
~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ הוא
~~ 

 ועירא
~ 

~~~
 הפ~וק י~ל כו'~ מכם יקריב כי

 ~יוחזרו נ~צה אם אותנולומד
 כ~א מגמתו תהיה לא בתשובהי~ראל
 להםל~שפיע

 כ~
יהיו מ~ילא צרכם

כמו לנו צריך כן כי אחד~ובים~
 ~זונותיו הק~ה התקין הבריאהבתחילת

 ע~ה' גם צריך כן בראו ואח~כ אדם~ל
 ויוכר ~ל חסד וידעו יכירו שע~דועוד

 להבורא לבם יבערו ונפל~ותיועובותיו
 ו~וא להעם השפע הממשיךהצדיק דברי נשמעים הוא ~ן כי וגםב"ה~
 ו~~ ה'~ דרךילמדם

 יקריב כי אדם י~ל
 שירצה לה' קרבןמכם

 להקר~
 ~כם

 ~צה לו נותן אני לה'ממש
 מא~~~

 דבר
 שימשיך הבהמה מן לה' לה~ריבםיכול
 וז~ ובהמיות~ ג~מיות דברילהם

 הוא
 אח~כ גשמיות עניני כל על כללבדרך
 מעםפורע

 השפ~
 הכוללת

 ע~יני כ~
 שבה~ ומזוני חיי בני הםשפע

 תל~ם
 לנו~ ועובות הצ~יכות אחרותהשפעות

 ~יקור ל~ון חיי הוא הבקר מןוזה
 של מלך הוא ~ור כמו נמי וכןחולים'

הבהמו~
 וב~יאות החיים למשל נמי כן

הגי~
 גש~ות~ עניני לכל התחלה הוא

 אין חיים אין ~לילה אםכי
 ~י~

 לשום
 כי ומזוני בני כולל הצאן ומן~ש~יות~
 ע~ים ו~זים~ כבשום מינין שני ישבצאן
 שכתוב כמו ועושר ב~זוני לרמזיש

העשיר
 עז ע~ת י~נ~

 לשו~
 בפת~ח עז

 שישראל קדשים ~~ן על פשועוכבשים
 כתיב וכן צאני א~ן צאןנק~אים
 על ק~י אדם כצאן~ אותםארבה

 הרבהבנים
~ 

~~~
 דהנה כו' מ~ם יקריב כי

הק~~ה ידו~
 ח~~

 לו ויש הוא ח~ד

~~
 לשון יקריב י~ל להעיב~ רוח

 והיא לאשתו משפיעלהיות ר~ו~ ~כר והנה מנח~~ לשוןתקר~בותא
 ל~תענג ב~~ווג כוונתו א~משא~כ מקבל~
 יבין מי שגיאות ודאימקבל נעש~
 תמיד שדרכו מי משא"כמועלת ותשוב~
 הרב ב~ם שמעתי כןלהת~ג~ ~~
שיחי' מפינס~

~ 
~~~~

 ויקרא בראם ונקבה זכר
 ונקבה זכר אדם' נקראלהיות שמתנה~ מי אדם י"ל ~האדם~ שמ~
 ב~יווגו שכוונתומי משא"~

 ר~
 לתענוג

 וזה ~דם~ ולא נקבה והואנקבה~ נקר~
 הוא פי' לה'~ קרבן מכם יקריבכי אד~

 ל~בי~רוצ~
 לה' מכם ת~רובתא

 לי~ראל ~משיך היא לה'התקרובתא ~ד~
 פי' ומזוני חיי ~נילשפ~

 של~ תקרובתא הוא לכם שתמש~ךשלכם התקרובת~
 הב~מה ו~ן תעניג~ לי יששמזה

 ולאדם משה' אל ~מדרש~ויקראי"ל ז~ ולפי ומזוני' חיי בני מרומז בווצאן ובק~
 ועם קר~~ ~א ול~ברהם ~ו'קרא ל~
 ~הדיבור ~יקרא ~וד דבר'לא נ~
 קור~

והדיבור~
 שכל י~ל י~~~ש~ כו' ו~צליחהביא~~~ו המדב~ ואני הקורא הוא אני

 שהכל ה~ם לפרש יש כן מזוני' וזהחיי וז~ בני זה ל~עולם המשיכוהנזכרים
םמשיכו~

 א~
 העיקר הים ~ה

משא"כ משו~~
 מש~

 למלך גנאי אין אלא קאמרע~כ הכל~ להמשיך צריך היה
 רק ממ~יך אם פי' כו'~ אריסועם לד~

 להמשיך ~יך הוא מש~~כ אחדדבר
 לו ליתןבעצמו לקראות~ יתברך הוא הוצרך וע~כהכל

 כ~
 מעורר להיות

 ודו"ק ו~צליח הביאו~יו וזה שלשתן' כלעל מ~~
~ 

~~~
 הנ~ל לפ'

 בסו~

 עליו וכפר
 כ"כ מרגיש אינו שמכופרדקודם י~~ בה' לאשמה יעשה אשרכו'~ הכה~
~~עא ~וד~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  הכפרה ~חר ~~א~כ~חטא
~~ 

 ~מנו
~סך

 המבדי~
 הוא י~' אליו ומתקרב

 וז~ בע~ניו' ~דול~שם
 כו' יכפר

 בהלאשמה
~ 

~~~
 הפר~ה י~ל כו'~ העולה תורת
 מלפניו הבושה הוא היראהד~נה

 יראתו תהיה למען ר~"ל שפי' וכמו~~~
 כי זאת~ נקראת הבישה ~ו פניכם~ל
 שכתוב כמו זה נקרא ב~ה הבורא~נה

 מני' פנו~~תר ~י~ כי על זה אלקינו הנה וכן אלי'~~
 והו~

 זה' נקרא לפנינו
 והנה זאת נקראת מלפניווהיר~ה
 ה~~רגות לכל לבא אדם יכול~היראה
 יראו פרשנו וכן קדוש' להקרא~פילו
 מח~ור ~ין ליראיו פי' ליראיו מח~יר~ין כי קדושיו ~הי~ פי' קדושיו~ ה'~~

 על רז~ל אמרו וע~כ מדרגה'~~ום
 ~ואל אלקיך ~' מה יראה בפ'~~יק
 כ~א~עמך

 לירא~
 י~~ה אטו הק~ו כו'

 ולכ~ור~ הי~' זוטרתא~ילתא
 תמוה

 ב~רשה כתיב~לא
 כמ~

 דברים וכמה
 דרכיו בכל וללכת כו'~ ליראה כ~א~וד

 אך מציתיו' כל ולשמור אותוולאםבה
 ה~ד~ות לכל באים שמהיראה הוא~א~~
 כתוב~~לו

 כ~~
 זאת עי~ד כו' ליראה

~לכת
 ~כ~

 היראה ז~ת י~ל ו~ה כו' דרכיו
 ה~דרגות לכל ל~לות הע~ה~ורת

~ה~דב~
 העולה היא ~וד וקאמר ית'~ בו

 גם מעלה זה~י~ד
 על ישראל' כנס~

 מוקד שנ~ראים הדינין על פי'~ו~דה'
 בעוד פי~ הלילה' כל המזבח על~~פרש
 פי' המזבח' על יהיה~דין

 של~
 יניח

 זביחה לידי~בא
 ח~

 הבוקר עד ו~לום
 וא~ והי~ועה' הרצון~י~ג

 ~וקד המזבח

 א~ר על לה~יל תלוי הדבר בו פי'בו

צר~

 ולבש וקאמר בו וזביחה דין לה~ול
 שפועל שאמר כיון כ~ בד' מדוהכהן
 וישליך ישראל בכנסת דין תהיהשלא
 כהן קוראוהו גלולים עי~די עלדין

 ולבש אומרו וזה ישראל' עלהמכפר
 בו ל~תדבק שיראה פי' בד~ מדוהכהן
 נקרא הוא הגשמיות בהתפשטותית'

 מדו הכהן ולבש וזה חברים' לויש עול~ בעניני הוא ~ם מש~~כהתבודדות ב~
 בה~בודדות בד דר~נן חלוקאהוא

 על ילבש בד ומכנסי ית'' בולהתדבק
 כתוב וכא~ר החומריות להעלותבשרו
 יע"שלקמן

 ע~
 תו~ד המז~ח על וה~ש

 המזבח אש כתיב קידם ת~בה לאבו
ו~תה

 ע~
 המזבח כי המזבח

 זובח עי~ד ויראתו ית~ מלפניוהבושה נקר~
 תשובה עי~ד פרשנו והנהיצרו'

 אביכם את ואקח על פרשנו וכןאהבה~ משי~
 התשובה כי הנהר' מעבר אברהםאת

 כי הנהר, עברנקראת
 הי~

 קדמה
 והתשובה נהרה ~ליו תופע אל לשוןהוא והנה~ אור' יהי נאמר ביו~ אשרלעולם

 הנהר' עבר נקר~ת לעולםה~דומה
 נקראת נראה נהר כ~ טעם עודויש

 האיך ויודע מבין חכמה עי~ד כיהדעת
 ~ל מכח הרצון לבוא מדותיולתקן
 התפשטות נהר נקרא הדעת ע~כ~~~ועל
 הפועל אלמכח

 החפ~
 ו~הבי~ה והרצון

 ש~ית~ אם הנהר עבר הבינה הוהיודע
 בר~מיו' יתקן הכל לקונה מייחלאני
 עלאה תשיבה היא בינהוהנה

 אחר אומרו וזה ושב' יבין ולבבושכתוב וכמ~
 אל יוציאהכתוב

 מחי~
 הוא למחנה

 קודם שהוא ~פני ~ם ככתובה~שובה
 אש זה עי"ד מקום ונקראלעולם

 הואהמזבח ע~
 א~

 שהוא ית' לו האהבה
ע~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~

 תוקד כ~ל המזבח הנקרא היראהעל
 ~בוקר בבוקר עצים הכ~ן עלי' ובערבו

 בבוקר' אברהם וישכם כתיבדהנה
 כל כי האהבה' של שם הואואברהם
 אברהם ושם הקב~ה~ של שמותיוהתורה
 שמעתי נמי וכן האהבה מפתח~וא
 ~~ל מראוונא המגיד הרבבשם

 ~צר~
לכס~

 אב~הם זה
 אותיו~ צירו~

 הוא

לכם~
 אברהם וישכם וכתיב ית'' לאהבתו

 וכן חסדים' באים בבוקר כיבבוקר'
 בבוקר שבענו ו~ל שיחי'' מרבישמעתי
 חסדים הרבה ית' לנו ליתןחסדך
 ונרננה זה עי"ד שנשבע ~דבבוקר
 וזה תמיד' ~יום כל ימינו ב~לונשמחה
 כנ~ל' המזבח על אש הנזכר באהבהפי' בבוקר~ בבוקר ~צים הכהן עליהובער
 שבוער ~צים כמו הוא חסדים עי"דכי

ומוסי~
 וע~ך זה עי"ד האהבה של האש

 אהבה' עי"ד עלייתו להיות העולהעליה
 לק~ר השלמים ~ל~י עלי'והקט'ר
 ו~המשיךהעולמות

~  
 ~וכמו לישראל

 ~~ים חלב שלום גבולך השםשכתוב
 שכתוב וכמו השלמים' חלבי וזהישביע~~

 באחוה ורעיין ותרגום ~אחו~ותרענ~
 צרה ~רי' עיןש~ין

 בחברת~~
 תמיד אש

 קאי י~ל תכבה' לא המזבח עלתוקד
 שכתוב כמו תמיד נק~~ת התורה אשעל

 על קאי נמי וכן ולילה' יומם בווהגית
 על וכן תקנום' תמידין כנגדהתפלה
 שפי' כמו תמוד נקרא ג~כ קודששבת
 לשבת מש~ת רק שהוא מה גם ז"לר~י

 הפנים בלחם תמידנקרא
~~י ~

~~~ 

 הקב"ה לפני הנשיאים קרבנות
 של בקרבנו נמי וכן איתאכן

 ל~ון אותואהרן
~ 

~~~~~
 כנגד שקול הנשיאים קרבנות
 זה הכא כתיב היהשירת

 אמר וחד כו' אלי זה ושם נ~שון'קרבן
 מזה ש~תוב הלוחות כנגדשקיל

 שקול אמר וחד כתוביםהם ומז~
 דהנה י~ל הנשיאי~~ כקרבן ובניואהרן קרב~

 נשיא הנה אך לדורות' נ~ממה
 מרומם הוא ית' בו הדבקהצדיק נקר~
 ישראל על ~מתפלל וגםהגשמיות' מ~
 ברומו העומדים דברים זלותכרום אית~
 ~רא כן על תפ~ה הואעולם ש~
 הנשיאים קרבן שקול אומרוזה נשי~
 ומ~שיו בתפלותיו העולמותאת שמק~~
 ומעילא לעילא מתתאשמקשר ה~ובי~
 לפעול יכול הים כשירת שקולהוא לתת~
 ראתה רז~ל שאמרו כמוהקודש' רו~
 עושר להמשיך וגם כו'' היםעל שפח~
 זהב תורי שכתוב וכמולישראל' גדו~
 וחד הים~ ביזת על קאי כו'לך נעש~
 ~רות שכתוב וכמו ל~חות'כשני אמ~
 וחד ~"ל' ממ"ה ~ירות גליותמשיעבוד חירו~

 אפי' הנשיא מיבעי' לאאמר
 שלום אוהב אהרן שלמתלמי~יו הו~ א~

 לתו~ה ומקרבן הבריות את אוהבשלום ורוד~
 כנ"ל שקולנמי

~ 
~~~

 זאת י~ל כו' העולה תורת
העולה תור~

 הרוצ~
 ה~ אל להתדבק

 קאמר מעלה מ~לה ולעלותית'
 ישר~ל' כנסת להעלות שיר~ההעולה הי~

 העולה תורת זאת גיסא לאידך י~לעוד
 לילך ורוצה ית' ה' את שמתדבק מישל
 היא יתברך בדבקותו חיל ~ל~~יל
 ישראל כנסת כל אפי' שמעלההעולה
 ששב יחיד אפילו רז~ל שאמרווכמו
 מו~דה על ועוד העולם' ולכל לומוחלין
 יכלו שלא ~די~ין על עליה ישפי'

 על ישראל בר שוםעל לשלו~
 ~מזב~

 כל
 בעוד פי' הבוקר~ עדהלילה

לבא בישראל~ לפעול מניח אינו ר~לבעולה הדי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ב~
 על ו~ה ר"ל ל~ב~ה

 המז~
 שהוא

 עד ~לילה כל עליה ~שולט ה~בח~ל
~~קר

 שב~
 לגמרי מבטל ור~ון ראוי עת

~דיני~
 ~מ~בח ואש וכלל' כלל מחששם

 הוא אם תלוי' הדבר בו פי' בו'~וקד
 שהו~ מ~ ועל שתוקד~ו~ה

 ולא רו~ה'
 כל המזבח על י~ל ועוד רוצה' אינואם
 התעוררות הוא ומזבח עצ~' ~דרך~לילה
 שאמרו וכמו י~רו' לזבוח ו~כנעה~שובה
 כל~ז~ל

 הזוב~
 כו'' עליו ומתודה יצרו

 ~ו~~ז~
 בדבי~ותו כ~כ שאינו בעת דוקא

 המזבח על וזהית'
 יהי~

 כ~כ לו אור שאין~עת ~ליל~ כל
 ש~~מ~

 ללילה
 המזבח על~היה

 הבוק~ ט~
 לו שתהיה

 יבלבל לא ודאי עליון ודבקות~תלהבות

 לב בשמחת י~יה כ"א בתשוב~'~~מ~

בהבור~
 ~דולה בשמחה ית' ר~ונו לעשות

ונפלאה
 והתפשטו~

 והאש
 המזב~

 תו~ד
 של המרירות תמיד בו תבער פי'בו

 וחרטתהתשובה
 עונו~

 יצרו וזבוח
 אתן חדשה ורוח חדש לב לכם~~~~ ~

 האבן לב את והסירותיב~רבם
 תתחדש כתיב דהנה י~ל כו'~מבשרכם
 בתשובה שב כשהאדם והוא נעוריו'כנ~ר
 גמורה בחרטה ומתחרט ית' ~ניושלימה
 שיתנהג ומתאוה ומצטער העברעל

כהוגן
 של~

 יעביר
 ~ו~

 ית' אל רצון על
 אותו ועושה ית' הוא לו מוחלכלל
 שלא טוב לב לו ל~יות חדשה~רי'
 תהיה ולא רעות תאוות עונותיו לויגרמו
 שב חוזר אדם יש והנה רעות' מדותלו

 ומתדבק ית' דבקותו לו ובאבתש~בה
 מקורב שנעשה עד ומתדבק ועולהבו
 שעבר על מלפניו יותר בושה לובא
 מאוד בעיניו שפל ונעשה ית' רצינועל

 ודבקות התלהבות לו ובא וחוזרונכנע~
 יותר כח לו ויש יות~~ע~יון

 להתדב~

 יותר במדרגה ומתדבק וחוזר ית'בו
 העוברים מהעונות יותר ומתביישוחוזר עניונ~

 וחוזר יותר ונכנע ~פל ונעשהוחוזר
 תתחדש ו~ה יותר~ עליון דבקות לוובא
 קדשו' ממעון נעור לשון נעוריוכנשר
 התחדשותו שכל ודאי וניעור' חוזרוכן
 ששמעתי נ~ל וכן יותר במעלה פעםבכל
 פ~ם שבכלבנשר

 ע~
 ונשרפו לשמים

 שנה בן י"ל וזה ומתחדש' וחוזרכנפיו
 אומר אחר במקים ואפ~ר שנולד~כקטן
 נקרא י~ל ~ע~כ שנולד כק~ן שנעשהכן

 מחד~~ אותו שיולדת אם כמוהתשו~ה
 להשפיע ~ק תמיד רוצה הצדיקוהנה
 לו שיש מי פשוט וגם ל~בור~~תענוג
 חסד לה~יב רוצה הוא הבוראמדות

ש~
 לה~יב ~רוצה ב~ה הבורא כמו אמת
 דכורא חדש לב וזה כלל~ פרס שום~לי

 לבדלהשפיע
 ~ענו~

 ב~ה~ להבורא
 הוא חדשה ורוח לטובתם שפעלהמשיך וכ~

 לקבל נמי ~ריךכי
 שפ~

 י~' קדושתו
 וזה ומקבל נוקבא ית' לפניולהעשות
 ה~בן לב את והסירותי כו' חדשהורוח
 יש אעפ"כ צדיק שהוא מי דהנהכו''

 ו~~יג יו~ע שאינו כבר שע~רענינים
 ו~ל עליהם, לשיבאותם

 ז~
 ~~קש י"ל

 אמת הן הע~הדוד
 שאתה ב~יחות ח~צ~

חפ~
 ~חטאנו מה האמת שנדע

 שכתוב וכמו זה' רוצה ואתה לנושתמחול ולבק~
 חטאנו לא אמרם על אתם נשפטהנני
 אמת ~ן וזה ~ן, בכתוב שאיתאנ"ל

 עיני שטח בדבר אפי' ב~וחותחפצ~
 שהם והשיגם מראותםאדם

 אתה זה אותהשיכיר עונו~
 חפ~

 שנראה

ונתא~~
 וזהונחפשה אותם~ ונחפש ונעיין

 בלא אפשר אי ודאי כי ונחקורה'דרכינו
שום

 ח~~
 האמת שנדע כ"א וכלל כלל

 אמת הן וזהונבינם
באותם בטו~ו~ חפצ~



ב~ו~~
 שהם

 עיניהם טח לשון נ~~~י~
 תודי~נו ח~מה ובסתוםמראות'

 באות~
~ה~

 תודי~נו חכמה ~גמרי סחומים

שאשיג~
 וזה אותם' וליד~ ע~י~ם ל~וב

 חדש לב לכם ונתתי אומר א~רי~ל
 מבשרכם האבן לב את והס'רותיכו'
 מרגיש ואינו כאבן שהוא הלב אסירפי'

 מפ~ת ש~אים~ונות
 הגו~

 ודאי כי
 בלא~נשמה

 הג~~
 חוטאה' היתה ~א

 שבא בשר של ~ונות מבין אינוואם
~כח

 ~גי~
 ו~סירותי וזה כאבן~ הלב הרי

את
 ל~

 לב לכם ונתתי מ~שרכם האבן
 של ה~בירות שתבינו מבין לב כיבשר'
 את ופ~ט ~ל פרשנו ומ~ין הגו~~~בשר
 אומר יהודה ר~ אי' הנה כי כו'~ב~דיו
 ובארב~ה ~~ר ארב~ה אורבודקין
 דהנה ~ו' הבי~ור ובש~ת שחרית~~ר
 בד ומכנםי בד מדו ~כהן ולבשכתיב
 להיות יראה פשוט הוא בשרו, ~לילבש
 בדרך הכל י"ל כן התבודדות~ ג~כ~ו
 דרבנן חלוקא מדו שילבש דרש אורמז
 וזה אליו, הראויות מדותיו לשוןופשיט
 תורה ש~יסקים כמו בה~בודדות בדמדו
 פי~ בשרו~ ~ל י~בש בד ומכנסי~בד
 ו~אוות שלו ~ומריות ~ניני להכניסיראה

 לבבו להיות ל~ק~ושה שלוה~ש~יות

נאמ~
 בבד בד ו~כנ~י וז~ י~'~ לפניו

 האדם דהנה לומר נראה כו' הדשןאת ו~רי~ ג~מיות~ בשרו ~ניני להכניסיראה
 ~צמוהמתדבק

 ב~בור~
 ופועל ב~ה

יחודי~
 ו~ליות ב~ולמות

 ~ולמו~
 ומצותיו

 הואהנה
 נח~

 אי אך ית', לפ~יו רוח
 ש'ם מ~ט מ~ט בה ת~י~ שלאאפ~ר
 בא אזפסולת~

 ~ח~~
 התרוממות צד שום

 מן ~~ט ב~למא פניה נדנוד ~רגישאו
 ~ברא כל כי ר~לה~~ט

 ~ס~
 מנ~ד

 שנש~ר דשן כמשל וזה ב~ה,~בו~א

 בו להיות צריךהצדיק והנ~ כליל~ כולה היא אשרמה~ולה
 ג~

 ה~נ~ה מזבח
 בשפ~ותו ומ~יין שב שהואותשובה

 וזהוחסרונותיו
 הו~

 ~ודם כמו לפרקים
 ומתפשפש מתבודד שהוא בש~ה אושכיבה
 חסרונות לו שיש יזכור כלל בדרךאם ~י יום לכל חובה אינה וזהבמ~שיו,
 ~וזה יצרו זבוח מזבח נק~ וזהושחטא
 למצוא נקל שזה פי' אדמה מזבחי"ל
 ~צ~ות האדםלו

 ~בו~ת וקיצ~
 יצה"ר של פ~וט אבניםומזבח השי~~
 אותו קראושהוצה~ר ו~ונו~

 אבן~
 והרים וזה

 ופסולת ה~סרון על משל הדשןאת
 לנחת היה מאשרשנשאר

 רו~
 מ~~ולה

כנ~ל
 ברי~

 הא~~ תאכל אשר הפרשה,
 שבו~ר האשכי

 בל~
 הם ~בודות

 ו~ם ודבקות~ בחיותשהם ~ציו~
 י"~

 משל ~ל
 רוח נ~ת של ~ל אוכלה אשהשכינה
 ~ל הוא ית'לפניו

 המזב~
 בלב ששורש

 דבקות בש~ת כ~א הכנ~ה להיותצריך
 לעיין שלא בהתפשטית להיות טובודאי

 ו~ה מ~צמו, מבין אם כ~אבשפלותו
 ו~ן ~~~כמיירי

 ת~ל~ ~וד~
 ה~בדות,

 באותו יחשוב פי' המזבח~ ~צלושמו
 ~י~ד ויכנ~ חסר~ן לי יש ~ודשפלות~

 לפ~מים ~ל ק~י זה בגדיו אתופשט המזב~~ אצל ו~מו וזה ~וד' נמיז~
 שפי' כמו יום לכל חובה שאינה~נ"ל
 ז~לרש~י

 כ~~
 לפ~מים

 כשרב~
 הדשן

 הפסולתהוא
 ב~פ'~

 כמו
~~~ 

 ו~אור

תפ~
 בוג~ים ל~ון בגדיו את ויפשוט

 פו, שלו,בגידות
 ישו~

 ילבש וגם בתשובה
 ~ל אפילו ישוב פי' אחרים'בנדי~
 שאמרו וכמו ישראל שאר של~בירות
 ~לוקן שלבש ב~מואלרז"ל

 ש~
 יש~אל

ו~מ~
 ה~ם לה' חטאנו

 ~הו~
 ח~~' לא

וזה
 ויל~~

 ~ליקתן לבש כמו א~רים בגדים
של



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  עונות על גם יתודה פי' ישראל'~ל
 הפסולות פי' הדשן' את והוציא~תרים,

ש~
 להבורא ~צ~ו שהתקרב הקרבנות כל
 פסולות מהם שנשאר ה~~ט וכלי~~
 אפ~ר שאיכנ~ל

 בל~
 המעט מן ~עט

 שים או אחריהם לו בא וע~כ~כ~פ
 שום או מעט גבהות או~תפארות
 ובעת כנ~ל~ א~ה הרים פעם בכל~ניה
 הסיר לא כי כו' הדשן כל רביםשהם
~כל

 כ~~
 עי~ד שיהיה הכנעתו אצל ששם

 אצל וזה כנ~ל, נכנע ג~כ השפלותזה
 אל ~דשן כל הוציא ופעם~מזבת

 ~גדיו את ייפשוט בתשובה שישיבבטת מתו~
 אל ~דשן ~ם יוצ~א עונותיו כלוינער
 ~הוא ~רמתה תשובתושו~ש

 ~ודם תשובה כי העולם הואלמתנה מ~ו~
 אל וזהלעולם

 מח~~
 אל למחנה

 כי לזה פירוש וזה התשובה' הוא~הור~ מקו~
 העקרית ~ט~~ההוא

~ 
~~~~

 עוד יש
 פסו~

 ולא זה מעין
 פרה בפ' והוא כללכזה

אי~ ואה~
 דהנה כו' הפרה אפר את עהור

 י"ל ~וא אדומה, פרה אליך וי~תו~תיב
 שכתוב וכמו שמים מל~ות ועול~תשובה
 וכאן ישראל' בית היו סו~רהכפרה
 ~יכירו פי' אדומה פרה מזה~יפך

 יהיו אם על אדומה וזה יישובועונותם
 ובעל יאדימו' ואם כו' כ~ניםח~איכם
 עונותיו' ו~כיר בעיניו שפל הואתשובה
וז~

 פניה שים בלי פי' ת~ימה' ~דומה
 יש כמשל הש~וררות שום ובליאחרת,
 ה' את לעבוד~וצה

 א~
 תסרון יש בעיניהם י~יל שלאאדם בני שבת רוצה

 מום בה אין אשר תמימה וזהבתשובתו~
 ולא תשובתו עי~ד ~תגאה שלאפי'

 המתגאה ברז"ל שאיתא כמו לעצמו'~יבה יתזי~
~~רא

 בע~
 ~י~ מום בה אין וזה מום'

 פי~ טול' עליה ~לה לא א~רבהתשובה'
 ת~רות ממי~א נכונההתשובה

 א~תכדאיתא מה~~
 תרו~

 ת~אשלא נמ~ וכן חירות~ אלא
 מני~~

 אדם ~ום ע~~ד
 ל~וב בדעתו ש~מורשבעולם

~~ 
 כל

 בכל הוא אם כ~א אפ~ר אי ו~הפנים'
 מונע אינ~ ומאדו ו~פ~ולבבו

 אשר וזה ענין~ ושום אדם ש~םעי"ד עצמ~
 עליה ~להלא

 עול~
 ונתתם

 אות~
 כו~

 מטהרה למעלה יש כי ה~הרכפי'
 הימנה למעלה ~דו~ה דהיינות~ובה הי~

 אותה והו~א ~ווה לבד' ~סגן הואע~כ
אל

 מתו~
 התשובה הוא למחנה

 שנ~ראלעולם שקדמ~
 מתנה~

 ושתט כ~~~,
 מגשמיות ויפריש~' התשובה את יעלהי~ל אות~

 ענין שם בה מעורבאם
 ואס~

 איש
 אותה יעלה טהור של בעלהטהור

 כנ~ל פסו~ת דשן נ~' לא ושםאפרה א~
 ~ב~ער אש ידי ~ל אפרהכ"א

 אותם ועושהאותה מעל~
~ליל, שבעתי~ מזוק~

 טמאו~ ~ט~ר~ וב~~
 מי אך

 ל~~ ו~~י~~ור ~הו~
 הת~ו~ה לו

ועצבות ותרט~
 כל~

 שש להיות לו ~וטב
 ~~ור~

 ומתדב~~ת~ר~
 בו

והעצבות גדולה~ בא~ב~
 ולפ~פ~

 הוא במעשיו ו~עיין
 י"ל וזה מד~גתו' לפי~טומאה ל~
 עליונה מעלה להם ט~ב כיטהורים מטמא~

 ומה מטהרה עליונה יותרו~דושה
 הום האמת שלא ~לם היאמד~~תו שמגר~

 ה~מאים כ~א עו~אהנמי
 יהודה ר' י~ל מעלה שלומעין מטהר~
 ובארבעה עשר לארבעה אורבודקין אומ~

שנ~נס קוד~ ודאי דהנה כנ~ל' ס~ריתעשר
 להתדב~

 ב~ה בהבירא
 במעשיו~ ולפשפש ולדבוק בתשובהלתזור צרי~

 נמי דב~ות בשעתוגם
 הביעור ובשעת ובעניניובמעשיו ויעיי~ יבדו~

~ראוי בע~



 לראות אדם כל צריך ודאי כי לזה~~אוי
 ~ל בתשובה ולשוב ול~דוק להתבודדעת
 בזה וכיוצא שינה קודם כמו ~צריך מה~ל
 כו' בגדיו את ופשט בפסוק~נ"ל

 אל הד~ןאת והוצי~
 מחו~

 בדרך וכן למחנ~'
 ב"ה~ בהבורא התדבקו קודם עכ~פ~לל
 רשות כי עשר' לארבעה אור נקראוזה
 ארבעה וזה ארבעה' ע~רהור~בו גבהו~יחיד
 נקרא יהודא ~' כי י~ל נמי והנה~שר'

 ~יודו כמו והוידוי~תשובה
 לה'~

 ויזב~ו
 התשובה פי' חטאיו' שיודה תודהזבחי
 תמיד ישראל ~ל ללב ב~ה מהבוראשבא
 הכנ~ו קודם הן שישוב כן וחושק~ורם

 דבקות בשעת והןבק~ושה~
 לפשפש לאדם שראוי בעת והןב~ה~ בהבור~

 ~קם למי לילה ת ב~צ כן כמו~מעשיו
 עשר לארבעה בא~ר וזה ~ה~כיוצא

 של בעצומו הוא ~חרית עשר~בארבעה
 הביעור ובש~ת דבקות בשעת הוא~ום
 וח~~א ב~~שיו~ ו~פ~פש בתשיבהששב

~~
 אור ב~ק לא ~ם א~א כן

 יבדוק~שר לאר~ע~
 באר~~~

 ל~כנ~ו שקודם ע~ר
 יהיה שלא במע~יו לפש~ש ~ צריך~~~ושה
~~~בל

 וש~~
 איתא וכן בידו~

 ~אר~י בש~
 בעודו שעו~ה ומ~ט רה ~ת ~ל~~ל
 וע"כ ר~ל ל~ט~א כח חלילה נותן~שע
 יבדוק ~שר לארבעה אור בדק לא~ם

 מדביקותו יבטל א~ גם כי עשרבארב~ה
 הדביקות ודאי כי יותר טוב זה~י~ד
 קודם בדק שלא כיון טוב כ~כ~ינו

 עצמו יב~בל ~א ~ודם בדק אם~ש~~כ
 בדבי~ותו' הוא עשר בארבעה~דבקות

 בד~ל~
 בתוך יבדוק עשר בארבעה

 תשובה הרהור לו אין אם פי~המועד'
 שבא עי"ד לבו נטמטם שכ~ר~ראוי
 ודוחה פעמיה כמה כבר ~שובההרהור
אותה

 כידו~
 יבדוק כו' בדק לא וזה

 צדיקים בין כשהוא פי' המו~'ב~וך
 ב~ת בתוך ~~ל הועד' בית מועדהוא

 וכן ~מדר~, ובית~כנסת
בתוך בד~ ל~

 ~~וע~
 לחכמים ~ו~ד ~וא

 בצדיקים להסתכל לו היה מוטב אזכי כנ~
ולשמו~

 ולקבל הנ~י~ים דברי~ם
 כ~ המועד' לאחר יבדוק עצמו עלמהם ~דוש~

 ממנו ~רודאי
 המס~

 לשוב לו ונקל
 בדיקה בשעת שמ~ייר ומהוהנראה א~ אמרתי לא כו' שמשייר ומהכראוי,

 לקיום לו צריך א~רמחומריות
 בצנעה יניחנו שמיםונעבידת הגו~
 ~ כנ"~

~~
 י~ל כו'~ המזבח על תו~ד תמיד
 ה~א איתא בתורהד~נה

 ~ו' תו~ד ה~בח ואש וזה כאש~דברי כ~
 לשוב וראוי ~וב ~תורה קודהכי

 וזה כו'~ ~צוי~ התורה ו~ז יצרוולזבוח בתשוב~
 קריאת ~ל דקאי י~ל וכ~ן המזבח'ואש
 יומם ~ו והגית יוצא ג~כ שבהשמע
 כי וגם תמיד' נקראת ע"כולילה'

 הו~
ב~~~

 מ~א~~ זמן לו איןל~~מים תור~ כי ~כב~' לא וזה ו~רב
 קריאת

 המזבח על תו~ד וזה לקרות מוכרחש~ע

שירא~
 ובמסירת ו~~ביקות כראוי שת~י'

 המ~בח על תוקד ו~ה ענין' ב~לנפש
 וכן תכבה' לא נ~ש המ~ירתהוא

 תקנום' תמידין כנ~ד התפלה על~ם י~~
 שתהיה תי~ד~ ~מיד אשוזה

 גם כי המז~ח' עלודור~ח' בהתלהבו~
 בתפל~

 צריך
 כידו~~ ב~ו~א בד~ נפש המסירתלקבל
 הוא סתם נפש מסירת המזבח עלוזה
 לי~הר ~יך אך כידו~~ התפלהאחר

 ז~ל האר~י בשםכידוע
~ 

