
 ליקו~י ליקוטי בתר ליקוטי בעו~יי ורב~תי טפחתיא~ר
 קיבוץ והוא ~ ב~חת חכמים דברי גרסאי א~בשוש~ים
 ולא תחלות דורשין ישראל ב~י ל~ערי הקד~ותקצת
 אזן יע~ כך ו~תוך ~ פותחת להם עושה היידעין
 ~תוכם שמא לי~ודים לו" ועשה ה~פר ~בית יו~ק~י~וק
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~~~~
 מקדשות בתי ~' על רמז ~הם ויעקב יצחק אברהם

 אברהם ~ליות~ ה~' ~רמו שלשתן אלו כי ~ליות ~'ו~ל
 ~לות ~רם יצחק ~ אדע ב~ה באומרו מצרים של ראשון~לות ~ר~

 והק"בה ~שו את אהב שיצחק שבעבור במדרש ~איתאבבל~
 ומשתה מאכל בשביל אוהבו והוא שנאתי ~שו ואת שנאמר~ונאו

 ומשתה מאכל מתוך בשושן בניו נמכרו לפיכך ~~יו~ ~יד כיש~
 עליו וקבלו שלשי ~לות ~רם יעקב אחשורוש~ של ~~עודתו~נהנו
כע~ן

 שנאמ~
 בתחלה עולמך שתקבל עבדו לפני אדוני נא יעבור

 היה והוא ה~לות באורך לאט רז"ל ופירשו לא~ ~תנהלהו~נ~ו
 וכ~ו אדוני~ לעשו שקראבעון

 שסבב~
 תקנו כן כמו הגלות

 ובתחנונים יבואו בבכי ~נאמר כענין בזכותם שיגאלוהתפלות לישר~
 הוא ~חרית תפלת תיקן אברהם ~~ובילם

 ~אול~
 שנמשלה מצרים

 שחר כמו הנשקפה זאת מי שנ'לשחר
~~~ 

 בזמן הוא
 בוקר~

 של
 היתה מצרים ~אולת כיעולם

 ~אל~
 של בוקרו זמן שהוא השלישי

 הראשונים אל~ם שני כיעולם
 אינ~

 תוהו אלפים שני כי ~ בכלל
 לא ~ם שנ' כע~ן לתכליתו ~ עדיין העולם ה~יע ולא תורהבלא
 שבשני נמצא שמתי לא וארץ שמים ~וקות ולילה יומםבריתי
 ~ העולם נברא לא כאילו תוהוא~פים

 והאל~
 בוקרו ה~א ~שלישי

 לשחר נמשלה ל~כך ~אשונה ה~אולה היתה זמן ובאותו ~ולםשל
 הענין נרמז וכן השחר תפלת תי~ן אברהםוזה""ש

 בתולדות~~
 של

 ~וים ה~ון אב הוא א~רהם כי וישמעאל יצחק שהולידאברהם
 ~~~אול~ו~וא

 ש~~ ~וים המון לאב ישראל היו
 ונתנ~

 על עליון ה'
כל



 ~ ~~ר~~~י~~~
 י~ם~

~~~~
 תכליתם שהם אב שנקראו דברים לג' רמז אבות ג'
 וכמו ~ לכולנו אחד אב נקרא הק""בה א' ישראלשל

 ואברכהו: אברהם היה אחד כי וכתיב גוים המון אב אברהםכן
 שהוא רז""ל ודרשו אביך מוסר שנ' אב נקראת שבכתב התורהב'

 ~ וחדי הוא יצחק של שתרגום יצחק כנגד והוא שבכתב~ורה
 שר עד אבי נקרא משיח ג' ~ לב משמחי ישרים ה' פקודי~~תיב
 לצדיקים הצפון טוב רב לעקב רמז שהוא יעקב כנגד והואשלום
 אמהות ד' כנגד והם אם~ נקראו דברים וד' המשיח:לימות
 שנ' ע"ד אם נקראת שבע""פ התורה א' לאה~ רחל רבקהשרה
 והיא שבע"פ תורה זו רז~ל ואמרו אמך תורת תטושואל

 תכלה לכל שנ' כמו סופה על ל~~מוד מבקשיה כל נלאו כילאה כנ~
 ב' ~ מאד מצותך רחבה קץראיתי

 ישר~
 שנ" ע"ד אם נקראו

 פזורה שה ע"ד רחל כנגד והוא אמו לו שעטרהבעטרה
 ישר~
~ 

 רבקה כנגד והיא תקרא לבינה אם כי שנ' אם נק' הבינה~~
 המבקרת היא הבינה כי לרע~ טוב בין יבקר לא הכתובמל~ון
 כנגד והיא הארצות לכל אם שהיא ישראל ארץ ד' לרע~ טובבין

 פ' גבורים עיר ~הרב : במדינות שרתי ע"דשרה

 ויר~
: 

~~~~~
 אמהות הג' של עקרותם

 ר~
 העקרה לציון

 העקרות שנתפקדו עצמו לשון ובאותו ג"פשנתעקרה
 שאז ראשו~ה לגאולה רמז שרה כי גאולות~ הג' היו לשוןבאותו
 וכמו ~ במדינות שרתי שנ' ע"ד ישראל של שררתן תחילתהיתה
 בלשון נפקדהששרה

 שרה~ את פקד וה' שנ' פקידה ~
~  

 כן
 אלהים יפקוד פקוד שנ~ פקידה בלשון ממצרים ישראלנגאלו

~~
 אתכם



 ומיד ~ אלהים לנו עשה קום שנ' כענין ל~ז במחשבהשהס~מו י~ ~ ~~ר~~וי~~~
 על זה על אהרןהוכיחם

 חט~
 שתצא קודם והדיבור המחשבה

 ואמר התשובה דרך אהרן להם וה~ה הפועל~ אלמחשבתן
 שישליכו להם רמז ובניהם~ נשיהם שבאזני הזהב נזמי כלשיפרקו
 שהאזן כארז"ל האזן דוקא והזכיר הגופנים~ הקישוטיםמעליהם
 ~ לך יהיה ולא אנכי סיני בהר ששמעה אזן כי תחילה~~וית
 ע""ע אצל כ~ו האזן ילקה לכך ~ אלהים לנו עשה קום אמרווהם

 ה~זן נזמי לכפרה להביא להם צוה ולכך ~ זה מטעם ב~זןשנרצע
 מרוב להם שעשו הקישו~יםהיינו

 כס~
 נזדווג זו שבסיבה וזהב~

 לעשות אהרן כונת שהיה להיות ויכול היצה""ר היינו השטןלהם
 המחשבה~ חטא על עליהם לכפר למזבח ציפוי ההוא הזהבמן
 לתוך הזהב א~רן השליכו וכאשר קרח אנשי של במחתותכמו
 העגל את והוציאו מכשפות דרך רב הערב עשו אז להתיכוהאש

 כי פ' גבורים עיר ~הרב :הזה
 ~שא~
: 

~~~~ 
 תמיד שיזכור כדי מ~ה דם אפר ר"ת הוא

 ב~
 דברים

 דם ~ עבירה לידי יבא ולא וכו' ב~ת מאין דע התנאשאמר
 באת מאיןהיינו

 מטיפ~
 שהזרע וידוע הזרע שהוא סרוחה

 ד~
 הוא

והראיה
 שזר~

 אתה לאן היינו אפר ~ הוא ממש דם האשה
 האדם אחרית שהוא הדין יום לזכור הוא מרה ~ עפרלמקום ~ול~

 סרוחה בושה ר""ת הוא בשר וכן כלענה מרה ואחריתה שנ'ע"ד
 שהולך היינו רימה סרוחה~ מטיפה שבא היינו ~רוחהורימה~
 מב~או מתבייש האדם שאז הדין ליום היינו בושה ~ רימהלמקום
 כי גנבכבושת

 ימצ~
 ש~ כענין

 יד~ רשעים יבושו
 לשאו~:

 ~לח פ'~שם
 ל~~
: 



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~~~

 האחד הת~ק חלקים ל~' נחלקים א~~ של אבריו
 אברים אותן כל והוא ההכרחי ע""צה~א

 היה הללו האברים מן אחד ~עדר היה ואלמלא לחיו~וצריך שהו~
 והכרס והלב המוח כענין מציאותו נעדר היה וממילא היותונעדר
 וחצונים פנימיים אברים הרבהוכדו~ה

 שי~
 שורת כי הדין מדת~צד נברא וכ""ז לאדם לו

 הדי~
 הללו האברים לאדם שיותן נו~ן

כיו~
 ממילא ולהמציאם לבראם להברואים להיטיב חפץ שהבורא

 לנברא היה לא הם לולי כי הללו האיברים אלו ש~בראצריך
 וידים ואזנים עינים כ~ון וההטבה התועלת צד על רק לושיש מה הוא השני החלק מבלעדיהן~ תיות לו שאין כיון כללמצ~ות ההו~

 והחצונים ה~נימיים מהאברים וכדומהור~לים
 שא~

 האיברים לולי
 ~בעולם מציאות לאדם לו היה כברהללו

 מציאו~ו שהיה אל~
 מציאות לו שיהיה והתוע~ת הה~בה צד על אם כי ההכרחצד על לאדם הללו האיברים הק~בה עשה ולא מאד ומר ורעקשה
 השלשי החלק ~ בעולםטוב

 הו"~
 בו שאין מה

 ל~
 תועלת ולא הכרח

 אבל התועלת מצד הואא~ד שהעין העיניים כ~ון ההוא להאדם וה~אות ה~ופי צד עלהאברים או~ן להן ~רוא ברו~יו עם התחסד ית' שהבורא אם כילאדם
 העי~

 בו אין באדם ש~~א הב'
 הטובות חלקי אלה שלשה ו~~ד היופי צד על שהוא רק~ועלת
 היופי והשלשה התועלת והשני ההכרחיות והם הש"ית עמ~ושעשה
 הנהוהנוי

 לעומ~
 צד ~ל לה' ולהלל להודות חיי~ים א~ח~ו זה

 צו~ו אשר ה~את התורה ככל לעשות אלה שלש בכל מכ"מ~מוליו
 ה~~ורים חלקים ~שלשה ~""כ נחלקת שהיא אלהינוה'

 ~~~ והו~



 נשקעים החצו~ים כל היו תורה מתן בשעת חז"ל וכמ~שהתורה י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 האומות שהם הג' האויב נ~תים וב~וכות ~ רבא תהומא~עומקי
 פ' ~פנ"י אומות: ע' כנגד פרים ע' ישראל מקריבים היושבו

 בשל'~
~~~~~ 

 ד' נגד ואלו תורה מקום אמונה ~בות ר""ת הוא
 ראשונה גאולה נגאלו אלו ד' ובזכות ישראל שגלוגליות

 אמר דברכות בפ"ק כמ"ש להם עמדה אבות זכות מבבל~עלו
רב

 א~
 ~דני למען שנ' אברהם ~שביל אלא נענה לא דניאל

 וכו' אדון שקראו אברהם למען אלא ליה מבעילמענך

 וכ~
 זכות

 לקדש האש לכבשן נפשם ~מ~רו חמו"ע ה~ה שכנגדם ויעקביצחק
 לולי כמש"ה כביכול המקום בזכות נגאלו מדי ~לות ברבים~שמו
 התורה ~ות על~ם עמד יון ~גלות כולם נהרגים היו ב"ההמקום זכו~ שאילולי הרשע המן זה אדם עלינו בקום לנו שהיהה'
 ונתקיים עליה נפשם מו~רים היו ~הם מישר~ל לב~לה רוציםשהיו
 נאמר האחרון ובגלות וכו' תורתךלולי

 ת~ו~
 ודרשו אמנה מראש

 הגליות איןרז"ל
 ~תכנ~ו~

 ~גבול : הא~ונה בזכות אלא
 בנימ~

~~~~~ 
 שנשח~

 בכח ~ראשית ימי~ בששת נברא יצחק בעקידת
 ~חה כי פועל נעשה העקידה ובשעת בפועלולא

 וכיון בפועל האיל נ~ם יצחק של נשמתו ומפרחת יצחק שלנשמתו
 האילשנשח~

 נשח~
 עשרה בשם מרדכי ~מאמר יצחק:

 מאמרו~
~~~~~ 

 ~~"בה יד תחת שהוא משום כקרקע דינו ישראל

וחוצ~
 תחת שהוא משום מ~ל~לין כ~ו דינו לארץ

 מעשה בשם ~שם השרים:יד
 ה~

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

~ ~  



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
ו

 היד ו~~ ארצם ~ת ישר~ל א~ לתת כדי ה~~עני ארץ את~ריש
 להכריח רצה כביכול הקב""ה כי הוא הטעם אבל ח""ו תקצרה'
 ארץ להם נותן היה ו~ם וה~צות התורה שיקיימו ישראלאת

 וכ""ו הכנעני הרי אומרים שהיו להכריח מקום היה לאחדשה
 נגרע~ למה וא~ו התורה לקיים ~יוב להם ואין ארצות להםיש
 נחלתם ועל ארצם ~ל ישר~ל את והביא גוים הוריש הקב""הע"ז
 אותם להכריח יכולובזה

 שיקיימ~
 הכתוב כונת וזהו והמצות התורה

 ברא לא למה וא"ת גוים ארצות להםויתן
 אר~

 אמר לזה חדשה
 חוזה הרב משם הרבים ~זכות וכו': חקיו ישמרובעבור

 דו~
~~~~~~ 

 מכח
~ 

 של טענתם כל בטלה הקדושים אבות
 אם דהיינו ממצרים לצאת הזמן הגיע לאשעדיין ישר~

 על ~~ר שהגלות לה~יב יש הזמן נשלם לא שעדיין ישראליאמרו

 פרשת בילקוט" דאיתא וכמו בזה ודי אדע במה אא~השא~
 שמשנולד להשיב יש ש~ה ת' צריך שאע~י"כ יאמרו ואםבשלח
 וכאן צדי~י~ בעינן זרעך שעכ"ז י~~רו ואם הגלות התחילי~חק
 ההבטחה להשיב יש ל~אולה ראוים אינן וא"כ להיפך היהח"ו

 מקום של רצו~ו עושים אין שא~י' אע"ה ליעקב הקב~השהבטיח
עתיד

 לקרו~
 ימה ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה כמש""ה הים

וידוע
 דכשישרא~

 ופרצת ועכ""ז לעפר נמשלים רש"מ עושים אי~ם
 א""כ קי""ס דה~ינוימה

 כ"~
 האבות ד~כח נמצא ממ~רים להוציאם

 ה~ע~ות~שיהיה כלנ~תר
 לישר~

 ~שם : ~אולתם עיכוב על
 דל""~

 ע"~

~ ~ ~ ~ ~

 בעשה עובר אברם לאברהם שהקורא הטעם
 ב~י' עולה ~ברהם ש~ם משוםהוא

 רמ"~
 ע"ש

~קיי~



 מטר ל~ת כדכתיב ישראל בשביל יורד שהשפע והיינוש~יח יו~~ ~ ~~~~~~י~~~

 במתנה שהוא דהיינו יבולה תתן וארצנו הטוב יתן ה' גםוכתיב אר~
 לעתיד לשלם ~חוייבים והם בהלואה הוא ארצות שאראבל

 לא ואתה רבים גוים והלוית וז"ש לישראל ומשועבדיםע~דים להיו~
 ~~"י : בהלואה ארצות שאר אבל במתנה מקבל שאתהתלוה

 בשל'~ ~
~~~~~ 

 לאשתו חייב הבעל
 ב~

 זו שארה דהיינו דברים
 במזונות תשמיש ועונתה כמשמעה כסותה~ונות

 אור בה אין דהאשה משוםחייב
 שפ~

 אם כי מעצמה רצון שבע
 והם מבןזוגה נאצלת ה~קבה דנשמת ~בעלה שמקבלת~ה

 ~ מבעלה שמקבלת מה רק מעצ~ה אור ללבנה שאין כשם ולבנהחמה דמו~
 אחרי בשרה את תכסה במה ~י אשתו ב~ות תייב הבעלכ~ותה
אשר

 ~ר~
 ערומי~ כי על להתבושש לסיבה

 הצריכה והיא הם
 יכסנה אשר עד קלונה יכסה לבל גרמו ~עשיה לכךלהתלבש
 לכסותה חייב בעלה מש"הב~לה

 ט~~ וע~
 ה~ורה דחייבו אחר

 אשתו את לכסותלבעל
 דכש~

 אור היא כי מכסהו שהיא
 מקי~

 לבעלה
 מקיפו היא כי אהל האשה נקראת ולכך גבר תסובב נקבהבסוד

 באורומלבישו
 מקי~

 ולכך
~ 

 ~ לכסותה חייב ~בעל זה לעו~ת זה
 צערא לה דהוה תשמישועונתה

 דגו~
 : עליה התורה הזהירה

 ~צוה בנימן~נחלת
 מ"ו~

~~~~~~ 

 שוה~ אבני ב' היו האפוד כתפות על
 בכל

אתד כת~
 הש~ית הא~ן על משמותם וששה אחד האבן על משמותםששה חות~ פתוחי עליו חרותים י""ה שבטי וי""~

~"~~~~~~~ ~~ ~"~ ~"~~~~ ~~~~ ~"~~~~ ~"~~~ 

~~ 



 ~ ~~ר~~~י~~~
 זרע משם ל~י דבש ~הרב לתי"ו:שיזכה י~ם~

 אהר~
 נראה ולענ~ד ~

 לאות פונה הא~ד יודין שני בראשה לה שיש צ' באות רמוזשזהו
 לצד הפונה היוד כותב לכתוב וכשבא א' לאות ~ונה והאחדת'

 ~לה היא האחרת אבל האות מעיקר והוא תחלהשמאל
 שהיא התיו אל כוונ~ו עיקר שהצדיק האמור אל לרמוזהאות לגו~

 הרב ו~כת' טובהאחרי'
 ואח"~

 : ודוק בהוה גופו להחיו' להמ' פונה

~~~~~~~ 
 הנה והן וארץ שמים לאברהם הקנה הקב"ה
 ומעתה השמים מערכות תחת כפוים הםהאומות

 ושוב לעבדים לו האומות כל להיות א~רהם זכה השמיםבקניית
 קנין בישראל להם להיות אפשראי

 הגו~
 קנה ~בד שקנה דמה

 הקב""ה הקנה ולכך בישראל להם יהיה בעלמא שעבוד אם כ~רבו
 לא בארץ זרעך יהיה גר כי גזרת קודם ~ וארץ שמיםלאברהם
 לכבוש וארץ שמים לו הקנה ועוד ~לכיות ד' על ג""כ דמרמזלהם
את

 הדר~
 מש~ לפני

 ואין השמימה לעלות סלולה מסילה שיהיה
 ~ נכנס הוא בשלו כי בינינו אשה לילו~ מה לאמר בידו~וחה
 והתורה דהואיל השמים על הודך תנה המלא~ם טענת לסלקועוד
 דחצירו חצירנו לנו זכחה ל~ו קנוים והשמים ~שמיםעל

 ש~
 אדם

 מדעתו שלא אפילוקונה
 וא~

 קונין דאין המחהלכת חצר דהו~ל
 הו""ל ומע~ידו שגוזרים הצדיקים ובמאמר הואיל מ""מ י~ועל

 שירה ישראל שאמרו בשעה עמד~ וכבר ידו על וקוניןככפות
 ובשעה מרום כל~צבא הקב"הה~תיק

 שהשמי~
 ולא נחים שותקים

 ~נחלת : מדעתו שלא קונה דחצירו התורה להם נקנה ואזנדים
 מצוהב~י~ן

 ע""ו~



 בטו~אתם שנשקעו א~שים אותם שאפילוב~ה י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 שנעשו עד ב~צרי~

 אחז"ל כי ולהיות בתשובה תקנה להם יש אפ""ה כהיתרלהם
 בתשובה ישוב עבירה שעבר ~קום ~אותו היא השלי~השהתשובה

 ע~רה שעבר ~קום שבאותו להורות חיקך אל ידך השב נא~רע"כ
ישוב

 בתשוב~
 ב~ה ב~ה עוד ר~ז ויש ~צרעתו~ ויטהר ישוב ואז

 ~ד~ נ~ שי~שא~ר

 שא~ר בענין עשה ~צות בי~ול על שהוא וכו'
 ועשה בקום הבורא ~צות לקיים העצל ~~דת ע"ה ה~לךשל~ה
 עצל~ראו

 שט~~
 שלגודל ל~רע""ה ר~ז והיא בח~קו ידו

 ~סירב הש~ית שליחות בעשיית שסירב ב~ה פ~ם קצתהיה חשיבות~
~ כ  לעזור הש"ית לו הבטיח כן וכ~ו שלשום ~ת~ול פסוקעל 
 ל~ר~

א~
 גם יא~י~ו לא אם וא~ר~ ~צרים בגילולי השקועים אותם

 ~והם ~י~ים ~שני ה~ועים ~~ים בהם י~צא אם דהיינוהאותות לש~
 רע טוב על ואו~רים חי~ם אל~ים דברי ה~הפכ~ם אדםבני
 טוב רעועל

 ותשובת~
 להם שגם הש"ית לו הבטיח ~אד קשה

 שהוא ~ו~אתם שורש כי להם להו~ית אותם ויסייע תק~היהים
 דם ב~כת חז"ל כ~"ש ברשעתם ויכירו ~לדם ~תהפך מים שהואנילוס
 והבטיחו ~אותם ה~טעה שלהם שר ~כת שהוא לדם ~~יםשנהפך
 ויהיו בתשובה וישובו בא~ונתם כולם ישלי~ו האלה באותותכי

 ש~ו~: פ' יפות ~פנים ~ לגאולהראוים

~~~~~~ 
 שעתידות הקב""ה לפ~י וידוע גלוי שהיה לפי וא~הות
 אל לה~שא ולאה רחל רבקה שרההא~הות

 הם האבות של וא~תיות אחד גי' י~ג הם ~א~הות של~האותיות האבו~
 ולכן יעקב יצחק א~ם ~היינוי~ב

 הוסי~
 אות ה~~""ה

ב~~ר~ם ה"~



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 י

 ושני~ עו""הז תאותאחר
 אין אמצעיות

 בה~
 עוה""ז תאוות כ""כ

 הזק~~ושני
 ש~ לפי לזה ו~עם כלל תאות לו אין

 באדם שותפין
 רבות תאוות להאדם לו יש נערות בשני לכן והק""בה ואםאב

~~
 אמצעיות ובשנים בו שיש ~אם חלק

 אי~
 לפי כ""כ תאוות בו

 האב חלק ~צד תאות לו יש ע~ז אבל שבו האם חלק~ כלהש~ר

 ~ הקב"ה חלק שהוא לפי ~לל תאות לו אין ~זקנה בימי אבל~~

~~~~~~ 
~~ 

~~ ~~"~"~~ 
~~ 

"~" 
 בזו"הק כדאיתא עילאין יומין שית כלמתברכין ~~~~ ~~~

 בתורה ומרומז השנה חדשי כל ~כ~לל החדש זה כן כמו יתרו~'
 הוא אלול והחדש ישראל שבטי י"ב כנגד המה חדשים י""בשכל
 ברית בסוד שהוא היסודבסוד

 ויו~~ ~וד~
 בריתו דנטר בגין

 של וכללו כידוע צדיק נק' ~~ד יסוד דיליהדרגא
 ד~

 שהחדש
 ~סוד הואאלול

 יוס~
 הצדיק

 ויוס~
 כמו אחיו את ~כלכל היה

 מזה תקומה להם ויהיה ויפרנ~ו שיזונו ~צ~ים החדשים כלכן
 בסוד שהוא~דש

 ~וס~
 ~שער ~

 המלך~
~ 

~~~~~~ 

 י"ג
 מידו~

 הוא אל מדת חדשים י""ב כנגד והם הם
 נגד ארך ~יון נ~ד וחנון אייר כנגד רתוםניסן

 הש~~ החדש הוא ואלול א~ול נגד חסד ורב אב נגד ~~יםתמוז
 עושים א~ו ואם השני ~צדה קנים וששה האחד מצדה קנים~שה
 ~ית ש~יר א~רו ~חדשים מן המחצה הוא החדש בזהתשובה
 ר""ל ני~ן שהוא חסד כלפי מטה ~לול שהוא חסד רב~ילל

~כריע
~~ 

 מדת מינו את מין שמצא חסד נוצר מאזנים
 ח~~ ור~



 ~ ~~ר~~~י~~~
 י~ם~

"

י~
 פ~יו ה' ישא בבחי' הם אז כביצה עד מכזית רק הרבהלאכול
 לאו שומע אתה הן מכלל ח""ו להפך אך פנים נשיאות ישואז
 ח""ו פנים הסתרת אז אכילה בתאוות משוקעים הם כאשרכי
 בתאוות משוקעים הם אם כלומר לאכול והיו פני וה~תרתיוזהו
 אמת בחי' הוא פנים נשיאות והנה ח"ו פני והסתר~י אזיאכילה
 פנים ה~רת ~וא אמת תיקון מדות י"ג על בכוונותכמבואר
 הוא כי מהאמת רחוק הוא באכילה המשוקעים כי שאמרווזהו

 שעל הטעם וזהו אמת מדת שהוא פ~ם~הסתרת
 כ~

 צרה
 הם בצרה נתונים שישראל מאחר כי תענית גוזרין תבאשלא
 ואזי אכילה ~ות לשבור תענית גוזרין וע~כ פנים הסתרתבחי'

 הארתיהיו
 פני~

 ~שם~: כנז""ל~

~~~~~~~ 
 בחי' ע"י הוא ~שכל כסילות ול~ל להכניע התיקון
 הקליפות דהיינו הכסילות יניקת עיקר כימזבח

 מכפר אדם של ~~חנו כי אכילה בח~ היינו מזבח מ~חי' רקהוא
 אכילה אחר הכשר איש אפילו ו~"כ יניקתם עיקר ומשםכמזבח
 מחמת וזה אכילה אחר קצת הדעת בלבול לו שיהיו~הכרח
 לקליפה חיות ליתן שלא צריך אך משם הוא הכסילותשיניקת
 היינו כ~קונו כשה~בח ואז יותר ולא בצמצום חיותו כדי אםכי

שהאכי~
 כי ה~סילות היינו הקליפות נכנעים אז כראוי בכשרות

 אכילה ע~י ו~"כ חיותם ~כדי יותר וחיות כח שום להם נותןאינו
 ו~ובא כזולל כשאוכל אבל ה~כל ונתרו~ם ה~סילות נכנעבכשרות
 הכסילות דהיינו הקליפות יונקים אזי המזבח פגם ~~י'שזה
 נכנעי' כראוי אכילה וע""י ה~כל על הכסילו' מתגב~ ואז ~הראוייותר

הנ""ל



י~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  דהיי~ו ה' בתורת~ההולכים
 הצדיקי~

 ובזה החיים עיקר שהם
 ת~ים: והוא חיות חסרון לאותו~משיך

~~~~""~~ 

 לעלמא מיתה ו~רם שחטא ~""פי
 הוא אפ~~

 מטעמא להיות ראויה היתה דמיתה והטעםפטור
 עצמו יעשה שלא אחריו שהיה צור מלך חירם מכחאחרינא
 קראי על רז"ל שדרשו להא הא ודמיא ב~דרש כדאיתאאלוה
 יפתחוכי

 א~
 הכריה על חייב הפתיחה על אם יכרה וכי בור

 מעשה האתרון ש~ילק פותח אחר כורה להביא אלא כ~שלא
 פטור היה ולכך אדה"ר ~עשה חירם ~ילק בניד~ד וה"הראשון

 פענח ~~פנת ~ממיתה
 חדש~
: 

~~~~~~~ 
 דהיינו במלקות דנידון והטעם ממיתה פטור היה
 כדעת ואיתא מלקות מ' כנ~ד קללותמ'

 דילמא חמ~ה דמיתה ממאי שם דמק~ה כתובותדבמ~' המקש~
 ~לקו~

חמו~
 ל~ל~א פלחי הוו לחמ""ו ~~דהו אילו דהא

 וא~
 התרצן לדעת

 הכאה דומה אינודמשני
 שאי~

 קצבה בו ש~ש להכאה קצבה בו
 הי~נו בניד"ד מ"מ קצבה לו שיש ממלקות חמורה ~יתהולכך
 דהיה דאדה""ר~לקות

~ 
 שאין הכאה כמו והיו ח~ורות קללות

 אזי בחמורה אדם דנידון כיון וא""כ ~מי~ה דחמורה קצבהבו
 : שם ~ בחמורה נידון שתים שנתחייב מ~ דתנינן כמו ממיתתפטור
 אדה"ר שאומר דהיינו י~ח כתמר צדיק ~אזני תשמענה~רעים עלי בקמים בשורי עיני ותבט פ~וק יובן שעפי"ז נראהולע"ד
 את ראיתי דהיינו עלי בקמים בשורי עיניותבט

 הב~
 הצדק

 רבש"ע אבל פטור או מיתה חייב אני אם לראות בדיני~~יינים
מרעים



י~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  במ~שכים וז"ש התורה פי' להבין שבע"פ לתורה צריך לכךוהשכל
 : שם ~ בבלי תלמוד זה ב~מרא ואיתא אד"הר זה עולם כמתיהושבני

~~~~""~~ 

 ברקיע השמש היה אדם חטא לא אילו
 החמה חמימות לקבל לאדם כחוהיה הר~שו~
 לעתיד עד החמי~ות לקבל כח היה שלא הב' ברקיע נתנההחטא ולא~

 חן בשם ~שם ~ בה ידונו ורשע~ם הראשון ~קיעיחזור
 טו~
: 

~~~ ~ " ~ ~  

 ורביה מפריה ביטל למות שעת~ד שראה כיון
 שיקויים שצריך ~מיתה גזירת ממנו יבוטלוממילא

 פ"ור קיים רבוא לששים דוקא ~תורה קבלת שראה וכיוןהמין
 ~שם: התורה נתינת בשביל במיתהוב~ר

~~~ ~ " ~ ~  

 חי ישאר מיתה דוקא לאד~הר הקב""ה יעד למה
 אחר עונשויסבול

 הו~ העני~
 בריאת מתחילת כ~

 אד"הר חטא ע"י והנה בתחתונים לדור הקב""ה נתאוההעולם
 ל~ל מקום הי~ ילא החומר נתעבה הנחש זוהמת עליושהביא
 נת~פך מיתה ~""~ והנה באדם ית'קדושתו

 ה~ו~
 וע"י בקבר

 בתחתונים שכינתו להשרות כדי כבתחילה בזכות מחדש נבראתחיה
 חירות והיו ממ"ת הזוהמא ~ פ~קה כבר בע~ל חטאו לאואם

ממית~
 אלשי~~: מהר"ם בשם ~שם ~

~~~~~ 
 האדם כי שנ' לעץ נמשל

~ 
 ששלימות לומר השדה

 להיותהאדם
 כ~

 למדר~ה ~מדר~ה עולה שנה שבכל
 לפי שלימותן וזהו בפירות ואח"כ בע~פים וא~"כ בעליןתחילה
 נותן שאינו מאחר אותו קוצצים אחד במ~ב יעמד לעולםשאם
 לעלות האדם להיות צר~ך כןפירות

 ממדר~~
 עיר כי ל~דר~ה

פר~



י~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~
 אמת ובדרך בדרך~ר~אדם

 וכ~~
 האיש כי דוד פני בס' שהובא

 מכלל ויצא כבהמה נמשל גאוה והבעל אדם נק' ~והע~יו~תמים
 עצמו שחושב כמדובר והיינואדם

 כאי~
 ונחנו מש~ה ע"ד מה ודבר

 שבאות התורה ע"י וכן ~ מ""ה גי' אדם ב~ם נק'~ שפיר ולכןמה
 וכמ~ש התורה ע"י היינו האמיתי ודיבור דיבור שהוא אדם שלד'

 בעל האדם ~נקרא שמה בטלים בדברים ולא וארז"ל בםודב~ת
 ולא יום בכל ומדבר בה שעו~ק התורה בעבור היינו מדברחי

 ובע""ח ועופות ה~יות גם דהא בטל~ם דברים שמדב~בעבור

 להם "יש מדבריםבלתי
 צפצו~

 דיבור
 שלה~

 התורה שע"י נמצא
 וכתיב חיים מים נק" התורה והנה ~דבר בע~ח בשם האדם~ק'

 כזה במלוי מ""ה כי המה אלהים מעשהוהלוחות
 מ"~

 בגי' ה~ה
 אדם של המם אות כנז'~ לדיבור הרומז אדם של הד' הרי~ים
 הצדקה ל~ות המדר' שקורא מצינו כן כי וצדקה ל~ח~רמוז
 המם שרומז לרמוז יש וכן סתם מצוה בשם רבותפעמים

 המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא וכמ""ש מ~שה בשםהנק' לג"~
 לו שאין כמי דומה ג"ח בו ואין ת~ה בידו שיש מי כלוכמ"ש
 נק' וג"ח הצדקה עשיית ו~י ~~ח וסופה תחילתה דהתורהאלוה

 בפרשה הז~ה"ק בהקדמת וכמ~ש הנ"ז הנכבד בשםהאדם
 ~ יעו"שבראשית

 ~שם~
: 

 בריא~ ~~~~~
 אלהי~ שאמר ע~י האדם

 אמר ~ד""הד שהוא
 כי בצלמנו אדם נ~שה ע"ב שם שהוא הח~דלמדת

 ומ"ב רנ"ח הוא ג"פ אלהים שם וכן אותיות רי"ו בויש וי~ ויבא ויס~ של ע"ב בשם כי רי"ו השוה במספר הואצלמנו
ע"ש הנותרי~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ק~ה ה' אל לשוב רוחו יעורר וכאשר צד מכל אותו ~סבביןוהם
 הן כי ה' לפני דיבורים ולדבר להתפלל מאדלו

 מסבבי~
 אותו

 דיבור להוציא לו אפשר שאי ומח~ת עניינו לפי לכ""א צדמכל
 הדיבורים כל לכן ~כראוי וחיות ורחימו בדחילו אלהיםלפני

 המבדילים והמ~כ~ם המחיצות לבקוע יו~לו לא מדבר שהואוהתפלות
 יזכה אשר עד המסכים תחת למטה ונשארים למעלהלעלות
 מעומקא בד""ור להתקבל הראוין דיב~ים וידבר בא~תוישוב
 כל את המאיר הדיבור מבקע א~י ~ול בהתעוררותדלבא

 למטה מונחים שהיו הדיבורים כל עמו וי~~ו והמסכ~םהמחיצות
 יזכה א~ך אך הנהעד

 לז~
 האמת הוא בו תלוי שהכל העיקר

 תוך ראש הוא אמת כי הכל יסודוהוא
 ו~ו~

 במ~גת שהוא וכיון
 אמת חותמו א~ר בעצ~ו הש""ית אור בו נתלבש כביכול אזיא~ת
 למצא יוכל לו אור שה' ~כיון וישעי אורי ה' עליו נאמרואז

 פתחים לו יש לו פות~ין לטמא הבא כמשרז"ל הרבה~תחים
 שם שנמצא וכיוןהרבה

 פתחי~
 בח~ך הכסיל רק לצאת יכול היה

 ירא~ ולאהולך
 לצאת ~~תחים

 והו~
 יתנו ולא שם וקשור א~ור

 הדיבורים אזי ה' לפני אמת דיבורי לדבר יזכה אשר עד לצאתלו
 וה'מאירים

 ~ו מראין הם כנ~ל ~מת דיבורי היינו ה~אירים הדיבוריםכי פתיי~ מבין יאיר דבריך פתח ואזי כ~"ל לו א~
 שום בלי וצלול ברור גמור אמת האמת שיהיה צריך אךהפתח
 לו דיש יבין והמשכילדופי

 להתפל~
 כל אחת פעם שיזכה ימיו כל

 בזה ויש כראוי ה' לפני אמת של אחת דיבור לדבר חייוימי
 לו א~ר ה' אזי האמיתי אמת למדרגת שזוכה ומי מדרגותכמה

וא~י



~~ י~~~ ~ ~~ר~~וי~~~  נתנה ארץ בבחינ' הרפואות כל הם אז כי הר~ואותלכל
 מוהר"~~: ~ליקוטי המחלוקת~ היפךשהוא יבול~

 ישרא~ ~~~~~
 המדבר ו~ורל ותומים אורים אלו בג' נתחלקה

 חלקים ל~' שמתחלקת ישראל עדת כ~גד והןוכספים
 ישראלים לוייםכהנים

 ל~~
 בחלוקת כולם זכות

 הא~
 שהחלק

 ברכת רבוי לו~ י~רום שלא שיהיה לשבט" שיעלה מהארץהטוב
 שי~ ולמי ויבעט ישורון ע"ד~~וישמן" ~חטואהארץ

 רע חלק לו
 פירותיה ממ~טת כחושהארץ

 ~כ~
 ברכה לו שישלח מזון

את לבר~
 המו~~

 כנגד הם ותומים האורים והנה כמרובה ~הם ויספיק
 הוא מדבר שהיה וה~ורל ותומים באורים המתעסקיםהכהנים
 אותו ועושה פתי מחכימת שהיא בתורה העוסקים הלוייםכנ~ד
 כנ~ד וה~ספים לשון בצחות ולהורות להבין בחכמותלדבר

 לתת בסחורההעו~קים ישר~
 לכס~

 התורה לומדי ביד להחזיק מוצא

ובצירו~
 בו שיזכה בחלק ת~לה לידי שבט שום יבא לא זכותם

כמדו~
 בנעימים לי ~לו חבלים הכתוב כוו~ת שזהו ~ר' ~ולע"ד ~

א~
 ה~ורלות שהם חבלים דהיינו ~לי שפרה נחלת

 שבה~
 נתחלקה

 נפלוהארץ
 הנעימות ומהו נעי~ות הוא ~שבילי כלומר בנעימים לי~

א~
 ירם שלא מ~ן היה לעשיר ה~ורלות שבזכות עלי ~פרה נחלת

 שיספיק ולענילבבו
 לו~~

 הארץ עמהם שנתחלקה ~אלו ~לשה א"נ
 המתחלקת זאת הארץ לרמוז באים וכספים וגורל ותומיםאורים

לה~
 ~ה שיבנה עתיד'

~ 
 מקדש על לרמוז בא ותומים אורים מקדשו'

רא~~~
 בי""ש על לרמוז בא וה~ורל ותומים אורים בו שהיה שלמ' שבנה

 מצרי' מלך תלמי בימי שהיו זקנים ע' שתיקנו בגורל משתמשיםשהיו
 ו~כמה ג~ול סוד הוא זה ~ורל וסוד ה~ויל על בס~ר אצלם כתובוהיה

נ~לא~



י~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~~~

 קין לפ~יו שהיו הד~ות כל תיקן
 הר~

 אחיו את
 עשו אשר וה~פש א~~ אחיו בן לוט הצילוהוא

 אותם ~חיה היה והוא ~תים קרויין בחייהן שהרשעיםבחרן
 הסתכל לא לו ב~ותר אפילו והוא ב~~ות שטופין היו ה~בולדור
 ~הותו ~פרסם היה והוא בעיקר כפרו א~וש דור ידעתי ~אה~ה
 לעוה""ב חלק לו אין בנים לו שאין ב~י הודו לא ~דוםכ~ודע

 להוליד בשביל כ""כ נתחבט ואברהם זכור ב~שכב זרעםשהשחיתו
 היו ולא בכור של ~י~ה בין ~בחינים היו לא ~צריםב~ים

 שהיה אע"פי יחיה יש~עאל לו א~ר ואבר~ם בבכורה~שגיחין
בכ~

 אברהם ש~ת ביום בו ועשו
 הר~

 כולם את
 הר~

 ה~פש את
 בש' דוד ~ילקו' ה~אור~ה~~ נערה על ובא הבכורהוביזה

 ה~פ'~
: 

~~~~~~~ 
 א~רהם שקידש בתורה ~פי' ~כתב ~לא ~ה
 שבא~ת לפי כשדים לאור ע~~ו שהפילהשם

 בע""כ רק כתיב ב~~ם וחי כ~ ברצון עצ~ו ל~~ור שאסוריל~דו

כד~יא~
 ~ו~ר אז~ חמ""ו

 בש~ ~~ש~
 ~ל~ה~:

~~~~~~~ 
 ל~צרים לירד לאב~ם הקב"ה א~ר שלא לפי
 בניו נ~ח~בדו לכך רשות בלא ש~ה הלךרק

 ה~"הק~: בשם של"ה בשם ~שם ש~ה~ ת'ב~צרים

 ~~~~ן~~~~~~~~
 חטא

 ~ד~
 את שהביא בש~~ה אברהם ח~א

 ב~כשול הצדקתאשתו
 ע~

 לבטוח לו והיה יהר~והו פן פחדומ~ני הי~ א~~~~ באו~רו
 א~תו שיציל ~ש~~

 ועל ולה~יל לע~ור כח באלהים יש כי לו אשר כל ואת~ש~~ ואו~
 פרעה ביד ~צרים בארץ ה~~ת זרעו על נגזר הזהה~עשה

ב~קו~



י~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  בשם ~שם ~ בידו שלחו ואיש ה~סוק ע""ש עמוושלחו
 ש""ך~

: 

 אותיו~ ~~~~~~~
 בקר ר""ת יעקב יצחק ~אברהם שנ~ת

 תקנום~~שם אבות תפלות וז"ש ערבצהרים
 מפרש~~:בשם

~~~~~~~~~~~~ 
 מקדש ~נה אברהם בזכות

 ראש~
 ~צא ו~י

ממ~
 בזכות ~נה ש~ מקדש וכן נחרב ישמעאל

 אבל נחרב עשו ממנו שיצא וע"ייצחק
 מקד~

 בזכ~ת בב~א העתיד
 מפרשים~: בשם נחרב~~שם יהא ~א לכן שלימה שמטתויעקב

~~~~~~~~~ 
 ירידת

 למ~~~ אברה~
 ~~~~~~~ה

 לישר~
 ~את

 ותמג
 מצר~~

 ~"כ שמה יאבדו לבל

 הכ~
 הקב~ה

 מל~ם ד' וכן פרעה שלקחה ושרה אברהם אצל י~ראלמע~~ער
 עכ~~ מלכי ד'~ שיפלו רמז אברהם בידינפלו

 ביד
 יש~~

 לעתיד
 גדרערוה גדרה שרהוכן

 ו~ן~~ר~
 : במצרים~~ש'בש'מפרשים

~~~~~~~~~~~~ 
 צריך שהיה ~פי נח כמו מהול נ~ד לא למה
 הנה ו~ש היה בערלתו שמשוך א~"הר עוןלתקן

 אתך~ריתי
 וג~

 לאב וה~ת
 ג~~ המ~

 שהיה אד"הר גל~ל זה
 לכלאב

 המ~
 ~לי בשם לתקנו~~שם ע~מך תמול לכך ג~ם

 ~~~~~~~ ~קר~~
~~~~~ 

 לאברה~ הכה~ה ש~תנה כמו א~ד במעלה ואהרן
 שהקדים צדק מלכי של ורו דיע"פי

 וכ~
 ע~י כן

 שלח משה שלדיבורו
 נ~

 נית~ה תשלח ביד
 הכ~~נ~

 לאהרן~~שם
 טוב~: ו~ןבשם

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

 שנתנסהמה
 אברהכ~

 ית' הוא כי נסי~ות בע~ר
 כל~דע

 לפנ~ וגלוי ת~~ומו~~
 שישר~ל

~~ עתיד~
 ל~~ות



~ ~ ~ ~ י~ יו~~ ~ ~~ר~~~  ובח~א המתבחטא
 הקרובי~

 חטא בלא מיתה אין רז""ל וכמ"ש

~~
 שלא זכותם ה~ינה כן שלולי למיתתו מסייע הקרובים חטא
 תיקן ולפיכך רז"ל בדברי זה כל וכמבוא~ זה צער להםלהגיע

 פ~רוד ש~ר~ו חטאו על חי אדם יתאונן אבילות ימי ז'משרע"ה
 להיות ככולו הז' יום מקצת רז""ל א~רו ולפיכך הללו חלקיםהז'
 ~אבדו וה~ו~ית ~צומחת ונפש יסודות הד' שהם חלקיםשהז'
 שלם אחד יום ואחד אחד כל על עליהם להתאונן ראויל~מרי
 לא שבאדם המשכלת שהיא המדברת נ~ש כן שאי~ומה

 מלחם ממעל שבש~ים אביה בית אל שבה היא ~לא~אבדה
 תאכלאביה

 להתענ~
 מן שנפרדה רק שם השכינה כבוד מזיו

 בהיותה שעבדה האופן ~אותו עוד ה' את לעבוד להוא~א ה~ו~
 ב~ו~

 כי
 היתה~ז

 מוסי~
 לרמוז ולכן ושעה שעה בכל השלימות בקנין והולך

 כולו ולא מקצתו הז' יום אבילות שתהיה ז"ל חכ~נו צוו~ולזה
 לאתאו~ן אין המשכלת שהיא המדברת הנפש פירוד שעל דעתלמען

 הששה השאר על כמו כ""כולאתא~ל
 חלק~

 שקבלו האדם של
 והיינו ~ ה~פש השארת אמונת ~לבינו לה~ריש כדי והעדרההפסד
 האבל בבית להע~יד ~~וה~ים מהטעם

 כו~
 מים מלא זכוכית של

~להדלי~
 על מרמז ההוא ~המאור ש~ן של שהנר שמן של נר

 ולזה אדם נשמת אלהים נר הכתוב וכמ"ש נר שנקראההנשמה
 פני ~אור מאירה היא עדיין ה~שמה של הזה שהנר~רמז

 הנר תכבה ולא מהקב"החיים מל~
~~ 

 בהפרידה
 מ~ו~

 ~ האדם
והש~ן

 מר~
 מעלה של ההש~עה על

 הנשפ~
 המשכלת הנ~ש על

 מרומזים הם והמים יחסר~ אל ראשך על ושמן הכתובוכמ"ש

ע~



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~

 בעל בבמות מתחילה ~קומות בג' בלעם את לקח
 הפעור לראש ואח"כ צו~ים שדהואח""כ

 הנשק~
 על

 שהם זו שבאומה סימנים ג' אלו ~קומות בג' לו רמז ה~שימוןפני
 הצדקה זכות ~לו רמז בעל במות א' ישראל~ של וחוזקםגובהם
 על בעל במות ונקראת י~כון מרומים הוא ~דקות הולךשנאמר

דר~
 אחר~ לילך לאדם לו אפשר וכי תלכו ה' אתרי שאמרו

 גומל הוא מה מדותיו אחר הלך אלאהשם
 חס~

 ו~קב"ה וכו'
 שהוא ה' דרך שהיא שהצדקה נמצא ישראל ל~סת בעלנקרא
 ה' מלוה שנ' ע"ד גם בעל במות נקרא ו~ובהה שלנובעל

 במות וזהו וכו' לך שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן וארז"לדל חונ~
 פרש"י צופים כי התפלה זכות שם לו רמז צו~ם שדהבעל~
 שיחננו עד ה' אל עינינו שנ' לתפלה רמז והוא ל~רחוק בושצופים
 לי ה~"נראה מרחוק שנ' לשכינה רמזומרחוק

 והו~
 בתפלתם שצופים

 מרתוק שהיא השכינהאל
 כאר~""~

 כאילו להתדמות צריך המתפלל
 שנאמר ע"ד התורה זכות~ לו רמז הפעור ראש כנגדו~השכינה

 אלא פי וא~ן יאבתי למצו~ך כי ואשאפה פערתיפי
 תורה~

 שנ'
 ואין בפיהו היתה אמת תורת וכתיב בפיך ה' תורת תהיהלמען
 שנאמר תורה אלאראש

 ברא~
 לוית כי וכתיב תקרא ~רומים

 ~ לראשיך הםחן
 הנשק~

 ע"ד הוא הישימון פ~י על
 דשין שהכל הזה כמדב~ עצמו משים האדם אם מתנהוממדבר שארז"~

 והואעליו
 כהפק~

 וזה""ש במתנה נית~ה התורה אז לכל
 אותם ~היינו ה~~מון פ~י על רק ~שק~ת התורה שאין הישמון פניעל הנשק~

ה~שמי'
 ~צמ~

 גיבו' עיר מדב'~~הר' לשון הוא ישימון כי כמדב'
 פ~בל~~
~~ע~



~~ י~ם~ ~ ~~~~~~י~~~
 ע~~ דהיי~וז~ות

 ~~~~ ב~~
 נעשה מציעא בבא וע"י זדון הפשע

 לימו~ וע"י שו~~הזדון
 נעשה בתרא בבא

 השו~~
 זכיות~~תפאר'

 ~'ה~רשוני

 תצוה~
: 

~~~~~
 רעות מדות לשבר ~ בעו"הז האדם בריאת עיקר

 טבעך ה~קרא מדר~ה מעלה ובזה שלוהטבעיות
 שם ונס~~~כתר העלם לשון עולם שנקרא העליוןבעו~ם

 טוב~~

~~~~~
 עצמי~ו נתענה אם יאמרו שלא תשובהלעשות אד~ בני שילמדו כדי המזיקין ~ק"בה ברא למה

 להם שאין ה~יקין הקב"ה ברא לכן נתקיים לאבצום
 גו~

 וא~ה
 של"ה~: בשם דוד ~ילקוט ~ מק~ימןהרוח

~~~~~
 עינים ב' ידים ב' זו~ות האדם את ברא הקב"ה
 אבל י~הר ומן יצ"ה~ מן מזוג ש~וא לפיוכו'

 לכ~ י~הר בהם איןהמלאכים
 אל ה' עין ישרה ר~ל בהו כתיב

 בשם האיברים~~~ם כל וכן המלאכים אלויראיו
 מ~שים~~

 ~לו~ת~~~~~~
 שנברא לאדם לו נות סברי דב"ה ו~"ה ד~""ש

 נברא שלא לאדם לו נוח סברי וב"ש נבראמשלא

משנבר~
 פליגי וב"ה ב~ש דדוקא והט~ם

 בה~
 הוא זולתם ולא

 דג~ אזלי לשיטתייהו וב"הדב"ש
 וב"ה ב"ש פלי~י בעלמא

 דהחיוב נודע וכבר פטור בפיקדון יד לשלוח חישב ~ברידב"ה כה"~

באד~
 שהיא בהנשמה יד ששלח יד שליחות מדין הוא בח~איו

 שחישב כמו דינו במחשבה כשחטא וממילא אצלומופקדת
 ד~וח פלוגתא בהאי סברי ולכך רעה מחשבה על ל~"ה ד~טוריד לשלו~

 במחשבה משא"כ יחשב לכ~לים טו~ה דבמחשבה~~ברא
 רע~
~ 
ו~""ש



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 וכו' חולים מבקר שהקב"ה מניין וכו' מתים קבר שהקב"המניין

 הקב""ה ו~ם אותם מקיים שהקב""ה שארז"ל התורה מצותושאר
 מקיים שהקב""ה ובודאי וכו' מתפלל שהקב"ה מניין כמרז"למתפלל
 שנאה כמו ותפלתה התורהמצות

 לק"ב~
 קיום בין ר~וק וכמה

 כ~א כי הש"ית של ותפלה לתורה שלו תפלה ובין ש~והתורה
 ~ ותפל' ~ורה היינו ונ~מע נעשה בבחי' מדר~תו לפי להש"יתעובד

 בהביטי אבוש לא אז פסוק יובן ע~"ז נר' ולענ"ד מוהר"ן~~~ליקוטי
 דהיינו ~אז אפשר וא~מר מתמיה שדהע"ה דהיינו מצותיך כלאל
 כביכול שאתה מצותיך כל אל בהביטי ~"א זה אבוש לאלע""ל
 ההפר~ ובהביטי המצותמקיים

 ודאי לשלנו מצותיך קיום בין שיש
 : אבוש שלא אפשרדאי

~~~~~~ 
 ואפי' וחדוה שמחה מחמת כשהיא היא הבכיה עיקר

 שמרוב שמחה מחמת ~תהיה מאד טובהחרטה
 בימים נגדו שמרד על מאד ומת~ע~ע מתחרט הוא בהש~יתשמחתו

 לו ומתעוררהראשונים
 בכי~

 ~יקר וזה השמתה ~ רוב מחמת
 הוא בכיה כי ית' בשמו השמחה רוב מחמת שתהיה הבכיהמעלת
 משם מתעורר הוא בכי כי היום כל י~ילון בשמך~"ת

~"~ 
 בבינה

 ב~י' בכיהוע"כ
 המיל~

 שם של
 ס""~

 היינו ז""ל האר~י בכתבי כמובא
 מבין הלב כמ""ש לבא ב~נה כי משמחה תהיה הבכיהשהתעוררות

 היא הש~חהועיקר
 בל~

 צריך ומש~ בלבי שמחה נתת כמ"ש
 ~ והבן ה~כיה נמתק ועי""ז כ~ל הבכיה התעוררותשתהיה

 ~שם~
: 

~~~~~~~ 
 ~קב~ה כשר ~דם על דמע~ת המוריד כל שארז""ל מה

 וכו' ספרת נודי שנ' ~נזיו בבית ומניחןסופרן
ולאיזה למ~



 י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~

 היה והעולם הפירות טעם וניטל בקליפה הדברים כלונתלבשו
 הקב""ה שציוה עד והולך~תמוטט

 לבנו~
 העולם בטיבור ~ק~ש

 שיתבסמו כדי כ~ודע במקדש כלל ולמטה שלמעלה מה וכל א"יהיא
 בב""המק איל~ות מיני כל ציור ו~"י בעונו המקולקלים ~דבריםכל

 אד"הר של דוגמתו מום בלי כ""הג ע""י בו ה~עשית ה' עבודתשע"י
 שבעולם הדברים כל ~תב~מים מום בלי הקב""ה של כפיוי~ר
 ה' עבודת במקום בהיותם כי וריחן הפירות ~עם למקומוו~וזר

 אותם מ~בסמין אילנות מיניכל
 שמבחו~

 בתוכו צייר זה לטעם
 ~הדברים דוגמתם שם שהיה אחרים דברים ~כן ~ילנות מיניכל

 ~אגדת ~שבעולם
 אליהו~
: 

~~~ ~ ~ " ~  

 העולם בריאת קודם המקדש לברא הקב""ה הקדים
 מושב בית איש ימ~ור כי חומה ערי בבתידקי""ל

 ~ומהעיר
 ולב~ו~ שהו~~

 שישב ולא ישב
 הוק~ ולבסו~

 ולכך
 ישב מקרי שיהא ~די העולם בריאת קודם המקדש הקב~הברא

 הוק~ולבסו~
 עשה ושוב דירתו ~ית עשה דתחילה

 היק~
 לדירתו

 בית בו~ה היה ושוב תחילה העולם ברא אילו משא"ככביכול
 הו"ל מאז לעצמודירה

 ולב~ו~ הוק~
 ~י בתי ה~"ל דאז ישב

 לקונה לצמיתות הוא השנה בכלות אבל גאולתו ~היה וימים~~מה

אות~
 עד מביט ית' והוא

 ~ו~
 ל~כור שעתיד וידע הדורות כל

 אבותינו ועון בעונינו לאומות מקדשובית
 וכדרז~

 ואיש ב~~וק
 ו~ש"ה המקדש חר~ן על דדרשו חומה עיר מושב בית ימכורכי

 העולם בריאת קודם ה~קדש לב~ות ית' ~כמתו~רה
ישב שיהי~ כ~

 הוק~ ולב~ו~
 וגאו~ החצרי~ ערי כבתי דהו""ל

 ~~ תהיה
~ח~ת



~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~
 בעל מי על חוזר מי ד~נינןהוא

 אבידה~
 היא אבידתו על חוזר

 א"כהנקבה
 נמצ~

 אבידה המוצא וש~ינו א~ידה נק' היא דהנקבה
 חייב ואב ואוכל ~ושה זה הרי ואוכל שעושה דבר הואאם

 עד או ב~רותה עת עד שלו נעוריה שבח כל ולכןבמזונותיה
 למנה~ן הטעם זה וא"כ אבידה לבעל אבידה שתחזור לאיששתנשא
 כי ~עות להם ופוסקין לח~נים נדן להפריז שנוהגין ישראלשל

 ה~תר מאכילתן יתר שכרן היה דאם תנינן דתמן תורהמנה~ן
 נותנין ולכן ממזונותיה יותר הוא שלה שבח כל ומס~מאלבעלים

 מצוה ~ ~שם ~ ~מותר לו להחזיר נדןלבעל
 מ"~

: 

~~~
 שהתלמידים ~טעם והוא בנים נקראו ~~למידים
 ה~למד הרב נשמת שהוא משרשם נאצלת~שמתם

 שורש שהוא ~צינור אלא ~חכמה את לקבל לו אפ~ר ואיאותם
 אצל כהבן והו""לנש~תם

 הא~
 יותר ומתלמדי רז""ל שאמרו וזהו

 חלק אחד לכל לתל~ידים להשפיע הש"ית כשרצון לפימכולם
 הרי החכם נשמת שורש שהוא ~ינור דרך משפיעו ~הואחכמתו
 להשפי~ כדי חכמה מקבל הואשבשבילם

 ידם שעל הרי להם
 עינינו והאר לומר לנו שתקנו וזהו חכמה מקבל הואובסיבתם
בתור~יך

 א~
 מתפללים הם מ""מ מלהב~ן קצרה ששכלם אדם לבני

 אינו וכשהחכם חלקו כפי אחד כל שיוכלו כדי תכמים עינישיאיר
 ~ שאחז""ל ~כמו מסתלקת שחכמ~ו הוא ~ונשו לתלמידיםמש~יע
 שמקבל החכם השורש נ~תם ממילא הצינור שנס~ם שכיוןוה~עם
 אפי' מתלמידו הלכה המונע כל ואח~""ל~מנו

 שבמעי עוברי~
 ~~~ת שהוא השורש ש~סת~ ~כיון והטעם אותו ~קלליןאימן

החכ~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  החלוקה וה~ה עולמות ב' ליטול ראוי ואז ה~""ית ~~ותויקיימו
 יע~ב של עו"הז חלק י~ול ו~שו עשו ~ל עוה""ב חלק יטולשיעקב
 בטל ~מילא העו""הב חלק לו היה ולא הרשיע ש~שווכיון

 ב~' י~ות ~נים ~הרב ~ ~דקתם כ~י עולמות ב'ליעקב ויה~ המק~

 תולדות~
~ 

 כמתעתע בעיניו והיי~י לאמו יעקב ~אמר יובן שע~י""ז נר'ולענ""ד
 הא~ת של~י מתעתע ~ול""ל כמתע~ע אומרו מהו להקשותדיש
 ומהו אביו את מתעתעהוא

 הדמיו~ כ~
 אתיא האמור ל~י אבל

 בטל הרשיע שעשו כיון כי יודע היה יעקב האמת ל~י כיש~יר
 האמת של~י כ~תעתע אומרו זהו לעשו שייכים והברכותהמקח

 מת~תע היהלא
~~ 

 כאמור: הברכות שייכים

