
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ה' ימין חיל עושה ה' ימין
 עושה ה' ימיןרוממה

 שבים~ לקבל פשו~ה ימינו איתאדהנה חי~
 הושיעה ידידיך יחלצון למען ~תיבוכן
 ימים אורך כתיב דהנה וענני'ימינך
 ופירשו וכבוד' עושר ובשמאלה~ימינה
 העולמות כל דהנה ~ו'~ בה למי~נים~ז~ל
 שמותיו היא התורה וכל בתורהנבראו
 והנה אור' ~בהתורה נתלבש האורוכל
 וגשמיות רוחניות שפע להמשיך שרוצה~י
 והנה התורה' ~~~ד הכל להמשיךיכול
 ~היא ודאי רו~ניות ה~דושההשפע
~עיקר

 והו~
 ויראתו ו~הבתו ק~ושתו ~פע

 ו~~ל ית', לרצונו ~~ול ו~~ל ו~~מהי~'
 שכתוב וכמו חיות ש~יא בחכמהנכלל

 כל שורש והיא בעלי' תחי'~חכמה
 בחכמה כולם ש~תוב כמו~נבראים
~שית

 ז~
 שהוא הי~ין כמו העי~ר ~וא

 יד טפלה ש~אל ויד לאדםהעיקר
 ~ן~ידוע' ~ה~

 ש~~
 ה~יקר ~יא רוח~יית

 והג~מיו~והימין'
 ה~~א~י,

 ~ז~
 ל~יי~יני'

 ~ני~ו~~~
 ידה ~ל ל~שפוע לימין בה

 בה ולמשמאילים רוחניות'~פע
 שנו~~

 בה
 ידה עללה~פיע

 יכולים ג~מיות' שפ~
 ית' דב~ותו שהוא ימים אירך וזה~ן'
 ~וב כי ~אור את אלקי' וירא כתיב~י

 אלא ~וב אין ~ידוע' התורה' היא~טוב
 יום לאור אלהים ויק~א ו~תיב~ורה
 עליונה במדריגה גדול בדבי~ות ~הואו~י
 ~רוכים~ שלו שהימים ימי~ אורך לו~וה
 עושר בה ולמשמאילים בה' למימינוםוזה
~כבוד

 ו~ו~
 צ~יך~

 ב~~~ת לומר אפ~ר
 הרוצה ית' מאתו שבא בשפעו~~א דעתי ישוב בלא לי בא שמאתו ב~האל

 ח~מתו שפע ~המשיך פי' ידריםלהחכים
 כל כי~ו'

 שפ~
 בח~~~, נכלל רוחניות

 ו~ן לחכם לומר ~יה תמי'' לכאורהכי

 להמ~יך להחכים ולשוןל~תעשר'
חכמתו ~פ~

 וכ~
 ו~ל~ה שכתוב

 ל~תרבות ~דושתו שפע והנה ית',קדושתו ~~ קאי זה ~~~י~' לים כמים ה'את ד~~ ~~~~
 נמ~ בגלוי להמשיך יכולים שמ~םכבוד
 על ק~רוג שום להיות יכול איןכי

 רוצה שאינו ומי עבדיך ה~לכי ז~
 ע~כ ית'' בו מורד הוא ש~יםכבוד שיתרב~

 הוא אם גם זה על ק~רוג שוםאין
 לפ~מים ~שמיות שפע ~~א"כ~גלוי~

 קי~רוג תהי' שלא ל~ת ב~צנעדוקא ~רי~
 הדבר יצפין ~רוצה למי להעשיר וזהזה' ~~

 ותצפנה~,לשון
 וז~

 ידידיך יחלצון למ~ן י~ל
 ו~עאים ורע שפלות מ~ל ~עולםשי~לצ~
 פי' ימינך' הושיעה ידידוך'שיהיו

 הדבר אומר ו~"כ גשמיות' בעניןגם ועננ~ ~~ית' ~שפ~ פי' בהלמימינים כמ~
 שאומר ומה וענני' א~ת' במלהב~צנע
 דרום אל ~ו~ך ש~שמש על י"לידרים
 האור ובדרום צ~ון אל ו~י~~ יוםב~ל
 וז~ ב~לוי~ ~יו~מ~יר

 ה' י~ין
 שבים, לקבלבגלוי פשו~~

 והנ~
 על כ~~נו

ממול~
 שני האדם צריך כי קודש ~הור

 ית' לפניו רוח נחת לגרום א~דדברים
 ולהתדבק מ~יהרה נפ~ו שתהיה לראותוא'
 ית'בו

 שתהי~
 ית' לפניו רצוי' עבודתו

 רצונו השלמת על הוא ~ודש ~הורוזה
 נקרא שזה ~דושה שערי בספרכדאי~א

קדו~
 וזה רצונו להשלים כוונתו ש~ל מי

 להח~ים גירם חיל ~ושה ה~ ימיןי"ל
 יתב' קדושתו שפע ל~משיך העולםאח

 כבודו להרבות ונפ~אותונסים
 ללבות ב"ה ויראתו ואהבתו קדושתושפע ולהמשי~

 אלקים יחד שיקרא צ~~ותיו להיותב~י
 וגם חיל, עושה וזה ישרא~'צבאות

 שיתרו~ם רוממה וזם ב"ה,בהבורא ע"~ הצדיק לה~דבק ~ו~מה ה'הימין מ~עי~

וי~דב~
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~ ~ ~  יותר ויוטהר ב"ה בהבורא יותרוי~דבק
 במשיכת הצדיק שפועל אחרמשפלות
 לו העולם את לקרב חיל לעשותהימין
 להתרומם גופו להצדיק כן גם ומועילית'
 חיל' עושה ה' ימין וגם שפלות,מכל
 גשמיות שפע ידו על להמשיך~ולים
 את לי עשה ידי ועוצם כחי שכתובכמו
 עוה"ז עניני של צרכות על הכוונההחיל'
 שבא התורה עי"ד להמשיך יכוליםג"כ

 דת אשמימינו
~ 

~~~
 להשגיח האדם צריך הנה חן~ מצא
 תמיד פקיחא בעינא ית'לרצונו

 עינא דג פירושו נון מיקרי וזה~בהכנע'
 כפופה נון ויש נשא בזוהר כדאי'פקיחא
 ית' אליו משגיח שה~יק הנ"לםוא
 בחכמה אך עבודתו על ת~יד וחרדלרצונו
 תשומם למה הרבה תצדק אל שכתוב~כמו
 נח וזה ח~ו שחורה מרה מזה יבואשלא
נון

 כפופ~
 וח'

 חכמ~
 חיות ר"ת גם

 זהעי"ד
 ~זה~

 שצ~ל ~נ'
 זוכה~

 להשגחת
 פשועה בנו"ן ה~רומז פקיחאעינא

 ממנו וחכמה לת~א מעילאהתפשטות
 וכן כו', חן מצא ונח וזה להאדםיתב'
 בנון מרומז נמימעיניו שינ~ מנדד להיות האדם צריךנמי

 כפ~פ~
 עינא

 שנקרא הברית פגם מ~קן בזהפקיחא'
 תורה וילמוד ער שהוא מה עי"דרע

 היפיך לכל טוב יהיה וגם טוב'שנקרא
 אלה י"ל וזה נויחא לשון נח ~וזההרע

 הראשונים את פסל אלה נחתולדות
 ול~רית ~ראשונים לחסדים צ~יך~ין נמ~ וכן בידיו' אבות מ~~ה אוחז~י~ו כי ראשונים' עינות לו מזיקיםשאינם

 אלה וי~ל צדיק' ~מי מעצמו ~י~~~וני~
 נחתולדות

~~~~ 
 חי' נשמה שמשיג נח

 ~מדר' כדאי~א נמי ו~ן נח ~ר"תע~~מז

~י~~
 נייחא ~ו

 שפע ~משיך כי ~~ול~

 ממיל~ל~עול~
 עליו דרך עובר הרוחניות

 הוא פרנסה על המתפלל בזוהרכדאיתא
 בכולא ~רכאין ישתכח ידו דעל מהימנאברא
 דהשפעעלמין

 היור~
 מל~~לה

 למ~~
 הרצון כאן יורד איני לחם ודאיפרנס~

ולמע~
 מזונות ונעשה ומ~~בה מ~גלים

 הצדיק והנה ב~ן, בזוהרכדאיתא
 ובשרשו עם מהמוןיותר עליו~

 השפ~
 ~ובר

 ית' קדושתו אור לו ובאברוחניות
 ולבנים לאבות וכן לעולם' ונייחא לונייחא וז~

 ~ובר עליונים ~ם האבותכי
 ובא עליהם~רך השפ~

 לעליונים וכן להבני~
 ואדון איש הוא צדיק אישותחתוני~'

 וגם צדיק~ שיהיה שרוצה מי על זהעל
 שיקרא מזה גאוה לו בא אין פי'תמים
 מעלה פי' בדורותיו היה מום,בעל
 יתב~ך בינה שהיה מעולמיתניציצות
 את ב~ורותיו, ~יה וזה דורות,מהם להיו~ ה~יקין לעולם הוא ומעלהו~ריבן
 לשון נח ד~~ה נח, התהלךהאלקים
 וכן כעסן ולא נייח להיות דצריך~ייחא

 בא ומזה הנ~להפרו~ים
 למדרגי~

 הנ~,
 פרשנו כו' נח ~ויולד נח, להיותמ~ילא נ~י בא זה עי~ד נח בה', דבוקתמיד ~ו~ א~ התהלך ~אלקים אתוקא~ר

 ~יי בניעל
 ומזונ~
~ 

~~~~~
 בקיצ~ר ~~ל כו~, בנים שלשה נח
 ד~נהגדול

 בזכו~
 יש שבת

 ומזוני חיי בנילה~שיך כ~
 שה~

 של שירש
 על אלשיך ר"מ הרב ~פי ו~מוה~ולם,
 העולם חיות מנוחה' בא שבתבא

 שלשה מנוחה' ה~בת הוא נח ויולדי"ל וז~
 של המזל ~ייך שלא כנ~להשפעות מינ~ שלשה בני~ לה~קראים ל~יותבנים

~~א ה~~~
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 במזלות תלוייה והם לישראל'כ~א
 יתב' אמר ולנו~~~ונים~

 מ~ותו~
 השמים

 במדר~ נמי וכדאי' כו' תחתו~ל
 לך לך

וז~
 את הם' מה ומפרש בנים' שלשה

 מזלאטשיב המ~ד מהרב ש~~תי דהנה~ם
 לבוש הוא האדם של השם כיסיחיה

 שם את וזהו שלו~~יו~
 הו~

 ואת חיי~
 מתחממין ב~והר וכדאיתא בני, הוא~ה

 יפת ואת חה' את וזה קדישין~אישין
 יפות על ~דאיתא ועושר, מזוניהוא
 נראות הבריות ב~ולם כש~שובע~ואר

 יפת את וזה לזו זויפות
~ 

~~~
 כמו ורחמיו י~ל כו'' לכל ה'

 הם ואוהביו פי' קמצא~דרחמיה
 כח להם ויש מושלים' מ~שיו כלעל

 ~~זירות~ כל ולבטל השפעות ~ללהמשיך
 כי לכל ה~ שטיב מה זה גםוע"כ
 מדותיו להם יש או~ביו הםרחמיו
 לכל ה~ טוב וזה הכל' עללרחם

 כו'ורחמיו
~ 

~~~
 י~י כל

 זר~ הא~~
 כו', וקציר

 היה כאלו ~וד לשון מאילדקדק י~
 שייך מלה~א יותר ה~ולה מן ה~בר~מן
 ~ור להיות הראוי בזמן דהיינוהז~נים שינוי דהנה וי"ל אינו, וזה ~ודלשון
 גורמים ~לילה להיפוך או חום הואאם

 והנ~ ר"ל' רש~ים ~לחולאים
 הקב"ה

 כמו העולם לחרוב ~לא בשבו~ההבטיח
 לאשכתוב

 או~'~
 ~וד ואמר כו'

 חולאים שוה אפילו תהיה ולא~~מנים שינוי שום יהי' שלא א~~~ זה~ל נו~~
 וז~לה~ולם'

 פי' ~וד
 ניס~

 ~ל
 ימי ~ל יהיוהנ~ל השב~~~

 האר~
 ה~' ~ה אך כו''

 דקרא ב~יפא עוד וי~ל שבו~ה'בלא
 איתא דהנה ישבותו לא הלצה~דרך

~מו~ר~~
 ה~ולם ~י~ מה ~ל ז~ל אלשי~ך

 מנו~ה~~ר
~~ 

 ש~ת
~~ 

 פי' ~~ו~~'

 וכל הגשמיות ~ל נברא דהנה ז~להוא
 הוא וחיותםה~יתם

 ~~דוש~
 העליונה

 וזה כידוע~ האמצ~י מרכז השבתוהוא
 וזה כו', ~נוחה ח~~ העולם היהמה
 ה~ולם בריאת ~ל הבטיח דהנהי"ל

 ימי כל ~ודכנ"ל'
 ~אר~

 יקיימו פי' ישבותו' כן יהיה לא אםפי' לא' ואמר כו'
 ב~זרת הכל יתוקן כתקנה שבתמצות

 ית'אל
~ 

~~~~~
 מ~די ב~זר ~וד פירשנו הזה
 עקש בדרך פחים ~נים~ל

 ינים כן י~ל מהם, ירחק נפשושומר
 צ~ים להיות וטוב שראוי בעת פי'פחי~'
 או חמיה פח~י~ לשון כידוע פחיםהוא
 ~קש בדרך הוא לפרש יש נמילהיפך
 השימר פי' וינפש' לשון נפשושומר
 יתוקן השבת עי~ד כי מהם ירחקהשבת

 כנ"להכל
~ 

~~~
 דהנה כו', גפר ~~י תבת לך

 בין ומצלי מגינה ותורהתפלה
 דלא ב~יד~א ובין בה ד~סיקב~ידנא
 ~דיביריה והנה בה'עסיק

 מגיני~
 ~ל

 נקבה ~וכ~ו מ~נו שבא הגההאדם
 נק~ה הוא דיבור גם כי גברתס~בב
 מה מקבלכי

 חפ~
 לך ~שה וזה ~דבר

 לשון גופר ~צי ומלת תיבה לשוןתיבת
 ת~חית לא ~ל בזוהר שפי' וכמועצה
 ~צה' הנותן ~צדיק ~יצה לשון ~צהאת
 ~~דה על פי'וכן

~~ 
 וזה כן, ה~דה

 ית' לו ה~ב~רה ~וא לזה עצה גופר~צי
 את ~~שה קניה ואש' גפריתלשון

 הדיבורים להיות צפור קן לשוןהתיבה'
 ומבחו~' מבית אותה ו~פרת להקדושה'~ן
לשון

 ~פר~
 ת~שה אשר וזה ותשובה,

 ~תיבה אורך ~מה מאותשלש אלי~ ~ה כן' נקרא ית' הוא ~האות~'
 ~די~יןשת~תיק שתרא~

 שת~ש~
 ר~~ים~ מ~דין
וכן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ~ר~מ~ם' גימ' יו~ד במילוי אלקיםוכן
 שלש וגימ' רחמים מאלקים נעשהנמצא
 אמתה את ותשלח לשון אמה וזהמאות'
 וחמשים זרוע'לשון

 עי~ד רחבה' אמ~
 וכמו ~ערי~ חמשים בה ~ישבינה

 מקבל שכל על מי ~נקראשפי~שנו
 אין כי דלות לשוןד' נק~~

 והנה מ~צמ~' ~
 הבינה כי נמצא ויודע מבין ~כמהעי"ד

 והחכמה מהחכמהמקבלת
 מרו~~

 ביו~ד
 אות כל ו~אש מהנ~לם ~תחלה הואכי

~ו~
 ורמז ב~מיזא לחכי~א וכן יו~ד

 בחכמה כולם כ~יב וכן ביוד' ~ומז~עין
~שית

 ~ו~
 אות והוא יש מ~ין התחלה

 בינה וכשמ~בל יו~ד הוא יותרהק~ן
 ~ך רא~ונה ה, נעשה דלתהנק~א
 ~~כ מעשרה וכלול למעלה היאבאמת
 כמו היוד וכ~~בל לבינה ארבעיםבן

 נקרא בבינה וחכם בחכמה הבןשאיתא
 והואמי

 נקר~
 רחובית

 היא כי הנה~
 כי צמצום כ~כ בו ואין לעולם~דמה
~ולם

 ~ס~
 לעולם ~דמה והתשובה יבנה

 ורפא ושב יבין שכתוב כמו מבינהו~א
 אמה וחמשים וזהלו

 רחב~
 ושלשים

 ~א שכלול חב~ד על קאי קומ~ואמה
 הפו~ח ב~גדל ומרומזמעשרה

 ה~ל באוי~
 שמ~ומז שכל עי"ד שהוא לימ~דל~ון

 יש וכןבחב~ד,
 לומ~

 האבות שו~ש עי~ד
 וי~אה~~בה

 ולפ~~
 ~ו~נו

 צה~ים לשון ~תיבה, ת~שה צהרבשלשה' שמרומ~
 ל~יות מלמעלה תכלנה אמה ואלאו~'

 התיבה ופתח גמור' האחדות עדלמ~לה
 ~י~ד לבא נפתח להיות תשי~'בצדה
 בבית כמו ע~~~ ל~הנות להעולםשפע
 לתוכו שנכנסים הפתח ~י~ד ממנונהנים
 והעיק~ בצדה' להיות~ה

 מלמעלה תכלנה ~מה ואל~זה י~'' לו להיות
 תי~ון עי~ד ת~שיה~ ושלישים~שנים תחתי~

~מחשבה
 ודיבו~י~

 הנ~י ואני ומעשים

 כו'~ אתך בריתי את והקמותי כו'מביא

י"~
 עתיד על רמז

 א~~
 ~נים

 ~עתי~
הקב~

 יהיה עולמו את בהם לחדש
 אתה התיבה אל ובאת וזהמים ~~
 י~י~ משורשו אשר כל כי החי ומכלכו~ וא~ת~

 כל גופי' ~~ י~ל וכן~~ו'
 אש~

 נשמרו
למיניהם

 ה~
 משור~ו
~ 

~~~
 ימי כל

 ית' נשבע לכן דקודם עודהלשון י~~ כו'~ ו~צי~ זר~ הא~~
 לשחתשלא

 האר~
 אח"~ עו~' מבול כמו

אמ~
 ~וד

 נו~~
 ימ~ כל יהיה ~ה על

הא~~
 וקציר זרע

 וחור~ קי~
 ~ור

 ישבותולא וחו~
 של~

 שומר עקש בדרך פחים צניםכתיב והנ~ ~וי~' שינוי להיות
 וי~ל התוספות פי' ידוע מהם'ירחק נפש~

עו~
 פסוק על ל~יל פי~ ד~נה

קרחו ~משלי~
 כפיתים~

 כו'' ~צמר שלג הנותן
 רחמים ביקש דודדהנה

 והוכיד~
לאר~

 וב~ד ל~ש
 ~ש~

 ו~ו'
 ליקח האדם שיוכל כדי י~ל~טעם והי~

 גם לו שצריך בעת דב~ים אותןלו
 כי תפלה'עי"ד ל~

 הא~~
 א~ם לבני נתן

 תולדות על קאיודאי
 ~א~~

 כמו
 שא~ר~

חז~
 ~~ן

 הצדיק ממחשבת פי' ה~רח'יצא מי מבטן וזה ברכ~~ לאח~
שלא כד~ להעולם שצ~יך ב~ת הקרח יצאמי ה~קר~

 ת~יק שלא האויר שינוי תהי~
 בעת ו~אי דהנה ' כו פ~יםצנים וז~
 אד~בה ~חום ~זיק לא החוםשל ש~מ~
 ת~ו~ת ממגד שכתוב וכ~וכן' טו~
 בגלגל ~לאה כי מסי דיומי חירגאוכן שמ~

 כי~וע'~ה
 א~

 ~ור להיות ~~אוי בזמן
 בעת פחים צנים וזה האוירשינוי ~~ כי חמימות אז להיות טוב לאו~אי

 שרבי' פחים הם ~םצנים ש~
 אבלעקש' בדר~ הו~ ~

 כ~ ~ה~ ירח~ נפש~ שומ~
 ימי כלעוד וז~ כו'' כן ויעשה צנים שתהיהי~ו~

 נו~~ הא~~
 על

 םשבוע~
שת~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ימי כל~תהיה
 האר~

 ו~ום קור כו' זרע
 כדי ישבותו לא בז~נו א~ד כל~ו'

 בריאות אפילושתהיה
 הגו~

 בעולם
 נום~

~~
 ישבותו לא וי"ל הש~תה~ תהיה שלא
 הוא' כן לא אם פי' לא, הלצה~~דרך
 ממילא שבת י~זיקו ישבותו' שינוי' יש~ם
 להיות הראוי בדרך שתהי' הכליתוקן

~ 
 דהנה י"ל כו'' בענן נתתי קשתי~~

 העולם על זכות יש הצדיקבלא
 מנעוריו, רע האדם לב יצרכי

~ 
 ~יקר

 כמו הצדיק בשביל היה העולםהבריאת
 נברא לא כולו העו~ם כל רז"ל~אמרו
 יש ~לילה י~ו ו~ל לזה לצוות~לא
 והוא יצה~ר לו היה הוא גם הלאקטרוג
 לו יש זה עי~ד אך~וב~

 כ~
 להתפלל

 צריך ~צדיק והנה ממ"נ~ העולם~ל
להיות

 נכנ~
 וקשת ענן~ וזה ו~ום קבל

 המגיד הרב בשה שמעתי כן תפל~,לשון
 קשתו' באיתן ותשב על זלה~ה~ראוונא

וז~
 קשת כן וי"ל בענן נתתי קש~י את
 וזה לדורכים~ קשת כמו עליושמגין
 ובין ביני ברית לאותוהיתה

 האר~
 הוא

 ושלא להעולם תזיק שלא~~ומרית
 עי"ד ~ע~יהם מלה~יב~תיאשו

 שנפלו מלכים אפילו וכמו ~ומריות~וא האר~
 הלא כי~נתקלקלו

 הו~
 וכן ~דיק

 ביני וזה עליהם~ ר~מים לבקש~מי
ובין

 ~ האר~

~~~~~
 לגוי ואע~ך ז"ל רש~י שמביא
 אברהם ~להי שאומרים זהגדול

 ו~~ה ת~ל בכולם ~ותמין יהיו יכולכו'
 אבר~ם והנה בהם~ ולא חותמין בך~רכה
 י~ל , גוים המון אב נקרא ~"האבינו
 ואהבה' ה~סד מדת ירשדהנה

 וה~

 עבד ע"ה א"א שאיתאפירשנו
 בפ~ד ויצ~ק באהבהית' אות~

 ויעק~
 בשני~ם

 למה וי"ל בו~ שיתפאר ליוצרנולפאר
 אביו במדרגת די לו היה ולא יצ~ק~דש
וכי

 החזי~
 ~ך ו~מעט' למגרע אביו את

 שירשו אבינו ~אברהם דרכו יורההאמת
 ית'' לו ~הבה וגורם ה~~ד מדתהוא
 ובושה יראה הוא הראשון ודאיוהנה
 את פ~ד ג"כ א"א והנה לכל' קודםזה

 ב"ההבורא
 ותיכ~

 בו להתדבק שהת~יל
 קדושתו שפע לו בא מלפניו בבושהית'
 מה וכל משורשוית'

 שהתדב~
 בא ~ותר

 יו~ר מ~~~ו אור שפעלו
 והו~

 א~בה
 כ~א האהבה מגודל לפ~ד יכול היהולא
 עי"ד ע"כ יראה מעוט ~"ו לו יבאשלא
 לו נפת~ו ית' בו אחד גימ~'אהבה
 הרבה ית' מרוממותו והשיג ~כמהשערי
 איןעד

 ק~
 עוד ונתירא

 ירא~
 הרוממות

 א"א של אלקיתו ~ה ית~ ~כמתוע~ד
 ל~בוד רצה ג"כ ע"ה אבי~ ~צ~קע~ה,
 באהבה ית'אותו

 ותי~~
 שהתדבק

 מ~ת שהיה משורשו שפע לו באבבושה ב~
 לו בא ~תר שהתדבקמה ~להפ~ד
 פ~ד~תר

~~
 ~ול היה

אך מפ~~ ל~בו~
 מפ~

 שמים מעבודת ימעט שלא
 פחדו עי~דומלשבחו

 הגד~
 לו נפת~ו

 ו~רם ית, ~נ~דו ~דל והשיג בינהשערי
 גלו

~ 
 יצ~ק ~ל אילו שופר וזה א~בה

 יצ~ק שלתוק~ו
 והו~

 לו גורם
ונקרא ~~בוד~~

 אלקות~
 שורשו אב~ו ~עקב

 לפאר דעת ממ~עתמדה
 ל~צר~

 מכל
 ~~ב דהוא ע"ה אבי~ יעקב ע~כה~ל

 ו ~~ר הוא ~~פארתאוהלים
 ~ו~
 ~ה ק

הוא
 תפ~ר~~

 בו ויש לאדם
 א~ב~

 ויראה~
 בבושה ית' בו בהתדבקווהנה

 ית~ אורו שפע לו בא לכלהת~לה דהו~
מ~סד

 ופח~
לא~בה ו~נ~ ביח~' ופ~ד אהבה



לא~ב~
 לו להפתח חכמה שערי צריך

 וכיון כנ~ל' בינס שערי ולפ~דכנ~ל
 לו להפתח צריך ביחד לו~באים

 ח~מה ~י~ד כי חו~ב הכוללהד~ת ~ע~
 בזה כי אל~ותו זה ונ~רא יודעיםובינה

 תרווייהו בוי~
 בי~~

 להבין בינה לבוא
 ונגד להמתיק הפחד ~ת נגדחסדו
 יעקב כי עוד וי~ל חכמה~ שעריהאהבה
 בו שי~פאר ב~תפארות ע~ד ע"ה~בינו
 הדבר תלה רוח נחת ית' לו ותהיהית'
 מצרים בלי נחלה לו יש ע~כ ית'לו
 אורה השעריכפ'

 משא'~
 ~לוי אהבה

 פחד לו יש פחד וכן אוהב שהואבו

 מע~ תלויע~~
 חסד עו~ם כי בהעולם

 וזה אע~ה' יעקב מש~כ וד~ל'יבנה
 הוא זה כי וידו~ יעקב'ואל~י

 ע~
 חיים

 דבוק ~ואכי
 בע~

 ת"ק מהלך חיים
 השם' והנה כביכול~' דמלכא ~גופאשנה
 כן החיות של לבוש הוא האדהשם

 שיחי~ יחיאל רבי המגיד מהרבשמעתי
 דלעילא כגוונא למבין ומובןלאוי~ט'
 שורשו והוא ית'משמותיו

 ע~
 החיים,

 ואל~י שאומרים זה שמך ואגדלהוזה
 והיה ת~ל בכולם חותמין יהיו יכוליעקב
 הא~ם של החתימה דהנה כו''ברכה
 אדם של דיוקנו ועל עליו סימןהוא

 ~ל בזוהרוכדאיתא
 פסו~

 כחותם שמיני
 בספר זה שראיתי נ~ל דהנה כאן~וכן
 האדם ירצה אם ז~ל ~~ת שלהישר
 בעבודת מחזיק היא האיך בעצמולנסות
 מה ויתבונן ישתוקשמים

 שחפ~
 ומתאוה

 רצונו לפעול או ~וב להיות משתוקק~ם
 אם ומכ~ש ~וב' הואית'

 מתאו~
 ל~יות

 ~ו~~~
 ו~יוצא ~מים כ~וד ~י~ו' לי~~אל

 ~וא ~תשו~תו אדם וישבז~'
ו~~י' לאכיל~

 ~עת וד~י ~ליל~' ל~בי~~ ~מ~~ו~~י ומ~~~ ~מ~~מ~ לכ~ו~ ב~~ וכ~ו~~

 ~~דם מתאוה וצמא רעבשאדם
 מתאוה אם בסתם כ~אושתי~' לאכיל~
 הוא עי~ר כי תיקון צריךאז לג~מיו~
 ~רהם היה ~א' וזה אוהב' ש~ואמם באהב~

 האהבה אם פי' הא~~' אתויירש
 את נו~ל הוא ~ב~הם במדתא' הו~
 אלקותו של הדיו~ן החתימה הואו~ה ה~~~
 ג"כ צריך ולזה לו, והסימןאדם ש~
 וז~ד~מיא' סיי~ת~

 בהם ולא חו~מין בך
~ 

