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 "ור ש"נתר1
ש בהם ישראל רבינו והמרא הקדהם של דבריקדשי כלורלם  ספרי שהם יומף ביזה הובאו איטרזלה"ה
ע יעקב מו"ה הקדהם ההנוד הנתל הנאט הרב דייה תלמירו שלקודש
ק תולדות ומפר ימף פורת בן מפר דדה פה"חני דק"ק אב"ד זלדף'היוסף
 ,יד,ה ב'לטש מ,דן'י של קד'נ'1 דנר' כ.. את אפנא מק'ק כ-ן~ה
 ק יעקב מהה' דגאון הרב של הדרהמים קיצור וגם הנ"ל המפריםפתוף
 במפר הבאתי במקוממייא הנחתי הדררטים אריכות הטאר זלהייהיוסף

 ק איטר ילה"ה בעש"ם מוהר"י של קדשו לדברי השייף אלא הזההקדוש

 ספר'ק ער' לקנה.ה(:נבו;ס

 : אבוה מסכת על אבות מנן וספר עירובעממכת
* ש%שש44415"ש

 ששש481*5*שאשא

 מקדס כמס"ג למל"ס גחהד גו" כיש מחלס כעתנדפס

בסלאורמא
"מםעפ(
5
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 ראשמ בהדפסה עריהמ נהנו אשר קרישי מרבנןהמכמה
 :הרחקס עווס 0"0 וטמט סמעה 5ור וטמי5 מ,ט כן מוס "וס קד )מוס סחוו0ס ח,ס 6ח )סגיף יד'ו 6ס 6סרןוישא

 ו4מל ר,יו5ס ר,כינס גז51ח ת"ת יל;ל 61ח סמכהס ככוד עוטר 6ח כסל16ת1 יפיס 0ח סמטויס סס ס0ריס5הרחוח

 50 קדו0 כססלי 6סל ')ס"ס הבעש"ט סקדו0 לכיגו סלג 0) קד0ו זכלי וסס 0כל 6תי' סטחן ססהי וסכניק סה'לכין"י
 י0ל6ן גמ0זו 0)6 6ף וסגס וכק:יס ס0ריס ומ60ר עסיס פופ6י זק"ק 6כ"ן סכסן יוסף יעקכ תול' סגהון רלכח)ת'דו
 עטרס גסך ה,ך טונ 0ס כהר סמכר )סוסים שר6) כר 5כ) 0מ4)ס כתזכיר כ6תי 6עפ"כ כו' ג:ו) נימיג 6רור ע55עטר
 כסו ג'ה כמוסר"ר טסכי6 סרגגי 50 סךסום כ)01 גץוס 61מ"כ סדפוס ככעס )סדכיס ריהדכי:יס יוסיכו 10.מ ונם0מס
 05ל1 ניס' רטוח כ)חי כמוסו יע0ו )6 כמ0כומ!1 0סורע סיפוסין כן )סימו כמ"מ נדהי ג;ירס הקק0י והוקס 6פט6מק"ק
 סלי יי כ4 עי גרכס )ו ייק י' ו% סנמ0 56 יכיס 061ל עקיט ע5 כליך סגהם יכיס 'מכרים יכרי מ: וסעונרסג"ג
 מסל6110רסק. נדטה אבוזתם )4פריסל גיק 1)ע"ע מקארלין ,מיכ:ה 'ע"6גק' 4מק6 תו0"ק מענדיל כ:נהםסק'

 .4ש,ימ48לי"4

 זלהיץ מהבעשםצוואה
 ולישת מעט הן רב הן טמר שישי יום בכל וללמוד תמה עבודה י"ת בעבודתו תמים להיותי%

 % בו מצוה מעעד4 טש שדם -הם,א-"(הניח %ות והנהנות טובות במדות הןלרחמך4הא"עלה
 מצוה שומר וז"ם בעי לבא רהמנא כי כבחמורה קלמ ממצות ותזהיר תאיר הנשמה ר"לכזהר

9*זן ד,יום: כל אל חמד ומי'עה * ןיאן יבן

 רגו" רי" דן .יסנו נים ,ש ה;יה .י מ'4מג,,1י(
 הוע'ט: רי,ק דן

 ים41ישמ %מ%"יכ""ויה"י"'א"
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 ד לארץ טלווה בעהףט "טראל ר הקדהט ריב שכתב דאנרתן
ת נ ש  ע4הת השבעת עעותי תלז-
 נפ4אים דברים וראיתי לך כידועהמטמה

 ןל עמדי נרום דגה עד ראיתי שלא סהכמראה
 בלתי לשם בעלותי ולמדתי ראיתי ואשרדעתי
 בחזירתי אך פא"פ אפי' ולדבר למפראפשוי
 והמתים החיים נשטת כמה וראיתי דוזחתוןלףע

 וסספי שיעור בלי * ידועים וש~וינם ליהידועים
 העמוד דרך סעול'לעולם לע14ת ושובברשצא
 י4אה ימטר ונדו4ה רבה ביטמהה דק ליודעיהירוע
 תם משמוע הנשמי היאזן וכבד לספרדפה
 להם:עונותשהם ונפתל בחשובה הזרו רביםרששם
 יפלא געיני עגם נחל הנון עת שהיהבאשר
 אתה שגם בתשובה נתל'גלו וכסה שכמהמאד
 ג"כ ועלו רבה שמחה לכ בימהם והי אותםה*גת
 בי ודויצו ממני ביוטו כי"הד וכולם המלכעליות
 חננך תורתך כבוד מעלת להם ביאמרם בושעד
 האלא מקגינים ולדעת להשיג יתירה בבינהד'

השכ
 4עזר ינו ת'ג4הול4הית

 לעלות [אמרתן

 כי לינו4מו~נ ו4צלות *לד %סכנה
 'שנ:ננה' 'וי סוי'נה איו1-:יתיייז'ן'ךעימף';ה

 ושם רועים שבעה עם ונם וה"צדיקיםהתנאים
 "אע, : '"ה ,,. יה,י",י ') י,1 גיי1.:גן:שן:, לשמחה יודע ואיני מאד עד גד1לה שמההר*אטזי

2איני נ:2-
 יודעת

 את הטאלתי היורטדוה(ה עד
 שיהפרסם נג:וז תדע בזאת חהע(יב מר אתיאימת

נשויגפפט סעשות המה גםויכלו אצתך שלמדתימה
 סגולות דברי שלשה גמ בהיותי שלכדתיסמה

 ולפרש ללסוד בנקל ורם הקדושים שמותוש4ע(ה

 ינושותי למדרעה לבוטמלי
 ולא אמ כסו וישעו וילמדו לקלות יכוליםדנעה(

 בעה יליזו ואל דרכך ה' לנכח בעזרךיהיה מודיעףוהשם אני אךזאת * זה על אניועומד ומושביג כלל הורשיתי ולא אותך ללמרעבורך ובוטתי זאת ~לות ורי ימי כל רעצתנתנה
 שפתיך וסהרא ודיבור דיבור וכל ו'*טודךתפלתר
 זה עם "ה וטזיחדים ומתקשרים ועייםוא,,ות ונשמות עףלסות יש ואות אות ככל כי לייהדתכרן
 ונעשה האותיות ו~תייהד" מקקשריםואה"כ
 הזכלול באלהות אמיתי יווד ומהיהדיםהובה
 ומתייחדי' סדנ"ל ובחיג' בחינה בכל עסה'נשמתך

 הזענוג שסחה ונעעחק ועווים נאחד העולנצתכל
 וכלה חתן ביטמרוז בהבינך שיעור לאיןנדל

 ביאוז העליונה בכדגלה וכ"ש ונשמותבקמנות
 חוצליה תפנה אשר ובכל בעורך יהיה ה'ובווראי

 : עוד ויחכם לחבם תןותשכיל

 זלהיה מהבע,מט הטיךהכינת

 כמקאות סע14ת ו' בנמרא הנז' סוד יכווןקודם
 נצח יוה הסד יהו כזה סוד יועפ

 והסים יפיר והי ה"ת ויה הוד היו גבר'הוי
 גים' ב"ן מ"ה ס"ג דע"כ יודין ט' הםשבסקוה
 ערצא הראשון שהוא ע'ב משם נטשכין וכויםמים
 ננד סאה מ' הם לכן מים בהי' והוא ע'ב גי'הסד
 *אדי' כמנין קנ"א גי' מקיה גם דע"ב יודיןד

 קיבל בית שהוא הבינה בסוד שהו' ההיןבמילוי
 לנ"א ע"יעם הוא הגוה בנין והנה קס"גלקס'א
 מהרה לו ואין הרס כלי הוא והגט( האריז'לכם"ש
 בקרבו לבו לשבור צריה לס:ץה כפיסתושקואם ההענע מהרתן זהו שבירתן הרס כלי כיבסקו'
 ומעתה פשעיו לעזוב שמש מ' עול עליוומקבל
 ישראל כמ"ש בו וז"ת לרצזפאר העד"תשיוכל בכדי גבורה ויראת הסד באהבת 4עבודטוכן
 ועי'ז קדרטתו על א"ע וימסור אףזפאר בךאשר
 את שישוב בהש'י בבטחונו החמא נצחינוצח
 ים סמצולת שניצול לו הור להורות וצריךנדחו
 עי"ז ואז עו4ם יסוד צדיק בכלל נכלל הואואז

 סלכות אדני שם כי בהסקוה בהיותו יכויןועוד * וער לעו4ם ש"ש א4 מלכותו כבוד ויוכריתנדל
 ועצם ה:ץל סוד ז"א הוא הויי ושם הדבור סודהוא
 נגד המ:~ה של הגג ובסקךה המהע(בה סודאהי

שם
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 מצ שםכתר
 אוו:יות ד' נגד המקות של רוחווע והד' אהישם
 הם שמווע וג' אדני שם ננד המקוה וקרקעהוי'
גי'

 יב""
 ויכוין קדושה ברכה יהוד סוד הוא

 וקדושה מהרה מהשי"ת לבקששנכנס
 יפול שבע 'הנ"ל כוונות ע"י ואז ולדבורוולקולו למחשבתי

 אחורנית מקלות שבע ירד אם אף וקםצד*ק
 הופר %א אשר חדש ברית ויכרות הש"יירפעהו
 אותיות הרוהניות קומה נשמתו על יאירואז
 סוד הוא שבמאה וא' ס"ל אדם גי' סאהמקיה
 וי"ל שבמאה קבין לע24ה הואו מרומז יודכוה במילוי י' הוי' דשם ראשונה י' שהואחכמה
 דע"ב מילוי ושויש כנ"ל שבמקוה מעלותלששה
 הפנם להקן בריה ני' ו"פ'ק"ב ק"ב גי' מ"הסע
 רומז יו"י' מילוי של וד" קדש הבריתשל
 לוג גי' אלפין במילוי יהו כי' לוגיןלד'
 פסוק ויאמר יתברך השם לעבודת יזכהועי"ז
 בעת מושיעו ה' ישראל מקוה הכוונה עםזה
 מושיע ה' מי הוא ישראל מקוה ר"ת ויכויןצרה
 שהוא כנ"ל ה"ה יו"ד ה'ה אל'ף שבהשםדיניום מתערין שממנה הע~כינה שה"6 ים ר'תהוא
 המים ע"י ה"ידה בסוד נמתקים ושם מקוהגי'

 ב'ן מ"ה ס"ג דע"ב יודין מ דהיינושבמץוה
 דע:כ יודין ד' וע"י מים כמנין צ' ני'שעולש
 אולא שם ה"ם הובורות נילוי כי סאה מ'שהם
 1,גבורות כ4 שורש שהם הה"נ שמתגלייםר"ל

 אסנם אדני סוד תהאה בשבינו,ומהגלים
 שנס' מי שה"ס לשרשם הנכורור:כשמהעלהם

 נם נרמז חדשה ה%ידה במוד שם ונמתקימבינה
 ראשו כששוהה יבוין לכן ד אל שמספר'הנ"ל
 בעןילוב אל"ד אהי' בשם יכוין למבול המיםלתוך
 שמות הד' אלו ויצייר יבוין ועור אאהלידהכזה

 אהיה הוי' אדני אלר כזה המקוה כהוךבהיותו
 אלף שהוא לכ"ע רומז אלד משם הא'ויכוין
 שמאל ש חח'נ ימין קוין לג' רומז ול' פלאאותיות
 של קדשו מדברי באוה אווע העתקהיע"כ אדני סזד למל' יומזות ד' דה"י אמצעי קובנ"ה

 כי ' ס סמרו וחורחי עצו *פי ס64י מו,ימהנעש"ם : זלה"ההבעש"ם
 סנעתר 3' לידע רס'א מי4זר ו*וט 4צץר וכנמ פ%י% מירי' גדע ס)6 כוניס נ' יס 6יעס גדע ס)6סידיעס

 וגיעה  סילך תררי געל וכוס י%'  רצןלך %ס לירט  סרו4סייס מלסר"ר לזס ה  3ין וסי4כרס לירט  סן'א סידע עדויורס

 6מל האגי סק)ך )ידע יוכ) )6 61ח"כ רא)ך וסיכ)יתחערי
 גדע 1)6 סמ)ך )מורי כ% גכגס )6 סכ%ך )'דע סל6מחהר
 מ"מ פ""6 מ4דע עזכו 16הי סל') סוגיס כסג' ודה'  יו3ן  וזסחיד
 כ מס6 מדרשט ' עס )0קי0ג 5ר7 ממד כ)מהבעשים ומרי טנורסי 5תר וסיויטי ספקירי  ת:וך  טזבו הוין 'והי0

 3יוו ל6לסקיימ'  זסיזן הכירו ס) מדריג'החוכס
 )6 ו)כך  זו כנהי'  16ה1 סרפו כרכ3"י סטפ רק ץ33פע? סי סל% פר'ל  3ירס כלס0 ולח כרס3"י עסו סי3סח"ס

 נידסע)סס
 כסכי5 גיין סש)ס כן והמר נ"ק ע6 סס"ס ג"כמהב;ש"מ

 5וור  סכסח 5גול הה, פכין כי כו' נגיחמגה
  מכס יופ? פסר ו?ך3ר 3יי  פ,יל,  3ס3יל וו"ס ספפלוס3יל
 יססגק 6ס )כגו  ס5וס הרחכ"ן כסס סכעס"ל ט' ח)יההריכוו

 עכהן  )כ6ן 4דד דרכיס כי כסיס )טסוהו סד דבר  כהיזס)ך
 16 )עסותו ק 61ס )הו הס מ5וס סי6 חס סכק )ך סיסחו

 רהיס )מ5ה, "טן יומגו 0גהס )רדט סיס ה:דכר מיגו)מגהצ
 ,ה יכר מעסק לפלק סל קורס י4י5?  סז ע"כ סחסול)סה'ל
 'ח סס' 6ו 1)כחן )כ6ן )5דד סר6ס 61מ"כ כטדה תו ע5"ךסג6ת
 סייכלם  מכמ יקס? ספר ?ר3ר  וז"פ )כטה וח)ך סהיוה'ור'טך
  כו סיפ מכס לולר סססק  לזכוע יו  לעפוסו סיךיורמיס
 חוי ותקרכון סגחחכס וס מד:ר תס)קו לכהג6קכס
 וס,טקיו יז וסו,ס כניס  סוס כ)י סחיס )סס סיס"וסטוגס

 יק"ל יסייי  ס'ך סייס ליססן
 סי3ס  סוס  לך  ססין  ל33ו ס% ככיו ט'" כי'מהבעט"מ

 רכר כמי' סיעס מפ3וטוס ב' כוכל סחיגי3:ורס

ולוז3י
 ייי? ס% 3טילם גברי ד3ר כוס ל ה"לפין  כו'

 סיו,ס 3מעס  4זיזס 4:טוח )י גקגה וה:הירס מיכלכלול
 י לככו סיו סטיו4ן

 ינ"ס "כו ית"ס 6סי 6ק ס' יכקו י")מהבעש"מ
 0דיכולים כ) 4ע)ות קכ) 0דור והסכי

 כרוחי ?גטמי לקסר רורו ו~קי  סלוססיגוליס
 סרי רגיי כקן

 מטסס לקפר כי' ו%ופ יקפ ל3 הלס ססיח מי . כי'3רפי
 סיי% עליוי' פ5ון פל 4הור5 סס%ס  מיוס סגס' סטוסס?,5ון
 3יקר יי?י כר3 וי0י ט"ס 4ירו:טסהצ(  3לויףו קוסיויסר פ' מיו? טל סי4מרי'  וי:ו יית5ו0 סל וכווגסס,הפ3ס
 המרך כמס סחמר פקו ל~ "סון ג' 0טג'ן וט' 6תדיס

 מיתת' ריפ% לי ס4 פסן כמדר'עי"ז ט'כה"ס 56)ך וס)חגיתתמרע
 0ופייז ל?היוס כרי  כיס  לסיסמט וס6י ממיתיס  סמיסע*
 רפסו עיס יכול  ס-ברון 5יק  %לס ס5מגמ הוולז 3ס"סוזיו

 סס" היס יק' ?ז3ש ק,( טהוס%סגיי
 מיממ0 6יק

 ,פסו גק' סי?יו לכטלס  ייקרס ?פסס  וז"כ 6פק גק'ךקר%
ככ"יל
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ו מוב שםכתר
 ס0קכ"ס רחסד ייי הסד גכו' ככסף 0' ררגיס 3נ'כ3יכו)
 ות0)30 והוסק טסף והו כ0ה)' סגרון נהסדו)ש%עו
 וס יסק)ק ו6ח"כ ר6פון גד)ומ נ? ווס יה ועכודהונהורהו
 0ר.נרח 5ד כ) מ"מ ומוסק כוהף פ6'נו עס סקטטח 'ריעק'
 סיק' נססר סכהומס הומעת פ0ס כסטר עגמו )דכקלרת-
 קכ)תי כ6ער כמ;)ס וכין כ)שךו ס0ורס כ6יגיות כי!סטר
 ר.כעפ'"משל'

 "ה'ע פימזוי עד כו' סגו)כ פיפ וס ,)ס"ס
 ככ"וס פנק' והפ)ס כתורס סמוהע פכ6ו עש כו05תטפ

 . 0מ) נ' ותגססו6
 ט' הש)ם )כמ6 ס:פוט נר5וגו כסע)0 החיים 'גץנבכ('

 נקו-0 הרמזס מ6דס )ו: חוכיהחורה"
 נע)יד סקכ) ועכסיו מידס )6 וכתמ)ס מ6ין יפסמידפ
 טסר "דם כ:כ) סיפ ו") ומוכעס"ט ל6ץ יפ דכרדגתמדס
 נק' כמור0 סנההזס דכר ר.-41ד4 סס ו6ל6 6כ6 כיטשלומ
 תכימ 4'ן קימכסט סדכר כפיהחיפ מסד גק' וכחחג'6ף6
 ס5ה5וס סוד נטיס כה4 לריך ותח"כ כגודע הסד כרי'פט"
 ט' ס6ה5:מ קו ע'י וסכ) חחרים ככגי )6ה% להפוםמיוכ)
 ו0עהידן מכקוק כה דתכ'מ נק"ם כ""ס ר.6מגס גריך61ה"כ
 סהכ' חרי 0ס 0יייס וכח" יהי? כ6מוגש תדיק 6חמע)

 'סוד גק' סקידס כהס )ו פיפ ?טעגונ וחה"כ וסוד גנחקפוס
 כי וכה"ה ה' :סו6 סדי3ור צ"י וגהנ)0 0תיעטנ הכרפסו6
 כהורס עמק ע"י ע)ינוה לול"ומ נולח 0קל'ס ס"קודס
 עו)יות גכף16 נננ)ס כמויס 3ע:קו וחה"כ סהיריןגר,ין

 היווימ ה)? :נ' כ?"6 י:ר6 עס"ז טו)הי: %ר סי נק:כי - 0גג)ין6)ו
 ד'קיס : ר:גי כיו"ד נכי" ועס"3 גסכרח: וה6רןסס"'ס

 כעס,ליכסו )ו פ-.יהו סכעפ"ט הליי סהטהי וי:מן מ1עטןפנ1
 הכר6ל 0רכ? 6נסים ע-1 סיו ורט טוכ 0דטק עןחהה
 סנסהרו עד עוד ג-תען סכיייי כג"ן 6והו פ?כמסוי6ח"כ הועגין סיו :ייס כן החק 6והו ססעממ כך'החר
 ע) סי-הך הזס ס) רוהו סיינו ררהכק 66ם'ן ורוק רוגרמעס
 ק' פיהיר ר") הר יסי ס' וי6"י הו סמורס 0'6 ר.-ייגגי
 כהטח יוה כ0:כק 0)עס כח,וח ויי סשרס 6ור ע"יעיניו
 כיהור וט' 'שני ע) "קוס הן 0ן הינוק ג'נמהבשיגלש'כן עיגיו )סהיי סלו כריגל -יייט כהוך 'ול6 ס' 6נ' 6ו ו)כ6ן)כהן

 רהקוס )גסוע ילטרך ע)6 סי "מגנס )ך ע)יס סוככ"תס 6סר 0הרן ההתיו ח"י כי קיסי דח41ןס"ם

 י " נפת' כוש 6חה "ף ן%*עי:'ים
 כך וסיחת ותיקוק מי כוכר סיכמסכ"5

 יץ כ%ר כקי~5 ו-"לס כהור0 ס;-כור הי5 ר,ר"ץרכשג
 6' מגוס סעושס כ) מסגס כו': לויד סו6 6ו ותיעמגנקממס

 יריתיעת 5-,חפיר י"מת פ%ך סט%ס דעיקר שמטיכץ
 )ע)ות סהוקיוק סיוכ)ו כף ס6ות'ם % ע4מוממהדרעוה

 כדנריו )כוי, ר6וי עוד פ6)מו )עפוה ע4עס ר,ידך'גסעד
 0נעסס סכגהי ר-1חנעמ 61) 0:כירוח )ע5ס וכטחןוכסשח
 'ימוד כהכ)ית ין'תהד מ"ס ח6יר ס-תגפ; ע5הומ 6))כוס
 פ6וריות וה:)ס כרירס כלו:קו )קקכוגן סחדס גל'ך6"כ

 סרהשניות כף,וסם לר.יסך ו)רץ 0גוף כהו כ)ים ?ם והכלס0מורס
 סנכמס ט? ס6ייקי 6קדהש פסות י"ס הולוכתוכו
 )0חס'ך פגרז וכ)' נפ"' פכ,ה י.יטת כהעס? וככיטק)גוף
 ההת רגוס ?עופס כ) ו.,פ ה"ס וקחדיה סיוחניתכו

 0ק)יגות כגנד פסם ר)"כומ )": רכה"כ )ו רסיכיןיייק6
 ייעעט כי 6ממ חסר ר,ס וסייכומ סקדו:ס מטן הפס)כרר
 )דכק סגריך גדו) ח' כ)) עוד ש 6ף*ם ו?כן סרס0כירוד
 "5 ויסמיג מחסכט )קסר ור.-%ס כקור? ככגיהי4 דסיעע,תו
 הטן הש עוס? ד")"כ עוס0 סו6 6סר וסייגו0 00ורססורס
 גו כקס") וק 0ריכ"ס "הורי קכ)סי וכחפר כנטיעוקוכירוד
 תרכצס פשכע רס סוח ו?מורי 0כינ? יעג: סיחסיס-0
 כ%קיס נ"קורס גסחחי 1י%חד אקפר 1;6פי כ11 כק"ה41עס

 ונע)"יס סחונ"ס ד:ליס י'סס יסיגסשר?
 גדיק ס) רוחו :?: סוגיו ש גיק;)) סגייךכ[הכעש'ט

 . חחיליי כ)0 כסם וסג:חר רוהו4הם ויינהי נסרפו נתתק רקכ)ס וע"י כו'כגלגול
 )מ)' סת"מ )סכיח קכיוגס ו:כינקיה קל" יהוד )כסמ'ש

 תחקונס ררדישס דסיינו חחיד ס-)' טם 'ס סקככיק:,ר
 כ""פ סע1)-יק כ( הק יקיס הידיינה סזהה רדי_ויעע:
 כ) וסז:ור כו)ס תה ההיס וחקס וגק-ר ג_:י :ייי: ?'כד3י
 מטס עיסס וכסקדס יטלהוח ס) חת "חי? ק"יד סוח0קכ"?
 0ייי)"יח כהיך ח כ0 ס)ו נדינור דס"מ כהיכוה החכ"ר0ק:"0
 להכ"ר פ?קכ"ס ד0ייגו 0קליס ה) היי)כה סקדס יי:י,והו
 טקל"י. פי0כהר ופכינת": ק:"ק יהוד ווס 0דיכיי עלסעס

 פסיהכיגכוק
 נהי

 כג) ס'כירו ד0ייגו ד)כוהו ויהג)ס יעעף,ק
 סר)טמ ורדת )סקל,: גזו) העמנ ווקו 3עו)הוה הג-כסוה
 0ו6 וחז ו")כוהו גדעהו הכיייס סהגו דסיינו ונידינו "5דיגוסי6
 סעם פ"חממ עס כ)ח ח)ך 6ין כי ר)כוהו כינדמגפ):

 )סין'" וש ר,ה)כוהנמגלס
 מ,ס נדול העגונ

 יס ע"י ט' )י סרה3ת נזו כי סקויכ 1:וגס3:הבעש"ם
 פיתע 4 סרחכמ חסו )0ס"י יוהר מהקרכמג?ין

 שוך העג' "א "לע ססכינ? גטד רו0כ% כסכימ: הסרפו0
 . דמסרמיק8 ק)וחי העון גדיקיי6 כ'קנל'ו

 סמשס כז ש גיי 0הי3ם % 163 הןפתו 6יס פגים*ג.*ני3(
 "דיקש דץ נתע" ג' ר?ייס וכר כה4 ה' ;שסככל

 )תדט"ר מדוידמ0סכיס
מסגעפ"ט
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 מוכ שםכתר
 3' ה)ת ימתחיתו:) ליד סל6 ע"0 0תלר כדוד כח!ע1 גטוהחח תקש" לש ח"סקי**ך 6כוה כף:' ד,י' כו' לורר, פ) נתכ;גי5 זימנמהבעש"ט

 ס,ריר ע6כש ה' סיק מהג'*1 ה)ויד ילי כף כ)כדזכרי:
 0)"1 %ק כלכד דכרי: כ' ק6תר מחי וקט0 כטד כוגהוג
 הגון חרכ )-ד דכפהזס 4:1 כגדון )סיות 0ד'ן מן )63דע

 ה'גו 15' מרפי וכס)ומז כגודע 656 ורכס :רס וק,ס-ור0
 מס 1)ו"ה חתגו ס)תד כ"1 כססוטו ג:חר ח), ורכהפר0
 ס'0 %ה ר:ן זיו0 כ)כז זכרים כ' מחהי10פ) פ)הךזוז
 והכ"0 מחגו ס)חד כיו )כד דכריס כ' גכ6ר רק ורכסכר0
 0קורס ז6ז גדיקי: פגי0ם זה5גו חהטיו ה,ף'ז רטקר16
 חקורן וכזה ככוד כו )ג0ונ ס5רן עחכ"1 ורכסכר0
 כי%'6 כף עור 5זיקיס ט)ם מ0יו הור0 פ) כ6כסר6סעההו
 וכחו ג"ון סעדי' רכ סכיהר כמו 0קור0 כ) 0דכטעע)כ;ע:רת
 כו' חהח כייכ0 י.חורה כ) גכל כך  3י'זכרות הוירס כ)סיכ))
 חס 0ההדו'מסח"כ מןעו)ס מרפו חמגו פ)1"ד הרכ גפמח 6םוכ"ו
 ג'ע למגו מנך) מיט ה)ין ר.);)תון גס 0ע'רון מעע'געמהו
 כו' כ)כד דכריס כמ ה)6 מ"מיחוס) )מד פ)6 גסרד4וו"טדכר'ס

 ס6דס כר",ה עטקר כי גהון סעד4 רכ כפסנמהנעש"ט
 וכוס ס)1 3-0עיוה רעוח מדוח )פכרנ:ה"ו

 )טון עו)ס פגה, ע)יון כלו)ס ט3יעך הל(ר6 מדרינהינע)0
 סטכעי ד0ייגו ומ"ו)דחך מהר5ך לך )ך וז"פ וה:הרסע)ס
 ,ק' חכד כי הכיך ומכיה כג") הות0 )סכר ורחס עמופג1)זח
 פירה0 ו0כווגס 0יוח;כ0 עעס כיג0 0וח 6כיך וכית 6כההכמס
 ת0 )כרר פיךע 6טך -כית ול'פ הישח היה:טת)חקן
 ה) הזכס וי"ז )ר.ע)וקן כיהוור 5מך ח כ חן ר,יהסטחטגכ)ו

 . כעו)ס טכעך סהוד'ע הרחך מסר 0ע)'וגה0חר(
 ססו6 )כט גגעי ס6דס יודע כ6פרכמהבעש"ט

 זעח 6 סיפ 6חר 0קעגוח כסוד 0גכפחו)י
 3מוד כפ617 ממה"כ רכ61ח1 ח0ו ו0 0דעח %י חחחיק 6ז(0

 הע' כ610 יודע ק"יגו 6סהיר 0סתר והגכי ע"כ כת"פר4:סתר
 ה6גופס )חכהו רכ061 )ו 6ין 6זכרוהגי
 0ש)שח * ט))ת פ0סכיגס מ6הר ,עמהבעשיט

 והימוד ורטים טומס סגכיחים ה)1ד%5יז
 קו"ר ההז נטס6 0ככי: % ט))ח 1"? שכע0 0"60טתי
 כס6 ה" 0רע כי %פ כחחה הכ) 0ימוד והי6 ר.:כים כ':0ם
 0רכעיס מעס0 פרו"ס ע"י "ו כו' הקרינ ו:רעס כחו)ר,ילוכ
 וכיעט הרע %י וחעגוג הג06 לו 1יפ נדתק פ0,ח 0ג6ה 6יס

 "ע כוע)י כ) יחסרךו קפס כפעעס רק ע)י0 נ"כ )רע יפסע4'ו
 גסתס סנינ1ן "-ר וכן וכו' ס%ע גו'ד כס, וע6 רע4. מחפכ0וכן
 נכטן הקי)ין ,יך ולומס )עעטס נעפי0 ייז ~6תגק

 ט מקי)ק ס0ן סה)ך כטד פ) וח5עער ש)ס פ) מ)טסתוך

 . חס: ט6יגו העגוג 6 קוהח'כ
 כגפמם חל ועי ק:רט "ל ה' ויהייר יונןובזה

 מ56עוח 0"ט מ6רלך ,ך )ך כעסר כ-"פ:כרהס פגקכ"
 מימרם 6כ? ומכית )יגירס מכרי06 0ייגו --עדהך)כריה0
 פס סחר6ס "רחך 6סר ור.טוג0 הרהך הסר 0הרן ס7יה)עפיס
 . וחוכיה: 4'ח ככנודו חקלין חיך ה:סיס עולם הגסיתעסי
 חה-טה6 מסירי כהס רה0 כהרן רעכוי0י

 כח'"
 ז0ייגו כוו0ר

 ע5 4לר סין0 "גרימ0 הכרס וירד עכך י"ח ככטדוסחק')'ן
 חכרם יע) עי"ו מחגס 0עסי0 עו)ם כו כחקעק 4'הככודו
 מן 160ר יחלע יכ כי 0ס"י כ:בודח יוחל ,גנ )סקחת,רף
 סגנגס עש קונ0"ר הו6 1)וט תקי ת0ס כחקז סהיגו :)0הטך
 וגכנין כסח וגעט0 סס" כעכודה יוהר -ח:גג סרעסע"י
 ס510י" כ" וכ,0כ ככסף כ"קגס מהד ככד והכר0ס 3-'ןסף16
נודע

