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~~~~~~
 ואת ה~~וים ~ת א~קים ברא

האר~
 י~ר~ל בש~יל כרש"י

~קר~ו
 רא~י~

 ~~~~ה וב~~יל
 חכניה ראשית ראשית יש עוד יבראשית שנ~~~~

 אל~ים הי ומגן שמש כ~יי כי ה'י~את
 הויי שם הרח~ים לאור ל~וא א~א כיהיינו
 ~ימצום ~~יאלא

~~ 
 כי ~ט~ם א~קים

 א~כ א~~ הואה~י"ת
 אי~

 יכול
 ממנולקבל הא~~

 א~
 לי ו~ו~י לדודי אני כתיי

 עו~ה שהאדם~ו
 למ~~

 ~ת~ורר כך
 נת~ורר כ"כ אזי מה~י~ת יראוכשהאדם ל~~ל~

 עצ~ו ש~~ות יודע האדם א~ כיל~ע~ה

ויר~
 ראוי שאינו ~מיד

 לק~~
 אזי ~ה~י"ת

 ו~י~ז כביכול צי~צום ~~~ה צ~עוררכ"כ
 לקבלראוי

 מהשי~~
 הוא כ~האדם א~ל

 לומד הוא כי ב~~~ו ו~דמה~גדלות
 ~~~ל~ביו~~~~ל

 ש~~
 היא

 ונה~~
 כי הוא

 עי~ככי
 למעלה ני~י~ לו ~אין ~~~~

 לקבליכול ו~~
 ~יא"~

 וה~ י ב~ה
 הדב~י' בכל

 דלת~א א~~רותא בליא"א
 ו~ברי~

ה~ול~
 הי' לא

 אתעד~"~
 ~י~א אך

 ש~~י~~ב~~~י~
 רואה

 ~ו~
 ב~וח~בי מע~ה

 יקבלו שי~~~לתחלה
 ~~הו ה~ורה א~

 ו~~~יל ראשית שנק~או י~~אל~שביל

 שנק~~~י~~
 ר~~י~
 י

 ולכ~
 כתי' ~תתלה

 בראב~~שית
 ~~ ~לקי~

 ת~~ים
 כי ~ל~~

 ב~חיי להיות ~יו~רחבתחלה
 ע~~ אלקי~

ני~~~ו~
 כ~יי ואח"כ

 עשו~ ~יו~
 אלקים ה'

אר~
 כי י וש~ים

 ש~~
 א~קים הי ומגן

כ~~ל

~ ~
 י

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~
 השמים א~ אלקים ברא

 וא~

הא~
 ישראל ~שביל ~~ש~י י

~~~ו
 ר~שי~

 ~' ~רה ו~שביל
 ראשי~

 ~ימר אני י~ר~י
 ב~~י~

 ובשביל הת~ה
 את הקב~ה ~רא ראשית ~~יי~ראל

 אי~א יהעולם
 בר~~י~

~~ 
 ~~~י~

 ות~גו~ו
 חכמה ר~שית כתי' ~יבחכ~~א

 יר~
'~ 

הייצו
 ח~~ שי~

 ותכ~ה עילאה
~~~ 

~~~
 כדכ~יב ענוה נקי לתתא

 ~קי ~א לעילא ומתתא ה~ י~~תענוה עק~

יר~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

י~
 במי רק ~וא ~~וה ~י ה'

 ש~~
~~

 ~ק' ~הו~~ירו א"~ ומד~ א~ ~~~יל מ~ירו
 ~י ~ל י ענו~

~חבי~ו דו~ ש~~
 ו~דמ~

 אין לו
 ז~

 כתי~ ע"כ ענוה

במש~
 ~אדם מכל ~יו

~ 
 מכל ג~ל ~'

 נקרא זה לכ~ו~א עצמו מד~ה והי'אדם
 מו~א שאתה במקום ב~ירש"י וגם~נוהי
 שם~דו~תו

 את~
 ~וא כי ענוו~נו~ו מ~א

 ~וה~ו ד~רי כל ומחי' על~ין כלברא
 ו~~

יחב~
 ראשית שנקראת ה~ורה ~שביל

 ~נקר~ו י~ראלובשביל
 ראשי~

 כל ~רא
 היי~ו ~~למין

 הו~
 ~צ~וו ומצמצם מל~וש היי

כביכול
 בהתור~

 וברא
 ב~

 ונחן ~עו~ם ~ת
 וזה ~נוה נקרא זה ול~~ולם אדם לכלחיות

~ אלקים בראב~שית  
~~~~ 

 ב~ימ~א
 ~צמ~ם הי' ה~~ל ר~~ית ב' ~~~וה~ע~
 וברא כביכול~מו

 וכ~כ ה~ולם כל א~

 ה~~~~רי~
 לראות היינו ~~ם את לירא

 ~~~ב~לו~
 מ~שם ~וא חיותו שכל ול~בין

 ~זה ~ו~ו ל~בוד כ~י לוש~~ן
 ה~ו~

 ולירא

 שאו כדכחיב יח~'~ו
וראו עי~~ ~~

~ ~  ~  בר~~~ ו~~ 
 ב'

 בי~יינו ~~~
 שב~~ ~~ ~כמ~~

 ~רא
~  ~~ו את ~~כין ~~דם ו~~יך ~עולם~ת 

 ~לידע השם את~עבוד
~~~~ 

 י~'
 כל כמאמרלו י~~~~

 ~ב~
 ל~~ר

 ~ ~~יי~~
 י

היינו
 שהשי~~

 ל~ש~יע כ~יכול ~מו מצמצם
 אל~י~~ ברא בראשית וז~ולו

 ש~~י~ת היינו
 לכולם חיות להש~יע ~מומצמצם

 או~ר ~מקרא אין ~ירש~י ~~~~~~~
 ~~~יל דרשניא~א

 התור~
~נקרא~

 ~קראו ישראל וב~ביל ראשית

ראשי~
 ואמר ~בואחו

 ~לל"~ הר~
 שרש~י

 רמזה~'
 ב~~

 י~יי ש~א ברביםי ה~ורש על
 רק ~תרת פני~ ~שוםכוו~ו

 לש~
 כב~ד

החו~~
 ה' חורת ל~~ם ישראל ובש~יל

 א~א ~~ר הזה ~מקרא אין שאמרו~ו
 רק תדרשנו ~לא ~דורש להאדםדרש~י
~ביל

 ה~ור~
 ל~ו~ה ולא י~~אל ובש~יל
 יא~רת

~~~

 ~י' ח~ים צדיק איש ~ח ~ח תולדות
 י ~ח הת~לך ~אלקים את~דורותיו

 ~ולדותיהם~ר~~י
 ש~

 צדיקים
 י מ~~

ה~ין
~  

 ~שםאזיבמעשיי את ~עובד ~~דיק
 ל~ם ממשיך שלו~בים

 וי~רשו ~גרש כים ורשעים כתיב א~רא~י ומ~ו~~ ש~
~ימיו

 ו~ ר~
 מחמת הר~~ים הי~ו

~וד~~
 אין ~~~תם א~ר ~תי בכל

 מ~ו~ל~
 זה ל~מת וזה כלל

 ~קי~ ~ש~

 שכל~יי~ו
~ 

 עדי~ן ו~וא ה~~ל ש~~ד
בהמדות

 א~
 ~כ ל~ם

~~~ 
 שהוא כ~ז כי

 לו איןב~מדות
 ~ו~

 ~~ל כלל
 כ~ו ~~א~צ~יק

 מ~ע~~
 ~א

~~מדות ל~~
 ז~

 ב~ו אפשר ~~~ק
 ל~ו~

 לו

 ת~~ ~~ ו~מנו~
 ~צדיק ~יי~ו ~ח נח

 להיות בכחו~~ל
~ ~ ~  ~וא ~ח י 

מלשון
 מ~ו~

 ~~ אך
 אינו או~ר אנ~ ~~יק

 ~~ ר~ מה~י"~מ~~
 ~ם

 וו~
 אלה

תו~דו~



~ ~ ~

~  ~~~~~~~~~ ~י~~~~
 ~ב~ש אינו הנ~ל הנדיק היינו נח~ולדות

כ~~
 חנם מתנת

 ~ו~ נ~
 וזה מנוחה לשון

 וזה השי~ת בעבודת ל~תנהג יכולה~דיק
 בגימ~י אלקים י נח ה~הלך האלקיםאת

 מת~הג הנ~ל שהצדיק הענין אךה~בע

~ה~ב~
 וזה ר~וים אי~ם שהדור מחמת הוא
 היינו ~ח התהלך האל~ים אתבדור~יו
 הדורמחמת

 כדכ~י~
 אברם אל ה' ויאמר

~תהל~
 הי ~~חיי תמים והיי ל~ני

 ש~
~~~

 ~טבע

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

~~~
 אומ~ אצי

 השי~~ נ~ן ש~ת
 ליש~אל

 ישראל עו~יןור~ח
 להשי~~

 וכשחל
 להשי~ת ~ווים הם ישראל אז בשבתר~ח

 אחד ושמו אחד הי ה~אואו

~~~
 נח נח תולדות

 אי~
 תמים צדיק

 הא~ים את בדורתי'היי
 לפני ה~הלך כתי' בא~רהם ז"ל ו~רש"ינח התה~

 היי שלא תמיםוהי'
 צרי~

 לת~כו ~עד
 נח התהלך האלקים את כתי' בנחאבל
 דורשין יש ~דורתיי וכו' ~עד צריך~הי'
 צדיק ~יה בדורותי'לשבח

 וא~
 בדורו הי'

~ל
 א~~

 דורשין ויש יותר צדיק הי' ~ה
 נשברה רוח אלקים זבחי כתיי וכו'לגצאי
 נקרא אימ~י אומראני

 ת~י~
 זבחי כ~הוא

 בא~ת ~שבר כשהלב צ~~רה ~וחאלקים
~י~דע

 ש~לו~
 נקי ואז השי~ת יגדלות עצמו

 קו~"ה אני אומר~מים
 ~שת~ו~

 במאנין
~תבירין  

 כשל~
 א~קים זב~י נ~~ר אדם

~~
 ונקי מהשי~ת ל~בל כלי נעשה צשברה

 לב~י' לבוא א~~ר איך או~ר אני ~קתמים
 יראה ע~י נשברה רוח ~לקיםזבחי

 עילאה יראה יש יראה ו~ת יראהאי~ ר~

~י~
 רק ~לפניו שיראו ~שה והאל~י ~~י'

 יראה מק~ם לו יששכל ~~ יש כש~~ם אופנים כמה ~"כ ישבזה
 מהשי~~

 מ~~
 א~ בק~~ו נ~בר ולבו מעניששהשי~ת
וה~לקי~

 השי~ת י מ~פני' שיראו ע~ה
 שי~כורםיבות מ~~~

 ה~ד~
 בקרבו~ לבבו וישבר

ו~הו
 שאית~

 ל~ב~ זוטרתא מילתא יראה
 ענו משה והאיש כ~י' במשה כימ~ה

 לבבו ~עצמו הי' מ~ה וכו~ ה~דםמכל מא~
 הי~ ולכן מכל ש~ל עצמו אצל והייבקרבו ~~

 מש~ ~גבי זו~רתא מיל~איראה
 הי~ ולא

צרי~
 נש~ר ~בו יהי' שעי"ז ליראה לבוא
 ענו משה והאיש כתי' משה אצל כיבקרבו
 יראה שהיא ענוה בחיי לו והיימאד

 שח~ו לא משה לגבי זוטרתא מילתאיראה וזה~
 משם ~איש ~היי מחמת רק ק~ן דבריראה
 נש~ר לבו בעצמו והיי מאדעניו

 אצל א~א ~ ~~~יי זוטר~א מילתא יראההי' באמ~
 והיי וא~ר ע~ר ואנכי כתייאברהם

 צשבר לבו והי' מאד שכל עצ~ואצל ג~~
 הי'ולא בא~~

 נר~~
 יראה לבחי' מקודם ~בוא

 התהלכו אשר אלקים אברהם אצל כתייולכן
 אברהם כי אני אומר כי לפני'אבותי

 שהשי"ת מה נק' שזה ~לקים בחי'לפני הל~
 נש~ר לבו ויהי' ליראה ש~וא ~~ות~םבב

ו~ברהם



וא~רהם
 למעל~ הל~

 ווהו י זו מבחיי
 נח אצל אבל לפני' אבותי הת~לכו~שר ה~~~

 אני אומר כי נח ה~ה~ך ~א~ים אתכתיי
 היי ולא גדול בש~לות היי ~ח של~דור
 ויהיי מהם שפל עצמו אצל ~יהיי או~ןבשום
 את להיות צריך היי ולכן בעצמו נשברלבו

 שהיי ז~ל ש~ר~~י כמו נח ה~הלךה~לקי~

~~י~
 לבחיי ל~וא צריך שהי' לתמכו םעד

 לפני התהלך כ~יי באברהם אבליר~ה
 לבוא צריך הי' שלא ם~ד צריך היישלא
 ב~מת נשבר עצמו אצל והי' יראה~בחי'
וזהו

 וי~
 דורשין ויש לשבח אותו דורשין

 בדורו היי אלו אבל צדיק היי בדורותיול~נאי

ש~
 אומר כי לכלום נחשב הי' ~א א~~~~

 ש~ל דור שהי~ בדורו~יי שהיי מח~~תא~י

~~~
 ה~~לך האלקים א~ להיות מוכרח היי

~~
 הי' אלו אבל

 בדור~
 לא אברהם של

 היי ולא לכלום נחשבהי'
 ויש י בקרבו נשבר לבו בע~מו~יי ~ ~ם ~~~ ~ו~~

 ש~ל דור כשהיי צדיק הי' בדורו~יילשב~ דור~~
 ז~חי בחי' היי הואכזה

 צשברה רוח אלקי~
 היי אלו תמים צדיקוהיי

 ~ד~~~
 היי י~ר צדיק הי~ כזה ~פל דור היישלא ~א~~~ ~ל

 אלה וזהו אברהם כמו צדיק בוודאיצח

תולדו~
 נח

 נ~
 ~דורותי' היי תמים צדיק איש

 ~ת כי ~ ~מי~ גיוועזין ער איז ווחםפאר
 מ~שי"ת יר~ה לו שהיי נח התהלךהאלקים
 אלקים זבחי בבחי'והי'

 רו~
 עי~ז נשברה

 בכלל אומר אני תמים~היי
 שכ~

 ~דם
מישר~ל

 צרי~
 כי ב~רבו נשבר לבו שיהיי

הכל~
 כש~אדם

 ~דמ~
 ~מים ~~וא עצמו

 ולומ~ומת~ל~
 הוא ~ז

 ~ע~
 וכ~מת~לל מום

 ובחי בחי' והוא ~צמו ש~~ות ויודעולומד
 להיות יכול נשברה רוחאלקים

 ~מ~~

 מארצ~ ל~~~
 וממו~ד~ך

 ~אר~ א~
 א~ר

 ש~ום בקש וע~ט ~ו"מ כ~י'אראך
 כ~יל ו~ב בימי~ו חכם לב כתייור~כ~ו
 מצד כיב~מ~לו

 היצ~
 לשורש הלב ~ו~ך

~קדושה
 לע~ו~

 כרצון טוב רק יכ~~ו בכל
 היצה~ר ימנד~י

 מוש~
 לכל ר~ל הלב

 בכ~ד ~אדם כל יראה ועכ~פ~גשמיות
 כמש"כ יכו~ו בכל הגשמיות מן~מנוע

בש~~
 כח לו ~יהיי רק זה דבר לעשות

 ולקיים ולהת~לל ב~ורה ~~וק י~ילעבוד~ו
 מצותרק

 השי~~
 גשמיות מכ"ד םו"מ וזהו

 רק וממותרות~בו
 ~~ ו~~~

 ובזה הדרך

 ביניהם שלום להיות יוכל ורדפהו שלוםבקש
 האדם י~יי לבדו הלחם על לא כתייוע~ז
 להוניא ~~~ם יחי' ה' ~י מוצא כל ~ל~י
 ב~ו~"פ קדושים דיבורים זה בכח ה'לפני
 לך וזהו הי ~י מו~א עלוזה

 מארציות הדברים בכל ~צמו~ימ~ע מאר~~ ~~
 ו~יל~

בדר~
 הממוצע

 שיל~
 כנ~ל השי~ת שצוה ~ו

 עושה כי ולטובתך להצאתך ז"ל שפרש~יווהו
 כרצוןזה

 הבוי~~~
 ~כמה לבוא ויוכל

 ו~ההעליונה

 האר~ נ~
 חכמה אראך אשר

 יותר מדרי~ה שיש הגםהעליונה
 משום ~יות לקבל ~לא היי~ומזה העליוצ~
~~י דב~



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  האדם י~י ה' פי מוצא כמאה"כ ל~דו ~ה' חיות ~בל ~ק~ש~י
~ 

 יראה עכ"פ
 כי האדם יחי' לבדו הלחם עללא

~ ~ 
 : הנ"ל בדרך לילך ה~דם

 ~~י~~ ~ג~ ~~~~~~~~

~~~~
 יושב והוא ממרא באלוני ה' אליו
 כחום האוהל~תח

 היו~
 אומר אני

 הוא הענין תמיד ~גדי ~' שויתיכ~יב
 ולב לימינו תכם לב אלקים עשה ~לע"זכי

 מחבירו הג~ול כל כמארז"ל לשמאלוכםיל
 יצרו יום בכל איתא גם ממנו גדוליצרו
 ~כל ע~יו מ~גבר אדםשל

 ו~
 עשה זה

 תענוג אינו תמידי תענוג כי ~בההשי"ת
 היצר מלחמת לאדם שיהיי השי"ת עשהע"כ

 לצגדי ה' שויתי לזה והעצה ית'לעבודתו
 ולהאמין בהנגד הנ"ל תמיד לשום היינותמיד
 השגה על כי שלו מהשגה יותר באמתבה'
 ה' אמונת על אבל להתגבר היצריוכל
 להתגבר יכול אינו ע"ז מהשגה יותרבאמת
 כשאדם היינו תמיד לנגדי הי שויתייזה
 הענה אזי עליו מתגבר כשהיצר בהנגדהוא
 והוא מכה"כ כי ולהאמין בהנגד הילשום
 מהשגה למעלה שהוא הרחמים שם הויישם
 אני כלל שציטה שום להיצר אין~שם
 יכול אז מרע זםור כן עושה כשאדםאומר
 ול~םוק בכל הי לעבוד טוב ועשהלהיות
 קוב"ה כי בהשי"ת עצמו ולקשרבתורה
 חד המנות וגם אינון חד וישראלואורייתא
 אשר המ~ם ~ל כ~תיב השי"ת עםאינון
 וברכתיך אליך אבוא שמי אתאזכיר
 בגווי' שכינתיי דאשרי אתר בכלותרגו~ו
 לוותךאיתי

 ואברכי~
 ו~יתא

 בזו~~
 ~מי

ע~
 רמ"ח ו~ה עם זכרי שש"ה י"ה

 הויי שם עם ונאחזין מצותהתרי~ג וה~
 וזהוהרחמים ש~

 וע"~
 ול~וק לה' לע~וד

 ובמצות~תורה
 ~וש~ ל~עמי~ ו~

 אדם
 להשי"ת מתשבתו אך מלומדה אנשים~צות

 היינו למעשה מצרפה הקב"ה טובהמחשבה
 גם ומזכך מצרף הקב"ה טובה מחשבהע~י

 יוכל ~ע"ט םו"מ וכשאדםהמעשה
 באלו~י הי אליו וירא וזהו אלקותלה~גלות לבו~

 הייתם ממרים בבחי' הוא כשאדםממרא
 לשום עליו מתגבר שהיצר היינו היעם

 לה' ולעבוד עליו להתגבר יכול ואז~הנגד ~
 הרע מברר כשאדם יותר טוב הואובאמת
 וירא וזהו ית' לעבודתו הטוב ממנוולוקח
 כשאדם אומר אני ממרא באלזני ה'אליו
 ולהאמין לב ליתן צריך בהתלהבות ה'עובד
 שנתן מהשי"ת לו בא שההתלהבותולהבין
 יושב והוא וזהו מאומה פעל לא והואלו

 התלהבות שכל היינו היום כחום האוהלפתח
 עדיין שהוא להבין בלבו להתבונןצריך
 עדיין התחיל ולא לה' השער וזהובפתח
 ואהבה יראה בהמדות לה' לעבודכלל
 והת"ת והגבורה הגדולה י ה~ לך כיולידע
 כשאדםכי

 םו~
 ידו ו~על ש~חו

 ממדריגתו נופל הוא אזעבודתו ~~
כ~מבין אב~

 ~~ו~
 שיוכל לו עוזר יתי הוא ~השם

 אותול~בוד
 ית~~

 ~ ו~אה בא~בה
מ~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~
~~~~

 החומר ב~כלית גם א~"ר ב~י'
 אלוקותו ה~~~ות מה' שהכלרחה

 יושב והוא תמיד~ לנגדי ה' שויתיית'
 כדכ~יב הייצו ~יום כחום האוהל~~ח
 ~טהר הבא ו~יתא צדק ש~רי לי~~ח~
 עליו מקבל כשאדם היינו אותומםייעין
 יכ~ל עי~ז~ומ~ש

 ל~~ו~
 לה'

 עליו ננבים אנשים שלשה והנה ויראוז~ו ה~דו~ בכ~
 העולם קיים ~הם קווים ~הג~היינו

 זיי~ןשיש אע~~
 מדו~

 הוא העיקר אבל ו~ענ~ים
 הגיהוא

 קווי~
 ויראה אהבה

 ו~~~
 ובאם

 יכול עומ"ש ע"ע מקבל~א~ם
 להיו~

 לו

 רק היא אך אל~קו~~~גלו~
 ב~ו~"~

 וע"י
 בכל גם ממרא באלוני ה~ אליו ויראהמילה
 לו הי' גשמייםדברים

 ה~גלו~
 ~ אל~זת

~~~

 עלאה ~יראה כי י אלקים לי ע~ה
 צו~ל עונש ומיראת שמחהצמ~ך

 י ח~ו שחירהל~רה
 ~ י~

 צמשכין ~~~
~ז'

 ~ויו~
 ~י~ים כ~ח וכנ~דם

~זיי~ן נמ~~ י~~
 מדו~

 י"ד ב~~~א וזלע~ז הקדושים

להי~~
 ב~ובה הי' יצחק של ימיו כל ול~ן ח~ו

~הו~
 מן ~מעלה הי'

 המדו~
 יצחק כי

 הי' יעקב של ימיו ורוב הוית חי~גימ~רא
 בתוך ~י' כיבצער

 המדו~
 בגי' יעקב כי

~י
 הוי~

 בזוה"ק כתב בשמ~ה שהיי ב~ת רק
 ל~י י~ראל ~~ו~הי~

 להורו~ רא~
 שהוא

 רא~ונו~ ג~ ש~וא המדות מןלמעל~
 י

~~~~

 נגלה ~ירש~י ממ~א בא~וני ~י אציו
 א~~ בגיי ~~~א ב~לקוא~יו

 זיין אין ~~לותו רואהכשאדם
 כשאדם ממרא באלוני ה' אליווירא וז~~ השכי~~ להשרא~ אכלי ווערין ערקאן ~י~~יקיי~
 ~כול ~וא ישפלו~ו רוא~

 להע~~
 להת~לוי כלי ע~~ו

 ~ה~כינה

~~~~
 ה~ ~ויתי כ~יב ממרא ~אלוני אליו
 א~י' כי אני אומר תמיד~~נגדי

 ועוצשים אדם על י~ורים ח~ובא
 לטובתו הוא שהכל ולהאמין רחמים ב~הלח~ש צרי~

כמ"~
 ~י כי לטובה זו ~ם איש צחום
 ~שובי לידי ו~א נש~ר אדם של ל~וי~ורים
 שהאדםוכדרך

 מתנה~
 הקב"ה כן

 רחמים ע~ע האדם וממשיךעמו מ~נ~~
 נ~ש~

 ~יי
 ~גדי ה~ שוי~י וזה הרחמים שםב~ה
 לידי בא דין בחי' התנגדות ע"י א~י'ת~יד
 כצ~~ו עזר לו אעשה ~יי וזהו הרחמים~ם

שאפי'
 ~~נגדו~ ב~ו~

 ~לו
 ב~~

 ~~~ לו
 ~~דו בבחיי להשי"ת לעבוד ה~דםשצריך
 ~אווה דבר בכל ולה~~כל היצה"רשהוא

 ממנו ולהשליך אותו ~מחיי ~~ר~~נימוח

החיצונו~
 כמו מהקדושה כ"ד כי

 ילכו נדיקים י וזהו כולם ~ת מחי'ואתה שאה~~
 עובדים שהצדיקים בם יכשלו ו~ושעיםבם

 השי"~א~
 ה~נגדות בבחי' אוכצים בכל

 באלוני ה' אליוי ויראוזהו
 ממר~

 מ~~~ן

 היית~מ~רי~
 ~' עם

 רצ~
 בכל אפיי לומר

 ~נו~ה עוה"ו~ברי
 לעני~

 ר~
 ~וה ~ם

 רא~
והבי~

 ודבק אותו ~מחי' בבחי' אא~~ה
~~ע

 לצ~וד~
 שבתוכה ה~נימיות

 ~ו~מ וז~ו ה~יצונותמ~נה והשלי~
 ו~~~

ו~~ת



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ידוע ה~מת ארב~י ~~רית שרה
 ~יים קרוים ~מיתתם הצדיקיםכי
 ב~~~ו י~וד ~כל י~ודות מד' צבצה~האדם
 ~~וח רוח גבה ה~ש מיםוד כ~ם רק~~א

תאוו~
 וכולם מע~ר עצבות ממים

 ה~
 רע

 האחרת למדה ה~כיית הוא מדה וכללאדם
 כשאדם אבל מתים קרוים הרשעיםלכן

מדב~
 המשל כתי~ ובהשי"ת להשי~ת ~מו

 הוא וזאת ~מרומיו ~לום עושה עמוופחד
 ובזה י~ודות הד' בין א~יתי~ת~~רוח
 רוח הוא רוח ~גד האדם אצלנ~~ים

