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8 הגאוניפ הרפניםהםכמחע

 ובקי החריף מפרא, מלא צנא הגדול, הגאון הרבהסכמת
 לשם בשערים נודע הרים, ו;וקר סיני תורה, חדריבכל

 לוחם והמעלה, היחוס מגזע חוטר ולתהלה,ולתפארת
 הלוי יהחפע מהור"ר כש"ת הראשי הרב ה',מלחמת

 שלים"איהירשהשרו
 מ4נטרעאל "שילה" בביהכנ"ם ורב דפה, הרבנים מוער ראשיושב

 מאנטריאל תשי"ג תצא ד'ב"ה

 המנוח ירירי של בנו שלים"א אלימלך אדשפן ר' הרב בתו"י המופלגידידי
 בעהם"ח בעירנו, פאר שכהן זצ"ל ר4יענבערג יודל יחודה ר' המפורסםהגאון
 בשם קונטרפים לי הדאה לעברית", הקדוש "הזהר מפר והעתקת רביםספרים

 בררך התורח מפרשי של הקרושים מספרים שלקם מאמרים אדשחן" בית"לכעמ!י
 מאמר' כהש15 נופך הוסיף ועליהם הפרשיות, מדר על אותם וסירר וחפירות,ררוש

 ולהפיצם להרפיסם עליהם להמכים ממני ובקש עליו המובה ה' כיר ופשטים,ראגרתא
בישראל.

 מקוטם מקור כי להסכמתי צריכים אינם הקרושים מספרים שליקוטיםוהיות

 הנ"ל המסרר הרב על להטליץ רק בזה הנני ישראל, בית כל על ומקובל וקרושטהור
 שיקובלו הוא וראוי הטובים טעשיו טתוך נברת הטובה ומחשבתו הוא חשובשארם
 הנעלה. כערכו אותו שיעריכו ובטוח בספרו, המעיינים כל עלרבריו

 דאורייתא 5תטכון בברכהואפיימ

 חיר,שחשרו חלרייההיע



 הגאתים הרנניפהמנמהן4
===========

 ועוקר סיני ספרא, מלא צנא הגדול, הגאון הרבהסכמת
 היחס מנזע חוטר תורה, חדרי בכל וכקי החריףהרים,

 "מרנז הנדולה הישיבה נשיא ה', מלחמות לוחםוהמעלה,
 שלימ"א הירשפרונג פנחפ מהור"ר כקש"תהתורה"

 ישורון "עדת בביהכנ"ס ורב דפה, הרבצים בועד ומזכירסגן
 במ"נמרעאן. קודש"הדרת

 מאנטרעאל תשי"נ שנת שופטים ג'ב"ה

 אוץרן מ' וחסידות בתורה מופלנ ובקי החריף הרב ידידי 5פני הובאהן
 יודל יך2ץ18ץ ס' המפורסם הנאון להרב בן ש5ימ"א רטיענבערגאלימלך

 חידושים אדךן" בית "לכךטי בשם עשתונותיו ביכורי את יצ"5רטזעגבערג
 וביקש הנאון מאביו תורה חידושי ונ"כ שונים וחיבורים מממרים שלקםוביאורים
 וחננו נפלאים דברים מצאתיו בו קוותה אשר ואת רצונו ועשיתי בו שאעייןססני
 וראויים שושנים פרחי ל5שם בזה עשה וחכמה נדו5ה מ5אכה כי אהרז ש5 שבחו5הגיד
 בהם. יתענג בהם שיעיין סי כ5 כי אברא 5אדפוסי הדבריםהמה

 תורתו חידושי להדפים שיוכל ועצמה כח לו יוסף שהשי"ת סברכווהנני
 לאחרים. תורתו מאורו5התבמם

 ותרומיך ס5מלה שכתוב ס9רא 5קייםבאעה"ח

 הירשפרדנגפנחפ



16 המחברהקרטת
-=--צ==ן=

 וארץ וומים עדטה ה' טעםעזרי

 בעלי עבודה, בעלי תורה, בעלי הלומדינג ןיגילו החסידיםישמחו
 פירושים ולהורות להבין אזניכע להטות ומיודעי, אלופי ואל חמדים,גמולת
 ראשונים ספרים מן וישרים, נעומים רמזים וגם יקרים, ודרושיםטובים,

 "יברך שנאמר כמו לחכמים, ועד בית הוא אהרן" "בית ביתי כיואחרונים,
 להוציא שזכני מ;ודי אותי הרועה לאל לברך 3אה ולי אהט"י ביתאת
 ה' המיב אשר הטוב בכל ושמחתי שלי, תורה חדושי מפר מפרי, אתלאור
 זה. ספרי את לדפום להכין למדר ועוז כח לי שנתן המוב לה' ואודה;מי,

 ישנה אל לעולם פ"ו( )ב"ם בש"ם חז"ל אמרו כבר אהרן""ויאמר
 למפריהם, דברים הקדמת להקדים למחברים הוא שמנהג היות המנהג, מןאדם
 חבורי בהשלימי הגבר אני אמנם מפרו. תהלת את מחבר כל יצייר בהםאשר
 ומפרים סופרים מפי לקוחים דבריס זה כי ולשבחו, להללו במה מצאתי לאזה

 יגידי עצמו הספר הטבחהקדומים,

 אהרן" ביה "לקוטי בשם זה מפרי את היום לפניכם נותןהנני
 חומשי חכחטה על וערבים סתוקים טשכילים דברים נעים, אף נחמדחיבור
 ערוכים גמורה עד מתחילתה סרר"ם, ע"פ כסדר ופמוק פסוק כל עלתורה

 הדברים בל את אהרן "וידבר שנאמר כמו יחד לחכרם עלי ה' ועזרתומדורים,
 בבואי קולי את ישמעון אשר אבקש אנכי אחי ואת משה" אל ה' דבראשר
 הברכה היא וזאת הקודש", אל אהרן יבא "בזאת שנאמר כמו הקודהם,אל
 "ליהודה"1 וזאת התורה וזאת משה, ברךאשר

 אולם חלקים. לחמשה לע~טותו ההעתקה בהתחלת היה בדעתיוהנה
 לכרך כדי לבדו הוא והנה ראיתי נח, עד בראשית מן יד הכתב אתכשגמרתי

 אמרתי ע"כ חדפום. הוצאת עלי יכבד עוד עליו אומיף ובאם עצמו.בפני
 נח. עד בראשית המדרא על ראשוןחלק יה" וזה דאורייתא, מדרים ג"ן על חלקים ל-ג"ן בעהשי"ת ואשימםאחלקם

 וחדשים, ישינים מספרים וגם יקבץ". יהדדה "ונפהצות הה"ד זצ"ל, מאביתורה דברי את ולקבץ לאמוף רק מלבה דברים לחדש בזה באתיולא
 בתוך תמצא אשר הערות קצת אך להם. הראוי מקומם על אותםולמדר



 המחברהקדמת6

 כמו כתיבה, בשעת בדעתי עלו אוטר והם המאסף, מאתי הדבריםקישור
 מטותם". בתדך אהרן "ומטהשנאמר

 לפני לדבר דרכי שהי' תורה דברי את נורנה כ;מור לקמתיונם
 בביהכנ"ם קודש שבת של סעודות שלוש בישיבת לקולי מקשיביםחברים
 הקידוש בשעת התפלה אחר בבוקר בשבת וגם קודש", הררת ישורץ"עדת

 "והנה שנאמר כפו מטנטרעאל, צעיר נטרד4;נד האר"י" "נוסחבביהכנ"ס
 שקרים". ויגמל ציץ ויציץ פרח ויצא אהרן מטהפרח

 ב"ק )לע"י יומף בענף מובא ז"ל, הרמב"ם כדברי יתדותיותמכתי
 אחד דבר בשביל אלא טוב, כלו להיות צריך אין וטהמפר שכתבצ"ב(

 דיו.שחידוש
 ונעים יקר חיבור מכולם ועשיתי עלי גכרו ה' חסדי כי ראיתיאבל

 נפשו, חלצי יוצאי המה מחדש שהיא האדם של תורה דברי כי התורה,על
 שנאמר כמו נופו, הלצי יוצאי ע"י לאחרים ונשפ;ים נמשכים להיותצרוכים
 ק"ח(. )תהלים בו" בחר אשר"אהרן

 מעמי רק לידי הגיע לא אבל בנתובים שהם תורה הדויטי הרבהוגם
 היה ורצונו בפולין. לטדז, ווארשא, ב;יר בחיים ב;ודו שם הנכתביםכתבים
 שבת מדי באמת הנאמרים שלו, תורתו חידושי בכתב נרשם להיותתמיד

 יום ובכל עמדתי, משמרתי ;ל ואנכי אהרן" כן "ץעש שנאמד וכמובשבתו,
 כאשר אופניו על דבור דבר לחוב, עלי הכתיבה הי' שבת אחר תיכףא'
 תטיד". ה' לסני פקר עד מעיב אהט ארתו "יערך שנאמר כמו קודש. מפיויצא
 לזכות בכדי הקדושים, מכתביו כל הדפום לבית להביא תמיד הי' רצונוונם
 בינה. אמרי למשכילים להורות הרבים3ת

 שמועה דבר שאומרים ת"ח כל ד"ז( )יבמות ז"ל מאמרם עניןוזה
 הוא כאלו דומה שם ז"ל ופירש"י בקבר, דובבות שפתותיו ב;וה"זמפיו
 שם. עייןחי

 תתגודדו, לא ז"ל, מקארלין הגדול אהרן ר' בשם אהט" עטית בם'וכ"כ
 בין רק כי וקרירות. קרח לשון קרחה, תשימו ולא אגודווע אגודות תעשולא

 גדולים ז'( )חולין וכמאחז"ל ומתפלל, עומד עדיין באמת אבל למת,עיניכם
 מבחייהן. יותר כמיתתןצדיקים



7 המחברהקרמת

 ה'(, הלכה )פ"ב שקלים ב'(, הלכה )פ"א שבת ירושלמי ז"לוכמאמרם
 רואה יהא אומרה מפי שמועה האומר כל אמר גידל רב ר"כ, ד" פנהםזוה"ק
 יתהלך בצלם אך ל"ם( )תהלים דכתיב כנגדו. עומד הוא כאלו השמועהבעל
 תורה שאומר מי נמצא וירא( )פ' אפרים מחנה דגל בספר ע"ז וכתבאיש.
 הנשמה עליון בעולם שהוא אף בשמו אומרים מותו ואחרי באמתבחייו

 עיי"ש. בעוה"ז שהי' כמו ובתבניתו בצלמו מתלבשתהקדושה
 מלובלין איגר מהיי"ל מהה"ק ויקרא( )פ' אמת" "תורת בסה"קועי'

 בוודאי צדיק, אותו של הקוה"ם של בשמו הד"ת אומרים כשאנחנו : וז"לזי"ע
 והגשמי. הריחני המוב כל קדושתו בכחיושפע

 התורה על עומד, העולם דברים שלשה על פ"א( )אבותוזשארז"ל
 להדפים ישראל נדולי עם חמד לעשות היינו חסדים, גמולת ועל העבודהועל

 מפיהם. שמועה דבר ולומר תורתם,חידושי

 אבי אדוני כי ידעתם הלא אקרא, קולי משנטרעאל ק"ק אנשיאל
 ודן והורה שנים עשר שמונה פה שמש זצ"ל, יודל יהודה הגאון הרבמורי
 ע"כ שנית במאה מייגע שרב מה שנים עשר בשמונה ויגע לחברו, אדםבין

 הזה ספרו ואיש איש כל לאמוף האחרון הכבוד עמו לעשות מאתכםאחלה
 מסליצי יהי' זה ובזכות חידושיו, יתר לאור להוצ.א ידי לאל יהי' למעןהביתה,
 פטעע ותתברכו מבחייהם, יותר במיתתן צדיקים וגדולים בעדכם,יושר

הברכות.
 ז"ל, חכטים דברי ושמע אזנך הם אתה נפש בעל אם הקור~גואתה

 כלי הייתי אני אומרת התורה אומן, אמון, אצלו ואהיה ב"ר, בריששאמרו
 תורה, מעילה של חכמה נובלת אטרו י"נ בפרשה ושם הקב"ה, שלאומנתן
 לצרף בצלאל היה יודע ואז"ל וגו', ארץ יסד :חכמה ה' הכתוב מ"שוהיינו
 וארץ. שמים בהן שנבראואותיות

 על תורה של פרשיותיה נתנו לא : אז"ל ג'( מזמור )תהליםובמדרש
 המתים. לההיות יכול בהם קורא שהוא מי כל הסדר על נתנו שאלמלאהמדר,
 שאלמלי תורה, של שביליה הם מטולטלים תורה, של סדורה נתעלםלפיכך
 את ולהחיות החולים, את לרפאות יודעים היו תורה, של סדרה הבריותידעו

המתים.



 המהברהנומת5

 שבהקדמת נחמן ב"ר כהטה רבינו הגדול התייר לדברי תשיתולכך
 חכמתי כאשר ברורה, ידועה מאד יודעת ונפשי ז"ל, כתב התורה עלפירהטו
 ברמז, בחדרה, הממונים בביתה הצפונים תורה סתרי כנגד קצרה ודעתיקפנה
 קץ ראיתי תכלה לכל וכו', הנביא אמר כאשר ובאמירה, בכתובחבדבור,
 וכון. נפשי נצרתם כן על עדותיך פלאות ונאמר מאק מצותךרחבה

 מפי כיה התורה עם הזה הס' כרוב רבינו כהטה לומר התחילואח"כ
 העולם לבריאת שקדמה מפני הזה, בלשון התורה לכתיבת והפעםהקב"ה,

 כהטה והנה לבנה. אש ע"ג שחורה באש כתובה שהיתה בקבלה לנו שבאככי
 אמר ולא ברא" "פראשית סתם כתב ולכן וכותב, קדמון מס' מעתיקכסופר
 פרשת מתחלת הוערח שכל הוא וברור אמת זה אבל סהטח, אל אלקיםוידבר

 שאמר כענין כהטה, של לאזניו הקב"ה של מפיו "8ראל, כל לעיני עדבראשית
 בריאת ענין תחילה הודיענו האלה, הדברים כל את אלי יקרא מפיולהלן,
 והתחתונים, השיינים נברא כל בריאת כלומר צבאם, וכל יחארץהשמים
 ברמז. או בפירהט בתורח נכהבוהכל

 רבינו למשה נמסרו וכלם בעולם. נבראו שערי נ' רבותיגו אמרוובבר
 בשערי רבינו לכהיה הנמסר כל מאלקים, מעפ ותחסרהו שנאמר מאחד.חהן

 בנימפריאווע או בתיבות ברמוזח או בפירהט בתורה נכתב הכלהבינוע
 כמו וכתריהם. חאותיות בקוצי או כחלכתה הכתובות האותיות בצורתאו

 לאותיווע כתרים קושר שהי' להקב"ה מצאו למרום כהטה כשעלהשאמרו
 כמה בו יפר,ט להם, הראח תנין ס' בחזקיהו, רבה השירים בשיר אמרוומזה
 כל של התגין ומספר האותיווג ושאר ביתין וכמה בתגין, בהורה ישאלפים
 ובקוציה ואותיותיה בדקדוקיה בפירושיה בתורה מצא זה וכל ואחת,אחת
 הנ"ל. הזכרתיכאשר

 .אזר רעך גבול תשיג לא ז"ל, ש"ל( )סי' החסידים ס' בעלוכווב
 וכתובים, לנביאים תורה, של נינע יאמר שלא הננונים שתקבו ראשונים,גבלו
 שהוא כמו אלא ונביאים, לתורה כועבים הטל ולכחעבים, לתורול נביאים,הטל

 כהטניות וראיתי ע"כ. בקול יעננו שנאמר טמינק לסהטח חלכח שהכלמחעקן
 שבכתב. בתורה כ"ש כך, שבע"פ בוערח ואם תננתווק עםבכ"י



9 המחברהקרטת

 ג"ב, של הגדיל השם ענין בתלמוד בנפירו,טו יטלמה( )רבינד כתבוכבר

 בן שמ;ה פ"ת זה ומפני וים. ויבא, ויסע, פמוקיכה בשלשה הוא ענין זהבאי

 ס"ה לפסול אותני יחייב הענין זה כי פסול, בחמר או במלא, אהתבאות
 ש'כתןב או בתורה, מלאים ל"ט טהם שבאו אותם ממלת אחד וא"ו בושחמר
 בהקדמה הזה הנדיל הרכ עכ"ד בזה. כ4וצא וכן החסרים, משאר באהדהוא"ו
התורה.

 פירש ז"ל רש"י ונם להכמה, פרפראות וגמטריאות תקופותוגם
 שברק.: תקופות בהלוך העומק וכן ונוטריקון, האותיות חשבוןנימטריאות

 בהן ש'ש לחנסה אותו ממשיכין הן הן בגימטריאורק שבתורה תיבותולדרוש
 שאמך שמה "רד"ו" כמו האותיות, השבון הוא גימטריאות וגם גדולה,חכמה

 "כזאת" ובן "ררי". כמנין שנה ר"י במצרים לעמוד ישראל שעתידים רמזיעקב
 "בזאת". כמנין שנה, ת"י ראשון בבית לעטוד ישראל שעתיד רמז אהרןיבא

 המקובליבנ דרכי ושאר ונעלמים ומיליאים ים"ת מר"ת בהןוכיוצא

 אלהי "הוי"ה גיממריא "תורה" הנה נפ"אות, ותראה נאהבט
 "אל גימטריא "משה" וכן צבאות". אדני אהיה "הויה וגימטריאישראל"
 במדרימים, תמצא מאלה וכמה "השכינה", גימריאו "תלטוד" ובםשדי",
 עמוקי2 דברים הם המקובלים במודות הנרצה ואולם הקדוש. בזהרוגם
 שכתב כמו והוא והתחלה, פתח אלא אינם דרכים ושאר שהגימטריאותיען

 ד;ת אין אס באבות, שאמרו דבריהם, בפירש תרל"ה במימןהריב"ש
 ה*ה ו"ל הרמב"ן הגדול רבינו והנה דעת. א*ן בינה אין אם בינה,אין

 הבורא לידע דרך שאין שאמר יפ4 בקבלה הרבה עוסק והיה וחכם,טקובל
 זולתה.ולעבדו

 שהרב כתוב ראיתי לחכמה( )מצרף בם' וגם הקודש( )עבודתובפפר
 עיני והאיר אחד, זקן אלי בא ימי לסוף : הלשון בזה כתב הטיימונ4הגדול
 דברים מכמה בו חוזר הייתי בעולם מפרי שנתפשמו ולולי הקבלה,בחכמת
 הכסת על וכתבו ידעו הגאונים וכל הרמב"ם איך רואה הנך ע"כ.שכתבתי
 והרשב"א, ורמב"ן, מהראב"ד, אצלינו נמצאימ חבורים וכמההקבלה,

 ישמעאל. ר' של היכלות ופרקי מרומ:בורנ, והר"םוהריפב"א,
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 מפר הי' שכבר הקדוש הזהר ספר אל שזכינו חלקנו טוב מהואשרינו
 התורה, על הקדוש הזהר פירוש שהוא הזהר המפר לנו שיש והיוםחתוס,
 המקובלים דרך פי על הזהר( )זיו הפירווט ונם הקודש, לשון העתקתעם

 זהר שערי באי כל יוכלו זה ידי ועל זצ"ל. המפורסם אאמו"ר מןהמפורמם
 הזהר. בפרד"ם ולמייל לכנוסתורה

 עליון קדוש הגאון מן ד'( )פרק אבות על הסד נוצר בספר ראיתיוגם
 2יבורה*ם שוטים הרבה יש : הלשון בזה שכתב זצ"ל, קשמארנער אייזיקעלר'

 אשר משיחא בעקבות לי שומע עמי לו חיינו, הוא אשר הזהר ספרמללמוד
 מבטלים והיו ונו', הזהר מפר ללסוד ימיהם כל שוקדים היו גובר וחמינותהרע
 - הרעות גזירות כלבזה

 זכאה כמה רבי, לר,טב"י אליהו א"ל : וז"ל )התקונים( במ' מצאתיכי
 בפוף לתתאי דאתגלייא עד עילאי, כמה ותפרנמין דילך חבורי דמהאיאנת
 עכ"ל. תשיבו טשפחדן אל ואיש לאחוזתו אל איש ושבתם ובגיניהימיא,
 ה'. את דעה הארץ תמלא כי טשיח, יבא בו והמתטפלים העומקיםובזכות

 המקובלים יאמרו רבימ פעמים )"אהט"( אותיות "נראה" אנחנווגם
 ופסקו התלמוד וגדולי הפומקים נראה ום"מ כך, הדין שיהי' ראוי הרמזשכפי
להיפוך.

 זלמן שניאור מוהר"ר ורבינו מורינו אדונינו מן בהסידורוראיתי
 אדמו"ר את שאלו אחד פעם אשר והתניא השו"ע בעל לאדי מק"קזצ"ל
 אדמו"ר והשיב הפוסקינג עם מחולקים שהמקובלים בדבר לנהוג יש איךהזקן

 שלו בשו"ע בעצמו הוא הלא אותו ושאלו כהמקוכלים. לנהוג ישממתמא
 כותבים כן השיב הפומקיננ אחר לילך שיש כתב כ"ח( סעיף כ"ה)סימן

 וזהו הפומקים. נגד המקובלים אחר לילך כותבים המקובלים אבלהפוסקים,
 כהמקובלים. להכריע השו"ע על תנינא מהודרא אדמו"ר שחיברמעמו

 קונטרמים קצת אצלו שהי' כועב לחכמה( )מצרף במפר יש"רוהרב
 לפילוסופיה. קרובה הקבלה שחכמת להראות מתפאר והי' האר"המקבלת
 לספר בפירהטו בוטרול מהטה מוהר"ר האלקי המקובל והרב התייר כרובוכן

 וכו', הקבלה בחכמת קשורה הטהורה הפילוסופיא וחכמת : וז"ל )פ"א(יצירה
 עכ"ל. אחד לרצע יעלהוהכל
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 וכבוד שנאמר נמו אהףן" בטץ "ללךמי זה מפרי שם קראתיוהנה
 אדם וכל וז"ל: בהקדמה הרוקח רבינו מ"ש ע"פ וגם זרח. אהרן" "5ית עלה'

 כמנין "ויגר,ט" האדם את ויגרהט מתחיל תנד"א כמו בספרן שמו לר,טוםצריך
 "זחו כמנין דץטאן האדץ "תדשטא מתחיל תדשא ומהרש אליהו". ד5י"תנא
 הכולל, עם "יופי" בגימפריא "מאדם" מתחיל עולם ומדר יאירן 5ן פינחפדר5י
 יוחאף. 5ן שמעון "ר' אותיות שהוא "5רהט" מתחיל הקדוש הזהרוכן

 ,טם "הטת שנאמר כמו ספרי, בשם שמי את יימוז שי חובהע"כ
 בשם וקראתי הזה הספר וכתבתי בעזהשי"ת קמתי ע"כ ת5תו5","אהט"
 אבי הטם שמי כמספר עיה אהט" בית "לקוטי ותיבות אהרן" 5ית"לקהטי
 שמות שני מן עה"כ חהתן חיה ואמו יודל יהודה הר5 5ן א*מלך "אהרןואמי,
 כמם8ד עיה תיבות שני מן עה"כ 5יא" "5ראשית מתחיל הזה הספרונם
 פריידה". וזתתו אלימלך "אהט זוגתק הטםשמי

 במקרא שלם היוהע לאדם לו שיפסוק יחשבו שלא לענינינותחזור
 שמצינו וכמו תורה. ברזי וויבין צריך עוד אלא הדין ובחיקור בתלמודבכהטנה
 בראשית מעץטה חכמת וללמד ללמוד נפשם נכמה גדולים בכמהבגמרא
 וכמה )חגיגה( במס' לכל וידועים מפורסמים מאמרים והם מרכבה,ומעשה
 להעתיקם. להאריך טין ובמדרשים, בגטראדוכתי

 הקוראים כדרך במרוצה יקראנ שלא זה במפר קורא כל מאת אחליעוד
 ובעיון לב בשם יקראם אלא העמודינע בינות ומקפץ ודולג קורא אמדה,בספרי
 יקבץ ולבו דשן נפשו ירוה בהם, להעמיק יוסיף עוד כל כי ידעתי כינמרץ,
 ה/ ליראי עבד המחבר דברידעת,

 והמבין המדרש, דברי את ג"כ ולבאר לפרש רגיל היה זצ"לאאמו"ר
 ולר~רץ בראשיוע מעשי ענין בקיצור שכתבתי הזה פירוש ולברר להרחיביבין
 קרטיות. הרבה זהבדרך

 המתיגע זצ"ל, יודל יהודה הנאון הרב בן אליטלך אהרן הקמןואני
 מדרתים אשר ומפנינים מפז והיקרים הנעימים אמרים אודות היפבוכהטתדל
 שאיתא כמו מיוחד, למפר לעשותם גורנה כעמיר וקבצתי טכון, מובבסדר
 אב. יכבדבן
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 כש"ת המפורסם הגאון הרב אאפו"ר מצד יחוסנו לכםואמדר
 זצ"ל ראזענבערג יודל יהודהמוהר"ר

 לפ"ק תר"ך בשנתנולד
 ראדם מחוז מקארמשיב, בעיר)1860(
 ההמיד יהודה רבי טגזע פוליהבמדינת

 על מאד, המפרוממים ומהרבניםז"ל,
 ונתחנך למד ארץ. קצוי כלפני

 של מובהק ותלמוד שונות,בישיבות
 רב ז"ל, זאב מרדכי ר' הנאטהרב
 להוראה נסמך מקארמשיב. בערואב"ד
 רבי ה"ה המפורסמים הגאוניםע"י

 זצ"ל חטד" "תורת בעל זלמןשניאר
 יחיאל רבי הצדיק אדמו"רמלובלין,
 זיינ- ורבי מאמטרטווצע, זצ"למאיר
 בימי מווארשא. זצ"ל קלעפפישוועלע
 ובקי גדול כעילוי מפורסם היהצעירתו
 בעיר ואב"ד רב והיה ופוסקים,בש"ם
 בשם תורני עתון הוציא שםווארשא- בעיר וכמו"ץ כרב נתקבל וגםטארלא.

