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 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
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~ ~ ~  הג~ ~הודה'~אן
 שמעון מדרגה שיש

 ~אמת על מודה הודאה לשון~יהודה אעפ~~ עליו' ילוו ולוי ~פלתו'~ישמע
 וכיו~א ישראל' לתועלת רק שהואשפלותו
 וכמו שכר' יש לשון י"ל ישכ~~ה

 שכר נותן שאתה אני יודע המ~~ה'דוד שאמ~
 לי יש אם יודע איני אבל לצדיקים~וב
חל~

 אדם אם ~חעא' יג~ום שמא עמהם
 אך שכר' יש במחשבתו באמת כןאומר
 זבולון זה' עי~ד לי יש אם יידעאיני
 בי~לשון

 לשכינה' מ~כבה הוא לך' זבול
 ובנימין ~~~ל' אמרו דכא את אניכי
 נהנים להיות בינה משיג כי ימין' בין~ש~ן
 ימין בין וזה הימ~ן' אל להבין עצה~מנו
 בין' לשון נון בן יהושע על ששמעתיוכמו
 אם ונפתלי' דן בינה' שערי נוןשהבין
 לב~ש ~וכבי~ לעובדי דן להיותדרכו
 מר~עים,~קמה

 ונופ~
 ונופת הדינין המתקות מבקשלישראל לי לאשר פי' לי,

 ממזל להמשוך יכול גד, זה~י~ד
 שנקר~

 התלוים ומזוני ~יי בני הוא כידוע'~~
 ~אמרו כמו כדאי' אינו אם הגם~מזל,
 פי' במזלא' כ~א תליא בזכותא לארז"ל
 הוא וא~ר גד וזה ז~ו~' לו אין אםהגם
 את לאשר כח לו ליתן לעורריכול

 ~אמתבדרך ישרא~
~ 

~י~~
 מצרים על חדש מ~ך

 כו'~
 ד~נה

 ה~ם אל הולכים הנחלים כלכתיב
 שהנחלים מ~ום אל מל~~ איננווהים
 דה~~ ללכ~~ שבים ~ם ~ם~ולכים

 יש
 החכמה ים ים, שנקראים דברים~ני
 ו~נה סו~' וים שלמה' של יםוהוא
~~צין

 ש~
 שעלה מי פי' למשל~ האדם

 וזה מעשיו' ל~עיב~רצונו
 ב~

 משורשו לו
 משם אתיידע דלא רישא נקרא~הוא הנעלם' ממקום ונעתק בא כי נודעשלא

~עת~
 הרצון לו ובא

 האי~
 מעשיו להעיב

 מלימוד לו שבא הגהוהנהגתו'
 הוה לא זה להתנהג ~איךויודע תור~
 ל~נות ~בא במי מיירים ואנושינוי ~~~

 האיך וחושב מבין בח~מתו והנהגמור~ טו~ שיהי~ אחר לאיש נהפךלהיות
 ~~ושב המ~בה והנהלהתנהג~

 של הנחלים שכל ים' נק~א~ן ו~תנ~~
 ~נין בכל שם נמ~כיםשלו הרצו~
 הכל וש~רש ט~ב' בדרך~התנהג שצרי~
 שלו המחשבות בא וממנוהרצון~ ~ו~
 אל בא ודעתו ובינתו חכמתו עי"דזה בעני~

 ו~וש~ שלו' הנה~ות שלהתבונה
 ויודמ

 הול~ים וכן עובות' במדותומתנ~ג
 ומעשים והדבורים ומעשיו'דבוריו

 י~נקראים של~
 ~ו~

 לשון
 לגמר הפועל אלמכח הרצו~ שב~ ~~ ~

 ו~~~
 עוב' להיות

 מעשה' הוה שפתיו עקימת ~~~לשאמ~ו וכמ~ א'' הכל והדבורים ה~עשיםוכן
 שלא ומעשיו בדבריו העוב ~זהובפשוע
 נמי וכן ~~שיי~ הוה ~נ"לשפ~יו ע~ימ~ וכן מע~יו בא ומ~דבורי~עא

 עובד בזה גם כי סו~' הואהמחשבות
 המחשבה בעולם שבכלל ~~אאדם

 ול~~ ג"כ~בזה ~~
 משום ים נ~~א

 שש~
~נ~לי~

 במדותיו להתנהג האיך ה~~ם
 ששם המעשים ו~ן ומעשיו'ודבוריו

 ב~
הסו~

 והנה טובות הנה~ות של
 הוא הקדושה כל וכן מצוה~גור~ת מצו~
 מה וכל לו' מסייעין ~עהר והבאסו~~ אי~

 יותר ומ~רי יותר נכנסשמתקדש
 סחושב מה וכל יותר' לו ומסייעיןלעהר ב~

 בא בעוב ול~תנהג עובלהיות
 קדוש~

וכ~
 כל במעשיו וכן יותר' הנ~ל לה~~ון

 ומציה מת~דש בעוב שמתנהגמה
 ~וצאו' שה' וב~ביל ים, נקרא ע~כמצוה גורר~

 בה'~ נב~א עוה~ז וכןהפה~
 דבר ואין ~'~ בע~~ז שהואהמעשים נקר~

שבקדושה
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~ ~ ~~ ~  יו~ד פ' וה' מע~רה' פחות~בקדו~ה
 הולכים הנחלים כל י~ל וכן ים'הוה
 אוהב כי מלא~ איננו והים הי~אל

כס~
 כ~ו הכסו~~ דבר הוא

 לא אביך' לביתנ~~פת נכסו~
 ישב~

 כ~~
 כי

 מעט ~צמו מק~ש ו~~ם כו'~הבא
 וזה כידוע הרבה למ~לה אותומ~דשין למט~

 שהנחלים ~קום אל כי מלא איננו~הים
 כנ~ל, תמיד ללכת שבים הם שםהולכים
הנה לים~ גבול חול ~מ~י אשר כתיבוהנה

 ~גבו~
 הנ~ל לים ~גבול הוא לים

 שיש במה האדם הנהגות תהיהשלא
 בענין הן ר~ל, וכרית' העולםבי~ול

 ~גבול ומע~יו, ב~בוריו והןהמחשבה'
 היא וחול והענוה' היראה היאלים

 עד לים והאומר~ענוה'
 תב~' ~ ~~

 ~י~~~' על קאי הנ~ל הפירושבענין
 עולם חק וכן חקו~ עליו ואשבור~וזה
ולא

 יעבור' שלא היראה על קאי יעברנה~
וז~

 חק
 הלכו~

 חק~~ ~נ~רא התורה
 הוא כי רגל' נ~רא הנ"לו~נה

מדרגו~ ~ו~
 כנ~ל, עליונים

 כ~~
 המדרגה לפי

 המגיד ה~ב בשם שמעתי והנהשלו~
 על פי' ז"למראוונא

 א~
 יד כמו העיקר ~דייןשאינה היראה' נקראת ידי שמים' טפחה~ימיני אר~ יסד~ ידי

 יתנהג יותר ~ובה במד~גהכשאדם האהבה' נ~~את וימיני באדם'שמאל
 ומן אל' ~צון עיקר שהואב~הבה'
 ביר~ה ~תותה במדר~ה כשהואה~תם
 נותן שבהם ידים שנקרא וי~לעכ~פ
 כל ממנו ומקבל ב~ה להבוראתענוג
 עצמו מקדש אדם כנ~ל'~פע

 כו'' מ~~
 מעולם כבר שנכנס צדיק יש~הנה
 אתו' ה' כי האהבה לעולםהיראה
~הנ~

 של הלום ~קרב ~ל וי~מר כתיב
 מ~ל~~לך

 ר~ל~
 י~ל כו'

 דהנ~
 איתא

 שרגלים כו', ל~גליומנעלים וי~~ לו שיש מה כל אדם ימכורלעולם
 הדבורים נמי וכןהגשמיות, נקראי~
שהם והמ~שי~

 סו~
 ~גל~ לשון הוא כנ"ל המדרגות

 ששור~ה הנ~מה לענין נמיוכן
 מ~לבשת למטהומתפשטת למעל~

 בגו~

 כל
 שהוא ו~יוןשאפ~ר' מ~

 כמו מנעלים' יקח וזה רגלו~נקרא התפשטו~ בסי~
 הרגלים ולשמור לסגור מנעלי~'ונ~שת ברז~

 הלום אין איתא והנה כנ~ל' לחטאשלא
 היראה הנה כי מלכות~אלא

 שמים, מלכות עול הוא כימלכות' נקר~~
 בעמי' י~צור זה כתיב המלךבשאול וכמ~
 כל י~שו שלא בעם ע~רשהמלך ע~
 נמ~ כן לו ונראה כחפצי~ ~~אנפשו או~

 ע"~היראה~
 האומר כמו הלום' נק~את

 לשון והלום תבא~ פה עדלים
 וזה כנ~ל~ ל~~יו ומנעל גבולשהוא ת~ פ~

 אינך הי~אה מעולם ~א ~קב~ה לואמר י~~
 יותר טוב ~"~' ע~~ך ל~מורצריך

 רקתהיה שאת~
 עו~~

 ועשיית בדבי~ות
 להת~רב אלי פי' תקרב' ~ל וזהעמך~ אהי~ כי ~ליך טפלה היראהו~~יה ~צונ~

 הצדיק כי ~ה, הבוראאל
 מת~ר~

ת~י~
 של היראה, בעולה הלום

 ~דמת כו' המקום כי רגלךמעל נעל~
הוא~ קוד~

 שהגו~
 י~ל וכן ~דו~~ כבר

 היראה, ~ל ה~הבהבעולם שאת~
 וזה ~ידוע' ק~דש אדמתנקראת והירא~
 הוא מצרי~~ על חדש מ~ךויקם י"~
 היראה עוד ~יה לא ה~ל'לים גבו~
 העיקר, באהבה כ~א ושמי~הלגבול דוק~
 ~~ך ~ק~א שה~מי~ה כו~ ~דשמ~ך וז~
 נקרא האהבה כי יום~~את י~~ לא אשר מצרים על בעמי'יעצור ~מ~

 יו~~
 כנ~ל

 ו~~ נ~ל' פ~מיםכמס
 ובית

 יוס~
 להבה

 מאהב~כי
 והאהבה התלהבית בא

אהבה מוסי~
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 ורצונו תמיד'~הב~
 להוסי~

 תענוג תמיד
 אוהב וכמו ית''~ו

 כה~
 כו'' ישבע לא

 את ממילא אוהב האהבה ~י"ד~ם
 ומתאוה ישראל' ~ם ית'~והביו

 משא"~ תמיד~ עוב כל~הם שיוסי~
 ר"ל להרע

 הסתר ר"ל נק~א כי יוס~~ נקראת~ינה
 ממילא~נים'

 ב~
 נקרא~עוב משא~~ רע~ כל ר~ל
 שמוסי~ הוספ~

 אהבה
 וזה ~ביכול'ב~צ~ות

 יוס~
 תמיד ה' פי'

 את נקראתוהיראת
 יוס~

 עם ש~יא
 לו גדולה א~בה לו שיששמי~~הבה,

 ע~כ ממילא' היראה נמי לו ישית'
 אתנ~ראת

 יוס~
 לא אשר וזה כנ~ל,

 יוס~, אתידע
 כ~~

 וזה העיקר' האהבה
 מתחדש~ האהב~ ~י חד~'~לך

 תמיד
 עובר אינו לבד היראה מצד והנהכנ"ל'
 איתא אך ~תירא, כי קלה עבירה~ום
 בקדושין ואי~א לש"ש, יהיו מע~יךכל
 חתנו א~ל ב~כיו על נכדו לקח אשר~ל
 מקוד~ת~יא

 אות~
 ~בר הוא שם

 לש"ש יהיה ~~עשיך כל דשמואל~אידך
 לש~~ה' עבירה גד~ה פשיט וכןע"ש'
 אהבתו~שביל

 ~~ש~
 קדוש ת~~וך שמזה

 נראה א~~ ~פ~ חושש אינו ית'~~~ו
 טפלה היראה כי היראה' עלפירושו האלקים' איש נקרא והוא ע~ירה'~~שש

 יראה לו י~ אהבה לו ~י~ ומיל~הבה,
 כנ~ל נמי~~~לא

~ 

~~~~~~~~~ 
 י"ל כ~' ~אנחו ~~צרים~~לך
 ~ו פשילפי

 דהנ~
 נראה היה

 אך לעב~' להם רא~ ש~ן הר~~ותלהם
 מעט ונ~תלק ~צרים ~~ך שמת~ח~כ
 צ~ר והיה הב~ו אז מבד~~~~מסך

 ~ד~
~ה~~

 עי~הם נפתחו א~ כי עבודה, על
 ל~~, חרהוהיעב

 ~ב~
 ו~עקו אזמשועבדים יה~ ~י אל
~ 

~~~~~~
כ~~

 פי,
 ה~~ות~ אל וארא רש~

 ~~רהם אלקי מתפל~ם אנודהנה
 האל ואח~כ כו' יצ~קאל~י

 הגד~
'~~ 

 איתא דהנה~ל
 א~

 שלשה~ אלא אבות
 והוא יסודות ארבעה יש דהנה~ל

 שאיתא כמו העולמים' כל שלחיות לש~
 ~מו וצדיק א' עמוד ~~ל עומדהעולם
 נקרא והצדיק עולם יסוד וצדיקדכתיב
 ~תיב והנה ח~ם~ נקראו במותם ~הוכן ~~ אי~ בן יה~דע בן וב~הו כמוחי'
 וכן תמיד~ פי' כו~~' את מח~ואתה
 בכל ~~חדשכתיב

~~~ 
 תמיד

בראשית, ~~~ש~
 ו~~

 תמי~' ~ם בכל שאומר
 ~~~ור ה~תי יום בכל י~ל כ~יל'הלשון

פ~~~
 לבד' תמיד וכן יום, ב~ל אחת

 ~~ב~~ה~תי
 או בשבוע' אחת ~~ה או

פעם
 אח~

 תמיד פרושו ו~תה יום, בכל
 שה~ולם איתא והנה הפ~ק' בליממש
 ש~תוב וכמו ודעת, בינה ב~כמהנברא
 יסד בח~מהה'

 אר~
 בתבינה' שמים ~~ן

 תהומותובדעתו
 ח~ת צריך והנה ידם~~ל מח~ גם ודאי נבקע~

 ~גופים~ ~ולנשמות הרו~~ום~~~למות רוחנ~~
 ה~~ובגופי~~

 הוא הכל והנה היסו~ות,
 אות~ת' ארבעה והם ב~ה' ה~'בשם

 שלשה והלא יסודות,וארבעה
 חב~ד' ה~~

 ידע' והאדם וכמו התחברות, הואד~ת הפ~ וכן נות' בח ~ני לל כ דעתאך
 שנכתב כמו ~~א~' אהבה כ~ל דעתו~ן
 השלשה הוא השו~ש והנה א~ה'לקמן

 והעפר~~ודות'
 הו~

 והשורש המקבל
 מן היה הכל שאיתא כמולשלמעה,
 והנה חמה' ~גל אפ~והעפר

 בפרע בה'מרומז האר~
 אר~

 והאבות יש~אל'
 בשםשרשם

 יה~
 ב~ה, הו~ דשם

בא ומז~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  תחי' של הטל גם כי לכל החיותבא
 אדם בשו~ש או~יות מהג' יהי'ב~~י
 כו'~ אל וארא י~ל ובזה ד"ל ט"לגימ'

 ואהבת החסד לשורש שזוכה מידהנ~
 חכמתו ב"ה הבורא לו פותח ב"ההבורא
 אין ושל~כמתו ית'~ אל רוממותמשיג
 ~יעוראין נמי ברואיו בכל שנתן והחכמהשיעור

 וס~
 ונעשה מלפניו ומתבייש

 ~' טעמים' מב' בא וזה בדעתו'כאין

 מי ובפשיטות אחד~ גימט' אהבהכי
 אחד ב~ב עמו הוא לאדם אוהבשהוא
 ית' מחכמתו משיג עי~כ אחד'כאיש
ומשיג

 ~אי~
 א~שר שאי שיעור' לה

 ועוד סי~' לה אין כי להשיגהלנברא
 גדלות מ~ט גורם שאהבה מפניטעם
 גם וע"כ בי'~ שדש באדם כ~ווחוצפא
נקראת

 גדול~
 כי כן ~וא ובפשיטות

 ובודאי אהבה' מ~א"כ ונחבאו'נערים ראוני שכתוב כמו צ~צום' גורםיראה
בשע~

 אין ית' לו התדבקות בא~ם שיש
 רק העולמי' ל~י היא הגדולה כיפחד'
 כי הגדולה התבערה כ~מת~~טאח"כ

הול~
 ~~ירידה הא~ם הוא

 מע~
 הוא

 וג~ יו~ר~ עלי'צורך
 רצוא והחיות כתיב

 המדה מזה ל~דם גאוה תבא שלאושוב
 נע~ה ה~כמה ה~גת עי~ד גדולהשל

 י~ל וזה ית'~ לפניו כאין בעצמוהאדם
 ~י~יה אין בשביל תמצא מאיןוהחכמה
 זה בשביל כאין בעצ~ואדם

 צרי~
 חכמה~

 ב~ה הבורא את מש'גוהנה
 חכמה~ ~~~

 ~י~~ ע~ה' דא"א דרגא היהוזה
 שע~כ

 קודם וכן אברהם'נקרא
 על אב' שנקרא ~חכמה ש~ש עלאב לשו~ אבר~~

שהו~
 כולם שכתוב כמו לכל' שירש

 עובד שהוא ומי כידוע' עשיתבחכמה
 ופ~ד יראה ב~דת ב"ה הבוראאת

 צרי~
~ל~

 בשביל וגם ועצלות' עצבות לו תהיה

 ה~ורא לו נותן אהבה גם לולה~ות

ב"~
 עלינו' וטי~תו אל ~~ד ומבין ~ינה
 ומשיג ית'' חסדו משיגומהבינה

 לו נותן ענותנותו ישגדולתו שבמקו~
 כי לו' להודות ית' אליווחשקות אהב~
 ~ונו ומהדר ית~ מפחדו מונע היהזה לול~

 האדם הוא מה כי ית''לשבחו
 לו יש נמצא שמו' ולזכור אליו לדברית' לפני~

 להקודם וכן וירא~' אהבהג"כ
 ב"ה הבורא את משוג ~זה כו'ויר~ה אהב~

 פי' וטובו, חסדו שמבין בינהעי~ד
 מדת עי~ד אליהם מתגלההשי~ת

 לו שכוונתומי שלישי~ מדרגה עוד ויש לזה' ובינהל~ה חכמ~
 יתב~~

 רוח לנחת
 שיתפא~

הבור~
 הוא מעשיו וכל בו ב~ה

 באהבה עובד ופעמיםשמים' לש~
 רוח לנחת לו להיות כדיביראה' ופעמי~
 התחברות דעת משיג וזהליוצרו' ומפא~
 בפ~ד וכשהוא כנ~ל'חכמה להשי~ צריך ב~הבה עובד כשהואובינה' חכמ~

 בינ~
 כנ~ל

 לו שכוונתו כיון הכל שורש משיג זהכי
 ד~לכא בגיפא כמתדבק הואלהתפאר
 אל~י י~ל וזה בד~~ו' ית' אליומתגלה
 יעקב, ואל~י יצחק אלקיאברהם

 כו' חכ~תו עי"ד לזה ~ל~י~~'~וא שהבור~

 ~אמרתי~ כפי כראוי לי נזכר ואיןכנ'ל'
 ~ג~ר הגדול האל אומרואח~כ

 והנור~
ע~

זה שג~ ותפ~רת' ויראה אהבה מדת
 ב~

 ית' ממנו
 והאבו~

 היו
 אל וא~א י~ל וזההשרשים' מאות~
 נגלה ~איך רש~י פירש ~ו'~צחק אברה~
 כו' החב~ד הם ~שיגו האבותאל ז~~
 ומחי~ הכל ית~רך ברא שב~ם לכלאבות שה~

 ואומרהכל'
 הפסו~

 נגלה פי' שדי באל
 ~כולים שיהיו שדי אל וזה להםדי ש~י~ מה כפי באבות אליהםאלקותו

 ~"א ~~' נודעת~ לא ה'וש~י לסבו~
להם נרא~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 נשלם שזם יותר הוא נודע ולא~הם
~א"י'

 ו~דיי~
 וכ~~' הנתינה נ~~ר לא

ומ~
 אשר ה' ~ני שכתוב

 הוצאתי~
 מאור

 כתיב כו~'~שדים
 לת~

 את
 אר~

 כנען'
 וכתיב ה' אני כנ~ל אמור לכן~ו'