 ול) ריע0קמס.ו) מנות עגין " , נסף:": ש'
 כחכ6ם טן 3הור0 כין פיז פו0 0זכרים)סלכש

 כוד סכעפגט מתוכי סיג)תי המנל וו'ל ר.י,טח נעסקטן
 ח"ס וחפ)0 חורס עסק ככ) ;5רר ו0התקס והכד)ס0כגע0
 1'דכר 'מ5 6ן 0ק)יכר, וןרח סח) עד )הסוח :לריך מ")ה"פ
 רכו כסס מורי סמ6ר 0הס)ס סוד פסו6 כסרפן סדגין)מחק
 תמס3ה( ממחפכחו )0כר'ד ל'ך עכן מי"ת  י%זי גולו5כך
 עקי סק)יכוח מספכיגה 1)פרופ )0כדי) גורס ועי"ו,רוח
 וו0 וסכן)0 כ'כריחס מל ד ח' כרהיס כ' סוכ) -)חיכח
 מ) 61רו'כ 0*יפוח )הכליח פנריך מ") ה"פ וו"פ תוסגמטך
 0לכ הם ור,יותקס הכך)0 סה61 וח:)0 תורס כעכקזיטל
 פטרח עז הס פ0וח יל )ס'מ( כ6)ס "וחעח 0ס )")הךדוחה
 6ז כי ת:י0ו יכקפ חורס 6ז הח'5עיס קכגי )יוהר הק)'פסומ)
 )ך )ך יוכן ומ0 1רכס וכררי 0טומע כ)כגכגס

 מיי פ3יחר וראוהק0 0כז)0 סכגעס 0ג") כהיגוח מג'סיחרהק מ6רי
 גסונ( גחמך והק)יכהת 0חומר ועכיט' הר5ע' ת!ד כיז)0"ה
 פ0וח 1מש)דהך )0כגערי מ6ר5ךזיכו6 ל )ך 0והירו )כךסרומ
 סר6לר כת"ס ככן 0"כ כמ וק 0ק)יכוה פורפ עע"וחרמ
 )0סריפ 0כז)0 גרו עכך 3כגין הנג6י כמ כי '5'ר0כס'

 כמרן 6י_ץ"סיי'0 ומכיח י.מ41ד1 0"כ פהלד 0ק)יכ10)סכזי)
 סל 6ף הוון ט0 "נרר.ם עד הכז'ע כהין הרמ וי"חכיו',(
 3פולפ סדין שחיק הסז 3חי' 61כרס וגכ"ום זע פהו6הקוט
 1") מורי כ:ס כמ"6 כ""פ 0הי6 ו0ד'ן כגטר0 ס'פר.ה:ז
 ס6לן כמיגח תסיג 6ו י,מחקה ו5חר כפרסו סד'ן )יוהוק6'ך

 : ו0כן 6ר6ך6סר
 פסהן י.6דם כפשכל ס4 ")0יט 0' סוה 6הסכמהננעשיימ

 ר,ו6ל מר,מס להוק 0ו6 16 6ת0 תו6ר ה'טכמ
 ס61 חו6ל מ0פס ורחוק גסתל סהו6 כקסוכל מס6"כ גמתלט6
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ר שב שםנתר
 : 6)סימ ס' ט6ר ס וטכה קמנ ט,16
 יצככ ס6ם כ4 ו3כס לך ס*ך 6' כי*רמבילבףמ

 ריעק העטךק ס)'כתו ע) ר5טוף וטסם)ס*כס
 סווע מסך גו:6 פכו10

 ה;ל"
 )יהס )ענז טהו:נ י'

 . ורעכיי ה)ייסיו גוס4 )כטף וערהס 3ינס סיח זס הכח יט6 טי"
 רדרינה עמו ס"שיס כ4 סו6) 6)סן כ' רס קי0)ר*גרזה

 ר"וק? ו:%ס כגצ)ס ענוס דסיינו ו:)נכו יוכ! ו3זס )יר6סכ", ויע י"רע"ס כהו יטל0י ק)ס6 יהףס יר6ס וע4ץמס
 יר? סיוי מס  לזילס פ קיס ר6ו וכווהו מס ר6וכ4תר
  סבייר ט,- "וזו  יולת יע(ס"ר טטי"1 טכת סע  וזלדסנ4:
 נן בזמס?  מטליי: גיי? :י: כיר  ייורי לוי  סייןר,ונן
 כדי  סטוכ  ס:וס? סהעון כן סהני ר6ו  ר,ובן וטי כקליכ?יפ

 יסוד6 כדי רטחס )קנס' ;יההכר )וי סש)ס ככ) סףע1ס":":
 י 016ו ר30הו סזדו גן'כ4
  פל כם ע6 סצץ ה) סיש הכח י":וקמהבעע:"ט

 מדכר0 ר6ו? יקנס 3יהר גס סקרןרג'נת
 )קונס כעסרם "6ס כרקו סוגס דרס 6ק ע"פ כסוק 6הדעס
 הדכרח ר6וס יוכן ווס ר.ממד עם ג" ו6חד כע"יס ה6קכריץ
 דכורו ר"ה עס, כע0ק 0עו0ק גסוי; גס כי כ4 כטוק ייעס

 . יה:דים ע'" "הוע:
 כ) 6תר  רני) חון יי,  ל:ול:  כ": מהורניהבע*למ'ט

 וכוסו6 עכדת )ענ סחי6 הן דגכיקרס
 )טוכס וו בס 6חר דנהוס דחענית וכ:"ם עקיכ6 דר'הע0ס
 נ:רטן  סדעע 4יתן  3יפור  4?ינו'  ז? מן )כון סינר )סכקויס
 קסד נכרס סדת נעקק  1% ממד היוס סדין נכורכ פ""5תשיי
 ד.כ)  ונ5כ?,ס

 כסיר: י.הסד ר5ה 11 גס חיס נקו: יק-  קס,-
 יודל  כתימ חד: נגי נמוזס חס-1'כ הסן ה'ד ונגכר.סדין
 )יכ טיי6 חן דעכןן כ) 4חר רנל ":": ה"ף  י?ירפורן
 ייס 6הר דהנקות כס": יודע כחינו ג: הסהם הןעביה
 ככית 6טר  דכזי: י:יה?  הן חורס ס5 סכטויס כעת':)ק'ס
  וככר %וי  קיו? וס4ז סיגר? כקר יי:ר ?ז:',ם דה")ה)"ד
 ר5ה, וסהיוה כי סכ5ס"ט וכ4  יסודס 1כו  סוה?  פלגב:ילי
 6כ')ס עק ו)כך )0רסו )כיכ חת)סכ דכר סכ) )כי1ט1כ
 וטכודק זטר? ר)יזד ?חדם ההכט) רתן =ס6 ועמקו0קיס
 יוהר )דכיקו0 )כוכ ורקחוקה "י*ה)סנומ' סנ0הס נהס  תוס'
 כטד  י:ודו  1? קורס 0) ככ:%ס כ:ף'ם הלל') בזסע)ין

 ופוכיסכן י415וכהיוה
 יע15 סקיות ע) סנהיות רל נע0 ה' כעס רס)ב:נולרש

 יכ": ולעמ סכ) ססעת ד.עו5) 6"י 1נסוף כ4 מס)'ס מ,הזנף )י כ'ס ה)ך המ ססוע) ""ר )ך סי )סי0 עךרי
 סיתע 0ה)ס וגכ"6 )ף)ך סיט5ו סי' תפנט טחו כסיל,מל

 מכ*ז יגלי טל  ייי מל:י"י  ט6הל רצסן וףצ6 ט')כוכיי
 ;כן יסתול רק טלמ נמ טלי?ס יסתט ס)ח  נווסיס3ירן

  מוי: כפ:  ו? תט) ודר ע%5) עכור )י.רס))ההן
 סהיף14 3' חייצו יכי"ע הדם יכגס )ש% י;'ם"ממהי

 וכ;ם ו"ף.כס 'ר6ס יידות שסס כווסרכ"
 כענודת ל"6 "ד רתח כ' ח)ו גיסיס 0י6סריכז

 . 4אסטרח
 י.הזמ מ סלייוד קודס ד4-יהוזח ת(ה6 .,ה יח"םמהכי

 דכדיחיתח ו")ס6הכההה וע" וגד)ות קט:וק גכצד וסקדס וטוכר5וח
"51, 

 ו)יכרו: ))הוד )נד)וח הקטנוק
 לע י.תדס 5ער ":קקין כסז כדהי הרי כסני וו"ס י"0ם

  טני תת רקח  ח"ס ו)סע)והו )קרט יוכ)ו 161  וכדזיסימ)הח
 ס:גים )סע)ה 'ט) )ס"פ ס5הוק עק כ' כנו עחק ו06 עיצנגריו

 . עמו נ"כ גערוחס)
 יעו יהעו י ט6 )%ס הכ6 חיגית 'ר6ס מכמהבע'ם"ם

 סמרית )'ר% הו? ס6ד: סי0עוררכפוטס
 היר"? ו:ט? כו'  ל:וררי 4א המוו  פ1ס ה%ס ידכוכמסר
 כהעת כ' כף הינ'0 ר'יה?  תכטר בססל?  סי?בלות?נמ
 ס)ס ו:ויט סע%הות וככ) סנברה'ם ככ) מהכסע סוחס'ו6?
 קטמת יר6ס ג0 ח%נס 4'ק סטלח ירק0 כנעוי0 'רההס6
 ורצ6 ס;ניף"ז ו:יר6ס 6) "ומו )עורר כדי סו6 סהדם ע)ר,כ6
 "ו?  סיזירינו הס"ים והכק: ו:וה) כסוטס ""ינו יד 0'קסד
 ססו6 ל הת )ירחס כ"ח העהך סה) וף מס וו'ש ?'  יר,זתל
 ית סטרח ו6סכק סקסד וס סקד0 'דע 6ם ויגס כגיתיסיל6ס
 כג""הש יר6ס ה) )גולרו כדי הנונתז 'רחס )ו 0;)ה כח")קוע)'ו
 גתילס כהף,כס ק5ונס סי-הס סנע'4) תסכס חירהס נ5סס16
 ה'יה? ):טור כד' כוס כתגקו הם הך ה5ומ0 "'רהס נ:טיוהו

 יייסי רלסי  =טס פט וךן מקר וכוק כ)ו: מימ )חה,ומת
 : הף הת *רהס )כית בנק) סו6 ק"ק הירהה כיס"

 ב4 ויר"ב א"ר ויברטה ש"ס ביאור3:הבבע2:"ט
 א"ל אהזו משרגין שמע שמ;האומר

 בין לא אי איבא מי שמיא כלפי הברותא א1לכו' דעה" 41:וין לא מ;יקךא ד4מא לאביי פפיאר'
 עד דנפחי במרופי:א לי מהינין מעיקר'דגתיה
 במקומה הקושי דאבתי והקע~ק . רער*יהרמבוין
 תזטהיא גיכוין לא בדגיקרא דלמא מ'ם;ומדת

 זירא ר' נקם למה ע"ק ולבוין י"שבאלצא*ת
 פמק ולא פעמים ר שם; שמע ה*אומרדוקא
 קכלוו ענת הוא מה וביאר כיו:רא או בירםאהל
  מודילב האד" כי וה*גנין שמים כלבותעול

 וכ4 טיניה פנזי אתר לית י'ה מבדונ בי"תעמין
 וכל י"ת מציאותו בו יש אדם שלהמחשבות

מהיטבה
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 טוב *טםכתר
 יעלה וכאשר שלימה קומה היאמחשבה

 איזה יתפלה עסכו בעת ארה ג4במהשבהו
 להקנה האדם אל באה היא וזרה ר;המהיטבה

 עול קבלת זה אין בזה מאמין אינו ואםו'ה,4והה
 י"ת במצטאותו חץ מקצר בי עלימה שכיםמ4כות
 ב' אמר למה וקש' 2(מע שמע האוכר יובןובזה
 דהיינו דעתיה איכוין לא מ;יקרא כי וג"לפעמים
 הוא נ"כ ששם ידע אם אכנם ז מ איזה 4,שהיה
 שסע נ"פ לוכי צריך היה 4א הג"ימציאוה
 במרזכצעא ל" מהינין הש"ם ישון צהוהוזהו
 היא יגוצמה המחשנה כי הגוונהד23הי
 לתקנו כדי במרזפתא כמו האדם אתמבה

 כאלו שמע לומ' ב' פ?ם חוד הוא וימהו4ה;להו
 ונמצא הש"י מציאוה :ם היה 4א א בנעם וה

 מ4כות ובקבלת,ול י'ת במציאותו מקגיהוא
 יש יפעמים אמנם איהו משתקין א ו4בשמים
 במה לומר נפנך ואם 4דהוהה נבריךטהשבה
 אמ"ז שבא בשעה אם האדם יהבונןויה;4ייעה 4קרבה ואיזה לדחוהר _השבה איזהאדע
 אז ו4העלותה יתקגה בכה במהשבהו עיהמיד
 במחשבתו יעלה לא ואם ולהעלוהה יקרבהיראה
 האדם את לבמ4 באה בסתמא אז לה~נהבמה

 לדהות רשות אז מהשברו 'ו4ביב4מתפ4הו
 ואם כו' השכם להורגה הכא בי ההיאהמהשבה

 כוונה בלא ובתפלה בק"ש תיבות כמה(ומר
 במחשבה יהרהר רק שנית פעם יאמרם4א

 : זלה*ההבעיש"מ ממורי כ"ז כוונה כלא שאמר התיבותובכוונה
 אז שמך לדכר רניל שהיה מימהב;ש"מ

 4עשות גם שקר 4דבר שלאהשובתו
 עכ'א יקבל לא "ם מעכ, גם ריבית לוקהי כמועלום
 ואנהגו אמת ותורתו אמת משה קרחב4ועי

 :בדאים
 דירמיה טוב ועשה מרע כור כי'מבעימ"ט

 וכיוצא לבור שהושלך מה נענשהנביא
 הנבואה כש'טמע ישראל על התפ4ל ש4א4פי
 על מורה שמו הטעיה משא"ב ישראל ע44רעה
 נבואה או הלום להפך יבול והאדם וכו'ישועה
 להפוך יבול טת כהלום שרואה כמו למובהמרעה
 המחשבה בכח המעעוה "שר פי'עשה בכחך לעיטות ידך תמן.א אשר ב4מנעשיימ מוב: ועש' מרע סור וז"ש צוהר מצירה יגםלעיטהע

 שהיה מט"ט חנוך מעלת שזהו ככחך לעשותוז"ש
 מרע"ה מעלרג וזהו תפירה כל ע4 קכה"ומייהד
 כה רנליו יעקב וישא כו' "מדי עמוד פהואתה
 דז"א: קשומ סמכי עם ומקשרה מהעיורדה רגליהי אשר המלכות רגלי מעלה האמונהע"י

 כו' להלל הי' תלמידים כ' ש"ס ביאלמהבעש"ט

% ט נם ףזה לערובין עוזיאלבן
 מחיטנתו לפי ור~גנין שלחנו עי זבוב נראהשלא
 העומדים ממנו למעלה עולמות יש כך אדםשל
 הם כך ורוחני ביךזשה מחשכתו אםעליו

 בטומאה מהשבהו ואם הימנו ש4מעלההעולמות
 כך והעולמות המחשבה וכפי העולמית הםכך

 טמאים או טהויים עוכווע בנשמי לפניועוברים
 עוברימ מהורים או ממאים ב"ח מיני שאיוה"ה
 טמאים ב' טהורים א' בחינות ג' בזה וישלפניו
 שאין השכל עולם יש מזה ולסעלה כו' ממוצעג'

 כוי נשרף הפורה כל וז"ש כו' משיגו דברשום
 שהוא וירעה שלחנו על זבוב נראה שלאוזהו

 : כו' קדוש ומחשבתו קדושאיש
 ההורה אותיות ע"י הוא ית' בו ' הדביקותענין

והתפ~
 לפנימיות ופנימיותו מחשבתו שידבק

 מנשיקות ישקגי במוד האותיות שבתוררההנית
 בין תשבבון אם כמ,ם ברוחא רוהרא דכיקותפיהו

 שאינו דביקות דעא ברעבה וכשמאריךשפתיים
 : היבת מאוהו ליפרדרוצה
 א' אות הוא האוהיות כ4שורש כי האותיות כ4 נכללו אות בכלמהב;ש"ם

 כי נתפשטו ואח"כ הא"ס לאחדות מךובוההו
 ד' הוא ת' אות עו כו' אלפין ב' הוא ב'אות

 לור2(ן טיהת כ4 כקרב רוצדיק וע!יב:יל
 אין שים וביאור ובדוד בה'שכפרו י ישישרנלםהנע'ט"מא':ם:רעהק

 מלכות שעבוד אלא המשיח *מות עה"1בין
 בלא יומ מ' עליו שעכרו מי ביט"ס דאמרוכלצד
 ךיו והק פהותה ממביג :יזל י4םולו
 לכפרת נחשכ זה ס"ד וכי עון בלא יסוריןאין

 מא מוסלס4 שילו פרטיתבהשגחה
של
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ה מוב שםכתר
 דבר או קמן דבי הן י"ת ממנו הוא האדםשל
 והוא שמיא דמל' דינא אדני בדין הוא הכ4גדול
 ה' ופהד חרדה ומלא נתהרם ומיד הטאולמיבת
 ומדבק והוזר מאמין עיהוא מיאהר לו סוהליןמיד

 דינר ליקח ידו המושים ום לכך י"ת בומהשבתו
 הטאו לסיבת שהוא אהר כסף דינר בידו ועלהזהכ

 כי דוד נק' זו ובהי' עון לכפרוע נחשבומהחרם
 בדה:נהה ש דל:פ4ות תכלית שחא י?ש

 שהכל זה מאמין וכשאינו י"ת ממנופרמית
 ועוצם כוהי אומר רק "ת ממנו פרמיותבהשנהה

 דוד ובבהי' בהש"י כופר נקרא זה לי 4מטהידי
 מכוסה הוא מ' רק א'ד מ' בדין כופר כיהנ"ל

 עמני ומסהיר המנסה הקליפה אלומשהגבד
 המשיח בימות ולעתיר אדם מבני י'תהשנחהו
 אז היאר'ן כן יעביר הטובאה רוה אתא'טר
 יובן ובזה כו' פרטות בפרטי י'ת השנחתויתנלה
 בית ובמלכות בהקב"ה שכפרו עד ישראל ניו4א
 מלכיות שעבוד המעיה לימות עה'ז שבין וזהודוד
 א4הות בענין משינ שאדם מה שכל והבןבלבד
 : להשיג א"" מזה למעלה אבל מל' בהרהוא
 על ההר לבסות הקב"ה הוצרך למה התום'זהכךטו

 ופי' ונשמע נ'ג'נה מעצמן אמיו האישראל
 כניגית הר יעראל עי הקב"ה נפה לכךהבע"שם
 מ"מ דף ועבודת בתורה הושק שאינו שגסללטד
 וידמה כרהו ע4 י"שה רק ליבט4 הורין בןאינו

 : ב'ג"כ לעשות אותו עכופיןכמו
 דוטה בא"י הדר כ4 ש"ם ביאורמהבעש"ט

 בה"ל הדר 1כ4 אלוה לו שישכמי
 אהדדי הדיוקים והעטו א4וה לז שאין כמידומה
 בלעם 4ת4מידי א'א תלמידי בין מה משנהע4 שביאי שה .ג"פ זה וביאר כו' בארעא יביבאוגם

 א"א מת4מידי שהווו מי כך והינ כו'הדשע
 תכ4ה תורהאו ביטו4 לז נזדמן א' ופעםבא, דר נקרא היום בל דו ובעבודת בהורהומתמיד
 אלוה יו שאין כמי לו דונשה בה'ל דרשאז

 לעשות ידך שתמצא מה כל : כו'ובהיפוך
 אל עשיה אנשי 4הע4ות פה עשהבנהך

 : יד"ו יו"ר שנק'המחשבה
 וי)ייל דהיינו נמיון לידי ביא כבר אםמבעש"ט

 ויוכל נסיון לידי בא אעו שובונפיק
 לירד שלא אהת יסדרינה מצב על עומדלהיות

 מתירין ואלו אוסרין שאלו אע"פ : זולתולהעלות כדי ~רד יצטרך שלא אחיה כי אמות לאוז"ש
 אלרים שנקע בבינה לנוגלה אבי דז"א נרקהיינו
 אלדים דברי השלו אלו וז"ש אהד אהדות הכלהיים
 וא"כ טצוי ית' כבודו שמ שאדם ' ובמקהםמיניה פנוי אתר ית מבה"כ הש"י הא להבין וישהיים
 מהיכ4 שילכו מלאכים ע"י התפייה שיקובלל"4
 לאדם לו שיראה כדי זה ע'טה דהקב"ה ו4"ל4היכי
 ככלש מאד להיעקרב וישתדל רהוקשהוא

 שה" שופר האהגת קודם שאמר משל ז"להבע'נ"ם
 חומהע עינים כאהיי" ועשה נדול חכם אהדמ4ך

 השערים דרך אצלו שי~ו וצוה ושערים,ומגדלים
 ושער עוער בכ4 לפזר וצוהוהמנדלים
 ולקח א' שער עד שה,ך ויש הם4ךאוצרות
 מאד התאמין ידידו שבנו עד כו' ויש וחזרממון
 שום שאין ראה אז הנ,לך אביו א4 דווקץשילך
 אחיזת היה הכל כי אביו לבץ בינו מפסיקמחיצה
 בכמה מסהעער דהקכ"ה מובן והנמליעינים
 וכל מכה'כ שהק"י ובידוע ומהיצותלבושין
 המיאכים כל וכן י"ת ממנו הכל ומחשבהתנהגה

 מ'ג"במותו כביכול ונעשה נברא הכ4וההיכלות
 שום ואין וביה מיניה דלבושי' קובובא כהדין תי

 זאת בידיעה י'ת ובינו האדמ בין מבדיימחיצה

 ראיה לקשר יה נפ רנ'ג4 ו4א הרמביןביטס
 מבואר כו' ברוהני הנשמי והילוךושמיעה

 דקדושות נצוצות כרורי ענין היאריז"4בכוונת
 ומחריבן עו4מות בונה הקל"ה שהיה בעתשנפלו
 הי לצומה מדומם ולבררם להע4וה האדםוצריך
 זזהו הקייפה שבתוך דקדוש הניצוין לבררמדבר
 וכוונת ומצות בתורה ישראל איש עבודתתכ14ת
 כ4 כי ונודע כמקומו אחד כל כמבואראכי4ה
 קומה בו יש לו' וצומה דומט שבתוךניצוין
 גידימונשהוא ושס"ר איברים רמ'ת מןש14מה
 שאינו האסורין בבית הוא והטמח הדומםבתוך
 ע4 רגשו כ"א ולדבר ורנייו ידי' 4פשוט,בול
 4הע4ות חהש-חן בטוי שי4יל ומי וקיבוירעיו
 כם"ש טזה נדו. שבוים כדיו, 4ך וטין4הירו, מוציאו הוא מדבר להי כץגומת אכדושהניצויז

 בבית המ4ך ב; הוא אם ובכרט " זהב')'נ'ט
 מבית והוציאו בהעןעד4ותו א' אדם ובאהאסורין
 ומכופל בפול ששכרו לחירות מעבדותהאסורין

אמנם
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 מוב שםכתר
 קין אשר יגליין ומשפם נרין הוא זה כלאמנם
 ואימתי האסורין בביה יהיה מתי עד יחשרשם
 : 4הדות היציאה יהיה מי וע'י חמני 4גאתיזבה

 ישבה לשבה רוצה אדם אם ז'לההמהבעשים
 יננה 4~נוה חצה ואם הקב"האת

 משא"כ ומכובר באחרות מורה שהמטכתא"ע
 : מהאהדות שנפרד ומגנההמבזה
 תורה 4מד או נדו4ה מצוה העושהמהבעש"מ

 ב4בו יבניס יא בבוונה והתפ44הרבה
 מלכות נ"א זאת עשה שהוא התכאיוהשום
 אם מ:א"ב זאח גשהה היא אדני מן אנישגק'

 , ה"ו גורם אז זה ;שה בעצמו שהוא 4ו:רמתשאר
 באת מא*ן וז"ט אן ונשאר אני מן י'שמסתלק
 י יהע בהו;קרבוה באת .אין אי; הושבכשאתה
 הו4ך נק' זה העישה שהיא במהכארמשא"כ
 וזהו אן ומטאר י' מ0ת4ק ואז * מהשומרוהק
 במ~ום כי מ מבעש : והבן ה4ך אתהו4אן
 מבעלצ 1 כו* הוא שם במחשבה חושבשארם
 אם כה נ וה ההרגל פ" עדותיך א4 רג"יואשיבה
 והאבלתיה אז ז עהי ש4 ההרגי רגל*ך טבר; מהשיב
 ו'נההרג4 רג4ץ את יעקב וישא וכן יעקבנה4ה

 : 4רוחניות מגשמיוהשיצא
 ב4 מייהדים שהיו כדהי הרי הנהו 4 זטנ;ים"מ

 נע,טה דעי"ז ברוהני הגשמי מעשה ויהברידטר ורקיע ארעא דנשקי : וכו' הה4ה מבדהתושהיה ע"י כ"א יייהדו אפשר הי 4א בעצביתשהית מי זו4ת ברוהני יקשרו המנמיעניני
 בבתתא ואנההיה 4ם4האי שק4י : קב"הויהוד

עשכתורה
 בועבודהב

 וגעש"ב יח"ש ותפלה
 ב*ום ג"פ עמו שידבר מם4ך א' שביקשמש4
 שיחי ישפוך ה' ו4פני יעמוף כג ";ני תפ4הוז"ש

 : וכו' העושר גם לו ניתןואז
 הרחבת בצר מהבעש"ם מצרים בארין יעקבויהי

 דמטרוניהא שלוחי אינין צדיקיא כי4י
 נודע וזה השבינה קל האמיין ע44ההפל4
 ע"י ר"ל מצרים בארין יעקב ויה* פ וזמהסרוגך

 :שי,ן;;4,1יטךנ:,י~ץ'ן:ן)
 הניטכח ות"א כו' איש כזה הנמצאמהבעש"ם : ליהרחבתי .;~

 אין כמההו הנמצא ונבקשנו נל אטכרין
 ווקמס נבע מי לחקיר כי וגו' כמוך וחכםנבון
 אותו שיהקיר והלם ננון יותר זה שיהיהצריך
 שיחקור כיוסף והכם נבון יוהר נמצא לאוזה

ו שימרנ';ש ' ~  רצה י~ח-ןהמ 

 לא והוא עמו שילטדו הכמים במה לו וש-ר14
 מללמדו שנתייאשו עד הכמה שומ שיקבליצ4ה
 א*זה המוך בן ראה א' ופעס עסו א' ה~םונשאר
 14 שיש ~אתר א"כ המלך והשיבו זה בעניןבנו עי ל"לר קובל ההבם והיה יכיה והמדבהולה
 ההכמות לכל יבוא מזה בנשמי הגם אפחמרה
 ע4יה וצוה המלך להצר הבהו4ה 4הכניסובוה
 שיקבל ער יו תשמע לא יתבענה שאםהמלך
 עוד שיימוד אמרה ואה"ז עשהה הק אהתהכמה
 ובשנעשה החכמה כ4 קיבי שעי"ז עדהנמח
 מלך בת ישא כי הנל בבהו4ה מאם אזהכם
 שיש רעה מדה ע'י א"כ מובן והנמשיכמוהו

 כשיש משא"כ כו' בעה"ז אוב4ין א"אבת4מידי
 בזה הרשיעו הרשע ללעם ברולמידי זומדה
 שהי; לבאי יייידיו ניהנם ייי:ייו שעי"י עדיוהר
 רב בשם : כו' א"א ת4מידי בין ומה אמרושפיר
 דברים מהשק שילמוד לאדם שראוי גאוןסעדיה
 .: ואאבתו הש"י עבורת 4השוק איךושמיים
 גט5ו ד:,ק סקחדו: -ן ה' 3לק ח"! ס-דנק 'מבעש"ם

 ככ-ס רסהקר סקכ"ס --"ס סגדון כסילך כג"5 סג-0)-נחקי1 ו5" גככ' 0חסכס חת גק0תי ססי:~ךוס"ס
 כי כ~סר כ-"כ וקס,ס הודס וכייו) -"ז וסס וייקי1ות)כו0ין
 חגסי ה-,ס סג") )-ל רסי כחכך חותו -ס3: סגגחסגוג
 ססתתלוח זס הין ה"כ מי/יס גגוי "תר דן'ת סיודשסלעק
 סמי כ.ס כ5 טח!1ט1 ככיוד: מסוכ4ם היוכיט כה"ס"51י

ככ"-
 סכ5 סיכ) הן

 3'גס גל 1כ11גס 1--ח30ס ד'נור גקדח לן' 'ממהבע'ם
 ג' סקכ5ס הו סולס כןסק כין -קכלוכ"0י

 -)כוח ז-קכך -חגי קז סכיהס כס סן'בוי דסיט ח!וכחי,1'
 סהד ככסיס וכן ס-דכד -ן ע~)ס זהס מ' 3סיד סכיגסכס
 כ-:0ס 3ג0ף' ):קיד כיס'ס -ס )1 הרר סיס מכ,ס חיזס)ויד
 וכה,ר יגירסס ו:קו:י' כו ה"ה כן ח!-יןיו כין יסכי"ס
 נכוה י,ק 50 ין'ה וסס י0 מ"" ס(-ילי גס ג1 1,ס"ס-ו-י
 5וקח כז? כק ט' ג:י? גכב ס) ידוה )סט י0 י?ס "ככ"וס"ס
 )כו ויגכס גטס רוי, טיי ס"" ס)-'ד' סי' כיוסגי ווסכג0-'

נדרט
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ד מוב שםכתר
 ספ)ים ר,ס כס)ס גס: ע"י 451 נד1ל1ת מ15ח )ע(וח ס'3דלכי
 סיעסס סי' פונ ועטס קוע טו . %א ישה פא %מס3עימ

 טו3ירע
 ס-6 יר5 מרע"0 כי )י6ק סל כי ל י"מהנעים"ם

 חתר חו -סס מטס סחמר עד קלי;וחסוח
 סוקסס סמו ג9 ר.עימוח כל כיל סש מסס כי ו-(צניןרגמ
 ועו3יס טמה דומס סעולמוק ש! כו%ח שססכיג0 כיוו וסעמן)1

 נ"כ סענ"ניס כל כולל למלטק 0רומו מסס נע מ' 15ח קורעיס
 סוקטס פז וי  0נפמור ס' %1מ  0רופתם כ) ש% ס'ו6וח
 ס-ו 3ח-ח %5 כו' מסס ר"ח י(הדס סקליס מגורס ודרז"ל4

 4 ה-ש סיס ו0 ונ"כ סו"ר מימ כל טלל ספמו לו סוקססעגנע
 3מס6 0ככי' 3' ט))ה וחיך ססמנס ס,ק ס6-יקי ס0ימוד5ז
 %כ מס0 ס-1 ג"כ וק סקהוד ושה סכמס 3' :סס ש"ריף
 ר3כס -סס נק"ס ול'פ 'דו ע) 0'מוז גג:ס ו5'ך סכ)ט))

 כמו סטו3 5ל כם5 610 סרע כ' י'ס נ6תק ח%טנעספוס
 0ג5ס )1 ': סיסעיס מעס0 סרו6ס ש" חו כו' שכך'3ופרעס
 י.הענוג 0עולמו' ככ! וס תעפס וה:נוג סנ"ס )1 ים גדיקסט5
 מסם כ:עו)ס רק נ"כ עי" לרע ': סע'" ה-עע 0יעע"י

 רג") ע"ד ;סה סוח רעס מהפ3רי וכ, 6ון פישי כליחסרדו
 כי יהוו נע:ס חיך )1 התיס ס0יס 0מי 5תר ה'!, ;עס מססוו"פ

 עד עליונוח מקורוח כל נסההו  חחהונס מורינס 3סנסכסננ4ס
 סמנס פסוח 0רע ויחנערו סיכלו ר,סנס יכער ל6 הל'עלתפס
 וק'סור וה'כור 'הוד ע'"ו :נעסי מפס נ' כעם ס%ןעד

 0גני 6הר 6ו כו' 3על'וגס ההחונסמדרע0
 לכי )1 עו)ס פחינו 5ף 0ש"י עטדה נשין3(הבבעש"ם

 כי כהסי נ:כעהי 6:ר 5' 3;' כי יטיןדענצ
 ויף מכיגס נשליטח ס-גס 5)ו ש יטון 5ף "'1 כסיםנס

 נ-חק וע", עולס סל חלוסו 5' 6וח גקעלס ג"כ ט כ"5סה51
 וכהוך ורעיס עומס מהסכוה כתס ק תהסטת 3עגץס6ף
 :ט6 המח מע)ע וט ח"ר סקר תססר ס 6מס יפ:קר

