
 ~~~~~~~~~י
~~~~~ 

 ~~~'י

~~ו~

 ~'~~~ ~ו~~ ~~~~' ~~'
 ~י~ ~~י

 ~מ'י' ג~ו~'
 ~י~י~ ~''~ ~~ ~~~~

 ~~י~~~ווג~
 לומוד ~אדם ~אשר שבאמות הענין . ~ו'

 היא בדעתו ~מביןבשכלו
 הש~~

 ויש אל~ מוחין לו שנותן ה~י''ת מאת
 אינם אבל ומובין' שמשכיל אף בגלות. הם דעתו וה~ת ששכלואדם ל~
 ולא ואחוריות החכמה בחיצוניות רק להשי"ת בשכלו ד~ק ואין שכל.קטנות ר~

ב~נימו'ותי
 וזהו

 ~שמו~
 אשר המש~טים ואלה א') כ"א

 תשי~
 לפניה"ם.

 אחר"י תתורו ולא ל"ט) ט"ו (במדבר לא~ור ולא ל~ני"םשיהיו
 ואחר"י ל~~~

 ו' (ברכות רז"ל ואמרועיניכםי

 א'~
 נשבע שנ' תפי~ן' ממניח שהק~ה מנין

 בימינוד'
 תפילין אלו עוזו ~רוע כו'. שנ' תורה זו בימינו עוזו' ו~ר~

 ויראו עליך נקרא ד' שם כי הארץ עמי כל וראו דכתיבכו'.
 המוחין כי הענין ~ראש. שעל אמר ולא שבראש. ת~ילין אלו א~ר הגדולר"א ~ני~ ממ~

 ובדעת ודעת' והבנה שכל ד'' הםבאדם
 אה~

 ~רשיות ד' והם ויראה.
 עליך. נקרא ד' שם כי ~הו האדם בראש אותם מש~יע שהקב"השבראש.

 לאדם המ~ין וממשפיע מוניח שהוא תפלין מניח שהקב"הוזהו
 שנאמ~

 וכו'.
 י~ר. אביו של דעתו נתרחבה מעשיו מטיב שהבן רואה כשאדם~עניןי
 יתירה ודעת שכל לו ~וסף דעתו מותרחבת בלו על שמתענג התענוגמחמות
 רצונו, ונעשה שאמר י~ ל~ניו נ"ר נתעורר מעשינו מטיבין כשאנו כ"יכן

 : והבן כ"י ת~לין הנחת נק' וזה למועלה כ"י תענוגונתוסף

~~~~
 תושבע"~

 עוד נוסיף ובכאן לכאן ששייך עיי"ש במ"א כבר נתבאר
 י"ג(שמוות

 ט'~

 ק"ח (ש~ ב~יךי ד' ת~ת תהי' למען

 א'~
 כל מתנהגים וע"י ה~ה של בעל נעשה שהוא ~ר~נו ומשם ב~יךיהמותר מדב~

הע~מוות
 כמובוא~

 ס"ג (שבת ושמאל ימין בחי' יש בתורה והנה ותביןי שם

א'~
 וכ"ש איכא ימים אורך בה למיימינין

 למשמאילי~ וכ~ד' עוש~
 בה

 ה' (ברכות שארז"ל הענין כ~י איכאוכבוד עוש~

 א'~
 ~ולם

 ירג~
 יצ"ט אדם

 ב~ינא .שמאלא נכלל אז נ'צו~' בחי' שזהו יצה"רעל
 ~א~

 ~נ~פע מה כל
 נ"ד (י~עי' כ~ב כי ה~י"תי מן רע ובן טוב בין האדםעל

 י"ג~
 בניך ו~ל

 ד"מ ונמצא אותו' יעבדו איך השכל חותם לומד שהק~ה ר"ל ד'.למודי
 כ~י הצעירה דעתו כ~י אותו ללממוד צריך קטן לילדכשלווודים

 שיוכ~
 להבין

 ג' ~איכה וכתיב דעתו קבלת יכולת כ~י א' כל בניו מלמד הש"יכן
 אין שבאמת פי' ~טובי הרעות תצא לא עליוןמפי ל"ח~

 שו~
 ~אתו יולאת רעה

 ~ תהי' שלא ח"וית"ש
 שמוכרחת רק היטב בה למסתכל טובה

 תלא לא זהו מקבל של שכל קטנות מפני כןלהיות ההלמ~~
 ~ע~

 אלא
 ו~ט~

 נ"ד (ב~כות הטובה על כמו בשמחה לברך לריך לכן בהי~הטו~

 א'~
 ~י

 טובההיא
 ~~ו~

 ויש ד'. למודי בניך וכל כא~ור

 שלומדי~

 אעפ"כ תמיד א~ו

~י~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  י~~ר כ~~ר' מואוד הג~ת'שכלו' מפני ממ~בלאינו
 עו~

 היטב יוכשא~'ממס~כל
 הממדה קי שהוא ר"ל הממדה קו נק' וזה דע~י ללממדמ לטוב~ו ה~"י הביא ~הכלרואה
 רחמונו~ י~ דברי' ~בכל ו~בין ומוודה הדברים'כל

 הויות כל הממהוה ב''ה הוי'
 קו והוא הויות. כל ~~הוה הוי' א ה דברו בכל ~''ו ~ו ר''ל ~ו''~ו.~זהו

~~ד~
 מודה בכל מאודך ובכל שם) (ברכות וזהו בו להתנהג תאדם ~צריך

ומד~
 הויות כל המוהוה הוי' ד'. פנימויות שהיא הרח~ות אל נכנס ואז וכו'.

 אותו ~ממלמוד באממת טובה ו~וא כ"ו. ~בו י~ן רעה בחיצוניות ~:ראה~ף
 (ישעי' ~הו הגדול השלימוות אל אותו להביאור~ת

 ~ם~
 בניך. שלום ורב

 ~שאדם ואז הרב' ה~ל'מוות אל שבאים שלום ורב תוא ד' למודי ~הם~"י

נות~
 (סוף הוא ואז ההיפך' על ~מ~צח ניצוח מודת בימין הכל נכלל כך
 אלקים' ד' ויבן כ"ב) ב' ~בראשית כדכתיב בוניך אלא ~יך א"תברכות)
 לעיל כאממור ההוי' בימין נכללים הדינים הם מאלקים הוא ~הבנין~''ל
 ל"ה) ס''ח (תלים נק' ואז תוי' ורחמונות הבורא טובות תם הדיניםשב~ל
 כתיב כי שמואל בחי' הדינין נתבטלו אז בימין כשנכלל כי לאלקים' עוז~נו

 נאדרי ד' י~~ך ו') ט"ו(~מות
 בכ~

 וזהו ני~וח בחי' אויב' תרעץ ~ ימינך
~נו

 ע~
 ~אז ~ימינא לאתכללא הדינים בחי' לאלקים עוז שנק' כח

 בכ"ח כמנין הם וד"א הוי' ~שם כוונתו או נאדר צ"ל ~אוליבכח נא~
 כ~י~ראל ר"ל בימינו' ד' נ~בע ~הו בתוי' נכללים ~הדינים ~ין המאואז ~מסדר~

 מוסיפין כן~נהגים
 כ~

 והוא למעלה ותענוג
 כ~~

 והבן האב כמשל לעיל
 בימינו ~ענוג ~ביעה ל~ון ד' נ~בע זהו הבן. ~ל ממע"ט דעתו~מתרח~ת

 ו~רוע בימוין ~מתלהגיםכ''י
 ~כופה מי כמו ~מאל ב~י' ~היא זרוע שנק' מ~

 בזרוע ציון בן וקרבה עדיות) (סוף ~איתא כמו אלמות' לשון ~רועחברו
 נ''ג ~י~עי'~הו

 א'~
 על בא' ד' זרוע ~ב~י' ר"ל נגלתה מוי על ד' וזרוע

 נרכב דבר בכל זה הוא מי ל~אלה דקיימא ה~כל ~הוא ~י' בחי'~מתגלה
 נכלל הוא עוזו ג"כ שמאל בחי' ע''י ~בא ~מה ~הוא אלמות לשון ויובןוכו'

~~
 הכח צ"ל ~לי ' הכתב ~תיא בימין

~ מ ה  

 אז בכח נאדרי כדכתיב
 כמבואר כ''י תפילין בחי' וזהו למעלה. תענוג~וסף

 לעי~
 וה~. האב במ~ל

ז"~
 אז בימין ממתנהג שכ~אדם בימ~ה ימים אורך וזהו כ"י תפילין אלו
 הים כל ובהיפוך לכל ומשפיעים ~מתארכים ~כלים אריכת ימיםי אריכתמ~א
דו~

 נמ~א דוה. הוא אז טובת ~יא ~הרעה יודע ואינו ~ימין מתנהג ~~אינו
האדם

 צרי~
 לקרב האיך תמיד ~מלמדהו מד' ~הכל ולידע ~אמור ל~תנהג

 ת~יד מדריכם ~הקב"ה אף לזה לב נ~נים ~אין אדם בני כממה אךאל~
 איקלע עולא זהו העולם. ~יני ~שמיות עסוקים ~הם מפני ד' דרךומלמדם

 רי~ל~
 ~בח'נת למי גלותא

 רא~
 מאוד' ~כל בקטנות ב~לות המוחין עם

 ~העולם ר"ל גיגית. ר"ל דמיא באו~א דיתיב ר"ה בר לרבהחזיי'
 בעולם. תמתהוים הדב~י' ~ל ומלמ~ו מו~כ'ל' שהקב"ה ~~ל ר''למי~' מל~ כו~

 ו~~
~~~

 המוהוה הוי' ~ורה בכ"ד איך או~ם ומו~ער הדברי' כל ~מדד ר''ל ~'.
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  לעיל. כאמור הויות~ל
 ~~~י ~י~~ ~''~

 דלאו~דידה כאמור' חיבור לשון נק' שהוא לדביקות בא המדידה ע"י ר"ל ~~ו~.~י ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
 מאין הדביקות אל מביאה שאינה מדידה ר"ל אמור. מי מלו~

 זאת.~אה
~''~ ~~~~~ 

~~~~~ 
 ~ס~י ב~~ממיות בעל~א ~~סק ~~ני ~~~.

 דייקא מ''י בחי' בדרך שהחשיך מי א') ~נ"א ~ש~ת וזהו~עולם.
 מפני לנ~רי ~יסו שנותן מפני הוא בחשכות' שנפלה לעיל כמבוארילשאלה דקיי~~

 והנה~שמי~.
 י~

 ~~~~י~' מי עלך הדרן ~~ו ~~"~. ~מא ~בת חול ימי
 בחי' שמי מפני שבת מסכת נסתלקת שאז שבת מס~ת לה וסליקא~ואז
 האמור~י

 החשי~
 תמיד יהי' ~הדעת עלן~דעתך ש~ ~ס' עלך דעתן עלן הדרך אז שבת מס' עלך הדרן

 ב~~"~ דבו~
 בעלמא ולא כו' תתנשי ולא

 שלו שהש~ל ממי הנה יתנשי. שלא האמור מ"י ובחי' עוה"ב בחי' היא~אתי
 של באלופו דבוק שאינו וכיון המוחין הוא הראש חשכות בחי' נק'~קטנות
 ~הו ר~. ונע~ה ~א' ח~רעולם

 (נדרי~
 בד~' אלא ~י אין א') ~"א

 השיגו ~הם ערומים שניהם ויהיו כ"ה) ב' ~בראשית כתיב וחוה באדם~הנה
 וילבישם עור כתנות גו' ויעש כתיב החטא אחר אבל לבושים~ בליאלקות
 כד~תיב לבושים. ע"י להיותה~רך

 (תלי~
 ק"ד

 א'~
 הוד

 לב~ת' ו~ד~
 לגלות רבים לבושים ע"י~נתלבשו

 אלקות~
 מניח שהקב"ה מבואר כבר והנה

 ע"י הם ועתה ודעת. והבנה השכל שהם מוחין ומשפיע~פילין
 לבוש~

 ~~ד
 ~ור כתנות ל~' וז~ו בלבו~ים והדר הוד שהלביש כאמור לבשת~הדר

 המוחין הם ~תפילין כי ה~ור על נכתבין שהתפיליןוזהו וילב~~
 מתלבש הכל ע"י כ"י ממוחין. בחי' ההלבשה בעור שגם מובן והוא~ור. ב~תנו~ מתלבש~

 ללמ~
לאד~

 של בתורתו ספ"כ) (ב"ר לכן גו' בניך וכל לעיל. כמבואר דעת
 עיני מאיר שהוא מאיר נקרא ולמה בא'. אור כתנות כתוב~י' ר"~
 הילוך בהל~ה וזהו בה שילכו הדרך להם ומנהיר ב') י"ג ~עירובין~הלכה ח~מי~

 ~משלי זהו בא'. אור כתוב ולכן בתוכו עולם של אלופו אזלה'.
 לו לפתוח ידבר תחנונים אז ר"ש מבחי' שהוא מי רש 'דבר~חנ~ים כ"~ י"~

 אי' כן הקב"ה זה בדעת והעשיר הדרך' לולהאיר ~י~י~
 בממדר~

 (דב''ר

~י ור~ ~~
 ~ממכני~

 בדע~~ ה~שיר הוא הקב"ה שהוא עולם של אלופו.
 יע~

 ה~~~

 אענה כ'ג) ב' (הושע מלשון ויענה למעל~. וכח עוז~יוסיף
 '~שמ~ א~

: 

~~~~~
 משה

 לישר~
 ~ימן ~א א~ו נגאלים אתם הזה החדש

 '~תנחומא)~ י"ג ק' משלי ~ילקוט באה ת~וה חייםועץ ט~
 ~חוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל גו' יעקב עבדי תיראאל ואת~

 זרעך וא~
 הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש י') ל' ~ירמי' שביםומארץ

 אי~ כי אלקיך. ד' עם תהי' ~ומים י"ג) י"ח (דברים כתיב ב') ה'(תענית בח~י~
יר~

 דא כו' עונשין בגין דדחיל דאית יראה' ואית
 ה~

 מיראת חוץ היראות ~ל~י לעיקרא~ שוי דלא
 הרומ~~

 ~ן ואין בשבירה' שנפל מ~ה הן
 שלימו~

~~
 עלמין ד~ל ושרשא ~יקרא ושליט רב דאיהו בגין הרוממות יראת

יראה ד~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  עלמין בכל ו~רשא עי~רא מעולמוה למעלה שהיא כיון שלימא.יראה
 ותחלה מתעולמות למעלההיא נמ~~

 לה~
 והנה מדרגי'. דנחית שייך דלא

 בדבר שהוא ראש~. מדבור נלקחו והדבורי' ~ורה שכל לדעת ~ריךת~בע''פ הלומ~
ד'

 שמי~
 ותכל הראשוןי דיבור העליון תפת הוא השורש ולמ~א לעשו.

 שממנו בעל מדרגת שתוא הראשון והדבור זהמדבור מקבלי~
 מקבלי~

 וזהו כול~.
 שיבוא ~ריך ומדבר כשלומד ונמ~א הבעל הוא תעליון פה.שב~ל תור~
 והוא ראשוןדבור למדרג~

 תיח~
 וכתיב נפקת מחכמה התורה ~י השלימ~' יראה ~ליו ~ורהאז ~ ראשון דבור תפת שהוא הבעל אל הכל שמייחד

 ~ה~~
 קי"א

 החכמה אל ראשית ד' שיראת ד'. יראת חכמהראשית י'~
 וקוד~

 זו אלי'.
 רב השלימת ראש~תהיראה הי~

 ושלי~
 שהוא עלמין דכל ושרשא עיקרא

 וזהוהראשון. הדבו~
 י"~ ~ש~

 ח'~

 בעניך כשלומד נפש. משיבת תמימה ד' תורת

ז~
 מ~יבת אז שברה בה אין המימה שהיא היראה השלמת אל שמביא

 בבחי' תחתונית במדרגה ש~א לפשו משיבהוא נפ~
 נ~

 מש~ע שהוא
 ~הו ג''כ. נפשו משיבה עליו היראה השראת ~ב~ת ע"י ומשיבפח~ה. במדרג~
 תהי' תמי~. שתיא היראה ~לימות במדרגת כשתהי' וגו'ת~י' תמי~

 ע~
 אל~יך ד'

 ~עירין זעירין ואתוון רברבין אתוון יש כי רבתי תי"ו היאולכך
 רבי~ צמצומי~ ע"יונתצמצמו ש~עיר~ ~~

 הוצר~ו שלא והרברבין
 לצמצ~

 אל וכשבא כנ"ל.
 שביך החילוק והנה בצמצום. היו שלא רברבין אתוון אל בא התמימהתיראה
 ליראת העונשיראת

 הרומומ~
 דאיהו בגין שירא מי אבל מעליו וסרת ירא לא מלפניו העונשתסתלק ~ע~ כי תמיד אינה העונש מפני שיראתו שמי

 ר~
ושלי~

 רואים אנו כי לידע צריך אמנם תמידית. יראה זוהי
 וכל נלקח שממנו בשרשו לאכללא רוצת דבר כל כי תוא ובלב' בנ"אבמחשבות יעופ~ שג~

 ראש~ה מיראה ללקחוהיראות
~  

 ירא~. ~י' בכמת שלתצמצמה
 יראה לעורר בלבו ~חשבתו ~כרת בא לכן ~שרשו. לחזורר~ה וכ"~
 לא הדינין ת~קת וזתו יתב~ל והעונש שרשה אל תתעלהו~י תעיקרי~
 כמ~

תכסילי~
 שאין האומרי'

 לשי~
 אל

 לב~
 באה ואם העונש. יראת

 במחש~~
דוחי~

 ל~יה' העלה לבל א~ה
 ~~ כ~

 הדינין. ימתיקו ואיך ~וקן ~מה
 וירא ד') א' ~בראשית כתיבו~ה

 אלקי~
 תחלת ~וב. כי האור את

 יראה. מדת אלקים כתוב לכן מלפליוי שייראו תי' העולמותלברוא הה~ג~
 וכתי~

~תלי~
 ל"ג

 י"ח~
 הי' העולמות לברוא תשגחת עין זו יראיו אל ד' עין הנה

 לו ~באה ~ד~י ליתן ~זה תתסתכלות והלה ידיאיו. בשבל מלפליושייראו
 אל להשיבה ~אה כי הי~אה לבחי' שכלו ~עין יסת~ל אזי י~אהאיזו

 אל ח~ר באורויחזור מקור~
 הירא~

 הדבר. ראשית שהיא נלקחה שממנת תרא~ולה
 י"ד) ב' (קהלת~הו

 החכ~
 הדבר ראשית על שמסת~ל בראשו. ~יליו

 וזהונלקח. ש~מנ~
 (תלי~

 למתקו שעי"ז גו'. מצדך י~ל ח') ז' צ"א
 המת~ת שזהו~על~. כאמו~ ~דיני~

 הדיני~
 ב~יניך רק לקמן עוד יבואר כאשר

 ש~אה תיראת בחי' אל בהסתכל~ך~תבט תבי~
 ~ו~

 ולהבי~ה לשר~ה
~יראה לשלי~ו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  זהו בשרשה. להמתיקה ולהעל~ה להשלימה שבאה ותראה~יראה
 : והבן תראהרשעים ושלומ~

~~~~
 כשקוראין הענין אחד. ושמו אחד ד' יהי' ההוא בום ט') ~ד (זכרי'
 אותו רואה אינו אשר במקום עומד האדם הרי בשמו א'לאדם

 ~ישעי' כתיב כי עונשי יראת ~הוא אלקים ד' הוא כן ק~הו. בשמו רקאללו
 עלם הדבר עלם שאינו ~ם ב~נין מדה"ד שהוא אלקים אין ומבלעדי ו')~ד

 ושליט רב דאיהו בגין יראה הוא עיקר אמנם שם. קריאת ענין רקהיראה
 הכל הי' שפעו מסלק הי' ואלו הויות. כל המ~וה~וי'

 אפ~
 ~~ו ותוהו

 כ"ב ~ש"ב וזהו ויובן. אחד ו~מו אחד ד' יהי' ולעתיד והעלם.~עיקר

 ל"א~
 לרו~ה היא אז חי~ר. לשון אמירה שהוא הוי' אל כשמחבר לרופה ד'אמרת
 נעשה הויות כל המהוה הוי' אל למעלה ומחבר וכשמעלה דין. הוא אלקים~י

 אהלים לירוף מאלקים נעשה ניחוח ~ח בסוד הדינים כשנמתקו כי אחר~ירוף
 א') ט"ז ~ברכות ~הו רלונו. ונעשה שאמר ניחוח ריח בשמי' אהלי~הוא
 לטהרה מטומאה האדם את מעלין נחלים מה לנחלים' אהלים נסמכו~מה
 אהלים הוא לטהרה ומעלם שלמטה הדינים שממתיק פי' כן אה~םאף
 להמתיק האדם לריך נמלא ליחוח. ריח בשמים אהלי מלשון כאמורוהבן.
 כ"ח (משלי וזהו . כאמורהדינים

 י"~
 למדרגת שיבוא תמיד מפחד אדם אשרי

 ישובו בלבו שבאו היראות וכל לעיל. כא~ור תמידית שהיא העיקרית~יראה
 לגמרי העונש יראת מעליו שדוחה מי אמנם וממתיקים. הראשון העיקראל
 על שמקשה מי כמו לבו' ומקשה זהו לתקנה לבו אל להבאה מניחהואינו
 ואינוהדבר