~~~~~~ 
 הוא אכילה כל קודם ברכה רז""ל דתיקנו הטעם
 ~ודעדכבר

 דא~~ דא~
 לנו

 חל~
 מטעם בעו~הז

 אוכלין אנו ~מ ליעקב ועו""הב לעשו ד~ו""הז העולמות חלקודכבר
 עבדיו ואנו כהן דהוא להקב"ה שמ~יע העולם מן תרו~המדין

 תרומה דמאכילין דהא משמע ובגמ' כהן לעבדי תרומהומאכילין
 וא"כ לא רבו ב~ני שלא אבל רבו ב~ני דוקא הוא כהןלעבדי
 רבו ב~ני כהן עבדי דין לנו יש ואז למטה דהשכינה צ""לל~י"ז
 הקרב~ו' היו קים שב"המק דבזמן זלה""ה אלשיך מהר"םוכתב

 על שמברכין הברכות ע"י בזמני~ו אבל למ~ה מל~עלההשכינה מקרב~~
 ~ירש ובזה ~מ~ה מלמעלה הש~ינה מקרבין בזההשלחן

 ולכך וכו' מעל כ~ילו ברכה בלא מה~ו"הז ~נהנה כל ז~ל~א~רם כוונ~
 ~ותר ואז למטה יורד השכינה ואז אכ~לה קודם ברכה חז"ל~קנו
 מברכין דאין טע~א והיינו רבו ~~~י כהן עבדי ~כדיןלא~ול

ה~עו~ה ~~ו~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ולא וירו~לים ציון ולמען שמו למען יעשה הקב"הואם
 ~~שמחה יה~ה ולא כש~~ות זדונות אלא לנו יעשה לא אזשל~ו מהתעוררו~

 דרוש ~אב ל""ח דרושי ח""ב המלך ~שער ~שלימה
 ו~
~ 

~~~
 שבדור ה~דיקים שא~' סימן הוא ~נע~רים כשה~ש~ם

 ה~ורם חטא איזה בהםיש
 ע~ירת~

 ב~מ~ ~""ש ~שמים
 צדיק שהיה איתא ואם ~מים לעצירת ש~ורמים עונות מיניכמה
 בדור~חד

 שאי~
 להמטיר ראוי היה העונות אלו מכל א' ~ו

 ה~ יפתח שנאמר יחיד בשביל מטר כמשרז""ל יחיד ~ותובשביל
 לישרים ~אור בעתו~ ארצך מטר לתת הטוב או~ו ~תלך

 ט~~ דר~

~~~~
 וחשבון קץ דילו~ ע"י היה מצ~ים בגאולת למה
 אינה אחרונה וב~אולה וכדומה ולילותימים

 הנשמות שכל עתה כן לא ~~ות ובריות נשמות היו מ~ריםש~אולת ל~ כ~
 כל ~יכל~ עד וז"ש הראשונים ~ל חטא ומתקנים הםמ~ול~לים
הנשמות

 שב~ו~
 להתלבש הנשמה עוד יצא שלא ר"ל

 ב~ו~
 ~חר

 הראשונים~ הדורות כל מתוקנים יהיו כבר כי לתקן ~לגולע"י
 בשם דוד~ילקו~

 מקוב~ם~
: 

~~~~
 היה מצרים

 ל~
 דור ולתקן המבול דור לתקן ~~מים

 מכירת עון ולתקןה~ל~ה
 יוס~

 ~ותה ולכך
 ומקלכם בר~ליכם נעלכם ח~ורים מתנכם פסח הקרבןלאכול ~ת~~

 ובזה בזמה שחט~ו המבול דור עון לתקן ח~ורים מת~ם ~בידכם
 היפך~היה

 ש~
 בר~ליכם נעלכם הערוה~ את רואה לבו יהיה

 מכירת עוןלתקן
 ~יו~~

 מכרם על כד""א
 בכס~

 ב~בור ואביון צדיק
 מכירת עון תיקון וזהנעלים

 יוס~
 דור עון לתקן בידכם ומקלכם ~~



 י~ ~ ~~ר~~~י~~~
 תשו~תו וקשה פעם כל הראשונים ל~עשיו וחוזר י~יו כל~~ור

 ה~אירה~: ~אספקלריא ב~~איו~ נשת~ש כי~אד

~~~~
 ח~שה

 גליו~
 ~די ג' בבל ב' במצרים א' ישראל גלו

 ב~צרים ~ושים~ ח~שה כנ~ד והם אדום ה' ~וןד'
 שנה ק~ל שכל זלה~ה האר""י בדברי ~צי~ו שכן ה~ישוש חושתיקנו
 לאברהם א~ר וע"כ קרי טיפות ~וציא היה ~א~תו אד"הרשפירש
 ביטלו ~תחילה שם וגם וכו' זרעך י~~ה גר כי תדעידוע

 היה ולא הגאולה זמן שה~יע עד הגלות ~עליהם הקשה ולכן~ילה ברי~
 ~צותבידם

 שבאלה ~ילה ודם פסח דם להם נתן וא~ לה~~
 הנביא~ם לקול ש~עו שלא הש~ע חוש כ~גד לב~ל גלו אח""כנ~אלו~
 לפי ו~ס ל~די גלו אח"כ רבים וכן וכו' אלי ש~עו ולאוכמ~"ה
 אחשורוש של מ~עו~תו נהנו שם וגם ה~עם ב~וששפג~ו

נגז~ ולפי~
 וא~תר ~רדכי שק~ו עד ולא~ד להרוג להשמיד עליהם

 י~ים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצו~ו שגזרו בזהות~נו
 וישניה ב~כנה עצ~ה ש~~ה וא~תר ויוםל~לה

 ו~~
 שהאכילה נערותיה

 ש~ג~ו ~עבור ליון גלו וא~""כ ~ יהודימאכל
 בחו~
 היא הריח ~

 ~חנוכה אבל וז~ל ~חנוכה הל' בב""ח ~יתא וכן הקרבנותעבודת
 הגזרה היתה ועי""ז בעבודה שנתרשלו על היתה ה~זירהעיקר
 וקבעו בעבודה העוסקים הכהנים ~י ונו~עו ~עבודה ~הםלבטל

הנ~
 ה~נורה בנרות

 ול~
 לא כי וש~חה מש~ה ימי שיהיו גזרו

 התשועההיתה
 לגו~

 אלא
 בחו~

 נהנית לבדה שה~ש~ה הריח
 ~~מנה

 סו~
 מצות הראות ~חוש ש~~~~ו בעבור לאדום גלו דבר~~

 מאירת ~רה~'
 ע~ני~

~ ~ח~יכו ולכן ואור לנר ה~שולה תורה זו
 עיני



כ~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
הס~

 ~ם במותו~ כבוד נה~ו שלא לבא חוזר הצדיק אין

~~~~~~ 
 יהיה מה עליו ~וזרים הולד יצירת שקודם הטעם
 צדיק אבל וכו' טפש או חכם ו~עשי' הנערמשפט

 לא ורשע צדיק על ~""כ ~וזרים היו שאם הוא קאמר לאורשע
 ~ ית' ~חכמתו ~זרה כך כי מאחר עו~ש ולא שכר לא שייךהיה
 לצדיקים ~וב ש~ שייך ורשע צדיק עליו גוזרים שאין עכשיואבל
 למשה ~ילה לא שהקב"ה הטעם ~~כ וזהו לרשעים ומר רעועו~ש
 היה שאם הוא הטעם אבל הרעות למה ולומר טעות לכלליבא שלא כדי השעבוד בקושי ישראל את להרע הרשע פרעהשעתיד
 ישראל את להרע עתיד פרעה שהיה מה למשה ~קב"המ~לה
 בבחירתו שהוא פרעהאת להעניש כדי ~ילה לא ע"כ להענישו יכול היה לא ואח""כ ~זרההו"ל

 הכבי~
 ~זכות ישר~ל~ על עולו את

 ל"ו ד'הרבים

 ע"א~
~~~~~ 

 ~למוד מחוייבים ש~נו כיון לחקור יש
 ממדותי~

 ית~
 ב~כיו וה~כת רז"ל שדרשוכמו

 מ~
 וכו' חנון הוא

 בהיות שאחז"ל כמו באדם כ""כ הגאוה ~קב""ה ש~אה למהוא"כ
 שהוא ה~אוה נאה לו ~אה שהוא אע"פי ית' שהאל שבהיותהוא הענין אבל לבש ~~ות מלך ה' כדכ~יב ית' ממדותיו אחדה~אוה
 עצמו משך הגאוה מפני לא ואעפי"כ ית""ש גבוהים על~וה
 לו ~נאה לכן דלים ומרחם חו~ן וצדיק ורחום חנוןמהיות
 היתה ה~אוה אם משא""כ הש~לים בריותיו עם תמיד חסדעושה~ הגאוה במדת שהוא ש~ע""פי ענות~ותו ~~רסם ואדרבהה~אוה

~ותרת



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~""ע ברא עול~ו ברי~ח ו~טרם ~ריותיו לכל ~~ד רב ~ואכי
לצדיקים

 להתע~~
 המנו~עים הרשעים ל~פאות ~הינם וברא בהם

מכ~
 ~הינם יסורי תח~ושת ~""י ר~ל

 א~
 י~ורים היא שהתח~ו~ת

 לבוא יכול והוא מה בזמן שמתר~א הוא ~דול חסד ומריםקשים
 הרעה על שהודאה מאד במאד לו מודה הוי אמרו וע"זלמדרי~ה
 פ' י~ות ~נים ~ הטובה על מהודאה יוחרהיא

 בראשי~
: 

~~~~~~~ 

 ולא ~~פ דוקא ולמה ~""פ להת~ל~ל צריך האדם
 הוא ה~ל~~ל דענין משום הוא כך דהענין ונר'יותר

 ב"ד מיתות ד' עליהם שחייב עבירות באותן ~טא דאם~טעם

וא~
 שנתח~יב מי~ ב~לו לא מיתות ד" דין מ"מ בטלו ב"ד מיתות דד'
 ~טא אם וא""כ ב~מ' לרז""ל כמובא וכו' ~בוה ~~קום נופלסקילה
 צריך הללו מיתות ~ד'ונתחייב

 למו~
 לה משכחת ולא פעמים ד"

 ~"פ מת הוא דאז ~"פ ~ל~ול ע"י אם כי אחרבענ~ן

 ו~ו~
 המיתה

 יוכל ועי"ז מיתות ד' הרי ראשון בפעםשמת
 להתקיים~

 ~ד~ בו
 דוקא הוא לכך ב"ד~יתות

~""~ 
 ב"ד מיתות מד' ~וחר יותר ולא

 כי ~תחי~ב לא דאם דהיינו לה משכחת בפחות אבל מצינו~א
 ~~צפנת ~ל~ולים ב' אם כי להת~ל~ל ~יך אין אז מיתות ~~'~ם

פענח
 חד~
: 

~~
~~~~~~~ 

 כענין היה זה ל~לות אותנו הקב""ה ש~ירש מה
 אתה ואין ממני מ~ורשת את הרי להםשאמר

 לע""ז~ותרת

 ~לכך~~
 דאסרי ע""ז לע~וד אסורים א~~ה שגירשה

 את הרי אמר ~יטין~אם דמס' כרבנן ואתיא אכ"עלהם
 ~שום ~ירושין הוי לא אדם לכל מותרת אתה ואיממני מ~ורש~
דבעינן



 אינו האדם הנה אך עצמות של גל נעשה ואיך בו ע~ניו~תן י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
 כי רואה והצדיק עבירה עבר אם הפגם ~הגיע היכן עדרואה
 המה ה' ועיני צדיקים אל ה' עיני כמ""ש ה' עיני לו ישהצדיק

 מגיע הפגם היכן ~עד רואה הצדיק נמצא הארץ בכלמשו~~ות

וזה~
 צדיקים של בעי~י רואה שיהיה כלומר בו עיניו נתן הגמרא פי'
 עצמות של גל~נע~ה

~~ 
 עוצם מל~ון ו~צמות התגלות מלשון הוא

 נסתר שהיה שפ~ם מה רואה שהוא דהיינו ברע מראותע~~יו
 שפגם מה רואה כשאדם מזה ~ול עונש ואין מקודםמ~נו

~"
 מוהר"ן~: ~ליקו~י

~~~~
 היה דהקב"ה משום היה מצרים גלות דהיינו ראשון

ח~
 התורה לתת

 לי~ר~
 לקבלה יתרצו שלא ואפשר

 לצאת כדי לקבלה שיתרצו כדי בגלות שעבדם לכן בחירתם~צד
 שאל"כ ממצרים יצ~ו התורה לקבל מנת על ו~רז"ל הגלות~ן

 אליה~: ~ו~ל~~~~אגדת ה~הלא

~~~
~~ 

~~~~~ 
חסד

 גד~
 לפי מא"י אותנו שג~ה הקב"ה עשה

 לכפר יכול וא~ו מלר נקרא בא~שהקב"ה
 כבודו אין כבודו על שמחלשמלך ע~ותי~

 מחו~

 אבל
 בח"~

 הקב"ה כביכול

~~~
 ~~' ולע~~ד ענ~זינו~~ע~ורתצבי~~ למחול ~כול מלך נקרא

 כו~ז ~"כ נר' וזה עון מכפרת גל~ז באומרם רז"ל נת כשזהו
 בחוקותי בפ'ה~סוק

 א~
 אותם והבאתי בקרי עמם אלך אני

 ד~ל ע~ם את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או אויבהםבארץ
 ניחא האמור ע""פ~ אבל בא"י לא ולמה עונם ירצו ואזאויבהם~ ארץ אל אותם והבאתי תליא בהא דהא משמע הכתובשממשמעות

דא~~נ



 יו~~ ~ ~~~~~~י~~~
~~

 חטר ויצא וזהו חטר אותיות והמה מנחשחית
 מ~ז~

 ש~י ~שי
 ~שם~: הקליפות~ אלויתמ~טו

~~~~~~ 
 יקח הגאולה בז~ן

 הקב""~
 הקנה ה~חש של מח~ת

 וזהו דשן יהיה נחש ומאותיות ד~תויהיה
 הדלת ששי~ר והיינו נחשת דלתות שיברכי

 ש~
 וכן נחש

 של מ""ת ע~ה שהקב~ה ו~ון דלת הוא ~יו כי תיו שלהדלת

ארב~
 נחשת של דלתות שיבר הקב""ה א"כ אנכי דן שנה מאות

היינו
 נח~

 שני הקב"ה כ~יעשה ואז שיבר דלתות שני אלו ת'
 ארוממך דוד שאמר ~זהו המשרה דלמרבה המם יפתחדלתין
 ש~ו לומר נר' ולע~"ד ~שם~~ דלתין~ שני לי שעשית דלתני כיה'

 השכינה בע~הר ה~לות ובזמן ~' בגי' הם דלתיןהשני
 ש~

 מדוכתיה
 ח' בגי' שהם דלתין השני אלו יקח הגאולהובזמן

 ויצר~
 אותם

לש~
 ונעשה

 חש~ ח~~
 מ""ש ש~יר ואתיא קדשו זרוע את ה'

ה' חש~
 הרמוז שדי שהשם דידוע קדשו זרוע א~

 בגו~
 הדלת האדם

הי~
 אומרו זהו בזרוע רמוזה

 חש~
 דהיינו

 מש~
 נעשה

 ח~~
 וא"ת

ואי~
 אותו עשה

 חש~
 ~אמר לזה

 זרו~
 לדלת רמז ~וא קדשו

 ח': בגי' שהם דלתין הב'והיינו

~~~~~~ 
 שיקח דהיינו וחץ ~ח הקב"ה ישבר הגאולה בזמן

 אותיותהקב~ה
 ר~

 והר""ם י~ע וישאר מרשעים
מר~~ים

 כשתצר~
 ופרח יציץ יה~ה אז פח לאותיות רם של ~הריש

וכ~~צר~
 מם אות

 ~אותיות~
 שהוא צמח יה~ה אז חץ לאותיות רם

 כידוע~~~ם~:משיח

~~~~~~ 
 שבשמינית שמיני לת""ח מותר הרוח שג~ות ארז""ל

ה~נין



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~

~~~~~~~ 
 אשרי רז~ל דאמרו והיינו איש נקרא ראשון בגל~ול
 שני ובגלגול איש כשהוא י~רו על ש~~תגברמי

 עצמו הוא דהיינו הראשון מאדם בן שהוא אדם בן בשם~קרא
 אדם ובן ישכחך שלא איש אשרי פירשובזה

 ~תא~
 בך~

 מילי~ספר
 דשמיא~
: 

~~~~~~~ 
 שום שמבליע מי

 נקוד~
 ~קריאתו אות או

 חרוץ משפטו מעשיו בכל ח~יד שהואאפי' בת~~
 אבימלך לפני טעמו את בשנותו ~וד פירש ובזה גלגולב~ער להיו~

 יהודה~: מטה ס' בשם ~שם ויל~~ויגרשהו

~~~~~~ 
 ישר~~ בית את וזרעתי כדכת~ב זרע נקרא הגלות

 פ' יפות~פנים

 וילך~
: 

~~~~~~~ 
 ~ שלג של וא' ~ש של א' אינון גהינם מיני ~רי

 לימ~ד דהיינו התורה לימוד ~יני ~' ישוכנגדה
 ~מתיק למים נמשלה פשוטה התורה ~מוד העיון ולימודגירסא

 של הקרירות ממתיק לאש ~~~משל והעיון ~ האש שלהחמימות
 שיראו עשה שהאלהים הוא ~הי~ם תרי להני ~בר וט~םשלג

 על כמדתו במדה החוטא לה~ניש כדי נפלאה בחכמהמלפניו
 הם והן הפכיות טבעיות שני ע""י המת~עלים עבירה סוגישני

 ושס""ה מ"ע רמ~ח מצות ~וגי לב' נחלקת דהתורה ועצילותזריזות
 ומהיר וזריז זהיר להיות האדם צריך עשה מצות לקיים ל"תמצות

 היצ"הר אותו י~תה בטרם כלל הת~שלות בלילעשותה
 ב~ב אלא דאינה להיפך הוא ל"ת מצות בקיום אך ממנהאותו למנו~

 ~עשהואל
 צרי~

 תורה של דקיומה ומאחר מל~שותה ~צל להיות
ת~וי



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~ ~~
~~~~~ 

 ~קרא התורה אבן ~קראו
 לוחות היי~~ א~

 ~ז' אחד שהוא אבן ~קרא היצ"הר ~אב~ים
 ~ ישראל אבן רועה ~שם ש~א~ר אבן ~קראו ישראל ~ש~ותיו
 השתי~ אבן היי~ו אבן ~קראה~קדש

 אבן בציון יו~ד ה~~י וכתיב
 פ' גבורים עיר ~רב ~ בוחןאבן

 תצוה~
: 

~~~
 יצ~ק ברגלים ~תו שהאבות לפי בעצרת ~פטר הע"ה
 ש~ותיהם ~~לא והקב"ה יצחק ~ולד שבפסח ~ח~תבפסח

 ב~יתתם ה~ה ו~דולים א~י~ו יעקב ~פ~ר סוכות של ראשוןוביום בתשרי ~תו וגם אבות ~ולדו ובת~י ליום ~יום צדיקיםשל
 ודה~ע"ה ה~רכבה הן הן האבות חז"ל כ~"ש ל~רכבה עלוש~ש~תם
 ר~ז וע"ז ל~רכבה ועלה בעצרת" ~פטר לכן כידוע רגל ~""כהוא
 דרו' ל~""ת דרו~י ה~ל' ~~ע' ~ ב~ישור ע~דה ~לי באו~רודוד

 ו~
: 

~~~~~
 י~ין של ~עי~ו ~חת הרשע ~שו הזיל ד~עות ~'

 ולא בעי~ו ~קשרה והשלשית ש~אלי ~עי~וואחת
 קולו ע~ו וישא שכתוב על ~~שראל שהרעו ~קו~ות ~' והםירדה
 שהוא ב~גב יושב ~היה ~~לק ויבא וכנגדה י~ין ~עי~ו א~תויבך

י~~
 ~ל ~זרעו שהיה ה~ן ~זרת כ~גדה ש~אל ושל עולם של
 היה לא ירדה דאילו ירדה ולא ש~י בית חרבן כ~~דה ו~' ~ע~לק

 ב~י~~~: ישראל~~גבול של לשו~איהםתקו~ה

~~~

 ~עו"הז האחד האדם ~~דון די~ים ~יני שלשה

 לעו~ו רק פשע לכפרת לא לי~רווהוא ~יס~י~
 אולת ~שי~~

 כאשר ה' אל~שוב
 יתעל~

 אותו ויכו א~ש
 ~אגרו~

 מ~ול~ו לעוררו
 ל~ען רק לעו~ש אי~ווזה

 ~שו~
 כל כן לאית~ו ~וחו

בעו"הז הי~ורי~



 ~~ר~~~י~~~
 ר

 י~~~
~ר

 ~ המל~ושים כלקודם
 ואב~~

 הוא האב~ט כי לכ""י רמז יח~ור בד
 ~י הדבק~י כן איש מת~י אל האזור ידבק כאשר וכתיבהאזור
כ~

 היו שהמכנסים כמו לנשמה רמז בד ומכנסי ~ ישראל בית
 ערות מכ~ה ה~שמה כן כמו ערוה ~שרלכסות

 הגו~
 כי

 ~ול~
 ~פש

 ~פש ~ה שאין הבהמה כמו ערוה בגילוי הולך האדם היההמשכלת
 מתביישת אי~ה ע"כהמשכלת

 ליל~
 ~מצא ערוה בגילוי

 ש~~~
 המשכלת

שבאד~
 והכתו~ת שהמצ~פח ולפי ה~כנ~ים כמו ערו' בשר מכסה ה~א

 בפר' כתיב ע"כ אחד הת~רה וכנגד אחד שהוא הקב"ה כ~גדהם
 שש הכח~ת ושבצתתצוה

 ועש~
 לשון בשניהם הזכיר שש מצ~פת

 רמז שהמצנפת לפי והיי~ו ~אב~~ במכ~ס~ם הזכיר שלא מהשש
 קצוות ש~ה ב~ל המושל והוא בראשו ישועות כו~ע א~ר~קב"ה
 והכתונת ב~צ~פת שש לשון הזכירולכך

 רמ~
 ה~כ~לה לתורה

 תמימה ה' תורת ~פ~וק הנ~' שבחים ובו' ~דריםבששה
 מות~: אחרי פ' גבור~ם עיר ~~הרב שש לשון בכתו~תה~כיר ו~כ~

~~~~~
 הוא האחד לג""ע הם דרכים שני

 דר~
 הפשו~

 רק
 שםדמ~סיק

 ~הי~ם והוא המתהפכת החרב לה~
 יש ועודהעיק~י

 דר~
 ובזה ועקלתון עקום אחר

 הדר~
 מ~בבים

את
 ~ה~

 אבל כלל גהי~ם פני יראו ולא ה~' החרב
 ~ו~

 רב

הדר~
 צדיק כל מו~כין הפשו~ ובדרך מאד מאד היא ורחוקה

 בעברו כי אלא ח"ו גהי~ם אור בו שישלו~ ולא שם דרךגמור

דר~
 שם הנדו~ים ישראל פושעי של ~שמות ~ו ~תדבקים שם
 עשו ולא מותם קודם בלבבם ת~ובהש~הרו

 ה~שמו~
 הללו
 בעל~ת ונ~~ע~ם הללו בצדיקים דביקות מקוםלהם י~

 מהגהינ~ הצדי~
 ומיי~י~~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ע""א~: ל~ה ד' הרבים ~זכות שם~ הוא ב~שר אותו ל~ן רוצים~ו

~~~~~ 
 ה~ב""ה

 מרו~
 וחסדיו רחמיו

 הציבור את דן המרובי~
 ~בל יעקב כ~ש ~רשעים על הצדיקים ש"ג~~ו כדי~ביחד

 ~ בזה זה ונאחזים בנימא נימא שנארג הזה הח~ל כעניןנח~תו
 אותם ויכריעו הרשעים ~מעשה על רבו הצדיקים כש~עשהוזהו

לכ~
 יותר מרובים הרשעים שמעשה הש""ית רואה אם אבל זכות
וי~יעו

 לכ~
 עצמם~ בפני הצדיקים את ודן החבל ממתח אזי חובה

 פ' יפות~פנים

 בראשית~
: 

~~~~ 
 מעשה מתוך

 המצ~
 כמשז~ל וזהיר זך דם באדם יתילד

 ובסיבת עכור דם שמולידין מאכלות איסוריבע~ין
 בכל כן כמו הנפש הוא הדם כ~ זמנו קודם פוסק הואעכרותו
 ~ייך היא כי ש~אמר וזהו האדם דם ומזקקין מצרפיןהמצות
 הדם כיוכתיב

 הו~
 דמיהם ברשעים אומר הוא ולפיכך ה~פש

 זמנו ק~דם ש~וסק לפי~ תמידי דם דמו שא~ן בראשו דמובם
 אותו מעכיר ש~יהמצד

 בעמ~
 וכע~ין שבידו בעבירות עכור

 ~עשה וזה"ש עכור שהוא דמו על מורה שהוא ~' יעכרך~כן ש~
 ~בורים עיר בקרבו~~הרב וזהיר זך שדמו זהירות לידימביא

פ'

 מסעי~
: 

~~~~~ 
 רצה לא שדוד הטעם

 להרו~
 י~פ~ו ה' ואמר שאול את

 ב"ו מ~שה דקי~ל כיון להר~ו לו היהואדרבה

 עדי~
 דה~הו~

 ב""ו דמע~ה

 עדי~
 מוכח

 מכ~
 הקב""ה כי המילה

 נולד ה~ע""ה דוד אמ~ם ב"ו ע""י נעשית והמילה ערל האדםאת בר~
מהול

 ובראו~
בעני~ניו ~יתנה~ לו רמז שהק~""ה עצמו את להורות רצה כן



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  פענח~צפנת
 חדש~
: 

~~~~~ 
 השם כ~נין כ""ו בגי' וחירק קמץ הוא דוד של נקודות

 הרי האותיות מן במע~תן ~בוהים והנקודות ד'בן
 שהוא ה' את דוד ויברך וז"ס היחוד סוד עצמו בדודש~מז

 אליעזר~: היחוד~~~רשתבסוד

~~
'~ 

~~~~~ 

 ב~' כדחז"ל ~ח תיבת והם קולטין הם

 ואשתו איש ז' לך תקח הטהורה הבה~ה~כל חל~
 מ~ותם יונתן א""ר ~~מני בר שמואל א""ר איכא מי לבהמהאישות
 התיבה לפני העבירם חסדא א"ר ידע מנא עבירה בהם נעבדהשלא
 קולטו שהתיבהכל

 בידו~
 הארון גם עבירה~ בו נע~ה שלא

 הגבעונים שהר~ו שאול בני גבי הערל ~' ביבמות כדחז""ל קולטהיה
 גם ~ למיתה ~ולטו שהארון כל ארון ל~ני העבירום הונאא""ר
 והיה לאא~"ה היה אילן ז"ל כאומרם קולט היה אאע""ה שלאילן

 שהיה עליהם ~כסים היו ענפיו אם לשםמכניסם
 קול~

 אותם
 כהן כשהיה קולט היה עולמים ~זבח של גגו ~ם מאכילם~היה

 וארון נח של שת~בתו נמצא במכות~ ז""ל כאומרם בידוועבודה
 והוא קולטים היו ארבעתן מזבח של ו~גו אאע""ה של ואילןהקדש
 ~ירשו נח של תיבתו ~ הנשמות אוצר נקראו אל~ שארבעמ~ני

 ואילך מכאן הנז~ים התולדות אלה נח תולדות ב~" ז"ל~מ~רשים
 ובזכותם צדיק איש בהיות להם ~רם נח העולם נתיישב מהםאש~
 כולםניצולו

 באו~
 המבול אחר באו אשר הנשמות תלויות שבנח

 ~וצר היה ~קדש גם~הארון הנשמות~ אוצר היתה שהתיבהונמצא
 כ~~ד אותיות ריבוא ששים יש שבתורה שידוע והואהנשמות

ריבוא ~~~~



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  וע"ג ע~"ב כ""א ד' אליהו ~מ~חת ~ממ~ו

 וע"ד~

: 

~~~~~~~ 
 לשון הוא הדיבור שלימות

 הקוד~
 לשונות כל כי

 ~קראים כי שלימות להם ואין חסרים הןהעמים
 שלא דבר ודבר כמ"ש לשבת מקושר הוא הקדש ולשון עלגיםלשון
 של"הק בל"הק ~~רכו כה חול של כדי~ורך שבת של דיבורךיהיה
 כמ"ש וקדושה ברכה בו לשבת~ש~' ומקושר וקדושה ~רכה בו~כלל
 ו~י"ז אותו ויקדשויברך

 ~משיכי~
 ימי לששת שבת של השמחה

 בי~י שעושין המצות ואפי' עצבות בחי' הם החול י~י ~יהחול
 מלאך כי עצבות בחי' הםהחול

~"~ 
 ה~ול בימי שול~~ו~יה

 ~ייחא ואז בן בחי' הוא שבת אבל עצבות בחי~ עבד בחי'הוא ו~"~
 המצות ~ל ו~חעלין נתרו~מין ואזי שמחה ו~תעורר ותתאיןלעילאין
 ~ ושמחה מ~וחה עליהם ו~משך העצבות מן ה~ול י~י ~שת~ל

 את ע"י ממ~יכין אזי ל~בת מקושר שהוא ל"הק לבחי'וכשזוכין
 של""הק מחמת כי החול ימי לששת שבת של והשמחההקדושה
 החול ימי לששת שבת של השמחה ע"י ~משך ע""כ לשבת~קושר
 שלי~ות ע""י כי התיבות ~ם שמחה ~~פר דבר אלהים אלוזהו

 ח"ב מוהר""ן ~יקו~י שמחה~ נמשך ל~הק שהואהדיבור

 ד~גע~
: 

~~~~~~~ 
 ח""ו האדם את מכלה היה המד"הד ח""ו דין כשיש
 כמשרז"ל לג~רי לכלות כח לה אין ה~ד"הדאבל

 לכלות כח לו יש האדם ~בל ~ים אי~ם והם כלים~צי
 אחר אדם ובא ח"ו אחד אדם על די~ים כשיש וע"כ חבירואת לגמר~

 יותר רו~ים הם ~י ממ~ו מסתלק ~ד"הד אזי עליו וחולקועומד
 שהוא מי ע"כ ~נז' כח יו~ר לו יש ~י האדם ~ושי~קום

 ~די~
~דו~



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  : שם ~ ח~ירו ד~רי לקבל י~ל ואין ק~ן מוח לו יש כשמקבל ישרהאור

~~~~~~~~ 
 עו~ה בדביקות ב~ורה עוסק או ~צוה כשעושה

הגו~
 כסא ורוח לרוח כסא ונפש לנפש כ~א

 הוא המעשה כי פירוש השכינה לאור כסא ונשמהלנשמה
 הוא ממללא רוח שנקרא והדיבור ה~~שמן ענ~

 ענ~
 והכוונה הרוח מן

הוא
 מ~ ענ~

 שעל שכינה לאור כסא ה~~ה נעשה ועי""ז הנשמה
 ~אור וכאילוראשו

 מתפ~~
 ויגיל יושב האור בתוך והוא סביבו

 ~אור ~ברעדה
 הגנו~
: 

~~~~~~~~ 
 לו וכשיש הדביקות הוא ~חיות אמיתות סיבת
 בעצם חי הוא החיים חי שהוא בהש""יתדביקות

 הוא הדביקות מןוכשנפ~ק
 תי~

 ~ ב~קרה
 ~שם~
: 

~~~~~~~ 
 מאכל שמהפכת הדבורה כמו הקדושים בשם
 המאכל לעלות האדם יכול כן לדבששב~ה

 דבר או ~רי נו~ל כשאדם רוחני ותענוג השכינה זיו לאורגשמי מתענו~
מאכל

 ומזכיר עלי~ לבר~
 הש~

 אזי ה' אתה ברוך ואומר בכוו~ה
 רוחניות מעורר ~י"ז הכל נברא השם שע"י השם הזכרתע"י
 לר~חניות מ~שמיות המאכל את ומעלה ומקדשו המאכל בזהעליון
עד

 שמאכ~
 ממנו ש~יזון השכינה זיו אור כמו רוחני כ""כ הוא שלו

 מזון הוא המאכל ו~שמיות העל~ון בעולםהמלאך
 הגו~

 ורוחניות
 ~ הנשמה מז~ן הואהמאכל

 ~שם~
: 

~~
~~~ 

 במקום כי הוא ואראה נא ארדה בסדום דכתיב הא
 ~~על גבוה ית"ששכינתו

 גבו~
 ~ וחדוה עוז הכל שם

 ~עשותוכ~רוצה
 די~

 גבוה ממקום יורד כביכול רעה בעושה
 למקו~
נמו~



~~ י~ם~ ~ ~~~~~~י~~~
 התורה מן ב~"ומ יותר שעקר אחר יש אבל כ~ל שפגם לושמראין

 כשעושין באמת כי בדין זוכה אינו ש~ם יותר עונשואזי
 מ"ו~

 פנימיות אבל המ~ומ ~תוך המחשבה חיצוניות רק שיהיהצריך
 ~ליקוטי התורה~ את לקשר ~ריךמתשבתו

 מוהר~ן~
: 

~~~~~ 

 השנה ראש ~כל א' דין נידון אדם הבן ~מים ג'
 בחד ~כללין חייו י~י כל מ~מ ושנה ש~ה בכלשהוא א~

 דיןדין~
 ה~

 או לג"ע נידון אדם שכל הקבר דין הוא
 ל~ינ~
~ 

 ציון~: ~אהבת ~ והנורא הגדול הדין יום הג'דין

~~~~~~~~ 
 להש"ית~ ~ול בדביקות להתפלל צריך האדם
 כל מעלה אזי בדביקות יתפ~ל אשר בעתכי

 יש לפעמים אם אך כראוי שמתפלל ההיא התפ~ה עםהת~לות
 ~ כלל מת~לל אי~י ~אמר אל בדביקות להת~לל יכול שאינועת

 שאינימאחר
 י~ו~

 אינה והתפלה בדביקות להתפלל כראוי לכוין

מקובל~
 יוכל לא ואם ~ ת~~ד יתפלל אלא כן האדם יאמר אל
 אל ואתחנן מש"ה וזה כחו בכל יתפלל כראוי בדביקותלהת~לל

 היינו לאמר ההיא בעת בדביקות שלא בין ~ד~יקות בין תמיד~'
 ~ בפי תפ~תי ~גורה בחי' שהוא בדביקות ~הת~~ל שאזכהבעת
 אז ~ ב~יו וחרוצים נאמ~ים שהדברים לאמר ההיא בעתוהיינו

 ~ו~ר""~~: עתה~~ליקוטי עד שהתפלל התפלות כליעלה

~~~

 אל~ חי לא
 גלגול היה דדוד הוא ה~עם שנין ע'

אד""ה~
 דמו ששפך

 ש~
 דינרין ח~י ~~קל דהיא עו~ם

ועול~
 אחד דלילה וה~י~ה ה~ינה ע"י מתוקן וזהו אי~רין ל~ל"ב

 דהיא ושנה ~~ימה מיתה הוא ~דשים שני ~צא במיתהמס'
י~ב



 לבנות זכה לא ע"כ ה~בו' המתיק שלא היינו שפכת רביםדמים י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
הבית

 וא~
 המעלה בתכלית למ~לה למעלה עכ"ז נלחם ה' שמלחמת

 רק להיות וצריך טוב כולו שם בא""ס היינו להכלל שצריךבמקום
 ~נשים ~עה בת שנשא הע""ה שלמה וכן כלל~ דינים שום בליטוב

~כריו~
 ה~שמי מהיצ"הר שהיה הדעת ~ל יעלה לא בו~אי רבות

 זה כלל ~ונח וכבר אדם מ~ל ויחכם כמש"ה אמת חכם היהכי
 אצלו צחשב אינו ק~ת אמת חכם ~וא שמיבידינו

 התאוה זא~
 שיהיה ~תר במקום יפה אשה אותו תתבע אם אפי' נסיוןלשום
 אצלו הוא התאוה ל~לאתבידו

 דר~
 נחשב ואינו וש~עון שטו~

 שבח בתורה שנאמר ו~ה כלל לנ~יוןלו
 יוס~

 בנסיון שעמד הצדיק

י~
 היצ"הר לנצח ה~בו' ה~תקת כנז""ל הוא הנסיון ועיקר סוד בזה
 וכן כלל נסיון ~~נו שזה ה~שמי היצ"הר לנ~ח לא אבלשלמעלה

 לא הע"ה שלמה שפ~םמה
 הי~

 מוהר"ן~~ ~~ליקוטי זו בבחי' רק
 חוללתי בעון הן דה~~~"ה שאמר פסוק יובן שעפי""ז נר~הולענ"ד
 מזיד שהוא בעון הן דהמע~ה שאמר דהיינו אמי יחמתניובחטא
 ובח~א בקרב חלל ולבי ~לשון חוללת~ גשמי הי~"הר תאותדהיינו
 שבע בת ~ל הח~א זה לעשות שנתחממתי ~טעם כלו~~ריחמתני
 המתיקו שלא בשביל ~תערין דינים ש~ינה ה~בו' כלו' אמיהוא

 : בינה דהיינו מאמי שמתערין~גבו'

~~~~~ 
 קרח בעדת ואבירם דתן שנתקנאו הט~ם ואבירם

 שמשה שמצינו הוא לויים הם היו שלא אע"פי משהעל
 כי ~ וקידשו הש"ית ב~ר ובז' לאברהם שביעי דור היוואהרן

 ~כהונה ניתןלאברהם
 והממלכ~~

 ונאמר וכו' המון אב כדכתיב
אתה



~~ י~~~ ~~ ~~ר~~~י~~~  י~ת~: בשם ~ם השמעוני~ ~לוא בן זמרי ויצאממנה

~~~~~~ 
 שמו ותקרא דכתיב משום בת שילדה לאה נענשה
 ולא מזל דרך רק נולד לא ר""לגד

 דר~
 מאת ~~ה

 שדנה דינה שמה ותקרא ~ת ילדה מש""ה~"י
 די~

 על בעצמה
 ~~ם ~שם ~ אלודברים

 מפרשים~
: 

~~~~~~ 
 זה לה' א' חלק תאומות עמם נ~דו ה~בטים כל

 ~ התאומות הנקבות זה לעזאזל א' וחלקהזכרים
 כולה היתה ~~דינה משא"כ השבטים כל ~לידת ה' שם נזכר~לכן

 לשון ושכם חלקו שהיתה חמור בן שכם עמה שכב לכןלעזאזל
 חלק החויחלק

 ~י~ הנח~
 פ~ה שאכלה ולפי הקליפה שר הארץ

 ש"ך ~שם ממנו~~שם נלקחה ל~~כך נטלה רק לו ניתנהשלא
~~ 

~~~~~~~~
 מעלה הוא

 עליונ~
 דהיינו הכל מן וגדולה

 ל~דו להתבודד ~~תר או שעה עכ""פ לולקבוע
 ~~ענות קו~ו לבין בינו שי~תו ולפרש ~ בשדה או חדר~איזה

 וריצוי חן בד~רי~מתלאות
 ופיו~

 ית~רך מלפניו ולהתח~ן ל~קש
 ~מדברים בלשון י~יה זו ושיחה ו~פל' באמת לעבודתו אליושיקרבהו

 אחרי נמ~ך הלב אין וגם שיחתו כל לפרש לו קשה בל"הק כיבו
 ~ל""הק לדבר דרכ~ו אין כי כ""כ מורגל שאינו מחמתהדי~ורים

 קל בו ומדברים שמ~פרים בלשון~בל
 וקרו~

 לשבר יותר
כי ל~

 ה~
 ~משך

 וקר~
 מור~ל שהוא מח~ת בו ~מדבר לשון אל יותר

 ויספר ישיח ב~בבו אשר כל ואת שיחתו כל לפרש ~כול וגם~ו
 לזכות תח~ו~ים ~קשת והן הע~ר על ותשובה חרטה הן י~'לפניו

~התקרב



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~ 

~~~~~
 וחוזר מהרהר שהאדם לריח נמשלו עבירה הרהורי
 ~ ישבעו לא ועיניו לספור חדל כי עדומהרהר

 נפשו העבירה שעשה אחר שהאדם לבשר נמשלה עצמהועבירה
 בה~צה

 כ~
 דשמי'~: קצה~~ס'מילי נפשו האכילה שאחר בשר אכילת

~~~~~
 לאדם ~ון ומחשבת בהרהור הבאה הקשה הקליפה
 ~היך אלה עגל גבי דכת~ב והוא א~ה נקראתהיא

 הערב עשה החטא שעיקר במחש~תם לקליפה כח שנתנו~שראל
 אלהיך אלה וזהו והרהור במחשבה חטאו שישראל אלארב

 כוונת שזהו נר' ולע~"ד המאירה~~ ~אספקלריא דייקא~~שראל
 בתרא בבבא משרז""ל שידוע דהיינו בוכיה אני אלה עלהפסוק

 עבירה הרהור מנייהו וחדא יום בכל ניצול אדם אין דברים~'
 כח נותנין אנו יום בכל שבע~הר~מצא

 לקליפ~~
 הרהור ע"י אל""ה

 בוכי~ ~ני אלה על אומרו זהועבירה
 אפשר שאי דבר שהוא

 רז~ל: וכדבר~ ממנהלה~צל

~~~~~
 הוא בעו""הז הרשעים שהרהרו ת~ובה הרהור ע""י

 להם ויש תשובה מהרהרים בגהינם ש~םהגורם
 שהרהרו תשובה הר~ור אותו והוא דמעות ~מורדים עי"זתיקון
 שמצננין עד עונותיהם על ובוכים מחדש ומעוררים שם יורד~עו""הז
 גהינם מתוך ושנתעוררו ב~ו"הז שהרהרו הת~ובה וע"יג~ינם

 בנימן~: לג""ע~~גבול משםעולים

 עול~~~~~~
 רוחכם ~ל העולה כמ""ש הלב הרהור על באה

 הרוח משכן ש~ם הלב הרהור על באה שעולההיינו
 הש"יתואין

 מצר~
 והרהור ~""ז מהרהורי בר ל~~~שה מח~בה

~""~ 

~~
 ~ייך



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~
 לבו ~כוין האדם אם מצרים ביציא~ שהיה העליון הא~רמתג~ה
 שהיה החזק הבטחון וזהו הארתו מקבל הוא הב~~וולפי
 שאפי' הסיבה ענין והוא זרועה לא בארץ ללכת במצריםלהם
 הסיבה בדרך שמח ויהיה ה' אל בבטחו~ו יתחזק שבישראלעני

 הבטחון שהיה כמו כלל חוסר בלי והרוחה חירות על~מורה
 פ' יפות ~פ~י' זרועה~ לא לארץ ממצרים כשיצאוחזק

 בשלח~
: 

~~
 אות כמו להולדה ומסוגל מתו~ן האותיות בכלאין
 מד' ב~' ארי' ~לב ~ צד מכל פתוח' כך ובגיןההא

 הנע~
: 

~~
 ו~עקר יצחק עליו שנעקד המוריה הר זה סיני הר

 מפרשים~: בשם דוד לכאן~~ילקוטממקומו

~~
 לכך ה~רסור שהיה התורה ע~י אירוסין דו~מת היה סיני
 יהיה לעתיד א~ל השכחה והיה התורה נתקיימהלא
 ישק~ כדכתיב הקב""ה ע""ינישואין

 לא ממילא פיהו מנשיקות
 בשם ~שם ~ שכחהיהיה

 מפר~ים~
: 

~~~~ 
 אומות ע' שרי וכל עשו של שר הק~"ה לקח למהסיני
 שיוכלו כדי התורה קבלת בשעת סי~י הר על~"כ

 ית~ירו לא הכי שבלאו להתגייר אומות ע' שתחת הקדושותהנשמות
 שייכים אתם ואין מאבותי~ו לנו ירושה להם יאמרו ישראלכי

 ח~דה~: כ~י בשם ~שם ~לתורה

~~~~ 
 נשח~ אלמלא המוריה

 היה לא המוריה הר על יצחק
 ואם לעו~ם ב""המקנחרב

 ישר~
 שופך היה חוטאים היו

 הואיל אבל ישראל כלל ויבוטל ישראל על חמתו את ח""ו~קב""ה
 והקב"ה ב""המק נחרב לכך ההוא במקום יצחק נשחטשלא

~~תו ש~~



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~ זם ~טעם היה ויבאש חול~ים וירם ו~ן ~~ש בו שאיןשיראו
~ש~

 בשם
 ש~""ה~

~~
~~~ 

 לפי אהרן דוקא ל~ה ל~ש~רח אהרן וינחהו
 היום כל אל שחסד להורות היה לדורוח נגנזשהיה שה~~

 חסד~~שם ~ידחו היה ואהרן לו הצריך ~זונוח לכללה~ציא
 ~קובלים~:~שם

~~
~~~ 

 הוא ~ן ועי"ל שם לו וקראו אוחו ~חבבין הנשיםהיו לפיכך ~~~' כדאיחא ~י על סרח ~י ~~יד ה~ןשהיה לפי ר""ל ~נשים אלו ~ן ש~ו אח י~~אל בית ויקראו
 לשו~

 כלייק בש' לאחרון~~~' ז' ~בן או לראשון ט' בן אם ~~ידשהיה ~נין
~ ~~~~~~~

 בידך זה וכלל בא~יחות אחי דע רשע ~פני
 ~לבו אשר רשע אדם בפנ~ ה~סחכלתשהאשה

 בראוחו הא~ה ~ם אותהתאב
 דע~~

 רק לחשוב עליה ~חבלבלת
~~יבת עלי~ נופלת ~' שיראת חסיד בפני ה~סחכל ~שא""כ היום כלרע

 פני ובאור בפ~יו השרויה השכי~~
~~ 

 ~השפעת חיים
 האית~ר~: ~~~דרש בא~ח בו ה~ביט הי~ר נכ~עראייתו

~ "~ ~ ~ ~  

 ~~ר ~דיק נש~ת בא~ת לקשר שרוצה ~צדיק
 ~ותו א~ר ~ם זכוחושיועיל

 הו~
 ש~ספידו ע"י

 ועי""ז ב~ולם ח~יבוחו רואה עין ב~ותו עליוובוכה
 יושר ~ליץ ~וא ~וחו אחר ו~ם דורו לבני בזכוחו להועיל~זוקק להיו~ זוכ~

 ~בואםעליהם

 ע~
 קבר~

 צדיקים ~יחח על ה~כיה ס~בח ו~הו
 דלדידיהא~""ג

 הו~
 והבן~ קבר אחוזח וזהו בזו""הק כ~""ש הילולא

~אור
 הגנוז~
: 

ה~פד



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~מ~חת כדחז""ל~ חוה את לז~ות אז בכוונתו והזנות היין~סיבת
 ~' ד'אליהו

 ע""~

: 

~~
~~~ 

 חוה משורש היתה שאסתר לפי הוא הייןבמשתה השני ביום מיתחו והזמין להמן אסתר שזימנה מה
 וידוע ס"מ היהוהמן

 שהנח~
 לחוה הסית ס"מ הוא

 אחריה הבאים ולכל במיתתה זה עם ו~רם אותם שהשקהענבים בסחיט~
 אותם שהשקה הייןבמשתה

 ול~
 ~ חוה משורש אסתר ~היותה

 במשתה ~~מ משורש שהוא המן מיתתהביאה
 לש~ היי~

 גמולו
 לה שהשקה היין עם במי~תה ש~רם לה שעשתה כשםבראשו
 שלא מה ~רצון התורה הדור שבאותו~ ישראל שקבלו הטעםוזהו
 מהם ש~סקה מ~ום המות ממלאך חירות נעשו התורהכשקבלו שבסיני הכוו~ה אמנם מקודם להם שאירעו אחרות בצרות כןעשו

 ו~מ~רו חזרו הע~ל את שעשו וכ~ון ס"מ הוא הנחשזוהמת
 עכשיו ולכן ס"מ הוא זר אל אחר לבם וה~ו ע"ז שעבדובעון ביד~

 חו~~המית שהיא שא~תר שראוכיון
 להמ~

 כבר אמרו ~"מ שהוא
 חירות להיותי~ו לקדמותינו חוזרים אנו ובזה ~רצון קבלה~היא מחדש התורה בקבלת נחזור ולכן ס"מ כח ונחלש העולם~תקן

 קבלת להם שדי ידעו לא והם הרשע ס"מ הוא המותממלאך
 ע""ז עון להם לכפר ברצון שקבלוהתורה

 על כליה חייבים שהי~
 לתלמידיו ז~ל רשב""י שהשיב כמו נבוכדנצר של לצלםשהשתחוו
 בידם ~היה לא שאםדאה""נ

 עו~
 המות ממלאך חירות להיותם לקדמותם חוזרים היוא~תר בימי ברצון התורה בקבלת ע""ז

 מ"ט ד' אליהו בסיני~~מנחתתורה במת~
 ע""~

 וע""ד~:
וידוי



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ב~י~ו ומפסיק מבדיל ממונה או מלאך שום אין ו~ז בציוןשוכן
 א~ו וא~ן תפלתי~ו שומע והוא שבשמים אבי~ולבין

 להתעורר צריכי~
 רקאותו

 ה~קראת בי~ה למקום מ~יע היא כי ה~הורה במחשבתי~~
מח~בה

 ושתיק~
 שפתים לוידוי~ צרי~ין א~ו שאין דמיא כה~אה

 ~~י~ לבא ורחמנא מחשב~ת היודע הואכי
 ל~

 שא~ו עתה כן
 יד תחת ~סורים וא~ו מרחוק עומד וה' המרבה~לות

 שא~ו התפלות כל ו~ם שליח ע""י מתפר~סים ואנו ה~מו~ההמלאך עבדו~
 א~ו וצריכין לבות בוחן אינו והמלאך שליח ע"י מתקבליןמתפללין
 א~ו שצריכין שפתי~ו פרים ו~שלמה ובתח~ו~ים בתפלהלהרבות
 ה~לך שפתים~~שער בניב דבריםלוידוי

~"~ 

 א~: פ' ה' שער
שכוו~תם יפ~ כיוו~ו והמה ~ ה~דמו~ים תיק~והו אשמנו נוסח~~~~~

 הי~
 הכ"ב בכל שפ~ם מה האדם שיתודה

 כל שורש המה אשר ה~דושיםאותיות
 התור~

 אבר על א~ר איברים ~וא שהאדםהאדם איברי כמו והמה
 והו~

 כמו גופא חד
 שפו~ם ומי לזה זה ~תחברין אותיות הכ~ב כל המהכן

 מקומות בהרבה בזו""הק וכמובא האותיות בכל שפ~ם כמואחת ב~~
 ומתאחדים מתחברים האותיות שכל~מצא

 ז~
 של וה~שמות בזה

 המאירים הקדושים אותיות הכ"ב של באותיות מתלבשיםישראל
 ערום נשאר ~ז לו המאיר ~חד באות פוגם האדם וכאשרלהם

 תי~ון צריכין ~א~ו הרי וכל~ מכלער~ילאי
 מ~

 בהאותיות ש~~~~ו
 תיק~ו לכן הדין ~יום ל~ו ויאירו בהם ש~תלבש בכדיהקדושים
 בהאותיות ~~~~~ו ע""מ הכל וקאי ב~ד~ו אשמ~ו לומרקדמו~י~ו

 אם~~
 פ~~

 בכל ~ו~ע א' ~אות
 בל~ן לו~ר תיק~ו ולכן האותיו~

כ~ל



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 מוהר"ן ~ליקוטי עצמותיו~ כל שומר כמ"ש עצמותיו שברינתחברו

 א'חלק

 ד~

 עמוד ב'
 ג'~

: 

~~~~
 נקיים היו דש~ותיה א~הם מזכות גדול היתה שרה
 חטא מקצת לו דהיה אברהם משא"כ חטאבלא

 חדש~: פענח בת""ח~~צפנת אנגריא שעשה ובמה אדעבמה במ~

~~~~
 מ~שים גדול צדקניות נשים

 הוי נשים דגבי מט~
 רק אלא נצטוו דלא ועושה ~צווה שאינוכמו

 ~צו~ ~
 נדה

 כמ""ד ואתיא ועו~ה מצווה הוא אנשים גבי משא""כ הנר הדלקתחלה

גדו~
 ~ ועושה ש~צווה ממי יותר ועושה ~צווה שאינו מי

 ~שם~
: 

~~~~~
 כוס כי אלו קליפות ~תגברים כוסות ב' שותה אם
מלא

 באל~
 כזה

 כ~
 כוסות ושני רגל גי' סמך ואו

 ק~ו בגי' נון יוד יוד כזה במילוי יין ועם תס"ו הרי רגל ב~פאלו
 כוס אבל שליטה ~הם יש ולכן ע""ה ולילית ס"מ גי' הכלונעשה
 ~' דוד ש~ודואחד

 במספ"~
 עם המחובר דוד ~וא י""ד

 גי' יין כוספי' יוס~
 יוס~

 ~רכבה דוד כי וגם זה מבטלין
~ 

 השכינה
 שיןשבמילוי

 כ~
 תרי""א הרי שבה יוד ועם תר""א בגי' הי נון יוד
 אליעזר~: דס"א~~פר~ת לתרי""אומבטל

~~~~
 כמ"ש עשב נקראו הבנ~ם לבהמתך בשדך עשב ~ונתתי
 חיים בנים לך יהיה אימתי השדה כע~בוצאצאיך

 היינו שלך המתאוה נפש ותשבר ~קדושה הזווג כשיהיהוקיימים
 קיימא ב~י לך יהיו עי~ז שד כפאך כאלו לך וידמה הבהמיתנפש

כ~
 הטיקלא כי כידוע בט~קלא העשוקות נש~ות מחמת הבנים ~יתת

הי~ו



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  שרה ב~ים כשה~יקה ברבים שמו שקדשה א~~ו שרה זכות~הזכיר
 אליהם להשמע רצתה שלא ואבי~~לך ~רעה לבית כש~לקחהו~ם
 אמרה יצחק עקידת על לה לומר ~""מ כשבא וכן ב~~יון עמדהרק

 ~תחיל ושם ה~דה עליו אומרים ש~י כוס ~ מב~י רצו~ו יעשההקב""ה
 בשבח ומסיים הרשע לעשו תח~לה שהולידה רבקה כ~~דב~~ות

 בברכת שכוו~תם אבי אובד מארמי ומתחיל יעקב אתשהולידה
 ליעקב ולא לעשו שתוליד לרעה היה רבבה לאל~י היי אתרבקה
 על~ה שאמרו לאה היא זו מזו~ו על מברך שלישי כוסהצדיק~
 ~~יום דברכותב~ק

 שבר~
 ~הודה אדם היה לא עולמו את הקב""ה

 את עליו ~ומר רביעי כוס ~ לו והודה לאה שבאת עדלהקב""ה
 על מבכה רחל ~ש~ע ברמה קול ~אמר שעליה רחל כ~~דההלל
 יש כי וכו' ~~~י ה' ~מר כה וכו'ב~יה

 תקו~~
 ושבו לאחריתך

 שלשי בין שותה ל~תות רוצה אם הללו הכוסות בין ~ ל~בולםב~ים
 יחד~ ו~ישאו יעקב ~ש~ שתיהן ורחל שלאה ל~י י~סיק לאלרביעי

~~~~ל
 ב~ימן~
: 

 הלכה ממ~ו ~ת~למה זמרי במעשה מר~""ה ש~תעצל ל~י~~~~
 המדינית עם זמרי חטא הלכה ממ~ו ש~תעלמה ~הועבור

 כדברי פעור מעשה בא ז~ות ועבור בז~ות ~""כ חטאווישראל
 מחיקה ~עור דמות לו הוציאה והיא לי השמיעי לה שאמררז"ל

 ~תח~יבו פ~ור מעשה ועבור לזה השתחוי לוואומרת
 י~ר~

 שיהיו
 שולטיןאו""הע

 בי~ר~
 תהלים בילקוט איתא וכן להם ולהצר להרע

 לא"י מרע"ה בא דאלמלא בח"ל למות ~ע"ה מ~רח הוהולכך
 מלכיו~ שעבוד נתחיי~ו הם ו~א~ת מלכיות שעבוד מבטלהיה

~ 
לב



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 בק~ין מדבר קנה זה נוט' שהוא זקן לשון ודאי א"כ החכמהבקנין

 ~נה ~מרו וע""כ בחכמה כ""א שייך קנין לש~ן אין שהריהחכמה
 בא זהלשון

 למע~
 אחר~ ולא קנה זה כאילו הקנינים כל

~עמודי
 ~ש~
: 

~~~~~~ 
 שארז""ל מה

 שלכ""~
 וחלק ב~"ע חלק לו יש ואחד

 הענין וכו' ב~""ע חב~רו וחלק חלקו נוטל זכהב~הינם
 ולחדש ~תורה לע~וק מסני מושבעות הנשמות שכל בהיותהוא
 והנה ב~ע מקומו נוחל ועי""ז נש~תו שורש כח כפי חדושיםבה

הרש~
 הקב"ה נותן הוא חידש שלא החידושים אותן ב~ורה שמאס

 שיחד~ם רשע אותו של ~ילו בן שה~א אחר לצדיק ית~רהחכמה
 א~שר שאימשום

 לעול~
 ב~~ות א""א העולם שקיום לפי זה בלא

 וכיון בת~ה כולם שיחדשו החדושים עם מישראל ריבואמששים
 אינושאחד

~~ 
 א~א כי חבירו מחדשם החדושים אוחם בתורה

קיום
 העול~

 חלקו נוטל ולכן זה בלא
 וח~~

 על ב~"ע ח~ירו
היה שהו~

 ב~
 יכול היה שהוא מה וחידש בתורה עסק וע~"ז ~לו

 לו קנה הוא כי ב~""ע מקומו לירש ראוי לכן ב~"ע מקומולקנות לחד~
 די""ז אליהו ~מנחת ~ ובחידושים בתורה שעסק מהעם

