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 ואנכי שנ~מר מנין התורהמן
ה~~ר

 א~~י~
 התורה מן זהו

 ~דר~נ~א~~
 ליכא

 שו~
 היי~ו ה~ת~ה

 מניחים אינם~הנדי~ים
 ל~יו~

 שום
ח"ו ה~תר~

 המ~
 ~מן שנאמר ~ונין הת~רה מן

 אש~~~~
 דיש אני או~ר ו~וי

 ע~~~
 ועה~ד

 אדה~ר ~טא ~~י כי~ז~ר
 נ~~ר~

 ~וב

 וה~~~בר~
 וזהו ~~~א ע"י ש~יי איתא

נקרא
 ~ה~~

 ~ענביי המשו~ר יין אבל ~ו~ר

צ~~~
 אז שהי~ וב~ורים ~~~ח

 ~נין התורה מן א~תר ~א וכ~א~~וב ה~תר~

 ואח~כ א~תיר ה~~ר ואנכישנא~ר
נתג~ה בפו~י~

 ~טו~
 לב~ו~י אינש חייב ע~כ

 כי ידע דלא עדב~וריא
 המ~ומ~ י~

 נק~א
 רק כלל טו~ר תע~ובת בליעה~ח

 ~נין התורה מן מרד~י ~אי~א וזהוטוב כי~
 שאיתא דהיינו דכיא ~~רישנאמר

 ששתא היי~דה~ר ~ח~~
 חמר~

 ז~~ו דכיא בלא
 ד~יי ~ורי נ~עורר בפ~רים א~ל טו~רעה~ד
 ע~כ המשומר מיין ~ה"חבחיי

 שותי~
דלא ~~ יין

 יד~
 תערו~ת בלי טוב כולו שם היינו

 ר~ מרדכי וברוךא~ור
 כלל ~טוב

 וכל~
 י

~~~~~

 ל~נו~ ~~ו~~ שנו~~י~ ~~
 ענ~ו

ב~ורי~
 ~~י~~ א~ כי

 ב~~~ר ג~כ
 א~~ר איתאכ~

 מ~
 שנאמר מנין ה~ורה

 כי היינו ~~~יר ~רואנכי
 ב~ורי~

 היי

~נ~
 ה~~ע ~דרך מלובש אלקות ו~~גלות

 העולםע'כ
 שכורי~ ~ומרי~

 יו~ט אינו

ובאמ~
 יו~ט הוא

 א~ ג~ו~
 שהוא מח~ת

בה~~~
 יו~ר ~וד הוא ק~ן וב~ורים כנ~ל

~ה~~~
 ~ו שנע~ה להא~ין ~י~ין ~בל

 כתי~הני~י~י א~ רואה לראות לו ש~ינים ו~י~י~ים
 ולישראל לי~~ב יאמר כעת

 דוו~א לאו אני או~ר י אל כעלמה
 המ~יחבימי ל~ת~~

 א~
 יו~ע הזמן ~זה

 הנ~י~

ע~ידו~
 כי המלאכים ק~דם

 נקראי~ צדיקי~
איברי~

 ומרגישים יודעים והאיברים

 תי~
 אבל והמוח הלב ו~צוןמ~~~ות

 יודע אינו והשליח שליחות מלשוןהוא מלא~י~
 ע"כ לו הנאמר והשליחות הדיבור ידיעל ר~

 נ~~ק שאינוהנדיק
 תמי~

 הבו~א ~ורצון
 העתיד יודעהוא

 ~היו~
 קודם

 ובכלליות הא~יתים בצדיקים רק אינוז~ו ~~ מלאכי~
 יכולים ישראל כלל ע~כ צ~יקים ישישראל
 מקודם~ידע

 ה~תי~
 להיות

 כתי~
 כי

הש~~~ ~ו~
 ו~על הקול את יוליך

~יד כנ~יי~
 ד~~

 יודעים ישראל אבל
לכן ~~~~

~~~~

 כי ~ור~ם ~ושן ~וא פורים
 ירו~י~

 ו~ורין נון בן יהושי~ מימו~ תומ~ מ~~
~יום
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~  העולם כל של לב העולם ב~מצע הוא וירושליי מגילי~יום 
 וכתי~

 אליך וה~פללו
 דר~

 ~ א~צם

 ~שא~~
 ישראל ~~י ראש א~

 ~ ל~קודיה~
 המוח נק~א ראש כי ~יאומר

 ~~אד~
רו~~

 מוחו לישא
 צרי~

 ל~ו ~ל ליתן
 ח~רון לשון הואל~קו~י~ם

 מלשו~
 ולא

 דוד מק~ם וי~קד איש מ~נוצ~קד
 וצ~י~

ל~או~
 יוכל ועי~ז נשבר י~יי ולבו ח~~ו~ו

 ל~~ודיהם יאמר או ראשי אתלנש~ות
 כי ~צות ול~~ן ח~רון לשון ~~ש~עתר~י
 ל~ת ו~ם~ה ~יב~יו רמ~ח נגד ~"ער~~ח
 איברי נגד מכווצים והם גידיו ש~"ה~גד

 להנשמה ~לבוש ~וא ~גוף איברי כיה~~מה
 ו~~ט ~ו~מ ומקיים חםרונו רואהו~ש~דם
 ונ~נו להקב~~י ~חשבתו ראש מקשראזי
איש

 כו~~
 נפשו

 דצרי~
 להי נ~שו למ~ור

 כל יתנו זה י מציתיו בעשיית אותם~~קוד
 להי תרומה עד כויי הפקודים עלהעו~ר
~ה

 מ~ו~~
 ~רחת בדו~ר תורה הלומד כל

 וא~א גד~ין ~רי ~ם ויראה א~בה כילעילא

 ע~י כ~א ויר~ה אהבה לידיל~וא
~~~צ~ת עשיי~

 וכשאד~
 על ח"ו עו~ר

 ~~קודי~
עכ~~

 ודע כמ~ש ירא~ מחי~ת לשיב צריך
 כל ~לכי

 יבי~~ אל~
 במש~ט א~קים

 וז~
נק~~

 נק' ויראה א~בה כי ~ש~ל מח~ית
~קל

 והנ~ ~קדו~
 שקל

 ה~~ מ~~ני~ הו~
כ~ז~

 יורד זה ע~לה
 כ~

 א~ע מכריע כ~~דם
 ח"ו ואם נשמתו ל~ורש הכל ~ג~ייא~י

 כי הש~ל ~רה ~~רים נו~ל אזימתגאה
האדם

 צרי~
 את מחי' ש~שי"ת לה~מין

 וא~ר ישר ~ור בבחיי ל~שי~ת ל~בודוצריך כ~~
חוזר

 ~אור~
 נקרא ישר

 תור~
 חוזר ואור ומצות

הו~
 כי הגשמיים ד~רים

 לע~ו~ צרי~
לה~ש~~

 כ~~ש ~ודות ~שר בכל
 ל~

 ה'
 מדות ועשר וכו'~ והת"ת ו~גבורההגדולה
 ו~ור ישרא~ר

 חוז~
 הם

 גר~ עשרי~
 השקל

 בדברים ל~שי~ת עובד שאינוו~וי
 הש~ל מחציתנקרא הגש~יי~

 וצרי~
 : להי הכל לרומם

 את~א~~
 רא~

 ~נ"י
 ל~קודיה~

 ו~תנו
 י או~ם ב~קוד להי נ~שו כו~ר~ש
 לשלשה ~לק להי העבו~ה כי אניאו~ר

 כל לע~~ת האדם צריך ה~ד~דריגות

ה~~ו~
 ליי~ד בדו"ר

 קו~~~ ב~
 ו~כינתיי

 תשא כיוזהו
~ 

 ראש
 ז~

 בני ה~וב~ה
י~אל

 ה~
 י ה~כינה זה כ~~י בחיי

ל~קודיה~
 ~' ~קודי ע~ד ~צות המה

 מ~חיישרים
 זוכה שאינו מי הב' י ל~

 א~ל~~וד
 עכ~פ ~ראשונה במדריגי ה'

יעשה
 המצ~~

 וזהו ב~~~נ
 כוונ~

 ונתנו ~י

אי~
 כ~~ר

 ל~ נ~
 ב~~וד

 א~ת~
 ~~ה

 ~ם זוכה ~אינו מי וה~' י וכ~~להמצות
 הוא ~שנייל~דריגי

 נ~
 על ~~ו~ר כל ~"ו
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~ ~ ~ ~ ~  ומ~רת י המצות המהה~~דים
 עכ"~

 לי~ן
 כל יתצו זה באומרו הכי כווצת וזהוצדקה
 כי הש~ל מ~נית הכ~ודים ~לה~ובר

 ו~~יות ~קרבו ל~ו נשבר להיות~~דם ~רי~
 גודל ל~ו אל שי~ים ע"י מ~צית~חי'

 עליו ו~בל הבוב~ה ~דלות נגד~~לו~ו
מלכות

 שמי~
 בחיי היא ושקל ~ באמת

מאזצים
 כש~

 י למטה יורדת אחת

~  

 ה~י
 ש~לות מחשב כשהוא כן לנ~לה~ולה
 וזהו להקוב"ה הכל ~רים ~וא~צ~ו

 ~ן~רומה
 י התרו~ו~

~~ 
 י~מר

 ש~ל ~תיי מחצית כיי ~ הכולל ~םהשקל ~צ~
 מן ~~קש הקב~ה אין כי יראהבגמטריא
 הי מה כמ~~כ ליראה כ"אהאדם

 ~י~
 כ"~ מעמ~ש~~

 ובחיי ~ר~ה~
 על וה~ימן י ~שמים מן לומש~יעין אהב~
 כי ז~

 מתתא עולה היא יראה בחי' ~יאאש
 א~בה בחי' ~יא ומים י~עי~א

 מן יור~
 ל~תא מעילא והיא ~נמוךהגבוה

 ~גמטריא שקל כי נ~שו מת~ןהוא ובז~
 נ~~
~ 

~~~~~
 כל את ~ו~ה

 וי~מר ב~ עד~
 ששת וכו' ~ד~רים אלהאלי~ם

 ~צין מה והקשו וכו~ ~לאכה ~יעשהי~ים
 אשר היא האמת א~ל י ~משכן אצל~בת
 ~ט ~שוה והראי' לה~ושכן ~וה~ת

 בשבת ~כ שייך במש~ן שהיימלאכות
 ו~כנתם ~מ~שה שבכח ~משכןוהענין
 ק~ושהה~שיכו

 למ~ו~
 כמ"כ הזה

 יכו~
 להיות

באי~
 ל~~ כי י באד~ שכן או~ל ~ישראלי

צרי~
 מכה~כ הלא להמ~כן ~~ב~ה

מחמת ר~
 ~העול~

 וצימצום בהם~ר היא ה~שי'
 בצ~י את ~~י"ת צוה~דו~ים

 ל~שו~
 ~כנה

 המשיכו ועי~ז לה~דושה מרכבה להיותכזו
 וכי~~כ ~ ביותר ~~לות ~ום והי~ י~ושה

 ני~ו~~ש~~
 נשמה ~כאו~א

 וכ~~כ י ית~
 הא~םי~ל

 ב~~
 א~ע ל~ין ה~~ה ימי

 ה~~~~~וד~
 ~דושה ~כבה ~יהי'

 י ~ל~ה קדושה ~ליולה~שיך
 ו~~

 אני
 ~יברכש~דם

 ה~י~~
 ב~ל

 ה~יםי הד~רי~

 לשמו בוודאי של~ וה~~לה ה~ורהא~י
 י י~

 אזי ל~נאתו גשמיים דברים עושה ח"וואם

 ~~התוהת~~
 או~ו מבלבל כי מאד ~שה

 ~ ופניו~במ~~

~~~~
 אז ה' ועובד א~עמטהר כשאד~ י א~ו מ~ייעיןליטהר הב~ י ~תוכם ושכצתי מקדש לי

 ה~~~~
 ~~הר

 ~י ידוע והנה י מל~עלהאותו
~ 

 ר~~ח
 יאיברים

 וכנגד~
 ו~ם"ה מ"ע רמ"ח

ו~גד~ ~י~~~
 ~ם~ה

 ל~~
 ~ל מר~ז אבר וכל

 ~וה עושה ו~שאדם אחתמצוה
 ב~

 אבר
 י ~דו~ה מרכבה ~ע~ה מצוה לאותוהשייך

 קדו~~וממשי~
 כוגם ואם ~ אבר אותו על

 ועשו וזהו וכו~ ח"ו אזי מצוה באיזהח~ו
 וי~הל אני אומר בתוכם ושכנתי ~~דשלי

 ~ א~~ו~ה
 ויאמר ב~י ~דת

 אלי~~
 כי

 כי התורה כל לקיים יכול ~וודאיישראל ~כל~
~ושה ז~

 מצו~
 וזה זו

 ו~י"ו ~ מצי~ עו~
 ~אין בזה~ז וגםהכל ~~י~

 ב~~
 כוה שלם א~ם

~ 
~ה~י



~ ~  ~~~~~~~~~ ~י~~~~

 ~ ~עדות משכן ~משכן~~וד~~~~
 פעמים ב' שנתמשכןופרש"י

 ב' באדם יש כמ~כ אציאומר
 ורוח ונכש ~ ב~וחהנשמה ~~כ~ ~שכ~ו~
 והנה י בל~

 ש~מוח ~נשמה ה~י~ת את עובדכשאדם
 וי~כל דבר בכל לעבוד שיוכל אותו~ומד
 לבוא צריך ואינו ~הרע הטוב~ברר

~עונש לירא~
 ר~

 ממלא שה~י~ת ~יודע מח~ת
 ~למין~ל

 ו~~ב~
 י אותם ומ~י' עלמין כל

 ~~צו צעדר אזי ח~ו ~גם כשהאדםוהנה
 ~מצו שצתמ~~ן מ~כן נקי ואז ח~והנשמה

~~
 איזה חז~ל כ~ואמר שו~ה

 ~וה בחיי היינו לו שנותנין מההמאבד שו~~

שי~
 נכש בחי' לו נ~אר עכ~ז אך ~וי

 לה~י"ת ~זה לעבוד ויוכלורוח
 ר~

 אז
 ח~ו הע~~שליראת צרי~

 וא~
 ~~גם~

 ~וד ח"ו
 נקי אזי י ~מנו זו ~~י'גם ונאב~

 ואו ח~ו ברעובוחר בטו~ ~~א~
 גרו~ הו~

 כ~ מבהמה

 מוא~~הבה~ו~
 ב~וב ובוחרת הרע ~~וזונה

 הטו~א~
 י ~עורה ל~י א כי לה

 וזהו ל~תיקון לו ש~וב מה מואםכזה ו~~~
 ~~ל~ון ~יא ~קד משה ע~~י כקדא~ר
 עצמו מקשר כשהוא הזכרה שהיא~קד~י
 שלימה לתשובה ול~וא עצמו להזכיריוכל א~ מ~ה בחיי ש~יא ~הצדיק וגםבהתורה
 לבחיי וי~וא ה' ~שוב היאותשו~ה
 בה~ורה עצמו שמ~שר היינונר~ן

להשלים ויוכ~
 הח~רו~
: 

~~~
 פ~מים ב' משכן המ~כן פק~~י
 ברא ברא~ית כתי' א~יאומר

~~ם
~ 

 ואת ~שמים
 ה~~

 וכתי'
 ~יו~

ע~
 אל~ים

 אר~
 שמים ~ריאות והנה ושמים

ואר~
 ב~י' היא

 ד~
 ה~ת~שטים ה' חם~י כי

 ע"י כ"א לק~ל ב~וה~ז א"א ותכלית~א~ם

~ימצ~
 דין ~~י' שהיא

~ 
 בחי' המשכן בחי' ~א

 ~די ב' בין א~ע צימצם ו~~"ה ו~די~ן
 דין ב~י' והיא~רון

 והשראו~
 ה~דושה

 המשכן פ~ר~ אלה וזהו ח~ד ב~'~א

ר"~
 אלקים גימטריא ~"ו

 מ~~
 ~עדות

 בחיי והוא ההי"ן במילוי הוי' ~הר~ת
 ~חי' והנה אדם בגמט' ומה וח~ד~ין

~~~~ 
 ה~דושה ל~ש~~ת ~א זוכה האדם

ע~ד
 אוה~

 שכן
 ב~ד~

 ובמה
 ויזכה אדם בשם נק'להיות האד~ זוכ~

 להשראו~
 הו~הקדוש~

 בחי~ ו~וא נש~רה ברוח

 ~ המצות מקיים כשאדם ו~ב' יא~קי~
 אזי מע~ה דיבור ובמחש~הבדו"ר

הקדושה ממשי~
 ע~~

 ו~דין ~םד ~~~' וזהו
 ושכנתי ~ו~דש לי ועשו כמש~כנעשה ו~~~
 ב~וכם אלא נ~מר לאב~וכו בתו~~

~~
 וגו~י ה~שכן פקודי אלה יאמר

 ה' צוה אשר כל אתעשה ובצלא~
 א~

 ~ ~שה
 צוה הקב~ה כי המדרש ברש"יומובא

 כי א~ הכלים ואח"כ תח~הה~שכן למש~
נ~ה מ~~

 בהי~
 בצלאל כיון

~~ 
 דע~ו

 אלא בכלל אין א~ ו~~ר ~המ~ם לדע~
 מ~

שב~ר~



~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~
~~ר~
 אדם וכל י

 צרי~
 ראוי ~~יות

 באדם שכן אוהל ע~ד ה~דושה~השראת
~במה

 זוכ~
 האדם

 לכ~
 נ~~~ שלבו מה ע~י

 וגדולות ~צ~וי שכ~ותורואה
~~י~ז הבו~"~

~~ 
 עומ~ש ~ליו ומק~ל יראה לידי

~~י~
 המדות כל מח~ן ואח~כ נ~~כן בחי~
~~~~ל

 ~ו~"~
 להכנ~~ם כלים ב~יי והיא

 ואי~~~~ש~~
 ח~ל מכריז י~א~ רי ב~~וי

 ותר~א דרתא ליי דל~ת~מאן
 לדרת~

 ~ ~~יד
 ה~דם ~~יךכי

 לה~ו~
 וע~ה ו~~~כ ~ו~~ו

 ~ומ~ש ~ליו ש~ו~~ל היראה וע~י~וב

 ע~~~~מ~י~
 ~~ן אח~כ יוכל ה~דושה

 ול~~להמדות
 במח~ב~ ~~~~~

 ~~~~ה די~ור
 לה~דושה נ~מה ב~' מ~כן ~~יי ~וד~יש

 ו~בי ש~בין למי ~~~תע~י
 כלים לעשית צוה ולכך היא זו~רתאמיל~א ~א~ מר~~~

 לבחי' א~~כ ולזכות ה~ודות לת~ןתחלה
 זהו ~~~ותמשכן

 צריךהיי ב~לא~ משא~~ הדע~
 מ~ו~~

 וז~ו י~אה ל~~י' ל~וא

 בחי' יש~ים ה' ~~ודיאל~
 מע~~

 וא~~כ
 ו~ן ו~~~ל ה~דות~ו~כן

 ~י~

 ~כל האדם

 ~ליו לק~ל המ~~ה ימי~ש~
 ~ו~ו~~

 ~"י

ירא~
 יבוא ובש~ת ~ושכן ~~יי ולהי~ת ה'
לבחי'

~~~ 
 ~י~ וז~ו לה~~ושה נש~ה בחיי

 ~לההכי
 הדברי~

 א~ר
 נו~

 ~ו~ם ל~~ות ~י
~~ת

 ימי~
 ~עשה

 מלאכ~
 והיא

 השבי~י ו~יום ~מ~ות ולתקןעו~~ש ~~ל~
 ~ב~

 להי
 הד~~ ע~י להקדו~י נשמ~~תי'

 ~ ~ש~ת שבא
~ ~

 י

~~~~~
~ל

 מש~
 מ~והל ~ליו הי וידבר

 קר~ן ~כם י~ריב כי א~םמו~ד
 מןלה~

 הבהמ~
 תקרי~ו הצאן ומן הבקר מן

 מה ~אמר למה אדם וכירש~י קרבנכםא~
 לא~~~~ר

 ה~רי~
 שלו הי~ שהכל הגזל מן

א~
 ~~~~הו הי פעל כל כתיב כו' אתה

ו~י~~
 ~רכה בלא ה~וה~ו ~ן הנ~נה כל

 א~יו גוזל שצאמר ואמו ~~יו גוזלכאלו
 ויבא כתיב משח~ת לאיש הוא תבר~אנוו
 כי ~ינו שמות האדם ויקרא האדם~ל

 ~מ~ור ~ושיג היי~ד~~ר
 ~ והשור~

 כל
 כ"ד של ש~ות ו~קרי~ת בקדוש' וחיו~ם~רי~'
 כי החיות להם מי~שיך~י'

 ~ החיו~
 כ~ד

~וא
 ~השם~

 כש~עלה ברכה ~תי' וזהו ~לו
 ל~~~ו הדברים~ל

 בקדוש~
 ממילא

 נמש~

ברכ~
 תיותו וזהו דבר לאותו

 ו~

 ש~ל
 כל ~~ום מכל ל~~נהו היכ~ל

 העו~
 כולו

 כי לזה לצוות אלא צ~ראלא
 ה~

 ~~יך
 כי ד~ם אי אד"ם וזהו התיותלהם

 מי אבל ודם בשריק~א ~~
 שממלי~

 ~לופו
 מעלה והוא ~לו ~~המיות נ~ש דם עלש~ע
 המדותכל

 לה~י~~
 ~ז~ו אדם נ~רא אז

 מה המא~ד שוטהאיזהו
 ~ שנותני~

 מ"ה
 הש~ם מן לו ש~~ים ה~~ההוא

 אין ~
 ~ובר~דם

 עביר~
 אא~כ

 רו~ ~ נ~
ש~ו~

 בחי~ ומא~ד
 מ"~

 ש~~וליך אדם
~  

ש~
 על עולם

~~ 
 ~וי~י ~ו הבהמיות

 לנ~דיה'
 תמ~

 כל ~יינו
 תמיד או~י~נ~ד ~י~~ הת~~

 ב~
 ~י ~וי~י ה~~ת

 לש~שן ה~ות כל ~לין הצדי~יםהיינו

~ד~



~ ~ ~

~ ~ ~  

 ר~ה
 ~ה~~ ~~ו~

 ~~~ה
 יראהומדת

 וכע~ רע~
 ליראה

 על~~
 ומדת

 ל~פארת ~ותו מעלין ו~דלותהתפארת
ומזה

 נ~ש~
 היםורין ~כל היינו ה' ~וי~י

ש~
 ב~י' הוא לאדם

 ד~
 אותו משוה

 לטב רחמנא דעביד מה כל כיהרחמים לש~
 בחי' הוא לאדם שיש הי~ורין כל כיעביד
 וזהו מזה ~וב לו שימשך בכדי ~ואדין
 ~~יב כ~אדם

 ~כ~
 ~וא

 כנג~ מד~
 ~דה

 ~וא אותו מ~ית שהיצ~"ר המדות~כל
 המדה בזו ועובד המדות אותםמעלה
 וז~ו לה' ~רבן בחי' נעשה והואלה~י"ת

~~~~
 ~שרת שמלאכי לשון חיב~ לשון פירש~~
 באוה~ע ~בל זא~ז ו~רא שנ~מר בו~שתמ~ין
 וארעי טומאה בלשון עלי~ם נגלה~וא

 א' ייקרא בלעם ~ל אלקים ויקר~נאמר
 יוד~ים הכשרים ואנשים הצדיקים כיז~ירא
~כל

 התות~~
 השי"ת מכח רק הוא שלהם

 חיותו בלתי כי כולם את מחי' ואתהבחי'
 ת~ח ש~תי אדני כי כלום במעשיהםאין
 ומת~ללים שלומדים מה ~ל כי ז~ירא איו~ו
 אבל יותר בעצמם מתק~נים הםיו~ר

 ועמיב~וה~ע
 ~אר~

 דבר איזהו עו~ין אם

~ו~
 ~כחם שזהו יותר בעצמם מתגדלים הם
ומזה

~~ 
 וי~ר שנאמר טומאה שם ~ם

 א~ו~ו ~ממליך מ~ א~ל בלעם אלאל~ים

 בני~~~~~
 לגאל ~תידין ו~ניםן נגאלו

ו~
 יש כי י דוקא בניםן ~עם

 ו~~א ~~ולם נברא ~יםן ~א ב~~י~לוג~א

~ל ~~~~~~~~~~י~~
 ע~ עו~

 ~לו הבה~יות ~ש דם
 המדות כל ומעלה אדם מ~הבחי' והו~
 לצדיקים וזהו ~רבן בחי' נעשההוא לשור~~
 ~בח~ הוא עבודתם עיקר ~שו~יםלאנשים ~~

 נשבר לב נשברה ~חאלקים
 הבהמה מן וזהו תבזה לאא~קים ו~~
 לשבר קרבנכם את תקרי~ו ~צ~ן ומןהב~ר מ~

 ב~י~ הם ~צדיקים הבהמיות וכל ה~אוותכל
 ול~נשים לה'~~בן

 ~שו~י~
 צריכין

 לה~~
~כ~~

 אלקים זבחי בחיי

~~~
 אשר איש כי אמר

 מתנה~
 בבחי'

 כ~ל צשברה רוח א~יםזבחי
 מתוך כי לה' קרבן למדריגת~~וא יוכ~
 יראה לו שיש מזה כי לשמה באלשמה ~ל~

 ל~וא יוכל לשמה שלא בחי'תתאה
 כדכתיב עלאהליראה לש~~

 ש~
 ה' ומגן

 : לה' ק~ן בחייונ~שה אל~י~

~~~
 לה~י קרבן מכם יק~יב כי אדם ~מר

כתי~
 ומתרגם חי' לנ~ש האדם ויהי

 ל~~~ ומת~לל שלומד היינו ממללאלרוח
 מה ~כם י~ריב כי אדם וזהו~שי~ת

ש~יכולתו
 תו~"~

 ~בן בחי' נעשה הוא
 עשייתיו וכל ושינה ושתיה מאכילה ו~םל~י
 ~כל בבחי' להשי"ת הכל לקרבצריך

 ה~~ן ומן הבקר מן הבהמה מן וזהודעהו דרכי~
 : ~ר~~~ם את~~ריבו

 כי היא והא~תבת~י
 בני~

 הי'
ובת~רי ה~חש~

 ול~ר י ~מעש~
~מחש~ה הי~ שבני~

~"~ 
 יכול

 ~י~ ל~
 ש~~ת

~~ל



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  במעשה ~תערדל~ת בל~ש אותנו~~אל
 ~י' ~זי העולם בבריאת כמוה~ח~ונה
 התורה יק~לו שישראל במהבמח~בה
 הי את יעבדו~הצ~י~ים

 וז~
 היי

 שום~לי ה~~ור~~
 ~עש~

 יכול כמ"כ ה~חתונה
~היות

 שהשי"~
 החדש כשבא ~כשיי גם

 ה~ח~ונה מעשה שום בלי אותנו י~אלהזה
 בחדש כי היינו לכם הזה ~חדש וזהוכלל
 ~~ה רק הוא והמ~שבה ב~חשבה ~ייהזה

