
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~

~

~  

 ~~~ ונ~~~ נ~~~
 ע"ד ~פ"ב). ודב"ר פי"ד ~ב"ר ~~.

 ~ייה. נשמת באפיו ויפח ז')ב' (בראשי~
 נפו~

 מ~ך
 ממש~ יש דבכ"ד . הלב מתוך פי' .נפוח

 נש''ב כשתצרף ' בינה פי' .
 מט~. ממטה ממ~עול~ות יורד והחיות ממבינה. היא ונשמתינו נשממה. הוא~שה לאותיו~

 לסבול יכול אינו~גוף
 ה~יו~

 ביותר.
 וג~

 ~יהא לסבול יכול אינו ~~יות
 נרשם והכל הה~ל. וזהו לממעלה. ח~ר ומיד בגוף ~חיות הולך ל~יכךבהגוף.
 למעלה וכשעולה ההבל. על זאת נרשם ועושה ומדבר שחושב הן~חיות.
 לבות ובו~ן גו' לכסף ~צרף ג') י"ז ~ממ~לי ~~) ~מ''ש לממעלה. ~ז נגלהה~יות
 וזהו בלב. החיות כ~נתפשט לממעלה כ"ז נגלה כך האבן' לב להסירד'.

 דברי לח~וב או לעשות ליבוש ראוי ו~אדם תבחננו. לרגעים י"ח) ז'~איוב
 ההבל בהליכת כי~טות.

 זא~ עול~
 הממע~ה או ~ממחשבה

 לממעל~
 דרך

 :העולמות
 ~י~~~~~~י~

('~ 
 ו~~~ו~ ~~~~~ ו~נ~~ ~~~~~

 ' ממדרגות ב' דיש ~~. ~~~ו
~א'

 מח~~
 ~ש''י. ל~בודת יותר ~תחזק ו~~לה תורה

 שנסע א' כממ~ל יותר. ממת~וה אע~"כ שכל בלא אותו שעובד~ע"פ
 הוא א~פ"כ ההיא לעיר לנסוע שלא אותו שמ~~ין אע"פ לעיר.מוילין הרב~
 נסעתי~לא אומ~

 כ~
 ~אממצ~. אניח איך מילין

 נ~ ה~דיקי~
 הולך שהכל כל

 מנשה הנק' ממדרגה עוד ויש כנ"ל. מולמת ממחממת ורבו שפרו א~רים ונק'~"י.
 ששוכח נ"א) ממ"א (לעיל אבי בית כל ואת גו' אלקים נשני כי שכחה.~שון

 ד' עו~ד נק' לא כי ד'' את ~בדתי לא הלא לבו אל יתן והאדה~הבה.
 ירא~ עליו שתפולנה היא ויראה בדו''~.רק

 ממח~ת ולא פחד. ממחממת ורעדה
 שת~ולנה העיקרית היראה רק מ"נ. ~עלאת רק זהו כי יראה. עליו~ממעורר
~ליו

 ירא~
 עליו שממעורר ממחממת ולא ~חד. ממ~~ת ורע~ה

 ירא~
 אינו זה כי

 א~פ כך כשאינו אבל דמוע~י להוריד נזדככו והממוחין הואי היכן~ודע
 בו יבואו צדיקים לד' השער זה כי אינו. בודאי ד' את שאוהב לו~נראה
 אינו אה לאהבה. שער היא יראה כ') ~י''ח~תלים

 נכנ~
 ~הוא בשער

 כ"ג) ל"א ~ממשלי בעלה בשערים נודע באהב~. להיות אפשר איךירא~
 ~נ"א השער עם~שהאדם

 ~שכינ~
 דרכו ה~"ה. אליו ממחבר היראה עם ~י'

 איש~ל
 לחזו~

 י~אה בו שיש ממי אחרי הקב"ה ב') ב' (קדושין אשה אחר
 נק' וא''כ תתהלל. היא ד' יראת אשה ממשלי) ~סוף כתיב הנה אשה.שנק'
 בממדרגה שאינו וממי עבדי' וא~י' ט') ל"ב (דברים עממו ד' חלק כי ד'.~ם
 עליו שתפולההיא

 הוא אין ירא~
 יהודי~

 מצות רק ד' את עובד ואינו כלל'
 ו~וא מלוממדה.אנשים

 סבו~
 רק ואינו ד' אוהב ש~א

 שממח~
 ~כ והוללות.

 מחממת כי ממנשה' נק' וזהו יותר. ~חשק וי~וד ולבבו כוחו ~כל ד' אלישוב
 במאי חזי דלעיל. א~רים כממו ~י' ג''כ וראובן יותר. עובד ד' אתששכח

 : עו"ן ש"ם ~י' ו~ממעון לגבךאתינא ב~~
שמוות

 י~י'~. י'~י ~~~. ~~יי~ ~~~~י~ ~~~~~ ~יי ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~י~~ ~ו.~ ~~~~ ~~'~~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 י'~מ~~ו~
 ו')

~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~~~ 
 של שר'ם שתמל'כו ~~ג~~.

 מ~ל~

~
 שאה'' גרם מו' ב') '"ג ~חג'גה ~"ד פי'

 כל א~ המשיכו בבל של ~ז ~ובדין שהיו שבשבל ~י' ~ם.~סי~ם ~מו~
 שראה כממו לבבל.הממר~בה

 שחיו~ יחזק~
 כל

 ה~ולמוו~
 מה וכל ב'דם.

 כל מול'כ'ן היו אזי ד' א~ ~ובדין היו ואם לזה' הכל א~מממשיכ'ם ~~וש'~
 ה~ולמו~

~ח~
 ב~ביל זכו וכ''ז י~'. ~ו~נ~~ו

 שירד~ קבה"~
 הי''ד לב~ר למצרים

 כי בח'זוק א'נם ~ד''ן שהם רכה ל' הוא ומאמר ה~ולם. נבראשבהם ~~~ו~
 קשה' ל' דבור וז~ו נ~חזקו' דברו~ ה'' להם וכשנ~ן ה~ורה. א~ יקבלולא שמ~

~נהח~~ו
 ה~למו~
: 

 ~~~~~י~
('~ 

 ג~~~
'~ 

 ~~י~ ~~~ ~~~ו~~
 האדם ~"ד פ'' גו'. ~~~יגו

לו ש'~
 הרחב~

 נ~בלבלה לה'פך ~"ו 'ו~ר. שכל לו 'ש לב
 ~~ש'ם ~ושים כ~אנו ~"'כך ד~~~

 ה~ונ'~
 '~'. השכל ~ולם ל~~~ב

 פ'~ אלק'נו בהגוף. פ'' ב~ר ומהולל גדול י~' א'מ~' וז~ו שבשממים.לאב'הם מ~רנס'~ ישר~
 : ~ו ~שורההשכינה

 לו יאמרוממי
 ממ~

 ~~שה.
 דהמלכו~

 והמחשבה הדיבור. הוא
 לב א') כ"א ~~שלי ~ד הד'בו~. ~ל יותרמדרגה ה'~

 מו~

הד'בור וכשל~ול~ ד' ביד
 י~

 לו
 רק כלל. נראה א'נו אז' המ~~בה' ב~ולם ~נ~לל ~ליו~

 אוממר הדיבור פי' א~ לד' גדלו וזהו כ"'. גדול 'ו~ר נראההממחשבה ~ול~
 לו שיש לממלך משל ~ד יאממר או ~ממי. פי' א~י לד'ש~גדלו ז~

 ב~~ד'םוהולך חב'~ ~
 לא'~

 ל~לי ~א
 ה~ל~

 ב~צ~ו המלך אזי ב~דו י~ל~לך ואם
 כי הבריו~ בפנ' בושה לו וא'ןמקנחו'

 או~~ אוה~
 היא ואהבה

 לה'ו~ ראוי וא'נו להבן ~בד שהוא וא~"פ הבושה. ~לי~רה מודרג~
 ~בדו

 ה~בדו~~"י א~פ~
 ל~ני ב~דו ~לכלך אחר ו~ם באה~ה. י~ירה למדר~ה ל~לה

 צדיק של מד~ו מגנה אחד כשיש כך ומי~ה. ח''בה~לך
 שמקוש~

 ~מויד
 נטל כי ישר~. באלקי כופר נק'להב"ה

 ש~ ה~פארו~
 המ~

: 
 כ') ~'ו~~~

 ~י~
~~~~ 

 אשה בא~~ דיש פ'' ~ו'.
 כמ~

 כי אהב~ מו'ני
 הלביבו~ לו ~ב~ל ש~מ~. רצהאמונון

 י"ם נק' וזהאהבו~. שא~ וכן ו') '"ג ~ש"ב
~"~ 

 שהיא אהבה ו'שהכולל~. אהב~ נק' ה'א האהבה וזו ~לכו~. ~סוד
 מודו~ מו~מ~

 מוחמ~ ~הר' כדאי'
 דאלק~ רצו~ה

 אהבה וזוהי הש"י. אלבורח
 ממחממ~

 או י~אה
 ממ~מו~ אהב~

 ה~פארו~.
נק' וז~

~'~ 

 דרכך. בים וזהו כבושה' נק' ודרך אהבה. ל"כ שזוהי ~~. פ''
 רב'ם. בממים היא כבישה. שאינה דרך נק' ושביל הכבושה. ' הד~ךה'א
 מדו~ ממחמ~ הבא'היא

 ~ל נוד~ו' לא ו~ק~ו~'ך אחרו~.
 ~ק~

 יקראו
 ממדרגו~

 ~'' ~ה כנוד~. ב~פלה ש~אה מ"ז כגון ~ל'י'' להן 'ש לפיכך~ח~ונו~'
 ה' (שמו~ ממלשון ה'~ה ש~ה הורא~ ב') פב(פסח'ם

 ט'~

 שהי' פירוש) (נ"א ~ה' שקר.בדבר' יש~~ ואל
 הזה הדבר א~ לה~לו~ צרי~

 כ~~
~~יה~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  שהי' הבממות' איסור בעת ש~קריב י"ח~. ~מ"א הכרמל בהראלי~ו
 וזהו בכיון. ~ז יחשוב שלא לריך רק ע~"ז. שהיו ההוא הדור כללהעלות לרי~

 : כונה בלא שיהא נודעו לאועקבו~יך
~י~~י'

 ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~'~
 כ"א להיות הוא דהטבעיות ~י' ג~~.

 ~שכל. ר~ן עו~ים שהאברים כומו הש"י. נלון~~ה ~ישר~
 לילך חושבהשכל א~

 לממקו~
 הוא דהחומר אך רלוני. לעשות וראוי כ"י. ית' שלו אבריםואנחנו שלנו~ השכל ית' כ"ה ~א~ים. כל הולכים פלוני

 מעכב.~ הוא ולממה ט~י ג"כ הוא החוממר הלא קשה אך ממעבודה. האדםאת מעכ~
 ~ אור שום שאין וסבור ממיממיו אור ראה ולא גדול גשם דהואאך
 יבא הגוף אפילו בימינו בממהרה ממשיח כשיבואאך

 לממדרג~
 שאפילו גדולה

 לו כש~ר הממלך בן לממשל יותר' יעבוד ואדרבה ממעבודה. יעכב לאהגוף

בור~
 וכי גדול. בחשך הוא הגוף כך יותר' בורח מאוד לו וכ~לר אביו' אל
 נקבה. נק' וה~וממר גבר נק' והלורה ממאוד' ירוץ אזי ממאורותיראה

 : יותר ~יעבוד ה~רה את תסובב הגוףנקבה ~~~
 ג~'. ~~ ~גי~~ ~~~~ י'~י'ל~ ~'~~~~ו~

 ~~~~~~ ו~~~
 (פ' ~הר אי' ג~'.

 ז'~
 הוא שהלדיק פי' דמולכא. וגופא בדרועא לי'אחיד

 הוא אזי בהש''י וכשיחשוב הוא' שם חושב ש~דם שבכ"ממלהב"ה. מקוש~
 שמקשר נממלא בעולממות. ממקושר הוא אזי בעולממות וכשחושבלהב"ה. ממקוש~
 ל"ד (תלים פי' ~הו הש"י.עם העולממו~

 ט"ז~
 השגחה' נ~' עין לדיקים. אל ד' עיני

 העולמות. על מ~גיח ידם שעל הלדיקי~. ביד מסירה שלושהשגחה
 וכש~יתה. לדיקת' היתה דהיא יק~רון. אשר בשדה עיניך ט') ב' (רותפי' וזה~

 ~ד בה' שורה ברכה והיתה בה. ממשגיח ית' הוא כ"י בשדהמשגחת
 וז~ו ~לבר. ואילהו ממלגאו איהו שכינתא. אפי דאפייהו ממתני'מארי זכאי~
 לע~ות יכול הי' ולא ~ישר~' ית' בו מקושר שהוא פי' ובגופא. בדרו~וילי' אחי~

 (ש"ר בך הייתי תופס וכי ר"ל לי. ~ניחה אממר ולפיכך נע.להם
 וע~ ז~ ~

 : כנ"ל תפוס כ"י הי' ובאממת א') ל"בבברכות
~~~'~ 

 ו~~~ ~'~~
 והתפרדו דחירותא. על~א נק' והוא להתגלות.הממחש~ה א~ הש"י שהביא פי' להתבונן. לב לתן פירש"י ~~~י~.

 : הקליפות כל נפלו כי זממנם' קודם ילאו לפיכך אוןיפועלי כ~
 ~~~ ~'יל~ ~'~~~~ו~

 הי~ העולם שברא קודם שהק~ה ~~~~~י'. ~~י'
 דממדרגה עם. בלא ~לך דאין מולכותו. ניכר לאכבי~ול

 אינם יכלתו ועולם וגדלו ושכלו היממנה. קטנה מדרגה שיש עד ניכרתאינה גדול~
 לסובלו שיכולים עד ~מ~ם אחר למ~ם עשה לכן העולממות. כל להשיגיכולים
 מכח הוא לו ש'ש זה וכל ~ם. לו ~יש בשביל אדון נק' ~י"זית'.

 בשביל נערות ממעשה ~~ה דעתו שלמולם האב כמשל בנו' בש~ל דעתואת שלמל~
 ית~ הוא כך הגדול. שכל ממשיג אילו שהבן בשביל תעלוג. להבן שיהאבנו

לממלם
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  אדנ"י' בשם רק לומר רשאים אנו אין ולכן תענוג' לנו שיהא בשביל ע~מו~מוצם
 אדון' להיות שרצה ממכח והוא הצממצום' שבעולם השכל רק מושיגים אנודאין
 ~ם הוא ה~'י'אבל

 העל~
 וכל מ~יגים' אלו אין

 אין העו~~
 מ~יגי~

 רק
 שבת הי' ~אז ביוהכ"פ כהיג כמו רוחני. כח והתגברות הגשמיות~התפשטות

 וקדושת~בתון'
 ש~

 קדו~תו ויוהכ"פ המועש~' ימי ששת בכל ממשפיעה
 בו שאיןלמעלה

~ 
 ~~ילה

 ו~
 ~לממעלה שכל ~קצ~ לה~יג יכול הי' שתי'

 להימת ~מי' נגיד וזהו העצם. בשם המופורש שם הזכיר לפיכךממהעולמוות.
 על י"ד כי ט"ז) י"ז (שמות ע"ד ית'. העצם שם לצממ~ם הוצרך נגיד זה~ם

כ~
 : י"ה

~'~~
 ייג) ~'

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
 וגו'

 ~~ ~~ו~~
 פירוש ~~~~.

 להתפלל רצתה ולא הטבע. עפ"י שלא דבר לעשותרצתה הי~
 ~כ~רוצים ת~תונים. עו~ות והם נע~ו ש~ים ד' בדבר כיבדיבור.

 ממי אחד~' ה~ל שם כי במחשבה' לע~ות צריך העולם טבע עפ"י שלאדבר לע~~
 נעות שפתי' רק ישמע לא וקילה ולפיכך א') כ"ה (תענית וכו' לשממןשאמור
 ~~ ~פתי~ ~~~ה' זאת להביןשרצ~ה

 ~ממשה של תחתולות ~ד~גות
 : ה~הממולאות

~~י~~י'
 י'~ ~'~

 ~' ~~~ו~~

~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~ו~
 א') צ"ז (סנהדרין ע"ד ~~~~.

שית
 הוי שני אל~

 על~~
 ~דרגות' ~ש הם שית כי ~רוב' ו~ד

 אל הכל בא כאשר וחד' העולם. ממתנהג כך עלמא' הוי משתנות' שהן~ני'
 הקב"ה עושים. הם ממה צדיקים ממממליאותו' העולם נתבטל חרוב'אחד~'
 הראה הקב"ה ~''ה) פ' ~ש"ר ע''ד ב') ל''ב ~~ם כנש~ים כנפים להםע~ה
 יכולים שאין גדול בהירות לו שהראה שמוו' חנם וממתנת גדול אולרלממשה
 כמשל ממוציאות' שם נתבטל הממעשה ~עולם עובדות. ע"י ~וזה) אליולבוא
 לו ~יש~~לך

 עבד~
 ו~ א~~ ועובדים הרבה

 המלך אותו שאו~ב א~ד
 למולך' עבדות שום לעשות יכול ואינו רגע' אפי' ממאתו לילך ממניחוואיננו

 בתממיממות אותו עובדיםוכשהעובדים
 אומ~

 נאמן' אוהב ה~בד לזה אהי' בלבו
 נת~בל זו לאהבה בא אם גדול ח~א שהוא מויואפי'

 בתשי~~
 ה~ב כמשל

 וזהו אותו. אהבתו ממחממת האב נהנה שטות דברי שעושה אעפ"י הבןעל
 ליסמד שמגיע עד ממאוד בגובה עפיפתו ממחממת דהנשר כנשרים' כנפים~י'

~א~
 נשרפו

 ואח"~ כנפי~
 מועשיהם ממחממת הצדיקים כך כנ~ים. ל~דל חוזר

 שעושים עד ממדרגה ונופלין ממשיגין שאין עד גדול לבהירות באים~טובים
 העושים ישובון ד' ופדויי פי' וזהו עוד. ית' בו ומתדבקים ובאים מע"טעוד

 שנתעלם' מוה נקרא ציון ברנה' ציון ובאו ד'. את ~ודים והם~שו~ה
 במי פ"ח) (~ר ע"ד כידוע. וב~ממונתם ישראל בצלם באהבתו כ"יה~ה
 ברנה הזה לציון ובא כנוד~. צדיקים של בנשממותיהםנממלך

 ב~מח~
גדול~
: 

 יי~) ג' ~~י~י~~~~י~
 ~~ו~ ~~ו~ ~~~'~~ ~~~~~

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~גו'.
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  לאתר ומאתר לדוך מדוך הולך הקב"ה הק' בתיקונים דאיתא דרךעל
 שישרהצדיק שיממצ~

 עלי~ שכינ~
 אוכלי~ רבו הטובה ברבות י') ה' (קהלת דרך על

 דכלוגו'.
 הדברי~

 כנודע. ממדותיו ידי על ית' הוי' התל~שות בהם יש
 מלחמה. שם וראה לעיר הלך אחד ל~של ית'. להשם הכל להעלותוצריך
 אתבריר בחכמה כי עלייה' הזה להדבר יש זאת וכשיחשוב מוע~יות. שאראו

 אדם לפני זאת כ~מוספר ~ך ואחר~לא'

 צד~
 לדיב~' זה דבר בא

 תמיד שמקושרזה וצדי~
 ממעל~ להקב~

 כשנו~לת הדבר
 ה~חשב~

 לו
 ~נודע~ בתפל~

 להק~"ה, הדבר כשמועלה הטובה ברבות וזהו אבר. מהשכל הי' הדברוזה
 לבעליו כשרון ~ה המועש~' ממעלה וזהו הדיבור' מועלה זה אוכלי'.רבו

 ידי על באה העליי' אבל הראיי'. רק הזה' הדבר וראה הזאת' לעירשנסע מ~
 ממר~ה זמון שיהי' ולפעמויםצדיק.

 קוד~
 שבא

 להצדי~
 ית'. לד' אותה שיעלה

 צאינה וזהו להצדי~' פרסאות כממה ה~חשבה ~הולכת לדוך מדוך~הו
ציון מטה' של הניצוצות נקראים בנות את רואה אתה וראינה מהקב"ה.יוצא כשאת~

 ה~
 אפי' ב~קב"הי ~כור שרואה כל כי להקב"ה' פי' שלמה למלך סיממן

 ויזכור א~בה דהיינו ח~ק בה שיש ידע לדבר ~ושקת בהמהכשרואה
 באהב~

הקב"~
 דיבורים ~~דבר ממחממת א' ר"ל א~בה' מויני ~ני דיש יאמר או
 שאינו מומציאות הדיבור נתב~ל אהבה שמכח ויש באהבה.ומתעורר

 וגו' וראינ~ ממה~וף' יולא ~אתה צאינה וזהלדבר' י~ו~
 בע~ר~

 נקרא שהדיבור
 כולו הוא אזי כו~ו בכל וכשממדבר ה~כל' את ~סובבעטרה

 כ~ לרוח' כולו מהאותיות למעלה כן ו~חר המחשבה' לאותיות ובאלהלאה וכש~ל~ דיבו~
 אורות ~ך ואחר מהרוח' רק כח לו ואין החומר' כח~תב~ל

 זכות לו יש אם זה וכל זוהמא. שום בלי הכל ממצוחצחים)(נ"א מצומצמי~
~ 

~י~~~
 ~~~ ~~ ~~~~ ~ג~ ~~~)

 עשרה בספר דאיתא דרך על .
 ~"ב (לקמן הפסוקעל מו~מרו~

 ה'~

 יהיו הבנים פירוש בניך. יבעלוך
 ~) פ' ~~ר ז"ל אומורם דרך על ל~ירו~ו. פירושבעל' ל~

 י~~
 כנ"ל במחשבה. עלו

 ית' לפניו עלה הבריאהקודם
 התענו~

 ומוחממת כנודע. הצדיקים ממעשה
 עולמות. לב~וא רצונו נעשה צדיקים של התענוג ל~ניו ~עלה מחמתברא. ז~

 דכר ית' הוא והוי ~כל. ית' ממונו מ~בלים אנו מצות עושיםכשאנו ועכשי~ היטב' ודו"ק כביכול. דכר היו ו~ם לצדיקים נוקבא ית' הואוהי'
 אדם אם ו~י' המצוה. ~ולידיםנוקבא. ואנ~

 עוש~
 זר לאל נוקבא נע~ה עבירה

 ~הו עבירה. ח"וו~~יד
 (תהלי~

 יהי' שלא זר' אל בך יהי' לא י') ~א
 עו~ה כך ואחר עבירה עושה אדם אם אפי' לפעמים אךבעלך'

 רני ~הו ה~בירות. ~ן א~' ית' תענוג לו יש כנוד~. העבירות מעלהוהוא תשוב~
 בעולה' מ~ני ~ומממה בני רבים כי ממצות. לה ~אין ילדה' לאעקרה

 : ~~ת מצות נ~שוהעבירות מ~
 ~~~~~ ~~~ י"~) ~'מ~~~י'

 ~יו~ ~~
 ו~~~~~ ~~ ~גג~ ~~

~~~~ 
 בת ~ג~'

 ~~~גוף' נקר~
 בתרא ~בבא

~~ 
 הבן יירשו. ה~נים ~"א)

הנשמוה נקרא~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ש~בקשת~נשמה.
 יירשו הבנים וזהו להגוף. להאכיל ית' להש~

 להם יש יזונו הגופים' פירוש וה~ותדכיסופא. עלמ~
 לאכו~

 בת ושמ~י רני ~הו
~~יון

 הג~ פירו~
 הלני ה~~דר) הצע"ה. יוס"ף ג~ ~~~ן הצדיק ~ל

' ב~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~י~~'

 ~'~ י"~
~~~~ 

'~ ~~ 
 ~ג~~

 שאוהב ממשל דרך ~~~~ג~. ~~וג~'
 לבכות. מתחיל והתילוק אהבה' ממחממת אותו וממכה הקטןב~ו אד~

 וממ~שק ב~ער אביו לבכות~כשמתחיל
 אותו~

 בי' הוא האף בי' אנפת כי וז~ו
 ~באממת אף. שז~ סובר~אני

 את~
 כשאפך אפך ישוב אהב~. ממחממת ע~ה

 ~~~ך~י~וש
 ~וז~~

 אצ~
 כביכול

 ~נ"~
 ממנחם אתה ו~נח~ני

 או~~
 על יאממרי או

 ה' (ברכות ז"ל או~רם~רך

~'~ 

 ידי ~ל ניתנו של~ה
 צריך כ~אד~ יר~~

להעל~
 ל~קום לילך צריך דבר

~ 

 ההו~
 הוא ה~קום אם א~י'

 ~לוכל~
 כ~של

 לילך העבד ~ריך רק~' לממקום ~ותממו שנפל~ממלך
 לר~~

 אותו ~י~הב~די החותם' לה~לות
 הממלך~

 א~ך ישוב וזהו ע~ממו. את עובד ש~ק~ה ידוע ~ה
 ואתה ותנחממני' ממדותיך, ~רוש אפך ~~יב ב~~מךשאתה

 אות~ מנח~
 שאני

 ז~ ידי על אליך) אהוב (נ"א אותךאוהב
: 

~~ו~
 ~' ~"ו

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

 ~י~~~ ~~~~~
 ~ב~כות ב~מרא אי~א ~ו'.

נ"~
 הי' יודע ע~א)

 בצ~
 אותיו~ ל~רף

 בהם ~נבראו
 ~~י~

 הנשממה זה' דרך על ובן ו העולממות' כל של חיות הי' הממשכן~אר~'
 והנשממה הגוף'כל חיו~

 ~'ות הגיף בשם ממכנים אנו רק תממונה, לה אין בע~ממ~
 אויד

 רגל~
 כן ואם

 ב~ל~
 הו~רך העולממות חיות שהוא הממשכן שע~ה ע"ה

 ליד~ והוצדך בעולממות' ~חיות להכניס האיךלידע
 נבראו ~בהם האותיות

~עולמו~
 ואיתא ב~~כן. הי' ב~ול~ות שיש מה ו~ל

 (רא~
 ל"ב ה~נה

~עשר~ ע"א~
 בראשית הוו' תשעה דבראשית ויאממר והלא העמלם. נברא מאמרות

 וקשה וכו'. הוא ממאממרלמוי
 לממ~

 ~ה שהמאממר ממפני רק ויא~ר, כתיב לא
 רק ~ושג'~ינו

 הממדרג~
 דיבור של דתרגום ~רגום' שהיא ממושגת התחתונה

 ג') כ"א (~ה~ם הממקרא ל' גם הוא כי בינ~. ~לריך ארשת הוא~אממירה

וארש~
 וגו'. ~פתיו

 ה~סדר~
 שכל ה~~ממרי~. של היו~י הוא ההוא והדבור

התשע~
 ~א~רים

 באי~
 כן גם צריך הי' וב~~כן מ~נו.

 וזאת זה' להיו~
 כ"ט (ממנחות ממשה בה שנתקשה הממנורה~יתה

 ע"א~
 יכולה ~'תה ולא

 עדות הוא ידה דעל ממאלי'. אלא אדם ~ידיליע~ות
 שהשכינ~

 שורה
 האור כממו עליוי ~ורה בעצממה שבהירות זית שממן נקרא וזה ~ב). פון~ם בישר~

 לא ולכך בתוכמ. אגור ~ש~נו זית נקר~ים ממאמורים ה~אר וכל הש~ן.'על

כ~י~
 בפר~ה

 הזא~
 או ד' ויד~ר

 ~ו~ג' אינו ~לו דהדיבור ~שה' אל ד' ויאמ~
 : שייך לא ~~~בה 'לשון ויא~רואפי'

 ג') ו'~~~
 ~' ו~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ י~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~

~~ 

ג~~~
 מה דכל עד"ממ א') י"ב (חגיגה ד' לעולממו שאממר ~~~.

 ית'. נגדו כאין וכולם וכו' עלממין כל סביל דאיהו ית' אותו מפארים~אנו
כממשל
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  דוממה אינו ועדיין ה~ערה. חוט נשא ~גבור שש~שון שממשבח אחד~ממשל

לנ~ש~
 ~שיגים. אינם דה~ולם אך סמף' אין ו~וא סוף להם יש ד~עול~ות

 לעולממווזהו
 ה~לם לפי די~

 ~' נודעתי לא ה~~ם שם וש~י די' העבד~
 דרך על ע~יותי' ממחממת אותי שיעבדונתחברתי

 ~יהוש~
 ~"ד

~ 
 בעבר ד')

 תענוג ית' לו שי~י' העולם את ברא דהקב"ה ~עולם. א~תי~ם י~בוהנהר
 ואהי' ית'. לפניו שעשוע שום עדיין הי' לא ~~דם אברהם. ~גוןממה~דיק
 מד~ ב' מוחמת ל') ח' ~ממ~לי יום יום שעשועים~א~לו)

 הוא ורעות טובות
 תממידי דתענוג שעשוע' הי' לא ד' את עובדים תממיד היו שאם~עשועים.