 ~ח~כ וגם ~א~~' אל ~~כם~הבא~י
 לו שיש מי כמו בגלות ~אנו ~גם~סק ל~

 עילאה זוו~א ב~רך ~~וא הגם~~ה
 א~תו בלא שהוא ~גם ~מיה~שתכח

 נסב שלא למימשא~כ
~ 

~~
 דהנה כו' ע~י בין פדות ושמתי
 עולם בברי~תא~א

 כ~ בא~
 אות~ות

 הפ~א ~את בהם' התורה להתחיל~תורה

 הגם ממנה~ להת~יל יתברך ~צ~~~
~נקראת

 פדו~
 שהפדיון משום

 הו~
 ואתן

 נפ~ך~ תחת ול~ומים תחתיך~ד~
 ת~ת כוכבים עובד ליתן מוטבכ~א להטיב' ית' ורצינו כו', מצרים כפרך~תתי וכ~

 ~וב~ך יסורין~ שום ~ישראל תהיה ש~א~ש~ל
 צ~ ~אולי לישראלו~ין ~וב א~ הו~

~א~~
 ~ז~ תחתיו' לפדיון

 כוכבים עובד~י~ פדו~' ושמתי י~ל
 חל~

 וס~פא ~~ך~ ובין עמי בין ההפרש~ודע בז~ ישראל'

ד~ר~
 דוד ויכם כ~יב דהנה י"ל

 מחר יש ד~נה י~ל למחרת~~ הערב~ד מהנ~~

~~ו~
 הק~~ה נשבע והנה זמן, לא~ר

 י~ל וזה ע~~פ' יהיה וזה הברית~נאת מפני ~מלק של ור~ו ל~חות~כ~~ו
~ו~

 הנ~יא ~לישע שפעלכמו מחייתם' ל~רב בהכאתם כיון ~יה
 בח~

 תשועה
 וו~ב~רם'

 ~עשות למחרתם' כו' ו~ם
פעולה

 ל~~
 עליהם שתלוי מה מחרתם

 ההפרש על קאי הז~ו ה~ות יהיה~מחר וז~ ~להקדים~' זמן ל~חר מחרלהיות
 במ~~ת ה~ומות הם ~~~' וב~ן~יני
 שלזרעו

 עמל~
 האית יהיה י~ל וכן

 קנאת שתהי'~זה~
 הברי~

 שנקרא בו
 נש~ח ויותר הזה'אות

~ 

~~~
 ~ל~ון פרעה ~ל בא

 התגלו~~
 מחולל והוא כתיבדהנה

 את כתיב דהנה י~ל בעונותינו'מד~~א מפ~עינ~

דכ~
 שדע~ו מי איתא וגם רוח' ושפל
 ~קרבנות כל ה~ריב כאלו ~ליו'שפלה
 על המעביר עוד איתא הנהכולם'
 ו~ה פשעיו' כל ממנו מעביריןמדותיו
 לה' דוםפ~שנו

 וה~ול~
 אם לו~

 תדו~
 בלא שנולד ~טן כמו ז~ן' באותונולדת כ~יל~ תהי' לו' והתחולל ה~'לכבו~
 שנה בן על רז~ל ~פירשו כמוחטא'
 שנה כבן במלכושאול

 והנהחט~' טע~ טע~ של~
 ~ו~

 ועוד כנ~ל' מדותיו ~ל מעביר שהואא~ עצמו~ בשפלות מ~לה
 ע~מו ומ~זיק ב~יניו שפל שהוא~ע~ד

 כי את~ י~ב~ך וה~ מרשעים'~רו~
 דכא'את הו~

 מוש~
 גם הקדושה דע~ו לפי

דר~
 חוזרים ממילא הרשעים

 יראיו רצוןכי בתשוב~
 י~שהוז~

 מח~~ל והוא י"ל
 פ~עינו בשביל~פ~עינו

 מוכר~
 להיות

 ~~ם מדותיו על ומעביר בדעתושפל
 הקב~ה ט~בה מח~בה כן לו מזדמןשאין
 והתחולל לשון מחולל וזה למעשה'מצרפה

 ~ריך וזה ת~וללכם שרה כמו כנ~~'לו
בשביל

 פשעינ~
 לעורר קדושה להמשיך

 הם עונות בעונו~י~ו מדוכאבתשובה,
 בדעתו ~פל צרוך אין מפש~ים'קטנים
 ~י' מדו~א' אם ודי כ~'כל

 דכ~
 בדעתו

 והנ~ עוד'זוכר ואיני ב~שובה' להחזיר ~ונותינובשביל
~מר פרע~' אל בא י~ל

 להצדי~
 ובינה הח~מה אל בא

 ה' דרך לפניך מגילהלהיות
~צדיק ל~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  לידע חכמה רוח~צדיק
 האי~

 להתנהג
 כי כן' לומר הוצרך למה הטעם~כתיב
 במהרה להשיג כו' לבו את הכבדתיאני
 נכון~ל

 תיכ~
 למען להתנהג' ~~יך

 במה פ~' בקרבו אלה אותותי~יתי
 והעולם השי"ת אל הצדיק עצמו~מקרב
 הדבר שכבד ה~ם הצדיק~ אל~תקרבים
 אל מתקרב והוא לבם~ א~~הכביד
 לעשות יכול אליו~ ~ת~רבי~ והם~שי"~'
 אמר ה' י~ל וכן ומופ~י~'אותות
 התגלו~ פרעה' אל בא~הצ~יק

 שיתגלה
 שממשיך ושפע ונפלאות בנסיםלהעולם
 כי ט~ם ואמר להעולם' יתברך~מנו
 אל מתקרב כן ואפילו כו' הכבדתיאני
 ידו~ על ~ה' עבדים שנעשים ועבדיוה'
 ש~כבדתי הגם מתקרבים עבדיווזה
 אותות ידו על לעשות הקב"ה יכולכו''

 ידו על ו~רבם כנ"ל קרבובזכות
~ 

~~~~~
 שמעתי הנה כי פרשנו תספר
 שיחיה מזלאט~וב המגידמהרב

 של החיות י~ רפואה של~באו~יות
 ית'~ שמותיו היא התורה כל כי~פואה
 בזה~ כיוצא וכן אותיות~ היאוהתורה
 זה עי~ד וידעתם כ~' תספר למען~ה
 עי~ד יתמ~כו כי ה' אני כי נ~י~תם

 גאולה ~ל שורש בהאותיות~סיפ'ר
 וידעתם וזה ונפלאות, ונסים ו~כושוהצלה

 ה' אניכי
~ 

~~~~~
 סכותה מרעמ~ס ישר~ל בני
 ערי ויבן כתיב דהנה י~לכו'~

 ר~מסס ואת פיתום את לפרעהמסכנות
 זאת ממדרגה שיוצא ויש דיראה~~דרגא הש"י את שעובד צדיק יש דהנהי~ל
 כתיב באהבה והנה ית'~ לאהבתוובא

 ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את~אהבת
 אפילו הפי' ושמעתי מאודך~ ובכל~פשך
 יהיו מ~שיך כל וזה ממש, נפ~ך~ו~'ל

 וז~נש~ש'
 לדבר אפי~ דעהו דרכיך בכל

 יראת ב~ביל אדם יש שהנה פי'עבירה'
 בזה~ חו~א ~ולי ומ~פחד דואגתמיד כי אהבה' שום לו אין תמידחטאו
 כשאפשר משא~כ לפ~מים צריך זהוהנה
 זה כי הרבה' טוב יותר באהבהלעבוד
 רצונועיקר

 וז~
 קיב"~ קמי פולחנא לית

אל~
 שברא מה כל איתא וכן רחימא

 וזה לקילוסו אלא ברא לאבעולמו
 היצה~ר אותו מזכיר ואם אהבה'בלא א~~

 גדולה או קטנה עבירה שוםבאהבתו
 הלא כן יחשוב מאה~ה ולבטלולהפחידו
 האהבה נוטל אפולו נפשך בכלאוהב
 ובאמת זה בשביל יב~ל ולא נפשואת
 אכן גדולה~ לשמה עבירהאפילו

 ש~שיג מי ומזהמזה טו~
 ואר~' בפרשת כנ~ל החכמה אלבא מא~ב~ חכ~~

 ויודע מאהבה עובד זה פרשהובאותה
 כתוב ראיתי לזה ו~רוב להתנהג'איך
 הנה ז~ל, מראוונא המגיד הרבבשם
 כעינ~ אד~ניהם יד אל עבדיםכעיני
עובד י~ דהנה כו' גברתה יד אלשפחה

 מאהב~
 הנביאים והנה מיראה ויש

 באיזה מעלה כלפי מסתכלים היוי~
 יראתו להם בא אם יתברך לעב~וענין
 אהבתו ואם ופ~ד ביראה אזעבדו
 הפחד כ~א חטא היראת לא אךבאהבה

וז~
 שאינו החדש העבד ל~של כ~ו

 רבו בידי ורואה רבו ורצ~ן עבדותעוד יוד~
במה

 ש~ו~
 חפצו~ ז~ ודאי ועושה עוסק

ג~
 לבד רבו רצון לעשות שרוצה ה~בד

 עד כן עושה נמי ל~רס כוונתוואין
 והאיך ל~שות ~ה ממילאשיודע

 רבו,לרצון להתנה~
 וז~

 עבדים כעיני הנה
 כו' ~ברתה יד אל שפחה וכן כו'י~ א~

 שנקראים ויראה האהבה ~ל הואוה~של
 ונותנים נושאים שבהםידים

להבורא תענו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ל~בורא
 ב~~

 השפע' כל ממנו ולוק~ים
 ~נדע לחכ~תו י~כנו פי' שי~ננו~ד
 זוכה ~~א מהיראת נמצא לעבוד,האיך

 ~צונו לעשות כ~א ל~וש ~לאלא~בה,
 כנ~ל~ ית~~ך לו אהבה ~וא ו~צונוית'
וז~

 כוונתו ש~ין נפ~ך את נוטל אפילו
 ל~צינו א כ' מגי~נם להנצל אולגמול~
ית',

 וז~
 י~ל

 ד~נ~
 הוא הראשון

 הירא~
ז~

 יבא בזאת פרשנו וכן כו' השער
 האהבה מדרגת יבא ה~ראה עי~ד~ה~ן
 דמטרוני~א' ש~שבינא הכהן אהרןנ~רא
 וכנ~י העולמות ~ת~שרים באהבהכי
 חכ~ה ~יא הקודש אל ומזה ית'בה'
כנ"ל,

 וז~
 מ~כנ~ת ערי ויבן י"ל

 שנקרא הח~מה הוא לפרעהאוצ~ות ~ו~
 יל~ו ד~ך לאדם שמגלה על ~נ"לפרעה
 בעבודתו להתנהג ~איך שכל לו שישבה'
 קדושתו שעי~ד ממסכנות, נמי וזהית'
 ל~דםית'

 ב~עתו ושפל עני נעש~
 ידי יוצא ו~ינו נ~דו אין שהואשמשיג
 כ~איתא א~צרו, לשון וכן כל~'~ובתו
במ~~~

 ~~ת
 ערב~

 ~ן
 ק~

 ~ו~~ין,
 אמר ~א'אמר

 מוט~
 ~אין העלת ש~א

~ת~יימת
 ה~ור~

 י~אה בלא ו~צ~ת
 איתא וגם ~וב' יותר ואהבהלפ~ות
 לעיל~~ ~רחת לא ורחימו דחילוב~א
 מסכנות ואהבה היראה נ~רא~~כ

 איראה ~אי י"ל תו~, פ את כו'~פרעה
 פי כמו ~ת~לה הוא הי~אה כיתם' ~י~ ויעקב כמו התמימות התם ~לפי

 ו~~צו שכלו ל~בין ~~חלה ~וא~אדם
 ורעמססוע~ינו'

 ~ו~ י~~
 ל~ון האהבה

 האהבה ~עי~ד ר~~ל שאמרו כמומתרוסם
 ~ינו~ג~ולה

 חוש~
 עניני

~~~ 
 וכמעט

 ג~ול' ב~ח ועובד ממציאות~ עצמו~ב~ל
~~~

 ~אינו אל ש~זר
 מוי~

 לו
~~~ 

 מתרוסס יתב~ך לו ות~ותו~פצו ~פי
 וז~

 ג~ו~~
 סוכות~ האהבה'היא מרעמס~' ישראל בני וי~עו ~~ן

 ביפי' םו~י~ ~~ין
~יא

 הח~מ~
 ~מה כנ~ל

 הבורא פותח האהבהשעי~ד ~עמי~ וכמ~
 ב~~

 לא~ם
 י~ או~בי ולהנחיל חכמ~~שע~י

 היא
 כמו מאין יש~חכמה

 וכנ~לתמצא מאי~ והחכמ~
~ 

~~~
 ~אות כשש י~ל

 א~~
 הצדיק פי' ~~ל

 ש~ול ~ואהנ~ל
 כ~~

 כו'~ מאות
 שאיתא כמו מ~~, לבד הגבריםהם

 ישראל' ככל ששקול ע~ה רבינובמשה
 גםוד~י

 כ~~~
~ 

~~
 ~זאת החקה ~ת ושמרת

 י~ל ימימ~'מי~ים למועד~
 בכרם ירקהרואה אית~ ~נ~

 ואמ~
 כש~ג~ע

 אלק~נו, ~~אחזור מותר,~ל~~נו ל~
 א~

הוסי~
 דהנה ~~ל אסור' מאתים

 מאתנו ית~רך ר~ונו ~~יקרלעיל אית~
 אהבת~

 הוא וזה ית' לפניו ול~לסבלבנו'
 י~אה ~ם ~ךודאי, באהבת~

 צרי~
 ~~~מי~ לא~ם

 נ~ל ~נ~ל ~ע~יונה ב~~~גה~~~ינ~
 ~ש~

~ר~
 ~~גיד

 ~נ ~"ל~ ~~אוונ~
~~ 

 יד~
 ~ר~י~~~

 י~' לו התל~בית הואמ~אה~ה ו~~~ ~מים' ~פח~ וימינ~
 ופ~ו~

האהב~
 מי כמו י~ב~ך ~ו דבי~ית הוא

 דברשאוהב
 הו~

 ~בר אותו חושב
 ~רוחניו~ מכ~~ ~ל~ו'תקיט והו~

 הוא
 ~מ~' אה~ה וכן רו~~יות, באו~ומ~ו~ר בלב~

 י~ל וזהאחד'
 הרו~~

 כ~ בכרם' ירק
 כמו י~'~ בו ה~~~ות נ~~א~רם

שמוני ש~תו~
 ~ו~~~

 נ~רתי' לא שלי ~~מי כו'
ו~ן

 יין יש בכרם ~י פ~ו~
 שבת וידוע השכינה, זיו מעין מעו~~בהוא בענבי~ המשומ~

~ו~
 מס' א~

 מעוה~~
 עוד וכן

 למשל בענביו' המשומר ייןנקרא ~הנ~
 שותה אם לא~ם שמחהמביא יי~
 במד~

ה~~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  להבורא והתלהבות הדביקות עלהמשל
 התלהבות בא מאהבה בא וזהב"ה'

 הוא ע"כ ית'~ לו האדם בלבותבערה
 חטא היראת נקרא י~ל וירק כרם'נקרא
 בתמידות הוא אם עצבות' באשממנה
 אך קרי' לידי בא ומעצבות אהבה,בלא

 רק ע~כ עצ~ות אינה בעצמההיראה
 היראה וכן ירק' הוא קרי שלאו~יות
 לש~י לפ~ס הוא וקרוב יחטא שלאהוא

 ה~ואה ו~ה י~ל ש"י, גימט' ~כ~ולמות'
 יראה לו בא בדבקות כשהוא בכרם'ירק

 ג'רם וזה ושפלו~ו, ה~טאים אותושמזכיר
 שאינו אותו מז~יר כי מדבקות' בלבול~ו
 ש~תוב כמו בתורה וכן ית'~ לש~חוראוי
 בהאר"י איתא ו~ן כו'~ אלקים אמר~ל~שע
 ב~ט כח חלילה נותן שב שלא שבעודז~ל

 די חטא בעזיבת ובאמת ~~ל,~סט~א
~ז~

 יו~ר יתקן לו אפשר כשתהיה ואח~כ
 בפ'רוש וחרטהבוידוי

 ובסיג~~
 ~~י' אם

 ירוחם ועוזב ומודה פ~שנו ו~ן לו'אפשר
 שיבא אפשר פ'' רבנן' דרחי~~שון

 מקובל כי ו~וז~, מ~דה אם ית'~אהבתו
 יעשה אח"כ אך רצוי, והוא ש~ו~בדות

~~
 שלבו

 חפ~
 שמעתי וכן בתשו~ה'

 ז~ל' בע'ש ישראל ר' הרב ב~ם~ספר
 פי' לה כשאגיע ואמר כו' הרואה~זה
 יזכור בדבקות יהיה שלאאח~כ

 מזיק אינו פי' ~תר' שמזכירו שלוי~אה א~ת~
 כשאחזור מ~דבקו~' לבטלה היראהלו

 פי'~לקטנו'
 ~י~~ רוצ~

 בתשובה לש~ב
אם כנ~ל~ היראה את וללקוט ~~טאיו~לחזור

 ~ הו~
 שהה אם פי' ~סור' מאתים

 בה פעולה ועשהכ~כ
 והוםי~

 מאתים'
 היראה באותה ~~ה בהבורא שנתדבק~~
 נקרא~זה

 הוסי~
 יחוד עושה כי מאתים'

 שכלולים ספירות בעשר ל~ילא~תתא
 לתתא ו~ילא ~אה' הוה ~א' א'י~ד'

 ~~נ שפע ממשיך כי מאתי~' הוה~אה
 קשה בה קשור פי' בה' אסור בהומ~ד
 אותה בלבלה כי הדבקותלו

 במהרה כ"א בה שהה לא אם משא~כהנ"ל ה~חשב~
 הדבקות לו להיות יכול ירוחם ועוזבמודה
 וז~~נ"ל'

 החוקה את ושמרת י~ל
 נקרא היראה דהנה כו~~למועדה הזא~
 לשון ה~~רה ~קת זאת כ~יבוכן חוק~
 יעבור שלאוגבול ח~

 משא~~
 י~ברך באהבתו

 חטא בחשש כ~כ חושש אינופעמים
 יתברך~ וד~קיתו מאהבתו להתבלבלושלא כנ"~

וג~
 אשר כל ומסירת התפ~ט' הוא

 שהוא זא~' נקראת והיראהחק בל~ ית' לו מכחו יותר ומתנהג ית'~לו ל~
 היא אהבה משא~כ עובר שאינונראה ~נקראת~

 מדקדק אם במעשיו ני~ר ו~ינובלב
 העיקר אינה ~יראהעל והנ~ אהבתו' בלב הוא עיקר כיבמצות הו~

 נקרא~
 נוקבא

 חקת ~את י~ל וזה נקראתוזאת
 וזהכנ~ל' התור~

 י~~
 החוקה את ושמרת

 בעת ~~יו~דת לזמנה פי' עדה'למ ~ז~~
 י~' ו~ש~תו ו~תלהבות בדבק~תה~דם ש~~~

 לח~מתו, שיעורשאון
 וז~

 ל~ועדה
 ~~~~~ יום נקראת אהבתו כיימימ~' מימי~

 ה~ודנש~ח
ג~יון

~~~~~ 
 הוא מימים י~ל

 עי"ד בי~אה יזהרמ~נו כשנס~ל~
 ימימה וזה יותר' גדולה לאהבהיבא ז~

 ה~ הטיל בתחילתה למ"ד שצריכהתיבה
 על פירושו עיניך' בין ולזכרוןבסופה'
 של מו~ין שהוא ר~' שלהתפילין

 במקום כבר שכתבתי ונ~ל שפרשנו'כמו א~
 הבורא את זכירה מביא והאהבהאחר'
 כ~ בפיך ה~ תורת תהיה למען וזהב"ה'
 ה'~ תורת דבורך כל תהיה זכירהע~י
 בם ודברת שיחיה' ממורי ששמעתיכמו
 ת~ה' דברי הכל חולין השיחותשיהיה

וזה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ביד כי ו~ה ~"ה' הבורא אהבת עי~דו~ה
 האהב~, מעורר וזה כו'~ הוצי~ך~~קה
 אין הטובים גם ~וכבים ~העובדיוב~ביל
 גר וסימן אהבה ולא יראה כ"א~הם
 ממך ויראו כו' עמי כל וראו ע"כצדק
 על כתוב היה ע"כ ~בראש תפולין~לו

 ~ הקדו~ כ"יהגליון
~~~~~

 את
 הבצ~

 הנה כו~~ ~וציאו א~ר
 אדם ~כרים ~ל בצקותאיתא

 כר~ו~מלא
 מה~

 ~יאכל ובלבד בפסח
 כתיב דהנה ב~חרונה' מצהכזית

 הנה כי בריתו, לעולם יזכיר ליראיונתן ט~~
 ידוע יתח~ב, לא ובגויםכתיב

 ב~לוה~ והם ~מתים כ~י~ראל ~"ל'ר~"י הפירו~
 וכ~~יבדי העיקר להם יש ~בדם~ם

 י~ראל אוכלים ~לוה להם יש~וכבים
 וב~וי~~מהם'

 י~~~ב לא
 לה~

 להת~יר
 וזהא~~כ'