 ~י' ועי"ו ~צונו יע~ושהצדיקים
 ל~ם וזהוהעולם ~רי~~

 ~~ ו~~
 לחד~י ר~~זן

~~~
 היא ~שמים ירידותענין

 בגמ' שאיתא וזהו ביריד~ווברכה ש~~
 ואלמלא דדינא כיומא דמטרא יומא~שה
 רחמי עלי' ב~ינא הוי עלמא ליי~בעי

 מהשי~ת שבא הש~ע כי בזה ה~ייואבטליניי
 ו~~כ צימצו~ ע~י להיות מוכרחלהעוה~ז

 והש~ע שהגש~וים היינו ג~מים ~~ורות~קי
 ל~טה~ירי~~ו

 מוכ~~
 ע"י להיות

 דמיטרא יומא ~שה שאמר ו~~ו גבורה~ח~י צימ~ו~

 בירידת אז כי דדינאכיומא
 ה~~~

 מוכרח

להיו~
 והצימצו~ ה~בוש

 ד~עי ואלמלא דין ~חי'
 ואבטליניי רח~יי ~לי' בעינא ~למא~י'
 לי' דב~י דאל~לאהיינו

 לקבל א~א זה בלא ~יוהלבוש להצימ~ו~ עלמ~
 ~יו~

 מא~וש~~
 רת~י עלי' בעינא הוי השי~ת

ע~
 הדין בתי~

 והצי~ו~
 א~א רק וא~~יניי

 ~ ל~~~ל~~~
 ~ירו~ו ז~ו ~ימצוםי ע"י

א~
 וברכ~: ש~ע ~מיד הם הגשמים

~~~
 לומר שהתחיל ~ודם הג~ול בשבת
 רב שהי' מע~ה םי~~תורה

 דורש הי' תשובה בשבת אשר אחת~עיר אח~
 ~כלים~הגעיל

 ובשב~
 דורש ~י~ הגדול

 צדקו כי זלל~ה הרב ו~יים תשובה~~שות
 מאחז~ל ידוע ~י~~ריו

 לו נעשו ומיראה כזכיות לו נעשו~~ונות ~~ה~~ ה~
 גבורה בחי' היא נוראים ובימיםכשגג~ת
 ~שי~ת ~~י שב~כ~א

 מירא~
 ~בורה בחי'

זאז
 זדונו~

 ~ולכין ו~כן כ~ג~וח לו נעשו

בר"~
 כי ~שליך לעשות ~נהר אל

 ג~
 השוגג

~רי~
 ~לים להגעיל ~רב דרש לכן ככרה

 ה~ברים הם כלים כי מיראה לשוב~יינו
 בחי' חםד בחי' ~~~ת אבל אדם~~ל

 ה~שו~ה אז ולכן ~חםדי שנמ~ךאה~ה
 לו נע~ו וז~ונות א~~ה בבחייהיא

 תשובה מענין ה~דול בשבת ~רב דרשולכן כזכיו~
 ~דרך אמר ואח~ככנ~ל

 ו~כ~ צחו~
 הולכין

 ~די ~צ~~ של ~ים אחר הנהראל
 השל~ך א~ר~ע~~ות לי~

 שנעש~
 ~~ה

 מה~
 : ~יו'



~ ~ ~

~ ~  ~י~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~
 והם ישר הא~ם ~ת ע~ה

 כי היא ה~נין י רבים~~בו~ות ~ק~
 אבי~ע עולמות הדי ~ח ע~ה~ים
 ~עשי' עולם וגם אלי' ~ובות כולם~יהי'
 עולמות ~ג' כמו לה' כולה יהי' עוה~ז~הוא

 שי~ת~ר גרם בחטאו ~אדם רקשלמעלה

~י~~
 ה~שי' ~~ולם בזה עצום ב~~ר ה'
 כולו והוא ~ו~ם נבדל ~וא כאלוויראה
 ותהיי ה~י~ת וכשיעזור~שמיי

 ~גא~ל~
 יהי'

 ~ולמותהג'
 ו~עו~

 כולו ~עשיי
 כי ח~

 אל~י האור עוד י~רלא
 בו~ ~שו~~

 עתה ~מום~ר אלקות חיות אחוחראה
 ~ע~ר ~קיםוגם

 ד~
 מאש~ות

 ~ביון יר~~
 להושיבי י הגשמיי עו~ם הע~יי ~עולםהיינו
 הייצו י עמו נדיבי עם נדיביםעם

 רואה עתה ~ם ו~צדיק ש~עלהעולמות ~~
 ובכל גשמיבכ"ד

 דר~
 ~קות ח~ות הטבע

 וזהו בו~שוכן
 אל נגש ומש~

 הער~~
 אשר

 וז~ו הטבע ~~~טרי' אל~ים ~ אלקים~ם

 ~רי ~בי~א~
 ז~~

 ו~י
 ~ר~

 הר~ש
 ~ ~ל~~

 ~נהכי
~ ש~~  

 שביל~ לי נהירין
 נהירין אמרו והם ד~~דעי ~שב~ידרקיע
 ל~איר כי דרקי~ כשבילי דנ~רד~י שבילילי
 ~גש~י עולם ~עשיי העולםבזה

 ד~
 ~~ע

 גדול יותר דבר זהו בו ~מו~חר חיותאת
 בן ב~ן ~גמ~ריא אליהו גילוי בחי'וזהו
 ו~צדיק ~עשי~ בעו~םמקנן

 ה~נ~גותגש~יי בכ~~ ~רוא~
 ~טב~

 ח~ות ~עש~' ב~ולם
 : אלי' גילוי בחיי ז~ו וכחוה~י~ת

~~~~
 אשר ~גדולה ~יד את ישראל ו~רא
 את ~~ם ויר~ו במ~רים היעשה

 ויראו כי ~~תה מדריגה הוא ~עם יה'
 אשר הנים~ם כל אחר רק הי א~~עם
 ~~ם את ויראו י~ראל ~~ל במצריםהראם
 יעשה אם ע~ה גם א~י וא~מר מקידםגם

לה~
 ישובו כמ~ז ו~~לאות נ~ים ~שי~ת
 גאוצו~ מ~דר ו~~~~וי~ראל

 ום~ר~~~~~~
 י וכו' ~שבת מ~~רת לכם

 ~שבת ממחרת עצ~ן אניאומר
 כי ~יינו לעמודיכולים צ~~ אין עומדים שבע~ת ב~קוםכדאיתא

 צדי~
 שעובד מי ~ק'

 מרע ש~ר ~~דות בכל~ש~~ת
 ~הכל~רע שמשלי~

 ולו~
 ~עב~דתו עבודתו כל

 וב~ת צדיק נקי זהו~תי
~~ 

 ש~~~ב זה
 הח~ריות על ~שבר ו~וש~גם

 ו~ו~ו~פלו~
 ב~מת ו~~חרט ת~ובה

 ע~י כי המדות כל אצלו נת~טלוועי~ז
 ~מדות ~וכל ~מ~~ה בא ו~~ש~בה לבושברון
 ב~ה לעמ~ד יכול~ם צ~~ איןוע~כ

 הבחינ~
הג~ל~

 ו~ב~~ת ~מדות ~~ל למעלה ~וא כי
 לע~ווד לו א~אבוודאי

 בז~
 כי ~מדה

 ומם~מא ה~דות בכל להי ~~ובד~צדיק
 כלבא

 פ~~
 לו וא"א בע~ת לבחי' ג"כ

 ~כ~ש זו במדריגהלעמוד
 ~ב~~~

 א~א
~ 

~ע~~
 ~~יד זו ~~דריגה

~~ 
 ~פעו~ה

ל~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~יעל~ה
~ 

 ~יקח אח~כ שצריך מזה
 ~י~

מ~
 ב~~מו חו~בו ~~ת ~בא הקד~ה

 ~~~ ת~וב~ל~~ו~
 מדה ב~ל לתקן

ו~ודה
~~~ 

 ~~גם
 ב~

 ו~ז
 יכו~

 לה' לעבוד
 צדיק לבח~י לבוא אח"כ ויכול מדהבכל

 הוא שה~דיק לנדיק מ~~~ת הואוהחי~וק

~תת~
 ל~ילא

 ~ו~ ו~ב~~~
 ל~~א מ~ילא

 ~~חר~ ל~~ ו~~~ת~ אני א~~~וז~
 ~~~ת

 ~~משלת ~חח יש~~ל אז הי' במצריםכי
 ביום ה~י"ת ~ם ועזר וה~לי~ות~רע

 וחמושים כדכתיב ה~~~ות מן ~מ~לה~רא~ון
 ב~יעלו

 מאר~
 בשער היינו מנרים

 נק' וזהו מ~מדות ל~ע~ההח~ו~~ם
השבת ממ~ר~

 לז~ ובא~~
 ~ו לע~וד קיום אין

 נ~ר ~שומו מהקדו~ה אך~~ויד
 אח"כ לה' ל~בוד ותהח ~~ לו~
 ב~ו~

 ~כל וכן
 הוא כאלו ~"ע לראות אדם חייב ודורדור
 ~~יע שה~י"ת היינו ממ~יםי~א

 של~אשון ביו~
~~~ 

 המדות ~ן ~עלה בבחי'

א~
 בו ~~ים א~א החיות ~זה

 ~~י~
 לי~ האד~ ~י~~~~

 ~זה
 ה~יו~

 לימי
הם~ירה

 לת~
 כל

 ה~ו~
 שבועות ~ד

~~ 
 ה~~~~~חר~

 של ר~~ן ~יום
~~~ 

 ~~ח

~ז~
 ~~ר הקדושה

 לבואיכול וא~ ~דו~ ~ ולזכ~
 בשבועו~

 לבחי'
 צדי~

 רא~~ן יום

~~~
 ש~ועות וחג

 המ~
 שווין

 ותג ל~תא ~עילאהוא ש~ ר~
 ש~ו~~

 ~א
 לעילאמ~תא

~~~
 ~ני יו"ט כי

 הו~
 מא~ כי ליודו~י מראשון יותר ק~וש

 ק~ו שישראל
 שי~שו מה מקבל ~~~"ה לכן ראשון יו~ט ~ך העיקר הוא ראשון שיו~טוהגם עלי~

 יו~ר ועי~ר מ~דש לעתיד ויהי'היהודים עיקר שני יו~ט יהי' ב"ב משיחנו~ביאת
 הוא שני ויו~ט לי ודודי לדודי אניוכ~יב

מיו~~
 י הראשון

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

~~~~

 ב~~רים שאיתא כמו אני אומר ~ח
 אדם צריך ש~םח היינו ~~ח~~ה

 לה'~~~ד
 ותש~חו~ בשירו~ בתו~"~

~ד~
 כי השי~~ לפני דיב~ים

 כ"~
 שאדם

 מ~של~~~~
 דיבורים לדבר א"א היצה"ר

להי
 נ~~~ ו~~

 ~אה ~~ם אור
 כיכ"א

~  
 ~~גלה בכל מושל

ו~נין ה~לכו~
 ~~כ~ ~~~

 ~ל ~א
 ני~

בהדיב~
 מושל ש~דיבורו

להדיבור ציי~ ו~~ ~~
 ועי~~

 ~מ~לה ~יכר

 מהמ~

 וע"כ
 אומרים אנו וע"כ מושל בחי' ~קראדיבור
ב~~ח

 בכ~
 ודור דור

 חיי~
 אדם

 ~או~
 ~~~ים יצא הוא כאלוא~~

 ולהיו~
 ב~י'

 ל~בר ~"ח~~ה
 ו~שב~ו~ ~ירו~

 ל~~י"ת
 בדיב~ו להי~בוד

 וה~ני~
 כדאי~א ~וא

 ~~ ~פלתישגורה
 א~י יו~ע

 ש~~



~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~~  לפני ~יבורים לדברנכון ~הי ~דיבור ~~י עצמו כ~מדבקמקו~ל
 ו~~ ה~~~

כדאי~~
 בפ~ח לש~ה אשר השירים שיראומרים ~רחת בדו~ר ~ורה הלומד ~ל

 ממיצר ה~גלות אזכי ~צמו ומטהר ~שמקדש ~יי~ולעילא
 הר~

 פ"ה ונעשה
 : והבן ב~ות"פ ~י לעבוד הא~~רי ע~כ~~ח אזבמחשבתו הדיבור ומ~~רו~ח~~ו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 שיר לש~הי אשר ~~ירים שיר~~~~

 העצין אצי אומר תרין השיריםחד
 ~לום עו~ה עמו ופחד המ~ל ~דכתי'היא

 זהו וגבריאל מיכאל זה הייצובמרומיו
 וזהואש מד~

 מד~
 מדתו וזה ח~ד מדתו זה מים

 וצכללו ביציהם שלום וצעשה~בורה
 כל כי יחד שציהם בזהזה יח~

 מל~
 ~שקו

 ועלו להשי"ת ~הת~ל בוראו רצוןלעשות
 ושם המדות מן למעלהשציהם

 נעש~
אחדו~

 ו~~ד המשל וזהו משציהם ~מור
 לשמו ואהבה ופ~ד יראה ~"י~מו

 המדות מכל למעלה ~לו במרומיושלום עו~~ י"~
 כל עצין וזהו יחד ונכללו שלוםוצע~ו
 כל כי לעילא פרחת בדו"ר תורה~לומד
 ~אות צריך בתות~פ עםקו ~ודםאדם
 ~והשי~ת יראה לו~יהי'

 י מכה~כ כי וליד~
 ח"ו יכול ~~מדות ~דיין האדם באם~י

 ע~כ ורע מטוב ~~לו ה~דות כי~פולי
 ~השי"ת ~ירא ~אדםצריך

 מכה~כ כי וליד~

 בא הוא י~ת לשמו ואהבה יראהוע"י

למעל~
 לעילא ~רחת ואז ~מדות מכל

 ו~פרתם וזהו להשי~ת צתבטל הואכי

 השב~ ממחר~ל~
 י המדות צק' שבת כי

ומחר~
 השבת

 הו~
 מן למעלה

 המדו~
 ובהמדוי

 האדם ו~יך ורע ~וב ויש עשה זלעמ"זשם
 הי אתלעבוד

 בירח~
 ולבוא להזדכך ו~הבה

 ואחדות חירות היא ושם מהמדותלמעלה
 ~ לשלמה אשר השירים שיר וזהו ילגמרי
ו~~ש~י

 להמל~
 ~ד שיר הייצו שלו ~השלום

 י~ת ל~ו ואהבה יראה ע~י תריןהשירים
 למעלה לבואייכל

 מ~~
 לא~דות המדות

 י שלו שה~~ום להמלך להשי"ת להתבטלגמור

~~~
 ו~~רתם

 ל~
 ממח~ת

 הש~~
 כמו

 כי לעילשאמרנו
 ממחר~

 צק~ השבת
 ליקח ה~דם ונריך ~המדותלמעלה

 לם~ור השי~ת מ~ת שנ~ג~המהאור מש~
~צמו ולהזד~

 בכ~
 ושם השבו~ות חג עד ה~דות

 מ~ת הלוחות על חרותהיא
 החירות~ ~ול~ הי~

~~~~~
~~ ~~~ 

~~~~~
 הקי ~אוה~ח י הקריב

 כת~
 ויראוכתיב שהיי

 הע~
 עלאה יראה זהו הי את

 ב~י ~ל ד~ר למשה ה~ב~ה שאמר וזהו ~י ואומר מוה יראהלישראל
 שי~~ו הייצו וי~עוישראל שאח~כ מה רק חיצוציות יראה רקש~יי

לירחה חיצ~ניו~ מיר~~



~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~~כ ווהו ~לאהליראה
~~ 

 ש~יב
 ז~רך כל יראה בשנהכע~ים

 שע~~ וכ~
 להם הי' ע~כ אלקות ה~~ות ~הםשי~י~
 השי~ת כ~יעזור אני אומר י עלאהיראה

 יה~ של~ה הגאולהשיהי~
 יציאת שאצל כמוכי ~יל~ ~א~ ~~
 מצר~

 כתיב
 עכ~יו כ~יהיי כן בה' ויאמיצו אח~כויר~ו מקוד~

 ~יל~ה יראה ~הם יהיי אלקותהתגלות

~~~~~
 ~~י"~ ~~~ ~~

~~~~
 הים וביזת י הנשאל דבר היי מצרים

 ואית יראה אית י מעצמם לוקחים~יי
 בי ויש הי יראת ~כמה ראשית כדכתיביראה
 האדם צריך כל ק~דם כי היינו יראותמיני
 אם כי בהשי~ת אמונה לו שיהי'לראות
 לואין

 אמונ~
 היא בודאי

 רחו~
 מיראת

 כי מת~ה ~אמין האדם צריך ע~כ~שי~ת
 כל כי ל~אמין משלה בכל ומלכותומכה~כ
 שום ושאין מהשי"ת הוא ~רטיותה~~חה
 קיומו שבזה י~~ חיותו בלתי בעולם~בר
 ליראת לבוא יוכל ואז ~יין ואית דיןואית
 הישר במדת אין האדם אם א~ל ב~מת~י
 אמונה לוואין

 רצונו כי מחמת ~ך בהשי"~

 יראה עליו מביא נדח ממנו ידח לבלי~~
 בהנער היא הדרך כי י~ורים ~י~ו~י~א
 שבט עלי' ל~ביא מוכרחין ש~ל לו~~ין
 ליראת ג"כ ~א הוא היםורין וע"י~ו~ר

השי~~
 ואח"כ

 יכ~
 לבוא

 לחכ~~
 ל~י לעבוד

בכל
 המדו~

 ו~רעה וזהו
 ה~רי~

 הייצו
 ~או ~~רעה ב"י על שבאו י~ורים~~י
 בשפלות אז היי ישראל בני ~יליראה
 בישא ~יראה ל~וא מוכרחין והייאמונה
 שעי~ז~כדי

 יבו~
 ~' את ליראה

 ר~~ ברוב~קב"ה א~
~~~ 

 על היםורים
 שעי~~ בכ~י~צרים

 א~ הי~ראל שיראו

 ישיבו ממצריםהיםורים
 מהשי~~

 מו~~א וזהו
 לז~ בכי בכושרותאםורים

 ושירות
 ואצל הי יראת חכ~וה ראשית כתייכי ~ז~
 לו שאין למי בישא יראה איתהיראה ז~
 הבכי ה~ך ר~מיי ברוב השי~תאבל אמונ~
~~ 

מצרי~
 וז~ו היראה ל~ם בא ועי~ז

 קשה שהיי וזהו~שראל ~י~~
 קי~~

 ובא~ת
 ~י מחמת אך קשה דבר בהשי"תשייך ~י~

 והי' דר~ין כל ב~וף בנ~י הייאז
 וב~ה הא~ונה ובשפלות~מוחין ב~ו~
 ה~ו~

 כל
 ה~~ת אך בישא יראה יש~רגין

 ה~~
 ~ו ~ עע"ז והללו ע~ז הללו והי' ~עלי~
 ~י' ו~הו י~בעו ח"ו שניהם או שני~םלהנצל
 מה ל~ושה ה~ב~ה ~אמר וזהוה~ושי

אלי תצ~~
 דב~

 ~יבו~י יראו שהם היינו בנ~י אל
~אמונה

~~ 
 כי ויצצלו יוושעו ועי~ז

 ~י השער זה כדכ~י' ה~ער ~יאהאמונה

צדי~י~
 ~טעם וע~י~ז י בו י~ואו

 וזיוויגו ש'א מזונותקשים אי~~
 הי~

 מחמת ג"כ
 א~ר הגדולההיד א~ י~~~ל וירא דכתיי וזהו אמונהמי~וט

 עש~
 ויראו ב~צרים הי

 ~בדו ובמשה בה~ ויא~יצו ה' אתהעם

 והי~ אמונה ~ודם יראה שייך איךובאמ~
 וכוי בהי ויאמינו ק~דם לכתובצריך

 או שהי' מ~מת אךויר~ו ו~~~
 ה~~~נ~ ב~פ~
ו~



~ ~ ~

~ ~  ליראה ב~ו ~מצרים הגדולה יד שראו~~~י ~~~~~~ ~י~~~~
 ו~מ~ים דכ~יבי ומהו בהש~~תויא~י~ו
 להם בא אז כי אצי אומר מאמ"צ ~"י~לו

~ו~
 לי~ראל

 מהשי"~
 ובאו

 ל~שוב~
 שלימה

 בבחיי ~זוהי~
 שבע"~ ~קו~

 אין ~ומדים
 ~גא~ו ו~י"ז ל~מוד יכולים~~ג

 ח~
 מחמת

שאור
 ז~

 את ~תן ו~~ כד~י~ להם צשאל
 והשי~ת וישאלום מצרים ב~יני ~~ם~ן

רנ~
 תשובה ויעשו יתקרבו ב~צ~ום ש~ם

 ב~י~ם היי ו~~כ האור זה ~הם לקח~~כ
 ריחם ר~מיו ברוב ה~י~ת אך הזההקי~י

~~
 י~~~ל

 ו~~~
 א~ל הים את להם

~ם אח~~
 ~ענ~~

 ש~~ו ~ד ה~ו~ות מ~קנים הי~

 ה~~ו~ו~לח~
 התורה את להם שציתן בז~ן

 שההקדו

ו~מל~~~~~~~~~~~
 האמיצו לא

 אומרים והיי~קי~ם
~~
~ ~~~~ 

 ~ז
 ~יקר~

 הים
 ובאמ~

 אם
 מקודם ~~~ים~י~

 מדו~
 ז~ת א~~ו לא

 ~~~יד~
 אח~~

 שהיי
 קי"~

 גם ראו

~~~ש~
 ש~כול

 קי~~ להיו~
 איתא כי וה~~ין

 ~ת~הש~נא~
 ~ק~~~

 במע~ב ~ים ~ם

~י~ר~
 באמת ~י ~~~ם ויש~אל מ~ה ~שי~וא

 שברא ~~~ים כל כי ה~מש תחת ~דש~ין
הקב~ה

 ב~~~~
 וכ~בא ~ר~י ~זמן ~יתגלה

הז~~
 נת~ל~ אזי

 הדב~
 ~ו

 הצדי~
 הדבר ממשיך

 ו~~~~~ול~
 ~~יא דבר

 בה~~~
 יכול

 קודם ~ו~ם יר~ו ~כומ~ז שהחוזהלהיות
 היטב החוזים שי~לים באם לה~ולםש~א
 ~יא דבר וכל קי~ם אבל בכו~"זלראות
 הזמן ~וד ה~יע שלא ~דיין~הםתר

 ו~~כ לראות להם א~א בוודאי ה~ו~םבוה שיתגל~

ל~
 ~ ב~םתר ~דיין היי כי קו~ם קי~ם ראו
 הד~ר כשצ~גלהואח~כ

 לז~
 אז ~~ולם

 גםראו ה~
 בהטב~

 ~י~ם שיהיי ~יכולת
 ג"כ היי ואליי ב~י פנתם רי אצלגם ו~"~
 קי~~

מח~~
 ~דבר המ~יך כבר שמשה

 הי' ~"כה~ולם ל~
 להיו~ יכו~

 י אח~כ ~ם

כמ~~
 ~ראה ~כ~ר ~~כשיו אני או~ר

 יכול ה~ולם לזה ~צתגלה ציםיםלצו ה~~~~
 צ~יו~

בנק~
 כימי

 צא~~
 ~רא~ו מאמ"צ

 ~~בר נתגלה כבר כי או~צו יגאלהשי~ת ~שלאי~

לה~ב~
 ~ה~~יק ה~שר הא~ם כי מחמת ו~ם

~ם
 מאמ~~י~

 יש עכ~יו כי בה'
ואצו ה~י~~ לצ~

 רו~י~
 ש~~ה מה

ומאמינים כ~~ ה~~~~
 ב~שי~~

 כ ש
~ 

 ~ים נ לנ~ ל~שות

ונ~לאי~
 ~~~לה ~כשיו להיות יכ~ל ~~כ

 ~שי~~ ~וח~בנ~~

~~~~~
 י~~~ל ~~כנ~ו צדשב~ותו

 ~ז~ הי~לתו~
 ~~תוך יצאו ~צד

 ~צי כי~והים
 לבנ~

 ול~י
 ה~ר~~

 יכ~ל היי
 אך קי~ם ב~אלהוליכם

 השי~~
 רצה

 ל~לו~
הנ~

 והצ~ל~~ת הני~ים שיר~ו לה~ולם

מה~י"~

~~~~~~~ ~~~ 

~~
 ~~~ בה~~וי~ מנחה הת~לל בירושלים כדרכו ~~ח ~ידור ח~ל נגיצת א~ר
 ל~חרבקודש

~ ~  לשנ~ 
 הב~ה

 אמיר~
 ~~ר וא~"כ י~"צ ~ל קדיש

ל~יים ~רי~י~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ לקיים
 ~ל~

 על רק ם~ודות
 עו~ אי~ פ~

 לק~וע ~ותר אם דשם להרב ושאל~נ~י
 ~~~ ו~א~ הייןעל

 שאין ו~מ~ ה~ילה
~ק~וע

 ואמ~
 לומר מ~~~חין א~כ לפניו

 הכםא ~לוישב תור~
 ו~יכ~

 ומי~ר יי~ג ~ו ~נו

א~
 י תורה לומר התחיל ואח"כ וש~ה ~צמו
 עשית ~~כמה כולם שהוא אני אומרפםח
 נתגלה מצרים ביציאתכי

 לה~
 גדול אור

 האור א~ יביאו למ~ן מהם נ~תלקואח~כ
 ולמעשהלמדות

~~~~~~
 איש כבחור להם נד~ה י"ם

מלחמ~
 ו~ש~ת

 מ~~
 מלא כז~ן

 ר~מ~
~~

 שניתי לא ה' אני שכת~ב
 המק~לי מצד זה כלעל א~~

 ~~קבל ~דת ~י אליהם~תגלה הו~ ~~ו~ ה~~ו~
 ו~~

~קריע~
 ~ם

~~ 
 ~~דות עדיין ~היו

 ~ליהם נת~~הכן ובמל~~~
 הקדו~

 ב"ה
 חכמה ~~ת ימלח~ה ~י~ כ~חו~

 יר~
מ~ודם ~ם~ כי ה'

 נת~~
 אור עליהם

 גדו~
 וא~ר

 האור ~הביא~טרכו ~~
 ~דו~

 ליראה
 ~ינה מעשה ~לי ב~צמה ~חש~הכי ולמעש~
 למעשה לה~יאו הצטרכו כןועל כלו~

 לאהרן מ~ה ~רא ה~מיני ביום~~~~
 ~מר הע~ה שלמה הנהול~ניוי

 והיא אחכ~ה אמרתי ~~ומה ~רה מצותעל
 ה~ורה חו~ת זאת הפי ביאר מ~נורחוקה
 מה ישראל את מונין ואוה~ע שהשטןלפי
 דהיינו חוקה בה כ~י' לפיכך ~ה ישט~ם
 מהשכל למעלה ש~יא אמונה נק'חו~ה
 לתשובה לבוא יכול אמונה וע~יו~דעת
 למעלהשהיא

 מהמדו~
 הה~רש דה~ה

 ~זכך הצדיק דהנה ~ע"ת לבין צ~גבין שי~
 דהנה ~דרגא מדרגאמדו~יו

 בכ~
 מדה

 הוא שעומדומדה
 מזכ~

 א~תה
 כ~

 היא
 המדה באותה השכינה השראותממ~יך
כמאמר

 ה~
 את אזכיר אשר מקום ~כל

 בכל דהנה וברכתיךי ~ליך אבואש~י
 השר~ת ~מ~יך הוא ~ה ~עומד ומ~המ~ה

~שכינה
 ו~

 הוא
 מדרג~ הו~~

 ~רגא
 ~בעיות שנ~שה דהיינו ~בע נעשהוההר~ל

 המדות ~כל הולך ~וא וכךאצ~ו
 ה~דות ~כל ~~לה שבא עדומדה מד~
 בז' אלקיםעשה וז~~~

 שהרגילמי נמ~~ ההפכיו~ ~דו~
 א~

 ההפכיים מדות בז'
 ל~עלה שבא עד ב~שובה ל~וביוכל ל~
 ~וב יכול לא מהמדות כיהמדות ~~
 ע~י נמצא ~הם פגם כ~רכי ב~~~
 וע~י מהמדות למעלה לבואמוכרח התשוב~
יכול ~~

