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 ~נפשות ~לים~ ~~~זר~חד
 ~~ני~

 ~ומר ~לו~ים ~וצר ~רים~ ~וא
 א~ר הו~יוחד ~אחד יתברך ~הקי~~ ~תורה ~מחסה ~ע~ז~מ~ני~~

 ~~רה מ~מלי ~אמית~ ח~דו עזבלא
 ג~

 הנסיונות אשר ~אחר~ן בדור
 למעל~ רב~

 דיבת ~מעתי ילדותי בימי אני ~זכוררא~~
 רבי~

 להיות א~א העת~ם ~בצוק
 ו~י רק א~מנ~~~~ר~ו

 שמ~מ~
 יתבולל לא אם רב להי~ת ~א~א רב בת~ר

 כי חי~~ניתחכו~ת בלימו~
 המ~~

 עם
 שואפי~

 א~מ~ת מכ~~~~~ שלהם ה~ב יגרע שלא

העול~
 ~~~ סי~ חכמים משנת ב~~ ~הובא

 חיים ~~ו~~ה הק~~ש ~רב תפ~~ח ~ב~נת
 בלעו~~ערג אב~דריי~עס

 ~~ קיד~
 שמים

 ברבי~
 והת~~ה בשמחה הכל וקיבל

ברבי~
 שלמד מפני לשונ~ ~~תכ~ ~~ה

 לש~~
 לשונית ושאר לאטיין

 וצו~
 ל~ל

 בניהם את ילמדו שלאישראל
~~~ 

 באחד~ נש~תו ויצאה העמים ~לש~נות ל~ון

~~~~~
 דרשו~ לדר~ש המספחת

 ירדה ו~~אז ~לשונ~ ו~ם עם לאו~ים בלש~ן
 הא~~ו~ת בלשון לד~~ש ולימוד טפל הת~רה ליוו~ד ~הי~ פלאיםה~~רה

 הבינ~ הם כי ע~ז ככר~כיא צע~~ ארץ וגא~נ~עיקר
 התורה ו~ורבן הריס~ת ~זה

 בלאנ~טאג הי~~אל~ת ה~~~~נה ~לו~י כי ה~ודינה ח~קי גזי~ות נ~~~ ג~ובע~ה~~~
 פ~ש~ים ~הי~~אויבערהויס

 ה~
 ~ד ופ~ל~ הרבנ~ם את במקהלותם ~גדפו חרפו

~גזרו
 ש~כמ~

 מל~~ד להי~ת צריך הרב ק~לות
 ~~ חיצוניו~ בחכ~ו~

 ~~קרא
 ~בש~רדאקט~ר

 קהל~~
 צריך קטנה הי~הר בקהלה וגם ~אט~רי~ט להי~ת צריך

 ~קריא~ ז~ן בל~ ~בישיבות קלאסס~ן ~בי~ג~רש~ל ~כ~~פללמו~
 ~~~~יג~ען

ופוש~י
 ישראלי~

 להם הי~ לא רבנים ~שנע~ו ו~מילא
 י~

 לאחר ~גם בש~~ס ~~ם
 יו~י~ם ובל~ בלימוד התווידו לא טבע נ~שה הרגל רב~ים~נ~שו

 ~א~יר~
 אינ~ ~לנו הרב אמר~ אחת מקהלה ב~ים ~בעלי ~~ע~י ~פ~םפר~דיג~~ן~

 כן נקרא~ ~בל~~ז פא~~~ רק~ב
 ~כומרי~~

 גד~ל שחלק
 מהשנ~

 מס~י~ באלה~נוסע בבית~ אינו
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מו~ה ~ש~~~ מפ~רסם ~צדיק גא~ן אב~~ד רב הי~ נייטרא עיר מולדתי

 מותו לפ~י וצ~ה ז~~~ל ~~~~~ י~~~~~
 אמ~ת ד~ ג~~ ~יעש~

 להי~ת ר~צה אינ~ והוא בלע~~ז ד~רש רב אחריו יקחו שאו~י מטעם לקברוסביב
 אמו~ ד~ בתוך~בור

 ד~א בתוך לקבור הרשה לקהל ה~סד יהי~ שלא ו~די ~לו
 והמון נפלים~אלו

 ע~
 חיצ~ני~ת בח~מת מלומד הרב יהי~ שאם וחשבו נתפתו

 יתן ד~ כי הוא ~ן לא והאמת השרים אצל טובות להםיפעול
 ולב ליראי~ ח~

מל~ים
 ושרי~

 רייך זצ~ל י~חק מו~ה כקש~ת המפור~ם הצדיק וסי~ר ד~~ ביד
 הס~לקותו ~לאחר וקדוש גאון ה~ב הי~ בסלאווא~יי גדולה א~תשבקהלה

 ב~ר~
 ~בר וזה מפורסםבגאון

 דר~
 קרא~ רא~~נה לדרשה בו~ו ובעת בלע~ז

 ב~י
 אותם שאלו פרי~~ם ~ב~ת שלו הדרשה ל~מוע שיבאו ה~רים לראשי~קהלה
 ~הוא שבהם הראש וה~יב בעיניהם חן הדרשה מצאאם

 דר~~
 מובחר

 הי~ הז~ןהרב א~ל~
 ~גאון ~~~~י מ~תב וראיתי קדוש~ אי~

 מ~~~~ הקדו~
 ס~פר ~~~ן

 התג~ר~ תו~ה שע~י בעל שהגאון ~יפר בו מקראקאז~~ל
 במרח~

 פ~שטיאן
~~~~ 

 אבי~ לבק~ בא זצ~~ל ל~וו ירמי~ ~~~~ה הגאון בנו ~גם לבקר~ שמ~ון מו~~ההגאון
 בא הדברים ובתוך מישראלהתורה ידיע~ ח~~~ יכחד ~זה ואמר בלע~~ז הדרשות על להתאונן ת~רה ה~ער~והתחיל

 ג~
 לבקרו שב~לאווא~י גדולה בקהלה הנז~ר הגאון

 ~הגאון ל~י בל~~ז דר~ות מ~נין ~עת ידבר שאל לאביו ירמי~ מו~ה ה~אוןוביקש
ה~ז~ר

 דר~
 ~ע~~ת והגאון בלע~ז

 הר~
 וואוד זה ~ו

 ~ק~
 נמר~ת קללות וקילל רגלי~ על

 לביתו שב הנ~ל והגאון בל~~זלה~ורש
 ~בימי~

 ה~דיק ~הגאון ~ל~ח~ מועטים
 שהגאון פלא ~נין סיפר סאקמער דק~ק ה~ב~~ גרינ~ואלד זצ~ל יודא מו~ה~~ש~ת
 מו~~ה ~קש~ת~~דוש

 הל~
 הי~ קאלאמיא בק~~ק האב~ד ל~ש זצ~ל

 במרח~
 בא~~ן

 לבקר~ לשם נסע יודא מו~ה~ה~און
 ~מה זה לו וסיפר ~פ~ל על יו~ב ומצאו

 ~קש~ת הצדיק הגאון אלי בא תהלים ואמרתי זו ~פסל על י~שב הייתי~~ים
 ~אתקן ממנו ~ביקש סע~דאהעלי ד~ ~ק~ק אב~ד ~הי~ ~סאד ז~~ל יודאמו~ה
 אי~ור לגזור להס~ים אז ר~ה לא ~הוא על דין עליו שישנשמתו

 לדרו~
 בל~ון

 עליו~ דקמסהיד גב~א מאן וחזילע~ז

~~~
 בל~~ז לדרוש איס~~ גזרו צדיקים גאונים רבנים באסיפת תרכ~~ח בשנת

~~~~ 
 אסור וכן ~וה~ע בלשון דרשה ~דרוש אסור

 לשמ~~
 דרשה

 ~ל~וןה~מורה
 ע~~ אוה~~

 א~ר י~~אל בר ~ל צריך
 ישמ~

 אחר אי שרב
 לעזוב ~~רי ב~~וןדורש

 הביה~~~~
 חוצה ולצאת

 וה~ור~
 צריך

 לדרו~
 בלשון

 יהד~~

שמד~רי~
 ישראל בו

 ה~~רי~
 ~ה~כי~~ ~כ~~ל~ הזאת מדי~ה אנ~י

 ~ל לזה
~תי

 דיני~
 שבא~י ~רב~תינו אר~~ת מארבע

 ורבו~י~~
 מ~~~ ב~~ ~~ב~אר שבג~לה

אב~ת~

~~~~
 גזרו

~~ 
 אס~ר

 לכ~~
 ל~ אין א~~ בביה~~~נ להתפלל

 באמצ~~ ב~מה

~~
 לעשות א~ור

 ביה~~~
 במגדל~

~~ 
 ל~~~ת א~~ר

 לש~~ מיוחדי~ מלבו~י~
ומ~וררי~



 דתותי נימוסי ל~א~ דומים שיהי~ באו~ןומשור~ים
~~ 

 מחיצה לע~ות ~~ור
 עזרת ביןהמבדלת

 נ~י~
 וכן בנשים אנשים להסתכל שיוכלו באופן ו~~~ים

 קדם~ ~מי כנהוג י~שו רק בה יכ~סו לא נ~ה כב~אם
 ו~

 תפלת לשו~וע א~ור
קאהר

 ק~~~
 אמן לענות או ~מהם להתפ~ל

 אחריה~
 עי~כ ו~וכ~ח הוא אם אף

 וידוםי בדד ישב~יים
~~ 

 בית ~הוא מאחר שול קאהר הנקראים כ~סיות ב~י

אפקורסו~
 ~ודפין שאפי~ ק~~~ז דף ~בת במס~ ~ד~יתא לתוכם ליכנס ~~ור

 אלו~ של לבתיהם ליכנס אסור להורגואחריו
~~ 

 אסור
 לעשו~

 בביה~~~נ החופה

 השמים~ תח~ר~
~~ 

 שום ל~נות אסור
 מנה~

 או יהדות
 שו~

 ביהכ~~נ ~ימוס
 אבותינוי ואבות מאבותינו מקובלמא~ר

~~~~
 ה~~ון כ~ב ~ל~ון לשנות שלא ב~נין

 ח~~
 י~א ת~ ח~~ב באה~ע

 שג~
 מ~ני הל~ונות ~ב~ו בכוונה אך בל~~ז ללועזים בקיאים הי~הקדוווני~

גזרות
 י~~

 כתב קצ~~ז ~~ חו~~מ ובחלק לשונם~ ועל ד~בת ~~~ק שבירושלמי ~בר
 ומקו~אי ~ל~תר ו~~ותבי ה~ב יהאשלא

 בספ~י~
 כי בל~~~ז ומהלועזים חיצונים

 ~~י~ה וכמ~מיד ~~פיו תורה לקבלאסור
 בהי~~

 ד~~
 ווו~~

 באו~~ח זצ~ל שיק מהר~ם
 כת~ ע~סי~

 לו לאסור מקום ו~צאתי לא רצוי~ כוונתו אם הי~ שד~תו
 לש~~ו~ ~וציןשאין ב~קו~

 בלע~~ז כ~א
 וא~

 ה~ון שאי~ו א~ר יקבלו בלע~~ז ידרוש לא הוא
 באימה דב~יהם לקבל אני ומוכרח כדברי ~לא והסכימו עלי רבו חביריא~ל

 לסור וחלילהו~ראה
 מדבריה~

 עכ~ל~

~~~
 ~ל חביריו ~וו~ו שיפה מבואר ושם לח~~ס משה ~ורת ס~ ~דפס

 ל~ם בל~~ז הדורש כוונת אםשא~י~ זצ~~ מר~
 שמ~

 נ~א בפ~ וז~~ל אסור~ הוא
 אם ~ברכו כה~ה~פ

 ידרו~
 בלשון הדורש

 ז~ ~~
 וילבי~

 בוולבוש התורה דברי
 ~ובים דברים יהי~ א~ א~י~~ק

 ונאמרי~
 מ~~מ שמים לשם

 התו~~
 שהיא

 אינו~ק חגור~
 נ~נס~

 ד~ מ~~ך כי מ~י~ יבק~ו תורה דכתיב והיינו השומעים בלב
 מפי~~ יבקשו תו~ה אז אר~~י בל~ון מכירין אין שמלאכים הוא~באות

~~~~~
 ~גם עד המספחת

 בקהלו~
 בלשון מדברים ~קצה העם שכל ק~נות

 ואיןיהודית
 מביני~

 ד~~ו בל~~~ז ~לל
 הרבני~

 כנסיות בתי ונעשו ב~ע~ז
 חכמת ללמוד אותי כ~הציקו ובילדותי תיאט~אותכב~י

 חי~ו~יו~
 היתה

 לרעות והביאני עו~די חסדו ה~ליא כי וב~~ה רב להיות אני מוכרח וכית~ובתי ~מי~
 קהל חשובהבק~לה

~~~~~~~~~ 
 חן לי ונתן

 בעיניה~
 אעפ~~י דברי ל~ול ושמעו

 בל~ון~דרש~י
 וג~ יהדו~

 ת~יד יג~תי ~ני
 שי~ ~ב~י~ לדרו~

 והרואה קיום להם
יראה

 שביוב~
 הרבה ב~נים אח~ פ~ם נמצא אם ה~בר

 איןב~ע~ז מהדורשי~ ~פ~ ~נדפ~
 בה~

 ~ום
 חידו~

 מאיש נאה הלצה שמע~י ובילדותי בתוה~ק~ ופירש
~חד

 ששמ~
 ~קהלת הכתוב מבין הוא ~מעתה ואמר מפרעדיגער דרשה

 ג~~
 למשל יש עתים דבכל וצ~ב לדבר ~עתלחשות ע~

 ע~
 בו מת לא ~גם בו נולד ~לא

אבל
 י~ האי~

 וע~~ ל~ב~ ולא לחשות שלא מ~יאות
 ~אפשר הבנ~י זה ש~מ~~י

שלא
 לחשו~

 ממש~ שום ב~ אין ~י מ~ומה מדב~ ~ין ובכ~ז

~~~~
 איזה לתרץ ב~ורה ~בר איזה ל~דש ויגע עמל אדם ~אם ונסיתי בחנתי

קושי~
 ~~~ייעו ה~ורה ז~ות אז

 ~~ שי~נס~
 וגם ה~ומעים~ בלב מו~ר דברי

 ו~וחזקי~ ש~י~ ה~ביאיםכי
~~אים נוד~ הי~ כי תורה דברי לומר הוצר~ו לא ל~ביאים

 ב~~
 ~~ו~ם על ו~לתו ד~

 ~ו~ר~י~ עת~ א~~
 המו~ר ~דברי ל~~אות



ומ~לוקת
 ו~ריבו~

 זצ~ל מ~ן~פ~ק ~ו~ה ודינ~
 שא~

 מורדים הצבור
~אן ~י~ ביור~

 ירו~ה~ תו~~

~~~
זאת

 אדרו~
 ~לא זה ה~ילה חלל~ם רבים ~ה~~פ ח~ז~~ל אמרו ~בר

 הגי~
להור~~

 לקבל שלא וגמ~ו הדו~ות גדולי זה ענין על נ~טערו ו~בר ומורה
 לזה ~או~ ו~~צא לנסותו נתקבצו רב~ים ש~לשה מי רקרב

 וא~
 ~שו תקנה ~~

 למחלת ארו~ה ~לתה לא עדיין אבלבזה
~~ 

 ~לא רב בחל~ם ~~פל לקהלה ואוי עמי
 ~מצאו ולפ~מ~ם להוראההגיע

 ו~חות~י~ קרובי~
 שאין

 רואי~
 לקרוביה~~ ח~בה

 ~אלו רב~ים ~לשה המ~י~ה ב~ל ~מצאו לא ו~יוגם
 שה~

 להוראה הגי~ו לא עצמן
 לש~מו~ם יסמ~ו יחד י~קבצו הםואם

 אח~כ אם ל~וראה ראוי הי~ באמ~ א~ וג~
 על לחזו~ החוב מוטל שו~ב ועל אעזבך יומים יום ת~ז~~י אם ~~יב לומדאי~ו

 ויב~ח ו~דומה ~עפו~ירט~ר להיות מגמתו ש~ל רב ימ~א ואם חודש ב~לתלמודו
 טוב ומה לעולם ~זו לקהלה ~ק~ה אין ה~י ~ועם ויהי ~ון השד ~מו תורהמלימוד
 ~ס~ימי~ הי~אם

 וחברי ר~ו~י לזה
 ~ז~ יאר~ שא~

 א~ש~ם ימ~או הקהלה ובתוך
 עכ~~פ לנ~ותו ב~ד ל~קש בידם ~שות שיהי~ ~דת שלא מורה שהרבמבי~ים

 א~
רצונ~

 וועות לה~ליש
 להוצא~

 ועי~ז ב~ד~ י~יבת
 הסומכי~

 ל~מוך למי יזהרו
 עליהם ~וטל גדול ~חוב ידעו הרבניםוגם

 להקדי~
 ה~ו~ה~ ללימוד ~חותיהם ~ל

~~~
 ~~~~ו ~לא ~~~ ה~ו~ה י~י~ת מאוד ~~תמעט הזה בדור בע~יי ~איתי

לעצ~
 ועוקר ~יני ~אמרו הקדו~~ם ח~מי~ו

 הרי~
 ~ובה ~~ שאם ~ד~ף ~י~~

 רבו~~ו ע~וגדולה
 ב~

 בכלל ל~יות ולא הי~ב ב~יון ~למוד תלמידיהם ~למ~ו
 ~~מ~ט אחרות מדינות בישיבות ת~מידים ראיתי ו~בר תהא~ זמורתא גמורגמרא
 ~לידעו

 ה~~~~
 בעיון ~מדו לא וב~~~ז בע~פ

 הי~
 זה בכל אלה ~ל לאחר אבל

 ~ותןהה~רח
 להק~י~

 בחידושים בבח~ות זמן יבלו שלא וגם לגיר~א~ הזמן רוב
 מ~~ז ת~ חיו~~ד בח~ב חיים דברי הגאון כתב ו~~ררבים

 ~אי~
 מנהג

 ב~די~~
 ~ולין

 גדו להיות ה~אוי מ~בנן צורבא או הדו~ גדול זולת חידושים ולחדשלפלפל
ויתר

 ~ו~קי~ הלו~די~
 ~~ס בתורה

 ו~ו~קי~
 חידושי ~ל ומייג~ין היטב~ להבין

 ולא ~ראוי~ להבין מג~~א או ז~~למהר~~~א
 על~~

 ל~ם על
 לחד~

 ~י
 יוד~י~

 ומ~ירין
 אחרות במדינות ~ן ~א ונכון אמת דבר לחדש ב~חם ~אין עצמן~רך

 אומר תיכף ~~~~ס מימרא רק שיודע מי וכלבהבלים מפל~לי~
 מ~קו ומה ~~~ד~ חידושי~

 בא~ת~ להמתבו~ן~בריו

~~~
 זאת

 אדרו~
 ~רי למצא

 למיעו~
 ו~חל~ו ~~מעטו הלבבות כי ~וה~ק ידיעת

הגופי~
 עול וגם

 המל~ו~
 ב~ול~ן מלימוד הן

 ~לה~
 מ~ד והן רבות ~~ים

 ~ו ~~רה חת~ם להחזיק לבם י~נדבו אש~ ~ם ע~ירי ~תמ~טו ומעוד ה~באעול
 ~~הע~רים

 ע~
 שול~~ם

 מע~ וע~~
 ~הם י~י~ א~ר ~מצאים

 ידי~~
 ה~צרכת

 למור~
הורא~

 ~ליו רבו רב ~~~~ה ומיד בישראל
 ה~רדו~

 ~הי~ זה ~י
 בתים ~עלי~ר~~ים תמי~ ע~ו~י~

 מ~ילי~
 ~דורינו

 יב~ ומ~י~ ~~בני~ ע~
 ימ~או ה~יך עזרי~ו

גדולי
 ~יהי~ ~דו~

 בידיה~
 הל~ה

 ברור~
 וה~צה

 היעו~~
 ~~~ו כמו ש~~~ה לזה

 לב~ים עו~ין הי~ ~~שים ~~ ~כל ב~רים~בותי~ו
 בע~

 יושב הי~ והעשירי ע~~ה
~~הל

 תור~
 י~ר~ל ו~~י

 ~~רי~
 שמרוי~ים ממה ~וע~ר נות~ין הם

 כ~ ו~~~
~~ 

 עה~ת יושב איש ל~~~ל יכולין הי~א~~ים
 וג~

 תלמי~י ~י מזה בפחות
 ח~מי~

 סובלי~ ה~ ~תו~~~ל~~~ת~
 ואין דוחק

 לפר~ס~ כ~~ צרי~י~
 א~ם ב~י שא~ ~מו

ו~וו~~י~



 ע~ו~~~~רי~
 ~~י ~ע~ו~ות

 ~~ ~~ ול~~ ~~~
 יר~ו

 ע~יי~ ~~~~ ~~~ע~~ לי~~
 י~~י~~~~

 ל~~ח ה~שאר
 ו~~

 הי~
 עושי~

 ~י~ ~ן
 ~תור~

 ~~וי~
 ו~~ר~ו~ ~~~

 ~~ב~ יו~~י~א~
 ו~ין עה~ת

 עלי~~
 ~בור עול

 ~ו~~ ~ז~~
 תורה ~דולי י~~ו

 ~~הו~ע ~~~ובו~~~יח~ו

 ח~~
~~ 

 ית~ו ~י
 ~~ב~~ עת~ בגו~~

 ויחלו
 ~ע~

 ~~שא

 התרגו~ ו~רג~ ו~~י~ה~ל~
 ו~ל~ו~ין ~ל~ין ~רות ~~הון ~עדי בזער יח~מון ו~~י~

 ~הו~יא ~ר~הול~אור~
~~~ 

 ~~~~עו ה~~וב
 ~~~ דתיב~

 ~ירוח ק~י
 ~ע~ לה~

~~~~
 ~לך

 ו~רי~
 והוא

 ת~ג~
 שיל~דו

 אול~ ~ע~
 ד~יי~י ~ו~רח ו~אי

~~~ 
 בש~י

 דמא~ע~י~י~
 אמר ~ק~א דברי~א

 ~בז~ו~
 ~~~ולה יקב~ו הלימוד

 ~י~
 בסי~א

 רק ~יחלו ~מרדקרא
 ווע~

 ~מ~א
 מל~

 לא אם ~יירי ~זה צ~ל וע~~ח ו~~ים
 ד~יירי ~ירש ולזה ית~ו ~ייקיימו

 מע~ ר~ שלומ~י~
 מ~שא מעט יחילו ו~~~מ

~ל~
 וזה ו~רי~~

 ~כתי~
 בל~ון

 ~~גו~
 ~~רמז~לה~~ה י~ל בל~ה~ק י~מ~ו ולא יתנו

 התורה על העשירי ויחזיקו א~~ים ~~ ~יתחברו~~תב~ו
 ~קו~ ולכ~

 ל~ון
 ~~גו~

 יתר~ה לת~ח ~ע~ר ~ית~ו ~ע~~י ~~י~ה לשון הוא זה שבל~וןל~י
 ה~ור~ יד~ע~

 רמזו~~~ר
 ג~

 הלי~וד~ לצר~י מ~שר ~ית~ו דהיי~ו תנו יו~ד

~~~~~
 שיהי~ ח~ז~~ל ש~מרו ק~גוריא

 ד~~יח~ בעיקב~
 ~תן

 ~~ו~ ~~
 לדברי

 אד~
גדול

 בע~קי~
 ב~ד ~אש ~הי~ זצ~ל הלוי ז~ב ישראל ~ו~ה ~קש~~ת הגה~צ

 יותר אוי~עלבעיר
 ווארבעי~

 ושי~ש ש~ה
 ~ח~

 הגאון
 הק~ו~

 מ~ה י~מח ב~ל

 ק~גוריא כ~ה הזה בדור ה~ומד על מ~ובה ה~רוץ בעוה~ר וז~ל ~כתבז~ל
 ומתנגדי~

 צדיקיםעל
 ות~~~

 כ~ה על ~אי ו~ה להם הגיע ~ה ע~~ז ~יבות כמה שיש הגם

אותן
 ~~~גדי~

 ויא~יך ומק~טרין
 ~י~ורי~

 א~ת אבל בא~ו לקצר ~י הכל לבאר
 שבעלי היות עבודה ובעלי תורה שב~לי המון ~י~י ~אות ~~~י ה~ה ה~יבות~ן

 תור~ן עושיןתורה
 ~ב~

 דהיי~י
 יומ~

 זי עבודה דהיי~ו אר~י ועב~ד~ם ו~ילה
 ב~וך ~~רה ~~לה ו~ת~לליןת~לה

~~ 
 טרדות רב מח~ת ~~הוג קד~ש

 בע~~
 ו~למידיה~ ה~לימוד~

 אותן וב~רט
 בכמה צבו~ ~רד~ ~~ לה~ ~י~

 ענייני~
שו~י~

 בהכ~ות קבע ~~יל~ן שעו~ין תפילה זו עבודה ב~לי מן ויש
 קוד~ וא~יכ~~

 ~ו~~~כת~ילה
 ותורת~

 התו~ה בע~ק כ~~כ להם וא~~א בה~ דביקות מחוות אר~י

 מ~ינו זה מעיןודוגמא
 בבר~ו~ הר~~ו~י~ ב~סידי~

 ~~~ב ל~~ב
 עיי~~~

 ~ו~ו ושמואל

 י~~ז דף ב~ירוכין ו~י~ןו~ו~
~~~ 

 ור~~ל וגו~ ~~יך מבקשי דורשיו דור זה בקרא
 צר~י ~ל ווו~קחין ש~ורשיןבדור י~

 בתור~ להנהיג~ רבי~
 וכד~מה מאי~ורי ולאפ~ו~י

 מבקשי ווהםויש
 ~~י~

 ~ל תמיד הוות~~לין ~היי~ו
~~ 

 ומלכו~א צרכיהם ועל ה~
 מל~ו~א כעיןדרקיע

 דאר~~
 כי

 י~
 זו ~בידה על ~~ו~ה יש שונים המלך שרי

 ~וף סוף זו ~בודה ~לויש
 ה~

 המלך ו~~רי
 יושבי~ מה~

 ~~ל~ות ר~שונה

~ני רוא~
 ומה~ ה~ל~

 אח~ ~כל ו~זה ~~ו~ה
 ~~ולם ~ב~ד~ו ל~י

 עו~ ~לי~~ ~וקבלי~
 הוא ככהוו~כות

 ~~~ קד~~ ~~ ע~ דרקי~ מלכו~~
 ~מה י~~ לה~ י~ראל

 ו~~ריגו~

דק~
 צדיקים אמ~ר ב~~ ה~~~ר אותם ח~יב

 ח~ידי~
 ישרים ~ווי~ים ~הורים קדו~ים

 הווה ת~וקות~למדי
 יו~בי~

 ראשו~ה
 ~~~י~ ב~ולכו~

 ה~ו~~ והנה ~יי~~ש~ ל~~~ל
~~ 

 עבודה ~ב~לי תורה ב~ל~ ~~ להם דוו~ה עינ~הם ראות ל~י ~י הו~~~גדיםוסיי~~ם

 שני כ~והמה
 ול~עמי~ ה~כי~

 זה
 מ~זי~

 ~לישי ~ת ~~א בזה מחזיק וזה בזה

 ואוורו ב~י~י~םהח~מים
 ל~ ח~~~~~

 ~ד~~ל~ זה ~דב~י ~~א זה כ~ברי

ב~



~ ~

 ו~~ה
 בי~ ג~

 כיתות ב~ היו התנאים
 בי~

 ת~ח
 ו~י~

 בעלי
 ~~ ~~ו~~

 ~~ילה
 אין ~~~פבברכות

 עומדי~
 בנו וחלה ריב~ז של תלמוד הי~ דר~ח

 ש~
 ~י~~ז

 עליו בקש בני חנינא לר~~ח ריב~~זוא~ל
 רח~י~

 רא~ו ו~~יח ויחי~
 בי~

 ו~ו~ בר~יו
 הניח אלמלא ~יב~~ז ואמרו~י~

~~ 
 זכאי

 א~
 ~ל ~~שו

 בי~ היו~
 ברכיו

 ל~
 הי~

 ו~תב ~ל~ומ~גיחין
 ש~

 תמיד רגיל ר~~ח וז~ל המרש~א
 ל~ניו ~ה~פ~ל ד~ בבי~

 והי~ ~בור בעס~י עוסק ~י~ וריב~ז וכו~ ~בריות ~ל ה~ואור~ות עלית~
לו ~רי~י~

 ~בי~
 ~~ריות על ~מיד ~ה~פלל פנאי~ לו הי~ ולא אב~~ד ~דור באו~ו ~הי~ לת~~ת

 ל~די~ הריעכ~~ל
 הדברי~ ה~ ~ה~

 כתבנוי אשר

~~~~
 עוש~ הי~ תפיל~ו ~חב~~ד שתלמידו

 למעלה רושם
 בשמי~

 ונתקבל
 לה~פלל לפנ~ובאו וה~ריו~

 עליה~
 וחכמ~ו ~דושתו ורוב ~יב~ז גדולת אע~י~~כ

במקומה
 עומד~

 בסוכה כ~~בואר
 ד~

 שיח~ וכו~ מקרא הניח שלא כ~~ח
 מל~כי

~~~~
 מ~ת ~ק המה מעלות אותן כל ובודאי וו~כבה מ~~ה

 אל~י~
 ~או~ביו

 בו לדבקם מצו~יוולשו~ורי
 ה~~

 כמו תמיד בא~וכות להתפלל ~נאי לו הי~ שלא
 המ~נה~ מחכמי לדוג~וא ~חת והבאתי דור בכל ~דוג~א הוא וככהתלו~ידו

~~~~
 ב~ראי אמוראי ~וחכמי לדוגמא ~לה נביא

 מ~ל~ ~וגי~ היכ~ ע~
 התורה

 שני שהםועבודה
 ~מו~י~

 יחדיו אעפי~~כ וכו~ זה ראי ולא
ב~~ תמי~ ה~

 כ~~~ ת~ני~
 דשבתא יומא מ~לי כל דרקיע ~ומתיבתא ~לווא לי~ אביי~תי ~~~ב

 א~ל אביי מ~ום דרבא ד~~י~ חלשי קא הוי דכי~ו~י יומא מעלי ~לולרבא
 להדי~ מזה נ~אה ~י~ך בני א~ל ~ש~~י ו~י~ כרכי אכלהו מגנית דקאווסתייך
 וראי~ מאביי גדול יות~ הי~ ~בא בתורה דהרי מרבא יותר ~דיק ה~~דאביי
 מיע~ל חוץ אבי~ לגבי כרבא הלכה ק~י~~ל ב~~מדהרי

 ~ג~~~
 כ~ב בב~מ ~כמבואר

~~~ב~
 ~מה עד ה~י

 ~וגי~
 ממתיבתא די~י~ בשלמא אביי ~ל צדקתו

 דרקי~
 אמנם

 בשמואל שאיתא ~אביי יותר ~בא ~ל כחו גדול כי להיפך נם~וע קצת הח~י~האח~
 ש~ נאמ~ ~~~ז ~~א~

 עמו וה~ בדוד
 ומז~

 בגמ~ דר~ו
 סנהדרי~

 וה~ ע~ב צ~~ג
 מהנא~ר הוא כמו~ו ~לכה ל~סוק שזכה מי להדיא הרי בכ~~מ כווותו שהלכהעמו
 ומה ~צ~ו ה~ מן רבא של מעל~ו הרי כרבא הלכה שב~~~~ו ו~ואחר ע~וו וה~~ל~ו
 שלמא אליו הגיעשלא

 ממתיבת~
 פ~ם רק ~~קיע

 אח~
 ד~יפו~י יומא ~~עלי כל בשנה

 במעלות בחנו לא מעלה של ב~ד א~י~ ~גם צ~~לע~~כ
 רב~

 שזכה מה ו~דקו~יו
 ית~ ~צמו ~כבוד מרום משמילמעלה

 והג~
 אביי על מכריזין ש~יו

 ברקי~
 ~זהרו

 קי~~ב ב~סחים ~כמבואר ובתורתובו

 ע~ב~

 ~שוה הצד וכו~ ולא זה כראי זה ראי לא

שבה~
 צדיקים ~~ווייהו

 ה~ גמו~י~
 ו~~נהיגיו דו~ו~ור ודו~~יו~ ~ור דור ודור~ דו~ בכל הוא וככה

 ו~~נ~
 לפי וה~ור הדור~ לפי

 הפרנ~
 כמבואר

 ב~ירוכי~
 י~~ז

 מפ~ינ~~ ולא ל~~ל ~לוגתא א~ושי ו~ך כךבין

~~~~~
 יודא ר~ הוא הקדוש

 הנשי~
 וכמ~ש יאע~ה של נצוץ הי~ הוא

 הוא נשי~~אהמקובלים בש~
 ~וטרי~ו~

 של נצוץ
 י~ק~

 שהתורה וזכה ~בינו
 כי ידו על ני~ן המשנה דהיינושבע~~פ

 מימו~
 ~א ה~דוש ~בי~ו עד רבע~ה מ~ה

 מלמדיןהיו
 תור~

 ~ושנהבס~ הרמב~~ ב~ק~מ~ ~כמבוא~ רבי של כבדורו שבע~פ בתורה ברבים

 תורה~

 עיקר עו~ה ~י~ ולא
 מ~

 הוא ~י~ ה~פילה וב~סק תפילה
 הרעישו ובניו חייא ר~ דהיינו תלמידיו ו~למידיטפל ר~

 כל א~
 ~עול~

 ב~פילתם כולו
 פ~ה בב~מ ~כמבואר ה~ משיח את הביאו ר~ע ש~מ~ט ~ד מרום בשמילמ~לה

ורבי ~~ב~



~ר~י
~~~~ ~~~~~ 

 ור~י ~ע~וד ~~~י ~ו~ו
 ל~

ע~~ו ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ו~ ש~י~ זו
 ~~~ר~ ~~~

 ~~~~ו~ר
 ~~ב~

 י~א
 עיי~~ש~

 ל~ ~~וריית~ ~~~ ~~ א~י~
 ~י~

 ראשו~ ~~ו~ ~~~~~~~
 ~וכ~~ואר ישראל ש~ע

~~~ת א~~ ~חז~ ועת~ ע~~ י~~~~ בברכ~~
~~ 

 דבשע~ ~~~ רבי~ו
 צוה ~~יר~ו

 ~~קו~י דולק י~י~ ~~
 ו~לח~

 י~י~
ערוך

 ו~~~
 ~ע~י

~~~~ 
 אש~ ~~דיקים כל לזה זכו ~לא ~ה ~~י~ו ~~י

 ~פ~יו
 וכ~בוארולאחריו

 בכ~ובו~
 ע~~~ ~~ג

 כל~~~~~
 ז~

 ~~פיל ה~~ רבי~ו עליון וקדוש הדו~ ~גדול איך ~~~ו ל~~וד
 ~ל~ידיועצ~ו~גד

 ב~פיל~
 ~ותר הוא כי ל~פילה צריכין הכל כי

 ~~ור~
ו~עש~~

 כ~בואר רב~~ה ~~~ה וראי~
 בברכו~

 יו~ר ~פילה גדולה ע~ב ל~ב דף
 בפ~ק כ~בואר ב~פילה~ א~ח~ו ~חוייבים שבדורי~ו ~~ם ~ה~~ל לל~וד יש עוד~כו~
דשבת

 שי~ והיו~
 ~ורה ~רביצי כ~ה הדור ~דולי

 שאי~
 רק ב~פילה ~אריכין

 ~פיל~
~~ר~

 להרהר חלילה ע~ז ב~ריי~ו ~~~~ים הערך פחו~י עם ה~ו~י וכ~ה ב~י~ור
 צדק~ם כי~~~י~ם

 עו~ד~
 אין גדיים אין ואם ולל~ד לל~וד ~רודים הם כי לעד

 ו~ו~ה~יישים
~~ 

 לפר~ם וא~א ראי~ וכה~ה כה~ה וכדו~ה עלי~ ~הא
 באתי לקצרכי ~ח~~

 וחו~
 ~~~ורי ~~אבק והיי~י עי~י ראו הגבר א~י רב ~~שה לזה