 הי' ולממה תחתונה. בממדרגה אבותי~ם ישבו הנהר בעבר וזהו תענוג.אינו
 להעל~ ~די העולם' בשביל ממ~ולם'זה'

 תרח זה הוא ממי תחתוני~' ממדרגת
 ואת יעקב את לי~חק ואתן שעשועים. היוע~ו וג~ יצחק' את לו ואתן שעשועים. ע~ו שה'ו וגו'. אבי~ם את ואקחוגו'.

 תענוג ~י' דאל"~ עש~
 קשה ואי~~ידי.

 לממ~
 ישממע~. את לאברהם ואתן ~ת'ב לא

 דישממ~
 נקרא לא

 אברהם של דזיווג י~חק. ללידת ה~נה הי' שהוא הא~ה. בן אלא אברהםבן
 בר~:ית רק ל~וליד בגשממיות י~ולים ~ו שלא מוזו~ך ~ך ~ל ~י'ו~רה
נפש~

 להוליד לאברהם הגר נותנת היתה ולפי~ך ~יווגם. הולידו גרים
 בעולם. נולדה גשממיות אהבה וזהו ישממ~. אתבגש~יות

 ואח"~
 י~ולים היו

 וי~או תענוג. הי' ולא ע"ז עובדי בממ~רים היו ~ך ואחר בגש~יות.להוליד
 : שעשועים והיומ~~רים

~~~~~
 (בר~ות רגלים שלשה של כסא ~ה הראשון.לענין

 פי' א')' ~~
 ו~תפארו~' ויראה אהבה בממדות ~גממו עגל שבחטא ממדות.השלש

 אתש~ארו
 העג~

 ועי' י'. ל"ב ~לקממן א~ר ~בי~ול. ית' וגאותו חי~ו וניטל
 לגוי א~ך ואעשה י"ג) בפסוקרש"י

 גדו~

 שממ~ה"כ ע~מותו ממח~ת עובד שהוא
 בח~בו ~יד ת~יד. ית' אתווהוא

 נתבטל~
 של ~סא ~הו הגש~יית. תאותו

 שלא לעממוד' י~ול שאינו פש'טא אחדות'' ~חממת עבודה שהיא אחד.~גל
 : זאת ל~דרגה ~לליבא

~~~~~~~ 
 ~י פרנ~תי. וית' ית' השם לי יזממין האיך

~~ 
 ממ~ממצם ח"ו

 :פרנס~ו
 ממל~י'ששולחי' ~~~' ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ י~~ ג'~ י''~~~~~י~

~ממ~
 וא~ר אלפים. שרי ~~ה עם לממלחממה ח'ל אנשי

 וזה נלח' שלי שר אוממר ז~ שלו' ~ר ממפאר אחד ~ל הממלחממהכ~נו~חין ~~
 אותו. ל~ממש חדם לצורך הכל הנברא'ם ו~ל וירח השממש ~ך שלי. שרא'ממר

 ממתפאר למועלה הולךוכ~היום
 בז~

 וז~ו כך. ~~דיק ~~ ~ך ע~ה ה~~יק
 ואפי' דע~. יחוה ללילה ולילה התפארות. לשון אוממר יביע ליוםיום

 בעת זרה מוח~בה ~גוןבח~~ות ~~הו~
 ה~פל~

 ה~~יות ~י בזיכ~ו אותה' ממעלה הוא
 באחותה רחל ותק:א קדושי~. בא~יות ע~ם וממקנאים קדושים. אותיותהממה

 ~יש~י' נאלממה גוזזי' לפני ~רחל האותי~. נקראים רחל א') ל'(בראשית
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  שבממחשבה. אותיות ~ם ולאה תחתונות. שבמדרגות אותיות והם ז')נ"ג
 ו~~

 כ~~ו~י~~תקנ~י~
 : הקד~ים א~יות ב~ירות את

~י~~~~~
'~ 

 ~~~~ג~ ~~~~~ ~''~~
 ~ג~י~~.

 ישר~
 אז ב~ממידה כשממתפללים

~מל~~'ם
 נקר~ כנ~ כנ~יה~ תר~ינ~

 מה
 ~~בדי~

 הקב"ה
 למדרגה' ממדרגהשפורחים

 ~ומדי~ וכשישר~
 למ~לה באים ואותיות בתפלה

 המלאכ'~. ~ירות ~~ל ית' ~צלו~~וב
 מתר~'~ וה~

 א~רי~ ~י
 ~ין ב~צמם

 והאותיות ישר~. בלי ל~לי כלום~בודתם
 ש~ליפ~

 ומתקלאים זאת רואים
ובאים

 במ~~ב~
 שי~לו כד' בתפלה

 ~ות~
 ב~בי' ~~ו והמלך ל~~~'ה.

כשנוד~
 את כשמביאים כך אותו' ולוקח בזריזות הולך הבן' הוא היכן לו
 ו~ד~ת ד~ת ל~י' :רההמ~~בה

 ~י~
 ית'. מד~תו

 י~
 למ~~בה

 ~שבאה ואז להקב"ה.~ליי' :ר~
 המחש~

 יותר להב"ה יש למ~לה זרה
 דז~ ~ב~דו~~'מאות'ות ת~נו~

 ו~י": תמידי' ת~וג
 י~

 ר~מ~יות מדות
~י~~י'~' ~

~'~ 
~~~~~ 

'~ 
 ~ו~~ ~~

 את שרוחצין כמשל ~ג~~~יו~.
 בו. ל~רות ~יהמלך ארמו~

 וה~
 את יר~ץ

 צו~ת~
 בן כמ~ל

 בנו' שהוא ~פלי תענוג לאב יש ב~רו ~ל ליכלוך לו שיש פי ~לאף ק~~
 מ~~~~הקב''~ כ~

 כ~~ו~יץ כזכיות ל~~ות ~בירות ~פי' ~~~ו~י~. בילד ~צמו
 : מ~בירות אפי' ת~נוג לו וישתשובה.

 ~~~~~ ~~~~~~~~י~י"~~'~
 היכל . ~~~~

 ~קר~
 להת~לל וצר'ך דיב~.

 המש~~ים~ כל אותו מניחים כך וכשמתפלל להק~ה. שיבאדיבור בשבי~
כמ~ל

 חות~
 המלך

 ~נו~~
 כפר. בן ~~ו

~ ~ 
 הגון ~~'~ו פי

 לב~
 ל~ני

 החותם~ ~ל ג~גו~ין לו יש שהמלך המשמורים. כל ~ותו ~ניחיםהמלך
 ה~"ה ~ך מה~' ת~וג להמלך ~יהא כדי למלך' ~תווממ~~ין

 וז~ו ~די~ר.אחר מג~ג~
 י~מ~

 מחממת ~דהיינו מהיכלו

 הדיבור~

: 

~~~~~
 ל~דם ~ין

 ג~ל~ ה~~~
 ~ליו~ לולדה ית' מהבורא רק ב~~בה.

 שידע כדי מלמ~לה. לו מראין וזהיראה.
 יתחז~~ ~ופן באיז~

 : יתברךל~בודתו

~~ו''~
 ~''ו

~'~ 
 ~~~~~ ~~ ~~י~ו

 יסודות מארב~ה ממורכב ~הוא פי ~ל אף .
 יסודות הארב~ה של השורש ~ך ~זמניות.והם

 הו~
 א~דותו

 ~~ה י~ה ממי"ז) ~"ד ~אבות וזהו ~ולמית. ל~.ות ויכול פשו~'ל~חדות ובאי~ מזמנים' לממ~לה ובאים ממתגדלים והם אחדות' ב~ם וממשיךית'.
 שכשהאדם הזה. ה~ולם חיי ממכל הבא ב~ולם רוח קורת שלאחת

 רוצ~

ליל~
 ממהלך

 ת"~
 ~רבה. לילך צריך שנה

 ובר~~
 מפני בחלו~. לילך יכול א'

שהו~
 מ~מונים. למ~לה

 והתענמ~
 לו ~יש

 ~ם א' ברג~
 למ~ל~ שהו~

ומ~זמני~
 והנה ~וון. הוא כי לסבול. ה~ולם כל כאן יכול אין

 : מזמלים ~למ~לה לקבל יכול ואין בריאה. הוא הזמן כי ממציא~.בטל הזמ~
 י''~'~''ו~ י''~~~~~י~

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

 ו~~'.

 ~~~י~
 ממה דכל ~~וג~~.

 לאה אשה רואה אם בהק~ה. יזכורשרואה
אלו יחשו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  אה שלה. החיות הוא שלה התפארות רק נאה. היתה לא מתה היתהאלו
 האר''י בכתבי איתא חיים. המחי' לאהוב לי יש כמה כך' מחיותחלק

 ושאר הזריעה. עיקר הוא כי הבכור. אחיו את לכבד מחויב אדם מהמפני ז"~
 לקליפות. נמסר הבכור לבטלה זרע מוציא אדם ח"ו ואם שנשאר. ממההאחים
 מתים קטנים בנים ל~יכך הכשרים. הבנים שאר נולדו ~הם שנשארומה
 יפגום וכשלא הקלי~ות' ממותרות הם כיר''ל.

 אד~
 ימותו לא בברית

 שלך. מהסתכלות וצפונך ~הו גדולה. במעלה יעלה הוא אדרבה אלאקטנים. הבני~
 והניחו בבנים. שבעות הן בנים. ישבעו הקליפות. בטן ח"ו בטנםתמלא
 לילה. מדת ר"ל בצדק אלי אבל לעולליהם. ומניחות המותרות לעולליהם.יתרם
 תמונתך' ב~קיץ אשבעה בחלום. אפי' עבירה לידי בא איני שאני פניךיאחזה
 אהבה. דהיינו ב'ה הוי' בשם יזכור זכר אם רואה שהאדם מהדכל

 : יראה דהיינו ב"ה אדנ"י בשם יזכורנקבה וא~
 ~~~~ ~ו~~ מ"א) פ"ג(חגיגה

 השי"ת. אתכם אוהב כמה ואומרת בנה. את כאההאדם א~ מוכיחה פה שבעל התורה ~~~~ו~~.
 תמונתו' במחשבתו מצייר ממנו שרחוק פי על אף אהוב בן לו שיש מיכ~של
 הוא כך גוף' תמונת בה נתהוה) ~ל"א נתהנה רו~ניית ~המחשבה ~י עלאף
 האיך בקודש חו~ר וזהו במחשבתו. תמיד הם שללו הגופים אפילוית'

 וכ~~ תחתונ~' מדרגה מכח מב~רומ~. בקודש'~חומריו' ב~
 לרחם לנו יש

 : ח"ו בומלכות מורד הוא אזי מלוכלך במקום המלךומוליך וכשאד~ ל~על~' כך כביכול מביאים עצמינו מגשומים שאנו ומה שכלית'. עלי~
 ~~י ע"א) ו'(ברכות

 ~~~י~
 ומי בהו. כתיב מה ~~~~ ~~~~י

 תפלין ז"ל האר"י בכתבי דאיתא בארץ. אחד גויישראל כעמ~
נקראים

 מוחי~
 והתלהבות תענוג נקראים מו~ין פי'

 וו~
 נדבקים שאנו

 אתה י') כ"ח (דבדים וממך וידאו וגו' ד' שם כי האדן עמי כל וראוית'. ב~
 ומי וזהו שלו. תפלין נקראים בו דבוקים שאנו ומחומת ית'י בשמונקרא

 כעמ~
ישר~

 נעשה ית' בו דבוקים כשהם באדן' אחד גוי
 אחדו~

 למעלה שבאים
 אימת~ פ"ב) דבה ~דברים במדרש כדאיתא בידם' הוא והומספרממספרי

ר"~
 רצונו עושים וכשהם וכו'. מטה של דין לבית נלך ואתם אני וכו'.

 כמו לעשות בידם הזומן~~ם ש~
 ית' ו~וא מזמן. למעלה ~הם רוצים' שה~

 ~מנ~ה אך ' לנו'דבוק
 מצדנ~

 אלי שובו ז') ג' ~מלאכי דרך ~ל
 שטות דברי ח~ו חו~ב וכ~אדם ~מ~~ב~' ~ורה ית' ש~ואאלי~.~ ואשוב~
 מ' ~שמות וזהו ית'.אותו דוח~

 ל~~
 השכל מועד. אוהל אל לבוא משה ~ול ולא'

 לשרות יכולאינו
 ~"~ בר~~

 המחשבה פי' הענן' עליו שכן כי בא~)
 עליו) שורה החשכות ~נ"א :עלי~ם שור~

 ג') פ"ט~ה~ם
 ~~~ ~ו~~

 הן ו~לאה מחסד שהן המדות שכל י~~~.
באות

 מכ~
 ה'' מי העולם הי' לא ש~ם ~עולם.

 ~לעיל וזהו ירא. הי'ומי אוה~
 כ"~

 כי וח~דיך ד' רחמיך זכור ~)
~ מע~ל~  
מכ~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ מכח
 תעול~

 הי' ויוד"ע ומ~ין ח~"ם אבל באי~. הם
 הו~

 אפי' י~'
 שע~ו~) ~נ"א ישועת יש ויתפלל ~שילמוד הצדיק ~מצא העולם.שנברא קוד~

 ע~ ב~~פ~ ~ר~ כ~יכולילהק~''~
 ~דאיתא ה~~''ה.

 זאת שראה תק~ת עם פי' תמיד' עושת אני אשר ע"א)ה' ד~ (בהק~ בזו~~
 וותחל~

 ול~ך
 משל העולם' אתברא

 למ~
 עמדו ~ך ו~חר בש~י'' ונפלו בנים לו ~היו

 ויעלו~~ים
 בע~

 י~ א~י~ ~~צל בעצמו הר~ר אחד לא~~~. לילך
 ~ו

 ובשביל אצלו' לילך רוצה ול~ך גדול.~ענוג
 התענ~

 אמר ואחד לאביוי ילך
 לא~~ לש~ רוצ~ אלי ~ו' ~אנ~ לו חסר ~אני רק המלך מ~ית חסר~לום
 ו~~י' ~לימ~' תענוג ל~בישיהי'

 י~
 : מובן והנמשל תענוג' לאביו~יתי' ~~ לא~יו לי~ך מת~וה ת~וג ~~ן לו

~~~~~
 מחשבת לו ויש ממתפלל

 זר~
 ח"ו ~י

 תק~פ~
 הד~ור' על רו~בת

 על ~ו~בת מחשבה~י
 הדיב~

 ~שיר וזהו
 ת~ירי~

 א'
 ו~שפרע~ הדיבורים' נקראים סוסים פרעה. בר~בילסוסתי ט~

 מחשבת דהיינו
 ששתיק~ך רעיתי' דמיתיך עליתם' רו~בתזרה

 ~וצא ד~ר אבל מדיבורך' ~~
 נ~נסמלב

~~ 
 תלב

 ~עלי~
 ~~~ל ידי על

~~) 
 ת~ב~

 : ~~ודע

~~
 באמונ~ יאמין שרואה דבר

 לו שתראו ~לימת
 ~למ~ל~

 ~~ור ~די
 משל דרך מגשמיות' ~זה הדבר וי~יטב~ק~ת.

 ~וא~ ~~
 כלי

~~~ 
י~מ~

 מהי~ן
 ב~

 לדבר
 ממנ~ ל~ ~~ ~~פ~ר~ ז~

 ויז~ור ית'.
 ב"ת.ה~ורא ב~~~א~~

 ו~~
 ע~מו לתתפשט יו~ל בקל

 מגשמי~
 : בת~לתו

 ~'(ברא~ית

 א'~
 ~~~ ~~~~~ ~~~ ן~

 ~~ר זהו ו~י קושיא. לשון ~~'.

~מס~~
 מ~י א~ נולד איך

 ~פ~~
 מי~~'

~רוא ביו~ ומת~
 אלקי~

 ~דם.
 לש~ אלקי~

 מלך דאין אדנות'
 ב~

 ע~'
 וממ'ל~

 ~~ב~א

 נעש~~~ד~
 וז~ו מלך' ית' ~וא

 ביו~
 ברוא

 ~ברא ~ום אד~י אלקי~
 ~א~~

 ה~דנ~~ב~~
 ~~~~ ~ל"לי

 ~"ג ~~מדבר
 כ"~

 ~י' ~מ~ אל~י ד'
~~ ~~ 

הו~
 דרך על בו' מלך ו~ר~ת אלקים'

 ~~ר~ו~
 א') ו'

 עצמם' ~~מ~~ר'ם ותרועת'ואתיא' ~~ינ~~ ~~מ~ ע~~~
 א~

 ~ד~'ן מ~פללין ~א.ן פי על
 ~ור~ ~מל~י~ ~ל~י~לך ~~ ~ל~

 ~~ם
~ 

~ ~
 גדול ~לך תקיעות. לפל'

~~ 
 מ~ואר

 ~ל~
 ~יו

 וה'ו ~~~י מן ו~~ו~יד' ~ו~ אנ~'~ ~~
 ~עקי~

 ולא
 ~א~ שמ~

 ~~חר
 כ~

 ~מ~ו

~ל~~
 ~~~נו אולי

 ~צ~~ ~בינ~ ~~ ~~
 ~לא ~~ול

 דיבו~
 אחד ושל~ו

~~~ 
ל~~ו~

 ו~ת'~ ~יב~' בלא בקול
 ~ותו

 ~ול~ו ~י ו~ז~ר רא~
 ~' ~ל~~

~ק~ת ~נ~~~
 ~ל~

 ~~נו
 ~~~ ~א~י~~ ~~י~ו ק~ושו~' ~~וצ~ ל~על~

 ~~~ח~ו ~~ני ואולי~~ .ש~~ ולא
~~ ~~~~ 

 ו~ין ~בנו ~ל
~~ 

 להתפלל '~ו~יץ
 ~ל ~ו~ך ~~לח~י~ר'

 ~ו~~
 ל~~ר

 ~~י~
 ~ל.נו

~~ 
 ~ך דיב~' בלי

 ~ ~ל~~ ~נשי~ ~~~~
: 

~~~~
 ~~~ז

 ~~ ~ד~
 ~וא ~~

~ ~~י~ ~~גרי~~ ~~  '~א ~םודרך ~~~~ ~ ~~ 
 ~ו~

.~~ 
 ת~גא~ ו~

 ~~ור
~~ 

 ~יו~א
 ממנ~

~ו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  המדות וכל והדי~ר ב"ה. המחשב~) (נ"א המחייהו האדם כך זמר.קול
 רק בו ואין כלום' אינו ב~~ו הוא יתגא~' ומה כלי' כ~וך בו שורים~כל
 להשי"ת. אותן להעלות מחויב והוא ר~ותיממדות

 וא~
 בהן השי"ת מביא ח"ו

 אותוממלביש
 ח"~ בקליפ~

 ואם
 ב~

 יד~ ד' ~ובד שהוא במחשבתו
 נאמנה

 הוא בודאיכי
 גר~

 : ממקודם

~~~~
 אומן כמו ככלי. רק שהוא

 היא ולאו האבןי ~ל בפטיש שמ~
תאות

 הפטיש~
 כמו הוא כך מהאו~ןי הוא נפרד כן דאם

 ~ריך שהוא כלים' הם אבריו וכל י~שה. הוא כך בכלים השכלקדימת שמש~~
 יאכל ~א אבריו' ידי ~ל אם כי אפשר ואילאכול

 יאהב ולא תא~וי לש~
 ~ריך וכן ומ~תיו~ ד' רק דבר~ום

 ~ל אם כי אפשר ואי הדור' לקיו~ ~יוו~
 תא~ו לשם יזווג לא ככלים רק והיא שהוא ו~כשיו ונקבה. זכר זיווגידי
 ולא תפליןי שאוהב כמו אשתו ויאהב ו~ותיוי ד' רק דבר שום יאהבולא

 אחד כמשל אחרי'.יהרהר
 נוס~

 ואם סוס' ~ם רק ליס~ אפשר ואי שוק ~ל
יבא

 לי~
 ~סקיו ויניח ~שוק

 וי~ס~
 ~ה' גדול ש~ת אין ודאי הסוס ~ם

~ך
 ב~ה~

 ל~וה"~ ~כ~ ית' הבורא ~בודת בשביל אשה אדם ~ריך
 ואם

 כי בד~תו' אותה ימאס ול~ולם גדול' שטות הוא אחרי' ויהרהר ~סקיומניח
 הלובן הלא יאמר נאה אשה~שרואה

 ~ר~
 דלמ~לה מאבא שנמשך מפני האב

 ~ר~ האהבה' ~ולםוזהו
 מאמא נמשך האם

 ד~~ל~
 ~ולם ~הו

 וכ~נמאסה שלה' היופי מזהם ובה ית'. הבורא של ויראה באהבה לדבקומוטב היראה~
 והאדם ~אדם' נולד זה מכח כי ה~ברות' כל א~לו נ~אסו ~את ה~ברהבו
 ל"ת' השס"ה כל ח"ו נתבטלו ~ה ל"ת~ שס"ה ~ל מר~ים גידין שס"השבו
 ~ גד~ה' תאוה ~את ל~ב'רה יש מה מפני א~ר ~ש ר"יוגם

 נולד מכוחה
 ~אד~האדם'

 ה~~נוגים וכל דברים' ושאר בא~לתו לת~נוג ~ומן הוא היולד
 הת~נוגים כל בה ונכללו ההוא' ~ת~נוג בסוף~ם

 כנ"~
 ~ה יש זה גלל

 מו~ לקטנ~' הכל דבוק הוא כן אם ~תרי~אוה
 ית' בבורא לדבק

~ 
 יתא~~~

 ~מר ח"ו ~ברה ~א~ו אדם
 הפס~

 אותה של
 ~בי~

 ~א
 לאיזו ואם ~נוי ותסתלק ור~~וי ב~ילו ונק~ות בט~~ים~~ה

~דה
 ר~~

 זה וכל ~מיןי הששה יאמר
 בכ~

 ויקשור ממנוי ~ס~~ק כוחו.
 ~ג~ להשי"ת~ ה~אתהמדה

 לו יש אם
 ל~ ר~~ אה~

 ת~י'~גמתו ו~ השי"תי ~ק יא~ב
~~ 

 בכ~ס ו~ם
 ~ה~

 מ~ת שנ~~ך ר~ה יראה
 יג~ ג~~

 י~~~~
 וי~~ה

 מהמד~
 ~רכבה ~~ת

ורח'מו ~חי~ ~ור~ אח~ ~שומ~ ל~~י"ת~
 'ד~

 אחדות ויה~ ~א~' לדבריו
 ~י~רו ~י ~~

 ~~~ נ~ש~
 ~חשבה'

~ה

 יסת~
 : ~~~ר

~ ~
ת ~  

 ו~ל מאוד' זר~~
 ~ ~ר~~' י~ש~ ~י~ש~ ד~

 ב~ל
 ד~

 ~~~תו ~~י~ם ~יד ~~י~ת'~ו~
 ~י ~ר~~' י~~

 ונ~~~ נ~חד~
 ונ~~ה להוליד' רא~ ~י' אחר'~ד~

~ ~~ד~ ~  
~ט~ת ~~~~ ~ול~' ~~וליד

 וירא~
 ~~ל ~רא~' ~ליו ת~ל ~תכלת

 ~רוא~ מ~
 בהק~. ~~ור

 א~
ב~~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לבית כשהולך ואפילו כנ"ל. כן גם ביראה ואם הקב"ה' אהבת יזכור~אהבה
 מפריד אני הלא יחשובהכ~א

 ישאר הטובים היחודים ובאלו מטוב' ר~
 ויתחזקו להקב"ה ילכו שלו המוחין הלא יחשוב לישן כשהולך ד'.ב~בודת

 : ית"של~בודתו
 ונו' ~גי ו~~~י א') ד'~קהלת

 ~~~ו~י~ ~~~~
 ~~שפטי' בזהר איתא וגו'.

קי"~
 מהיכן ~)

~~ 
 מ~רמוד

 ~~ר~
 ~' נ~ר' ~ל

 ~רמ~
נקרא~

 ~מדבר. תדמור את ויבן ד') ח' ~ד~ב ~הו ניאוף. כגון ר~ה ~ה~ה
 נקרא וזהו לה~לותה' כדי בתפלה בדיבורו לו שבאת זרה המחשבה אתשהבין

 את שרחם ~חמים' מדת הנשר ~ל ופרח ר''ל. בקליפות פי'~שוקים'
 של ~יניהם ומה מפני ~"א) ~'א (שבת פי' וזהו תחתונות. המדרגות~ל ~למ~

 בין שדרים מפני לח' לא תחתוניות מדרגות של השכל תרוטות'הרמודיין
 ה' (ירמי' דרך ~לה~~ות'

 כ"~

 (ילקוט דרך ~ל לי~' גבול ~ול ש~תי אשר
 ~ל שורה ית' כשהשם נקרא כוכ"ב לכוכבים' נמשלו זכו כ"ח) ד'מלכים
 ~ולין לשון ל~ול' נמשלו זכו לא הדיבור' אותיות כ"ב הוי'' כ"והלדיק'

~ 
 ~"א) ~א~מגלה

 ~~ו~ ~~
 פי' וכו'. הקב"ה של גדולתו מולא ~אתה

נק~א ~מי~ ב~יניו' זכו לא ושמים וגו' הן ט"ו) ~"ו (איובדרך ~~
 אד~

 ~~יד
 אין ~י' ~כו לא ה~כל' ~' מי"~' ~"~

 שני לו שיש מי כמשלל~כים' ~~למ~ מ~זיקי~
 אלפי~

 דינר לו שיש מי ל~ני ל~שיר ~לומו ממחזיק

א~~
 לזכות יכול זה ומחמת לכלום' ~ל~ו מחשב אין המלך כנגד אבל

 לכמ~
 אין כי מטי' ולא ממטי ב~ולממות יורד) ~נ"א יותר החיות כימדרגות'

 ~נ" מרכבת השכינה כשרואה המיתה קודם ולכך בתוכו' החיות ל~בוליכול הגו~
 מי אבל החיות' רוב לסבול יכול אינו כי ממיד מות לכן חיותוונתרבה)

 א~י~ניו שהו~
 הו~

 וז~ו המד~. מן לומ~לה
 ~ ~דני~

~~ 
 יד~

 ~~~וכא' מה
 הרש~ים בין אפי' ~ח~וכא למה ~~ו שמחזיק מי ~ם ~~ו ממתקשרהק~ה
 אור נהורא שרא' ~מי'ונהורא

 המדות מן שלמ~לה האור ללדיקי זרו~
 ~ת שוכן ית' הוא לפיכך במדה' ואינו לאין ~למו מ~זיק כישורה' ~ומ~
 ו~~ גבור גדול הוא ד~א ית'י ~נותנותו מחמת הוא זה וגם רוח'ושפל דכ~

 ניתנה ולכך האדם. ~ם שורה כן ~י ~ל אף וח~א' שפלוהאדם
 ~טנה מדרגה ~~יל ~ירוש ~בהרים' קטן ~יני הר~ל ~ור~

 ~~דר~~
 דאם

 ~כל לקבל' יכולה ~קטנה היתה לא הגדולה הממדרגה בשבילנתן
~ 

 לממה~
 ~~ם הקטנים חשבו ~לא~שביל

 שב~ביל~
 התורה' יתנו

 ו~~~~
 ~ה ד~ת'

 החומריות' מן האשה מן פי' ומר~ה התור'. יתנו שבשבילם שחשבו מהגדולים~דיף
 ממ~גי~ הי'שלא

 ת~תו~ת מדרגות ~ל
 ~מ~

' ~  לאין~~ו ממ~ש~ והי' להקב"ה' רק 
 ~או~

 ~ר
~ '  

' ~  ~ובר הנר אלא רואה ~ינו שמי 

~~
 ג~" אור

~~ 
 נגד כלום זה ~אין מבין השמש אור ~~~ה

 :השמש א~
ש"הש
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~

איכ~
 דיש פי' שני. גלותתרביץ איכה רא~ון. גלות תרעה

 במה גאוה לו שיש ואחד' דבר שעבר לאדם שאירע האחד ע~ירות' ממיני~ני
 תשובה להתעוררות כשיבוא ~א~ונה דעבירה ממינה ונפקא ה~~''ה.~עוב~

 יותרי ממתגאה תשובה להתעוררות שבא במה גאוה לו כ~יש אבל~תכפרת.
 ממכל מולעוזה

 עבוד~
 וזה ד'.

 ממו~
 לכותבו' ראוי ואין ג~מי. ~ל פי על

 ואמרה ביצה' לה היתה אחת שאשה הנממשל' גנות יובן הממשל מגנותאך
 זה ובתוך תתעשר' הביצהמזו

 אומר לימודו ב~חלת האדם כן ~ביצה' נשבר~
 שהיתה יראה הקצת אובד גאוה לו שיש ומפני גדול. וחסיד גדול למדן~יהי'
 איכה וזהו ~"א). ה' ~סוטה וכו' לדור יכולין והוא אני שאין זה. מקודםלו

 בית חורבן תרביץ ואיכה ראשונה, ממדה דהיינו ראשמן. בית חורבןתר~ה
 : כ~הרים ב~יר עצמו שממ~יק ~רים' ~ניי'. ממדה דהיינו~ני
 י"ג) כ"ו~משלי

~~~ ~~~ 
 ~~י וגו'

 ~י~
 ע"ב) קי"ח ~שבת דרך על ~~~ו~ו~.