 הגןסמ'א
 וזינרו 6וסכיס נ' למלך כ0ק מש נטין ועמהנעש"ט

 סיותו )0ס תווס 015ניס פ5'נסעליסס
 )-)ך עכרס ועסס הכס סיס 5' יומ)ך מחגר כל3 כ"6ויסרנכו
 1ון סירגס ל 0כ)3 סרנסת על סיו3י6 כ16' סוץסמר(-65%ס
 גירס וע"ו 3ריוח הו ל ס:גתו נ' תעח סל5 0כל3 5ת3דוהק
 סעע) כל ו3ענין עערס סעכס לוס מט5"כ 3ו סכלכסהלך
 510 מופג וסהינו מ)טה נק' סנכריס סדנריס כל כי )נדמל'

 וכו' מתנס למעלס סי: )סכין וגרז מלכוח מןלהעלס
 ס3ע ש ,ס 610 וי.הועיק שנהז ע) קס)) 5זטבעש"ם

 נס: דסיינו ס!1 נר'ץ גחנלנ) סכירוה 3ו' ר") וקס שיקיכ)
 וות ג"כ 0ו5 01די13ר 5פח1 ה51 ורוח ס4 וסכי,מוה ע3זיסר,ס

 3ד3ורו ססגס ד,תט כננדו וכה י6 עוו וכ0 ח:תו נק':3ס0
 ע14 יומד3ליס סת6י חנ:יס ת-נו נע:ו 1כי551 לס"רכטן
 6ם ג"כ ו3נכ: מכני 5ער )1 :': גורס 3-הסכס סכשחוסנס
 ו3כל ו3ס-חו יע3ד'1 5:ר )1 גורס ו3ש3וח 3תטפ'1כנס

 3ינ' -סוח ז' כמג" ת:5"כ נר"נ )0ע4ח 'כולר,ספירוח
 נ-65 וסס נר"נ לסעל1ח 4 קסס נוגס סקליט' יתקיסוה:ס
 ע"י לסעלוהס להקנס 5-ך סדוור סנס ע"י לו סכ615וי3ים
 ע'ק :תחיס יוהר געפו 5והם סווהס ל15 ו53ס 0הכ)סדיטר

 מק, סו6 ט סוכ לח לגן'ק שיס נס )כך והיתריותעכיוה
 1:סעלוהס להקנס סונחיו על )סק;% גון לכך עגהו 5ויקפל
 כסס ;נם5ר ומ0 רוחו תסם ותתי6 נסיסו נ-קק 0קס,סוע"י
 -עלח עגין וו0ו לקה ויוסף הכם י:תן מהליסס כליסר.ם

 הוקן מעס ססיס 65ן סיו ותחלס דכורו והיקן ס0ע!סנויע"ס
 ע-0ן י-ו סהורס לסט סגהן הי-ייין געסו נג)געוחיכ
 3עו!-ו ל0קכ"ס 5'ן כ' ט' התס חי:'ם עיונ 1:ודע"כ
 סשח נ' כו 'ס פ3עעס 3כ"ד כ' וס:מן סיכ0 ס) ד"6ה)ח
 פיס כטן ת-ט :-סוס ו-ס 6דג' נל כיה כ-ו וחס'"ס יץ"הד'
 ל0נת סנית 0-קיף 151י סו" נק' ו;עגה מקו:ט -3'ח סנחס)ו

 מנ)ס"ט 6סיס גק' סק)':'מן
 עו' 3גח!הן וסי 0ף ד6כות מסנ0 ניה1רכוהבעשימ

 -)תת חמרו 0,י-~ו קודס כי הסכגחלי
 מ)ק'דכדיקוח' וע"י כעסק וגן4ת קעטח 'פ י' ו0עגיןד3וימוה'
 פנ:ו)ס 0נו)1ת כו-ן ו0ג0 כגד4ת רהדנק 0קטטה מןעע0
 נעולס סיס הקטטח נימי מפ6"כ כ;סועו י"ח כו דנוק 15510
 וו0ו י"ח חל'1 )סהקרכ כיוכל גדע0 מ)ח-0 סהדס 5רןהו

 'וכל 5ל6 גם 00כרה 5ד על ::ו:0 להדס כ'ס ס:כרמיקר
 יעקס ונהו) ח-רחיך %יה' כ)כי )'יו נטג) 0סונ)ע:ות
 -ס:הח סני0ם סיג'עק וה)6כס הורה ה,"ל ~ו": ג:מייסעניניס
 1)ומד סקפמח כינוי )ירכ הן-יד היוס וכסנח 3וי 1כי1גחגמן
 וסיר ו0וי וו"ס 16"; כ)' גח)ק ינק' ג:ף%ם דכייסמ-גו

 הוח ע, סגק' הי") -ד-יגיק ו' :קרכ ר"! עקרכ כו'3גק)חן
 כו' -וס יווע חינו ווס ):יפן---כ
 וה"6 15כע מסום הייכ ד")-5 0:וחפ 0כ"ס :י'3(בבעש"23

 לע"ל נידון סי5ס"ר כי כו' נס-0 נעעת-פוס
 יו3ן ו3ו0 כו' )י5"ע )3-ו :עוסה 1,") נכך6 )כך 50וק/

 15כע מ:וס ויפני ג3רח לכך 0ק וק' חיו דע)תח0פוחס
 רכני כו' וגריך גפ-ס טכל ועי" י,"ט 3דמוח 35ו:5100
 5ח כגק' עכירוה ס0ם 6ון ;יו ד3רי ר.03"ר וו"ב ,טע')פ-ס,ף

 קד ועי"ז מ3וס ססו5 לו-י סהדס 5ק יריס ;י'ףי--ס
 ח:וכס נטפס מי כ'  ק:ובס עוסה ,'ט ט' )0י:ו)ר.:ש)
 סיס"ר מסהרי בה4י מ:ככו :ל יחסוב חון היק עפייתעל

 יחי% כ5תח 6בל מלוס 5ווע עבוי ס' 4 :יעוורטיהכלל
על
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מוב שםכתר
 סי6-'ן 60מונ0 0ה השקו כמ") סחכ)0ענין 'טמבעש - ם' טונ ךוךל%6
 ט' ר.ככינ0 וחנסח מע)0 וע4ץ מכ0"כפריפץ

 רו6 נמן ססוח) -ס סחכ)0 נוסח מכיו כסי65 הין י6חיןוגס
 ט0ו6 0ול 0עמן מכונ[טו מנ6 ס), )כע?ס 60 וכ"הנענס
 סכסרסות 0גס 0עעס ככ))וח כקסקו סגעסס )הס) ממנוכ0ע)ס
 עון )הרק 6ו )נץכהו 0וח וכ6הח 50ער )0סיר תכין0ו6
 6ו נענ0 פי0י0 סמ5כס ס6)הו ככוונה יס חס מ כו' כי66%ו

 כריחנ' ק פ,קי0 ר6ף פקיס :ח)קו 3מיך גוקגווק-כמס
 כף ייכך% "סך 0ף )כך עס"ו )חוע)ק 6% ספכינס)שע)ח
 וכטהון ס6הונס ע"י ספכינ0 רנ)י טה61 רג)ץ יעקכ וים6וו"ט
 מסהיכטח )כו סנס6ו וו"ס )כככם וי6יון חזקו כמ"סכלכ

והכן  י.מסיק כיחות 0הסס ח)6כיס יעקג וילח ג' 40כונםעש"בן
 ע)'0ס )סהס)5 ט5ר'ך ענינ'ם וכ) סניוחס'3ט)ו

 0קפס גם )כט)ס הססר ה'ץ וכי :פסג: 6כר סט6 ריחל%כ
 וי5ה0 '0וך0 מטחת וקיננוו6ח יטר6) עון 0ש"כוקפ מוסע"פ
 0תכ)0 סיג' ד' יט כי ופ" יסרח) מק )עון 5ייך ומי3וקס
 עונוח ע) 3' ומהכ)) 6"ס מן סגפה)) י"ה כטךו ע5 )ו ס5רה'
 סתיק' כי -חיח0 חהורס 0עמר0 ונם ע5-ו 0עון סי6 :5ר0גי

 וכריהות מיקוה כ-0 גיס סעון מט%כ עון ולרורקחחכ:רק
 -שטף 0מכינ0 6נרי ו0גס פיום ע) ד' :כרנם' ע) 0קס)0ג'
 ויע)ס 0גסהף ויסרד ויחכ)) סיךע כךי 0נ") 5ער עניגי3ן'
 7, כ;ליכ6 יפה"כ )יויע,ס ר,כג'ה' ספכיגריג'ט5'

 0ל') כוג'
 כדי יסרה) כיה עון יסקס וו"ט )0ק0)) ת0 ע) ייעחינו

 ע6 0נע סוגיס ק6ר והסרון חט6ה וגס ו6יגנו ע)יוסיקכ))
 % כי ימודיס זרך 0קכ)0 פי0יה כ", )0הכ)) מ0 ע)רוו65נ0
 ג"כ וסו6 3הורס נרמ, 0כ) 3עעס סגעס0 גכחייסיהנמיס
 ען"ז נ"כ היינו מס) ךרך ס0ו6 כזו0ר סכ' גם %0לוחכש)ס
 כך נעסס סוח והכ)0 ךכורי ךרך ס כי6יוין 0חהונ0ורעיקר
 גו)תי 0ו6 " כי 0סכינ0 יעקכ ויס)ה יוכן ומה סכק סוס כ)ימין

 כ", ע"ם וכייפ מ" כלו) כ"י ע' ס0ה; סכנין ינר 3ז'סה)כפ
 כת"ס מ)6סס כ' טהי6 רגינ0 לץ והכ) י 0וח י' מןכיו)

 ט%ס 0וח 6היו עסו ח) כף מע)0 ר.הוני -)חכיסככהכים
 כו'0עסיס

 מפ, לו מךמו 6ים סהט6 6' נמכ" 0שין ש'מבעש"ט
 ח' מפ6 ככרח י0יס עי"ו מ-נו סיטוכ כךי6מר

 ר4ז סק"י ויימ 3' כמט6 ע)יו מחג3ר כך י5ס"רוכסלו"ס
 נח)כס 6ז ג"כ מן6 וכהסר כו' יסר6) פסע' ג' ע)3עךו
 גחגע 0קסוכס ו7לכ' עכילס גוללת ועכילס כקיכוחגל"ג
 נחקורס ךרכינו נחפסס 0נמ6 וז"ם מסימס סירוחס עדתתנו
 מ ע"י 3עיניו מקור כדרך סגעטס 6חר כי 46ךוגס'3ס

 ימוכ "1 טחט6 טי-ע וחקור הכוס ו5ריך 0וס העס לכהסחן
 יהוס )4)0 341ס 6ו-ר ימע )יוס יוס ]"כע'"[ וק") י"הח)יו
 טטר "נ6-י יוי0 כיט% ע) 6דס ט) -תו הה)ת סי.'ק
 טרדק עכוי קסךין )כטור כיוכ) ססוכר 6:ס יודון ר6סיחימס

 כה)הו וססחח -קוהו חח 0-כיר וכו' סוו;רו 0קין ו)י)כף -כריעי 0מורף ך'וס 6ך "טרךהו סוכה וכ)')ס כיוסכרנס0
 -קרו )0כיי הולס )קנ'1 זס סיל היך וק' )דכריו סייגוהעוסס
 מהו סחנ ע"ק כה)קו סס-ח עסיר "וסו 6רו") כץ"6וגס
 ע%ס -)6 כטךו וו") ו'"ט זכ3ק כקדוסס הו-ריס ךתנוו'")

 ה:כחיס (ע~-חס כ:ופ -קו: ה'י )ז0 ו0 סוח)'סמסרחיו
 הו כחך היך עו)ם -)6 ככודו ךח-רגו סון ו? .וק-ריס
 6ינו כ)יץ: חי0  דכח)ה ק' וגם כפרו מקוס היס0פ6)ס
 ח:0 כו' סחכ-יס ק5ק ונטח) ךכה"ס יפ"ם סנור6 ח)סיך
 0-ור חק 6)סים וירח 0קגס דכס' י4') ע"ס כ5ש' ח'עהו6
 כ:יו 6-ל 1") ח04ו ה") טוכ 0כי' מהו )ר' טח)ו טו3כי

 סגרן כהגת והגס כמליןה" רל-מ-ו סגלוק תקכר,עיט
 ת-ור: מ6'ן 6ור0 מ%'6 0קכ"0 ס)6 וק' )נר חנרכיון)'ק
 ו0ו6 י-גו 6הר נר חן)יק סנר סיככ' כ)י)ס כקרוה0 ך"ךסכי'

 -%ק סקכ"ס 6כ) חט יפ 6510ח וז:1 י נר ם)ק-יר0
 וחס חחור0 חחין כזסו מ"ין 'ס סר"סט הור כ)הור0
 דכסק( לומר ויס )נר מנר כיוןל'ק סוכ כי 6תר 6יךכן
 ר6: ויכר) סוכ כי 60ור חה מ)סיס ויר6 ךרל')סכ'

 )5ן'היס וננזו 0רחסון 63ור 05סמהפ כךחי 0ע%ס פ"'ן0קכ"ס
 גמו 0יכן רט כפס ע0"0 מ"כ ש' 0קדוס קרכ ור.45ס)ע")
 וחפ'ץ: ח' כרק'ע חיגס ג"כ ו-זיוק כוככיס %כנס הת0ך0ר'
 0"ול )גנו, 6ססר גסת' ךנר ו6ל"פ ר.יקיגנ ו0ל ךרךנר6'ס
 כחו 6ך וכנר כס)סכה 0,חכס הויר פרו6 מכני 0נר סגונזע'"
 וכ4 כ% 3יס ח0יסק מקמכס )יח הק"ס ט) כתיקמיסס"-ר
 כ0רהור סנחכס סכ"ן "סני )מרע"ס חי"ט ךה") 0קנ0כס'

 0ו6 מונ3) וכ) מוגכ) רו6 מ"כ ק5,וח כמס ,כ)) הו6ר~"חסכ0
 סנסכס ד3ר כ4כל מדס בנל פס6ד'פפ כיו כי כי'  וייתודפיהוכר

 4יב3ל -די ,עגלוכיל %?ביתפ3פו
 מ מי3מ סוי נו'"

 כניס וסת6) ימין מטס 65 חע)0 )6 )תע)0 6'1 6וו")ע"כ
 נדנר טיכ כי עיכוי ו)ח ערף )"ו6מור

 מנגני
 -ע)0 ז0

 ילין עסר )יכוד ס,וט0 חכני מפס וו0 6ס ממון סנוטס-כני
 ממוכר רו6 מתכ) כ) ופ"כ 0רומ מיסור סי'") רוייסמיסור
 וקהכרו טכעיח סקךח0 )ו  יודירם מ0ס הוכר 6סרסךכריס
 קהסכ0 )ק ך0ק"ם 5ע 6"כ וטנשח  דניח סקךמרי )1קורס
 ו6'נגו וחמוךס ממוכר 0ו6 6"כ ך6)ה"0 כ% מ'פסיס6
 גדויס עחוריס ומ5כ '5'ר0 3ס' כ' 0רמפו; חוי כןר,רמון
 זו ך6ורס וח'רן לננזו הןי6ססר ח"כ נהכס ס6'נומ6ו'ר
 )ש)ס וסוךוחיס סהולס ק) נג)ם 6ור )'תן ר5רי מחח)סחורס

ו6מ"כ
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כת-

ז מוב שם
 גגוו וסיכן הקיס גנוווח%כ

 נסכו-
 "כ) י.הויה פ) -צטיוח

 עהיד 15 כו' וכ-ט-וגיס ככסף תכק0,ה "ס כי"פ)ג7יקיס
 !נו, עעהי7 ר") )ג") )לדיקי: וננוו ח"פ הקור ח(סס)כות

 )ל") וו"פ היויס טיי ה:"י הק דרו0יהם %י סהור)!דיקיס

 ה)6 דקו ימיר ו)ה יח)יף )ח סח וק' חגח -התי ה07סתוררי
 עו~וח -כנין הפ"י -הק הכ) ו0דיככ סכה ה:ו7ות0יכר0
 -"ו כ)נט) ו") )יר-"ק ח-ל ו") הוירו ה:גסהע)יוגיס
 ת0 יג 41') וה 0ייך חן וק' כו' הוק7 ה-יד ח0 ס'יה-ר
 סדמקוח רוח סהיות תק הי דס:ת כו' כס' ס37יקיסות:ס
 סו" הקייס היי כ:ו" כהם"י דניקוה )ווכ0ק

 נעגס ה4
 ע,-' הו5 7ח-י-וח כ" כ-קיס ח' יו" -ה7ניקאוכסיו:סק
 -ה"ס ויוסרד כ;יוכמק יק-'ד 0)" -ורס סיה ו:-יםנהפ
 נו ת7גקק ע"כ הרו"! ס7ביקותוכן

 7)"מ ה,") וגפס התורס ע"י כי' ניירותיו הךכק הוחסו, "וכ)ס 5פ ה' ס)"
 וו7קי סקנ": 0) 0יותיו כו)ה 0ט' והויה נתכ)ה עו:קקכחד:
 ויה,' ס' פויחי יקייס היוס כ3 חש' 5% עטס כ7מזהל')
 ע7יין כסס י0 50ס נח)יס חו )גר מ)ה"ד דניקוק קנה)1

 0גר'ך גילון "ס" )פ5ר )5 05 יפח"כ )י.כע'ר יוכ)גיגון
 7ניקוק קגח )1 יסיס ס4 התין 05 וי0 מהד0 5פ)הכי5
 י!רו טווכמ )הי ס-ונה ע) יס 0)הכח ה: ל0כי )"00גחכ)
 )עלע )"מ ט' סדכיקיס "תס וו"0 כ% תככס )5כריכו
 0נק' נעס"ו כ"כס הי"ם "ס" "ל" סנ!הי" מייס כיגת5י
 קונ כי ס"ור 6ח ")סיס וירח מ:1 )ר' 0")ו כ4 ו,ס .היום
 7"רי)סי'

 ויקר"
 ג7יקיס כ) נועסיסס 5)1 יוס !חור חיעס

 הפ' גם וס,ס רסעיט 0) מעפיסס מ)ו )י)0 קר5ו)הו0ך

 כ%ע ספורס ען 7ק6י ג") טונ כי ס"ור 5ת ח)הץסויר"
 ויהי "ור יהי "4ץס וי"מר נ5יור כנר ס"ור דגרי5תוגנוו
 טוכ כי )") )" וק' ץיקיס פ) מעפיהס סית סהורס וסריהור
 )0יכהו "-ר ו") ,)ק:ו "") טונ סו5 וד"י הור דקר5ו7כיון
 ש' נ76)קוהיס קרגומו נססי3ו ~יקיס 0) מע0יסם יהי'הס
 כג'7)יק סעגין כמח ס,ס ול'0 . נךניקוק קגח תיוץפיריס
 )הד)יק 'וכ) "' גר ע) 5ור קלח ע7יין יפ פ"ם )נרמגר

 ה' תי כו רמ"5 כ' 5' ס4 ה"מ נ0"ע וסנס כ0כנסמ%0כ
 עו)ס סגק' סחדס כן עלס פ) משחו ססקנ,ס דכמוכו/

 נהעסיו ורו"ס ע)יו עומ7 מקומוסקכ"ס
 סר5יני 11'"

 "כי)ו ייה,' )" כי )לחוח חוכ) )" קכ"ס ו"") כנודך 5חג5
 יועני )_עס פהי והי 075 סני כניסט ו7מוח פנ5יו'כס?מס"0
 גכר05כ)

 סו"
 כיו5 כי' 0"ע מקומו 0סקנ"ס נמקוס "ני 5ומל ו5יט"ין מקום וסנס מוגכית סו5 ל"ייחו וכן מוגכ)

 5-ל וכן וח"ס )ר"וה 'וכ) סוף )ו 0יפ פמ' 5ססל וס"'ך""ס
 ותקמת 7ממפ) וק' ט' ממע) נפמיס ט' סיוס ו'7עחמלווס
 7הכור5 7ג") ו") עו7 "ין סס 0"טח מס ע"קשוחל

 סו"

 דטת 1!ע כף) ממעי יא %כ מוגנ! דס" %7חח":
 . ט' מוגכ) גכי0 וכ) הכרט כיניסס ג") נ' 7'ס דה"חהחד
 תן חמ7ו' וסכ) סת)סיס הו" מדס"ל ס' כי סיס וידעתוו"ס

 )5כן ו-חמח התרן ע) וכן )0ת'ם ומיוען ככידס הו"7הר'
 ל") ד5"כ עוד הין ! ג ח"כ ח"ס 7הי" ס"ע -קרו כיוחכ4
 ה"לון !סכניס 0)-ס כסרט: וכנ-ר5 הוגנ) ;;רס וכ)סכי0
 כעריס כ"ו חיר כו' 0ערים 7כקו ק"ק!ביק

 מיך ויכ"
 ט' ס' סכשד מגך וס מי "יל )יונע'4 נהרק: רהטוסכנוד
 5כ')ו -כס"כ ה)ה דק' פ" 7סיח", וי") סטעוח מה"חוק'
 !כסמ"ק ירוק)יס ל"פ ככינס )סרייח יוחר מעהד וכ""'נה")
 הה!5 )5 ו5ס"ס סגוף כ) 7י)י5ה סגפ-ה כ-ו וסי'רגכ"ה
 ל'" וד'כול רחיסהופ

 סעולמ כן 0כג0ס כה )כגי וס: נעיגיס
 גמג5 יךיס רהנח עכרוח רח0 ההינריס % )ו די670יל')

 ק ויי' ".;,ך'י~ו.ןיי'ו "= ;,~י;,י:,,;,,,ן,ייי;:ו,.י
יסור"

 ספוכן 0' הכנוד מל וס מי עכ"5 )מכ)עי' רסטו ע"כ
 גותמס כחורס עיול: חס רמ"ח ו3-:נה וכרוניס ריחרוןע)
 מן"פ סי' כגג7ך סכגס נטיים יס כט!ת וחס סרנס 0כר)ך

 וכחור"ר כפירות עו0ק ק 7כ0,ד ה:י7ים 7נס' ררכסדעכ"5
 ונ"י ס;כר5ו מ)5כיס וכ) ספה"כ כתהק סגכהה 0.רככגס"ו
 כשרס עי)ס הם עכ"6 עיון נש)ם )חעל: -0ורריסמטתיו
 נט)פ ו5ם 0)סס עמק "כר גס ס" ירכס 0כר )ךגותניס
 ססכינס ככוד סחס0טוח כ" כנודו וו"0 כטע'ס הס סחירסמן
 עיקל כ"  כטדו רקום חיס )וס וס 0וחל'ס מכרה'ו עי)סמלח

 )שמפ' הו5 סס4 ו5ותרי' 'כר5) ע) ססי6 וחודיס 0שגסהסר5ה
 כמו ריש 5ת סיוכיר וו"0 סכטד ססר"ה עיקרסי, 0ס )מע)ס גס והו-ריס חסכהיס 0ירס 5ומלים 0סס כוי,כ"

 כהעקיו ורו"ס עוח7 מקות הו" כן עו)ס ט) מקו-ופסקנ"ס
ו5"ק

 וס0ממ עכ"ח %ו ס מ0גיה ס"'נס נרו5'ם כיוה הנ"
 0יג וסעו0ס %כ -ין% 5)וה ה)ק גפ-ס 6 יפ קלדיקכח)רץ
 "פהני הייני5 )נכי הנ) סגיקי )5 ס' 5נ' י נ7"ו 0יסיס)דכריו
 דהימן כו' כסויין וככיוס )3ופין נכ-ת 51:ההףקכ"ה
 מיגי' דמגיין 5יגין חב) מהס כמ ח:שרק וז"ס ט' וכסוחהו

 י- )עי!- ח0תגי )5ומככינתיה
 וכסויין )כוגק כחס 0יס

 ה"7ס יןע סחס הכעפ"ע כ' 5רנס נסס יסחקרכהקנ'ץ:
  ידעו פ)5 0ימקיר כף סגי 6ססיר ה:תר והנכי וו"פכון סהנ* כ) יחכר7ו כי ס:תרס וה חין כם מ:קתרסהקכ"ה
 וגו' 5ר7ו" 6וו 5תר ר"ח כי וו"0 זו נס:חרס 0ם:הי4"ס

 סת) פס נס71 מסחהר ע"ט 0) ")וסו 0;ס ח)כין 0'סט
 כ% 0סו5 וס כ)) "7ם קי7ע ו5מר 5דני הציס 'מו7ג"
 ופס)ס חויס כפעח 5יי:יו )נין נינו מכ7ע רסך 0וס פ5יןג7ע
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 מדב שםכתר
 מססהר ;סקכ"ס וג:רין 5טגיו ססס מ"ז כיכ 5פגיו 5יע5יגס
 הסהרס. פןוס 05 מ:ר"ר ;הקל"ס קד0 5'דכ ההר מ"אעס

 ומהשב' הכמה א'הוא אות כי נודע ז"לטבע*טאם
 יובן וב,ה הכסה ואאלפךכם"ש

 בזה א' אות שהיא בהבמתא ותרגומובראעץה
 הם אהעיות כ"ב כל כי השסים את אלהטברא
 ב'ב' כי ב' אחע הוך נת,בשה א' כי לזה שהלבושק
 א' אהע ע"י הבריא'הי וראשית אל1ן נ' נ'*אלפין
 בחכסה כמ"ש הכמה י ע' הכל וברא הכמהע1יא
 א' אות בהוך י"ת רוהניהעו הרי כיעשית
 אצילות אור חהוא א' איע סן אור וברא בוונתעטף
 עולם וברא ב' אתז בתוך א' עם נתעמףואה"כ

 לסועק האריז"ל בכתבי שבא סהסהבייט"ט : כו'הברהשה
 הוא הגז"ד כי פ' בשרשןהדינין

 כם"ש אחר צירקס לעיטות הש*ה ויכולאהעיות
 למדה"ר מדה"ד שיהפג לוזיבה ~זיגשה צהרלנח
 ההרעותם הצר על מלהם' הבואו וכי צודד צרהסן

 לשופר הואר היפך שסחה תואר שהואבהמצרות
 מצרח נהפך ב'טמהה שקיבל וע"י הרדהעטהיא
 שורש בדין לסצוא או בנינה המל' דין ולקשררצה
 זה חסד בשורש הדין נסתק אז הדין בתוךחסד

 : המד בא4תונעשה
 בעים 2:יש סה כי הראב"דכם"ם קמן עולם הוא ע"סכי שישבאדםמהבע'פ'ט

 עשן סיני והר וסי' אדם ונפש בשנה ג"כהוא
 ויסורין ועוני צער כנת שבאדם אהרונהומדרינה
 רגליה כי אחרחמה סדה 2סדיא סל' מדת נגךהוא
 שסאמין קייסין עסודי הם שבאדם ונו"ה פותיורדת
 כשיש הוא ימוד וסדת אסרעעו על הבוראאסונת

 הת'גנונים: סכל יותר ביגבודהה' רנענונלו
 עבירה דבר שראה לאדם נזרכן שאםמהבע'ם"ם
 עביר' שמין בו א'יבהיןשיש על שסעאן

 לאה תחבושת ה% הומר א"ע לוע:ש ושירנישזו
 גם ואז מוב ועשה סרע סור לשונושינצור
 עסו אתעו שיכלול אחר בהעצבה יהירהרשע
 שיהיה הגרום ואז א' אדם שכולם אהדותע"י

 השז טוב תיע את שתעשה מוב ועש'סכ4

 שג שיגיייוזן:"%ר
 ת"ס רג4 יןע החצתי בסוד התחתונותמדיגות
 צריך ירידה ובבל וגד*ת קטנות ומך ושוביצוא

 כשש ח"ו ישאר שלא ולעלות לחזו איךאשקרה
 : טנסארו כמה ישהבעש"מ

 לעשות ירך הסצא אשר כל הפ' 1רושמבעש"מ
 שדוה טם"ט חנוך ענין כי עקד,בכהך

 נק' דהסה'טבה הא תפירה כל על קבה"וסייהד
 סח4 וכאשר אדני הוא והסעשה הויהאיס

 נק' הסעשה עשיית בעת המתטבה עםהסעשה
 לעעעת ידך דעמצא אשר כל וז"ש קבה"ויהוד
 מה כח חכמק נק' המחשבה כי ר"ל עשהבכהך
 לחבר ד,נשחשבה שהוא בכהך הם'גשהוהעשה
 למעלה סשמש אין ותיבת בשאול אין כישניהם
 בזה סאמין אינך אם לומר רצוולממה
 רעת בשאול אע אז בקה העמתפקהעשאל

 : כו'וחשבון
 נגד מההמם הוי בנשסי אפי ושוב רצואענין

 סרחוק לחמם שלא ר"ל חכמים שלאורן
 והזהר כי האש גחלת עד מאד לדטעקרבולא

 : תכוה שלאבגהלתן
 סרינה או בעיר רשעים כשישטהבעש"ט

 ביניהמצדיק ויש בשקרהמתנהגין
 בתפלא או בתורה עוסק כאשר בי,מתהסתנהג
 און שעלי כל יתפרדו אז האסת אל א"גומדבק
ושקר
~ 

 אשר הבארות וכל 4י תשקור אם וז"ש
 השהבה החסד צנור עאקם אברהם ביסיהפרו

 באר ויחפור יצחק וישב אברהםסתסחסבסות
 דגדם לנו ל4סר ויריבו ע"כ כמהתו היראהוצנור
 יש כי אהבה סדת ע"י ה' לעבוד רוצים אנהנופי

 יר14ן אחרת באר ויחפור ע"כ לכ הצומותיראה
 ופניסוון לנו ה' הרחיב כי רחובות ונק'פניסית
 הבירו עם דברים בס%רי גם ההוד לעשותבינה לבעלי נודע וכיאשר * והבן רחובות נק'היראה
 יחוד ג"כ והוא עסק באיזה יפקח היג"צבותולהסיר

 ומעלין סייחדין שהיו בדחי הני על ק"שכו'
 בסקום 4' יש אכן . עדוז עניני בבלרגולטות

 וסמילא י'ת שמו שם יש דר גדווץ במקום ר"להזה
 ולימטים 1,ף גדודי שהם ורעות ס"ז בכלגם

 השכינה של כךושה ניצוצי ג"נ 12ם "םוקליפות
 נורא מה ויאסר ויירא דגובירה ע"י שםשירדו
 בצער א"ע והמער ור"דה יראה עליו שנפלהי"ל

 נעשה ועי"ז כ"כ הקליפות בין וירידתהרמטכינה
 : הקליפות זיתפרדו ונורא יראהיווד
 שבתעא 4ש באר מו"טבחי ידביקמנעשעצ
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ה טוב שםכתר
 כלל והוא חיים מלה כני אור שהואהאותיות

 : הדינין לי"ל מסוגל גט ותפלה בהורהגדו4
 א"ר דתענית בש'ס איהא זלה"הכהביע-יטים

 להש בלא הנהש ישוך אם מ"דאמי
 אצל ילך הקנתי' כה נעצרין השטים אםוגו'
 והגיס ונעגה להינ ואם ויהפלל שבדורהסיר
 עולה על אף מקנה שג' לעולם אף מביאד'גיעו
 חמאו מה העלם דעהו והנים המא הוא אםוהקשה
 שמי סהראוי כי וביאר דיגו4ם על אףלהביא
 נר' זיד14ט להומ'ן יאמר הוא וידליק לעימןשאמר
 נוהעים "ו%ם בני כ4 היו ואם דומא בןהניגא

 וידליס להומין שאכר א' על כלא היה לאבחסידוה
 שבני כהמה משא"כ כך עושין כולם כי הי'וכה

 עו%ה ואינו הרע לבם בשרירה;~ויפהו4בין
 רוא בתכלה נענה שא2 בדורו ליחידלהסכ"א
 הוא א'כ דעתו מניס לכהזה בעיניהם נפלאדבר

 : בעולם אף מבש לכר הע41: ובגי דורובסיבת
 עלו פרש"י לפרד"ס שנכנסו ד' "נין טמהבעט

 ר0( פשם ר"ת פרד"ס ל וי עלו נאלו' נ"לאלא
 א"ע שידבק היא תויה עסק ששקי טודדהיש
 אותעת שבתור א'ס רוהניותאור פנשותאל

