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~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~יעב~~~ק
 ~ ~~~ות~

~~~~~
 משה נתאווה ל~הה~ו

ל~נ~
 לא~ך

 ~~ריה~~ל ו~ י~ר~
 ~ו~

 וקשה ץ צרך
 ~ין ברכה קבעו כנה"גדאנשי הל~

 ~לב~ה
 ונשבע ~~~י~ ו~א~ ~

 .~ט~ה
~ 

 דבר ~א~~
 ~דו~

 ~א
 ~ראלארך ~~~

 ~~ו~ל~
 כ~ו ~אה

 ~ ~~י רק ץב~דרש ד~~
 ~ילתא

 ~ו ~כ . ~נודע היראההוא ז~ר~
בגמרא ~~~

 ו~
 ~א ~~יה לאכול

 ~ ד~~ צר~

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

~~~ 
 םפיר~. ע~ר יש

 ו~~יר~
~  אחד כל וצרך ~ ~~ת בח~ ה~~

 ~~ירה וכל ~ ~פירות ה~ ~~~

~~
 ו~היא ~ ~~ר

 ה~ לבד~
 ~רא

 ו~~יא ~~ד~
 ~ול~

 הי' ~ל
~~ירות

~  ~~כ . ~רצוף בבח~ 
 כת~

 עשר

~~
 האד~ ~י~ל

 עו~ש ~צמו על
 שיה~ הי~ס ~ל בה שיאור באו~ן~~ת
 ~ר~~~~~

 ~תת~ר ~ש~יל וזהו . ~לם

ה~~
 ר~~ח כל על ~ו~~ש ~~~ל

 ~ ~ב~
 ~ ~~ה ש~ים ~ל~ת עול נקראוזהו
 ~לכו~ ב~~~ ~יהי~ האד~ שיר~ההיי~
 בכל ~רצוףבבח~

 ה~נו . שת~ע~ר בשביל ע~רוהיינו ה~ו~~ וב~ הי"~
עליו ~י~~

 ~ו~~~
 ~~יו כל ~ל בא~ת

 ב~
 ~ל~ו~ ~~~~~ה~

 בחי'
 ~ ~ל~ ~רצו~

 יתבר~הש~
 ב~ביל ל~ר יז~נו

ל~ל ש~ת~~
~~~~ 

 ~~ ~י~~ בכל בא~ת

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ו~הו בי~. ~נה

~ 
 תבנה

 ~~~~ ח~ ~~~

~~~

 ץ

~ ~ ~  
 ~~~לי

 ~ד~
 ~~~ה

~~ 
 ~דשים ~~ין ב~ח~ ה~כ~ה

 להצ~י~~



~~~~י~~~ ~~~~~~~~~י~  ערכ~~י
 ערכ~ כ~י ~שוטי~ ול~~ים

 מ~וה

~~
 ~דושה ~~ורה

~~קה ל~גי~ מ~ק~ וע~י~
 ה~

 ~ להגג ~~ורה
 צרי~ ~

 להקדין
~את

~ 
 שיהיה בכדי . והמוחין ל~חכמה

 ל~מורה~ו
 ממדריג~ י~ו~ של~

 החכמה
 ממנו הנופל י~ול כי כמ~ה~כ הנ"ל~המוחין
 היראה כשיקדים היינו מע~ה~כשי~שה
 ~מורה יהיה אזי הנ~ל והמוחין~~~כמה
 שיתו~ף ה~ל וה~וחין ~כמה~כח

 כי ץ ל~וב מדריגה אחרבמד~יגה
 צרי~

 כל
 ויום ~ם בכלאחד

 להת~~~
 באמונה

ולהמ~י~
 ~ ח~ים ומוחין חכמה בח~ ~~ע

 נ~א ~~~~
~"~ 

 ~~ה תמיד יו~ בכל ב~ובוה~חדש ו~~א~ ל~~ון ~ד~ה
 (תהליםוכתיב ברא~י~

 קד~
 ~ ~ית ב~~מה כולם

נמצא
 שמחד~

 יום בכל הקב~ה
 כן . העולמות לתיות~חכמה כ~ ויו~
 ~ צרי~

 אחד

לחד~
 והתדבקות בהתקרבות השי"תלעבודת חד~י~ מוחין בבחי' החכמה כח
 נ~מר זה ועל באמת. ~ס~אור

 ו~י~
מעק~

 ~ ~יראה להקדים
~~י~

 דהיינו ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ותשכח שחורה במרה ת~ולכאשר

 שכוח א~ והיה כפי' ה~מחה~מדת
 ת~~~

~~
 על גם במקו~ו וח~וה עוז ~י וגו' ה~
 מרהי~י

 שחור~
 הבורא ~דביקות תנתק

 ץ~~ה

 וה~
 כא~ר שכוח אם

 תאב~
 מדת

 את ~כח עי~זה~מ~ה
~ 

 א~הך

~~~~~
 אחר

 ש~ח א~ והי~
 את ת~ת כא~ר היינו~ ~כ~

 ויהיהאלהך
 ל~

 עוד
 מז~

 את עזבת מא~ר רוח שב~וןמזה יהי~ ולא שמחה.
 עבירה גוררת ~בירה א~ ב~ה.~בורא

 ~ וכל מ~ל ה' אתות~כח

~עמ~ ~~~י ~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~
 ומצב

 ב~ול~
 ל~~~ ~שתה~ו

~ 
 ~~~י~~~

 לכם יהיה אימתי ץ
 אלהיכ~

 בהק~~ה דביקים כש~היו היינו ץ
~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~~~י~   ~ היום כול~ם ~יים ב~קב~ה ש~~~~רכ~ו
 ~ ~אמיתי ~~יות לכםיהי~

~~~~~~ 
 ~ נ~בי~ א~ם

 כ~~ר
 מלמ~לה באה ~~~י~הש~ע

 על ~ה~~ר ~יכולתו אין הנביא~~~
 היה שלא מחמת .עומדו

 י~ו~
 רוב לסבול

 ומח~ת~א~ר
 הי~ ז~

 כמשתגע נר~ה

 אחד על י~וא אצל ~נא~ר~~ו
 .הנ~יאים ~~~

 וחכ~
 עדי~

 ~נביא
 כש~~ב~

 ~ל לע~וד יכול ל~י~תא~~
 עמ~

 בונר~ה ול~
 וזה ~ שינוי ש~

 שלכם ומצב מע~ד ~ל~~~יו נ~י~ ~ת~
 א~

 ~י ~ל
ש~ול~ם

~~~ 
 אל~יכם ה'ל~ני דבי~י~ כ~תה~ ~~~י ה~י~ת
~ ~ ~ ~ ~ 

~~~~~~~~~~ 
 ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~
~~~~ ~ 

 י~וע הנה ץ
(מ~לי כתי~ ~י הא~~ת הוא וכן שיוד~~י

 יג~
 נ~~ו ~~ובע אוכל צ~יק

 מ~חת ת~יבות י~ראל עמו ~מותכי
כבודו כ~~

 יתבר~
 יותר הרבה ו~רמה הג~והה

~המלאכי~
 ו~יות ואו~ני~ ו~ר~ים

 ולא במ~לה ת~יד עומדים בסוד~הם הקודש~
 בשם נקראי~ כן ועל מהל~.~~וד
 אבל .~ומדים

 ל~
 ה~לם ה~דן כן

 ב~ם~מכונה
 מהל~

~ 
 שהו~

 תמיד

 למדר~~~מדר~~
 ואינו גדולה היותר

 ~ד אחת מדר~ה על ל~מוד~כול
 היותר ומדריגה ל~~לה עולה וגו~ו~ימ~ו ~בזיכו~

 ~מה~בוהה
 מהמלאכי~

 ואו~נים שר~ים
~~ת

 ~~יד~
 ב~ת .