~~~
 מלך נעשה מה' הירא כל במדרש
 יד~תי עתה שנאמר נתיראאברהם

 יר~כי
 אל ונא~ר א~ה ~לקים

 המ~ך' עמק הואשוה ~מ~
 וא~

 משה
 ויהי ~נאמר מלך ונעשהשנתירא רבינ~
 ~ך גם~ מאי ~מוה ולכאורהמלך' בישורו~
 מפהשמעתי הנ~

 ~דו~
 המגיד הרב רבינו

 באריכות' ~אמר בער ר' רבימראוונא
 ~דברי~ותוכן

 אמר ~~ה המ~ך שלמה
 דיי~א' ממני רחו~ה והיא אחכמהאמרתי
 ענוה להש~ג יכול היראה עי~דכי

 ~ין חכמה כי עליונהמ~כמה וב~
 צריךומלך תמצ~

 להתנה~
 מ~ך כי בגדלות

שמחל
 ע~

 וזה מ~ו~~ כבודו אין כבודו
 יכול א~ר אדם ~שא~כ ממני'רחו~ה
 ~יוצא עליונה' חכמה גםלה~יג

 מלך כילעניננו מז~
 צרי~

 גדלות' ~עע לו
 מאשר ~משה שנאמר ~דול כיוידוע
 עפר ואנכי אמר שהוא באברהםנ~מר
 מה ונחנו אמר ומשרע~הואפר

 אך מ~ך~ להיות לו אפשרש~י ה~~
 עי~ד ~ואפשר מ~ך ונעשה זכההיראה בשבי~

 מ~ך בישורון ויהי לפרשזה
 אין ואז ישראל שב~י יחד עםראש~ בהת~ס~

 כתו~ ~י~~זה ~לל~ ~יו ~ת ממרין אין ~~ גדלות~ריך
 ה~ליון על

 ~~י~
 הד~~

וז~
 מן האדם ומותר י"ל

 אי~ הב~מ~
י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~

 כאשר אברם וילך ~אי לדקדק
 וילך בקיצור יאמר ה' אליודבר
 י~ל שמיה' ד~ר מאן לוט וגםאברם,
 הראשון בספר כתוב נ"ל כבר כיבקיצור
פי'

 פרש~
 כל פי' ~רכה' והיה זו

 ברכה אתה כאלו מתברך יהיהבך הדבו~
 דבו~י' יהיו לא אשר גם מברכךואברכה
~ך

 ונוס~
 גם כי אאור' ומקללך זה על

 דין להפיל ~טובתך ~~ך יסכיםה~ין
 וילך אמר זה ועל להנאתך, שונאיךעל

 ~לל הנ~ל הבטחה בש~יל היה לאאברם'
 לו היה כאלו שוה אצלו שהיה ח~ווכלל
 כאשר אברם וילך וזה ~ה עי"דצ~ר
 שהיה קשות לשון דבר ה'' אליודבר
 ל~שות ~וונתורק

 ר~ו~
 לשום ו~א ית'

 דבר כאשר וזה הטובות, בשבילפניה
 ודאי עשה אם אליו דבר כ~לו ה''אליו
 כן לשמים כ"א פני' לו היהלא

 הבטחות כל כולל בזה אתו וילךעתה ג~
 לטובה הבטחות מב~י' לא שאמרהנ"ל
 קשה שיותר מה אפולו נתקיימולבד
 ~ה גם וחסדו לטובתו עמו הדיןלהיות
 לטו~א לשון לוט אתו וילך וזהנתקיים,
 אאור ומקללך ית' לו שאמרכמו

~ 
~~~~~

 כ' דהנה כו'~ שנים חמש בן
 הנעורי'~ בני כן ג~ור ~דכ~ים

 שרחו~י"~
 עי~ד אך הנעורים'חטאות ~שו~ לגמרי ניצול א~ם להיות

 מ~
 שעושה

 ז~יות וה~ה זכיות עבירות נעשיםתשובה
 עיקר רז~ל שאמרו כמו בניםנקראים

תולדותיה~
 טובים, מעשים צדיקים ~ל

 הנ~ורי~' בני כן גבור ~י~ כחציםוזה
שעו~ה

 ~חטאו~
 לו יש זכיות' נעורים

 מזול~ י~~ ש~~ציא גדולכח
 ת~יה' כפי

 וה~ה ב~מ~א ~דאיתא גזרות'לבטל
 כ~ו בש~ים ~רומז~ירות

 ח~איכם~היו ~~ ש~תו~
 בן ו~~רם וזה כו'' ~שני~

 את וח~ש לשון שניםח~ש
 אר~

 ~צרים
 מזוין הי' ~י ישראל בני עלו וח~שיםוכן

 ~גלגול או בעקביו הדשמעבירות
 המדות הוא שנים ושבעיםוכנ~ל העב~
 והתחרט ~דות שבע ו~םלו שתי~~

 או צריךשהיה מ~ ~~
 שגר~

 למעלה
 מדת מתקן אדם אם ~י'העולם' לטוב~
 שאין מה יאהוב ש~א מיראהשלו החס~
 להאיר גורם לאהוב' שראוי מה~~א לאהו~
 בזה ו~יוצא ל~טהחסד ~ד~

~ 
~~~~

 וכן כו'~ את אחותי נא
 לו ויהי בעבורה~טיב ולא~ר~
 לומר מובן אינו וראשון כו',וב~ר צא~
 ויה~ מהו לו ויתן בעבורה ~טיבל~תוב ~י~ בשני וכן בעב~רה לו שייטבכדי כ~

 ר' רבי בשם אומרים שמעתידהנה וי~~ אחר' דבר היה ההטבה משמעלו
 יצא מה~וכל לאוי~ט שי~י'מלך

 זה עי"ד אוכל שהאדםממה מא~~
 מאכ~~ יצ~

 ~ז"ל אמרו הנה כי הדברוהבנתי
 הנשמה דבריםבחמשה בגמר~

 קאי רעים אכלו כתיב והנהב~ה ליוצרנ~ דומ~
 והנה וגרוןחיך ע~

 כת~
 ה~ על ו~תענג

 דהנה פשוט ~ל לבך~ משאלות ~ךויתן
 אדם יש והנה לו~ מסייעין לטהרהבא
 של היחוד באכילתו ~עו~רשרוצה

 ~ן באכילתו שהאדם כמו דה~ינורעים אכל~
 יתעורר כן קטן עולם שהוא גיפו כלאת

 ית' ~תו מזוני שפע לימשךל~~לה
 העולמות לכל וגרון חיך הנק' ה~ולםדרך

 שלו ובתענוג עולם ביחד הכלשנקראים
 שפע שימשיך מזה תענוג ית' לולהיות
 ית' כי טוביםמ~ונות

 חפ~
 הו~' ח~ד

וזה
 תתענ~ א~

 פי' ה~~ על
 בש~י~

'~ 
 עי"זלימשך

 שפ~
 ל~ו' כו' לה' ומיו~ד ליו~ד וממנויו~ד ש~ לה~י~י מהמ~ור

 ~~וז~
 לך ~יתן ~'

 ~~~ מ~~לו~
 יתן

ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  כ~~ך
 כדי לבך מ~אלות ~יפ~ל לזה
 ל~הר הבא כי ית' רצונושתע~ה
 כנ~ל לו~סייעין

 ומפרשז~
 שבת עונג

 דין לו ~י~ בשבת אדם וכל ~בתנקרא ~~~
 ~י אשה י~רא לזאת כתיב והנה~בר
 נקרא ית' הוא ז~ת, לוקחהמאיש

 אי~
 נקראת ישראל כנסת ע"כ מלחמהאי~
 ישראל כל הכולל שורשנו נקרא וכ~י~~ה
 נא אמרי לשרה א~ר ~הנה כנ~י~~יא
 לעורר בכ~י אותך ~~חזיק פי' אתאחותי
 כנ~ל וכסיתך בשארך הן בעניני~מעלה
 ית' ממנו זה עי~ד ~בוא לך נו~ן~אני
 ~יא א~ והנה~כנ~י,

 כנ~י ב~קו~
 י~'' מ~נו חלק הכל כי אחותי~קראת
 עו~ד ~אהיה ב~בורך' לי ייט~ למעןוזה
 רצינו לעורר יכול ה ~אה כדי טיבזה
 וג~ כנ~ל~ית'

 נפשי ו~יתה בג~מיות
 ~~בא~~ל~ך

 המ~מו ~~~יו~ ~ע~ין לי ג~

בנפ~
 הטיב ולאברם ול~ה וכנ~ל' בגללך

 הטבה עיקר וזה טוב ~יהיהבעבורה
 גםו~מילא

 ו~
 גשמיות העניני ~~ ויהיה
 ג~כ במקראהכתובים

~ 
~~

 ~' וחסד פ~וק
 מעול~

 עולם ועד
 כו', יראיועל

 במדר~
 לו ויתן

 הוי למי נתן מי יודע איני ~כל~ע~ר
 נתן הק~ה~ומר

 לאברה~
 משמו אות

 ביאור, צריך וזה הכבוד' מכסא~'
 על פיר~נוהנה א~

 נ~ב~
 ינחם ולא ה~

 כהןאתה
 לעול~

 צדק מלכי דברתי על
 עבד ברכית ~ם ~הקדים אמרו~הנה
 הנה אך עליו' ~עם וצריךלרבו

 צריך הנה כי יבנה, חסד~ולם ידו~
 יבנה חסד עולם ~י עליון אל ל~ון~אי לפר~

וי~
 ית' ~לו הח~ד מקור

 כי~עולם מציאו~ ~ור~
 חפ~

 ~ם ורצה הוא חסד
 ע"ה א~א אתלקש~'

 החסד במקור להתקשר א' הכל~~היות החס~ ב~~ר~

 במקיר לאברהם חסד ~כתובוכמו
 לאל אברם ברוך וזהה~סד'

 מהמקור עליון אל וברוך עליוןה~סד עליו~
 תזרי~ כי א~~ ~כתיבוכמו

 זכר ויל~ה
 אשר וא~ר למעלה ממטה הת~ורר~~כ
 צריךמ~ן

 בי~~
 ~~~ד י~פ~ט ~~א

 ו~ס ~~ילה כוכבים עובדי הםלשונאיו
 ~כל מ~~ר ית' לו ויתן כןופ~ל

 ש~
~~

 ~~~ר
 מי~

 והנה אל' הוא מאין
 וז~ בה'~נברא עול~ כי ~' ע~כ יב~ה חשדעולם

 מ~ור הוא ה' ~~~ד י~ל
ה~סד

 ~ור~
 הויו

 ה~~
 ~ית' ח~ד נוצר

 ומצפ~ניצ~
 ל~~ית

~~~ ~"~ 
 ה~ציא

העולמות
 וז~

 ועד מ~~לם ה' וחסד
 ~עול' מעולם פי'עו~~,

~~ 
 פי' יראיו

 את יראו על שפיר~נו וכמו ~ראיו,לצ'~ך
 כי ליראיו מחסור אין כי ~~ו~יוה'

 ~פילויכוליה
 ~ראו~ ~~~י~

 כי ק~ו~יו
 מחסיראין

 לה~
 יראיו על ו~ה ~להשיג

 גשמיות ~פע ג"כ להם בא זהעי~ד
 ל~יות להם בא א~ עו~ר ו~הו~זוני'
 לע~ותי~ולי~

 צד~~
 בא~א וכמי ~רשעים יבא ~לא אךבניה ל~ני ה~כות יועיל

 לבני או לי~מעאל בא היה אםע"ה
 ~זה לו ונייחא טוב ~יה לא ח~וקטורה
 פקודיו ולזוכרי בריתו ל~ומריאומר

 זה עי~ד בתורה ה~וש~ים הםלע~ותה'
 וז~ פ~י~יו'~וכרי

 ליעקב אמת תתן
 לי תתן מה ~אמר ומה ל~ברה~~חסד
 אך בעו~~ב' הוא ~כר עי~ר הלאכו'
 והוא עוה~ב לו יש ב~ור~ו הדבוקהנה
 התפ~טות והוא חסד הוא ~ור~ו כיידע
 לאואם

 הו~
 ליה הוה איך זרע ליה

 ו~ין החסד ב~ירשו דבוק להיות~וה~ב
 נתפשט שלמעלה ומהח~ד להתפשט מיעל
 והוא העולםכל

 ל~
 לו יש וה~יך כן

~ור~ו
נ~~ע ~ ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ה'
 ול~

 לעולם כהן אתה ינחם
 ב~ם ~יתא ~ה~ה י~לכוו

 וברוך כו' עליון לאל אברם ברוך~אמר
 קדוש על טעם וצריך כו'~ עליוןאל
 העבד ברכת הק~ים באמת למהעליון

 זכ~, יולדת תחלה מזרעת אשהידוע כי י~ל ~יה כוונתו אך ית''~ברכתו
 ונשובה אליך ה' השיבנו אומרים אנוע"כ
 כיצד אך כו~~ אלי שובו אומר ~ת'והוא

 ב'~תקיימו
 הקודש רוח הוא כי הכתובי~

 כו' ריקם אלי ישוב לא מפי היוצאוכל
 כך השיבנו מתפללים אנו כך אך~תיב
 השיבנו וזה ~מנו' על נקרא שיהי'בד~ך
 יעזור ~' מעצ~נו' ונשיבה אליך~'

 נסים לפעול גדול עזר לה~הר~הבאים
 מאה~ת ישראל יתקרבו עי~דונפלאות
 ואסתר מרדכי בימי כמוהנס

 השפעה לו יבא אברם ב~וך וזה~~ה' וכיוצ~
 לעורר י~ול שיהיה עליון לאלו~רכה
 עליון אל וברוך עי~דזה' עליון לאל~'נ
 אותו ל~יות בידיך, צר'ך מגן~שר

 לגוג רמז היה שהם ידוע כיהשפ~ה'
 לו שנשבע ~רם באמת י~ל וכן~~וג~
 כו' והרבה אברכך ברך בע~דהית'
 ~י' עקב אויביו' שער את זרעךויירש
 לאב~הם פי' ה' נשבע י~ל ו~ם~בסו~'
 ומה התרה' יהיה לא ע~כ ינחםולא
 אתה שנשבע מה מפרש השביעההיא

כה~
 ובני כ~ו לעולם שר פי' ~~ולם'

 כי צדק~ מלכי דברתי על כהנים~~וד
 בדיבוריו כן התעו~רהוא

 ישכון ומי באהליך יגור מי~' ~
 דהנה י~ל כו'~ תמי~ הולךקדשך בה~

 אנכי גר~תיב
 בא~~

 ממני תסתר אל
 דאיתא י"ל אך הוא' עעם ומהמציתיך'
 הגי~ות תנאי אחי קבל הלבבות~חובת
 האמת האדם ש~ז~ור פי' ~ו~ש,~ו'

 קיומו עיקר ~יומו עיקר בכאןשאין

הו~
 גר המע~ה דוד אמ~ וו~ לעוה~ב'

 ~~~לה היא דירתי עיקר בא~~~אנכי
 הוא מציתיך ~מני תסתר אלע~כ

 יגיר מי ה' וזה ב"ה' הבורא ~"אבהם יוד~ שאינו הלבבות חובת וכןדבקיתך
 כמו ית' אהלו נקרא עוה''ז כיבאהליך'
הנוטה

 כדו~
 כאוהל וימתחם שמים

 לגר עצמו יחזיק יגור מי וזהלשבת
באהליך

 בהר ישכון ומי הש~ים' תח~
 בהר הוא שכונו עיקרקדשך'

 וקאמר בזוהר, כ~איתא הבא עולםהוא קד~~
 להמשיך יכול כן שהוא~י

 לה~ו~~
 ~פע

 הוא תמים הולך ו~ה ומזוני' חייבני
עליה שנאמ~ מילה' מצות בהם ל~ייםבני

 לאברה~
 לפני התה~ך ע"ה אבינו

 תמים,והיה
 וז~

 הולך כמו תמים' הולך
 שפע הוא צדק' ופועל העדה' אלמהרה
 גיר~ צדק' פ'על זה עי~ד ועושר'ומזוני
להיו~

 אמת ו~בר צדקה' ליתן יכולים
 דובר עמים' ידבר כמו הולכה' לשוןג~כ
 תתן כמו דחיי' אלנא א האמת

 הוא יעקב כי וידועליעקב' אמ~
 ע~

 חיים~
 חיין בחלום יע~ב הרו~הע~כ

 בער ~' האלקים איש ~הרבששמעתי כמ~ אין' מדת צריך לזה הלא אךלי~~ אתוספ~
 שמחזיק מי לישראל מזל אין עלמראוונא
 דברים להמשיך יכול ן לאעצמו

 ל~~ ומזוני' חיי בניבמזל התלוי~
 בלבבו ~א~ר

 שנ~ לפעמים בעצ~ו שמוצא מהעי"ד
 ודוק כנ"ל להמשיך יכוליהיה כאין' בעצמו ושפל נכנע נעשהלבבות'

~ 
~~

 המ~

 בל עליון ובחםד בה' בועח
 בועח' אני בזאת כתיב דהנהימוט~

 שמים יראת לו ~יש מי כי ~תיבכבר
 דבוק הוא כי ענין' משום מתיראאינו

 כי ה~ל' על מולך והוא ש~יםב~לכות
מלכיתו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  אם אומרו וזה משלה, בכלמלכותו
 ~חנ~ עליתחנה

 יש כי ~י' יירא לא
 מלחמה עלי תקום א~ ע~כ יראתך,לי

 בו~~ אניב~את
 יירא שלא בז~ת פי'

 זה לפי זאת ופי' יראתך' לי יש כילבי'
 לא שאמר ~מה קאי כי היראה'הוא
 לו שיש מי והנה בזאת, וזה לבי'יירא
 כי וזה אהבה~ ה~ורא לו נותןיראה
 שי~ מי בה' בו~חהמ~ך

 יראה לו
 הוא בה' בי~~ כנ~ל מ~ךה~קרא
 ~ליון ובחסד זה, עי"ד לו שיבאהאהבה

 דרחמי~ מכילין י"ג ל~משיך יכול זהעי~ד י~ג~ הוא אחד גימ' אהבה כי ימו~~בל
 המזלובכללם

 הת~וי~
 ומזוני חיי בני בו

 ה~סד מקור המזל הוא עליון בח~דוזה
 ו~פה ושומר שנוצר חסד, נוצרהנ~רא

לעשו~
 העצ~יות הנדיבות מ~ור והוא ח~ד

 ב~~ ~מע~יכן
 ~ז~ הנ"ל' הרב

 ~~סד
 ~רא בנים לו יהי' פי' ימוע' בלעליון

כרע~
 בל וזה דאבוה,

 ממון כי מזוני, וכן כראוי כרעאיהיה כי רגלי~ ימו~
 וכן רגליו, על אותו מעמו~ין אדםשל
 כי~יי

~~~ 
 כי לנשמה, רגל הוא

 ר~
~סו~

 עיקר כי למ~ה הם ~נשמה ורג~י
 למעלה שורשההוא

~ 

~~~~
 ש~~~ הז~יר ולא א~י~ וירא י~ל

 שמו הזכיר פ~מים וכמהו~מה
 בת~לת וכאן צירך~ ל~א אפילונראה
 ~לו מעלה מה וגם סת~' אומרהסדרה
 לך לך ~ריש ~מילה מקודם יותרעתה
 אבר~~ אל ה' וירא כתיבנמי

 א~
 הנה

כתיב
 בחלו~

 בחלום וכן בו' אדבר
 משכ~ ע~י בתנומות לילהח~יון

 בנפיל
 ~וזן יגלה אז כו' אנ~ים על~רד~ה

 אל ה' דבר היה כתיב ו~ןאנשים,
 אבר~

במ~ז~
 גם לילה, ב~~יון כמו לאמר

 ~ל ליפול שהוצ~ךשאמרו
 פני~

 והנה
 כ~ ~נשמה' הוא הא~ם עי~ר כיידוע

ה~י~
 נותן השם ו~ן אדם~ בשר נקרא

ה~ב"ה
 בפ~

 נש~תו~ שורש כפי ה~לד אב
 הוא אב~~, אל ה' וירא י"לוזה

 אדם בני יש וכן לילה, ב~זיון כמולבד הנשמ~
 שינה קודם או בתנומות ית' שמורואים
 אותו רואים ביום גם ויש כן, אחראו
 ה' וירא ~מילה קודם י~ל וזהית''

 וירא שנימול ~~~כ משא~כ כ~"ל,אברם א~
 והוא וזה ביחד, ונ~מתו לגופו ה',אליו
יושב

 פת~
 נתנמנם לא ודאי הא~ל

 רבינו ילמדנו המדרש לפרש עודוי~ל ש~~
 ימיה ~כמהק~ן

 הו~
אתה וממ~ ימים' ל~מונה נמול ק~ןרבותינו שנ~ ~ך נמול,

 למ~
 א'~א אותו שמנ מיצחק

 כו' ימים שמונת בן בנו~צ~ק א~ א~רהם וימול שכתוב וכמולשמונה' ע"~
 ומקרא דבר עמא מאי חזי פוקתמוה והו~

 בעזרתו ונראה פ~מיה, כמה הואמלא
 מילה גדולה רז~ל אמרו דהנהית'

 מהרב ושמעתי בריתות' עשרה שלשעליה שנכרת~
 מראוונא ב~ר ר'רבינו

 ז~~
 רז~ל שאמרו וכמו דרחמי'מ~ילין י~~ דהוא

 מה שורש כן ריקם חוזרים שאיןכרותה ברי~
 אז אמר ~וא כי זוכר ואניששמעתי~
 ה~~ג וכולל שורש ו~נהבאריכות'

 ~וצר ~הקב~ה חסד נ~צר שני~'הם מדו~
 אל וכולל חסד לעשותומצפה

 מנקה ~ז~ל שאמרו ונקה וכן וכו',וחנון ר~ו~
 והנה כו', עון נושא כוללל~בים

 ו~מו מילה נ~ראתשובה ג~
 ~~תו~

 ו~לתם
 שת~ו~ה וידוע לבבכה~ ~רלתאת

 כי וידוע ו~~' יב~ן ובלב~ו ש~תובוכמו מבינ~
 נ~ר~עול~

 ימים ל~ב~ת
קדמה ות~וב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  מת~א שמיני יום הוה לעולם~דמה
 אותיות יבנה ח~ד עולם כילעילא'
 מעורר גופו מילה גם וע~כ הק~דם'בינה
 וממילא לעולם' שקדמהמה

 נוג~
 ומעורר

 קודם כי זקן ~הנק' דרחמי ~כיליןהי~ג
 קטן כי יע~ב יקום מי כתיב כיוידוע זקן~~ נק' הרבה ש~ודם ומהלעולם
 מי עי~דהוא

 הו~
 בינה' שערי נ'

 מפני טעם פעמים כמה שפרשנווכמו
 הבן כי מחכמה שמ~בל מי נקראמה

בחכמה
 ו~~~

 ומשפיע דל' ל' דלת נק'
 הוא כי יו~ד, ב~מקור ולמעלהו'~

 מפני הבינה וגם האותיות, שלהתחלה
 מעשר' פחות שבקדושה דבר אין~דושתו
 מהחכמה שמ~בל והיו~ד ~ם הואהד'
 ~טן כי יעקב י~ום מי וזה מי'נ~רא
 תשובה עי"ד ראש ~רמת לו ואיןהוא
 הקיצין כל כלו כי יע~בי~ום

 בתשובה אלא תלויהדבר ואי~
 וז~

 אם
 תורה הואטוב יג~ל~

 ומ~~
 ואם י~אל

 ל~
י~פ~~

 תשו~ה הוא אנכי' וגאלתיך לג~לך
 שמ~יל גבור כמו יר~~, הוא אניכי

 ואנכי, ~וא אני אני אומראימה~
 פני באור מלכות הוא בכתרמרומז ~כ~~
 תשובה הואחיים מ~~

~ 
~"~~

 גם דהי~ מצרים דיציאת אנכי נמי
 וכדאיתא תשובה' עי~דכן

 ישראל, בני את אל~ים~ירא במד~
 ע~ו ובי~ונים בלבם ~שובה~רהרו ~רשעי~

 אל~ים וידע ונת~בלותשובה
 ש~~

 א'
 ונ~ה נוצר הוא ~מזל~ על רומזי~ו כי ה' אליו וירא וזה ידע~~ לאבחבירו
 עי~ד וזה ז~ל' האר~י בשםוכדאיתא
 שמשם המזל הוא ממר~, באלונימילה'
 אלנו~, לשון אלוני הוא ומ~וני, חיי~ני
 ל~ממרים אפילו מ~~א חוז~' לשון י"ל~כן
 ופרושו במזלא אלא תליא בזכותא לאכי

 מועיל' ז~ות גם ודאי כי כד~י' איןהגם
 ~רה' הכנ~ת וכ~ו לבנים דא~י זכותאכי
 ותורה צדקה זכותוכן

 כ~~
 פר~שו

 ממרא, באלוני וזה כדאי אינואם ג~
 ~נסתר עולם על קאייושב, ו~~~
 ועתיק שכתוב וכמוםוא ה~קר~

 לשון ~מי י~ל וכן ונעלם,~~עתק ית~~ יומי~
 ראשי~ ושער עונותינו' ללבן חיוור,כת~ג ל~וש~ לעולם~ הרבה ש~ודם עלוכ~~ל' זק~

 כעמר מותרות' בשער המרו~ז הדיניןפי'
 על יבא שלאנקי,

 ה~ובד~ ע~ כ~~ ישרא~
 פי~ ה~הל פתח יושב והוא וזהכוכבים
 פתוח מעלה של האור המילהעי~ד
 רש~י וכדפי~ אורם~ י~~ו לשוןוא~ל

 זכה וכולן עלבשבת ז~~
 פי' ~יום כחום האה~~ את יקחומשה ~נאמ~ ונ~לן~ מש~

 שהם ומ~~~ בתורהכשעוסק
אש נקר~י~

 הל~
 כחום ו~ה כאש' דברי כה

 האור פי' הא~ל ~ופ~וח היו~
~ 

~"~~~
 י~ים לכמה ~טן ה~רש~ י~ל
 ~ב~ ערלת על קאי ~מול~הוא

 פי~ ו~ע~הו' יקרא~י ש~י ידע כתיבכי
 ~~~רא~עקב