 לבו~
 ש~וא אמונה ע~י לזה

 דהייני והד~תמהשכל למ~ל~
 אמונ~

 וע~ז
גדו~ים א~ר~

 בע~~
 מוכרח הצדיק כי מנ~ג

 יש וא~~~כ כעם בכל ~זהיבוא ו~~~ י מהמדות למעלה ש~א עד ימיוכל לעבו~
 מעל~

~הצדי~
 לדרגא מדרגא ההולך

 אוהל כמאה~כ עליו ~שכינההשראות ומ~שי~
 ~ע~ה וההרגל וכו'~אדם ש~

 בז' לחזור~קל י~~ ~~ ~~
 הה~ו~ מדו~

 רק
 לז' שבא ובע~ת ושוברצוא בד~~

 ב~~ ~דו~

ב~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~ ~י~~~~
~ק~

 ז'~~ו~ כנג~ו מתעורר אזי ת~ל~ בשע'בח~ב' השמיני ~~ם וזהו ל~ורו לח~ור יוכל
~רא

 פרש~י י ~~ש~
 בכ~

 מעמי~ן היינו משברן שהצדיק רקההכ~יות משה היי ויום יום
 כ~אדם הייצו ומ~רקו המשכן ~תמקים

ומ~~ק~
 ~ייצ~

 אוהל בחיי
 באד~ שכ~

 ש~צדיק
 מדה באיזה ~~ורר~~דיק

 לטו~
 או ביראה

ממשי~
 ומעמי~~ השכיני ה~ראוי עליי

 ומפר~

~~~
 ~זריע כי

 שמל~י ר' אמר זכ~ וילד~
 של שיצירתוכשם

 אד~
 כל אחר

 ו~וף חיי~המה
 כ~

 אחר נת~רשה ~ור~י
 חיי בהמהכל

 ועו~

 שהא~ם אצי אומר
 הוא הנשמה~צד

 למעל~
 הברואים מכל

 ומצד העו~מות מכלול~~לה
 הגו~

 הוא
 שנמשך האדם ו~~ה ה~רו~ים מכל~מטה
 וכשנמשך מ~ם ~מעלה הוא הנ~מהאחר
~חר

 הגו~
 הוא ~מילא ה~ולם מזה ונהנה

~מט~
 נצרך ש~וא ~ח~ת הב~יאים מכל

 אמר וז~ו י ~ברואים מכל יותר ה~ולם~זה
 כל אחר אדם של שיצירתו כשם שמלאירי
 ועוף חי' בהמה~ל

 כ~
 אדם של תורתו

 היינו נת~רשו ועוף חי' ב~מה כל~חר
 אומר הברואים מכל למטה ג"כ שלו~תורה
 לחזור יכול ש~אדםאני

 בתשוב~
 ולחזור

 כי אשה וזהו ~עולמות מכל ~מעלה~היות
 ~בחיי הוא האדם ח~ו א~ייתזריע

 אש~
~הו~

 הייצו תזריע כי העולם מזה מקבל
 יכול זכר וילדה מע~טשיזריע

 להולי~
 בנ~שו

 בכל המש~יע בחי' שהוא זכר~חיי
 העולמו~

~~~
 ר' אמר זכר וילדה ~~ריע כי

 צרתני וקדם אחור כתיב וכו'שמלאי
 ראשון ~י' ה~אשון אדם כי היאהענין

 העולמות כל כי למ~"ב ואחרון~חש~ה

 ראשזן וז~ו האדם ~שב~לנ~ראו
 קודםכי למח~ב~

 כ~~
 להיות מוכרח היי

 את~דל"~
ו~ש~~

 אתעדל~ת ~י' לא ~עולם ~ריאות
 אין כי ~עולם את לברוא רצהוה~~ה

 שישר~ל ממה אתעדל"ת עשה ~םבלא מל~
 ~תיקבלו

 החור~
 ב~וצות ית' ~נונו ויעשו

ומע~~
 ישראל בשביל העולם את ברא ועי"ז

 ואחרון ~~חשבה ר~שון וזהו ראשיתשנקי

 הברואים כל אחר נברא האדם כילמ~ש~

ו~ו~
 האדם כי מט~ם הברואים מכל פחות

~קבל
 מכ~~

 ואין
 שו~

 שיקבל בעולם דבר
 ~' יש כי היינו ~אדם כמו דבר~שום
 למטה ונשתלשלו ארמ~עיםודות

 מתחלה מוכרח כי האדם מקבלומכולם בדצח~~
 ויצמח והע~ר הגשםשירד

 ויעש~
 ואח~כ ~רי

הו~
 הברואים מכל וכן האדם למאכל בא
 ~חות הוא וע~כ מהם ~מק~ל הוא~אדם
 אחר ש~א ~יצירתו כ~ם וז~ו ~ מ~םוגרוע
 תורתו כך ועוף חי'מע"ב

 חיי בהמה מעשהאחר נת~רש~
 ועו~

 ~יינו
האדם ב~

 נוט~
 ומקבל עוה~ז לתאוות

 תורתו גם א~ מכולם גרוע הואואז מכ~~
 כ~יכו~

נ~ג~~
 הוא כי

 מק~~
 מכ~ד ל~חות

 עו~~~

א~
 לבו אל ~יתן צריך האדם

 לראו~
~אמונ~

 ~רא שהשי~ת איך אומן
~ברא ~ברוא~ כ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  כדכ~יי ה~יב~ר כח בו ו~~ן ~ו~וו~רא
 הא~ם~יהי

 ~נ~~
 ממללא ~רוח כתרגומו חי'

~~יב~
 לירא האדם וצריך יראה בחיי היא

~שי~~
 ל~עוה"ז תאו~תו ש~~י ולידע

 ומ~ב~
~~

 ~י ~ז מ~ולם גרוע הוא עי~ז
~מונ~

 לו שיש והי~אה
 מהשי~~

 יכול
 וכי להי ~ל להע~ות~א

 בא~
 ה~דם היי

 שום לו ~יי לא א~ ק~דם~רא
 נברא ע~כ ~העלו~ם ממנו למטה אש~~ם שייכו~

 הכל יגבי' שהוא כדי למעשה~חרון
 ~חיי יש כי ~בודתו~~י ~ה~י~

~  
 ובחי' ישר

 היורד החיות הוא ישר אור חוזראור
 וחיותם קיומם שבזה ה~ברים לכל~השי"ת
 די את עובד כשאדם נק' חוזר ואורתמיד
 תזריע כי אשה וזהו י להי אותו ומעלהבכ~ד

וילד~
 בחי~ נוקבא בחי' שהוא אדם וכר
 הי את ~ובד כשהוא תזריע כימקבל
 להע~ית יכול זכר וילדה אז חזזר אורבבחיי

הכ~
 בד~י~ו אז להשי~ח היראה ע~י כי לה'
 בחי' הוא ונעשה לעילא ~רחתור~~מא

~כר
 ח~ לה~פי~

 לבד עוה~ז עניני עו~ה האדם באםאבל י~~ ~~ר ~ב~~ ~ולם

 הברואים מכל וגרוע ~חות הואא~
 כי חכ~ה היא ה' יראת הןוז~ו ~~~

 ~הוא האדם היינו י תחי~ה~חשבה מעש~ ~ו~
 שהוא ~~יהמ~~~ ~ו~

 י~~
 ~ה'

 הכל ש~רא בהשי~ת שיאמין היינועומ~ש ~~ ~~~
ומל~ו~ו

 מש~ ב~
 חיות שלולא ומאמין

~
 המו~תר

 ב~~
 חיות שום לו היי לא

 אחת רגע אפי' ח~ו~יום
 כמש~~

 ואתה
 הוא עי"ו א~כ כולם אתמחי'

 מ~
 הכל

להי
 ומש~~

 בו
 חיו~

 ראשון הי' ~א~ם ~י
 ואחרוןבמ~שבה

 ~ע~~
 אחור כ~~ת~'

 מה' ויראתו ~בודתו ועיי צרת~יו~דם וק~~
 ~וף חכמה ~חיי למחשבה הכל~עלה

 מש~יע בחיי ו~עשה תחלהבמחשבה מעש~
 כדכתי' חכמה היא הי יראת~ן וזה~
 ~יראה ע~י הי יראתחכמה ראשי~

 מקו~~
 ויראה

 בחי~ למ~שבה להע~ותו יכול נוקי בחי'היא
 דכר בבחי~ ו~היו~~~~וה

 ולה~~י~
 י לכ~ד חיות

~ ~ ~

 תירת ~היי
 המ~ור~

 נתעורר כ~אדם
 ~היות ורוצה עומ~ש וקבלתב~שובה

 כנ~ל ~קבל בחיי זאת בחיי ויהיי רע~וצא
ו~~

 ~חי' נשבר
 והו~~ וא~ זא~

 הכ~ן אל
 המ~יב ככהן להשי"ת ולקרב לקבליוכל

 : ~~ אל~~ות

~ ~
 י

~ ~ ~ ~
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
 בזאת עד וכו~ א~רן בני שני מות~~~~

 אהרןי~א
~ 

 השני וב~דרא הק~דש
 כמוני יכול במדרש איתא תהיו~ושים

 ת~

 ~ א~י קדושכי
 כי ~~יב ~כוי

 או~ וא~י א~קיםהי ו~~ ~~
~ 

 כש~
 לקבל ~~~א

 מגן ע~י רק השמשמאור
 כ~

 ~~דם

~כו~~ו ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~~ ~י~~~  
 ע"י כ"א ~רחמים משם לקבל~יכו~ו
 כי אלקים שם בחיי צימצום ~"י~ן
 כשאדם רק מהקב~ה רחוקה~דם
 אלקים זבחי כמ~ש בקרבו ל~ומשבר
 אתעדל~ת וע~י א~ע ומצמצם נשברהריח
 מצמצם הק~~ה וכ"כ אתערדל~ענ~שה

 גמור ~הצדיק א~יי וזה להש~יע כדיא~~
 והנה צמצום ע~י כ"א לקבל א~אכ~שרע"ה

 איברים לרמ~ח המכוונים מ~ע רמ~חיש
 יעשה אשר וכתיב הגידים כנ~ד ל~ת~~~"ה
 כשאדם כי ב~ם וחי האדםאותם

 צנור בחי' מ~מצוה צעשה אזי אחתמצוה מקיי~
 מצמצם הצנור ע~י אשר צימצוםבחי'

 ~מכוון להאבר יתישכינתו
 להמצו~

 הזאת
 יתי לשכינתו מרכ~הונעשה

 וז~
 דווקא

 לא עוד כי א~ע מחשב המצוהכשעושה
 הוא אזי ית~ש גדולתו צגד דברע~ה

 כי בד~תו מחשב כשאדם ואם יראהלבחיי ~~
כ~ר

 למ~
 בא הוא אזי יתי רצונו ועשה

 ה' לפני בקרבתם וז~ו וירידה ~יתה~~חי'

 כשאדם כיוימותו
 חוש~

 ~רוב הוא כי
 ל~

השי"~
 והוא מיתה ל~חיי ~א הוא

 עת בכל יבא ואל וזהו י והמ~יהכלים שביר~
 עלאה יראה בחיי והוא בואת כ"אהקודש א~
 יראת אית בזוהר כ~"ש ושליט רבדאיהו ~גי~

 דירא~ ו~ף העונש ויראתבושת
 ה~ונש

 לאל~א~ ~שא ~עה ר~ה יראההוא
 ~י'

 ואתה כתיב אכן ה~ט~א ~צד יהואחייביא
 אלקות חיות נמצא ובכ"ד כולם אתמחיי
 ע"י גם כי למענהו הי פעל כלו~ב
 ולהתקרב להאמת ל~וא יוכל ~עונשיראת
 עו~ה כשא~ם כי בקרבו נשברול~ו א~~ משפיל כשאדם דווקא וזהולהשי~ת

 ידע אזי ליש א~ע ומחשב לומד אומצוה איז~
לא ~

 עש~
 וזהו מ~~ה הוא ורחוק דבר

 כי ~~שב כשאדם ר"ל כמוני יכול המדרשפיי
 כ~ו~י בחייהוא

 קרו~
 כי ~"ל ותורתו להוי'

 אזי מקדוש~כם למעלה קדושתי הי אניקדוש
 תהיו קדושיי העיקר כי מ~נו ר~וק הוייקדושת
 למען ~י אני קדושכי

 לקדוש~ ית~~
 : השי~ת

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~
 בזה~ל ואמר אני ק~וש כי ~היי
 להיות מוכנים תמיד~היי

 ה' אני קדוש ~י מה~~ת קדושה לקבלכלי
 להשפיע תמיד ו~~ן מוכן ~כי כ~הייצו

~דוש~
 מצד היא העיכוב אך וכ~ט

 אלי~~לך רי מהה"צ ה~שהכ~~ו המ~ב~
 מליזע~~

 ששא~~י~~
 מ~~שים ל~ה למעלה

 כ~

 להמגיד לשאול אותוו~לחו
 זלל~~

 שנפטר
 מל~ע~ה כי והשיב מחריש למה אותו ושאלאז
אין

 רו~
 שום

 ר~
 יורד ח"ו

 י ל~

 ~ב כליורד
 כש~ ~~

 ל~ה
 ~~כ~

ל~
 קדושי~ א~ לכן ה~~ל ~ד

 ~~י'
 ל~ל מוכן ~היו ה~הל~ון

~~ 
 הי~ד

 ולא~~ע~ה
 י~~

 ח'~ו
~ 



~ ~ ~

~ ~

~ ~י~~~ ~ ~
~~~~~~~~~~ 

~~~~~
 אל הי

 מש~
 בצ~י אל ד~ר לאמר

 תהיו קדושים אלי~םואמרת
 ~י ~~ל כמוני יכול ע"ז המדרשאומר
 ל~לות א~שר איך לה~ין ויש אצי~דוש
 יכול שאדם ~מדרש ~~ת~ל

 לקד~
 א~ע

 אלא א~ם שהוא כ~יכול~מוהו
 כ~

 ~וא
 הכ~ה הוא המצות ~לכל העיקר ~י~עצין

 כ~~שצרי~
 כל קודם א"ע ול~הר לזכך

ה~צו~
 אצל כמ~ש ~זמנה לשון הוא וקדושים

תמר
 רמז~ וז~

 קדזשים באמרו התו~~ק לנו
 לבא ~רו~ה קודם עצמיכם תזמינו ~י'~היו

~~~~~
 אל הי

 מ~~
 הכהנים אל אמור

 גדולים ~הזהיר ~יר~~י אהרןבצי
 ~הם הצדיקים ש~ם אני או~ר הק~נים~ל

 ב~ינקראים
 ל~ ~ר~

 ~ום ~~ם י~יי
 גדולים ל~זהיר ו~הו ~ומגדלות ניצו~

 ע~
 הקטנים

 יצרו מחבירו הגדול כל כי ש~ותהיינו
 א~ר ~~ ממנו~דול

 מדריג~ איז~ גדו~

~קוד~
 ובל~י א~ם אצי קדוש כי ~נימה

 והוצרכתי ג~ול~על
 לצמ~

 בכמה
 צ~~ומי~

 עד
 אתשבראתי

 העול~
 שהוא

 בע~
 גבול

 וכו' כמוצי יכול המד~ש שא~רוזהו ~ו~ ~~יי~ כל ~~צי ע~יכם תז~יצואתם כ~ ו~ו~
 כ~ו שלהם והכנה שהזמנהםוברים שא~~
 ~~י~ הכצה אני ~דוש כי ~~לשלי ~~נ~

 גדולהלי
 ו~יי ~ני' הי' אצלי כי משלכ~

אבל
 ~כנ~

 כי ממצי ג~כ הוא שלכם
 כמ~ש ש~י להתעוררות צריכיםאתם

 י ~ולם את מחייואתה

 זהו ~ודאי ממנו גדול יצרומחבירו
 ~ם וק~ן גדול כי לידע צריך כ~~א כי~יצר מחשבי~

~וא
 לנ~~

 ע"י היינו בעמיו י~א לא
 אל אליו ~וםעים רב עםבעמיוי שהו~
 כשא~ם כי יטמא לא לנ~ש או יהנ~ש יטמ~
 לא לנפש ועוד ישראל לכלל מזיקהוא חו~~
 אליו ~קרוב ל~ארו כ~אבעמיו יט~~~

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

~ ~ ~
 ה~

 מ~~ ~
 אל ~ור

 ב~~יו יטמא לא לנפש אהרןבני ~כ~צ~
ו~א ~  כ~ב ~י ~~ר ~יו ~קרוב 
~יק

 נ~~ לש~~ אוכ~
 או~ר ~וא ו~~ין

 ~יים ~וים במי~ם צדיקים אי~א כי~י
 כי ~יי~ מתים ~וים בחייהםור~ים

ב~א~
 יש

 ~ו~
 הוא ה~~ש ו~~ש

 חיו~

אל~
 הרו~יות חיות

 ו~גו~
 גשם רק הוא

בלי
 חי~

 הצפש כשנ~רד ו~ראי~
הוא מהגו~

 נ~~
 ~חי~ם רש~ים וע"כ ~ת ~ב~י'

 ~~ כי ~יםקרוים
 א~ר תמיד רוד~ים

 הח~יותתאוות
ו~ו ~וה~~ גשמ~~ והגו~ניו~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~~ ~י~~~~
 ש~ו~ו~יכים בזה היינו ב~ייהם~ז~ו

חיות לעצמ~
 מ~חומריו~

 ע~י כי מתים קרוים
 ממשיכים התאוות רקש~ו~ים

 חיו~
 לקלי~ה

 ~תבחיי
 צדיקי~ אב~

 קרוים במיח~ם
 בחי~ת בכ"ד מ~תכלים הצדיקים כיחיים
 אוכל וצדיק ~ו שיש הרוחציות חיותאלקות
 רק ~וא ב~וה"ז עשייתם כל הייצו נפשו~שו~ע
 במי~תם וע~כ הבוי~ת לעבודת הצ~שלקיים

 הגשם~משליכים
 ~ה~

 ה~וב רק ו~ושים
 לא ~נ~ש ~ז~ו חיים קרוים להשי~תמכ~ד
 די לא רשעים כי ~עמיויטמא

 ~בחיי~~
 מתי~~ר~י~

 החיות ~~ו~~יכין
 מתבחיי לק~יכ~

 אל~
 עי~ז מט~וא ש~וא

 אזי ח"ו ~וגם כ~~~ם כי בע~יו ~ז~וג~כ הנ~~

הו~
 ג~כ בכללות עו~ה

 ~ג~
 וזהו

 לנ~~
 לא

 כ"א בכללות ~ו לפגום בעמיויטמא
 היינו אליו הקרובל~~~ו

 בכדי לקיום המוכרח ~קב~וה~ז לעשו~
 כלל לעשות אין המותרות כי לה~י~תבו ל~~ו~

וכלל
 א~

 ההכרח א~יי
 צרי~

 ~כל להיות
 ~קייםבכדי

 הגו~

 וזהו יתי לעבודתו
 היויאמר

 א~
 אל אמור משה

היינו הכהצי~
 כה~

 והצדיק צדיק ~חיי הוא
 בכל ~חי' ~כ~ד להשי"תעו~ד

 ~חיי להי עוה~ז דברי כל ומקרבד~הו דרכי~
 להזהיר ואמרת אמור וזהוק~בן

גדו~י~
 זו ~~חי' שאינו שמי הק~נים ~ל

 יראה בכ~ד להיל~בוד
 ע~~

 לא לנ~ש
 אליו הקרוב לשארו כ"א בעמיוי~~א

 י ההכרח לעשותרק

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

~~~~

 תמיד חל ~עומר ל~ג כי~ני

ביו~
 י ש~בר ~ורים בו שחל

 ~ורים כמו היא ~עומר ל~ג כי אניאומר
 ל~ג וכמ~כ ~ט~ע ~צם ~י' בפוריםכי

 ה~בע בגמטריא אלקים בחיי היאב~ומ~
 צ~~ה כי ג~ל~ב~ומר היא ב~ו~רול"ג

התגלו~
 ~ם ב~חיי היי ב~~ח כי ב~בע

 י מהטבע למעלה שהיא הרחמים שם~~יי
 אלקים ~חיי העומר ם~ירות הייואח"כ
וכשבא

 ל~~
 בחיי ~~גלות ~~שה אזי בעומר

 ~~ד עד"י בהי בטחו וזהו ~ה~בעאל~ים

 באמ~ מאמין כשאדםכי
 ומא~ין ~~שי~ת

 ~ר~יו~~השגח~
 מב~י' נעשה ~ז ~והי

 רחמים בחיי ~~ד בחי' דין ~חייא~קים
 ל~~ עניןו~הו

 ~עומ~ גל ש~~שה ב~ומר
 רח~ים בחיי מדין וצעשה ~הטבע~תגלות
 אצי או~~ וזהו גלעד לו קרא ויעקבוז~ו
 בגלו~א שלו ה~וה~ ם~~ רשב~י~~שה

 אלוקית ~תגלותש~~יר בתרא~
 בהגלו~

 כי
 בחיי אלקים ~חייהיא הגלו~

 די~
 ב~י~תו ו~וא

 ונעשה רח~ים ~חי' אלוקית ה~גלות~שה
 ~ כצ~ל רחמיםמדין

 ~י~~ ~~~~~~~~~

~~~
 מה

 ש~והגי~
 העולם

 צרא~ ב~~~ לז~ו~
 בימי' קשת

 כידו~
 כי ~ומר ואצי

 היינו ~עו~ורבל~ג
 צי~יי~ ~ל~ מ~ע~

 בו ~יש בדור ע~כ קשת נק~
~יי צי~~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  קש~ א~~ כי ~חנה כתיי ו~~כ ל~שת צריכיןאין
 אנכי רוח

 מחמ~
 ~ בן עדיין לה הי' שלא

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

~~~~~~ 
 תלכי בחקתי

 ו~~
 מני~י

 ינת~י~~י~רו
 ב~ת~ ג~~ויכ~

 כר~~~
~~~י~

 ~מלי~
 בחקותי אני ~ו~ר בתורה

 ~דומה ~~רה ~~יתא כ~ו ~~קה ~~~ןהיא
 ו~~וה~ע~~ש~ן

 ~ו~לי~
 מה ~~י'

 ~ע~
 יש

~~
 ~י ~יינו

 י~
 ~~ות

 ~~ת~~~
 ~~~כל

 מחיי~
~ו~~

 ~ני~ אכ~ לק~יי~~
 חו~ה

 הי~
 מה

 בש~לי ~שיג~~ינו
 ר~

 ע~כ ~~ינה ~~י

 ~ואלין ~~ינ~ ל~~ ~~~ן~י~~
 מ~

 ~עם
יש

 ב~
 אבל

~~ 
 היא בהם ה~יק~ בנ~י

 השע~ ז~ ~ד~ית~ה~~ונ~
 נדיקים ל~י

 לה~מין היינו יחי' ב~~וצתי וצדיק בויביאו
 ב~שגחה ול~אמין עו~~ש ~ליו ול~בלב~שי~ת
פר~י~ת

 כי ליד~
 מ~~~~

 היא החיות ~כל

 וזה~~השי~~
 שתהי' תל~ו ~חק~~י אם

~~לים
~~~~~ 

 ~יח~~ותי לא כי א~~~י היי~ו
 אמונה ענין רק היא וחוקה~~~בו~יכם

~~~~כ
 נרי~

 יש דבר ~ב~ל לראות האדם
 ~ו~ש~י

 ולוק~ למ~ל~
 ל~~ודתו דרך ~ו~ינו

 בו ~~ין ה~םי~'
 כל~ ~~~

 ~צו~י וא~ י
~ש~~ו

 עו~
 והנ~גי ~דר מלי היא חוקה כי י~ל

 כדכ~ייהעולם
 הידע~

 אם ש~ים חו~ות
 מש~רו~שים

 באר~
 היינו

 השי"~
 ~~יג

 ה~יל~~~
 בכל

 ~~דו~
 ~אדם נריך וכן

 ~דבקון ו~ו כדכ~יי המדות בכל ל~~~~ב~ד

ואי~
 ב~~י~ת לדבק ~~שר

 ~~~ מ~ ~~~
 ~ו~ ~~ר~י~

 כ~ו ~ייני ~~ין
 ~ם~~י~ ~אי~~

שה~י~~
 ~עולם את מנהיג

 ב~ד~
 ענ~ה

 ~כלוכן
 ~מד~~

~בכל ל~~ו~ ~א~~ צריך ו~ן
 ~~דו~

 ~יי~ו
 ב~קותי א~ וז~ו ל~~ לע~וד הכלליקח והירא~ ה~~ב~ במד~

 ~חק בזה~לכו
 ש~שי~~

 הי א~ ~ע~~ו~~דות ~עול~ א~ ~היג
 ~~מ~ו מנו~י וא~

כי
 אר~ דר~

 ל~ורה קדמה
~ר~ות נרי~ בתחל~

 להיו~
 בכל ל~~דבק םו~מ

 להיות ~~מרו מצותי ואת ואח~כלה~ המדו~
 ובמצות בתורה ~י את לעבודו~~ט

 מאתו ~אמת כי היינו בעתם גשמיכםונ~תי וא~
 ומהשי~ת ~רעות ~צא~א

 ~כ~ יו~~
 ~וב

 שהאדם כמ~א~
 עוש~

 ממשיך כמ"כ למטה
 לאדם שיש זרה אהבה ע~י וא~ייע~ע

 ~מעלה~~עו~ר
 מד~ ~"~

 הכל כי א~בה

 שור~ ל~י~
 למעלה

 וזה~
 ~אי~א

 ~ש~י~
מה~כי~

 למה"ד מדה~ר
 בה~י"ת ~אמת כי הרחמים למדת דמה~ מה~כי~ וצדיקי~

 ע~כ ~אדם תלוי הכל אך רע יגורך לאכ~יב
 ממ~יכין למ~ה ~עושין הרע ע~יהרשע~ם

החיו~
 מלמעלה

 להקלי~~~
 שהיא אע~י

 מעשי~ ע~י ~םמ~קדו~ה
 הרעים

 או~ומהככים
 החיו~

 ~~י אז ד~ר בכל להישעובדים ה~יקי~ א~ל לרע
 לכ~ד החי~ת ו~מ~יכין למעלהמעוררים מע"~

ל~ו~
 ~י י ~עתם גש~יכם ונתתי וזהו

 כ"~י~
 וי~ד ל~ובה י~ד עי~ים

 כיהיינו להי~~
 י~

 י~ין ויש מדות זי
 ממשיך ח~וי רע ~ו~ה~~~~דם וש~א~
לי~ד החיו~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~י~~~~
לי~~

 ח"ו להי~ך ~יתים
 וצמ~~

 ח~ו

 חלכו בח~וחי אם וזהו כנ~לי~הקליפו~

וא~
 ~~שי~ת מא~ין כ~אדם י תשמרו מצו~י

וםר
 מר~

 בכל
 המדו~

 הי אח ועובד
 המצותב~ל

 ו~וש~
 רצון א~י ה~וב~ה רצ~ן

 צנור וח אות מרצון נ~שה י~שהייראיו
 יש ~~וה לכלכי

 ל~
 גש~ויכם ונתתי וזהו צנור

 ממ~י~ב~ת~
 ~יתים לי~ד החיות

 ל~וב~
ו~~~~

 ~נ~ אומר וה~יקר למדה~ר ~ודה"ד
 בהשי"ת באמת מאמין ה~דם~~ם

ב~ל וי~מי~
 ההשגח~

 ~ליו ולקבל מה' ש~יא כ~טיות
 כלי להיות ~~י ל~ת~~ק יכ~ל ~זיעו~~~ש
 החייח ת~ידל~~ל

 מהשי~~
 ונ~תי וז~ו

 שלו~

בא~~
 ה~~י~ ~לא ~~כה מ~זיק כלי אין כי