 התה~
 החומר

 לצור~

וב~הרת
 ו~יכו~

 ל~~וב יכול אזי וחומרו גו~ו
 ~ל והכח החיות כלאצלו

 ידוע זה כי ~ והמדברין וה~ייןוהצומ~ין הדו~~י~
 האמת הוא וכן ~יודעלמי

 . השורש אללהתקרב ~~נ~ ד~ ~
~ 

 הכל
 הול~

ונמ~~
 ה~~~ ולכן . השורש אל ונשאב

~מ~~
 הצו~ח ~ל וכחו חיותו ונשאב

 ~ן יו~ר בהצומח יש החיות~ריבוי ומחמ~
 ש~ה~מח החיות רובאזי הדו~~

 מוש~
 ו~ו~ב

 ~~~ כי ~בהדומ~. חיות~מ~ת
 הול~

 אל
ה~ורש

 הענ~ ודר~
 ~ ה~ורש אל להתקרב

ולכן
 הדומ~

 נמש~
 וכחו חיותו ונשאב

 ~ה ~כל ה~ו~ב אבן וכמו .~צו~ח א~
 ~ו~ב א~יביותר ש~~

 ומוש~
 ~ל ביותר

 הש~~הדברי~
 ~~י וכן . ל~ורשו

ושוא~ ~ו~~
 החיות

 שי~ ו~כ~
 . בהצומח

 ש~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~י~~~ 
~

 ~חמת
 ר~

 החיות
 ו~כ~

 שיש
 בה~

 ~~ת~
 הצומח

 ו~
 ה~דבר וכן . כנ~ל

~~
 והכח החיות ושואב

 היא בה~י שי~
~"כ

 ע~~
 כי . ה~~ור

 הענ~ דר~
 ש~~צו

 ~גדול לש~ר~ו להתקרב ~~~קק~צונו
 בשו~~ו ~מו ולהת~לל נ~~ב ולהיות~~נו
 מ~~ו י~רד~ל

 ולהיו~
 ץ חדא לצוותא

 שאם~מצא
 הג~מ~~ בדברי~

 וה~ביים
 הרוחניים בד~רים וק~ו כ~~כ כן.~א

 כל ~ . כן להיות ג~כ~~יוב
 ע~יה לכלל שבא דבר וכל ו~דבר ו~יוצומח הדומ~

 פיו וברוח במ~~ר הכל ובריאהויצירה
 וחיות ובכח ועומדים נבראו המה~~י~ת ~

 ~רוש~עת
 יתבר~
. 

 ולול~
 היה כלא זאת

 הת~ים ~צ~יק וע~כ נחשבו וכאפסוכאין

ש~~~
 וגודל ריבוי מחמת וחומרו גופו

 ~ש~~ו~ור
 ב~י~ו~

 ~ ו~ומרו גופו ו~הרת

נ~~~
 והכח החיות כל ~צלו ונשאב

 שבהדוממם ~~ש~יי~ הדברים כלשל
 והחייןוהצומחין

 והמדב~י~
להיות .הענ~ ט~~ כי .

 נמש~
 נכלל ולהיות ונ~~ב

 כולם כי נ~שו ל~ובע או~ל צ~יקול~ן בה~ור~
 חיות ~המעט וחוש~ם וח~יציםמתאוים
 הש~ת שלוכח

 ~י~
 ~התקרב בתוכן

 הגדול ב~~ורש ונכלל נ~אבו~יות
 ~הוא . ~בו הנ~ש ~וד~בהצדיק

ושו~ב ממ~~
 בזיכו~

 הרוחניות ~ל גו~ו וטהרת
~ה~יות

 ~בהדו~
 ו~מד~ר וה~י ו~צו~ת

 ~ו . והנבראים והיציריןובהעשוים
 הא~כלים שכל נ~~ו לשובעאוכל צ~
 נ~שו את להש~יע ~~שתוקקיםוח~יצים מתאוו~

 הצדיקשל
 ע~~ א~

 הוא שנ~שו
 על ~ף . ש~ו ובכחהנ~מה בער~ קט~

~ 
 ~ל לגבי ~ן

 לכלל שבאו והע~י~ם הגשמייםהדברים
 היא נ~~ו ו~ריא~ ~צירה~שיה

הגדול השור~
 ולה~שי~ ל~או~

 להקריב
~ר~~ניות החיו~ ~

 שב~ול~
 נ~~ו ל~יות ה~~ל

 הוא ~נ~~ו נ~שו. וי~לאי~בע
 ~רוחניותם הנ"ל הד~רים כלשל השור~
 והוא . חדא לצוותא ויהיו ~ה~ורשית~בקו ו~~~

 מתים קרואים בחייהס ~ר~~י~~וד

ול~י~~
 ה~די~ים

 במי~ת~
 חיים קרואין

ג~כ הו~
 מח~~

 זה
 ~עני~
 ~חמ~ שהר~עי~ ~

~~מיות~
 העולם ב~~~~ת ו~~י~~ם

 נת~ברוו~~וותיו הז~
 ה~~~יות א~ל~

 ~סוד הנ~ל~~~רים כ~ ~
 ה~נ~

 להיות
 וה~ומר הגוף הוא ~ה~ורשונכלל נ~ש~
 ש~

~ר~~
 שבו והרוח הנפש ונת~טל .

~~ומר ברי~~
 והגו~

 בחיי~~ ו~הו ~ והגשמי ה~ב
 והרוחנ~ החיות ~מ~ט כנ~ל מתיםקרואי~
 של ו~רוח ה~~ש ~וד ~~~ם הר~ע~ל

 ~הם ץ הג~~ת ~~יבוי נתב~~והשי~ת
 . ~להם המיתה סוד תביראממנא

 וז~
 הן ~להם ~ה~יות ~~ם קרואים~חייה~
 וכן ~ ה~שמי סוד המיתהבםוד

 רצה חיים ~ו~ם ~~~תתם~דיקין להי~
~ה~יתה לו~~



~~י~~~ ~~~~~~~~~~~~י~  ~וד של~ם ה~ש~ת ~ירוש ~~הם~~~ה

~~
 והחומר

 שלה~
 ת~ירא ממנא ~הוא

 ~ר~חניות ~ד החיי~ ב~וד~א
 ~צורה ~~ו~ר~צלם ~נה~~

 וזי~ו~
 גו~ו ו~~רת

 ' ~רו~ני~ת ב~וד כולו ל~יותוחומרו

~ ~ ~

 חז~ל שאמרו
 ~הל~

 כד~
 לה'

 ~~ם ברכה קודם ו~לואם~רץ

~ו~
 ~רכה. לאחר אדם לבני נתן והארך
 ~דבר כל על השלם האדם של~בברכתו
 אזיהג~מי

 נת~~~
 של והעביות ה~מי

 לרו~ניות להשי~ת ~כוונה ~~ושכהדבר

להיו~
 ~ימלא ע~י ל~חד להיות אדם בסוד

 לשבוע בסודנ~~ו
 נ~ש~

 ~היות . וכו'

נמש~
 והכח ~חיות אצלו ו~~תכלל ונ~אב
 בסוד ל~יות הדברים של~~רוחניות

נ~ו~~
 ~~תוב סוד ג~כ וזהו . נ~שו
 ~~ם לבני נתן והארץ לה' שמים~~~ים
 ס~ד ~~~ח ל~' שמים ~~מים~~אם

 . ~ילאה ל~כמה כינוי שמים כי ~~~כ~~

רצ~
 ~~הרת האד~ שב~~ לומר

 שמים ב~וד ל~~ות זו~ה ו~ומרו~ו~ו וזיכו~
 ו~הרת עי~אה ב~כ~ה . ~~ללה'

 אזי . ~~וחניות הכל להיות וחומרו~ו~ו וזיכו~
 ה~ץ נותן שממילא אדם ~ני נ~ןוהארץ
 ~ד~ל~ני

 ~ נ~שו לשובע אוכל צדיק בםוד
 כל שנ הדברים ג~מיות ~ד~ה~רץ
 מתאווים~עיה~ז

 וח~י~
 ומשתו~קים

 נ~~ב ולהיות~~~~ב
 כוח~

 ~~~תם

 ~דם ~וד~~תם
~  

~~~ו~
 הוא ~האדם ~להם הגדול

 על העוה~ז גשמיות ושל הרוח~ותשל ~~
 ו~הרת~~ות ~

 גו~
 . וחומרו

 שממילא אדם לבני נ~ןו~ארץ ~ז~
~~יות ~ ~~

 ש~
 העו~~ז

 להי~
 ~אב

 ב~וד ורוחו לנ~~ו ~בה~ברהרו~ניות ו~~
 הכ~ב שאמר ו~הו כנ~ל נ~ש~ל~ובע
~איוב

 לד~
 ~יו ישים ~ם

 אליוונ~מתו ור~ לב~
 יא~ו~
 השליס שב~ם .

 ה~וה"ז ~ל הדברים ~~~תל~ו א~
 השלם האדם שלונשמתו רו~~ אזי ~ וחיותם רוחניותם עלובינתו ב~כ~~

 . הרוחניות ב~וד הכל להיותאצלו הד~~ יאםו~
הרו~ניות

 נמש~
 הגדול ב~~רש ונ~אב

 ש~
~ 

כי
 ד~

 ול~~כלל להת~ב ה~נף
 ו~הו ~ נ~שו לשובע בםוד~~ל ב~~~
 ק~~ למ~י בעינין אנן בוכים ני~~חת ~~

מל~~
 מקושריםנהיות הצדי~~ ב~~דר ח~ו באם כי ~

 הת~תוני~ ~~ברי~
 כי ~בע~יוני~

 הצ~י~
 ~~מרו ב~~כך

 ~קרב אז~ . עילאה בחכמהו~הר~ו ו~ו~
 ~~או הד~רי~ כל ~לוונשאב

 ה~~~ ~~
 ~ור~~יו~

 ~כמה םוד ל~שורש
 ת~~

בחכמ~
 ~וד ו~~ו . כנ~ל עילאה

 ~בר~~י~
 ר~יע יהיא~

 ~יםבין ~~~~ ויהי המי~ בתו~
 ~מ~

 ~~ם מכונה רק~ע
 ~~ נ~~י~~ ~~

 ~ין
 ~מצ~

 ה~ים
~~~ 



~~~~~ ~~~~~~~~~~~י~י~
 ~כמה שמ~ב למים ~~ ~יי~~~י~

~~מה תתא~
 ל~ ~

 לת~מה כינוי מי~ כי .

~~~י~
 תתאה חכמה ~ודהתחתונים ה~י~ ומייח~ ומקרב מ~ר

 ~יתן היא כי עילאה תכ~ה~וד ~ליוני~ במים הדברים כל של~הרותניות הח~~
 וא~ ץ~~ל באמ~

 שאין ~כים תתאה תכמה ~ודתחתונים מ~ א~ ~דיקי~ בהע~ר ת"ו
 לקר~~י

 לשובע אוכל צדיק בסוד אותם
 ~ים בין אין וזהו כנ~ל~~~שו

 אלא~תחתונים עליונ~
 כמל~

 ~עתיד נימא
 לרשעיםהיצה~ר ידמ~

 ~ת~~
 ~~~ש ~שערה

 וזהו בוכים והללו בוכיםהללו ~~~
 כחו~

 השערה
 ~א לר~~ים ידמה שהיצה~~ ~~אמחז~ל
 ~ כאן הא~ור נימא~מלא

 ר~~
 ~מלא

 ~ו~ למי~ מים שבין כאןהנאמר ~מ~
 ~וד

 תכמה ~וד ת~ונים המיס~תקרב ~ל~
 הוא עליונים מים סוד עלאה~חכמה תתא~
~ מ  שאין למים מ'ם שבין נמא~~לא 

וש~ו~
 אותם להתקרב ~דור צדיקים

 . נימא כמלא בי~יהם~בדלה ~~
~להם ~הרש~~

 ידמ~
 כחוט היצה~ר

ע~יונים למ~ תחתוני~ מים ~ין ~~דילים~ם לעת~ השער~
 כשא~

 ~תם ל~ב אדם
 ר~עים~~ודת ומח~

 י~
 ~א ~י~י~ם ~בדלה

 ~~אה ב~מה תתאה חכמה~תקרב

~~~
 ואדברה ~~~ים ה~זינו

 ו~שמ~

 הוא ~י ~י ~~~~~
~~~ 

הנהגה
~~ ~~ 

 ~~א לדור ~ד
~  ~ 

ו~בה~גות
~ ~~~ ~ ~~~ הא~  עי~ה.ל~כמה 

 ~ד ~מא~ן ה~מם~~נות מת~~~ ~~~ ש~
 . עילאה~מה ~ו~ ~~

 ו~~
 ~ה

 ~נ~ל ואדברה~שמעות ו~~~
~ ב~~~ ו  ותשמע אז . ותומרו~~ו 
 האר~

תשממילא ~ ~רי ~  
~ האר~  ~לאמרי ~שמ~ 

 נחשב להיות .
 כי . שלה הג~ל מ~ו~ש שבה~תיות הר~נ~ ונשא~

~עה ~~
 ~ ו~~

 להתקרב הענף
~ ו ~~לל 

 ב~ד לאתד להיו~ בהשור~
 נ~שו לשו~ע~כל ~~

 כנ~
 ב~ד ~הוא

 . שלו בהשורש לאתד לה~ת כ~להש~ים ה~
 מאכלו לו ינתן~~מ~א

 ~ר~
 שלו

 כ~~
לע~

 ב~וד
 צדי~