 ע"~~

: 

~~~~~~ 
 ב~ר~וד הם ~צויירות בראשית ימי מששת הנשמות כל

ש~מו
 ~ו~

 ~פשות בו ומצויירות פרוסה כיריעה והוא
 ל~ד ושפחות לבד כנענים ועבדים לבד והנשים לבד אנשיםי~ראל
 ~דו~ ב~~ מצאתי ו~ם לבד והנקבות ל~ד ~ז~יםוה~וים

 אחד
 וש~ו פר~וד באותו מצויירות שהנ~מות ~מו נתפרש~לא

~~~ 
 ~אותה

 ש~תיד ~דיוקצורה
 ה~ו~

 והא~ה האיש מזרע ונבראת נוצר להיות

ופר~ו~



 עשרה הרבמ~ם יום~ ~ ~~ר~~~י~~~
 מאמרות~
: 

~~~~
 ראש לכם ~זה החדש ש~אמר חדשים ראש הוא ני~ן

 חדשים ראש לה~ות ראוי היה שתשרי וקשהחדשים
 אומרים אנו וכן העולם נברא בתשרי קי""ל ואנן העולם נבראשבו
 הוא הע~ין אבל מעשיך תחלת היום זה~~ה

 שא~
 נברא שבתשרי

 התורה ועיקר התורה בש~יל ~יה הבריאה תחלת מ"מהעולם
 התורה להתחיל צריך היה לא יצחק ר~י שדרש כמו בניסןהתחילה
 ובשביל ומצות תורה ל~מו לצוות התחיל ~אז וכו' מהחדשאלא
 הוא העולם בריאת עיקר יחוס ונ~צא מ~~קרו העולם נבראזה

 ~אהבת ~מניסן
 ציון~
: 

~~~~
 יתרו פ' בזו""הק כדאיתא עשו של כולו הוא ת~וז

 ר~וזים ו~שמו תענב""ן הוא תמוז חדש שלוהמלאך
 נערה על בא הם ואלו הרשע ~שו יום באותו שעשה עבירותה'

 הנפש את הרגהמאורסה
 כ~

 את וביזה בעיקר כפר בתחיה
 תח~ה תענב""ן המלאך של שמו אות~~"ת בה' רמוזים והםהבכורה
 לפירושים~: ~מדרש ~ פלא והענין נע~ה בכורה נפשעיקר

~~~~
 אותיות וד' מ~ה שם ש~וא מ""ט משם נמשך החולי
 לזה הן' ה~ער ממנו שחסר לפי והוא חולהבגי'

 יתרפא ועי""ז הן' שער ~ו להמשיך תהיה והכוו~ה החולי לואירע
 שערים הן' ישתלמו ו~י~ז ~ אותיות וד' מ""ה שם כללותוהוא

ויתרפ~
 האר""י בשם רב ~מעשה ~

 זלה""ה~

: 

 שיעשה כדי מי~ה קודם החולי על רחמים ביקש יעקב~~~~
 לסלק אחר ני~ם ועוד ת~ובהאדם

 ק~רו~
 וערעור

 מ~~~



~~ יו~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 יובן שעפי"ז נר'ולע~~ד

 פ~ו~
 כעש~ ואני ~~וי כצל ימי

 איבש
 ה~""ה י~י שאי~ם בהם חו~א שא~י הימים אותם שהם ימיהיי~ו
 ואי~~ ~~וי כצל נעשים ימיאלא

 ה~"ית אור עלי לה~יע ~ות~ים
 ה' ואתה אבל החסרו~ות ע"י איבש כ~שב ואניועי""ז

 : הפסק יש שלא תשב ~עולםושפעך רחמי~

~~
 להנדבקים שלהם ~חן ו~ות~ין עצמם ~ל החן ~לוס נו~אין ג'

 אהבים אילת שנ' עליה חן נו~ת התורה א' הן ו~ובהם
 הוצק ש~' הקב"ה ג' חן~ חכם פי שפתי ש~' החכמה ב' ~ן~ויעלת
 מחן ו~ותנין השכי~ה על זה ~מקרא רז"ל ודרשו בש~ותיךחן

 להמתהלכים שלו מחן נותן הקב""ה א' בהם~ לה~דבקיםשלהם
 נות~ת התורה ב' בתמים~ להולכים ה' יתן וכבוד חן ש~'בתמים
 החכמה ג' ~ לרא~יך הם חן לוית כי ש~' בה לה~דבק שלה~חן

 ג~וריםפ'נח~: עיר ה'~~~רב יתן ~וב שכל חןש~'נותנת

~~~~~~~
~~ 

 כי הוא הא~ת חכ~י הת~~וד חכמי ש~קראו מה
כמ~

 ה~~לם וכל דרכו ~רה שהאמת
 כו~

 לא
 יש עצ~ו מצד אמת שהוא לפי התלמוד כן ארצה א~תל~ש~יך ~כ~

 מלעי~ן האו~ות שכל ואע"ג ק~םלו
 על~

 ו~וב מקובל הוא א~~ה
 הדבר~פה

 עלי~
 ועל

 זרעי~
 ולפי עולם עד לעשו~ו אח~~ינו

 מהודר אי~ ישראל וכן ישראל אצל רק מהודר אי~שהתלמוד

לפ~
 ה~ובהק הסי~ן שהוא ~ שבע"פ התורה בשביל רק ה~~ת
המבדיל

 לעמי~ י~ר~ ~~
 מס~זא ס~ם בכל לומר ~והגים א~ו ע"כ

 התורה על דעתו ש~תן מי אין וגם עלן והדרך עלך~דרן
 התורה וכן עלך דעתן או~רים אנו ע~ז א~ו רק ח"ו תשכחשלא שבע"~

שבע~~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 לבכות ~ריך הוא ממש בהם שיש דא~ריי~א חדושין לחדששרוצה
 אזי מהם לשתות באים והכל הנ""ל נהרות כשנעשין כימקודם
 מקודם לבכות ע"כ~צריך משם ג~כ לשתות ח""ו וס~א~ הקלי' ג""כיבאו
 הקלי' כל ס~~ם די שותים ו~שם נהרות הבכ~ ע""י עושהואזי
 אז~ אח"כ שמחדש דאורייתא מחדושין נהרות כשעושה ואח"כו~"א
 וע"כ זרים ~מנו ישתו שלא ש~יך למקומם רק ל~משיכםיכול
חיבור

 ההלכ~
 בחי~ ~ה ~קודם לבכות צריך כי בבכי המשקה ל~~סוךשצריך ~סכ~ ~בכי ושיקווי בבחינ' מסכת נקרא והחידושין

 ~נעשה בבלי ~למוד זה בכינו גם ישבנו שם בבל נהרותעל
 ~ליקוטי ~ כנ~למקודם לבכו~ צריך כי בכינו גם וזהו הנ~ל נהרות נעשין שמהםהישבות אצ~

 ~והר"ן~
: 

~~~~~~ 
 שהרשעים שנה ~' הח~א לאחר אדם של ש~ותיהם

 ~ראש שנסתלק גרמו חטאםע""י
 במס~ שהו~

 ~"ר
 יותר יניקה להם ואין ס~ירות עשרשל

 ר~
 ~בנין י~י משבעה

שכ""א
 כלו~

 ירא שהוא מי אבל שנה שבעים שנותי~ם לכן מעשר
 ה~ה הראש שהוא שג""ר ידוע כאשר השם כל שיהיה ה'~ת

 נשאר ~גאוה ~י י~ה שם ש~סלקים והרשעים י""ה ~שםכלולים
 ~בנין ימי ז~רק

 אב~
 י""ה שם מ~לק אינו ה' את ירא שהוא מי

 ~הו שנה מאה יחיה מעשר כלול כ"א י"ס מכל י~יקה לוויש
 מאה הוא כן כיהנה

 י~ור~
 ש~ו~~~ולענ"ד ה'~~שם את ירא גבר

 ה' יראח הפסוק כוונת שזהו~ר'

 תוסי~
 יראת דהיינו וכו' ימים

 ~זה ה' את ירא שהואה'
 ~וסי~

 לו שיש ~אה ב~י' שהוא ימים
 ~ולכים שהם תקצורנה רשעים ושנות אבל מלא מהשםינ~קה

ו~וז ~גאו~



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  ו~ך ~~ולה הלכו נדדו האבות מתרוייהו פרעון גבהב"המק
 שלהם משכיות בתי וכל מאויינו בית וניטל ובח~ב בר~במתו ע~ו~

 לקתה וכו' רחמניות נשים ידי כדכתיב נלקו הבנים ו~םנשרפו
 והערב האבות דהי~נו הלווה ישלמו ~דשניהם ח"ומד"הד

 על ויתורץ דו~מתו מצינו ולא עלינו ערבים דהם כמאחז"להבנים דהיינ~
 אבל מ"ע קיום על רק ערבות העמידו דלא י"ל א' או~נים~'
 שעברו על נלקו האבות ונמצא ערבא צריך דין לית מ~ע לבטלשלא

 מ"ע: ביטול על נלקו והב~ים ע""ז ועבדו ת~שה לאכמה

~~~~

 דנלקו והא שלהם החובות פרעו לבד האבות דבאמת ב'
 זה חטא של וטבע הרבה ע~ז שעבדו הואיל הבניםגם

הוא
 להמשי~

 כדמ~ינו כרבא לקי הוצא בהדי כולם על ה~~ע~ות
 : הנדחתבעיר

~~~~
 הרבה שחטאנו ל~י לחוד הל~וים ב~רעון די היה שלא ג'
 בנו עושה היה ח"ו אםזולת

 כלי~
 עשה לכך ל~מרי ח"ו

 המלוה ~של דרך והוא הערבים מן במקצת נמי ונפרעלטובתם
 נוטל נ' רק ללוה לו אין הפרעון ולזמן הערב ע""י מנהלחבירו

או~~
 הזה~~ב~נת הדבר כן הערב מן נוטל ונ' ממנו הנ'

 יששכר~
: 

~~~
 מעניי~י והאחד בשלשה פ~ם עושה בחטאו האדם
 ~ הקדושה מיעוט הב' השפע~ שמ~עט והואהעו"הז
 נפ~~: בתי והתמורה~~ס' הגאולה מניעתה~'

~~~~~~~ 

 כביכול הקב"ה שיקום סיבה הוא שבת המחלל
 הקב"ה זה איש יצא אל וזהו ח"ו למ""הדממ""הר

 למד""הד ממ""הרמ~קומו
 ח"ו~~ילקו~

 המקובלי~~: בשם דוד

חל~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  הא~ת נסתלק ובחטאו אדם שבפני אלהים הצלם הוא אמתוחותם
 ושורה קדושה בו שהיה רושם רק ו~שאר ~ניומעל

 ב~
 טומאה

 אבל הרו~ם נשאר הטומאה שנסתלק אע"פי טומאה לעניןוכן
 א~י' אחריה וי~רש מהארץ הטומאה הקב"ה י~בירלעתיד

 בראשי~: ~' אריה לב ~יכר~~~' יהיהשלא רשומ~

~~~~~ 
 ונעשה לדדים שעולה נידות דם שהוא האשה מחלב
 שתי שהן איתא שאם~ ית' אחדותו נלמד ~החלב

 למעלה ממטה הנידה דם לעבור אהורמיז מניח איך ח"ורשויות
 אחד ואל אחד שהכל מוכח מהאי אלא חלב מזה לעשותלדדים
 דם שתה אמו במעי שהוא ~עד הרשע עשו כוונת וזהובראנו
 ~~ה שהדם ~ראה כיון דהוא אבכיר במדרש כדאיתא~ידתה
 היה אמו במעי והוא ית' אחדותו מוכח חלב ונעשה למעלהעולה
 חלב יעשה שלא ~י נדתה דם ש~ה לפיכך כמשרז~ל ע"ז אצלרץ

 תולדות~: ~' ~שם ית'~ א~דותו ללמוד יכולואינו

~~~~~~~ 
 להבין יש ~"המק

 בעצים חמתו שפך כ""י שהקב"~ כיו~
וב~בנים

 למ~
 הלא ~ח"כ ישראל את הגלה

 ~כל ~יה ישראל שכשח~או הוא והענין חימה ~שאר ולאחמתו ש~
 ה~ית חר~ן ו~""י ח""ו הריגה~למ~ום ונתחייבו ובמעל במרדב~זיד
 חלק בהם ונשאר המזיד חלק מהם~ס~לק

 ~שוג~
 נ~חייבו ולכן

 בשם ~שם שו~~~ן~ כדיןגלות
 הר~

 קול
 בו~ים~

~~~~~~ 
 עונות ד' ב~יל

 נחר~
 כמ""ש העגל ב~ון א' ב""המק

 ~לה ~א~רו ~ל ~וכיה א~י אלה על בפ~וקבז""ח
 ב~ון ב' ישראל~אל~יך

 ב~ומר~ המרגלי~
 הקב""ה ל~ם ~~ר ז""ל

את~



ג~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~

~~~~
 הוא

 מלא~
 השכינה עם נפשו ודבק חסיד והיה ~"ט

 יכול היה לאאבל
 ליכנ~

 בהיכל
 מל~

 היה שלא מ~ני
 עבד ב~ליעזר ובא המילה על שנצ~וה אברהם עד והמתיןמהול

 לבא חזר לשמנה~~ימים לקיימה ~ד~ המילה מצות וקייםאברהם
 ~א ערל להיות משה עד זמן כמה להמתין רצה לא כי~רע""ה
 משה~ עד המצוה השלים ואח~כ מהול להיות ~באליעזר מידנתקן
 שהביאו שבעה עמו~ה הרב משם ~""ג י~ג ד' אליהו~נחת

מ~ם
 המקובלים~
: 

~~~~~~ 
 החכמות

 ה~
 ונ~לו אלהיות שכליות טבעיות ג'

 לתינוקו' ~א מו~רין א~ן הטבעיות ושמן ולחםלדבש
 קרובים הטבעיות כן כמו מתיקותו מרגיש שהחיך לדבשונמשלו
 שאין ללחם ונמשלו בימי' הבא לנער כ""א מוסרין אין השכליו'להשיג~
 ~ ההשגה ריחוק לקצת רמז והוא בש~ים יבא אשר עד אוכלוהתינוק
 לתורה ר~ז טוב לשמן ו~משלו לזקנים אם כ~ מוסרין איןהאלהיות
 המביא השמן כמואור

 אור~
 ~' גבורי' עי' ~~הר' לעולם

 בשל'~~

~~~~~~ 

 קיים וה~"המק ~ום של רצונו עושין כשהיינו ורחום
 חרון כלל היה ולא ורחום חנון נקראהקב"ה

 א~ו חרון ביום ה' הוגה אשר נאמר החרבן ובשעת~עולם א~
 כ"כ גדולהיה והקלק~

 מאת~~
 כביכול ב"ה הוי""ה השם אצל נאמר אשר

 נתחברו רחום מן ח""ר דהיינו וחנון רחום ~יבת ונחלקו א~וחרון

ע~
 ואותיות חנון מן נ""ח אותיות נשארו חרון ו~שה ~נון מן ו"נ
 שיחזרו תנחמו בזה ר""ל נח~ו נחמו מרמז ולזה רחום ~ן~ו

 ויתחברו רחום ~יהיה לר""ח ו~מ ותתח~רו למקומם מ"ו נ""חא~יות



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 כחובה היחה שהתורה כמארז"ל ל~נה ו~קראת לכםיהי~

 א~ ~בי ~ל~~ורה א~
 החורה זכוח ישראל אח לזכור והוא לבנה

 ד' ~ש~לו
 הנשמ~

 שיש שמות מה' אחח שהיא יחידה ~קראח
 לזכור והוא אדם של מעשיו מלב~ח שהיא לפי לבן ו~קראחלנשמה
 הזכיר ולכך קדשו ממקום אצולה ~היא ה~שמה זכוח יש~אל~ת
 לזכור והוא ולבן יחידי ~לו תוט וכן יחידי ~שון שהוא בדד""פ
 לד' יזכרם אלו ד' ובזכוח ~הזכר~ו אלו דברים ד' ישראלאת
 הקב~ה א' חיים~ ~קראו ~רבעחן כי שהז~ר~ו חייםמי~י

 ש~אמר החורה ~' ~ חיים אלהיםוהוא שנ~
~ 

 למחזיקים היא חיים
 ~בה

~ 
 ה~שמה ~קראח שכן במקרה ומתה ב~בע חיה היא ה~~מה

 ~היכם בה' הד~קים ואחם ש~אמר חיים ~ק~או ישראל ד' ~חיה
 אחרי פ' ~בורים ~~ר ~רב ~ היום כולכםחיים

 מות~
: 

~~~~~ 
 החטאים

 ~~לקי~
 חוטא שאדם מה אחד חלקים לב'

 וחימוד החא~ה מטבע בו שאיןח~א
 גו~

 כי כלל~
 ומה קו~ו לרצון ובשמחה ובכוו~ה ~ד~~י מ~יחם ואינו ח~ליןמני~~
 דאי~ם רבוח מצוח וכהנה לא או כ~אוי מניחן אם בזה ישחימוד
 לבעל יחרון מה ל"הר כמו עבירוח והרבה יאוח כדקאעושים
 ודעחו מחפלל לחבירו רע לעשוח וכן בו יש רוח ~חח ומההל~ון
 ומה בהם יש חועלח מה שעט~ז בגדים לבוש ב~ליםלדברים
 ואדרבא חימוד מפאת אי~ם כאלה וע~ירוח בהם שייךחימוד
 ~וחןהש~ל

 לשמר~
 אמ~ם הבורא רצון היוחם השמירה בחכליח

 שאול לירכחי להביאו מסיחו הוא ב~דם אשרהיצ""הר
 וא~

 ~י
הח~ברוח ~צ~ ~א הוא החלק וזה עליו מ~~בר הוא לו מ~~ד בשכלוהאדם



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 חב~בים ד"ת שיהיו אמרו ולכך תורה א~א תקנה לזהאין

 בכל עליו מתחדש שזה זה לעומת וזה ~~נה היום כאלו היוםכל בעי~י~
 התחדשות לבטל וחביב ~יתנה היום כאילו ג"כ התורה יהיה ולכךיום

 ח"א~: דבש ~~יערות יצליח ~ן ~ע~הה~"הר

 "היו~י~ ~~~~~~~

 מהם לבטל ר~~
 שבת~

 מילה ר"ח
 שבו ~שבת ~מז ~אשו~ה ~' כי~במים ~ש~רמ~
 יהודה ~רבי מו~ה~ שכן ארבעים והםמלאכות ל"~ נאסר~

 א~
 השובט

 ומ' "שדי~ של י~ מתגלה שבה ה~~ה היא והיודבגמ~~ כ~~
 ~ ~חומה למ' דומה במילואה כשהיא הלב~ה שכן לר"ח רמזסתומה אחרונ~

 שגברה לשמן ~שראל ~נמשלו המשקים כל על עולהולפי"שהשמן
 חואי ו~שאר שמן אותיות שבו חשמו~אי ע""י ונצחום עליהםידם
 ~ק~ור כמ~ין הוא ~תתיה וכן ה~ס היה בכסלו שבכ"ה כ"הגי'

בגריס
 אנטיוכו~

 ~גבול ע"ה
 בנימן~

~~~~~~~ 
 ומילה ר""ח שבת מהם לבטל רצו שהיו~ים הטעם
 התורה ככל שקולים ~הג' ש~ו הוא המצות שארמכל

 אומרים שאנו כמו חק ~קראת המילה ~ חק ~ק' מהם אחדוכל
 חקוקה שהיא לפי שם בשארווחק

 ו~~ בגו~

 ~~ערה רז"ל אמרו
 חק ~קראים ור""ח שבת ~ במילה חקוק שאי~ו למי חק לבלי~יה
 ומשפטיו חוקיו בש""ר רז""ל ~מרושכן

 לישר~
 החדשים קדושי אלו

 ומשפטים חוקים בהםשיש
 וכ~

 הוא לישראל חק כי כתוב וכן
 להם נתן ~ז~ן חק הלב~ה בברכת אומרים אנו וכן ר"ח ~הואר""ה
 שבת וארז""ל ומ~פט חק לו שם שם כתוב ~ השבת עלו~ם

 התורה בכל ככופר בה ~כופר שכל שבת וחמורה איפקוד~ב~ה ודי~י~
כו~ה



 ~ ~~~~~~י~~~
~~ יו~~  ~הח~יכה ח~ך נקראת יון ~~לכות מה כנ~ד זה והיהב~מצע

 ~ ו~מחה אורה ל~~ראל היתה ובמפלתה בגזרותיה י~ראלעיני
~גב~ל

 בני~ן~~

~~
 הקב"~

 טל נמלא ~~~רא~י ~~נאמר לטל נ~~ל
 הקב""ה בת~ועת~ ~בוט~

 הו~ א~
 ~ל אהיה ~נאמר ~לטל נמ~ל

לי~~אל
 והנ~מ~

 הקב"ה וע~יד לטל ג""כ נמ~לה ~הקב"ה ~נמשלה~
 כטל ~להחיותה

 פ' גבורי' ע~ר ~הר' ~ טליך אורות טל כי ש~

 האזי'~
: 

~~~~
 אותו עו~ה העולם עם טובה עושה כ~יכול כ~הקב""ה

 וכ~ח"ו מעלה ~ל ~מליא עם מ~יעץ ואינולבדו
 וה' נ~ן ה' פיר~ו ובזה ~עלה ~ל פמליא ~ם מתיעץלה~ך

 וה' בלקיחה אבל דוקא לבדו הוא נתן ה' הנתי~ה בעניןר~ל לק~
 וב"ד~~זכות~הוא

 הרבי~
 ע"א~: דל~ג המפר~ים משם

~ " ~

 האיס~ר חומר
 ~י~

 ~ל ה~~סקת ב~עודת יין ל~ותה
 דכ~ר הואט"ב

 והגידים הנשה בגיד ~ולט ~ס""מ יד~~
 ~שתה שבעון וידוע ט~ב כנגד הוא הנ~ה וגיד הש~ה ~ י~ותמספר
 ~סח~ מהייןחוה

 המקד~ות וחירוב המיתה גרם לה ונתן ס""מ
 בח~בן גרם שה~ין באופןכנודע

 המקד~
 ע""ז בעון ש~חרב

 ולכן ולאדם לחוה ~~מ שה~קה יין אותו בע~ור נמ~ך וכ""זו~""ד ו~""~
 היין ~~עבור ט""ב ~ל המפסקת בס~ודה ייןהשותה

 ע""א~: ד"ז ~יהו ~~מנחת חז""ל אסרוהו ולכן לגבור לס"מ כחשנותן נמצ~ נחר~

~~~~

 טובה להש~יע ג~ור אחדות הוא הטוב הא~ר
 אותה ~~~לין והשמים כוללת טו~הוהוא לי~~

 טו~~
 כו~~ת

~~
 ו~~~~קת



ג~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~

~~
 ידו~

 ברוך מכלל יצא שחטא ביום החוטא כי תדע
 כדכתיב קבלנו ובשבועה באלה התורה כל כי ארורבכלל ונכנ~

 בחטא הק~ה שקילל הטעם וזהו וכו' יק~ם לא אשר האישארור
 ~ל~חש עשרה ~אדם עשרה היו והקללותא~הר

 לא~ ו~
 שכולם

 וצריך בחייו אפ~ מת ונקרא ארור הוא והחוטא מלאכותל"ט
 ~זרו שלא לפי המבול לדור ה~ב~ה הכה שכנ~דם במ~ותלחיותו
 בתשובה שח~ר ומי שבעה עוד לימים כי שנאמר יום מ'בחשובה
ומקבל

 מלקו~
 ל~~ לו חוזרים

 והמיתה אדם של הקללות שהם
 והטעם המחים את בו להחיות הקב""ה שעתיד הטל שהואלטל

 בכוחות ונתדבק אחד ה' שהוא מהק~ה ~פרד החטאשקודם
 אחד בה' להתדבק נמוכה ו~וח חזר עכ~יו אלה ש~קראהטומאה
 מקצץ הוא ~רעים בפעולותיו החוטא~ כי ~וד~עמוק ויש טלשעולה
 והוא שכינה הנקרא אחרונה ההא ב"ה הויה מן שמפרידבנטיעות

 יה"ו ח~ר ה' ונשאר השכינה גלות~וד
 לבד~

 וכביכול לבדה וה"א
 יהיה ההוא ביום וז"ס עיות א~ר את שיתקן עד ~שלם אי~ו~~ם
 ~חדה'

 וכ~
 יוד כנגד שהם רצועות ט~ל לקבל ~לקות ותיקונו

 וא~הא
 ה'~: היכל ~' בש' אחד~~שם ה' שיהיו ההא עם ליחדם

~~~~~

 טורים ד'
 אב~

 נושא שהיה
 הכ"ה~

 דברים ד~ כנ~ד הם
 והיצ""הר ה~ורה דהיינו אבןשנקראו

 וי~~
 והמקדש

 א~ן הנקרא יצ"הר כ~ד הוא וברקת פטדה אודם הרא~וןטור
 הוא האודםכי

 ע"~
 ניתן היה ולפיכך ~צידו הבא האדום החטא

 חטא~ באוחו פניו והאדי~ו בלהה בחטא יצרו כבש שלאלראובן
 אבן ~הוא בחיי ~רבינו ש~ירש כ~~ו החטא על מורה ~כ~טדה

ירוק



~ ~ ~ ~ ~

 י~ ~ ~~ר~~
 לעו~הב: מלבינו הקב""ה בעו"הז ד"ת~ל

~~~~

 ~ר אבני שנקרא ישראל כנגד ואחלמה שבו לשם ה~'
 אדם צורת בו שיש אבן הוא לשםכי

 והו~
 רמז

 ומצליחין לנושאה מת~דין שהפרשים א~ן הוא שבו ~ אדם~נקראו לישר~
 צחורות אתונות רוכבי אצלם שנאמר ~ישראל רמז והוא~רכיבתם
 ~מותי על ו~כבתיךוכתיב

 אר~
 שהוא בחיי~ ~בי~ו פי' ואחלמה ~

 למה רמז והוא ירבו בניהם יחלמו שנ' ~""ד ~רבוי ~למרמז
 בני מ~פר והיה וכתיב זרעך את הרבה הרבה בישראלשנאמר

 : הים כחולישראל

 ה~~~~~
 הנקרא ב"המק כנגד ויש~ה~הוא שוהם תרשיש

 ויורדים עולים אלהים שמלאכי השמים שער ושםשתיה אב~
 נק~א לפיכך כתרשיש ~ויתו והמלאךבו

 המק~~
 ת~שיש ההוא ~

 שנאמר ע"ש ישפהונקרא
 אכ~

 פה יש וזהו הזה במקום ה' יש
 נותן והשוהם ~ ה~מים שער שם כי לשכינה מיוחד אחד ~קוםיש
 הם ושוהם ~ן רוח ירושל~ם יוש~י על וש~כתי שנ' ע"ש והואחן

 ד' היות וענ~ן ~ שמה ה' מיום העיר ושם שנ' ע"ש שמהאותיות

 כי שאמרנו אלו לד' רמז א~נים ~' טור בכל משולשיםטורים
 אוריין וכמארז"ל ~לישים לך כתבתי הלא שנ' משולש ~תורניה~בן

 רמז והמקדש תלתאי לעם כמשרז~ל משולשים ~"כ ישראלתלתאי~
 דהיינו ~רסורים ג' ע""י ~עולותיו המשל~ם וה~צ""הר מקדש~ם~לג'
 העי~ייםב'

 והל~
 ד~ והושמו ישראל פשעי שלשה ~ל ~נ' וע""ד

 שהם ~לו ד' כנגד אבנים ג' טור ובכל בחשן אלו אבןטורי
 בניהם והושם~~ולשין

 א~
 היינו ליצ"הר המרומז~ן אבנים הג'

שיכפר



 י ~~רכ~~י~~~
 י~ם~

ם~
 צ~ון~: ~אהבת ישראל~ ל~ובת יסורין עליהם קבלווא~~ה

~~~~~
 יצחק של ממדתו אלא לישראל באים אינם הישועות
 ההוא ב~וב מד"הר עם מד""הד ת~כים לאשאם

 שמסכים עד מד"הד מצד יתעכבו ישראל על לבא ה~ומנתוהישועה
 פז~: ~~כתם מד"הד שהוא יצחק שלמדתו

~~~~~
 הקב"ה אמר ח~א בו היה ולא ק~ן כשהיה נבט בן

 ואמרו מ"הש באו מיד אליו להבי~ו המותלמלאך
 דהיינו שמך שהוא מה ר"ל הארץ בכל שמך אדיר מה אדוננוה'

 אמר שפע לנו יבא ובזכותו צדיק ו~וא בה אדיר הואהתורה
 עגלים ב' ועשה וכשח~א אנ~חנו ימות שלא שרצונם מאחרהקב"ה
 לכם שנתן שפע כל למלאכים הקב""ה אמר ישראל אתוהח~יא
 נער כשהיה מת ה ה~ אם יותר הי~ ~וב לזוהמא נהפךבראשונה
 מלאךוהיה

 מ"~
 צדיק ואמרו הקב"ה את הצדיקו מ~ד עמו לומד

 וש"מ למלאכים שפע בא ~זכותו צדיק ש"מ תלת ש""מ ה'אתה
 ~והמא נה~ךכשח~א

 וש"~
 ~~~ר עמו~ לומד מ~ט שמת נער

 שמואל~:ח~ד

~~~
 הב' האדם~ את שזן המזון הוא האחד דברים ד' בו יש

 יש~ח ויין פ~וק על כמאז"ל השותהו שמשמחהשמחה
 מבושם שהוא הג' משמח~ ג"כ ~עיד שמ~עד מלבד שהיין אנושלבב
 תענוג מין הוא והשכרות האדם את שמשכר והד' ~ טוב~ריח
 מתאוים הם האדם את שמתעבת ה~ם השכרות במין תמצאולזה
 כ~גד~וא הפש~ ~רד"ס ~בתורה הם ביין אשר אלו דברים ד' וכנגדלה

 הנא~
 הוא הדרש ביין~ בו כיוצא שיש שסו~ד המאכל

כ~ג~



 ~~ר~~~י~~~
 י

~~ י~ם~
 אנו אז ר~ו~ו עושין אנו אין אם אבל אלהים ב~ם לו~שואותנו
 למד"הד מד~הרמה~כין

 בכבוד~ והו~
 רשות לנו ואין אלהים נקרא

 דרוש יו"הכ בדרושי המלך מלך~~שער של בש~ביטולהשתמש
 ו'~

: 
 שבשם ~מצא ישראל~ ב~י' עולה הוי"ה ושם שירה~~~~~~

 גרם וזה ב""ה הוי"ה ושם שירה בו רמוזישראל

לישר~
 שאמר ב~לקוט כדא~תא השרת מלאכי קודם שירה שיאמרו

 ~זכות ~ תחלה שירה ישראל ש~אמרו עד המתינו למ""ההקב"ה
 ל~ב ד'הרב~ם

 ע"ב~

: 

~~~~~

 ב~ים ~קראים
 חלק שהיא נשמתינו מצד כי ועבדי~

 קנה אשר ומצד בנים נקראים אנו ממעלאלוה
 ~~~נים עבדים נקראים אנו ממצרים בהוציאנו לעבדיםאותנו

יפות
~ 

 האזינו~:

~~~~~

 בשעת
 ~דולת~

 ירידתם ובעת ישראל נקר~ים
 ז'~: ~רק ד' שער ר~ב המלך ~שער עם~נקראים

~~~~~ 
 מיעוט ענין

 היר~
 יהיה שבזה בזה הקב"ה שרצה י~ל

 כמו ושיתבוננו עיניכם מרום שאו ע"ד לצדיקיםרמז
ש~לגל

 ה~~~
 צבאות ה' ומגן שמש שיש ירמוז כן הירח מגל~ל רם

 מכלרם
 העול~

 וכמו
 כן השמש מאור אורה מקבלת שהירת ~

 וכן צבאות ה' ומגן השמש מאור מקבלים העולם וכלהצדיק~ם

הצדי~
 שבשמ~ם לאביו לבו משעבד כשהוא

 ו~~תקר~
 צבאות ל~'

 על יק~או צדיקים וז""ש כשמתרחק משא""כ~ מאיראזי
 שמ~

 ו~ם
 לרמוז תשו~ה ~בעל רמז בזהיש

 דא~
 לו נשאר לא אם

 שו~
 אור

 ~~ור ~ ולהאיר להתחדש יכולעדיין
 הגנוז~
: 

י~~ד



 ~~ר~~~י~~~
 י

~~ י~~~
 ולכך זכאין שיוצאין יודע שהקב"ה להיפך הוא ישראל לגבימשא"כ
 חבין אין כי אפשר אי ולחייבם בפניו ~לא לאדם שזכין ביוםדנם

 חדש~: פענח ~~צפנת בפניו אלאל~ם

~~~~~~~ 
 בגופ~

 צורת הוא כפול ~כשהוא הזרוע שין היאהחוטם דהיינ~ שדי שם חקוק הישראלי אדם של
ד'

 הי~ והמיל~
 צורת שהיא פריעה להם שאין והאו"הע ~יוד

~יוד
 נמצ~

 הא~מר~~: ~ד~~מדרש בגופם ~קוק

 ב~ ~~~~~~
 ~ שני~ול קודם בו שהיה הערלה מכח לאדם

 חדש פענח ~~צפנת יצ"הר לו אין ~הול ~ולדומי
~שם

 מוהרש"א~
: 

~~~~~~ 
 לז~ות כדי הבכורה~ על נפשו נתן

 לח~
 של הקדוש

 כיום ~כרה וז"ש הבכורה משפט שלו עצרתשמיני
את

 בכורת~
 כיום ר"ל לי

 ש"~
 הבכור הוא הח' שהוא שהגם

 עשו ויבז הבכור אהיה באחרונה~ שיצאתי ~ם אנכי כןבמעלתו
 לפירוש'~: קודמים~~מדרש שלו פ~ם ש"ע א~ר כי הבכורהאת

~~~~~~ 
 ובכל אש יע~ב בית הנה כי ~פ לעשו השתחוה
 על האש ~וריד לו שהשתחוהפעם

 רא~
 שהוא עשו

תרמו"~
 ס""מ מות ~ר

 רה"~
 ז~פ השתחוה וכאשר מות שהם

 בז~
 לקש עשו הבית ועי""ז וגו' לאש יעקב בית והיה וז""ס ז""פ~לקו
 דיליה רישין ז' ובי~ל יעקב שלקו כי שלק אתווןבהי~וך

ובית ומש"~
 יו~~

 אם וחמור שור את לבטל ~דו ליעקב כח ~~ן להבה
~ 

~שיוס~
 יעקב שאז עמו

 ~וס~
 דקל"י שחל את ומ~לים ש~"ח בגי'

 ~מ~ש ~ שח"ל בחושבן ורהב~מ
 לפירושים~
: 

יעקב



 י ~~ר~~~י~~~
~~ י~~~  נע~ה ש~ן קט~ו~ ש~~י שטן מנין ~א שביניהם הפרש א"כתקמ"א

 וישראל שפלות לשון יעקב כי יעקב~ישראל
 לשו~

 גדולה
 להיו~~קטר~ והש~

 שנצח בשעה ו~ן יעקב ~~י~ראל
 יעק~

 אל השטןא~ר השטן את
 יעק~

 כ"א שמך עוד יא~ר יעקב לא
 ישר~

 ל~ן ביעקב ~ ~ליטה לשטן היה שלאש~ך~ יהיה
 קרא~

 ישר~~~ש'~ש~~~:

~~~~~~ 
 בעקב שאחז עקב לקרא לו והיה ביוד נקרא
 תיבות שעקב משום אלא~שו

 א"כ הד~רות ביוד י~
 יעק~ שבני רומזהיוד

 ~עוד תיבות עקב שבו הדברות י' יקבלו
 שה~א אי~י המה יעקב י~חק אברהם של ראשונות אותיות כימשום
 ~היה~~שם~: שם להשלים ביוד י~קב נקרא ולכן אהיהבמס~ר

~~~~~~ 
 יירא שלא ר"ל ב"המק בנין שהוא סולם בחלום ראה
 וב~"ה~ק תחיה חר~ך על הוא עשו ברכת כי~עשו

כתי~
 לא

 ת~~
 עליהם

 יקר~: כלי ~שם דוד ברזל~~ילקו~

~~~~~~ 
 בלשון דקשה הוא אחיות שתי יעקב שנשא טעם
 בחייה וכו' לצרור תקח לא אחותה ~ל ~אשההפ~וק

 ואי~ור מיתם לאחר אפי' נא~רה עריות בשארולמה
 אל אש~

 שהם ל~י אחיות שתי א~סור טעם אלא בחייה דוקא הואאחותה
 וממילא ~חייה דוקא זהו וא"כ להתקנאות ויב~~ אחד ואם א~בני
 מותר~ א""כ הסימנים מסרה שהרי ביותר אהובות שהיו ולאהרחל

 מות~: אחרי ב~' הרמב"ן בשם~שם

~~
~~~~ 

 היה אילו כי ביל~ותו אשה לישא יצחק ר~ה לא
 להתקיים יעקב בני יכולין היו לא בילדותו יוצא ~שו ~~~
~~~

 ~צת~~ נתחלש ו~כ~יו ט~עו חיזוק ~ח~ת ב~לות עשו יד
שם



 י ~~ר~~~י~~~
ם~ י~ם~

~~
~~~~ 

 ~ עו"הב בברכות יעקב ש~בורך הי~ יצחק בדעת
 הפשרה שהיתה כמו בעו~זועשו

 בב~
 וז~ש אמם

 לך הראויה ברכתיךויקח
 בעו"~

 ב~ה יצחק טעה באמת אבל
 בשבת יאכל מה בע"ש טורח שאין מי כי בעו""הז תלוי עו""הבכי

 ~ו"הז ברכות לו יתן ליעקב ש~ם הקב""ה גילה לא למהובאמת
 בצדיקים לך ויקם אומר ות~זר דכתיב הוא הענין אלא רמאותבלי
 אותו ~רך יצחק אםוהנה

 א~ בעו""ה~
 ~לות היה לא ~מילא אומר ות~זר מכחשיתקיים ראוי היה יעקב חטא אם

 לישר~
 מארצם

 ~הינם ע""י לא אם עונם נתכ~רולא
 לכ~

 שאם בר~אות נתנם
 ויהיה מלכיות בשעבוד עונם ויכופר הברכות יתקיימו לא יזכולא

 במילואה~~שם עו""הב חלקלהם
 טוב~: חן בש~

~~~~~~ 

 משא""כ בשמותם שינוי היה ויעקב שלאברהם הטעם
 שבהיות הוא שמו נשתנה שלא ביצחק~

 שה~~
 האות

 מעלה תוספת על להורות באב~ם
 ~דול~

 שיצחק וכיון ו~בורה
 ולא שמו שינה לא דיןהוא

 הו~י~
 מטה שה~ב""ה לרמוז אות בו

 בחסד שנברא העולם ולסיוע לעזור חסדכלפי
 ויעקב אברהםבשם הו~י~ ולכ~

 שה~
 חסד

 הו~י~ ו~
 יצחק בפחד בדין אות

 ~לאכדי
 להוסי~

 הששה מן הוא ~יצחק שידוע ועי"ל ~ הדין כח
 בשמותםש~קראו

 קוד~
 יודע שהקב""ה ורא~ה אות והוא ש~ולדו

סו~
 והראי~ האדם כל

 שבשמות וידוע מקודם שמותם ~ק~א
 של מעשיו~מוזים

 וא"~ ~ד~
 עדות ששמו יצחק שם מש~ה היה אם

 הראשונ~ שסות~ ח""ו יראה יתברך ידיעתו~ל
 ~מור בהכרח ולכן

 ע""~: דמ"ו ~יהו ~מו~~מנחת את לש~ות צד שום~~~~~ן
י~חק



 ~~ר~~~י~~~
 י

~~ י~~~
 כ"א יעקב שמך את עוד יקרא לא אמר יעקב אחלברך

 לקטרג עשו של שרו יוכל שלא כדי ישר~ל ופעמים יעקבפעמים ישר~
 הש""ך~: בשם תולדות פ' אר~ה הבכורה~~לבעל

~~~~~~ 
 ~~ין ארזים לקצץ הלך ~ למצרים כשהלך אע"ה
 יעקב כי הוא והע~ין רז"ל במדרש כדאיתאב"המק

 לצאת יכולים ישראל שאין ה~בואה במראה הרואה הואאע"ה
 כ"אממצרים

 שייכים שיהיו ריבוא ס' ועצום גדול לגוי בהיות~
 ומצינו ב"המק ע"י בא והרבוי ישראל ארץ ול~חלת התורהלקבלת
 כמ"ש עשה כאילו לו ~חשב מצוה איזה לעשות האדם עליוכשיקבל
 להתע~ו~ לבך ששמת מיוםבדניאל

 שדרז~ל וכמו תעניתך נתקבל
 דוד ב~או שלא אע~י לדוד הבית ח~וכת שיר מזמור פ~וקעל
 כאיל~ הכתוב עליו מעלה לבנותו חשברק

 גבי כאן א"כ ב~~ו
 כאילו לו ו~חשב ב""המק לב~ין ארזים לקצץ ש~לך אע"היעקב
 יעקב~~שם ויחי מאד וירבו ויפרו ולכךב~או

 תצא~: כי ~

~~~~~~ 
 האבות מבשאר יותר בי~ב ה~ה שהשכינה מה
 שעיקר היא והע~ין שלימה מיטתו והיתההואיל

 עליהם והים שהע~ה להם שרמז בקר י~ב הם עליו~המרכבה
 והם~למעלה

 כ~~
 והשכי~ה המרכבה שורש שהם הוי"ה צירופי י"ב

 שזהו אחד ב~' שהוא י~ג הכל בין כביכול הריעליהם
 באחד והוא הפ' וז"ש במרכבתה השכינה שמתייחדת למעלהה~מור האחדו~

 השכי~ה לרדת רצה ה~דול ובטובו בח~דו הק"בה ו~ה ישיב~וומי

למ~
 ~יה מרכבה להעשות צדיקים שצריכים לא אם א""א וזה

~~י"~ו~
 של~~לה קדושה ~רכ~ה הוי ואז שלמעלה כדוגמא

 כ~~~



 ~~ר~~וי~~~
 י

~~ י~ם~
 כן נוהגים ~קומות ויש בלילה כמו ביום מצה~ית

 כדי והטע~
 : בלילה כמו היום כל מצרים יציא' ויזכור ב~יו מצה טעם~יהי~

~~~~~~ 
 כוונתו ממש ~לאכים לעשו יעקב ששלח הטעם
 שנשא מה על להאשימו שאין לעשו להראות~יא

 שלמעלה הוא עריות איסור של הטעם הציוני דכתב אחיותשתי
 הקרוביםמזדווגים

 ואסו~
 משא"כ מלך של בשרביטו להשתמש

 להשתמש לו הותר ל~יכך אל לו ויקרא דכתיב אל שנקראיעקב
 ממש מלאכים לו ששלח יעקב כוונת זהו וא~כ ~מלךבשרביט
 מלך של בשרביטו להשתמש ויכול למלאכים נדמה שהואלהראותו
 וישלח~: פ' הגרשוני אחיות~~ת~ארת בשתי לוומותר

~~~~~~~ 

 ה~עם
 המש~ שהקב""~

 א~ה לאברהם
 אמר א~"ה וליע~ב לשבח שהוא השמיםככוכבי לישר~

לו
 ~ארץ כע~ר זרעך והי~

 שה~
 לגנאי ח""ו

 ואדרב~
 ליעקב

 הענין השמים ככוכבי לו לומר צריך היה שבאבות בחירשהיה
 הארץ כע~ר אע""ה ליעקב ~ראל שנמשלו מה אדרבא כיהוא
 היתה ולא ישמעאל ממנו שיצא לאברהם כי והוא לשבח~וא
 יהיה אם שא~י' הקב""ה לו שיבטיח הראוי מן אינו שלימה~טתו
 לזה הים להם שיקרע רש"מ ~ושים שאינם הארץ כע~ר~ר~ו
 גר כי מ""ש וכן ~דיקים שיהיו שצריך השמים ככוכבי לוהבטיח
 אצל אבל בך כיוצא צדיקים ~ך הדומים זרע ר""ל זרעךיהיה
 הקב"ה נתרצה שלימה והיתה~מיטתו פסולת ~ו היה שלא~עקב

~~
 כע~ר זרעך יהיה ח""ו אם שא~י' לו והבטיח

 ואינ~ הא~
~~י~~י~

ובניו י~~~ זכות להם שדי הים את להם יקרע א~"ה ~ש"מ



 י ~~ר~~~י~~~
~~ י~~~  ואז לי אותיות ה~~~ו ישר~ל של ~קר~ות היינו ישראל קרןכל

 ישראל דכ~היה לראש ~ריההיו
 ~שלימו~

 יהיה אז
 לישר~

 ראש
אבל

 כש~ד~
 שלו~ אויביה לראש צריה היו ישראל של הקר~ות

 אם ארבעים שהוא ל~ אותיות חסרים ה~לות ~~ןד~כשיו
 כ~

ח~
 שלו~~שם~: ונשאר שלום של המ~ם

~~~~~~~ 
 ישר~ל בשם נקראין ~היו לא תורה~ קבלת קודם
 ע"ש האומות שמתייחסין כמו אביהן ע~שרק

 מ~ת אחר אבל הראשוןאביהם
 נקראי~

 קרובים שהיו ע"ש ~שראל
 ~~ני~הר

 ל~
 לבנ~ וזש"ה ית'

 ישר~
 עם

 קרוב~
 בש' ~וד ~ילקו'

~ 
 יו~~:

~~~~~~~ 

 ביישנים חסדים ~ומלי בישראל יש מידות ~'
 ע~ק אברהם אבות ~~ כנ~ד שהםרחמנים

 מאביו נתבייש~צחק ב~"~
 ויעק~

 יצחק את
 בנ~

 כשה
 לטב~

 יובל
 בנימן~: ~~בו' בנים ~ידול ~ער לו שה~ה רחמן ~ה יעקב בועיכב ול~

~~~~~~~ 

 כל שה~~וז כמו לא~וז נדמו
 ~מ~

 הוא נ~מר ~לא
 חלקים לד' נחלק א~ כשגמר ~ח"כ קלי~ההכל

 נ~מר ~אח"כ ביחד כולם הם ה~ולה קץ שאין כ""ז" ישר~לכך
 ה' את ~רכו ישראל בית והם חלקיםלד'

 את ברכו אהרן ~י~
 בית כולם אצל ומ"ש וכו' ה' יראי ה' את ברכו הלוי ביתה'
 ול~רים ה~רים המה ה' ~ראי כי בית כתיב לא ה' יראיואצל
 מ~יהו ~מכתב בית אצלם כתיב לא לכן בפ"ע בית ל~םאין

 די~~
 ע"~

: 

~
~~~~ 

 שנתן מה
 יוס~

 מאות ~' לב~ימן
 כס~

 הוא
 שיוס~

 קנס
 במאה רע שם מוציא כדיןעצמו

 כס~
 שם הוציא והוא

 מאות ג' ~~ממונו נתן לכך וכו' אמ""ה ~אכלו~~~
 כס~

 ~"פ דהוא
הוציא



 ~~ר~~~י~~~
 י

ם~ י~~~

מז~
 משא"כ

 שיוס~
 אז אשה לישא יזכה ולא חי

 שב~ ~רי~
 אחד

 עלה לא אבל הבכור שהוא ממנו יותר ~לוק ~אוי ולמילחלוק
 זרע בשם ליוס~~~שם ויותן הבכורה ממנו שינוטלדעתו ע~
 ביר~~~

~~~~~~~ 
 נקרא היה

 הוש~
 האמינו שלא ~פני יהושע משה אותו ~ראהארץ א~ לחפור המרגלים ובשליחות

 הביאו מלכים ל"א וכל שרה בנים ש~ניקה ארץ מלכיכל
 מלכים של כח התישה ~לב ובאותו אותם והניקהלשרה בניה~
 כד וזהו יהושע בראש הוא שרה של יוד אות לכן לכבושיהושע שעתי~

 יה אמר ענותנותו משה~זא
 יושיע~

 אם ארץ ירשו ענוים כי
 היוד כי שרה של היוד לו נתן לכן הארץ ירשיהושע כ~

 מורה~
 ~וכל

 שניטלה היוד אותה ע"י א"כ מוליד אינו שרי כי מלכים ל"אלכבוש
 ל"א כל שרה שהניקה ~פני לכבוש יוכל שפיר ליהושע ונתן~שרה
 אות לו ני~ן ש~~רגלים וא"ש כו~ם והתישהמל~ים

 ~ יוד~~שם~

~~~~~~~ 
 יהוש~ בעד עצר עצור

 ~ת להראות מלהוליד
 דודאי במקדש בו בו~יו עמלו שוא יאמרושלא ישר~

 דברי כל את ולעשות לשמור ~דיקים יהיו ~~ם א~' לי~רב~עתיד
 ולמד צא הזאת~התורה

 מהמנהי~
 פ~י דהוא לארץ המכניסנו

 ~ עולמים תשועת תשועתינו אין א"כ בעלה בלא איתתאהלבנה

ולכ~
 מלהוליד יהושע בעד ה' עצר

 להורו~
 ~לוי דהדבר להם

 ושעבוד גלות יהיה אז רשעים הם דאםבהם
 ולכ~

 ההכנסה היתה
 וה~נסתם הואיל מהגלות ייראו אל ~דיקים י~יו ואם הנקבהע"י
 נוקבא ע"~~יה

 דבמעשיה~
 הסדר מה~כים הטובים

 דא~
 אינה נקבה

 וא"כ~י~ת
 הכנסת~

 מצוה בנימן ז~ר~~נחלת ע"י היה
 מ"~

: 
י~הר



 ~ ~~~~~~י~~~
~יה י~ם~

 תי~ו~
 ארו~ו הים דכשראה הטעם וזהו אד"הר לפגם ~~עליא

ש~
 הראשון שהתנאי הים דעת על עלה שמתחילה נקרע יוס~~

 ימשול הוא אז אד"הר יחטא כשלא ~א היה לא ~תנאי לפיבטל
 אדם של ושירתו משירתו הים וידמהבכל

 עדי~
 ~ם על שיאמר

 בשירתן הברואים שאר ~על יתרון לו אין כשיחטאאבל
 ולכ~

 לא
 ~ראה אבל ישראל בשביל משירתו ולשתוק להקרע היםרצה
ארונו

 יוס~ ~~
 אד~הר של הפגם ותיקן החוצה וינס ביה דכתיב

 ששמע אחר שיתרו ה~עם ~כ וזהו הראשון לתנאו הים ~זר~ז
 ולא שילו~יה אחר למשה לה~ירה צי~ורה את לקחקי"ס

 דה~נו~ן קוד~
 קי~ מ~

 של ארונו לפני שנקרע
 יוס~

 מוכח
 שתיק~

יוס~
 ממילא מעתה אד~הר ~טא

 אי~
 האשה מן לפרוש למשה

 סבר מקודם כי אד"הר פגםלתקן
 יתר~

 ש~~ה
 מוכר~

 לפרוש
 ידי על לתקן ביקש אד~הר כי ~ד"הר פגם ~לתקן ~י האשהמן

 אדרבה רק בידו עלתה לא אבל שנים ק~ל האשה מןפרישתו
 מולידים היו וכן ושדין ~ו~ין ממנו נ~ה לאנ~ו שראה הקריע"י

 הראוי מן והיה משה נולד שלא עד שנים ~"לבמצרים
 שמשה~

 וי~וש ה~םית~ן
~ 

 מקודם לו ה~~זירה לא זה וב~יל האשה
 ע"י אד"~ר פגם נתקן שכ~ר עתהאבל

 כדמוכ~ יו~~
 ~ מ~י"ס

 יתרו בא ע"כ הא~ה מן יפרוש שמשה הצורך מן אינ~~מילא
 פ' הגרשוני ~ת~ארת ~ למשה להחזירה צפורהעם

 יתרו~
: 

 שיוס~ הטע~~~~~
 שלא אע""פי למול המצריים את כפה

גייר~
 שעיקר שידוע הוא

 טע~
 לשבר הוא המילה

ול~כני~
 היצ""הר תאות נכנע הערלה את בהסיר כי המשגל תאות

וידע



 י ~~ר~~~י~~~
 יו~~

~~
 השוה באחדות להיות עצמם על קבלו ואז דרכו ראשית קנניה'

 ונדב חבירו עון על נתפס אחד והלאה ומשם קבל~ותובערבות

~אביה~
 פרועי היו והמה ~ מהם שנפרעו ~ראשונים היו

 שיצא וכיון בזו"הק כמובא חובותינו שפרעו~ התחלה היהומהם רא~
 החובהפרעון

 והוקב~
 בכל נתפסים הצדיקים שבעו~הר לדורות

 בת~לה שה~~היו הזה ביום מיתתם מזכירין זאת~אנו על ודורדור
 שער ח"א המלך ~שער ~ הדור על ~תפסים סיני הר עמידתאחר

 ה'~: פרק יו"הך דרושיה'

~~~~~~~~~~ 

 ירושלים כי הלב בחי' הוא
 הי~

 שלם יראה
 כ~שארז"ל בלב התלויה היראה שלימותדהיינו

 מחריבי שהם מדות ג' יש אך ויראת בו נ~מר ~לב המסורדבר
 תאות והם בלב התלו~ה ~יראה שמפסדין הלב דהיינוירושלים
 הם וע"כ בלב הם אלו ג' כי ~~גל ותאות אכילה ותאותממון

 בלב שרשו ממון שבלב היראהמפסידין
 כמ~~

 תעשיר היא ה' ברכת
ולא

 יוסי~
 ול~ם כמ""ד אכילה ~ לבו אל וכתיב~ויתעצב עמה עצב

 החמימות ~י ה~או~"היא עיקר כי המשגל תאות יס~~ אנושלבב
 מפס~דין הם ע"כ בלב שהם ומחמת ~לב שבחלל מהדםהבא

 ד""א ח""ב מוהר"ן ~ליקוטי ~ ירושלים בחי' שהיא שבלבהיראה

 ע"ב~

: 

~~~~~~~ 
 מתגבר אזי חצופה אשה מחלב יונק התינוק אם
 דם כי היניקה כפי זו תאוה כי המשגל תאותבו

 ונעשהנ~כר
 חל~

 תאות בו מת~בר אזי חצופה כשהיא וע""כ
זו

 ~~~ לתי~~~ ו~~~
 בו ונולד דמיה מעכירות ו~עשה ~~~כר

 ~לב כ~יונק להיפך וכן זו תאוה התגברות ש~וא בלבוחמימות
אשה



 י ~~ר~~~י~~~
~~ י~ם~

~~~~~~ 
 יעקב עם בהאבקו הס"מ כוונת

 לעשות כדי ה~
 המכפלה במערת יקבר שלא כדי מום בעלליעקב

 שמיד בידו עלה ולא זוגו ובת עשו שם~ לקבור כדי האבותעם
 ב~ופו שלם ואז""ל שלם יעקב ויבא באומרו ית' האל אותוריפא
 ~יתד ליעקב ותקעו ~"מ כוונת היפך רחמיו ברוב ית' ~האלכי

 ח"ב ל~רושים ~מדרש ~ כנז' ב~ערה להקבר נאמן ~מקוםתק~ה
 טוב משם י'דרוש

 האר~
: 

~~~~
 בע"ז דבקים הי~ שהם הע"ר על היה כ~י~ית ההר

 ואעפי"כ תורה עול לקבל להם קשה והיהבמצרים
 ~ הכפיה היה ישראל על דילמא יאמר מאן המינין יאמרושלא
 דו~ ~~ילקו~ אחשורוש בימי וקבלו חזרולכך

 בשם
 תוספו~~~

~~~~
 שכפה מה

 הקב""~
 שגם ללמד כ~י~ית ההר ישראל על

 חורין בן אינו מ"מ ~~ ועבודת בתורה חושקשאינו
~בטל

~ 

 כרחו על יע~ה
 ~ידמ~

 ~ע"כ~ לעשות אותו שכופין כמו

~~~
 בכפיית להם ש~ראה הוא עניינו כגיגית ההר עליהם
 יקיימו לא שאם להם שרמז והוא והעונש השכרההר

 נרמז וזה עצומה בצרה ויהיו האומ~ת בין גולין יהיו אזהתורה
 הר על וכתיב דלקונו ההרים על שנ'בהר

 ציו~
 יקבלו ואם ששמם

 הר אתה מי שנ' הר הנקרא הגואל ע""י נגאלין יהיו אזהתורה

ה~די~
 ו~ו'

 ~~~~ ו~~י~
 ההרים בראש ה' הר יהיה נכון ה~וא ~~ום

 לעו""הב ~רוחני ה~כר ~הר בענין רמז~ם
 כעני~

 יעלה מי שנ'
~הר



 י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~

 ואדרב' לכעס להתהפך א~א ושוב ממון השפע מהשתלשלותנתהווה

 להפסיד יוכל שלא עליו ראוי~שיג~ן חומה בחי' שהוא לו שישהממון
 לו ולהזמיןלו

 כע~
 ביד כח יש עכ"ז ~ חומה בחי' הי~ך שהוא

המקטרג
 לק~ר~

 האדם על
 בכע~

 א~י' ממנו שי~סיד כ"כ גדול
 בבחינ' הוא לאדם יורד כשהממון כי כבר לו שישהממון

 מזה ונעשה לכעס מה~כו והוא ליריאיו~נתן טר~
 טור~

 ה' בא~ו נפשו

 ויצלנוישמרנו
 ממיד~

 ~~יקוטי כיר"א הזאת ~מגונה
 מוהר"ן~
 ולענ~ד ~

 רוח נחת לו שיש כל עשיר איזהו ז""ל מאמרם יובן שע~י"זנראה
 בהאי יתיב דלא בודאי עשיר איזהו היי~ו הא~ור והואבעו~רו
 ~ כעסן ואינו רוח נחת לו שיש כל ממונו ממנו שינטל~חדא

 ז""ל: הרבוכדכתב

~~

 א~י נאמר ו~ליה כל שנקראת להקב"ה יש אחת מדה
 כאשר אבות ל~' הקב"ה נתנה כל זו ומדה כל ~ושהה'

 משם אריה כל~~לב יעקב מכל יצחק בכל אברהם קדמונינותיקנו
שערי

 אורה~
: 