~מוכה
 ~~י~ ומי~ א~ כנג~

 וגילו
 ו~מת~זהו בר~ד~

 בק~י~ ש~~
 נו א~~ע

 ע"י הייצו חברון הוא י~ודות הדישמ~י~ין
~הוא

 מח~
 באים ועי"ז כ~~ל לה~י"ת א~ע

לז~
 כי עומ~ש לקבל יראה הוא ה~יקר

 בו יבואו צדי~ים לה' ה~ער זה נ~ראיראה
 ~י~י' בא ז~ן ואברהי וזהו ~שלה בכלומלכותו
 ב~ בכל א~רהם את ~ך והי ע"י על~יןביומין
 היראה ז~ו שמה ובכל לאברהםהיי

 וזהו ב~ן בגיי~כ~ל ועומ~~
 כל מלא משלה בכל~לכותו העו~ ז~ ש~ ה~~

 האר~
 : כבודו

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

 ת~~דו~~~~
 י~חק

~ 
 א~רהם אברהם

 אתהוליד
 יצח~

 כתיב אומר אני
 הוא העצין ורד~הו שלום בקש וע~ט~ו~מ
 שמתאווה רעות במדות צולד הא~םכי

 לתאוותחמיד
 רעו~

 זרה אהבה הייצו
 מדות ושאר ז~הויראה

 רע~
 האדם וצריך

 הייצו הי לע~ודת הרעות המדותלהפוך
 את לאהבה זרהמאה~ה

~ 
 ~ו~מ וזהו

וע~ט
 להשלי~

 האהבה אותה וליקח הרע
 ית' לעבודתו מדר~עיושאר

 וצרי~
 לדעת

 הבו~"ה מחיות חיותם מהעולםשב~ד
המו~~ר

 בכ"~
~~ 

 מום~ר רעות ~המדות
 עצמו ולהרחיק ה'יחיות

 ~ה~
 בדבר

 ~ך קדש א~רו י ל~ש~~ו מוכרח~האד~
ב~ותר

~ 
 י

 וצרי~
 לעשותו

~~ 
 ית' למעצו

 וראו עיציכם מרום ~או הכ~ שאמרוזהו
 הגי נ~ראים אלה אלה ברא~י

 וזהו ~ ~וי~

קיו~
 על כי העולם

~ 
 ה~ולם ד~רים

 זה הייצו גמ"ח ועל הע~ודה ו~ל התורהעל עו~~

~עול~
 ~~חיי שהוא

~~~~~ 
 וצרי~ י ה~בע בגיי

 ל~אות לב ליתן~אדם
 חיו~ ש~

 הי
 וליד~

ש~קיו~
 ולעבוד יתי מ~יות הוא בכ~ד

 מרום שאו וזהו י להשי"תהדברים ~~
 כשיש הייצו אלה ~ אלה ברא מיוראו עיציכ~

 ושאר זרה אה~הלאדם
 מדו~

 צריך רעות
 צדקה ולתת ~~ח ל~הוב הי לאהבתלה~כם
 באו~ן רק שי~גבר א"א אכן מדותושאר
 כדאי~א הה~כיות מדה מ~ודםשיאחז
 יצה~ר ~ל היצ~ט אדם ירגיזלעולם
 שיהיי ~ודם לראות~ייצו

~ 
 אלקים יראת

 הי ~ת לע~וד יוכל ואח~כ מהשי~תלירא
 להאדם כשיש ו~ן י הי בא~בת הי~ובמדתו
מדת

 הכ~
 ורציחה

 צרי~
 לה~ביר

 לאהוב מ~~םהאהבה ~ד~
~ 

 ואח"כ ה~
~אחו~ יוכ~



 בירא~ היי~ ~ במדתו~א~ז
 ~דבקי אלקים

 וזהו ית'בו
 םו~~

 וע"ט
 ב~

 ורדפהו ~ום
 ~~מו כ~מרחיקהי~ו

 מהר~
 ש~דות

 ויר~ה ~~בהועו~ה
 א~

 נקי או להשי"ת
 ה~~ברות ע"י ~י ורד~הו ~לוםבקש

 תולדות אלה וזהו ורח~יםי ~לוםנעשה חו"~
 האמוי ו~שו יעקב פרש"י אברהם בןינחק
 ~אה~ה הי את עובד כשהאדם היינובפ'
 איש ויעקב רחמים נעשה חו~גבה~~ברות א~ ושמאלי ימין ומ~בר כנ~לויראה
 אבל י ~שלם אדם ונקי אוהלים יושב~ם
 רק אוחז האדםאם

 בהר~
 ליתן שבמדות

חיו~
 כי עשו בחי' נקי אז ר~ל בהק~י~ות

 הי א~ים אל וזהו י אלק~ם עשהזלעמ~ז
 ויקראדבר

 אר~
 כן ~י

 ~קראי~
 י ~~בות

וה~
 המרכבה

 להשי~~
 אלה כדכ~יי

~ש~ים ~ול~ו~
 והאר~

 בהבראםי ~קרי אל בהבראם
 ~עולם ברא ~השי"ת היינו י באברהםאלא

 א~רתי כדכתייבמדה"ח
 עו~

 י~~ה ח~ד

א~
 העולם שיתנהג א~א כי רואה שהקב"ה

ר~
 העוה"~ כי י במדה"ח

 ב~חירה מ~נהג
 מדח מדה"ד עמו ושיתף ועונש~ שכרלהיות

~~~~~~י~~~  ה~יצו א~ים ברא ~ר~ית וזהוי~~ק
 התורה בשביל נברא ~עולם כי יצימנום
 ו~כד~ י ראש~ת ש~קראים ישראלובשב~ל

להיו~
 שכר

 ~ו~רח הי' י ועונ~
 וזהובח~ד ~דה~~ לשת~

 תולדות אל~
 יצח~

 בן
 ~הי~ ~היי~ו יצ~~י את הולידאברהם אברה~
 ~ר~

להשת~~
 מדת

 יצ~
 ~ול~ה בה ואין למעלה לעלות אששל טב~ כי חםד במדת

 בו ואין נמוך למ~ום לירד ~מיםוטבע

צימצו~
 ~ להול~ה צריך ~יי העולם אבל

 ע"כ להצימצוםוגם
 ~ק~"~ שית~

 שני
 ביחדהמדות

 ו~~~ חו~~
 ~~~רות

 ~~מים נעשה יצחק ~מדתאברהם
 יושב תםאיש ויע~

 אוהל~
 וזהו

 ~עו~ו~ קיו~

וצרי~
 האדם

 במדו~
 לה~דבק הנ"ל

 באהבההיינו להשי"~
 לאהב~

 לירא ובי~אה ה'

מה~י"~
 כי הרע ולה~ליך מדות בשאר וכן

 בהרע רק אוחז ~איצו~י
אחר תמ~~ ורוד~

 רעו~ תאוו~
 ~ ע~ו נקי זהו ר~ל וציאוף

 ול~~ד בה~וב ~בחור צ~יך הישראליואיש
 ה~חברו~ ו~י לה~יתבהם

 נעשה
 שיעקבו~~ם רחמי~

 אי~
 יו~ב תם

 ~ו~לי~
: 

 ~~~~ ~ג~ ~~~~~~~~~~

~~~
 אברהם א~רהם בן יצחק תולדות
 יע~ב ו~רש~י יצחקי אתהוליד

 האמוריםועשו
 כתיי י בפר~~

 וע~ ~ו"~
 ~ן אני אומר ורד~הוי של~ב~~

 בין ~י~ ~~טיוהן ב~ו~~
 בל~

 בין
 ~ במ"~

 ורדפהו ~ום בקש ל~יותצריך

~~י~
 ~ומד

 ~ר~
 לעילא פרחת בדו~ר

~יינו
 הא~

 א~ לע~וד הרוצה
 צריך ה'

 והיראה ~א~~ שיהי~~אות
 איתא כי ה~ יראת ~כמה רא~תכדכ~יי מה~י~~

לעו~
 אדם יר~יו

 יצ~
 יצה~ר על

 ~~יי ל~יר ~ריך ~הרע שבאאדם ה~~
 י~~~ותו ~~~

 א~
 מקודם

 צרי~
 ב~ל להיות

 רצונו ל~~ל היינו י רצונומפני רצו~
ולהגביר ~תאוו~ מכ~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~ ~י~~~~
 עלולהגביר

 הר~
 יכול ואז

 לעשו~
 רצוצו

 וכ~באית'
 האד~

 העוה~ז ~אוות לאהבת

 ~הבו~~~ לי~~צרי~
 ~נ~ו ולהרחיק

 יכ~ל ו~זעי~ז מה~~
 השי"~ לאהב~ ל~ו~

 היינו
 יראת מ~ני ~~~ע ~נמו ~~~~יקע~י

ה~י~ת
~~ 

 ע~"~ י העונש יר~ת ~~צי
 ~א

 הירא~מ~~
 לה~י~ת ל~בו~

 במד~
 ה~~בה

 כשהאדם היינו שב~ו'מו~~ו
 ~וע~

 או
 נתרחק שעי~ז ב~~מו ו~ותשב ~~ות~~~

 עצמו ~ו~ריש ועי~זנ~~~~ו~ה
 מהר~

 אז

 ~יי~א~~~
 כ~כ הי ל~~~ת זו

 בע~~
 צריך

~~י~
 האדם כי ה' לי~את ~נ~ל מה~~בה

ה~וב~
 לה'

 י~ צ~
 ו~היות מ~שי~ת לירא חז

~ש~~ו~
 כי בענ~וו

~~~ 
 שמחשב האדם

 אך כלום איצו ע~וד~ו אז ~עובדו~עצ~~ו
 ולירא ~עבודתו בש~~ות ~היות ~ריךה~דם
 ע"י כי ורדכ~ו שלום בקש וזהומהשי~ת
 בימינא ש~אלא שמכ~ל ו~יר~ה~אה~ה
~י"ז

 נ~~~
 וזהו י ~לום

 יעק~
 האמורים ועשו

 ע~י כי~~'
 התכללו~

 בימינא שמ~לא
נעשה

 ~ד~
 תולדות א~ה וזהו תם הנק' י~קב

 ~רתי כי כתיי ~י אברהם~ בןי~חק

~~
 ~~ד

 י~נ~
 י א~קים ברא בראשית ו~~י'

א~
 ולב ~י~נו חכם לב כי הוא ה~נין

 ל~~~~לוכ~יל
 והשי"~

 והצי~צום הדין ~ה

 ויהי~ ~ע ~וב בין הב~ירה שיהי~בכדי
שכר

 ועונ~
 יצח~~ תולדות אלה ~י' וזהו י

 ו~צי~צום ה~' ~עולת זהוהייצו
~א~י~ים ו~~ יעק~

~~ 
 ~וב בין היכר ~יהי' בכדי

לר~
 תולדות אלה י ועו~ש שכר ויהי'

 את הוליד אברהם ~ אברהםבן יצח~
 ברא השי"ת יבנה ח~ד עולם אמרתיכתי' ~ יצח~

 ~י אך לבריו~י~ להי~ב בכדי ~עולםא~
 כדכתי' מדה~ר ע~י אך לקבל א~אמדה~ח
 אלקים ה' ~~ותביום

 אר~
 ושמים

ע~י היי~
 התכללו~

 נע~ה בימי~א שמאלא ~ו~ג

רחמי~
 וי~א ד~ר הי אלקים אל ~דכתי'

~~
 הצימצו~ וע"י

 וזהו ~בלי היכו~ת אז
 י אברהם בן ויצ~ק יצחק את הולידאברהם
 ~ו י~ורים ל~עמים האדם על כשבאהיינו
 ~~ות אלה ~שובהי לעשות האדםיבוא ~י~~ השי"ת חםד ~~כ זהו דיןבחי'
 כ~א לפע~ים היינו אברהם ~ןי~~ק
 הוא ~אדם עלי~ורים

 בא~
 ~מים כמו

 ~~יד אבר~ם וזהו תשובהי לעשותבכדי
 ~חקאת

 עי~~ ~
 מ~יםורים נעשה

 ~ ~שובה עושה כש~דם כי י~ועוזהו צ~
 יתן כה יצחק~ ונעשה ~דין נמתקאז
 כל ~על הד~ים שיומתקוה'

 י~~
~י~
: 

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~
 י חרצה וי~ך שבע מב~רי~קב

כ~~'
 שבנ~

 כי ו~~~י צדיק יכול

 לינ~~ הנדי~צ~י~
 כדי ושר~ו ממ~~מו

 הני~צותל~~ב~
 ד~~ה י שבעול~

 י~
 זי

מד~~
 כדכ~~ דקדושה

~~ 
 ה'

 הג~~~
 וכ~והגבור~

 ~' לך
~~~ 

 ל~ה
 וב~~~

 ש~ירו
 מהם נפל~כ~ם ~

 להה~~~
 ~הו

~~ 
 ~בע

 וע"י ~יקי~ול
~  

 יכולים
לקום הצ~יצו~



~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  כי במ~ם ויפגע ~ וקם צ~יק וז~ו יל~ום

~~
 מ~ום

 הו~ ~הצדי~

 במקומו פוגע
 כ~~ק כי עולם~ל

~~~ 
 ממ~מו

 ושר~
~ו~

 ~יכר רשי~ו ~הי~ כדי רו~ם ~~איר

ויוכ~
 ~~~~ר

 ~מ~ו~
~~~ 

 ~~~ו
 שהולך ~~ום ו~ם ~מ~ומו הי~ובמקום וי~~~

 השי~ת ~בי כדכתי' לאחורי~ ~צמוומחזיר
 זה צ~י מה חז~ל ואמרו ~בי דו~ידומה

ר~
 י ה~ב~ה כך לאחוריי ר~~ו ומחזיר
 ש~רש"י וזהו כנ~ל כך ~"כ ~ואוהצ~יק
יצא

 צדי~
 היינו רושם עושה המקום מן

 רושםשמשאיר
 במקו~

 וגם משם שהולך
 לש~ ~הולך~קום

 ומח~יר רושם עושה
 מקומו את לשכוח שלא לזכור~אחורי'
 ו~נה וז~וו~רשוי

 םול~
 וראשו אר~ה מוצב

 והצה השמי~המגיע
 מלא~

 עולים אלקים
 בוויור~ים

 וש~תי~~~~ ~
 ~ש~ו~

 והי' א~י בית ~ל
 כ~יי כי היינו לא~קיםי לי~'

 לבו ו~ק~ה ~מיר מ~חד א~ם~שרי
 י~י~

 ~השי~ת ל~רא ה~דם צריך כי א~א ~ברע~

תמי~
 במדת עיוו ~~~הג כשהקב~ה הן
 ח~ו הןרח~וצות

 להי~~
 א~א ~אד~בה

 רח~נות ב~ו~ת הא~~ ~ם מ~צהג~שהקב~ה

 ע~י' לק~ל יותר ~ודצרך
 ~~~ עו~

 ושיהי~
 יראה~ו

 אדם א~רי וזהו י ~השי~~
 ~בל ~~יד ~~~

 בר~ה ~ול ~ב~ ו~~~~
 ~י~

 ו~י~~רא~
 יראה

 ירא~
 ויראה ה'

 ר~~
ר~ו~~

 וו~ו ~י ל~~~ה
 כשיהי' ~ייצו אבי בית אל ב~לוםושבתי ~~~

 ~~כ בו אדבק והשלום טובלי
 במד~

 ~~ק
 לירא היינו י יראהמדת

 תמי~
 גם מהשי~ת

 ה' והיי ~וב לו שיהייבעח
~ 

 ל~ל~ים
 גםהיינו

 ~הטו~
 ל~דת ל~וא יראה כנ~ל

אלקי~
 שיראו ע~ה והאלקים י יראה ה~ינו

 כי תמיד מ~~ד אדם אשרי וזהומל~ניי
 בר~דה וגילו ~~מחה הי את עב~וכתי'
 שהיא בה' גםהייצו

 ה~~ח~
 צריך וה~וב

 מהי ליראאדם
 ולהיו~

 ~ש~~ות בעצ~ו
 להמ~ין ולא אמיתותיראה וז~

 וםי' וזהו מהשי~ת ~י~ז לירא ח~ו~יםורים שי~ו~ ~~
 רחמים מב~יי הוי' מ~חי' לאלקים ליה'
 הא~~צרך

 הוי' משם ליראה לבוא לראות
 ה~לי הוא אלקיםב~י'

כי ~~ ~התקב~~
 שמ~

 ה' ומ~ן
 ~לקי~

 ~האדם א~ל
 ח~ו ה~ם שבירות היא או ל~דלותבא
 לאלקים לי ה' והיי וזהו להתק~ל לווא~א

 מה' ה~וב להת~בל הכליהייצו
 י~
: 

 ~~י"~ ~ג~ ~~~~~~~~~

~~~~~
 מלא~י~ יעקב

 עשי אל ~יו
 אדום שדה שעיר ארצהאחי'

 ~ושה עמו ו~~ד המשל כתי' אומראני
 ~ במרו~יישלום

 ואי~~
 וגבריאל מיכאל ש~ה

 ~~ ~יכ~א"~
 נק' וגברי~ל מ~ה~ח מים

א~
 ית' ~צו~ו לע~ת כדי ואע~כ מד~"ג

 וצ~שה מ~~תם מ~~טליםהם
 ו~חד ה~של וזהו ית' ~צונו בעבורבאהבה ~~~

 ל~ בא~~ וכ~כ במרומי' שלום ע~~ה~מו
~כ~

 ~ימיצו
 ול~

 הייצו בשמ~ו ~~יל
באדם



 מדה"ח נק' זה ו~ה~ר יצה"ט יש~~~ם
 מד~~גי נ~י~זה

 וצרי~
 בכל האדם

שבו מד~
 א~

 רצונו לעשות
 י~

 כל ולאו
 ויש זו מדה בו שיש ~י יש כי~וין אפי~
 שי~

 בו
 אחרתמדה

 וצרי~
 מדתו ליקח כאו~א

 וכש~דם השי~תלעבודת
 עו~~

 ~~דה הי
 ~וא ~זיש~ו

 עי~~ ממשי~
 העולם לזה ש~ע

 הש~~~~~
 מל~ך צ~י

 שליחו~ ל~ו~
 היינו

 ~~ולה אי~ה ~ו~ל שהשי~תכ~ו
מדה באיז~

 לז~
 ~~חיי ה~עולה נק' ה~ולם

 העו~ד ~~דם כ~כ~ל~ך
~ 

 ו~מ~יך
~~ע

 ה~~~
 ~ מ~אך ~בחיי נק'

 א~
 יכול ~אדם

 ~ו~שי' ע~י ~ לט לר~ בין ל~וב בין~~~ול
~~ו~ים

 ~ל~י~~
 ~ול~~י נקי ~~וב הנ~שה ~ואו~חילוק ~~~י~ מע~יו ע~י ח~ו

 אחר בלשון ח~וולהיכך
 וצ~י~

 האדם
~ך ל~שו~

 ~טו~
 ~~~ני רצינו ולבטל ב~~~דות

 ואו רצינו ~פני ר~ונך בטל וזהו~שי~ת ~צו~

 יר~י רצון~~~~
 יע~
 ~נ~ל האדם היינו י

 לזה וברכה ש~ע לה~שיך ציצור~~~ה
 הי לך ~~לתי ו~ני ו~הו י~~~לם

 כ~אדם~יינו ר~~~ ~~
~~~~~ 

 הי ועו~ד
~ז ב~~דו~

 עוש~ הו~
 וזהו י ר~ון העת

 ~~צי~
 ~~~ור

 א~י יודע ~~י תפלתי ש~ורה א~~תנ~

~~ו~
 היא שהתכילה הייצו ומקובל מרוצה

~ל~
 ובלי מ~ו

 שו~
 ~~י

 ו~י~
 יתי לו אך

 היא בודאי~ז
 מר~~

 ~התכלה נע~ה או כי
 ו~ם ~~~~~י ע~י וזהו ר~ון עת~ז~ת
 ~~~~ם עו~~ז~עניני

 מוכר~
 ~~ון ~~~ו~ם

~כיל~
 ~ינים ו~~ר וש~י'

לחבר ~~~~ צרי~
 ולע~ות~ המד~~

 י ית' ל~עני ~ך
 ~~~ אל ל~ניי ~ל~כים י~קב ~שלח~זהו
~יו

~~~ 
 ~שדה א~ום שדה ש~ר

 אד~

נקי ~~~~~~~~~י~~~
 ז~

 כל מ~בר הוא ~ז י ה~ולם
 המדו~

~השי~~
 כה וז"ש י~י ל~מו ~עלותם

 א~ר כה לע~ו ~אדוניתאמ~ון
 עב~

 י~~ב
 כשהאדם היינו גר~י ~בןעם

 ואז אנלו אדון עוה~ו נ~~אז ל~וה~~ יור~
 למען הכל ול~~וחם מצית ה~רי"גכל ל~יי~ צרי~

 לבן כי להשי~תאוחם י~ל~
 ~ו~

 אותיות
 צריך ~~ם וכשי~ד עוה~ז~יינו נב~

 ~צות ~תרי~ג כל ולקיים השי~תל~בזדת ~~ לי~~

 מד~~"~
 ~יינו ואחדות ~~בה נקי י~~ב

 ו~דת ~דה~ח ~יא א~~~~מדת
 יצח~

 ~יא
מ~ת

 ~בו~~
 אבל

 לו אין ליעק~
 האחדות ~וא אךמיוח~ת ~ו~~
 משניה~

 כי

בהתח~רו~
 וז~ש רחמים נעשה חו~ג

 עברתי במ~י כי הח~~ים ~כלק~נתי י~~~
~ת

 הירד~
 ~יינו ~חנות ל~ני הייתי ו~תה

 כי יעקבכשראה
 י~

 לו
 התנ~דו~

 ~עשו
 ~ט~תי אמר מ~צו נ~~~לולא

 ~בר~י ב~קליכי ~~~~
 ה~~דות ~בחיי הירדן א~

 שיש מחנות לשצי ~יי~י ועתה יכמד~י
 אינו ועי~ז ~~~דות ~מדת ואיני~~~~ד~ת ~

 ~ייצו ~~~~חק~נתי
 ~צ~י~

 ל~~ין כאו~א
 ו~~~ו~ל ~~~~ לא ~ע~ודתו ת ל~~י'כ~~ובד
י~יי

 ח~~ א~
 ה~יו~ ל~ ש~~ן השי"ת

 ~זה
 ~ודת וזהו זה ~בור ל~וו~שב~

 יעק~
 א~ל

 י~א~
 לו

 ~דלו~
 ו~ו~ר בעבודתו

 ~~י' נקי כזו ~~~ודה ידיו ו~ועל ידומכת ש~ו~
 ז~ו א~~ ואח~כעשו

וי~ק ~~~~~ שאי~~
~ 
 ~~ ש

 ~ייכ~~ זה~ א~~ חד
 י~ד

 י~~י~ל זה~~~

 ~~~~י~ יע~~~~~~~
 ~~ש~י

 ~~י~מש מ~~~י~
 ~כ~ ל~

 ~ימיצו
~~יל ול~



 זה ~שמ~וכ~יל
 יצה~~

 י ו~ה~ר
 וא~~

 יגב~לעו~
 ~ם

 יצ~~
 היינו ~ ~ה"ר על

 באכשהאדם
 למ~ו~

 ר~ות
 ~י~

 ~ירא
 ולעשות הרעי על ולה~~יר~השי~ת
 לו שיהי~ ~אדם צריך ו~ה י ~השי"ת~וב

אה~~
 ה~י"ת

 וא~
 אה~ת לו כשבא

 השי~ת ~אהבת אותה ליקח~ול עוה~~
~ 

 א"א
 מהי יראה לו שיהי' עד לוהלבוא

 להי לעבוד יוכל אזי הרע על עי"זלהגביר תמי~

בכ~
 ~ו~מ הוא וכשה~דם המדות

 דעהו דרכך בכל ל~יות יכולאו וע~~
 לעבו~

~~
 והן םו~מ בבחיי הן הי

 ~ע~~
 י כדכ~י'

 ~' אתו~הבת

 אלק~
 בכל

ב~~~ ואי~~ לבב~
 ~י~~

 האדם צריך כי וביצה"ר
 לעבו~

ח~
 י~ כי ~יינו ~יצה~ר ~ם הי

 מצות

~~~י~

 ו~האדם היצה"ר מדת ~ם ל~ם
 אז ית' למענו ~ך הד~רים אותן~ושה

 ~~~~י~
 להשי~ת בו גם עובד כי הרע

 ~כל ~~יוזהו
 דרכ~

 כל ~ם לה~לות דעהו
 ברצות וזהו השי"ת לעבודת גש~וייםה~ברים

 דרכיה'
 אי~

 אתו ישלים אוי~' ~ם
 יצוה מלאכי~ כי~תיי ~

~ 
 דרכיך בכל ל~מרך

 הענין אך ~ ~דרך ~תוב צריך הי'ולכ~ורה
ה

~ 
 לבבך בכל ~~יתא כמו

 ביצ~~
 וביצה"ר

 הדברים בכל להי לעבודש~ריך
 ~~כ~~ו הגשמיי~

 ~כ~ בכ~
 ברצות ה~נין ו~~ו ד~הו

 והדרכים הדברים ~כל היינו איש ~רכיהי
 ישלים אויביי גם אז י~' לעבודתו~~~מיים
 את מ~יע כשאדם ~מ~ק הרע שגםא~~
 ~ל הרע נ~נע אז ~לוה~ע

~ 
 ~ העולם

 וי~לחו~~ו
 יע~~

 מלאכים
 א~

 אחי' עשו

~~~~ו~~
 ~' נ~~ר למה

 א~~
 הוא ה~ין

 י~~~כי
 היי

 עוב~
 בכל לה'

~ ה  
 והי'

 להשי"ת ~~ים הדברים כלמ~ה
את ~ה~~

~~ 
 כי ~~י' ~~ו נ~' ו~כ

 כש~~
 כ~כ ~ע~ה ~ ~ל~ הר~ ~מכנ~

 כה וזהו הרע כל ונכצעהעולמות
 עבדך אמר כה ~עשולא~ונ~ ת~~~~
~~ 
~ 

 רק ~דו~י ~ר למהולכאורה
 גדול ~רו מחבירוהגדול ~~~

 ממ~
 וא~יי

 תמיד ~ה'~ושה כ~~~~
 ~ית~

 תאמין אל
 ~ל מתג~ר היצר כי מותך יוםעד י~ ב~~

~ ה  יצרו יום בכל כדאיתא ~~םבכל 
 כ~אדם וא~י' ~לי'מת~בר ~~~
 בשעה אך ~ תמיד הרע~ל ~~~~

 מ~נודעתו ~~ חד~
~~ 

 תי~
 היצר

~ מ~ג~~  ~וב כדכ~י~ הרע על להגבירי~ל ~~י~ בעצמ~ בשפ~ות להיות האדםוצריך 
 היינו לוועבד

 עי"~
 ~יצר נעשה

 כדאי~א עלי'לה~~ר ~י~ו~ עב~
 איז~

 ~בור
 ל~שו ~אדוני תאמרון כה ו~ה~יצרו ~~ הכוב~
 כ~