 ח~
 מ~יק שאינו כיון ח"ו ברעה יפול אז הדבר' וסותר בתיקונו

 ויעקב כ"ז) כ"ה (בראשית ~הו ר"ל. הנ"ל דינים עליו שירים בשרשם~דינים
 בשבירה הי' לא ב') ה' (תענית מ"ת לא אבנו יעקב אוהלים. יושב תםאיש
 שלריך האדם והנה לעיל. כאמור אהלים יושב לכן ת"ם. שהוא שלםאלא
 כלול שהאדם מפני רק על~. לתועלת ח"ו יכוין לא פרנ~ה או רפואהלבקש
 וע"ז שרשו' ששם בעולמות ח~ר לאדם שחסר הבחי' וכפי העולמות.~ל

 ~~~~ כמ"ש למעלה. יחסר לא כייתפלל
~''~~~ 

 אלא להתפלל עומדין אין
 הע~מות הם בראש שח~ר מה ר"ל א') ~א ~ברכות ראש כובד~תוך

 דרכיו ומעקש הישר בדרך הולך שאינו בן לו ~יש מי דרך כי ויובן.~לומעלה
 וישר חכם וכשהבן ראש. בלי והולך מלער שאבוואומרי'

 מתרח~
 של דעתו

~ביו
 ונת~ח~

 אלפי באלף כ"י כן כנ"ל. ~ו חכם אם אביו של המוחין
 אין עד~בדלות

~ 
 ובכ"מ נשפע. ית' שפעו שאין מפני הוא למטה כשח~ר

 מ~ני השפע נתפשט ולא ונתעכב שנתלמלם אלא יח~ר. לא שם שפעואשר
 ~וד מדרגות ז' סוד והם שרשו. ששם ~ולמות ופגם שגרם המקבל~סרון

ו"~
 שבהן מדרגות ז' כולם בין . אחת מדרגה ה' קלוות ~ש
 ו"ה. רפא ו"ה שהם מדות הז' לרפא ~לריך רפואה' ~הו הפגם מפני~סרון
 ששורה דין ~הוא ונתעכב ה~~ע שחסר היא פרנסה וכן רפואה.~ותיות

עליו
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ריך דינים ~ר שהם~ליו
 לה~תיק~

 ~לשון ולהעלותם לעיל. כא~ור
 ושפעו טובו וכשית~לא נס"ה. פר זהונס. הר~~

 והאד~
 כ"~ ~תענג הש"י בטוב

 תהי' שלא גו' יעקב עבדי ת.רא אל ואתה וזהו כ".. בנו על האבכענין
 ה~דרגה סוף עקב ~ל' הוא יעקב כי ה~דרגה סוף בעקב שהןב~ראות

 ~תרחבת שכ"י לעיל. כ~בואר רא"ש ~י אותיות הוא וישר"אלהעונש. ירא~
 ~לורא~ו דעת~

 ה~
 על

 בנ~
 ת~ת ואל וז~ו טוב. בדרך ~הולך

 י~~
 ~לא

 ~ושיעך הנני כי ישראל~דרגת ת~ב~
 ~~חו~

 לכולם אב היא הראשונה ה'ראה כי שבים ממארץ זרעך ואת כא~ור.ל~עלה לקר~ אושיעך רחוק שהוא ~דבר
 ראשונה ביראה הולדות הן הי~אותוכל

 ונפל~
 להעלותן. וצריך בשבירה

 בחי' דרכיה' ~'ישרים כשהם לזרעו הוא ~קיש וא~ר כו' זרעךואת ~ה~
 חיו~ ~תוםף לממעלה כח ~וסיפין וכ"י ראשל~ ישר~

 זהו הא~ר. כמושל בכולם

~
 חיים להם שנ~~ע וטוב בחיי' ה~ב"ה ~ל זרעו ~ה ר''ל בחיי'. זרעו

 לו זרעו ~קיש שיהי' רק כא~ור ראש לי ונע~ה בבניו ש~תענג בחיים. הואאף א~ ו~תענגי~
 החדשים כל של התחדשות כל ר"ל נס. הר~ת ~לשון ~ראש הואניסן השנ~ בחדשי ש~ת~דש ~ה כל נ'סן. הוא ~חדשים כל ראש והנה ב').קל"ג (שב~ כו' הוא ~ה הקב"ה ב~דת ש~ן ~יהיו וצריך ל~חצ~. ~יקש איןכי ג"~
 התולדותוכל א~ שנק' הראשונה יראה כנ"ל. האב שהוא נלקחו ש~~נו בראשויתרו~~ו י~על~

~~ 
 נקרא לכן

 ~ד~
 לא~ יתנ~א~ ה~ד~ות ~כל האב~.

 ר"ל גו' חיים ועץ טוב' סי~ן וז"ש כלל. רע בה שאין חיים עץ וזהוהראשון'
 חדש שהוא חיים עץ ממ~דרגת יבואו לההשפעות הצריכין החפ~םכל

 : בודאי ויגאלוכאמוור האבי~
 י'~~~~ו~

'~ 
 וי~~ י'~~

 ד' (קהלת כתיב גו' ~~~ו

 ב'~

 את אני ושבח
 כל את אלקים וירא ל"א) א' ~בראשית כתיב הנהוגו'. המותי~

 (~ם וכן ~ו' ע~הא~ר

 ד~

 ~כל הענין ~ו'' האור את אל~י' וירא
 בחי" ~הוא עשית. בחכ~ה כולם כ"א) ק"ד ~תלים כתיב כי ראיי'~בחינת העול~ו~

 רואה הלב ולכן בראשו' עיניו החכם י"ד) ב' ~קהלת כדכתיבראיי'
 שהשכינ~

 הענין לחסדו. ל~יחלים יראיו אל ד' עין הנה י"ח) ל"ג (תלים וכתיבבלב'
 דדחיל יראה אית כו'. יראה אית ~והר כ~בואר יראה ויש יראהשיש

 ~דרגי' דנחית הע~ש יראת נק' שזה וכו'. לעיקרא שוי דלא הוא דאעונ~א בגי~
 רק על~ין דכל ושרשא עיקרא ושליט רב דאיהו בגין היראהשעיקר

 נ''ד (ישעי' שזהו כאו"א. של ערכו כפי להתממשל בכדי ממד~גותכ~ה שירד~

 כפי שית~של ~ה ע"י אליו להתקרב ~לממדם שהוא ד' לממודי בניךוכל י"ג~
 היראה ועיקר ~ד~ד' שהיא יראה נק' העונש ויראת הכנתם.בבחי' ערכ~
 על~ין דכל ושרשא עיקרא הויות כל ~~הוה הוי' ר"ל ד'.מ~ת הו~
 בגי" אלקים לכן העונש. יראת עד היראה ונשתלשלה ד' יראת נק' זובבחי' וכשיר~

 ~סו~ הוא העונש שהיא אלקים ~יראת ~~ני בתיקונים כמבואר~כסא.
 אלא ~עיקרית. היראה בתורה שגנז העיקרית הי~אה אלוהעלם

לבחי' שנתצ~צ~~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  העי~רית לירא' זו ירא' ע"י האדם וכשבא ~עלם. כיסוי לשון הכס' נק' לכן זול~ח~
 הממה~ הוי' ד' יראתשהיא

 וממפני כנודע. בחסדו העולם שברא הויות כל
 ועז"נ הרוממות. יראת יירא בחסדו בהווייתו הכל ומחיי' בחסדו הכלשהיווה
 שנת~סה יראה שהיא הכסא הוכן שאז כסא בחסד ו~וכן ה') ט"ז~ישעי'
 כיון כי העיקרית היראה ש~וא חסד ע"י יתכונן אלקים. הע~ש~חי'

 אל ד' עין הנה וזהו העונש. ש~א הדינים ונמתקו בטלו ~עיקראל שב~
 שהיאתתאה ירא~ בבחי' שיהי' לא אממנם ממלפניו. שייראו בכדי העולמות לברוא השגחה עיןר"ל ירא~

 אלקי~
 אל וזהו חסד. שהיא ד' יראת בבחי' רק עונש. בחי'

 (קהלת כדכתיב בעולם. יראתו שתתגלה יראיו בשביליראיו
~ 

 והאלקי' י"ד)
 ד' ליראת לבוא ~מיחלי' שמלפים לחסדו ל~יחלים וזהו ממלפניו. שייראועשה
 העונש יראת כי גו' את אני ושבח וזהו כסא. בחסד הו~ן ואז חסדשהיא
 ונמלא וימת בי' וקרי מדרגי' דנחית אלא העיקרית. מיראה נשתלשלהכל

~
 שהוא החיות אל לבוא לריך מיתה שנק' ממדרגי' דנחית יראה ~בחי' שהוא
 כסאו בחסד ויכונן העיקר אל י~וא זו יראה ע"י כו'. לחיים ד' יראתעיקר
 מדרגי' דנחית בחי' הם מתו שכבר המתים את אני וש~ח שאמר וזהוגו'.
 העיקרית היראה ר"ל עודנה ~יים המה אשר החיים ~ן שבח יש ~הםגם

 האלהים. מכל ד' גדול כי ידעתי עתה יתרו שא~ר ~הו ויובן. ~ייםשהיא
 אלקי' בחי' כל עליו עברו שכברע"י

 שהו~
 יראה

 עי~ מדרגי' דנחי~
 בא

 נמצא חיבור ל~ון הוא וידעתי ד'. יראת אל הכל וחיבר ד' יראתאל
 שייחד יתרו ויחד וזהו כאמ~. ה~יים אל בא שע"י דנ~ית במדרגהשבח ~~

 ההתגלות ר"ל הקריב. ~רעה י') י"ד ~שמות וזהו לאחדים. ~' הכלוחבר
שנתגלה

 במדר~
 ~אים התחתונה שע"י עליונה. מדרגה אל הקריב תחתונה

 פרעה ממפני בנ"י כשיראו ד'. אל בנ"י וילעקו מאוד וייראו וזהו העליונה.~ל
 ~שם וזהו ~סיפה. לשון ד' אל ו~קו זו ~~דריגה נסעואז

 ט"~

 תצעק מה
 ויסע~ בנ"י אל דבראלי

 ~לריך ר"ל ~ילתא תליא בעתיקא ב~ר ואיתא
 זו ~~דרגהשיתעתקו

 למדרג~
 : ויובן עליונה

מ~~ו~
 ייג

 י''~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~ ~י~~ יי~~
 פ' ~ש"ר .

 עני שאפי' כו'מכאן זו~
 שבישר~

 יפחתו ולא שיסב עד יאכל לא
 הענין כוסות. ~ד'לו

 שישר~
 ~ר"ה וארז"ל . תבו~תו ראשית ג') ב' ~ירממי' נקראים

 כענין תבואתו ראשית שנקר' ישראל הם התבואה על נידון העולם בפסח ~"ב)פ"א
 שה~ י ישראל בכורי בני כ"ב) ד'~שמות

 שהוא הבכור כ~ו ב~ח~בה קדמו
 וישר~ ' קד~אה ~פהראשית

 סבה הם והיו ~"א)י ~ב"ר תחלה ב~חשבה עלו
 באריכות אללנו כמבואר י העול~ות כל~רי~ת

 ב~"~
 לריך והנה .

 לבו~
 אל

 עילאה. אל~א דאית הקודמין דכל קדמאה ראשית בזהר כמ~~ארהראשית.
 שהוא הסבות. ו~בת העלות עילת ק~"ה שהוא איקרי ראשית ~א~ונהשהיא

~סב~
 ~~ס~ והוא ~בות. כל נסבבו ש~מנו הראשונה

 הסבובים וכל הכל
ממנו

 מכל לממעלה שהיא הראשונה סבה למדרגת לכנוס האדם ולריך נסבב~
 בדרוש יתבאר כאשר דחירות. בעלמא הוא ואז ~את~. ~~ס~ביםהעול~ות

שיבוא
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  וית~לו יתעלו המקרים הדברים כל ~ה כשיבוא ואז בס"ד.שיבוא
 ממנ~

בב~יר~
 בעולמות כי שוה ~כל ושם מהם ל~עלה שהוא כיון הזה הרב

 ~"ש לזה. וכדומה שוה ה~ל ויבשה וים אחד הכל למעלה אבלהת~לקית הו~
 ~מהר ואמר ויסעו. ~"י אל דבר אלי תצעק מה ט''ו) י"ד ~שמותמורי

 ויסעו ויבואו והעולמות המדרגות מכל עצמן שיתעתקו ר"ל תליא.בעתיקא
 הים לתוך וקפצו עשו וכן ביבשת כמו בים ילכו ואז הראשונה. הסבהאל
 הסבת אל הגיעו שהם כיון וה~~ד היראה מגודל וינס ראה ~ים אךממ~.

 הנה~ ויובן. מפניה' וינס עליו פ~ד נפלהראשונה
 הסבה שתתגלה בכדי

 עולמות. ד' ~ם העלם. א~ר העלם ולהתכסות להתעלם הוצרךהראשונה
 האור ונתכסה שנתצ~ם צמצומים ד' שהם והתכסות העלם מלשוןועולם
 שהוא אלקים בגי' והכ~ס ונתצ~ם. שנתכסה כוסות ד' ב~י' ~הוד"~.
 כדי נשתלשל הראשונה שמסבה העם. את אלקי' ויסב ~הו כנודע.צ~צום
 הם הנבראי' מפני אלקותולגלות

 ישר~
 ימות לא ולעת"ל הפרי. שהם

~ ~  ט~ע ~דרך הק~"ת שהט~יעהבריאה 
 הבריא~

 ולעת"ל הפריי שומרת קליפה
 מכל אוה"ע ית~לו הקליפה היא לשומר עוד א"צ ישראל הם הפריכשתגמור
 העם את הראשונת הסבה לגלות וכדיוכל.

 סיב~
 שהוא ד~ר ע"י הק~"ה

 שמים ד' ~ד~ר הראשוןדי~ור
 נעש~

 העליונות העולמות דרך שנשתלשל עד
 תעליונה מ~כמה נשתלשל והכל השפל. ~עולם שהוא סוףעד

 כדכתי~
 ~תלים

 ראשון דיבור המד~ר דרך ~הו ~~א. ומ~ואר עשית בחכמה כולם כ"ד)ק"ד
 למקור ל~~זיר האדם וצריך המדרג~. לםוף שבא סוף ה~~מה הואים

 וזהוהראשונה. ס~

 מכ~
 ולא הראשונה לסבה לבוא שיס~. עד יאכל לא כו'

 ולבוא העולמות מכל להעתיק שצריך תד' העולמות הם כוסות מד' לוי~~תו
 לסבה העולמותדרך

 ר~ונ~
: 

~~י~ו~ין
 ממה"מ ~ירות ~ירות. ב' יש שבתורה ~י~ו~י ~~~ ~~ו~ ~''~ ~'~ ג'~

 פ~א) ~ש"ר מלכיות. משיעבוד~ירות
 ה~ע~

 קדמה ש~תורה מפני הוא
 ~עולמות. למעלה והיא ~א) ו~ר א' נ"ד (פס~~םלעולם

 שממנ~
 נלק~ו

 העולמות. מ~ורבן באו והמות והשיעבוד ~"ו הצרות וכלהעול~~.
 ד~ית והיסורין המיתה באו ומהשבירה פ"ג) (ב"ר ומ~ריבן עולמות בונההי' שהק~~

 כ~נכנס נמצא בשבירה היתה ולא מהכל למעלת והתורה מיתה. איקרימדרגי'
 ~ירות הוא ואז שבירה שם איןלתורה

 מ~כ~
 אלפים קדמה התורת והנה

 (ב"ר ~רה"ע~~ה
 וילקו~ פ''~

 התורה ללמוד א"א כי הוא. הענין יתרו)
 ~לא זה א"א כי ~פרשין' דלא רעין תרין וז~ו ובינה. ~כמה לו שיש לאאם
 שהיא הדעת בב~י' יודע אז ומבין ~כם כשהוא וא"כ~ה.

 התור~
 ~ה. הנק'

 ~דשים שמים בורא ~ה ולומד התורה תיא הדעת אל כשבאואז
 ואר~

 ~דשה.
דכתי~

 ה~דשי' תשמים כא~ר כי כ"~) ס"ו ~ישעי'
 והאר~

 אני אשר ה~דשה
 ה' הזוה"ק (~הקדמת ואמרו ל~ני. ~ו~דים~י~~

 א~
 כתי~. לא עשיתי אשר

 ~ושה ~י א~ר~לא
 דאורייתא ~דושים ומהו ד~וריית~. ~~דושים כ"י תדי~

היא
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  אורייתא בפ~טי כשעוסק בה. בלימוד האדם שמתחדש ויראה אהבה בחי'~'א

~~
 כל פרד"ס הומדרגת בכל וכן במדרג~. יותר אוי"ר אז ב~וד וכשלוומד אוי"~. בחי'

היות~
 אה~. חד~ים ~מים וזהו למעלה. ביותר נ~חדשו או''ר גם במעלה

 אני אשר כנודע. יראה חדשה~ארץ
 עו~~

 מהאדם ש~התעוררות אף כי כ"י
 מעורר ב~תעוררו רק שעושה האדם ~"י אוי"ר. בו ומכניס עישה הב"ההכל

 לפני עומדים ונומצא ל~מך. אתינא ברא בומאי חמי כאמור אוי"ר.למעלה
 עולמות התו~ה ע"י בורא האדם נמצא הק~ה. ל~ני זה את~מעלים

 ללמוד א"א זה שבלתי ובינה. חכמה לבחי' תחלה שיבוא צריךאך למעל~
 אעפ"כ בה. ו~כים תורה לומד שהאדם אף כי העולמות. ולברוא דעת'~היא תור~

 ~ב"ר תורה מעלה ~ל חכמה נובלות ~היא חכמה אחורי רק אינו~דיין
 לבחי' לבוא וצריך ~למעלה. ומחכמה נובלות ~חי' ~נפלה תורה.~זהו פ~ד~
 הוא חכמה אחורי בבחי' כ~הוא אבל ~בירה. היתה לא ששם ~כמה~של פני~

 שאינו אדם עם מדבר ~המלך~ענין
 אף מלך' ~ל טובו גודל מ~ני אוהב~

 ומ~יב מאתו ונהפך פב"פ אתו מדבר ~אינו רק טובו. לו מגלה אוהבו.~אינו
 קדמה ~הו הנמ~ל. ויובן ישבחנה באחור וחכם י"א) כ"ט ~משלי וזהולו.

 ל"ג) ל"ג (איוב כדכתיב אל~י"ן. ב' שהן חו"ב הוא ~נה. אלפי"םיהתורה
 ויברא הדעת לבחי' ~יבוא קודם בינה. אל"ף ב') ק"ד (שבת חכמה.'ואאל~ך

 : לעיל כאמורעול~ות

~"~~~

 ~לה. בבחי' העולמות ~אז ב') ~"ו (שבת התורה ניתנה בשבת
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

 ך~~~
~~~~ .~~~~ 

 ~~~ ך~~~
~~~~ 

 ס''ג ~בר~מת מה"ס תורה ניתנה היוםכאלו ~~~~~~
 ב'~

 יהי' כן ~~פ הי' בסיני מה
 אפי' אז כן ו~שלומד החכמ~. באחורי ולא זו בבחי' יהי' כשלומד יוםבכל
 כ"ט (משלי ~הו ע'"ז. ל~קומו למעלה מתעלה נובלות בבחי' שלמד מהכל
 וארז"ל ויתקן. ישבח אחור בחי' שיהי' מה א~י' ישבחנה. באחור וחכםי"א)
 קי"ח~שבת

 ב'~
 משמרין אלמלי

 ישר~
 הענין נגא~ן מיד כהלכ~ן שבתות שתי

 ~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~~~
'~ 

~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
'~~ 

 התפוח כי וגו'. ה'ער בעצי כ~פוח ג') ב' ~שה"ש הענין קדישין. תפוחיןחקל
 הוא כן כלל. ~רי עושי' אינם ש~ם היער בעציכשהוא

 ח~י~
 שם וחשוב

 חב'ב הבנים ב'ן הק~ה כןביותר.
 לי~ר~

 ~דה הוא יבלה"ק ה~וומות. ב'ן
 שהעולםתפוחים

 וישר~
 חקל הוא והת~גום . כאמור תפוח של ~דה הם

 האחוריות א~'' ובשבת כנודע. אחוריות הוא ותרגוםת~וחין
 ~הו~

 חקל
 מתעלים ה~ילמות כל כ' קדוש. ונעשה קדישין בבחי' מתעלהתפוחין

 ונתגלה תורה. נ'תנה ב~בת כי קדישא עתיקא בבח'נת השבת ~יוםכאמור. ~
 ובתרגום העליו~ים. ר~~ים בעולם הגדיל הרחמנות שגילה ~חמים מלאכזקן
 הכל ונעשה קדישא בבח'' עולה ~חוריות גם ו~בת עתיק נק' אחוריםהוא
 ניתנה ~~בת לכןפנים.

 התור~
 לא ב~לח) ~מכלתא ואמרז"ל ~ב"~. בבחי'

 ~כלו ו~הירות התורה. קבל משה כי הענין המן. לאוכלי אלא תורהניתנה
קבל
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לו~ד שהי' א') ל"ח ~נדרים כמא~רז"ל יום. ארבעים ~~ן הכלקבל
~ד ושוכ~

 ~ניתנ~
 דעת על עו~ד אדם אין ב') ה' ~ע"ז וא~רז"ל בומתלה. לו

 ש~יא הש~ים. ~ן לחם להם לה~טיר הוצרך ולכן שנין. ארבעיןעד רב~
 יום דבר ולקטו שנה ארבעים שאכלו ה~ן הי' שזה השבת השפעתלהם תש~י~

 השגת רוחני ~זון הי' והוא התורה. להשגת באו ועי"ז ~~ט. ~עטבו~ו
התורה

 נשתלשל~
 של ~זונות ~מה"ז שגם ~והר מבואר וכן ל~ונות.

 ע"ש ורוחני זך ~זון בו שנשפע ~שפע ניזונין אלא ומגש~יות. לאואינון ת"~
 האדם יחי' ד' פי ~וצא גו' לבדו הלחם על לא כי התורה. ורוחליות ומןבחי' והו~

 התורה הוא ודיבורו נבראו. שבו הק~ה של הדי~ר שהוא ג') ~'~דברים
 פ"ג (אבות וזהו התורה. רו~ניות הוא ~אכלמ ונ~צא בכל.ה~שפיעה

 ה~קום של ~של~נו אכלו כאלו ד"ת עליו ואומרו אחד של~ן על שאכלושלשה ~"ג~
 ע~ו הומאכל וכו' עליו ואומרו מו~ין. תלת דגולגלתא חללי ~לת הם ג'~ה.
 שתשתלשל ב~"א אצלנו ו~בואר תורה ~וא שהכל כא~ור ד"ת. עליוהשפיע
 השפעת ת"חלאדם

 התור~
 ו~אכלו התורה ומשיג ומאכלו וע"י ב~אכלו.

 ~ו~

עס~
 שולח"ן נק' לכן התורה.

 שולח ~קבה בילה. ~ערי נ' שול"~
 א'~' קנ"ה (בהעלותך בהר ואמר התורה. של הנש"ב עצ~ו ו~זכךה~עורר לאד~

 התפשטות בלא כפופה היא אז כפופה כשהנו"ן ר"ל אדם. דא ~שוטהנ'
 נ' זהו שישיג באדם וומתלב~ת ל~טה עד נתפ~טה וכשהיאל~טה.

 דיינו~ התורה את לנו נתן ולא ה~ן את האכילנו אלו וזהו ויובן. אדםדא פ~וט~
 מן ומאכילנו הי' ואלו התורה את הומן אכילת עם ~שיגים~היינו

 : בה דיהי' לב~
מ~~ג~

 ~ו~

 ~~י ~י~~. ~'
 ג:מ~

 ~ עליון של רומ"א ~ינתיים. והירק זו ע"ג זו
 ליק~ העליון ירצה אם אר"מ ~ח~ון. שלרייא

 עפרו את
 ירק. כאן אין גנתו את ל~לאות ה~חתון ירצה אם אר"י ירק כאןאין

 ירק ~היכן רואיןכו' אר"~
 ליטול ידו את לפשוט י~ול ש~עליון כל ~ר"ש . חי ז~

 ר"כ בעי יאנס. ~לא ובלבד אר"י (שם) ובג~רא . תחתון של וה~אר . שלוה"ה
 . כר"ש הלכה א"ר . תיקו מאי איפוך או לעיקרו הגיע ולא לנופוהגיע

 נ~טיי' אפריון א~~ ~לכא. שבורקומי' א~רו~
 לר"~

 עליון ג"ע שיש הענין ע"כ.
 רואה ו~אדם דאורייתא. סדרים ג"ן הן אלו ~והר וא~ר הגן.את להשקו~ מעדן י~א ונהר י') ב' (בראשית כדכתיב גן. נק' ~ורה כיתח~ון. וג"~
 וומשכיל סדרים הג"ן ומ~קה ה~כומה מ~ן ה~שפעה נהר שמתפשטרק אותיו~
 והוא גדול לעומק בא לו~ד כשהאדם כנ"ל. עליון ג''ע ויש תחתון. ג"עוזה ולו~~

 ~ן דק הוא כי להבין שא.א שיודע עד ומאודדק
 הד~

 ברצוא בשכלו והוא
 באותיות להכניס שא"א דק שהוא רק הסברא בעו~ק מאוד וומתעדןושוב
 עולים שע"י גינתא דא~צעיתא. ע~ודא שהיא יראה ~"י כ"א לבואוא"א אלו~ ב~ינות לב' לבא צריך והנה כלל. או~ לבחי' בא ואינו קוץ רקשהוא

 יראה האדם אל כשבאה והנה בזוהר. כמבואר לעליון~חתון
~סתלקות גדול~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  בא עי"ז אך הסתלקות. בחי' ונשאר' והבנתו השכלתו~סתלקות
 י"ג ~מגלה וזהו עליון. ג"ע גדולהלמדרגה אח"~

 א~
 ההסתר היתהי ירקרקת אסתר

 גנות שתי וזהו ההיאי בעת ירקרקת בחי' הוא היראה מחומת ממנושנסתר
 מתחתון העמוד שהיא ביניה' ירק ב~י' היראה היא בנתים. והירק ע~זזו

 הי' לא אלו ביראה מל~ה עצמו מתעורר שהאדם אף והנהלעליון.
 ~י' לא~וזרו הקב''~

~ 
 ~ה.