 ~~~ל ~~שו לשו~ע אוכל
~ 

~~~~~

 א~ר
~ ה~~ ~  ואדבר~ 

 ~ אמ~ האר~ו~~
. 

 ~מ~~~
 ג
~ ~ ~ ~  ~~ 

א~~
 ~תבו~ שמי~ ~ונן

 ~~א .
 ~ר~

 חכ~ ~~~ונ~
 ~~נה ו~~ם

 ~ ~ילאה אה~ה ~וד ~א ~כמה ~~י~ה ~~
וה~ינ~

 יראה סוד היא
 ~ל~
~ 

 ~תהלים~~יב
~~ 

 ~~דו
~ ~ ~ ~ וגיל~ 

 ~רעדה
 ו~~

 ~~קום ~ל
~~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ש~מ~ם .
 אהב~

 צרך שן
 יראה בלא ~הבה כי ~יראה~היות

 יראה ~ן ~~לום ~~
 ב~~

 ל~ו א~בה
 ~ כלו~

 מדוב~י~ שני~ם הם~י
 ות~וים וצדקו יחדיו

 הוא אדברה לשון והואבזה
 לשו~

 ק~ה
 אמירה קשה ~וא שדיבור ש~ירש~י~ו
 . רכההיא

 ~נ~
 ק~ה שהיא אדברה

 על~ורה
 יר~

 נאמר לכן עיל~ה
 ש~הם הם כי ואדברה שמי~אצל

 ב~בו~ה שמים ~ונן ש~~מר כ~ו בי~ה~ל מורי~
 (לשון) ~א ו~דרבה בינה~היא

 בגימי~ל ה~בורה ~סוד עילא~יר~ה ~~
 דינין~בינה

 ~תערי~
 הארץ ואצל .

 כי א~ד ב~ו~א הם שנ הם כי ~יאמרי כת~
 בםודהארץ

 חכמ~
 בחכמה ~נאמר כמו

 ~ילאה אהבה היא וחכמה . ארץ~~ד
 ~ ואמרי ץ~~ל

 רכה לשון ג"כ היא
 סוד רכה היא~אמירה

 נא~ ל~ אהב~
 ה~~~~

 בסוד הם ~ניהם כי אמירה

האה~
 בסוד שניהם ושם

 הבי~
 ~ד

 כי ב~~~ה היא ~א~נה~י הא~י~ כתיב ה~~ים א~ל ולכן .~ראה
 ~י~

 אהבה

מ~
 . ודבר ~מים ~וד היראה

 כ~ב~ארץ ואצ~
 לשו~ ותשמ~

 ~מיעה
 ~י הי~~~היא שהי~

 צרי~
 יר~ם

 מתו~
 אהבה

ואהבה
 ~תו~

 כי~~ אמן יראה

~~~~
~~~~~~ 

 ה~זינו שלישי ~~ן ~~~ ~~~~

השמ~
 ו~~ע ואד~רה

 ~~ל ל~י כ~טר יע~וף פיאמרי ~אר~
 ~יודע למי ידוע הנה .אמרתי ~~

 ו~
 הוא

 היא אשר הקדושה שהתורההא~ת
 ל~ריאת שנהאלפים קדו~~

 ~ול~
 ב~וד

 ~מ~לידכתיב
 ואהי~ ~~

 אמון אצלו
 של ויומו יום. יום שעשועיםואהיה

 שני~ א~ף כי ש~מר ~מו שנים~ף הקב~~
בעינ~

 את~ול כיום
~ 

 ץ יעבור

 שנה אלפם בסוד יומין תריןהיינו י~ ו~
 בסוד והבינה החכמה מספירותהנמ~כים

וא~ל~~
 ~ב~י~~~ה אל~י~ ב~ד שניהם ~הם בינה

 ~~יר~
 וקדומתה

~~כמה האד~ בני מרעיון וההשגה הה~לםגודל מרמ~
 ה~ ובינ~

 ~~~שה
 במו~לא בהם שנאמר~ראשונים. ~~~ו~
 ~דברים בסוד תדרושאל מ~~

~~ 
 ל~' הנסתרות

אלק~ו
 ש~מ~

 ימי ל~ב~ת קדומים
 שנא~ר ~הם ~למ~ה ס~ירות ה~~~הסיד הבנ~

 ~~~~על~~
 ולבנינו לנו ו~~ת

 סוד והוא ות~םותם ~~~העל ~~ור~
~~~~ה אוריית~

 נ~~
 קדומתה ~חמת ולכן .

 כנ~~
~

 והבינה החכ~ה ~וד
 ~קדומ~

 ~~ ל~ב~ת

הבנ~
 . ~עו~ם וחי~וש בריחות על המורה

 עד הע~י~ן מעולם העולמות כל בהנברא

 ה~שב~~ כמאמר ~ ~~לל ו~ד הת~תון~ול~

באוריית~
 בםוד הוא כי על~א ק~ב"ה ברא

 ועו~ם ~ולם וכל . אותיות ~יבויששי~
גידל ל~



~~י~י~ ~~~~~~~~~~~י~~~ ~ודל
 ועו~~

 ~לו נ~~~ף ככה ~הירתו
 שמות לצירו~י אותיות ריבוא~~~ים
 לו לה~יר~ק~ו~ים

 מאורה לו ול~~~י~
הטו~ה

 הגדול~
 לקיום ~ורה להת~~ג

העו~ם
 ההו~
 וכן ~יוד~ למי י~ו~ ז~ כי .

~~~
 שני ~~נים ~~ני~ ~ני כי האמת

 וש~~~~~י~
 ~ונין ~בנים

 ש~~
 ~תים

כנ~ל
~ 

 תי~ות שני יוצאיםאו~~ות שני ו~~ן אותיות נקראים ~~נים
 ומ~ל~~

 א~נין
יוצ~ם

 שש~
 וחומר וקל כ~ש . תי~ות

 עד צירו~יהם שעולה ~ות~ת ריבוא~~~ים
 ה~ולמות שיעור ל~י מס~ראין

~~ 
 אין

 העולה נ~צא תכלית~ אין ועד ומס~ר~וף

 גודל ~~י ו~ולם עולם לכל כי~ז~
 ~~~ים אצלו נצ~רף ככה ו~יוותוב~י~חו ועו~

 לצרו~י . ~קדו~ה התורה ~ל או~יות~בוא
 ל~~יר ~קדושים ש~ות עלת~בות
 ~אורייתא ו~~ו ץ הק~ו~ים שמותיו~צירו~י
 עד עלמא קיימא ו~ליה עלמא ה קב~רא
~ד~ה

 לז~
 נשמות ר~וא ~~~ים ~עו~ם

 יש ונ~~ה נש~ה~כל
 ל~

 ~תורה אות

~מו~~
 ל~נש~ה ו~הארה חיות וה~ש~יע

~שיי~
 . ול~~~תו לקיומו לו

 ש~ו~
 בסוד

 אותיות רבוא ~שים ~וד העו~םקיום
 י~ר~ל עמו ~'~ות ר~וא ש~ים~סוד

~ל~
 נח ועד שמאדס דורות ~עשרה ת~צא
~~ורש

~~~ 
 ועביין . ~ש~יים מ~~ים

~~~~~
 ~~יו

 הר~~ון א~ם לחטא ~~ו~י~

~~~לך
 הנ~~

 אור ~קבל נשמתם~אור כ~ הי~ ו~א הזוה~א בו
 מ~מת המצות ממעשי ש~ת של~תי~ות ךרו~ ע~ התור~

 ~~ת ול~י . גו~ם וע~יותחו~ריותם
 ש~

נ~מ~~
 הר~שון אדם חטא מחמת

 האור ורי~יו ~מן שרי~וי מחמת ~כליי~בר של~

 להיות מוכרח והיה ץ הנר ~~ויגור~

הצ~ר~~
 הקדושה התורה ~ל האותיות ~ל

 כדי הגשמיות מע~ה של תיבות צי~~~ישל
 להם ונסת~ק . לקבלם ~ידם יכולת~יהיה
 ץ נשמתם א~ר גודל ל~י א~ת~~~צוה

~~~ר~ ו~
 ~ברהם ועד ~~נח דורות

 מן יו~ר~עט שנתרח~
 ~ט~

 ונ~גדל אד~ר
 חומריות מ~ט ונתל~נו נ~~~~םאור מע~
 וע~יו~

גו~~
 ~אותיות אצלם נ~~רף ו~ז .

 דקים מע~יות סיפורי עלתו~~ק ש~
 הרא~ונים דורות מעשרהיותר ~~
 אור מן מעטאצלם ו~תתוס~

 ה~ור~
 ךרו~י על

 שנצ~וו מצות ~~בעה המצותמן מע~
~~ 

 נח
 נשמתם של ה~ור מ~ט ~~תגדלמחמת
 והיה גו~ם ו~~יות חו~ריות מעטונתלבן
 צרו~ים על ~ת~רה אור לק~ל ~ידםיכולת
 ישבר שלא המצותמן

 ה~~
 כן הי~ שלא

 ~דו~ת וכן ץ ~ראשונים דורות~~~רה
 ~ד ומיצחק יצחק ~דשמא~רהם

 ומן ~ק~

יעק~
 ע~ייתם שנתרחקו ש~טים ~ב עד
 באברםם שנתל~נו . הרא~ון אדםמחטא
 ו~ז ~ בי~קב ונזדככו ב~~קונצ~ר~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ד~~
 בי~תר עוד גו~ם ועב~ת ~מריות

 הר תחת במעמדן זוהמתן ב~~וקוב~רט
 ~ל תיבוח צירופי על התורה ~~לתסיני
 . ת~~ה ולא עשה~ות

 ומ~~
 נתצ~ף

 כי ~שמ~ת מעשה רי ~י~ עלאצ~~
~ר נתגד~

 ~שמ~~
 גו~ם ו~ביות

 נתמ~~
 שלא

 התוה~ק של כא~ר ריבוי מחמת הכלייש~ר
 . תעשה ולא עשה המצות מע~הבצירופי

~מצ~
 אותיות ריבוי שה~~י~ מזה ~ע~לה

~ל
 ~וה~~

 ה~ה שמה ~ליוני~ בה~ולמות

 וה~הורים הקדו~ים שמות בצירו~ימאירי~
 ו~וצם בהירתו גודל לפי ו~ולם עולםכל

 בלי התורה כל מאירה ככה ~~הרתו
 ~קדושים ~מותיו ב~~ירוף רק~בושין
 ~ ו~הירי~ ~~ים~~ורות

 ~ה ביריד~ה

 ו~~ביים הג~מים ~~ו~ות ~~ש~י~עול~
 מע~י סי~ורי ~ל להת~רףהו~כה
ה~ש~יים

 מצו~ ו~ע~
 תעשה ו~א ע~ה

 ט~םמחמת
 הנ~~
. 

 ~יוד~ למי ידו~~~~~
 האמת הוא וכן

 מ~תת השל~ם עליו ר~ינוש~שם

~כו~
 ~ו~ו ח~רו

 וכ~ מכ~
 והאות והר~יה

 וארב~ים ~ם ~רב~ין ~ע~ים ש~ני זה~ל

 שתה ולא ~כל לא ה~~רה בקבלתליל~
 ~יותר ומדריגה למ~להזכה

 גב~ה~
 ~נתקנאו עד ו~~ני~ ושר~ים~המלאכי~

~ו
 ~מל~~

 ~קבלת
 ובו~~י התור~

~~כ~
 י~ע ו~מרו ג~ו

~ 
 ~לה ~~ורה

 העולמות בכל שמותיו ~ר~יכ~י
 ידוע וזה וה~~~ה הלב~הבלא העליוני~
 ה~מת הוא וכןשיודע ל~

 מרמזת ו~~מ~ה ה~וב ה~יבורעל מרמז~ שה~זנ~
 מרמ~ת הקרוב ו~יב~ר ~ מר~וקדבר ע~
~~ 

זיכו~
 הדבר

 בל~
 ודבר והע~~ה הלבשה

 וע~יות חומריות על מורה רחוקשהוא
 שנתלבשהדבר

 ונ~ע~
 בריבוי הדבר

לבו~ין
 וכיסוי~
 וזה .