 כל אר"מ שבזה 4שמה לימוד נקרא שהואהתורה
 ומגלין הרבה לדב14ם זוכה 4שמה בתורההעוסק

 מאורעוהיו וכל עתידוון שידע ר'ל הורה רזי14
 ועבודת בהורה יהנהג איך וידע ההורהמתוך
 ויקח וז"ש ש4מע4ה עולמות שרואה מלבדהש"י
 שהוא מהור שיש אבגי שיש ר'ל המקוםסאבני
 מראשוהיו וישם מקום שנקרא הל!"1 שיי א'סוד
 ולהעלוהן "אוהיות כניסיות 4תוך מהשבתולדבק
 היו א4 מראש אור להמשיך ר"4 כראיטוהיוגם

 כנ"4 ת' ש% ראש שהוא א' א4להע4ותה
 וזוכה 4הע4ותן מזבה והוא א' עד ת' מןלההקרב
 כמו איא אינו שעה"1 טל: והגה ויה4זםעכך;
 מניע ראשו יע"ה שעי'ז ארצה מיצבסו4ם

 ביט41 אי,ה %ו יזדמן אם הוט4: אדםהשמימה
 י"ת ידו הוא זה שגם 4הבין , יע ותפ4ההורה
 שמאיו במוד יוהר שיתקרג כדי אוקוקדוהה

 4 תהבקני וימינו ייאשיתהת

 שהכריז משל ע'פ שיהו ישפוךה' ו4פני יעמהס כי 4עני הפ4ה פ' פי'מהב;שט
 המ4ך מן רבר שיבקש מי כי שמההו ביוםהמ4ך

 שררהוכבוד שניקש נו 1יש בקשהו לוימ4או
 שט והי מבוקשו לכא ונהנו עושר שביקשויש
 שייברהמלך ומבוקשו ששאלתו עאמר א'הכם

 והוטב ביום פיגמים שלשה עמוב'גצמו
 מן עליו הביב שדבורו מאחר המיך בעינימאד
 רשוו? לו שיהנו בקשהו ימולא לכ, וכבודעושר
 האוצרות לו יכההו ושם עמו לדבר בהיכלוליכנט
 ונו' לעני הפלה וז'ש ג"כ וכבוד עושר מןשיקה

 : מבוקשו שזה שיהו ישפוך ה'לכני
 נברכהע דאי' אדני בי ויאסר יהודה אייוויני:

 מ4יסואה"כ של שבהו אדם יסדרלעולם
 הבזג'ש"ם ופי' איככא דס"ל איכא ז ע ובמם'יתכל4
 הפעל כה כי הר0ב"ן דכ' פלעי %א וכא"הדמא"ח
 יש עאם וברוהני בגשמי צער מיני ובכלובי' מג" דלבושי קטצא כהדין העו. יבריאתבככע4
 כמה בתוך שהוא אלא י"ת מטנו קדושנ*צו'ן
 מבית לה לתרנ הראויתע הנעויו' ז' ענין וזהיבושין
 עמו אתו י"ת כאן שגם להגין לב יתן וכאשרהמלך
 וז"ש קו' הצער ונתבטל ה4בוש ונהג4ה הומראז
 ?רהם ובכל מכה"כ שבחו שזהו שבחויסדר
 יצער לא אזלוצר

 ויתפ~
 יהבמל סמילא כי

 02 ' שהש שמאמ' ;" :ה,א הדש',י'ן .חניו.ס',

 וצריך קוין , דרך מ"ז להעלוה צרךמהבעש"ם
 אבות נ~ראים אלו גן ונ' ל'נישה4הע4ותה

 אל קרבה וז'ש הייפה עמקי בהוךהשכיגה
 שהיא הנפש ה%קי להל4ות ר"ל נאלהנפשי
 נקר"ג הקדושה על הקל1פה מתוך הקדושהניצוצי
 ריהו נפשו ג4ווע על לדעעי4ל צריך כינאו%ה

 . יצה"ר שא.ג*4וגשמהו
 טבעש'טדברף כאלשדי ם' אכרהם אלוארא

 והמתק' ופ"ר ש"ך דינין מיהוק בעניןנוראים
 היו"ה שם ונם כן;"ה והיוכו שדי שם ע'יהיהורים
 טדת שהוא ידע בעולם שמהה וכשיאור כ"ובה4וף
 מהמת אז יהיה שיא ה"ו ופן הליפותאמקי ומתפשטין יורדין היו דיגולמו' בי די לעולמושאמר שדי אל פי שדי באל ז'ש כו' החסד אישאברהם

 ט הץ על לשושן עניניםית~,5דיפיעלותויבל
זה
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 מוב שםכתר
 הבעש"מ פי' אהם בריעי . את הקימותי ונםזה
 וצדיק שנא' אהת ;ל והעמידן הבקוקבא

 א' *ום ת;נית היה מההיה כיכאמונהויהיה
 האבות אל וארא . נוראים דברים לכמהממפיק
 לא ה' שמי ואכתי ו"ק סוד שהוא שדיבאל

 שהוא דעהו דרכיך בכל הדעת שיהןמד'גתי

 כן אהי .ה,ה 'ך"דידןי;,ור!"י')טחיןהני
 קישר אז לגמקו וירד להבין דעתוכשט;ן

 : בבינה כלכותוחיבר
 אהור בסוד בגשמיות כ'נהוא צרהף וקדםאהור
 קדם הנ; למדריגה ועולה כשחוזר אה"בן
 צרהני וקדם אהור הנק' המדריגות אתען גםמעלה
 שהמ האשה ;ם דא~י' האשה עם היים -אהוז"ש
 כדיהע*ת היים ראה גשמיש ודבורייעסק"משרי

 : בקדושה ושיהיוהדבורים
 הנוה שהפימה נמו ב"י שמות ואלהמהבעש"מ

 הפיסה כך בגופו שאוחז בגשמיהתו
 ניעור בישן גם שמו קריאה ע"י הואדגשמה

 בפרהמיא וא' יהמתר ישרא4ש' רשעי מוגי ב'יש : שמו בקראומשנתו
 ראיהי ע"פ הבעש"ט דפי' ביניהםוההפרש

 ולא ואבקשהו איננו והנה ויעבור כו' ערי'ןרשע
 איננו שכב. לרשע יבקשהו ולמה ההקנמ:רא
 לכך ממנו גרוע יייתר ר'טיג יקהם אחריו כיוביאר

 נורם הוא כשהרע הבעשש פ' המריבופרעה : לראשקיכקשהו
 גמור טוב והכל המוב אל כסח נעשהמוב

 שיש הנם הער,יד מעין ר"קליפוה בימולכמיגט
 בזה ודי ונו' מיז לענין ;מוקים דבריםבזה

 ש;'טה המובה ע"י אביהם עבד אליוזרוזשארז"ל
 והנוונה ברוך לכ4ל ונכנם ארור מכלל יצאלא"א

 יכול שעי"ז מייוה המו בשבת הומי לענגפיעמ : הנ"לע"ד
 והוא הש"י בדביקוה יוהר לשמותהצורה

 מאביו כהב לו שבא מלך לבן משלעפ"י
 : כו' בשביהבהיותו

 הברכה האלה הדברים כל עליד יבואו כיוהיה
 בשלמא וקשה כו' לבכך אל והשבותוהללה

 הזכיר למה אכל תשוכה עחמה .אדם יסיריזשי
 נקמות אל ה' נקמות אל ע"פ דנעשש ופ"הברנה

 שהכה במלך שמיד א' כפר 4אי'ט מש4 ע"פהופיע
 עשה ומיד בזה כיובא או מ4ך ע:' איקוניןורנם
 למדרינה ממרריבה וה;להו 4ראש המ'ךאותו
 המלך שהמיב מה ובי למלך משנה שנעשהעד
 יותר וראה מדריגה ליותר והביאו יוהרעמו
 צער עהר היה והנהנותיו ומשרהיו הם4ךכבוד
 הנדול המלך ננד שמרד ב,כרו כפר בן שהיהלזה

 עמו ממיב הוא ל;ונש ראוי טהיה ומה הזההרהמן
 ממיהו הי' שאם מכוונה בכוונ' עשה ורטלך תרי,

 בדרך משא"ב יא והו שעה 4ש צערהיה
 14תתר גו4ך; כש המיד ימוטיה ימיו ב, מצט;רהנ"ל
 4בו מלאו איך צ;רו על צגר יוהר מוסיףגדויה
 שנקמות ר"ל ה' נקמות אל וז"ש כבודו עינילמרוד

 אל כי והוא ביו כ~לך ש4א מדה"ר ע"י הואה'
 שתהויע במה הוא שהנקמה 4 ר הוביענקמוה

 שמרד ובזכרו המ4ך גדי4ה ובראוועו מנדולועולו
 לבבך אל והשבוה והק4יה הברכה עליךשיבואו כי ר"ל ה"נ ואיכ מזה נדול צעי לך אין זה מלךננד
 המיך י"ת כבודו עיני ומרד שחמא הארמר"4

 דבל ושרשא עקרא וש4ימ רב והנוראהגדו4
 מזה וצער ק~ה יותר א"צ הברבה לומשפיע והש"י ומרים קשים לעונשהם ראוי והיהעלמין
 כל לו משפיע יברהמיו והע בו שמרדשיודע
 וצ;ר בבכי' ימיו כ4 שיהמרר ראוי בודאימוב
 המ4ך בראות ואז הנ'ל וע"ד בו שמרד מ;שיועל
 : לו מתככר מעגשים אצ4ו יוהר שהוא זהצערו

 טסן 1ס'ס ס-לי רס(5ר 4כט- 5ר1" ג'ימהבע'נ"מ
 החר יקוס ג כלכס 'ו)וס )הסס יע5ההיי1

 ס'סכ)) ס'עו5ס וט!ס החרט סויך 1?!יר )'ון -קנ)י)כטוי
 ג-יתכ ע:י '? קיהקי ס-',י ין וליכ יס!_ר ו':טי)סס"1
 ולעקו )כך וס רמגו הז החיייס גו:ע י!ייס וס,ס וו"5יס
 ר!חס הק רחייו? כהטר הו גהייר י:ה"ק ס' ה) ,כיקן3ג1

 עולס עד עיד יכה1ה? ה1סיכו )הסיו?
 כי  כל:פי' סיך  סויי'רקי  וזן 1יה ס5ס הן גו:ס כ)וריהי

 סוי"ס נ5ס קוד: כססוכרי: 5י 1"ל גיסכט:י'י סו(קוזנ
 ססכהק גוכר )קו והס ג1כי הסד ס1ה הז סססין קידס י"1ר")

 ולת  דיך לס:נ 5ידרצי :יסיס סזכי:ס סדר רכסונוסורס ייייב ףריי נו יי: קט, טולם סהדן ףי כר5ססגקיי
 כו)ס כ45ז ייסי טכ:י '5 י, יכל יכל יזנ:ל 5ח"כ ,י5כ::
 סתס -יגגצ" עככי 5ד  5סיו יסד: סיכרי כסס  רטס5ק
 סס ורך כגקר5 נ,י' ט כי כ)טק'ס הין  וסך 5לסיסגתם לת'ריתו~ תיכרי כיט ס:: ית כילת יי5סס כרטסיך
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מ מוכ שםכהר
 5כי' ,י,וגי: -0ם הטל דרך ג" קט"6 חסי'ס וטסכי'ג

 הדס מי 1חטח כגס הגיע היגו 0ס עד כיסרסגמס
 סס1כס 1)כך )1 הכ!) תס חיסע הס 1גו"גסחהח1גיס

 כולק קט5 חס סהט6 גגס יג'ע )ח סס כיתסמ
 ר:1ה רסיה1ח טסס )ייטס רק ה?בס כה" רק 0סרהט1רר )"

 ככ) 1ג'הקן ט1כיס רסייו1ח ע:ס ה:וכס ונע1סס הטח1ע"'
 כי( 1הי,ר וכו' הס'"ס ססיח יכיגס סד סיווריג1ח סע)סכי

 גה: 1)ת ר"כ יכין וסחסכל גכיחיס ד3ריו סזסכט,ק1ח
 כ,סחיס 0ס הין סו? ידרך מן כי כ)סחיס 6רן דרךה)סיס
 ר61 ק,י31 כ' סי1ח דרך גהס ו!ח גיו1גיס ג"כ סי'ס1ססריס
 11 כה' ירהס 1כן ס1ח קי31 כל!ס סגקרח ס0כחס כיר")

 י) כסע)1ה 1סיכף כ1' כוס רק1ס ויט כג"ן ע"ד דרך?גקל6
 1ים3 )כך כטכחס סכ'6 כיכס 6) )הו1ל קר31 הו ,סדעש
 רן י:י כר:י  ריקיה יסכהל כי לסרטי פלוס טסר פליע יכ!:"י -"ס מכיר 06 סזכייו והגב  יסכר וסס"יורכמ,ז
 ססיח?טסח?  לכרטי ייח-כס ח' הסר ר"ס  ט:0?61
 גו' :יף ל?ס  ססין -יס מ"ס סם רי: סיס ליסר5)ישס"כ
 ?:ססס  סיפך ?יפ ווטי גסיר 5פרח  לסון 5פר כי 5כרדטוכן

ס,סר"
 סיס ליסרסל -סס"כ  לסיסס זכס זס סיס  וכך כרפס

 151רס רח1תר מורכנ סס5דס ))ודע 1דכה"ח וסנן דטס5סר
 ליר3ק ס-יר ס?לסכ סיס-? ויגס ויגוף סיסיסססית
 ,הויירי1ת גס וחחה1ס סרכיןו? -כפיק  יסו,ר  :י3ו3 רק3תווס
  פן ?(וי? לג3ור .כול 1ךונ1: לז-יווכ"ק כזי וכיו5ן  יעו5ין  לכרר ג3ו?  5ורך "כ ג כייס  וחכיל'וססי'י:גל

 כו לירבק -סויי
 כף'0 עד)וק קטטס וגקרה 1כ31  ר515 ו?ירוס 3סורי"ס

 ריסין( ג' 1:וד 1כי' ריגיק כסוח ס5יגף סידסכ!0"ס
 .סוד לידע ראוי הראשונים בשםמהב;שיט

 הובם שאני  בב'מ כי י"האתדותו
 הופס אני הרי האהדות מן וחלק בהצהואוהז
כולו

 והנ"
 נאצלו והמצות שהתורה מאהר

 א"כ האמיהי אהדות שהוא י"תמיגצמותו
 שהיא ובאהבה מכונה על אהת מצוהכשמקיגם
 א"כ האהדות הלק זו במצוה ותופס בוהדביקות

 כ4לורן שהם המצו, כל קיים כאלו  צידוכולו
 בשמהתו ידבק שמהה איזה ע-ו וכשנכלאחדוהו

 : הכי שורש שהוא 'הי
 תכ4תו באמצע לאדם שבאין מ"ז ז"למהב;ש"ט

 ניצוצין ורפ"ה השבירה מכורהם
  אותם שיהקן והם יום בבל לברר האדםשצריר

 י"ולמהר לם"ז דומה זה יום של מ"ז ואיןילהע*הפ
  הבעש"מ ופי' וח  על לב  שנוהן למי  בהוןיהוא
 להיגיוהן יבוין ניטים הרהורי הוא אם מ"ז יתקןאיך

 אתוהו את ייה כי ואיש בסוד תמד שהואבשרשן
 : בזה ודי ישראל ית בה פנם ע"ז ומחשב' הואהמד

 שהוא ממי דהגונ.ט ליכרע כשרוגין טנ:הכ;ש
 מדריגווג ממנו נוט14ן איי לעומטראוי

 שיההזק יפביו לרתפ'4 ראוי ע"בהבמרון

בבטהוי
 דהייבא בידא דאהיר מאן זכאה י"ת בו

 שישובו כדי מומר דברי 4הם יומר הכוונ'אין
 ע4רעה ו4א לו ישמעו 4א שמיא כןדאם
 כעו4הקך בנף נדול ב44 דזה ועוד כ4וםבידו

 בעי:ותך מיד שיהיה תראה 4ש"ששרמג.טזת
 באבייתו הן השם עבודת נו יהיההדבר
 שיהיה 4ש"ש אבי4הו בוונת  ניהי' יאמרשלא
 כוונה נ"כ שזה הנם ה' לעבודה אה"נ כהלו

 ש לש עוברא בו שיהיה הנ4ימות עיקר מ"ממוכה
 4ר4 וה"ה קדישין ניצוצין. להע4וה והיינומיד

 ותוכהה מוכר באומר וא'כ "ד"ז יהי' אדםמעשי
 ואה"ב י'ת בז תהיה א"ע לוטר יראה עירולבני

:44%ג"
 נו: אהף4צ"ין (ג

 עמהם ויע4 עמו ה'א4היו אז כך וכשעושה דורונני
 לה;'ותם בידם דאוהז וז"ש י"ת בו אותםלדבק
 הוכהה 4המ באמירהו מיד כעו4ה עוטהוא"ב
 התש(ה בענין הבעש'ט ש וכמ ב'י 4עםומומר

 והם עגה בני יאיתי וז'ש ;ד'ז נ"כלהעלוהם
 .מוגמים

 בצפון שהימתן קדשים ;דשי משגהביאור
 הה"ה א4 בא שהיצהי בכ'מ קל4םוקדשים

 : ;ם 4המומ משאצ מצוה לג.נוה יג"םכדמו'
 ושיה בביפה שמושי א' למלך משלמבעש"ט

 כא4ו המדיבו' שינסה מעבדיוא'
 זשו המדינות וקצת באדובו מורד עבדהוא

 השלימו מרינות וקגת ע4יו ושימו עמומלהמה
 ריצון שזהו והרגישו חכמימ היוובמדינהאהת

 שעושין ב"א שיש מובן והנמשל עושההמלך
 ;בד הוא כאלו "צמו ע:עושה היצה"ר ;םמ4המה
 הבורא רצון יעשו ש"א ב"א שמפתה באדונומורד
 שש4מו עד כנגדו ועומדין עו4ם מ4ך שהואי"ת

 ויש גדולי' ומיכונים המ4המה נוד4 ע"יביצרם
 ושם הבורא רגון עושה שהוא שהרגישוכ'א

 הקדושים שמות ע"ב מן הקדוש שמומ4ובש
 שכוונת וזהו לממאן ממתיק שהלא מא"לשהוא
 שם גי כ'ו יש שבכ"מ כוז'ו הקדוששם

הוי"ה
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 םדב שםנתר
 . והבן ובזו ביהוי'ה

 כטק:י ל 5ה' כנס'ם סיכס )ך הזעי 65 6סמבעשש
 מכ) ס)ו4ד מכס 6',סו "כגס הור כ טיכ%מן

 כך כון הסיונו 'יע נמר6ס יתסהכ3 מס) ט.ס%ס
 זכו' מגהו ס"ן ט כיס 'ודע ,1)וצ הסרוןנר61ס
 כריס ז' התר ע) מתנס כסיס )מל מם) ז")ב21בעעיב1

 -ע(תו וחוי כדעהו נהייככ ח' וכרחו סחוגרונטלו
 וה,ר ככס ע) רחה מס )כו טצ וזיכר ה' חכס טס נהיטןכ'
 תורח "ררות ימור נ,? כיו65 כ"ז כזיין )חקוס סניעהג'
 כג) סכ )6זן

 רהי
 גיוצס עהי )ו נהן מייגיו כחזר 6ס

 )5 ה)ו החר )י.כנ' לפמ"כ )הער פכ)ו נעוכ פגתתככמלגד
 -חית כהוי וסכ);י , ה ס'ס )6 כך ס'עמ מכםחג6
 לרהוה כ0 מ4ונס )סעת סףצך תנ?ו הדס 3נגי כיניןסר6ס

 וסק ט!4ו ט) ,ס סכעפ"פ וה4ר ס,טרוס
 כד-ך סו)ך כהיט ה' כו' סדך ה,רע סניס ססמבעשים

 כזרך העך וה"מ טוכה כדרך )וסג ט6ינו כט,תו ודע סי רכ6 זזסומה כגוקכח 1:1 כו מרגש ו6ינוסוכס
 כזרך ס%ך סהינו סעזט ג' ע3מו ע) מתכ)נ וחיגוסס61
 כו' יהוז טוסס ,ס )ו סיטזור הסס ה) ומחסי)סוכם

 ר6:ון ככעס סזכר סנהחדס הו6 הגס טניןמבעשיט
 נ"כ טכע ,ס נטסס והח"כ נס נק' סטכטט5

 במזס סופר תקעו דה)") וסקסס כוכי 3מזפ חקש11"ס
 תטס"פ )היס ל") כהוזס סיסיה הזיר הדס יר6ס גיוש'
 חמכע סוח 4פרח) מק כי וו"פ קכוע מק כתו יסיסס65

 ז? ען טחו 'טקנ)ה!?י
 כזי סקכעס קוזס הח)ס )החהזק כ!ריך יס כיב2בעעמט

 כזכיקוח 16 טכ"פ מ"ו כ)י )סהס% לומין )1ס'היל
 סו6 כך ו"חוך ההצס סיהעסק הורס 16 מדוריס עק1ר61
 יר3ר. ס6ם ויס שחין )ו קיס ז"ה לתוך )סחכ))סולז

 כח0)ה מומין ל1 'סיס ל6 סחס)ם קוזס חורס חומ,הוריס
 )פ4יס )כו סיכון וכ)נז י,י-ע'ס וח' ר.לרכס ח'11"ס
 טגמו כ6זס והו סוין סס )כך כחכ)ס מומין )1סיסיס
 סיס מס6"כ מ"ז זכר מ,ר6 כחכ)ם יההעורר המבו)וחטוסס
 מינ 6סה גקר6 וסו נככיס מ3תע)ס חוחו ס-עוררין)סעתיס

 ומוי' סרנס  דימס טיו סיי להטי: סי.יס  וססלהו ל4'1הו
 מע5מו סחטורר ס)6 נ,כרו סהדס סיההרי )ו: וסקקגםתזי
 סר6פונ' סככי' ט) יככי. מ)תשס הח)ס )טוררו ססוגרשרק

 סיס מוס ויוהר זכר ונעסס )ת"ד ח"נ נחסוק- והו מענמ'סנ6ס
 . יכסר והסי"ח )כחוכ מחן )6 )סכקי כ,:)סרמיכ
 6מר סגסמס כי וסונ רגוח סמיוח ע,ין י)כוגניגשים

 משס 5י פדז מתת)ר,כ ל6וי קיוס מתררסמוגכס
  ג.כ קתטסס נמומר סענס )כך ממ4חוח תסכע) וסןממ5כם

  תי-.פ:ינהן
 י-

 כג6 וכיו5ח ו-חן ומפ6 ופתיס הכ')ס כיוו
 סנסמס טס וקיוס היקון כסוד סם"י כ:כוזת ה4,דקחה)ך
 ר615 וסמיוה ט"' וגד)וה ק:נות הסכירות כ4זייגוה רוהוק
 סהזס )כך העגונ והעו ס3ט  נעכ? הייזי ח:יוג כ'וסוכ
 ע'קך סה"ס הטטג לו כיסיס כדי יפ"'  3ע:ודק ויויזטו)ה
 העגוג יוהימ, )1 סיסיס ט)'ס כ) סקכ)יח סוה ,ס פ) %1!טער סי?ט:ורס * עולן  :תין סמ'עוט י הע%ס הייה ,קת 11"ס יפ"יט3ורס

 ור") כסע ט) וכו3ר עון נוסמ הכ' סי' ו')כמב;ש"נם
  וכסר1ג'ן נ"6 כ'  נין רנ כיימ 3ד"וססיה

 מס6"כ מ' נגד הפי -י לירט הקוכהין ה1  ז:"ז)סהשיס
 מס כגיו ע) )סוכיחו שנו נוכה הינו )סתכייס רו3יןכסהין
 ש'1 טל -וממו עעו כטפ6 ר") טון נהח ח"ס )וסקסה

 .  ככן ע) )עכור ככיו5ססיינו
 ס'ס גז)וה קפנוה טנע סכעס"ט כ' נגע כו יסיס כירהב:3ד-

 ככ"ז )4כק יענ'ן כך 4ע)ס יע)'ינוהכסכייוח
  חקוילון -כנר יל6כוק טובס  סלם:ייס ווס כ,' ככגד'ססן

 15  כריון  סיטסס וסהקגס כו' קנלוק ב:ור ומות לתרס5%ר
 . ל,תזס יבגד סו-ת כקי לפי סיסן הו לטניין סיבן יכגד  פןס

 יס  ה1 זעק כ)6 כ:וגנ ככקטח כ' כנון כעסמבענ'ם
 דטת כו  כנוסן ככוונס ה:ו3ס 3טיבןס:נס

 ספ"ס כ"  וזס יתזנס כ-ס נרטס ככתיפה  מסת"כליעלוסו
 .  'יגן כו' וחסיב ההי5סת,מי

 גוהס היקוס רות ה'"נו נוחס סכר'וח סרוח %מב;ש"מ
  יכייל וכן קפן טו)ם נקר6 רהזם כיס'%נו

 סעז? מיבי ררור ר5;י סנזרתו חז  טין יז? יזס 1ז3כלל:
 ור4פ סדור רהסי פכינס )סכרחוה %רככ? ע!4ווכפעוס:
 ו)כך 4ינו סט3ם 5כ) ,ק? ר,מריס  רות גי סיתגו יו6ובייה, סברוי  לסון נוהס סכריוח סיוה ו("ס זורו כני )ס6רהקססס
 יסיהח כסהין וססיסך ס-נו יוהס ס:ריוח כיוח חהסו6
 רות סחין כל וו'ק כעג%ו רק כדור ססיחון יה)ס )6סכינס
 י) הימנו סו6 ע)יו נוקסס"קוס

 אח גרס טגת סס"
 . סדור )חסס:ס

 יהו ע)יו דלדו כפיהקהוח נ) ר") הס'ז כ) יחפ)) י6ה;ל
 כיהכלל גרי רק 4: י3הין  ול5 נמכעס כהו6 4:מן)כ
 ההוע כ"כ מן כ)ו)ס מת פנקרס' זיס סלקיהס ספכיג7טבור
  61ת סרי סגע כח סנקרח ס)ס סגירוח זן טתס )חכרויכוין
 עס ה' הות סו6 ס3מ,כו? תתידנס רררען לת3ר  יכויןגפ

 וסנן כ)6 0ס61 ת' 6וח ח) פ)ס מזריגוחי
 מ"ם כעלתו סידט לנמ ט6מר 1"ל  סרמ3"ן נפסמנע,2'ט

 לפ?ס נ? טוסק נסורס3טפן
 כסיסמלי

 יר6מ
 4ח )סמו )ר5ת פו)ם סקורחו 'יט כחורם 3טומנע61-יכס
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 מוכ שםכתר
 )'שד 0) עמגס ומס ר,לנס 3דנמס יסי )סמס לצומדיטעס
 16 קטן דכר סן כר"סיח תעסס כ) י מורי ומ"ר)סמה
גר1)

 גכל"
 "ו0יות ע,

 כל)""
 שט0 סנס וען כגורע טעריס

 ס016 כ) )סתס סייט )פמ0 41מד תע:יו ס6רסוכהיקון וכי5" מדכר נ)0י מי 16 כטמס סן מ"1 הק4טת תשס,) היוהס תיקום סקוד: "ו0יה 0הם קרו0ופ נ:-ות שרירסחרס
 ס"וה )סע)וה ומטין כד"1 ט)יהד לע סעת0 )מסס0הצרידס ההו"

 וסנס כפר:ה 1)רכקס 1)הע)001 סק)יכו0' רמקוס גס-הסס"ו
 )הע)ס )-ע)ה עד סק)יכותממנדט

 0סו"
 'ס ס"ו0יוה סורס

 ההדרינות כ) מע6: ו%כ ערככות )6)פיס -דריגות וכ-הכמה
 0פיר ""כ כסרפן )מעיס ער הוס ה16ת מן גריתהן0כורס
 מ;ס נעס0 דכ"ס כ' סרכס )דבריס יכ0 ר,זן6המר
 נקר" ע"כ ):ר:1 -ע)ה כעס 1"תס16ה

 ס-קוס "ת "והכ הקיכ
 סמס ג-ס סהין מ)ך כן 0תע)0 מוס נדי "וסכ )ך 'סוכ'

 י )מצךכסמ

 )ע") ה'5היר סחיט0ענין
 סת51'"

 ה"ע ממט
 0סו"

 מ' "ות
 : קרוס 0ס 1ס61 גו'וגמהר

 )1 0יס מהרי גרו) 0כל י ס"'1 ת15ס "וה סכרבובעש"ט
 )" "ס "ף כסחהס כעטוהס עגמה מ-015היעגונ

40 

 מ5וס ע) 0כ04 6ין ער 0כר יפ וב,ה0 רי יה;ר0כי
 : כ0מחס סשסיןו
 נכ) סקכ)ס חכתי 0סוהירו מ0 כי'מורי כסופר סי1סשמצהץ

 "סכס 0יסק: ורחי:ץ כדמעו כ':'ס והם)0 וחור0מ5ה:
 מס6"כ מן"י.גס יותר סיר"ס ש0ק יכך כר"ר4 %מ סויןוי%
 ח:1גרות 3ר"ס ע"כ מ'ר06 'והר 6:כ0 'סק י"סכמכה
 : 'ר06 י,העורר כעוסר ס'וס :תטת מ"רך וסוסרקק5רו0
 "1 ע"ץ ח"1 )ס-בד) פר51'ן 46 "נ) 'ושה '"סנ 6סראיז
 כנו"ס גכין נט5 ותשלר )ס"ט ס6'% וכדוקה -שז)סנ"ת
 י0ר"ל כין מרניס עי"ז גורס פח, 1ם-"מ למס דהעיו )'קיהס
 סכסת'ס)"כיסס

 כר'"
 ספרשס סגה;יס 6פ כעס ס' ויס)ח

 הולך סע)ח ססמעתי נט) עס* 1ה61 סושנדס תימ ל'0סם
 "ת וה)פ'ן "' וה;ר עכדיו כ' "ת וסי)ח כניו מע) יהירוכט
 ממד סחכר רק ס")0 כדכריס חיור ה::מ "כיו 6)סכן

ססו"
 עד רכ ותן סניו מע) סגי)ח וכנו סתל כ5ער גער
 1"ז סוי13ה1 מכברו וכ) ת)כות נימוסי מתטסנסכח

 וח, יסר% כגטת פתדנר ב0ער שכיח ,'ם כך גו'רריויס סיזל גקמ)"
 "ת כעס ס' וק)ח וו"0 ש' י,יימור נהס קטרונ טרסש"ו

 עגש 4עו) 50ר'ך וכ"יות 30שסס כמרס ססורשס0גחם'ס
 : חס6ע)ט 0ס" 1)" עמיהך 6ק כנ0וכחץ )ע!נך טכח כל"עתסן
 טףס סכע0"ע נ'16ר ח"מ מיתה ע כתונם )6 %לסבה

 "חד )מ)ך חסלי 6' ופעס וטכדס סליס )מ)ך 0ס4מס)

 )ר)גיפ ס:ון כליר ררך )הפר )י.פה 151ה מע3דו וח'-0פרים
 סר)ךגוס )'י;'סיסיי5 3ככור סיה 1)5כר ח0י 3כנדסר5ועס
 הפוכ ה,' )סעכד ומ-ר ככוד דיך 0נ)קה כוס תקגהסהכר
 כי רטרע '1:ן וכו: )עבד כתו )לנדקו הת)ך 015 6ותמך
 רעס ה.'דה 6) -'קה נק' וקוכמה נז:ל ככפשו ה"זע"
 כיטכה 5ת מסר מכס וו"ם ינהוס כי,ם 0מגוי יו;"מ0)

 -כירפ )1 ס"תר רק סזורה ג:וקי לח סכ"ס ס'סי0כריל:
 כ:סוקי סיימר )ה(מפ כטד דרך )1 י6מר ")"רה)"כ
 1)קי ירזר )סחנחוז סיכ: וס יסי0 ח"כ וס)טהיוסחורס
 היידליגתנ פיורד ה"ה -יתק זו כועי0 כתוכס )6 6סרתכס
 . כתורה כהוכ0 )6 6סר מכ0 ען ווס מי0ס גק' )01ש6
 כ"ע"פ תלל העשורעיאשרי