 קט~
 לו ש~ין ~לות

 תשוב~~ לו להמשיך יכוין יום ל~יזהראש ~רמ~
ומשיב

 כ~

 נמול ~טן רבותינו שנו
 בן או ילד יאמרו ד~~וק ישכי לש~~
 ~זם ל~ה רמזו אלא ק~ן~ ומאילשמונה נמו~

 מי~חק~ למד אתה וממי רבו~ינו' שנוכך
 ~ר~מ איתאכי

 ~לשו~
 אברהם

 ~ה ר~שון בית ~יהר ~רא~
~  ע~ג ~ד שבעה שעבדו עד חרבהולא א~ר~~ 

 ~חסד' מצד ~יהכי
 וי~~~

 קראו
 פחד, הוא יצחק בזכות שני ביתכי ~ד~
 יצחק, ~זה הגלות ונ~רא וגמ~ח,תורה ~~י~ הגם ~רבה' חנם שנאת בשבילרק ע~~

 ~נו מיצחק למד אתה וממיוזה
 ימים שמונת בן~ותו שמ~

~ 
ויכ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~י~~~
 ~ילד את ותשלך התמת מן המים
 למה י"ל ה~יתים~ אתדתתת

 בנתת להני~ו לה היה איתו~שליכה
 היתה כי אותו ~נאה לא והלאעכ"פ'
 נ~רא תפ~ה הנה אך כדכתיב עליו,~וכה
 כדאי' ~ולם~ של ב~ומו העומדים~ברים
 צריך א~ כי ~לות, כרום ~לבגמרא
לרתמים

 התפל' להיות וטוב צריך גדולי~
 אין א~ כ~א תומריות בלא ~שמיםרק
צריך

 כ"~
 משרע~ה האריך לא זה בשביל~ואפ~ר מועיל~ ג"כ כך ~דולים לרתמים

 במעט כי אחותו על~תפלה
 נק~

 ל~יות
הכ~~ה

 ל~
 ש~וא על

 אתותו~
 וז~

 י"ל
 ה~יםויכלו

 ה~
 מן החסד~ם

 החמ~
 הם

 לרתמים צריך והיה תמה' לשון~גבורות
 השליכה ~ילד, את ות~~ך~דולים,
 ילד לה שהיה הילד עניןמ~~בתה
~~~ועים,

 ת~~
 שי~יה השיתים, אחד

לשון
 תפל~

 פי' עין תתת עין כמו ותתת
~ש~יל

 להיו~
 שהוא ~יותד א~ד תפלה לה

התפלה
 ה~ומד~

 העולם של ברומו
~ 

 פסוק על שרה תיי~~~
 ואברה~

 זקן
 במתני' איתא דהנה כו'~ בי~יםבא
~שבת

 ד~
 את תולין אומר אליעזר ר' קל"ז

 בשבת~ ל~לוי' ונותנין טיב ביוםה~שמרת
 ביו~ט המש~~ת את תולין איןו~כ"א
 י"ל כו'~ואין

 ~~ז~~
 דהנה וי"ש, ית' אל

 וי~רא כתיב דהנה כו' יוצרו ימיםכתיב
 ויהי ערב ויהי יום לאוראלקים

 אור נקראת התורה הנה אתד'~ום בק~
 הזה בדרך נ"ל ~ו~, התו~הכ~כתיב
~מי

 הפסו~
 בקר ויהי ערב ויהי הנ~ל

 האדם דהנה~ו'
 צרי~

 ~~יל הו~ך להיות
 אלא קוב"ה קמי' פיחלנא ולית ~יל~ל

 בלא ובאמתרתימו'
 ג~ ירא~

 האהבה
 שפירשנו וכמו כראוי'אינה

 בוא~
 יבא

 התורה כל ~י ה~דש, אלאהרן
 הקב"ה של~מותיו כול~

~~~ 
 נ~ראת האהבה

 נ~ראת היראה והנה הכהןאהרן
 ש~יא על רא~ון בהפר שכ~~נו~מו זא~

 העבדות' עיקר עדיין אינה כינוקבא
 קב~ה קמיה פילתנ' ליתכי

 רתימו' אל~
 אה~~, לאדם הקב"ה נותן מהיראהכ~א
 הבורא את לעבוד יכול אינו ביראהכי

 ~~ כי ולהללו'ולהודות
 יתב' ~~ונו

 ברא לא הקב~ה שברא מה כלשאיתא כ~~
 וה~ל לקילוסו ב~~א ואיתא לכ~ודו,~לא
 מאוי~ינו נושעים הקילום עי~ד כיא'~

 שכ~וב וכמו ש~ים' כבוד נת~בהממילא
 וזה אוש~' אויבי ומן ה' אקראמהולל
 כביד~וא

 הקב~ה שברא מה וכל ש~י~
 ~~' ו~מו ~ם' ישראל ה~ל ה~יקרהוא
 קרואים וישראל האדם, את אלקיםויברא
 איתא ע~כ ~מ~~~ה עלו וישראלאדם
 ~~ם שיצר ו~א הקב~~' שברא מהכל

 ק~י זה כו' האדם את ויצר ~~כשכתיב
אגי~

 כתיב הלא כי
 ויפ~ את~~

 בא~'ו

נשמ~
 אינם היראה עי~ד והנה תיי~,

 לא א~ ית~' להיוצר ול~אר לסבתיכולים
 מודים להאדם~ אהבתו נותןשהק~"ה
 ~~א כ~א ית~~ לו ומפאריםומש~תים
 הוא זה ~ם כי להאדם גאוהתבא

 י~' לו להודות מוכרח הוא שהאדםכ~א גדלו~
 ~לב ש~וער אהבתומפני

 האד~
 ואתר

 תבא שלא תבערה אותה כשפוסקכך
 בלב בעוד ית' ה~~~ה עושה מהגאוה
 שכל עיני הקב~ה ~איר האה~ההאדם

האד~
 ו~~כמתו ית' מרוממיתו להשיג

 ו~ושה ~כנעה לאדם ~א שי~ור לה~אין
 ואין כאין, ש~בודתו ומ~יר י~~'מלפניו
~~וב

 ית'' ל~~יו הראיי מ~ לפי כנרא~
ולפי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  והחיות י"ל וזה ית' וטובותיו חסדיוולפי
 והיר~ה מאהבה ושוב~ציא

 ש~~
 אח~כ

 מרוממו~ו ית'מה~גתו
 מע~

 נמשך ~נ~ל'
מזה

 אח~~
 לאדם וה~נעה ויראה בו~ה

 יותר במעלה עליונה והיא ית'מלפניו
 והיראה ~נ~ל האהבה ב"ה הבורא לונותן שע~~ בראשונה' להאדם שהיהמהיראה
 יותר ~מעלה העליונה היא הנ~ל~שני'
 ~א כן~מו

 אח~~
 אהבה ~ה עי~ד לאדם

 יותר והשגה ערך לפי עליונה'יותר
 ית' מלפניו להתבייש רוממותולהשיג
 עוד והוא כנ"ל, מפניו ולירא~ה~נע
 השני' מה~ר~ה יותרבמעלה

 השגה וכן מ~שני' יותר עליונהאהבה ואח~~
 שיעור אין עד יותר~נ~ל

 ה~
 כנ~ל

בפעם
 לאדם שבא מה כל ~י ראשונ~

אהב~
 גדלות' נקראת והיא יותר גדו~ה

 גרועה שהיא גאוה יש זה, ל~ומתוזה
 התלהבות בהפםק להאדם תמ~ךשלא
 הסט"א של הגדלות ב~קומה תשארשלא
 השגה מועילה ואינה הגרועה ~גאוההיא

 ~~אוה ~י הנ"ל' ית' מרוממותוהראשונה
 עליון יותר עילם של הנ~ל~גרועה
 ~מעלה הקדושה ש~ל ~גם הנ~~,מה~גתו

 ה~"או~ל
 אעפ~~ למטה' הי~

 צריכים
 עליונה בהקדושה הםט~אלהכניע

 מלכותו כי בלעומתה עכ"פ אומלעומתה
 ע~~ מ~לה'ב~ל

 עליונה השגה צרך
 ו~~~היותר

 עליונ~
 יותר ה~נעה ~ורם

 יותרויראה
 ואח"~

 דוק יותר' א~בה
 מועלת היתה לא הרא~ונה ה~~בה~י
 מלפניו ובושה ה~גה ממנה שבא~יון
 שלא יותר והתלהבות יותר תבערה~ריך
 והנה ית'~ ~לשבחו להתאפקיו~ל

 ו~מו בוקר' והאהבה וערב~ לילה~קראת הירא~
 ~ד~יתא בבקר אברהם וישכםשכתוב
 ~חד' ~ם בקר ויהי ערב ויהיבזוהר

 אור ~נקראת מהתורההוא
 לו להיות לא~ם אפשריום
 ספירה גימ' שנה כי ~ו'' ב~םשנותינו י~~ י~ל וזה ויראה אהבה ב~ל~נ~ל
 ב~ל שינוי שצ~ל ~נראה שינה לשוןוגם

 שתח~י' מספירה לטובה שינוי ישספירה
 ראש~ן בספר שנז~ר מדותוהשבעה

 שנים שבע נקראיםפ~מים ~מ~
 הגוןשאינו ובאד~

~~~ 
 ~~ שבעים' נקראים

 שהואבמי
 בדביקו~

 באחדות הוא יותר
 שנים שבע נקראיםיותר

 מאותה מעט בו יש פעמים ~ראוישאינו במי מש~"~
 הולך ואם מעט, עוד ולפעמיםמדה
 עולה הוא מאד בהדרגה חיל אלמחיל
 אינה שבקדושה דבר ו~ל מטט'מעט
 שבעים היא מעשרהפחות

 ~תהיה הש~י בעזרתלהסביר אפש~ וז~
 יותר ויותר מאות שבע וגםמדר~ות שבעי~
 שמתנהג ~~דיק ~י י~ל וזהפעמים ~~~
 שפע ממשיך תמיד ויראהבאהבה ~~
 בתשובה~ שישובו נמשך ממילאלעולם קדוש~

 בהימים בהם שנותינו ימיוזה
 ~נ~ל' הרבהש~ם הנ~~

 בה~
 נפ~לים

 חוזר שנה ~נ~~' ~גון שאינואפילו שבעי~
 עושה בדביקות ית' לו שלימהבתשובה
 ית'~ להבירא א' אחדות המדותב~ל
 בגבורות מתנהג ~צדיק אם בגבורות,ואם

ש~תגב~
 א~ ענין~ ב~ל יצרו על מאד

ה~וונ~
 מחשבה חושב אינו אם

 הנ~ראת מהבינה הוא ~ה בהבורא~"א אח~~
 שמונים פועלגבורות'

 שנ~
 ממשיך

 בתשובה ~ך שישובו שנה~~ונים
ומתקשרים שלימ~

~~~ 
 שיש עד בהבורא

 וח~את~ לקי~ם תמיד תשובההרהור לה~
 ספירות ש~ונה שנה שמוניםנקרא וז~ העבר' על לה~מרמר תמידנגדי

 וז~ שונאים' להכניע פועל וגםבאחדות'
ורהב~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ימי~ ~ל ~זה ולפ~ז ואון עמלורהבם
יוצרו~

 ~~ת תולין אומר ר~א י"ל זה ולפי
 שנקר~ת התורה הנה כי ביו~ט'המשמרת

 תורה אלא טיב אין כדאיתא~וב'

~אהב~
 נקרא ויראה

 יו~
 של יום ~וב

 תולין וזה ~וב~ הנקראת~תורה
 נקראת התשובה המשמרתאת

 ופשוט למ~מרתו' משמרת לשוןמשמרת,
 היין את ~מוציאה משמרת כמו~~כ

 הר~ור עי"ד כן השמרים' אתוקול~ת

~שוב~
 להתעסק באיזה עסקיו מברר

 שלאומה
 לעסי~

 וביו~ בהם~
 טוב

 לעולם' תשובה הרהור ממשיך~~ל
 א~

ל~
 ~~~ק' ~ולה כמו ג~ור ב~~יע~ת

 יותר דביקות הוא בשבת לתלוי'ונותנין

בהבור~
 שנקרא המחשבה ועולם ב"ה

 ית~~ אל רוממות ת~יד שמחשבשבת'
 להיות התלוי' להתשובה לתלוי' כחנותנין
 את תולין ~ין וחכ~א בה~ כחומההאדם

 וגם פועל, בודאי כ~א ביו~טהמשמרת
 בשבת כי בשבת' לתלוי' נותניןאין

 יותר עליונות ופעולות יחידיםפועלים
 כח ביו~ט לתליי' נותנין אך~אלו'

 ~ בודא~ שלימה בתשובהשב ~היו~
~~~

 היראה היא שרה חיי ויהיו י~ל
 לו יש כי שררה לשון שר~,נ~א

 ממנו פורק זה ועי~ד ~מ~ם' מלכותעול
 כו', מלכות~ול

 ע~~
 מאה שרה נקראת

 תשובה הרהור ~יש~~
 ראשו~

 היא
בתב~ר~

 גדולה
 כידו~

 ב~פר וכדאיתא

הרוק~
 ופיעל בתחלתו כחסידות חוזק ~ין

 היו לא ~~~ותיוהגם
 הגוני~

 הכל
 שלשה ~כולל השכל וגם ~~וותבעניני

בחינו~
 מפוזרים הם ודעת בינה חכמה

 ב~דושה, שר~ם הלא אך הפירוד,ב~ולם
 אחת כל שמפירדים ~אה נקראיםע~כ

לעשרה
 מד~יגו~

 אחדו~ הכל להיות פועל

אח~
 שנה אומר ע~כ בתחלה,

 הכל ~מ~נה על ש~ה א~נ א',אחדות אח~
 אחר שנה וט~ריםלטיב~,

 כ~
 מ~ט

 ה~עת~ בי~יב מדותיו ומיישרמתישב,
ומקשר

 הכ~
 לעי~א מת~א ב~ה בהבורא

 ~פ~וממשיך
 ~עילא קדושה

 לתת~
 עושה

 לעילא ~תתא בחינות בהעשראחדות
 שנה עשרים וזה~ לתתאומעילא

 לכן שקידם בפשיטות שנה מאהא~נ ~ו~בע~

ג~
 ב~י ~~א ~יון בתשוב~, שב שהוא
 לשמים שכוונתו הגםעדיין

 ~דיו~
 אינו

 עדיין נ~ה שלא היא גמורבדביקות
 מאה נקראה ע~כבאל~,

 מוצא א~~כ כי שנים' ושבע ו~~~כשנה עשרי~ ואח~~
 שהם ו~שיג יותר בה~דות חסרונותלו

 כיון ~פירדים~ שניםשבע
 שהו~

 בא
 בלא הדעתלישוב

 החי~ו~
 הראשון הג~ול

 ~יל אל מחיל שבאעד
 ~~ להיו~

 בעירו
 ~לו התעוררותהוא

 ~~ה ~יי ~ני ו~~
 כפ'ל חיות לויש

 לנ~~
 בראשו ~ש עלשפרשנו כ~י ולגו~,
 י~~ו~

 ~תורה
 כנ''ל, לרא~ך ~ם חן לויתשנאמר

 גיפו בכל חששאומר ע~
 י~סי~

 בתירה
 מרפ~, בשרו ולכלשנאמר

 בקיציריאמר ~~~ ו~~~י~~
 ח~

 בקיציר, יא~ר לי למהגופו ~~~י~ וג~ גו~י' בכל
 א~

 על קאי
 ~וא ב~רונו ~הש~ל' הוא ~א~והנפ~,
 לשין ~רוע בדביר או גרונו~ אחרשלהוט
 ב~עיו חש כחות, הארבע וכלהרע
 יצא א~~ ב~י שכ~וב כ~ו נ~ים,תאוות
 לו ~י~ ב~~~ותיו חשממעי

 גאו~
 בשביל

 כמו וב~ירותוזכותו
 עצ~

 לטיהר השמים

ח~
 חיותחיי, שני וזה ~גו~~ על קאי גיפו בכל

 כפו~
 לנפש

 ולגי~
 וזה כ~~~~

 זקן ואברהםי~ל
 ב~

 ב~ותם כו' בימים
 טובי~ים

~ 
~~~

 אהבה ד~נה ואברהם י~ל
נקרא וירא~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  בלא אורייתא איתא כי אברהם~קרא
 מצוה וכן לעילא~ פרחת לא ורחימו~חילו
 עש~כי

 לו יעשה
 ויראה באהבה כנפיי~

 כנפיים זה עי~ד יש ית' בהבוראשחושב
 שהוא מ~אדם שיוצא ו~צוהלהתורה

~גי~
 גימ' האדם והנה למעלה' ופורח

 וגם אדם קרוי' נמי הנשמה כימ~ה'
 ~השורש ~וא הנשמה אם כיהג~~'
 ועוד מ~ה' גימט' אלפין במילוי ~ההוי'
 כאין האדם הבורא ויראת מאהבהכי
 כנפים נקראים אבר והנה מה, וזה~גדו
 ~ה אבר וזה כנשרים' אבר ועלוכמו
 פועל ואברהם וזה אברהם' אותיות~וא
 לעולם~ הרחמים ממשיך בי~ים באז~ן
 ז~ן א"נ רחמים' מלא זקן שאיתאכמו
 קנה זה ז~ן הנקרא חכמה להשיג~כול

 הרחבת עי~ד בימים בא זקן וזהחכמה~
 ר~ל צער משא~כ ימים שנ~ראיםהלב
 פי' אברהם את ברך וה' לילה~~קרא

~וס~
 לה~ג שיכול ויראתו אהבתו על

 כל בשביל פי' בכל' ~ותו ה' ברך~וד
 ולהמשיך ית'' הבירא אל לקרבםהעולם

 לעולם~ע
~ 

 ויצח~~~~
 רואי, לחי באר מבא בא

 שבעל תורהדהנה
 פ~

 נקראת
 שבכתב תורה פי' מ~אר שהיא עלבאר
 חיים מים באר גנים מ~ין כתיבוהנה
 השפע דהנהכו'~

 שממשי~
 מהבורא האדם

 ~צדי~ גני~ מעין נ~רא~~ה
 עי"ד להמשיך ומעין נהר כ~ושהוא כן' נ~רא

~צדיק
 מ~ים ~כל מרומז להגנים' השפ~

 עושה להיות~יכול
 פירו~

 להמשיך וצריך
 ברגלך והשקית שכתוב כ~ו ש~~,שם
 ע"כ להש~ות צריכים גן כי הירקכגן
 גנים מעיןנקרא

 וז~
 בטיב לפעול יכול

 מיונכון
 שעוס~

 ג~כ שבע~פ בתורה
 ל~בין בה ~יש ~ם ורחימובדחילו

 באר וזה ב~ה בהבורא יזכורולהעמיק
מים

 מים ש~קרא תורה שלומד חיי~
 חי~ שנקרא ב"ה הבורא דב~ותבחיים
 עוד וגםעולם~

 יכו~
 מן נוזלים להמשיך

 הרחמים מהמקור ~בא השפע כילבנון'
 שהוא ב~ה הבורא של הרצון הואוהחסד
 בחכמתו הבין זה עי"ד לברואיולהיטיב
 להשפ~ל לנו חסד לעשות האיךוידע

 וכ~~ל עמו על ולרחם שונאינוולהכניע
 על ~אי יבנה חסד עולם כתיבוהנה
 החסד של ו~צנור הר~ון שהוא הנ"לחסד

 ב~סד להתנהג בא הנדיבותשמהשורש
 הוא ובהמקור עולם קיוםלצורך

ונעלם אחדו~
 הח~~

 שמתפשט עד עדיין
 שירש יש בהמקור גם אעפ'כ הפועל'אל מהכ~

 י~גשל
 מדו~

 שלהם ובגימט' רחמים של

הו~
 כוללם להטיב והר~ן אחד

 גם חסד נוצר או~יות הואצנור והו~
 לע~ות ונוצר ומצפה שומרשהוא בפשי~
 וע~כ כידו~~ נ~ירה נקרא יותרהש~ירה חס~

 זה הנצירה על פקיחא עינאנקרא
 ינום לא הנה שכתוב כמו תמידשנוצר
 פ~יחא עינא בזוהר ש~יתא כמוכו''
 נקרא זה והנה תדירא~ ו~טיר ניםדלא
 חסד ל~תפ~ט ונובע נוזל שמשםמזל

לקיו~
 ובהם עולם

 ע"כ העולם לקיוםשצריכים ומזוני חיי בני תלוי~
 אינ~

 תלוים

~במזל~
 שאינם הגם כ~א בזכיתא

 וזה יבנה חסד עולם וזה מה~זל,באים כ~אי~
 הרח~ים ~ו~ם לבנין ~ן ממשיךונוזלים

 כי מבא, בא ו'צחק י~ל וזההגמורי~~
הצדי~

 מתירא שאינו על י~חק נקרא
 ומתירא יצרו על מתגבר הוא אםמהכל
 הכל על צוחק ית'מ~'

 שבוט~
 י~' בה'

 בא פי' מבא~ בא ויצחקוזה
 עי"ד ולא יסורין עי~ד לאהעליונים לעולמו~

חט~
 ב~ל ויהיה עי~ד שיוכנע

~ם תשוב~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  י~ הואאם
 שעוסק רואי לחי באר לו

בתור~
 שבע~פ

 ג~~
 ולחי באר שנ~ראת

 שהוארואי~
 רוא~

 ~הבורא תמיד ומסת~ל
 וקים חי העולמי~' חיי ~הואית'

נורא
 ~ כנ~~

~~~~
 יושב

 בא~~
 חושש אינו אם הנגב~

כ~~
 ואפי' הזה~ עונם ע~יני על

 לש"ש~ הוא עוה~ז בעניני שרו~המה
 תאוותומצד

 הג~~
 ~הם~ עצמו מנגב

 על להתפלל ~ו' בשדה לשוח יצחקויצא
 ל~שות שדה כמו הוא פ~נסהשפע
 לפעול וכן מזונות~ להמשיך~ירות
 ~א יוסי בר' שאיתא כמו דיניןלהמתיק
 מרומז שיר שדי' כ~א לשו~יקראתי
 המועד~ ושור תם שור ~מובהדינין
 בשור נאמרו נזיקין אבות שלשהואיתא
 א~תה שעוב~ין ~דה כמו ~די~ראתי
 הדינין שהמתיק פעל כן פירו~,~ושה
 להכניע שבאו מ~ם הנאה לוהיה

 שבאו הדינין ~~ת~ת הוא ~ן כי~ונאים
 ב~לאפום שירי ~ר~~ו ו~ן שונאי~ו'להכניע

 צ~~ ~אולילשו~
 ל~י~~

 לא דינין ר~ה א~ ראי''
 כ~א ~ן שראי~י כן ~~הי~ אומרהייתי
 עלינו רחמים שתהיה הדינין להמתיק~בד~י
 וזהתמיד'

 לשי~
 ~רב ~פנית בשדה

שיופנה
 של~ החו~~

 שום תהי'
 ה' עיני יש כי עיניו' וי~א כלל,וצרה חו~~

 ~רואיםכו'
 בעונו~

 ~צדיק העולם
 לעיין שלא למ~להשיוגבהו פי~
בעונות ולד~~~

~ 
~~~~

 אדם בני באים' גמלים והנה
 באים וטוב ח~ד להםש~ומלים

 היחידלרשות
 להתדב~

 זה עי~ד
 ב"הבהבורא

~ 
~~~~~

 כו' בימים בא זקן ואברהם
 אלקים ושיבה זק~ה עדוגם

 דוד א~ר תעזבני~אל
 בא~א מ~ינו ו~ן ע~ה שיבה ליתן זק~~ לי תתן ~~

 ומ~פט צדקה ל~שות כו' ביתו ואתבניו א~ יצוה למ~ן כמ~ש התורהש~יים ~'~
 שנאמר לז~נהז~ה

 ואבר~~
 ~רו~ז ושיבה כלום' אינושמים יר~~ ובלא ח~מה~ קנה זה ז~ןי~ל ~ו'~ ז~ן

 שכתיב ו~מו עונות,ומחילות ב~שוב~
 לבושי' יתיביומין ועתי~

 כת~~
 כו', חיור

 מרו~ז ה~יבה נמצא עונות,מו~ל להיו~
 צדיק אין ~י עונות למחילתהלבנינות

~א~~
 ל~~ול עמה שיבה לי תן וזה כו'~

 ע~ה בא~א ו~ן עונותי~כל
 כתי~

 זקנה
 כ~ו כ~~ו~ טיב~יה

 וזה ומשפ~~צדקה ~~~ו~ ש~~ו~
 ו~ב~ה~

 ז~ן
 ב~

בימי~
 על מ~ומז

 מעשי~
 וה~ ~~"~~ טובים

 ד~תיב י~ל ב~ל ל~ון ב~ל, א~רהם אתברך
 זרועאור

 לצדי~
 ~צדיק פי'