 שיודע למי ידו~

שה~כינ~
 ~דברת הי~ה

 מתו~
 ~ל גרונו

~~ה
 ~מ~

 כי
 ~ו~

 מו~ן כ~י היה
ב~וכו ל~~

 הש~ ~~~
 ב~י~ו~ יתבר~

 ~ומרו
 מ~ה ~אמר ו~הו . ו~ל מכלוגו~ו

~~ה רבינ~
 ~י~ו~ ~~י~ כי הש~י~ ה~~י~

 ~~מ~ ~~יוני~ל~ו~מות
 יכו~ים

 ל~~~
 ~ור

 ~~~מעו~ו כא~נה ~לשוןה~ורה
 צי~ו~י כ~י ו~~~~ה לבוש ב~י~הוא ~קר~

 בכלש~ותיו
 גודל ל~י ו~ול~ עול~

ב~ירתה ו~ו~~
 כנ~~

 ~א~ר וזהו
 . וכסות ל~וש בלא הדבר גיל~י על~ורה ואד~ר~ לה~

 ~ד~רת ~יתה ~שכינה ~~~ל ~אמרו~~ו

 ~מ~
 וזםו ~שה. של גרונו

 הדיבור יוצא~מילא ואד~ר~
 מת~

 בלא ג~ונו
 העולם ~הוא ול~ארץ .~~לב~~ת

 הש~~ה בל~ון לה ~רהשכל ~ז~
 ות~מ~

~~ר~
 ועביות חומריות ~מחמת .

 העו~~

~וצר~
 בלשון לאמרה

 . ~~ר~חוק ~משמעות~ ~~~ע~
 ~מור~

 הלב~ה ~ל
 וה~ט~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~י~~~  ~ל
 שתו~ל ~די ~כיסוין ל~ו~ין בריבויה~~~ק ונ~~טי~ ~~ל~י~ ~~צרי~ הד~

 ל~ו~ין ~רי~וי התורה אור~ק~ל
 ה~~ר רי~וי מ~~~ ~כ~י ישבר~~א ו~~ו~
~ 

~~~~
 לבוש לשון הוא אמרי כי ~י אמרי
כמו

 בצ~
 שתרגומו אמרתו

 שמ~מת לבוש. ~~וא דליה~ור~ריא בז~
 וה~ו~ים ~עולם~~~יות

 הו~ר~
 ל~שות

~בוש
 טו~ ו~

 ~~יו
 ל~לבי~

 בסי~ורי התורה
 ובמ~ות~~שיות

 ע~~
 ~די . ת~שה ולא

 ריבוי ~חמת ~ב~ה בידם יכולת~יהיו
 כ~ר יערוף וזהו . ~י ~רי וזהלבושין
 ~י ידוע זה כי אמרתי כטל תזל~קחי
 המ~~ כי הא~ת הוא ו~ן~יוד~

 ~~ת
 המק~מות בכל ~רד ~~י~ ~תחלק~רידתו
 ~~ן רק~יהיו

 ב~קי~
 זה

 ב~קו~ ו~~~
~ח~

 שיורד ה~ל הוא ~ן לא אבל
 וזהו . בשוהה~~~ו~ות ב~~

 י~ר~
 ל~~י כמטר

 התו~~~~יי~
 במקו~

 ש~~ לקיחתה
 . והעט~ה לבוש ב~א~י~

 ר~
 ~ציר~ף

 ל~י ו~ולם עולם כל הקדושים~~ותיו
 היא ~י . הרב אורו~ודל

 ~ור~ו~
 שם

 ש~נה~~~ר
 ~ו~

 כי . העו~ות ב~ל
~~

 ~הירתו ועוצם גודל ל~י ועולם ~ולס
 ככה~~~רתו

 נצ~ר~
 . ש~ו~ו בצי~ו~י שם

 ~הוא ~חתה במקום לק~י כמ~ר~ז~ו

 כ~~ר ~ו~פת ~~ הי~ ~~י~ני~~~ול~ו~

 ~~ו~~נ'רו~
 כנ~ל

 א~~
 ~~וד ~שהוא

 ~ירי~~ה ד~י~נואורח~ו
~~וצרכה ~~~~~ ~~

 ולה~~~~ ~תלב~
 ח~ . ~~~נ

~ו~
 ב~ל י~י~ת~ ~~וה כ~ל

 ריבוי ~~מ~כי ~~ונ~ו~
 ~~ י~ו~ ו~~וי~ נבו~~

 ~~~~ה~י~
 ~~וה

 לענ~
 הלב~ה.

 נרך ביו~ר ~מ~~~םלדב~
ו~ז ~~ו~ ל~תלב~

 ~ו~חו~י~~ ~~י ~~ רו~~
שהוא ~~י~ ~י .

 ~ין ~~י ל~ל~~~ צרי~
 לא ~~ל וכיסו'~. ~~~י~~ןלהרבות ~~~~~
~~ 

 ~ב~קו~ ע~יוני~בעול~ו~
 ~קו~תה

 ש~ינו כמטרהוא ~~
 שו~

 ~~ל
 ~ ~~~ו~ו~

 ~~~~ה ו~ולם עולה ~כלכי
 ~לא ש~ותיו~י~ו~י ~~ ש~~

 ה~ירו~
 ו~~ו~ה

 ~~ל א~~~י ~~וד א~ל~~בירו~ ~ו~
 כ~להוא ~~

 לה~לב~ ~צר~
 ו~~ד ~~ד לכל

~צ~~~ה ~~~~~ ~ ג~מיותו ~~י ~גו~ו חו~רול~י
 להלב~~

 ב~י~י~ חילוק לה ~ין אז
לבו~י~

~~~~

~~~~~~ 

 ל~מ~י~~~~
 ~~~~~ ר~י~י בא~~ן

~~~~
 ואד~רה

 קרו~ והו~ ~ פי~~ר~ ~~~~ ~תש~~
רק ~~~~ ~א~~ן

~~~~~ 
 דק

 ~~ר~
 ה~ו~ן

 ~זכ ו~~~~ן ~~~ל~ל ל~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ן ו~~~יר ~~~~י~י ~~ ה~~
 ~~ור~

 ב~
 ~~ני~

ת~ו~י~
 ~א~ד .

~~ 
 ~~~רו

~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~~ה
 ~ו~~י~

 ~~ו~י~ ~די~י~ אין
 וכב~ ' ~~וד~~~

 ~ל ~~דו
~רים כ~ ז~

 יוגד~ ~~~
 כוחו ויתנשא

~~ 
~~

 ~ה~דיק ~~ובה
 הג~ו~

 ~עה ~לא

~ע~
 ל~י יתרץ א~ד ~ל ~~ולם ח~א
~~~ו~

 ~~ ו~~~~
 ~ואים שאנו

 ~ומדים אינם הללו ~בדורות~~צדיקים ~חי~
~ת~דת

 ה~~~
 רזי להם נ~~רו וא~~"כ ~~~~שונים ~צדיקי~ כ~ד ולילה יום

~תור~
 לל~~ד וס~דתיה

 לע~
 ה~ם~ו~~ים

 ~ילם~חת
 הדר~

 לעבודת בה ילכו אשר
ה~י~ת

 לב~
 בהנה~תם יכשלו

 בתורו~
~~~~

 ו~~ושים
 ~תיקו~

 ~ני~ו~גלים ~ לש~~י~ם
 ב~רכי ללכת כהלכה ב~ורה

 בעבודתו~יו~~
 ו~ ~ ית~~~

 די~ו~י~ם
~~ה

 כ~ר~
 ~~ ~ל ע~וק ו~~ל חדה

 ומאין ~~סוד
 נ~~~

 זאת ~ל להם

ו~ם~~
 ה~~רש ~י ~ל וה~~ים

 הה~רש יבזה הללו הא~ונים ~ני~ין שנ~צ~

יתו~~
 הנ~ל ~נינים ה~ני

 ב~~
 טעם

 ~יה אדון~אביו ~ ~בותיו בירו~ת שירש לאדון והואוד~ת
 וא~

 אביו
 ל~~~

 ו~כשיו
~~ל

~ 
 האדון ב~דאי ה~ד~לה בירושה

 לכניו ~וכן ~כל~וךא
~~~ים הדברי~ כ~

 ~ה~דו~
 לגדול~ו ~ית הן

 וה~
 כלי

 והכל לא~ון ~צרי~ין ו~בו~ין~ש~ישו
 . מא~ו~יו בירו~ה ל~ניו ~וכן~וציא

 ב~צ~~~~~י~~ וכ~
 לו בא

 ב~~
 ~ר~ה