בי~
 בעלי צדיקים וכ~ה צדיקים וגדולי ~~ורה ~דולי

 העבוד~
 או~ם יודעים ש~ולם

 ~ורה ~ופלגי רב~ים גדולי לפ~יהם ישבו א~~י~~כ כ~כ ~ו~ה בעלי ~גדולי לאו~הם

~פור~~י~
 לפ~י כעב~ים

 אדו~י~
 ~יי~י ~~עט וא~י הבאים או~ן ב~וך א~י וגם

 בכלל גדולה ה~בוקה לפ~י כזבוב בעצ~ו~י~~ב~ל
 ופר~

 גדולי לפ~י היי~י כן וכ~ו
 ברשו~ם~ לא אם ~ילולי ואש~~לה~ורה

~~~~
 ו~ורה אחד ה~ אלא ל~ו אין הדברים

 אח~
 א~ ואב א~ ועם אחת ועבודה

 ע~~כל~ל~ו
 או~~

 ה~~~גדים
 וה~ק~~רי~

 ~ה בעצמם ויש~טו יבי~ו וזע~ז זע~ז
 הוא הל~וכוו~~ם

 ובוחן לב חוקר לפ~י רבה דדי~א ביו~א ובע~~ו וכו~ א~
 כליו~

י~~~
 ~א אם ל~יכי לשו~י ~דבק ולקיים ~כ~~ל~ כוו~~י הי~ ש~ים ל~ם ויא~ר

 ~וקשים פח ~וידי או~ם ~ציל ל~ען אחיי לב לעו~ר לי וירוח אשיחה א~ר~יאזכרכי
 קורין שהם ב~ה חלק ליקח ו~דיחים ה~~י~ים לקול י~פ~ולבל

 גאו~
 ו~רם ל~ץ

 אעלה לא אם אזכרכי לא אם זה כ~וב בפירוש כ~ה זה ~א~רתי ~ה אציעאע~ה

 דב~וכה וי~ל אעלה הלשון וגם דייקא ראש זה ~ה דצ~ב ש~ח~י ראש על ירושליםא~

~~
 הי~ בשב~ סוכו~ של א~ יום חל הי~ אם קיים ~ביה~~ק דבז~ן ~בואר ~~ד
 הי~ים ~~ר באח~ חל ואם לולב~ו~לין

 בשב~
 גם לולב ~וטלין הי~ לא

 ~ל רא~ון יום חל אםו~ע~ה ב~קד~
 ~וכו~

 לשכוח א~שר אי אז בשבת
~~ 

 ירושלים
 ישראל כלשאז

 ~לקיי~ ב~לי~
 לכם דו~חתם ה~~וה

 ביו~
 שבה~~~ק ובז~ן הרא~ון

 וה~ה לקיים אפשר הי~~יים
 סוכו~

 כ~ה~ג א~שי ש~ק~ו כ~ו ש~חה י~י ~קראו

ז~~
 שבע~ אלקיכ~ ד~ לפ~י וש~ח~ם הקרא ע~ש ש~ח~י~ו

 יום ו~~צא י~ים
 ~לראשון

 סוכו~
 זוה~ק ב~י~ו~י ואי~א הש~חה ז~ן ראש הוא

 ~יקו~
 עה~פ תליסר

 ב~~ראעלה
 ש~יב~

 ~לולב ~~ערבה ~א~רוג ווי~ים ארבעה ר~ת הם אעלה
 לא אם יו~~קו~עתה ~~הד~

 אעל~
 על

 רא~
 ביום ~י~ים א~בעה אקח לא אם ש~ח~י

 שגם הי~ים בשאר לאפוקי ירושלים א~ לזכור א~י ~וכרח אז ~וכות שלא~
 הי~ לאבבי~~~ק

 ~ו~לי~
~ו~~ה כש~~~ ה~ו~ב הרב חביבי וגי~י בשב~~ חל אם לולב



~ו~ה
~~~~~~ 

 ~~יט~א
 ~~י~~~~~

 ~גל~ ~תו~~ יוצא ~כדבריי עוררני
 כ~ ~ף

 ודפח~~חי להזכי~ צריכין לולב נוטלין שאיןשב~בת ע~~

~~~~
 ~מק~ת שהביאו ~ה ה~זכרת התנועה

 ~~~י~
 ע~ד תהי~ ה~לישית שגאולה

 ~~ מגדלות ידע לא ד~י הוא גמור ~~ות ודאי זה ~זרא בימי~ה~~
 פשוטים לאנשים וגם הגואל אי~~ה יבא ~~רו שבז~ות ז~~ל אלי~ לו ~אמ~זוה~~ק
 שנ~מ~ להבין ~לב להם~אין

 התו~ה
 נ~~ל~

 פשו~ים דב~ים ~ק יר~ה אם לו
 מס~ף צופה ~ה~~ לויתברר

 ~אזינו ב~~פ ה~~ב~~ן ~כתב וכעין ~ופו ע~ העול~
 כל כוללה~השירה

 העחידו~
 החוזים מן אחד מכתב הזאת השי~ה הי~ה ואלו

 כל שנתקיימו ~ופני בה להאמין ~אוי~ הי~ כן א~~~ת ~~~א~ית שהג~דבככ~~ם
דב~י~

 וא~
 אנ~~ו כי

 ~~~י~
 ל~ בכל ונצפה

 נביאו מפי האלקים לדברי
 עליו כ~והו ואחריו ל~~יו הי~ לא אשר ביתובכל הנא~~

 השלו~
 ~~ על אומר אני כן עכ~~ד

זיה~~~
 ~~לף שנה ~ואוה ~ב~ש לשרה ד~ ויעש עה~~פ קי~~ז דף וירא בפ~ שכתב

 שנברא דמיום ו~דוע לווטה חכ~ה ומ~ייני למ~~ה החכו~ה ~~רי ~~תחוהש~י
 נ~גלו לא הזה ז~~ן עדהעולם

 חדשו~ המ~א~~
 כ~כ

 בחכ~~
 במאה כמו הטבע

 שיתקנו י~ דף נשא ~~ בזו~~~ק ~~~~כ וכן אלו~~~ים
 ב~קו~ו~

 י~או שלא רבות
 ~לע~~ז הנק~א האח~ונים בד~~ות ש~~ו כמו קצ~ב דב~ ~יקבל רק ~ני~ני

 י~וב עוד שיש שאמ~ ~י ו~ל ב~ושך ~י~ ~עולם ~ל וכן געלד~אב~~רטיגו~ג

ב~יל~
 בדי~ית י~~ה י~י~נו ~חקו

 ה~~~~נ~~
 אלפים ולפני א~עריקא ~די~ת ~צאו

 ~תב~נה
 בז~ה~~

 זבח אם עה~~פ ~~ דף ייקרא
 שי~ ~למי~

 ~~ושבת ~דינה
 מפורש אי~א ובזוה~~ק לילה~ ~שכ~ א~לם מ~חיל אז אצל~ו ~האי~ מ~חילכ~היום ב~ול~

 בימי כ~ו תהי~ לא ~אחרינה~גאולה
 עזר~

 ~אולת ~עין ו~~לאות בנם~ם ~ק
 והוא הרבה מזה יותר ~עוד~~~ים

 ~ב~~~~
 קום תו~יף ולא ~פלה כתוב ~~

 ע~ב ד~ דף ובב~כות עוד להגאל תקוה אין ח~~ו ~~לו ל~א~ר~ נר~ה ~הואי~ראל בתול~
 ~א~~ו ק~תהמ~יקו

 דב~~רב~
 ~וד לנפול תו~יף ולא נפלה ~כי לה מ~~צי

 ב~כינא לקרא דוו~סיק דחוק ~ פ~ו~ה הבנה ל~י זה ותירץ י~ראל ב~יל~ק~~
ח~י~א

 ו~~~
 פקודי פ~ זוה~~ק ד~~י ~~קו

 עה~~~
 דבעמוס ~~~ב ~ל~~ט דף משה ויקם

 ~וד סו~ת א~ אקום ~~יב~~
 ה~ו~ל~

 תו~יף ולא ~~לא להכתיב כ~תירה והוא
קום

 י~יר~
 דהא הקב~~ה לה אוקים ולא מ~צ~ה ~וות היא אח~י~א ~בזיו~~א

בגלותא
 ~ו~~רי~

 קב~~ה
 אוקי~

 ובגלותא לה לאקמא בגין נסין כווה ו~ביד לה
 קמת ~יא אלא חובה דגרים ~סין לון ~ביד דלא בגין לה אוק~ם לא~~~ל
 בניו~ל~קו

 ע~ייהו דקב~~ה ~יאובתא הוה ו~א פריקא ל~ן ~וה דלא ~אינון ~~ל~
בג~ן

 ד~רי~
 לכנ~~י לה אוקים לא קב~ה ו~~~ד נכריות ~שים ~א~~ון חובה ה~וא

ולא
 עבי~

 ולא דא~י לזמנא אבל יאות כדקא ז~ו~א בההיא וגבוראין נ~ין לה
 לא כ~יב קוםתוס~ף

 תוסי~
 אלא מעצמה קום

 קב~~~
 את אקים דכתיב לה יוקים

~ו~~
 דוד

 הנ~~ל~
 ~ירמי~ ו~תיב

 ל~~
 וכ~~~ ~כ~~ד~ להם אקים א~ר מל~ם דוד ואת

 בדרך ~הי~ העתי~ה שגאולה תבא ~~בזוה~~~
~~ 

 בזוה~~ק והוסיף מצרי~~ כיציאת
 ה~ ~ףו~ק~א

 ~ה~~~
 אם

 ~אה משל קרבנ~ ~ול~
 נפל~

 להק~~וה תו~יף ולא
 ל~

 ~תיב
 מטי הוה כד ידיעה לזמנא ~ה~כלא לה וא~די מטרו~י~א על דרגז למל~א~~של
 וו~~ונ~~א ו~יד ז~ונאה~וא

 ותרין חד זמנא וכן מלכא קווי~ ות~~ א~ל~ הו~

 ~והי~לי~~ ~ול~א לה ואשדי דמלכא מהיכלא א~רחקת ~~רייתא לז~~נא ז~ו~ין~~ל~
לז~ונא



~ ~ ~

 מ~~~ ~~ ~~י~~
 ~~י

 זמנ~
 ל~ו

 ~ו~
 כ~~ר

 ד~י~ זמ~י~
 ~~י ~מ~י תי~י

~~~~~ 
 ~יזיל

 כ~ ~~
 ~יכלי ~~י

 ~ל~ ואתב~
 ל~בה מ~א כד

 ~~ו~ ל~ חמ~
 ~~~ר~~~י~~

 ~ן
 י~ר~ ח~

 דמ~~וני~א
 זמנ~ בההו~

 וב~ו~ין
~ד ~קבל~ דמ~כ~

 ~~~ ~~ ~~~י~
 ו~ו~ים בי~~י

 ו~~י~ ל~
 כך וגו~

 קב~~
 זמ~ין כל

 ~כ~~~
 ישר~ל

~~~ו~~
 כד

~~~ 
 מ~י

 הי~ זמ~~
 קמי ו~דרת ~~י~ת

 ו~~ת~ מ~כ~
 בג~ותא

 ד~
 ~או

~~י
 ק~~~ ~~~

 יוחיד
 ~י~~~

 ~הכי חזי תא ו~ו~ ~ה ויו~ים
 ~ו~

 כתיב ~~א

 ~~~נ~~~
 ~~~י~

 ו~~~ ~ו~
 כתיב

 ט~~ ~~מו~
 ההוא ביום

 אקו~
 ~וד ~וכות את

 ~ו~ ~וסי~ ל~ ~י~~~ו~~~
 ~ני אבל אחר~ין כזימנין

 א~ אקי~
 ע~~~ד~ דוד סוכת

 ~~~~ו~~ל~~~
 ~ידן ~~ס

~~ 
 ~זוה~ק

 בפירו~
 ולא נ~לה הכתוב

 תו~י~

 אלא קום

 ל~~רי ~~בר~~~~~
 הזוה~~

 לפירושו וראי~
 ~ה~~

 פסוק פרשתי א~י
 ז~

 כפשוטו
~~~י

 ויו~~ ~יד~ ~~~
 לכל

~~~ 
 חנם ~~~ב ביש~י~ הפסוק בה~~ם אנושי ב~~ל

 בכ~~ ול~~מ~ר~~
 מ~ירה שייך ~יך וצ~ב ת~~לו

 בחנ~
 ראוי~ מת~ה שם דלזה

 ~יז~ו~~
 ביאור

 ~אמ~ למ~
 לפרעה עבדים שהיינו ב~ת בשלמא תגאלו ב~~ף ולא

~ייך
 ג~ו~~

 בכ~ף
 ~ב~

 מ~מד באמת ש~כיר ~י וא~רב~ ב~ו ~חזיק א~ם כש~ין

 יוד~~~ול~
 הי~ ובש~חה מהם לצא~ ישראל כשירצ~ שמח~ם ~י~ ה~ומות ~כל

~ותני~
 ב~לפור להצ~ת בימי~ו האו~ות ~א~י כשהס~י~ו ~כן לד~ך צידה ~הם

~ית~ו
~~~ 

 אז ~~ה בא~~י נ~~~ ~~~~ל בא~ן ל~ש~~ל
 ב~~סו~

 רק זה שאין
 רק ה~ש~~ל~לטובת

 ~וב~
 ~היהודים האר~ות ~וו~ ~~~ט~ו ~~~ ו~וונתם ה~ולם

 מ~ייר~פא לדחותו וצריכין אזיא ~ם הם ~הטי~קען המ~ינות ~~י ב~י ~ורגל ~~י~כמו
~אזיא

~~ ~~ 
 לאזיא וי~זרו ב~ייראפא מהם לה~ט~ ו~~י~ין ~זיא מן הם ב~~~י

ו~~~
 ישראל ר~עי ~באו האחרון ~~ר על דניבא ~נ~~צ ב~~ף גאולה שייך מה
 ה~ולם בכל לישראלשמצ~~ים

 ולה~
 אשר ~רץ ב~~ף לקנות והש~דלו רב ~~ף

 ~קום זאת וק~או אותם ירד~ו ולא ~ח יגי~י י~וחובו
 בטו~

 בל~~~ז
 ג~זיכערט~

היי~~ט~דט~
 הא~~~ה נגד רק אי~ו והבטחון

 לב~
 שגזר ב~~ה ~בורא נגד גם אלא

 בתשובה י~וב~ לא שי~~אל זמן ~כל א~י ~בט אש~~ה~~
 ינקו~

 ע~י ~הם ה~ם
הגוים

 וה~
 ~דינה להם יהי~ שאם חשבו

 ה~ו~ה כל ~ל ל~בו~ יוכל~ ~~וחד~

ואי~
 אות~ ~~צ~~ ~י

 אנשים ~ו~ה בהם נמ~א וה~ה
 ~פו~ס~י~

 שמרו שלא אעפ~י
 ר~ו לא אבלתוה~ק

 להט~ו~
 ~אמ~ו מנ~י~~ם ושבו ה~ולם גבולי בכל ו~~ע~ עמם

 כל~~~ממ~
 לא ההם ובגוים ~~וכחה

 תרגי~
 ~~צא ולא

 מנו~
 ו~מא~ר רגליך ל~ף

 גם ים באחרית אש~נה שחר כנ~~ אשא אברח ~פניך א~ה קל~~טבתהלים דו~
~~ 

 ידך
 וזהב כ~ף ופזרו ~ל~ב~יהם אומן נ~נו לא ~ולם רש~~ ~בל ימינך ותאחזניתנחני
~ע~ר

 לק~ו~
 במדינת קרקע

 ארג~~טיניע~
 ~הרע הוסיפו ולב~וף

 לקנו~
 בא~ץ קר~ע

הקדושה
 וכמ~

 בימי ה~ה ס~לים
 בי~

 ~ברו לא שני
 ר~

 שגלו מ~ת ש~ה שבעים
 להתיישב מקום מצאו מ~פר ~תי וחזרו אדם שום בה דר ולא שממה נשארהו~ארץ
 נ~ישבו ובנתים ב~~~ה ~ויל~אן לה~בה נתרבו יש~אל ש~ם ~תה ~ןלא

~~ 
 באלפים

 ישראל וארץ לדחיהם~ ש~~~א ה~~ביים ו~שה עז עםשנה
 כעדו~

 הנפלאה ~~ז~~ל
 בגיטיןמאוד

 ד~
 נ~~ז

 עה~~
 מחזיק עורו ~ין זה צבי ~~ה צבי נ~לת חו~דה א~ץ ג~ בי~~י~

א~
 גמדא ~לי~ יי~בי~ שאין ובזמן רווחה ~לי~ ש~ושב~~ בז~ן ישראל ארץ אף בשרו
 הק~~ש האלש~ךוה~יד

 ~ה~~~ שו~ט~~ ס~~~
 לא

 ת~~~
 כ~~כ נ~~~ו~ה ו~הא~ץ ~בול

 לאר~ה יום ו~~ מהלך שהיא פרסה ת~ ~ל ~~~ה ש~~~~ד

 ו~הל~

 יום ~~
~רחבה



 ~~ו ים ועד הירדן מן שהוא ~רחבה אח~ יום מה~ך ~עשה ~עי~י~ו ~עת~רחבה
 ~תק~ן ~~ה ה~י ~~~ל לאר~ה ימים ד~ אווג~

 ~ר~
 זה ובמ~ך הקדו~ה

 י~
 עוד

 ועוד ז~ע~ ~שום יו~לח לא ~דבר ~הוא מ~וייםחלק
 ~ו~~

 ~~י~תי~ו הי~ אם
בדרך

 ה~~ע ב~רך תהי~ גאו~תי~ו שגם ~~~ות מקום הי~ ה~ב~
ב~תיבות ~תבו~~ אב~

 עו~~
 המ~~ח שעם ~זה ~ו~ הי~ אם

 י~~~
 העו~ם סוף עד ~מ~ו~ח עם

 באו~ן הי~ ו~~י~תם ~עו~ם עוד כזה ה~~מע באר~ם מהם ישארו~א
 ~~ בחיי ר~ ו~תב בעו~ם ~ו~מתה נ~צא ~א ~ורא באו~ן הוא הארץ שממתוגם מאו~ ~ור~

בחקתי
 ~ה~~

 ודרשו אויבי~ם ע~יה ושממו
 בתו~~

 ~חרי~ם ה~אים ~האויבים
 בהימ~או ~~

 ~ח~
 רוח

 ומז~
 יב~ו ש~א ע~י~ ~ממה י~הגו בה ~ושבים שאף ~מר

 חומהע~י~
 ו~~ ומגד~

 בזה ויש ~ח להם ואין ~ב~ותה ישתד~ו האומות
 ~דו~ סימ~

~יש~א~
 ו~א ו~שון אומה קב~ה ~א שח~בה שמיום

 תקב~
 ~ישובו ~ד

 א~רוחי~
 ~כ~די~תו~~

~~~
 ויו~בי ארץ מל~י ~אמי~ו לא ד~ באי~ה יר~י~ ה~ביא ה~יד ה~א ~ו~ף

 בשערי ואויב ~ר י~א~י תב~
 ירו~~י~

 ואין ~ז~ת ~היית ואיך
 ר~ מ~ו~

 ~עדות

תוה~~
 ~~רם ~ורם ~י ~א אם האזי~ו ב~~

 או~ק~~ ו~גו~
 ~~י~א וגברא מסרי~ון

 ו~ אות יר~~יה~ דברי ~יסקא ~הנא דרב ב~סיקתא ~דאיתאק~~ו
 ~יו~

 ~י~א
 ר~ליו ו~תן הש~ים ~ן ~לאך ירד מירוש~יםירמי~

 ע~
 החומה

 קר~ ו~ר~~
 ואמר

יבואו
 ה~ו~אי~

 ויחריבו אותה ויבוזו בתו~ה אי~ו שאדו~ו לבית וי~~~ו
 הבורא ~י הרגתם הרוג עם ~בשתם כבו~ה קרי~ אותה ~בש~ם א~םואו~רים מ~~חי~ תהי~ ש~א ~ו וה~ך ה~י~ו שהשומר ג~~יו את ויק~~ו ~כרםוי~~סו אות~

 א~ ד~ ימ~ור א~ה ביד ה~שון זה ד~ בשו~~ים ו~ן בידם מ~רםב~ה
 ~~רא

 ס~רא ית ימ~ורותר~ום
 וז~~

 דור ~~ד ה~ביא
 האחרו~

 ירשו ~ב~חם שחושבים
 ~~ם לז~אארץ

 ~~~רת~
 ~~סר מ~ירה מ~שון

 את~~
 ביד

 האויבי~
 ~חיר שום ~~י

שמ~רם
 וא~~~ ביד~

 תוכ~ו ~
 ~~בי~

 ~גא~ו ב~סף ~א ~י
 מ~ו~ ואי~

 רק
 א~ ~~ו~

 ד~
 ש~ס דבריומ~~ה

 דיד~
 מו~רחת ראי~ והבי~ו ש~~בירו רק זוה~ק ~דברי ~ו~אמים

~~ירו~
 ה~ירוש ~דברי~ו ~י הזוה~ק

 ~שו~
 מאחר בכתוב

 ~דרך הי~ שה~~י~~
 ~~ות ב~ל ו~ת~זרוו~~~א ~ור~

 ~לא ע~ ~עו~~
 תו~י~

 ~זה ~ע~ר עד ירדו ~י ב~פילה
 ~א ~יתדע

 קו~ ~ו~י~
 ה~בע ובדרך ד~ יקומה אם רק זוה~ק ~~י~ מעצמה

מ~יאות ~י~
 ~ז~

 ~ב~ות א~~ים וד~
 י~~

 ש~א היא ש~~~י~ה מאחר ~~כ י~ר ומי
 ~~י~ה להו~יף ~אין עד הטבע~דרך

 ע~~
 בתולת קום

 י~רא~
 בת~ובה ישובו אם

אב~
 הו~ך וע~ן ג~וים נסים בדרך רק מעצמם יקומו ~א

 ל~~יה~
 במדבר שהי~ ~מו

ו~מ~~~
 ישר~~ים שיגורשו ד~ ~מר ~~ מעיין הישועה ~~עיי~י ב~~ האברב~ל

 מגוי ויתה~~ו ה~ויםמא~~ות
 א~

 וממ~~כה ~וי
 א~

 ישק~ו ו~א ~חר עם
 ו~~

 י~וחו
 יבאועד

~~ 
 וד~ ~בודו ובה~ה~ת השי~ת ב~ש~חת בי~תם ו~הי~ אדמתם ארץ

הו~~
 ע~ןי בעמוד ~~~י~ם

~~~
 ה~~~

 ב~~~רה שו~~ים ~~ ~שה תורת ב~~רו
 ~ה~~

 ~אוו מה
 ע~

 ~~רים
אי~ו

 ~או~~ דומ~
 בתו~י~ו שו~ן ~שם~י ~~~ ~~ש~ הי~ ~א אז ~י ~~ברו ~~או~ות ב~ב ~ע~ידה

 אב~
 ~ר~ישים שהי~ ו~ח~מים ~בי~ים מא~י~ים היו

 בהש~~
תו~~~

 ש~רה שהש~י~ה ~דות הם ~ש~ הרבה ו~~ל~ות ~~ים וראו
 ~ב~ בישר~~

~~
 ~י~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~ו~~
 מראים יהי~

 בא~ב~
 ~~~י~ו ~~ה

 ~~~א~ ז~



~ ~ ~ ~

 נגאלים להיות פ~~~ים ~~~ה ~בר ראוי הי~ ~~שר וה~ה תע~ית ~ס~
 יותר או בצלם ~וכנין ~א~ו העולם אומות לבין בינינו שלום ~שום ש~ימה~~י~ו גאול~

~ז~
 ~אולה להיות

 ממ~
 ~נח~ו גם אם ~י בזה ח~ץ א~ן ~בל ~~י בבית ~מו

 כזו גאולה ו~קבל ש~~~שר~~שר
 וו~~~

 כ~א ע~ה יתרצו לא הק~ושים אבותינו
ב~~ולה

 ש~ימ~
 ~לימה~ גאולה בסוף ~~הי~ כ~י הגלות או~ך ל~בול ~י~ראל וטוב

 י~~~~~
 כת

 אחר~
 לה~ות ~א~~א ~ואווינים בני מ~מי~ים

 ג~ול~
 אדם ב~ד~

 לבנות ההאמצו אבל ארץ ירשובכחם ול~
 חורבו~

 ול~אול אה~~ק
 האר~

 וכמה

~די~י~
 ~~ורסמים

 בדורו~
 אחיהם לב לעורר התאמצו ~לפ~י~ו

 לקבו~
 ~יר~ם

~~~~~
 ואני הארץ א~ ל~~ול מאוד ח~ובה מ~וה ~~יא

 מו~י~
 זו שמצוה עוד

 תרחם ~קום אתה ק~ב תהלים כדכתיב המקווה השלימה ה~אולה ~הביא~סו~~ת

~יו~
 מ~ורש הרי אב~י~ א~ ב~~ך ר~ו כי מו~ד בא כי ~ח~~ה עת ~י

 שאהב~
י~~~~

 ויש הגאולה~ זמן לקרב ~סוג~ת ~~ה~ק
~~ 

 שאין הד~ת ק~י אחרת
 ~~ו~~~~ מכוו~י~

 ו~ם
 יודעי~

 היא שהבל ומבי~ים
 ה~~ו~~

 עמי בת שבר לרפא ה~יו~ית

~~~י~~
 לאה~ק מבוא אין ~~בע בדרך ~י ~אמת

 א~י~ ל~ר~~

 חל~
 עשירי~

 מאומתינו

 ~והבי~ ~~~~~
 ורואים עמם ב~י

 ~ה~
 ה~ו~ם בכל ~רדפים

~~~חת א~~לי~ וממלכ~
 ~~יהודי~

 או~ם ת~מור באה~ק דירתם יקב~ו א~ר
 מרדיפו~

 כי אם
 נרא~

~חו~
 לאומה ~ובתם מחמת ~~י~ו

 הישראלי~
 ~בכל יוכיח ה~סיון כי

 רבים יהודים התישבו ~דו~ה הדת ~~~~ת ~אי~ מקו~
 ובמלכו~

 א~לית
 וצר~י~

 ואיטאליא
 ובעיר ~ס~ר ~תי~י~ודים

 נמ~אי~ מלכו~ ב~א~ אח~
 מ~י~~ם ~ובכל יהודים יותר

~~
 בוד~י

 ~בטח~~
 טעמם יהי~ באה~~ק ~י~ישבו היהודים ל~מור ~רוצים ~אמ~ה

 או ~י~י~~ה
 מ~י~ות בשאר לה~ילם ~א~א ~רואים ~~~~

 מרדיפו~
 מאמינים והם

 ה~דוש~~~~~
 ~הם מ~עם אם ~בותי~ו ~ח~ת היא

 יו~עי~
 האמת

 ~אי~
 ב~ל

~~~~~
 ~אמ~ים עבדים

 כע~
 בכל י~ראל

 המקו~ו~
 דברי בלבותם ~קבוע פזוריהם

 ישראל שונא ~אינו ו~וי בתו~ם הת~וררו אשר ~מדי~ה ש~ו~ א~ לדרוש~~~י~י~
 והעבדים נאמ~ים עבדים הי~ העולם בכל ~~ה לאל~ים קרוב ~במ~ך יודה~~~~~ט

 ~הי~~וס~~~ו~י~
 וה~חורי~

 המרידה רוח המ~רים
 ~ו~~

 ה~כ~ה ו~מיד בקרבם
 ע~כ בהם ~י~רדו~ר~~ת

 י~
 להם יהי~ אם ~חת ל~ם

 לבני~ עבדי~
 שיחרפו

~~~~
 ~בור ~~ות

 ~דו~~
 בכ~ז ממלכ~ם

 ~ווע~~ ~לי~~ ~~~~
 איזה שיחיו ~יא

~~~ת
 ~~~י~

 בלי יהודים
 ~~י~ו~

 לו~ר יש בי~וינו כ~ות ה~תי וא~ו מסביב ומ~ור

~~י~~
 ~חבר

 למל~
 אבל רצוי~ כוונתם כוזר

 אי~
 כי הם ו~ו~ים רצויין מע~יך

~~די~י~
 בי~וב ~~תדלו ~שר

 האר~
 הי~

 ~וונה~
 שם שי~י~בו

 יראי~
 וש~מים

 יותר ~ודוי~~~ו
 ~חיו~

 בחו~ל שרויים בהיותם ~עשו ה~ורה ע~~י
 וב~רטו~

~~יי~
 התליות ~~ות

 ~~ר~
 נסעו לא היום עד ~לו~י~ו מעת הי~ ו~ן

 לאה~~
 רק

~~ו~י~
 מס~ו א~ר וטהורים

 ~~ש~
 ה~ם א~ לעבוד רק היסורים ~ל ל~בול

 ~~ ~~~~~ באה~~
 כ~רו א~~ ה~יונית ב~~ועה

 בה~~
 ב~רסם וב~ירתו

 ועו~י~
 ~~ע~ס

 ~מצ~ ~~~~~
 יל~ון אומה ב~ום

 וא~יקורס~ מי~ו~
 בין ~נמ~א כמו וה~~ירות

 מ~ר~~הם וב~ן ה~~ועה~~~~י
 החלוצי~

 מי~ין אין ע~~ב י~~ג חולין חכז~ל ו~~דות

 ול~~~ו~ו~
 כו~ר~ם ~~ם די

 ~~~ורי~
 ~וו~ ~נא~ שו~אים

 תורתו שו~ר ל~הודי
ו~י

 י~ר~ ~~ז~
 י~וב

 ~אר~
 קונן ועלי~ מעולם ~ד הי~ לא ~זה ~דול חרבן הלא

 ~ר~~~~י~
 ~י~רה ~בי

~~~ 
 יו~י ~~י~ות המדי~ות

 מ~ו~
 נת~יים ~בה ~ארץ ~ל



 ~הי~לא
 קד~

 ~~~~ל ~דו~ מ~ש ~א~~ה קרי~ לזונה ה~~ה א~~ה קד~~ה ההי~ ולא
 ~~~רו א~ר~ל

 ~ל~ה~ רעו~
 א~נו

 ו~ן ~ט~~
~~~ ~~~~ 

 שהרעו
 וה~~ בא~~

 ~ם
 ~ם אבל להם ו~א~~~~~ם ~ין זא~ ~~ספ~~ם כשר~ם~~~אלים

 ו~ה~
 יעידו ומה~ו~ם

 ו~פו~~~ ו~אי~ ~~~~ אל~ וב~~~~ם יאו~ינו~ע~~ז
 האלי~~ער ~ו~ו ב~ולם ~~אוד

 הנ~בד~ם ב~ן~~ק~א בברלי~
 ל~~~ח~

 שהעיד ~~ו ח~~ד אי~ו והוא ה~ו~~וו~רזי~~ט
ע~ו~ו

 ש~
 פ~ח על מזוזה ~~אה ~ל א~ו שחרה

 א~~
 ~~ל ~~י~ שם ו~~יד ~ה~ד~

 וה~~ל שחוק בח~ב~רו ~ו~ה והוא חו~ץ ו~כלו פסח בלילהסד~
~י~י ל~~~ ג~~ע~~ כ~~א~ רק בע~~י~ והוא ~ו~~וו~~זיטעט יהי~ ולא אינה~להם מאו~יווערזי~~~

 ח~~~ ה~~הלי~ הבר~ו~
 מי ב~עב מ~ים ~הפועלים ~ש~ים

 ח~ב~~וו~~~~ק~ אי~~ י~~
 ~הוד~~ לל~ו~

 עי~יהם יפ~חו אולי הי~אים בין ~ל~זרו
~פי ~~~ו~

 א~~
 ו~הו~ הבל מ~~יהם שכל חסיד ~אי~ו

~~~~
 העולם מ~ל צ~ות פסקו הציונ~ת~לא ~נו~ה ~ה~חלה

 ~ו~~
 כל

~תקייו~ה ה~ו~ח~
 ובפ~~י~

 בכל הקדושה ~א~ו~~י~ו
 ~~קומו~

 ~סדום ~מש פזוריהם
 ~~גרו פר~~ה וש~~ידו~י~ו

 ו~לחווו~ ו~ד~~ו~
 ולו~או~ין קץ~ אין עד

 אי~
 חידוש זה

 הצי~~יםכי
 דוו~י~

 במ~שיהם
 ו~~~

 ו~חרפין החו~~ן בדור א~ר ל~פר~צים
 ~חז~ק ~~~~ו ו~~ ישראל גדול~לכל וו~גדפי~

 ע~ה~
 ~~~~~ וכ~~ב

 המכ~יסים ה~ם ג~ ~~~~
 פני עלאו~י

 ו~~י~ו~ ת~~~
 ~~ו ~ב~~י~לים ~~ד~~ק

 ~ועב~~
 ז~ ~אס~ר ו~~יב

 ח~~
 את לכבושהגם

 הו~~כ~
~~~~ 

 בב~~
 ו~~~כ

~~~ 
 ה~ולם~ ~ל ~ל בעוה~~~ ~~וחה הד~ן

~~~~
 וצ~~ב היתה לנ~ה כן ~ל ירו~ל~ם חטאה חטא ח~~כת~ב א~ ~באיכה

 ~ה וגם חטאהחטא ה~פילו~
 ה~~י~ו~

 המדרש וביאו~ הי~ה~ לנדה ~ן ~ל טעם
 ביאור ~גם הי~ה ל~ל~ול הי~ה ל~~הרבה

 הו~דר~
 דכ~יב בכ~לים חטאו רבה

 בכ~לי~ ולק~ ח~אהחטא
 ד~ מיד לקחה ~י דכ~~ב

 כפלי~
 וי~~ח~ו ~טא~יה בכל

 אפשר ~~יך ה~~~ל ה~~וב ביאו~ וגם עו~~~ נ~ו~ו ~חו~ו ד~~~בב~פלים
 שהבור~

ב~~~
 מ~ ~בישעי~ ~כתוב ביאור וגם להם ~~הראוי יו~~ בכפלים י~נישם

 ב~~
 דברו

ע~
 ~צום ~לא כי ~י~ל לשו~~ כ~ילו~ לכ~ור~ שהוא אל~~ וק~או ירושלים לב

~~ 
~פיל~

 אומה
 ~בע~ יש~אלי~

 אה~ק וה~יחו מארצם גר~ום האויבים ש~צחום
 ~זכרוולחרבה לש~~

 יו~ו~
 בי~ו ~ולם

 ש~ו~
 ודרך זו כ~פילה ~~~~א אם ~דו~ דור

 שה~ם העולם דרך כן ~י לו~ס לו ~ה~~ בארצם שישא~ו רצו~ו ~ה~וצחה~ולם ו~י~ו~
המגודל

 באיז~
 ~~~ר חמור חטאם כי ו~~ל בטבעה מורגל כי יותר ~ם ~~ליח ארץ

החוטאים
 ו~~~

 ~י~
 ~~ב ק~י דף בכ~ובות תו~~ ~כ~בו ~~ו יו~~ ~ו~~~

 ~~ אוו~ר ~הי~ אמרהוא בד~~
 ח~י~

 א~~ו דע~~יו
 מ~ו~

 ול~מוד מהם ל~זה~ יכולין א~ו שאין עו~~ין וכ~ה בארץ התלויותמצות ~~~ יש כי י~ראל בארץ לדור
 ~לי~~

ונוד~
 הקדוש~ וארץ שלו ~~ל~ין שט~~ף ל~~ המלך ח~ר ~טינף ~י דו~~ה שא~~ו

 ל~בוד~~יוחד~
 יהיא ה~ם

~~~ 
 אלקיך ד~ א~ר

 אות~ דור~
 ד~ ~י~י ~מיד

 החטאים אלו ח~טאים ה~~ אם גם ~ל~י~~ז באה~~ק ~חטא ~י חמור ולכך ב~אלק~ך
 באה~~ק ~ח~או ~~ח~ אבל ~לי~ ~ענ~ים ~~~ הארצו~בשא~

 ~הי~
 ל~ך חמורה

 הו~לו ~לכך ~~~כ ח~י~ ~~אם ~~~~ ~לא ~ד~ ~~~~ה שיגלו עונשהי~
 ברא~

 גולים

וז~~~
 י~ושלים ח~~ה ח~א ה~סוק

 ~חטא~
 בירו~~ים ש~~~ה לפ~ הו~~ל

 כ~ ל~ל~ל הי~הלנדה ~~ ~~
 לול~

 הי~ זה
 ~שארי~

 ה~~וצחי~ ~~~~ במקומן
 ~מעו~ם

 ~לה~א
 ד~~

 ~נוצח
 ~ארצ~ לגר~~

 ~ח~או וזו
 ב~~לי~

 בירו~לים ~ח~או ע~י



 ה~ולם כ~דר שלא בכפלים ל~ווע~כ
 להתגר~

 מארצם
 ול~ל~

 שה~א צ~ לפני שבי
 ו~~כופלת כפו~ה~רה

 נ~
 אם גם בארצם ~נשארים

 מאד ויוו~תק למס~ ~תוני~
 בה לדו~ שיבא~ לבני~ ~יקראו שהכוונה אל~~ וק~או ירושלים לב על דברוהכתוב