 וב~ר~
 ~~~לשל~ עי~ר שכל

 י~' מאתו הוא ~יראה
 של רי"א כלום עושה האדם ואין הק~ה. של עליון של שהיראה אר"מולכן
 פליגיי ולאתחתון

 אל~
 ~ל והעיקר תחתון של שההתעוררות מפרש שר''י

 ליטול ר"ל עפרוי את ליקח העליון ירצה אם אר"מ כן. סובר ר"מ וגם~ליון
 ~פר. בחי' שהיא תחתונה בחי' ~ד וממנו שנשתל~לה היראה בחי'ולסלק
 יסלק זה ואם תתאה. היראה שהיא כו' עפר למקום מ"א) ~"ג ~אבותכענין
 אם אר"י כלל. ירק כאןאין

 יר~
 ל~ועלת ע~ר גנתו את ל~לאות ~ת~~ון

 ירק כאן ~ין תחתונית יראה בחי' ולהיותעצמו
 עליו~

 ~היכן רואין כו' ואר"מ
 וכו'. שהעליון כל אר"ש הזאתי היראה של החיות בא מהיכן חי זהירק
 אח"כ כש~וזר שת~י' איזו יר~ה או אהבה שבאדם זמן כל שבאמתר"ל

 אהוי"ר גם כי ~הקב"ה. הוא הקב"ה של ויראתולאהבתו
 רע~

 היא לו שהיתה
 העי~רית. מהאהוי"ר~~תלשלה

 ונ~~
 בחבל אחז לשרשה והחזירה כששב

 ונ~~ההשתל~לו~
 של ב~דרגה ל~ה נו~ל כשהאדם אך עליון. של היא

 מהתעוררותו הוא כששב נמצא להכעיס. כגון אהוי"ר ~ום שם שאין~טה
 יכול שהעליון כל וזהו וי~ןי בו לחזור האחוז החבל מן נפסק כבר כישב

 אפי'' אהוי"ר שנתפשטות וכ"ז יראה. או אהבה ידו כי ידו אתל~שוט
 מי' והשאר כאמורי עליון של הוא ההתעוררות משלה ~כל דמלכותובקלי~ות

 כששב אז ~אהוי"ר של~טה במותרותשנפל
 הו~

 ויובן. הח~ון של
 ומבקש ו~ם שיקבלוהוי יפצור ואז רצון ~ת על לה~תין צריך כ"ככשנופל והנ~

 בשע~ הממלך בשער עצ~ו דוחק כי אות~ מנדין רצון בעת~לא
 ר~ויי שאינו

 פ"ג ~~~ניתע"ד

 ~"ח~

 בשעה. לדחוק שאסור וכו'. אתה חוני אלומלא
 ראוי. ש~ינו למה ע~ו שדוחק ~פני בתפלהי ר"ל ומ"ז באה פע~י'ולפיכך
 ז' ~דברי' חרםי איקרי וע"ז וחרם בנידויוהוא

 כ"ו~

 י~נס שלא ובלבד וזהו
 ~נפיםי ~הם הממצות הם לנופו ~גיע בש"ס ובעי ראוי. שאינו בעתוידחק
ולא

 הגי~
 או למדי שלא עצמה התורה היא אילן של לעיקר

 הגי~
 לעיק~ו

 ואין תממיד בדביקות שהולך רק המצות הם לנו~ו ~גיע ולא התורהשל~ד
 היו ~לו תיקו"ן שהוא הנו"ן חסר שעדיין תיק"ו. וא~ר ומאי כלוםעוסק
 בשניה~עוסקין

 כר"ש הלכה ~''ר תיק"ו. ונשאר הנו"ן חסר וע~שיו
העולם שהילו~

 הו~
 בשב'רה שירדה המולכות ממלכא' דשבור קמי' אמרו' כר"ש.

 מה גם שמתעלה כא~ור. ~שלה בכל~לכ~ו ש~י~
 שבשביר~

 לממ~ל~~ ו~תדבק
 לא ששם ש~יעה בחי' התיקוןל~דרגת וב~

 ~מר שבירהי הית~
 אפרי~

 נמ~י'
 האזן ~ל ~~ולי האין לבחי' לר"ש ונבוא נמט'י'. שלנו חן ו~ירש"ילר"ש

ששם ~סד~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  המסדר ~~מר ג') נ"ה ~ישעי' נ"פשכם ו"ת~י ש"מ"~"ו שבירה. היתה לא~שם
 מצאתי כאן ש~סר מה בכת"י כתוב~אן

 במ"א~
 זה"ק) ~יקוני ~הקדמת ~הו .

~ל~
 ממש. אלקות בהון ו~יוהי הוא והרבי~י ~קב"ה. ~' אית ~למין

 ליכנס ש~רים ג' בבא תלתא ~הו היראה. היא בו לה~ניס ש~ר ישעולם ובכ~
 היראה היא ב"מ. ממס' לה וסליקא וה~ליי' הבית ~לך הדרן וזהו ~ולמות.לג'

 : לממ~לה כאמור הנקודה אמצ~שהיא

~~ו~
 ~~~''~ ~~~ ~ו~~ין~

 שנאמר ~ולממות. ש"י וצדיק צדיק לכל להנ~יל
 אהוי"ר שהם קוים ג' בב~י' ~ובד שהאדם ה~נין י"ש. אוהבילהנ~יל

 מסתלקין לפ~מים רק שלימה. ~בודה ~ובד ב~דם שהם וכ"זוהתפארות.
 ואף האמונה. בב~י' להאמין ולריך נקודה. ב~י' רשימו רק נשאר ולא~מנו

 שי"ן בחי' שהם קוים הג' בו היו כאלו הנשארת בהארה י~בודבהסתלק~ם
 ~תלים ~הו רא~ין.דתלת

 ק~~
 בב~י' הי' שדוד גו'. אלכי ש"ש קס"ב)

 ז~

א~
 ולא ראשין דתלת השי"ן ~תה כאלו הא~נה בו גדלה השי"ן בהסתלק

 דתלת שי"ן כממו גדלה שהאמונה שיני"ן ב' היו נמצא כלום. ~בודתו'~סר
 וכן~א~ין.

 אברה~
 גדלה כי ב~ולם ו~מד לםיולות ב~~רה נתנ~ה

 ה') ~"ז (יש~י' כסא ב~סד והוכן ~סד. ב~י' ואברהם כאמורבו האמול~
 ~הו ~"ש. ב~י' וזה האמונה בו היתה דוד גם ו~י"ז בו. ~וכןההתכסיא ג~

 בין המו~ין בו ב~יות בין ולדיקצדיק
 ב~~ת~ות~

 ~ולמ~. ש"י לו מל~ילין אז
 ונקודה רשימה שנשארה הסתלקות בעת הוא והיו"ד ראשין. דתלת השי"ןיר"ל
 באה תחלה לממ~ה. מלמו~לה כסדר הוא כן י"ש. נק' מנ~יל וכשהקב"הי'
 י'. נקודה ב~י' רשיממה'~ק

 השי"ן בא~ ו~~"~
 דת~

 בהיפך אדם ואצל ר~שין
 הממו~ין. לו כשיש ~~דת~לה

 וא~"~
 הארה ע"י ל~בוד ~ריך כשממסתלקין

 מו~ין לו מתוספים ואז הממוחין. כממו אצלו גדול ולהיות שנשארהוהאמונה
 ליכנס האדם צריך חכ~ה ב~י' והנקודה י"ש. זהו שי"ן נ~שה מוהי'~ד~ים
 ה~כמה אל ובא ברתא יסד באבא ארץ יסד בח~מה ואז והאמונה.ביראה
 וא"א הא'. של הבהירות גודל ממפני בבי"ת התו~ה ה~~יל כי אבא. ונק''תי~ף
 בי"ת יבנה ב~כמה ג') כ"ד ~מ~לי זהו הב'. של צמצום ~"י כ'א להתגלות'ה''

 הי' וא' ~נודע. מממגביל ממצממצם הואובי"ת
 בבהיר~

 כ"א להשיג א"א גדול
 הא' ~"ל אבא. וזהו אנכי ראשון בדבור הא' יתגלה וא~"כ הב'. צממצום~"י
 כיון בר~שית בזהר ואיתא א'. וא~"כ ב' ת~לה ~יה~ ~ק להתגלית~"א

'דזר~
 בית בההוא זרענא

 כ~
 היראה היא אממלא ואוצרותיה' ~וזהו ו~י"ש.

 ב' ~"י הא' שנתגלה ~א~ר ג''ד. ב"א י"א) ל' ~בראשית וז~ו אוצ~.הנקראת

 ו~~גל~לי~~
 ~ומל ג''ד ~זהו דלים ל~דרנת ~סדו

 ~~ם~

 והנה .
 (דה"א כדכתיב כל. נקרא~~דיק ה~ד~

 כ"~
 ו~רגם ובא~ן בשמים כל כי י"א)

 נשמתו לשתלשלה כי וגשממיות ארציות שממיי~ד ר"ל ובאר~א. בשמיאדא~יד

~ל~
 נק' הצדיק וה~ה ל~~ל~. ולקשר לא~ד כדי הארציות ~ד ממ~ל אלוה

 שממביא~"י
 חיי~

 ו~' ב' ל"א ס~דרין ~~' שאמרז"ל וה~נין' ~ולם.
~'~~ 

 ~ין
י~קב
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~

יע~
 בפרק העוסק כל ג') נהר

 בכ''י שי~
 מו~~

 תוא עוה"ב' בן ~הוא
 למדרגה ממדרגה לפרק מפרק ההשתלשלות שפע מקבלים הנבראי'שכל

 ע~י והכל כא~א. מקום עדרדת ע~
 הצדי~

 וכל~ הכל ומקשר שפע מוריד שהוא

 כמו פרקים ב~"י ~פרקים כל ונכללו שלימה קומת הוא בכללתעולם
 הטפהיורדת באד~

 מהמו~
 להשפיע היסוד אל בואה עד שבשדרה ~וליות ~"י דרך

 שעושת הא' ~"י ב~י' ~ יש אך ~"י. נק' לכן בכללו העולם~ן
 והבן האב. הוא ת' למען שעושה והשני פרס לקבל עבדין לגרמייתו~ענין לעצמיות~

~יי~
 ת~ וה~י ד"א לשום ולא אבינו אתה כילאב שעובד~ ~י ~~י' מעולה. יותר בב~י' ~"י נק' ואז פרס שום בלי לעבדו

 ל"~ ~ישעי' וזתו ~י. ~ינק' וא~ ת~תון ~י בב~י' מתלבש
 י''~

 אי ~י ~י' לב' שכשבא 'ודך. תוא ~י ~י
 ~י~ ב~י' הב' הם וצדיק צדיק לכל וזהו לבנים. אב בב~י' ל~נים אביודך

 : עליון ו~י ת~תון~י
 ~'~י~~י'

 ~~ כי~~
~~~ 

 פ~ב. ~ב"ר ~~~~~~~י ~~~ ~~~ ~יג~ ~~~
דר"ע. אותיו~

 וילק~
 בר~ו ה~לם את ה~'ה כשברא מתנ~ומא) שם

 שא"צ וכו'בת'
 לקמ~

 ב') י"ד ~גיגת ~' ~. כ"ו בראשית ~וה''ק ע"כ. פיו
 שמא מים מים תאמרו ~ל טהור שיש לאבני כשתגיעולתלמידיו אר"~
עצמיכם. תסתכנ~

 ש~
 פי~ ע"כ. עיני לנגד יכון לא שקרים דובר ז') ק"א ~תלים

 (ישעי~ שנ' התורה. שהוא השכל נק~א מים ~תו~'. ~ים עליוני' מיםשיש
 שהם ת~תוני' ~ים ויש למים. לכו צמא כל הוי א')נ"ה

 מדרג~
 ת~תונות

 א' א~דות הכל נמוצא בהתורה. נברא והכל ת~תוןשכל
 מרי~

 נקודה
 הי~ד ר"ל יצאו. א' מי' העולמות ~ל כי תתאה וי' עילאה י' יש כיהמדרגות ע"~

 מי' הויתה תחלת אות כל שירצה. מה כל לע~ות יכול שממונו גולםהיא
 ה~ל ~ולם שיש מות וכל המדרגות וכל העולמות כל שנברא מהותכל

 י' באות בנוי ותכל י' אות בלתי דבר שום לעשות א"א כי י'.מואות תו~
 האותיות לכל נתפשטו שממנו גולם שהיא יו"ד ו~י' ~ס.נקודה מרי~
 בהת~לק~

מ~
 י~ ג"כ השפל עולם הוא דבר וסוף עולמ~. הם אותיות לעשות שצריך

 דמטי כיון ~) א' (בהקדמה ~~ר כאמור גולמאי ג"כ היא כיגולם.
 ומהודעת~. פשפשתמה תמ~

 כול~
 כ~ו הדבר וסתום א"א כי כקדמייתא. סתימא

 ~גולם לעשות וצריךגולם.
 הז~

 לפרטים להפרט גולמוים א' נקידה ענין שהוא
 שממנה עיל~ה ~ סתימוא היא ראשונת י' נמצא ~תפרט.~תגלת

 כקדמייתא~ ~תום גולם ג"כ תתאה י' ~דרגות לסוף ובא מההיוליה~ולמות נתפשט~
 שהכל מפני לפרטים לפרטו~ריך

 סתו~
 גולמית. י' א' כנק~ה

 ~ניי' ~ום ~לי לעבוד ש~ב תתמי~ות ~היא ~בלב א' נקודת ע"י~ת~ן צרי~ ~~
בת~י~ת ר~

~~ 
 זו ~נקודה ~ל~. לב ~בלב העיקרית נקודת תיא הי'

 ושהכל תפרטים כל לו שמתגלים ~''י לפרט א~ת שעושה תגולם י'הנקודת ~ת~
 זילתו דבר שום בעולם ואין ית'~תבורא

 כאמ~
 הכל כי בלתך. א~ס

 גיל~
 ~רי~~ל~~~

 ~ילאה ~' גמור '~וד ~הו ע"ס. נקודה
 תתאה. ~ ע~

דבר ~אי~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  מת~לים ואז ~בעולם. הדברי' בכל אלקות גילוי ~כל רק ח"ו ממנו יולא~בר
 למעלה מתעורר לממטה כשמ~עורר כולם. התעוררות תלוי בת~תון כי.העולמות

 העולמותכל
 ע"~

 סוף הם התחתוני' מים והנה יחוד. ונעשה העליון
 התחתונות שהמדרגות מלכא. קדם למיהוי ~עינן אנן~בוכין המדר~

 רול~
 ל~עלות

להי~
 אמת כי א') נ"ה ~שבת אמת הקב"ה של ~ותמו והנה מלכא. קדם

 אותיות. סוף תי"ו ~היא המדרגה וע"ס ש"ע אלופו ~' ~וד נקודה מריש~וא
 שהיא ~מ' ו~י הבחירה מקור ש~ם ~שם) תמות תי"ו תחי' תי"וששם

 ש~חבר החי~ור הואיהאותיות אמ~
 התחתולו~ מדרג~

 בכ"ד כי העלי~ות. עם
 המ' והוא קלוות שני לעזר ממו~ת מדה להיות~ריך

 נמל~
 התי"ו כשמ~שר

 אמת הוא ל~עלה ומקשר לטוב הרע ומחזיר טו"ר הבחירה תמות ת~י'ששם
 שאפי' מת. ונקרא הא' חסר ש''ע לאלופו מקשרו כשאינו אבלנקרא.

 קרואי' בחייהם ~הר~עי' מתים. רק ~יות ~ום ~ה ~ין מ~ת ועו~הו~פלל ל~
 י"ח ~ברכותמתים

 א'~
 הנה כי שקר. והוא מתים. קרואי' שלהם בחיי~ם

 כדכתיב ~ו. הקבה שמתפאר הבורא התפארות מביא ~אהוי"ר בעבודתוהאדם
 ~') מ"ט~(י~עי'

 י~~
 ~י"ן נ~' ~ה י אתפאר בך אשר

 וכ~ן ראשין ד~ל~
 ושוכח כן עו~ד כשאין אך באותיות. גדול התל~~ת נולד כך עו~דשהאדם
 ראשין דתלת השי"ן שנתקרר ~~ר נק' ש"ע~~אלופו

 ב~
 והנה התלהבות.

 באותיו~ דבורי' ומדבר ולומד מתפלל~~האדם
 זה

 לק' האו~יות כי אבני~
 הוא מתפלל או כשלומד דוקא לאו שבאמת ידע אמנם ילירה. בס'.אבנים
 היא והכל אותיות. ע"י הוא הכל עושה שהוא ב~ד אפי' רק ל~ותיות'בא

עבוד~
 ~ברא מה כל ר"ל ד') ט"ז ~מ~לי למענהו ד' ~ל כל כי גבוה. לורך

 אל~ותו גילוי הכל נמצא א'. הכל והוא ~בודו הקב"ה ו~לל בר~.לכבודו
שהוא

 כבוד~
 האותיות. ע"י שהוא דבור ~י הוא מו"מ א~י' כשעושה ובאמת

 ר"ל סחורה וזהו ~יקון. בעולם ומביאן אותיות כ''ב מוליא מ~מ ע''יונממלא
 אותיות ע"י נברא והכל אותיות. ע"י נעשה הכל כי סחור סחור המק'ף.לדבר

 ~~ו~ה ~ק' הכל. מק~ין הא~~למ~
 שהאד~

 מס~חר
 ו~~~

 ו~יא
 הוא בלימוד או בתפלה שרק לו נראה מבין שאינו מי אך באממת.אותיות
 ה~ני שהענין רק שקול הכל באמת אבל קדושות. אותיות ~~דברעבודה

~~
 מ~ממת בו מסתכל וא~ן ה~~ר. מ~. ~גו~ם

 שה~~~
 כ~''א מ~~יק.

 ג"ו ~הם ודבורי' תיבות שלקחה גומא. תי~ת לו ותקח ג') ב' ~שממותמורי
 ~ממ''המ"ה.

 ה~
 להיות לריך שאדם ה~יקון

 ממ~
 ה' בממקום ~' ובאה ואין.

שהו~
 ~הוא ב~מר ותחמ~ה ~ק ב~''ה. ~שורה ~''ע ~לו~ו

 מכוסה ~~~

~נתעל~
 ותשם ~עשועים ינד יש~אל אלו הילד את בה ותשם ה~יממר. ע"'

 ~המדר~~ב~~
 והוא ~פת על לקמן. יבואר כא~ר למעלה יע~ה שמשם כדי

לי~~

 ע~~
 שי' או"~. ה"י ה~~~ ~ו~י~

 ~כ~~
 בדיבור הם

' ו~~ כלו~ ~ ~

~ ~ ~  
 מ~ ~א~

 החכמה שיתרון ב') ממ''ז (תזריע בזוהר כאממרם החשך.
ממן

 ~'ני~ ~~כל~
 ה~כמה

 יו~
 נעשה ב~~מה נכלל כ~הסכלות

 ה~כמ~
י~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~  שנכלל כיון גדולה~ותר
 ב~

 ~~~ות ~ן החכמה יתרון ז~ו ויובן. דבר עוד
 ונכלל לחכמה ח~ר ועי"ז הסכלות ~ה ~ין כשאדם ו~יינו י"ג) ב'~קהלת
 ~כמ~ ~א~ הסכלות שע"י ~חכממה~~כלות

 ב') ~ו ~י~א ~הו
 זד~ו~

~~ש~
 לו

 כזכי~
 ~~ים לענין. ונחזור ויובן. ~וב אל כששב

 ולריך תתאה. וי' עילאה י' ענין הוא~תולי' ו~י~ ע~~~
 ה~ד~

 אחדו~. ~הכל לידע
 ז' ~מד~ר~הו

 פ"~
 ~ה יחוד. ה~וף עם הרא~ון ~י' עשרה ע~רה

 ~רי~
~כ~

 ה~וד~. ב~~ל והוא לעיל כאמור מ"ה במד~גת שיהי' בכפיפה שיהי'

ר"~
 שבא בשביל הי' ~כל לתקן למעלה המת~לא ~הוא מעלה. ~ל מתקל

 ט"ו) ל"ז ~ישעי' ~ה~"ה כתוב וכן ~"ה. למדרגתהכל
 א~כ~

 דכא. ואת
 גילוי ש~כל ומבין ומכליעו. החוממר על רוכב אזי מ"ה מדרגת אל באכש~דם
 ~כל~לק~ו

 אחד~
 כ"ד ~מכות ~הו גמור.

 א'~
 על ו~עמידן עמוס ~א

 הוא ~קרא כו' חב~וק בא אי' ~בגמ' יחי'. באמונתו ~דיק~חת
~ש"ה. בח~~

 המסד~

 עמוס הכוונה .
~  

 מ"ד ~~ראשית

 י"ג~
 ~ל ~ש ויעמוס

~מ~~
 ~הו אותו' והכ~עו החומר על להעמיסו שלתחז~ו

 העמי~ עמ~
 על

 לי~ד ה~ם שלריך מד~ינו עלה נמלא כאמור. אלקים שהכל אמונה ~היא~'
 וז~ ח"ו' וחילוק פירוד לע~ות ולא המדרגות'~ל

 לאבני כשתבו~ו ר"ע ענין

~י~
 הלימוד שהוא טהורים או~יות שהם טהור

 ~תפל~
 ~הוא לכל נראה שזה

 לע~ות מים' מים ותאמרו תח~בו לאטה~'
 חיל~

 ~ה עליונים' מים ~זה
 בנ"א. ענ'ני שאר ר"ל~חתונים

 ~אמ~
 ש~כל ל"כ

 אחדו~
 כן לא והאומר ל~עלה'~אמור א~י~ ע"י והכל

 מור~
 ~פירודו' ~וא נמלא פירוד' עושה ש~וא

וזהו
 שמ~

 אפי' ובא~ת ח"ו הפירוד בעולם שי~יו ע~יכם תסתכנו
 בזו~ר כ~בואר לומר' אסור~נפלו אותיו~ לו~

~ ~ 

 הא תימא ואי
 אסל~

 עץ
 ~א ~שתא באממת כי פירוד' ת~ן לית ו~ו'~חיים

 עול~
 ~כל כ~' התיקין

 ו~וא הא~יות' מן ורחוק נופל האדם רק ~נפל' מה לתיקוןבא
 שנ' ו~~ום אחדות' שהכל ~ ויודע וממתקרב משיג החו~ר כשממכניע אבלבע~ו' בשבי~

דו~
 ~קרים~

 העושה. כ~' גו'י
 ו~ר~ חילו~

 ודב~ים ושבירה. בפירוד עלמו הוא
 והנ~ גו' שקרים ד~ר ~הו כא'. ק"ר שי"ן שקר הם~לו

 ~נ"ל למדרגה לבוא
 כ~~ן ייגע ולא יי~ף לא וז~ו לעיל. כמבואר להחומר להכניעו יגיעה~ריך
 אין אז ע"זיגע

 ח~
 ~' העולם את כשברא וזהו כ"ז' מבן אינו לת~ונתו'

 ת~דות אלה ד') ב' ~ברא~ית כמ"ש הפה' מולא~ בה'~~ו'
 ~ה~א~' וג~

 ~ראם' בה' ז~ו אותיות' ~ם מולאות ה' ע"י ו~יאותם חז~ם שכל בראם.בה'
 הכל למטה עד נקודה מריש המדרגות ~ל כו'' פיו לקממץ~א"ל

 דיב~
 א'.