 הניח לא היינו אבנטו' תחת ידו הכניס שלא הקדושבר~ינו
 שוקי מדכי דהוי רשב"י כמו האחד מדרגות' מיני שני דיש טבורו' תחתידו

 תחתונות ~מדרגות כל מעלה הי' ע"א) ל"ד שבת וע' ע"ט. פ' ~ב"ר~בריא
 ממאתו' שנאבד אוצר לבקש לכפרים א~יו אותו ששלח המלך בן כממשללהק~ה.
 שאין פי על ואף ה~ויים' הכפרים ~י ~ל עם ממדבר הבן~מילא

 ז~
 כ~דו

 ממהאוצר' יודע הכפר בן אולי זאת עושה ממקוםממכל
 ל~

 תחתונות למדרגות צריך
 אך כנודע. המדות שאר וכן הרעה היראה או האהבה אותה להעלותכדי

 ו' (בראשית אממר ~ש דר"י כך' הואעליותן

 ט"~

 שיהא לתיבה תעשה צהר
 קנים ד"ה על לקמן עיין תעשה' ושלישים שניים תחתים עכ"ז מנהיר.~אות

 : והבן ה~יבה אתתעשה
 ~~~ ~~~י~ ~~~י~ ב') ו'~יש~'

 ~ו.
 פירו~

 השם את ה~ובדים הם
 בהתלהבות.יתברך

 ומממ~
 ממכח הזאת' בממדרגה עומדים הם

 שהוא וכמו הכל' מממעל לו' ממממעל שנעשה ממה תממיד חושבים~הם
 ממך' למעלה ממה דע ממ"א) פ"ב ~אבות דרך על ממלמעלה' ממתנהג כךבו מתנה~

 כולם. וכן אהבה' למעלה כביכול בה~ב''ה נתעורר ~אהבה הצדיק נתעורראם
 לא שמים ושממי שממים דהקב"ה חידתי' בכנור אפתח ה') מ"ט ~תהליםוזהו

 שכשעושים ~מחקר חכממי ואמרו האדם' בתוך ית' שכינתו וממצמצםיכלכלוהו'
 ב~קל קטןכנור

 שו~
 והשם בגדול' קול נשמע בקטן כשמנגנים הגדול עם

 את ממעשיו בכל ומעורר קטן' ככנור והוא בצלממו האדם את בראיתברך
 שלא כדי שממים' לשם הכל שיעשה ליזהר צריך לפיכך השכינ~. (נ"א~שכל
 לבטלה. ח"ו אותו ויעורריוציא

 ~~~י~ ~~
 להשם עובדי' מדרגות בשש וגו'.

יתברך.
~~~~ ~~~' 

 ואיתא ויראה. באהבה יתברך השם עבודת דעיקר ~~יו
 ויש העליון' לעולם ממלבוש שיעשה כדי האדם את ברא וב"ששהקב"ה
 יתברך שהשם שמבינים פנימימת ויראה באהבה יתברך השם את~עובדים
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 שעובדים ויש הפנימית' פניו כיסוי' עושה יכסה פנימיות. ויראה בא~הבשתים וזה~ הכל' של לפנימיות מלבוש ועושים יתברך אותו ואוהבים ושליטרב
 לעולם מלבוש עושים כבודו' הארץ כל מלא שהק~ה שמאמינים האמונהמ~ד

 כ~ו רגלים' נקראת דאמונה ו~~~י~~~~~~~~~ו ~הוהאמונה.
 יאמין לא שאם העבודה' כל עמוד האמונה כך הרגלים ידי עלעמידתו שהגו~

 כי זה' מטעם אמונה נקראים וכןירכין כלום. עבודתו אין וב"שבהקב"ה
 דבר. כלחיזוק הי~

 ו~~~~
~~~~ 
 ל~דרגה. ממדרגה מעופף ויראה באהבה .

 כ"א ~במדבר דרך על שרפים יאמראו
 ו'~

 השר~ם. הנחשים
 עולם השכינה פירוש תפתח. ~פתי אדני אומרים דאנו לו. מ~על~רשעתם ה~מדי~

 הרשעים אבל לדבר' יכול הפה אין הדיבור בעולם מהלבש אינו שאםהדיבור'
 סוברים אינם וב~מת תפתח' שפתי אדני כן גםאומרים

 כ~
 שאומרים

 ט"ז ~משלי ~~ף מפריד ונרגן מדבר. עלמו שהוא לנוי אדון ומיאתנו שפתינ~
 מעולם וומחשב~ו הדיבמר. מעולם דבורו עולם. של ומאלופו עצמושמפריד כ"ח~

 בע~מו. שהוא ל"ו שהוא אומר עליונים עולמות ממע"ל וזהוהמחשבה.
 ויראה ממון. אהבת לו יש הגנב אפי' אלקים' ד' וזהו אהוי"ר. ישבאר~יות אפיל~ פי' ושמים. ארץ אלקים ד' עשות ביום ד') ב' ~ראשית ע"דבשתים. זה~

 ל~ שאין רגליו. יכסה ובשהים מהב"ה' ב~ה לו שאין פניו' י~סהדקליפה באהוי"~ פני~ יכס~ בשתים וזהו הדברים. בכל וכן לאכול. מה לו יהי'שלא
 לקליפה יעופף ובשתים חוטא. הי' לא לפניו שהש"י מאמין הי' שאלו~ומונה'
 :ר"ל

~~ ~~~~ 
 לא שלמעלה.~ו' העולמות כל ממע"ל הצדיק על

 אלא נברא לא כולו העולם כל ב') ו' ~בר~ות ע"ד בשבילו. אלאנבראו
 :~ה לצוו~

~~ ~~~~ 
 ד'. על תתענג אז י"ד) נ"ח (ישעי' ע"ד ומ~ל

 זכרו וית' ית"ש מד' למעלה כביכולהוא התעני~
 נ~~
: 

 י')י ~'~בראשית
 כדאיתא התקשרות מדת הוא גפן . ~~~~י~ ~~~~ ו~~~~
 והתפארות. אהוי"ר אבות. ג' הם שריגים ג'בזוהר.

 במדת שאחז לאלקיםי וחטאתי ט') ~ט ~לעיל אמר אד~יו אשת~שהסיתתו ויו~~
 שהיתה אביו. של דיוקנו ד~ות לו נראתה ב') ל"ו סוטה ~וזה והתפארות.יראה
 כו' ~חרית שלבשה בגדים ל~ניו נאים בבגדים עצמה מקשטתהיא

 יעקב מדת הבוי"ת בהתפארות ע~ו הזכיר והוא וישב) ותנחומא ב'ל"ה ~יומ~
 למעלה עצווו ש~ביא החוצה. וילא וינס י"ב) ~ט ~לעיל וזהוכנודע.

 כי ~לל. נאה אינה ווהע~מות לוועלה ~דבר כ~מביאין אבל נאה. היא בעה"ז~י מהעולמו~
 שאין והאדם האש~. עם התחברות לזה ואין ית'. לו לבוש הואהתפארות

 זרע. רק היא כי מכוערת אצלו היא אשה תאותלו
 וי~

 בבריאה. התפארות
 והתפארות רבו. גדולת ניכרת העבד מגדולה הוא בריאה התפארות באצילו~'ויש

 וחיות. ות~נוג חדוה צ~~חות בהירות נק'לאצילות
 והנבראי~

 יכולים אינם
 : ההוא לבהירותלסבול

~~~~ 
 עוומדים. שרפים ב') ו' (ישעי'

 נקראת וא"ו . לו' ממעל עוומד'ם הם למדרגותי באי~ והם בהתלהבותהעובדים שרפי~
המשכה
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 ~ולמות. חיות שנמשך מהמשכה ~למעלה הבהירות מבנים והםהמשכה.
 להרה"מ תורה באור ~נדפס אצילו~ ב~ת~ארות עובדיםוהם

 ~~~~~~ ~~~~~ ו~~~~ ג') ייא~~ושע ~ ז"ל~
 צריך דבר דמכל ~~~~~~. ~~ ~~'

 אהבת יזכור מה מדבר תענוג לאדם יש אם ד'. אתלעבוד
 לו נתן ולכן תמידית. היא ד' ו~בודת ד'. יראת יזכור ביראה ואםהק~ה.

 הזה הדבר שיהאד'
 אצ~

 לו יש אדם למשל תמיד.
~ 

 ו~כיר אותו. ואוהב
 באהבתו ~יזכור כדי ~מיד הבן הק~ה לו נותן הבוי"ת אהבת זהמחמת
 וזרועות ~רועותי. על קחם אותו. גי~לתי פי' תרגלתי ואנכי וז~ותמיד.
 פניי' לאדם יהא שלא ~יך אך רפא~ים' כי ידעו ולא ויראה. אהבהנקראות
 תהא שלא צריך 'דעו. ולא ~הו הבן. ~יגדל כדי אהוי"ר לו יהיו כןשבשביל

 : הר~ואה בשב'לדעתו
 ~' ה') י"א(תלים

~~~~ 

 שהביא לאברהם. שניסה כמו אותו שבוחן ~~~~.
 כשיהיו שביל. שיע~ה כדי ל~צריםאותו

 יש~
 שיבואו שם.

 כמשל מ~ות. עשר המצרייםעל
 או~

 ~צ"ל ציור על רשימה לעשות צריך
 ואח"כ החקיקה. לגמור אומן שאינו מי אפי' אח"כ יכול הרשימהוכשעושה נ'יר~

 התחלה הי~ה כך אומן' לע~ות ג"כ צריך התפארו~. שיהי' הכלי אתלחלוק
 : ~רע"ה ע"י הגמר וסוף י~ר~. ע"י והגמר אברהם.ע"י

~~~
 לחתום יכול ~י~צאנו מי כי הרבה. הפסד והוא חותמו. שאבד למלך

 שנאבד נצטער והמלך בעפר. ~ונח המלך שחותם ביון וגםמ~עות.
 מ~ערים המלך ובני המלך. חותם שנאבד מצטערים מלוכה ושריחותמו.
 לחפש. והלכו אב'ה~. חותםשנאבד

 ומחמ~
 ולא עליו עברו זריזותם גודל

 אינו כפר והבן אותו. ומצא א' כפר בן והלךמצאוהו.
 יוד~

 החותם. ח~'בות
 המלך. חותם שנמצא על מולוכה ו~רי חותמו. על ~מלך שמחה. לכולםויש
 אבהם על המלךובני

 כל"~
 והנמשל שווחה. ~ו יש ואעפ''כ חשיבותו ומה החותם של טיבו מה יודעשאינו אע"~ המלך חותם מצא כי שמח כפר והבן
ארוכה

 מאר~
 : מדה

 י"ח) ז'(מיכה
~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~' ~~ו
~~~ 

 יש ~"ט עושים דכשאנו ~~~.
 הגונים מעשים כשעושה הקטן בן כמשל תענוג.להק~ה

 מדרגה ואפ'' דעתו. ומתרחבת האבמתענג
 יתיר~

 מתרחב השכל הדעת על
 לומד אם למשל למ~~ יותר נעשה וכ"יג"כ

 במסכת בקי הי' חולין מסכ~
 יותר. בשכל באים הטעמים ~י' יותר. מבין הוא המסכתא בזו רקבילה'
 קבלה. ספרי כל וכולל עמוק הוא כי היטב והבן ודוק בטעמים. יותרשמבין
 הדברים כל כי לאב. תענוג הי' לא לקטנות עצמו האב הביא לאואלמלי
 לו יש הק~ה כך אביו. אצל שטותים הם הקטן בןשעושה

 תענ~
 מ~שינו.

 לשון הוא ועד ממעשינו. ומ~ענג הק~ה שמשע~ע מה העוה"ב~הו
~ז (יחזק~

 ז'~
 ~וה"ב לענשו שלא כדי בעוה"ז הצדיק מעניש והק~ה עדיים. בעדי

 כי אפילו. לעוה"ב אפו לעד החזיק לא~הו
 ח~

 הוא. חסד
בחסד ח~ ה~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  : מושג אינו הוא ותיבת מוש~. שאינו העוה"בבחסד
~ברכות

 פ''~
 מ"א).

 ~~~ ~~~~~~ ~ו~~י~ ~י~
 ~~ו~

 ~~~ ~ו~~
 (תלים ע"ד .

 לו תהי' להתפלל עומד כשאדם עזרי. יבא ומאין א')קכ"א
 אך לפניו. יזכה ווי כי מעשיו ווחמת לא רק . ~פלתו יקבל הב"ה שבודאיאמונה
 תאב ה~ה ב'). ב' ~קדושין אשה אחר לחזור איש של הואה~כל.ודרכודהדיבור
 אדם כ~~ין ונמצא . ת~ל~ו י~בל זה ומ~מת בד"ו~. אדם שידבר להדיבורמ~וד
 נמצא חכמה. וודת והיא לאין. דבוק הוא אזי לאין עצמו ומחזיק בזכותותולה
 . עזרי יבוא מאין פי' וזהו . י"ב) ז' ~קהלת בעלי' תחי' החכמה כי . בחייםדבוק

 עצמי. זכות בשביל ולא אבות ~כות שאתלה פי' הה~ים' אל עיניכשאשא
 שהאבות אע"פ האבות. על יתירה מד~~ה היא אין למדת דבוקוכשאני

 היא אין מדת מ"וו מווני. יותרבמדר~ה ה~
 למעל~

 שחסר ווה וכל מהאבות.
 כל ~יודע ע''ע יעיד רק יתפלל. ע"ז וסלי~ה ר~ואה האדם ל~יותו

 להתפלל עווודין אין וזהו ~ו~ו. למשאלות ולא הדיבור על רק מבקששאינו המ~שבו~
 שהראש מה פי' להראש. שנכבד מה תהא התפלה ראשי כובד מתוךאלא
 ~~י~ו יתפלל. ע''ז וחסר כבד הוא האדם שבתוך מוועל אלוה חלק~הוא

 ~ו~~~~~~
 יש למעלה בא כשהדיבור פי' ~~~ו~ו.

 להב"~
 ו~ב"ה ~ענו~.

 ונולד העולמות בכלשורה
 תענו~

 זה ב~ביל נולד באדם וגם העולמות. בכל
 ~~ לפי אוונם וומעל. אלוה ~לק הוא ~ם כיהתלהבות.

 אם אדם. שהוא
הוא

 צדי~
 מדת מ~ורר כי ~אוה. בו נולדה ח"ו לאו ואם התלהבות~ בו נולד

 שואל הוולך פי' וזהו רעה. התפארות בו נולדה רשע הוא ואםהתפארו~.
 ח"ו פניי' לו שתבואבשלוווו

 שהקב"~
 כי בשלוווו~ שואל

 ~~ו~
 התקשרות. נ~רא

 : ה~פלה זה ווכח יפסיק אולי ית'. אליו שלו הדיבור שיקשר רוצהו~קב''ה
 ב') ה'~עמוס

 ~ו~ ~ו~י~ ~~ ~~~~
 בזוהר איתא גו'.

~ ~ 

 תקום לא
 שרי עם יושב המלך משל. אותה. מקים הב"ה אבלבעצומה

 כשיצא לרחם. ~י על לו ואין בהיכלו.וולוכה
 לחו~

 ושאלו כפר בן עני ראה
 עליו.המלך רחמי ונתעוררו מלבוש. ולא ושתיי' אכילה לו שאין ואוורמוועשיו.
 בחי' המלך כיד ~מלך לו נתן ועכשיו גבור~. בבחי' העני הי' קודםנמצא
 מלכות. בצרכי וושוטטת מחשבתו ~יתה העני את המלך שראה ומקודםחסד'
 יריד~ וזוהי ה~ני. בצר~י מח~בתווע~שיו

 וירד כ') י"ט ~שמות כענין גדולה.
 אצלו זוהי סיני. הר עלד'

 יריד~
 שאין הוא וכבודו א"ס ית' שהוא כביכול.

 ירידה היתה תורה להם ולתת לישראל באהבתו שחשב וזה לסובלו.יכולים
 ~עני. אצל הוא עקוד המלך של שהשכל עקידה. נקרא וזה כבכול.אצלו
 רחמנות עוד ויש ט'). כ"ב (בראשית ויעקוד כמו אסור תפיסה. הואועקוד
 קטן. דבר לו שחסר רק הרבה' טוב מלך לבן שיש אע"פ בנו' על אבכמו

 עליו.מרחם
 וז~

 מחמת הוא הכפר בן שעל שרחמנות רב~. אהבה ~~ת בא
 עוד ויש עליו. מרחם לפיכך העולם מכל יותר רע לעני שיש עולם.אהבת

 והחילוק בנו. מחמת צער לו שיש עצמו. על המלך רחמנות והוארח~ות.
שה~~מנות
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  לחוץ הולך הי' לא אם כפר הבן על אבל תמידי. הוא עצמו של~הרחמנות
 הולדה מחמת בא עני של שהרחמנות ועוד כלל' רחמנות זה הי' לא ראהוולא
 העולם. כל כמו אותו שאוהב עולם אהבת שזהו מכולם. יותר צ~ר לענישיש
 יותר לו שחסר מפנירק

 מרח~
 שלא באות הנ''ל רחמניות שתי אבל עליו.

 ~נ"א ישוב לבנו שא~י' הולדה'מחמת
 טוב~

 ומרח~
 : עליו

~~~~ 
 ב' כ' שמות ~רש"י

 מחמת הי' שהרחמנות להוליד' שראוי כבחור' להם נדמה בים המכילתא)מן
 עצמית' רחמנות והיתה צער בלי הי' בסיני אבל גדול. צער שהי"להולדה
 השיעבוד. קושי בשביל ~יו ~גאולות וכל הולדה. מחמת שלא כזקןונדמה
 עצמיות. ומחומת תהא העתידה ג~ולה אמנם עצמיות. מח~ת ולא רחמנותוהוא
 : עצמי מחמת אקים אניוזהו

~~~~ 
 אקים ההוא ביום י''א) ט' ~עמוס

 אקים אנ' הנופלת' דויד סוכתאת
 אות~

 : עצמי מחמת
~~~~ 

 ב') נ"ב ~ישעי'
 ש~ושפלת מחמת הקימה מזאת התנערי ירושלים. שבי קממי מעפר~תנערי

 : עצמיות ומחומת תהי' רק עפר.עד
 ג'~מ~לי

 י''ט~

'~ 
~~~~~ ~~~ 

 לסבול העולמות יכולים איך דקשה ~~~.
 ומדת אין ע"י אך הק~ה.את

 ענו~
 דיותר מתלבש' הוא

 דיש הכל. ה~~שר והמא עניו. יותר הוא שפל והעולם כביכול גדולשהוא
 ש~טעמים' רביע"י נקודת והיא הומקשרם' דבר להיות וצריך ונקידות~עמים

 דהומלאכים ע"ד רחמנות. מדת פי' וא"ו. ע"י נתחבר והכל חול"ם. היאובנקודות
 הר~מ~ת דעיקר בארץ. גדול יותר הוא דהרחומנות בארץ. שהקב"האומרים
 גרוע מקום וכל כידוע. יעקב את הוליד ויצחק ע"ד טוב. לא על המרחםהוא

י~
 אין השווים אף כי הארץ. על התורה הב"ה נתן לכך יותר. רחומנות

 ב~~יל ל~כך רחמנות. ע''י רק בדין עמהם כשיתנהג התורה לסבוליכולים
 ע''י נמשכת הנקודה היא וההיולי התורה. להם נתן בארץ רחמנותשיותר
 ומלאפו"ם. היא ובאומצע חול"ם. הוא ומאתוון ממעל יעקב של מדתו שהיאוא"ו
 : חיר"ק היא אתווןותחת

~~~~ 
 ~יהושע וגו' אמת אות לי ונתתם זה ~עין

 מדת יעקב של מדתו ~מת ליעקב. אמת תתן מיכה) ןסוף ע"ד י"ג) י"בב'
 לא ויעקבר~מנות.

~ 
 והא שביר~. היתה לא רחמנות במדת ב') ה' ~ת~נית

 נחלה דרח~נות והענין במ"א' מתורץ שבירה שהיתה האריז"ל בכתבידאיתא
 דעבידא ומילתא וא''ת שביר~. בו שייך לא מצרים לו שאין ודבר מצרים.בלי

 שבירה. שייך לא אין דבמדת שבירה' היתה לא דבטעם בטיל' לאלטעמא
 מושג ואינו אחרות נתינות ג''כ יש טעם בו שיש כיון מסתמא מאכלובדבר
 מממציאות נתבטלה הצואה כי הטעם. מרגישים צו~ה בו שיש אע"פ הטעם.רק

 ונקודות טעמים והמקשר אין. מדת הוא טעם כי להעדר. ובאהב~טעם
 באמצע נקודה כל לך ואין הכל. את מחיי' ~וא היולי כל כי כנ"ל. רביעהוא
 כי ותחתונים. וא~צעים עליונים יש וטעמים למעלה. הם ותגין למטה.רק

 יו"ד. ובאותיות ~ול"ם. ובנקודות רביע. ~וא בטעמים וז~ו הכל. מחיי'הטעם
 ותעלומות וא"ו. נעשה לאותיותוכשנתארך

 חכמ~
 י' יו''י. הרי בכ"מ' היא

למעלה
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לתיבת א' וכשנדבק אלף. הרי תתאהי חכמה תתאה י' ~ילאה. חכ~הלמ~לה
 א') צ"ז (~להדרין וזהו אמת. ~~קב ו~הו ~מת. ל~שהמ''ת

 דה~
 קרתא

 אמ"ת אות לי ונתתם בחיים' דבוקים שהיו מו~ני אדם. שם מת ולאקושטא ש~מ~
 ~ו~ א~ כי ו~~.~~יי~ם

 : ~~יות
 מ"ה). ~ה~אבות

 ~~י~~ ~~
 נפש . ונשמה רוח נפש . מדרגות ג' דיש ~ו'.

 אחד וכל מח~בה. לקראת ול~מה די~ור. לקרא ורוח .מ~~יות נקר~
 במ~שיו אפי' להק~ה תמיד ~מקמשר ומי ~וקבאי כדכר והם ממזה. זהמקבלים
 מ~וד~ ה~ו~ ~~~ הבי~ א~~ המקד~. בית לקראהגשממי'ם

: 
~~~~ 

 ~י'
 ~קדש. לשמי לי תהא הגשמ~ת ~שיית פי' מקדש. לי ו~ש"ו ח') ~ה~שמות
 ~~ה לא בגו~ם אפ'' לכך בתוכם.~כלתי

 רמ~
 ~~דר"א

 ~א~ ס"~
 ~~~ו ~י

 שלהם ומהחומר לד'.המ~יות
 נ~ש~

 ~מל והרה ט"ו) ז' ~תלים ואי' צורה.
 ~ל למ~שבתו ~בא מיד ~קר'וילד

 ר~~
 ממיד מצוה ה~הור

 י~
 ~ליי'. לו

 המקדש ~ת שהיו אבותינו אבל נפלים. ~פלת וזוהי מוליד. אינו ~"זשקר ויל~

 הפיל~ל~
 ~די המב'א ו~וא ה~וף. ה'א ~~ה.

 מ~~ב~
 א~י' ~~ות.

 . פניי' להם היתה לא וא~פ"כ קודש. בשרם ~הי' שבשמים. הקודשב~ר מרי~
ולא

 ה~רי~
 ו' ~בראשית ~''ד מ~ולם. קודש בשר

 ט'~

 צדיק
 ת~י~

 בדורותיו. ה''
 אשר צדיקים יש י"ד) ח' ~קהלתו~ד

 ממגי~
 אשר הרש~ים. כמ~שה אליהם

 א.לם בודאי אל'ה~מ~י~
 ~ו~י~

 הרהו~י ~"ו להם באו ב~ח~בה רק במ~~ה
 הבל. מחמת בא ~ה תשובה. הרהורי אליהם שמגי~ים רש~ם ויש~ירה.
 ב' ~~~א~ית~''ד

 ז'~
 ו~~

 ~~ם אמרתי וזהו חיים. ל~מת בא~יו
~~ 

 : הב"ל

~~~
 ובום בגלות. בנים לו שהיו פאר מ'ני בכל ומפואר גדול ממלך .

 שהם שלו. מלוכה שרי ~ם הו~ך הי' ~לו~נוסיא
 אבינו אל היום נל~ק הבנים ואמרו מלכותו. מדינות בכל לש~טב~ולם. טב~ הודי~

 רצין. ~ת הואכי
 ונבק~

 קטר~. שום אין אמנו ~ל כי אמנו. ~ל אותו
 ב~ולם. אותו הודי~ו שהם האבות ~ם מולכותו תחלת היא בר"ההקב"ה כ~

 והיום ואדם. אדם ~ל בלב ומשוטט והאדץ. ה~מים אלהי נקרא הי'~מקודם

נצ~
 מ~י אפשר אמרו הבנים כשל~קו ואח"כ ו~לינו. אמנו ~ל אבינו אל
 א' את נ~לח בערבוביא בא~הקול

 ויצ~~
 אותו והזהירו אבינו. המלך לפני

 ב~ל אותך ~ה'רין כך מה. ולצמרך אמתך. משלחים אנו ממי לפניראה
 : ~לינו הק~ה רחמנות שתת~ורר בידך נתונים אנשים כממהראה ת~~
 מ' ~בראשית בתורהמרו~ז ~~~~

 כ'~

 ~הדיבור פר~ה. את הולדת גו' ביום ויהי
 פר~ה. ת'. ו~ד ממא' אותיות כ"ב א"ת.נקרא

 כ"~
 דיש ה~גמלין. אתוון

 צ"ל ~אולי למשה אפי' שהרי . הדין ~ום אז והי' הממחשבה. של המכוסיןאתוון כ"~
 ל~~ה"כ. אפי' אונ~~ה. ~~

 ~מ~דר~

 : והאופה המש~'ם שר דין

~~~
 ~י .

 שי~
 צריך בודאי לממחסה. ל~מו אדון לוקח הרבה נושים לו

 ~~אדון ב~ירלדור
 שירצ~ מי כך ~~

 תחת לח~ות
 תורה של בהדיבורים ~צמולשום ~רי~ הקב"~

 ותפל~
 שורה והקב"ה . בהאותיות דר ~מילא

ב~אותיות
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  שישים שנים. ילמוד א' דף ללמוד רגיל אם וזהו לו. הוא מחסה אז~האותיות.

 : און פועלי כל ויתפרדו בהדיבורים. יותרעצמו

~ ~
 ~רזל. שמ~בר בדבר פותחים גנבים במפתחות שפותחים פתח .