 בשנת וגם פולין. במדינת הבירה, לאדז בעיר כרב נתקבל ונם תויה","קיל
 נתקבל לפ"ק ובתרע"ם מטרטנטע, בעיר ראשי לרב נתקבל לפ"ק,תר:"3
 ו;שה פעל שם מקום מטנמרעאל, בעיר ישראל" "עדת לקהלת ראשילרב
 והיהדות. הדת התורה, כבודלפען

 בפירש"י אשר כלומר בל על נירים" "ירות ספר : הספרים מהבריגם
 הש"ם. שיטות על פלפולים ונםוהר"ה

 הוחר", "זיו פירהטו עם בעבריוע הזהר העתקת והוא תורה" "זהרמפר
 התורה. ;ל הלקימהסשה

 האיריטו שיר תהליטן על עברית בהעתקת הקרוש" "הזהר ספרובם
 קהלהםמשלי,

 פרד"ם פי על תורה חומשי המשה על חידושים יהודה" "פרי מפרוגם
 ועוד.ועדד

 בעיר לפ"ק, תרצ"ו בשנת תשרק כ"ו ביום טובה בשיבהונפטר
 אדוננו אבינו "טראל, של ומאורן מרן התורה ארון מאתנו בהלקהמטנטרעאל,

 הצראל במוה"ר יודל יהודה ר' הקדוש המקובל הנאון הרב ורבינומורינו
 זצוקלה"ה.יצחק

 ה' 5' צ' נ'ת'



3נ המחברהקדמת -- - 

 ברכה, אחריו והשאר חיים, קרוים והם במיתתם צדיקים גדוליםאבל
 אלקים ודעת חכמה המלאים והטהורים הקדושים ספרים כשלשיםוהבריו
 כו'. וכו' ידיעות ותרבות אגדה, הלכה,בפלפל,

 בית "לקוטי במפר אי"ה יבאו זצ"ל, אאטו"ר מכבוד ההדושימויתר
 בקרוב. לאור יצא אי"ה אשראהרן"

 אבותי זכות עלי לעורר השמים נשואות עיני וכואב עני עבדך אניולי
 עזרי נא שלח תשליכגו, אל זקנה ולעת תעזבינו, אל עד לעולמיהקדושים
מקןדהם.

 המפר אוז לאור להוציא זיכני אשר על להשי"ת תודה נותן אניועתה
 נח, עד בראשית ספר ולסיים להתחיל שעזרני כשם אהרן", בית "לקוטיהזה
 ולזכות בכתובים, אתי המה אשר הלקימ שאר על המוגמר ;ל לברך י;זרניכן

 במהרה וירושלים ציון בנהמת ובמצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים"ראות
 אמן.כימינו

המחבר
 שליט"א ראזעבבערג אלימלךאהרן

 זצ"ל יודל יהודה מהר"רבהרה"ג
 משנטרעאל, לפ"ק יור" בן בחטיח גואלנו לציץ "הבא שנת שבטט"ו
קטנחדע.

טאטאטאטוש~אטחטאטחאוש

מדדעה
 גוי, מלת במפרים שכתוב או שנזכר מה שכל ולהודיעלידע
 העמים על קאי הכל וכדוטה אוה"ע שונאים עכו"ם,נכרי,

 נותנים אשר בזמנינו העמימ כן לא לפנים, היו אשרהקדמונים
 וחלילה והאמונה, הדת בעיקרי ומאטינים משה לתורת ויקרכבוד
 שלומם לדרוש תה"ק דת לפי אנחנו מוזהרים ואדרבה לדבר,לנו

 עמו. וכל ושריו מלכות של בשלומה ולהתפלל הימים, כלומדבתם

אזהרה
 זה, חיבורי להדפים אהט יזיד לבל גמורה, בזהירה מזהירהנני
 בלתי שבעולם מיינה בשום במתכתתק לא והן במתבחעןיהן

 וגם העולם, כל על שלו את לאפור יבול אדם הדין עפ"יד,טותי
 יתעם. יהשומעים ימלכותא, בדינא אף ירוע גבול השגתאיסור

הפהבר



 ראשע חלק אדין" בית "לקוכ2' שטטפרי דררטי לחומרמפתח
 נח ערטראעוית

 עצרת לשמיניררוש
 נפש ובל לב בכלאהבה

 תורה שמחת אחרבראשית
 תורה מתן קורםדרוש
 כסוך לרעךואהבת
 תשרי על נפ אלול בר"חשיכוון
 לבנות : לעשות צריך רבריםשלשה

24 אשה לקחת כרם, ליטעבית,
 ימי כהטשת נברא אברהם שלאילו

24בראשית
25 רם בקול הברכות כל לברךצריך
25 שבתורה בנסתרות שמאסיןטוב

26-27 אלה ברא מי וראושם"ע
 תצמח מארץאמת
 בראשית סן רבתיב'

 בראשית לשבתדרוש
 שלום ורור4 שלוםאוהב
 ? סקומן איזהו אומרים אנולסה
 ? בס"ת האמת את סרמזאמאי
 סזונות חיים בנים, זהנרא,
 הארע ואת השמים את מןררוש
 ונקבה זכר א"ב אותיותסדר
 ראורייתא אתייןב"ב

 פעמים ז' ונבנה נחרבהעולם
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ממר
 אהרן כיתלקומי
 עצרת לשמינידרוש

 נברא" השנה "מראש בגימטריא מרא""בראשית

 זה : שנאמר העוים, נברא בא?ול בכ"ה אוסר אייעזר רבי בגסראאיתא
 בכ"ה רהיינו. הרא'12;, ארם נברא השנה ראש ביום נמצאת מעשיך. תחייתהיום
 : ':נאמר כמז ווהילה, במחשבה עלו וי'טראל היתה, העו?ם בריאת התה?תכאלו?

 אטרו והנה ראיט'ית. שנקרא התורה ע"י ראשית. שנקרא ישראל בשבילברא.טית

 וכרוגמא לפלוני, פלוני בת מכריזין הויר יצירת קורם יום ארבעים ב'( )סוטהחז"ל
 כטמשבה. עיו ישרא? באב, ט"ו ש?פניו זמ; היא איול כ"ה קורם יום ארבעיםה?זה

 שבהן כפורים, וכיום באב כט"ו לישראל מובים ימים הי' שלא בגמראואיתא
 במהוי יוצאות ישראיבנות

 בחור ואומרוה ישמ, יפנה אשה לו שאין וסי בכרמים,
 לך. בורר אתה מה וראה, עיניךשא

 בי שנתן יום וסייהה, מחייה יום הכפורים ביום ביטלמא : בגמרא שםואיתא
 יום בו שייך ישראי, יבנסת מהקב"ה קדושי! הם הלוחות והנה אחרונות.לוחות
 שנה בכ? ,:תקנו הטעם מה באב במ"ו אלא במהוי, יוצאות ישראל בנות שבהןמוב
 בגטרא. טעמים כמה בו ונאמר ? במחול יוצאות ישראל שבנות טוב,יום

 התח?ת בא?ול בכ"ה בנ"י. באב בם"ו מוב יום שעושין הטעם ליונראה
 וכדוגמא ?פ?וני, פ?וני בת מכריזין הולד יצירת קורם יום וארבעים הי', העויםבריאת
 טוב יום נקרא וזה באב, ט"ו שיפניו זמן היא א?ול כ"ה קורם יום ארבעיםה?זה

 לפלוני. פלוני בת שטכריזין זווגיםשמזווגים

 השבטים שהותרו היום זה כי ? באב במ"ו טוב יום תיקנו טה ספני שני,ובאופן
 ה.', באב בט"ו יהתחתן, בניטין שבט שהותרו ויום בזה, זה ולהתחתן בזה, זה?בוא

 יוצאוה י':רא? שבנות בזה, זה יהתחתן באב, בם"ו טוב יום שנה בכל תקנו כןכמו
 ישם. יפנה אשה יו שאין ומיבמחוי,

 עלויה כביכוי הי' קורם ימים מ"ה הרי בר"ה. הי' הראשון ארם בריאתוהנה
 ארם, קרוים אתם ז"ש הראשון. ארם שנברא וזה אדם, גימטריא מ"ה וזהבמחשבה,

 הראשון. ארם נברא ר"ה ביום נמצאת ארם. קרוין ע"הואין
 נברא". השנה "בראש בגיממריא ברא" "בראשיתוזה
 ארם נברא ביומ שבו וממני צרכיו, וכי ובניו חייו על בר"ה נרון הארםויכן
 אומרים, שאנו וזה לו. ונסלח תשובה עשה ובו מנ"ע, נגרש ובו חטא, ובוהדאשון,
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 בר"ה, לבניך כפרה אין אם : '2אמר וזה רא.טון. ליום זכרון סעשיך, תחילת הייםזה

 בהו"ר. .הי' יא"ל ביוה"כ,יהי'

 הרי ימים, ה' אהר סוכות של טיב ויום ~הורש, בי' היא ייה"כ כי ףעונם
 תם"א, יעלה כ"א פעמים כ"א תרביע יו2, כ"א הרי יים, ו' אהר והו"ר יסים,מ"ו

 הו"ר, בייל היא החתימה ויזה אכת הקב"ה של וחתמו "אמת", אותיות היאלמפרע

 בראש בנימטריא ברא בראשית וגם אמת, ס"ת אלקים ברא בראשיר2וזה
 נברא".היטנה

 אחרונה בשבת תורה, יטמחת אחר ברא" "בראשית מתח*לין אנו זהומשום
 אמן. התשובה, ובזכות התורה, בזכות מ'2יח של לרוחו זה ב'טבת נזכה ואייומתשרי.

 במאנטרעאל. עצרת ב'טמיני נארד-ענר האר"י נוסח בביהכנ"ס שדריטתימה

 ישראל כל לעיני תיבת עם בראשית תיבתלחבר
 היד יכי יתחילה, התוה"ק סוף סמוכות בתחילתו. סופו ינעוץ בספריםאיתא

 והיינו ברא. בראשית ישראל, כל לעיני משה עשה אשר הגדוי המורא ויכלההזקה
 משה עשה אשר : עה"ת ברמב"ן כמבואר סוף, ים קריעת זה יגו' החזקה היד':ע"י
 בראשית רק השכל, עיני אהר רק ילכו שלא לתקנם כרי י'טראל, כי לעיני"היה"
 בלי 1( פשומה אמונה רהיינו אחה ה' אלקיע ה' ישראל שמע ניממריא .2היאברא
 בתחילה, בראשית כי והיינו בחכמתא. בירושימי פי' בראשית וע"כ התחכמות.שום

 אצלו נקבע שכבר ואח"כ פשוטה, באמונה וגו', ישראל ע~מע בבחינת להיותצריכימ
 רק"יט. רזא היא שזה העינים, ואחר השכי אחר גם ולייך העינים לפתוח סותרהאסונה,

 עה"ת(. עץ פרי )כדברי והבן ישראי, כי לעיני תיקן, מלטון משה, עשהיזה

 יוצראל כל לעיני תיבת עם בראשית תיבתלחבר
 לבבך, בכל אלקיך ה' את ואהבת שכתיב כמו סאדך, ובכל נפ'2ך, ובכללבבך בכי ה' את לאתבה עלינו הסצוה כי נרפז התורה, ובהתחלת התורהבסיום

 אותיות הם בראשית תיבת וראש יוטראל תיבת '2סוף סאדך, וככ? נפ'סך,יבכ?
 "3פ,ט", בנימטריא בראשיר2 ייטראל תיבות וסופי "?בבך", בכי על להורות"לב"
 בגיממריא אלקים, ברא ברא':ית יי:ראל כל יעיני והר"ת "נפשך". בכ? עללרמז

 וגכוה הקבלה, מצד אמונה הינו פשוטה אמתה מדריגות. במה יש האמונה בענין1(
 הבינה. בחינת שהוא בידיעה, המשותתפת האמונה היאהימנה

 אבל אבוחךו. מפי ששומע ממה  השמוע, לחוש מיוחסת היא הקבלה מצד האמונהקגין
 והבן, דיברים, אמתלת שבלה בעיננ ורואה שומכיר הראויה, חוש בחינת היא גידיעההמשותתפת
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 בגימט' "בראשית" מוזחלת התורה כי כמוך" לרעך "ואהבת התודה, כל זה כימארך,
 אדם בין ואחרות אהבה ובזכות "אחד". וכטספר "אהבה" כמספר י"נבממפ"ק
 בב"א. שיימה ?גאולה נזכה חינם, אהבת רק חינם, שנאת מן היפך שהיאלחבירו,

 מלובלין זצוקי?ה"ה איגר ייב יהודה ר' הקדוש אדמו"רמאת
 אמת(. תורת)בספר

 כמוך לרעך ואהבתבפסוק
 ?מרריגה לבוא מאור שקשה שאמר מבע,יזא, שיום שר רב הגה"ק בשםשמעתי

 בעיניו, שפ? הוא האדם אם באמת אך כמוהו. רעהו את יאהובזו
 ?הגיע מאוד הנקי

 הסמוכה ש, היא ר יאות ה0מוכה האות והנה כמותו. חברך את ויאהב זו,למדריגה
 כלומר ירעך, ואהבת וז"'ט שפל. א,תיות והם י, הוא כ, לאות פ, הי ע,יאות

 אז בעיניך, שפי שתהיה היינו "רעך", לאותיות הממוכות בהאותיות ותבחרשתאהב

 כמוך. רעך את יאהובתוכי
 איי און ק?וג. ווי ליב בעסער איך ה~ב פרים הרב, בשם פנחס( )במדרשאיתא

 שמוא: את משבח שהפסוק כסו גוט. ליב בעסער איך היב קיוג, איי אוןפרים,
 אנשים. ועם איקים עם טובשהיה

 וותרן שהוא ע"ה עם להתחבר טוב שיותר שכ"ג( סימן חסידים )בספרואיתא
 וקפדן. קמצן ת"ח עם מ?התחברבממונו,

 וישראל הלבנה, לחרש ראשון דניסן אן תורה, 'טמחת אחר כראשיתמתחילין וגי בראשית הטראל נללעיני
 פסה אחר בראשית שיתחייו תיקנו לא וימה ו'(. פ' )כ"ר כמ"ש ליבנה,מונין

 עתידין בתשרי העולם, נברא דבתשרי יר"א י"א( )ר"ה בגמרא אך ? כפסחויסיימו
 בראשית דבפ' והענין יהגאי. עתידין בניסן העוים נכדיא דכניסן יהושע ויר'להגאי,
 וכו'. משיח של רוחו זה ובמ"ר המיס, ע"פ מרחפת אלקים ורוחכתוב

 שבר"ה כיומר, בתשרי הגאולה שיהי' הוא הסדר העולם, נברא שבתשרילר"א
 ועם בעיר יטופר יהקע אם שנאמר כסו שופה הקיעת ע"י התשובה התעוררותיהי'
 ומלחמת ו(, שסחתנו זמן סוכות ואה"כ העבר, כי יתקן יוהכ"פ ואח"כ יחרדו,?א

4 4

 כידוע. כולנה בגמר בא לזה שלימה. חכמת בחיגת שהיא שמע"צ ג"כ זה שמחתיגה זפן1(
 השבת אהר? מאיר ולזה "חכמה". גיטטריא טוב יום וגם דוצלמה אושפיזא היאששמןן"צ
 ה' יהאת חכטה וראשית בחוכגשנ בראשית על יוגתן הרגום וכן חכשנ ראשית שהיאבראשית
 ירא-שבה. אותיות בראשית זהר, מתיקוני כידוע בראשיוע בתיגת ג"כשמחות



 אההןביתבראשיתלקוטי20

 בקולו אם היום ככהט"נ תמיר, הגאולה זמן התשובה שע"י וא9 בסוכותי(,נומ"נ

 הי2י"ת. מצר התשובה התעוררות יהי' בעתה אך צ"ח( )סנהררין כפ'"צת'2טעו

 הגאויה שיהי' מ'טיח, של רוהו אז נברא העולם, נברא שבניסן יהו'טעו?ר'
 מכות' שיהי' השי"ת, מצד מצרים גאולת כמו הסדר ויהי' בעתה, כשיהי'בנים;,

 השי"ת. מצר הגאולה ויהי' מרות, העשר בכי י'2ראקויהבררו
 הי' לא '2עריין ,טרואין אף סוכות, ואחר בתשרי התורה שימיימו תיקנויע"כ

 וכבר לתשובה, מוכן וי:בת יתשובה. וכסוני טוכו החורש כל מ"ס כראוי,התיקון
 והקדועןז שבת, לאותו כיותרת קרושה יו יש שבה שכי בשבתו, שבת עוית ר"כאמרנו
 יאור '2יזכו הוא בראשית פרשת וקדושת זה, ב'2בת שקורין הפרשה קדוי2תהוא
 שקדו'2ת ת':רי, מחורש אחרונה בשבת בראשית מתחילין וע"כ משיח. שירוחו

 אמן, ב"ב התי2ובה ובזכות התורה, בזכות כמ2יח של רוחו יאור שיזכו הואהפרשה
 צדיק( פרי )בספר מיובלין זצק"י הכהן צרוק רבינו הקרוש הגאון ארמו"ךמאת

 תורה מתן קדרםררוש
 תו' גראשית "שראל כלאיני

 שעיקד לרמז "לב", אותיות הם בראשית, מן בי"ת ואות ישראי, מן למ"ראות
 התורה. והתחלת בסיוס נרמז זה כי מוב. לב ינו יהיות מסנה שנלמר היא התורהכל

 מן תיבות, ל"ב בחשבון רק היא בתורה, "לב" רמיזת ותראה הטוב יבך תנהועתה
 בתורה. בפירוש היא מוב ותיבת "טוב", תיבת עדבראשית
 שירבק מובה ררך איזה וראו צאו : אבות מסכת במשנה שנאמר מהוזה

 אומר יוסי ר' טוב, הבר אומר יהושע ר' מובה, עין אומר אליעזר ר' הארם.בה
 אמר טוב. יב אומר אליעזר רבי הנוקר, את הרואה אומר שטעון ר' טוב,שכן
 ע? דבריכם, רבריו שבבלל מדבריכם, ערך, בן אלעור ר' רברי את אני רואחלהן,
 מן הספירה, ימי וזה ימים, ות'טעה ארבעים תורה מתן קורם לספור ח'טי"ת צוניכן

 כי : שנאפר תורה, אלא טוב ואין מוב". "יב כמנין ימים, מ"ט שבועות ערפמח
 קבית יום היא ואח"כ מוב. לב ישראי יכל שתהי' ברי תורתי, לכם נתתי מובלקח

 טוב. כי האור נגנז שבה ספני טוב, התורה נקרא וע"בהתורה,

 התחלת הזה יום ע"ב יסים, יב דהיינו "לב", מספר בטפירה בהשליםוזה

 הגנוז אור המוב, מתגלה אז בעומר, ל"ג הזה יום הנה תורה, למתן ימים"פוב"

 ע' כל כנגר ע' עולה ומםש גוג2(
 או8וחע ע' כל על ומפג טג ימלוך או בי אומוה~

 וגחש ההשענה יה" אז מידפ ישראל וכשיגאל ישראל, על יחד יבואווכולפ
 דששר"י()כתגי
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 התורה. סורות כ? בה ':נתנלה יוחאי, בן שמעון ר' מן הקרוש הזהר מפר זהבתורה,
 "רז" כי התורה, רזי שנתגלה בתורה הגנז אור "זהר" הקרוי: ספרו נקראע"כ

 מוב, כי האור את ארקים וירא כמ"ש מוב, נקרא האור ואותו "אור",3ימטריא

 'טמרומז וזה מוב, כי ':בתורה, מצות תרי"ג זה כי תרי"ג, גיממריא האור""את
 תורה. מתן קוים מוב""לב

 נמ'צא אותיות תרי"ג כי כמוך", לרעך "ואהבת הפסוק מן ג"כ מרומזוזה
 ומסיים ירעך. אשר וכי הפשט וזה "לרעך". תיבת מן למ"ר ער ראנכימאל"ף
 לעיני מרומז נ"כ וזה כמוך". לרעך "ואהבת התורה יסור שהי' לפי"ברעך"

 שעיקר "לב" אותיות זה בראיטית מן ב' ואות .':ראל, מן ?' אות בראשית. ייטראלכי

 ושלום, ואחרות אהבה ובזכות מוב". "לב זה כמוך" לרעך "ואהבת הוא התורהכי

 אמן ב"ב שיימה יגאו?הנזכה

 ב':בת נארד-ענר האר"י נוסח בבהכנ"ס י2אמרתימה
 במאנטרעאל. תורה, מתןקורם

 תי ברא,שית י,טראל טללעיני
 מעשי עם הקב"ה התנה תנאי חז"ל, מאמר עפ"י לתחלתה התורה סוףלקשר
 והמופתים האותות "לכל התורה בקשור נרמז וזה לתורה, משועברת '2תהי'בראשית
 התנה "בראשית" יען 9 אותם עשה כח באיזה ישראל", כל לעיני משה עשהאשר