 ~ ~ו~~
 ב~ל ~ו

 ~ליוהקרובים
 ~ו~ ו~~

 ומושפע גדול
 ~~~~ך בם א~ר א~~וגה

 וז~
 וה'

~ת בר~
 ~ ב~~ ~~ר~~

~~~~
 מ~ין ~וד ל~~~ה

 ~י ז~
 ~ו~~

 מ~יר ית~ לו יותר מ~ורב שהואוא~'כ ~ר~~ ~פו~~ ~צ~י~נר~~
 וב~בו~תו ב~צ~וחס~ונות

 ~~טשפועל ל~ נ~א~
 וא~~~

 לו נראה
 ועיקר חסרונות לו ו~וצאג~וע ~הו~
 כ לת~ן ש~~הבהמדות ה~~רונו~

 ~~מרי ~ראוי ל~
 ו~ה ~י ש~וא~"ז

 ~ב~
 א' מ~ות

 ית~ לו זולתו א~רת אהבה שום לויהא ~ל~
 ~~ל ישנא ~לאוכן

 חו~
 ממה

 נדנוד ש~ם לו יהא ושלא ית'~ רצינונגד ~הו~
 לנ~ח ירצה ושלא מעט~התפארות

 ~לל יקפיד לא ~זה ויותר לשמי~~זולתי כל~
 ~אמת על יודה וכן ינוצח'אם

 שלא וכן ה~ל~ על ויודהלג~רי בכ~
 יעש~



~ ~

~ ~  

 ~~א תענוג
~'~

 ו~~
 שום יח~וב ~לא

~ש~ו~
 שנה מאה י~ל ~ה

~~
 בסוד כ~ות ~ודים ~~לת

~ה
~~ 

 ~ר
 כ~

 רק שנה עשרים
~~ות

~~ ~  
 בזה וגם ביחידות

~א~
 לה

 ~רונ~
 וזה ו~בירות

 ושב~
~~

 כשנים חט~יכם ~ה ~ם ~ון
 לשון~~ו

 כי פי~ ~~~ ~~
 פוע~~ ~י~~~~~

 ~תערותא
 ד~ת~~

~~~~ 
 טפה ~ין ואיתא מלמעלה

~~
 ~ולות שטיפיים עד ~עלה
 ודו~ק כ~ול שנה ~~ה~~~ה~

~ 

~~~
 אברם לאברהם הקו~א ~יתא דהנה
 ~דר כי לא ו~יעקב ב~שהעובר
 ~~רא דא~רם שפרשנו מה לפי~י~ל שנ~' ומה כן למה י"ל ~~~~~~י'
 בהתפשטות גדול ודב~ות~תל~בית
 עליון בשכל רם ~ב ו~רושו~~שמיות
 אחרת תאוה שום שייך אין שם~מילא
 להתפשט ~צ~ הקב~ה ~ך גאוה' שום~א

 ~ת לאהוב בגשמיות גםהא~בה
 אבר~ם וזה ~ה~בורא

 נתוס~
 ה~א

~ו~~~
 תהיה שלא ~~כ בה~א ~ברא

 התעוררות עי~ד אחרות בתאותאחיזה
 הבא ~~וה לא וכן ב~ה להב~רא~אה~ה
 צריך ית' אל אהבת שגורםמ~~דלות
 יצח~ וז~ירא~~

 וזה יצחק' פחד
 יצחק נולד מזה י~חק תולדותאלה י"~
 בן שהוא מיאברהם ב~

 להבור~
 פי' ית'

 כבן אותו ואוהב ר~נו לעשותשרו~ה
ל~ב

 ול~
 כ~א ~~שמ~ת בה~פשטות רק

 וז~ עולם~~אותו
 כי אברהם ~נ~~א

 ע~כ ~ל' ~חק א~ ~וליד~~רהם

להתענג
 ע~

טני~
 כבוד

 בת~בולות שכתוב כמוהי~~ר המל~מ~ ע~ אח~ פירושים' כמה ישי~קב משא~~ לעשי'' גם האהבה מביאשאינו ב~שה~ ~ובר ~רם ~אברהםהקורא
 תע~~

ל~
 כ~ו ברמאות, מלחמה

 ערום הי' שנ~שטל ~וה~ שאי~~
 וז~ ובתחבולה'~ער~ה ~~נ~ צרי~
 עם

 צריך ואינ~ בדבי~ותוכשהוא ויעקבני~ כמו רמאות לשון יעקבוזה תתפ~~ ~ק~
 למלחמ~

 ישרא~נקר~
 שהוא אל ישר

 בדר~
 ~ישר

 לשמאל או לימין להטות צריךואינו
 תאמין אל ~יתא אעפ~כברמאות

 ג"כ יעקב אח~כ גם נ~רא ע~כ~ו'~ ב~צמ~
~ 

ו~~~~
 ה' לו ויעתר כו~ ~ה' יצחק
 ויעתר הלשון פירוש מובן~ינו

 אמרו ז"לורבותינו
 למ~

 תפלת נמשלו
 מדה~ד שמהפכין כו' כעתרהצדיקים
 ז~ל ~~י ולפירוש דרש הוא וזהל~דה~ר
 על לפרש ואפשר ריבוי לשוןפירושו

 שמי' דכר מאן ותפלהיעו~~' ~כ~
 ית' ב~זרתו ונ~ל הספר, מן חסרו~יקר בכא~

 בהמצאו ה' דרשו כתיבדהנה
 קרובבהיותו קראו~~

 ומ~
 בהמצאו ~שין

 זה ~ם והנה הוא' ת~ובה ימי ב~ו~דכי בפ~טו~
צריך

 פירו~
 הנה אך זמן' באותו מ~וע

 גם ודאי תליא במזלא ומזונא חייבני

זכ~
 ר~~ל שאמרו כמו ~ועיל

 ז~ת~
 רז~ל שאמרווכמו ולמזו~ לחיי צד~ה זכות וכן לבנימועיל ~א~י

 רו~~ ט~
 וחסד צדקה

 מ~ציא הקב~ה וכבוד צדקה ח~יםימצא
 פ~נו ~אנו צדקה' לעשות מעותלו

 חיים וזה ומזוני חיי בנ~ ~לשקאי
 כ~וד מצות שי~יימואותו שיכבד~ בנים ~וא וכבוד מזוניהוא ~דק~

 א~
 כוונתם כ~א

 אם ~ם תליא~ בזכותאלא
 אי~

 אדם
 יכוליםכדאי

 ל~משי~
 המזל מן לו

 כי חסד לעשות הוי~ ~ל~קור הו~
חסד חפ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  מצפה ~ומר פי' חסד ונוצר ~ואח~ד
 הויות המציא כ ~" ח~ד לע~ותי~'

העול~ות
 והד~רי~

 ולמב~ן עתיקים
 ~שם ~ה מעין ו~~~תיבדוקים~

 הוי' מקור הוא זה ו~נהמובהקים הח~מי~
 ~היות פרושו ~כן אהיה הואהת~ובה ~ור~

 שלא הגם כן הוא בתשובה ~כן~וי',
 אהי~ ~ר~וי~יי~י

 מתוקן אהיה וכן טוב
 והואוצדיק

 שור~
 את דר~ו וזה הוי'

 הוא בהמצ~וה'
 ~ור~

 ~גם כנ'~ל הוי'

שהכ~
 ית' העלות כל עלת כי הוא א'
 כל כי אחד ו~מו והוא שמותיוהמציא
 בני מרומז בהוו' והנה א' נ~ראהשמות
 כלל הוי' הוה לא זה בלא כי ומזוני~יי
 להמזונות וכן לחיים כולם ~רי~יםכי
 לבני~וכן

 או~ם ית' תלה ע~כ
 להיות כדי קטרוג יהיה ~לאבמ~ור במז~

 מרומז בני כי י~ל וכן העול~~~יום
 אותו~ מל בן לי שי~ ~י כיבהוי'
 יעלה מי על ~~איתא הוי' מרומזובמילה
 ברוך הוי~ וס~ת מי~ה ר~ת ה~מימה~נו

הו~
 הוא כי בו מרומז חיי וכן

 ע~
 חיים

וכן
 ~~ר~

 ~ה~ תלוי ~החיות דיסידות
 ~ו~~ירש~

ה' ברכ~ מזוני וכן ב"ה~ הוי'
 ו~~ ~ע~יר~ הי~

 בהמצ~ו ה' דרשו

הו~
 ביוד רז~ל וק~~רו ~נ"ל ת~ובה על
 ת~ו~~ימי

 ב~נינו וכן ודו~ק
 בני ע~

 פ~' ומזו~י~יי
 להמ~י~

 מה~קור
 די קראוהו ~מ~יךש~~ר ואח~~

 ר~
 לקרות

 ~רובבהיותו
 מ~~~~

 דרשו כתיב ~י~ם
 פי' לה~ יצ~ק וי~~ר י~ל וזהודו~ק~
 הרבה מה ועל ~המקור ל~'~רבה

 ב~ה ל~וי'~~~~ור
 ז~

 לנוכח אומר
 ותהר ה' לו ויע~ר וכו'א~תו

 כו'~
~~

 יצ~ק ש~פר הב~רות ב~כר ב~דרש
 לד' בניו זכו ~בע ב~אר~בינו

 מה בי~ור וצריך~~ים~
 שיי~ ~כ~

 בזה

 וכן הו~, מצוהומה
 מ~

 בבאר קאמר
 ויז~ע כתיב והנה~בע,

 מובן אינו לכאורה ה' ויברכ~ו כו'ההוא בא~~ יצ~~
 כברהלא

 נ~ב~~
 מצא כי

 ויברכהו לכתוב ~יה עכ~פב~שערוהי מא~
 אם הנה אך בפשיעות, ל~~נו ומהעוד
 וכשזוכר כ~ום אן יראהאין

 אד~
 בו

ית'
 ~מל~

 כל
 ~אר~

 כליות ובו~ן כ~ודו
ולב

 נתמל~
 כי מלפניו גדול פחד האדם

 ועי~ד ~קרובים עלפחד
 ז~

 נשאר עכ~פ
 יר~הלו

 ~וז~
 ע~~ד

 ח~מ~
 ה' וזה

 יסדבחכמה
 אר~~

 נ~רא והיראה
 אהבה כי תח~ונה מדרגה היאכי אר~
 רז~ל ~אמרו וכמו לפניו הרצויההעיקר הו~

 רחימו~ אלא ~וב"ה קמי' פולחנאלית
 נקרא והיראה לאהבה באומהיראה

ההוא אר~
 וע~~

 כי הי~ וקרי הוא כתיב
 ~פ~ ממ~יךהיראה

 מקבל נקרא ע~כ
 לילה בעוד ותקם ~כתיב וכמוומ~פיע
ות~ן

 טר~
 לבי~ה

 וחו~
 וזה ~נערותיה,

ויזרע
 באר~ י~~~

 קאי יצחק ההוא~
פחד ע~

 יצ~~
 ול~ון

 צחו~
 מי כי

 שו~
 לו

 מכל ~ו~ק הוא ית' מ~נופ~ד
 ענין משום מ~יראואינו ומצ~~

 וז~
 יצחק ויזרע

באר~
 ל~ון ההוא בשנה וימצא ההוא

 ~י~ד ~התעורר וכנ~ל ו~נהעבר
 כו' יורדת טיפה אין כי ב~נ~מרומ~ מ~~

 מהרב ו~מעתי כו' ~ו~ות שטי~וםעד
~י~יה

 הו~
 וזה ורחימו ד'

 ההו~~ ב~נ~
 ~יראם את ~ה~לה י~ל סערי~'מא~
 ו~~ם ב~כמה הבן וכ~יב חו~בלה~כל
בבינה

 וי~
 בחכמה וכן בינה ~ערי נ'

וז~
 ~ערים מאה

 וז~
 יום יום ~' ברוך

באל~
 הי~אה ~מעלה כן פרשנו דלת

 ~כמו יום יום וזה חו~ב בשכל להיות~לו
 יום יום ~ע~ועים ואהיה~כתוב

 תורה ~דמה שנה ~לפיםרז~ל ופרש~
ר~יתי ~עו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  ~ל ה~י~~~יתי
 חכמ~

 אלפים וזה ובינה
~שון

 אלו~
 חכ~ה

 אלו~
 אלפים וזה ~ינה

 חסד עולם כי לעולם ~דמהוזה
 הוא האל לנו י~~ס זה~י~ד יבנ~
 זה עי~ד וזה סלה ישועתנו זה~י"ד החס~

 י"ל והנה ~',ויברכהו
 נקר~ הירא~

 באר
~בע

 שנוב~
 השבע מכל לתוכו

 כנ"ל שבע והם מדותיו מתקן ידה~על ~~ו~
 ~והנה שבע באר והוא שרה חיי~פ'
 שם היה שיצחק~~ל

 באר~
 היה פלשתים

 להעלות היראה שם מחדש לתקןצר~ך
 וי~רע וכ~ל נצוצות~שם

 יראה ~י~ד ה~ם ואם כו'~'~הוא בא~~ יצח~
 בא הע~דות ועי~ד ית' לפניו ~הגות~ו עוש~

 ~סד חיים מים ונקרא ית' שפעולו
 בה שישות~רה

 חיו~
 ח~ ית' ממנ'

 חיים~ מים ~אר ~קרא וזה~עולמים'
 לזה באר ות~ן חפר ~ודם~י"ל

 המים לנו כו'~יריבו ממ~~
 במע~~

 לו שיש י"ל
 התעשקו כי עשק שמה ויקרא אחרת'~ניה
 ו~שב בו שהם השפל בעולם כי~מו'
 דיבורים ~ל י~ל אחרת באר~יחפור
 למעלה עולם שהוא ה~ם בזה וגםותורה,
 שיש י~ל אעפ~כ הרוח עולםממעשים

 ש~נה שמה וי~רא פניות~ו
 הוא מהשגה הנעתק נסתר לעולם~שם ויעת~

 כי רחובות שמה ויקרא המחשבהעולם
 בו אין כי ~וי~ל הנהר מרחובותשורשו
 בדיבור כמו~~צום

 ו~עש~~
 והוא

 משם ויעל מעצור, ואין לה' בלתיהוא נעל~
 ושם כנ~ל' עליונה יראה היא שבע~אר
 דכר~ ש~עה ~מה ויקרא באר~פרו

 כול~נמצ~
 באר עי~ד היו

 שב~
 היא

 כנ"להיראה
~ 

~~~~
 דהנה הפרשה

 הצדי~
 עי~ר

 ציביר בצרכי לעיין כן גם צריךאך יתבר~~ בדביקותו למעלה הואדירתו
 רחמים לב~ש בזה וכיוצא דיניןלהמתיק

 ~יצא ווה ישראל~על
 יעק~

 חרנה וילך עליונה~ והקדושה היראההיא שבע~ מבאר
 חרון יהי' שלא בעניןלעיין

~~ 
 שנקרא ית' בשב~לו התפלל במקום~ויפגע כלל~

 איתא וכן צר~ לו צרתם בכל~ ~ימקום
 ~ה שכינה המצטער י~ידאפילו

 ויפגע וזה כו~~ מראשי קלניאומר~ ~~ו~
 שם~ וילן ב"ה~ מקום בשבילבמקום~
 ויצא שנענה בתפלתו שפעל כ~רפרשנו
 ~ד וי"ל שם' וי~ן וזה לאורה'מחשיכה
 צדיק יש כי תלונה,לשון

 שום לו וכשנודעית' אור~ המשי~
 קצ~

 כועס חלילה
 ופועל ~ס~~א~ל

 בז~
 ~ה ~ך

 הו~
 דוקא

 ית~עמו
 וז~

 ~ורו~ לו שבא ~שמשבא כ~ אמר אימתי שם וילן
 ולשו~

 שם
 וגילו על שפרשנו וכמו ס~"א~ על~אי י~~

 שם גילה במקום רז~ל אמרוברעדה
 במקום יתברך בעזרתו ~רשנו רעדהתהא
 בה' במקום הוא ה~ילה אםגילה

 לעומת בזהפי~ ש~
~ 

 ~הא ה~ט"א הוא
 זה קם כשזה ו~שו ביעקב כמורעדה~
 המקו~~ מאבני ויקח כו~ שם וילן וזהנופל
הם

 ה~ו~יו~
 בספר כדאיתא

 יציר~
 ופ~ושו

 זה ~~ד מראשו~יו וישם ותפלה~תורה
 כ~ פי~ ה~וא~ במקום וישכב ראשול~ון מראש~תי~ וזה מוחין~ ל~שי~ תו~לת לוהוא

 מ~יג ועלי' ~~תלקות הוא~לום
 בו~ אדבר בחלום וכמו מבהקי~,יותר מדריג~

 הוא ה~וא במקום שינה~ היא וישכבוזה
 יותר עליון עולם פרושו כינס~ר

 פי' א~צ~~ מוצב סולם והנהויחלום וא~
 שהוא ~גםשפ~ל

 למעל~
 ראשו

 ו~מו ש~ים ~מי הואהשמימה מגי~
 ~שאולה עלרז"ל שפר~

 כ~
~ל~כי וה~ להי~~ כאן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הדין השלוחי פי' עולים~ אלקיםמלאכי
 ויורדים ונמת~י'~ לשורשם עי"דעולים

ב~
 מהם נעשה

 חסדי~
 יורדים הנקרא

 הנגרים מיםכמו
~ 

~~~~
 כו'~ עמדי אלקים יהי' אם
 יע~באמר

 הבור~
 ב~ה

 עמי ויהיה הע~לם ממני שיהי~ה~יחני
 אם וישמרני~ עמי שיהיה~ ~דעבמה
 ל~ם ~וכלים גדולים כהנים ממנייעמדו
 מהרב שמעתי לישראל מזל אין הנהאך תמוה~ והוא כהונה' בגדי ולובשיןהפנים
 מזל מאין אין מראוונאז~ל

 לישרא~
 ~הנה

 עיקר והוא ומזוני חיי בני באיםממזל
 ~"א בזכות תלוי לא ע~כ העולם~יום
 משם להמשיך יכולים כ~אי אינם אםגם
 פעמים~ וכמה כמם נ~ל כבר שכתבתיוכמו
 ~מזלוהנה

 הו~
 שורש החסד המקור

 העולמות הקב~ה המציא שע~כהמציאות
 ~י להטיב~~י

 ~פ~
 ושר~ו הו~~ ח~ד

 ושומר נוצר הוא שהקב~ה חסד נוצרהוא
 על שפרשנו וכמו ח~ד לעשותו~צפה
 על תולדות בפ' כנ"ל בהמצאו ה'דרשו
 פ~יחא עי~א בזיהר נקרא וזהויעתר,
 וחסדו שפעו כי תדירא~ ונטיר ניםדלא
 נדיב כמו השגחה ונ~רא מרומזית'
 מה נותן שמ~גיח מקום בכל לבוטוב
 ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנהוזה חלילה~ פנים ה~תר נקרא והיפוך~צריך

 אם וזה ר~א~ באדרא בזו~רוכדאי~א
 עמי~ לכתוב יכול ע~די אלקיםיהיה
 כי ומזוני חיי בני מרומז עמדיולשון
 על עמידה נקרא דאבוה כרעאברא

 של ממון מזוני וכן וה~רעים~הרגלים
 לשון הוא רגליו על אותו דמעמידיןאדם

 נמי עמ~ה כי חיי וכןעמידה~
 להאריך רב זמן בעולם להתעכבעכ~ה לשו~

 אלקים יהיה אם וזה חיי~ וזה~מי~~

 ~רומזים בושמרני נמי וי~עמדי~
 כדכתיב פ~יחא~ עינא הואששורשו כ~~~
 ע~כ ישראל שומר כו' ינוםלא הנ~
פירושו ושמ~ני עמי~ יהיה אם אדע במהב~יצור אמ~

 להיו~
 העולם ממני נבנה

 כנ"ל ומזוני חיי בני ופירושושהתחיל כמ~
 כהנים ממני יבואו אםוקאמר

 הרחמים בעולם מרומזפנים כי מזוני שורשו על הפנים לחםאוכלים גדולי~
 ב~ביל נמי וי"ל ~חורים ולא פנים~~א ש~ שאי~

 וסימנך ~צפין להעשיר הרוצה רז~לשאמרו
 שפע נמשך הפנים מלחם כי בצפוןשלחן
 כהונה בגדי וכן ועושרמזוני

 לבושו יתיב יומין ועתיק שכתובוכמו מכפרי~
 ישראל של עונו~יהן להלבין חיורכתלג
 וכן המזל שבו~ א' משורשוהוא

 ומרומז לשביםונ~ה אית~
 בפ~ו~

 לאכול לחם
 ~פע בא ש~שם הפנים לחםעל קא~ כי ניחא וכנ~ל מיו~ר הוא לאכול~י

 כפרת הוא ללבוש ובגד עי"ד~ לאכוללחם וז~
 ב~ידה לשון מבגד לעשותעונות

 מכפרים כהונ' בגדי כי ז~יות יעשוהעבירו' ~~ להנשמה לבוש דרבנן חלוקאהוא לבו~
~ 

~~~~
 ~דם בני ארצה וי~ך רגליו יעקב
 תתן כתיבדהנה

~~~ 
 ליעקב

 מימי ל~בות~נו נשבעת אשר לאברהםחסד
 הוא בארפשוט י~~ בשדה' באר והנה וירא נשכח'קדם

 השפ~
 הנובע

 הבאר אל שנוזל המזל ~ואהשפע מ~ו~
 הנקרא הוא המזל שבו העולםוהעיקר
 שנקרא עלשדה

 אר~
 יצא ש~מנה

 התבואה גדל שבשדה וכמו מז"ל,וגימט' לח"~
 שדה~ נק~א נמי ~ן לחם ממנהשבא
 והנ~ בשדה~ באר והנהוזה

 כתות שלשה הם עלי' רובציםצאן עדרי שלשה
 הם עדריםה~לשה כו'~ צאני אתן ~אן הנקראיםמישראל

חיי וה~ריכי~ בני הצרי~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~  ההוא הבאר מן כי מזוני~ והצריכים~יי
 היא וקרינן הוא כ~יב ~עדרים~~שקו
 יש אעפ~כ דדכורא~ עלמא הוא ~םכי
 מי משם העדרים ישקו ונו~בא~~כר

 ה~בית פי שעל ~אבן איתא דהנהי~ל הבאר~ פי על גדולה והאבן~משקים~
 החבית דהנה נופלת~ והיא ~דה עלמטה
 חביות י"ל א~נ השפ~~ של שורש~~רא
 שאמר שאיתא כמו האדם מרומז~וא
 עכרתם ולוי לשמעון ע~ה אבינו~עקב
 ועכרתם החביות היתה צלולה פרשו~ותי~
 הנקרא היצה~ר הוא פי' על ~בןויש התורה~ יין בו שיש אדם ופי'אותה~
 דהנה נופלת~ והיא צדה על מטהאבן~
 המיצוע עפ~י להתנ~ג בכל צריך~אדם
 ז~ל להרמב~ם פרקים בשמונה~דאי~א
 צריך א' מצד חםרון בו יש אםמשא~כ
 במי~וע אח~כ עד לגמרי בהיפוךלהתנהג
 וכדאיתא נופלת והיא צדה על מטהוזה
 היה אם החביות' בין היתה יעו"ש'ש~

 מעורב היה כנ~ל בחביות שמרומז~אדם
 בקצה להתנהג ומתבייש מאוד הבריות~ם
 היה אם מדאי ~ותר לפזר דהיינו~חד
 היה אם בתענית להתנהג וכן~מצן
 והוא ש~~ כדאיתא בזה וכיוצארעבתן
 ~שנות ומתבייש מאוד הבריות עםמ~ורב
 מגבי~ ~דם~ בנימ~~ר

 עד ב~ה ~בורא דבקות בו ליתן~יך צדה' על ומטה
 ע~הם מעורב יהא ולא אדם מבני~יוגבה

שיחפו~
 הלבבות בחובת כ~איתא ~בדי~ות'

 ~ביה וזה כראו~' השי~ת אתבאו~ב
 גם י~ל ~ה ~פלת' והיא צדה עלומטה
 ד~נה ~באר' ~~פ גדולה והאבן~אן
 המגיד הרב ופירש לישראל מזל אין~יתא

 ~ל גורם ~ין שהוא מי ~~למראו~א

~שר~~
 ~ש שמתגאה מי ~יפיך מש~~כ

 איתא טוב גדלות גם ~הנה גדלות~~ו

 חו~ש שאינו כ"א בעיניו ש~ל הואובא~ת

לשו~
 כמו ~ת' אל מ~ון להתבטל אדם
 ואבלו צהובות פניו הלבבות בחובתשאיתא
 הוא גאה שהוא מי כ"אבלבו

 חפ~
 שיעשה

 ל~בל תמיד רוצה הוא תמיד כבודלו
 גדולה והאבן וזה אדם~ בני ושבחכבוד

היצה~
 גדלות של

 שהו~
 נוקבא

 העדרים כל שם ~נאספו כ~א ~בארע"פ גדול~ וז~
 יכולים אתם~ מאין אחי יעקב להםויאמר למקומה' האבן את והשיבו אח~כאך ימ~~~ לא כביר אל כי האבן' א~וגללו

את~
 ויאמרו כמוני~ מאין שפע להמשיך

 ויאמר א~' חרון להם יש אנחנו~מחרן
 נחור~ בן לבן את הידעתםלהם

 מעולם קדושה ~ח שמתפשט הג~להחסד הו~
 הפ~יטיםהח~דים

 רוח~
 מחוט~א דקודשא

 נחירים לשון נחור ~ן וזהדפרדשקא,
 ~שלום ויאמר ידענו' ויאמרו נעלםוהוא
 יכולים שלום עי~ד פי'לו'

 להשי~
 ויאמרו

 כן' להתנהג ~צמם על מקבליםשלו~,
 נקראת ישראל כנסת הוא בתו' רחלוהנה
 צאן נקראים ישראל הלא כירחל

 היה בת שאיתא כמו בתו רחלנקרא ושורש~
 היא ~ה וב~ל אבינולאברהם

 כל שהם ישראל עם בכל היאישראל ~~ס~
 נקרא וא~א כל לי יש יעקב שאמרשמו
 הבא הקודש ברוח ~כי נחור~ בןלבן