~~~~~~~~~~ 

~~
 חלכו~~ק~י

 וא~
 תש~ורו מ~~תי

 שחהיי פירש"י אוחםו~שיחם
 הצברא~ם ~ל ~שיח בחכמה כולם כתיי~ת~ריי ~~ל~~

 ש~ר וכן וחיוה~ק ושר~ים מלא~ים~ן
~ברואים

 כול~
 ~~~או

 בכ~
 כח ~כ~ה

ההכר~
 ה~ו~א רצ~ן שיע~ו

 הש~~
 והירח

 ~~~צהגיםוה~וכבים
 כרצ~~

 ה~ורא
 ה~~~י~

~ה~
 ח~

 צברא ג~כ והאדם י~בור ~לא נתן

 שנית~ ~~ הח~מ~~~~
 הב~ירה בו

 בבוקר ~ומד וכשא~ם וה~וכו ב~ובלבחור ~יוכ~

ו~תצ~~
 ר~

 הבורא רצון ~~~י
 ומזכ~

 ומ~הר
 אומר הנבראים מכל ~מעלה הוא אזי~~ע
 חל~ בחקתי א~~י

 ~האדם
 צרי~

 לר~ות
 הבורא רצון ~פ~י בכ"ד~י~נהג

~~ 
 ~~רה

 הבורא רצ~ן ~~קיימין הברואים אותן~ו

 חק ~~חי' הבחירהבלא
 ~ הבוב"ה ר~ון רק ~י~שו כולםה~יברים וי~~~ ~יקד~

~~~~~

 ~צ~ אומר בע~ם גש~יכם ונ~תי
~~אשיח

 ~ר~
 לא

 שנק~א התורה ב~~ילאלא ה~ול~ ~בר~
 ר~שית ~נקראוישראל ובשב~ ראשי~

 י~
 כ~ח

 וי~דל~ובה י~~ ~יתי~
 להי~~

 י~~~ ובזה ה~ורה ~פ~י בכ~ד~יתנהג ~~או~ צריך והאדם
 ל~~~ה ג~כ ~י~יו ~ובים לא ~תיםמ~י~ד
 כל שיהיו ב~חם גש~יכם ונ~חיוזהו

 ל~ובה כולם ~חד ל~ת~תים הכ~~
שי~שה האד~ וצרי~

 כ~~
 ~זהו החורה ~~~י

 ~~ולם ~~~א לאהבריאה חכלי~
 א~

 ב~ביל
 עמלים שחהיו ה~י~ וזהוהתורה

 בכ~ד ה~דם ~מל כלשיהי' בח~ר~
 ר~

 התו~ה ~~~י
~ 

 ~~י"~~~~~~

~~~~
 אל ~~

 מ~
 באוהל םיני במ~בר

~ו~ד
 הש~י ל~~ש בא~~

 בשנ~
~שני~

 ~ שא~ וכוי מאמ~צ ~צ~ם
 ראש

 ה~ורה דאין ~אי~א ~י א~~ר י~ראל~~י

מ~~ימ~
 ~ כמדבר ~צמו ש~שים במי ~לא

 כחיי א~יאומר
 ~ק~

 הי יראת ענוה
 כיהיא וה~ני~

 ~עי~
 ל~ו את שישבר באדם היא

 השי~ח לפניבא~ת
 א~

 ~בוא
 לז~

 או~ר
~~י



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~~  ק~דם צריך~ני
 מ~שי~~ לי~~

 לק~ל היי~ו
~ליו

 וליד~ ~ומ~~
 ~כל ו~ילכותו מכה~כ כי

 ~ ~ש~ל~~ ~~ראו~~ש~~
 ~ו

 ~י"ז~אי ה~י~~ ו~~דל~~
 ל~ו~ יכו~

 ~בו שי~יי ~~וה ~~~י

נ~ב~
 וז~ו ה~י~ת ל~ני

~~~ 
 ~ניה

~י י~א~
 או~~~

 ~~ק~ש לי ו~~ז כתיי כי ~ני
 כי היינו ב~וכם~~~נתי

 ~~~ רמ~~ י~
~כ~א~~

 ~~שה
 ~י"~ ~~נו~

 הוא
 ~ו~ו ~נ~~ה~~~יית ~~ד~~

 ~~יות שע~י א~~~י אניו~~~~~ ל~~ו~~ מרכ~~ א~~
 ה~ונו~

 ~~~ה

 להק~וש~ מ~כ~~~~~~
 ~~יקר

 כי~~י~~~ה הי~
 ~~ו~~~~

 ~~ה ~ חש~ב היא

ו~~
 העיקר הרו~צי מקור הנ~מה ~~קור היא

 כ~אד~~י~
 ~השי~ת ו~~יוצו מ~שב~ו מדבק

 האבר או~ו ~י~זאז
 שעיש~

 המ~וה
 נ~~~

 ל~קדו~~~ורכב~
 מחש~תו שמקשר ע"י כי

~ה~
 ממשי~

 אני או~ור ו~~כ י קדושה ~ליו

 ~~~ ~יד~ כ~~ש~~י~
 וה~כלה ה~ורה

 ע~יו~קבל
 ב~כלו~ י~~~י~ עומ~~

 ~~~ו

 ה~י~~~~~ד~ו~
 ל~ו ו~~~~~

 ~אמ~
 ~~ני

~~י~~
 ש~~י א~ני ל~יות יוכל ואז

 ~~~~י אני ואז ~הי ~ו~הו~י~ור ת~~~
 ל~

 ה'

ו~י~~
 נ~שה

 ע~
 כד~תיי ר~ין

 רצו~
 י~איו

 ~ו~ים ~~יראיםי~שה
 הרצ~~

 וי~בר וז~ו
 משה אלהי

 ~~דב~
 ב~יי נ~י ~יני ~י ~יני

 ל~ ו~ביר~~נו~
 ~~~ז השי~ת לכני

 יכו~
חד~

 כש~דבר ~מ~~ר ו~~ו להי ~צמו לק~ר

ב~ות"~
 וכן כנ~ל םיני ~~חי' י~י' ~יני י

ג~
 רו~ה כ~~דם עוה~ז ב~~יני

 בכלב~~יי ל~~ו~
 דר~~

 ד~~ו
 בכ~

 ~וה~ז ד~רי

~~~יו~
 חיות

 ~~י~~
 ~~~ ~כ~ד ~מוםתר

הו~
 כ~ו היינו ~ו~ד באו~ל ~יני ~~~בר

~בתו~~~
 יכול להי

 ל~משי~
 ~ליו

 כמ~ככנ~ל קדוש~
 ~י~~

 יכול
 ל~יו~

 ~כן אוהל

 ~אין ~עולם א~ ברא השי"ת כיבא~~
 ומ~~ר אין ~בחי' ב~צ~ו הוא וכש~דםליש
 עי~ז א~י להי~~מו

 ~היו~ יכו~
 ~רכ~ה

 וכשאד~לק~~ש~
 הוא

 ~ק~ו~~ מרכב~
 ~ז

 רא~ א~שאו
 ~וא י~ול ב~~י

~נ~י כ~ ל~ל~~
 לה~י~~

~~~~
 ~או ~זה

 ~אנ~ין אין איז~~ א~י או~ר ~יני ~ד~~
 נ~ן ולא ~י~י הר ל~צי ~~~נואלו כ~~~~ היי~~ וו~~

 ~~כ~
 כל

 אין דאם ד~ך ~יו ה~ורה לקבלכלי אין ~~ינו איין איז ~ע דיינו ה~ורה א~~נו לה~~~ א~~ ו~~ה~ ו~קד~ ה~ו~ו~
 גאנ~י~

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

~~~
 ~צמו מדבק כשאדם אני או~ר

 כתיב ה~ורה ~~ל לבוא י~ולבה~י~ת
 הם~ירה ~י~~י אלקיך הי ~ם ~~י'~מים

 ~כל ~~~ו ל~קן אדםצריך
 ~י ~ם הוא ואז ח~יי ~~~ים בחיינ~~ה ו~~ו~ו~ ~דו~

 כנגד הם ~מו~דים~ל~יך
 האבו~

 ~ח



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~ ~י~~~~
 וש~ו~ות יצחק כנגד ר~ה א~רהםכנ~ד
 נקרא וע~כ יעקבכנ~ד

 יעק~
 ~ם איש

 התורה ק~לת הוא אז כן ועל תמים~חי~

~~~~
ואהבת

 לרע~
 כל כלל זהו כמוך

ה~ור~
 על רק זהו ולכאורה כולו

 ~אר אבל לחבירו אדם שבין~צות
 אך ~י~ז לבוא יכוליםאיך מצו~

 העני~
 כ~אדם ~וא

 ~ברוחניות מכ~~כ כי ~רוחניות רק~~~כל
 אל ~צמו ומדבק ו~ח~יר ~חד נשמותשורש
 כי ~תורה כל ~קיים ממילאהשורש

 ~ הכל~לל בה~זר~

~~~
 מ~וד

 ק~~
 ~תז~ה כל לקיים

 מקיים האדם ~אם שאומר ~ישיש א~~~
 פםוק על הגמרא כדדריש יוצא אחתמצוה
 באמת אבל חוק לבלי פיי~~רה

 יוכל האיך כי כןאינו ב~שו~
 להיו~

 ה~שט כן

 יש ~לא כי יוצא א~ת במצוהא~ר
 ~אדם שמקיים באם אצי ו~ומרל~ווין כמ~

 ה~ את ואהבתמצות
 זה ידי עלומדבק באמ~ אלקי~

 ברוך להקדוש באמ~
 : התורה כל יונאבמצוה הו~

~~~
'~ 

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

~~~~
 ביציאת ב~פרים

 מצרי~
 יציאת היי

 הגלות ענין כי היינו הגלות מןהדעת
 היי שבמצרים א~קות ~תרת בחייהוא

 אלקות הנהגת נת~לה שלא אלקותה~תר
 ואח~כ דבר בכל פרטיותוהשג~ה

 הוא כי השי~ת השגחת וניכר נתגלהמצרים ביציא~

~שגי~
 בפ~ח ~מיד וכ"כ ו~כ~"כ בכ~ד

 ול~כיר לדעת והאמונה הדעתנתעורר
 בכ"ד ו~נהגתו אל~ת הש~חת אומןאמונת
 אמנם בני~ים ~רים ~וציאנושה~י~ת
א~~פ

 נדב~ שהא~נ~
 ~לב

 ישרא~
 שהשי~ת

 שמים בוראהוא
~~ 

 ממנו הוא והכל
 ובה~דות ה~ות ~ל בהגיעם אע~~כי~י
 ח"ו ב~דות ל~ום י~לים ~~ריש

 ו~

 בימי וע~כ מאוד הרע עלהתגברות
 לתקןצריכין ה~פ~ר~

 ולזכ~
 להיות המדות

 ~דבק לבו ~גיע בשבועות ואח"כו~ט ~ו"~
 לאדם לו א~שרוכי

 ~דב~
 אלא יתי בו

 הוא מה במדותיוהדבק
 רחו~

 ~יינו וחצון
 דכתי' להש~י נתדבק המדות שמתקן ~הע~י
 לו שא"א היי~ו רע ~נאו היאוהבי

 הי או~בילהיות לאד~
 אא~~

 רע שונא הוא
כשאדם דהיי~

 נמא~ הו~
 עוה"ז תענוגי אצלו

 ~ל להתקרביכול ~י~~
 הקדו~

 בימי וע"כ
~~יר~

 את שונאים והי' ~ד~יי ~זככו
 ~דב~ו ה~ אוהבי בשבועות נע~והרע
 בה~ הדבקים וא~ם בב~יי יתי~י

~~~כם

ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~~
~~~~~

 ~תורה ~דול כלל זהו אלקיך ה' את
 ה~ד~קו~ ע~יכי

 ~וא ב~י
לכל ב~

 ~תור~
 בחיי שה~א האל ~בחיי אך

אחדו~
 ~~ודרי~' ~חוזק לישאר י~ולין הי' לא

 ו~~~~
 וע~י התורה לקבל הוכרחו

יכולין ~תור~
 י להשי~~ להתקר~

~ ~ ~

 היי~ו לכםי נמי ד~~ינן ב~צרת מודים
כי

 כ~
 ~ין איוה בו יש יו~ט

 כילו ו~וא התורה ק~לת הוא~ש~ועות ~ב~
 ו~"כ ב~~מיות ~~כוח יכוליןרוחניות

 לכם נמיבעינן ~~צר~
 ל~ק~

 על
 ~רי~~

 י השי"ת את לעבוד ~יוכ~וופרנ~ה ~~

~~~

'~ 
~~~~~~~ ~"~~~ 

~~~
 שהתורה מדות י~ג יש

 ~הן נדרש~
 בגמטרי' י~ג אני אומר ומג~שמק~ו

 ישראל ~או ~~~ו~ות~~ד
 לאחדו~

 כדכתיב
 בנ~י ~לוי~~ושים

 מא~~
 באו אז ~י מצרים

 לראות התשובה ל~ולם ה~ודות מןל~~עלה
 וע"כ מכה~כ כי ואחדותו אלקות ~יות~כ~ד

~~י~
 כזקן להם נדמה ~יני הר במע~ד

 ה~ו~ות כל מ~צו בטלין בזקן ~~וכביכול

 נדמ~כ~
 ~~ם

 השי~~
 כי

 לא ~י אני ~אמ~
 בא~דו~ א~ היו ~ישר~ל כיון רק~ניתי
~~~על~

 נ~~
 צדמה כביכול כ~כ ה~ודות

~בל ל~~
 ל~~ נדמ~ ~~י~~

 כ~~ור
 אי~

 מלח~וה
 במדות היו אזכי

 וב~~ו~
 זלע~ז טו~ר יש

~צדיק
 מ~

 רשע ל~צי
 ר~

 ג~ור איזהו
 כי בטוב לדבק ~רע ~ל ומתגבר יצרואת ~כו~~

 ו~ל~~לא יום בכל עליו ~תג~ר אדם שלצרו
 נדמה ע"כ לו יכול לא עוזרו~ק~~ה
 איש כבחורל~ם

 מלח~~~
 עדיין לאשר

~מלחמת הו~
 ~מ~ו~

 הר במעמד בשבועות אבל
 באו~יני

 למע~
 י האחדות לשער ~~ודות מן

~ ~ ~

 מ~ה
 הו~י~

 יוכל מ~~תו אחד יום

 ~~להיו~
 ~~~כ~ת ~~כ היי זאת ~י

 לא אילו לומר יש~~י~ת
 הו~~~

 והי' א~ יום

 הי' לא ~נו"ן ביום ~~ורהנתינת
 הראשון יוםכי הש~יר~

 ~ו~
 כיון רק אחדות בחיי

 הוא ואז ה~ני ~יוםשהיי
 בי~~

 ~ק~ו ~~דות
 ו~~כ ה~~ירה ש~טה ע"כ ענ~ים בחי'וכוי

אומ~
 תורה ~לו~ד אדם עתה אני

 עליולקבל צרי~
 עומ~~

 ש~וים ~ורא ~ו שי~י'
 לדבק יכול ואז ~יואהבת

 י ~~תור~

~~~

 ~ענין ~ם נמי דב~ינן ב~צרת ~וודים
 אי~א כיהוא

 מ"~ שבשע~
 אמרו

מ~אכי
 ע~ ~וד~ ת~ ה~ר~

 הש~ים
 א~

 ל~~ ~י~~ ל~ש~הקב"~
 ~~ובה

ה~י~
 מה משה להם

 כ~י~
 בתו~ה

 לא ~נאףלא
 ת~נו~

 וע~כ כ~ז בכם יש כלום
 מצד בא לנו התורהשנתינת

 גופניו~
 בכדי

שנ~בוד
 להשי~~ בז~

 זמן בש~ועות ~כ
 לעבוד לכם ב~ינןהוא ~ו"~

 להשי"~
 באכי~ה

 ~ו~ני בדבריםו~תיי
~ 

~~~~
 ל~ם נדמה ~ים

 כ~~י~
 ובםי~י

 כ~~ן להםנדמה
 מל~

 ר~ים
 ~~יקות לי שנודע קודם הנער כי ~ואהענין
 ו~ותה~ה

 ~בי~ לי~~ רו~~ אינ~
 הםפר

~ד
 שנותני~

 לו
 א~ל ד~ר איז~

 ל~ני~ כשב~
ו~בי~

 ~~ם
 ~~נ~~ ~~ו~~ ~תיקו~

~~ 



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~~ ~י~~~~
 הוא אז אינוןי חד ואוריי~א~הק~~ה
 ישר~ל כ~"כ ורצונו ~ח~צו ל~~י~תעו~ד
 מצוה שום עדיין יודעין הי' לאב~צרים

 השי~ת הוצרך ע"כה~ורה ו~~~
 להם נדמה ~נין וזהו ומוכתיםאותות ~~~ להראו~

 א~ל ~כבחור
 במ~~

 ע~מם מזככים שהי'

 ~עצמם מב~צים ו~יי ~~~ירהבימי
 והמצות ה~ורהמתיקות ט~

כזקן לה~ נדמ~ ~"~
 מל~

 לעשות וחכצו ש~צונו רחמים
 כי ~תורה ול~~וק ~בורארצון

 חד כלהוואוריי~א ~וב"~
 וי"~

 גמטרי' מדות
אתד

~  י~

~~~
 לך כ~ש"י וכו' אנשים לך

 הקב~ה ~א ולכאורה ~~ח תרצהאם לדעח~
 למשה בפייאמר

 של~
 ל~ון יתכן והאיך

 ~ו~~ו כתיב כי ~יא האמת אךלדעתך
 ~יינו לצד~קים מהנםיעה ~~נין כי יוע~ט
 חלל כבר של~ו צי~"ע אל בא~שאדם
 נ~ב~ל כבר שהרע היינובקרבו

 א~~
 לג~ורי

 האדם של ~רע ואז טובי כולויהוא
 צתבטלאצלו ~נו~~

 בטו~
 י הצדיק של

 אמנם ש~~ם מה כל ומתקן שלובהטוב ונתד~~
 נו~עאם

 ~לאיז~ האי~
 נחבטל ~~א צדיק

 ~צ~יק שאין די לא אזי ל~מרי הרעאצלו

עוש~
 שיוכל רק הזה להאיש טו~ה לו
 מחמת י יו~ר ~רע בול~צמיח

 שהר~
 ~ל

~אי~
 יוכל ~ך א~נם וניעור חו~ר ~זה

 להצדיק ליםע העו~ם~ל
 ו~~צ~ ~ול~ י~ו~

לז~
 ~רע א~לו נ~~טל שלא ~צדיק אשר
 מח~~תו יד~קלגמרי

 ~אמי~י צדיק ~~צי~~~
 שלו ~רעיי~בטל

 ~הטו~
 ואז הצי~"ע של

 י~ש~

 ~ו ל~מ~ד~קיםטובה
 ו~א~

 שהצדיק
לא ~נ"~

 ידב~
 חוזר ~~ו אזי ל~~י~~ע מ~ש~~ו

 הרע אליו ~צום~ים ~האנשיםוניעור

של~~
 י~יר ~~נדיק ~יינו וע~ט ם~מ וזהו

 מהרעא~~
 ~שלימו~

 וע~ט ואז
 י~~~

 טו~ה

ל~מתד~קי~
 ~ו

 וזה~
 ~לח

 ל~
 ~~~~י ~~שים

לדעת~
 הי~נו

 במח~~ת~
 בחר ש~ושה ~יינו

י"ב
 צדיקים שהיי יש~~ל ~ל לצ~י~י~ אנ~י~

 צ~יק~ם ~י' שלאאך
 גי~ו~י~

 נת~~ל ~לא
מ~ם

 ~ר~
 שלח ~~~~ה ~נ~ר לכן לג~ורי

 ~~לד~ת~
 ~~נה

 של~
 אתה ~ם

 ~וח~~~םשיד~~ו יוד~
 לי~~~~~~

 כי שלח ~ז
 כי יאמ~ו~וודאי

 ~א~~ טו~
 כ~ וכוי

 ש~הם הרעית~~ל
 בהטו~

 ויהי' ש~ך
 ש~הו~ע רואים אנו ו~~תה טו~יכולו

 דבק~וכל~
 י משה ~ל למח~בתו מחש~~ם

 ~ משה של בטו~ו שלהם ה~ע כחונ~בטל
 טובהואמרו

 ~אר~
 מ~גלים ~~~~ה אבל

 עלתה מה חזו פזק כן עשולא
 י ביד~

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

~ ~ ~ ~ ~

 אל הי
~~~ 

 שלח לאמור
 ל~

 אני אומר
 אר~

 כמ~~כ יראה ~ח~י צקי ישראל
 את וי~ורו~נשים

 אר~
 ~נען

 אר~
 וש~וים

 ואר~
 כד~תיי י~ה בחיי ~יא

ר~שי~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~
 חכמ~~~שי~

 ה~ינש יראת ויש ה~ יראת

י~~~
 חיצ~נית

 ואר~
 נק' כנ~ן

 יר~~
 ר~ה

~נ~~~
 הא~ם וצריך ~יי ל~לק~ה

 חיצו~ית מיראה ח~ו י~ורים עליו~~~א ~מי~
 ~יהיי~~~ות

 ב~מונ~
 ~א~ן להאמין היינו

 ~ר~אהב~ים
 ב~ול~

 שום בה~~יכות וא~יי
כח

 א~ מ~ ~עשו~
 מהשי~ת ~קדושה בכח

 משגיח הוא כי חיותם ~ולם~~~~לים
 ועי~ו בכל כח וצותן ובתח~ו~יםב~ליונים
 ליראת עילאה ליראה לבוא יכול~א~ונה

 להתדבק~י
 ב~שי~~

 ~צדיקים שאי~א וזהו
מה~~ים

 מר~
 ~כל ~משגיח ע~י כי לטוב

 ה' בחיות רקענינים
 שי~

 ~מקיימו בו
 מקור הוא השי"ת כי ב~~וב נדבק~י~ז
 ~הג~ם רק משגיחים ~רשעים אבל~~וב
 בהי~ך ועושים ע~ה~ו ~~~י ~כל~~רע
 וזהו י רעמ~וב

 וי~ורו אנ~ים לך של~

 אר~~~
 להםתכל ~יינו ויתורו כנ~ן

 יראה לבחי'כנ~ן לאר~
 חיצ~ני~

 ~ו שיש ~' לחיות
 ~ ית~ בכחו והכל י והממשלה הכח לואשר
 את וראי~םוזהו

 האר~
 בכח ~ייצו הוא מה

 איזה כדאיתא בכ"ד שיש מ~ה בחי'הנ~מה
 ~יא מ~ה לו שצ~נין מה המאבד~וטה
 ב~ארציות לראו~ צריך ו~~דם נשמה~חי'
 מ"ההכ"ח

 חיו~
 שז~ו מהנ~מה הרו~ניות

 ענין וזהומקיימו
 באר~

 ק~מה י~~אל

~י~
 האמונה ע~י אבל ל~רי

 הו~ שה~ו~

 ה~דות בכל וכן ו~קיום~~יקר
 ל~דם ~באים ~דות ~א~ויראה באהב~
 ה' בחיות רקלה~~כל צרי~

 ~י~
 בו

 עי~~
 צ~ד~ק

 רק עילאה ליראה עי~ז ל~וא וי~ולב~ה
 זה ~ד~יי נ~~ודם היראה היאהעיקר

~ש~~
 ביר~ה רק בו יבואו נדיקים להי
 הבחי' בזה ת~יד לעמוד לאדם א~אעילאה
 הי את לירא ~אדם צריךע~כ

 ירא~ עכ~~
העו~

 יראת ש~א ~~~י הי בחיות ולראות
 מאין בה~תכל אעפ"כהעונש

 י ב~' מת~~ק הוא ~י~ז היראה~מקור הו~
 עניןו~~ו

 המרגלי~
 רואין ~~הי'

 אך חיותם הוא מאין מ~תכלין היילא חזק~~
 מאמין הצדיק כי בהרע בהגשםה~~כלו

כי
 ו~~

 מכ~ד ~חיות וכל כולם את מחי'
 והמה י צו~ל ממילא הרע ועי~ז מה'~יא
 ~~תכלין~י'

 בהר~ ~
 כי שאמ~ו וזהו

 יכול בעה"ב אין ו~רש"י מ~נו ~ואחזק
 א~להוציא

 ~~כלין ~י' כ~א משם כלי'
 ~דבקי' ו~י' המקיימין בנ~ה"ק ~רוחניות~חיוי

 מתים כולם נשארים ו~יי ~ה'ברוחניות
 הי' ~מה אבל ואפם אין המה זה בלאכי

רואין
 ר~

 הוא ~זק כי ~~רו ~רע ~הגשם
 אבלמ~נו

 צריך האד~
 להב~

 ת~יד
ב~יו~ ר~

 ה~
 בכ~~ ~י~

 אתוראיתם כנ~ אר~ א~ וי~ורו
 האר~

 ~הארציות לה~ט ~וא מה
 ~כל העיקר זהו המקיימו מ"ה הנשמהבכח

~~~~~~ ~"~~~ 

~~~~
 ות"א לוי ~ן ~ת בן יצ~ בן ~ח

 ~מ~
 עמו ו~חד

 ~וש~
 במרומיו שלום

וא~~ג
 ~~ ~ ~ר~

 אני
 ~י~

 דא ואי~א
 ~יכ~

 וגבריאל
 ו~עני~

 ~וא
אומר



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

או~ו~
 וג~ריאל מים מדת מדה~ח ~~יכ~ל ~~י

~~~~
 במרומיו שלום ~ושה ו~~ב~ה מד~ג ~ש

ונ~ש~
 בי~י~ם שלום

 זה הוא ו~ן וא~דו~

 ~ה~י~ו~ה~~י~
 זה שוצות המה ה~דות כי

 הגדולה ה' לך כי להאמין ~~י~~~~~ו

 ו~~~~ו~~~י~~
 מהשי~ת מושכע ש~כל וכוי

וזה~
 ק

~~ 
 בכ~ד

 וצרי~
 ואז עומ~ש ע~יו לקבל

ע~י
 א~~ינ~

 ית' ממנו ~וא שהכל ~~ו~ה

 ש~ו~נע~~
 כדכ~יב ית' בו הכל ו~~~~ד

 יצ~~ ~ול~ו~~~~
 הייצו אברהם בן

 אע~~
~ינ~~

 בן הוא ~ה' ~~דות ~~י ~~ד~ג

~~~~~
 הוליד א~רהם ו~ן א~ד ו~כל ~ו~~ח

את
 ינ~~

 נ~~ה כ~
 של~~

 הוא וכן וא~~ות

 י~בתד~
 ~ו~ות

 שונו~
 צתגבר ל~~~ים

 ~הב~מד~
 ~~~ו~ת

 ר~~~
 עוה~ז ל~ניצי

 ~יראה ממדת מדה מ~ז שנ~~ב~ו~עמים
היינו

 כ~~
 מדות ו~אר

 לז~ וה~~~
 שהאדם

כ~~ו~~
 יגביר זרה ~הבה עליו ~~~~ר

 ~דאיתא גבורה במדת ~~ראה ב~~~תל~נ~וי
איז~ו

 הכוב~ גבו~
 ליראה וכן יצרו את

 אהבה במדת עצמו להתג~רזרה
 כ~י והכל להי צ~שו למ~ור הבוי"תגדלות לר~~

 עו~ש קבלת ~י ואז להשי"ת עצמיל~טל
 כ~כ ביצי~ם ואחדות שלום צעשהוהתבטלות
 גמור אחדות ~י"ז צעשהבהאדם