~~~~ 
 יע~~ע~דך

 וא~ר גר~י לבן עם
 ~~י~ ~' ולבן י וחמור שור ליויהי ~~~ ע~

 ו~~ י~רת~ כי כדכתי' יראה מליו~ר~י ~~
 ~היי היינו וחמור~ור

 עוה~ז ד~רי בכל גם ויראהבאהבה ~~~~~ עוב~
 הרעאת לה~י~

 ויר~
 ו~ו' מאד י~~ב

מכה"~
 ~רדן א~ עברתי במ~לי כי

 ל~צי~ייתי ו~
 מחנו~

 ה~ינו
~היו~ ~~ ~~ ~

 ~כל כדכ~יי
ואז ~~ו~ ~מד~ ל~~

 בר~~
 ~' ויעקב א~ש דר~י הי

~  ~וא וראהבעצמו 
~ ~~ בה~~  במדת מחנות ל~ניהיית~ מ~ה~~ ~~צ~י וז~ש הרע עדייןאצלו 

 מלאכים מל~כים יע~ב וישלח יירא ו~~ ה~ח~ו~
 כיהיינו ~~

 ~ל~ צ~ ~~
 ו~צ~"ר

~ נ~  
א~ר



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 נק' בכל גם ל~י ~ובד הי' יעקב ~בל
 ~~מיים~ד~ים ג~

 להמתי~
 וע~כ הרע ~ת

 י~~~~~~~~
 מלאכים

 א~
 כוי א~יו עשיו

 וחמור שור לי וי~י גרתי ל~ןעם
~~~

 ~~~ו~
 ~ן

 ב~יני~
 כ~י~ אני א~מר

 לב

~~~
 יש כי היינו ~ כו' לי~~ינו

 בכ~
 לב אדם

 ~ימין~~
 ול~

 י ו~יצה~ר ~יצ"ט לשמ~ל כ~יל

 מוש~~י~~~
 האדם את

 ~רוחניו~
 לע~וד

~~
 ויצה~ר י לה' ~כל לעשות הדברים ~כל

 ל~י~~~~~~
 להבלי האדם את שמושך

~~~~~
 הישר אדם אך ~ ~רע ~מיד לעשות

~~~~
 כמו אצלו שיהיי ~ראות

 בהצדי~
 ~יינו ~

 ~~צדיק~י
 מל~~

 י אמן יענה ב~~כ רע

~ ~
 כי

 חו~
 לע~וק האדם ~~ריך

 ועושה עוה"ז עציני ~כל ל~י ל~בוד~ריך בתו~"~

~~~
 יענה בע~כ רע מל~ך אז י יתי לש~וו

 ~~צות התר~ג רוב כי בא~ות הייני י~~ון

~~
 ~עניני

 עוה~~
 אז לה' או~ם וכש~ושה

 להיכך ח~ו וכן להטוב נתבטל~~~
 ~יצ~ט ~ עוה~ז ותאוות הרע עושה~~~דם
 ומתפלל כשלו~ד ואף ל~רע ~ו~נו~~~~ל
 כי ומ~ז ~ניות ~וא~~~כ

 הר~
 מ~גבר

עליו
 ע~

 האד~ ~ריך
 בכל ~~' לעבוד

 עו~~זע~יני
 ~ענה ב~~כ רע מלאך וא~

 מלא~~ י יע~ב וישלח וזהו יא~ן
 ל~יו

 יעקב כי וחמור ~ור לי ויהי אחיו עשואל
 ה~ע נ~י ועשו ~ו~~ז טוב לו~יי

 ש~לחוז~ו מעוה"~
~ 

 וחמור שור לי ויהי
 להי עובדש~יי היי~

 בכ~
 כמו עוה"ז עניני

 גר~י לבן עם~איתא
 ו~רי~~

 ~נורת~ מצות
 מעלהו~י

 או~~
 בעינך חן למצוא וזהו להי

 שהי' ע~יכי
 עו~

 עוה~ז עניני גם
 י ~ן יענה ~ע"כ רע מלאךע"כ לה~י"~

באמת
 ~י~~

 והי~ה"ר ~וב הכל ~ו~ך
נ~ושך

 ר~
 מהי~וך לרע

 להי~~
 וכן י

 שאדם ע~י אך ל~י~~י מ~י~ך הייועשו יעק~
 ל~שי"ת מדה בכלעושה

 ומתנה~
 להי ע~ו

 באכילה וכן צדקה לי~ן כדי בעושרהיינו
 ובכל ~ לה' לעבוד כח לו שיהי' ~כדיושתיי
 השי"ת לעבודת ~כל עושה עוה~זעני~י
אז

 מ~ל~
 ב~~כ רע ומלאך להיי הכל
 אמןיענה

 ונע~
 : ~וב ~כל

ה~~
 ~לי

~~~ 
 ~~~~ ו~~

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

~~~~
 יעקב

 באר~
 א~יו ~~ורי

 באר~
 ~פח~ א~ אשרי~יב

 ~~יד
 ו~~

 לבו
 פירש"י יכנ~ן

 יע~~ ב~~
 ~צדיק הנה כי ~רעה י~ל ~ישב

 רו~~
 ו~~כל

~~~~ ~~~ 
 ד~נה י יוםף של רוגזו

 בחיו~ ד~~~
 ו~~ה ~ד~יב שלו

~~ 



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 מתירא ~כ
 ~ה~

 ~ראה ~~~ו
~ה

~ ו  

 ~הוא
 ב~~

 ~ינו ~~ה
 ~מי~ מפ~~ א~ אשרי וזהו כ~ם~~ר
~~~ 

 ~בו ומ~שה ~אה ~~ה
 ~י ~~~

 ~וכרח~ר~ה ~~ ~~~~~~~ י~~~ ~ ~~~ ~~~~י~
 ~יפו~

 ביראת
 י~~ב וישב וזהו ~י' לא~אהרעה רצוע~ ~~ו~~

 ~ביו~~ורי ~אר~
 ר~~

 ~ו הי' י~קב
 יראה לשון הוא מ~ורי כיא~~ ~ח~ פח~
 ע~~

 ~קש
 בשלוה לישביע~ב

 מחמ~
 ח~ר שאין

 ~א~ ~ירא~ ה~~ב~ ~א~~~
 אמ~ם

 לו א~אאדם
 ~ ~ומ~ ~הי~

 אי~ ~ם
~~

 א~י מ~לה מ~ה
~ י~~ ~~  האדם~ריך ~~~~ 

 או~ו~ ו~~ו~י~ ~ה~אמ~ הצדי~
~~

 ~יב ~נה ~עבודה פעם
 ~~ ~ב~

 ~~ם ח~ר איצו ו~~מו~~ולה ~~~~ ~~~~~
~ הוא מ~ר~ 

 ~י~ו~
 ~וך ~מדרי~תו

 ~עוה~~
 ~מ~ן

ה~יב
~ 

 ה~דחים ~פשות
 וו~~ ~~י~

קפ~
 ~~יו

 יום~ ~~ רו~~~
 ~דכתיב

הוא ויו~
 ~של~

 הוא
 המשב~

 עם ~כל
~השפיע הא~

 ~~ ~~ ו~~ ~~ ~שפ~
~ 

 ~~י~~ ~~ ~~~~~~~~
~~~~

 יע~ב
 באר~

 אביו מגורי
 ~אר~

 ~נ~ן

 ~ולדו~א~
 אומר אני יו~~ יעקב

 ומ~שה ~מיד מפחד א~ם אשריכתיב
 הוא הענין א~י או~ר ברעה י~ול~בו
 לירא כ~אשצריך

 ~~ה~י~~
 שהוא ולידע

 כד~יב וח~ון הדין א~ לי~ן~~יד
 אל~ים היינו מלפניו ~יראו עשהוהאל~ים
הוא

 מדה~~
 כי ו~עשמכה"כ ו~יד~ עו~ש ~י~ז ~ו ול~ל
~~ 

 אלקים יביאך אלה כל

~משפ~
 מ~בל הוא ואז

 ~~י~~
 ואינו

 י~ול לבו ומ~שה אבל ליםורים לבואנריך
 כשאינו היינו~רעה

 נו~~
 שהכל לד~ת לב

 הוא לעבו~~ו הכל וליקח מ~~~ת~וא
 כדי לי~רים ~וא~~רח

 שיו~
 ל~בל

 ~פ~
~~יו~

 חיים ודרך ~ד~יב מ~י~ת
 ~וכח~

~~
 ב~~ כי היי~ו

 א"א
 להבי~

 בש~ש
 ~~~א

~ 
 א~א כך

 מ~ ל~ב~
 ע~י אך

 א~~יי ב~י~י~~
 ~ה~ני~

 הישר אד~ כך ~וא

 ~ב ו~ו~ן ~' עובד~הוא
 ~ד~~

 ~בכל
 דב~

י~
 מחיי ואתה כדכ~יב י~' חיו~ו
 ומ~ו~וכולם

 ב~
 כי ומ~מין מ~לה

 ל~
ע~

 ~ל כי ~א~ם ~~י' לב~ו ~לחם
 השי~ת ~ז ה~~ם יחי' ה'פי מוצ~
 כביכו~

 ל~~מ~לב~
 לו

 וחי~ ~פ~
 ~~י ו~וא

הייצו י~~ ח~ד ~ו~ם א~י ~י כד~~יביםורים
 אבר~ מד~

 מים ~~' ~ו ומ~ה
וה~בע

~ 
 מים

 ~ר~
 ~יי~ו ~מוך ~מ~ום

~השי~~
 במדה העולם א~ ~א

 בכ~~ ז~
לה~~יע

 ש~
 ה~ולם לכל

 ר~
 שהי'

 צ~~ם ע~ילהיות מו~
 ~דכ~י~

 ~~ת
 אךא~קים ב~

מצ~ם ~~~~ א~ ~~ם ~ח~ ~~~ י~
~~ 

 כבי~ל
לכ~ד ו~~ ~~ ל~~

 ו~י~
 ~ו אין כשאדם

 יר~
 ~~אמו~רח א~ ה~

 שיו~ל ~~י ~~רי~
מ~י"ת לק~~

 ו~
 חיים ו~רך

~ו וא~~ ~~ תו~
 לב~

 ~רך
 חי~

 ~~~ תו~~ ~~ אך



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~

~ ~  

~~י~
 וזהו א~ים ה' ומ~ן שמש כי י~רים

 אל בשלוםו~~י
 ה' והי' אבי ~י~

 ~בע כי היינול~ים ~
~~ 

 למקום לירד מים

~נמ~
 ~ל וטבע

 א~
 וצריך למעלה ~לות

אדם
~~ 

 גם ~י ולעבוד בימינא ש~אלא
 ו~אר ו~יי באכילה היינו עוה"ז עניני~כל

 ואז דעהו דרכיך ~כל נ~י וזהענינים
 ~בל יכול אז היינו לא~ים לי ה'~~י'

~ד~"~
 ~ר~מים

 וא~~
 ~י~ורים לבוא

צריך א~
 ל~יו~

 ר~א וה~יות
 ושו~

 היינו
~שהוא

 עוב~
 ויש המדות בכל לה'

 העולם ~זה ~רד צריך אזי עלאה~אה
 להעלותו~~די

 כד~י~
 ויצא

 יעק~
 מבאר

 מן למעלה כשהוא היינו חרנה וילך~~ע
 ~יך~~~ות

 צדיק י~ול ש~~ להי~
 וק~

 ~~~יר~
 להגביה בכדי המ~ות

 יעקב וישבוזהו להשי"~
 באר~

 אביו ~~ורי
 יעקב בקש במדרש איתא ופיר~~י~ען באר~

 בשלוה~ישב
 ק~

 ~ל רוגזו ~ליו
 יו~

 אמר

~קב"~
 ל~ם שמתוקן ~ה ~דיקים ~יין ~א

נ~וה~~
 בשלוה לישב שמב~שים אלא

~עוה~~
 במדרי~ה הי' ויע~ב מגורי היינו

 המדות מן ~עלה והי' עלאה יראה ~ו~היי
 לו ~יהי' בכדיאלא

 ~יי~ו~
 העולם זה עם

 ולהעלותו~ה~~יע
~~~ 

 רו~זו ~ליו
~דכתיב יו~ ~

 ~יו~
 המ~ב~ר הוא השליט הוא

 עםלכל
 האר~

 להיות מוכרח שהי' היינו
 לה' לעבוד וקם צ~יק יפולשבע

 ב~~
 ענינ~

 ו~עלותעוה"ז
 ה~

 וזהו ~השי~ת
וא~ם להצדי~

 הפשו~
 עניני כשעושה עכ~פ ~יך

 כי מהשי~ת הוא שחיותו לה~יןעוה"ז
~~ 

~
 להש~יע ~כול ואז הא~ם יחי~ לב~ו הלחם

 אדם אשרי ו~הו ה~~ר~זה
 תמי~ מ~~~

 עליו ש~בלהיינ~
 עומ~~

 ו~ק~ה אבל
 ליראה לבוא מוכרח ברעה י~ללבו

 עלא~
רציע~

 ה' ומגן שמש כי ~י' לאלקאה רעה
 ~' עובד כשאדם אומר אניא~ים

 שהוא לידע היינו ~שוב רצוא והחיותלהיות ~ר~~

 ו~~ה~י~~
 ולש~ור מכחו

 ל~
 כד~יב

~טנ~
 מכה"ח

 האמ~ ומכ~
 עשית א~ר

את
 ~בד~

 נריך ועי"ז מהשי~ת שהוא היינו
 הוא ~בודה גדלות לו שיש מי כי לבו~שבור

נופ~
 בשלום ושבתי וז~ו ממדריגתו

 א~
 בית

 ~' והי'אבי

~ 
 שהוא לידע ~יי~ו ~~ים

 ~קש וזהומ~~י~ת
 י~ק~

 בשלוה לישב
 של רוגזו~ליו ~~

 יו~~
 ~צריך

 הוא הכל כי בעבודה~עם ב~ להו~י~
 :~ברך מה~~

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

~~~
 יעקב

 באר~
 א~יו ~גורי

 ב~~
 מ~יו שירא רוצהוה~י~ת

 ~ולדו~ א~~כנ~ן שאי~ ו~עמי~
 י~ב

 יו~
 עליו שולח השי"ת ה' יראת ~אדם בן

 שצהי ע~רהש~ע י~ורי~
 כתי~

 בשלום ושבתי
 א~

 רציעה יראה ואית יראה איתכי
 רע~

~י~
 והי' אבי

~ ~ 
 הוא ה~ין לאל~ים

~אלקא~
 אז מתבונן האדם ואם בי'

 ~היםור~
~~~ 

 קודם ~א~ם
 ה~

 ~א ~השי~תהם ~ה~י"ת לירא
 מז~

 זהו ה' ~יראת
 לא~

הפשי~



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~~  אבל~~שוט
 להנדי~

 בית אל ~שלום ו~תי
 היינו לאל~ם לי ~י והי'~בי

 ג~
 כשהשי~ת

~~נה~
 ה' ~חיי והשלום ה~וב במדת עמו

 ~~כ~ז
 מהשי~~ יר~

 אדם ~~רי כדכתיב
 ~שלום ושב~י יע~ב שאמר וזהו תמיד~~חד
 ושמר~י ~אמר כ~ו היינו אבי ביתאל

ב~
 ~אכול לחם לי ונתן הזה

 עמי~יתנהג ללבו~ ובג~
 במד~

 ~' והי' ~~כ או ~טוב

 ~ו~מ כתיב מ~שי~ת יראה בחי' ~לקים~י
 ~ו~מ ל~יות לאדם לו ~~שר אי ~~אוע"ט

~

 לו ~יהי'
 י~א~~ מקוד~

 ואז
 כשב~

 הרע

מ~~י~
 הי יראת ע"י ממנו הוא

 שיהי' לראות הא~ם~יך ול~~
~ 

 ~שתוקקות
 יכול ירא~ ע~י לפעמים כי השי~תלאהבת
 להשי~ת ~ע~וד לבוא אנכי ~י לומרהאדם

ב~~
 כי הממו~~ דרך זהו ור~פ~ו שלום

~"א
 ~עבו~

 לה'
 ויר~~ באה~~ א~

 בי~ד

 כי ~עי~א פרחת בדו~ר אוריי~א~א~
 אנכי מי מח~ב מת~ל ~~דם~פעמים
 מה~י~ת וירא וצורא ~דול מלך לפני~עמוד
 צריךאז

 לבו~
 השי~ת כי לידע אהבה למ~ת

~וא
 ושו~~ ר~ו~

 את
 ~כ~

 ולפעמים
 אזי בג~לות~תפלל ~אד~

 צרי~
 ליראה לבוא

~~שו~
 גדול מלך לכני לעמוד אנכי מי

 דרך ורדפהו ~לום בקש ~שי~בונורא

 וז~ו~~וצע
 באר~ יע~~ ויש~

 אביו מגורי
 יראה לשון ~ו~ורמלשון

 ב~ר~
 א~א ~י כנען

 וז~ו יראה ~~י ~ך הרעל~בור
כשראה שאי~~

 יעק~
 לירא ~ת~יל עשו של ~לו~יו

 לכתנושל
 ~~י~ ~~

 ~ו~דות ~~ה וכוי
יע~ב

 יו~
 פירש~י

 ב~~
 לישב י~~ב

 ק~~ב~לו~
 של רוגזו עליו

 יו~
 כי היי~ו

~די~
 במדת ~מיד ל~יות צריך איצו

 במדתאך הירא~
 ~טו~

 לע~ו~ צריך כי מ~עם
 עני~י ובכל וש~יי באכילה ~ם ~כל~~י

 לשמו ל~~בי~םעוה~ז
 י~

 ~~ש בחיי וזהו
 ~י' ווהו ~ויראה ~א~ב~ ראשין בשני לא~וז ורד~~ושלום

 אל~
 י~קב תול~ות

~יינו יום~
 ל~ו~י~ ~צדי~ תולדו~

 לעבוד בכ~פ

לה~י~~
 בן ~ עוה~ז דברי ~~ל

 שב~
 עש~ה

 ~גי' ש~ע~נה
 טו~

 יעקב וי~ב ~ז~ו כצ~להטוב ~מד~ לאחו~ ~יינו
 באר~

 מגו~י
 וישבאביו

 ~~דם כי אני אומר י ~~ב~ ל~ו~
 עליו ולק~ל מהשי~ת לירא~ריך

 עזמ~~
 כי

 ~עורב ~וא ל~שי"ת כשעו~ד אפיי זהבלא
 אז עו~~ש עליו מק~ל וכ~~וא ברעטוב

מ~ר~
 אלה וז~ו מהרע ה~וב

 ~ולדו~
 י~~ב

 ש~ריך~וםף
 להו~י~

 ~ליו ל~בל פעם בכל
 עשרה ש~ע ~ן וזהו~ומ~ש

 שנ~
 ב~י

 ~ובי כו~ו ונע~ה מברר אזכי טו~

 ~~~~~ ~ג~ ~~~~~~~~

 באר~ י~~~~~~~
 אביו מגורי

 יע~ב תולדות אלהכנען באר~
 יו~~

 כתיב
 לי ה~ והי' אבי בית אל ב~לום~~~תי
 שויתי כ~יב ~ני ~ומר י~אל~ים

~ 
 ~נגדי

 מד~"ח ~' ב~דת עמו ~תנהג כ~השי"תגם ~~י~ א~ ~~יך כי אני ~ומר היינו~מיד
 ש~ים יראת לו שיהי' ~נגד נג~ולשום

 ~עת שגם תמיד מ~~ד אדם אשריכדכתיב



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~י~~~
 לו~יש

 ~~ו~
 ~ריך ~הי

 ליר~
 ו~~חד

 ~~נ~י כדכ~יבי~י מ~
 מכה~~

 הא~ת ומכל

 כי~~~
 ע~

 אלה כל
 י~י~~

 במ~~ט א~קים
 כ~~~י~ת~י

~~~ 
 במדה~ד האדם עם

 ~א~קים כד~תיב מהי לירא צריך בו~דאי~~ו
 צריך בהטוב גם אך מלפניו שיראוע~ה
גם

 כ~
 ~יות

~ 
 וזהו י~י ממנו יראה

 לי ה' והיי אבי ~י~ אל בשלוםושבתי
 יהי~ והשלום ה~וב לו כשי~יי שגם~אלקים

 בחי' לאלקים ~כ החםד ~ת~~
 י~~~

 יע~ב וישב ~ז~ו מכה~ח ~~~~יכ~י~

~~~~
 ~קש פירש~י ~ביו ~~ורי

 יע~~
 לישב

 בקש ו~הו הרע על להגביר~שלוה
 יעק~

ליש~
 ~עקב וישב ב~לוה

 באר~
 ~ביו ~~ורי

 ~ו~ני לכם ~~רו מואב וי~ר ~~ר~שזן

חר~
 ~צמו ~ותגבר הי~אה ו~~י יראה ~~שון

 ע"י הייצויצרו א~ הכובש גבור איזה כד~יתא הרעעל
 היר~ מד~

 להיות יכול
 תולדות אלה הרע עלה~~ברות

 כי היינויוםף יעק~
 הצדי~ ב~מ~

 היראה ע~י
יכול

 לעלו~
 למעלה

 ~ל~ המד~~ מ~
 י~'

 מלחמת לו יהי' ושלא עוה~ז עם שייכות~ו
 יעקב תולדות אלה אמר ע~כ כלל~י~ר
יוםף

 להו~י~
 רצה ובזה בעבו~ה ~עם בכל

 מוכרח ע"כ תמיד הבחי~ה ~יהי'השי~ת
 בכדי ~מ~ריג~ו למטה לבוא ~ם~ל

~הו~יף
 לעבו~

 ~ה'
 בהמ~ו~

 ~קש וזהו
 אלא וכוי ~יין לא הקב~ה אמר ב~לוה~ישב יע~~

 בלי בעוה"ז בשלוה לישבשמבקשין
 מ~חמ~

 ~~~~יצ~
 ~כדי לק~צות לבוא רו~זו עליו

~~ו~יף
 לעבו~

 עניצי בכל לה'
 עו~~

 ~קן
כל

 המ~ו~
 ג' יש כי להי ~ו~ם ~הע~ות

 שלשה ~ל כ~איתא העולם ~ום ~ב~ן~ווים

 ~י~ו ~ו~ד ~עולם~ברים
~  ר~~~י~ ד~ 

~ע~~
 אמצעי קו הי

 הואאהבה ~~~ כי היי~ו ~~א ~רחת ב~ו~ר~ורה הלו~~ כ~ ואי~
 ה~ד~קו~ מד~

 הי~~ה ~ת

~ע~~
 מי כי ~~ר~~ות ענין שהוא

 זהו אבל ממנה מתרחק הוא~דבר ~יר~

מיר~~
 אבל ~וצש

 כש~~
 לי~אה מ~ה

 רב דאיהו ~גין מהילי~א ~~~
 ישלי~

 אז
 ~י~~

~~~ר~
 להשי~ת

 היראהע"י ה~ק~בו~ א~ש~ ואי~
 ב~מת כי ~ני אומ~

 א~שר והאיך א~~~וא השי~~
 לאד~

 מא~ם ~בל

~~
 בש~לו~ו ורואה ע~מו מצמצם ש~דם ~~י
 ובגדלות ער~וו~חיתות

 עי~~ השי"~
 ה~י"ת

 עצמו מצ~וצם ~~ככביכול
 ל~שפ~~

 לו
 ~~שרועי~ז ~ו~

 הת~~ו~
 מה'

 ל~ כדכ~י~
צשב~

 ~א אלקים ונדכה
 ~~ז~

 כי
 ש~ו ל~בל יהעב הגשם לאדם~"א ~~ ~~

י~י מ~~
~~ 

 ~ש~לות ~י
 והצמצו~

 אז
 כ~

~נעש~
 צ~צום ג~כ ~עלה ~~שה כ~כ למ~ה

 א~שר מה' היראה וו ע~י וכ~ככביכיל
 לשמוהה~קרבות

 י~
 ~זה לבוא

 י~קב וישב וזהו בה'י ו~~~בקלא~בה היר~

בא~~
 מדת יעקב כי אביו ~~ורי

ויצחק אהב~
 אלה ו~הבה יראה וע"י היר~~ מ~~
 יכול י~םף יעקב~ו~דות

 ~יב כילהעולם ~~ו~ להשכי~
 בראשי~

 ~לקים ברא
 יבנה ח~ד עולם א~רתיוכתיב

 לברוא רצהשהשי~ת ו~ית~
 ה~ולם א~

 כדכתיב ~פם ~ו~קיים העולם שאיןראה ב~ד~~
 אלקים ה' בראבי~ם

קיום ו~י~~ וש~~ אר~
 העו~

 וכ
~ 

 בא~ו לה' עובד כש~דם
 ה~ב לה~~יע ~י~ז יכולה~דות

 לבד אה~ה ע~יכי ~ה~~
 א~

 ה~~נ~ות
~ין כדאי~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~~~

 יכולי~ ישרא~ עמ~~י~
 א~א רוב לק~ל

 וכן ~ת~טלות הוא א~בה ע~~ כי~ו~ה
 ג~כ ה~ר~~ת ~ו' בלבד יראה~~~ נע~