 0:עם'"
 6:ם )ייילסהיה -כ,

 ריים' )-דו 651 ה-רינס כנ' כ) ע(יו וכסהונכור
 כעת ו6ה"כ כגיסס :סיס סגטר ע) ע5מם סמכו כ'ר,מ)התה
 בגכ נתחכס והסהת ו'י:1 כ4 )סכ'ן יגטי 0ר5םי~-)הת0
 ען )"קך "חך ווזן כ4-תגן

 0ן"
 1נמ )יגחס 3קס 4 נפ6ך

 : ול'ס עמו נ)כרו ע14 פמתכ1 י.תדעס6גפי
 ע3 ס-ושס "ינם כ:סעס ר") הרועס יודע' סעסאשרי

 )הז5גות נהגו סע'ר וכ-"פ י.יו)ך )קר6ת יס)טן שדנ"ור אי ס-)ק-ס התעת יודעיס ע5תם סס רקסגטל
 יעתס כ"ט כדורו וק חיר ו6ס הגט)ים ע5 סותכ'ן 1"'נןער"0
 וק'ן ס-יקתה נ'-וס' 'ורע ח'ט כע5תו ססגטל"פ5ר

 . ותן כ)'4
 סשו ועכית חו'נך ע) )י)מ-0 ת5ח כי 1*ינ:הבעש"ם
 סוי בע-_'רס ס"דם 6ת )כזח ג-)חכהו ;מ; י:'גה"ר ס061,ם כ" ס'5ה"י כוכפ :וס ע(-1 ה'5ס"ר סענת ע"'כ'

 "ים 'קת -וס סוונס יס) כווסי כ-"ס "'ת ס4ח01!)עסו0
 ל!ון :הוק 4ג:"י )ס-וע ס)ק ניח:הו ,לית ס":יס )ע5זזסל

 "'ת:עט
 ת'"

 רייק, כמו ופטז
 ע: כיחוד הינה סה-)כות לההת נף5ךסכ,יס סה"ז 1נ5 כש5ס קת)ה-ו0 סכ) רתח עמןסהבעש"ם

 ורעד ירהז הו )וס דעק ס"דס י0ן וג"סרדודס
 : ת11 סון)1 כ) 1'ט:-דו וטיה 'ר"ס 'קורהעס/ כו יש"

 ו,מהבעיש"ם
 כף-ן כי ור"5 6;מך הקסיב )נס 0כין 0"
 6:כין סטכ) ;זדתן כ"ס ס6רס מר מסורוס

 )כס תי; וו"ש ה0י6 0ס)ס נתקכ)ס כי יטע 16 מרליגט)סי כ"* כר"1 שו עג"ג ונמו סגיס 0וס כ)6 )פגיו 5:תפל)ט
 ה:)ס גתקכיק "ם ידע תכ) סההס5) געמ כי 6עז0קסינ

ר,י,י"
 זו י3הי' כו' כ:י הכיקי סגורס "ם גרמכ"ד כמלו"5

 שרכח4פ5מך ויס ע)יהיטנה כסס 1מוכן)ס0:)) י0רסהוהן
 כטייח סינהו כדי והחנ')ות סכט0 וכ-ה כמס )עסוסס6רס
 ו6י)' ה"' כ41 )י.תפ)) יוכ) 416גר1)

 וה"-
 ט טהע י6מל 6)
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 פוב שםכתר
יף

 טהו~
 ט0ומן

 וצי
 קטינוליס 1כ-0 3יט1יס נכמס וסה:ל

 כיס 'ף'דס 0גקי5 0כחיגס 3וס )כ יסן מ"ת סכ'ייע13דה
 ססכיגס 6יכרי ח?ס % כ-דס כיס הנסיס כה0 ס5דייגות
 6וק כ) גס )ס:תכו כזי ססי6 נגת 'רו סט)ס %סס

 יג'ע ססי ניכ) כס )סש1קןיידרעח
 )יכןכד סס תח1 ןיןסדרך כ1הריס 6'הט כעס מס5בעש"ט

 -41ך 5כ"ס י15חד ה, 3מ ויכיל' רר.דרך 1קגו ס1חחסי1ח ני5רןז כחי סט5ס 3יח כ3סס סח1רס מוקעת כי:מכ) 'כי נהק1ס כס41כ1 1ים 51סעיס מ*: גד1די 4י:וסגיכם ח' 1:,דרן סדרך :סס )י1י1ה ה' חיס לסססמדתן
 )כהס )ויד כסתיג1 תכי'כ כסרסן גד3קן סיגר )דרךען

 סעו"ייס ד3ייס )כ"5 י)ק כר1ס 0ג4' כ4:עש"ט - ,)יסכיס-ן4כן
 ט5ם ק)כלר1

 ו3ו"
 ל 1סט1גס 03 ר,46ן

 )כט-יס )-טס 51" 515ם 50 3יו14 0יה 0תכ5ס כיסט051
 : היט 1זס )רין ח"1 0קכ)קס )מסנס כס מו6)יו נ"6ך

 סה'~ח ט ו:י ככך ע4 ומגת להמ וקוס החויל
 1גדפס קטטה :3ס1ז ס.ח רוהוס חהי1ק 1סו3ר(1ה

 ג4הק1 וס וגק ט,י כקכ:וק קסי5 )יךג דעה1 ינקכר
 ו"ק כרעת ח5כיץ 0"ג כי כסרכ,0יעין
 בהי' כי בא"י רבי וכל בבב4 רב כל ז"ל*עשש

 ר' והוא העוים בכל נתבשםהו'ב
 ומעשה עניני וכל בינה הוא ב' חכמה~שית
 נם שאין רק זיהודים זוונים הוא הנ4,"ז
 אזת שהוא מא"ס נביע זעם י' אוה הואק

 א4 רגלי ואשיבה דרכי השבהי פי(שהבעשיט : 'י בא והוא רבי נקראי'
 בארזן צדיק אין כי והעניןעדוהיך

 ההוא בנוב שיהיה י'ל יהנא ויא טוב יעשהאשר
 וביאר א"א זה והמא בניה שום מב4י יעשהאשר
 בו מהנרה יע דנר שוק בלי טוב כשיעינהי

 ה4* בו שיש היצה"ר כשרואה מעדא"כצח"ר
 ויעשה הדבר ננמר ואו לו והולך מניהו ;"ר1
 צריך כי הם גנבים ישראל וז'ש אה"כ טה'

 דרבי השבהי וז"ש מצוה בב"ד היצה"ר דעתננוב
 דרכי חשנתי בהח4ה קדושה או מי5וה בכ'ד'ל

 עדוהיך אל ינ4י ואשיבה ואה"כ הגשמייחנאתי
 'עשית אז לשמה שלא אצ-לי שהוינל הרנל רנליל

 ליל' הצות אלא א"א לש'ש משנהו שיהעורר"מיר הנשמי לתוע4ו;י ר"4 4ל'אקהם חטת וז"ששמה
 על לגבור יכול הטבע בדבר ואז לצרכיום

 : חצות שינתהטבע

 השילוני אהי יגצמו האות לשש ישמהענין
 ואח'כ מצרים מיהראי והיוק ממרע"השקיבל

 ש4 רבו והוה ע'ה המיך דוד ש4 דינומבית
 : ז4ה"ה הבעש"ם מורי של ורבו 4 ז הנביאאליהו

 למרהקי' ידידו כנו ששלה למלך משלמהבעש"ם
 הענוג יותר אה"כ לו שיהיהכדי

 המלך תענוגי כל ו;מ:ך מבן נ'טכח הימיםוכרבות
 ששלה מה וכ% לאביו להזור רצה ו4א אהריווש4ך
 כלום הועילו 4א אחריו חשובים שריב יוהרהנילך
 שינה ו4נון שבמות חבם א' שר שם שהיהעד

 במדריגווצ אייו ונתקרב ההוא הכןכדמוה
 במפורהם ר;תו,-ה התינ*נוה וזהו אביו א4והשיבו

 :טטמיים
 נור[ אדם ש4 ענוהנוו;ו שמרובמהבעשוט

 שכיגב י הש מעבודהשנחרהק
 הפלהו ע'י גורם האדס כי מאמין אעוגפ4וו;ו
 נ:ונין המ,אכים וגם העולמות בל אל שפיגזהזרתז
 כמה זה מאמין היה נאל, והורהו הפלהוע'י
 והיה כ% כרוב וביראה בשמהה ה' עובדהיה
 יאוה כדקא ומלה4אומרה אוהוהנוגה בכ,נזהר
 אמ ע'ה שינה שאמר מה על 4ב לתהונם

 על ונוקד שומר ה שהקב שכהייםו;שכבתבין
 בתורה או?רה כנהיא לנושקה האדםשפהי
 הוא ני בווד~י (בו אל ישים ואם בד"וותפיה

 הד, נבזה אדם ש( שכהים על ושוקד שומרונורא גדוי עהכיך זזיע רהת יאה;נו לא אשר האישזה
 זבריה ר' על שארי'לעבוהנוהו מעין והואאישים
 ו4ומר לב לשום ראוי האדם כך כו' הורבןגרם
 השמימה מויע וראני ארצה מוצב מ4ם הואכי
 %מעלה רושם עשה ודבורו ועטקיו תנועוהיוונ%

 שיהיה ועסקיו דרביו בכל יזהר בוודאילמעלה
 לפנים ספדן אני מה האדם בשהושב משא"כ 'שלש

ג;,ן".י,ן:יי,ז'.,יי
 5ן:1,:ו"י
 נינ

 וע'י בדרביו וקלבת ש ונמ ממש י"ה בו דבוקהוא
 למעי' רחו: ע' זו מדה נהיגויר 4מטה רח4םשהוא
 הוא כך בך שנהעורר מדה איזה תדעממך ר'י ממך (מגלי; מה דע וכמ"עו העולמותבכל

 ו ורה:ך רהמים לף ונתן וז"ש4מע4ה
 קול ני2 יום בבל מ"ש ביגגין מהבעש"טקושש

 ות לבר 4הם או ומכרזת הורב מהריוצאת
מעלבוגה
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קא פול שםכתר
 שדרשו שומר אמר מ"ש וכן תורה ש5מעלבונה
 מכייז*ן למה הכרוז שומע אין שאמ וה' כרוזשהוא
 זה מי כי מכתישו שההוט קשה שומע ישואם
 א' ימצא אם ואף שלמעלה כרוזין ששמעיאמר
 לדבריו יאמן אשר הפתי הוא מי ששמעשאומר
 הוא הו~ת לאיזה וא"כ שקר כנביאוידינהו
 ריב"ח בש"ס דאיה' ותירץ . יועיל ללאהכרח

 :יוניי%2:%סונ~שהנהד~גו
 מלכא קמי לחוי במהונ ידע דלא מאן כו'נטויה
 לאיזה ינם במפורש דביו לא למה להביןויש

 הכריזין בענין מוסר רמז מזה לנו דיוצאופי' : זה הש"ס מביאה~עת
 ואין אומר אין ני דיבור שאינושלמעלה

 הדיביר כי המהשבה עולם אלא למעלה שםרבריס
 כעין דארעא מלכוהא בי לזה וראיה גשמיהייא

 עם המלך לדבר ארין דרך ואין דוקיעמלכותא
 עתה שגם נר ופא ברמז כ"א ויועביו ועבדיושריו

 הש'ם שהודיעט וזה כך הנהנהו ישמעא4במלכות
 הוא עולם של מלכו ממלך היובאין הכרוזיןשגמ
 המחשבה ע"י הכיוז רמז בסהונ לידע וצריךברמו
 :היא חונובה הרהורי יום בכל לאדםשבאין
 רק כו' ורסן נמתנ הכין אין כפרד כסזס תהיא,[ בהם הנאמר אלו מכלל יהיה שלא לו שכלש"יני למי הטדעים דברים שאר ע'י או הכרוזמהמת

 שמרמיין ידעו וירעה פהד איזה ב;ילםכשנתע"רר
 וכנ"ל היראה בשרש שידבקו מלמעלהלהם

 בשמחת ידבק בעולם שמחה איזהובשנד2עורר
 : לקה ועסיף הכם י:מע בזה וכיוצא ה'עבודת

 שועהמישמ' יעש'ואה היאיו רצון פימהב;ש"ט
 רצוןיראיו עשז. כבר דיאםויושיעם

 ועכ"פ להושיעם נוגתם לשכוע עורמהצריך
 יע:ה יראיו ורצק שוער,ם ששומע הו"לאיפו
 הקוראים לכל ששוטע י"ת מרתו מצינו כיוביאר
 אפי:ם גנבא כמרו"ל ח"ו לרעה או לטוכה הןאוהו

 בון יש הפרש מה א"כ וב"ת שמרו ותורתיעזבו אותי הלואי על וכמש"ל קר" רהמנאמחתרהא
 שנתפס ואח"ב לגנוב שיובל תפלתו נשמעהגנב בי נדולבניהם הפרש יש כי וביאר לרשעצדיק
 מאחר נענה לא שוט י"ה לו וקורא חוזר נניבתועל

 דבר איזה על המתפלל הצדיט משא"נ בשהשבחר

 עהטה מ"מהי למרבתו זו שאין ה' עויודעגם
 כשרהשה ואח"כ יעשה יראיו רצון וז"שמבוקשו
 ברחמיו ואו ה' אל קורא חוזר למובתו זהשאין

 ן מלם וישיעם ישמע שועתםי"ת
 שהוא נראת שוא מה על פי זלה"המהנעש"ם

 כל התשובה והיה היצה"רטענת
 מלמעלה קדושה נשמה רדת בעת כי אדםבני
 לומר מם"ס מלמ*לה קטרוג נתעורר האדםלנוף
 ולפועות להכאשין פעולהו לפעול יכל לאמעהא
 4ברא למה וא"נ למוטב העולם יהזור שזהמאחר
 מזה ית4וצ'ן אשר נ"כ שנכרא דיהודאין:יךין ת"די בליעל איש ?ה ננד לו שנוהנים עדלריק
 בזה או בזה ידבק שירצה ומי השלםהאיש

 : מרז"ל ונודע חפשיתוהבחייה
 כמש החכמה אהר נמשך הנכנעמהנ;ש"ט

 שהוא ימי יחכם החכמימ אההולך
 שמהנשא ריבמה בירו ההקיים לא לבגבה
 בל אפו בנובה ישע שנ' ההכמה אהרמלכת
 : פנימי תכלית בו יש עה"ז עסקי בכל :ידרוש
 שירר ממצרים אברהם ויעל ובם"ש ונ?יק דעייליש

 משא: הההתונות מדריגות כל עמועלה
 הבעשש כמ"ש לעלות יכולים חינן היורדים ב'סע

 ליטמים מושכ יער דרך מעבי שהיה משלזל"הה
 שהלכו ונזדמן שם דרך עובר לכל מאד סכנהוהיה
 מעשכה בדעת היה וא' שכור היה א'שנים

 ופצעום הכום וגזלו וחמסו הלסמים כג;וולשניהם
 ולהלן משם ובעב*ם לשלל נפשו רק להמוטטאר
 לזה שאלו מהם וקצת השנים לעלו אטניםפנ"גו
 והשיכו לא או בשלום היער ררך עכר איךהשכור
 הכאות מה ושאלו כלל סבנה שום איןשלהם

 וקצת להשיב יודע הי' ו4א ופצעי'והבורות
 לסטים שם יש כי שיזהרו ה"ו ואמר חפקהלזה שא~

 הפקח שזה בזה והנפקותא להם צאזהרתווהאריה
 בזרירין כ"א שם יל~ו ;לא אהרים להחהיריךע

 יודע אינו השכור זה משא"כ וכיוצאמייינים
 מטלחמות יודע ה' עובד הצדיק ובן כלללהזהיר
 מסוכן שהוא ה' וגובק שבדרך ומלמטי[היצה"ר
 ויודע ממציודתו להנצל איך יהי' צער הייוועמיד
 הרשע משא"כ ליכטים מסכנת אהריםלהזהיר
 ג' הם בעה"ב ובן  העולם ב,ה סכנה שוםאין כי שלום ואומר תמיד יצה"ר בשמחתששמח

הפכים
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 מוב שםכתר
 טזה שנפטי לו יתשב לשמחה לצדיק מהפממ
 שנפטר פטירה צדימים מיהת נק'א שלכךהעולם
 לעה"ב ובבואו דשקיא טעלמא עה"זמ:רגר
 יראה ששם הישע מנא"נ לי יתטכ4שמתה
 1 וחשבון רין 14תן ערוך וההשבון פר*והפנ:ךו
 הכהן הסך יעקב מ' הגאון הרב המהברכהל

 מהבע;"ט פרקים ראשי רק וכתבהי ז"להבעש"מ ממורי ש;מעתי הדברים ואלה .זל"הה
 וחד נושא אמר הד עון נושא דר"ה הששפי
 המדה הוא וכך נמהק אינו עצמו ועק כובשאמר
 רום מן ~עפשטין הג"ת קוין ג' אלו ביוביאי
 במקום והסד הייפה סקום התהו: עדהמעלות
 למשה וכשנתכשט "נג הוא למעלההקוטק
 ננע ו4מטק עננ למעלה וז"'ם זנות הואבלליפה

 הוא הקליפה בסקום למטה בההפשטו הת'תוקו
 ודיא ו;"ז כעמ ' הוא לכטה הגבורה וקוהנאוה

 רק לסעלה עד בזה זה בנה"ת קשורהכשלהנת
 קלה דעהן נשים בסיד דעת בלי הואלמטה

 ולמל4ה ע4יהם ק'ה דעתן נוק' בהי' הםשהרשעים
 בעבידת יוהר שיהענג 4;תו שנוהן הדעת עםהוא
 הדעת הוא התשוב' ובהי' הטנופה במקו' ולא יהש
 יובן ובזה כו' ואנוב אהטא האומר ובם'שכו'

 גשמי דבר :י נמהק אינו עצמו ועון כר עוןנושו2
 התענוג נורש למעל'במקו לגלור; י:ול אינוומאום
 שהוא ח:ד רב מדו; ר"ל המדה היא וכךכו'

 זה בהוך זה נה4בש התענונ חסד ;הואהתענונ
 דרך על יהיצב פי'פ'ההלים כו'.עור כובשבו'וה'א

 הסטך עוד ביאר וגנב יסאם לא יע טובלא
 אלהים פקד אין וגו' פנעלרשע נאדםהפמוקש
 בעיניו וישר הלק הבל שיהיה בעיניו אליוההליק כי ממנו פחד היט"י שמילק והטעם שניולנגד
 העווויהי' ויסצא שישיג 'ל ר לשנוא ;וע לסצואכדי
 וסילקהבהירה רשע אוהו לשנוא להש'ימקיס
 לומר נוגה ;אינו ר'ל וסרמה און כיו דבריממנו

 נ': שיי:יי,.;יי,.י:,ןן~2ג1':ן-ג-.ן"י,'י:נ%

 העוי מונע לכעסים כי ויורד עויה נקראהאדם כי משבבו על יח;וב און כו' ישוב פן ומונעחדל
 דפי' משכ:ו על יהיטוב אוו ואז שברוי"כל יוהר עי:ריח כדי ה' עבוהת דרכי האדםמן

 לגנוע: הש"י כשרוצה הרמב'ן שכ' טעםהכעש'ט

 והל~ה שיענש כדי ממא איזה לו טזמןהושע
 ושוב רצוא ההיתת כי ותירוין בהירה אעא"כ
 לעביר' עלו4 כקטנוה ובשהוא וגדלות קמנותונקרא
 וכמ"ש כו' אא"כ עבירה עובר אדם איןבסוד
 וז"ש באהד בא והעונש החטא א"כ במיפובע"ה
 דרך על יתיצב בקטנהע משכבו על יחשובאון
 אור שרם הצדיקים מעשה מהפך כי נובלא

 במכילתא כ5"ש לאור הושך ומעש'הרשעים4הושך
 פרעה שהשב אהשוירוש בפני המןמסירת
 בזכות אברהם ושניצל לסיפא מריטאלצהוק
 בהיפך וישראל הצריק ע:לק כו'עדישסעאל

 דור בכל הרש"ים עושין ובכה ימאס לא רעוז"ש
 : וגו' טוב לא דרך על ואפ"ה יהיצב וז'שלהכך

 פרקים ראשי ורשמתי הבעש"מ סמורישמקהו
 בהכמאו הכם יתהל4 אל פ' יראהיכי

 מדה היא כי וכיאר בעשרו כחכסהו מאיורקשה אותי וידוע הש:ל וגו' בזאת כ"א בעשרועשיר
 דשלמא בספרא וכמ"ש א"ע הטהפארטנעה
 משום והיינו א"ע ולשבה להתכאר רוצהוכשהוא שבוחי כלום ידע דלא סימן בווהר מובאמלבא

 אהבה מדת וכן בעילם התת מרהשנהפשט
 אוהב והרשע מצוה אוהב הצריקבהתפשטותה

 והרשע ה' ירא הוא הצריק יראת וק עכירהדבר
 ובשמתפשט צרקה נוהן אינו ע"כ יעני שלאירא
 בקליפה שהוא זה אד: עד וערד הת"תמדת
 לוהוא רק א"ע יפאר לשבה רובהאז
 שיצא לאתיים לפאר תחבולה ועשה כנ"לג:אי
 שלא מאד הבם פלוני כגון לעצמו הכוארתמזה
 א4 וז"פ ועשיר גבור וכן אני כ"א אדם שוםנצהו
 שבח סזה שיצא כדי אהר של בחכמהו חכםיההלל
 מדת שנהפשט לב שטתן יתהלל בדאת כ"א4עצמו
 זאת הנקיא אחרונה מדרינה עד שנעו4מהת"ה
 אותי וידוע השכל זו מדה שנתפשט יביןוחהנם
 "וד : ובו' לעצסו הפארת לוקה המכשמשא'כ
 מלתא משה לגבי אין נ"ס ביאור הבעש'םשמ"ם
 אמר לישראל הא ספורסמת והכישי' היאזוטרתי

 תירא אלהיך ה' את המהרש"א דכ' וביארזה
 ירא שהוא וע"י המא ירא בור אין כי ת"הלרבוה
 ת"ה 4רבות דרשו ושפיר ה' ליראא בא ת'המן

 כבר א"כ אליו מגשת ויראו מצינו בטשהוהנה
 ה' ליראת לבוא יוכלו במש או ה"ת ליראתנ:נכו
 נכנסו שכבר מאהר ר"ל משה לגבי איןוז"ש

כיהאת
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צ %נ ש%חו
 נמסך שא ה' ליראת ג"ב לטא ימרתי אצא*ו מנשת ויראו שנאן משה לנבי עייה ת"חבייאת
 ששה הבל רע בין מוב בין עושה שאדם?ה כל תמיד משינ דצה 141 בעקקם לפיףעניים 3ון 14כנס שנהנ למלך משל ממצ )ונמעהימזה

 מובה לו מהזיק שאינו על לטלך והרהלעצטו
 בסם שפוטם תרנגול לעשות וצוה כה לוומשיב
 זה העני ילקה כך ג"כ והיםיב 19 ונוקהמות
 בן ביא לימים והצניעו רלגיר בקצה שהי'לביהו
 לו ונהן מאכל דבר שומ לו לימן אצלו שבאוה מע~י ובקש ועקש היות מצידה וינל עיףהמלך
 הדבר ובא המות סם ונמצא ההלהשבדוק הרופאים אמרו 4אכוי ביסרצה לאכול הרונטלזה

 המלך הורה ואז ממט שהואוהתצ4
 : כו' מוה היוצא והמוסר אתושאמה
 כי רת5ייס יג6ו כטיוח רכו0 ע"' )מ: לחורמהבעש"ם

 זכר וסו6 חס ג, הנ6הל 0יזוס זכר נקר0כטר
 כטר רק י.ס"' נעטזת %טג 6ן סקזס נככ)ו ומסכי)סכ)

 וכהסר ט' 0ופ ומן ספ% מן מנזי*ן סק*טרי ססס:ססהס
 . ט'( מרג)ות 'טש ממע0 סק*ס: והוסל סספהס נטכ14

 טנזו )מ )0כר ס' שנז טן )וסט %יק נץ י6קסועשבתם
 )6 ר.הנו רסט 0ץפ עוכז סיוו גדק 0יפ סס"סהמך

 סכ"'ט ק"6 סרגך יסע"%פע' כרגן סגרי זומס 6ש %,טוגז
 ומ0ר שנד )6 רסט גקר6 יכי0 6' סמסר נסמ) ומוק'
 0ורהו יכה 06 %6מו0יו פס5 כרגס יכ6 כ6 מס)ע"ס

 ממפ סמסר מ6מר כ*ס ליפ טונז ססו6 נס 4טר6וטטז0ו
 ס610 בס ונ,ס ס4~ר? 6מד כצד י"ח )פכצ סיכהן פ"0מד
 : 6הך סמסר ומ' סטתיס מ6ס )כתסכעתיס י ע!;רי חתס ס6יט ור4טעס שנז 65 מקרי ת"מ סועו3ז
 רפ )ו סר6ס פוח0 נכשס ח%ך רגטסש סח'"עךד

 קל6) טסשן סהיו סנסיעס תרונמ סק וסנמשס

 נו'וכן כיירס מרוגה ס6דס גכאעות וכ) וס ,כתסגכהדגי
 ותת: רגי ונ6 נזי) 3ע5נו0 ו:'ס י,סכיגס *כגגכנרס

 6י.'ס סיצת וייס עכסיו 0ו6 גפ)הנת כל4וס 6 ור.לחסעלע
 . 6 מזהצ נסרסן )מהקן כ)ט ס:הוק וחו וט' ההיסוגרופ'
 סקכר חמיטט סינט) נצ10 סשסס דכריס חס'נבש"ם

 כע"ס תת 6ם מסןומי
 ו0י

 ספיס סהת 60 ר,נעם"ס
 ני: מסת"כ סקנר מ0יטס )ר.%) 0קנס )טפות 6ן)סטימעפ
 סיגעס נז1) סין6לימר )טסותומ6ר זסמזו 0ץ נגיעסיפ0
 )עכות כדי מת כ%6 ערו, טסקי נג) 6"ע )כטה ר")כע"כ
 . )ק0 ויוס? מכס מסמע סג"5 מ'ס מט) וכוס )סכתראצם
 ל%ת סעלי 1מ%סז וג!' 6'ל *ודו0 %ד 3י6ול ל לבפ'

 %ר? דמן סטח נתנשך וה)וכס טן מר,וות6'
 צן יימ "%כז %ף פ6 ך' 0161 כש פ6 )' !9ת)רא*הן
 וסנס עין'נ סוז ו:ו0 סדט0 כסוד כסו6 רסקה ריקיס0הית
 ע6 סס: עןי ניגיוץ עגהו ש י.מ"סז י*6זס רעס'ע"'

 . כו' ודסת גכינס מעסי כ) )טסה:סמכץ
 ירייוס ננ'1 ה:'ס )0ט0ס 0האס והכ)יצ כ' 0נעס"ט כ"ע1ר

 ס0ס": )רסע שנס תה וסקס0 ט' ינק0 6)מנ:!6ס0ו
 מעכס )ייי כמכי0 גזו) ת)שז ס"ס ומ6ר ונו' וננץ6ם10
וסקסס

"'0 
 ט יס 0)וד כי ונהמר גז, זתטס: מסמע

 כמסס 0"כ ש)0 רו(מכ טלו עו)ס כ10ר0 סשסק מסניסס
 ורוה )רו0 מ)טס ס61 גפס ורג0 ,כז 0ו6 מטכס מס6"כמךו
 ,יך6 רוה וכן 0סהו נקר6 רומ גנז נכס 6'ע סגסח:ח)נוכ
 די."ונ"ו 6הר סע כיט תתגו סגדיק וכהו %ש נסטסנגן
 )תכ)ה ה"נ סט6 10רס עכ"ס ס)ה,-1 ו6הי0וכ) זו6ננגד
 יל6ס י4כנס 0ו0 סקורס סכ) מר4לס"6וכר"ס

 סני
 תס)ס

 כי? )סתס וככ)תד מ"נ גגז מ"ז )מחס)) גסשטיןוכקפ)ס
 תססיטין ק- )סמס ם)6 גפ)"ז הסיע ת"ן 610 כך נמע סס0
 ויז כה"ו כהפ)קו 6וש סינ)נ)'ן )מס6: 0פ)ט ו0ו כתכ)ק)1

 ה"נ 6דוה )ר!ה ח)טס ס6'מ: הלעמ: סי0 גכס סרו66ס0ו
 העס: סנקרמ ר4קוררי כי ירג'מיס הס מעס"ט סהס כמווגס
 לנמל6 סרמ": ד)6 ונז גע 00 )ם"0 ס)ח טיץס 06רכנ")
 תורס ס')"וד 16 )יג(פ6ר סיטסס מ)ה: 6',ס )ו)ר4ממ6 * ה*ס 0עס"ר מ )ו 6סר )כ) טסס ינקס יחוגרסוהס

 ו0ו %רות רש0 לט0 מל"ע)ס מ"ז )ו מססיטין וכך)ס0כ0ר
 )כ) נופס 'ניה וו"ס ה)ה: תן )סכיט 63 ס6 טססס'גס"ר

 )כובןט' רהחנ0 66סר
 ככ) )עטוה ס5רן יך ט' 6"נ סור מ0י מסנעפ"סע1ר

 וסבד)ה סכנעסתינס
 ה4ע0רי

 ו5"ר ס"ך דמ ש ר")
 סם שס ר.טוטת כ) י"מ 0כ)ח דסהימ: מדמ כ0ינההרנצו

5רי
 610 0' 5וח כי סךמן )רייקיק ודיטר היכס ככ) 4דן

 מלאת ז' ק' 16ת עז נ'6)כין שסו6 כ' כהוק ת0)כס ס)עסוז
 כק*שת ח0)כ: יירעיות נ0רמק ראץת כג0ר0ק וכ)6)סין
 כפכעס נ*ת )ט ח) יחן וכחסר מ"ו ססס סנה)' מ)'טד
 מריר, 'תמרז י*ק)יכו' סעול כיצך ה*כס סססגס נעוןסהף'
 פר6 טס 'רחס 'הוד ונעסס 6ון כוע* כ) '0כליו ו6ונזו)ס
 וי,מית 3סוז ר4היות 0) )מע)ס ונ0הכר  סקדוס נ'טןתחכרר
 מדכר 6'מ כ")ו סכגט0 חפ מססש0 נ6ו)ס וי61 וכוכר6%
 )י4עטפן וסח0קס כו' סק*סף )רופרוד וסנד)ס 0סגיג0וק

 . וס נזו) כ)) וסהור כו' כסרפן)ר.ל0ק
 )6ת0! 6,ס דין סרן כ0וסף זכרי ני0ור מרגעסאסעור

 וגכ)גע 5" *וין הו"נ מזות כו כי מרומם דקג6טנך
 ססס סדיגש וען ט' ת"0 חשס 1)"1 מתמכרין וכ6סרומץ

ספ
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 מלב שםבתר
 6וחיוח ט0ו, נ5ע טו%' טי0יו 5ריך )כך כף ליסין נ'סוד
 כממסכ0 ויייחד מכרר וכ6סר כו' 36ר0ט סחכוק מןקג'וח
 וכסס6 דד6:0 סוסכיהח נ"כ יס )הס0 ו0ג0 )6חק1 "יהלעס0

 . כ5") גתכרר סדחן וע"' מו0 ו0 ונועין הוטכיןט0:
 חיכונן כ,ר הד 'יח6 ירוס)ת' כסס סחיס' נ"ורבוהבעש"ם

 כשד )חע)0 ממע0 נתחסכהו )0ע)וח 5ריךכי
 5רן ר,ץ'ץ וככו6 סכמ)' כמ)' 610 י" וכ) כו' מ%5'ןרפ"ה
 ויכרר גור6 עס יררס 0ירחסמהכר וע"י ממגו ו)יר06)סהד
 :0ש סהג6 ש ו0גס י,ה"ו סי61 כ0 0ק) תהוך הקדוס0נ'15ן

 כ"6 )וע)0 ממעס )%0וח מ5ח )ה תת"1 ו,4)ס כרורסמחכנקו
 וכסרטוה כון 6סרוק'ס 16 כיהו קורוח )חטח מהסנהו כע)הע"י