 נחירים לשון בא חוטמא הנקראמעולם
 גדול ח~ד~~וא

 נקר~
 כי י~ל ועוד א~א'

 רחמים מדין עושיםבחסד
 ודי~

 מרומז
 לשון בי נחרו ~מי בני לשוןבנחור

וז~ א~
 על ~תוב ~יה זה נחור~ בן לבן

~גליון~
 ~חל וזה הגדול' חסד ~א

 ~רב כ~א שלום עי~ד ~צאן' עםבאה בת~
 ~ניבית

 בעו~
 כשתהי' ממילא חנם שנאת

 היום עוד ויאמר הגאולה' תהיהשלום
 ~יא שלום עי~ד ~י' ג~ול~דול'

~דול ~יו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ול
~~ 

 יש בעוה~ז
 ר~מי~

 לנו גדולים
 עודוזה

 ~יו~
 גדול

 נופ~
 לא עו~"ב' על

עת
 האס~

 אםיפה יש א~ המ~נה'
 בהמקנהוא~דות

 י~ראל' ה~
 ל~

 טת,
 כי הז~ן מ~ראות עפ~י ~תנהגאין

 למטלה שהם מעול~ות להמשיךיכולי~
 עת לא וזהמהז~ן'

 הא~~
 המקנה,

 מ~יל ולכו' הדינין' כל להמתיק הצאן'~שקו
 והתקשרות ריעות תעשו ~עי' ~יל'אל

 ~דבר טודנוב~טולמות,
 ט~~

 ר~ל והנה
 ומרגיש התטוררות לו בא ~י'באה'

 כאשר ויהי כו' הצאן טם ישראלמהכ~סת

ר~~
 ישראל ואת כו'~ ר~ל את יעקב
 לדורון הגשה ~וא ויגש, בצטר~'~~~רגיש

ולתפל~
 הצדיק, פוטל בכל ~י ולמלחמה,

 וגם תורה' של מל~מתה תורההוא ו~לתמ~ פשוטה' ו~פ~ה צדקה' ~יאודורון
 שלא הרט את מכניעבצעקה

 את ווגל י~~~ ויגש וזה ~לילה'להרט תש~ו~
 א~~ כי ויגד כו' צ~ן את וישקה~~ן
 באבי'~ דבי~ות לו יש הוא ~ם הואאבי'
 ~י' הוא' רבקה בןוכי

 ה~~
 שהוא

 היא ר~קה ~ן הוא ~ע~~כ הוא~~ד ~פ~
 ו~ולהי~אה

 ~ב~~ות לשון ~מי~ מלכי~
 היא ~סד ממשיך שהוא בזה פי'ב~ר'
 זה טי~ד גור' ~י אותה ועו~ד רבקהבן
 כנ~~' ~מיםיראת

 ות~~
 כי לאבי'~ ותגד

 להי~ת, תפ~ותיו ומעלת זכות ~ליומל~דת
וזה

 וי~~
 ב~ה הבי~א על ק~י כו' לבן

 מעול~כנ~ל'
 וי~בקהו ה~דולים' ה~סדים

 פי' האלה, ~דברים כל את ללבןויספר
 ~~מי~~בקש

 ומ~ורר
 ר~מי~

 ישראל טל
 ~דינין ~ספרוזה

 ה~
 הנפש על ~אי ובשרי, עצמי אךויאמר ק~ים~ ~ברים

 ~גם ובשרי, לטוהר~ השמי~ ~צ~לשין
ב~~י~י

 ~גי~
 ונזהר ~צדיק ~צמו ~דש

 לשמים ו~וונ~ו ~ ~י~~~ל
 ב~ניני ג~

~גו~

 עמו וישב אתה, וב~רי וזה
 ~ת~י'פי' לילות~ ולא י~ים להיות הכל ש~~דשימים, ~וד~

 ר~~י~
 על

 ~שר~ל~
~~

 נ~ל כו'~ ~~ות שתי וללבן
 ~ ראשוןבספר שכתו~

 ויק~~~
 לבנה מקל יט~ב לו

 נשכ~~
~~~~

 בשלש איתא
 ~שר~

 התורה מדות
 במה פירשנו ~~ן,נדרשת

 ~תורה זה טי~ד דר~מי מכיל~ן~י~~ שממשיכי~
 טל מ~ל אומר וזה כו'~ בהןנדרסת
 כן כי י~ראל' ~ונ~י טל ו~ומרישרא~'

נקראי~
 מדות ב~ן שיש על מדות הי~ג

טל
 הר~מי~

 ישראל טל כ"א יתפ~טו ~לא
 אל כי פיר~נו ו~ן ה~ונאי~' ~לודין
 ופירושו ~סדהוא

 ג~
 קשה ל~ון דין

 איליכמו
 האר~

 קשה ~~ונאים על
ר~ו~ וכ~

 ~~ור אותיות
 ה~ונאי~ ע~

 וכן
כולם

 נשכ~
 המו~ר,

 וז~
 וג~רה ו~ומר,

 כו'~ קשה גזרה תהי' שלא להשוותשוה
 פי' מקל, יעקב לו וי~~ י~לוזה

 ~~דל~~~יך ~הק~
 ור~מי~

 לבנה
 נשכ~

 פירו~ו

~הו~
 ה~ס~י~ להתפשט שיכוליםלבנות פצלו~ בהן ויפ~ל ומזוני, ~יי בני

 וזה

מ~שו~
 ~ו~ן ויצג המקלות ~ל א~ר הל~ן

 ~י מו~ין רהיטי ה~ברהטי~
 רהטים' וזה ב"ה הבורא ו~כמ'דבקות ~ממשי~

ובשקתות
 ל~צדיק ~צאן תבאן א~ר הדינין'ומתיקות ~סדי~ ש~משיך מי ה~י~

לשתו~
 בשביל

 להמ~יך צ~כ~
 לה~

 ~י~ד
 ניתן וי~מנ~,זה,

 בלב~
 לה' ה~להבות

 וי~~וית~~
 הצא~

 ~תודי~~ ותלדנה כו'
 הוא נ~ודות כ~א להם אין א~רנקודים נ~י~ת' ומ~ושר נטקד לשון דבקותהוא

 יו~ד הוא נקידה כי ית'~קדו~תו
 מע~רה, פ~ות שאינה ~קדושה~ל מרומ~

 ו~לואי~ ז~ל~ ה~ר~י ב~תביכדאיתא
 ~וא

מיתר יטק~ ~~~יד והכ~~ים מ~~ודו~,יותר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 העשירים ~ם ~צאן פני ויתן העםמיתר
 בו דבקות ל~ם י~ אשר אל עקוד'אל
 אל לרצון אותת העשירים ~יחזיקוית'
 להיות עליהם יתפללווהם

 לה~
 הצלחה

 כ~ו הבא עולם לחיי ידיהם עלויזכו
 אשר אל פי' חום' ואל ויששכר'זבולון
 תורה הלומדים ו~ן ~ל אהבת ב~בםבוער
 לבן' בצאן חום אל וזה בלבם כאששהוא
 צאן ~ל שתם ולא לבדו עדריה לווישת
 פי' הסיום זהלבן'

 ש~
 הפריד הכשבים

 ~מקושרות ~צאן יחם בכל והיה כנ~ל'יעקב
 י"ל וכן ב~ה, בהבורא שמקושרותפי'

 יש אשר וכן ב~צדי~ים, עצמםהמקשרים
 את כו' ושם וריעות' ואהבה שלוםלהם

 מוחין רהיטי הם ברהטים'המ~לות

ליחמנ~
 פי' ובה~טי~' כנ"ל' במקלות

 ובפנימיות בעוב' מתע~פים רק שהםאו~ם
 מעשי העושים כ~ו וחטאים ר~יםהם
 ישים' לא כפנחס' שכר ומ~קשיםזמרי
 יו~רחו ללבן, ה~טופיםוהיו

 לשו~
 בתשובה

 כו' עונותיהםללבן
~ 

~~~~
 והוא אמו' אחי לבן צאןאת

 האדם הנה אך יעו"ש'מיו~ר'
 הוא וזה ואמו, אביו קרובות לכבדצריך
 לבן צאן את וישק וזה ואם, אבכבוד

 אמו אחי שהיו~שביל
~ 

~~~
 כו' ואת עבדתיך אשר א~ ידעת
 לכאורה לרגלי' א~תך ~'ויברך

 נחשתי אמר בעצמו הלא מיותרה~ל
 בגללך' ה'ויבר~ני

 א~
 ~חשתי ~~ר הנה

 נחש לא כי זה לו ס~ר ויעקבכו'~
 כי כו'~ יד~ת ~תה אמר ע~כביעקב'
 ~פני לך היה אשרמעט

 ויפר~~
 לרוב

 לזה ניחוש ולמה יוד~' אתה וזהעי~ד
 שאיתא כמו נמי וי~ל לך לעין נראההלא

 אובא זירא ר' זה שאמר נ~לבגמרא
 ומסיק כו'~ כדיבין ומילי' כדיבטמיא

ה~~
 ימשכו שלא ~בריו ~תר אמת שאמר
אחריו

 ע"~
 ~ב~כות

~~~~ 
~ 

~~~~
 אמר אח~כ כי עמו ~יהאביו שאלק~ מיותר הוא לכאורה עמדי~היה א~ ואלקי שלשום כ~מולאלי איננ~ ~י אביכן פני אתאנכי

 הנה אך לאביו' לשוב ית' לושאמר בפירו~
 ~רת~ לבן עם לעשו ששלח מה עלבזוהר אית~

 ל~שות ידי לאל יש ש~מר מהוכן
 לג~רים לא הלא יודע והאיךרע' עמכ~
 כבלעם לקלל יכול היה הלא~ך המל~~~
 מדבר לך השמר אלקים לואמר ע~~
 והיה בדיבור היה כחו כי כו'יעקב ע~

 הפחיד ע~כ מפניו' לינצל שא~אמפורסה
 מבעי~ ולא לבן עם שגר עשו אתב~ה
 נתעשר אפילו אך ממנוש~ו~ל
 ~דול מורא לעשו היה ובזהממנו'
 מאוד עצמו שהכניע מה לולאממנו
 שאמר ניחא כאן ~ם ע~כלפניו'
 כו'~ אביכם פני את אנכי רואהלהם
 יאמינו לא שודאי וחש עלי' שנאה לושיש
 ~~ה~ לאשר להרע מפורסם היה כילו
 אמר ~"כ ע~ו, שלה שהוא ודאיכ~א
 ~תמהו לא ע"כ עמדי היה אביואלקי
 לשלום ממנווניצל ע~י~ פחדו הפיל אבי אלקי כי זה'על

~ 
~~~~

 אלק~ כתיב דהנה בעיניו, זכו לא
 לי~ היה יצחק ופחדאברהם

 נזכר אינו ויצחק לאברהם' ~סדליעקב אמ~ תתן כתיב הנה עוד וי"ל פשוט'הוא
 י~חק גם כולל דבזה י~ל א~ ~מה'כאן'
 שבאבית מוב~ר יעקבכי

 ויור~
 את

 פחד ומדת לעצ~ו החסד מדתשניהם
 שורש כל דהנה שונאיו' על פחדלהפיל

 ובשביל לברואיו ית' להטיב היההעולמות
 הוא הצ~צה והנה ית'~ אורו צמצםית' שפע~ מרוב מתקיים העולם שאיןשראה

קמ~



~ ~
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~ ~

~מ~
 דין' והוה ית'~ אורו ומי~ט

 והחסד הרצון שתבא לבד להטיבהוא ~~
 וממנה לח~ד טפל והוה הפועל אלמכח

שור~
 ומ~לה שיודע מי והנ~ הדיני~~ כל

 פועל שורשו אל הדין~ת
 ~תו~

 הדין
 להשורש כן שמעלה~יון

 ~ו~
 הצמצום

 החסד הוה ה~סד קיום לצורך רק~הי'
 עול~~ לקיום רק הדין בא ואיןעי~ר'
 את יאבדו שלא גלולים עובדי על~היינו
 ומשליכים מי~ראל הפחד ומסיריםהעולה'
 ולהלשין למסור והר~צים כוכבים' עובדי~ל
 ששורש כיון בזה' וכיוצא ישראל'~ל

 ~~יות כן פועל העולם ל~יי~ הוא~פ~ד
 הוא שאש אש מימינו י~ל ו~ה כן'~גמר
 הוא הימין לצורך מימין בא~גבורה
 ופ~ד אברהם אלקי וזה לאברהה'~סד
 אברהם אל~י מצד שניהם' לו היהיצחק
 הפיל יצחק פחד ו~צד חס~, לוהיה
 מטוב יע~ב עם ידבר שלא לבן עלפחד
 איפחד נמי ~אי אל~י עוד וי~ל רע'עד

 נ~י~ הפ~ד ושל אברהה של אלקיכ~ו~ר
 בגבורתו מושל ית' שהוא גבורות בעלוזה

 אמת תתן וזה שצריך מי עללהשליכה
 ליע~ב תתן רגלים לו יש אמת כיליעקב,
 רגלים שתהיה אמת בדרך יצחק~פ~ד
 עולם ~יום~העמדה

 לב~
 על הפחד

 שלא עולם וקיום והעמדה כנ~ל'~ונאינו
 תת~ וז~ ומזוני' חיי בנייבטל

 א~ת
 לאברהם חסד עוד יגם יצחק' הפחד~יעקב
 יעקב שאמר כנ~ל' ליע~ב נותן אתהנמי
 היה לי היה יצחק ופ~ד אברהםאלהי
 ~הנה וא~ת~ ל~יום הפחד לו~ועיל

~~~~
 וי~ל ~~יצ~ת' ~~ה ~וא

 גימט' ר~ח כי ה~ולם, לקיום~ניהם ~כול~
 עוד וי~ל פחד' ש~דתויצחק

 לש~
 חור

 השירש שהוא חירות' ולשון חרהלשון

 וזה ~ס~' מים הוא ומים הדיןשל
 העיקר כי לחסד נוטה כיבפירוש' הו~
 קיום לצורך רק בא והדין כנ~ל'חסד הו~

 כנ~ל בחסדהעולם
 הו~ והפ~~

 טפל
 ~~כלהחסד

 ז~
 זה כי בפירוש

 רחמיה וזה העיקר'הוא הו~
 ו~~

 שמים פ''
 ומים אש מים שם ~ים שא רש~יפי'
 את ל~צ~צם להשורש למעלה שאפי'
 וזה מים והוא החסד' לקיום שהואהדין
 יעשה ובמה ועיקר כלל דין א~ן מיםשם
 על גבורה אש תהיה שלא ומיםבאש
 מים ולאישראל

 חס~
 גלולים עובדי על

 חלילה,להרע
 ו~~י~ וז~

 בעיניו ז~ו לא
 יותר רח~ים שצריך תמיד ית'כנ"ל
 ויגדל וזה יותר' יתברך רחמיוומגדיל
 מאוד גדל כי עד וגדול הלוך וי~ךהאיש

מצ~
 נאמר וביעקב גדול' ששור~ו אברהם

 מצרים בלי נחלה ~ו יש כי האי~ויפרו~
 לבד החסד ~כי העי~ר~ הוא כיכנ"ל~
 וצמצים פ~ד ומכ~ש מתקיים היהלא
 לצורך כ"א עצמו לצורך היה לא כילבד'
 מכח הח~דביא~

 הפיעל~ א~
 ר~

 ה~ירש
 טפל והפ~ד כלולים' בשניהם להיטבהיה

 יע~ב מדת וזה העי~~' היה וזהלהחסד
 ~מ~ך כ~ו ויפר~~, נאמרע~כ

 פור~
 גדר

 ~צ~ם בלי נחלה לו יש כי דרך,לעשות
 בזכות במדרש איתא ימה ופרצת נמיו~ה
 ר' בשם נ~ל הים' נ~רעיע~ב

 הוא מדרגתו כי ימה' ופרצתשנאמר ע~~
 כנ~~' העיקר הוא כי סי~, איןעד
 בו נעשים שניהםוכולל

 מכח היחודי~
 ים~ר~~ת וז~ סי~~ ים וזה ו~ו~~ לגמר הפועלעל

 תלי~' ב~י~~ ס'~
 לשון עתיקא סי~~ אין עד שעולהיעקב ~ו~

 ו~ה סבא' ישראלסבא
 ופרצ~

 אתה ימה

תפרו~
 כפי' הים את

 ~~דרש~
ש~
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 איתא דהנה וי~לח' וריש ~ו'~אלהים מלאכי בו ויפגעו לד~כו הלך ויעקב
 ממנו נברא הק~ה מ~י שיצא דיבורכל

 פיו שומר אצדיק גם דקאי י"ל~מלאך,
 ברוך שמתקדש הקדוש פי וזה~ו~שונו'
 בשמותיו שורש לו יש שפיו ית' מ~'הוא
 אין מטומאתה מת~דשת שהיא כיוןית'~
 והם מלאך ממנה ונברא מבדילמסך

 ויע~ב ווה י~', אל בעזרת דבורופיעלים
 התפללו אל~י~ מלאכי בו ויפג~והלך
 נמי וכן ידו~ על הנבראים מלאכיםבעדו
פשוט

 ית~
 יעקב ויאמר נמי' מלאכים

 מחנה ראםכאשר
 הצדיק פי' ז~' אלק~

~~~
 כי אלקים' מחנה לפעול ~כול

 הצדי~
 כדאיתא זה'נקרא

 טעמי~
 ראשון בספר

 לשון ר~יע ~קראוכן
 חשיבו~

 שהוא על
 גוזר שהוא ומה העול~ות, בכלחשוב
 ~ליו שואלים כולם מקיים~ ב"ההבורא
 ז~, נקרא ע~כ זה ומשיבוה הואמי

 שהוא מה ההיא, המקום שםויקרא
 המקום שם וזה מקום, שנקרא ה'~ידוש
 שזהההוא

 ~ידו~ ה~
 ה'

~"~ 
 ~~תן

 קרא כן לפעול, ל~צדיק כח ב"אהבורא
 יכול הצדיק שגם מחנות שתי מחניםזה

 וישלח ב~ה' הבורא כמו מחנותלפעול
~קב

 במה ~מש לפניו פי' ל~יו' ~אכי~
 ו~ עצמו' לבין בינו כן~דבר

 בזה לפניו
 אחיו שיהא אחיו עשו אל מלאכיםשלח
 אדום שדה שעיר אר~ה כאח' אותואוהב
ולא

 אר~
 ~~ ישראל'

 שלח ג~כ
~ 

~~~~
 אל~ים אך

 ימח~
 א~יו ~ש

 באשמיו' מתהלך שער~דקד
~~~

 בפני פסוק הוא כי אך לשון מה
עצמו

 וי~
 דלמעוטי ~וי~ל בפ"ע' פ~' לו

 זה אך אויביו'שאינם
 פשו~

 הוא וגם

 לו היה מתהלך לשון וכן דרש~,דרך
 מתהלך לשון כי מהלךלומר

 משמ~
 לשון

 האדם כשיודע הנה אךתענוג'
 ההוי' שורש לשורשם להעלותםראוי מדיני~

 האיך פעמים כמה כמבו~ר ~ם,ונמתקים
 כדאי~א אהי'~ הוא הוי' השורשוהנה
 למעלה~ ~כמבואר אורה' שעריבספר
 לישראל טוב אך וזה כ"א' גימט'והוא
 ש~וא אהי'עי"ד

 כ~ני~
 אך

 מיתוק לשון כ"א הדינין נבטלו אומרואינו הדינ~~ נמתקי~
 להיות שמתו~נין ~~א עליון ענין הםכי
 מהדינין ותענוג הנאה ויש רשעים'~ל

 מיתוק' פי~ וזה השינאים' עלשבאים
 הדין הוא ואלק~ם לישראל' טוב אךועי"ד
 לבב ברי הם אשר לבב לברי רקהוא
 ~ום להם שאין לב~ותשני

 חש~
 להיות

 וזה כוכבים, עובדי והם אחד לבלהם

א~
 הד~ן אלקים זה עי"ד הנ~ל השם הוא

בא
 שימח~

 שער ק~קד אויביו ראש
 אם תענוג לו שהיה באשמיומת~לך

 כי אשמיו כ~א לוהיה ל~
 נ~ס~

 עליו
 השעיר ונשא שכתיב כמו תם דאישעונות ג~

 נמ~ י"ל וזה כו'~ עונותם כל אתעליו

 מלאכי~' ~נקר~ים קדושים דיבוריםהוא ~ל~י~ ~לח ~ניו ~א~~ ~~~י~~
 וכדאיתא כן' נקרא ~~כ שכלוכן

 כי או~א על קאי מעלפ המונימלאכים ע~
שם

 ה~ת~
 פני~ נקרא והוא שעלי' הדין

לשו~
 פי' לפניו' מלאכים וישלח וזה א~'
 אל הכעס פניו להיות זהלדבר

 על שפי' וכמו כו'~ שעיר ארצהאחיו ע~~
וישובו

 לאר~
 וכן תחתונה' למדר~ה

 כ~א שדה צאן עוד להיות ~אאדום שד~
 זה נופל כשזה כי אדוםלהיפיך

 קם~
~~

 קשה עשו~ ~יד אחי מיד נא ~~~
 אך לי' למה מיד מידלכאו'

 רבים מים כתיבהנה
 ל~

 יוכלו
 לכבו~

~אהב~
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האהב~
 כפול, לשון י~~פוה לא ונ~~ות

 ~עובדי לנו ירעו ~לא א' יראות שני י~כי
 יותר אלינו ית~רבו ~~א וגםכוכב~ם'
 ~לאמד~י

 לה~~ו~
 ~לילה

 ו~~
 ללמוד ~לא

 ו~נ~ממע~י~ם'
 מים נקרא ~רא~ון

 ונהרות'~וא הזדונים' מים ל~וןרבי~
 לא י~~~וה' ~א כדאיתא ~לו~'לשון
 הצילני וכן ~ליהם~ ~א~בה אתימשכו
 לפ~~ י~ נכר' בני מיד רבום~מים

 כן
 א~י ~יד כ~ןוכן

 הת~ברות לי יהי~ ~ל~
 ~אמר זה ועל כלל~ ירעשלא ע~י ~יד ו~ן לה~טיא, ~לא ~~י~העמו

 כי ~נם כי ~~ך אי~יב ~י~~אמרת ואת~
הכל

 ~~~ ל~ו~~
 צ~ר עי"ד ולא ~יבות' ~~~ד ~~ובותפי' אי~יב' ~י~ב אמרת

וז~
 נקרא

 ~~כ ~ובי~' ~ם~י~
 כלל, ירע של ממנוהצילנ~

 ובמ~
 דםוים

 ~ת ו~~תי אמר ~~א~ון ו~לפת~,
 לא עצמועל ~דאי כי מ~וב' יםפר לא א~ר כו'~זר~ך

 ר~~ל וכדאמרו יעק~ נתור~
 ~נותיו רוב שעב~ו~י

 ~~~ ול~
 ~וב

 כ~א ח~טא~ינו
 ע~

 ילמדו ~לא ~תורא בניו
ממנו,

 יספר לא ~~ר כו'~ אמר~ וז~
 על ב~ו~ר ~פי' ו~מו ~פיר' ל~יןמרוב,
 מרו~ מםפרי~'~~מים

 ~~ון
 ~דול~

 ל~ון
 כ~כ ש~~י~~ור

 במעל~
 ~לא עליונה

 ~רוב יותר ולת~ן ל~תכ~ריצ~~כו
 ~ור~

~~
 ד~נה ~ו'~ ~~~דים מכל ק~ונתי
 אמר ~~כם הלבבות ב~ובתאיתא
 ב~ם מתורא~ייתו ~~אי~ לכם י~ ~אתם אלמ~אלת~מודיו

 ~רוע ~וא ~ה אותו ושאלו~ח~אים, ~רו~ ~~ו~ ממ~
 ע~"ד ~~א ~או~, ו~~יב מ~~אי~,יותר

 ~ם ו~נה בעיני~ם' ~פלים ~ם~~אותם
~וד

 אם ~וא' לז~ ת~נ~
 נ~נע' נע~ה ר"ל עניות או צ~רלאדם י~ ~ליל~

וז~
 ל~נות ~~יתא כמו ~פ~~ עני לש~ן

 ו~פ~, עני ל~יות~~נו
 וי~

 עוד
 תקנ~

 ~צדי~~י~~
 אל רוממות ~מכיר ~דול

 יוצרו ~צון לע~~ת ור~וי ך צר ~~יךויודע

ומ~ו~
 ~~די

 א~
 פרע ~לא ויו~ע עליו

 מניא~ת
 א~~

 נכנע ~וא ממילא ורבבה,
 כ~ין, והוא ית'מלפניו

 וז~
 ~~ונתי ~~ל

 ל~ אפשר פי' ו~~מת' ~~~די~מכל

 מכל בעיני ושפל ~טןלהיו~
 מ~י~ ~אני האמתומ~ל ~~םדי~

 מדריך ~אתה
 כי כו~~ ע~ית א~ר אמת בד~ךאותי
 ~~יד ~ה~הדבר

 ל~ון ~~~~י~ ~~ר~
 ופעמי~ ~~יד~ ל~ון ו~~מיןע~ר,

 ל~ון
 כדאי~~~וה'

 מתפלל אני ~~~ ~~ל' בר~~י
 ~יני~~ריך צ''ל ~~ולי ~ני כי כו', נא~צי~ני

 ר~ל ~טא י~ ו~~ה ר~ל' ~~ר ל~ום ולאחטא, ל~ו~

וי~
 שלפ~~ים

 מ~א~
 ב~ב ~יצ~~ר

 ~אד~
 מצי~ש~ו~

 והוא
 ו~ה עבורה~ ~אמ~

 ל~וב~ מ~~יש אונו כי ר~ל יו~ר~~ה
 י~ ו~צלות' ~צוה מניעת ~בירהי~ וכ~

לפ~~
 הכל

 ב~פסו~
 א~י מיד הצי~ני

 ~~פ~ כא~ ~מי ~תנ~~~ל~
 ב~צד~י

 ע~ו ~וד פ~יט ו~ן עשי'והוא
 יכןי~טי~ני של~

 ~ל~
 ע"כ עצלות יגרום

 ~~~א' ק~י אותו א~כי ירא ~ימיד, כ~~~
 ~~~~~ני וע~

 ~נים~ על אם ו~כני יבא ~ן
אם

 ~ת~ו~~ ~ו~
 ~ידוע

 וכמ~
 פעמים

 ~ל א~ ולהיות~לילה ל~כנ~ יכול פי~ בנוה, על רא~ין,בםפר
 ~לולה יכנו ובאמת ~ובים,ומע~ים ת~וב~ בני~