~~~~
~~~ 

 ~~י"~
~~~~

 מק~
 ימים ~יים

 ופר~~
 חולם

 והוהו~~גומו
 מ~ו~
 יש דה~ה י

~ין ק~
 וק~

 ברציאל בכתוב כדאי~א הימים
 ~ךו~~ה

 לגור~~
 ו~עמוד ו~ניח

 לק~
 הימין

דהנה
 י~

 יראה
 יראה ~~אה ייר~~ עלא~

 יראת הואתתאה
 העונ~

 ח~ם בן דה~ה
 לו שכל עיניאשר

 ויוד~
 מי ומכיר

 שצ~ער מי אבל ~מנו מ~~~ד ממי~אאביו הו~

~רע~
 הוא א~יו את

 מוכ~
 לו להראות

 א~ר מי ~לאה יראה הוא וכך מוםרשבט
 בהכרהמכיר

 ו~וד~
 רבונו את

 ~עוצ~ וירא~
הו~

 עדיין ~ם אבל ~לאה ליראה הש~ר
 ב~וקף גובר~ע

 כדכתי~
 ל~תח

~~~ 
רו~~

 נתגלה אין ובגלות
~ 

 כ"א הימין
 וע"כהימים ק~

 כחי~
 ו~י

 ~ק~
 ימים ~צתים

 לא צער לשון ויהי ה~לות בזמן אז ~ייכי
 ~אנ~~לה

 ק~
 והוה ותר~מו הימ~ם

דהו~ ~ו~ו~
 שבחי' חולם וכרעה דרגין דכל ~ו~א

~ר~
 ~~וק~א שם

 חו~
 ו~~ימצו ~שון

ות~יינו
 וע~~

 כי ~ר~ה ראה בגלות אז
 ~תוך נבלעו ~טו~ות~~לים

 ו~~~ ~ר~ו~
~~ו~ו~

 בתוך
 ע~י~ כ~~ י~ ד~~ ה~עו~

~~ 
 ז'

~~~ 
 ושבעה ~דות וזי

 שב~~

 ~ח ~רי אלקים ~~ה וזלע"ומו~ות
 נבלעות ה~ובותהמדות וב~צו~

 בתו~
 והצה הרעות

 ומותר א~ור~ש
 וקדו~

 רובו הוא א~ר
 אין הא~ור ובדבר טוב ומיעוטורע

~מה לדע~
 ל~~ו~

 הנו~ל י~ול ח~ו ~ן הבירור
 רו~ו הוא ~~~ותר ובדבר יקוםולא

 ובדבר רעומי~וט טו~
 ה~דו~

 כו~ו הוא
 ~מה לר~ת האדם צריך המותרובדבר ~ו~

 ולה~רי~ו~תאמ~
 אשר הרע א~ ממנו

 כולו ל~שותובו
 טו~

 ~דש וזה
~מו~ר עצמ~

 ל~
 נבצעו ובגלות

 ~~~ו~
 ~~~ות

בתוך
 הרעו~

 אל ~~ו כי נודע ולא וז~ו
 פרעה כיקרבנה

~ 
 ולא ב~~ם אשר ידע

 גם באמת כיראה
 כ~ ~~

 כדכ~י~ ה~י"ח
 את ~חי~וא~ה

 כול~
 וכש~א

 י~~~
 אמר

 הטובות ~בלים וזי ה~ו~ות ~רות ז'על
חלום

 אח~
 ~~וך י~וד שם ע~ה כ~ הוא

 הרעות ~בלים אצל ולהלןהמדות
 ~מה כי הוא אחד ~לום כתיב לא~~ות ו~רו~

 ~ם ואון ד~רודאמ~~א
 י~ו~

 כלל
~שם ע~

 ויגלה ויראתו אהבתו ~ל~~י ~~
ל~ו

 ק~
 ~ימין

~  צזכ~ 
 ~בדו

 ~ אכי~רא~ד שכ~

א~
 אהבה שיתף ~~י

 והה~פעה ה~יום ו~~~ררח~ים וירא~
 יל~ולם

ויהי



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~ ~י~~~~
~~~~

~~~ 
 ~י~~ ~~~

~~~~
 מק~

 חו~ם ו~רעה ימים ~צתים
ותרגומו

 והו~
 ~~ו~

 םוף א~י אומר
 הכל~~ר

 ~שמ~
 ואת ירא אלקים את

 כל כי היינו האדם כל זה כי שמורמצותיו

~ו~

 נקי
 רא~

 ואית ~~כ
 ק~

 ואית הימים
 יהימין

 ק~
 דרגין דכל ~ו~א צקי הימין

 ג~כונקי
 רא~

 כשאדם אמונה צקי זה כי
 ~א אז שמכה~כ~ואמין

 לירא~
 וכשאדם הי

 יכול אז עומ~ש עליו ומקבל נוהשי~תירא
 נקי ~~כ לכ~דל~וא

 רא~
 וצקי

 ~ו~

 וזה
 להאמין צריך בבוקר קם כשאדם הואהענין
 הברואים מכל החיותשכל

 מהשי~תש~א מחיו~ ומ~~~
 המש~י~

 ואתה כדכתיב בהם
 ולירא עומ"ש ~יו ולקבל כו~ם אתמ~יי

 מעשה ש~ויך אראה כי כדכתיב~והשי"ת
 הייצו המדות בכל השי"ת ולעבודאצ~עותיך
באהבה

 וירא~
 ממילא ואז צדקה ולתת

 כולו היום כל כןמ~נהג
 ב~ו~

 שמתצהג וכמו
 ה~םכל

 בטו~
 כ~כ בטוב לי~ן הולך כ"כ

~
 באברהם דכתיב וזהו ~טוב ~בו~ר

 ביו~ין בזוה~ק ואיתא בימים בא~ן

~לאי~
 שאדם הייצו

 ~תנה~
 בעבדות בהי~ים

 עלאין ~יומין הימים מקשר הוא א~יהשם
וזה

 ק~
 ואית הימין

 ק~
 ~קי וה הימים

ע~ש ק~
~~ 

 יומין שיש כמו היינו בשר כל
 חיותם וכל תתאין יומין יש כ~כעלאין

מהשי~ת הו~
 המצ~~

 ~ת כב~ול ע~ו
 אותז וכשאדםחיות בה~

 בהר~
 עושה ואינו

רק
 ~מדו~

 מוריד הוא ואז הרעות
 אלא אותה מעלה שאיצו די ולא~ק~י~ה הקדו~~

ש~וא
 מורי~

 ויהי וז~ו הקדו~ה
 כי היינו חולם ו~רעה י~ויםשנתיים מק~
 כ~ צער לשון ויהי ובגלות כצ"ל קיציןשני י~

 נת~להאיצו
~ 

 אם
 ק~

 מדות ז' הימים
 ~ר~ה ואז בתוכן מו~תר והטובותרעות
 בחייהוא

 עור~
 מלשון בריא ~ולשון חולם

 הת~ברות יש שאז היינו עורףקשה
 ~ולות היאור מן והנהוז~ש ל~ר~

 ~ב~
 בריאוי ~רות

וטובות
 ותבלענה ורעוי דלות ~רות וז~ מרא~

 היינו קרבנה אל באו כי נודעולא
 ר~ות מדות רקאיצו שבגלו~

 ק~
 א~ל הימים

 צי"~הי~ יום~
 הטובות כרות ~בע אומר היי

שבלים ו~ב~
 חל~~ ~טובו~

 היי ~א היינו ~וא ~י
 היחוד~ושה

 הר~ ומפר~~
 : מה~וב

~~~~
~~~ 

~~~~ 

~~~
~~ 

 חולם ו~ר~ה ימים שנ~ים
 ~ציןש~י אי~

 ק~
 ~ימין

 וק~
 הימ~ם

 מ~רא הואהי~ין ק~
 וק~ ד~וש~

 הוא הי~ים

~~
 ~ל ~~א בשר כל

 ם~
 הוא

~"כ ~~~

~ 

 ~~ה ~ל~"ז
 א~י~

 י~ים כד~יב

 יכ~לו ו~ו~ים ~ם י~ו צדיקים ה'דרכי
 מתי~ ואתה כי להאמין צריך האדם כיבם
 הוא ~הכל החיות ~כל ו~אות כולםאת

מ~~~
 ה~י"ח

 ~י~ חיו~ ~~~
 ~ל

ולא ~~
 ה~~~ ~~ ל~~תכ~

 דבר ~ום
בחיות ~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ר~יות~ות
 מ~

 וזהו י ~ו המו~~ר
 מחמת היינו תיים ~וים במיתתן~~ים
 כ~א בכ"ד רו~ה~אי~ו

 ~יו~
 ~ו שיש הי

 עי~ז כי חיים ~רוים ע~כ הגשמיותו~ופל

~~~~~
 בחייהם רשעים אבל החיים במקור

~רוים
 רק מ~יטים שאינם ע"י מתי~

 מתים ~רוים וע~כ מהכל העכור~ה~ומר
 וזה מת ב~חיי נראה השי~ת חיות בלא~י

~~~
 צדיק י~ול

 וק~
 ח~קוק ~א איתא כי

 וצדי~ א~~ על~העמידן
 היינו יחיי באמונחו

 הי~ לא השי~ת חיות ~~~א ש~וא~ין~צדיק
 הוא ו~~כ ~~עולם לכ"ד ק~ום~ום

 מדות~ל משלי~
 רעו~

 ויראה ז~ה אהבה הייצו
 הרע ~משליך וקם צדיק י~ול ~~ע ו~הו~רה
 להתדבק יכול ועי~ז וקם המדות~כל

 הי ב~יות אך מ~תכל כי בהשי~תבהטוב
 וזהו בכ~דשיש

~~ 
 ויש הי~ין

~~ 
 ~ימים

 ובאמת בהגשמיות אך מ~תכל שאינו~ייצו

~ול~
 ~ם

 ה~ו~ הר~ע~~
 מחמת אך מהכל

~ט~
 צפל אדה~ר

 ~יו~
 עי"ו בהרע אלק~ת

~
 אי~ו ובגלות לה~~ ~אווה ויש חן לו
 ~ך המ~יי~~ם אלקים לחיות לב~~תנים

 ויהי וזהו החן שקר כי~ה~~מיוח
~~~יי~ מק~

 הוא בהגלות היינו ימים
 ק~

 מים ה
 וזה שולטוה~ע

 ו~ר~~
 ~וא ו~~~ה חו~ם

 הרע כי חזק לשון הוא חולם ~ו~ףל~ון
~~~~יר

 ו~נ~
 ~ובות כוי מן עו~ות פרות שבע

 דקדושה מדות שבע יש כי היינו~~אה
~~~~יב

~ 

'~ 
 הגדול~

 ו~וי
 וב~~

 מדת
 מחיות הוא ש~~ה ~~ה כל כי~~חדות
 ~כל הוא והת~ת ויראה אהבה וכן~שי~ת
 כ~ ב~אחדות היינו באחו ותר~נה~ה~

 ~ו~בהקדו~
 ~דת

 ~ב~ ה~ח~ו~
 ~~בע

 ה~~~פרות
~ 

 לא
 כ~י~

 כי ~~~ו ותרעצה
 ל~ע~ים כי ד~רודא מ~למאהמה

 יר~
 מזה

 האחדות במדת ואינם ~ ל~וא~~ב
 באו כי נודע ולא קרבנהאל ו~ב~נ~

 ~ינ~ בהגלות~יינו ~~בנ~ א~
 בחיות רואים

 הטו~ות שבלים בזי ו~~"כ כלל בוהמוםתר אלקו~
 שב~ה כי הייצווהרעות

 מוצקו~ ו~~ע~
וי~

 ~קדושה וז' ז'
 וכ~

 להי~ך
 ויו~~

 ~יי
 הפריד ע"כ יחיי בא~~נתו וצדיקצי~ע

ה~ו~
 ה~ו~ות ~רות זי ואנור ~והרע

 הוא אחד ~לום הטו~ותש~לים וש~~
 ובהרעו~

~"~~
 ושבעה ~~~ה ג~כ ~~יי

 בב~י~ צשארים ה~~ו~ה ~~םכש~~~לק אע~~~
 מהרע ה~וב להכריד כ~א צריך וכןמת

 כולם את ~~~י' וא~ה כילראות
 שכ~

 ~ו~~חיו~
 ויהי שאמרתי ו~הו מה~י"ת

מק~
 ע~~ כי היינו והתחלה ה~וף ש~וא
 יכול ~ו יבואו צדיקים לה' ה~~ר זהאמונה
 ~~אמין שאדם וע~י היראה מדת לידילבוא
שהכל

 הו~
 ~ת~בק הוא עי~ו מהי

 שאינו מי~ל בהשי~~
 ~~י~

 ~עכ~ר בה~ומר רק
 כי רואהואינו

 םו~
 א~ נשמע הכל דבר

אל~י~
 אל מביא זה י~א

 הר~
 צריך ואדם

~~י~
 יש כי לר~ות

 בור~
 ש~ים

 כדכתיב ~ה~י~ת מדבק הוא ועי~זומכה~כ ~אר~
 הולך בחושך וכ~יל ~ראשו עיניוהחכם
 ה' מ~יות מ~ורשו כ"ד רואה ~חכםהיינו

 ה~~ע~~
 ~צמו ~ד~ק

 בהשי~
 אבל

 אך בהגש~~ות אך ומ~~כל הולךבחושך כ~י~
 דבר בכל לראות צריך הי~ראליאדם

 : בהשי"ת לדבק יכול ועי~זהי ~יו~

~~י



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מק~
 אצי ~ומר ~ ימים ש~~יים

לשון מק~
 ~ו~

 מ~וף והוה כ~רגומו
 ירא אלקים את נ~~ע הכל דבר~וף וכתי~
 וכל ~אד~י כל זה כי שמורמ~ו~יו וא~
 ~יינו ~כ התחלההוא ~~~

 מ~
 מלעילא ש~קי

 ~~~לתת~
 ~צלינו נ~'

 ה~חל~
 ראשית וזה

 הכל קו~ם ה~י~ר היא ו~~נין ה' יראתחכ~ה
 בה~י~ת אמונה לו ~יהיי לראות הא~םצריך

 בכלול~~~~ין
 ~~~יו~ ה~גח~

 ~ליו ולקבל

 לראו~עומ~~
 וש~כל ~~וי"ת ~~דלות תמיד

 עומ"ש עליו שמקבל ע~י ואז מ~ש~~ת~יו~ו
 בכלו~~~ין

 ה~ג~~
 בא ועי~ז פר~יות

 הי יראת חכמה ראשית כד~תיב ה'ליראת
 כדכ~יב ה~דות בכל לה' לעבוד ~ולו~י~ז

חוצ~~
 הגדו~ה ה' לך כי לידע ~בעה ~מודיה

וכוי
 כמ~~

 לו הי' ד~מע~ה כי דה~~ה
 בכל להי ~ובד היי ע"כה' ירא~

 ה~דו~
 ואמר

ל~
 והגבורה ~גדולה ה'

 ~ת~אר~
 והנצח

 בשמים כל כיו~הוד
 ל~ ובאר~

 ~ממלכה ה'
 עשה ~זלע~ז איתא אך לראש לכלוה~תנשא
 טוב בכ"מ וישאלקים

 ור~
 ~יש איתא גם

ק~
 הי~ין

 וק~
 הימים

 ק~
 היינו הימין

 לו ישכשאדם
 א~ונ~

 שכל ומ~ין ה'
החיות

 מעוה~~
 הם ה~רואים ומכל

 ~~ו~~ י ה'מ~יות ~ו~
 ורגע עת בכל ~ם

 עומ'ש ומקבל כולם א~ מחיה ו~הכ~כתיב
 ונ~דבק ל~~ת בא ועומ~ש באמונה עי~זאז

 בכל ל~י לעבודבהטוב
 עויו~ש ממנו ~~רק מי היינו בשרכל ~~ הימי~ ק~ וי~

 ~י"ז מעוה"ו גשמיות~ח~ והו~~
 ב~

 לכל אז
ה~בירות

 לע~ו~
 ~חו~ר מטעם והוא הרע

אמונ~
 שאי~ו ו~י בה'

 ~כ~ מאמי~
 ה~יות

 עוה~~מדברי
 חו~ר ע~י מ~שי~ת המה

אמונ~
 ל~רע ובא עול לפריקות בא

~~ 
 הא~ם יכול ~עי"ז להאמין~עיק~

 ויהי ו~הוב~טוב לדב~
 שנתיי~ ~ק~

 ימים
חולם ו~ר~

 ו~ר~~
 לשון ~וא

 ~תגלו~
 כי

 בהמדו~
עליו~ו~

 הש~ה שום אין
~~ 

 אל כשבא
 ~~ו~

~נ~
 אצלינו

 התחל~
 ~ם

 ~ו~
 הן התגלות

מק~
 והן הי~ן

 מק~
 וזהו הימים

 מראה טובו' ~רות שבע עול~ת היאור מןוהנה דכתי~

 ~רו~ושב~
 מעורב למ~ה כי ודקות ר~ות

 מדה ובכל ורע טוב~כל
 י~

 טו~ר בו
 עצמו מ~בקאיצו וכ~א~

 ה~יום הואשהגשם בכ"~ ל~~תכ~ ~הגשנ~יו~
 וש~

 והוא החן
 ולא פרעה כמ~ש ה~אווה אחרלהלוך הע~
 ~חיות רואה שאינו היינו ~בנה אל באוכי ~וד~

 מ~~ד החן זהו ~ו המו~תרהרוחציות
 וחיותו שפעו העדר ~~ו יצ~ירואלמלא
 ר~עמהבוי"ת

 אח~
 חיים דבר לשום הי~ לא

וקיום
 כדכ~י~

 ומכה~כ כולם את מחיי ו~תה
 ש~מר כמו מהרע ה~וב מ~ריד הואאז

יום~
 כי הוא אחד חלום ~רעה בחל~ם

יום~
 ה~וב וה~ריד ה~וד ועשה צי~ע ~יי
 ~רות שבע כדכ~יבמהרע

שצים שב~ ~~וב~
 המ~

 ה~ובות שבלים ושבע
 ש~

 שנים
 אמונה וע~י הוא אחד חלום~מה

 האדם יכול עומ~ש וקבלתמ~' שה~
 וגדול קטון ואזבהטוב ~התד~

 ועב~ ש~
 ח~שי

 ~ו לעבד נעשה ~הרע היינומאדוניו
 ולה~יד להי ל~בוד הואו~ול

 מהרע~ הטו~
 ויהי אומראני

~~~ 
 ~י~ו מ~וף

 הת~~

~י~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ש~~יקר
 תליי~

 כשה~~ם בהת~~ה
 בב~ ק~

 וזהוהיום
 מק~

 כי מ~וף
 ~~~ו~ ~לי~

 ו~י~ז ~ו~~ש ~ליוומקבל ג~~
 יכו~

 כ~כ ~~לה שוכב שהאדם כמוהיינו לה' ל~בוד
 יכו~

 וכ~ ~י~~~~
 י~ול וכ~כ ~בוקרלע~וד כל עי~ו נע~ה ~יפך ח~ו

 להתנה~
 ~ יום ~כל

 ~~י~~ ~ג~ ~~~~~~~~

~~~~
 ידבר אדוצי ב~ ויאמר יהודה אליו
נא

 ע~ד~
 ואל אדוצי באזני ד~ר

 אי~א י כ~ר~ה כמוך כי בע~דך א~ךי~ר
 יהודה אליו ויגשבמדרש

 י~
 ה~שות מיני ג'

 לדורון הגשה ל~ולחמה הג~ה לת~ילההגשה
 עצמו הכיןילכולם

 יהוד~
 כ"א צריך וכ~כ

 ל~'בת~לתו
 הגשו~

 למלחמה היינו הנ~ל
 מתגבר היצר אדם ~ל בת~לתי תמידכי
~ליו

 במ~~
 למלחמה האדם ו~ריך

 ~עשיו ע~י באים ~~~ו כל כית~ו~ה ול~שו~
 צריך ע~כ~רעים

 לשו~
 ולה~גבר ע~יהם

 ת~ובה עושה כש~דם כי לדו~ון וכןעלי~
 ~~ש~יות ולהעלו~ן הניציצו~ לתקן ל~ונותן
 דורון נק' זה הרעים ~~~יו ע~י פגםשהוא
 ל~~להוכן

 הו~
 אלקים נ~תולי לשון

 ו~שוןנ~תלתי
 נמי~

 היינו ~~ול
 עצמומד~ק כשאד~

 בה~י~~
 והחיות שמכה~כ ויודע

 מ~שי~ת הוא~~~ד
 הצמצ~

 כ~יכול ~ו
 ו~ושה ~פתח ש~תי אדני ~חי~להחותו

~י~
 ~רואה היינו אין

 ~כ~~
 גשמי

 ר~
הניצו~

 על רק ומת~לל בו שיש
 בכל ה~ו~תרהקדוש הניצו~

 ד~
 ו~ו העולם בזה

 ה' אני הי~צו ~~ר ה' לך ~~~יואני
 ל~חר וכבו~י ~מי ה' אני אחר ולאהוא ~~

 מ~~לל וכשאדם אתןלא
 ו~~ד~

 ש~וא
 ש~תי אדני בחיימהשי~ת

 כי ~~~~
 ונ~ןמכה"כ

 לכ~~ ח~ו~
 ומת~לל

 א~
 לה'

 רק ומ~כלל אין מיש~עושה
 צר לו צרתם בכל כדכתיב בכ~דהמום~ר הניצ~~ ע~

 ע~ר ~ושה הוא כן בתכלה היי~ו רצ~ןועת
כי

~~ 
 אי~ו ע~ר אינו אדם של ת~~תו

 ווהו ח~וע"ר
 וי~

 ת~ל' מל~ון יהודה אליו
 ידבר ~אז הניצה~ק ~מ~ן אדוני ~יויא~ר
 ~יינו א~ו~י ~אזני ד~ר ע~דךנא

 ~~ר ואל ו~הו ע"ר ונעשה ~~תונתקבלה ~~

 ~~~~~א~~
 כ~וך ~י

 כי כ~ר~~
~פלת כ~

 ~נדי~י~
 מ~ג~ר ~ה~ליפה ע~ז הוא

על
 הק~וש~

 זלע~ז ~ת כי
 אלקי~ עש~

ובפר~
 הקדו~ה על מתגבר הרע בהגלות

 ~~ר אל וזהו ה~כינה ~לותוזהו
 א~

ב~בד~
 כי

 כ~ו~
 ~לא היינו כפרעה

 וכ~~דם כפרעה ~וך יהי'~רעולא י~לי~
 אפך יחר ואל אזע"ז מתפ~

 בע~ד~
 שו~י אינו אז היינו

 ב~~לתו אף~רון
~~ 

 : רצון עת ו~~שה מ~ק~ל

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

~~~~
 א~יו

 י~וד~
 יד~ר א~וני בי וי~~ר

~ 
 ע~דך

 ד~
 ~דצי ב~~י

 וא~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  כתיב ~ כ~רעה כמוך כי ~ע~דך אפךי~ר 
 ~~י~ ~~די ה'שויתי

 האדם שצריך הייצו
 ~כה"כ כילהאמין

 וא~
 עיקר בהיצה~ר

 הי מחיות ~ציציה~ק רק הואחיותו
 רק הוא וריחם טעמם עיקרהתאוות ד~~

 וזהו ~יי כלא היי זאת שלולאהניצה"ק
 בהנגד אף היינו תמיד לנגדי הישויתי
 היצה"רהיינו

 צרי~
 ~כל כי ולהאמין לראות

 ~וא שהקלי~ה ~באמת ה' מחיות~וא
 מהניציה~ק הוא חיותה כל רק ~תבחי'

 מאמיןוכשאדם
 שא~

 חיותו עיקר הרע בחיי
הוא

 כדכתי~ מהשי~~
 כולם את מחיי ואתה

 י~ולאז
 לע~ו~

 ~הרע ~ם
 טו~

 שויחי וזהו
 ~מי~ לנ~~יה'

 שהעלה
 להאמין צריך ~אדם וע~ודה בתות~פוכ"כ לה~י"~ הנ~~ א~

 הואשהכל
 מ~

 באתערותא הוא עבודתו וכל
דלעילא

 א~
 האדם שבאמת

 צרי~
 לעשות

 מהשי"ת ~וא הכל מכ~מ דלתתאאתערותא
 ש~~י אדצי וז~ו ו~~לם ~קדינ~ני מיכי

 בעת ~אדם כי~~ח
 הוא שהכל ~דעת צריך בעבודתוומתחיל לה~~ל~ שעומ~

 תפתח ~כתי אדצי בו המת~ורר~השי"ת
 ש~כל לד~ת צריך המותרים בדבריםוכ~כ
 בבחי' מהשי"תהזא

 ~כ~
 וגם דע~ו דרכיך

 תאוות ~א~וריםבדברים
 רעו~

 והרהורים
רעים

 הבאי~
 ~אדם

 צרי~
 ש~כל להאמין

 בשם כדאיחא נםיון עבור מהשי"ת לונשלח
~בעש~ט

 שהאד~
 שכל להא~ין ~ריך

 בכדי מהשי~ת הכל הוא רעותוהתאוות המ"~
 ל~לוט יכול ~רע ~ין כן וכשמאמיןלנ~וחו
 שהפשט אף י~ודה חליו ויגש וזהובו

 שיהודההוא ה~שו~
 נ~

 אל
 יום~

 הי' א~כ אמנם
צריך

 לכ~ו~
 אליו יהודה ויגש

 א~
 ~א~ הענין

 הגשהעל
 לתפ~

 כשאדם יהודה אליו ויגש
 צריך להתפללעומד

 לר~ו~
 אליו ~ודם

~הכ~
 ש~י אדני השי~ת מהתעוררות הוא

 להא~~ין שצריך אדני בי ויאמרת~~ח
 כל אדון הוא השי"ת כיולדעת

 נא ידבר ואזמכה~כ האר~
 ע~ד~

 דבר
 עולה ה~פלה הואאדוני באז~

 ומתקב~
 לרצון

 מחיות הוא שהכל כש~אמין בהכנגדוכ~כ
 אד~ן שהוא כנ~ל לנ~ותו בו ~מת~~ש~י
כל

 האר~
 יחר ואל וז~ו בו שולט הרע אין

א~
 כמוך כי בו שולט ~רע ~אין בעבדך

 בקדושה כמו פי'כפרעה
 צרי~

 להאמין
 פרעה בבחי' כ"כ ~י מחיות הואשהכל
 ~הרע עורף~חיי

 צרי~
 מ~~ אשר להאמין

 כשאדם בזמה~ז אני ~ומר יכנ~ל
 ויושבלהת~לל עו~~~

 ו~וד~ו~ ללמו~
 בדעתו

 ש~וב~
ל~

 טובות במדות
 תיכ~

 מ~~יל
 אל~ים ~~ה זל~~ז כי ח~ו לההי~ךלה~שיכו ה~נג~

א~
 בקרבו נשבר לבו ל~יות הוא העיקר
 ~ו~ אלקי~ זבחיבאמת

 צ~בר לב נ~~רה
 ובכחו הי ~ו~יות ~וא שהכל לידעונדכה
 דבר ~ום מצדו ואין עובדהוא

~ 

 ש~~יקר
 הואהעבודה

 ללמו~
 ~דו~ר ולהתפלל

 וחושב בע~ודה שמתחילתיכף אמנ~
 ~ניות ~י~ף בו נתעורר ~טובות~מדות ~~ו~~

 רעיםו~רהורים
 ומ~~

 ומבלבלים וגיאות
 בעיניו ו~פל ~בזה ~היות העיקר ע~כ~ותו
 הוא ובכחו הי בחיות רק כיולידע

וזהו עוב~
 ויג~

 אדוצי בי ויאמר יהודה א~יו
 לדעת צריך להת~לל עומד כשאדם~יינו
 ~זה וגם ה' מאת הוא שהכל אדוציבי
הוא

 ר~
 נא ידבר ואז וחיותו ~שי~ת כח

 התפלה ~ד~~י באזני ~ברעבדך
 מת~בל~

ו~



 הרע ~אין היינו ~עב~ך א~ך יחרואל
 שהוא שחו~ב רק דאל~כ כנגדו~ת~ורר
~ובד

 במדו~
 והרהורים מ"ז ל~ומ~ו נת~ורר

ר~י~
 זל~ז כי כפרעה כמוך כי

 להיו~ צר~ך וע"כ~~קים עש~
 עזרה ולב~ש ש~ל