~~~~
 קדושת על פי' עוד יש

 כל להאדם ל~יות שצריךקודש ש~~
 הוא בתפלה וכן כידוע, ג~כ החולימות
~גם תמי~ מקרי נמי י~ל וזה שבת,מעין



 שבת' לערב שבת מערבשהיא
 אש פעמים ~הל~וןר~וי
 קאי הראשון כן י~ל המזבח~על

 המזבח על והאש והשניתורה,
 ושלא שבת~ על קאי תכבה לא בו~וקד
 שברעי' הגם מצוה' לכבות עבירה~עבור
 מצות שגם פרשה באותה משמע~הימנא
 אורו בדבקות או תורה רזי ע"פ~ושים~ הם כי אותה~ מכבה עבירה איןת~ת
 רז אור~ת'

 גימ~
 מכבה עבירה ואין

 הכהן עליה ובער י"ל וזה אור'~ורה
 עת בכל פי' כו'' בבקר בבקרעצים
רצון

 יוסי~
 גופו בבקר הן אש אותו על

 נקרא רצון עת בכל והן וק~ש'בתפלה
 הדבקית' העלי' העולה עליה וערך~קר

 שימשיך השלמים חלבי עליה~הקטיר
 השלם עליה וזה ה~ולמות' לכלשפע
כל

 ה~רבנו~
 העולמות כל לקרב כולם

 למטה' העולמות כל דרך שממשיך~שפע
 ותפלה ק~ש על ק~י י~ל תמיד,ואש
 ויס~ה הפסוק י"ל זה ומעין תמ~ד,שהם
 למטה שורש הנשארה יהודה בתפליטת
 לרמ~ ~ למעלה' פריויעשה

 קדושת על
 שמצוהשבת

 להוסי~
 הקידש' על מחול

 בוויש
 מ~~

 עליה וב~ר על ופשיט
 של האש על קאי כנ"ל כו' בבקר~צים

 פ~י יעשה למעה שירש ו~ה שבת'קדו~~
 מהלמעלה

 שמ~סי~
 עליה יום בכל

 בעת כשירים עצמו משים לשי~והנשארה
 בערב שבת קידם וגם בתשובה~ש~וזר
 להי~ת ~צמו ולהק~ין לשוב ראויש~ת
 שבת קודם ~נשארה ו~ה בעיניו'שפל

 כנ"ל דבי~ות ~שעתמשא~כ
~ 

פ~~י~
 ~י~

 חולדה גררה שמא ~וששין
 למקום וממקום לביתמבית

כו'~
 הקב~ה לפני ישראל כנסת אמרההבית~ עקר~ מושיבי ~ל איתא דהנה

 ב~קרי הדרה זו כחולדה בניךעשוני
 הצדיקים על דקא~ רש"י פירשבתים'
 ישראל כלל על בניך אומרים ישראלשל

 השכינה והנה שורשינו, על דקאיופשוע
 ו~ליהם הצדיקים עם שורה ~לותכביכול
 ויתרון וזהובתוכם,

 אר~
 השכינה ה~א

 ו~נה הצדיק~ הוא י~ל כן הוא,בכל
 להשגי~ צרי~י~הצדיקים

 ק~ושה בשפע
 כוכבים ה~ובדי על שעליהםושכינה

 שפל מקים ועל ביניהם,שישראלים
 עליהם להתפלל שם שישראלשבשפלים
 רשעים לב ושיהפך צרה מכלשינצלו

לרח~
 לישראל ול~וב

 בכ~
 וזה ענינם,

 יצ~~ר שלא הצד~ק והנה שפל,מקים בתי~ בעקרי הדרה כחולדה בניךשמוני
 לצ~ת ~קדושה חלילה גירם בזהאולי

 ובלביל ~ים לו שגירם או אחרלמ~ום
 גררה שמא חוש~ין אין י~ל וזהקדושה'
 בתים בעקרי ודר שעיין מה פי'חילדה~
 לעיין אפילו ישראל ל~'בתכנ~ל

 שהתפלל מה כמו לעיין שאפשרב~ה ול~~~~
 ולבדוק לעיין שפלות ב~ניני וחשבבקרוב
 מ~צר דא"כ צריך, אין נמילפשפש

 ממנו שר~~ק ~ה על פי' לעורומעיר לח~~
 לדבר אין ול~דוקלהתישב

 ס'~

 ~~"א
 יר~~ לאיתירא

 ו~א טובית ~~ול
 תהי~

סי~
 ~י~זור יה~יך ע~כ חלילה, להדבר
 ויגן ה~י"תלו

 עליו~
~ 

~~
 כו', מא~~ל ' ~אכול שמותר שעה
 כו'' תנחני ב~צ~ך כתיבדהנה

 ~צדיקים א~ מעלה כשהק~~הדהנה
 ~~ר הוא ובדב~ות בגדולות אותוועו~ד
 ית' לו עצית נותן והוא מקייםוהקב"ה
 להיות ~אוי שכן ~ו~ר פי'כ~י~ול'
 והעובד~ לזה ~~ב ו~היה זהשי~י'

הגם
ויותר
~וקד

כו~~ים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 ואתן ויקוים שיתמו~טו ראויכוכ~ים
~~~

 כשאדם והנה בזה' וכיוצא תחתיך
 הנאה לו שבא הגם עליונהבמעלה
 שמח רק הוא ודאי כי דמי' ש~ירמזה
 רק כשהוא בזה, וכיוצא שמי'בכבוד
 והתלהבות ובמעלה ב~ה הבוראב~בקות
 שרי מזה ' הנאה לו בא אם גםכנ~ל
 ~מעלה ~ותה ממנו שפ~ק אח~כמשא~כ
 הנאה לו מלהיות יזהר גדול~ה~בקות
 התפארות הוא~י

 ושל~
 נהנה תהיה

 י~ל וזה וח~, ~לילה ~תורה~כ~ו~
 במדר~ כשאני פי'~עצתך,

 עצתך של
 לי מותר תנחני' לך עצות ~ותן~אני
 שתנחני'~~

 לשו~
 לי שיש רוח נחת

 אחר כביד ואחר~יח'
 אות~

 המדרגה
 בך ל~תדבק אני צריך פי~~קחני'
 והנאה' חטא מכל וליזהר בך~להקשר
 לאכול' ~א~ם שמותר שעה כל י~ל~זה
 כ~א ב~טנות ומצומצם קשור שאינו~י'
 אכיל~' שנקרא יחודים לפ~ול לאכול~ותר
 האלקים את ויחזו שכתוב ~מיוכמו
 מזיו והנאה הדבקות נקרא ~ישתו'ויאכלו

 וז~ ושתיה' אכיל~םשכינ~
 ש~תר

 ~משיך פי' ולחי~' לבהמה מאכיל~אכול
 שצריך מה העולמות כל דרך~פע

 ומזיני חיי בני הג' באלוה~רומזים
 כל השורש~בהם

 ולבהמה גשמיות' השפ~
 במררש ש~י' וכמו גשמיות' ~לאאפ~ר ~~י ועל ב~' גימט' בהמה כי בני,~וא
 שיר~ה, ל~י יעו"ש עזבוני ואמי אבי~ל
 ולעופו~ חיי' ~וא~ל~יה

 י~ל מזוני' ~וא
~ל

 ש~רב~
 ואפשרים תלוים מ~ות

 ~~ו עושר ל~ם י~ אם~~תקיים
 וה~נ~ת ומ~שרות ~~דים וגמילות~רבם ~דקי~

~ו~חים
 ולהחזי~

 תורה לתלמוד ~~יו
 ~~יה ומ~ל ~ה'ו~יו~א

~נק~א ~לא~ ~בר~
 ~ו~

 ~מו
 מו~~

 ומות~ ~י~~'

 תנחני' בעצתך בפ~וק כנ~לבהנ~תו
 ומיכרו כנ~ל' בהנאתו א~ור ז~נועבר
 הדינין לה~ליך דיכול י"ל כוכבים,לעובד
 לוקח והוא ענינם הוא כי עליהםוהשפלו'

מה~
 נוצוצו'
~ 

~~~~
 אותה ~נ~~ו ישיבנו ומיבאחד
 הנה כיויעש'

 הצדי~
 רואה

 ית'~ אל לרצין רק חפצו כל להיותתמיד
 רק לו להיות שלו ~תאוות כלול~עלות
 ל~בור לו יזדמן ואם ב~ה' ~בורארצון
 צדיק אין אדםכי

 באר~
 כיון כו'~

 בעת התשובה גם לו י~ ית' ב~'דבוק שהו~
 בתאוות עושה ו~ינו לשוב' לוש~ריך

 שאינה ש~בין מה כ"א שלו~גשמיות
 ~וכמו הנפש~ תאות כ~א ~יצ~~רתאוות
 אל~יך בר~מ אי' וכן בשר, לאכולנפ~ך ~או~ כי שיחי'~ המגיד בשםששמעתי
כמה

 פעמים~
 ויעש אותה ונפ~ו וזה

 בא אם משא~כ הפועל, אל מכחמביא
 תאוהלו

 לנפ~ שאינ~
 ~יצה~ר מן כ~א

 חלילה' ~תאוה גומר אינו עושהאינו
 ונפשווזה

 אות~
 ו~וא ~וזה ויע~' אז

 באחדות הכל ~וא הצדיקבאחד
 מעלה ~לו התאות כל יחיד' שהואית' בדבי~ות~

 התשובה הוא ומי האחדות' אלאותה
 ונפשו חטא~ אם ב"ה להבורא~שיבנו

 וי~ש אזאותה
 כנ~~~
~ 

~~~~~
 י~ל כו'~ עברו עביו נגדו

 ומפי~י' זיו מלאים אומריםאנו דהנ~
 שאפ~ר פרשנו והנהנוגה'

 על גם קאי כו' מאורותטו~ים דהחרו~ לומ~
 נכון כולוכי ~צדיקי~

 ואח~~
 והנם בה' איי~י לא עתה דעדי~ל ~~מש' קרא מ~~ים

 זיו כי ~וגה' ו~פיקים זיומלאים י~~
תורם ה~ו~

 ~ו~
 ~~גה~ ומפי~י~ ש~~' המאור

פי'
 שה~

 ~~ר~'
 ומ~יקי~ מ~~

 מהם
 יש ~ד~' ~ני ש~ר שלהנהגות

 ש~חזי~י~
~ות~



~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ולאור ~מצות הנהגות~ותם
 ה~דושה מצד שאינם ~אמתמבינים ה~ תור~

 בריש אי~ כי נוגה' אותם מהם~פיקים
 אמר הונא רב אור מ~י פסחיםמס~
 אמר הוא רב דגם ו~סיק כו'~נגהי
 וב~תרי' לילי לנגהי ק~רין באתרי' כ~אלילי
 כי י~ל ע~כ נגהי' ליממא קוריןדמר
 מחזי~ים אדם בני לקצת כן פירושונוגה
 ומע~~ למצי~א~תה

 ואור
 ולה~

 שמבינים
 ה~דושה מצד ולא היצה~ר מצד שהםהאמת
 נגדו ~נוגה נמי י~ל וזה מה~'מ~י~ים
 הוא שנוגה ה~ב~ים הצדי~יםמאותם
 דברים אפי~ מהם ומפי~ים פי'~גדו'

 ~עיינים והם ~וב מצד שהם שי~לוהנהגות
 עביו מהם ומפיקים נגדו שהואכראוי
 המסכ~ם עביו זה עי~ד פועליםעברו'
 וגחלי ברד וכן ~דין' מרומז וכן~~רו

 זה עי~ד עברואש
מאיר~' ~

 או~
 כא~ת לשות נשים שלש

 עוס~ות נשים שלשוחכ~א
 ואחת לשהאחת ב~צ~

 עור~~
 ע~יבא ר~ כו'

 התנורים כל ולא הנשים כל לאאומר
 הכלל ~ה~ו'

 תפ~
 דהנה י~ל בצינ~' תל~וש

 צריך השי~ת את לעבוד הרוצההאדם
 ושפלות כראוי הי~אה לו להיותליז~ר
 חכמה וגם זה עי~ד לו בא ~וא~בהעצמו

 ה~~~עי"~
 וכן היראה~, עי~ד יאהבה

טה~~
 קדושה בא ~ומ~~הרה ~~~~בה

 צריךכי
 כ~

 ש~הי' הנ~ל
 לרצו~

 כראו~'
 צריך כי מקבלים' הם הנ~ל הש~שהוהנה
 מעבדות עצמו מונע מ~נוה וכןלעבוד' אפ~~ אי לבדה ביראה כי ~~בה~יראה
 זה עי~ד ש~ל לו ש~א ~"א הוא מהכי

 דו~א שנעבדו ית' אל ~ציןשהוא
 ה~חשבה ה~הרת וכןהשפלים' ~נחנ~
 שכתוב כמו ית' קדושתו צריך ~הרהנמי ופ~ו~

~דושים
 ~הו ועוד ~דושים' ~~יית~ תהי~

 מהנשים כ~א ית'~ אלהרצון
 אי~ והנה הנ~ל, השפעים מושפעיםהנ"ל ומ~בלי~

 אדם כוכבים עובדי שלבצ~ות
 היראה על ~אי י"ל מה~~כרסו ממל~
 והשורש כידוע' לחם ~רוי'התורה והנ~ אנו~ כמו ~גמרי להם איןזאת ג~ מה'~ ליראה כ"א להם ~יןכוכבים לעובד~ כי סדרה' אותה פירושבריש כנ~~
 בצקות וזה בצ~' נ~רא י~ל להתורה'מזה שב~

 לבד יר~ה הוא גלולים עובדישל
 כרסו מ~לא א~ם עליונה,מדרגה ואינ~
 אינו ~לינו בחמלתו י~לבפסח' מה~
 בפסח וזה לבד' זה גם ומותרכ~כ, מחמי~
 לשון עוד וי~לבחמל~' פרוש~

 כי עוני לחם אך לחם שנ~' י~להירא~ שור~ כראוי ה~דושה ה~א באחרונה'מצה ~זי~ שיאכל ובלבד פעמים' פ~'בפסח וז~ מדר~ה' באותה יתעכב שלאו~פיצה בדליג~ פוס~
 ר~ י"ל ו~ה ה~דוש~~ לעי~ר נכנסמשם
 כאחת~ לשות נשים שלש אומרמאיר

צרי~
 נשים ~שלס דו~א להיות לעיין

 ועהרת וענוה יראה הםהנ~ל'
 הל~ם עושות ~' לשות,תמי~' המח~ב~
 דו~א, ~א~ת ~התורהה~יום הו~
 עוס~ות נשים השלש להיותדי וחכמי~
 כו' עורכת ואחת לשה אחת כ~אכאחת ל~ בבצ~

 יוכור גאוה לו לבא כשרוצהופי'
 ר' טהרה' ו~ן יראה וכןוהענוה שפלו~
 הנשים לו יש ~~ כי הנשים כל לאאו~ר ע~יב~

 הגדול כל כי להיפך י~ל ו~ן עליהם,כ"כ להשגי~ צריך ו~ינו בהעדרם ~גישעליונות
 הם התנורים כל לא וכןכו'~

 הכלל ו~ה כנ~ל~ שוות הל~םשנגמר הק~ושו~
 מחשב~ או היצה~ר ביאת שום רואהאם תפ~

 היצר ל~רר ~צינן תל~וש~רה
~ 

~~~
 תנור של בחרסו

 י~לו~
 מ~ומו את

נ~~
 על מרו~בו

 ~ח~~
י~ול אלי~ וחזר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  את ואכלי כתיב הנה מ~ומו' את~טול
 אל כו' ומצות אש צלי הזה בלילה~בסר
 פסח נקרא דהנה כו'~ נא ממנו~אכלו
 גדול בכח שלימה בתשובה סשב אדםכמו

 כחסידות חו~ק אין כי גדול~ וחוזקובמרירו'
 גם והנה ז~ל, ברו~ח אי' כן~תחילתו,

 בתבערה הוא חסידות ואותה הוא מה'~ה
 עוזר שהקב"ה מי מעט נוח ואח~כ~דולה
 בהד~גה עכ"פ להתגבר צריך ואח"כלו
 וכן עליונה' למדרגה חיל אל מחיללילך
 ה~יקר ש~יה ~צרים ביציאת אצלנוהיה
 נ"ל שמ~תי כן לט~רה, מטומאה~צ~~ה
 והנה ~ניקלשפירג' ה~דוש הגאון~הרב

 בלא להיות צריכה הראש~נהה~בע~ה
 תאוה תערובות שום ובלא הדר~השום
 מכל בכל רק צריכה כ"א כלל'אחרת
 לשון פסח הוא וזה ב~ה' להבוראכל

 וקפיצ~~לו~
 הוא ~ש וצלי בהדר~'~ שלא

~בער
 הא~

 והתשובה הדבקו' שתהיה בלב
 והתלהבות החימום ~ש בתבערת~ק

 והנאה ת~וה עוד שום בלי ב~הלהבורא
 ו~~~חרת'

 בקשה לשון נא' תאכלו אל
 וכן האפשר' בכל עצמו על י~~ירכ~א
 מבושל ובשנ לא וכן צלי'~ חצי פ~יטנמי
 שום בה לרצות או החימום' לקררבמים
 ~~רת ו~~בהחסד

 נוס~
 כ~א הפסח על

 ~וא ו~ת' כו'~ ~אשו אש~לי
 ומרורי' מריב'~ לשון~יצר מלחמ~
 שיתמרמ~

 על
 הוא תנור של בחרסו נגע וזה~טאיו~
 מ~ומז ח~ס~ל

 בה~ו~
 ~ם התבער' שבו

 הפסחנגע
 בהגי~ מע~

 גשמיות ~נין

ו~
 כנ~ל~

 נט~
 וחזר הח~ס אל מרוטבו

 הת~ובה וח~~ק מהתבערה כי פי'ו'
 טוב טעם בו יש התחלה של~הדבקות

~מתיקו~
 אם ותענוג' ואהבה

 נ~~
 מזה

 הוא החרס על ברוטבושמרומז
 גשמיו'~ תאות שום גם לעורר ~ה~בא הגו~

 יו~ר זה בו ונבלע ונתערב אליווחזר
 ~קומו את יטולנבלע

~ 
~~~

 של שפוד מביאין אותו צולין כיצד
 בית עד פיו בת~ך ותוחבירמון

 לתוכו מעיו ובני כרעיו ונותןנקובתו
 אלא זה הוא בישול כמין נ"ל או'ר~ע
 לעיל כמו נ~י י"ל לו' חוצה אותןתולה
 להתדבק אדם בלב שבוער הבערהעל
 כלל ה~רגה כדרך שלא בראשונה ית'בו
 ואח~כ בחפ~ון' מצרים ביציאת ~היהכמו
 השגנו השבועות חג עד הדרגההיה
 ו~ליון מבו~ם ויותר בהדרגה זהלע~ך
 בהדרגה שלא עליון עזר היה והרא~יןיותר
 ולא ש~תוב כמו לכך, צריכיםשהיינו
 משוקעין היו חלילה כי להתמהמהיכלו
 ~לא באש דוקא הפםח צליית וזהשם'
 משקה, או מים~ום

 לרמ~
 חיזק על

 ב~חלתוחסידות
 בהתלהבו~

 גדול
 ובלי דילוג לשין פסח ו~ה הדרגה'בלא וב~יצ~

שום
 תערובו~

 שמרומז אחרת והנאה אהבה
 גשמיות שום ולא משקין' שאר אוב~ים

 כ~ד י~ל וזה ת~ור' של בחרסושמרומז
 רימון~ של שפוד מביאין הפסח אתצולין
הוא

 ע~
 את וכילל שירש להיות חיים

 לבדו~ ית' ~ה' בלתי והתבערההתשובה
 שאי' כמו רי~ון' של בשפיד מרומזוזה

~יקני~
 וזה כ~ימון' מצות מלאים בכם

 התחלה הוא בפיו, ותוחבו רימון שלשפוד
 באין הדבקות מקום נקובתו ביתעד

 ~~נו קדושה שפע משם שמקבלב~ה ~ו~

 נקבה לשון בנ~ובתו מרומז וזהית'~
 צרכת הם כרעיו' ונותן מדכורא'המקבל
בניו

 ר~~ל שאמרו כמו בכרעיו' שמרומ~
ברא

 כרע~
 בני הם מעיו' ובני דאבוה'

 שיש אליו ששייכיםאדם
 לה~

 הצטרכות
 ככנור מעי אוחיל~ מעי ~~י כמומעיו בבנ~ מרומ~ ~ליהם' רחמנית לו ישוהוא

יהמו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  וזה לו' מעי המו וכןיהמו
 נות~

 כרעיו
 תבערה אות' בתוך לתוכו מעיוובני
 ואשר בניו' צרכת ~ם להלבישיכול

 הו~
מרח~

 להושיעם להם להמשיך עליהם
 ר'~רכם'

 עקיב~
 ~וא בישול כמין אומר

 אהבות בו לו יש הלא פי'זה'
 כ"א א~רה והתורפ א~רות'ומחשבות אחרו~

 בלי הגדול החימום לר~ז הוא אש~לי
 ~הב~ ול~ ~~~ ע~יןשום

 ולא ~~רת
 לו' חו~ה אותן תולה אלא חומריותשום
 כמו ~פקלשון

 תולי~
 ו~ה כ~'~ אוכלין לא

 כ~א דוקא יבקש לא לו חו~ה ~ותן~ולה
 ילביש ולא לו ח~ה זה וגם אל'כרצון

 ~ ענין שום כללבו
~~~~~

 ולמול פ~חו ~ת ל~חיט
 לא כתיב ~~נה י~ל כו'~בנו ~~

 עלתשחט
 חמ~

 חלב ילין ולא זבחי דם
 לשוב הרו~ה דהנה כו' בקר עד~גי

 התעור~ת אליו ~בא שלימהבתשובה
 אין כנ~לגדול

 חוז~
 בתחילתו ח~י~ות כמו

 בוער הואהנה
 מא~

 אם מזיק אינו מעט יניח אם גםוא~כ ~שמים~ מן בא זה
 נקרא וזה כנ"ל' כראוי בראשונההיה
 הד~גה בלא שהוא פ~ח זה עללרמז
 ו~ה ית'~ לה' התבערה גודל עי~דכלל
 פ~וח לשוןפ~ח

 ודילו~
 בהדר~ה שלא

 ~ה וכנ~ל' מצרים ביציא~ היה וכןכלל'
 התבערפ כי פי' חמ~' על תשחט לאי~ל
 ~יג תע~ובת שום בלי לה~ת צריךההיא
 ו~ה~יצה~ר'

~~~ 
 שהוא ~בחי' דם וזה

 היצר שלהזבח
 נפ~ במס~ר~

 הוא ודם
 זבח כתיב ~~ר ופ~ם~פש'

 ח~
 הפ~ח

 כנ~ל ~ק~ושה הכנ~ם בשעת ~ריך כיכו'~
 אך ~י~' ~לאלהיות

 ל~
 להתיישב י~~ה

 יניח שלא שפלות כל ל~ער~ר~ה
 עי~~

~עכו~
 לזם וק~וב ית'~ לה~ ~רתיחתו

 ~ג~~ ב~פ~~ו~~
 יש

 ~~ קו~~ נו~~י~

ברכה
 וכיוצ~

 ויתישב מעט ינוח בזה
שרוצה קוד~

 לעשו~
 שתהי' בה' וכיוצא הברכה

עי~~
 ית'~ לפניו רוח נחת זה

 ותיכ~
 בלא

 ויעש~ יברך עודעיכוב
 ת~י~ שלא המצוה

 לוצה"רזמן
 להכני~

 למ~ יעו~ש בלבול לו
 י~ן ולא אמר כאן זה ומ~יןשי~צה'

 עד להלין ימתין לא פי' בקר' עדחגי ~ל~
 עד דוקא שי~צה גמור יום להיותבוקר
 ההו~ך י~ל וזה מרתיחה' ינוחשלא וכנ~~ קודם דו~א כשמש ~ור~יהיה

 הוא ~לו הבע~רה פי' פסחו'את לשחו~
 ~~בע כדרך שלא י~' לה'הגדול קרבו~
 הנק~~

 להיות שצריכה על הוא והזביחה כו'~פ~~
 קרבן ~חי~ת כמו גש~יות' כלבהפשט'
 וז~ כראוי' ל~והראויה

 ההולך
 שחוזר מי פי' בנו' את ולמול פ~חואת לשחו~

 לשוב ורוצה ופניות' ושפלותבערלה שהי~ שמשיג העובים מעשיו עלבתשובה
 את למול וזה הטובים, מעשיהםהם צדי~י~ של תולדותיהם ואי' ולתקנם'זה ע~
 חמיו בבית אירו~ין ~עודתולאכול בנ~
 והנועם אשה ונקראת עליונה'י~תר י~א~ לו להיות יותר ע~יונה ~מעלהלבא שרו~~
 י~ל וכן רו~ין' א ~עודת נק'זה ש~
 ל~ שיש ונזכר אחד' והכל ~דשהנשמה ע~

חמ~
 יבלבל לא אם כו'~ ביתו בתוך

 חעא ~עזיבת הואהעיקר כ~ בלבו יבטל לאו ואם למצותו'ויחזור ויב~~ יחזור ל~מרי לבער שישוב זהעי"ד עצמ~
~ 

~~~
 מלאכה לעשות שנהגו מקום

 שנהגו מקום עושיןפ~חים בער~
 ת~ח מקום ובכל עושין איןלעשות של~
 אדם יעשה לעולם אומר כו'ר' בעלי~
 ע~מ~

 ה~חש ו~ימן ר~ל~ם~ לו איןושקר ר~לי~ ~~~ יש אמת ~הנה י~לכת~ח'
 גדולם מ~וה ודאי ו~נה~~ליו' נקצ~
 ~ת~~~ות~ל התאמ~ו~

 ~~~א~ ו~~נ~~ ~דו~~
~דיקי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 האמת יודע~ם ב~ה הבורא ~~~נםצדיקים
 ית' שהוא אם ~י ית~~ מה' הואשהכל

~וצ~
 שיעורר

 מלמט~
 ולפעמים בעובדא

 לבד, במ~שבה רק אפי' ולפעמיםבדיבור
 משה ויבן על פרשנו זהובערך

 משה הנה כי נסי, ה' שמי ויקראלה' מזב~
 ~מלק' במל~מת גדול דבר ~פעלהבין
 ~מל~מה ידו על שה~ה ב~ה יהוש~ו~ן
 עזרם ית' שה' רק ובאמת כן' סבורהיה
 ה~ב על אל~וך ~ר~מ שאיתאוכמו

 שקודם ב~אים, מול להם ובאתמא~ריהם
 שהוא סבור דודהיה

 ה~~~
 ית' שה' ~~א

הפיל
 הוא ~ן לא ובא~~ת לנ~~ה' שריה~

 הכל עשהשהקב~ה
 ג~

 למטה,
 ע~~

 הודיע
 זאת ~תוב למשהה~~~ה

 זכר~
 בספר

 א~~~ה ~~~ה כי יהושע בא~יושים
 כו~

שישכי~
 מאד מאד אותו שנא הקב~ה כי
 צוה ~~~כ הכל' פעל לבד שהקב~השיכירו
לשים

 המל~מה פעל שגם יהושע~ ב~~י ג~

שידנ~
 ה~~~ת

 כנ"~~
 ~~שה ~בן וזה

 ~~כנעההוא מזב~
 שו~ ~בו~

 כי מזה' גבהות
 דו"ק' גאוה לבא יכול ~ן שאינונ~מה
 ה, שמו ויקרא~ה

 הוא לבד הוא ננ~~
 כס על יד כי ויאמר ש~רמתי, ה~סנסי
 אותו שונא ית' תר~השהוא ע~כ פי,כו~

 פעו~ת על הרבה מבטל א~ו ~ןש~שיג ~י והנה כנ~ל' נסי לבד הוא ע~כמאד,
 מ~פלל אם ~י הס~~"א~ לה~ניעהנ"ל
 פעו~ת במעט או ברב להושיע~עצ~~לה, ואין נוקבין' ~~ין לעורר פעולותועושה

 ~וצ~ ~~אדנ~ ד~~ והננ~~כו~
 מוליכין לי~ך

 הרבה בפע~ות דוקא ~מתנ~ג מיאותו,
 בתפלה ולהפצירולהרבות

 ~~ו~כ~
 אותו

 ~~ל~כה לעשות שנהגו מקום י~ל וזהוכן'
 ולבל~ל לערב פי' פ~~~ים' בערבידו~א

 הסט~א הם~פס~ים
 ל~~ שא~

 ר~~ם
 שנ~~ו מ~ום עוש~' והפס~ים ~עורים~מו

 אין לעשות~לא
 עושי~

 גם מועיל ~י
 שופר בתקיעת ~ו~~ומעע'

 שהו~
 ~כ

 ובכ~ מלאכה~ואינה ~~~
 מקום

 ג~ ודאישהם ~~~י~ ת~~
 במקום

 שנוהג~
 אין

 ~~ימ~אכה, צריכ~
~~ 

 אדם יעשה לעולם אומר שםתנא ואות~ בא~' תאוה ~~ם
 שלא שנהגו במקום אפי' פ~ת"~' עצמ~
מלאכה לעשו~

 וא~
 בזה מעלה

 ~תרעתה ~כ~ אי~ ת~~, עצמו יעשהאעפ~כ כנרא~ לת"~
~ 

~~~
~ג

 המצו~
 למועד צ~~יך כאשר מצותתא~ל ימי~ שבעת תשמור

 ממצרים יצאת בו ~י האביב~דש
 ריקם, פנייראו ול~

 הלש~ י~
 תשמור

 ות~מור שמור המצות ~ג אתלכתוב הי~
 צ~תיך כ~שר וכן תשמור' ~~~~ילא וכא משמ~~

 וגםמ~תר,
 הלש~

 האביב ~דש למועד

ה~
 ענ~ אי~ ריק~פני ירא~ לא ו~ם במועד' ל~י~תב ~'

 ~הר אדם אם ~ל ~אר~בשם א~ הנה אך לזה~
 הואבפסח כרא~

 מובט~
 כל יח~א שלא

 א~ תשמור המ~ת ~ג את ~לבזה השנ~
 ומפרשהתורה'

 ~אי~
 וקאמר זה

 כאשר מק~ם זה עי~ד מצות תא~לימים שבע~
 זמן א~ה ועד התורה כלצ~תיך

 האביב ~דש למועד קא~~ר זה עלתועלת' הו~
 עדפי'

 הפ~~~
 ומפרש לעובה, על~ו הבא

 טומאה שע~י~~~~ע ~~~צרי~ לצאת שהועיל וכ~ןהמצות, ב~~ פ~ ~~~צרים יצאת בו ~יה~וע~~
 ~~' ב ~ע~י ל~~נ~

 ל~טא שלא תועלת ~וא שנה בכל גם~~כ
 המצות ~ל לק~ם לראות צריך א~פ~כאך

 וזה י~טא' שלא די לא כימעש~ת
 גם כ~א ריקם פני יראולא אומר~
 להתקד~

~~~~~~
 א~ו ~ימים' ~בעת את יא~ל
 כללמ~ן

 למיכת~ ל~ ה~
 מ~ת

 שבעת או ~ימים ~שבע'י~כל
~נו וא~ ימו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  אסור אי' דהנה וי~ל כלל' מובן~ינו
 תתחר אל ~נאמר בר~עים~התגרות
 להתגרות מותר אומר ו~ב"יבמרעים'
 תתחר אל לומר ~דם לחשך ואם~רשעים'
 ב~ר~ים תתחר אל לו אמורבמרעים'
 לחשך ואם הלשון כו'~ כמרעים~~יות
 לך י~~ר ואם בקיצור ~אמר לו~ר~דם
 עבירו' מפני מהם שמתיירא זה אך~דם
 מתירא זה נוקפו שלבו מי שפי' כ~ו~בידו
 ע~כ מרעים' או~ם~קרו'

 הו~
 זה אומר

 אד~ לח~ך ואם וזה~לחש
 כו'~ לו~ר

 לו מותר ~כ~וי שהוא מי~מצא
 והנה~רשעים' להתגרו~

 הי~ו~
 הוא טוב ל~יות

המד~
 שערי בספר כדאיתא טובית,

 הם ששורשם הגם המדות והנה~דושה'
 להיות א~ מדות' שבע הם אעפ"כ~רבעה

~הב~
 ושלא רצ~ו' ~עושי ית' לו רק

 להתפ~ר וש~א ~שם' שונ~י כ~א~ישנא
 לרצונו כ~א לנצח ושלא ליוצרנו' לפאר~~א
 אותם בארנו כאשר ~מדות כל וכן~ת'~
 נק~א התענוג והנה פעמים' וכמהכמה
 ויאכלו ~לקים את ויחזו כמו~~ילה'
 א~ר הלחם וכן התרגים' כפיוישתו

 י~ל וזה ו~וכלם' דבר~ך נמצאו וכןאוכל' הו~
מצו~

 להתגרו' ומצה ריב לשון פי' יאכל
 וזה ולהתענג' לעשות יכול זהברשעים
 פי' את'הוא

 ע~
 הם הימים שבעת

 הנקרא להתורה תועלת שהם~מדות
 יוםאור