 כל א'' אחדות הכלנמלא
 המדרגו~

 כאמור
 כי~

 וא"ל ילא~ א' ~מדיבור
 אחדו~' שה~ל מורה א' ~דיבור הכל כי שני' דיבור ע"י מדרגה עוד לברואפ'ו לקמ~

 : לטובה רעה וכל לתיקון' יחזמר קלקול~ל
.~

~~~~~ ~~~~ 
 חיות ליטול

 ילח~
 יר~' נ~א אז בנו

 ~'. ירא כי ידעתי עתה י"ב) כ"ב ~~ראשית~נ'
תנים כתי~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  פ"ט~~לים
 ג'~

 העולם ברא ה~ה יבנה. ~סד עולם אמרתי כי
 ~יהי~ כ~

 שיקבנ שיהי' מי ע"י וזהו בעולם' ~סדו שיתגלה כדי ר"ל ל~סד.בנין
 מ~סד כדי הוא עולם' שאמרתי מה עולם' אמרתי~הו ~סד~

 יבנ~
 עם שעושים אמת של ~סד והואשיתגלה' ל~ס~ שיהי'בנין

 ~מתי~
 מ"ז בראשית ~רש"י

 להתמלאות ~ריכות ה~סרונות וכל התורה ע"י הה~פעות כל הנה כי~"ר) כ"~
 ומגן ~מש כי י"ב) פ"ד ~ת~ם וכתיב ~ד' וק~"ה ~ורייתא כי התורה'ע"י
 וכל שמתמלאה' עד הלבנה מקבלת שממנו השמס אור כמו שהוא אלקיםד'

 והמילואים הלבנה אור בסוד הםה~סרונות
 ה~

 אור בסוד
 והתור~ השמ~

ל~

 ל"א ~משלי כדכתיב ~סד תורת
 כ''~

 ות~ת ב~כמה פת~ה פיה
 שהפתי~ה לשולהעל ~ס~

 הית~
 ונתפשטה נ~קת ~חכמה דאורייתא ב~~מה

 הם ה~סדי' וכל ~סד.בהתגלות
 גנוזי~

 למלאות לקבל ש~ריך מי שכל בתורה.
 לדבק ~ריך~~ר~ו

 ו~~~ בתו~~
 עם שעושים ~סד והואו~סד. א~~ ג''כ נק' ~תורה ~י א~ת. ~ל ~~ד
 ע~ המתי~

 הפ~ותים מדרגת
 חומשי ה' יש ולכן כלום. מגרמייהו להו לית אמת. של ~סד נק' עליהם~~~ד בגלו~ והדלי~

ת~ה
 שה~

 ה''~.
 כלל~ ~ה~

 והכל בעולם לה~פ~ט ש~ריכין ה~~ד.~ כל

~~
 וכל המון. בפ' גנוז למזונות שצריכין ~סד ד"מ ~לקים. בה' בתורה

 ~ארי וכןזה ~ס~ יושפע ומשם יום. בכל באממרו המן ~פ' ידבק מזון ~סד לקבלה~ריך
 דב~'~

 כאו"א
 ב~~ומ~

 אע"פבדו~ק ה~ ~הצדיקי~ רוא.~ אנו בא~ אך
 שממתדבקי~

 כמו הידוע דבר ע"י הטעם אמנם בתורה.
 יפ~ת ככה שתת~ב מה כל ה~מה אל בה~קרבותההלבנה שאו~

 אורהי ויתמע~
 ר~וקהוכפי

 ככ~ ממה~~
 ב~ביל א~~ תבל ל'ושב' או~ה לה~אות תו~יף

 המולדבשעת ז~
 שהתקרב~

 שתיהם ממרכז א~ר הקירוב בתכלית הלבנה
 ה~צי שאז זו ת~תזו ממ~וונו~

 ור~
 וחצי יאיר השממש אל ~עלה כלפי ~פונה

 והיפ~ בקדר~ י~א~למטה הפונ~
 זה.

 ~ת~'' עד הלבנה תת~~ק כא~~
~ ~  ב~ע~ 

 במזר~והיר~
 כל כ"ה לממטה ה~ונה ה~~י על שופעים השמש נ~~י אז

 הוא ב~מת אז בתו~ה ומתדבק הקירוב בתכלית ~~אדםשמתקרב מ~
 כלפ~ מאי~

~על~
 שהם ~ל ~. כלפי וקד~ו~ו

 ~~תק~בי~
 הקירוב בתכלית

 ואורייתאבתורה וממתדבקי~
 וק'ב"~

 אינם ~ד כולא
 מבקשי~

 רק לעצמם. גדולה
 ~אין ולמטה בדוחק בכאן הם ולכן תכליתם. כל זה בכלדבק ה~ל~

 עליהם ל~פע לק''פ ~~~צי~ ~"ל קצת ~ית~~~ו ~ה וכן בזה. ~~םואין פר~ מקבלי~

 שפ~~
 ~ברכות גו'. דרכיך את נא הודיעני י"ג) ל"ג ~שמות כ~אלת והוא

 א')ז'
 ~די~ י~ ~~

 לו ו~וב
 וי~

 ו~'ב כו' לו ורע צדיק
~~~ 

 פסוק
 ויתבא~ גו'~~ו~~י ~ט~

 לק~.
 ו~נ~

 ן~ו"ק ארז''ל
 כ"~

 ~~' בני ~יי ~')
 אין אמרי' ~א בתוס' ו~קשו מילתא. תליא ב~לא אלא מילתא תליא~כותא ל~

 הר~ן שהוא אין שהוא דבר ר"ל אי"ן זלה"ה הבעש"ט ואממר ~"~. לישראל~ל
 ~ל ~הו אותו מ~יגים ~א'ן ה~לם ל~ב אי"ן~נק'

 לי~~
 כ~נת ~הו ע''כ.

 . א' ב~"ל ב~לא אלא מוילתא תליא ~כותא לאו באמרם~~~ל
 ש~ו~

 הרצון
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~ ~

~מ~
 שהוא רצון הוא וא' ברצון אחון א~ר את וח~יתי כדכתיב הרצון. ממן ש~וזל
 של חסד אינו הוא בזכות שמוגיע ממה כי מזכות. לממעלה והוא הכלרא~ית
 אפילו. זכמת בלי ברצון הוא אממת של וח~ד תשלו~. לו שממגיעאממת

 שחס "ד' ח"ס חסד ונק' אממת. ~ל חסד והוא הדבר ~לוי "א'בממז''ל וזה~
 הברכות ליתן יצחק רצה עד"ז ולכן העיקר. וזהו לקרבם דליםממדרגת ע~
 ברכת של זה חיות בו בה~~יע עשו שיתקרב א~שר ~עי"ז היתהכוונתו לעש~
 יעקב. שיקבלם סיבב לכן יועיל שלא ידע והקב"ה כנ"ל. ''ד' ח"ס~הוא חס~

 שהיא התורה ע"י מתמולאות הלבנה בסוד ~הם החסרונות שכל לעניןונחזור

השממ~
 השמים תולדות אלה ד') ב ~בראשית וזהו חסד. תורת ונק'

 ~ממנחות בראם בה' כי א' והכל באבר"הם. י"ב) ~' (ב"ר ואממרז"לבה~"ראם. והאר~
 א')כ''ט

 וה~
 והנה תורה. חומשי ה' נגד ה' שהם לומעלה האממורים החסדים

 בעולם. להש~יע שיתגלו החסדים ע"י ~מא הונדה ממהם שתבוא וארץ~ממים תולדו~
 ר"ל ב~ולם. הול~ות נתהוועייז

 כ~
 ~סדים ו~נה ל~א. להתגלות שצריך מה

 לקבל וחוזרות הממתקרבות הדלות והוודרגות ישר אור הם מוממעלההנש~עים
 החסדים שהוא ישר אור ידי ועל חוזר אור נקראו' להן הצריכיםחסדים

 לקבל החמזרות הדלות ממדרגות שיש ידי ועל לעולםהנש~עים
 בלתי כי . שנתגלה הולדה הויא החסדים לקבל לקרבומ~עלות

 הישר החסדים בעל הוא ואברהם . לומעלה כאממור לח~ד בנין איןזה
וזהו

 ב~ברה~
 בהבראם הוא לקבל החוזר והאור ~ארץ. השומים תו~דות והוא

 ה' נגד ה"ח שהם כאממור בתו~ה גנוז'ם החסדים וכל חוז~. אורלהי~וך
 אור נגד אורם נתבטל עצממם שממדבקים רב התקרבות ע"י אך תורה.חוממשי

ר~
 ד' לתממונת זכה מוהביט כ~ירא ממשה גבי ולכן שוע. לפ:י דל ניכר ולא
 שהיתה זכה במוושג להשיג והתבייש יר~ה לו ~היתה ר"ל א') ז' (ברכותיביט

 ראוי שאינו ירא~ו מו~ני מתרחק ~י' כי שלימה יראה שליומה קוממההיראה
 אור שסבת כנ"ל הארה. בתכלית מואיר ה'' ואז גדולה להשגה זכהלכך

 בלי חמה כ~ני ממשה ~ני א') ע"ה ~ב"ב ~הו מוה~מוש. ריחוקה ממ~ניהלבנה
 האוהל ממתוך ימוש לא נער ב"נ יהושע אבל שלימה תממונה ~הוא חסרוןשום

 אורו הוקטן התקרבותו ממפני לכן תממיד התדבקמתו ממ~ני י"א) ל"ג~שמוות
 והנה והבן. א' בכתר שישתממשו ממלכים לשני א"א ב') ס' ~חולין ז''ס כיכנ"ל.
 שהשיג אברם נקרא בתחלה ואברהם חסד תורת נק' שהתורה לעניןנחזור
 נעלמה' שם בחכמה. פתחה פי' כדכתיב בחכמוה ~תוחה היא בראשיתההתורה
 חכמה תורת שהשיג ר"ם א"ב ולק' לבנו. המ~וד אב כממו היאוהחכמוה

 ואממרבר~מוותה.
 הק~~

 מוסיף הנני אברהם שמו שיקרא ה') י"ז (בראשית
 חומשים ה' שהם עולם לבאי חסד תורת לגלות ~וא עיקר שכל שממך עלה'
 כאשר לא כנ"ל.ה"ח

 עת~
 עלה נמצא לבדו שה~יג כמו בכללות בדקות

 ~יק~ל מי וי~י' באברהם שזהו החסד בנין בשביל הי' התגלות שעיקרמדברינו
 מת~~ט הי' שיעכ~ו מי הי' לא אלו הח~ד והנה בהבראם. ח~ר אור שהואחסד
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ע''~
 הי' ו~עי~ר ~בת~לה ~כל הי' ונ~צא ~בעו. ~ן ~י ~שוה לכילם מו~ר~ה

 ויהיה ל~שפיעו ~יתק~ב כ~י חסרונו למולאות חסד לקבל צריך שיהיה ממי~יהי'
 להשפעת ~עכב שיהי' ~דיך לכן ח~~ן ש~בורא בעולם ~~סד בנין ר"להחסד. ניכ~

 כי כו'. בנו יצחק ~יות לי~ול אברהם כשרצה וזהו התפש~ותו. לצווצם~חסד
 החסד כי ~"ל לחיות. קץ ~נמתן ח"י ק"ץ '~נק' בתיקינים ביארוילחק

אברהם ~הו~
 ~ת~~~ ~י~

 ~''י ק"ץ יצ~ק ל~דת צ~יך היה ל~ן ה~~~~ות תכ~ית עד

לצמו~
 ~בריאה שתכלית אלקי~. ברא בראשית כ~יב ~הרי כנ"ל. התפש~ותו

 ב~ביל~יה
 הירא~

 ב~ביל רא~ית שנק'
 ~הת~ל~

 צמוצמם היה לא ו~ם יראת
 ם ו~חנק היראה וב~לה ב~וה נ~כל מושפיעו היה לחסדוומע~ב

 ע~~
 שי~או

 ~''ל יצחק. ~קדת וז~ו הח~ד מודת לצממצם צריך לכן '"ד) ~' ~קהלתממלפניו
 ~~ם ר"ל ~ס~' ~היא באבדהם נתקשרה ~' קץ יצחק~מודת

 כ~רצה זהו יצחק' מודת ש~יא י~~~טו ש~א ציוצמם מודתבהם י~ החסדי~
 אבר~~

 לי~ול
~'ות

 יצ~~
 ~אב~הם בנו

 לק~
 ~לזדי'ת יצ~ק מדת

 י~~~~ ~~~
 די בלי ~ד

 נת~לה ~ע"ז יראנק'
 : לע'ל כאמוו~ ידא~

 ~'~ כי~~~~~
 ~~~~~~ו

 ~~'~~ יוג'~

 ~ו'
 ~~~ ~~~~ ו~~

~~ 

'~ 
~~ 

 ~~ן
''~~

 ~וו~
 ~~ו~~ו

~~ 
 בראשית כתיב ' ~ו' ~''ג

 בר~
 א~קים.

בשביל
 ראש'ת י') ק'"א ~תלים שנק' הירא~

 חכוו~
 כי ~' יראת

 עש~ האלקי~
כ~

 ~יראו ה~ול~ות
 ז~ ~ל~ני~

 ~ם והנה ה~ול~ות. ~ל ~ל ~ברי~ה עי~ר
 ההורהבשביל

 ויש~
 פ"א ומ~ר בראשית ~ר~"י דאשית ~נקראו

 וילקו~
 ירממי'

 ד' מו~~י לירא ו~דרכה ומו~ר התורה כי ה'ראה ב~ביל ~כל מו~נחומוא)ב'
 פ"ח ~שבת אדזיל ו~מו~ם אלקיך. ד' ח~כי התורה ~~ח וכן אלקותו'וומ~לה
 ביום תליתאי ע"י תליתאי ל~ם תליתאי אוריאן דיהב רחוונא בריךא')

 כ~יב הנה הלי~אי. ביר~א~ליתאי
 י"~ ~~מו~

 ה')
 ו~יי~~

 בחי' סנולה. לי
 ביניהן המוכריעה ~לי~ית נ~מדה ~ל בהכרע ממתמוז~ות נקו~ות שש~יס~ו"ל
 ההפכים~ בין דעת ~ל הכרעה ע"י הדבר ונת~לה ניכר ואז הקצוות ~ניבין
 התורה קבלו ~בו ~' בירח ~דעת ה~~לות הי' ולכן נקו~ין' תלת ~~ו"לוזהו

ונ~~לה
 הירא~

 והנ~ ז'~' ~' ~ומ~לי ~עת ראשית ד' יראת בעולם.
 ב~ממת

 ~י' ניסן ש~~~כ~ו
 החוד~

 ~~וא ת~רי אח~ כן קב~"ת. ה'~ה ~בו ה~'
 ה~' לחודש הכנה א וה ה~~לות. מו~ח'ל ~"כ כסליו ~היא ה~' בחודשר"ה
 הדעת מו~ש ית~לה שאז סיון חודש והוא ל~ד~ים ראש ניסן אחרשיהי'

 שנה בכל ובא~תבקבה"ת.
 ושנ~

 שהי' כענין ודור דור בכל ונעשים נזכרים
 ~רש"י חורב מוהר ק~לתם היום כאלו כחדשים בעיניך יהיו יום ובכלבתחלה.
 וברכות מוספרי ~"ז כ"ודברים

 ס''~
 לכנס ל~תחנך חינוך הוא ובחנוכה ב')

 היראהלימ~~ת
 מו~~ ~ע~

 למ~דרגה תיכף ל'כנס א"א כן כי הנ"ל. ז~ן עד

 ה~ינוך ב~תי~דול~
 מע~ מ~~

 לקבל שיוכנ הל"ל ~זמן עד
 התענו~

 ~~דול
 אח"כ.~יהי'

 והנ~
 הנ~' יראה אצל חניי' ש~יא כ"ה. ח~ו ~רוף הוא חנוכ"ה

 שינו" שום בלי יעשו וכה כה ע~ו על לצוות ה'א המולך ממדת כיכ"ה.
ממיראתו
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~  ובחנוכה. צ"ל ~אולי ובתוכה מולך. של~ראתו 

 ה~ס~
 כ"ה. ~דת ליראה החינוך הוא

 שהיו הוא ~~צרים. יצאו שבו בניסן היא שני' והכנה תתורה. את לקבל~כנה
 בקטנות שהיו הח~מו~'וכיון של וסוף החכ~ה' יים של ~צ"ר נק' ~זה השכל.בקטנות יש~

 עד דעת לו אין שקטן הדעת התגלות שהיא התורה לקבל א~שרי~לתי
 שתי ע"י ונ~צא הג'. בחדש התורה וקבלו מו~צרים ויצאו השכל ~דלותשבאו
 ז~ין אנא אהי' ל' הוא הכ~ה וכל התורה. דעת לקבל יוכנו אלוהכנות

 אהי' אשר אהי' י"ד) ג' ~ש~ות וזהו הכנה. רק אינה עדיין כילאיתגליא.
 בשעבוד ואהי' יצי"וו. הוא זה בשעבוד אהי' ב') ט' ~ברכות הכנות.שתי

 כמבאר. הכנה ג"כ והיתה ית'. כאשר נגאלו שאז היונים בשעבוד~לכיות
 ראשית י') קי"א ~תלים כדכתיב ד'. יראת החכ~' עיקר ~~אמות כן הדבר עניןוהנה
 חכומות יש אוונם אך גו'.חכ~ה

 בח~
 יראת איכא אי ביראה תלויות וכולן

 אחור. חכ~ים מושיב הוא כי לא לא ואי איןד'
 היא חכמוה שהיא שאע"~

 היא ה~נימוית החכמה אבל לחכ~ה.אחורים
 רחוק~

 יראת בלתי הם כי מוהם
 כלים הם והשכלים ה~דות כל והנהד'.

 להי~
 אך אלקות ב~וכן ש'רה

 מודרגי' נ~ל שהאדם~~ני
 ומושתמו~

 כלים נק' ח"ו חצוניות וחכמוות בוודות
 זוכה וכשאדםרקים.

 וש~
 לה~ה העליונה החכמה אל הכל ווושיב ד' ליראת

 כלים גו' כלים לך שאלי לכי ג') ד' ~מו"ב וזהש''כ הריקניםי ה~לים~תמולאים
 הם השמנים כל וטמואו להיכל יונים כ~נכנס' והנה וימבן. תמו~יטי אלרקים

 א' שה'א ד' יראת והוא א' ~ך כ"א נשאר ולא לחוץ ה~שיכ~ן כיהחכמוות
 קמרין יוני בל' שכן חכמוה. היא ד' יראת הן כ"ח) כ"ח ~איוב כדכתיבבלבד.
 א') ~ט ~סנהדרין כאווור כה"ג. של בחות~ו ווונח והי' ב') ל"א ~~בת הןלא'

 סוף. תוך ראש סוד א') נ"ה ~ש~ אמות חות~ו והנה כו'. הוא כהןאלקיכם
 י"ב) ח' ~דניאל דכתיב ואף אמות. חיתווו וזהו סוף תוך בראש שורה~הב"ה
 עדיו להגיע שנוכל בכדי נשתלשל בארציות שא~י' היינו ארצה אמותותשלך
 לשארה היראה שהיא החכווה ואותה . ה~דרגות. ע"ס לה~תלשל הוצרךלכן
 שנשארה הא' וע"י שלי~ה. י~א"ה ירושלי"ם נק' כי עכו"ם ומגע שםואין
 וכמובואר ית"ש. ד' לעבודת והשכלים החכמומת כל להביא כילם לתקן~יכל

 ילא אז וועט מועט החינוך ע"ילוועלה
 ~כל~

 הדעת אל ויגיע ה~כל קטנות
 בלתי נק' הק~נה בבחי' כי ראש הר~ת~הוא

 רא~
 לדעת וכ~בא

 נ~
 ה~~ת

 כשישתה גו' י~תה ~רך מונחל ז') ק"י ~תלים וזהו הע'קר. הוא שהדעתראש
~:חל

 בדר~ ה~מושכ~
 ההכנה

 וההדרג~
 הדעת. לכלל יבוא ראש ירים ע"כ

 הרגיל ב') כ"ג ~שבת וזהו ההכנה. שהוא אהי' ע"י רא"ש לצירוף נה~ךואש"ר
 לה~שיט צריך והאדם הטבע גי' אלהים באמת כי ת"ח. בנים לי' ה'ויןבנ"ח
 בכלל העולם כל ה~סבב העיגול הוא הטבע כי טבעיות מוכלעצמוו

 לא"ל. יש"ר שיהא עד עצ~ו לה~שיט צריך וישראל ב~"א כמובוארכאו~ות כישר~
 באות ~הם שבאדם יס~דות הד' הנה כי עגולא מגו דל~יק רבוע נק'וז~ו
 כמ"ש הדם. שהוא הנ~ש של יסודות ד' והן הטבעיות ה~דותכל

 ~דברי~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הדם כי כ"ג)~ב
 ~ו~

ו~תדבק' הדם יסודמת ~ד' עצממו ממפשיט וכשאדם ~נפש.
 יסודו~ לד'

 ונכנס ~טבע של העי~ול ממן יו~א אז הוי' של עליונים
 הוא ודם ש"ע אלו~ו הוא שהא' אדם אז ונק' עליונים י~ודות ד'לר~ע
 אלקי~ הוי' חיבור הוא ואז ויובן.הנפש

 הר~ילות כל הר~יל וזהו
 בנ"חהתיקון וה~ב~י~

 בממ~
 בנים לו הווין ~יראהי לחינוך אדם נש~ת ד' נר ש~תוך

 צדיקים של תולדותיהם שעיקר ר"לת"ח
 ~ע"~

 וזהו שלו ההולדה היא
 וכל ה~ליונה עצ~יית לח~ממה הכל ~~ביא ~ה היא שלו ה~ולדהת"ח בני~
 ~ח~ממ~

~דבי~
 החכ~ה. ~שמון ~ת~לאים ~י רקים ~לים ~ענין ל~עלה ~~בואר לשרשו

 אשריך כלים) ממס' ~~וף~הו
 ~לי~

 ויובן. בטהרה ויצאת ב~ו~אה שנ~נסת
 של אממצעו שהוא ממזבח ~ל טהרו ~''ו) פ"ה (יו~א כ~ו בטהרה פי'ועוד
 העול~ות כל ~~כז היא היראה כן~ז~ח.