 בימ~כי
 הגלו~

 היצר התגברות מפחד בא~~~ק ~~לדור רבים נמנעו
 ועונ~

 גדול
 ואין שם שחטאלמי

 מקד~
 ~ב~ל~ הוסיף לזה ~יכפר

 לדו~ לבא ~יכול~ן זו סיבה
 ב~דו ועבירה בירושלים אדם לן ולא עונה נרצה כיבה

 ה~תוב ~בא ו~כפ~ ~~תמי~
 שיבא~ ~~ראל לבני לקרא הוצ~ך ל~הלבאר

 ~ו~ק~מות מב~~~ יו~ר ב~וכה לדור
 בירושלים ה~~א ~נע~ה ב~ביל חטאתי~ בכל כפל~ם ד~ ~יד לקחה כי לז~~אשבעולם
 כי פחד ~~ם ~אין פנים להסביר הוצ~ך לזה העולם מבשאר יו~ר בכפליםנענשו
 נ~דים בכפלים~ ~נוחמו ~או~ר וזה ~ו~ה~נרצה

 לפ~~
 ~~~~ב בתהלים ו~~~ב ו~זמור

 דהאיך לחם דמע~~ לי היתהאומרו
 ~יי~

 לה~ו~
 נפשי ~ל~ ובפסוק ל~ם~ ~~~עות

 ~לי תיב~~~ וגם נ~שי ~שתוחחי ו~ה אמר שלפ~~ז בפסוק דהא צ~~ב~שתוחח
 אלך קו~ר למה ובפםוקכמיותר נרא~

 בל~~
 ל~ה ולומר ~ק~ר דהו~~ל צ~ב אויב

 א~י באמ~ם ~ו~רי ~~~ונ~ ב~צ~~ותי ברצח בפ~וקאויב~ יחלצנ~
 כ~

 י~~~ד ~יום
 ו~ה בפ~וק רבים~ בל~ון אומרו וכאן יח~ד בלשון עצמו זה או~ר ~~ב~סוק דלע~~

 ו~המי אמר דלע~ל ה~ינוי וגם זה ~פ~י נא~~ר שכב~ הכ~ל צ~~ב נפשי~שתוחחי
 וי~~ אמ~ו~אן

 אמר ו~~ן פניו י~ו~ת א~~ר ול~יל תהווי
 ~שוע~

 וי~ל ו~לק~~ פנ~
 שנ~ ל~נפש יש החל הגלות במ~ךדהנה

 ~אגו~
 שאין ~~א~ ~עיקר ו~וא ~אחד

 ~אינו ~א ואותות~נו אסתיר ה~תר ~אנכי ונתקיים ותו~~ים או~ים ו~א נביאאתנו
 ו~~ל נר~פין בצ~ר שרו~םוישראל

 האוווו~
 י~פתה ח~~ו אולי ב~לוה ~רוים והם

 ל~ם ~חלו ~~קר ~מסיתלקול
 אבותיכ~

 ב~פת ל~ם ולב~~ להשיב ~ה לנו ואין
 וזו אמונתינואמית~ת

 ~~נ~
 ואני א~ף קו~ן ו~בר ל~פש גדולה

 כמע~
 ר~לי נטיו

 אראה~ רש~ים שלום בהוללים קנא~י~י

~~~~
 ל~ בעוה~~ גם אם

 זכינ~
 לראו~

 רו~~~ק וושם ולשאוב ד~ בבית ו~חזות
 אמינת ב~ם ונחקק ~ינ~ בהר עמדו נ~שו~ינו מ~מכאבותי~ו

 ~~ראה עדתו~~ק א~~יתי~
 בחו~

 ומע~ט מ~וה עושה ~~ר~ל בר שאם
 ומ~ה~ ומקד~

 עצמו
 תראה עו~י~ך מתקיים ~מש העולם בכל דוגמ~ו שאין ומתיקות נעימותמרגיש
 תוה~ק א~~י~ית אבר בכל ומרגישבחייך

 וכ~
 רשעי ל~יפך

 ישרא~
 חרטות מ~~ים

בעב~~
 לאות וזה עבירה

 וו~ופ~
 על ח~תך

 אמית~
 יראה וכן קבל~ינו

 לשפוך זוכה אם ופלא~פלא אד~ כ~
 ד~~ו~

 על ~מים
 גלו~

 בית חרבן ועל השכי~ה
 ישראל ~פ~רת ואבדןקדשינו

 ~רגי~
 האיך

 הוק~
 מכאובו

 וו~רג~~
 ו~וא ~דול נו~ם

שוב~
 לש~וך שזוכה ע~~י מת~נוג

 דמעו~
 ~ח~~ו לחוש אין וא~~כ ~שם חילול על

 לראו~ זוכין אנו אין אם כי אחרת ~אמונהיפנו
 ~מיתיתו ~רגישין אנו ~לכינו

 ~צמו שהוא שאם הג~ף שסובל וצרות י~ו~ים מרוב שני~ ודאג~ ~עה~ב~ל
 בנ~ אלפים בין לה~גו~ר הו~רך א~ ~עשה מה אבל אמת ותורתו אמת שד~וברור מרגי~

אד~
 זו ~ד~עה להם ~א~ן

 ומכחיש~~
 וו~גד~ין~ ומחרפין לו~ר ~~תיק ו~~~~ם

ו~~של
 בז~

 ~דור הוצרך ד~ת ~ר א~ם אם גדול צ~ר לך א~ן
 בי~

 א~~ים

משוגעי~
 ~~~י ח~~ו ~~פתה ~ן הרא~ינה בדאגה ול~ך

 פני~ הסתר~
 לאמונה

 ~ח~שאז אחר~
 ג~

 השני~ בדאגה אבל אלקיך אי~ ויאמר אחד רק א~ו י~ו~ח אם
 רוחות וכל האמת לו ~ובררשכבר

 ~בעול~
 ממ~ומו אותו יזיזו ~א

 אי~
 דא~ה

~ית~ת~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 אח~
 יח~~

 נשאר רק הברזל כעמוד חזקה אמונ~ו כי וי~~ף
~~י~ת ה~~~

 ~י~
 בני אל~ים

 אד~
 גם אמנם ישראל~ לאלקי ומגדפים המחרפים

 לז~
 יש

 ~~~~בונ~~~~
 נסים כווה

 ונפלאו~
 ב~~ה הבורא עוונו שע~ה

 מע~
 בנו שבחר

~~~
 והקב~ה לכלותינו ~לינו עומדים ודור דור וב~ל הצילנו צרה מכל ותמיד

 א~כ מידם~~י~י~ו
 מ~

 כלל להצטער שלא אויב ו~לחץ חדשה צ~ה בבא גם ה~~וי~
 להיות מוונו ל~מוד ראוי~ ~י~ שנה אלפים מכ~~ה והנסיון~ בישועתו ב~וחים~~~י~ת

~~~י~
 בטוח להיות נוכל השכל ~ון כי מזה יותר ועוד נ~ח יעזבינו אל ~י
 בשם ב~וה~ק גלותינו שנקרא מה בזה ויובן~י~~~תי~ו

 משכו~
 יו~ר הי~ דלכאור~

 גדולים רוחים וישלם ~בר איזה י~שכן אחד אם יובן אולם פרעון ~ומר~~~י~

 מ~ו~~~~~~~
 ~וח~ם שישלם ~זה

 אלפי~
 אם המשכון משווי פ~מים אלפים שנים

 ~~~~ו~~~
 גדולים רוחים מלשלם ישקוט ולא ינוח ולא הון מכל יו~ר מאוד ~~יב

 ~~~ ~~~י~~~י~
 ~ד

 שיעל~
 גבורותיו הן הן חכז~ל אמ~ו הלא וא~~כ לפדו~ו בידו

~~~
 זאבים ע~ בין מתקיים ~~ת

 וממ~
 שהם יום ב~ל

 מ~קיימי~
 הוא

 נ~
 נפלא

 עו~~~~~
 נ~ים

 ונפלאו~
 הוא שנה באלפים

 מופ~
 המשכון יוחלט שלא חו~ך

 ~~ו~ י~ו~~~~~
 כא~ר עלינו

 ע~ ש~
 כבוד וי~גלה אבו~ינו

 הש~
 כל לעיני

~~~י~ת
 ~יתרומ~

 ~ישראל ~ד כ~~כ נרגש והוא ותוה~ק~ ישראל קרן
 ק~ושי~

 בבא

 ~~י~~~~~
 זמן ומ~ע~בים

 מיעו~
 שכחנו וכי ע~מם ~ל מ~ר~מים עצמם הם

 עלינו צ~ה בבא שנת~צב עד ~ור בכל עמנו ה~י~ת ~~~ה~~~~ים
 אדרב~

 מן
 להיו~~~~~י~

 כ~~כ הגאולה
 חקו~

 נ~יר כבר בגולה כבו~ים שאנו שבעוד עד בלבינו

 ~~יר~~~
 נ~יר א~ר

 ל~~י~
 לעתיד שירה ~יאמ~ו ~דיקים ~תידין ~ל~~ק כפי~

~~
 ~י

~~ 
 בטוח לבם יהי~ בגולה כבו~ים ב~ודם

 באמו~~
 חיים ~אנו ממה אומן

~~~~~
 גאולה על שירה ~יאמרו ~י~ם

 הע~יד~
 מתי לאלקים נפשי ~מאה וז~ש לבא

~~~
 אלקים פני ו~ר~ה

 הנפ~
 אלקים פ~י ~נראה העת שיקרב ומבק~ת דואגת

 ~~~~ת~~
~~ 

 באורך
 הגלו~

 הסתר מרוב
 פני~

 לקול ל~וווע נ~פתה ח~~ו
 מסי~י~

 מ~~~~~~~
 ~ת

~~~ 
 ~ועם בע~מי מרגיש אני כי זה ~ב~ר לדאוג ~אין

 ומ~יקו~

~~~
 ~אני יארע ~~ם ~~~ת

 בוכ~
 מרגיש אני אלקיך אי~ אלי אחד שאמר ~בור

~~~
 ~יום כל אלי באווור לחם דמעתי לי הי~ה וזו לחם ואוכל ~ר~ב ~דם ~מו

~~~
 ~~~י~

 אז
 ~דמעו~

 הם
 משביעי~

 אותי
 וממלאי~

 ועוד רוחני תענוג אותי
 מזהי~ר

~~ 
 אתע~ב

 ע~
 מ~מ נפ~י ~~י ותשפך ~זו וגדוף חרוף שמעו

 אני במ~~ת~~~~י ב~~
 מרגי~

 בכל דוג~ו~ה אין רוחנית שמחה
 העול~ הנ~ו~

 כי וזו
~~~~ר

 ב~~
 ~ד א~דם

 בי~
 וא~~כ ~נה בקול אלקים

 ג~
 זכי~י לא אם

~~י לראו~
 ~~~י~

 אני מ~מ
 מר~י~

 ~ש~וחח הנ~ש והנה בהן~ עסקי ב~ת הדברים אמיתית

~~~~~~ 
 עלי שתהמו הגם א~~ ולזה סובלין שאנו היסורים ~ל ומנ~מת ~~~א

~~~~~~~ 
 עוד כי אנו בטוחין ~לא נח~א ~ן תשתוחחי מה אבל ~לי ~י~ורין

~~~~~
 פ~יו ~~ו~ת

 ~~ו~
 מ~ין

 הכ~ו~
 ~ני לראות שנזכה אליך ~~יו ד יאר

 ניחם ש~בר ומעתה~~~~~
~ ~  

 חז~ התו~ה מדרך ח~ו שנ~ור לדאוג ~אין

~~~~
 ~ל ~ם

 וז~~~ ש~ובל~ הי~ורי~
 אלקינו ~ישאר אנו בטוחין ש~בר אם ~אל~י~~

 ~ב~ו~~ ~~~ו~~~
 שהיא ~ש~וחח ~~~י ~ל~ ~וד אבל וואלק~נו או~נו יזיזו לא

~~~ת
~~ 

 והצ~ו~ היסורין
 מארץ אז~~ך כן ~ל באוורו ~ח~~ה ולזה שסובלין

~~~~
 ~~יי~ו ~~~

 ה~ו~ו~ ~~~די~
 ~~~ית

 עמנ~
 בימי

 ו~~ ~ד~
 ~~ל

 ~~רו~



 ~~~~ו~~~ו
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~י~~ים
 ~~~~ ז~~ ~דרש~~

 ~~י
 ב~ ~~~~~

~~~ 
 ~~ו~

 ~~ו~ ~י~~~~~
 וז~ש ~~יל~ו ~~~ה ו~~יד

 ~~~י~ ~שבר~~ ~~
 ~~י

 ~~~~ ~בר~
~~י~י~

 ~~י~
 ~דו~ ~~

 ~זה
 הז~ ~יו~~חיו~ינ~ ה~ש~~~ ~הח~י~ ~~~ ש~ש~~ ~הריבי~ ~דו~ וב~חו~

 וזו
 ב~וחי~ ב~חו~ ~~~

 ~~~ידה ~או~ה
 י~ו~ ~יו~~

 ~~י

~~ד~
 ~ד

 שב~י~~
 ~~וד~ו

 ב~~ו~
 ~ש~ררים ~~ו ~~י שירה

 ~~ שיר~
 גא~~ה

~ד ~~~יד~
 ~~בי~ א~~ ~ר~~ ~~~

 ~~ר~~ים א~ו
 ~~ה ~~~י ~אל א~רה ~~~י~~ ~~

 ה~~~ ל~~~~ח~~י
 ~ש~וח א~~~ו

 ~~~י~ ה~ר~בי~ הח~די~
 ~~ה ~~~ו

 א~פי~
 ש~ים

 אויב ב~חץ א~ך ~ודר ~~~חה ש~~י~ד
 ~~ר~ם ואי~י זה יהי~ ו~~~

~~ 
 ל~ץ

 ~~~ ~~רע~ ~~האוי~
 ראוי הי~ ~י אויב ~~חץ א~ך ~ודר

 להיו~
 ב~ח

 בישו~~
השי~~

 ש~חו ~~ה ~~~~ ~ל ו~~ר~~ים
~~ 

 כי אויב ב~חץ ~דר ו~~~ו הח~דים~
גם

 ב~~
 ~היו~ ראוי הי~ אויב ~חץ

 בישו~~ וב~וחים ש~חים
 והו~יף ה~רובה

 ~ל א~י בא~רם ה~~רשעי~ר
 היו~

 שאנו א~~יך אי~
 ~ו~רחי~

 ~דור
 בי~

 ~רבה
א~~ם

 שאי~
 הא~~ ~~~ירין

 הוא ~~בר ד~אחר ב~נורים והו~ו
 חז~

 ~א~ונה
 ה~~ר רק נ~אר ולא אלקיך אי~ א~ו י~ו~ח ~חד אם שי~~~ה~דאוג אי~
 ~היו~

בי~
 ר~ים

 הא~~ ~ביני~ שאי~
 ~~י ~ה~י ו~ה ~~~וחחי ~ה ~ו~ר פה ~פל ל~ן~

~י
 ע~ ש~יה~ ~א~

 ~וד ~י ~~י ו~ה~י ע~י ~ש~וחחי ~~יב וכאלו הגוף י~ורי
 ישו~~א~ד~י

 ב~חי וי~י~ וא~~י פ~י
 ~~~ ~הראו~

 ~ל ~~ך הוא שד~ ~ו~ם באי
 פני י~וורו ולא ~וד אבוש ולאה~רץ

 ב~~י~ו~
 א~~יך~ אי~ לו~ר ובוז

~~~~
 עה~פ ח~ז~ל ~רשו~בר

 ~דק~
 פרזונו

 בי~ר~~
 ה~ב~ה ~~ה ~צדקה

 שפז~~
 האו~ו~בי~

 ו~דברי~ו
 י~~

 ל~ס והיי~ו בארצינו נ~ארים היינו ~~ו ~י

באור~
 ~~יאשי~ הי~ השנים

 הג~ו~ה ~ן
 אב~

 ~~ה ~אנו ~~י
 בי~ אח~

 זאבים ע~
 בגו~ה ~בו~ים ב~ודינו גם ובטחון נח~ה לנו יש ~~~נא ניסא הקב~ה ~~ידו~א
 ~~יד~~וד

 ו~פי~ז ה~~~ון א~ ל~דו~
 י~

 נח~ה לנו
 ביא~ ב~~ אח~ ~פו~~

 ג~ והשני~הגו~~
 בגולה ב~ודנו

~~~ 
 ~ב~פ~ים ~~קו ~~י והיינו בי~וע~ינו נפש~נו

~היו~
 ~נדה

 ולט~טו~
 ~י~ז

 י~
 גם נח~ה ~נו

 בע~
 גאו~ה ~ל שירה ונ~יר ג~ו~ינו

 והארץ וגו~ י~קב ברי~י א~ יוזכר~י בחק~י בפ~ הכ~וב יובן בדברי~וה~~ידה~
 הז~יר ה~ונ~ים בא~צ~ האיך ה~פ~שים ו~~שיםאז~ור

 וג~ אבו~ ברי~
 איזה

 ~ז~ור דהארץ להך ישפירוש
 וב~ר~

 או~ם ~והם ~~זב והארץ א~ר אח~ז ש~יד
 לגלו~ ~י~ ~~~ים דשני ~ביארנול~ה

 ~~רצם י~ראל
 האח~

 חטאם חו~ר לפי
 באורך י~יא~ו ~ן ~~חשש והש~י באה~~ק ~ח~אולפי

 הגלו~
 וה~ב~ה ד~ א~ וי~זבו

~ר~~
 ~רי~

 באו~ה י~ירם ולא יחליפם שלא אבו~י~ו ~ם
 ~~טאו אז~ור והארץ וגם וגו~ י~קבברי~י א~ וז~ר~י וז~ש אחר~

 באה~~
 ולש~י

 סיבו~
 הארץ א~ו

 כדרך ~לא ~הם~~זב
 בשני~ ה~ו~

 יובן בדברי~ו זה~ ~ם זה הלוח~ים
 ה~דר~

 באף ול~ו א~ם אל הזמורה ~ו~חים והנם ח~ ביחזקאל דכ~יב באף חטא~רב~
~~~~~~~

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

~~~ 

 ~~~~~י~~~
 יו~~ ו~וד ~~אור~הב~ה

 ה~~וב ד~ף יפלא
 ביחזקא~

 הש~י ואף חו~ם פירו~ו
 וגם אויביה~~ בארץ ל~~רי יכלו ~לא ~ח~ה זה ~ה וגם גם~ ~ירו~ווהשלישי

ב~~י~~
 ולדברינו בפירו~ו ה~פרשים נת~שו אפם אל הז~ורה ששולחים ה~~וב

יו~~~
 ~אוד

 דש~
 ~ו א~ר בי~ז~אל

 ~~י~~
 ת~יב ~וד

 גדולי~ ~ו~~ו~ ~ר~~



 ~וסי~ו עוד ~ארץ בכל ע~ז ~~בדו ~~י~~ת שה~עיסו די שלא לו ~הראהמאלה
 בבית ~~ז לעבוד פ~יהם והעיזולהכ~יסו

 המקד~
 ששולחים זו מליצה יפה ומה

 אל הזמו~הא~
 אפ~

 מרגיש אי~ו ממ~ו רחוק ~וד אדם אם ~מוסרח דבר שכל
 ו~~ה ~~רחון מאוד מרגיש חוטמו אל ה~ו~רח ~בר מקרב אם אבל ה~רחון~~כ

 ריח לו ~יש דבר הואהזמורה
 ר~

 א~תה ~~קרבין והם ורד~~ק כפר~~י
 א~

 אפם
 במקום שחטאו ~מרץמשל והו~

 ~דו~
 סר~ון ו~ביאו

 ז~
 ב~לטין ~חטאו המקדש לבית

 ולזה~מלך
 עו~ש~

 בפ~טין ~חטאו דהיי~ו באף שחטאו שע~י היטב ויובן חמור
 ~~~המלך

 אויביהם בארץ אותם ו~באתי בקרי עמם אלך א~י אף ד~~יב באף לקו
 הי~ל~ך

 העו~~
 מארצם ~הוגלו הטבע ~דרך ~לא

 ומז~
 יוצמח

 שג~
 באף י~וחמו

 ~איתא לכלותם געלתים ולא מא~תים לא אויבי~ם בארץ בהיותם זאת ~םואף
 אם ר~ב~ל אמר מאוד עד ~לי~ו קצפת מא~ת~ו ~אוס אם ~י עה~פברבה
 ~יא~~אי~ה

 לי~
 ~בר

 וא~
 מאן דכל סבר אית היא ~~יפה

 דכ~י~
 סופו

 ~כתוב כל עליהם מביא ו~י~ בארצם מע~ישם הי~ אם וזולאיתרציא
 מן מתיאשים הי~ ~ימיםבאורך בתוכח~

 ע~~י אבל אותם שמאס ~בורים והי~ הגאול~
 אויבי~ם בארץ שרויים~הם

 כ~~
 ויראו נס בדרך וחיים זאבים ע~ בין אחת

~פלא
 ~גדו~

 ~סוף וידעו יבטחו לכלותם ~אומות ~יד כח שאין
 להתקיי~

 ~חמות

ה~ביאי~
 חדשים ~~~פ רבה המדרש דברי בזה ~עמו ומה ~ולם ~אולת ויגאל~ו

 מלכיות של בבקרן מח~שי~ו שאת~ ~ל אבא בר שמעון א~ר אמו~תך רבהלבקרים
א~ו

 יודעי~
 ל~או~ ~שי~~ בד~~ הי~ לא אם ~י לגאלי~ו אמונ~ך שרבה

 את

המשכו~
 ריבית משלם הי~ לא

 כ~~~
 לעשות

 ל~~
 יום בכל ממש כי כ~~כ ~סים

 אחד יום להתקיים אפשר הי~ לא ~~בע בדרך ~י מתים לפגרים ~שמותמחזיר
 שתגאל~ו~ בטוחין בקרבינו רבה אמו~תך בקר בכל מחד~ינו שאתה מאחרולזה

~~~~
 ~ל יפלא מאוד

 אות~
 ~יחזיקו אפשר איך מזרחים הנק~אים

 דרכ~
 לא אם

יכפרו
 בתור~ בלב~

 ובכל
 ~~ביאי~

 מאחר ~י
 ש~חזיקי~

 ~~יו~ית הת~ועה
 והתורה במ~שיהם שי~ליחו להיות ~אפ~ר שמקוויםמוכרח

 אחרי ב~~ העיד~
 אתכם תקיאולא

 ~אר~
 ~כ~ ביחזקאל ו~~יב אותה~ בטמאכם

 ל~~~
 וברותי

 מארץ בי והפושעיםהמורדים מ~~
 או~י~ מגוריה~

 ואל אותם
 אדמ~

 יבואו לא ישראל
 ~זוה~~ק~ הוא וכן במדבר ואמיתםופרש~י

~~~~
 וכל וגו~ כבודי את הרואים ~~~~ים כל כי שלח בפ~ הכתוב ~יטב הב~תי
 במ~ הוסיף מאי וצ~ב יראו~ לאמ~אצי

 שכפל
 ו~~

 כתב ורמב~ן יראו~ לא מ~אצי
 לדורות בכי~ ל~ם קבע וכאן רבותי~ו כדברי ממ~ה הגולים לדורות ירמוזאולי
 ~ו~שם להם שיזכר הזהבלילה

 ~ראשו~
 גם זה חטא דלולא ל~~ד דבריו וביאור

 ~קדו~~ מארץ ~גרשים הי~ לא חוט~ים י~ראל הי~~ם
 במקומם מע~ישם הי~ רק

 אז ח~אם ע~~יאבל
 ~וקב~

 יגלו שיחטאו אימת שכל
 ממ~ומ~

 הוא מלא ומקרא
 שמעו לא בא~ליהם וירג~ו ל~ברו האמי~ו לא חמדה בארץ וימאסו ק~~ובתהלים
 ל~ם ידו וישא ד~בקול

 ל~פי~
 ולזרותם בגוים זד~ם ול~פיל במדבר אותם

 ~מדה פלא ור~ה ~גוים זר~ם הפיל ז~ן שלאחר הוקבע שמאז מפורשהרי באר~ו~
 ~נג~

 ~עש~מד~
 כי על להם

 ה~
 לא י~~ב ד~ איכה בהם ~תקיים לדבריו האמי~ו לא

 ו~ ב~ ו~תיב ירושלים ב~ערי ואויב צר יבא כי ~בל יושבי וכל ארץ מלכיהאמי~ו

וי~א~
 וכהן מלך אפו בז~ם

 שהחוטאי~
 גורמין ~קדו~ה בארץ

 כע~
 המ~עי~ים ~ד~תיב

או~י



~~י
~~ 

~~~ 
 ~~~ ו~~~

 ~יח~~ו ~~~~י
~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~ו~ת ~~~ות י~~ו

 יו~~ ~~ז~ ~י~~~~~~~
 ~~י~~י~ ~~תו~

 י~~~
 ועו~ ר~ע~~ ~~ י~ע~~

 ~~ותי~ו
~~ 

 וי~~ ~~ו~~ ~~~ ת~~~ ~~~ ~~~ ~~ע~ת~~~
 ע~י

 ז~~ ~~~~~
 ~י

 י~ ~~ ע~ י~

 ~ת~ ~~~~~~~
 ~י~~~ ע~ ~~~ ו~~~~

 זר~ו
 ע~~~ ~~

 ו~ז~
 ~~חר ~י~~ו

 ~ז~
 ו~~ ~~תו~ ~~~~ ~~ו~~~~~~

 ~~~~י
~~ 

 ו~~י~~ ת~~~ ~~ ~ב~~~ ע~~ יר~ו~
~~ו~

 ~~ר~י~ו
 ~י~עי~ ו~תי~ ~~ו~~~ ~~~ ו~~ע~ ~~~ ~~ע~ ~~ ותע~~

 ~~~ו~
 ~~~ ~~רי~~~ ~~~~ר ~~

 ~~תותי ~ת י~~רו
 ו~~י~ות~

~~ 
~~ 

 ~רי ~~~י
~~ת ~~~י~ו~

~~~ 
 ~ית~יי~ו

 ~יר~י~ ו~תי~
 י~ז~

 ת~~ע~ ~~ ~~
 ~~י

 ל~~~
 י~~י~~~ת ~ת

 ו~~~~ו~~~
~~ 

 ו~~~~ ~~~רי~
 ~ר~~ות

 ת~~~ ו~~ ירו~~י~
 ו~~רו

 חר~~ ~~ ח~ז~~
 ~~~י~ ~~~יר~~~י~

 ת~רת ~~~ ו~~ ~~ת~ ~ח~~ו
 ~ח~~ ~~~

 ויחי ~~
 ע~~~

 י~~~~ ~~ר~ ~~~~ו~
 ת~ייע

~~~~ 
 ~~תות ~~~~י

 ~~~ווי~ ע~ו~~ ~~ ו~ו~
~~~~ 

 ת~בותו
 ו~~~

 ~י
 ~~~ו~

 ~י~~יחו
 י~ו~י~ ~~~ח~י~~~

 ~~ת ~ח~~י
 ו~~

 ~ז~ ~~~ו~~~~ייעי~
 ~~~ר ~י

 ו~~~י~י~י ~תור~ ~~~~ ~ו~רי~ ~~ ר~

~~~~~ 
 ~~~~י

 ~ר~ו~~ ~~~~י~ י~ ~~~ו~~
 ~יתי~בו

 ~~~ו~~ ~~ר~ ~~~ר~~ ~~י~

 ~~~~~ת יחוש~ ~~~~י~
 ו~~ותי~~ ~~י~~

 ~י
 ~~וי~ ~י~י~ ~~ו~ ~~~~ ~י~

~~~
 ~~ו ו~~~ור~ות ~י~ות

 ~~~ו~~ ~~ר~
 ~י~י~ו

 ~~~ ~~~יו~י~ ~ר~~י~ ו~~
 ~~עת~ ~~~ ~~~י~ ~~י~ח~רי~

 ~תי~ת ~~עת
 ~י~ו~י ~~~ ~~ו~יוור~י~ע~

 ~ו~~
 ~~~וע~ ~ע~~~ר~ ~י~ ~רי~~~י~ ~~~~~~~ע~

 ~~י וי~ר~ו ~יח~רו
י~~~ו ו~~ ר~ו~~

 ~~~ו~~ ~~~י~ ע~~~ ~~~~~
 ~י

~~ 
 ~~ר ~~ר

 ~~~~ ~~~ ~י~
 מ~יג

~~~יר ~~יכי~
 ז~ ו~~~י~ ~~~ו~~י~~

 ~~~ו~ת~ ~~ ~ע~~ ~ו~רי ~רע~~ר~~~~ר
 ו~רב

 ~ר~~
~~יו~י~

 ז~ת ~~ע
 ו~~

 ~~דיו ~ת ~רע
 ו~~

 ~וד
 ~~~י~ ~~~

 ~~ז~ר ~~~י~~ער

 ~~י~~~~~
 ~ו ~~~ר

 ~י~יב~ ~~~~י~~ ~יר~~ ~~ ז~
 ~י~~דו ~~ו

 ~~ו~יווערזי~ע~ ~~

 ו~ת~~~~~~~
 לע~~י

~~ 
 ~ח~ר

 ~~חי~ ~~י~ ~ו~
 ~י~ו ו~~עתי

 ב~ ~ירבע~ ~ו~~
 ~~ע~י~~~~

 ו~חי~ו ~ע~~י~~
 ~~~ע~י~~

 ~~ר
 ~~~יר~ ~~~~~ תו~כי~

~~~~ 
~~

 יר~י~ו ~~ר ~~~ת יכירו ~ו
 ~~~ערי~~ ג~

 הח~~ית
 ~פוכ~ בחי~~ הכתו~

~~~ו~
 ע~י~~~

~~~~~
 אחד~ז~~י

 ~~~ר~ ~קו~~ר~
 ~~ו

 ת~י~
 ~~י~ו

 נח~~
 ~היות

 ח~י~
 ~י

~ו~
 ~ת ו~~~ח ~~~ל

 ~חי~~ ~~י~
 ב~יו ~י~ל ~~ר ~~יו~י רעיון

~~~ 
ו~י~~

 ~~וי~ע~ע~~ ~~~ע ו~ת~ו ~~ו ~ת~~ר ~ביו ~~ת
 ~~י~~ ~~ר~

 ~~יו~י רעיון
 ר~~~ו~י~

 ~~ש~~~
 כל ~~ו ~י~~~דו

 ישר~~
 וי~בלו

~ח~~תו ו~~~ו~~ ~~ו~רי~ ~~ו~~
~~~ 

 ~ייע
 ו~ן ~ר~ס~~ ~ריי~

 ~~רע~~~ ~ב~~
 וע~ו

 ~חו~
 ~~ח~~ו

 ~י~ו~י~ ע~ ~~~~~~
 ~ז

 ר~יו~ חיד~
 ~ר~יו~ ז~ ו~רו~ ~~יו~י~

 ~~~י
 ~~רא~~

 ~יו~י~ ~~~ ~~ו~די~ו~~
 ויותר

 ~רעיו~ ~ז~
 ~~ת~תו ~~~י

 רבבו~
 ר~ות

 ~י~ר~~
~~ע~~

 י~ו~י תורת ~~י י~ו~י ~היות ~~~~ר
 ~~ ו~י~ ~~י~~ ~~~י~ ור~י~

 ~~ו
~~ו

 ו~~~י~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~י~
 ~~ח ~י~

 ~ש~~ וז~~
 עוד ~י

 ~ע~יית~
~~ר~

 ו~עיר ~~י
 ~~~ר~ ~י~~~ ~~ו~~

 ~י ~י~י~ו
 ת~ ~~י~ עת~ ~ו~ ~~ו~

 ו~י~~ו~י~
 ~~ו

 ~~ו~~
 קיבוץ

 בחורי~
 ~~ח ~~ו~~י ~ך ~ע

 י~ ו~ע~~ ~~ו~
 ~ו

~~~~
 ~~~י ~~ר

~~~~~ 
 ~עיר

 ~~ו~~
 ~עו~~ב ~תוע~ת

 ו~~
 ~~ו~~ז

~~~~ 
 ~~ע~ו

 ~~~ ~~~ ~ע~י~~~~
 ~~י

 ~~רי~ ~~~י~ ~~~עי~ ~~~י~ ~ער~יי~ ~~י~
 ~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~~י~ ~~~~י~ ו~~~~~~~~~

 ~ו~~י
 ו~ו~ ~~~~

 ~י~ ~~ ~~~



 ביראת לע~וד יוכל דרך באיזה ו~מונו גופו ב~שגת בע~מוי~~ר
 לא ומי האדם כל זה ~י~וצותיו וי~מו~ ה~~

 י~~
 בעולם ~וקום נמ~א לא תורה שניתנה ש~ויום

 העולם בכל אין ~~ז נוסף בזמנינו באה~~ק כמו רבים ואפי~ורסים ~ויניםקיבוץ
 וחוזקתוקף

 למיסיאנ~~ע~
 שאם שבע~פ לתורה גדולה סכ~ה ~~~ז נוסף שם~ כמו

 מוקירים הם ב~יטאני~ עם~י
 ~בכת~ תור~

 בעת זכרנו פאלק ביבעל ונקראים
~יותי

 באלכסנדרי~
 שלשה יש השגחתי תחת ~ושם א~ד חכם לי א~ר ~~רים של

 שיש א~ע~יקא מעין והוא מ~נה שורה לקרות יכול מהם אחד ואין ילדיםאלפים
 א~יאנס שיד ~קום כל ע~ז ונוסף ב~נים גדול היותו עד בשולען לל~דהכרח

 נ~כח שלהם הרעים המורים ע~~י מגיע חברים ישראל כל וחברתאיזראעליטע
 ~שנים ואם שבע~פ תורהלג~ורי

 מוע~י~
 לפול כאלכסנדריא קודש לק~ל אפשר הי~

 ~תחתונה דיוטא עדולירד
~~ 

 לקוות יש
 ~ישיב~

 הציוניס~ען ~רת נוסף שעוד אה~ק
 ד~~ את ה~כעיסים הגמו~יםהכופרין

 נוס~
 לז~

 וישמ~אלים ~ערביים הע~ומה ~סכ~ה
ה~~פים

 י~
 לכ~וש יום

 פ~~ הי~ וכב~ א~~~~
 ולא~ר הנוצרים ביד אה~ק אחת

 מעמד על לחשוב מאוד ונורא הי~מעאלים ול~דו חז~ו מועטז~ן
 היהודי~

 ב~ת
 השבע~י עה~~פ ואתחנן פ~ ציון אהבת בספרו מהר~~י הגאון ~תב וכברההיא
אתכם

 שכנס~
 ~וחה ישראל

 ובשבוע~ באל~
 נגד האהבה את ותעוררו תעורו אם

 אפ~~~ מסכי~וים האומות וכל לי~ושלים לילך יחדיו נועדו שהכל ישראליקיבוץ
 ~וחה

 לפי רצון עת רק הא~י~י ~ז~ון עתה אין ואולי סתום הקץ כי ש~וה ~תלךשחלילה
 מן ק~ה ואחרון שנית פעם לגלות ו~וכ~חין יחט~ו מחר או והיום~עה

עכ~ד ה~אשוני~

~~~~
 הישועה מעייני בספרו~אבר~נ~~ל

 מעיי~
 ~שי~~ת ח~ ת~ר י~א

 ית~
 בלב

 מאווים כולם כי הצבי ארץ ובפרט י~~ועאל ארץ לכבוש אדוםאו~וות
 ההיאבארץ

 להיו~
 שם מקוב~ים יהו~ים כשיראו ובפרט איש ~ו~ו קבר שם

 וב~י ואבדן והרג חרב ~כת ישמעאל בבני ויעשו ההם אר~ות ויכבשואפם חר~
 עליהם ויבאו יאס~וישמעאל

 ועוד עכ~~ד~ ויש~ידום ויהרגום לירושלים ל~ולחמ~
 שאין י~ בת~ר שם האברבנ~ל ו~תב הנביאים מפי ש~קובלנוסף

 מ~ב~א פירוש ז~

~~
 הנביאים מן א~לם מקובלת קבלה

 ש~מלחמ~
 היותר

 יהי~ בעולם שהי~ נורא~

~~~
 כל יתקב~ו בו ירושלים שערי לפני

 או~ו~
 נעדר לא ~~ן אחד שב~ולם

 כל אחר ובצד נוצרי דת ה~ו~ז~קים אומות כל אחדב~ד
 אומו~

 ~א~ינים שאין
 בד~

ז~
 ~ד ~וכל הצבא ש~י שמות ו~קובל

 ואיז~
 ~יבא זו מלח~ה ו~ל הנו~חת אוווה

בלע~
 אל ~שומו יחי~ מי אוי באומ~ו

 בע~
 ובדרך אל שם שבשמם ~או~ות ~יבאו

 רק שם ישארו ולא לחיים ~נוס אין~~בע
 קדושי~

 ~יש~י~ ~א~ר ו~~ז ~~לאכים
ד~

 ג~~

 הכ~יב כל לו יא~ר קדוש בירושלים ו~נשאר ב~יון הנותר
 לחיי~

 בירו~לים
 לנפשו יערבו~י

 להיו~
 ~קדושים

 אל~
 בחיי~י ש~שארו