 בת~ובה ~~דריכנו לינראה ~תהי~
 ומע~~

 ויהי'
 ואת~~~~י~~

 עמך~ ~י~יב ~יט~ ~מרת
אע~~

 קיומי ~ם ~ובות ולא ~ובו~,באמת שו~י~ פי' ~יבות, ~ובות ~~ך
 ו~ם רעות, ו~ם ~~ב ~~~ראת~תו~ה
 ~ם ~ים, כ~ול זר~ך אתו~מתי

 הם צדי~ים ~ל ~ולדותי~ם ~קרכי המע~~
 ~ מ~~~

~~~~~
 ויעקב פי'

 נ~~
 ~יל אל מ~יל
~י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וז~ רוחניות' ראיה ~שיג זהעי~ד
 ס~ו~ה

 לו הבין ויבן~ ~יפי'~ הוכין שה~ללשון
 על חבל שאיתא כמו היר~ה' זובית
 עם ~ם ולמק~הו' כו'~ דר~א ליהדלית
 ורועה ש~הם פרנס שהוא ישראלבני

 עליונה מדר~ה פי' סוכות' עש~שלה~'
 לבד עניניו על לא לראיה שזוכהיו~ר
 יעקב ויבא זה עי"ד העולם' לצירךכ~א
 שמים היראת היא הת~וררות לשוןעיר ~כ~' עיר ותורתו' ומ~ו~ו ב~ופישל~
 ה' הוא ~טב הואהחלקשכם

 כמו ית~
 ה~ חלקישכתיב

 ~מ~ד מ~רב הוא וזה
 אלק~ו עיר כן ~פ~ ~למרא~נא

~ 
~~~~

 ~ערים על אלקים חתת ~הי ו~~~ו
 אם ~צדיק ד~נה~~~

 לך ~
 זה הלא כי למ~ה נופל מ~~לא חילאל מ~~

לעומת
~~ 

 למעלה וכש~~לה אלקים' עשה
 ראש~ה מדרגה שכ~דהשפלות

 ש~
 אינו

 לו אין ~~~ר כי לעלותיכול
 שכ~~ד בשפ~ת להתדבק חיל ~ל~חיל ליל~ רגלי~~

עו~~
 שכתיב וכמו עולה' שהוא שלמעלה

 ויהי ויהעו ~ה א~' פו~לי ~ליתפרדו
 ~ אלקי~תת

 השונאים הם ה~רים~ על
רד~ו ולא י~הלכ~' רש~י~~סביב כי הבי~תיהם' אשר ערך' ויהיכמו

 ~צדיקים תלמידי גם הם י~קב' ב~אחרי כ~
 ה~כים ידאי הם ~י ב~ם'שנקראים
 ~קר ~וא ~היפוך ממילא אמת,בדרך

 תערובות ולאממש
~ 

~~~~~~~~~
 ~צבה יעקב ~צב פהוק ענ

 אשרבמקום
 דב~

 ~תו
אבן מצ~~

 ויס~
 נ~ך ~י'

 ויצו~
 ~מן' ~לי'

 ~סוכים כמה לחשוב ~יו~ע ~י חנן ר'~מר
 לחשוב יודע אל בבית אבינו יעקבנסך
 לחשוב לשון ~וגם תמוה והוא טבריא'מימי
 בס ומכ~ש למ~ות'ולא

 פה~
 טב~~א במימי

האיך
 לחשוב~

 הפ~ק ונפרש
 קו~~

 ~ה

 מלמדנו' מה יודע איני רש~י פי' אתו'דבר א~~ במקום אלקים מ~ליו ויעלכתיב
 יעקב דראה י~ל שטתנוולפי

 מעליו הדין ~מתק עמו ית, הוא~דבר ש~מקו~
 לרחמיו גורם הוא שהמקום כיון ראהע~כ
 ~ריך ~ה לכל רחמים הוא שימשיךית~

 ~כל עשה ש~וא כידועלדורותיו
 וזה בזוהר' וכדאיתא דורותיו' כלבעבור פעולו~

 במקום הדין' הוא אלקים~ מעליוויעל
 אתו דבר אשר ב~קוה מצבה ו~צבע"כ ~וד~~ שהמקום ו~בין אתו' דבראשר
 מצ~ה ומזוני' חיי בני שפעהמש~ך

 ובריאת חיי ~יא והע~דה קיוםבו מרו~~
 של מ~ונו כי מזוני נמי וכן וכח'וחוזק הגו~

 והם רגליו על איתו מעמידיןאדם
 יהיב חיי די~יב ~אן כידוע א,ענין כמע~

 ~~כ להיפוך א~ר ~עם וכן~זוני'
 ~י בנים על י~ל אבן' ~צבת א,'בדיבור כ~ל~

 רועה ~~ם ~ל ~פרשו וכמו ובן' אבאבן
מרומז יי~ הוא נ~ך ~לי' וי~ך יש~~~'~בן

 משור~
 והוא בענ~יו המשומר יין

 יין ית'דבקותו
 המשמ~

 הואודביק~ת ואנשים' אלקי'
 אהב~

 ית, לו ~גדולה
 אלפ~ים וכמי~

 פני~
אהב אהב~ אני שכתוב וכמו

 והיפו~
 היא זימה שונא מזה

 ר~~ה לא עין י~ל וזה נשים' תאוותרעה ~הב~
 עין א~ דחטא הרסורי ולבא עינאכי

 ל~
~את~

 ל~עה~~ב' ~בוא עי"ד צריך שאין מה
 ~ל אש הוא תאוות ~ל יצה~רוהנה
 אש היה תפוס ~ג~ע ~יצה~ר~~יה י~י~ בהג' ~ר~~ל שאיתא וכמוגי~נם'

 ש~
 כבהגי~~~

 ואח"~
 כשהתחילו

 גיהנ~י ~ל אש וני~ת נבער היצ~~רעי~ד ל~תחמ~
 אםוהנה

~~ 
 ת~וות של מ~צר ~יצילהתלהבות ~~ יש ~ם נופל, זה ~ם

 מאו~ם להיות וזוכה מגי~~םוניצול רעו~

 כדאי~~ להם~ מ~יל יהיהש~גיהנ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 יעקב ניסך נסוכים כמה לחשוב~יודע מי וזה ל~~יקים' מחול הגיהנם~תהיה
 שעה לו ~אין א~ם ~ך אין ודאי כי~בינו
 שיהיה לחשוב הידיעה לו יש אםכ~א
 כ"א לבד אחד פ~ם לא כמה אצלו~שוב
 הנסי~ים פעמים~מה

 שניס~
 אבינו יעקב

 להמשיך המשמח והיין הדביקות~תקן
 לחשוב יודע בענביו המשומר מיין~להיות
 הגיהנם פתח על העוברים ~בריא~ימי
 ~ורש~' על ~יון ודאי יין הוא נםך~י הצדיקים' בין לו מחול יהיה שגיהנםכידוע
 התקיעית ע~כ כידוע~ חכמה על נמיושמן
 ~ מצוי זית שמן שם כי חכמההיתה

~~~
 כתיב דהנה יוס~~ יעקב תולדות
 ובית אש יעקבבית

 יוס~
 להבה

 הלוחם ~צדיק דהנה ~~ל ל~ש' עשו~בית
 כי על יעקב נקרא י~ל היצה~ר'~ם

 לשין יעקב וזה מלחמות, תעשה~תחבולות
 הקב~ה יותר צדיק שהוא ומי כו'~יעק~ני
 וכן ביצרו'~שלי~ו

 צדיקים י~ פשו~
 העולם לטובות כ~א חושבים~אינם
 וזה תמיד' מתרבה שמים כבודולהיות

 שיוס~~ום~
 צרכם לישראל תמיד ~'

 וכן~טוב
 יוסי~

 והתגברות ש~ים כבוד
 אש משיג אש יעקב בית וזהקדושה,
 ואינו היצה~ר של חש שאוכלה~~מעלה
 כדאיתא ה~ולם לקיום משייר כי~כלה
 היצה~ר י~~ל שלא לבא' לעתיד כן~תהי'
~בית העולם~ קיום לצורך יש~ר כ"א~גמרי

 יוס~
 ששול~ להבה'

 לבער למ~חוק
 ואפ~ו א~ו הקרובים מכל~יצה~ר

 ל~ש עשו ובית~ולט' למרחו~
 ~נ~~

 מהרה עי~ד
 גם לה~יג יכול ראשונה ממדרגהוהנה
 וא~שר יו~~' יעקב ~ולדות אלה וזה~ני'

 מי י~ל ~~קב דהנה לומרעוד
 מדביקות יודע ואינו לבד בתורהעוסק ~הו~

 הוא זה גם והנה ב~ה'הבורא
 הוא העיקר כי הכל גמר לבד זהאין א~ טי~

 לית ובזוהר בספרים כדאיתאדבקות
 וכן רחימו, אלא ~יב~ה ~מיפילחנא
 שוה שקאמר יעו~ש הלבבות בחובתאיתא
 דבקותם ~י"ד השיגו הם כי האבותמדרגות
 שלהם והעיקר התורה, גם ב~הבהבירא
 מתיחסים הלומדים אנו ע"כ הדבקות'היה

 ית' מה'ומבק~י~
 בזכו~

 לא שהם אבות
 א~ור עתה האמת אך התורה' להםהיה
 כ~ו ית~ אל רצון הוא זה כי כלל,לבטל
 וגם ב~ה, המקום את משמחשאיתא
 ~צר~ך ~~ה כ~א כ~~ בה הפוךאיתא

 וד~י בו ולהתבודד ב~ה בהבוראלהתדבק
 בתורה ה~וסק יעקב והנה יותר~טוב
 במחשבה גם מלעבוד יודע ואי~ל~ד

 רוח נ~ת ית, לו שתהיה תמיד גם~ר~ת

ו~~~~
 מי נקרא

 ש~פ~
 לעשית ~תר ת~יד

 חיל אל ~~חיל ו~ולך ית' נו רוחנחת
 עתובכל

 חפ~
 נחת לעשית ~תר

לפניו רו~
 רצונו ש~~~ם מה ~ל כי ית~

 אהבהלו מוסי~
 וחפ~

 ~תר
 להשל~~

 רצ~ו
 נקרא ~ה אהב~'לו ומוסי~

 ~ס~
 נקרא ~עקב

~שב
 אוהל~~

 תולעת כתיב וע~כ ללמוד
 התולעת כמויע~ב

 א~
 ב~ה' אלא כחו

 בו דבקית גורם שבתורה המאירוהנה
 אלה וזהית'~

 תולד~
 יעקב

 יוס~
 י~~ב בקש~ל כ~~

 לי~~
 ב~לוה

~~ 
 אמר

 ש~~תוקן ~~~ ~~~ לצדי ד~ן לאהקב~ה
 לעוה"ב לעתידלהם

 כו~
 איתא דהנה ~ל

 לי~נס הרבה רחמים שבקשבמרע~ה
 היה מפר~ לאכול וכי בגמראאיתא לאר~
 מ~ות הרבה משה ~מר~לא צרי~
 תל~ו~

באר~
 אכנ
 ואק~נ~~ ~

 ה~ב~ה לו והשיב

כל~~
 אנ~ שכר לקבל אלא מבקש אתה

מעל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 משה וכי קש~ קיימתם~ כ~לו ~ליךמעלה
 פרס' ~קבל מנת על עבד ע~הרבינו
 אתה כלוםש~מר

 מבק~
 שכר לקבל אלא

 את יצוה כתיב ע~ה אבינו באברהםוכן
 הביא למען כו' אחריו ביתו ואתבניו
 בשביל וכי עליו' דבר אשר אברהם עלה'
 שם אך שכר~ בשביל הוה כוונתו היהזה
 להדריך איתא וכן לבניו' כן יצוה לומריש
 לשמה' יבואו לשמה שלא מתוך כיכן
ועיין

 בס~~
 נ~ל ראשון ספר

 מתור~
 עוד

 כי זירא ר' ~גמרא איתא עוד וכןזה'
הוה

 עי~
 ה~דרש בית בפתח ~שב מגירסא

 שם כשיעברו רבנן מקמי ~יקיםאמר
 אך ~נ~ל' ת~יה זה ~ם אגרא,ואקבל
 אית~ ~י נמי לישב יששם

 מצוה ש~ר
 היה שלא ראה כי רצה ה~~ר ו~המצוה
 כ~כ~ו

 ח~קו~
 בתורה ולעסוק למצות

 ונראהכראוי
 ד~צדיק ~נ~ל ליש~

 נחתלע~ות חפ~
 רו~

 וידוע ית' להבורא
 שכר ליתן ית' ~צונו שהיאמאד

והבריא~
 נהמא תהיה שלא כדי הי~ה

 רוח נחת להיות כן חפצו ו~"כד~ס'פא~
 כי ל~ם~ שיתן ~מה י~'להבורא

 והנדיבות החסד א~ן אם כי הוא'~סד חפ~
 בא~ר להמ~בלים צ~ר ~יה אם~~ם
 כשמקבלים ~שא~כ דכסיפא נהמאהוא
 להם יראה לצדיקים י~ל ו~~כשכר~
 כ~רהיצה~ר

 ול~
 דכסיפא נהמא להה יהיה

 כלום אמר וזה ~רבה' כי~פ~לוב~כרם
אתה

 רוצ~
 באברהם ו~ן שכר' לקבל אלא

 היודע ~צדיק והנה כן' י~ל זירא בר'וכן
 יש ולהש~יע לה~יב ~~ב~ה שלחפצי

 ולהשפיע בעה~ז שייטיב אפילומתפללים
 ש~~ינו ~כוונה י~ל וזה כאן' עדנמי

שהקב~~
 שמצינו כמו בצדיקים מתפאר

 ~בורא עמו ש~פאר ע~ה המלךב~~ול
 אשר ישראל כתיב נמי וכןב~~'

 ו~~~תפאר' ב~
 דיין לא הקב~ה אמר י~ל

 לי שגרמו רוח הנ~תלצדיקים
 בעוה~ז אפי' אלא לעוה~בלהם שמתוק~
 תפלה' לשון ומב~שים בשלוה'לישב מבקשי~
 יעשה' יראיו רצון כי בתשובהנמי וכ~
 לישב יעקב בקש כן לומר ישלעיל וכ~
 בשלוה לישב תמיד מבקששהיה בשלו~
 ע~~

קפ~
 שלא בפתאום רוגזו עליו

 היה זה כי יתפלל' אםשאלתו למנו~
 תפלתו ונתקבל בשלוה לישב בקשפרשנו ועו~ הבתרים' בין של הגזירהבשביל צרי~

 ב~ל של בשלשלאות ירד לאע~כ
 ע~כ לו ראוישהיה כמ~

 קפ~
 עליו

 כו'~
~~~~~~

 איתא דהנה כו'~ אחיו בו
 מקנ~אד~ אי~

 לומר אפשר טהרה' רוח בושנכנס א~~ ~לא לאשתו
 נ~רא שמים היראת הנה כי פשי~י'על עו~

 על טעם ראשון בספר ואיתאאשה,
 והנה ה'~ יראת אשה שכתובוכמו ז~
 שחפצים ש~ים יראת ישישראל לכ~
 אך הישר בד~ך מתנהגים לאשרמ~~ש בהצדק~

 ש~ים היראת האדם בלב כ~כ בועראין
 לאשתו מ~נא אדם אין וזהית'~ רצינ~ מ~~ות או~ו המונעים את~ישנאו

 וי"ל ט~רה, רוח בו נכנס אא~כהיראה הי~
 לקריו ט~ור הוא אם טהרהרוח

 בא צ~ל~אולי בל~
 לו~

 רוח
 ~~רה~ רוח וזה ה~ה~העי"ד קדוש~

 ~צ"ל בו לצדיק שמת~בר מיוהנה
 וזה מתטהרים' כשהם קדושה רוחלהם בא~

 המתאחים מאחה ל~ון אחיו' בו ויקנאוי~ל
עמו

 ומתדבקי~
 אביו כי פ~ל גם ש~י~' ליראתקנ~ה יד~ על להם היה עמו

 דין הוא ~דבר את שמר ית' ה'הוא
 חלילה ישראל על יהיהשלא

~~~
 יעקב וישב

 באר~
 אביו~ מגורי

 ~בושה יראה עכ~פ נשאר ית' ממנוהגדול מ~פח~ כי מגיר' לשון היראההוא
 כתיב ~י אביו מגירי וזה מלחטו~~מלפניו

פחד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לשון יעקב קודם י"ל ע~כ יצחק,פחד
 תחבולה צריך כי ויעקבני כמוערמה
 ובושה יראה צריך ואז מיצה~ר'~ה~צל
 על כשהתגבר וא~"כ מלחטוא~ל~ניו
 רוממותו ל~בין ית' דבוקותו צריך~צרו
 אעפ"כ כ~א אל ישר ישראל וזהית'~
 יעקב שם ע~כ בעצמך, תאמין אלאיתא
 בדבקותו ישראל וכשנקרא הימנו נעקרלא
 וזה ית'~ מרוממותו הכנעה לו היהית'

~אר~
 אלה למעלה שאין מה ועוד כנען
 לשון או עקב יו~ד כו'~ יעקב~ולדות
 יעקב שנקרא בגשמיות כשהוא כנ~ל~רמה
 וזה עליהם' ומתפלל העולם צרכימעין

~וס~
 ו~~ל ומזוני, חיי בני שפע שממשיך

 בחז~י' שכתוב כמו חיי ביו~~'~רומז
הנני

 יוסי~
 וכן ימיך' על

 להוסי~
 כמו בני וכןועושר, מזוני

 יוסי~
 בן לי ה'

 יעקב תולדת אלה וזה~חר'
 יוס~

 בן
 כנ~ל שבע הם מדו~יו שתקן עשרה'שבע

 הוא חב~ד שלש הוא ושכל פעמים'כמ~
 למעל' המ~ן העלה זה עי"ד שנהעשרה'
 עי~ד משנה לשון שנה וזה טיפיים'והוא
 א~יו את רועה היה שפע' המשיךזה

 אורייתא תמכי להיות המשיך פי'בצאן,
 צאן שנקרא קדישא עמא ~שירים~י~ד

 ~ך כבהמה הש~ה להם אין כיקדשים'
 תורה לימדי מחזיקיםאם

 צאן נקראי~
 ה' תושיע ובהמה אדם י"ל ~וזהקדש~ם
 הוא האדם את מחזיקים~ם

 ת~ח~
 וזה

 את אהב וישראל כנ~ל, כו' נערוהוא צ~ן~ עי~ד פי' ~צ~ן' אחיו אתרועה

יוס~
 הטובים מעשים מכל פי' בניו' מכל
 של ~ולדותיהם עיקר כי בנים'שנקראים
 זקונים בן כי טו~י~' מע~ים הםצדיקים
 הבורא זה עי~ד ~י לו'הוא

 ב~~
 שהוא

~פ~
 בן וזה גדולה, חכמה לו נותן ח~ד
 קנה זה ~קן ~שוןזקונים

 חכ~ה~

~~~~~
 אביהם צאן את לרעות אחיו
 שלא את על נקודבשכם,

 כמו כוונו כי י~ל עצמן, את לרעותאלא הלכ~
 למע~ה י~וררו כן אביהם, צ~ןשרועים
 הנ~ראים ישראל לבני ~רנסהלהמשיך
 ~בא גרמו ע~כצ~ן'

 יוס~
 וזן למצרים

 אותם~

 יוס~~~~~~~
 חדל כי ~ד כו' בר
 הנה מספר, אין כילספור

 הספר לפני אדם ישב לא במתני'איתא
 ו~א שיתפלל עד ל~נחהסמוך

 יכנ~
 אדם

ל~ר~~
 ולא לאכול ולא לבורסקי ולא

 בזוה~ כילדין,
 מספרים השמים איתא

 לבנת ספיריי' לשון מנהרים אל,כבוד
 האדם צריך ודא~ והנהה~פיר'

 לפשפ~
במעשי~

 לו נותן כשהשי~ת אך עת' בכל
 ובעבירות בשפלות זמן באותו לחשובאין ודאי ית'~ לו ונ~ימות ית' אליודבקות
 ~א י"ל וזה כן' אחר עד בהןלהעצב
 מוכיח הוא ה~פר לפני אדםישב

 מעון שיוטהר במעשיו לב~וק~פלותו להזכיר~
 ולא כן אחר עד כנ~ל' למנ~הסמוך
 שהוא ה~ם הנה למרח~' אדםיכנס

 ~צו~
~דול~

 א~פ"כ מזולל' י~ר להוציא
 מי כמו לזה, ~צמו להכניס לאדםנכון אי~

 את לטהר צואה מלא למקוםשנכנס
 במרא מרחוק לו צריך ודאי ההואהמקום
 לבער המקום לאותו ליכנס ולאוחצינא
 נמי וכן עצ~ו' וב~ל בידיוהצואה

 אדם כיהוא, כ~
 ~~ט~~

 בעבירות
 שהחוטאקודם החוט~

 ש~
 שזה וגם בתשובה,

 ודא~ והוא בתשובה~ יחזירו אםהפק

מתט~~
 י~~רו אם ואפילו קוד~' ממנו

 כ"א כן, ל~שות ~ון אין בת~ובהבודאי
יזדמן

 מעצמ~
 שבא

 חוט~
 ליתן אחד

~שובה ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~ ~  שהזמין הוא מה' כי לדחותו אין~שובה
 שמוכרח בזה וכיו~א הוא נפשו שורש אולי~ן

 צ~ל ~אולי ועד דוקא, ידו עללהתקן
 ועוד~
 כי

 שמעתי וכן יקרבו, ומי כן, יאמרו~ולם
 שאמר ז~ל מראוונא המ~יד הרב~שם
 זבל שמשליך וחצינא מרא כמו הואמוכיח
 אם כ~א ~תט~פת' ב~צ~ה והיא~נקות
 וכדאי' להוכיח' מוכרח עבירות~ואה
 אם אפילו מזה יותר וכן ערו~'~שלחן
 וכיוצא תאוות עניני כמו עבירות עשה~וא
 צ~ל ~אולי אך ישוב, אם~זה

 אל~
 אותם יזכור

 זה גם כי הנהגתם, כל לגמריב~חשבתו
 כ~א היא עבירה והרהורי חטאהוא
 ל~חזיר וכן ויפרטם' יזכור כלל~דרך

 יכנס שבל צריך האדם אתבתשובה
 על אומרים ושמעתי הרשעות,~עומק
 שאין מי נצוצות, ש~בררים ~ילהעניני

מ~ס~
 ~מאכל לתוך וחשקו מחשבתו כל
 אם בנהר' טובע אדם כמו~הגשמיות
 הוא בקל מהנ~ר להוציאו בו~וחזים
 יקחו כ~א השני ה~דם את גם~יטביע
 הללו, הדברים כן לחו~, וימשכהובש~רו
 זהו בתשובה, להחזיר וכן באכילה'הן
 פי' למרח~, יכנסלא

 ~ירח~
 מעונותיו עצמו

 לבורסקי' ולא לגמרי' בהם יכנסשלא
 מה נראה וזה הרשעים' עונותלסרחון
 בלא לעולם א~א רז"לשאמרו

 אוי בוש~' שאומנתו מי אשריבורסקי' ובל~ בוש~
 מי הוא בישם כי בורס~י, ש~ומנתו~מי

 אדם בני לקרב הש~ בעבדותשמתנהג
 ית' בה' שידבק ית' ה' בתורת~הולכים
 וללמדם חיל אל ~חיל ולילך צדיקיםלהיות
 איתא כי בשם' אומנתו וזה יותר'תו~ה
~ל

 דב~
 נתמלא ~קב~ה מפי סיצא ודבור

 וג~ בשמים' כולם העולם~ל
 בגמרא איתא

 ישראל' בחורי אלו ריח' נתנוהדודאים
~ל~

 שאומנתו למי אוי חטא, ט~ם טעמו

 איתא מי דהנה עוד וי"ל כנ"לבורסקי
 איתא ראשין ובס~ר תשובה,מדת

 בתורת כשעוסק גם והנה זה' עלטעמים כמ~
 ~דת גם להמשיך אפשרה'~

 בתשובה הרשעים את ולה~זירלעולם~ תשוב~
 שאומנתו האדה שממשיך תשובה מדתהוא מ~ אשרי וזה לאדם' תזיק שלאבשכל
 לאבשם

 להתטנ~
 או~ לסירחון, ול~נס

 בתשובה שמחזוק בורסקי, ש~ומנתולמי
 ~~ורסקי' לא וזה כנ~ל' בורסקיעי~ד
 לאכול בשביל להקדושה שיכנס לאכול'ולא

 את ויחזו שכתוב וכמו רוחניותאכילה
 הכוונה תהיה לא וישתו' וי~כלואלקיה
 להמשיך יכול שיהיה לדין ולא ז~'בשביל

 ~ ~ונאיו עלדין
~~~~

 כי יוס~~ ויצ~ור י~ל
 הצדי~

 נקרא

יוס~
 תמיד שרוצה

 וגם היום' כל אל וחסדצרכם לישרא~ להוסי~
 ית'~ לותענוג להוסי~

 ולהוסי~
 עליו ית' ק~ושתו

ולהוסי~
 הנה להתרבו'~ שמים כבוד

 ה~א כי בכל~ תועלת לו נותןהקב"ה
 ויצ~ור י~ל וזה לו~ מסיי~ןלטהר

 הואבר, יוס~
 רו~~~~~

 בר, נשקו כמו
 כו'הים כחו~

 לטהר לספיר' חדל כ~ ~~
 כמו כראוי ליטהר יכול ואינומטיהר ש~ינ~ כו'~ מספר אין כי ו~~~~' הולךכ~א עו~