 לישראל. משועברת שתהיה הטבע, עםהקב"ה

 הע~ם נברא בתשרי ימז בתשרי אותיותביאשית

 על גם אלוי, בחור'ט שיכוין לבנו, שכתב אהרן" "ב'ת סה"ק בשם בספרנתוב
 עכ"פ. אלול חודיט שנןברכין בשעת הבאים יומר ונכון ראוי א"כ ת':רי,חוד'ם
 לקללה ולא לברכה אטן, לרזון ולא לשובע אמן, למות ולא לחיים : "אלול" 'טלור"ת
 נשישראל "חיים", גימטריא הכויל עם שאלול ז"ל, האר"י בכתבי איתא ולכךאמן.
 חיים. בשנת מתברכים הילו, הקרושימ בימים יראה להםיש

 וררו8 אלוי. משנכנס שומר בתקיעת יאתהויי ישראל, תפוצוה בכי הואמנהג

 ראשון יום בשחרית אך בערב, ר"ח בהכנסת לתקוע מתהילין אין ראז סנ"למהר"י

 מרע"ה ששהה יום מ' כננד יום מ' הכפורים יום ער יום רמאוהו כף2ום ר"ח,שי
 בסרר שנאמר במו עידג הבוקר בהשכמת ומרע"ה האחרונות. לוחות יקבלבהר,
 ניום וירך נ"כ, שם פר,ש"י ובן אלוי. בר"ח היה והוא בבוקר, ועיית תשא()כי

 העגל. עון עעתכפר לישראי להוריעהבפורים
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 תי ברא בראשית החראל כללעיני
 שעי בראשית, טעיטה עם הקב"ה התנה הבריאה שבתחית שאיתא מהיפי

 האותות לכ? הפשט וזה ישתנו. יצורך ממבעם ישנות יצמרכו שאם נבראים, כןמנת
 בראשית. מעשה בתחי?ת איקים ברא בראשית זהישראי. כי לעיני סשה שטה אשר מכות, ועשר סוף ימ קריעת זו החזקה, והידוהמופתים

 מופר()חת"ם
 שיהי' א' הסר העולם. נברא בתשרי נרמז "בתשרי" אותיות"בראשית"

 רמז וזה ברכה. לשון הוא 'טזה בב' ופתח בתשרי, שנברא אדם הוא זהבראשית.
 כר"א. והלכה העולם, נברא שבתשרי התורה,מן

 זהר()תקוני
 יתח?תה התורה סוף לקשר התורה מפרשי כל שנוהגים המנהג וטעםענין

 מוגבי כבר הוא וסוף, התחלה לו שיש רבר כל כי התורה, נצחיות להראותהוא,
 נצחי. שר ואינובזמן,

 והרעיון()הררש

 תדן ברא בראו~ית השראל בללקךבי

 מחזיק הקב"ה אין שנאמר מה ?הקדים צריך יתחילתה, התורה סוףלתבר
 בשיום. עמו את יברך ה' יתן, ?עמו עוז ה' : רכתיב השיום, אלא לישראל ברכהכיי
 "כלים", ר"ת ישראי, כל לעיני משה דתיבת בזה ורכז "כלי" תיבת זהמה
 מחזיק הקב"ה אין : שנאמר כמו רהיינו, כיי. עצמו ?עשות האדם אצי דעיקר בזהירמז

 הברכה. לקבל מוכן כיי שיהי' לראות העיקר ויכן הש?ום. אלא יישראל ברכהכלי
 בימי ולא הזמן, בזה הקדטונים תיקנו ויטה השלום. לקבל טונן ב?י מישראיאהר בי ויהי' כלי, בבהינת שיהי' הכ? ראשית שזה בראשית. התורה שהתחיל טהוזה
 "כלי", בהינת בשמ"ע נעשה וסוכות. ויוה"כ, ר"ה, עבורת סחמת ושבועות,פטח
 לחבירו אדם בין שעבירה : כראיתא לחבירו. אדם בין ויוהכ"פ בר"ה ההשובהכהטום
 כיי מישראל אחד כל נעשה יהי' ואז חבירו. את שירצה ער מכפר הכפורים יוםאין

 כהנים ר"ת כלי אותיות וגם יחבירו. אדם בין שיהי' השלום משום ברכה,טחזיק
 מחזיק כלי יהי' ואז ביניהם. שלום שיהי' ישרא?, כל כיי בחינת וזה ישראלים.לוים
 לישראל.ברכה

 בישראל, שלום שיהי' הניי, בחי' שמתהנים ע"י אלקים, ברא בראשית הפשמוזה
 נקראת השנינה וגם רחמים. שיהי' הרינים את רהיינו אלקים, בחי' את ג"כנ~עקנים
 לה' והיתה בשלום, עמו את יברך ה' יהי' ואז ש%ם, ה' % ויקרא כר"אשלום,

 ב"ב. צרקנו כהשיח יבא השלום בזכותהמ?וכה.
 במינטרעאל עצרת, בשמיני קודש הררת ישורון עדת בבהכנ"ם שאמרתימה
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 וון' בראשית י,טראל טל*עי
 זה ב', באות ומתחיתו ל', באות שמסייטת בתחילתה התורה סיוםבקי2ר

 אמנם בעי. לבא רחמנא כי ב?ב. רק ת?וי התורה כל כ5?ות י2עיקר "לב",אותיות
 ה'. יראת חכמה ראשית כמ"ש האמיתית, היראה ע"י באה באמת טהור, היבהיטגת
 סיום בקישור ג"כ נרמז זו קרוי2ה וענין קוד'ט. הברית ביטמירת הוא היראהועיקר
 והר"ת עולם". ימוד "צדיק גימטריא ברא'2ירן י'2ראל י2ס"ת והתח?ה,התורה
 של הזאת שהקרושה רומז ישראל", "שבמי כמספי י"ב, גיממריא ברא'2יתישראל
 ישרא?. י2במי כ? '2וריט הי' עולם, יסודצריק

 צרק()טבשר

 הארץ העת השמים את אלהים בראבראשית
 נמצאות הארץ, ואת השמים את אלקים כרא בראיטית הממוק של תיבותבז'

 כח נא יגרל ועתה : נאמר עור לעמו. הגיר מעשיו כ"ה : נאמר ואייהן אותיות.כ"ח
 יעלם סברך רבא '2טא "יהא של תיבות בז' 'טי'ס אחרית, אותיות כ"ח כנגרד',

 גזר לו קורעין כחו, בכל רבא שמיא יהא אמן העונה : אסרו וע"1 עלמיא".ולעלמי
 אותיות כ"ח ובאותן בראשית.. במעשי להקב"ה שותף נעשה כאלו ונם וכו'.רינו

 הוי"ה. אלהינו הוי"ה שהן אחרת, אותיות י"ר עוד גנוזות בראשית מעשישי
 האותיות לצרף בציאל היה יורע שאמרו וזהו מ"ב. השם נגד אותיות, מ"ב ה!וביחר
 "בראשית הפסוק שי תיבות בז' הנמצאות אותיות כ"ח והן וארץ. שנשים נבראושבהן
 הארץ". את הי2מים את א?קיםברא

 השני ביחור באכן לכוין שצריך כיון כהו, בכל אמן העונה כל : אמרי 1הוע?
 כ"ח, עויה קטן במספר זה שם ני אמן. במספר עולה כי יאהדונה"ו. כזהשמות
 לאמר", האיה הרברים כל את אלקים "וירבר בפסוק וכן היחור, זה אל י2יכווןכלומר
 האריז"ל. בבתבי כדאיתא אותיות, וכ"ח תיבות ז' ג"כ בויש

 מי גיאטרחמטית
 רברים שלשה בית. יבנה בהכמה פתח יוחנן רבי : וז"י איתא הנעלםנמדריט

 ?התפרנס כרם ייטע מויטבו, בית לבנות : הן ואיו העולם בדרכי יעשות אדםצריך
 הלוקחים השוטים כדרך ויא בהם. לפרנסם בנים ולהוייד אשה לו יקחת ואח"כבו,
 בזמן כך להיות צריך וביותר בית. בונים ואח"כ כרם נוטעים ואח"כ בתחילהאשה

 פרנסה כי פרנסה. ויהכין בתחילה ביה לכונן יטצריך הפרנסה, אחר טרורשהעולם
 כסו בהורה. ולעסוק יבוראו 5עבוד ויוכי אי2ה, לקחה ואח"כ נשמה.בגימטריא
 בית בנה קודם מהקב"ה, למד אתה וממי תורה. אין קמח אין אם : חז"יעאשמרו
 ואשתו האדם את ברא והפרנסה, הבית שהכין ויאחר ומזונות, פרנסה מיני כיוהכין



 אהדןביתבראשית לקומי:%

 תבין כאשר ברא'2ית, עם התורה התחייה וע"כ הבית. ישוב וע.2ו בניםוהולידו
 והכל רא.סית, הוא בית ניומר "בית-ראש" צירוף תמצא "בראשית"באותיות

 י2יהי' ?תורה, עתים ולעי2ות ארץ, בררך להשתדי הארם צריך זה כ? ועם אהד.ענין
 )ה?כות ברמב"ם איתא ובן עין. משכחת .טניהם שיגיעת מפני האיו, הדרכים בשניעמלו
 כך ואחר תחייה. אותי המפרנסת מ5אכה יאדם 5ו שיקבע דעה בע?י דרך :דשת(
 הל?ו. ויא כרם נמע אשר האי.2 מי : שנאפר א.טה. ישא כך ואהר דירה ביתיקנה
 אב? יקחה, ויא אשה ארש אשר האיש ומי חנכו, ו5א הדש בית בנה אשר האישמי

 ימיו בסוף כך ואהר בית יקנה ידו תמצא אם כך ואחר אשה יישא מתחיייןהמפשין
 תארש, אשה : נקי5ות א:מר ה:א וכן הצדקה. מן יהפרנס או אומנות, 5בקשיחזור
 דרכיך. את תצ5יח ש?א כדי הפוכין מעשיך יהיו כ?ומר תטע, כרם תבנה,בית

 עכ"י. עמו, וה' משכיי דרכיו יכי רוד ויהי אומר הואובברכה

 וגי אלקים בראטראשית
 הוא כי מורה ב"ה הוי"ה השם דהנה ה'. ברא ויא אלקיב, ברא נאמרימה

 וגו', השמים את ה' ברא בראשית נאמר הי' ואם יעוים. ביטוי ביי ויהיה, הוההיה,
 מה פירוש ובזה החרוב. עוים שהוא איקים, נאמר וע"כ להתבטל. עומרים הי'יא

 עתיד אינו ב"ה, הויה השם שם שיש )וכיון הזה. במקום ה' יש אכן : יעקבשאמר
 א5קים. בית כ"א זה אין ידעתי, לא ואנכי וא"כ( ויהי', הוה הי' סור הוא 3יליחרב,
 צבי(. רבינו )של עכר"ק התרובעולם

 כל אצי להיות נצרכות מדות שתי א5ו "ירא-בשת". צירוף"בראשית"
 לו שאין מי הז"י: אמרו וכך בושה עם יראה העבודה, ראשית היא זאתארם.
 סיני. הר ע5 אבותיו עמדו שלא בירועבושה,

 זהר()תקונ.
 שתים, י"ה עו?מים, צ:ר ה' ביה כי שנאמר: ברא-שית. צירוףבראשית

 הארץ. ואת הי2מים את א5קים ברא אותיות וא"ו שבאייו 5מדת הא שש. הריהוי"ה
 בראשית. ימי סיטשת נברא אבינו אברהם שי שאיל רמז זה ברא-שיתוגם
 איל זה תיש-ברא, תיבת זה יימין משמאי והקורא ברא"טית, צירומ זהבראשית
 תהט.הנקרא

 זצ"ל()הגר"א

 תי אלקים בראטרחה~ית
 הדין, מדת ונתגבר נתחזק כלומר,איקים כרא ויכך ויבש. יהרב ונהר שכתוב מה על רמז אוזר-יבש צירוףבראהטית

 אז : ככתוב נענין, ואין צועקים וישראי
 התורה, ורזי סודוה בלי יבשה לתורה שעושים בשביל זה וכי אענה. ולאיקראונהו
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 נורם זה רבר ~(, פשטיות אלא בתורה שאין ואומרים הקבלה. חכסת פי עלשהם
 הג?ות. ואריכות בעולם עניות ונורם הירוע והגן הנהר סן הסעיין נביעותשססתלק

 סשנברא. בעולם נברא הי' שלא יו סוטב האיש, לאותו לואוי

 תי אלקיפ 1ראבראשית
 בבא מסונות לריני רז"ל קראו שער"ז "בב"א" ר"ת אלקים בראבראשית

 : רז"ל ואסרו בהובסא. בראשית בתב יונתן שתרגום בתרא, בבא סציעא, בבאשס1ג
 ליריאיו. יתברך סהבמתו שחלק ממונות, בריני יעמוק להחביםהרוצה

 לצבי()צסח

 לנו שיש רמז מכאן תסיר, ה' שם אברך רם בקול נוטריקון"בראשית"

 אמן. לעגות השומעים שיובלו ברי רם, בקול הברבות כללברך

 רערה, אור וזה יוחאי, בן שסעון רבי תורה אור נוטריקין"בראהצית"
 יוחאי. בן שסעון ר' שחיבר הקרועג הזהרשנקרא

 תף אלקים ביא1ף14ש1ית

 א"ה, וארץ. שמים נבראו שבו אהו"ה הארץ, ואת השמים את תיבותראשי

 השתוקקות נותן והוא בה. שנמצא סה ובל הארץ נבראת בו ו"מ שמים, נבראובו
 שאין סלמטה ועוםנ עשב בל לך אין : שאסרו וזהו שבארץ. והעשבים העציםבכל
 חקות הירעת ל"ח( )איוב : שנאסר נרל. לו ואוסר אותו שסבה סלסעלה סלאךעליו
 בארץ. משטרו תשים אםשמים

 הנעלם())סררש

 ונו אלקים 8יאשנף2158,14
 הרהמים, סרת ר' שי שם אבל רייו". "הוא מספרו שכן הרין, מדת זהאלקים

 הוא ר' בן ששם ווער ברחכרם. וסספרו מצפ"ץ, דן שם סספר עויה ב"יש בא"תושכן
 הנמצאים. לכל הכהשפיע הנסור הטוב ההש ואסתתו אסתתו, על המורה העצםשם

 צריך ועפאין הרין, בסירת עומר שיהיה לארם הוא שטוב לך יהגיר שבאחשה
 סזה הרין, בסירת לבראותו בתהלה מקום, שי רצונו היה בן שהרי הרחכרם.למרת

 ח8.מד וסודותידע שבתורה בנסתרות משמץ שאו י1 עתש השיטימ ממץ 8קשס
 הרנ 815 81טן 8ששפ. וק 8הוששאן

 הגר~
 ומי פנודע, שיד~מ חלקי ד יש בתורה 1*ל 8י"8

 פ4ש. 11תיות פשפ כי פ84, הוא פשפו רק שאפץ ומאהע וומ 84רשי"י ושש4 !1181ע 5שששוןאששא1
 8881. יק שש1משש ,8שו8ש לנש4 בשלב ששאם ו חי5היש
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 במרת בראו להתקיים, יכול העולם עאשין מפני רק ורצונו, חפצו היא שכרתראה

 רבר אטנם לרחמים. צריך ואין הרין במרת לעמור שיכול מי לו וא.טריהרחמים,
 הריה במירת העולם ברא שהקב"ה אע"ג כי הוא וידוע העוים, סוד עיקר היאזה

 הגע1סיים הרברים כל כי ברין, זכו לא שמים שאף ברחמים, רק אינו יטיוקיום
 הרין. עם רחמים שם שתף לא אם ברין קיום להם היה לא ו~פיכך הרין, טן יוצאיםהם

 שעלה שם אמרינן לא רבה, ובבראשית ברין, לבראותו במך'טבה שעיה פ.' יורש'
 וברחמים. ברין בשניהם, שנברא רק ברין, לבראותובטהשבה

 מפראנ()מהר"ל

 עולמים צור ה' ביהכי
 עאשחרית כראשית, אחרית אתכם נאיתי הן זצ"ל: מזריטשוב מהקרושאיתא

 ה' יהי' ההוא ביום שנאמר: 1(. יהיה ה' יהיה ואז השם, ראשית כמו י"ה יהי'השם
 שיהי' בעת היינו ה', ביה כי ר"י עולמים, צור ה' ביה כי הכוונה ג"כ יוה וגו'.אחד
 ישראל, צור ע"י הנאולח יהי' אז עלמים, צור אז יה, פעמים ב' ב"ה הוי'חשם
 אטן. ב"ב.)יא?.

 תי אלקים 3רא3ראשית
 שכתוב: כמו מי-אלה. אותיות אלקים 1 אלקים טאי אלקים, בראביאשיה

 אלקים" "ברא אלקים, הוא אלה מי אלה, ברא מי וראו עיניכם טרום 'טאו כ'()'.2עיה
 איה. אען ברא מי וראו עיניכם מרום עואי בראשית, הוא הפשט אלה". ברא "מיזה

 זהר()תקוני

 תו' אלקיפ 3רא3ראשית

 א"ל י שותקת אתה למה אל"ף הקב"ה א"ל שתקח, שאל"ף מי' החייםבאור
 מעיה לה יש אל"ף כי יראה, ה' מרברי הנה ע"כ וכו', האותיות 5כי ראש ההי'את

 זוכח האי"ף היתה ביושה לפניו עולות האותיות היו אם ומעתה בי"ת. פאותגרויה
 כי רע 1 לבסוף ער והניחה ראשונה, הא' עלתה לא ולמה ולהיות. העולם בהלבראות
 הס חע', נימול בי*ת אל"ף, עז"ה, ישר בדרך כשהם האותיות כי ז"י,אמרו
 מוריס .הם וכו', יי9ש שי"ן תי"ו, עז"ה, למפרע וכשהם רחמים, למרתרומזים

 אפן 15פך אנו ו~הף "אסן", ספס5פר ירלה אד)"י, ר,ופפ עם באוע חוי"ח השם נעת1(
 "ימי-חש חהוש פיופ : שנשפר ספו יקב פ5פופ נף ימי"5ג השם יה" לבוא ולעתיד הברמש כלאחר

 שפשח*. אינשי השם שפ ים"ה השם סן המטסר יהו' ווח ובף. אחדפ
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 רי"ש, שי"ן, תי"1 למפר"ע שהאותיות רנ'טרי, חודיט : האות לך וזה הרין. מרתע?
 והיא הרחמים, משם אחת אות שתף רהמיו לצר שה17ם איא הגרול, הרין זמןהוא
 ראיטית, בי"ת : עז"ה ככתוב נפרש זה, את אותנו הוריע ואחרי הרין. לרחםיו"ר

 עלו 'טכן וכיון א?קים, במרת היתה שהבריאה יהיות יאי"ף, בי"ת לקריטה מעםתרע
 מקומה. וקנתה יאק"ף בי"ת קרמה ובזה כמשפט, ימפרעהאותיות

 תו' אלקים בראבראשית

 עוה"ז עו?מות, ב' ברא משמו אותיות בב' כי אדם לבני ?הודיע בב'פתח,
 אריו יסר בחכמה ה' )במררש( ואיתא עולמים. צור ה' בי"ה כי שנאמרועוה"ב,

 את הקב"ה שברא מלמר ובינתכם, חכמתכם הוא כי רכתיב תורה, אלא חכמהאין
 "תרי"נ", גיממריא ה"ה, מ"ם, כ"ף, הי"ת "חכפה" במילאו תרע בתירה,עוימו
 ז"י(. האר"י בכתבי )כראיתא "המ12יח", גימטריא שמו" "ביהונם

 ונו' אלקים בראבראשית
 היא ת"ש ע"כ מאות, ז' היא פיטוטה נין "מנצפ"ך" מספר באותיותהנה
 ותמצא "אין" כתיב כאיו הוא רבראשית איש"ת וא"כ פשוטדג ני"ןבמקום

 : יצירה בספר כראיתא מאין, יש שברא י"ש, אי"ן, בר"א, אותיותבבראשית
 ע"ש. ישנו, אינועיטה

 סופר()חתם

 עוימו. יצר יטבתורה ללסדך יצר" "בתורה בגיממריא"בראשית"
 תהומוה. ים שכי2 או'ן רקיע ברא ניטריקון"בראשית"

 קןתיקה, אהבה, רצון, כטהון, העיקרים, .2.2 בר"ת כרומז "בראיטית"בתיבת

 רנורה.יראה,

 תו' אלקים בראבראשית

 בתורה בה מסתכל היה העוים, לברוא הקב"ה תפץ כאיטר : )בזוהר(איתא
 כ? של והמשטים הענינים שכל לפי העוים. אומנות כנגרה ועשה וריבור ריבורבכל

 שהתורה לא העולם. את וברא בה מסתכי הקב"ה היה ולכך הם. בתורההעולמות
 שהקב"ה נמצא העולם. את ברא בתורה בהסתכיותו הקב"ה אלא יעוים,בראה
 אמון ואהיה אמון, אצלו ואהיה שכתוב אומן ואצלו לנגרו התורה וגם האומן,הוא
 אומן. אצלו היא היתה בה הסתכל שהקב"ה כיון אצלו, אלא כתיבלא

 בפסוק הסתכל הארז. ואת השמים את אלקים ברא בראשית בה כתיבבתורה
 הזה בפסוק הסהכל אור, יהי איקים ויאטר בה כתיב בתורה חורץ. שמים ובראהיה
 ורבר. דבר בכל וכן האור, אתוברא
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 היה לא ודבר דבר כי העוים שנברא וכיון העולם, כל נברא זהוכדמיון
 נתקיים ובעבורו בתורה עוסק שיהי' הארם, את יברוא ברצונו שעלה ערמתקיים,
 מקיים בתורה הממתכי והארם העולם, את וברא בתורה הסתכי הקב"ההעוים. לכי מקיים הוא כביכול בה, ומתיגע בתורה בה שסעיין מי כל ועכשיוהעולם.
 הוא זכאי לפיכך התורה. הוא העולם כל וקיום העוים שבריאת נמצא העולם.את

 העולם. מקיים הוא שהרי בתורוג שמעמלוהארם

 וגו' אלקים בראבראשית

 אלקים. ברא בראשית שנאמר במהה"ד עוימו לברוא הקב"ה התחילובמדרש
 ראה : ז"ל בחיי( )רבינו הרב ביאר רחמים. מרת עמו שתף מתקיים, שאינוראה
 לקצץ. ויבא זאת, עשתה בלבד הרין ע1סדת להאטין שיבא פירוש מתקיים,שאינו
 בגימ' ואלקים השתוף, שם הוא דבראשית ראיה מכאן א"כ אלקים, ה' אמרוכך

 לבתוב הוצרך לבר, דין שהוא נאמין שיא וכרי ורהמים. דין כולי שהוא"כולל"
 אלקים.ה'

 כהן()שפתי

 וגו' אלקים בראפראשית

 האטת לרמז הוי"ל ? בסופו האמת את מרסז אמאי וקשה אמת. אותיותס"ת
 בחותם ומנהג אמת, הקב"ה שי דחותמו יתרע יש בר"ת. היינו אמת, דברךבראש
 התורה. בהתחלת רק באמת נחתטה לא התורה דסוף חזינן דהא בסוף, אותולחתום
 שקרים, שכולו יברא אל אמר אמת במדריט, עיין ? בם"ת אמת אמאי ליישבנראה
 מארץ אמת והשיב ? לאמת תבזה אתה אמאי מה"עג שאל ארצה, אמתותשלך
 לא אמאי ועוד תצמח. מארץ אמת אמר ואח"כ השליכו, למה ? פלא והיאתצסח,
 באים ומחלוקת הקממות דכל ליישב ונראה ? קממוה כולו שאסד השלוםהשליך