~~~~
 לו~ודים ספר בתי ושם ~~~ורגו גדול ה~חטיאו כי רבה הנפש סכנת

 ובתורתו ית~ בו לכפור ביו~ויום ו~ורי~
 ועושי~

 ובקונט~ס להכ~יס~ ב~רהסיא
 ~ביא גי~נאזיאום תלמיד לראות זכינו ~בר הביא ת~יםהבו

 חו~~~
 נוה לבי~כ~~נ

צד~
 כל את בו מחק כי המת~~לים ~עיני וי~~~ו ביפו

 השמו~
 ח~פה יען הקדו~ים

 נ~ורה ב~ת ד~ ~שם ~הזכירהיא
 כזא~

 מ~י ~~ו~נו אחת ולא
 התלמידי~

 כי
שמות

 ה~~ ה~דושי~
 ואל הפראים הברברים ~אזיאטים בד~ו א~ר ש~ות

 לחכ~י~
~אורי~



~אורים
 הז~ בז~~

 הו~דברים הקודש כתבי ללמוד
 ו~ושה ~ביאים ד~ בש~

 סכ~ה איןוכי נ~לאו~
 גדול~

 ~ית~~ו ל~ע טוב בין ~וד יודעים אין א~ר לילדים
 א~רזו ב~~

 פרו~
 י~קירו ואיך רגל ~ף מדרך ~ל על

 ילדיה~
 ב~~יל

 יעב~~ץ ל~גאון וראהישראל~ ~~~ ~~ב~
 בתחל~

 מתאי~~~ן ~שראל שא~ן על מאוד ש~תאונן ~ידו~ו
 תו~~ן ~ם להיות בדעתם אין ~ם ש~פי~ מפורש שם וד~תו באה~~ק דירתםל~בוע

אומ~ת~
 במ~חר האדמה בעבודת לע~וק רק

 וליל~ וקני~
 תו~~~ק בדרכ~

 לתורה~תים ולקבו~
 ג~~~

 ו~~ני לא~~י העלי~ למנוע כתב ~בתה~~ד ו~תב מאוד ח~וב
 ברב קורא הי~ ס~~פ בירו~למי מ~י~ו ודוגמתו מ~מי~ו רשעיםשם ~י~

 ~הנ~
 חלילה

לגזו~
 הלא דר~ אכשיר לא באמת ואם ~~דו~ה ארץ ~ל ~זאת קשה גזירה

 ~אכו~כ שפחה לו~ה גבירה אם ק~ולדון י~
 ד~כיח~

 אפיקורי
 פו~

 ע~יף ולא חזי
 היתה ~~בל דיברו דורו ~~י ומ~רא~~י בזמ~ו כ~~כ אם ~בל מב~ישמא

 לר~~
פ~~

 ~~~~~~~~ ביו~~ ~רך ל~י וכן אז וה~רה הודה פ~ה וא~י ול~~ודה לתורה

 לחלוחית עדיין~~י~
 ש~

 ~בוד
 תור~

 ~~~~~~כ הא~צ~~ ו~בכל יות~ אשכ~ז בארץ קיימת
 פלי~ת ירדה בעוה~רע~ה

 שבמדי~ו~ הגול~
 הללו

 ב~ניו~
 ~ח~ונה לו~דרי~ה ~ורה

 עדמאוד
 ש~~

 הארצות
 לא~י עיס~

 ~ור~ להרבצ~
 לה~הלך ל~ו טוב הלא אמיתית

 א~~ הבנ~ם וא~ם ~יים ~זה השבח כל ולאחר עכ~~די החיים באר~ות ד~לפ~י

~ת~
 דב~ ~ל את~ם מצוה אני אשר את אביכם יעקב אל שמע~ בזה אלקים לי
 ~שתז~ו מו~ד בא ~י ואב~י~ עפרה לחו~ן עת כיא~י

 להשי~
 לטוב חל~~~ם יוצא~

 ברכה בידכם וישארלהם
 מעמד איזה ולעשות הדרך להוצ~~

 ~~~~צים א~~~ פרנ~~
 ~~בח כל ~לאחר הרי ע~~די הקדוש~ לארץ ~כם ו~עופ~ו

 ~~י~~
 צ~ה באה~~ק

 ~מערות ב~וה~~~ ~~תקיים א~ן ~אמר ו~ה חלציהם יו~אי שהשיאו לאחר לשם שילכו~ותם
 ו~בלי ארצי את ותטמאו ותבאו הזה הבית הי~פרי~ים

 רוסי~
 ו~קום ~ם ו~~או

 לא כמותו אש~ אלקים איןלהכריז
 ~~מ~

 ילדינו נסכן איך ב~ולם
 ~~בו~

 די~תינו
 כלב~~~ק

 זמ~
 ~ב~לה ת~ן לא ה~רץ וגם ר~עי~~ קר~י ~גדו שלא

 בע~
 ~~ש~~ם

 כחו בעים א~ר והרידב~~ז שם~ מ~וייןכאלו
 הרעי~

 ~ל עברם ~ל
 ו~צו~

 ~~לויות
 ורצהבארץ

 לפר~ס~
 רצו לא והר~עים שמטה שישמרו

 ל~מו~
 י~אל ב~צו ו~~~י

 ~~וד נ~~א וח~ב ~רבה הש~וטה ~ח~ שבש~ה ~שמ~ה ב~ו~טרס ~עיד לו יגידומקלו
 ו~קאלאנ~~~~ן גדול וחלק רע חולי שלטה שאחרי~ וש~ה הארץ יבול כלה~חית
 בגולההלכו

 לאפריק~
 ו~~ום אוו~~ים שבארץ ו~~רים וארגע~טי~י~~~ ולאמעריקא

 ופ~קה ו~אי~ה ונש~לחה הברכה ~~סקה ~אדמה לעבוד ישראלש~כ~~ו
 דבריו~ כאן עד ה~ה עד כמו פרי~ליתן

 ~וס~
 ה~וצרים אוו~ות שכל זה על

 ה~יצ~ים ~~ז~ינות ~ל של מה~ומרים מליאה והארץ מא~שיהם לשם ~שלוחו~תאמ~ים
 הקדוש~ בארץ להסתו~ף שזכיתי ובעת אמו~תם יסוד שם~היות

 ש~~~~~ ~~~ו
 לא לו~~ן ~קדו~ה ב~~ץ ~חלאות לק~ות מתאמ~ים באמ~ריקא ~ו~ריםחבורות ~~~

 יהודים הקדו~ה בא~ץ הדרים רוב שיהי~ ומקום יד ית~ו ולא יהודים לידייבו~ו

~~
 רו~צים ~~הם ~ו~ה ה~וצרים שו~אי והם ערביים אלפים למאות ~ם שיש עתה

 בדירתיותר
 יהודי~

 האפיפיור וגם
 רא~

 ~גד כבר ו~~חה ברו~וי ה~ו~רים אמו~ת
 של כחו רב ומהזה

 ה~ע~ הקר~
 שה~וצרים ת~וים הבו בקו~~רס וכ~כ בעולם~ עוד

 וה~די~ות ז~ם~ בעי~י היהודים ישוב ~למבי~ים
 כ~ו~~ריק~ הע~ירו~

 ו~פזרים
 ~ר~ב~סף

 ל~לו~
 לקוו~ יש והכי רב הערב לשם

 ~כ~~פ שיהי~
יראים היהודי~ רו~



 ול~ ~~דת~ רחו~ים ~~ר ו~תו~כים ~~~~זי~ים ~אחריראים
 ע~תי

~~דו~ים דע~ ע~
 ~~די~~

 יראים ~ה~דים הרבה ~ו~עים ע~תם ~ע~~י ~ולין
 ל~~~~

 ~~י
 ב~~ ~הי~ ~~~דו~ים ~דו~ים ל~די~ים ע~~ן~ו~בין

 חורבן
 ~~~יל~ ול~ ~~י~

ל~~י~
 ובלי ה~רי~ים ~עללי רוע ~~~י ~ארץ

~~~ 
 ל~~ים כוו~~ם

 ל~ע~
 ~ערו

כ~יכו~
 ~~ד ~יהי~

 ה~כעיסי~
 ~דו~~~ ב~רץ או~~ ~ובדים ~א~~ים י~ודים ~ם או~ו

 ~~וח ~כלל ~וא ב~די~תםואולי
~~~ 

 ע~~ם לה~יל ל~סוע וצריכין ~ם ל~שאר
 א~~י ~~ר~י ~רה ~~~י בעק~דכ~י~

 ~ורח~
 ~~ה על ~~ובה ~ם ~היא

~ל~~רח ~לכ~
 א~ה ~~אול אין ~סכ~~

 יל~
 ~~י~ה ~ולי ~ו ~~~~יו ~~סכ~ה בורח הוא

 ~רם כ~וב ~הי~ ~ה ע~~י הוא ה~ם~א~
~~~~~ 

 ק~ ~ס~ ה~ע~זור ע~י
 הי~ר

 ~~י ~~~ע ~~ב~רק
 אל~~ אי~ ~דו~

 הע~יל ~ו~ה
 ~ור~

 בשם שא~ר ז~ל
 ~ניןאחד מקו~~

 ~די~~
 ~לה ו~ר ~ו~ין

 עה~~ ~כ~~
 הרעה ~פ~ח ~~~ון

~~י~~ריא ~~~~ ~~יב~
 ~ולי~

 ~ל י~ו~ה בית ילכו הה~ה בי~ים י~~ ~~ ביר~י~ וכ~יב לי~א

בי~
 אבו~י~םי א~ ה~~ל~י א~ר ~ארץ על ~~ון ~ארץ יחדיו ויבאו י~ראל

~~~~
 הת~ועה

 ה~יו~י~
 כו~רים אין א~ר או~ם גם

~~~ 
 ~~ריהם ~כל בד~

 ~רכד~רי בו~~
 דרו~~

 ב~י~ין
 ד~

 ע~~י~ו ~כח ~ע~ה או~~ו ז~ח ~ה~ם ~~~ז
 ~ור אויף שהד~יס בקו~~רס כ~ב ~~יו~יורב

 ו~ח~ זעלבס~~היל~~
 ~א~ר א~ר

 ו~ו~ים חילם על ב~וחים הם ארץ יר~ו בחרבם ~אכי
 חבורו~ חבורו~

 אוה~~ ~~י~וס

~חז~
 איבריהם

 הר~~ בשחו~
 בס~ר וכ~ב ~א~באל

 ה~ב~ ~~ל~
 ה~חאה ~~~ו

~ו~~י~
 ~עו~ים ~~כבים וחבירי ~~ר~ו~י הועד חברי ~~ד

 באה~~
 ~שח~י~ם

 דוקא ר~ל~~דור
 ב~ב~

 ה~ל~ה נ~קבלה ~דולה ובאסי~ה
 ~ר~~י~ ~~רב~ו~

 ~~נה
 ו~ו~בים ~בועים טיולים נ~רכים ידי~ם ~על ~או~ן ~~~הב~כ~ב

 חי~ול ע~י~י עם~~ורים ב~~תו~
 ~ב~

 ה~~ובה ו~אה ~זה~ ויחרלו
 ~ה~

 וז~ל הרא~י לרב
 ה~נו הרא~י ~רב לכבודהסרוח

 ~וז~~י~
 לדבר לבי~ו

 לבאר בזה ~תכבד ידי~ו על כאן~~סודרים הטיו~י~ ה~~~~ בע~י~
 לכבוד~

 ו~~ן ~שא ל~ום ~כ~ס לא כי
 והל~ו~י ה~רבו~י ~רכם ~~ד ~דול א~ר הללו ~~יולים בי~ול~ד~ר

 ~בחי~~~
רבו~

 לב~ל לא ~הם בק~~ו אנח~ו יסודם ו~קר ~י~ם י~~ה הבל ה~~ל בס~ וכ~ב
 לאחד לד~ותם אך ה~יולים א~~~~רי

 הרי החול~ מי~ו~
 ~לעשו~

 בחול ~ן
 בכח ולא בחיל לא כי כ~ירה ג~כ והוא ~סכי~יםה~ה ~~

 ישרא~ ~~~
 ידי והידים

 וא~ח~ו ו~ו~ ~רכב ואלהע~ו
 ב~~

 בכל הכו~רין או~ן ~כל ~לא וראה ~ז~יר~ ד~
 ~~~ורסם ל~~ ח~ו~ה חו~~ים ד~~ועדי

 ה~בורו~
 ש~~ו

 הח~מו~אי~
 ידוע היום ועד

לכל
 ה~בו~ו~ האו~ו~

 בוטחין ולהיות מה~כבים
 ע~

 חו~~ין כחן
 ח~

 זה
 ביד גבורים ~סרו כה~~ג ~א~שי הודאה ~ו~ח עוד~~קו ~ל~ וחידו~

 חל~י~
 ~הי~ העידו הרי

 עו~קי כ~~ים כח ~שי א~~ים ~הי~ הוא הא~ת אך~לשים
 ב~וה~~~

 וע~ו
 ~בורו~

 וכל נזכיר ד~ב~~
 ~ע~י~

 יון ב~יך ~ל ציון ב~יך ו~ורר~י ~~ בזכ~י~ מבואר
 כ~דו~ חלשי~ הי~ בא~~ כי הד~יון בכ~ף ~כ~וב הרי ~בור כחרבו~~~יך

 א~~י
~ה~~

 עשו אבל
 על ~~או חש~ו~אי של ב~~ד וה~ה כ~בורי~~ ~בורו~

 והסירו התורה עול ~רקו ~הם ~ש~~ז ~~ום עכו~ם על ~~זרו ל~~ו בע~זוא~רו הברי~ קדו~~

ה~~יעו~
 ישראל ~בית

 ב~~רוב~
 ו~~י~~ א~~ים

~~~
 ~ת~~ה

 ~בל~
 שיהי~ הסכימו הם שגם ה~זרחים

 נשי~
 וה~בחרים ה~ו~רים ~ן

 ~ל החזי~ו ~אז א~~י~ו~א~~~~
 ~~זרחי~ היראי~

 ל~רו~ים
 ~י~יס~ע~



 שעל ה~סוה תחת מזימתם הכירו ולא מוח חסי~י א~~ים ~~~א ~~~אבל
 הכל שעושים ~ומרים שבפי~ם תחת ת~~ו אה~ק המטמאים שהם ~כל ~ודעועתה ~~יה~

 מיחו שב~ה~ק די~ין בתי וכל~תו~~~
 ~ל~

 וע~ ו~שים א~שים תערובת לעשות
 ב~ל הסתופפו בעת זא~ע~פעלד שלי~~~א חיים יוסף מו~~ה ה~דיק מהגאון~~לא דב~ ~מ~תי זה ובע~ין ~גדם~ ~חקו והם ל~ם הסכים הראשי ~~ב גםאחרון

הקוד~
 בגימטריא הם תפדה במ~פט ציון שתיבות בצ~קה ו~בי~ תפדה במ~פט ~יון

 כי זה ~מז ~עים ומה בבלי תלמוד ב~דקה ושבי~ ותיבות ירושל~וי תלמודמ~וון
 גולהוי~יים ו~בי אה~ק יפ~ו באלו של~ו מלחמה כלי הם ש~~ו הע~ודים ~~י~ם

 א~ב~ם~ עתה בגוים ית~ו~י

~~
 ספר בתי וליסד ~ברית לדבר ~~ותיהם כל ~ציו~ים ~שמים בע~ין

 לתכלי~
 הי~~הזה~

 ד~ דבר את
 י~ו~

 ו~זה
 כבו~~

 יות~ יוקי~ מי וה~ה הא~י ~ן
 בלשו~ינו גדולות נפלאות רואים יום שבכל תורה מ~ו~קי הקודשלשון

 ~~הלים הכתובופרשתי הקדוש~
 מ~~ט~

 ע~~~י נד~ו כבהמות ~משל יבין ולא ביק~ אדם
 ~נ~מר סיפ~ ארמי בל~ון אדה~~ר רב אמר י~ודא ר~ אמר ע~~ב ל~ח דףס~~ד~ין

 ~רגום ל~ון הוא דיקר הרי יקר הוא כבוד ~ל תרגום ופר~~~י ר~יך יקרו מהולי
 בחגיגה חכז~~לואמרו

 ד~
 כמלא~י שלשה אדם בבני נא~רו דב~ים ששה ע~א ט~ז

השרת
 י~

 בלשון ומדברין זקופה בקומה ומהלכין דעת להם
 הקוד~

 ושלשה כמלאכים
 אוכליןכבהמה

 ושותי~
 ופרין

 ורבי~
 ר~י ומוציאין

 כבהמ~
 אם ~קול ~הוא ~מצא

 ~ובו אח~ נידון דבר ~ל והנה הבחירה ני~ן ובידו ~ב~מה או כמלאךלהיות
 דב~ים ב~~ דומה לשה~ק לדבר מבין אינו ~םנמ~א

 לבהמ~
 מה במיעוטו ובטל

 שמדבר היינו ביקר אדם יפ~רש ולפי~~ז למלאך~נדמה
 בלש~~

 היינו יבין ולא אר~וי
 כמה הראתי זה בחיבורי וגם ~דמו~ כבהמות נמ~ל אזבלשה~~ק

 פעמי~
 ג~ולתה על

 רו~יא וכו~רי תפארתה הורידו וחללו~ פריצים בה באו אבל לשה~~ק ~לותפארתה
 רבבות לאלפיהדפי~ו

 ~~~י~ הקוד~ בל~ו~
 כ~ירה מלאים

 ו~וינ~~
 גדולה ו~כנה

 והוא הסרוח לשונם לידע בת אולבן
 ממ~

 בל~~~ק דברו ש~~לם ה~לגה כדור
שפה

 אח~
 הסכימו ובה לכולם

 ל~שו~
 ~ם כן ~ביכול עם מלחמה

 עה~~ק בירושלים שראי~י הו~י~יאנער~ן דוגמת והוא בלש~~ק מפר~מין טומאתםכל ~לה~ גלגולי~
 בלשון תמיד שמדפיסיםת~~ו

 ה~וד~
 לה~מין

 נועם אמרי וראה הנוצרים~ בד~
 דברים הקודש בלשון המ~ור~ים שירים ~תב מ~~ז פ~~א אבות במ~~הרמב~~ם

 מגוני~

מאו~
 ל~שתמש ראוי ואין אחר בל~~ן כן מ~~ררים מ~אם ביותר

 אל~
 במעלות

 ממדה ולהזהי~ טובה מדה על לעורר ~וא ענינו אם ערבי בלשון ~יר מ~ובחויותר

 ב~~קום דה~~ה ונ~~ל וז~~ל סק~~ב מג~א פ~~ד ~י~ לאו~~ח ב~גהותיו ~ח~~ס וכתבמגונה~
 א~ אבותינו הנהיגו דמ~ו~~ה ו~~~ל ~~ו ס~~ק נ~~ה סי~ ~ו~ג~~א לעיל ועייןגלולים
 ~הי~ה לבבל ~גלו מ~ום בעוה~~ר לגמ~~ מאתנו ונ~~ח בל~ה~ק לספר מבליבניהם

מליא~
 עכ~~ד גילולים

~~~
 המז~חי ~~~ז וי~יד כלל לשה~~ק זה אין באמ~

 בקו~ט~~
 הבו

 ~מי~
 כתב ~ו

כ~
 הפ~אגראמא ~~~ ב~י

 אח~
 זא~ ו~~~האדען ל~לם היא

 היא
 ומו~ה ז~~~ אין י~ראל ולדתי הקודש לכתבי יותרו~א ה~ב~י~

 ליהד~~
 ~וד זכר כל אין

 יד~ו~ ~א ~~המורים ~בים לעב~ית זכר אין ה~ב~י כבדיבורם בכתב ולא ~פהלא
מעולם

 ואל~
 לדע~ה יח~צו לא ידעו~ אשר

 יע~
 בכתבי ~יא ק~ורה

 הקוד~
 ו~ת~י

ה~וד~



ה~וד~
 לחב~ ו~ת~תדי~ מלהז~יר~ ~ס

 ח~~ ד~דו~
 י~י~ לבל

 בכתבי~לוי~ החד~ ה~קדו~
 הקוד~

 הממזרת ~שפה והיא
 ~ברי~

 מ~רית עברית או א~~ודית
וכתב

~~ 
 לגיוונאזיאום לי~ו בניהם א~ הביאו וא~~~ז מרוסיא ~~בדים שאנ~ים

 את לקחו תרמס ברגלים הדת כיובראותם
 בניה~

 ~פק ~ל ואין לאר~ם~ וישובו
 דור לנו י~ימו שנים איזה בעוד כי~וד

 בורי~
 ב~ל דוגמ~ו שאין באה~ק וכופרים

 וו~תנ~לים ה~ברי הדי~ור בעד גדולים פאטרי~טים המה והבונדיסטעןהעולם~
 מצרית עב~ית לדבר יחפוץ לא או יבין לא א~ר איש כל על נ~ראבקצף

 ודיעכ~~ד כמו~~
 בז~

 של עברית ~פר מבתי להזהר אחינו שיד~ו
 הציוני~

 ~~ז~ ו~בתי ~מו

~~~~~~
 אע~יק הל~ון

 איז~ פ~
 בתהלים דברים

 שקונ~ ק~~~
 גלות~~ו על שם

 מש~ת נפ~י הצילה ומתחנן זרות בשפות ~~בר ~ריכים שאנוועל
 ו~ה ~ם אמרשקר

 ית~
 לך

 ומ~
 חכז~~ל עו~דו ו~בר רמי~ לשון לך יו~ף

 כתבתי בפנים ובחיבו~י ב~ה הכוונהמה לפ~~
 כמ~

 אופנים
 ו~ל~

 גדולת על ראי~ להביא

 וי~נך עה~~פ עקב פ~ ישראל אוהב בס~ שהעי~ עפ~~י עוד וי~~ל לשה~~ק~וקדוש~

מ~
 שאותיות ה~~ין זה

 לשה~~
 ש~ופ~ת הבי~~ת כמו אחור ~נגד פנים ~ולם הם

 בהית ול~ן שלפ~יו מאות קדו~ה מקבל וואוחר אות ~כל ו~~ב האל~~ף מן~ני~
 לא~ת~ולי בהית דלי~ דלאו דא~יל מאן כל ב~רושלמי שאו~רו ~מו באפי~לא~ת~ולי

באפי~
 וז~~~

 אתה
 לשו~

 מה ~מי~
 ית~

 מאו~ יוסיף ~מה
 שלאח~יו להאות ~לפניו

 ללשון ~ימןוזה
 הקוד~

 שכל
 חי~ם שם ~תיב במל~ים שלפניו~ מאות ~קבל או~

 ~עמים~מה
 ח~~

 א~ י~~ג~ ז~ ל~~ב~ ח~ א~ ט~~ו~ א~ וא~~ו~ מלא ~~מים ~~מה וא~~ו
 ישו~

 ל~פלי~
 בוא~~ו חירום ויעש ~~יב א~ בא~ חידוש והיו~ר זה~ ~ינוי על

 בשמואל וכן חירם~ ~שה אש~ מ~ה א~ וכן וא~~ו בלא חי~ם ו~~ל אחריוומיד
 ביהמ~~ק מקום ~מ~ו דוד שקנה ~יבוםי מלך שם נ~~ב כ~~דב~

 בש~
 א~ונה

 ~~~אא~ ובד~~~
 נקר~

 מ~רת את לי ויתן שרה חיי בפ~ הכ~וב בהקדים וי~~ל ארנן ב~ם
 ~שקל ע~י ובמדרש לי ית~נו מלא בכסף שדהו בקצה אשר לו א~~המ~~לה
אברהם

 לעפ~ו~
 כתיב המעות קבלת דלאח~ חסר ~~רן נ~שה מלא ~~ף

חסר ע~~
 וב~~ר~

 ~משלי ה~~וק ~~~ז הביאו ~בה
 כ~ח~

 איש להון ~בהל
 ר~

 זה עין
 עין שה~ניסע~רון

 הר~
 שחס~ו יבאנו ח~~ ~י ידע ולא אב~הם של ב~~ו~ו

 מה מובן ואי~ו וא~~ו חסר ת~י~א ל~~~ן אברהם וישקול שנא~~ר וא~וה~~וב
לו אי~~~

 ל~פרו~
 ונטמאתם ~ה~פ שמי~י ~~ בחיי דר~ וי~~ל וא~ו חסר או ~~א ~קרא אם

 שהוא ~י קדוש נק~א בלשו~י~ו כתבבם
 ~ויוח~

 והמיוחד השי~~ת בעבודת ו~בדל
לוועשה

 הז~ו~
 נקרא

 קד~
 ו~אותיות היא הוא~~ו ~י וא~~ו בחסרון

 ~ח להבין תוכל וווזה הטוו~אה במקום קדו~ה אין ~י וו~~ו~ הוא~~ו ~ח~רהולכך הקדו~ הש~
 ~י ~קדושלשו~י~ו

 בו~~~
 שיש לשון שי~וי

 בי~
 הרי ~~ה תלוים ל~יבה תיבה

 ע~~י ~פרון של ברשותו הו~כפלה מערת שהי~ זו~ן ~~ל יובן ול~י~~ז עכ~דהרים
 שיצאה ולאחר קדושה על שמורה בשמו וא~~ו הי~ הווע~הקדו~ת

 המער~
 מרשותו

 הקדושה מן ריקם~~שאר
 ו~~סר~

 ובזה ~ושמו הוא~~ו
 ידויי~

 בכ~ף
 וול~

 לי יתננו
 יקח המערה~עם

 ג~
 ש~סק ז~ן שכל חירם ~~ין גם ו~ה ו~שווו~ ה~וילוי

 וב~ת בוא~~ו חירום ו~ק~א קדו~ה אצלו שורה הי~ ביהוו~קבב~ין וסיי~
 שכל~

 המלאכה
 וז~ וא~~ו~ בלא חירם נקרא בה שה~חילוקודם

 גם
 ע~י~

 שכל ~יבוסי
 זמ~

 שהי~
מ~ום



~ ~  ~י~~~~
 ~~רא ~~~ו~ו

 ~~~ ארו~~
 הה~א

 ~מ~~~ י~~ שמ~ מאו~יו~
 ~יש

~דו~~
 דוד שק~ה ולאחר ~~לו

 מק~~
 ו~קרא ~ר~לאי ~~אר ~מקדש

 אר~~
 ~לא

 חר~ו~א כ~ב א~ ~א~~ר יו~ן ו~זה הקדוש~~ ממ~ו ש~ח~ר~~א
 בא~~~

 ~~ ו~ז~

 חר~ו~~כ~י~
 ב~ ~דבק ישראל ~ל ~וב שדי~ר דל~י בה~א

 קדו~ה
 ו~~ו~~

 ה~א
ש~יא

 מאו~יו~
 בשמו~ י~~ שמו~

~~~
יוכ~

 ועשירו~ ~דו~~ ל~יי~
 לשה~ק

 ו~ר~~י~ ב~מו~
 ~חד לכל שיש

 ~ור~~
 מ~מיוחד~

 ~מ~א שלא
 כ~

 ~רשתי ~שר ק~ן ~בר כאן וא~~~ק לשון~ בשום
 ~~~~כ~וב

 ח~
 המלבי~~ במש~~ו~~~ במחו~ק ~ם ~דיבי כרו~ שרים ח~רי~ ~אר

 להוכי~~ארי~
 על ~ו~ל שכרי~

 ה~חל~
 ~ח~ירה גמר שם על וח~ירה הח~ירה

 ובא~ות ויח~רהו כרה בור ז~ ~~הלים ראי~וה~יא
 ~ב~

 ב~~ הרמב~ן בזה קד~ו

 דכ~י~~ולדו~
 ~ל כ~יב ושוב באר יצחק עבדי ויכרו

 אודו~
 ח~רו אשר הבאר

 ש~וכ~~
 או~ו לח~ור החלו כי באר יצחק עבדי שם ויכרו ל~~לה ה~~ור ~וא

הרי
 ~כ~~

 ה~חלת על שם הוא שכרי~
 ח~יר~

 זה ד~~~וק צ~ב ול~י~ז
 ג~לו ל~ן משה בה ~וזכר ולא זו שירה ~רו די~ראל וי~ל לכרי~~ח~ירה ה~די~
 ב~יר~~

שה~~
 עשו שישראל

 ~עולו~
 ע~י ~עשה והגמ~ ועיקר כה~חלה רק נח~ב כ~~ז

 דוגמת וא~רןמשה
 מלחמ~

 ישראל וגבר ידו את משה שי~ים זמן שכל ~מלק
 ח~ריהוזו

 ~עש~ ה~מ~
 הכרי~ דהיינו הה~חלה ורק ואהרן משה שהם שרים ע~י

 ~דיבי ע~י~י~
 ע~

 הי~ ס~ון מחקק חל~ת ושם כדכתיב משה שהוא ~חקק כי
 להם משה הי~ ~עול~ם וב~לב~שע~~ם

 למשע~
 ויצליחו~ בידם שיעלה ומשע~ה

 לס~ר יוכל~~~
 גדול~

 ה~~ועות
 שי~ ונקודו~

 בל~ה~ק
 מ~

 בשום ~מ~א שלא
 ויקרא ~ולדות ב~~ שם מש~כ אביא ולדוגמא להציע היריעה ותקצרלשון

או~~
 שם ~ל ו~יר~~י שבעה

 הברי~
 שם כי כאן א~~ר לא למה דא~~כ ויל~ד

 שבע ששם כ~יב ששם ל~י וי~ל באברהם ~ירא ב~~ שאמר כמו ש~יהם~ש~עו

כבשו~
 לבדו

 להיו~
 חפר כי ל~דה

 הבא~
 ~אר המקום שקרא ל~עות ~קום והי~

 שבע שם עלשבע
 הכב~ו~

 ה~~ שקריא~ ל~רש שם הוצרך לכך
 שם על הי~

ה~בוע~
 משא~כ ש~שבעו

 כא~
 כן~ ל~רש הו~רך לא לטעות מ~ום שאין

~~~~
 הבאר את ~~א כ~ב הס~ורני

 ~בע~
 ג~ השבי~י ב~ר הי~ ~זה מ~~י

 וכל כאמרו ~לש~ים ש~~מו אברהםשל
 הבארו~

 שלא ~לש~ים ס~~ום
 כליאמר

 יצחק של וג~ מג~ ב~חו~
 שה~

 ש~נה עשק
 ור~ובו~

 ~קראו הז~ ~י~ וזה

שבע~
 השב~ה מ~~ר ועל השבו~ה על מורה בסגו~~ל שבע באר ~עי~ ~ם כן על

 ש~ ~י~ אברהם בי~יא~ל
 עכ~ד ~בד ~~בועה שם על בק~ו~ץ שבע באר ~עיר

 ד~קשה הא י~ישבובזה
 האב~

 באר ~~רא אבר~ם בימי ~בר הלא עזרא
 שב~

 וכ~ב
ש~~רא

 כ~
 עיר היא או דברים ש~י על

 אחר~
 זה ל~~י דהלא ~וא~ ד~וק וזה

 ול~פורני שבע באר ~שם ויעלכ~יב
 יו~~~

 בסגו~~ל~ ו~~ה בקמ~ץ ~~רא הי~ דאז
 ~ה ~ויושבו~זה

 המלבי~~ ש~דח~
 שהציב ~~עם

 כבשו~ שב~ אברה~
 ולפי~ז

 בידו שיעלה יצחק בעד גם אברהם ~עלדאז יוב~
 ח~יר~

 בארו~ שבע
 ~הי~ ו~א

יכול~
 ~לש~ים ביד

 ול~ררי לעכ~
~ג~~~~~~~

~~~ 
 לקרא ברורה ש~ה עמים אל אהפוך אז ~י

 כול~
 ד~ בשם

 וצ~ב אחד שכםלעבדו
 הלשו~

 ~ה~וך
 וג~

 ~מש~עו~ו ~רורה ~~ה זה מה
 ה~וב ~ע~יןש~ל~ד

 ~יקר~
 היא עצ~ה הש~ה ~ם עוד ד~ בשם

 ~כבד~
 וקראה

ב~ור~



~ ~ ~ ~  ה~~י~ ~י~~ ו~~~~~~
 אחר ~יש~רו

 מלחמ~
 גוג

 ~פ~~
 הר~~ונה

 ~לי~~~~ת~ א~~ו~
 ברורה ב~~ה

 ~ל~
 י~ראו ~ולם אלא אחרים אלקים ב~פ~ם יוצי~ו

 ~א~ר ~~ו ~~~~
 זכרי~ ~נבוא~

 ביו~
 והח~~ ~חד~ ו~מו אח~ ד~ יהי~ ההוא

~~~
 ~זרא

 פיר~
 היא ברורה בשפה לבדו ד~ ל~בוד יתהפ~ו

 הקוד~ ל~ו~
 ~~ה

~~~~
 לשון פירשו ~הם ה~י ~~~ד ה~~בד ~~ם ~~רא

 אהפו~
 אמונתם ~י~לי~ו

 ונ~ל בל~ה~ק זה ~יהי~ הו~יף ואב~~~ א~~ דת לה~יר~ית~~~ו
 פירו~

 א~יתי
~~~דים

 הגאו~ ~~~~
 מו~ה הצ~יק

 ~נ~~
 וה~רו~י ה~תוב זצוק~ל ~רימענ~וו ~~~דיל

~ת
 ~~ב~ר~~ ~אב~ ל~

 לדבר הוצרכנו גלו~י~ו במ~ך ~י ~אם פ~א ~נין ו~~ב
~~~ונות

 ~~ו~ו~
 ~סוגלים ~י~ן ~הם

 לה~ג~
 ולה~יר תוה~ק

 בע~ האמ~
 מ~יח בא

 ~ל ~ש~ח ~חד ~~~ע~~~ינו
 הלשונו~

 רק~ לשון ב~ום ידברו ו~א
 ~לש~~~

 ונודע

~~~
 ~יבה ~~ל י~ירה

 נק~א~
 ו~ל בית

 או~
 וידו~ אבן~ נקרא

 הל~ו~ות ~ב~ל

~י~
 ~ל ב~~ה~ק ~בל אבנים ~ק ~הם ו~~~א ~ילוי

 ~אל~ף או~
 בי~ ~ו~ בי~~

 וז~~ ~~ני~~~~~
 ה~בן ~ב א~ וה~ירו~י

 ~ב~ר~~
 בל~ו~ות ~וד ידברו ~לא

~~~ות
 ~ול~ ר~

 ~ל~ון מ~ך ד~ ~י י~י~ו ו~ז בל~ה~ק ידב~ו
 הק~ד~

 מ~וגל

 ו~~ו~ה ע~ד~~ק~~~~
 גדול~ ליד~

 זה צדיק
 ב~ו~~ י~יי~

 ~יפר שבו יחזקאל ~ר~ה

~~~
 הנבי~ים ~אחד הי~ ו~~~ש וגדולתו ~בו~~ו

 ברוח ~ופה והי~ הבי~ בזוו~
 ע~~~~ו

 ~~ ~ו~
 ~י גם אילם הדורות

 ~ל~
 גדול~ו לו נודע

 ה~~מי~
 בתוה~ק

 יאמי~
 ~ל~ ~~~~~

 ~ל הפלגה בדור שהי~ כמו ~י
 ה~ול~

 אחת ב~פה ~דברים
 בגימ~רי~

 ~בעה~~ ~~ו~~~~~~
 וברגע שם

 ~ח~
 ~~ח

~~ 
 לדבר וה~חיל ל~ו~ו אחד

~~~ת בל~ו~
 בב~ אי~~ ~~

 הל~ונות ~ל שיש~חו להיפוך ~הי~וך ~~ש יהי~ ~ד~ינו מ~יח
~י~~~ו

 ~ו~~
 ~לשון

 הקוד~
 אל אהפוך ~ז כי ל~ון זה לפירש ל~יך מ~וק ו~~ה

 ~~~ ~י~~~~~י~
 ~הי~ ~~ו

 אד~ ב~י~~ מ~~
 דברו העולם ~~ל ה~א~ון