 : דבר כל הפותחת היא הלב שבירת רק כוונהשום לנ~ אין ועכשיו דבר. לכל ~ראוי' בכוונה מכוונים היוהקדמונים כ~
~~~~ 

 ~סנהדרין פי'
 י"ד ~שמות ע"ד כו'. תחת חתירה חתר מנשה א')ק"ג

 ט"~
 אלי ת~עק מה

 ויסע~ בנ"י אלדבר
 אלי ~והר דאיתא

 דייק~
 פי' תליא. בעתיקא

 שכל מ~יג אינו קטן הבן כמשל אותו. משיגים אנו שאין מפני הש"י.נקרא דעתי~
 נגד דבר לע~ות ~ריכים היו והם העולמות. כל הב"ה ברא ובדיבורהזקן.

 ~כל הדבר שי~שה צריכים והיו הים. לקרוע דהיינוהעולמות.
 גדול חוטא אפי' ושם העולמות. מן שלמעלה להשכל ע~מו~הביא חתירה~ פי' וזהו נסים. להם ל~שות וראוים משיגים אתם שאין~עולמות. שלמעל~
 אדם ובכל~תשובה' נתק~

 י~
 שכחה. פי' מנשה.

 ששוכ~
 צלם ומעמיד הק~ה את

 הי הוא דהדיבור המחשבה. נקראת היכל מדת~. צ"ל ~אולי ~~) מ"ד היא~היכל.

 דהיינו ה~י"ן. ב' שכולל היכ"ל. ולקרא הדיבור. כולל ובמחשבהתתאה.
 : תתאה וה' עילאה ה'ומחש~. דיבו~

~~~~~~
 יש שהש"י מאמין כשאדם היראה. בו לשרות כלי היא

 ואמ~ה יראה. עליו ת~ול בהש"י רק דבר מכל ווחשבתוומפשיט בכא~
 : היסוד תחלה להניח צריך בת בולה אחד כמשל הדבר. יסודהיא

~~
~~~~ 

 שהדותא. ~ר מ"ז) ל"א ~בראשית כמו בתורה. שורש לו יש
 הלשון אמת הוא ומזה ב') ל"ד ~מנחות כו' בכת~י ~טוכן

 אל שורש נווצא שרשה. לידע בתפלה זרה מחשבה לו באה אם ול''מ~להם.
 : מתפילין הואהלשונות

 ~~י~ ~~~~~~~~~~
.~~~~ 

 ~~י~ ~~ ~~~ ~~~
 פ"ב. ~ש"ר ~~~~.

 ~עולמות כל ברא הק~ה ע"ד ב') קפ"ז ובלק א' קל"ח נשאוזוהר
 וכשדיבר ~עולמות. כל במח~בה היו נ~צא ממח~בה. מקבל והדיבור~דיבור.
 חלקו כבכול שם. נכלל שהוא להווחשבה א"ע שהביא פי' הנביא. עםה~ה
 אדם. ~שורש הי' כי אדם. בדמות הנביא ראהו לפיכך עמו.דיבר

 וזהו הדמות. באותו הש"יכביכול ולתצמצ~
 (הו~~

 יד אדמה' הלביאים ובד י"א) י"ב
 תחתולה. ממדרגה שבא החכמה יד וזהו מהמשכיל. מ~בלת דהמחשבה כחינקרא
 שלמעלה אברהם וזהו ~ש"י. אליו נתדמה כח באותו דלי"ת. מכח שנ~שךיו"ד

 כל ~מלא דבר כל מ~בב דהט~ם פי' טעמא' פ~יק שלמטה' ואברהםבמח~בה.
 פי' האשה. מן פרוש הי' מרע"ה אבל הפסיק. הוי דברים שני בין נמצאדבר.
 משה ~ין הפסיק הי' ולא לה~חשבה. דבוק תמיד והי' נוקבא. דברמכל

 בשום לו היתה ולא הש"י. את ראה שראה דבר וכל מטה. שללמשה שלמעל~
 : טעמא פסיק לא לכך זר~.מחשבה פע~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ס"ו~ישעי'

 ח~

 ~~ ~יו~ י~~~ ג~ ~~~ ~י
 אשה נושא אדם יש עד"מ ~~~'.

 וא' מבנים' תענוג לו יש בנים לו וכשיש נשים. אהבתבשבל

 בשביל אש~ל~~
 אהב~

 במ~שב~ו שמצייר ~~ודמ~. א~ב~ נקרא~ וזו~י בנים.
 ידבר ואיך תמונתו מצייר ואח"כ שיוליד. בנוכדמיון

 דב~
 אהבה. לו ונולדה שכל.

 מתחלה תענוג לו יש כביכול הק~הכך
 ~ישר~

 בכל שמשתעשע שעשועים. ילד
 ודורדור

 מחמ~
 ~ב"ר ~הו ודבורם. ~~שיהם

 פ"~

 ~לו ישר~ל
 כשעלה בע"ח וז"ש ברצון העולמות כל נתהוו נמצא העולמו~' לברוא ה~ה רצהזה וומ~מ~ במת~ב~

 ויברא כ"ז) א' ~בראשית וזהו י~ים. בז' . בומדות למטה נש~לשל ואח''כ ית'.ברצונו
 שלנו. בצלם ~מח~בה כבי~ול שנ~על~ה צלם באותו בצלמו. האדם א~אלקים
 בהצלם מתעלם כשהי"ת היא והטבע הנ"ל. כמשל רק ~מונה. לו אין באמתוהוא

 דמות שאין להאיך י~א למעלה וכשהולך כביכול. בהצלם נכנס שאינוב~בילו.
 :וצלם

~~~~ 
 ג' (שמות פי'

 ג~
 הזה. הגדול המראה את ואראה נא אסורה

 הנראים פנים נראים. שאינם פנים ויש נראים. פניםשיש
 נקראו~

 ויראה. אהבה
 מה נקרא נראים שאינם ו~נים באדם. ג"כ יששזה

 שמחיי~
 ומהפנים האהוי"ר. את

 הזה הגדול הלראים. פנים המראה. את נראי'.וזהו שאיל' לפנים לבוא יכולהנראים
 : נראים שאילםפנים

~~~~ 
 אברהם וזהו בני'. עם ~י' בני'. את ליון ילדה

 ~נ"א ב~דת א"~ הממחשבה כביכול שצמצם י"א). כ"ב ~בראשיתאברהם
 ב~~ו~ים תורה באור ~ע'א~רהם. בדמות~

 ~לוקטים~
: 

~~~
 שבכתב ותושבע"~. תושב"כ דיש פי' לק~הי אייקר למטרוניתא דאייקר
 ~ברכות ~''ד בידינו. מסורה ושבע"פ לגרו~. א'ן וממנה להו~יף איןעלי'

ל"ב
 ב'~

 ~ש~יחין אין
 בב~

 הצדיק ~"זי ב"ו ~וע"ז. ב~י' פ''ה הפה. של בעל קול.
 אמרתי לפיכך העולם. נברא ובתורה ברית. שומר הוא כי ומילה. ובגי' עז.לקרא
 דהתור' אך די. לומר שהוצרך חיות כ"כ נתן למה דקשה א') י"ב ~חגיגה דילעולם
 צריך ~אולי וב"מ אלפיםשני

 כ"א (~רובין כב~מ' ~או~. וב' אל~ים שלש~ לה'ו~

א~
 ובריטב"א. ב~וס' וע"ש

 ה~סדר~
 כך ל~יות ה~ולם ראוי והי' ה~ולם. כמו

 הארץ ומלאה משיח כ~יבוא ולכך דתורה. ~ב"א א' חלק רק לסבול יכוליםאין

 י"א ~ישעי' ד' א~דע~
 ט~

 ארץ גדול. ה~ולם יהי'
 יש~

 ירושלים העולם. ככל
 נקרא לפיכך תק'~) ר' ישעי' וילקוט ור"ח. שבת פ' דר"כ (פסיקתא א"י.ככל
~שה

 בעל~
 דר~ות מחמת באה והיא משבכתב מקבלת שהתושבע"פ דומטרוניתא.

 שנעשה פי' דאייקר ומאן~תורה.
 מלבו~

 ע"ד לה.

~ ~ 

 מארי אינון זכאין
 לה מלבוש שהוא ו~י מלבר. ואי~ו מלגאו איהי שכינתא. אנפי דאנפיי~מממתניתין

 : שבכתב לתורה מלביש הוא להקב"ה אייקרכ~כול
 ל'ב) ס"ח(תלים

 מאמרות בי' מ"א) פ"ה (אבות ~"ד ~~~~י~. י~י~ ~~י~ ~~~
 ותוש~ע"פ. תושב"כ שיש נקבה. לשון היא אמירה העולם.נברא

 ארצה אמת ותשלך ככתוב בידינו תושבע"פונתונה
 ~דני~

 שומלובשת י"ב) ח'
 למעלה שהיא לשונה. על חסד תורת כ"ו) ל"א ~משלי נקראת ותושב"כבארציו~.
 נוקבא רק שהיא יראה בבחי' מאומרים הי' ~יו שבכתב קבה"ת וקודם~הלשון.

~מירה
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  בקבלת אך פכ"ח) מש"ר ג' י"ט שמות ~רש"י נקבה. בלשוןאמירה 
 התור~

 ניתנו
 : ומאמרים הי' ונתחזקו שבכתב התורה כללות דיבורים.הי'

~~~~ 
 ע"ו ~לעיל

 ימכלו לא שמא יראה בתחלה יראה. ארץט')
 ישר~

 התורה. את לקבל
 ואהבה אהבה. דהיי~ו לפניו' ביש הוא באדם שורה ית' דכשהוא באהבה.באה הירא~

 ט"ז ~משלי אלוף מפריד ונרגן ד'. אהבת אפי' מתפרדין. ענפין היא יראהבלא
 ל~ליו. ~בוש שראוי הוא הטבעיות אצלו. שורה שהק~ה מאמין הוא שא~כ''ח)

 עם העבד התחברות מחמת נולד~. והוא מפניו. יראים גדמל מלךכשרו~ים
 ע"~ הוא התגלותה רק אצלינו השכינה היא כך לעבד. היראה נולדהרבו

 בשבירה. שנפל ומה והוא ז"ל. כ~ציא יראה בלא ואהבה הק~"ה.השראת
 היא דשם כושז~ו

 אהב~
 רק כושים. של אחיהם מצרים ע"ד ניאוף. רעה

 להם שהיתה ד'. אל להעלותה יכולים היו יראה להם היתהדאם
 וזהו יראה. ~ם ~הי' משיח כ~יב~א אך שטות. דבריל~שות בוש~

 : ליראה פי' לאלקים מדותיו יביא ידיו תריץרעה האה~ כו~

~~~~~~
 מהיכל הולך והוא היכלות. שבע בזהר וז"ש היכלות הם

 והקב"ה ומ~עולמות. למעלה שבא עד לאות. מאות פי'להי~ל.
 ומשיב עסקיו כל מניח בשמו לאדם וכשקו~ם בתורה. כביכול עצמוצמצם

 ומח~לקוראה~
 עצמו צמצם יתברך הוא כביכול כך ~~. אסור שהוא

 שמו. היא ~~ורה~תור~.
 ~~~ראי~

 כ~ אלינ~ הש"י את ממשיכין בתורה
 ~ברכות בגמרא שארז"ל ~ה כ~~ד י~וב אחד. ושמו ית'הוא

~ 
 א'~

 אין
 הלכה ~מות'של ד' אלא בעולמול~ק~ה

 בל~ ~י~מ~ בלב~
 ית" הוא הלא

צמצם
 ע~

 ~שור~
 : ויראה באהבה לעשות ~אוי ~~ן.

 ~"א~תלים
 ~~ו~~ 'ו~ו~ ~~

 ומסתמא המוליד. אבר נקרא ברית ~~י~ו.
 אדם מוליד הוא הלא כי האברים. כל ~וכלולים

. בר~~ ~  ומ~תמא העולמות. בכל חיות מביא הוא כי ב~יתי נ~רא ~דיק כך~
 : תני"א ובתושבע"פ אי''תן. ונקרא העולמות. כל ~וכלולים

~~~~ 
 (לעיל

 ~ב"ב אברהם ~וא האזרחי הצדיקי את משכיל הוא מי לאיתן משכיל א')פ"ט
 מחמת א')ט"ו

 אה~
 נערות מעשה שעו~ה מלך בן כמשל א~ו. משכיל הוא

 לבחי' א"ע יביא לק''פ ע"מ יעבוד שאם תענוג. לאביש
 עב~

 שאדם מה וכל
 ואם חשוב. כלא קמי' דכולא ית' אצלו לעבודה נחשב אינועושה

 בריתו. לעולם יזכור ~הו כלל. למלך אהוב יהא לא אזי ל~רות מעשההעבד יעש~
 מחמת דהיינו בריתו. מחמת לעולם יזכור ית'~וא

 הצדי~
 את זוכר ית' ~וא

 :העולם
 יתרו~זוהר

 פ"~
 ותושבע"פ. תוש~כ ~יש ~~~~. ~~~~~ ~~~יי~~ א').

 המחשב~ עולםנקראת תוש~~
 לוח על כתבם ג') ל' ~משלי ע"ד .

 נקרא הד~ור ועולם~ך.
 תושבע"~

 עלממא נקרא הדיבור כנ"~. ~פה הוא בעלה
 ומחשבה ~מדבר. מה ל~חרים שנתללה~תגלייא.

 נקרא~
 שאין דא~סייא. ~~ומא

יודעים
 מחש~~ ~

 לידע יכול אז ה~חשבה לעולם בא אם רק
 ומחשב~

 ח~ירו~ של
שלעולם
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~ול~
 היא המח~בה

 עול~
 וכן ה~ולמות. בכל אחדות

 כל אה~ה' עול~
 המחשבה. מעמלם בא הכל שבעולמות~הבה

 והמחש~
 דחירותא' על~א לקראת

 היא ~מלכותכי
 עול~

 של~ון' מלך דבר באשר ד') ח' (קהלת ע"ד הדיבור.
 דאין עושין. שדיבר מה דכל עשיי'. הוא המלך שלד~דיבור

 מ~
 עם. בלא

 אדוליו' שבלב מה יודע אילו עבד כי במציאות. המלכות לתב~להובמח~בה

י~
 לב~ות עצים להביא ~ער לי~ע מדבר ~האדון כד~יל א' מדרגות' כמה
 מח~בתו ה~בד מבין ל~יכל. ~~ריך אומר ש~אדון והשליהיכל'

 שרוצ~
 ליסע

 אורך ומבין היכל. ל~ות עלים להביאליע~
 ~לי~

 : ההיכל ערך לפי ורחבן

~~~~
 ~הלת' ספר ~המ דא. מבין דא שמחמת וב"ת. ב"ן הלירוף תבו~ה.
 ח' ~דה"בע"ד

 ד'~

 ~לפלא בהרי~. במדבר תדמור את ויבן
 הלז' תרמוד והוא בארץ במדבר כתיב י"ח ~' ובמ"א בהרי~. תי' כתיבלא שש~

~ש''~
 ~הי' א'' ו~ם ב'). ~"ז ויבמ~ת ב' ל' ~~בת

 מ~ו~
 ~מסדר~. לי~ף.

 לקרא~רמוד
 רע~ אהב~

 ~בין והוא ליאוף. הי' ששם
 מז~

 הבוי"ת. א~ת
 להקהיל שלמה. חכמת תתאה. חכמה לקראת וזוהי אבות. מדתד~רים

 ויש ~תחתולות.מדרגות ברבי~
 חכ~

 ויש תלועותיו' מחמת מלך ~ל מחשבתו ~מבין
 מה כל ה~כל' קדימת לאביו. כביכול בן ~~וא~וד

 שה~
 חו~' אביו רולה

 ~~אפי'
 : תעלוג לאביו ~י~א כדי . רולה אביו לערות מעשה רולה
 בש~~~~~~~

 מ~ ~פני ריב"ש
 עלמא ל~רא

 ד~~ות~
 הבא עבד ~אפי'

לש~
 ע"י ~ק~ה ~ת~ש~ות ~וא דבר דכל פי' חורין. בן לעשה

 והוא מלבשת ית' לו המלובשת אהבה שאותה לבו אלובלותלו ובמאכלי באשה בגשמיות מלובשת בגלות ~יא שא~בה רק אהוי"ר.~דותיו
 מפשי~

 אותו
 חרדה יחרד ממ~ו~וית'

 גדול~
 וי~ש שעשה. הרעה את ~וכרו

 אוהב אלי א~ בלבוויאמר ויכל~
 ז~

 רק שהוא
 בשביר~ שלפל~ א~ב~

 מלובשת

 ש~~~ב~
 ~מה

 י~
 ירא אם ביראה. וכן ית'. אותו לא~וב לי

 מע~~
 או

~חר~
 בודאי כמולי. מאדם לירא לי יש מה ~בו יאמר

~אד~. בז~ ~לוב~ ~קב"~
 י~ וכמ~

 ממלו לירא לי
 עצמ~

 אם ~כן ~רים. ושאר ב~תפארות וכן
 תפל~. בתוך לדבר ~' ~לום ~ביאו מה יאמר ו~תפלל מדבר או~ומע

כל ~ל~
 בהשגח~ ז~

 ~וא הדי~ור אך . פר~ית
 ~שכיל~
 ושרתה .

 של בפה~~כילה כביכו~
 ז~

 עצמו ~יזדרז כדי ה~~~.
 כמ~ ל~בוד~

 ע~ו ~~ק יש

 ובפר~ זו'~עב~~
 אם

 ~אי~
 או נ~רי ~מדבר

 לעשות ר~וי כמה האדם. בה כביכול~כילה ~צמ~ צמצמ~ נמ~~ ~~
 ~ריזו~

 לחזור עכ"ד.
 לבוש~די~ור לעלי~

 לה~חשב~
 שכשמדבר

 מגל~
 במ~'ות ואפי' מח~~ו.

 חכמ~ י~
 ~~למש~

 אלו
 רואי~

 בעל ~ל מע~ה
 מלאכ~

 ש~ל ~ל'ם ~לו
~כ~. ~לאכ~

 נ~~
 ~~י ~ה יש

 חכמ~
 ~ה~~~.

 ו~~ש~
 כלים. שהם באותיות

 ~ע~ו~~כ~
 כלי ~~ן ~או~יות

~~' ~~~~ 
 ~~יוב ~הו

~~ 
~~ 

 ו~חכ~

~~ ~  
 פי' אורייתא ו~הו

 ~פ~~ ~~~~ ~~~
 פי'

 ~~ ~~~כ~
 י~'

~~מ~  
 ~~ל. ומשיב ע~קיו ~ליח ~~ו ~~ם וכש~ורין בתור~.

~כל ~ח~~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~

 כך בש~ו. אסור אדם~כל
 התור~

 אנו ב~ורה וכש~ורין הק~ה. ~ל שממו
 : אחדות ושממו ית' הוא כי הק~ה.~~שיכין

~~~~~
 וכו' א~דות ~~ה ~ה כי כו~. בכל ידבר ת~ה או ד"ת

 יחש~ וכן ל~יל.ממ~ו~ר
 דאותיות אביי א~~ כסאו~ר ל~של

 והדין א~יי. בדב~י אביי בחיות חיותו ~שר ונ~צא ~נ"ל. חיותו הואאביי
~או~ר

 ~ו~
 ~ושב כי אבי. של לסכלו שכלו ~דבק ל~~א א~י. ~ל ~כ~ו

 ושכלו הדין. אתבסכל

 ח~

 מ~ולם
 השכ~

 וכש~דבר ~השכינה. אבר
 : בהגוף אביי של ~וח'ן ממבא כי אות~ ו~חיי' ~ותו~~לה בדו"~

~~~
 הוא כי ש~ים. ירא ~היות ראוי ~כם תל~יד

~~ 
 ואם ~הסכי~ה.

 שלא לו~דח"ו
 לש~

 וכל ח"ו. מוש~ינה אבר מחסר אז ש~י~.
 : ש~ים לשם יל~וד כן ~ל להק~ה. י~רבלא ~ו~

~~~ 
 אה~ת. ~~י

~ 
 ~י את ~אוהב

 ש~
 ~~לו. ~ובה

 לו שיש ~ח~ת לאש~~ איש ~בין ~הבה וזוהי ~דות. ~כחבאה ה~ה~ ל~~
 לא ת~ידית היתה שאלו התפרדות. ~ח~ת באה ההיא ואהבה ~~לה.~~נוג
 ת~לוג. ~ילו ת~'די ~~לוג ~י ~~לוגהי'

 ו~
 ~וד

 אה~
 ~ו אחוהו. ~ם אח

 ~ובות ~דותלה י~ וא~ פירוד' שום אין ה~יא ובאהבה ~ד~' ~~~ת ולא ~ל~יית.~הבה
 י~

 נ~צא ~ה~דות. ת~~וג לו
 ~אה~

 ~דה ~יא
 יתיר~

 ~ן
 כיהת~~ג

 ~כוח~
 ~ת~נוג. בא

 וא~~
 ~דה ~וא הת~נוג ת~נוג ~~ח~ת

 : האהבה ~ליתירה
~~~~ 

 שא~ר
 י~~

 ~בראשית היא אחותי אשתו ~ל
 דכל ז')כ"ו

 ~בארו~
 ס~~ום שם. ~הכניסו האהבה דהיינו אביו ~בדי שחפרו

 ~י~ה ולא~ל~ים.
 א~ב~ ש~

 להיות י~א לפי~ך הבור~.
 החתונ~ באה~

 ואשה~ איש כאהב~ ~~~~~~~~
 אלא

 ואחות~ ~א~
 לו ארכו ~י ויהי

 הי~ים ש~אוהי~י~. ש~
 שנגל~~ לארי~ו~

 . ~ם הבורא אהבת
 ~נ~

 יצחק

 לו ש~י~~~צ~~
 אהב~

 החתונה
 ול~

 : ~תיירא ~י'
~ב~י~

 ו~~~ ~~~ ~~ כ'~. ~"ד
~~ ~~~~ 

 ~שה זיה ~~ן כי ~~י~.
לש~חה

 ~~ורי~
 ~ב~. י"ג

 הקליפ~
 היא

 ~קש~ ~~ביר~
ל~~ח~

 אזי ת~ובה ~צ~ ~~שה אבל~ ~ה~"י. ל~כוח
~  

 ~~א
~~ 

 ~~ובה
~ן

 ~~~ר~
 ~הן. אסורה ~~יא

 ו~~~
 ל~וב

 מא~בה~
 כי

 כ~~ו~~
 ~ירה

 ~א באו~ס כ~~ו~ה כי ~או~. ~ח~ת~ו~ה
 ~א~ ~~או~ ~~~ה' ~ק~א~

 הוא והה~וג ~~וג'ומ~~
 ~דו~ דב~

 י"ד) נ~ח (י~~י' ד' ~ל ~ת~נג אז
.~~~

~~ 
 ~בי~ת ~~פל

~~ 
 צ~יך ולכן

 ל~~
 כי ~הו ~אה~~.

 ה~י' שלא ~אר. לא~יתך החב~
~ 

 גאו~
 כי ~ה.

 תחב~
 הוא ה~פארות ~~י~י' ~~ן ~ה~ליפה~ו~. ~~~~ר~ ש~~~~ ר"ל
 ~~וד~ גרו~

: 
~נדר~

 ל"ח

 א'~
~ ~~~~ ~~~~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ ~~ג~ ~~~~~ ~~~~~.
.'~ 

 ~ ~~~~י~~
 ה~ר ~ל ~~ו ~ה)

~~ 
 איהן.

 ~"ד~'
 ~~ ל"~ ~~~

 ~ל~ ~~~~ ~וד~
 חד כל

 ~~ לפו~
 ד~~~ר

~~י~
 ו~~

 ז'
 ~~ו~~ ~צ~ ~~ו~

~  ~~) '~ 

~~ 
 ~~ ~~וי~

 ~' וכל
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~ ~ ~ ~ ~ כלולה
 מכולן~

 וזו~י שונאיו את שונא א' כשאוהב למשל
 יראה~

 ומפאר
ומנצח אות~

 שונאיו~
 שמקושר הנ"ל. המדות מחומת בא דהתקשרות ה'. הם המדותועיקר תחתונ~ מדרג~ י מלכות נקרא הדבר וסיום לו. עצמו ומקשר

 הש"י אהבת למשל עליונות. ושלש ~' אלו . מי' כלולות החמש ואלווליראה. לאהב~
 מבין דאני יודע. אני וממה אוהבו. אני בורא שיש יודע כשאני באה.ממה

 ~ו בז~. רק דבר בשום מלח~וב מחשבתי ~למלמתי ~ין אני וממהבשכלי.
 ~תלים וכתיב חכמה. מדת וזו אחרות. מחשבות ~דוחה אי"ן: נקראתהמדה
 לשון דרא~ון אחדות אין ~דיין ראשית וכשנקרא חכמה. ראשית י')קי"א

 וזה . נגדו כאין שהיא מדרגה סיש מסתמא אחדות. לשון הואואחד מספ~
 אית"ן לו נתגלה שלא ~ער ד'. לעבודת שער הם שכולם בינה. שערינ' נקר~

 לא התענוג לה. תענוג לשון ות' אי"ןנקרא
 נתגל~

 תמיד הי' כי לו.
 תחלה שהי' יתרו אבל תענו~. מיקרי ולא תמידית אללו והי'בהש"י. דבו~
 . בשבי' שהי' המלך בן כמשל להת~נו~. בא הי' להקבה כשבא ואח"כלע"ז כומ~

 כ"א) כ"ד ~במדבר כתיב ולכך גדול. תענוג למלך יש ל~ך כשבאואח"כ
 : מושבךאית"ן

~~~~ 
 ה~להים' מכל ד' גדול כי ידעתי עתה י"א) י"ח ~שמות

 : השי"ת אלל תחתונות מדרגות כל~העלה
~~~~ 

 ~ויק"ר המדרש פירוש
פכ"ח)

 שב~
 שבתות

 תמימ~
 בזמן תמימות ~ן אימתי . ~ו'

 שישר~
 רל~מ' עושים

 ד'. אהבת ראשון ביום ~לומוי ~ל ל~פור אדם לריך הספירות דכלפי'
 תמימות שתהיינה שבתות שבע עד כולן. וכן ד'. יראתשני ביו~

 בשלימ~
: 

 ~' ~~י ט"ז) ל"ד(תלים
~~ 

 אל ד' עי"ן י"ח) ל"ג ~לעיל וכתיב ~~~י~.
 עינים ע"י מ~~כל שאדם דכ~ו אהוי''ר. נק' דעיניםיראיו.

 המעשה ועיקר העולמות. על הצדיקים ~עשה ידי על ~ש~יח הקב"ה הואכך
 ~והר כדאי'~אהוי"ר.

~ ~ 

 א' עין ב' כתיב הירא אבל . עיני כתיב לכן אהוי"רי לו שיש מי נקראוהצדיק לעילאי סלקא לא דו"ר בלא אורייתא
 ח'~במדבר ~

 ~~~ו~ ~~ ~~~~ו~~ ב'~
 מצו~ נר כי כ''ג) ו' ~משלי ע"ד גו'.

ותור~
 אור.

 המל~
 כנר

 ~~ור~
 כך א~ר. בו

 בהמל~
הפנימי~

 אל המצות. עם פי' הנרות את עלומך. את בהעלותך וזהו אהוי"ר.

מו~
 האל~ הדברים כל את אלקים ~דבר א'.ב') כ' ~שמות ע"ד הומנורה. פני
 ד' א~כילא~רי

 ~ר~~ גו'י ~~י~
 ~ל ע"י פי'

 ~מ~~
 ~נ~י ת~~~ב

 ול~
 י~י"

 אה~ אנכי אהוי"רי שהם~ך.
 שהפנימי~ פנימיות' על פי' פנ'י על אחרי אל שהיא תאוה אחר תלך שלאפי' יראה~ יהי' ולא לרותי מכל ממ~רים שהוליא

 וראוי ~ב"~הו~
 ~~ני~ ליבו~

 ~ני מ~ול ~ל וז~ו
שבעת י~י~~ הפני~יותי המ~~~

 ~נדפס כ~יד~י ו~~ר אהוי"ר הבניןי י~י מדות שבע פי' הנרותי
 באו~

תור~
 להרה''מ

 ז"ל~

: 
 ח'~ב~כ~

 ~'~~ ~~~~~ נ~ו~ א'~
 ~~ו

~~~ 
 ~'י~.