 ונקוד~
 ו~~בא ~מוצעית

~ו לממדר~~
 ~בי~

 הי. לא ו~נה א~צעית. ר"ל ט~רה שהיא אממצעית הנ~ודה אל הכל
 באממת כי ר"ל א'. יום להדליק רק~ו

 מוממד~
 נוכל לא היראה

 ונממצא ה~לךיראת ר~ להשי~
 ממת~ל~

 : נס ונעשה לבד המולכות ~דת
 ~יג~ ~י~~~~~י~

 ג~~ ~~~~~ ~~'
 ~~~~ו

 ו~~~~
 ממה בא~ת כי י~~~.

 בתר דאתתרך בת~ונים ~בואר לדוך ~דוךאזיל שהצדי~
 ודיו ילך ד' שאחרי מושום הוא לממקום ממממקום שנוסע ו~הושכינתי'. קוב"~
 ~ר וע' ב'. ניח ~ברכותכו' לעב~

 פס''~
 שכל ~וא הד~ר וענ'ן

 אדם אין ~עלאהשצריכין ~~ברי~
 נו~~

 ~ערים נק' וזה בלבי. ~ממ~ת~ר מוה לפום ד' עובד או"אכל באממ~ כי ~') ל"ח ~יוממא לחבירו שממוכן ב~ה
 א" אין נומצא אחר בשער ולא שלו בשער לכנוס צריך וכ"ד כולם.כללות ~~רי~ ~'~

 לפעמוים ולפיכך דילי'. שיעורא לפי לחבירו שממוכן ממה שלו ב~ער~ול
 ~בר ~צעדי כונן שהמא כוננו גבר ממצעדי ~ד' וזהו שם. אותו מוסבבשה~ה וז~~ שלו. ב~ער ~~עלות הצריך דבר יעלה שם כי לשער. ממשערלטלטל צרי~
 ודרכ~

יחפ~
 הק~ה ~"ל

 חפ~
 ויודע ~~בונן בלתי האדם כי כ"י עצ~ו של מודרכו

 בעצממו הב"ה~לתי
 חפ~

 עושה וה~"ה נו~ע זה ונ~צא הדברים. שיתעלו
 ממ~

שח~~
 אחר ע"י יוטל לא יפיל כי וה~עם כ"י. עצ~ו של דרכו ד~יינו

 ושכינתי" קוב"ה ב~ר דאזיל וזהו שלו. השער עי"ז ~"א יתנשא ולא יו~םלא ר"~
 כממבואר לזה ~ורם ועודויובן.

 בתקוני~
 ~לי' ד~רחם אי' ללחם הוא נודד

 ~רםדא
 לאיתתר~~

 ט' ~ממשלי ~תיב לחם נק' התורה בא~ת כי כ"י.

 ה'~
 ע"~ באות ההשפעות כל אז כראוי בתורה וכ~עו~ק ~ו'. בלחמי לחממול~ו

 מופנ~ לשמה ד~יילו תורה של בלח~ה כראוי עו~ק שאינו ~פלי אך~תורה.
 מבואר וזה להתתרך. הוצ~ךכן

 ש~
 של ללחם ~וא נודד בת~ונים

 תור~

~עו~~
 שאינו ר"ל אי' ואפ"ה בה.

 ~שי~
 להשי~~צריך הדב~ ז~ אי' או~ר כאלו כלום

 לולא שיתתרכו תורה ל~ארי ~רים דא
 ז~

 כ~ צריכין היו לא
 באות ההשפעות כלהיו

 אליה~
 שהאד~ ל~ענין ~חזור התורה. ע"י ב~קו~ם

~~
 שהיו אליו הנו~ים דב~ים ~~ם להעלות ל~~ם ~ממ~ם

 ~ח~כו~
 וע"~

עולים
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~היתה נרות הדלקת ענין ו~וא~ולים. 
 בב"~

 ומאירים ~~שכתם מדליקן והוא
 ויו~. ב') ~א ~~בת ~~וק מן רגל שתכלה עד להעשות ל~יך~ה

 י"א (ישעי'כתיב ול~~
 ט'~

 י~ר~ו ולא גו'. דעה הארץ מלאה כי
~~ 

 בימי ~י' כאשר רק
~למה

 ~י~
 ~' ולא בא~למ~א ~יהרא דקיימא ~)' ה' (~א גו' ג~ו ת~ת

 כאור הלבנה אור והי' ~ו) ל' ~ישעי'כדכתיב ~סרו~
 ה~~~

 דכתיב אע"ג אמנם גו'.
 אמרו ~~ז"ל כן ~ענין ~א~. ממקרב אביון י~דל לא כי י~א) ט"ו~ד~ים
 יותר ל"ד) ~'~ויק''ר

 מוממ~
 בע~"ב. עם עושה העני העני עם עושה שבעה"ב

 כי לו לתת העני אחר רודף הי' לאמתו זה~בין ~א~~ ~י' ואלו מק~ל. ו~בע~ב ל~~"ב ~מ~~ע ~וא ה~י באמרול~א
 ה~

 ממנו ~קבל
 ~דבראמנם י~~

 ~צדק~ ~ין ~יב~ן ~~
 וב~ביל בגלות ~וא זו

 ז~
 ~~וקים

מלדק~
 זאת מבן שאין בגלות ~יא כי

 באמו~
 ~ארץ ו~לאה לע~יד אבל

~ע~
 יו~ר כי ~כל וידעו

 ~ע~י עו~~
~ 

 יצא בעה~ב.
 ~וא מקבל כל כי ~מקבל שהוא הלב~ה אור וזהו משפיע. ~מקבל נמלאואז מגל~ הלדק~ ד~

 אור י~י' ואז ~חמ~. אור ~וא ו~נותן ~לבלהענין
 ~מק~ ~ל~~

 כאור
 ל"א (~~לי ונמלא רז"ל. כמאממר יותר לו ~ש~יע ש~וא ידע כי~~מוה

 י'~
 ~טרת חילא~ת

 בעל~
 יותר כי ~אמור כע~ין

 מממ~
 ~תק~במת וכל וכו'.

 בכל ודייק ממאודך וב~ל ה') ו' ~דברים כדכתיב לדקה. בלתי א"אלהקב"ה
 ממקלתו. לאממאודך

 והנ~
 ס"א (~רכות אמרז"ל

~'~ 

 אדם לך יש
 ~גו~

 כו'.
 ימוים אורך בימינה כיהענין

 ובשמאל~
 ~ש~ת ~ו' למויימינים וכבוד עושר

 כי א')~"ג
 ~ור~ י~

 ו~מאלא. ימוינא
 אד~ י~

 ו~וסק ~לוממד
~ 

 ~~~ל
 ב~. עסקו ע"י למבוקשו ומגיע שמאל ב~י' שזה וכבודעושר

 י~י~ א~יכ~ שהוא עוה"ב לג~ול ~~הדהיינו ל~ימ~ וי~
 ~ל י~ין ו~וא א~וך שכולו

תור~
 ה~~ודה עיקר באמת אבל וש~אל. יממין אדם שב~ל ב~' ב' והם
 ממכל על~ו האדם~יפ~יט

 המ~~שי~
 קבלת הוא

 פר~
 עלמו. תועלת והכל

 בלי להקב"ה א' ל~וונה רק לעבודאלא
 ק"~

 ויע~יק מאוד מא~ב~ו רק
 המדות ממכל שנעתק יוממין ע~יק ענין וזה לע~ו. וה~בוקשים המדות ממ~לע~מו
 ושמאל יממין ב~י' שם שאין יוממין עתיק בהאי שמאל ולית י~' בו דביקרק

ר~
 העבודה עיקר איך יודעים אין בגלות שהדעת מפני אך יממינא. כולא

~~~~~~ 
 ~ז

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

 והם העיקרי ה~עתאל ~~~ ~~~~ ך~ך~~ ~~~~~ ~~ ~~~~
 הבי~

 ממש~ א~רי
 ~שמות

 ל"~
~'~ 

 א~ו~י ש~וא מה
הדעת

 ל~
 דורש הוא ע~ו לכבוד שמשה ~שדו כי ~עיקרי הדעת

 קי"א ~~נהדרין שזהו ח''ו. עצממולתועלת ורול~

 א'~

 איש. באשת ש~שדו~ו
 ~וא באמת אבל עלמו תועלת מקבל שהו'ומקבל ר"~

 רו~
 : ~עליון הדעת אל הכל להבי'

 ו~~ ~~~~~ ~~ ו~יי~ ייג~ ~י~~~~~י~
 ~~י'

~~~~ 
 ~ב"ר גו'.

 פר"~
 ובויק"ר

 למע~ה גדו~תי רק. לוממר ת~וד כמוני. יכולפכ''ד)

~מגדולת~~
 ~איוב כתיב ע"כ

 כ"~
 כ"~~

 ב') ל"א ~שבת ח~מה היא ד' י~את הן
 לו~ין

 להב"~
 כי הן לא' קורין יוני בל' ש~ן כו'. בלבד יר"ש אלא בעולממו

~ודע
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 שתי~ בכתפי טט ב') ד' ~~נהדרין ~ה בענין שא~"ל ~ה~דע
 ב~פריק~ פת

 ~כל והעניןשתים.
~~ 

 נא~ים שהכל התורה ע"י רק חיות להם אין שבעולם

ב~
 על וזכרונן כלל ממתהוות היו לא בתורה נז' ש~יו לולא האוממות ו~ל
 התורה. באותיות אחיזה יש שבעולם דבר לכל כי ו~י~ן הווייתן הוא~ת
 ו~שון. או~הול~ל

 וטט~
 ה~אר וכןלכ~פי ~י~ ל~שך ממטט כי ואפריקי ~תפי אחיזת הם

 ו~
 הן לא' קורין יוני שבל' גו'. ד' יראת בהן נאחז יוני

 (~בת א' פך רק ונשאר כו' יונים כשנכנסו ~בואר כבר והנה חיותם.זהו

~~
 ~ה שאין ~לי~ה ירא"ה ירוש~"ם ל~עלה. כ~ואר ד' יראת והוא ב')

 דאיהו הרו~~ות יר"ש הוא היראה עיקר בא~ת כי והענין. כלל עכו"םממ~ע

ר~
 על~ין דכל ושרשא עיקרא ושליט

 שהו~
 ~לעיל ו~יהו על~ין כל ממ~לא

 א~נם כו'. עלממין כל ותחות על~ין כל ובעל על~יןכל
 כשהאד~

 ~מדרגה נופל
 העונש. יראת כענין ל~צו~ם ~י ע~מה ~ל~לממת היראה אז זה ממשיגו~ינו
 ~י~~ור לו ~לוה ואח"כ ברצועה. בנו ~כה האב ~ממ הרלועה עניןוזהו

 שו~רים ואנו רלועה שהן באוממ~ הענין ~ן תאבד שלאהר~עה
 ~~ן ~ז והנה ל~עלה. כ~בו~ר בתורה נאחזותשהרי הר~ע~

 היוני~
 ~יראת שרחקו

~
 ל~י~ ד' יראת נק' שזה הרו~~ות

 באה
 ~ליה~

 ~לכות יראת העונש יראת
 נהפכה לחיים ד' שיראת ל~שחית. עלי נהפך והודי ח') י' ~דני~ל וזהו~.

 ע"י זה תיקן כה"ג ו~תתיהו עונש. של ר~עה ה~ש~ית שהוא העונשליראת
 ונק~ו העונ~' יראת נתבטלה תיכף ואז הרו~~ות. יראת~גלה

 כי הא~~י~

כ~
 וכיון התחתונה. ~דרגה עד היראה ~נתל~ל~ה ~ביל רק הי' לא עיקר
 ~עונ~. ~~ל ~ור~ה היראה עלתה ע~~ה יראה בעו~ם~ה~~יך

 י~ים בז' ~תנהג ~~עולםידוע א~נ~
 הכ~

 י~ים והז' ~דרגות בז' נ~~~ים והם בז'.
 ~"ז ~נה ~ליהם. ו~~פיע אותם המהוה ~מקורםמקבלים

 ירא~ נתגל~ של~
 הרו~~~ יר~~העיקרי~

 בחינ~ נק' בע~ם
 הן ישנו היראה ענין כי עיבור

 העול~ יר~~ע"י
 עדיין אך ~חר בענין הן

 ל~
 היראה זו

 הולדכ~ו והי~ העיקרי~
 ה~נ~

 ~מו בב~ן
 בהו~ד~ יצ~ ול~

 ה~ה הדבר כן ג~ורה.
 ~הירא~

 נת~ל~ ול~~~וז~
 עד

 שב~
 יראת והמשיך ~ת~יהו

 בעול~~ ~רו~~~
 המתנה~ים

 הולדה ~' וזה ~דר~ו~. ז' ~ים ז'ע"י
 נ~צ~

 ~ק~ם עם י~ים הז' נתחברו
 ונעשו ה~דרגות. ב~ל ה~ולם לכל ~יים ד' ירא~ היראה נ~~~ה~~ם

~~נ~
 היראה כי ~ם

 ~הי~
 הי' ~לא וזהו כא~ור. נתגלה במקור ~נוזה

להדלי~
 הי~ה כי י~י~. הז' ~קבלים ~ממנו ~קור הוא ~' י~ רק

 ונ~ה כ~מור.~~וזה הירא~
 נ~

 ~ו'. ~מונה והדליקו
 ו~~

 הי' ~~שאר ביום
~~ 

 שהי'
 ויראה וי~ן. ~~ר ב~ילוי כה~דה ונ~~לה ~מו בב~ן ~~~ר גנוזהב~י'

 בה ~ין ~~י~"ה ירא''ה ירו~ל'םנק' ~
 ~ג~

 ~' באמ~. ד' א~ע~ד א~ זו ליראה אדם ו~ש~א עכו"ם.
~ 

 יראה
 ל~יים ד' ירא~ העי~רי~

 ול~
 העו:ש יראת

 ~דברים ~כל וכן ת~~~~. ~דרגהש~ו
 ~אד~ לרי~

 ת~י~ ד' עמ~ד שי~א
ע~ד~

 גבו~.
 ~~רי~ כמ~ ~ל~

 ~'ו
 ש~ר'~ ~~ו~רי~

 להיות האדם
 יור~

במדרג~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  ת~א לא עליי' צורך ירידה ל~עלה יעלה ו~שם התחתונהב~דרגה
 י~י' לכן ~ה ע~ור ממהדת י~ו וכ~ה~ש~. כזא~

 האד~
 ית"~. בו דבוק ת~יד

 לבא~ם ארוכים והדברים ל~עלה. לשוב ב~~רה צריך ~~דרגה נופל ח"וואם

~
 זה אין

 האד~ ~כ~
 בוהר ~בואר והרי יקום. ולא יפול ~ן יעשה ~אם

 אני גו' והכיתי ממלאך. ולא אני י"ב) י"ב ~שממות ממצרים בארץ ועברתיבענין
 בא הי' אלו זוה~א ממקום ממ~רים להיות הטעם שם) ~ממכלתא ~ו' שרףולא
 חוצץ וא~ן הכל בוקע הב"ה אור אבל ח"ו. ~זוהם נשאר ~י' ~ם~לאך
 כלו~.ב~ניו

~"~~ 
 כדי ~~לה בכל וממלכותו ונק' ~תלבש ~ק~ה בתקונים

 ז~ אין אבל ניצוצותל~רר
 ~הו האדם. בכח

 והי~
 את ~תעבוד למועלה רק

 ב~דרגה לממעלה כאממור ~טה ~בחי' ל~טה תהי' ולא ~עלה~ ב~דרגתד'
 כו~ לברר ~"י ו~תלבש יורד שאני כ~וני שתעשה ר"ל כ~וני יכולתחתונה.

ת"ל
 ר~

 : עי"ש ~צרים בענין בזוהר ~א~ור ~"י ~גדולתכם ל~עלה גדולתי

~~~~~
 קי"א ~תלים ד' יראת ~~~~

 י~
 פניכם על יראתו תהי' ובעבור

 כ' ~מות תחטאול~לת~
 י~

 ~ושה זו
 כ' (נדרי~

 א~
 וה~וש~

 ממלפניו ויראה גדולה בבושה תממיד ולהתבייש ~לפניוי ירא~ לידי~ביא~
 כל~~לא ית"~

 הא~
 כל ו~יט וצופה הנ~תרות כל וחוקר כב~ו

וכל התנועו~
 ה~~שבו~

 לנגדי ד' שויתי ~') ט"ז (תלים ~~"ש ~א~. זה דבר להתבונן
ת~יד.

 כ~"~
 א' סי' (א"ח ב~ע

 ס"א~
: 

~~~~~ 
 שארז"ל ממה

ס"ג (ברכו~
 א'~

 קטנה פרשה איזוהי
 שכ~

 הו~ בה תלויין תורה גופי~
 ו~שגל ושינה ושתי' אכילה ~עשיך כל להיות גו' דעהו דרכיך בכלאו~ר
 ש~וא ~ה רק יהי' שלא ~בוית"ש. לעבודתהכל

 הכר~
 כ~בואר

 בש"~

~~~~~
 בכל ל~תמויד תורה ~ביטול ~אוד

~~ 
 א~ ~~ו~ע ולקיים דאפשר.

ח~
 ~~ר י~וש לא

 התור~
 שי~א ל~~ר אך גו'. מ~יך הזה

 אפו ויחר ד' וישממע א') י"א ~~ד~ר ממיד דו"ר בלא אורייתא ~י ~דו"ר.לשממה הלי~ו~
 דברי~ ואיז~ ~אל~ ~דברים או~ר ~י לפני לידעח"ו.

 או~ר. ~וא
 ~ד ~ולאוק~ה ~וריית~

 ר~
 האדם בה ידבק א~ר ~דרך לידע לש~ה. ~יהא

 ח"ו יע~ה שלא ל~~ה. ~לא ~לי~וד ~אוד ~אוד הזהרית'. ב~
 ס~

 ~יו~א המות
 שירגיל עד תנ"ך ~כ"י ולל~וד זרה. ~~שבה שום בלי ונקי זך ולהיות ~)ע"ב

~~
 בעיון שה~' ~יון. ג~רא לל~וד ש~גם. ~ה ולתקן ב~י ~~ניות לל~וד

 בכיי ~וסר ~פרי לל~וד והז~ר לש~~. שיהא אך ~קלי~ות.~שבר
 ול~ור ה~מ~ר ל~תבונן ~וע לא ~יני' חכ~ה. ראשית~~ה"ק ובפד~

 ב"~
 ~רון.

 חודש ב~ל עכ"פ בהן. ~י להיות ~צות תרי"גלל~וד
 י~זו~

 : ~צות ~תרי"ג

~~~~~
 שהחמוירו החוממרות ב~ל כהלכתו שבת בש~ירת ~אוד

 הש~~. אל ת~יד ~~~בתו ולהיות וא~רונים~ראשונים ~~~י~
 דעתו יסיח ~לא ~~בת יום אתזכור כממ"~

 ~ממ~
 : השבת ~יום

~~~~~ 
 מאוד

להי~
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 ~מעשים על חשבון השכיבה קודם לילה בכל שיעשה דחושבנא. ממארי~יות
 מחילה ויבקש תיכף יתודה ח"ו עבירה ~~בר ראה ואם היום. כלשעשה
 : ~צדק~ מממון קנס באיזה א"עויקנוס

~~~ 
 חולין שיחת שום ~בר

 התפלה אחר שעה עד מוממטתו קומו ממעת לו ~לריך מהאף
 ע~ א~

 אשתו
 לדבר שלא גם דא~שר ~ה לקלר בזה גם ויראה גדול. לצורך לא אםו~ב
 ~הכרחים דברים או לפרנסה הלורך בדברי רק היום כל בטילהשיחה

 לל~וד שיכול ובעת בטלים. בד~רים ולא בם ודברת ב') י"ט ~יומאכמשארז"ל
 בבוי"ת א"ע לדבק מאוד יזהר ללמוד יכול שאינו בעת וגם דא~ור.פ~יטא
 ~לא וכ"ש ~"ו. דעתו להסיחשלא

 לדב~
 ולה''~ וליצנ~ כזבים ~''ו

 ו~כילות

שה~
 גם מקומות ~מה כמבואר השכינה. פני ממקבלים שאין כתות מד'
 : ממעריב אחר שעה עד חולין ~יחת לדבר שלא יזהר מנחהבש~ת

~~~~
 מאוד

 לכ~
 ~יות הגון לעני ובפרט דאפשר מה בכל העניים את

 לתת בסוכות ועכ"פ יו"ט בכל ועכ"פ שבת בכל שלחנועל
 כל וקודם שבת מנחה קודם לתת ות"ח. הגון לעני אושפיזין חלקי~ה מנ~
 רג~

~או~
 רגל צ"ל

 ה~סדר~
 : יכלתו כ~י לעניים ~תלות

~ ~ ~  
 בכל

 ולא ~פ ובתפלה ובתורה ובתשובה בתענית בשבוע א' יום להתבודדדאפשר ~
 : ב~וונה היראה ופ' תשובה פ' ולקרות היום. כל כלל חולין שיחהלהשיח

~~~~~~
 ו~ראה בכוונה.

 להתא~
 מה בכל

 דא~ש~
 מחש~ה בלי ~הא

 ~"~ פניי' ומ~~"כזרה
 על ~"ו יעבור ~לא היום ~ל להז~ר

 ול~ים בנקיות. ולהתפלל תפלה כל קודם ומכ"ש נקביו להשהות ת~קצובל
 כל קודם וליתן גו' קרבי וכל א') ~ג~תלים

 תפ~
 ~זהר לצדקה. מה דבר

 ~~י' י~ליף אלא אלו ~גדים ית~לל ~לא עונה ~תזדמןבעת
 ה~לו~

 : וה~ובע

~~~~~
 א~י' ~שילה בין יפסיק ואל לילה. בכל האריז"ל של ק"ש לקרות
 : תמיד קטן ~טלית ע~פ ולי~ן המפיל. בר~תבלא

~~~~~~
 ל~וד פלאי לו שאין אף יום. בכל חצות ת'קון

 ש~
 בין שיעורים

 לומר יעבור לא להם. ~~ייך מה ויו"ט ובשבת בחורף. ~יןבקיץ
 יום בכל ת~לים מזמוריכמה

~ ~~~~ 
 : לשיק~"ו ולימוד מצוה כל לפלי

~~~~~
 עצמו על י~בל אזי ~וגג ח"ו ~זכיר ואם לבטלהי ~"ש להוציא שלא
 וירא~ נידויתיכף

 : ~נ~ים ג' ~ל ~ד לו ~יתירו
 ועכ"פ תשובה. ופ' היראה פ'יום בכ~ ~~~~

 ביו~
 הן הן הלב כוונת ואחר התעלית.

~דברי~
: 

~~~~ 
 כמשארז"ל השכינה. רגלי כ"י שדוחק מגאוה מ~וד מאוד

 כו'. והוא אני אין א') ה'~סוטה
 ומ~ע~

 שחמור
~"~ 

 החמירו ומקובלים כע"ז.
 יהי' לא י') ~א ~תלים ועז"נ ממנו. נ~מתו טורפין כי ב~די' להתקרב~~סור

~
 מצוה דבר על מהקפדה וגם גו'. זר אל

 וא~
 : מחלוקת ח"ו מכ"ש ביתוי בתוך

~~~~~
 ~"ו א"ע מביא כי נכריות. אף ו~תולות נ~ים מהסתכלות מאוד

 מש~ב. ~מושב מ"מ ועל אשה של ~עונין בגדי ~ל יסתכל לא גם ~רהור.לידי
של~ם הממסד'~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  בש~ה ו~וף ~י' ~ל יסתכל לא גם יס~כל. לא נדה א~תו ~ל גםשלהם.
 שלא מוכ"ש טמא. דבר ~ל יסתכל לא גם זל"ז.שנזקקין

 יג~
 יותר בא"א ח''ו

~~ור
 ג~ ממ~נד~

 ~ת יסתכל לא גם קוד~. ברית אות ~ל יסתכל לא
 : ~~וממים אנשים ~להמורחץ

~~~~~ 
 ו~~שר מקרן ~וממש להפריש מאוד

 לאומרווחים
 פחו~

 : מממ~שר
~~~~~~ 

 לידי תבוא מתי כי ממצוה שומר
ו~קיימלה

~ 
~~~~~ 

 ~בדו ב) ק' ~תלים י~יים רק ~~~ות. ממאוד ז~ר
 המלך בגזרת ח''ו רוצה שאינו שממראה ~"ז. כממ~ט ~צבות בשמח~. ד'את