 כו' )'חוד 5ריך6)1
 ידעחי ג" 0נ0 6פהו כרי ה) וי6יור כ' כיהר הרכעס"ט,3וד

 והייהס 6ק 6הוקי גה חררי ונו' 6ח תרח0 יפק חס0כי
 נ6 כי ומ6ר ספיקוק וס6ר מעהר ג6 ו0ק:0 ננ))ךגססי
 קתס והג0 ט' ה' סהיח קחיות 6) )החקלנ )הזיוחסקס ג'" סירד0 6' 0יה ר.מיוח הן מדריגוח % מ4-וח סירדסקרוס1

 רק ע" מחסכח הו עות מהסנח כתו מ"ו כח0סכורעגיוח
 6יו0 ע5מו ע) ע"ו ומהסכ' החריס ע) רורס עיקסמהסנה
 דעקו סיחן וו מחסכ0 )חקן ו0חל~0 מסח" מיהריעוג:

 0טכ'ר0 מילוח 0ליכ0 סכחיך 0טכיגס ג'15ן 11 ר,מ"ו נחוךפ'"
 'הסרדו 161 'ט6 ורעד 0מכ'ג:י'רה0 עס ח"ע ו'סהףכגודע
 תמ'הס רו6 גס וג'15) ומר6 'ר06 'הוד 1גטט0 הון כוע)'כ)
 כן"' ונו' חה מל6: 'כת 6סס כ' 'דעחי ג6 0ג0 'וגןוכו0
 )6 חהל' )כך ללה' והלנו מס וש" וגוח תהסכה 4סגכגס
 ת'והר וס ו)דרס החוח' )מכהס הרור כוו0ר וכנרס 6חחמוח'
 ופיחס ועי"ז החוהי סגקרת 0סכיג0 עס 6"ע שיפהף ר")6ת
 )כיין סיט ונו' )י עוט0 חח ככס חס מ6ר וג,0 כ%לגפטי
 סגיס ו0ו6 כחליס 0' כ) כהר ר"ה ככס כחר כקדוס0סס

 . כו' מהע"קים 0גכמו:)%0וה
 ככקר י)שד 6,י דיגין ה,ו0 ו ני סיס ככוה0מהבעש'ם

 6ור כרהיוק ה) ח"ע סידנק והטיק0נדנה:ס
 ס) התות ד' ח4 טיעס0 סי' עוד כו' 60והיו' סכהוךח"ם
 ג' כסוז דייגין וג' ס"ח ויו65 כו' סירז0 % כהי06)כט

 כו' 6הי' נ'ריפין
 חכסרוס6 מיכ6) 6'ך ורחס  לפיס עייח עמס 0כעס"עמורי

 :וח :)0: מונ סכ) יסיח) עגור 0ר)ין די:רח)רנח

 סכ) הוכ דכר' וס6ר סס)גוח סעוסין כ) כ' וכוח0כי
 נו: וכיו65 5דק0 )עשח 16 ה"ה עס כידוך )עטוח סיוכ)כד'

 נו' ס רוכרהסכ)
 סיהס)) %ע ו)סרני) %שי %ס 5ליך ל' 6) )כסצעט

 וק טש גכ) שמק מגעק עעך נגן) שילות"ש'

 מממט טתטש ו50עקס כף ה6תלנ0 ע5מוהי כ) טג6מרכ)ימוד
 . כ)חט חסיהדכיקוח

 ):חהוק גליך 6%ד מ"ד י.פכ) כהיעפ סחגובדורלרענל
 _יר06 חמיד חחטכהו ו)0חכודד 0'מרחח

 סקס נ:) תעע )גומ סוכ ס)ישד כעח ו6כי)ווכחימ0
 מ)מודו ק5ח יהכט) ו0 טממתח ו6ף ההטגקו ו)0תכודדמ)מודו

 . כו' ר,מדרס )6כי
 מריוס חכ)ס יקוח0 )הוח מוכן טסו6 0חס)ס קויסיחשוב

 וכסיהטוכ י"ה לכגע סמותר היכוה סכ0 16 כהתס0 )לותיכו) ס" ספכע דרך סעס"י עד כ"כ רכ,א" ויססכות0
 כחות0 ונ6ו0 פגי0 היו0 )' )הרי ניכו י6רר כוודהיכך
 ס0'6 וכ6מת היטה כמ0 6מי הכי)ו )הוח סנדעחו כיו,הסי0
 . חי ו0ו6 0ת:)0 ורפ)יס כה )ו עחן ס0פ"' נדי)מ:ד
 '"ת 0כוי6 %6 ס610 התיד מגסכ כסחדס נדו)0מעלה

 )6 חדס 6כרי כה"ס 5דדיו מכן %6:1 תקיףוהי6
 ויסי עין )1 הג"י נדמקוה מהסנ 6'ט כסרגע כ" יףיה:ונ
 4% ס0וח כעם ככ) 6"ע 4'טכ 5ל'ך '0ה: ס)6 כ"כיטק
 ס) מקותו י"ה ופסו6 0סכ) כעין "'ח ר.כור6 סיר06 רקי"ה
 )עדי 0' חי סו יס ויק קטן סו)ם  טלסרי 60דס פ) וכןעו)ם

 ח' כו' ח"ח כס"ע כת"סהמיד
 :טוטס 0חדס זס 6ח תמנכ י.קכ": ס" כמטוכ6 מ0ידע

 נהסוכ6 6כ')ו 6)6 עוד י6 פוס 6% ר") )מ60"ע
 ת'ש מככל 0ו6 הסוג'ט סגק' עגייס נין ככש6 6סי)וכ)ותר
 ר6 ס עמיס וג0ור6 0חדט זס עט עגו0 מנוד)גנדט
 י") נטר רו6 תי דר%ן י '5ר1 הח 0טנפ ננוראי~הו

 סחולס )כשר נהדר 0סומי ש)ס כע:קיכמו
 ועי"  5ועק  יפ  תוהר  גללוסחהע

 כ)ע)6וה הכת ויס הגג: כירח
 'ט כ5דיקיס וכן כר,) כככ)' חוסרו 0וח )הדר 0נגנוכטכ6
 ויס ה:יד6 עתרט וכדר' הר0ור סוט 1%6 )קרכ רג'ה6'גו
 ו)יר6ס )4ל:כ0 0' רעס)עכודת ו*06 06כ0 הו החתד0)וקה
 וחמדהו ויידוס,ו 5רו הק ס:וכס יוקר נרר ו0ו 6 ול'ס י"ח6וחו

 מ:"י)ענודח
 החרן )כ' 0ריעו ר"ה ס0)כ0 0חריו"ן %ס 0נעס"עמווב

 )ע ונקן והורריוק סקרמוק כ) )ככר ך 5ר זו ס)סיכסר")
 0זיגוק פ"ג:ין כד-ך נ0 )גסוחיגו הא05"ר ש6 ח'מגטרי
 וכם6מ עקוס )דרך ,0:יכע :פטוטו וחנ)כ) מקס0 ו0ו6כ0)כ0
 גדו) העגוג )סס"' י: 6וי )%ה': 6'ה' הרהיס 6גו ו6ץהכחיס
 ורקט0 תגסיו כס0רורה הלמנ )6ניו סיס והרין נהמד כןכתפן

  )0ג,מ ח"ע מרח חיגו ו0כן)ו
 :5דיקש 0ט טוחךיס טרכיס כ" )1 רמע) עו"דששרפים

 מא יו טחתע) מלל,ח סטל6 6סנח כ)כם"טעל
 : המן 0%1 דע לד "לש048

נגמל6
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ע מוכ שםכתר
 קסן דכר מרככס מטסס ד"נ קטן ודנר גט5 דנרבנמרא

 ד6ניי )הויית מ"1 סיקר6הו וק' ורכ6 ד6כייסתית
 0עך סכל כי ח/ סוג ככ5 סגסהרות סן גע)וע תורס סןכ6מה ג1" 6)ת נסעי סג6חר חורהימ עיקר וס כי קטן דכרורכ6
 )סוס ווכה חעו )כד עמע' )ידע כותתו הס ס6דס טוגתהחר
 כותקו חם הכ) 0סדס כ5ין הסדו וכ) ג6תר וע4ודכר

 טף' כ"ח דרך 5זס והין )1 מרככס )היות ספ"י )דכתץתסהוסק
 ג:תרות חורס ט"י סן גיג)ות הורס ל, סן הוי ור.ר15תסחורס
 ורכ6 דחכיי -11'1ת קסן דכר ח"פ י"ה )1 מרככס )סיות'זכס
 פין קטן 7נר הו6 עשו 1,ויך )תיעטג )היו7 מ4מ7 ליר"5

 סהוסק כמו רק ס!6 סס" הוח וכהין קטן כדכר 0פ"סעוכד
 )טסות רע -רככס מעכס גדע דכר ווסו נדו) דכר סוהר.יילס ע"' '"0 )1 מרכ3ס )היות סייכק )וי 6כ) תמרת הכחס)דכר

 סקורס ע"י )הס"י מרככסע,תו
 כון סומעק ו6חן ר61ס עין ממך )מע)ס תה דע מפיסביאור

 מסתיעה גדע רהיס 1,דיעס וס-יעס רקש יסכי
 פהין )1מר יכסור ה' יכוח ה: וסגס מיןיעסוסייעס
 6)סיס 'ס תמגס פתע ו)פ רהס ס,6 מכגי נש)סירוס)'ס
 )כרערי מכס וו"ס חת5י6והס וסמעו רקו סהס סיכמיסור1ח:ס"
 מ' סרעס 1'חתר כ-דכר )' ויחונו עמ' חת ס)ה ה' הילכס
 6פר גר6ס 61עו רוחס הו6 כ' ו6"ת רחיה'1 ג6 כ"ה'

 חחגוכיו גט6ס דינור קע )כ-וע 4 סה: כ" כקיוחסמע
 ר51יס 61הס מממ וסמיעס רה4 ו' ס6'י כ'ון וח"כחהס
 יסר6) 6ת עס ס' הת ידעה' )ה '7'עס מ,ד 13 ה-1ג0 )יפיריר
 נגמט מ"ל ממט וס-יע' רהי' )ך הק )גסחו0ך כ6קסהע"ס נ" ח4ט גקר6 ה!כ-"ם 6)ה' והסק מסס כו והס הס)ח)ה

 %1ט כמדנר י-יס ס)פת דרך גק :)כה כ' )ך ותד!כ"ע,1ה1
 רגסיס והל ר."דנל :ס )סכ'ג )ך כה"6 י'ס ג' ילך6"ל
 ימיס ג' דרך )כן פסם כ"1 -הוס י כ ע"י ח:4 רה" ע"כ)6
 תהר הץו65ת קו) יכפ דסייט מיי:1 ק% כ"'ע: ע"י 1)6 ס:ה,כין
 וסר מיגי מדכר סחין ערכ ס )סכח 0יכ) )6 והל'החורכ
 "תס ומוכרה וסמעו כרחו הג:יס :י: תכגי כע1)סקו-:
 דע וו': כהס"י )ס6ימן ק:ס מוכרה כן הידיעס מגד)הח-ין

 סיסתכל רחוי עין סהוח מגך כ רוהס עי, חתך )תע)ס)ת:
 והון מ)סות הפגת %רחות סוכו ועד יע%ס ת:וףררחס
 קע וכה -ע)ה כ) כ"ד :) הכרוו'1 כוחעת סההחר"1'
 ")וס סיס ו:ת'עס רמה 3תופ עדע וסתק מוי3 מרר 51החה

 סססירוה נזהו נסככ יישס י!:ד 1כ) ח)6נעעס
 וחכיס 6קס מדהס ועי"ו גכחכין ;פ-הך חוטי ס"1הכרץיוק
 . )נד 'דועסגמ, תתך )מע)ס דע %,כ -כד4ן טעתוק,1 -:מ ס,:-ס :)6ולס
 0ס)ס ו6ג' ככתכיס כייס תכ)ס גק-6 ס:מ,ס כישם"ם

 כמו5סמי? מ5תת יסיס כסהזס)) סס מט6ר וגסוכף
 ס' גתעי גחה' ע)יו קח"ו ע5מו )הון)ה יכרן 1)6 ט')יהד6
 יותר סט!ס ע"ס יערי וכיחי יעו"ס וכו' קיס "וכ) )6כיד
 כהכ)הו גענס סיסיס סגכי' ענת1 )תוג5ת יכות חסמ

 יגס-י ססכגיס ע"י תכדע רסך געסס הו הגס-י)הוע)הו
 . ודכח"ח כ% נעגס וקעו ססכריממ

 יו ע) תורס הישגית ירחס ססוה רע1;פ יוחז כ'שמ"ם
 כגעועפ )'רתת מוס י0עורר :כיס )הכ) ססוטס4'ה

 מעתית מירהת 'כטור והו כהסכס )קכ) 6סכ?רגקר6
 1דכי'מוט'

 סן וכעטדת כתורס הסק ע" )י!)ס כסרפו)יזכק הת'י ומת)ס: חוכק כ"ן כי 1פ1כ רפ6 יה'ות עמןשם"ם

 סהיקון מ1)ם קודס כתו י"5יקוהו כט) תיין מה)סכ061
 ג:המו סתכו) סוד סו6 מ;וה? נרית ס' סכ' ר,קהוס קכרותוו"ס

 -ס והן )כעח': כיע:וק ס:4'ת קיקן )כך סכ-ים6ר31ות
 גם כיג:הו שרכי לסהעסק 1-עע קתיס ~עס סגיףכ5רמ
 ה5 כוחמס ס' תעכודת כיטעו וע', ססקכקות מדת 15:יכ
 ספ כע:ידה 1)ע:1ק )הץר '0הוק הסכיי וכה סגסמהעמת

 . 'ח וזכח וכוכ ר:וה וסמיוה 11ס6ק"כ
 כעי כ)ה כס"6 סכ)ס )כ4י חרקדי, כעד סנעק"טשם"ם

 )ע" כי 'כי6ור והסיוס 0הס כ)ס 1כר1'6פסי6
 גקליו ה:מגס עהס מס6"כ ט' כ)ס גקיהרככעה
 רע סכ)ס )כגי מרקדץ כי5ד יוכן וכוס כו'ז6"ק
 הסכעס כג)1ת 0וס כותן -יקד'ן כי5ד סתהמין)ריר

 גי(ימן )סע)הם סו6 סרקוד כי כ)ס סגק' וקודס ):גיכסו"
 קדו: רק,ד כתי סע)זגס 6) וקס )סע ר.נ(קזתהו-דריגס

 עי )עסוהס יוכ) מי כי רג4ק כ,מן י:ס ע1)ס וס והי,סו'
 יומ, ג )ר.!גות סיוח ה;יס ;כיגה נ:וי ;מכוהר ה:גילוהוגד
 הקל סהין וו") תסלה"1 1-' וכו' סמע)1ח רוש עד עסיהתן
 ככ' ע"ן כהץ6 כתות כ)ס כ"פ )כ"6 יני'ס כו' חס עדיודע
 כדעהו כ"ה סתסער מה )מ כשס כסעריס גודע סודכווסר
 ה:כיגס 4ימד כרט כדרך יכו) היט הס כ)) כדרך 6ףויכ)הו
 כ)ס סוע וכרן,ו כו' סיץח כתוה כ)ס יסגי %מו)קס_ס
 נ1ה4 3גו-יס )ססיר 6יך ככרט )ידע כ(ריך והסודסגקס

 גהס כ)? ספכיגס סקס4 כסרט 1)קסטס מראיגוגין41כ)1ך
 - 'ה ודכח וכו'והסודס

 גק"ח סהק:"ס חההר סכי)סוף קוס4 עגין )נחרשם"ם
 'כוק הק היי06 ע) כחורס )טותו לץ )תסטרח

 עמן כ' וניהר 5ווי כ)ח סתו6 כ"1 יו)ך מתורח כגידעמת')ס
 -:ה"כ וכיו:ת וקייס ועוסר כנוד ס!דר מן יר6 סו6הירחה
 חין כונ ויוק הה"ס געדך סו6 ס6ס יר"ס הין הר,עדרההר
  יוה זו ירטס  יייס 61'יך כע1סי וכיוג6 חייס -ס!דר יר6ס)1

ירחיי
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 מוב שםכהר
 קסו" ק~ג'תי-קס

 3כ)
 סגנ-

 יומהו5 יר6 ס:ככר כי ף
 6חגס '"ת סכ1-ה '-ה: כ:-" 'יקס ו': "וס 41_'ס-חכי-1 יי" ההד כהדם ם כוס וכע5ה ייוהכ וכגכ חכיכ ייח1ח-1)
 56 הוקו )עורר כדי , ס' יקי: ש :גהק קללוז ירקסגס
 וינקס וכוק) כ:וטס ',1 יי יד ס' ח:ד וסיה סכ,"יקירהס

 חן"ך כו6) ס' -ס וו"ס ס' 'רקק ק) ,ס י :יקיו-יחסהד?
 כירהס וסי!דר כרת'ת י-הס ססוה גו' ס' הי )י-יסכ'ה

 ס:דר סי6 וטמ סהייס הי ח) ה'ן ידכק כחםי יוחטג'חית
ס-ניהוק

 וכח:-
 ג:דר סוה טכבך יד! חו 11 ייהס )1 הי,

 סככ-סהיס
 ~רהס כ"6 ":חך :וח( ס' חס וח"כ --עח סית כיסיי6ס :" 115י ""5 סכח-ת יסי)סוף קוס" :רס וכו? י-"ס )1"ין ו)כך חקיס ק-ויס כקייקס רס!יס וכח"ס יק

 ח"כ כגבר6יס ככ) ס'יהס -דה סיס י,ק- סייט ס'הת
 ה15ג'ת 'ר"ס -ן סיה!י-ר זו יתייס ר:,ס )קדם :'סיסיהו'
 וו"כ כוס )עורןו פ:וטס י"ת כידו הקכ כגי"יח י-"סה)
 ס6דס 'דע קס וסנס וס3ן וכג") ד"ק, חע-"ך כוח) ס'י'ס
 ילחס )ו סכ)ק גח")הו !יו י"ת סט-ה ו"סכה סהסז,ס

 6ז כיגס חל סמגס סיד כג"'ת 'ר6ס 6) )עיי-1 כדיהעו:יק
 גכער 161 3הס3ס ק(וגית -הס ס ס-קכן הק3ס -'-חסג!:ס
 רקסר כי הייס כהי" 1""ה חוה ין ס,עסס ה:ו,יק-'רהס
 כ5 ר3ט) חק 6ג' -ן תעכס ע("ס ס/ ח) קקחס ה'ר)'

 כזט כווגחו 6? 6ך יככר וס:"' וס3ן ס-"י כיו ר!הזגוייות
 סן 6ת והס3ת וו"כ כ)וס חסל )ה ה5ת'ק חירהת ):טויגדי
 3גכסך ח15גיק סיר,ס 63 כחכר פ)ס ל3 סיסיס )ככך3כ)

 כ5 דורס סיס ס:י:ור דס-:ין ,ס קו:" נ"~י "1ל'פי' וככ! ת ד:ח וכג") כדח1י גכווגס כיסיס31""דך
 עד כירס היר6 6)סיך ס' )הה כסני! :ד ככתורסחת'ן
 )6 ט ר ול ת"ה )לכות ת'ל6 ה(סיך ס' 6ת -ד ון ע לטכה
 דכל סוס )סבווה דח"ח גטוע דכך כי 1;' גך כ-!וןדיכ

 !"ס כססי' ר/ו מס6'כ 11 -דר:" ג" ):ך ת י)ח1יהו
וס'ס

 כוג"
 ה"ת כג!קס ועכ:יו ס:"' --ו-6 חיוקק וי" ק )ק

 ס' 6ת דרס )כך ג"כ ס:י"ת )-ר6 חקור3 חיכגןדחי)
 'כרח5 וסגס סס"' )"וי6 -מ"1 ת ק יור6 ;י ת'ח)-נות
 6"כ 6)יו הנסת וייחו סו -ק'ח י-6ס יסס סיסככיידכר
 -סס )גני הק יונן וכוכ ס' )י-תת כן גס סס :יוכו סוהנגק)
 )'ר6ת יזכו -סס )נכי )סס 'רהס ססי' -החי י")ויס-הי
 ודכחיק וס3ן ס' )ירהת נ"כ כיו:1 סיק ווק-ק' ק".סת"ה
 דמטרוניתא שלוחי אינון צדיקייא כיפי'ע:מ"מ

 השכינה חסרון יודע והמרוט הצערעיי
 יחוד ידו ע4 ונעשה החסיון שם ש*-ויאלההפ4ל

 מה יודע השי"ת הלא הכ4ה צריך ימהו,קדמונים קושי ומרה ההפ4ה מעלה וזהו ושבינהיה הקב

 ביאר ומורי ולב כליות בוחן הוא כי האדםשצריך
 אדם שידע נבוה צורך הוא הפלה כי הנ"לע"פ

 ויהפיל מ;יה ש4 מחסרון נמשך שהואמהסרונו
 צריקי' כי בשכינ למגיה ממ ההסרוןשימולא
 המתחטד המיד איזה דמטרוניקא ש4והיאינון
 שלא רק שלו גם החמרון ימולא וממילא קונועם
 : ודפח"ח השבי~ה 4תועית רק ;צמו להו;יהיבוין
 לעולם שיהי' רפואה ביקש מ4ך משלשב~מ

 ונל בו' מגאוה להרחיק רפואה *ונהנו
 יוהר גאוה בלבו נבנס ביותר ענוה שנהנטה

 אצלו רבו שבא עד ביוהר יעניו נדול מלרנהוא
 דעתו ישפי4 ובקרבו מבהרן מלכות 4נהוגולמדו
 האדם מן שהוא הכסא בית לו שהראהע"י

 : ה ודפהכו'
 שיע4ה א' הש"י ;בידה בטדר ברד' ג' דיששט"מ

 פ' ביא.ר וזה הנד4ות ביבץ הכטנותגם
 לא עמיא הושש אם ל בהינה צרתני וקדםאחור
 שהוא יודג אם מ"מ הנדלוה למדריגת 4בואיזנה

 מנצפ"ך י ; הרינין ממתיק אז הקטנותבמדריגות
 וזש"ה דעה בלי השבהה בנדר כשהיא ג'נחי'

 : ודפקיה אסתיר הסתרואנכי
 בה 4הריה במוה יעע:ה אשר איש פי'טמ"מ

 כאנשי שם 14 שיצא נודף ריהושיהיה
 והם קבו"ש ומייהדין שמק:יין קמרת שנק'חמידי:ם
 : ודפה'ה מעמיו ונלרה בה להדיהעהטים
 א' מד.נה ששלהי הרמב"ם של בשו"ת דיששמ"מ

 ע' בממפר זו שאיה על והתמולהרמב"מ
 המתים תויית שאין מאהר רבינו ילמדנואלף

 מהובהות ודרשו רמזו בשיס רק בהורהמפורש
 כו' אפבא *ידרוש להוביה יש לם נם א"כשיהם

 לתלמידו וציה להשיב בעצסו רצה לאוהרמב"ם
 ענין ותובן תשובתם לבהוב וזבון אבןמהר"י

 שנמשך מאהר יכט אבאר זה הואהשובהם
 מבני נמשך נשמת?ם אין א"כ זה ספקלכם

 כו' ועמורה מרום ני מאנ רק ויעקב יעהקאב-הם

 : ו:ו' וביוצאיבת בוכבי וז' וארין משמים הנמשך נשמות יטכי
 בינה שערי מיט שנוהןילמר;"ה מעם מוריפי'

 ומתחיל הוזר הוא הנ' שער כי נ' ש;רו4א

 צרךף, כנותני כדוה ד' דאבות משנה מוריפ"
 ו4א יתן יא זו רמדה מדות ד' הוא איךוק'

 ;נויו
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4ף מוב טםכהר
 מדות ד' וכן דוצדקה מנורגי אינו אחרטיהנו

 וביאר וכו' הלום לי_שאלת' וביאר 4בהם"דבהויכי
 ופי' עדותיך אי רנלי ואיטיבה דרכי הע:בתיפ'

 3איוה יודע ויאיני צדיקים ש4 בדגשיהמ אלובקי ויהי רשגים ש( מגוט*הם אלו ערב ויהימדרש
 האור את אלהים וירא אומר כינהוא חפיןמהם
 יותר הפין צדיקים ש4 במעשיהמ הוי נובכי

 וביאר רשעים במ;שא עהפין ס"ד ובי תמוהוהוא
 מצד והוא כהונ: השי"ה בעבודת מהשבותיו* עיי במז4שלא היה דהמג"ה כי מרנו שקיב.מה
 הושב היה ל4ך וכו' פבינה הסקכ4 שבתימזל

 חשבתי וז,ם בהיפך הי' ומ:ילא הנשמיבדרניו
 בו להרני4 אשיבה ר'ל יניי ואשיבה ואזדרכי
 מלך דוד נסוד שהוא והלבנה והבן עהותיךאל

 מה רק מעצמה אור לה אין ו:ום היישראל
 התכונה לחבמי ננודע השמש מןשמקב.ת
 דה*ינו ההשך מן 4אור ויתרון הוע4ה ישאמנם
 הדכ: וכן ההשך מצד מבר האור יהרוןמגהת
 הרש; מצד הגדיק ב;4ון וניכר השיפינימיצד

 נודע הדעת ומע4ת י.סורין הננ; מבהוהתגתג
 יד כמו 4זה כסא זה נעשה א'כ היטכיקהטכה
 שם ב;גמו הוא אז "מ;4ה דבר המושיטהאדם
 14 שינ אהכ בר,הני כי שוה 3ז*רה מע4קוזה
 3ם בגז'ש דנין ייבן אהר נעסה מה בצדשוף

 מצד הרדל נתיר הרמבם וכ"ב ההמורהלמיתה
 הבד4ה יש כי אמם לרקיע שוה וכידירוענו4ו
 אהר שנמשך הת;נונ רקוכו'

 שם-
 הוא השכהה

 הבד4ה בס.ד 4טטה רד י וה,שאר נואהדזתנכנס
 מאהר חפין כהם באיזה עדג ואימ וז'12 *וכו'
 הצידיק*ם 4מעשה בסא הוא הרשעים מ"שהשגם
 את אלהים יירא נא' 4כך א' אחדות הכלא"כ
 במ;ינה כי צידיקים שי מ;שיהם ח14 כיב כיהאור

 ד' יש בי יובן ובזה ובו' הבדיה צריךהרשעים
 ניגיטה הו4ך שאינו וה ני לבהכרד בהינינדות
 : ודפה"ה כשמפרנסו י הנ בדרך לההו4ךכמא
 בכוד במהגבה כ4' האדם מקשר כאשרשמ"מ

 ;שה בבהך יאשתת ידך י2מגא אטרכ4
 4 ר דאתכסיא אין נעינה נ*א אני מן ~שהאז

 השמא4 כגד ד;שי מי' שהיא המעטהלקשר
 קו מה כה בהבמה המיוהד בינה המהשבהעל
 רעות נזירוה מבנ4 ז ו;י ו קבה יחוד שהואימין
 אין הנקיא המהשבה א4 אני הנקיא מלק~ר

 נ ודפה'חוכר
 אין הנבדלש בשכ*ים הרמב"ם מ"ש על.2מעם

 אין דףינ ופ" ומספר ריבוי הוארשייך
 ומספר ריבף התורה רוהמות באזתיזהשייך

 כ-
 האותיות כל ראש א' כי ועלול עילה טצאם
 ב' שת כי ממנו עלול: האה2יה וכל עילהנק'
 ת. אות עד כו' אלפין ג' ג' אות וכן אלפין ב'ה6

 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי ההמד ה'ויף : ודפה"ח וכו' אלפין כאות ד'הם
 ההגא מ"ש עפ"י וא"ל החסד מהו א"כול

 לקבל ע"ם הרב את המשמשין כעבדים תהיאל
 האא וק' עליכם שם'ם מורא וההי כו' א(אפרם

 אצל ליגבד משל ם וי4 לכאןה"שמים
 לו משל' כראוי אדוניו את עוב- העבד ואםהאדון
 שום לב על יעלה לא זאת אבל מש4םשביו
 ד~פד עבודת עצמו ריאדון יעבוד אם שאףעבד

 : שה כשביל יעבדו שכר לושישלם
 כשאומר הוא הדביקות א י הדבי:ךת בגניןוהנה

 היבה תיבה באותה מאייה והוא אהההיבה
 מהתיבה עיצמו לפרוד רוצה אינו דביקותשמהמת

 עוסק או מצ-וה כש"ושה הוא הדביקות וי'אכו'
 ורוח לרוח ונפש 4נפיט כסיא הנוף ו;ושהבתורה
 יאשו שגל שכינה לאור כסא והנשמהינשמה
 האור בתוך והוא סביבו :הפשט האורוכיא4ו
 ברצי הם השמים ע"כ יגם ברעדה ויניליושב
 המביט הצדיק חרירים ס כ' : מקום בכ4כדוו-
"ממ*ם

 ירבוי
 סן בי~ד נברע עליון שלמ א4

 וכיא4ו דייקא עליכם שסים מירא ויהיוירמוז ג.מן,'ן"ן-ה,'יי.ןךשי.:ז,"קנ~
 שמים מורא שנק' שע4יהם שכינה ואורהשמים
 סביבו 1"פשם האור וכא*יו מ:ש ;4יבםהיא
 נרעד'והוא וינ*( הר:ף'יישב זהר האור בתוךוה.א
 עמיפת כנון כצוה העהסה האדם והנה . ש4םיהוד
 דכר שהוא לאדם שניאה פי א; גיציתטיית
 הדוני או מצוה כן עושה דקב'ה א;פיכקנן
 כם"ש חדשה וארין הדשים שמים ישמה ההו,
 באור נשמתי התגטףכן

 ה-גיצי"
 תרי"נ העו4ה

 נאוש כשלמה אור דהגוטה אויהע ע יתריהריכז
 בם"ת תרי"נ ני' התאר התאזר עוז ה'4בש

בחכים

www.daat.ac.il



 מוב *טםכתר
 שמים השמים ומפרש שלכם תורה וחדושימצוה ע"י הדשים וארן שמים עוטה לה' אהםברוכים

 ששה הקב"ה לשם שהיא הקדוש' הכוונה ע"ילה'
 מהן הקב"ה עושה המצוה של נשמייתעשיה ע"י פי' אלם לבני נתן והאר'ן חדשיםשמים
 גסורה חשובה פעולה היא ואז החייםארצות
 פי' הרב את המשמשין כעבדי' תהיו אלוז"ש
 עכרא ושלימ רב שנקרא הקב"ה פי' הרבעם

 חשובה פעולה הוא ו*אי א"כ עלמין דכלושרשא
 לאותה מסייע להיות שובית לך ודיונכבדת
 ממש בו שאין מסייע כמו אתה והריפעולה
 ולמ ויהיה למע4ה הפעולה שקר עושהשהוא
 ויהיה שסיים וזהו נדול. פתיות ווה פרסלקבל
 מבה מורא לך יהיה פי' עליכם שמיםמאיא

 הרקיע זוהר באור שלו בהירות מצמצםשהקב"ה
 הבצ*ת עשייתך בשעת עליך השויה שבינהואור
 וז'ש הדטים שמים מהם לעיטוה הדשהותורה
 כסעשהו לאיש תש4ם אתה כי החסד ה'ולך
 עושה האיש שאין אע'פ . הכל עשה האישכאלו
 אתה אעפ"כ ממש בו שאין כמפייע אלאכלום
 הכל עהםה האיש היה כאלו כמעימהוסשלם

 : והבן נדול הםד וזהובעצמו
 הודין למען כו' רסן וייסעצאתדי;נף
 ב של דהההק וק' האדם יהיה ה' פימוצא
 הלחם על לא כי דהלי מיוהרים האדםפעמט
 אדם יהיה ה' כי' מובא כל על כי אדם יחיהלבדו
 הקשו דהתוקש ל מהאריז' תורה דאית'בם'לקומיי"ל
 שוהיה נותן הדעת דאין הנשמה היות הואמאין
 לוכר ואין גשמי ומאכל מלחם הנשמהחיות

 דא"כ מלאר כמו מזת בלי להיות יכולהדהנשמה
 מזון בלא ימים כמה ושודה אדם עובר אםמ"ט
 הנוף מן הנשמה פירוד הוא והמיתה ברעב*מות
 כין אכלה מניעת מהמת הנשמה תצא מ"מהך