~~~ 
 ית' ~הוא ליראיו, נתן

טור~
 ונתן ליראיו' כוכבי~ העובדי מן

 י~ל וכן אח~כ, נכיון ~לא מתנהלשון
 י"ל וזה זה' ב~נין גם לגויםמ~~יא

 ה~פע הוא ~כרים'של בצקו~
 ~כ~

 נקרא ס~ודה
 ~פע ו~ורשלחם

 נקר~
 בצק,

 אד~
 ממלא

 מ~~,כריסו
 ~ד~

 ~וקחין י~ראל נ~ר~ים
 כלמהם

 וזה ורחמים' ב~סד צ~ר~~
 ופ~ח ~ל ר~"י כפי' ~רתמי~'~פסח
 ל~מי~, כוונ~ו אין ע~ה ~הוא ה~םפי~ באתרונה~ מצה כ~ית שיאכל ובלבדוחמל'
 תמ~ך ~אח~כבלבד

 ל~טיח פי' כ~~ת' מ~~
 יונה ~אמרה ~איתא כמו לבד י~'בה'
 מזונותי שיהיה ~צין י~י הק~"הלפני
 י"ל וזה כו', בידך ומסו~ון כזית~רורין
 כי באחרונה, חטא ח~~~ בלא ~צ~כזית
 ה~רם את דןלטובה

 ע~
 כידוע סופו ~ם

 ~אומר איתא אח"כ יחטא אם לרעהכ"א

~קב~~
 נ~כח היותר ~ם' הוא באשר

~~~
 ~~וא על פר~ה נקרא הצ~יק י~ל
 ~פועל ב~פ~תו ~~י~ כבודמגלה

 ל~ון ~גליםנסים
 פ~ו~

 והנה ~ו'~ ~וא
 ~ת למוטב מ~זירהצדיק

 העול~
 ומקרבם

 פרעה ב~לת ויהי י~ל וזה ית'~לו
 ולא ו~ה הדין, במדת נ~גם ולאה~ם
 ~איך רק באלקים, כ~ו אלקיםנ~ם

 דרךמנהיגם
 אר~

 מבוי לשון פלישתי~,
מפו~~

 להם להיות הא~יות דרך להם
 להיותם ~ה דרך הוא קרוב כי טוב,~ל
 ~ן אלקים אמר כי ית'~ לה'טוב

 פי'ה~ם' ינת~

 ~אם~
 ~מא

 ינת~
 העם

 מלחמת הנ~יון הוא מלתמה בראותםהדין ב~~~
 במדת עי~~ ומ~ מצרי~ה' ושבוהיצ~"ר~
 ממ~יך מ~םהדין

 פרנס~
 ל~עול~~ ו~ו~ר

 בצפין ~לתןכי
 ומ~~ו~

 וזה יאתה~ ז~ב
 ה~~ א~ אלקיםויסב

 ה~בה ל~~ן
 י~ ~מד~ר ד~ך ה~ירים,בב~ל כדאית~
 קאי איתא נ"ל הראש~ן בספרפר~נו ס~

 ~~לוים המזלעל
 ומ~וני' חיי בני ב~

דל~
 הג~ כי ב~כותא

 ~~~ כדאי ש~ינו
 ל~~~י~יכולי~

 לו
 דברי~ מהמ~~

 הללו
בענינים

 ~סיגלי~
 ~מי וכן צ~ק~' בז~ות

 ~קר~ ס~ וי~ ב~פלה'~ק
 שכל ~די~ור

 ל~יביר בא~צונו
 פ~

 אתד ו~כל ו~~~יו
 ~אמרו ~~ו ~~~ה~ נ~רא ~~יביר גםכי
 וכן מ~~~, הוה ~פתיו עקימתר~~ל

 המגיד מ~רב~מעתי
 מראוונ~

 ז"ל ר'ב
 כי מ~~ה הוה ~לו הדיבור ב~~ךכי
 ונעשה מצוה רק בי~ם עושה אינוהוא
 מוצאות ה' והנהכן'

 הפ~
 ד~ר וכל

 אינו~בקדושה
 פחו~

 פ' ~' מע~רה,
 לשון סו~' ים' ~ימ'יוד

 סי~
 הדיבור כי

הוא
 ~כ~ המדר~ו~ סי~

 הנחלים
~ל הולכי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 והתפש~ות העוב המדות כל הים~ל
 החכמה ים עוד ויש להעיב ה~וב~רצון
 כי ב~חשבה, ה~ינה ~וא שלמה שלום
 בחכמתו מבין לה~נהג ברצינו ש~לה~~

 באו~~ות הוא ~כ וה~חשבה כןומחשב
 על הנ~ל מהרב ראיתי כן מאודרוחניות
 כי גדולות אותיות רברבן מ~ללפום

רוחניות
 גדו~

 מאין מאוד הרבה יותר
 שלמה של ים נקרא ע"כ כ"כרוחניות
 ושלום גמור אחדות הוא במחשבהכי
~כל

 משא"~
 האותיות נקראים בדיבור

 שחב~ד על אמה שלשים היה וע~כבפירוש
 ועוד מעשרה כלול א' וכל אחדותהוא

~~~
 וע'כ אחדות' הכל כי ~~רה ורוחב

 ים נקרא הנ~ל~ם
 ס'~

 לשם ממשיך
 המ~ל הוא~המדבר

 שהו~
 גם ~פקר

 מדבר' נ~א ע"כ כדאי' אינושבזכות
 ~לחמת נגד מזוינים הם אם ~י'וחמושי~'
 כו'ישראל בני עלו עיב כל להם שיש הנ~ל~יצ~"ר

~ 
~~~~

 ובעבדותינו אנ~נו עבדים כי
 דהנה י"ל כו~~ אלקינו ~זבנולא

 אדונים ואם כבודי אי' אני ~ב אם~תיב
 נ~רא מאהבה העובד כי מוראי' אי'אני
 רז~ל ~פירשו כמו אביו את שמכבדבן
 ~ם ובמורא קידם~ אב ~בוד שכתובעל

 משדלתו כי יותר מכבד ~מו את כי~ודם,
 כבוד הנה כו'~ יותר אותה ~והבבדברים
 כו~~ אני אב א~ כתיב ע"כ מאהבה~א
 אם ש~וב כמו בעבד שייך יראהוכי

 ד~נה י"ל וזה ~וראי' אי' אני~דונים
 ה~הורה במח~בתו ל~עלה מעוררהאדם
 מי כמשל רחקית הוא ביראהוהנה

 ואינו ממנו נ~מר מאוד מאדםשמתירא
 ~כ למעלה שמעורר לפ~יו עצמומראה
 כן לא ~לילהרח~ות

 ~דר~~
 מעורר

רחמי~
 עין הנה וזה ו~ה~~~ שפע וכל

 ודאי ~ע~רא הגם והנה כו~~ יראיו אלה'
 ישראל~ של בחלוקן נתלבש מאהבהעבד
 לומר יש ו~ה הנביא ~שמואל ש~יתא~מו
 א~פ"כ מיר~ה' עובדים אנחנו עבדיםכי

בעבודתינו
 ל~

 אלקינו עזבנו
 למדרגת עבדותממדרגת ~עלנ~

 ב~
 עלינו ויע

 מדי מלכי לפני ושנהי' פחד' ולאחסד
 להם וקודם מהם עליונים פי~ופרס
 בספר איתא דהנה כו'~ פרעה ~שלח~~~~

 דלהב~ל ז~ל' ר"ת שלהישר
 ונפלאות נסים הקב~העושה ת~וב~
 י~וב שלא ית' אליו לקרבו כדיתפלתו ושומ~

 וזה ית'~ הוא מקרבו ע"כ חלילהלכסלה
 ג~כ עוד וי"ל שבים' לקבל פשועהימינו
 לב הוא שהבע"ת משום אחרבענין
 לו מסייעין ל~הר ה~א כי ונד~ה'נשבר
 ש~בר מה לו וניכר מתגלה לשובוהבא

 שי~וב ~די העבי~ות גודל לוו~גלה
 תהיה ושלא עצמו ייא~ שלא ומשוםכר~וי
 אהבה השמים מן לו מראין עצבותלו

 התשיבה י~ל והנה רח~ים' ית' לוונותן
 השב כי הוא פר~ע לשין ~רעהנקרא
 והעבירות הת~ובה דרכי יותר לונתגלה
 פרעה נק~א היצ~~ר נ~י וי~לשעבר'
 הוא ~י ממעשיו העם את תפריעולשון
 י~ל וזה ית~~ רצינו מעשות ומבעלמ~בל
 פרעה בשלחוי~י

 ה~ברים י~ל ~~ם' ~~
 ~"ל שפירשו וכ~ו היצ~~ר, תחתמלהיות
 והיה על~והר

 כ~א בדין פי' אל~י~ נחם ולאשייפין' ~~~ ~~ קדו~ מ~ני~
ד~ך

 ~ר~
 פלשתים

 להיו~
 להם מפולש

 ל~צונו זה עי"ד הוא קרוב כיהארצ~ות'
 ינח~ פן אלקים אמר כיית'~

 העם
 אלקים הנק~א הדין עפ~ייתנהגו א~
 וגם וכנ"ל' מצ~ימה ושבומל~מה בראות~
ולא פשו~

 נ~~
 ב"ה הבורא נ~גם לא אלקים

דרך
 פלש~י~ אר~

 על ~רומז
כידוע הדיני~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  הגם הוא' קרוב כי ז~ל' מהאר~י דועכ
 אמר כי נסיון' ~פ~י יותר קרובשהיה
 ויסב כו'~ ושבו מלחמה בראו~םכו'

 רב מה כתיב דהנה העם, את~לקים

טיב~
 ומה הצפון וטוב ליראיך ~פנת א~ר

 ו~ם צפון,לשון
 אית~

 דהנה בצפין' של~ן
 ~ת ברא ב~ה הבורא י~נה' חסד~ולם

 אם אך לברואיו' לה~יב כדיהעולמות
 משפי~היה

 היה ולא לסבול ל~ולמות אפ~ר ~יה~א צמצו~ שו~ בלי ואורו טובו
 להשפיע הפועל אל מכח באהכוונה
 צמצ~ע~כ

 בא עי~ד ה~דול אורו ית'
 מאורו' ולהנות לסביל היכולת בדרך~אור
 הרחמים הואוזה

 הוא ע~כ י~~ב' ושור~
 אברהה' הוא והשורש שבאבות,מבחר
 זה לפיוהנה

 הדי~
 וטפל ~סד ~ורך ~~כ

 נולד וממנו החסד ותולדת החסדאל
 יצחק תו~דת ו~לה וזההרח~ים'

 העי~ר והנה כו'~ הוליד אברהםאברהם ב~
 נהמא יהיה ולא ית'~ ~צינו ~שות~וא
~~ס

 פ~
 צריך לז~ אך ~טיב~, עי~ר וזה

 עבדות הוא הוצה~ר ~ם יתב' שיצרמה
 אדרבה אליו לשמוע שלא ב~ה~בורא

ל~כניעהו
 תח~

 נ~מן לבבו להיות היצה~ט
 ז~ לפי והנהלפניו'

 היצה"ר
 צור~

 להעי~ר
 שורש~"כ

 היצה"~
 העיקר ~וא בימין

 ה~פל בשמאל ~יר~ו והי~ה~ר ~משל~אדם
 היצה"ר שמש~בד מיב~דם'והנה

 ל~יות כהשורש ~כל שיהיה כןמעורר להיצ~"~
~דין

 מ~ועב~
 שהוא ל~חסד וטפל

 שהביא כן שפ~ל ~צפ~ן טוב וזהכנ~ל' העי~~
~צפון

 תח~
 הדינין נמת~ין ממילא ~ימין

 משורש ת~נוג לו ויש~י~ד
 ז~

 נמי וכן
 צורך ה~יקר ו~נה ~פוני~ היצה"רנ~רא
 אפשר שאי מפני אך לחיות להאדםהוא
 ~פל והוא להם ~י צריכין מזוניבלא

 ע"כ ~~ל הוא~ה~יים
 אית~

 ~פין~ שלחן

והנה
 בדר~

 עושר גה זה
 ה~~

 לצו~ך
 ול~בוד הלב' הרחבת מתוך ל~בידי~' רצונ~

 כו' והעושר הנוי כדאית~שמים'
 ~הב מצפון כתיב ע~כ כו'לצדיקים נא~
 ~פל~ וזה עיקר זה וימין צפוןע~ש יאת~

 אפ~רובדרך
 להמתי~

 בשורשו ה~ין
 והדין לה~סד'~פל~ שהו~

 ר~ הו~
 ל~טיב

 בא ~ה וב~רך כנ"ל~ ~צמצוםדהיינו
הוא המ~

 ראשונות או~יות שני מ~בורו~
 העם את אל~ים ויסב ~~ל וזה~דוע' ממנצפ~

 וקאמר זה' עי"ד אותם זןוהיה ה~ש~ הדין ה~תיק פי' ה~יבו'לשון
 יםהמדבר ד~~

 סו~
 כל כתיב דהנה

 החכמה ים י~ כי הים' אלהולכים הנחלי~
 היה ~~~כ שלמה שלים הו~

 עשרה~
 כי

הנעלם מ~
 דל~

 אתידע
 ב~

 ~נ~~ק
ס~ה להיו~

 לחפו~
 כמו במ~ות להתנהג

 שמסבבומהסיבה ל~ט~
 ~~תנה~

 כן
 ומחשב מביןשבחכמתו ב~

 האיך ויוד~
יתנה~

 ומה ~אהוב ומה
 ומה ורצונו מחפצוההיפוך שהו~ לשנו~

 לזה וינצחתפ~רתו שת~י~
 ל~תנה~

 כן דו~א
 ויביא לזהויודה

 המ~~~
 אל מכח

 ולדברים ולהשפיע להטיבהמעשה ~~'ע~
 ~ל הו~כים הנ~~ים כל וזה זהב~נין ~'בי~

 נ~ל הקידם וספר ~מ~~~ה הוא~ים
 ~םמבואר

 מדו~
 המ~~~ה גם

 ורצינו ח~צו שכפיים, נק~~
 ל~תנה~

 כן
 זה בענין והמ~שים הענין לזהמדותיו לייש~ האיך וחושב ו~ביןלמחשבתו ב~

 ~~~ יי~~~רא
 לשון

הנחלים ושכ~ וסו~ ~~
 ממ~ות~

 והנה הים~ אל באים

 התלו~~המז~
 נקרא ומ~ני ח~ בני בו

~~~בר
 ~הו~ ע~

 לכל ה~קר כמו
 הב~

ומשי~
 בז~ותא לא כי להמשיך משם

 לה~~שיך יכול ג~כ ז~ות, עי"דכדאי שאי~ ה~ם ופרושו במולא~ כ~אתליא
כי ~~שנ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  יועיל לא שזכות הכוונה אין ודאי~י
 המאררים ב~ים תולה זכות מצינו הלא~י
 שכתוב כמו חיי גירם הצדקה זכותוכן
 וכן לחיי~' צדקהכן

 בכמ~
 וכן מקימות

 מע~ר זכות וכן לילד ~ועיל א~יזכו~
 צדיק ר~יתי לא וכן להתעשר~ועיל
 דרך י"ל וזה ומזוני' פרנסה לו יש~עזב

 ים אל כנ~ל, המזלהמדבר
 ס~~

 משם
 עלו וח~ושים העם, את והזין~ס~ב
 שכבר הנס ידוע דהנה כו' ישראל~ני

 נפתח שכבר כיון עוד לעוררו נקל~עשה
 נתתי פרשנו וכן כידוע' זה עלהש~ר
 פי' תחתיך' וסבא כוש מצרים~פרך
 תהיה עתה וגם כן עשיתי כבר~לא
 וחמושים י"ל וזה תחתיך' וסבא הוש~ן
 מזויני~~י'

 ישראל בני ~לו
 להנצל מזוינים הם נס שבאי~ו~צרים, מאר~

 אז כמו וכו' שו~אמכל
 ילחם~' ~

 לכו כת~ב דהנה כו'' לכ~
 המוכיח~ם דהנה י"ל בלחמי,לחמו

~~
 שום יעוררו ושלא מקטרגים כמו
 על לא~ין

 הע~
 האמת עליהם ולא

 אדרבה כן אינו לשמים שכוונתו מי~וא
 בעולם ~וכחה דאיכא בו~ן רז"לאמרו
 שמצער דין כמו נקרא ~ה שלוםאיכא
~ת

 העול~
 היצה~ר עם מלחמה ועושה

 ע~כ למעלה דין א~ן למ~ה דין ישוא~
 לחמו לכו י~ל זה בעולם, שלוםאיכא
 לכבוד העולם את להוכיח הוא~לחמי
 מזיגה לשון מסכתי ביין ושתו~~ים
 הו~ במי~ היין~ת

 המתקת מרומז
 שעליכם~ הדינין נמתקין יהיו פי'הדין
 דרך ובאי~ה מחיל לכו פשוט י"ל~עוד
 תזכרו תורה לימוד הוא לחמואומר
 אלקים דברי רת ת שהוא תזכרו~לחמי
 ~י"ד ואהבה ביראה שתלמדו כדי~יים
 הולכים ותקרו חיל אל מחיל ~~ו~ה

~ 

~~~~
 לכם ילחם ה' כ~ן י~ל

 לב כמו כן ~חשבו ~י'תחרישון ואת~
 כו' יעשה יראיו רצון שכתוב ו~מוחורש

 נשכחוהמותר
~ 

 ט~ם הפסוק כפל למה~~~~~~

 דהנה י~ל ~שה~ בנישמו~
 להקנות משה עם התנה שיתרואיתא
 ר' הרב פי' ידוע לע~ג~ ראשון בןלו

 י"ל פשוטו לפי אך ז~ל אלשיךמשה
 קראשע~כ

 ש~
 והשני גרשון הראשין

 כי ראוי' היה להיפך ולכאורהאליעזר
 פרעה מחרב ש~צילו הנס לפרסםקודם
 שהס~ים על התנצלות שזה י"לאך

 לו היה ולא כו' הייתי גר אמרלתנאו,
 וכמו אשה' לו ליתן רצה לא כיברירה'
 דר~מנא כבשי בהדי לחז~י' ישעי'שאמר
 אעפ~כ אך כן נמי כאן וכןכו'

 זה השיג י~ל ו~שה כידוע יהונתןממנו יצ~
 ואח~כ כנ~ל גרשון בשמו עצמווהתנצל
 ונפל עו~ר שכשל ידוע והנה הנסהזכיר
 יזיק לא להתגייר שב יתרו אםעזור
 למה להקשות ואין ממנו שבאתנאו
 שלא הואיל יהונתןחטא

 הי~
 כ~א כוונתו

לפני~
 ל~ וא~ ממון ובשביל

 שב היה
 י"ל וזה רשעים~ כמה חלילה היהיתרו
שיתרו

 של~
 בכל עמו משה שיש~~ל

 בגין צא שאמר וכמו ל~יירוהתאמצות
 וא~~שתך

 שני בגין צא בגינה לאו
 עובד בת לו היה דהנה כן י~לבניה'
כוכבים

 וא~
 תהיה ישיב

 צא באמת כאשר עמה לדור רוצהאינו וא~ יהודי ב~
 למפרע יהודי בת היא כ"א בני' שניבגין
 שהזכירו נמי י"ל וכן יותר טוביםבנים
 לגיירו ~יראה תנאו שי~כור כן בניושמות

כראוי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  חלציו ויוצאי בנו ויהיה מ~רהכראוי
 יש השני שבבן ידוע והנה כנ~ל~~ובים
 שע"כ כולם' וכן הראשון בן משורשבו

 אחיך לרבות כו' אביך את מכבדמרבינן
 להזכיר כנ~ל השני שם הזכיר וזה~גדול

 ג~כ להשני טוב ושתהי'התנאי
~ 

~~~
 משה האלהים~ אל עלה ומשה

על~
 וזכ~ת ב~נן וירד בענן

 עולהאבות
 אינו עמו' ויורד~

 דהנה נתפרש ית' אל ובעזרתלכאורה' מוב~
 ויה~ איעצך ב~ולי שמע ועתהכתיב
 עמך אלקים ויהי זה כו'~ ע~ךאל~ים
 ומיותר אחר לשון הוא כאןמשא~כ אלקי~ וצוך אח~כ כתיב וזהידוע רש~י ופי' בפשי~ות' כלל מובןאינו
 פרשנו דהנה ונראה זה על מו~ן~ואינו
 כן כי או~ס אין כדת והשתי' פסוקעל
 ~צונו של הי~וד י~ל כו'~ המלךיסד
 שלא לעבור ולא התורה את לקייםי~'

 ה' ואז נכנע להיות ~ואלהכשל
 וזה אליו לגשת והס~~א היצה~ריכול אינ~ וממילא רוח' ושפל דכא אתכי את~