 לכל כעפר נפשי שנאמר כמו שפלות מדות לכולם יש אם אבל גאוה, ע"ירק
 ארצה, אמת תשיך הפשמ וזה ארץ. בבחינת השא בי מהלוקת, שייך לא אזתהי',

 שנפשו שזוכר דכל קטמות. ה" לא וממילא לאמת, יבוא אז ארצה השיכתדע"י
 קממות. לעעית דמה, להבל יתנאה איך לעפר, וסופובעפר

 שסופו שיזכור סוף ע"י להשיג יוכל האמת להורות בם"ת, אמת שרמזוזה
 תצא, מאתו חדשה תורה דמבואר וגם לבסוף, שיבא האמת שהעולם וגם 1(,לעמד

 פ~רום וקשה תצפח, מארץ אמת אומר הפסוק : בל"א שחטד יצ"ל הבעש"ט בשם חרהא1(
 הארץ, על חעוב דבר 1ףוה אדס רואה אם רואות עימ1ו גאשר חויף, 4יט קהנער עסההבט

 והבן. אסוע צופ איעבויעו אזף גיס קיעער 5בער ויך היל עס הו1ג החירוץ רק אותו. פגניהאוי
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 בסוף נזכה אמה תורת דעיקר להורות בס"ת, אמ"ת נרמז לכן תורה, הידושיזהו
 במדרש. כדאיתא לכוא. לעתידיומיא

 וגו' אלקים בראבראשית

 לומר דמותר מבואר קנ"ו( )סי' במג"א ? בראשית מן רבתי ב' מהמפני
 להגדיל מותר תורה רברברי מזה למדינן ממנו, שיקבלו כדי הגרול בשם תורהדברי
 כך ואהר בהתחלה, נרולה בראשית מן רבתי ב זה ממנו. שיקבלו כרי קטן,דבר

 את ויהקמין יהגדיל מותר תורה דברברי ממנה, קמנות התורה אותיותמתהייין
 ולומר האסת מן לשנות בההילה הכם לתלמוד דמותר נכון ובזה ? בסופו האמתאת מרמ~ אמאי יקשה "אמת". ס"ת אלקים ברא רבראשית ליישב, לי נראה ובזהעצמו.
 הנ"ל המנ"א וכמ"ש ", האמת ויתגלה יצמח שאח"כ כרי תורה, ברברישקר

 האמת, את ממנו שיקבלו כדי הם הגדול מן דאלה תורה, בדברי שקר לומרדמותר
 תיבות. בסופו האמת נרסזזלכן

 והלכה()תורה

 בעולם אדם נמצא שלא זצ"ל, מק"סיב מענדעלי ר' הקדוש הצדיק בשםואיתא
 אבל ויותר. יותר ואהד משקר, רחוק יותר שאהד רק בשלימות, אמת מדת לושיש
 בשלימות. יאמתו האמת בתוכו לקבי ומתוקן ראוי העוה"ז אין בשלימות האמתיאמת

 שאהי"ה מגור, זצ"ל אמת השפת אדמו"ר בשם שמואל( זכרון )בספרוראיתי
 שזה ואמר אמת. בגיממריא נ"א, פעמים נ"א אהי', אשר אהי' נ"א,בגימטריא

 והבן. אהי', אשר באהי' ההגוי אמת, דיין שהוא מאמינים וכל הפיימןכוונת
 שנאה. בעלי בהם ואין שלום, בהם יש העם כל שכאשר הנ"ל, אמרועוד

 ביניהם, שלום אם ע"ז עובדי שכוים ואע"פ בהם. שולם אין והדין עליהם, מרהםהקב"ה
 לו. הנה אפרים עצבים הכור שכתוב עליהם, שולט הריןאין

 בראשטע לשטנ2ועוטרו,ט
 תי אלקים 5ראבראעץת

 נמל שקרים. שכולו יברא אל אמר אמת אמונ ס"ת אלקים" ברא"בראשית
 לא מה מפני קממה, שמלא מפני יברא אל אמר שלום גם והיא לארץ. והשליכואמת
 וכי שנאמר: כמו שמים, לשם פכוונים כשכולם אבל ? בש~ום נעשה מהנזכר

 או ~מ תכפול ואם ס', בסספ"ק אסת הוא הפשט לעד, תכון אפת שפת : כחרתא!(
 והבן. ליה תכון אמח ש8ת הכתוב שחמר הה ס,, בטטפ"ק עולה הכל 5ף, 5עסיפ ד או1
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 ש?ום, ע"י בא שהברכה בספרים, ואיתא ש?ום. יש טמי?א שמים, לשם יהיומעשיך

 בי בשלום, מקום בכל סיים לכן כ"מ(. )תהלים בי2לום עמו את יברך ה'שנאמר
 לי2"ש. מעשיו כ5 שיהיו היא ועיקר שמים. לשם מעשיך וכ? נוטריקון"ישלום"

 קכ"ד(, )תה?ים בחילך שלום יהי : שנאמר בשיום תלוי ירוש?ים בנין שלום. יהיוואז

 : שנאמר בראי2ית, מעי2ה כל כנגר י2שקוי 'טלום גרו5 : כדרז"ל בוניך שלום ורכוכן
 שיומ. עושה חשך, ובורא אוריוצר

 ש?ום שיש ע"י ג'(, )משלי ושלום חייס שנות : שנאמר יחיים. סימן הואה'סיום
 כ"א(. )איוב בטוב ימיהם יבלו : שנאמר טוב. כל יהם יש זה ידי על הרשעיםבין

 השם וכתיב ,,'2לום". ר"ת והוא, לחמו שמנה מאשר : שנאסר יפרנסה סימןהשלום
 כדאיתא המרנסה. כן השלום שכפי 5חמו. שמנה בחי' וכו', חטים חלב שלום,נבולך
 מעיית יראה אחר שכל בקשתי זאת לחמירים שאמר מקאצק, והצריק הרבבשם
 ישבחו. אלא ה"ו, חמרונות ויאחבירו

 לקרב. אלא לרחק לא המשיח, ביאת קורם יבא בא שאליהו לכם אומר אניע"כ
 את תרחקו שלא החבירים, בין שלום שיהי' למעה"ש ע"כ בעולם. שלוםלעשות
 ס.הנאולה

 אהיה. גימטריא יה"1 ואותיות אל, תיבת אליהד בשם יש הנביא", "אליהווזה
 אליהו גימטריא ס"ת אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע וגם אהיה. השםוזה

 למוב. זכור אליהו בנימטריא אחד ה' א?קינו ה' ישראל שמע של ור"תהנביא.
 מרומז ס"ג, כגימטריא ונביא נגיא. ה' אל כזה. צירוף היא הנביא, אליהווגם
 בכ5 הרינים כל ממתיק ואליהו הר.נ.ם, כי ממתיק השס וזה במייואו. הוי"השם

 תגן כן "תנן", ר"ת נלעדי תשבי הנביא אליהו שאמי וזה ישראל. בל עלמוצש"ק
 בעולם. שלום יעשות בב"ב יבא אליהו רקי."ל בשלוטך. ישראל עמךעל

 שלום יע.:ות אייהו כשיבא ועד", לעלם ימלןך "ה' בגיסמריא ג"כשלומ

 שלום, ורודף שלום אוהב אהרן, של מתלמידיו הוי אומר הלל דאבות, בפ"ק תנן1(

 לתורה. ומקרבן הבריות אתאוהב
 יש כך תורה של ישיבות הזה בעולם שיש כמו אהרן, של מתלמידיו הוי : לפרשיש
 את ואוהב שלום אוהב שהיה אהרן של שישיבתו לך( שלח )פ' בזוי ואמר עדן. ביןיסיבות
 עושה אדמ ובהיות ותרחם, אוהגת, ותרגום אהבה, של ר"ל דרחימוהא מתיבהא נקראתהבריות,

 אוהב אמי לא לתורה. ומקרבן הבריות, את אוהב אהרן, יל סישבתו שהיה ה% למופכאהרה
 ויקדבם לההגיר, הבאיפ הגהס אה מקרב אהרן שד~ה למה רמז הגריות, את אלא ישראל,את

 בפה )פרק שגת במסכת כראיהא לשונו. ובמתק שכלו, גסוב השכים;, כנפי תחתוהכגיסם

 הררים()ס8ר-סיל"דן"
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 "שלוס", גימטריא ועד, לעלם ימלך ה' יהי' ואז שלום, השונא עשו מלכותתתבטל
 אמן. ב"ב צרקינו כהטיח יבאואז

 בראשית ביטבת קורש, הררת ישורון, ערת בבהכנ"ס שאמרתי)מה
 במ"נטרעאל(. סעורות,בשלוש

 תו' אלקים בראבראשית

 נטל שקרים, שכולו יברא א5 אמר אמת אמת. מ"ת אלהים, בראבראשית
 מה מפני קטטה,  ע(ם5א מפני יברא א5 אנמר שלום גם והלא לארץ. והשליכואמת
 אבל אמת, מרת שנחסר ע"י רק הוא הקטמות כל אך ? בשלום נעשה מה נזכריא

 וב"וע ב"ש במחלוקת שמצינו כמו שלום. יש ממילא אמת רברי על מכווניםכשכולם
 : שנאמר כמו אהבו. והשלום האמת שנאמר לקיים.מה זב"ז. נוהגין וריעותוסחיבה
 וכמ"ש אמת, רבר נמצא שבארץ היינו לארץ, והשליכו אמת שנט5 וכיון י"ר(,)יבמות
 יהי' ראררבא שלום, מלאכי קטרנו לא שוב אמת. ר"ת ג"כ וזה תצטח מארץאמת
 מ"ם, אלו"ף, "תרי"ג". עולה במילוא ואמת בדא. רא קשור ושלום דאמתשלום,

 רבימק. לשון אפת רברי וזה בוי"ו. מלא כשאל"ףתי"ו,

 תי אלקים בראבראשית
 האל"ף של האותיות מהתחלת השניה והיא גרולה, בראשית של ב : בזהראיתא

 בראשית מעשה ולכך מרבר. העולם שבעשיית העולם, של ביתו על רמז ב'בי"ת.
 גרולה. ב באותהתחלתו

 המפרים שנעאצ כרמיון שהרי הן. ר' הספרים בהתחלת הנמצאות גרולותאותיות
 העולות נרולות אותיות והן בהתחלתם. האותיוח רשומת כן שלהם, הסורוכאותו
 של א : הן ואלו המפר. כי של ה2סתר סור היא האות ואוהו האותיות. עאאר כלעל

 האותיות ד' אלו השירים. ארר של ,צ כהסלי, של ם בראשית, של ב הימים.דברי
 הן. גרולות אותיות הספריםבהתחלת

 זבחשג של 8קומן אוזהו הת8"מה קודם יום בכל אוש"ים אשו למה נרול, סוד 8צשתי1(
 ו"וחהז*כ

 ח8מע(~
 8רקי ואשר פסל זה 8רק אומץם אצ ~פה ישראנ % קר"8 אח*כ ובף,

 בד ששהן השהשמות סכל 8רק שאץ מדאיקהע בה שאע משטת השו ה8רק שזה נח8ום זהמוצמות
 גמשלח%ג אל אא הזחתג אל צד"כים שו ועתש 8סה4% הלכה חהךש4 8ג 6מרק 5חץפחלושן
 1"4 חצששאי הנאשש 8טשרכדאיש4
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 עו' אלקים פראבראשית

 בראשית מן תיבות וטופי אמת". דברך "ראש רבתיב הוא הראבייקוט
 לרמז הוי"ל ? בס"ת האמת את מרמז אמאי וקשה "אמת". אותיות הוא אלקיםנרא

 1 אלקים ברא ראשית מן ר"ת דהיא אמת, רברך בראשהאמת

 קטן במספר היא אמת התיבה הנה אמת. רבףך ראש מן הפשט וזה :תשובה
 מתהיל כשאתה בראשית, בב' מתהיל והתורה ו'. קטן במספר הוא "טקר" התיבהט'.

 ר', ג' ב' : לכמטי ב'1 אות מן התורה התחלת רהיינו אמת, רברך ראש מןלמנות
 כן גם וזה י"ה, מספר ו' ו' ה' כסרר ווה במספ"ע אמת מספר זה ט', מספרשזה

 במספעש ג"כ זה כעז, מספר שלח זה י' ט' ח' במספ"ק. אמת כמספר ט',מספ"ק
 אמת כמו ט' במספ"ק ג"כ צ', מספר זה מ' ל' כ' במספ"ק. אמת כמספר ט'עולה

 זה ק' צ' פ' במספ"ק. אמת כמו ט' במספ"ק ג"כ ק"פ מספר זה ע' ס' נ'במספ"ק.
 ג"כ תת"ק מספר זה ת' ש' ר' במספ"ק. אמת כמו ט' במספ"ק נ"כ ע"ר,מספר

 קטן. במטפר אמת כמו ט'במטפ"ק

 בנחפר ף מספר זה ג' ב' א' דדףהמה כמדר א' טץ לימפת כשמתדץל עוצהוהבה
 ובזה קיקר. נטו ף ג*כ זה במספ*ק ט*ו מספר זה ו' ה' ד' וגם שקר. כפמןקטן
 שקר. מספר כמו ו' קטן מספר יה" כסדר בי*ת האל*ף כלהשרפן
 ראש שהתש בר(משיונ בב' התורה טתחיל הטעם ובזה אמרנ דברך ראש טן הפשטחה
 חמינ קטן מספר היא כסדר ב' אחע טן תיבות שראשי אמת,דברך

 ודעת( דתוספר

 עו' אלקים בראבראהצית

 לרכה הוי"ל תיבות, בסופי האמת את מדם אמאי וקשה אמרנ שתיות חםאיאים ברא בראשית סן תיבות וסופי אעע דברך ראש רכתיב הוא חרא :בי815
 אנכי של רר"ת אסת, רברך ראש מן הפשט וזע : תשובה אגשע. הברך בוהששדש4ם1צ
 הייגו אמת* רברך ראש וז"ש "חמת". אותיות המה קאי, אחיכא העא קוריןנששבאעי
 שחמו2". אעתיות של ר"ת וה גמרא בהשנה, מקר*ג שלהראש

 ז"ל( חאר"ילכתבי

 ח*4 שלקהם 6עש184עשש1לר1

 הפושניהבק ששח  שעצוהו. טוצא את8 ש6 חטב"מ של נרו5תו מוצא שאתח מהום בכ5*וחנן רבי אמר ארזו5 אצחע 18ת*חע ח1 58ל4ם טהא בהששקע 8ן חמעתפפי
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 ונשתח.טוב ט', קמן בפספר עולה ואמת אמת. הקב"ה '2ל התמו כי :תשיבה
 הוי"ה ג"פ ז', עולה בממפ"ק הוי"ה פעמים ב' ח'. מטפר עולה במספ"ק הוי"היטם

 ז' ג', עולה פעמים ו' ר', עולה פעמים ה' ה', עולה פעמים ר' ו', עויהבמספ"ק
 עותה קמן בטספר הוי"ה פעמים מ' תהשוב ועתה א'. עויה פעמים ח' ב', עילהפעמים

 י"ז ער וכן ז' עו:ה פעמים י"א ח', עויה פעמים י' וגם בטספ"ק, אמת כמספרמ'
 ונם בטכפ"ק. אמת כמספר ט', עולה פעמים י"ה תהי2וב ועהה א'. שעולהפעמים

 )ע:?ם. וכן וכי'. ח' עו?ה פעמיםט'

 פעמים ב' דהיינו הקב"ה, של גדולותו מוצא שאהה מקום בכ? : הפ,טטוזה
 ע"ח, עולה גדול כטספר פעמים ג' גדולתו, הוא זה נ"ב, עו?ה גדו?, במספרהוי"ה

 הוא זה ו', עילה פעמים ג' ז', עוןה הוי"ה פעמים ב' קמן ובממפר גדולתו. הואזה-
 הוא גדול שהמספר הקב"ה שי גדולתו מוצא קאתה מקום בכל הפ':מ זהעניתנותו.

 בכל הוא קטן ,טהמספר רהיינו ענותנוהו מוצא אתה '2מ והייך, מופיף פעםככי
 והבן. והולך, פוחתפעם

 ברמה( בניות)בספר

 תי אלקים בראבראשית
 וזה )מזונות(. תבואה זה "ברא" בריאות, זה "ברא" בנים, זה"ברא"

 חיים, בנים, : רברים שלשה אלה הארם צריר נל יאשית ברא" "בראשית שלהפשם
 העולם. יחי' מאר נחוץ זה כיומזונות,

 שהכל ללמדך י"ת. שנות אקיים ראשון בית , נוטריקון תיבותיו"בראשית"
 אחרית. מראשית מניר וזה לפניו. צפויגיוי

 אבנים", לוחות "שני ונניממריא פה" ועל "שכתב בגיממריאבראשית
 שבעל ותורה שבכתב תורה המקיים כי לך לומר עה"כ. עולמות" "שניובגיסטריא

 עולמות. יב' זוכה לוהות שבשני הדברות עשרת בתוך שנכללופה

 רערה ישראל", אלהי "הוי"ה ניממריא רערה ז"ל, יעב"ץ הגאון מ"שונודע
 שד"י". "א"ל בגיממריא "משה" וכן צבאות, אדנ"י אהי"ה "הוי"הניממריא

 מפני ? גדויה רבראשית ב' מה מפני ז"ל( )להאר"י הכונות בספרואיתא
 תכנתי. יצרתי בניתי ר"ת במילוי בי"ת וגם הכוקרא. יכי קורםשהוא

 תו' חלקים ניא8דאויית

 מבואר חקבלה הכמת וע"פ סדבר. הי, בצומח, כטו ונקבה זכר טצאנו בדוסים דאהן איתא יצירה ובספר הסבע. חכמי וכ"כ ונקבה. וכר יש בצמחים דאףסצימך
 ורחסים, ידין ומקבל, ינהשפיע ונקבה, זכר לשם סקום יש רותניים בענינים דאף-ג
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 נבראו. תאומים בעולמו הקב"ה 'טברא מה כ? הכז"ל ב?'2ון לכוון ייטוהכל
 העיים '2בתה?ת יהוייע רא'2ית בב' ועתה הביוו. חורבן נרסז מקומוהבכסה

 ב'. ברא והכל ביה יי2:ן וב' לברו, ר' ונשגב יהרב '2ברא מה '2כ= הביוו, הירבןנזכק
 גיהינם ויאורים, ימי: וגבעות, הרים וארץ, 'סמים עולמים, '2ני זייוג יי2 ?כךכי

 הוץ בב', מתח ?כך וצדיקים. רשעים ונהבה, זכר ו?בנה, חמה ונח'2, ?ייתןיג"ע,
 ב"ה. במיכוהו אהד י:הואמינו

)במדריט(

 הארץ ואת השמיםאת

 והארץ, השמים הילדות א?ה אפר מה מפני הארץ, יאת הי2מים אה יהמה
 קודם ו'2מים, אר'ו איקים ר' עי2ות ביומ אטר ואה"כ הארץ, ואה"כ הודםק'2מים
 י2מים. ואה"כאריו

 מהאותיות היא שמימ קיום '2העיקר ב.2מים, נצב רברך ה' ~עוים על הבעי:"טכ'2ם
 בהם. .נקבעוי:נהקק.

 אותיות המ את הכוונה, ומו', היטמים את אלקים ברא בראי2ית יפרש נוכ?ובזה
 יוכ? ואח"כ וארץ, ביטמים שנתנו האותיוה את הי:י"ת ברא '2בתחילה ת', עדסא'

 ואת השמים את אלקים ברא בראיטית הפסוק. כוונת וזה וארין. מי2מים הבריאהלהיוה
 חיות יותר הי' בשמים ומסהמא וארץ. עימים בריאת הי' ת' ער א' ':מאותיותהארץ,
 הגון. זה והארץ הנשמה, זה נמאי השמימ כמ"ש ארץ. בהינת כנגד רוהביים הםשהלא
 וארץ. שמים בתיקון ואך ואותיות, רוחניות יותר בו שיי: ,טמים מקורם נכתבילכן
 נאפר תיקון, ל':ון שהיא ע'2ות בענין ולבן תיקון צריך ייהר המגו'2ם בדבר הנראה?מי
 יותר. תיקון צריכה שארץ ושפיםאר'1

 במסיבת בראשית בשבת קרש הררת ישורון ערת בבהכנ"ם שאמרתי)מה
 במ34מרעאל( סעורווושיוי2

 וגו' אלקים בראביאשיה

 זכר, גימ"ל נקבה, בי"ת זכר, אי"ף ונקבה, זכר א"ב, אותיות סרר נצטרף?מה
 הנקבות ואח"כ לבדן כוים הזכרים סידר ולא בזהר, כמו"ש כולם ובן נקבה,רל"ת
 זה בצירוף אם כי היה שיא וארץ, שמים תולרות סרר על לרמז אלא יבדן.כוין
 שמימ תוידות מדר וזה ביניהם. המכריע ודעת נקבה, ותבונה זכר חנמהיוקא.
 היה יורע : שנאמר טה וזה נקבה. זכר אותיות צירוף ע"י ונהבה זכר שהםוארץ

 אלקיבג רוח אותו וימיא שנאטר וארץ, עומים בהם שנברא אותיות לצרףבצלאי
 ובדערנ ובתבונהבחכמה
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 תו' אלקים בראבראשית

 כ"ב. גימטריא הארץ ואת השמים את איקים ברא בראיטית מן הר"תוגם
 אתיין כ"ב ביטבי? א?א וארץ שמים נבראו יטיא ראורייתא אהיין כ"ב ע?ירפז

 מאות ושש אלפים ועשרים מאות שלש מתורה אותיות ס"ה שיש וגםדאורייתא.
 ראורייהא. אתיין כ"ב ע? כרומז כ"ב, כן גם במספ"ק וזה וארבע.ושבעים

 תנחוטא()מדרש

 וגו' אלקים בראבראשית

 הבריאה מאמרות שבע.2רה כנורע ברא.טית, מע.טי תמיד יום בכל מחריטובטובו
 הזכיר ?א ו?כן הטבע בררך עוימו את יהנהיג הקב"ה הפיו כי אלקים, שם רקנזכר
 הטבע(, בגימטר.א אלקים )כי הטבע את הכחיה מקור איקים ':ם רק הוי"ה,,2ם
 העולב בבריאת ולכן הטבע. כחות את יהחיות חדש חיות הקב"ה ממ.סיך יום בכלכי
 התיקון, גמר היא ע.2יה ענין כי עשות, ביום ער אלקים שם אך הוי"ה שם נזכרלא

 בריאת במציאת הבריאה שנתמלאה ואחר מ?א, עולם ע? מלא שם הזכירוכמש"א
 אלקים. הוי' מלא שם נזכרהאדם,

 זהר()תקוני
 אלקים ראה בראשית נוטריקין תיבותיו "בראשית" טובי' א"רבראשית,

 ה-ר~ורה. ישראלימיקבלו

 אלהים ורות תהום פני על והשך ובהו תהו היתהוהארץ
 המים פני עלמרחפה

 רק הבורא, כמו קרמון העולם ,2אין ינו, מוריע ברא, בראשית הראשוןהפמוק

 תולרות לרבות השמים את הארץ, ואת השמים את אלקים ברא רב, זמן החורבןשקורם
 מיושבת שהיתה הארץ, תולדות לרבות הארץ, ואה השמים, צבא שנקראיםהשמים
 תהו היתה והארץ הארץ, מחורבן התורה מספרת זה אחר עכשיו. כמו נבראיםעמ

 השמש מן ונתרחקה במים, נתכסתה כי עייה וחשך שנה אלף שי ההורבן ע"יובהו,
 מרחפה אלקים ורוח הארץ, שכליל התורה מספרת וה אחר מאור. רב מרחקוהירח
 ומרחף באויר, עומד כבוד כמא שזהו מור, עם ררוש עד"ר פירש"י כאן המים, פניעל
 וכו'. המים פניע5

 זצ"ט מאבי)שמעתי
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 תו' ובהו תהו היתהוהארץ

 נחרב יהי' העילם '2זה איך ~בואר התמונה" "ספר הנקרא הקרויטבספר
 ייטוב, אלפים ששת '2נה, אלפי ז' שמיטה כל 'סביובל, ע:מיטות ז' כנגד פעמים ז'ונבזה
 א~א מהר(. יבפרשת המקובלים ביטם בחיי רבנו הגאון כתב וכן חורבן. שנהיאלף
 י2מימה שזו אומיים ויש הרביעית, ,טמיטה שזו אומרים י'ט ריעות, חיוקי ':ני'שיש

 נגד והגבורה, הפהר שמימת נקראת זו ש'2מיטה ה,,תמונה" בע"ם דעת וכןהשניה,
 ב' אות מן ראי' ומביא עולם. שנות או עולם ימי שנקראין המפירות ז' מן '?ניהספירה
 ר' מן ורמז ראי' מביאים המקוביים 'טאר ו?רעת "ברא,2ית". שבתיבתהגדולה
 והבן. "בראשית", בתיבת ב אות שעיהתגין

 תו' ובהו תהו היתהוהארץ

 יטנה, ת"י שיעמור ראשון בית עי לרמז תי"א, בגימטריא תהו אמצעיתיבת
 שנה. ת"ך 'טיעמוד שני בית על לרמז ת"ך, גיממריא היתה תי"א. ב.2נתונחרב
 שנה, תת"ל עמרו ששניהם מקד'2ים ,טני על לרמז תת"ל. נימטריא תהוהיתה
 .טני. בית שנה ות"ך ראשון בית שנה ת"ירהיינו

 בתוכם. נאמר יכך מקרשות. שני על מרומז ו'טכנתי בתוכם, וי2כנתי הפשטוזהו
 ת"ך". ושני אותיות "ושכנתי" גם "ושכן-ת"י", אותיות זה "ושכנתי" רבים.לשון

 ז"ל( האר"י)כתבי

 וחשך ובהותהו

 וכך החשך, נמחה האור שמשברא הוא הפיטמ חסרים. שלשתן והשך ובהותהו
 רזיאל( )בספרכולן.