 החקייה בזאת הרבה ונבו:ו ממנו נהניתשאינה
 בשורש ס:לים והיו ידעו שלא ל האריזותירין
 העו4ם נברא מאכיות בעשרה דאיז"ל )ההברי
 הקב"ה כשאמי ותי:ף וקדוש מרום הואהקב"ה שי דמאמרו הכל נתהוה עצמן המאמרות ע"יפי'
 ;~מט ה' בדבר כמ'ש ~רקיע נההוה רקיעיהי
 ,ךחיות כ:ימי בח"וה דוקוא המא?ר ונבנסנעשו
 ה' לעוים כס'ש שיעמוד ;ולם יכות כ4הרקיע

 נפש הארין תוצא כשאמר וכן בשמים נצבדברך
 המאמר אותו פרי ועין דשא הארן תוצא אוהיה
 פנימי היות הוא הזה והסאמר הכל סהוההי'
 ומברך מאכל דבר או פרי אדם ובשנוטללהם
 את כשמזכיי ה' אתה ברוך ואומר בבוונהעליו
 הכרי נברא ידו שעל ההיות אותו מהי.וררהשם
 את מין ומוציא השם ע"י הכל נברא כיההוא
 זה וכל הנשפה מזון הוא ההיות וזה וניעוימינו

 הקב"ה שצוה וכשירים המותריםבמאכלים
 וירעיבך ויענר וז"ש לרוחניות מנשמיותלה;לותן

 להם הי' לא וההדיומות מאד רוהני היה המןכי
 וז'ש כו' קצה ונפשנו דעכ"א ממנו רוהקורת
 אבירים לחם באד יוהני שהוא הכן אתויאבלך
 שיהיה כדי קצת שנתנשם א4א אובליןשמה"ט

 בזמןשהבוא אפי' חודעך למען לב"א יד תפיסתבו
 ישמתך כבוד שתקדים נשמי 4הם יתאכללא"י
 לרוהניוונ מנשמיות הכל ולרוגלות גופךלכבוד
 גשמיו' לבדו שהוא בזמן פי' לבדו הלהם על לאכי
 הנשמ' פי' האדם יהיה בו הרוהניו' התעוררו'ב4

 בשר נואא הנוף כי הידיעה בה"א האדםשנקרא
 פי מוצא כל על כי האדם נקרא והנשמהאדם
 הברכה ע"י בכוונה השם מוצא בשאתה פי'ה'

 מוה הרוהניות בו מתעורר שעי"ז גליועו:רכת
 מרוחניות ניזונות הנשבה שהיא האדםיחיה

 קדישין ניצוצין נפלו ומחףיבן עולמוה בונהשהיה ע"י מכוונת בכוונה כן עינה הקב"ה כיהמאכלים
 לאדם שראוי מדבר הי צומה דומם שהם ה'קיםד'

 מו,וך מוב אבן לו שנאבדה למ4ך והמש4לריגלועם
 הרבה ההיא בעת המלך לפני עכוו והנהמבעתו
 לצוות המלר רצה לא עב"ז מסכר אין עדמיהכהו מאנשי והמננים והפחו' הפרתמים ושריומעבדיו
 יהידו לבנו צוה רק מוב האבן אהר שיהפשולהם

 לאביו ויהזירנה האבידה וימצא עוהפשוחביבו
 משריו אהד מכל בנוח המלך שהיה הנמהמלך
 את לזנות רצה כי יהבשו שהם ברצונו הייא אעפ"כ בשלימחע יחזירנו ימבאנו שכאשרועבדיו
 עוד ולא שמו על המציאה עיסרא ובדי הביבובנו
 מציאוהו מקום רמזים בכמה הביבו לבנו רכז 3םא4
 אה המלך , מדעת ידה האב היהה מתהלהכי

 הביבו בנו אה לז~ות 4מען רק הכל ועלהמקומה
 והתפארו' ע~עשוע גודל מזה להמלך נם שיניעוכדי
 הי, לא בעולם אדם בן שום כי ראו לאמרמבנו

יכול
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מצ מ%ב שםכתר
 : הביבו בנו זו.ת ולמצוא לחפושיכול
ייפנששצו כדי היה העולמות בריאת ותחלת מובןוהנמשל
 נפשם צםמים גם רעיבים ע"פריב"ש

 שהם והמעם להם תאב שאדם וטשקהמאנל דברי הקב"ה ברא למה והוא נדול סוד בכאןפף : תתעפףבהם
 להם ויש בדצח"ם מתלבשים שהיו אדה"רניצוץ
 אין בסוד מ"נ מעוררים והם בקדושה להדבקחשק
 וכל כנגדה עולה טפיים שאין שלמעלה יורדמפה
 ניצוצות חלק ממש הם ושותה אוכל שאדםאבילה
 צמאים גם רעיבש וו"ש לר,קן צריך שהואשלו

 בהם נפשם וא0ר זה למה להם וצמא רעבשאדם
 כי לזונה ויהשבה בלבוש נ*ת בסודתתעפף
 דם לאדם משמשין שהי' הדגרים זכל פמהכסהה

 : ודלבן שהלבישו שלו הבנין בסודממש
 שימצאו רמוזים בכמה לישראל להם רמזוהש"י

 שבשמי' לאביהם לבעליהם ויהזירןהאבידה
 והאבירה ואופנים ושרפים למלאכים כן צוהולא
 בונה שהיה כמרז"ל היתה מד'עתההוא

 : ומחריבןעולמות
 איזה לו ונופל י"ת בבור' דבוק כשהוא אמרריב"ש

 כמו נך הוא ממתמא דבר מ*איוהמדדשבה
 : מועם היוךש רוח וזהו במחשבתושנופל

 ואח"כ היום שלמד התורה מכח ז"ל ריב"ש אמרבם
 אם יודע ואינו לעשות דבר * מורמן יוםבאותו
 שלמד הענין אותו מכח להבין יובל לא אםלעשות
 אז בהש"י דבוק תמ,ד שיהיה ובלבד יעשהאיך

 : כו' התורה מכה שידע תמיד הש"י לויזמין
 זנריס ח)'1 0גחנ)1 0;כס סמס ול'סס )סרנ חמרסהנעשמה

 וכוסקש מסכחוח סרכרי 0)הד מסגי )0ג~יומס
 ,כס מ0ס גד~ס נכווגס 0מיד מחכ)) 0סיס תע)ס מ0וסרק

 טיוגס)תט)ס
 נו מ0)כ0ה ססכיגס תכחח 0סתי 6זט כס6מרמיד

 0ר~כעס ס~וגס )ו וכ0'ס'ס סזנר'ס כ) טומדכרה
 ח~1 ו0ויס טגתו תגמ5ס יקנ"ס וגס 'ר0ס ע14 ססעמזנרח
 כ)) מלג'0 ס6יגו סו6 סנשח'ות סחססעוחט'

 סט)'ומס ר,טו)מות ג'ול רק סטו)ס ום וגיור סטףסרגסח
 6יט י61ג'),0 ע~)ס 6) כסג6 וח46כ וסרשס סמ)6כיסדכטגו
 טטזות יוזט וקס י"ח 6גי4חו זסייגו סזק מן יק לקמרמט

 מכריוה ססס טח'זוה %כ 'זט ר.ממה1ג'ס נט1)מות1)כטמיס
 מחס3ח רזנק כ60גי צ עוגזח נעגין חמר רינ"0סכלוניס
 מקס'לזכריס 6ט ט סירגס מס )ינל סכס מג'מ המ ק י'ננורח
 כסשלות )מע)ט טול0 )ו 'ס 0כ"ז י"ת ככיל6 יאנ)יוןכטור0
 '"4 3נול6 יסיס ר6ייפ סע'קר כ"כ זטק סיכיסצריך

 )6 ככ,ר6 וחננ נש)ס רקיי0ו טיקר כחסיסו)6
 )עעוח "ט) 0זס 6'ן כי ייח נטר6 חס" ר6"ט טיקר 656כן
 כווטש יס" גרמס ך"0 כ0יזנר והיוחו 0כטו נ)6 חגוטססוס

 י סקזוסס ניחפרסטכי0ככז
 כג6י 0ין לגט נכ) '4ח סכור6 6ח חשז שנוכשאדם

 גמו 6"ט ףסס רטו0 מזוח :6ל "6סונ)ססנ6ו'
 הוסג 0ס כ"* כטיג' 0ס31 סיסיס 0וט)ח ותס נטוס"זס6יגו
 סט6 )ומר סעס"ר יכט)גו ו0) )ט0והרי י0חך) מג1ס)6חס
 חמה)סנהש נמתק 0"ט יהוק 6א יסור6 4זי )טח סיט)עו

 ומס)6 ר.הפ6מת 0וס נ)ן ממס )סהרי יט0ס 0)ככוףוטוז6י
 )סרס עצ6)סמס

 פרס ו4מי יוסנ קס%ס 7"ת ומ0זשג7)וק קשגו0 מסולד~נין
 6נ) ס)ס 0כ)1 00ין ר.רףגוח סו6 0; נסכגסוט)6

 סמשסר נזגוח נתזרע0 סוח 6ז 31סח)סנומ נרנגס 4מזכסכו6
 : וגן)וח לחגוח י0 מטס ונכ) ס כתס וכן סט)'וגיסנמדריגוח

 שסוג 6זי מו*ן נזנרי 6כי' 6ו ~מוד עסעסנ י0טנגם
 רממגהע 6ו כירחס 6ו נ6סכס 6ם מזנר סו6 טגיןנ0י;ס

 חתקסר ממס)ס כ6י,ס 0ו ככתק0רוס חו נסוייס 6ו כגיטח6ו
 ססי6 נמיסה"ט

 עי' סרנס )ינריס ,וכס הף );ס כ4 )0מי. נ0ורסהעזסק
 כ00דס כ' ר.0ור' כהכמח מז'נור 6)יו ג0רנסממע6

 סו6 וסהיו0 ס6זס 0) סמיות ס61 סיינור טונ זינורמזנר
 ר,ט14ן סךינור ומהשרר )טל0 ם)ק6 סדטל 0ן י"תממגו

 . מ)מט)ס מיוח יוהר ט)יוומססיע
 כסשן )מס) כ"1 כגטר6 עיכס 0מיס מור6 סיסיסהלואי

 )כגע ומידט;ט גלהט סו6 מיד ניזו 6והו וסקין רנווכ6
 . כיזוט )עס נחג01 טס61 מסגחו מקיגו 0כס0י"חומכ"ס
 6% 0טד6י 00ר כיצ 0ס61 סטסי: 3עו)ס סו6 כ6)סיגואין
 כמו )טטות ח)י)ס ק6ס0ר ניגירס סו6 כח)סיגו מי )טעוח'
 כ6)סיגו מי כי טוטס 6יט 6גי 6ך כו' מט"ע 0ר6ס6מר
 סקלוכס מכגי )טעות 0"6 ס0ס ננריחס סו6 )6)סיטגוזס

 מי% יס כי הט0עו ו6~י 6)טע 16' 6ט טעס)מס0)סיט סו* ס61 6תס וגס נרוך )גוכה 6ומר ונפעות)56י)ות
 ק3)ת מממת נכקכ"ס סמ6מין 6ן נסס"י כמ6מיגיס %סכט

 סרה ס6הגת ט) 0נ6 מי ה:כ' הוקס 6מוגחו תכ"ז6טחיו
 ס%פ מי5)ס )ו יט ;ס6' סו6 גג'ר,ס ור.7;)וק ר.7;יולסממתת
 גי מע ספתרוח רוח הק כמס )ו י6תלו 6ס 6ף 6ו0וי0מוח

6שגפ
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 %ב שםכתר
 פ65 ושו 6שחיו קכ5ח מ5ד מזק:6שמצ

 מרי
 6כל מע1)ס

 נ)י מ)ומי חנסש מ%ח רק ש" 6נ)1 טי.6תעה שוק 6ש
 '"ח י.כור6 ססכיר ממתהח תע)ס ל1 '0 סכ' 36) וגכ)עעס
 וכ6י.כ' ס4מס כ6שגרי ח1% מוכ; 1ץ6 הנדרח1 גודלממתת
 'מש 6ס 5כסוהו 'ט) 0כק) מסרון )1 יס ג"כ 36)גמורס
 י(מדוח 0כן נמ 36) ח"1 יהפתס %ענחו סםוהרוח י6י1ח*
 כמוזק הקדמעיס %וה'1 ט) ססו:ך ד0י'ע ממנו )מע4 חעג'דו
 6ט 1)": 1ס1נו ס)ימן משנ' ה'6 זו כענמו סהקר )1 כ1%כ"כ
 קכ)הינו מ5ד 6כוהינו 61)סי מקירוהנו מ5ד 6)הינ1"1תריס
 ינהק 6)הי 6כרסם 6להי דעכ"ח מ6'רוח פניס כהטוכהוכ"כ
 )ך )1מר יטקכ עמק 6כרהס 6)הי 16מריס 61ין יטקכ61)0י
 הקרו 6ל6 ת6כרהס קכ)הס ט) סמכו )6 ויטרןדי5מק

 . כט5תסה6)סוה
 6)יךם 4ר6ח )עוררו כד 610 )מדס הגתס מי15ניחיראה

 1ה61 ל6דס )קר61 ת:ת)ך 0ימ מע ל6יסמ)%ר
 )'ר" 6ין וכסמד גד1)גכטס

 )המל עך היק( כ"6 מסס)'מ
 ה' )6הכת *נוררו כף הי6 ריכ6ה טמ ה "הכה וכן)רטחו
 ומי חסכס כקנוט' )6דם פ)1מ מהמ)ך *פ כ6 )סעילסמ)%ד
 6ימר ור.חכס הס)יה עס ומסהטסע תחטב ס61 טטס6100
 מלך 0) ייזהכה )סורס 6)ך 0ם)ימ עס %שחעכט )ימס

 רמוקס ר,חיו ד)כל*רן גד%ה וההוו 6)היך 0' עס ההיהחמיס וז'"
 16 יר6ה סן חרכק הן רהוק דכר כ) )הט)1ח לרמוז ה6)ףנע

 והנה טלס פ) )6)1טי הרומז ה6)וף 6) נסמי וחטנונסממס
 סכ4ס ונפיוח היוח רס והנקודוח כ)יס נק' פ160חיוחידוט
 6וחיות הוח סיהי מה מנשנ' 6'וס כסיוהסכ ה6ךסוהגס
 כהפ6ם1 16 כ4תודו מ"ו ח'זס )חדס כ6ס ס6ם 'דעחוככר
 נערס חור וכסניע וכמ"ס הטן )כ) טת 'ס כ' מקר'וח6עס
 0מנוטר הק)'כוח געתק' הנהוגה הנ'נון 6100 כו' )613ונערס
 נקרופס לרע*ת 41ןן עח 1:ניע  כפרסס 5:תדכק ורומ פוכתכ)
 1"ה  כ"ס לנום ל" כי מ"ד לסחטורר 5רו- "1סו0

 יסי' ל" 6ססר היתסי טכפי לה ו"ס לסנ%ותפ חל"סמושכס
 ס%מסבס רוכ טג* כי  סכי" סנסרס וחור עהטוד
 מכיכ לכן הה)ס"ד סס'6 וסכרכס מקט4: סשמעעגין מעניןכ6ס
 מקס0 רוונסס וסנה ה)כ: כדכר כנו )נסוח מנס0 6מ1ס)קמ
 )ראנקוי/והגס ר,ספועס מדרך )סחשהו 1ר1גס קשיי0ועחל101
 מכוכ' סקחר עהטטוחו כע דכרי )סחור כוונ/60כ מש 0ש)6

 רקוסיוח עד חסושח הק שטפס וףכו'ן )מי1ד' 6)6וסוטרי
 ר5ון ווהו י.רעכס כספט והי0ר ה6תח כדרך וידרקירהרצס
 דכר מורכי 61סיכ0 )כי 'סממ כל מכס כת"ס וסממחו60כ

 )ם'כה 610 וכ6מה וסמ"ז הינס"ר הוח סר.מגסס שכןור,גתס)
 מ% )התעורר 5ר? מ"ו כ6 ג6פר %כ י.6יס 6וקפיע)0
 ומ"מד פמכ"ן קח0וח ממסטה 6הםן טס כקדס וחס)סט)

 00 כ4ס כהו ג4ס מטכעז 11"ס ן מדנר סגי6 סחשליסועס
 יטכ% 0ת"0%יוה

 ףפ0-
 קושס 016ץח פ0ס %יס כחון

 )ימוד טזהו כהוקהי 6ם וו"ס הט14ן לקדס סכ) ימנרוטיק
 סנפ כלומר גסמיכס ונחהי למיריג0 ממדרינס ח)כוראצרה
 ה5ולך כטח ר") כעסו 'ט*: ימ%ן וגס יזדכט פ)כסרגטשח
 כהט15ח 5זכוהכס כד' י.מ'ץ )כס 'זדמן 5הע)101 6דססעכ)
 ")6 מהפכוהס מהמח ימ"ז סכ6 כ"6 ס6ר סמו 1)6המ5ון
 : כמוקוה' סהעכיס 6מס כן 1)6 ס שש תדכריסמסוסרס
 ס'הו6 עכודק סעיקר נודט ה)6 כי מכחרומס נקדםהומר

 כדו"ר הורחו וכ)'שד הס" כעכודת וה0)הכו'הדמהוה
 כקא והק% הט14ן כהכ5 מחדכק סכד'כור'ס סר4כ) טי"זכ'

 מומל רמז וזהו ר4מחסכס וק סט14ן כדיטר ו0דכורהעליון
 מס61 סע)שן גקדפ 0יסי' מומר 4כוח הרנס 6ם ג)1מרכקז0

 וסדכול סק% י ט שן מכחרומם 6)6 6"6 הט)ינס0תמפכ0
 ק51 עש יוס ככ5 )גרך %ס ט5ריך כרכוח מה6ה הריס0:
 כמקוס נ"כ ס61 פס ממס5 סי*מדס כמקוס קיע 1ז:ודיכור
 הרוס ט,ז6' נגך עטזנך ותרמ) כסחחשז ו""כרקוה
 מומר נס 61ז קודס סנקר6 הט)יתס ר(ממפכס כתקוסוחטיס

 . כלע סט)יון כקדפ חזדכךכל
 ימ1גו6 סלקה 61ט"ס רכ ס% כשג6 6מרהיך % 6נג'וטש

 )קמש פ6"6 רכ הון טנס6ר ע) מהד מגטטר נףממהט
 סח'6 מ% :רכה נפ6ר מ"מ הרכ0 הורה פידהי 6טיכ כןכ1)1

 - ט' )"רן 6רוכס ש כ1)1)למדו
 הט%1 כהגרגח סיס ר4:כרמ סמן הככ) גטיןר6סיעקב

 סדין ותדח רחסד מיח מן וסתכריט ר4מנעגעוחמדה
 מפני )ח' גופס התן חס מהקייס העו)ס ימס )6דח)"כ
 כין י.מכריט מירול ס410 רת"ח גמדח החינק )כןהקג11ח
 סו6 ע"כ מ6טח'1 'והר ר והכ סהפ'נ התד0 י6ק ומהוךהו"נ

 גתמהוח מ-ינהג ראע)ס התדס כז6ח כ' סכחטחמתכהר
 : מדס"ר טש ו0יחה כד'ן 'ס מהק הטו)ס ס6'ן ר6קכמרז")
 ד0יינ סרפס 6) )טע6 מחה6 סישמס להט)1ח ס6דסצריך

 וסכ) ק% טס וקי דיכר טס דישר ומהכר מיכקכס"דס
 כידוע סף' סס חוחיוח ד' סהס ממסכס טס וממסכס הכ)טס
 ונז0 סרפס 6) )ש)6 סיהין  זטריו כ) כן עוסה החדס61ס
 הו6 וכזס כהס ומסחכ) י"ה )כמו כ6יס ססדכוריס טרססו6
 )הת6 מעי)6 רוהסגט0 כעין ה61 ר,ריסי,ניוח ס כהג)הוטעס
 6ץ )תעלה כי ג1)ס ר,עול-וה קיוס יץ6 כסס מסחכ) סעזיכו0ר
 העל'ת מיוהעאן סספטעס כ6 ח' כרנט כי וותן 0עוחסם

 סיהים רק )כרעתי 1)סספ'ט )הטיכ ודרכו חהיהטכע
 610 סזס כטמן חורס למד 16 מהע5) הו6 וחס )קכ)רחוי ר.מי

 עוכס 0טט ומ0סיט החמסן י.ע)ען יגמצ'ע 6) כנטרנטפס
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כת-

פה מצב שם
 : כולו סש)ם ו)כל6

 יוע כי לסחפ)ס קודס מיוס 60)ח 6סי' *פיעגין
 ור6טית ומע0ס וזיטר ממ;כס ע"י גכר06סעו)ס

 סו6 ור(הע0ס סממסנס עגף ש6 וסדטר ההמ0כר, הו6סכ)
 כרי' גע0ס 0סו6 מ0גחו פ נק ס,זס כן וכמו סזיסר ףע

 זכרי זכריו ת)מת ידכר חם )כקרים מז0יס גמי0מדסס
 כהורס ויעסוק יתפ)) 6ם 6ף כן )6 6סר זכריס וכ"0הרסוז
 0סדטר כש כי ס6' סזטר תמי וגמככין מסתעסין סכ)חח"כ

 סרח0ון 6) ס0גי סדטר כן הליו וטסעס ר.החסכה עגףסו"
 עכן סגזול 6מ כיכוד כשין ה6ייו") וככת:י כוסרכמ"ם
 מח0נמו ויוכך כשמו סר06ון ד13ר1 ויל:י קז0 0 סקדס'ו?ר

 סזגריס 0חר כל 6)י' 0יף:וך כזי כקדוסס דכוק?סי"כוג'
 כקפ)ס כ0יעהוז ו6ה"כ60הריס

 מתי
 גל) מגוס 0) 0ממכ

 כחפ)חו געס: יסיס טד6י כג") ותמ0כזו דנורו סיקי0כיצ
 )י)ה תקרס זי ) יט6 0)6 כיי ג0כט וזטרו 6"ע יקיםוכן
 ון סע) גיר כ5יריס כ' ע) כ4 גירס ע5 תיסוכ סד)ת וו"םמ"ו

 כ0גכו )סהרי0 ש' מעחו ע) י.ע5) וגן סד)ת סוכטתוסתמחון
 :וכקוש

 מל6סס עמר, 60ין הורס כ) מ0גס כ" סנע0"עשם'מ
 וווג 6' ותג מיגי ג' 0סס ייכור מי% ג' ד0וט6ר

 כן וווג כ' ותערומת6סתלך
 סמי

 זעכד זוג ג' וווגהו
 כג") סקג"ס וווג ותפ)ס כ-1רס סדיטר ורגס וכו'ו0סמס

 5ווי )סון )0מס 0)6 כהורס יעשק )ע%ס סם"ם )0וןנמות ע'"
 )0מס כ6 )0מס 0)6 מתוך 16 )0תס %6כ יעסוק 60םכיי
 וגו' )0מס 0)6 0) ספגימוח טיע)ס פרי כ0ס 0מעהוכ06ר

 .ודסה"ה
 כ0ס:דק עגין קו %ס 5טן כח מומת לססמית ס'חשב

 גהטמץ ו6ין שצגס 61יט סכערוו סדש ע) יועקמהע))
 )1 0י0 וסחר,נס סהכס מנוז) סו, סכ) כי ס61 ס6מתע)יו
 )כן נלס"י ערוו כעג'גי גע,ס 6יט כך וכמט) ה~יק %"'ח
 6זס וכ6 מקטמין קסן כית )ענמו וע0ס קסן 0סו6ר.מ)ך
 ע"ו וטכס רג6 כקוכ)'מ 6כיו 6נ) סחיטק ו63 6והווסחר
 טסקר ס6דס מייי קיכף )רגקם עגט 1ל6 %מק סיס61כט
 ש גדי, ס)ערין ש לכטת סנ%ך כממסכת ט וס גרועכטן
 וגומרס ג0ירס 161 סעתיז כר,מ"ק לנטת כעווך ס' רומסח"0

 ויוזע )סגזיק ס' 6סכת 0מממח מוכן וסגמט)גכורתן
 : )ער.'כ 0יגמילסו 6נר6 נער6 לסוס סגער גמ"ו0סרי נעס" )%זיק 0י0 סנער ע) מ0גימ 6יגו )ק טס"כ0יגמעו
 כגסר קוכע כע6דס 6מר ע"ס 'ריב'ש

 וסו"
 כנמס מר6ס

 6וחו ס0ופ*ס רנרס מן ע5מו 0יונ'6 תטשתגש

 גסמתס5) גן חג1עחו וע) ע14 'הגוינ1 )6 סרולרסטד*
 מ%ס %פ מ5ל ססו6 ע)ע לסה%ן 6ץ תפעוחושכס

 מהמטכתו לנע6 סנ6'ס ומ, סק4שח טסססוזוג'ס
 :כחס)יו

 וס6וסטכ סע)6כיס ש)ם מגירס 0סו6 ירני%610כ סתס)י כתמלת סע40 כע%ס 0סו6 כממטכהו רגק 0צר'ך
 כממ0טשי 0פרמ כממטכחו 0ירגי0 עז סכריהס כעו)סו6ח"כ
 כ להזר ממדר ) 0מן 6דס וכש ס6נעות )עעם מ6זגטס
 מממיכש יפע 0)6 וי,סר ע)עמס כעעמות כממ0כהויע")
 נה, ככ) ע5ש יהדק רק ר~צ)'וטס כש)ועת מ6דסנטס
 ט)6 גזר כמו :0ע0ס ורסן כהחנ כמה0כוהיו )מע)ס0יט6ר
 5רז ת;)ס 0עת כל6 ז3יקוח )נורך כן )ע0ות וכרולסירד
 יגצ)יס עוסוח 5כ5וסי 0חכי' טת כ6והו חדס 0וס יס-:0)6

 : )3ע)ו יכי) 6הר טנ ממ0כם וכן)כע)ו
 חומסו' ו6מ"כ רומ חוסכות וחמ"כ גפ0 תוס;ח כ0כתירניש

 כעו)הופ יותר גטס 0סולך כעס ככל 0ירג'0סגלכף
 קעגס כתח0כס י"ת כטר6 דטק ויס4 דעסו זרכיךוככ) תתיי 4גזי ס' 0ויתי יודיס )עסקיו גטסו)ך 6ע"עליוג4
 סקעטת 6והו ומגה בו"י למעלי  קפווס ג"כ יסלפעפימ
 יטל טג60ר 6' גיטן ס יס 6ם נגמ)יס כמו )גז)ותיכא
 )6פוקי ככתמ)ס גזו)' מדורס 0"-%ס עז סרכס כסס)גכמ
 יסיס )6 6ם כך 06 )גגמ יוכ) )6 קען מ5ון 'ס" )66ם
 וו"0 לנהרי גסמהו יככס י"ת ט חתיר קענס כתמסכסזכוק
 פ4 תככס )6 סמוכמ ע) חוקד תמיז 6ם )ותר ו")סרת*ק
 סמונמ על תוקד ה-יד כו' חם ר0ני )6ם סגמ0)סיכיקות
 )סכי% י5ערך ז6"כ חככס )6 כקרכו ינרו סיכהכס%יק

 0ים ס0כיל 50 סקזח סגעון ג;תח;:ט )נעירס מהז060
 מיגר 6יגו כ6)ו וגר6' 0כפיו סדכרים מזכרת סו6 161כגהמהו
 6ע וכן גדו)ס מדרע' חסי רסיו מ6)יסס ית6יס0סדכרש

 : כמ0ונשס )ימפךרו6יס
 גזו) כ% וס כי כך עמס יגרח) 0) מ-וט ע) הססהתורה

 סו6 ככ)י מ0חמ0 16 חוכ) 16 )וכט ם6זס יכרטכ)
 )ח סרההמות 6ותו )1)6 סזכה,גי כ6ויע עים תסחיותנסגס
 ס0ייש0 קיו0ים ,עו5ין 0ס וי0 זכר )הותו קיוס טוססיס
 406 מ6כ) 16כל 16 סכ)י כ6ותו מ0תה0 וכ0סו6 ג0תתו)סור0
 סר61 ככמ ?' עונ,- 6ה"כ כי סגי5ו5ץ מתש סו6 גוט)נורך

 דכריס 60ר "ו מ6כל ל% מר%כו0 )גופו0כ6
 0'6כד סעתיט )כך מקקגם גנ6% )ס0י' שכז סגמךב:זה

 כ6ותו 0סיו סגי5%ק כ) )תקן סכ0כ)ס ססוס סזכלמ-גו
 סכ)י חותי ס0"' ממגו )וקח 16 גסההי )0ר0 סמייכיססז3ר
 0) )סור0 סכ)י כשח! סג0,ר' סג'1515ת 0טייכיס )6חרוגוקן
 6יס כגי מ6וכ)ין ע"ס ריכ"0 ו6מר ג0מהו מסור0 0סו66מר

 סזנליס נ6וק 0י0 נלטא הייט ננן6 ומסחהס" כ64 ע)ו'ו430
 ?מ5וגץ דס"גו יו 0י; זכר כ5 וש כ)יו ע) )שס 6זס נרץי)כך

שס
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 מוכ שםכתר
 פסיס והמדייטת ס~ס )כ) פוכס ע"ס יינ"( ע) ע)י1אמרו - הקדוסיס סגיל51ין ט) )הום ככדי וס ככ)יסיפ
 1מק1611ח כטכי)1ח חמיד ססי' קק161ח ממחק שכ))1

 :נוף מהליפ 0סחעגיח מסקעגיח יוהר פוכ כח"ידותוהל
 יסן כתטגית מגיח פס61 פסכח טוכ יוחר 1טיד ס0סמעכוזה
 וטוגש גח ככצ פיתפ)) וקכ)ה סתורס כ4מוד ססהתסכמ

 . )תזרינה יטחוכו:
 4 0יחרע דכל ככ) ס0הווה )סון 0וקי סשד סוי)ננדישויתי

 טן ס6כ')ות ככ) וכן זנריס 0חר נכ) וכן 6וחו ממין"ו כ"6 16ה1 ימ0נמין כעיין מן ח5)1 0וס סכ)ה:יס
 פיוסל כעימו 0וס הכ) דכריס ס6ר סקוכ) פן מעדגיסם6וכ)
 זס ס)6 '6מר ר4מ6ורט זכר וכ) וכ) מכ) מיי1 ס'גס"רכזס
 ח3) )פ"פ 'הץ' כועחו 1כ) כו' סגון כטעע ו6ס י"ח מחקוגס)ה

 : מ6ז גדו)ם מדריגס 11ס מ)וק 6ק ע5חומגז
 גטס 5ורך סוח פסק) כמו ככן ספ"י )עטד גריך סחדסדנן

 כי סכווגס סהוכ:יס ככ) הוהו 0יעכדו רו,ס0סס"'
 51ריך ))מוד יכו) חיגו והז כ"6 עס ומזנר ר1)ך הדם)כעתיס
 סיך כפחזס וכן יהוזיס 1)ימז כיומפגהו כס("י זכוק5סיוס
 כ6וסגיס )טכדו ו5ריך כדרכו 1))מוד )סחכ)) יכ1) 61עוכזרך
 סיוסגיס ככ) 0יעכדסו גריך סס"י כי כזס מ"ע י:ער ח)יחייס
 16 )זרה )י)ך )כגיו סזזמן )כ1 כז? וכטהיס וס כחוסןסעיויס
 ט) גו) גז51 סכ)) זס נהוסן 16ח1 )עכוד ככזי כ"ת עס)דכר
 מ6הו 0ס61 יחפוכ )1 0יזזמן פככ"ד מהפנוהיך 1יכ1:1 זרכיךס'
 0ס1')טוכה1 זדט פס(י"ת הת4מם 0יזדמ"1 0ינק'מהם" עסית
 0כטייו מס 6ס0ר כי סכ)ו ע"ס טוכס )חדס 0גרחס מס1)5
 ט)יו ו5לכו טגיגו כ) סכ) 'פ)'ך רק )1 רעס ר61 טוכס61
 מהמח כסכור סהדס כעמי' יסנך ס' ע) סם)ך כה"0ית

 )ומר יכו) כעגרס גדו)? 6סכס 3)13 0לולר סקורסקתהת
 מהד ססס ההכת כ)נו ככוטר מההח ח6ד כייסירוחסתכ)ה
 1)6 ג6וס ))מוד נריך סחד' מט5תס מכע יו5"יסוסקיכוח
 )הןומ גרן סהזס כי סמזות כ) וכן יכשס 1)ח כלסיהגחס