~~~~~
 ה' בו נאמר ואם אב

 אלהי~
 בה' וכן

 דיבר~
 הראשונים

 מ~ני ~היך ה' בו נאמר לא הדיברות בשארמשא"כ
 אב כשמכבד ממילא נשמה נותן והקב"ה באדם יש שות~יןש~'
 חלק שהנשמה לשכינה מכבד ~""כ אז שבהם הנשמה וחלקואם
 אדם בין שהם הדיברות שאר כן לא אלהיך ה' וז"ש ממ~לא~וה

לחב~ו~~ילקו~
 דוד

 ~~ר~: כלי ב~~

~~~
 ל~י הכלב כמו ~~~~""ה שיאמין ~ מי ~חיות ~כל א~ן

שמזונותיו
 בה~~"~ ת~ו~~

 ע~יו מרחם בריה שאין ~

~~
 כדחז""ל



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~ר

 מדבר י~ורו כא~ר ברא אשר ~שחית מלאכי אותן עושיםמה
 שלאזה

 ת~ל~
 ואז ונתיבות הדרכים בכל כלבים מניחים מהם

 הרי מעוקם דרך באיזה עצמה להשמיט הנשמה שרוצהאפי'
 ~תחילים ומיד דקה בדממה אפי' פרסותה שעטת הכלביםשומעים
 ב""מ אותם וחוטפים ובאים הממתינים המשחיתים ושומעיםלנבוח

 רבה צדקה ~ שעושה מי אך השחתה~ מיני בכל אותהומקלעים
 ומלפפתו לפניו הולכת הצדקה הרי בעו""הז בממון עיניו נת'ולא
 ~~די ההולכת הש~ינה היא האדון פני את הכלבים כשרואיםואז

 הרי ל~כינה ח~ד גומל הלא עושה שהאדם צדקה כל כיצדקה
 פיהם~ י~תחו לא ונאלמים ה~ם הכלבים ומתפחדיםמתייראים

 עמה הולכת השכינה ואם וא"ת הנש~ה ניצולת כך ובין כךובין
א""כ

 א~
 בכך מה הכלבים ינבחו אם

 שא~
 ה~שחיתים ~~בואו

 זה אין ~ השכינה כשיראו לה יוכלו לא הם גם אליההנו~עים
 הדין בעלי היו אילולי ~ע"כ ב~ה המשפט אלהי הקב""ה כיתימה
 הארץ כל השופט יאמרו כי בכח ~הם ליטול כביכול מצי לאלעין
 יעשהלא

 משפ~
 אז מהם ניצולת והנשמה מר~ישים כשאינם ~בל

 פה פ~חון להםאין
 כל~

 ~~א~פקלריא שלהם את לשמור להם היה כ~
המאירה~~

 ולענ"~
 יכפה בסתר מתן הפ~וק יובן שעפי""ז נר'

 דהיי~ו בסתר הולך כ~האדם הצדקה שהיא מתן ~היינו ~וכו' א~
 מחבואות בדרך הולך המשחיתים יראת מפני~הנשמה

 ושם ~~ק~קלות ונתיבו~
~~ 

 ~יבואו כדי המנבחים הכלבים
 ה~שח~תי~

וכדכ~~
 א~ יכ~~ ה~~~~ ~רב

 השכי~ה אימת מפני שהכלבים

א~נ~
 מנבחים

 ול~
 ~בואו

 המשחיתי~
 בחיק ושוחד א~~ לו ל~שות



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 היה מזבח היסור~~ ע~י נקנית התורה כי לרמוז מק~הכולה
 ~ וגהינם ג""ע על רמז לו היה שיתין ושני עונותינ~ ומכפרמ~ן
 ל~לא כי הבריאהיסוד

 אי~ העונ~
 באו קץ ולעת ~ אלהים יראת

 השלחן וחסרון הגשמי חסרון בו להשלים המתים תחית זמנים~'
 תתרבה המשיח ימות צוררי~ נגד שלחן לפני תערוך המשוררכמ"ש
 עו""הב ~ אורך בא כי אורי קומי ע"ד המנורה חסרון נגדהדעת
 העליון בצר~ר הנפשות יתקשרו שם מזבח~ד

 ~ השכינה כנפי תח~
~בתי

 נפש~
: 

~~~~~~~ 
 הזרוע כהונה מת~ות ליתן התורה שצותה מה

 רמז שם והקיבהוהלחיים
 ע~

 הזרוע הצדקה נתינת
 והקיבה ~ בהם לפייסו הדיבור כלי הם והלחיים ~ הנתינה כליהיא
 ~משל ע"ד~מז

 כמ~
 עיכול~ וע""י מאכל כל מתעכל הקיבה

 הוא
 עמלים אנו והרגלים הידים יאמרו ואל האיברים לכל חיותנותן
 באכילתו הצדקה האו~ל העני כדמותו כן כספינו את אכלוהוא

הוא
 מוסי~

 ~~שם~: ורצון ~ע

~~~~~~~ 
 טעמים ד' יש למשה ולא לאהרן ~יתנה הכהונה למה
 ד~שה משום טוב חן ב~' הובא א' טעם ~בדבר

 לו ומתקנין תנינן ת~ן גדול כהן ו~ב~ מאשתו לפרוש מוכרחהיה

אש~
 לא דמשה ב' טעם כהן~ להיות יכול היה לא ולכך אחרת

 שפך ואד""הר דאד""הר גלגולו דהיה משום כהן להיות יכולהיה
 ישא שאל הנפש את שהרג כהן כמו היה ודינו עולם שלדמו
~כפיו

~ ~ " ~  

'~ 
~~~~ ~~ 

 מלך דהיה מטעם כהן להיות יכול ~יה

וא~ו~
 יכול היה לא דמשה ד' טעם ~ כאחד ומלך כהן להיות

להיות



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 עשרים ד"פ כוסות ד' נ~צא עש~ים ב~י' זה כל הרי י""ההיא
 מצרים גאולת היא פ"פ דרז"ל מצרים לגאולת זכר וזהו פ'בגי'

 הגאולה ע""ש האצבעות כל ארז""ל והנה ~ פקדתי פקודכדכתיב
 מ~' נ~שה ונמצא אצ~עות בעשר ידיו בשני הכוס ליקחוצריך
 שהיא העת~דה לגאולה ~מז והואצ'

 בצדי~
 צדיק צמח כדכתיב

 כל ועודוכו'~~
 כו~

 אחרונה ה' היא שרביעית ב"ה הוי"ה לשם רמז
 כנ""ל י"ה שהיא ומחצה ביצה היא רביעית ושיעורשבשם

 ~אספקלריא ~ מ~א השם הרי ו' כמו ארוךעצמו והכ~~
 המאירה~
: 

~~~~~ 
 שמפל~ג ביותר אז לדבר מפליג בכעס הוא כ""~ כשהק"בה
 וזש"ה ~יבור כעסו מטיל הוא ואשמיד אהרוגלדב~

 בדיבור כעסו שהטיל לעמו לעשות דיבר אשר הרעה על ה'וינחם
 כשאינו מאד גדול הוא העונש אז בלב הוא כשהכעסאמנם

 מוהרמ"א~: ~שם אריה לב הכעס~~~' בשפתיומו~יא

~~~~~ 
 נקשר לנש~ע נעשה הקדמת בזכות ומלכות כהונה
 בעגל וכשח~או ההוד כתרי שני מישר~ל אחדלכל

 כהונה לכתר זכו ומרשו~ם שלהם רושם נשארופרקום
 ש~: ~עמודי ~מלכות ולכת~

~~~~~ 
 לובש היה ולא לבן בגדי בד' ביו""הך נכנס היה גדול
 שאין לפי וארז"ל זהב בהם שהי~ ומעילהחשן

 אדרבה זה שלפי מזהב העגל שנעשה לפי לפרש ואין סנ~גור~עשה ק~יגו~
 בזהב שהתנדבו כמו העגל על לכפר זהב ב~די ללבוש לוהיה

התנו~
 ~~פר

 ~י~
 והוא אדום הוא שהזהב נר' אלא הע~ל ~~~ה

 שנאמר האדום "לח~אר~ז
 וא~

 ה~הן ועתה וכו' כתולע יאדימו
בא



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 בתי ב' על מרמזיםהם

 ישר~
 רחל ובית יהודה שהוא לאה בית

 כמשרז"ל ולויות איש כמער יחד מחוברים שהיו אפריםשהוא
 יעקב בית לה' ~אמן בית אחד בית הם הללו הבתים ~ש~ילהורות
 המשפיע שהוא לזכד נמשלים יהודה שבית רק ישראל ביתאו
 ובית ישראל ~ית בכל והמושלים המש~עים הם יהודה ביתכן
 והנכ~עת ~הש~ע המקבלת שהיא ל~קבה נמשל אפרים שהוא~ל
 בית תחת ו~כ~עים השפע המקבלים הם ישר~ל ~ני כןלהזכר
יהודה

 ב~
 תחלה יעלה יהודה ובכתובים ובנביאים בתורה מקום

 שעברו בזמנים ישראל לבית העיקרי המלכות ה~תלשלותומהם
 מזרע צדק~ו משיחולעתיד

 דו~
 יסור לא הע"ה

 שב~
 ~ מיהודה

 לאחד והיו ה~""ל הב~ים לב' מחברם הוא התורה שבווהארון
 אחת תורהכי

 ומשפ~
 אומה הם התורה זאת ו~"י ל~ולם אחד

 לכולן אחד ב~המק לכולם אחד ומקרהאחת
 וכ"ה~

 אחד
 אדם פני פ~~הם והיו א~ת נפש נקראין ~כולן לכולן אחתודת לכול~

 קרויים אתם וכמא~ז""ל אדם נעשי~ו התורה ~"י כילהורות
 הש~י שהם הכרובים השני של ופ~ייתן שתכליתן בו הרמזאדם
 התורה ששם הארון אל שהוא הכפורת אל תהיה היה הנ"לבתים
 למה לרמוז ~ער קטן אדם כפני הכרובים פני והיו ג~~החמדה
 ~ערותו כי בעבורו אשם ויליץ אביו יאהבהו כשורה שלא וביןכשורה ית~ה~ בין הנער כי והוא ~ואהבהו ישראל נער כי הושעשאמר
 כן לו~רמה

 אנחנ~
 בני

 א~ ישר~
 הקב""ה לפ~י חוטאים א~ו אם כי

 פ~י היו ולזה גורם שבעיסה שאור ~כי בעד~ו ומליץ ~ות~ו~והב
 ק~ן~ נער כפ~יה~ובים

 ~מא~
 מאמר ד' דרוש ~תר

 ד~
: 
~וחות



~~ יו~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ס"ם ומן ממלכיות חירות היו שמקודם ~ובד מ""ס וזההשבירה
 יום בכל ק' שמתו ~ד המות ממלאך חירות היו שקודםהמות
 מפר'~: בש' ברכות~~ש' ק' ע"ז והוקם דוד שבא עד מ""סמנין

~~~~~
 ולא רוחני הם האותיות כי סיני בהר דוקא ניתנו

 קדוש ה~ אמצעי ע""י רק גשמי שהוא באבןמתדבקים
 מוהרמ""א~: בשם ורוחני~~שם גשמישהוא

~~~~~

 שהיו לפי ישראל של לטובתן הלוחות שיבר משה
 את ישראל שקיבלו חוב ושטר עדות כמוהלוחות

 העדות~~שם ביטל ואז הלוחות ~בר לכן אותה לקייםהתורה

 מ~רשים~בש~
: 

~~~~~
 למשה לו היה לא וק' כפנויה לדונן הלוחות שבירת
 לש~רן ליה ולמה כפנויה הויין וממילא משמיםלהביאן

 כשלי~ הוי הקב"ה מיד דקבלן כיוןוי"ל
 כולן בהן כזכו והוי דידהו

וא"~
 שלימות לידן שיבאו דעתם דמ"מ וי""ל הוי מאי שיברן כי א"כ
 יקר~: כלי בשם ~~שם שלחותייהו פקע~ שלימות היו שלאוכל

~~~~~
 בראשו~ות ולא אחרונות בלוחות משה פני קרן למה
 שהיו גדולים הנסים י~~אל כל ראו שבראשונותלפי

 משה פני על אור ליתן הקב""ה צריך היה ולא לעיניהם ~יניבהר
 ראו ולא למרום משה שעלה שניות לוחותמשא~כ

 ישר~
 שהיה מה

 שעתידין הקב""ה ראה ~ברא~ונות ועי"ל אות צריך היה לכךבמרום
 שניות משא"כ פניו עור לקירון זה לכבוד משה זכה לא לכךלשבר

 מפ~שים~: בשם ~~שם לעולםשקיימין

~~~~~
 ~הלי~ת יר~וז כמותו ~הלכה ת~א דב~י כ~לומד

האור



 יום~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~

 דומה אינו וז"ש העיון העומק כפי ש~פניו מזה רוחני יותרג~כ

 שאותו ואחד מאה פרקו ~שונה פעמים מאה פרקו~ ששונהמי

 יותרמ~ך
 רוח~

 נשמת ס' בשם אריה ~~ב ~ כד~מרן
 אדם~
: 

~~~~ 
 היצ"הר ב~ב נר~זו דבר~ם ד'

 כארז""~
 בשני ~בבך בכל

 הדברים והיו ש~אמר התורה ~ ובי~הר ביצ""הטי~ך

האלה
 ע~

 ~נתון ה~ב כמו העו~ם באמצע הוא המקדש ~ ~~ך
באמצע

 הגו~
 שנ' ישראל הימים~ כל שם ולבי עיני וה~ו ~תיב

 טוב אך וכתיב ע~~לבכחותם
 ~ישרא~

 ~בב~~הר~ ~ברי א~הים
 פ' גבוריםעיר

 תצוה~
: 

~~~~~~ 
 מרד~ כי מ~"הר אסתר שנשמרה בעבור

 ע~ה צוה
 גם העו""הב ב~בוש להת~בש זכתה תגיד לאאשר

 נשמרה וגם בעו"הזבהיותה
 מ~התגא~

 כ~"ש אסורות במאכ~ות
 וגם וכו' וישניה ע""פבי~קוט~

 נזהר~
 שהרי בביאה מלטמא

 משמשתשהיתה אחז"~
 במו~~~גבו~

 בנימן~:

~~~ ~ " ~  

 אמרו
 כ~ רז""~

 ~מ~פר"
 ה~ ~שון

 ~סוק~ו ראוי
 גורם ~""הר שהמספר ידוע כי הוא הטעםבאבנים

 והוא אני אין הקב"ה דאומר וכמשרז"ל ~מע~ה שתס~קלשכי~ה
 מקום יש ח"ו השכינה תתס~ק ואם אחד ב~ום ~דוריכו~ים

 טרנוסרו~וס כשא~ת גשמים ו~וריד רוחות משיב שהקב"השבת ~חי~ו~
הרשע

 ע~

 שם התשובה
 שכ~

 שייך ~א וזה ש~ו אמות כד' העו~ם
כשמסלק

 ~שכינ~
 ח~ו

 והמחל~
 המספר ע"כ סקי~ה חייב ~בת

 מצור~ ~ ה~רשוני ~תפארת ~ בא~נים ~סוקלו ראוי~~~
: 

~~~~
~~~ 

 שראשו באויר ה~ורח מ~דל עוז מ~ל הוא ~מד אות
למ~~ה



 ~ ~~ר~~~י~~~
 י~~~~

 ~פנים ~ שליחות שייך לא ב"נ דלגביהם
 יפות~
: 

~~~~~
 שבירת דע"י ~שום שכחה גר~ה הלוחות שבירת
 ש~~פרם ו~' ~' אותי~ת שני אל~ נפ~~והלוחות

~א~
 אותיות שני אלו שלו ושם ~אה עולה ג""כ שכחה של שר ושם

~~ 

 ~כ~~
 תשא כי פ' נבחר

~~~~~
 כדי היה ב~ה כוונתו הלוחות ~שה ששיבר ~ה
 שהקב"ה לפי לישראללהציל

 א~
 לו

 הר~
 ~~ני

 עשה ~ה בך ~קיי~ה א~ לאבותם שנשבעתי והשבועהואש~ידם
שיבר

 הלוחו~
 כלי ה~שבר דקי"ל לישראל ~צ~ו והשוה בכע~ו

 כדי לכולם ל~חול הקב""ה צריך היה וע~יו עוע"ז כאילובח~תו
 שגם לקיי~ה יכול היה לא ~שה עם שגם האבות שבועתלקיים

 ~ב~: ד~י"ז אליהו ~~~נחת כ~עשיהם עשההוא

~~~~~~~ 
 הלוחות ונפלו ~שה של ידיו נכבדו איך להקשות יש
 לבנה אש ע"ג כתובה היתה שהתורה דידועאלא

 שחורהבאש
 ש~

 היו שהאותיות באו~ן כעורב ש~ורות ~ווצותיו
 הלוחות ~אש ורוחני דק יותר היה האותיות שאש ~צ~ל אששל
 לאותיות טפלות בהיותם~צ~ן

 וידו~
 ל~עלה לעלות האש ש~בע

 ~ום ~ובלן ~שרע""ה היה כבדות כ~כ שהיו שאע"פי ה~עםוזהו
 של האותיות בהיות עצ~ן את נושאיןשהיו

~~ 
 לעלות האש וטבע

 וראה שח~או כיון א~נם הלוחות נושאין היו האש שאותיותונ~צא
 ~שום שה~ידו ~~יבת ~ידו השליכן כ~"ש ~או~יות ש~חו~שה
 נתגש~ו א~ם ~קלי~ היו אשר אש של האותיות שפרחוש~ון

 כי ל~ובלן ~~ה יכול ולא בארון ש~ונחים באופן כאבןה~וחות
נתייק~ו



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  כן לא ידיו ו~סלק חכמה רוח מלא היה אז יהושע עלידיו
 ~יכר היה יום בש~~~ם ולכן והלב~ה החמה מהלך דמיון וזההיה

 בש' ~ש' ~ ~לב~ה חמה כד~יון ל~הושע משה ביןההפרש

 מפרש'~
: 

~~~
 ש~ה ק""ך בן ~משה לפי קבורתו את איש ידע ולא
 ואם ~~ים ביופי כן היה במותו ואפי' ליחה ~סלא

 הבריות ~כל משו~ה פ~יו לראות יבאו קבורתו את יודעיםהיו
 חמדה~: כלי בשם ח"ו~~שם ע""ז אותוויעשו

~~~
 ו~ם משה תפלת הקב"ה קיבל לא באמת ל~ה קשה
 ו~""ל ע~מו על אהרן התפלל לא למהקשה

 אהר~
 לא

 ו~עם א~י מבקש כהו~ה מת~ות כ""ד בשביל יאמרו שלאהתפלל
 ח~א ח~או אדם ב~י ~~י יאמרו שלא משה ת~לת ~תקבלשלא
 ~יתה גזר לאחד ואהרן משה זהאחד

 בש' ~~' חיים ולאח~

 ~פר'~
: 

~~~
 לא""י מ~ה בא אילו

 ה~ ל~
 לשל~ט השו~אים יכולין

 עושין ישראל היו לא זה ומכח ידיו מעשהבמשכן
 מ~לה בשם ~~שם מעולםתשובה

 ~~וקו~
: 

~~~
 לבא~ משה ביקש

 תתב~ל שלא כדי לא""י
 והלב~ון וז"שמעולם התור~

 ע""~
 הלב~ון ארזי

 אדירי שה~
 אתה צריך אין הקב""ה והשיב בגלות ילכו ולא יתב~ל שלאהתורה
 ה' וישקוד כתיב בשבילך מ""מ כי לא"י זה בשביל לבא זהלכל
 הכל וזה קיימת יכ~יה ~לות ועדיין צדקיה גלות שת~לה הרעהעל

 והמס~ר ~החרש וז""ש משהבשביל
 אל~

 כי
 אל~

 ע~ד משה סוד
 א'אדם

 מאל~
 ~קובלים~: בשם מצאתי~~שם

~~~
 צדיקים ושאר הנביאים כל אדון משה על תתמה אל

~~
 שבאו



~~ י~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ש~ם לה~~חו יתרצה ה' פי את שאל הירדן ב~בר להם~חן
 יחזור ח~יאו לא דלכן השבועה מ~ני ו~ח""כ עמהם יכ~ס~וא

 בנימן~:לח""ל~~גבול

~~~~~ 
 ל~רץ נכ~ס היה שאילו הוא לארץ ~כנס שלא הטעם
 לא ב""ה~ק יחרבולא

 הי~
 ליכנס יכולים המדבר דור

 ב~המק ויחרב לא"י משה יכ~ס שלא ~מה אבל השבועה מפ~ילארץ
 אינם זאת למנוחה כי ליכנס אז יכולים בב""א של~שי ביתויבנה

 אחרת~~שם~: למנוחה באים ~בלבאים

~~~~~ 
 בהכאת משה שנענש הע~ין יסוד

 הסל~
 לכאורה

 מן ש~סתלק זה עונש שייך הי~ך מילתאקשיא
 ונראה אחר עונש לא ול~ה דוקא זהלחטא העול~

 ~דר~
 לפשוטו קרוב

 בעו""הז להת~שם היה א""א התוו"ה שפ~ימיות נודע כברלהיות
 כח אין כ~כלל

 בש~
 נברא

 ~גו~
 ממרע"ה ~וץ קדושתה לסבול

 של תורה דאוריי~א כסופאוהיא
 ו~~~די~ עו"ה~

 זמ~ו כשמגיע
 הנש~~ה נ~רדה ואז ההיא ה~ורה לו מר~~ם מה~ו""הז ~לה~~ר
מיד

 מהגו~
 בה שאין השלימה התורה והיא ח~קה מרוב

 שהרי כלל למות משה צריך היה לא לפ"ז נמצא כלל ס~קושום פלוג~~
 י~ול ה~ה הכי~לאו

 ל~~ו~
 כ~""ל ב~ו""הז א~~' תורה באותה בה

 את משה שהכה שע~י האמת בספרי מבוארוהנה
 ה~ל~

 ~שם
יצאה

 שור~
 הח~ים בין המחלוקת ~צבוץ

 וכ~
 אוסר זה ה~לו~~~ת

 ל~"~ז ~~כ מכ~יר וזה פוסל זה מ~הר וזה ~~~מא זה מתירוזה
 ה~~ התו~ה ~חלוקת ו~ע~ית נ~~לל ~~""י הואיל ה~~ראהרי

~~ 
~~~

 שייך



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  חדש~: פ~נח~צפנת

~~~~~ 
לא

 נכנ~
 וטעם שלנו הכתו~ה היא ד~"י משום לא~י

 אשה ~תואר שהיו ישראל כל לגבי כ"א שייך לאזה
 המקו~לים דעת כנודע דמטרונית' בעלה שה~ה ~שה משא"כלהקב"ה
 הבעל להיפך ואדרבא לבעלה כתובה ליתן חיי~ת האשהואין

 לאשתו~~שם~ותן

~~~~~~~~~ 
 משה רב~ו ~א רב~ו משה שנקרא הטעםרב~ו
 של להגיד הוא ראוי היהשכן

~ 
 רק התחכמ~ו רוב ~שביל אמתתורת ~~ור~~ א~~ החזקנו

 מפ~
 אדם מכל ע~ו שהיה

 ~סורת על רק ~מך ולא בעלמא כמשה רק עצמו הח~ק~א
 הוא נעשה כך וע~ ה~בורה מ~י ~סני לו ש~מסרההתורה

 הח~~~: ל~~~ספר ולמדה שחזרלפי רבי~

~~~~~~~~ 
 אם משה על מ~תה להביא עילה הקב~ה מצא לא
 מקום ~זה גם שמצאלא

 של~חו~
 מאמר ע"פי והוא

 ~יעקב ~צחק לא~רהם ~שבעתי אש~ הארץ זאת פסוק על~"ל
 אמרלאמר

 הק~~
 ~שבעת~ הש~עה לא~ו להם אמ~ר לך למשה

 לב~כ ק~מתי כברלכם
~ 

 לכן
 תכ~

 אמר הלז השליחות לו שצ~ה
 נפ~ו ומסר ~ע~ורה שחילנפשו

 תכ~
 שליחות לעשות בכדי למיתה

 ~היםקדוש ה~א~איש בשם שלשבת ו~~ש~~סידורו ב"ההמקום
 זל~"ה~: העשיל יהושעאברהם

~~"~ ~ ~ ~ ~ ~  

 משהלא"ילאהיהחרב נכנס דאילו הרבמ~"ע כתב
 ישראל על חמתו לשפוך מוכרח והיההמקדש

 עצ~~ על חמתו ~פך השתאא~ל ח~
והט~ם כפרת~ המקדש והיה ~אב~ם



~~ יו~~ ~ ~~ר~~~י~~~  בקבלת שאח""ך ואע""~י הח~ם בעץ אז דבק ולא ~הואיל מ~ה~ל
 על ~זירה נ~~רה בשכבר ליה אהניא לא אז פירש כברהתורה
 ולידבק מהביט וירא להסתכל רצה שלא בשכינה כביכולשפ~ם

 ~~ה
 ~שם~
: 

~~~~~ 
 ועל ישראל על ב~יתתו לכ~ר נפשו למסור ר~ה
 דאמר והיינו הע~ל מעשה אחר לשמים עלה כןדעת

 תשא~: כי פ' יפות ישראל~~פ~םעל יכ~ מעליכם וסילוקי עלייתי אולי כי חטאתכם בעד אכפרהאולי

~~~~~~~~~~~~ 
 השדה עץ האדם כי האדם את ומ~ם מ~~ה
 אפשר אי הארץ על המ~ח עץוה~ה

~ 
 לה~~ה

 ע"יכ"א
 על~ שבא~

 מים
 המים וא~ שוטפ~

העץ א~ ו~שא~ מרימ~
 והמחלוק~~

 מים נקרא
 כמי~ ס~~י כמ~~

 הקיפו ה~ם כל
 מוהר~~: יחד~~ליקוטיעלי

~~~
 בברי~~~ ~~~~~~~~~~

 בפמ~א ~קב"ה נתיעץ העולם
 ש~

לברו~
 ה~~ד שהואמצד מ"ט ומלאך ה~דם

 אותו לברוא ה~כיםוהרחמים
 וע~~

 נשתתפו שלהם כת עם ועזא"ל
 מצד כולם שהםעמהם

 הד~
 ודע בבריאתו הסכימו ולא

 כנ~ד ~~יה~~~~~ ש~ס~
 מ"~~

 וכתיב ברקיע
 ב~ס~

 וכו' נער והוא
של וה~~~~~

 יוס~
 עם שנש~~זפו ~ המלאכי כת כנגד למ~וה י~יו

 ~בא ~הו יברא אל~מר וע"~ ע~
 יוס~

 שלא אביהם אל רעה דבתם את
 נשמתם בשורש ב~הם ש~כנס ~מחלוקת וזה בבריאהה~כימו
 הע~ם~~מדר בריאת בתחלה שחלקוכמו

~ 
 האיתמר~:

~~
~~~~ 

~~ ~~~~~~ ~"~"~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~  



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ~תעלםכי

 הח~
 בשעת אלא מקרבין שאין וזהו ה~וי ליד כשבא

 בחי' שהם עילאין ~וו~ין זה ה' עי~י ה' בעיני חן בחי' ~ההנייתן

כס~
 ~תקן מממונו ש~ותן הצדקה ~ע~י והפאר החן עיקר שם וזהב

 בבחי' ממו~ו כל ו~עשה ומאירין ה~וונין ונת~לה ~ ממו~וכל

הכ~~
 ~~שם~: יעט~י צדקה מעיל ישע ב~די בב~י' הזהב ולי

~~~~~~ 
 להממון לקרוא בחכמים ו~ם ~המון בפי המור~ל משל
 הדמים את ליתן אדם חייב פעמים כמה באמרםדמים

 חלאים מיני ~' ראי~ו מצי~ו כי הוא הע~ין מודיעים הדמיםוכן
 יקרה כאשר הדם ת~בורת הראשון הדם מצד לאדםמתהוים
 וריבוי כובד ממ~ו להקל ההקזה היא תרופתו אשר האביבבזמן
 זה ~ם הדם סיבה לאיזה ~תעפש אם איכותו מחמת הב'הדם~
רפואתו

 להקיז~
 ממ~ו ולה~יר

 הד~
 ~ר' כא~ר ~שלשי ~ המעופש

 ~צו~ ברבוי מ~חירים הדםיציאת
 עד כ"כ

 שמתעל~
 יוכל מבלי

 ~ם ~רופה מין בשוםלהע~י~ו
 בז~

 מצאו
 הרו~

 מפורסם תועלת ~ים
 הע~ולה מן יכ~סהו חוצה היוצא ~~דם בזה כי הזרוע ~וורדילה~יז
 ~ הדם הוצאת ע"י יתרפאו הדם חלאי שכל באופן המרכזאל

 מחמת הטהורה ב~פש עצמיים חלאים לאדם יקרה זהוכ~~ד
 הרבוי מחמת אם ית'~ לשמו הממון הוצאת רפואתם אשרהממון
 וצא~ך ובקרך כמש""ה השלימות אל לו ~דול מזיק ~הואוהכמות
~רביון

 וכס~
 ושכח~ לבבך ורם וכו' לך ירבה וזהב

 ומבלי ה' את
 מממו~ו צדקה לעשות ההקזה אל ירוץ אם זו מסכ~ה י~צלס~ק
 העושר שאין מכיר היותו יורה בזהכי

 וה~כסי~
 אלא שלו

 בהיות ס~ק ו~לי ע~יי~ אל י~ רצונו כ~י לחלקם~~פוט~ו~וס הו~
לו



 י~~~ ~ ~~ר~~וי~~~
~ו

 כי ~רעה אל אלך כי אנכי מי שא~ר בע~מו במשה ש~צינוכ~ו
 פירשו וכן בפרעה ~היה ~כח להנצל ~אד ~דולה קדו~ה צריךהיה
 ~יו להטותו משה את שהסית מופת לכם תנו פרעה שאמרבמה
 להם לכנוס ~שה היה בכנען שהיה כת מחמת במרגלים היאוכן
 על משה החפלל לכך בהם שהיה הכח מחמת אותם יטו~לא
 שנכנסו וכיון וכלביהושע

 והכ~יסו וכלב יהוש~
 אותם לא"י הקדוש~

 וזהו ומתו הארץ אותם~ קאה כ""כ כח בהם היה שלאהכנענים
 עליו השרה עיניו ראות שע"י כיון דהיינו עצמות של ~ל ועשאובו עי~י~ נתן שרשב"י דשבת ~בגמ' שמצינו וזהו יושביה אוכלתארץ

 שהשיבו וזהו ומת לסובלו יכול היה שלא יתירהקדושה
 כיון פירוש מאד מאד הארץ טובה בה עברנו אשר הארץוכלב יהוש~

 ~פנים ~ לסבול יכ~לים היו לא לכך מאד ~דולה הקדושהשהיתה
 ש~ת ~'יפות

 לך~
: 

~~~~~~
 ועל עשה מצות על עברו

 מ~"~
 שמיאנו במה ל"ת

לעלות
 לאר~

 ב~' כדכתיב עשה מצות על ~ברו
~~ מצרימה ונשובה ראש נית~ה ~אמרו ~ ובמה וכו' רש עלהד~ים

 ~ ~עשה לא מצות על עברו
 ~שם~

~~~~~~~ 
 לא ודיבור בק""ש הם הדיברות שעש~ת ~~ו אז""ל

 המזוזה ע""י כי ~~וזות ~ל וכתבתם כ~גדתחמוד
 הוא ש~לח וה~נין חסר ממון מלת כמאר~""ל הממון חמדתנתבטל
 ש~תמעט ה~~ון תאות עיקר כי ~ מלח ~ברית כ~""ש בריתבחי'
 פני באור ל~~~ו מאיר ה~רית בת~קון בי ה~רית ע~י אלאאינו
 ~י ~~ש"ה ~רית בח~' הוא ב~זוזה ~~כתב ~די ושם חיים~לך

אל



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~ שהיה
 מו~~

 לך יש וא~ל אביו אצל ובא בשביה ב~ו והיה ~עות
 טוב~: שם משביה~~כתר פד~ימעות

~~~~~~~ 
 אבל יתברך לבדו לו כ"א ~גלו לא המחשבות
 ~ אדם לבב מחשבות יודעים אי~םהמלאכים

 למען אותו דן בעצמו הוא לצדיק טוב שכר לשלם באוכשהקב"ה
 עבור ~ם מושלם שכרו לו וישלם שלו טובות מחשבות גםי~אה

 יושב הוא כרשעתו לרשע לשלם בא אם משא"כהמחשבות
 בכדי הרשע ממחשבות יודעים אי~ם והם מעלה של ב"ד~ליו ומצר~

 יאיר ~~~וות ית"ש הוא חסד חפץ כי המחשבות עו~ש מעליולהקל
 ~זר בשםחדש

 הק~ד~
: 

~~~~~~~~ 
 לשוב ה~פש ת~עלה בם אשר הם מדרגות ג'
 החיים אל ~וכה הוא ומצידם ה~ליו~ה מחצבאל

 למעוז לו והיא ב~כמה להחזיק צדיק כל שצריך הוא א'ה~צחיים
 ~תקיים לא החכמה שזולת לפי ל~כם תעוז והחכמה ש~אמ~בצרה
 פי ש~' כע~יןבצדקו

 יהג~ צדי~
 תקרא לבי~ה אם ~י וכתיב חכמה

 והיא ה' בתורת להחזיק צד~ק כל צריך ב' ~ ה' יראת תביןאז
 יתן~ לעמו עוז ה' ש~' עוז התורה ~קראח לפיכך בצרה למעוזלו
 ובו ש~' כענין בהש"ית ~מור ב~יקות לדבק צדיק כל צריךג'

 שויתי ש~' תמיד עי~יו מ~גד יסור ולא בו בטחו~ו ולשום~דבקון
 למחסה לו הוא הקב"ה וימין אמו~ בל מימי~י כי תמיד ל~גדיה'

ועו~
 והחכמה שנ' החכמה החיים אל האדם אל מבי~ין ושלשתן

 ~תדבקות ~בה למחזיקים היא ~יים עץ שנ' והתורה בעליה~~יה

ב"~
 ~ו וג' היום כולכם ~יים בה' הדבקים וא~ם שנאמר

 עומדי~
~ישרא~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  כובד לו יש עופרת כי עופרת הנק' היא שבלב עבודה עיקר~היא
 עפר ט~~ו עופרת כי א~רו וכבר ראש ~כובד להתפלל ישוכן

 נ~ס ויהיה יהתך בקל ולכןואו~ר
 ~עפר נפרד האויר כי בא~

 ל~עלה אויר טבע כיבקל
 וטב~

 צריך בת~לה וכן ל~~ה ע~ר
 באויר ל~עלה לבושיתן

 ועינ~
 שהוא רוח כי יזכור כי בעפר ל~טה

 עפר שהוא וגופו ל~~לה ילך ורוחאויר
 ישו~

 וכשיתפלל ה~ד~ה אל
 כל כי נודע וכבר ראש ו~כובד בהכנ~ה תפלתו יהיה אזכן

 הכורי~
לצרו~

 זהב
 וכס~

 ובדילים סיגים כל ה~סיר כי~הוא עופרת שורשו
 וא"כ יסודי עפר היותו והטעם כשחקים ובהיר נקי הכלו~זכזך
 עפר אל שב והכל ~עפ~ ~ היה הכל כי בו נד~קים הסיגיםכל
 אדם שיחטא ו~~~שה בהרהור ופש~ים הח~אים כל הת~ילהוכן

 ויבקש ראש ~כובד בהכנעה כשיתפלל בנ~~תו וסיגים פג~יםויהיה
 יהיה התפילה ואחר בו נדבקים והכל הסיגים כל יסורו אז~תילה
 הכור כי ונקיזך

 ציר~
 הכל

 ו~צר~
 ה~~~ה

~ 
 ובהכ~עה ב~~ילה

 בעו~דו והכ~ס הואוה ו~~רט מצור~ים הסיגיםכל
 ~הכנע~

 ו~~לות
 בעו~דו והכעס הגאוה כל ה~בטלת ה~א כ~ ~ ~ת~תקיןהתפילה
 ~כפר שחר ~ל ת~יד שא~רו וכ~ו השפל ב~ע~דו ויזכ~רבהכנעה
 ובערב בשחר ה~פילה כן כ~ו וכ~" הלילהעוונות

 ~צר~
 כל כור

 ח""א~: ~ד~ש ~יערות ופ~ע~ם~העו~ות

~~~ ~ ~  
 ~שום ע""ר בישא גזעא שקיבל בש~יל "לא"י ~א לא

ש~עה
 קט~

 שנא~ר ~ישראל ששית
 וח~ו~~

 עלו
 ישראלבני

 ~~ש~ ר""~
 קיבל לכך יצאו חלקים

~~ ~~ 
 לת~לום

 קטל ו~רעה בו אסור ~לך ~לך ב~שת הא~ור כל ~ברד~שה
~י~~אל



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ל~פרד עכשיו כמו עלי~ מי~ה ~ג~ר א~ ומתוץ מבית היצ"הרוהביא
 מןה~שמה

 ~גו~
 המות מלאך ולשלוט

 שהו~
 על ה~חש הוא ס"מ

הגו~
 תרומה~: פ' אריה ~~לב הגשמי

~~~~~~~ 

 והתאוה הק~אה דהיי~ו מידות ג'
 והכב~

 מסיבת באו
אכילת

~ 
 יודע כי מש"ה הוא ק~אה ט""ור הדעת

 תאוה ~ וכו' ו~פקתו ממ~ו ~כלכם ביום ~כיאלהים
 הו~

 ותרא מש"ה
 טוב כי~אשה

 ה~
 הוא כבוד לעי~ים~ הוא תאוה וכי למאכל

 האדם מיתת גרם וזה ~ ורע טוב יודעי כאל~ים והייתםמש"ה
 ש"ד~ ג"ע ע"ז תמורות עבירות "הג' מסתע~ים מידות הג'ומאלו
 הכבוד מצד הוא ע"ז ~ התאוה מצד הוא ג"ע הק~אה~ מצדש"ד

 מידות הג' ע~ין י~קו ממילא הדעת עץ עון שיתוקן לבאולעתיד
אלו

 ו~
 עבירות הג' אלו לעבור יבואו

 התמורו~
 יהיה זה ובשביל

 ~ו עבירות ג' בשביל הוא ש~תרב מה שהלא לעד קייםהמקדש
 יהיה אלו עבירות ג' כשיתבטלוממילא

 ב"המ~
 בב"א~ לעד קיים

~לתמי
 תודה~

~~~~~~ 
 במדבר ישראל את למ~ות ית' תכמתו ש~רה מה
 מקום הוא בח""ל דבהיותם משום ישראל בארץולא

 המ~וי ובדבר המדוד בדבר שליטה לחיצו~ים דאין וקי""ל~קלי'
 הוא ל~""י בבואם אבל פעם בכל אותם ל~קוד לצוות הוצרךלכך
 ~ ~צורך שלא המ~ין הוי וא"כ שולטים הקלי' ש~ןמקום

 זרע מ~ם~בתר ~כס~
 בירך~
: 

~~~~~~~ 
 ארבעים ~תורה ו~כתב מכות ל""ט שהוא הטעם
 שהמלקות הוא תדא ובצרי רב~ןואתו

 כנג~ ל"~



 ~ ~~ר~~וי~~~
 יו

 ר~ות ומחש~ות טהורות חיות בחי' הםקדושות
 ה~

 חיות בחי'
 ויש זה עם זה שינצ~ו מלמעלה בכוונת ומניחיםטמאות

 ~ אותם ומנצח ט~אות החיות על מת~בר כשאדם גדולתענוג להקב~
 ביחד מחשבות שני שיהיו בעולם אופן בשום שא""א הואהכלל
 ואל בשב רק רעות מחשבות ל~רש יכולין בקל ע""כ אחדבפעם
 מחשבה איזה לחשוב רק המחשבה אותה לחשוב שלא דהיינותע~ה
 אפשר אי כי ומתן משא א~י' או עבודה או בתורהאחרת

 מוהר"ן~: אופן~~ליקוטי בשום ביחדמחשבות ש~

~~~~~~ 
 הנקר' ובתורה נר הנקרא במצוה כשעוסק

 אמות ארבע למקום ג~ול אור~רם א~
 ש~

 הלכה
 מצוה נר ע""י כי סביבותיו מלהטת האור וכאילו לעצמושמקדש
 הנעלם ~הות שהוא מהקב"ה ושפע גדול אור מתגלה אורותורה
 המחשבה ~ן וכן בתחתונים ה~וכן ~הות דהיא לשכינתיה העולם~ן

 הגנו~: ~כינתיה~~אור קב"ה יחוד וזהו הדיבורעל

~~~~
 לאור ויחוד ~~יקות לו שת~רום ר~י מצוה כשעושה
 צוות לשון מצוה נקרא ש~""כעל~ון

 דגו~
 צוותא לאדם

 וע"כ ~ליון מדביקות פירוד ג~ר~ת והעבירה העליון ל~ורויחוד
 נק' וע~כ ומדביקותו הש""ית מל~ני ל~ניו עבר לשון ע~ירה~קרא

 ודביקותו~~שם~: ה' לעבודת הוא ששב ~י' תשובההתשובה

~~~~
 לב חכם שהוא מי

 מעשה לקשר פי' מצות יק~
 שעושה~~צוה

 שנקר~
 ליחדא תתאה מצוה

~ 
 מצוה

 על אומרים שאנו וזהו ה~צוה של וכוונה המחשבה שהיאעליונה
 ~וב~: שם ~כתר ~ במצותיו קידשנו אשר אחתמצוה

~~~ 
מצוה



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 מפסוק ולמדו ב~רות שחי~וש כמשתז""ל ~רות ~יך ולחיפושעו"הב
 ה'~ר

 נשמ~
 ה~צות מן ~עשין וה~רות ב~ן חדרי כל חופש אדם

 אחר ה~שמה מחפשת ה~רות ובאלו ~ כ~ז""ל מצוה ~ר כיכמ""ש
 אדם שמת כיון חפשי במתים מש""ה וזה דמלכא בגנזיה~~לקותה

 החיפוש ידם שעל נרות הם המצות כי המצות מן ~פשי~עשה
 הוא בחיים בעודו וגם בחייו עצמו שממית ~דיק יש אבלכ~~ל

 דע~ג ~""א מוהר~ן ~ליקוטי ~ אביו בג~זימחפש
 ~ ע~א~

 הו~ ~~~~~
 ועב~ה תורה שהם דברים לג' רמז

 וג"~
 דהיי~ו

 שארז"ל ע"ד הוא הצדקה ~צדקה
 מל~

 חסר~ ממון
 ~ תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך כמאמרז""לת~ה
 כהו~ה שכןנית~העבודה

 לאהרןבב~י~
 גבורים~~ עיר מלח~~הרב

 המוציא ~רו~ת ל~בול שצריך הטעם שזהו שאפשר ~ר'ולענ""ד
~"פ

 במל~
 ~ ~אכילה עצמו ימשיך ואם לאכול רוצה שהוא שכיון

 בישי זי~י כ~י~יה מל" כמשרז~ל היצ""הר עליו שיתגרה סיבההוא
 טובל לפיכך עומד שהעולם ד~ים ג' על לעבור היצ"הרויפתהו
הפרו~ה

 במל~
 רמ~ ג"פ

 שיזכור כדי מלח נקראו ש~לשתן הג' לאלו
 ודוק לאכילה עצמו ימשיךולא

~ 

~~~~~~ 
 טיפין ג' באדם זורק המות שהמלאך רז"ל אמרו
 שמוציאין והתאוה והק~אה הכבוד בחי' לג' רמזוהם

 שהיה הדעת עץ של הרע מן באים והם העולם מן האדםאת
 מותו קודם האדם את אותם מאכיל הוא ע"כ א~ו בחי' ג~בו

 המיתה שביום תמות מות ממ~ו אכלך ביום בזהוירמז
 בחי' היא תלך ~חו~ך על אלו ב~' ה~חש נתקלל ולכך ממ~ואו~ו מאכילי~
ה~פ~ות



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  טפחי' י~ח היה המ~ור' ~ובה ~ תיבות ~' בו יש ויקרא פסוק כךפרחי'
 י"ח שהטפח לפי תי~ות י""ז יש במדבר פסוקכך

 ל~
 אצל שלם היה

 יש ולא בפסוק אחת תיבה נחסר ולכךהמנורה
 ר~

 ~ תיבות י""ז
 לה היהגם

 כ"~
 ~ תיבות כ"ב בו יש הדברים ~ה בפסוק כך ~ביעים

 כי לרמוז ~"ט והקנים והכפתורים ה~ביעים של הכלמנין
 את~התור'~~ש" קבלו הן' ויום עברויום מ"~

~ 
 זלה"ה~: האר~י מש' בא

~~~~~ 
 מכירת מפני הוא לא"י~ משה נכנס שלא הטעם

יוס~
 היה משה כי

 עיקר היה ולוי ~ לוי משב~
 ממנו נפרע כבר ושמעון כמשרז"ל שמעון ובין בי~והמכירה

בעצמו יוס~
 כמש"~

 משה פרע לזה לוי נשאר שמעון את מאתם ויקח
 הרב משם ע""ב דל"ח הרבים ~זכות לארץ~ נכנס שלא במהרע~ה

 הנחליםאשד
 הקד~ונים~ מש~

: 

~~~~~ 
 תורה דבמתן ~ הוא לא"י משה נ~נס שלא הטעם
 כל לי כי העמים מכל~~ ס~ולה לי והייתםנאמר

 אבל העמים~ שבכל הקדושה ~צוצות מקבצים~כל שהיו היינוהארץ
 בעגלכשחטאו

 ישר~
 להוציאם אפשר ואי העמים בארץ כח נתנו

אל~
 שאילו ואחז""ל וכו' פקדי ביום והיה כדכתיב ~ליות ע""י
 משם יוצאים ~ראל היו לא לא"י ישראל מכניס משההיה

 מד' הנדחים לקבץ הכרח הוא שה~לות וכיוןלעולם~
 לא זה בשבילהארץ כנפו~

 נכנ~
 פ' יפות ~פ~ים לארץ~

 ואתחנ~
: 

~~
 האחד דברים ב' צריך שלתשובה לתשובה כי~ו~ הוא ~~

 לשנות ר~יל אם כמשרז""ל~ הנ~לית התורה לימודהוא
 ישנ~ אחד~ק

 פרקים ב'
 וזא~

 צריך שנית
 הש~

 שפל שיהיה
רוח



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 הנלוים האומות וכל שם דרך עובר היה לא מישראל אחדשום
 לפיר~שי' ~מדרש ~ שם דרך ועוברים ~כנסים היו וישמעאל אדוםעם

 לאברהם~: וחסד יונה כנפי הרב משם י' דרושח"ב

~~~~~~ 
 זה כי כך ולמה ישראל של ממ~ם על חסה התורה
 מש~מש או אוכל או ~בש שאדם דבר שכל ~ולכלל

 רוחניות אותו לולא כי דבר באותו שיש ~מהחיות נהנה הואבכלי
 השייכים קדישין ~צוצין שם ויש דבר לאותו ק~ום שום היהלא

 מאכל אותו אוכל או דבר באותו משתמש וכשהוא ~שמתולשורש
 ההוא בכח ה' עובד אח"ך כי הנצוצין מתקן הוא ~ופו לצורךאפי'
 עובד הכח ובזה דברים שאר או מאכל או מהלבוש לגופושבא

 מתקנם נ~אלהש""ית
 לכ~

 ההוא הדבר ממ~ו שיאבד פעמים
 ~שמתו לש~ש הש~יכים דבר באותו שהיו הנצוצין כל לתקןשכשכלה

 ממ~ ל~~אז
 הנצוצות ששייכים לאחר ונותן ~כלי אותו הש""ית

 אחר של לשורש הכלי באותוהנשאר~ם
 שה~

 ~ ~שמתו משורש

 האדם צריךלכ~
 ל~ו~

 מצד היינו לו שיש דב~ כל ועל ~יו על
 ~ליקוטי הקדושים~ הנצוצין על לחוס בכדי ז~ בכלי שישה~וצין

 ל~ו ציוה ~יך זה כפי וא"ת א""המוהר""ן~~
 הש""י~

 הקדושה בתורתינו
 היא א~ידה השבת ~מצות לחלק ~~' אבל אבידה השבתמצות
 רס"ב~ סי' ח~מ ~ע ועיין יאוש הבעלים עדיין עשו שלאבדבר
 כשעשה אבל לבעלים לחזור וצריך ~יצצותיו יש שעדיין מורהדזה
 ממנו לקת ועכשיו ניצצותיו כל בירר הוא שכ~ר מורה זהיאוש
 המוצאו האחר לזה ונות~ו כלי אותוה~ית

 ל~ק~
 וכדכתב הוא גם

 זלה"ה:הרב
מזיקין



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  על תורה ולימוד וברכה ~טי' כמו גופו שעל מדברים הןהמאכל
 פחות מעט ~ק קודש ג~כ שהוא תרומה מאכלו ע~שההשלחן
 מהם שומע תורה ללומדי שמתח~ר הלוי ~ הפ~מיות ממ~ושחסר
 ששומע מה ומקיים וכיוצא ה~ה~ין ובברכות בסעודה די~יםכמה
 ~עם ~ מעשר מאכלו~קרא

 האר~
 מאכלו לקרא די מכל ריק שהוא

 יששכר~: זאת~~י~ת מעשות לך הוא חולין כלומרחולין

~~~~~ 
 ומתן

 הו~
 ב~י'

 שמנשאי~
 ו~ות~ין הדב' ומרימין

אות~ ומשי~י~
 ~צ~ות דהיי~ו ~פולות קדושות יש כי למקומו

 אותן ומרימין מ~שאין ומתן משא וע~יש~פלו
 ו~ות~י~

 ~ למקומם אותם
 ועיקר ומתן משאוזהו

 ביר~
 ~מו~ה ע"י הוא הקל~ה מן הנצוצות

כי
 דר~

 ה~פולות הקדושות אלו אצל תמיד לשכון האמ~ה
 היא ירושלים ~רצות וסביבותיה שמתיה ה~וים בתוך יר~שליםזאת כמש"~

 אמו~ה בחי' ~אמ~הקריה
~ 

 ה~צוצות ~ו ו~"כ תמיד ב~יהם היא
 סבי~ות ו~אחזים ~דבקים הםש~פל~

 האמו~~
 אותם מעלה והוא

 וע"כמשם
 צרי~

 לעשות
 מש~

 האמונה שע"י באמו~ה ~מתן
 ה~צוצות~~ליקו~י להעלות מ"ומ ב~י' עיקר שזההנצוצ~ת מעלי~
 מוהר""ן~~

~ ~ ~
 העושה כל ומתן

 ~ש~
 מצות מקיים ~ באמו~ה ומתן

 בתיקו~ים כמ""ש מ""ע לכל שורש שהיא ואהבתעשה
 וכיצד דעשה מפקודין אהבתי כאשר מ~עמים לי ~שה פסוקעל

 פסוק על ב~מ' דאיתא באמו~ה מ""ומ ע"י ואהבת מצותמקיימין
 קרא אדם כיצד ~ ידך על שמים שם ש~אהב שיראהואהבת
 באמו~ה ומת~ו ו~שאו הבריות עם ב~~ת ועסקו ת"ת ושימשוש~ה
 מתאהב ש""ש נמצא וכו' תורה שלמד מי אשרי אומרים הבריותמה

על



~ ~ ~ ~ ~~ י~~~ ~ ~~ר~~~
 באהבה הכל ועשו בדבר זריזים שש~יהם וע""י ב~ו י~חקעקידת
 ~ מ~ותו בהם ש~עשה כמו להם חישב והקב"ה גמורהובש~~חה
 נעקדו ואדרבא טובה אל הרעה כוונתו ש~תה~כה השטןוכשראה
 הדינ~ן כלל השטן התאס~ו עי""ז חסד שהוא אברהם תחתהדי~ן
 עבור נ~שו מסר לא למה עליו וקטרגו המקטרגים וכלתקי~ין
 עליהם נמסר~נ~שו ו~ו מס~רך נא מחיני שאמר משה כמוסדום
 נסים לו לעשות הראוי מן ואינו בזכותו נ~ולים שהיו א~שרהיה
 ועלההאלו

 הקטרו~
 לו~ שיהיה לו שהתרצו עד

 של בזרעו חלק
י~תק

 ונתחל~
 א' שעירים ב' ועשו יעקב והיה דוד תמורת עשו

 ולולי לשטן כולו היה ועשו לה' כולו היה ויעקב לעזאזל וא'לה'
 לתוהו העולם והיה העקידה גזרת מן ני~ול יצתק היה לאזאת
 לידת וע"יובהו

 עש~
 ו~תקיים י~חק ניצול

 העול~
 שזכה הטעם ~הו

 ה~עשים מאד"הר הבאים ~חמודות השרת ולבגדי למלכותעשו
 רשע שאותו כאשרבג"ע

 נתחל~
 דוד תחת

~ 
 ראוים היו אלה כל

לדוד
 וזהו~

 שלא מה אב כיבוד מקיים ה~ה ר~ע שאותו הטעם
 היה י~ שעל כאשר אם כיבוד מ~יים היה ולא אדם שוםקיים
 אהב שיצחק הטעם ~"כ וזהו עשו של חלקו הוא והיה ~יו~יצול

 ומתרץ רשע או~ו אהב איך שכמותו ~יק על וקשה עשוא~
 היה ולא השטן של בפיו ~צוד עשו כי ר"ל ב~יו ציד כיה~סוק
 של ב~יו לעולם ביאתו ~ודם ני~וד אלא בחירתו מצד ברעבוחר
 תיקון זה היה ובאמת אמו ~רחם ומזוהם היה~טמא ועי""זהיצ"הר
 היה זה בכל אך לתק~ו~ רוצה והיה אותו אהב ~מש~ההעולם
 רא~ת מה כי יעקב על וב~רט המר~בה למלאת האבות על~וטל

שיעקב



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 הוסי~ ~~~~~

 בדעת ש~לה הוא הע~~ן ~דעתו אחד יום
 בראשית לימי הששי ביום התו~ה להם ליתןהקב""ה

 הברית בסוד והוא ציון נקודת והיא יסוד סוד הוא הששי שיוםלפי

כידו~
 משרע"ה א~ל הברית והיא ציון שנקראת היסוד היא והתורה

 ידע ישראל אוהב מהימנא רעיאה~ה
 ישראל שעתידין והבי~

 במעשה הקב"ה שהת~ה כמו ובהו לתוהו העולם יוחזר וח~ולח~וא
 לכןבראשית

 הוסי~
 השבת ביום התורה שתנתן מדעתו אחד יום

 והאם ~ מלכות ובסוד יסוד בסוד ג"כ והוא ~לכות מדתשהוא
 ה~ולם יסוד יהרס שלא עת בכל הבנים על~רחפת

 וא~
 שהם

 אותם מש~רת היא בגלות ואזלין למקום ממקום ונ~רדיםחו~אים
 בעודותקם

 ליל~
 ותתן הגלות היא

 טר~
 ~~לכו' שמדת ודע לביתה

בז~
 מדת לחבר וצריכים יום נקרא ויסוד לילה ~קראת הגלות

 שיהיו משה יודע שהיה ולפי לילה מדת עםיום
 ישר~

 מוכרחין
 שבית וידע וכ'' וזנה הזה העם~ וקם וכ~"ש בגלותלהיות

 לכן בגלות שימורצריכין ישר~
 הו~י~

 התורה שיקבלו בכדי אחד יום
 והוא ~לכות מדת שהיא השבתביום

 ש~
 וחיבר יסוד ~דת לחדש

 ~תהיה בכדי לילה ~דת עם יום~דת
 לישר~

 בגלות: מעולה שמירה

~~~~
 שהקב"ה והוא אחר טעם

 על~
 לנו שיתן לפניו ב~שבה

 ~שר הקדושההתורה
 הי~

 כ~יכול השכי~ה של ~לוג ~כסי
 התורה ליתן שלא בדעתו ו~~לה בניה ואנו עמה והיוצאתה~כנסת
 רק אחרת אומהלשום

 לישר~
 פירותיהן אוכל ואדם בניה שהמה

 ממדבר התורה לנו ליתן ורצה ~ ~ו""הב קיי~ת והקרןבעו"הז
 ~ ~יון ובסוד יסוד בסוד שהוא ב~אשית לימי הששי ביום~~ה

וה~ה



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  מעשר ו~~י ה~דולה יד היא שהסחפקות נמצאלהספיקם
 לו שיש מה וכל בידו תאותו וחצי מת אדם אין כיההסחפקות הו~

 בל~ עד וכו' בזאת נא ובחנוני כתיב במעשר אבל לו מס~יקאין
 נעשה מע~ר שע"י נמצא ~ די מלומר שפתותכם שיבלו עדדי

 ומכסה מושיטידו הש"ית ועי""ז ה~דולה יד בחי' שהואההסתפקות
 דס"ג ח"א מוהר"ן ~ליקוטי ~ כנ""ל מהשונאים וי~צולעליו

 ע"~

: 

~~~~~~ 
 שהעמידו מקום כל

 ישר~
 להקריב מזבת

 על~
 לה'

 בית של המזבח מקום נתקפל ו~בעון ושילה נובכ~ון
 מקריבין להי~ן כדי ~ שהעמידו המזבח תחת לשם ובאעולמים

ממ~
 ואל העולם בריאת קודם ה' הכין אשר המזבח מקום על
 עם נת~ל~ל מרים של בארה ~הרי החפץ על~תמה

 ישר~
 ממקום

 " עאכ"וכ לקרבן כן למאכלם ואם לאוהל מאוהללמקום

 מצוהבנימן ~נח~
 ~"ט~

: 

~~
~~~~~~ 

 ~ השמשות בין שנב~או א' הם מזיק~ן מיני שש
 שפירש שנים ק"ל באותן מאד~הר הנבראיםב'

 הנבראים ד' ~ א~ם כל של קרי ראית ע~י הנבראים ג'מאשתו~
 הרשעים מנפשות ה~עשים ה' ~ ~נעמה שהולידו ועזא""ל עז"א~י
 והם לילה בחזיון ~נשים הנולדים ו' ו~דין~ רוחין מותןא~ר