 הקרוש. בזהר ראיתא נמו שמן, "קרע כממפר "משכ"ח" גימטריא"מרחפת"
 רוחו זה אלקים, ורוח יהי' ואז בעתה, משיח יבא השישי, יאלף תשכ"חשבי2נת

 ימים. שנמשלה הת'טובה בזכות המים. פני על מרחפת משיחשי
 זצ"ל( מאבי)שמעתי

 לילה קרא ולחשך וזה ע,טו, גימטריא לילה קרע השטן, נימטריאולחשך
 אנרע. רשעים קרני ר"תקרא

 הראשון מיום העוים את הקב"ה כשברא וראה בא תהום. פני עלוחשך
  מלאך  זה  ההים, פני על וחשך שנאמר מע~ום ברכיה א"ר ? מנין המות, מיחךברא
 בריות. שי פניהם המחשיךהמות

 תנחומא()מררש
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 תי ופהו תהו היתהוהארץ
 והארץ מבת. גימטריא תהו שזה וי"ל בבל. מלכות זה תהו במררש,איתא

 בגיסמריא תה"ו ר"ת ובהו רנהו היתה וכן מבה" גימטריא תהו ר"ת תהוהיהה
 ע"ש נ"ר להיית הזה החדש נתהפך זה ועי טוב. מספר תיבות והסופימבו2
 לזה ההיקון יתברך השם והקרים פנחכ(, )פרשת הקרו': בזוהר כראיתאהטוב.
 טוב. כי האור את איקים וירא אור, יהי : ויאמר תו"ה, היתה והארץ זה, שאחרבפסוק

 ז"ל( האר"י)כתבי

 וגף מרחפת אלקיםורוח

 הרינים, היינו איקים שרוח נורם מי ר"ל צריק, בחינת זו שמים בזה, ירמזיש
 שיהי' להרינים נורם צדיק יסור בחי' המים, פני על אותם יהסתיק סרחפתלהיות
 נהפכו הצריק שע"י ברחמים, גיכמריא א~קי"ם רו"ח לרסז ויש נמורים.ברחמים
 גמורים. ירחמיםהרינים

 טוב()ברכת

 תו' מרחפת אלקיפורוח

 : שנאסר סראש, היו והם והמים. הרוח בריאה. להם סצינו שיא רברים שנייש
 בריאה להם מצינו בו, אשר וכל העולם כיל המים, פני על סרחפת איהיםורוח

 ורוח תהום, פני עי וחשך שנאמר והחושך, והרוח, המים, סן חוץ הסעשה, יסיבששת
 חשך. ובורא אור יוצר ואסר, ישיעהו שבא ער המים, פני עי סרחפתאיהים

 תסורה()סררשי
 כי רסז, יומר ואפשר נלויות. לארבע שמרוסז ובמר"ר תהום. פני עיוחשך

 מלכיווב ארבע כמו תתכ"ז בגיממריא תהוםחשך

 תי פרחפת אלקימורוה
 רוח אשר איש כאסור שכי, גם נקרא רוח כי המים, עי ה' קוי הכתוב פיע5

 השכל זה בעולם, אלקים שיש השכל כלוסר, אלקים, ורוח הכתוב שאמר וזהבו.
 בריה שום אז הי' לא ביערם כי זאת, והבינו ידעו המה רק המים, פני על סרחףהיה

 המים. על רק היה ה' וקל תהו, היתה והארץ כיבעולם,
 שפר()אסרי

 תו' ופהו תהו היתהוהארץ

 צדיקים, של בסעשיהן הקב"ה צמה עוים שי ברייתו סתחלת אסר, אבהור'
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 היתה והארץ 1ג1'. צדיקים ררך ד' יורע כי : דכתיב הוא הדא רשעימ, .:לובמעשיהן
 צריקים. ש? סעי2יהן אלו אור, יהי א?הים ויאמר רי2עימ, י2ל מע'2יהן א?1 ובהו,תהו
 הו. טוב, כי האור את איהים וירא דכתיב כיון הפץ, מהם באיזה יודע איניאב?

 ע"כ. רשעים, של במע'2יהן חפע ואינו הפץ, צריקים ,2יבמעשיהן
 רבה()מררש

 וגי דבהו תהו היתהדו?ארץ
 '2ני אלפי שית אליהו( רבי כתנא )וכן קמינא א"ר צ"ז( דף )סנהרריןבגמרא

 לז' אחת שנה מי2מטת שהשביעית כ'טם כוותי' תניא ועור חרוב. והד עימאהוה
 יהורה א"ר : איתא ובמר"ר שנה. אלפי לשבעת 'טנ.מ אלף משמט העוים כךשנים,
 לכן. קודם זמנים סרר שהי' מכאן ערב, ויהי אלא כאן, כתיב אין ערב יהי סימן,בר
 שברא עד ומחריבן, עולמות בורא שהי' מ?מר אבהו, א"ר רבה( )במררס איתאועור
 חותנים מופתים כותבים המחקר הכמי גם כן והנה וכו'. ר הניין רין אמר אלו.את

 י'2ובו. נתחרש כך ואהר פעמים, איזה נהרב הארץשכרור

 אור ויהי אור יהי אלהיםויאמר
 בו רואה והיה הרא,2ון, לאדם הקב"ה שהראה האיר שזה בזהר,איתא

 מסו-
 טובך רב מה ואומר מ'2בח וה.ה ידור, הקב"ה שהראה האור והוא סופ1, וערהעוימ
 רן. וער טגיער בו וראה למשה. הקב"ה שהראה האור והוא ליראיך, צפנתאשר
 המבוי, ורור אנך2 דור והם ר'2עים, רורות ש?,2ה שיעמרו הקב"ה שצפהובשעה
 זרוע אור : שכתוכ כמו ?צדיקים וגנזו בו, י'2הטי2ו '2לא כרי גנזו הפלגה,ודור
 ונזרע ,2נגנז איא אחר, רגע אפ.לו העולם נתקיים לא וכ? מכל נננז אימ?איצריק,
 שאין יום יך ואין העולם נתקייס וממנו ופירות. וזרעים תו?דות שעו'2ה זוכזרע
 העוים. את הקב"ה זן בו כי הכי, ומקיים בעולם ממנויוצא

 אור ויהי אור יהי אלקיםויחמר

 יום עד נבראו לא וירח, שמש שהוא וא"ת הוא. טה האור זה שנדעצריך
 צוה וברביעי נבראו ראשון ביום התשובה מאורות. יהי נאמר רביעי שביוםרביעי,
 נתן שהקב"ה שנאמר נכון יותר ז"ל. רש"י שכתוב כמו ברקיע, להתלותעליהם
 ירחי בגלגל נתנו שביום האופן בזה ימים שלשה שמש האור ואותו שמאירבשמים
 שאע"פ הארץ, פני על השך והיה בו. וכיוצא ערבות לגלנל העלהו ובלייה בו,וביוצא
 ויילה. יום לעשות אלא הקב"ה עשאו שלא לפי מועט, אור זה היה ספירייםשהשמים
 אור. יהי אלא ראשון ביום אמר יא ולזה וירה. שמש עשה רביעיוביום

 יצחק()תוידות
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 אור ויהי אור יהי אלקיפדיאמר

 ?2ון פעמים המש כתיב הרביעי וביום אור. ישון פעכים חמ'2 זו בפרשהכתיב

 י2נברא אור ש::מרו ירז"5 מצינו כי וזה נפ?אה כ:ונה בזה וי'ט מ"ם. בתוספתמאור

 נתלו ויא ראי2ון, ביום ,2נבראו הטאורות הן הן דאמר ימאן ואיתא נגנז, רא'2וןביום

 כי כן, אינו והאמת זה. את זה כמוהרים א5ו סדר'2ים '2ני ונראין רביעי, ייםער
 ד', ביום שנהיו המאורות ואייו ונגנז גרוי אור היה ראשון יום יס5 י2אור טודיםהכ?

 הזכיר יכך ראי2ון. בי:ם שנברא הע5יון אור ניצוץ מן אורמ קבלו איא האור עצםאינן
 אחד בכ5 הזכיר רביעי, יום שי במאורות אבל האור. עצם הי' הוא כי אור, לשוןבו

 המ"ם. כהוראת מהם, גר51 אחר אור מן אורם שקב5ו להורות מ"ם, בתוספותטאיר,

 והמאורות לצדיקים, לע"ה נגנז הראשון אור כי זא"ז, מותרים הטדי2ים איז זהולפי

 נכלל הח?ק כי המאורות, הן הן וראי יא"כ הראשון. מהאור ניצוע קבלו ד' יוםשל
 יקר. פירוש וזה ונגנז, יטנברא מה ג"כ מיישב. הכ? וכזהבהכי.

 אור ויהי אור יה* אלקיםויאפר

 כתיב ויא אור ויהי כתיב אור ואצ5 כן, ויהי כתיב ברא'2ית מעשי בכיימה
 בו להשתמש ?עו5ם כדאי שאין הקב"ה ראה האור, בבריאת יומר יש ? כןויהי
 בבריאת ששימש האור אותו אינו עכשיו ששמש והאור לבא. לעתיר יצדיקיםוגנזו
 בראשיו2, במומ2ה הקב"ה שבראו כמו האור אותו נשאר שלא ובהיות וארץ.שמימ
 כן. בהוייתו נשאר שלא מאחר כן ויהי בו שיאמר הראוי טן איןלכן

)שמעתי(

 אור ויהי אור יהי אלקיפריאמר

 4א '2המאורוה מאחר הזה, האור ענין על הרבה נררש וסופרים הכמיםמפי

 ד'. ביום א5אנעשה
 אור ויהי הנו'2ף. צח ויאויר ימאור, מ'2ותף אור השם כי עוד, לומר ישאמנם
 ו?פ"ז אורא(. יון )וביסון אויר ומדהטים בש"ס חכמים בייסון שנקראו מהבישה"ק
 הנעימים, האוירים טן הבא הטל טיך", אורות "טי י"ט( כ"ו )ישעיה באוריהיה

 האויר כי אור, ע5י צ:ו כהום ד'( י"ח ),סם וכן הארץ. על נגר זב ונעשים יהדכהפגשם
 יפיץ 5"ז( )איוב וכן הנפשות. בו יתענגו אז צח, חום ע5יו :בבא בטבע,"ר
 5לקט השרה אל אחר ויצא 5"ט( ר' )ט"ב ומזה הרקיע. באויר אשר הענין אורוענן

 שס אשר הארץ בתחתית אם ולכך האויר. מן הגר5ים עשבים או פירות היינואורות,
 וכן מאורות. נקרא 5ישאיפה אויר שם שיתקבץ באופן פנוי מקום יכוצא אויר,ליכא

 קודם השי"ת שברא 5ומר נוכ5 באן אמ נמצא ה', נבדו באדרים ט"ו( כ"ד)ישעיה
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 כנודע הארץ. כדור סביב הברואים ל:איפת צח אויר חיות, ימיני ה~רעיםבר'את
 מטנו וימעיה הזה, האויר נו'2ף הארץ. מכדור למעלה בגובה פרסאות '2תי בערך,טרק
 הכדורים, השי"ת שברא וקודמ בו, ולחיית לשאפו לב"ה שא"א עד כ"כ קל הואהאויר
 הנבראים. להחיות הזה, האוירהכין

 רקרא()טעטא

 ארר ויהי אור יהי אלקיםויאמר

 '2נסתכ: כיון סיסו. וער העוים מסוף בו ראה ארם יאשון ביום הקב"ה '2בראאור
 מהן וננזו עמר מקו?קלים, ,2מ?2יהם וראה הפ?גה, וברור המביל בדורהקב"ה
 העולם מתחלת קאמר יא ףמה הגמרא מאמר עי עדן גן '2ערי בע? וק'2ה י"ב(.)הגינה

 שסמנה שתיה, אבן נקרא למה )ריומא(, בגמרא עפמ"ש כך ותרצתי ע"ש. סופו,ער
 התפשס ומ'שם שתיה אבן נברא העוים בריאת שבראשית והיינו העולם.הושתת
 חצי רק מ'טמע יא סופו ער העולם טראשית יאמר אם לפ"ז רוחות. לארבעהעולם
 באמצע הוא שתיה אבן דהא העולם, חצי הוי סומו ער '2תיה האבן מן שהריהעולם
 ברור. וזה למערב, ממזרח היינו העולם, ססוף נאמר ?כןרעולם.

 יוסף()אמרי

 אור ויהי אור יהי אלקיםיאמר

 ואפ'2ר צער. אלא ויהי אין חז"ל שאמרו כמו ? צער לשון שהוא ויהי, בראשיתמעשה בכי נאמר למה וקשה כן. ויהי כמו זה בל,טון בראשית מעשה בכל נאמרונן
 חריב, וחד עלמא, הוי שנא אלפי שיתא ל"א( )ר"ה בגמרא ראיתא מה עפ"ייומר
 ושפיר מזה, גרוי צער לך אין חרוב, להיות עתיד הזה שהעולם יודע שהארםויען
 ויהי. לשוןאטר

 החשך ובין האור בין אלהים ויבדל טוב כי ה4לר את אלהיםררא
 האנ'2ים בכי לא טוב. כי השי"ת ראה בעצמו האור טוכ. כי "האור"את
 ויבדל האור, בין ויבדל החושך. מן שלו יתרון שרואים אחר אור של טובושמבינים
 ב"ן כמנין שבתות. ב"ן שהם שנה, שבכי מ"ש על ממונה שהוא אליהו,גיכנמריא
 החשך. ובי! האור בין מבריל שהוא ויבדל וכמנין אליהו,וכמנין

 ז"ל( האר"י)כתבי

 תף פי5 5י האור 4~2 אלקיםליף84

 רב מה ל"א( סזהלים הפסוק עי הקרוש הבעש"ט פירוש עפ"י יפרש לינראח
 ררשו ויברי, טוב, כי האיר את אלהים וירא הפסוק פירוש עפ"י צפנתי אשרטובך
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 האור שגנז )הבעיט"ט( ופי' לע"ה. ?צדיקים 'טגנזו ה"1( פ"ח ברכות )ירוי:ימיחז"י
 הצפון אור להם נתגלה התורה באור ומדבקים ה', תורת היוטדים וצדיקיםבתורה,

 שנברא מאמרות העשרה י2יתג?ה לאסור, האיה הדכרים כ? את אלקימ וידברוזה
 לשמה. התורה לימוד ע"י יתגיה בתורה שגנזו מה העוי:,בהמ

 וגו' ויברל טוב כי האור את אלקיםוירא

 כוונת אבי היטך. יהי' שיא ראוי היה וא"כ רע, ההי:ך מוכ, האור שאםוידוע
 וירא אמר ויזה לבד, יטים לעו:ות אל הקב"ה עיטאו 5א הראיטון שהאורהכתוב
 הושך, שבזולת ואור, חו':ך י:ימצא הוצרך ו?זה יום. לעיטות מוב כי האור אתא?הים

 בוקר ויהי ערב ויהי ההי:ך, וכין האור בין אלקים ויבר? וזהו יום. ,2ימצא אפ'2ראי
 אורה. נמצא יהיה שיעולם יום יקרא ולא ערב היה לא חושך היה לא שאם אהר.יום

 אב5 תסיד. אור יהיה אם יובדל לא כך תמיד, חושך היה אם הזמן יוברל ש5אשכמו
 וזהו רבים. ?דברים אלא ב5בר, יום יעשות נעשו ?א המאורות, שעיסה רביעיביום

 יאותות ויהיו היילה, ובין היומ בין להבדיי הי:מים, ברקיע מאורות יהישאמר,
 הארץ. עי ולהאיר ושנים ולימיםולמועדים

 יצחק()תוידות

 תר טדב כי האור את אלקיםדרא

 אדם, נשמת ה' נר שכתב בפסוק נרמז וכן אור. ותורה מצוה נר כינתיב
 דיפי בזה. הדקדוקים רבו לך. ידושה שאינה תורה י?מוד עצמך והתקן באבות,ועיין
 זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו יא עה"פ הדרש ידוע דהא קשה הבדמנוראפירוש
 התורה דירושת היי עו5ם. ועד מעתה בדבר עדב אני ה', אמר ואי5ך מכאןזרעך.
 משה, לנו צוה תורה כדכתיב לנו, ירושה שהתורה הוא שלנו היחס כ5 וגםמוע5ת,
 תקון ענין ומאי עמ5 או שוקד או כהסתדל והוי רהי5"5 קשה ועוד יעקב, קהי5תמורשה
לבאן,

 היינו בזה והח5ק בתורה, ח5ק 5ה יש הנשמה שכ5 ידוע דהנה 5פרשונ5פע"ד
 חלקנו ותן מבקשים אנו וע"ז זו5תה, ע"י ו5א עתה עד נתג5ה 5א אשרחירושו,
 בתורה. 5חר,ס עלינו ע~מומי מה נשמותינו שורש של חיקנו יהשיג שנזכה פי'בתורתךו
 בטרקיין. 5יכנס שנוכי פרוזדוד שהוא העוים, בה נשמותינו את נתקןובזה

 הניחו שאבותינו ע5י' יומי נוכל ימינו, עד שנתחדשה התורה כלוהנה
 ירושה שאינה חדשה תורה זהו בתורה, נחדש שאנחנו מה אבל בירושה, איה כי5נו
 זו הע~פעה אב5 5חדש, עתיד ותיק שת5מיד מה כל לכהטה הראה שהקב"ה והנם135.
 אשר החכמים איו שנולדים מרם העוים בזה ולהתפרסם יהתנלות עוד נשתלש5היא

 עיקר הוא שזאת מטילא ומובן הא5ו. תורה בחירויטי ונשרשות קשורותנשכאזן
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 נרמז וכן אור. בלי כנר תהי' שלא 'טלה תורה חירושי באור להאירה הנשטה,תיקון
 שהנשמה זמן וכ5 אור. ותורה מצוה נר כי וכתיב אדם. נ'02ת ה' נר : '2בתובבהפסוק
 להתגיגל ומוכרחת הראוי תקון לה אין יחלקה, השייכים תורה חירושי מחדשהאינה
 כירוע. ת"ח באיזה עיבור בבחינת עכ"פ או ממש, בלידה או העולם לזה הפעםעור
 תורה יימור נשמתך שתתקן פי' עצסך, והתקן : ראבות המאמר זה לפרש ייטיעפ"ז
 היו שכבר עליהם לומר נוכל שיא תורה חירושי שתחרי2 פי' לך, ירו'2השאינה
 בירושה. 5נו זאת הניחו ואבותינולעולמים

 תורה חירושי 5חרש שיחזקו שברורנו, לת"ח בקול קורא הנני הא5הבדברים
 יתקנו ההיים עץ ובכח תורה, בהקול הערב קולם את וייטמיענו והרי2ימ,אמתיים

 החיים. באור לאור נשמותיםאת
 בעיר זצ"י, אאמ"ו מן תורה חידושי בקובץ נרפס שהיה תורה חירושיוזה
 לפ"ק. תרם"מ ביטנתווארשא,

 תו' ויטדל טוט כי האור את אלקיםוירא

 את א5קים וירא רכתיב מוב, ראקרי קרסאה אור יא רות( )במררשאיתא
 טנין ועולה טוב, לקח דאתקרי "בתורה" בגימטריא האור" "את טוב. כיהאור

רנרי"נ

 וגו' דיבדל פדב כי האדר את אלקיםדירא

 עשרה אנשים, י"א עם יום בכל שהתפ5ל מווילנא(, הגר"א )בשםאיתא
 רי"ש הררב"ז(, )בשם איתא וגם הקמורת, סמני י"א כננר חיבנה, ואחרצריקים
 עם. רוב בלא עדיף בתפי5ה, מב5בלים הרוב אם מלך, הדרת עםברוב

 רטוב רבים. רוטעים מהמון 5צדיש מעט טוב ל"ז( )תהלים הפמוק לפרשונ"י

להתפלי
 רבים רשעים בהמון מ5התפלל מלך, הררת עם ברוב ולא אנשים, במעמ

 רכה"ג רשע, כל נגר מנין ואין רבים, רשעים המון שיש או הוגג, כהמונהסבלב5ים
 צריקיא, זעירות ה' קרם מב שם( )תרגום ועיין ברוב. ש5א מעמ במתי שיתפל5טוב

 צריקים, מיעוט ה' לפני רהטוב הוא, כן שהפשמ סגיאין. רשעים )מהמון(מרכפת
 וכמובן. רשעים, הרבה עם מלהתפלל עם, ברובש5א

 יתפלל האדם אם היינו יותה חפץ באיזה א"י במדרש. הפשמ זהומעתה
 של במעשיהם וז"ש במיעוט. צריקים חבורת עם או עם, ברוב רשעים חבורתעם

 ה' חפץ רבזה לס"ד תאמר התורה, וקריאת בתפילה ומרברים המבלב5יםרשעים,
 רט כן, דלא רז"א מ5רש הדרת עם ברוב הרשעים עם תתפ55 שאתהיותר,
 המיעוט היינו האור, של הטפל דאף טפל, נקרא "את" טוב, בי האור את אלקיםוירא
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 ובקריאה. בתפילה ובהו תהו עושים רשעים המון כי יותר, חשובזה
 אנשיפ הידור תבקש אי : טו"ב כ"י האו"ר א"ת מן נוטריקון ר"ת לומרויש

 ביחידות. ותתפלל מוב יבלביוך, כי רשעיםורוב
 לצדיק, טעמ טוב כי הרעה, העדה סתוך הבדלו שתתקיים ויבדל, אח"כואמר

 והלכה( )תורה רבים. רשעיםטהטון

 ?ילה קרא ולהשך יום לאור אלהיםויקרא

 אהר יום בקר ויהי ערבויהי

 אהי יופ פקר יהי ערפויהי
 בימות ולבסוף יסורין, עבדות, חושך, יישראל, ערב יהי' בתחיה ערב,ויהי
 יהי' ואז אור. והיה אחד, יום הבוקר, כאור הצ?חתם אור יעלה בוקר, ויהיחכהטיח,

 תודה( )אור אחד. ושמו אחדה'

 אחר יום פקר ויהי ערפויהי

 הפימט וזה ? פליאה מדריט זה : ימים שני השנה שראש מכאן וגו'. ערבויהי
 יעוה"ע ישראל, אלא לי אין הוא, יישראל חק כי דר"ה. בש"ם חז"ל, דבריעפ"י
 לישראל חק כי ת"ל מה א"כ עו"נ. אוה"ע אלו יעקב, לאלהי משפמ ת"ל ?מנין
 לדין. תחילה נכנסין דישראי יומרהוא,

 יומ ישראי, איו בקר ויהי עו"ג, אוה"ע אלו ערב ויהי ונכון, העניןועתה
 ירין, תחייה נכנסין ישראל הרי ולכאורה ר"ה. זה אחר ביום נידונין המהאחד.
 כרחך עי איא ? להתקיים הרבר אפשר האיך וא"כ בלילה, רוקא נידוניןועו"ג
 יצחק( )מנחת ימים. שני הוא השנהדראש

 אחד יום פקר ויחי ערפויחי

 שבועות. נ"ב כנגד תיבות, נ"ב אחד יום עד מבראשית הכפורים, ליוםימז
 והיינו יוה"כ. היום אותו הרי ימים, שם"ה והשנה ימים, שס"ר הן שבועותונ"ב

 דאמרינן והיינו בשנה. שנשאר אהד יום כיומר, בשנה, אחת עייכם יכפרדכתיב:
 ויא כתיב ולכך ו(, הכפורים יום זה אחד, יום בקר ויהי ערב ויהי רבה,בבדאשית

 וע"כ השנה, שבכל כח בו יש ובידאי השנה, כל על מכפר כפווים ויום1(
 "הכפורים-

 פינחס, במדרש כדאיחא וי"ו. חסר בתורה כתב היא כן פי .שנה"בצדמטרי(ו
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 השטן ואין הכפיריכ, יום הוא 'טיו לומר אחד, "ולו" בו יקרינן באף"". בהםאחר
 יקטרג.יכו?