 ~~~~~י~~
 ~מד~ש

 י~
 ~~שה

 השלשה כל ו~~~להלמלח~~ה לדורו~
 ה~שו~

 הם
 לו נ~לו לה~~לל כשעימד ~יכף ~י~ת~לה
 של יצרו יום בכל כ~ רעים וה~הירים~~ז

~~~~~~י~~~  ואיזה עליו ~~גבראדם
 ממנו ו~וחהיצרו א~ הכו~~ גבו~

 מ~~
 למלחמה ה~~ה וזהו

 מ~קרב המ~זוכשדו~ה
 ר~ים הרה~יםג"כ ומ~~ להשי"~
 להשי"~

 בחיי וזהו
 את~כ ~פלה ~גשה יש ואזדורון

 כראוילה~~לל יכו~
 אלי~ וי~~

 יה~~ה
 בכח הוא שהכל לדעת שצריך אדוניבי וי~~

 דבר עבדך נא ידבר ואז וחיו~והשי~ת
 ואל א~ונ~~אוני

~~ 
 א~ך

 ~עב~
 י

~ ~
 י

~~~~
 י~בר א~וצי בי ויא~ור יהודה אליו
~א

 עב~
 יחר ואל אדוני באזני דבר

 ~~בד~~~~
 הגשה מצינו ופירש~י

 ל~פ~ה הגשה היינו ולמל~~הול~~לה לדור~
 צרי~

~היו~
 יצרו בכ~י דא~ז~ל למל~מה הגשה

 ~וזרו הקב~ה ואלמלא מתגבר אדם~ל
 היצר ויום יום כל היינו לו יכול היילא

 וה~ב"ה למ~מה הגשה צריך לזאתמתגבר
~זרו

 צרי~
 לידע

 הו~ ~זא~
 צריך גם מהי

 מכה~כ שהשי~תלהאמין
 ו~ב~

 ~מין כל
 מראשו~יו למעלהו~כינה

רואה שא~ ואע~~
 צרי~

 לשון אליו ויגש וזהו ל~אמין
 לשון יהודהנ~תר

 תפי~
 אדו~י בי ויאמר

 למ~צי לא אדוני בי כי למ~ן לה~~ללצריך
 נא ידבר אז כן כשהואואם

 ע~ד~
 דבר

 תפל~ו אזי אדוניבאזני
 וא~ מ~~ב~~

 יחר

 בע~ד~אפ~
 ואל

 ישל~
 ח~ון שום

 מעשיו: כל על ורחמיו לכלהי ~ו~ א~

~~~~
 יהודה אליו

 אי~א אדוניי בי ויא~
 הגשה לת~לה הגשה מציצובמדרש

 כשאיש כי לדורון ה~שהלמלח~ה
 ליד~ צריך להת~ללעומד הישר~

 ~ל~ו~ו שהקב~ה
 במ~ום א~י' עלמין כל ומ~לא מש~ה~כל
 י~בטל ומזה כבודו מלא ג~כ עומד~הוא

 ד~רים לדבר יכול כזה ואדם~מציאו~ו

לפני
 ה~ב"~

 ידבר וז~ו דינים ול~~~יק
 א~ך יחר ואל אדוני באז~י כצ~ל עבדךנא
 מדרך וזהווכו'

 הצדי~
 לבקש צריך הפשוט ואדם

מהקב~~
 י~י לפניו לה~פלל עמדו בעת

 לרצון דבריו ויהי' הקב"ה ~ני דיבוריםלדבר שיוכ~
 ~פלתי ואני כ~~יבלפניו

 ל~
 ~ת הי

 יד~ר וזהורנון
 נ~

 כנ"ל: דבר עבדך

אומר
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~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~י
 ~ד~

 עוש~
והצגלות היינו מצוה

 ל~
 י~~ ~ה הוא ולבנינו

 ~~~ו ~ק'

ההדל~~
 ורחימו איתא כי המצוה עושה

 ו"~
 נקי

 תות~~
 תורה הלומד וכל

שאותיות
 מ~~

 ~ם
 בחילו~

 הדלקה זהו לעילא ~רחתבדו~ר ו~וא י~ה ב~ש א"ת
 ~~ עוש~

 הנ~תרו~ כי~ו~ר
ולא י"ה הוא אל~נו להי

~~ 
 עושה

 מצו~
 י

~ ~ ~ ~ ~

 מכבד ~מקום אין י מצוה עושה
 האדם אלא האדםאת

 שאדם ומדריגה מ~ום באי~ה כי~קומו מכב~
 מצוה ~ר נ~שו את מדליק אין ~םעו~ד
 נ~שו את מ~ליק ואם כלום אינו אורותורה
 תשובה ועושה אור ותורה מצוהבנר

 ממ~ום חיות עליו ממ~יךהקב"ה
 ו~י שעומד ש~לות למ~םשבגבוה ~ו~

 לעולם ש~ע ממשיך הוא ~אורותהתקשרות
 ~מקום לאוזה

 מכב~
 את

 הא~
 אלא

 עושה הד~ה וז~ו מקומו את מכבד~אדם
 ולאמצוה

 הנת~
: 

~י
 ~~ר~~ ~~~ ~~~ ~~~~

~~~
 י הנחה ולא מצוה עו~ה הדלקה
 היינו מצוה עושה ~דלקהא~א

המצוה
 ~וש~

 מצוה עושה שאדם ע~י הדלקה
 כי כדכתיב ונשמתו החיות אור ~~אירהוא
 ~איר הוא המצוה וע~י אור ו~ורה מצוהנר

 כשאדם אבל אדם ~שמת ה' נר כדכתיב~נשמי
 כדי מצוהעושה

 להשי~
 אז ולה~דל

 ~ה~ל~ה הוא העיקר כי מצוה עושהאין הנח~
 לראו~ צריך האדםהיינו

 ~הוא בחי' באיזה
 ~~ום אין כי נ~שו ~האיר המ~ה~שות

מכב~
 הא~ם אלא ~ם את

 א~ ~~ב~
מק~~

 להשי~ יכוון ~לא ~יינו
 ~~ות

באיזה
 ~ור~

 ~יך ~הוא נ~מה
 לעשו~

המ~ו~
 להאיר

 ל~ו~
 ו~ז נש~תו

 המצו~
עו~~

 ~~ד~

 ~מת ה~ נר בחי'
 ~ר כתיב בר~עיםו~כן הא~~

 ~ע~
 כי ידעך

הר~
~ו~ח במצ~ ~~ ~חיו~ א~ מאיר אינו

 ~חיו~
 ~"כ ~~~מיות

 ~~מ~ו בחי' ידעך רשעים ונרנשמתו ~~~י~
 ~א ה~יקר כיוחיותו

 ~צו~ עו~~ ~דל~~
: 

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

~~~
 עו~ה

 ש~שין ~ה אני ~ר י ~~
 והת~הבו~ בהד~ק~

 ע~ה ~~ו
~וה



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ו~א ~~וצוה עו~ה הדלקה יה~~וה
הנחה

 עו~~
 כי המצוה

 אי~~
 אין

ה~קו~
 ~אדם א~א האדם את מכ~ד

 תלוי הדבר אין כ~ היינו מקומו אתמכבד

~~~~~~~ 
 שהוא ~ע~פ ~י ~דם של ~~~~ו

 ~מצוה עושה ואין תורה ו~על שכל~~
 מלומדה אנשים מצות רק ודו"ר~התלהב~ת

~י~
 נ~רא ואינו היחוד ~ושה

 הא~ם אם~~ל ~מצו~ ~ו~~
 עו~~

 מ~וה
 ~כוונ~

 א~~ו~~להבו~
 קטן שכל ~ר שהוא

 ~ושה הווההדלקה
 מצו~
: 

~~~~~
 צק~א

 יו~~
 כי היינו חול ~ל

 לכן ההלל א~ בו וג~מריןחול הו~

יכו~~ן
 ~~נוכ~ ~~~שי~

 ה~~ה
 ~ל מרי~ומיהי~נו ~שנ~ כ~ ~~

 ~נו~~
 ל~~אי~

~~ 
 כל

~~נה
 ב~
 ~~~ות הי ~ר '

 ~ד~
 ~ל נ~ ~בחיי

מצוה
 לה~י~

 לנ~~~ו
 הש~ת ~י הייצ~

 הו~ ויו~~
 ~יי~~ ~י ~י~ו~ ~~~~~ו~עליי~

~~ 
~ ~  בין ה~~דילאח~כ 

 ~~~ א~~~ לחו~ ~וד~
 ויו"~~~~~

 על רישו~י נ~~ר
 ל~~~

 ~כ~מ
~~וק

 ~ז~
 א~ל ~אד

 מחנו~~
 ו~~י~ים

~ה~
 ~~ול י~ות

 וי~
 ~~ם

 בנקל הואמהם ~~דוש~ ~~~~~
 ~~~~י~

 כל ~ל
 ל~די~~ י~~ ~~~ אור ~הו יה~נה ימו~
 ~חורין

 אבלוב~דקין
 מאו~

 ג~ול
 ~ש~יל~

 ה~~ר
 י~~ור ~~י~ת מ~ני~ נ~~ר אינוועובר
 ~~לל י~~~ל לכלשיאיר

 ו~~~~
 ~ ב~אור

באו
 לכ~

 וזהו המ~ות
 ~מן ~מן א~וך כ"א בביתכל ~י~ ב~לי~~ דכ~י~

 ל~~ן כל לבחי~ ל~א יכולין~זה ש~ ~~~ו~
 הכ~

 וזהו
 ב~~ני~יות ~לוי ה~יקר~יהודי

הנקודה ~~ו~
 ~בל~

 לכן
 ~קר~

 יי~ד ~י~ודי
יכולין

 ~ב~
 יו~ד כל לבחי'

 הו~
 נקו~' ~~יי

ונקו~~
 ~הוא כ~ה ~ל

 נ~אר א~ ק~נ~
רק

 בא~~ נקוד~
 הוא ~ה

 ~מו~~
 יו~ד

 אית~חצוכ~
 ~י ~יינ~ כ~ה ~נ~ו ש~וא

 ~~י~ינים~י~א
 כ~~

~~ראל ש~~ ~~ק נ~~א
 ~י~

 ~ם ~י ו~~ו אותיות כ~ה בו
 אש~ ~א~יןהאדם

 ~~ד הוא אל~ים הי
ומלכו~ו

 ~כ~
 בחינת וז~ו משלה

 י ~נוכההוא ~ז~ ש~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 נעשה ~~קנים
 ~שושני~ נ~

 היינו
 ~ש~נים כל וטמ~ו אומריםכי

 ~יינו חכמה ב~יי ~וא שמן ~~~ריםאיי
 העיקר כי יו~ד ~יי ש~וא נקודהבחיי
 נקודה נשאר אםהוא

 מז~
 יכול

 הנ~ להיו~
כד~ית~

 מן כי באלישע
 ~א~ו~

 נעשה שמן
 לשרות יכול נקודה ~כ~פ יש כ~אהרבה
 לכל לבוא יכולים אמו~ה מן ~יהברכה
 הוא יו~ד כי ~יינוהמדות

 ~כ~ו~
 ש~שם

 יו~ד יש אדני ~ש~ וגם יו~ד יש~רחמים
 לבא יכול ומזה אמוצה בחי'והוא

 בחנוכה ~י' וזה ~דותכל לתיק~~
 אע~~

 ש~מאו
 שמן של אחד ~ך ~ותר כיון ~ציםכל

~וז~
 בחיי הנקודה הי' ש~וא ~פך

 אמונ~
~~~י



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~ו

 יע~ב~~~~
 ~אר~

 ע~רה שבע ~~צרים
 וא~בעים שבע חייו שני י~קב ימיויהי ~~~

 הנה ~מותי ישראל ימי וי~רבו שנה~מאת

כ~י~
 הצדיק דהנה ו~ם צ~יק י~ול ~בע

 ~מדר~ה ~דת צריך~וה~ז
 הג~ו~~

 למ~ום
 לה~ביההרע

 למעל~
 את העליון לשורש

 שב~~~
 שצריך ר"ל וקם צדיק י~ול

 לז' עצמולה~יל
 מדו~

 לתוך נ~~ו אשר
 וזהו ה~ודש אל ולהחזירם ל~~נםעי~~ז
 יע~ב~י~י

 באר~
 ~~רים

 שב~
 שנה עשרה

 את מ~ם לה~~ות למצ~ים ירדדי~ב
 עשרה שבעהטוב

 שנ~
 אשר ה~וב ~וב בגיי

~פל
 לתו~

 ימ~ וי~רבו וזהו הרע
למות ישרא~

 דא~
 דמותא אתרא שם

~רע ~ג~ור~
 אמ~

 למען לצורך זו ירידה
 ולהחזירו הט~ב אתמשם ה~בי~

 לה~ב~
 וע~כ

 מדרי~ה ישראל שמו ~ראשם
 יזהו ~ג~ו~

 ישראל ימיוי~~בו
 ל~

 א~~~ ר~ל
 ש~י'

הכל א~ ~ירב וי~רבו א~ר יען עכ"זלמות
 ל~י~~

 י י~ראל ~~י

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

 באר~ יע~~~~~~
 ~נה ~רה שבע מצרים

 ~~ע ~ייו ~י יעקב ימיויהי
 ישראל י~י ויק~~ו שנה ומאתו~~בעים

ל~ו~
 עשית ~חכמה כולם כתיב אני אומר

 ~מדת העולמות כל ~רא שהשי~ת~יינו
 וגם~~~~ה

 עול~
 ב~~~יה נ~א ~~~יי

~י
 פע~ כ~

 בא~ כי למעצהו ~י
 וא~ה

 מכל החיות שכל הייצו כולם ~ת~~יי
~~יל~ות

 ומ~~
 מ~יות הם ה~רואים

 ו~~~פ ~יומם ו~ה בהם לתת כ~יכול~~נמצם ~שי~~

~~~ל~
 הג~מי העשיי

 ו~יו~
 בו מו~תר

 שמצו~~צם~~י
 הרב~

 והחיות ~יום אע~~כ
 זה ~לא ~י מהשי~~ הוא ~ושיש

 החיו~
ל~

 וזהו ד~ר לשום ~יום היי
 ש~ית~

 צדי~ים
 קרוים בחי~ם ורשעים חיים ~רוים~~~~~ן

~תי~
 אחר ~מיד רוד~ם ~עים כי היינו

 ע~ירות ועושים ע~"ז~~נוגי
 ואיצ~

 עושים

~~
 מ~ת דבר שבכל ~ש~יות

 ה~~
 ש~ם

 מ~רח~יםהם
 מה~י~~

 קרוים ~חייהם וזה
 היינומתים

 בהחי~
 להם ~יש

 עי"ז כי מתים ~רוים ד~~~בכל ~הגשמיו~ ר~
 ~ל מ~י~ותרחקים ~~

 א~ צדי~י~
 במיתתן

 הצדי~ים כי חיים~רוים
 בכ"דמםתכלים ה~ ~חיי~

 א~
 ה' בחיות באמת

 האדם יחיי ~בדו ה~חם על לא כי בושיש
 האדם יחיי הי ~י מוצא כל ~לכי

 ע~י ע~כבהג~מיות יל~
 תו~~~

 ונוצות
 הם~~~ם ו~~~~

 בהשי~~ ~דבקי~
 וזה

 הם כי חיים~~וים במיתת~
~ ~  

 ~נ~ום
 גם כ"ד שלושורש ~ה~יו~

 קרויםב~וי~~ן ~י~ לו~~ י~
 ~~יתין ~"י חי~

החו~ריות ו~~~~~
 והגו~ני~

 ~להם ו~ע
 כד~ית~

לעול~
 א~ם ירגיז

 יצ~~
 על

 י~~
 ו~ם

 ש~ח~ים ועי~ז ~מי~ה יום לו יזכורלאו
 ~~ים הרע וממיתים מהגש~ויותעצמם

חיי~
 אל ~ת~~בים הם כי

 ~יי~ אר~
ו~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~~~~ ~י~~~ ~ה
~~ 

 יעקב
 מצרי~ באר~

 ע~ה שבע

~~
 וזה עק"ב יו~ד הוא יעקב כי ~נו

 חכ~הנק'
 תת~

 אך עושה הי' ויעקב
 וזה למ~הו ה' פעל כל כי שבכ"דה~וב
~בע

 עשר~
 ימי ויקרבו וע~כ טוב ב~י'

 רא~ש ל"י בחי' הוא ישראל ~מותי~ראל
 המוחין ה~תלקות הוא שמיתהואע~פ
 ואינם הטוב עושין ש~דיקים ~חמתאעפ~כ

 ~~י~~ן ע"כ ב~~יות אךמביטים
 בה~ ה~ביקים ו~ם רא"ש ל~י בחיי~יים קרו~

 הם כי היום כ~כם ~ייםאלקיכם
 ויחי בהאמת~מם מ~דב~י~

 ע~ה~~ע מצרי~ באר~ יע~
 שנ~

 א"א
 ~ר~

 צק מ~ים
 ~ם וי~ב ה~~~~~לם

~ 
 היי

 ועי~ז בכ~ד מ~"י והחיותה~וב ~~ רו~
 ר~~ש ל~י ב~~רי~ת ישראלימי וי~~

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 באר~ יעק~~~~~

 י ~ה עשרה שבע מצרים
 י ~ינה חכמה הי יראת ~ן כתיבא~א

 תתאה וחכמה ע~ה חכמה יש ~יאומר
 חכמה רא~תכדכתיב

 יר~
 כתיב וכן הי

 ברא השי~ת היי~ו עשית בחכמהכולם
 בחכמההכל

 כדכתי~
 אלקים ברא ~ראשית

 ~חכמה נברא והכל בחוכמתאותרגומו

א~
 אינו כביכול בהשי~ת כי הוא ה~ין
 לעשות כש~ח~ב האדם היינוב~ם

 יודע ואינו הד~ר נ~מר אינו בזהדבר
 כביכול השי~ת א~ל פעולתו יוגמראיך
 ~ריאת במחשבה כ~עלה~יכף

 העול~
 מיד

 עלאה חכמה זהו הכל~גמר
 כדכ~י~

 כולם
 להיות מוכרח ~היי ~ך עשיתבחכמה

 המקבל ~שביל בצימצום ולבושיםה~~ל~לות
 ראשית כ~כתיב ת~אה חכמה נק'וזהו

~כ~
 ~יהיי לראות האדם וצריך הי יר~ת

 ולקבל ה' יראתלו
 עומ~~

 כדכתיב
~ ר  ש~~ת כמו היינו הי יראת~כ~ה 
 ~צ~ומצמצם כבי~

 החיו~ ומלבי~
 בכדי ~~לם

 יהיי~~~ם
 ~~ו~

 צריך כ~כ ~בל
 ~רא ~~ו לצ~נם~דם

~~~ ~~ 

 ו~~ו מה' החיות לקבל שיוכלכלי
 ~ו~~

 את מחי~ ואתה כ~יב כיוע"ט
 כול~

 היינ
 עוה"ז דברי מכל החיות כלכי

 חיו~מהטו~ ר~ ~ו~
 ניכר אינו העולם בזה אךקיומן ש~~ דבר בכל שיש השי~ת

 בהגשמיותונתערב הרו~ניו~
 א~

 הוא כשאדם
~"~ 

מה~שמיו~
 ~~ ה~נוז להטוב בא הוא אז

 רק הוא החיות כל כי~כ~ד
 אזי מהרע םורוכשהוא ~יצה~~

 נ~~~ ממי~~
 טוב

 וזהו לרוחניותומתדבק
 בחיי~ רש~~~

ק~וי~
 ~ל מ~ת היינו מ~ים

 בגשמיות רקהוא עשיית~
~~~ 

 ~~~ז
 לבמשימים ו~~~

 שב~ול~ להחיו~
 ע~כ ל~וב

 לחי~ם ע~שין ~הם בזה~~ייהם
 בו ~אין הגש~י לה~ע נתדבקו כימתים קרו~~

שום
 חיו~

 לה~לי~ה חיות ו~מש~ין
 ומרחיק~~

ע~
 ק~וים ע~כ מהקדו~ה ~ה~~ה

 ~וים ב~~ן צדיקים~ל מתי~
 ו~לין של~ם החיות ~~~יתיםב~ה ~יי~ ח~~

 ד~רי כל ~יי ~הניצ~~ק ב~ו~יותרק
 ק~ו~ם ע~כעוה~ז

 ח~
 במ~ר נ~דבקו כי

~~י~
 ~~םיר ע~י וע"ט םו~~ו וז~ו

מהגשם ה~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  בא ~י"ז~~~ם
 מ~~דו~ ל~~ו~

 ויכול
 דעהו דרכיך בכל בבחיי להשי~ת~~בוד
 ויחי וזהו להשי~ת הג~מיות כל גם~העלות
~עקב

 באר~
 היינו שנה עשרה ש~ע מצרים

 יו"ד נקי~עקב
 עק~~

 נקי זהו תתאה חכמה
 ~ו"מ הוא ~הי היראה וע"י יראה~חי~
 העיקר הוא כי ה~וב מחיי הוא~~י~ז
 לא אבינו יע~ב שאיתא וזה מה~ל~החיות

 והג~מיות הרע מ~ר שהיי ע"י כימת
 שיש להחיות ~ק ו~דבקמהכל

 הוא רש~ים אבל י ~ה~ייםונתדבק ב~
 לתאוזת להגשמיות רק עצ~ן ~ממשיכיןע~י להיפ~

 מהי ~א כשאדם אבל מתים קרויםעוה~ז
 נתדבק אז מרעו~ור

 א~יכם בהי הדבקים ואתםואז מהכ~ החי~~ להטו~
 חיי~

כול~
 : היום

 ~~~~~ ~ג~ ~~~~~~~~

~~~~
 כתיב מצרימה הבאים ~נ"י ~מות
 בשם לכולם צבאם במ~כרהמוציא

 הכל עשית ~חכמה כולם דכתיב~קרא

~ב~~
 אפיי ב~כ~ה

 עו~
 עולם העשיי

 יצויר ואלמלא הר~ן הוא ~כ~יה כי~גשמי
 ~~ר היי מכ~ד וחיותו ~~~ו~~דר

 בחיי מ~ה כ~ח היא חכמה~איןי לאפ~
 ושורש א~

 ומקורם העשיי לעולם הבאים י~ראל~שמות
 רק העליון~עולם

 יע~
 ואומר נ~~ו ~ל

 מצ~ר מצרים נקי העשיי עולםאני
 הואהחכמה י~~

 בגלו~
 וזהו הע~י ב~ולם

 ישראל בני שמות ואלה הכתוב~אמר
 העולם לזה ~נ"י באו שלזה ~צרימה~~אים
 בני ש~ם מ~~י מצ~יםהנקי

 ישרא~
 ~~י'

 ג~וה מ~ם שהם מכני היינו ראש~י
 החכמה בכח העשיי ~ו~ם יתעלהוע~י

 את י הבורא את~ו~ד
 אע~ י~

 ~אדם
 רא~ש ל~י בחי' ה~כל בגדלות הי את~י~ד
 שהוא פשו~ה אמונה צריך~ע~יכ

 ברא שהוא שלימה באמונה שיאמין ~יהי ירו~
 י~ל אדם ואין כל א~ ו~חי~הכל

 וזה י~~ש השגחתו בלתי ד~ר לעצמוליקח
 החכמה ~לעבודת כלומר י~קב אתא~רו
כנ~ל

 צרי~
 מדריגה ~שו~ה אמונה ג"כ

 ממי~א כי ~ית נקי וזה יעקב בחייתחתוצה
 כתפארת כמאה~כ בית הנקי היראה אלבא
 מחםה הוא שהבית כמו בית ל~בתאדם

 ח~ו י~ול לבל לאדםמח~ה הירא~ כן ~חום מקור ל~דםומ~חור
 ~חיי שהוא אע~פ באו וביתו אישרעות ותאוו~ למדו~

 אעפ~כ עליוצה מדריגהאיש
 צרי~

 ג"כ
אמונה

 פשו~~
 כ~וו לאדם מחםה ~הוא
 יה~ית

~ ~ ~ ~

 י וכיי מצרימה הב~ים ~נ~י ש~ת

 חזר ~חייהם ~מנאן ~~פפי~~~י
 הנה י במי~ן~נאן

 ~~ כ~~
 ~וב שם

משמן
 ~ו~

 ה~ל~ו מיום המות ויום
 ג~

כתי~
 לכולם צבאם ~מ~פר המוציא

 החיות הברואים כל דהנהיקרא ~ש~
 אחד כל של השם הואשלהן והשו~~

 הוולדו ובעת מ~מעלה ~ורשו יקראאשר והש~ ואח~
הוא

 שאינו והצדיק ~השורש ~ח~
~ביר~ ב~



~ב~ה
 מ~וו~ ~~

 לא
 חב~ יכ~ו~

 שורשו
וא~כ

~~ 
 ~טירתו לאחר

~~ 
 כיום השם

 חיים קרוים ב~יתתן צדיקי~ ו~~כ~וולדו
 ובחייהן דר~יהם ~קלקלים הרש~ים~בל

~~
 בחייהם וע~כ מלמ~לה שורשו ~~ל

 טוב משמן טוב שם טוב וזהו מתים~~~ים
 מ~~ן בש~ר~ו יאחז אשר לגבר טובכי
 הלך כי ו~ף הוולדו מיום ה~יות ~יום~~~
 שמו צשאר דהא בחיים הוא עדייןעכ~ז

~~~~~~י~~~ כיום
 הוו~~

 דהא
~ 

 שורשו ~בל ~~ק
וזהו

 במי~~ן ~מצאן חזר ב~ייהן שמצאן אע~~
ר"ל

 צשאר~ שר~ דש~
 א~

 מיתחן ~אחר
 מהחבל נ~~ק ולא צדיקים היו כולםלאשר
 וביתו אישוה~~ן

 ב~
 דהנה

 ~יך~וה~ז ~~ ~~~
 ול~~ להתאמ~

 כל את
 ~או וביתו איש וזהו לחלקו אשר~ניצה~ק

 לחלקן השייכים הקדושות הציציצות כלעם
 י זהוהב~ן

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