 ממנו שתי' אבן לשון כדתוהשתי'
 ממנו ושת' ה~תות לשון עולםהושתת

הושת~
 אי~ ה~ורה' אתל~יים כדת~ םיםוד' והשתי' וזה עולם

 פי' אונס,
 מד~ת להשיג עצמול~נס צרי~

 א~
 אשא וזה

 ~צה~ר מיני כמה הוא ההרים' אל~יני
 כ~עה הוא מאין וקאמר הרהנ~רא
 כיצד עזרי~בוא

 ה' מעם עזרי קא~
 ו~אמר ה' עם אני זה עי~ד כי~ו'
 כל ~ל ב~ה המלך יס~ כן כי~עם
 רב שלח בזוהר ש~תא וכמו ביתורב

מתיבתא
 א~ר~

 פי' הוא ד~עיר מאן
 וכמו בעיני~' ושפל זעיר הואבעצמו
 ראיתי~ הפוך ~ולם בגמרא גםשאיתא
 אנ~~קאמ~

 שם גם כן כ~ן ד~שיבי כי

 הלא חשובים שהיו שהגםמשום
 כי וזה ושפלים זעירים היוובדעתם בעצמ~
 להיות ביתו רב כל על המלךיסד כ~

 לעשות טעם עוד ופי' כ~~לבביתו
 דהנה ואישאיש כרצו~

 הצדי~
 צריך

שפ~ להמשי~
 בדעתו אם והנה להעולם

 ג"כ ערכו לפי כן ממשיך ונכנע'שפל הו~
 וזה גדולזה עי~~ שהוא כמו לגדולים וכןלשפלים

 ח~~
 יו~ר להטיב הבורא

 כי שאפשרמה
 חפ~

 י~ל וזה ואי~' איש כרצוןלעשות וז~ הוא' ~סד
 י~רו ~ודאי כו'~ בקולי שמעכאן ג~
 כומר קודם היה שהוא ערכו' וידעחכם הי~

 הגדולה תלה משה חותן איתא וכןלע~ג,
 ע~כ לו ציית משה יהיה האיךבמשה
 עי~ד תרויח אי~צך בקולי שמעאמר
 שת~נהג עי~ד עמך אלקים ויהיזה

 דהנה המדרש י~ל וזה כנ~ל,בשפלות
 חשוך לשון וקים קבל הויאיתא

 משה ויעל יכתוב להמדרשקשה והי~ ושפל' חשוך לשון כן י~לענן וכ~
 ויחן~ ויחנו ויסעו שכתוב כמוהאלהים א~

 בהכנעה' פי' בענן עלה משה פי'לזה
 וזה אל~ים אצל היה שכבר הירידהוגם
 הלא בעיניו' שפל להיות אפשרהאיך ו~ש~ האל~ים' אל עלה האדםמכל עני~ משה שהיה בשביל ומשהכתיב
 זו מדרגה לו היהמדוע

 אמר לזההאל~ים' א~ לעלו~
 זכו~

 אבות
ויורדת עול~

 היה כי ~מ~
 תול~

 ~צ~ל ~נ' זכות מצדלא אבות' ~כות
 ~ותו~

 וק~ל אבות
~ 

~~~~~~~~~~ 

~~~
 כתיב

 ~וקי~
שעי~ד שמים~ ירא~ נקראים חו~יוי"ל כו'~ ליש~אל ומשפ~יו

 הירא~
 ~אדם לו ע~שה

 חו~
ו~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~י~ וגבול
 מ~

 וגם ל~שות, שלא ומה ~עשות
 חוקים נקרא ע"כ ~עם מרגיש~אינו
 שמצמצם חקי~ה ולשון וגבול, חוקלשון
 ב"ה, הבורא יראת בשביל ~עניניועצמו
 טעם לו שיש משפט נקרא ~הבהמשא"כ

 ~וכבים בעובדי והנה שלו~בהעבדות
 הוא כוכבים, עובד חסיד יזדמן ~םגם

~
 ירא כתיב באיוב גם וכמו לבד, ראה
 ומשפטיו חוקיו וזה ותשכח, ודוק~לק~,
 יש א~י' גוי, לכל כן עשה לאלישראל
 ידעום' בל ומשפטים חוק לפעםלהם
 תשים אשר המשפטים ואלה י~לוזה

 וזה כוכבים' עובדי לפני ולאלפניהם'
 להיות פי' לאכול ומוכן ערוך כשל~ןי~ל

 ב~בדות~עם
~ 

~~~~
 כ~' לי~קב ד~יו מ~יד ~תיב
 קשה ~ו', גוי לכל ~ן עשהלא

 גוי לכל זה ע~ה לא בקיצוריכתוב
 על קאי הלא ידעום בל ומ~פטים~וד ולמ~

 כן עשה לא~כל
 ומהס גוי לכ~

משמ~ ~
 גם ידעום' בל משפטים רק

 בקיצ~ר אך זה, לכתוב היה כןהלשון
 כתיבדהנה

 כ~
 י~~ב לבית תא~ר

 וי"ל רז~ל' פי' ידוע ישרא~, לבניותגיד
 ה' את לעבוד מדרגה יש ד~נהעוד
 בעובדי גם נפש לכל שוה וזה ביראהית'

~וכבי~
 והאלקים כתיב וזה ~ן, אפשר

 העשי'' כל כולל ~לפניו' ~ייראועשה
 אעפ"כ אך ג~ם, על אלקים מלך~ה
 עובד ודאי יראה, ואית ~אהאית

~וכ~~~~
 ~~ל~נה יראה ל~~שיג יכולאינו

 שהוא מי והנה תחתונה' יראה~~א
 משא~כ היר~~' לו די קטנהבמדרגה
 באהבה, לעבוד טיב ראויםלצדיקים

 וז~
י~

 תאמר כה
 הוא כה י~קב' לבי~

 דיחודא אתון כ"ה עוד ~ל כהיראה,
 ותגיד היא' א~ת והיראה אמונההוא

 אהבההיא
 לש~

 ישראל לבני ~ה אג~ה,
 דבור נ~רא הירא~והנה

 לש~
 קש~'

 כמו משפט נ~ראואהבה
 בעבדות טעם לו יש כיהדבר, בטע~ משפ~

 שפע להמשיך צדיק צריך ~יעוד וי~
נ~רא להעול~

 ח~
 חוק~, לחם ~טריפני כמו

ותתן
 טר~

 לנערותיה וחוק לביתה
 היא שלו היראה ליעקב' דבריו מגידי~ל וז~

 ליעקב דבריו וזה עליונהיראה
 להמשיך כח חוקיו נותןלישראל משא"~
 אהבה היא ~שפטיוו~ם ש~

 וז~
 עין

 אומר ולזה אבר~ם על ז"לפר~ו מ~פ~
 לא יר~ה, להם להיות אפשרכוכבים בעוב~י ~גם הגם פי' גוי~ לכל כןעשה ל~
 להם אין כי כנ~ל לישראל ~מוהוא כ~
~~~ 

 תחתונהירא~
 ב~ ומשפטי~

 כ~' ידעום
 לפניהם, תשים אשר המ~פטים ו~להוזה

 כוכבים עובדי ל~ניולא
~ 

~~~~~
 כנושה, לו תהיה לא

 ה, מלוה דכתיבהוא הד~

 ע~ד עד היכן עד ~ו' ישלם וגמולודל חונ~
 דקדוק דיש י~ל כביכול, מלוה לאישלוה
 ה' מלוה הה~ד פי' ע~כ מיו~ר הואלו
 כנושה~ תהיה לא להעני פי' דל,חונן

משא~~
 לה,

 הוא כי כביכול'
 חפ~

 חסד
 אדם להיות בזהרוצה

 רחמים' ולהמשיך גזירות ולבטללהתפלל בדעת~ תקי~
 לה~ב~ה משא~כ כנושה' ~~ ת~יה לאוזה

 ~נ"לכביכול
~ 

~~~~~
 ה' ~ת תביא אדמ~ך בכורי
 כו~~ גדי תבשל לאאלהיך

 נ"ל איתאדהנה
 מוסר' שב~ בס~

לומר
 בפ~ האד~

 עניני קודם מ~א
 ושתי~ אכילה כמו הזהעולם

 וכדומה
 לא~ול מוכן ה~יני ~לא בפה לו~רלו

 מצותו ולקיים אל לרצין כח לילהיות
 מ~ד נ~שך ושמור לך השמרשצווני

ואכל~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~~~~י~  וכיוצא כו' ושב~ת~כלת
 ב~~

 וכן
 ב~ובת שאיתא וכמו גשמיות,עניני בש~

 יאמר לסחורה כשנוסע וכן~לבבות'
בפ~

 להיות לסחורה נוסע ~ריני מלא
 השי"ת לכבוד ממון~י

 לשל~
 לימוד שכר

 עוסקים חכמים ~למידי בני להיותבני~
 להשיא וכן שמים לשם ובמצותבתורה
 וליתן השבת את ולכבד לת~~~בנותי
 ומעשר~ד~ית

 וכיוצ~
 מ~שר ובזה ~ה'

 ~נאות אח~כ שבא והגם ית' בו~סקיו
 זה~שמיות

 ר~
 היה והעיקר במחשבה

 ודבור~מחשבה
 וכ~

 אחר הולך הכל
~מתחיל,

 וי~
 ו~ווע ע~ר זה עי~ד לו

 כוונתו~היות
 לשמי~

 אותו תבעל ושלא
 וז~ ית'~ מדב~יתו~נהגיתו

 ראשית י"ל
 המחשבה הוא הראשית פי' אדמתךבכורי
 לגמר מחשבתו שבא י"ל דביר הוא~כורי
 ה' בית תביא ~גשמיות של~דמתך
 כשהוא אך~לקיך,

 עוס~
 בתורה

 ~ם כ"א ל~ד זה על יסמוך~א ות~ל~
 נ~ראת להתנהג חושב שהואהמחשבה והנ~ ורחי~ו~ דחי~ו לו תהיהמעשה בשע~

 היה ואם התנה~ות, של ושורש~ם
 על ותפלה בתורהסומך

 גומר יחיד לשם שאמר ודב~ריוראשונה המחשב~
 כמו בישול נקרא והג~ר בז~'הדבר
 לא וזה התבואה'בישול

 תב~
 הוא גדי

 תפלה הן תורה הן שיגיד הגדהלשון
 ~חשב השורש של אמו בחלב ת~מור~א

 לשון בחלב כן מתנהג למה קודםו~ר
 מע~ה ב~עת~ כ"א פשוע וכן ומיטבחלב
 כמו ורחימו ודחילו ~ש~ים יחשובנמי
 אמו לחלב צריך וא~ו שנגמל ילדלמשל
 לקמן ועיין ודו~ק~ לב~ו אוכלכ"א

 פסוק על תשא בפ' הש~יבעזרת
שכתוב ז~

 ~יני ועוד פי~ עוד נ~י ש~
 ~ כראויזוכר

~~
 דאי' י~ל תש~ור~ ~מצ~ת חג

 מצוה לדבר ואפי' כמחלו~ת~שה אי~

~~
 תשמור~ המצית חג את וזה להת~ועע

 הארי~ל בכתבי איתא דהנה עודוי~ל לחגא~ יחוגו לשון וחג ומצה ריבלשון
 ממשהו~זהר

 חמ~
 י~ט~~ שלא מובעח

 שאינו באדם מיירי כ"א בח~רה ישודאי
 לתועלת, לו הוא ליחטארוצה

 ו~~
 י"ל

 מליחעא השנה כל תשמור ה~צות חגאת
~ 

~~~
 על בחיי רבינו ב~פר איתא
 איני כו'~ אחיו אל אישופניהם

 ועשית כ~יב דהנה י"ל עתה,זוכר
 שלומד הגם האדם כי עהור' זהבכפורת
 ~ודש~ ארון ונעשה תורה בו וישתורה
 ל~יין תשובה הרהור לו להיותצריך

 ולשוב במעשיוולפ~פש
 עליה~

 שיתכפרו
 ב~יראה מ~ומז זהב כפורת וזהלו'

 וקאמר ומד~ד~' ~צ~ו עלשמחמיר ודי~
 בלא ע~ורה היראה להיות ע~ורזהב
 ש~ורה מרה או אחרת יראה סיגשום
 ~אי זהב כרובים שנים ועשית כו'ר"ל
 שלו ויראה האהבהעל

 ה~ א~
 ברורים

הוא
 בה~

 תינוק' כמו ב~ה להבורא
 אמו עלי כגמול ע"ה דוד ש~מרוכמו
 פ~מים השני ~וי~ל נפ~י~ עלי~גמול
~ל

 האהב~
 שנים וזה דו"ק~, ויראה

 כמוכרובים~
 תינו~

 לבדה האהבה להיות
 ביחד דוקא לא כן לבדה והיראהכן

 חזק תהיה פי' אותם' תעשהמקשה
 מהם להעבירך תניח שלא בהםוקשה
 משני שבעולם~ וצד ואופן דרךבשום
 והפ~פוש שמה~~יבה הכפורתקצית

 מהם לך תמשךבמעשים
 ממולאוהיראה האהב~

 ויהיו טובים~ ה~
פורשי הכרובי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  המצית דהנה פי' למעלה' כנפי'פור~י
 יונה וכנפי כנפים~קראים

 ע~
 ~כנסת

 ~הם ומצות ~~תילא ליונהי~ראל
 וזה לעילא' פור~ים ור~ימובד~ילו
 למעלה כנפים פ~ר~י הכרובים~יהיו
 על דהנה הכפירת על בכ~פיהם~וככי'
 ~~רונות לו ~מוצא ידי ועל הת~ובהידי

 להתרומם ק~ה~מעט
 ול~~~

 ולפ~ר
 וזה ב~מ~ה, ~אוי ה~ל יוצרליוצרנו
 ברא כי העיקר~וא

 ~כ~
 וזה ל~לוסו'

~יהיו
 הכרובי~

 ~ל בכ~פיהם סיככים
 בד~י~ו המצית ~יע~ה ~עי"ד~כפור'
 לו תמ~ך~ר~ימו

 ~די~~
 ותב~רה

 גדול~
 וז~ והעבירות~ ה~סרון~י~כ~

 כל על
 אי~ ופ~י~~ אהבה~ תכסה~ש~ים

 אל
 ופני ית' פניו שיהיו יפעול פי'~~יו,
 אי~ תמיד י~ראל~נסת

 כי א~יו' אל
הנה

 כ~י~
 מיון תמיד מע~ין צדיקים

 כנסת ~ל והצטרכות הת~וקהנוקבין
 ט'בי~' המעשים וכן ית' אליו~~ראל

 קורת ב"ה להבורא~י~
 רו~

 בהם
 תמידומ~פיע

 ~כ~ס~
 י~ראל

 כ~
 צר~ה,

 בא~א~"כ
 תשוק~ תיכ~

 בלב ואהבה
 ומעלים ו~וזרים ית'' לה' י~ר~ל~נסת
 טיב ומה תמיד, ~לילה ו~וזרים~~נ
 והנה י~ד' גם א~ים ~בת נעיםומה

 י~ראל כנסת ע~כ נו~בא' נקרא~מקבל
 מקבל כ~הקב"ה אך ~~'נקראת
 נחת~מיד

 רו~
 נמי נקראים מכנ"י,

 ופניהם וזה ית' לו תעניג משפיעדכר

~י~
 הנ~ל בספר אומר י~ל וזה א~יו אל
 פי' למטה' ועיניו הרב לפני~תלמיד
 הוה רבו את ~מ~כים טוב~למיד
 ~ל ועיניו להרב ומ~פיע רב ~מי~וא

 להתלמידהרב
~ 

~~~
 דהנה כי'~ בד מכנסו להם ועשה

 ביתה י~ידים מו~יב אלקיםכתיב
 ל~וגם ק~ה זיווגים על רז~ל פר~וכו'

 יםכ~ריעת
 םי~

 י~ידים מו~יב וזה
 בי~ד, י~ידים ~זווג הואביתה

 וז~
 י"ל

 להם וע~ה זווגי~, סתהיה ~פ~ולתראה
 כנ~ל, ביתה הי~~דים ~~כ~יס בדמכנסי
 ל~ון בד' בית~, ל~כניס ל~וןומכנסי
 ~בד~ם על ~רב רז"ל שאמרו כ~ולבד

 וז~ בבד'~עוסקו~
 ותפעול תע~ה

 זנות' ת~יה ~לא ערוה ב~רלכס'ת
 ברית פוגמים ~אינם לצדיקים הןותפ~ול
 טיפה ~שמר ע"ה אבינו יעקבכמו

 עבירות' בעלי אפ~לו עוד והןרא~ונה,
 ב~תניו' כ~ו ~כתוב כמו ממת~יםוזה
 ~וא ירכיםועד

 ס~~
 יהיו המ~רגות

 להיות ל~דריכם תר~ה י"ל עודהז'ווגים
 בדרכיהם לעיין ~תבודדותלהם

 וזהבמע~יהם ולפ~פ~
 וע~~

 בד' מכ~סי להם
 בשר לכסות בהתבודדות אותםלהכניס
 מב~ר' שבא עונות על ~י~ובוערוה~
 ~קטנים והן חזק~ ~~~ם לגדוליםהן

 ~הט~ב
~ 

~~~~
 ~פיו יהיה ~פה בתוכו רא~ו פי

 מ~ד הרצוי' ה~בידה דהנהס~יב
 לגלות ~לא ועכ~פ האפ~ר כל הצנעהוא
 סימן והוא הטו~ים,מע~יו

~~ 
 לשמה'

 האיש מי שכתוב מה ידועוהנה
 מעבירות הוא מרע' ל~ונך נצור כו'~יי~ ה~פ~

 מרע וזה כו', כידוע הא~ה עם~י~ה וריבוי ו~קר ורכילות הרע ל~וןכמו
 מרמה~ מדברו~פתיך

 א~
 רע ~~ינו

 וז~ למדרגה' מדרגה פי'כ~~'
 מדבר

 א~ד הוא~ר~ה
 ~פ~

 ומזה בלב~ וא~ד
 וא~~כ מרע סיר א~"כ להזהריבא
 אהבה ומזה ירא~' הוא טובע~ה

 א~~כעשה הו~
 מד~ ג~

 וזה טובות
 ~לא גם הוא ורדפ~ו' יותר וא~"כ~לום בק~

במ~ימ~
 מ~צורות בא וזה רז"ל' כמאמר

 שינול



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  פשו~ ג~ כילשונו~
 ~וב

 בדבור' למ~~
 מתישב אינו כי לתשובה' ~באאפשר אי דברים מרבה שאדם זמן כלכי

 הוא ~ם משא~כ כלל~ב~תו
 ולשוב לזכור יכול ומתבונן מתישבלדעת מחרי~

 ב~יבל~תנ~ג
 ולהתחר~

 שצריך מה על
 בתוכו ראשו פי והיה כאן י~ל ~הומעין
 פי וי~ל מובן אינו ראשו דקדוק ישכי

 מעבדות יגלה שלא בתו~ו יהיהראשו
 הבורא ~בודות היא ראשו פי והואשלו

 ל~יו~ יהיה שפה י~לה~ שלא ~וכויהי~
 גשמיות מעניניהוא

 של~
 פ~ נקרא

~ש~
 לו יהיה פיו ~"א

 שביב' ~פ~
 ויהיה ~ומות שתי לו יש שא~ז~ל~מו

 הגשמיות בדבוריו ל~יות אורג~~שה

ג"~
 מעשה ו~ה לנו, כידוע ~רו~ניות כוונה

 שי~והאורג
 ארו~

 ~נין עוד בדבוריו
 מ~וז פי' לו' י~יה תח~א ~פילשמים'
 ל~יות זה עי"ד לוומחסה

 דבו~
 בו

 ו~~ית''
 ית' מ~רשו זה ידי על יקרע לא

~ 
~~~~~

 בפני אתכם ל~עלות בקיציר
 לכם שהארתי כמו לישתאירו

להעלו~
 מאירין ישראל שיאמרו כו'' אתכם

 אמורה ~בר דהנה לכל' ~מאירלמי
 שובו אמר ב"ה שהבו~א פ~מי~כ~ה
 השיבנו אומ~ים ואנו אליכם' ואשובה~לי
 ~לא ועוד י~צח' ומי ונשובה~ אליךה'
 ושניהם הקודש רוח הם ~פסו~יםשני

 אנו ~ך האמת ~ך הו~' ו~~יךית~יימו
 כן ~~עוררות ב~ה ~בורא י~ןמתפללים
 וישוב אליו שבים ~נו ~נ~יהברח~ו
 שנשוב באופן אליך ה' ~שיבנו וזהאלינו
 ~וא כי~נו

 הכ~
 לצדיקים יעזור כי יכ~ל,

 א~בתו ל~גדיל נפ~אותיו לפעול דורשבכל
 והנה מא~בה ~ה עי~ד לשוב ישראלבלב

 בלא ~"ה ~בו~א מאת הי' במצריםידו~
 ~חפזון אותנו העלה כ~א~תעוררות

 כו'~ ויחנו וישובו אח~כ אמרמעצ~נו ש~~י~ וכדי פסח' בליל עניונהלמדרגה
 באים שאנו עד הספירהוהוא