 ~~~~ ~~ו~ה
 ~~~בנה שכל

 ה~וכן~דבר ~לכות~ ~ניני צרכי וכל א~ותולהתרבות ~כו~
 ~התרבו~ יכו~ בנק~

 ו~~~ ~~~בהת~~לו~
 ~כל
~ 

 ~~ל
 שלא ~~צ~ו שגדל האדון הוא~ן ל~
 האדנות~זרע ב~

 ר~
 ~כ~תו ~רוב

ובינתו ~שכ~
 ור~

 ~ילו
 וגד~

 ועוצם כחו ברוב
 ו~רחתויג~תו

 עש~
 הכבוד כל לו

 וש~לו בחכ~תו הרבות ה~דינותבכבי~ת ה~

~~
 כסא על ל~בת ~גדולה הג~ת

 לא הזה האדון ובודאי '~~ולתו
 נ~צ~

~צ~
 ו~אין ~הי~ן כי ~יכן דבר ~ום

~' 
 צ~כיו ~ל לו להכין ~~צ~ו ~~וכרח

 ~ל~ והן וח~ריו והיכלותיו גדולתוו~ניני
 ל~דו~ו הצרי~ים ~ניניו צר~~ וכל~~~ישו
 ל~ניו ~וכן ד~ר שום~צא ~~ כי . ובינתו ~~כ~תו הכל ל~שות~וכרח

בי~~~ ש~ל~ כמ~
 ובודאי ץ ~א~ו~יו

 ובינתו חכ~תו ~גודל ~~צ~וש~גדיל הז~ הא~
 ברוב ~ם~ר אין עד ה~ד~נות~כבי~ת
 ו~ילוכחו

 נ~~ אי~
 בתבנית לש~ת לו

ה~~
 וכל~ ולבו~ין ו~~רים והיכלות

 וחד~י' והיכלות ~תבנית ~~יותשמי~ו
 שירש להאדון ~י~ ת~~י~ווכלי ולבו~~
 ~~ כי ץ~א~ו~ו ~ירו~~

 ל~ינו בי~ חילוק י~יה
 וטרחתו יגי~תו ועוצם ו~ינ~ו ~כ~תו~רוב
 הזה הכבוד ~ל לו~~~ה

 ~~עשיו צ~~יו ב~ל שוה~יהיה הגדול~ ל~ג~~
~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~
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~  ל~ד~~
 ~בא

~ 
 ~~ה ~לא בירו~ה

 ו~יעה ו~רחה~נה
 בודאי וע~ל.א~

 ה~ל ענינים כל הכל לעשות~~ח
 ~עת ושכלו ובינתו חכ~תו גודל~~י

 ~וכרח . ~גדולה להגעת ~מדינות~בישת
 ~ודל~י

 ~חכ~~
 ~ב~ה

~עשות הנ"~ והשכ~
 בנין ~ן הגדולה עניני צר~ ~
~~לכות

 והיכלות~
 ~נ~~ צרכי וכל ול~ו~יו~מישו כלי ועשיות וחדריו

 יעשה

 ~ה~
 הרמה ובינתו וחכ~תו ש~תו

 ~בין שביצו הה~רש ויתר ~אתביתר
 ~בודאי . מאבותיו בירו~ה ~נ~ל~אדון
 ~דל ל~י נ~לאה בחכמה הכלי~שה
חכמתו

 ועוצ~
 ~לא מה בינתו

 הגי~
 זה

 לו שבא~אדון
 בירו~~
 האדון והנה .

 כל בע~ו ל~~ות לו א~שר ~יבעצ~ו
 תש~ישו וכלי היכל~תיו הן ענינ~~ר~י
 מהאו~נין אחד ל~ת ומוכרח~בו~יו
 והם הנ~ל הגדולה כל ב~וב~בק~ין
 אשר ו~~ראה כתבניתי~שו

 ~הם ירא~
 ~כ~ו בי~ו ו~ודל חכמתו ברובהאדון
 על תלוים ועיניהם לבם כלו~וד~י

 כת~ניתו ויע~ו האדון להם ~אהאשר ה~רא~
 ושכלו ח~מתו גודל מחמת והנה .וכדמות
 עשיות בענין ול~ו ומוחו לבו על~ולה
 ל~ו~יא נו ~~שר ~י הנ"ל~ד~ריס

~~ 
 ה~ו~~א~

 הדי~ור אל מחשב~ו כ~י

 ~~ברים~שיו~
~ הנ~~  ורו~ חכ~~ 

~נתו
 ~שכ~

 ומוכרח
 לי~

 נייר
 והיכלותיו ה~ת תבנית הניירעל ~י~ ח~~

 ויצייר תש~ישו הכליעשיות וד~
 ~לבוש~

 כ~~
 ושכלו בינ~ו ~ודל חכ~תוגודל

 לה~יא כי . הנ~ל ~ד~ריםעש~ות ~עני~
 בניקל יותר הציור אל~ה~ח~בה הדברי~
 מה~~~בה ולהוציא מחשב~ו ~~י~ייר יכו~
 בטוב הבק~אים והאו~ניןהדיבור א~

 הכל בו~~י ז~ת יעשו הנ"לה~לכות
 להם יראה אשר ו~ה~אה וציורותבניתו כ~

 בגוד~~אד~
 חכמתם

 ושכל~
 ~יש

 הנ~ל מלאכהבענין לה~

~~~~~~
 אשרהקדו~ה התור~ כי מ~יו מובן

 קידם שנהאל~ים קדו~~ ~ית~
 ברי~

 עולם
 כמ~

~נז~
 של~י.~בה בה~~וש

 עולם עד העליון מעולםה~ול~ות כ~ צבר~
 ציור בודאי שהוא ~להזה התחתו~

~ 
 . ~ו~מות

ו~
 ~~יר על שנצ~ייר הציור

 ולה~יג ל~יע יכול לבנה אש גביעל ~חור~ א~
 או~~ת רובא ש~ים בס~דהיא ה~ר~ כי . בה שנ~ר~ו ה~ליונים~ול~ות כ~
 ~ו~ם בכל שלההאותי~ת ונתצר~~

 ככה ב~ירתו ועוצםגדול ל~ ועו~
 עולםכל ש~~ ~צירו~

 בצירו~
 משונה

 מ~
 העולם

 ~ללהתנהג ~ביר~
 ל~י ~ול~

 ~~ו~י~ צ~ו~
~~י~

 התוה~ק ~ן נ~או~~ר~ו ~היר~ כ~י לו להאיר הארתה לו
 לה~~ יכו~



~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~י~~ ~~שיג
 כ~

 ש~~תיו ךרו~י ~~י העולמות
 בפיר~ש כנ~ל העו~מות בכל~קדו~ים
 הבני~ י~ד~ ~ציור ~ן והוא~~~ישי

 א~ל .
 מיכן

 ~מזכ~
 ו~ומרו גופו ו~טהר

 ~אין ועביו~ו~~מיותו
 מס~

 בין המ~דיל
 של לאורו~ו~ו

 נשמ~
 אלקי חלק שהוא

 ~ודו מכסא ה~ובה~מעל
 החומר בה~כתליוצרה הצורה~מדמה יתבר~

~~ר~
 נש~תו של ~ור גודל מחמת אז .
 כבודו מכםא~~צבה

 יתבר~
 ~ל יודע

 משמותיהם מצור~ים שהם עליונם~~ולמות
 כל ~~קדושים

 עול~
 כפי ועולם

 אותיותיו בצירוף ~מאיר ~מו~מ~נהג הצירו~
 האותיות מן הקדו~ים לה~מותיוה~ייכים

 שא~ר ולהיות ץ ~תוה~ק~ל
 כ~

 כשראה
 כל יודע א~י שלו האותיות כל~תורה
 מצור~ים ~הם כ~ו הקדו~ים שמותיו~רו~י
 כל העולמות~כל

 עול~
 כ~י ועולם

 ומן העולמות כל ציור הוא כי ~~ירו~יו
 לידע יכול~יור

 הבנ~
 ~ הציור יודע ממילח הבניןבאמת ~יוד~ מי כי

~~~~
 אין ~ומדין תשובה ~בעלי במקום
 ץ לעמוד יכולין גמוריםצדיקים

~

 ת~וב~ בעלי של ~י~ושו ן
 מעבירות ~שב

~~~
 ויתנ~א ~גדל למה כן ~ם

~~~
 שלא ~מור

 ~ע~
 ץ חטא טעם

 הוא תשובה ~~ל ~ל ~י~~ו~א
~~י ~~

~~ 
 וגו~ו ~מרו

 מג~~יו~

 מכלו~ביותו
 ו~~

 ואין
 המב~י~ ~ם~

 ~ין
 לאור~ו~ו

~~ 
 . נשמתו

 שנתה~
 ~לו

 ץ ליוצרה הצורה ומדמה לצורההחומר

 העליונים העולמות ~ל יודע ממילאואז
 ב~מות מצורפים שהמהכמו

 ~צירוף כ~י ועונם עולם כל התוה~קמן הקדוש~
 רואה כ~~ח~כ ומ~ילא כנ~לשלו

 בה רואהאזי בהתוה~~
~ 

 ~נ~צטר~ו ה~ירופים
 כ~~ל הציור יודע ממי~א הבניןב~מת שיוד~ מי ~ ~ ה~ליונים ה~ו~ותמ~נה

 עו~דין תשובה שבעלי ב~ו~~~~
 ~~בלומר רצ~

 מעול~
 הוא ת~~ה כי ה~ליון

 וחוזר ששב וחוזר ~במ~שון
 ~ע~~י מעול~

 וחומרו גו~ו וט~רת ~יכךשמחמת
 . ממעל אלקי חנק ~וד נשמתואור נתגד~

 כ~שיוד~
 הצירוף כ~י ועולם ה~ולם

 וממי~א . ~תוה~ק ~ן הקדושיםב~מות ש~

 בעו~ות ~ו~ר שב כייוד~
 כל בה ורואה יודע א~ . בתוה~ק~ואה על~ני~

 בכל מצור~ת ~היא כ~ו שמו~וצירו~י
העול~ת

 העליוני~
 שמות של הקדו~ם

 תשובה בעלי של ~ירושו וזה .הקדושים
 וחוזר~ב

 הע~~ מ~ול~
 וזהו .

 גמוריםצדי~ם
 יכול~

 כי ~ ל~מוד
ג~ר צדי~

 ~~ משמ~ו~
 ו~בור גמור

 שאי~
מז~~

 וחו~ו גו~ו ומטהר
 ולילה יו~~~ו ו~ג~ ל~י~ ו~ילה יומם בהת~הת~יד ש~~~ ר~

 כמ~מ~ו~
 ג~ור

~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~י~~~   תמיד שגומר גמור~דיק
 ב~~ור~

 הקדו~ה
בלא

 זיכו~
 ו~~יק ~ ~גו~ו חומרו

 כ~~
 אינו

 ל~~~ודי~ל
 ב~~ו~

 הנ~ל ת~ובה ~הבעל
 הב~ין י~ד~ הנ~ל ~~ו~ה הבעל כי .עו~ד
 ו~מילאהנ~ל

 הציו~ יוד~
 התורה ם~ד

 ה~יור יודע הנ~ל הג~ור והצדיק .כנ~ל
 העולמות ~~ד עצמו ה~נין לאאבל

 הבנין שיודע מי דומה ואינו .העליונים
 שיודע למי באמתבעצמו

 ער~
 הציור

 הנייר עלה~ציור
 א~

 ~בי ~ל שחורה
א~

 וז~ ~ לבינה
 ג~כ תירוץ הוא הדבר

 ~ב~ו~ות הצדיקי~ למה ה~ני העניןעל
 ה~ורה ר~י יודעיםהללו

 כי ו~ודותי~
 המצי~ר הציור י~ד~ ~מילא ב~~~והב~ין ב~מ~ ~יוד~ שמי מ~בן ממילאהיא
 המה ה~לו ~~דורות ~~צדיקי~ הנייר~ל

 הנ~ל ~~ובה ~~עלי~וד