 י~
 ~ב''ה ~ד צדיק

מביא
 תענו~

 נתעורר בעצמו כשמעורר ~ולםי. גדול
~ב"ה כביכו~
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 ממדות ~גלה אינו האב כ~של כביכולי אהבה בה~ה נגלה אהבה אםבהב"הי
 אבל ממתענגים. העולם כל ואז אהבתו. ~ראה אז חבב בן לו כשבא כ"אשלו
 יש דהנה ממי"ש. יותר והוא כפו. יגיע נקרא ההוא הת~נוג שעושהאותו

 אות~. שאוהב אהבה לו יש גיכ כביכול וק~ה לה~ה. והתפארותאהוי~ר ב~
 והתפארות ממממנו. הבן ילך שלא שירא כאב ~~נו. יפרוד שלאויר~ה

 נחטא. שלא אותנו ממעורר ירא שה~'ה המוורא ~ן מוי"~. יותר ~וזהואותו. ~מופ~~
 ו' ~בראשיתבנח כממ~

 ט'~

 י''ז (שם באברהם אבל נח. התהלך האלקים את

 כ~של יראהי בהק~ה ~עורר כביכול אזי יראהי ל~ל~ו וממעורר לפניי~תהלך א'~
 אינו ~שבנו שרואההאב

 רו~
 אז האבי י~רוד שלא וירא ~מונו להפרד

 הבן יפרוד שלא יראהאב ג~
~ ~~~~ 

 ר"ל יקירי הבן י"ט) ל"א ~יר~י'
 אפרים~ לשממיי הכל שעושה לי.היקר' ה~

 ש~~רה
 וממר~

 ילד אם . כביכול ממדות בי
 בו. דברי ~די כי בו. ממשתעשע אני דילדות בשכל כשהוא שא~י'שעשועים

 והשכינה השכינה. ~עוררים מועשינו בכל אנו אממנם בוי שורה שהשכינה~י'
 הלדיק לכך ה~ה. הכסא ועולם הכסא. עולם והאופנים האופנים.עולם
 ובעולם האהבה. בעולם הש"י התגלות ממביא באהבה לה~ה~עובד

 אפי' הש"י ועו~ים מתעוררים וכולם עול~ות. רבבות ורב אלפים אלףיש האהב~
 ~נאן א''ת ב') ג' ~עיז ע"ד שאינן. ~ל ~אולי שאינו וזהו הכנהיבלא

שאינן. אל~
 ור~

 מעל~ם. בהכנה שאינן
 ה~סד~

 ~תעורר. אינו האהבה עולם
ופע~ם

 שהלדי~
 כשהוא אך אותו. מעורר

 דבמ~
 בא אי~ו בקליפה

 בשליממות הש"י יעבוד ואז ~הקליפה. להפרד כדי יראה ב~דת יא~זולכך להתעוררות~
~ 

 ע"י דלבי'. שיעורא נפום ממשער חד כל בענה.בשערים
 הממדו~

 ט')~ ב' ~~יכה שערי' בארץ טבעו האד~י עם עלומו מקשר הב"ה כיאהוי"רי
 ~חממת לאיןי על~ו מחזיק האדם אם נומלא שבירהי שייך לא אי"ןדבדבר

 ~נ"~

מ~זיק~

 ~לו מלוכה ושרי בבית. עוממד המלך כממשל בה~"יי דביקות
 הי" ואלו ע"ז. הקפיד לא והשר לה~ר. כבוד חלק לא ובעה"ב בפתח.כעני ~ומד'~

 מ~~אותו. נתבטל עתה אך לפניוי בוש וה'' ~בוד לו חולק הי'בפ"ע
 נתבטלו הקב"ה ב~דת אדם בדבקות כך המולך. ב~דות ~לוגדלות וממד~
 : ה~וי"ת רק ויפאר ויאהבשלו. הומדו~

~~~~ 
 לדיקים ל~ה א') ח' ןפסחים

 אחרו~~ תאות לו יש לה~"י דבוק כשאינו אבל האבוקה. לפני כנר ה~הל~ני דומ~
 חטאתיכם. ממכל וזהו הומדות. דהיינו שערי' באר~ותי בארץ טבעווזהו

 : תטהרו ד' לפני הדבר כשיבוא תטהרו. ד' לפני לכם.שנחסר ממ~
 ק''ד~תלים

 כ"א.כ"~
 ~מ~~~~ ~~~~~~~

~~~~ 
 דאיתא פי' ~~~~~~. ~~'

 רחום. דיתקרי בגין העולם את ברא שה~ה) ~~~
 הזריעה דעיקר ~גדול. אח את לכבד ~חויבים מה ומפני האריז"ל בכתביואיתא
 בדברים כך ואם כאב. להם והוא אחיו. בשאר הוא ~ממנו שנשאר וממהבי.

 ית'~ הקודומת ~~חשבתו באות המחשבות שכל רוחנ'ים. בדברים ~וגשמיים
ו~חשבתו
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ל~~לה ויש ~רחמנות. נ~שך שהכל נ~צא רחום. דיתקרי בגין היתהו~חשבתו
 הדינין נ~צא דינין. ו~ארי חסד~ארי

 א~
 ר~ן אין כי לקטרג. פה להם

המלך
 בד~

 ה~לך שצוה כ~ו ודו~ה זה. בשביל נבראו ~הם אך ברחומנות. רק
 דברל~שות

 ה~כ~~
 ~יוב ש~ושים ה~~טרגים כך רצונו. בלי לי~שות מח~ב

 שואגים ה~קט~גים הכפירים ~הו להםי יש~~ו שלא רוצים ותםהת~נותם
 אכלם החסד. ~~דת ~אל לבקש ~וטב לטרוף. הש"י אותם ברא ל~הלטרף

 ~דת הש~ש תזרח שלתם'החי~
 יאספון הם יאספון מרחם. רח~נות כי רחמנ~

 בג~רת שיש נ~צא זאת. אוהב ית' ~הוא הדינין. יכריתו ~ה כי~~ציאותם.
 : הדין מבטלין הר~~י' רח~ים מגביר כשאדם אבל אהבת~דת

 ל'~דברים
 ג~

 ו~~
'~ 

 ~~ו~~ ~~ ~~~י~
 אוהבים ואם א~ ~של. ~"ד וגו'.

 שהאב א~"פ אז כשורה נוהג הבן אין אם רק בשוה. הבןאת
 ו~נשקתו ~ר~~תו אעפ"כ ותאם אותו. ומכה אהבתו לו מראה אינו אותואוהב

 השכינת ~דת רק ~גולה. אינה הק~ה ~דת בגלות ~תה כך לאבו.ו~קרבתו
 אסתר אצל שתי' כ~ו~גולהי

 הנס נתלבש א~~"כ גדול נס שהי' שא~~
 נ~שה הי' זוכים היו אם ~שא"כ לאחשורוש. שנשאת באסתר תחתונהבמדרגה
 כמשל ש~נה. נקרא שב~ול~ות וחיות התלבשות' שום בלי בפרתסיאהנס
 רשאין אנו אין לפיכך כשורה. נוהג שאינו א~"פ ומדותי' לגלות שמתנהגתאם
 ש~ רקלומר

 היום. נתגלה לא וה~צ~יות ת~צם. שם תוי' שם כי אדנ"י.
 שלא רק ב~דו. וימליצו א~ו י~לו הדיבורים לדיבורים. ~~~ו כשידבקותאדם
 : ה~~~בה ל~ולם תדיבור ~ולם לדבק רק דברי לשום בכוונתויהא

~~~~
 דיבור' ~לשון ספר בר"ה. נפתחים ספרים ~לשה ב') ט"ז (ר"ה פי'
 לאלתר נפת~ים ל~חש~' הדבור לד~ק שכוונתם ~דיקים' ~ל סיפור'לשון

 שי~שה וגם לייחד שכ~נתם בינונים של ה~יים. ל~י ~דובקים שהם~יים'
 לכל ויש המחשבהי ~ולם התגלית הוא שאז יוה"כ ~ד ו~ו~דים תל~ם~~ונם

 ~~שבתו אדם ש~דבק הכתיבה' ~ו מחשבתו גם ת~לת ~ליות'~~חשבות
 את השיב אלקיך' ד' ~ב ל~נין נחזור לו' שאיר~ ~ה ב~חשבתו ונרשםלהש"י

 שהיא השכינה פי'אלקיך'
 : תשוב כשאתה ש~תך את ~לך' הכ~

 ד') ~'~שם
 ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~

 ~גהצם ה~נן שהי' ~רש"י ג~'.
 בהתלהבות להתפלל שרוצה פ~~ים דיש גדלים' היו בגדיהםואף

 ~פ~ יכול'ואין
 דה~~ה התפלל ~ז ב~ש"ט ר"י וא~ר ~ליו' כבדים שאבריו

 ל~ תשליכני אל ~') ~א~ת~ם
 : זקנה

~~~~ 
 אם ג') י"א ~קהלת פי'

 שדבר אר~ות~ פי' הארץ ~ל הגוף' נתגשם אם ג~' גשם ה~ביםי~לאו
זה

 יפול ואם יריקו' ~תו לריק ~גי~
~ 

 גו''
~ 

 שנותנת זכה ~חשבת נקראת
 אל להש"י~ להדבק איך ~~הלאדם

 ~פ~
 אהבה' ~דת דרום או יראה ~דת

 שיפול~קום
 ה~

 תוא נתגשם ~תגוף הדבר זה אך לדבר' ~~' יהוא שם
 קל דבר ואש אר~"~. יסודות ד' באדם שיש ~ח~ת בא וזה ר~.ד~ר

 ~פר ליסוד אדם וכשבא ~תנ~~' אינו ~פר יסוד רק קלים' ומים רוחגם ~תל~נ~

~ו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  וא~"~ להתפלל' י~ול ואילו לזקלה באהוא
 להתפלל ~~~חיל

 ב~
 לקרע

 ואמר אח"כ אהבתו שתתגדל כדי להלאה אביוהלך לאביו' שלועק הקטן בן וכ~של התלהבותי ~תלקחת לאש ובא והחשכותי~ענן
 ריב"~

 הולך כשאחד ~~ל
 וא~"כ מועל~, של האור רואה ל~טה כשהוא טרעפ שווינדיל שקורין~~סיבה
 ~תפלל להתפלל ~ת~יל כשאדם כך רואה' אינו ~הלד להלאהכשהולך

~התלהב~
 מגהצםי הענן ~הי' וזהו בהתלהבות' להתפלל כ"כ יכול אין וא~"כ

 בש~~ כי לתלב~וי ~ש~~~ע''י
 שזו לבו אל

 עביר~
 ~לא ב~ה

 ה~''י ש~
 היתה שלא ~כח ~עליך בלתה לא ש~לתך וזהו בחשק. להתפלל ממת~יל~י"ז לג~

~
 קורעין ~י ח"ו פניי' וכשיש להש"י' ~לבוש עושה ~צוה ~בכל ~לי פניי'
 ה~יבורים וכל לבוש' נקרא דיבור לבושיה~. גדלו גדלים וכשהיו~לבו~'

~דברים שה~
 בקטנו~

 : לגדלות דקטנות גם ~ביאים היו דגדלות לשכל כשבאו
 תורה באור~נדפס

 ~ר~~
 ז"ל~
: 

 כ"~~שעי'
~'~ 

~~ 
~~ ~~~ ~~~ 

 שה~זירוהו ~שה ~ה ~~'.
 י"ב ~סוטה ה~בור לו ונתייחד רלהולא ~ה~רי~ ליל~

 ב'~

 א') ח' ~~ה"ש כתיב
 יתנך~י

 ~"ה (אבות ארז"ל גו~' א~י שדי יונק לי כא~

 מי"ז~

 שהיא אהבה כל
 יסלק ואי כו'' בנוהי דיי~ון בגין אהבה דאית כו'' בדברתלוי'

 מיני' קוב~
 ( בזוהר ע"ש ~~ו. יאהבלא

~ 
 בטב בין ל~ דיאהב אהבה אבל

~ו'.
 ד~

 בדבר תלוי' שא~ה אהבה
 ואינ~

 אהבת נקרא וזהו לעולם' נפסקת
 דלא ~עיםא~ים

 ~ת~רשי~
 ~כ"ב (תלים כדכתיב דבי~ות' הוא ואחים

~~ 
 שזה ואף א'' ~~קור שילאו בשביל היא האחים ואהבת גו'י ור~ אחיל~ען
 ~~ בדבר'~לוי

 א' מומקור יצאו שהרי בדבר. תלוי אינו
 וז~

 לעולם ישתנה לא
 התי~קוהנה ישתנה' ולא יפסק לא זו בב~י' יצא ש~~נו ה~קור שהוא ה~ה שיאהב ~ינ~לא

 כ~
 קשר ~פני לא~וי ~אוד נקשר הוא אז א~ו ~את ~יונק

 אלי' וקשור באמוי חיותו יניקת וכל ~~ה' כ"א ~יות שום לו שאיןהחיות
 וא"ל ו~יגדל ~יות. יניקה~"י

 נפס~ ליניק~
 כך ילויר ואלו ~עט' הקשר

 בקשר בה נקשר ת~יד הי' ווא~ו לינק~~יד
 א~י~

 הנקראת התורה כן וחזק
 ~עירובין וארז"ל י"ט) ה' ~שם עת בכל ירווך דדי' ~') א' ~ממשלי אמך תורתאם
 זה דד מה ב')~ד

 שהתינו~ כ~
 בהן ~ולא כו' כ"ז ד"ת אף ~לב. בו ~וצא בו ~~ש~ש

 ות~יד יותר' טעם ~ולא בה ש~~ש~ש וכ"ז ~התורה לינק ת~יד ~~יכין נ~לא~עם'
 דדי' ~התורה~ לינק ת~יד צריך ו~ופלא גדול שהוא אף לתורה יני~ה בב~י'האדם

יר~
 בכל

~  
 ~עשיו בכל ואז יניקהי בבחי' ת~יד בהתורה קשור נ~א כתיב

 ~עשיו וכל ל~עלהי כא~ור נפסק ואינו ת~יד בהת~ה קשור בחי~וניותאפי'
~פ

 ה~ר~
~~~~ 

 והארכת גו' צפור קן יקרא כי ו'יז') ~"ב (דברים כתיב
 ~יי~ים.

 י~
 אותוי ~נקת לילד ע~ה ~רכנת שהאם הא' ביניקה. ב~י' ב'

 שאין ~~ני היא הא' והבחי' אותו' ו~נקת וידי' זרו~~' על שלוקחתווהב'
 והב~י' ~יותו' די לו ו~ש~יעה אליו האם משפלת לכן אולם' ~ריאהתינוק
 אז בריא כשהוא~~י

 ~על~
 ~יב ישראל כן ו~ניקתו. ידי' על אותו

ישעי' בה~
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~ ~ ~ ~ ~

 תמויד אותם מולמוד שהב"ה ר"ל ד'. למודי ~יך וכל י"ג) נ"ד~~~י'
 א"ע ב~צומוים מוצמצם אז . במועשיהם בריאים אינם וכשישראל אליו. ולקרוב~ובדו א~ שכ~

 בצדיקים ~פץ הב"ה כי . ~י~תם ערך כפי ומשכילם . השכלתם ערך אל רדתעד
 וכל וז~ו ד'. דרך להשכילם מודרכם לסור ידריכם שם וגם שכל.בקטנות וה~
 בניך א"ת . בניך שלום ורב ד'.למודי בני~

 אל~
 ~ (סוף בו~ך

 כי ב~ות)
 וזהו אותם. ובונה אותם מולמד והב"ה להבנות. ~ם צריכים שכלב~טנות כ~~
 בנים. בבחי' ~ם נמוצאו ד' למוודי שהם כיון וכו'.בניך א"~

 וה~~
 רוצה

 שום ח"ו י~' שלא וצריך רב. ~לימית שלוםי ורב וזהו גדול. לשלימותאותם להבי~
 ויסלק בי'. שריא לא שכינתא ה~גום אבר כל כי אבר. ~ום~גם

 ושתיי" אכילה כגון חצוניים דברים בחי' הוא קטנות. בחי' שתי וישכביכול. ה~כינ~
 ~חי" ר"ל ב' וקטנות הדבר. ~נימויות על משכיל ואין כ~סו. למלאות~עו~ה

~תור~
 מלמוד הש"י נמצא ע''ז. משגיח ואינו אותו שמולמדין ויש ל~תקרב.איך מולמוד~ והש"י שכל. בק~נות והוא ולימוד שעוסק אע''פ ומצות. ותפלה

 מאוד בקטנותשהאדם א~
~~~ 

 המועט. ~כלו כפי אליו א"ע מצמוצם
 י"א(~ושע וכתי~

 ג~

 שהביאו ר"ל זרועותיו. על קחם לאפ~ים תרגלתי ואנכי
 לצמוצם צריך הי' ולא בבריאות שהי' הזרועות על שלקחו דיניקה.השני' למדרג~
 מוך נודדת כצ~ר ח') ~ז (משלי וכתיב צפור. קן נקרא וזהו אליו.ולהרכין א"~

 עד כביכול א'ע שצמוצם בבחי' דהיינו ממוקומו. נודד איש כןקינה
 יקרא כי נמוצא קוב"ה. דא איש מומוקומו. נ~ד נקרא וזהותחתונה. מודרג~
 מון נודדת צפור מויעוטא. בחי' שהוא צפור קן בבחי'שת~א לפני~

 קינ~
 בכל כאמוור.

 ~מושל~ שנקראות ובמוצמת בתורה ~א' בחינותי בכל ר"ל הא~ץ. על אוען
 כשת~א אלו ~י' ומושתי לעיל. ~אממר א' קטנותשהוא א~ציו~ בחי' הא~ן. על או ~עיל. האמוור ב' קטנות והוא חיים. עץ י"ח)ג'

 בקטנ~
 שכל.

 הולדה~ היתה ולא לאויר עדיין יצא שלא דבר היא ביצה בצים. אואפרוחים שהו~
 או א'. קטנות והוא השכל הולדת היתה שלא כממ"כ מואוד קטן השכלכן

 לעלות יכול אינו אבל שכל. לו שיש ר''ל שלמיןי גדפין ל~ון דליתאפרוחים
 להשכילך. עצמו ומורכין אותך מולמוד שה~'ה אף גדפין. לי' דליתלמועלהי

 רק~ זה. בענין השכלה שום לקחת תוכל לא ר"ל הבנים. על האם תקחלא
 ג~ שלח זהבאופן

 זב''ז שעירבן ומוים אש ע"ד שמוים נקראו כי עליכם. שמויםמורא וי~ כו' תהיו אל מו"ג) פ"א (אבות ארז"ל כי והענין. .
 ו~רא' י"~ (חגיג~

 ספ"~
 המובקש וכל ז~ז. מותאחדים שמו~ן והאהבה היראה בחי' נמצא

 על מותפללים שאנו ואף זו. לכוונה רק תהיינה והאהוי"ר ~~.~~דול לשמו~ א' ל~וונה יעבוד רק עצמוו. תועלת הוא עוה"ב ואפי' א"ע. עובדפרס
 שאנחנו שכ"ז בהיות ית'. שממו ויתקדש שי~גדל רק הואה~נין תועלתנ~

 שמותגדל ~"ז כי העולמות. כל הממלא חיותו הסתלקות מפני~וא מוטוב~ חסרי~
 אנחנו וע"ז בעולמוו. ממתגדל והוא טוב מולאים ~עולמות כל הרישפעו. ומותרח~
 בעצמווי יהי' הטוב ממוילא ואז ~א~ץ. כל כבודו וימולא הקדושה גבולש'תרחב ממתפ~לי~

והעיקר
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  וזה שאלותינו. בכל להש"י רק כוונתנו וכל עי"ז. שממו שיתגדל ~וא~עיקר
 ~ל היראה ואותה עליכם. שממים ממורא ויהי לק"פ ע"ממ ~בוד לבלהזהיר
 לגבי ש~ל עוה"ב ויהי פי'. בממ"א אצלינו נתבאר וכבר באהבה. שאח~ה~ממים
 חסדים גוממל וזהו ית'. לפניו נח"ר לעשות ש~ו ולקדש לגדל העבודהעיקר

 דקייממא שלממה ביממי לפיכך הממדרגות. לכל זוכה חסדים שגידל ממי~ובם.
 ל~או~ה. של~ה ביממי נחשב לא כסף אין כ"א) י' ~~"א כתיב בא~למ~תאסיהרא
 ה' (שם גו' ג~נו תחת איש הי' כי חסרון. שום הי' לאכי

 ה~

 א' כל ר"ל
 לא בשלי~ות. השם עובדים והי' ו~שיגו. לשרשו ממגבילהי'

 לק~
 ואין פרס.

 כא~ור ממאוד רב השפע הי' בע~מו זה ממטעם ובאממת נחשב. ותאוה כסף~ום
 עצ~ך תועלת כל ממדעתך כשתשלח ואז היט~. ~עצ~ה באה ו~טובהלעיל.
 לך ייטב ל~ען בנים. בממדרגת תהי' לך. תקח הבנים ואת אז לבדו. לד'רק

 ר"ל יממים.והארכת
 א~

 בע"כ שאע~כ פרס. הקבלת ממדעתך לשלוח שא"א
 אך בודאי. לך ייטב לממען אממ~ לכן ~צוה. כל בעד שכר שיותן יודע~הא

 רבים גוים לעיני ויודע ית'. שממו שיתגדל בממה יהא שהעיקר יממים.והארכת
 שהם ה~ממים לעיני שממו ~תקדש בעולם ממ~רחב ית' שפעו ובהיות ד'. אליכי

 ~טובו לנו. ייטיב אדוננו בטוב וממממילא לכ~דו. הי' שהעיקר נ~צא~בים.
 וידעו ממ~ארכים. העליונים שה~כליים יממים. אריכת נקרא זה האר~. אתיממלא
 י"א (שם גו' ד' את ~עה הא~ץ ומולאה כ') ל"ז (ישעי' וגו'.כל

 ט~

 גלוי עוד
 : כולו בעולםטוב

~~~ 
 שהוא א~ כאהבת לי. כאח יתנך ~י א') ח' (שה"ש

 בב' צ"ל ~או בבחי' תממיד אממי שדי יונק שתהא תממידית.~הבה
 ממיני~

 יניקה
 לעילכאממור

~~ 
 ~אכל כממו בחציניות א~י' בחוץ אמוצאך

 ו~ש~
 אשקך גם

 עוד גם לעילי כאממור הק~ר דבקות ממ~ני דבוקים וחיבור נשיקה בבחי'יהי'
 שיתגדל רק האוממות לי יבוזו שלא יהי' עבודתך עיקר שכל צריך אחתבחי'
 : אממי בית אל אביאך אנהגך כאממור בע~מו יבוא והטוב~מ~'

~~~~ 
 כל

 כי הנכריות ממן יונק נקרא ח"ו פניי' א'זו בשביל ממדדי' ויונק ת~ה~לו~ד
 בלי לשממה לממד רק ~הנכריות לינק רצה לא ממשה ולכן הפניי' אצלוהעיקר
 ממחל~ גממולי גו'י דעה יורה ~י את וזהו האדם ע~דת בכל וכן פניי'ישום
 עממו ו~תייחד דיעה יורה אותו ל~יכך ממהנכריות' ~נק רצה שלא~ו''

 :הדיבור
 ט"ז) ג'(ברא~ית

 התל~וד באמות כי ~~. י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~
 הוא והרב הממקבל~הוא

 ה~שפיע~
 ממ~תוקק וכשהתלממיד

~שמו~
 ומוליד ממהרב

 תשוק~
 הוא הדיבור והנה דברים לו להשפיע בהרב

 כ"א ~דיבור ע"י התלממיד יבין ולא עשירי חלק הוא כי עשירית רק~~~מד
 הרב של והדיבור ז' חלק ~בין יותר כשהוא או עשירי'חלק

 נעש~
 בחי'

 הוא נממצא טובות. ~דות אל טובות לא ממממדותיו ~עתיקו בתל~ידע~יק
 וממעתיקו בו ממושל הדיבור כך ואחר הרבי של הדיבור מעורר הי'התלמיד

~מ~דריג~
 פא (יוממא כה"ג אישי ~כל' וגו' אישך ואל וזהו ממדריגהי אל

ו~' ממ"ג~
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 ואדונך רבךופי'
 ~ המסדר~

~~"~~

 שי~לה ~די ה~ולם את ברא
 טוב~

 להנב~ם
מי נמצ~ ~נוד~

 ה~פי~ שהב"~
 ~ב לו

 לה~יג ~אוי ט~
 אלקו~

 ~ה~~ יות~.
 השפי~ לנבראים ל~לות ~רצה~טוב

 הבריאה כוונת וזוהי לו
 ואלו כביכול בו לדבק טוב רב בידו נמצא חיות הוא והטובלהטיב. הטו~ וטב~

~~י~ך רואי~
 ב~ו~

 ~אם כמו הוא ו~~נין ל~~"י יותר ~תק~ב ~~ינוי ש~"י
 לו ל~ות יכ~ים שכל בר הוא אם לחבירו. דבר איזה השכלתלל~ד ~וצי~
~~ 

הרב~
 יבין לא הדברים לו ילבישו לא אם קטן ששכלו מי אך לבושים בלי

 ולקבל ל~בין ~יוכל שי~ו~ו כ~י לו ומלבי~ין ~סתירין לכן ה~דול ~שכל~לל
 כן~דברים.

 הדב~
 טוב שהוא טוב רב ~"י בודאי ~זה

 ח'~
 ~או~ הקב"ה

 להבין וא"א קטן שהשכל מפני זה לקבל א"א אך כאמור. אלקותלהשיג
 טוב~

~~ב"~
 ~וב ה~וב ~~"י לב~י בלי

 ל~קב"~
 ~~י ~"י א~ל

~~ 
 ~~~ל מי

 ~"~ ממבין הי' ~דול שכל לו הי' ואלו ד'. אל שב ה~ינוי דוחק ממפני קטןשלו
 : יותרהטוב

~~~~ 
 ג' (איכה

 ל"ח~
 מ~

 כ"א ~~ות תצא לא ~ליון
 הכל כי ~טובי ~נוז שבר~ות~"ל הטוב~

 שנשפ~ ~~
 ~אתו

~~ 
'~~ 

 א~
 ~נ~אה

 הטובה לקבל לו א''א שהאדם ~ק בתו~ה' ~נוז והטוב לטוב ~כוונה ~יקרר~ה
 ה~רך כאמור ~י"ז יבין. לא כי שכלי בקטנות כשהוא היאכאשר

~"י להתצמ~
 לבוש~

 כא~ו ~ירד ~י~ור ~ד
 הית~

 ו~י"ז ~~ה.
 ~ת~ו~~

 א~ ~ב
 ד'.

 לממ~לה כמבואר ~לממדם ~הוא ד' למודי נ~ראים כי אדם. לתו~לתוהכל
~ 

~~~~

 א') י"ב ~ח~י~ה די ל~ולמי שאממרתי ~די. אל אני א') י"ז (ברא~ית
 : ו~בן ~~מו~י מט~ם והוא ~~ת~לותי תרד שלא ~ש~~ ~כבת~יא

~~~~
 ז' (ברכות

 א'~
 ר"ל רג~י זעמו וכמה

 ה~ כ~
 הדבר~ כמות ל~ון

 ט"ו) נ"א ~יש~י" מלשון ר~~. ז~מו של הכמות ר"ל זעמווכמה
 שהי' אותו אז הז~ם ~~"יהים. רוג~

 ~~ו~
 לו נ~שה שכל בלי והי'

 ב~י~~
 קצת

 ~גדול שהשכל מ~ט'~~ל
 א"~

 מ~ט. בקי~ה רק הוצרך לוי לגלות
 : ה~דול וטוב ה~~~נותיפת~ו וא~ בד'' ידבק ש~י"ז כדי בקי~ה בחי' ונ~שה ד'. אל שב ו~י"ז ~הי~נוז שהטו~

~~~~~~ 
 אדם של ~זונותיו ~שין

(פסחים ~קי"~
 קי"~

 שאממר כמו להתלמ~. הוצ~כו ~"כ שמזונותיו' ~אמו~. מט~ם א')
 ר"לשהי~~ קי"סי דיבבחי' ל~ולממואלשדי.שאמר

 וזהו ל~~לה' כאממור בקי~ה
 בקי~ה כשי~ור כק~ס הםש~זונותיו

 מו~ט~
 השכל. אל א~ו להביא כדי

 שאין טוב. הכל נמצא והטוב. הרחממנות יופ~חוו~י"ז
 ר~

 ~~נחומא וכו' יורד
 ו~י"זוירא)

 יד~
 ~ב בהיותו כ~~ה שהוא ונביט נראה שאם חסדו.

 י~~~ו כששב ואח"כ המקבל. כשי~ור בקי~ה שתהי' כדי הטובמלמצם ח~~
 . ממהמקבגים החסרון רק להטיב. רוצה ה~ה ונמצא הטובי ויובןוהטוב. הרחמנו~

 רולה הרחמים מדת ~וי' ~מיד אנכי ר"ל אלקיך. ד' אנכי ~~~~~~
 : אלקיכם ד' אני וכן ממבחינתך. הם הדינין אל~יך~ק להטי~

 כ"ו) ט"ו~~מות
 ~~~ ~~ו~ ~~ וי~~~

 מ' (ברכות וארז"ל ~ו~~~. גו'

אם א'~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~  במוחו רושם עושה ד"ת ~~שומע הנה בחדש. תשמע ב~ן שמועאם 
 המד~ר. מפי~ילאו האותיו~

 שאח"~ וא~
 רושם נשאר ממנו מסתלק

 במוח~
 יו~ל ועי''ז

 כמשל ~נית. לקבל שיו~ל גורם הראשון של וההסתלקות חדש. דברלקבל
 הזה. הדבר ו~ן מתחלה. להתרוקן לריך שנית למלאותו ורולים שמלאהוכלי
 הוא הנשאר הרשימואך

 הכ~
 נשאר הי' לא שאלו חדש. דבר עוד ~ו שיקבל

 תחלה שנשאר רשימו ~"י כי יותר. לקבל יכול הי' לא רשיומואפי'
 ממנו. מסתלק זה גם אח"כ וכן יות~. ~כל לקבל שיוכלהמוח ו~ד~
 בשלמה וכתיב לעולם. עד עוד לקבל כלי מומנו ונעשה מזדכךשנשאר ומהרשימ~
 ~קהל~

י"~
 ואזן ~')

 וחק~
 לשמוע יכול האוזן שאין ומה נאמרה א' בדיבור כולה התו~ה כל ה~המפי שמע~ מסיני כי הענין. לתורה. אזלים וע~ה אזנים לה שאין ~קופההתורה שהית~ ב') ~א ~עירובין ואז"ל לתורה. הרבה משלים תקן

(תנחומא

 יתר~

 ר~ם בהם תעשה כזו שהשמועה אפשר הי' לא ונמלא
 כל קבל ומשה רק אז. ונשומעה עמנו אתה דבר ~"ז) כ' ~לק' ~ אז אמרוע"כ ע~~

 ומסרה לש~וע. בכוחו והי' ית' ממנו כ~ההתו~ה
 ליהוש~

 ל~. מסירה בבחי'
 המדרגה ~ירדה שלמה בימי עד מדרגה. אחר מדרגה ~קנים.ויהושע

 יכולים היושלא ע~
 לק~

 משה בימי שהי' כמו התלבשות. בלי השכל את
 התורה שומעיםשהיו ויהוש~

 כאש~
 ע"י להיות הולרך במיו אבל לבוש. ~לא היא

 ~שלים. ע"י כמו לבוש. ~לי לקבל יכולין היו לא השכל הם והמוחיןלבוש,
 שתיקן ע"י ולהבין לשומוע שיוכלו לתורה אזנים שעשה נמלא מבניםי היוואז

 באותיות. נברא כולו העולם כל והנה ~לבושים. החכומה והלביש ה~בהמשלים
 ~' (נחמי'כמ"ש

 ו~

 ועד ~מא' אתוון קבל הוא את כולם. א"ת מ~י' ואת"ה

 ל"ג ~תלים והוא דבר. כל של החיות הוא כולם. את מחי' מנל~ךי שלוה' ת~

 ו~
 הוא מ~ראוי נמלא לה~יבי כדי העולם את ברא וה~ה נעשו. שמים ד'בדבר
 אך ~דם. ית' רלונו זה כי ת~יד. יחסר בל בעולם. ת~יד ~~ו'שימלא

 מתרחקים היו ~ן הי' שאלוה~ה לפ~
 מע~דת~

 הרבתי וכסף י') ב' (הושע כדכתב
 ה~וב שית~לם עשה ל~ן א') ל"ב (ברכות וכו' שהשפיע ~ובה מרובגו'.