~~~~

 בני שמות
 ~רא~

 מצרימה הבאים
את

 יעק~
 א~מר ~או וביתו איש

 במחשבה הי את לעבוד ~יך ~~דםאני
 איצו כי הוא הגלות ועצ~ן ומעשהדיבור
 ~לות להיותיכול

 הגו~
 מקודם שצעשה עד

 ולב לימיצו חכם לב כי היינו ~נ~ש~לות
 באדם ויש ~מאלוכ~יל

 היצ~~
 והיצה~ר

~~~
 את ועובד היצה"ט ~חר הולך האדם

 ירא איצו ~ז ומעשה דיבור במח~בה~י
 אינם העולם האומות כל כי דבר~שום
 האדם אם רק מאומה ל~ ~הרעיכולים

~~~
 אז הצ~ש גלות לו ויש היצה~ר ~חר

 ~היות יכול ואי~ו ~וף וגלות לי~ורים~א
 ש~עשה עד כלליות~~ולה

 מקוד~
 גאולה

 י~אל א~~ ~ל היינו~~יות
~ 

 מן נ~~ו
 ויעבוד~ע

~ 
 ומ~~ה די~ר במחשבה הי

 י כלליות גאולה להיות יכול~ז
 וז~

 ואלה

~~ו~
 בני

 י~רא~
 הבאים

 ~י~~
 היינו

 ל~י ב~יי הוא~ראל
 רא~~

 המחשבה בחיי
~קודם

 נת~~
 את ואח~כ ~~חשבה האדם

יעקב
 צ~~

 ~~~י~
 ~יבו~

 ה~ול י~קב ~~יי
קול

 יע~
 בחי'

 תות~~
 לומד ~א~צו

 בחיי הוא באו וביתו ~יש ואח~ככראוי ומת~ל~
מעשה

 שרוד~
 ואמ~ם רעות חאוות אחר

 מן י~אל ~~י ויאצחו כתיב~הגאולה
 עו~ה שכשאדם מ~שה בחי' היינו~~ודה
 היינו מע~ה בחיי קודם לתקן צריךתשובה
 ~אוות להתרחק ו~~ט ~ו~מלהיות

 שועתם ו~~ל ויזעקו וא~~כ ב~בו~דבק רעו~
 ~עבודה ~ן הא~קיםאל

 ה~
 דיבור בחי'

 ו~ל להי והת~ללו הדיבור אתשתקנו
 כ~ב ואח~כ הא~ים אלשו~תם

 הוא א~~ים וידע ישראל בני אתא~ים ויר~
 וזהו המ~בה א~ שת~נו ~חש~הבחיי
 ~ם יו~ע ~ו וה שדבר אלקיםוידע

מל~
 הוא לבדו השי~ת רק שרף ושום

 ~יי~ו צגאלו ועי"ז אדם מחש~ותיודע
 ~ו~ם ~א ח~ו פוגם הוא~כשאדם
 בדיבור וא~כבמחשבה

 ~תא~עילא ~~ש~ ו~~
 ~צ~~

 וה~בה
 הו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  ב~יי הוא מן י~~~ל ~ייויאנחו ל~ילא~~א 
 מחש~~

 את שג~לו
 ~י את לעבוד ותעל ויזעקו מע~ם ב~יי הוא~~~דה נ~~

 במעש~
 דיבור

 ~~~יות גאולה להם וכ~היה די~ור י בח הוא ~~לקים אלשועתם ומחשב~
 נ~ש~

 הגאולה
 : כלליות ~לקים וידע ישראל בני א~ אלקיםוירא

 ההם הרבים בי~וים~~~~
 וי~~

 ~צ~ים מלך
 העבודה מן ישר~ל ~ני~יאצ~ו

 מן החלקים אל שו~תם ותעל~זעקו
 וימת פי~ש~יה~~ודה

 שנצ~ר~
 לומ~ ואפשר

 הנה כי ממשמי~ה
 י~

 עליונים שרים
 מ~~ה לו יש אחד וכל תח~וניםושרים
 המעלה להיפך חבירו אצל אשרוחם~~ן
 כי על עליונים שרים כיוהח~רון

 ל~ני הכנעה להם יש הקדושה אלקרו~ים המ~
הקדושה

 ואי~~
 לי~ראל להרע יכולם

 ג~ו~ים המה כי ח~רוןיש ו~~
 ויכולי~

 לעכב
 בהי~ך תח~ונים ושרים י ישראלתכלות

 רחו~ים ה~הכי
 ~~~דו~~

 ל~ם ~יש
 י~לים ~ינם כי המעלה ואך לישראללהרע ~זו~

 וי~י הכתוב ~י' וזהו ישראל ת~לתלעכב
 וי~ת ההם ~רביםבימים

 מל~
 כי מצרים

 נחית ועתה העליונים מ~רים היימקודם
 וימת ב~ קרו ~דרגי' דנחית מאןמדרגי'
 בני וי~~חו וע~כ תח~ונים משריםונעשה
 מןישראל

 ה~ב~ד~
 והצר עזות לו היי כי

לישראל
 א~

 כששועו ויזעקו הי~ה המעלה

בת~ל~
 אל שוע~ם יתעל ל~~י"ת

 כי העבודה~ן האלקי~
 הי~ ל~

 ל~כב ~כח
 : םליקישראל ת~~

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

 א~~~~~
 יעקב ואל יצחק אל אברהם

 נודע~י לא ה' וש~י שדיבאל
 וה~"ת והג~ו~ה הגדולה הי לך י~~ם
 בש~ים כל כי וההודוהנצח

 ובאר~
 ה' ~ך

 מלכות בחי'המ~לכה
 משפע~

 ש~ל עד
~מדריג'

 ע~
 בחי' ~עה ומשפעת שמתלבש

 שהש~ע ניכר שאינו ~ד א~רים~קים
 זה את כי ~ל~~ה~א

 לעומ~
 עשה ~ה

א~קים
 וי~

 שהוא חיים ~קים ~~י
~ות ~ע~~

 וי~
 א~ים ב~י'

 שו~~
 שהוא

 אל אברהם אל ו~רא ווהו המדותיע"י
 בחי~ ע"י המדות שהם יעקב ואליצ~ק

 שהואאלקי~
 שו~

 אני
 די שיש כד~ירש~י צמצום בחי'שהוא ~~~ שו~~

 ~מדות על למ~לה שהוא ה' ושמיבאלקותו
 ו~~ם אבל להם נודעתילא

 מן למעלה ~~יכםבה~ הדבקי~
 היוםכולכם ~יי~ המד~

 כל~~
 אתם

 נש~~~
~~~ 

א~קים
~  
 י

~~~~~

 ~~ה ~ל ~~~ם
~ ו  

 ~יו
~  



~ ~

 ומ~~ה ת~יד ~~~~ אד~ ~ש~י כ~יב
 ברעה י~ולל~ו

 שצרי~
 לירא ~מיד

 ~ייצו~שי"ת מ~
 ל~חו~

 עונש יראת לירא צריך
 אבל םו~מ יהי'~עי~ו

 יר~~
 עי~רית א~ה וו

 מפצי למדחל ~רוממות יראת הוא~~יקר
 ועי"ז כצ~ל ושליט רב דאיהי בגין~שי~ת
~וכל

 להיו~
 שום אין ח~ו ואם וע"ט

 א~יי~לבבו ירא~
 ירא~

 כצגדו מוכן אזי העוצש
 ווהו ביי לאלקאה ר~ה רצועה רעהיראה
 ומגן ש~ש כתיב ברעה י~ול לבוומקשה
 בשמש להםת~ל יכולין שאין כמו אלקיםהי
 לקבל א~א כך מגן ע~י~~א

~~~ 
 ~ור של

~רחמי~
 בחי' צמצום ע"י כ~א הי בחי'

 כשא~ם ע~כאלקים
 עו~~

 ~ריך להת~לל
 ל~~י ויכנע ש~לו~ו ויכיר עצמולצמצם
 ~לימה בא~וצה וי~מיןהשי~ת

 שה~י~~
~מל~

 על~ין כל
 וםוב~

 עלמין כל
 לי ודודי לדודי אני וזה מציי ~נויאתר ולי~

 שהואכמו
 נכנ~

 אלקים וז~חי השי~ת ל~ני
 ~א אלקים ונ~כה נש~ר ~ב נש~רהרוח
 כביכול עצמו מצמצם ~קב~ה כןתבזה
 ח~ו וא~ הרחמים מ~ור לו להש~יעכנגדו
 נאמר ג~כ ע~ז השי"ת ל~צי נכנעאיצו
 מצמצם איצו שהוא כמו לי ודודי ל~ודי~י
 כ~כעצמו

 הקב"~
 כבי~ עצמו מצ~ם איצו

והשי"~
 צמצום בלא וא~כ א"ם הוא

 עי~ז ובא הרחמים אור ממנו לקבליכולים אי~
 ~~י וגם ויםורים דיצים אלקיםל~חי'
 ~~וף הרחמים לאור ל~וא יכוליםי~ורים

~לו~
 ~ח~ונה ~מדרי~ה ישראל היו ~ים

~~וד
 כידו~

 שע~ט במ~ט מ~וקעים ~היו

~ל~
 מא~ר ש~ע לקבל אז ביכולת הי'

 כמאה~כ לזה זכו י~ו~ים ע~י ~ק~~~

~~~~~~י~~~  ~ת ש~~תי ~ציוגם
~~~ 

 וז~ו בנ'~י
וידבר

 אלקי~
 ~ל

 ~ש~
 ה' ~ני אליו ויא~ר

 ו~י~~ם שה~צים לו ~~מרכלומר
שישר~ל

 ~ר~י~
 ב~ם

 עת~
 ל~ור יב~או מוה

 ~ם כן ~אל~ם הוא הי בחייהרחמים
 יזכו בהם שרוין שישר~ל ישורים~"י ~~~

 הרחמים לאורמהרה

 כו' אליו ויאמר משה אל א~~י~~~~~~
 נוד~תי~ עד כוי אבר~ם אלוארא

דהצ~
 צדיק ויש דיצים מב~ל בחיי צדיק יש
 ~~ר בשרשן דיצי~ להמ~יק בכחואשר
 ל~~ול יוכל~י~ז

 ר~~י~
 כל לה~~יע

 המ~~ל הצ~יק כי ישראלעל טו~
 ~ין דיצי~

~כחו
 רח~י~ לה~~י~

 כד~יתא
 מיליתרי ~ג~י~~

 ~~י~ ~~
 ~~~ בזה ודי יהבי לא

 דיצי~ ~~~~הו~
 א~ר והצדיק והגבורות

~רצונו
 ר~~י~ לה~~י~

 ~ל
 ~~מו על ישראל מכלל הדיצים כללקבל מוכ~~ י~~ת~

 דיצים ~~יטול ~~ק שום לוואין
 והצדיק ישראל כל על רחמים~הש~עות ר~

 ~וא מוכרח הדור מצהיג הואאשר
 ~יכולתו א~י י~ר~ל כלל ע~רנ~שו למםו~
 בשא~ל דאיתא וכמו ישראל כלל עלרחמים לה~~י~

 כ~שאלו ה~ביא לשמואל שאמר וכיוןכדאיתא שנ~ כבן חטא מכל צקי הי ב~ורהמלך
 חמל א~ר השיבו בא~~י אשר הנאן קולמה
על

 והשי~ הצ~~י מיט~
 ~ה ע~ו~ שמואל לו

 ונ~~ה ~ומלכתך את ה'קרע
 ~~ו~ לרע~

ממ~
 ~בור צ~~ו מ~ר אשר דהע"ה וזהו

 ישראלכלל
~~~ 

 תהי הדברואמר
 יד~ נ~

 בי
 ה~א~ וא~~ובמש~ח~י

 ~שו מה
 ~~ש~ ו~כ~

~~ו~
 בית

 ל~ו~ דו~
 כוונת וזהו

 ~קיםיי~בר ~כ~ו~
~ 

 ל~ון ~~ר מ~ה
 ~~הג~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~ ~י~~~~
 מהימנא רעיא משה כי לדור אחד דבר~שון
 אין ואם כמו~ש ישראל ~בור מ~~נ לוהי'
 והנהיג כת~ת אשר מ~פרך נאנ~תני
 וי~מר ע~ע אלקים משם שהואמדה~ד
 ואז המ~כה מלשון אמירה הי אניא~ו
 ישרא~י ~ל רחמים להמשיך ביכולתוהי'

~~~~~
 אני א~יו וי~ר משה אל אל~ים
 כי ~~'

 ה~די~
 רחמים המ~~יע

 מכל ל~~לה לה~ות מוכרח ישראל כללעל
 עד מדות הז' כל תיקן כ~ר אשרה~~ות
 מ"ה בב~י' הוא ואז מלכות ל~דת~בא

 עניו משה הי' ועי"ז ~ה ונחנוכמשה"כ
 המ~ום בש~יחות ו~ירב האדם מכלמאוד
 לדבר פר~ה אל באתי זמאזבא~ו

הר~ בשמ~
 שלחתני זה למה הזה לעם

 ר"~
 כי

 שלי~ותו ע"י אשר בעצמו הח~רוןתלה
 השליחות היי א~ משא"כ זהנ~על

 ה~ב~ה השיב ולזה ממנוגדול בי~
 עת~

 תראה
 כיון ישראל מנהיג להיות תזכה עי~ז~~ל
 ~דות מן למעלה שהוא מ"ה לבחיישבאת
 ה' עבודת עובד הוא אשר ~צדיקכי

 מדה כל כי רתמים לפעול ביכולתו איןבמדת
 ~בורהכלול

 וא~
 בחי' הוא ויראתו בחםד

~נש
 והצדי~

 המדות מן למעלה הוא אשר

וי~א~ו
 ירא~

 וידבר ~יי וזהו ~ עלאה
 הי' משה ה~~ת ~שה אלאלקים

 אנ~ אליו ויאמר עונש ביראת ולאאל~ים ב~א~
 כל על רחמים ה~שיך היינוהי

 ואל אברהם אלוארא ישרא~
 יצח~

 ~י' יע~ב ואל

 גבורה ח~ד במדת השי"ת את ~עובדמי
 לא ~ירש"י להם נודעתי לא הי ושמי~~ת

 איןהוד~תי
 כתי~

 לא נודעתי לא אלא כאן
 שעובר מי ר"ל שלי אמיתית במדתניכרתי
 מ~ת ע"י ניכר לא במדת השי"ת~ת

 השם~רחמים
 יתבר~

 אהבתו בל~ו י~ע
 י אמןויראתו

~~~~

 כוי אברהם ~ל
 בא~

 א~ת שדיי
 די~י~ בבי~ול היי ~עולתםה~דושים

 צמצום ~חיי שהוא שדי ב~לשהוא
 הי~ לא ר~ל להם נודעתי לא ה' ושמידי ולשו~

 י כנודעתי רח~ם ל~עולביכולתם

 להיות מהם יותר משהזכה ו~~
 מנהי~

 הדור
 בנ~ ראש את תשא כי ה~וב ~י'וזהו
 להיות שירצה מיישראל

 הדורי מנהי~
 ש~רנונו ר"ל ח~רון מלשון הו'ל~קוד~ם

 ו~נו מב~י הח~רון ולתקן להשליםהו'
 ל~יות מו~ח נ~שו כופר הנדיק זהאיש
 ~ר או~ם בכקוד מ"נלו

 יתקן עי"~
 כל להם וישפיעהח~רונית כ~

 טו~
 י

~~~~

 דהנה לכם הזה החודש ב~~וק
 עתידין ובניםן נגאלו ~ני~ןאחז"ל

לג~~
 בתשרי אם ב~~רא ~לוגתא ~ש דהצה

 אם העולםנברא
 בני~

 דברי ואלו ואלו

 העולם ברא בני~ן דהנה חייםאל~ים
 ואו במ~שבה עלו ישראל והייצובמחש~ה

 מה רק אתערדל"ת בליהי~
 ~גא~ה ~יי ו~י~ז שיהיו ה~י~יםבנ~ות הקב~~ ~~
~כ



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  יבני~ן בני~ן אתערדל"ת שום בלי~~כ
 בכל הר~ימה שנשאר היי~ו לגאלע~ידין
 שום בלי הגאולה התעוררות ~יהיי ושלהשנה

 צאמר וע~ז~ת~~~ל"ת
 הח~ד~

 לכם הזה
 ~~ריא~ ~יום ה~~י~ה~היינו

 א~ר
 הגאולה להיות שיוכל ושנה ש~ה בכל~ר~ימה ש~שא~ הייצו לכם רק הוא המחשבהב~וד הית~

 לכם הוא ראשון והי~ו חת~~דל~ת שוםבלי
 להתחד~ו~ השנהלחדשי

 ש~כ~
 י ו~נה שנה

~~~~~

 כוי פרעה אל בא משה אל הי
 הנה ה~~זק ~~ףעד

 כתי~
 שאו

 דהנה אלה ברא מי ור~ו עיניכם~רום
 באמונה להאמין האדם צריך הכלראשית
 בא שהכלשלימה

 בהש~ח~
 הן מה~י~ת

 המחשב' מראשית הוא הכל ח~ו רע והן~וב
 לרשעים הנ~~קים בין התי~~ק וזהו מ~י~צ~י

~הרשעים
 אי~

 ~רטיות בהשגחה מאמיצים
 עליהם וכשבא ו~~יבה במקרה ה~לותולין
 מ~רחקין ויותר מתגאין הם אז~וב

~~שי~~
 אבל

 ~י~
 רעה עליו ~בא הי~רא~י

 רק במקרה לתלות צריך אין~~ו
 השי~ת ל~נילבבו לשב~

 ובע~
 ~ו~ה עליו שבא

 אבינו ביעקב כמ~ש לבבו לשבר צ~יךג~כ
 ק~ן יות~ עוד צ~~ה הח~דים מכלק~ונ~י
 עליי וכשבא בקר~ו לבבו ונ~בר~עיניו
 וב~~ע במקרה לתלות ~יך אינו ~~~~ע

צרי~
 כ~ מהשי"ת הוא הכל כי לדעת

 ש~וא אל"ה מ"י דהיינו אלקים בגי'ה~בע
 מאמין וכש~דם ~חלה במחשבה מעשה~וף
 כי מהשי~ת הוא שה~ל ~א~ות זואמוצה
 רע והן ~וב ~ן~~ר~ים

~~~ 
 ~דם ~~ין

 הוא אזי כלל לחבירו שמוכן מה ליקחיכול

~פרי~
 גשמיות הנקרא מהרע הטוב

 הגמור הבירור וזהו שמא~ין זו~אמונה וטב~
 א~רוזה~

 האד~ שלי~
 לו ~רע בא~ם

 המה והרשעים הבירו~ אחרדהייני
~יון ב~יפ~

 ש~ו~י~
 אזי ובטבע במקרה הכל

 כל ולוקחין ה~וב מן הרע~בררין ~~~
 כולם את מחיי ו~תה ו~ו~ראליהן הר~
 מ~ריד נרגןשזהו א~~

 אלו~
 שמפרידין דהיינו ח"ו

 הי~ וזה מאל~המ"י
 אצ~

 הוא כי פרעה
 בהשג~ה מאמין הי'~א

 ~רטיו~
 ~לה רק

 ~פריד ~גן והי' ו~טבע~מקרה
 אשר ~~ מי שאמר וזהו מאלה מ~יוהפריד אל~

 אל הי ויאמר שאה~כ וזהו בקולואשמע
 בו והתרה ופירש"י ~רעה ~ל באמשה
 ~ב~י~ לב ואת ~בו את הכבדתי אציכי

 אל~ אותותי שתילמ~ן
 ל~בר הייצו בקרבו

 מ~י מבטן כמ"ש מ~י ~ם אל"האותיות
 אלקים הוא הטבע כי לידע דהייצווכוי
 ~~~ ואז פ~ות ~~רטי ~ה~~חה ~אוהכל
 מהרע ה~וב בירור ~~שה זואמוצה

 י ~ב כולו~נ~שה

~ ~
 י

~ ~ ~ ~
 באים יםו~ים לבם את הקריב איתא ה~יבי

 ע~י~
 ודרך ~שובה עשו

 כשראו א~א ~ ~~~י~לאביה~
 ~אמ~

 כי כן איצו
 צרי~

 בנ"~ וי~או להיות
את



~ ~ ~

~ ~ ~

~ת ~~~~~~~~~ ~י~~~
 ~יניה~

 ~שהוא עיניו ~ישא
 להשי~ת ויעבוד גדולה מ~ריגה~ש~אל במדריג~

ב~ית~~
 אדם ~הוא ~נ~שו ידמה ולא

 אך~שלם
 ירא~

 נו~ע מנרים והנה
 אח~יה~

ש~ו~
 ~מלא עדיין

 פניו~
 ויצעקו ואז ומ~ז

 ~יכף נ~קבל ה~שובה שאז ה' אלבנ"י
 ~ע~ודתו ומ~ר~ל כן עושה אינו אםאבל

 ~ליו באין ש~~ו~ים עדוממתין
 נ~ק~לא~נו התשוב~

 ~~ כ~
 ~~ה ש~וא יען ~~והרה

 ח~ו י~ו~יםמחמת

~~~~
 ב~י ויא~ינו

 ו~~ש~
 ו~ה ~~דו

 צריך הלא לכאורהפלא
 האדם מא~~ין כ~~ר כי ליראהאמ~נה ש~קדי~

 ו~~~חד ירא אז יכול כל הוא כיבה~י~ת
 ואח~כ וכו' ויראו ~ודם כתיב ולמהמ~נו
 י וכויויאמינו

 א~
 שיהי~ א"א כי הוא האמת

 אמונהלאדם
 אמתיו~

 הוא אא~כ ~ה~י~ת
 ו~כן מהיירא

 כתי~
 ויראו

 ה~ א~ הע~
 בו ובט~ו בה' האמינו ה' יראי ~היויען

 צר לו צרתם ~כל כתיב ~ישועתויבאמת
 ~י~ו~ים שהוא או ח"ו חו~א האדם~שר

~~
 כי וחיו~ו אל~קי ~לק שם

 ה~י"~
 אינו

 יש~אל את~וזב
 וג~

 אך ~נחם ידו שם

 ל~ושיןכמה
 ומחינו~

 ית' אורו מ~~~רים
 ~~םתכל האדם כאשר אבל הי~וריםוהם

 חיו~ א~ורוא~
 שם אשר השי~ת

 והיםורים נופלים הי~ורים אז ~שו~העושה ועי~~
 לא צלמות ~גיא אלך כי גם וזהובטלים
 כאשר ~~ו כי עמדי אתה כי רעאירא
 הי~וריםי~~בבו

 לאד~
 חיות ומם~כל ורואה

 וזהו ובטלים נו~לים והלבוש~םה~~ורים א~ נר לו צר~ם בכל כי ~ם אש~השי~~
 בכל כי עמדי אתה כי רע איראלא

 מ~~תרהי~ורים
 חיו~

 ואנכי בבחיי השי"ת
 הישראלי איש וכ~שר א~תירה~~ר

ורוא~ מצי~
 רחמיםי וישאר נו~ל הכל יתי חיותו

 כי להי אשירה כוי משה ישיר אזכ~יב

גא~
 ישראל בים רמה ורוכ~ו ~ום ג~ה
 על רק להי וש~חו הודו ממנריםהיוצאים
 כל על הודו ו~א שונאיהםמ~~ת

 א~ הטו~
גמ~

 ע~י כאשר רק או~ם
 ~נ~

 נעשה
 האויבים וכל הקליפות וכל ג~ול השםקידוש
 גאה כי להי אשירה ו~ה ויכנ~ונפלו
 ~םום מה רק הי~ה ה~י~ה כלג~ה

 ~כנעו הקלי~ות וכל בים ר~הו~וכ~ו
 יונ~~ו

~~~~
 צ~רי הם ~רים ישראל אני

 ~יפר ואח~כ ~יך מזונתןוע"כ ~י~
 ר~פ הרה~צ~שם

 מקארי~
 הלימוד אשר ז~ל

 אמר ד~ריו היוכן א~ הקדוש בלשו~ו והשיב הדביקות~בטל
 זא~

 ~לומ~ים לפני רק
 רק~~מדים

 ב~~
 ~נ~~ר ולא

 א~~

 שיםדו והאמוראיםהתנאים
 ~ודות בנגלה רק היו ו~לפולםלימודם עיק~ הש~~

 בשורש הםתכל מהם א~ד שכל ~ני~~ורה
 ~ם ה~~אר לא ו~י~יהםהד~ר

 ההלכ~

 ~תנה~א~
 אותן כל כי למ~ה

ש~~ואר הדברי~
 ~ש~~

 ל~~ימיות לבושים רק הם
~מו~~ר



~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  הל~ושים באלו~~ו~תר
 ואות~