~~~~
 הא~ינו

 ה~מי~
 ש~ים כי וא~ברה

 רצה ה~ליוני~ לה~ולמותכינוי
 האדם שאם~ומר

 מ~כ~
 גו~ו ו~~הר

 ואין~ומ~ו
 ~ם~

 לאור ~ו~ו בין ~מבדיל

 נ~מ~ו~ל
 ש~~~

 ~~רה ~חומר
 לה~~ין יכול ~זי . ל~~רה~צירה ו~ימ~
 ה~ליו~י~~~ולמות ~~

 ~ ~תו~~ק ~ל ה~ותיות מן ~קדו~י~בשמות ~צור~י~ ~היו ~~ו
 על ציר~~יו ~~י ו~ולם ~ולםכל

 ~~~~ו ~ל א~ר ~ודל מחמת כנ~ל.ה~וה~ק
בלא

 מ~~
 ועבי~ת ~ו~ריות מחמת ~~בדיל

 שמ~ילא ל~~ר רצה ואדברה ~ז~וגו~ו
אחר

 כ~
 התורה בומדברת ~~~~ אזי בה~וה~ק כ~רואה

 ב~ירו~
 שמותיו

 כ~~~הק~ו~י~
 ~~מת שיו~~ ש~י

 אבל ~ ~ציור יודע ~מילא~~~מו הבני~
 םוד לה~רץ שומע כשאדם ר~להארץ ותשמ~

 ~~ינו ו~~ביותהגש~יות
 מ~~~

 ומ~הר
 רואכ אי~ו א~י ' כ~ל וח~~רוגו~ו

 ~וד ~י א~רי רק ה~דושםבהתורה
 הלבו~

שנתלבש~
 ~ע~יות ~~י~ו~י התורה בה

ומצות
 עש~

 א~רי כי . תעשה ולא
 כנ~ל אמרתו ~צ~ כמו לבושלשון ה~

 נ~~ו ~יל~~ו ~ ~~~ל ~יורסוד
~ ~ 

~~~~
 ~~בר~ין

 ר~~
 אלול

 שנ~
 ו~תח . נוראים ימים הללו ימים תר~ז

 ו~
~~

 הוא הענין נקראים א~ר ~~ין ~ה
 כ~

 ב~וכו~ ~
 הוא

 י~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~י~~~  ~~מי~י
 ~יו~ וב~

 . לעולם חד~ות
 וכתו~

 ~ד~ מ~ני~~~
 תוציאו

 ~~~בלין ש~קוד~
~~יות

 ~חד~
 ~~ול~ לי~~~ לבא צריכין

 ה~יו~~צ~
 ב~ו~~ו ל~~~ר~ וית~~ל הישינה

מ~מת
 הי~~~ גוד~

 מ~ני וה~~ד
~~ה ~~ור~

 וא~
 ה~יות לק~ל יכולין

 ~~ולם ~ד~ות נ~מותול~ריד ה~~~~
 היר~ה ~~ני ~~ר ויו~~כ ~ר~הנעשה העני~ ו~~

 ~~ור~ מ~ני~~~~ד
 ב~ה

~~ר הי~י~ ~~~~
 ~מ~

 ל~~ ב~~~צ י~ה
 ץ ב~~ר~~ לג~רי ונ~ב~ל ה~שינהה~יות ו~~ת~

~~ו~~
 אחר

~~ 
 ~~ת לקבל

 ה~~~
 ~~ר

~~~
 ה~~י~י הי~ו~ ידי ~ל בסוכות

 דו~ה ש~אל בת~ו~הו
 וי~י~

 . מ~רבת
 שמאל~י'

 ש~ו~
 ~ו~~ ~ירא~ ~נין

 הישינה.~~יו~
 וי~י~

 בחי' ~היא מ~רבת
 ש~~ מ~שי~ין~~~ד

 ~מאלו וזהו . ~ד~ה
 ג~כ וזהו ~ ת~בקינו וימינו לראשי~~ת

 ~י' ~ לי ודודי לדו~י ~ני ~לול~~
 לי דודי א~י ~ בשור~ו ה~יות~~נחבטל
 ~ד~כ ש~ע~מ~~יע

 ~ני~ וז~
 קרבן

 ויורד~ולה
 ש~~קו~~

 ל~~לה החיות ~ולה
 היראה מ~ני ~מציאות בבי~ול~~ור~ו
 ענין י~ יום בכל וגם הש~ע יורד~אח"כ
 ~אחר הי~וזה

 ~~~~ ת~~~
 ~~~יל

 ~ הש~ע~ידת
 קודם להיות צרי~ ול~~

~~ל~
 ~יותו להכלל מ~~נ בב~י' א~ים

 יוכ~ כ~ ~~ ~~~ור~ו
 ירידת לה~ת

~~~~
 ב~רט הוא יום שב~ל ורק

 ח~שה ש~~ ~ממ~יכין ~וא~~~ו ובימ~~
 בכללחד~ות ונ~~~

~~~~
 ולא לראש

עולמות ~~ לזנ~
 נ~~הה~~יון ~ול~ש~ ומה~ו~

 רא~
ה~~~~ן לעולם

צ~~~
 שבכל

 ~~~~~י~ ר~ש בח~ י~ העול~
 ה~~~ו~~יל~

 ~ו~ם ~~י זנב וב~~ ~

ה~ליו~
 ו~ן ~~נו ~מ~ל

 ע~
 רום

 ה~~לו~
. 

 לקבל י~ראל ר~יןו~~~ה
 ~~~ו~ ~~~~

 ~ו~אי~
 ב~צ~ו ב~ה

 שה~
 ה~~~~יע

~~ו~~
 ~י~~י~ רק ~לי~ ~קבל ו~ינו

 ~נו ~~"כ ~לכול~
 לר~ש נ~י~ מב~~י~

 מקבל ש~וא ל~~ב ולאה~~יתי
 ~~נו.~~ל~ן מ~ול~

 ר~
 ~~ור נקבל

~~~ 
 ב~ה

~~ו~
 לכל ראש ~~~ רק בעצ~ו

 ~~ולמו~
. 

 ר~ש מ~~י' ההש~עה לקבל יז~ינוהשי~ת
 ש~~ה~ליון

 א~י~ר ו~~~ה ברכה

~~~
 רק ל~~ול לנו אין

 מ~~~
 . ~ינם

 ~נ~ים ~יו ~קד~ונים בי~יםכי
 העול~ ~ןש~ר~ו

 והיו ה~ה
~השי~~ מקורב~

 ~כר ~יזה לש~ול להם היה
 שהעולם ע~~יו אבל .~בודתם ע~
 . חנם מתנת רק ~אול לנו אין~אד ~ת~ש~

~~
 חנם מתנת שישאל מקודם

לה~יי~ב צר~
 ~האי~

 מתנת לבקשדמל~א ב~י~~~ יקו~ א~~ין
 חנ~

 ~~כ
 ת~בה חלקי ג' ~ ~קוד~ל~~ייש~ ~ר~
~ 

 ץ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ל~ו~ ~~י~י~
 ~עבירות ~~~~~ות

 ~ה~~~בכ ~י~ ץ~~י~~
 ~לה~

 ה~צות ~~ל
 עדיין ~שלימות אינם שלהם ו~~~כ~~~~ט
 שו~~לי

 כ~ל ~~ויה
 וי~

 ~ל ~~תשובה

~~
 ~~יין ש~~ו מה ~כל ~יד~ו הא~~ן

~ינו
 ה~חל~

 בין ה~ילוק ו~הו . ~~י~ת נ~ד
~~ו~~

 ~~שים ל~אר ה~~יק

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~ו~ ~~~י~~~~~
 ~~י~ו ~~י ~~~~~~~ו~~~~ו~~~~~

 ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~~~~~ו~

 הוא ו~ן ~יודע למי ידו~~~~
 ~~ה ~ל ימיםש~ני הא~~

 ה~
 ~ו~ים

 נקראים כן ועל והטוב התענוג ~ולם~ל
 של~ובים בי~י~ ~כמז~ל כ~~~ר וארוכים~ו~ים

 ר~~
 ~ ד~ית אריכתא כ~מא

 מ~או מהיכן וארו~~ ~וב נק~~ים~הם

 ה~קרא ~~~~~~
 ו~רו~ ~ו~

 הוא ~וב .
 . טובים ימים ~א~רוכ~ו

 וארו~
 הוא

 ו~מן עת ~בכל ~יוד~ למי ידו~~י
 אורותיו כל ההוא ~עת נתעורר .~רגל עו~י~ אנחנו ש~חמ~ו רגל~~~יע
כבימים

 הקדמוני~
 הה~א ב~ת ~היה

 באורותיו ה~ן כ~י ~~ורות אז~נתג~ו
הזכים

 ~~ע ו~י . ב~ולמות וה~הירי~
 ~~~ון ~עולם בהירתם ע~צם~ח~ת

~~
 . ~גמתן

 וא~
 ואחד א~ד כל

 ל~י ~~ ~ ~ר~י~ ישר~מ~ני
 ~ה~~ה ו~ו~ו~~ר~

 ה~~ו~ד ~לו~'~ ~~ ~~~ ב~~
 ~~גי~

 והנה ץ
 בר~~ כי~יו~ע ל~ י~ו~

 ~~ולם נב~א
 ~~שיו גם ~ן ~~ו ~ז~היה וכ~~
 ואורחו~יו ו~ורותיו מש~יוככל נת~ו~

 ה~ליוני~ב~ול~ו~
 ה~תון ~ולם ~ד

 שיודע למי ידוע והנהה~ה.
 היה שמקודם המקובליםבם~רי לה~ע~
 ריבוי מ~~ת ומ~ריבן ~ולמות~ונה ~~~

 ~ל~~או~
 ~ד לקבלו ~כלים יכלו

 ~בראו~~~צרי~
 ~~וד

 פרצו~~
. 

 כלנת~ן וא~
 ~~וד הזה התיקון ~ול~

 . ישר~ד~
 נ~~א ~~~ש~~ ~חמ~ והנ~

 למ~רע הם ת~רי וה~~תיו~העול~
 ה~ין ב~וד ו~םב~~ב

 הנ~ירה~וד ל~י~~ ~וצר~
 ~יודעל~י ~~ו~ ב~ני~ ~נ~~ ל~~~
 ב~ ב~ו~ לה~ו~

 י~ר
 ~~ו~

 ~וא ב~ת ו~~ה .~ר~~י~
 ב~~

 ישר אדם ~ל~~י~~
 ~~יידע ד~א רי~א ר~~ין~ני להתל~~ הו~ר~

 וד~תי~
 דארו~~~~~ו~

 ר~שין שני נעשה ה~~רשל האו~ ריבוי ~מ~~ת
~ה~~~ ה~

 היא א~~דע ד~א ורי~א .לק~~ו ~~לי~ ~יכלו ~צימצו~י~ ב~וד
 דאי~ן רי~א ב~ם המ~ונהד~י~ן ברז~
 וה~ר~~

ד~~ו~
 ~~י ~כל ר~~ין ה~רי מלבוש
 כדי ~ור~ ו~ה~~בו~~~~~~~

~~נים ~יכ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ל~לו~כלים
 א~ כנ~~

 כולם לא
~~תם ר~

 זה ומ~מת . ~יודע למי כידו~

~~~~ 
 ~~ו~מות

 עולם ~ד ה~ול~ות ברי~תצקרא ל~~~ ~~ליוני~
~~חת~ן

 הז~
 שלא ~ה .