~~~ בל~ה~~
 ~~ אח~ו~ בלשונו~ לדב~ וה~~ילו הקודש לשון ~~חו ה~לגה ~~דור

 מ~וש אז

י~~ו~
 בל~ון ~ולם וי~~רו ~~~ין

 הקוד~
 ~י~ירו ה~~ין ~~~לי~ יהי~ וזה

 פירו~י א~י~ית ל~צא ו~~ח~י אחד~ ~~ם ~~ את~י~~~ו הא~~
 ביל~ו~

 ל~~בר ~ם

~~~~~~ 
 אל א~פוך לע~~ל אבל ~~~ם

 ~~וי~
 לק~א ב~ורה ~~ה

 ד~י ב~~ ~ו~~

~~~~~~
 ד~~ב ~חיך ~ל אחד ש~ם לך ~~~י ו~ני ויחי בפ~ ה~~וב יובן
 ~~~ו~ נפלאים תוה~ק ~מזי והנה ~~ם~ל~ון

 ח~ז~ל ~מרו ו~בר

~~~
 וב~~ז לו נ~ן ~~ם עיר

 ~דיי~
 צ~ב

 ל~ו~
 ~חד ~לק פר~~י ו~ב~ אחד

 ו~~
~~~~

 וי~ל או~קלס
 בהקדי~

 הק~ן ~חיו ואולם ה~תוב פירוש
 יגד~

 וזרעו ממנו
 מ~ לב~~ וגם פר~~~י ~יין ~וק~ה הגוים ~לא ו~ליצת הגוים ~~אי~י~

 ~~~רו

 ~יוס~~~~~י~
 ו~~ב בנו ~מ~ול ~~ל ~ם עלי~ו ~מלוך המלך

 ה~~ילו~
 ו~ו~ינוי

~~~~~ 
 ~מושל

 ו~י~
 מ~יחים ~ני לנו ~יהי~ בידינו ~קובל דה~ה וי~~ל לבנו עלינו

 ~ו~ ~~~~~
 דלא בזו~~ק ~~בואר ~ואפרים יו~ף בן ו~~יח ~י~ודא

 ~~דר~
 בידינו מ~~ובל וגם ממנ~ה~ ~י~י~~~~

 בן ~~~~י~
 יו~~

 ~ומות ~ל על י~לוך

 ~~ ~~~י~~~~
 השב~ים ~~~ורו וזו י~~אל ~ל י~~וך ~וד

 הו~ ~א~ו~ הג~
~~~~~

 על
 א~~ אחר~ או~~

 ואם יהו~א ~~ולך ~~י~ו הלא ~לינו ת~~וך הכי

 ~~ז~ע~~~
 על ~י~~שול אחד י~~ח

 האו~ו~
 אבל

 ה~~
 ~לינו הלא בנו ~~ו~ול

 ~~ ~~י~~~~~
 דוד

 ו~א~~
 כלל ~ו~ל יהי~ ~לא

 ע~
 רק י~~~ל

~~~ 
 ~ייק ולזה

~~~~ 
 י~י~

 מו~~
 ~~ל

 ~ד~~~
 ה~~ו~ה לד~ ~י

 ו~~~
 ו~~~תי ~גוים

~~~ 
 ~~ירו~י

~זו~~~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ו~~~ ש~י~~
 ~ב~וך יו~ף בן משיח ~ל ~~בה וגם י~סף על אלומתי

~~ו~~
 ~~דם

 יומת~ ומ~ ~ע~
 ל~י~~ז

 מלא יהי~ וז~~~
 הגוי~

 ~מ~יח דהיינו
~~ 

 י~ל~~יו~~
 א~~~ע על

 ויו~~~
 שכל בצפני~ ה~בואר ~כם ~אותו שז~ש

 נ~~י א~ה~ע כל א~יך ~ל נ~סף ~ייקא אחיך ~ל וזו אחד שכם ד~ אתי~~ו האומ~~
 מזר~ך~מ~יח ל~

 ימלו~
 ~לי~~~

~~~
 א~~י אחי

 מב~~
 הציו~ים מאהלי מא~ד י~~ק ~שה בתורת שיואמין מי כל

 אצל~ ~לשת~ת מלאכול וי~~עו~זרחים
 להבדילם ~א~י~ ~הי~ ~כ~~ם אצל כמו

~~~~
 הצד~~ים עם אבו~ינ~ שעשו כמו י~ראל

 ~הקראי~ וביי~~תי~
 שא~ו ~~פי

 בלא וילכו ו~ת~יים מתגבר ו~~א ד~שיחא~~~~י~
 כ~

 מ~תייע לא רודף ל~~י

~ילת~
 ~בל

 עכ~~
 כל

 אי~
 מלהתח~ן ל~~שו יח~ש

 בה~
 בגאולה לראות יז~ו לא כי

 יראו~ לא מ~אצי וכל ככתיב~~רו~ה
 אות~

 ש~ל~ו
 לאה~~

 ומורדים כ~~~ים
 וב~ר~ בביתו~ ד~~ת לה~~י~

 א~ד ב~ה הת~~ה וגד~לי הרב~ים כל א~ר במדי~ותי~ו
 מ~התחבר~~~ירו

 עמה~
 על ועברו

 מ~ו~
 ~~כל ת~ור ~לא ~וה~~ק

 הד~רי~
 אשר

י~ידו
 י~י~ ~~

 לראות יזכו ~א ו~~~ל
 בה~מ~

 ~ה~וכח ויזהרו ~ב~ תוה~~ק קרן
~~~ם

 ~הרחי~ ר~
 ~~~ו

 בכ~
 מי~י

 ריחו~
 ~ם אבותי~~ ש~שו ~מו

 העול~~ מן ו~עקרו ~~חו וב~השעמדו א~קור~י~

 ז~ ~~~ו~~~
 ~גד הוא ~א~י~ ~אמיתית ~בלה באה כבר ו~מאל י~ין שא~ר

~~כל
 ואת~ ~ל~

 ~ח~יב
 וה~ ~~ו~ שהי~

 יאמרו
 ש~י~ ל~

 ~חויב עבירה

~~~
 ~ו~~תי וא~י ל~ם ל~~~ע

 ע~י~
 ע~~~~ ~א~

 הין תתר~~ח ~י~ ח~ידים ב~~

~ד~
 א~י~ ~~ם י~י~

~~ ~~~ 
 ו~או

 ~של~
 צדק י~י~

 ~א~ ומ~י~
 שלך רמיזות

~~~~ר צד~
 ~ור~

 בא~ב~ותיו ~ורה ברגליו ~ולל בעי~יו
 וכת~~

 ודב~ א~~~ ~לח
 או~

ו~~
 ~ע~וע

 ~ר~~ ~~~
 הן לו~ר רו~ה כשאדם א~ י~י~

 כופ~
 וכשרוצה רא~ו

~~~~
 ~~ע~ע ~~ו

 ~~דדי~ ר~ש~
 מישרים שנא~ר אמי~ים י~י~ כולם האיברים ואף

~~~ו~
 ול~~ז עכ~ל

 אי~ י~ו~~
 ~דב~ או מע~ה תעשה ~לא די

 נגד דיבור

 ~~~~י~~~ר~~
 ~בדור

 א~~
 ~אין תרמוז לא ברמי~ה גם

 רצו~~
 ~בריהם לשמוע

 י~י~~~~~
 ~לא ו~~אל

 בראש~ ת~ענ~
 מז~~ הזהר לאו לומר שהוראתו ל~דדין

~~~~
חבר~

 ~גודת
 י~רא~

מו~ה הקדוש הגאון ~~ה ~תי מלחות אכחד לא
 שו~ת ב~~רו גרי~וואלד ז~~ליודא

 זכרו~
 יהודא

 ~י~
 הגאון אל ערוך ר~

~~ד~~
 י~~~ ~ו~~

 על מאוד התמרמר ז~~ע~~עלד חיים
 ה~מוע~

 ש~גאון
ה~~~  ~ל ע~~ו~~~ר

 חבר~
 זו

 ובי~~
תער~ג בש~ת הי~ וזה כ~גדם ~יעמוד ~אתו

 ~~ועל ~ת~יים ~י~י~~~~~
 ~~~~ ~~ג~ו~

~מכיר וה~ה זו לחברא חבר ~~~ה

 ה~~~ ה~או~~~~ל~
 א~א

 ~ל~
 ~~מים ש~י ~~את וה~ה בזכותו~ יה~וך

~~~יר
 ל~~ח~ ~~~ו~

 שעי~ז האחת זו ח~רא עם
 ית~ו~~

 ר~מ קו~ת
 ~עה~~

~~~~~~
 ~דורות ~~~לי

 לה~זי~
 והש~י~ ה~דו~~ בארץ עה~ת היו~בים

 ~עי~ז

 הגדו~~ ~י~~ע~~~~~
 ע~י ב~די~תי~ו ~~~~ה

 הבד~
 האר~האדק~ען

 כ~ ול~~ ~ר~~~ד~~ע~~~~~~
 אגודת חברת הבדי~ו ~לא ~וד

 י~רא~
~~~

 ~ר~ה~ ~~י~ם ~ר~~~
 ~ל~

 רב~י כע~ת יע~ו
 או~גארי~

 מלהתחב~ להזהר ~ריכין ~~י
 ו~~~~~~~~

 בחבר~ם חבר ליקח שלא ו~~לו ~יימו י~ראל אגודת ~~ברת ידוע

 ~רי אצל עוז בכל מ~תד~ים הי~ ~הם עוד ~לא ~~~~~ ~~~~~~~~
 ש~~ ה~דינו~

~~~
 י~ד~ו

 ~~~י~י~
 ~~כו~רים

 ו~~~
 היא גדולה ות~ועה בידם ה~ליח ד~

ל~~יל



 ו~ו~את בא~~~~~ ה~ליטה שאריתלהציל
 קופ~ הכנ~ו~ מיעו~

 ~~מ
 בע~~~

 ~י~ ~ולי
 זו ל~~~א י~אים רק ~קבלו מא~~~וונתו

 וה~
 ויסוד ש~יקר יודעים

~~ 
 קיו~י~ו

~וא
 ה~ו~קי~

 ועבודה בתורה
 ב~ה~~~

 עי~ז יוגרע שלא יזהרו ודאי הם
 ~ו~~

 ימצאו אם שגם או~מב~~~~~~
 ~~טי~

 וימ~יטו זה יבינו שלא
 קופ~

 רמב~~~נ
 באה~~ק הדרים ידי להחזיק ~וא ~צוה זהגם

 ועוסקי~
 עת וקובעים א~ץ בדרך

 היראים כדרך ומ~~הגיםל~ו~ה
 כדע~

 ~ראה א~ ל~יל~ שהבא~י ~י~ב~ץ
הנ~~ל ה~או~

 ~והציו~י~ ~הרדי~ו~
 ומז~חים

 ה~
 אם לה~קיים להיראים שא~~א נורא באופן

 ~גם חשודים שהם אור ממורדי הי~וב ולהציל ב~זרתם הנ~~ל החברא ~~מודלא
~ל

 ~~י~ו~
 ~ה~גו שנו~ע דמים

 אי~
 עומד שהי~ אחד

 בעזר~
 חברא

 סם היא הנ~~ל ~חברא מרגישים ומ~~מאישראל א~וד~
 המו~

 ~ת~ועה
 ראי~ו ו~ן ציוני~

 ה~~ועה לכל מהמ~נגדים אגודה לב~לי ~ו~ר ~נאו ו~~זרח~ם שהציוניםבמדינ~ינו
 ~~ב~י כ~~ז ש~הי~ אופןבאיזה

 זכו~ לל~~~
 על

 הגה~~
 ק~ואולם ה~~ל~ חיים יו~ף מו~ה

 אריו~
 הן ובמעשיהם בתורה

 במ~ינ~
 ו~עקו במדינ~י~ו והן פולין

ככ~וכיא
 לי~ח שלא מדינתי~ו גדולי ~צ~ שקבלו הגם להאגודה ~ה~חב~ של~

 כראי זה ~אי לא כי ארטהאדאקס רקבחברתם
 ז~

 ושאר בא~כ~ז הארטהאדא~סי
 ~~דולי שיסדו לארטה~~דינות

 הדו~ו~
 ש~פשר הס~ימו הם כי במדינ~י~ו

 ג~ כש~יהודי ל~יו~
 ~עמינאר שעושים לאו~~~ע י~דמו אם

 לכומ~י~
 י~שו הם כך

 רב~י מ~ומדים יהי~ וב~~ז כו~רים בהם יהי~ שלא הכשר בא~~ן לרב~יםהמדרש ~י~
באוניווערזי~עט

 וא~
 אבל מהכפירה ממדי~~ם רבים לה~יל ~י~~ז בידם עלה כי

 אי~ור ואסרו כח בכל לזה הת~גדו מדינו~ינוגדולי
~~ 

 ~ו~~ק בלימוד ~עמינאר כל

ב~~רובו~
 ע~~י ~ן לנ~שם יראו ע~~כ חול לימודי

 שאר ~ל לאר~ה~ ה~חברו~

מדינו~
 י~מידו ח~ו

 ב~
 המדרש

 לרב~י~
 ~העמי~ וי~אמצו להם הנר~ה ב~ופן

 ~ין הא~~ון הע~ין בזה ו~נה חול ללמודי ובנות לבנים באה~~ק~ולען
 באה~~ק שולען שעושים האגודה ב~לי יום יום ~~פאריםשכן לה~חי~

 וב~ו~ לב~י~
 וי~אה

 מ~שה ב~~ הובא איגר רע~~ק ~מהגאון~וראה
 אבו~

 בכלל שהוא
 יהר~

 יעבור ו~ל
 לע~וד יכול שאינווכל

~~ 
 שאין ב~ולם מקום יש אם נ~~ו

 מגדולי ~נ~ל ב~~שמבואר בא~~~ ~ומ~ ~וסף ו~וד וזרעו~ נפשו לה~יל המדינה מן לצא~ י~~~ל כלמחויב ה~ול~~ גזר~ ש~
 ש~א והחרימו וא~רו שגזרו דור אחר דו~ הדו~ו~

 ~~בים מ~שה ו~ל חיצונים ללימודים ~ שו~עןלעשו~
 לב~ זרו~ ול~ו~ו~

 ילמדו
 עלי~ וח~וםבכנופיא

 ג~
 הגאון

 יוס~ מו~~
 בר כל ~ל ו~וצוה ~~י חיים

 ~ועשה ב~~לקרות י~רא~
 אבו~

 בר כל וי~~ומם ה~~ל
 י~רא~

 בימי~ו~ ה~עשה על
 גדולים ע~י~ים ~כמה~העלים ~אי~

 וה~
 מעיקרי

 ישרא~ קדו~~
 אר~ה~ בידי מרופ~ים

 מלע~ות ע~מם לה~מיט יכלו לא אוה~ע א~ל ~מוס שהוא דבר כלאשכ~זים
 כ~וומע~י~ם מעי~

 ~ערוב~
 ~~שים

 ו~שי~
 הם ~~ר הראש וגילו ~נשים יד ו~ושטת

 ל~פוך א~י ו~ריך בהם ~זלזלין והם מאוד חמוריםא~לי~ו
 בזכו~

 ה~און
 ה~וראה הסכ~השר~ה ה~~~

 מהציוני~
 ע~י רק כ~גדם המות סם ואין

 הא~וד~
 בחר

הר~
 בעורקיהם אשר כו~ל~ו שאנשי ו~מך ב~ויעוטו

 מאבו~יהם ~ראו ~~ש המ~יר~
 של בשו~ען ילדיהם י~~ו לאודאי

 האגוד~
 ש~~~י וכן

 מ~~
 קדוש

 בע~
 שזכי~י

 בירו~לים שדר מ~ו~יא ז~ו~~ל מאטלי מו~~ה מהגה~צ ה~ודש ב~ללה~גורר
 ~~ו ירו~לים ישוב מכל הי~ר ש~~בןת~ו עה~~

 הו~
 הישוב

 ממדי~~
 ~ין שם ~ו~~א~ין

~מ~~



 ו~ם ~~רי~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~י~~~
 ~עי~יה~ שר~~ ~ד~~י~ ~עיד~

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

 ~~י~ ~~~~
 וז~ור ~~~~~ז ~~~שירו ~ס~~י~אר

 י~ו~
 עולם

 ~י~ ~~~~~ ~~~י~~~~
 ו~פ~~ות ל~~נים ~רש

 ב~ערו~~
 ~ול לי~ודי

~~ 
 ה~~ידו

~~
 יד~~ת

~~~~ 
 ~ר~~

 ו~ע~י~אר ~~כ~יר~~ ~~י~ות
 ~רא~ו~

 בפאדו~~ ~הי~
 ~~~י~~~~

 ~~רו
 ק~לתי ש~ה ~~שים לערך וז~ו י~דו~~ ל~~ ו~~רי~ ש~

 ~ינ~ ~~~ ~~~~~~
 בו ~ו

 אי~ ~ב~דינ~~ ~ת~
 ~~ד רב ~~~א

 ~יפ~~
 פעם

 וז~ ~~~ ~~~~~~~
 ~רם

~~~ 
 ~ל

 ~יהדו~
 ~~ל נ~אר ולא א~לם נעקר

 ~י~דו~

ר~
 ~~ל~ות ~זירת ש~עשה במדי~~ינו וה~ה ~~י~ם~ ~~ ~ו~י~ ~~~ ~~~~

 ~ר~

~~~
 ~יר~ער ~~~~ד

 ש~ל~~
 של~דו ~ר~~ים ~~ם

 גי~~~זיאו~
 ק~לו

 ~דול~ ~~י~~
 ~~ אל~ ~י~ ~~~~~~~~~~

 הי~ ה~ע~ים אלו וגם זה ~ל~ד ~~ד ~מצאו
 ~~~י~

~~~
 ללי~וד ~~יו~דים בבתים ה~ול~ות ~~גזירת זה ל~דו לא ~~ע~לם ~יר~י~~

תור~
 ו~ם

~~ 
 ל~בר ~ז~י~י ובעת ~~ופיא

 ה~פורסם ה~אוץ עם א~~ פע~

 ~ו~~~~~
 סופר ז~~ל ~ונם ~~~ה

 ג~~
 והת~~~ר הלב ~~ו~ק

 ש~ע~
 זו ~זירה

~~~~
 לפעול ~יז~ה רעיוניו ~ל שמ~ים אלי וא~ר ~ישיב~ו הת~~ידים ~רך ~אוד

~~~ו~
 ~~ו~

 ו~ם זו~ ~זיר~ ל~~~
 הע~י~

 ל~~ות עצ~ו
 ~דר~ בי~

 ~~~~ד לרב~ים
 הדת~י~רי

 ו~~~~~
 ~~~לף העידו אשר

 תל~ידי~
 שנכ~סין

 א~ד ה~דרש לבי~

 אי~ ו~~ ל~ורא~ יו~~~~~
 ה~ולם או~ות ~בינין

 ~ובו~י~
 ~הם

 ~עודו~ ו~ו~ני~
 ~הם והרבה עי~~ז נע~ו פר~ות ו~~ה רב~ים~ שנעשו העליו~ה ~~~~אס~ל~לו~
 ר~~ים~עשו

 אצ~
 ק~לות

 שאי~
 רבני~~ ~ע~ו ~ארצים ע~י והרבה ה~ורה ~ו~רים

 אזני ו~~~ו ~יני ראו א~ר א~ להז~ירו~~ני
 בע~י~

 וארץ ש~ים עלי ויעידו זה
 ~~~ו ~~זם~אי~י

 על ~~~~י פ~ם א~~~ או~
 ~רכב~

 ~~די~~ינו א~ד רב עם הברזל
~~הל

 ~עאלא~~~
 ~לבד

 ק~ו~
 עם שהי~ ~~~ו~~~י עוד ~~נו ~~אי~י ~דול

 ~~ו~ו אם דין על ידע לאג~ר האר~
 ב~ל~~

 ~ה~~ א~ או~~~ ~רוך
 איך אליו וא~רתי

 ~~ו~~~~
 ב~פ~ו

 ל~יו~
 שבקהלהו ע~י וה~יב כלל ~~ינו ~~י~ ~אינו ~א~ר רב

אי~
 שו~רים

 כ~ו~
 ~אל~יו ~א~~כ ~~ו~ שאלה ~י~~ו ל~עולם יארע ולא ~תוה~ק

 ה~סיו~אופ~
 ב~~~י~אר

 בפעס~
 קבל~ו בעת לידע צריך הי~ ~ה

 הורא~~ ה~ר~
וה~י~

 בסע~ינאר ה~למד הי~ ~ו~וא ~לאך ~י

 בפעס~~

 ~א~רו זה יוצא ~אין ~אלני
~~ז~ל

 קבו~
 בס~~ינא~ ~בל~י וע~ז לו דוארב מק~א וה~ב~י ~~צה על ~~~צה

הס~י~ה
 ואח~~

 ואל יזכור זכו~ פ~~פ אלי בלאך א~ר
 יש~~

 ~ו~ט
 גו~רי~

 או~ו
 ~עוףו~וק

 ~ו~י~
 זיך זיא ~ערקען ובלע~ז בבדיקה או~ו

 איי~ע~
 ק~א~צט ו~ט

~א~
 איי~ע

 ו~עם מא~י ש~יידע~ דוכ~
 אח~

 נזד~~~י
 ~ע~

 ~ל~~ד עם קדושין סידור
 ~~~י~אר ~תל~י~יא~ד

 בוויע~
 לי והוגד וו~רבוי ~עיר ~הי~ כ~דו~ה

 שבבי~
~ז~רו~

 ~שים
 ונערו~

 והו~~~יו א~ריו ושל~~י ביניהם יו~ב ו~וא
 שירצ~ אד~

להיו~
 על בפר~~יא יעבור רב

~~ 
 הסע~ינאר בכל היחידי שהיא ~מ~י ~פש ~סירת יו~ר לו יש ~הואלי ו~י~ ערו~~ בא~ה קול וא~רו ~כז~ל שאסרו

 ~~א~י~
ב~תי~~

 בע~ זה~ ~ב~ר וגדופין ~רופין ~~יד ו~ובל ~םי~י ~ורה
 ~אה~~ק ~ובי

 הי~ ו~א אחד ~ור נפ~ר שאצלם לי וסיפר א~ד~ ~אלאניסט אם בספינה~סע~י
 לואפשר

 ל~רו~
 אליו וב~ה אחר שור לו שי~נו בבק~הל~אריס ופ~ה הא~~ה

 לבקר לשם קא~יסי~ןיםע אלו שבי~ים ~פאריסהתשו~ה
 ו~~ הקאלא~יע~

 י~~ו
 ~ורך י~~או אםלו

 ו~~ לז~
 ~~א~יסיא~ ורא~ הקא~יסיא~ ~בא~ הי~

 רב הי~



 ו~~ ב~א~י~ ב~~~~נא~ ~ל~~ד~חד
 ק~~ל

 ו~~~ו וב~~ו ~ב~ לה~י~ הו~י~~~

 ~קאלאנ~~~ ו~~ה~לונן אח~ ~~ו~ ~ו~ךלו ~~~
 י~~~אוח ~~~ן ~בח~ו ~לא

 וה~יבאחד ~~~~ ~ח~ו~
 ה~א~

 הלא הקאמ~~~אן מן
~~ 

 ה~ו~ ~ם ~סוס ~זווג ~וס לך
 ות~~~

לחרו~
 ~רב ה~~~ל וא~ר

 ~נ~~
 לא

 ~ד~
 לא ~~~~~וב

 ~~~ו~
 ו~י וח~ו~~ ב~ור

 יום ב~ל ~ראה~ור ~~י~~
 ה~~סו~

 ~ס~מ~~אר ~~~~ ה~ה~~ק
 וע~~~

 ~ייתי י~י ~ל

 ~ה~יחי מקום ב~ל אולם ל~אגודה~ י~חב~ו ~לא ה~ם ירא~ ל~ללי~ץ ~ת~~~
 ~ס~~~~ך ב~ד~נחו~ן ב~~י~~י~

 ל~
 לקול ו~ו~~~ן ו~~ם רע דב~ ~ום ~איהי

 ה~~~ל ~~ד~~וח של יו~~טהדאקסי ~נלמד ב~~ד~~~~נו ס~נהראיחי ~~ ~~~ ~וורי~
 ו~~

 ~ס~~ה
 ~~~הרק ~~~

 שעושי~
 אח~~ח ב~ד~נ~ת

 ~~קום ~ל זה ול~גד באה~~ק~ ובפר~
 ל~~י~ו וה~~~ה ה~ח יס~די ~ל ו~וק~~ן החו~ה ב~ל ~ו~ר~ן ~~יח~םו~ז~ים ~~יו~י~
ב~ל ~י~

 רג~
 ~וצ~ם א~ן ~ם ~ה~~ון ~קום ב~ל ע~~כ

 ~~~ ה~~~~י~ ל~ו~י~~ ל~~~ו~
 ה~יונ~~חנוע~

 הבל היא
 ~ו~ ור~ו~

 ~~הם לה~~~דם וא~~א
 ר~

 י~חברו אם
 ~י~חב~ו ב~~י~ו~י ה~ע לבחו~ראוי~ ~~~~ו~~

 לאגוד~
 ~~~ו~~~ ~~הכ~ירה וינ~לו ~~ראל

 האג~דה ש~ד ~~קום שב~לו~אח~
 ~וג~~

 ר~ות בל~ דב~ ~ו~~ם אין
 ה~ב ~ל יק~ל~אחרא~ ~~~ הר~

 לל~~~
 ~~ראל גאולח י~~~ח לא ש~וזה

 ר~ ו~~~
 ~ב~~

 ל~ני האח~וןונסיון ~~
 ו~ה~ר~~ הגאול~

 הא~ח בלבם
 ~~י~ ~ביא~

 ו~~ולת
 ~דרך שלאיהי~ י~~~~

 ה~ב~
 נוראה וס~~ה

 ~וח~~
 לעלות יהי~ו ולא באה~ק לדור

 חיי לה~~יר הוא ו~דאי שם לדור ~פ~ו ו~~פקיר ילדיו ~~דל שכבר ~ירק ~~~
 ~ו~~

לז~ו~
 ~~קוו~ן וריק בהבל נ~ח~עו אשר גם ו~~~פ באה~~ק לדור

 לנו י~~ועו ~אלא~זא~ציאן~~י ~~~ ~~ו~~ ~~ב~
 לק~~~

 החורה ~~ל
 ה~קובל~

 ~ם ~ה
 וא~ר ברו~יא ה~ופרים ~רא~י ~ק היא החנועה ש~ל בעין ~~ןויראו י~~~~ ~י~י~

 שהי~ וי~או הי~~ים ~ק~בו פ~ולה שום בלי ~~~~ילא~לקים ~י~ ~ב~
 ר~

 ~~עון
 ~ו~~י~י ~~יז~

~~~~~~ 
 עלי~ו באו ~ן ועל ח~אנו ~י ~אם ~לק~נו ~וב

 עלי~ו י~~רח~יו ת~י~ ב~~~ ~~~ו~
 ו~שפ~~

 ש~~או ~דורוח ח~~י ~ל רוה~ק
 ל~ו הי~ ועי~~ז בחוה~~קמרו~זים ~~~~~~ ~~

~~ 
 ~או~ה ~ל ב~וחים ולהיוח ה~ל ל~בול

 י~י~ו ~א ~ולם אספרה א~ורחי ואם ~קודש ~~בי אוחנו הב~יחו~א~ר ~~תי~~
 הנה ~~הן א~זה אביא ולדוג~א~יירוח ~~~ ~ות~

 ב~נ~
 ~~~~~ו ה~~י לאלף ר~~ב

 ~אוח וארבע ~פא~~א~~די~ח ~י~ו~י~ ~~
 אל~

 ו~~או א~ונתם עבור הא~ץ עזבו איש
 ב~סוקוס~ך ~י~~~

 ~~זר~
 שע~י~ו ~זרה ~קבצ~ו י~ראל

 ה~ל~ו~
 וה~~זור

 ה~ירוש ~~חהיא ~~~ ~~י~~~~~
 ~גזר ר~~ו וב~~ח אברבנ~ל~ ~~~~~

 ב~י~~
 ויני~יא

 אוח החשבי בס~רו ~ב~ו~ אלי~ ור~ ~ר~ום ב~בע ~ו~עיםשי~או הי~ו~י~ ~~
 ~ח~יואני ~~~ ~ר~ו~

 סי~~
 ~ישעי~ ההוא בעח ה~~ה לפרט

~~~~ ~~ 
 ראיהם

 אח~רון ועד ~ר~~ם~ ו~י~טריא לשון י~ירום רנ~וב~י~טריא ~~י~~ י~ירו~
 ב~~

 ש~ע~י~ו
 ה~~ון קדי~א ~בא הא~ ~~ה בטיסא~ע~לאר ~ם~ל~ול י~~~~ ע~

 בע~
 לב י~~ב

 רעה אליךחא~ה ~~ ~~~
 ~פ~ות וש~ח א~ל~ ~~~~

 עגו~ו~
 ו~~י~ י~אגו ~אל

 ב~וחי~
 ב~~די

 ~~בר ה~ה ה~~חי שי~בררהשי~ת
 ק~

 ~י~ע הח~מ~ו וג~ולים ~~ב~ם הי~ין
וב~אשם ו~~ו~י~

 ~זוה~~~
 ~~חב

 עה~~
 יבא בזאח

 אהר~
 שהיא שבש~ה

 ~~טרי~
 ~~ת

 ועבר~~ואל י~~
 ק~

 לא ואנח~ו
 ה~ייטן שפר~י ~פ~~ הוא ה~~ין ~ושענ~

 י~חור ע~ך אשבון אחר חשבון ~~י~ח ב~ליום ב~~י~~
 ו~ו~~ חו~~

 ו~וזר ודוה
 ~~ו~

ו~~
 ה~ ביום

~~~~~ 
 ~י~ע

 א~~ת ב~~ ~~~~ וי~~ ~ו~~ ו~~ ~~~י~
 יו~~



~ ~ ~ ~ ~

 וי~לח
 דף ב~י~~ ו~~

 ק~~~
 וספרו

 בש~
 שכ~בו זמן ~דבכל הקדוש ~אר~~י

 ב~~~ ~~ו~~~י~
 ~~~ים ~ע~~~ לג~~לה ~מסוגל מעו~ד הזמן הי~ ~~נ~ו וב~נת ~~ח

 ור~י~~~~ב
 ~ז~

 אז ~הי~
 ~רי~ו~

 ~~~י כ~ים דמם ונ~פך מישראל רבבות
 שעיכב~

~~~~~ 
 חו~ת ב~~ ו~~~

 תהלי~ ~נ~
 וזו הק~ האר~י בשם מ~ד

 חו~~
 ~ס~כה

 ל~ ~~~~ד~~
 ~~ו~ הי~ ~קץ נתקיים

 הישו~ה באה לא ואם חוכים לישע רבות

~~~~~~ ~~~~ 
 שבבא ר~ה~~ק בעלי ~די~ים כתבו ועוד ~ועקים~ ~חי~ו דמי קול

~~~~~
 ~~ל ויד~ו י~ירו ~ז

 הק~י~
 ת~~ח ב~נת הזו~~~ק קץ ~ל אולם אמת ~י~

~~י~י
 והו~ פשו~ פירו~ ~~ ל~~~

 ~ביש~י~ ~כ~וב בהקדים ~פלא
 ס~~ו~

 המתק~שי~
~~~~~י~

 יח~יו והעכב~ והשקץ ~חזיר בשר אוכלי ב~וך ~חד אחר ~ג~ות ~ל

~~~~~~~ 
 ד~

 וי~
 הוא דקרי וכ~יב קרי

 אח~
 ל~בין וגם ~ד והכ~יב

 מ~
 הכ~~נה

 ב~~~~~יב~
 ר~~י

 פיר~
 הג~ באמצ~ ע~ז ל~עמיד דרכם ~הי~

 שקאי פירש ור~~ק

~~
 ~פ~~ים

 שנו~~י~
 גופם ל~~ר

 ורוח~י~
 וב~וך ~מיד

 הג~
 רגיל הי~

 ~~יו~
 בריכה

~~~~~
 רוח~ין ~~ם

 ~ר~י~ וה~
 ע~מם

 ~הורי~
 על וכן בזנ~ת מכו~רים ומעשי~ם

~~~~י
~~~ 

 ~הפרסים ~תב ו~ע~בר
 אוכלי~

 כל אוכלין אדום דאומות ול~~נ ~~~

 ו~ו~ו~ ~~י~~~~י~
 י~~עאל

 אי~
 אוכלין ט~אים דברים שאר אבל חזיר אוכלין

~~~~
 י~ועה ~עייני ב~פר ~~רב~~ל

 ש~~ירקע~
 בכלל ג~~כ ~הם פרסים מ~ם מקורן

~~~~
 ~דום

 ~ר~~
 רד~ק ~~ב ו~דבריו דני~ל

~י אח~ למלכ~~ נחשבו~ ~שתיה~ כא~
 ~וברו~ ~~י~~

 ~לטה ולא בע~לם
 אח~

 פירוש יומתק ולפי~ז בעולם לבדה

 גוי ~ם י~ר~ל ~י~~~~~י~
 ~ח~

 לאומה עצמה ~דמה רביעית וחי~ ב~רץ
 ישראלי~

 ר~~~~~~
 ו~ם אדם פני ~פני~ ד~י~ל

 נ~רא~
 לפי ~י~ר חזי~ יכרסמנה חזיר

~~~~~
 הרמב~ם והאריך א~י ~~ר ר~ו לומר ~לפי~

 בז~
 עצ~ה שו~דו~ה באיגרו~יו

ב~~~~י~
 וב~ל

 י~~~אל ואומת י~ראלי~~ ל~ו~~ דברי~
 מ~מי~

 במה לישראל עצמן

 ע~~~~~~~י~
 ב~ים

 וה~
 ואו~~~ ~יאוף~ ~ל~ים

 אדום
 שומרי~

 יום
 רא~~~

 בשבוע

 י~~ע~~~~~~
 ביום

 י~ר~לי~ אומ~ נמ~~ ו~~~
 בא~צ~ היא ~שבת א~ ששומרת

 ו~~~י~י~~
 ~~~~ד~ים

 במי~ ע~מ~ ורוח~י~ ו~~הרי~
 אחר

 ~~מן שמדמין בתוך אח~

 ~הי~ י~ר~לי~ ל~~~~~~~
 לאומות אדום אומות בין ב~וך והיא בארץ ~חד גוי

י~~~~~
 יסופו י~דיו

 רד~~ ופיר~
 על דקאי

 מלחמ~
 היטב וי~בן ומ~וג גוג

 יש~עה ~עיי~י ב~~~~~~~ל ע~~~~~
 ~עיי~

 ויתגלגל זה את זה י~לו שאז ח~ תמר י~א

~  ~ד~~~
 ~בזה וי~~ע~לים

 קרא~ שכ~ אח~ ה~~ו~ יוב~
 נקבה בלשון הקב~ה

 ~י~ ~~~ ~~~ל~~~~
 אחד ג~י נקראו האומות נגד בעולם אבל ~מ~י יונ~י

 ה~~פיעי~ ~~~~~~~
 ל~ל שפע

 דוגמ~ האומו~
 הזכר

 הנקב~ ומפרנס שמ~פי~
 ~וו~~ י~ב~~~~~

 כ~~~ ח~ בז~רי~ דכ~יב זוה~ק ר~ז
 בימים

 ההמ~
 יחזיקו אשר

 ל~ו~ו~ ~~~ ~~~~~~~
 והחזיקו ~~וים

 ב~נ~
 אי~

 עמכם נלכה לאמר יהודי
 ו~~~~ עמ~~ ~ל~י~ ~~~~~~

 ~יצית במ~וה הז~יר כל ר~ל אמר ע~ב ~~ב ~ף

 ~~~~~י~~~~
 אלפי~ ב~ לו

 ושמנה
 ~בד~ ~~ו~

 מכל עשרה ~אות שבע כנף בכל

 ~ו~ו~~~ב~י~
 כ~פות בד~ ~~~א

 אלפי~
 לפי~ז מאות ו~מנה

 ב~~
 הגאולה

 ~~~~י~
 י~ודי ~ל

 ~לפי~
 אחרות ~אומות ~~ות ושמנה

 וז~
 ז~ת בתיבת נרמז

 ~~ל~~~~~~
 הוא

 שהיא ת~ פעמים ז~ ו~ביבו בארץ אחד ~וי ישראלי~ ~ו~~

 ו~שי~י~ ~~~ו~ו~ ~~ו~ ו~~~~ ~~~י~~~
 ~~~בו~