 ~ריבר ~לו~~ים
 ה~ב~ ז~ ~שיגי~ אינ~ מה~

~ ~ ~~~~ ~~~~ 

~~~
~~ו

 בשב~
באב ו~~ו

 שניה~
בתח~ת~

 לח
 ו~~מ~ ~ו~

 ~להם
 מעתה שיהיי יעזור השי~ת~טוב

 א~
 ~ובי

ב~ב~~
 על ה~ירות

 ה~ל~~
 ~כ~יו

ר~ה היו~ ~~~~
 לחילנו~

 נידונין האיל~~ת ב~ום ובו
 האדם כי ~ניאומר

 ע~
 השד~

 ~לוי והכל
 רמי והגמראבהאדם

 ~תי~
 לה~

 האר~
ו~~ו~~

 וכ~יב
 ו~~~~

 ו~~ני אדם ~בני נ~ן
 האדם והנה ~כו~

 צר~~
 ~~רכ~ו ~כוון

 לכל חיות~ה~~יע
 בדנ~~~ וא~ ~נב~אי~

~ל~~~י~
 השי~~ כי ש~ימה בא~ו~ה

 מחיי
~ת

 כול~
 ובכ~ד

 נ~יצ~
 חיות

 אלקו~
 ה~חיי

 ו~~~~ י~~~~י~ו~י~ו
 האד~

 ~ל ואת שם
 ~~כי~~י~~י

 ל~ב~
 ~החיות

 והני~י~
 ~נ~~~~~אכ~

 נ~נה איצי ה~יש ~ו~ו
 צ~ני~י לא ש~מר רבי י~ייו דב~ש~וה"ז

 וי~זו ו~~~~~כ דב~מ~וה"~
 ע~י כ~ א~י ~ו~~~ וישתויי~כלו ~~~~י~ ~~

 ד~~ווש~י~ ~~~יל~
 ~~ו~~ ל~~ו~ ~~~~

 י~יי ~~

 לכ~~מ~~י~י~
 כי

 ~~~~ כ~
 ~ר~~

 ~~י
 כי~ש~יע ~

 נ~~כ~~ הכ~
 ו~~~~~~י ~~~י

 כ~~~ ל~ול~~ת ח~י ~שאיכל~וש~~כ
 יי'~

~י~~
 ~ ~~~ י~~~ או~ו~ ~כתוב ~ליו הוא
~~~~

 ~~~~ אכי~~י ע~י כי ~~~~ ר~וני
בה~~כל

 ו~י~~י~
 ~~~~ל ב~י' ונ~רא

 יל~
~~~י~

 ~א
 כ~

 ~נ~י~
 ~~~~י ה~ולם א~~ ~

 ל~~ ול~~ו~~~~י~~
 כי

 דבר ובכלל~~~~תו צ~י~י~ כ~~
 מו~י~ הו~

 ו~ינ~
 צ~י~ ~ב~~ ~"~~וח~~

 לכוון
 היו~

 ~ב~כ~
~~~~~ת

 בר~~ ל~~~י~
 ד~~ לכל

 י~ י~~
ד~קי~

 ו~~~ ב~~
~~ 

 ~~ח
~~~~~ 

~~ירו~
~ ~  י~

~~~~~

 שמועה מה ~יר~~י י י~~ו
 ע~לק ומל~מת קי~םובא ~מ~
 הקדימו ~~תב~~ת דה~~

 י~רא~
 נ~שה

 ~נש~~

~~ני~
 מאוד ונזדככו זהומ~ן ~קה דחז הוא

 כעין ~דככו הגו~ים כי לו השייך~~~צוה לעשו~ תא~ מאי~ריהם אבר ש~לעד
 ויד~ו ~ומעל ~לוקי חלק ונעשו~~~ה

 שצריכים המצותאיבריהם
 ולכן לעשו~

 כי ~נ~~ע נעשה~~די~ו
 ה~י~וכי ל~~י~ ~~י~י~ הי~ ל~

 ה~~י~ ב~צ~~
 והיי זו ל~חי~~~יין ~~י~ ל~ י~~~ ~~ל

 ל~~~~ צרי~
 ~~י~ש~י ו~הו

 ~מו~~~~
 ~י' ובא ש~ע

 שהונ~~
 ~דיין

 מ~וםלש~וע
 קי"~

 ~יי עמלק ומ~~מת
 עדי~ן צריךשהי~ ~ושי~

 לה~ח~
 בעמלק

 ש~ו~
 הי~ה~~

של~
 צריכין היו ~לא עד מאודא~ע שהזדכ~~ ישראל ל~חיי ~דיין ה~יע

 ל~~ו~
 י

ויר~



~ ~ ~ ~

 מרחוק וי~מדו וינעו העם
 ~העמדה היי ~ועלת מהל~בין ו~

 ~לא~~~יק
 אני אומר מכה"כי השי~~

 באמונה להא~ין צריך ישראל איש~כל

~לי~~
 ה~ שיש אמח~ות ~קבלה ומנד

 יחוד על וה~וו~תים~~ילם אח~
 וגדלו~

 הבורא

 ~~~~~~~~~ ~י~~~~~~

 ע~כ אמנה לקטני אלאאינו
 ל~~

 שראו
 מ~ת בשעת במופתים בא שהקב"הישראל

לגלו~
 שעמדו ידעו יתי ואחדו~ו יחודו

 לתכלית עדיין באו ולא מרחוקעד~ן
 ויניעו ה~ו~תים העם וירא שאה~כוזהו אמונ~

ויעמדו
 מרחו~

 שעמדו ידעו
 עדיי~

 מרחו~:

~~~~~
 עדי~רו

 ~ו~

 אומר ה~םוק
 למה ל~~רו ק~ה היי כיאני

עש~
 י~ורים עמו ולישראל למשה ~לקים

 היה זה כי וראה האומות שאר מכליותר
 כי וזהו י גמורים לרחמים שי~ואו~די
 כי כתיב כי ממצרים ישראל את ה'הוציא
 הי ומגן~ייש

 אלקי~
 להם~כל שא~א כשם

~~~~
 לבחי' לבוא א"א כך מגן ע~י רק

 אלקים בחי' ע~י רק גמורים רחמיםה'
 כי ידעתי עתה ו~שאה~כ וי~ורים~דה~ד
 היינו י הא~ים מכל היגדול

 ~ שהשי~
 כל

הי~י~י~
 כדי ~וא אלקים ~חיי להם שהיו

 כן אמן ~מורים ר~מים ~' לידישי~ו~ו
 י םליק רנוןי~י

~ ~ ~
 ו~ירש"י י בקול יעננו והאלקים ידבר
 א~ע קידש משה כי משה שלבקולו

 איבריובכל
 ע~

 שכינה להיות זכה כי
 הוא הקב"ה של וקול גרונו מ~וךמד~רת
 רוצים ~יו בנ~י וגם ממש משה שלקולו
 לראות רצוננו באמרם ~דריגתול~ות
 מלתא א~תייע לא או~ם מלכינואת

 ומל~מת קי"ם ובא שמע שמועה מהיתרו וישמ~
 ים כי אני אומר ~עמלק

~~ 
 נקרא

 דכל םופא הוא כיה~דושה
 ח~ו וכשא~ם עלאה יראה~חיי ו~ו~ דר~י~

 בא קי~ם אחר וזה מהקדושהא"ע מפרי~
 היצה"ר והואעמלק מלחמ~

 וז~
 ~ האדם כל ה~הגת

 ~תשלוםח~ר
~ 

~~~~~
 ישראל ~~דימו ~~ה ~ כוייתרו
 מי הקב~ה ואמר לנשמענעשה

 ~שתמשין ~שרת שמלאכי לבניי זה רזגילה
 מ~כיו כל הי ברכו ~כתוב כמאמרבו

 ב~ול ל~מוע ~ברו עושה כחגבורי
 מצות תרי"ג העיקר כי אציאומר ~~~
 לעשות ~~ע ברמ~ח יתירצונו לה~י~
 ר~~

 יתי
 ~'~ רצונו על לעבור שלא ל~תוהש~"ה

והנה



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~ ו~נה
 דבר בכל והשכ~תו חיו~~ השי~~ צות~

~~
 הע~י' ~~~ולם הגשמיים בדברים

 האד~יוכל ל~ע~
 יתי בו ל~בק

~~ 
 הע~יי ~עולם

 כש~דםוכ~ז
 מאמי~

 שלימה ~אמונה
שמכה~כ

 כמ~~
 אזי כולם את ~וחי' ואתה

מ~~~
 לעבור שלא ע~יו ומק~ל עו~~~ש עליו

 ומ~בל קונורצון
 ע~~

 קונו ר~ון לעשות
עם

 החיו~
 וכן יתי ממנו א~ר ו~השפעה

בתו~"פ
 עיק~

 כוונת
 הכ~ו~

 ר~ונו לה~יק
 והנה ייתי

 המלאכי~
 יצ~~ר להם אין אשר

~יקר
 מגמת~

 קדשו ר~ון ל~שות
 ולזא~

ביכו~ת~
 אולם לשמיעה עשי~ ~ה~~ים

 הוא אש~~אדם
 ~ע~

 כח לו אין בחירה
 האנ~~נה ל~ם אשר ישראל בני רקזה

 הצי~ים כל את ה~מיעה עם~יר~שה
 למ~ה ה~ עשה אשרוהנ~לאות

 : שלי~וה לאמוצה ~~וומזה וליש~א~

~~~~~
 א~ם א~רי כתיב יתרוי

 מ~ח~
תמי~

 י ~רעה י~ול לבו ומקשה

 ~ניאומר
 ד~~י~

 לירא האדם
 איצו אזי ושליט רב דאיהו בגין~רוממ~ת ירא~

 לשום לבואצריך
 י~ורי~

 אשרי וזהו ~~ו

 ש~לותו מכיר כ~אדם תמיד מ~חדא~ם
 לי~י ובא יתי רוממות ומח~בוקטנותו
 היםורים כל אזי באמתהכנעה

 ואינוממנו ב~ילי~
 צרי~

 נ~י ו~מר ה~דם ~כל ~ניו ש~יימש~ע~ה יכ~~ ויםורין גלית לשום
 כי~נכי

 ~ל~
 פר~ה אל

~~~~ ~ 
 ~קב~ה

ראה
 ל~~~~ א~י~ נ~תי~

 מושל ל~י~ת
 וכל י כוי~ליו

 האומו~
 מ~א~כ ממנו יריאים

 ממנו ו~ורק מתגאהכ~אדם
 ~ו~ עומ~~

צרי~
 וכל לי~ורין ח~ו לבוא

 ל~ו אל הא~ם יתןלמען ל~י~~ ז~
 לשו~

 ולתקן באמת
 הן ברעה יפול לבו ומקשה וזהודרכיו

 וז~ו ח~ו גיהנם י~ורי ~ן וגלותי~ורים רעו~
 ה~~ן יתרו כי ה~נה לשון הוא יתרווישמע
 הוא אלקים עשה אשר כלאת

 מ~ה~~
 למשה

 מהגלות הי~ורים כל כי עמוולישראל
 את הי הו~יא כילמען ~ו~

 מהגלו~ ישרא~
 כ~

 וזכו ש~ימה לת~ובה זכו הגלות~י
 כו~ם היום באמת כי אצי ואומר~לימה ל~אול~

 יר~~י בהשי"ת ע~ם ו~דבקים~כוצים
 שום ~לי ש~ימה גאולהלהיות

~"ו יםו~י~
 שלי~

 ~~י"~ ~ג~ ~~~~~~~~

~~~~
 ל~נ"י ותגד י~קב לבי~ תאמר כה

את~
 למ~רים עשיתי אשר ראיתם

 אתכם וא~יא נ~רים כנפי על אתכםואשא
 וכירש"י י וכוי תשמעו שמוע אם וע~האלי
 הנשים אלו יע~ב~בית

 תאמ~
 בלשון להם

 פ~' ודקדוקים עונ~ם ל~נ"י ותגד~כה
 מה ו~כאורה כגידים ה~~ים דבריםלזכרים

 כאן יש כגידים ה~שים~~רים
 לאדם תשובה הרהורי שולח שהשי~תעיתים י~ א~

 מתעלה הזהואדם
 ולומ~ מז~

 ~מת~לל
 מי~ר החכם אבל~ה ~~

 ל~
 כי יו~ע כי כזאת

 פעללא
 ע~

 מאו~~ה תשו~~ הרהורי
 רק והוא דל~~א אחערותא ~לא ש~חו~י ר~

 זה ~מנו י~ול ואח~כ חר~יבדרך
ה~י~~ ר~



~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~

~ ~  

 הו~העי~
 והולך ב~מו שעו~ד מה

 לבצ~י תאמר כה ווה ל~דריגהממדריגה
 ולבני רכה לשון הוא להם הנשיםאלו

 הדברים אלו להם שכל עיני אשרישראל
 ראיתם אתם כגידים קשים הםבעצמם
 ~מצרים עשי~יאשר

 וא~~
 כנ~י על אתכם

 כלל אתעדל"ת בלא אלי אתכם ואביאנשרים
 הוציאם והי מאימה ~עלו לא במצריםכי
 כזאת לו מצר והחכם ~הדרגהשלא

 זכה שלא יודע כי השי~ת מ~ניומתבייש
 שמוע א~ ו~תה מאומה ~על ולא כלללזה

 לש~וע תבואו שמעצמם היינו בקוליתשמעו
 ותבואובקולי

 לה~קר~
 השי"ת עבודת אל

 מכל ~~ולה לי והייתם דלתתא~אתערותא
 י אותי מעורר ~שחר ואין השתר מעורראני דהע~~ כמ"~ ~י~~~~ ~י~~ ~~~~העמיםי

~ ~

 יש~~לי לבני ותגד יע~ב לבית תאמר

 ו~גד רכה אמירה ~אמר כהפיר~"י
 מה קשה לכ~ורה כגידים הקשיםדברים
 אמנם כאן יש כגידים הקשיםדברים
 אדם יש התלהבות לאדם ~אל~עמים
 ולומד ההוא בההתלהבותשמשמש

 אד~ וישב~ה ומת~~
 ~דודין נעשה שבשרו

 הוא ~על ולא מ~מעלה התלהבות לוש~א ע~

~אומ~
 ותגד יעקב לבית תאמר כה וזהו

 ואשא להם א~ר השי~ת כי י~ראללבני
אתכם

~~ 
 וא~יא נ~רים כנ~י

 אלי אחכ~
וזה

 בל~
 במדריגת ש~יו ואו~ם אתערדל~ת

יעק~
 שהיו ואותם רכה אמירה ל~ם היי
 קשין הדברים ~הם היה ישראלבמדריגת
 עשו לא ש~ם מ~מתכגידין

 ~~ שמ~~י גםוהב~ן אתערדל~~
 ~הי~וריי שאמר קדשו

 כנ"ל אתערדל~ת ע~ו שלא על היו~ללו
 נע~~ ב~צמ~ הי~~רי~מאותן

 ו~י~ורים כלי
 ה~ה~ללו

 לז~ העצ~
 י וד~ל

~ ~
 י

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

~~~~~

 אל~ים עשה אשר כל את יתרו
 ~וציא כי ~מו ולישראללמשה

 את~י
 ישרא~

 מה ו~יר~"י ממצרים
 ומלח~ת י"ם ~ריעת ו~א שמעשמועה
 אדם של יצרו יום ~כל איתא הנה י~~לק
 לא עוזרו הק~"ה ואלמלא עליומתגבר
 יצרו מחבירו הגדול כל ואיתא לו יכול~יה
 יותר הוא אשר שאיש ולכאו~ה י ממנוגדול
 גדול יותר יצה"ר לו יהי' וישר~וב
 כי הא~ינה על קאי שזה אצי אומראך

 מ~ית~י~~ר
 לאד~

 רעים בהרהורים

 הוא אשר ה~~ל והאיש האמונהב~פי~ות
 א~ל כ"כ לה~ילו יכול אינו קטן שכלבר
 אותו גדול שכל בר ש~וא השגה הבעלאת
 וב~~י~ית ר~ים ~הרהורים לת~~םויוכל

 ~וגם כזה ואיש ~ושיות לו~הראות
 ימב~ש דו~ש בא~ת הוא אשר האישאבל יות~

 בכ~ד לראות שיוכל הקב~ה ה~םאת
 את מחיי ואתה מכה~כ כי~רטיות השגח~
 כל כי מש~ה בכלומלכותו כו~

 ~ע~
 למענהו הי

 שברא מה באמתכי
 הקב~~

 הע~ם את
 ~ראשית ה~בעבדרך

 ב~~
 ~גי' אלקים
ה~בע



 ~ד~רי בכ~ד ~י לעבוד רק הואה~בע
 יםד בחכמה הי כדכתיב~וה~ז

 ~ר~
 וה~יש

 ~אמ~~~אמין
 הוא הכל כי ורואה

 נברא לא העולםכל נוה~י~~
 אל~

 א~ל לזה ~נוות
 ד~ר כשרואה רק וו במעלה ~אינו~י

 נ~

 מדר~~ו~
 מ~~על ה~בע

 מה~~
 ו~תחיל

 יכול ח~ו כי ~ל~מה אמונה אינו זהל~אמין
 בהםתתלי~ול

 ~יצ~
 בשלח ויהי כדכתיב

 את~רעה
 ה~~

 ולא
 נח~

 אלקים וי~ב ו~וי
 העםאת

 דר~
 וחמושים םוף ים המדבר

 י~~~ל ~צי~לו
 מא~~

 כי היי~ו מצרים
 ה~~~~י~

 מדרי~ה
 קטנ~

 להם הי' לא
 אמונ~ע~יין

 ה' הוכרח ועדיין בה' שלימה
 לנחו~םכ~יכול

 ~"~ דר~
 היינו

ל~ראות
 קי"~ ~~

 כדרך שלא צם
 וח~ושים אבל בהי יאמינו ש~י~ז כדי~~בע
 ישראל ב~י' הייצו בנ~י~~ו

 ראו כי לניםים הו~רכו לא ~ם~~דו~ה ~דריג~
 ראו ה~בע בדרך גם וצ~לאיתיו ה'ה~ג~ת
 והשגחתו ה~בע בגי' אל~ים כיה~~ונה
 לרא~ת רק ~~ריך ~י אבל בכ~ד~~~טיות
 היצה~ר לו ברא להאמין בכדיצםים

 אמונ~ו ולם~ור לה~ילוב~~~רו
 וז~

 מה

 ש~~ש~וע~
 ובא

 קי~~
 כי ~~לק ו~לת~ות

מלחמ~
 היצה~ר כי הינר מלחמת הוא ע~לק

הו~
 גם ומםתכל רואה המאמין אבל עמלק

בדר~
 הטבע

 השגח~
 הוא ה' כדכתיב הי

 שהוא הטבע בדרך גם הייצוהאלקים
 ה' השג~ת גם רואה אלקיםגימטריא
 מ~כים צדיקים וזהו בוהמוםתרים

 ב~י' ~וא ~טבע כילמדה~ר מדה~~
 הצ~~

 בחי'
 ~ל ~' ~~גחת למדה"ר מה~כים והם~דין
 מדה~ר מהפכים ור~עים הטבעדר~י

למ~ה~~
 שגם הייצו

 ב~ברי~
 היוצ~ים

 הוא שהכל ואומרים משת~שים הםמהטבע
 אך הדין בחי' הצמצום בחיי ה~בע~י~ד
באמ~

 היי~ו תמיד לצגדי הי ~ויחי כ~יב
 לכנגד לכאורה שד~מה ~ד~רים~גם

 שהו~
 והשגחתו ה' חיות לראות צריך הטב~דר~
 הוא וישמע י~רו וישמעוזהו

 מלשו~
 ה~צה

 כל את י תבינו ואל שמוע שמעוכ~כתיב
עשה ~~

 אלקי~
 ~הוא העולם כל הייצו

 כדכתיב הושתההט~ע בדר~
 ב~י~

 ברא

אלקי~
 הכל

 ה~
 ל~שה

 ולי~ר~~
 ~יי~ו ע~ו

 הצדיקלמ~ן
 ולמע~

 הי ~ל כל כי יש~אל
 ~א נברא לא כולו העולם וכללמענהו
 עו~"ז ד~רי בכל שיעבדוהו כדי לזהלצוות

ומקוד~
 זו ~מונה לו הי' לא

 א~
 אח"כ

כשרא~
 נםים במנרים הנעשה כל

 עוה'ז דברי כל שגםהאמין ונ~~~~
 עמו וליש~אל למ~ההוא ה~ב~ דר~

 א~
 מ~ין אי~~י

 ישראל את ה' הוציא כיזאת
 חורין ~ן והוא שלו רע ממיצר יונאכשאדם מ~צרי~

 בא~~ ~אמין אומ~יצה~ר
 כי

 כ~
 ה' פעל

 ~למענהו
~~~

יא~ר
 עשה אשר כל א~

 ה' הוניא כי עמו וליש~אללמשה אלקי~

 הדין ב~י' כל היינו י ~~צרים ישראלא~
 הוא הכל י~ראל על העובריןוהי~ורין
 כי~מען

 הוצי~
 כדי וכו' ישראל את ~'

 ~לי~ה גאולה ויהיי הרח~וים בחי'שית~לה
וזהו

 ומ~
 אשר ה~~ל אל נגש

~ 
 ~ים

 צדיק משהכי
 הא~

 ראה
 ג~

 בעוה"ו

הגש~
 בחינת שהוי

~~ ~ ~חיצת ~קי~ ~ 
 ~~ו~

 י דבר ~ל וח~תו

~ ~ ~ ~ ~
 ה~י~

 או~ר י ל~ש~~ ~~שה
~י



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~י~~~~
 האדם כאשרא~

 מתנה~
 ~שי~ת עם

 השי~ת כןכביכול
 מתנה~

 האדם כ"א ~מו
 ~~~ודם ~וכרח אז ~מדות ה~ אתעובד
 אם ול~בין~שמוע

 יוכ~
 ולקיים לע~ות

 ~ אבל עושהואח~כ
 יצאו באמת

 משרע~ה כמ"ש ל~מרי ו~ת~לוהמדות מ~
 מ~ירת להם והי~ מהונחנו

 נ~~
 באמת

 לקיים יכלו אם ולהבין לשמוע רצו לאע~כ
כי

 תי~
 יהיי ונשמע ~עשה ~מרו

שיהי' אי~
 כיו~

 אצלם היה ~לא
 מםירת להם כשהיה כן ואחר נ~~ם~םרו מאומ~

 ל~ים יכלו המדות מן למעלה כזאתנ~ש
 נובלות כדאיתא התורה אתול~בל

 :תורה חכמ~

 ~~~ ~ג~ ~~~~~~~~~~

~~~~
 ל~ניהםי תשים אשר ~מ~~טים
 די דינייא ואלין אונ~ולוםותר~ום

 יעמוד במש~ט מלך כתיב י קדמיהוןת~דר

אר~
 תרומות ואיש

 יהר~נ~
 הנה אני אומר

 את בראהשי"ת
 העול~

 והצמצום ב~ד~~ד
 כי היינו אלקים ברא בראשיתכדכתיב
 שהעו~ם י~ה ח~ד עולם אמרתי כיבא~ות
 שרצון החםד ~ין ומ~ו ב~ודה~חנשתכלל
 עם העולם את ברא ו~~כ להיטיב~שי~ת
 ל~י~יב מי עם לו שיהיי בכדיבריותיו
 לא והצמצום הדין כח לולא בא~ת~ך
 יותר מ~בלים היו כ"א ברואים כללהי'
 בבחי' כליהם נ~~רים היו כחםמכ~י
 ממציאותם מתבטלים והיי ~כלים~בירת
 ~דה"ד ע~כ להי~יב מי עם לו הי'~לא

 ~השי"ת גדול ח~ד באמת הי'והצמצום
 ונתלבש צ~ומין בכמה מתצמצם~בי~ל
 ש~ע לקבל יכלו ~עולם כדי לבושין~כמה
 האדם אם תנאי התנה אך~טוב

 החורה ~~י ועושה מצותיו ומקיים ~שי~ת~צון עו~
 עצמו מצמצם ~שי~ת אז ית' רצונו~עשות
 לו להי~ב כדיכ~יכול

 ומדה"~
 לו הוא

 אחר הולך ח"ו האדם אם אך ~מורחםד
 ~ה~זתאוות

 הי~~
 נעשה ~ז יתי רצונו

 ו~נ~ים ויםורים דינים א~קיםמבחיי
 את מחיי וא~ה באמת כי ו~םשבתורה
 ~ו המז~תר ה~ חיות יש בזה וגםכולם
 כן יתי רצונו הי~ך עושה ש~וא כמואך

השי"ת
 מתנה~

 מלך וזה ~ ע~ו
יעמוד במשפ~

 אר~
 י~םנהי תרומות ואיש

 העיקר באמת כי קדמיהון ~םדר דידיניא ואלי~
 באמת ש~ל להיות צריך ~ה~דםהוא

 כדכתיב השי"ת מאת וה~רחקותוחומריותו וליד~
 ונדכה נשבר לב נשברה רוח אלקיםז~חי
 מש~יל בד~ו שהאדם וכמו תבזה ~אאלקים
 להשי"ת יותר מתקרב ביותר עצ~ואת
 שבת עניןוזהו

 שקל~
 מלשון אני אומר

 הי~ב לה~בונן ~ריך שהאדם הדעתשיקול
 נגד עצמו ש~לות בד~וולשקול

 יותר ~דע~ו שמושקל כמה וכלהבוי~ת ~דו~
 מלשון שקל ענין וזהו להשי"ת~תקרב

 אם ~שקל כ~וכי מ~ק~
 צ~

 יורדת זו
צד למ~~

 הש~
 האדם כ~כ למעלה יתעלה

 י~י אליו מתקרב השי~ת ל~ניעצמו בה~~~
~~ 

מל~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ מלך ~~~~~ ~י~~~~
 אר~ אר~ י~מו~ ~שפ~

 ~יינו
 בחי' ~דין בבחי' ~צמו צמצםכביכול שהשי~~
 להעמידבכדי מ~פ~

 אר~
 יוכלו ~~~ולם

 ~ל ממציאותם יתב~לוולא להתקיי~
 וכ~

 שהשי"ת
 ישראל נשמות מפני כב~ול ~צמו~מצם

 ונ~זה ~~ל ולהיות ל~~צמצ~ צריךהאדם כ"~
 לידי בא ועי~ז ונמאםבעי~ו

 יר~
 כי

 כלי נעשה היראה ו~"י ה' יראתענוה ע~~
 בגיאות שהוא מי ~כן לקבל שיוכל~כדי
 מקלקל הוא מ~שי"ת לקבל ~יוכל לוודומה
 תרומות ואיש ו~הו כלל לקבל יכולוא~ו
 יה~םנה וגדלות וה~רוממ~ת הרמהלשון
 ~ואכי

 מהר~
 כ~כול הצמצום את ומקלקל

 די דיניא וא~ין וזהו לקבל יכולו~ינו
 ל~תק~ב צריך שה~דם ~דמיהון~םדר
 הדינים ~ל לב~ל יכול ועי~זלהשי"ת