 ~ לילה פחד ~ הוות דבר ~ יקוש פח ~ נועם ויהי במזמורמרומזים
~ץ

 יעו~
 באופל~ דבר ~ יומם

 קט~
 אמר ~נ~דם צהרים~ ישוד

המקו~
 שיתא

 א~~
 וחרבן~ גלות לנו ו~מו בנזקין גרמא ה~ה שהן

 לרמוז ~ר"ו ~ ~~י' הוא המזיקין אלו של שר"ת נ~' ולענ~ד~א"ה
 שיחרב בנזקין ~רמא~הם

 בי~
 ויאמרו קדשנו

 הגוי~
 ערו~ערו

~~ 
 וכו'



 ~ ~~ר~~~י~~~
 ~~ם~

~~
לומדי~

 ~יושב ולמדו לעולם כח תשות בא ומשמת ~~ומד ~ורה
 לדבר וסמך מעמיד דהטהרה אלמא הטהרה מתה ~עי"זואמר
 יש וכ~גדם ~ עומד אינו טמא עומד טהור חלב אצל בע~אמ"ש
 עד יצירתו מתחלת אצלו ומש~נים באדם מתחלפים ז~יםששה
 הרבה בטובה רואה אז אמו ~מעי שהוא בזמן א' דהיינו~ופו
 תולדות דעיקר יודע הוי לו אומרים כי תולדות אלה נגדוהוא
 ~נים לך' ה~יעו עד ~שנולד ב' ~ ומצות תורה הם צדיקיםשל

 אלה נ~ד והוא אשה לישא הזמן ה~יע ואז עליה ימיהנקראים
 מכ' ~' ~ לעיל כדאמרןפק~י

 ע~
 שנים עמידה ימי הנקראים נ'

 תורה לס~ל בי~ר מסו~ליםה~ו
 ומע""~

 ב~וק~י " אם נ~ד והם
 ד' ותורתיו~ אלהים חקי לקיים מסו~ל ההואדהזמן

 מ~
 ע' עד נ'

 נ~ד והוא והולכים פוחתים הם ש~ו דכוחות ירידה ימיהנקראים
 כל לו מזכירים דאז למות פקודתו עת כשמ~יע ה' מסעי~אלה
 כשיקום ו' ה~ברים~ אלה נ~ד והוא הזה היום עד מעודומעשיו
 נ~ד והוא הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת יקויים דאזב~ה
 ה~דול~ הדין יום והוא ה' לפני משמרתם על שיעמדו נצביםאתם

~בינת
 יששכר~
: 

~~~~~~~ 
 המות מלאך אין

 מקטר~
 משא~כ ש"ד על כמו יותר

 וטעמו עבירותבשאר
 ש~

 שזה משום דבר
 ש~עולם אדם ב~י כל ~ו ת~ו אפי' תשלומין ל~ ואין אומ~ותולקח שהר~

ב~קום
 הרו~

 שטוען מפ~י תשלומין ~קרי ~א זה
 ~ו~ סו~

 ע~י
 להתריב בקטרו~ו יכול שכן וכיון מתיםהם

 העול~
 ~~גדת

 ~יה~
: 

~~~~~
 מטעם ~א זמנם קודם ממצרים יצאו לא ישראל

 דה~צי~~~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 לפרוע הבנים על כופין ~נו אין~מזיד

 היי~ו העבירה חצי אל~
צד

 המו~
 משתלם קנסא~ דהוא תמות צד אבל ממונא דהוא

 אברהם שעשה דאחר דבנד~ד טעמא היינו וא~כ דאביומ~ופו
 עשרת בשביל ~ שנים י' וניכה שנים ת"ל עליה ונתחייבעבירה
 חוב ונשאר המפרשים דעת כנודע טמאה בארץ שמתוהשבטים

 היינו עצמו מאברהם להשתלם החצ~ ומ~יע שנים ת"ך אברהםעל
 על מגיע ממון דהוא דוקא הב' וחצ~ קנסא שהוא שבו תמותצד

 שנה ~ד"ו מכוון בג~ת הי~ ~ולכך אבי~ם מממון לפרועישראל
 שנים~ ת"ך של החוב חצי דהוא יותר ולא פחותלא

 ~לאברהם המגי~
 ~שם~
: 

~~~~~~ 
 עד

 העולם מ~יחנו בב~את הכל ~יתוקן אח~
במס~ר מת~~

 קט~
 ק~ אי~ ע~ יתרבה ואח"כ

 ותכ~ית
 הקדו~ה אור ויתרבה גדול למספר הכל שי~לו ן' יהיה ה'ומאות
 א"כ החמה כאור יהיה הלבנה אורכענין

 מא~~
 והרמז נ' יהיה ה'

 שמו~~~ ~ם ~ ישכון לבדד עם נו""ן מה~א כשיהיה ישכון לבדד עםהן
 כשיהיה דה~ינו ישולם ~ארץ צדיק הן הרמז שזהו ~ר'ו~ענ"ד
 ויהיה הכל שיתוקן ישולם בארץ צדקנו משיח שהוא צדיק נ~ןמה"א

 ב~"א: זמן באותו מושלםהכל

~~~~~~~ 
 ק~ה על נפשם שמסרו ~לוכה הרוגי עשרה ~פש
 מסירת ע"י היחוד דעיקר דוע כ קב"ה יחודבשביל

 יחודים ולעשות~ לתקן שא"א הדורות באותן ראו והם~פש
 שהנפש ע"י כי ~"ה על נ~שם מסרו ע"כ ~שמותיהם ע~~ כ""אלמעלה
 משם כי להשכינה חוזרים הם אזי נפש מסירת ע""י למעלהעולה

יצאו



 ה~~י~ בין ו~פורד מפזר אחד ~ם י~נו ~או~~ו~~ן י~~ ~ ~~ר~~וי~~~
 יש~ו כלו'

 אחד אסחר אחד מרדכי דהיינו אחד הם בכ"מ ישראל אחד~ם

והו~
 אם כי אחד יש לא ה~א שהם העמים בין ומפורד מפוזר

 קנאתו: היה וזה י"ב וב~ה י"דבזה

~~~~~~~ 
 ~שמתחיל המ"ה הוא השטן

 לקטר~
 איזה על

 העון מניח שעושין חמור יותר עון ורואהעון ד~
 על ולק~ג לחזור יכול אינו אז החמור על לקטרג ובאשבידו

הראש~
 עליו שוי~ר כמו הוא הראשון ומניח ~ע"ז לק~ג דכשבא

 ~~גד' ~ידה הוא כן עליו ולקטרג לח~ור יכול אינו שובולכן

 ~ ~יהו~

~~~~~ 
 לארץ להאיר הבורא המליכו אשר המלך הוא השמש
 שלמטה הנברא~ם לכל ~יות הנו~ן והוא עליהולדרים

 העולם שבלתו וחימומ~ אורו ע"י הזה השפל ה~ולם הואממנו
 המזון כל וקיום ובבישול צמחים בגידול הגורם שהוא ונאבדכלה
 ואבנים האש כגון " א~' בו שיש דבר כל דהיינו האורות מקורוהוא

~ובו~
 מעצמם האור ואין וכוכבים וכ~הירח בהן וכיוצא המאירים

כ"א
 בכל וכן לכולם המאיר המלך שהוא מהשמש שמקבלי~

 מלכי ומ~ך ואחד אחד כל על מלך יש מזה למעלה זהועולם עול~
 ~ כולם עלהמלכים

 ~שם~
: 

~~~~~~~ 
 היו י~אל

 מחוייבי~
 שנה רד"ו מצרימה לירד

כמנין
 של נצוצין רפ""ח משם הוציא ~ כדי נקודי~

שביר~
 ערב בסוד נתקבצו ושם הנקודים בעולם ש~~ברו הכלים

 איתם שעלורב
 וז"~

 שעולם הוא ה~עם ר"ל לנו ושברו שמה רדו
 בגי' שהוא לנ""ו בעבור ונשבר ממקומו ירד רד""ו שבגי'הנקודים

אלהים



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ~~לכו ~וב~חים אתם בזהכי

 ~~~י~
: 

~~
~~~~ 

 המנין מניעת
 לגולגלות~

 כי הוא ~מש
 שור~

 כל
 כעמך ומי כמ"ש האחדות~וא ישר~

 ישר~
 וכמו אחד ~וי

 הוא כמוך לרעך ואהבת ~"ע כי וכמשרז"ל נפש ע'~ גביש~רש"י
 שמירה צריכים אין בשרשם באחדות ובהיותם ~התורה כלכללות
 כשמתחלקים אבל ~ מעונך שמת עליון ~חסי ה' אתה כיכמ~ש
 רביםלע~ים

 צרי~
 כ"א שיתן התרומה וע"י ~ שמירה אחד כל

כו~
 והיינו עליון לשורש כ"א ומרומם ~לה הוא נפשו

 יפות לה'~~פנים תרומה השקלמ~צית ~כתי~
~ 

 תשא~: כי

~~~~~~~~ 
 שלמטה ג"ע יש בצדיקים יש ~דרגות בג"ע יש
 גן הרבה חלוק למטה והנה למעלה ~עויש

מע~~
 כי

 עד~
 הרבה

 עדי~
 שלמטה בגן לישב שזו~ה צדיק ו~ל מהגן

 זוכהאינו
 לעד~

 חוז~ים שבת וכשיצא וי"ט בשבתות כ"א
שלמט~ מעד~

 זוכים ~ר ~ולים ~ו~~~ צדיק~ם ויש ~ ממנו ש~טה לגן
 ~תות וכשיגיע ~ישיבתם כללעדן

 וי"~
 יתירה מעלה להם להיות

 שלמעלה לגן שלמטה מעדןעולים
 ועדי~

 ~ שלמטה מעדן יוחר
ויש

 ע~
 תד~ היושבים~ מהם יותר שלמעלה צדיקים

 שלמעלה ב~ן
 ימי כשיגיעוממילא

 הקד~
 ~אמר שעליו שלמעלה עדן ~ד עולים

 גדולים היותר "וחסידים צדיקים אכן זולתיך~ אלהים ראתה לאעין
 הקדושות ואמהות הקדושים העולם אבות כגון ~ ישראלשבכל

 וכיוצא ואהרן ומשהוהשב~ים
 עילאה דמלכא היכלא בני המ~ ב~

 שלמעלה עצמו בעדן תמידשיושבים
 והמע~~

 ~קדש בימי להם ~"ש
 להשי~~ין

 השכ~נה עם מ~חדשים כי בעולם נברא ושום אדם לשום
 כ~יכול~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~  בעם ~ם ~~ למלך ~לך שבין מלחמה הוא הא'משיחנו
 לא כת~ב ~~נו משיח ובבא חבירו על ~~~חזק לה~~לרו~ה ~כ"~

 הב' מלחמה~ עוד ילמדו ולא חרב ~וי אל ~ויישא
 הי~

 המלח~ה
 רב שלום כתיב משי~נו ובבא ~ יצרו עם להלחם האדם~~ריך
 והיצ"הר מכשול למו ~אין תורתךלאוהבי

 נקר~
 היא ה~' מכשול~

 ולכן זה על זה לה~גבר רוצים יסודות שד' האיבריםמלחמת
 האדםצריך

 להתנה~
 ושלא ירבה שלא ובשתייתו באכילתו

~שלא ימע~
 להתנה~

 על והתע~~ו ~רץ ירשו וע~וים כתיב ואז בתע~ו~ים
 ~ורם וזה יחד המתווכחים הת"ת מלחמת היא הד' ~ שלוםרוב

 שנשתכ~וה~לות
 מישר~

 מחלוקות רבו ועי"ז התורה ט~מי
 ~~בו' הת"ח ~ו בניך שלום ורב ה' למודי בניך וכל לעתידאך בישר~

 בנימן~
: 

~~~~~~~ 
 ~ד"ס~ הת~ה דרכי ד' ~נ~ד דברים ד' בה יש
 כ~~ד ~ביעיםכ"ב

 והו~ הפש~
 או~יות לכ"ב רמז

 פר~ים וט~ הרמז כ~~ד כפ~ורים וי"אהתורה
 כנ~

 הדרש
 רז""ל ~דברי ש~ור~וא וכ~

 בשמ~
 דרש או רמז בדרך נ~ון פי' איזה

ה~
 אחד שכל מנורה קני ז~ הם וה~וד ופרת~ כפתור ~ומרים

 הם מעשרהכלול
 שבעי~

 ~ביעים כ"ב והנה סוד ב~י~ לתורה פנים

וי"~
 והם מ"ט ~ימ~ריא הם ~נים וז' פר~ים וט' כ~תורים

 ~~שם~: למרע"ה שנמ~רו בינהש~רי מ~

~~~~~~ 
 הכבוד כסא כ~~ד ~מזבח בנה אע"ה אברהם

 מקום הכבודש~סא ל~
 ~ו~~

 של ואילו שבים ~קבל
 נלמד ~ע~ל ~~~~עשה כדחז"ל העגל מעשה על לכפר קדם~יצחק

 שהקריב המ~בח עשה לכן כדחז"ל~שו~ה
 ב~

 על שכי~ האיל
הע~ל



~~ ~~~~ ~ ~~~~~~י~~~
 בקבורתו הקב"ה נתעסק לכן ~ הע~ביםע~י

 חסיד לאיש לשל~
 ש~רת משום הוא בקבורתו הקב"ה שנתעסק דהטעם ועי"ל ~כמפעלו
 הקב"ה עשה מה מלבו בדאה שהתורה למשה חשדוהו עדתווכל

 בית נאמן כי להורות עמו נתעסק אדם בני מלבות טינאלהסיר
 בו נתעסק ולמה איך מלבו בדאה שהתורה אמת ואםהוא

 של נאמנותו על מורה וזה חי כל מ~יני שנעלם קברו נסוב~ט הקב~
 נתעסק ~כן עדתו וכל קרח שחשדוהו כמו ולא הקב"ה עלמרע~ה

 ע"ב דמ"ז ~שם ~ קבורתו בעניןהקב""ה

 וע"~
~ 

~~~ ~ ~  

 שכולם משה זה מצות יקח לב חכם רז"ל אמרו
~תעסקו

 בכס~
 בעצמות ~א נתעסק לא והוא וזהב

~~~
 וקשה

 טוב~
 שראו~ אחר יש~אל על

 ו~פלאותיו השם גבורות
 שבועת לקיים הזאת ~גדולה המצוהשע~בו

 יו~~
 השביע השבע כי

 ומה בז ולבוז שלל לשלול רהבים אל ופנו עצמותיו שיעלולהם
 לזרע חלילה כי בזה דעתםהיה

 ישר~
 שבועת ששכחו לומר

 גיוום אחריוהשליכוה יוס~
 בחמד~

 הוא הענין א~ל יועיל~ לא אשר
 מצווים ~יו ישראל וה~ה ממצוה פטור במ~וה דהעוסקדאחז"ל
 מצרים שלללשלול

 שנא~
 משה אמנם וכו' משכנתה אשה ושאלה

 ולכן בחיוב היה בציווי היה לארע"ה
 ישר~

 במצוה עסוקים שהיו
 בעצמות נתעסקו ולא המצוה מן פטוריםהיו

 יוס~
 בעבור ת~ילה

 לשבועת זה קדם ולכן ית' ציווי וזה ב"ו ציווישזה
 יוס~

 ובעוד
 ונתעסק יעשה מצוה ~ה מרע~ה ביקש במצוה ~תעסקושישראל
 ישראל שנתעסקו ועי"ל יוס~~בעצמות

 בכס~
 ~וונת~ בכוונה יז~~ב

 בלבד משה שיתעסק~די
 יוס~ בעצמו~

 יודעים דהיו משום
 ישר~

 שעל
~ה



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 בזה די ולא ~ה כמו בזהוציוויו

 אל~
 וידחה עשה יבא שאמרו

ל"~
 ה~בטל שגודל הוא ~ענין אמנם

 ממצו~ אח~
 עונשו עשה

גדול~מאד
~ 

 שאין
 ~פ~

 עו~ו נכ~ב לא לכן לדבר יכולה
 ~"ע המבטל ~ונש בענין וכן וכו' רא~ה לא עיןדערהב דומי~ והו~

 מציל בעו"הז עו~שו שהמקבל משום חומרא ליו~ר אדרבאלע~ד עונש~
 ל~מרו וצריך ~ול חטאו וזה ה~~הב~ין

 לדי~
 כ~ב זה הגדול~

 שמ"ע שידוע הוא דהענין כ~ב בעצ~ו הרב אבל החרדים ~'"משם
 רחמים שהוא מיכאל ~ד~ם

 ל"~ ומצו~
 גבריאל מצד דין הם

והר~אנ~~~ז"ל
 ב~

 שמ"ע שאמרו דרז"ל על נפלא טעם כ~ב י~ו

 ל"~דו~
 בימינו והם חסד מצד הם שמ"ע מפני

 ש~
 ~ הקב"ה

 ל"~ומצו~
 שיש ולפי הקב"ה של בש~אלו והם הדין מצד הם

 ל"ת ודו~ה עשה א~י ולכך עליו לשלוט השמאל על לי~ןמעלה
ע"כ

 ול~
 ל~~ דוחה שעשה

 בעבור
 שול~ שהח~

 לפיכך הדין על
 עבי~ו~ כל ~וחה ~שובה~ולה~

 שביד
 הא~~

 ~ה~שובה בעבור
 על ומ~גבר עולה והחסד הח~ד מצדעשה

 הדי~
 קיום שיהיה כדי

 מ"ע עונש ב~ורה נ~פרש שלא הטעם ~כ ~הו~~ולם
 שבהיו~

 מיד יענש שלא מחייב שהח~ד עונשו נ~~רש לא החסד מצד~"ע
 ישוב מו~ו יום עד ואולי עמו הק~ה אפוושיאריך

 ב~שוב~
 וי~כפר

 העו~ר משא"כ ב~הינם עונשו יקבל לאו ואם זכאיוימו~
 ממצו~

ל"~
 העבירה על צער יקבל שמיד מחייב שהדין ~דין מצד שהם

 המקום ~בין בינו ישוב שאולי רגע לו ימ~ינו~~לא
 זכאי ~וימו~

 מהעונש~~שםוינצל
 ד~~

 ~~"~~: ע"ח

 ב~ ~~~~~~~
 רשו~ אין זמ~ם

 לס'מ
 לק'~ר~

 כפור הן ו~ו
כמ~רז"ל



~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~  וברוך בבאך אתה ברוך כתיב ~שה בתו~ת וכן יח~ב~~י~ה
 ושמור לביאה יציאה מקדים דוד ובחפלת ובת~לתי~ו בצאתךאתה
 הנשמה אצל הוא וה~נין ~ובואי צאתי יש~ור ה' ~וכן ובואנו~~נו
 מתחת ה~ליונה מא~ץ יוצאת שהיא יחשב ליציאה ל~ו~הזהליכתה

 המיתה וביום ~ זו ושפלה ~כורה ארץ ~ל אביה מבית~פי~""הש~נה
 ושם בתחילה ~יה אשר אל~אהלה ~בה היא "שאז יח~בלב~אה
 אבל ~ הרמהבי~ה

 ~~ו~
 וביום יחשב לביאה הולדו ביום להיפך

 אופל מקום אל ה~ו"הז מן יוצא "יחשב"ש~ז ~ליציאההמ~~ה
 הצדיק ~וכן~ ~הקברתוך וחוש~

 ורש~
 ~ יחשב לביאה המיתה יום הצדיק

 ~ליציאה לידהויום
 יחש~

 לביאה הולדו ביום להיפך ~הרשע ~ואצל
 ובפח רקניות בידים יוצא שהוא יחשב ל~יאה המיתה ויוםיחשב~

ה~פ~
 נ~ד מדבר משה בתורת ~ ולכן ~

 ה~ו~
 בואיך להקדים צריך

 מקדים ולכן הנשמה נגד מדברים ותפלתינו דוד אבלב~ו"'הז
 אהרן ~בית "~רמה~ לביתה וה~~רה לביאה עליון מ~ולםי~יאה

~~~~
~~~ 

 לתו~לת רק ה~ולם בזה ונחלה חלק למר~"ה היה לא
 בת אשה מצא לא לכךזולתו

 ישר~
 ולפיכך זו~ו לבת

~מר~מש~
 בבית ו~כשיו צבאי ימי כל הייתי ~ר

 נכריה בארץ יתר~
 מקבל ~מו והוצרך ה~מים מן ישראל את לפרנס הוצרךולכך
 ~ש"מא~: בעל בשם ה~~וני פר~ה~~תפארת בת מן הנקתו~כר~

~~~~~~ 
 ~יקר המכות~ אותם ~~ במצרים ה' ~שהכה מה

 ל~שות אך היה לא~בתם
 ובכל ~פר~ה ~~~~

 כ"~~מ~
 לב למלא גם

 ב~
 יראה ישראל

 וחכמ~
 אלהות והש~ת



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~ 

 מ~רץ~ ~אתך כימי ש~א' מצרים ~אולת כדמ~ון ~~~ההעתידה
 במים היתה המכות שתחלת הענ~ן והוא נפלאות אראנומצרים
 שנא' ע"ד רמז ~~ם תשליכהו היאורה הילוד הבן כל בעוןוהוא
 לפיכך וה~לות השעבוד לכובד רמז והוא ובמים באשב~נו

 רמז לדם ונהפכו~מים ניד~
 שבעו~

 בנפשם ונתחייבו בם דמיהם זה
 בו ישו~ם

 רמ~
 המון הוי שנא' למים הנמשלו שהאומות לעתיד

 ירדפך ודם שנ' ~"ד לדם יהפכו יהמיון מים ~המות רביםעמים
 ע"י היתה המים שמכת וכמו ובדם בדבר ~תו ונשפטתיוכתיב
 בושנ~ משי~ ע"י יהיה האומות ~מפלת לעתיד כן כמו במים שהכההמטה

 מ~
 ע"ד חוטר לשון הוא ומטה ~ושלים שבט עוז

 ה~ מי שאמר על ~עה נענש הצפרדעים מכת ישי~ ~~זעחוטר ויצ~
 לו והראה בקולו אשמעאשר

 הקב~~
 בהם שאין הצ~דעים שאפי'

 ובאו ע"ז נפשם שמסרו אלא עוד ו~א ~קום של שליחותו עשודעה
 לתוך שבאו בצ~דעים נענש ו~ם כמשרז~~~ ~ם בעודובתנור
 בה שנא' מתורה ישראל לבטל שר~ה בעבור ומקרקר~ןמעיהן
 ~ מ~י בתוךות~תך

~ 
 ~ מעיהם יוצאי הבנים שמע~ו בעבור

 הו~ צפרד~~ם~
 שנא' ע"ד ~ישר~ל רמז דעה צפור ~ותיות

 ועלו וכו' ונבון חכם עם רק שנ' דעה דור והם בית מצאה~פור ~
 ~ן ועלה~ד

 ה~~
 ~מ~יים של מטמוניות לחפש היינו בביתך ובאו

 לקחו ומשארות שבתנורים מה ~ם ~פילה~ ימי ב~~ שנ~הכמו
 רמז השארות הוא"~~~~ן במש~רותיך ~ה עמהםצרורות

 שלסו~
יכ~

 כולם
 הש~רות להם יהי~ ול~

 והו~
 ולא שנ' לעתיד ~~מז

 הקול בזכות כן כמו קול ~שמיעים שהצ~דעים וכמו ~ידי~י~

קו~~~~



~~ י~ם~ ~ ~~רכ~~י~~~  בע~ן ~רמז גם הערוב להםשלח
 הערו~

 בערבוביא הכל שבעו""הז
 יהיו שם לעו""הב זולת זה לפני זה ניכר ו~ין כחוטאכטוב

 ביום והפל~י זה~ש ~או~ות מןמו~לין ישר~
 ההו~

 אשר הארץ את

ע~
 האות יהיה ל~ח~ וזה~ש בערבוביא יהיו לא "ששם וכו'

 הדין ליום שלעתיד שארז"ל ע"ד או ~ מחר ה~קרא העו"הבהיי~ו הז~
 שבתורה לפי ערבית לשון הוא וערב לעתיד ר~ז גם בפ""ע~דו~ים יהי~ וישראל ~ לערוב ש~משלו ~פי בערבוביא האומות כליבואו

 לאו"הע התראה והוא בס~ול ערב לקרות ויוכל ~נקוד~י~~
 ה~~

משלי~
 ה~ה ש~' הערב את בכם

 הח~~
 לאומים וערפל ארץ יכסה

 יהיה ערב לעת כי ערב היה לא ישר~לובב~י
 א~

 ועליך וכתיב
 י~ראל בבני עבדו א~ר תחת להם היתה הדבר מכת ~ ה'יזרח

 ובכל ~נ' בשדה~ודות
 עבוד~

 ה' יד ~ה ל~י~ך ~שדה
 דהיי~ו למק~ה ~נמשלו האומות לאותן רמז ~ם ~שדה אשרבמקנך הוי~

 ~דמו כב~מות נמ~ל ש~'לבהמות
 ישר~ וא~

 ד~יינו למק~ה ~משלו
 ~~יתי צאן צא~י ואתנה ש~'לצאן

 ל~יכ~
 ה~רש אין בעו""~ז

 אמ~ם לאלו~לו בי~
 והפל~

 מק~ה בין ה'
 ישר~

 י~~מחר ואימ~ מצרים למק~ה
 היתה ה~חין ומכת לעו""הב ה~י~ו הזה הדבר ה'

לפי לה~
 שהי~

 שמרוב וידוע ועב~דה גדול ב~ורח בישראל משעבדים
 שמחממת מלאכה גדולה כמשרז~ל ~ אדם של גופו מחמם~ורח

~עלי~
 הוא שח~ן כי חמימות מרוב הבא בשחין נדו~ו ל~יכך

 פיח שלקח במה לעתיד רשעים של למ~~תן ב~ה רמז וגםשחו~ה מלשו~
 שהרוח דק ד~ר שהוא ~פירש"יכבשן

 מסית~
 כמו ומפריחן

~ 
 ~א'

 אם כ~~רשעים
 כמ~

 ל~בק והיה כאן שנ' וכמו רוח תדפ~ו אשר
כמו



~~ יו~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 עיר ~הרב ~ואל~ ~לציון ובא וכו' צר כנהר יבא כי שנא'ה~ואל

 ופ' וארא פ'ג~ירים

 בא~
: 

~~~~~~ 
 ו~חסדים וגבורות מחסדים כלולה הק' תורתי~ו
 לנ~ נמשך ומהגבורות~ מ"ע רמ~ח לנונמשך

 שס"ה
 למטה מת~טים שהם הגם שהחסדים נודע הנה כי ל""תמצות
 שלהם מבחי' משתנים ואינם אחד בבחי' תמיד עומדים הםמ"מ
 וע"כ קלי' ובחי' סיג שום בהם איןכי

 מ"~ רמ"~
 בחסדים שתלוים

 י~שה אם בהם לחיצונים אחיזה שאין להורות לעשותם בידינוניתן
 ההיפ~ך וה~ה ת~~ו~ ולא תוסיפו לא עליו כמצווה האדםאותם
 המהממ"ע

 מל"~
 שמשתלשלים שאחר הגבורות מצד שבאים

 סיגים מהם לצאת אח"כ מתחיל אלהים צירופי ק"ך עדלמטה
 ואלהים הקלי' מקום בעו"הז מ~בור' המשתלשלים בחי'השס"ה ב~שיי~ האדם ישת~ש אם ~ע"כ והקלי' אחרים אלהים בחי'שהם
 התורה ניתנה ו~"כ והק~~ אחרים האלהים עי"ז יתחזקואחרים
 לאדם להורות בזה הכוונה ~ריפה כשר ומותר איסורבבחי'
 ~שר מהדברים ענין איזה לעשות במחשבה שיסכים שאחרדעת
 תעשינהלא

 והמ~
 בגבורות ששורשם הדברים

 יכבו~
 יצרו

 למ~ה לרדת יניחם ולא ~ לשור~ם הגבו' יחזור ועי"ז מהם~~ו להני~
 ע""ב~: ד""ס תולדות פ' יצחק ~ברית ~ אחרים ~היםלמקום

~~~~~~~~ 
 והנאתו האיסור האדם כשיחמוד

 הר~ה ממחשבתו כשיחזורואח"כ במחשב~~
 ~כ הק' הנ~וצות ~חזרו עי~ז לשרשן הגבו' ומחזיר תורהשא~רתו מחמ~

ל~לות
~~ 

 לשרשן ה~בו'
 שהו~

 כוונת היה וזה ל~ילא~ ~קדושה
~~"ה



~~ י~ם~ ~ ~~~~~~י~~~
 באמת הוא תפוחין שדה ה~ק' מקום כי ל~~ ~ין בין מ~וצעמק~ם

 הג~וז~:~ יש~~אור קצת שנראה אלא גמוררוח~יות

~~~~~
 ~שראל של כולם הנשמות

 המ~
 ~בן הבל מ~שמות

אד""הר
 וכול~

 היה והרע ברע מעורב רק טוב הם
 ה~שמו~ מן~~ד

 הע~ל חטא ~אחר ונתערב ותזר תורה במתן
ואי
 היו ואם ~ המיתה ע"י אלא וכל מכל ל~פרידם עוד אפשר ~
 ~~ראים היו ~ ה~בורה מפי הדברות כל שומעיםישראל

 מדיבור החדשות ה~שמות ~יו ואם מספר אין ~דחדשות ~ש~ו~
 היה ולא טוב רק בהם~ מעורב רע כלל היה~ לאהקב"ה ש~
 כתבי בשם ב' דרוש למ"ת ~רו~ים ח"ב ~ה~לך המות~~שערבהם שול~

 זלה"ה~:האר""י

~~~~

 יש שמות ה'
 לנשמ~

 דברים ה' על ~ורה וחמי~תן
 ב~דר~ יושב הק~ה מה א' ~ לב~ראה ~ומה~ה~א

 מחשבות כל ויודע ~ם ~ל בטנו חדרי כל חופש שהוא ר"ל~דרים
 ה~ד והוא הדיין הוא לפיכך מפ~יו לה~תר~ ~א~ם ואין לבויצר
 בחדרי יוש~ת ה~~מה כן כמו לבו מחשבות יצר תוכן כל שיודעלפי
 חופש אדם ~~מת אלה~ם ~ר ש~' ~שמה שם מורה ולזה ובט~ולבו
 היא ול~כך בטן ~דריכל

 מ~יד~
 שעל ולפי כמשרז""ל האדם על

 של הא~ושי בית של חר~ן ש~~ר בזמן ~מצא ~ידון העולםפיה
 ה~שמ~ עדו~ ע~פי הוא הריה~דם

 ו~רים כד"א ~ש~ה לשון וזהו
 עושה שהוא היי~ו העולם כל את זן~ הק~"ה ב'~מה יושיבו~~שמות

 ש~ הנבראי~ כ~ר~~
 חי"רצון לכל ומשביע

 כמו~~
 ~ושה הנשמה

 א~ כמו ~ון לשון שהוא נפש "שם מורה ולזה האיברים כלר~ון



 י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~י

 התחיל לא~יל~
 ~דיי~

 ה~ ב~בודת ~ול כלל ~זה מ~ולם~ כלל

 מוהר"ן~: מחדש~~ליקו~י להתחיל יום בכל ממששצריכ~

~~~~
 שלא א~"פי במצרים הקב"ה ש~שה ונפלאות הנסים
 שיקיימו הסיפור בשביל היה לכך ראוים ישראלהיו

 ~בניהם
 זאת ~צוה בשכר ההיא ב~ת אבותינו זכו דורות לד~י
 בא~: פ' יפות ~~פנים ונ~לאות נ~~ם להם~לה~שות

~~~~
 תר~ום~ בלשון כ"א לתקנה א"א נוגה קליפת

 עליונה היא זו קליפה וכן לשו~ות ל~אר ל~הק ביןדבר שהו~

 הקדושה בין השוה ב~קל ~ל בטיקלא קיימא ולפיכךשבקליפו~

ובי~
 שמרבה ומי לקדושה מכרי~ה זכיות שמרבה ומי ה~ומאה

עוונות
 מכרי~

 בקלי' הוא הכל למטה ש~ו~מים הפ~ם וכל לטומאה

נו~
 ששם ~שר נרשמים ה~ונות כל ששם

 ה~
 ~ כנ"ל התיקלא

~א~קלריא
 המאירה~
: 

~~~~~
 היו מצרים בגלות שנכנ~ו ישראל ~

 אותם ו~דום והפלגה המבול מדור רא~ו~םמדורות מ~ולגלו~ ~שמו~
 במ~ שנידונו ואותם הפלגה מדור היו ובלבנים בחומרשנשת~בדו
 ליאור שהושלכו ילדים אותם הם בתיבה נח רק ~יצול ולאהמבול
 הוציאם בהם שנאמר סדום וא~שי בתיבה~ משה רק ניצולולא
 שמתו אותם הם ב~~~ים והוכו אותם ונדעהאלינו

 ולצרפם לבררם כדי הגלגולים כלנמצא אפיל~ ימי ב~
 הנשמו~
 :לעו~הב שיזכ~ כדי ~

 ~ש~
: 

~~~~
 ית' חכמתו שגזרה ט~ם

 הוא לאשה נידות דם שיהי~
 ~י איזה ~"י בגו~ו היזק לאדם איר~ א~ נוד~~י

~ו



~י~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~
 פרק יו"הכ דרושי ~~א המלך ~שער הנח~~~~~ע

~'~ 

: 

~~~~ 
 שהיה אד"הר שיתקן ינחמנו זה אומרו והוא מהול נולד

 שעשה ממה ידינו מעצבון וזה בערלתו ו~ושךמ~ל~ל

 דו~בידיו~~~קו~
 טוב~: חן משם

~~~~ 
 וכן ב~ר הוא ב~גם דכתיב ~שה בזכות ~ק ניצול לא
 ~ ב~ר כל~ קץכתיב

 ו~
 מו~יח היה שלא ~ במה קלקל

 ~ש~ דורו~ שהוכיח משה תיקן וזהדורו
 הנז'~: בשם

~~~~ 
 בא"י או ב~ע נח את להציל ית' ~בידו יכולת היה
 דורו על התפלל~ שלא לפי אלא זעם בי~ם ~ושמהשלא

ל~
 ולא לשמים טוב שהיה לפני צדיק וז~ש התיבה בבנין ציערו

 הנ"ז~: בשם ~~שם לבריותטוב

~~~~ 
 לא

 יפ~
 המים הקלו ~אות ועורב ליונה ששלח נח עשה

 התיבה ~ן צא הקב~ה לו שיאמר ~ד להמתין לו היהכי
 מ"ת ולאחר ~ אל~אשה ת~שו אל ימים ג' ש~א~ר מ~תדו~ת
 שנאסר מצינו נמי כאן וכן וכו' ~מנין דבר כי לאה~כם לכםשובו

 לו~
 ול~ו~ תשמ~~

 בשם ~שם ~ לו הותר
 הנז'~

: 

~~~~ 
 העוסק ~כ~ם דקי"ל והא הטהורה שנ' ממה תורה למד

 אחר דוקא ~ שאני ~"ת קודם י~ל מיתה~ חייבבתורה
 ועי~ל מיתה חייבמ~ת

 דל~
 דאמר מהקב~ה הדיבור ע"פי תורה

 דנח ועי"ל ~טהור מן נח ידע ואיך תקח הטהורה הבה~ה מןלו
 מהולהיה

 דכתי~
 ש~צינו כמו תורה ללמוד מותר ~והנימול תמים

 ה' את לד~וש ותלך דכ~יב נח בן בשם ~כן וב~יוביעקב
 ~לבי~

~רש~
 כדכ~ב מהול~ נולד ~ח בן ושם שם של

 מוהר~"~
 אבל
~שה



~י~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  הר~לים שבתי~ת וידוע חול הוא המעשה אבל ובמחשבהבדיבור
 ולכך עולמות ד' מבחי' מורכב ה~ם כי העשיה עולם ~וגמתהם
 כדאיתא העשיה עולם פגם מחמת קרבנות מעשה מאתנונמ~ע
 ~ט"י אלא תיקנו לא ולכך ~ מות יורדות רגליה בפסוקבזו~~ק

 ~נים ~בלבד
 י~וח~
: 

~~
 מצינו שכן שלחיות שתי ~ושה אחד מל~ך הנס בשעת
 שהשליכו בשעה כיב~"ל

 לחמ"ו~
 שעמד האש לכב~ן

 לפניו ואמר מים של שרו~וקרקמי
 רבש"~

 הכבשן ואקרר ~ך
 של כבודו אין ואמר האש על הממונה גבריאל עמד שםוא~רו
 עושה ~חד מלאך הנס שבשעת הרי ו~נן אלך ~ני אבל בזההקב"ה
 ~כתם ~ שלחיות שתי שעושה באופן עליו שנת~ה הדברהיפך

 פז~
: 

 ~ש~~ ~~~~~
 עיבור בתור' בפנחס ליכנס רצו לא ו~ביהוא ~דב

 הקב"ה שהבטי' עד מית' טע' טעמו שכב'מפני
 פ' חכם ~ורת משם אריה לב ~ס' ~ לעולם וקים חייהיה שפנח~

 פ~חס~
: 

~~~~~ 
 ~~סו~ ויהי של נו~ין השני

 לרמוז וכפו~ות ~פוכות ~הם
 ~ ב~לות כפופים שהם ~שראל ~לות~ל

 וכ~
 נונין שני

 ב~ נאמר הסערה מן איוב את ה' ויען בפסוק כפופים ג"כב~~וב
 ה~ו הנונין בב"א ה~אולה ובהקרב הגלות על לרמוזפ~מים

 בנסו~ שבויהי ההפוכים הנונין לב'הכפו~ם יקרב~
 אחד אל אחד קרוב

כזה
~ ~ 

 יבאו המימין ואלו ~תומים מימין ש~י מהם ויעשה
 בחיין יאמין ולא בפסוק אחת תיבות בשני'למקומם

 ~איוב~
 שראוי

 בחייםלהיות
 וא~~

 לקץ לגורלך ות~מוד בפסוק
 הימי~
~ 

 להיו~ראוי
 מימין הב' הרי הימים

 שנעש~
 להשלים יבאו נונין מב'

בתיבות



~י~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ורבה פרה זו נטיעהמה

~~ 
 ~בורים עיר ~הרב ~ ורבין פרין ד~ת

 בראשית~:פ'

~~~~~~ 
 ר~ש נקר~ת ~נשמה

 שהי~
 ממ~ל ~וה חלק

 וה~ו~
שהו~

 השפל בעולם
 נ~ר~

 עושה ~דם ו~ם זנב
 צדקה נותן אומצוה

 והו~
 במחש~ה

 שהו~
 התפארות בשביל הנש~ה

 ~דול ~נות ~דם~בני
 הי~

 העליון בעולם מתפ~ר היה ~ם ש~פי'
 וכ"ש עליונים בכבוד ורוצה ה' כבוד שמניח וכלימה בושה ~"כהיה
~ם

 ~ו~
 וכלימה בושה לך ~ין ~דם בנ~ ~ופות בפני להתפ~ר"

 בפני להתפ~ר העליון בעולם ש~ורשה נשמתו שתחשוב מזהיותר
 יפות ~פנים השפל~ עולם של~ופי

~ 
 כי

 תב~
 שזה נר' ולענ"ד ~

 ולא לר~ש נהיה השנה ר~ש בליל לומר שתיקנו מה כונתי~יה
 ~~מתינו כל ~יה~ מתפללין שאנו דהיינולזנב

 ל~~~
 דהיינו

 ולת~נהלהעלותה הנשמ~
 ול~

 דהיינ~ לזנב
 להנאת

 ה~ו~
 זנב: הנקרא

~~~

~~~~~ 
 ב~ו""הק כמובא לעולם לוי הביא שיר וכ~י הני~ון עיקר
 הניגוןשעיקר

 מ~ר~
 ה~עם לאה וזה"ש דליואי

 וכלי הני~ון בחי' בא ידו שעל לוי שנולד שע~ה ~לי ~ישייל~
 ~יהוא דבר~ שני התחברות כי בוד~י ~לי ~ישי ילוה הפעם לעולםשיר

 ~י~ו~
 שמנ~נין ז~ר כלי ה~עם וזהו והבן שיר וכלי

 דס"ה ח"א מוהר"ן ~ליקוטי ~ח~ונה ע~
 ע"ב~
~ 

~~~~~~ ~ 
 הצדיקים זו~~ ~ל~ש כשירה ~שה הם ~~ם ~יני
 הבינונים ~ בעלה עטרת כשירה אשה בשם מכוניםהם

~כו~~
 פ' של לפיתוי ליצ~הר לש~וע נוטים שהם פיל~~ים בשם

 לשמוע הקדושה לצד ~~כ נוטים והםהר~עה
 ליצ"ה~

 והם
 ~לג~~~~~ דמיו~



 ~~ר~~~י~~~
 ם

~י~ י~~~  ~מצא ממעל אלוה חלק לישראל דישבזה
 השכי~ה ~ראוח~

 בשם דוד ~ילקוט ממ~ו~ ש~פרדה ~בהכו~ל להדבק רוצהשהחלק ~~~

מ~רשים~
: 

 היה שמחחילה המוריה הר זה סי~יהר~~~~
 עמו~

 ואח"ך
 ~בוה הר~עשה

 של~
 בעמק ~כון מלך של כבודו היה

 ~שם הר~ אח"כ~ שיעשה ~חיד ~לשון ~ יראה ה' בהר היוםז~ש
בשם

 ש~ך~
: 

 עדיין ~א וא"ח ~הוחו קבלו ששם האלהים ה~ ~קרא~~~~
 דעכשיו י"ל אלהות לשם ומילה פסח ק~בלוב~צרים

 ~~ ובים במ~רים שהיה כמו שלהם חוע~ח מפ~י ולא ~אהבההיה
 בשם~שם

 יפ""ח~
: 

~ " ~

 דדכיו חוטא בו יש
 וה~

 הקב"ה מביאו ולע"ל אל שם
 שהוא~ שבו ~כיו חוטא ויטול שמו יחלוק פי'ושוח~ו

 ל~צח~~כסא המוח בלע ואז לבד המוח ס"מ וישאר~""ל
 מלך~
~ 

 ~ר'ולע~"ד
 שזה~

 דהיי~ו וכו' למושעוח אל ל~ו ~אל הפ' כו~ח
 שיטול לנו שיהיה עחיד בס""מ שישהאל

 החוט~
 ובאיזה שבו ד~כיו

 זמן באוחו ו~ם היש~עה בזמן דהיי~ו ל~וש~וח אל זה יהיהזמן
 ע""ד חו~אוח למוח וב~ה למ""הר יהפך שממ"הד אד~"י ולה'יהיה

 : ל~~ח המוח ובלעמ"ש

~"~

 וע~ק מעשיו מזכה אדם ואם אל שהוא בקדושה ח~יו
 בא""ח שכן ח""י לאוחיוח ~"ם מאוחיוח מחהפךבחורה

 לזה והרמז ח""י א~ל שהוא הרי ליו"ד והמ~ם ~לח' מחהפך ס'~"ש
 ח"י א~לשמילוי

 א~"~
 יו"ד חי""ח למ""ד

 הו~
 חורה מס~ר

~  א~~ 
 ול~ ~~~



 ~~ר~~~י~~~
 ם

~~~ י~ם~
 דברים ה' יש וכנגדם ~ החומר מנ~יעות התיכונה ורובה~רכים~
 עומק סי~ת מ~לק ארון אח~~ סיבה ~ו~ר שכ~אבמשכן

 המוש~
 רחבו על יתירה קומתו היתה לא לכן לכל מונח חורה כתרכי
 נפשינו אומד כל היות ירמוז המסככים וה~ובים הכ~ורת עליוויש
 שבארון הלוחות ושבע"פ שבכתב תורות שתי בכנפי באחוזתלוי
 ה~לחן תשבע"פ~ המ~ות לע~ות ~יאך וקבלה ~בכתב תורההם

 לו תזמין התורה כי מעכב והמזו~ות ה~כים בקשת שאיןמורה
 הה~עות אורך כאן ואין החכמה כללות רומזת המנורה צרכיו~כל

 חכמות~ ז' רומזים נרות ז' ממנה יו~אים ובה מינה מק~ה כולהכי
 יותך ושם המזבחות באו החומר ~~יעות התיכונה רובוכנגד
 קו~ר וכנגד הי~ר~ זביחת והוא והדםהבשר

 המשי~
 ~עביות

 חלודת רוח~ת התורה כי ה~וב~ות במראות וכנו כיור באה~כל
 אורי והמוח~~ס'השכל

 וישעי~~
~~~~~~~ 

 דהיינו ~ לילד למקשה מסו~ל ~וא לתודה מזמור
 דהיינו מ""ל ר"ת הוא לתודה כי~~זמור אותולומר

 ה~ידה קודם ש~ועקת היולדת של קליןע'
 כנוד~

 זה במזמור ויש
 הולכת בחי' הח~ד שע"י ב~ש בא"ת חסד הוא ק~ח אוחיותקס"ח

 בו ויש בנקלההולדה
 מ~~

 שיש ע~י הוא הלידה קישוי כי תיבות
 אינו כי יהיה לא לך ~ם לי ~ם ~זורו אומרת שהיא אחתקליפה
 וכ~~ד העולם לאויר שיצארוצה

 ז~
 יש הקליפה ~ותה לב~ל

 מוהר""ן~: ~ליקו~י ~ המזמור בזהתיבות מ"~

~~~~~~~ 
 ב~~

 וע~רת ~פ~ח משא"כ שמחה ב"פ נז' ה~וכות
 האדם חיי שלישי שני נ~ד הם ועצרת שפ~חוהוא

שהוא



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~  כ""כ~ורך
 לכ~

 באלו
 ~רי~

 א~ר הטו~ה ~ל על ה" את להודות
 רק כבוד ע~~י תחת היו לא הע~ר כי עי""ל לישראל~~~שה

 שטו כדכת~ב ~ מהם מסתפ~ים היו הע"ר גם ובאר המן אךלבדם י~ר~
 ~יון ה~ם ושתה מים ממ~ו ~ויצאו ~~אר וכן ולקטוהעם

 שכ~
 א~ו

 כבוד ע~~י ל~ס זכרעושים
 דו~א~~שם~~

~~~~~~~ 
 "יום ביו""הכ היה ~שו~ן ~עשה אחשורוש סעודת
 ~יסן ~""ח היה ה~עודה התחלת דהריהאחרון

כלו
 הק"~

 האחרון יום ~מ~א שושן סעודת ימ~ם ז' בתשרי ~יום
 שכ""ב כליה ישראל שו~אי ~תחייבוביו"הכ

 ~אל~
 אכלו "~ישראל

 ~על להעבירם כוו~תו וכל י~ באותוב~עודתו
 י~~ו שלא כדי ה~

 אלו ימים עד שושן סעודת ע~ה ולא המתין זה ומ~עםלעולם
 תשובה יעשו אולי ~אמר הק"~ימים מתחילת סעודתם עשהולא

 תשו'~ויו"הכ כי ~הם וימחול בתשובתם רוצהוהקב"ה
 מכפ~

 לכן
 שושן סעודת לעשותהתחכם

 עבירות~ביו"~ך שיעברו כדי ב~חרו~~
 לשבי~~ אלא מכפר אין ויו~הך כרית~ת חייבי כולם ויהיועצ~ו
 באומרם יושר מליצי ~רום מלאכי שצו~חו חסדיו ברוב הקב~האבל
 תשו' יעשו שישראל כדי החבילה ו~תפרדה הקלקול~א ועי"ז דעחו ושי~ש שטן בא מיד ~"ו בי~ראל עושה אתהכלה

 ע~
 בו

 בסופו אפי' מכפר יו"הכ כיביום
 וא~

 כולו עליהם יכפר שלא
 ~ולות ~שתי ~ עושה מקצתמ"מ

 הכותרות~
: 

~~~ " ~  

 התורה ולפיכך יצ""הר הוא והס""מ תרי""א גי' הוא ול~לית
 שהוא יצ"הר בראתי וזהו מבטלו תרי""א גי' ~"כשה~א

 התו~ה היא תבלין בראתי תרי~א~ספר
 שהי~

 מספר
 תרי""~
~ 
~~טל



 ~ ~~ר~~~י~~~
~י~ י~ם~  חסדי~ גומלי ~~סדים

 כע~ין תפלה היי~ו ביישנים ~דקה~ הי~נו
 שבתפלה וכמשרז"ל אל~ך פ~י להרים ונ~מתי בושתי אלהי~נא'
 רחמנים ~ מ~ור~ו להתבייש ש~יך לפי ל~טה פ~יו שיתן האדםצריך
 ולב בשר לב להם שיש לבב בזכי המתקיי~ת התורההיינו

 ולא שנ' בלב תלוי ~האכזריות כי מקר~םיס~רו האב~
 תא~

 התורה ~~ל הוא זר כ~ ~ זר אך לשון אכזר נק' הואלפיכך~ לבבך את
 חיי פ' גבורים עיר ~הרב ~ א"ך כמנין אותיותבכ"א

 שרה~
: 

~~~ " ~  

 עשו ולא הלוחות נשתברו לא אם
 ישר~

 ~ת
 ~עגל עשיית ע"י רק כלל לס~ת צרי~ים היולא ~~
 נ~קלקלנע~ה שקלקל~

 עול~
 ע"כ העשיה

 הוצרכ~
 צומת דומם ל~קן לס"ת

 העפצים דומם תיקנו הלוחות דהיינו מדברחי
 שמעבדי~

 העור בו
 והיינו המדבר הוא הכותב ו~א~ם חי הוא עצמו העור צומחהוא
 ידיה קלקלה שה~שה לפי ~~ת לכ~וב פטורה דאשה ל~דטעמא

בחט~
 ~ כשרה דס"ל ולמאן סניגור נ~ה קטי~ור ואין אד"הר

 שבמעשה רק אד"הר של הפגם ~~קן מ"ת שב~עת לפי טעמאהיינו
 הו~רכו ועי"כ לקלקולו העולם חזרהעגל

 ל~"~
 ~ הקלקול לתקן

 ע"י ולא אנשים ~י ~עשה הע~ל כי לכתוב כשרה האשהוא"כ
 ~ האנשים מן גרועים אינם ועכ"פנשים

 פרש~ הגרשוני ~~פאר~

משפ~ים~
: 

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

 עולמות בונה הקב"ה שהיה דע"י נודע דכבר כמו
 עולם יציאת היה עי"זומחריבן

 התיקו~
 שהוא האדם כן

~~~~ ~~~ "~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~  



~~~ י~~~ ~ ~~~~~וי~~~  ארץ ~ן היי~ו ה~רץ את ~שח~תם ה~ני וזה"ש ה~חתה הנק'~~ז
 ו~"'ש~: נח פ' ~בורים ~עיר "~הרבישראל

~~~~~

 ליצ~ר כח נותן העבירה במעשה
 וה~

 הקדושה ~כח
 בעצ~ו הרע כי באדם ישא~ר

 ~אפ~
 ואין ותוהו

 להחטיא בא הוא הכח ו~זה שבו הקדושה ~יצוץ אלא כחבו
 יצרו על ית~בר ואם האדם אתשנית

 וש~
 ~עלה אז הח~א ~ן

 ש~ה ונ~צא הקדושה אל ו~תקרב וחוזר "~תחילה שנפל הכחזה
 הוי וז"ש ש~שה ~שונה ~~ירה מרו~ח הוא ~~עבירה מןשבורח
 העבי~ה ~ןבורח

 ~כ~
 הוא ~~ליו שבא הכח

 ~כ~
 שעשה העב~ה

 תטיב אם וזש~ה ראשונה עבירה ~שתכר ~וא י~~ ואםכבר
 פ' יפות ~~נים ~שאת

 בראשית~
: 

~~~~
 ניצול ענוה ע"י

 ~ניאו~
 כ~שרז"ל הברית לשמירת וז~ה

 המת~אהכל
 נכש~ לסו~

 ואשת שנא~ר ~יש בא~ת
 ~ו~ר""ן~: ת~וד~~ל~קוטי יקרה נ~שאיש

~~~~~

 עבירות ה'
 ח~ורו~

 דפ~קינן ש"ד ~"ע ~"ז והן וגדולות
ב~~

 להם הש~ולים שנ~ם יש ועוד יעבור ואל יהרג
 ח~ש מסתעפים הללו ~בירות ח~ש ~ן שבת~ ~ילול ל""הרדהיינו
 נ~"ע סי~נם בשמותם הנקוביםקליפות

 ר"~
 ענקים ~ב~ים נפ~ים

 עמלקים~רפאים
 ה~פלים ש~' ה~פ~ים ~ת~ברים ג"ע ~ן דהיינ~

 ~ינו את ~ין ו~~א הארץ בבנות ע~~הם ~תנו אשר בארץהיו
 ~ד ~ן ~ו~עור

 ~סת~פ~
 ~צדם בא זה עון דעיק~ ה~בורים~

 אדםש~ת~ב~
~~ 

 להדדי~ שייכות להם יש שפיר ו~ורגו חבירו

~~
 חילול

 ש~~
 ~י ש~רו אל~לא כ~שחז""ל ~מלקים מת~וררים

ישראל



~י~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ~קבלים וד"פנ"ז

 עומ"~
 וא' ~~רבית וא' ~ת~לה ~שחרית שתים

 כחל של בטול נ~ד טבילה ~ ב' ביטול נ~ד ~"א עולה מטתועל
 פעם בכל לטבול ראוי ו~פ נ"ו עולהטבילה

 נ~
 לקנות ויכו~ן נר"ן

 נ"ט עולה וג' נ"ו סיגים מכל נר"ן ל~הר ו~הרהקדושה
 נ~

 ג' ב~ול

 אחת ~רדות טובה משחז"ל ~"פי שבתרומה ק' ביטול נגדתענית
 יותר הכנעה לך ואין וכו' מלקיות ממאה יותר אדם שלבלבו
 והרי ק' מבטל שפיר א"כ התענית מביום אדם של בלבוה~מצא

 ~ הוא וכן ע~לה של מאתים ה' בטול נ~ד ~~קה ~ ד' בטולזה
 ~ הה' בטול עם לצדקה שייכות ויש מאת~ם גי' הכולל עםד~דקה

~בינת
 ~ששכ~~
: 

 מעבודת שיתרחק ח"ו גורם אדם של ע~ות~ותו מרוב~~~~~
הש""ית

 שכ~
 מצב

 שפלות~
 ~ורם האדם כי מאמין אינו

 ניזונין ה~לאכ~ם ו~ם העולמות כל אל שפע ותורתו תפלתוע"י
 ה' עובד היה כמה זה מאמין היה שאילו ~ ותורתו ת~לתוע"י

 שם ~כ~ר ~ כל ~וב~ וביראהבשמחה
 טוב~
: 

~~~~
 לעונש ראוי שהוא ממי ליפרע השמים מן כשרו~ין
 ממנו נוטליםאזי

 מדרג~
 להתפלל ראוי ו~"כ הבטחון

 ~שם~: בבטחון~ שיתחזק יתברךלפניו

~~~~~
 תמיד רואים והם מאד ו~~והים על~ו~ים דבריםהם

 לעינים זוכה האדם היה ו~ם ונוראים ~דול"םד~ים
 היה"כשרים

 יוד~
 הם כי רואות שעי~יו ממה רק גדולים ד~רים

 תמיד~ואים

 א~
 כשמעבירין ל~של כמו ~אה מה יודע שאין

 יודע האדם ואין גדול ובמה~רות בהעברה ~אדם ע~~~ לפנידבר
מה



~~ יו~~ ~ ~~ר~~וי~~~  העגל ישראל עשו של~טהכיון
 ל~

 ~כלו
 ה~~ל ו~~יית ~ן לענו~

 ~"כ וא~שר תשובה שילמדו כדי ע""ז במס' כד~ז""ל היה מלךגזרת
 מלך~~מדרש גזרת היה התורה שיקבלובעבור

 האיתמרי~
: 

~~~~~ 

 לפ~י הולך הקב""ה היה הע~ל את שעשו קודם
 בגמ' דאיתא משום לפ~יך מלא~י ילך כי אמרואח"ך ישר~

 הולך וה' כתיב והלא ~ מחול כבודו א~ן כבודו על שמחלמלך
 הקב~~ שא~י ומש~י יומםלפ~יהם

 ~רם א""כ דידיה עלמא שכל
 הקב~ה הולך והיה הוא דידיה עלמא כולי בודאי העגל אתשעשו
 ששת~ו הע~ל את שעשו אחר אבל הגמ' כתירוץ לפ~יהםבעצמו
 ממילא הוא דיליה על~א כולי לאו אמרו ממילא אחר בדברש~ש
 ילך כי אמר לכך חטאם לפי כבודו על למ~ול יכול הקב""האין

 ~~מ~~ר לפ~יךמלאכי
 מרדכי~~

~~
~~~ 

 קל~א מ~ין הוא עין יותר י~ביה ואם ק"ל מנין הוא
 מגביה שאי~ו בראשו עי~~ו חכם ~ן ~""מ כמניןשהוא

 הארץ קצה כי ארץ בקצה עי~~ו כ~~ל א~ל ס"מ בחלק להיותעי~יו
 אותהוא

 אל~~
 ~שם ~ ~""מ שהוא קל""א מ~ין ~ע~ה ואז

 ש~ואל~
~ 

 אי~ם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו הפ' כוונת ש~הוולעד""ן
 מן אומרו זהו הארץ בקצה עי~יהם ליתן חטאים כשיתמודה~י~ו
 ס"מ כח עליהם מגברים שאי~ם א~ם עוד ורשעים אזיהארץ

 רשעים: ע~ד יהיו לאוממ~לא

~~
~~~~ 

 שם כ~ו~ין כ""ו ממנו תסיר אם אבל ר""ם מ~ין הוא
הו~"~ה

 ב~~
 כל כי ~יר""ד רק וישאר רומו ~תמ~ט

 כח ~ותן השם בטומאה והן בקדושה הן~~ברים
 וכשתק~

 מהם
השם



~~~ ~י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
 הקדושה יחבררו ואח""ך קדושה שום ~מצרים י~אר שלא~~י
 דור וע"י בארצו היית ~גר כו מצרי תתעב לא דכחיב והיינומהם
 יחשב~ כגר ש~תערב הקדוש וה~יצוץ הרע מן הטוב יתבררשלשי