~~~
 בש~ע שאי' וכמו ~ור ה~שוןי~ל ה~מ~~ את בודקין עשרלארבעה

 דאיתא ונראה יעו"ש' הראב~ד בשםנ~ל
 נקראים אדם בני ~לשאר עבירותכמה
 לשמה שלא כמו ע~ירות ולצדיקים~צות
 לשמה בא זה שעי~ד ~דם לבנישטוב

 כל וכן גדולה עבירה הוא~לצדיק~ם
 יעקב תולדות בספר ראיתי וכןבזה' כיוצ~

יוס~
 טהורים ומטמא ט~אים מט~ר על

 עשר ארבעה נקרא דה~דושה י~לו~ה
 לארבעה ~ור וזה מזו~'כידוע

 שבודקין כמו החמ~~ עם פי' את'בודקון ~עשר~

החמ~
 לארבעה ~א~ר בו~קים נמי כן

 ~ור מ~י ומפרשעשר'
 כו'~ ור~י ר~~

 דרב באתרי'ומסיק
 הונ~

 קאי פי' ~ו'~
 מקומות יש כי הנ~ל, עבירותעל

 מקומות ויש לזכיות~ מחזיקין נגהיאותו קורי~
 נגדו שנו~ה מי פי' נגדו מנו~הפרשנו וז~ ודו"ק' כנ'ל ללילות אותןמחזיקין
 א~תםמחז~ק

 להתנגדו~
 ממנ~' ומבער

 ע~ו זה ~י~ד לזכיות' שמחזי~יןמקומות ~י~ נגהי ל~ון ה~"ל ~בירות ה~אונוגה
 ברד וגם ~מני, עברו שלו העביותפי'
 הימנו בדילין נמי הדינין פי' אש'וגחלי

 ~ קצרתי כיו~ו~ק

 דהנה כו~~ משה קרא ה~מיני ביום~~~~
 הדיוע לכ~ן ~גדים ארבעהיש
 לפר~ם~ ר~וי גדול' לכ~ן בגדים~שמנה
דהנ~

 מלפני~' שייראו עשה והאלקים
 הקב"ה שברא מה כל אי' אחרובמקום
 הגם ולקילוסו, לכ~ודו אלא ~~אלא

 מ~ך של כבודו הוא ~ה לומרשאפשר
 אך מגדולתו, ומפחדים ממנושמתיראים

 ואם ~בודי איה אני אב אם כתיבהלא
 העיקר האמת הנה אך ענינים~ ~ניויר~ה שכבו~ משמ~ מוראי איה אניאדוני
 הקב~ה שכן ית'~ קדושתוהוא

 שכתוב כ~ו כביכול, אליושנדמה ח~~
 כי קדושים והייתם והתקדש~ם וכןתהיו קדושי~

 אם ופירושו אני'קדוש
 את~

 תקד~ו
 שר' שים ליד ניתן שלא לבד ו~לקישירשי ~ת~ אני ~דו~ כי קדושים תהיועצמיכם

ע"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 תקדשו~~כ
 עצמיכ~

 ~דושים, ו~היו
 ~"ה' אל לרצון החומריות כלושינעלו
 איתא~הנה

 ב~ל~י~
 ו~תים

 נתיבו~
 פ~י~ות

חכ~ה
 חק~

 וזה ל~ב' גימט' וכבוד כו'
 כ~כ בו ~~דבק ית~ תכ~תו על ש~~יי~ל
 שאיתא ופ~וט ית'~ מתכמתו שנשיגעד

 לא וכי ה'כי~ת' פרקי בשםאפשר
 גדילתי מכירים שבני הדרי כבודיהוא ז~

 וזהוסילסולי'
 הי~

 שמשיגים יתברך כבודו
 איןכיכבים ה~ובדי והנ~ ס~' לה אין~~כמתו

 לה~
 מפ~יו ולפחד לירא כ~א

 ק~י מיר~י איה אני אדוני' ואם וזהית'~
 שאינם~ל

 דבוקי~
 ואנו יתברך' בו

 ~ם לני ל~יות צ~יך יתברך בניונקראים
 שנהיה~הבה

 שנשיג עד בי ~ביקי~
 ~נקר~' ית'~חכמתו

 קדוש~
 ~ו~ש

 מנבראיםפ~י~ותה ~~
 שא"~

 כראוי' להשיגה
 רחוקה ו~יא א~כמה אמרתי ~כתובכמו
 וז~~מני'

 שייראו עשה והאלקים לכבודי,
 ~~ קאימלפניו

 ש~ין ה~פלים
 לה~

 כ~א
 וי~ל~ירא'

 עו~
 היה כי מלפניו ה~שין

 מ~יר~ה ~י הוא ו~ה ממני, שייראולכתוב
 מתכמתו להשיג ומ~ם ית' לאהבתובאים
 מתכמתו תשיגו קדושיו' ה~ את יראווזה
 המדרג~~~ ~ל ~לה~יג ליראיו מתסור איןכי

 מפתדו מתיראי' חכמתו כשמשיגיםוהנה
 לו ש~ין~מרוממותו

 סי~
 ית~~ לח~מתו

 ית~רך~ תכמתו הוא מלפניו שייראווזה
 ובינה ~כ~ה הוא ושכל אהבה גם בהיש כי בתי~ות, ארבעה יש ביראה גם~הנה
 כהן של שהארבעה וי~ל באהבה,וכן

 שגם היראה של ב~י' ~ד' הםהדיוט
 למעלה שאמרנו הגם כי מקרי' כהןזה

 בשלימות אינה אם היא שפלה מדרגהשהוא
 בקטנות, היא לבד יראה~ק

 ובינה וחכמה אהבה גם בה שישבגדלות משא~~
 לומר אפשר ע~כ לאהבה' לבוש~וא

 וה~' הדייט, כהןלל~י~י
 עו~

 אהבתו של
 ~היות שצריך עוד וי~ל ג~ול, ל~הןיתברך
 ~מח~בה וגם הידו~ים מ~ות ב~ב~הנ~~ם
 וז~ הש~~נה' ו~ה ית~, ל~'טהורה

 י~ל
 כנ~ל משה ק~א ה~מיני ביו~וי~י

~ 
~~~

 שעיר קתו לאמר תדבר י~ר~ל בני
 שנה בני וכבש וע~ל ל~ט~ת~ז~ם
 לכל קודם דהנה כו'~ לעולהתמימים
 לשוב צריך במדרגה ליכנס חדשדבקות

 להתדבק ואת~כ ~ונותיו' ולהתו~ותו~~תחרט
 הת~ובה ו~נה ו~ת' בת~ק ~~הבהבורא
 יצרו וזבות שאורוהכנ~ת

 הו~
 גבורה'

 יצרו את ~כובש ג~ור איזה ש~ר~~לכמו
 על מר~מז ~עיר ~זי~, ש~יר קתווזה

 הש~יר ונשא כמי ית'~ לפניו ווידוית~ובה
~ליו

~~ 
 ~~ו וכן ~ונות~' ~ל

 אי~
 ~~יר

 על ל~תגבר וג~ורה ק~ה הוא ~זעזים,
 ~צרו ולזבית ו~~וביצרו

 וע~ל לתט~~~ ~ז~
 ~ור כמו מעט ~פויה ג~ורה הואג"כ
הוא

 מה~מא~
 הוא ו~גל גביר~' הוא

 ~ה בבורא להתדבק כי מ~ור~פתות
 מ~ט נקל אך וכת, ח'זוק ג~כצריך
 ותיזוק גדול כת צריך זה כראוי'מלשיב
 אינו ~דבקות ואת~כגדול,

 ~~ה' כ"~
 ועגלוזה

 ו~ב~
 הוא

 ~נה בני ה~~ג~
 וס~וך הנ~ל, התשיבה בעזר ~כלשתהי~
לה

 הדביקו~
 בני ו~ה תיכ~' יתברך בו

 בני כמו שנעשו התשובה על קאישנה
 להיות שלא תמימים' ~ט~' בלא~נה
 הרים על כידוע מום בעל שנקראבגאות
 ~ז~ ~ומון' בעליגבניני~

 לעולה תמימים
 ית~רך' בו להתדבק להמד~גהלעלות
 שפע ולהמשיך פי' לשלמים' ואילושור
 לעשות ~למים וזה העולמות,דרך

 ק~י י~ל ושור לכילם, ח~ק ליתןבעולמות שלו~
 מבשרו האוכל שאי' כ~ו עושר' שפע~ל

 של מלך וכןמת~שר'
 הבהמו~

 הוא שור
המ~ך



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  חיי הוא ואיל הבהמיות' כל שלהמלך
 לשון איל אין'לשון

 ~גו~ חוז~
 ונפש'

 הנמ~ך הוא השפע אם כי ה'~ לפ~ילזבוח
 לזבוח ומועיל ~דושה בה ישמלמעלה
 ית'~ להכעיסו ממנה תבא שלאי~רו

 מעשים לעשות פי' בשמן' בלולה~מנחה
 לשון וזה ית~~ לפניו רוח לנחתטובים
 ושכל אור בה שתהיה בשמן' בלולהמנחה

 ~ בשמן שמרומזטוב
~~

 אליכם וירא תעשו ה' צוה אשר הדבר
 י~נ ה~~כבוד

 הפסו~
 בפני הזה

 שאי' מה עפ"י מובן, ואינו~צמו
 ושכנתי מ~דש לי ו~שו על ~"לאלשוך בר~~

 בתוכנו לשכון מתאוה הקב~ה כיבתוכם'
 ישראל והנה דוקא' במשכן ולאממש
 המשכן עי~ד וייח~ו וצפו במשכןהתאוו
 העי~ר כ"א בזה תבטחו אל להםא~ר ה~~ כבוד אלינו וירא השכינהשתשרה
הוא

 ז~
 ~אי תעשו ה' צוה א~ר הדבר

 ש~א ה'~ כבוד אליכם וירא התורה'על
 תלוי שלא ופשוט משכן ל~וםתצטרכו
 ה' צוה אשר שת~שו במה כ"א~מש~ן

 בכל מכרכר ודוד השמיני, ביום~~~~ ~
 בד אפוד חגור ודוד ה' לפניעוז

 שבעת משה שמש במה רז~ל אמרו~הנה
 ה~לואיםימי

 בחל~
 אמרא, בו שאין לבן

 מהרב ~שמעתי~גם
 מפינס~

 על שיחיה
 י"ל בפשיטות גם אעפ~כ סודות,זה

 לא משה משה אי'~~נה
 פסי~

 טעמא~
 הצט~ך שלאמשום

 כמו שינוי לשו~
 ה~ריאה ~~יה ~י~ וכיו~א אבר~םאברהם
 ~ריאת עי~ד ~נבואה יותר מוכןשיהיה ~ד~ עמו מדבר ו~דיבור מלאךעי"ד

המל~~~

 בו שהיה טעמא פסיק ע~כ
 כלומר מהראשון~ השני באברהםשינוי

 במשה~שא~כ אז' ~נבואה מוכן והיה לטובהשנשתנה
 תי~~

 אותו ותרא שנולד

 ע"כ לנבואה' מוכן ~יה הוא טובכי
 ל~

~סי~
 הדבור בו וכתיב טע~א

 מדברוהדבור קור~
 כנ~~

 י~ל וזה ויק~א בפ'
ששמש

 בחל~
 לנשמה לבוש הוא לבן

 אמרא בו שאין ונ~י' לבןדרבנן חלוק~
 רז~ל שאמרו הגם לאהרןמשא~כ כלל~ להקרע אפשר היה לא כיי~ר~, של~
 שיש י~וע אעפ~כה~, ש~ולי~

 ע"~ב~~בי~' כידו~ חילו~
 שמינ~ הוה לעילא מתתא תשובה'הוא השמינ~ ביום ויהי ~תיב

 מתתא ה ה לעו~ם ~דמהוהתשיבה בראשי~ ימי שבעה יש דהנהובפ~'ט
 שלהם הכ~עה ~להיות ישראל,ולזקני ולבני~ לאהרן משה ~רא ב~השמיני' לעיל~

 ודוד י~ל וזה התשובה~'עי~ד
 לפנ~ של ~וז בכנ פי' ה'~ לפני עוזבכל מכרכ~

 לעולם ה~דמה התשובה היאה'
 ב~~ אפוד חג~ר ודוד וזה ית'~הויתו הנגל~

 התבודדו~ ע~~ד בא התשובה הוא שלוהלבוש
 הי~ כן בד' אפוד ~זה במעשי~'ופש~וש

 יתברך אל בעזרת לינראה

~~~~~~~
 לא אשר זרה אש ה' לפני

 ומו~ רעיתי יפה כולךכתיב הנ~ כפול' לשון הואאות~' צו~
 בך~ אין מום ודאי יפה שכולך כיוןי~ל בך~ אין

 וי~ל מנה' מאתים בכלל יש הלאכי
 ~ין שתויי אמר מר רז"לאמרו דהנ~
 ומר נסיבו' דלא על אמר ומרלמקדש, נכנס~

 ולכאורה רבן' לפני הלכה הורואמר
 בפירוש כתיב בקרא הלא מ~דתמוה
 אמרו ו~ם זרה אש לפני~ה'ויקריבו
 שמשמע אמת בזה' וכיוצא ייןשתויי

 לאה~ן ~נא' משום או אחרממ~ום כ~
 תשת אל ושכריין תיכ~

 ~כי'~

 ~בואכם,
 להם, היו ~א ובנים דכתיבמשום א~
 צוה' לאחר משמע אותם צוה לאא~ר וכ~

 זרה, אש מהואבל
 ונרא~

 בעז~ת
 ~ית' א~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ' ~ ~

~ ~ ~~ ~  אנשים ארבעה רז"ל אמרו דהנהית'~
 נעתרו וכולם זה בקש לא שבקש~זהמה
 בקש ע"ה המלך דודמה'~

 ארדו~
 אובי

 ~י תתה ואויבי שנאמר כןיתב~ך ועש~ כלותם' עד אשוב ולאואשיגם
 איש וכן כו'~ ואשחקםוגו' עור~

 ואש~
 לא

 אני אמר אסא דוד'יחיה
 ארד~~

 ואתה
 עד ~סא וירדפם נא' כן כן' ועשהתכם
 בי אין אמר יהו~פע וכו'~ ה~ערלפני
כח

 לרד~~
 ועשה תמיתם' ואתה ארנן אני

 מארבים נתן וה' ברנה החלו ובעת~ן'
 חז~י' כו'~ שעיר והר ומואב עמון בניעל
 על אישן אני כח בי אין זה ~םאמר
 מלאך ויצא כן ויעתר תמיתם' ואתהמעתי

 כולם והנה בבקר וישכימו כו' ויך~'
 בשלמא לדקדק יש ב~ה מתים,פגרים
 כח ל~ם היה שלא ניחא ויהושפעאסא
 ית' אותו ולשבח לרנן אך מל~מהלענין
 יהודה מ~ך חזקיה יכול היה ~אלמה
 ממלאך יותר הנר~ה ~פי היהאשר

 לשבח יכול היה לא למה משי~לעשותו ובקש~
 שפתחה אמרו וגם ית'~ליוצרנו

א~ הא~~
 שכתוב כמו עבורו' שירה לומר פיה

 ~זמירות~ האר~מכ~~

 לצדיק צבי שמענו
 בחלותו ל~~קיה מכתב כתיב וכן זה'מהו
 הנה אך מכתב לשון מהו מ~ליוויחי
 מזה' פעור אדם אין נצטוינו אשרכל

משא~~
 מה דמילתא לרוחא שטוב מ~ו

 שירה כמו ב~ה הבורא מא~בתשראוי
 ואם מאד ברור להיות צריך זה~פניו,
 ידוע והנה עדי~, תעשה ואל שבלאו
 פלג ~הואמי

 ג~פ~
 ידו על אשתכח לא

 ש~ז~י' וידוע אדם' נקרא ואינוברכאין
 שירה לומר נתירא ע~כ נסיב, היהלא

 אפשר ואי גדולה תבערה להיותשצריך
 אעפ"כ ~ך נסיב, שלא ~יון ברורלהיות
 ובשביל מחליו' שחיו על שירה לומרכש~צה

 היה לישא בדעתושגמר
 כות~

 ולא השבח
 וע~כ נראה, כן אז הדבור לתוךהביא
 משיח כי זה עי"ד משיח נעשהלא

 זה שהיה והגם ~עע' אפי' יעבורשלא צרי~
 משיח נעשה לא אעפ~כ לשמה'עבירה
 ובקשה ~ה'עי"ד

 האר~
 לומר עליונה

 עילאה זיווגא ודאי שהלא כלומרעבורו'
 כאן י~ל וכן לשמים, שכוונתו כיוןעמו
 אשר דכתיב ומהו זרה' אשדכתיב

 אינו אותם צוה אם ודאי אותם,צוה ל~
 דלא אמר זה על זרה' אשנקרא

 זרה אש שלהם תבערה אשוהיה נסיב~
 אשר אמר לזה כנ~ל' ל~ד לשמיםברור ל~

 ודאי שמצוה מה ~~א אותם' צוהלא
 ממנה פטור אדם אין כי לעשות,צריך
 רצו ~ם ~ך נ~יב' ~לא מיגם

 יתברך, מאהבתו בקעו~ת גדוליחוד לעשו~
 או נסיב, דלא משום זרה אשבה והי~
 של הב~רה תערובות יש נמי ייןשתויי משי~

 רבן לפני הלכה הורו ומ~דהיין'
 מהמדה שבא וידוע מעעגאוה הי~
 יש דלמא שיפה אמת תאמרולא רע~ת~ יפה כו~ך י~ל וזה אש, יסודשל גרוע~
 א~רות~ והתלהבות זרה אשתערובות ב~

 אין ומום אומרלזה
 ~ ב~

~~~~
 העם אל ידיו את אהרן

 ידיו את וישא ל~ון מהכו'~ ויבר~~
 זה ~כור א~א ~נה מברכים'בפה הל~
 כ~אוי י~יה לא ואם אכתוב אעפ~ככראוי עת~

 להסדיר בר~שו עיניוה~כם
 מ' ומשל ית'~ בעזרתו כראוי זהעי~ד ~~ברי~

 של מאד גדולה תבערה לושיש
 ~ה עי~ד לבא אפשר ואיב"ה' הבור~
 ע~כ ית'~ לרצינוהפועל א~ ~~פ~

 ובה~~סעות להעולה, להעיב~~יין להתפש~ צרי~
 ידים נקרא ל~עיב והנה לסבול'אפשר ~ז~

 ויד ל~שפיע' פשוע הוא ימיןיד
נמי שמא~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  כוכבים עובדי על דין להטיל צריך ~ינמי
 חסד נקרא זה גם ו~א~ת י~~אל,~צורך
 ב~קמה ושישמחו ~שראל לטיבת הוא~י
 לנו עושה חסד פי' ה' נקמית אלוזה

 ידיו~ והקריאה ידו כתיב ע~כ~~נקמה'
 ה~~ד המ~ורוהנה

 והרצו~
 י~ל ב להט

 של שמותיו התורה כל כי אהרן'נקרא
 וי"ל גדול' כהן הוא אהרן כיה~ב"ה
 כי שבח' לשון ~ון אהי' נוטריקיןלשון
 מרננים אנו ית' לנו ~עי~ה הט'בות~ל

 וירונו העם וירא ~כתיב וכמוומש~~ים,
 וכשהקב"ה ושבחו'ותרגומו

 רוצ~
 לשר~ם ידיו' את ~הרן וי~א כתיב~~בית להוס'~

 כנ"ל, ידים לבחי' ~תפ~טו אשר~המיחין
עי~ד

 ז~
 ברכות תיספ~א חדש ויברכם

 ידים קוראין שאנו ה~ם והםח~~ו~'
~עפ~כ

 הו~
 משם כי נעלם, בדרך רק

באים
 תיקו~

 הב~כית באים ואז המדות
 למטה עד בה~רכות וירד וזהלהעולמות~

ולמה
 ז~

 בשביל פ'' מעשות' כתיב ~זה
 וכ~ו בני על י"ל החטאת ומזוני' חיי~ני ~פ~ להמשיך כו' והעולה החטאתעשות
 בלי ~א"א על אמי יחמתני בחטאשכתוב
 כד~יתא מ~ט ~שמיות ת~רובות~ים

 כ"א אפ~ר ש~י משום נמי וכן~מ~ש'
 תח~אני וכמו לבעלה' א~ה ~~רת~י~ד
 פרושה י~ל והעולה, החטאת וזהבאזוב
 להתדבק בא ~ל~עלה הבא ~~יות~י~ד וג~ גשמיות' בו ש~ין כליל שהוא חייעל
 ית'~ו

 ולעלו~
 והשלמים מעלה' מעלה

 באחו ותרענה ש~תוב כמו מזוני על~אי
 יש א~ בחברתה צרה בריה עיןשאין
 חלב שלום גבולך השם כתיב וכן~בע'

 ~ י~ביעךחטים
~~~~

 הה~ד תאכלי' אשר ~חיה זאת
 לא רב אמר צרופה ה'אמרת

 אלא המצות~תנו
 לצר~

 ישראל את בהם

 י~ל בו' החוסים לכל הוא מגן למהוכ"כ
 ב~י, ליבא רחמנא ידועדהנה

 ל~ א~
 ~ל

 המצות נתנו ע"כ טוב ללב ~וכהאדם
 רצינו עושים כשאנו ופ~וט במצותיווקדשנו
 אזית'

 כנס~
 ו~תיחדת דבוקה ישראל

 נקראת ישראל כנסת והנה ית'~עמו
 וכבר אלי זה נקרא הקב~ה כיזא~,
 קשור כנ"י המצי~ ועי"ד זה' עניןפרשנו

ב~~
 חי'~ כנ~י ונקרא הקב"ה הוא החיים

 ע~~ד חי' נקרא החי' ~את י"לוזה
 המצות ת~כלו א~ר עי~ד בא זהחיים ~~

 הנקרא מה~ורה הבא מקי~מים~אתם
 שכ~יב משום י~ל וכן בל~מי' לחמולחם
 ופי' אוכלת, כאש וכ~יב כאש, דבריכה

 החיה' זאת פועלים ~תם תאכלובאשר
 אלוה אמרת ~ה~ד המדרש פי' זהעל

 המצות נ~נו לא א"רצרופה
בה~ לצ~~ ~ל~

 פי' ישראל, את
 לצר~

 אותם
 וד~ל דייקא י~ראל ואת ית' בוולקשרם בשיר~

 ית' לו בא ~ה כי למה וכ"כוקאמר
 כי פי' כו'~ ~וא מגן אמר ל~ךמזה'

 להטיב ~וצה י~'הוא
~ 

~~~
 שכל ידוע דה~ה כו~, תזריע כי

 הנעשי' הן שלימים אינםהנב~אים
 אין עד והנאצלים והנ~ר~ים היצוריםהן

ס'~

 קודם היה הוא כי לו צריך איןוהוא ~ י~ לשפעו צריכים ~ולם כי ב"ה,
 בו אין אח"כ ו~וא העולם אתשברא

 שיתדבק ראוי תמיד הצ~יק והנההשתנו~'
 בענין גם הרבה פ~על ובזה ית'~בבורא
 הוא אם אשה י~ל וזה שפע,להמ~יך
 לקבל רוצה שתמיד א~ה~ כמומקבל
 ואינו ית'~ אליו ומייחל קדו~תועליו

 וז~ כבר' שלםשהוא נרא~
מ~ט תזרי~ כי אשה



~ ~ ~ ~ ~~~~~י~~
 לתלמידים ללמד וגם שממשיך שפע וגםמ"ט

 וילד~וז~
 יפעול ~~ר

 ~~~ן עליה~~~~ ~רב~
 וטהר~

 ממקור
 דמי~

 י"לכו'~
 ד~נ~

 נדות דם שורש
בא

 מחט~
 ~~ית~ ~וה

 כל נשמת כולל'
 ישר~ל,נשי

 ו~נ~
 בפ' ~ע~סק איתא

עול~
 וכו' ע~ה ~ק~יב ~אלו

 ו~נ~
 לכפר

 אחר אדם עלבתורתו
 כ~ן' צריך ~~

 או~ב א~רן של מתל~ידיו ש~וא מיפי'
שלום

 ורוד~
 נקראים ו~תלמידים כו'~ שלום

 והנ~ א~רן' בניבנים
 שכפר י~ל ביולדת

 ~רבנותעלי'
 של~

 ז~, על
 וז~

 וכפר י"ל

 ~כ~ןעלי~
 וט~ר~

 פי' דמי'~ ממקור
מ~שר

 בנפ~ חט~~
 ~חטאדמי' ממק~ וז~ חו~'

 ע~
 על מקור שהוא ~דעת

דמי~
 עי~ד ט~ורה ת~י' ממילא

 פי' ~יולדת' תורת זאת אח~כו~אמר ~כפר~
ב~תור~

 רז"ל שאמרו כמו זה נמי פ'עלים
 התורה זאתעל

 כנ"ל~ ולמנח~ ל~ול~

~~~~
 ~~ אך

 אל ב~זרת שאזכור
 זאת ראשון פסיק עלית~רך

 מי כתיב דהנה כו' רע ~~צ ~ו~ת~~יה
~~יש

~~~~ 
 טיב לראות ימי~ או~ב חוים

 ~איש ~י ~פ~' י~לכו'~
 ~חפ~

 ~יי~'
 אית~ד~נ~

 ואין מעונג למעלה אין
 ~~נ~ מ~גע'למט~

 כתיב
 ועתי~

 יומין
 ~יפך ויש כו'~ חיור ~תלג לבושי'י~יב
~ז~

 ~ לבנ~' ב~רת ~~רמי' לבן
 היאחסידות ~~נ~

 ~רצוי~ ~מד~
 י~ברך לפניו

 ~ודשא קמי' פולחנא לית כי ~ד'~אד
 ~בורא את ו~או~ב רחימי' אלא ~ואברוך

 זוכ~ב~~
 מחיר עליון ותענוג לנועם

למטה'
 ומוסי~

 ו~תל~בות יתב~ך א~בתו לו
 ו~יפ'ך~דול,

 מז~
 שקר של ~חסידות ~וא

 עושים ב~~' וכיוצא ורמיות אחרותופניות

 וזה כפנחס, שכר ומבקשים זמ~ימעש~
 כו' מעונג למעלהאון

 ו~~
 חסיד ~ו ~צדיק~וא ~אי~ מי י"ל
 ~חפ~

 ~וא חיים
 יתב~ך דבקותו ~וא ~נצחים חיים~אמת
 חיים פשוט עוד ~וו~ל ונועמו'~ראוי
 ' פ נחת~וא

 שחפ~ מי~צדי~
 ~וא חיים

נחת~,
~ 

 ~וא ימים אוהב אומר
 שכתוב כמו ליל~' נקרא מצער ~יפךטובות
 שאינו פי' טוב, ~ראות ליל~'ידי

 עו~~ז אהבת בשביללעבוד רוצ~
 כדי עו~~ז ועניני בעולם שלום לול~יות רוצ~ אדרב~

 ~לצה שמעתי וכן תור~' ~וא טובלראות
 ~גדול ~רב זצ"ל הקדוש הגאון ~רבב~ם

 שינאויי' בק"ק קודם ש~י~מני~לשפורג
לח~

 ג~ל
 תוד~

 ואין
 תוד~

 לחם' ~לל
 וז~ית'~ לפני~ ל~ודות כח לו ל~יות ~אכיל~פי'

 ~לל לחם
 תוד~

 ואין
 תוד~

 גלל
 כ~~ו לאלחם,

 שי~יו כדי שמתפללי~
 לאכולי~ולים

 ~עובדי' כל כי ודוק' אח"~
 ~'את

 ו~~
 ואינם שקר בדרך

 בש~ילל~אמת באי~
 א~ב~

 ה ~ה אחרת
 ~"~ ל~מי~ כיונתם ~יהולא ב~~

 או
 יתברך, אלל~צון ב~כר~

 וז~
 ת~יה ז~ת י"ל

 מוצא לשין ~מצ~ר~'תורת
 ר~

 שעובד
 אני ר~ל, טוב ו~א ~ע ומ~צא ~'את
 לונותן

 עצ~
 לו ~ת~י~ ט~רתו ~יום

 ביום~כוונה
 סחפ~

 נחת ~וא ~ו ~~יות

ושלו~
 ש~א טהר~ו, ב~ביל יו~ שנקרא

תהי~
 ו~ובא שמים' מעבודת ב~בול לו

 אם ~כ~ן,אל
 ~~~ן אל יובא כן תהי~

הוא
 ~קב~~

 י~ל וכן ~עקרים, החיים
 ל~משיך יכול שי~י~ כ~ן מדרגת אליובא
 כנ~ל לשמים כוונתו אם ישראל אלחסד

~~
 אל תבואו

 אר~
 נגע ונתתי כו' כנען

 בביתצרעת
 א~~

 ד~נ' י~ל כו'~ אתוזתכם
 חוזר שאדם~שורש

 בתשוב~
 ורוצ'

 יתברך ~' אתעובד ל~יו~
 ז~

 נקרא
~שור~ ~ו~ א~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  בה זה ~"י שנטוע המ~ט לכל~שורש
 ע~

 חיים
 סוחר תגר ל' הוא וכנען פירות'ועושה
 היראת פשיט וכן כנעני' איש בתכמו
 נקרא הוא מי~ראל זז שאינו~מים

 עם סחורה עושה זה שעי"ד~נען~ א~~
 ותורה ומ~ט מ~נ אליו מעלה ב~ה~בו~א
 קדושה שפע ית~ ממנו וממשיך~תפלה'
 נקרא נמי וכן טובוכל

 אר~
 ישראל

 נגע ונתתי לאחוזה' לכם נתתי~שר וז~

~רע~
 בבית

 אר~
 של דהשורש אחוזתכם'

 לעבוד רק כשרוצה שמים מלכות~ול
 נקרא הוא בת~ובה וחוזר השי"ת~ת

~~
 שמים יראת זה ובתוך כנ~ל' כנען

 וכל הכל' כולל הראשון כי בית~וא
 שמים יראת לעצמו בית לו ~ושה~חד
 מחיל הולך האדם אם והנה ענינו,לפי
 חשרונות לו ~וצא פעם בכל חילאל

 במדרגה לעבוד וצריך שלו~ עבדותבעניני
 ונתתי וזה פע~' בכל מזה עליונה~ותר
 בבית צרעתנגע

 א~~
 אשר ובא אחוזתכם

 הוא' לכהן, והגיד כו' הביתלו
 ב~חמיו אתו שה' דור כל שלהצדיק
 חסד להם להמשיך ודור דורלעובת
 של ~מתלמידיו כמו ית'~ אליוולקרבם
 הבריות את אוהב כו' שלום אוהבא~רן
 בנים' נקראים ות~מידים לתורהו~קרבן
 יהיה אשר כו' הכהן אל פרשנווכן

בימים
 הה~~

 ~לזה בבית, נ"ל כנגע

מדוי~
 דברים ספור, הוא והגיד לשון

 עבדות בענין לו שמוצא ~~לותושמ~פר
 וזהויראתו

 והגיד~
~ 

~~~~
 יבא בטרם הבית את ופינו הכהן
 י~ל הנגע' את לראותהכהן

 אדם על אומר צדיק אדם אםדהנה
 מעורר הוא ר~ל, ~קר בדרך הולךשהוא
 דופי שלו העבדות על בדביריוחלילה

 וכמו לפעול' יכולים דבוריו כיוטומאה~

 ~"כ אדוניו, אל עבד תלשןאל
 קוד~

שיב~
 והנה הנגע את לראות אליו הכהן

 שפעל ומ~ע העבדות פי' הבית~את
 משם יפנה הנ"לבבית

 למעל~
 לרשות

 שפלות כל על בתשובה ישוב פי'שלו,
בהם לושהיה

 ויתחר~
 על

 עי"ד הנ~ל' הנגע לושגרמוראשונים עונותי~
ז~

 והם משםאותם יפנה
 מזיק ואינו ית' לפני~ לרצון ב~הבהבורא מקושרי~

ל~~
 ~הבית אח~כ הכהן שאומר מה
 בבית' אשר כל יטמא ולא וזהטמא'
 בתשובה ישוב אם אח"כמשא"כ

 י"ל ~וזה עליהם' טו~אה שירדה כיוןלו קש~
 לכל כי כו'' התורה ח~ה מה עלנמי
 עניני על כ~א ~ח"כ נמי ט~רה~ועיל
 זה ולפי חר~~~ כ~י ו~ה מאדגש~יות
 כי הסדר, על~ הפרשה כל לפרשאפשר
 ואפ~ר גמורה ~ך כל אינה הנגעאם

 עי~דלתקנה
 פשפי~

 ובמדותיו במעשיו
 המדו' הוא ימים ש~עת התבודדו'שהם
 ע~ד כראוי י~ים שיהיו כי~וע שבעשהם
 אח"כ וראה יו~~ שנ~רא אורהתורה
 הנגע~ בהם ~~ר האבנים את וחלצוכו~
 לו שבא התורה של האותיות י"להם

 ועפר אבני~' שנקראו כן להתנהג~התר
 יתנ~ג י~ל יקח'אחר

 ג~
 לפי בגשמיות

 מ~קן והוא שמצא הגרוע המדהאותה
 כ"אאותה,

 בכ~
 מדה

 כולםכלולים כי שבע, בה י~
 משב~

 מה~פ'ר' שאי' כמו
 בג~מיות יתנהג שבע פעמים שבעעומר
 ש~חנו ולעיל כראוי' ~תקן אחרבדרך
 הבית בקירות הנ~ע והנה הכהןוראה