 מכל עניו משר~~ה~~ה
 האדם~

~~~~~

 על השליט הוא
 האר~

 כו'~
 כתיב דהנה דבריה, שניפועל הצדי~

 שנים פי נא ויהי מאלי'~ שבקשבאלישע
 לבקש תמוה לכאורה אלי,ברוחך

 פו~ל היה אלי' דהנה וי~ל לו' שאיןמה מאד~
 וכן החי'~ המת את גם כי~'בות'

 וכן נענה' כי הכל ופעל גשםעל התפל~
כמו ר~ו~

 ומטר טל יהיה אם ה' חי שא~
 פ~ ~א ויהיו בקש וזה כן' והיה~ו'~
 בפיו ל~~ול יכול שיהיהשנים'

עניניה שני~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  למי רחמיםענינים
 שיחפו~

 בפיו ויגזור
 כמו כוכבים~ עובדיעל ודי~

 צ~ל ~אולי ~פ~
 וכן ישראל' של המל~מות עי~ד דין~ם שפ~~~
 וזה מהם, וב~עו דובים שיצאוהתינוקות ע~

 ~ן~ י~ול~ לי תהיה אלי ברוחךיהיה
 ויוס~, י"לוזה

 הצדי~
 השליט הוא פו~ל'

 ~ל ופ~ד דין להמשיך י~ול האר~'~ל
 הוא האר~~ ~ל השליט וזה שרוצה~~י

 עם לכל ממשיך ~~ד גם כו'~~משביר
 איתא דהנה הזה' בדרך עודהאר~'
 ו~ן התורה' ו~ן ונ~תר~ נ~לההקב~ה
 מ~סדים שפע ממשיך הצדיק והנה~שראל'
שהם

 בכ~
 שו~ר חסד' נוצר שהקב~ה

 לעשותומצפה
 ~ס~

 פקי~א עינא וזה
 על למשל נים~לא

 שהו~
 ונוצר משגי~'

 עמנו ~סד לעשות~סד
 ו~צדי~

 ממשיך
 לעולם ל~א הפועל אל מהכח צ~ נ~ותיות
 הגם ונ~תר נ~לה וזה ומזוני' ~ייבני

שפשו~
 גם הוא

~~ 
 פעולותיו מצד נגלה

 מצד ונסתר ה~ל' את והנהגתו~מעשיו
 אמת הוא הנ~ל גם א~ן לע~לם ית'~צ~ו
 ו~~~ ונ~תר~~גלה

 שם
 הצדי~

 צפנת הוא
 ונ~לם מ~ו~ים ה~~דים סהיו מהפ~נ~,
 פענ~ב~~'

 שמוציאם אותם
 ל~ו~

 רך לצ
 גם ח~דים הם שניהם והנה~עולם,
 ~וכבים עובדי הנה רשעי'~ על~גבורות

 כמו רק שהם א~~, לקרותם~ש
 וזה בארציות, ~"א ~ו~~ים ואינםלמטה, אר~

י~ל
 ויוה~

 על ה~ליט הוא
 ~א~~

 הוא
 לנו משוך משם הנסתר בעולם~רומז
 השליט הוא וזה שונאים, להכניע הן~סד
~ל

 האר~
 בהם מושל ~וכבים עובדי הם

 נמי ו~ן נגדנו' רא~ם להגביה יו~לשלא
 המשבירהוא

 ל~~
 ~ם

 ~אר~
 על קאי

 עם שאי~א כמוישראל
 ~אר~

 ירג~הו
 נברא שבשבילם ~ם רש"י פי~~אבן,

 את לנחול שעתיד~ם ~אר~
 ~ הא~~

~~~~
 עדות

 ביהום~
 על ~צאתו שמו

 אשמע' ידעתי לא שפתמצרים אר~
דהנה

 יו~~
 לא

 ~ב~
 לשון ה~' מגבריאל

~ד
 שהוסי~

 לו
 או~

 וזה ית'~ משמו

יהו~~
 עי"ד כי פי'

 ז~
 היה

 דבו~
 בהוי'

 שורש ה~יוחד שם ו~וא כראוי'ב"ה
 נא~זים אשרהשמות

 בה~
 ע'

לשון,
 ויו~~ וז~

 ויו
 מוסו~

 ~נין על
 עדות וזה הכל~ על השליט הואראשון,

ביהוס~
 ~ל בצאתו ית' ה' את ~י' ש~ו'

א~~
 עי"~ מצרים'

 שנקרא
 יהוס~

 הוא
 הדבוקים ~נ~י שגם הגאולה ~לעדות
 ~י ב~הבהוי'

 חל~
 ~מו הוי'

 ג~~
 נשלוט

 א~מע ידעתי לא ~פת וזה ~ל~ל
~ 

~~
 צרפתהו' ה' אמרת דברו בא עת
 כ~א כתיב לא ו~ודםהדיבור הי~ אלי אלי ה' ויד~ר איתאכי

 וי~מר~
~~~~~

 זה ~י~ נתנוהדו~אים ~הונה~ במתנות ~ובאחזית
 אתש~ציל ראוב~

 יוה~
 ועל הבור, מן

 פל~י~ והוא ~נוכה, נר זה מגדי~'~ל פת~ינ~
 ויצ~ור ~תיב ~נהכי

 יוה~
 בר

 כי בן לשון י~ל ~ו'~ מאוד הרבההים ~~ו~
 להיות גרם לישראל שפע שהמשיך~י~ד
 הזה בספר וכמ"ש ית~, בו דבקיתלהם
 האגוז ועל האבן על פורפת~ל

 המזמור פרשנו ו~ן יעו"ש כו',~מטבע וע~
 פ~מים של~ה איתא כו'~ ישראלרועה
 אלקי' פעם ונושע~' פניך והארהשיבנו
 פעם השיבנו צבאות אל~ים פעםהשיבנו

 פנ~ באור כי ~ו'~ צבאות אלקיםה~
 ~י~ בני מרומ~ים וב~יים ~יים,מלך
 לו שאין מי כי~וע' נקראים וה~לומזוני'
 כתיב והנה ~ו'~ ~שוב עני ו~ן ר~ל~בנים
 ותתן לילה בעודותקם

 טר~
 ~ו' לביתה

 ~~יב נמי ו~ן בהיראה תלוי מזוניכי
 מ~~ור אין כי קדושיו, ד' אתיראו

ליר~יו



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  הואליראיו'
 צבאות ואלקים אלקים' ב~~

 והאלקים חיי' תלוי בו התשובהנקרא
 שורש הוא~~אות

 יו~~
 שהוא ~צדיק'

 ומחבר ב~ה הוי' שירשו א' יעקב~ם
 כי ודוק ~באות' אלקים ה' וזה~כל'
 להעולם שפע הממשיך והנה מאוד'~צרתי
 וכנ"ל ית' בו דב~~ת להם יש זהעי"ד
והוא

 ענוו~
 הוא שימשיך וסבלנות גדול

מס~ברא' ואיפכ~ עובים' יהיו זה שעי~ד שפעית'
~~ 

 מוצאים אנו גדולתו במקום
 והנה כן, לפעול יכולים ע~כענוותניתו'

 שע~כ גדו~' ~בלנות בראובן מצינו~ה
 חמי' לבן בני בין מה ראובן,~קרא
 אתשהציל

 יוס~
 שנתנה הגם הבור, ~ן

 דרשו ריח' נתנו הדודאים וזה בכורתו,לו
 רז~ל שפרשו וכמו יש~אל' פושעי עלרז"ל
 גמורים צדיקים על תאנים דודאי ~ניעל

 ס~רם אבד תאמר ושמא גמורים,~רשעים
 ת"ל סכוים~ובעל

 הדו~אי~
 ריח' נתנו

 וזה טוב' ריח ליתן ~תי~ם ו~לואלו
י~ל

 ~~ודאי~
 רי~, נ~נו

 ישראל פו~~י ~~
ועי~~

 מה,
 עי"~

 שישפ~ע ית' ענו~נו~ו
 ז~ קאמר' וזהלהם'

 ~~ובן
 ש~צי~

 את

~וס~
 כו~

 ל~ורר יכולים אנו ~זה כי וי~ל

~ל~מלי~
 על

 ה~נוו~
 שעוררה ו~~ו הנ~ל,

 כשהכניסו באחותה' קנאה שלא במהרחל
 במד~ש ~דאי~א אבינו' ליעקבאותה
 ך סמ א~~כ נמי ו~~מר וב~והר'איכה,
 נר כי מגדים' כל ~~חינו ועללזה,
 מעשרה למעה להניחה מצ~ה~נוכה
 זה בשביל כי על זה ולמהטפחים'
 חנוכה, נרנקרא

 שה~
 אור להמשוך

 מעולם שכינה ירדה שלא מעשרה'למעה
 לא שהם אותם לחנך מ~שרה~למעה
 אור אם והנה עו~ים, הכל שיהיו~ובים

 למעלה הם לאשר ממילא כ~כ'למט~
 פתחינו על וזה הרבה' גדול שפעבא

 זה מגדים' כל למעלה שהםאנו
 על לנו מ~ילא למטה' ממשיכיםחנוכה נ~

 להתענג עליון נועם שפע מגדים'פתח~נו
 ויצבור וזה ונשכח' ה'על

 יו~~
 עי~~ בר~

שהוסי~
 הצביר וכנ~ל' ~פע והמשיך

 לשון כתיב ע"כ בחו~~ שהםאותם וג~ ית'~ לו בן ~נקראים ישראלאת והאסי~
 שאינם תרגום לשון או לבר~כמו ב~
 הוא ג"כ בן'~דיין נקראי~

 אוס~
 הרבה אותם

 המה שולחו והא~שים אור~~~~~ מה~~
 כתיב דהנהוחמוריהם'

 בכנפי'~ ו~רפא צדקה שמש שמי יר~ילכם וזרח~
דהנ~

 רוח והנה וארא עוד כתיב
 ואש ~~ול ענן ~צפון מןבאה גדול~
 מתוך ~חשמל ~עין ומתוכה ס~יב לוונוגה מתלקח~

 רא~ון' יום של שאור ידוע דהנההאש,
 בו רואהאדם

 מסו~
 העול~

 סיפו~ עד
 בזוהר ואיתא לבא, לעתיד לצדיקיםוגנזו
 בעוה"זש~ם

 י~
 ופשוע ממנו' לצדיקים

 הבא, עולם~ מעין הוא ש~תה~א
 ת~י~ שנקראיםצ~יקים וי~

 ~ב~,
 ו~~

 אור

זרו~
 ~~ורע, מי כמו לצדיק,

 ~ו י~
 באוצרותיו' לו שמור ~~יקרמהפירות, לאכו~

 ירצה,אם
 וג~

 עי~ד לזרוע
 וזה עוד' ז~

 מהרהרים שאינם לב' ולישרי לצדיק זרועאור
 יש אליו' מתחברים א~ר~ה ~צדיק,אחר
לה~

 דהנ' כאן' י~ל וזה ידו~ ~ל שמחה
 חוזק אין ז"ל' ~רוקחאי~א

 אהב~ו כאש ב~דה מאוד ובוערבתחלתו' כחסידו~
 שפלו~ו יותר משיג ~ה ועי"דותשובתו
 ~ונותיו,וגרעון

 וז~
 רוח ו~נה

 גדול~
 באה

 ועוב הגנוז אור הוא הצפון'~ן
 בא להצדיק שנובע ל~א לעתידלהצ~יקים הצפו~

 אליו, ~המתחברים והן לו הן ~העי~ד
 חש שאינו גדלות רוח באה גדולהרוח
 אל' רצון מעשות ממנו להתביישל~ום
שיש מ~ כי גדולה' ולשון ם, שונא להכניעוכן



~ ~
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~  מתפאר גאוה, הוא גרוע גדלות לו~יש 
 בא מלמעלה~ שבא הגדלות משא"כעצמו'
 בעיניו ושפל נכנע שהיה הכנעה'עי"ד
 מקבל והוא מה' הוא שזה ומשיגקודם
 מלמעלה ומקבל נוקבא גדולה וזה ית'~מה'
 גדול' ענן בא מזהאת"כ

 שהו~
 משיג

 אש בלבו בו~ר מתלקתת ואש~פלותו'
 ול~מתתברים לו סביב, לו ונוגה ית'~אהבתו
 פירשו החשמל, כעין ומתוכה סביבאליו
 ית' ה' יראת מפני כו'~ תשותעתים

 הפ~וק' גם פירשנו זה ולפיוא~בתו'
 בכםמי

 כו' עבדו בקול שומע ה'~ יר~
 כו' ראשון בספר כדאיתא כבר'שפרשנו
 ויש כשבא ב~ם מי בקיצור הואוזה

 העצה כו'~ מי שנקרא תשובההרהור ב~~
 ויא~ינו ~כתוב וכמו עבדו~ בקול~ימע ו~~ ה'~ ירא להיות להתנהג האיךהוא
 כי י~ראל' ישיר ~ז עבדו' ובמשהבה'
 ת~מים לדברי ציית אינו האדםאם
 ויהי' עבירות, כמה לעשות יכול דור~בכל
 לצ~יקים להתתבר צריך כ"א מצית' לונראה
 טובה מת~יקים אינם שהם דור,~בכל
 ב~פלית~' תקרו ו~ן אתם' וה'לעצמם
 סיו~ להםויש

 בפרט עליונה,
 נקראים וע"כהעולם, לצי~~

 ו~~ ת"~
 לומ~ים,

 וז~ ה~ור' מת~~י ללמוד צריךכי
 ~י~ע

 ~~~ה ג~ול ~י עבדובקול
 יות~

 מלי~ודה
ואיזה

 העב~ הו~
'~ 

 ~מר בקולו~ ל~מו~
 תשכים הלךאשר

 ~ת~~ו~
 ה~~

 מ~נו,
 ברור עצמו מתזיק ~אינו לו, נוגהו~ין
 ני~~ ואין י~ל עודונוגה~

 יכול כי לו,
 אליו ולבאלהמשיך

 ~פ~
 ו~ם מ~ין~ יש

 חיי בני בו שתלוים המזל הואפרושו
 שהבאתי ו~מו מזל~ אין שאי~א כמוומזיני~
 מראוונא המגיד הרב ב~ם פעמיםכ~ה
 יבט~ לו' נוגה ו~ין וזה ז~ל' ~ערר'
בש~

 כי ב~~~יי~ וישען ה'
 ~ו~

 המושיע

 ית'~ תפצו כן כי הצ~יק' עי~דו~שפיע
 שמתיראים שמי יראי לכם וזרתה י~לוזה
 יראי ו~ה ~לילה' השם תלול תהיהשלא
 להיות~מי

 דוד ויעש כמו שה' ~דו~
 ק~וש שפירושושם'

 לכם י~ר~ ית'~ הש~
 יבא הימי~, שבעתמאור

 מז~
 בני גם

 הוא פ~וט ש~ש וזה ומזוני~תיי
 לשון בני על דקאי וי~ל עליון~ואור בהירו~

 עושר הוא צ~קה וגם לשמשו~ בניםשימש
 כי מזוני הוא וזה מזה~ צדקה ליתןרב

 יש לאשר עושר מכ"ש בא~ המזוני~שורש
 מ~המשיך נ~ל הוא וזה שיתעשר~ כברלו

 שאמרו וכמו כ~ל~ לו און לאשרמזוני
 מיאפילו ק~י נ~י בני ו~ן כו'~ מזונותיוקשה

 שאי~
 היא או והוא כלל, לו

 הוא בנים ולהרבות ז~נים~ אועקרי~~

מסו~

פי' בכ~פי~~ מרפא וכן מדרגה~ אותה
 ~סי~

 וזה רפואה~ הוא הזריתה של
 תיימשורש

 הו~
 אפילו

ורפי~ה מתים~ להתיו~
 ק~ הו~

 נס כ~כ ש~ין כיון מזה
 ~מו והוהנ~לה~

 ~הי~י~
 לו י~ אשר ~ל

 ל~ון בכנפיווזה
 סו~

 הכנ~~ צוצי~ כמ~
 מ~ין היש הואוהנ~ל

 ~ל~
 כי ~לל, הוי

כל
 מזל אין ~פי' וכ~ו אמת~ ~פירושי~

 כלל ~ו מאין אפולולו~ראל
 ובל~

 מע~ה
ג~~יות

 י~ולי~
 ל~מ~'~

 נישראל ממזל לו
 י~לוזה

 ~הנ~
 שמבקר בוקר נ~א ~צ~יק

~מיד
 גם ב~~שיו~ ומ~~~~

 מ~~~
 ת~יד

 ~מים כב~ד להיות מבקר גם ישראל,צרכי
 וז~ מתרבה~~מ~ד

 אור, ~בוקר
 שב~

 לו
 הג~וז,מאור

 והאנ~י~
 ~ולתו,

 י~ל עיד הזוהר~ כפי' מ~םה~קבלים ו~מיריה~~ המה מי~ראל~ ~יניןהבעלי ~~לתי~
 י~ולים המש~ה~ לשין שולתו~ו~~נשי~
 וכן בני~~ הם אנשיםל~משיך

 כמו ט~בים~ ב~ים אנשים ~למעלהשילתו פשי~

 ט~א ~בר ~ין ~י ת~י~י' ~~ון א~~י~~~
יירד



~ ~ ~ ~

 והנה ערמה~ שכנתי חכמה אני
 חסרונות לו ו~וצא במעשיו ~מפשפשמי דהנ~ ביראה~ ערום הויאיתא

 מכיר והוא ב~ה הבורא לפניומתודה
 החכמה כי חכמה~ יותר להשיג יכולשפלות
 שהולך למים נמשלה וגם תמצא~מאין
 לשון ביראה ערום הוי וזה נמוך~למ~ום
 חסרונו ומוצא חסרונו שמכירערומים~
במצות

 שה~~
 בעיניו ערום והוא הכבוד~ למ~ךלעבוד ראו~ ה~~ך ש~שיג עוש~~

 זה עי~ד משיג כי ביראה~ ערוםוזה
 ערום לשון ערמה שכנתי חכמה אניוזה חכמה~ היא ה' יראת הן וכתיבחכמה~
 הודה לשון יהודה~ אליו ויגש וזה~~ל~
 ה' אל נגש הוא ית' לה' עונותיומתודה
 ידבר וגם עמו~ שהקב~~ אדוני~ ביויאמר ~ליו~ בנס~ר כתיב ע~כ הנסתר~לעולם
 להיות קל דבור פי' דבר~ עבדךנא

 יחר ואל וגם אדוני~באזני
 א~~

 בעבדך~
 אפך י~ר ש~א בעב~ך תלוי ה~ברלהיו~
 שלא ~ן בחפצו לפעול עבדך יכולשי~יה
 פרו~ה ל~ין כפרעה~ כמוך כי אפך~י~ר
 ויהיה סישיגו פ~' א~~ן~ פרעה כיהוא
 כ~נסתר בהנגלהגם

 ש~פ~
 כמוני ~כתובוכמו הוא~ חסד

 כמו~
 כו'
~ 

~~~~
 במעשיו~ לפשפש זה בדרך ההולך
 לו עוזרה'

 להש~
 שאדם עבירות

 ועבר בעקביודש
 ונעש~ וש~~

 בספרים אותם למצוא הקב"ה עוזראעפ~כ ~~יתר~ לו
 וזה חכמים, מפי לש~ועאו

 ומפרש ~זרי~ יבא מאין כהר~ להםנדמה צדיקי~ כמו עבי~~~ הם ההרי~~ אלעיני י~ל~אש~
 בע~ביו דש שאדם ר~ילותלשון רגל~~ למוע יתן אל כו'~ ה' מעםעזרי

 ו~גי~

 עי~ד בא אם מכ~ש ~שמים' ~ן~~ד
 ורצונו וחשקו בתפלתו הצדיק~משכת
 אשה כמו הוה יראיו~ ~צון הקב~ה~עושה
 מהתערותא בא כי זכר~ וילדה תזריעכי

 אמותינו היו זה בשביל ואפשר~לתתא~
 אין אנו משא~כ עליהם~ שיתפללו~~רות
 הוא שזה יודעים שאנו כיון לזה~ריכים
 מתפ~ים אנו שנתפלל ב~ה הבורא~צון
 וזה בזה~ וכיוצא העקרות~ צער בלא~ם

 חיים פי' וחמוריה~~ המה שולחו~האנשים
 גם ~נש~ה כי ~גופים~~ל

 גו~ בל~
'~ 

 וחמוריהם וזה בעוה~ז~ ~ קאי וחי~חי'
 ~ מזוני יהיב חיי דיהיבומאן

~~~
 פסחים בגמרא שאמר מהפרשנו
 נגהי אמר הונא רב אור~מאי

 האור על דקאי י~ל לילי~ אמר יהודא~ב
 הונא רב אמר ידו~ על להמש~ךשיכול
 יש אם דוקא~ ממש נגהי קס~~~~הי
 יכולי' אורלאדם

 להו~~~
 אם ~שא"כ לו~

 ומזוני~ חיי וכן בני לענין הן כלל~ לו~ין
 שאין למי אפי' לילי~ אומר יהודאורב
 אלא לילי~ עלמא לכולי ומסיק לול~משיך יכולי~ וחו~ך~ לילה כ~ו כלל אור~ו

 שאין שידעו נגהי קרי הונא דרב~אתרא
 הדינין כל ~מתיק כי כלל~ חו~ך~ום
 להקשותואין

 א"~
 לא אך אדם~ מת לא

 צורך שהוא שהבינו במקים אלאבקשו
 כמו שמים~ל~וד

 שאית~
 לשוא זו עני'

 ~י~ה וכן ונפ~דה~ רח~ים ב~ש~~רה
 שהחי' באנ~ונינ~ס~ וכן~אשה

 החכ~
 את

 להושיבו אעשה איך אמר כי~ב~ו~
 ולא ממנו לילך הקלקל~~ על משיבין~ין שמ~

 ~לכות בכב~ד נוגע הוא תשובה~~הושיבו
 כ"א והחיהו רחמים~קש

 ודאי ברפוא~
 מישראל~ צריכים לאשר תמיד~וב

ב~ם ~ ומזוניבנ~ וכ~
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~ ~ ~  ל~אדם להיות פי' למוט~ יתן לאבהם
 לו אין וש~ר שקר והוא עבירות~אינם
 להיות שלא להתמוטט למוט וזהר~לים~
 למוט יתן אל וזה חלילה~ ויתמוטטרגליה~
 שומרך~ ינום אל וזה יסירין~ עי"דולא
 חסדו~ ולעולם טוב~ הוא ה~ב~הדהנה
 ~לילה~ פנים להסתר חלילה ~צער נק'ע~כ
 שלא אמר וזה דדמיך~ כמאן גרמי'ועב~ד
 שומ~ך~ ינום אל וזה יסורין~ לךתהיה
 הנה כמו מזומן לשון כו'~ ינום לא~נה
 הנסתר כהאמת כן~ נראה שתהיההנם

 שומר יישן ולא ינוםשלא
 ~ ישרא~

~~~~~
 באים י~ים הנה שכתובזה

ונג~
 ודורך ב~~צר חורש

 ההריה והטיפו הזרע במו~ךענבים
 זה ~וצר יהודה~ זה חורש כו'~עסים

יוס~
 ענבים ודורך אלומים~ מאלמים כמו

 יהוד~ לי דרכתי ~~ כמו יהוד~~זה
 ק~ת

 זה הזרעב~ו~ך
 יוס~

 של זרעו שהמשיך
 אלו עסים~ ה~י~ וה~י~ו למצרי~~א~יו

 עם א~ו מ~ייני~ ~לכום אמרוה~בטיה
 מה אנוא~ו

 תמוה והוא לני~ ~יכפ~
 ו~טיפו ל~~יד ~ן יהיה~~יך

 ה~~י~
~סי~

 הוה, ד~וה מה כו' ה~~טים אלו
 פעםועוד

 קר~
 פ~ם חורש יהודה את

 כופל~ ולמה יוה~~ את וכן ענביםדו~ך
 ~פרש רו~ה שהמדרש נראה ו~איו~נה

~ל~
 ~תי~ה

~~ 
 ל~תיד

 ו~ו~
 ~ק נראה

 ע~כ מ~בר~ רס~פ
 פיר~

 זה
 שכתו~

 ~נה
 ~הפסוק ~ם לפרש י~ פי' ~~ים~ימים
 ז~~ עלווגש

~~ 
 כתיב והנה ביאור~ צ~יך

ויכלכל
 ~~ יו~~

 לפרש ו~~יך ~י~~ ~ביו
 זן ולא כלכוללשון

 ומפרנ~
 ו~שב~ר

 נ~רא זהעל נוה~
 יוס~

 בשלמה ~דכתיב כלכל~
 ו~~לכל כו'~ אדם מכל ויחכם ע~ההמלך

 יתן לע~ו עוז ה' כתיב דהנה יו~~~ז~
 שלום ב~ פר~שו בש~ם~ עמו את יברך~'

 או שכתובוכמו
 יחזי~

 דהנה ל~ יעשה שלום לישלום יעש~ במעוזי
 בין שלום שעושה שלוםנ~רא ~צדי~
 ישרא~

 צדי~ים שני ויש שבש~ים~לאביה~
 רז"ל אותו ~ראו בנימין וכן צדיק~נ~רא יום~

 יוצאה רצועה שא~רוצדי~~
 מחל~

 יהודה
 מצטער ו~יה בני~ין של בחל~וונכנסת
 מי ובודאי לבולעה~ צ~יק אותועליו

 הוא צדיק~ אותושקראו
 מ~ור~

 ית' בו
 מעולם והוא ה'~ צ~יק ית' בושנ~רא
 שכתוב וכמו טוב~ כל י~ו עלשמשפיע
 ית' בשפעו כי טוב~ כי צדיקאמרו

 וע"כטו~ו טועמי~
 ~ג~ יו~~

 שאיתא
 אותו ~ראו לחסידים ראששהוא ב~דר~
 שהמשיך כן שהתנהג ועל שורשועל צדי~

 השפיע~ לא בנימין אך להעולם~שפע
 נ~רא ישראל כנסת דהנהאך

 ויש יהודי~~ נקראים ישראל כלכידוע~ יהוד~

צדי~
 לאביהם יש~אל ~ת שמאהב

 ומ~ת~~ע ית' לה' למעלה ~"ןומעלה שבשמי~
 י~'עמו

 וז~
 ש~טלה ימין בן בנימין

 ישראל להיותורוצה מ~~
 ט~~י~

 ל~ורר ~~~יו
 ית' לו א~בה ולעוררמ~נ

 פר~נו ~וזהדרחימו בשלהובי~
 במ~ו~

 על אחר
 ~י~אבני

 ע~כ ~מעלה~ עולה ו~וא ה~~נ עלוקאי מי~ ~ים ת~מרו אל ט~ור

~~~
 המים כי על הוא מ"ן ~יראים שאנו

 אינו בא~ת אך אהבה~ ופרושו ח~דהם
 לבעלה~~ אשה ~ט~ר צריך כיטהור ו~~ לירד~ ה~יה וט~ע ~ולה ~ימי~