 יפות~:~פנים

~~~~~ 
 זה בור איש יכרה כי דכתיב בור כרה משה
 וחטאו הע""ר בקבלתו ה~לות מצולת ו~המשה

 ובכ"ב התורה קבלת קודם וקבלם הואילהיה
 אתוו~

 דאורייתא
 והוצרך סיני הר במעמד עמדו הם ו~ם ואחיזה חלק להולית
 ית'הוא

 להוס~~
 נאח~ים דבהם מנצפך אותיות חמשה בשבילם

 רעה וזה הדינין כלל ~בורוח ה' הם כי פ""ר ~י' ומנצפךהגרים
 זכה בין רחמים כולו ח~ד תורת היה מתחילה כי לישראל~דולה
 תורה מכבה ע~רה דאין חי~ם סם לו נעשה תמיד זכה לאובין

 הדינין בה דנתערבוהשתא
 א~

 חיים סם לו נעשה זכה אוכלת
 זכהלא

 נעש~
 ~ם מכבה ע~ירה להיות המות סם לו

 תורה~
 ומזה

 בן משיח הוא ~שור חמור או שור שמה ונפלנמשך
 יו~~

 חמור או
 בן משיח בהו הוי ~ירות צד דשניהם דוד בן משיחהוא

 יוס~
 הוא

 לכך אחד ~ד ~רים בן דוד בן ומשיח ממש ~ר אמיתי בןיונה
 בן ו~~יח הרעה יצאה הגרים מצד כי מפשעינו מחוללהוא

 הפר ישח~ ובזה בחרב ידוקר ממש ~רלהיותו יוס~
 לח~א~

 להמתיק
 מיתוק אחר דוד בן מ~יח ית~לה ואח~ך רחמים להפכן דיניןהפ"ר

 נ""~: ~~צוה בנימן ~~נחלתהדינין

~~~~~~~ 
 ית""ש להעובד חילוק יש

 מ~רא~
 מאהבה להעובד

 י~~ו אחר~ם ש~ם חו~ק מאהבה~הואדהעובד



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  וכנ~דם הנ~מה כ~~ד תורהי~טו~~
 ל~ו זכרון ר~לים שלש בא~

 ~סח בו העבודה עמוד כנ~ד פסח נפ~ותינועל
 וח~י~~

 וארז""ל
 חגי~ה ואחד פ~ח אחד ~דיים שני בפסח היו יצחק שלמטעמים
 ~ כליל כולו יצחק נגד הוא לכן לכם הזאת העבו~ה מהוכתיב
 ~ וב""המ כנסיות בתי אהלים יושב יעקב נגד תו~ה נ~דשבועות
 ה~ודדים הע~יים בצער להתבונן כדי האדם ל~ורר ~"ח נ~דסוכות
 באה לכן ואביון דל על יחוס ועי""ז ממקומו נודד כ~פור ~יוללחם
 ידע ~סוכות ישבו בי~ראל האזרח שכל כדי עיקרה סוכה~צות
 נ~ד וזה במקשה כמלונה בכרם כסוכה כולו העולם כיויתבונן

 ~בתי ~ החסד ב~לאברהם
 ~~ש~
: 

~~~~~ 

 ~מת שסברו אותם התעה השטן אם להקשות יש
 שישרה אחר ב~כם או ~הרן בחרו לא למהמשה

 כמו על~ו שכינתוהקב"ה
 שהי~

 מ~ה מות אחר בנב~אים ב~מת
 הוא ה~נין אבל כס~~ של ולא דו~א זהב של במסכה בחרוולמה

 וד~ ~ש~ מנהי~ם שי~יה ראוי שאין אותםשהתעה
 ~קבל ~הוא

 בזהב בחרו ולכך המתקיים בדב~ ורצו בשר ורקבוןמיתה
 ~ן יותר~תקי~ם שהו~

 הכס~
 שא~רו והיינו דכ""ט ב"מ ב~~נה כדאיתא

 מ~ה זהכי
 שהוא כיון מ""מ ישראל מכל גדול ש~וא א~~פי האי~

 סברואיש
 ~שמ~

 אותו ויטחון העגל את לקח דמשה הט~ם ו~הו
 ~~ם להםלה~אות

 ~זה~
 הרקבון~ י~ול

 יפות~ ~פ~י~
: 

~~~~~ 
 כ~ש~""ל איוב בלעם יתרו דפרעה עצה באותה היו ~'

 ליצחק שו~א והיה ממדין היה שיתרו מפניוה~ע~
 הפל~ש~ם~ מב~י היה שמדיןמפני

 וכיו~
 קדו~~~ כל הוריש שאברהם



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 כ~לה א~י היא הא' החלוקה הן ואלו מזו זוכלוליות

 וצמחים ובה~ות חיות שבו התחתון עולם נ~ד והוא סופהועד ~ר~שית~
 החלוקה ו~איות~ ועמקים והרים ונהרות וימים אדם ובניודוממים
 ישראל ~זרת היאהשנית

 ועזר~
 ה~ל~לים עולם נ~ד והוא נשים

 מהללים והם לכוכבים הנמשלים ישראל של מעמדןששם
 והוא והאולם ההיכל הוא ה~' החלוקה ~ הזה בבית שמולשוכן ומש~חי~

 בעבודתן הכהנים ~עזרת הוא והאולם שהיכל המלאכים עולם~~~ד
 וכו' דעת ישמרו כהן שפתי כי וכמש""ה למלאכים נמשלווהכהנים
 הכהנים ראש הוא המלאך מיכאל ~י ע"ז והמופת האותובא

 ~שראת שבו הקדשים קדש היא הד' החלוקה ~ כידועלמעלה
 שהארון לכפורת מעל אתך וד~רתי כדכתיב הארון עלשכינה
 לפניו שתים שיו~ים בדי~הארון ושני הכבוד כסא דו~מתהוא
 שהיו לוחות ושברי והלוחות ~פנים ד' נ~ד הם לאחוריוושתים
 הכסא מן מ~ושאות והם הקדש חיות ד' נ~ד ד' הרי בארון~ונחות
 הא~ן מן מנושאות הלוחותכך

 הקד~
 כ:פים פורשים והכרובים

 דרוש א~תר ~מאמר לו~ ממעל עומדים להשרפים רומזיםלמ~לה

י""~
 מאמר

 ב'~

: 

~~~~~~~ 
 בשר אברהם דהאכיל בשביל היה העקידה ענין
 דבשר והורה בהוראה שגג דאברהם ~מלאכיםבחלב

 התורה מדסמכה סמוכים ל~ד דהוא שעה באותה מותר היה~חלב
ב~ר

 ל~ בחל~
 נוהגים דבכורים דבזמן ש""מ בכורים

 א~
 בשר

 ו~ו בחלב ב~ר להתיר הורה ומש""ה ה~ית ב~י דהיינו אסורבחלב
 ו~~ר דהלכתא ~ל~בא ~לא השליט~הורות מ~פני שיצא~ שגגההיתה

~חל~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  מצ~ים ~עבוד ~ ה~רות כל עלינו יעברו הימים ~' דבאותןית'
 לאכול שלמים זבח יצחק את ~שחוט צוה לכך מקדשות ב"וחרבן
 היות ב~י א~ו אלפים ב' על זכותו להגן אלו ימים שנימזבחו
 ה~ה ולא ו~לות צרהלישראל

 גלו~
 אך מקדשות~ וחרבן לישראל

 ביום ~זבחו לאכול וח~ב בקדשיו מפגל ~יה המקריב כהןאברהם
 יהיה מה מרחוק המקום את ו~רא עיניו את אברהם וישאה~~
 דהיינו תורה אלפים ב' אחר שהוא ה~'ביום

 אל~
 יתחיל בו אשר

 הימים ב' ~ו כלומר מיומים יחיינו אברהם אמר כי המשיחימות
 ביום אך עלן דמגני הוא אורייתא ודאי תורה אלפים ב'שהם
 לפניו יקימנו אורייתא ב' חלפו דכבר המשיח ימות דהואהשלשי
 ביום מ~בחו לאכול כיוון אברהם לכך זו עקידה בזכותונ~יה

 ~גול ה~' ביום של~יו ~בח מ~ר יאכל האכל ואם אמרוהכתוב ה~
 עלינו ועבר תמורתו איל להביא לו ~אמר לכך יר~ה לאהוא

 ק""ב~: מצוה ~שם דעבר"~ מהכל

~~~~~ 
 עקר

 קדושה נשמה ~ורידין בקדושה שמ~משין ועקר~
 עקר אותן בני הם הולדות ואותן אחריםלולדות

 ילדה לא עקרה ר~י וזש"ה ~שרשם היא שנש~תם כיוןועקרה
 עשו אשר הנפש ואת בהם שנ~מר ושרה אב~הם עניןו~ם

 הכתוב עליהם מעלה נשים ושרה אנשים מ~ייר אברהםו~ירש"י בחר~
 נתקרבו נשמתם משורש שהם הולדות אותם דהיינו עשאוםכאילו
 והיינו בני~ם היו כיאצלם

 לה היו בא~ת כי ולד לה אין דא~
 ילדה לא שהיא אלא אחרים מוו~דותבנים

 וכ~
 נח ~' י~ות ~פ~ים ~ח~ה ~בי לומר יש

 וע""~~

: 
~~יר



~כ~ י~~~ ~ ~~רכ~~י~~~
 ל~ה~דו~א להק~ות שיש קדש העשירי יהיה שבמעשר ~ת'חכמתו
 לאהעשירי

 פחו~
 ר~ז שרמז ~ר' הא~ור ע"~י אבל יותר ולא

 אדם הבן שלעולם הקדושה תורתנול~ו
 יאסו~

 לפתוח כדי עושר
 היוד שיקח כלומר בעשירי המעשר מצות באה וע"ז לע~ייםד

 הרב: וכדכחב לצדקה הרו~תמעשיר

~~~~~~ 

 יש כ~גדו למעלה שר שיש שכשם הע~ר שר הוא
 ~וכ~גד הטומאה מצד אם הקדושה מצד אםלמטה

 ל~טה ע~רן היה למעלה מלאך שיש הקברות ~ל שהוא העפרשר
 עפר כי א~ ~תקלל לאדם וחוה לחוה הנחש שהסית בהיותולכן
 נחש שהוא לחמו ע~ר כי ה~חש ביד ונמסר תשוב ע~ר ואלאתה

 והואהקדמו~י
~~ 

 בידו נמסר לקולו ששמע ובה~ת יצ"הר הוא
 מערת היה ולכן מותו" "אחר בידו ~מסר למטה ג"כ כ~גדוולכן

 קבור אדם ששםהמכ~לה
 ש~~

 לפי העפר שר עפרן ביד לעפר
 אברהם ובא למטה ג"כ ~מסר מעלה של ה~ליפה ביד ש~מסרשכיון
 הע~ר שר הקלי' מיד וחוה ם לאד ל~~ת כדי מידו המערהלק~ות
 ויעקב ~ הרות ויצחק ~ אד""הר של נפשו לתקן בא שאברהםל~י

 ~ ב~קו~ו והתחיל אברהם שבא ובהיות בזו""הק ~איתאהנשמה
 הק~"ה חיס~ המערה אברהם שלקח וכיון צר מיד פדאומיד
 הוא שהוי"ו ע~רון של משמווי""ו

 ע~
 וסורה גולה והיה החיים

 מן השכינה הסתלקות התחיל אדם כשחטא שמיד ממשלתותחת
 וסילקה רשעים של דורות ז' שבאו עד ז"ל כאומרםהתחתו~ים

ע~
 משה יעקב יצחק אב~הם צדיקים ז' באו וכנגדם רקיעים ז'
 בהי~ת ול~ן ל~~ה והח~ירה ~~ו ~ית ו~~ה ו~~~ה דודו~~רן

א~ר~~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  י~~הא~ר
 ה~ד~

 את ~~רא ה~יש יע~ה ~~ה ה~ ~ת ל~~וד
 להרבות יראה עולם של מלכו המלך של ביקרו וחפץ ה'דבר
 להרבות ~ת' ורצונו ח~צו זהו כי לזהב הנמשלים העולם זהקניני
 כו~תם היה זה יצ~ה לשבת בראה לתוהו לא עולם של~שובו

 ~ מזהב ושיהיה ע~ל בצורת שבחרו ~במה~רעה

~~~~
 הלבישו ~לא מתחלה ישראל קדש לאנשי סודם ~לו לא

 טובה בכוו~ה ע~ל ב~ורת בעשיית ~חפצם האמירהאותה
 מאדומ~לה

 וה~
 כלו ולא תמו לא כי ה' ~סדי ~להזכיר כדי

רחמיו
 ש~ שא~

 מצוה שום במצ~ים בנו היה
 א~

 האמונה זכות
 הסכימו הזאת ~להכוונה להם שעמדה ~היא

 ישרא~
כוונה~ היא כי עמהם

 ואח"ך את~ו אשר רבים כי ה' חסדי לזכור מאד ~~ולה
 הע"ר ~ילו אז ~זה הע~ל צור~"~יצא ידי חרש מעשה נ~~רכאשר
 כוונתם אחר והמשיכו הטעו אשר עד ברבים הרעהכוונתם
 אלה הע"ר ו~מרו ~ישראל ~יש אלפים שלשת ברביםה~עה
 הע~ל ומהות הע~ל ~ורת אלה ששת~" ורצונם ישראלאלהיך
 אלה בשתי לך ודי ישראל אלהיך הם אלה שתי הזהבשהוא
 ה' יאמר כה אם כי המצות ~עשה בשום לא חפץ אין ח"וכי

 ~בהתעסקות הטבתי ויכירו וחסדי ~דולתי בהכרת חפצתיבאלה
 ויכירו ישובו וירבה ~ קיו~ו שיתמיד ~י וקיומו העולםבישוב
 אלה שתי ומבלעדי הב"ית של ~ובתואת

 אי~
 ושלום חס עוד

~ו~
 אשר האות לך וזה ומע""ט ה~צות בעשיית ית'~ ~ו חפץ
 ~~""פי ~~~~ים מארץ שעלית וכו' מ~~ים ~ארץהעלוך

ה~ה ~ל~

 ביד~
 הא' ב~וזרך היו ה~ה א~ה אך~שתי ומע""ט מ~ות אז

הא~ו~~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 באו רצה שלא וכיון לאברהם ש~י שהיה נחור גלגול בהיותלחור
 ולזה מנחור הקטן הרן שהואלאהרן

 ל~
 להתחיל שרצו לאהרן באו

מהגדול
 וזה~

 של תלמידו ~היה אע""פי ליהושע הלכו שלא הטעם
 משם אשר בשורש לפ~ום היה כוונתם שכל משום רע"המשה

 שהם אחיו ע""י לפגום ורצו א~ע"ה והוא ית' אלהותונתפרסם
 והנה ח"ו הקדושה להחליש כדי ואהרן חור דהיינו והרןנחור
 כח לתת השם קדושת ~ל נהרג כוונתם שהבין נחור דהיינוחור

 ~שה שלא מה ~ ~חיו אברהם פירסם אשר ובאלהותבקדושה
בתחלה

 בהיות~
 לפי לזה הוצרך לא הרן שהיה אהרן אמנם נחור

 האש לכבשן והושלך ה~ם קידש אברהם בימיש~בר
 ונשר~

 ואע"פי
 לא הרן שהוא אהרן ולכן במדרש כמאמז~ל שלם לבו היהשלא

 ~ הרן בהיותו א~ת פעם נה~ג שכבר נהרג להיות עתההוצרך
 חלק: בפ' כמאמ~"ל ישראל של לטובתם הע~ל וע~הועמד

~~~~
 א~""פי הע~ל שיע~ה יהושע אצל הלכו שלא הטעם לומריש

 של תלמידושהיה
 מש~

 אם מכוונת יותר~ כ~ונתם והיה
 יהושעיעשהו

 שאע"~
 בהיות במשה יותר דב~ק שהיה

 שכתב מפני בו כפר עכ"ז כבןחשוב תלמיד~
 בס~
 האר"י משם המשומר יין

 בס' שכתבז"ל
 הגלגולים~

 ונתקן אהלה בתוך ונתגלה נשכר נח

ביו~~
 ~ עמו וישכרו וישתו אחיו את שראה עד יין שתה ~לא

 שאירעו~ה
 ליוס~

 נת~ל~ל ידיו זרועי וי~~ו בע~ין הברית שקלקל
 עכ""ל~ שקלקל מה ותיקן בזמרי בברית וק~א ב~~חסאח"ך

 ~ם עריות להם להתיר אלא הע~ל את ישראל עשו לא~~~ח~"ל וידו~
 נשכר שהאדם ~כיון רע~ם המ~~~ים כל ~ורש ה~א ~הייןא~~ז""ל

נכ~ס



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~היות יכול אדם בני רבבות ~צוה יעשו או ילמדו או ית~ללוד~ם
 מחשבה ואחד אחד לכללהם

 אחר~
 זו מחשבה דו~ה אין אשר

 ב"ה ה' ~אהבת שעושים ~לכולם אחת מחשבה אבל זולמחשבה
 אחד אב בשם נקרא ~להיות עלינ~ מושך מחשבה אחדותואותה
 להקרבת היראה מצד לה' עובדים אנו אם אבל ~ ~אחד אישבני

 ~מחקרים דספרי אדונים ~ם נקרא העונש~אזי והרחקתהשכר
 שבעולם ~אדם כלמביאים

 א~ א~
 ~באדירים אדיר מלך הוא

אם
 הו~

 דבר לאיזה וחושק מבקש
 ורד~

 אותו ~ונה אזי אחריה
 שהוא בהיות עבד בשם מבוקש לאותו מכונה והוא לאדוןמבוקש
 יוכל ובמה איך תחבולות ו~בקש דבר לאותועובד

 להשי~
 אותה

 בשביל~קריבת לה' עובדים והם נ~שות מאה כאן יש אםנמצא
 עשירות זה ~ ~חד שכר מ~קש אחד וכל הנזק והרחקתהשכר
 בריאות ו~ה בניםוזה

 וז~ הגו~
 וכדומה ~דולה וזה כבוד זה שלום

 מאת המבוקש והוא אחד אדון יש אחד לכל נמ~א ~ספרלאין
 אדון בשם ואחד אחד לכל אדונ~ם~נקרא בשם ב"ה ה' ואזה'

 ~~ביתאחד
 אהר~

 וע~ב~: ~א דל~ה

~~~~~~~ 
 עסקים לו שיש דהיינו עכו"ם בין מעורב שהוא מי

 עמהםומ~ומ
 צרי~

 שלא מאד מאד ע~ו לשמור
 יהודותו ממדר~ת עצמו לחלוק ~שתם להתפס יכול בקל כי לויזיק
 מלאכים אש~ ה~פל בעו"הז שהוא להאדם די לא כי לושיש

 מלאכים באו אחת שפעם שמצינו כמו העולם ~ה לעמוד כחלהם אי~
בעו~ה~

 מ~לאכים יותר כח להם יש ישראל בא~ת אבל ונלכדו
 ב~ה לעמוד יכו~יםו~ם

 העול~
 ולהדבק ה~ו""הז על ולהתגבר ~

בה~ור~



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~

~~~
 הנשמה וא"כ מהטומאה בורחת שהקדושה טמא"ונודע מל~ך
 למעלה לעלות ת~ועה לה ויש ~ בעצ~ה לעמוד יכולההטהורה

לה~לי~
 משא~כ אחד פרקליט ונעשה עושה על טוב

 ~ו~
 טמא

 הוא מעבירהשנברא
 גו~

 לעשות יכולת לו ואין נשמה בלא
 נברא בפועל מצוה שעושה מי משא"כ האדםעל קטי~ו~

 ~ו~
 קדוש מלאך

 כן ואם הטומאה רוחניות טמאה נשמה נברא הרעהומהכוונה
הנש~ה

 הטמא~
 אותה~ ופעל העושה על קטי~ור להיות יכולה

וה~ו~
 נשמה בלא תנועה לו אין כי כלום ~עשות יוכל לא הקדוש

 פרקליט להיות יכולואין
 ומלי~

 ~דולה שע"כ ~ העושה על יושר
 אריה לב ~ס' לשמה~ שלא ממצוה לשמהעבירה

 פר~
 מטות

 נשמתמשם
 אדם~
: 

~~~~~ 
 הצדיק

 נתפ~
 בעון

 הדו~
 וכן

 עוללי~
 נתפ~ים ויונקים

 לן קיימא דהא ~הקשות ויש הער~ת מצדוהיינו
 ~ם ה~לוה דין אין~לעולם

 הע~
 והיכן קבלן בערב כ"א תחלה

 נצבים אתם נאמר סתמא כ""א ~לז קבלנים ערבים שאנחנומצי~ו
 אפשר צדיק גבי ובשלמא ז"לז ערב~ם כולכםהיום

 לדחו~
 ולומר

 להיות לצדיק ליהדניחא
 נתפ~

 גבי אבל דורו בני על ולכפר
 כתיב רינה ~שעים באיבוד הלא קשה עוד ~ קשה ועולליםיונקים
 הכרם מן מכלה אני קוצים שמעון ברבי אלעזר רביכמ"ש

 להקב"ה לו~ר בידינו אין אמאי רשע שהוא אחד רואיםכשאנחנו וא"~
 שהקב"ה הוא הענין אבל בעדו ערבים אנחנו ~ין ממנו חובושיגבה
 אם וא~כ בעבורו ערבים ואנחנו הלוה הוא והרשע המלוההוא
 אי~ו הק~""ה בעדו ערבים ~נח~ו ואין חובו שי~בה להקב"ה~אמר

~~
 רוצה ~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~י~ול ~י~חק ~כמ~ הגלות באורךכלים
 ~~ר~

 כן כמו
 בישר~

 הצילה
 ה~משלו לאומות רמז בקרניו בסבך נאחז אחר איל ~ נ~שי~חר~
 את ש~~ג~ים ל~י וכו' ראית אשר האיל ואת ש~אמר כע~יןלאיל
 בקר~יו כאיליםישראל

 מלשו~
 ש~אמר ע""ד או משיחו קרן וירם

 ב~ו תמורת הם יהיו שאז ינגח עמים בהם קר~יו ראםוקר~י
 וזה"ש ישראלבכורו

 וי~לה~
 תחת היי~ו ב~ו תחת ל~~לה

 לגלות רמז יראה ה' ~הר הי~ם יאמר אשר השחר אילתש~קר~ו ישר~
 בזמן שהרי יראה ה' היום ואומרים ומצ~ין תמיד מחכיןשישראל
 מצ~ים תמיד התר~ן בזמן אבל כך לומר צריכין אי~ן ב~וי~הוא

 אליהו שאמר כמו רמז והיום יראה היום יראה היוםואומרים
היו~

 י~אה~ ה' בהר היום יאמר אשר וזה"ש ת~מעו בקולו אם
 ~' גבורים ~ עיר~הרב

 וירא~
~: 

~~~~~~~ 
 כ"כ רש~ים שאי~ם אע"~י חשך יו~בי אדם בני יש
 שזכיותיהם אע"~י הםוהן

 מר~~ו~
 ~ מחובותיהם

 מוותרין אין~מ
 הק~ה האומר ~ל א~ז"ל כבר כי כלו~ מעוונו~

 וכו'~רן
 ~ארי~ אל~

 ~היר אור לראות יוכל לא כי כביכול א~ו
 כל א~ יתקן בטרםבשחקים

 א~
 ד~ים אי~~ ~גהי~ם ולדונו עיות

 ~רוב~ ל~יאוחם
 אין החיים ב~ור ולאור זכ~ת

 מ~יחי~
 אותו

 קוץ הוא ע~ן כל כי ~יקן שלאעוו~ותיו
 ~ג~ מכאי~

 לבושו חסר

ש~י~
 בו להיות

~""~ 
 העו~ות כמ~ין וחסרים ~רקים

 ~ומ~וס מכוער שק~~ור ו~מקומ~
 ואי~

 המלך שער אל ל~א
 בל~ו~

 ~ שק
מ~

 קשה ה~ל~ול כי ב~ל~ול ~א לא כזה אדם הקב~ה עושה
 ~ולדל~יות ~~~

 מחד~
 ~~ה זה ~~ם ב~ן ~~י"

~~ 
 ~~~ה ~ותר

~~~~~ 



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 מיתות בארבעש~תחייב

 ב"~
 את יד~תי לא אמר שפ~עה הוא

 הוי"ה בשם הפוגם לתקן הוא ב"ד מיתות שד' כתב ז"ל והאר"יה'
 פ' יפות ~פנים ~ב"ה

 בשלח~
: 

~~~~~
 ימי אותם לעשות א' ביום בו מרדכי צוה מצות ג'

 שהתע~ו מה על לכפר והוא ושמחהמשתה
 ביו"~
~ 

 שביניהם הפירוד לתקן כדי והוא לרעהו איש מנות משלוחב'
 שהיה לפי הוא לאביונים מתנות ג' יחדיו~ בשלום יתאחדוובזה
 והב"המק להם שעשה הניסים על לה' תודה זבחי שיזבחוראוי
חרב

 שאי~
 עשה כי לאביונים ומתנות תיקן לכן קר~ן לה~ריב

צדקה
 ומשפ~

 הצדקה מעשה והיה כתיב ועוד מזבח לה' נבתר
 ~גבול ~שלום

 בנימן~
: 

~~~~~
 הוא ביין ~לשמוח בפוריא לבסו~י איניש שחייב מה

 בימות לעתידדבהיות
 המשי~

 לשמחנו הקב"ה עתיד
 בטילה אי~ה אסתר ומגילת עשר בת~י הנביא כ~"ש היין~שמחת
 מהשמחה דו~מא מעין ביין ~לשמוח לבסומי אדם חייב לכןלעתיד
 לפי הי~ן במשתה אסתר מיתתו ~רם ולכן המשיח בימותהעתידה
 בשמחת ישראל ישמחו ואז בטילה אינה אסתר מגילתשלעתיד
 היין בשמחת לשמוח העתידה אומה לאבד רצה הרשע והמןהיין

 ע~~: ~ן אליהו היין~~מנחת מתוך מיתתו יבאלכן

~~~~
 מוחלין הציבור על ~נס אדם ש~תמנה כיון

~ 
 כל

 פיו על מתנהגים ישראל כל כי הוא וה~עםעונו~יו
 מכל יותר ולהכנע להתקדש הוא צריך ע""כ יבאו פיו ועליצ~ו
~~~ו מ~וד~ עון איזה לו היה ואם מא~יו לבבו רום לבלתי כמ""ש~~ראל



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  יתרץ ~~בי כי ה~פ~ות כל לתרץ עתיד שהוא למשה חברתלמיד
 פלפולא לו וניתנה והואיל והויותק~~יות

 דאורית~
 ~"כ לו נית~ה

 בשם ~שם ~ הפנים אור קירון שהוא הגדולאור
 הזו""ה~

 וזרע

בירך~
 בריתי את לו נותן הנני במדרש רז"ל כונת שזהו ולעד"ן ~
שלום

 בדי~
 הוא

 שיטו~
 דהיינו שכרו

 בדי~
 דאוריתא פל~ולא דהוא

 דהיינו שכרו שיטול הוא לאורה הדין ~ו~א הפלפול דע"יכידוע
 ודוק: הרב וכדכתב לזהשיזכה

~~~~
 ב~ולם וטובה חיים שוחקות פנים מראה כשה~ית כמו

 שוחקות פנים כ~מראה הצדיק כן להיפך ח"וולהיפך
 לפניכם נתתי ראה מש"ה וז"ש ח"ו ולהיפך בעולם וחיים~ובה
 ~ליקוטי שלכם לפנים היינו וכו' הטוב ואת החיים את~יום

 מוהר"ן~
: 

~~~~~ 
 ד'~"ימים ל~יחתו הקב"ה ~וה

 קוד~

 הוא הקב"ה שיום

אל~
 ב' היינו ימים ב' עברו~ כבר זמן ובאותו שנים

 הקב""ה ~וה לזהאלפים

 לשח~
 שהוא ~~ים של שר ע"ז הפ~ח

 לזכור י~ים ד' ישראל על המקטר~ים האומות שר~ לכלראש
 עוד נשארושלא

 ר~
 השטן ~קב"ה ישחט שאז אלפים ד'

 ~וב~: חן בשם דוד ~~ילקוט וכו' ההוא ביום כדכתיבעצמו ה~קטר~

~~~~
 הקב"ה אזי מתגאים הדור ומנהי~י הדור כשפרנסי
 אד~ בני עליהםמקים

 עליהם וידברו עליהם שיחלקו
 על פרנס ממנים אין כמשחז"ל ~ ~ליהם דעתם יזוחו שלאכדי

הציבור
 אל~

 סוד פי' ~זה מאחוריו תלוי שרצ~ם של קופה א""כ
 אריך שע~ ב~החשמובא

 ~נפי~
 ת~יר דמ"ה אחוריים י~ב פרק

 עי~ז מאחוריו שתלוי ~רצים ~ל קופה ע"י פי' ~"ה ~שאר~ה
~~זיק



 ~ ~~ר~~~י~~
~~~ י~ם~

 של טיפה בין המבחין הוא כי להורות בכורות ~כת היהבדומה
 רק להב~ין א~רות שאין בדומה המוליד כח הנותן והואבכור

 ~מעשה ~ המוליד כחלהנותן
 נסים~
: 

~~~~ 
 פגמה הדעת מעץ כשאכלה וחוה י"ה ל~פ נחלק אדם
 פעמים שלשה ונעשה פ' י"ה ~פ לכל וניתוספופיה

 פ' כל וצריכה פיפין שלשה שהביאה פגימתה עיקר היה וזהפיה
 שעשו עוונות שלש לנגד היינו חוה שקלקלה פיפין הג' ואלולי"ה

 א' לפ' כח נתן אחד וכל ש"ד ג"ע ע""ז על עבר אד"הרכמשרז~ל
 והנה פיפין שלש נתעוררו ולפיכך בחיצוניםלה~ביר

 ישר~
 במצרים

 אותה תיקן שמשה ונר' א' תיקן ומשה פיפין ב'תיקנו
~ 

 ג"ע של
 בזו""הק ודרשו נעליך של הסנה ב~לוי ~יד הקב"ה ליה דאמרוהיינו
 על קאי זהשציווי

 פריש~
 היה ~לא האשה

 יכו~
 את להוציא משה

 פיפין השני כי ~ע של פ' תחלה ~תקן שיתחיל עד ממצריםישראל
 דכתיב פרך בעבודת ישראל תיק~ו כבר וש""ד ע""ז שהםאחרים
 וש~יהם בפרך בקרא פעמיםשני

 סו~
 תיבה עוד ~זכר ולא פסוק

 רמזו רך בפה אלא בפרך תקרי אל חז"ל ודרשו המקרא בכלזו
 והמתיקו רך הפה שעשו הזה הסודלנו

 הפיפ~
 ע""ז ~ומת כי

 זכוריהם כל השליכו ש"ד ~לעומת ~כו' קשה בעבודה בהםעבדו
 שהיא הג' הפ' ~ך הילדים ושחטוליאור

 לעומ~
 הותקנה לא ג"ע

 ~ו ולעומת כנ""ל~ האשה מן בפרישתו לתקן משה הוצרךלפיכך

ה~
 לעומת נתקן פתח וכל לגהינם פיות ג' הם חוה שקלקלה פיפין
 א~ר ה~ם בן גי הפה אותו הרי ע~ז לנגד דהיינו לו המיועדאותו
 במות וב~ו פסוק על רז""ל ~דר~ו כמו לירושלים ~מוך~וא

 ה~~~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
י~צ~

 ל~לי ~א~ בזה ליזהר וצריך ~~ים גבוהים דברים שם
 והדברים נפשות סכנת הוא כי וישלש שישנה עד הדיןל~~ור
 ~ליקוטי גבוהים~ ענינים דברים ספורי ענין בזה יש כיעתיקים

מוהר"ן~

: 

~~~~~ 
 שאכלה שחוה י"ב באות שכתבתי ~העיין

~~ 
 הדעת

 ~ציר~
 אדו~ה פרה היתה הסוד ו~ה י"ה לג' פיפין

כי
 בהצטר~

 ג"פ
~ 

 פרה ~מש ב~י' והם צ"ה ג"פ הרי י"ה לג"פ

ול~~
 והרי הנ~ל ~אשונה הטו~אה זוה~ת לטהר פרה היתה זה

 ~ינים ג' בה לי~ן ~יךגם
~ 

 פרה עם תולעת ושני ואזוב ארז
 אד""הר שהטביע הקדושה נצוצות ר~ח לה~ציא כח לתת ר~חהרי

 בראשית ~עשה בריאת עי~ר שכל הקליפות ~כל יותרבחטאו
 ~רחפת אלהים ורוח ~בסוד ה~ל ~צוצין רפ"ח לתקן כדיהיה
 עיקר היה זה בחט~ם שצירפו הפה וענין האמת לחכ~יכנודע
 ע"כ פ' בגי' י~וד והרי כ~ודע מל~ת מן י~~ שה~יד~הפ~ם
 פיפין או~ן להעלות וגר~ו ב"פפג~ו

 שצ""~ קצ"~ א"~
 ועי"כ

 א~אי די"ל האשה את ~~ות ~ר אני ו~וצא וזש~ה לעולם~יתה גר~~
 שהרי ~ר לשון~~ר

 בכ~
 בקרא שמזכיר מקום

 ~וב~
 הרי והפכה

 אין ~ר אבל שבעולם צרה כל כלול רע שב~לת כנ~ה באר~ה
 אבל כלל לו~רמקום

~~ 
 פיפין ג' הוציאה בח~אה שחוה הענין

 ~הם~החיצונים
 עיקר~

 וזהו ~ות
 קדוש~

 ו~וצא שא~ר הלשון
 ~~ות ~אני

 ר~
 אלו פיפ~ן ~'

 ש~
 ~~ות ה~וצאת הן ~ר ~~י'

 ~הביאתן חוה ה~א אשה ע~י שבאו היינו הא~האת
~א~פקלריא לעול~

 ה~אירה~
: 



 י~~~ ~ ~~~~~~י~~
~~~

 המזבח ממקום שהיה עפ~א והאי להאבות טפלים הבניםאכתי

 לבדק ואבנים עצים שהקדיש כמו הבית בדק קדושת רק לואין
 ע~יו לבנות ההוא המקום הקב"ה שהקדיש הזה הדבר כןהבית
 וכלי בבהמה ~א מועל אחר מועל דאין קי"ל ואנן הבחירהבית
 וביצירת לוקחה מאיש כי ורביה מפריה ~ורות נשים ולכןשרת
 לשלם וע~יו ל~ול~ן יצא כבר מאדמה ודם בשרהאדם

 להקד~
 ורביה~~נחלת מפריה פטורות נשים ומ~"ה האשהולא

 בנימן~
: 

~~~~
 לפניו מהלכת הצד~ה לקבר האדם אל כשמוליכין
 וכשמביאים אצלו שוכבת היא שמה ובשכבותחלה

 אלהים למשפטאותו
 הי~

 משחית לשום נותנת ואינה בו מתעטפה

 הרעים מעשי~~ ו~דע כביכול רואה והקב"ה ~ליולהגיש
 ו~ו~

 מה

 פחים אשר הלזה האיש אצל ומתבק~ת מתחברת ידידהאת
 הוא שלי מלכי ~ארי מ~יבה והיא יענה בפניו וכסל ורשע~ביביו
 אהבה כי ארפנו ולא אחזתיו ע""כ מעוד~~ וקרבני אהבני והואזה

 להציל בעבורה מצוה כן כביכול הקב~ה וכש~~ה אהבתיו~זה

 ~מאירה~מדעתו~~אס~לרי~
 משכיל אשרי פסוק ע~~ז ולעד"ן ~

 ה~דול הדין יום דהיינו רעה ביום צדקה שנותן דהיינו דלאל

והנור~
 ה' המילוט ו~הו הרב וכדכתב מהדין הצדקה ימלטהו

 הצדקה ~י הרעים מעשיו מחמת עליו מתוחה שהיה~ממ"הד
 : גמורים רחמים ה' ~עשה בעדושממליץ

~~~~
 דפרוטה ב"ה הוי"ה שם מקרב הצדקה נת~נת ע"י

 יו~ כמ~ן הנותןשל
 ויד ה~ם חצי הרי אצ~עות וה'

ה~ק~~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  נ~~קן ועי"ז הק~שה אל לשם ומשפיע ~וזר שעי~זה~דקה
 ~~ר כי יוחר ~פ~ם הוא ~אדרבא אזי הגון שאינו לעניכשנותן וע"~

 מוהר"ן~: צריך~~ליקוטי שאינו למקוםומשפיע

~~~~
 ה~א

 תועל~
 והממ~ ה~ו~

~ 
 הממו~

 מפזר יש שנא'

~נוס~
 וכו' עוד

 והגו~
 הצדקה אצל שנאמר כענין

 תצמח ~הרהוארוכתך
 ~צמותי~

 ומבשרך וכתיב יחליץ
~ 

 תתעלם
 פ' גבורים עיר ~הרב ממש~ מבשרוהיינו

 וירא~
: 

~~~~
 מהרהורי להנצל מאד ומועלת ~דולה ס~ולה היא

ניאו~
 מעורב ולהיות ע"ז לסמוך אסור עכ"פ אך

 כ"כ לו מזיק שאינו רק ח"ו עמהם שיחה ולהרבות הנשיםעם
 א~ל וכו' האשה עם שי~ה תרבה ואל ביתך בני עניים ויהיווזהו
 אין ~וכרח שהוא מה אבל ירבה ~לא רק האיסור~ין

 מזי~
 לו

 מהרהורי מצלת שהיא הצדקה ע""י ~~הוזה
 ניאו~

 ב~ינ~ שהם
 וצדקה כמש"ה מהם מ~לת וצדקה מות בחי' ה~ומאה אבותאבי
 ~ליקוטי ~ יצלנו ה' ממותתציל

 מ~~ר"ן~
 ~אמרם יו~ן שעפי"ז ~לעד""ן ~

 בנים ליה הויין בצדקה הרגיל כל בבתראז"ל
 בע~

 וידוע חכמה
 הרהורי לו שיששמי

 ניאו~
 בכוס עיניו ונותן זה בכ~ס שותה הוא

 בצדקה ה~~יל כל אומרו זהו ו~פשים הדור ~ריצי בא ומזה~חר
 מהרהורי להנצל היא הצדקהוס~לת

 ניאו~
 כוונתו מכוין ובזה

 וממילא עצמוומקדש
 הויי~

 חכמה: בעלי בנ~ם ליה

~~~~
 דה~~ו ~ ~יפין ששה יש ב~"ב הנה

 אל"~
 אפשר אי

 ~' בלאלקרות

 כ"~ וכ~

 וך'
 וקו"~

 א~א ~"כ ו~' ו~"א
לקרות

 בל~
 בא~ב נמ~א פ'

 ש~
 ג~' פ' פעמים וששה ~יפ~ן

 ת~~
כמני~



~~~ י~~ ~ ~~ר~~~י~~~  שידעו שירבה הדעת מחמת לע"ל יהיה הנצחיים ~חייםועיקר ד~~ ~בלי ע~י גלה לכן וכתיב חסרת מה קנית דעת ~םכ~ש
 ~צחיים חיים יהיו ואז באחדותו יכללו הדעת וע"י ה' אתהכל
 לע"ל יהיה הידיעה ועיקר בו נכללים הידיעה ע"י כי ית"שכ~והו
 טוב כל יח~ר לא הדעת ו~חמת וכו' דעה ה~רץ ומלאהכדכתיב

 ~ליקוטי ~ טוב כולוו~היה
 מוהר""ן~

: 

~~~~~ 
 יסתכל אם כי ~ מרחיב הש"ית עצ~ה בהצרה אפי'
 שהש"ית ~רה בעת שאפי' יראה ה' חסדי עלהאדם

 ~ם לו~יצר
 בהצר~

 ע~ו חסדו ומגדיל לו מרחיב ה~"ית ~צמה
 יושע~ו שהש"ית מצפים ש~~ו מה מלבד ~ לי הרחבת בצרוזהו

בקרו~
 ~מ~ו וייטב הצרות מכל

 מאד~~שם~
: 

~~
~~~~ 

 אלישע כי ~ממשלה לו יש ~אז הצדיק אצל כשה~ולם
 וארז~ל סתם אלישע ופעם ה~הים ~יש ~כתבפעם

 אצלו ה~ביאים בניכשהיו
 הי~

 לבדו וכשהיה האלהים איש ~קרא
~קרא

 אלי~
 ~~שם~: סתם

~~
~~~~ 

 במ~ק הוא רשעים י"ה~ כמ~ין ט"ו היא קטן ב~~פר
 אז הרשעים ממעט וכשהקב"ה נ~חם יז שהואי""ז

נ~ש~
 ר"ל רשע ואין מעט ועוד וזהו טוב מי"ז

 ~שם ~ טוב ש~היה ואי~ואז הרש~ כשיתמע~
 שמוא~
~ 

 ולעד~
 מאמרז""ל יובן שעפי"ז

 קרוים ~חייה~ אפי ורשעים חיים קרויים במיתתם אפי'צדיקים
 זהו השם את שמ~מ~ם מיתה כעין הוא שהמיעוט ונאמרמתים
 ש~ם כשממעטין כלו~ר במיתתן אפ~' צדיקיםאו~רו

 במ"~
 ~רוים

 י~ה ~~"ק ~צד~ק~יים
 אל~~ם ש~

 חיי~
 ~פי' ו~~עי~~

 בחייה~
~~

~ 
 שהו~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ~ל~בור בוש הוא עושרו מפני אדם בני אותושמכבדין

 אז כבודוה~דר ~חש~
 משפי~

 אבל ה~בירה מן למונ~ו ~ושר הש"ית לו

 שיוד~רש~
 יחוש ולא ביוחר ויב~ט ~ושרו יו~יל שלא הש"ית

 ~פ~ים ~ לו כ~אוי לו ורע אז רש~תו מ~וצםלכבודו
 יפות~
: 

~~~~~~ 
 נפש את לה~לות הוא יכול הטובים במ~שיו

 ~~פי"כ בחטא שנשתרש מחמת לה~לותו יוכל לאואם הרש~
 הרש~ וכן תשובה הרהור לידימביאו

 הוא יכול לחטא מרבה אם
 לשכנו ואוי לרשע אוי כי הצדיק אתלהחטיא

 וא~
 שאינו

 ~ליקוטי ~בירה~ הרהור לידי הצדיק את ~ביא בפו~ללהחטיאו יכו~

יקרים~
: 

~~~~~~ 
 לכל וטובה שפע בא ידו ~ ו~ל הדור ~ל מ~ן הוא
 כל כמ"שהדור

 העול~
 בני חנ~א בשביל נזון כו~ו

 גדול אור מביאו~ם
 וקדוש~

 המתקדשים האנשים לכל רבה
 הנבאים מן הנבואה נתמעט למ~לה אליהו כש~לה וכמ""שוהמטהרים

 שיש הצדיקים שבמיתתהרי
 ב~

 שנתחייבו גמורים לר~~ים טובה
 שבדור הכשרים לכל היא ~ולה ר~ה אבל במיתתם ונצולים~יתה
 הטמאים את שמטהרת אדומה ה~ה כ~~יןההוא

 ומ~מא~
 את

 ~~פניםהטהורים
 יפו~~
: 

~~~~~~ 
 טהרה במקום ה~ו~~ם גמורים לצדיקים אפשר אי

 טו~אה במקום המ~ורבים הקדושה נצוצות~להוציא
 ההרחקמחמת

 ר~
 שח~או ~בש~ה ת~ובה הב~לי אבל שבניהם

 טו~אה ממקום ו~ולים בתשובה כשחוזרין טומאה מקום בת~ךנפלו
 מ~~יםל~~רה

 ~~ה~
 כ~ה

 נ~וצו~
 ~~~~~~ ש~~וך ~ק~ו~ה
 ~~~קו~ ~~~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 ~זכירו ~ לעושר סייג מ~שרות וזה"ש הע~שר~ן

 לשו~
 לפי סייג

 מטו~: פ' גבורים עיר בעדו~~הרב ~ודר הואשבזה

~~~~~~~~ 
 שאוחז מ~עם והוא צדיק הקוברם רז"ל אמרו
במדת

 יו~~
 ורע~ם טובים שזן על צדיק שנקרא

 בארץ צפרניו הקובר ~ה ~ לכל ~זון הצדיק ומדת הרעבבשני
נותן

 מזו~
 ע~ כי נחש שהוא לרשע

 אכילת בענין ו~רט לחמו
 אשר האדם קליפת שהם חלקו ~הו אחריהם שהולךהצפרנים

 ד"ל אליהו צדיק~~מ~ח נקרא הקוברם ולכן בעבורו נתלבשבו
 ז"ל~: טאייטאצק מוהר"י הרב משםע"א

~~~~~~ 
 ~ באו"הע כן לא בישראל היינו הדור בעון נתפס
 דהצדיק דהא מפניוהוא

 נתפ~
 הוא הדור בעון

 שלהם הערב ~~טל ז"לז ע~ים שהם ישראל א"כ ערבות~ט~ם
 אין לזה זה ערבים שאינן או"הע אמנם נצולים והם הצדיקשהוא

 שלהםצדיק
 נתפ~

 ע"ב~: ד"ה שני בעבורם~~תולעת

~~~~~~ 

 שם העומדים מן מבקש הוא הצ~יק מיתת בעת
 ע"י גדולה בתשובה שיחזרו נשמתו יציאת לכבוד~

ראיית~
 העומדים וטהרת ובכ~ותם תשובתם וע"י הצד~ק ~יתת

 בתשובתה חזירתם שע"י ה~יק נשמת לאותו ~דולה ~קוה יששם
 מהם שמסלקים בהיות הקליפות וכל הדין ~ל ממנו מ~~םהם~
 וכוחות ק~וג מיני כלעצמם

 טומא~
 הרבים זכות ואז עונותם

 ואינם ערפם בקשיות ח"ו עומדים הם אם אבל ב~יתתותלויים
 עונותם טומאת כוחות עם ~סוב~ים בעצמם והם ~תשובה~וזרים

 ל~שמה שיש די ולא ול~~מתו לצדיק ~דול צער לו ישאז"
צ~ר ול~ו~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~ ועיר
 רא~

 כלול הוא ש~הם
 ~כול~

 כשם
 שמש~

 ~~כל כלול היה
 ~ להוציאם ויכול ~ילו ב~י הם אותם כל והרי ישראל ריבואס'
 ד""ת עליו ואומרים עליו ומתאבל~ם שמספדים אחרים אפי'וכן

 ~ליו ומצ~ער~ם ששומעים אותם או מעשיוו~ח
 כ~

 תפיסת אותם
 המאירה~: להוציאם~~אספקלריא שיוכל בהם לו ישיד

~~
~~~~ 

 ~תפס שהצדיק ומדרשים בגמ' דוכתי בכמה מצי~ו
 יח~או העדה כל זה למה ~עם ~ריך וזה הדורבעון

 ח~א טעם טעם שלא שבהם הגדולועל
 י~צו~

 הוא הע~ין אבל
 ה' עשות ביום כמ"ש ובמד"הר במד~הד עולמו את בראשהקב"ה
 עב~רה לידי בא~ם היו אם ד~ן כולו בראו שאלו ושמים ארץאלהים
 לא רחמים כולו בראו ואלו אחת שעה אפי' מתקיימים היולא
 יתן ה~ולם י~ח~יב שאם י~ד שיתפם לכך מעולם אדם~ע~ש
 בחסידות ב~שראל כמוהו שאין הדור ש~דול ול~~ למ"הרהעולם וחצי למד"הד העולם חצי דהיי~ו אחד חלק המדות מן אחתלכל

 ח"ו כליה חייב~ם כש~שראל הדור""לפיכך ככל הוא שקולובחכמה
 על מחצה חלקו לכ"א ול~ד~הר למד"הד ליתן וצריך ~ ה'~את
 דהי~~ו ~לקים לב' ישראל את מחלק ~שה הקב"ה מה~חצה
 וכל א' חלק ההוא הדור~דול

 ישר~
 שקולים ש~~הם כי ש~י חלק

 לע~שם לחל~ו ישראל כל את מד~הד שיטול הראוי מן והיההן
 את יטול ומד~הר כליה ו~תחייבו ח~או המה כאשר הדיןע""פי
 הבריאה בת~לת ית' שהוא לפי אבל לרחמו לתלקו הדור~דול

 חלק לעצמה ~רור קודמת מד"הר לכן למד~הד מד""הרהקדים
 העולם ש~תקיים כדי ~ד""הד ~וטל ש~הן וה~דול ~~הן~פה

 מ~~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~מל~

 ו~וכה ו~ו~ק ~ ר~א בקו~לנא
~ 

 גודל על א~~ו ה~לך ל~~י
 הגם מצחק היה בשמעו אביו והנה הזה האדם לו שעשההצער
 אותו לכלום נחשב לא אב~ו בעיני כי ביותר אותו אוהבשהוא
 המוכן הטובות נגדהבית

 ומזומ~
 במחשבתו וגם המלך מאביו לקבל

 אבל ~ מפוארים גדולים ו~רקלין פלטרין לבנו לבנות המלךשל
 מאותו זה שינקום כלל לאביו נחשב ~ינו והגרוע השפלהבנ~ן
 ש~תרו~דם

 וא~
 כי עליו משגיח אינו עכ""ז גדול צער לבנו שיש

ל~
 מזה שלגדול שיודע אביו אבל לו ~צער הוא התינוק של דעתו

 ~ ממנו לקבל הוא עתיד ~שר הטובה לכל מתוקןהוא
 ~ הצדיקים על ~הקב"ה שיש וחיבה אהבה גודל שמחמתמובן והנמש~

 לא ~ין אשר הצפון ~טוב כל לעו"הב ינחילם האהבהשבשביל
 ~הצער על הקב~ה משגיח אינו לכןראתה

 שי~
 כי בעו"הז לצדיק

 טוב ושכל ~ ומכופל כפול הוא עו"~ב טוב שכל ית""ש ~ודעהוא
 לעו"הב ינחלם שבשבילה החזקה האהבה נגד כאין הוא~עו~הז
 ~ונש על משל ועוד הגמול~טוב

 ה~דיקי~
 כאילו והם בעו"הז

 לו שיש אדם והוא ח~ו מהם~תרחק
 ב~

 אותו להרגיל ורוצה קטן
 וקוראו מעט ממנו ומרחק הארץ על מעמידולילך

 שי~
 הקטן

 ~וד ממנו אביו מתרחק אביו אל התינוק בא וכאשר מעטאצלו
 עד פעמים כמה האב~כזה ~עושה ~צלו עוד התינוק והולך~עט

 התי~וק מן האב שמתרחק מה כל כי גמורה להליכה לבאשמרגילו
 היה לא אם משא~כ להלן עוד התינוק ~יהלך כ~י הואת~ד
 א' בפעם אצלו כשבא מהתינוק ~תרחקהאב

 הי~
 עומד התינוק

 וה~מ~ל עוד להלן הולך היה ולא הראשון ההוא במקוםו~אר
~ו~ן



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~~אמר ~ שיחטאלאחר
 מ~דכי~
: 

~~
~~~~ 

 ויש השערה~ כחוט הצדיקים עם מדקדק הקב"ה
 ועם עמו ידקדק צדיק שהוא בשביל דאטולהבין

 ~ כך הוא הענין אבל נשכר חוטא מצינו וכי מדקדק ~ לאהרשע
 שום בלי עץ כלי פשוטי כדמיון לאדם נתונה תחלה דהנשמה~שום
 מתקן זה ידי על והמצות התורה האדם כשמקיים אח"ך רקתיקון
 מקלקל הוא בזה ח"ו ~בירה ועבר וכשחוזר ל~לי ועו~ההנשמה
 עבירה איזה עבר דאם הצדיק ל~בי נמצא כבר שתיקן הכליומשבר
 לא שמעולם רשע לגבי משא"כ מרובה והיזקו ~תוקן כלימקלקל
 וא"כ עליו כלי שם היה לא ועדיין כלוםתיקן

 א~
 איזה עבר אם

 ברשע מרובה הזיקו ואין עץ כלי פשוטי רק מק~ל אינועב~ה
 הצדיק עם מדקדק ולכן צדיק גביכמו

 כחו~

 ~צפנת ~ השערה
 יהודה~: נפוצות משם חדשפענח

~~
~~~~ 

 מסתברא איפכא ואדרבא הרשע ב~ון נתפס הצדיק
 שקי"ל מפני הוא הצדיק בעון נתפס יהאדהרשע

 עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעברת"ח
 תמיד הם ורשעים תשובה עשה ודאי אלא ס"ד שמאתשובה
 הם תמיד ~להם החטא~ם וא"כ פשע על ~טא מוסיפיןברשעם
 וקי"ל יומן בני אינם ת~יד הצדיקים של החטאים אבל יומןבני

 הכלי אבל יומו בן שאינו מכלי בולע אינו יומו בן שהואדהכלי
 יומו בןשאינו

 הו~

 נתפס הצדיק א"כ יומו~ בן שהוא מכל~ בולע

בעו~
 ככלי שהוא רשע

 ב~
 אינן הצדיק של חטאים אבל יומו

 ר~עים של אבל יומן בני אינם דחטאם משום הרשע שללחטאים מצטרפי~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 בא אינו אז אלו ז~נים בג' האדם ובהסתכלות וכו' אלה~ם~ובד

 לך~: שלח ~' גבור~ם עיר עבי~ה~~ה~בלכלל

~~~~~~ 
 הוא זיוה הוא הודה הוא ~עיר שהצדיק זמן כל

 יושבי על מלמודו שמשפיע מה הוא הודה ~הדרה
 חלק הודו מן משרע"ה שנתן עליו מהודך ונתת כד"אעירו

 עליהם לה~ן ע~רו יושבי על מ~ן שהוא מה הוא זיוה ~תלמידו ליהוש~
 בגללו אותם ומברך בידם מצליח ה' עושים המה ואשר הי~וריןמן
 הדרה ~ השכינה מזיו נהנין שאמרו וכמו עליהם המגין הצדיקשל
 ו~מגדר להזהירם ומעיין במעשיהם ומפשפש ~מהדר מההוא
 ~ באי~ורדרכם

 מוסי~
 ~ מכשול לידי יבאו שלא בכדי ההיתר על

 ח"ב המלך~ש~ר
 פר~

 ד"ז ו'

 ~א~
: 

~~~~
 אחר ~א מת אינו אז בעון""הדור מת הצדיק כשאין
 הקב"ה מזריח מיתתו וטרם יום אל מיום שניותשלום

שמש~
 כדי אחר ~דיק של

 של~
 משא"כ דורו לבני הפסד יהיה

 מזריח הקב"ה ואין זמנו קודם ~ת אז הדור בעון מתכשהצדיק
 לישרים ~אור ~ דורו לבני הפסד שיהיה כדי אחר צדיק שלשמשו

דרו~
 וכו' ראשינו עטרת נפלה הפסוק כוו~ת שזהו ולעד"ן ט'~~

 שהוא הצדיק דהיי~~ ראשי~ו עטרת ~פלהדהיינו
 מ~

 וא"ת הדור
 מתרץ לזה אחר צדיק של שמשו זרחה הלא בזה שייך ה~פדו~ה
 שמ~ו מזריח אינו הדור בעון שמת וכיון חטאנו כי לנו ~אאוי
 וע"ז לדור הפסד וה~א אחר צדיקשל

 שיי~
 : ולהספיד לקונן

~~~~~~ 
~~ 

 זה עשה הקב"ה כביכול לו~ וטוב רשע לו
 הצדי~ שלל~ובתו

 ל~דיק כי הרשע של ולטובחו
שאינו



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  דכ"ח~שם

 ע"~~

: 

~~
~~~~ 

 דהיי~ו בעיגול יו~בים הם שבדור שהצדיקים דע
 במקומו וא' כ"א בעולם יו~בים שהם ישיבתםסדר

 העיגול סדר עלהוא
 וא~

 שמפסיקין ב~יהם אדם ב~י שאר שיש
 מן אי~ן בבחי' הם אדם ב~י שאלו דע אך העיגול סדרומקלקלין
 בסדר יושבים הצדיקים ~שארים ואזי כלל נחשבים ואי~םהישוב
 הצדיקים אלו כי ~ ב"ד ראש בחי' והוא כולם ~ל והקב~העיגול

 שמהם ב"ד בחי' הם בעי~ולשיוש~ים
 יוצ~

 ואחד לכ"א המש~ט
 לזכות הן הראויכפי

 ה~
 שהם מהם יוצאת פר~סה וכן לחובה

מחלקי~
 שיהיה הוא והעיקר לו הראוי כ~י ואחד לכ"א פר~סה

 בחי~' וזה ב~יהםאהבה
 הס~הדרי~

 ~ ע~ולה בגורן יושבת היתה

סנהדרי~
 ה~ר~~ה וכל המ~~~ים כל יוצ~ין שמהם הצדיקים בחי' זה

כנ~ל
 וזה~

 וכ""ז בעיגול וישיבתם ופר~סה מ~ונות יוצא ש~הם כגורן
 בחי' שהיא אה~ה בחי' היי~ו בגמ' כמ"ש זה את זה שיראוכדי

 ~ל~קו~י ~ראיה
 מוהר~ן~
: 

~~~~~~~ 
 הזהיר כל כמשרז"ל נגאלין יש~אל הצ~צ~ת בזכות
 מאות ושמנה אלפים ש~י לו ומש~שין זוכהבציצית

 ולכך וכו' הג~ים לשו~ות מכל א~שים ~שרה וה~זיקו ש~'~בדים
 של ל~שמתן לעו"הב מרמז התכלת ולבן תכלת ~ראה בצי~ת~באו

 שנ' המשיח לימות מרמז ולבן הכבוד כסא תחת הגנוזות~דיקים
 וח' ~ ילבי~ו כשלג כש~ים ~~אכם יה~~אם

 חו~י~
 רמ~

 נסיכי לח'
 ו~משלו ~עתיד שיבאו אדםב~י

 לחו~
 שנ'

 שפתותי~~ הש~י כחו~
 ל~ת~ד ש~קש~ו דברים לה' רמז קש~יםו~'

 ה~~~~ ובזמן ביח~
ה~



 ~~ר~~~י~~~
~~ 

~~~ י~~~
~~~~~

 ~קש~ אם
 יש עצמו

 לרמו~
 ושיו~י השכ~~ה לק~שוט

 כשרואה לחשוב לו יש וכן השכינה מ~יו הואשלו
 יחשוב א"כ אלהים ב~לם הוא האדם שהרי ומקו~ט יפהאדם
 ~ל כו~תה כל היה וכן ד~לכא ~וק~א וקי~וט יופי רואהכאלו

 ~אור ~ ויפיה בקישוטהשרה
 ה~~וז~
: 