 הרוב ע~פ כי י"ל אדמדמות אוירקרקות לכל~ גלוים שאינם פשוטשקערורו'~
 ה~פארות רעות המדות אותםמצוים

 וכעס' חנם ושנאת גאוה או מצויז~
 אדמדמות או התפ~רות הוא ירקרקותוזה

הוא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מרומזות נשים תאוות וגם וכעס, ~אוה~וא
 ומראיהן עמרם~ בי' נורא כמו~אלו
 אפשר זה עי"ד הוא הקיר, מן~פל
 הבית אל והבא ונשכח, הפרשה כללפרש
 צריך בגדיו יכבס כו' בבית והשיכבכו'
 לבושים ול' בגידו' לשון בגדיו ו~כבס~שוב
 הבית~ זה עי"ד הוא אם דרבנן'חלוקי
 ולטהר לשוב צריך טהור לא שהביתכיון

מ~
 הוא השוכב וכן זה' עי"ד שפעל

 שפלותלשון
 מ~דב~

 והשפלות~ הנגע בו
 ואם יחודים, זה עי"ד שפיעל האוכל~כן
 אותה ~הסיר מה עי~ד הנגע'~רפא

~מד~
 הוא לבד

 חל~
 כנ~ל האבנים את

 צריך לאו ואה טוב' הוא כו' אחרועפר
 מדה לשום יש ~אם ~בית כלל~~ור
 כל מתקלקלים גדול התגברותרעה
 חדש בית לבנות צריך עי"ד~מדות

 ~ לגמריכראוי

~~~~
 דהנה כו'~ ה~דש אל אהרן יבא
 כו' צדק שערי לי פת~וכתיב

 ושור~~שכח~
 בדרך לילך ורוצה בתשובה חו~ר~אדם הירא~ כי הנזכר הדבר

 ה~שובה הואאמת~
 תתא~

 צדק נ~ראת
 איני אהבה מדרגת משיג אםמשא"כ היראה~ ו~וא בצדק להתנהג ~ז~רוצה
 ל~קדק לפעמים כ"כ~ו~ש

 כ~~
 רק

 בבורא~דבקית
 ב"~

 נראה ולפעמום
 כי כ~רה' מתנהג ~אינו אדהלבני
 אינה אז ע~כ ~שירה~ מקלקלתאהבה
 רא~ונה המדרגה והנה צדק~נקרא'
 ~מתנהג מה לעין ~נראה על ~~ת'נקרא'
 יבא בזאת י~ל וזה התורה' ע~פכראוי
 אלאהרן

 הקד~
 עליונות יותר למדרגות

 ת~יה איך ומפ'~מנה
 ה~שוב~

 הנקרא

 התשיבה ~כיזאת'
 בא~ עילא~

 מרוב
 ומתמרמר מאד מצטער ית'אהבתו

 משיג כי ~ת'~ אל רצון ועברופגמו ע~
 הוא ובוש מאד לו וקשה ואמתו~~דו
 ~שמשיג ית' ~שגתו מרוב מלפניומאד
שאין

 ~ו~
 וז~ להש~ה~~

 מעין ' נקרא'
 בן בפר אומרו וזה עילאה~~תשובה
 כמו קשה הוא פר לחט~ת~בקר

 וכע~ו' גבירתו על תם משורמרחי~ין

וז~
 בכח יצרו על מאד שיתגבר הוא
 וז~ כו'~ ~בור ואיזהוגדול

 ~~יו ~יבקר ידי על לו שיבאפי' ב~~ בן בפר
 לחטאת' בקר בן וזה במעשיו'~יפשפש
 לעולה' חוזק, לשון י"ל הוא גםואיל, מעונותיו' זה עי~ד שיוטהר חיטוילשון

 עוד וי~ל למעלה~ למעלה לעלותשית~בר
 איללשון

 ב~~~
 זריזות על היו~ד תחת

 ית' ה' אל ~התדבק זריזות צריך לזהכי
 בתורה נקו~ות אין כי לעול~' ואילוזה
 כתונת זה~ עי"ד ז~ל בשל"ה שאי'כמו
 ~ודשבד

 על י~ל כו'~ ילב~
 א~ב~

 ~יבא
 מצד דרבנן חלו~א לו יע~ה זה עי"דלו

 בלבן ~מרומזאהבה
~ 

~~~
 לפ~יק שייך וילבי~ני, לבשתי צדק
 אל א~רן יבאבזאת

 ~קד~
 כא~ר

 כאן וכן לעיל~כ~בנו
 צד~

יראה לבו~י לבשתי~
 מאהבה' וילבישני דרבנן ~לוקי מז~

 מי שיש ר~"ל שפרשו כמו פשוטועוד
שלוב~

 להלבוש~ הגין ואינו נאה מלבוש
 צדק כ~א איוב אמר כן לא אניאך

 ויש לי' נ~ה ~צדק היה וילבישנילבשתי
לפר~

 בענין
 הפירו~

 הוא ~צדק הנ"ל
 ית~ך מי כתיב דהנה כן י~להוראה
 אמצאך כו' יונק ליכאח

 ב~י~
 גם כו'

 לו ~יש מי כי פשיט הוא לי~ יבו~ולא
 בדרך גם ב"ה' בהבורא גדולדבי~ות
 ית'~ אותו זוכר הוא מקים ו~כלובעיר

~ש~~כ



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ה~נסת בית ~~א דבוק שאי~ו מימשא~~
 ב~ה~ בהבורא לז~ור י~ול המדרש'ובית
 דא~י אוירא נ~רא משם האוירכי

 ~~מה~ היא ה' יראת הן ו~תובהמ~~ים~
 וב~י ~נסיות ב~י עתידין רז"ל אמרוו~ן

 בא~י לקבוע~דרשות
 וב~ו~

 קשה להם
 אויר מקרי ~יה~בקות~

 א~~
 העמיה~

 ~"ל אלשיך בר"מ הוא וא~~ר פרשנוו~ן

 ~י באהליך' וישש~ר בצאתך זבולוןשמ~
 ~מו ~ה בהבורא הדבק נקראזבולון
 נקרא וישש~ר ~ך' זבול ובית אישייזבלני
 רקש~ינו

 ~ו~~
 ואיתא הרבה' בתורה

 ~יון הים דגי נקראים הם ~י~ז'הר
 מתמידים אינם אם דב~ות להםשאין הת~~ ~ן מתי~' מיד המים מן~פורשין
 משא~~ להם~ קשהבתורה

 בה' הדב~ים
 שאי ובדרך בשוק אפילו מקום ב~ל~'

 להם~ טוב בתורה לעסוק לההאפ~ר
וזה

 ~מ~
 רק וישש~ר בצאתך זבול~ן

 ו~ו' לי ~א~ ית~ך מי י~ל וזה~א~לי~'

 ב~א~צא~
 ~פי' ~,

 ו~ו~ ~א~~ ~ו~
 ל~~י

 ~~צא מ~~שות ובתי~נםיות
 פי~וא~קך, או~~

 ~ת~ב~
 נ~יקה ~י ~ך

 א~קה מש~ה לשין עוד וי~לדב~ות, הי~
 וזה ~טיב' שפעך מ~ם העולמותאת

 יע~קוני לא פי' לי, יבוזו לא גם~ש~ך'
 וי~~ ביזה'לשון

 מי ~י בזיון לשון עוד
 ממנו וסר ~ראוי ית' בו ד~וקשהוא
 עליו מ~~יגין אין ~בר נעוריו~~אות
 ~ל וזה וילבישני, לבש~י צדק ~נ~ל~לל
שרו~

 הבריות
 נו~~

 ~י וודאי ~ו~' הימנו
 עליו שמלעי~ין הגם ית', ה' את~עובד
לא

 ינו~
 לא שעדיין ~~א זה' ב~ביל

 הגם ~ליו~ שמלעיגין בעוד ~ראוינגמר
~גם

 מצדי~
 מדברים אנו שאין~~א הדור~ לי~ני נמ~א גמור

 ר~
 ורוב בס~ם

 גם וזה אותנו, המ~ירים אדםבני
 ~ לייבוזו ל~

~~~~~~
 אשר ~ו' ~~ותי ~ת

 אנ~ בהם ו~י האדםאותם יעש~
 ה~ את שעובד מי י~ דהנה י~לה~~
 ה~בות ~מו לבד' ש~לו לפוית'

 שקוד~
 צריך ~ן ש~ובד מי אךמ~ת~

 נ~שב, לא דאל~~דוקא בדביקו~
 אם גם רה הת ע~פעוסק ~~ משא~~
 ~יות בה יש כי ~וב'הוא סת~ ~וס~
 אשר ~ו' ושמרתם ~ה התורה'ע~פ שהו~~ ~י~

 האדםאותם י~ש~
 ו~

 יש ~י ה~ אני ב~ם
 בה~~ י~ ה' אני ~יותבהם

 ~~וד ~"ל
 י~שהאשר

 פ~ ב~~' ו~י הא~~~ או~~~
 אותם יעשהאם

 הא~~
 ממילא פועל ה' אני ית,~בדב~ותו ב~~~ ~י ~היה

המתק' ג~
 ה~~י~

 ~~ ראו אומר ם ו~~ס ג~ורותהמראה ~~ בדין מרומז אני ~י
 ~או בתו~ה ~~תוב ו~מו הואאני

 שי~שה ממה הוא, אני אני~י ~תו~
 ~ב~~~~י נקמו~

 ילי~,
~גם ר~~י~ יהי~ ~' ~~י וז~

 ~ י~' בו י~ראל ~נ~ת ל~~ר י~~
זאת

 ל~~~
 ל~קת

 ש~~ות אין משה' את ה' צוה~א~ר ~ע~~ ~~ עול~
 פסוק ע~"פ יוה~~, ~בודת לצ~י~לל ז~

בפ~~
 ועוד עשה~ ~~הרן ~~~~ לו היה

 לכ~ורההוא
 למות~

 ~שה אהרן ודחי ~,
 שלא פ~ ור~~י ~,, ~ה~א~ר

 ל~~ורה ~~'ל~~לותו לבש~
 ג~~

 ב~בוד יהנה שאהרן ~~תך עלתעלה ו~~ תמוה
 להתפאר ומ~~ש עבודה אות~רה

 מ~נו דהנה י~ל וזה~ל~ה~ וגד~~~
 ~~ד ~ש~~ה ממנו שנסת~קהר~ל פורש~ כ~ גן מ ליק~ו ו~תההנביא באליש~~
 רב~ו במשה וה~ה למנ~'ו~וצרך ~~~~
נ~צינו ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ן~~ינו
 ~ג~

 ש~~ס
 לפ~מי~

 ש~א עד
 אח~~ הוצרך לא ט~ות'לכלל

 להתפ~לות
 מ~צבות בא זה ~י ש~ינה'ל~שראות

שב~
 רוח שום ה~דר שמ~'ש ~עם ~י"ד
 מה' האדם בלב להיות ~רא~ינדיבה
 ממנו שמסתלק נראה ~~ס ו~י~דית~'

 דאל"~ למנגן' ~וצ~ך ה~צבותובשביל
 מה

 לשמחו אלא ש~ינה להשראות מנגןמו~יל
 לא ~~עס של ה~טא ודאי~י

 לשמים ~וונתו ~י ש~ינה מהשראותאותו תמנ~
 חרד שהוא מה עי~ד בא וממילא~יה
 רבינו משה ו~נה ב~ה' הבורא רצון~ל
 לו ה~ה לא ~ו'~ ביתי בכל ~ליוכתיב
 בשביל~צ~ות

 זא~
 ~ניו היה זה ובלא

 ~צמו ~ל חו~ש היה ולא האדםמ~ל
 ~"~ ממנו~ בזו~ר ו~דאי'~לל

 הוצ~ך ~א
 ו~נה ~צבות' שום לו היה לא ~ילמנגן
 מ~ע לשמוח מותר עצבות לאדםכשיש
 שום ~ו בזה, וכיוצא ~זה עולם~י~ד
 ל~~ ~די ית' ~~ננו~דרגה

 ~י"ד
ל~מ~ת ז~

 ~בור~
 רגלי יד~ק ושלא ב"~,

 זוהר בתק~ני ~~אי~ ב~צבות~ש~י~~
 ~מו שהוא~גם

 נ~נ~
 הוא תו~ה ב~בוד

 ~~~ל לש"ש ~לא ית~' שחננו~מדר~ה

ו~נ~
 לא ~י ~לל לזה הוצ~ך לא א~~ן

 למדרגת היה ~י ~צב~ת לוהיה
 מש~

 ~ש~ילים מלמד וכ~אי'ק~וב~
 ו~ן ~~

ונ~נו
 מ~

 שלא י"ל וזה הוא' ~ה וא~רן
 לו להיות שלא ~נ~ל, פ~' לגדול~ול~שן
 לגדולתו, וזה ~אור מי~וט ~י~ד~צבות
 אך ~נ"ל, פ~ם ~ום חשב לא זהגם

 ל~~וי נמי ששייך י~ל הראשיניםדקדוקים
 ידו~דהנה

 שא~ו
 נקר' יש~אל בני ~~

 אך חד~ הוא ששרשנו ישראל ~נסת~שרשנו
 והנה און~ פועלי ~ל יתפרדו חטאיםמחמת
 ~ז~יות~ ~בירות נעשים מא~בה תשיבה~י~ד
והנה

 ל~שות ~וא ~ונות ללבון ראוי ביה"~

~ז~יות
 וז~

 ישראל בני ~ל ל~פר יא~ר
 וי~ש זה עי~ד~ו'

 למפר~
 הישראל פ~'

 פ~' מש~~ את ה' צוה~אשר
 מצות ש~שההוה ~עבירו~

~~~ 
 נקראים

 חד אנו ~בירות אין אם כיויעש, באחדו~
 ~שורשמצד

~ 

~~~~
 ה' ~ובדי נקראים כהניםדהנה י~~ ~ו~~ אהרן בני ה~הנים אל
 ~י ~ראוי המתפ~לים ~בפרטיתברך~
 והנה תקנום~~ קרבנות במ~וםתפלות
 להם ש~היה לצדי~י~ וראויטוב

 שלום אוהב ה~הן אהרן שלמתלמידיו הוי שאיתא ו~מו ~~~נים אהרןשל מדו~
 התלמידים והנה ~ו'' הבריות את אוהב~ו'

 ה~הנים אל אמור וזה בנים'נקראים
 אהרן בני שיהיו יתברך ~'~ובדי

 ~נ~ל, א~רן שלמתלמידיו
 א~~ן בני וז~

ו~ח"~
 ל~ם וא~רת ~ן שי~שו

 לנפ~
 לא

 ב~מיו,י~~א
 הג~

 ~בריות את שיאהבו
 ~צמם ל~רב ~~~ י~נ~י לא ~לי~ויאהבו
לה~ולם

 ע~
 ~תאו~ת~ גש~יות ל~נ~~י ~יבי~ו

וז~
 נקרא

 נפ~
 ~מו

 ב~ל ~יפ~ נ~~
 וז~ החומ~יות' אחר ~להוט מינפש
ל~פ~

 משא"~ ~~מיי' יטמא לא
 קודם

 ד~ך ממילא מתלמי~יו אהרן בני~יו~ם
 ~~כ מ~~ולם~ ~צמם לפרוש~צדיקים

 ~ ואמ~~אמו~
~~~~~~

 ד~נה ~ו'' לאלהי~ם יהיו
 לשקר בשמי תשב~ו ולא~תיב

 דהנה וחללת הלשון י'ל ~ו'~וחללת
 ביישנים ט'בות מדות שלשה ישלישראל
 מהמדות והנה חסדי~' וגומליורחמנין
 טובו~~ מדות ג' ~וד נמש~ין~לו

 חסידות' מדות דהוא ~סדים גומלימ~דות
 גורם גדול ודבקות גדולה אהבהגורם

לנצח



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  לפעול ג~רם זה מעין וגם בנגינות'לנצח
 המ~ך את אוהב כי לישראל'ניםים

 הוא דבר אוהב ~הוא מי כי עמו,אחד הו~

דבו~
 וכיון הא~וב, עם בלבו

 נסי~' לפעול יכול ית' ה~ורא עם~אחד שהו~
 הוא חסד כי וי~וע גימ'~אחד~ אהבהוכן

 אוהב~ ונקרא לאברהם חסד ע"כאהבה
 אהבה ממדת נמשך ע~כ אוהבי~~ברהם
 הוד~ה נמשך בושה וממדת כנ~ל~~ח

 עליהם בוש שהוא עונותיו עללוודות
 לפניו' ולהלל ולהודות ב"ה הבו~אל~ני
 על בוששהוא

 רו~
 ומהלל ומודה טובה

 לכפור' בוש שהוא האמת על ומודה~ניו
וממד~

 שצריך למי השפעה נמ~ך רחמים
 מדת והואלו

 יום~
 ונותן המשביר ה~א

 שתי הוא צרכו כל להמקבל שתהיה~וד
 שבועה והנה להמ~בל שמעשירמדות
 השבע גורם אמת שבשביעות שבעהלשון

 ומ~פיעים מאירים הנ~ל ומדותמד~ית
 אם רו~ל שאמרו והוא ישראל'~נסת

 תשבע, ובשמו או הללו המדות כל בךי~
 לכנסת מדות משב~ה להמשיך גורםכי

 משא~כ שמים' שם וה עי~ד ונגדלישראל
 אלקיך שם א~ חללת לשקרהשבעה
 שאינו ה' שם חלול~ושה

 מ~פי~
 כנ~~,

 אין ית' בו ו~אי כי ה' אנ~אדרבא
 ולא כו' יהיו ~דו~ים י"ל ווהפגם,
תחללו

 נ~י צריכי~ הם כי אל~יכם~ ש~
 פ~וט הוא ופשיט שפע' כל להמשיךכן

 ת~יה ולא יענשו לא ~דושים~שיהיו
 לחם ~' אשי את כי חלילה' השםחלול

 משה ב~ש דהנה מ~ריבי~~ הםאלהיהם
 ונענה' בישראל ~כינה שתשרהרחמים
 בעובדי שכינה תשרה ש~א רחמיםובקש
 יש ישראל כל דהנה כן, לו ונתןכוכבים
 שמים, מלכות ו~ול תשובה הרהורילהם
 כי בגלות גם אתנו שהשכינהבשביל

 אומות ידוע והנה כראו~~ ית' עולו~בלנו
 אומות חהידי נקראו הטוביםה~דמינים

 ותי~~העול~
 לא ל~סי~ים~ משיגים

 לומרנשמע
 צדי~

 טוב או ~עולם אומות
 כ"אבהם'

 תי~~
 מצותם כי חסידות

 ~ורא עשה צד~ה אשר כגוי כללאינם
 ~שראל מטיבים היו הם אם רקתגר'
 להםיש

 נח~
 וחסידות זה' ~עין בעוה~ב

 וכמו חסדי~' ~מילת עלהוא
 לעמלק כן אליפז שאמר אליהו דביבתנא שאית~

 וחפור לך והעוה~ב, ה~וה~ו נוחליןשישראל
 ומערות שיחין בורותלהם

 ותוכ~
 על

 כן עשה לא והוא ולעוה~ב לעוה~וידן
 אינה שמים מלכות ~תנו והנהכו'~

 מאתנופוסקת
 עול~

 אל~ותו הוא היראה
 כהנים והנהית'~

 ה~
 דמט' שושבינים

 וממנו ית'' לה' המ~נ להעלותצריכים
 להגדיל ישראל לכנ~ת ~~ושתושפע

 שמעתי ו~נה יתבר~, שעמנו ית'אל~ותו
 הרבבשם

 ז~~ מראוונ~ המגי~
 אלקיך ה'

 אכילה נק~א כביכול אוכלה,אש
 לפ~יו, לרצון הוא אליו בלבנוהבוער א~

 את כי ווה דבשי, עם יערי ~כלתיכמו
 ~לנו האש ה'~אשי

 ית' ~~~ מעלי~
 ~חםו~מנו

 אלהיה~
 קדושתו ו~פע אכלו,

 מק~יבים ~ם ש~מו אלהו~ו להגדילית'
 ~ודש והיו וי"ל ~ידש, ו~יו ע"כתמיד
 ותרוייהו ת~אה וחכ~ה ~יל~ה ח~מהדיש

נ~ראים
 ~וד~

 לא~היהם י~יו קדו~ים ווה
 והיו וה עי~דכו'

 ~וד~
 ~ילאה מ~כמה

 הנ~ל הרב בשה שש~~תי כמו נמיישיגו
 להשיג בדע~ו ~פל שהוא לאדםש~פשר
 א~כמה אמר המע~ה ~למה ~גםמש~'
 דייקא ממ~י ממני~ רחו~הוהיא

 צריך והיה מלךהיה שהו~
 להתנה~

 מעט
 כבודו על שמ~ל מלך כיבגבהות'

 תמצא מאין והח~מה מחולכבודו אי~
~הכ~ן ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 דהנה י~ל כו'' ~אחיו הגדול
 ממנו גדול שפע הולךאם

 נקרא עליון היותר מעולם אלינו~ת'
 מעולם גלויו שבא על גדול' ית'~קב"ה
 כ"כ שאינו למי אעפ~כ למטה,ה~ליון
 יותר גדול כביכול נק' למטה והואחשוב
 נקרא הקב~ה והנה ~דיקים' פועליםוזה
 בא זה הגדול והכהן וזה כידו~~כהן
 ונפעל ורעי א~י שנקראים מאתנומאחיו
 התורה הוא ראשו' על יו~ק אשרעוד'

~~
 הוא כתם ראשו על רז~ל ~ירשו
 ית' אל בעזרת אמרנו זה ומעיןהתורה'
 התו~פות הקשו קרחה בן יסושע ר'~ל
 גנאי שנראה בשם אותו לקרוא~~ה
 בש~יל הוא י"ל כן אמר הגם קרחשהיה
 שלא למשל ~וא אותוששבח

 תשלו~
 בו

 לפני דומים ישראל חכמי כל אמר~~ה
 השוםכקליפות

 חו~
 הזה הקרח מן

 למה ל~רש טיב שם וגם כאן'משא~כ
 ר' דהנה נראה כן' אותו~רא

 כל עלדרש עקיב~
 וקו~ קו~

 הלכות ~ל תלתלי
~הנה

 קו~
 שתורה ע~כ י~ל שער נקרא

 הלכות מהקוצין דרש והוא ראשנקרא
 הוה גופה ראש מהשערות הוא~שה

~ר~
 הל~ות ש~ם וקוצין שערות' בלא

 קרחה~ בן וכן קרח לש~ח הוא וזהנ~י
 תורה כשלומד צ~יקוהנה

 תי~~
 מוצא

 וזה שבה, קדושה והני~ם האור~הם
 ~מן התורה~ הוא רא~ו על ק יוא~ר

 הקדוש ושפ~ו קדושתו הואהמשחה'
 פועל נמי פי' ידו את ומלא ית',אורו

 וגם תמיד, אלינו להשפיע ידושמת~לא
 מ~בירות ש~ושי~ הב~דים אתללבוש
 מהבגדים שעושה בגידות ולשוןזכיות
 את דרבנן' ~לוקי לבושים עונותהם
 י~ל וכן ויראה כ~~ יפרע, לא~אשו
 התורה סידות מ~גלות י~טל שלאפיעל

 ובגדיו ראשו,שנקראת
 ל~

 יפרום
 לבושיו ופרושו מדותיו שיהיו פועלוי~ל ~יראה~

 ראיתי כן מדיו, דוד את וילבשכמו
 מדותיו שיהיו יפרום לאכתוב

 וטוב כראוי אתנושלמים הטי~י~
~ 

~~~
 דהנה י~ל כו' ל~ם את כי וקדשתו
 את להטריח שלא וטובראוי
 מניעה לו ל~רום שלא כ~כהצדיק

 לפעול ~ריך הוא כי לשמיםמקדו~תו
 הצדיק ~רחות ודאי והנהיחודים~

 לוה ~רכם בשביל הוא אותושמ~רי~ים
 הגדול הכהן את וקדשתוי~ל

 אוהב ודאי ~מאהבה הקב~ה אתהעובד הצדי~
 הם וגם מאד' ישראלאת

 אוהבי~
 אותו

 כו'~~ פנים אל פ~ים כמים כימאד
 שיהא פרישות לשון וקדשתו אומרלזה
 את כי אותו, תבלבל שלא ממךפרוש
 שלא צ~יך מקריב, הוא אלקיךלחם
 לך ש~היה תהבור ולא בלבול לו~היה
 זה עי~דהי~ק

 ~ומר לזה ~מני~ ש~פרו~
 שיהיה מה לך שתועיל לך' יה~הקדוש
 תועיל וזה ה' אני ~דוש כי כראוי'קדוש
 הצדיק גם כן ממני, קדושה ישלך
 ~וא ~ם ~דורו ש~וב ית'' במדותיוהולך
 כל וכן לדורו' קדושה ממשיךקדוש

 שאפ~רטיבות
~ 

~~~~~~
 ~ד כו' הסבת ממ~רת לכם

 ~ש~יעית ~~בת~מחרת
 יום ~משיםתס~רו

 והקרבת~
 ~נ~ה

 ~עובד אדם ~~ה משל דיש לה',חדשה
 תמרובות בו ויש וכח ~חימום ית'אותו
 אחרת, פ~יה ש'ם או גא'ה למשלרע,
 לה~יקר לא אך מדרגות ~השיג נקללזה

 שאמר מ~בי משל ש~מעתי ~כמודב~ותו,
 זושא ר' אחיומשום

 שמניחי~
 אותו

 עד בו מתלוצצים כי ~שערים, בכללילך
לשער

 שהמל~
 בבה'כ~ ראשו תוח~ים בו

והנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  כשרוצהוהנה
 יתב~~

 רחמיו מעורר
 ממקור הגדוליםותסדיו

 התשיב~
 העליונה

 השפלות ונופלעליו
 והו~

 עליונה במעלה
 שפלות בלאשהשיג

 ואח~~
 צריך אעפ~כ

 עד פרטיהם בכל ולעיין מ~ותיו ולת~ן~~יין
 כולםיתקנם

 וא~
 יתברך בו דבוק יהיה

 ממנו סיוע צריך נמי וכן תמיד'~~אוי
 שהוריד והתערובות ה~פלות עליתב~ך
 ביציאת היה וכן ל~~י' ממנו לבער~מנו
 עו~אה שערי ממ~ע יתברך העלנומצרים
 ממצרים רע ת~רובות עי~ד כ~כשהשי~ו

 ה' אנכי שכתוב וכ~ו בינה' שערי~מ~~
 על בז~הר פי~ הוצאתיך, אשרא~קיך
 בתורה' פעמים חמשים וכתובבינה'

והנ~
 כל העולם מן להעביר צריך היה
 נגמר וזה הטימאה' וכל רע~תערובות
 השבת ממחרת וזה פסח' שלב~ביעי

הו~
 של ראשין היום קדושת

 פס~
 שיצ~נו

 הנקרא ה~דושה ו~שגנו הטומאה~ן
 עי"ד לתקן ימי~ מ~ע ר לספ צריךשבת

ז~
 פ~מים ~בע בפרעיות מדות ה~~עה
 פעמים וכמה כמה בארתי כא~ר~בעה~
 משל דרך בפ~יטות והנהע~יניהם,
 כמה סופרת בעלה את ~אוהבתה~שה

 ל~י~
 והוא לבעלה~ ראויה ~תהיה עוד

 אותה אוהבא~
 ג"~

 מתי מאהבה ~'פר
ת~י~

 ס'פרים אנו ~אן כן ע~ו, א~תו
 נתיח~~~י

 כי שבשמים, אבינו עם
 ה~ב~~~~בומו~

 כנ~י עם מתיחד
 כי ~בועות בכל וכן במ"ת'ב~אשונה
הקדוש~

 בזמנה~ תמיד מתעוררת שנפעלה
 כי בז~נה גם ומכ~ש זכירתה עי"דוכן
 ש~ר סע"א משא~כ רג~ים לו ישאמת
 פעמים ת~ום לא ע~כ רגלים~ לואין
 סיפר ג~כ יתברך הבורא והנהצ~ה

 וזה~~יכול,
 מונ~

 פי' לכו~~ים' מספר
 שסקב~ה ידוע ~ו~ן אותנו~~אהבתו

מקייה
 כ~

 אך כולה~ התורה
 שאנו כנ"ל אלינו הואשמונה קאמ~
 היה והנה כידוע~~כוכבים נקראי~

 טע~
 על

 ו~ה יו~ט~ ~הוא פסת שלשביעי
 של ~גמר היה הלא ג~ור ~ללאומרים שאי~

 כמו י"ל בו' עי~ר ראשוןיום
 שהוא הגם גמור~ הלל כמוהוא ~י~ השירת כאן כן הלולה~ זו~ריאתה שארז~~
 דבר אעפ"כיום בכ~

 ~בעתי~
 כ עוב מה

 ה~ודש הרוחמתעורר
~~ 

 הנג~רת ומדה ספירה כלוהנה ההי~ השירה
 על ב~אשית שבת כמו שבת~נקרא לתק~

 היה והעיקר העולם, בריאתשנגמרת
 ~לנו החסד והנה ישראלבשביל

 אוהביו את ולאהוב ית'' אותו רקלאהוב הו~
 את ולפאר מאהבתו ~מני~'ולשניא
 גבורה במדת וכן וכנ~ל~אהבתו

 הרע את שישנא זה לאהוב רע~נאת הו~
 ו~פ~ר מזה ההיפוך'ולשנוא

 כן יתברך אותו לפאר ו~ן וכו'שנאת המד~ ז~
 גורם כביכול למ~לה ו~ןוכנ~~~

 עמנו וחסדו לנו יתברךאהבתו להתג~ו~
 ית'~אוהב' ~יתגל~

 להג~י~
 עמנו ~סדו

 שישנא וכן כנ"ל מה ומפאר מזה ךההיפ וש~נ~
 שאוהב ויגלה זאת, לגלית ~רש~יםאת

 ה~יפך ו~ונא ~ונאינו אתלשנוא
 לחכם ותן ~רמיזה ולח~מא לכולםוכן מז~

 בכתוב ומהרתי עתה וקצרתיויח~ם,
 פי~ המדה' כל והגמר כ~כ, ישובבלא

 וזה כנ~ל' שבת נ~רא המדה שלהשבעה
 נגמר השביעית השבת ממתרתעד

 יתברך ממנו ~אור בא בינהשערי המ~~
 יום חמשים וזה החמשים,מ~~ר

 פי' מנחה' והקרבתוהקרבתם
 בזה מנ~ה ה~ריבוכאלו הו~

 נע~~ כנ~י פי'לה'~ חדש~ ~הו~
 לה' ~~שה

 ודו"קוזהירה וב~יר~
וספרת ~



~ ~ ~ ~ ~

 שבע שנים שבתות שבע לך
 דהנה כו'~ פע~ים שבעשנים

 ש~אה ~ירדה הר סיני על רז"ל~רשו
 ויתר ר~ה עוד שנא' כוכבים~לעובדי

גוי~
 הי~ה~ר והנה וכו'~ הק~"ה ויתר
 נדמהצדיקים

 ה' וידבר י~ל כהר~ ~~~
 שתהיה ל~מור~ םיני בהר ~שה~ל

 תורהא~'רה
 לע~

 ~תהיה ~יני ב~ר
 עמו שיל~ם די לא ~יצה"ר את שנאהלו
 אפילו ~~א לו ישמע~לא

 שתהי~
 לו

 וספרתם כתיב והנה ביצה~ר'~נא~
 עומר את הביא~ם מיום השבתממחרת לכ~

 קרא ~האי האי בין ~ה כו'התנופה
וספרת

 ~ב~ ל~
 בחג דהנה כו'~ שבתות

 בהדרגה שלא יתברך אורו השגנוהמצית
 שלא לכך צריכה ה~עה היתה כיכלל'

 שהיה שכינה חפזון היה כי שםלהשתקע
 הם ה~רים ~ל עמנו מדלג ב"ה~בורא
 ~ר שנקרא היצ~"ר של ושפ~ות~~אוה
 וז~כנ~ל~

 נקרא ע~כ ההרים על מדלג
 אח~כ פעמים כמה כנ"ל דילוג לשון~סח
 שאח"כ ושמעתי כו'~ ויחנו וישובוכתיב
 של המדרגו' כל להשיג שנראה ית'~וה

 דילוג שהיה ב~דרגה שלא ופסיחה~דילוג
 ההרים~ל

 נשי~
 לבער כראוי בהדרגה

 אח~כ ~ל~ונה במעלה ותהיה שפלותכל
 השבועות בחג אח"כ שהיה כמו ונכוןכראוי
 וזה תורה~~ק~לת

 וס~ר~
 לשון לך

 מכל עצמינו וטה~ת ובהירות~פירה
 ה~דו~ה הוא השבת ממחרת ויצ~~ר'שפלות

 ת~ימות שבתות שבע כנ~ל~ראשונה
 וכל שבע~ הם המדות כל כי~~יינה,
 הארכנו הראשון ובספר מש~ע~ כלולאחד

 ~מדה והכש~ת הטוב וכשבא האלובענינים
 נקרא טוב גמר לידי הפועל אל~כח

 קידש שבת כמוש~ת
 ש~י~

 הברי~ה ג~ר
 ש~תות שבעוזה

 שתהי~ תמימו~
 ב~א

 ת~ימות וזה מו~' בעל שנקראגאום
 ~ד בהם' גאוה ת~יה שלאתהיינה
 תספרו בינה~ הוא השביעית השבתממחרת
 ובינה חכ~ה על ק~י י"ל יוםחמשים
 והקרבתם ח~מה~ יום בינה היאחמשים
 יו~ר קדו~ה שפע לה'~ חד~המנ~ה
 נ~ת לפעילעליונה

 רו~
 יתב~ך לפ~יו

 יותרבמדרגה
 עליונ~

 עי'~ד
 ~ל תבואו ~י ~ן ה~א וכ~ן יותר~ה~ליון עול~ שפ~

 מחומריות ליזהר לר~ות הוא י"להאר~,
 ש~ת בה לשבותו~~ציות

 למני~
 עצ~ו

 לה~מט שמיטה לשון והואמחומריות~
 כללותי' נאמרו ש~יט~ מה וזהמנשמיות'
 ה~ר שישנא שנאה לשון מסיניופר~י'
 ~ריך גש~יות על הוא כי כנ~ל~היצ~~ר
 התאוה אותו תמשיך שלא מאודלוז~ר
 ופ~ט~ה כללותיה נאמרו ע~כ תטאלידי
 ב~לל היצ~~ר שישנא נ"ל סיני~בהר

 הנה~~ ענין בכלליזהר ובפ~~
 שלא ג~מיות

 יצה~ר שום בהתהיה
 א~

 המצ~ת כל
 סיני~ ~הר ופרטותי~ן כללותיהןנ~מרו
 ה~דו~ה על הוא בעומר הנ~לוהנה
 ~לי' והוא ב~ומר שמרומז~גדולה

 הקדושות הספירות הוא ואח~כהפתאומיי~~
 בשעורים שמרומז ~וי~ל למדרגה~ממדרגה
 כמו עונ~ת ופשפיש התשובה עלהוא

 תכיפר וחטאתך עונך וסר בברכותשאיתא
 מ~עורי~~ הוא ועומר בשעורים~מרומז
 בין כתוב היה~ה

 השיטיה~
 ~סד כי

 בה ויש אהבה~הוא
 שב~

 לאהוב בחינות
 ולשנוא אוהב ב~ה שהבורא מהאת

 תפארת ולהיות א~בה אותההמבטל
 דוקא בדבר ולנצח אהבה אותהלו

 הוא אשר ואת ב~ה הבורא אתלאהוב
 ל~ שפ~ע מה על לו ולהודותאוהב

 ולהשפיע הנה עדמאהבתו
ללמד באהבת~



 ~ה וכיוצא ~לשון ב~רי' לבריותללמד

לב~
 למעשים ~ועל אל מכח

 ודבורי~
טובי~

 ית'~ לפניו
 ו~~

 שהוא מה לשנוא

יתב~~
 בחינות שבעה יש בזה גם שונא~

 אותם לשנוא שראוי שהוא הדבר לאהובא'
 להיות נמי דהיינו ב~ה וכי~א אדםהבני
 אותה לאהוב א' שנים~ והוא זימהשונא
 לשנוא זה שיאהוב זה שיאהובשנאה
 ולשנוא אותם לשנוא שראוי' עניניםאותם

 ולהיות משנאתם ומונעים אהב~ם~גורמים
 אותם לשנוא דבר אותה לותפארת
 כן מלהתנהג אותו ימנעו ואםענינים~
 שכן זה~ על ויודה ה~פ~ר ב~לינצחם
 הפועל אל מ~ח באלו חפצו ויביאראוי
 ה~~שה מכל כלולים והם ענינים ש~הוה
 ~חמשה שכלולים כל נקראים ע~כהנ~ל~
 לומר ראוי אהבה ~ענין הנ~ל וכןמדות~
 אהוב אשר א~ לאהוב שיאהוב פי'כן~

 לא~וב שלא הגורם וישנא ב~הל~בורא

ופ~ו~
 השלא וי~נא

 לאהו~
 ותהי'

 האהבה~לו תפאר~
 להמונעים וי~צח הל~ל~

 מלאהו~
כנ~~

 על ויודה
 האמ~

 ויביא
 מכ~

 אל
הפועל

 בז~
 החמשה כללות שנים הם

 ~קרא באלו הגמר וכןהקודמים~
 אל מכח חפצו שבא אהבה ~עניןהן שב~

 ואת ב~ה ~בורא את לאהבה~פועל
 הפועל אל מכח ל~וא וכן וכיוצאצדיקים
 ~~חטי~ים לשנוא וכן זימה לשנואהשנאה
 הבאת הנ~ל במרד יתב~ך לפניוומכעי~ין
~דבר

 מ~~
 כן טוב~ לגמר יתברך מעשיו באשבת כמ~ שב~ ~קרי הפועל אל

 וכן ~~לו,גם
 לראו~

 ~~כ ל~צרנו לפאר
 ית' ליוצרנו לפאר ~דבר לאהוב זהבדרך
 ושתהי' לפ~ר שלאולשנוא

 תפ~ר~
 לאדם

 מזה המונע ולנצח ב"ה להיוצ~ לפא~בזה
 ו~ראו~ וה' ~לולהודות

 מ~ח לבא
 ~ענינים מעין ודבורים ומעשיםהפ~על א~

 ל~צח וכן הנ"ל' ~ובות והמדותהנ~ל
 הנ"ל~ כ~ל ~כ יתב~ך ל~ניוותשבחות רו~ ב~

 לפניו' ולוודות ב~שובה לשובוכן
 לראות וכן אמת בד~ך ולילך ל~ודותפ~וט וכ~

 השבע ב~ל ג~כ כראוי בריתלנטור
 ברית לשמור הדבר לאהובהנ~ל מדו~
 מאו~

 בפ~ט והםכו'~
 ר~

 שכלולים שנים הוי הפועל אלמכח והבא~ מדות' חמשה
 ~ובים רק המעשיםלהיות שמי~ מל~ות עול ~ו להיות ו~ןהקודם מכ~
 י~ל וזה הנ"ל~ ככל ג~כטובים והדיבורי~
 ~ה~מר הוא ו~אן כנ"ל'העומר בספירו~
 המדותבכל מגשמיו~

 ובזה ליזהר~ הרעו~
 ~זה וכיוצא ~שים מתאוותעצמו שישמו~
 וישנא זה ל~הוב שלא ויאהוב ו~זלכבוד מאהב~

 ~מר עד כו' בזה וכ~צאמלאהוב
 ושמיטה שבת נקרא הפ'עלאל מ~~
 עצמו ,ומונע שמשמ~

 מחטאי~
 ליזהר וכן

 את ישנא ולא החכמה~ אתישנא של~
 הצ~קיתואת העניי~

 ויאהוב ומישרים~ ותוכחו~
 משלא המבטלים וישנא לשנואשלא

 הנ~ל את לש~ות לווהגור~ים לשנו~
 וכן כו'~ לשנוא שלא לותפארת ותהי~
 של~

להיו~
 לו

 התפארו~
 ~~כ ו~אוה

 לנצח דבריו על שלא'להעמידוכן הנ~~ ~~~
 דוק~

 שהו~~מ~
 ולא האמתעל יוד~ וכן י~'~ לפניו ל~צון לא

 להודו~
 לע~ג

 ר"~
 וגם

 וכן ה~~ל' בכלאלו
 של~

 ל~ום
 ו~ן ברי~

 ויאהוב ל~בור ~לא טובים מעשיםלהיות
שלא

 לע~ו~
 רעים מעשים

 המעשים וישא וחטאיםרעים וה~ו~י~
 רעיםוהדיבור~ם רעי~

 וח~אי~
 כו'~ וכיוצא

 שמ~'ת נקראים כאןע~כ
 ששימ~

 עצמו
 ונקרא ית' רצונו נגד ~~ואממה

 ~טאיכם יהיו אם לשון שניםכנ~ל שבתו~
 על ומחמיר מח~אים ע~מוששומר כשני~
 עצמ~

מאו~
 וספרת וזה מ~~אים' ~~ז~ר

שבע ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 ו~יו ~~י~' ~~~~~~ב~
~~ 

 י~ים ~ך ת~י~ ~~ז~ ~~י~'שב~ות ~ב~ י~י
 עליו~י~מ~ול~ו~

 וק~ו~תו הנ"~,~שמ~ות ע~~~ ית'~ ~ד~~תו
 נקר~

 כמו ימים

תור~
 ל~ור ~לקים ויקרא ~ור

 יו~
 יהיו

 מ~ט י~ כי ש~~' ואר~עים ~שע ימילך
 מ~ט ויש ~הור~ ~נים ו~"ט ~~אפנים
 טו~אהשערי

 תהי' זה בינ~~עי"ד ש~רי ומ~~

תש~
 ~רעה השתנות ל~ון ~נה וארב~ים

 וקדו~ה וט~רה ~ינה ~ערי ולמ~טלטובה~
~ 