 : ית"שוהבורא

~~~~
 שהוא שכשם ~לבבכם. ה~בירו הי~"ר אותו ~מיני) ~פ' ב~פרא
 ~בודתכם תהי' ~ך ב~ולםיחיד

 מיוחד~
 גדול הכלל זה לפניו.

 ז' ~קהלת כמ"ש הבוי"ת. ב~בודת א' מו~שבה רק תמיד לאדם~ת~י'
 ~שהאשר כ"~

 הא~~י~
 והמה י~ר האדם את

 בק~
 רבות שמכח רבים. חשבונות

 מלא הכל ב~ולם שיש דבר שכל ויחשוב ב~בודתו. המוח מתבלבל~חשבות
 ממהבוי"ת. הכל ותח~ולותיהם ב"א מוחשבות ממכח הנ~שים הדברים ו~לה~וי"ת.
 קל דברוא~'

 שבקלי~
 יהי' ולא ית'. מה~גחתו הכל ב~ולה ~נ~שה

 שהכל ~יון כרצונו נ~שה שלא בין כרצונו שנ~שה בין רוצה ש~י' בדבראצלו ~ילו~
 והואומהבוי''ת.

 ברצינו. שהי' כממו נ~שים יהיו שלא לו טוב שכן יוד~
 ~ולם בין הגלגלים ~ולם ביןשהכל ויחשו~

 ו~ול~ הממלאכי~
 לגדו כאין הכל הכ~א

 חלל בתוך שכולםית'
 צממצ~

 נ~שה. א' בדיבור והכל ~צמו שצמצם אורו
 א'. דיבור רק שאינן ה~ולמות באותן שיש תאות אחר למשוך לו לממהא"כ
~וטב

 לדב~
 ~~ו לדבק ולא ~י~ר ~הוא בבוי~ת 'ממה~ולמות לממ~לה ~~ו

 לגבי ל~ילא ר~ותהון לשוואה דיד~ין צדיקיא אינון זכאין הזוהר וז"כב~פל.
 דילי' צ"ל ~אולי ~~) דיו בטילה ו~כסיפה דא. ~למא לגבי ולא ~ילאהמלכא

המסדר~
 תממיד ויחשוב ליחרב ~~ולממות כל ש~וף

 לדב~
 באהבה בבוי"ת ~~ו

 הכל ב~ולם שיש טוב דבר שכל שב~ולם. דבר מכל אותו אוהב שהואגממורה
 ול~בוד נח'ר לו ל~שות רלונו ל~שות תממיד רולה שאני ויחשוב ית'. בומושרש
 מחשבתו תהי' ותממיד תממיד.אותו

 דבוק~
 נרממז וזה ה~ליון. ב~ולם ית' בו

 ~וה"ז מ~ניני לדבר וכשלריך יצא. לא המקדש וממן י''ב) כ"א (ויקראבפ'
 ~ולך ש~וא האדם כממו ו~מו~ה. ~~לימן מ~ולם ~ולך שהוא ממחשבתו~~י'
 י~שוב כך לביתו יחזור מתי חושב הליכה וב~ת תיכף. לחזור וד~תו לחוץמובי~
 ~מ"א בנו לשלממה דהממ~"ה וז~"א ה~יק~ית. ביתו ששם ה~ליון ב~ולםתמיד

~
 כל בדדך הולך אנכי ב)

 הא~
 וחשקו וד~~ו ~רך ~הולך אדם כמו ~''

 וכממ ושכינתי'. קב"ה הוא האדם שכל יחשוב ו~וד לביתו. לחזור ה~הירותבכל
 כתיב ית'ש~שפ~ו

 (יחזק~
 הזה בדרך יהי' ~ן ושוב. רצוא והחיות י"ד) א'

 ב~ניליל~יין
~~~ 

 ממדבר ~~וא ב~ת ואף לבוי"ת. ולמוקומוו לביתו תיכף וישוב
 וזו ~בוי"ת הראשון לדיבור ממח~ב~ו תי~ף יחזיר . עוה"זב~ניני

 ה~ליון ב~ולם דבוק תמויד שיהי' כדי תחלה הנש~ה לזכות וצריך ממאוד.~ד גדול~ מודרג~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ בו
 ית~

 י~וח ו~לו~ד
 מע~

 כדי שעה ב~ל
 לדב~

 עצמו
~ 

 ובשעת ית'.
 לל~וד דא סביל ~וחא כל לאו כי ית' בו עצמו לדבק שא"א אע"פהלי~וד
 וחבריו הרש~י כ~ו סגולה יחידי אנשים רק ב~ר. כממ"ש בדו"רת~יד

 ב~. ל~חזיקים חיים עץ והיא הנש~ה. ומצחצחת שהתורה תומיד לל~ודצריך מ"~
 אין ~"ה) פ"ב (אבות כממ"ש ית'. בו לדבק שכל בו יהא לא ילממוד לאואם
 תהי' לא ~"מ כבר למדן שהוא אף גם וממה חסיד. ע"ה ולא ח~א יראבור
 לדבק יכול אינו אז שגם שינה ומעת ה~וחין ~נפילת גרועה הלימודשעה

 ר~ות ותאות ~"ז לידי היצר יביאנו ב~ל י~ב אם גם ומהבבוי"ת.
 נחה ואינה תממיד ממתנועעת ה~חשבה כי וחילותיו. בכוחותיוב~ים ודברי~

 כל~
 ובודאי

 הי' הנבראים בכל הבורא כח ה~ורה חכ~ת בפלא ל~תבונן יכול הי'אם
גממורה באהב~ ית' בו ~דבק והי' ישבותו לא ת~יד ושפעו הבוי"ת שחסד~כיר

 וכסו~

 רק מ~שיו ולייחד ש~ו ל~דושת נר"נ ו~~~ור ולעבודתו לרצולו
 היתה שלא ~ראשונים ה~~ידים שעשו כומו כלל. שיתוף שום בלי ית'לש~ו

 יותר. וא~שר הלי~וד ~ממו ~ב הי' ית' בו רק דבוקה~חשבתם
~"~~ 

 ~חסיד
 ממה~~וד שבעתים ~ב יותר הוא הדבי~ות ~"ל. ~~ה בעל והגאון חו"הבעל
 ~נו~ל הלואי בדורותינו אבלע"~.

 לדב~
 ב~"י תפלות בג' בבוי"ת עצ~נו

 אבל ממ~אןי ו~רח ממכאן קרח נ~אר מהליממוד נתב~ל ואם הנהנין.~ברכת
 בלי רצופה בהתממדה י~מוד לא~"ממ

 שו~
 בדורות בשל~א כי כלל' ה~סק

 ~כל~ ש~י'הראשונים
 ~הם דבוקים היו ד' ויראת המדות ותיקון מאוד חזק

 היראה כי ע"ז ~לל ל~רוח צרי~ין היו ולא הפסק שום בליתמיד
 והיו ב~הוי"ר עליונה בקדו~ה ול~דו פניהם עלתממיד הית~

 ממתעסקי~
 קוממת בשיעור

 ממרכבה נעשים והיו חד כולא וקוב"ה אורייתא ~י שלהם בנגלה אף~בוי"ת
 הממגונות וב~דותינו חלש ששכלנו אנו אבל הרבה. לל~וד יכולים הימלש~ינה
 ויחוד ממדותינו ותיקון ד' יראת נשכח הפסק בלי רצופה בהתממדה נלממודאם

 ~ ית' לשממו~עשינו
 יראת חכמה ראשית י') קי"א (תלים כמ"ש העיקר.

 בעל והחסידד'.
 חו"~

 שאל~ ששאל לא' ולביישו להוכיחו האריך
 נכריית

 עי"ש. ~גי~ין~נ'ני
 והאריז"~

 כו' שתים או שעה ילמוד ובק' והחריף ג"כ כ'
 ממהלי~וד קצת לנוח צריך ע"כיעו"ש.

 ולחש~
 ממלפניו וליראאותו לא~ו~ כדי הבוי"ת בגדלות

 ויבו~
 רבות ממחשבות יחשוב ולא לממצותיו ויכסוף מממנו

 א' ~~ש~הרק
 כ~''~

 אל ד' לעב~ד ~הת~לתו לעיל.
 בד~דוקי~ ~~

 .ת'רים
 ~ה יו~א אינו שממא יראה לאדם לעשות היצה"ר ~וונת שזוהי שעושהבכ"ד
 לעבודת גדולה וממניעה מגונה ממדה והעצ~ת בעצבות אותו להביא כדיהדבר
הבוי"ת

 כלוד~
 ו~~י'

~~ 
 ח"ו ~~בירה נכ~ל

 ל~
 בעצבות. ירבה

 ויצא הואיל עצממו ו'פקיר ויקל שלוהבנין וי~תו~
 חו~

 רק ממעבודה. וי~~ל לגדרו
 ויחזור רעתו. את ל~עביר לו ויתחנן ויבכה ומהבוי"ת ויבוש העבירה עליתעצב
 שהוא כיון ~ה~וי"תלשמוח

 ישוב שלא ודעתו וגמור~י גדול~ בחר~~ ממ~חר~
 ~ני~ות מח~ת בזה יולא ~אינו בודאי כשיודע ואף פעם. בשום לכסלהעוד
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  שרצונו שיודע וכליות לבות בוחן שהבוי"ת ויחשוב בעצבות יהי' לא~רבה

 המבחר ~ןלעשות
 ר~

 וכ~"ש בהבורא. לש~וח עצ~ו ויחזק יכול שאינו
קי"ט ~תלי~

 קכ"~
 עבירה נדנוד קצת בה שיש ~צוה יש שפע~ים גו'. לד' לעשות עת

 אין הלא להיצה"ר ויא~ר ~צוה. ~אותה לבטלו כשירצה ביצה"ר ישגיחאל
 שהבורא יודע הייתי ואם לכבודי. לא גם להבוי"ת להכעיס מצוה באותהכוונתי
 רוצה אני רק זו. ~צוה עושה הייתי לא זה דבר שאע~ה רוצהאינו

 אבל בעז"ה. היצה"ר יסלק ובזה זו. ב~צוה להבוי"תנח"ר לעשו~
~"~ 

 להבחין צריך
 גדולים כללים הם שכתבתי מה וכל לאו. אם הזאת ה~צוה יעשה אםבשכלו

 : גדול כלל הוא ודבר דבר וכל מפזונח~דים

~~~~
 הכוונה בידים. עלתה ולא כרשב"י עשו הרבה ב') ל"ה (ברכות
שהיו

 עושי~
 עלתה לא ולכך כרשב"י. להיות כדי ורצו ~גופים

 ולא להבוי"ת נח"ר לעשות רק בעבודתו יכוין ולאבידם.
 שיבו~

 וכשהוא ל~דרגה
 יא~ר אל דר"ע באותיות כדאי' יתגאה לא חבירו ~של גדולה שעבודתורואה
 בתפלה עבודתו על בנ"א כשיחרפוהו גדול כלל ועוד ~חבירי. גדול אניבלבו
 לא דברים בשאראו

 יענ~
 לידי יבוא ~לא כדי טובים בדב~ם אפי' להם

 וא~רז"ל הבוי''ת. ש~שכחות גבהות לידי ולא~חלוקת

~ ~ 

 שתיקתו
 כשמ~ר אפי' אדם בפני יסתכל לא וגם ענוה. לידי ~ביאתו האדםשל
 בנפשו פגם לו יהי' כי בבו~ת. ת~יד דבוקה אינה ש~חשבתו יו~ע אםע~ו

 יסתכל בבוי"ת תמיד דבוקה שמחשבתם ובבנ"א ההסתכלות.~חמת
 ~~~~ ~~~~~ ~~ך~~~~~~~ דוק~

~ ~ ~ ~~"~~~ 

 ~ויקרא עמיתך את תוכיח ~וכח
 י"~

 חבירך פי' י"ז)
 בתורה הולכין שאינם בנ"א אותם אבל ובמצות.בתורה

 ישנאך פן לץ תוכח אל ח') ט' ~משלי וכתיב להוכיחם. ממחויב אינווב~צות
הוכח

 לחכ~
 ינחוני הממה וא~~ך אורך שלח ג') ומ"ג ~תלים וכ~יב ויאהבך.

 בכח לעילא להתם ~הכא מחשבתו ~ולכת ש~כה"כ שהשכינה שיכויןגו'.
 בעולם ויכנס ולפניו. פתוחים הם כאלו במחשבתו הרקיעים ויבקעוהגדול
 הרי כי כממ"פ במח~ב~ו יורד ויהי' לאצילות. ואח"כ לבריאה ואח"כהיצירה
 במקום יעלה כשיעלה אח"כ ~ירד הירידה ~כח כי עליי' לצורך היאהירידה
 שיעלה כדי למוטה ידו לה~פיל הוצרך אבן לזרוק שרוצה כומו ~אוד.גבוה
 עולם באותו שם שממדבר יכוין עולם באיזה במחשבתו וכשעולה גבוהבמקום
 בע"ס לנגדו השם העולם בזה ~יש ויכוין העולם. באותו מפיו יוצאיםודבורים
 במוקום ~שם אל ומותקרב ~עולה יכוין למעלה שילך מה וכל אותן. ~חי'וא"ס
 היום וכל דומלכא. לרישא דממלכא רגלוי דוומה אינו בזוהר כדאי'גבוה.
אפי'

 של~
 גדול כח וצריך במוחשבתו תמיד לממעלה עצ~ו יעלה תפלה ב~עת

 ובתחלה כח. בכל עצמו ויחזק למעלה בומחש~ו עצממו לדבק שיוכללזה
 לעלותשיכול אע"~

 בממקו~
 ~ם לתקן עשיי' לעולם רק יעלה לא ומאוד גבוה

 : לאצילות ואח"כ לבריאה ואח"כליצירה ואח"~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ ~ממשלי דעהו דרכיך
 דעהו א') ~"ג (ברכות גדול כלל זהו ו')

 ועמד שעושה. ~שמיים בדברים אפי' מ~שיוי בכל בו' ה' חיבורלשון
 המעט מן מעט אפי' ח"ו. עצממו כוונת ולא לבד. גבוה לורך עבודהשתהא

 : לד' כולה רק עצמו לכוונת י~י'לא

~~~~~~
 הבורא הכע~תי הסרוח וכבודי תאותי בש~יל לי אוי יכוין
 רוצה אני לכך עליון.ה~לך

 ~ענו~
 ~~~ר לה~ניע עצמי

 גבירתה. תחת וש~חה רבו תחת עבד להכניע למועלה ואגרום וכבודי.ותאותי
 באמת השי"ת לעבוד שאו~ל כדי עלמוי לענות מוכן הריני תשובה מוצותולקיום

ול~
 עצמי לענות רוצה אני לכך ע"י. יחודו שיהי' כדי ובא~בה ביראה שלם

 רוצ~ אני ממה לי אוי לפניו. קרבן עצממי להקריבוכדי
 חלבי ל~ניו להקריב

 הלא הבורא. לפני ורעותי ולבי ופומי ורוחי ואישי וגופיודמי
 מ~ה"~

 וכל
 עני החוטא אני וכ"ש נגד~ כאין והכל נעשים בדבריוהעולמות

 ונ~~
 אין

 לי יוסיף ה~דולים וב~סדיו ממחסדו רק לבקשלי
 כ~

 ~רבנות הרבה להקריב
 לי יפהלפניו

 לשמוו~
 לבוי"ת' נח"ר ונ~שי בגופי שנעשה שזכיתי על ממאוד

 רוצה אני מעלינו. יצה"ר להכניע שנוכל דבר לנו ~נתן לשממוח לי יפהועוד
 לי אוי ג"כ. לערם להקל כדי ושכינתי' קוב"ה שציערתי בשביל עצמילענות
 רק לבקש לי אין שנים. כמה אותם ~לערתי ממה נגד זה עינוי נחשבממה

 הקליפה ויסר ממהשכינה. הצער להקל זה ענוי ~ל שי~גיח הגדולים~הח~דים
 ותתייחד ותטהר ממשכינה הקליפות שיוסרו למעלה ואגרום עינויי. ע"ימעלי
 מעילא יחוד יהי' וברחממיו הגדולים בחסדיו גמור ביחוד הת"ת בעלהעם

 פב"פ. עבדו עלי גם ש~עו ויריק לכבד וממלב ללב מוממוח זה עינוייל~תא
 ממשגיח והוא נגדו כאין ו~כל ממאין יש העולממות כל ברא שהוא בו בטוחו~ני

 גם בחסדיו וישגיח כח לי להוסיף שיוכל וכ"ש וחיותם. שפעם לתתעליהם
 ממיצה"ר וי~ל~י~לי

 ב~ו~
 לי יעזמר לא ~א~ זה בעינוי דבר

 יבט~
 היצ~ר

 ד' לעבוד אוכל ולא ממוחי ויתייבש חלש שאני לי שיאממר הדברים. בכלאותי
 פתויים ממיני בכמהכראוי

 ~גדולים ממחסדיו רק לבקש לי ואין אותיי יפת~
 ממכל ויצילני היום גם לי יעזור בחסדיו ככה ועזרני. עצממי לענות בלבי~נתן

 לענות הנלי ממצ~י אבל ית'. ממאתו שהכל ~ינוי אין מצדי ו~ם אותיהמובטלים
 ה~נוים כל לסבול אפי' בדברו ה~ולממות כל להבורא עצממי ממוסר ואניעצממי

 ל~~והביונו~
 והרילי י~ודו.

 ו~יי~~ לקיי~ רו~
 בי ימ~ף וב~סדו ~דו~ים.

 שום לי יהי' שלא ויצילני מועבודתי אח~ה ~לא אותו לעבוד שאוכל כדיכח
 ואין ממממ~שי בנ"א ידעו שלא וי~רני עינויי. ע"י לשכינה כח ולהוסיף~ניי'
 כממה בלא"ה כי התענית. ממחממת חול~ה מו~ום ממתייראאלי

 בנ''~
 חולים.

 גו'. י~עדנו ד' ד') ממ"א ~תלים כמו"ש ~חולהי את ~ועדת ש~שכינה~עוד
 יסעדני בח~~ווד'

 ג"~
: 

 כל בדרך ~ולך~~~~
 האר~

 ב' ~ממ"א

 ב'~

 ממ~לה אלי ו~ין
 ממ~~כ~~

 ~ל
 נ"ב ~סוכה מממנו גדול יצרו ממחבירו שגדול ממי וכלועיקר.

 א'~
 וכיון

ש~ני

www.daat.ac.il



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  ג') ל"ז (תלים טוב ועשה בד' בטח בו. לבטוח יכול אני ממשנה אינושאני 

 ~ת ואם ליא) ~' (ישעי' כח יחליפו ד' וקוי בד'. לבטוח רשאי ה~לותשעל
 ~יממן ת~ובה~תוך

 י~
 ( לו

~ 
 לה~גל~ל לריך ~יתי שבל"ז וא~שר

 (יב~ות ~חר דאגת תדאג אל וביראה. באהבה כר~י עבדתיו ושלא עונותיעל
 יתגאה. ולא ~רעה ~דרכו שישוב התשובה עיקר ב')ס"ג

 שא~
 יתגאה

 לכל ממ~לין ת~ובה ~ע~ה י~יד וא~י' אית~סר. לכלבאבתעניתו
 על נפשו וי~סור ממאוד. תענית של ביסורין יש~ח שכן וכיון ב') ~ו(יו~א ה~ל~

 שיתחזקו כדי הראשונים יממים בג' בתחלה יישן גדול דבר יפעל בודאיק"ש.
 ~אוד הרבה לא אבל~וחיו

 או~רי~ ~יקי~
 ~~ט

 ועו~י~
 הרבה

~~) ~~ 
 הזממן שזה לו ואוממר האדם על ממכבידשהילה"ר א'~

 גדו~
 והלדיק על~ו. שיענה

 ~ה ב~קום ~עם ממעט ישב בזריזות שירוץאוממר
 ו~ע~

 ממעט וילך זה בממקום

 ~ע~י~~
 לבד ~~חשבה וילממוד צערו. להקל כדי

 וא~
 לה~ל כדי ידבר

 ולא בראשו שכאב היצה''ר לו ויראה ~אוד. ממר בפיו יבשות ופעממים~עליו
 יתחזק ית' ד' בחסד וכשיב~ח לסבוליוכל

 כוח~
 ולא

 יכאי~
 ויכוין כלל לו

 עליו מקבל הוא ~השכינה הצער להקל וכדי בתענית, לבוי"ת נ"רלעשות
 ~~עלה וממייחד החולה את סועדת שהשכינה ויחשוב בש~חה ויעבודצער.

 : הש"י לו ויעזור ל~בד. וממלב ללב ~ממוחל~טה

~~
~~~ 

 בין ה~פלה ב~עת וצריך הא~. ובין הש"י ~ין ~בדיל
 ממחילות לסתור בשכלו ממאוד להתגבר שאו~רהתיבות אות~
 ממחממת תנועה שום בלי סתם עוממד הוא ולפעממים ית'. בו שידבקעד ה~בדילו~

 ממחממת עליו ו~ורה ממעלממה הבאה לממעלה שיש ה~דושההתגברות
 ממתחלה עלממו ~הכיןהט~ות הכנו~

 לז~
 שיהי' רק כלל עצממו לצורך תהי' לא והכנה

 כלל וזהו לבוי"ת נח"ר לתת ~די עליונים עולמוות לק~ר כחלו
 גדו~

 לפע~ים
 הדביקות ממחממת ממלדבר ו~ותק ממאוד הרבה בבוי''ת עצמו וממדבק בתפלהאומר
 ~יבות. עוד ידברואח"כ

 וז~
 עלממו י~יר לא אם א'. בתפלה כ''פ נ~~ה

 לממטה. ישאר עליון לעולםלעלות בכ~
 א~~

 גדול בכח עלממו ל~ג~יר לריך
 התפלה. ב~ת ~גדלות הממוחין להלביש ולריך לזה. יזכה ואולילממעלה. לעלו~
 יו~ר בגד~ות יה'' בת~לה רק ה~~ל~. ב~ת כממו בבוי"ת דבוק יהי'היום ו~~

 בדבק~ת ל~בוד יכיל בו ~ממתפלל בבית אדם ~ום שאין ולפעממים ~יום. כלממשאר
 : ה~י"ת לדביקות גדול כלל וזה בשממח~. תממיד ויהי'יותר.

~~"~~~
 זו~~ בודאיאצלו שו~ הכל שיהי' פני' שום לאדם יהי' לא שאם א~ר זל"הה

 ואפי' ~כולם. גדולה שהענוה הממדרגות. לכל
 ט"ז דף ~עירוכין כדאיתא לשממה. ממתורה גדולה לש~ה שלא~נוה

 ע"~
~ 

~~~
 כמו חזק שכל לנו ~אין ~חמת

 הראשוני~
 יכולים א~ א'ן

 שכלנו ממחממת ~דביקות שיבוטל כתקנה. החומרותבכל ~מו'~
 החל~

 לא~וק~
 ממאוד. ~ה ליזהר לריכ'ן ממ"ממ אבל ממאוד. חזק שכלם הי'~ראשונים

 וביץ בינו הדביקות ההיא החוממרא ~~ממת יבוטל אם הש~ל ב~אזניה~ע~ה וישק~
קונו
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ממחממיר שאדם היתרות החו~רות ודוקא ~אוד. ל~ח~יר שלא טוב יותר~ונו.
 הדביקות. שכלו לפי שיבטל אף להח~יר לריכין בש"ע הממפורשות אבללעל~ו.
 כי הוא. בטעות בודאיכי

 ~תור~
 בכללה

 בכ~
 ~רעיא ודקדוקי' ו~ייגי' ~רטי'

 לנו נתנה לא הש"ע ע"ד~הי~נא
 ר~

 א~לעות ע"י הגדול בש~ו דבקים להיות
 פאה (ירושל~י בעל~א ו~דא~רינן גדריהן אפי' שנעשההממעשים

 פ"~
 וע' ה"ו.