השבועות בח~
 ונתקיים בינה שערי למ~~

 כי אליכם~ ואשובה אלי שובובזה
 ו~תיחד ~~ליונים שמים משמי~קב~ה ב~

 התורה~ לנו ונתן י~ראל כנסתעם
 צ~תינו כמוו~נה

 ממצרי~
 אראנו

 סייעתא ית' ממנו גם י~יהג"כ נפלאו~
 כי אשה ידוע ו~נה תלכו~בחפזון ל~ א~

 אם ו~לדה~זריע
 ~~ס~

 ישראל
 מעורר~

 דכר~ ~דש שיר ~וא זכר'ילד~
אית~ א~

 ~עול ~~ים בניו להיות הרוצה
 יע~ו~ כי כנ~ל'וישנה

 שיר הגאולה יהיה ~כר'וילדה ~זרי~ כי אשה ויהיה ~ודם' אנושנשוב שיו~ ויתן הבורא
 ש~ארת~ כמו שתאירו י"ל ו~הדכר~ חד~

 בנר למ~ה נוקבין מיין לעורראתם תאיר~ בתחלה במצר~ם פי' קודםלכם
 כוכבים העובדי ויאמ~ו אור' ותורהמצוה
 אנו פי' לכל, שמאיר למי מאיריןישראל

 ית' לו מ~ן שמעוררין זה~~ורמים
להאיר

 לכ~
 ו~ה העולמות ל~ל ולהשפיע

 אליך ויקחו ישראל בני אל ~ברי"ל
 זיתשמן

 ז~
 מ~ן מעוררים הם יהיו ~י'

~ 

~~~~~~~~~~ 
~ש~לים

 ב'~ ~~

 באדר ~~'
 ועל השקליםעל משמיעי~

הכלאים
 כו~

 אין ~יתא דהנה י~ל
 אלא ~ני ל~דר ראשוןאדר ~י~
 הא לאביונים ומתנותה~גילה קריא~
 דהנה י~ל שווין' וזה זה פ~שיותס~ר לעני~

 להיות ורוצה בתשובה שב שהואהאדם

צדי~
 ~ראוי העבר על ומתחרט

 הו~
ח~~

 ברוקח ואי' זה' מעין מאד ~דעתו
אין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~~י~  ~נ ו~קבנ ~ת~נתו כחסידות חוזקאין
 להתנהג בד~תו וגומר נ~רים ונודרעצ~ו
 שנ~לש יש ואח"כ מועיל היותרבאופן

~ע~
 לטהר הבא אך התבערה

 שאח~כלו מסייעי~
 חוז~

 והנה התעו~רות לו ובא

ג~
 לו ו~ושה מ~ד קשה הוא השני כן
 התב~רה קודם נחלש האיךסימן
 לאחרים ללמד יכול וגם ~~ה'שיזהר
 כבר ובבקי~ות הדעת בישוב שהואכיון
 הוא ראשון אדר בין אין י"ל וזהבז~'
 ואדר כנ~ל~ החםידות של~וזק

 בראשון שגם השני לאדר ראשוןח'זק לשו~
 הכבוד כ~א עד מגעת והוא טוב,הוא
 ית~~ בו המרירות ~ודל עצמו מ~בק~י
 הוא ואח"כ ובהעלם כלל בדרך ~ואאך
 קריאת אלא וזה בסימנין מגולהיותר

 ש~א מוב~ח הוא שכברהמגילה
 המגילה בקריאת כ~ו משונאיוונושע י~ו~

 בדרך ~לא רחוב דרך ~ילוי ~ש~ןמגילה וג~ ~יצולים' ואנו ה~ונאים שנאבדועל
 ~~נות וגם ב~~יאו~~ כ~א לבדכלל

 להודיעם יכול כילאביונים
 דר~

 ~וב~~

וז~
 הא וקאמר ~~יקרית המתנה ~וא
 מד~ך לפרוש פי' פרשיות~ סדרלענין
 כי שווים וזה ~ה חיים~ לדרךה~'ת
 ית' בה' מקושר נעשה בר~שונהגם

 ~ ב~לוי השני בפ~ם וכן מם~~אופרוש
~~~~

 תמיד ש~ם גדולים צדיקים יש
 בוער בראשונה'כמו

 ברא~ונ~~ כמו ית' לה' ג~ול~תל~ב~ת בלב~
 ובכל ~ול~ אל מחיל הולכים שהםוזס
 לו ו~ר ~פגם ~ודל יותר מרגישפ~ם
 גוח~ שאתה ית~~ רצונו עברתיותר

 נגדו' נחשב שאין העילות כל עלתכו' ~ב~~
 וקדושתם על~נים ברואיו נגדואפילו
 ומתמדה~גדולה

 ~ל~
 ~ע אפי~ ~ניעה

 טובות לו הבורא ~ומל אעפ~ככ~י~ר~~

 ~יעורבני
 ~~ וכ~

 לה' האדם ~~תקרב
 ית' רומ~ותו יותר מ~יגית'

 ~ליהם שהתודה עבירות ועלשגמל, וה~ובו~
 ומתודה חיורשעבר יו~~~

 עליה~
 א~ להבא

הו~
 וז~ מאד~ ~הם מת~ייש

 תתחדש י~ל
 נעור לשון נעוריכי~כנשר

 ~~עו~
 קדשי~

 פי' ~נ~עור~ חוזרולשון
 ה~~ור~ו~

 ראשון
 תת~דש ואתה מאד~ גדולהוא

 הת~וררותנעוריכי~ כנש~
 בכ~

 כ~ע~~ ורגע עת
 כ~ זקניה~ על דוקא קאי ~א ודאיכי
 ישראל לכל ושייך הוא הקודש רוחדברי
 במי באדר בא~ י"ל וזה ולילידים~ל~קנים
 בוער שת~יד בהחוזק באדר אחדשהוא
 דהנה השקלים~ על משמיעין התשוב~~בו
 עניניםיש

 שנרא~
 לשמים שהוא לאדם

 כן~ ואין חטא שאין נראה וכן כן~ו~ין
 שקול~הדבר

~~ 
 ה~~ל הצדיק

 קדושה רוח הקב~הבו נות~
 ~אמת~ ו~שי~

 לשקול שאפשר השקלים~ על משמיעיןוזה

בדעת~
 מי ה~אים~ ועל וכן~ כן

 שה~~
הול~

 ד~~ תערובות בו ויש הישר בדרך
 קורים בו עשר בחמ~ה כלאים~וזה

 עליו~ה במדרגה כ~הוא פי'המגילה~ א~
 הת~לה~ ובשעת קודש בשבת כמויו~ר
ב~~שה וז~ ~בו~~ ולילה ביום בעתים נמיו~ן

 ש~
 נש~ה בחינות חמ~ה בו

שלו
 בשלימו~

 הקדושה על ע~ר וזה
 שהם ועל מעשר' פ~ו~השאינה

 ב~ה בכרכין~ המג~ה את קוריםספי~'~ ~עש~

 ב~ כרוכי~ש~~
 ה~ב~ה להם עוזר

 את קורין וזה ונפל~ות~ בנסים אפילוידו ע~
 הרואה~ בפרק רז"ל אמרו וכןהמגילה~
 ~~ל~הרוא~

 נס בחלום אסתר
 הרחו~ות~ ואת חלילה~ יתעתעושלא א~~ בדרך הולכים שיהיו ~יב'בדרך הולכי~ שיהיו הדרכים את ו~תקניןלו~ ~~ש~
 ~צ~צ~ הוא היראה עי~ד ~יה~להבות~ הו~

אד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  עצמו~דם
 באהב~

 וכן מתרחב הוא
 ירחיב כי ~ל פי~ שמע~י וכן~תגדל~

 התלהבות~ לך שתהי' גבולך~ את ~לקיך~'
 בש~ שמ~תי~ן

 שיחי' ר~מ המניד הרב
 הרחבת להיות י~ל וכן מגיד~~זלאעשיב

 המים~ מקואות ואת שמים~ לעבודת~ב
~י

 ש~ו~
 מת~נין מים שנ~רא חסד מ~וה

 גדול~ ~בקית הוא ה~ברות~ אתומ~יינים י~ו~ על הדינין נמתקין פי' ידו~ל
 עין בספר אחד ג~ול בשם אותא~ן

 את איש ידע ולא פי' וכן בהכותב~יעקב
 אדם ה~יג שלא רמז, בדרך~בורתו
מדר~תו

 לאיז~
 עילם

 משי~
 בדב~ו~ו הוא

 יכולים כי י~ו~ על ~ציינין י~'~ו
 לפ~ם ~צמו לציין בגינוי ידו על~בקות להשי~

 ויוצאין~חר~
~~ 

 יוצאים פי' הכלאים~ על
 מתערובי' מכלאי' מתיראים ואינם~פי~
 ויתערבו ~~תוב ~מו מינו' בש~ינו~ין
 הכרוכים אבל מע~יהם~ וילמדוב~וים

~~
 בני בין שיוצאים הגם הנ"ל~ ה~דיק

 ה~~ד~~
~י~ל עליו~ מוש~ים הכלאיה ~ל

 א~
 על הם כועסים הכלאיה על
~כלאים~

 וא~
 נבזה כי הוא~ כעס ל~ון

 ~~קים הם כן ~עיניה~~~~ל~ים
 ית'~דב~ותו

~ 

~~~~
 ~ו'~ עמלק ~ך עשה אשראת

 איש ~רבי ב~ם ~מ~תי~~נ~
 שאמר מ~זריטשער ~וב ר'האלקים
 ~וי~תיב

 כ~
 נק~א למיה~ לכו צ~א

 דברי כה הלא כתיב ופעם מים~~תורה
 הוא האחד יצרים~ שני יש ~י~אש~
 והא~ד לעבירה~ הא~ם את~חמם

 ~צ~ו~ ומשליך~~~ר הו~
 מל~יים ~אדם על

 בראתי יצה~ר בראתי ~יתא והנהםמצית~

 כתיב ~~חמם ליצה~ר ע"כ ~ב~ין~תורה
הוי

~~ 
 המקרר ועל ~מים~ לכו צמא

 ודא~ והנה עכ"ל~ כאש דברי כהכ~יב
 לצדיקים מ~א~כ ע~~ להמון הואלחמם
 משא~כ לעבירה~ לחמה כ"כ שכיחלא

 נ~צ~ השניהי~ה"ר
 ו~א פשפש רז~לשאמ~ו וכמ~ בצדיקי~~ ~ם

 מצ~
 בביעול יתלה

 עמלק נמחה שלא כ~ו מציי זה כיתורה~
 ראיתי והנה לקמן~ ל~ימרוכדבעינן
 יוס~~ יעקב תולדות הקדושבספר

 ~מצות כל שייכים שיהיו תמידשמדקדק
 כי אדם, וב~ל זמןבכל

 הו~
 קטן~ עולם

 עמלק של זרעו מ~ית מצות שייךוהאיך
 ה~ורם הלא בלעם מענין וכן אד~~בכל
 ~גירם היצ~~ר כי וי~ל ת~ידית~היא
 עם עמלק~ נ~רא ומקררעצלות

 זה עי"ד עוממות~גח~ים לשו~
 ל~

 ~ורד כי
 כ~יב ~~כ כו'~ ומסטין עולהומסית
 ידים ~רפיון ברפידי~~ כו' עמלקויבא

פי' עם~ בל בלעם נקרא והש~ימהתורה~
 של~

 זריז ~"א לעבירה ~~ל יהיה
 גר~ בל~~ נמי ו~ןומחומם~

 לעם זנות
 וזהי~ראל~

 י~~
 זכור

 א~
 לך עשה אשר

עמלק
 בדר~

 כשהייתם מ~~רים~ בצאתכם
 פי' בדרך~ ~רך ~ך גדולה~במעלה

 ~~ל ~~ולי וציין ~ותך הקר הישרהידוע בדר~
 עי~ד התור~~ מן ידים בר~יון להתעצלאותך וצינן~

 ~"א םנחשלים כל ~ך וי~~בזה
 מתעצ~יםהצ~יקים א~

 חליל~
 יותר כח לו יש

 וא~ה בהצדיקי~~ ותלוים ה~לושיםעל

עי~
 עצלות~ עליו השליך כי כו'~ ויגע

 ליעהר בא אדם אם ~י אל~ים~ יראולא
 ראו~ היצה"ר גם הכל משמע לומסייעין
 לך ה' ב~ניח ו~יה אמר ע"כשיסייע~
 המחמם יצה~ר הוא מ~ביב אויביךמכל

ז~
 עבירות כי ~~~יב~ בא

 ולא עוד אדם עי~ד כ~אליגמר ש~י~ו~ ל~
מ~א"כ בעצמ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  עצמו האדם בתוך ~וא ~צלותמש~~כ
 מםביב אומרו וזה אתר~ לדבר צריךואין
 עמלק זכר את תמתה צדיק כשתהיהפי'

 כו' השמיםמתתת
~ 

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

 וכו'~ אורה היתה
 ~ז"ל מאמרידוע

 זו וששון י"~~ זו ושמתה תורה~ זואורה
 אינו לכאורה תפלין~ אלו וי~רמילה~
 משו~ ~~י אי כלל~מו~ן

 ואפשר שתיו
 ~ל הלא תפשי~ במתים כי המצותלקיים
 המצות אלו שעל לדתוק וצרוך נמי~מצות
 וי"ל ~יים~ בעוד וביני ביני ~פילוגזר
 ט~םדצריך

 משלו~ ע~
 ומתנות מנות

 אי~א והנה~אביונים~
 לב~ומי אד~ תוי~

 המן ארור בין ידע דלא ~דבפורים
 וג~ ~רדכי~וברוך

 ~עם צריך נ~או~ה
 יו~~ ~~ אי~~~מה

 לארור ראוי ~ה~ן
 אך ~אמת~ הוא ~ן ~~א ב~וך,ו~רדכי
 ~ר מנין התי~ה ~ן מ~~~י א'~אהנה
 מצינו דהנה דכיא~ ~ירא ו~~רג~ינןדרור

 ופר~~ ז~יו~~
 ת~תונה פרנסה י~ראל ~ת

 ויכלכל ש~תוב ~מוי~י~
 יום~

 ומשה ~~~
 תורהרו~נ~ות

 מיני ~ני יש ~י ~ידו~
 שפ~~ להמשוך צריך צדיקוכלצדיקי~~
וי~

 במעלה כ"כ שאינו ונדיק עליון צדיק
 ~ם שו~אי ו~גםעלי~נ~~

 יו~~
 פרנס

 בפרנסה כי ויכלכל~ כתיב ע"כברו~ניות
 בכל אחדות ~ושה מלמעלהשממ~יך
 והוא כול~~ דרך השפע שעוברהעולמות
~~שיך

 ויכלכל כתיב ע~כ ו~שמיו~~ רותניו~
 עולמות~ כללות ענינים בשני~עושה

 היה נמי וב~שה ב~שמיות~ נגלההעיקר א~
 ובאמת בתירה ~ה ~גלוי לא אך בזכותו~ן
~כל

 אתדו~
 את משה ויקת שכתוב כ~ו

עצמות
 יום~

 ה~מים עצם כמו הוא עמו~
 והוא לבינה~ וזכה תכם נקראומשה
 של~היסוד

 תו"ב~

 למטה~ שהמשיך
נמי ויוה~

 נ~ר~
 א~דו~~ ~כל כי וחכם נבון

 היה שמרדכיוידוע בזה~ וזה בזה ~ורשו עיקר זהאעפ~כ
 ניצו~

 בדורו מ~ה
 למטה והוא למעלה מתפלל מ~ה היהע"כ
 לשון אורה ~יתה ליהודים על פרשנווכן

 יאיר~ בן נקרא מרדכי כינקבה~
היה שהו~

 נוצ'~
 כ~ו משה~

 תור~
 ש~מנה שב~תב

 שבכתב מתורה שנלמד שבע~פיונק
 בה יש מםיני למשה שהלכהמה ג~
 ותורה בה~ורמז אסמכת~

 ~ע"~
 נ~ראת

 מרדכי וכן ככלה~ ~ו שנמסרהמשה כל~
 ~יתס ליהודים וזה ל~דור~ האירבדורו
 מתורה שמ~בלת נק~ה לשוןאורה

 ו~ב גימ' מרדכי איתא והנה פרשנו~כן ~בכת~
 הוא עליון מעולם ה~פעות כל כיחסד~
 המן, זימנה ו~ן ~לי וצומו צותהאסתר והנ~ כ~כ~ צמצום אין ~ם כי רב~בשפע
 עלי' יס~כו ולא לה' ישראל שישובוכדי
 ה~שיבה זה משורש ~יא כי~וא

 וידוע ~ס~ר~, עולם נקראלעולם ~קדמ~
 כ~כתי~ נה~ יתבמבינה ת~וב~

 יבין וב~בבו
 אנוש~ לבב המשמת יין ומשם לו~ורפא וש~

 וז~ מ~ין~ לבכי
 כי פרשני ~רור מר

 בםתר היא כי תירות, ~שובה הואדרור
 ~וא התשובה וראשעליון

 ~~מ~
 מר וזה

 ~~כ ודוק~דרור
 מתעו~~

 פורים בכל
 עשיר הוא אם ~ם לרעהו אישמנות לשלו~ צריך ע"כ ואםתר~ ~רד~ישורש

להוסי~
 און עליון מ~ולם כי ~פ~~ לו
 וכלמד~~~ין~

 ~פ~~~
 ובזה לו~ נותנין יד

 שפעמעור~ין
 העי~

 הנ~~א העליון
 לעורר ו~מתה מש~ה וגם מרדכי~שו~ש
 ש~ע יבא זה עי~ד גם אסתר~שורש
מתנות וז~ צריכי~' לאשר ותשובה תורהאור



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ש~שובו באמת עניים ~הם לאביונים~תנות
 דלא עד בפיריא לבסומי אד~ חייב~זה
 פי' מרדכי~ לברוך המן ארור ביןידע

 יכפ~ לא~מילא הדינין~ כל שיומתקו כנ"ל כ~כ~יעורר
 יבחין~ ולא בהמן ליה

 ~לום להמן י~יה ולא ~דינין יומת~וכי
 על ~א המת המן על קאי לא ודאיכי

 אור שפע כ~כ שימשיך בסט~א~~ורשו

וה~~ק~
 ו~סתר מרדכי מ~ורש ה~ינין

ובקר~את
 בכל כ~ ומתנות~ ומנו~ ה~גיל~

 והימים שכתוב כמו הטוב~ מתעורר~ורים
 נ~שים זכירה עי~ד ונ~~ים~ ~כרי~~~ל~
 נקרא רע כי הטובות~ מרומז~ימים
 לא רעה כי יום, אור לא ולילה~ושך
 פ~ם~עורר

 שני~
 לא שכתוב ~מו

 י~ל וזה צר~'~~מים ~קו~
 ליהודי~

 היתה

 משו~ש וש~חה מרדכי~ משור~~ור~
 שורשה על קאי מילה זו ושש~ןאסתר'
 עצמות את משה ויקח שכתובוכ~ו

 אלו ויקר מהקדושה~' ערלה ~ו~ר~מו, יוס~
 פרושו~פלין

 מוחי~
 כידוע ועטרין

 ודוק~
~~~~

 כי מעט למקדש להם ואהיה
 א~ם כי כו' מ~ובכם לאהנה

 למק~ש להה ואהיה י"ל וזה כו~~~צמיכם הממע~י~ את~ כי רז~ל פירשו~~עט,
 שפלים שיהיו מעט עמם שכינתי~אשרה
 זה ומעין לפניו' עצמם בעיניומעוטים
 דהנה כו~~ אונ~ ~ין כדת והשתי'י~ל

 לבטל רוצה שהוא ומי חפשיתהבחירה
 שיהיהבחירתו

 צדי~
 שיכיר יראה דוקא

 כדאיתא ת~יד' עמו ה' ויהיה ערכושפ~ות
 אל אתנו ה' ואם דכא, ואת פסוק~ל

 לחטא' שלא טוב ממילא כלל,~יראום
 להאמין שלא ה~דם י~יין ודאי אעפ~כ~ך

 לו ~נראה הגם באמת, בעיניו שפלהוא וא~ ~תו' ה~ אם יודע מי כיבעצמו,
 רקכן

 ממיל~
 מ~די, ב~~רת טיב ת~י'