~~~~
 אל איש תשובו הזאת ~יובל

 ז~ת כי פ~וט י~ל~חוזתי~

נקר~
 אם ~ירות' הוא ויובל ~~ה~ד'

מבי~
 ~~~ד

 ל~ול~
 ונמתק נשתנה היובל

 ~ואי~ זה עי~ד ב~ורשהדין
 הב' גדולת

ב"~
 נ~שי~ שמים כבוד ונתרבה

 טוב
 וזה שב~מי~'לאבינו

 ב~נ~
 הזאת ~יובל

 עי~ד ה~את היובל עו~ד ~שתנותלהיות
~~

 נשו~שו אחיזתו אל אי~ ~~ובו
~ 

 לכ~ ב~כתי א~~~~~~~
 ה~שית ~~נה

 י~ל כו~~ התבו~ה אתועשת
 לו שנותן דור שבכל ~צ~יק ~ל~אי

הק~~~
 כמו שפע להמשיך ~~ר

 עם ל~ל ~מ~~יר~וא ויו~~
 כן לשבת מכין ששי כמו צדיקנקרא ויו~~ האר~

 והוא להעולם~ ממשיך ששי נק~אהצדיק
 ב~כתי א~ ו~ויתי וזה לטובה' מרעהמשנה
 הוא ש~צדיק במה הששית בשנהלכם
 יש~אל כנ~ת לצורך מלמעלה שפע~~בל
 בזוהר ראיתי וכן נ~בה' לשון כ~יבע~כ

 מ~עה שמשנה ש~ה והוא לצ~יק כןשקו~א
 תבואתה ~שון התבואה את וע~תלטיבה'
 לבא י~~ום התבו~ה הוא יו~~,ל~אש

 עליוני~לעולמות
 כ~אוי ית' לקדו~~ו

 השני~ל~לש
 לח~~ד
 ה~שית בסנה לכם ~~כתי את~~~~~~ ~

 השנים לשלש התבואה ~תו~שת

 ל~~ל~ ~~בתיכ~ר
 ~ה ~ל ~ירוש

כאן ונ~ני~
 ~שבי~

 ד~ר
 ~~ת~ד~

 דהנה בה,
~~יב

 אשר את והכינו ~~~~ ביו~ ו~י~
 ילקטו א~ר על משנה והיהיביאו

 יו~
 והיה במ~רש איתא דהנה 'יו~

 דהנה זה' ~ל טעם וצריךשמחה' לשו~
 איך וידע בחכמתו הביןלברואיו, להטי~ כדי ה~ול~ות כל והאציל הואחס~ חפ~
 ל~~יב,מ~ותיו לתק~

 וי~
 מדות~ ש~ה ב~ה

 הוא בה ~~שפיע ~ה כ~א ח~שה~י'

מד~
 ה~מ~ה ~וללת ~~ית

 ול~פחיד לנו ~סד ל~~ותדהיינו ה~וד~י~
 עלינוולרחם שונ~י~

 ו~נצ~
 אל שיודו עד אוי~ינו

 ו~נה י~~אל, לכנסתולהטיב להשפי~ ~פועל אל מ~ח מביא זה~אמ~'
 תפלת עי~ד יותר להשפיעיתב~ך כשרוצ~
 במ~שבתו מביאהוא צדי~

 המדו~
 לתקן ה~ך

 ~חכמה והנה יותר' אלינוולהגדילם
מרומז ובינ~

 וכבר בו~ה, והמדות ~"י ביו~~
 ה~אוי~ בטעם פ~~ים ~~ה זהבארתי
 להגדיל~ המדות העלאותוהנה

 יותר
 ה~~ה שמעלה והיה באותיותמרומז

 ל~טיב ברצונועליונה בהסיב~
 ו~סי~~

 נקרא י~ל
 סיבה~ ל~ון בנימין את כתרו כמוכתר~
 ~~מח~ אל~יך ב~~מוידוע

 ב~ה הבו~א
 האדם כמ~ל השפעהפירושו

 ניכר צהובות כש~ניונק~א השמ~
 ~חו~

 מה
 כשה~ורא ~של בד~ך כןשבלבו'

 שמח שבל~ו מה כביכול לנו ני~רמשפיע ב~~

וז~
 הצדיק הוא הששי ~יום והיה י~ל
 התו~ה בזכות קאי ובפשיטותכידוע'
 רז~ל ש~מרו כ~דוע הששי ביוםהמ~ומז
 שפ~ הגו~ם ~ל וי~ל התנה,תנאי

 כמו

יו~~
 עם לכל ה~שבי~ הוא הצדיק

 הא~~
מרומ~

 אל מכח הממשיך ~שית במדה
 וזה כנ~ל' טובות המדות~פועל

עו~ד הצדיק~ של יום ה~~'' ביוםהשמחה והי~



 הוא זה יביאו אשר את והכינו זה~י~~
 כי ומ"ט תורה ית' לפניו ל~ביאהכנה
 על משנה והיה תורה אין קמח איןאם
 תמידי הזיווג ~היי~ו יום' יום ילקטואשר

 ברכתי א~ יתי וצ וזה העולמות'להחיות
 הצדיק עי~ד שנ~תנה הסשית בשנהלכם
 כנ~ל' הכפיל לשון ו~"ל לטובה'~רע~
 לבוא התבואה את ועשת משנהוהיה
 בתורה לפניו~בוא

 ומ~~
 השנים לשלש

 ו~ה השנים' שלש הוא חב~ד~~שיג
 לשון~אומר

 יש כי י"~ הש~ית' נקב~
 מדרגת צדי~ים מיני~ני

 ~~ל~ צדי~ י~ כי~נימין' ומדר~~ יוס~
 ~מ~~ה מ~נ

 ב'ה הבורא אל ~להם ו~"ט ישראל~פ~ת

 רו~~נח~
 רצועה רז"ל ~אמרו ~יכדרך

 מחל~ו יוצאת~~ה

 ~ש~~
 לחלקו יהודה

 מצ~~ר הצדיק ב~ימין והיה ב~ימין~ל
 כל~ליה

 זכה לפי~ך לבולעה הימי~
 ולכאורה ~שכינה, אושפ~י~נא ונע~הבנימין
 כי ניח~' כנ~ל אך הלפיכך, מובן~ינו
~ו~ד

 מ"~
 ~ל

 הצדי~
 ורחימו בדחילו ש~וא

 את~עלה
 מ"~

 הנ~ראים ישראל כל של
 רצועה וזה ~~נו, את מין מצא ~ייהודה,
 בנימין ~ל ל~ל~ו יהודה של מחלקויו~אה
 מ~טערוהיה

 לבולע~
 ב~לקו

 להעלו~
 אל

 אושפזיכנא נעשה עי"ד ית'~ה'
ויש לשכינה~

 צדי~
 נקרא

 יו~~
 מ"ד שפע הממשיך

 הש~ית בשנה לכם ברכתי את וצויתיוזה
 הצדיק בבנימין המרומז הצדיק עלקאי

 וד"לוכנ"ל
 כל דהנה לו' תהיה גאו~ה נמכר~~~~ ~

 הולך ~~וא ל~~ם שנראהז~ן
 שנת~לקל ואח~כ לשוב' לו קשה ~ובבדרך
 ויכול בעיניו שפל נעשה כי לו ~וביותר
 וז~ כראוי~לשוב

 לםט~א נמכר אחרי י~ל
 יגאלנו~ מאחיו אחד לו~ תהיה גאו~הר~ל
 ~ובות הנהגות או ~י~ות מהמדותפי'

 מאחיו ול~ון יגאלנו ית' לודומות
 אחדמא~ה כמ~

 מא~~
 הוא

 דבו~
 עי"ד בהן

 יגאלנו ב~הבהבורא
 ב~~

 ל~חוז אפשר
 דודו או כראוי' לשוב ית' לוולהדריכו
 וכ~ו דודו' ש~קרא בעצ~ו ב"ההבורא
 מניקלשפירג מורי הג~ון הרבשהראה
 חו~ שמי~ בידי הכל ~ל רש"ישפי'

 מיראת
 נבד ~~י~ ~ודי הכל פרושושמים

 ~בל אד~ בידי נמי שהוא ש~יםמיראת חו~

כ"~
 ש~י~' בידי שהוא

 ו~
 לבא יכול

עי"~
 או זה על שהתפלל ראשינה הגלגול

 מציהעשה
 גורמ~

 כראוי ל~וב לו לע~יר
וז~

 ~~וא ~דיק הוא דו~י בן ~ו ~ודו או
 מצד בשרו משאר או ~~~~ להבוראכבן
 או ב~~פ~תו, צדיק שיש גופיקרבת
 ~בו~א יד ישיג ידוה~'גה

 ב"~
 הוא

 ל~בל הפשו~הימינו
 שיכול ~מי שבי~

 אותה ~קבל מוכשר כלי שנעשהל~שיגה
ונ~אל

~~~~~
 אל ואיש אחיזתו אל איש

 ד~נה י~ל תשיב~'משפ~תו

אית~
 ~מו עולה

 י~ל עמי' יורדת ואינ~
 גדול ~צדיק מנולגל היא לפ~מיםדהנה

ומשפחת
 כהני~

 ועתה וגז~ם וח~ידים

ב~~~
 הוא ועתה ל~יפך ו~פ~מים ל~' ז~
 וזה ומכהנים, ט~במגזע

~"~ 
 עמו עולה

הוא
 הגי~

 מהנשמה שמ~בל אשה הנקרא
 ושכלחיות

 ~ ~ וכ~
 עליונה הנשמה אם

הימנו
 ע~ל~

 עמו,
 ה~ וא~

~ 
 גזע היא

 וזה עמו' יורדת א~נה יותר ~ובושורש
 אחיזת מקום אחוזתו אל איש ושבתםי~ל

 עיקר כי אחוזתו ע'קר שהיאנש~תו
 משפחתו אל ואיש הנשמה' הואהאדם
 מצד הוא שמשפחתו מיתשיבו,

 והכל תשובו, משפחתו אל איש עליוןיותר ~~י~
 ב~~דלטובה

 כנ"~~ ור~מי~
~~~

 ב~~ת על פירוש
 היוב~

 ~שובו ~ז~ת
~יש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  ~ל כתיב דהנה אחוז~י, אל~יש
 מן יותר האח~ון ~זה ה~ית ~~ודיהיה

 י~להרא~~ן,
 דהנ~

 כתיב
~~ 

 עמך יעב~ר
 היתה ר~וי' ר~~ל אמרו כו' יעבור עדכו'
 ~~י'ביאה

 ~~~~ ~~~ כרא~ונ~
 ~חט~,

 וד~ייקש~
 מ~ י~ונ~ ל~

 בתורה, ~~תיב
 ש~~וב כ~ו ~ן י~יה ~~~תיד האמתאך
 צ~~ך כי~ינמי

 ארא~ו ~צ~י~ מ~~~
 ~~ין פי'~פ~אית'

 ז~
 ב~~לה ~~~יה ~גם

 ~ךיו~ר
~ ~~ 

 ת,
 ו~נ~

 נ~~ה ~תיב
 ~עולמ מכל כלולהאדם ד~נ~ פ~~י~ כ~ה ~רשנו ~בדולי~ראל

 ~'~~מ~
 ~~ת~~~ין

 ו~~~ה בתורה וכן ב~ה~ב~בורא
 ~~ול~ות עליותג~רם ומ~~

 ומ~וג~~
 ~ולמות

הת~תונים
 או~ו~

 כי ~עליינים ~~ולמות
 אביתיהם במקום~ם

 ~ולי~ וה~
 למעלה

 און ~דיותר
 ס'~

 ע~לים'
 אתנ~חלים ש~~ט~ ו~~

 שורש~
 והנה א~יתיהה, ש~ם

 י~ב~ך ל~' ~צ~י שמ~ד~הצדי~
ב~תחל~ ~יכ~

 ו~צות ה' תירת
 וה~פל~

 ~עלה
 ~ין עד~עולמות

 ס~~
 ב"~

 גור~ כי
 נ~ת

 ~~ה ל~~~ו,~וח
 רי~

 נ~ת ל~' ני~'ח
 לפניו~וח

 ו~~
 עצמו לת~ן צריך לאו

 תורה ללמוד עצמך התקן י"ל וזהיותר'

שצרי~
 שתתקן

 עצ~~
 בד~ילו ת~רה ללמוד

ורחימו
 יות~

 תורתך שת~יה יותר וקדושה
 שאין לך ירושה ש~ינה ל~~י רצוי'יותר
 ל~~לות צר~ך כי כנ"ל ירושה עדיין~וא

 ~למעלה ~עולמ~ת ירושה לנחולהעולמות
 אין~ד

 ס~~
 אל מחיל נלך אם ודאי ~י

 לישראל נחלה י"ל וכן נגמר' ~א תמידחיל
 ג~לים לעובדי שאין~בדו'

 א~'ז~
 באותה

 נקראים ישראל חסדו~ לעולם כינ~~ה'
 וקיומה תורה קבלת עי"ד ש~תקיים~ולם
 ציון בנות ור~נה צאנה י"לוכן

 ה~
 כל

 יתב~ך קדושתו שפע המ~בליםישראל
 ית' בחות~וש~תומים

 חות~
 קודש ברית

וז~
 הציבו ~מו וחותם סי~ן לשון ציון

 ציוני~'לכ~
 ב~~~

 על ~אי י"ל של~ה,
 כ~יכול ימו~ל ביצר~' מו~ל שהוא~צדיק
 ית',~ו

 שהו~
 ית'

 ו~צדי~ גוז~
 מ~~לה

 ומש~בוד ה~ות ממל~ך חירות לוויש
 והואגלוות

 עוש~
 שלמה נ~רא ע"כ ש~ום

כי
 ~ו~~

 ~~ט ש~עלה במה ~לום
 ותור~

ותפל~
 סל

 י~~א~
 אין עד למע~ה

עו~~ ס~~
 לעילא מתתא שלום

 ~~ו~~ות כל דרך שפעממ~יך ~~~~~ ומ~י~~
 ו~ו~~

שלו~
 ואחדות

 נ~~יב אי"ה ועוד ~ם~ בי~
 בני ש~~שיך על שלום לה~~א~ראוי
 על ני ו~זחיי

 פס'~
 מ~ך נ~רא ישר~ל כנהת ~ל שקאיוי~ל בא~~~ של~~ ו~תתי

 שמיה מ~~ות ~יל א~נו שמלכ~תועל
 נקרא ע~כ ל~נס~י ~לום ~ה~לוםש~מה

כנס~
 י~ראל

 מל~
 ב~טרה שלו ש~שלום

 אמו לושעטרה
 התשוב~

 י~ל וכן ~~ו,
 חתונתו בוום עליוני~, עולמות על~אי

 מ"נשמ~לה
 מ~ת~

 ~מחת וביום לעילא,
 מ~ד מתתא מ~ילא השפע שבאלבו

 בז~וכיוצ~
 כמו הוא ה' והנה עוד י"ל

 הוא יוד ~ש ה' ב~וך כי ~יו~ד'בי"ת
 ~ם כי לוי~ו' בית נמי ו~ן לה' ביתכמו
 ראשונה ה"א ע'כ ה"א בתוך ישוא~ו
~ל

 ש~
 ית'

 נקר~
 וה~א ראש~' ~ית

 וז~ אחר~' ביתאחרונה
 בית יהיה גדול

 האחר~ז~
 יהיה ~ל ~ראש~, מן יותר

 מן ~ה יותרגדול
 הראש~

 שיהיה בא
 כנ~ל ושפעו י~ושתו ו~רש האחרונהבית

יותר נמי ~"ל אמו, לו שענורהבע~~רה
מן

 הראשו~
ל~~ד לבא נמי אפשר ~י

 שי~ל וכמו ב"ה~ הו~ שהשל
 לבית~

 נאוה
 לקו~ש לבי~ך לבאקודש

 ~~לי~
 חכמה הוא

~~
 תעלה כי בינה הוא הראשון מן יותר

 ~ל וזה ~חכמהעד
 בשנ~

 ~ז~ת ה~בל
 ז~~' יובל במקום ו~פול השנותש~הא

יובנ



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ראשונה ה~א הואיובנ
 וזא~

 ~~רונה ה~א
 ה~תנות שינוי לשון בשנת פ~וטוי~ל
 ~ליונה יותר תעלה ~את כי הזאתהיובל
 ת~~בו עתהמיובל

 אי~
 א~ו~תו אל

~ 
 אר~~~~~

 לאר~' תתנו גאו~ה א~~זתכם
 כתיבד~נה

 אוה~
 ומ~פט צ~קה

~~~
 ה'

 בכל כי האר~' מל~~
שאנו ~קו~

 עושי~
 עליה גירמים ית' רצונו

לא~~
 אובינו בארצ~ת שאנו הגם י~ראל

 בכנפותלא~וז
 האר~

 ממנה' ר~~~ם וינערו
וזה

 ~וה~
 ~כל ו~ש~ט צדקה

 מ~~~
 ~סד

 וב~ל וכן הא~~' מל~הה'
 א~~

 א~ו~תכם
שתה~ה

 א~וז~ ל~~
 גאולה ~זה ית', בו
תתנו

 ~ לא~~

~~~~
~~~~~~ 

~~~
 ~המ~ך ~ש~רו ~קותי ~ת ~תיב

 פרו~ו י~ל כו' כלאי~ תר~י~ל~
 ואכ~ו ~מו ~וק נקראים מזונותדהנה
 ו~וק ~ו' לילה ב~וד ות~ם וכן ~קם,את

 ת~מרו~ ~קותי את י~ל וזה~נערותי~'
 אכילתם להיות א' פרו~י~, כ~ה בהי~

 ל~~~ ~ליא~י~ה
 ללמוד ו~ן דו~~, ו~שרות

 לש~התורה
 ~נ~ר~

 ל~~י הוא ל~ם נמי
 שב~מיה לא~יהם מפ~נהין ישראלכמו
 ש~תוב למ~ל וכמו מאתנו, תענוג לושיש
 ~מעתי ועוד דבשי' עה י~ריאכלתי

~ו~רי~
 הרב בהם נ~ל

 ה~גי~
 מראוונא

 ~' ~גילה בני סל רבןמור~ו

 אל~י~
 אש

 ~ביכו~~ו~~~
 הוא מאתנו ~~ו א~ילה

 נמי זה ו~~ל אהבתו אש ~לבנו לבעראש
 ופ~וט ~שמרו'תקותי

 י~~
 ו~צית אתורה

 ~קותי שהם ~ת~כרו ורחימו ב~~ילולהיות
שתתנהגו

 בה~
 ותהא בדור~ח

 תערו~ת תהיה ~א כלאי~, תרביענא בהמת~
 שורש ~~ך ב~מיות, שנקרא בגשמיות~ע

 ~אוה~ורש אתור~ קאי י"ל ל~ה' בא ~~~~התבואה
 ה~רא~

 ת~רע ~א והתשובה
 ~היה לאכלאים

 ל~
 ובגד תערובות' בה

כלאי~
 ~~טנז

 לך תהיה שלא נמי י~~
 פניות ת~רובות ~ופהבתו~ה

 לבוש בגד עושום ~תורה כיו~~ריה, א~רו~
 ~~יך י~לה לא ~כ~פ דרבנן~לוקא

 שלא שתהיה מה על ל~ובבה ~~מ~ו~
 תעלהולא כהוג~

 עלי~
 אדרבה' ~ך ל~~ול

 ~נקראת ~תשובו הת~ובה עי~ד א~~~ל ו~~
 מיבעי' לא כו~ תלכו ב~וקיתיא~,

 תשמר~
 תלכוכ"א ת~מר~ חקותי את ב~~יק ~נ~ל~~ותי

 ב~~
 ~צות~ ואת ~יל' אל מחיל

 ~פעול ~~וד~ם הםתשמרו
 י~ודי~

 ל~ון
 ו~~ מצותי' ל~יותואהבה בירא~ כראוי ה~צית להיות וכןציות''

 ~היות
 פי' תשמרו מצי~י ל~~~ י~ ית'~בו דבו~

ת~~ו
 ~~~ ת~י~~ ז~ ~~

 ~~שיתה
 תדבק ובו על ~פי' וכ~ו תצ~י'תמיד אות~

 כ~~בלא
 כ~~ ד~ו~ תהי~

 ~מ~ד
 ~ ~ראוי יותרבו ~~ב~

~"~~

 אי~ ~הנה ~~כו, ב~~ותי א~ עוד
 ~~דרש~ ~בית ב~ו~כי מדותד'
 שתי~ומפר~

 בכול~ ~ך בהול~י,
 י~ל

 ופ~' המדר~~ ~יתהולכי
 הול~

 מחיל
 ד~ק~ת אל מדבקית~יל א~

 כנ~~
 בפסוק

תד~ק וב~
 בכ~

 יותר, דבי~ות ת~יג פ~ם

וז~
 ואינ~ עו~~ ~ו'~ ~ושה ואינו הו~ך
 עוש~הולך'

 עצמו מ~בק ~ינו מ~ט
 ג~~

טוב'
 הו~~

 וי~ל ממנו' למ~לה אין ~עי~ה
 ה~ ב~קותי ~~כאן

 על אה ל~ון ~~ל וג~כ ~יל, אלמ~יל ~~כ~ ומ~ט ת~רה
 נמ~ וי~ל כן, הת~ובה ~ת~יההתשו~ה
 ב~קי~~ תהיה הת~ו~ה פי' ~םפ~'ט
 תשיגו ממילא ~תורה~ ע~לים שתהיותלכו
 וזה בה' דכו~א ~איתא כמו ה~דר~ותכל

 חיל, אל מ~יל לי~ך תשיגות~~ו
מצותי וג~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  תש~רומצותי
 ונת~י או~ם' ועשית~

~שמיכ~
 שיצערכו ב~ת בעתם הגשמיות

 מדבר הלא כי בעתכם, כתיב לאלה~'
 בעת כ~א ית' דביקותו הואשלנו העי~ריו~ ~ע~ כי בעתם כ~אלנו~ח

של צרכות~
 ונתנה ית'~ ~וא יתן ג~מיו~

 את דיש לכם והשיג הפי~~ לי נשכחכו'~ הא~~
 דהנה כו'~ זרע את ישיג ובצירבציר
 ונגש ה'~ נאום באים ימים הנהכתיב
 הזרע במושך ענבים ודו~ך בקוצרחורש
 ~בעות וכל ע~יס ההריםוה~יפו

 פי~ ר~~י דהנה י~לתתמו~גנה,
 אילני הם פריו'יתן האר~ וע~

 סר~
 לעשות ~ע~ידין

 ~רק אי~ני והנה בגמרא' נמי וכןפירות'
 וזה י~ר'נקראים

 י"~
 באים ימ~ הנה

 בדיבוריכם להיות תראו אם ה'נאום
 שאיתא וכ~ו ב"ה' הוי' ה'נשלם

 ו~ה כ~גד הוא ודיבור~ול בר~~
 דש~

 וד~ילו
 של ה' יו"ד כנגדורחימו

 ש~
 ב~ה' הוי'

 בה' דברו אהלל באלקים כתיבו~~ה
 באלקים ואח~כ דברו,אהלל

 אהל~
 דבר

 מחיל לילך בקש כי י"ל דבר' אהללבה'
 חילאל

 קוד~
 להיות דברו אהלל באלקים

 ותפלההתורה
 שנקראי~

 ד~רו
 ה~~

 ביר~ה
 אהלל בה' יותר כך ואחר אל~ים'נקרא

~בר~
 להיות

 ~י~ל בה'~ שמרומ~ ב~הב~
 בדברו ב~ה הוי' שיוגמר בדחו"רלהיות
 דיבור כל דבר' אהלל באלקים יותרואח~כ
 ~זה שמי~~ ביראת הכל להיות מפי~יצא

באלקי~
 י~ל והלל' דבר' כל דבר' אהלל

 פשוט וכן נרו, בהלו כמו הא~הלשון
 ואח"כ ת~יד' בו לזכור ית' לו שבחדהוא
 ~ם להיות דבר כל דבר' אהלל בה'יותר

 ~ל עי"ד שיושלם ורחימו בדחילובאהבתו
 הוי' שם כל ~שמיו~' לצורך אפי'דבר

יושל~
 ודחור~ת, ודיבור בקול

 וז~
 י~ל

 שהוא~נה
 ~' נאום ~אים ימי~ מוו~

 להיותה'
 בנאו~

 כנ~ל נשלם ה'
 דיבור בכל ~ם טוב ומה ותפלהבתורה ה~

 ~דם ימי י~ל ימים יבואוודיבור
 י~שה בקיצר יער חורשהלשון י"~ ~ור~' ונ~~ ~אולה' וימי רחמיםרק ופשו~
 ~~רו~

כמ~
 עוד וי~ל אותה, שקוצרים תבואה

 כמו חורש נ~א מוכיחדהנה
הכל שכתו~

 היו~
 בקוצר החורש יחרוש

 עם וריעות ואה~ה שלוםלו להיו~
 שמרומז להעולם' שפע~הממשיך הצדי~
 ודורךולחם בתבוא~

 ענבי~~
 קוצר עוד וי"ל

 ובעלי צדיקים ~ליו שבאים גדול~צדיק הו~
 ~שדד והוא כבר בת~ובה שחזרותשובה
 אל מ~ח תשובתם לבא אותםומ~קן
הפועל

 לר~ו~
 אל

 ז~
 וז~ חורש' נקראשהרא~ון ~יו~ קו~ר~ נקרא

 ונ~ש
בקוצר חו~~

 ש~הי~
 ואמת שלום

 ותהיה ל~מים הכלהכוונה להיו~ באר~
 הזרע במו~ך ענבים ודורךשלום' הכ~ שלו~

 ית' ואורו דביקות, שפע המ~שיך~צדיק הו~
 הדביק~ת ~נה להעולם'להאיר

 מרומ~

ביי~
 כן כמו שהוא אל~ים המשמח

 ~~כ ב"ה להבורא גדולהתלהבות גור~
 שפע שממשיך במי הזרע במו~ך יין~הם להוצי~ ~נבי~ דורך וה הגורם צדיקאותו נקר~

 ~אמת ש~שיג יותר מדר~ה הוא זה~י
 להבירא גדול תענוגש~ה

 ב"~
 לו לגרום

 עוב~ כל שי~פי~במ"נ
 וכיו~

 שפעו שיבא
 ~גשמיות שמלובש ~גם~קדוש

 דוק תשובה התעו~רות גםבא שממ~י~
 ותשכ~

בשפ~
 הצדיקים תפלת עי~ד שבא

 והעיפו הזרע' מושך וזה בתשוב~'נמי חוורי~
 להדבק ~מתעלים המתרו~מים ית'בה' הדביקי~ הצדי~ים פי' עסיס'ההרים
 י~יפו ית'בה'

 תי~~
 ~סיס

 תיכ~
 עי~ד ותבאי~ובלו ~י~רוממ~

 נוע~
 ~ליון ~יו

 ה~~י~ ו~עיפו וזה צופים' ו~ופתמד~ש ~~תו~
עסי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הם ה~בעות וכל~~יס
 הגאי~

 ומתגאים
 וכל~תמיד'

 ~ה~רים~
 ~כל שהם הגבעות

 משא~כ תת~ו~גנה, וגאות~תרומ~ות
 מפחד נכנעים שמתרוממים גםהצדי~ים

 חםרונות' להם שמיצ~ים ומה ית'~ל
 את דיש לכם והשיג כאן גם י~לו~ה
 דיש כי כו'~בציר

 הו~
 שראשית יראה,

~~מ~
 אין יראה אין א~ ה'~ יראת

 כ~חכמה'
 וכל כו'~ ק~דמת שחכמתו

 חכמתו לחכמתו ~ודמת חטאושיראת
 בא תורה הוא לחם ע~כמ~קיי~~'

~תבוא~
 בא ~מנה היראה דהיא י~ל

~ והנ~ ותורה~~כמה  התגברות י~ 

~דוש~
 חיל' אל מחיל האדם בא בעולם

 ש~רומז והתלהבות ית' לדבי~ותומיראה
 בציר את דיש ל~ם וה~יג ~זה כ~"ל,~יין
 שהוא מי דיש זרע' את י~יגובציר

לעולה דביקו~ ממשיך שהוא צדיק וישב~ביקית'
 וז~

 א~ יש~ג ובציר
 שהוא זרע,

 ~מו~ך במי נמי וי~ל לעול~' קדושהזרוע

זר~
 כל

 שפ~
 הוא זה כי ל~עולם, טוב

 ולהטיב להשפיע תמיד ית' אל רציןנמי
 אפ~ר אם שלנו את~רותא מ"נעי~ד

~ 
~~~~~~