 שתלמיד מה אפ~ ~') י"ט~גלה
 וות~

 וקוב"ה וא~'יתא ו~~. ל~דש עתיד
 כי על~ו הנאת עם ח"ו בשיתוף ולא לבד לש~ה שיהי' יזהר אך חד.כולא

 : יע"ש חו"ה בע"ה החסיד כממ"ש יותר. גרועזה

~~~~~~~ 
 י~בחוהו אם אללו שוה שיהי' פי' ההשתוות זלה"~. ~הבעש"ט

 או~נ"א
 י~נוה~

 שו~ יהי' ו~ן ~אוד. ~דול דבר הוא
 אצלו

 והדבר התורה. כל ליודע או ידיעה לחסרון יחזיקוהואם
 ה~ור~

 הוא לזה
 אלו בדב~ים לחשמב פנאי לו אין הדביקות טרדת שממ~מת ב~לקים.הדביקות
 נח"ר ש~~ה יחשוב שי~שה דבר וב~ל ~וי"ת. לדבק לח~וב ~אוד~ט~וד
בזה

 לה~כינ~
 עושה אם ו~ם להנאתו. יעשהולמה וריק' הבל כי הנאתו ללורך ממעט אפי' במוחשבתו יחשוב ולא

 כמ~
 לעבוד שיוכל כדי והכנות דברים

 לו ויהי'בד~יקות
 תענ~

 שתהי' עיקר רק עלמו. לצורך עובד זה ~ם זו בעבודה
 יאממר ולא ע~מו. ללמרך יהי' לא ממעט ~פי' השכינה. ללורך עבודתוכל
 נבראים ושאר שהוא יותר. בדביקות עובד ~הוא ממחבירו גדול שהואבלבו
 ובממה שכל. לו שנתן כממו לחבירו שכל נתן לא וה~"י עבודתו. ל~רךנבראו
 וה~דם וכחו. שכלו בכל הש"י עובד תולעת שהרי ממתולעת' הואנחשב

 הי' לא ואם ~ו'. איש ולא תמלעת ואנכי ז') כ"ב (תלים כמ"ש ותו~עה.רמוה ג"~
 לא~ שכל ~ש"י לו~ותן

 לו לעבוד יכול הי'
 ר~

 ממתולעת ואפי' התולעת. כמו
 הד~רים כל ושאר ותולעת שהוא ועכשיו ממ~א. ממ~"ש בומעלה חשובאינו

 בעו~ם הברואיםה~~נים

 ~שווי~~

 שכולם
 נבראי~

 להם ו~'ן
 יכול~

 שנתן ~ה רק

לה~
 : במחשבהו ~מיד יהי' זה ד~ר ית~אה~. ~במוה ~~"י

~~~~~
 (ממגל~

 ש~ריך שפעממים ביתי' בתוך הקפדתי לא ממי~י א') כ"ח
 ביתי בתוך אבל ביתא. אאילשי איממתא לממירמי כעסלהראות

~~ו~
 בעלמי בי הי' ולא הק~~תי. לא ונשמהי ~~~י ב~ימויות

 כע~
: 

~~~~~~~
 להראותל~יך

 ~סו~
 ~סמטה וכמשרז"ל ~תור~' ~בוד מושום

 ולריך שבש~ינית' ממש~ונה א' בו שיהא לריך ת"ח א')ה'
 וי~מר ע~מו' ממשפלות שעה באותה ~'ח~מב ממאודל'זהר

 בל~
 באממת א~י

 ~א~י ומוה מאוד'~פל
 ~ו~~

 איני ~"ו לעצ~י אבל הב~"ת' לכבוד הוא ~בהות
 ממחשב~ אפ'' ~כבוד למויל איש ולא תולעת שא~י לגבהות'~ריך

 של קלה
 פניי' וכל ממאוד. חמורהגבהות

 ה'~
 שיעור היא מחשבה וכל י ~בהות מולד

 : לב ~בה כל ד' תועבת ה') ט"ז(משלי כממ"~ י ב~בהמת ה~כ'נה ~~לי ודוחק ' לממעלה ממאוד ופו~ם ' ~לי~ה~י~ה
וכ~יאמר
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ונשממ~ בבו"יתי תחלה בממחשבתו עלממו יקשר ד"ת
 ג"כ חביריו

 הנש~ע ית' מש~עו רק חי אינו א' שכל י ממקושרותבבו''ית
 ואין נח"רי לו לעשות הבו"ית ל~ני רק זה דבר שאמר ויחשוב . הדבריםבכל
 יתן. לא ~ל ~אולי נתן לי ושמא חברי' ל~ני זה דבר אוממר~ני

 הממ~דר~

 : זללל"הה מבעש"ט הוא זהכל בשבחו' טעם

~~~~~~ 
 א~י' חסרון' ~י' ממ"יז)' ~"א (אבות חטא מביא דברים

 י~ה השתיקה לנו כידוע התורה בח~מת ב"א עםכשמדבר
 לחשוב בשתיקה שיכול.ותר

 עלמו ומלקשר ' ית' בו על~ו ולקשר הבו"יתי בגדל~
 מתבודד והוא ישן שהוא לב"א ונראה הממטה על שוכב ו~עמים ' הדיבורע"י
 בעין הבורא תמיד שיראה גדולה ממדרגה וזו הבו"ית' עם ~עה באותהעלממו
 על~ו ידבק ומתחלה וברורהי הזכה בממחשבתו תמיד יהי' זהוכל אדםי כממו עליו ממסתכל ג"כ שהבוי"ת ויחשיב א'י אדם על שממסתכל כמו~כלו'

 ממלמ~~
 בב~ית

 ביום ליחד ולריך לממעלהי לעלות יכול ואח"כ '~ראוי
 כומ"~

 עלמו לנוח למטה
 ויש ממעט~מחשבתו

 כמ"~
 יכול ואינו בקטנות רק ולעבוד לעלות יכול שאין

 לממעלה. ת~לה בשעת שלא עלממו לדבק יכול ולפ~מים העליון. לעולם~עלות
 לעלות עלממו יחזק ו~"כ הרקיע. בכי~ת לממעלה שהוא בומחשבתושיחשוב
 בשעת שא~י' ול~עממים לממעלה..ותר

 הת~ל~
 יכיל אינו

 לעל~
 ברחימו ועובד

 יש בבוי"ת עלמו וממדבק לומטה בדו"ר שמדבר הדבורים אלו וממכחלמטה.
 ממהרקיע לוועלה ל~לות כחלו

 והכס~
 שם ומדבק והשרפים והאופנים

 : עולםבאותו

~~~~~
 ו~~'נ~ ומכ~.~ ש~בוי.~

 והוא הדק. ממן דק והוא א~וי תממיד
 ~דברים כנ עלא~ון

 ~בעו~~
 ח~ץ. שהוא ממה כל ל~~ות כילו

 ~ומ~תכל ~ומו וחשוב ית'. בו ~ק לבטוח יפהואינו
 ע~

 כן ~~ממיים דב~ים
 י~ול ו~עומים בק~ני~י ~בידה וזהו ~~לנו. ~שכינה על ב~כ~וומס~כל
 ~גולי~. ם רקיע כממה עוד ~ליו ~יש ~ומחשבתולהבחין

 וה~

 בנקודת ~וומד
 לממלום ~ע~ה ו~יא א.ס. שהוא ית' נגדו כאין העולממות וכל הקטנה.~א~ץ
 כך ממבין שהוא ואעפ"י ה~ולומות. ומקום באותו ל~רוא ממקים בעלממולהוי

~~~א~"ו~

ת ~~~ול ~  ~~~ת 
~ ל ~  

 מ~~ ~ ~~ (י~~~ ו~~
 לממ~לה עולה א'. בפ~ם הרקיעים. כל ועולה בומ~שבתו ו~ולה גדול~כח

 תמיד ויהיה ~ליממה. עבודה וזו והשרפים. והכסא והאו~ניםממהומלאכים
 והוא אותו. ושיממרת אללו ש~שכינה שליומה באומונה ויאממין ויחשובבשמחה.
 א~ריו בכל בו והבוי"תבבוי"ת

 וכוחותי~
 מסתכל והבוי"ת בבוי"ת מסתכל והוא

 הוא אם שירלה. ממה כל לעשות יכול והבוי"ת.עליו.
 רו~

 כל מחרים
 שיש והדינים הטובות כל ומושרשות ית' ובו כא'. אותם ובורא א'.~רגע העולמ~

 מממנו אלא ו~יירא בוטח אני ואין וחיותו. ש~עו דבר שבכל~עולם.
 :יתברך

ב~תהלכך
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 השכינה ישתתף כ"ב) ו' ~משלי אותך תנחה
 : דילי' ו~ק'~הדילי' בהילוכ~

~~ 
 חבילות ~צות י~~ה

 ~בילו~
 א~ ~"~(ברכ~

 אותן ל~ות יוכל לא כי
 בש~~~

 וצריך
 ~~~ ל~ו~

 ~~י
שיוכל

 ל~~ו~
 ~שיית ממ~י רק הממדרגות לכל זכה לא האריז"ל כי בשמוחה.

 מצוה כל בפנימות ויכוין בכוונות. ועיין ~~ימחה. מצוהכל
 כממ~

 ש~ע גורם
 : בד~יקית יותר עובד ו~י"ז ש~ושה. במצוה העול~ות~~~

~~~~
 וישיר ולכאן לכאן ילך שינה ~ליו ונו~לת ה~לה בחצי

ז ב~ירי~
 וילמוד ה~ינה. להסיר כדי ק~ו ו.גבי~

 ל~ ~ני~י~ הרב~
 ב~נין

 ~הא'.
 גו~~

 : הזו השינה להסיר
~~ 

 כדי ביתו בהוך הוציא כממה יחשוב
 אין א') ממ"ב ~ב'מ שארז"ל וכממו ביתו. ~תוך ברכה ה~כינהשתשרה

 לא ואשתו ה~יקר. הוא י~י' הממממון ובעניןכו'. הברכ~
 ~ד~

 ~ממממין. ~ס~ר כלל
 אותו תבטל היא וגם הדין. ממצד האשה כי ידה. ~ל הבית ינהיגולא

 ~ירצהדברים ממכמ~
 ל~~ו~

 המ~ן ב~נין
 ~בוד~

 ~לו הממו''ממ ~~י' . ד'
כדי בצני~ו~

 שתשר~
 בו

 ה~~כ~
: 

~~~~~~
 נשרשו י~' בו ~צממו וממדבק שמ~כים כרצוגו למעלה כ~~ולה
 שאינו אפי' פ~ממים ד~תו ונ~י כלל. לממ~ה ירדולא

 לשרשו ית' בו ~צממו ומדבק ה~וי"ת גדלות שממבין ממחממת בתפלה קוללהרים רוצ~

יוצ~
 בדביקות ~~ובד נראה פ~מים בכוונה. שלא גדול קול מממנו

גדולה בכוונ~
 ו~זו~~

 וכ~יתחיל מאוד.
 ~כ~

 יראה פ~ם בכל ~וד ממאוד ~צממ~
 כ~~עורב ~סול~. בלי מ~וד ברור ~נראה היין כממו פסולת.בו ~י~

 מו~~
 ~~רים

 : פסולת בו ממוצאים עוד לבררו וכשרוצה~דייןי
~~~~ 

 ~כל
 ממקים ו~נה ~~מי. שצממצם רק ממא"ס. תחלה ממלאיםהיו הממק'ממו~

 ~~נה וא~'פ ממקום.באותו עוליוו~ גברו~
 ממקי~

 ב~ותו נשאר
 ממ~ו~

 קדו~~. לו~ם
 וכ~

 בה~ולממו~~י~
 ה~ל ה''

 בתחל~
 : ית' בכוחו

~~~~~~
 ל~"~

 הקליפה ~ל ~~ו~ס יח~וב
~ ' ~  

 ב~ו~ו
 ל~~ות~ו~ו ~ממ~~~ חד~

 דברי~
 ובכ~סי ~לו. ר~ים

 ~כני~~
 ~~ת

 הקדו~~
: 

~~~~~~
 כממה יח~מב

 בנ"~
 נותן א~~"כ ובגמ~~. בראשם ח~~ים

 באממצע ל~~ממים נ~~ם' ל~ניתכח לה~
 ה~בו~

 ~ליו יתגבר
 להבין האדם וצריך י לסבול יכול ~לא ויאממר בת~נית גדול כובד לוויראה היצה''~

 בד~תו חכם וכ~יהי' ~ליו. ממק~רג לממדרגה יבוא שלא ~ממקנאתובשכלו

וית~ב~
 ~ל

 ~יצ~"~
 יג~ום

 ~אות~
 בז~ר כדאי' למו~ל~. גדול דבר ~~ה

 דקוב"היקרא ד~
 יתי~

 שיש מו~מות ~ול~נא. בשביל מת~פייא ס"א ה~יא כד
 ממתגבר והוא ממתעניתו לבטלו דיצר גדולחשק

 וממ~ני~
 ולפ~מ'ם אותו.

 ה'צה"ר. ~ל י~גבר אם אותו לנסות כ~י גדול צ~ר לעשות ר~ותלו נותני~
 לו יוסיף ובודאי ~ליו' להתגבר כח הש"י לו שיוסיף תחנונים יבקשח~ם וכשהו~

הש''י
 כ~

 ~א~ז"ל כ~ו להתגב~.
 (שב~

 כו'. לט~ר הבא א') ק~ד
 ובג~~

 הת~ית
לא

 י~גי~
 גדול צער באותו כלל

 באות~ שהרגי~
 רשות שנו~ן ש~ה

להתגבר ליצ~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  יתקלקל שלא בענין כח ג"כ לו ~יתן מהבוי"ת רחמוים ויב~ש עליו.להתג~ר

 : התעניתממחמת
~~~~~ 

 כדי ואנה אנה להסתכל צריך
 להנשמה. מ~דיל מםך שהוא גופו חוממריות מוחממת בבוי"תממחשבתו להדב~
 או הבית מצורכי דבר ויבקש בבוי''תעצמו ידב~

 'עש~
 באותו ידבר או

 שתהא גשמיות ידבר או יעשה שאפי' עצממו להרגיל כדי צריך שאינואע"פ הדביק~
 מחמת לדביקות יזכה הכלל' זה בדביקות. רגיל ושי~א ית' בו דבוקהמוחש~ו

 ממהאר''י כידוע יחודיםי ומחמת תורה. ברזי שכ~ב ומחמת מבנ"א.התבודדות
 :זללה"ה

~~~~~~ 
 כפי הבוי"ת בגדלות יחשוב שעה באותה היחודים

 בתורה ולילה יום ולחבר ליל~' בחצות לקום תמויד מאוד זריז יהי' וגםכוחו.
 : בתפלהאו

מ~~~~י~
'~ 

 יי~~
 ~מ~ ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~

 גו'~ אהבת אין ~ו'.

 זה כל אך ניאוף' רעה אהבה להם היתה כיהל"לי
להעל~ צרי~

 יצחק~ עם פי' ~~) כ"ה ~לק' יצחק את הוליד אברהם כי ביראה.
 היראה. מוחמות רחמנות יש כי רחמנות. ממדת פי' יעקב אתהוליד

 על אב כעין רחממנות ויש בדין. עמוו ומתנהגין לו ~וב לא כאשר אדםעל שממרחמי~

בנ~
 לענין' נחזור ~ו. על רחמים לו יש אעפ"כ ~וב כל לו שיש אע"פ

כשי~
 אהבה לאדם

 רע~
 עוד. תאוה לו אין אז ד' יראת לבו אל כשנותן

 יכולים השם יראת להם היתה שאלו גו'. אלקים יראת אין רקוזהו
 אל וישים ליראה. צריך רעה מחשבה לאדם כשבאה כי . רעה האהבהאת לעלו~

 ופ'~ פמ"ז (ב"ר המרכבה הן הן הא~ות ע"ד לשכינ~. הממרכבה הוא כילבו

פ~

 וצריך כנודע המחשבה. להעלות השליח והוא
 שיה~

 נאממן ציר
 : משיב הוא ה~ם את כביכול י"ג) כ"ה ~משלי ישיב אדוניוונפש לשולח~

מ~~י~
'~ 

~'~ 
 ~~~ו~ ~~~~~ו~ ~~~וג~

 ~רי בוהר איתא ~~~ו~~~.
 שאו~ב עשיר אהבת לממשל דיש התלהב~. ב' ~'אישות.

 שקידם ~ובה שום בלילעני
 ל~

 אליו. יתק~ב זה כשממבין והעני
 נק~ ראש~ה ואהבה יותר. אותו אוהב אז עצמ~ מתקרב שהעניהעשיר וכשרוא~

 לה שאין ~בה שהיא רבה.אהבה
 גבו~

 י' (משלי ע"ד
 י"~

 פשעים כל ועל
תכסה

 אהב~
 אהבה שזו דיי לעולממו שאמר עולם' אה~ נק' שני' ואהבה

 כי אהבה. חולת נק' הי' להעשיר עצממו שמתקרב ומקו~ם גבול' ל~שיש
 בהתקרבו אהבה נעשתה עניו הע~יר רחמנות ומח~ת לפניו. בושה לוהיתה
 ('שעי' ובהאליו.

 כ"~
 י"~

 רחממנות אברהם. את ~דה אשר יעקב בית אל
 ~תפודה

 ותי' האהב~
~  

 כולהו בתקונים וז"ש פודה. ליצחק שגם לרבות
 תפוח~ לי' וי~יב ממהימנא ~עיא דייתי עד חולה. ההוא לגבי אתייןאסיין
 וירוק אדום בי' איתנהו גוונין ג' תפוח פי' ו~יתסיי בי'וארח

 מופנ~ ית' אותו אוה~ין שאנו דמה השכל. נק' ורע"ממ ורחמנות. ויראהאהבה שה~ וחיוו~
 מאמיניםשאנו

 ב~
 שהבורא ממבינים שאנו השכל ממכח והאממונה

העולם מנ~י~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  וכשבא ה~~נ~. ~זן רע"מ. השכל נק' לכך ח"ו. זולתו ולאהעולם
 והרחממנות והיראה האהבה באות האמונה ומכח האמונה. באה זהממכח השכ~

 :ואיתסיאת
 ~~יג~~~~י~

~'~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ 

 את כשדנין פי' ג~'.
 יצדק לא כי עממנוי אחדות שה'א ית'. אותו דניןכביכול יש~

 בממד"ר ~ע' חי כל נ~ראים דהמלאכים חי. כללפניך
 ס"~

 בא~ע וע' נש~.
 איך כן ואם מואתך) חיות (נ''א ~ותם. הוא ש~ל המסדר) כ'' ל"גשמות

 : א~ך ידין ''

~~~~~
 ברא באורייתא כי העולמוה כל שממחים באהוי''ר שממדבר ~דיבור
 אז בדיבורו הק~ה כשממביא באותיותי'י פי' עלמין' כלקוב"ה

 בפניי' ~דבר ח"ו ואם בהם ממתלבש עצמו והאדם כולם. וחיים כולם~ממחים
 או ברבים דורש אם ~פרט בקליפה. עצממו ומתלבש נפשו מאבד הואאזי

ממתפלל
 בתיב~

 אות~. דוחה והיא ואתיא. וקדמא שריא שכינתא עשרה בי דכל
 תעשה צהר ט"ז) ו' ~בראשית זללה"ה ה~ש"ט כמ"ש לש"ש לדבר יזהרלכן

 ~זון שנותן פי' מולמעלה. תכלנה אמה ואל ממנהיר. האות שיהאלתיבה
 המתיקות מכניס הפסוק במהיקות בדו"ר וכשמדבר מעלה. מממדרגתלשכינה
 מכניס בהיפך ח"ו ואם בלבבםי השם אזי בהדיבור' ~ורה והק~הבלבו

 אבל בלבם.הקליפה
 השו~

 הטוב ויבחר לש"ש ישמע
 מממנ~

 תוכו ר"מ כמו
 יעקב וכן גיהנם. בי' ~ליט לא לפיכך ב') ט"ו (חגיגה זרק וקליפתואכל
 תורה עוד הי' ואח"כ תורה. של ה~סוקי' וז~ו הטוב. ממ~נו שלקח ~שוממלבן

 : הס'ום) ~חסר לו לתת אחריו ורדףאצל~

~~~~
 לפני הממלכה ומביא הוא אזי ביראה כשממתפלל מממילא הק~ה.ז לפני השכינה את שממביא שושבין הוא בתפלתו כי ביראה' להת~לל

 עם בא כשאילו והשו~בין המלכה. בלא בעצמוו בא הוא לאו ואםהממלך.
 אתערלא ברא בממאי ~~~ : לממלך כלל חביב אינו הממלך לפליהממלכה
 עם וממתפ~רת אותו. המודבר אדם בכח למועלה עולה שהדיבור פי'לגבך.
 : לד' גדול תענוג וזהו ~ה'האדם

~~ 
 שמתפלל מזה בגדלות יהי'

 המלך אצל בן כ~נאבד אך הממלך. לפני שאינו כפר כבן רק הוא כיבכוונה'
 ואדרבה בר. בלא ועייל הממשמוורות אותו ממני~ין אזי הבן ממן אגרת ממביאוהוא

 את לושא שהוא לממעלה קדושה לי~ץ אדם כשמביא כן הכל. אותוממקרבין
 : הכל אותו מקרבן אזי הממלךבן

~~~~~ 
 ממתלבש באות'ו' כשממתפלל

 נמצ~ כשממדבר' אא"כ חושב שאדם ממה יוד~ין אנו דאין פי'בהשי"ת.
 הדיבור

 ראוי ממלבוש לו עושה אלי כזה גדול מולך בלבו ויאממר הממ~שבה. אתמולביש
 כל כי ית'י ע~ו אחדות לעשה בזה כי כוחוי בכל וידבר בשממחה. לולעשות

 : ית' עמו אחדות ~וא לממצא הק~ה. שורה וב~אות בהא~'כוחו

~~~~~
 נבראו ~בו ~ה גדול עולם בלבו ויאממר בוי מודבר הדיבור ~עולם
 ממוצאות בה' בראםי בה' ב') ~ט (~נח~ כדא~ העולממות.כל

הפ~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  ש~וא 'ו~ר הת~ארות יחשוב וע"ז~~ה.
 חיו~

 ואם ה~ולמו~. ~ל
 : וחקר סוף אין אשר ~לוחצחים אורות ועוד הממחשבה היא ממהכך ~די~ו~

~~~~
 דאותיות ב'' פי' בינה. דא סחרה בתקינים

 סחר~
 הוא

 חס"~
ה"~

 מ~בל אינו ואז לח~ובי א"א ~דבר ד~~אדם
 וו~מו~~י~

 והאותיות באותיות' כ"א לחשוב דא"א שלוי ~וצאותה' ו~~רי~
 ה~

 באים
 אדם כממשל הדיבור' שיקבל כדי שלו תענוג ומוניחה~מצאות. מוכ~
 שנוס~

 על
~~ונת

 בנ~
 אע"פ

 ~בזו~
 הזה

 פרו~
 ~ענוגי מוכל

 ~ל~ ה~ול~
 עו~ה

 הת~נוג ממנחת ה~ח~בה היא כך אשתו. בנשואי תענוג להבן שיהאכדי זא~
 : תענוג להדיבור שיהא כדישלה

 ~~~ו~ ~~ וי~~ ~'~~~'~~~~~~י~
 י~~ב. את ~ראה בזו~ר איתא ~~~ו~.

 ונתרחקה בנו. את שישחוט גדולה אכזריות זה דהאפי'
 שפשט עד גדול להתלהבית בא ויצחק יעקב. שהיא הרחממנות ~דת~ממנו

א~
 ב~דת ביצחק נכלל אברהם העקידהי וזהו ד'. אהבת ב~ביל לוארו

 : באהבה ויצחקהיראה

~~~~~~
 שלי~ה' יראה נקראת שלה שהיראה של"ם. ירא"ה ירושלים נק'

 ~נפלו מומוה הן היראות כל כי ~יראותי כל באותשמממונה
 : שליממה יראה היא יראתה אבל בשליממות. אינן ואזבשבירה

~~~~~
 לו ויש ~ת~לל וכשהוא הדיבור' מועו~ם הוא הבריות שבכל
 בגלות. הדיבור אז הדיבור על רוכבת והמוחשבה אחרתממ~שבה

 ומ~פלל נק' זהו לממחשבה הדיבור את כש~דבק אבל הקליפה. רו~בת~עליו
 : הדיבור לשם פי'ל~מוה.