 ואת~לג אצקלום ותרגום קרח ויקח ו~הובהי וצתדב~
 לוי היי ו~רח מד~~ח היי הכ~ן א~רן כיהייצו
 הי~ אך ~צמו לבטל רצה לא וקרחמד~ג
 כי וא~~לג ע~כ במדתו ל~תג~ררוצה
 ו~הת~טלות האחדות ~א~~יקר

 והו~
רצ~

 הקלי~ות למקום ונ~ל ה~ל~ג ~~כ
 שרואה מדה באיזה תמיד צריךו~אדם
 בושמתגבר

 ו~ג~
 בה

 לראו~
 ת~ו~ה לעשות

 השי~~ל~ני
 ב~ל ולהתגבר הרע ולב~ל

המדות
 א~

 אהבת ע"י הייצו ~שי~ת
 ממדת ר~ות מדותל~טל ה~

 יראת ~"י וכן בווכיוצא ~ע~ ~ירא~
 הש~

 לב~ל
 ב~ל כדאיתא זרות אהשתכל

 בה~ם לדבק יכול ואז רצונומ~ני רצו~
 יי~ברך

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~~י"~ ~~~ 

~~~
 עשה והא~קים כתיב הי~ו~הי ~ו~ת

~~
 את הקב~ה כשברא ישר החדם

 נאחז שיהיי ברח~~~ם
 בע~

 ואכל החיים
 אך שי~י~ ל~ולם~חי

 טו~
 כללי רע ולא ~עו~ם

 ברע טוב וצתערב מ~ה~ד אכל כ~~ד~~רורק

 לבירו~ונצ~ר~
 ~אבות ~~י מעט מ~ט וצתברר

 ו~~קה התורה שק~לו עד מ~רים גלותו~~י
 ~ה~ח בחיי ~~א התורה א~ ו~בלוזוהמתן
ונ~ברר

 מהטו~ ה~~
 ה~ל ~מעשה ואח~כ

 טוב ל~~ערב וחזר הדברנ~קלקל
 ~יםורין ~י מ~ט מעט צתברר ה~ירורוזה בר~

והגלו~
 והנה הגואל ביאת עד

~ 
 ~בירור

 בכלל זהו והגלות יםורים ע"יהנעשה
 ו~ו ~בירור ל~שות מישראל כאו~אצריך ו~~ר~

 ~הור יתן מי אמוצ~ע~י
 מטמ~

 לומד כשי~ראל הוא מרע ~וב שבירור~י' א~ לא
 ועו~הומת~לל

 ה~
 הי ל~ם

 בא כ~אמראי צ~ר~ ואמוצ~
 ~ב~~

 על והע~דן
~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~~
וצדי~

 אמוצה יש וזהו י~יי ~אמונתו
 ~רא~

וי~
 הוא וה~נין שיודע למי ב~וף אמונה

כ~
 ~מונה

 ברא~
 ~~חיל כשאדם היא

 בא~ונה להא~ין צריך ה~ם ב~~ודתלכנום
 ברא ש~שי"ת~לי~ה

 כ~
 ומלכו~ו ה~ול~וות

 ובלתי מיניי פ~וי אתר ולית משלהבכל
 כלל אדם יוכל לא זואמונה

 ו~~~~~ה י ~~אש אמו~ה וזהוהשי~ת באמונ~ לכנ~~

 הי את כ~ר עובדכשא~ם ~~~~
 ומע~~ בתו~~~

ו~~ע~י~
 התנ~אות אי~הו במ~~~ה ~~ו נו~ל

 ו~י~ז ה' את כבר ש~בדש~ו~ב
 מדריגתו מכל לי~ול~~ו יכו~

 והר~ו~~
 הוא ל~ה

 ש~שי~~א~ו~~
 הוא

 א~~
 ע~וד~ו ו~ם

~וא
 ש~~ד עבו~תו נחשב במה וא~כ א~~

 ההת~שאות ממ~ו נו~ל זו ובאמונהאז
 בלי להשי"ת~עבוד ויכו~

 ~ו~
 וזהו מ"ז

 צק~~
 אדומה ~רה ענין וז~ו ב~וףא~ונ~

 ~~~~~ים א~~מ~~רת
 יו~~ל ~~~~~~~ ~~ ו~~~~~

 והנ~
 כי חו~ה נקרא א~ונה

~לי הו~
 טע~

 ושתי י ש~אמין רק
 אמונו~

 ~ללו
 רע לברר האדם ~~ול ו~"י ~וקותנק~א

~~ו~
 וז~ו

 תו~~ זא~
 יבוא ~זאת ~תורה

 אל~הרן
 ~וקו~ בזא~ הקוד~

 ~"י ~יי
 ה~ורה אל י~וא הללו~א~ונות

 שהו~
~~~~

 ש~יי כ~ו
 ~ע~

 בירור ה~ורה ק~לת

 מ~~~ו~
 אכי~ר ב~ב ה~אולה ויהיי

~~~~
 ישראל ~שה א~ר כל את צ~ור בן ~לק

 זלע~~ז כי היא ה~נין ילאמורי
~~ה

 א~~י~
 וכמו

 שי~
 מ~שה דיבור מ~שבה

 כמ~כב~~ושה
 י~

 מ~דמ~ע
 בהי~~
 היינו י

 ב~ועשה ~י ~י ל~~~ר מ~ית היצרמת~לה

~יל~
 תאוות א~ר

 וד~~י~ ר~ו~
 י גשמיים

 ה~עשה ~ל ל~בור לו ~ומע האדם איןו~א~
 לעבור מ~יתו ~ואח~י

 ע~~~
 ה~יבור על

 ורכילות~~~ר
 אין ובא~

 ~ו~~~
 גם לו

 מ~יתולזה
 ~כ~~

 ובהר~ורים במחש~ה
~~ים

 וה~צ~
 ~ו ירחיק ש~אדם לזה

~הר~
 להשי~~ א~~ ולד~ק

 די~ור ~מ~ש~ה
 בך ~גע אם בגמ' שאיתא וזהו ~ומעשה
 י~~וק וא~ל ל~המ~ד מ~הו זהמצוול
 היי~ו המי~ה יום לו יזכור וא~לבתורה
 לבהמ~ד משכ~ו א~רו המ~שה~נגד

 וכנגד בתורה י~~וק הדיבוריוכנגד
 יום ~נין מהו המיתה יום לו יזכורהמחשבה
 שהשי~ת איך יראה שהאדם היינוה~יתהי
 כדכ~יי כולם את~~~י'

 וא~~
 את מ~יי

 מחיות היא מכ~ד ש~חיותכולם
 בוהמו~~ר

 ולה~לו~
 ממילא ואז לה~י~ת הכל

ה~~
 שום בלי ו~~ל מת ונשאר מ~נו נו~ל
 ~אדם האדם שלט ~שר ~ת וזהוחיותי
 דקדושה ~אדם בליעל אדם היינו לולרע

 כש~חיו~ו~א~~~
 דקדו~ה

 י~~ל~
 למעלה

 אזיל~שורש
 הר~

 ב~ש ו~~ל מת נשאר
 וז~וחיות

 לר~
 בליעל לאדם לו

 המדריגה עד שהכל בהימאמין וכ~אד~
 על ~ם להגביר יכול אז ~ה~י"תהוא ה~ח~ונ~

המ~ש~ה
 אע~~

 ~ ל~טלו ~שה ~המ~שבה

א~
 למעש~~ מצרכה הקב~ה ~ובה נו~שבה

היינו



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~י~~~~
 שהשי~ת~ו

 מ~ר~
 עם ~~דיק מחש~ות

 הרע ~ב~ל כח בו יש ועי~ז הב~צוניםמעשה
 עשה א~ר כל א~ צ~ור בן בלק ויראוזהו

 מ~לין ישראל ~הי' היינו לאמורילי~ר~ל
 ~"כ מואב ויגר ו~כ הרע ~עשהאת

 הי' ~לעם כי בלעם אחרשלח~
 וקםמים כדכתיי המעשה הי' והםלם~"א מ~שב~

 ישראל על להג~יר ~כחם שיהיה ~כדיבידם
 הי~ך השי~ת עשהמה

~ 
 ה~ללה

 הי' ומ~ה משה לעומת הי~ בלעם כי~יינו ל~רכ~
~חיי

 הדע~
 המ~שה ~י' ויש~~ל י דקדושה

 ועי~כ~~דושה
 הי~~

 לטוב הרע א~ השי~ת
 כתיי ו~~כ הם ונת~~לו ישראלוגברו

 בתורת~~עם נבוא~
 מש~

 ונעשה שנתב~ל מחמת

~ו~
 ~כצ והיי

 ש~
 ~ושה

 מחמ~
 הי' שהוא

 ~א~ר וכ~ת משהלעומת
 מלאכים עצין אל ~~למה ולישר~ ליעק~
להשי~ת ~תב~~ הו~

 ומדריגו~
 ממל~כים גבוה היא ישראל

 מחמתאך
 שבעוה~~

 שיהי' השי~ת רצון

~בחיר~
 שכר

 ו~ונ~
 ע~כ

~~ 
 מ~ב~לים איצם

ונעש~
 ~~ל מלאכים ע~י ~וה~ז ~ליחות

ל~תיד
 כשיבו~

 משיח
 כע~

 יאמר
 מהולישרחל ליעק~

 ~ע~
 שישראל מחמת אל

 הנה~ה יהיי ע"כ ממלאכיםהרבה ~בוהי~
 כולם ית~~לו ~"כ שהם ישר~ל~י לעתי~
 ~י~ם גם ביכולתו יש האמתוהצדיק לה~י~~

 להשי~תלהתבטל
 ונעש~

 העולם הנה~זת
 היום גםע~י

~~~
~~~ 

~~~~~ 

~~~
 ~על ~ה ו~ישר~ל לי~קב יאמר
 כ"ח יש כיאל

 עתי~
 ה~דם כי

~~י~

 מדות ה~י בכל ~ה~י~ת ל~בוד
~דה ו~

 כלול~
 וזלע~ז י~ד והם ומשמאל מימין

 וא~ י ב~ט~א י~ד אלקיםע~ה
 ~א~ם

 עליו ~מ~יך ~זי י ל~~י~~~ו~~
 ~ו~

 מי~ד
 ובא~ י ~~ובה~תים

 ח~ו הוא אז לאו
 י~~~ר כ~ת ה~יי וזהולהי~ך

א~ירה ליעק~
 הו~

 שבוחר כמו ~מ~כה לשון
 ~וחר~ם ה~~~

 ל~ת~~~
 א~י ל~ו~ה עתים בי~ד

~~~
 ו~ה וח~די רחמים ~יו

 מ~
 ~~ל

 ~מו~ל
 ש~תי~

 ח~ד
ל~ו ו~~ ~~ ~ א~

 ~~שי~
 ח~ו עליו

 ~ר~
 אל מבחיי

 ~זו~
 ח~ו היום

~

 ~~~ו
 ~וה~י~

 יע~ב
 ~ מש~נו~

 יש~~ל

 ה~~םכי
 צרי~

 מ~ז כל ~~ווח~ לנ~ר
 באדם ~יכן י~ו~ל לבחי~ זו~ה ו~ז לושיש ו~ת~וו~
 וז~

משכנו~י~
 ~~וש בקר~ו ~כן ~ז כי

 י~
 ואזי

~נ~י~י~
 בחי~ נק~או

 כ וז~י ~ל~י~
 נחש ל~

בי~ק~
 ש~~~~ים הייצו בישראל ק~ם ו~א

ב~יי
 ~~~~~~ ו~~~ נח~

 י~מר ואז
 ו~~~~

 מ~ וליש~~~ליע~~
 אז כי אל ~על

 ~מ~
~~~~~

 ב~יי
 ~לקי~

~~
 כש~שי~~ כי י~מר

 ~וב משפיע
 ~~~~ו לבו נ~בר ה~דם א~אזי ל~~~~

ומתייש~
 ~~~~יו מצד לזה ראיי שאינו בדע~ו

 ~~וור טוב היא ~ליי ~~יע ~~וב בוודאי~זי
 ב~י~ א~אבל

 מת הוא ~וב אליו
~~ ~~~~ 

~~
 כי ידע אז

 ה~ו~
 היא

 ~צ~
 ח~ו

 ~~~ואי~
 בי~יר וז~ו ~~ור

ל~~~ ~~~ כ~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  ~הב~ין צריך האדם כי אל פעל מה~יעקב
 חםד מבחיי היא אם אל ~~ל מה~~חי'
 היא ח"ו ואם היום כל~ל

 להיפ~
 מ~חי'

 ל~ו אם לזה והבחינה היום כל זועםאל
 אזי הטוב אליו בהגיע ב~רבי נש~ר~ינו
~~וב

 נמש~
 ו~ם י שמ~ל ~חיי ג~ורה ~~חי'

 בבחי' נמ~ך הטוב א~י בקרבו נ~בר~בו

י~י~
 י גמורה לתשובה עי"ז בא כי ח~ד בחי~

~~~~

 עשה אשר כל את צ~ור בן בלק
 נחש לא כתיב לאמוריישראל

בי~ק~
 ליעקב יאמר כעת ~ישראל ~ם ולא

ולישר~~
 כי אני אומר אל כ~ל מה

כמו אית~
 שמש~

 היי כ~כ דק~ושה ב~~רא היי
בל~ם

 להיכ~
 ומשרע~ה מ~~~א דקליכה דעת

הת~~~
 ל~~בטל בדעתו ישראל בני ~~ם

 בכל~די
 מדותיה~

 ולעשות ~~מ ~היוח

~~ו~
 רישין ~ג' למ~לה הוא ד~ת כי ואף
 הואא~~~כ

 ננ~~~
 בהא~ם לעשות להמדות

 במחשבה שעלה~ה
 ל~חקר~

 להי בכל
לע~וד

 בכ~
 כ~"ש להשי~ת רק ה~~דות

 ו~~בורה הגדוי ה' לך~הע~ה
 והת"~

 והנצח
 בכל לעשות ה~ומ~כה הי ~ך כ~יוההוד

המדו~
 שאמר עתים כ~ח וזהו ל~י ~~וב

~~~~~
 י~~

 ל~ו~
 וי"ד

 להי~~
 ו~~ם ח~ו

 אז ל~שי~ת עוה~ז עניני בכל ~ו~ד~אד~

 ~ומשי~~ו~
 זהו כי ה~ובים ע~ים הי~ד

 הרי ושמאל ימין יש מדה ~כל כיה~ודות
 את עובד כ~הוא ~האדם תלוי והכלי~ד
 ב~~דות~'

 הי"~
 וזהו לטובה עתים

 ~אלה טו~ים היו הראשונים ~~ימיםתאמרו א~

~
 תלוי הוא כי היינו שא~~ז מחכ~ה ~א
 ממ~יך הוא כן עושה שהוא כ~ו ~דם~ד
 הכל היי עוה~ז עניני כל כי עצמועל

 ~ר~ש~~ כ~כתיב ישראל ~ני ~םבע~ור
 ישראל בשביל ואי~א אלקיםברא

 ש~ק~~
~ 

 עצמו על להמשי' האדם ויכולראשי'
 לא כי וזהוהעתים בע~~~~~

 נ~
 כי ביעקב

 כי אל כ~ל מה וליש~אל ליעקביאמר ~~~
 לה~~שיך יכולים ישראל~ני ~~

 ~משיכין הטוב עשיית וע~ישרוצים כ~~ הע~
 ~ושין ו~מהעתים ~י"~

 הע~
 וגם

אומר ~~ עכשי~
 ~גלו~

 יאמר ג"כ כעת
 ה~דםיכול כ~~ ליעק~

 לה~~שי~
 כרציצו העת

 וז~
~~~ 

 בלעםרצון
 הרש~

 ש~י'
 הי~~

 ~~ה
 יש~אל בני ~ם לה~יל רוצה היי~"ה ~~י~
 שה~וש~כם אח~כ שעושה כמוהרע ~~~~
 לה~ביר בכדירעות ל~~י~~

 הי"~
 עתים

בכל ~~~~ שאד~ ו~"י וע"ט ~~מ להיותה~שיכם ה~~~ש~ ד~ת היי שמר~~ה מחמת אךח"ו ה~ש~יי~
 המדו~

 ע~ים לי~ד נתד~ק להי
 להפכם יכול ~ה~כיים הי"דוגם ה~~~~
 לטו~

 בהגי עכשיו גם ~יאומ~ ~~
 אם הימים אלו שמתחיליןבת~ווז ~י~~ ~בו~ו~

 ~שו~ה נעשה ישראל ~ניעם
 י לטובלהפכם ה~~~~

~~~~

 צ~ור ~ן ~~ק
~ 

 אשר כל
וה~א ~~ עש~

 יוש~
 כרש~י ~~~ולי

 זל~~ו~ו כי ידוע הנה אמי~ם כי~לי ~~~ לשו~
 ~~ ~~ ~ת לעבוד יכול שאדם כמואלקים ~~~

 בכל לפגום ח"ו יכול כמ~כמדות
 כ~י~ א~א ~"מי להיות האדםוצריך ~~~ מד~

 היינו ~ו י~ואו צדיקים לה~~שער ~~
 פרטיותב~גחה ו~~~ ~שי~~ ואמונת עו~ש עליו~קבל כ~~~~

 שהכ~
 מזה מהי

 ואח"כ י ~ו~מ ולהיות~ראה ~~~~ יכו~
 וע~~

 ~~י~
 ~תחלה א~א י רע שנאו ה'~והבי

אדם



~ם
 ~ראו~

 לו ו~יהי' בה' ~מונה לו שיהי'

~~~~
 ודע כדכתי' ~עונש יראת

 ע~ ~
 כל

 א~קים י~י~ך~~
 במש~

 לבוא יכול ובזה
 ואז הרו~~מות יראת פנימיות ליראה~~כ
 בה' נת~בק כי רע שצאו הי~~~י

 ועני~
~~

 היא ~~ראל
 אר~

 ה~' כנגד ~~ומין זי

 ל~~י לבוא וא~א י~~י~
 ע~

 מקודם ~יכצע
 נש~ה כל ת~יי לא כדכתיי ה~עות ~דות~~י
 שר~ה בלק וירא~ו

 שהנ~~
 לה' מ~וש~ים

 ובירא~~~~ונ~
 הז' והכניעו

 את י מדו~
 ~זי שהכציעו לאמורי ישראל עשה ~שר~ל

~~ו~
 יושב והוא הכ~ ~א~ר וזהו כנ"ל

 זלע"ז כי להתנגדות היינו כנג~ו לשין~~ולי
 כשאדם תמיד לנגדי הוי' שויתי כדכתי'~~~א

מ~~
 תמיד לנגדי אז להשי~ת ~צמו

 היי~
שיכי~

 וישראל ת~ד הכנגד על להתי~ר
 י לנגדי אמר ע~כ י לה' מקושרים ~ז~'
 להשי"ת עצמו מק~ר אדם רואים כשהמה~~~ה

 מח~בות בו~~ליכים
 זרו~

 מ~ד העיקר כי

~י~
 ושו~ה אוכל כשאדם הייני י ~~~תשבה

 עוה"ז עניני~~ו~ה
 ה~י~

 לקשר היא
 יה הקב ואז ב~שי~ת~~בתו

 מצר~
 מתשבה

 ~ובה מתשבה ע~י היינו~עשה
 מצר~

~~~~~
 היא ~המעשה והגם המ~שה גם
 ע~י אכן~~~יותי

 המת~ב~
 וז~ו ~זדככת

~אי~א
 הצדי~י~

 למדה~ר ~דה~ד מה~כים
~י

 ~צדי~
 השי~~ א~ עובד

 בכל ב~תי'

~רכ~
 ד~הו

 ומקש~
 עניני בכל מתשבתו

~ה~~
 הכל ונזדכך ~תברר ועי~ז להי רק
 כ~י' י בני~ה~ק מ~תכל הוא כי לטוב~ה~ך

~
 עוה"ז עניני וכל אלקים ה' ו~גן ש~ש

~~~
 צימצום היא הגשמיות כי נימצום ב~יי

~~יי
 ~~י~

 רואה הוא ו~דיק
 ר~

 התיות

 מדה~ד מהפכים ועי~ז יו~יה~ק ~~~~~~~~~י~~~
~~~ 

ומה~
 ~~~ות ע~י כי ~טוב הרע

 ~וה"זעניני ב~
 ר~

 בתיות
 שי~ ~

 בו
 בכלבבחיי לעבו~

 דרכ~
 אח~כ יכול דעהו

 בלי ב~ות'פ ~~את לעבו~
 ~~יו~

 י ומ~ז
 למה~ד מדה"ר מה~יםרשעים אב~

 רק עניני~םכל
 בהגשמיו~

 וב~אוות
 ~ רעו~

 ~ניות מלאים ~להם ה~ות"פ גםולכן
 לרע טובומ~~כים ומ~~

 וצרי~
 לקשר האדם

 ולהיות ~וה~ז ~ניני בכל ל~שי~תמחש~~ו
 הי~ ובלעם מר~ה ענין וזה לה~קרבן
 כי משה ~נגד ובלעםזלעמ~ז

 מ~
 הי~

 התורה שקבלו דישראל דעתבתי'
 ישראל ~ת ו~~היג ~~שך תכ~הדעה שהי~

 דרכך בכל בבתי' אביך אלקי את דעבבתי'
דעהו

 והכני~
 לעבוד בי~ראל אמונה

 בהם להשליך רצה ובלעם פציות בליהי
 אבל לרע ~~וב את לה~וך ומ~ז~ניות
 לברכה הקללה את ה' ויהפוךהאמת
 ק~רם משה כי כויא~בך

 לה~ באמ~
 אוחוו~בדו

 ~ל"~
 ע"כ ו~ז פניות

 נתה~~
מקל~

 ל~דה~ר מדה~ד שמהפכים לברכה
 וזהו מהכליי הנצה"ק רק ל~תוכי

 ממצ~ים היוצא~עם הנ~
 ויכ~

 עין את
 ב~תי' לה' שעובדים והא~ציות הגש~יותהיא האר~

בכל
 דר~

 להכריתנו ממולי יושב וזהו דעהו
 י אלקים עשה זלעמ~זכי

~ ~ ~
 מה ולישראל ליעקב יאמר

 ~ובו מהאל פע~
 כתי' כיישראל משכנותי~ יעק~ אוהלי~
 אוה~

 אומר בא~ם ~כן
אני

 ה~
 בגמי וגם בר~~י דמבואר

 ורע ~ובמ~ורבבים ש~ מ~ני רק מ~לאכים גדוליםי~ראל ~ב~
~ 

 למ~ה
~שה ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ו~~~ה ה~~~כים ~~י ~ליחותו~ושה
ה~לא~  כשא~ם אבל לה~לי~ות~רכבה

 ~קד~
ומט~ר

אי~ריו כל אזי הטוב ~חיי ומברר~~~ו
נ~שו

 ו~ו~~ ל~ינ~ ~כב~
 ~~ו~~ו ~~~"ה

 ה~די~י~~~י
 מ~~~ות הצדיקים יכולים ו~י"ז

~"~
 כ~ל מה ולי~ראל וזהו

 א~
 מברכ~ו

 אוחושל
 אומר בל~ו היי מה ניכר רש~

 היצה~ר כשמ~יתו הכשרים ~נשים~י

~אוו~
 יכולים ~וה~ז

 ליד~
 ל~בוד איך מזה

 יאמר כעתלה~י"תי
 לי~ק~

 ולי~ראל
פ~ל מ~

 א~
 כשהצ~יק

 ~ו~~
 בכל בבחיי להי

 למ~לה הוא ~ע~ו~רכך
 מהמלאכי~

 ו~ינו
 י~ד ~יתים כ~ח יש כי לה~ת לבוא~ריך
 וי~דל~ובה

 לר~~
 מ~נה וזהו זמן יש ול~ל

 את ו~ם~ר הזמנים את ו~~ליף~~ים
 בו~ן הוא והכל לכל כי~כוכבים

~ 
 כן

 בריאות בש~ת~יי
 ה~ו~
 ~~דיק אבל י

 הוא במחשבה להי~~ובד
 מהזמן למ~ל~

 ~ ~~רים צי~ו~ים ל~שות יכול ~מ~שבהכי
 ~שה במ~שה ~~א כ~~דםכי

 לת~
 י

~ ~  א~פ"י במחשבה רקכשפ~ם 
 יותר~~וה ~~~שב~

 א~~
 ~שו~ יכו~ ~נ~

צירו~י~
 י מחוד~ים א~~ים

~ ו~~  ~  כמ~כ וב~ן בעת רק הואה~ת 
 כי אל ~~ל מה ולי~ר~ללי~~ב ~מ~
יכול כ~~~

 הצדי~
 ב~ח~~~ו בכ~ד ע~מו כ~מקשר

 למ~לה הכלי ל~משיך להירק
 מהע~

 א~ כז~הצ~י~
 י לה~ת ל~וא

~ ~ ~

 מה ולי~ראל לי~~ב י~מר
 פ~

א~
 ~קאי ~רש~י וכוי

 ~ז~ א~ ואומר כו'העתיד
 נא~ר

 ~גדולים ~צ~~קים כי הללו~זמנים ~~
 ~להם וא~יזה דוקא הזה ב~ורהם ~י~ת~
 ~צדיק נו~ל ו~~~מים כםה~כת~ת הי~
 אל נו~ל~וא ממדרי~~

 ה~ו~
 ושם המלאכים

 : אל ~~ל מה המלאכיםאותו ~ואלי~

~ ~  ~~י~~ ~~~~~
~~~~

 כתיב וכו' הכהן ~הרן ~ן ~~~~ר בן
 הש~ת אצל כי ~ניתי לא היאני

~ין
 שיי~

 הוא ההש~נות רק ~שתנות שום
 מצוה ~ושה כש~ם היינו ה~ק~לים~~ד
 כמ~ש יש~~ל ~~כ הש~ע ~ו~ורר הוא~תת
 י צצור אותיות ~וא רצון י י~~ה ירי~יו~צון

 ת~ובה ~ו~ה ~דם ח~ו~אם
~ 

 ~תשו~ה

~ו~
 מיראת

 ~~ו~
 אזי

 מוכר~
 לי~י ל~וא

 אך~~ורים
 ה~שוב~ ~

 ח~א מי~ת הוא

~שב~
 לבו

 בקר~
 למקום ~קדושה שהוריד

~~ליפ~
 ~מ~ם י~ורים לידי ~~וא ~יך אין

 הת~~בה~יקר
 ~ו~

 כי ~~א מיראת
 ~עו~

~ו~
 הוא והח~א ~תו ר~ואה

 יותר ~הרפואה ~ירא צריךואין ~~
 ח~א מיראת תשובה ~ושה ~דםואם מה~כ~
 בקר~ו~בו ונש~

 ~הורי~
 אזי כ~ל ~~דושה

 ~ל השפ~ ומחזיר הי~ריםממנו ב~~
וזהו ישר~~ כ~

 ד~~
 אשר ~ת

 של~
 ~א~ם

 ב~~
~ר~

 ~שו~ה~~שה א~ אבל י~ורים ~י~י מוכרח ~י ~ו
 ח~~ מירא~

 אזי
 מחז~

~~דוש~
 וב~ל למ~ומה

 הר~
 הוא ואז

 ~בליעל הא~ם~ל ~לי~
 ~ב ווהו י לר~

 א~



~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~י~~~~  ~~ב ה~יא ~צחם כי ~~~~~ל מעל~~~י
 ~~ו~ה י~ראלבני

 מירא~
 חטא

 ~דינים~מתיק ולכ~
~ 

 ~ובר כש~דם
 כשעושה שורשו וצכ~ק מדה באיזהו~ו~ם ~ביר~

 אל ~וקושר הוא אזית~ובה
 השיר~

 השיב וזהו
 והשיבם הדיצים את ~מתיק כי ~מתיאת

 הגבי~ כי בתוכם קנ~~י את ~ק~או ילשר~ם

 לתוך ש~ורידו ~קדושהא~
 הקלי~ו~

 והרע
 י~ר~ל בני א~ כליתי ולא ל~ו~ימהוהחזירו

 יצ~רכו ~א כי~קנ~~י
 ~בו~

 המ~רים ש~ין שבו~ית הגי ~~ציןוז~ו י~ורי~ ~י~י
 מ~רים כי אני~ו~ר

 ה~
 ~צר דין ב~י'

 צשבר האדם ואם ~~כינה גלותוהוא ר~
 אזי אלו בימים כנ~ל תשו~ה ועושהבקרבו לב~

 ויכול יש~אל בני מעל חמתי אתהשיב
 ה~יניםלהמתיק

 והמ~
 צשברים

 תשובה יע~ו שישראל לצו יעזורהש~ת ונת~~לי~
 ~ י~ורים לידי לבוא יצ~רכו ולא חטאמיראת