 יכו~ הי~
 ~~יות~~~

~ 
 ש~י ~תלב~ות קודם

 ~נ~ל~~שין
 דארו~ ב~רצו~

 ה~ל~ושים
 התלב~ות ~~~ת נמצאמ~~~~

 ב~רצו~
דארו~

 ש~~~ת
 ז~

 ~ולם הכלים היו

 ~~ר~לקב~
 קיו~ ל~יות ~ן א~ר

 נקר~~~~~~ל~ו~
 ~~ש

 אר~~
 . ו~וב

 ~ו~ ה~~ ~~~
 ב~~ד

 ~י~ שני וזהו ץ וי~~ ~ובלהיות ~~~~ ה~ ברי~~
 אריכ~א חדא כיו~א ר"ה ~ל~ובי~
 ונתלבשו רא~ין ~ני ~הםדמיא

 ב~ם נקרא ע~כ~~ל בארו~
 ~ובים כימים ץאריכתא כיו~~~ ארו~
~~~ 

 ~וב הוא
 נקרא זה ומח~ית . ~עול~ות קיום~~יות
 מ~~ת ~~יא דינא דר~ה ק~~א~~א
 ~ל ~~ירריבוי

 ריש~
 ד~ת~ק

 ~נ~~~~
 ונ~רב~ דארו~ ב~רצו~ל~~ל~~

 ה~ור

ב~~ו~
 ~ד ~~הירות

 ~נצר~
 ~ל~שה

ונ~תק
 ~~ו~

 למ~ה ונ~תקו מ~קומו

~~ו~
 ~דין

 . הח~ר ריבוי ~ח~~~
 למ~ה נקרא ~תיק נקרא~למ~לה ו~~

 ~~ו~ת~
 ~ברא~ית

 לב~
 ותקע

יע~ב כ~
 ו~י~

 ~~יצה
 ו~דלג~

 מ~קומה

~מ~
' ~ ~  ונ~~ה ~תיק של ~~ור 

~ק~
 ב~וד ~מ~ה

 ~~~ל ובא הבהירות לק~לה~ו~ם י~ ~~ ~ד~
 ~מקום ליצר ה~

~~~~
 ~תהלם

 מ~ קיח~
 יה ב~ר~ב ~נ~ייה קר~~~ ~~יצר

 ~ת~ב~ות~~~ת דה~~
 ~~ר~~ דעתי~ ~~י~~

 ו~ת~~~דאר~~
 הבהירות

 ו~~שהלמ~ה ה~לב~ו~ בע~
 תק~

 ~ורה ת~י~ת
בםו~ ~~~~

 יה קראתי ו~ז ~ המיצר
 תקע באותי~ת ו~האותיות להכ~י~
תיבת שנ~ש~

 בהי~~ תקי~~
 אתוון

 י~~ו י~ה ~אותיות ~מח~תיה ב~~ר~~ ענני ואז העליון ב~ולם~מעלה שהו~
 ש~וא ~תיקאתיבת ויע~~

אות~ות תקי~~ ב~ו~
 כא~תיו~ ד~~

 תקי~~ ול~ןהדין נמת~ וא~ דדין.
 ~ברהם נגד

 המאור ב~וד ~ח~ד~דת ~הו~
 כ~~ב אצלו כי . היוםל~~שלת ~גדו~
 ~ברא~

כד~
 עתיקא הוא ישן ~ל ות~ג~ם ישן~ון ~~~ ז~~ בימי~ בא זקן ו~~ר~ס

א~תיות
 הם אחה~ע אותיות כי ת~יע~

 כנ~ד הת~יעה נמצא~ת~ל~ין.
 אצלו כי וה~בורה ה~ין נ~~תק~מחמתו ~בר~~

 כ~ו ח~ד הוא ויון ~ בי~י~ באכתוב
 (תהליםשכתוב

 מב~

 ~סדו ~' יצוה יומן
 כתוב ול~ן ~ היום כל אל ח~דו~וד
(דניאל

~ 
 ועתי~ ר~י~ ~רםון

 י~מ~ן
 ית~

 וג~~ו~~
 ר~יו כ~ ~

~~~ 
 ~ל~ון

 ו~מינ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הכר~ון ~~וה ~וה
~ 

 עומד השי~ת
 דין~כסא

 ויו~
 . רח~ים כסא ~ל

 תקיעו~ומ~~ת
 נה~~

 הדין
 שכל ל~יל שנ~אר כ~ו~~ים
 הוא ש~מעלה מ~מת נמשכוהדינים
 תקיעותינו ומחמת ץ ~ע ולמטה~~יק

 אותנו~כניסים
 ~ו~יו~

 ~ל י~ה
 שהוא זקן ואברהם בסוד~~א תק~

 יתב יו~ין ע~יקואז ץ כ~~ל~~קא
 מכ~א~~ומד ר~יו~~~ון

~~ 
 ~~ו~

 . ~~~ים כסא
 ו~

 שאנו
 ~ן הכ~וב הת~עות ~דם~~ריס
 יה ~~תיה~צר

 ~~ע אות~ת ~ל~ה או~ו~ ~הכני~
 ~הו~

 סוד
 מ~א שעומד ~כתב מה ~תר~יאר ~ תקיעה בסוד כבר ~נזכר כ~והמ~ר

ד~
 ~ל ויו~ב

 כס~
 היא~~םא ~~ ~מים

~ ~ 
 עולם של ~אלו~ו ~'

~~~
 דין באו~ות עצמו

 חזי תקי~ו~ינו ו~~מת . אדנ~י~~ם ונ~ש~
 מכ~א~~ד

 ד~
 מאדני האלף שנ~רד

~נתכ~ה
 עמ~

 ר~מים כ~א על ו~שב
 עצ~ו~תכ~ה

 באותיו~
 שהם הו~ה

ס~
 הרח~ים

 אהו~ ונ~~~
 ~היא

~~ק~
 ~~~ם ~~א ד~לכא

 ~~ל~
 ץ

~ ~ ~

 ~~~ץ ~ואת ~~~~ין ~את של

 הנ~~ ~~~~~
 ~~ו

 נבר~
 ~מים

והארץ

~~~~
 כםא

 ~לא~כו ~תכ~~ כ~~ הר~מי~
 עו~

 באות~ת
הר~~ם

 הו~
' 

 ה~ ו~רי~
 ~ד

~ח~
 ~ר~ז

 אי~
 ~ק ~חד ב~וד

 ~נשבר ו~בורה הדיןשהוא
~ 

 האדם
 . ~~ד~מת

 הו~ ושב~י~
 ~בר לשון

 . והדינים הגבורות סוד שהיא~בר
 ~~ם יעקב נ~ד הואותרו~ה

 או~~~
 ~תור~

 ש~יתנה התורה בסוד
~~ 

~ק~
 נ~ש ~בעיס סוד

י~~ יר~ יוצ~
 ב~וד ה~~רה ניתנה שלהם

 ~~ל ץ ל~ורה~~ים
 ~~ ~~ ענ~

ל~
 יש י~ב

 ל~
 . בהתורה ~נים

 כט) ~ראשית אצל~ ה~תוב שאמרוזה
 ~~ל האבן את~ל

~ 
 כי ~ב~ר

 כ~ו התורה היא~באר
~עיה ~נאמ~

 נה~
ו~וא ל~ם~ לכו צמא כל הוי
 גי~

 אברהם אצל שכתוב הב~ר

(בר~שי~
 כו~

 ~ל~תים ו~ת~ום
 יצ~ק ואצל אברהם עבדי~~~רו

 כתי~
(ש~

~ 
 את וי~~ור ושב

 ~יסתמום אברהם עבדי ח~רואשר הבארו~
 הבאר ~וד גלה ~א אבל .~ל~~ים

שה~
 התורה

 הש~ לעול~
 ~ ~זה

א~
 נאמר יעקב אצל

נ~~ה זר~ ~~י ~ הבאר ~י ~על~~בן ~~ וי~~
 ה~~

 לז~עו ~~~ס~ה
 ~ה~רה ש ו~ן ~~~ו~ם ב~
 ~ד~

ו~ורו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~מא והי~ר אי~ור סוד יחד~~ורות
אכדט~~

 ~קודם אותיות שהם
 ל~~ש~דוע קו ~קב ~וד . וכ~ר ~~ולוטהור אל~~

~ 
 קודם

~ 
 אות אין

 ו~~~
ה~מוצ~

מם ~אבות בחיר ש~יא חו~ג בן
 מ~ ה~ ~תי~~

 ומחכ~ה . ~ת~ה

 ג~ורה יצחק ח~דאב~~~
 וי~ק~

 חכמה כי . תמצאמאין ~~י בין ה~~~וצ~ הת~~רתסוד ה~כמ~ ~י ו~~סדים הברכות כלנפקית
דאין סוד והוא בו יש ומ~ה ~זההדברים ~רי~~ נמ~~

 ע~ ולכן .~ר~מ~ס הנכלל~ אתייד~ ~ל~ ריש~ שהו~
 ~תורה ע~ק

 דארו~ב~רצו~
 וש~עה אורה ~~~~טת

 שמקבלת ומחמת א~א. שהוא ~כמה~ל וה~בור~ת הדינים כל לב~לי~ולין

 י~ כי למ~ה~נפילי~
 כתוב דאין מרי~א וא~רה~~עה ה~רשים ~ני בה

~קהלת ע~ן כ~ל ע' תורה התו~הסוד ~צל~
~~ 

 זה כי . ~עליה תחיה ה~~מה
 י~ק~ לבי~נ~ש

ידוע הנ~ל התרו~ה ועם ץ
 למ~~

 י"ש ~כלל ~בא דבר ~~ל
 אין מקודם להיות מוכרחו~וי~ה ~י הדינים כל ול~קור ל~בוריכול~ם

 מו~~ח ל~~מיח ש~ור~ון הגר~וןכ~ו בשורשם ~לא נמ~~ין הדיניםאין ואפ~
ו~וא

 ה~ור~
 להיותמקודם הוא ו~רו~ה . כנ~ל לכל

 נרק~
 ועי"ז . ונתב~ל

 ברזל ב~בט תרועם ב) ~~הלים~לשון
 להגי~יכו~

 ~וי~ה לכלל
 וי~~

 . להיות

וז~~
 (ברא~ית

 א~
 המאור ואת

 הק~~
 צורה פושט ה~קובלים ~כתבווכמו

 נקרא אברהם כי . הלילהלממ~לת
ולוב~

 דבר כל ~ל כי . צורה
 היום לממ~לת הגדול~מאור וא~~ ~~

 כנ~~
 נאחזים להיות לדינים אפ~ראי

 כ~ד הק~ן הואוי~קב ש~
 ול~ן ץ ל~~וז במה ל~ם~ין ~ אברה~

 ~נ~רכמו ~ד~
 (ע~~

 ז~

 נא חדל
 ג~ורים רח~ים היאה~כמה יקוםיעקב ~

 ו~שו~י~
 ועם . הוא ~ן~

 המאור~
 ~~עה שמקבלת~~מת ~בתורה

 מאי~
~ 

 ה~"ד על~רומ~ת הלילה ל~מ~לת נתגלה ידה~על ו~כ~
 דק ניקוד אפילו כי . הדקה~ן הדינים כל על ול~לוט למ~וליכולים ד~~ ~יד~ ~ה~

 ~~כוניםוהגבורות ~יות~
 ב~~

 וא~י~ו ~ דאין מרישאומקורה והחםד אברהם סוד ~~וא ה~דולהמאור ~~רש~ ל~ין קרוב ~היא יו~ד ג~כהיא והנה . לילה
 ~נב~

~מ~~
 נבנה ~מ~כמה החכמה מן

 פרצו~
 אליו הנבואה ביאתקודם

 ה~~מ~~ להת~שטות עולם ~למג~מיות אצל ~נאמר גוים המון אב ~וד~בא לצ~ מוכר~
~~ה~
. 