 : ורממיס דין יפ י"ת 56)1 גס כי החדוה ככ)ס)ם
 יפכוי כ)שוז 16 נהכ)ס מ"ז )6דס נח כ6פו יש"פבשם

 קחפ ניטן מחקן וכזס "'ת כטר6 ע5יו ויד3קסה"ז
 וסיס מעוח מוגס :סי? סהדס מ0) וסוח סשח 3מה30סשי;
 כיגי קטוח )ך ית סרי וה"צ המו ח5) 631 כ0מסנגו

 .מספכיס
 סגיס 4 וסיס )0כה מכ:ת 6כי' 6דסכשמהענה

 גזו) דכר עו0ס 0סו6 כ)נו 0יחמר קסגס6ס"
 רק )םט"6 ג6 ר,-בצית זס מ6ד ויזזכך סרכס ג"כ ח"ע:טיגס
 פטפמטם ר4,לתרפ  טפרת ;נן גמסשס עגעי לס נגגוימנלנ

 : 4:סל 01וסי סרומס טכס ו,גי )יפ"'כהת'דות

 %0 קם "עו 61ס )יצס נה,וח חמיל )קוס תחד זסיויהי
 רפן )ימיס ס44ח יסטך )מע)ה נגיחי ט6 16גסממי:ח

 )מכמס סיג כ5עס- סיגם מעס 4 0יססיק כדי 0טוז כתסכיום
 סתמסכס כש)ס ע5ש )דכק ס61 ו" כ0היק' סכסס61פחיקס
 סהכס 76ס כי כ4 כו' מע0יסס ח)1 6ור 6רז") . הכמס0סוח

 )סנף הו6 ינע ומ"ע היעטניס וק6ר 0ושס דכר'ס )6ט)יכי
 6:מח )ד' מוז )ססקכ) וצ6 פירלס ככ"ת צלהוח וק כססט5ש
 1ג1' ס' פויהי כסוד זכר כ16ח1 סיפ י' כן כסס תמיד)רחוח
 זכר כ) זעיקר כו סיס כ"ס 6)6 נקגקן המהכ) 6ןכסוד

 ומקימו 0עס ט סטחן .ור,ע"י סכ6 פכו סרוהג'וח סו06כע1)ס
  ענודהו יסיס ס)מ )סס"י ר~קכ)ס טכודת )עבו7 כתג)סוכן
 רק כ6'כריס הטעס סוס 'ט0ס ס)ה כ)) כ"6 ככג'גרחס

 מממת נ)מס וי5עק כ)כו כוער יסיס כגסמהוכ0ויתיוח
 מסחס6 נזו)ס יוקר גכגיס טכודהו 0חסק כטגיןסה)סכוח

 כו' 5טק כת"0 כ6יכריס גיר16חטטדחו
 מגרפין תץ )1 וכסגוס)ם )סי_) מסיכ) ס1)ך סכחג)הויחשוב

 ר"וי חס סיכ) ככ) 16ח1 זגין כי סהיכ) מן16ח1
 כ6סכס ח0כ ה"1 חט ר4:וח ר,מ"ז ט) ויפנימ ויר6ס)יכגס
 0)קהחי עסיחי מס כ)ט וי6מר חיכף יתמרט גיחוף כגוןרעס
 'כגט וכוה העגוסח מקוס 6צ 1ס1)כח' י,מחפכס משלסח)ק
 חנ61 61ח"כ 6ין )מזח סתמ0כס ו6ק 1'מק )טסר עדרפוח
 כמו סוס סרע יידכל 6ת 6וסכ חג' 6ם כזכרו 6מר טעסה)
 0ומע 6ט וכן ס0ק 6ת )הסכ '0 טעס סרומס טכס ססוח6סס
 כ)כו 'חמר 0מחס 6יזס )1 גו)ד וט'"ז סהוק כזכר' מדכר6'
 ס'פ דכל חוכ) חו רו6ס 06 וכן סחסנס מטו)ס סמ)ק זסס)6
 סחטגוג מע)1ס מ)ק ז: ס)ח כ)ט 'הסוכ מיעו הטגונ)1

 6) ס61 גס 'כ61 6)6 סטח סחעגיג יג0ס 0)6 מ6ז1'ר6ס
 0) י4תטטנ נעו)ס ו6וכ) כ6ן יקנ הוח גמג6 סקטגתטו)ס
 כ6תגט 4 כ6 61ם תוהו מס6ר'ס חס כסקכ6רוח וכןה0"י

 0) כסתכ6רו' יהז'ק ככווגס מהס)) 6גי כמס כתס6רו'סהס)ס
 פמהיר6 סנון רער, 'רחס 6'ו' צו כמ 61ם כג") סחכ6ר'טו)ס
 טפס 0ס61 סקדמס נירח' 6"ט יחזיק יטגי ס)מ %קם)יהן

 כמדח 6"ע וימויק סז6ת ר,מדס חח עגה, כגי%ח 061מס0ק
 רק מקופר יס"ש 0)6 כסחק0רו' 2ן כסוז" וכן סע)'וןג5מ

 עגיונר,פ"י
 י.145 ימי ,ן מן מ"ז 4 כה כה0ר נח) כ% 4דע 6דסשריך

 כלי5 יר6ס 16 רעם 6סג' 16 לעס ר,תע6רונן 16ל")
 יע0ס כי5ד כסרסס כ"6 16הס )ק0ר 5רז ר4כגע ימי ז' מכ)וכן
 ר") מיוט יקח והטנ )מטס טס) סרע וחז 6100 סיכרשהס
 %%ות 3תחפכהו )הזס כככ6 )ת") 6הר מרוף ע)יו0יכ61
 ווהו 6מל טרוף ט4ו ויט6 סו6ת ר4עמעגס יעגל ט"וףק3

 : ול") ר4דעיס גמחשן י4גיגס 36 גטכ6סי'
סחס4ם
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 פוב שםכתר
 ויקוכ) הסוכ יוהר טון6י גדו)ס כטרמס כט?"1הועפלה

 ט61) כסמגי ע"ז 1"סן וככי' כטגנוה רהכ)' 'והר5כגיו
 מקן 6ימ 6ןלכ גדו!ס כככיס ב"ו מ)ך )סני ומסהגןויכקם

 טיוהס ס-)ך )כג' -:ז- ;סי,;ר 6נ) מועט 7כר ה.)ח)1
 סמ)ד )ו מהן הו כק;קו גם יכקס הסכה ותהוךגזו)כ

 )סריוה ;גוקגין כחו ררוכסמהגס
 לתירה נט6 )סיכך וכ;סוה יפגטו הסז גס'זהטמח

 ע!חו הר,ינק סוה הז ומסשגס ד' מלדתהמיד
 )סס מממ ולנולתס כת"כ רעס )1 יטמ :)ה וח,כזיגיס
 סו6 כדץ רמפנ והם רהךכק סו6 מו:נ סו6 ס6דססככ"י
 וסהסד גסמתו יזכק כס כהסד כוטמ וככיי6 כזיןלתזכק

 יהע!ס כסס כ')1 ח"ן יט.וק והייזסוככגסו
 יכע והימ גמ)טס גקהמו גס חו)ס גוכו כחסף ע"סמרינ"ען

 5רז פך חעכירה גק' ססו6 6ע"כ כר6וי)?הסל
 : מהי גופו נר'מוק ):פוס6ו:

 נעע תייד סירמס )6ז0 גזו)ס חז4יג?וה
 טכ~

 כנצ סט"י
 ע)'ו תסקג) '"ח סטר6 ;נס ו'קכונ ה' "זס ע);מסת;5

 כתמטכתו תמיז יס'ס כ"1 ע)יו ס-:הכ) חהר ה7סיהן
 : ו:)1)ס וכרורר. זכסו:ייה:כס

 )עטי 'טפ.)מים
 ולסעמיס נתמסכחו זסייט %ד נטיס ס;ק

 ור.ח5סכהם ךי6ס כ6סנס טהכ)ס שיר חיסיט)
 6ומר כס61 תהר )6דס גף6ס ויהה: סגוצהע סוס כ!יגר1!
 )טסות 6יס יט) וז: זכיקהם ;ום כ)י כגטוט סרכרימל~חן
 )כד כגטה? מוהו ,צכוד יכו)  פו 5סס"י יהז  דגוקכ;הו6
 וסו)גת קוכס יוחל ?י6 סיצכ71ס 1זס ונדו)ס רכסנחסכס
 ע) כהוז פנר6ס -סתכ!ס !ס:"י יוהר ך'דכקק יותרכהסיוות
 י.ו6 סכו)ו סה;)ס כץ 6הוזס סק)יכט והעס,'כריס

 *כעג"'ות

 זו כ-דרגס )סיק סהדס ס!יקי כ" דכרו עוס' גהגבורי
 )1 ניקי סךיכור ח3 כ:כה ר") עסי' )1 יסיסט?זיטר

 הן )מבוכ כניגס 1) חח)ס כי "7יעוק ז' דרך)יל
 מ!ס כ;סוק סק:6יה ז-ך ורק"כ ויי6ס הסכ: זלך מ)וקח"כ )דכ,-

 כע':'ו -תפ6רים וקו הוהיוק גנטי:ים הו כ)"ס ייכסטקס4
 י,הקייס ס6וקיות סחג!ח סג'15ק זיך ') ! והה"כ כך)זכי:
 15 סר? סדנר ורזגי מוסס חגגה ס"וג6תכגענוע

 ס61 )ךכ'יו זכוק כט-ה;כחו וס"מ ':וד ד-ך !!6הסרונס ומק"י
 'טדנקי6

 ;סו"
 סכ? דרך כ6 ו6ק"כ כד'טי סתהסכס דכיקוה

 כחזרינס )?'וה סהזס ו'-ן סקחהונס "דלע? וס'6 ר"1ס61
 ולע )יגס: 6 נקסכ דכויו :יייסזו
 זי"") ק:ה כו' ה":גהו י;:'ק 1 ו:ו,? ייוזי נדלךהמריך

 -עלס ;"ק כוג: זז' יגי,ן והות --:גהיוקגפק

 ימ הכ" וי") כיצכ הת? ה:י: % הכשכע)י
 קסוי

 כזיך
 וי:;יק וקוגס כסע"י דטק ט6'גו יחיזי סו6 ו5כ"סיסד

 טנ6 דמףי ר*פגסו תההה -סס"י יע הכמק רץ-הטנת4
 פ)ו רסגסו ססו6 טסוכר הסגט חחית וסתכחרת גדשת)ו

 ס6דט י כמ"ס 3)13 כן 16-ר ע5מו וג4 6י!ןזס גהס רסוחח,ר
 גנרע וס מל ג6ס וה? והקז רכ6 7' 46מז 7יו6 ס:זסען
 רטנר1 עק )עס"כ היק לענהו כיגין סהרר כ4 מו וכשנירו
 6)סן ל' עס תסש החים ס) כקוג כ4 סכחוכ יו ערע)ס
 וז"פ הפמס ס' הורה כם סגחמר כ-ורס כ:הע:וק 6פי'כ4
 ומת 6)סיך הף עס הסי' סקורס כעסק 5כ" הסיסקיס
 ל.כטג ע)'1 מיצ)ס וה"כ ס' הורס נהרה --ל6 סתיר?ס)6

סוס
 טכו~

 כגפטו -הה"כ כ6)1 סתולס כ!
 161 סורמ כק;הו סככוסס סדרך הס" כ" זיכך כ'הורנו

 ש16כ5 כ16רה ייסר כחודה וגה,' חצנ-' כס6)ך
 1)6 נייסר ס6)ך ועור כסיע כחגחגי נק"הי כס)עטות
 סין זריך ככ) ול'ם )טעות מ"1 16כ) סשף זו)ה כיכעק)חון
 6כ')ו הורחו"יי "סר 4'ת וסוה תע"1 דעסו סכטכיסירגיס
 ףיייזקי כחלו וסס כעס"ו ס!ז'היס עויס ככוסי: ס6'נםסדיכים
 -)מ7ו ס6כיו קטן לן מ)7% 'ותי סתי(לט ג7' לססחר;למק

 עייעת יגסגגו וטח ע"ו סי-, גקן וריכ"ס ט'4י
 טובות מדות ובעל ויחסן נדול למדןשהוא * זנהמה וגאוה נרלוה בו שיש אלפהארם

 בי יש"
 ושנחזם2

 יהזיי"ו שלא רק אדם מ
 ש4א"ך עני 4הווע שמצוה וסובר ניאוהלבעל
 העגלה בעל עמו ב'טנמעו ו-טן עג4ה עללישב
 לו ואומריום הישן האדם נהעורר אם ואה"כישר הדרה ההר על בא כשהוא ואה"ב בבוה הרעל

 רואה עיאינו מפני מאמ*ן אעו ההר עלשהוא
 ביםפג ההר מן לובשירד יתורע אד סימןשום
 הגבהות שהיא ההר יה ע' נו4ד האדם וכןהב'
 עצמו א"ה בש*רניי אלא זה יבהין ולאכו'

 בראשטע יוצר גדוית שיביר ג"י ה_.יעהבתבליה
 באהבה י בהש דבוק שהוא לם' א"א כיושפלוהו
 רבוק ש*הי' ק'ו 4המור ק'ו המא 4ידי שיבואויראה
 קדו12 * הט ה4א כי ח'ו געה או האוהכאיזה
 ויריאתד הש"י אהבה וענין החומרות מב4 ,דסובדל
 פהדויראה מ,א לבו שיה4 היאדם בלבצ"ל

 הם'ד ב4בו אקבהו בוער ויהיה ]המידמהש"י
 מי הרמב"םכמ"ש

 אהכה הוא :יצר המרע ס'
 הורה י ג כ"א 4קטה א א וזה ע"ש כו'הראוי'
 ובבפידת ה,ב ובהה4הבתע בדביזת ותפ4הלשמה
 תמיד 4הש"י וטהורות ובות לטהיטנות ה:והותכ4

 עבירות פרישות ואצ'4 ההענונים כלובכרישות
קלות

www.daat.ac.il



 כ~ב שםכהר
 האץי בהפ4ה המז,יים ב"א אב. והמהיהתק4וה
 אינם באמת ע"י בהש"י דב'ק1ת יהםיהיה
 יהכסו ימען מ4וטדה אנשים ר; מב רק*מיי:
 ביהר קורא ; ווי בעיניהם הכמ*ם הוי ב הכק, אועז
 היא 4שמה ה;קיה וגי?ר .נ-:ייהו דעבדיןהסר
 מרבבה יהיו; נק נ."4ם בבי יההרבן%בוא
 4 וז:א-זא%יו

 מעשה גדו. דבר נ וד קנן דב-
 : עלני ורבא דא:י ת ד,ו ~נ3 דברמרבבה

 יא באהבה שמו ימ"ן י נ הולעבודק
 שמח האר2 א: כטי ז העה נ' ההע1~ א-יהשר
 במגט אימר יאעי תן3ינ במיגים וזהואבייה ש" _וטן בקענע ב" מ-ני: אינו שהרייה מבמו
 אכי4ו כי 4 אג 4נ,ענ בי במיעונ רקהעבג
 וח*טוק תענכ שירבה דהיינו _מענההברה
 שיבבה עד התויה י ע באבו א4הידביקות
 יהיה אז תענוג מעט יהיה וא2 בטיהראכע4-נא
 : בע'כ יאדם הנאה י טארי בסובזה
 אכשר ואפ" מ2וין י4א אפנר 4א שיהיהוהעיקר

 הדין כידיע מכוין 4א הגיקר רקשרי
 ומוברה ולטתוה 4אכו% הטיהר בענין הב4וזה
 נמאסים שיהיו הנשםות ההכננית עיקר וזהובו

 המדו' כי ש ומ2 ו העה האזות כ4 ובעיליב4בו
 תיעש,9ו גוד4 מהמת מכוים פנם ב שיהיוגין;
 עה'ו והטדת תאוות כל אני ית'ש4יורא
 כגכשו ינעו' שזבה 4מי הוא הב4 וקנאתוורהביו

 דהיינו באמת שיהיה קגתו באפס אכי' זוחשוק"
 %ב  ופהר יראר, כיהי כי ואהבה נייאהשיהיה
 שאד2 מה כי כי אהכה היצושות רק והאין
 ה4ב פחד ר"ל יראה כ4תי בתורה ועוסקעובד
 זה וב4תי הש'י מן בלב כהד עייו  :~;פוי לר

 השער זה נאמר ביראה אבי מבהרן הואהכל
 ע,יו נוב4 בו שהמיך בשער שבא מי כי4ה'
 הש"י פהד עייו בשנוכ4 האד2 כן בטבעיראה
 המ,ך בשער במהשבתו שנכנס הוא סיומןב4בו
 ב"כ ק'ו ו ב המלכות סדת כן כי מ"כות מדתוזהו
 זו ביראה ע א כשמר~יל י הש מלבווע 1 קשל

 התאותע כל בעיניו 3מאסין ממי4א אזיהמיד
 ופהדו הש"י של כושה מחמר, רעותוהמרות
 כח והתגברות הנשמיות התפשנות וזהוממנו
 מה יעקנ וז"ש צ"ח סי בש'ע המבוארהשכלי

 : השמים שער וזה ש"ם כו'נורא

 ר,וא אם כי והאןהיהם סגשסיץ; סופטטיהיה
 תענוב ומקב' ובתאות בנשמיתדבוק

 סאהבת כלל יורן אינו ראי בה אז %רצונומהם
 כ% טעסו לא בי והעפארותו וקיאקוהבורא

 בלבו מתעורר ואפ'ה מנשמיות מופשנ ה-אואם הי מוב כי וראו טעמו אומרוהבתוב
 כי רעה מיאה או רעה אהבהיפגמים

 היצה והפמי4ת *רבו כל ובפטם נביר 4אעדיין
 הבורא 4אהבת עי'י יחעורר ולהדפו בולחתאחז
 ושום רע שום היה לא השבירה יו4יבאמ; כי תבירין המאנין מפסי4,; נ"ק יברר ועיץוי-אחו
 רביקי:ם היו הבתאט כל רק בעו4םהוסריוה
 חקורש וחיף; שרפים האופגי2 במו י"תבבורא
 ופ:רור והתעבוה ה;רחקות 3רמה טבידה האב4
 באחריתנו להמיבנו נסיתיני ל:עז והכ4 י השמן

 מצות ע'י מרע טוב ונברור במעשיםנש3זדכך
 ועיקר וטהורים כשירים מאכלים שלהבורא
 דביק הוא אם להיות 'א*א השבירה ש"הבירור
 האיך כי ה"ו ההומריות לתענוג ומתעננומהאוה
 הבירור אבל ברצונו יפסולת חושק הוא אםיבה.ר
 ומביא ויראה באהבה בהש'י דביק שיהיה יע

 ור'ל הבסה שהוא יאין היראה מדת 1ר1 ע4הכ4
 בעיניו ונמאס הבל הוא חנשמי שתענוגשסבין
 כמו דגיטמי התענוג מזה נהנה הי' לאוברצינו
 הב*רא מצות מהמן רק ומשנל ושתיהאכי4ה
 : הבורא ותעגיוג סאהבה ניצרן כזה ישוגם
 ונמאס הכשויונ מן "צמו מכריד ההע3וגיעי,ז

 כמו חכמה מהמה פכוית שי תאיהביגיניו
 ממכע גרוע דבר איוה יו ומביאים הכם שהואמי
 במי4 שהו מי מאד נוב בגבע צבוג והוא בגדאו

 הוא מביןנהגבק וההכם ?ו"ו מוב שהוא 14דומה
 : אהברירו כתבמה ו;ב4 בזוהר וז'ט 4בדנוב

 שאין מה נקרא נמתר כי'בי נסתר גק-אההכמה
 המאכ. ע, נעם נמו יהשי3ו יכו4ארם

 "ברט א א מ"ו4 זה נעם נגם ש4א 'אד 4מכ אא
 ג3ין בן במו מתם דבר הקר'זה ומה איך בדיבור%ו

 יהבירו ינרש א א יה'ינ ויראהו הביראאהבה
 מה אב4 נמתר וזהנקרא ב"ב האהבה היאאיך
 הוא האיך הקב4ה הבמת נסתר קוראיםשהם
 ואם יפניו הםפר יימוד שרוצה ב,י ב4 ה"אנסתר
 והום' גמרא כזה איש ו4פני ע'ה הוא מביןאינו
 הוווער שבכל רגמ;רות עגין אלא נם;ר גכךאנ'כ

וכתבי
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יה מוב טםכתר
 : הא4הות דביקות ע"פ בנויום הב4 האריז"4ובהני
 שיט אדם 4מש4 בצלמינו אדם נעשה ה?פי

 מאהו וה4ך פ"יו מבננד עבר שהבן אץ בןיו
 אך האב נמהשבר, הבן ע:ל דובורה נהק?ך,עב";
 שיהי' 4ומר בו שייך יא מ/ולס בן יו הי ש4אמי

 בי אה"ב לו שיהי' הבן גורת במהשבתונהקק
 היך וזהו צורת הביר ו4א אותו ראה 4אעדיין
 שנברא קורם אף לומר שייך בהש'י אבלב"א

 ישרא4 במרז'ל ב:חשבה צורהן נהקק היהישרא4
 והעהידא' העבר י"ת אג4ו צי ו במהשבהעלו
 בצלמנו אדם הנקרא ישראל ר'4 אדם נעשהוז'ש
 וזהו ב?השבק נה4 שהיה וצורה ג24 באותופי'

 במחגבה ע"וקיה דמיון באותו ר"לכדמותינו
 : עריה אדם נעיטהקדומה

 ה4א וקשה הצא מאתי הדשה תורהבי
 ה"פ א4א כו' דהו ימיר ולא יה14ףלא
 מעטיות בספורי ההורה נהיבשה ש;הה4פי
 הבל דבר איך יברש ולע'ל ובלום דלבןכגון
 ש וז וושעהתינים העליתים עו4מות מבניןמאתו
 מרבר איך הפי' אפרט תצא מאתי הדשהתורה

 : מאתיהכי
 4כל שיש הענין ע"ז משל בער ר' נשםבכהבי'

 המסגר ויפי בגיוון שפותה מנתהמסגר
 מפתת בלי שפותהים ננבים ויש המפהח מטיןכן

 דבר 4ב4 יש הענין כן ה?סנר טשוברזםדהיינו
 דבר יאותו המכוועת הכוונה והוא מפתהנע4ם
 הכל ששובר נננב 4היות הוא המכהה עיקראבל
 ויושבר נדו4ה בהבנעה היטב ה4ב לטבורדהיינו
 4אדם: ההסגר היא שו'י למע4ה המבדילההמכך
 ובו' תבוה ש4א בנהלתן הוקו ריבעששבשמ

 אם ממ"נ והקשה אש בקה,י דבריהםשכל
 ואם אש כנאלי לי למה 4יהשה פי' סהםנהלת
 בגהלהן הזהר ש מ ק' עוממית משמע נחלתסתם
 ואמר עוממות הם גח4) סתם ה4א תכוהש4א
 כמדריגהו נכל נמור צדיק 4פעמים הנה ניז"ל

 מהפ44 שאעו דהתנו בקטנוה לה.טי"תועובד
 אדם יהרהר 4פעמי' בטל הו4ך וגם גדולהבכוונה
 תורהו ושאין נזו במדריגה הנדיק אההרואה
 אם מה כן יעשה הוא שגם בבוונה ב"כוהפלתו

 ו4זה הוא ש מב כה עושה ותסיד צדיק שהואזה
 בכיונה ולהתפלל ללמוד ויתהי4 כשיתעורר זהצדיק כי וצדיק ה 4הה א"ע ידמה ש4א ההנאהזהר

 ו:4 שדיבי במ4ים הדברים כל יע4העבומה
 העיאת מסוד בידיע הנה עד שעשההמג.ט"
 הרוא' ארם אקה אבל בטי4ים סדברי אףניבוצין
 הבורא עבוד' נסוד כ4ל יודע שאינך פט,ע:אדמ
 הזהר וזהו א4יו א'ג לרמות לבך מ4אך איךי"ת

 אז ונקרא ממדרינהו שנפ4 בשעה ל רבנהלהן
 טאר י בט(ים דב-י: ש:דבר דהיינו עוממ'גהלת
 דבריהם שכל מהם תלמוד ש4.א הזהרמעשים
 ל-: כנ אש בגהלי שלהם בנ4ים רבריםאפי'

 את ה(שק מה וק' אברבם את נסהוהאיהים
 חסד כמ'ש חסד הוא אברהם מרה כיהידוע גפ" ויבן אברהם נסה ל הלאכרהם

 שיר' אומרי שאין כ4אביר ש*ט ואיז"4לאברה'
 שאומרים ומה ביובל א פ א וי בשבו; א פ' אכ

 שאומרים ויש קדוט שאומרים יש בקיגיראומרי
 מ4אכים על כמ"ש א' פס1ק אומרים ויטברוך
 לרר הידו מזמור מן א' פסוג שאומייםירוגי:

 : ובהצ'א ה:ה יעוי: בי נובכי
 בבל ו4סלס לזמף הן-'טה הישראיי 4אישוהנה

 ושירות קלוסין מעי בב4 4האריך וזיןעת
 עבדיו כל שבאו למיך מש4 זה ולהביןותושבהות

 א' 4כל והנה יקלסו יפמו שירה לוטרושריו
 אם אבל המלך יפני רצון יש נאטר וקיא זהוכ4 וחסיבוהי ערבו לפי לקלסו ושיטר זמן ישואחד
 כל ל:~סו הם יריאים אזי נביעיס ו ה המלךפני
 ומחמת הזעם בעת המ4ך 4ק4ס מה כמ'שגיקי
 בכגט המלך ה'ו אולי מסיבקים שהם זהתשט
 בבלהיבולת 4קצר דרבם לבן דבר איזהבשביל

 : פניו מאת לגאתוהיקף
 הטלך 4קים ואהובו הביבו המלך בןי בבואוהנה
ן

 אם יאפי' זה 4כי חיטש אינו הבן הנה
 נכנם בנוהביבו רואה באשי גכעם הואהמ4ך
 ואהב' השמת' בבוא ומנה יאביו ותענוגשמותה
 בשרש' הדינים שנמתקי' פי' והזע' הכעסנסה4ק

 אלהים ר"ל אברהם נסה והא4הים הפ' פי'וזהי
 ימע4ה ונסה4קו נהעלו נסה במה דימ' השהם

 מכח בלומר אברהם בשביל את ו,מהונ?תקו
 לכן נמשל שהוא אברהם שהיא וההסדהאהב'

 : ל כגהמ4ך
 שמש נקייא הו" שם בי פי' א4הי' ה' ומגן שמשכי

 אור 'נעד המנין טהיצה כטו פי' ומנן שסשוז"ש
 שא"11 נמו 4 ר אלהש ה' כמו הדמיון הואהשמש

להסתגל
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 פב שםנתר
 בצן עזי לא אם בר,ירתו שי מנוד4 בשקשלהמתכל
 שיכ% השמט אור בעד המק שהוא המבדילומסך
 אורו שה ב הו*' שם ההש כך מאורו הרארלהנו'~ושי
 לצמצמו ההצקי לבך נהירותו אור מנורל מאדרב

 המנן שהוא דגובע ני' אלהים שם בתוךולהגבילו
 כו מנרתיקה חמה מוציא הקבוה 4ע'לוזשארז"ל

 שם שהוא מנרתיקה הוי' שם יוציא שלע*לפי'
 וצדייום בתוכו טלובש הוא עףגתה נירשבזגאלהים

 4ת רואוון ,ימך והיו בהם שייוים כהמתרפאץ
 וכלו 1 מהמבע למעלה עטהם ויהי'ההנהלהמוריה
 כלומר יייא כנבהי ה' הנבש כם"ש מתלהטיןאיא הרעדגי נן לא אבל הנדולים ורהמיו בה*רותו בל04

 הו*"ה שם עכ"זכשיוצא מרה"ר ה' שההגאע"פ
 לרשעים שיתהפך כר כנבור נקם ילבושמנרתיקה
 ויאמר בכור כל הכה וה' כםיש למדוז"דמדה"ר

 : כר אמחהה'
 מגח ייט"י י6הר כ6רל חול 1ק' 6י יט %6שויאטר

 לההה סטו סתאש גטלס מיס עפ8 6)קיטמדמ
 הנ6י י" . )סנש 0ע1)ס טיכ5 סההריס 8יו יי .ש

 סטף?ס חנ6י י.ס ו6)ס חוייס כססו מט6ויםריזמח
 סהג6י 6' י,נדגול )ו קעס ה' עכ?ס סשגל כ5לצנכלס
 טליס י.עכילס שס נצ'ע יוכן עד כגהגי. )הוךרס6'
 וכ6יוס במסהריס 6כ4 6וחו סמ6ס ו-ו לירד מי וצד)עטר
 ל"ט סט" מעטדת סותן זס )כע) נהוט: כלסהז ס8?זיק
 ורסח ופהד ה:הרדס סגמ)ס סיר6ס י.כ' סחנ"ר ט)ייוד
 0עגטה סנ' 0ג6י ר4צביר0מעט"ת

 ,ס עכירס דע'" 0גד"
 )1 טגחן סכהיה סיגר. גסף וסו6 מי ט5 דזקמ מטמתוע6

 06 דטזו גץ6 אסק 5סעע6 מטדל ט6 חעמ6 פודט6
 ג6 ט)ס )6 נצאניוס יעסס ס)6 סד' י4זג6י .קכש
 פנל ליעדר כעניס סנח5 סדיקדוו; 0' סהג* .מק~0ס
 ון סף כמיז'ע מגוה )עטת ילן סענילס מן וטימטייו") מעניל' המ5עס הצימס ר,לסס 1' רגצ5י . ודרו~וקשסיפיס
 רעהגי וסנ)ס. 1קס כ4 ית נם0י זלך ע6, ק05)הלה
 י4ס%י כשמו עק 6% ע5ין עש י6 סענ?ס קקס ס%סז'
 עכיל0סמ'

 כחכה"
 כעכירס וס5 ג% ויטנהה יומגס 4ד1

 יגס0 ג" סט' סתנו4 עמרס. נוררת סעגירכג מ;מהמיח
 רגנבירס תהח עכירוה :ני ט געגירס וסרי יהד עגירוחכן
 סחרי6 40 ר~ף;גהי ט' ורוחו גקטו סמגהית ל ר.ר4רסעד

 כע5מו יחחע )6 סי"ח ס:נ6י כעעיו מ6ד נטי'סעמרס

 ;ידי יטה פן וסמיררס י,נדו) 0שר6 מהגו רוזיד יקע5םו5י
 עגט ו"ש) ט'כי: סי"כ י*הגחי חג'6 יר6 וויג השי!נירס
 יעסס ההיד והכ) עכ'רס י.רסור )ק" טכ6 מז5 רוע עליככס
 ד%ס כ"ס קרעיו ע) הדס טמ%כ) כוי עעהסס קודס)1
 )6 כערז"ג ח5, ש)ם כשי מ%ד סו6 תס טיהטקס'"ד סשלי - ע.יו ממק סענוס עש וסרי עג% ת5ליךוכ
 טג6' הוכס )ק( כו6 סש)ס וכ5 ע5נמ טי.כרע 6 "יי,כס
 י)מדך קץקי חדס גכלה ו)כיקי סלנס עוכס י6כד 8'וחש6
 כ"ע ר)6 גו)ס 6יכד כמיו הקל% 6' נכס ר."חכדסכ)
 כמ י.רכס מקוס ה) יוץז לעבירס י.יגס"ר גכיסיךגוי.ט"ו סהגלי . כרס ע) 5כות שן כה(ד טגו;' וכמו עששו ט5גפכו
 סחג6י הע"ס. עסטר6 גוס ט)6 ש ויכוס העכיש סס כיהדס
 מהלן סוך"ס 6ין כי סעכירס ע5 טגפ )ו ס"עמ סיתטקסיץ

 גחסוכח לי סטגטים כמרירויזועזטגן
 סמטי

 )כו הזי ויסש
 בהשבס יליו כ) יסיו עכר ככנכ סענירהע ע) נחטוכסגגכר

 )ו ורס6וחנ

 ר,טם בשרת ונשלםתם
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