 שישו~ כדי לפעמים שפעוויעלור
 אתוון בה~ב והנה למעלה. ~מבואר אליו

 בלי והשפע ה~וב והם כולם. העולומות חיות והם העולם. את הקב"הברא
 הם מנלפ"ך' אותיות לנו ~ו האמור. ומ~עם לקבל הנמנע מן והי'מע~ב'
 הב"ה ~לפה ~ביל לפ"ך' מ"ן וזהו השפע. ומגבלים שיעורהנותנים

 שיבין ומי למעלה. כומבואר השפע והגביל עכב יח~א. ~לא הגדול מ~ובול~נות שא"~
 שמהזה

 שנתמ~
 ד' ל~די הענין שז~ו אלהי"ם. שיי~יב בכדי ה~וב א~ו

 מב~ל ד' אל ושב כשיבין אז למעלה.האמור
 תיכ~

 השורים הדינים
 אמרום. לופים מנלפך א') ק"ד (שבת וזהו הא~ת. אל להשיבו ~ק באולא ~ ~לי~

 ב~לים הדינים אז ד' אל ושב תיכף ומסתכל ~פה ש~ואמי
 ממנ~

 ולפתחים
 כמו חביר ומלשון אמרו"ם וזהו למעלה. ווותאחזים נמתקין והדיניןהרח~םי
 העיקר ~הואימרא.

 לי~
 ~~ה מוסר. ומלמדהו ~ר~ית. בהשגחה בא שהכל

 קדקושד
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  פרוטה ליטול ידו הושיט אפי' יסוריםי היכן עד ב') ט"ז ~ע'רובין רז"ל~דקדקו
 לידע בהשגחה מוסר ללומדנו והכל כוללת. השגחה היכן עד להודיענוכו'.
 הכל כי ישר. הכל שיהי' איך ונמצא ית'. אלקותו גילוי הוא שבעולםשכל
 האדם את האלקים עשה אשר כ"ט) ז' ~קהלת כתיב וכן אלקים. ח'ות~וא
 והמהישר

 בק~
 : ויובן רב'ם. ח~בונות

~~~~ 
 ג' ~משלי כתיב בתורה

 לו. והשיב כו'. ולעילא מפלגא המין שאל כי הענין לשרך' תהירפא~ ח~
 חלוק ח"ו יהי' שלא לראות האדם צריך באמת והנה א') לי~(בסנהדרין ע"~

 אדם התונה זאת כתיב כי בברית. פוגם ח"ו י~י' שלא כש~כ ולמטה.~פלגא
 י"ט~במדבר

 י"~
 ואדם אדם וכל ~כל. יש ובחלק ומהתורה. חל~. הוא שהאדם

 להיות האדם צריך כן תמימה. ד' תונת ט') י"ט (תלים וכתיב תורה.הוא
 ל"ג (ירמי' ברית התונה נקראת ולכן החצ~ן. שני בכלתמים

 כ"ה~

 תלוי כי
 : שלם~יהי' מרפאהי ולמטה מטבורו שאפי' לשרך תהי רפאות וזהו הברית. בשמירתהכל

~~~~ 
 לכן חומד. ולב רואה ~עין ממפני ~א ~בנית קלקול

 נעלה יותר בעילוי כ~ו השמי~ה חוש כי השמיעה. ב~וש להגביר צריך זהלתקן
 שבוטל מפני הסומא והנה הראיי'.מוחוש

 חו~
 השומיעה. חוש אצלו נתגבר הראות

 צריך ולכן השמיעה. חוש אל ושבה הראיי' שנאספה מפני בחוש.כננאה
 ויגביר השומיעה בחוש ולהכניס לפניו ולא~וף הראיי' חוש להחזירה~דם
 בחדש. תשמע בישן שמוע אם וזהו ~יחמוד. ולא יראה לא ואז השמיע~.חוש
 ממזל אין שבא~~ תעשה בעיניו והישר לקבל' כלי שנעשה הנ~י~וע"י

 ליש~
 ~נדדים

 נקרא שזה ב~"א נתבאר ארוך דרוש והוא מהטבע. לומעלה שהם א')ל"ב
 על להגבירו השמיעה חוש לבחי' שתכניס למצותיו. והאזנת ו~וד ~"ש.ישר

 בחיבור. דבוקים יהיו אז כאמור האזנים אל הראיי' חוש ולהשיבהראות.
 שמתי אשר המחלה כל ואז חוק הנקרא הברית ענין הוא חוקיו. כלושמרת
 אפי' לשרך תהי רפאות כענין רופאך. ד' אני כי עליך אשים לאבמצרים

 ולמטה~פלגא
 א'.ד') ג'~ש"הש ~

~~ ~~~~~ 
 ~~~~ו~

 גו' ~~~~י
~~~ ~~~ 

 כלל ~ו~~.
יה~ר.

 מקר~
 בכל כלום חסר לא ~~וא אף ר"ל החולה

 נופל ואע~כחושיו'
 למשכבי

 ב' (לעיל כמ"ש אהבה מדתוכ~נמלאה אהבה' מדת אדם של בתולדה ~ניתנה מפני הוא

 ה~

 נופל אז אני א~בה חולת כי
 ובכל מחליוי יקום אז בבוי"ת האהבה להחזיק בעצמו מתבונן ו~שהואלמשכב'
 אהבה וכל התאות כל לה~וך ידאה ~ובות הן בשווקיה הן י~האשר

 שהוא בלילות ומשכבי על הפ' פי' ווהו האהבה' ~שם ניטלה אשרמקים ל~י"~
 באהבה. שנחלתי מפני מצאתיו ולא נפשי שאהבה את להשיג בקשתיחשכותי
 בשווקים בעיר וא~ובבה הבוי"ת' באהבת שהתחזקתי ע"י נא אקומהואח"כ
 אל שהביאו~יו עד ארפנו ולא אחזתיו נפשי שאהבה את שמצאתי עדגו'
 : האהבה ומקור שהוא הורתי חדר ואל אמיבית

~~~~ 
 שכל האדם יתבונן

 ברא ~אורייתא ~י התורהי אותיות בכ"ב נ~תכללתעולם
 ובכל על~אי קמ~~

הבניאה
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~  להשיג הנק~ה ניתנה~בריאה
 אלקות~

 ד' בתורת אותו ו~שה~למוד
 תל~ידו השגת ומוציא הנקודה. את מוחיי' הוא אז עילאה. "ה' לש"םלשממ"ה תור~

 : אותוו~ר~א
~~~~ 

 ממלשון השגה. ש~וא או~ל. כל כ') י"ח ק"ז ~תלים
 אבל נפשם. תתעב או~ל כל ויאכלוי ~אל~ים את וי~ו י"א) כ"ד~(שממות
 ד'. אל ו~כנסה א~י~ה לשון ד'. אל~שיזע~ו

 ישל~
 הוא וירפאם דברו

 כולם. בו שנב~או הראשון~דיבור
 כ~"~

 נעשו' שממים ד' בדבר ו') ל"ג ~תלים
 ק~ה ~שם ד~~יב ~נפלו. ממהדברים אפי''ונתרפאו

 י"ד~
 ~נופל'ם. לכל ד' סו~ך

 כי עוה"ב. ולא עוה"ז לא בו שיסמווך דבר לשום בליממודו יתכווין כשלאוזה
 ~דרס. טממאין ~לו~~וכין

 ר~
 שער תחלה וכשיפתח ו~ו'. עילאה ה' לשם

 שא~ר כ~ו תתאה. ה' ש~יא~יראה
 רי~"~

 הפוך כו' ~ג בן
 ב"~

 ~ה והפוך
ד~ולה

 ב"~
 התנא מות~ה ואח"כ ממכ"ב) פ"ה (אבות ו~ו' וסיב תחזי וב''ה

 כ"ב) ה' (ירממי' לים גבול חול שמותי ורתת. זיעה לשון ב~~י'. תזוע לאו~ינה
 ממלשון~מל

 ~יחז~~
 ~ח~ממה לים ליכנס הרוצה ~צריך סין' ~חול חול ט~) ל'

לי~נ~
 וא"א לח~~ה. יכנס לא היראה גבול יעבור לא ואם תחלה. ליראה

 ואין מוממנה ~בורח רק הבורא. יראת ות~לתו בליממודו האדם על תפולשלא
 ולכן בה.~מחזיק

 ~אבו~
 שכיוון ~טאו' ליראת קוד~ת שחכ~תו ~י ממ"ט) ~ג

 ותפלתו בלימודו יכומין לא ול~ן החכממה. בו תתקיים לא ח~~ה. להשיגבלי~ודו
 : עילאה ה' לשם רקלתועלתו

~"~~~

 על ובהת~ללו לבוש. ע''י כ"א בפניממיות לאחוז א"א דברשבכל ל~י~ניותי הלב~ה רק ~וא בנ"א תמעלת לבקש התפלה שנ~קנה
 כי כז~ת. הקרה לא ית' וומנו סר לא שאם יתבונן שבעולם רע~קרה

ששורה בכ"~
~ 

 כבודמ ויממלא לברואיו להטיב ~בוי"ת ור~ן רע. ופגע שטן ~ין ית'
 כביכול רצונו שזה וטובו. כבודו שיתוולא זו ב~וונה יתפלל ע"כ הארץ.כל

 . הבריאהבכוונת
 ה~סו~ ~~~"~

 כ~ו ד' לך ת~לתי ואני י"ד) ס''ט (תלים
 ~כל יבוא שאל יז~ר אך ~ריא~. ר~ין כעת שיהי' ר~ן. עת בש~ילך'~ל'ך
 ממאורעיו בכל רק הקודש. אל~ת

 וומקרי~
 שיראה הדבר' כלל יכולי לא כי

 ( וזה ליוצר~ נח"ר לעשות רק יתכווין שלא עבודתו בכל~אדם
 בנחת' יהיו ד~ריך ~ל ליא~ר

 וכשה~
 הלח"ר ממפני אביו רצין עישה

 : ~ביו ~לדעתו ממתרחב~
~~~~ 

 את ש~לממדים ד'. לממודי בניך ו~ל י"ג) נ"ד (יש~י'
 ולכן גו'. ~ושל צדיק ג') כ"ג (ש"ב ה~תוב ~מואממר וחפצם. רצונם לעש~תד'

 בניך.~קראים
 ו~לכ~

 כו' יום בכל הלכות השונה ו~ל ~ליכה. ממלשון נקראת
 ממדרגה ולהעלות לוודרגהי ~~דרגה לעלות הליכתו ש~שנה נדה)~סוף

 ~"ד ~שבת שדר~ו וזה למעלה.~ת~תונה
 א~

 דלית ד~ים. גומול בינה אלף
 חידושה וזהו קישוטין. בכ"ד הכל"ה ל~שט ~הל~"ה וכשמתבונן כלום'~גרממי'
 לבנה.של

 ~רא"~
 אורה ת~בל אזי הלכתא. ליבון ומלשון י"ד) סי' הרואה פ' ברכות

 : לד' ה~איר הש~שמאור
 ~~י~ ~ו~ י') ~"א~ישעי'

 ארז"ל גו'. ~~'
~ 

 ממ~רנ~ין יש~אל)
~~ביהם
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  והאב ~~פיע בחי' הבן אז לאבו נ"ר עושה כשבן שבשמי~.לאביהם
 שיהא כביכול גו'. כלה על ~תן ומשוש ה') ס"ב ~ל~' וזה מממנו.נח"ר מקב~
 והם ~משפיע כשה~ה ולכך כלה.במדרגת אלקינ~

 יכולי~
 לו יש להכלה ~בלונות שולח החתן לממשל אחת. ושממחה שישההיא מזה~ נחת להבה יש לקבל

 השמחה ו~קרב~ולחו. נח~

 בס~

 היא כמ"כ בהם' נשואים לאחר כשתתקשט
ושישה שמח~

 מקבלי~ כשה~ כפליי~
 ולא להבוי"ת. בזה ומתקשטים השפעות

 הנשפע כי יתפאר' אל בטובותיו ד' כשעו~ ואף להםי הטוב בהשפעתח"ו ~יתפאר~

בטו~
 בהתפארותו ישאר לא החתונה ולאחר עליו. ותפ~רתו בחתונתו לחתן דומה

 דוממה הבוי"ת הוא מבנ"א התפארות והמ~ל לאדם. התפארת הוא כןעליו.
 ולא כלי'. תעדה שיהא רקלכלה.

 הכלי~
 בהיות והמופת' אותהי ממעדים

 התפארות: שום בהם אין לבדםהקישוטין
 ~~י כט) כ''ב~ויקרא

 ~~~~ ו~~ ~ו~~~
 שהתפלה הדברי כלל ג~'.

 בזוהרכממבואר מולחמהי לערוך להתחזק צריך ובתפלה העבוד~י ממכלממעולה יות~

~ 

 דהיינו בסייפא. ברוממחא בקשתא בגירא )
 והוא מקורןי אל האותיות להעלות וצריך אותיות. ממלא רגליו ועד ממראשוכולו ~האד~

 למועלה וממחשבתו כוחותיו ~ל מושך כשהאדם מקור~י שש~ הר~ןתחלת
 בממחשבה תפלתו ויפסיק ח"ו' בממחשבתו ~סול מחשבת תתערב שלאובתנאי בקשתא~ בגירא לרמז וזה למעלהי וזורק בקשת דורך כממ~ל למועלהי~ורק

זר~
 יכול ואין

 להע~ת~
 אלהות ג"כ ~המחשבות כנודע בתיקונה' ולתקנם

ר~

 וכשאד~ ולתקנןי להעלותן ומבק~יה שנפלו
 לסט"א כח נותן זרה במחשבה

ולנו~
 ב~מ"ח שיכווין רק ~יקון לו ואין ח"ו'

 תיב~
 הורג אז בק"שי

 ז') כ"ה ~במדבר ~הו ב~פלה' זרה ממחשבה ע"י ~נתהוומהקליפה אות~
 ~~ר שממרממזבידוי ~מ"~ ויק~

~ ~
 אל אותן והדקיר דק"ש' תיבן רממ"ח על

 והעיקר ברומחא, כיון וע"זהקובהי
 ליד~

 הראשון מהדיבור נאלל שלו ~הדי~ר
שבו

 נבר~~
 ו' קמו"ט (תלי~ ~פ' פ~ וזהו נקמוה' לעשות יוכל ו~ה מפניוי ויתבהליירא וא~ הק~ה' של הראשון הדיבור נתלבש ובדי~רו העולממות, כל

~~ 
 אלרומממות

 בגרונ~
 רצון הי' ולזה וגו'י לעשות אז ביד~י ~פיות כשחרב

 כל ~עלות בבריאהיהבורא
 הנב~א~~

 וכי ~הו הרצוןי לתחלת ~ראשון לדיבור
 הרצון לתחלת שיהא לרלונכם תראו אז כו' בגירא בוהר כמבואר גו'תזבחו

 :היטב
 ט"ו) כ"ג~שם

~~~~~ ~~~ 
 ~בבין נ~'.

 ישר~
 ח~ה כלי ~~ שניתן

 אינו תמוידי תענוג הדבר' כלל ממי"ד) פג ~אבות כו'יתירה ~ב~
 לכךתענוגי

 (יחזק~
 א'

 י"~
 תראה רק נפסק אינו אך ושוב רצוא והחיות

 עושה שממסתלק ו~"ירשימווי
 כ~

 הי' לא הסתלקות ובלא ת~נוגי ל~בל שיוכל
 חבבין וזהו תענוגי הי' ולאכלי

 ישר~
 שניתן

 זהו חמדה לקבל כלי לה~
 כדאיתא כ"ו) י"ט ~איוב וגו' אחזה ומבשרי תענוגי לקבל יכולין שיהיו יתירהחבה

 כדי יממים שבעת ~מא תורה אמרה לכך ב') ל"א נדה בגמרא ~צ"לבמדרש
שתתחבב
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 'ממרמז ולזה בעלה' עלשתת~בב
 ~דברי~

 לך תספר שבועות שבעה ט') ט"ז
 התורה. קבלת זהו הגדול התענוג לקבל שיוכלו וכדי נקיים שבעהכנגד
 כאלו ב') ס"ג ~ברכות חז"ל כמאמר התורה, ממקבלים אנו שבועות ~ג בכלכי

 כדכתיב פב"פ יחוד ~יהי' כקבה"תי תענוג לך ואין ניתנה'היום
 : גו' בפנים ~נים ד')ה' ~דברי~

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

 שבירה אין ששם ד~ירותא לעלמא שנכנס יכווין
 של בגידות החו~י בגדי ממעליו וי~שוטשולטת'

 ויכווין יממיםי ~~א הממים ולממקוה י') א' (בראשית ויאממר מהב~ל'והכל ל~'רות' יוצאין שפחה אפי' עבד א~י' לשם כשבא כי ד~ולי שמסטרא~ולי
 דאלקים ממו~ין נקרא ה~ולממות טבעיות שהוא ה~~ע גי' ~להייםהנקרא שהקטנו~

 בר"ת רמויז והוא דהוי"הי ממו~ין השכל ללדלות ויתעלו יתממתקו השכלקטנות
~פ~ק

 הוי"~
 אתוון. הת~ע עם ~פי' אלהי"ם.

 המסדר~
 כי

~ 
 ש~לו הש~ים

 השכלים כל וממתעלים וממתחברים נקווים ששם הממיםי מקוה ממקום אליתעלו
 מים יממים. קרא מוים הנקראים 'השכלים שממתאס~ים ממקום הממים ולממקוהוזהו
 השכל הגיע כי ~לימוית. ונע~ה וממתאחדים שם הממתאספים שכלים עשרההם
 שכלים שהט' מוי"ם. עולה יודי"ן ט' שכולם שכלים הטי"ת אל י' הנקראעליון

 וכשממתעלים למוטה. מולמעלה הממים הת~שטות כדרך העשירית. מןנת~שטו
 ונ~קן השורש אלמתחברים

 הכ~
 ליבשה אלקים ויקרא ואז יממי''ם. ונקראו

 הקטנות וכל ~ירין. דעבדא ארץ א~עביד פירין. עבדית דלא יבשה דהויתממה אר~
 גו'. טוב עד גו' ויקרא ממן ה~' ר"ת ~~י' זה ב~סוקהנרממז

 ~ממסדר~
 ~ דה~י"ן

 השכל בגדלות נממ~ק'ן ד~טנות ממו~ין אלקים ד' שהם ופשוע. דאל~י"ןדיודי"ן
 אלקים ד' מממוש עולה כי ~כמה. שהוא ממ~"ההנקרא

 ~ע~
 הכולל.

 קנ"א. גי' ~ממקוה א' ק"ן שנע~ה המים לממקוה שנכנס ע"יוהוא הממסדר~
 זהו ~כמה. ואאלפ"ך ל"ג) ל"ג (איוב ממלשון אל"ף. הנקראת עילאה~כמה ~ממסד~

 קנ"א שהיא ש~ממקוה החכממה. בו שתשרה ל~' קן שלעשה "א'. ק"נ ר''לקנ"א.
 הממוחין הם ראש ירים ההממשכה ממלחל וכשי~תה ה~כממה. עם מתחבר~ם

 ~סד ~נוצר ר"ל ~~לפי"ם. ~סד ~וצר א' הוא נחל כי והבן) ז' ק"י~תלים
 באל~י"ן. שמת~ילין דאלקים ממוחין הנקרא השכל לקטנות דגדלות הוי"העליון
 כעובר שם הוא "לא' ~ן שלעשה בבחי' המים בתוך וכשהוא לאל~'.ם.זהו
 שהוא ע"י לאהילד~. זממין רק נולד לא ~עדיין קטנות בחי' ~ממלאהבבטן
 שם וכ~הוא עיבור. בחי' הוא הרי הממ'ם בתוך וממתעלם בראש לממטהכורע
 התיקון שהיא ממקו"ה. סוד ~"ה קין לבחי' בא ממג~מיות התפ~טמת לממדרגתבא
 ה"י. ו~"ו ה"י יו"ד ~כזה הס"ג~ל

 הממסדר~
 נמתקים. ~נפלו הס'גי"ם

למדרגת כשב~
~'~ 

 ל~~מ~ ד~~י~
 ו~ו~~~ ד~י"ןי ~י'

 ד~~'
 ~י~~"~

 ~~~למ~ ~~~ימ~ ~"~ ~~ ~י~~~ן ~ל~ם ~' ~~~כ

 ~'~~~. ~~~יי~~~י~. ~~י~י~.י~.~
 ~י' י~~י~

 ~~י~
 ~י'~~~'

~~ 
 ו~'~ק~.ו~י ~~~י~ ~' י~~ ~~~~ייו. ~~~י~ ~י'

~~~~ ~ 
 ~"לי ~~לאך ~~~ל

 ~~ס~~~
~ 
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  אלפי"ן. ב~ילוי ~הוי' מ"הלמדרגת
 המסדר~

 דלמורבה סתומה מ' המקוה ובחי'
 מ"ה ~ס"ג שבירה שום ת~ליט ואל רוחות. ומד' סתימין ו') ט' ~ישעי'המשרה

 מקוה. גי' ה~כ עם~'
 המסדר~

 מ' בתוך יו"ד הנקרא הומתלבש השכל לבחי'
 מלבושים יהו שלא ש~. של ומלבושים לקבל ש~. לכבוד ויאמר ~ים.הלקראת

 לצמצום מרובה מצמ~ם יתעלה כי א') קי"ג ~שבת חול של כמלבושים שבתשל
 שהמלך בשבת. אפי' לקבל א"א לבוש בלי כי דק. יותר לבוש נקרא שזהמועט.
 וההעלאה גדול. לשכל יתירה ~שגה בבחי' רק ערום. כשהוא אותו רואיןאין

 המים. ומקוה ל~קוםש~תעלה
 ש~

 העולה י"ם. הנקראים שערים ל' נפת~ים
 ו"ו ה"ה יו"ד ~~ילוי יה"ו הוא ומ"ב ו~ם הומעלה. הוא מ"ב שם כי מ"ביע"י
 ומ"ב.גי'

 ה~סדר~

 תוספת לקבל במים וי~הא י"ם. ~ם בומי"ם הצירוף ואז
שבת.

 וומס~

 גבור"ה ירא"ה. ~ג~ רי"ו שם ע"י הסיג~ם כל ~עליו וישליך מעליו

המסדר~
 : ~כ כאמורי ומ"ה לבחי' ויתעלה ה~יגים. כל ייר"ה יר"ה

 ג') ב' ל"ב~דברים
 י~~ו~

~~~~ 
 גו' ~~~י

 גו~~
 ושוב רצוא והחיות ~~~~יגו.

(יחזק~
 באדם לכנוס רלה אדם של חיותו פי' י"ד) א'

 לדבק ושוב הבורא'בגזרת
 בומקור~

 אם כי ריקן נשאר לא שב שהוא ובעת
 זו ובהכ~ה הכרה. דהיא רשיומושומשאיר

 יזע~
 כמאמר החיות' לו שיחזיר ד' אל

 החיות רץ אזי בשלימות זו הכרה ואם ד'. אל בל"י ויצעקו י') י"ד ~שמוותהכ'
 ובהכרה בם' ענתה פניהם ~כ~ת ט') ג' ~יש~' ~הו יותר' בתוספתאליו
 חכמת מסתכלין היוזו

 הפרצו~י~
 בראשית ~רש"י מלשון השרטוטיןי ענין ~הו

 שריטה שרט ב')כ''א
 יוכל חיות לתו~פת ויזכה ברשימו וכשיחזיק בכות~'

 ומלשון הוא זכה כי לנצח' ופיו ~דותיו כש~תקן והוא רוחי למדרגתלבוא
 אהבה ומדת למשל נצחתי. ולא ~פי' זכיתי ולא ב') י"ב ~ברכות כומוניציח'
 לה~תמש יכול והאדם עוה"ב' בשביל באדם הבוי"ת שנ~ן והתפארתויראה
 בומדרגת הוא עובד שהוא אף נצחן שלא וכל המדות. כל שאר וכן לתאותיו.בהן

נפ~
 וכו' יתיר זכה וז~ו רוח. מדר~ת לו ניתנה נלחן ואם אדם' בכל השוה

 בזהרשא~רו

~ 

 נק' החיות חזרת כי לקחיי כמטר יערוף הפ' וז~י )
 בשביל הוא מהאדם החיות של~ח מה לקחיי כמטר שעורף ומה ופי'עורף'
 אקרא ד' שם כי וזהו תחיי'י של כטל אומרתו' כטל שתזל חיות' בושיתוסף
 הכרתו ע"י אותו קורא הוא אליו שיבוא אדם לשום ~ורא כשאדם לומשל'גו'.
 או ראובן כממוב~מו

 ~ומעו~
 אתחזק בזה ההכרה' שהיא הרשימו בזה הוא כן

 ד'. בשםואקרא
 וב~

 גדלות ויבוא חיות ויתוסף השכל שיתגדל גודל הבו
 : ~ל~ינולעבוד

'~'

~ ~ ~  

 דתלת שי"ן דהיינו
 ראש~

 רישין ד' ונעשה ~וחין. ג' דהיינו
 בת. הנ~רא ה~דרגות כל סוף עד אזלא דשי"ן מוחין' ד'דהיינו

 ניצול סעודות ג' מקיים שהוא ומי הבנין' יומי לכל מוחין הם דשבת סעודותדהג'
 לשקר ירא הארץ עם ולכך דשקר. בשי"ן שהם דקליפה. מוחין ג' פורעניות~ג'

 : בטל והשקר ~חסר) מוחין לו יש דאז ומ"ד) פ"א ~דומאי עליו שבת דאימת~שבת
תלים
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  ב') קל"ד(תלים

 ~ו~~ ~~~~~ ~~~
 ויראה.~ אהבה דהיינו עולם זרועות הם וגו'.

 ~'כם שאו וזהו זהי לתקן וצריך חיצוניות' ויראה אהבהשיש
 : לקודש ית"ש ד' לשם ויראה אהבהדהיינו

 כ') כ"ב(שומות
 ~~ וג~

 ומפנ' לכם גורו כ"ט) י"ט ~איוב מל~ון גר ~ונ~.