~~~~~
 ~ה~~א ~~~יקים בשם אומרים
 באב ~י עד בת~וז ~~~זימים

 י~ים י"א כנגדהם
 מיוה"~

 עד
 עמיי ונהורא בחשוכא מה ידע כתיי~ורה ש~ח~

 נדמה שאצלנו מה א~ר אני אומר~ריא
 אור היא למ~לה אבללחו~ך

 י הטוב נבין ~כ אנחנו בנ~ה~ה לנויעזור וכשהשי~~

 בחשוכא ~ה ידע השי~תאבל
 ג~

 עתה
 ה~לו ש~ימים אני ~ו~ור הטו~ירואה
 כל כי טובים ימים מכל גבוהיםיותר
 היא~"ט

 זכ~
 ימים אבל מצרים ליניאת

ה~~
 ל~ו כשיעזור

 ל~אולה ~כר יה~ הש~~~

האח~
 והשי"~

 ~בתוך האור ע~ה רואה
 עביד ל~ב רח~נא דע~יד מה כל יהחו~ך
 למען הוא ~~שי~ת הםיבות כל א~יאומר
 כי עביד לטב וזהו השי~ת ~דרכי האדםייטיב
 ית' לע~ודתו לה~קרב ~~ובה עיקר~ה

 ~עמים אניאומר
 שה~ד~

 ~ו~ד
~ 

 ו~~~רב

לה~~~
 שהאדם וכע~ים ~דותיו בכל ית'

~~~~
 ~ו

 ו~~~
 כדי י~~ים ע~י להביא

 היא והכל לעבודתו ל~~קרב יוכלשעי~ז
 י~' לעבודתו לבוא יכול שעי"ז בושיודע ~~ ~י לכ"א מש~יע ~י יתי ~אתוטובה

 בנ~
 בעוני לאחדיותר

 ולאח~
 כמו בעושר

 לחתוך צריכים של~~מים ~~~~יםשאיתא
 כל וזהו רפזאתוי וזה החולה שלהיד

 למען לר~וא~ו עביד לטב רחמנאדע~יד מ~
 לוייטיב

 לה~~~
 ~~לתי ואני להשי~ת

לך
 ע~

 רצון כ~יי כי הוא העצין י ר~ון
 באמת הוא כ~אדם אצי אומר יעשהיראיו

 ~יר~יי~~
 ועי~ז ע~ר נעשה מהשי~ת

 צינור ע~י מהשי~תלקבל יוכ~
 דקדוש~

 ~~ה
 י ~ור~יך ה~ו לה~לעשות ~~

 ואית~
 בזוהר

כשהכרו
 תורתי~

 אומר להי ל~שות עת אז
 כיאצי

 י~
 ~תים כ~ח

 י~~
 ~~ובה

 כי היא הע~ין ילהי~ך וי"~
 י~

 זיי~ן
 וכ~אדקדושה מדו~

 כלו~
 ~ח~~ים

 הר~ וגבורו~
 ויש אלקים ע~ה ~עמ~ז וכ~כי~ד

 י~
להי~

 ו~גבי' ~~ש ~ול ~יו ~קבל וכשאדם
~ל

 מדו~~
 הוא ל~'

~~ 
 מי~ד

ה~ו~ים עת~



 ח~ו ו~~ם~~ו~ים
 הו~

 ~~גם
 הו~

 גורם
 הש~ע~~וריד

 ד~~וש~
 ~~ הה ל~~ד

 וצרי~
~אי~

 כל מלבו ו~שבור לחשוב היש~אלי

~אוו~
 עי~~ז

 ו~~~ו~
 ואז ה~וב~ה רצון

 י~איורצון
 י~ש~

 ~ו~נור ומ~~ל ע~ר ונ~~ה
 ~י~ד~~רו~ה

 ~~י~
 ~~ל וזהו הטו~ים

~~
 הא~~ צריך כי רצונו מפני

 ל~~ל
 העוה~ז תאוות כל~מנו

 א~ ול~שו~
 רצונו

 הוא ואזיתי
 עוש~

 ויכול ע~ר
 ~~ב~

 כל
טוב

 ~ל~~~ ~ן כנ~ם ו~ה~ דקדוש~ מהש~~
 אהרןבן

 ה~י~ ~כה~
 ~~י ~ו~ל ~~~י את

 ~נ~תי את בקנאוישראל
 ~~~~~ ~~וכ~

 ל~~ל ~כ~ו הי' עי~ז ית'~מו
 ~די~~~

 מ~ל
 לטו~ ~~ה~~ לה~ ו~~כוך ישראל~י

 וז~ו

 ~קנ~ו י~ראל בני ~~ל חמתי א~~שי~

 בתוכ~ מ~~~ ~~י בתוכם קנא~יא~
ול~

 כליתי
~~ 

 ~וב~ל ~י~ י~ראל בני
 הדיניםמהם

 אב~
 ~קל~~ות על נ~לו

 ~יעצ~ו
 אית~

 שבכל
 יו~~י~ י~~

 ~ינים
מלמ~לה

 ובא~
 ח~ו שי~ר~ל

 ~ינ~
 נו~י~צ~ם

 אל וז~ו ~ליהן באואזי
 זו~~

 בכל
 ~ז ~~ו~הו~ש~ו~~ן יו~

~~~ 
 ~ל אל

לי~~אל היו~
 ~~ ו~ז~~

 ~י
 ~~~~י~ו~ ~~ו~

הו~
 רק

הש~ע ~~~~~~ גו~~י~ ~~~ ו~~ ~~ק~ו~~
 יש~אל א~א~ל ~יו~ ל~~ י~ א~ ש~ ד~~ ד~~ו~~

 נו~ו~~~~ ~~~ עוב~י~
 ~ז

 ו~ן ה~דושה~ו~~יהים
 ~~~~~י~

 ~~~~ו י~~ו

 ק~אתיא~
 ~ליה~ ~ו~~י~ ש~~יני~ ~תו~~

ול~
 ~נ~י את כליתי

 ~~י רצו~~ ~~~י רצו~ך ~~לו~הו ל~ו~ ~~ ל~~ ו~~~~
~~~~~ 

 ~~ין

אחרי~
 כי רצונך מ~ני

 ~ו~~ז עניני כל~~מני ל~ט~ ~~ד~ צרי~
 ו~י~~

 ~~ל ~~~לכו~ו

מ~ל~
 וא~ נו~ו~יו בכל ולע~דו

 ~~~ל ~יא
רצון

 אח~י~
 היינו

 הקלי~ו~
 כי

 ~~פרי כ~זל~רי ~ל~~~ ~~
 א~~ ~תוכ~ מתלב~

 אם
הוא

 ~~יב ומ~רר ~~ורא רצון ~~ש~
 ~~~ו ~~~~~ו~ה ו~~~~ל ~~לי~ה מ~~~לאז ~ו~~~

~ ~  י~

 ~~י"~ ~~~~~~~~

 א~ מ~~~~~~~
 ל~ני המטות ראשי

 ה' צ~~ אשר הדבר זהי~ראל
 על איםר לא~ור נדר ידור כי אישלאמר
 ~~~יו הי~צא ככל דברו יחל לא~~~ו

 בכה נתצב~ו ~נ~י~יםכל י~~~
 מום~

 עליהם
 הד~ר בזה ~נ~נבא~~ה

 ה~~
 ויהי כ~י'

~א~ם
 לנ~~

 ממללא לרוח ו~רגומו חיי

~הכר~
 ~יש

 בי~
 ~חיי היא י לבהמה האדם

 כמו כי~יבור
~~ 

 אברים ר~~ח ב~דם
~ן

 י~
 בנ~ש

 ר~~~~
 א~רים

 רוח~~
 ה~ה כי

 היאהעי~ר
 בא~~~

 ~יו~ו והיא ~~י~ור
 האו~~ת ל~של ש~ו א~ר~ כלוח~ת

המה ~~~
 ח~~

 ~ל
 ~רא~

 וכן
 ~א~~י~

 כ~ו

ש~~~
 בכ~ב הדיבור ע~י נקראים

 זהוה~ורה או~~ו~
 ח~ת~

 ~ה כי
 ~נ~ר~י~

 ה~~~ים

בל~~ו~
 א~רים

 ה~
 א~ל מו~א~ין

 כ~ב ע~יה~~~א~ם ה~~ו~
 אותיו~

 ז~ו ה~ורה
 יכ~ל הדיבור וע~י הדי~ור היא ה~יקר~הו ח~~~

 לשר~ו ותו וח עצמו לקשרהוא
 ב~~~~פ ~י~ורו ~~~י~י~ו לה~וב~~

 לש~
 ~~ו ~י
ו~ו~ר



~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~~ ~י~~~~
 ~~ א~~ו~ותר

 ~דיבור ע"י אין הב~מה
 ש~ם א~נם אם י להשי~ת עצמול~~ר

ב~המ~
 י ~קודש חיות יש

 בנפ~
 ~בה~יות

 את מחי' ואתה~בחי'
 כול~

 ~כל ומלכותו
 מכ~ד הקו~ש ~חיות ים~לק ואם י~שלה
 הנבראים כל יוכלו לא עכ~ז י וא~ם כלאיהי'
 ~א לש~~ן א~ע~~~~

 האד~
 ע~י המדבר

~יבורו
 ב~ות"~

 כש~א~ם והנה י וכנכון כראוי
 להשי~ת עצמו ומקשר דיבורו ומטהר~~ש
 יכול~דיבורו

 רוש~ לעשו~
 ו~ו~~רו בדיבורו

 הנביאים ש~ר ל~בי זהו כבי~ול ~קב~ה~ל
 משהאבל

 מו~י~
 ~נז~~ ע~יה~

 חומרו
 ש~ם היי ולאמאד

 מ~~
 בינ~ ה~ובדיל

 מד~רת הי' ושכינה~~י"ת לבי~
 מתו~

 י גרונו
 די~ורו ב~צמו ~י' ~יא ~שה שדיבר ~והכל
 משה וידבר וזהו י הק~השל

 ז~
 א~ר הדבר

 דיבורו שכל היינו היצוה
~~ 

 ~י' משה
 כל אכן כנ~ל ~קב~ה של עצמוהדיבור
 אבל והנביאים ה~דיק~ם מדריגת היאה~~ל

 ש~קבלאדם
 ע~~

 צפ~ו על אי~ר לא~ור
 לגכן א~םרימל'

 עיר~
 ~צמו להתקשר היינו

 דברו יחל ~לא לראות צריך השי~תאל
 במ"ז חולין דיבורו לע~ות שלאהיינו

 א~י לבדו להי בלתי ~דיבורו ~צמומק~ש א~~ יוכא~ר אלקים ~~ה זלעמ~ז כיח~ו ו~פניו~
 יחל לא וזהו י ה~~~א ~~י לה~ק~ריכול
 בה~"א דיבורו ש~קשר ע"י כידברו
 דיבור ~ה ~אין מבהמה גרוע הואא~י

~~
 המ~~בה כי דיבור ~חיי ~ו יש במ~~בה

היא
 רצו~

 צורה ~ו~ט ושוב
 ולוב~

 צורה

ו~כ~
 דיבור בחי' אותיות ע~י

 תלי' בהא האולכן שבמ~~ב~
 כשמקד~

 א~י ~וח~בחו
י~

 וכשמקדש בתורה ג~כ ממש דיבורים לו
 כי טהורה המח~~ה גם~יבורו

 הכ~
 אחד

 הדי~~ר מבתי' היא ממש ~דיבור~חיי
 יכול שאינו ומי~~מחשבה

 זהאפיי ל~~ו~
 ~יו היוצא ~כל ירא~ עכ"~

י~ש~
: 

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

מ~~~~~~~
 יש~אל ~בני ~מ~~ת ר~~י ~ל

 אשר ~~ר~ם
 צו~

 ה'
 אי~

 כי
 יחל לא נ~שו על אים~ לא~ר נדרידור
~~רו

 ככ~
 מפיו היוצא

 יע~
 משה פיר~י

 בכה נתנבאו ~נביאים וכל בכהנתנ~א

~ו~י~

 הדבר ~זה ~נתנבא מ~ה עליהם
 אצי~~ו~

 ש~ כתי~
 כמו אלקים ה' ומגן

 אפ~ר~אי
 בשמ~ ל~~~~~

 הצל ~~י א~א
~מ~מצם

 כ~
 א~שר אי

 לק~
 הרח~ים מאור

 אלקים בחיי והצ~צום המגן ע~י אך הי~ב~י~

 ברא בר~שית ~תיב הטבע ב~מ~ריי~לקים
 ו~כלי הצמצום ~~א השי~ת ~יינואלקים
 למקבלים באפשרי יהיי שעי"זבכדי

 כי ית' מאתו ושפעםחיותם לק~~
 לגבי באמ~

 שנ~תי לא ה~ אני כתיב~שי~ת
 או~ן ו~איזה ה~ק~לים ע~י הואה~ינוי א~

שה~ו~ב~
 הש~ע מוכרח כך ~וא

 באופן מ~ת~ה ~הלבוש וכמו מקומיעד להת~~~
 ~כהה~ר~~ות

~~ 
 ~חי~ת

 צש~נה~~כ ה~~ימיו~
 בה~תלשלו~

 לקבל א~א כי
~י ~ל~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~
 לירא אדם צ~יך ע~כ הכליע"י

 א~~ונ~~ ע~י ~ך ליר~ה ~בואוא~א מ~~י~~
 היינו

 למעצהו ~' ~על וכל מ~~~כ כ~לה~מין
 הואוהכל

 מ~~י~~
 והוא לבו נש~ר ו~~ז

בע~~ו
 ~ש~לו~

 ל~וא יוכל עי~ז
 ליר~~

 הי

 הו~והירא~
 ש~י"ז הכלי

 י~
 לק~ל ביכולתו

 מ~~ ו~יו~ש~~
 וזהו ה~י"ת

 רא~י~
 ירא~~כמ~

 ש~ע~~ר ה~ינו הי
 הו~

 קו~ם
 א"א ~ךהיראה

 א~
 אמונה ע~י

 ב~שי"~
 ו~~~כ~כ~י~

 את ~ו~י~
 כול~

 החיות ~כל

~~~~
 הכל

 הז~
 ל~ני לבו ול~בור יתי ~~ונו

 וא~פ ליראה ~א הוא א~השי"~
 רצוא ~חייהוא שיר~~

 היראה ע~י כן א~~~ ושו~

 ~ו~ק~~~ו~
 ל~ו שנ~בר מחמת ל~~י"ת

 ~~~וירא
 נעש~ עי~~

 שפע לקבל כלי
 ~וחזיק כ~י אין וזהו מהי ו~רכהוחיות

ברכ~
 ~י~ו הש~ימות ע"י הייצו ה~~~ם אלא

 חיותו ועיקר חיו~ו לקבל ל~י ל~~קרביוכל
 נ~נבאו ~צ~יאים כל וז~ו ה~לימותהוא
~כה

 מוםי~
 מ~~שנתנבא עליהם

 בז~
 ~דבר

היינו
 כ~

 הש~ע ממשיכים היו הנביאים
 ~יינו כה מדת ~~ילישראל

 כ~
 את ~ב~כו

בנ~י
~~~~ 

 ז~חי ע~י היינו יראה הוא כה
 רוחאל~ים

 נש~ר~
 לבם מש~~ים שהיו

 ו~יו כלי נ~~ה היראה וע~ילהשי"ת
 ע~י כ~ה מדת ע~י ל~צ~י ~~עממשי~יה
הכלי

 א~
 מ~ה

 נ~נב~
 הייצו ה~~ר בזה

 משה לגבי יראה אין איתא מ~ה ל~ביכי
 כל היינו הוא זו~רתא~ילתא

 היר~ו~
 הי'

 משהלג~י
 ~~~ דב~

 כי
 מ~

 יראה לו היי
 ונ~ו כדכ~יב ~~~ת ונ~ב~לעלאה

~~~ 

ול~
 ~ו הי~

~~~ 
 כלי

 הו~ ~~~
 ה~'

~~~ 
~~

 והי~ כלי שום ~לי ~ול~ועלה ~י~~אל
 ו~ה~ להדבר ז~~מ~~רב

 ~ני~
 כל

 שנ~נבא משה עלי~ם מו~יף בכהנתנבאו הצביאי~
 ~ג~י ~אמת היינו הדבר~זה

~~~ ~ 
 ~י'

 הש~נו~שו~
 אך הדבר בזה ~חנ~א וה~י

 ידי ~לל~עמים
 מני~~

 גם המקבל
 ראש~ אל משה וידבר וז~ו ~כהה~נבא מ~~

 מדבר מ~ה כשהיי היינו לבנ~י~~~ות
~אנשים

 שג~
 מהמק~לים

 ל~
 ~י'

 צוה א~ר ~ד~ר ב~ה מ~נבא היי אזמניעה ~~~
 ~ל איםר לא~ור ~דר ידור כי אישה'
 הוא נדר ענין מהו א"א דברו יחל לאנפשו

 ממשי~שהאד~
 ואו לדיבורו המחשבה

 מ~ריד ו~~גן אז ~הדיבורכש~וגם
 למחשבה די~ור בין ~~ודינעשה אלו~
 וע~~

הח~
 הנדר עוקר

 מ~יקר~
 כן ~י הי~ו

~ו~
 נעשה או מחבירו מקבל כ~אחד הענין

 וע~כ להמק~ל מחשבה המשפ~ע~י~ור
כש~א

 ~חכ~
 להתיר החכם יכול

 היא ~ד~רו מח~ת חרטה פתחל~~ות צ~ר~
 במ~בה היינו הנדר זה משרשולנו~לה
והחכם

 יכו~
 אותיות צרופי במחש~תו לעשות

אח~~
 ~א שהוא ~וחמת

 ~שי~בחכמה כו~ להשור~
 ואנו ~הצדיקים זהו

 ~חר בענין הוא ו~וחשב~ו בתורהע~םק ~~אד~ ~י היינו דברו יחל לא עניןלר~ות צריכי~
 דברו יחל לא וזהו דיבורו מחלל הואאז
 שהדיבור ש~כ~מ ~~אות צריכים אנורק
~וא

 ש~
 ושיהיי המחשבה יהא

~~ 
 ~לה~י"~

א~ה



~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~~

 וכו' ~אמ~צ י~או ~שר ~~י מ~עי~~~

ויכתו~
 ~מ~~יהם נ~וצאיהם א~ מ~ה

 ה~ומדים ~ין מ~לכים לך ונת~יכתיי
 נקיא~ם האל~

 ומלא~ ~~~ל~
 ~~צי עו~ד צקי

 ~דם נקי~ה
 מהל~

 חו~~רו ~מ~בר מכני
 וכל ~~ודות ~לומכניע

 ה~~וו~
 הק~~ה ~ני

ומעל~
 נ~י ~~כ לצורה החומר את

 מ~ל~
 י

 לפ~י תאוותו את מכ~יע אין ח~ו ~םא~ל
הש~~~

 מי וזהו ל~ומר הצורה ~וריד אז
 ורוח לנ~~לה היא ה~ולה ~אדם רוחיודע

 היו~דתהבה~ה
 לה~ר~ למ~~

 כ~~וח הייני
 ל~~י ~אוו~יו ו~ל ח~מרו ומשבר ~ו~דם
 היינו ל~~~ה ~יא ~ולה ~זה~י~ת

 אבל י לצ~רההחומר ש~~~~
 ורו~

 הבהמה
 ואינו שלו הבהמה רוח אחרהולך כ~~~~
 אזי השי~ת ל~ני ~אוו~יוכל מכני~

 יורד~
 ל~טה

ל~ר~
 היינו

 ~~~ה~~
 וזהו ח~ו לחומר הצו~ה

צדיקי~
 כ~~ל מהככים

 ורש~י~
 ויש כצ~ל

להבין
 האד~ צרי~ אי~

 ב~בודתו לה~נהג
 מ~~ך ~~חי'ולהיות

 להת~ל~ וה~ומ~
 ל~~י

הש~ת
 צרי~

 לידע
 שהי~

 שלא תדשה ~בודה
ע~~

 מא~מול
 וצרי~

 ויום יום ~בכל ~ראות
 ~ו~יףיהיי

~~ 
 ה~דם ~ם א~ל ~ ~~וד~ו

 כש~ו~ק אזאפי~
 ~תו~"~

 לבו נותן איצו
 בגדר שהוא לו שנדמה מ~מת יותר~~שיג
 שלא יודע היי ~ילו כי בעבודתו~~~ת
 ל~כלית עדייןהשי~

 הא~~
 לבו נותן היי

 בכ~שישי~
 גבוה חדשה עבודה יום

~~בד ~ז~
~~ 

 ~~ה
~~ 

 ~שו~
 ~הוא לו שנד~ה

 הוא אז י האמתב~כ~ת
כי הריחו~ ~תכלי~

 עבוד~
 לא כזו

 לאד~ שיי~
 בבחי~~~יא למלא~ ר~

 עומ~
 להבין צרך והנה

 ~ד~ה עבודה יום ~כל לע~ודהאדם כ~צרי~
 אכ~ר ואיך גדולה היותר למדריגי ~עםבכל ולבו~

זאת
 הל~

 מח~רו הגדול כל חז~ל אמרו
 לעלות כשרוצה ~~כ י ממצו גדולינרו

 יותר היצר ה~גברות לו יש אזי ימ~~ריגתו ~~ל~
 נגדו לע~וד יכול ואיךויותר

 ב~ל בג~יאי~א דהנ~ א~
 יו~

 מ~גבר ש~א יצרו
 ~וזרו הקב~ה ואל~לא~ליי

 ל~
 לו יכול הי~

ו~היכן
 צ~ק~

 שיוכל לו ~עזר
 ל~מו~

 צגדו
ע~י

 שחד~
 השי"ת לפצי חומרו מ~בר

 ובב~~~ י בא~~ת~~ובה ו~וש~
 ~ובה כ~י'

 ישרא~
~~

 ה'
 אלקי~

 ותורתו תשובתו ובכח
 ~שר~ן ובא הנשמות מח~ב ~ק~רעד מגי~
 שיוכל ל~זר ~ינור מ~רשו ~ו להמשיךיכול ו~י~~

 ה~גברות נגדל~~וד
 היצ~

 ושיכול
 ~~~ בכדי גבוה היו~ר ל~~רי~יממד~יגי ליל~

יצא
 מאמ~~

 ואהרן משה ~יד מצר~ים ב~יי
 וכ~ ת~מר ואם הצדיקים התגברותע~י
 הא גבוה היותר למ~ריגה לעלותא~~ר

 ל~~ור אכשר ואיך כצ~ל מח~י~ו~גדול ~
צגדו

 לז~
 רמזה

 ה~ו~~~
 ויכ~וב ב~~

 מוצאיהם י למ~~יהם מוצאיהם~ת מש~
 ~צ~~ות מ~ב מוצא מ~ירפי'

 ציניר ל~~יךיוכל מש~
 ~~עי ב~~יישי~יי ל~~~~~ ו~~
~ ~  ~~דר~ 

 י~דר~~

~י



~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~
 ~~י~~ ~~~~~~~~

~~~
 ~~צרים י~או ~~ר בנ~י ~~עי

 ~יד~ב~ותם
 מש~

 ויכ~וב ואהרן
 ~~~יה~ א~~שה

 ה' ~י ~ל ל~~~יהם
 ונ~~י ~תיב למוצאי~ם מ~עיהםואלה

מ~כים ~~
 בי~

 אני אומר האלה העומדים
 נק' ומלאכים מהלכים נק~אים~דיקים
~ומדים

 ו~ר~י~ כדכת~~
 ע~מדים

 הנרה~ק הוא ו~נשמה צר~צ יש ב~דםכי ה~~~
 אל~ים ~~הוזלע~ז

 וי~
 ג"כ באדם

 בחירה בעל הוא האדם כיה~המיות נכ~
 ~חומר עושה לה' ש~ו~ד שה~דיקוכמו
 תאוו~ו אחר ח~ו ההולך האדם כ~כ~ורה
 ו~ז חומר ~ונורהע~שה

 ותשל~
 ארצה ~מת

 מיו~~ו
 יוד~

 אדם בני רוח
 ה~ו~~

 היא
ל~עלה

 ורו~
 ~בהמה

 היורד~
 למ~ה ~יא

ל~~~
 ה~ובד הייצו

 להשי"~
 ו~גביר

 ~~ו~

 עוש~הו~
 אחר כשהולך א~ל צורה מ~ומר

~~~
 ה~ע את מג~יר הוא אז הבה~יות

 ~~ו~
 ה~~ם מוכרח ~~כ חומר מ~ורה

 מהל~ל~יו~
 א~ לע~וד היינו

 ~כל הי
 ו~הג~יר ויוחריו~ר פע~

 ה~ו~
 להתק~ב כדי

 צריך אךל~~י~ת
 ~~ד~

 יעלה שלא ל~~ות
 כל כי ומ~עם ממדריג~ול~~לה

 בכל ואי~א ~~ונו ~דול ~צרו~~~י~ו הגדו~
 הקב~ה ואלמלא עליו ~תג~ר א~ שלי~~ו יו~

 לא~ו~~ו
 יכו~

 לו
~~~ 

 האדם באם
למ~ל~ הו~~

 מת~דל ג~כ ~ל~~~ת אז מ~~~ריג~ו
 יכול עליו מ~ג~ר אדם של י~~ו יוםו~כל

~היו~
 ~~ו

 ~תג~רו~
 צרך האדם אך הרע

ל~יות
 הול~

 ולהיות ל~~~גה ~דריגה
~~י~~ו

 בש~לו~
 מ~' הוא שהכל לידע היינו

~
 אל~ולא

 עו~ר~
 לי יכול לא

~~~ 
 ~~ם

~~ 
הול~

 ~~ל
 ~ול~~

 אינו
 צרי~

 ~ל
 ו~

 ~"כ
עומ~ צ~

 ~~ל
 ~ו~~ ~הו~ אד~

בד~תו ש~~~ היי~י
 ~~ו~

 ~~ר
 ע~~

'~~ 
~~~~ ~~~~ 