 הגאול~ ת~י~ כזה
 ב~~ב

 ~~ ~~~~י~
 ~~~~ע~~י

 ~~ב~ ~~
 ש~~י~י

 בזו~~~
 גו~ ~ב~ל~~~

 יהי~ ו~גוג



 בין~שראלים
 חייל~

 ~לך נגד שיל~ווו אנשים ביש~אל ~ימצאו והיהכן גוג של
 אותם ו~כ~יחו גוג של אומות בין ~מיד י~~~ ~יש~אל ת~יד ~נדחק~י~וו~יח

ללחו~
 ~~~א~ דוחק זה אולם ~ו~ש~ח ו~לך נ~ד

 ~~~ל רבו~ינו ~ודב~י
 ~בע~

 וולחווה
 וגוג ~~ו~יח וו~ך תחת א~~ בו~קום ~ו~וב~ים י~ראל ~~י~ כברזו

 ילחו~
 ~לל נגד

 ~ז~ר~~ ב~~~~י ומצאתיי~ראל

 י~~ג~
 ~ה~~~

 כתיב ~ל~ך אג~~ ב~ם ~~ר~ו בה ~נים פי
 ~יסבלו באש ~~לישית אתוהבא~י

 ~ו~~~
 מ~יח חבלי בצרו~ ווע~ו~~ם ג~~ם

 ו~גוג גוגוו~לחמת
 ע~

 ישובו ~הם ~רבה כ~ הן אמת ג~י כ~ יבחנו וו~שם ישראל
 עכ~~~~ ג~ג עם וי~חברולסורם

 ~ואוד ושמח~~
 באגד~

 ו~אחר כי~ראל די~ם ד~ם זו
 ~ל~ווו לסורן ~חזר~ ~גרים ואלוש~תג~ירו

 גו~ בחיי~ו~
 בענין ~נה י~ראל~ נגד

זמן
 הק~

 ~גאון שח~ב ו~ה ~ל ה~וון באג~ת ~ר~ב~~ם כתב ז~ה~~ק ב~ם ~הב~~~
 ~~~עת ~וו~ק דנ~אל לנו בא~ ~קץ את סע~י~~בינו

 ~ק~
 סתום ~~~ו~ו

 החכוו~~ ו~נעינ~ולפי~ך ו~~ל~
 ~יכ~לו ל~י ו~~יח לב~~ת ~ק~~ם ~~לח~וב ז~~ל

 י~עו~שמא ה~ו~~~ בה~
 ב~אוה~

 שבאו
 ~ק~~~

 או~~ו וכן בא ולא
 ~~כווי~

 רוחם תפח ז~~ל
 ל~~ ק~~ם~ח~בי ~~

 ל~~ תקל~ ~ה~
 הת~ללו ל~י~ך

 על~ה~
 ~עתם ~ת~ח ~כווים

וי~חת
 ח~בינ~

 ואנו
 ס~ד~~ רב א~ דני~

 לכ~
 ש~~א ונאו~~ ז~ות

 ו~~
 לענין ש~ביאו

ז~
 ז~ אס~~ ~~~ורה יודע שה~~ ו~~~~~~

 בעל~ ~ו~ו בני שה~~ ~פי
 ~בר~~

 רבוה
נ~חת~ה

 שתאב~ ו~ווע~
 ~וא לולא ~~ ~ורת

 ע~~~
 ל~י

 ש~ו~
 ~ן גלה

 ~תור~
 מה

 נעלםשהי~
 וחז~

 ~~ה בכלל וראה ובכתב בלשונו ו~ודיעו ~נ~לדל מה ו~וונה

 ב~עתו~~א~
 לקב~

 כד~ הקצ~ם חשבון ~רך על ~~ם ~~~ון
 לאוו~

 ול~וסיף אותם
על

 ~וחלת~
 וועשיו בכל ה~כוון והוא

 לש~
 ~~~ה על על~ו לטעון ואין שו~~ם

 הי~ כוו~תו ~~בחשבונית~ו
~~~ 

 ~~~ל ש~ו~~ת~
 ו~ו~

 אצלו~~ ~יש כתב אגרת באותו ~~ו~ו
 קבל~

 ~ד והוא אב~ו ואב~ וו~ביו נפלאה
 תחל~

 של הגלות
 י~ו~לי~

 ~יי~~ש
 ~וע~יני ב~~ואברבנ~~ל

 י~וע~
 בחשבון ~חק~רה בקו~י כתב א~ תו~ר ד~ וו~יין

~ק~
 להו~נע ל~ הי~ יס~נ~ה

 ו~ו~~~
 בגלות ואם

 שב~ ~~~רי~
 ארבע בתורה מבו~ר

 אעפ~~~~ שנ~מאו~
 ב~~

 א~רי~
 ובגלות כולן~ ונהרגו ~קץ אה ~~~~~ו ו~ע~ ו~ני

 י~ושלים לח~בן למלאות ל~רוו~~ בפירוש שנאו~~בבל
 שב~

 את~ם אפ~וד שנ~ ם

~~

 וטעה ~~נה בלשצר ז~~ל ~~ו~ינו ואו~~ו
 אח~ור~

 ד~ ~רוח ~~~אל ~אף וטעה מנה
 בודיב~

 וטע~ ו~~~
~~ ~רב והה~תר ההעלם ית~ בו ו~ווו ~ארוך זה בגלותינו וק~~ו

 בלבבך או~~~ וא~כ~~
 ~נפלאו~

 ע~מו ו~ניאל בואנה עת י~~~י האלה הנע~ות

~~
 ~ל ה~~לאך~ דבריבשמעו

 ווראו~
 וא~ת~~~~ אוו~ והערב הבקר

 ואין הווראה ~ל
 ~מראה ועלמבין

 ~וועת~ אני ~~~ ~אח~~נ~
 ול~

 ~~ו~ים כי לו ונאמר אבין
וחתוו~ים

 ה~ברי~
 מ~ור~

 כן שנגזר לזה
 להעלי~

 ארוך לזמן להיות ~~לאות קץ
 שבנ~ ~ד~וו~וד

 הגאול~
 או~ך בה~לגת ~ת~אש~ לא ~ור ~~~ ~ור

 גל~ת~
 וחכ~~י

 את ~מע~ב~ן קצ~ן ו~ח~ב~ ~ל ~וחן ~~~ח א~~רוה~ל~ווד
 ~ק~

 לבם ~הי~ ~ם יאם

 ~~ך ~ן א~~~ו ~~~ם ~ל~~תח~
 אח~~~~ ~ב~~~

 ~ע~~~ ~ר~
 ~א~~

 ו~~ב ~ר~~~~
 למ~א בז~נו ~חד ~ל שבק~ו ז~~ל ~~~~ים וזול~ם ז~~ל ו~ו~ב~~ן ~~יא ב~~ ~ב~~ם~~

 ו~לאם א~ך ח~ץ~ב~~
 ב~בר לחק~~ לב~

 יום ~י חלק ב~~ יוח~ן ~~ וא~~~ הז~
 שלאבלב~ נק~

 ג~ל~
 ה~~ת למלאכי

 ו~~~ר~
 אח~~ן בפ~ק

 ~~~~~ ב~תובו~
 ~~~ם ה~~~תי

 שכל השיב ב~ ובת~ר הקץ את י~לו שלא~ה~ב~~ן
 ~ק נא~~ ל~ ז~

 אומ~ ~~
 אז ~בא לא~אם

~ 
 רח~קים ~~~ים אח~~כ שיבא או ~וד ~בא

 א~~
 אם

 ~ודי~



 כן יהי~ שלא ואפשר פשוטה סברא לפי הוא בזה שי~~מר מה שכל דבריובתח~ת
 ו~תוך הקץ את ~יבין ~~חקור מי גינו לא יאחר ולא יבא ובא לו נחכה עניןובכל
 אותות להת הימים כל ו~שפטם הי~ כה כי הקודש ברוח ומדברים הנביאיםדברי

 והחרב יסודם ב~פר אשר אדם בני לבות ~י אף בא~ דוד שבן לדו~ומופתים
 כמו~ו הודם ואת כ~ודםאכלה

 היו~
 לא אם יעשו א~ך כי

 לבק~
 ד~ דבר את

 ויר~ה יבאמתי
 לו~צ~

 ~ראה הלא ו~צרתם לה~~לט מעמלם לנוח לנפ~ותם מרגוע
 יחרף אלקים מתי עד אמר המשורר הזה הדבר ל~עת מתאוים הי~ נביאיםכמה
 אמר ישעי~ עבדך~ על והנ~ם ~~תי עד ד~ שיבה עמך~ בתפלת עשנת ~~תי עדצר~
 לא ו~תי עד אמר זכרי~ תשמע~ ולא שועתי ד~ אנה עד אמר חבקוק ד~~ מתיעד

 וחכמי ~ת~ לפניו הגזור העת לדעת משתדלים הי~ וכולם ירושלים אתתרחם
 שמנו ואם מש~חא~ יי~י מתי אותו שואלין הי~ אלי~ אליהם נראה כשהי~התלמוד
 שגזירה הפתח לו~צא עולם גאוני נלאו ולכן הגאולה זמן בא קודם שו~נו לפיוטעו
 שהפת~ ית~ מלפניוהיא

 הגאולה ~ת בבא אמנם זעם כלה ~ד סגור יהי~ ההיא
 א~ ד~יפ~ח

 ויראו ד~ יזרח על~מו הנה עד בחושך ההול~ים והעם הטוב אוצרו
 איני הפקידה יו~י והגי~ו השלו~ י~וי שבאו הי~ אם וע~ה הראשונים ראו ~לאמה

 יבין מ~ני נ~דר יות~ אחר וגם באלפי ~דל שאנימ~בטל
 לזה ילרמוז ~~ ירא~

 עד ב~~ר הדברים חתום דניאל ואתה המלאךאמר
 ע~

 ישו~טו קץ
 רבי~

 ותרבה

הדע~
 חתום הדבר ~יה~~ מורה קץ ~ת עד ~~מר מה כי

 וסתו~
 ז~~ן ~יבא עד

 ישוטטו עתו בבא ו~אזה~ץ
 רבי~

 ותרבה
 הדע~

 ית~דשו אש~ ~ו~ד~רים ל~י
 ב~י וידעו יכי~ו הקץ זמןבאותו

 אד~
 ו~בר וי~ודיהם הנביא~ם כוונת

 ~ד~~
 ש~סבב

 מ~רים בג~ות ע~ה שלא ו~ה הזה ~גלות וההעלם ההסתר ~שה ית~הסיבות
 בני לבות יתיא~ו ~לא כדי או~~ו מפניוהכל

 הגלו~
 שיהי~ הצו~ך הי~ ולכן בארכו

 ~לא ל~י ו~~רסום הגי~וי יאות כב~ ע~ו בבא אבל הקץ ב~נין הדברים~~ומים
 ארך ~~פני בויהי~

 ז~~
 לבא ה~תיד

 וז~
 ~~רית ו~ה ב~~לת הו~לאך ~וד שא~ר

 עד וחתומים הדברים סתו~~ים כי דניאל לךאלה
 ק~ ~~

 י~~ר~ו ו~תלבנו ית~~~ו
 ו~יא~ הגלות זמן בכל ו~הומ~ם ס~ומים ~קץ דברי שיהי~ ביא~ הנה וגו~~בים
 ו~~לבנו י~בררו ו~עצו~ן אלא ו~~ו~~ים סתומים יהי~ לא ~צו וזמן שב~ת זהעם
 בחשך הי~ הגלות שבזמןוכמו

 ~כ~
 ברורים יהי~ הגאולה בזמן

 ולב~~
 רבי ו~~~כ

שמעון
 ב~

 ליו~~~ ק~וב ז~~ל האלקי יוחאי
 ו~שיח~

 לה~ן א~תגל~ן לרבוי~ א~י~
 ה~תוב ואמ~ ~יחא~ קץ גו להוןויוד~ין רז~

 ~~מ~~ילי~
 מתוך הקץ ~ת המגבילים

 ~~צ~יק~ יהי~ ו~תו בז~נו זה כשי~~ו הנביאיםדברי
 ה~בי~

 ~ם יחזיק~~ שהם לפי
 באמונת~ד~

 תקוה ויוסיפו
 ותוחל~

 בחסדי ע~ום
 ה~~

 ~וים~~ו הנכבד
 צרו~

 הג~ות
 המשכי~ים ~הי~ הבחינה וו~ז~ת להגלות וצדק~ם לבא י~ועתם קרובה כיבחשבם

 דבש יער~ת ב~~~ו ז~~~ל מהר~י והגאון עכ~~ד~ ה~בים ~צדיק~ בזה לד~ושהמעיינים
 הביא ג~ דרושח~~ב

 מדר~
 ~מו~י הו~ה לוואהבי קראתי ~ה~~פ

 ה~
 שתקנו נביאים

 ו~קשה שרמונ~ אלא בתרומה חז~~ל חי~בו וכ~ בבבל וחל~תרומו~
 היפ~~~

 ודאי הא
 ~~ להםש~מרו

 מה~~~
 רק פטור

 ה~
 ~~ר ~ין להם לומר ח~ו כי תקני~

 ד~ ע~
שמהתור~

 וכמה ~ורה תפוג כן ועל כהלכה שלא ולהורות פטור
 מ~שו~י~

 יבאו
 כךע~~י

 ואי~
 ~אמרו ספק

 לה~
 וא~~כ שלהם וגזירה חומרא רק שהוא

 מ~
 רימוני

 י~ ~ר~~~~~
 ~~~ר

 ~~ ~~~ ~ז~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~
 וגם ~ס~ר ~~~~~ה

~~ 



שרבי~
 אמרו

 קצי~
 למאוד כמוס שהוא יד~ו לא ו~י ואחרו~ים ראשו~ים ח~מים

 ~הול~ים ישראל יד~ו אלו ~י ~עניןאבל
 וישבו ארוך ~~~~ ~קץ שי~י~ בגול~

 רבזמן
 ~ז~

 ~צ~ן ~אבדין הי~ בגולה
 לדע~

 יע~ב שא~י~ נאבד והי~ ~שבר לרב

ובפר~
 בזמן

 השמדו~
 בעו~~ר

 ל~
 ~~ח~מו ול~ך ב~סיון לעמוד כ~~כ חיל אוזרים הי~

 דא~א חזו דאתא חזו לומר הקץ לקרב~מיד
 ובז~

 כושלות וברכים רפות ידים חזקו
 וגזירה ~קא בבא ו~מידאמצו

 לישרא~
 מל~י~ו הנה לו~ר משיח בחבלי או~ו תלו

 נסתר ~~וא קץ על ו~וו~~ו ~פשי תבכה במס~רים ירמי~ ~וח וע~ז ויושיענויבא
ע~ז

 ~בכ~
 כי ~פשי

 ול~ך מאד ארוך לזמן שיהי~ לאו~ ז~
 הנביאי~

 ק~ם וחכמ~
 קרוב ~י ישראל בלב ל~קועה~ח~מו

 ~רחמים מן יתיאשו לבל לבא ~~ ישוע~
 תק~וו~~ך

 בחו~~~ ו~ע~רו~ ~רומו~
 באמרם

 ~טע~
 כמו יא~רו לא~~י בשובו מחר

 בלי בחו~לשא~ל~ו
 ~רומ~

 תק~ו ול~ך ג~וור חיוב ושם תרו~וה בלי ~אכל בא~י ~ן
 קרוב ויעברו א~וכים לזמנים הוא אם אבל מהר מ~ר הגאולה אם וזו בחו~~לאף
 מ~ ש~~ אל~יםלב~

 ~ז~ ל~יקון צורך
 וה~ח לזה יצט~~ו לא ~ורות ~ור ~לא

 לאות וש~טו ש~יק~ו ישראל ב~אות וא~כ אחרון בדור ~יהי~לחכמים
 אמ~

 ~י
 ~גאולה ~~רי~י~

 ~רו~~ וז~
 ~~~~ד וחכ~ים הנביאים

 ומפו~~
 ~~ק ואין וז~ל ~השיב לרמב~ם~י~ן באגר~ מו~ש ~דבריו

 ~~יו~
 מבק~ים ~חכמים ש~י~ ו~~יח חבלי אלו

 ~~צו~ים י~י~שלא
 ב~~

 הי~ ~~ביאים וגם
 מ~עיד~~

 בהעל~~ם
 אות~

 ~~יו~יהם ~ל
 ~~א ~י~~י~~מו

 ד~~
 ~ע~

 ~וה וא~ן ~~~~ל ב~~~~י פלצות לבבי
 נ~נ~

 בדו~ינו
ש~צד

 אח~
 כל

 העול~
 ורבבי ~ר~סה וח~רון ~נו~א היוק~ גדול בצער ~~וי

 הבורא ~כופרים שה~עיסו ו~~~ת לחם מחוסרין אדםב~י ~בבו~
 ב~~

 פסקו לא בא~~ק
 ~~לחמותבלהות

 ~ו~ו~ וצרו~
 הציו~י~ אח~ ו~צד

 ~~ם לב מט~ים ~~ופרים
 שי~

ל~~
 את ~נתקה רק בא~~~ק תקוה

 וווסרו~
 מצוה ודאי התורה

 ~פול~
 דבר למצא

 ~צמי ז~זתי ל~ן לבא ישועתי~ו שקר~בה ה~~~ס ובח~ו~י ה~ביאים בדב~וחפץ
 מג~~ כ~~ י~ שידי מקום ~דלבקש

 לחזק
 ברכי~

 ציו~~ אבילי ולנחם ~ושלות
 לשבח טעם בזה יש ~וסףועוד

 ~פלה ב~~ ~פ~~~~
 לו~ש~

 לכם שוא עה~פ ק~~ז ~מז~ור
 ו~רשיעו הגלות אריכות ג~~~ו בהבליהם המקדי~וין ~ר~~ים קוםמש~ימי

 ל~~ב~
 ישראל

 שמצוה יאמרו פ~אים שקצת ואף מאדמאד
~~ 

 לב לעו~ר כ~י בשקרותם עו~ים
 מאמי~ים ב~י וואמי~ים ישראל כ~ נםכם שק~ מ~גאולה דעתן ~מ~יחין ישראלב~י
 שהם ו~ח~~ת במחשבו~ם מז~ור ~עת שמסיחין רקהם

 בגלו~ ~ש~י~
 מאתם ו~ש~ח

 אדרבה מהישן ~~ש~חכמו
 ז~

 מקרב
 הגאול~

 ז~~ל ~מאמרם
 אי~

 אלא בא משיח
בהיסח

 הדע~
 קום ו~תיב

 בתול~
 י~ראל

 וז~
 שוא

 לכ~
 ~מו ~~וא קום משכימי

~קדמ~
 למצו~ ~קדימין וזריזין בבוקר אברהם וישכם ~מו

 ~קום מ~~~מין שהם
 בעוה~ר ו~י~ז זמ~ו קודם ובהבל בשקר הגאולה עלהרומז

 ~גלו~ מאריכי~
 וזו

 על ועצבין ו~~אבלין מ~~~ין ~~~ל ב~~ב ~י ה~צבים לחם או~לי שבתמאחרי
 מ~סיח ישראל ~~~ו~רין בזה כי ה~ש~~ם יא~רו ~שמא ו~מחים או~לים ~םהחורבן
דע~ם

 לז~ מהגאול~
 ליד~דו בא~~ת הגדולה ~תן כן ~מר

 בע~ ~נ~
 יש~ים ~~ם

 כמאמרם ד~תםו~סיחין
 ז~~~

 ~ל ש~חויב הגם הרי ~כ~~ל
 אי~

 לחכות ~~~ש~אל
ב~ל

 יו~
 ד~~ן מסיחין אם ~~~מ שיבא

 ק~~
 ~ג~ולה~ לקרב ~וסוגל מו~ט לזמן

 ~~פלה ש~תב הזה החזיון ש~ל לאחיואספר
 היי~י בדורו ר~~ים ~ל למש~

 ~ב~~ ראי~~ד
 להס~ופף שז~י~י

 בצ~
 מ~גו~לין ו~יי~ו באב ~שעה מר ביום הקודש

~ע~~



 ב~מעו~~ע~~
 ב~~חה צעירות ~ם צעי~ים באו ~מערבי כותל ל~~י שליש

 ~~וקועשו רב~
 ו~תו~

 א~עריקא במדי~ת ורעי אחי ואתם ו~קו~~ין~ לארץ מהמושכבין
 שאתם בהבל תבטחו ואל שלכם ~~ות ~ו~נין א~ם למי עי~יכם~תחו

 ובסופכם בסופי~ו יהי~ מה ספ~ מעל ודרשו ~או לכם יזיק ולא חפשיתבארץ שרוי~
 מ~ל דרשו ~קודש עמי~ו על ~ע ח~ו לעורר שלא ~ס~ר ~ל להע~ות רצו~יואין
 מ~~י~י בס~ר וראו ה~ביאים~פרי

 מ~יי~ ישוע~
 לא אם ותעיי~ו ט~ תמר ח~

התחיל~
 לד~ כבוד ות~ו החפי~ה במדי~תכם ~ם י~ראל~ על אומות ~~את כבר

 ~י~יאו מרוסי~ מפורסמים לכופרים מקום ת~~ו ולא תחשךבטרם
 צרו~

 ורעות רבות
 י~ראל כללעל

 ז~ ובזכו~
 ה~רוב~י בגאולה לראות ~ז~ו

 ~יו~~~~~~
 גם בטנה בן מרחם עולה אש~ התשכח שכח~י~ וד~ ד~ עזב~י

 ~יש~י~ בלבי אשכחך לא וא~~י תשכח~האל~
 מ~~~~

 תמחה ~חה בפסוק
 זכראת

 עמל~
 ~יו~ר מרמז שאולי ת~כח לא

 לא הש~י לאלף תשכ~~ח ~ש~~
~ש~ח

 מלווחו~
 והיי~ו אור יהי~ ערב לעת והי~ ~~~~פ יסודותי ותמכתי עמלק זרע

 וזו ~שביעי אלף עד ש~ים ער~~ב~שישאר
 ~~~וו~

 מ~אתי זמן ולאחר ת~כ~ח~ ל~~ה
 עד שתיתאי אלף בתר וז~~ל רי~~ט דף פ~חס מהימ~א בר~יא לזה גדולסמך

 ה~ער את ערב ~בדך ~י י~~ד ב~אשית הה~ד ~רב יהי~ רע~~ב~~לום
 ששת בסוף איתא ב~ אות ד~~~~ק ובאותיות וידעת~~ ~רבט~~ז ו~מו~

 אלפי~
 ש~ה וצ~~ג

עתיד
 העול~

 שס~~ה רבי אמר צ~א דף וב~~הד~ין שיחרב
 ~~י~

 המשיח ימות
 ברא~י~ ב~~ ור~וב~~ן זה~ ~ש~ה מכוון ~ח~בוןנ~צא

 אלקים ברא ~שר ע~~~פ

 אדה~~ר ש~ולד ובש~ה הששי יום לעומת הוא הששי שאלףל~שו~
 י~גל~

 ~~לך
 ~~ ~חשוב ~~כ~ ~~י בחשבו~ו ~מב~~ן ~טעה ס~~א ~~ ח~~ו ח~~ס ב~ו~~ת וכתבהמ~יח
 ~ב~~ה ~תן דר~ ב~בות דאיתא למאי ולפי~~ז ~~הלילה ש~המאות

 ששי~
 ~ית~ה

 דידן ~~~ס כגר~ת לא ~שמהלו
 בם~הדרי~

 ל~שבון ~דה~~ר לידת מכוון יהי~ ע~~ב ל~ח
 באמצעו או ב~חלתו אם נול~ ש~ית משעה חלק באיזה מפורש דאי~וה~~ל
 בסופו~ו

 וא~
 מכוון לאמצ~ו סמוך ~ולד

 החשבו~
 ש~ל עפ~י

 שע~
 היא

וחצי מ~~~
~~~ 

 יקרא אשר את ויחי ב~~ וכ~יב מש~ה~ ששית וחלק
 אלו תיבות שני מספרהימים באחרי~ א~כ~

 בא~רי~
 ל~שבון מכוון ~יבות השתי עם היו~ים

 ~לומר ה~~כ~~ח ע~~ז ~השובה ובאה שכח~י שד~ מ~ונ~ת האומה ולפי~~זהנ~~ל~
 ותשכ~~ח אלףה~

 רמז ולזה יו~ר~ אשכחך לא א~כי ~ולה את ת~כח א~ ג~ ~~י~
 כשבא ומיד מהר יבא שאז ר~ה ולבוקר בכי ילין בערב ל~בתהלים

 זמ~
 הערב~

 בפ~וק ל~מזואפ~ר
 ~דודאי~

 חדשים מגדים כל פתחינו ו~ל ריח ~ת~ו
 ג~

 יש~ים
 זה ד~מוכין לך צפ~תידודי

 לז~
 יו~~ד ~אח~~כ תיבות ב~ו~י ממי~~ן ארב~ה

 ~תומ~ וו~ ד~ דה~ה לךצפ~תי ואח~~~
 מאו~ וד~ אלפים בגיווטריא הוא

 ב~ין ומזמן
 בי~

ה~וקד~
 ראשון

~~ 
 יש ~ש~י לאלף ~שכ~~ח ש~ת

 אלפי~
 ~~~ וש~ץ

 יו~~ד רמז לזה
 לךצ~~תי

 לנכו~
 הפסוק וגם ~יחן י~ראל י~נ~ אז ממי~ן ~~ארבעה

~הביא
 הרוו~~~~

 כ~~ד בישעי~ והוא הג~ולה לקץ ~י~ון באיגרת

 כ~~~

 ואספו
 וה~ה יפקדו~ ימים ומרב מס~ר על וסגרו בור ~ל אסיראס~ה

 כ~
 ה~תוב

 ה~קידה שהוא יפקדו מתיבתחוץ
 ~והגלו~

 וד~ מאו~ תש~ אלף בגימטריא הוא
 אלף מכוון הוא ~ש~~~ח ש~תוה~ה

 מאו~ ות~
 חורבן מיום ש~ים

 בי~
 ~~ארתינו

 ~ל ~~~זו~דלי~~ת
 ~~ו~

 ומידד א~~ד ב~סוק ב~ע~~ך ~פ~ י~~דוי ואז ~בי~י



 ~שי~~ ~יד ~י~~ל ו~גוג גוג על ש~~~~או ירושל~י ובתרגום ב~חנה~~~ב~ים
 חוץ אלו תיבות ד~ל וי~~ל הגאולה ז~ן ~רו~ז זה שבפ~וק ל~שה תפלהו~ס~
 דלי~ת דלי~ת וא~~ו דלי~~ת דלי~~ת~א~~ף

 ה~
 דלי~~ת דלי~ת וא~ו ~ש~~ח בגי~טריא

 ודלי~ת ה~בשר ~אלי~ ~ר~ז ואל~ף דוד~ אותיותהם
 דלי~~

 ~ל~רבה סתו~ה ~~ם על
 ט~ ~ישעי~ה~שרה

 ו~~

 ב~ ותעשה שתפתח
 לס~ בפירושו ~אב~~ד ~~ש~~ דלתי~~

 ~~הליםי~י~~י

 ע~~ד~
 ר~שי א~רו על יל~~ד לויתן ראשי ר~צת א~~

 בלשו~
 רבים

 ואלשיך רי~וץ הלשון זה ~ה~וגם
 פיר~

 שהקב~ה ~~~ד דף ב~ב ב~ס~ שא~רו ~ עפ~י
 את~רג

 ה~קב~
 רא~י א~ר ולזה הז~ר את וסירס

 לוית~
 ה~קבה ראש ~~חצת

 הז~ר גויתוראש
 שסרס~ ב~~

 ל~ה ~י ג~ור לו או~רים ב~צוה וה~תחיל אותו
 אשר לציים לעם ~א~ל אותו תתן האם לישראל הא~ילו ל~ען לא ראשיהםרצצת
 הקב~ה הלא הקשוועוד וסרוס~ הריגה על אחד לשון שא~ר בזה ~~דחק ~בואר ש~ים עבודת להםאין

 ~ו~~
 ובס~ ~ה~ת האסור הז~ר את סרס ואיך תורתו

 הזרע ~לי ~וטל ~אי~ו אע~ג סרוס לשון ד~צי~ו תירץ חייםתורת
 ~דא~רי~

 ס~פ
 ו~סתרס תר~גול של ~רבלתו יטול תר~גול לסרס הרוצה ק~~י דף שרציםש~~ה
 ולא ~תוב שבארצ~ם ד~ל בדגים סרוס איסור ~ייך דלא ~תב וה~לבי~ם~~ילא~
 שביםבריות

 ו~על~
 דברי ~~~ו

 תור~
 שייך בדגים דגם חיים

 וכ~~ סרו~
 בשו~ת

 גם סרוס דשייך קי~א ת~ יעב~ץשאילת
 בדגי~

 הים גם ~לל בארצ~ם ותיבת

 בס~ו~~~
 ~~ח~

 לדרי ~~ז~~ל ~שפטים פ~ ~זוה~~ק לדבריהם ראי~ ו~~ל חי~וך
 חיים הב~ואים דב~ל ~פורש הרי ~~~ל בעל~א ~ב~ה דברא בריין ל~רו~יאסור דרי~

 ~רבלתו ש~יטל ~ע~~י ~צי~ו דבתר~גול צ~ב הת~ח פירוש אולם סרו~~ איסורשייך
 זה ו~ה בדגים אי~ו וזה ~ש~ש ואי~ו~תעצב

 הע~י~
 שם בת~~ח שהקשה ו~ה הזרע באיברי ~~ש ס~וס יהי~לא ואעפי~~ הסרוס פעולת שע~ה

 ע~
 ש~ר~ו פרשב~~ם

שלא
 יזדק~

 דא~~~ אחרים לדגים
 שלויתן אלמא ד~ריצי דגים שא~י שם ~ש~י ~ה

 ~~~ו ש~יטלה רק ~מש סרוס ~אינו ~זה והוכיח ~סורס שהוא אעפ~י להזדקקי~ול
 ל~ון ובז~~ צי~ון ל~ון שייך ב~קבה ~רק ה~קבה את שצי~ן שם שא~רו ~עיןתאותו
 ~ע~דסרו~~

 ל~~
 ירצה ה~רום לאחר שאפי~ גדול החי~וד ~~ו ל~קבה דדוקא די~ל

 ~לל י~צה לא ו~~ת~ס בו תאותו ~ל אין אם אחר ל~ין ~שא~~ ע~הלהזדקק
 רק ש~סתרס ~אחר להזדקק לו ~פש~ אי דודאי ~תב שם ובש~~ק להןלהזדווג
 ויחריב ב~חו שאין ויראהשיתאוה

 ~~ול~
 מבואר גם קושיא שום אין ולדבריו

 ~~י~ן דחוק וגם ~י~ ~קיטי רוחא דר~ות ~~ר~גול ולא להוליד ב~חו ~אין~זה
 אחד דבר הואוסירוס

 ו~~
 איפ~א ד~עביד שם פריך ~אי דא~כ עו~ ה~~ח שה~שה

 ישהא
 ג~~~ ~חו~

 אותה שיסרס לו~ר דאין דגים שאר ~ה ~יזד~ק
 דא~~

 תיקשי

סו~
 אותה ~יסרס הקו~יא דבא~ת די~ל ל~~ק ש~יהן יסרס הרגה ל~ה ~וף ~ל

 יר~ה םרוסה שהוא א~פ~~י קיימת היא דאם די~~ל הרגה בא~ת דל~ה ~הק~ותואין
 דעל ~~ב וגם העולם ויחריב זכר ~קבלת אי~ו סרוסה ~היא ו~אחר ~~ה~הזד~ק

 לזה אבל דאיוב ~קרא ~ם הביא ה~קבה שהרגזה
 שסי~~

 שום הביאו לא הז~ר
 מ~~ה בחולין ד~~בואר לש~יהן ~צי~ה הל~ון גם ויו~תק ואמת יקר דבר ונ~לקרא
 ביע~ב

 ר~
 הוי לוי והא אי~ו ופריך ~שר נ~~זמז פםול ה~ווח נת~סמס א~רו

 ~או דדין ~וחי ~~~ז~ז א~ר ~רי~א ד~רי~ גברא לההוא חזיא ~סותא ביי~יב

ד~~
 ~ו~יד ~~י~ו ~ו~ר ~א ~ביי א~ר ~יי

 לש~י~~ ד~~~~ יוב~ ו~~י~~
 ~י~ץ

~~ 



~ ~ ~ ~~ ~  

 רי~~ ~ל~קב~
 ולז~ר ומ~ה המ~מס ~יעור ~ד

 ר~ ריצ~
 ~~ת~~~ז ~ד

 שעליומוחו
 מולד שאי~ו רק ~חי א~יי אמ~

 וא~~
 לש~י~ן בראש רציצה לשון

 שאיןומיושב
 בז~

 באברי ~אי~~ ד~ל ~~וס איסור
 ל~~~ הזר~

 סרוס איסור
 ומ~ור~

בק~~
 ד~הלים

 ד~יר~
 ה~~בה~ וה~ג ~זכר

~~~~~

 ר~א ~ר ~מתיםתחיית
 בכתובו~

 ש~א~ר חיים אי~ן ~בחו~ל מתים קי~א
 כ~~ו~יחז~אל

 כ~~

 בא~ץ צבי ו~תתי
 החיי~

 ~צביו~י ארץ
 ב~

 מ~י~
 רב ל~ מתקיף גלגול ע~~י איל~אי א~~ר חיים אי~ן שבחו~~ל צדיקים ולר~~או~ריך חיי~

 בקרקע להם ~~שות ~חילות אביי א~ר הוא צער לצדיקים גלגול רבה ~לאאבא
 טעם וי~~ל ובה~לאה~ בחא~~ג ב~הרש~~אועיין

 לז~
 בס~~דרין תו~~ שהק~ו עפ~י

 לי ויקחו ~~תיב ככהן ~קב~~ה דהא ל~~טדף
 תרומ~

 משה לקבור עצמו טימא ואיך
ו~ירצו

 דלב~
 ~קראים דבא~~י כ~ב רכ~~ד א~~ן עמוקות ומגלה ~צמו לט~אות מותר

 ~~תים תחיית ~ל ~ו~פ~ח אמרו הא וא~כ ~בדים ובחו~ל למקום ב~יםיש~אל
 בא~~~ דוקא שה~חי~ וא~~ש קברותיכם ב~~חי ד~ א~י דכ~יב לשליח ~מ~ראי~ו

 ~ל הנ~~ל ~~הדרין מתו~~ להקשות ואין ל~ן ל~מאות ומו~ר ב~ים~~קראין
 יו~ף ב~~י ע~ין ישראל ~ארץ די~ו ועוג סיחון ארץ זה דל~~ין ~דסוב~יםדי~~ל המ~~~

 דג~ י~~ םי~ ח~~ג תשב~~ץ לדעת ואפ~~ תפ~~ט~י~
 י~~ל מ~~מ חו~~ל מיקרי זה ל~נין

דז~
 ~ד י~~ד ב~גלה שאמרו כ~ין לא~~י ~באו לאח~ דוקא

 של~
 הוכ~רו לא~~י נ~~~ו

 לומר הארצותכל
 ~יר~

 ~ל הוכשרו לא לא~~י מש~~~~ו
 הארצו~

 או ~ירה לומר

דמש~
 דכל תרו~ה בזו~~~ק וכ~~כ בן נ~רא בחו~~ל דגם שא~י רבי~ו

 מתי~
 שבחו~~ל

 מלאך ע~ימתים
 המו~

 ב~י מכל יתיר ~בינו ממ~ה חוץ
 עלמ~

 בחו~~ל דמת
 וא~~~~~~

~~
 ~ב לו וה~יב נא אעב~ה ~שה ~ביקש ואתח~ן ב~~ ~~שתי ובזה ~קב~~ה ע~~י

 ב~ל ופי~שלך
 הטורי~

 ~ש~בה זה ~ה מובן אי~ו ~לכאו~ה ~מך יתע~ק שלך ~רב
 א~~ש ה~~~לולזו~~~ק

 ~חש~
 בחו~~ל י~ות אם

 י~ו~
 התשובה לו באה לזה ~ה~~מ ~~~י

דאצלו
 ~~~ת ו~~~ הקב~~ה ~מו יתעסק בחו~~ל שמת דאע~~ג הענין נשת~~

 דרכי~

ד~ו~
 תחיי~ שהי~ ~ל ~עם בזה ~תן כ~~ה

 ~ב~א~ ~~ת~ יחזקאל ~~~י ~~ת~ם
 ~בו ~~~~ו עבד ואמ~ו ~ול ל~~וק רצו יחזקאל בי~י ~אז ~פ~יהזמ~ים

 ה~~
 לזה

 זהעל
 הח~~ כלוםולז~

 הוותי~
 בנים ~קרא~יים ראי~ ש~~זה

 לי~קו~
 לא ובן

 ~~ב~
מלהיו~

 האיך ב~ים ק~ויים אין דאם ה~~~~ סנהדרין וכתו~~ לאביו בן
 ~ימ~

 להם

 ~קראים ואין בח~~~ל זה ~י~ דהא לזה יקשה ולכאורהכהן~
~~ 

 ב~~ם
 ~ול~

 ~וד
 בב~~מ ~וס~ ~הקשו ~ומנו ~עלם האיך יפלאיותר

 קי~~~
 ~ה~~ אלי~ איך

 ~ה~
 ~ימא

 שהיו ותירצו הצר~ית לבן~צמו
 ידו~

 ~יקוח בכלל והוי ~י~י~
 וא~~~ נ~~

 אין
 לזה ראי~ ס~הדרין~ותו~~

 דה~
 ל~נין קאי שם

 קבור~
 ה~ותים תח~ית ל~~ין ~שא~~כ

 ~~ות~הי~
 ~קוח כאן א~ן דהא וי~~ל ~~ש~ ~יקוח מ~ום

 נ~~
 ~~~~ א~ש~ דהא