 : חיצוניות שתהא תונה לא היראה. דהיינוחרבי
 י"ב) ז'~קהלת

~~~~~ 
 היינו א"ת תחי' טעמים. היא חכמה ~~~~'. ~~~'

 לפלאי והוא אתי כתוב לא ~ב~קראאותיות.
 הומסדר~

 והיא
 ~סר) ע"כ יסוד. ~וא דכר. המא בעלי'נוקבא'

 כלים) סוף(משנה ~
 ~~~י~

~~~~ 
 בט~מאה ~עומדות אע"פ הממדות. הם ~ו'.

 בטל. והשקר בטהרה יצאוביצה"ר

~"~~ 

 ~') כ"ה (שומות
 מחנה הם עילאין רישין דג' הוא הענין בתוכםי ושכנתי ומקדש ליועשו

 צריך בלבו ד' יראת שנוגע מי דכל הוא' וכלל וישר~'~וי' שכינ~
 לעב~

 ד' את
 כשיבוא תי~ף הומחשבהבתחלת

 להתעוררו~~
 שהוא בממחשבתו שיחשוב דהי.נו

 שי~א קודם וש~ירה חסרון בו להיות א"א כאין ~הוא ד~הכאיןי
 ד' את שיעבוד מקדש. א"ע האדם שיעשה וגו'. מקדש לי ועשו זז'שהפירוד' לעול~

 : שכינה ומחנה דהיינו המ~בהבתחלת
~"~~~ 

 ואלה משפטים) ר"פ ~שם
 ענין על ~וסיף ו' לפניהם. ~עשה דהיינו ל~ניהם. תשים אשרה~שפטים
 : הממחשבה ב~חלת דהיינוראשון

~''~~~ 

 אלקי את ויראו י') כ"ד ~שם ג"כ

י~ר~
 ~חתונה ~רגה היינו ~גליו ותחת הספיר לבנת כמעשה רג~יו ותחת

 יספרו תהלתי ל. יצרתי זו עם כ"א) מיג (י~עי' כומ"ש הספיר. לבנתכמעשה
 תחלת דהיינו הספיר. ~ו בה~ות. היינו יספרו אלא ידברוי תהלתי ליהול"ל

 לבנת כומעשה ד'. את לעבוד צריך התחתונה דבמדרגה כאן והנההמחשבה.
 : ה~ח~ה תחלת אור בהיות ספירות. הי' לבנוניתהספיר

~~~ 

 ~שמות~ פסוק
 ~באות זרות ה~ח~בות כל וגו'. ד' בית ~ביא אדומתך בכורי ראשית י"ט)כ"ג
 ואם העליון. ~ר~ו אל לעלות חושק דבר דכל ומשום תפלה. ב~עת האדםעל
 ועז"נ יותר. אותן יוריד ר~ע הוא ואם שרשן. אל אותן ומעלה ישר אדםהוא

 כי הושע)~סוף
 ישרי~

 : מ"ב ~ם היינו ב"ם. ילכו וצדיקים ד' דרכי

~~~~~
 וכ~ם.~ישהיה כךארון ואחרי תחלה ממ~רן לעשות אומר ע"ה

בומדרג~
 משה אבל ל~ענה. מומטה ~ולים יהיו לווטה ~היא ~ה

 : היטב והבן למטה. ממעלה אוומר הי' ל~עלה ~היא במדרגה שהי' עה"שרבינו
~~וף

 ו~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ כלים~
 כלים פי' ~~~~~.

 הטוומאה. א~ת הן ש~תחלה אדם. של ועבודות מדותהי.נו
 : לו וא~רי בטהרה. יוצא הוא נעורים חטאת רן גם ומתקן כלל יצה"רטומאת שי~ בלי עובדות ועושה לבסוף וכשחוזר וקליפות. היצה.ר אחר שנמ~ךמ~ני

 כ"ח) כ"ז ה'(דברים
~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~
 גו'. ~~~~ ~~~~~~~.

 אשה~ נוקבא בשם היא תאוה כל כ. הוא.הענין
דכתיב
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ג' (בראשית~ד~תיב

 ו'~

 שלא חושק ~אדם דבר וכל גו'. הוא תאוה וכי
 בלבד לש"ש שהוא ~כר~י שהוא מה רק מותר ואינו תאו~י נקרא הוא~בד לש"~

 אמר ועי"כ הדעת. הוא וממשה עממו. דעת שיהא צריך דבר שעושה~בשעה
 בכל דעת שיהא דהיינו גו'. ואתה גו' שובו לי~אל שיאמר למשה~קבה
 : כא' חשובות ראשולות דג' הדעת אצל הן חו"ב וגםדבר.

~~~~ 
 הענין

~אב~
 ~ג

 מ"~

 כאלו תורה דברי עליו ואמרו א~ד של~ן על ש~כלו שלשה
 הנהגה. הוא דבר גו'. השל~ן זה אלי וידבר כמ"ש מקו~. של ממשל~נואכלו

 : ד' לפני של~ן הוי בדעת היא ~שההנה~ה כןואם
 לו שיש~~~

 ~ר~
 מ~מת תענוג שום לקבל יכול אינו שחורה

 מרה כי גדלות~
 ויש ש~ורה. מרה נקראת ולכך הבל. של גדלות וזהו גדלות. לשוןהוא
 ט"ו (שמות הענין ~ה טוב. שהוא ית' הבורא~דלות

 כ"ג~

 ולא מרתה ויבואו
 : השכל דהיינו מממרה. מים לשתותיכלו

~שמות
 ב' ~

 ג'~
 ~~~ ~ו~ ~~ ~~~~ ו~~~

 גו'.
~~~~ 

 ~ו
 ג~~~ ~~~~

 ~~~~ו~~~~~
 שלממים. דבורים יש כי הוא. הכלל גו'.

 ט~ כי אותו ותרא שלמי' דבורי'שאינם~יש
 התיקון דקודם התיקון. ממעולם שהוא היא

 תבירין. ממאנין ממאינון הוא דר"מ זיווג הי'לא
 ותק~

 דבורים שנטלה גומ"א. תיבת לו
 (שמות דהיינו עולם. של אלופו הוא אל"ף מת~לפין וה' א' מ"ה. ג"ו שהםשליממים

~~
 מ"ה מבחי' שהיא כיון הדיבורים נר~ו ובתיבה מ"ה. ונחנו ז')

 ~ישעי' כמ"ש שורה. הק'השכינה ש~
 נ~

 גו'. דכא ואת אשכון ט"ו)
 :גומר ות~מר~

~~~~~~
 ~' (ממשלי שנקראת באורייתא

 כ"~

 ק~"ה ברא דרכו ראשית
 התורה. ע"י נבראו העולממות כל נממצאעלממא.

 וכ~
 הפועל

 ודבר דבר ובכל העולממות בכל א"כ~נפעל.
 כ~

 שהיא בהם' התורה
 כ~

 הפועל.
 ית' כאשר התורה הוא ~האדם אדם. התורה זאת י"ד) י"ז ~במדברוכדכתיב
 ~נ~מי' כדכתיב דברי בכל הקב"ה ~יות נממצא ~ד' וקובה ואורייתאלמטה'

'~
 ו'~

 עד כביכול וצמצם כולם. את מ~י' ואתה
 ממדרג~

 והושם התחתונה~
 שיתעלו כביכול הוא תענוג עיקר כל כי ה~ומר. מש~ן תוך ממ~על אלוה~לק

 (קהלת וגו' ה~ושך ממן האור יתרון כי ~עלהי ת~תונות~דרגות
~ 

 י"ג~

: 

~~~~
 י"ם בממ~ר בממצרי"םי יוסף ירידת ענין

 הממדרג~
 והענין ~ת~תונה.

 וכ~ התור~י ע"י נברא שהכל אממרנו~כבר
 בו יש ובכ"ד בנפעל. הפועל

 ובלתי ומ~יים. המהווים ~תורהאותיות
 ז~

 אממרו ובאמת ותוהו. אפס היו

 נובלות ממ"ד) פ'(ב"~
 ה~כממ~

 : ~ובלות שהיא תורה שיש תורה. של~לה

~~~~
 ששם שראה במלרים. שבר יש כי יעקב וירא ב') א' ממ"ב (בראשית

 שירדו שמהי רדו גו' ויאמר כאמור' נוב~ת ש~יא שבורה תורה יש~~צרים
 ענין והוא גו'' ~~'' ~הו העצ~י' ~~יות אל ולהביא ולהעלות לתקן~ם

 תענוג נתוסף שעי"ז ע"י יוסף נקרא לממצרים' יוסףירידת
~~תונה שממדרג~ מ~

 ~תע~
 ומתקרב

 א~
 (ס"ס וזה החיות

 בראשית~
 וגו'י יוסף וימת
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 מדרג'' דנחית ~אן דכל ~יתה. נקראת התורה שירד~ ה~דרגה ע"ס הירידה~י
 י"ח) ג' (~שלי נקראת התורה כי אותו. ויחנטו וי~ת. בי'~רי

 ע~
 שהיא חייםי

 שירד אף ר"ל ~"ו) פ"ב ~כור'ם חנטה בתר אזלינן ובאילן דחיי.אילנא
 נ~ט המדרגה~סמף

 וייש~
 ושברי לוחות ~) י"ד ~~ב רז"ל כ~א~ר ~ארון.

~וחות
 ~ונחי~

 לוחות ושבר' התורה. ~ם לוחות ר"ל בארון.
 ה~

 הנובלות
 י~ שעליי' בארון. ~ונחים כולםשא~רלו.

 : ~כ להנובלות

~~~~~~
 להבין צריך א' וכל התורה. היא החיות דבר שבכל לדברילוי
 על בכ"דולהביט

 כומשארז"ל החיצולי~. על לא אותו. הומחיי' החיו~
(זוהר

 בל~
 ק~ז

 א'~
 ב' ~~לת ע"פ

 י"ד~

 אתר ~אן וכי בראשו. עיניו החכם
 אלא כו'. ד~נ~ילוי

 ~חכ~
 מאן בראשו ווסתכל

 דקייומ~
 שמסתכל ר"ל כו'.

 הדבר נלקח שמומלו הדבר ראשית על ר"ל ההוא. הדבר של ראשו על~כ''ד
 : העצ~י החיות~הוא

~~~~ 
 ברא התורה ~היא בראשית

 אלקי~
 הש~ים את

 התורה. ישנה ובכ"ד החיות. עיקר זהו חד' כולא וקו~ה ואורייתאגו'.
 על תוהא שאדם ופירש"י ובוהו. תוהו היתה בארציות' ~שוקע ש~וא מיר"ל והאר~

~והו
 שב~

 ש~וא אדם בגדר שהוא ~י ר"ל
 השל~

 ה~שוקע הכסיל על תוהא
 זהו אל~ית. החיות בו הרי ~חיצוניות רק החיות אל ~ביט ואינו~ארציות
 ו~~רחק ~בין אינו והוא הו"א. ~ובוה"ו

 ~~ל~
 : ויובן

~~~~~ 
 כשאדם

 אל ת~יד הכל ו~ביט~מסתכל
 החי~

 ת~יד ~קיים
 (תלי~

 ד' שויתי ח') ט"ז
 שהוא הויות כל המ~וה הוי''ה עיניו לגד משוה ודבר שבכ"ד ר"ל ת~יד.לנגדי
 החי~. שהוא בפני~יות ויסתכל יבין ו'ראה י~ה אשר וכל החיות.עיקר
 : וגו' ד' שויתי ת~ידו~קיים

~~~~ 
 ארז"ל

 תורה הלו~ד כל א') י''ז (ברכ~
 על שולייתו ותתהפך נ~א שלא לו לוח לשומהשלא

 ~י~
 ~סוטה א~רו ו~עם

 לש~ה שלא שמתוך לש~ה. ~לא אפ'' בתורה אדם יע~וק ל~ולם ב')~"ב
 אהדדי הקשו והתוס' לשומה.~א

 ותיר~
 שלא ~בודאי הוא. כן והעלין שם.

 שלא של בחי' ת~~א מאין להבין ~ריכין אומנם מאוד. גרוע הואלשומה
 ~חייהו והתורה לעיל. כמבואר התורה של החיות הוא בכ"ד שהרי~עולם. לשומ~

 להיות ש~וכל ת~צא ~אין התורה של לש~ה שלא זו בחי' וא"כוומק''~ו.
 או ~אוה. חשק איזה מחומת הוא לשומה שלא שלו~ד ~ה הרי בא~ת~~נם בעול~

 שעיקר ~דרגי'. של~ל הוא הזה ש~חשק רק אחר. דבר או ולהתפאר.~התגדל
 ~וא והחשקהאהבה

 לאהב~
 שבו החשק לוטל וזה אחר. ~ר לא די את

 אה~ ~בחי' שנשתלשל~חיות
 וחשק

 ולשת~
 ובא~ת לע~מו.

 החכ~
 עיליו

 א~~ראשו.
 ~ראשית והוא החשק. של החיות בא ~אין ~ביט חכם הוא

 ו~ומ~ס ית' הבורא בא~בת ודבק ל~עלה חוזר תיכף ול~צא החשק. אותו~~~יי' הד~
 י~ול לשומה שלא ~שק ש~~~ת זו ~~~ ~פני תיכף ~~~א ההיא. הפלי~~שק
 חיות ~הו לש~ה. שלא זו ב~י' בעולם ישלה לכן עיקרית. ואהבה לחשקל~זור
 שהוא לשומה שלא שתוך ~ה ר"ל לש~ה שלא ש~תוך כדי~לה.

 ~י~
 ה~שק

 ~עניןז~ ~א~ור' לש~ה~א
 יעסוק לעולם א~רו

 אד~
 ~~ה. שלא אפי' ב~ורה

ש~~רש
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  יבוא חשק לו שנופל לשמה שלא ש~תוך שילמוד דהיינו ילמוד. האיךשמ~רש
 ותת~~ך נברא שלא לו נוח ~דאי לגמרי לשמה שלא אבל כאמור.לש~ה
 עלש~י~ו

 פני~
 כי ר''ל

 הו~
 ~התורה הולך. ב~~ך כ~יל

 נקר~~
 א~.

 וניתנו אור. להדליק לריך בחושך למלוא דבר איזה לח~ש לריךשכשהאדם
 כשהאדם שזה כ"ג) ו' ~וושלי אור ותורה ~לוה נר אור שנק' ותורה המלותלו

 לש~העו~ה
 ~דל~

 ו~שיג ~ור
 א~~ ~לקות~

 ואינו הולך בח~ך ~כ~יל
 בארליות המשוקע שהוא וחושך. וזהו לשמה. שלא עוסק כי לעולם אורמדליק
 רק אלקותו משיג אינו לכן התורה' אור מדליק ~אינו ~פני לעיל.האמור
 בעולם בחי' נמלאה ~ה ~~ני ואמר תהו~. פני על וח~ך ו~הו הולך.~חושך
 חיות בה שיש וגו' מרחפת אלקים ורוח ואמר החיות. בא ומאין לשמה. שלאשל

 : כאמור העלמי החיות אל לשוב יוכל שע"יאלקות.
 ב~ורה כ~עו~ק ~~~. י~י ~~~~~~~~~

 ובומל~
 ~ור ויהי ~ז ~מה

 בערבובא מ~תמשין וחושך אור היו לשמה שלא כשהי' ותחלהאלקותו. ו~תגל~
 נעשתה החושך. ובין האור בין אלקי' ויבדל ועתה הפניי'. וחושך אור. נקראתהתור'
הבדלה.

~~~"~~ 

 ~') ע"ז (שבת
~"~ 

 ~~~ן עי~י
 ברי~~

 מה מפני ד~אל ר''ל כו'.

ישר~
 ומתדבקים הולכים להיות בהם כח יש ב') כ"ה (בילה שבאומות עזים שהם

 נהורא.~ והדר חשוכא דברישא עולם של כברייתו הכל.וא"ל ראשית שהוא הרישאעד
 ~ה~מ~ני

 תחלה
 בקטנ~

 ~חשוכא
 מדר~~ ב~~

 ומשא"כ הראשית אל לקרב בידם יכולת יש לכן השכל. לגדלות לנהוראומתקר~ים עצמ~ ~תק~ין ו~ם ~~חת~ה.
 ארז"ל עליון. דעת ויודע ט"ז) כ"ד ~ב~דבר ~מר ובלעם טובם. בידם לאבאו~'ע
 ~') ז'(~רכות

 דע~ ~~~~
 בהמ~ו

 ל~
 ~ה

 יד~
 ר"ל

 ל~
 ידע

 ל~ק~
 ולכן

 ה~כל בקטנות ברא ולמה לעובדו. האדם ברא שהב"ה אף קטן נולדהאדם
 וגו' הסכלות מן החכ~ה שיתרון ז~. בלתי שא"א אך לעוב~. דעת לוואין

 י"ג) ב'~~~ל~
 נקר~ ~~ו~ ו~נ~

 נ~~~.
 דנוקב~ ותי~ו~ת~

 דכ'ר~.. ל~בי
 שתהא ת~וקתך. אישך ואל ט"ז) ג' (לק'כדכתיב

 הנוקב~
 ומולידה מעוררת

 לגדלות שבא וכשזוכה בקטנות' תחלה האדם כן לקמן. ויבואר בח~ןחשיקה

מדב~
 ל~~לה. ה~טנות גם

 שהו~
 זיוו~. בחי'

 נו~ב~ ~הו~
 דכורא ~ם בקטנות

 : השכלגדלות
~~~~ 

 כלה על חתן ומשוש ה') ס"ב ~ישעי'
 ישי~

 אלקיך עליך
 כביכול תשוקה להביא תחלה לעמרר לר~כין אנו כן לעורר' לריכה שהכלהכמו
 וא"א יותר. ל~ממן ויתבאר ית'.בו

 לבו~
 לכן תיכף. ~דול אור ~ל

 ב~
 תחלה

 :~טנות
~~~~ 

 ר"ל ברישא. ומסגן עיזי מ"ט שני. פי'
 ~הו~

 קטנות בחי'
 כוונה הוא והכל בומ"א. אללנו ו~ואר וכי'. ברישא ואומר תחלה. היאל~ה
 :א'

~~~~ 
 לילה. בחי' לילה ~רא ולחו~ך יו~. בחי' יום לאור אלקים ויקרא

 גדלות בוקר ויהי ואח"כ תחלה. ערב ויהי רק ל~ה. בלא יום דא"אכ~ה
 אז ומעשינו. ש~בקרהשכל

 יו~
 הולך כשהאדם ~~ו א'. אחדות נעשה א'.

 דעת לו אין ותחלה ~לםי דעת ה~כל לגדלות א' ויום י"ג ~לל בא~סדר
 : העליונה לממדרגה ~תחתונה מדרגה חי~ור נוקבא. דעת רקשלם

וזהו
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~עי' כענין שוב~ים' שנעשו דברים שובבים. בנים שובו י"ד) ג' (יר~י'
 י"ז)נ"ז

 ויל~

 שנשו~ו.~ דברים להשיב צריך לבו. בדרך שובב
 ~הו

 . קטן נקרא שנותיו ברוב זכה. שלא ויש זה. דעת לו אין וקטן ~לם.ד~ת

~~~~
 י שניי' חות ויש ראש~ה חוה יש כי אשתו. חוה את ידע א')והאדם ד' (לק'

 . החיות אל ~ביט ואינו היצר אחר ~תפתת שלם דעת לו שאיןוהאדם
~~~~ 

 ענין
 ~יו~ףי ~וטי~רע ~אשת בתורה הכתוב'~סת~

 ו~כ~
 אחד

 י~
 ש~~ית ~~סתת כז~.

 ~אדם כל דרך להיות בתורה. הא~ור והוא ~וטיפרע. נקרא עצ~ו תאות אחרהיצר
 : ~וסף ניצול כאשר ~ממנו ול~נצלכן.

 דיוקנו ד~ות לו שנראית ~~~~ ~~~~
 ל"ו ~סוטה אביושל

 ב~
 ותנחו~א ב' ל"ת (יו~א כו' שלבשה שבגדים ~פני הענין

וי~~

 ~תפארת והיא
 שם) (~וטה ארז"ל ע"כ בע~םי ד' התפארו"ת שגילהאביו~ ~דת שזו שבכ"ד. החיות התפארות אל הביט ויוסף לפני~

 נ~
 בקרקע. ידיו

 ע"ד ~~נ~דרין שארז"להענין
 ב~

 עולם קרקע א~תר
 הי~~

 נתצמצם ש~חיות ~י'
 אסתר. ~הו עולם. קרקע הנקרא ה~דרגות ~סונסתתר

 שהית~
 וצ~צום תסתרה

 ~נין ~~ת א~תר ב') קל"ט ~חולין שארז"ל כממו עולם. קרקע ה~דרגהבסוף
 בקרקע אפי' ונ~צא אסתיר. ה~תר ואנכיד~~ב

 עול~
 אלקים. בתוכו נםתר

 זו בחי' אללהביט וצר~
 לקר~

 בתוכו. השוכן אלקים אל
 וז~

 ענין
 נע~

 א' ~כגי' צפורניו
שם.

 הממסדר~
 בקרק~

 ה~ותרות הם צפרנים
 והדבי~ נ~

 קרקע בבח~ בקרקע
 ש~םעו~ם

 הו~תר~
 ו~ביט ו~בין אלקים ~חי'

 א~
 ה~יות

 וקיר~
 לד' ה~ותרות

~~~ 
~~~~~

 (סוטה ~~ש ~לאכתו ~לאכתו. לעשות הביתה ויבוא י"א) ל"ט (לק'
 ~לאכת זה תחתונות. ה~דרגות ש~ייחד כו'. דאיחודא דקו~ת עבודתו ~והר וכ'ש~)
 ~מגל' ארז"ל כי ~ם) נכנס צרכיו לעשות אממר וחד הכל. ש~ייחד יחודא עבידתי'ד'
 של חוט אל~לא באממת כי עלי'. ~שוך חסד של וחוט היתה ירקרקת אסתר א')י"ג
 שנ~שךח~ד

 עלי~
 ~לא ח~ת אשה ~של. דרך בהן. קצה הי'האדם ~ןסו~ה~דרגות

 קנ"ב (שבת א~רי' רצים ו~כל דם ~לא ופי'צואה

 א~
 עלי' המשיך שה~ב"~ מפני

 ממפני לזו חשק יש ~ה ממפני ~ביט החכם נ~צא וחן. חסד שלחוט
 חו~

 חסד ~ל
 חסד העיקר א"כ עלי'. ה~ראש~שך

 הבוי"~
 נפ~אה וכ~ה כ~ה

 אתב~
 כל על

אה~
 בעצ~ו ההוא שהדבר כיון שבעולם.

 ~או~
 החיות ~~ני רק

 שב~
 ל~ה א"כ

 : הגשם אליתאוות
~~~~ 

 בת"א ~לה. לפני ~רקדין כיצד ~') ט"ז (כתובות
 ~ןשאל תאוכל' מן להסיר פסולת ריקוד בדרך ~רקדין כיצד ר"ל וחסודה. נאהכלה
 גש~יו' תאות תפ~ולת ממן העיקרי חיות שהוא תאוכל הכל' ~פני ~וררין רוקדיןאיך
 שיביןוא~ר

 ויסתכ~
 שכלה

 ~פני נא~
 שחו~

 ונ~צא ע~י'. ~שוך חסד ~ל
 מעצ~~

 תיא
 כי שתי~. כ~ת כלת ובש"א הגש~. אל להביט ואין ה~ייפה הוא והחיות~אוסת
בא~ת

 כל~
 שהכל ע"ש נקראת

 ב~
 לכל שורש והוא הכל. נכלל הזיווג בבחי' כלולים.

 ע~ת ~ום ~עבוד אופן ~ום א"א ~ה חו~ריות ~חי' ח"ו ~נשקע וכלהדב~ים.
 שהיא. כ~ות כלה וזהוהקודש.

 כש~~
 שנקראת

 ~כלו~ כל~
 ונקר~ת זו בב~י' תכל

 : ויובן י~. ד' לעבודת באת לו יש עי"ז כיביאה.
~~~ 

 ~י' דכתיב באדם תי'
והאדם

 יד~
 ו~ו~ ~~תר~י בחי' נקראת ראשונה חוה כי גו'.

 ~~יקרית. תיא ~ניי'
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  בחי' אל שהביא ידע והאדם ~הו של~. בדעת העיקרי זיווגבחי'
 הדע~

 את
 יוסף גבי וכא~ור ד~ת. לב~י' ג"כ ה~א ראשונה חוה שהיא לחוה הטפל אתאשתו חו~

נ~
 רק ירקרקת ~ע~' כי הגשם. אל ל~ביט ואין כו'. ~~ורניו

 שח~
 ~שוך חסד של

 ש~וט רק ~אוסים' ~עצ~ם של~ולם צרכיו שהם העולם ~ניני וכל החיות' ש~ואעלי'
 כשהביט ונ~~א העיקר. והוא ~שוך חסדשל

 יוס~
 החיות אל נכנס זו בחי' אל

 שהן תחתונות ~דרגות וייחד תיקן ו~י"ז נכנס. צרכיו לעשות זהוהפני~י.
 יחודא היה ~לא~תו כי ו~פ. ו~א"ח ו~א"ח החיו'. עם עוה"ז ~~ניני אדם של~רכיו ~~ר~

~בדת~
 :כא~ור ~ותר~ ~ניני ~רכיו ו~קן ל~שות ל~ני~יות שנכנס ~~ו הוא דקוב"ה.
 ביש~ ~~~~

 כ~ה והם כביכול. לי וארשתיך כ"א) ב' ~הושע ~תיב
 הכלה. תתקשט שבהן וה~~ת התורה סבלונות ו~לח קו~ה. הוא והחתןכביכול
 ~~~ינו לקשט אנחנו ~ריכין ~ן החתן. של בלבו תשוק' ~ביא ~תקשטת ~כלהוהנה
 : ית' בו ~ביכול תשוקהלהביא

~~~~ 
 כנוקבא הוא הקטנות

 לג~
 כ~~ור דכורא

 ~ריך ו~ה~נותל~יל.
 להעל~

 קי~~ין נקרא ~ה ז~וג. שזהו הגדלות אל ולדבק
 לחבר שיכל שלם ד~ת זה שנקרא שלי~ה. דעת ~ריך ולזה ~וה. הוי דלא~~ה
 עמד יש אבל ל~~לה. פחותה~דרגה

 דע~
 והענין

 שי~
 ריש~. ד' ושל רישין ג' של ש'

 פרשה שייתר ע"ש יתרו ש~ו נקרא ל~ה ~ס~רי) כ"ט י' ב~דבר (רש"י א~רוורז"ל
 חולי~ בג' כששורים נקרא שכל יש כי הענין בתורה.א'

 חללי ~~"ל דגולגלתא
דגולגלתא.

 ה~סדר~
 ובא~ת נינהו. חד ו~ה~"ר אהוי"ר יש ובדעת ודעת. ~הבנה שכל

 קי"ח ~תלים בי' דכתיב ~ראה נכנס שאינו ~ח~ת כי כלום. לא יראה בלאאהבה

כ'~

 יבואו צדיקים לד' ה~ער ~ה
 ב~

 לו שנראה ואע"ג האהבה. בש~ר לכנוס א"א
 אה~ ב~יני ~ורגל שהאדם ~פני רק שלי~ה אהבה אינה בא~ת ד'שאוהב

 י~ול
 יבוא ואז יראה ~דת ~תח~ה ~ריך בא~ת אבל ג"~. אוהב ~ש"י כאלו ב~יניולד~ות
 רישין. ד' של ש' נקרא ~ה שלי~ה.לאהבה

 אה~
 ~~עלה לה~לות י~ול ו~ז ויראה,

 ~ק~ה ~שה והי' ~ותרות. בחי' יתרו כי . כמ' יתרו נקרא ל~ה וזהו . ל~~לההתחתונ'
 : כא~ור רישין ד' של ~נעשה א'. ~רשה שייתר זהולהש"י.

~~"~~ 
 (ב~דבר ~שה

י'
 ל"~

 ~~פרי. ~ט ~ו ב~דבר (רש"י חו~ד ולב רואה ~ין כי ל~ינים. לנו והיית
 בב~ד"רוכ"א

 פ"י~
 ~יח~וד ~ביאים ~ם ה~ינים ונ~~א

 ~ש~שת~ ה~
 ~עינים

 ~א~ור בראשו עיניו החכם כי נ~לה. ~י' העינים נקראים הלב טהרת רואהואינו
 ו~יך ל~טה. ה~ינים נפלו נ~~א ו~ותר~' לחי~וניות רק ~ה ~ביט אינו ~ה~~יל.

 ל~ינים. לנו והיית א~ר ~' כשקרבו ~שה ונ~צא כא~ור. ל~עלהלה~לותם
 : היטבויובן

 ~"ט~בר~שית

 כ~
~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 רבות ג~'.
 בנ~

 ~ל ~לית ו~ת חיל ~שו
 (סוף~ול~ה

 ~של~
 הנה

 ירושלי~
 שה'א ש~~~ י~אה נקראת

יר~
 ~ות יראות ויש ~ל~ין. דכל ~רשא ~יקרא וש~ט רב דאיהו בג"ן הרו~~ות

ה~שת~ל~
 אשר זו ~יראה

 זה וכדו~ה. ~עונש. יראת בגין נת~~צ~~
 נקר~

 ~נות
 של ההולדהירוש~ם.

 יר~~
 ש~~נה

 לסו~ נשתלשל~
 ~ג ~תלים כתיב ו~נה ~ד~ג~.

 ~~י~ ד' ~רו')
 נ~~ו.

 ~ק~~
 ~~ור ~א

 ~ה~ ~ר~~
 ונ~ א~~ ~ב

 כל
ה~ול~ות
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~~~ל~~  
 ~~~י~ר

 ~ר~שו~
 ו~דיבור

 ~תפש~ הראש~
 ב~ולם ואין בכ~ם.