~~~~~ 
 כנודע. חו"ב י"ס יש דיבור ~בכל

 הדיבור כלי מותפשטים היו ואם דיבר. לא זאת לדבר יאהב לא שאםואהבהי
 וכל הת"ת הוא הומ~וצע וקו גבירה' ומדת להיות וצריך לדבר. יכול הי'לא

 ~יד הזה. בדבור שורים הממרכבה וכל ה~י"ת הלא בלבו ואו~ר כידוע.השאר
 כ"י צממצם זאת כי בלבו יאומר לחשובכשיתחיל

 בעול~
 ה~חשבה

 : לפניו ליבוש ראוי ~ה גדול עולם ובינה. חכממה מדתבהמומח ושור~
~~~~ 

 בזו~ר

בתפל~
 אם היכל בכל אותו ודנין להיכל. ומוהיכל לעולם מועולם הולך הוא

 ~"ז לו וכשבאה שמותפללין. האותיות הם ההיכלות הנה לתוכו. לכנוסראוי
 : ~ההיכל אותו ומגרשים~קרית

~~ 
 אלא לגוף. שחסר על יתפלל

 ואם ~תפלל. הוא עד"ז החלק לאותו ~חסר ועל מוומעל. אלוק חלק~~וא יחש~
 שלא אע"פ בכך ממת~ללהיא

 נעשת~
 לאותו ומ"מו העשיי'. בעולם בקשתו

 אל ~"ה) פ"ו (א~ת פי' וזהו העליונים. בעולממות הבקשה נע~תהחלק
~בק~

 שלא כבוד. תח~וד ואל לע~מך. הגדולה שתהא לעצומך. ג~ונה
 כנוד~. ~י' הוא זה כי רצונך שיעשה כדי להחלק חסר יהא~~א תתאו~
 ז~ כי צ"ל ואולי להבינו' לתקןוממצוה ~~וקש~

 ~תפלל נק' ~הו הממסדר~. פליי'. הוא
 בו~שבה. דבוק ל~יות מושתוקק שהדבור ~י' הדי~ר' לשם פ''ל~מוה.

 מ~ממחת והחכומה זה. עם זה ומתעלים והדבור הקול ~אהוי"ר~~~ממדבר
~ 
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לבוא משתוקקת שה~חשבה ממ~וי ש~ענג האב כממו עלמה ומענגתזה
 הדבור עולם כי שממדבר. הדבור בפני ליבוש ~~~~ : בדיבור שיבואכדי בקו~

 ~די~ר ו~ורה עלמה ממלמלממת השכ'נה וכ"י היראה. מעולםהוא
 ו~~ת~ השכינה. פי' ת~ח ~~י אדני ואו~ר בפהי ק~ם י~ירה ב~'כדאי' בפי~

שא~
 ו~דאי אלקיכם ד' אני אוממר אני הלא ישיבהו ח"ו הי~~ר י~יתו

 ע"ה הרי~ש כ~ש זאת ממ~ש בעצממו והדיבור זה אוממר בעצ~והקב"ה
 : ש~חותך ויעשהד~ורך של~

~~~~~~ 
 וזולתו בו. ממדבר הדבור שעולם

 כ"א להיות א"א המחשבה וגם השכינ~' פי' תפתח שפתי אדני וכתיבלד~ר. א"~
 אותו בתוכו ~תוקעין כממה כשופר רק אינו והוא הממחשבה עולםע"י

 כך כלום. קול י~יא לא אזי תוקע ה~ל מממנו יפרוש ואם ~וציאיהוא הקו~
~העדר

 ח"~
 : לדבר יכול אינו מממנו ית' הוא

~~~~~~ 
 ~מו~ י' יש

 היא דזהו הק~ה' של ~מותיו כולה התורה כל והלא נממחקים'שאינ~
 ית'.לו מלבו~

 למש~
 ית' לו ממלבושים המה נממלא ד'. ~יאמר כדי את~ ברוך אומר

 ד~ ואומר במחשבתו אותיות ממצייר ~ה ברוך או~ר ואם ה~"י. אתלברך
 בברוך כי לידע צריך אמנם אותיות. שאר ~עלה הוא אזיבדו"ר

 : ית' הוא~לבש עצממ~

~~
 כעבדים יהי' שלא בחול. ולא ב~וונה ~~לל בשבת אדם יא~ר

העובדי~
 בעבודתם ממתחזקים אזי לפניהם עובר ו~~ה~נך המלך' את

 אינם לפניהם המ~ךוכשאין
 ממזדרזי~

 אבל נאממן' עובד זה ואין ~בוד~.
 ודוחק מלך בלא לו ~רע נא~ןעובד

 כ~
 המלך. אל שיבוא עד המשממורים

 לבמא ראוי ואין לפניו לדבר יכול ~איןאע"פ
 לפני~

 לו עושין אעפ"כ
 : ממאוד עד עליו גדול רחמנותכי רצול~

~~~~~~ 
 אתפלל. בהתלהבות להתפלל כשאוכל אדם

 וא~
 א~ ממשנה ממלח~ה אל בא המלך כמ~ל אדרבה. כ"אאממנם לאי לאו

~גדי~
 שהם אותם

 קרובי~
 את מכירין ~מלכות

 המ~
 בתנועותי~

 שאין ואותם
 ההוא בממקום יותר ממ~מרים והשוערים כשהעם רק רואים אינםקרובים
 להתפלל יכול כשאינו כ"ה הנה ~ם. הממלךממסתממא

 משממרי~
 את

 המלך הלא ~י יותר. א"ע יחזק וא"כ לפנים. אותו לגלותשלא הממל~
וממס~ירי~ בכ~

 : ממפניו אותו
~~ 

 להתפלל יתחיל בהתלהבות מתפלל אינו
בכח.

 וא~
 אם היא. מה הממ"ז על יראה אזי בהתלה~ת ממתפלל

 באהב~
~~

 ~ון
 ליאו~

 ~יא
 א~ אות~

 ~היא ~ו~~ה
 אה~

 ד'.
 די~

 מח~בות ~בע
 הם~ ואלה הש"י' את שמבקר בקרות. ל' ובוקר חי~נות' מחשבות~חושב תערובותי לשון ערב ובוקר' ערב יש ובכ"א הבנין' ימי ז' וזהו י~ר.ולא

 התק~רות' ל' וי~וד והודי' ונצוח א"ע. שממפאר היא ורעה ד'.שממפאר והתפארו~ שנא~ ~גון ~עה' ויראה ד' ויראת העברות' וא~בת ד'אהב~
 : עמממין ~' ח"ו מחי' רעה מחשבה ובכל מעשר' כלולהא' ו~~

~~~~
 פי'

 פ''~ ל~ (~וה"~ המדר~
 ב'~

 הי' ה~ולם
 הב''ה אמר ' ~~~~

הא
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  הא ' אה~ה ממדת ~י' . ~עלממא למוי~ק ז~ין א~רהםהא
 את ממחי' רעה באהבה כשחושב ~~ילא רעה. אהבה ממדת פי' מויני'ילמויפק ז~'~ י~מ~

~~~
 יר~ה ~י' י עשו ~א ' יראה גבורה ממדת ~י' ' יצחק הא . שעמוו וט'

 אם י ח"ו שעמוו וט' עשו את ~חי' רעה בראה וכשחושב ' רציחהרעה
 ~עול~ות ~לק שלקחתי עשיתי ~ה בלבו יאמור רעה באה~החושב אממ~~
 ל~~ת ה~חשבה זאת ותבא י ע~ר עד ויבא יוכנע ו~ה ' הטנו~ת ממקוםאל הממחש~~

 ואח"כאין'
 תבו~

 אני אם בכרו האה~י לעולם
 אוה~

 אשה כגון הזה הד~ר
 ~דבר או שו~ע אם וכן ' הש"י את לאהוב לי יש כ~ה י סרוחה טפהשהיא
 ~אד ויראה התענוג. מועולם חלק י~שובהלאזה שממחה' ~ו נולדה ועי"ז שחוקד~רי
 ל~עלה כ"י י"ד) נ"ח (ישעי' ד' על תתענג אז כי ההואי התענוג יגשם~לא
 התענוגי מ~ולם חלק ה"ה כי ההואי התענוג אל עצ~ותו כל ישים אלא~ד'
 ויוש~ ' התענוג עולם אל הואויבוא

 וכשצ~ק התענוג' בעולם והוא ואוכל כאן
 חם וכן י העול~ות בכל הש"י של תענוג מ~יא לעצמו תענוגעו~ה
 ו~כ"ש כ~וני' אדם ה"ה ' ממ~ניו לירא לי ממה יאמור ~חד ד~ר איזהרואה
 הליממוד באמוצע לו בא ואם אותו מו~ארים אם ב~תפארות וכן בעצמוו'~~ניו לי~~ לי יש כ~ה . זה בדבר ~תלבש הנורא ית' שהוא אלא וחי'י בהממהל~ני

 בעצ~ו יחזק י בכוונה לוממד אני כממההתפארות
 לירא~

 לפ~י בושה שהיא
 נצ'ח בעצ~ו יחזק שממבין כממו או ' הזאת הממדה את ינצח בנצוח ואם 'הש"י
 : בעצ~ו להש"י רק ממקישר יהי' שלא ' ~התק~רות וכן ' בהודי' וכן 'ד'

~~~~
 דה~עיות ~הש"יי אותם ו~ורק דבורים שממדבר השכינה על לרחם

 בהתלהבות הוא להלאה וכשהולך יראה' עליו שת~ול כשממד~ר הואז
 :גדול

~~~ 
 ~תפלל'ם שהיו ~~ני ונענים ~תפללים הראשונים היו

 הכ~ה את להביא רוצים שהשושבנין כממו פי' צ') ק' תהלים (שוח"טבשם
 ~ת~ללים שהיו וזהו ל~ניו. הכלה את שיביאו רוצה החתן כך החתן'ל~ני
 : רוצה השם שיהי' הוא רוצים שהיו שממהבשם.

~~~~~~ 
 לאדם

 עד יתבושש אזממ"ז
 מואו~

 הה'כל לתוך וישוב ממלך' ממהיכל אותו דחפו כי
 ~מ~ר. ילד כמוו גדולה' עבירה היא ממ"ז כי גדולה' ובהכנעה רבהבבושה
 ונוקבא' דכר ה~חש~ה דכ~ו אזלא. רחילא בתר רחילא בתה' כןכאשה
 כיוו הוו קודש דברי ~דבר והוא ~"ז לו יש ואם דו"נ. הוא והדי~ורהקול

 הדיבור כך רע' הוא הפנימויות רק כשר' כאדם צורה לו שישממממזרים.
 ו~ול'ד אחר' דבר שחושב רעה' ~יא הממח~בה רק קדושות' אותיותהוא
 הב"~ כי יחשוב ועוד קדוש. דיבורממממזר

 בממחש~ באתי מודוע אוממר
 ש א ואין

 : אחר בדבר ~שוטטת ~חשבתו כיבמוחשבה'
~י~~י'

 גי~
 י'ג~.

 ו~~
~~~ 

 ח'ני של ת~לתו ע"ד) ~נ"א דבר סוד ~'. ~~ו~י
 ~"~) פג תענית ~ע' ה~י"ת. רצון את כ"י שממשנהה~גל

וכן
 ממשרע"~

 ליצחק לאברהם זכור בהר כדאי'
 ל~ אחיד עבדיך' ולישר~

בדרועוי
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ל'לך אותו מניח ואינו ה'ד אצל ח~'רו שלוקח א' למשל פ'' וגופו''בדרועוי

 מ~גיח'ן א'ן ~') נ"ט~ב"מ אמ~ ר"י וכן ית'. ר~נו ומשנה באהו'"ר אותו אחיד כ"י כך רצונויומשנ~
 בב~

 ב~'ך וכל ~הו בני. נצחונ' הש"י ואמר קול.
 בא~'ו מועלה הבן הש"י. את ~י שלומוד'ם ד'.ל~ודי

 שממת~א~ התפארו~
 בבן

 ~כלשלו.
 להק~ה שיה'' מ~"ט עוש'ם כשאנו למועלה כ"' כן אהו'"רי המודו~

 : והת"ת אהו'יר כ"י ~גדילין אזית~נוג
~~ג~~~ין

 אלא הש"י את עובדין דא'ן ~'' הוא. כהן ~~~י~~ ~'~ ~'~
 ועולם המחשבה עולם הוא וז~ת ובד'בור. במוחשבהשנותן בכ~

 א"ע. כ"י בעצממו שעובד כהן הק~ה וז~ו אותו. עובדין ד' מחמת נמולא~דבור.
 הש"' לעבוד האדם 'כול א'ן ולפעומ'ם השכל' נק' מ~ה פי' למושהי ~ברכי

 בהתלהבות. פי' בנורא' א"ל תקנתו' ממה טב'ל. בממא' שכל. לו שא'ןמ~~ת

~נופ~
 למדרגה לבוא יכול פשוט אדם שא~י' גדולה. התלהבות האדם על

 וצריך להי לבוא 'כולים לכן עובדאי מחמת א'נה הזאת המדרגה כיזו.
 ~תלבש ~ב"ה אין אז ליש עצ~ו חושב שכשהוא לא'ן' עצממולהעמ'ד

 ב~
 שהוא

 כלי וא'ן א"סיי~
 יכו~

 ושוכ~ אין שהוא חושב כ~הוא אבל ~סובלו.
 ~עלמו.

 מבקש הוא שאם השכינהי על רק ~ע מבקשאין
 ע"~

 דבוק הוא אז
 לבוא 'כול~וא א~ עוה"זי בתאות כלל ד~ק וא'ן בעצמו כששוכח אבל ובזמנים.~גשמיות

 שוו'ם' הכל ששם המוחשבה. לעולם דהיינו ממהזמוןי ל~על~
החיים

 והמו~
 ויבשה. ים

 וזה~
 דייקא אל' גו'' ד~ר אלי תצעק מה הזהר פי'

 אפ'' ל'לך 'כולים ו'היו שוה' הכל ושם המחשבה' ל~ולם ש'בוא כדיבצרת'י
 כשהוא ממגשמ'ות להתפשט יכול א'נו עוה"ז בט~עיות הדבוק אדם אבלבים'

 ~' וזהו טו"~. בהתחלקות הוא נומצא ד~~י לא'זהומתאוה
 והא'ך הבנ'ן' ימ~

 והי'נו ב'לה' דהיינו פ~וטה אחדות הכל ששם ~ז~ל'ות למעלה לבואיוכל
 כ'ד'ם באבר'ו תנועה נולדת ביראה אהבה זיווג כשיש ואז חו"ב. י"השלהבת

 ולפעווי' חו"גי דה''לו ב'דים מתגלים חו"ב דהיילו העל'ול'ם שהאהוי"רה~ליונים.
 : בקול השתנותנולד

מ~~~
 ~'~~. ל'

 ~~~~. ~~ ~~ ~~י~ ~~ ~~~~ ~~~
 פי~ו~

 ווה דב~בל
 מב'א'ם עוה"ז בשב'ל אם מעוררים. הזאת המצוהשעושין

 המצות. נק' וכפ'ם לעוה"ב' שפע ממביאים ~וה"ב בשביל ~אם ל~ו~ז.~פע

~~~~~~~ 
 כ~ הלת~הי ש~ע

 ~לא וראוי המ~יט' היד
 ל~~ו~

 רק
 העולמות כל של שירה ממניח ה~ה כך דלעיל' הצפור כמשל תענוג.לה~ה שיה~

 בלבו ויאמר האדם. דברי לשמ~ע חש'ם המלאכים וכל ~'לאין
 מו~

 אנ'
 שמב'א וש~ללבזה

 ת~ו~
 כל זה בשביל לעשות וצריך ~. על תתענג אז גדול' דבר הואו~תענוג רו~י ושפל דכא את שוכן אד~בה אלא בו' תעלוג לה~ה אין~פלותו ~~~~~ יא~~ ואל העול~~. בכל הקב"ה ~ל

 כפי~ א~ מו~~ב~~ ~י' ~בלו ל~א ו~~ו~~ותי
 המצ~. פי'

 שהמצ~
 ת~''לה

ל~~
 ל"ג ~~ל'ם אוור דדוד בשמוים. אל

 ה'~

 זהו הארץ. מלאה ד' חסד
גדול חס~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  אמ~ ~ורע"~ ~ז~' רו~ני בו התלבש כזה ~שם דבר הארץ מלא ~ד'גדול

 ~(דברי~
~"~ 

 וזהו מושג. שאינו שכל נק' מ"י פי' בשמים. אל מוי א~ר
 הוא מי~י'

 א~
 בשמים. ~סד לשון

 שהמד~
 שאפי' גדול' ב~ירות היא הזאת

 רק א~ו סובלים איןשמים
 מ~מ~

 אל וזהו ~סד.
 ב~ממים~

 שה~ה ~'פ

מונענ~
 ~"~ יותרי שיקבל כלי ~שמנענע אדם כמשל בראשו

 היכ~ות בפר~י
 על ~ורה ~שהב"ה פי' ~~~ות. ה~יות על לופל ה~סא על שורה~שהב"ה
 ~מ"ב ~~ו גדולה' יראה ~' ~רשות' אדם של ה~יות על נופל ~זי~דבורים

 כ~רשים השומועין נעשו הלכה בדבר שכשפ~~ין והמוסגר. ה~רש י"ד)~"ד
 הוא היכן יודע ואילו יראה עליו נופלת כך ש~דברי~' מוה מובינים~אינם
 לתבטל ~י שומע ואינו רואהואינו

 ~שמיות~ ~~
 אש~י א') ג' (ברכות וזהו

 שיהא כך' בביתו אותו שמקלסיןהמלך

 ה~~

 להתפלל דלריך ~"~. ~ל ביתו
 מוגשמויות שיופשט עד ~ו~וב~ל

 ויש~~
 מ~שבתו עיקר כל בהש"'' רק בע~מוו

 ולא בו'יהא
 יה~

 זו~ר הוא דא"כ ב~וונה. מותפלל הוא כמה ~לל זוכר

בעלמו~
 : ממזמוניות למועלה בא דהוא תראה' ~ברק א' ברגע הוא וכ"ז

 תלמ~דיו א"ל בו"ד. ~מורא עליכם ~~.~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~י~~כ~~ו~

ע"~
 אומור עבירה עובר כ~אדם תדעו ולואי. א"ל לא~ ~ו

 ~לא ה~לך מופני מותיירא הא' יראה' מיני ב דיש ~' אדםי יראנישלא
 ~א'יענש'

 מתביי~
 כמוורא אותם שברך סברו והם זה. דבר לפני

 שזהו אד~. יראני שלא כו' ולואי א"ל לא. ותו ~כ א"ל לכך ע~ש.ממ~מת ב~~
 ש~ורה במורה מתפלל דיש כא'י באהוי"ר בשתי~ם שיא~ז ולריך בוש~.מו~מת
 מרה באמות והוא ד'' בא~בת שמ~פלל סובר וכן ד'' ביראת שמותפללו~ובר
 ע~ו נופלת זה ומחמת ~שם באהבת כשהואאדומה.

 בוש~
 לפאר שרולה

 ואהבה מותפרדין' ענפין דליכא טוב זה בשבילו ~י~"ר את ולנלח השי"תאת
 מקבל בלי החסד מודת להמושיך מוז"ל דנק' בזוהר איתא יראה בלאלחוד
 לפניו ש~שי"ת ~שמאמוין רק אליו ל~א א"א אהו"יר אמנם יראה. בלי~י'

 ירא~ ע~ו תפול אז שמבין כמו בדו"רמדבר
 וכשתהא מוגשמיות' שיופשט עד

 הנראים לפנים ויבוא להלאה ילך הש~ינה היא היראה שזאת האמונהלו
 (דה"א וז~ו נראים. שאינם לפנים יבוא להלאהו~שילך

 כ"~
 את דע ט')

 שיש רואה ותהא ה~ש~יות. ב~תפשטות אליו מקישר שתהא ג~. אביךאל~י
 אותם י~ית לא הא. לך מנא אומורים הכופרים אם ואף בעולם.~לקים
 בגשמיות ראה א'כמשל

 שד~
 זה

 ה~
 זהב' שאילו לו שאוממ~ים א~פ זהב.

אע"פ~
 לא הש"י את שכלו בעין כשרואה כך זהב' ~הוא האמות יודע הוא

 מויד' שימות שירא יראה עליו נופלת ובתחלה דבר' שום באמונתו~פ~יד
 הנבראים גודל שמ~מת נברא' כבוד היא הפשוטהוהעבודה נאללי כבוד וזהו העיקריתי היראה עליו תפול אז מויתה עליו יקבלואם

 עו~
 ית'. אותו

 אותו שע~ד להב"~' עבד נק' והוא רבוי גדולת ניכרת העבד גדלותומ~מות
 יבוא אבל עבדיו.~~ממת

 לממדרג~
 אביו ~עובד בן

 אע"~
 לו עשה ~לא

טובה שו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 : אותו אוהב ה'א זה ובשביל הפר~' מל' הוא ונאצלטובה.

~~~
 עיינין. לה דלית ש~ירתא עולי~א ממשפטים) ~~' בסבא ~הר
 ויש ומצות תורה מחמת הב"ה שעובד א' עבודה' ממיני ב'דיש

 דלית וזהו פניי'. לידי יבא שלא עבודה על יעיין שלא צריך רק יותר'~שק ל~
 (אבות ע"ד ואתגליי~. טממיר~א וגו~א ע~ודתוי על ממעיין שאינו עיינין.לה
 ע"ד דבורים. בג' פי' עבירה. לידי בא אתה ואי בג"ד הסתכל מ"א)פ"ג
 ~"א)~ב"ר

 ישר~
 דיבור. ג"כ נק' הראשונה הממחשבה כו'. במחשבה עלו

 ~נ"א בדבור שישרה עד עולמות כמה דרך א"ע לצמצם כ"' צריך הי'~אח"כ
 אם וא"כ הג'י הדבור וזהו האדם. ברא ועי"כ הב'' הדבור וזהו~האדם).
 יחשוב אם אך עברה' לעשות שלא לי ראוי בשבילי א"ע ה~ה~מצם

 וגופא וזהו םרוחה. ט~ה שהוא לחשוב צריך לכך פניי'. לו תהי'~ממיד זא~
 עבודה בשעת דהיינו בו' לחשוב שלא שצריך פעממים הגוף' הוא~מירתא'

 ביממא. ואתכסיאת ~צפרא נ~קת פניי'. לו כשתבוא ואתגל~א יחשובי'לא
 כשה~ה נתעוררת האהבה בבקר. אברהם וישכם ג') כ"ב (בראשיתע"ד
 לו ו~ולך עסקיו כל שמניח בעצמו המלך לו שקורא א~ כמשל ~ותה.~ורש
למלך.

 אע"~
 כזה' לזריזות גדולה הכנה צריך הי' המלך אותו קרא לא שאם

 בדעתו הולך ~י דעת. בלא אף בזריזות ~ולך אותו קורא כשהמלך~ע~"כ
~ל

 המל~
 כשבאה ביממא ואתכסיאת בו~רי ל' בצפרא נ~קת וזהו

~ 
 ~ני~

 עצמ~מכסה
 הוא א' תכשיטיןי ~יני ~ ~יש הוו' ~לא בקשוט'ן ואתקשטת

ממזה~
 ויש חידוש' אינו וזהו

 שעוש~
 חידוש. יותר וזהו תכשיטין. ~עפר

 הש"י את עובד זה וממחמות הש"י את עבדתי לא כממה לבו אל ממשים~שאדם לכ~
 בקשוטין ממקשט וזהו טובים. לא מדברים המובחר תכשיט זהיותר

 :הוו דל~
~~~~~

 י"~).
~~~~ 

 וה"לל חסדיך. תמו לא כי והמרחם רחמיך כלו לא כי
 ~~אי~א ~ע. בדבד הגנוזה הטובה נק' ~הטוב י"ל אךבהי~.

 כמו לגנוז. ~וב כי ב') מ"ה בראשית~~והר
 היר~

 נק' אור ממהשממש מקבל
 ממממנו שנממשך ממה נק' וחסד הל~ה. אור בתוכה שגנוז טובהשמש

 ממדרגות על רחממנות לו שיש י רחממנות ע"י היא ממלמעלה מהממשכה אךאחר. לדב~
 .~חתונות

 ורחמנ~
 רחמיך כלו לא כי הטוב וזהו . ממצרים בלי נחלה הוא

 העולם מון ההמשכה ~י' . חסדיך תמו לא כי והמרחם י לממטהלהמשיך
 :לעולם

 ו') ~'~~~~~

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

 שלה לתינוק נותנת אם . משל ע"ד .
 כ"י כך . לאכול לאם '' ונוהן שעובד ממי ויש . רחמנותמחמת

 כמשל הוא ממ"ממ ית' אצלו אכילה שייך שאין אף . שבשממים לאביהם~~רנסין
 נ"ח ~ישעי' ד' על תתענג אז כ"י כך . שבע הוא תענוג לו שיש~'

 וז~ . ~י ית' בו התענוג ו~ביאים . מד' לממעלהכ"י י"ד~
 בשמוחה אכול לך

 : בש~~ה תהי' שאתה ~מדרגה תהא אח"כ . השממחה מעולם באש~כל לחמ~
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