 רז~ל שאמרו כמו יסוד לשון שתי~והנה
 שת~ה אבןעל

 ה~ולם הושתת שממנ~
 שלא יסיד להיות כדת והשתי~ י~לו~ה

 הוא ~התורה פי' כדת להתנהגתמוט
 ויכיר עצ~ו לאנס צריך פי' אונס'אין

 כו' ~אין שהואשפלותו
~ 

~~~~~~
 ה' צוה אשר כל עשה כו'
את

 מש~
 י"ל אהליאב, ואתו

 לרקמו~ כתי~דהנ~
 למלך תובל

 נ~ראת מ~ילה ~יתא הנה כו'~אחרי' בתולו~
 דהנה כו', ע~ר ובשנים עשרבאחד
 גימט'מגילה

 מזל~
 כל ~ורש שהוא

 מעולם לישראל מזל אין כי ישראל'של ~טובו~

~נעל~
 ה~מים מא~ות וזה אין, שהוא

 ~חתואל
 ה~י~ יחת~

 מהמה
 ד~נ~

 פשיט
 לישראל מזל דאין הנ"ל ו~ם אמ~,הוא

 מראים אם הגם ברקיע, התלויםמהמזלות
 אל השמים מ~ותות י~ראל' כטובתשלא

 אמ~ פשי~ כיתחתו,
 אין הפי' ואמת

 הנעלם~עולם
 שנקר~

 מזל בא אין
 מש~ לישראל'מזל

 ~שתנות להיות יכ~ל
 הדינין ממציא כי מאין, י~ ל~ובההמזל
 פעמים כמה כנ~ל לה~ב רק שהואלשירש'

ממיל~
 עובדי ~ל וב~ו ה~ינין יומתקו

 ~מ~ו~ש מה~ה, הגוים יח~ו וזהכוכבי~'
 כו'~ ת~~יך אדם ואתן לפעול אנוי~ולים
 כו~ כפ~~מצרי~ נ~~יוכן

 תחתיך וסבא
ו~~

 אני ה~~ה זה מ~מ~, ה~יי~ יחתו
 העוב~י על הזמן את תפיל לךנותן

 ~תיב הנה כיכוכבים'
 באברה~

 אבינו
 נא הבט כו' החו~ה אותו ויוצאע~ה

 ופי'הש~ימה,
 חו~

 אין כי הרקיע' ל~יפת
 הוא כי למטה' מלמעלה כ"אהבטה
 והנה גשמיות' ומזלות מכוכביםלמעלה
 נ~ים להפ~ל יכיל פי' נקרא מגילהי"ל

 הוא ~~ר' באחד עלינו, מקום ~ל~סדיו ג~לוי ולשין המגילה' כמו הדיניןוהמת~'
הצדיק



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 בעשר א' שעישה המיו~ד א~ד~צדיק
 אוהב שהוא מי עשר' ובשניםםפירות'
 שבטי עשר שנים ישראל כלל אתמאד
 התור' את שלומד במי עשר' ובשלשהיה'

~נדרש~
 מי עשר' ובארבעה מדות' בי"ג

 ברשות הבורא אל עצמו מתקרב~הוא
 כידוע, א~בעה ור~בו ע~~ה גבהוהי~וד
 מקרא בעל שהוא גם פי' עשר'~ב~משה
 שעושה לבד לש~ש תורה חומשי~משה
 לרקמות י"ל והנה ספירות~ בעשרא~דות
 הדינין המתקת שפועל מי למלך'~ובל
 שורשם אל הדין ש~ביא פי' רוקם'הוא

 ממזג ואחדות ~ילוב ועושה הרחמי~'ה~
 בר~~ים~ין

 ובצלאל י"ל וזה רוק~' וז~
 על שומך שאינו אל בצל שהוא מיכו'
 אל בצל הוא הכל אדרבה כ~א~צמו
 עליון בשתר יושב כדכתיב בתשוב~'ו~וזר
 ב~ש~בה שיושב מי אומרים ושמעתיופר~נו
 מכל יתלונן שדי בצל עליון ב~תרהוא
 ממנה' והתשועה בוקר רואה וצרהלילה
 לינ~ אין כי לינה מקריוזה

 בעמוד כ"א
 לה~יג יכול אורי בן בצ~אל וזה~ש~ר'
 הוא כי ~ירות ל~ון ~ור ו~ן ית'~~ורו
 את לה~ות יכול יהידה' למעה ~ורין,בן

 אשר לכל יהודאי שנ~ראים~שראל
 שמיםלכב~ד י~פו~

 עש~ הו~
 ~ל את

 כלים להיות האלו ~~לי~ כל מתקן~א~ה ~כלי~
 א~ר כל את יתברך' קדו~תומ~בלים
 מי ~~~ אה~יאב, ואתו משה את ה'צוה

 הישר בש' ש~י' ~גם ל~ד, בתורה~עו~ק
 פי~ ל~~' הלימוד ~פלה מדר~הלר~ת
 איתא נ~י בגמרא וכן ור~ימו' דחילובלא

 בתורה העו~ק ענין~אותו
 לב~

 ~ומה
 ת~~ א~ אך אלוה לו שאיןכמי

 פי'
 נמי בא להם ומ~מש מה~דיקי~שמקבל
 של באהל שיושב אב אהלי וזהלמצות'

 ~חי וכן ית', מ~אבינו~יר~
 ס~~

 ש~יא

 איתא כי ב~'~ ל~דבק ~~ך שהואפי' ל~א~' ס~ך שהוא למי תלמיד פי'בן

הדב~
 לדבק ~~ך שהוא מי כו'~ לש~וור

 והתלמיד ית'~ בה' דבק יהיה הואגם
 הוא גם בתורה שעו~קשלו

 לפעול יכול ו~ושב ~רש וזה כנ~ל'כוכבים עובד~ על רק לבא הדין ~הטותיכול דן' למט~
 יעשה, יראיו רצין שכתוב כמובמ~שבתו

 פי' מ~שבת' ~ורש ~ב לשון ~רש כיפי'
 שיתקיימו מ~שבות שהוא ו~ושב~רש
 ~רש הוא ~אשר ו~ושב ~רש וזהויעשו,
 ל~זג יכול ורו~ם, חשובות' מ~שבותהם
 ולהמתיקהדין

 לשת~
 הר~מים מדת עמם

 אפי' פי' ידוע בתכלת רוקם' וזהולשלב,
 אל להעלות יכול תכלת מעין גזירהנגזר

 דומה תכלת ר~~ל שאמרו כמו~שורש
 יכול הכבוד לכםא דומה עד כו'לים

 שי~יב תשובה ~רהור שםל~~ור
 ה~וע~

הגור~
 של מ~שורש התכלת של הגזירה

 וארגמן' הג~ירה' רוע להעבירהתכלת
 ~יהיו לפעול יכול רוחניות בענין~ם

 ומרכב~צדיקי~
 ית' לק~ושתו

 ארג~ן על ממורי ~מעתי כן ארג~ן'בר~ת המרומ~
 כתיל~ת ולהתפ~ל ללמוד ~פ~ולובתולעת~
 כחוש~ין

 א~~
 ו~ני, בפה,

 שימצ~
 לו

חס~ונות
 ועבירו~

 דש שאדם
 בה~יגו ל~~ורו~, עליו דומות קלות~יהיו בעקב~

 שיעור מאין מעע אלרוממות
 וג~

 טיביתיו
 כל שכתוב כמו משיגים ~צ~י~יםכי

 ~ריתו לנוצרי ואמת ~~ד ה'אר~ות
 ית' אור~ותיו שכל משיגים הםועדותיו,
 המדות כל לתקן וב~ש' ואמ~'~~ד

 הבא הוא השביעית כי שש~ כללבדרך שה~
 ~~ל וכן ומ~שה, לדבור לגמרהמדות
 ש~ורם למילרקמות

 המתק~
 כנ"ל הדינין

 בתולות ב~ה~ להבורא למלך תובל זהעי~ד
 ט~מה ~לא כבתולה ~~או ~לא אד~בני

~עם



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  המת~ברים ריעותי'~ א~רי' ~יאה'~עם
 לך מובאות ג"כ גם הנ~ל הבתולות~ם

 קרוב והנה וראה ועמד בדרך שישב~~ ~
 אומר יהודא ר' יכנס לאלעיר
 בלא ~נכנס ערפון בר' מעשה כו'יכנס

 אל לבא הוא נקל לא דהנהמתכוון'
 בשלימות ית' אל רצון ע~יית עי~רהאמת
 משחר מרחם ~דוש שהוא מיוא~ילו
 יסמוך ולא ומעשיו מדותיו לתקן הוא~רוך
 על שיחיה מורי ~י' וכן הדבר,על

 מהו ~הול כשהוא שנולד מי~מ~רש

להטי~
 ~נולד גם פי' ברי~, דם ממנו

 מטע אך הערלה ממנו להסיר צריך~ור

משא~
 פי' שי~ב' מי י~ל וזה בנ~א,

 ועמד הו~ך שהוא בדרך בד~תו~נת~שב

~רא~
 לשון לעיר' ~רוב הוא והנה
 יכנס לא קדושה להאמת פי'ה~עוררות

 יהודא ור' כנ~ל, בכוונה הי~ שלאכיון
 מן שיכוון העבדות לו שמועיל~קיל

 ו~לאה זמןאותה
~ 

~~
 לרא~' לכל והמתנשא הממלכהה'
 לומר לו היה לכאו~ה מו~ןאינו
 וכן מלכי~, הממליך ~מו וצ~להמלוכה'
 אפי' לראש לכל המתנשא ~ל ~ז~לדרשו
 משמיא גרגותנירי~

 מו~מ~
 וי~ל ליה'

 משה דהנה רמז~ בד~ך י~ל כו'~~אש ב~מי~ לך ~ח ו~תה כתיב דהנהעוד
 רא~י ~ל נמי וכן מלך' בישורין~יה
 י~ל זה כידוע, משה ניצוצי הםדו~ות
 לרבותואתה

 כ~
 בשמים ~ך קח ניצוציו

 כ~א ל~שתרר לא ה~א~ית להיות~~ש'
 בש~ים הריח בה להיות ראשבש~ים
 לש~ש' רק להיות פי' למבינים'~ידוע
 ~רה זרוק ~ז~ל ש~מרו וכמו דרור'~ר

 ו~אי ~רות לשון ~רהבתלמידים'י~ל
 מלכות~ נקבה לשון והוא שמי~מל~ות ע~

 שמי~, הי~את פי' מרה או~רע'כ
 ~ורקין תורה עול עליוהמקבל והנ~
 ועול מלכותעול ממנ~

 ד~~
 וכן א~~,

 ~ר כ~י~ ע~כ הלוחות' עלחירות ~שו~
 מ~~יי~ת ~כמ~ו לח~מתו~ודמת ~~א~ ~י~~ת כל כי חירות' של~רות דרו~
 וקאמ~

 עי~ד מאות'~מ~
 ז~

 יחוד עושה
 הוי' אותיות ~ד' המ~ומז פרצופיןהה~ בכ~

~"ה
 כלול א' וכל כי~וע' ~יו~ וב~ו~
 בשם ו~נמן למאות, ~דמעשרה

 ~~~ ~מדותיו' לת~ן קאי י~לר"ן' מ~צית~
 פי~

 נ~~א הנשמה כי ~~, קליפתרש~י
 האדם שכתובכמו ~~

 ע~
 כי השדה,

 הם הנשמות ו~ליפות אד~, בשרנ~רא הגו~
מדות

 הרעו~
 ולבר~ם' לתקנם

 ל~יות לברורהאהבה למש~
 ר~

 ו~ה ~לילה' להיפוך ו~א לבדברע והשנא~ ית'~ לה'
 להתנהג פי' ומאתים'ח~שים מחצית~
 ~וק~

~היפי~
 טובי~ שניה~ נ~צ~ ממדו~'

 ~ור~ ~~ו~~י~~
 ~~צית

~~ 
' 

~~~~ 
 ~ותיו~ור~~ן ז'ו~

 וקנה ~ידו~~ נשמה נר
 בו~~

הו~
 קנה שכתוב כמו ובינה חכמה

 בינהק~ה חכמ~
 ג~~

 נש~ם זה עי"ד ר~ן,
 תועלת לנפש גם ~ממילאו~וח' הנשמ~
 לנפש ל~ילא מתתא תוע~תהנ~ל ו~~מחצי~
 רו~

וממיל~
 ולמעלה נר כ~ן ע~~ לנשמה' ~ם

 וקי~ה דו~~,נר
~~~ 

 הוא ~~ו~,
 ם, אפ על ~יד~כמו הכנ~~

 וז~
 ב~קל

 ה~וד~
להיו~

 רע' משום ולא עובה הכנעה
 בשמן המרומז עליונה חכמה תשיגזית, ושמ~

 בשום אם בשכחההמ~ומז זי~ עי~ד כ~ין בעצ~ך שתהי עי"דזית'
 להיות הין ת~צא מאיןחכמה וישי~ זה עי~ד כאין בעצמו להיות ית'בו תשכ~ פע~
 שלך הין כמואצלך וי~ י~

 ומשחת' ~י~~ צד~
פי'



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  היראה' הוא מועד אוהל את תחבר~י'
 הוא השלחן ואת חכמתך' הואהמנורה וא~ יצרו' זבוח ה~שובה המזבתואת

 שלך התורה הוא הארון ואתאכילת~,
להיות

 במ~ל~ הכ~
 ולפי כנ~ל' ~ליונה

 נמי י~לזה
 ל~

 תמשיך ה~~לכה ה'
 מרה זרוק ~נ~ל לתלמידים ~מיםמלכות

בתל~י~י~
 לראות לכל והמתנשא זה עי~ד

 לכולם המתנ~א ~י' לרא~~, לכל שצ~ל~נ'
 עי~דנשור~ם

 תורת~
 ביראת שת~יה

 שמים~
~~~~~

 קראתי ראה לאמר משה אל ~'
 ויראהו דהנה כו'~ בצלאלבשם

 את~'
 האר~

 ~ו'
 ע~

 פרשו האתרון הים
 ל~שה ה' הראה כי הא~~ון' ~יום~ד
 משום אי זה ולמה כו'~ ודור~יו~ור

 י~ל עליונים, גנזיו ית' יראהו לותענוג
 אורו להמשיךכדי

 וניצו~
 ואי בהם' משה

~שו~
 מין שימצא כדי שהראהו הרשעים

א~
 מהה וי~ת מינו,

 והניצ~~ הכ~
 שלהם

 ו~~ו י~ראל~ נצי~י ~ו~ש הוא מ~ה~י

 מר~עי~ וימנ~~כת'~
 וזה ~ו'~ אורם

 בצל שהוא מי אל'~צל בש~ קראתי אורו להמשיך כדי ~~~י~ל
 ובט~ ~~

 בו
 י~'~ אורו להמשיך אורי בן שיהיהית,
 תור~ן

 לה~~~
 שכ~~וב ~מו מכל תירוות לו

 בידיך קדושיו כל וכן ~~לותות' עלחירות
 וכן וכ~~ ~~לכי ~~אן רז~ל א~~רו~~כ
 יא~~רו וכן ~~ושל,צדיק

 חירות ל~~מ~יך נמי י~ל וכן בכל' ~מושלי ~~~ כי המושל~~
 שא~רו נ~ה פרשנו וכןלישראל~

 תי~קות אלובמשיחי תגעו אלבגמרא ~~~
 ת~ח אלו תרעו אל ובנביאי רבן, בית~ל

~~שים
 עדי~ תכ~~

 היה ולכאו~ה ~~נ~יא'
 ב~גיעה תרעו אל ולנביאי לכתובראוי

 ת~עו אל כמוש~ך~~ב,
 ב~

 כאן ~~שא"כ
 באנ~ת וכן תרעו' אל ולנביאי לכתובהיה
 הימ~~ בדברי הוא וזה בתהל~ כןכתיב

 ג~ר צדיק כי הוא הא~תאך
 והקב~~

 ו~ג~ר לפ~~ול יכולי~~~~~~~~
 של~

 יוכלו
להרע

 לשו~
 ~כ"א י~ראל' בר

 אפשר איגמורה הגאול~~
 ~גרו~

 אתדותק ואנ~ הק~' את לדתוק שלאמושבעים כ~ הזמן קודם
 הק~

 צדי~~ נקרא אינו בזה
 שלא משא"כ שבועה' עובר הואכי

 ז~ הגלות' מן~תר להרנ~
 ~פעול יכול

 דבר ובנביאי י"ל~ה ~תר~~
 התל~

 שלא
 לנביא~ ומכ~ש נב~א~ כן ירצו א~~כלל תרע~

גופ~~~
 נמי~לה~~ תפלה' הן לשמה תורההן אל~ ~~~מדברי פי' שפ~ים, ניב לשון~ל ונביא~ ולנביאי~ כתיב בת~~לים ע~כ

 אין יע~~ב קול הקול כי הו~תה, יש~וד
 עשו~,, ידיהידים

וז~~
 לחור בן

 ~~נוה כי ליהוד~' מ~~שלה ופיעליהודה ~~~~
 מ~ה שכתוב כמו ממשלה' על ר~לפרשו
 ישלחע~ך

 ה~
 הפ~~ק פרשנו זה ומעין

 כי ג, המ ית~~ר אל ~~~הר אנןשררך
 סיהר ~~ו ~ל סנ~~ר~, על פיר~ור~ל
 בלילה מאירהירת

 ו~~~
 זה ע~ד

 הג~ה' אגן וזה מ~שול, מ~להאדם א~
~~~ כ~

 ~ה לילה' ~נקרא בג~ת גם מג~ים

א~
 בזמן גםלעולם פי' המ~, י~סר

 הבורא מעמיד ותהג
 בכל צדיקיה'ב~~

 ג~רות כל ולבטל רתמים לבקש~יר
 ~~~וןו~ן קשו~

 ז~
 וראינה צ~ינה הפסיק פרשנו

 כי כ~~ בע~~רה ~וןבנות
 צאינה קאמר וזה יציאהנקרא לאר~ בחו~

 ורא~~~
ג~~

 ישר~~ ~~ צ~ן בנות בגלות
 המצ~נים

 בעערה י~~ ב~יתו בבשריהםותתומים
שעטרה

 על קאי אמ~ ~
 ב~םכידוע, ישרא~ כנס~

 ~תונת~
 לבו ש~~חת ו~~ם

 ~~לומדי
 ב~ם וזה ~~ה,המקום א~~ שנ~שמת איתא לשמה תורה

 שמח~
 פוע~ם לבו

שעוטרי~~
 י~, לו

 ע~~רה'
 שיתגלה פי,

 כוכבי~~ העובדי יוכלו שלאמלכותו
 להרע

כלל
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~ ~ ~  בל~~ כי לישראלכלל 
 משלה בכל מלכותו

 הפסוק פרשנו וכן כן, שיתגלהופועלים
 הוא אות כי ת~מרו שבתותי אתאך
 אך פי' מקדשכם' ה' אני כי לדעתכו'
 אויביכ~~ת

 במה ואכניעם אותם אכה
 הלימד גם תשמורו, שבתותי אתוקאמר
 קאמר וזה כידוע~ שבת נקרא ת~ידתורה
 אני כי לדעת וביניכם ביני הוא אותכי
 לעניני נחזור כן שיתגלה פי' מקדשכם~'

 לחשוב כו'~ אלקים ריח אותוואמלא
~ח~בות

 וזה יע~ה' יראיו ~צון כי לע~~
 בזהב לעשות מח~בות לחשובקא~ר

 במחשבה רק אפילו שפע להמשיךפרשנו ובכס~
 שכתוב כמו המרומז ועו~ר מזוני ~י'בזהב
 יאתה, זהב ומצפון בצפין~חן

 בני עלקאי ובכם~
 שב~

 שנקרא השדרה מחיט
 הם ב~יו וכן הכ~~'חבל

 לו' נכספי~
 חיי ע~ ~איובנחושת

 היפ~
 ~~רם הנחש

 נ~ושת, נ~ש ויעש כתיב י"ל ע"כהיפך'
 בת"ת הוא שורשווכן

 ע~
 ובחרושת חיי~'

 לפעול עליון שכל להיות פי' למלאותאבן
 האותיות כי ובדיבוריו תפלהבאותיות
 יצורה, בהפר כידוע אבנים~קראים

 ובח~ו~ת וש~לתם, צר~ם לי~ר~ל~מלאות וז~
 הנקרא ~תורה לפ~ול שכל להיות~~~

~~
 בכל לעשות ~~' ובחרושת וזה חיים,
 שפר~נו ו~מומלאכה,

~~ 
 וכבוד עושר בה ול~שמ~ילים בהלמ'מינים ימי~ או~ך

 לממשיכי~פי'
 כמו ~צריך העי~ר בה

 ~המשיך יכול לאדם ה~יקר שהואהימין
 ו~ן לזה הן ~עי~ר שהוא י~'אורך

לעה~ב,
 ב~ ולמשמאילי~

 להמשיך יכולים
 שמאל ~~ו הוא ג~כ שהוא וכבידעושר

 ודו~ק לימיןש~~יע
 הוא לבנה חצאי כמו לפעמים שיש~מה ~

 ב~~ק לא הכתיבה בעת לי שנפלמה
 בפני מדור לועשיתי

 ~צמו~
~ 

~ ' ~ ~

 הנה כו'~ ת~צא מאין והחכמה
 לכאורה לישרא~' מזל איןאיתא

 איתא הלאקשה
 אלמל~

 כו'~ שאול אתה
 ~הוא ~לו ~ול ~ך היה ~~ ר~~יפי~

בצדקותיו
 מז~

 על ראיות עוד וכן שלך'
 איתא כי וגם בישראל, גם מועיל ש~ל~ה
 כ~א תליא בזכותא לא ומזוני חייבני

 חלילה הגוים בשביל אשמעינן וכיב~זלא

כיו~
 אין פשיט וי~ל ~זל' אין ~בי~ראל

 ותפלה ~שיבה דמועיל לישראל מגיע~~ל
 גם ~י מ~לקת' וי~ו ~זירה' לב~לוצד~ה
 לטוב הוא המזל א~ משא~כ מהניחדא
 יתור~' ובז~ הפס~י זכר שאניבש~יל וכי המזל, דמועיל פ~יט' בישראלודאי
 שמ~תי דהנה ששמעתי מה כפי י~לועוד
 שהוא מי ~ן ז"ל מראוונא ~מגידמ~רב
 לישראל טוב מזל לעשות יכול בדעתוכאין
 דהנה במזל, תלוים ומזוני חיי בניוהנה
 ח~מה משיג כאין שהואמי

 עי~ד אחד הכל כי מחכמה בא הכל~י ודע~ ובינ~
 שכתוב וגה דבר' מתיך דבר ~ביןהחכמ~
 בינהנמי

 והחכמ~
 בחישבו ~צמו שמחזיק מי בינהמקים ואיז~ תמצא' מאין

 ~צמועניני
 מחזי~

 זה ואי ~א~ן, עצמו
 ~צ~ו מחזיק ש~יןשפי'

 צדי~
 זה ~נ~~א

וז~
 ואין מ~שון זה ואי הפי'

 ז~
 מ~ום

 ~מבין כיון לדעת, נמי ~א ממילאבינה
 והנה דעת' וזה נ~י יודע~ח~מתו

 אית~
 נבר~דהעול~

 דברים בג~
 ב~כמ~

 ובינה
 ע~כ כו'~כונן אר~ יס~ בח~מ~ ~~ שכתב כמוודעת

 הדברי~
 העולם שקיום

 אלו דבריה בג' תלוי נמי בהםתלוי
 מזל אין והנה ומ~וני~ חיי בנידהיינו
 כמו חב"ד שמשיג הנ"ל כפי'לישראל
 הוא יכול ~ו' תמצא מ~ין והחכמהשכתוב
 ~ה בדרך וי~ל ומזוני, חיי בני~~משיך
 תחי' החכמה ש~~~יב כמו חיימחכמה

ב~לי'



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  וטמור צפון הוא כי ~~וני ומבינה~עלי'~
 שהיה מה דבר מתוך דבר ~בין נקרא~י
 בצפון, ו~ל~ן יאתה' זהב מצפון וכתיב~פ~ן

 צ~ל ~אוליומד~ת
 בני~

 ידע והאדם ~כתוב וכמו
 בני ראש את תשא כי י~ל וזה וכו' ותלדכו'~
 אותם לזכור כשתרצה פי' לפקידיהם~ישראל
 נפקד לא לשון חסרונם' ל~לאותלטובה
 ומזוני, חיי או בני או פי' איש,ממנו
 יראו פי' כו'~ נ~שו כופר אישונתנו
 נפשו מחזיק שאינו ~פלותו שמכיר~דיק
 נפשו כופר וזה שפלותו, שמכיר שלםלה'
 עצמו ~חזיק שאינו ממון כפירת לשוןלה'~
 לה'~ שהוא בעיניו נח~ב ל~יותלצדיק
 בהם יהיהולא

 נג~
 פי' אותה~ בפקוד

 אותו להם תהיהלא
 הנג~

 של והצער
 להם להיות אותםפקוד

 חסרו~
 הוא כי

 ב~ה אל בע~רת חסרונםימלא
~ 