~המ~~ינים
 מה כי הא~~ וה~~~ריגי~

 צריך~האדם
 להיו~

 ש~ל
 ונמ~~

 בדע~ו
 מנד~וא

 הגו~
 חימר הוא כי י~ן

 אלוקי ~לק הוא הנשמה מצד~בל ע~
 אדרבה הנשמה מצדוצרך ממע~
 להתק~~

 אל

 בת~צומו~~שי"~
 וז~ו כוחו

 ~צ~יך קדמיה~ן ~~דר ד~ דיניא ואליןוזהו ~רעד~ וגי~
 אללהחקרב

 השי"~
 כל ~מב~ל מכלה ו~זה

 חיים אלקיכם ב~' הד~קים ואתם~דינים
כ~לכם

 היו~
: 

~~~~
 ~ש אשר המש~~ים

~ 
 וכו' ל~ניהם

 ת~דר די ~יניא ואליןו~~~ומו
 כתיב~דמיהון

 עש~ והאלקי~
 ~~~~ניו שיראו

 שכלהייצו
 בריא~

 היי ה~ולם
 בשבי~

י~רא~
 הוא היראה ועיקר ~לפניו ~יראו

 דאיהו ב~ין היינו אמתית~אה
 ו~~י~ ר~

 עלמין כלו~מלא
 וםוב~

 לא אבל על~ין כל
 והי~ורים העונשיראת

 כד~~י~
 ~רא~ כי

ש~י~
 אמיתית ~ראה היינו אצבעותך מעשה

בג~
 רב דאיהו

 ושלי~
 ב~~רים ואיתא וכנ~ל

~~
 נ~דת עד היה העולם בריאת כוונת
 ל~ריותיו להיטיב בכדיהחםד

עול~ אי~ ו~
 א~רתי כי וזהו ~ ~ובו י~גלה מי על
 וזהו י~נה חםדיעולם

 דכ~י~
 ברא בראשית

 שהקב~ה מ~מת רק וזהו במדה~דאלקים
 ~יכין והעולמות ו~כלית גבול בליא~ם
להיו~

 להכיר בכ~י ו~כליח בגבול
 אבל הזה ~דה~ד בת~לה צריך הי'לזה ~בראי~

 היי לא זה בנא כי גמור ח~ד הייב~רש~
 הכ~~ק פיי ולזה ה~ולמות קיום להיותיכול
 לפניהם תשים אשר המש~~יםואלה
 לפני כי ~כו~ם לפני ולא ל~~~הם~ירש~י
 הגם ישראלב'~ד

 ~ה~
 ~ין בחי' נקראים

 שהם מ~ניא~ל
 דבקי~

 ו~ורה להתורה
 ורצון ה~ורא רצון הוא כי ה~םד מקורהוא
הוא

 מ~ו~
 מדה"ד ~~~כים הם ע~כ הח~ד

 ~כני כשהולכים ~א~כלמדה~ר
 הם ~~כ מהקדושה ~גמרי נ~ר~ים~~ם ערכ~ת~

 ק~ט דלא דינים היינו הדיניםמק~ר
~~ 

 וע~כ מהקב~האי~
 נתעור~

 ~ל ~רות
 א"ע לדבק כ~א צ~יך ע"כ ח~וי~~אל
לשר~ו

 אמית~~ בירא~
 ו~י"ז

 נמתק~
 הדי~ים

בש~ש~
 הוא בשרשו כי ~מדה~ח ונ~הככ~

ח~ד
 ג~ו~

 ואלין ה~ת~גם ~יי וזהו
 וכתיב ל~ורשם היינו קדמיהון ת~דרדי דיני~

 ~~~י~א~
 ויק~א דבר הי

 אר~
 ~א אל

ח~~
 הוא ה' ~ין בחיי הוא ו~א~~~ם

 נמצ~רח~י~
 אל שם הוא אלקים שקידם

~~וא



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 האדם ~יך ~ן ~מור ~~ד~הוא
 שא~ר וזה הקדי~ות ~ל ה~י~ים~~~לות התר~ו~

~~~~~~~~~~ 

 ה~~~טי~~~~~
 כו' ל~צי~ם תשים א~ר

 כ~י~ ~צ~י ל~~שי~ד
 ה' לך

 עד ~י והת~ת והגבורהה~~ולה
 ב~~י~

ובאר~
 את לעבוד צריך ~י ה~~לכה הי לך

 בכלהי
 מדו~ ה~

 ורע ~~וב בהם יש כי
~דה~ח

 הו~
 מ~ד

 אה~~
 לא~וב באה~ה יש

א~
 מי~ראל כא~א ~אהוב י ר~ה אהבה הי
 ומ~ט מצות ולאהוב~~~"נ

 ו~
 ~הי~ך יש

 ומש~ל ושתי' אכילה תאוות זרה~~בה
 יש ~~בורה במדת וכן ר~ל ~אוותושאר

 ~ת ולכבוש להשי~ת והתחז~ותהתג~רות
 ה~ולד דוו~איצרו

 ממע"~
 העצין כי שלו

 ה~~~ה מראה לבוא לעתיד ~~חז"למה
 נדמה ולרשעים כהר ~הם נדמהלצדיקים
 הוא הע~ין ~כביש ~~ורילהם

~~י~ת תמו~
~~ 

 א~ר וה~~ן הוא ~םד
~הר ~ו~

 גדו~
 כ~ורי להם מראה

 עכבי~
 כדי

לי~רם
 א~

 כשא~ם הוא הענין
 נעש~

 בר
 ~ו~ניםמצוה

 ל~~
 בחי' בשוה ואחד ~ד

יצ"~
 בלבו מתג~ר האדם ואם י~~ר נגד

~יצ~~
 ~~ל אז

 היצ~~ ~י הב~ר~
 מ~גבר

 היצ~~ר~ל
 ומא~

 היצה~ר ~כנע והלאה
~חתיו

 ו~
 מ~ט עוד לו ~ו~יף ~יך

 שלא הי~ט ~ם בשוה ~יהי' כדייצה~ר
 ~חירה אצלוית~ל

 כ~ וא~
 כשמגביר

~וד
~~ 

 ונתבטל יצה~ר על
 ~ו~

 בחירתו
~יך

 ~ו~~
 ~~ ~ו~ ~~

 כדי יצ~~ר

 ~וה~יהי'
 בשו~

 ~ב~ל ש~א היצ~ט ~ם
 כשמגביר וא~~כ הב~ירהאצלו

 ו~יך ב~ירתו שוב ונתב~ל יצה~ר~ל יצ~~ ~ו~

להו~י~
 ~ו

 מע~ עו~
 כן יצה~ר

 שהיצה~ר ~ד ו~ם~עם ~כ~ ~~
 הצדי~ ש~

 ~תהוה
 ~~מה ו~כך ~דולכהר

 ל~
משא~~

 ~שמ~~בר להי~ך הוא הרשע
~ל היצה~

 הי~~
 ב~ל א~ ר~ל ~בירה ו~ושה

 ואינו הי~ה~ר התג~רות יש ~יהבחירה

זוכ~
 ~ו שיהי~ כדי יותר י~~ט ~ו ~יתן

~וה
 יצ"~

 לגרו~ צריך לכן וי~~ר
 ממצו

 ויום יום ~ל וא~"כהיצה~ר
 ~יך ~בירהעו~ר כ~~ר~~

 בכ~
 ו~~ם ~~ם

 שנעשה עד יצה~ר~מ~ו לי~~
 ממ~

 כ~ורי

~כבי~
 וזהו

 איז~
 ~~~ר

~~ י~ ~~ ~כוב~
~~ 

 לו
~~ 

 ~~ם
 מע~~ מ~מ~

 שלו
 התג~רות בח~~ש ו~

 להי~~
 ויש כנ~ל

 תורה בחיי הוא ת~ת כי כך ~כ~~ת ~מ~
 את~אר בך אשר ישראלשנאמר כ~
 ל~אר וצרך וד~ל אהלים יושב תםאיש וי~ק~

 השי~תולרומם
 י~ ו~

 ה~~ו ~ע ~חי' בו
 ר~ל ה~~ולים הדברים מכלל~אר

 הי~ו צצחוןבמ~ת י~ וכ~
 לכבו~

 ~י~י~ ~צ~ר
 וכן תחתיוכבוש

 להי~ ~~ו~
 יש וכן

 במד~
 ~ל~י ת~וה והדר ~וד כתיב ~י~ו~
 ~א כי ~ואהענין

~ ~ישר~  
~לו ל~יו~

 ~ ב~ו~
 יםורים

 ו~
 ~וב

 כ~~ז~~

 ת~ר די ~י~א~א~ן
 ~ד~יה~~

~הו~
 : ~מור ח~ד

~י~



~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~  הא~ם~ייב
 לבר~

 כשם ה~עה על
 מדת ~וא הוד וזהו כ~ל ה~ובה~ל ש~~~
 ~ו~~

~מ~~
 במ~ו~ו ו~דוה עוז

וה~ר ה~~לו~ מד~ ~~
~~~ 

 ~~וון בהי~ך ~וד כי ~י~ך ל~ון
 בחיי הוא י~וד כי יםוד בחיי וכן דוה~וא

 עו~ים וכ~ישראל~ש~יע
 מע~~

 ~מה
 ח~ו וכן ~~ולמות ~כל ~~~מש~י~ים
 ש~ע ~~~יעים המה ר~ים ~עשיםכשעושים
 ו~וב רע ומ~ה מדה בכל יש וכן~ה~~א

 ברכ~צריך ר~
 ישרא~

 להתג~ר
 ע~

 ול~שות ידו
 המדות~ל

~~ 
 ~חי' נעשה ובזה להשי"ת

 יום בכל כי למ~ום ממקום העובר~ברי
 מוחים לו יוולדויום

 ה~י' וז~ו י חדשי~
כי

 ע~~ ת~~
 שנים שש ע~רי

 יעבו~
בש~יעי~

 אם כתיב י ח~ם לח~שי יצא
 ~צ~ת עושים וכ~ישראל כע~דים אם~~נים

ו~~~~
 ב~יי המה לב~ו להי ב~תי

 עושים ח~ו~~ם בני~
 ~תערוב~

 מצות היצה~ר
 תקנה כי וזהו ~בדי בחי' ~ואומע"ט

 יצא ע~ד ~מבחי~ ר~ל~~רי ע~~
 לכנו~

 לבחי'

 היי~ו יעבוד ש~ים ששע~רי
 כי ~ח~שי יצא ~לכותבבחיי לה~~~~ לע~ו~

 ~אית~~
 יום לו יזכור ע~ו מ~גברי~רו א~
 ~~ ~מי~~

 ~י~ילש~היי ~יי~~ הח~ה כאור ~~בנה יהיי לבאל~~יד
~~ 

 רק ויהיי
ל~ ~~~ ~~גלי~

 י~י~
 הנ~~~ היר~ מיעו~

 מ~חיי
 לו י~ור הפי'וזהו קי~~~~

 ~מית~ יו~
 ~י~י~ היינו

 מיחהלו
 וליצ~~ ~מ~

 קיום לו י~י~
לכן ~~~

 ליל~ ~רי~
 אחריו

 חש~
 הוא

 ו~אהנצחי קי~
 אח~

 יהי~ ש~וא היצ~~ר
 וזהוו~~ד כ~~

 ינ~
 ~~יצ~ו ~יהיי לח~שי

 ~~י~ר ח~שי אי"ה י~י' לבא ~לעתידכ~וו ~~י~~
 לעבוד שיכול הוא מירק

 להשי~~
 ~~~י~

 הי~ו חנם י~ל~ו~
 ר~

 ~דור הצדיק
 שהי~ משה ~מו הדור כלמנשמת ~כ~~~
 רק ובקשהדעת כל~י~~

 מת~
 ~~~~י כמו חנם

 ~א~~ כמו מ~ה ב~י~ ~וא כי וא~~נןעל
 ונ~צו~ה

 מ~
 ~ש~ד~ כי

 ~בחי~ ~וא
 ~~בוד אויכול ~~~~

 י~"כ ~~כ~~ במד~ השי~

~~~~

 ל~ניהםי ~שים א~ר~ש~טים
 ואליןו~ר~ומו

 דיני~
 ~~~ר די

 לפני ולא ל~ני~ם ו~ירש~י י~~מיהון
 י עכו~~

 ~~~שי~~י~
 ~מים את אי ברא

 ו~~

~~ר~
 כשרצה כי צמצום בחי' ~וא ~~קים י
~ב~ה

 לברו~
 בצימצום א~ע צמצם העולי את

 בכדי ~חל~שות ~חר ה~ל~שות צמצים~ר
 לכל~~איר

 ~~ולמו~
 נמצא ומזה

 דיצי~
 בעולם

 אשר מ~ק כ~ובן דין בחי' ~וא~ל~ים

 השי~ת כש~ו~ר אלקיםירשיעון
עושין שי~ר~~

 ~שוב~
 כי הצמצומין נ~מ~טו

 שיאיר בכ~י הבוי~~ מ~~דינעשו הצמנו~י~
למקומו ל~ו~~

 ~נמו~
 ~שובה וכשעושין

 נ~~ב~
להשי~~

 אין וממילא
 צרי~

 כ~כ
 צימ~ו~

~~ 
נת~ב

 ~ר~
 ו~הו

 המ~~
 הדינים

 די ~יא ואליןוזהו ב~~~
 ת~~

 הי~~ ~~מיהון
 ~"ילשר~~

~~~ 
 ~~י ~לא ל~יהם

 ~ש~~ ~ברי ו~הו ~~י ~ורה ~יני כיע~~ם
~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~~
 שעכ~~~

 התור~ דיצי עפ~י ~צמ~מין יהיו
 ~ינן בר ל~ט"א הצמצומים ~גיעו~בל
 מדה הוא ש~ל כי אלקים בחי' הוא~~ל
~משקל

 כשכ~ ומש~
 למטה יורד אחד

 אור ~י' וזהו למעלה ממילא נגבהה~ני כ~

~ני~
 כשישפ~~ נשא אדון ~לינו

 עלינו

~~י~~
 ~ל להגבי' ~~כל ורחמים חםד
~צמצומים

 ושקל וזהו י למעל~
 ~ש~

 וכצ"ל
 כל מקודם ~גביה שאנו אומרה~י~ת

 ורחמים חםד ע~ינו יש~יע ואח"כהצמצומים
 ~שי~ת ע~כ כח בנו שא~ן ~ו~ורואנ~
 וממילא מ~ודם ורחמים ח~ד עלינו~ש~יע
 המדות כל מגבי' למטה הרת~יםכשיר~ו

 המש~ל כדרך~צמצומים
 כשכ~

 יורד אחד
 י ~שנימגביה

~ ~ ~ ~

 לנשמע נעשה ישראל שה~דימו
 ~ילה ~י ~ק~~האמר

 ר~
 ~ה

 ו~שה בו משתמשין השרת שמלאכי~ניי
 ששומעין ~ודם לעשות יכולין איךלכא~רה
 ~שה ה' דבר אשר כל כתיב ~לאוגם

 להיות מוכרח ש~דיבור מזה ונראה י~ש~ע
 ~ומר אנו מוכרחין וע~כ י העשי'~ודם
 שמעו כדכתיב ה~~ה מלשון הוא~צ~~ע
 ישראל ה~דימו ולזאת תבינו ואלשמוע

~עש~
 לעשות אדם צריך שמ~ודם לצשמע

~צו~
 בלי הי

~~~ 
 ובלי ~שגה

 שו~
 ~~ירה

 ונעשה שאמר פשטיות באמונה רקוהבנה

 ~~ מצות מ~יים כשהא~ם ואח~כרצונו
 ~וזר ונשמע אז כראויבאמונה

~ 
 ~י"ת

 ית' הבורא רצון ולהבין להשגהשבא
 בהש~ה ה~ות טעם מקודם להבין א~להמצות וט~~

 ואח~כוח~ירה
 ~לעשות~

 אינו זה
 השרת שמלאכי לבציי זה רז ~ילה מיוזהו להיו~ יכו~

 ~יינו ~ומשת~שין
 ~תי~

 לחם
 מזון נ~ראים והמצות שהתורהא~ל אביר~
 ~מה והמצות ה~ורה כן כמוהאדם לגו~
 ונשמה רוח הנפש ומזוןה~לאכים מזו~
 וכ~

 רוד~שבמזו~
 ~תם האכילה אחר האדם

 טעם לי~י בא אז כשאוכל ~~ח~כלאכול
 אותו והתי' הנאהו המאכל איך~דע

 ~מזון השרתה~~אכי כ~
 של~

 שהוא
 הבוי~ת רצון ל~שות רודפיןוהמצות התור~
 וטעם ה~גהשום ב~

 ר~
 בא~ונ~

 שאמר
 לי~~ באין אז המצוה כש~ושין ואח"כרצונו ונ~~

 וזהו בהמצוה יתי רצו~ו ולהשיג להביןהשגה
 דברו ~ושי כח ~בורי שנאמר בומשתמשין השר~ שמלאכי לבניי זה רז גילהמי

 דברו עו~י הם שמתחלה דברו ב~וללשמוע
 באמונה רק השגה~לי

 בלב~
 באים ואח"כ

 דברו ב~יל הבצה ~ון הואלשמוע
 להבין השגה להם בא המצוהשעושין שא~
 כי המצותורצון ~ע~

~ 
 ~~שה מצוה כל

 : ~'רצונו ו~השי~ להבין ~דישין ~וחין ~ליהםונשפע ~צי~ר~

~~~~~
 אני ~~ר י כתרגומו הפרשה ~ו~שון ~י וי~חו ~~ר משה אל ה'

 כ~~
 יש~אל בשביל אל~ים ברא ב~א~ית תרו~ה י ל~מי לי ~ירש~י~ר~הי

 שנק~~
רא~



~ ~

~ ~ ~

~ ~

~~~ ~י~~
~~~י~

 ובש~~ל
 התור~

 צי~צם
 ~ביכ~

 אורו
 העשיי ובעולם ל~בל ביכולת שיהיייתי

~צ~צומים
 ר~

 האור ניכר ש~ינו עד
 כולם את מחיי ו~~ה כי ואםב~~גלות
 קיום שום היי לא י~י ~~ו~ו ולולא~יב

 לי ועשו וזהו וצמנום בה~תרהוא
~כנתי מקד~

 בתו~
 לא בתוכו י

 נאמ~
 אלא

 מקדש ~חיי הכנה לעשות שצריך~תוכם
 ו~כנתי ~אדם שכן אהל ואז לבובתוך

 ~חו~~ו~~
 תרו~ה ~י ויקחו י בנ~י לבות

וי~
 ~ל~ון ואחד הפ~שה אי פירושים שני

 וע~ט ~ו~מ בחיי היינו~תרומ~~זת
 ~ה~גחה להאמין הפר~ה ב~חי'~קודם ל~יו~

 ואח"כ מכ"ד מרע ו~ור~ר~יות
 ה~רוממות ~רו~ה לבחי'בא ו~~~

 לז~
 ~~ו~ו

 נ~יך אין ואז ~עשיו ב~ל לב~ו ~יו~בו
 ~~מו מכין שהוא כ~וו כי כ"כ ני~ינ~םלהיות

 ~ו~בל~
 כן הקדושה אור לקבל ~זיכוך

 ~צימצום צריך ואינו שכיצ~ו בו משרההשי"ת

ר~
 כי הוא והענין לי ודודי לדודי אני ~י
 הוא מישראל נפש~ל

 חל~
 א~י

 ממע~
 כי

 וע~כ נח~ו חבל י~~ב עמו הי~לק
 השי~ת אור לקבלת וזכוכם טהרתם~"י
~קל

 להשרו~
 הם~ר בלי י~י קדושתו בהם

 את~ שחקראו לשמי לי לומר יכולין וכןכ~כ

 ודוד~ ל~ודי ~ני ~~י~ ~י~יי ~~מי לילי~ח
 כ~יב שבכתב שבתו~ה וזהולי

 ה~רשהובתרגום תרומ~
~ 

 בתיי שככתב בתורה

מ~~
 וא~בת כ~כ~יב

 לר~~
 כמוך

 ד~י מה ~רגום ~~שון איתא ~ה~ב~ל ובתיר~
 ולזה ~ו"מ ל~ת בחיי הפרשהענין ווה~ ל"ת מבחיי תעבד לא~חברך

 ~ו~ע ע~ט בחיי התרוממותלבחיי ~~
 אני ~וש~ן בתיי נעשה אז ולבו מוחומקדש ובא~

 ירא~ חכמה ראשיתכדכ~יב ר~~י~ מל~~ן תרו~ה ~רו~ה לי ויקחואומר
 ומקודם הי

 עומ"ש ~בלת הואהכל
 ~י~

 ב~~ש חכ~ה
 אלקים ברא בראשית ~~יב כי ב~~ףוחכמה
 חכמה ראשית ויראה צמצוםבחיי

 אבלה~ יר~~
 שמז~~ הצדי~

 יכול מדותיו
 בחכ~וה כולם בבחיילהי ~ע~ו~

 עשי~
 העו~ם וגם

 וזהו להיי להעלות ה~ש~יותהעשיי
 לבו שמזכך לבו יד~נו אשר אישכל ~א~

 ~רו~~~ את ת~חו לה' המדות ~~לועו~ד
 ע~יין שאין אדם אבל להצדיקזהו

 ~לאה ~חכמה לבא זו~בחי'
 י~~ף זהב מאתם תקתו אשרה~~ומה י~~~

 הואונחו~ת
 צרי~

 לה' ל~~וד
 המנות ש~ר וכן צדקה ות~עש ב~ו~
 : יתברךלהשם לעשו~~

 עצ~~~~
'~ 

 פר~יו~
 אמר

 בש~
 הצ~יקים

 פרש~ות שבדי אמרושהם
 יכ~~

 כל
 ואחד~~ד

 ~ישר~~
 עם ע~מו את לראות

 הם ~רשיות ~הדי ~וא וה~ין~~~~ה

 די~~~ד
 אותיות ד' ב~ה הוי~ אותיו~

 ובכלהר~ים
 כרש~

 כ~שיות ~הד'
 ~די אחתאות מאי~

 אותיו~
 ~י'

 כלי נעשה א~ע ומ~דשמט~ר וכשאד~ ב~~
 להשר~

ה~י~



 אור ~~פללים ~ו וע"כ ~ליו~~נה

~~י~
 אני שאין רק ~שא אדון עלינו

 לא הכנה שום בלי מבקשים איךיו~~
 שאינ~~יי

 מן נבדלים
 ה~אוו~

 הם
מ~וקעים

 ב~אוו~
 ~~ו וכ~יעזור

 השי~~

 ~~~~~~~~~~י~~~
 ואחד אחד כלשיוכל

 לע~ו~
 ~ום

 ולטהר לקדש~ייצו ~כנ~
 א~

 כל ~יהי'
 עליו לקבלמוכן אח~

 השרא~
 השכינה

 ~יו שופע יהי' בוודאי הואברוך והקדו~

י~

~~~~

 ר"~
 היא

 ~ר~ ה~מ~טו~
 ו~י~ו~ה

כשהוא
 בה~עטו~

 ~~ד~ה הוא
וז~ו

 הי~
 אבן ב~י והיא עליי צורך ירידה

 י ~ו~ו הבונים מא~ו כשאבן הבוניםמאםו
 לראש~~ה

 ~נ~
 העולם ה~נהגות הוא וכן

 כשהם ישראלעם
 בש~~ו~

 הם אז ~דול
 באמונה להאמיןצר~כים

 שלי~
 שבוודאי

 יוושע~~י~
 ענין וזהו לרוחה מצ~ה

 כיא~ר ר~~
 י~

 י~ב וכ~דם ~ה חדשי י~ב
 שבכל הוי'~רופי

 חוד~
 אחד ~ירוף ~איר

 וע~כ כ~דרן הוי' שם מאיר ניםן~בר~ח
 ~דש וב~ל הרחמים ~קורהוא

 מאיר ניםןמר~ח שנ~רח~
 הצירו~

 ביו~ר כםדרן שלא

ובחוד~
 חדש שהוא א~ר

 האחר~
 ~יר

 להי~~~~
 להאמין האדם וצרך מניםן

 יהי'ש~יכף
 חוד~

 אדר משנכנם והיי~ו ניםן
~רבין

 שתיכ~ ~~
 יהי'

 ~י~
 ~רחמי~י מק~ר

 מ~~נ~~~
 ~בין אדר

 ב~מח~
 ש~ק~ר

 האמונה ואיזה ~מונה הוא~מחה
 כ~וב~יןשיאמין

 ~רו~
 יא~ין ר~ל ב~ולם

 לו י~זור~בוודא~
 ה~י"~

 ~י~
 ע~ו כ~~ש

 בצרה ג"כ כביכול ~נכי ה~נו ~רהא~כי
 ~ר ~א~~י

 ו~ו ~~י~
 ~שנ~נ~

 ~ר~יןאדר
 שיו~~ ~~מונ~ היי~ ~~ח~

~האמ~
 לנו ~זור שבווד~י ש~מה בא~ונה

השי"~
 ~י~

 י ומיד

~~~~~

 באדר
 מ~

 יש ויום יום בכלנו~ד יו~ יבאו~~ משרע~ה
 האיך ~בור~ו את ~איש נו~ע לאאבל משרע~~

 ~מוןהוא

~~~~~
 המ~ום ~ן צדיק יציא~

 ~י' ה~קום מן ~י אומררושם ~וש~
כשיוצא

 נפ~
 מן ~דיק

 הגו~

 רושם עושה
 שלו היא~צ כ~בא ~"כ ני~רורישומו

 אור וי~א הנ~ל~שימה נ~עו~
 גדו~

 ל~ולם
 ~כםשהוא ו~

 יכו~
 לדבק

 ~א"ע~
 אור באו~ו

 ויוכ~
לע~ו~

 א~ן
 השפעו~

 ~עשה בעולם
 חיו~ובחיים הצדי~

 ב~
 כל וזשחז~ל העולם

 ~אלו צדיקבן ~מ~י~
 צד~ ~הב~ ל~ ~~ ~

 י~דע
 הרשימה בשו~ש א~על~בק

 ביא~צ ~~עוררה~ולם ב~ ש~ש~
~~ן כ~ ל~ו~ ~מוריקים~

 הש~~
 ועיקר

 כל ~עולם~הש~ע ה~~ הצדי~ עבוד~
 הש~עו~

 ולעשות טובות
 ע~יונים בעולמות ו~יקוניןיחודים

 אלו נעשו הרשימה או~הש~י וכיו~
 ההש~~ו~

ו~יחודי~
 הוא ~י

~~~ 
 בעולם כ~י

 הז~~
~~~ר