~~נו ~~
~~~~ ~ 

 ~אל~ם וא~נם בעולם. אחר די~ר ואין ~רא~ון. ~~י~ר
 ג' ~~לת ~ל~יושייראו ~ש~

 י"ד~

 שיראו כדי הוא ~ראשון בדיבור ~~י' ר~נו נ~לא
~ל~~ו

 נ~ל~
 כבי~ל

 נתל~~
 יראה לבחי'

~  
 ואין

 ~פ~
 ~~וק ו~דיבור לדבר. יכול

 :וה~י
~~~~ 

 ~א ~אבות
 ~ג~

 ~הי
 ~ור~

 ~מו ר"ל ~ליכם. ש~ים
 ש~~~

 ~יבור
 הי'הרא~ון

 ~ח~
 יראה לבחי'

 ו~ל~~ ונתל~
 ירא' בחי' ~לי~ם תהי' ~ן זו. לבחי'

 : ראשון דיבור ~רו~~ו' יראתזו
 ר~ ~~~~

 ~יראות ~ן בנות רבות חיל. עשו ~נות
 תי"ו. ~ד ~א' אותיות ~"ב הראשון הדיבור וא"ת חילי ~שו ~כ זו ~יר~ה~נ~תל~לו

 כולנ~. ~ל ~י~~~.~ליתזו
 ירא~ ו~נ~

 ~ושאל. בלשון נקראת זו
 כ~~~

 ששואלין כ~ו
ד~

 ~~רו
~ 

 ~ת~ונתה. ~ל היראה ~יקר להשיג א"א כי ~ללינוי ~וש~לת זו יראה
 והיא א"סי ~י' היא~רי

 ר~
 השאל~ בחי'

: 
~~~~ 

 ~בהגדת

 פסח~
 יודע ושאינו

ל~אול
 ~יר~~

 נולדו ש~~נו ~ר~~ון ~דיבור לו לפתוח ~יך . לו פתח א"ת
 ~יר~ות~ל

~~~~ ~ 
~ ~  

 ~ובחר ~וא ~~קב המדרג~. סוף עד ~יראה נ~~לשל'
 סתום ~בחי' בסתי~א ד' את ~ו~דים ~יו וילחק ~ברהם ש~אב~ ~ענין~ב~בות

~דרג~
 יעקב ו~"י ~~ונ~.

 ונתפש~ אלק~ נתגל~
 י~ק"ב ז~ו תחתונות. ב~דרגות

 ש~י' י~~אתוון
 ל~תגלו' ~ע~

 לכ~
 ~כ תחתונות שב~דרגו' ~ולם באי

אלקו'. ~ת~ש~
 וז~

 הי' ~אשר . ~ות ~שרוני כי בא~רי
 סו~

 ~ר~"ה ~ב~כת בכתוב הי"ב כל

~ב~ ~  ~  ~תפ~~~ הגי~ 
 ע~י

 יע~
 . ~ב~ים י"ב שהו~ד

~ 
 ש~ם הוי~ת י"ב

 ~~נ~ג ~הם ~ד~יםלי"ב
 ~עו~

 כשבא אשר י"ב ~חי' . ה~ות כל ה~הו' הוי"ה ~"י
 ~~ליונה. ~יר~ה הכל שנתגלה ה~~ור ירושלים ~ות ~ם ~ת ~~רוני זול~דרגה

נ~ל~
 ~ל

 ל~שור~ ~אשרי~
: 

~~~~ 
 ~ו~ר א~רו

~ ~ 

 אית
 . ~ו' ירא~

ו~~ן
 דיר~

 דאי~ בגין
 רב

 ושלי~
 זה ~~י ל~בין צריך לעיקרא. דשוי יראה ~יהי דא ~ל

 א~לם ל~קרא.ד~י
 י~

 ~זה ריח. של ת~נוג ויש ~ש~י. תענוג יש ת~נמגים. כ~ה

ד~
 נ~נית ~~~ה

~ 
 ש~וא

 ר~
 ~תיב ל~ן ~) ~"ג ~ברכות ר~ני.

 רי~
 לד'. ני~וח

~~~
 של ~נוג

 ו~נ~ רו~נ~ שהו~ רי~
 רב דאיהו בגין זו יראה

 ושלי~
 אלי' שזכה ~י

~~
 ~~ ~~~לי ~~יים ד' יר~ת

 כ"ג~
 ש~גי~

 . רוחני תענוג האדם אל גדול ת~נוג

 ~רא~~
 ל~יקר~. ששוי וזהו ~פחד. אדרבה תענמ~כי ~ שאין ~~~רת

 ~הוא ~~ים~~ל ~יקר~
 ~ענו~

 ~רי~ רו~ני גדול
 דשוי זהו בש~ים. של ו~יקרא ~מים של

 ~יקרא ~ה ~~י'לעי~~.
 וה~
: 

~ ~
 ~ור~

 כשלו~ד ~~נם בל~~י. ל~~ו ל~ו ה') ~' ~~י ~תיב
 יר~~ בל~

 אינו
 ולריך א~~ת'~יג

 ~ד~
 שהיא

 לו~~
 לומד ואז . ד' של הראשון מ~די~ר

 ברא~י"ת כי ~אש"ר' ~~קות.זו ו~שיג ד'בירא~
 ~.רשי~

 נברא שבדי~ר דיבורי ר"ל

~~
 כא~ור הראשון מהדיבור ש~וא מאש"ר וזהו . ~ה שאינו ב~ולם ~' דבר ו~ין .
~~~~ה

 ~שרו~ ~
 ל~מו ש~נה אז ומאר"ש. אותיות ~אש"ר וכן כו'.

 : ויובן לעיקרא ו~וי כא~ור גדול תע~וג נותן ~~ה שא~ ~לךי ~~דני י~ן ו~וא~ה. כשיוד~ התור~
 ו'~~~~ית

 י"ד~~~
~~~~~ ~~ ~ ~  

'~ .~~~~ ~~~ .'~~~ 
 את ~~ר ~זה~קן ~

 ~מלור~
 ~~ר ~~הרת תיב~ך אף
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ס'
 זת~

 אלוה חלק ישראל כי פירוש ~כ.
 ממעל~

 נקרא תכל עם מתחבר וכ~תחלק
 וכלת ~ןזיווג

 שישר~
 (סנתדרין ז~ל אמרו ולכן ~סוקים. כמת כדכתיב כלת. נקראו

 עם תחלק לתתקשר שכל לו ואין מוחין לו שאין באתי ביאתו אין קטן ע"ב)ס"ט
 שבע יש כי ר"ל נ~יי~. שבע' לס~ור תכלה צריכה לכן ק~ם ~ה.ותנה דעת לושאין תכ~

~ות
 המשתלשל~

 לו תהי' שלא האדם שצריך אתבה מדת את~ת. האחת. באדם.
 כדכתיב להק~ת. רקאהבה

 (דברי~
 ו'

 ת'~

 הרע בילר וגו'. אלקיך ד' את ואתבת
ובי~ר

 באדם שבאמת רק במקו"א. ע~מו ~~ני זת דבר ~בואר ע"א) ל"ד (~כו' תט~
 הזאת ~מדה ל~הר ו~ריך תזה. עולם עלילי שאו~ב מחמת ממטותרתי אינתהאהבה
 ממדריגת שנ~לת מדה שהיא רעה אה~ ומכל סיגממכל

 העיקרי~
 אתבת רק ~היא

 מפלי ולא שמו. יתברך מהבורא לירא שצריך יראה. תשליי' תמדה י~ברךיהבורא
 מ"ט ~ישעי' כתיב ~י תתפארות. ש~שית מדה יתברךי מ~ליו רק אחריםדברים

י~~ ג'~
 תאדם ~יך לכן ישר~. ידי על התפאר~ו מגלה ~תקב"ה אתפאר' בך א~ר

 ותי~ך יתברך' א~ו ההת~ארו' ~ל ולה~יא . יתברך הבור' רקלפאר
 מז~

 שלו~ח ח"ו
 תאדם ש~ריך ר"ל ל~ון. רביעית מדה ח"וי לע~מותתפארות

 להרג~
 י~ר על טוב י~ר

תר~.
 זה~

 ~דה ~כל תאדם שצריך תודי'. ח~~ית ~דה הא~ר. ולא העיק~י ת~יצוח
 ממודת יתא לו מודד שתק~הומדת

 ~קב"~
 ~ברכות ~"ל כ~א~ר

 ל"~
 וצריך ע"א)

 להק~ה שיודה וש~~י הוד נקרא וזה ~שם) הטו~ה על כמוו בשממחה תרעת עללברך
 ~ק דב~. כלעל

 שתאד~
 כש~אה

 ל~
 ואי~~ לע~ות. ~ופל ר''ל ~ת

 בש~חת. ~קבלה

ואי~
 ד~ת. הי' לתו"ד ובתי~ך לתק~ה. מודת

 וע~ שדו~
 שרחוק ממורה וזה זו~ על

 ס' ~דיק'של'(ישעי' במדריגת שיהי' תאדם יסו~ש~ריך ששית תוא.מדה ח"ומהק~"ה
 ת~רק ידו ~על עול~. י~וד ~נקרא צ~ק ב~~ת יש לכולם צדיקי~. כולם ועמךכ"א)
 ותר~ם ובארץ. בשמים כל כי י"א) כ"ט (דה"א ~כתוב כממו לממטהי העולמו' מכלברכה
 ויובן. השמ~מיותי עם האר~ות שמחב' ובארעא. בשמיא דאחידי~תן

 מד~
 השביעית

 כל~~כ~.
 י~~

 בודאי תמלך ~בן ע"א) קכיח (ש~ת הם ~לכים בלי
 י~

 נימוסי בו
 שתהיילת ו~ריך מלכים. בני ישראל זת ובעלין . יצא וממלו בנו שהוא כיון עצמו.ה~לך
 תחלה אותן לנקות ~ריך האמורות מדות תשבע ול~~א הקב"ה. מדותבאדם

 בלי~ות~ת ~ת~יי~
 ~ו~

 פגם
 כל~ ו~מ~

 מתקשר ואזי

 הח~

 ותנה זיווג. ונקרא תכל עם
 ולומד מת~ללכשאדם

 לופל~
 כשעושים משל. דרך ו~ענין זר~' מחשבות במחשבתו

 חתו~יש~
 תגוים מתקב~ים

 ובאי~
 כי בקדו~ת. לדבק רו~ים תכל כי והוא . לראות

 ני~~ י~~כ~ל~
 ערכ~ ל~י א~ד כל ק~שה

 קדושה. ~הוא זי~ג ענין הוא ~~תונה
 לומד או מתפלל כשהאדם כך בקדושה. לה~לל תמדריגות כל שהן כ~םורוצים

מתקבצ~
 שהן זרות המ~שבות

 מש~
 ~"ו באות ואין בקדושה. לתתכלל כדי אומות

 כ~ירה ~זה ~תק~"ה ת~דםלרחק
 ר''~

 ורו~ת ב~ו~ה. להתכלל באות רק
 לעיל. כאמור אותך מטהר דיבורך מטהר~. תיבתך וגו'' קלים ~הו אותן.יעלה ~הא~

וכפרת
 וג~

 כן אינו . זרות המ~שבות דהיילו באלקים ~ו~ר שנראה ~דבר ר"ל ב~ופר.
~ק

 אות~ ו~~ר~
 תתיבה אל תכל ל~ק ו~חוץ ~ית

 ת~תיי~ ו~ב~
 ו~ו'

 : היטב והבן ומח~~ה. ודי~ור קולעל~ין ת~ ת~
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ז
 ל"ד~דברים

 ו'~
 ~~ ~י~ י~~ ~~

 הי~ן יודע אינו עצמו ר~נו ~שה אף ~~'.
 י"ד ~סוטה ו~ו'ק~ר

 ע"~
 ע"א) ל"ח ~נדרים רז"ל אמרו הנה

 ~יוון להביןי וצריך מאחד. חוץ למשה ניתנו ו~ולם בעולם. נ~ראו בינה שעריחממ~ים
 אמר ~ך ואחר בינה שערי החמשים כל משמע ניתנו ו~ולםשאמר

 ח~
 אך מאחדי

 שבהתגלות. הדעת הוא אך בדעת. הוא וממשיגים יודעים שאנו מה ~ל בודאיהנה
 הצריך דבר ומשיגים יודעים ש~ה ~~תגלות הדעת האחת ר"ל בחינות. שתי יש~י

 זאת. לידע אפשר ~אי דבר שיודע ~דריג' אל ש~א ר"ל נעלם. דעת ~ל בחינתלדעהי
 ש~לתי ~דיעה שתכלית הסוברים ~מו ה~וונה ואין זה. לידע אפשר שאי שיודער"ל
 הוא שבהתגלות ה~וונה אך . מדעת נעדר הוא יודע שאינו ~ל ~י שטות שזהונדע.
 דבריודע

 התגלו~
 בבהירותו ויודע דקה למדריגה ~א ~תגלות בדעת שהבין וממה

 נכנס הפל~ול ומ~מת בדעת. ומבין ומפלפל הלומד אדם משל. דרך השגה ~ושאין
 הדעת עיקר וזהו ד~תו. מפני ושוב ברצוא רק בש~לו לתפוס אפ~ר איבדק~~שר

 אך האמור. הדעת לדקות ל~וא י~~ל ~י' לא הגלוי בדעת פלפולו ~לתיוהנה
 משיתיהו המים מן ~י המשכה. משה. נקרא שנתגלה ודעת לדקות. באבהתגלות
~שמות

~ 
 י'~

 ~והר וזהו והדק. הנעלם בדעת ששרשו

~ ~ 
 מש~

 מל~. ויעקב מלגאו
 הגדול. בהירותו מחמת מבין שאינו למקו' שבא ~דק הנעלם בדעת מלגאו ממשהר"ל
 י' שהוא יעק"ב. שנקרא בהתגלות~ המדריגה לסוף הבא הדעת הוא מלבר.יעקב
 האחד בינה שערי החמשים והנה המדרגה' סוף בע~ב נ~נסהש~ל

 מה~
 הוא

 אליו. באו ~שלא אותו יודעים אינם ~ולם רק להשיג. אפשר שאיהמקום
 המ"ט שאחרי פי' לו. ניתנו הנ' שער וגם ש~תגלות המ"ט ~ל ר"ל ה~ל.ניתן ולמש~

 עמוק ושהוא מושג אינו שהוא בהירותו בגודל ויודע החמשים לשער באש~תגלות
 א~ל להשיג. י~ול ~לא שידע רק הוא ~ה השער ~י השער. זה לו ניתןמהשיג'ונמצא

 להשיג. א~שר שאי הא~נתו מחמת שידעלא
 ר~

 ~ולם נמצא ההואי להמקום שי~וא
 ידע ~ולם לו שנ~נו ידי על וזהו לידע. אפשר ~אי אחד שיש והבין למשהליתנו

 לא החמשים שער לו ניתן שלא למי ~ן שאינו ממה להשיג. אפשר אי מ~םמאחד שח~
 מש~ שבא אחר ~האמונ~.ונ~א רק זהידע

 התגל~ ידי על
 שאי שה~ין מה לנעלם

 נקרא וזה ההו~. הנעלם ~דעת י~ע אינו התגלות של הדעת הרי לידע.אפשר
 ש~ה וזהו התגלות. של ההמש~ה הוא ומשה והנעלם. הנקבר הדעת משה.ק~רת

 : והבן הנעלם הדעת ר"ל קבור הי~ן יודע אינו התגלות של ההמש~הש~וא

 ~~י~ ~~~~~~
 ~קשטת הש~ינה כי הלי~ה. לשון ~לכ"ה~ א~יות הכ~ה ~ו'.

 ~~שטת ה~לה ו~ו'.והנה ו~ך ~ך לג~. אתינא ברא במאי חזי ואומרתעצממה
 כדי ~חתן ר~ות טרם מתקשטת האחד ~נינים. שני והם החתן. לפני~ישוטין
 ~שרואה שנית ~ך ואחר לבד. החתן ראותלה~יג

 אות~
 את שמייחדת הייחוד זהו

 הגיעו נ~צא החתן. התפארו' ל~~יא ~די יות~ בקישוטין מתקש~ת אז וה~לההחתן.
 הת~ארותו: גילוי ~מדריגת~~ישוטין

~~~~ 
 ו~כלה פאר י~הן ~חתן י') ס"א (ישעי'

 הכלה ~לי הקישוטין ~י ~לי'תעדה
 אינ~

 רק כלום.
 ~~ה~ל~

 הם א~ם לובשת
 ~אז בלבוש. הכלים את ומייפית מעדית שהיא ~לי'. תעדה ו~כלה וזהו יפים'נעשים

~תגל~
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~~~ל~  ~  ~ 
 ~ו~ ~~ ~~א

 ~~ין ~~י
~~ ~~ 

.~~~ 
~ ו~~ ~~~~~  ~~~ו י~י' ~~ד~ וכ~ל~ ~~~ י~~ ~~ ~~ל~ ~~ ~~~ ~~י~ 

~  
 ~ל

 ~י ~~ ~י~~ ~~~~ ו~ ~י~ ~~ י~
~ ~ו~ ~~~~~~י~~ ~ ו~~ ל~א~ ~ ~  ו~י' ב~ן~ 

 ~~ ~~ו~
~~~ 

 ~ל~ ~~ ~~
 ~אי ~~~~~ ו~~ ~~~י~~ ו~~ לק~ ~~ ל~~ני~~ ~ ~~~ ~נ~ב~כ~

~~~א ~~
 ו~'י ~~

 ~~~~~מ~ ~~יי~ ~ ל~ ו~~
: 

~~ ~~~ 
'~ 

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

י ' ~ ~  

~~~)~~~ 
~  

 ~~~ין ~ל ~ו
~~ ~~"~ 

 ב~ב
 ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~יד~ ~~~

 ~לי
 ו~ו'י~ו~ ~~

 ~ולי ~ן
~~ 

 א~ו ~ך
יי ~~י~ ~~~

~~ 
 ~~~ י~~ ~~י~ ~~~ א~י

 ~~ ~~~~ ~י
 ~~לו

 ~~~ל~~~
 ו~ן

 ~י~ ~ ~~ל~~
 ~א

~~ ~  ~ל~ו~ 
 ל~~ ~אי~ ~~ ~א ~י~י

 ואי~~~~~
 י~ל

~~~ 
 ~א

 ~~ל~ ב~~ ~~ ~~ ~~~ ו~ ~~~
~~שו~

 ~~יו
~ ~י~~~ ~  ל~~ ~~ל~ ~~ ~~~ ~~ ל~~~ יו~~ ו~~ 

~ ~~~ י~ ~~~~ ~ ~ ~~ל~ ~  ~ ~א~   ~  ~~ו ~'י 
 ~~י~

~ ~~~~ וי~~ ל~ו~ י~ בו~~ ~ ~~י~ י~י~  ~ ~~~~ 
~~ ~ 

 ~ב~~ ~~וב~ ל~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~י ~ ~ ~~~~
 י~יב

~~ 
 ~~ן

~ב
~ ~  

 ~~י' ~~~י~ י~ לי~ ~~ ~א
~~ 

 ס~י~ ~~ ~י~י
 ~אי~א

 ~ו~~ ו~~ ל~~~ ~י~~ ~ א~~~~~
 ע"י ו~ו'.

~ ~  
 ~~ו

~~~ 
~~~י~וי ~ל~ ~~ כי  

 ~י וא~ו
~~ ~~~~ ~  

 ~~ול~. ~ל
 ~~ ~ו~ ו~~

 ~~ ~~יין
 ול~ ~~~~

 (~~י~ או~ ~י' נ~~'
 נ"א

~  
 ~~ל ~~~ נ~ ו~~~~

 ~א ~ין ~יון~~~יי
~ ~ו~~ ~  ~~~ ~ ~מ~ 

 זקן ~' ~י ~ך
' ~~~~~י~ני~י ב~י~ ~ ~ ~ ~  ~' י~~ ~ו' וי~~ו לוי י~ ול~ ~~~י 

~~~~ 
'~ 

~  ~~~ יד~ ~~
 ~י~ ~א~ ~י ~ל

 ~ליי'
~ ל~כי~  ו~~ ~~~ ~~~ 

~ ~~ ~ ~ ~~ ~~י~~  ~  
 נ~~~~ ~~~א~ ~~ון

 : ~~~ו
~(~~י~  ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 

 צ"~ ~לק~ן ~~יב ~~.
ב~ו~~ ו~

 ~ול
~~~ 

 ~י~ו
 ל~~

 ~~יב ~~ ~י ~'' ~ך
~י ~ש~ו~

~~~ ~~ ~~ ~  ~ו~~ ~קול~י ~ 
 את

 (~~~י ~~א' ~~ ו~~~~ ~~~~
 ~~~ ~~ו~ ~~~~~~~

~  
~~~ 

 ~ו~~ ~י
 ~~~ב

 ו~~~~
 ~~ל

 י~ ~~
 ~~י

~~~~~
 ~ול

 ודיבו~
: 

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

.'~ 
 ~ב (לעיל ~יב~~~~~ ~~~~~ ~~~

 וי~~ ~~
 ~י י~ב

 ~ב~ י~
~  ~~ ~~~ ~~~~ ~ל~~~

. ~  ~~~~ו ~ו 
~~ ~~ 

 ~ב~
 ~~~אי~~

~~  ~~ 
~~ ~~~ ~~~ ~  ו~ע ~וב ~~~~ 

 ~~ ~~~ ~ו~~ ו~~
~ ~

 ~א
~~ ~~ ~ ~~ 

 ד~~ ~~~ א~ורי ~~יי~ו
 י ~ד~~'

 ו~~
~ ל~~ ~ ב~נ'~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~   

 ~~י~י. ~~י'
 ~י~

~~י~  ~ ~~~ ו~ 
 ד~

~~ ~ ~ ~ ~~ו~~  ~~ו ~~ ~~~ ~ ~~~ 
~ ~  

~  
 ~י~

~ 
~ ~ 

ת ~  ~י ~ר~' 
~ ~  ~י ב~ו~ 
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~~ 

 ~~ו~ו
 וי~~~

 ~~ל~~. ~~לין ~~יו

 ~לו~ו~~~
 ~~" ~~~ו

 ~ ~יכי~ ~~~~י~
 ~ל~~ו.

~ ו~ ל  ~~~ ~ ~י~ור 
~~~ ~  

 ~~~ ~~~ ~למ~~
ו ~  

 ~י~ ~~~
 ~ין

 ~ו~
 ~~ ~ל~

~~~~ 
 י~יל ~~אין ~י~. ~י ~~ול

 ל~~
'~ . 

~ ~~ ו~~  
 כל ~יו~לו

~~ולמו~

www.daat.ac.il



~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~חכמ~ ~תלב~ ~צ~~ ז~רא נקודה והוא לקבלי~עולממות 
 שי~ו~ ~~י

 ח~מת

ה~קבלי~
 ~'. ~~תמודעין

 ו~ח~מ~
 ובכללם למצום. אחר צמצום ~כל ~~ה זו

ה~
 ד'

 ~צוממי~
 עד

 עול~
 ולפי ח~מ~. ~וא ~רא~ית נ~צא ~שפל.

 לב~וא~דו~ה ~~ממחשב~
 ~עולמ~

 רא~ית היא נמצא ויראתו מלכ~ו לגלות ב~~.ל ה.תה
 וזהו בח~מה. נתצמצם ~~בילה ~מח~בה ראשית זה ~.נ~ראת'

 .עשית בח~ממ~ ~ול~
 בח~ממה ש~לבש דייקא' ~~ממ~

 ונתצמ~
 האדם צר'ך ול~ן בראשית' וזהו .

 ~יתה העולם ~בבריאת ~מו מ"ט) ~ג ~א~ת לחכמתו קודמת תהי' חטאו~יראת
הממח~בה

 קדומ~
 של~ן היראה בשביל

 נתל~
 כן בח~~ה.

 ~אד~
 ~שרו~ה

 היאלחכמה ל~~נ~
 התור~

 דאורייתא
 ~חכ~

 ~הוא בת~לית תחלה להקד'ם צריך נ~קת
יראה'

 ו~~מתל~
 ~~אינו אבל ח~מהי למדרגת בא אז ביראה

 נ~נ~
 נמצאת ליר~ה

 ~מצומי ש~ל צורךי ללא~ח~מה
 ~ח~מ~

 לי ולמה י~אתוי למען רק היו בנבראים
 ד' .רא~ ח~~ה ראש'ת ~. זה בלתיח~מ~

 ~~ל'~
 ~'''א

 ~לו~ וא~ י'~
 תורה

 לו שנותן רק אותו אוהב אינו והמלך מהמלך דבר ~~ואל ~מו רק אינוומתח~ם

~שאל~
 הדבר ~ן ~יםי ב~רת לו ~ותן אך ל~ל' וחסדו הממלך לב טוב מפני לבו

 לח~ה ל~~נס ~ר~צה וזה מ~אלות.ו. כל לכל לותן ו~~דו טובו ~ב ~פנ'~~ק~ה ~ז~
 נ~ןלו יראה בלילהתח~ם

 ג"~
 כי מתקיימת. ~ני~.ואין דרךחזרת רק

 נקר~
 בבחינת

 ~~ללות ~זה יש~נ~. באחור וח~ם י"א) ~"ט(~לי
 ח~~~

 שלא
 הית~

 ב~'ום
 ~א~ר ביראה שנת~~ו דס'ני בממ~מד אבל ~מד~ג~י~'פול

~'~ 
ממצרים בצאת~ כן ~ם

 תי~~
 בני ויצעקו מאוד ויי~או

 י~~
 י"ד (~מות ד' אל

 י~
 כי

 ~ר~~
 ה~ריב

 ~~בואר ד' ליראת באו זו מויראה כי א') ~ז ובשלח ב' פ"א לך ~ו~ר ד' אלאותם
 ד' דבר בפנים פנים ל~ן אחר.~מקום

 ~דברי~
 ה'

 ד~

 ~ח~ת
 ~י~
: 

 ~~נתצמצ~~~~~
 האותיות ~ל לעשות יו~ל ש~מנו ה~לי הלקראת ח~מה בב~~ת

 ידי על ~וא ו~~ילוי ~לקותו. ל~לות ורצה גדול. בהעלם בו ~לולוה~ל
 ~~א~ור עולמ~. הכל הם לירופי~. לכמה ו~צטרפים לחל~ים הממתחלקיםאות'ות
 אלקו~ו ~ג'לוי ר"ל ~לו. בצבא הוא אות צבאות. ד' א') ט"ז~חגיגה

 בישר~
 ~~ם

 בצ~א הוא ~ות וזהו אותיות. ידי על הוא~~יו
 שלו~

 ממולאו~ בה' נ~ללים ו~ם
. 

 ו~יו . ~צא~ הה' לגלות ~חש~תול~ן
 מוצ~~ ~~

 גם ~י ב~שבה.
 במחשב~

 ~ל ~י ~צאות. ~'לחשוב צר'ך
 מ~

 א~יו~. ~וא ~מחשב
 וזה~

~צת ~ילוי ל~~ן בינה נקרא
 שיתגל~

 מאמרי~. עשרה ש~ם ~ו. ~רת ~א ו~' ~ ~וצאות הח~ה ידי על
 ל~ון~מר

 ~ח~~
 ~~צורך ~.' ו~ד~ן במחשבהי ~'ו אז ~' ~נודע

 ל~ת~ל~
ול~תפש~

 מן ~י המש~ה. מל~ון מש~י בחינת ~ו עוד,
 המי~

 ~~מות משיתי~ו
~

 י~
א~רונה ~' בחינת ~ו~י בדיבור. ~ולאות ~ח~שה ~נתגלו עד ~ת~טות י' ב~ינת

 ו~~~
 יו"ד ד''ו כן גם

 דב~~
 ר''ל דילי' ~' .

 ונתגל~ ~ל~ מדרג~
 א~ותו

 וכש~אבתחתוני~~
 ~~ינ~ אד~

 יר~ה
 רוא~ אלק~ ~ילוי ויוד~

 ~משלתו מקומות בכל
אין

 מקו~
 רז"ל ~אממרו ~מו ~וי,

~ 
 בכל ~ומ~ין ~ו אל~יך ד' אנכ' ש~דיבור )

ה~~ו~~
 ~ל

~~ 
 א~יך ד' אנ~ י~~ מעץ ו~~ס תז~ק מקיר וא~ן ~קו~.

 ~ו~ו'
~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~מ~ז'~~~ 

 י

~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ 
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