 רנ"ח( סילן המידים)בספר

 השנה לראשררו,ם
 לפ"ק תר"ן כהצנת זצ"ל, אאמו"ר מאתמני"ק

 הצוצרות ענין מה ראיטית יהבין וצריך ונו'. הריעו שיפר וקו5 בהצוצרותנתיב
 דקדוה רלמי וגם נצחיות. יטהתורה כידוע בכח י'2נם עתה גם דבודאי הזה,בזמן
 ויטופר. בהצוצרות או ושומר, חצוצרות בקוי או ש1פר, ובקול בחצוצרות היצ"5ה?שון

 ממזריט'ט רוב הגדוף רבינו הקדויט המגיד הרב ב'טם שמובא ע"ר בזהוי"י
 חצי-צורות. שתי ענין דזה ונו', במף חצוצרות .2תי יך עיטה הפטוק עלזצוק?ה"ה,
 השך. תיבת כטף הצוצרית שתי דר"ת הפסוק בזה רמז : אמר זצ1קיה"הואאמו"ר

 ע"כ. אמת, תיבת אותם, רנעי:ה מקשהור"ת

 ענין הוא זי"ע 'טניהם דרברי פשוט, בררך י"ל דבריהם, עמקות ה1ץיהנה
 בכ?לא גרמי' ?אכליא בזיה"ק: 'טאיתא כמו ר"ה דענין מזה, יטרברנו וכמואחד,

 בתפלה ראש להרים מצה לו ואין מתום. בו אין עצמו 'טמצד דעת למען הוא,רסניאין
 ,2בישראי, כגרול הייטראל בכי?ות בהקרושה שורש נ"כ לו שיש כיון רק השי"תנגד

 נפיט פרט בל התהזקות שעיקר ומצא ית'. יפני יעמור עוז בנפשו ירהב זהבעכור
 ישלם חצי-צויה שכל חצי-צורות, שתי ענין וזהו זולתו. שלימוח ע"י הואישראל,
 כלום. אינה לבדה כשהוא אבל השני. צירה בחציריקא

 ומקיים ומתמיי יומר הוא אם אפילו הזאת, ?בינה הארם בא מה ע".יהנה
 באמת מעשיו בפנימיות יעיין כאשר היינו אמת, חיטך, ע"י רק הוא בוראומצות

 מעשיו. מצר היטלימות הסר והוא ח'טכים, הו?ך עדיין הוא גם כי יבין אזהמהור,
 וקו? של רהוא"ו בזמה"ז 'טופר, וקוי בהצוצרות : הפמוק כונת יתבאר יפי"זוהנה
 החצוצרות ענין היינו שופר, יקול ממש, אחר ענין ששניהם המחברת, וא"1 הואעעפר
 יעקב עטרת הרחמימ מרת יאתערא הוא מררים ג' היטופר קול שכונת וכירועבכח.
 סייק רקא שומר בההוא יעקב, קול והקול בזוה"ק שאיתא וכמו המשולש,חוט

 וכו', יעקבואתער

 ש0נקירת וכנ"ל. ליעקב, אמת תתן כ0"ש האמת, מרת היא יעקב בחינתוהנה
 חצי כמו רק ,2הוא בקרכו לבו ונשבר חשכים, הולך כי להבין הארם, נתעוררהאמת
 הריעו דוקא הזה ובאופן בכח. בחצוצרות ענין שהוא השומה קוי וזהו ביבד.צורה
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 הלב שבירת שכדטמעותו הריעו, נקרא חצוצרות בכח השופר קול שזה המלךלפני
 הי,2ראי. בכ?ק ואהרות ריעות לשון הוא וגם ברזי. ב.?במ תרועם כמ"'ם סעשיו.סצד
 הוא שגם ע"י עולם, של מלכו המלך לפני קול להרים התחזקותו סבת היא'טואת
 להיות צריך הפרנסה, בק.טה יענין גם כן והנה היי2ראל. כלי עם אהת, באגידהנאגד
 כי ביבר. עצמו עי בפרמיות ו?א דוקא, הייטראל בכלל שהוא אחת, האגדרחע"י
 הת"ך. היסם בנימטריא אחת אגודה ולזאת הפרנסה. שפע בא והחכללות האחדותע"י

 כידוע. הפרנסה שםשהוא
 פולין( טארלא, בעיר שדרט)מה

 יד הכתב של הפקסימיליא באכאן
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 זצ"ל אאמויי מאת נדרי לכלדרוזצ

 אחד יום טקר ויהי ערטויהי

 בעתה" זכו, "לא של האחררן קץ זמןסרד

 רע"ב, היסלמת עד הגיות, ואחרית ביהמ"ק, חרב עק"ב, ביסנת הגלותהתחית

 עבדך כי מ"ד(, )בראשית וגו' אתכם הוציא ה' כי וידעהם ער"ב : זש"כ ער"ב.יהי'
 אור. יהי' ער"ב ?עת והיה י"ר(, )זכריה וגו' הנער אתער"ב

 הששי, האלף מן שנה, רע"ב תש5ום שעד פי' ער"ב. יהי רע:"ב תשלוםועד
 וגו', אתכם הוציא ה' כי וידעתם "ערב" בהפסוק, הנרמז הגאו5ה. ש5 הער"ביהי'

 לעת והיה : י"ד( )זכריה הכתוב מוסיף ואני וגו'. הנער את "ערב" עבדך כיוהפסוק
 ישראל. נני 5כ5 אות יהיה"ערב"

 שמסיים הכפורים, יום בליל "יעלות" ש5 התפילה סוד להבין ישועפי"ז
 רק ו5א תפ5ותינו, לפניו יראו שתמיד לבקש מוטב ה5א "ערב", עד פעמים כמהבה

 ? ערבעד
 הגאולה תהי' 5א שבאים 5התפ5ל, הקודש ברוח נתחבר הפיימ שזהאלא
 ער הג5ות, במשך ברחמים תפ5ותינו השי"ת יקבל בעתה, אלא אחישנה,בבחינת
 השנים, העברת על ויא הששי, איף של האחדונות שנים שהן "ערב", של הזמןשיגיע
 בעבור קודם, הקץ את 5עשות ויחשוב ע5ינו ירחם והשי"ת "וושכח". בשנתוהיינו
 לעשות חשב שהקב"ה במצרים, היה וכן ישרא5, עם שסובי והנוראות הגדולותהצרות
 שיעורר שב'טמים, אבינו ע5 אלא יהשען לנו ואין ישרא5, צרות עבור קורם, הקץאת

 אמן. בימינו במהרה שיימה בגאולה לגאינו וימהר בנים, על אב כרחםרחמיו
 הקורש()נזר

 ווארשא, בעיר תרם"א, בשנת דמינסק, החמידים אצל שוכה, בשבת רורש)היה

 בו שנבראו כיום גייות קבוץ גרול יוחנן, א"ר פ"ח( )פסחים בגמראאיתא
 אחר ראש יהם ושמי יחדו, ישראל ובני יהודה בני ונקבצו שנאמד: וארץ,שמים
 אהד. יום בוקד ויהי עדב ויהי : וכתיב יזרעאי. יום גרוי כי הארץ, מןוע5ו

 אחר יום נקף יחי ערטויהי

 דהשי"ת מתח5ה רהיל"5 והכוונה ש ערב ויהי אלא ערב, יהי כתיב דלאהקושיא
 מזה בראשית, מעשי בכל רבתיב נסו הי', שכן יאמר ואה"כ בקר, יהי ערב יהיגזר

 בע"י. פי' כן מעבשיו. מחודש דבר ואינו לכן, קורם זמנים סרר הי' שכברכהשמע
 נתיב, אין ערב והיה : וז"ל כתי' במררש וכן בפירש"י, מובא גירסא שדויש

 עד לכן, קורם זמנים טרר שהי' טלפד לשעבר. ויהי אלא יהבא, נמשבהששיהא
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 העולם. נבראשיא
 וויטאל( חיים)ר'

 לילה קרא ולחשך יום לאור אלק*םויקרא

 הלא כי אף שמו, השי"ת מיחר לא הרעה על אשר חז"י, למרו הפסוקמיה
 מקודם נכתב הלא כי כונתם אבל ? השם את פעמים 'טני אהד בפסוק יכתוב דרךאין
 יאור" "ויקרא קודם הקריאה אצי לכתוב הכתוב 'טונה ומדוע בוקר, כך ואחרערב,
 ייתד השי"ת רצה שלא נראה איפוא מזה יייה". יחושך "ויקרא קודם כתבולא
 לא איקים שם עייו ייחר למען אור, ,טל שם קריאה הקדים ולכן הרעה, ע?יטמו
 ה?ייה.על

 אחד יום בקר ץהי ערבתהי

 מסכן ילר מוב קהלת, מ"ש וירוע מוב. יצר זו בוקר הרש יצר זה ערברמז
 חמאת יפתח : כס"ש הוירו מעת לאדם בא היצה"ר כי וכסימ זקן ממיךזחכם,
 נם אז "אחד", כסנין יטנה, י"נ לאחר בר-מצוה כשנעשה לארם בא והיצ"מרובץ.
 אייו. באהיצ"מ

 לילה קרא ולחשך יום לאור אלקיםיקרא

 עשו. זה לילה, קרא ולחושך יעקב, זה יום, לאור אלקים ויקרא )במררש(איתא
 "קהטו". בגיממריא לילה" "קרא אבינו", יעקב "זה גיממריא יום" ל-,,אורובבה"מ
 "קץטו" כמו במ"ק "לחפך" במ"ק "יעקב" במו במ"ק "יום" כי להוסיף, ישואולי
 אש". "יעקב כמו בגיממריא תפ"נ ב"ש בא"ת "אור" גםבס"ק.

 בראשית בשבת מצתץ להברררוש

 אחד יום בקר ויהי ערבייהי

 הבר-מצוה. בענין הפסוק זה שררשו ? ראשון יום שהיל"ל אחר, יום כתיבמדוע
 דעטוב. יצר זה בקר, ויהי הרע. יצר זה ערב, ויהי : וז"ל ציוני במדרשומובא

 שנה. י"ג אדם כשנעשה י"ג, בניממריא "אחד", יום האדם, אל בא הואואימתי
 בספר שמובא המדרש,)כמו עכ"ל שנה, י"ג בן אדם כשנעשה לבר-מצוה רמזטכאן
 מה ציוני, הטירש כונה להבין וצריך ז"ל(. חדש אור הנאון )בדרושי חמדה,ארץ
. בר-מצוה. לענין בניממריא ולדרשו פשוטו, מידי המקרא להוציא לזההביאו

 שהיל"ל אחד, יום כתוב מדוע הירוע, קושיא המררש לאותו לו שהוקשה וי"ל
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 בגיממריא אחד רמז בזה שיש לומר פשומו מידי המקרא את הוציא ו?כך ז רא,טוןיום
 עכיסיו. בו עסוקים שאנחנו הענין אותו זה במקרא שסרוטז 1?מד ירצה ובזהי"ג.

 יאחר רק איש, בה'טם נקרא אינה שנה, י"ג מן שבפחות הז"?, אמרווגם
 המוב, יצר לעצת שומע האדם וכאשר יצר-המוב. אייו יבוא בר-טצוה,יטנעשה

 יצר-הרע. של החשכות את מבמ? הואהרי
 בקר ויהי ערב ויהי הסדרא, מן הפסוק היטב תזכור הבר-מצוה אתהלכן

 אצלך אורח שנע':ה היצה"ר ע"י ערב, ויהי ש? כמצב היית היום שעד אחד,יום
 ע"י אהד, יום בקר ויהי של למדרגת יהתעלות שזכית וה?אה ומהיום שנה. י"גכל

 אחד, יום התיבת היטנ תזכור ונם המוב. יצר הוא עמך, להתחבר שבא הנון,אורח

 מרומז וזה ע"ה. ישראל שמע גימטריא דל"ת, ח"ת אל"ף, דהיינו מלא, אחדכי

 שמים. מיכות עו? קבלת היא זה בי אחר, ה' אלקינו ה' ישראל שמעעי
 ככתוב עיניך, יאיר הוא תשמע. אייו רק המוב, יצר עמ יהתחבר תחפוץ אסיכן

 תפילין מצות יקיים והתחזק תורה. בתלמוד )התגבר ראה אור. ותורה מצוה נרכי
 בד אחא א"ר י"ה( קידושין )במסכת כדאיתא התורה. ככי שקולה שהיאכראוי,
 מכאן בפיך. ה' תורת תהיה ימען עיניך, בין ו?זכרון ידד, עי יאות והי' כתיביעקכ,

 אז המוב, יצר עם הטוכ בדרך ליכת תבחר ואם לתפילין. כויה התורה כלשהוקשה
 אמן. ותצייח, תשכיי תפנה אשר ובכ? לך, ומוב אשריך עליך,יאמר

 בדאשית, בשבת מאנמרעאי, ענד נידר האר"י נוסח בבהכנ"ס שאטרתי)מה
להבר-פצוה(

 אחד יום בקר ויהי ערבויהי

 היטים, ב'2אר כמ"ש ראשון יום יכתוב ?ו היה הפרשה, י'סון סדר לפי פי'רש"י
 שיא בעו?מו, יחיד הקב"ה שהיה יפי אחד4 יומ כתב לטה רביעי. שלי'טי,שני,
 פייסון, האחד שס נהרות, ד' גבי יקטן דכתיכ והא שני. יום עד הכ:אכיםנבראו
 שנאמר, דמה דעת עי עויה היה ראשון, כתב דאי י"ל ושיי'סי. שני בתר דכתיבאע"פ
 הפירוד איא רא.סים, לד' אהד במקום שנתפררו ?א רא.סים, לארבעה והיה יפרדמיטם
 בכמה ואח"כ אחד, נהד נפרד מתהיה ד"מ. מחולקות, מקומות בד' זה, אחד בזההוא

 מן :הוציא ראשון, ויא אהד; נאמר ולכך זה. ע"ד כולם וכן שני, נהרפרסאות
 שיישי שני ויהיה זה, אהר וה ויא מתפרדים, אחד במשם שכולם : ולומרהטעות
 במקום. ויאבמעלה,

 הכמים()שפתי

 אחד יום בקר ויהי ערבויח*

 שיתערבו בעבור ערב, הלייה תחיית ויקרא אהר. יום של בקד, והיה ערב,היה
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 לא הפשט דרך ועי ר"א. כפי' בינותם, אדם 'טיבקר בקר, היום לתחית הצורות,בו
 במנין, לשני קורם הראשון כי השני, נעשה יא שעריין בעבור ראשון, יום לומריתכן
 רמז זה כי מפריטים ויש שני. על יורה לא והאחר נמצאים, שניהם אבי במעלה.או

 במקומות בקר מהם רגע שכל שעות, וארכע בעשרים הארץ, כ: פני על הגלנליתנועת
 הנתן אחרי ברביעי, יהי' לאשר ירמוז וא"כ שכנגרם. במקומות וערבפשתנים,
 השמים. ברקיעהכסוורות

)רמב"ן(

 לילה קרא ולחשך יום לאדר אלקיםויקרא

 של מעשיהם אלו לייה, קרא ולחויטך צריקים. 'טל מעיטיהם א?ו יוםלאור
 צדיקים. יטי מעיטיהם אלו בקר ויהי ר'טעים. ש? מע.סיהמ איו ערב ויהירשעים.

 לקרב מהראוי הנה הכמורים. יום זה ואיזה, אתר. יום הקב"ה ?הם 'טנתן אחריום
 בזה. רצונם תכלית ידענו לא ? הכפויות הדרשות גם ומה יכאן. יו"כ עניןמה

 הצדיקים הנה כי יו"כ. זה אחד יום שררשו מה היא נפיאת לאומעתה
 גם כי והאמנם עון. להם ה' יחיטוב לא כי יו"כ, יכפרת צריכים אינםהגמוריפ

 עיקר ע"כ חוק. ועשהו ית', ה,מיך צוה כן כי יאשר אך הוא יו"כ, מקייטיםהפה
 וכמרז"י להב'נונים. הוא ותועיתו הכפוריםיום

 יוה"כ. עי ועומיים היויים בינונים
 הכפורים. יום זה ואיזה, אחר. יום ית' נתןואייהם

 יעקב()אהי

 המים בתוך רקיע יהי אלהיםראמך
 ?מים מים בין מבדילויהי

 תו' המים פתוך רקיעיהי

 ב-א פנוי בעוים מקום שאין ת"ח אשחרך. אתה אלי אלקים : פתח אלעזרד'
 יכוננה, נהרות ועי יסרה יפיס על הוא כי : שנאמר המים על תלויה שהארץ מפנימים,
 היסורות סכ? כברה שהיא והארץ לארץ, מתהת הם שהמים יעתך ע? תעלהובי

 כתיב והא חמרא. רב א"ל ישמים. ולמעלה הארץ עי שהמים הטים, עלהעומרות
 שהרקיע מייא, במציעות כתרגומו אלא האי לאו א"ל, ירקיע. מעל אשרהמים
 כשנים, נחשבו באמצע, הרקיע שנכנס מפני אב? היו, אחרים המים כי ביניהם,מבריל
 מתחת. ימים סמעי מים נסצאו המים, בין כפבדיל אוקיינום, במימי ובא כרורוהרקיע
 למזרח, ממערב ולפעמים ימערב, ממזרח לפעמים הסובבים הם רקיעים יהודה,א"ר
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 הים מי מה ומפני המים, בין ויבד? וזהו בינתים. ומבדילים הים באמצעובאים
 וכ? האור, על העומדת קרירה וראה בא ורתיחתו. הרקיע, חמימות מפני ?סיוחים

 יהודה וא"ר האש. חמימות מרוב נמלח, התבשיל יותר האור, עי שמתעכבתמה
 וסובב הולך אלא במיח, נקפאים היו הטים כל המים בין קיימ היה הרקיעאלמלא
 המים. בין מתקייםואינו

 רקיע יהי רכתיב ממש. הוה דהכי אמרו, הקירש ברוח ינוקא האי יוסיא"ר
 הרעים המים מחזיר באמצע הרקיע בהכנם מיא, באמצעי' ממים בתוך המים,בתוך

 למקומן. מגיהנםהיוצאים

 יפניו גלוי י2היה ומפני לבטלה, רבר עיטה לא הקב"ה שעשה מה כל יהורהא"ר
 את עשה בריותיו, וינזקו האחרים, במים ויתערבו מגיהנם, היוצאים המיםשאותם
 למים. מים בין מבריל ויהי הה"ר, כינתיב. להבריל שניהם באמצע להכנםהרקיע
 במים ?התערב יוצאים שהמים ממיט, שעה ובאותה המובים, למים הרעים מיםבין

 לאחור. ומחוירם בינתים ונכנס חוזר הרקיע אזהמובים,

 הנעלם()מררש

 ולאלה יום לאלה לאלה, ח'2ך לאלה, אור כלאשר בישוב סקום יש )בזהר(איתא
 כרמיון קמנה. אחת בשעה טלבר יי?ה בו נמצא ויא יום, שהמיד מקום וישלילה.
 ידים ורחב גרול 'היום זה זש"כ זה. מן זה כהצונות בריות כמה בו שיש בים, הואזה
 בין שמפריש ההוא רקיע ולו?א וגו'. גרו?ות עם קטנות היות מספר, ואין רמששם
 ביניהם. 'טלום עשה הזה רקיע אב? מהם. בעו:ם מחיוקת הי' לתחתונים, עייוניםטים

 כמו בעיגול מתגלגל הישוב שכי וגם השלום, על אלא טתקיים איןוהעוים
 האויר, שינוי מן שלהם במראה מ'2ונות הבריאות וכל למע?ה. ואיה למטה, א?הכרור,
 האנשים. כשאר בקיומם וטתקיים ומקום מקום כלכפי

 קופערניק. אווהע חכמי יורעימ היו ואם שאמר: זצ"י מאבי שמעתיוגם
 שהשיגו עד שנים, הרבה כך כל מחשים היו לא האלה, הוהר רברי ,מןוק~י~מבוס

 השמים, לתוך נופלים אין והמים והבריעז הצדדים, בכל ומיושבת כדורותשהארץ
 הארץ תנועת של החזק המושך כח לרגלי העברים, מנל הארץ כדור אתמסובב
 *מים. בשס"ה השמש אתהסובבח
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 למים מים בין מבדילויהי

 בהם הסובל שסמא פועיים שהסים היינו יסהרה, סומאה בין שמבדיייםפי'
 משמע ומכאן שטבל. ולאחר במים שסבל קנדם היינו למים, מים ובין סהור,נעשה
 שססתלקת סומאה דין שהיא ולא לטהר. פעולה עושים שהסים הוא מבילהדהענין