~~~
 בצלאל בשם קראתי ראה זה מעין
 למעה חור בן אוריבן

 כו'~ בחכמה אלקים רוח אותו~אמלא יהוד~
 אל~ים ורוח כתיבהנה

 מרחפ~
 פני על

 כדאיתא התאות של שורש המים כיהמים'
 כל ש~~דלים על קדוש' שעריבספר
 וי~ל האדם' בהם להתענג צמחים~יני
 האהבה הוא ח~ד הוא מיה כי~וד

והת~וה
 ובשורש~

 גדולה אהבה הוא
 ורוח וזה ה~ים' פני וזה ~הלהבורא
 והנה המים, פני על להגן מר~פתאל~ים
 ואינו ב~יניו ~שוב שאינו~י

 מחזו~
 ~צ~ו

בצדי~
 תמיד' ית' לחסדו מייחל כ"א

 יודע נסים ופועל קדושה לו שבאהגם
 ולישראל ית' לו עוזר יתברך בטובושהוא
 הכינו כי דוד וידע שי~ל וכמו ידו'על
 ממלכתו נשא וכי ישראל, על למ~ך~'

 נתגאה לא שדוד פי' ישראל עמובעבור
 וידע הבין כי וקדושתו' וצדקותיומגדולתו
 שה' ישראל, על למלך ה' שהכינו~אמת

 למלך מוכן כלי להיות אותו הכיןיתברך
 שהוא ידע ממלכתו נשא וכן ישראלעל

 ע~מו ט~ה ולא ישראל, עמובעבור
 מצד~תו שהוא לסבור לעצמו טובהלה~~יק
 מזמור על איתא וכן חלילה' להתגאותאו
 יעו~ש במדרש במדבר בפ' לבי גבה לאה'
 י~ל וזה שם' ה~נין ככל לעשות טובכי
 בצל שהוא מי ~צלאל' בשם קראתיראה
 ל~ון בשום רביתי שתרגם וכמו ב~ה'אל

 ~ור להמשוך אורי בן להיות וכןחשיבות'
 גליות משעבוד חירות חור' בןלמטה'
 יהודה, למטה חירות' ולהמש~ךוממ~ה
 ישראל הם יהודה את להעותיכול

 אותו ואמלאטיב, לד~~
 לאדם י~ דהנהכו' ב~~~~ ~לקי~ רו~

 חכמ~ לפ~מי~
 ו~ינה

 עמם מתנהג ואינוודעת
 כ~ור~

 ר~ל
 ומשא~~ להרע'חכם

 ~ו ש ~ש
 מ~אכה ובכלב~כמה אל~י~ רו~

 הו~
 ית'~ לה' ה~ל

 מחשבותלחשוב
 ו~~ לעשו~

 רצון דכתיב
 וז~ כי'~ יעשהיראיו

 מ~ש~ות ל~~יב
 מתקיימ'ת מ~שבות להיותם וי~צהשי~שוב
~יע~ה

 ~צונו~
 ~'ל בז~~,

 ל~~~י~
 ל~~ו~ם

 ו~ת י~~~ יר~יו רצין פר~נו ו~ןצרכה~

שי~ת~
 הירא י~מע

 ~יו~י~~
 י~~ע או

 ש ב~ה ~בירא על~אי
 ~ו~~~ ~~

 של

ישרא~
 עי"ד ויושיעם

 ה~~י~
 והנה רא' ה

 כמה כ~ב~י ד~נה עודי~ל
 פ~מי~

 ~ל
 לי~ראל מ~לאין

 ה~~ ב~~
 ~ראוונא ה~~יד

 בא מ~יןז~ל'
 המ~~

 בד~רים לי~ראל
 ומ~וני, חיי בני במזלשת~וים

 ו~~
 י~ל

ל~שוב
 מ~~~ה כי כו ל~שי~ מ~שבו~

 ב~ מש~ ואין' נעלם אה
 לישראל ~~ל

 רצונ~, שמתקניםמיר~יה
 כ~

 י~ל נמי
וז~

 כמו ~ושר על קאי י~~ בזהב לע~ות
 איתא יכן י~ת~ו ז~ב מצפ~ןשאי~א
 קאי וכ~~' בצפין~ שלחןו~ימ~ך

 ע~
 ~וט דרך הולך ש~זרע עלי~ל בני
וכן ~דר~



~ ~
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~ ~ ~  פר~ווכן
 ~ז~

 חבל ירתק שלא עד על

הכס~
 חיי על קאי ונחושת' השדרה' חוט
 שחיי י~ל מיתה' של ~ם באשמהנחש
 ~רש כמו מיתה של היפוך נחושתנקרא
 נחשת נחש עשה שע~כ וי~ל וכיוצא'~שרש

 ~ וחי או~ווראה

~~~
 ויברכנו ~ננו אלקים הפ~וק פירשנו
 כנ~ל דהנה סלה, אתנו פניויאר

 כנ"ל, שפע להמשיך בא אלקיםמרוח
 שכולם ומזוני חיי בני הוא שפע כלושורש
 י"ל וזה כו'~ ושלום ובר~ה חייםנקראים
 הרמ~ ~אי יחננואל~ים

 כלומר בני על
 שפע להמשיך כנ"ל אלקים רוחישפיע
 אלקים חנן אשר הילדים שכתוב כמובני~
 על קאי ויברכנו יחננו' וזה עבדך'את
 בממון ואברכך רבה בבראשית וכמומזוני'
 שכתוב כמו חיי על קאי אתנו' פניויאר

 חיים מלך פניבאיר
~ 

 אעופה כיונה אבר לי יתן מי~~~~
 הת~ובה דהנה י~לו~שכונה'

 פ~מים, כמה כנ"ל מינק~את
 יש~אל וכנסת י~נה' כנפי נקראיםשהמצות וידו~

 אינה ~יונה י~וע ו~ן אמתי~'כיונה
 אבר לי יתן מי וזה זוגה' בתממרת
 יתברך לו רצויות מצות לעשותכיו~ה
 כנפי נ~ראיםשיהיו

 ~עופ~ יו~
 ואשכונה

 כמו ~ודש' ~הור ממולח פרשנודהנה
 טהור מעורב להיות ~פירוש זהששמעתי
 ולעיל אופן~ באיזה יודע איני כא'ו~ודש
 ט~רת הוא עהור כיפ~שנו

 הנפ~
 ודביקות

 במע~ו ולפשפש והתבוד~ת ב~ההבורא
 נ~ת לפעול ית' רצינו עשות נקראו~ודש
 שערי ספר בשם כנ~ל יתברך לפ~יורוח

 לעשות שרוצה נאמן העבד ולמשלקדושה'
~צון

 המל~
 גם צריך המלך את באהבתו

 כדי המלך אותו ~~~~וב רצוים~עשיו להיו~ המלך לפני ~צוי שיהיהלראות

 הפועל אל מכח ~צונו באשת~יה
 לו יש מלך סבודאי ובפשיטות ~כלוםחשר שאינ~ למלך למ~ל מאתו רצון למלךלה~ת ~פעו~

 העבד לטובת חפצו ופועלאותו ש~וה~ מי אוהב והוא ~צינו לעשותמי
 לה~~ך, תמיד ~צוי ~יהיה לראותהעבד וצרי~

 הוא זה גםכי
 נח~

 יש האוהב בודאי וכיוצא הטוביםומדותיו ח~מת~ מפני אחד את אוהבשהוא מ~ ~י להמ~ך' רוח
 הלב המשמחת מאהכה תענוגלו

 מזה~ היפך ~וא ~שנאה משא"כהאהבה' ש~
 אהוב הוא אם כי טעםועוד

 ממולח וזה רצוים' יותרמעשיו להמל~
 אעופה ואשכונה' אעופה וזה~ו~ש' טהו~
 הו~

לעו~
 נפשו ולטהר יתברך בו והתדבק

 ואשכונה יתברך' לפניוול~דשה
 ~כי הטובים' במעשיו שפועל רוחהנחת נ~~

 שוכן כאלו הוי דבר לאדם שנותןמי
 משא~כ לה~ורא ומשפיע ~וכן ~וא~אלו אצלו~

 אלינו יתברך אורובהשפעת
 נ~ר~

 שכנתי
 אבר לי יתן י~ל עודבתוכ~~

 כו'~ כיונ~
 י~ל ש~תון, שבת בשבת כתיב~הנה
אין צ~י~י~ איתא ~הנה וב~ינו~, ~פולהלשון

 מנוח~ לה~
 ולא בעוה~ז ~א

 והנה כו' ~יל אל מחיל ילכושנאמר בעוה"~
ששבת ידו~

 הו~
 ו~בת בעו~"ב, מששים א'

 מנוחה' להם א~ן והאמר מנוחה'נ~רא

א~
 ב~ה הבורא את העובד ~אמת הוא

 ה~הניח ביו~ כתיב וכן ~נוחה, העי~ר ~ואזה
~~ 

 ~אי כו'~ ומרגזך מ~צ~ך
 ודבקות טיבים מהמעשים משא~כשבת ע~

 שבת י~ל וזה מנוח' ~עיקר הואזה ודאי ותשב~ות~ ושירות ~תפלהוע~דות
 שבות על פירושה שבתוןכי שבתו~

 ~ע~
 שאינו

 עין בת אישון שאיתא כמוגמור'
 וכן קטן' איש צורת בהשנראה ע~
י~ל וז~ זמן' באותו בעיניו קטנותו עלאחיך האמינו~
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 דהיינו מועט' שבות ש~תון שבת~~ל
 מניחה להיות שלא שעוב ענין~אותו
 יתן מי י"ל וזה כו'~ חיל אל מחיללילך
 ב"ה ב~בורא להתדבק כיונה אברלי

 שנקראים ויראתו בא~בתו גדול~דביקות
 פי' ז'גה' בן ממרת שאינה כיונהכנפים
 שום בלי אמת בדרך הדב~ות~תהיה
 ויראה ואהבה אחרת פניהתערובות
 ית'~ בו אתדבק פי' כו' אעופהאחרת,
ואשכונה

 שת~י~
 הדב~ות מנוחה נקרא

 חיל אל מחיל~הליכות
 לע~~

 ולהת~בק
 בשבת כנ~ל ואשכונה תמיד ית'~ו

 קודש~
~~

 דרור מר ראש ב~מים לך קח ואתה
 ואתה הדיבור י"ל כו'~ מאותח~ש

 לאב משל אמשול דהנה מיותר'~הוא
 בדרך מדברים זקנו ולאב לנוכחמדברים
 ויותר אב ג~כ שהוא הגם כידוע'~סתר
 מפני לאביו ושורש לאביו אב אפ~לו~~וא
 צ"ל ~נ' לנוכח מד~רים ~אדם~חקו

~נסתר~

 לשון פעמים בתורה אי' ע"כ
 נס~ר, ~שון ופעמים'~וכח

 והג~
 שהוא

 בעולמית ה~ב"ה על קא~ אחד אחדות~כל
 על הש~ך שכתוב כ~ו ~אודהנעלמים

 וכן הוא' לשון יכלכלך והוא יה~ך~'

יוסי~
 התגלות על ה' על וזה ימיך' על

 ולא באות לא דמיון לו אין כי~ה'~
 ושמו והוא י~'~ שמו האציל כ"אבקוצי
 זה ועל ונשכח' שה~ברתי מה וכפי~חד
 ואיתא יתיב~ יומין ~תיק כתיבהמשל
 דורדיא על דיתיב טב כחמר~זוהר

 איתא וכן הדינין' כל נמתקין~בשירשם
 והנה רחמים~ מלא כזקן נגלה~ים

 ט~ב שהוא למלך משל עוד~משול
 לעמו ולהשפיע להטיב רוצה ורק~סד' וחפ~

 מיני כל נותן לבו ונדיבות ~סדו~רוב
 ביד ובהיכלו אליו הקרובים ביד~פע
 טיבו מגידל וגם ונכבדיו' ובניושריו

 ל~~ו להרע ~הרוצה לנקום דינייןהעמיד
 לגרום הוא טוב שלא בדרךולהדריכם

 זה כי חלילה' בו מרידה או צערלהם
 בזה הדין והנה להם' ~יבלא

 לפעמים והנה מלכים, המלך של ~ובוהוא ה~ור~
 שג~ דינין לבעלינראה

 להרע ראוי ל~ה
 וגם רע' גורם שאינו כן אינוובאמת
 כשורה' שיתנהג וללמדו להדריכואפ~ר
 וזה צער' עי~דלא

 חפ~
 כי המלך

 המלך אל בא להאדם שכל אם הואחסד ~פ~
 הדינין המתקת וזה טוב ממילאב~צמו
 רצונו היה שלא בעצמו המ~ך הואבשורשם
 העולם' את ולקיים להטיב כ"אבהדינין
וזה

 חפ~
 שהוא מי חסד

 חפ~
 ימשיך הוא צער כ"א לו היהשלא מ~ חסד'

הנעלם מעול~
 שמרומ~

 נס~ר' לשון בהוא
 לו, להטיב פועל נמי בעצמהוב~שובה

 בתשיבה ישוב אם יר~מנו ישובוזה
 יכבוש אפשר תשובה בלא וגםירחמנו'
 אתה בלשין מרומז החסד והנהעונותי~'

כמו
 שמדבר~

 מרחם ~הוא האב' אל
 וחסדו עובו שמרגישים וגם אב,כרחם
 טובו שמרגישים מה על אותו~ראים
 בחסדו כביכול אותו משיג~ם כיאתה
 החסד ~ל שורש והנה ממנו'שבא

 לבו ~טוב המלך מנדיבות באבהיכלות שהו~
 שנוצר חסד ניצ~ והוא לה~יבשרצינו
 וצנור רצון ואו~יות חםד לעשותושומר
 של בהוי~ו מרו~ז י~ל וזה החסד'של

 כנ'ל המזל של יוד הוא שראשהואתה
 ש~ע נמשך ומהיו~ד גדי, תבשלבלא

 עיל~ כי להעולם' שמ~פשטלהחסד
 חסד

 י~ל וגם לך, קח ואתה וזהיבנה'
 משורש כי למטה,לך ק~

 החס~
 מכ"ש

 וחכמתו ית' ~דושתו רוחניות שפעכל ~~
 וקדו~תו ית' ואורו ושכל טוב וכלית'

 יש כי ראש' בשמים וזה וירא~'ואהבה
בשמים
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~ ~ ~  של ראש בשמים וזה גשמיים'בשמים
 הבו~א שדיבר בשעה איתא כישורש'
 העו~ם כל נתמלאהתורה

 כול~
 בשמים

 בחורי אלו ריח נתנו הדודאים איתאוגם
ישראל

 ~ל~
 ידוע וזה ~טא טעם ~מו

 שמ~שים ית' בקדושתו ה~מתלמשי~ים
 וזה ~וב' ריח בא ית' וקדושתו~ובים
 ומר ראש בשמים ~ה ~~ע ~יחהוא
 מלכות ~וא מ~ת לשוןדרור

 שמי~
 ויראתו

 שעי~ד חירות' לשון דרור ו~ה~ט~ורה'
 ו~שיעבוד המות ממלאך חירות הואזה

 תהי' סלא וכןגליות'
 מר~

 שי~ל שחורה
 ע~בות ממנה שבא אח~ת יראההיא
 חמש ~ובה, יראה כ~א ~רות לשוןו~רה
 י~ל~אות'

 דהנ~
 נשמה בחינ~ת חמשה יש

 מעשרה פחות אין שבקדושה ד~רוכל
 וכן מ~ות' חמש וזה ל~~ת שבא~ד

~מרומ~
 ומעשרה מעשרה שנכלל בה'

 בשם וק~ן מאות' ל~מש ~דלע~ה
 ~ל~יתהיא~

 לה~ו~ ע~
 ~וב' החיצוניות גם

 ומאתים חמשים מחצי~וולהיות
 לעשות ה~דם צריך כי נ"ר'~ימטריא הו~

 לגרום ב~ה ל~בורא רצויות שלימותמצות
נחת

 רו~
 לעי~ן וגם תמיד' ית' לפניו

 ~הור ב~מולח כנ~ל מתוקנת נפשולהיות
 הוא ו~ודש מ~והרת' נפשו להיות~~דש
~השפיע

 תענו~
 שאיתא וכמו ית'~ לו

 כו~תו ש~ין נקרא שקדוש ~דושה~שער~
 ו~ה ית'~ לפניו ~וח נחת ~םכ~א

 חמשים מחצי~ו וזה קדש' טהור~ולח
 שעיין כ~א מאות חמש הכל ~ךומ~תים
 ה' ובנר בש~, של שתהיה מצוהבנר

 וק~ה טהור' ש~היה~שמתו
 בש~

 פי'
 ודיבורים תורה הדיבור בא שממנהקנה
 פי' בש~, להיות ותפלה יתברךלש~ו

 חמשים וזה נפניו, טוב רי~~העלות
 מצוה של ל~יותומאתים

 והו~
 ~ר

~~~~~
 כל וגם טהירה'םיראה להיו~ כו'~ מועד אוהל את בו

 הכל להיות והכנעהו~~שובה ה~דו~
 שכחת~ עוד י~'~ לו לרצון קודשאלרבות משו~

 על קידה לשון הכנעה פי'וקדה'
 ~נשמה להיות כו'~ מ~ותחמש א~~
 ~ור ~ל מרומז ~ית ושמן שלחלקיה וכ~
 מרומז ו~ית ית'~ לווהתלה~ות תור~
 גימטר~ ע"כ אותיות י~ב באדניצירופים י~~ יש ב~ה הוי' שבשם הין' האור'של בשו~~