 לא~~יגלגול
 ו~~

 ~קראו דשם יח~ו
 ל~מאו~ ו~~ו~~ בנ~~

 ~צי~ו
 ~~כ~~~

 כ~~~ד ~האו~ת
 ל~רוק ~רצו ל~~ הי~ ש~~ ~ו~~ת ורק בחו~~ל המ~ים תחיית אין דלעולםה~~ל
 ~~טעםעול

 שה~
 חביבתן הראה לכך ~בדים

 ~ג~
 נח~ב~ם שם

 כ~~~~
 בשאר ~בל

הזמנים
 אי~

 ~חיית
 ~מ~י~

 יו~~ן באהבת ~ח~~כ ו~~~א~יי ~ר~תי ובזה בא~~י רק
בה~~רה

 חוה~~~~ ל~ב~
 השיב ~אל~ ה~צ~~~~ ~~חיינה הקב~~ה ~אלת ש~ל ~~ח

 וא~ך הי~ כהן ~י~זק~ל ~ו~~ ~~ושית והיינו ידעת אתה אלקים ד~יחזקאל
 יד~ת אתה לז~~אע~מו טימ~

 כתירוצ~
 יובן ובזה ~~ש ~קוח בכלל והוי ~יחי~ ד~דע שם

ב~~~~רין



 ד~ב~נהדרי~
 האי דשאל צ~

 מני~ מינ~
 ע~ידות ויו~ע ~ת~ם מחי~ ~הקב~ה

 א~ל וזנה ה~ם ~ל למטה קאי קם דל~א א~~ל וקם אבו~יך ~ם ~וכב הנךכ~יב ~~~

נקו~
 והוא דברים שני ~ואל הוא בזה ונתק~ו עתידות~ דיודע בידך פלגא ~י~

 אח~ על רק~ו~יב
 רק א~~~ אי המתים דתחית די~ע יובן ~לפי~~ז

 ב~ד~
 הקב~~ה

 הי~ו~אל~ו
 מני~

 הוא הא ~~תים ש~חי~
 ככה~

 ~ואחר לז~~א ל~ת ~~ווו מ~~א ואינו

 ~תידו~~~~~~
 ~שום לטמא ~ו~תר מ~~~לא ~יחי~

 פקו~
 פ~ משה יש~ח ד~ם~ בנים נקראו ~בא~~י הא ~ל טעםוי~~ל הנ~~ל~ ~ו~~ כתירוץ נפש

 ויר~
 הא על הק~ה

 לאב~ה~ ~ ה~ב~~ה~הב~יח
 הא י~ראל ~רץ לזרעו ליתן

 קייל~~~
 ה~וקנה

ק~ה ל~ לנולדי~
 ותיר~

 דקיי~~ל ~פ~~י
 מהני דבבנו ר~~ז ~י~ בחו~~~~

 קני~
 ~~ל ק~ובה אדם דד~ת

 דכל לפי~~ז ויומתק ל~קום בנים ~ק~או וי~ראלבנ~
 זוו~

 בבחינת שהם
 בני~

 הם
 לה~ שנקנ~בא~~י

 מתנת
 ~אר~

 ~אינן משום הוא מ~ונה שגלו בחו~~ל הם ואם
 ובזה להם נק~ה אין ואזכב~ים

 יוב~
 ~יר~וי~

 ל~~א~
 שיהי~ ~כל לגבולם בנים ושבו

 לגב~לם~ י~ובו בניםבבחינת

~~~~
 בד~תו הי~ י~ראל ו~לו הואיל ל~ פ~ אלי~ דביבתנא

 של~
 שלא הקב~ה

 וג~~ ה~ב~~ה לפני בתפלה רחל ש~מדה עד ל~קומם ישראל אתלהחזיר
 ~~א~~ר לווק~מם ב~~~י את להחזי~ לר~ל לה ונ~בע הקב~~ה ~ל ~~~~ו נ~~לגל~~~ד

~י~~י~
 ל~~א~

 ב~~ה קול
~~~~ 

 ושבו וגו~
 ~~א~~

 נאם לא~~יתך ~קוה ~יש אויב
 ~לא לאבותינו הקב~~ה נשבע כבר הלא פלא והוא לגבולם~ בנים ושבוד~

 להחזיר שלא דע~ו על ~עלה א~~~ ואיך א~~~באו~ה יחליפ~
 י~~אל א~

 למקומ~
 וי~~ל

 ~י~~י~בהקדים
~~~~ 

 י~~ח~

 ח~ב~יך כי לך באו נקבצו כלם ו~אי ~~ניך ~ביב ~אי
 ~בלעיך ורחקו מיושב ~צ~י עתה כי ~~סתך וא~ץו~~~תיך

 עו~
 באזניך יאו~~ו

 וי~~ל ~~ב ביאור צריכין וה~~~קים וא~בה~ לי ג~ה ה~קום לי צ~ שכל~ךב~י
 ~~~ט ~יר~י~בה~דים

 ד~~

 א~ר הגולה לכל י~ראל אל~י צבאות ד~ אמ~ כה
 ונטעו ~~ב~ ב~ים בנו בבלה מי~ו~ליםהגליתי

 ג~ו~
 ~~י~ א~ ~א~לו

 נשים קחו
 ל~י ~י ד~ א~ו~ כה כי ~~~טו ואל ~ם ורבווג~~

 מלא~
 לבבל

 ~ב~י~
 ~פקוד ~נה

 והקי~~~י~ל~כם
 ~ליכ~

 להשיב הטוב ~~~י את
 אתכ~

 אל
 ה~קו~

 א~כי כי הזה
 אתידע~י

 הווח~בו~
 ~לי~ם ח~שב אני א~ר

 לר~ה ולא ~לו~ ~וחשבות ד~ נא~
 אותי וקראתם ו~קוה אח~~ת לכםל~ח

 והלכת~
 אליכם וש~~תי אלי והתפללתם

 וצ~~ב ~~ו~ ~ו~ה את~ם הדח~י א~~ ~~ק~~ו~ת ווו~ל הג~ים מ~ל את~ם~קבצ~י
התחיל

 בגלו~
 הדח~י אשר ה~קו~~ות ומכל הגוים ~כל א~כם וקבצת~ וסיים בבל

 ~ל י~לה וכי תמוהא לר~הולא שאמ~ זה וגם ה~ולם~ בכל שנ~~זרנו הרבי~י מגלות שמדבר שנראה שמה~ה~ם
 הד~~

 לרעה הוא שהגאולה
 וג~

 להת שא~~ר זה

ל~~
 ~גואל אחר ת~~והא ו~קוה א~רית

 אות~
 תקוה איזה אדוותם על והשיבם

 ביאו~ ב~קדים וי~~ל אחרי~~ ואיזה עוד להם~הי~
 כ~ל שהוא תמעטו ולא ורבו

ל~ו~
 ו~~י ירבו אם ק~~ו וגם

 של~
 וי~~ל יוועטו

 דהגאו~
 ווו~~ה

 יונ~~
 ~שאלו כתב

 זה מהאות~
 בי~ ~בחורב~

 עד ~חטא~ רא~ון
 לה~חי~

 נגאלו ובכ~~ז גדולים חטאים
 ~~ה שב~יםלאחר

 בי~ וב~ורב~
 וזה כ~~כ ~ברות בהם הי~ שלא ~ני

 ז~ו~
 אשר ~ב

 ~~מ~ל~
 והשיב ~~~~ר ~ול

 שהאמ~
 עונותיהם נתכפרו לא עדיין מבבל ~בגאולה

 וה~ליכו ~כריות נ~ים ונשאו בגוים מאד ~ת~רבו כי לפ~ותם גדול הכ~~ ~הי~רק
 ~ד התורה נ~שםמנגד

 ע~ שהמו~
 וכדומה ~וכה מצות כמו תורה ~יקרי יד~~ לא



ל~~
 ~חזי~ו כ~~~ג אנשי ~ז לאר~ם ~החזירם גדול ~כ~ח הי~

 ליו~נ~ עטר~
 ו~~~י~ו

נ~י~
 ~כ~יות

 מה~
 עד התורה יסודי וחיזקו עזרא בספר ~מבואר

וידיעת ~~מו~~ שנתחז~
 התור~

 בלבם
~~~ 

 עד
 שנה אלפים ח~~ו יהי~ א~ שג~

 בגו~~
 מ~וזר

העמי~ ב~~
 ~א

 דבריו בעי~ר קדמו ~~בר להגאל ~תק~ה אחר~ת להם ויהי~ י~לו~ויאבד~
 על הי~ ~ני בית שחו~בן ~ז~ ו~ תו~~ י~~~ מעיין ישו~ה ~~~ייני בס~האברבנ~~ל
 לאלף ק~וב ~הי~ נבו~דנצר חורבן ~ד לארץ שבאו מיוםעו~ותיהם

 ו~ל~
 מאות

 ~לפי~~ז היום~ ~ד ~~תמיד נבוכדנ~ר וגלותשנה
 יוב~

 דהנה הכתובים ~ו~~ת
 ~~ן הבא ב~ך ס~~ח בקדו~ין ~מבואר ~מותהנ~רית ול~

 הנכרי~
 אפ~ר ולפי~ז בנה ק~וי

 ~נכרית אשתו שיל~ה הבנים ~י בעצם ימ~ט~ ב~~~ז ו~אד וירבו יפרו אםשגם

אי~
 באופן רק אבל ורבו נשים קחו ירו~י~ הז~~ ~לזה ישר~~ים ~קראים

 ז~
 ~~א

 יו~~~ו ירב~~ אם גם אז ~י נ~~יות נשים יקחו ~לא ה~~ונהתמ~טו
 ~~עוויק ואי~והרואה ל~י~ והנ~

 ב~ני~
 הורגלו ~בר אז ~י ~עה הי~ ~בבל שהגאולה יחש~ב

בגלות
 ויד~~

 והוגלו לגבולם ~ישובו ~~~י אבל הצער מקיל הי~~ים ברב~ת ~ההרגל~~
 ~י ~כתוב ע~~ד יגו~ם ה~כפלש~י~~

 ת~ארת ארץ ו~~מים והשליך ות~ל~י~ו נ~אתנ~
 הי~ ~זה הנ~~ל ב~פ~ אב~בנ~~ל ו~תבישראל

~~~ 
 לארץ חזרו שלא ו~ובים גדולים

 הרא~ון מחו~בן יותר צערם ויגדל ~נית ~יגלו ביד~ם עזראבי~~י
 ו~~~~

 אברבנ~~ל

ש~
 ג~ולה ~זו י~~ה ~לא לדניאל הז~~ ~ה~~ל~ך

 ~לי~~
 וא~נו

 אל~
 בעל~א ~קידה

 ~~אר הי~ לא בבבל נ~~~ים הי~ ~אם גדולה ~~בה בא~~ת ~י~ ~כ~בנ~ ל~~האולם
 הא~~~~~ בין נאבד~ם והי~ הגלות באו~ך ~~י~~אל ו~ארית~ם

 ~יגאלם שא~~ר ~זו
מבבל

 וי~~ב~
 אד~~תם ~ל

 והג~
 אני לרעה זה יחשב אנושי ~~ז~ ~ל~אות

 א~רית עי~~ז לכם לתת ~די לר~ה ~לא ל~לו~ הם ~ל~~ם~מח~ב~~י י~ד~
 ו~ק~~

 להגאל
 באורך ח~~~ נ~בד~ם ~~י~ לזמן בגאולה בנ~ים נג~לים הי~ לא ~אם הימיםב~~ף

הגל~~
 ~בבל ש~בו ו~~~י

 י~
 ~~~ל א~תם יקבץ ~לב~וף ~קוה

 העמ~~
 המ~ו~ות ו~~ל

 ~סיו~ עולמי~~~~~~ת
 והו~בתי הפסוק

 ~תכ~
 אל

 את~ם ~~ל~י א~~ ~מקו~
 וי~~ל א~~~ם אל בקי~~~ או~ר ולא הל~ון ארי~ות צ~~ב~ו~ם

 ~י~
 ג~ולה ~~~ה בזה

 לגאול~ ג~~ו~וב~ח~ן
 הפלא ברא~~נים דמבוא~ ~~ת~דה

 הגדו~
 בכל ני~~א ~לא

ה~~ל~
 הק~ו~ה ארן כ~~ו ~~~כ ש~~~ה ת~י~ א~ר ~~ן

 ו~~~
 גלות

 י~~~~
 ~מנה

 היו~~~
 ~יום ~ד נו~צאים ו~~~~ש

 הח~רבו~
 קר~ב ו~זמן

 לאלפי~
 שוממין וד~כי~ ~~ה

 ופני~ ל~~ק~ם יו~וקום וו~בוא דרךו~ין
 ~ו~~~

 ~אל~~נה
 הבו~י~

 ואין נעורי~ ב~ל על
 ב~~~ה מלך ואין אלי~ וב~י~ ב~לה שוב ~ד ~נחו~~ין~~קבלת

 ונ~~~~י~
 ~לי~ ו~וומו

 בעיניה~ ~~רא~ בל~~~ם תקוה ל~ת ~א~~ר וזו זרים ו~~~נה ~הנו שלאאויביכם
~~ופ~

 לז~ לארצם ולשוב להגאל
 אל א~כם השיבותי א~ור

 ה~~קו~
 יהי~ א~ר

 ה~ריבי~ ה~רים עוד ~~~~או ~ז י ו~~ם אתכם הגל~י אשר ב~ת ~ו~ו ~זהבו~~ו~ד ממ~
 ~~~~~ט הח~~~ן~~זמן

 אלפי~
 ~ב~ו ~לא ש~ה

 ~ח~ב~
 הנו~ח ~~ל ~~לא יו~~ ו~י~

 לה~חיד רוצה עלי~ י~~~~ל~~די~ה
 ו~א~י~ ~~

 גבו~י וי~~~~ן לזה ~חו~ם ~~הו~ו~ל

~י~די~~
 ~ם ו~~~~ין וה~~י~~ת

 ה~~קוו~ו~
 ~~~ו~ן ע~ד ~~קו~~~תי~ ~ל ~ם וא~~~ק

 דבר בשום נש~~ו לא~ליהן
 ונרא~

 ~~~~ נ~ר~נ~ א~~~ול ~אילי ~~~ם לעיני
~ז~ ועני~

 לא
 נ~~~~

 ב~~לם עוד ~~אה ולא
 ו~~~~

 וש~ממת~ך ~ר~~יך כ~ רא~~ וה~~א לך באו נק~צו כולם ~י בחוש וראו ו~י~~זה~~לם ב~~ הס~~~ עיניך ~~~ב ~~י הנביא
 הריסתך~~רץ

 ו~ו~~
 ~מו ~~א

 בע~
 ~~ו~ם ב~ל ~זו ~~~י~~ ת~~צ~ו ולא החורבן



 אומות מקבלת אינו ואה~~ק אויביהם עלי~ ושממוו~ת~יים
 א~~ו~

 י~ע~גו ולא
 שזו ל~י~~ז נעים ו~וה גדול~ בטחוןוזה ~~~~

 ~וו~~
 של דע~ו על שעלה אלי~ דבי ~נא

הקב~~~
 להחזיר שלא

 שב~~ים ה~~שון למקומם הכוונה ל~קומם ישראל א~
 וע~י או~ה או~לים זרים לנגד~ם אדמ~~ם מקויים ח~~ו יהי~ ~שובהשי~~ו וע~
 ~~ישב לא ולשון אומה ששום י~ענגו שלא לה נש~ערחל ת~ל~

 באה~~~
 חורבה ו~שא~

 עדושממה
 שבע~

 לגבו~ם היי~ו לגבולם בנים ושבו יתקיים לאה~ק י~ראל שישובו
 בכל לישראל גדולה נחמה וזו ממ~ה ישראל ~את בעת ש~~א~ ~מוהראשון

 ועוד לישראל~ ~ק ~ו~וגלת היא והארץ שם יצליחו שלא יבחי~ו אוה~~ע וגםגלו~ם ע~
 ~באיכה ונקדים אחרת והבטחה ראי~ הנביאהוסיף

 ה~~

 ל~ו הי~ מה ד~ זכור
 ~ה~~ה ד~~ו ח~~ב ביע~~ד הובא ובמדרש לנ~רים בתי~ו לזרים נהפ~הנחלתינו

 וב~י~ו לז~ים היא שנחלתי~ו הפשוט ~מו~ן ~ירוש שאין ללמדינו שבא וי~ל~~ום ~מה~~~
 לל~ד בא אלאלנכרים

 פל~
 שישראל זמן שכל העולם ב~ל דוגמתו נמצא ~אין גדול

ישבו
 באה~~~

 ~יתה
 רחב~

 המדינה ב~י שכל העולם ב~ל ~~~ותו נמצא לא אש~ ידים
 וו~יל הי~ לירושלים~שעלו

 ~ול~
 ועלו שהקריבו פ~ח בקר~ן פעמים ~מה ו~מנו

 ~~~ז בגיטין ~כז~~ל ו~עדות בעולם גדולה היותר העיר יכיל לא כזה א~ר רבלסך
 אין אדם בני ~בוא ~~ים בה שהי~וב~יר

 ~חזק~
 ע~ה

~~~~ 
 ק~ים

 וא~~~
 הפי~וש אין

 ג~רית ~נאמר ~דום ~עין נה~~ה ממש הא~ץ שתכו~ת רק שלה ~אדון~החליפה
 ~רצה כל שרי~הומלח

 ~ר~
 נהפ~ה ~חלתי~ו וזו בה יושבי מרעת ליוליחה ~~י

 ביד שהיאמעת
 ז~י~

 נג~ים נראו וחטא בה ישב ישראל אם לנכרים בתי~ו ו~ן
בביהו

 ~מבואר מטמאין אין ~געים ~ראה אם גם ול~ך בה דרים ~~רים אם מ~א~~~

ברמ~~~~
 ילפי~~ז הי~~א צ~עת ~~ומ~ות ~~~ד

 אות~
 השממה ו~ואין לאה~~ק ~תה שב~ו

 ל~ו הי~ מה ד~ ז~ור אמר ל~ך ~לי~ לקונן ~בינין אין ~אד קטנה ושהיאהגדולה
 ~ל מ~וש יו~י כלילת שהיתה זוכרא~ה

 האר~
 חלב זבת

 ודב~
 אנו אין אנו כי

 לקונןיודעין
~~~~ 

 נה~ה נ~ל~ינו ~י
 ממ~

 חר~~ינו וראה הביטה לזרים ~~ת
 נחמה הנביא ~אמ~ וזו ~~אוי~ ~~ארתי~ו אבדן לקונן יוד~ים אנו~אין

 המקום י~צאו שיבה שב~~ת מ~ם א~~ם ה~ל~י ~ש~ ה~ק~ם אל ~ת~ם~ה~יבו~י והבטח~
 גדולה הב~חה וזו ~~וו~ה ~גלו ב~ת ~הי~~מו

 שאי~
 אח~י~ מקבל~ הארץ

 ושממו
 היטב ה~ת~ל עיניך ~ביב שאי וז~~ש לתוכה בני~ י~ובו עד ו~מ~ין אויביכם~לי~
 וראי ואז כזה ~מצא אם העולםב~ל

 ב~ו~
 ~י

 כל~
 גדולה וראי~ לך באו נקבצו

 בעת ~ו~ו ש~ה אלפים לאחר עדיין הם ~ריס~ך וארץ ושו~ומתיך חרבתיך~י
שנגלתם

 ממ~~
 ונחמה גדולה ראי~ הביא ו~וד הע~ל~~ ב~ל ~זה תמצא ולא

~ו~~ה מוחש~
 ~נתקטנ~

 שיש~אל וב~ת העולם בכל דוגמ~ה אין אשר ~לא והוא הא~ץ

י~~בי~
 דרים ובם ~נ~~יירו הווו~טים המקוו~ות ~י יותר ו~וד ~~~רחבת היא בה

 הא~ץ אין ובכ~~ז ~~ס~ר~ותי
 שהי~~ ~ח~ ל~~~ס~ ~ו~~ק~

 הא~ץ ~ל משוש ~וקדם
 בירו~לים שאל~ן ~~~קום לי צר לח~רו אדם א~ו~ולא

 וז~~~
 ~צרי ~תה ~י הנביא

מיושב
 שהו~קו~

 ~ל ויד~ו י~ירו הזוון יבא ~וד ווו~טים ויו~בי~ צר
 האומו~

 שהארץ

וויועד~
 יבולה ת~ן לא הארץ ~י ח~ר לא וזה ~~נה זה ב~לל והוא לישראל רק

לה~
 שא~י בשביל שרק הו~קום דייקא לי צר ~~ליך בני באזניך יא~~רו עוד וזו
 מיושב~ ~הי~ ואז הארץ את ור~ו באו ו~שבה לי ג~ה ו~מם ה~וקום צר בהיושב
 ל~ל ~ובהו~~י~

 העול~
 וארא ר~~פ בזוה~~ק ואיתא ~~ולם~ ~ל יוש~ע שמשם

 וז~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~זיר~ ~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ר~~ 
~ז~י~י~

 י~~~~ל ~ני
 ל~י~~~

 ב~ר~א
 ~די~~

 רי~נא ~י~י ~ד
 ד~זיר~ ~מ~ ~~ל~

~להו~
 רי~~א

 אויב מ~רץ ו~בו ~~~ם ע~ד ~~פל זה ~~י~ו~ ~ל~
 ~~~ח~ הו~

 ח~~~ונח~~
 ~~~ד וי~ל

~~~~~ 
 רוב על רחל

 צרו~
 יו~ר ~וד בני~ ~י~בלו

 ~נ~
~נח~

 ח~ו ~ול~ ~~~ה
 ל~

 ולזה אמונ~ם ויעזבו הצ~ות רוב ל~בול יו~לו
~~~ו~ה ב~~

 ל~
 דהנה גמורה ~חמה

 ה~ומו~ ~נא~
 ~וא ~לי~ו

 ר~
 הדת ~י~וי ~פני

~תנ~ומא
 ~~~~~ ~ו~

 לתת ~מר ומ~ה י~ראל בני נקמת א~ נ~ום אמר ~~~ב~ה

~~~
~~ 

 ~~די~
 ~~ה א~ר

 רבו~
 ~ו~נו ~ונאין הי~ לא ערלים היינו אם ה~ולמים

ולא
 רוד~י~

 ~~ך~ ~נק~ה ל~ך לנו ~נתת תורה בשביל ~לא או~~ו
 במדר~ ו~~

עה~~
 ~יון אלא גולין אינן או~~ע ו~י יהוד~ גל~ה

 מיינ~ ושותי~ מפ~~ ~או~לי~
~י~

 שלא אויב מא~ץ ו~בו הקב~ה לה ~ה~טיח וזה גלות גלותם
 ~פ~~

 ~נאתם
 שגם ו~ד~ל~ולם

 ב~~
אויבי~ם י~י~ הגולה

 וא~~~
 לא ~בניך לאחרי~ך ~קוה יש

י~ז~ו
 ~אל~~ הד~

 ~י~ לא
אות~ שו~אי~

 אויב ~ארץ שי~ובו ~~~כ
 מו~~

 שי~ובו
 ~ל רצונו עושיןב~ים

 לגבולם~ מקו~

~~
~בירמי~

 קו~ ל~~א~
 ברמה

 נ~~~
 בני~ ~ל מב~ה רחל ~מ~ורים ב~י נהי

~אנה
 לה~ח~

 וצ~~ב אינ~ו ~י בני~ ~ל
 ~פולו~

 מוק~ה איננו ~י וגם בנ~~ ~ל
 ופרש~י שאולה אבל בני אל ארד אמר ~י לה~נחם וימאן הפ~וק בהקדיםוי~ל

 מ~א~
~אי~

 ותמוהא החי ~ל ~נחומין ~קבלין
 דא~~~

 שלא מזה
 התנח~

 ~י~ רבים ימים
לו

 ישב ~ר~~ג ~פ~י וי~ל חי שיו~ף ליד~
 באבילו~

 י~~ד
 יו~

 ~~ם ~המיר בנו ~ל
~ל

 וזו כפלים להתאבל ~אוי~ הנפש אבידת ~ל ימים ז~ מ~אבלין הגוף ~ביד~
 הי~ ~~םה~נין

 יו~~
 מ~~ח~ הי~ מ~

 ברו~
 בשבי~ והוא חי הוא אם אבל הימים

~י~~~
 ~פ~~ ~אבד ~~ז עובדי בין

 לזה
 מיא~

 אבל בני אל ארד אמר ~י לה~נחם
 ~~שו ~אב~ י~מע ~אם~~ולה

 ויר~
 ~ל ~נחומין מקבלין ~אין אמרו ולזה ל~אול

החי
 והח~~

 ~ל ב~~~ז בני~ ~ל ב~~ה ~י אם ~רחל וזו נפ~ו ~תאבד
 זו~~

 ~~ם

מ~~הגי~
 מאנה אבל ~~~ח~ין ~בני~

 להתנח~
 אינ~ו ~י

 צור~ אי~ א~
 ני~רת פניהם

 בל~ון אי~~ו כ~ ואומרו ב~י~~~ה~
 ~חי~

 ~י י~~ל
~~~ 

 הם כ~ורה מ~~ה~ים ~~~ראל

דבוקי~
 כדכתיב בד~

 הדבקי~ ואת~
 יד~ק ~א~ר ו~~יב ב~~

 אי~
 מ~ניו אל אזור

 כא~ר אבל י~ר~ל בית אלי הדבקתי~ן
 ו~חיצ~ חוטאי~

 מפ~קת ברזל
 בי~

 ישראל

לאביה~
 ביני~ם הבדילו ~ונו~י~ם ~י ~ד~~יב שבשמים

 אלקי~~ לבי~
 אז

 מ~נ~
ל~תנח~

 וזו
 אבל מתנחמת היתה עדיין בני~ ~סובלים צרות על ב~תה ~י א~

מא~ה
 לה~נח~

 ית~~ בו דבוקין שאינן בני~ ~ל אי~~ו ~בי~ול הוא אם איננו ~י ב~י~ על

~~
 ב~ה הבורא ~י י~ל

 ו~~ונ~
 ועל י~ראל גלות על ומאונן

 חורב~
 ~ד~תיב ביהמ~ק

במס~רי~
 גאוה~ופ~י ~פני ~פשי ~ב~ה

 גאו~~
 ~~יטלה י~ראל ~ל

~~~~ 
 ו~~יב

 אש~ ה~~~ח ו~תיב נוי~ על י~אג~אג
 עולה

 מרח~
 ~ש~חנה אלה גם בטנה בן

 הרי אש~חך לאואנ~י
 ~ג~

 אשה שגם עד גלותינו ימי יאר~~ אם
 הית~

 שו~חת
 או~~ו שו~ח אי~ו הקב~~ה~ולה

 וז~~~
 רחל ~אפי~ עד גלותינו ימי אר~ו שאפי~

 מ~נחמ~הי~~
 בכ~~ז ת~כחנה אלה גם כד~תיב

 אי~
 מקבלת

 ~נחומי~
 לפי

 מאנה וזו מתנחם אינו~בי~ול ~הו~
 לה~ח~

 ל~י איננו ~י
 ~הו~

 מ~חם~ אינו

~~
 לו הי~ ~לך אם

 בני~
 וה~חיתו

 דר~~
 לא~ם יש כי אם לגרשם ~הוכרח ~ד

 ב~~ז מזה~ער
 מתנחמ~

 לחנה אלקנה ~אמר ~ו~ו בבעלה
 הל~

 לך טוב אנכי
 ש~~~ע



 אם אבל ב~ים~~~רה
 ~כע~

 בנ~ו
 ג~~~

 את גם
 ~א~

 כדכתיב
 ונ~א~~א~כם ~לח~ ב~ש~יכ~

 ב~ה לה אין ~ז ו~~~לה ~ב~~~ ק~ח
 לה~נ~~

 ~אין אי~נו ~י וז~~ש
 ~תה~ ביח~ד~וא

~~
 ~~~~ נ~ר~~ו כ~ י~ל

 חנם שנא~
 ו~~

 ~~~ק~ ~די~ן
 ~י~~נ~

 בע~ ~~
 ~זורינו

ב~ן
 א~~ ה~ו~~

 א~ד בא~~ות ~~~אל
 ~~~~ח~ ו~אנ~

 אי~נו ~ו בנ~~ על וזו
 ~ח~ב~ן~אין

 ~~~ ~~י~
 ~~~ב ~~~קב ז~~ל כ~~~~ם

 נ~~ ~ב~י~
 יב~~ו

 ~~~ו~~ ~~

ו~~
 ל~~~ז

 ~~אונ~~
 ~~ם ~ל

 ~~ו~~~
 ~ק וניז~נ~ן ~רנ~ה בל~

 ל~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~יף לא ~עומ~ ו~מודווכתיב האו~ו~ מתמ~~~
 ~ח~~ר

 ו~~~~
 ~ל ~~בכה ~~ל

 ~~~אונ~~ ו~~~ז ב~ומר ~ואבני~
 ~א~~ו

 ~ו~
 קדם ~ב~מ~

 ב~~ל~
 אב~הם ש~ל~ן ~ל

 ~~ר~לא
 לה~

 ~ב~~ ~~ם
 ~~~חוק ו~ישי~ך ~נ~~ ~~ ישראל ~חת ואל ~עקב ~ב~~ ת~~א אל ואתה ~ו~~ו~~~~~

 ו~~~~ד וא~ן ו~אנן ו~~ט י~קוב ~שב ש~~ם ו~א~ץ זרעךו~ת
 ו~~~ל וא~ו~ ~~לאי~קוב ובוו~ו~~

 בטע~
 ד~ת~ב

 ו~~~ר~ ו~ל~
 ה~~וק ~וף גם

 ושק~
 ו~א~ן

 דט~~ ו~ח~~~~וא~ן
 הגלית א~~~ות

 ~ו~~ ~~~
 ו~שום הוא ה~א~וני~ ו~~לות

 ~~~~ולו~
ראשו~ו~

 רק ~גאלו לא
 בד~ש~~ כ~דו~ ~~~~~~

 ז~~ל
~~~~ 

 ~לו וח~~~ים
 ש~וב~

 ~~ו

 י~יבג~
 ~~ת~ ~ק שבו לא ~בל י~~ל~~ וכן א~~ל~

 הקב~~ה ~וצה י~תה ו~~~~
 כולם או ~ובםשיוגאלו

 ו~קב~~~
 י~ז~ו איל~ ו~צ~ה עו~וד

 ב~ש~~~
 ~~~~בו

כולם
 וא~

 ~~~~ ווי~ש~~ה~ ושת~~ בע~~ אחד ח~~ו לאו
 ~~~~ ~~ ~נ~

 שב~~ו עדמאוד ק~~~ ו~שי~
 צד~ק~~

 הגלו~ ~י~~ך וע~~י אז יה~~ ~לא
 ה~בה ו~~בלים

 לגו~~י יתב~לו או ל~בלם א~~ר ~~ה~~ ו~~יח ~בליית~עטו י~~~~~
 וז~~~

 ~בדי תי~א אל
 ~ו~י~ך ~~נ~ ~~ אגאלך לא ששוב ת~~א אל גלו~ך ~~י יא~כו אםי~קב

 גלותהאריכות וט~~
 ז~

 או שכולם י~~ ~רצונו מלא ~עקוב ושב מ~עם הוא
 ~וב~

 ישיבו
 בגאולו~ ה~~ שלאמה

 ש~ברו
 וטע~

 ~עי~~ז ~~י
 ב~~

 ש~~ו~ו
 ו~~ק~

 ואין ו~~~נן
 ו~חבל~~ח~יד

 הנורא~~ ~~~י~
 ז~~ן זה ~סו~ים ~סבלו ש~~~י

 ר~
 ה~~לי ~ומ~קו

 ואת~ ~~מש~ח~
 אל

 ~י~~
 עבד~

 יע~~
 ~~~ה כ~ אנ~ אתך ~~ ד~ ~אם

 כל~
 ב~ל

 א~שה לא ואותך שמה הד~~~ך א~ר~גוים
 ונ~~ ל~~~~~ ו~~~~~~ כל~

 אנ~ך~ לא
 ל~נ~ אמ~ כ~ר הא ה~ט~ה ~~ה הי~~ף ~הוצ~~ב

 ז~
 וי~~ל יע~ב ~בד~ ~~~א אל

 שגם~~וסיף
 ה~~~י~

 ~ח~~
 ובגו~

 ה~ד~
 אח~ קטן ~~ם ~~אר

 ~~בלה לא אשר
 ווו~~נוב~~ר

 נחו~ה ד~ שא~ן ~הו~~ף וזה ~~~ת הגוף ~בנ~
 לדו~ו~

 ש~בלו שעברו
י~~רים

 רב~~
 שה~ור ב~~ה בגולה

 האחרו~
 ב~ל ~ל~ א~~ה כי לז~~א ~וג~ל

 שאר גםאם הגוי~
 או~ו~

 לא אותך ~כלו
 כל~ אעש~

 דבר ~~מנו ישאר כ~
~~~ 

 ל~קוצי
 ה~א מה הארץ את וראי~ם בהפסוק שלח ב~~ ה~תים~ תח~~ת ב~ת ~~רישי~י
 כפול ד~ראה וצ~~ רב אם הוא ה~~ט הר~ה הוא ~חזק עלי~ היושב העםואת
~~א

 אם גבור~ם או חלו~ים ~ם אם הסימן הי~ ז~
 יו~ב~~

 בו~בצ~~ם~ או ב~~חנים
 שא~ר השי~ויוגם

 הרפ~
 אמר ולא בה~~א

 א~
 כ~ו ר~ה

 השי~וי וגם רב~ א~
דבפסוק

 רא~ו~
 מחוץ ד~ונא וי~~ל ~ה היו~ב כ~~ב שני ובפ~וק ~~י~ היו~ב כתיב

~ינו
 ~סו~~

 ~אוי ~ני~וי שונא כ~~ו כ~~כ
 ~ב~~

 אם ולזה ו~שלו ~~הרסיו
 ג~

 ~ד~ים
 ערים גם להם ויש גבורים הםבא~~ק

 בצורו~
 ש~א~ץ ו~אח~ לכבשם ניקל בכ~~ז

ע~~~
 ה~~רגלים א~רו ו~ן יושבי~ א~ הא~ץ ותקיא ~דכתיב אותם ~ובלת אינו

 הא~ץ וקדושת תכונת אחרי ~חקרו כל קודם שא~ר וזו יושבי~ א~לת ארץש~יא

שא~



שא~
 אי~ו

 ~~בל~
 הם אם הי~שבים ~ל ~~קור צ~יך ~ין אז ע~ז ע~בדי

 גבור~~
 חל~י~א~

 מעטי~ א~ רבים
 ~~ל

 ~~ ה~~~~~~
 ה~לחמה כ~ ב~חנים ~ו בצ~~~ת הם

 עצ~ה ~הא~ץ ~אחר קלה א~~ןב~ל
 לוח~~

 ~הארץ תרא~ אם ~ם ו~ק נג~ם
 עם ~~ל~השק~ה

 הדרי~ אנ~י~
 בה

~~~ 
 הצ~~ך מן אז ב~רץ ~~חיזה ~~יבה להם

 ~רא~תם ~זו חק~~~תלשאר
~~ 

 מה ה~~ץ
 הי~

 ו~ת תכונ~ה
 הע~

 ~ל~~ ה~ו~ב
ש~ין

 בכח~
 בארץ לה~חזק

 ~ה~
 עיד אין אז ~א~יר ~ל~יים

~~~ 
 ה~א החזק

 הר~~
דג~

 ~כ~ה ה~א חזק אם
 א~ת~

 ~~~ט ~~ן הארץ
~~~ 

 ~ב אם
~~~ 

 אם
 ה~

 רב~ם
 ~חשביםהם

 כ~ו~טי~
 אם לחק~~ות צריכ~ן אז ~רק

 ה~~
 ~~י~~~ ~ה יו~ב