 ~ז
א~ר~ה

 הו~ ר~ו~
 מה~מת

 ו~ו~~
 ממ~ו

~~ 
 צ~~~א~

 ~~ם
 ~היו~

 ~מ~ד ולראות ב~~לות

~י~
 ש~וא

 רחו~
 ה~חיל לא ועדיין מהא~ת

 א~ ל~~ודכלל
 ~עם ב~ל ולהלך הי

ב~~~ו~
 ה'

 ו~היו~
 לה~ להתקרב רצוצו כל

 יכולאז
 ~ד~~

 בהי ע~~ו
 שובה הוא בה~~~ת~צמו לדב~ והרוצ~
 ישרא~

 ~' עד

 ~~~ה בתשובה שב כ~א~ם היינואלקיך
 מחי' וא~ה מכה~כ כי ומ~~יןלהשי~ת

~~ 
כול~

 הוא ~~כל הי~צו
 מהשי~~

 ול~ור
 ~~יאז~ מהר~

 ה~שי~~
 ~ר~ע לבוא יוכל

 ה~ו~שאל אח~
 מ~~~

 ~~ ואז ~מו ה' חלק כי
 ~י~ור~~ לה~שיך יכול בה~ורש ~צמו~~ק~~
 ל~יל~~וד

 לה~ק~~
היינו ויח~~ ו~עו וזהו ~שמו

 לראו~
 ה~חיל לא שאתמול יום בכל

 אשר בנ~י מם~י אלה וז~ו כלל להיל~בוד
יצ~ו

 מ~ר~
 ה~י~י ואה~ן מ~ה ביד ~וצרים

 הרע מ~יצרשינאו
 ~~ והל~

 לה~קרב פ~ם
 ובמ~ה בה' אמונה ל~ם שהיי ע"ילהי
 וזהו ~~~רים כדאיתאואהרן

 ויכ~ו~
 משה

 הייצו ה~ ~פ~י למ~~יהם מוצ~יהםאת
 לה' התו~ה ~~~י או~ם מקשר הי'משה
 א~קיך ה' עד ישראל שובה כדכתיבבשרשן
 י~ק~כי

 ו~וריי~א קוב"ה נ~לתו ~בל
 א~ון חדוישראל

 ועי~~
 ו~~~ו ~לכו היו

 אלה ווהו ל~' וה~קר~ומהרע
 מם~י~

 עיקרי כילמוצאיה~
 ~~וד~

 וה~לוך
 צרי~

~יו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 ב~~יל~יות
 ל~~~~~

 ל~ורשן ~~~י~ת
 ויכתו~

~ש~
 מוצאיהם את

 למ~~י~~
 ה' ~~~י

 י~ כיהיינו
 ~ו~ר ואור ישר אור

 יש~ ~ו~
~ו~

 ~אור
 ל~ד~ שב~

 התורה ~~י
 ~כח ~יי ~הש~כח ~ת~~דל~~

 אד~
 אתערודל~ת ל~שות

להת~ר~
 חוזר ואור להי

 הו~
 א~~רדל~ת

 ~~~ש~וב~
 וז~ו

 מו~איה~ א~ נ~~~ ויכ~ו~
 שהיי ~יינו ~י ע~~יל~~~~י~~

 ל~~ מנ~שי~
או~

 למוצאיהם ~~עי~ם ~אל~ ~~~שי~ת י~ר
 חוזר א~ר~יי~ו

 שצ~י~
 לעשות אדם

 להי להשורש לבוא ל~ת~~ב~כדי אתערדל~~
 בה'ה~~י~ים וא~~

 אלקיכ~
 חיים

 ~ולכ~
 היום

~~~
 דברי ש~ן ל~י ~ר~~י וכזי~~ברים
 הי בדבר כתיי~וכ~ות

 ש~י~
 נ~שו

 ע~י ~ד~~ים ~ל ~~א ~ת~ש
 ~~י~~~

 ה~י~ו

אותיו~
 ו~ל ה~ורה

 כמש~כ י השי~~ל~ני שיר~ ~ו~~י~ ה~~רי~
 ~ג~עו~ שמ~

 ~ום
 השירהו~~י

 ה~
 מ~ושרים

 לשור~~
 ב~ולם

~~שי'
 הג~

 הכל ה~~י~ ש~עולם
וכמו ~גש~יו~

 ~~י~~
 ש~ין מל~ו~ה ~~ב לך ש~ין

 מזללו
 י~ני~~~~
 י

 והו~
 ש~ומר ~נ~לאך

 י ה~~ם בש~יל ~ב~א וה~ל ב~דושירה

כ~~ו~~
 צברא לא כלו העולם וכל יתי רצונו

אלא
 לז~ ~צוו~

 הא~ם וביכולת
 לעלו~

 הכל
 ותרגומו תי' ~נ~ש האדם ויהי כ~תי'לש~שו

ל~ו~
 ל~נות להאדם ~~ור כדאי~א ~מללא

 בלא~~ו~~ז
 ~~כ~

 כ"ד ~ל מ~רך כש~דם
 רק תאוותו למלאות אוכלואיצו

 הכ~
 ~~ביל

 לעלות יכול וה~רכה הדברים וע~י~~י~ת
 הוא להי~ך וח~ו י לשר~וכ~ד

 כ~יי י ח~ו והקלי~ות ~רע למקוםהחיות חליל~ ~כ~י~
 ~דםא~רי

 תמי~ מ~ח~
 י~ול ~~ו ומ~שה

 לירא האדם צריך ~~~~
 מהשי~

 כ~~~כ

 ח~~ר~~י~
 ויראת ה' יר~ת

 ~י~ ה~ו~~
מד~יג~

 ל~~ו~ האד~ ~~ירא ועכ~ז ה~~~צה

 צריך אינו מהשי"ת היא ~הכל לוונודע
 אד~ אשרי ו~הולי~ורים לבו~

 תמיד מ~חד
 יראת א~יי ~ו אין אם א~ל ~רע יפולל~ו ומ~~~

ה~נ~
 ת"ו י~ורים לידי לבוא מוכרח הוא

 שהואל~י
 מכני~

 כי ~~ו לה~ט~א כח
 ממנ~

 תצ~ל~
 לטו~תו הם הי~ורים וגם הרעות

 ~גלה תוכחת טובה כמש~כ לה' שישובכדי
מאהבה

 מ~תר~
 מגולה ~וכחת ט~~ה מה

 על שיש~ח כדי מ~ותרת אהבה ~הכ~יש
עצמו

 וכשישי~ וישי~
 הק~~הי ~עיני יקר הוא

 וכו' עומדים שבע~ת במקוםכדאיתא
כש~שיר והמש~

 מרוי~
 אינו

 ~מ~
 ה~ני כמו כ"כ

 לה~י~ת ש~ובד אע"פ הצדיק כמ"כ~~~ויחי

תמי~
 כמו כ~כ ~עיני' חשוב אינו

 הרש~
 ששב

 אלה וזהומר~ע~ו
 ד~ר ~ש~ ה~בר~

 באותן היינו ~ער~ה במ~ברמשה
 והחיות הדיבורים מכני~ין והייש~טאו ~י~~~מו~

 ~וכני~ין שהי' היינו תוכחות ד~ריש~ם ל~ ~~רש~י וזהו הרע ~קום~ר~שונה
 באו ועי~ז כנ~ל הרע למקוםהדיבורים

 היום ~ו וי~רים תוכ~הלידי
 א~ ר~ח ש~יןי~ם ב~ש~~

 ואו שחטאו ~א~ ~י
 ח~ו הרע למ~ם הדיבורים מכני~ין~י'

והי'



היי
 ל~ו~ ~וכר~~~

 ~י~י
 ~וכ~

 ~גולה
 ג~כ ~~יי~~ו

 ~~ ~י~ ל~וב~
 ~ה~ה

 ~ו~ו~ר~
~

 ~~ודע וי
 ש~~י~~ ~ז~

 שי~י~י רוצה

ש~
 לכ~ ~~ו~ ~אד~ יכ~ל הנ~ל ~~~ם

 ~ו~ים י~ים נגד~ם
 והשי~~

 י~זור
 ~י~~ל~

 ~ו~ו~ר~האהב~
 ואנכי ~ב~י' ~~ה ש~וא

ה~תר
 השי"~

 הה~גלות ~י~ראה י~זור

~~~~
~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~

 הי אל
 בע~

 ~~ר~~י לא~ר ההוא

 לצ~יקים להם שישא~~~
~י~~~י~ם ל~~ו~

 ~~ו~י~
 א~~~כ

 א~נ~
 ~ובקשים

 תנ~ ~~ת~~~ל~
 אני אומר

 כ~י~
 ואני

תכ~~י
 ל~

 ~י
~~ 

 כ~~נד~~י~ רצין
 ~~~~~לים

 ע~~~~~~
 יר~יו רצין כ~~~ש רצון

 צנור ~וא~רנין יעש~
 ~~י רק הזא מ~~~~לה~הש~ע מלמ~ל~ הש~~ ~ליכו~

 מ~~~
 לטובה י"ד ~~ים כ~ת יש והנה~~~~וניםי

 ~~י~~~י~~
 כי ~ני או~ר לטו~ה י~ד הצה

ה~~~
~ 

~ 
 נ~גבורה ו~יי~ן מ~~ד זי הבנין מי

 כלול ~~~ה ~ל~י
 מת~~

 וכ~י~ראל י~בורה
~ו~דים

 ממשיכי~ ~א~~ השי~~ א~
 הש~ע

 לאו ואם ל~ו~ה ~תיםלי~ד
 רש~יםכ~~~~ר ~~~ לה~~~

 ~~~כי~
 כל ו~נה כוי

 מ~
 ~~ ~וש~~א~~

 ב~~ודת י
 ה~י~~

 ~כל

 ו~זר~~כ~
 ~ל יצרו יום ~כל כיו~~ר ~י

~ד~
 ואל~~לא ~ליו ~~~~~ר

 ה~ב~~
 ~~~רו

 רק ~וא והשכרכו~
~~~ 

 ש~יתן ~ב~ירה

~אד~
 או בטוב ל~חור

 ~ר~
 הדבר לכן

~וא
 ו~הו י ~~~ כ~ו~נ~ ר~

 וא~ח~~
 כו'

 אלא ~וב~~ים אי~ם~ירש~י
 מ~נ~

 כי ח~ם
 שהכ~יודעי~

 שהי' א~י' ול~ן ~הי ~וא

~~ו~
 ~~כל

 ~~ול~ו~
 ג~כ ~ה ונתצו כ~ו~רו

 או~ורו י~הו ~~ת אלא מ~קב~ה ~~ש~א

בע~
 הש~ע ש~י~ ה~וא

 ~~י~ בי~~
 ה~ובים

 וא~ ג~ל~ א~ ~בדך א~ להראו~ החלו~את~
 החזק~י~~

 מ~ות הזיי~ן המה
 מה כל כיוג~ורה ~ו~~ייי~

 ~וו~~ ~~אד~
 הש~עה

לי'
 מדו~ ~

 ~~ים
 ה~יבי~

 ג~כ הוא
 כל כיתנם ~י~~~

 ~~וד~
 ~א~ם

 מ~יי וא~ה וכדכ~יב ~א~ם~ה ~~ ו~וי ואשלם ה~~ימ~י מי כמאמר~ק~~ה ~~י~~ מ~ז~ ~ו~
ורק ~ו~~ א~

 מהאד~ ה~יק~
 ל~חור הוא

 לבתורוא~א ב~ו~
 ~~ו~

 ~~ראה ע~י רק
 י~אה שהוא אלקים הי ו~גן~מש כדכ~~~
 ~ושה הא~ם ואם דין~חי' צ~צו~

 מצו~
 ומ~~ט

 לי~י לבוא יכול ואיך כלום אינו ~ראה~לא
 ~~~ שיאמ~ן א~~ונה ~~י רק ~~אי~אה

 ~~~~ו~וב~ש~ח~
 יוכל ~י~ז בכ~ד

 ירא~לי~י ~בי~
 ה~

 שלא וצריך בא~ו~
 כי ~~בו~~ו ח~י~דם ית~~

 הכ~
 ~י~ז~ הוא

 ~~י~~ו~יו~
 וכנ"ל א~מ~א ~י

 וא~
 ~~ו

 ו~ו~ה ~בירה~ובר
 רוח אלקים זבחי כדכתיבנ~~~ה י~ו~ ב~~ ת~וב~

 ל~רשו הכל~ו~יב נ~ב~~
 הולכ~ ו~~~~~~

 אל
 אתר ~~~ם ~~ ~~ן~קדו~ה

 אז ת"ומ~גאה ה~~וב~
 ~~~~ הולכ~

 לה~יצינים
 הי וז~ות~ו

 ~~ל~~ ~ת~ ~~~י~
 ל~~~ות

~~
 קם לא בו שנ~~ור משר~~ה כי ~ב~ך



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ניו ~~י'~~~ה
 ב~~ו~ האד~ מכ~

 וכן
 ידע כי וכנ~ל לה~אות ה~לות אתהאמר
 י~ז~~ו ~שי~ת ומ~תו ~שי~ת ~עזר ~ואשהכל

ל~ו~
 ואתם ~~כתיב בו דבוק ולהיות ~אמת
 ~ה'~~~יקים

 אלקיכ~
 ~יים

 ~יו~ ~ולכ~

~~~~~~

 ~~ראו~~ח~ות את~ לא~~ ה~וא ב~ת הי אל
 וע~~דו וכו'

~מ~~שי~
 קאי ה~ת איזה ~ל

~~ 
 ~~וא

 הי לך ~~ל~י ואני ~~יב~נה
~~ 

 רצ~ן
 ~~לה כי מ~~~ל כש~צ~יק רצון ~ת~ימתי
 ~~~צדיק כי ~תיל צ~יד מלשון~וא

 דבוק אז~הוא רו~~
 ~השי"~

 ל~~~לל ו~~ול
 א~רם וזהו רצון עת שהוא ~וא~ימן כהי~~
 ~ג~~~

~~
 שהיא ~ידוע ~~י ~גורה ~~ל~ו

כי ~קובל~
 הנ~

 דביקות יש
 במ~~ב~

 ויש
 ע~ר שהוא ~~מן ~וא ואז ~יבור לידיה~א דביקו~

 ל~מר ההוא בעת ה' אל ואתח~ןוזהו
~ת באיז~

 את~
 עבד~ א~ ל~ר~ות ~~לות

 ~י~נו
כ~~ני

 דבז~
 בה~י~~

 אז כי
 ~ו~

 םימן
~~ר ש~ו~

 א~
 כמש~ע~ה ~דביקות ל~וא יוכל ~וי

~~~
 ~כח~~א ~~כ~ לד~~ ~~י~ ל~~י~ו~ ב~ ~~

 ה~וי~~
 התלות א~~ יז~ו

 את~הראות
 ~כל כי לד~~ שצרי~ ע~ד~

הו~
 י א~ון מה~וי~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~

 לאמר ~~~א ~עת הי אל
 יבואו~ל ~~י~

 א~ ע~ ~~~
 ~קודש

כ~א
 ~זא~

 אל א~~ן יבוא
 דהנ~ הקו~~

צ~י~
 ל~ת~לל שעו~ד קודם הישראלי איש

 ~למוד~ו
 ליי~~

 היטב ע~ו
 ולחשו~

 ~ודל
 ו~~לו~ו~~יו~ו

 ל~~~ל~ ע~~ ואי~
 ללמוד ~ו

~~ני
 השי~~ ~ול~

 עליו ויקבל מכה~כ אשר

~ומ~~
 איצו דאם ~~~ת

 מ~ש~
 ב~~ת ~צ~ו

 ~ברי~ ו~~ו~~ו~
 ומ~ו ב~לים

 עו~~

~~~~~~
 או

 ~~ ~ל~ו~~
 ~~לא ~~ו~~ו ~~~~ו

~~ן
 ~ית~

 ו~~כ ~~ז
 ~~ידי~

 ~יו ~ר~~ו~ים
יוש~ים

~~~ ~~~ 
 הת~~ה ק~דם

 לב~ א~ שיכוונו~די ~~ת~~לי~
 היינו ש~~~ים לאבי~ם

שיק~לו
 ~ו~ו~~ ~~וד~

 א~~כ ~י~ו~ו כדי
 ו~ל ו~הו הי ~~ני כ~וגןלהתכלל

 יבו~
 ~כל

 אל~ת
 ~~י~~

 ~~ז מחשב א~~ א~ היינו
 אל ~ז י~ואאל

 ה~ו~~
 ז~ת

 הו~
 יר~ה ב~יי

שבא~
 ו~ו~~ש ~~ יראת ~ק~~ם ~ליו ~ק~ל

 אל י~ואואז
 ~~ו~~~ ה~~ד~

 ו~~~נן וז~ו
 ה'~ל

 ה~ו~ ~~~
~~~~ 

 ~ע~
 ~~~~נה

 ~~יו ב~~ל~ו~~~~לל
~צנוו ו~נ~~~ ~ו~~~

 ~~ו~~
 ~ת~~תו ות~~ר ו~ו~ז ~~ג מכל

דב~ק~
 ב~~י~ת

~~~~~~

'~ 
 ה~ו~ ~ע~

 ~ירש~י לא~ור

 חינ~~~י~
 ~כ~~ו

 אל~
 ח~ם ~ש~ן

~~~~
 ~יש

 ~~לו~ לנד~~~~ ל~~
 ~~ו~~יהם

~~ו~י~
 אי~ם

 י ~~~ ~~תנ~ ~ל~ ניב~~י~
 מאי ל~~יןצ~יך

 ד~ו~~~ ~~לו~ ל~~~
 ~ל ~~לין~דאיתא מ~~~

 הו~ ה~מ~ ~~ ~~
 צ~י~דה~די~

 ~~~ו~~ו ל~~~ק
 ~ל~~~

 ל~צ~~ו

 ~~~ ~כ~ לראו~דר~
 ~~ל

 מאת~ו ~נ~~~י~ ~~ובו~
 ה~י"~

 רח~י ~ק ~וא
 ~~~יע ~א ~ו~~~ו ~~~י ה~ין ~צד ~יעליו ה~י~~

 ע~ייןלו
 ~ו~

 שכר
 ו~ו~~

 ~~~~~ל ו~~ו
 ~~~כיןצדיקים

 ~~~ה~~
 כי ל~~~~~ר

 ~צ~יקי~
 לה~ ~~גי~א~~~

 ~צד ~~ו~ות
 ~~~י~~ובים מ~~יה~

 ~ו~~~י~ ~~ דינ~
 ~דין

 ב~ה ה~~~ום רחמי ~~הו ו~ו~ריםל~חמים ~ז~
 הואכי

 ר~~וי~ ומ~~ ~~~י~
 בריי~יו ~ל

 ~~ין ~צד מ~~יו ~~~י ~~ל ג~כועליו
~~ 

~גי~
 ~ו

 ~ו~~ ~ו~
 ~צל ~~ל

 ~~~ ר~~י~

להי~
 כ~~גיע

 ~י~~ו~ ~ו~~~ ל~~
 ~~ה



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~י~~~
 רק הוא~~~~~

 ~~~~~ ה~י~~ ~ח~~
 ~ח~~ ~~~

 ל~~ה~ד מ~~~ר ~~~~ין ה~ה

~~ו~~י~
 ~גיע ~~ין ש~ן

 ו~א~ טו~ו~ ל~~
~כ~

 ב~~ת ~~ו יפול שלא ~הצדיק עצה הוא
~

 י~ ו~ו~ ~ינה~~
 כי לזה ~ה

 י~
 ~תים ~~ח

 להי~~ וי~~ ל~וב~ י~~~
 ו~~~גיע

 ~אין~~~~ים ט~בו~ ~ה~
 ~~צ~ ז~

 העת רק ~~שיהם

~~~
 ~לא אבל ל~ו~ה ~~שיו

 ע~
 אין הז~ת

 ~ו~~ שו~ ל~~~~י~
 וזהו מעשיו ל~י

 וא~~נן~~~~כ
 א~

 ההוא ב~ת הי
 כנ~~

 ו~שי~ת ל~י ~~נןכ~~צדיק
 ל~ ~~~י~

 ~ע~~ו~ו~
 ע~ה כי או~ר לא~ר ההוא

 לא ל~ו~ה עתים ~י"ר הז~ן~וא
 ~ה~~י~ ה~די~~ כי הוי' א~ני ~י~~~יו מ~~

מ~~~~
 ל~ו~' ~~~נ~י ה~רו~וז

 ר~~י ~וא ה~ו~ות ~כל ו~~~~ם~~ורים ~~מי~ ~~ו~
~~י~ת

 ~~~ ול~
 ~~~י י הדין

 ~צדיק~~ ל~~ ~יש א~~~ ש~ירש~יוז~ו ~~~י~~
 ה~ו~ים ב~ו~שי~~ל~לו~

~לא ~~ק~י~ אינ~
 מתצ~

 ~ ~נם
~  י~

~~~~
~~~ 

 כתי~ ~~~~~ן
 הי ~ה

 אל~י~
 ~ע~~שו~

 ו~י~ש~י ל~ראה כ"א
 ~מים ~ידיהכל

 חו~
 להב~ן וצריך ~י~ש

 ~~~ וה~לקי~ ~תי~~ל~
 ~~~'יו ~יראו

 שא~~ הו~ ה~~~~ל~
 ש~וים לירא~ לבוא

~א~כ
~~ 

 ~קו~ם
 ~יאמין ל~~~~~

 ~ילת כל~י~ת ~ה~וב"~
 כ~ ו~~~~

 וצו~ה ה~י~ות

 ה~~~רו~כ~
 ~~שגחה ו~~~יח

ע~כ ~ר~יו~
 ה~ברא~

 ~צ~ו ל~~צות יבוא ו~י~ז
 יבוא ~צמוו~~~לות

 ~דלו~
 ו~גדלות הבוב~ה

 יבואהבוב~ה
 לש~לו~

 ועי"ז ~יו~~ עצ~ו
 ~מים ליראתי~וא

 ~~~ ול~
 ~~י הן

~~ה
 ~יל~~

 התג~ות לו היי כי הוא זוטרתא
 ~כן ע~ה לידי בא ועי~ז ~כ"א יו~ראלקוח
 יםורים הא~ם עלכשבא

 ~י וראו עיניכם ~רום ~ו כ~~ר לו~א ש~~~י~~ יא~י~
~~

 ~לה
 ל~~ ~י~

 עיניו
~ו~~ה לגדל~ וי~~

~  
 ו~וין ו~כבים ~ים

 ~~~ש~~~י~
 עליו

~ ~  
 ~ה ~~י כי

 אותיו~ה~
 א~ים

 וי~ו~
 י~~ ~~ניו לירא

 אלקים הוא ה~ הכ~וב ~יי ~ז~ו~מו
 ש~~אש~ד~~ד ~יאי~י~

 א~קי~
 ~ה~י~ת ג~כ הוא

 ~~ה~~ר חו~ב א~א ~~ו מ~~~ין כ~~ינואבל
 לובא

 ל~
 יוכל לא אזי ח~ו ~~ה'

 ל~ו~
 לידי

 כיו~ירא~
 ~י' וזהו ~ ~~~~ין ש~י~ו

 ~~ה שהא~קים כשיא~ין עשהוה~לקים הכתו~
 ~יראה ~יקר ~~ל ~~~יו ירא זה~~ני
 ~~ם~י~י

 שיא~~
 לי~י וי~וא כנ~ל

~נוה
 וירא~

 ה' ~~ד ו~י'
 גיאות לי~י ~~ז י~א א~~כ א~ו~~~ל ולו~~

 ~י~ן~~ו
 הו~

 ~לא
~~ 

 והי' וז~~כ כלל
עקב

 ת~~~
 ע~וה ~~ב ה~ה ה~ות את

 ענוה ~קרכי
 ~ ירא~

 םי~ן אז
 שב~

 ~~ל~~
 ש~וא אלו ומש~טים

~~~ 
 ~~~ש

 י~~~~
 ~~רים ידוע כי לו~ר

ש~~ר ~~~ו~י~
~~ 

 ~ם ~~ות
 ע~ייםמ~~' ב~ו~

~ 
 ~אלו הצשמות אם

~~~ 
ב~טנו~



~~ט~ו~
 ~עיציו מ~וד יקר ז~ו הי עובדים הם

 אצל הוא שה~מחה שמחה לשון והי'ו~הו
 ~ומ~ין עק~ם בחיי שהם ש~נשמותהשי~ת

 : כ~ל האלהה~ש~~ים

~~~
 האדם כי ~מר יש

 מחוי~
 ל~כוך

~ומ~
 ר~~ח ~דם ~ש י לצ~רה

 הם איברים והר~ח גידים ו~~~האברים
 הוא י ~~כולם הגרוע והא~ר י ~"עכ~ד

 י~ק~יים

 ו~

 א~י' פרש~י
 ~ו~

 שאדם
 ~עקביי~ש

 ע"כ קלות מצות שה~
 כמו שיהיי לרוחציות אותם ול~שר~כך צרי~

 עקב והי' וזשה~כ רוחני שהיא ~ש~ו~ה~וש
 דש שאדם ~~ע את שמק~ר~שמ~ון
 לרוחציות ~~יים ~~~יי שהואבעק~י'
 ה' ושמר תשמעון עקביים מב~יישהיא

א~~
 : אמן הח~ד ואת הברית את

 האלה ה~שפ~ים את ~שמעון ע~ב~~~י
 צ~ך ~ א~ ~ומר י ו~י ירא~אלקים א~ צ~ע הכל דבר ~ף כתיבכו'

להבי~
 בכ~ד

 םו~
 וכ~יש~יח הדבר

 ~~רבו לבוישבר בז~
 ויכצי~

 הש~ת מ~חד מאוד
 ירא~ לידיויבוא

 ~נוה ע~ב כדכ~יב הי
 אדם ש~יך תשמעון ~קב וזהו הייראת

~ה~~כל
 ר~

 על
 םו~

 ועשיתם ו~רתם ה~בר
 כיאו~ם

 ~נ~
 איברים רמ~ח

 ושם~~
 ~דים

ב~ם
 וב~~

 יש
 רמ~

 ל~ת וש~"ה מ"ע
 מ~יב~~דם

 ~ע~ו~
 ~ידיו א~~~יו ~כל לה'

 מצות~עשות
 ה~ר~

 כ~יח אני אומר לזה
~דם

 םו~ ~
 הד~ר

~ מ  ~  
 ה~ם

ל  ויראה במ~ו~
 א~

 הוא
~~~~ ר~

 ~ד ~~~ם
~ ו  

 ~שי~ת
 ב~י~ו ~ן~הוא

 ו~~
 מ~שו~ וי~דל

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

מצות
 השי~~

 הוא כן ולא
 דר~

 ה~מיתי
 מ~בודתו יתרחקכ~א

 בה~ו~
 יור~ יהיי

 מהשי~~ר~~
 האל~ים את כדכתיב

 יר~
ו~

 מצותיו
 ש~

 ו~ם ה~דם כל זה כי
 ~~יו ליראנב~א

ועצה ~י~~ ~ו~ ול~שו~
 ~~ ל~

 ר~ית כדכ~יב עלאה יראה
 ת~~~ן ~קב ו~י' ו~הו ה' יראת~כמה
 כדכ~יב ~~ףשהוא

~~ 
 ה' יראת ענוה

~

 היראה שיהיי ~תם ועשיתם ושמרתם

ב~~
 לקיים שיוכל

 ~צו~
 ביראה הייצו ה~ורה

 חכמה ראשית כדכתיב~לאה
 ירא~

 ה~
 א~
: 

 הוא עקב אצי אומר י תשמ~ון ~~ב~~~י

 ~~ב~~
 האלו בי~וים כי דמשיחא