~~~~~
 הוא קליפות ש~קראו מה

 כ~
 פרי של שהקליפה כמו

 לשמור רק אי~ה היא כי לעצמותה צורך בהאין
 תקלקל ולא הפרי שתתקיים כדי הקליפה בתוך שהיא הפריאת
 להיות ~בראו הם רק עצמן לצורך אי~ם הקליפות כן כמוה~רי
 ~שובו ומצות ת~ה בדרכי שילכו כדי לישראל מוסרשבט

~ 
 ה'

 בחטאם יאבדו שלא בעו~הב והעמדה קיום להם להיות שיזכובאופן
 ~"א~: דפ"א ~ל העו"הב~~שפע אתח"ו

~~~
 הע~ל חטא ש~תעורר סיבה זוהי קרח מחלוקת מחמת
 וב~ה לך יהיה ולא א~כי בס~י שמע~ו שכולםבאומרו

 ו~הו להם ולא צוית לי באומרו ר~~ה מ~ה של ה~~יגוריא~סתם
 מעשה דהיי~ו זהב ודי נתעורר קרח מחלוקת שמחמתוחצרות

 זלה"ה~: מלובלין יעקב הרב בשם אריההעגל~~לב

~~~
 הטעם רז"ל כמ"ש ומ~ו~ה ~צית במצות דופי הטיל
 מחלוקתו לע~ין מתנגדים היו אלו מצות ב' כיהוא

 מ"מ ו~בו~~ם ~כמים כולם העם שכל שאע~פי הק~ה ~~ז בםכי
 א~ לראשצריכים

 כי ~ למשמעתו סרים שכולם
 ב~מ~

 שהרבה
 וכן ומחלוקת ריב לידי יבאו שלא~ א~שר אי משתרריםראשים
 כן וכמו ממלכות לשתי עוד יח~ו ולא לעתיד אומרהוא

 א~
 ב~מן

~~
 ~~בית



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~ם~ ~

 וי"ו אות לו ~חן לכן בריה שום בו ישלוט ~לאראוי
 כדי לא~

 אבל ~ חטאים יתמו כ~ב ש~רי לקבלו ראוי אין יאמרושלא
 אלא בוי~ו ~טאים כתיב דלא הוי""ו להםבהראות

 חטאי~
 א"כ

 ~~~: שכן ע"ב די"ט ~יהו ~מנח' יאבדו ולא שישובו ה~ב"ה שלרצונו

~~~
 ו~שה כש~טא

 ~שוב~
 והטעם לו מסר כלב למ"ד איכא

 שהב~ הו~ ~~
 אותו הורג היה לא ואם משיח היה

 קי~
 ~א

 ~ן גלו ישראל משגלו ~ארז"ל ידוע גם בעולם גלותהיה
 שהשתדלו מצ~ו והכלבים ~ התורה ב~~ל ~ורם לותשה התור~
 ולכל דכתיב משום התורה אתישראל ש~קב~

 ב~
 כלב יחרץ לא ישראל

 ~כבו לא ~~ם התורה לקבל היתה ממצרים יציאתם ותכליתלש~ו
 ~לבקבל~ה

 של~
 נפרע הכלב התורה את ~ה~בטל צעקו

~~~ 

 ק~ל~
 את שביטל

 התור~
 בהר
~ 

 ~רם ~שיח ~היה הבל את

~ל~~
 כלב ~תן ולכן ממנו שיפרע צריך ה~~ב תורה ב~~ול יש שאז
 עמו הכלב שבראותםלשמרו

 א~
 בריה שום

 יכ~
 לש~ט

~ 
 באמרם

 בהרי~ת ולצרה לנו~ה
 ק~

 כשירצה ~הר~הו ~מו הכלב ~~הרי
 י~חובה מוטלשעליו

 וא~
 הורגו ~~ינו בה~י~תו מח~ב שהוא הוא

 איכפ~~~
 הכלב עם אות לו שנתן ונמצא לנו

 ~ו או הכות ל~ל~~
 ממ~ו~~שם~: בדלים עמו הכלב שבראותם מ~אוכל

 השט~ ~~~~~~~~~
 להם שיש א~ בח~ש המקטר~ם עם עומד

 האחד דברים ששה על בדלטוריא בא והואשליטה
 ~בנה שלא מי כל כי ב~המק חר~ןעל

 בי~~ ב~המ~
 נחרב כאלו

 באותה ~חרב כאלו נב~ה שלא ושנה שנה בכל וכןבימ~
 שנ~~
~ 

~~~
 שהוא כבוד הכסא

 ב"ה~~
 הוא

 מל~
 נכ~ס הקב~ה ~אין י~ ס~

~~~
 לירושלים ~



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~
 למקו~ ~ש~ ~פ~ר~ם ~המה בבי~י ליד~י~ה

 בבכיה ~~וחתם
 צריכים לכן ~ קולה תתן וירושלים תבכה במר וצי~ן ובדא~הרבא
 קולו~ בקולי הימים באלו לבאא~ו

 לסתום בדמ~ות ולהקדים
~ 

המקטר~
 על לבכות ובראשון

 חרב~
 ~ ותפארתי~ו מקדשי~ו בית

 ליום למעלה להעלות להשכי~ה ~תכשיטין תקו~ין לעשותדמעות
 המלאך הוא רבא האפ~רופוסא את ולפייסהכס~~

 מיכ~
 שהוא

 בב"ד שיעמוד ~רשאה כח לו ליתן ולהחזיקו היתומיםאפ~רופוס
 מעיקרא הדחוי את וידחה טע~ותיו ושירח~ב בעדי~ו מעלהשל
הוא

 המקטר~
 בעלי ויאמר

 חיי~
 המצות אצל דחוי אין כי ~דחין אי~ן

 שאבד~ו האבידות ~ל ולבכות ~ ~ו~ים המה אשר המצותואלה
 את ולהתעורר ~ דמם ש~שפך ואביו~ים ~קיים ~פשות דםהמה
 מדובקים כמו~~שהמה בד~יהם הולכים שא~ו להודיעםהאבות
 דבוקים א~ו כן יחברךבה'

 ב~
 יב~שו והמה חיבה בקשר יתברך

 המקטר~ פי לסתום ~קדים לא ח"ו שאם ח~י~הב~די~ו
 יחייב אז

 לחודש דרושי ח"ב המלך ~שער ה~ז"~~ דברים בששה ח""ואותנו
 דרושאב

 ד'~

~ 

~~~

 כי הקב"ה של שמו הוא
 קו"~

 שהקב"ה מקום מ~ין ~ולה
 ~ולם של מקומו ~~

 וקו"~
 שאם ~ לרי"ש צד"י בין מפסיק

 אבל צר ח"ו ~עשה אז ~לריש צדייתחבר
 מפסי~ הקו~

 ב~יהם
 צופהוזהו

 רש~
 לחבר רוצים שהיו לצדיק

 הרי~
 צר שיהיה והצדי

 בידו יעזב~ו~ לא ה'אבל
 שהקו~

 לרי~ צדי בין מפסיק
 אתה וזהו

 ~שם ~ מצר ליסתר
 שמואל~
 יאמרו ~סוק יובן ש~פי"ז ולעד"ן ~

 ה~אולות שכל ה' ~אולי יאמרו דה~~~ו צר מיד ~אלם אשר ה'ג~ו~י
הוא



 ~~ר~~~י~~~
~~ י~~~ ~

מ~וך
 ו~~ עצבו~

 וה~~וה ל~~~רה שמח להיות השי~ה מ~~ך ח~ו
 ~הרב ה~ז'~ הקליפות ב' מעורר יו~ר הוא בשמחה שלאעושה

חוו~
 יאיר

 חדש~
: 

~~~~~ 
 אפי' אחד איש על אנשים איזה בקשר כש~~קשרין

 להפילו יכולים עכ"ז מהם יו~ר חשוב אדם הואאם
 כבוד חלק ~~בטל ועי"ז מהם לכ"א שיש הכבוד חלק~ נ~קבציםכי
 לפי בטל שהקט~ות ו~חבאו ~ערים ראו~י כמש""ה עי""ז ו~~לשלו

 ~דול הוא יחד ו~~קשר כש~~קבץ שלהן הכבוד חלקי כיהגדלו~
 ~דול הוא עליו שחולקיך האיש שזה ~א אם לבדו שלו כבודמחלק

במע~
 הכבוד חלקי מכל יותר ~דול כבודו שחלק עד מאד

 כך כל ~דול אין אם אבל לפ~יו הם נ~בטלים אדרבא אזיביחד שלה~
 אפי' הקשר ע""י להפילויכולים

~ 
 מהם כ~א

 ~מו~
 רק ממ~ו

 מן אי~ו רשע~ם קשר כי רשעים יהיושלא
 ה~~י~

 רשעים כי
 וע"ז בכבוד חלקלהם אי~

 ה~פל~
 מחלוקת יזיק ~לא יעקב

 קר~
 על

 אל בקהלם ואמרמר~"ה
 וי~קשר יתייחד שלא דהיי~ו כבודי ~ח~

 קריאי שם א~שי היו הם כי מהם לכ"א שיש שלהם הכבודחלקי
מו~

 להפיצם ~~דם ל~מוד משהיוכל ~ודאי שלהם הכבוד ~לקי וי~קשר י~ייחד וכשלא חשובים
 ומ~

 הוא יעקב כי כבודי שאמר
 יעקב לבית הבאה הנפש כמש"ה ה~פש בחי' הוא כי הכבודבחי'

 שנופל הנפילה עיקר אדם איזהוכשמפי~ין
 ~יאו~ ל~א~ הו~

 ה'
 ב~~הדרין מאמרז""ל יובן שעפי""ז ולעד"ן מוהר"ן~: ~ליקו~ייציל~ו~
 דהיי~ו איש באשת שח~דוהו מלמד פניו על ויפול משה וישמע~"ק

 אמיץ הקשר~~ראה
~~ 

 ~ד~ו וכל קרח
 שכול~

 ו~או חשובים
 לח~וק'~



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~~~ ~

 ~~~וז לשרפה ונשרפהל~נ~ם
 ~ני~ ש~ור~

 שרפ~ ~צורך ה~א זה
ש~~

 והקב"ה אש במבול לדונם ~וכל
 בוח~

 והפק ומחשבות לבבות
זממם

 הר~
 כמ~ה בשריפה נדונו סדום ב~ל~ול שבהיותם בפו~ל

 ~דום ~ל ~המ~ירוה'
 א~

 בשריפת ונדונו השמים ~ן וגפרית

~~
 בשריפת נדונו קרח ב~דת בהיותם ~כשיו אבל לבד

 ~ו~
 ונפש

 בנפשותם השרו~ים מןלהיות
 של~

 ל~מרי ונ~בדו ב~ל~ול יותר יב~ו
 יהיה ל~~ל~ ~לקרח רז~ל ~דברי כנר' הקהלמתוך

 חל~
 ל~ו"הב~

 נפשם שנכרתה ~השרופי' לא אבללהבלו~י'
 מ~

 ~שם~~ ל~ל~ן השמים

~~~~~ 
 כנר' ~זוזה מצות ועל ~צית מצות ~ל משה ~ל חלק

 דציצית הוא וה~~ם רז~למדברי
 מור~

 אחדות ~ל

הש"י~
 את חידש שהוא ומצי~ותו

 ה~ול~
 התורה ~ל ומורה

 השמים~ן שהי~
 ומור~

 ציצ~ ~בי ~י ~~ונש שכר ~ל
 וראיתם כתיב

 למטה חו~ין ח~ יש שכן ~כירה לידי מביא שהראיה ~כרתםאותו
 וח'מה~~ל

 חו~י~
 התחוב מה~דיל למעלה

 בכנ~
 קשרים ה' ו~ח"ך

 הם הרי כפול קשרכל
 ~שר~

 שם כמנין ~ו ~ולה ביחד והכל
 ב~ההוי"ה

 שהו~
 פרש' שהיא ~כ ~ז~ה וכן ויהיה הוה היה מורה

שמ~
 אחד שהיא

 והו~
 בט~נה ציצית מצות לב~ל שרצה קרח שחלק

 ואם ~ ~שיה ליד~ מביא וזכירה זכירה לידי מביא ראיה כיזו
 ~בתוכם לך יהיה ולא אנכי ה~בורה מפי ב~ני שמ~ו כולםקדושי~~ כולם ה~דה כל כי לז"א וה~שיה הזכירה נתב~ל ציצית~תב~ל

 שבלבם ר"לה'
 תקו~

 ה'
 ומדו~

 להחזיק ציצית להם ליתן תתנשאו
 לשאינםאותם

 מאמיני~
 בהקב"ה ~ת בכל

 יזכרו ציצית שע"י כ~

 כלא~
 מצו~

 הבין ומשה בעיניך לק~ם ~חזיק אתה ולמה ה'
ש~~לוק~ו



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~~~ ~

~~~~
 שאין שס"ד בגי' הש~ן שאחז~ל מ~~י הוא דיו"הכ
רשות

 לק~ר~
 ויו"הכ ביו"הכ

 הו~
 הימים כל כ~לל

 רמז וכ~' יוצרו ימים פ' על בתהלים~דפרש"י
 לד~

 כפור יום
 הוא ~~רת שאותיות והוא הש~ן כל מב~ל והק~רת שס"דמספ~ו
 השין לפני ~' היוד לפני דהיינ~ ישראל לאותיות קודמיןאותיות
 ה~א הריש לפני רישהוא

 קו~
 ולפני

 אל~
 שחסר אלא תיו הוא

 שלפ~הכ~
 מרומז והוא הל~ד

 ~נת~ בכ~
 ומספר הק~רת בו

 וכ~ק~ר~
 הוא

 תשכ"~
 וזה ש~"ן קר"ע שם למספר מכוון ~הוא

 וידוע הש~ן כח לב~ל ~ורם שהק~רת ביו"הכהכונה
 שישר~

 הוא
 למו~ב ~חזירו שהוא שטן יעקב~ספר

 וכ~
 כוחו ש~"ן קר"ע שם

 בק~רת~ מרומזים הנזכ~י' שמות שני באו לכן הש~ן לב~להוא
 מו~~ ~רי פ' יפות~פ~ים

~~~~~
 ן' ובקליפה קדושה שערי ~משים יש בקדושה
 א' לא מ~מא ~הור יתן מי וזהו ~ומאהש~י

 ~פריד ~~ןכי
 אל~

 ~מא ואותיות ~משים הוא מ"י אות~ו~ כי
 מפרידים שהרשעים רק ~משים~"כ

 אל~
 נעשה ~~י מאותיות ~"כ

 ~יוד מפרידים שהם ~מאאותיות
 האל~

 ~י ~ל יוד מאות א"כ
 באחדות רו~ה שהוא כן אינו הקב~ה אבל ~מא ונעשה וא' ט'נעשה

ול~
 ~~מא עושה שהקב"ה מ~מא טהור יתן מי וזהו ב~ירוד

 שלא א' לא ן' נמי שהוא מי ~מא ~אותי~ת שעושהטהור
 אותנפרד יה~

 האל~
 ~ בשלמות מי יהיה רק עצמו בפני אות יהיה שלא

~שם
 שמואל~
: 

~~
~~~~~ 

 זכה משה
 לקיר~

 פנים
 ~כשכת~

 ה~ורה את מ~ה

כת~



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~~~ ~  עשהולא

 שלא מא~ר כא~ש י~רו על ה~~בר בודא~ הר~ ~עש~
 מעשה כל דרך שכן הפועל אל ~חשבתו להוציא ה~צ"ה~ יכולהיה

 ועוז ~בורה לבש ודא~ עשה ולא הרהר וזה לו ~דמהשהמחשבה
 מביא הוא לפיכך יצרוכנ~ד

 קרבנ~
 גבורה שעשה לפי דוקא זכר

 בנפש הוא שהרהור ידוע כי זכר למה אחר טעם ועוד ~כאיש
 הנפש כי דוקאהשכלית

 א~~ ~בהמי~
 בעבירה להרהר דעה בה

 נמצא בעב~רה להרהר דעה בה שאין הבהמה כמו השכלזולת
 העולה זה ומטעם לזכר הנמשל הש~לית הנפש מצד היהשהח~א
 ההרהורים ואחר מעבירה קש~ם עבירה שהרהורי לפי כליל~כולה
 שזה נמצא המעשה ח~א על באה החטאת ~ הא~בר~ם כלנמשכו
 על מלהתגבר כנקבה כחו שת~ש לפי כנקבה נמשל ~עשהשעשה
 בו היה שלא השכ~ית ~נפש כח מחול~ת החטא על ונפלי~רו
 לפי ב' ~עם ועוד ~ ~קבה ~רבנו לפ~כך החומר על להתגברכח

 שה~דם עד ומטעה היורד והיצ~הר הח~מר מכח באשהמעשה
 קרבנו לפ~כך לנקבה שנמשל ~זכרנו כבר ~החומר הח~א עלנופל
 בא החטא עיקר כל כי ודמו תלבו ~א ממנו מקרב~ן וא~ןנקבה
 א~נן והשלמים ~ ודם מחלב ב~ה והת~וה המתאוה ה~פשמ~ד
 לזה זה ~שלימין והצורה החומר ואז נדבה כ"א החטא עלבא~ם
 לב נדיב שהוא שמאחר לפי שלמ~ם נקראו ול~יכך ~ניהםושלום
 ~כוונ~ן ו~ניהם והצורה החו~ר בין רע פ~ע ואין שטן איןהרי

ל~כ~~
 בין שלום ואז ~בשמים לאב~הן אחד

 הז~
 דה~ינו והנקבה

 ל~ורה חומרב~ן
 לפיכ~

 קרבנו
 בי~

 זכר
 ב~~

 ע~ר ~הרב נקבה~

 ו~ק~א~ ~~~בור~~
: 

קרבנות



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~~~ ~

" ~ ~

~ ~ ~  

 עי~ז להתכהן ~וא ויהרגהו הבל על ק~ן שקם ~ה
 כשם חנוכו זוהריגה ולהיו~

 פנ~~ דנ~כה~
 עלוקינא ~זמרי ש~רג בשב~ל

 דמעל~ הברי~
 על מקנא

 ברי~ הברי~
 קדישא

 לו מוסר ית'הוא להיו~
 בר~~

 קין א~ר כן ל~יו לכהן ו~ע~ידו שלום
 בשביל ואהר~הו אח~ על~ע~וד

 ברי~ו חילל כי הברי~ קנא~
 י~ירהב~או~ה

 ~ק~
 אצלו היא ~~אומה דאו~ה

 נח דבני ב~נו~
 באחו~ואסור

 ~ול~ רק~~שו~
 היי~ו אחו~ו הו~רה יבנה ח~ד

 קיום משוםא~~
 ה~י~

 ברי~ו ומט~א אצלו ערוה היא הש~~ה אבל
 אזכה ובזה ואהר~הואלך

 בני~~ לכהונה~~נחל~
 ה'~: מצוה

~~~~~ 

 מי~ו~ מיני ~ג'
 ~ ב~~פה ~ראל ~ קרח בענין היו

 וקרח ~ באש אנשיםו~ן
 בבליע~

 ~ישראל ה~רץ~
 שא~רו לפיב~גפה

 לכך ~' ~ם א~ המ~ם ~~~~ ולאהרן ל~ש~
 החטא רק ~~~י~ים הם לא כי להודיע במגפה הםמ~ו

 מ~י~
~ 

ור"~
 שקנאו לפי באש אנשים

 בכהונ~
 שנ' באש נדונו ולכך אהרן

 מד~ כי ~ אש ~שפי רשפיה ק~אה כשאולקשה
 הקנאה

 שה~חיל קרח אבל ~ ב~ש נדונו ולכך כאשבאדם בוער~
 לדבר ורמז שבו הקנ~ה מצדהוא א~ במחלוק~

 מל~
 קרח

 נוטריקו~
 רשע קנאי

 ב~לה ~פורש ועליוחוטא
 ה~

 ישולם בארץ צדיק
 א~

 רשע כי
 ~וטה הוא אם הצדיק שאפי'וחוטא

 הקב"ה אז הדרך ~ן קצ~
 ישולם בארץ וז~ש זמנו קודם לארץ ~~ורידו לומשלם

 חוטא ~ א~
 אהלי מעל נא סורו ש~א' ורשע חוטא שנקרא קרח כ~וורשע

 וכ~יב האלה הרשעיםהאנשים
 מח~ו~ ~~

 ולכך ה~לה החטאים
 הואנדון

 הארץ בבליע~
 ~~הר~

 קרח~: פ' ~בורים ~יר
קר~



 ~~ר~~~י~~~
~~~ י~~~ ~

 נ~וצותי~ו לק~ץ צדק~ו מ~~ח יבא זה חטא תיקון ובזכות עי"ז~תקן

כמ"~
 נדחי ה' ירושלים בונה

 י~~
 מו~ר"ן~: ~~ליקוט~ בב""א יכנס

~~~~~ 

 ~אומות קנאת הוא הא' הם קנאה מיני ג'
 והק~אה הקדושה~ בארץ עליהם ה' ברכתבהיות בי~ר~

 דקיימי כמ"ש האדם את הסובבים הקלי~ות הם מזה הק~הב'
 מלחמת שהוא מזה יותר קשה הג' הקנאה ~ לאוגיא ככסלא~לייהו
 לפי העבירה במתיק~ת אותו ומטה אדם בלב השורההיצ"הר

 ~' יפות ~פנים ~שעה

 נשא~

~~~~
 על רוכבת היתה

 הג~
 דא הש~ן בזו"הק דאיתא

 איהו ס"מאיהו
 נח~

 מתה ו~רה גמל בדמות רוכב
 רבקה צריכה היתה ~~~ך לרבקה באה שרה ונשמת השטןמאימת
 נשמת לכבוש ~ר~ה ה~טן על ~לה לה שיהיה הגמל ~ללרכוב

 הש"ך~: בשם ~רדכישרה~~מאמר

~~~

 הטעם ולאה
 שלא~

 בנים~לא ששה ילדה
 פחו~

 ולא
 אנכי מתה אין ואם בנים לי הבה א~ה ורחליותר

הוא
 שיעק~

 ממנו ולק~ן שהר~ו מ~~ן צאנו המציל הבל ~וד הוא
 קין הואולבן

 וא~
 הבל של תאומות הנה הן האחיות ורתל לאה

 ולא מכרנו כי לו נח~בנו נכריות אמרוולכך
 נ~~

 האידנא לא ב~ו
 לבעלה לחזור לאיס~ן היתר היה לא זאת לולא דנא מקדמתולא

 יפ~ היתה שרחל מפני מ~חל יותר~נ~~אה י~ק~ ~עיני חשודה היתה ולאה ~ ~וטמאה א~ אחריהראשון
 עיניה ולאה תואר

 כן בד~קה צריך אין ~ופה כל י~~ת ~עיניה שהאשה וכשםר~ות



 ~~ר~~~י~~~
 ר

~~~ י~~~  שה~תה ~אחותי ~קין ~טמאה יתירה דתא~מה הוא דעתם רקקין
 היא שטהורה כל לעין זכותה נתפרסם כבר ~מני יותרחשודה
 רחמי וסגר בעדי ה' עצר עצור כי אחרי ~י ~תשבותם כלעתה
 א~כי מתה אין ואם בנים לי הבה לכך זרע ונזרעה מונקתההיפך

~~~~~~ מ~ו~: מצוה בנימן ~~נתלת מתה קרויה דבחייה כמתה~יני
 ר~ל אותו מעין עליון אור מ~~לה ור~ל ר~ל בכל
 חכמה ~שועות חו~ן עחך אמונת והיה בפ' רמזוהוא

 דהיינו אוצרו היא ~' יראתודעת
 תוס~

 האור כנגד הוא ישועות

המת~ל~
 ויהי כמש~ה הישועה מן ירושה מלשון הוא ותוסן בפסח

 השפע והוא בעצרת המת~לה האור הוא ו~עת תכמה ~ לישועהלי
 בסוכות ה~תגלה ה~ו~ הוא ה' יראת בעצרת~ ישראלשמקבלים

 ב~ל~~: פ' ~פות נוראים~~~~ם~י~~ם
~~

 ן~~~~~~~
 מתבט~ם ר~~ם ~'בקדושת

~ 
 ~הי~ו ר~ות ~~ות

 והכב~ והתאו~הקנא~
 התאוה כת משתבר בפסח

 ושאור ת~ץ לאכול שלא נצטוינושלכך
 אל~

 ~תאוה שלא כדי מצה
 המבול דור תקון ב~י' והוא ~ השכל תיקון והוא ~פניתלתאוה
 נשבר בעצרת ~ בתאוה ח~אם עיקרשהיה

 כ~
 כבוד ע~י הכבוד

 הכבוד מלך זה מי ו~מרו כולם שקבלו ב~ת שנת~לההתורה
 שעיקר הפל~ה דור תקון והואוכו'

 ת~א~
 וה~אוה הכבוד היה

 כת משתבר ובסוכות וכו'~ עיר לנו נבנה הבה שאמרוע"ד
 התקשרות שהוא מינים ~ וד' הסוכה בכח נכנעים והםוהמ~לוקת הקנא~

 בלב ישראלכל
 של~

 יחד
 ~~פני~

 בשלח~: פ' יפות

~~~~~~~ 
 וכס~ חדש ש~ות ב' לו יש

 תקעו כ~ש~ה

~~~
 בחדש



 ר ~~~~~~י~~~

~~ י~ם~

~~~
 יהיה רשע מאותיות אז הקץ שיבא בז~ן

 יוד יהיה ריש מאוח ואז קץ מנין מרשע יחסרשאז יש~ אות~ו~
 לנו יחיש אז רשע דרך עוזבים כשאנו א"כ ~שע מרשעונעשה

 ~שם ~ישע
 ~ שמואל~

~~~~~
 פעמים ב' ומאלו מרשעים רע יו~מר לבא לעתיד
 ואז ציון תרחם תקום אתה שאז תק"ם ~יהיהרע

~~
 שהוא ר"ע ב""פ שהוא הערער יהפך שאז הערער תפלת אל
 ~היה שלא י~ה יהלל נברא ועם ואז תרחם תקום ויהיהמד"הד
 ~מרחקים ~ד"הד עושים שהרשעים מפני י~ה שם בין ~רודח"ו
 ר"ע מכני~ים ו"ה ובין עריה ונעשה י~ה בין רע ומכניסיםהשם

 ערוה~~שם~:~עשה

 לה שאין הואיל סברה~~~~~~
 בנ~~

 א"כ
 מז~

 איסור שהוא נר'

~~~~י~
 יעקב שלקח

 בקש ולכן אחי~~ ~~~~
~ 

 ~~~~~לל מ~~ו
 חרה והנה הזה ~החשד לצאת ב~ם לה לה~תיעקב

 א~
 יעקב

 ה~~ח~~ וא~~~ עליה הת~ללולאעליה
 ובא~ בח"ל שאני וא"כ לבדו הקב~ה ממשלת ~~חתשהואבח"ל א~ הלא ר"ל אני אלהים

~~~
 ולו~ ~~חי~~ שתי ליקח ~~~סור

 על ~~ירוץ ל~ יש א~כ בח"ל

 אח~ת שתילקיח~
 וא~

 ~ בטן פרי ממך מנע אשר ה~יבה זה
 פ' אריה~לב

 ו~א~
: 

~~~~~~~~~ 
 דע

~ 
 מו~דים דעת בר שהוא הרשע של הדבורים

~או~
 כמש"ה ~הדעת נמשכים ה~ו~ם כי בהשומע

 חוה את אדם~דע
 אשת~

 יש אך ~יש ~דעת אשה וכל וכתיב
 ז ~~ניש~י

 ו~~~
 ד~ד~שה ז~ג דהי~ו

 י~~~
 ~~~קשרו
~ 

 ואל לצדיקים
ה~ורה



 ~~ר~~~י~~~
 ר

~~~ י~ם~  לידי יבא ~לא יחלצוהצדי~ים
 ניאו~

 ~ר' זה גם הדעת~ מן הבא
 אם כלומר נכריה ל~ון מתלקת רע מאשת ל~מ~ך הפ'כוונת
 עצמך תשמור ריע ביה קרי רע רעך מאשת עצמך לשמורתרצה
מחלק~

 דבריו ~כל רשע אדם של מדבוריו דהיינו ~כריה לש~ן
 מס~ראהם

 דס"~
 וישמע ז""ל מאמרם ג"כ נראה וזהו ~כריה הנק'

 לכן קודם והנה איש ~אשת שתשדוהו מלמד פניו על ויפול~שה
 קרח ~ל דבוריו כתובשם

 במש~
 ~ משה וישמע בתריה וכתיב

 ש~מע שראוישראל
 דבורי~

 תשדוהו קרת שהוא רשע אדם ~ל
 לידי יבא רשע אדם של דבורים ה~ומע שכל ~ישבאשת

 מלמד דשמע ומשום משה וישמע אומרם ~ והוא ~ הרבוכדכתב ניאו~
 ש~ה ידעו לא הם אבל איש באשתשתשדוהו

 שמזי~
 לאדם הוא

 עצמו ~הוא למשה ~בלאתר
 ~ע~

 יזיק: לא דקד~ה

~~~~~~~ 
 בשקר המנהיגים מדינה או בעיר רשעים כשיש
 עוסק כאשר באמת המתנהג צדיק בניהםויש

בתו~~
 פועלי כל ית~רדו אז האמת אל ע~ו ומדבק בתפלה ~ו

 שם ~כתר ~ ושקראון
 ~וב~
: 

~~~~ 
 ~צ~ו ורבה ~ה הוא בתורה הגון מרב לומד כשאדם
 כפשוטו נשאר ~א ורבה פרה אינו ~זי מרשעוכשלומד

 ~ ממנו שלמדכמו
 ~שם~
: 

~~~~ 
 מן נ~מתו ששורש מרב כשלומד

 עול~
 הוא אז האחדות

 גאון סעדיא ~ב כמ""ש התורה כל ~כלל ~תתבתיבה
 התורה כל ~~כלל וכ~ו כולה החורה כל נכלל הדברות בעש~תכי

בעשר~
 ~ם משא"כ אתת בתיבה התורה כל נכלל כך הדברות

~ו~ד



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~
 ירושלים את ~עלה לא אם אזכרכי לא אם לחכי לשו~יחדבק
 בית נב~ה שלא מי אחז~ל דה~ה ר"ה ביום ר~ל שמחתי ראשעל

 באותה נב~ה לא אם שנה בכל כן בימיו ~חרב כאילו בימיוהמקדש
 ש~~ באותה נחרב כאילושנה

 הדין ביום לזכור א~ו ~ריכים גם ~
 שהחזירה הקדושה ~~התורה קבלתהגדול

 הקב"~
 ולא האומות ע"כ

 וא~רנו ובחיבה ל~ב ובטוב בשמחה אותה קבלנו ואנו לקבלהרצו
 הקדושה התורה את הדין ביום מבקשים אנו לכן ו~שמע~עשה
 וכל מצרים יציאת לזכור צריך ~ם ~ הזה ביום בנו ות~דשתבא

 שיוצא~ו ית' בו בטוחים ~א~ו כן וכמו עמ~ו עשה אשר~פלאותיו
 ~ הזה ה~ר הגלותמן

 ג~
 צרי~

 שיזכ~ להתפלל
 ל~ו

 וכו' הדבקים ואתם כדכתיב ית' בו דבקיםשא~ו הדביקו~

 א~
 בגלות שא~ו

 זאת בכל וס~ו~ים ~וויםהמר
 ~שמ~

 לא
 שכח~~~ש~

 ה~לך~:

~~~"~ 

 תרועה יום סתם ונ~מר ר"ה ~עם בתורה שנעלם הטעם
 ב~ נא~ ולא לכםיהיה

 אלהים ישב כי ~עם
 לטובת זהו חגים ויו~~ר ביו"הכ ~עם נאמרכאשר למשפ~

 ישר~
 כי~ידוע

 משום לנ~וה נבואתו לכבוש וביקש יונה דברח ה~עם שארז""למה
 ישר~ל על חימה מעוררים ו~ה הם תשובה נוחי גויםדאמר
 בשביל למות ~פשו ~וסר היה ולכך לשוב ערפם מקשיםדהם

 שראש כמו~ו ומרגישים י~עים היו הגוים אילו הזה הדברוכן י~~
 למאוד בתשובה חוזרים היו הש~ה לכל ופק~דה הדין יוםהש~ה
 ה~ה ועי"כ ענינים בכל מעשיהם נפלאוהיה

 לישר~
 קטרוג

 היה אילו ולכך ישר~ל על חימהוהיה משט~
 כתו~

 בתורה
 ה~

 ~הדבר
 ~א~~י~ האומות רוב כי להם~תוודע

 ומודים שבכתב בתורה
כי



~~ י~ם~ ~ ~~ר~~י~~~~
 ותפלה הת~לה שבתוך ו~תקיעות ה~~~~מי בשם החוס'כמ"ש
 שטן שם מערבבים רחמיהוא

 ~ותיו~
 שטן לתיבת הקודמות

 אמור~: פ' ישר~~~שם בעד להמליץ רחמים רחם אותיותשהם

~~~
 נינהו ~ילי תרי המצות ~ עשיי~

 ש~
 ושכר הקבלה על

 שלא על יענשו ~ שהאומות שמצינו והראיה העשיהעל
 אתקבלו

 מצו~
 דביצה ~"ב בריש ~"ל כ~רש""~ השבת

 א~
 ד~וי

 ~ובה טובה במדה וכ~ש הקבלה על נ~נש ~מ מיתה חייבששבת
 ישראלשמקבלין

 ש~
 כי פ' ~שם ~ העשיה ועל הקבלה על

 תבא~
: 

 קבל~~~~
 עצ~ו הוא ה~כר

 מצו~
 כמשחז"ל

 שש~
 מ~וה

 וברכה שפע ~ורם מצוה שכשעושה הוא וה~נין~צוה
 היה וזו להם להשפיע הש"ית ~ל מדו~יו השל~ת והואלעולם

כוונ~
 לקבלת אליו ~יורד והשפע ה~צ~~ה שב~שיית נמצא הבריאה

 ~עושה ~צוה עצמו היאשכר
 ~לי~ו~

 וה~דיקים הקב"ה של מדותיו
 ~ינם שכרכשמקבלים

 שמ~~~
 אלא עצמם טובת בש~יל

 ~צוןהשלמת בשבי~
 הש~~~

 תבא~: כי פ' ~~שם

~~~
 הש~ים ~ן השפע י~דת ~"י ה~א הארץ ~דולי כל
 שהארץאלא

 מתקנ~
 כדי ~שמי בלבוש להלביש אותו

שיכול
 האד~

 הי~ד עצ~ו השפע היה המן אבל מזונ~תיו לקבל
 השמים~ן

 אל~
 מעלתו ~יה כי הארץ ע"י ל~קן הוצרך שלא

 ~מדר~ת~מעלה
 האר~

 ולכך אוכלים ~המלאכים לחם כמשחז~ל
 פ' ~שם ~ הטעמים כל בו ~טעמו

 האזינו~
~ 

~~~~~
 כ~נת השב~ים שלק~ו ~ה

 יוס~
 ~עיר וישח~ו

 ש~לבל ~~עשה שראובן הוא ~או~ן צעקת אחרוכו' עזי~
י~ועי



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~
 ל~ה וקשה בנ~כם ~ש ע"ז בניכם ~ש יצ"הר באמרו למלאכ~םנצח

 מבניכם ~ יצ"הר ~עקר שהרי בנ~כם אין ~ם~ אמרו לאהמל~כים
 ~עוד הע~ל את שע~ו בהיות אלא ונשמע נעשה שאמרתםבשעה
 נצח ובזה בניהם היצ""הר חזר בש~ם מר~השהיה

 מש~
 ~ בטענתו

 היה לא שאם ידוע~ם
 התו~

 ניתנה שהת~ה העגל היה לא
 קרבן ויביא יחזור בה שכתוב מה על יעברו שאם ~התשובה~על

 ~א מעשה לאותו ראוים המדבר דור היו לא אמרו ורז"לויח~ה
 שבעבור באופן רבים אצל כלך להם אומרים רב~ם חטאו ש~םכדי

 שילמדו כדי העגל ענין הי~ התשובה ענין בה ~כתובהתורה
 הע~ל עון שבעבור יו""הך היה לא הע~ל היה לא ~םתשוב~~
 היה לא יו"הך היה לא ~אםנתקן~

 ע~י~
 שבאים השעירים שני של

 מכפר היה דמו ובשפי~ת בנפשו~ם החוטאים האדם דם עללכפר
 ~ הנפש ~וא הדם כ~ ה~דם דם~ל

 היה לא ואם השעירים שני ענין היה יו~הכ שבעבור~~~~~
 היה לא~העגל

 יו"ה~
 ~היה לא התורה היה לא ואם

 היה לא העגל לא~היה ו~םהעגל
 התור~

 היה לא ואם
 קי"~

 לא
 היה לא ואם התורההיה

 יו~~
 השבטים היו לא ואם קי"ס היה לא

 היהלא
 ~וס~

 שחיטת ע"י היה למצרים ~רידתו וענין למצרים יורד
 ש~רד ובע~ור למצרים ירד עזים ~שעיר שבעבור הרי עזיםשע~ר
 ~בעבור הים נקרעלמצרים

 שנקר~
 ובעבור התורה קבלו ה~ם

 התורה קבלו הע~ל ובעבור הע~ל את עשו התורה~קבלו
 דסיבה נ~צא ה~עירים שני ענין היה יו""הך ובעבור יו"הךהיה ובשביל~

 היהראשונה
 יו~~

 בשחיטת לראובן ר~זו זה וכל יו~הכ ש~ירי לענין
שעיר



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~
 נזק~~שם ~מנה ימשך לא ~דרך להלוך שצריך אע"פיהמצוה
 טעם ~ת ולעד""ן ע"~~~די"ג

 לש~~
 מצוה קיום ששכר לדחז"ל

 שידו~ לפי ~נים היאזו
 כדחז"ל הגאולה מקר~ת הזאת שהמצוה

 כן וכמו ז"ל האר"י וכת~י הזו"הק ~ד~ריוכנודע
 הר~ כת~

 הנ"ל
 גורם ונמצא הקץ מקרב זו מצוה שהמקיים ק"ץ ר"ת צפור קן ~ז"ל
 ~"י מי וע"י נטוי קיר ~ר"ת וקן המ~דש שהוא נטוי קיר~~נין
 מה וידוע ~ צפור ק"ן של ר"ת ה~שיח המלך שהוא צדיקקדוש

 נשמות שיכלו עד בא דוד ~ן אין ~גמ'שא~ז"ל
 ~בג~~

 לפיכך
 נשמות שיכלו כדי ל~נים ~וכההמקיימה

 ש~גו~
 צדקנו משיח וי~א

 ודוק: פרוונקא להוי דאגרתא קריינא ע"ד~הוא

~~~~~
 ש~ע היא גדולה ספירת מן כי עשרה ש~ע נקרא

ומ~
 כתר ספירת

 הי~
 ~וי"ה שם גם ~ י~ד ~פירת

 טו~ כי לה' הודו הש~ה כמ"ש י"ז מספרו~"ה
 של מ"ק דהיינו

 מספרו ~"ה ה~"השם
 טו"~
 עשרה ש~ע נקרא הקדושה תורתינו ~

 מאמרים~~ש~הם יו"ד ~ראשית ימיז'
 נבר~

 ~ העולם
 עו"ה~

 נקרא
 עו~ה~ כי עשרהש~ע

 נקרא
 טו"~

 מה שנ'
 ר~

 טובך
 טו"~

 מספרו
 ישראל ~י"ז

 נקרא~~
 עשרה ש~ע

 שידו~
 שהקב"ה גוים עליון בהנחל

 ~ית של נפש ע' רק לקח לא ולעצמו אומות ע' שרים ל~'~תן

 נ~ אח~ נ~שיעק~
 קדש יהיה וה~שירי בסוד והם אומה כל

 אחת נפש ~קב"ה ~לקח תבואתו ראשית לה' ישראל קדשוהיינו
 נקראין ולכן שלימה אומה כל מן מעשרבתורת

 ישר~
 עשרה שבע

 נפשות שהם עשרה פעמים ש~עהיינו
 י~ר~
 דמ"ז אהרן ~~ית ~

 ע"~

: 

~~~~
 שינ~

 בס' נמצא א~כ במיתה מס' ~א~ד ה~א האדם
~ילות



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~

 ~אינו ~רס ל~בל מנת על העו~ד
 תו~~

 ~ש~ר ה~~~ ב~~ו

הו~
 בתורה להאו~ז רמז ~ מלאכה עמה לעשות בהמה השוכר

 לקיבול לא עמה מלאכתו לעשות קרדום ממנהלעשות
 פר~

 כ"א
 כי זעמו כלי ה' ויוצא שנ' מלאכה הנקרא העונש מן אותושתציל
 הדרך שהוא מיראה העובדים ואלו לה' הוא~לאכה

 על דהיינו מאונסים שפטורין הממוצע ב~רך דנם ~כהקב~ה הממוצ~
הש~~ות

 ו~ייבי~
 עיר ~הרב ~ למזידים רמז שהוא ואבידה בגניבה

 פ'גבורים

 משפטים~
: 

 שנמכרו לישראל רמז בשביעית העבד יציא~ ~~~~~~~~
 התורה בזכות שיצאו האומות ביןלעבדים

 ויקרא שנ' שמות בז' הנקרא ובגואל שבעה עמודיה חצבהבה ש~
 פלאשמו

 יו~
 הללתיך ביום ש~ע שנ' ה~לה ובזכות וכו' ~בור אל
 משפ~ים~: פ' ~~שם ~נם ל~פשי יצאו אלוובזכות

~~~~~ 
 מורים שכשהיו מאמרים בכמה בתלמוד שמצינו מה

 נהרי י"ג להם ~ורים היו פ~לתם שכרלצדיקים
 באאפר~מון

 הר~
 על לר~וז הזה ה~שבון נהרות י~~ להראותם

אמונת
~~ 

 זזו ולא מהם בא~ד ~~תפקו לא שמעולם עיקרים
 ו~לב כדבש א~ר ממין ולא מאפר~מון היותם ועל לעולם~ל~ם
 כ~לב גש~יי דבר בו~אין לרו~ שייך דבר בהיות רו~ניי דבר א~רסמון היות עלוכיוצא

 ודב~
 בהיותם ~שמיות על שמורים

 כענין רו~ניי דבר אפרסמון להם מורים ולכן אכילה~ שלדברים
 ד~ן האית~רי ~מדרש ~ ורו~ניי שכליי דבר שהואהאמנה

 ע""ב~

: 

~~~~~ 
 א~ז~ל כראוי ה~ו"הז ~תקן שלא זמן כל

 נו~
 לאדם לו

~~
 שלא



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 קורצנו מחו~ר אשר לנו ~בורתו ל~ודיע רק בו ~לויםלהיות
 מיעוט מס~~ת הוא ~~' האופן ~ גבורותיו במעלת עי~ינוולהאיר
 ממ~ו הנ~~ך כן כמו תכלית בלת~ שהקב"ה שלפי המקבליםכח
 כל על שיהיו שרים ביד הדברים מסר לכן לעולם ~כליתבלי
דבר

 ~ דבר לאותו תכלית בל בלתי רע או טוב מהם שהנמשך ל~

 ה~האו~
 בתחתונים שמשיגים נאמנה וידעו עולמו לייסר כד~ הוא

 חנון הק~ה שבהיות והענין ~ מעלליו וכפרי כדרכיו לאישלתת
 מרחם היום כל רע רק עושים התחתונים שיהיו אע~פיורחום
 רחום שהוא כמד~ועליהם

 אלהים עזב אומרים ה~ו ואז וחנון~
 שירשיעו אע"פי להטיב לעולם טבעו בהיות לכן ח"ו הארץאת
 דבר כל על ~מונים להיותם שרים ביד הדברים ~סר עשהמה
 בצדק והכל מ~כר או מהע~נש או מעשיו כפי אחד לכללתת

ובמש~ט
 האדו~ ברצו~

 כמו
 שצו~

 ע"~ הדבר ובהיות להם ומסר
 כדרך בהפכו והדבר ~עתו הרעה לעו~ה לתת מו~חיםהשרים
 רצון לעשות שמוכרחהעבד

 ר~~
 הפירות לבישול ראוים אם

 משא~כ לא לא ואם ~עשיהם כפי מבשלם זה על מ~ונהשהוא ~ברי~
 מדתו משום ~בשלם ~יה ראוים היו שלא שא~"פי הק~ה היהאם
 רחוםכי

 וח~ו~
 מ~ליהם י~ב"ש הש~חתו מסירים היו ובזה הוא

 ויאמרו טוב ~מכל ומושפעים הגונים בלתי עצמםבראותם
 ~ל~ח ע~י הדברים כל הקב~ה מסר זה מסיבת ולכן נוהגכמנהגו עול~

 הדין עו~יןוהם
 ~~מ~פ~

 מוסיפין או גורעין ואינן
 מ~~

 שר~~~ם
 מתחילה שנצ~וו כמו האדון ברצון וה~ל מעש~הם כפיהתחתונים
 דמ""א האית~רי ~~~ש ~ העבד כמשל כן~~~ות

 ~""ב~

: 

~~~
~~ור



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~

~ד~
 א~ר ו~ח~ך באמת

 ל~ ~~
 מהצדיקים היו לא אם אפ~' כלומר

 שהרי ס~~~וריא עליהם ללמד לי יש א~ה עולה פ~לו אלאבאמת
 טוב: דבר ואיזה מצוה איזה יעשו שלא להם וא~א הלכובדרכיו

~~~~~ 

 זכות היכל שנק' אחד היכל יש העולם צ~ון מצד
 דרום ו~צד מעלה של ב"ד יושביןששם

 ש~
 עו~ם

 לעולם לה~יק פתוחה תמיד בימין הוא ~שר ~חסד מדת הואשם
 לתת טובות מ~י כל הקב"ה של הרצון~מקום

 ל~ בעו~
 שואל

 הזכות הי~ל אל והטובות המתנות אותם כשמ~י~ין אך ~חסורודי
 הימין אל ומע~ת שם אשר מד"הד עומדת אזי צפון מצדאשר
ל~מור

 ח~
 ~ה אם בדין נשב ואומר השואל

 השו~
 לאותם ראוי

 אותו כל ומהעולם ממנו מונעין אז ראוי אינו ואם והטובות~תנות
 ~ואז החסד מדת שהמשיכו והטובעושר

 מקבל~
 כל צפון היכל

אות~
 אותו ונ~נז והשפע והטוב עושר

 השפ~
 שנמשכו שאחר לפי שם

 נ~נזים ~א למקומם חוזרים אינם שוב מלמעלה ה~סד מדתאותו
 אלו וכל הצפון בהיכלשם

 גנוז~~
 אמנם ל~ל ~צדיקים ושמורים

 הדור על לה~ין ה~ון צדיק ישאם
 א~

 על
~ 

 העולם יהיה שלא
 נותנים הצדיק בעבור החס~~ מדת של המשכה לאותהראויים
 משם האיתמרי ~~מדרש בעולם וטוב שפע אותו להמשיך~שות

 שערי בשם שמביאו יצחק שיחהרב
 אורה~
: 

~~~~~ 
 העולם לאומות נמסר הש~ע דחול יומין בכל

 אבל ~ לנו התמציתמ~יע ומ~
 ביו~

 מקבלין אנו השבת
 ~שער ~ והמלאה הרחבה מידוהשפע

 ~מלך~
: 

~~~
 ל~לות כדי לכבודו ~א ברא לא ה~ב""ה שברא מה כל

~~כו~ו



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  לא ע~~ו שבח ~~ביל א~ל יו~ין שיתא כל די~~רכון ב~יןדהיינו
 כן אם השבי~ה יש בשבת כי ג~פ כ"כ לאכול צריך~היה

 מוהר"ן~: ~ז'~~ליקוטי לברךדהוא מוכר~

~~~~~ 
 לאות שיש וההפרש ברית וכן תפלין וכן אות מקרי
 ניכרים הם הא~ות שאלו הוא אותות משארשבת

 אור הוא שבת של אות אבל כללעין
 ה~נ~

 ~הים ראתה לא ועין
 עצמם לישראל הש"ית בין אות והואזולתיך

 ול~
 וז"ש לא~רים

 יפות~: ~~פנים ובניכם בני היא אותכי

~~
 עינינו בין לט~פות תפלין במצות תורה שקבעה מה ~~~

 שדי שם ידינוועל
 שי~~

 מעל דל"ת בר~ש
 העור~

 יו"ד
 ומוטות מוסרות כדמות שהמה מפני~זרוע

 ברזל בחבלי ל~ס~
 כפורחת היא הר~התאותינו

 מחו~
 ~ ~ובינו הטמון היצר ~~ע

 ח"ו בו האמ~ה חלק ~תלה ובו המחשבה מקום הוא שהראשולפי
 לכן מינות של פי~ול במחשבת א~תנו להחטיא היצר מקוםימצא
 בב~ הר~ז ובא שי"ן עולה ~ב~~ילואו אלהים כי עליו שם שלשי"ן
 אבותינו באמונת להזהר ~ ראשים ד' ושל ראשים ~' שלשי~ן

 דל"ת הקדושות~ ואמותינוהק~שים
 בע~~

 ~ע על לה~ין
 נחלת עד הטיפה והולך מושך שמשם השדרה התחלת מקוםהוא וע~~

 אדם יק~ור שאם הטבעיים אמרו כאשר התאוה משכןהברית
 השדר~~ אורך כל ע"פ עופרת שלחתיכה

 ל~
 יצרא נגד אות~ו לח~ק הקדוש שמו של האות עליו ובאאבר~ קישוי לידי יבא

 ככר עד זו~ה ~שה בעד כי כד"א דלות לש~ן דל"ת ורמזדעבירה
 יו""ד ~ל~ם

 ב~רו~
 ה~עשה כל~ ו~~ ~קי דם שו~כות ידים נגד

ל~ל



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~י~~~
 יהיו שתמציתם כדי ב~ם גלו אשר האו~ותשרי

 נזונים~
 ~שראל

 שהם מהשרים מושפעים פי' ב~הרה עוע"ז שבח~ל ישראלוז"ס
 על ~ובה מש~ת השכינה ה~תה~ הבית בזמן אבלהאומות

 והדבר האומות נו~לים היו ומתמציתם כלל התלבשות שוםבלתי~ ישר~
 קשר הפרידו אז כי ל~ז ק~רת כשק~רו ל~גום התחילו~זה
 שהי~ה ב~דים קשר ועשו העליונות המדות עם השכינההקדש
 ה~וקה נוגהקליפת

 א~
 מהקדושה א' ~וץ בה להיות הקדושה

 מש~ת השכינה והיתה להיכלות חוץ השפע ~~ול מתקרבתהיתה
 וע"כ דברי~ה בשכינה זה וכל לחיצונים וה~הור הקדושהשפע
 כדי אחד שר ~ד תחת ולא האומות לכל ~גלות ישראלנתפזרו
 כשהיה מ~א~כ אחת לאומה כולה הקדושה השפעת תהיהשלא

 לישרא~השפ~
 ישראל ירדו רבה מדרגה אמנם להם כולו היה

 מתמצית אומות של הש~ים ~~לושמתחילה
 ~שר~

 עכשיו משא"כ
נ~לים

 ישר~
 ~~א~פקלריא השרים מתמצית ולא האומ~ת מתמצית

המאיר~
 משם

 ז"ח~

: 

~~~~~ 
 ע""י ~לא לבא להם א"א והברכות ההש~ותכל

 לקבלם במה ידים לו יש הצדיק כיהצדיק
 ~ כי ויר~האהבה דהי~נ~

 הברכות וכל ההשפעות כל בהם לקבל הידים
 יק~רגו שלא כדי והיראה~ האהבה לגנוז~ בזה הצדיקוצריך

 ~עבים שמים המכ~ה ~הו השפע ממנו וי~לו עליוהמק~ר~ים
 לכסות יכול כשה~דיק ~מים אש היינו שמים ~ ~~ר לארץהמכין
 ל~רץ המכין אזי שלו והיראה האהבה ומים אש ד~יינושמים
 אך ~ ~~ר בחי' שהם הברכות כל להמשיך שיכול דהיינו~טר

כשהצדיק



 ~ ~~ר~~~י~~~
~~~ י~ם~  הקב"ה ד~יינו הבע"הב ~ד הכלידהוא
 אי~

 ~ובר
 ~ק~"~

 ~ש~ם
 הקב"ה ליד הנשמה ומחזיר האדם מיתת בש~ת מ~""כ תליןלא

 שכרו: לו ליתן ~ייבאזי

~~~~

 בש"ס ופ~קינן להקב"ה אומן דין לאדם דיש משום הב'
 קונה דאומן מט~ם תלין לא מ~ום בו איןבאומן

 משום אומן דין לאדם דיש ~הט~ם שכירות ולא זבינא ומקריכלי בשב~
 והמצות: ה~ורה ~"י לכלי הנשמה ל~שות ~צמו ~ל ה~םשקיבל

~~~~~  
 אינו ד~בלן אחד לד~ת בגמ' דאמרינן משום

 יש והאדם ד~ובר הוא יום שכיר דדוקא תלין בלמשום עו~
לו

 די~
 כולם קיימם לא דאם מצות תרי"ג כל לקיים ~לינו קבלנות

 ב~יזה להתגלגל נפשו צריךומת
 ~ו~

 ואז המותרים שמקיים ~ד

נפש~
 מן יצא

 הגו~
 המקובלים: כמ"ש

~~~~

 ~כל במד' דאמרינן כמו הד'
 מ~

 ובמצות בתורה ש~וגלין
 מה להםדי

 שמזרי~
 השמש ~יהם

 ויר~
 ~נותן השכר וכל

 החיו~ מן אינוהק~ה
 ~ובר ד~ינו נ~צא הדין משורת ~נים ~א

 תלין בלמשום
 דה~

 דהיינו ~למא בהאי מצות השכר להם יהיב
 ~לילה: וירח ביום השמשזריחת

~~~~
 תייו ימי כל ל~ק~"ה פו~ל ~~יון הוא ~דם משום הה'

וה~ו~
 ~~מר' ד~מר כמאן ואתיא ~ מותו לאחר מקרי

 אלא משתלמת שכירותדאין
 לב~ו~
: 

~~~~
 שהקב"ה ומה להקב"ה ח~ם שומר דין ל~דם דיש ~שום הו'
 ל~~ים אלא אינו מ~ות שכר לאדםנותן

 ~~ור~
 וכמו הדין

דא~י~ן
 הו~

 ה~ב את המשמשין כ~בדים
 של~

 פרס לקבל ~נת על
וא~כ



~ם~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~

 ~~ו~~ ~~~~~א~
 כי הצל ~ן

~~ 
 ~~כו"ם ~~"ז ~יקר שיש~אל

 ומכ~ין שלהם העולם כל כאילו עליהםמכסין
 בדר~ העו~

 הטבע

 והם ומז~ות והככבים החמה ~"י העולם מנהיג הק~ה באמתכי
 כאילו הש~ית הנהגתמכסים

 מתנה~
 בעצמן ומזלות הככבים ע"י ח"ו

 השמש א~ יתגלה ואז צלם סר יקויים ואז או~ם יעביר לע"לאך
 ~ השמש אור שיתגלה היינו שמש שמי יראי לכם וזרחהבבחי'
~הו

 בכנ~י~ ומרפ~
 לרגליך הדום אויבך אשית עד יקוים ואז

 חמה מראה מקודם שהיו כמו לא למטה יהיו שהםהי~נו
 היום כחום ~אמרובאברהם עמוק~

 שהו~
 ונתגלה שמל ע"י שמש בחי'

 מוהר"ןהברית~~ליקוטי

~~~~~~ 

 דהיינו חטאים מיני מג' התשובה על רמז הוא
 שלא א' ש~~ות ~יני ב' יש ובשו~ג מרד מזידשוגג

 ידיעה לו יש אבל בתחלה ידיעה לוהיה
 שו~~ ב~ו~

 צר~ך כזה
 ~~~ובה

~ 
 ולא בתחלה לא ידיעה לו היה שלא

 בסו~
 שוגג

 דהיינו תשר"ת רמז לזה ~~מכפר~ י~הכ אלא ~שובה ~יךאינו כז~
 על ~ורר ר~ז ~קיעהבתחלה

 מ~
 לעשותו בעיניו פשוט שהיה

 מיצ"ה~ מחשבה ~ום עיכבוולא
 ש~~ה והיי~ו

 של~
 ידיעה לו היה

 ידיעה לו היה אבל~תלה
 בסו~

 עצמו לעורר צריך מ"מ
 שברים אח"ך גדולה~ תשובה ~יך שאין אע~~י זה עלבתשובה קצ~

ה~
 ועיכבו הי~הט עלייהו ג~ח דגנוחי הזדונות על מורים

ו~ם מלעשו~
 מתוק~

 גדולה ת~ובה לעשות ג"כ צר~ך יצרו
 וסיגו~

 עד
 מורים הם ייליל ילולי תרועה ואח"ך ה~י~ו~ם~ עלדגנח

 ילל ומאד ה~אה בלתי בוראו את להכעיס שעשההמרדים ע~
על ה~צ"ה~



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ותקע חכם א~ד רועה אח"כ ובא היער בסבכי הצאן מןקצת

בקר~
 כן המלך אל אותם והביא הצאן כל ובאו יצאו ועי"ז היובל

 בעניןהוא
 הת~לו~

 לבהמה הדומים אדם ~בני למטה הנשארים
 התפלות ~אותן השופר מחרדת ~תשובה עתההשבים

 של~
 עלו

כל
 הש~

 מתעוררים זה ידי ועל השופר תק~ת ע"י אז ~~תעלים
 ~אור ~הרח~ים

 הגנוז~
: 

~~~~~~~ 
 יותר לשתות שלא ולדקדק משכרות להרחיק צריך
 השתיה מעט כי שכרות לידי יבא ש~א כדי~יכלתו

 בח~דים מלובש הדעת כי ודע דעתו להרחיב ~ובה הוא הצורך"לפי
 ונתרומם הדעת נתרחב אזי ערכו לפי כראוי במדהוכש~ותה
 ואזי~וחו

 נ~דלי~
 כל אמרז"ל וע""ז השתיה ע"י ביותר הח~דים

 חסדים בחי' די~קא ~תפתה קונו מדעת בו יש ביינוהמתפתה
 הוא הח~דים ש~י מתפתה ~'וזהו הח~דים מת~לין הייןשע"י

 החסדים לפי להתפת~ת ראוי היה שלא א~פי ומתפייסמתפתה
 הי~ן ע"י החסדים הגדלת ע""י ~בל רו~ז להיות יכול והיה~תם
 א~רבא אזי ו~שתכר ~ד~י ~ותר השותה אבל ~ל ~תפתההוא