 שת~מדו י~ל לשובע' לח~כם
 העיקרית לחמכם שהואהרבה

וישב~ם
 לבט~

 תנצלו אעפ~כ בארצכם
 אפ~ר שאי עי"ד ~~א ש~ורה~~רה
 להיות~נ~מה

 ~~ו~

 ש~יה ~נראה עי"ד
נכת~

 ~י~ד
 התלהבות~
~ 

~~~~~
 בוראך ה' אמר כהי~~ב בריתי א~ וזכרתיבח~י~י

 לאברהם ~קב"ה אמר ישראל' ויוצ~ךיעקב
מי

 ברא~
 וזכרתי ~ה~ד יעקב ~~ך מי

 כי תמוה~ והוא ~ו'~ יעקב בריתי~ת
 להטיב כדי העו~ם ה~ציל הקב~ה~נה

 כי~ברואיו'
 חם~ חפ~

 מזה והנה הוא,
 אם אך לכל, ~םד אברהה שורש~וא

 הוה~א
 צמצו~

 ו~ה עילם' קיום בשביל ל~מצםהוצרך להת~יי~ אפשר היה לא
 של שורש הוא הצמצום ו~נה יצחקשורש

 הדין שורש כ~ בשורשם' הדיניןהמתקת
 בש~יל היה והוא ~א~~ן הצ~צוםהוא

 אלולי כי ל~בלו' י~ולים שנהיההחםד
 בהעלות כן לםביל אפ~ר איהצמצים
 רק הדין להיות כי פועלים לשורשוהדין
 נתונים הלוים כ~ו להחםד ומשמשתועלת
 הרצין בא לא עדיין והנה ה~הן'לאהרן
להטיב

 מכ~
 היה החםד כי הפועל' אל

 רק הוא הצמצום הוא והדין מה~ילגדול
 יבוא הצמצום שעי"דתועלת

 ~כוונ~
 מכח

א~
 יע~~ שורש הוא וזה להטיב, הפועל
הר~מי~

 והדין' החסד ~ן ~מ~צע הוא
 אבות אין וזה ש~א~ות, מוב~ר יע~בוזה
 לכל וש~רש אבות הם הנ~ל שלשהאלא

 י הוא עי~ר והנההעילמות'
 הוא החםד ה~צלת כי כנ~ל'הממוצע הרחמי~

 בחםד ש~~א כידוע ה~יציע אל ל~ואכדי
 ~חםד עיקר כי יע~ב' בוראך וזהלבד'
 מרומז וזה המיציע, יעקב בשבילהיה

ומבואר
 שמתחי~

 הוא כי יעקב' ~ודם
ה~י~ר

 וא~
 'אברהם וכן יצחק בריתי את

 ודוק ב~דרש ועיין העיקר, יעקבכי

 כראוי זוכר איני בכתבי עתה כיהיטי~
 זה כי מאוד' קצרתי גם בע~פ,המדרש
 ה' שחנני ס~ודות מ~שלש רבזמן

הפירוש
 הנ~~~

~~~~~~
 בריתי את וזכרתי פירשנו הנ"ל
 אזכור מקיימים שאתם הברית בז~ותוי~ל לרחמי~~ תצטרך אםיעקב

 כידוע מאוד ~ראוי הברית שנטר יעקבאת
 ראש היה יצ~ק גה כי כול~'וכן

 הברית ניתן לא לאברהם גהלנימוליה,
 עם שכרתי הברית פ~וט נ~י וכןודו~'
 שיתקיימו וקיום רח~ים לכה להיותיעקב

הברכית,



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ הברכות,

 ו~~
 להפיל תצט~ך אם פי'

 ב~יתי לזה יש כוכבים עובדיעל א~
 דין ל~פיל יצחק פחד לושהיה יצ~~

~~ 
 ופחד

 שתצטרך' מיעל
 וא~

 שום על יהיה שלא
 בריתי את נמי זה עי~ד ישראלבר

 ל~ברהם חסד לו שנתן אזכוראברהם
 ממילא ופחד מהדין' אחרון קצההוא
 ~לולים עובדי על רק דין להיותיגרוה
 עליכם כ"כ ש~גין ואעפ"י ישראל עלולא

~י~~~
 כי מוסר' בדרךי"ל כו'~ סיני במדבר משה אלה'

 ניאו~
 נקרא

 בהפקירא כי על כ~דבר ~ופ~ר לשוןמדבר
 נקרא למה ז"ל ~~~רם וידוע לי~'ניחא
 ~ליו' כוכבים ל~ובדי ~נאה שירדה~~ני
 ליו~רנו שידמו פי' םיני, מדבר י"לוזה

ש~ו~~
 זי~ה

 וז~
 לשון סוני זנות~ מ~בר

 ומאיר' אור בו שיש מי באו~ל,שנאה,
 את י~ח ומשה על ~~ל ~~~י שפי'וכמו
 באוהל וזה ~"ע' בפ' שבת ~~~~ת~אוהל

~וע~
 באחד אור' שיש מקים אל להו~ד

 עולת זאת ~~~ב ~~נה י~ל השני'ל~ודש
 דהנה י~ל השנה' ל~דשי בחדשוחודש
 ולכל לו מוחלין ששב יחיד אפי'ידוע

 כברי' נעשה בתשובה השב והנההעולה~
 כי בחדשו' חודש עולת זאת וזהחדשה'
 הע~ם' ביארתי וכבר זאת' ~קראכנ"י
 עי"ד חו~ש עליה' לה יש עולת זאתוזה

 והתחדשותהתשובה
~ 

 יש והנה האדם'
 מאהבה יותר ~ליונה ויש מי~התשובה
 כביכול שהוא אחד גימ' אהבה כיוידוע
 התשובה אם בח~ו וזה ית'~ עמוביחד
 את להעלות אפילו יכול ~אהבההוא

 והאר~ אעפ~~ לכם'ואי~יב
 נהקימה אזכור

 הגאולה להביא ~פשר כי לכםוליתנה
 כלל צער ד עי'לא

~ 
~"~

 ילדה תחיל בטרם שפרשנו
 פי' זכר, והמליטה לה חבליבוא בטר~

 א"ת הגאולה להיות כנ~י תחילבטרם
 הוא זכר והמליטה לה חבל יבאבטרם אדרב~ כי מ~יח חבלי דוקאשצריך
 אחרונהגאולה

 להיו~
 דכר חדש שיר

~ 

 בכ~ השנה' נחדשיכנ~י'
 בנ~ וכן להעולמות' פרנסה יותרלפעול י~ו~ ששב עת

 לא אם אפילו השנה בר~ש כ~וחיי
 הואמאהבה ש~~ מי עם השני' לחודשבאחדו~' להיו~ באחד י~ל וזה השנה'לחדשי וז~ השנה' באמצע והוא השנה בראשכן נ~~

 מיראה כי ~שני' חוד~
 עי~~ לעילא' מתתאקידם הו~

 ב~נה זה
 אפי' השנית שנה לפעול יכולהשנית
 לצאתם השנה'באמצע

 מא~~
 כי ~צרי~'

 כ~איתא ת~יבה, הועיל שם~ם
 ישראל בני את אלקיה ויראעל במדר~
~ 

~~~~
 מחנ~ו ~ל איש יש~אל בני

 צריך כי ב~יצור ~צבאו~~' ~גלועל ואי~
 וחנו וזה ומזוני, חיי בני שפ~להמשוך
 מחנהו על הנשמה' על קאי י~לאיש כ~ חיי' הוא מחנ~ו על איש ישראלבני
 והיה ~ל בזה שפירשנו כמו ~אבריםהם

 ואיש האברים' על ~אי קדושמחניך
 כן כי ~בוצו' ~שון מזוני על ~אידגלו ע~

 יש שובע יש אם כי דגלפירוש
 ע~ד בחברתה צרה ברי' עין אוןכי שלו~

 ~פ' התרגוםפירוש
 מ~~

 ותרעינה
 באח~

 חלב שלום גבולך השם כתיב וכןבאחוה'
 כידוע~ בגמרא וכן ישביעך,ח~ים

ננבחותם



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  צבאות שיתרבו בני על קאי~צבאותם
 ישראלבני

~ 
 בני ישראל לבני להמשיך ציוויי~ל כו'~ מ~נהו על איש ישראל בני~~~~
 ~יי~ על פי' מ~נהו על איש ומזוניחיי
 מ~נהו הגו~' אל איש נקרא הנש~ה~י
 בזוהר שפ~' וכמו הגו~' אברי עלקאי
 ימשיכו ו~נו וזה קדוש, מ~ניך והיה~ל

 מ~נהו על איש להיות ישראל לבני~נינה
~נשמה

 בגי~
 דגלו על ואיש ~יי' הוא

 בשיר ז"ל ~ש~י ~פי' כמו קבוצו'~ש~ן
 יש אם כי אהבה עלי וד~לו עלהשירים
 כנ"ל אחדות יש בריוח מזוני~פע

 שערי שלימו כד ב~ז"ל איתא וכן~ש~' רי~
 ותרגומו באחו ו~רעינה וכן כו'~~כדא
 צרה ברי' עין שאין וכן בא~וה,ורעיין

 אי~ וז~~חברתה'
 לצבאותם דגלו' על

 ישראל בני ~באות שנתרבה בני על~אי
הרבה
~ 

~~~~~
 כו~ ישראל ~ני מספרוהיה
 כמספר ה~ופר מספרוהיה

 יש~אל בני מספר והיה הה"ד כו~~תורה
 ידוע כי בק~צור אך כ~אוי' זוכר~יני
~נו

 ~או~ בעבודתיני מ~וררי~
 השורש,

 לא ע"כ רגלים' לו אין שקר כיוידוע
~קו~

 הקליפה שנ~בעל כיון כי פעמים,
 משא~כ ~וד לה אין ש~ב שס~לנו~מה

 א~רבה כי ר~לים, לה יש אמתה~דושה
הטוב

 ~הטיב~
 פעם בכל מתעורר הנפעל

 והנה וכי~א~ והשבת המועדיםו~ה
 התורה אור תמיד מעוררים~שבועות
 הפסוק פירשנו וזה אז, שנפעלוו~טוב
 סלה פארן מהר וקדוש יבוא מ~ימן~לוה
 ת~יד כי אלא סלה, וכן י~א לשון~ה

 ב~ת ~י וידוע ההוא ~טוב~תעורר
 ויתרראה

 ממלאך ~ירות וכן כו' גוי~
 אמרו וכן גליו~' משעבוד חירותה~ות

רז~ל
 במצ~

 כ"א לאהליכם לכם שובו
 ידוע ו~נה זכר' אש~ו~תעברה

 אמר קודם הפסוק באו~ו לסיפארישא הדק~ו~
 ידוע יספר, ולא א~ר וא~~כמספר

 מעוררים אנו עימר בספ~רת כן וי"לרז"ל' תירו~
 שהיה בזוהר כידוע מ~ת קודםכמו

 היה כי בינה' שערי נ' להשיגה~שבון
 ישראל בני מס~ר והיה י~ל וזהלדכיותא
בספיר~

 הים כ~ול להיות פועל עו~ר
 במ~ת אז כמו יספר ולא ימד לאאשר
 לרמז ~וי~ל טוב' כל נפעלשהיה

 בני בז~
 כ~ול ~יי על קאי י~ל כ~ול ומזוני'~יי

 ~ינו כי כן פירשו ים וגם ימים'~רבה
 אשר מת' דבר שום~ובל

 ל~
 קאי ימד

 קאי יספר ולא די' בלי עד בר~העל
 וזה במ~ת~' היה שהכל וכנ"ל בניםעל
 של פי' הסופ~' מספר והיה המד~שי~ל

 שהיה אז פי' ה~ורה~ כמספרהספירה
 לקבלה~פירה

 ~תור~
 קצרתי~ כי ודו"ק

~~~
 כתיב

 ויפקד~
 י~ל סיני~ במ~בר

 שירדה סיני לשון רז~ל ~אמרוע~ד
 ורבו ~פרו פארן כוכביה, לעובדישנאה
 ר"ע~ פ~ שבת במס' כו' ~ליהיש~אל
 ירדה כי התורה' ע~ד שהש~נוומזוני, ~י בני ~רומז בא מסיני ה' י~לוזה
 על קאי כוכבים לעובדישנאה

 ראה ש~תוב כמו ל~ו שניתן ועושרמזונ~ שפ~
 כי שנאה נק' זה כי כו'~ גויםויתר

 בתרגום בא~ו ותרעינה כתיבההיפיך
 ב~ברתה צרה ברי~ עין ~אין בא~והורעיין
 וזה לי~ר~ל~ עושר שניטל ק~יושנאה
 ~ל קאי למו' משעיר ו~רח בא~~~יני
 חרבך על שכתיב ה~רב מהם שנקחחיי
 כנ~ל~ בני על פארן מהר הופיעתחי''

וכן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  וכן בגשמיות' הוא וזה בזוהר, איתא~כן
 ממלאכי גם נקח כי הרוחניותלענין
 הכל קודש מרבבות ואתה וזהמעלה'
 התורה, עי"דהיה

 וז~
 דת אש מימינו

 וז~ל~ו'
 על שפירשנו כמו ת~יד הוא

 פארן מהר ו~דוש יבוא מתימןאלוה
 את נשא י"ל וזה כן, סלה סהואסלה'
 כשישראל גם פי' הם' גם גרשון בניראש

 היום גרשוני כמו מנחלתם'נגרשים

~הסתפ~
 ונשיא~ ה' בנחלת

 הוא ראש
 אבותם לבית בני~ הוא למשפ~ותם~ושר
 הרבה חיו אבותינו כי חיי'~וא

~ 
~~

 רב~ה~ לשון להה~ אמור כו' תברכו
 הכל כו'' וישמרך יברכךוק~מר

 נשמות הנה כי לי ובא יחיד'~שון
 וזה הכבוד, כסא מתחת חתורות~שראל
 את תברכו הכבוד' כסא ר"ת כהי"ל
 וקא~ר ישראל' בני עם פי' ישראל'~ני
 לכסא וישמרך ה' יברכך בשבילם~הם
 בברכות מצינו זה ומעין ודו~ק'~כבוד
 שם והוא ברכני בני~שמעאל

 הכסאבראש שהי~
 ודו"ק~
~ 

~~~~~~~~~~~ 

~~~~
 כפול לש~ן ואמרת דבר מובן

 אין וכ~ן ה~טני~, על ג~וליםל~זהיר~ רז~ל דרשו בא~ור וידועומשונה'
 איתא הנה אך ב~ונוי, ונם זה'~ייך
 למקרא אי~ותפנים

 פני~
 למשנה בי~ונית

 אגדה ~י וידוע לאגדה שו~קות פ~יםכו'
 קבלה, הוא~פי'

 בזו~~ וכדאית~
 אגדה

 ד~כמתא ~זא~וא
 וז~

 אל ד~ר י"ל
 קשה לשון בדיבור הוא המ~ראא~רן~
 וא~רת למקר~~ אימות פ~י~ כי~ידוע~
 הוא הנרות בהדלקת והכוונה הסוד~ליו

 שוחקות בפנים כי חיבה לשון~אמירה

 ויעש אח~כ נמי לפרש י~ ובזהכנ~ל'
 ~לשון משה את צוה כאשר כו' אהרן~ן

 של שבחו להגיד רש~י בפי~ וגםכפול~,
 להגיד ~~ל אך ישנה כאהרן אישה~א וכי מאוד תמוה וזה שינה שלאאהרן
 שינה שלא הסוד ד~כמתא רזא עלקאי
 הכוונה ופעלשכיון

 העקרי~
 והתעורר

 כתיב דהנה ~זה עוד וי"ל כן' ~ועל
 חנני' ותורתך ממני הסר שקרדרך
 ידך תחת הזאת והמכשלה ~יתאדהנה
 אלא ד~ת על עומד אדם שאין ד~תאלו
 לעזור יכול ה' ודאי בה~ נ~שלא"כ
 אין כ~א קודם הכשל בלא ד"תלקיים
 נכשל א~~כ מעצמו ד"ת על עומדאדם
 י~ל וזה שמים, בעזר משא"כבה

 אכשל שלא ממני הסר שקר דרךדוד בק~
 באמ~ך הדריכני וכן חנני~ ותורתךבה~

 אהרן של שבחו להגיד י"ל וזהולמדני
 בה~ נכשל שלא פעם בשום שינהשלא

 וק"ל כן עשהאע~כ
~ 

~~
 וטהרת ישראל בני מתוך הלוים את
 מבני לומר לו היה ונו'~אותם
 אל כתיב דהנה רמז' בדרך י~לישראל~
ת~כח

 ל~
 בשביל תמוה והוא ישנ~ך פן

 אותו מניח זה משום שי~נאנוהספק
 ישנאנו~ שמא אם איכפת ו~הב~ש~ו'
 ~ורוס ~פ איזה רז"ל א~רו דהנה~ך

 ול~אורה רבנן' הני דאמר ת"ח~זמבה
 זה עי~ד וכי זכיות רובו הוא אםקשה
 בלא ואה לעו~"ב, חלק לו יהיה לאלבד
 הנה אך זה' לי למה רשע הואזה

 כרימון מצות מלאים ישראל פושעיאיתא
 לרמון' המ~יל דוקא ל~ה ט~םוצריך
 תוכו מצא רמון ר~מ אמרו הנהאך
 תוכו לו יש רמון כי זרק~ קליפתוא~ל
 נמי וכן מ~ו~, ~רוע וקלי~תוטיב,
 הוא טוב שלהם הפנימיות ישראלפושעי

נאביהם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  וכן מח~~, ו~ליפות שבשמי~,לאביהה
 הכוונה פנימ~ות כן ~ם שלהם~מצות
 ל~מיםהוא

 מחו~ ו~~י~
 ~ניו~

 א~רות
 הכלל עי"ד אך ~זה, וכי~צאוהתפארות
 מצות את ב~צותם מעליםהצדיקים
 מינו את מין ~צא כי יש~א~'הפושעי
 לשמים, רק ~וונתם ~צדיקים כיוניעור'
 אינו ודאי רבנן ~בזה הוא אםע~כ
 אם ~~ה ~ראוי' ב~ה ~בורא אתאו~ב

 תוך כרמון המה הלא זכיות רו~ו לוי~
 כי לעו~~ב ל~א אפשר ה~יךוקליפ~,
 אי~ם כי לעילא, פו~תים אינם~~צית
 אותם יעלו לא וצדי~ים ורתימו'בדחולו
 שמבזים כיוןבמצו~ה~

 לו ו~ין אות~
 את קת י~ל הנ~ל ולפי ב~ם~התקשרות
 כנ"ל ית~ בו הדבוק הפנימיותהלויה
~תוך

 הו~
 דביקות לשון הלוים וזה עוב

 וילווכמו
 ע~י~

 קח ~ה
 מתו~

 ישראל בני

וע~ר~
 וכה ~ליפית, ב~א ל~יות אותם

 ע~יהה הזה ~~"ל' לט~רם ל~םתעשה
 תש~ב~' ~ל ה~סד~ם פי' ~~~ת~מי
 ~קבל פש'טה י~ינו~~י

 ~בו~
 וי~~~

 ם מ
 על ו~עבירו~תער ת~ובה, ~ל ~~תהוא
 ו~ומריות בשריות על פי' בשרם,כל

 תער כידוע דתשובה תרעאת~ביר
 זה עי"ד ~ת~ובה~ שער תרעאותיות
ו~~~ו

 זה עי~ד בגידה ~ש'ן בגדיה~
ו~ע~רו
~ 

~~~
 ~ח איתא

~ 
 כו'~ העדות לפרוכת

 כל והלא צריך הוא לאורהוכי

הארבעי~
 לא ב~דבר יש~אל ש~לכו שנה

 מאי ~ישראל שורה שהשכינהעולם בא~ לכל עדות אלא לאורו אלא~לכו
 היה שבה מערבי נר זו ~ו~ אמר~דות
 מקשים מ~יים, היה וממנהמ~תיל
 הארבעים כל הלא אומר מאיה~~לם
 ועתיד מ~בר ה~ולם כל הלא כו'~נה

כל
 דו~

 דהנה זה' לערך וי'ל ~כהן' א~רןעל אומרי~ ושמעתי מאורו, נהנים
~י~א

 להת~י~ הרוצ~
 לה~~יר ידרים

 העולם את ל~חכים הרוצה י"ליצפין~
 ות~יה ב~ה ~בירא א~שידעו

 לה~
 ~~~וב ~מו ~~מ~~ שנקרא~ ~~~~ירא~
 י~שיך י~רי~ ~כ~~~ היא ה' יר~ת~ן

 את ישיגו ~מילא להעול~,תסדים
 הבור~

ב~~
 ~כהן א~רן ~~~ה וכ~ו ~ראוי,

 הבריות א~ או~ב שהיהבמה
 לא שזה ~גם ~ז~ל, שאמרו כמולהתורה ומקרב~

 ~~~ד הוא אם אך ב~~~ ב~ב~רא~ייך
תפלת

 צדי~
 מכלכל פיר~נו וכן ניתא~

 ~מ~פיע ב~סד~תיי~
 ~ז~ מ~~~~

 תיים
 בדרום שמרומז תסד' ימשיך העולהאת להת~י~ שרוצ~ מי ידרי~ ל~תכ~םהרוצה וז~ ~יי~' שנ~רא ית~ ~דו~תוהוא
 א~אוע~כ

 ע~~~
 ש~דתו

 ~נג~ה~ ו~סועהליך ~אברה~ ת~~
 וכ~

 ~פוך ~~וא י"ל
 ~פון~ן

 ~ר~~ ~~~~
~היפ כיכ~י~ עובדי על

~ 
 תסד הוא ~רוה ~וא

 ו~רו~~
 יצ~~ ה~ול~ ~~ל~~~י~

 יו~ר
 ל~ו~ם ל~~י~הכוונה להיו~

 הב~
 ~י~ד ל~יות

תועלת
 ל~ול~

 מה כמו ~צ~ון
 אמרלא ו~~~ וצפון' נ~תר ~הוא ~~~י~,הכוונה להיו~ י~א~ ליראיך צפ~ת אשרעי~ך ר~

 ואנואור תור~ ו~נ~ ולהתע~ר~ להתח~~
 ~עוררי~

 במעשינו למעלה
 היה ו~נה ומתש~ותינו'ודיבורינו

 עלי~ אהרן להמשיך היה ש~כוונהלומר א~ש~
בהמנור~

 וכן ~ליו ל~משיך צ~יך הואלאורה וכ~ א~רו לזה תורה ~ור
 שנה הארבעים כל והלאישראל ~~
 במד~רישראל ש~לכ~

 ל~
 לאורו אלא הלכו

 א~רן ועי~ד לתורה באיםמה~סד כנ~~
 עדות אלא לתורה' מ~רבןשהיה כנ"~
 מערב~ נר וו בי~ר~ל ש~רה ש~~כינהכו~ ליש~א~

~הנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 נוקבין מיין לעורר שיכול מיש~ה
 למטה שפע להמשיך ~עילא'מ~תא
 נר שנקרא הנשמה ב~ביל נרנקרא
 לעורר שיכול ומערבי אדם' נשמתאל~ים
 מ~תא בח~ו העולמות ולקשר לערבמ~נ

 שמוריד ובשפעלעילא~
 לתתא~ מעיל~

 ~ורה שכינה סי~ן וזה מע~בי' נרוזה
 ל~רב מ~נ לעורר יכולין אנו~~כ

 מערבי נר סימן היה וזה כולםהעולמות ולק~
 ~סיים היה ובה מתחיל היהשממנה
 מתחיל הוא כן הוא מ"ן המעוררוכן

 מסתיי~ובו
 מלמעלה שבא השפע

~ 
~~~

 שאמרו מה על מד~ד~ים שמעתי
 ל~~ר היה כמת' חשוב ענירז~ל

 מה כי כמת הואעני
 חשיבו~

 שייך
 ימית לחיות הרוצה אי' דהנה וי"לבמת~
 שפי' שיחי' מפיגסק מהרב שמעתי~צמו,
 כ~א גופו עניני יחשוב לא לחיותהרוצה
 דבו~ה' ב~ה בהבורא מחשבתותהיה
 ימי~וזה

 ~מילא מ~צמו יסתלק ~צ~ו
 הוא כי ~י,והוא

 ~בי~
 ~חיים ב~י

 כי לו~ר ~~א~ל~ז
 בהם ו~י כתי~ הל~

 ~~'~ה דוד מצינו והנה ~~~~ ~ימות~א
 שהיה בשביל ואביון עני עצ~ו~~א

 בעניני חשב ולא ב~ה בהבוראדבוק ר~
 בעיניו ~וה ע~כ ~צורך לעת כ'אעו~~ז
 אם אפילו והנה כלום, לו הוה לאכאלו
 על מיתהנג~ר

 האד~
 מתנהג הוא אם

 וזה מת~ כ~לו דהוה מ~יתה נפערכן
 חש~ב שהוא עני א~ילו ח~וב עניי~ל
 דבוק שהוא עי~ד עני שהוא מיפי'

 עבד כי חשוב' ודאי הוא ב"ה'בהבו~א
 ממיתה ונפטר כמת הוא מלך~מלך

 בהםוחי
~ 

~~~~~~~
~~ 

 דהנה ~ו'~ הנ~ת
 הנרות את בהטיבוכתיב

 בני בחינות שלשה יש דהנהי~טירנה

 טיפה אין דהנה ומזיני'חיי
 מלמט~~ עולות שטיפיים עדמלמעלה יורד~

 ויצר טוב יצר באדם שיש מפניוי"ל וי~אה~ אהבה שהם שיחי' מרבישמעתי
 ובי~א~ טוב ל~צר כח נותן באה~ההרע
 ממנו היצה~רמגרש

 של~
 לו תהיה

 ~התקשרות שליטה שום כחובאי ולכ~
 הבו~~

ב~~
 אחד~גימט' והאהב~ ב~ה' ב~בורא ~צמו אדםמדבק באהב~ כי האדם' שממשיך ובשפע

 ושל~
 באהבה תהיה

 יורד ב~ה ומהבורא יראהצריך תערובו~
 את מחי' אתה וכמו חיים' ~קראהטוב שפע~

 הכל כי השפע כל שורש ~ה כיכולם
 במ~דש היה והנה כידו~' בתייםמרומז
 י~ל קטרת' ומ~ח ושלחןמנורה

 כי על בני מנורה ו~זוני' חיי בנישורש להמשי~
 צריך כי אדם~ נשמת אל~יםנר

 וע~כ חיי הוא ~טירת ו~זבחועושר, מזוני הוא לחם ושל~ן ל~ט~~נשמות להמשי~
 ~ש ש~ולם הגם מותנ~~ מ~טלקטירת
 שא~רו כמו ~~כמה~ ~רומז כי חיייש במנור~ ~~ כי בחינות, הג' ~ל~~ם
רז~ל

 ה~וצ~
 ו~ימ~ך ידרים נהחכים

 ~~י'~ וה~כמה ו~ת~ב ~ד~ום'~~ורה
 שמרומז בדרום הוא וע~כ מזוניוכן

 בחסד' חיים מכל~ל ו~תיבבחסד
 מזוני יהבו לא כי חיי~ נמי שלחןנמי וכ~

 והכל מזלא~ גימט' לחם ופ~וטלמי~א~
 זיווג וגם ומזוני חיי בני בהכלולים
 וכן אכילה~נ~~א

 כי קטורת~ מזב~
 על קישור לשון גם מתע~ר~ רתקט
 אומרים אנו אך אחד~ לב~רו~יו

 המנו~ה ואת י~ל וזה כנ~ל~ שלהםבהפ~ש
 הוא צדקה שנותן מי כי השלחן~נוכח
 יכי~ים לעני מ~וני~חן

 להמשי~
 בהטיבו י~ל וזה עקרים~ הם אםאפילו ב~~ לו

 ~ל פירשנו דהנה יקטירנה' הנרותאת
והעמידו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הרבה תלמידים~העמידו
 פירושים~ כמ~

 מאוד תראו הרבה תלמידים העמידו~'
 יש ואמת אמת~ בדרך שילכובת~ידים

 תלמידים והעמידו וזה והעמדה' רגליםלו
 בנים להתלמ~דים ~להיות ועודהרבה'
 כרעי'ברא

 העמד~ ~מי הו~ דאבו~

~~וד~

 עושר~ להם להמשיך שיתעשרו
 על אותו מעמי~ין אדם של~ממונו
 ל~י כי תלמידים והעמידו וזה~ליו'
 שלא בעושר חשש יש ללמוד רוצה~אינו
להיות

 לבעל~
 להתלמידים משא~כ לר~תו

 תראו פי' ו~וד יצפי~' בלהעשירוכנ~ל
 וזה ושנים' ימים שיאריכוב~תלמידים
 הרבה שיתעכבו עכבה לשוןהע~ידה
 הנרות' את בה~יבו י~ל וזהבעוה~ז

כשהו~
 נשמות הם ~נרות את מטיב

 י~~יר ~ובים שיהיו שרואהישראל'
 ושנותיהם ימיהם להאריך ~כקעורת
 נפרש ~ה נמי וכן כנ~ל' ~ותנאלב~ל
 להיות שפיר הוא בהדליקובהטיבו
 ק~ורת יק~ור ה~י בא~בתבו~רים
 לקשר קישור לשון נמי וי~ל נמי'~נ~ל
 הלא כי ולהמתוק בשורשו שעליהםהדין
 רק העולמות כל האציל ב"ה~בורא
 תהיה שלא שידע ובשבילל~~יב~

 ית' אורוו ברוב יתב~ל כי כלל'לעולם קיו~
 ~וב בשביל ורק די~ והוא ~ו~וצ~צה

הגדו~
 הדין שורש ווה ~סו~ם, ורח~יה

 רקשהוא
 רח~י~

 העילם קיום להיות
 הולך לשורשי ~דין את שמעליםבזה
 שרוצים כוכבים עו~די ~ל רקהדין

 לאב~
 כשורשו הדין ופועל העולםא~

 עומד שהעולם ישראל הם העולםקיום לצור~
 ק~ירת תפלתי ת~ון כת~ב ו~נהכו''

לפני~
 דהנה ערב' מנחת כפי מש~ת

ולפעמים ~דול' והתלהבות ב~~בה עובדים~פעמים
 בירא~

 מ~שיו' ופשפיש ות~ובה
~ו~

 של~ מז~' ~ליונה יותר ~~~גה

 כ~א שהוא האיך כלל עצמולחשיב
 עצום והתלהבות ה~ש~יותב~פש~ות

 וכו' תפלתי תכון ~~ל והנהמאוד'
 את בהטיבו בבוקר י~ל וזהמאד נשכ~
 פי' כסמ~יבם, ישראל נשמותהם הנר~