 של צדיקבנימין והו~
 יהוד~

 יהודה אל שמ~רב

 יו~~ל~תיד~
 י~ודה נעשה וע~כ אליו~

ערב
 ע~

 עליו עצמו ו~סר בנימין
 לעולם~ ית' ממנו ~משפיע ~צדיקנק~א ויום~

 ית' לו המשפיע ~צדיק הוא בנימיןו~נה

תענו~
 לו יש ית' הוא כי שישפיע

 ישראל~ לכנסתלהשפיע תענו~
 ויוס~

 הוא
 וז~ לכנס~י ידו עלהמ~פיע

 אליו ויגש
יהו~ה
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 לומר ויש יוס~~ השורש על וקאייהודה
 סתם כתיב ע~כ הנסתר, עולה על~~י
 ~פ~~ין כי אדוני~ בי וי~מר למי~ פי' ולאאליו

 ש~~פיים עד מלמעלה יורדת
 ישראל כנסת כי וידוע מלמ~ה~~ו~ות
 י~אה לשון אדני כי אדני' בסה~רומו
 בז~ ~יואדון,

 יש~אל' את מכנס הוא
 ישר~ל כנסת וזה יראה להם יש הכלכי

 צרופי וי~ב אדני צרופי כ"ד ישוהנה
 מלמעלה וטיפה מלמטה טיפיים וזה~וי'~
 ידבר זה עי~ד אדני' י"ב הוא ב~יוזה
 אדוני בא~ני ויהיה בעל~א דבר עבדךנא

 בעבדך א~ך יחר ו~ל מ~ש' תפ~ה'מ~~ש
 וז~~נ"ל'

 שלום יעשה במעו~י יחזיק או
 שלום ונקרא מעשי' מ"ן מעלה פי'לי~

 להמקור הוא ליו~ד הוא ל"י המ~לההצדיק
 וכן האותיות והתחלת ראש הוא~י

 לי' י~שה שלום זה ועי"דלהחכמה'
 כי ישראל, לכנסת שפע ממקור~משיך
~גם

 שיו~~
 ובנימין עליון' צדיק שורש היה

 ~ל ~תה ~ן ~~ילו מ~ן' ~מ~לה~צדיק
 שורש ל~שיג יכול במעוזי~מחזיק

יוס~
 גם נמי וכן ובנימין'

 יוס~
 היה

 רוחניות גם ולהשיג לפעוליכול
 אמרו וכן צדיק, כשהיה בנימין~ו~ש
~~היה

 יוס~
 גם בנימין שמש במצרים

 ויכלכל ו~ה יום~,~מקום
 יוס~

 עשה
 ומעילא לעילא מתתא ושלום~ללות

 נ~א~ ~כלכל נמי זה עי"ד כל ~ל~זה לתת~
 מעורר כי כן נקרא פרנסה נמיוכן
 וממשיך וצרכה יש~אל תפלת ומעלהמ~ן
 לו שהיה ית~ הוא אביו את וזהשפע'
 להקרובים להם שהמשיך אחיו' ואת~ענוג'
 הט~' לפי לחם אביו בי~ כל ואתאליו'
 בשלום' עמו את יב~ך ה'וזה

 באים ימים הנה וזה הנ"ל' שלומו'~תרין הו~
 יהודה פי' בקוצר' חורש ונגש ה'~אום

 ב' ~נ~ל ~י~וד יהיה כנ~ל' כנ~יהוא
 י~יהשלומות

 תיכ~
 והנה מ~~ המעלה בנימיןעי~ד ויוה~' יהודה ביחד

 חי~ בני ומשם חב~ד' מוחין הואהשפע בעני~
 בקיצר' חורש ק~מר מזוני ולמניןומזוני'
 כמו ~ורש' נקרא מ~ן ה~עלהכי

 ו~וצר למזוני הכנה כ"א אינועדיין חור~
 יהודה לי דרכתי כי שכתוב וכמו בני'על קא~ ענבים ודורך יוס~, עי"ד הבאמזוני נ~~

 קשתו, באי~ן ותשב על כידועקשת'
 ב~נביו המשומר יין משם כי י"לוענבים
 שי~ מי כי עוה~ב'הוא

 הוא בנים לו
 לו ~פ~ר אם כידוע לעוה~בבא

 ~נ~ל בני הוא דורך נמי וי"ל לו' איןאם מ~א~~
 בא שמשם חיי בו מרומזענבים

 גה שבמזוני ובשביל למבין'כידוע ח~י~

 רק ע~כ כידוע, בהחיי ~בני~
 מ~מ~

 במלת
 זה ~ז~ע' במושךענבי~'

 יוס~
 אותו קורא

 הזרע מושך בני שפ~' משיכתבענין
 וכמו למצרים' אביו של זרעושהמשיך
 ~והר~אמרו

 אל~
 יוס~' יע~ב ~ולדות

 עשים ההרים וה~יפו שפע' כל המשיךכי
 ~כילין י~ג יש דהנה י"ל השבטים'אלו

 והם ~ה, הוי' צריפי י"ב יש כידרחמי'
 והנה י~ג, הם והכולל שב~ים הי~בשורש

 וכמו ק~גוריא, כמו הוא ומקבלה~שפיע
 יעשה ע~כ למס~~י~ ריב ~ל בזוהרשאמרו
 מלכים נקרא וזה לעני שנותן מישלום

 השבטים הם א~ו ז~' ~ם ~המדיי~ים
 משפיעים רק הם דרחמי מכיליןהי~ג

 עסים~

~~~
 אל לפ~יו שלח יהודה

 יוה~
 כו'~

 תשובה ש~עלי מקום איתאדהנה
 יכולים אינם גמורים צדיקי~עומדים
 ולכאור~לעמוד'

 עומדים לשון מהו תמוה
 מהלכים לך ונתתי כתיב הלא לעמודולשון
 צדיקים ואיתא האלה' העומדיםבין

נ~ם אי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  בעוה"ז ~א מנוחהלהם
 ול~

 לעו~~ב'
 וילכושנאמר

 מחי~
 הכל קרי כו' חיל ~ל

 ~דם של ממונו אי' דהנה וי"להליכה'
 כתיב דהנה י~ל ר~ליו' על אותומעמידין

 עליו אדם כמראה דמות הכסאועל
 הקב~ה דהנה וי"ל זה' מהומלמעלה
 והעולמות ה~~ירות כל והא~ילברא

 ישראלבש~יל
~ 

~~~~
 בנים, ית' לו נקראיםישראל
 והנה בנים~ על אבוכרחם

 הבוראכש~שב
~~ 

 ש~וא ~רצון ~ותו בנו
 אדם נקרא אחד ושמו הוא לעד וקיםחי
 כמו הישראל' אדם ~נ~' ישראל דברעל

 הבורא מה אליו' ית' הבורא מדמהה~דיק כי לעליון אדמה לשון א~ם אדםש~תוב
 גוזר הצדיק גם כן ומ~יים' גו~רב"ה

 גזרת ל~טל יכול וכן מקיים'~~קב"ה
 וה~~ ב"~' הוי'שם ~ילוי כמו ~ו ב~מט~יא וכן ~ה'הבו~א

 עדיין הרצון אותו
 מאד' להמאציל וקרוב מאד סתוםהיה
~~כ

 נקר~
 ו~מצומים סתימאה קדמאה

 ~ל המח~בה נק~איותר
 ישרא~

 אדם
 מעין דיע~ב שופרי' זה והנהה~אשון'
 נ~רא שיע~ב ~~א הראשון' ד~דםשופרי~
 ו~נה זעיר' ובתר~ום~טן

 פשו~
 ממונו

 לישראל שמשפיע ב"ה הבורא הוא אדםשל
 על אותו מעמידין אדם' נקראיםשג"כ
 לו יש ~~ת תורת ל~יים הואר~ליו,
 ~ור~' ~ין קמח אין א~ כי~גלים'
 צדיקים~ של לתפלתן מתאוה הבוראוהנה
 גדולים ברחמים ~אתו שפע בא אזכי
 תזריע כי א~ה~מו

 כשבא זכר' וילד~
 בעל ~כ"ש ד~תתא' א~ערו~אעי~ד
 יותר בנקל נשבר לב לו שיש~שובה
 יכול ~ראשונים' מעשיו נ~כר כימ~צדיק
 הבו~א כי ונפלאו~' נסים יותרלפעול

 ~פ~ב~~
 ~אדם יתגאה ושלא ~סד'

 במ~

 ולהזכירו ~זר צריך תפלתוש~קובל
 שהואאותו ול~שכי~

 והנה ישראל~ לטוב~
 מאד בעיניו שפל ~הואתשובה הבע~
 להיות מאד ~ריכים והנה ונפלאות'נסים פוע~

 על האדם את להעמיד בריוחפרנסה
 המתפלל הנה הרגלים' מתוקנים ~ה~ורה לומד~ להחזיק וכן ממון' עי~ד כנ"לרגליו
 דבר לאותו צריך והוא חבירועל

 רגליו על להעמידו לו יש תחלה'נענה הו~
 דייקא~ עומדין ת~ובה שבעלי מקוםוזה
 ב~יו~ ~וני להמשיך יותר כח לו ישכי

שקש~
 ~~כ לו ויש םו~' ים כקריעת

 דהנה י~ל ופשיטתחלה'
 צדי~

 י"ל
 בצדקו ועמד נסיון לו שהיהמי נקר~
 מדריגה באותו עומד שהוא ומי גמורצדיק נקר~

 מחיל שהולך ומי גמור' צדיקנקרא
 למדרי~ה פ~ם בכל לעולם מעולםחיל א~

יות~
 מעט חוטא מ~~מא ~ליונה,

מדרגה באו~~
 ובל~~

 לעבדו ראוי והאיך אלרוממות יות~ פעם בכל ג מש הוא
 באמ~

 מ~מרמר הפגם' גודל וכמה מחשבה'ובאיז~
בכל

 ע~
לו וגור~ שעשה' העבירות על יותר
 עצמ~ שפלו~

 יו~ר בעיניו
 ~ודע מקרי שפלותו המכירהאדם והנ~ חיל' אל מחיל ~ו~ך שאינוגמור ~הצדי~
 מקום וזה כ~כ' יודע שאינו מימשא~כ ~~מ~

 יותר יודעים כי יותר' הםשלהם ה~גלי~ פי' כו'~ עומדים ~ש~השבעלי
 כ~א גמוריםמצדיקים האמ~

 זה ~ם ית' קדוש~ו גילוי כ'~כשאין שלמט~ ~עול~ו~
 העולמות לפימשא~כ האמ~

 שלמ~ל~
 מגולים

 כן האמת אין יותר ית'קדוש~ו
 כמ~

שנר~~
 ואינם א~' ~צון לעשות שראוי להם

 גמורים ~צדיקים שם לעמודיכולים
 ~אמת יודעים אינם כי שום' רגליםל~ם שאי~

 השפעת והנה העליוניה' העולמו~לפי
 ששורש יו~~, נקרא ב~ההבורא

בא ~שפ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 והוא לה~יב' ה~צון ~ורש ממ~לאבא
 ח~ד' לעשות ומצפה שומר ח~דנוצר
וזה

 שרוצ~ יום~
 להוסי~

 שם ואין תמיד,
 קאי יהודה ואת י~ל וזה די, ~ומרצ~צים
 לפניו שלח ועוזב, שמודה תשובהאבעל
 אנ הצדיק'לפני

 יוס~
 השפ~' לשורש

 אין אם כי לפניו, להורות י~שוך,ולמה
קמח

 מזוני להמשוך צריך ע~כ תורה~ אי~
 פי' גישנה' וגם לפניו' להורותבריוח
 ולהתדבק יחודים לעשות תקרובתאל~ו~ן

בהבור~
 ~דרך בזוהר שפרשו כמו ב~ה

 זה~
 יוה~~~~~~~

 ה~ל כפי' כו' אביו ~ת
 נקרא שפע ה~~שיךדהצדיק

יו~~
 יש~אל צרכי תמיד ומתבונן שרואה
 ומבקש ורוצההמרובים,

 להוס~~
 להם

 עין' טוב נקרא צדיק אותו ו~~כ~מיד
 טוב שכל הרע, עין נותן אינושהוא
 חידוש לו אין בישראל רואה~הוא

 טוב לונראה אד~ב~
 להוסי~

 ומה יותר, לו
 הוא טוב מכל אדם ~שום חסרשרואה
 לו,קשה

 וז~
 לחסר אצלו חידוש הוא

 לאב לו ומה חי' אל בני שהםלי~ראל
 ודוק שלחנו, מעל בניו את~~גל'

 בלבם קונו מדת כן ל~ם ~י~ אדםבני ותשכ~
 נתן כי י~ורך, הוא ~~ין ~~וב מ~רי~ה לבנים~ כאב מאד ישראל ~ובותוחפצים
~לחמו

 לד~
 שנקראת תורתו ~ד ע שהמ~יך

 לדל זה עי~ד נתן בלח~~, לחמולח~~,
כל

 מח~ור~
 ~~לחמו ~~ל וכן

 שתלו~~מ~ל' גי~~ לח~~
 הח~~ר וכל ומז~י' ח~ בני בו

 דל האדם נקראלאדם
 מאו~

 ש~~ר דבר
 והנ~לו'

 נותן אינו שהוא ב~ביל
 זכה ע~כ כנ~ל,ו~~ע ע~

 עלי ~ברכ~~ יו~~

ע~
 שום ובזרעו בו תשלוט שלא

 ע~
 הרע

 ~כלכל י~ל~ה
 יו~~

 מדוע ש~י~שנו כ~~

נקר~
 לעולמות כלל ש~ושה ~ל~ל

 צ~כי שמעלה ל~ילא, מתתא ית,~בורא ע~~

ישרא~
 ותפלותם

 במעש~
 הטו~ם

 יעשה רצונו כי הטוב' ורצ~וותשוקתו ותפלות~
 כמ~ש ב~ה,הבורא

 רצ~
 יעשה' יראיו

 שפ~ ~~~שיךוכן
 לתתא מעילא

 וכלישראל וכנסת הק~~הכלל ועוש~
 למ~ה, ית, ממנו ~~~שיךבהשפע ~~ולמו~
~כלכל ~~~

 יוס~
 שנותן אבי~ את

 כלכלהוכאלו היי ב~הלהבורא תענו~
 שמאחים הצדיקים אחי~ ואתוכ~~ל, ~ב~~~
 שפע י~~להם אל~ המתחב~יםוכן עמ~
 ק~וש~

מאת~
 ית,

 כחפצ~
 ווה ורצ~ם,

 מרבה אב~' בית כל ואתפרנסתם' הו~
 המזל לחםהעולמות ~~

 כנ"~
 פ~ הט~, לפי

 ש~בורו דבורולפי
 פי ע~~ כ~~ ~~קו~~

 דבור לשון הטיפיבעת
~ 

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

~י~~~
 ה~ק~תי ~~~~~ו

 הזכיר שלא מה
ה,

 אדן קאי י~ל קוד~'
 ידו על שתהיהלישוע~ך

 לסו~
 הוא יומיא

 ע~~ שיה~~שרי'
 אנו דהנה עוד ~"ל שלה, הו~שיהיה ~~ ~~~~י שיב"ב' ~~שיח

~~תפללי~
 ח~ בני על וכן רח~~ם' ~ל

 וס~ת ~ינה ר"ת השמימה, לנויעלה ~~ כי ב~ה' הו~ בשם ש~~רומז~~~ני
 ו~וא בז~~ר כדאיתא~~~

 בנינ~
 אשר יס,דות הד'כי חי~ וכן

 ~~~ני וכן אותיות, ד' ב~ה הו~שורשם ~~אדנ~ ח~ ~~ל~ ב~~~
 עשיר וכן תעשיר, היא ה' ברכתכדכתיב
 ~ושה נפגשוורש

 מהמקור זה דרך הולךהשפע כ~ וכן הו~~ ש~ה~~
 להק~~

 ~ל
 עד וכ~ל ולה~~די~ד

 מ~~
 אחרונה

 ושמו שהוא אמת אך שלמטה'להעול~ות
 הוא עבדות מה אך א'~ית'

 לא~~~
 ב~ה

ב~~
 אך וכ~צא~ ~ח~~' ~~~שיכ~ ~אנו

כי
 חפ~

 ולהושיע לה~יב ו~צ~ו הוא ח~~ד
~ה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ט~יר לההוא ~וא ~ישועתך אומר~זה
 ית~ ושמו כולם ~עולמות שהאציל~נעלם'
 ע~כ להושיע' שרצונך ישועתך הואלאשר
 ודו~ק רצונך הוא זה כי ה'~~ויתי

~ 
 ב~ר~~~~~

 יב~~ך ישר~ם ~ור ~ר~ו יהיה
 יהיה יחיד לשון מת~יל~כאורה

 ואח"כ ישרי~' רבים לשון ואח"כ~רעו'
 פורת בן כתיב והנה יבורך' יחידל~ון

יוס~
 בן

 דהצדיק י~ל כו~~ עין ~לי פו~
 וגם שבשמים, לאביהם י~ראל אתמקרב
 מעשות מניעה להם יש לאשררואה
 שצריך מה ח~~ון, עי"ד כראוי ית'רצונו
 ש~~ביר ר~ל, ~ניות כמו~ו

קונו דע~ ע~
 הו~

 ע"כ וי"ל צ~כ~' להם מ~~יך
 ~צדיקנקרא

 יוה~ יוס~
 לשון ~צדיק,

~וספה
 שמוסי~

 יוס~' פורת בן וזה כנ"ל~~
 בן נקראים ישראל להיות הבן~מרבה
 צורכו ~רבה פורת והבן ית' אותו~עבוד
 המזל' הוא עין ~לי מפרש מה~י~ד
 ונובע ניזל ע~יון~ מ~ין הקורא עיןל~ון
 שאין הפסק~לי

 חט~
 חיי בני כי מונ~'

 עי"ד ב~זלא כ"א תליא ב~כותא לאומזוני
 נ~קרבים המקבלים פי' צעדה' בניתזה

 ש~ואים מה בשביל שור' עלי~יד"ז'
 גבוד כאן י~ל וכן לצדיק'~~וב

 פו' זורע' שהצדיק מקום זרעו'יהיה באר~
 להיות פועל תשובה והרהור אור'~מ~שיך
 ועוד הארציות' על להתגבר בא~~'ג~ור
 אך יש~ים, הם אשר ישרי~ דורפועל
 ~~ור ובדב~ות ב~~דות כ~כאינם כי פירוד לש~ן הם צרכם' חסרון~פני

 ל~יו~
נפ~

 הצדיק פ~על נפש שב~ים כמו אחת
יבורך

 ~משי~
 הם זה עי"ד ברכה, להם

 כתיב ע"כ אחדאחדות
 יבורך~

~~~~~
 כל

 ~נים ישראל שב~י אל~
 א~ר וזאתעשר'

 יעק~
 ~ת~ד

 קודם כי י~ל הב~כה, וז~ת מתחילהוא שפסקת~ וממקום אתכם, לברך כמוניאיש
אמר

 ממקו~
 ע"ה אבינו ~צ~ק שפסק

 ~ו'~ יעקב התחיל שם בקריאה'וי~רא
 קריא~~י

 ~ולם על מ~ו~ו
 פ~שנו כאשר~את, ה~קר~ היר~~

~~~ 
 פ~~ים, כ~ה

 נקרא אהבה' מ~ירשי ב~ך אבינווי~קב
 וי"ווזאת

 מוסי~
 מרומז ויקרא התחיל כי

 בזאת כי~ירא~,
 יב~

 הקודש, אל אהרן
 לאדם קוראה כי ה~חל~' הוא היראהא"כ

 וז~~ וסיי~ פנימה~לה~~ס
 ואהב' בירא~

 בוי~ו,המרומז
 ומ~~

 לי~ראל אב ג"כ ~~יה

 ~י הנ~~ו~~מצ~
 שי~~ ~ו~

 ה~~~ות,

וז~
 וז~ת הת~יל כמוני, איש

 ודו~ק בא~ריךוסיים הברכ~
~ 

 שפ~~~~~
 אפשר היה ו~א נשכח' ~ידש

 אך ה~ל~לזכור
 מע~

 ~בנתים ל~כרון
 ישראלועיני

 כבד~
 ~צ~יקים דהנה ~ווקן,

 ~ובות ש~~~י~י~ על ה~דה, עינינק~~ים
 נ~הרי~ יד~ ו~להעדה~

 לה~~ל, שלא ישראל
 עצמו לטעית הא~'ם אפשרכי

 ~צדיקים ~י~ד מ~~"כ לזכיות,עבירות להחזי~
שישרו

 שהוא ~י כי האמת' והשיגי מדות~

להו~
 האמת כן לו נראה דבר, שים על

 עוה~ז' בענין דוקא דהיינו שאיתאכ~ו
 השוחדכי

 יעו~
 עוה"ז ענין ואותו

 ש~י~
ל~ו~

שאינו ובפ~י~ ומובן' ידוע ~יחד כמו הוא
 כ~'~ יוד~

 יודעים הצדיקים התו~ה
 בתמים להולכים ~וב ימנע לא כייותר,
 האיך יודעים השאר גם הצדיקי~ועי"ד
 וגם העד~, ~יני נקראי~ ע"~לילך'
 וכן בלחי' אשר הקורא ~יןל~ון

 שעל העדה' של מ~ינות מ~ין לשיןהמים עי~
 הח~מים הצדיקיםידי

 ב~
 לישר~ל

 גם וע"כהשפ~' כ~
 נקראי~

 כידוע~ ש~ר
 י~לוזה

 ~ויהי~
 לשון כבדו, י~ראל ועיני

כ~וד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 משה וידי על בזו~"ק שפי' כמוכ~וד
 בידיו פ~ל ע~כ מכיבדי~, לשוןכבדים'
 טעם הוא בגמרא כי המלחמה'נצחון
 כמו ישראל' ועיני כאן וכן פשוטו'~"פ
 מזוקן' מכובדי~, הה כבדו' העד~'עיני

~~~~
 כתיב דהנה כו'~ בנ"ישמות
 בקיצורנשכח

 הנ~
 כי כ~בנו

 ~"ן ל~ורר יכול שיהיה הצדיק~ריך
 נקרא זוווג כי לי, הנז~ר הכולל~קיצור
 אכלה שכתוב כמו ג~כ' אכילה~לשון
 אוכלת על ב~~רא איתא וכן ~י'~ומחתה
 יורדת האכילה הנה כי שבת' לילעמו
 כ"א נוטל ~י~ו וה~יך לגרון'~חיך

 להגרון מ~נו ירידה תענ~ג ומ~בל~~יעה הטע~
 לשון ~כ נקרא וזה ממנו' מ~בל~הגרון
 שי~~יווג'

 שמשפיע בהשפעה ת~נוג ~ו
 ו~נ~~וב'

 ב~פ גימ' אח~~ע יש בגרון
 טיפ~ אין ~י~~ב

 עד מלמעלה יורדת
~טיפייה

 ~ולו~
 אח~~ע כאן והוא ~מטה

 וז~ ~ידוע~ מהחיך מ"ב שה~א
 ואלה

 הוא מלמ~ה שעולות ה~נים הוא אלהכי
 ואלה~חה"ע'

 מוסי~
 הוא

 ט'פ~
 יורדת

 ואלה וזה מ~~' גימ' ~ע"כ מ"בשם
 השמו~ ישראל' בני~מות

 ~באיה ית' שלו
 יעקב את מצרימ~'~הם

 הוא וביתו~ אי~
 ר' ~~אמר בית' הנקרא ומקבלה~שפיע
 בשבילם באו ביתי, לאש~י קראתי~וסי
 לעורר בתפל~ם לפעול יכו~ם שיהיופי~
 להם ולבאמ~ן

 תי~~
 מ~ד מלמעלה

~ 

~~~~~

 כתיב קודם י~ל ~ו'~ שמעון
 ויהודה' רביעי בתיבההוי~ו

 תיבה בכל ואח"כ שלישי בתי~ה~ח"כ

 י~ל ~"ל, עזרא אבן מביא וכ~שרשני'~
 הוא ~םראובן

 ממל~~
 י~ראל על

 ישראל כי בן ראו כלו~ר וטיב~~שבחם ומר~~
 עי~~ ~~ה' למקוה בןהוא

 שמעון' זה
 מישרא' עליו ילוו לוי, ותפ~תו' מלי~ונש~ע
 האבות אפילו שלמעלה מעולמות~ם

 ויפן בגדעין וכדאי' ל~מו' טובשדורש כיו~
 לו בא לא אעפ~כ ב~מו, ית' ה'אליו
~~וה

 מז~
 ~ל אלך ~י אנ~~מי וז~ האמת~ עי~ד ש~וא כיון

 וי~מר כו~~ פרע~
 ע~ך א~יה כי ה~אליו

 וז~
 כי האות לך

 ולכאור~ שלחתיך'אנכי
 להש~ב י~' לו היה

 אדם, מכל גדול אתה ~לאלו
 ו~~

 אומרו
 גדול הוא מי ילך מי ואלא אנ~י,מי

 ש~דם בדרך אךממנו~
 רוצ~

 מוליכין לילך
 רוצה הואאותו'

 להתנ~~
 השיב בענוה

 שתלך' אתה מי אמת כן' ית'לו
 על האות לך וזה פי' ז~ל ורס"יתמוה' לכאור~ האות' לך וזה ע~ך~ אהיה~י א~

 ובפש~טות לקמן, שאמרמה
 משמ~ ל~

 מ~אמת דהנה וי~ל~ן'
 וע~דו~

 וגם טוב
 לאדם גאוה בא אינו אמיתית,מדרגה
 ~ו מעבדות גאוה לאדם באואם

 ו~ה לו, הבא הגאוה ענין לפיבמקצתה א~ בכילה או ח~רון בה יש כיש~~, ממדרג~
 האות, לך וזהאומרו

 פ~
 שאתה

 אנ~מי אומ~
 ומכיר בעיניך שפל ואתה

 האמ~
ז~

 מעולם שלחתיך אנ~י כי האות הוא
 ו~ה ודוק' אנכי הנקראהעליון

 אומר~

 זקן ~מו הג~ורי~, הרחמיםמעולם
 למשל הם ע~כ העיה~ז~ קודםנשתלשלו העליוני~ עו~מו~ כי פשוט וכןרחמי~, מל~

 יותרז~ן
 ~ מ~~ה~~

כאן