 רק נטהר דהסמא הרמב"ם דברי להבין יש ועפי"ז י"ר(. פסחים )עי' מיםע"י

 המקוה. בתוך בעודו ולא המקוה, מןבעיותו

 מרומזים הרורות כל כי ידוע הנה ז"ל. סופר משה ר' להגאון 'טאיו כי'טכדגתי
 3ארץ מופתי רבות ימען והשיב ? ז"י הרמב"ם בתוה"ק מרומז והאיךבתוה"ק,
 עב"י. מצדים, בארץ היה והוא "רמב"ם". ר"תטצרים

 תו' המים בתרך רקיעיהי

 אצ5ם זר שהוא 5פי הענן. בו יתהווה אשר המהום הוא שרקיע מפהעיםיש
 אמר ובן השמימיי. הנרם הוא רקיע ולחז"י השמימיי. סהגרם יסעלה סיםהמצא
 השמים. מעי אשר והמים השמים, שטי הללוהוהכתוב

 יצחק()תו5דות

 תף המים בתוך רקיעיהי

 בין מתווך המבדיל מסך יהיה למען האויד. ואמצעות התווך במקוםשיהיה
 כאמור התחתונים, לסים בהם, מרחפת א5קים שרוח ה'טפע, מימי שהם העייונים,מים
 המים. בין ויבדל עועי"כ ברי הסים, בתוך רקיע ברא ימהתדע

)א5שיך(

 לרקיע מתהת אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלהיםויעש
 כן וידע לרקיע מעל אשר המיםובין

 תו' הרקיק את אלקיםויעש
 רש"י פי' ש ויעש נאמר 5א דברים ובכמה ויעש, נאמר דברים בכמה מהמפני

 בו שייך 5א בעצמו, הקב"ה ע"י תיקונו שנגמר דבר בכי ע"כ תיקון. ישוןויעש
 בי בעצמו, הקב"ה ע"י תיקונו ונגמר שנעשה הרקיע הבריאות. ע"י ועשיה תיקוןעוד
 במעשה תיקונם נגמר 5א ויבשה. ים הרקיע, את א5קים ויעש בונאמר

 5יבשה. ונהפך טתייבש נהר שאיזה בעו5ם נראה פעמים כמה כיבראשית.
 ואילנות בד"טעים ונם כן. ויהי רק ויעש, בזה נאמר לא ע"כ יים, נהעך מיבשהוכן
 נאמר במאורות וזריעה. בחרישה ועבודה עשיה צדיבים עור בי ויעעג נאמר יאנ"כ
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 בריה '2ום ואין בעצמו, הקב"ה ע"י וננמרו נעשה כי וגו', אלקים ויעשויעש,
 תיקונם עוד נגמר לא כי ויעש, נאמר לא ג"כ דנים, המים, שר'ו בעופות, בהם,מוסיף
 שלא דבר ביצים מטילים רק ולרות, יו?רים אינם העופות כי ירורות. מינםבקיים
 אלקים ויעש בהם נאמר ע"כ גמורים, ולרות יוידות וחיות בהמות אבי עדיין.נגטר
 לטינה. הארץ היתאת

 הארץ()פרדס

 בראשית -שבתדרוז2
 גן דיהי תד' הרקיע את אלקיםויעש

 בכל ימה הזוה"ק קויטית ע"פ וגם ? ויעש אחר כן ויהי לוטר יוצדקהאיך
 ? כן ויהי נאמר ולא אור, יהי נאמר האור בריאת ונבי כן, ויהי נאמר בראשיתטעיטי

 אמר פליא'ה. 'לקוט מדרש שבעה" "עמודיה בספר שפירש מה עפ"י ליונראה
 שכתוב כן. יא חייכם כן, לא אמרתם ואתם כן, יהי אמרתי אני להר'טעיםהקב"ה
 רשעים שיהי' הקב"ה שראה אקא במשפמ. הרשעים יקומו לא ע"כ הרשעים, כןיא

 גרמו הרשעים נמצא ?צריקים. גנזה האור, בזה יהי2תמ'1 כדאים אינם איטרבעולם
 יא אמרתם ואתם כן, יהי אמרתי אני הפ,2מ וזה אור. גבי כן יהי נכתב יהיהיסלא
 יהי' לא ע"כ הרשעים, כן לא כן, לא חייכם כן. יהי' שלא שגרמתם ר"לכן.
 כואור לצדיקים האור שיתגלה העונש יהי' עצמו וזח לעתיר. במשפמ תקומהיהמ
 וע"כ ה'2מים. מן תורה רזי להן שמחרשין כה תורה, הרמזי הן והן בתורה.הגנוז
 מזה. עור מתרפאים צריקים ע"כ "אור". בגימטריא"ר"ז"

 יכו כן לא עמכם, ה' כן יהי זצ"?, טמארזי'1 הרב טן '2'2מעתי טה ג"כוזה
 יהי זמן, ובכל עת בכל ?ומר צריך טישראל אחד שכ? כך. הוא הפ.2ט הגברים.נא
  עמכם, ה' שנאמר: וזה רחמים. היא הוי"ה כך. הוא הפי2מ עמכמ, ה' יהי' ואזכן,
 שהכל זמן, ובכל עת בכך כן, לא שאכר מי אבל : כן ?א עטכם. ברחמים הכליהי'
 הגברים כי היין, אצל נא לכו הפשמ וזה הגברים. נא יכו כן לא ואטר אציו, מוביא
 ימי שבעת נגר הוא המנורה קני וז' ארה"ר, רוגמת הי' אהרן והנה הדין. מדתזה

 שכתוב וכמו להיות. ראוי שהי' כמו הגנוז, אור תיקן המנורה והרלקתבראשית,
 כן. ויהי שיהי' הגנוז, אור בחי' תיקן שאהרן ר"ל כן, ויהיבמרום

 שבחו להגיד אהרן, כן ויעש הפמוק, על ז"ל רש"י שפירש מה עפ"י ליונראה
 היא הפשט רק ? הקב"ה מאמר את אהרן שינה שלא פלא והוא שינה. שלא אהרןשל
 בבריאאע נם כן, הויהי ונתקן נשלם ידו על שעתה היינו אהרן, כן ויעש נאמר, ע"ז :כך

 תיקון. לשון זה ז"ל, ר,ש"י פיר,ש ויעש, כיהאור,
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 להרשעים כדאי 'טאין וראה טוב. כי האור את איקים וירא : שכהוב מהוזה
 והזמן. העת לפי ודור רור בכק ?עת"ל, לצדיקים וגנזו בהם?היטתפש

 הרוקח(, בשם )כמבואר הגנוז, אור הוא ו'2ם בתורה. נאטר אור פעמים ל"ווהנה
 ונרמו כן. יהי' שקא גרמו והרשעים שעות. ל"ו הי' אדה"ר בו .טשימ'2 אורוע"כ
 שחת ר"ל ל"א. ל"ו, 'טחת לדעתי, הפשט וזה באל"ף. ל"א רק בוא"ו, ל"ו יהי'שיא

 תיקן הכהן ואהרן ננ"ל. כן לא שיהי' גרמו והם באל"ף. ל"א שיהי' כרי בוא"ו,ל"ו

 שלא אהרן של שבחו להגיד ז"ל, רש"י וז"ש כנ"י. אהרן כן ויעש הפשט וזהזאת.
 אור מעמים ל"ו שיהי' בוא"ו. ?"ו יהיות באל"ף, הל"א אהרן ששינה ר"יי2ינה,

 פעמים ל"ו שיהי' כן, ויהי את תיקן שאהרן אהרן, כן ויעש הפשט וזה בתורה.הגנוז
 ע"י לעולם להאיר הכהן אהרן לזה שהעמיד בזוהר, שאיתא כמו בתורה. הגנוזאור

 כמו נראה. אותיות אהרן כי אהרן, שי בשמו 'טמרומז שבמקרש, המנורההדלקת
 מרומז רהמנורה ז"ל, האר"י כוונה ג"כ וזה אהין. זה או-, נראה באורךשנאמר

 1(. התורהעל

 יוצרק האיך כן. ויהי וגו' הרקיע את אלקים ויעש הפסוק: את נתרץובזה

 בראשית מעשי בכל למה הזוה"ק, קוי2ית עפ"י וגם ? ויעש אמרו אהר כן, ויהייוטר
 עפ"י רק ? כן ויהי נאמר ולא אור, ויהי נאמר האור בריאת וגבי כז, ויהינאמר
 כעעורץ והכי האור, בבריאת גם כן, הויחי ונהק; נשלם אהרן '2ע"י הנ"י,הפירוש

 מכונו.עי

 סעודות, שלוש בישיבת קודש, הדרת ישורון עדת בביהכנ"ס שאמרתי)מה
 במינטרעאל( בראשית,בשבת

 סתח הה"ד הנעורה, פני מול אל פליאה. מדרש יש כי ? התורה על מרומז המגורה האיך1(
 ? פליאה וזה מנרהא. הוי טפחים י"ז כמ"ד ואתיא יאיר.דברך

 "טרר". דברך פתח הה"ד דשגורה, פגי מול אל כך. הוא הפירוש ז"ל, האר"י בכתביוראיתי

 מנורה של ובגכהה גביוךם. וכ"ב כפתוריס, וי"א פרחים, וט' קנים, ד היו שבמגורהדידוע
 הפגו פרר", דברך "פתח : המדרש וז"פ ספחיש י"ח אמר וחד טפחים, י"ז אמר חד סלוגתגאיכא

 תיבות. ז' יש בראעית ספר של ראשון בפסוק כי המנורה. מעשה על מרמזין תוה"ק שלהפתיחות
 ראשון ובפסוק בפתורים. לי"א רסז תיבות, י"א יש שמות, ספר של רימפון ובפסוק קינש לז'רמז
 תיבחז, כ"ב יש דבריש ספר של ראשון ובפסוק פרחים. יפ' רמז תיבות, מ' יש ויקר8, ספרשל
 של גבהה טפחים ל4-ז רמז תיבוה, '"ז ,יש במדבר ספר של ראשון ובפסוק גביורם.  ינ"ברמז

 כינת וזה ישראל. ולכל לע סוג הה" טוב. כממן מנרהשו. הף יפחים י"ז כמ"ד אתיא ווהמערה.
 התורדנ על רמז דהסגורה הג"ל, שאפר ו",2האר"י
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 תו' הרקיע את אלקיםויעש

 וזה לארץ, שמסביב המים בתוך רקיע הבורא ברא ה.2ני ביום במדר'ם,איתא
 יבשה. של סקומות יהיות שיוכל כדי הארץ, על מאד שנתרבו המים את יחלקהרקיע
 תרננולת. ביצת שעל הקשה קליפה נבראת מסה חקור לך קמנוה. קודם שאל ?גדולות ליטאוי לך מה אשיבנו הסים, בתוך רקיע נברא ממה יהקור, האוהב ישא?)ואם

 זצ"י( מאבי)'טטעתי

 גן ויהי וגו' הרקיע את אלקיםויעש

 אלקים. ויעש אמרו אהר כן, ויהי לוסר יוצדק האיך ז"ל, המפור,2יכהקשו
 האמירה, אחר מיד כן שנהיה לומר, האמירה, אהר כן ויהי כתיב הימים בשאריבי2לסא
 הוא הכוונה ויע'2, אח"כ דכתיב ומאי העולם. נברא מאמרות בש2רה : ז"לבדאסרו
 הרמב"ן ופירש ? זאת שייך והאיך ויעש, אהר כתיב פה אבל עמדו. עי הדבר'2תיקן
 עולם, ימי כי תמיד כן שיהיה לומר, ויעש אהד הכתוב כן ויהי של פה דהכוונהז"ל,

 ? ויעש אחר כן ויהי הימים בשארי ג"כ כתיב לא למה קשה, מ"ם אך עיי"ש.ע"כ
 כראשית ימי בששת שנברא מה כל שהרי עוים. ימי כל תמיד כן שיהי'לומר
 צריכין ועוד זאת. את להבין וצריך ? כן ברקיע רק כתיב ומדוע לעיים. קייםהוא
 תדפנו אע~ר כמוץ אם כי הרשעים כן לא : הכתוב על דאיתא תהלים. ילקוטלהבין
 אומרים ואתם כן, ויהי אמרתי אני לרשעים הקב"ה אמר אומר, פנחס רבי : וז"לרוח.
 כוונתו. כטה להבין וצריכין ע"כ. במשפמ רשעים יקימו לא כן על חייכב, וכו', כןלא

 המגדל. את הפלגה דור בגו מדוע נח(, )בם"ר דאיתא : כן הנ"ל הרבואמר
 שנה(, ותרנ"ו אלף היה המבול עד העולם )שמבריאת שנה תרנ"1 לאלף אחדאמרו
 כל סוף עד ומביט הצופה יתעלה וה' ע"ש. סמיכות ונעשה בואו מתסוטט,ארקיע
 שנה ותדנ"ו לאיף אהד ויאפרו הפלגה, דור יעמור שעתיד מראי2 ידעהדווות,
 העמדתי כאשר לומד ויעש, אחר כן ויהי הרקיע אצל כתוב לזאת מתמוטט,הרקיע
 שהרקיע הפלגה הדור יאמרו כאשר ולא עולם, ימי כל תמיד יהיה כן עמדו, עלהרקיע

 באורייתא. רמיזי דלא מידי וייכאמתמומט,

 שנקראו הפלגה, דור אנשי הם לרשעים, הקב"ה אמר : הילקוט כוונתוזה
 אחר כן ויהי שאמד הרקיע העמדת על כוונתו: כז' ויהי אמרתי אני כנ"ל.רשעים
 אמרתם ואתם כנ"ל. לעולם יתמוטט ולא תמיד, כן שיהי' ולהודות, ירמזויעימ
 יקיפו )א כן שעי חייכם מתמוטט. הרקיע שנה ותרנ"ו לאלף אחד שפעם רק כן,לא

 הבא. יעולם חלק לכם יהיה שלא במטפמ,ריטעים
 נעציל( אייקים הרב)בשם
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 שני יום בקר דיהי ערב ויהי שמים לרקיע אלהיםדיקרא
 שני יום בקר ויהי ערבההי

 כרטום ? טוב כי נאמר ראשון וביום ? טוב כי נאמר לא שני ביום מהמפני
 אור יסהי' טוב כי טוב, כי לומר שייך וזה לחוי2ך, אור בין הבדל נעשה הראשוןיסביום

 נעי2ה שני ביום אבל והויטך. אור היא הפכים שני כי עצמו, בפני חושך עצמו,בפני
 אחים שני בין כזה הפירוד כי טוב, לא וזה אחים, שני זה כי למים, מים ביןהבדל

 טוב. כי בהם לומר שייך לאאהובים,
)מדרש(

 והמן, הבאר, : הן ואלו השני, ביום נבראו רברים שמונה )פ"ג(, בפרד"אאיתא
 והמזיקין. והכתונת, והמכתב, והבתב, והקשת,והמטה,

 ~עולם. כביה לי אין ב':בת ב':ני הקב"ה שברא אור נ"ר( לפמחים בנמראואיתא

 תו' שמים לרקיע אלקיםדיקרא

 הן: ואלו ברא'2ית, במש2ה שמותם הקב"ה קרא לשלשה א"ר, הונאא"ר
 מנ"ג הארץ שמים. לרקיע אלקים ויקרא דבתיב מנ"ל השמים והמים. והארץ,השמים,
 ימים, קרא המים ולמקוה דכתיב מנ"ל, המים ארץ. ליבשה אלקים ויקראדכתיב
 שמות. להם לקרוא לאדם הניחו מהם, שיצא ומה מלאכתו. כל בהם לעשותולמה

 הנעלם()מדרש

 נ"ט(. )ברכות בטהרה דקיע נראה לא המקרש בית שחרב מיומ חטדא רבאמר
 שמת?וקתמ אומרים הרוב עפ"י מחיוקת בעלי וכל המחלוקת, רמז הוא רקיע כיהכוונה
 פניה. שום ביי בטהרה מחלוקת עוד נראה לא אז מני באטת אבל שמים,ישם

 סופר( שמעון)ר'

 עם הקכ"ה שהתנה ע"ב(, קי"ט ושבת ע"ב, ס"ח )פסחים ויצא בזוה"קאיתא
 מקוימים, השטים אז אך אז התורה יקבלו ישדאי אם בראשית, מעשה וכלהשמים
 ובהו. לתהו אותם הקב"ה יחזור להיפך חיילהואם

 שני יום בקך דיהי ערב5יהי
 הטבול, רור היה שבו השני לאלף שמרמז השני, ביום מוב כי נאטר שלאוזה

 הפלנה.ורוד



 אהרןביתבראשיתלקומי%

 תו' שמים לרקיע אלקיםויקרא

 המחלוקת, סמל רקיע כי הוא, רקיע שם ה' בעיני הוטב שלאהמעם
 רק אשר להראות ומים, אש שמים וקראו זה. בשם השי"ת מיאן לכן למים. מיםבין מבריי

 זה ושם ממים, אש כרחוק במבעם הרחוקים יתאחדו כאשר התבמ יתקיים זהבאופן

 מוסר. ויקחו תבל אנשי שיראו השי"ת רצה אהדות'טי

 יקר()כלי

 תו' שמים לרקיע אלקיםויקרא

 רכח רנראה שמים. מתיבת אי"ף רחסרה הא לתרץ לי נראה הפשומ ררךועי
 המים. את מכבה האש אין אבל האש. את טכבים רמים מאש, בטבע ש*יףהמים
 משום מכל בשותפות, וממים משש רנעשו ראף להורות בשמים, כולם מים תיבתלכן
 האש. נגד יותר כח למיםניתן

)מדרש(

 שני יום בקר ויהי ערבץהי
 : שנאמר מחיוקת. נבראת שבו : אימר חנינא ר' ? מוב כי בשני כתיב איןלמה

 ולישובו, עולם של לתיקונו 'טהיא מחיוקת אם מביומי א"ר ימים, מים בין מברילויהי
 וכמה. כמה אחת על לערבובו, שהיא מחלוקת מוב, בהםאין

)מדרש(

 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו אלהיםויאמר
 כן ויהי היבשהותראה
 וגו' המים יקת אלקיםויאמר

 כי הים לך מה בורח. אתה ועכשו ? נקרעת איני אמרת לא לים משהאפר
 שנאמר שיישי, ביום נבראהי שאני לפניך, ייקרע ראוי איני הרין מן יי' אמרתניס.
 ביומ נבראת ואתה שיישי. יום בקר ויהי ערב ויהי וכתיב המים, יקוו אלקיםויאמר
 למיכך הששי. יום בקר ויהי ערב ויהי וכתיב אדם, נעשה אלקים ויאמר : שנאמרששי,
 הארץ. את שיצר ארון מלפני ארץ, מולי אדון מיפני איא ונם, בורת אני מפניךלא

 תהלים()מדרש
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 היבווה ותראה תו' חסיםיקץ

 ששמעתי כמו הוי"ה, שמות י"ב ר"ת רהיינו היבשה, ותראה המיםיקוו
 כנ"ו, על יתנלו הוי"ה צרופי שכל יבשה. של ר"ת שזה זצלה"ה המנירמארמו"ר

 כן.ויהי

 וגו' היבשה ותראה אחר מקום אל השמים מתחת המים יקוו אלקיםדאמר

 נמצא ואנה הים. שיקרע הקב"ה התנה תנאי ל,,איתנו" הפסוק על אמרוחז"ל
 אשר פשיטא המים יקוו שנאמי אחרי כי למדו, זה מפסוק אבל בתורה. זה עלרמז

 נצטרך כאשר מתנה אני אבל המים, יקוו נעת השם, צוה כך אבל היבשה.תראה
 הים. בתוך ביבשה הלכו ישראי ובני אומר, הוא וכן הים. במקום היבשהתראה

 שפר()אמרי

 ונו' אחד מקום אל השמים מתחת המיםיקוד

 למאי וכי עולא, אמר בזהר, איתא חסרו. יעוים כי המים על הארץירוקע
 עשה גרול חסר המרא רב אטר כל"ח. המים על האר לרוקע רכתיב הכא. חסדצריך
 וחורשין נוטעין ארם כני היו לא כך שאלמלא המים על הארץ שרוקע בעולמוהקב"ה
 ובקיומה, בכחה עומרת והארץ וזורעין נוטעין הכים, עי הארץ שרוקע עכשיווזורעין.
 לריטן מעינות כמה נהרות, כמה יוצאין ומלמטה לארץ. מתחת אשר המים לחותמפני
 והבן. העולם, כל ועם בריותיו, עם הקכ"ה שעשה החסר וזהו הכל. ולהצמיח העולם,כל

 היבשצה דתראה תף הסיםיקי
 זה ומויות. ככבים ולבנה חמה בו שיש ההוא רקיע וראה בוא בזהר,איתא

 התחתון עולם שהיא לארץ ובדטקה מים, כל מטבל שהוא הגרול. מים מקוה כיתהוא
 כלם. שותים ומשם הצדדים, לכי וסחלקם מפזרם המים שמקבלכיון

 הצז חישששה חץראה אחר מקום אל השטים ביוחת הסים יקץ אלקיםהטשסר

 יתפשטו ולא אחר, כמקום יקוו מעצמם שהם המים יסור על במאמרושצוה
 כל יקיף המימיי שהיסור ראוי היה טבעם שכפי היות עם יקיפוה, ולא הארץעל

 המים, ישו אמר ולכן צר, מכל תחתיו אשר על מקיף שהעליון לפי ויכסהו העפריסור
 שהעביר ג"כ ולמה השכהט, חום באמצעות המים כיובש היבשה גתגלתה שלאלהגיר
 מעצממ שהם המים, על במאמרו ית' שגזר אלא המים וישוכו הארע על רוחואיקים
 יש כי היבשה, ותראה אמרו והוא מגולה, האחר הצד שישאר באופן אחך, לצדיתנו,מע
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 מעייה. ומורם המים בקצוות שתהראה אם כי האדמה, 'טתתיבשאמר
)אברבנאל(

 ימים קרא המים ולמקוה ארץ ליבשה אלהיםדיקרא
 טוב כי אלהיםוירא

 יקרא אבל יב,טה, הוא העפר מן המים בהפרד כי יב'2ה, יה הראוי שסהכי
 שתהיה נבראו, בעבויה כי והטעם בראשון, הנברא הימורית כלל בשם ארי1,אותה
 כאילו יטים, המים ימקוה וקרא זולתו, בוראו מכיר בתהתונים י:אין יארם,ישוב
 הים את וכן מבסים. לים כמים כדכתיב ים, נקרא המקוה י:חרקע ?פי מים, יםהוא

 הוא טוב, כי איקים וירא כןי וקרא גרוי מים טקוה שהוא כפני כי הבקר, מע?הוריד
 כמו הקיום והיה בהם, חפ'1 הזו הצורה הלבייטם כאי:ר כי והענין בחפצו.קיומם

 י?ןא לפי ד בשני טוב כי נאמר לא טה מפני : רבוהינו שאמרו מה וזהיטפירשתי.
 המים, יט?אכת אחד פעמים, .טני ב'טיייטי כתוב לפיכך הטים. מיאכתנגמרה
 ליוב."אהר

)רמב"ן(

 ימימ קרא המים ולמקוה ארץ ליבשה אלקיםויקרא
 המים, מבין הארמה הוציא ה'טיייטיביים

 ואס-

 יהם וקרא אהר, למקום המים
 התנה ועור הסצריים את ולטבוע ליבשה, בתוכו ישרא5 שיעברו הים עמ והתנהימים.
 הארץ ותפתח רכתיב היה, וכן לקרח. והבלע קרח במחלוסת פיה את יטתפתה?ארץ
 וגו'. אוהם ותביע פיהאת