 במד~תכשמשיבם
 ~~ב~

 יק~יר ובוקר
 לב~ל חיי להם להמשיך שמרומזהק~ורת
 ~נ"ל בני וכן להם עושר ולהמ~יךמותנא
 הערבים בין וכן בק~ורת' הכל~מרומז
 מערבי בנר כנ"ל ה~ולמות מערבשבזה ותפ~ה~ והתשובה מ"נ העלאתהוא

 בהעלאת מסיים היה ובה מ~חילשממנה
 מ"נ ולהמעוררים מתחיל שממנה~"נ
 בא העולמ~ת כל ~רך השפעבא

 הערבים בין וזה אדם'לאותו ה~פ~
 ולהמשיך עליהם ל~גן ~קטו~תנמי יקעירנ~
 לה~

 ק~ורת תפלתי תכון י~ל וזה ~נ"ל'שפ~

לפ~י~
 והן כנ~ל בוקר בענין הן

 הוא משיאות מ~יאין ~שון כפימשאת בעני~
 ענין על הוא כפי~'ת לשין כפיתבערה'
 היא ערב מנחת וזה ותשובההיראה
 שבזה הכנעה' של ותשובה ווידויהתפלה
 ערב מנחת וי"ל העולמות' כלמערב
 מהר~שונה ~תוחה מדר~ה שהיא~ל

 ועתה ערבנקרא
 נ~כ~

 שאמרתי ~איך
 זה ו~עין הנ"ל~ בענינים היו אךכראוי
אמרתי

~ 
 כפ~פה צדיק רז~ל ש~מרו מה

 על נמי אמרת~ ואפשר פשי~~,וצדיק
נאמן

 פ~י~
 ונאמן

 כ~~
 הכל דצ~יק

 ויש ויראה,בא~בה
 א~ב~

 עי"ד ו~ראה
 ~יעור לה ~~ין ית' ח~מתוהשגת

ורוממותו
 בהי~א~

 ובא
 שפ~

 עליון נועם
 נ~מן בקוצור י~ל וזה התלהבות'גירם
 כ~י~' יראה ~ל ~~ כפ ונ~~ןפ~יט
ופ~ו~

 וי~ האהבה~ על
 שפלה במד~גה

 ויראה באהבהג"כ
 וזה~

 צדיק
 פשו~

 על
א~בה

 וצדי~
 כפ
~ 

 יראה על
וז~ ~פי~ נקר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 כי עוד ~וי~ל כנ"ל~ כפי משא~~ז~
 תכון פי' אלמעלה קאי כפי~שאת
 שהוא תפלה אותה לפניך~ קטורת~פלתי
 הוא הכפיפות התפשטות כפ~שאת

 השני צד ועל בהתלהבו~~כשהתפלה
 של התפלה גם פי' ערב~ מנחת~מר
 נהרות ד~ים' נהרות ישאו י~ל וכן~~יך' קטור~ ~~ תכון ל~ד ~ראה ~רב~נ~ת
 דכים ישאו צדיקים, הם אורות~רו~ו

 ית' הבורא נעימות ע~י~נעתם
 הנרות את בהעלותך י~לוזה שנותן~

~ 
 הנשמות

~אתה
 מעל~

 נקראים נשמות כי אותם,
 נשמת ~לקים נר שכתוב על כ~ל'~רות
 י~ל המנורה ~ני מול אל ~ראהאד~,
 וי~ל השלחן, נוכח שהוא אשלחן~אי
 בהטיבו שהוא א~טורת~קאי

 א~
 הנרות

 יאירו המנורה ~ני מול אל נקרא~כ
 שהם שב~ה וכתיב ~נרו~,~~ת

 ~ידוע' רועים השבע הם ישראלכלל כללו~
 שבקדושה דבר כי נפש' השבעיםוהם
 לשבעים נמשך השבעה בעשרההוא
 התפשטו שאח~כ ישראל' שורשנפש
 על לאהרן זהואמר

 שהו~
 שושבינא

 הבריות את אוהב ~יה כידמטרוניתא~
 לתורהומקרבן

~ 
~~~~~~

 מועד אוהל לפ~י ה~וים את
 בני עדת כל אתוהק~לת

 הדבו~ים נקראים לוים דהנהישראל'
 דבו~ים נמי וכן ית'~ה'

 ז~
 באהבה בזה

 והנהגדולה
 ז~

 באהבה תמיד להתקשר
 יותר מדרגה יש ית~~ בהבורא נמיוכן

~ז~
 היראה והנה גדולה' בהתלהבות

 היראה כי על מועד, אוהלנקראת
מגינ~

 צריך וזה או~ל, נק~את מל~טא
 א~בתו במדרגות ~שאינו לפעמיםהאדם
 ~א בל~ז זמן באותו כי ו~תלהבותי~'

 ~ריך בדעתו שהוא בזמן כ~איחטא,

 טוב והנה מחטא, להגן לפחותיראה
 מדרגה אל ממדרגה ~שראל אתלהע~ות
 הדבוקים הלוים את והקרבת י~לוזה
 והקהל מדר~ה, מאותה למעלהפי' מועד' אוהל לפני ביניהם אהבהויש

 למדר~ת תעלה אותם ישראל' בני עדתכל א~
 וק~לה ב~הבהה~וים

 ו~חדו~
 ~~~ל
~ 

~~~~

 על וכן כו'' להם ישחט ובקר
 בהיות השלישי ביו~ ויהיפסוק

 את רואים העם וכל ופסוקהבוקר'
 יבא מתי~ן אלוה כתוב דהנה כו',ה~ולות
 הרוצה רז~ל שאמרו על י~ל דהנה י~לכו'

 א', פי' יצפין' להעשיר ידריםלהחכים
 ~מים כבוד שיתרבה שרוצה מידהנה
 הגם בגילוי' זה להתפלליכול

 שלא ק~רוג להיות אפשר א~לשט~א~ שנוד~י~
 יוכל ומי עבדיך' הכל כי התפלהתקובל
 בגלוילרצית

 ל~
 שמים' ~בוד ל~~רבות

 אםמשא~כ
 ~פ~

 צר~ך ~שמיות ל~פע
 מש~~א ולהסתיר התפ~ה להצפיןלפעמים
 וכמו באיוב, כידוע קטרוג תהיהשלא
 מי פי' ימתקו, גנובי' מים עלשפי'

 בג~יבה מים שנקראים חשדיםשמ~שיך
 לשון פר~נו ~~רים לחם וכן לו,ימ~~ו ממורי ש~ב~תי כמו לנו כידועב~צנע
 ה' וכן ~~רים לחם כמומלחמה

 ילח~
 הן חסד~ם הן פי'לכ~'

 גב~רו~
 ~ל

 אם ~חם ~נקרא דינין כוכבי~,~עובדי
 אמר ור' יונ~ם' סתריםה~א

 פ~~~
 לחם

 וז~ אומר' גוונא ותריממש
 הרוצה י~ל

 העולם ~תלהח~ים
 וע~~

 אומר א~נו
 להחכים כ~א ליחכם או להחכיםהרו~ה
 שידעו העולםאת

 הא~~
 ~~ים, מי~את

 חכמה היא ~' יראת הן שכתוב~מו
 כמו בג~וי להמשיך יכולידרים

 זור~ת ~לילה רק צפוןמשא~כ יום' ב~ל תמיד בו השמששזורחת דרו~
ונסתר וב~צפו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 שכתוב וכמוונסתר,
 סו~

 צפון' אל
 שרוצה מי להעשיר וזה בלילה'~י'

 י~ל עוד כנ~ל' תפ~תו יצפוןלהעשיר
 ~מח אין אם איתא דהנה נמי~ש~ט
 יכול תורה לצורך והנה תורה'אין

 י~ל וזה בגלוי' פרנסה ~םלהמשיך
 תורתך~ שמרו לא על עיני ירדומים פל~

 שפע המשכ~י פי' המים, עיני לשון~יני
 פירושו ומים ~פ~ו א~יזת ממקוםממ~ור
 לא ~ל עיני י~דו מים פלגי וזה~םד,
 אפיל~ פי' תו~תך,שמרו

 שלא אותם על
 אפילו חסד ~רך כן כי תורתך~שמרו
 ב~ביל פי~ ~ל י"ל ועוד הגונים'לאינם
 שמרו~ לא אשר על כתיב הוה איכמו
 שמרו לא אשר על ~סדים המשכתיפי'

 להם היה שלא בשבילתורתך
 ~מ~

 כנ~ל
 ~עולם את לה~כים הר~צה י~לוזה

 ~סד ימשיך פי'ידרי~~
 ב~רו~~ שמרומ~

 אתלהעשיר
 העול~

 י~שר יצפין זה עי"ד
 אין אם כ~א הצפון ב~ילם העולם~ת
 אלוה כאן ג~כ י~ל ול~"ז כנ~ל~ק~~
 אם דרום הוא תי~ן עו~ד יבא'~תימן
 כנ~~~ ית' אלהותו יבא לישר~לממשיכין

 אשר הברכה את ראה ~פ' פרשנווכן
 פי'~שמ~ו'

 הברכ~
 שעי~ד לפניכם~ הוא

 תש~עו לא אם ו~~ללה כנ~~' תשמעוזה
 לפ~יכם אותה נותן ש~ני מה ~ועילכו'

 ~לכת ה~ללה להיות מ~ם להסירהלהיות
 א~רי לכת ש~רכם לאותם פי' כו''א~רי
 וכמו כו~בי~, העובדי הם א~ריםאלקים
 כו' ~גוים ~ל ~מתך שפיךשכתוב

~ 
~~~

 דהנה כו', יבא מתימן אלוה י~ל
 וכן וכו'~ גוים ויתר ראהאיתא

כ~יב
 וז~~

 למו מש~יר
 הופי~

 מהר
 ומדוע יעו~ש, כו' נמי בזוהר כידועפארן
לא

 כתי~
 משמאל זה הם כו~בים העובדי כל~ורש ~אית~ מפני אך ו~~יר' כ"א

 ולה~ ~י~ין לה' ונ~ל~ים מי~יןוזה
 והנה בהם~ נכללים וכולםמשמאל

 וכן בסיני' קבלנו כאלו ~ואיום בכ~
 כן הואתמיד כש~ומדי~

 נמ~~
 ונלק~

 מהם
 י~וא מתימן אלוה וזהלישראל' שפע~
 מהר~~וש תמי~

 פאר~
 ~לה'

 הו~
 ~ל~' כן

כס~
 אם כנ"ל, י~ל הודו' ש~ים

 כמה פירשנו שמים כי ית'' הודופו~ל הוד~ שמים~ שנקרא שממשיךהר~מים מכס~
 יש נמי וכן כידוע, הר~מיםפ~מים

מים' ב~
 ושי"~

 בר~מי~ם גימ'
 כמ~

 ר~~ים
נוט~

 אין מאש נמי כן יותר ל~~ד
 העי~ר' הוא ~סד כי הכל ישומים במלואה' בר~מים שגימט~ השי~ןכ~א כא~
 גימט' ~~ת כי כן' הואבר~מים~ וכ~
מדה"ד יצ~~

~~ 
 אם הוא מד~גה יותר אבל ~טרוג'ל~יות חליל~ ל~עמים יכול בגלוי אםומשא~כ הודו~ פועל שמים כסא וזהבפירוש כראו~ בה יש ומים בג~מט'

 ~טרוג~ תהא ו~לא בגלוי להמשיךאפשר
 ~כ' יתברך אל בעזרת פי~שנווזה

 מ~ובל להיות מרמה לשפתיא~ט~ך ש~~ מרמה~ ~פתי בלא תפלתי~אזינה
 לשוב וראוי ~ב והנה ~פלתי~תמיד

 לפניו ל~צין להיות הלימוד ~~דםבתשובה
 ~ ~ראוי זו~ר איניית'
~~~~~

 וכן הארון, בנסוע ויהי
הפס הס~~

~ 
 כשנסע

 הת~~
 התפ~ל

 סשכינה גם הנה כי כן~ ת~י' שלאמשה
 מוטב ה' ~ומה התפלל עמונוסעת

 הצדי~שי~~
 גרם ~היה שלא במ~ומו

 ~ל~ולא פרשנו כן כי ~טלטול'לה~כינה
 ה' יראת אשה מדאתתא~על קשהדגברא

וא~
 ואתן כתיב הלא גלות, נגזר ~לי~ה

 וזה וכו' אדם ~קרא אל ת~תיךאדם
 שיצ~רך מי ע"ש' כו' אויביךויפ~צו

 מי חדש נר מטלטלין י"ל וזה~מים, לכבו~
שנעשה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  נר וזה כביר, לא מימים ~ריק~נעשה
~מו

~ 
 מדבק הוא כן למעלה שדולק

 ומצות בתורה ית' להבו~א למעלה~צמו
 דברי כה הלא שכתוב כמו כאש,~הם
 הדבר אין רש"א ישן' לא אבלכאש'
 הנרות כל אומר וזה וי~ן, בחדש~לוי

~~לטלין
 חו~

 גם בשבת הדולק הנר מן
 בשבת התלהבות לו שיש ~דש הואאם

~ 

~~~~
 זה מה י~ל דהנה ראשון~

 של~
ל~

 א~נו הלא
 ודר~~ל אליו~ שול~

 ה~ל הוה לשון נותן, אני ועודידוע
 כל כופל למה ועוד אתן~ או~תתי
 י~יד שלח אומר קודם ועוד בהם'~~יא
 אומר ולמי רבי~' לשון תשלחווא~~כ
 דהנה וי"ל ~דבר' למשה הלא~שלחו
 הציבור לעורר רצה בר~א כנ~ל~יתא
 אשה~מר

 אח~
 למה רבוא ~שים ילדה

~וק~
 הולך דור איתא דהנה י"ל בזה'

 שבא הדור הוא שהו~ך הדור בא~ודור
 על~אי

 ניצ~~
 רבוא בששים שמאיר משה

 מתנמנמין היו והנה דור~ בכל~"ח

ורוצ~
 עליהם להמשיך

 מניצו~
 משה

 לרצונולעוררם
 יתבר~

 י~ל וזה כידוע
 ומעין לשור~ך לך שלח~אן

 שלח וזה מאוד'~ניו מדרגת~
 ל~

 תביאם אנשים
 לאנשים עצמם יחזיקו שלא זו~מדריגה
 וצדיקים~שובים

 שתשל~
 ומפרש מהם' זה

 אומר וזה בגשמיות' שהם אותם עללא

~יתורו~~
 את

 ה~ר~
 הקדושה על קאי כנען

~ליונה
~~~ 

 לשון כנען נקרא החיים

 ותפלה והתורה מ"ט עי~~ וסו~ר'תגר
 אני א~ר וזה ה~יונה' הקדו~הקונה
 הקב~ה אלולי דבאמת לישראל, לבנינותן
 לשון נותן כתיב ע"כ כו'עוזרו

 שהוא א~ד אישומפרש מתנ~
 ר~

 בא~דות
 אבות דרכי מעין ש~תנהג אבותיולמ~ה
 את לאהובהן

 הבור~
 ממנו לפתד ב"ה

 באמתוללכת
 כ~

 ו~ה ~ורשי, לפי א'
 יגיעו מתי לומר האדם צריך רז~לאומרם
 אתה זה ועי~ד האבות' למעשה~עשי
 להעולם' תשיבה התעוררת תשל~ווהם
 ונפלאות, נסים לפעול י~ולים תהיוכי
 את ותקרבו דכא את הקב~הכי

 ירומו העולם כל בהם נשיא כל ויהי'לה' ה~ול~
 בהם~ה'

~ 
~י~~~

 כי י~ל חברון~ עד ויבא בנ~ב
 ידרים' להחכים הרוצהפירשנו

 בשביל בנגב ויעלו וזה ב~סדמרומז ודרו~ י~ב~ך' לו העולם אתיחכים ~~ עי~ד להעולם ח~דים ימשיךפי'

שהמשי~
 ~יה חסד להם

 וי~ל עלי'' לה~
 דהנהידרים,

 ~פ~ ~קב"~
 הוא חסד

 ~יבות גה ה~ולם' הבריאת ~לו~י~ה
 ש~יה בשביל והנה לה~יב' כדיהאצילות
 ~יום ל~יות אפסר היה ולא ~דולהשפע
 לצ~צם כביכול הוצרך חלילה פגהוהיה

 בחכמ~ו ואריך הגדול' ה~~דולהלביש

ב~ר~
 ~יום ~י~יה

 ול~
 חליל~' ~י~יל

 מי~וי שהוא על יד נקרא חסדווהנה
 י~ד יש ועצמותו במילוי והוי' ית'רחמיו
 להפ~יד החזקה י"ד שיש הגםאותיות
 כיכבי~עובדי

 הוא
~~ 

 וסתם לנו ~סד
 ~ין שום אין ~מעלה ~י חסד הואיד

כלל

~~
 שמקצרים מה שישיגו אנשים מד~גית שאינם כו'~ ויתירו עי"ד שכ~תי

 כך היה הלז ~הש~טה כ~ל~ עזרו הקב~ה לולי וגם מדרגתו' לפי כ~או~וטאים
 ה~דוש בה~יכתוב

 ב~ו~

 הנ~ל~~ בהס~~נים ה~מוד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  העולם את להחכים הרוצה י~ל ו~הכלל'
ידרים

 ימשי~
 אפשר שאי והגם וד~ל~ כנ~לרום י~ וזה ~ילאה' מחכמה

העולם להשי~
 כ~ כ~

 בלב ית' א~בתו בא ע~כ
 כאין בעיניו הוא שהצדיק ~~דבניו'
משי~

 דרום והנה מאין, הנמצא ה~כמה
 והנה בדרז~ל' כידוע ימין~קרא

 יד ~~ר~ת ושמאל לאדם העי~רהוא ימי~
 קב~ה קמי' ~לחנא ~ית וידיעכה~~
 י~ל וזה ימין' נקרא וע"כ ר~ימו'אלא
 חברון עד הצדיק ויבא עי~ד בנגבויעלו
 הוא מאין שבא עליונה' לחכמההוא
 לו ה~מוכים עולם מאוד האחדותעולם
 כו'~ אחימן ו~ם הא~בה' בעולםב~גב
 ~כבר ומזוני' חיי בני על קאיפירשנו

 ~ קצרתי ע~כ זהפיר~נו
~~~~

 עם ~ת תיראו ~ל
 האר~

 כי
 שורש כי בקי~ר י~ל הם~~~מנו

 לה~יב כדי העולמות האצלת~עם
 ר~צה היה ואםלישראל'

 יתבר~
 להש~יע

תי~~
 להבראות אפשר היה לא צ~צום בלי

 היה ולא א' הכלוהיה
 החפ~

 לה~יב
 ע~כ הפועל' אלבא

 הוצר~
 וזה לצמצם'

 כלשורש
 הגבורו~

 ועיקר
 החפ~

 שורש
 בא ע~כ יצחק שורש ~~צ~צום~ברהם,

החפ~
 יעקב שורש וזה הפועל' אל מכח

 שלשה אלא הא~~ת אין רז~ל א~רו~~כ
 אל הדין להעלות וזה 'לכל' אבותשהם
 שהואשור~ו

 ~יר~
 לישר~ל ל~~יב ~~~ד

 בשב~ל בראשית ~בריאה עיקרשהם
 בזה ראשית שנקראישראל

 ~ור~
 שגם

 ו~פל הח~ד תחת יהיה הדיןלמ~ה
 ~פון ושלחן יאת~ ז~ב מ~פוןשכתוב וכמ~ עושר' שפע שו~ש הוא וזהאליו'

 משום הואוהט~ם
 הו~ שהעיק~

 ל~ת~בק
 ז~ ית'~בו

 העיקר' ~וא
 א~

 לזה ~וב
 בריוח פרנ~ה ל~יות~הת~שר

 י~ו~
 יותר

 זה כן אליו' טפל וה~~ום~~~יב ל~ור~ דמי ו~וא בשמחה, רצונולהשלים
 העיקר שאינה שמאל יד כמו בצפיןתלוי ע~~

 לימין, ל~ייעכ~א
 וז~

עם א~ תיראו אל
 האר~

 ~עלה כי הם לחמנו כי
 ~ם שורשהדין ~~

 הא~~
 ל~ורשו

 להיו~ ולגרום הראשון~~ם הו~
 הדין

 משורש ויבוא להחסד ~פללמ~ה ג~
ית' רצונ~ לה~לי~ להעיקר ו~ועלתפרנ~ה, ז~

 בשמ~~
 מאו~ ק~רתי כי ודוק'
והדברי~

 ~ עת~קים

~~~
 דבר כאשר וכעדתו כקרח יהיה
 פי' מובן אינו לו' משה בידה'

 פשו~ו~ ~די יוצא מקרא אין כיהפשו~

וכ~
 לקח~ מה ~ח ויקח הפרשה ~~ש

הנ~ל
 הנ~

 לו עוז אדם א~רי כתיב
 איתא דהנה י~ל בלבבם'מסילות ב~
 מאתי' בני לי' דמרחמין ת~ח ~איאביי אמ~

 משום אלא טפי דמעלי משוםלאו
 פי~ שמ~תי דשמיא' במילי להומוכח דל~

וא~י
 מו~י~

 יש ד~נה מעט,
 ליה' רחמין קאמר ולא לי~מרחמין דקדו~
 מיותר~ דשמיאמילי וכ~

 א~
 הצדיק ~נה

 א~ תורה כשלומד ראוי ית' בוהדבוק
 ראוי תפלה' או ית' לו ש~יםדברי
 תי~~להשי~

 כ~יב כן ית', אורו
 מה וכל אור' לבא ראויאור תו~~
 ~~ י~ל וכן בתורתו' יותר גדול אורלו לב~ ר~ו~ ~ליונה יותר מ~~גההאדם שמשי~

 ~ל~' אורות~ל
 לשו~

 התרוממות
 להרומם ראוי מתרומם שאתהמה ~~
 יותר אור פעם ~כל ל~דםלבא האורו~
 כל ו~הו~דול~ עליו~

 העו~~
 תו~ה ~~ל

 בהתרוממות ה~ו~ק ~חיי~~~~ורה ~~
בא התור~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

בא
 עליון חיות פעם בכל כן ~יות' ל~
 בים דרך, בים ~נותן י~ל וזהיותר'

 נותן~חכ~ה
 הקב~~

 אורו יש~ון דרך
 דעי~ד י"ל נתיבה' ~זים ובמיםית'

 בא למטה ית' אורו מביא~~צדיק
 בא הרשעים ללבות גם קדושה'התגברות
 ליצ~~ט~ והתגברות תשובההתעוררות

 טוב אז בהצדקם חפצים הם אשרו~~ה
 מבלבל הוא להרשיע חפצים ולאשרלה~~
 ~סית ~יצ~~ר עי~ד מרשעתםאותם
 כדי או~ו לבלבל ~צדיק על לקוםאותם
 היצ~~ר מה~גברות מני~ה ל~ם תהי'שלא

א~
 לבלבל מניחו ואינו ~צדיק ~ם הש~~ת

 ולא ~ליך ונלחמו על פר~נו וכןאותו'
יוכלו

 ל~
 ל~צילך' ~' נאום אני אתך כי

 למכתב לי' הוה ~ובן אונו ונלחמוולשון
 ול~י אליך' ונלחמו ולא עמךונלחמו
 היצ"ט התעוררות על ~אי כי ניחא~נ"ל
 הרשע בלב יש וע~כ ~צדיק' לושנותן
 היה שלא מה יצרים ~שני ביןמלחמה

 היצ~~ר התג~רות לו היה כי כבר'כן
 ע~"ד ונלחמו וזה ~צדיק' על י~מדוע~כ
 אלזה

~ 
 ~כלו ולא אעפ~כ

 כו~ ל~
 וזה

 בים הנותן~ל
 ~ר~

 ~חכמה ~ בי כ~,
 דרך נותןוהתורה

 י~כ~
 זה' עי~ד אור

 ~~ם ב~~ם פי, נ~יבה' ~~ם ~יםוב
~~~  בלבם סט"א להם שיש~רשעים

 אדם אשרי י~ל וכןן מ~הר,,הבנתי
ע~  הנ~רא שלו התורה פ~ ~ך~לו
 ע~

 לו
 ~~~ות זה עי~דבך~

 בלב~~~
 באו~ם

שיש
 אצלם מנ~לות יש ל~בות, שני ל~~
 והנה תשובה, ~תעוררות בלבםשנותן
 ה~יא מאד עניו היה ע~ה רב~ומשה

 ~ם בא ענוה' זה מעין ~דושהה~ג~רות
 לא והוא כן קרחללב

 חפ~
 ה~ כי בזה

 יצהר ~ן שהוא ביחוסוחושב
 ~ו~

 ו~ה
 אור לקח קרח~קח

 מע~
 טוב הלקח

 ואבירם דתן וכן לכ~~נ~תי
 כ~

 עי~ד
 לעורר ~~שה לפני ויקומוזה

 כנ"ל~ על~
 כשנ~שהוא~כ

~ 
 השער נ~תח המשפט

 י~יה ולאאומר ע~~ בזה' וכיוצא הרשעים אתלהכניע
 כקר~

 ~פי, וכעדתו
 א~~ ~י' לו' משה ביד ה' דברכאשר
 ה~ דבר כאשר עד ~דול הוא ~צדיקאם
ואותו מקיי~ הוא פי' אצלו' הוא לו משה~יד

 צדי~
 התעוררות' מאד גורם

 ~א~ על ש~~תי וכן ו~עדתו'כקרח יהי~ לא כי עליו יקומו לאאעפ"כ
 אינו ב~ה הבורא את ~ובדשהוא דשמי~ במילי להו מוכח דלאמשים השפלים~ הם מאתיה ~ני לי,דמר~מין

 ע~כ והנה ותוכחה' תשובה הרהורבליבם מכני~
 הצדיק את היו~עים ה~מוריםהרשעים
בפנימיות~

 הצדי~~ את ~ונאים אינם
 לספר יכולים אינם שבחוכ~א

 ולאהו~
 ליה מר~מין וזהאותו'

~ 

~~~
 אין היראה מצד כי ביראה~רומז זא~ כי ידוע דהנה התורה' חקת

 ואל שב ו~וא מ~י~א הוא כי חוטא~דם
 מה כל כי ע~קר' אינו ו~דייןתעשה
 לא ה~ב"הש~רא

 בר~
 ו~קילוסו לכבודו אלא

 אדם היראה מצד ~אהבה מצד הואזה
 תעשה ואל שב והוא ל"ת, ש~"המ~יים
 אסתר ~ז"ל שאמרו ו~מו נוקבאנ~רת
 זאת נ~רא ע~כ היתה' עולם~ר~ע
 מ~ע מ~יים ~י אהבה נקרא ו~הנוקבא'
 אין יראה און ואם דכר, נקראעי~ד
 ~י~ד התורה חקת זאת י~ל ~זהחכמה,

 התורה אל באהיראה
~ 

 כו, ה~ מלחמות בס~ר י~מרכן~~

~ד
 ומבמו~

 מואב בשדה אשר הגיא
כו'~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  א~ י~ במדר~כו'~
 אמרו י~ראל, ישיר

 לנו לעשות עליך הקב~ה לפניישראל
 ועלינו ונפלאותנסום

 להודו~
 לפניך ולקלס

 עמך על הי~ועה ל~'ש~אמר
 מבוא בא ויצחק על פר~נו וה~ה~לה ברכת~

 אדם לפעמים דהנה כו'~ רואי לחי~אר
 וי~הר ~יכנע כדי ר"ל חטא ב~ום~כ~ל
 אא"כ ד"ת על עומד אדם אין וזהיותר,
 בה'~כ~ל

~ 
 יכול ב"ה כל הבורא ודאי

 ח~א' ע"י לא התורה אל לבאלהו~יע
 ~קר דרך ע~ה המלך דוד בקש י~ל~זה
 הדריכני וכן חנני ותורתך ממני~סר

~תורה ~ד~ עוס~ א~ וו"ל ולמדני~~אמ~ך
 תמי~

 צדיק ~היות מכ~רתו א~ר
~סי~

 להיות וי~ול ~ח~א ~יצל נאמן י~ר
 הוא כי ~בע~פ תורה ~וקא והוא~וב'
~יקר

 פירו~
 נקרא חטא והנה התורה

 ביאה נקרא והטוב היחיד' מרשיתיציאה
 עולם ~ל יחידו היחיד ר~ות הקדו~ה~ל

~ז~
 יציאה עי"ד לא פי' מבוא' בא ויצחק

 מה עי"דכנ"ל
 מפר~

 באר הנקרא ~בע~פ בתורה ~עסקפי' רואי~ לחי באר
 רואי, לחי הזאת' התורה את בארכמו
 והנותנה ~בה ה~י וח~ב ועיין ~ראהפי'
 ע"כ כאן וי"ל ובדו~ר' ל~מה ~למדפי'
 תורה הוא ה'~ מלחמות בספריאמר
 שנא~ מה מ~ום' לע~וק צריכים~בע~פ
 זה עי"ד בסופה' והב את וזה~קמן
יכול

 לה~י~
 ~היא מהיראה האהבה

פי' ארנן' הנחלים ואת מלמעלה~המדרגות סו~
~~ 

 מרו~ז לה~יג יכול ובינה בחכמה
 בכתבים, איתא כן כיבארנן'

כי לפר~ וי~
 א~~

 כתיב כי ובינה' בחכמה מרומז
 חכמה~אלפך

 אל~ וכ~
 וזה בינה

 ונפלאות נסים להמ~יך יכול זה עי"דר~ן' א~~
 לרנן מה על להיות עד י~~ל,לטובת
 תורה עי~ד הכל זה ית' אותוול~בח

 זה עי~ד הנחלים~ וא~דשבע~פ'
 הנ~לים' אשד ומזוני' חיי בנילהעולם ימשי~

 אי כי בני' הוא ער ל~בת נטהאשר
אפ~ר

 בל~
 כדאיתא יצה"ר' נדנוד

 ל~~ת וזה אביו~ ישי על גם דודשאמר במדר~
 הוא בהיפ'כו ~~ היצה~ר ~ונא ל~וןער,
 פרי' על מרומז ~בת כ~ וידוע ר~ל'רע

 עוד וו"ל יצרה, ל~בתורביה
 כן ~בת הם רהב ~כתוב וכמולה~בית' כמ~ ל~~

 ער ל~~ת וזה אויב לה~בית פי'פירו~ו'
 יקום אם שפי' ~~ו חיי על קאיונ~ען,
והתהלך

 בחו~
 ~~"ל פירשו מ~ענתו' ~ל

 ל~ב~ל ונ~~ן ~אן ו~ן ו~חי' בוריועל
 ~בורים ל~יות צרי~ים ה~ביל על ~ימואב'
 מחכמה ~י מאב ~~ון מואב ל~בולוזה
 וכן בעליה' תחיה החכמה כי זהבא
 ומאן הפרדס, בשם כידוע ע~יתבחכמה כול~ ~י על אב נקרא החכמהידוע
 ונשען ~וי~ל מ~וני' יהיב חיידיהיב

 ומשען לחם מ~ען כל ~כתוב ~מומזוני מרומ~
 ~אי ל~בו~'מים'

 ע~
 כנ~ל~' וגבורה חיי

 דהנה י"ל כו'~ הב~ר היא בארהומ~ם
 מלאדמר בר"נ מ~ה ר~ הרב ב~ם~מעתי
 כו' צדק שערי ליפתחו

 ז~
 ל~'~ השער

 הוא' היכן לי מראה ואינו זהקא~ר
 ק~י זה ופי' באצבע, מראה מ~מעוזה

 ה~ער הוא זה ק~מר לי פתחואלמעלה
 צדק' ~ערי לי פתחו תמיד לומרלה'~
 עי"ד פי' בארה' ומ~ם כאן י~לוכן

 ~מים לעבודת תועלת י"ל לישראל~ממ~יך
 תורה אין קמח אין אם כילקדו~תו'

 להקדושה בא~ה ומשם וזה וכו'~ חייוכן
 עי"ד כי חיים, מים באר הואויראה
 חיי~' מים וזה האהבה מ~יגיםהיראה
 כידוע לבאר פי' בארהוזה

 תיב~
 ~צריכה

 פ~חו תמיד לימר ב~רה פי' הבאר~היא בסופה' ה~א לה הטיל בתחלתהלמד
ני



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  היא הבאר את לה~יג תמיד לרצות~י
 וקאמר ה~ער' זה בפסוק כנ~ל~באר
 למ~ה ה' אמר~~ר

 אסי~
 העם את

 י~יר אז י~ראל' כנסת נ~רא כיכידוע~
 נמי פיר~ו ע~כ להבא ל~ין ~תיבי~ראל'
 ב~ו~ כי הוה' ול~ון לה~א ל~וןכן

 ~ייך
 עליך וזה להבא, ול~ון עבר ל~וןלפעמים
 ולש~ח לקלס ועלינו נסים לנולע~ית
 ~תיב לא שכאןובשביל

 בפירו~
 כ"א

 לעשות עליך ולא י~ראל' י~יר לקלס~לינו
 ~ניהםבו י~ ~יסועה לה' ~פסוק מביא ע"כנ~ים'

 פר~נו כו'~ ~רים ~פרוה~~~ ~
 הנקראים הצדיקים ~תחין חייםמים ה~פ~

 יאמרו ע~כ רז"ל' שפיר~ו כמו~רים
 מוש~ים, בהם וכ~יב ביצר~ המו~ליםיאמרו
 מעלה של מדה~ד על מו~לים עיד~ז'כי