 בחכמ~ ו~~
 ~שם מאיר

 וכ~~~
 וכ~שוגע .

 ממ~
 בע י~שב
~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  וכאין א~ו ~~ואה~י~ת
 וכא~~

 יח~ב
 עצמו את ~רגיש שאינו ההוא~ת

 דברוב~ת לכל~
 הנבוא~

 שלו
 ח~ ול~יכ~

~די~
 ~ . מנביא

 החכם
 נמש~

 חכ~ה ~ן

 דא~~~
 ~מ~נה בבינה היא וה~ואה .
 . אי~א ~רצוף היא ובינה . אורוש~~ת
 מבין לשון הוא~נ~יא

 שיוכל כד~ אין ~דרי~ת ~הוא~כמה ~~דר~~ וצרי~
 ה~~ל.~נבואה לקב~

 בחכ~~ ול~יכ~
 שהוא

 ~ו נכלל אבא~רצוף
 . ח~די~ ~

~~ש~
 ~ן ומדבר . ו~~ס דאין מרזא

וא~~
 . וי~ש הוי~ה לידי לבא יוכל

 בה נכלל אימא ~ר~ףשהיא ובבינ~
~ 

 גבורות
 ~וא בינה כי . ~תערין ד~ין~בינה

 . החכמה נגד ~ות דבר ~הוא ~בין~ון
 כוחו ~~ה כ"ח ~כ~הכי

 דא~
 שמרומז

~~
 ~ותר הדקה מן ד~ה ~ודה יו~ד
 דבר ~לאה ~~א על ~רומזתו~נה

 . חכ~ה ~הוא היו~ד נגד ומ~שותה~ת~~ט
 לא~וז הדיניןויכולין

 ולת~~
 בדבר

 ~הממשי

~~~~~ 
 ~איר אכדט~ם ~השם ~~ו
 הוא ~שםבחכ~ה

 ~בינה ~איר כן כ~ו '~~וטים רח~י~
 ד~ין ש~~ינה והגבורה הדין שהואאלקים ~~

 ~~יקרו הנדר עוקר חכם וזה .~תערין
 ץ ~ינה שערי נון ד~ר נון היאנדר

~ ~

 חכם ~הוא
 ש~מש~

 עו~ר מחכמה

 ש~בינה ~~ב ~~ר ש~אהנדר
 דינ~

~תע~
 ~ד~ין ו~~ר

 שהוא ~עקרו ~א~ח~ת מעי~~ והגבורו~
 . ~בבינהאלקים הש~ ק~~

~ 
 ושם ב~כ~ה החכם

 שקודם ~רחמים ~היא א~ט~~~ם
 ץ אלהיםהשם

 ו~~
 מעקרא שא~~ל

דדינא
 ו~~ ~י~

 השם דהיינו
 אכדט~~

שהו~
 אותו ועם אלקים מקודם ~תיות

 ל~רו~ יכולי~השם
 ~~ם . הדין ול~רר

 ועמו בחכ~ה הוא~~ל
 ~ ~ירכא ולשון . הדיניםולבטל להמתי~ יכ~

 שא~רו
 מ~רר ~~ררו חמץאצל

 ~ו~ וזו~~
 ץ

 ~~~רצוף מזה לנו העולהנ~צא
 התרין יתלבשו~נכלל ארו~

 ר~~
 דאין

 ~ום להיות שיוכל כדי אורםלהתעבות ודעתי~
 א~~כ הנ~ל ה~רצוף נעשה ץהעול~ות
 אבא כי . או~א ~רצו~יןשני

 ~כ~ה היא אבא ~ דאין~רי~א נ~ש~
 . דאין ~רזא ת~צא~א~ן והחכ~~

הבינה שהו~ ואי~
 נ~ש~

 דאין ~~ישא
ל~עלה כ~~~ דעת~

 של~ו~
 תקע אות~ת ~יא עתיק

 הת~לות בעת הדיניןשנ~קע
 כנ~ל תקע ב~ודל~טה בארו~

 על ~ר~ז קשיא דינאר~ה ~ יו~ ולכן ~
 ~ל ש~ר~ז ר~יא דינא ב'ויום ~תי~
 אתיידעדלא ר~

 דא~ ר~
 הנ~לת

 ונת~ש~
בארו~

 הם ול~ן ץ
 על ר~ה ~י~ ~

ראשון ~~
 ~נ~~

 די וז~ו . כנ~ל
 ~צו~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~בר~  
 ~~רו

 ~~~ ו~~
 ~הו .

 א~~רא~~
 את~~ה אל~ם בצלם

 ~י ץ ~ר~~דם.
 ~וכ~

 ~יום להיות
~עולמוח.

~ 
 ~לא מ~ם

 בח~ ה~
 הי~~~צו~ין

 ~ ומחריבן ~ול~ת בונה ~~יד
 ~נמ~קים~א~כ

 ~~צו~~ ~~
 ~וד

 העולם ~ם בסוד כ~ל י~ראדם
 יו~ד ~~ה ~~ללין אנו~לכן

 מלכ~~

~~ד
 זכר~~

 ~~ד
 ~~ה דצלה למ~ד כנגדלמ~ד ~~ ~~ ~ו~~

 ~גדל ~וא והל~ד ~האד~
 כנגד האות~ת מ~ל למעלה~הוא ב~ ה~ור~

~~ 
דארו~

 ~נכלל
 ו~לב~

 בו
ה~ל ר~~ ~~

~~~ 
 ~~ד ובכל .

 ועם~פירות י~ ו~~
 הארו~

 ל~~ד~מנין ~~~ ~א בעצ~ו
 ~ ~~~ ארו~ ~רצו~

~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 זר~~ת ץ

 ~נ~אם האבות הםע~~ם
 .~ו~ות

~ ~ 
 ~~רנס ~אדם

 ידיו ~עשם ידי~ל ע~~
~~ 

 כל
 ה~בו~ בזכו~~~~רנ~ין העול~ו~

 ~~ראים ע~כ
~ו~~ת

 בעצ~ה שעו~ה נ~~ה י~ א~

צינור
 ~י~ ~~ ~ול~ ש~~

א~
 ~~ ~שי~ מ~פ~ת הוא אדרבא

 ~ו~זרו~
 גדול ו~ו ~

 ~ינוכפיו ה~~
 לזכ~ צרי~

 ץ אבות

~ירא י~ ל~
 הצדיק ~זה מ~ני ~מ~

~~בה
~ 

~~~~~~
~~~~ 

 ~מר~ ~~~~~
 בכל

 ~וכות ימי ~

ב~~~~י~
 אברהה

 וב~מ~ע ~~~~ יוס~ וכ~
 במי ~ומרי~

 שביר~
. 

 ד~ ו~ אבר~~ אבותי~~~י~~

 ואיןושלמה
 מזכיר~

 . יו~ף ~ת

 הו~יו~~
 ~~יע ~~

 למ~~ ~~ילו לכל ~~יעה~א ו~~
 וגו~ המשביר הוא~וסף

 ל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~י~ 
 ~רים ע~ מ~י~ן ~~ו~ת ~י~~~

 קיום להם גם שיהיה ~כדי~מות

~~~
 כמ~מר ה~ולם

 ~י~
 יו~ם ~ו

~~'
. 

 ~~ור~ ע~~
 את להז~ר

 להש~יע ~דתו~י יום~
 לכ~

 בשמ~ע א~נם ~נ~ל.
א~ר

 הקב~~
 וכו' א~ד יום ל~ני עצרו

 ~~ירו~ ו~~~אני
 הש~יני ביום ~~~וב

 לבלנעצור ~י~ ש~הש~~ה ~~ו לכם תהיהעצרת
 יולי~

 ל~ום
 ~~הבה י~~~ ~ל~ ~קו~

 ותהי~
 רק

 ~כ~
. 

 ע~~

מהצור~
 נגד ~~וא שלמה את להזכיר

 מקבל שאי~ג~ן
 הרכב~ שו~

 וכמא~ר
~דד ~

~ 
 בכדי דלתי"ן

 הש~~ שיל~
 ~ אמןלכנס~י ר~

~~~~ 

 אל רגלי ו~~יב~ דר~~~~~~~
(תהלים עדו~י~

~~ 
 ב~ורות .

 ידי על ~נשמות ~יקון להיות ~ה~~לו
 הללו שבד~רות שהנשמות ~~מת כיתו~ת
 עצמם לקרב ~~וצים רגלים ~~י'הם
 ~עצמו ב~וח אינו תו"ת ידי~ל

 . ~ו ~~יות~ליו ונו~~
 וג~

 ~ה להצ~יק
 גשמיות ע~י ~א תו"ת ידי עללה~לותם
 עניני דרכי ~~בתי ו~הו ~ עוה~ז~~ניני
 . גשמיים דברים ושאר ושתיה אכילה~ו~ז
 אל רגלי מבתי' הנש~ות א~יב~י~ז

~ותי~
 כי

 צ~י~
 בענ~י ל~םוק ~צדיק

 הנ~מות להעלות כדי ובתאוו~ו~~ז
 ק~נים שהם הללו~בדורות

 מח~
 ור~וקים

 לב~ב~~
 שהי~

 וצרך ~י~~. ~י'
~~ 

~ד~
 והבלי תאוותיו ~כל ~יהי~ ~אות

 ~~ חשבתי ב~~~עול~
'~ 

 אמן י~ראל ביתלב י~~ ה~~ת . לה~לותו ב~יקל להצדיקגם וע~
 ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~~

'~ 
 ~ ~~~ו~~~

~~~
 מי~ראל א~ד כל

 ~~ו ~~ת דיבורישעם לה~י~ ~י~
 זאת בהדרגה אינו ~הוא אע~פ .~ולמות ~ו~

 להאמי~צרי~
 ~וא ש~אמת

~ 
. 

בא~ת וכשי~~
 ~האמ~

 היא
 רחוק הואכמה וי~ יד~ ~ ~
 ~ ~ז~

 ~יה
 לבו ו~יהי' ~בקר~ו נשב~ ~

 נ~ב~
 ב~ו

 יוכלזה ~~
~~ 

 זאת ~דריגה

~~~~~
 כלבים ב~יר

 ~ כיבמדרש א~ מ~~
 ~ו

 מ~~ע~אימות ~דעי~
 ~משפ~

 ה ~הם
 מ~ר~בים היו ~א~לנו

 ~ או~