 כו' ומשחת כו'~אדני
~ 

 וע~~~~~
 לא ורע טוב הדעת

 י~לממנו' תאכ~
 דהנ~

 אדם יש
 בת~וות לו שצריך למה היתרלו מו~~
 איןשבודאי ג~

 חפ~
 ידוע עבירה ~טא

 כן' לומר שא~רמה כ~~
 וכ~

 לו מקיל
 שכתוב כמולעצמו אד~

 ומק~
 לו י~יד

 וזה לו י~יד לו ו~קילרז~ל פר~~
 שהדעת ורע'טוב הדע~ ע~

 נו~
 טוב בו

 בו פרשו להטיב או להרע כמו ולאו'הן ור~
 ממנו תאכל לא ~וכל ושלא ש~וכלרז"ל
 ה~ניות ר~ל הוא שזה י~לאך

 אותו על קינו ד~תעל מעבר~
~~ 

 הדעת
 אמר כי לאכול' לו היה שםכי הנ~~

 מ~לית' הו~ ל~
~~ 

 תאכל אכול ~גן
 ומ~~

 וזהכו~~ הדע~
 הו~

 בר~ש להנ"ל תועלת
 הפרש~

 הנה קודם, מזונות להמשיךשראו~
 לשרת שית~רב קודם ~י י"לוכנו' בכיו~
צריך בקוד~

 לרחו~
 הן עצמו לטהר עצמו

 מעבירו~
ש~

 ר~ים שנקר~ם ~עקביו דש
 טהורים והיראה ~~הבהלהיות ה~
 בדרך שתהיה עצמו הרחיצה וגם ית'~לו באמ~

 נחושת וכנו נחושת כיור וזהאמת,
 י"ל ונחושת וכן רגלים' לו שישב~מת להיו~

 כנ~ל נחש זו~מת שלהיפוך
~ 

~~~~
 כו' אדמתך בכוריראשית

 דהנ~
ה~ב"~

 של מזונותיו התקין
ואח"כ אד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  רח~~ם רז~ל שאמרו וכמו בראו'וא~~~
 ממ~לא שמים כבוד ו~תר~ה שיוגדלשרוצה האד~ ~ן בתו~ה, יעסוק והוא~צוא~ו
 ית' לפניו בתשובה העונה שי~ובומתאוה
 פועל להיות עצהנותן

 בע~ר~
 ב~ה אל

 גדול שפע להמשיך וחכמהובתפלה
 שמים לעבו~ת פנוים העם להיותבריוח ופרנס~

 ~צדיק אל ומתקרב ובא צר~ו לו~א ממי מר~יש אדם הנפש זה ובלאכנ"ל'
 ~עוסקים לכל ~דוע וזה זה'הממשיך

 אותו ידריך וממילא ותשכח, דוקבזה
 דוקא לראות ולא ישרהבדרך

 לבדתשובה להמשו~
 ואח"~

 כשיתקנו
 בחובת כן שאיתא הגם שפע' להםלהיות מעשי~~

 הרהור לו שבא להאדם הוא זההלבבות'
 לא' תהי' עד ימתין לא ודאיתשובה
 אשנה לכשאפנה תאמר אל שא~תאו~מו
 שעשה וכנ~ל אחר' לאדם משא"ככו'

 לא רז~ל אמרו וכן ב~ה'הבורא
נתנ~

 אם וזה ~מן' לאוכלי אלא תורה
 הג~ תורה' אין קמחאין

 להיפך שגם
 עוסק שהוא הצדיק על קאי י"לאיתא'
 והנה דו~ק' ~מח להמשיך יכולבתורה
 וקדושתו ית' שאורוידוע

 מתל~
 באותיו'

 יכולים שיהיה הוא שהיה מה והנהתורה,
 וה~דם העולם הבריאות מהנהגותלהמשיך
 קודם בריוח פרנ~ה נמי עתה כןלהיות
 בכורי ראשיתוזה'י~ל

 אדמת~
 אדמתך בכורי להיות תמשיך מהראשיתפי' תביא'

 וצרכות גשמיות עניני אתהשתמשיך
 בשביל אל~יך ה' לבית כמו בי~'האדמי~ת,

 אמו' בחלב גדי תבשל לא אל~יך' ה'בית
 שיש כ'א גדי גד כמו המזל פרושו~די
 אין וכנ~ל ומזוני~יי בני בא שמשם עליון מזל ויש פשוטמזל

 מז~
 מעולם לישראל

 מרומז העל~ו ועל א~ן, שנקראהנ~לם

~מז~~

 כי ה~פע כל שורש שהוא ביוד

 ~ל שו~ש שהוא ה~~ד אל נעלםשע~יין הקוצ~ אל ~בא הרו~ניות של התחלההוא
 והיא~ נקודה יש אותיות בכלאותיות
 פחות אין שבקדושה ~בר כלוכן

 אם כמו אם נקראתהתשובה והנ~ נראה' שאין שלי מזל גדיוזה מעשר~
 כקטן~ האדם נעשה שלי~ההתשובה עי~~ וכן אותו' ומרחצת ומשפרתהולד שמולד~
 ידוע והנה סיג' מכל ונקיוטהור שנול~
 הוא וזה חלב' ונעשהנעכר מהד~
 נעשה באודם שמרומז הדיניןבהמתקת מרומ~

 כל יתמתקו ממילא התשובהעי"ד וה~~ ורחמים' חסד הוא חלב כמולבן
 כתיב וכן ופרנסה גשמיות שלגם הדיני~
 כל קודם יהיה לא הצדיקוהאדם ממנ~ אפי ש~ כי כתיב וכן לו'ורפא ו~
 תהיה זה ועי~ד בתשובה העולםש~שובו מגמת~

 קודם כ"א בגשמיות' צרכם ממילאלהם
 י~ל ו~ה צרכם~ להמ~יך יראהלכן

 פי' תבואה' בישול לשון גדיתבשל ל~
 ~חלב להעולם' משפיע עליון המזללהיות ל~מו~

 עי~ד שתהיה הדין בהמתקתא~ו
 כנ~להתשובה

~ 

~~~~
 עק~יא בן חנניא ר' איתא
 את לזכות ~קב~ה רצהאומר

 תורה להם הרבה לפיכךישראל
 אדרבה מו~ן אינו לכאורהכו'~ ומצו~
 כאלו הוא כתקנה מצוה עושהאדם דא~ ששמעתי ונ~ל הכל~ לקייםקשה בז~

 לפעמים יש והנה התורה' כלקיים
 יותר ל~ה ואדם יותר לזה לאדםחשק

והכ~
 ויש ומצות~ תורה להם הרבהישראל א~ ~כות הוא וזה טוב' הוא

 שבת שקולה דהנה זה' מעין לומרעוד
כ~ל



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  שבת ה~שמר ואיתא כולה~ התורהככל
 עובד ~פילוכהלכתו

 כדו~ ע~~
 אנוש

 אנו~ אשרי שנאמר לו~ו~לין
 יעשה

 ויקהל י~ל וזה כו'~ ~בת ~מר כו'~את
 אלה אליה~ ויאמר~שה

 ה~ברי~
 ~ר

 לקיים שקשה הגם אותם~ לעשות ה~~וה
 יהי' השביעי וביוה כו~ ימים ששת~כנ'
~כ~

 כאלו לכם נ~שב תהיה שבת' קודש
 לו~ר ~וד יש יכן התורה' כלקיימתם
 הדברים אלה אומר לזה כהלכתה'ה~~ת א~ לשמר אפ~ר האיך כי להיפך~נמי
 י~ים ששת אותם לעשות ~' צוה~שר
 ~ל~כ~עשה

 צוה א~רהדברים עפ"י ~
 תהי~ התורה עפ"י פי~ אותם, לעשות~'

 לכם יהי~ השביעי וביום אז~תנהגות
 כל בתוך כי לה' שב~ון שבת~ודש
 ישוב ~וטא ואם ~ש~בה נמי יש~תורה

 השבת ~י~ד הש~י וימ~ול~תשובה~
~ 

~~
 דהנה י~ל יומת' מלאכה בו העושה
הוצאה

 והכנס~
 אם אסור הי~ידלרשות הרבי~ מרשות
 ל~

 בשביל
 בת~ובה ~וזר שאדם התשובה ו~נה~פש, פקו~

 הרבים מ~שות הכנסה הואשלימה
 נעשים העבירות כל כי הי~יד'לרשות
 של הרבים רשות הן והעבירות~כ~ות
 הוא כי קודש בשבת שרי ודאי זהאך הי~יד~ לרשות ומכני~ם ר~ל הפירוד~ולם
~קו~

 מ~ש נפש
 ודו~~

 השבת' את
 זה עי~ד אך עלי'~ תהא מה שבת~צית א~

 בשבת כלל בדרך שלימה תשובה~~וב
 לו תהיה התשובה ~גמור וב~ול~ודש
 כל י~ל ו~ה ~וב, יותר שבת הבא~שבת
 הנ~ל ובהמלאכה יומת מלאכה בו~עושה
 שפי~ כמו ~מתנה לשין יומת~רושה
 הבוקר עד יומת בירובעל ז~לרש~י
 ~י' המתינו, ~בוקר עד ז~ל ~ש~יפירש

 שבת עדיומתן
~ 

~~
 ביום מושבותיכם בכל אש ת~ערו
 לשוב שמותר ה~ם פי'~שב~'

בתשיב~
 אש לבער לא בש"ק שלימה

 לע~ות ~ו~בותיכם בכלהיצר
 ס~גיפי~

 וצ~קו~ובכיו~
 גדולית

 ומ~ו~ו~
 כ~א

 הג' מהרב ש~~תי וכן כנ~ל~ כללבד~ך
 ב~"ק אצלו ב~יו~י ז"למניקל~פורג
 שבתות ~תי ישראל שמרו אלושינאווי
 ~י"ד ~ודש ~ש~ת ~ישובופי'

 ויגמרו בתשובה ל~וב ס~~וררות באש~ת ~דוש~
 ~בא שבת יהיה א~"כ ב~יל'התשובה
 ק~וש,כולו

 ש~~ות שתי וז~
~ 

~~~
 לע~מו ב~נין אל בעז~ת ~רשנו
 ת~רו לאהפסוק

 א~
 דהנה כו',

 י~י כל עוד עלפי'
 האר~

 ו~~יר זרע
 דהנהכו'

 למעל~
 ~~ב~ה שנשבע ~תיב

 לשחתשלא
 ה~ר~

 ואמר כלל עוד
 עו~

נוה~
 ~~א עושה אני זה על

אפילו ~היו~
 שו~

 עוד וזה ~לל~האויר שינו~ יהיה שלא ר~ל ~ולשת
 נום~

 השבועה על
 ימי כליהיה

 האר~
 בז~נו' ו~צ'ר זרע

וכן
 ק~

 ו~ום
 ו~ור~ קי~

 ולילה יום
 למ~ה' ישבותו' לא, פירשנו ועודישבותו' ל~

 מע~בך ה' לך הני~ ביום פ~~דהנה
 וי~ל שבת~ על דקאי פשוט כו'ומר~ך
 הני~ בהשבת פי'ביום

 מעצבך לך ה'
 כי כו'~ מרגזך וכן אפילו ה~ולבימי
 טוב~ כל תפעול רצון בעת קודשבשבת
 יש אם כי כן' לא אם ~י' לא י~לוזה
 ישבותו תעשה' מה ~לילה האוירשינוי
 ~רי~ות להיות יתקנו ובשבת לשבותוראוי
 ~ש תבערו לא י"ל וזה כראוי,~גופום
פי'

 ל~
 בכל דין~ הוא אש לבער תני~ו
 שחוטאים במקום אפ~'מושביתיכם

 באי~~
 ביו~כ~

 השבת
~ 

אל~



~ ~ ~

 משכן המשכן פ~ודי
 ל צריך הצדיקדהנה

 מטיהרת נפשו שתהיה אחדדברים~
 וכיוצא רע ~רהור ומכל מעון~מנוקה
בז~

 ית' קדוש~ו להשראת מוכן שיהיה
 לפעול מזה יותר צריך ועוד ובתוכו'~ליו

 קדושתו ל~גביר לראות אל רצוןהשלמת
 ונסים ישראל תשו~ת ולפ~ול ב~ולםית'

 לשון המשכן פקודי אלה וזה~נפלאות'
 להיות המשכן פקודי ישרי~ ה'~קודי
 גם פי' ה~דות משכן ~לינ~,משכנו
 לפ~ול זה בדרך עלינו משכנו~היות
 עדות ו~ה ישראל, לטובת ונפלאותנסים

 לכל ש~ונה בתוכנו שכינהלהשראת
 הלוים' ~בודת כו' פוקד אשרקראנו,
ה~

 לשון איתמר, ביד בה', ~דבוקים
 אהרן בן הגמרא~ לימיד ~י"ד פי'אתמר
 אהרן של מתלמידיו שיהי' פי'הכהן'
 שלוםאוהב

 ורוד~
 התלמידים כי כו'' שלום

 וז~ בנים~~קראים
 ו~וד הכהן~ אהרן בן

 צדיקים מיני שני יש דהנה לזה קרובי"ל
 רוממות ומה~ג~ו ית' בדביקותו שהואא'
 וכ~ו התורה, ולקיום לעבדות בא ית'אל

 שאית' וכמו התורה ~תן והקודםהאבות'
 כל שמקיים פשוט ויש הלבבות,~ח~ת
 לי~הר צ~יך ~~ אך בתור~~ שכתוב~ה
 אך מז~יר' מ~ט אפילו יעבור~לא

 בשם איתא הנה כי מו~יל~~שובה
 ~נים כמה אחר שדנוהו בא' ז~להאר"י
 ולא אמירת בש~ת בתפילין זכר שלא~ל
 ~רב בשם ששמ~תי ~אמת לריק~~י~ע
 ממדינת ~ב~ד ז~ל הגולה פאר~גאון

~יקלשפו~
 ~ל ט~ם א~ד זקן לו שאמר

~וקא
 בול~

 מתקן בזה כי לריק, ניגע
 כי ואמר שם בתפ~לין בזכרו ~רי~ן

~~~~~
~~~~~  ה~שר של יוד ~ל יוד כן מרומזריק

 יד~של
 וקו~~

 שין~ גימט' הוא ורי~ש
ונ~ל

 ש~רב~~
 של בד' מרומז אותיות

 א' את שדנו איתא כי עוד וישהקשר~
 בשבת במנעלו חול שנכנסעל

 שהוא במי דוקא לו~ר ואפשרדקדק' ול~
 משא~כ הכתוב כל ~מקיי~ ב~הצ~יק
 ~ל רצון לפ~ול הוא ~צמותו שכלמי
 מדקדק~ן אין אפשר אותו באהבתוב"ה
 לד~דק הוא ירצ~ אם כי כ"כ~~מו

 כאלהבדקדוקים
 יבל~

 הבורא מדביקית
 נפ~ך בכל כו' ואהבת ואיתאב~ה~
 בשם ופיר~נו נפשך את נוטל הואאפילו
 את ני~ל האהבה אפילו א'גדול

 בשביל מהדבקית יבטל שלא פ~'ממש~ הנפ~
 וכן שיעצב, חטא לו מראהשהיצה~ר
 הלבבות ב~יבת וי~ויין בזה כיוצאהנ~ל
 ~וא מהשכל שעובד מיהפרש

 המקיים והנה וציווי~ מהכתוב רקמה~י~ד מהדבקו~
מ~

 נקל שכתוב
 א~

 מי משא~כ גאוה
 ~משיג יתברך אהבתו ~י~דשעובד

 וחכמתו ית' ורוממותו וטובותיואל ~צו~
 כן אפולו נגדו כאין והוא שי~~לה שאי~

ג~ל
~ 

 שפל הוא ~ה שיעור~ בלי ~בות
 שהוא ומשיגב~יניו

 מקצרלפרו~
 מהטיבות

 ההולכים ד~ך תמימי אשרי י~לוזה
 שאינם דרך תמימי והם ה'~בתורת
 שהוא גאוה לו שאין פי' מומין,ב~לי
 פקודי אלה י~ל ~ה כידו~, מוםבעל

 ~' בו הדבו~ים של המצותה~שכן'
 משכן וכן בם~ שוכןוקדוש~ו

 ~י~ד ~ליו קדושתו שמשרה שני~נין העדו~
 מהשכל לא לבד התורהש~קיים

 ~ריך השכל ~י~ד ~~ובד מי גםכי של~
 מדבקות~ לבטלו שלא ובלבד התורה~יים
 א~א גםכ

~~~ 
 לרצון התורה כל השיג

 שהוא כיוןאל,
 רוצ~

 ~ל ~צין ל~שות

 י~לכו'~

ית'



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~תורה י~שהית'
 שהו~

 אך ית'~ רצונו
 ~ה מ~יג אם לעבוד צ~יךלפעמים
 הבורא באהבת למשל ית', רצונו~וא
 ולפעמים הרשעים את מוכיחב"ה

 לקיים רק שרוצה ומי~~ישם~
 כן עושה אינו~תוב ~~

 של~
 פנים' להלבין

 שמו כ~וד על מאוד ~רד שהואומי
 אהבה תכסה ~שעים כל עלבאהבתו
 בה' בהמלך ימרדו שלא ומביישומוכיח
 חוטא שהוא והגם לסבול' יכול אינוכי
 כל ו~ן ~~ל~ בהעונש חושש~ינו

 כיוצ~
ב~~

 מא~ד עובד שהוא מי עוד למשל
 ובהתלהבות דזמרה בפסוקי גדולבדביקית
 אינו הגדול ופחדוגדול

 ~וש~
 יעבור אם

 העושה משא~כ בזה' שמע קריאתהזמן

 השניה מד~גה גם ~קד~שה~בתורה י~ הכל ובאמת יעבור~ ולא שכתובמה
 נמ~ ב~ומש ואפילו בפירושבגמרא ה~

 כנ~ל~ כו' פ~ודי אלה י~ל ווהלמדקד~~
 הכל כי משה~ ע~פ פוקדאשר

 הלוים עבודת וזה ~ו'~ פוקדמ~ה ע~~
 ועוד כנ~ל~ איתמר בידהדבו~ים

 הגירם ~צדיק עי~ד נפעל~הכל י~~
 כ~ תמר אי וזה ישראל~ מ~לה~ינין המ~ק~

 לשון ופשוט כידוע בדין מרומזתמר
 אי תמר~ אי ביד וזה עשן,תמרות

 תהי~ שלא תמר לא פי' גמרא בלשוןאון לשו~
 על דיןשום

 י~רא~
 ושיהיה כלל

 הכ~ןא~רן ב~
~ 

~~~~~
 תלמיד עם הלומד הרב דהנה
 הוא ~מבין מה כל לו ל~לות יכול~ינו ו~אי חכמה דבר לוומסביר

 ו~ם בדיבור~ הכל לה~ניס יכול אינו~י
 מ~לפי

 מלביש להבין ~תלמיד שיכול
 ומבינו ומלמדו דיבוריו בתוךכב~~תו

 ~אש ל~למוד נעשים ~לווהדיבורים
 שהוא מה נמצא וידע שיבין לשכלוושורש
ם
~ 

 נעשה הדיבור הוא ה~ב מד~ת
 י~ל והנה שלו~ להת~לה שורשבהתלמיד
 וידבר משה אל ה' ויק~א כתב לאמדוע
 ~נ~ל לפי לומר ואפשר להי~ך וכתבאליו
 שורש הנעלם מעולם משה אל~יקרא
 נעלם לשון כתיב וע~כ השמות~של

 אם כי אליו' ה' עי~ד הנ"ל משםוידבר
 משמו אליו ומדבר אותו קוראהיה
 כ~א מ~בל הוה לא ב~ה הוי'~גדול

מהסו~
 רצון כן ולא ב~ה, הוי' השם

 מדברת השכי~ה להיות כ"אית' א~
 במקום הוא עומד ונמצא משה שלגרונו מתו~

 ~קבלים והם ב~ה ~וי'שם
 מהסו~

 ה~
 ויד~ר כנ~ל משה אל וי~רא יזהאח~ונה'
 כו'' אליו ה' זה ע~~דמשם

 שלו אמירה שתהיה לאמור,מועד מאו~~
 ה' אדני ~ל שם הואמועד מאוה~
 משם לאמור ב~ה' הוי'שם ש~ אחרונ~
 הוטד בית ל~ון מו~ד אוהל ונק~אשלו אמיר~ תהי~

של
 ש~

 בהוי' נכתב ע~כ ב~ה הוי'
 נ~א באדני~ונקרא ב"~

 הו~ במ~שב~
 הוי'

 להוי~ ~מועד אדני הוה אדניובקריאה
 ב~ה ~וי' הכלתהיה לעתי~ כי וזמן מועד לשון ו~ודב"ה~

 נכת~
 ונקרא

 לומר יש וע"כ לב~~ ~זמן הואע~כ כ~
כתיב

 באל~
 כי זעירא

 א~~
 מרומז

 ו~שביל ואאלפך כמו לימוד ל~וןובינה בחכמ~
 הדיבור דרך והחכמה הבינה של~צימצום

הוא