 ~~~~ש~~
 וכמו ~ב ~י~ צמ~ם

 כן ~עקב וגידים וראש ~ו~ה ~~שיש
 כי והגם ו~קב ו~ה ראש ~חי' ~~ותיש

 חילוק איןבאמ~
 בהגו~

 ~ין
 ~ברי~ לשא~ ר~~

 י אי~רים שאר מכל מ~לה ~א הראש~כ~ז
 ~יאוכן

 ה~ש~~
 והצה

 ~מוכים ~~ה ~~בייםב~' ש~ ~הנש~ו~ ה~
 עכ~~ מ~

רצו~
 ב~~ודת ה~ב"ה

 הלל~ צשמ~
 כ~ו

 ~צשמותבעבודת
~  

 רא~ בח~
 כדכתי~

אל
 ~~ הרוחו~ אל~

 כי בשר
~  

 ר~ה
 עבודת הלא ~אדם ~~בודת~ל

גדולה ~י~
 ~~וד~

 ~ה~י~ים הגדולים
 ~~ם ~ע~ודת דוקא ה~וב~הרצון א~
 ה~~

הז~
 בעבו~ת ~ווקא ה~ורא רצון כן

 והיי ווהו הללושב~~ים ~~ו~
~  

 ל' ~~~עון

 ~ק~ י~מח~
 ל~ניו ש~ה ~י' ~~~ן

~ ~א~ים ~םית' ~  ~~ן ע~ב 
 י~שלמצו~יו

 ו~
 ישמ~ ~ו~אי

'~ 

הברית ~~~
 ו~

 ~~ד

~  

: 



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~י~~~~

~~~
 ~נכי

 צ~~~
 וק~ה ברכה היום ל~ניכם

 א~ר ת~יר ל~די ה' שו~יכתי'
 השי~ת ~יות לראות כ~א ~~ב~ני

 דהיינוה~ב~יםי בכ~
 ~הר~

 ~כל ו~ם
 מ~ה ~ל ש~כו~ו לידעצרך התאוו~

 י~ו י~ בכל~דאיתא
 ~~~ו וה~ב~ה עלי'מתגבר א~~ ~

 אני או~~~
 ברא~~~~ה

 ה~~~ ~~
 בוי

 ~ד~~
 והן

 המ~~~ ימיששת
~ 

 והגבורה הגדולה ה'
 ר~ל זרה אה~ה יש וכו'~~ת~ת

 וירא~
 ה'

 וי~חר ג~כ ננ~ן מדת וכן ר"ל זרהויר~ה
 ~מ~ וכ~~ יבטוב

 בלתי כי ה~י~ת מח~ת
~יות

 השי~~
 הי' ו~א ומאום נמ~ם היי

 ~ בטוב לב~ור צריך ~כ י לזה ~אוהשום
והעצה

 ל~
 לכל והמ~נשא הגדולה ה' ~ך

 ש~י~~א~
 כש~~מין כי ~אמ~נה לבוא

שמכ~~~
 ומל~ו~ו

 בכ~
 יבחר אזי משלה

~הטו~
 ל~יכם נותן אנכי ראה וזשה"כ

 ע"כ ו~ללהי ~רכה~יום
 לרא~~ צרי~

 בכ"ד
 לה' וכ~י'א~כי

 ה~ר~
 גם ~לו~ה

 ~~י~~ים ה~מי~
 והאר~

 לבנ"א נ~ן
 ו~~~

 חז~ל
 א~דדיו~ירצוד~רי

 כ~

 כאן ברכה ~דם
 כשאדם אני או~ר י ברכהל~~ר

 עוב~
 ה'

 שיהי' כ~י ושתיי בא~ילה דהיי~ו ~בר~כל
~ו

 כ~
 לעבוד

 א~
 ה~ י ה'

 שיש
אחרות כ~ו~

 ר~
 שיעבוד באם

 עכ"~
 בזה

 האו~
ותו~~~

 ומ~א ית' לשמו שיהי' צריך ~דאי
 שיתן כדיו~תן

~  
 ~ז~

 בכל
 ~מ~יך והואדעהו דרכ~

 לעלמ~ ברכא~
 ו~הו

 נ~ וה~~ ברכ~ל~
 ~בל לבנ~א

 ב~
~י~~

 ל~~ ~ל
 ~~ה

 ~ר~~ ~ו~ ח~

מ~ריד
~~ 

 כל כי
 הנהצ~

 ~לא ה~ה"ז מן
 ~כל כי ואמו אבי' ~וזל כ~לוברכה
 וא~ו לה~אתיעו~ה

 חבר~הוא ש~~ מ~שי~
 ~~~ לאי~

 היינו
 ש~~~~

היורד~
 מלמ~ה

 כ~ נו~נ~
 והוא ~ה~יפות

 לב~ור ה~דם ויראה אלוף מ~~יד~רגן
 ~יראה תמיד ~די ה' שוי~י וזהוב~ב
ה~ם

 ה~י~~ ~~~
 ראה ווהו הד~רים ~כל

 לנו ויע~ר~כי
 ה~י~~

 הד~יקים וא~ם
 ~ים אל~יכםבהי

 ~ היו~ כולכ~
~~~

 ~רכה הי~ם ~ניכם נו~ן אצ~י
 הברכ~ א~ו~ללה

 ~~~~ן א~ר

אי~~
 באו~"ח

 כש~ר~
 ~ומרין

 המצ~
 ~ז

 ~וה אורהברכה
 גו~ר~

 ~ה
 עו~ד כשאדם אניאומר

~ 
 השי~ת

 ~~בל אז~ניי בל~~
 ~ורי~ בלי ה~~~

 אבל
 ~"ו מ~ניות נקיכשאיצו

 מוכר~ הו~
 ל~בל

 לבושים בתוך ~ליו הולכת והשפעי~ורים
 א~ע מל~יש שהואכשם

 בעו~~~
 הש~ע כך

 ~צ~מצומים אליוהולכת
 הש~ת ב~~דימל~ע~ה ~ול~~ ~~~~~ א~
 יום בכל זו~ם ~ל ש~~כ וזהוהצי~וצום נע~~ ~ל~ט~ ר~

הג~
 ש~חי'

 ~~ הי~ ~
 ~~ד כדכ~י'

 רק היום כלאל
 כי ~ע~ נ~~~ של~~

ו~גן
 כש~ אל~ ~

 ~~~א
להםת~ל

 ר~ ב~~
 וע~כ צימצומים ~ייורדת הש~~ כך ה~גן דרך

~~~ 
 ~ורים

 ~לקים זב~י לזהוה~צה
 רו~

 ~שאדם ~~ברה

~ש~~
 השי"ת ל~י ל~ו את

 ~ו~
 ~ו~ח

 כי ~דה~ד ~~י'אלקים מד~
 ~רו~

 ~יינו ה'
 ~ לב ל~~ברי~ד~ר

~ים



~ ~ ~ ~ ~ ~

 שעריך בכל לך תתן ושו~רים
 צדק משפט העם אתוש~~ו

 הדין את ש~ז~קין דייצים ~ז~טיםו~~ש"י
 ו~רצועה ~מקל ורודין שכו~תיןז~ו~רים
 יראה וירת~ת עילאה יראה יש~הנה

 ב~ו~ב~וא תתא~
 העוצ~ א~

 ואת
 היםורי~

 שמ~ניש
 מרע םור הוא ועי~ז י~' רצונו לעו~רי~קב"ה

 הצי~ל~~~
 נכ~ו

 אב~
 עי~ר לאו היראה זה

 דהיא בגין מרא קמיי למידחל היא ק~ דהעהיראי
 ומכה~כ ישליטרב

 א~
 שצודע ~רם אע~~כ

לאדם
 גדלו~

 הבוב~ה
 ליר~

 מהדר ~פחוד
 עכ~~ י~~ונו

 לו שיהי' ~וב
 העוצ~ ירא~

שיד~
 ה' מצות לעוברי העונש ~ז~ל ויכיר

 וזהו בי' לאלק~ה רעה רצזעה תביאהכי

~~~~י~
 כי ש~ריך בכל לך תתן ושזטרים

י~
 עי~ים לתת ~~דם וצריך שערים הי
 בא~ר פוגם אזי מ~ה באיזה כוגם ח~ו~ם
 מהם בא~ד פוגם ואם בוי המרומזה~וא
 ל~עת~~י~ם

 הי~~
 ~י

 ענו~
 וז~ו יעצש

 הדין את שפי~קים דיינים~~רש~י
 אשר הליכותי' ואת עיניניה כל את~י~ב לכ~ז~

ל~
 ורודים וש~טים ולמכשול ל~ו~ה יהי'
 רוע על יגיע ולא יענש לא למ~ן~מקל
 את ו~~~ו וזהו לאל~אה הרצועה~~עלליי
 יראה עי~ז צ~ק ~~~ט~~ם

 בכ~
 חמשה

~ע~י~
 איברי~ כל עם הגוף את שיש~טו

מ~~~
 לבל צדק

 י~

 מה ול~תכל עקלקלות
 םו~מ בא~ות כשיהי' ואח"כ אחרי~וי~יי

~חמת
 לבוא הש~ת לו יע~ור העונש ירא~

 ~נאמר ~ילאה~י~אה
 ~מי~ ~~

 ~ם ~היי
~י

 א~קי~
 יראה כי

 תתא~
 שא~ם מה ~יא

 ~~~~~~~~~י~~

מתש~
 ~ ב~ו~ו ~ג~~ו מה

~ 
 אשר י~~ה

ל~
 יהי~ מה להםתכל האדם וצריך תעשינה

 יראה אבלבםו~ו
 עילא~

 עת ~כל הוא
 לפצי שח~אבעצמו שמ~ש~

 מ~"~
 ~כה"כ כי הק~~ה

 שרא ~י וראו עיניכם מרום שאוכמש"כ

א~
 הי יראת עליו צופל ועי"ז

 ~~ו~ו יהיי ~ה לה~~כל וא~צ עומד~הוא מקו~ בכ~
 ובפרש~ אלקיך הי עם תהיי ~מיםוזהו
 הע~ו~ו אחר רק ~עתידות אחר חחקורולא
 השי~ת של ת~ארתו גודל לבועל

 מהשי~ת ויזיעיר~ת ממ~ל~

~~~~~~
 פרש~י וכויו~וטרים

 אלו ושו~רים וכו'דיינים ~~
 אתהרודין

 אדם אשרי כתיי ~ הע~
ת~יד מ~ח~

 ומקש~
 יר~ה אית ברעה י~ול לבו

 ~ילאה יראה היא העיקר יראהואית
 וכשאדם ושליט רב~הוא ~~י~

 ~~בוצ~
 ב~~~ו

 וכ~ו~~כ עצמו וש~לות השי~ת גדלותאת
 בי~ה לידי י~א ~מיד לנגדי ה'שזי~י

 זוכה אדם כל לאו או~ם לח~ואומתיירא
 לירא האדם צריך ועכ~כ~זה

 אדם אם העונש ביראת גם אולם י~עונש י~א~
 בא~ונה ומאמ~ן עומ~ש ע~עמקבל

 בכ~ד הי ח~ות ישכי ש~ימ~
 א~

 הבאים ביםורים
 את ~~י' ו~תה כמש~כ ח"ועלי'

 כו~
 אזי

 דקדושה מ~ט~א הם והיראההיםזרים
 מעלי~ שפורק מי לבוומקשה ו~

 ~צא לא מאתו באמת כי ח~ובר~ה י~~ עומ~~
 מ~~~ ע'י רק~~ת

 ה~חתונים
 וכ~ם ~"ו ~ע ~ובהצר~ים י~~
 מא~ושה~ל ~~~

 י~
 עליי ו~ק~ל

 ע~~~
~~ 

~ע~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~

~~~ ~י~~~ ~~ה
 ונ~קי~ ל~ר~ ה~

 ווהו ה~ינים

~ו~טי~
 יראה בחיי היא שו~~ים ושו~רים

 היא ושו~רים~יל~ה
 ירא~

 ת~ן ~תאה
~ 

 א~~~~~
 תדע

 א~
 לך נותן ~~יך הי

 לתקן צריך האד~ ~י ית' מאתו ~כל~י

~~דו~
 ~ז~ל כ~~~כ

~~~ 
 ~דבק בו ולדבקה

 כיב~דותיו
 בכ~

 ר~נו לעשות יכול מדה
 וח~ו~תי

 להי~
~אם אלקי~ עשה זלעמ"ז כי

 לבדו להי ~תי מדו~יו מתקן ה~ד~

~אה~~
 וכן א~~ו ל~הוב

 ~גבור~
 ~דות ובכל

 למעצ~ו הי ~ל כל וכמש"כ והנצחון~ת~ארוי
 בקר~ה הש~כן להחיות רק א~ע מד~קו~כ~ד
 הרוח~י לצ~ש הבהמיות צ~ש מה~ךאזי

ו~~~~
 כמש"כ בהי דבק

 הדבי~י~ ו~~
~~

 וזהו אלקיכם
 תמי~

 תהיי אם ח~יי
 לעשות ~מדות בכל~~ים

 בה~
 יתי רצונו

אזי
 ע~

 הי
 אלקי~
 ושוטרים שו~~ים וזהו י

~~
 בחי' המדות ה~ה ~ שעריך בכל לך

 וא~~~צו~
 ~דק מש~ט העם את וש~~ו

 ה~~~~"~
 כל אזי מדותי' תקן לא

 תו~~
 ~התפארות בא מזה ~י כלו~~י~

 וגדלו~

~~ו
 ~ליו מקבל ~א~ ~ש~~

 ~ו~~
 ~~ו

 להשי"ת ~בוק הוא בזה בקרבונשבר
 כ~ש~~

~~
 ~הי'

~~ 
 ~ אלקיך הי

~~~~
 ~~יך הי ~םתהיי

 וקשה ~ה' בד~~תא תהיש~ים ו~~ו~~
 ~ו~יא~ין

 ~~~ו~
 ~תיי ~ח~א

 ~ייורש"י ~~י~

 התה~

 ותצ~ה בתמי~ות ~מו
 הענין ~תי~ות~ א~ר ת~קורולא ~~
 רב ~הוא בגין~~~ה ירא~ י יראה ואית יראה אי~ בזוה~קדאיתא הי~

 וש~~
 עיקרא

 ויראה מצי' ~נוי אתר ולית~למין ~כ~
 ~א עילאה ביר~ה והנה לאלקאהרצועה חתא~

שיי~
 תת~ה ביראה כ~א עתידות

 העתידות אחר תחקור ולאשפירש~י וז~~
 לבוא ~צמך ש~ייגע רקתתאה יר~~
 שלים שתרגומו וזהו הרוממות יראתעילאה ליר~

 שתהיי דהי בדחלתא~~א
 ל~

 הרומ~ות יראת
 התורה~ק שרמזהוזהי

 ל~דם שיש ~~ריךבכל ת~ ושו~רי~ שופטי~
 ע~~ היי~

ואזני~
 שיהיי וישתדל יראה וכו'

בירא~ ר~
 ~ילאה

 ~ ~ביו ושבית אויבך על למלחמה תצא~~
~רש~י

 במ~חמ~
 מדבר הכ' הר~ות

 דבר שבכל א~י~ומר
 ו~~

 גשמיות בו יש
 מחי' ואתה כמש~כ אותו ה~ח~י~רוחנ~ת

~
 א~יי כ~ם

 ~אכיל~
 וכו' ומש~ל ושתי'

 אלוקית חיותבו
 כמש"~

 צד~ק

~כ~
 כי נ~שו ל~ובע

 צ~י~
 ב~יל אוכל

 ל~ן ~יו~ית~~~ו
 כ~ ~ר~

 ש~~ה מכ~ד

 ושתיי אכילהא~יי
 להוצי~

 תיות
 כיון וא"ת דבר~או~ו אלוקו~

 ~ שבכ~~
 בי

 לעשות מותר א~כאלו~ת חיו~
 עביר~

 ח~ו
 ה~יות להוציאבכדי

 מש~
 א~ל ~~כ

 במותר עצמך קדש שאמז"ל כמוהוא הא~~

 ה~~רי~~דברי~
 א~ל

 לצו רמזה וזה כן לעשותאםור ה~~ורי~ בדברי~
 תוה"~

 ~מלח~התצא כי
~ 

 כש~ה אויבך
~ל~ום רוצ~



~ ~ ~

~ ~

~~~~~~ ~י~~~
 ~~לח~

 אויב ש~וא היצר
~ 

 ושבית י
 להו~א ~ה ~צריך~ביו

 וא"ת כוב~ו אתה ובוה~ושה ~כ~~ החיו~
~~ 

 בד~ר
~בירה
 י~

 אלו~ית חיות
 לז~

 במ~~ת ~רש"י

~~רשו~  
 ~~ר

~ 
 לך במותר הוא

~דבר ול~
 הא~ו~

 י~ כי יען
 ~ן רע רוב בו

 לנ~קום ח~ו~פול
 הר~

 ~שר
 ב~

 ו~ית וז~ו
~~ביי

 אש~
 בו ~יש הצה"ק היינו י~~ת

 וח~ק~~כ~~
 ול~חת בה

~ 

 הייצו לאשה
~~ י  

~~~
 היא בר~ח

 מיעו~
 הירח

~ 
 ו~ש ~ב~'

 האדם אם ~ כלאין
 מ~

 להי ~~ו

 ~י~~~ו~
 אזי נקרא ש~ע

 ר"~
 בשבת וכ~ו

 ~וחין התחדשות~~שה
 ~~ו~ ל~

 ~~כ

 אבל ~ה'י בהשחמשם לשרשםלהגבי'
 ה~ותרים~~ברים ר~

~~ ~  ~ ~  ~ל רש~י שאמר וזהו יהר~ות 
 ~ הא~רים דברים הייצו עמ~יןזיי~ן ב~לח~~ יכ~

 תחי'לא ~~
 כ~

 ~~ה
~ 

 אל ~ם
 ואין ולהתע~ק ~~בי~דעתך ת~

~ 
~ש~ות ~ה~יו~

 ה~י~ה~~
 כתי' דכי הנדחות

 המ~ים ~ברים דעהודרכך ~~
 :כתי' ~לב~

 ה~~ן ~~ד~תנ~~ה
 לכ~

 ~ו~ש
 ~ו~ ר~~

~~~ 
 כ~ ארצה אמת נש~ך ה~ה ובכל ה~~ה

 מדובקהאדם
 ל~~ו~

 וכש~דם ר~ל רעות
 בר"ח תשובהעושה

 ~ו~
 ~ לשרשו הכל מחזיר

 אל תבא כי~~~'
 האר~

 וכו'
 ~רא~ית ~רש~י הא~ה ~ריכל מראשי~ ו~~~

 ~ודיי חצבה כתי' הנה ~ ראשית כל~לא
 דהעה~ש כמש~א מדות הזיי~ן זה ~'~~עה
 והגבירה הגד~ההי

 ל~
 הב~ין ~י זי~ן

 צריכין ~ות ז' כלכי
 ל~~ו~

 למקורם

 ר~ יא~ שלא האהבה מ~תה~~~
 ~~"ת

~ן
 מד~"~

 שהיא
 י~ ש~ הירא~

 לאדם
 לד~ת צריך חיצוניות יראה~~ו

 הי יראת~פני ~יר~ ~
~ 

 בכל השליט הוא
 ~ול~~

~לי~
 מני' פנוי אתר

 ו~
 שהיא ~ת"ת מ~ת

 או ~א~ם~~~ארות
 גדלו~

 ~ה~ב~ות יחשוב
 רק~ך

 הנצחון מדת וכן ~~ב~~

 ~זי שהם הבירורים ענין וכן מדותו~אר
 ל~ הבנין ימי ~ו' ש~םמי~ים

 א~ר צאמר
 הדברים כל ~הביא מארצךת~יא

 ~דותמ~' גשמי~
~~~ 

 ראשית וזהו ~קיך הי
 בר~ית כתי' ~נה וכוי אדמתךבכורי

 ר~ית כי ברא ~חכמתא ותר~ומוא~ים בר~
 כ~תי' ח~ה~י

 ~מ~ ר~~~
 יראת

ו~אם ~
 ~~ ל~

 ~עשיו מרובה ~~תו

 ה~ו~~
 ~ה כדכתיי לח~ה ה~ר

 ~י~ם~' הש~
 ו~~ ~ ו~

 ~ח~~ין
 ~וה~קכדאיתא כ~

~  יב~ 
 אהרן

~קוד~
 ירא~י ~דת היא

~  ~~~ ~  
ש~

 להאדם אין
 ויי"~ א~נ~

 ש~ ~



 בדע~ו ו~שב ו~ת~לל~ו~ד
 רצון ש~~ש~

 םע בז~~ל ואמר ההיפך רק אינו~וב~ה
 ~ין~ז

~ 
 ~אך גי~רטי

 ולז~
 ~רש"י

 ולא~~ית
 כ~

 כי ר~שיי
 ר~י~

 נ~י

 צרי~ ר~ כנ~~~~
 כנ~ל ~ראה ל~קדים

 וזה י ~עשיו ~רובה ~כ~ו ח~ו י~יולא
 כל לחשוב שצריך הי תשוב התשובה ענין~"כ
 ל~בוב~ה מדות~זי

 וז~
 שאמרו מה ענין

 עומדים ש~ע"ת~~ים
 לעמוד יכולים צ~~ אי~

 ~עם שלא צדיק אשר פלא היאולכאורה
 מבע~ת נמוכה במדריג' יהיי ח~א~עם
 מקודם עבירות~~שה

 ר~
 כי ~יא הענין

 המתק~~~
 בי~ול כי ~ינים וביטול הדינים

 שלו הרע משליך שהחוטא מה נקידינים
ו~ב~ל

 או~
 נקי וזהו דרכי' להיטב ומתחיל

~יט~
 וזהו ~לו די~ים

 נ~
 גמור צדיק

 ~~וא ע~מ האשה א~ ה~קדש בגמי~~איתא
 גמור רש~ ונמצא~ג

 מקודש~
 הרהר שמא

 ~~וא ~י מובן וממילא בלבו~שובה
 ~וש~

~שוב~
 זהו והרעים ~ח~אים דרכיו ו~וזב

 צ"גנקי
 א~

 די~ים ~מתקת
 נ~

 ~מעלה דינים ~~קת כי ה'תשוב ~יי~~ ב~~ת
 ~ו~ר מ~ורב בכ"ד כילהבוב"ה הכ~
 ל~עלותה~ושה והאד~

 כ~
 ~ה' ~נציצ~ת

 הרעי~ל ~מ~~
 ר~ ~ת~ וז~

 ~י~ ~~
 ~~ת

 המותריםבדברים
 כמ~~~~

 ~דש
במותר ~מ~

~ 

 ~ם
~~ 

 ~א~ורים בדברים
 את מ~י~ ואתה כדכ~יב ה~ב~החיות ג~~

כולם
 הבו~~~ א~

 שבדברים ויודע הבין
 גובר הרעהאםורים

 ~או~
 ל~~וח וא"א

 ח~ו ויכול ~ה הנמצאהטוב
 אני אומר ולזה הא~ו הדברים א~~ולכן ש~ לה~~

 ר"ה ~ו~םהיום
 צרי~

 היינו ~שובה ~שות
 ~~ד כנ~ל ה~תשוב

 דברים ובשארובמשתה במאכ~ שעו~~
 של~

 רק ~י'
~שביל

 הבוב~~
 וזהו

 דרכ~ בכ~
 דעהו

 ~קו~מים בצדיקיםזהו א~

~ 

 ~שיו
~ 

 די
 מכוונים א~~ם הגשמייםשבדברים

 לעשו~
 הבוב~~רצו~

 ~א
~ 

 אין ~~כ בתות~פ
כוונתם

 ל~~וב"~
: 

 ~ג~ ~~~~~~~~~~
 ~~"ך

~~~~~~
 ותשמע ואדברה~שמים

 ה~מים ~שמע ואתה ~ פיאמרי ה~~
 פרחת לא ורחימו דחילו בלא~~ייתא
 מי כלל~ילא

 שי~
 ~שמעים דבריו י~ש בו

 כ~~פלתו ~וב"ה דא השמים האזינו אני~ומר
 אזי דבריו ומאזין למע~ה נ~בל אדם~ל

 ~אזינו פי~ וזהו פיו אמרי ~~ה~~ל

 פי~ וזהו ות~~תו ~ורחו השי~תכשמאזין
ואדבר~

 ו~לתו כש~ורתו מנהיג מל~ן
~קבלת

 ~על~
 מנ~יג להיות יוכל

 ~~מ~

האר~
 בו ~אין ~י כי פי אמרי

 ירא~
 ~~ים

 ~ם וא"כ למעלה נתק~לת תות~פאין
 מי אבל נשמעים דבריואין ~~

 ~י~
 בו

~~ריו ~~~
 נשמ~י~
: 
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 ~חוק
 ע~~

 לי
 ~לקי~

 ~~~קת כי
 השי~חה היאהד~נים

 ~ינו ~מידי ותענוג תעצוג ~ואוח~ד השלימ~
 ה~~~הו~~קר ~עני~

 ה~~
 דוחה ~~~~~~ל

 אח"~
ימי~

 לה~י~ת ה~קרבות ו~~~~ת ~~~~ת

 ~~~ ~ה~~
~~~~~ 

~~ 
 וכ~אדם ~~י ~~~ר

 א~ע~~~ב
 ו~~~~ ~י~~~

 בר~דה וגי~ו
 נ~וקוז~ו

~~~ 
 א~יתית ה~~~ה ~~~~ם לי

~י~
 ~גבורות

 נמ~קין כשה~

~~~~

 לו
 ~י~

 ~המון ~י הוכו~י ע~ה ולמקנ~ו

 ~~ שויתי ~י~ם יכולים אינם~ם
 ש~וכל ב~וכות ~א תמידלנ~די

 ~~ים ~מצא ב~כה ו~ייל וישןבםוכה ושו~~

 ו~ רג~ב~
 אבל ~~ד ~גדי ~' ~~י

 ~ואהצדיק
 ע~ בכ~

 רגע וב~ל
 ~יי וז~והשנה באמצ~ א~

 ה~~י~
 לו ויבן

 בי~
 לענמו צו

ב~ה
 בי~

 הי שויתי לקיים יכול ~וא ~י
 ~~אר ~י' ~וכות ע~ה למקנהו ~בלבבית ~~

 ~וכו~ עש~ה~~ון
 ~כל ~~יים ~יו~לו ~י~

 יבכלע~
 ר~~

~~י~

 ~~י ~ה והשו~~ים~~י ~~~~~~~~~~~
 וקר~

 ימי כל ~ו
 ~קי~~י לי היא ו~יתה לי~ייו

~~ וקר~
 ~ו~

 לי
 זכ~

 דיש אכן
 ~ד~~

 הנה כי

~~ור~
 הקי

 לח~ש~ נ~~ק~
 ולמה ~~רים

 ~תור~ כ~~ לחמשה ~ש~ע א~ ~~~ולא
ומדו~

 אכן ש~~י ~ל~י ד' רק יש ~ין
 ב~נמו להתבו~ן ~~דם דצריך ~יאהענין

ו~~יו~
 עיניו

 ע~ ~קוחו~
 ומעשיו דר~יו כל

 ~~~~~~~~ו~י~
 ~ריך ~~צמו ו~~דם ~~ים ~~םשיהי'
 י~ן ~ש"ע~ מן ה~י~י ~לקלהיות
~י

 כ~ ל~
 כל ולא ~וים ~ז~צים

 וזהו י שוים ה~קו~ות כל ואיןשוים ~ב~יו~
בה~ק נרמ~

~~~ 
 ~~ו ו~~ה

 מים~
 ~ל

 ~הת~~~תור~
~~ 

 ~אדם ~ם יהי'
 ~ו~ב בע~ו בו ו~אב~ו~ן

 :~~ל האד~ ע~