~~~ברין
 תוק~

 כ~ס ונעשה הגבורות
 ורו~
 ולפעמים ~

 ויוכל דס"א~בור~ת ~ת~ברי~
 ל~~

 שכרות ש~י ~ע ח"ו רעות לידי
 בכל ~לובש הוא ~שה כי ~שר~ה שצוה והאזהרות ה~צותכל שוכחי~

 ואחדאחד
 ~ישר~

 שיעשה ואבר א~ר כל ומזכיר ואבר אבר בכל
 ~צות ר~"ח כי אבר ל~ותו השייכההמצוה

 רמ"~ ~נ~~
 ו~כ איברים

 שמזכיר ר~"ח ~י' שהוא ~חקק נקרא~שה
 רמ"~

 וע"י ~ ~צות
 כמש"ה אותם שוכחהשכרות

 פ~
 הש~יה שע""י ~חקק וישכח ישתה

והשכרות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~ י~~~ 
~~

 שם שיש דע
 ~כ~~ק~~

 להסתיר רוצה
 ול~~~~

 את
 מן~אדם

 ה~קטר~
 עליו~אזי שנ~ר מ~ות אותו להציל

הוא
~~~ 

 המק~רג ואז השם בזה אותו ומכ~ה
 משוט~

 ומתפש
 המסתר תתת להכ~ס שיוכל ~מקום לו ל~קש האדם זה~ביבות
 אך האדם לזה להזיקוהמכ~ה

 תכ~
 ~אין נסתלק עליו כשמביטין

 אבל השם ~ה ~ת~ת כתלו
 ד~

 תתת לכנוס מקום מוצא שכשת""ו
 עוד מ~בל אדרבא ~י האדם על לשלוט והמכ~ה~~~תר

 המקטר~
יו~

 המ"ם ~נחס שראה בז~~הק ~אמר ~ה וזה השם ~זה כת
 הוא המ~ם כי היי~ו ~ש~~ת ~ות~ל

 המש~~ הס"~
 סביב סביב

כנ"ל
 וד~

 מר"ת מפסוק ויוצא סא"ל שם הוא הנ"ל ~השם
 א~

 ה~מ בתינ' ה~"זל המ"ם היא תצרני ~צר של וה~~ם ליס~

~ה~~ו~~
 והמסתר המכסה סביב

 ע~ לשלו~ הנ~
 האדם

 כנ"~

 ואם
 כי השם מזה כת ~ותר מ~בל א~י לשלו~ מקום מוצא~~ו

 ונעשה ה~ל סא"ל להשםה~"ם נצ~ר~
 שמ~ צירו~

 ~ריך כן על סמא"ל
 לתיב~ "לי סתר אתה תיבות ביןלהפ~יק

 לעשות ~לא כדי מצר

~ירו~
 כששול~ ואזי שמו

 מזה כת עוד ומקבל האדם על
 ה~

~~~
 אזי הנז' השם בכת עצמן כשמשמרין אבל ה~"ל נעשה אזי

 ו~ לי סתר אתה ~תי' ו~סתר ~כסההוא
 ותשמרני~ תצר~י ~צר

 מוהר""ן~ליקו~י

~~~~~ 

 ~מילוא~ כשתכתוב
 שי"ן כזה

 קו"~

 אמצעיו' אות~ת ~~ש אחרונות אותיות שקר~שונות אותי~ רי"ש

 עצמו לידבק~ רוצה שהשק~ רמז ~הוא הוי"ה כמנין כ~ו שהואיו~י
 ~ופה וזהו מפסיק הוי"ה אותיות אבל הצדיקב~פש

 רש~
 ל~דיק



~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~~ר~~
~~~ י~ם~

~~~~~ 
 ~לאך יש א~קלים כל ועל ~ יש איקלי~~י~ ש~עה
 הארץ בכל ה~שוטטות ה' עינ~ שבעה בחי'~~ונה

 הם וע~כ ה~~ו~ה כפי אחרים פירות גדילים איקלים בכלוע"כ
 כשיורד והשפע ~ועים ז' בחי' כ~גד איקלי~ים לשבעה~חלקים
 דרך השפע יורד ואח"כ שם ה~~ונה ה~לאך תחלה אותו~קבל
 ~עבר בדרך הש~ע את ~קבלים שהם באויר השוכניםהשדים
 ל~~ה השפע יורד ואח~כ לבד חיותם כדי רק ~~נו יונקים ואיןלבד
 השפ' את ה~לך ~קבל ואח"ך לשם הולך שהשפע והשד' ~קוםלאותו
 נעבד לשדה ~לך ~ש"ה וזהו ביה לכולא ~זון ~לכא הוא אנתכ~~ש
 ~קבל אזי ~ל~~ה באה כשהשפע דהיינו ה~' מן השפע ~קבלשה~לך
 אלו וכל ה~לך~אותו

 ~~בלי~
 שדי ע"ש נקראים כולם וע"כ שדי ~~י'

 שד"י ע"ש שדה וכן ש~י ע"ש שדכי
 וכ~

 כ~"ש שד"י ע""ש ה~ה העובד
 ~קבלין השדים אין אזי חזק ~~לאך וכשבחי' אדמתו וישדדיפתח

ה~~
 אבל לבד חיותם כדי רק ~~נ' יונקים ואין לבד ~עבר דרך רק
 ואזי ה~לאך כח לע~~ן ~קבלים ~ם אזי ה~לאך כח ח"וכשנחלש
 בהם נתערב ידם על ה~לים~~אכלים

 כ~
 לתוכן קיבלו הם כי השד

 ~ערובת ע"י גדלים הם ה~אכלי' כשגדלים נ~צא ה~לא' כח את~~ש

כ~
 זו ולא השד

 א~
 בשי~ה ח"ו ~דם את לי~~א יכולים הם ~ם כי זו

 כ~"ש אש בחי' הוא ה~לאך כי ח"ו קריבטומאת
 ~~י~

 כלפדים
 כח לע~~ן ~קבלין השדים ואזי ה~לאך כח וכשנחלש אשכגחלי
 בטו~אה ח~ו ו~~מאין הזה האש ע"י ~ח~~ין הם אזי~~~אך

~נ"~
 ה~לאך את לחזק צר~ך וע"כ

 וחיזו~
 ש~חה ע~ הוא ה~לאך

כ~ש"~
 פ~ים ייטיב ~~ח לב

 ז~
 ה~ל~ך ב~י'

 כ~""~
 פניו ו~לאך

הו~~~~~~~



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~
 ~וע"ז האומות היי~ו לעזאזל אתד וגורל עמו~ ה~ ~לק כי~~'

 ~ ~רה ארץ אל כאן וזה""ש וכו' קבר שוכב~ ~~ללים נא'שעליהם
 ~וא הזה כמדבר ~~רבה האומות ששם רמז למדברוהשלי~ות
 ישראל להר~קת ~רמוז השעירים ~ר~קת או ~ ושמ~ון ~רבן~קום
 זו ב~ש' האזהרה באה ולזה ~עשיהם ילמדו שלא האו~ות~ן

 כנען ארץ וכמעשה וכו' מצרים ארץ~מעשה
 ר~

 עריות לאי~ור
 וזר~ת שנא' זמה שטופי שהיו היה מצרים ארץ מעשה כי~~ל
 ~ידו כנען שנ' ~ד גזל היה כנען ארץ ומ~שה זרמתם~סים

~ז~
 גבורים ~יר ~הרב ~ ה~ל והוא וכו' מרמה

 א~רי ~
 מות~
: 

 עונ~ ~~~~~
 ה~ל ~מי אכילת כי בקדושה אכילה היא שבת
 ~לק אין שבת ~אכילת אבל הס"א גם ממנה~הנה

 כמ"ש השבת א~ילת על ~ותנו שצוה הטעם וזהו וכלל כלל~ס~א
 קדושה נעשה שבת אכילת כי לה' היום שבת כ~ היוםאכלוהו
 באכילת לפעול ויכול ~ כלל ~יגים ת~רובת בלא גמורואלהות

~ב~
 ~כות לפניו אויביו להפיל דה~~~ו בתע~ית ~פו~ל מה

 שפועל ~מו~בת עו~~
 שבת ~קרא זה שם ועל בצום ~

~ 
 בסגולתו

 הבא הכעס ע"~ כי לפניו נופלים אויביו הצום ~~ כי ומת~קם~ויב להשבי~
~~כבד

 כמ~~
 הוא ~שו שהוא ה~ול המקטרג ~תעורר ~עס כבד

 שהוא אד~וני והוא בכבד שא~יזתן~דום
~  

 דם ~לא שהוא
 ~קטר~ים ומשתלשלים ~תעוררים ~ העליון הגדול המקטרג~מן
 ~ל למטה~צרים

 א~
 ~לפניו יראים ואינם עליו ושולטים הכו~ס

 נדמו כבהמות ~~של כמש"ה כבה~ה להם נד~ה הכעס ~~כ~
 ה~ו~אעיקר

 שמתיראי~
 ו~~ם ומוראכם כמש"ה האדם ~ן

~ינו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 הפרשיו~
 שבת~רה

 ~ת~~לו~
 ו' באות

~~ 
 ~רשיו' מי"א

 נח תולדות אלה א' באות מתחילות מהןוששה
~הול~~ מל~~

 שהוא והצמיחה
 באל~
 ~ העולם נברא שבו ~ראשון ~

 פקודיאלה השני~
 אב~הם ~נתב~ר ~משכן~

 באל~
 שי~משכנו השני

 ובצאתם נפשות ע' במספר בבואם ~פקדים ויהיו מצ~ים~גל~ת ישר~
 רמז~ בחוקתי אם השלשית ה~שה ~יבוא~ בס'~פקדים

~ק~ו ~~~
 ישר~

 בני מסעי אלה הרביעית הפ~~ה ~ התורה את
 יש~

וה~
 האומות של גליות בד' מא~צם יגלו שישראל ~מז

 ונ~ד למקום~ ממקום נדים ~יהיו עליהם~רות וי~ז~~
 אל~

 החמישי
 הצרות גודל מפ~י העלימה שהשכינה כלל~כר ל~

 ולכ~
 רמזה לא

 אלה פרשת עליך~ ה' יעלם מכה וכל חלי כל גם ב~וד~היא
 ~~ד היא~דברים

 אל~
 ישראל את ויקח הקב"ה שיתז~ הששי

 נצבים~ אתם הששית הפר' ~ ובתנחומים ובברית בתוכחה~יכניסם
 ~גדהיא

 אל~
 וי~יה ור~מך אלהיך ה' ושב הפרשה שמסיים הז~

 יהיה ולא ו~ובה~לום
 ש~~

 וזהו רעים ~~עים
 הס~

 וחד
~יהיה חרו~

 העו~
 חרוב

 מש~
 חסד ~~~' וקליפה

 שמ~
 ~ינת ס' מש'

 ביתן~~
~~~~

 של האורות ורואה בתורה שקורא אדם
 האותיו~

שבתור~
 כיון כראוי האותיות מבין שאין אע"פי

 שהו~
~ור~

 עמו מדקדק הש""ית אין ובהתלהבות ~דולה ~אהבה
 מאד אוהבו שאבי~ לתי~וק משל כראוי~ומרים שאי~ א~

 מ~~ם שהוא~ע"פי מאבי~ דב~ ומבק~
 ואי~

 ממנו נה~ה אביו כ~אוי אומר
 מא~
~ 

 ואין מאד אוהבו הש"ית ב~הבה ד~ת אומר כשאדםלכן
 יקרים~: ~ליקוטי אהבה~ על~ וד~לו ~מש~ז"ל~חריו מדקד~
~ור~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~~~ י~~~ 
~~~~

 הנה~תו כי זוכה ב~ורה ~~וסק
 ~הש~~ת~

 ו~מירתו
 הקב~ה ~~י הואו~רנס~ו

 ובעצ~~ ב~בוד~
 ושלא

 ש~~ ~דע כי וא~ל~הו ~שק בי כי ~~~יב א~צ~י שום ~ל~י~~ כדר~
 בצרה ~אנכי ע~ו ~הק~ה של ש~ו~ו כולה שה~ורה~ ה~ורהשהיא
 ~א~~בה~~~לצהו

~ 
 כ~ ל~

 והוא ~ה~לא~ם ~"י הוי ~צו~ לבעלי
~דרך

 וה~עם ה~בע ~' ~הים בשם ~שו~~ים ה~לאכ~ם ~~ ט~
~וא

 ~ברא~ ~
 העולם ~ריא~ א~ר

 ש~ני~~
 ~בע ע~ד

 ~רך שלא ~אין ~ש העולם ~רא ש~וא י~'ה~א ~שא"~
 ~~ ~ש ל~ר ב~~ ~קדש~ר ~בע~~הר~

 ויצ~
 ב~' ד~יוהובאו ~א~~ ו~~י הזו~הק בשם

 נש~~
 בה~~ה~: ~י כל

~~~~
 ה'

 ~ו~~
 ~~ים ה~ באדם שיש ל~י הם ~ורה

 ~וש~ש~ע ~ו~
 ~וש~ר~ הראו~

 ~וש ה~עם ~וש
 ~~הוים ~הם ה~ו~~םו~לו ה~ישו~

 ו~~~ו~ ~וונו~ ~~
 הקדים

 ה~~ לנו ונ~ן ל~כה~~ואה הקב~~
 י~כם בהם הה~ה כל ~י ~ורה ~ו~~

~~ה~
 בהם וי~~~ש ~כ~ לב~ י~ך רק יקוש ב~ח ~הלכד

~~ון לעשו~
 ~ונ~

 שהכל
 בר~

 ~' הנה ~י ~ לכבודו
 הוא בראשי~

 ~וב ~א בו ~~וב של~ן ~שוש~וש כ~~
 היו~

 לבדו ~אדם
 כד~ וכ~

 ~~י~ו~שידבק
 ש~ו~ ~

 אזנם שהכבידו של~~ ~ה~ע ~וש כנ~~~

~ש~ו~
 ב~וים ~~ערבו ~בו~יהם ~ו~ר קול

 ויל~ד~
 ~כ~~ש ~~שיהם

ו~~לא
 הא~

 וקרק~או~ ~טארו~ ~~י שנ~~לאו ~ו~ם
 ~הם

 עליהם ~~דלכן
 ~לו~

 ולא ~צרים
 ש~ע~

 אל~
 ~ש~

 ~וצר
 ~~ ~הים ~ש~ע ~שובה וכשעשו קשה~~בודה רו~

 ~אק~ם
 וכשעש~

~~
 וי~ר~ו ~~~ל

 של~ ~~ ב~ניהם אשר הזהב נז~י ה~ ~~
ש~ר~



~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~~~י~~~  י~~כו ~ל~ם בה אשר ה~~ה~~יה
 ~~~ד~~ ~~וצ~~~

 ל~ירות
 ~בדע"ד

 שקרא~
 ל~יר~ת יצא בתורה לקרוא רבו

 דכי~
 יצא לכך ~לכים לה~ליך ~עלתה אשר בת~ה קראורבו דבר~ון
 לו~דיה ~חזיק ~עלתו~דול ל~ירו~

 כ~וד~
 ו~עתה

 א~
 יו~אים ~חזיקיה

 על התורה הקב"ה ~~יד הכי ~ש~ם ל~ירות~עבדות
 הא~

 ~רור ~כלל~הוציאה ~~
~ 

 ~ם להם ו~ספקת יבולה ~השפ~ת לו~~ה ~~ ~~קתהיא ~ם כי עבדות ~כלל ולפ~ה ~רוך לכלל
 ~~ו~

 א~ר ית' והוא השכי~ה ~רדה ~תורה ק~לת דאחר ~ע~אוהיי~ו
 אות~ קחו ת~תילק~תם

 לשכו~
 ל~~ות כדאי ואי~~ה אר~רה האד~ההיה ה~ה ד~ד ~שום בארץ ה' כבוד

 שפח~
 ארורה

 ולכךלגבירת~ פו~דקי~
 תכ~

 ~ל התורה ~ת~ת שע~ר זה ד~ר ~דעי~ה~לאכ~ם~ לש~ים הארץ ~ן שכי~תו ~~לק אד~הר כש~א
 הא~

 להוציאם
 לאכול אברהם אצל ~רדו נת~כמו ~עבדו~~לחירות

 הארץ את לברךכדי ~אר~ ~~ב~
 ~ברכ~

 ~ל
~~~ 

 להו~יא ה~זון ~על
 ~~~להזה האד~~

 ארו~
 אפילו~תקללה ו~~ ~ואיל אדם ~~י דע"י ~וך~וק~ברי ל~ל
 ~ברכי~

 על
 האר~

 י~צאה אי~ה ~~זון ו~ל
 על לברך אברהם ~~ל ה~לאכים ירדו זה~בש~יל~ ל~ירו~

 הא~
 להוציא

 ותשאר ארור ~כלל~~ד~ה
 התור~

 ל~עלה ב~קו~ה
הבי~ אבר~ א~

 ואקחה אמר לכך כוונתם וראה ליראיו ה' ~וד כי זה כל
 ה~עון ~ר וכו' ל~ם~~ת

 ~ה~~
 דלא בכס~ין הבאה ~ת דה~ל ~בש ~ירות ~~י ה~ילושדהיי~ו ~ו~ו~ ו~שי לו~י א~ר ולשרה

 עלייהו~בר~ן
 אברהם חושש היה ואכתי ב"ה~

 פ~
 ה~לא~ים יקב~ו

 על ~~ודתם~עיקר
 ה~ו~ו~

 ברכה יברכו ו~פי' ברכות ג' וי~רכו

~~י~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~~~~ 

 ~~ידה ~יא
 עדו~ ~כת~~

 קשה והדבר נא~נה ~'
 אשה הלא להעיד יכולה אשה שנק' התורהאיך

 ~ה ו~ש~יל פתי מ~~מת שהיא זה על והתירוץ לעדותפסולה
 י"ד סעי' ל"ה סי' עדות הלכות בח"מ שמובא כמו להעידיכולה
 להיות רגילים א~שים שאין דבמקום הוא ~ה~~ו~ים תקנתוז"ל
 ~ים כמש"ה בסתר הם תאוות שעיקר ~דוע וזה נאמנות~~נשים
 עומדת היא התורה אבל שם ר~ילים אדם ב~י ואין ~מתקו~נובים~
 אינו תאותו תשוקת ומחמת הנה יסור פתי ~י אותו וקוראתשם
 מרגיש הוא תאותו ~מר ואחר קריאתהשומע

 ~תכ~
 קריאתה

 תכ~ומ~חר~
 פתי מחכימת בחי' היא החרטה וזאת העבירה על

 הטה העבירה גמר ואחר שטות רוח בו היה העבירה בשעתכי
 אע"פ~ התורה זה בשביל ומת~רט והחכים תורה של לא~יהאזנו
 יכול~ א~השהיא

 אנשים שאין במקום עומדת היא כי להעיד
 ~ליקוטי ~ כ~ל שםר~לים

 מוהר"ן~
: 

~~~~~ 
 ~סתר נגלה בהתורה יש כי ור~לין ידין בחי' היא
 החור מן ידו שלח דודי כמ"ש י~ם בחי~ היאנ~לה

 בחי' הוא ונסתר ~ ב~~לה שהוא הלוחות על חרותהיינ~
כמשז"ל ר~לי~

 חמו~
 נקראת התורה וכללות וכו' ב~תר ירך מה ~רכיך

 בשי~ דנשיב הרוח משכן ששם בלמד ומסיי~ת בב' שמתחלתלב
 ד~רו~י~~רקי~

 פרקין ושית
 דרגלי~

 ~ וב~סתר בנגלה היינו
 ~שם~
: 

~~~~~~ 
 ~כפר והוא לפלפול רמז אש ויין ואש למים ~שלה
 ו~תעצל שנקרר על או העבירוח בעשיית שנתחמםעל

 על ומכפר במרוצה שהולך לב~יאות רמז מים ה~צות~~שיית
הנז'



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~ הט~בים ~עשי~ ע"פי וח~דלרחמים
 ~שם~
: 

~~
 שנ' התורה ~מים ~משלו ~אלו ג' ה' ותשועת ~כמה ~~~~~

 הארץ ומלאה שנ' החכמה ~ למים לכו צמא כלהוי

 א~דע~
 ע~ד ה~ תש~עת וכו~ כמים ~ ה'

 כנהר ~יה נו~ה הנני ש~
 ~ב~רים עיר ~~הרבשלום

~ 
 נח~:

~~~~~~ 
 אין כ~~ו על שמחל ~לך ~קי~ל מלך נקרא הקב"ה
 בתשובה אותנו מקבל איך ק~ה וא""כ מחולכבודו

 דין לנו יש~ ~התורה ע~י~בל
 שות~

 אתה עמי לציון ו~מר כמ~ד
 ונעשה חדשים וארץ שמים ~בורא התורה~ע~י

 שות~
 ~ להקב"ה

~עטרת
 צ~
 למשפטיך באומרו דהמע"ה ~~וקי יוב~ו שעפי"ז ולעד"ן ~

 כינוי הוא דהיום וידוע ~ו' שעשועי תורתך לולי וכו' היוםעמדו
 שהוא היום ~מדו למשפטיך אומרו~ זהו הדין יום~ שהואלר"ה
 מתמיה מעתה מרון כבני לפניו עוברים ~ולם באי וכל המשפ~~~לך

עצמ~
 מלך שהוא כיון ל~ין בואו יום את יכלכל מי ואומר דהמ~~ה

 תקוה אבד וח"ו אכ""מ כבו~ו על ~מחל ומלך עבדך והכלהמשפט
 כי ~ומרוז~ו

 הכ~
 לולי ו~מר דהמע~ה חזר ~ עבדך

 שמים בורא אני ועי"ז חדושים בה ומחדש בה עו~ק שא~י~עשועי תורת~
 ~~ני~ארץ~~דשים

 שות~
 כלומר בעניי אבדתי אז עמך

 ב~ב~
 שאני כיון אבלרשע~

 שו~
 בתשובה: ולקבל למחול יכול

~~
~~~~~ 

 תפל~
 צדקה

 מ~
 ראוים אלו ~'

 לבר~ ~ר~
 מצד

 ~א שלום ואין ב~לום עמו את יברך ה' שנ'הת~ה
 יש שנ' ידיהם ~עשה בכל ~שתלחת הברכה הצדקה ~צדתורה~
~פזר

 ונ~~~
 י~ל~ וכ~יב ~וד

 וארז""ל בא~~יך הברכה ~ת ה'



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 יתפלל פי' ראש כו~ד מתוך אלא להתפלל עומדין אין וז""שבצער שרו~ כשאדם וכו' מראשי קל~י השכי~ה שאומרת רז"ל בריב~
 שלא רישין דכל רישא ראש ~נק' לשכ~נה שיש והצער הכובדעל

 של~~~שם~: צער ע"י צער להיהיה
~~~

 דת~ ~~מ~ ~~~~~~~
 אנו

 מתפלל~
 ~ל הממו~ם והמלאכים

 ~התפלות
 מקבל~

 התפלות
 ומ~יע~

 לעבדו אותן
 אשר בכלהמושל

~ 
 לראש התפלות כל מ~יע וע"י מ"ט המלאך~

 לכןצדיק
 צריכ~

 שלימה בתשובה לשוב תשובה הבעלי
 תפלוחיה' מקבלים ואז פ~מם כפי ~דול~ סי~פים ע"י ברעבעטופים ולהי~~

 והקב"ה ~כ~ס רשות ל~ יש שאז בו להתענות ~~ן השבת ב~םאבל
 המל~~: תפלתי~~~שער מקבל ובעצמובכבודו

~~~~~~~~~~ 
 מ~ן בבח~ אל בשם ~שראל נקראים התפלה ~~י

 אל לישראל הקב~השקראו
 ש~

 אל לו ויקרא
 כביכ~ התפלי~ ע~~כי וכ~

 אנו כי ית' ממנו הכח לעצמ~ו ~קתים אנו

מבטל~
 ~זרות~

 נמצא ית'
 ל~ שי~

 וע"כ הכת
 נקרא~

 אל ישראל
 הכת ~~ש התפלהע~

 הנ~
 אל איש לא וכמשר~ל

 ~כז~
 א~ש לא

 התפלה ע~י כי ככזב אל דברי שעושההוא
 ת"ב מוהר"ן אל~~~קו~י נקראין ישו~אלואז י~~ גזרות~ ~בטל~
 ד"~

 ע"א~:
~~~~

~~~~~~~~ 

 עב~דת ומפסידין עבודה ~~נקראים ~ש דברים ~'
 ב' אדם~ שום לב~ת שלא א'ה~~פלה~

 ואפ~ ע~
 ע~ ~ח~ ~כ הוא שלימה האמונה שאין האמונהקלקול

 שמירת ~' ~
 הברית שומר שאין מי דה~נוהברית

 כרא~
 ~בדות בח~ הם וא~ו

דס"א
 ומפ~יד~

 נק' היא א~שים בי~י התפלה~ עבודת
 עבוד~

~~
 כמו



~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~~~~ 

 גדולה ~כוונה אדם ~ת~לל דאם ה~~ש""ט ~שם
 עבודתו ה~א אם עצמו את האדם שיבחוןה~חינה

 העובדא אחר גם ~דעתו שפל נשאר אם ול~""ש לאמיתובאמת

ול~
 גודל לפי אומר כי זו ע~ור שכר איזה לו שמ~ע ~ל~ו יעלה
 מני א' על מספקת עבודה שום אין עליו וטו~ותיו ה~ורא~דולת

 הוא אזי ~זה~כיוצא ~~
 טו~

 מגיע שכ~ר ~דעתו יש אם א~ל ~אמת
 איננו הוא הע~ודה זאת על גדול שכרלו

 טו~
 הוכיח כי ~אמת

 את עו~ד ונק' פרס לק~ל ע""מ היה שעבודתו תחלתו עלס~ו
 שהואעצמו

 השי~ו~
 עבודה וזהו הל~~ות ~חובת שנזכ' הנסתר

 שהיצ"הרשקרית
 לבו שי~ביה כדי ~כוונה להתפלל לפעמים מניח~

ב~אות
 וגדל~

 ה~נוז~: ~אור ע"ז כעו~ד דהוי עצמו את עו~ד ויהיה

~~~~~~ 
 ח"ל של התפלה

 אי~
 דרך אלא לעלות מקום לה

 האומות שרי תחת הוא שח"ל ~~יון ישראלארץ
 ~הכרח ל~"י היורד השפע מתמציתהיונקים

 שהתפל~
 עולה אינה

 מקבלין הם ועי""ז ההוא ~מקום השולט השר מן ~התלבשותאלא
 ואתחנן~: פ' יפות התפלה~~פנים ע"י ה~א ה~פעעיקר

~~~~~~ 
 עושה עצמו כשאדם וזה ונק~ה ז~ר מדרגת יש

 דכורין מיין זכר נקרא ~ת~לה להתעוררתח~ולה
 ב~כיה מלמעלה אותו שמעוררין לפעמים שישמשא""כ

 ז~
 נקרא

 עליו שיש לחטאה תהיה ותפלתו ח""ו ואז נוק~ין מייןאשה
 בזוכרו האדם שיתחרד הוא לזה והתק~ה ~זי ומז~ההר~ה די~~
 ה~כי' על וי~כה מלמעל' תחלה לעוררו שהוצרכו רק מעצ~והתעורר של~

 וא~ מעצמו ש~אההראשונה
 נתהפ~

 זכר~כת' ו~עשה ל~~""ד ~~ן

 ש""~~

: 



 י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~

 ~"~~אותיו~
 כי העולמי~ חי לצדיק ח"י מנין שהוא מטטפת

 ~"טאותיות
 מ~פר~

 אין עד
 ~ו~

 שפת בענין האמת חכמי כ~ש
 ב~ק ~' הוא אמת כי לעד תכוןאמת

 פעמי~ ו~
 ח~~ הוא ט'

 אין עד וכן ט' ב~קוהוא
 ~ו~

 הכל
 לכ~ ~

 אמת ~פת
 העולמי~ ח~י הוא ט"ט א"כלעד תכו~

 וה~יב הטוב
 העולמי~ חי שהוא ט"ט~ כ~ ~~פת שפיר את~אא"כ ולטובי~ לרעי~

 ב~ת ישפיע
 ~ה כיוון וכן ה"פ מנין הוא ~ת כ~ ליליתשהיא

 החרגו~
 שקרא

 לילית הוא ~פ אותיות כיתפלין
 ואותיו~

 הוא לין
 ~~וד צד~קשהוא תשעי~ מני~

 העולמי~
 ה~ערות אותן ע"י הקלי' מ~יר שהוא

 וכ~שבתפל~~
 לשו~ ~צריך שער שהוא ת~ע בגי' המה תפלין

 שער
בתפלין

 מטע~
 ~ הנ"ל

 ~ש~~
: 

 ז~ה"ה האר~~ כתב~ בש~ ~~~~~~~
 רבו פני מבי~ כשאד~

 מעשיו על המוכיחו מוריך את רו~ות עי~יךוהיו
 מכח גדולה הארה לו יושפע אז ~כיה עצמו את ~עורר~הוא
 על ~אמר לכןרבו

 עול~
 ר"ל ו~~ו הת~ד

 במקו~
 שעיר שאין

עזי~
 ה~ח שישמע דהיי~ו י~שה הת~יד עולת שעל ~רמז לחטאת

 לנ~כי~ חשובות המה הדמעות דה~ינו ו~~כושדורש
 ~שער

 ~ המלך~

~~~~~~~ 
 התוכחה מניעת

 גור~
 מה~ובה~ הקב"ה שחוזר

 מפי שיוצא דיבור כל ברכות במ' דקי"ל~ע""פ~
 דאמר דרנ""ה שבת ממ~' והראיה חוזר אינו תנאי על אפי'הקב"ה
 וחזר לטובה הק~"ה מפי טובה מדה יצא לא מעולם ~חר"א

 לרע~ב~
 מדבר חוץ

 ז~
 העי~ תוך עבור אלי ה' ויאמר דכתיב

 ~וכח וכו' מאלו אלו נשתנו מה הק~"ה ל~ני מד"הד אמרוכו'

~הת~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~וי~~~
 ~~ם ~ עוו~~ת כוב~ים כבשים~ז""ל

 ש~ואל~
: 

~~~""~ 

 לאש שנמשלו תורה מלאים שהם ע""ש שמים נקרא
 ולמים ה' נאם כאש דברי כה הלא כדכתיבומים

 ~ דארעא ע~א שאר~ היינו והארץ למים לכו צמא כל ~וידכתיב
 ז'~: דרוש לישרים~אור

~~~~~
 נברא אדם כל כי להת~ל~ל צ~יך א~ן תשובה הבעל
 פעולתו לפעול צריך זה שאדם ית'לכבודו

 ואצ~ל בוראו עובד ~ינו הזמן קצת מב~ל אדם ואם שנהע' ועב~ת~
 עלי~מספר שחיוב מה חוקו השלים שלא נמצא עבירות עושהאם
 אותו כנ~ד מצות ולעשות לעובדו כדי להתגלגל ויצ~רך חייוימי
 והדין שח~א זמן אותו על ~ת~ובה חזר ואם בהם שח~אזמן
 לזכיות זדונות~ו שיתה~כונותן

 והו~
 באותן מצות ע~ה כאילו

 בכורי~~: ~להתגלגל~~ראשית א"צ ~"כה~ים

~~~~~~ 
 התורה נגד מחשבה ~ ומע~ה מח~ב~דיבור כוללת
 וההליכה ההכנה זו המעשה הע~וד~~ נגדד~בור

~גד
 ג"~

 על ובאמת ~ מתקיים שהעולם עמודים ג' שהם
 כי הדין ליום תירוץ לנויש ~בוד~

 אי~
 לנו

 ~זב~
 על בעו~~ר~

 ולהלוות ליתן ממון לנו אין כי ג"ח על ומדע~ שכל לנו איןכי התו~
 עוד לנו יש ומה נקדם במה התפלה על אבל מח~ורו~ דילעני
 ~יקר והיאלז~וק

 ש~
 נשבר לב הכנעה לידי מביאה ~מים יראת
 נפש~: ~~בתי~נדכה

~~~~~~~ 
 מלמעלה חדשה ~~מה לו מעני~ים תשובה בעל כל

 עליונהיותר
 ~~קו~

 ואין הקב"ה מאת עליון
לאביו



~~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~
ר~

 על ב~בור לעולם
 ~ח~

 שא~נו מל"ת על כשע~ר ~ש~"כ ~הם
 כ"כפוגם

 תולין לכן ל"ת שדוחין חמורות עשה שמצות לפי במ~~
 דכ"א אליהו ~מ~חת ~ מכפרויו"הך

 ע"~

: 

~~~~~~~ 
 את ולא בתשובה ישראל את מקבל הקב""ה
האומות

 שישר~
 שמודים

 ה~תידות כביכול שיוד~
א~כ

 ~וד~
 ~לבא ומכריחה משלחה ו~כ"ז לחטוא ~תידה שה~שמה

 כההיא דהו""ל בתשובה לקבל~ו חייב לפיכך ס~נה מקוםב~ו"הז
 המשלח דאם תל""א סי' בח"מ מוהרשד"םדכתב

 במקום שמשלחו יד~
סכ~ה

 א~
 הכריחו אם וכ"ש מחייבו היה שילך להכריחו יכול שאי~ו

 שיוד~ הקב"ה וא~כי~"ש
 אתה כרחך ו~ל סכ~ה במקום שמשלח~ו

 מודים שאי~ן הגוים אמ~ם בתשובה לקבל~ו דחייב פשיטא~~ד
 ~~תידה כ"י י~~ שאי~ו ~שם דלדידהו כמדתם אותם דןבזה

 אי~ו כך לחטואה~שמה
 יו~

 פטור א~כ סכ~ה במקום שמשלחו
 דל""ג ש~י ~~תול~ת בתשובהלקבלם

~~~ 

: 

~~~~~~~ 
 אי~ה

 מו~ל~
 והתשו' בת"ה כופרי' שהם מפ~י לגוים

 דיחויאצל יש דס~ל יוח~ן רבי לסברת אפי'הוא
 לא ~ולמית תחיה לה ואין אזלא דלמיתה בהמה מ~לי ה~~ב"ח

 דלית~ כמאן הוי אצלו והמיתה ב~ו~הב לחיות ש~תידהאדם כ~
 לא

 וביד והואיל ו~ראה חוזר ו~דחה ~ראה גביה א~י~ן אלא הכיאמרי~ן
 ע"י ו~דחו הואיל ה~וי' אבל ח"ון ~רא' גביה אמרי~ן בתשו' לשובהאד'

 וזה לכפר התשובה להם מ~~יל ואין לגמרי ~דחין הם הריעוו~ותם
 לחלק להו סבירא דלא כמדת'הוא

 בי~
 לבהמה תחיה ליה דאית ~דם

 שהם ~לפי תחיה ~הדלית
 כופר~

 נדמו כבה~ות לפיכך בת""ה
~~~י ו~ש~



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  ערלת א~ כשי~ול רק בא~ת להר~יש לו א~ש~ אי ואטוםערל
 ויצטער כאבו ~ודל בא~ת לבבו יר~יש אזי בלב חלל לו ויהיהלבבו

 של הלבבות כל ~ם יר~ישו החרטה ~~ודל ואז בא~תויתחרט
 ב~קום שם יר~ישו שנ~שכו ~קום ולכל ~~נו שנמשכוהטי~ות
 לב יש להם ש~ם ח"ו אחר ל~קום ~מנו שנמ~כו אותם הןשהם
 ~~ין בניו ~הם ונתהוו ~~נו שנ~שכו אותם והן איבריםושאר
 להצט~ר ויתחיל כאבו ~ודל ויר~יש לבבו את וכשי~ול אדםבני

ולהתחר~
 הטי~ות של הלבבות כל שם יר~ישו אזי בא~ת

 כי תחתית ב~ול טנופת במקום ~וטלים הם היאך הא~תלהם ויתווד~
 אח""ך אך על~א ~זיקי הן כי להם ~וב ~ם נד~המתחלה
 הם היכן ~ר~ישין אזי אביהם לבב שני~ול ~"י לבבםכשנימול
ו~תחילים

 לקו~~
 ו~ל וזהו בניהם ~דול ר~ש ~ם ונעשה ול~צטער

 לבבו את ה' כשי~ול~ דהיי~ו זר~ך לבב ואת לבבך את אלהיךה'
 שנ~שך ~להיכן זר~ו לבב ~םי~ול

 ה~ הזר~
 שיר~ישו אדם בני ל~ין

 ל~קום ~~שך אם וכן ~י~~אביהם תשובה הרהור הם~ם
 ה~~ו~ל והז~ן כנ~ל ויר~ישו הלבבות הם ~ם י~ולו אזיח"ו א~
 דהיינו זרעך לבב ואת לבבך את ר~ת אלול כ~ אלול ~דשהוא ל~

 ל~בו את ה~~ימול
 דהי~~ו שנ~שך לה~כן בו התלוי ~תם לבב וא~

 שנ~שכ~ אותם אם שנמשכו מקום לאיזה הטי~ות שלהלב
 ו~תהוו

 ש~ם אחר ל~קום ח"ו שנ~שכו אותם והן אדם מ~ין בניו~הם
 ע""~~: ד~"ה~ ~והר""ן בו~~ליקוטי תלויים והם בניוהם

~~~~~
 ~י~ה לתשובה ~אהבה תשו~ה בין שיש הה~רש

 וח~~ו היסורין ~ן ש~תיירא הוא מיראה תשובהכי
~תיירא



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~
ול~

 שום ימנ~~ו
 אל~ ~~~~

 שתהיה ד' ~ שמים יראת מפני
 ה' ~ הבורא בושת מפני אלא אדם פני ובושת מורא בשביל~לא עזיב~

 וידוי רע~ ולעשות אליו לשוב לבו יחשוב שלא ~ד החטאשי~וב
 כי שנ~ בעיניו ושירבו עוונותיו התוודות א' ~ דברים ה' צריך~"כ
 אותם ~יזכיר ב' ממני~ יכבדו כבד כמשא ונאמר נ~~ך פשעירבו

תמ~
 ביום שית~נה ~' ~ תמיד נגדי וחטאתי שנ' נגדו וישימם

 עת בלילהויתפלל
 ~נ' העולם ע~קי טרדת לו ואין פנוי שלב~

 ד' בלילה~ ~~ניקו~י

 שיתחז~
 שיכפר האלה~ם אל ויתחנן

שנ' עוונו~
 ע~

 אנשים להזהיר שישתדל ה' ~ אליך ח~יד כל יתפלל ז~ת
 להשיבש~טאו

 אות~
 צ~יך ו~וד וכו'~ ~פושעים אלמדה שנ' מעון

 א' דבריםה'
 ישק~

 הערבות עם בעו""הז מעורבבת והנאה הערבות
 לעו"הב וחזקהקיים

 ב~
 שמהר עו"הז צער וישקול ע~ר כל ערבוב

 אל יתן ב' קצבה~ ובלי מתמיד שהוא עו~הב צער ~ם ואבדכלה
 ב~פר אשר מעשיו כל וח~ב ~ואה שהב"ית יום המיתה יוםלבו

 בהם שחטא שעברו ימים לבו אל יתן~ ~' ~ ~שכחים ולא~כתבים
 ~ה יתקן ד' עליו~ עוונותיו התמדת עם ית' לעבודתו הש~יחולא

 וימנע ~~ילות ישובשעיוה
 מ~

 רוממות בלבו שישיםה' הרחיקה~ ~ידך און אם שנ' ה~בירות
 גדול~

 שאדם ~יתעלה ית' כל יוצר האל
להבל

 דמ~
 זכירת מעלת ~ס' ~ ~רוחה מטיפה הבא

 התשוב~
: 

~~~~~~~ 
 ~מ~ים ~דיקים א~ל עבדים נק~ים תשובה בעלי
נ~'

 בני~
 נאמר לא וכ"ז

 ר~
 אדם בני באותם

 מלאכה בעלי רק ~~י~ם ש~שו עוונות על ימיהם כל בתשובהשהם
 ה~וו~ות עליהם שרבואחת

 ע~
 תשו~ה ל~שות רק בידם שאין



~~~ י~ם~ ~ ~~ר~~~י~~~  ~ ליה מ~יילינן ~תשו~ה הדר דאידה"א
 ~בח~ ~כ~~

'~ 

 בראשי'~
: 

~~~~~~~ 
 ע~ירות מיני ~' כנ~ד הם צדקה תפלה

 שו~~
 מזיד

 ~מרד
 צריך המזיד ל~וד~ ~תשו~ה לו די השו~~

 צריך המרד ~ תפלהתשו~ה
 שלשת~

 ~אספקלרי' צדקה תפלה תשובה

ה~אירה~
: 

~~~~~~ 
 שלק~ל ~ש~יל התורה לק~ל יכולים אינם האו~ות
 ה~נים~ הם הער~ות ועיקר ער~ות צריךהתורה

 ליתן אפשר אי וא"כ ~זימה שטופים דכולם לגוי א~ות איןוקי"ל
 ~ינתה אשתו אלא ~ניו לאו דדיל~א התורה שיקיימו ~ניםער~ות
 מהאי לתורה זכו לא המלאכים ו~ם לתורה זכה לא לכך אחרעם

 ~נים יש לא וא"כ ור~יה פריה שייך לא ו~הם דער~ותטעמא
 להם היהולא

 הער~ות~~כ~~
 ~מד~ר~: פ' נ~חר

~~~~~~ 
 המתים

 ~ישרא~

 ישראל דל~~י משום ~אומות ולא
כתי~

 למשפתות~
 ~~יהם אחר דנתיחסו א~ותם ל~ית

 נרקבת שאינה לוז ששמו אחד ~ע~ם האדם י~רא דלעתידוידוע
 שממנו הלו~ן את מזריע וא~יו ~אדם יש שותפים ששלשהוידוע
 אבל א~ ~ם יש כי המתים תתית לישראל יש ולכן וגיד~ןע~מות

 ~שם ~שם ~ א~ות להם איןה~וים
 המפרשים~
: 

~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 יזכה ~~פ~כ ח~ו~ה הרהור לו היה אלא ~פועל תשו~הלעשות
 אם המתיםלתחית

 ל~
 יר~~ שלא ח""ו כלל חשו~ה הרהר שלא

~~~~~~~~~ ~~~"~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~"~~~ ~~~ ~~~~ ~~~" 

~~~~ 



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  מהםא'
 לי~~~

 צ~ר יש ~~קשר ש~לב ~~וד ה~כי~ה כנ~י תחת
 והקב"הל~~יהם

 ח~
 לקה לא ולכן כולם של צער ~ל

 לח~
 שיהיה

 צ~ר משום ככלבנקשר
 בריותי~

 שא~~ר
 שיא~י~

 לה ויהיה אשה
 ~פיו לרוק כ~ורב ~~~ש לא שחם י"ל ~וד ~ חטאה לא והיאצ~ר
משום

 כב~
 ~שמישהם ג' ז"ל כאומרם האדם ~ם השכי~ה שדיבר

 ב~בור והדג וה~חש האדם בפ~יםפ~ים
 שהשכי~~

 ~מהם דיבר
 לה~~ישו כבוד אי~ו האדם במין השכי~ה שדי~ר כיון כן כ~ו~"כ

 מדה משום מפ~חם שיצא כזה ב~ו~ש ש~~~ש וה~~ם כזה~ב~ו~ש
 ש~~שה דבר ~שה הוא מידהכ~גד

 כזה ב~ו~ש ~~~ש לכן באפיל~
 מפוחםשיהיה

 חשו~
 ~~א דכ"ב ~הו ~מ~חת ~ כאפילה

 ו~"ב~

: 

~~~~
 ה~אמר שתיקו בזו"הק איתא

 בש"~
 מחו~ר בחי' הוא

 ש~ח~ר דהיינותיקון
 ש~ ה~ו~

 ת~קו ו~~שה תיקון
 ו~כפפת ~שפלת היא אזי מהתיקון כש~ח~רת פשו~ה ~~וןש~את וד~

 אותיות שהוא~ קי~ות בח~ מזהו~~שה
 ~יקו~

 ~כפפת שה~ון רק
 מוהר"ן ~~ליקו~י התיקו וי~חזק ל~קון הקינות ויתה~כו יגאל~וה'

~~~~~~ 
 והמשפ~י' החקים ~ה ש~~ התורה אלה ~ראו ושבת
 שבת ת~ש' אשר הדברי' ~ה ש~' ~ה נק'והשב'

 וה~בת הת~ה ומצד ישראל אלה~ך אלה על מכ~ין ~ו אלהוש~י שב~ו~
 ובשבת פ~י~ ~איר אדם חכמת כתיב בתורה ~נים לקירוןזוכה
 שבזכות ולפי מב~ול יותר בשבת פ~ים קלסתר זיו לאדם שישאז"ל
ש~יהם

 ישר~
 שנ' ~~ים לקירון ל~"ל כולם יזכו לכך נג~ין

 יבק~ א~
 וזרח וכתיב אורךכשחר

 בח~~
 ~ ה' יזרח ו~ליך ~ורך

 ~הר~
 ~יר

גבורי~
 ~~~ ~~ש~~: כי ~'

 תורה



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  לעשות ~תעורר הוא לתשובה הת~וררות שום לו שא~ן ~יאפי'
 לו השייך והא~ת הש~ר אל להגיע תהלים ע""י זוכה וגם~שובה
 תהלי~ ע""י שזוכה נ~צא השערולפתות

 ~ש""ה וזה חשו~ה לעשות
 ז~ירות ונ~ים תשובה של עולה ש~קים ודרז~ל על הוקם ה~בר~אם
 ישראל ז~ירות נעים בחי' ע"י כי~שראל

 דהיי~~
 שיסד תהלים ס'

~י~
 של עולה הוקם

 כי תשוב~
~ 

 כנ""ל לתשובה זוכין תהלים ע"י
 להורות כדי אלא ~עשה ל~ותו ראוי דוד היה לא שארז""לוזהו

 דה~ע""ה ע"י התשובה הוראת שעיקר נ~צא וכו' ליחידתשובה
 בהתעוררות שא~רו תהלים ס' הוא דה~ע"ה של התשובהועיקר
 ל~צוא יכול שהוא ~ה כ~י ואחד שכ"א עד וברו"הק ~אד~ול
 כנ"ל תהלים א~ירת ע""י לתשובה ולזכות תהלים ס' בתוךא"ע
 ~"ט בחי' שהם אותיות מ""ט שהם יה שבטי י""ב הזדככותועיקר

 בחי' ש~וא ב~צרים היה תשובהשערי
 ~י~

 בחי' שהוא ה~ון
~פרו ~ש~ לצאת וזכו ב~צרים שם שנ~דככו אחר וע"כ עילאהתשובה

~"~ 
 הס~ירה י~י

 כנ~ שה~
 בתי' ש~ם תשובה שערי ~""ט

 בתי~ זהו סי~י הר על ה' וי~ד אז הן' וביום הנ""ל אותיותמ"ט
 שער בחי' כביכול בעצ~ו הש"ית של התשובה בחי' אליכםואשובה

 ~צרי~~ הבאים ישראל בני ש~ות ואלה וזהו כנ"להן'
 יעקב את

 ע"י כי תשובה ואותיות תהלים אותיות הם ס"ת באו וביתואיש
 ש~ות בחי' שהיא לתשובה זוכהתהלים

 ישרא~
 ~צרי~ה הב~ים

 ב~י בש~ות ~יש אותיות ~"ט בתי' הם תשובה שערי ~"טכי
 ~~~ גדול דבר הוא וע~כ שם להזדכך ~צרי~ה הבאיםי~ראל
 ~~~ ~ה~~~ כי תה~ים ~~~~רת ת~ידל~סוק

 התעוררות
~~~~ 



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
 זהב רדידי אמנםהאש

 וכ~~
 ל~ ללבן שרוצ~ מי

 העיסה את
 והשחר~~ הכתמים ניסר וכשנא~ה העיסה בתוך ~ותםו~שים
 שליש~ בדמ~ות שיתודה היינו חמין במים ישרה החו~א יעשהכן
 א"ע ירחוץ ~אח"ך הגדר תשו'וזהו

 מתענו~
 ~שו' ויסבול גשמיות

 לבנות והם מצות חבילות יעשה ואח"ך הכתוב~ ותשו'המשקל
 באור עצמו ינגב ואח~ך והשחרות העונות יתב~לו בזהכבורית
 בהעברת העיקר והוא עוד יכשל לא ש~י הבאה ~שו' וה~ינוהתורה
 שהיא שבנשמההכתם

 זהב ב~י משול~
 וכס~

 להתחמם ג"כ צריך
א"ע

 התו~ בחמימ~
 יששכר~: זהב~~בינת רדידי כביסת כדרך

~~~~~~ 
 כל מלא הש~ית הלא להקשות יש

 שם שאדם ~במקום מיניה פנוי ~תרלית כבוד~ האר~
 כבוד~

~~
 וא"כ מצוי

 שילכו ה~לאכים ע~י התפלה שיקובל לי למ~
 רחוק שהוא לאדם לו שיראה כדי זה עשה דהקב"ה וי"ללהיכל מהיכ~

 באחיזת ועשה מאד חכם א' מלך שהיה משל ~אד להתקרבו~תדל
 אצלו שילכו ושערי~~וצוה ומגד~ם חומות~ינים

 דר~
 השערים

 לפזר וצוהוהמ~~ם

 בכ~

 ~ש המלך א~רות ושער שער
 ~מון ולקח א' שערעד שהל~

 וחז~
 אביו אל דוקאשילך מא~ התאמץ ידידו שבנו עד וכו'

 המל~
 מפסיק מחיצה שם שאין ~א~ אז

 ד~קב"ה מובן והנמשל עינים אחוזת היה ~כל כי אבי~ לבין~~ו
 הארץ כל מלא שהש"ית ובידיעת ומחיצות לבושין בכמהמסתתר
 וההיכלו' המלאכים כל וכן י~ ממנו הכל ומ~בה ת~ועה וכלכבודו
 וביה מיניה דלבושיה קמצא כהדין ית' מעצמותו כ~יכול נבראהכל
 מחיצ~ שוםואין

 ~בינו האדם בין מבדיל
 י~

 ועי"ז זאת בידיעה
ית~רדו



~~ י~~~ ~ ~~~~~~י~~~  כרי~ות ס~ר ~ה א"י אותי~ת דהיינו וכו' כריתות ספר~~סוק~א~ה
 המלאכה ע~נו חיינו י~י כל ולכן המר בגלות כשאנו הואוכ""ז

 ר"ל מחצה עושה ~פלה שאמרו במה רז"ל ~מזו ול~ה שלמים~יהיו בכדי לאחת והחצי לאחת החצי הללו השמות ולהשליםל~מור
 ומחצה השם מן השני מחצה שעושה פועלים אנובתפלה

~ 
 ~חצה

 ~פרק א' פרק ה' שער ח"א ה~לך ~שער ~לק~ב

 ~ו"ה~

: 

~~~~~~ 
 ל~ים לכו צמא כל הוי כד"א למים נ~שלה שבכתב
 ~נשיקו~ ישק~י כד"א ו~מן ליין משולים סופריםודברי

 דודיך טובים כיפיהו
 מיי~

 בתורה ה~ו~קים וחברים הדודים המה
 לייןוה~שילום

 ושמ~
 שנמשלו וה~ם ~ובים שמניך לריח ~"א

 ומ~לים דורשים והמה ולבוש ברמז לנו בא שהתורה לפי לייןדבריהם
 חכ~ים דברי כן ריח~ ~ו שיש לשמן נמשלו ו~ם יין ב~י" התורהסוד

 ח"א לדבריהם~~~ם וריח ~עםהנותנין
 דנ"~

 ע"~ו

~~~~~~ 

 צדקה תפלה
~  

 ולב ואוזן בפה בשלשה תלוי מאלו
 חכמה תנוח נבון בלב ~נ' ~לב תלויה ~התורה

ש~ ובאו~~
 ה~ תורת תהיה למען שנ' ובפה תורה~ ~שמוע א~נו ~~יר
 שנ~ ~אוזן לבבך את תא~ץ ולא שנ~ בלב תלויה הצדקה ~בפיך

או~
 ובפה וכו' דל ~זע~ת אזנו

 המפיי~
 בדברי העני את

 אי~ו לבבכם בכל ולעבדו כמש~ז"ל בלב תלויה התפלהכמשרז~ל~ נחומי~
 ה~ תהלת שנ' ובפה תפלה זה אומר הוי בלב התלויהעבודה
 ~ פיידבר

 ובאוז~
 מה לאזניו להשמיע צריך שבתפלה כמשר~"ל

 וירא~: פ' ~בורים עיר ~~הרב בשפתיושמדבר

~~~~~~ 
 שמש שנ" הצדקה שמש נקראו ש~שחן צדקה תפלה
 שמש עם יראוך שנ" ~תפלה ומרפא~~דקה

~ ו  



~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~
~~~~~~ 

 נ~א התורה
 בט~

 כמו כי
 ~וולדו~

 ב~ום ה~ה
 ומלבוש לבוש הוא ~הב~ן ומכוסים מופלאיםהבטן

 מלבוש היא התורה כן כמו ממנו הנולדים ולכל בקר~ו אשרל~ל
 ~שער ~ בה ומופלאים המכו~ים והרזים הסודות לכלומקור

 א' דרוש~"ב המל~

 למ"ת~
: 

~~~~ 
 לכל

 ת"~
 ~ ב~ע ~כמה ונתיב שער לו יש

 נסתםבע~הר ובמו~
 השבי~

 מלא עולם נאבד וממש ונתיב
 בה~דר ומ~ר הספד המעורר ~ואיש

 ת"~
 ונדבק או~ז נשמתו וצדיק

בנשמת
 הצדי~

 ~"~: דבש ~יערו' בו זוכה והוא ההוא נתיב ~רך והולך

~~~~

 עולם כנ~ד היא התורה צדקה תפלה
 היא ~התפלה העיוני~ השכל שמשם שב~דםהראש וכנ~~ העליו~

כנ~
 הגל~לים עולם

 ה~ שא~
 מס~רים

 כב~
 כנ~ד וה~א אל

 הוי שבלב עבודה היא איזו לבבכם בכל ולעבדו כ~שרז"ל ~שבאדם הל~
 השפל ע~לם כ~ד והצדקה ~ תפלה זואומר

 וכנ~
 שבאדם ה~בע

 ~יכר ב~דקה כי ותמורה הפסדהמקבל
 הע~

 של
 ~שו~ וה~ני ל~בירו נצרךשהא~ד ושפלו~~ הב~~

 כ~ת
 כנ~

 שהוא ~באדם ה~בע
~ת

 ב~ב~
 ~על ~הוא במקרה ~אלא ~י ואינו

 הו~
 ו~~ד

 ~ו~~ ונפסדים כלים הזה ~תמורה בעולם וצלמות ~שך ~וש~יכן וכמ~
 ~לק המש~ן חלקי ~' ~נ~ד~ו

 ~פ~~
 רמז הארון ש~ו

תורה ל~~
 ~נמשכ~

 ~~ק ~עליון~ ה~ולם יתקיים כנז~~ו~ה הראש ~ן
 שבוהש~י~

 מזב~
 לע~ודה ר~ז הק~רת

 והי~
 כנז~ הלב מן ~מ~כת

 מזבת ש~ו המשכן ~צר שלישי ~לק ~ הגלגלים עולם ~~דוהוא
העולה

 ~יים בע~י וש~
 מקבלי~

 ניכר שבה לצדקה רמז הפ~ד

ה~~~



~~~~ י~~~ ~ ~~ר~~~י~~~  אי~ה~ו~~ת ועב~ה בבלי~ תלמוד ~ה הושי~ני במח~כיםכמאז~ל
 בארץ~א

 וא~
 ~ך בענן סכותה נאמר החרבן לאחר שהרי התפלה

 תפלה~עבור
 ~לפי~~

 א' תרומות ג' המשכן בנדבת נצטוו
 לג"ח רמז האדנים לצורך וא' כהונה ~כתר רמז קרבנות~הם לקנו~

לפרנ~
 עליהם ד~ין שהכל האדנים כמו והשפלים המדוכים ענ~ים

 שהתו~ה דברים לי""ג רמז התנדבו דברים י"ג המשכן לצורך~א'
 בהם~~שת

 ~ה~
 ~א ק~חה אין לתפלה רמז תרומה לי ~יק~ו

בדבר~ם
 ש~

 כל מאת ~ לתפלה רמז והוא דברים עמכם ק~ו
 התלויה לצדקה רמז תרומתי את תקחו לבו ידב~ואשר אי~
 חו~ן ה' מלוה ע"ד תרומתי ואמר לבבך את תאמץ ולא ~נ'לב בנדב~

 הנקר~ תורה לכתר רמז מאתם ~קחו ~שר התרומה וזאתדל~
 שהאר~~: וע"ש תר~מה ~'זאת~~שם

~~~~~~ 
 יתרץ תשבי נ~טרי' שהוא מפרשים ב~~' הנז'

 ו~שהוהויות קושיו~
 ~קושיו~ ית~ ~~~

 בגמ~ שהם והויות
 לא ~י~ו אז"ל שהרי ולהתיר ~סור ולט~א לטהר דיניםשהם

 לט~רלא ב~
 ול~

 וכו' לטמא
 הענ~~ אל~

 הפשט אין כן הוא
 יהיה אז ~יהו כשיבא הוא הענין ~בל כן א~נו יתרץ בעצ~ו~וא ש~יה~

 שונות ~לוקות דעות יהיו ולא העולם לכל שוה ושכל ישרהשכל
 מלו~~ים יהיו וכולם ~הי שכל יה~ה כולם על כיו~פורדות

 ~לא והויות הקושיות יתורצו ממ~לא אור כת~ות בסוד א' שכלאור בא~ו~
 ~~ק ולא קוש~א לא אדם לשוםיה~ה

 בשו~
 כולם כי דבר

 כ~~ם דעה ~ליאה הארץ כל כי גדולם ועד מקטנםויכירו ידע~
 ~ והויות קוש~ות י~ור~ו תשבי כשיבא כן הוא תיקו ו~י'~כסים ~~
וה~ו~רים
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