~~~ 
 להם

 ס~בלת שהארץ בארץ ~~חיזהישיבה
 א~ת~

 ~~ הבמח~~~ ~~קר~ אז
 ~מרגלים~י~ ~א~ במב~~ים

 ~אמני~
 הי~

 חוזרי~
 ה~א י~~בי~ א~כלת ~ארץ ~~או ב~ת מיד

 ~ההחזקתם ~א~ר ~ה יובן יבזה לר~ה~ ה~ל ה~כ~ הםאבל
 ~ל~~ח~~

 הארץ ~~~י
 ב~~רי ימי~הימים

 ~~בי~
 ד~ב~אר

 ב~דר~
 אין חי ג~ן מה לגפן ~משלו שישראל

נ~~א
 רק ~יר~תי~

 כשנשע~
 אב~ת ~זכ~ת ~לא ~יים אין י~ר~ל ~ן מת עץ על

 מ~~~ ~תלו~די לקח ~לקחתם י~ראל שיצליח~ לב~ם להחז~ק ת~כל~ ~התחזקתםוז~ש
 ב~~ו~י י~י ~הימיםהא~ץ

 ע~~י~
 או~ה ~~ין

 מ~קיי~~
 ~קד~~~ ~א~ץ

 ~ם ~ק
 אב~ת ז~~תלהם ~~

 ~~~~~ הא~~ ~ו~~יל~ הק~~~~~
 לי~~~ל

 ~~יב~~
 הא~~~

~~~~~
 א~

 י~א~

 ~מה כל
 נ~נ~י~

 הייתי ~~ ~~בי~ה ~~ ~~ה ~גו~ לחם יו~ק~ים

 ר~~ק ~י מים י~~דה ~י~י ~י~י בו~י~ אני ~לה ~ל ~~~ז ~םז~ללה~
 וי~~ל מנח~~ממני

 ע~~~~~
 ק~ל ב~~

 ע~ הכ~ו~ בפיר~~ י~ק~
 עצ~ת א~ית ~נה

 הגל~ת מאו~ך ב~~ה~~ר דה~ה בלבבי~ יג~ןב~~שי
 לבינ~ נטמט~

 ~~גי~ין א~~ ~אין ~ד
 כל ~אב~נ~ הנפילה ג~דל~לל

 דברי~
 ~אין ר~~~יים

 כל~ ~ביני~
 ~מ~~ת ~ש~וך

 ~~~מ~~
 ~י

 ~ל~י~ יר~~~
 ~ט~ם לבינ~ לה~אבל ~~ריכין ~ב~ת

~~~~ 
 ~צרי~ין ~ד

לתת
 ~ל לק~~ן בלב יג~ן להכניס בנ~שם עצ~~

 ~~ ~ז~ ~~מ~ינ~
 אהי~ אנה

 ~~~~ בלבבי~ ~גון ~~~~~ בנ~~~ ~צ~ת ל~ת שאצטריך ~~~כ ש~ילהבמדריגה
 יותר

 ב~כין אם~ער
 ~~תאבלי~

 ב~ח~ ~א~ן ~~~~ צ~ר ~~ל ~כד~מה ~רנ~ה ה~דר ~ל

 דמ~~~לש~~~
 הקד~שה ה~דר ועל כביכ~ל צ~ר~ ~ל

 ~ז~~~
 ~ל

 א~
 ב~~~~ אני

 ש~י~יל~י
 יו~ד~

 ל~ ~הי~ מ~חם וומ~י רחק ~י על מים
 לב~ו~

 על
 אמנ~ ר~~

 ~מא~ה~ל
 הנח~

 ששאג ~ב~כ~ל צערו ~על נ~~ה
 י~א~

 ~ז~ נוי~ על
 ~ב~~ה

 ~אנ~ דייקא~ ממני רחק ~י על דמעות~~יכת ~~
 שהיי~ו

 ע~
 לנ~ ~הי~ ~ג~לה

 בהמ~ק

 בעי~ עי~~~אי~~
 ~י

 הש~
 וכ~ז ב~~כי~~ ש~כן

 מרגישין א~~ אי~
 ר~

 מק~נ~ים א~~
 ל~ת~ת שרף יין ל~ שנחסר על ~ב~~ה לשכ~ר בזה ונדמינו ~ר~סה העדרעל

 עמ~ ~~ז~~
 וס~א ~זולל ~מש ז~~לה היי~י ~י ד~ ראה לחם מב~שים ~אנחים

 עלה~ו~ה
 מיעו~

 ~~לנ~ האיך בעי~יך ~ראה ושתי~ א~ילה
 מאיגרא

 ר~~
 ל~~רא

 ח~ ~יר~י~עמיקתא~
 י~ט~

 ~ול
~~~~ 

 ~מי בת
 ~ואר~

 אם ~צי~ן ~ין הד~ ~ורחקים
~ל~ה

 אי~
 ~יאור ~ריך ~ם אין ר~~א אם ~ל~ד אין הצרי כ~ב ו~ם ~גו~ בה

 אמר לאלמה
 ~לשו~

 ~י~~ל ~ם~ אין הר~~א ~כן בה אין המל~ה תמיהא
 ב~~ה~ר אבד~ו שבאמת~~ם ~~קו~

 ~אי~
 א~ל ב~יון ד~ד כ~א ~ל יושב בי~ראל ~לך

 אינו ~שםו~י
 בציו~

 החלו~~~ מן מ~גיח כתלינ~ אחר ~~מד ~וא הלא
 ~א ול~ה

 חסיד ~~בד ~~ם לז~אנו~~נו
 מ~

 מאתנו נ~קחו ה~~שות רו~אי ובא~ת הארץ

ואי~
 נ~יא לנו

 ~~~ ו~~
 ~שארת ה~~ואה הלא ~בל

 ~יי~
 בשביל ~~י לז~א

 ~אי~



~ו~~
 ~ם

~~ 
 ו~~וע ~אבד הצרי

 עלת~ ~~
 ולכו ~~~י ~~חז ~~י בת ~רוכת

 ויושיעי~ו~ ה~ עדו~שובה

~~~~~
 ה~

 ח~~
 ב~ו ~ש~ו עבדים

 פור~
 ~ידם תיבת וצ~ב ~ידם~ אין

 וי~~
 ~~עורר

~~ד
 ה~כלי~

 ~~את הרו~ים
 ורדיפ~

 ~ת~~~ים ו~ם ~~ה~ע
~~~~ 

 חן
 להתד~ות חן ~~צא ל~ען תוה~~ק ועובריםבעי~יהם

 לה~
 והם ~~ו~~ש ~כלם וכ~ה

דו~י~
 ולי~רו ל~~~ו עליו ~זרו ~ה~ו~~ים ל~ו~ה

 ~~י~ והו~
 ה~ו~ר ~~~י תח~תו

 לו ירע ~לא ה~~ל אל~ו
 ו~~ו~

 ~ד הם ~~ו~ר ~ו ה~~ל כי ~~הבין ~~לו
ה~ו~~ים

 כ~רז~
 ~~ז ה~ליץ וי~ה החו~ב בי~

 ה~בי~
 ~י

~~ 
 ~ב

 י~ר~~
 ה~כהו עד

 ~~לים וה~י ה~~ל~ל ר~
 הל~

 ~~ור הוי כ~יב
~~ 

 ו~דרבה עבדי ו~בוכדנ~ר ~~י
~ם

 ~תחז~
 ~ות~ו יתן יו~רי~ו ~ו~ו ~~ר ככל ל~יים

 ~רח~~~
 ו~ם ~ובי~ו ל~~י

 וזו עולם ~~ו~תי~~~~ו
 ~דיי~

 ~ין ~ידם
 ~ור~

 הם כי
 ר~

 ב~ה ~~~ום ש~וחים
 ~~~י~וו~דיון

 ר~ הו~
 ~בור~י~ו

 י~~~
 ~~ה ~~ל ב~~ ~ה~~ה ~ה ~יו~ב ובזה

ה~
 ח~ז~ל ו~רשו לר~ש צרי~ הי~ ~תיב

~~ 
 ה~ציר

 לי~ר~~
 ~~~ה

 ר~~
 ~~ר ו~יך

 ולדברי~ו ב~ו ~~לו ש~בדים~~ן
~~~ 

 ~~ם ~ר~~ל
 ר~

 ית~ לו עבדים
 ו~~כ~ות~ו להע~י~

 ~י~
 ל~וות

 הישוע~
 ~ידם

 ר~
 ה~תוחה ית~ ~ידו

 ל~ב~
 ~בים~

~~~~~
~~ 

 ה~~
 וילכו

 ב~~
 רו~ף ו~~~ר רודף ל~~י כח

 ~ל~
 ו~~ו

 וב~דר~
 ~~ר

 ~וד~תם ~~םה~ב~ה
 רדיפ~

 רודף ~לי~ה
 ~ל~

 ~ו~ל ~~~י חייכם ו~~ו
 ~~~ר ~לי~ה ~~ו~ה~ת~ם

 וב~
 ~ו~ל ~~יון

 ~ל~
 ~ם וילכו ~~ר ד~יך וי~ל ו~~ו

 וי~ו~ו לו~ר ר~וי~ הי~ ~ו~םרוד~ין
 ו~~

 ~וד
 ~ל~

 ~רודף
~~~ 

 והם רוד~ין
 ~ברוח ר~וי~ ש~י~ ~ם זה ~תרץ ע~~ו הכתוב ~ולם ל~ייל ההו~ך כ~דםהו~~ים

~~~~~ 
 ~ברוח כח להם הי~

 וז~~
 וילכו

 בל~
 ~וד ע~ה ~ו~ם רודף ל~~י כח

יותר
 י~~~

 ~ו ~ין ~ם
 כ~

 לרדי~ה ~ריך זה ~ה לברוח
 הל~

 ~~י~~ו יד בהו~~ת
 ל~~יב כדי ה~~חה ~~וחי הם ~הרוד~ין ~זהו~וכרח

 והי~ בת~וב~ י~ר~~ ~~
 ו~ובר~וי~

 ל~~
 יכרעו ה~ו~ות וכל בכבוד ה~~ולה יהי~ ~ז י~ובו ~~~~ם ~ם

 לה~~ר~
 אם ~~ל

~~ 
 ב~~לו~ י~י~ ~ז כ~~ן ר~ע ל~לך יצ~רכו וח~ו י~ובו

 ע~י
 ~~י~ ו~ח~ הח~ו~ ~לורוכב

 ו~~י~
 ~~חר ה~דרש כוו~ת וזו יוג~לו ~~~~חה

 ~~~ם בעוד ש~י~ה רדי~הי רו~~~ם~~תם
 ~י~

 ~יד ~זה תדעו ~~רוח כח ל~ם
 תז~ו ו~י~ז ז~ת ע~תה~~

 שיבו~
 ~~א ~ו~ל ~~יון

 ~~~~ת ו~ל~ים וה~~ בכבו~

 ~~~~ן שי~ובו ו~~~רי~ר~~~
~~ 

 ~ויביהם~ ביד ~ותם ~~ר ~שר ד~

~~~~~~~~ 
 ב~~ו~ה דה~ה ~ר~ז יש

 ר~~ו~~
 ד~ר ל~~ה ד~ וי~~ר ~תיב

ב~י ~~
 י~ר~~

 וב~~ת וי~עו
 הו~~כו הים לתוך ו~~~ו ל~ד~ו יהוד~ הית~

 ~י~~י~ר~~
 ~דרך ~חריהם בא ו~לכם

 ~ו~כי~
 כ~ר~~י

 עה~~
 ע~ו ו~ת ~~~ח

~~~
 ויסע וכתיב ע~ו

 ~ל~~
 ~~חריהם וי~ך ישר~ל ~וח~ה ~~~י ההולך ~~~ים

 הכריז בבלו~~~ו~ת
 כר~

 ~י
 בכ~

 ~~ו ~~~יו ד~ ע~ו ~כל
 וי~~

 ~ה~לך היי~ו
~~וה

 ע~~
 ה~~ידה וב~~ולה ב~ח~יהם

 בר~~ם וד~ ~~כם ל~~יהם ויעב~~ כתי~

וי~~
 כי

 רועי~ו ~~ה הי~ ~~~ו~~ ~~~ול~
 ו~~~~

 ~י~ך ע~~ם חז~ו לכך י~ח~ו
~~~יהם

 ה~~ י~ו~~ ~~ ואח~~
 גרם ~בר ~~י~ וב~~ולה

 ~ח~~
 ~עזר יותר והו~~כו

 ~~~~ר~ו העתי~ה וב~~ולה ע~ם להיות ~ריך~כך
 רי~י~

 ~ן
 ה~ור~

 שד~
 י~~

בר~~~
 בתיבת וה~ה

~~~ 
 ה~ותיות ~ן ~חד ~כל

 ש~ו~ז ~~ ~ו~ י~
 ע~

 ה~לך

~~י~
 ~י~~ית ה~~כות ~ע~ות ו~~~~ים ~~ו~יות ~~ו~ה

 ה~י~~~
 שרו~ז

 ע~
 ~~ו~ה



 הלמ~~ד שני~ גאולה על שרומזת ובאל~ף מאחריהם שהולך ~סוף ~למ~דראשונה
 ברא~ם~ וד~ בראש הל~~~~ד חרונה ~ גאולה אל ~~ומז ובלמ~~ד ע~~ו ~ל~יו ד~באמצע

~~~~~
 א~

 ט~~ו~
 יהוד~ בת לבתולת ד~ דרך גת בחורי לשבו~ מוע~ על~ קרא

 וי~ל גת לד~יכת הד~יון ומאי לבתולת בחורים בין ~חולק זה מהצ~ב
 לתקנו שרוצה ל~יות י~ול אבל ל~לוהו ~~וצה להיות י~ול כלי אדם ישבור אם~י

 וה~ה לתקן ע~מ מקלקל ז~~ל ~מאמ~ם מו~יל היותרבאופן
 עני~

 ~וא ביהמ~~ק חו~בן
 ~י השניממין

 גדו~
 לדו~ך דמיון והוא הר~שון מן האחרון בית ~בוד יהי~

 וה~ה ו~נשים~ ~לקים המ~מח המעילה יין מהן לסחוט לתקנם ~ענביםש~ובר בג~
 ש~וא ז~~ל ~מאמרם עונשו גם הוא ~ן ~חוטא ~~ל ערךל~י

 ~מזיד שוגג דן את~

ואונ~
 מידת ו~נה ~רצון

 ~די~
 אמרה ~רחמים ומי~ת תמות ~חוטאת נפש אמרה

 בו נ~נס אא~~ חוטא אדם שאין וית~פר קרבןיביא
 ~ו~

 החטא ובש~ת שטות
 שמידת לז~א ~~ה~~ה מת~~ר ל~ך בהמה מעשה ועשה ש~לואבד

 ה~י~
 ל~חורים ח~בם

 ~רך ל~לותם לשבור מועד עלי קרא ולזה החטא ערך שיודעים תורהשלומדים
 ~דעתם ~בתולת או~ם דן הרחמים בעל ד~ אמנםקל~ול

 לומדים ואין קל~
 הדורך ~ד~~יון לתקנם ~די רק קלקול דרך לא אבל הענישם הוא שגם אםתורה

בג~
 ציון~ בת עונך ותם ואבנים ~צים על חמתו ושפך

 ולך תצא ב~~ ~נא~~ר היא של~ם הצדקה במ~ר ל~ם הזה החדש ע~~~פ בא~~
 אילט~יך לך דהא היא בעלמא אסמ~תא היפ~~ה ו~תב צדקהתהי~

 וי~~ל לצדקה לו תחשב העבוטש~שבת ללימו~
 דשתיה~

 עצמו דמזה ~חד בקנה ~ולין
 לפ~ש ב~נק~ים היא~ של~ם שהצדקה מו~ח לצ~קה לו נח~ב ה~בוטשהשבת
 הביהמ~~ק דהנה בצ~קה ושבי~ תפדה במש~ט ~יוןה~סוק

 נ~~~ש~~
 בעונותיהם

 י~ראלשל
 ~ד~ש~~

 ז~ל
 עה~~~

 הבע~~ח ~וא וה~ב~~ה העדות מ~~ן המש~ן פקודי אלה
 ז~~לכדרשתם

 ע~~~
 וקייל~~ן ברעך תשה ~י ~ד~~יב ישראל לי חייבין ת~א ~י

 קונהדבע~ח
 משכו~

 ע~~~י וחייב
 הדי~

 ח~~~ל ~מרו ובאמת המש~ון באונסי
 גדולה ח~ דף בב~~ב ואמרו ומשו~לל~ בנוי משמים יבא דלעתידשמקדש
 תפדה ה~ורה במש~ט ~לומר במ~פט ציון וז~~ש ~גאולה א~ ~מקרבתצד~ה
 וז~ש ~הגאל~ ~~י ~צדקה צרי~ין שבי~ ורק המש~ון באחריות חייב~בע~ח
 היינו היא של~ם הצ~קההמד~ש

 בשביל~~
 נלמד שמשם צדקה תהי~ ולך שנאמר

 קונה~בע~ח
 מ~כו~

 הגאולהי לקרב לצדקה נצרך בשביל~ם רק ~~קה ממילא
 אלו ~מדרש ראה~~~

 ז~ית~
 פעמים שלש קורין הייתם

 בשנ~
 יראה

~~ 
 ז~ורך

 ש~אוע~שו
 ז~ית~

 י~~ל מועד~ באי מבלי אבילות ציון דר~י קורין אתם
הא

 שהחורב~
 בתמוז הי~

 וא~
 אייר נ~ן דבחדש י~~ל שלפניהם בחדשים ולא

וסיו~
 ת~יד הי~

 מ~ויי~
 ר~לים עולי

 בזמ~
 שבית

 המקד~
 או בעלייתן או קיים

 ~יום פ~~אות עשרה בינוני אדם ומ~לך ~רסה ת~ מהלך הי~ דא~יבחזירתן
 ~~~שבנמ~א

 שלא זה ז~ות ~גון ול~ך יום עשרים ~הלך לו הי~ ~ארץ בקצ~
 אז העונש ל~ול אפ~רהי~

 ~ליה~
 ז~יהם שאלו לפי וז~~ש

 קורי~ היית~
 פעמים שלש

 באותו רק אבילות ציון דר~י קורין אתם ז~יתם ש~א ע~שו ~ם לכך יראהב~נה

זמ~
 וזו מועד באי ~~לי ש~י~

 בחדשי~
 שהי~

 ר~ילי~
 א~~ר ~י~ לא לר~ל לעלות

~~ול
 ~~ו~~

 דר~י ~יהי~
 ~יו~

 ~~י~ותי

ב~דר~



~ ~ ~ ~ ~

 ו~~~ו ה~~ז~ח על ~וקד ~מיד אש קורין היי~ם זכי~ם אלו
 קורין ~~םזכי~ם ~ל~

 מ~רו~
 ~עלה של אש דה~ה וי~ל ~עצ~ו~י~ ~ש שלח

 ~~שה ~ס וה~ה אוכל שאי~נו הסנה ע~ין וזו ~וכלהאי~ו
 ב~זב~

 שהי~ שא~~י
 שגם שלו~~לה ה~ש ~~ל ההדיוט ~ן אש להביאמצוה

 א~
 שלטה לא ~~דיוט

 באו ד~לאכים כה~א דרב בפ~יק~א ו~~ואר חגיגה מס~ בסוף ~מבוארבמזבח

מ~
 ב~~ת ב~קדש אש והצי~ו השמים

 החורב~
 להיפוך ו~~~ה

 א~ ~ג~
 מ~~ה של

 אלו וז~~ש היפוך אל מהיפוך ~ומש וזו ו~להשלט
 זכי~~

 ~מיד אש קורין הייתם
 קורין א~ם ~ זכי~ם שלא ועכשו בו שלט ~א שלמ~ה אש וגם המזבח על~וקד

 שגם בע~מו~י אש שלח דייקא~ומרום
 א~

 ~~~ב~ו~ היפך כלה~ שלמלה

~~~~
 חמור הוא י~ראל ש~טא י~~ל בכפלים~ וינוחמו בכפלים ולקובכפלים

 מש~~
אומו~

 שר~ה ~מיד כי
 ביניה~ ש~ינ~

 ~דכ~יב ~פלים לקו ולכך
 חטאתי~ בכל כפלים ד~ וויד ל~חה וע~~כ וכילי~יך בקרבך א~להאחד ~ג~

 ל~
 שהם

 שלהחטאים
 וושא~~

 נח~ה בכפלים ינוחווו ו~~כ או~וות שאר
 ונח~~ לה~

 ית~ לו

כדרש~~
 ז~ל

 ע~~~~
 מהגלו~~ ~~~הם ישוב ~הוא ו~ב אם כי ~~מ~ לא ~~יב ~לקיך ~~ ו~ב

 ~הולכי~~~~
 ~ל~~~ בא~ץ יוש~י גדול אור ראו בחשך

 ~ליהם ~גה אור
 לאהגוי ~~בי~

 ~יש~י~ ה~מחה~ הגד~~

 ט~~

 י~~ל בוא~~ו לו וקר~נן באל~~ף לא כ~יב
מלי~ה

 גדול~
 לקרב

 בראו~ הג~ול~
 י~ראל ~~ר

 ~גלו~
 ב~נח~וב

 ויעקב יצחק אברהם ב~יש~ם ושר~~ מקור~
 וגדול~~

 גויי כל ~ל ~ליון ול~~ך כדכתיב ~קדם
 ~~דלדל גדול ~~י~ א~ א~ם ~ב~י וגם ~~יד או~ן ו~וח~פין לוורמס ו~~ההארץ
 יחשב לגדול קטן צ~ר וכל ב~~ה הבורא ועאכו~~כ ~ליו אדם ~ל רחמי ל~וררעליל
 הגאולה על ניבא זה ב~זמור וה~ה ותשליכ~ו נשא~~ו כי עדה~כ ל~ו הי~ ~ה~ז~ור
 הקדים לזה המ~רה ו~ו~רבה ובפ~וק ל~ו יולד ילד כי ~פסוק המשיח מלךו~ל

 ראו לשעבר בח~ך ההולכים העם כי מטעם הישו~ה יח~ש רחמיו ברובשהקב~~ה
 וצל~וו~ ~שך ויושבי גדולאור

 צ~ר יצטרף ולכך ~~יהם ~גה אור לש~בר
 ~גוי הצ~יר לאלף יהי~ הקטן הכ~וב פירש הק~ האר~~י וה~ה~דול לח~בו~ קט~
 ~~ו~

 ד~ א~י
 ~וצר ~יש ו~ ~~~ז ~~~ס עפ~י אחיש~ה~ע~ה ~~

 נ~מו~
 שי~לו עד בא דוד בן ואין

~
ה~שמו~ ~

 ו~~~יר לאלף יהי~ ~~קטן ~אד יתרבו ~ז לגאלי~ו י~יש והקב~~ה זה שבאו~ר

~
 א~יש~ה יהי~ ובכ~~ז שבגוף הנשו~ות כל כלו שכבר בע~ה יהי~ ממילא ~צוםלגוי ~

 כדרך שלא שי~רבו ע~~י ז~נו~~ני
 ~~ב~

 וה~ה
 עי~ ל~או~

 אז בגו~ה כש~~וים
 בריבוי שמחהאין

 ~ולדו~
 ~אמר שלוחי~ אח~ ~ה~פ ב~ י~~ח י~רו ו~~רש~~י

 ~שרצהלמ~ה אהר~
 להול~

 וב~יו אש~ו
 למ~רי~

 א~ו הראשונים ~ל
 מצטערי~

 בא וא~ה
 עליהםלהו~יף

 וכ~
 בכל ~ראה

 י~~
 אין בה ~רים י~ראלים שמעט ~במדי~ה

 הגלו~
כ~~

 וישגב הכ~וב הפלא~~ה פי~ וגם ישראלים~ הרבה בה שד~ים במד~נה כמו קשה
 לו ויהי~ ב~ו~י ~רוי יהי~ שלא נצרך וזו משפחות כצאן וישם ואח~כ מעוניאביון

במ~
 אולם הטבע ~דרך שלא ירבו אם לפר~ס

 ב~~ו~
 ~דברי גדולה טובה הוא

 שכ~וב וזו ה~~~ל הק~האר~י
 הרבי~

 לא הגוי
 הגדל~

 אז אם ה~מחה
 בע~

 שהולכים
ב~שך

 ויו~בי~
 צל~~ו~ ב~רץ

 א~ושי עין ל~אות הטבע כדרך שלא או~ם הרבית
לא

 הגדל~
 באל~~ף השמחה

 באמ~
 שעי~ז גדו~ה שמחה היא כי קרינן בוא~~ו לו
 גאול~י~וייקרב



~ ~ ~

 אזכר~
 בדרכיו צדיק טובא החו~~ב הרב לבבי ח~דת חתני נפשי~ ~לי ואשפכה

 מו~~ה במעשיוו~מים
~~~~~ ~~ 

~~ 

 זצ~~ל
 מוסיף הייתי יום בכל ~שר ~ ~~~~

לו
 ~וו~~י~ אש~ דברים אצלו ראי~י פ~יר~ו וקודם באבו ונקטף אהב~

 בדורינו
 לי כתב אשר אחד דיבור בספרי זכר לו להציג אמרתי לזה~יזכו

 י~~צבה~~ח בבח~ו~~
 וז~~ל~ ע~~ י~יני יקוצו אשר~ד

~~~~~~~
 ~על דרב משמי~ א~~רינן ע~ב ~י~ז

 חתיכ~
 ~~ק חלב ספק אחת

 אחת ואכל שו~ן ואחת ~לב אחת חתיכות ובשני תלוי א~ם חייבאינו ~ו~~
 ואינו~הן

 יוד~
 בטעמו ~ח~~ן ור~ זי~א ור~ רבה ~ם ואי~לגו חייב~ אכל מהן איזה

 ~~~ום ס~ל רבהדרב
 די~

 לברר דאפ~ר ~~שום סבר ור~ז קרינן ומצוות למקרא אם
 ~י~~ח בגמ~ ~ם ואמרינן איסו~ו דאיקבע מ~ום ס~~ל ור~~נאיסורו

 די~
 בין נ~~מ

 ש~י כאן דהיו היכיה~עמים
 ~תיכו~

 אכל וישראל הראשונה את ואכל נכרי ובא
 ופסק חייב~ ולר~נ פטור ור~~ז לרבההשניה

 שגגו~ ~~~לכו~ בפ~~~ הרמב~~~
 ~~~ד

 חתיכות ש~י דב~ידהטעם כר~~~
 הו~

 ו~~~ה איסורו~ דאיקבע ~~שום
 הכ~~~

 שבק דלמה
 כרבנן דאתי ו~~~ז לרבהלהו

 ופ~~
 הא ועוד ~~בי דאתי כר~~נ

 רב~
 בתראי הוא

 מ~~זר ~~~~ק הרמב~~ם יליף ~י~י ~קשה ~~ש דהאור ליי~ב ונל~~~ד כבתראי~והל~ה
 ~התורה חזינן ~~א לחומרא ~לוי מאשם ליליף מות~ מה~תדספיקא

 חייב~
 א~ם

 שתי דבעי דטע~וא ל~~~~ד ~ ובשלמא הספק עלתלוי
 ~תיכי~

 ~ו~ום ~וא
איסו~א דאיקב~

 לק~~~
 דאפשר ו~~ום או קרינן ו~וצוות למקרא א~ ~דיש ~~~ום למ~~ד אלא

 ~תי ~ב~י ~וא הכ~וב גזרת רק להחמי~ סברא ~ום ליכא בזה הא אי~ורו~ברר
 מ~וזר כתו~ים שני איכא דב~ומזר ותירץ לחו~רא דספקא מהכא ליליף א~כח~יכות

~~~
~ ~  

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

 משום כאחד הבאים ~תובים ~ני הוי דלא מו~ר מה~ת דספקא השני מפסוקשפיר
 דמאי מידי למשמע ליכא הרא~וןדמפסוק

 חזי~
 מהכא דילפת

 ~אש~ ילי~
 תלוי

כ~~~~
 למילף לי~א לב~ר אפ~ר אי דמ~~ות טעמא דלמ~ד ~~זה נק~ינן עכ~~פ עכ~ד~

 דאיקבע ~עמא ד~~ל ולמאן מותר ~~פקא השני מפסוקרק
 איסור~

 איכא שפיר
 ~הנ~ כנ~~~ רא~ון מפסוקל~ילף

 ק~~י~ לדי~י~ ק~~ יהי~ ~פי~ז
 הא הו~פ~~~ים

 ~~~ל ו~~~כ מלמדין~ ואין כאחד הבאים כ~ו~ים ~ני ס~ק וקהל ספק מ~זרהוי
 המק~הכמ~ש

 דמפםו~ בקידושי~
 ילפינן ה~~י

 דא~
 ~~~ר רובא דאי~א ~י~י

 הרשב~~א ~מ~~ש ודאי בממזרמותר ג~~
 בר~~

 להכ~ר ~ובא ו~סופי דשתוקי יוחסין ע~רה
נינהו

 מדאמרינ~
 כל לגבה אינהו אזלי דאי ב~מ~ שם

 ~~י~ מרוב~ ד~רי~
 וכו~

יעו~ש
 ו~עפי~~

 והנה השני~ מפסוק ילפינן וזה ודאי בממזר מו~רים
 ז~

 נ~~~~ר לא
רק

 למ~~
 יתירה ק~א איכא דלדידי~ איסורא דאיקבע טעמא ד~~~ל

 כנ~~~
 ~~ל

 י~י~ה ק~א ליכא לברר אפשר אי דמ~וות ~עמא דס~לל~נך
 לי~ וא~~~

 ל~י~ף
 ש~יר אתי ~הי~ השתא וא~~כ ודאי במ~~זר מותר ג~כ להכ~ר רובא ד~יכא היכיד~ף

 הר~וב~~~פ~
 בז~ ז~ ~~ותרין ואסופי ו~תוקי דממז~ ב~ו~נה אמרינן ד~א

 ~שתוקי
 מהמשנ~ בה~י~ מוכח וא~~כ ~נ~~ל נינהו לה~שר ר~באו~~ופי

 ד~~~ל כ~~אן
 דאיקב~

~יסור~
 כמ~י~י הרמב~ם ופסק

י~~~~~
 מוכח מהמשנה ד~ם ע~ז ל~קשות

 כ~~~~
 א~~כ

 רב~
 מפרנסין ~~יך ור~~ז

~שנ~
 יש או~ם זו

 ~ייש~
 בטוב

 ה~ דהנ~
 ~~שר לרובא מיוחד קרא דב~ינן

~רו~~



 יס~י~א ל~~ד רק הוא ל~סולורובא
 ~~ה~~

 ל~ולא
 ויל~י~~

 ~~~ר לי~
~~~ 

~י~א ו~~
 ל~י~

 לי~א ה~י א~רת אי דהא ליה ~רא ~רי רוב ד~ם
 ~~יל~

 ~י~י ~י~י~
ל~ל

 ~~וב~ התור~
 דלא לחו~רא ~ה~ת דס~יקא ל~~ד אבל

 י~~~~~
 ~~ום ~~~זר

 אי~ור ו~שו~ה ה~תוב ~תיר~ם ~~
 ז~

 איסור~ן ~~ל
 ~~~ שבתור~

 ~רא ~חד
 ס~יקא דהא ורובא~ס~יקא ~~~י~~

 ג~~
 ~שום ~רי ו~~א התורה ~~ל אסור

 דבעי~~
 ~~~ר

ודאי
 ו~ה~

 ו~~ו וד~י
~~ 

 רוב ~רי
 ד~~~

 ודאי ~וקרי לא
 ~~~ ה~~ור~י~ ~~~~

~ב~~
 ולא ו~ו~ ודאי בע~ירי ו~ דף

 ~רי~
 ~י~~ד ק~א לדידי~

 וה~~~~קי~ ~ר~ ~~~~ לר~~
 דרבא ~~ו~יח ~תב ~~ד ש~~א ש~ע~תא בשב

 ס~יק~ ~~~
 ~ה~ת

 ~~ות~~ ~~~~תא ~י~י ור~ ~אביי הר~ב~ם ו~~ק ד~~ולא סוברים שי~י ור~ואביי ~~~ר~
 וא~~שםי

 א~ש השתא
 דרב~

 ס~יקא דס~ל ל~י~תי~
 ~א~~ ל~~~ר~ ~ה~~

 ~~יר
 הר~ב~ם אבל ה~~ל~ ~ל~דידי~ ~רי~ ו~ ה~~~~ ~י~ ~~ה ולא ב~~זר ~רי ורובא ~~~יקא קרא ~חד לי~אית

 דס~~
 דס~קא ס~ק ~~~זר דיל~י~ן

 ~ו~~ ~ה~
וא~~

 לרובא ~יוחד קרא ~ריך
 ל~~

 ל~סוק הו~רח
 ~~א~

 ~י~ורא~ איק~ע ד~עי
 יתירה קרא אי~אדלדידי~

~~~~ 
 ט~~י ד~אי~ך

 לי~~
 קרא

 ~~~~י יתיר~

~~~~~

 אור
 ציו~ ע~ חד~

 בה ש~ים ~י ה~ ~אם הארץ ב~לוהי~ ~~י~ י~~ בז~~י~ י~ל לאורו~ ~~רה ~ל~ו ו~ז~ה תאיר
 י~רת~

 וי~ועו
 ~~ יות~ וה~~ישי~

ו~~~~דרי~
 ר~ א~ל ~ם ~ל ~~י~י ר~ל ~~ר קי~א

 יוח~~
 ל~ריי~ו ~יחא ~א

 וצ~ב ~ח~ ~ל שלישי ~~י~ א~א ~~י~הא ד~~ר~
 ~ל~ו~

 א~י~
 דהול~~

 ~ל אלא
 ו~~ ~~

 יהי~ לא ישראל שאם ~ירש ~ורו ב~ם דר~~י~~~
 ~~י~

 ~ל ~ל
 או~~עו~~ידי ~~רי~ י~י~ ~עול~

 השלי~ ~שלי~י~
 ~רו~ין יהי~ ישראל ואם

 ית~ע~ ~~~י~
 ~ר~~י ~~ת

~ירש
 שישרא~

 ית~יי~ו
 ש~~ ~ול~

 ~~א ל~ם ~שלי~י ~ם הוא ל~ח ~שלישי
 י~או~~~~ו ~ר~~~

 י~רא~
 ~ו ~~ בת~~ו~א זה ו~עין

 ~ו~
 ב~ ~ות

 אי~
 א~א ~לי~ית

 ~י~עי~ ~א~רי~ראל

 י~~~

 והי~
 י~רא~

 ~לי~י~
 ו~~

 ~י ~~ ~~~~ים ב~~חו~א
 ~~י~

ב~
 י~ר~ל ~ל~ בה יותר וה~לי~ית ב~~ים ר~ויות ~תי האו~רים אלו י~רתו

 ד~א אבות~ ג~ ב~י עו~ם ~ל~~~י~יתו ~~~
 באר~~ ~תי~בי~ ~~~י~

 אלא
 ב~או~~

 ~לי~ית
 השלישית עזרא~ ~אולת ~~י~ ~~רי~~ ~אולת רא~ו~ה~אולה

 ו~~~י ה~ס~י ל~ אי~
בז~רי~

 ששלי~ ~יר~
 ~תו~ות ה~בואות וה~ה ית~יירו ~אוה~ע

 ב~ר~
 ב~~י~י

 ~~~ ~או~~
 ו~~

 של בת~ הי~
 ~~רי~

 ~ל ש~י~י י~י~ יז~ו ~ם ~אן ו~ן בבל של וב~~
 ר~ וז~ש ~ם ~ל ~לי~י יהי~ אז יז~ו לאאם אב~ ~~

 יו~~~
 ~לי~י א~י~

 ש~
 ד~יי~ו ~ח

~א~~ר
 ל~ר~

 ~א~ו ~זו יז~ו~ אם דהיי~ו ~ח של שלישי ~ן גם
 ~~ של שלי~י ~י~אר ל~ורו ב~הרה~ל~ו ו~~~~ ~ת~ל~י~

 ב~בי ~לם ~לב ~ולם וי~ובו

~
~ 

 אוד~ הס~ר~ ~בית~~~~~
 ל~רים ~שבח העבר~ על

 ~ע~ר~
 ~~~ו~ת ~~זור~ ~ליו יד~~~ו ~~שר~ ~~ו יעיר אשחיר~ ~עתיד ועל~~~ אז~יר~ ~~ם וחסד

 ~ר~
 ל~ראובוקר~

 ~~רי ~~~י~ תו~~ דבר~ ע~י אקח ~~חר~ יב~ע ואור דרור~ ל~בוי~

~~~~~~~~ 
~~~ 

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