שור~
 היצה~ר,

 וז~
 כרוה ~רים חפרוה

 המחז'~ם מהם קינים פי' העם,~דיבי
 הים בכרכי ~כן כרוה וזה תורה'לומדי
 כ~ כיר~' ל~כירה~ורין

 לי כרית~ א~ר
 א~ינוביעקב

 ודו~~
 פי' במ~'~~' וזה

 ח~פרים~~רים
 במחו~~

 בזכות
 במ~ענות' קינים והם ידו, על תורהשנתנה מ~~

 אם מתנה' וממדבר תורה, תומכישהם
 כמדברביתו

 מנוק~
 כמו ועריות' מגזל

 במות ומנחליאל ית', אל נחלי רז~לשפיר~ו
 ~הוא נראה ית' ~דו~תו מ~יג אם~י'
 ומבמות מלה~יג, מאדם גבוה הוא~ת'
 הוא זה עי"ד פי~ מואב~ ב~דה ~~ר~גי

נע~~
 עניו

 ניצי~ מ~י~
 ע~ה רבינו מ~ה

 מ~ה כי מואב ב~דה א~ר בגי~~בור
 עניו הי'ע~ה

~ 

~~
 כי כו~ ממצריםמוציאו

 ל~
 נחש

 דהנה הס~יכות י~ל כו'~ביעקב

 ר~ ~אמר בגמרא ~הביא הפסוקפרסנו
 מדוע כתיב, מלבדו ~וד איןחנינא

 הפ~וק זהדוקא הבי~
 כמ~ י~ הל~

 פסו~ים
 ה' כיכוותי'

 עוד אין הא~קי~ הו~
 הנה ~ך כו'~ ישר~ל~מע וכ~

 ר~~
 הפס'ק

~~ה
 הר~~

 ה' כי לדעת
 ל~פר מציה דהנה י~ל מלבדו, עודאין ה~לקי~ הו~

 מצריםביציאת
 כ~

 ~ך זה, על עעם וצריך יוה בכל~ים ~יר~ וכן חיינו י~י
מ~ים

 דאית~
 נסים בסיפור כי ~~ו~ר

 ב~~' פר~נ~ וכן נס~ם~ עודמת~וררים
 וידעתם כו' בנך באזני תספר ולמ~ןוארא
 ויהיה וידעו לכתיב לו היה ה'~ אניכי
 הפירוש י~ל ~ך בנך' ובן אבנך~אי
 אורייתא כי נסים' ע~ד ת~ורר ה~יפורע"י

וקב~ה
 כול~

 צמצ~ וקב~ה חד'
 אורו

 ית'~ לו אות ל~ון והוא התורהבאותיות
ובאותיי~

 ~פ~ח הוא הנס~ם ~ל
 רגלים לו י~ אמת כי ות~יעות~ו~אולות לנסו~

 והת~ועה ה~ער תמיד ~וד ולבא~י~ך
 ע"כ רגלים לו אין ~קר מ~א~כההוא'
 מ~ום נמי וכן צרה' פ~מים תקיםלא

 פירו' ימ~ו שלא וכו~ הנקבה את~~רג
 על ~פיר~ו וידוע עלמא, יע~ע~ו~לא

 כבר פ~ם ~ום ~פ~לו כיון ע"כה~ט~א
 כיחם ונעלבעלו

 מניצ~~
 ולא הקדו~ה,

 והקדו~ה האמת מ~~'כ צרה פעמיםתקום
 עי"ד וזה ס~~~ לו ~אין נבוע מקורהוא

 ה'~ אני כי וידעתם אתם גםהסיפור
 ~עיררוכי

 בז~
 נסים

 של הכח שעיקר ידוע והנהמצרים' כ~יא~ ~חד~
 היהמצרים

 בכי~~~
 י~ראל את ~~~רו

 יצאו~לא
 לעול~ מש~

 בזוהר~ כידוע
 ובלבל ~להם ה~~רים כל התירוהקב~ה

כול~
 וו~ כו'~ חז~ה ביד מ~ם ~~וצי~נו

הו~
 מיני כל לבעל שער

 כשי~
 שלא

 ~ראת אתה וזה עוד' כלל בי~ראלישליט

לדע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  עוד אין האלקיה הוא ה' כילדעת
 שורש ~ימלבדו'

 הכשו~
 אלקים ~שם הוא

 מוציאם אל וזה הפסוק, זה הביא~"כ
מ~צרי~

 ולא בי~קב נחש לא כי כו'
 וק"ל כו' בישראלקסם

~ 
הפ~ו~~~

 מוציאם אל כוותי' שני
 לגאולה השער נפתח כי כן נמיי~ל כו'~ צריו גוים יאכל כו'ממצרים

 גוים יאכל וזה כוכבים' העוב~יולהכניע
 מעובדי יוציא פי' יגרם' ועצמותיהםצריו
 וחציו השמים' עצם לשון הניציצותגלולים
 שב~ם הפירוד פי' ~~וקי ~שוןי~~~
 שיגרם ידי עליפריד

 ה~צ~~
 וזה מהם'

 השלוה, בזמןהוא
 כר~

 אפי' פי' שכב,
 כי וכלביא כארי אעפ~כ ~גלותבזמן

 אח~כ יקימנו, מי משלה~ בכלמלכותו
 הגאולהיהיה

 מ~ו~~
 הוא מי הנ~רא

 ולבבו ש~תוב כמו מבינה' הבאהתשובה
 גימט' מי נ~רא ובינה לו, ור~א ושב~בין
 בחכמה כולם כי עוד וי"ל בינה, שערינ'

 להיות ראש היא ה~כמה וא~כ~שי~'
 ואיתא ב"ה' הוי' של ביו~ד מרומז~כל
 מבין ~כם כי בבינה ו~~ה בחכמההבן

 וידוע מחכמה, מ~בל הבינה ע~כמדטתו,
 ~דלת מ~בלכי

 בזה עני הוא ~י מרומ~
 הוא שם ~י וידוע הוא, ודל לו~אין
 פחות שב~דושה דבר ואין עליונהקדו~ה
 הוא דחכמה ויו~ד במ~ם מרומזמ~~רה
 י~ימנו מי וזהמי~

 ברוך ~ברכיך וא~
 יהיה ~ו~ם כי ארור ואורריךבהגאולה~
 ולמב~כיהם, לישראל והת~ו~ההגאולה

ואח~~
 אות~י, המצ~רים כל את ידונו
 ארוך אורריךוזה

 ית' בעזרתו י"ל כו'~ מ~ך ייר~ך לא~~ ~
 תמיד שמתאוה מי יש ד~נההכל
 ומתאו' ית' ביראתו שהוא ויש ית'~ליראתו
לא~בתו

 ית~
 בכל מושל הוא זה והנה

 במה יודע וא~י בזאת קאמר בוטח,אני בז~~~ כ~ לבי יירא לא מחנה עליתחנה א~~ המע~ה דוד אמר וכן ית',בעזרתו
 ~רא ~א שאמר אלמעלה ~איאך

 א~ו ית' יראתו לו שיש~מי ל~
 בזאת וזה שבעולם' דברמשום מתיר~

 משו~ לבי יירא שלאבמה בוע~ א~
 אנ~ בזאת שמיס~ יראת ~ו שיש מפניבא ז~ כי מחנה,

ב~ט~
 קאי וזאת מלח~ה' מכל שאנצל

 שמים יראת ~ורש ~הנהאיראה
 ית, שהואאדני מש~~

 אד~
 יראה בא הכל

 שהואו ~מים מלכות ~וא ~ה ית~~ממנו

אד~
 שהוא ומי ~כ~' ו~ושל הכל ~ל

 יר~
 דבו~שמי~

 באותו
 ה~נ~

 על אדון והוא
 שא~ו פ~ ייראך' לא מי וזההכל'

 ל~~
 מצפה כ~א ירא הוא כי ש~ראך~צפ~

 יאתה' לך ~י ~ג~~~ מ~ך הואשיאהבך~
 שי~שולזה

 ~צדי~
 הוא ~איך ומפרש

 ובכלה~ים חכמ~ בכל כי וק~מר היראה~ עי~דלזה ב~~
 מלכותנ~

 פי~ כמוך' מאין
שר~~~

 מ~~~ו הוא
 ~ומר עליו שראוי ~

 לומר שרא~ ~פירוד מעולם פ~כמוך א~
 והוא כמ~ך איןעליו

 ת~~~
 מלכות

~~כ שמי~
 הדבו~

 ית' ואדנותו שמי~~ במ~~ות
 כו~ם עלמושל

 ו~"ק~
~~~~~~~~

ה,
 מלך ותרועת עמו אלה~

בו
 פרד~~

 שומר לו שיש
 יכול אד~~ לו י~ן ל~~י~ו יכולאד~~ אי~
 שומר יי~ן ולא ~ום לא הנה אלומשא"כ להזיק~

ישרא~
 האיך פרשנו ית, בעזרתו

זה מרומ~
 בהפסו~

 מים יזל כתיב דהנה ~~ה,
 ומז~י ~~ בני דאיתא י~למ~ל~'

 ~ה~הר ~דוע במ~לא' א~א תליאב~~ותא ל~
 שאמרוכמו ב~ תל~ שהת~רה על~ן אמזל ~איכי

 רז~
 אפ~ במזל תלוי הכל

~~ת
 ודאי שבהיכ~

 ל~
 על קאי

 התורה~ ע~ד נברא הכל כיתח~ו~~' המ~ו~
והנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ובחסד שכתוב כמו עולם ~~ד ישוהנה
 כמו תמידי ~סד ויש ~חמתוךעולם
 רצונו כי ימו~' לא מאתך ו~םדישכתוב
 כביכול לזה ומצפה תמיד להעיבית'

 עול~' בח~ד לה להטיב המעשים~~נטיבו
 וזס עולם~' לחסד זה מ~צוןוממשיך
 שנוצר חסד נוצר מקרי להעיבהרצ~ן
 חעאים משום ואי חסד' לעשותומצפה
 שמאותו מזל נקרא וזה לשבים'מנקה
 ואותיות ורצון~מקור

 צנו~
 הכל שמרומז

 לקיום ~צריך ~פע תמיד נוזל חסדבנוצר
 שאינה אע~פ ומזוני חיי בני הואעולם
 במזלא אלא תל~א בז~ותא לא וזהכדאי'
 ~כל על ימשיך משם להמשיך שיכולומי

 מנוצר חסד ומשפיע לשבים מנקהכי תמיד~ השב תשובה בעל הוא וזההשה'
 מסיגלים עתים ו~ן ה~סד' ומקורוצנור
 ~וכן שלישית ובסעודה מנחה שבת~מו
 בכלנמי

 סעודה~
 וכיוצא צדקה עי"ד וכן

 האלקים איש ה~ב משם שמעתי וכןבו'
 חסד שנוצר מראוונא בער דובמוה'
 ~עבע למשל ~מקור על וקאימרומז
 בימי וקבלו ~זרו איתא והנהלהעיב~'
 היה וזה כבר' שקבלו מה קיימומרדכי
 ימשיך מים יזל י"ל וזה הנס'מאהבת
 מדליו מים יזל וזה ממזל ה~לויםחסדיה
 לוית' עליה יהי' שעי~ז כדי דליומפני

מאהבת
 ה~

 הגפן' את עלי' הדלה לשון
וז~

 הנ~ל המזל דהנה המדרש כוונת י~ל
 עינאנקרא

 פקיח~
 ונעיר ניים דלא

 הקב"ה דה~התדירא'
 חפ~

 הוא ~סד
 הנ~ל וכל ~יי~' מלך פניובאור

 כמו א~ר' במקוה ~פירשנו כמוחיים נקראי~
 בזה וכיוצא לבנים אב כמוני יודוך חיחי

 ית' השג~תווהנה
 הו~

 כי השפעה
 הסתר כביכול נקרא ך וההיפ הוא'חסד ~פ~

 מדה~ד ג~כ יש עולם מתסד ~והנהפנים'
 במקור משא~כ שינה~' כביכולנקרא

 ח~ד נוצר וזה ומשפיע' משגיחותמיד ניי~ דלא פקיחא עינא נקראה~סד
יכול שיוד~ ~ומי חסד' לעשות ומצפהנוצר

 להמשי~
 עי~ד וכן משם~'

 א~דו~
נמש~

 מכילין י~ג גימ~' אחד כי מ~~'
 מרו~ד~~י

 לכל וכן כידו~' ב~נ~ל
 ונבא אחד~' עם הנקראישראל

 בו מלך תרועת הלשון שפי'~מדרש לכוונ~
 רצון לשון ומפ~ש עמו' אלקיו ה'שאמר כיו~

 ולא ינום לא הנה אומר וזהורעות~'
 מלך תרועת הוא פקיחא עינאיי~ן

 רצו~
~ל~

 שנוצר חסד נוצר הוא להעיב
 ודוק חסדלעשות ומצ~~

~ 
~~~

 כמו בו' מלך ותרועת על פיר~נו
 ה~ ביד מלך לב מים פלגידאיתא

 תלו~ בו מלך רצון מלך ותרועת וזהכו',
 הוא בידוכי

~ 

~~~~
 כו'~ הכהן אה~ן בן אלעזרבן
 ה' עין הנה כתיבהנה

 ממות ל~ציל לחםדו למיחליםיראיו א~
 ב~ה הבו~א את שעובד דהנה ~~לכו'~ נפש~

 מאת שמעתי כן אהבה' לאדםבא הירא~ מן והנה באהבה' וישביראה
 אל עלה ומשה ז~ל' בער ר'רבינו הר~
 הוא האל~ים ה'~ אליוויקרא האלקי~
 עלה וזה אהבה, הוא וה'כידוע' ירא~
 אליו ויקרא היראה ~ל מעצמוהאלקים א~

 י~ל וזה אהבה' להשיג עזר לו בא~'
 עין לשון כו'~ אל ה' עיןהנה

 הוא ב~ה הוי' ~' ~ן מ~יןשנובע המי~
 גימע' א~בה ב~פ ~~כה~הבה' שור~
 וז~ ב"ה' הוי'כמנין כ~

 ליראיו הוא העין

~נ"~
 כי מיראה לסור רוצים שאינהעפשים י~ כי לחסדו למיחליה דוקא והוא
 מדקדק אינו לפעמים הואהאהבה

 באבות שאי~א וכמו בזה' וכיו~אבחומרות דוק~
פרק



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ר~
 א~ר חסיד ~קראוהו יוסי ר' שנ~

 יהיו מעשיךכל
 לש~~

 שקראוהו ב~נ ור"ש
 חטא~רא

 בק"ש זהיר הוי אמ~
 ולכאורהכו'~ ותפל~

 ז~
 מאשר יותר חסידות

 כן אינו הא~ת אך הכהן, יוסי ר'~מר
 אפי' הנפש בכל והוא אהבה חסידותכי
 חושש ואינו כנ"ל ממש הנפש אתנוטל
~וקא

 לו מזדמן אם פ~ ותפלה' בק"~
 ב~ה הבורא אהבת בשביל הזמןלאחר
 או בשבחים, או בדב~יתו עוסקוהוא
 רוח נחת יתברך לפ~יו שיפ~ול נ~ל~ם
 לא אםיותר

 יקר~
 הגם ותפל~' ~~ש

 על חושש אינו מוכיחו~יצה~ר
 ~ו~

 עונש
 יותר' רצינו לפעול הבורא אהבתבשביל
 עבירה וגדולה בעי ליבא רחמנאובאמת
 יהיו מעשוך כל וזה~ש~ה,

 שמים' לש~
 ~בר קדושין במסכת ~ז~ל א~רווכן

 כר~וי חסודות הוא וא~כ דשמואל~אי~ך
 ולזוז להתלמד רוצה שאינו מי~הנה
~יראת

 חט~
 לבא לו אפ~ר אי כלל

לאהבה,
 ע"~

 האהבה פי' ה' עין הנה אמר
 הוא ל~שדו למיחלים יראיו אלכנ~ל'
 נפשם מ~ות להציל א~~כ וקאמר~הבה,
 במדר~ה שהוא מי י~ הנה כי~ו'~

 שלא מהאהבה לזה שבא יותרעליונה
 אב כמו ל~ות כ"א כ~כ במעשיו~חוש
 בעדם ולהתפלל ישראל טו~ית לראותלכל

וז~
 ב~דותיו מתנ~ג יתב~ך מדבי~יתו בא
 יוצרו רצין בו יש כי לבד' להטיבורצונו
 וזה ולהטיב~ להשפיע בו יש קונווד~ת
 הוא ברעב ולחיותם נפשם ממותלהציל
 פעמים כמה שפרשנו כמו ומ~וני' ~ייבני

 כנ~ל~ מאהבה בא וזה ~ה, אל~עזרת
 ובאברהם מאהבה~ העובד הוא כהןוהנה
 גם הוא לעולם כהן אתה נאמר~בינו
 הוא כנ"ל להעולם אהבה לולהיות
 כהן היא כנ~ל האהבה אחר הבא~דרגה

 ישראל על התפלל הגדול הכהן ע~כגדול'
 ג~כ צ~יך אעפ~כ אך עונותם, אתוידה
 אליו והשייכים עצמו עון קודםלוודות
 יחטא שלאלעיין

 הו~
 שאינו מזה עליונה יותר במדרגהשהוא הג~ אליו' והנלוים

 וזה עצמו' עלחושש
 א~

 ~ש שבא ע~פ
 ו~לא ההדיוט~ מן להביא מצוההשמים מ~

 רואה שאיני בכוכבים ה~וזה כמשלתהיה
 בורשתחתיו

 עמו~
 לשמים מביט והוא

 וזה ר~ל, הפ~~ים באחת ונופללכו~בים
 היה אלע~ר בןפנחס

 ~~ד~
 כהן מד~~ת

 ז~ירות שאיתא וכמו לבד, א~בההדיוט
 יראה הוא ווהירות וריזית' לידימביאה
 כו'~ ב~"ש זהיר הוי ר~ש שאמרכנ~ל
 בא~בה כי ופ~וט ~טא ירא היהוהוא
 להבו~א בלבו העי~ר כ~א ~וששאינו
 אהבה הוא זריזות לידי מביא וזהב~~,
 ואיתא כנ"ל, לאהבה ~אים מהיראהכי

 א~עזר בן וזה הם' זריזיםכהנים
 גדול' כהן מד~גת הכהן א~רן בןהוא עת~

 ישראל בני מעל ~מתי את ש~שיבבשביל
 העיקר היתה היא כי כזבי הרשעיםעל

 שנהרג ממילא נמשך ידו על ~~אכוונתו
 את הוכה אשר בז~רי כתיב וע~כזמרי'

 עם שהוכתה כתוב לא ובכזביהמדינית
 לא ו~~ב העקרית' היתה היא כיזמרי
 עורר ובזה להנצ~' לו אפשרהיה

 ~דינין שיהיו והואהדינין להמתי~
 ר~

 וע~כ לנו, מתוקים הם וב~הכוכבים עובדי על
 והכיתם המדינים את צרור א~~ככתיב
 חלילה הדין תלוי שהיה מה כיאותם~
 י~ל וזה המדינים, על השיב ישראלעל
 הת~יל שהוא ג~ור במצוה התחלתאם
 ב~ועל גמר בכח,זה

 במלחמ~
 המדינים
~ 

~~~~
 נפשי ברכי על פירשנו זה מעין
 על פרשנו דהנה כו~~ ה'את

 כו' בחיי ה' אהללה ה' את נפ~י~ללי
כשאדם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  להיות צריך ע~כ קטנה במדרגה~שאדם
צדיקים

 זוכה זה עי"ד בעיניו' ~שובי~
 להיות חיות בעצמו הוא ~ם לול~יות
 בה' ויאמינו ~כ~וב וכמו כ~אוי'צדיק
 עבדו, שהוא האמינו פי' עבדו,ובמשה
 ראתה כו'~ ~שראל ובני משה ישיראז

 יחזקאל' ראה שלא מה היה עלשפחה
 אחת על והעמידן ח~קוק בא פרשנווכן

וצדי~
 באמונתו

 יחיה~
 פינח~~~~

 כתיב ובוארא ביו~ד

בל~
 רמח וי~ח כ~יב ד~נה ~ו"ד'

 אותם, ~קר במה למיכתב לי למהבידו
 מטתו על ק~ש הקורא איתא דהנהי"ל
 פי' ~י~ו~ פיות שתי של חרב אוחזכאלו
 ~יתא ~וכן מ~~ו~ פו~שין ~~זיקיםע~כ
 דמועיל ~שמע ק"ש יקרא דמבע~תמאן

 ~רהור נתירא ~פנחס י~ל ע"כתמיד~~
 י~ל כי ק"ש' קרא ~"כ להםכשנ~נס
 תיבות רמ~ח בו ~יש ה~"ש שמועיל~עם
 בה מרומז ממילא אד~' ~ל א~ריוכמ~ין
 המוח מ~ים ו~ן ב~דם' שי~ קטן~בר
שמשם

 הזר~
 אחז ו~אלו ניציל ~"כ ~א

 ג~כ הוא קרא וכן פיות' ~תי של~רב

~~~
 ~רמ~ח בידו ~מח וי~ח וזה ~י~צ~,

 ~"~ ~נ'~'ת~ב~~
 ~טיפה נטר

ביו~ד מר~מ~
 ~נתום~

 וכו' אמור לכן בשמי'
~ 

~~~~~
 במוע~ו' לי להקריב ~שמרו
ז~

 הכתוב ~אמר
 צדי~

 אוכל
 כדי נא הגמאיני אליעזר זה נפ~ולשובע
 עשו זה תח~ר רשעים וב~ן~מי~ה'
 ונעלם תמוה ו~וא נא, הלעיטני~נאמר
 איתא דהנה ית'~ אל ובעזרתלכאורה
 ~זמן לומר ב~לחן וסיי~ במזבחפתח

~ב~מ~~
 מכפר מזבח ~יים

 על~
 עכשיו

 ~י~ל ובמה עליו' מכפר אדם שלשולחנו
 לעני נותן או השלחן על תורה לומראם
 אם י~ל מכפר, לבד זה משמע של~נואך

 ע~ד באכילתו' וממעט תאוותומשבר
 כל יכבדנני' תודה זובח על ~ז~לשאמרו
 כנ~ל נ~י נ"ל ~ו' כב~ו כאלו יצרו~זו~ח
 זובח ז~ח נקרא כי עליו מכפר הואוע"כ
 תשמרו ~מדרש כוונת י"ל וזהתודה'
 לעולם הוא זמני במועדו' לילהקריב

 והאיך וקשה מ~ים, ב~ל שפי' פניעל כמ~
 הכתוב שא~ר זה קאמר לזהנקריב,
 וזה נפשו, לשובע אוכלצדיק

 הו~
 קרבן

 אליעזר זה ~"כ מ"ט פי' והא~ךומכפר'
 מסיים וע"כ לבד' ~מיאה~די

 שהוא כו' עשו זה תחסר~~~ים ובט~
 שאוכל מי ו~~כ הצירך, מןיו~ר אוכ~
 הו~ ש~מעט מי ע~~ רשע' אינונמי צרכ~

צדי~
 עליו ומכפר

 וק"ל~

~~~~~~
 הכל, כראוי זוכר איני כי

 להיות ראויםהמשפיע~ם הנ~
 רק חפצים ואינם בחיים ב~רוכבר אש~
 וידבר וזהוטוב, בהאמ~

 מש~
 מטהלשון ~מטו~ ראשי אל

 ל~~
 מטה נקרא הבחירה ~כ~ת

 נקראים הבחירה אל בעזרת מו~ליםואשר
 ישר~ל ל~ני ראוי ל~ם המ~ות'~~י
 ומוסר' שמים ירא~ תורה דברילאמר
 ראשי ~ם מי כו'~ להיפך ~ם נמיו~ן

 ~אמר י~ראל ~בני ~רכם א~רהמ~ות
 ידיהם' על בא חטא אין רביםהמזכים
 המטות ראשי הםע~כ

 ~ כנ~~
~~

 או נדר ידור כפיל לשוןי~ל כו'~ נדר ידור כי איש כו'הדבר
 ישבע או ידור כי איש יאמרשבועה' ~שב~

 י~ל לא נמי וכן איסר לאסרו~ן
 ובקיצור כפ~ל' לשון יעשה מפיו היוצאככל דבר~

דאית~
 חסידים בספר

 הדר~
 מי~ה"ר להנצל

 תשובה הנה כי בתשו~ה, ת~יד להיותהוא
~דמה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  וכן עולם, מעניני ומגין לעולםקדמה
 יאמר ו~ה מהעולם, שהם ~עבירות~~י
 אמרו כידוע דירה נקרא היראה~הנה
 לי' ~לית חבלרז~ל

 איש וזה כו~~ דרת~
 דר להיות יר~ה ~' ידור,כי

 היא ~צה ~יראה~היינו בהעיק~
 נד~

 דר נ' פי'
~דור

 תמי~
 כמו מבינה' הבא בהתשובה

 שערי נ' ויש ושב' יבין ולבבו~כתוב
~ינה

 וא~
 ש~ועה השבע או וכן כן' יעשה

 והכל כידוע שבע והם מדותיו יישר~י'
 אינו רעים מדו~יו אם משא~כ~חדות'
 נחלקיה ~הבות הרבה לו יש כיאחד,
 שנאות וכן וכבוד ותאוות ממוןכמו
 הכל טוב במדות משא~כ ~זה'~כיוצא
 אהבת הוא והא~ת הטוב אהבת רק~~א

~~ור~
 וזה וכיוצא, רצינו ועושה ב~ה

 עי~ד ~י ותשובה' מבינה בא~"כ
 אם כדאי~א דעת לויש ~ינ~

 אי~
 אין בינה

 בהרמב~ם דעות נ~ראים והמדות~ת,
 שבועה השבע או ו~ה ח~ידים' ובספרז"ל
 כי שבעה לשון ושבועה ד~, מנ' בא~~כ
 שבע מתקנים אמת שבועות עי~ד~ם

 ואם הללו המדות כל בו יש אםהמדות'
 אפ~' לישבע ~סורלאו

 באמ~
 והנה

 המ~ך ב~יי הוא ונודר עצמו, במלךהוא נשב~
 הנ~כי

 להטיב שורש הם טובות המדות
 הוא עי~ד כי מלך, נקרא הרישי~ה
 המדות מתקן ומתשובה ביצרו'מושל
 על איסר לאסור וזה ה~~ך, ח~ינקרא
 האחדות עולם מקשר ~~ עי~ד פי'נפשו,
 איסר ל~שר ~י' לאסיר וזה בנפשו'גמור
 אם נפשו של והמקושרות האחדותעולם
 לא דברו, יחל לא יזהר, הכי ברהוא
 היוצא כל כי פגומים, או חולין דברויהיו

~מפוו~

 אומר ותגזר כמו יקוים יעשה
 שלא ~לו ולשון פיו ישמור ~~כ ~ך'ייקם

 ~וב רקיגרו'
~ 

~~~~~
 וידוע גלוי אמר הקדוש ברבינו
ולא אצב~ו~י בעשר שיגע~ילפניך

 ואינו שלי, קטנה באצבע אפי נהנ~
 ה~צבעות שאי' משדי ב~זר נראהמובן,

 לארמא אסור ע"כ בספירותמרומזים
 מנין של מעשרה מ~לקלים כילמגנא ית~

 והנ~כו'~
 בכבוד מלהנות ליזהר צריך

 והנ~תורה'
 שלא צדיק לאדם יותר נקל

 כמשבחים בשבחו אך גניתו' עליקפיד
 שלא יותר קשה ~מת דבריאותו

 וזה תורה' בכבוד והנאה גבהותמעט לב~
 וזהי"ל

 ~ולא~
 ק~נה באצבע אפי' נהנתי

 ~ו~ש~
 מהם נהנתילא שלי תורה דברי עי~ד הדבור

~ 
~~~~

 כאשר הכהן ואלעזר ~~ה
 ויעש בשלמא י~ל מש~' א~ה' צו~

 שעשה אשמעינן מה ~בל ניחאמשה
 רז~ל שאמרו מה על פי~נו דהנהוי~ל מה~' ~מכס לקבל צוה כ~שראלעזר
 שלא והרוצה כאלישע יהנה ליהנותהרוצה
 לא א~כ הרמתי' כ~מואל יהנה אללהנות
 ~מותר כיון כלליאמרו

 להתנה~
 כמו

 שאשמעינן ניחא להנות בשלמא ועודשרוצים'
 ש~ותר ודאי להנות שלא משא~כשמותר
 אסור ודאי ~ה בלא לו אפשר איואה
 דהנה נר~ה אך כידוע' להנות ~לאלו

 על מצוה שתע~ה כדי היה אלישעכוונת
 לזה מעשה הוא כאלו והוה בהנאתוידו
 היה שעדיין נעמן גבי לזהוראי'

 ~צה לא חטאת לאומים וחסד~כו~ם א~
 יהנה ליהנות הרוצה אמרם וזהלי~נות'
 כוונתו להיותכאלישע

 כאליש~
 ובעכו"ם

 דוקא שצריך ה~א זה ולפי יהנה~'לא
 קאמר ~"כליהנות

 אעפ"~
 ירצה אם

 ודוקא הרמתי כשמואל מותר ליהנותשלא
 וזה כ~כ' ~יך ש~ין כשמואל הואאה
 כ~ןי"ל

 ~ג~
 אשמעינן מהם קבל שאלעזר

שכוונת~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  משה את ה' צוה כא~ר היהשכוונתו
 וכמו להנאתו' לא ית~ רצונושיקוים
 הית~ ודאי~משה

 לא כי כוונתו זאת
 מזה הואקבל

~ 
~~~

 מדרגה יש דה~ה כו'~ נדר ידור כי
 מטוהרה לא שנפ~ו שמרגישאדם

 כראוי ברור לסיות ~~תתקן יכולואינו
 והחעיא נעורים חטאות שחטא מפניאפשר
 כל להיות הוא ת~נתו וכיוצא,אחרים
 הטובים ~עשיו ממילא בתשובהימיו

 שום שם שאין ~תשובה ב~ולםמקושרים
 מעשיו שמתקן צדיק ויש רע' ופגעשטן
 אם במדותיו' תלוים מעשי~ תקנתוהנה

 אה~תו להיות א' מדותיו שבע הםמתקנם
 וגם אוהב, יתברך הוא ולא~ר ל~'~ק
 שונא יתברך ~הוא מה כ~א לשנואשלא
 לפאר כ~א התפארות לו להיות שלאוגם

 ל~צות ושלא הגדולים' ולצדי~יול~וצרנו

לנצ~
 כ~א מנוצח שיהיה דוקא חבירו את

 יצה~ט וירגיז רצונו' לעשית דוקא ינצח~ה'
 לה' ויתודה האמת' על ויודה יצה~ר'על
 ולא ח~אותיו'על

 יתע~
 ולא ~ה'~ ~א

 עול עליו ויהיה וכ~ד, שררהירצה

~~~
 דבר אשרהדברים

 מ~~
 כל אל

 תוכחה מו~ר בדרך י"לישראל'
 שצרוך ~ה אחד לכל ישראל לכלהשייך
 יש אדם כל לא כי להתנהג'לו

~ 
 ענין

 כי~צא ולהרבה לאחד ~התנהג ~צריךאחד
 הוא הירדן, בעבר להתנ~ג, ראוי~ו

 תשובה כי ~~מום כמה כנ~ל~שיבה
 ויש ושב, יבין ובלבבו שכתוב ~מומבינה'

 בינה שערינ'
 ו~ש~

 כי התפשטות הוא

 צדיק' יהיה ממילא ויראתו' שמיםמלכות
 ידוע כי נדר' ידור כי איש כאן י~לוזה

התשוב~
 ובלבבו שכתוב כמו מבינה הוא

 בינה שערי נ' יש כי וידוע ושב'יבין
 להוית שורש והוא ע~ית' בחכמה כולםכי

 מרומז יו~ד הוא להיות וראשהעולמות
 החכמה ועי~ד ברמיזא, לחכימא כיברמז
 מחכמה' מקבל בינה כי נמצאמתבונן
 לתקן האיך ויודע מ~ן ח~מתו עי~דכי

מדותיו
 ולהתנה~

 וידוע ודבוריו, במ~שיו
 ודל' עני לשון דלת נ~רא המקבלכי

 והוא ה"א נעשה היו"ד מחכמהוכשמקבל
 בחכמה הבן שאי~ כמו מתפרשין' דלארעין
 נ' הוא ה' פ~מים יו~ד בבינהוחכם
 וזה בינה,ש~רי

 דר נ' ידור כי אי~
 ה~~ע או בתשיבה' ימיו כל להיותוהוא
 ~דות ה~בע שמ~קן שבעה לשוןשבועה
 ל~~ר פי' נפ~ו' על אסר לאםירכנ~ל'
 הדבקות עולם עליונים ב~ולמותנפשו

 ישמור צדיק אותו פי' ד~ו' יחללא נפשו' על אי~ר לאסור וזהוהאחדות'
 היוצא ככל כי חולין יהיו שלאדבריו

 ישמור ע"כ יעשה'מפיו
 דבריו~

 ואקח שפ~שנו כ~ו אהבה' באמתשי~ה
 ~נהר' מעבר אבר~ם את אביכהאת
 בא מתשיבה כי רצין לשין אבהלשון
 אהבה לה~'ג יכיל שאינו מי ע~כאהבה
 אהב~' לו וימשוך בתש~בה 'שיבכראוי
כי

 אברה~
 כל כי אהבה, של שם הוא

 אברהם גם הקב~ה' של שמותיוהתורה
 שכתוב וכמו אהבה ~ל המפ~ח שםהוא

 אביכם, את ואקח וזה אוהבו,אברהם
 אה~ת אברהם את רצינכםלהיות

 כ~ התשובה הוא הנהר' מעברב"ה' הבור~
בחכמתו