 יונה()מדרש

 ימים קרא המים דלמקדה ארץ ליבשה אלקיםדיקרא
 והיו זה עם זה מעורבים שהיו תהום, נקראים והעפר המים היו':סהחלה

 ולא ימים, קרא המים וימקוה ארץ, ייב':ה קרא מזה, זה וכשהפריר עכורים,במים
 וכן ימים. קרא בו המים שנקוו מקוה : אומרו וזהו ההפירה. א?א המים יםנקרא
 היבשה עשה והטב"ה מים. ים כלומר, ימים. וקראו מכסים, יים כמים שאמר:פה
 השכהט הוא היבשה שסבת אומר, שהחוקר לפי המאורות. רביעי וביום שלישיביום
 ברקיע שנתנו קורם ,או השס'ט שברא קורם יכן הגרוי. בחומו ומיבשה במיםהמכה
 הקב"ה, ברצון אלא היבשה נעשת שלא ולומר הסינים, מברה לעקור היבשהעשה

 שבו רביעי, יום קודם דשא, הארץ תדשא כן, נם בו גןר ולזאת ויהי. אפר הואני
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 הטבעיים, כרעתוהעשבים האילנות נתהוו המאורות מכח שיא לומר המאורות,נבראו
 בתחלה אבל ירחים.גרש וממגד '2מש, תבואות וממגד שנאמר: עכשיו. שהואובמו

 ופירוהיהם. והע'2בים האיינות היו הקב"ה ש5 במאמרו איא כן, היה ?אהבריאה
 יצחק()הולדות

 ארץ ליבשה אלקיםדיקיא
 הקדושים. האבוה בזכית וזה "עקב". יצחק "אברהם בגימטריא אר'1""ליבשה

 ובני שנאמר: ביב'2ה. הים בתוך ויעברו ממצרים, ישרא5 בני את הקב"ההוציא
 '2יעברו בראשית במעשה הים עם הקב"ה והתנא הים. בתוך ביבשה הלכוישראל
 המצריים. את ולמבוע 5יבשה, בתוכוישראל

 וויטשל( חיים)ר'

 ימים קרא הטיםולמקוה
 כתיב, ימים רחומאי א"י הוא. בעולם אחר ים הלא אומר, כרומפדאירבי
 וכולם שבעה. והם הגדול, 5ים נכנמין וכו5ן ימים. קרא המים ולכ:קוה :רכתיב

 תלוים וכולם זו ע5 זו שבעח, הגדול ים שתמצא ,עד התהום עד מזה, למטה זהבו
 אחד.נכואמר

 ע"ז( רות)ז"ח

 יטים קרא הכויםדלכוקרה
 אותן כאשר מלא, איננו והים הים, אל הולכים הנחלים כ5 )בזהר(איתא

 בתוך המים שנקפאים לפי בתוכו, ושואכים מקבלם והים הים. לתוך נכנסיםהנח5ים
 ש5 בתוקף המים יוצאים אח"מ בו, שנננסים המים כ5 תשאב הזאת וקריהותהים.
 מהפיא שהים ולפי שרי. היתו כ5 ישקו נכהט"נ: השדה, חיות לכל וכהטקהדרום,
 מלא, איננו נאמר ימיכך שנתבאר, כמו הדרום בתוקף ונתרים הטים כ5ושואב

 מפני 5לכת. שבים הם שם הולכים, שהנח5ים כהעם א5 החברים, בזה העירווהרי
 והיא 5עו5ם. פוםק אינו העדן מן ויוצא שנבמטך הנהר שאותו לפי שבים, הםמה

 פוסקים ואין ושבים והו5כים שבים 55כת, שבים המים וע"כ לים. מים תמידמוציא
 ומקפיא צפון רוח ובא לכ5, ו5השקות 5צאת בשביל 55כת שבים הם וכאשר5עולם.
 בין יושב ההוא ים ולכך צר, לכל 55כת מתורם חם שהיא הדרום רוח אזהמים,
 צר. 5כ5 ונוסעים יה5כון והאגיות נטןקיים. ובשבי5ם הא'לה הצדריםשני

 על*ותיו בטיםהפקרה

 למעלה אלא הרסיע, על שאינם פירש"י לרקיע, טעל אשר המים ובי(בפטוק
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 )במם' אחז"5 המים בהבדלת רמז ונ"5 ע"ש. הקב"ה של בסאמוו ות5ויםממנו,

 והיינו נמוך. למקום ונוזלים נבוה, מקום שמניחים לסים, נכדטלה התוךהתענית(
 של במאמדו תלויים והם 5שבת. המנביהים הע5יונים המים והילו התחתונים,טים

 ע5יותיו במים המקרה דכת"ב והיינו ואנשיו. מהעוה"ז סמיכה בשום ולאהקב"ה
 ע5יותיו. א5א ירידותיו, ולאדייקא,

 פופר()חתם

 תו' ארץ ליבשה אלקיםץקרא

 יקדא אבי יבשה, היא האפר מן המים בהפרר בי יבשה, לה הראוי שמהכי
 שתהיה נבראו, בעבורה כי והטעם בראשון. הנברא היסורות כ% בשם ארץאתה
 הוא כאילו ימים, המים למקוה וקרא זולתו, בוראו מכיר בתחתונים שאין לאדם,ישוב
 הים את ובן מכסים. לים כמים ,כרכתיב ים נקרא המשוה ששרקע 5פי מים,ים

 כן. יקרא גדול, מ"ם מקוה שהרא מפני כי הבקר, סעלהוריד
)רמב"ן(

 עשה עץ זרע מזריע עשב דשא הארץ תרשא אלהיםויאמר
 כן דיהי הארץ על בד זרעו אשר למינופרי
 וגו' זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלקיםויאמר

 לו שאין ועשב עשב כ5 5ך אין פי' וב"ר ט'( סימן פ"א )שה"ש במררשועיין
 כל אשר והשגחתו, ה' נפלאות אנו רואים ובאמת גדל. וא"5 אותו שמכה ברקיעטז5
 המגרילים משקף ע"י רק 5ראותו וא"א לשער, שאפשר קטן, היותר צמחמין

 על 5עמור הטבע חכמי כל נלאו אשר נפלאים, מזגים מיני בכמה מורכב הואביותר,
 ראיית הרגלי מרוב והאדם פעולתה, שתתמיר בהטבע, זאת עשתה ה' יד רקתכליתם,
 בהם יש האיו, קטנים שהצמחים הזאת, הטבע בנפלאות כטע'בונן אינו אלו,דברים
 צומח, שיש הטבע ס' בשם ומובא ההפסד. נגד %חם מינם את לקיים ותחבולהרצון
 הרמש ונ5כר כפה, מתקמל מיד רכהש, או זבוב, שלו הע5ים ע5 ישב עם בשר,אוכל
 ל"ה(. )שבת ביש"י וראה רמו, אתומוצץ

 ונו' זרע מזריע עשפ דשא, הארץתרשא

 יש כאשר יקרא ועשב העשב, הוא מה שניכר קורם שיצסח, מיר יקראדשא
 יקרא מתחי5תו כי דשא, הארץ תרשא נאמר ולבך העשב. כח שהוא מה הכרהלו

 דשאים, לומר יש שפיד והשתא גיהולו. נגמר באשר מזריע עשב נשרא ו5בסוףרשא,
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 וזה שנים. הם כאשר רבוי לשון יאמר מ"מ בלבד, הצמח על רק דשא דלשוןאע"נ
 רק צורתו בחינת מבלי בלבד, הירוק על יקרא דשא דשא. ובין עשב, בין גדולהחלוק
 שלו. צורה חלוק בשביל היינו עשב, יקרא ואחד אחד כל ועשב דשא, נקראהירק

 אריה( גור)ספר

 תו' למיגו עהטה פרי עץ תו', הארץ תדוטא אלקיםדהשמר

 ק"ו דשאים נשאו באילנות, למינו הקב"ה שאמר בשעה פפא, בר חנינא ר'דרש
 אחת על אנו לכרנו, הקב"ה אמר בערבוביא לצאת דרכן שאין אילנות ומהבעצמן,
 מזריע עשב דשא האר'1 ותוציא : שנאמר למינו. יצא ואחד אחד כל מיד וכמה.נמה
 בטעשיו. ה' ישמח לעולם ה' כבוד יהי 'ואמר העדלם שר פתח לטינו.זרע

 ס'( חולין ק"ד,)תהלים

 וגו' למינו עושה פרי עץ תו', הארץ תד,טא אלקיםויאמר

 הירקות אלו זרע, מזריע עשב זרע, צריכין שאינן אלו דשא. הארץתדשא
 אלא כולן יצאו שלא מלמד האילנות. איו פרי, עשה פרי עץ זרע. שצריניןוהזרעים
 עופד תאגה של יחור נומע שאדם עכשיו עולם של כלובעו ללא מיד. תטימיםשלמים
 אשר הזרעים(. כל וכן האילנות כל שאר וכן פירות, מוצא אינו ועדיין שניםשלש
 פריו אלא זרע לו שאין ואת תחלה זרעו נברא זרע לו שיש את הארץ על בוזרעו
 פריו. נברא ורעו,ה'וא

 הגדיל()מדרש

 תו' לפינו עהטה פרי מץ מש', הארץ תדוטא אלקיםויאפר

 ישראל שיצאו כיון בזה"ל: קדושים פ' מכ"י הנדפס ישן בתנחוטאראה
 נומע ואחד אחד כל והיה וכו', המן את להם 'והוריד במדבר מהלכין והי'ממצרים
 עהם של ברייתו מתחלת שהיה כשם יומן. בני פירות ועושין ורמונים וגפניםתאנים
 אילן נוטע אדמ היה כן, עכשיו עד אדם בני זכו אלו למינו. פרי עושה פריעץ

 פירות.ועשה

 תו' זרע מזריע עשפ דשא, הארץתדשא

 סרק באילני הקב"ה גזר לא מרוע מקשים ויש צומח. כח באוץ שיהיהנזר
 הטב"ה גזר לא למה כן, גם מקשה ואני ? הקב"ה יצרם נ"כ הם הרי פרי, עץאלא

 צמח. י"ל, שדשא נראה לכן ? זרע מזריע עשב אלא זרע, מזריעים שאינםבעשבים
 נפש אלא כו שאין יסה ב5 והכותה צמח. האדע תצמיח רעמש, הארע תרשא :חימד
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 לעשבי כלל וזה לבר, וצסיחה גירדל אלא לו שאין פרי עושה שאין לומרהצומחת,
 ועץ זרע סזריע עיטב כן וגם אמר, ואח"כ סרק. ולאילני זרע, זורעים שאינןהשדה,
 זרע, סזריע שאין טרק עשב הוא שרשא נראה זרע,, מזריע עשב שאמר שאחרמרי,
 פרי. עושה שאינו עץ הוא שרשא נראה פרי, עושה עץ שאסרואחר

 להוציא כח לה שיהיה כ"ש פרי, עץ להוציא לארץ כח הקב"ה שכשנתן נאסראו
 ז"ל וחכמנו פירות. עושה שאינו מאילן נרול כחו פירות שיוציא שאילן סרק.עץ

 אלא פירות, עתה עושים אינם סרוע וא"ת פירות, עשו סרק אילני אף :אמרו
 לאיתנם הרברים שיחזרו הכהטיח לימות אבל נתיללו. הארמה ארורהשסקללת
 יעשו סדק שאילני אתונו, בני ולשורקה שנאמר: פירות. לעשות יחזרוהראשון,
 הגפן. שעושה גמופררות,

 יצחק()תולרות

 דגו' זרע מזריע עשב דשא הארץ תרשא אלקיםויאמר

 אלקימ ויאמר : שנאמר העולם נברא שבתשרי סנין אומר אליעזר ר' :תניא
 רשאימ, מוציאה שהאדץ חרש איזהו פרי. עע זרע מזריע עשב רשא הארעתרע~א
 ויררו היתה רביעה זסן הפרק ואוהו תשרי~(. זה אוסר הוי פירות, מלאואילן
 הארץ. סן יגלה וער שנאמר: ושסחו.נשמים

 י"א( השנה)ראש

 פרי עשה ועץ למינהו זרע מזריע עשב רשא הארץות~א
 מוב כי אלהים וירא למינהו בו זרעו.אשר

 וגו' זרע מזריע עשב דשא הארץותוצא

 זרע מזריע עשב רשא הארץ ותיצא כתיב הא א"ל דוסתאי, יו' חגי ר'שאל
 שיח וכל כן לאהר כהיב מה ופירין, אילנין אפיקת ארעא אי לסינו. פרי עושה פריעץ

 כך וא"ל כתרנומו. מרמ ומשמע יצמח. טרם השרה עשב וכל בארץ, יהיה טרמה'טדה
 הסטיר שלא ספני ? מה ומפני להם. היה לא השסן באותו להוליר כחות אבלהיא.
 היו כחותם כל כך היה שאלמלא הארץ, סן שיעלה היה לא לאר הארץ. על אלהיםה'

 4"כ אלא התלמוד, חגמי בין במצאו בלבד לא אלו, מחלוקת הפוסקימ, בחלוקת הוא וזה1(
 ככה. אומר וזה בכה, אומר זה האומות, חכמיגין
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 המוליר. הכח בארץ היה לא זה מפני אבל ולהצמיח.להוליר

 וגו' זרע מזריע עשב וגו' הארץותוצא

 עשב רשא הארץ ותוצא שנאמר: העולם נברא שבניטן מנין אומר יהושער'
 פירות מוציא ואילן רשאים מלאה שהארץ חדש אהזהו פרי. עושה ועץ זרעמזריע
 זה. אצל זה שמזרווגין ועוף וחיה בהמה זמן הפרש ואותו ניסן. זה אומרהוי

 לברבה ההוא פרי, עשה עץ כתיב הא נטי ואירך וגו'. הצאן כרים לבשו :שנאמר
 ראמר לוי, בן יהושע כדר' ההוא פרי, עץ כתיב הא נמי ואירך דכתוב. הואלרורות

 כו'. נבראו בקומתן בראשית מעשי כלכו'
 י"א( השנה)ראש

 מו' פרי עשהדעץ

 כי החמא אחר תיבף מקודם ולא הארמה. נהקללה זה שנוי ועבור :ברש"י
 תוציא מי עבור הארם חטא שלא זמן ובל יתושין. להוציא היתה האדמהקללות
 לקללה. ראוים שניהם נעשו 'הארם המא נאשר אבל האלו. הכהיקיםהארץ

 יקר()כלי

 תי מרי עשה ועץ מד/ דשא הארץדתוצא
 ותוצא אלא כן, עשתה ולא שינתה והארץ פוי, עושה פרי עץ אמרהשי"ת

 והקשה עוונה. על היא גם נפקרה עוונו על ארם כשנתקלל לפיכך פרי. עושה עץהארץ
 את מלהעניש ה' המתין למה לציון", "רורש בספרו ביהורה" "נורע בעלהגאון
 כשחמאה. תיכף מיר אותה העניש לא ולמה עוו~, על הארם שנפקר אחר ערהארץ

 של במחיצתו אותו מניחין אין ירו על נענש שתברו מי כל דאחז"לונלע"ר
 עץ מעם שיהיה עץ הוציאה שלא ששינתה במה הארץ שחטאה בעת והנההקב"ה,
 ית'לש. נגדי חמאה אהטו על להארץ לוו ומחל וותרן כביכול השי"ת היה שוין,ופריו
 האים אל אמר הנחש ני ירה על הארם שנבשל לאחר אכן אז, אותה קילל לאלכן
 הרעת סעץ לא~כול תוכל אתה כן נענשה, ולא הקב"ה של צווי על ענרה שהארץבשם
 דכל הרי הרעת. מעץ ואכל ה' מצות על שעבר לארם לו נרמה וזאת תענש.ולא

 מצות קיימח שלא מפני נענש, ירה ועל הארע היתה הראשון ארם לחמאהגורמ
 וחוה. ארם שנתקללו אחר רייקא הארץ נתק~ה לכן ית"ש,הבורא

 צבי()נהלת
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 וגו' פרי עשה עץ תי הארץותוצא

 אך ותוצא. כ"א כן, עשתה ולא שינתה והארץ פרי, עושה פרי עץ אמרהשי"ת

 שאפילו שלם, במציאות הכל נברא כך וכו' ועץ וכו' תדשא יתברך באומרו כיהוא
 פתח עי הששי יום עד נ' מיום היה כן כי כן, ויהי נאמי וע"ז אכילה. בר הי'העץ

 כי הארץ, ותוצא נאמר וע"ז בששי. לחץ ביציאה רק היה לא השינוי אךהקרקע.
 שצויתו מה לומר כן, ויהי יאמר פינחס ר' ולדעת פרי. עושה עץ והוציאה עברהאז
 אז כי לעולם. ההוצאה בעת זולתו פירות, בהן היה לא סרק שאילני תמיד, היהכן

 שהיא האילן פירות לקו א'ז כי אדם. שחמא עד לשעה נ"א נתקיים ולא הארץ,ותוצא
 ז"ל. מרבותינו כנורע בהכאו שלקו דבריםמה'טשה

)אלשי"ך(

 וגו' זרע מזריע עשב תו' רש עשב הארץדתוצא

 מחזיק העני כי לו. מסיטין לטהר הבא רמז, גדולה. תליעךא ואולאקדמא

 ונפשו. לבו בכל ולעיטות לשמור ואזיל קדום הוא בצנעה אך קטן, לתליש עצמואת

 הצדיח מאת שי?עתי וכאשר ר"ל. גאוה ברשת ליפול יוכל בנקל כל בפני הלומדכי
 אבל מהם. להשמר בעה"ש משהדל הנני עבירות מכל : שאמר מקיריץ פינחםהר'

 ויגרש טבעו את המהפך רכל למינו. פרי ערטה ועץ לי. יש רבות מניעותבעאוה
 הפרי. יבוא אי הגאוהאת

 שלישי יחם בקר רהי ערברהי
 שלישי יום בקר ויהי ערבויהי

 פעמים. שני טוב כי נאמר השלישי וביום שני. ביום טוב כי נאמר לא מהמפני
 יצחש. בחינת על מרומז שהוא מחמת בשני, טוב כי נאמר לא 'העולם בבריאתוהנה
 כננד השלישי ויום יצחק, נגד שני ויום אברהם, בחינת גנד הוא ההאשון דיוםכ~ודע
 יעקב. מדת ננר דתוא השלישי, ביום רק טוב, כי השני ביום נאמר לא ולכןיעקב.
 נאמר ולכן שני. סיום ההטבה ננמרה אז הנקר, בהיות השלישי ביום ויהיוכמ"ש

 יצחק, אבי וא'לקי אבדהם, אבי אלקי חכתוב: כוונת וזה פעמים. שני טוב כיבו
 הממוצעת טרה נולדה שכהטניהם עמך. ואטיבה 'ולמולדתך לארצך א~ב אלי האוסרה'

 הרחמימג מדת עם עמך ואטיבה הוי"ה. שם בחי' ר"ל אלי האומך ה' יעקב.טדת
 כי איטיב, היטיב פענוים, שני עסך איטיב היטיב אמדת ואתח שלך. מדתא~היא
 השלישי. כיום טוב כי פעמיס שנינאפר

 בם4נטרעאל4 הדדת-הוד,ן, בבהכנ"ס סעודות בשלוש שאמר וצ"ל מאבי)שמעתי
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 זה מאמר פיאור שאמר זצ"ל, פלום עמרם רפימחגאץ

 נפסקק בהמ"ק שחרב מיום אלעזר וא"ר 5"ב(, )ברכות מן מאמר 5הקריםצריר

 מחבת לך קה ואתה ר'( )יהזקאל : שנאמר יטב,2מימ לאביהם ייטראל בי, ברז5חומת
 לברזל רשאלו מ"ש עפ"י פירוש וזה העיר. ובין בינך ברז5 שיר אותה ונתתחביזל
 קולו אין ע5יו, שמכים בעת והזהב עליך. שמכים בעת כך כל נשמע קולך מהמפני
 אחיו, שהיא הזהב אותו מכה לא הזהב כי פיטוט, הטעם הברזל והיסיכ כך. כלנשמע
 אבל ע5יו. שמכה בעת כך כל צועק אינו לבן אותו. מכה אליו, ,ר שהיא הברז5רק

 זה יכו וקרובים שאחים מאור. כואב זה וקרובו, אחיו שהיא הברזל אותו מכההברזל,
 שחרב מיום וז"ש אחר. ברזל עליו 'טמכה בעת סאור צועק הברזל ולבן זה.את

 פי' לחבירו, מארם חנם, שנאת משום חרב ביהמ"ק כי ברזל. הומת נמסקהביהמ"ק
 לאביהם ישראל בין זה את זה מכים אחים שהם שישראל כברז5, הצועקתהומה

 המבדי5 ומסך פירור העושה הוא לזה, זה מצערים עצמו 'טייסרא: רמה'טבשמים,
 שבשמים. לאביהם ישראלבין

 יעקב שלקח נשים ר' מן ר"ת זה ברזל, שגם זצ"ל, מאבי שמעתי מעםועור
 שבמים הי"ב היא אהים .טהם שי'2ראל פי' לאה. זלפה רחל בלהה, היינואבינו.
 ביהמ"ק כי כברז'י. הצועקת חומה הזה זה. את זה מכים הנ"ל, נשים ר' מןשפולדו
 מצערים אחד, מאב אחים שהם שהשבטים לחבירו. מארם חנם, שנאת כהטוםחרב
 5אח, מאח חנם שנאת וזה ברזל. ר"ת ענהיא נשים מר' שנולרו משום ז'ה, אתזה

 שבשמים. לאביהם ישואל בין המבדיל ומסך פירור העושה הוא וזה 5חבירו.מארם

 שלישי יום בקר ויהי ערפדיהי
 ראת מה היך גבויים בו שנבראו יום הפסוק, זה על רבה( )במדויטאיתא

 האילנות התהילו הברול יטנברא כיון כו'. וקרואימ שלישים כ"ג(, )יחזקא5אמר
 ניזוק. מכם אחר ואין בו, יב:ס א, מכם עץ ? מרהתים 'כם מה להם אמרמרתתים,

 מכם עץ מה ועוד ? בש5ישי הברז5 שנברא איתא האיך 'הג"ל, בסהרש 5רקרקדיש
 ? הירוע בה"א הברזל מה ועוד ? לברזל קתא יעשה 5א עץ בלא ובי ? יכנסא5

 אתרא. בהסטרא כננרה יש בהקרושה שיש מה רהנה המררש. לפרשונעל
 שיעשב שם ע5 יעקב, נקרא השלישי ויום מהקדושה. אם כי נח לה איןוהס0"א

 שר"ת הקרוש, ז"ל האר"י בכתבי ואיתא נשים. ד' לוח והוא 5אבות, הש5ישיהוא
 יזה לאוז(. ז5פה, רחל, בלהה, היא שזה לי )ונראה 3רזל היא שלו נשים הד'של

 ג"ג בהסם"א שנבראו רק רבים. ב5שון נבראו המררש אמר לכן פזקדושה. הואהברזל
 בהסם"א, הברזל שנבראו וכיון ברזל. ערש ערשו הנה עונ, אצל שכתוב ככעברזל,
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 עץ כי בו, י'כנם אל מכם ע*ן כו'. לכם מה להם אמר מרתהים. האיל:ות התחייוג"כ
 שלנו, והההות הכח ממנה אשר מהקד:שה, כח לנו תתנו ולא דחיי', אילנאהיא

 וד"ל. ניזוק, מנם אחד ואיןיפכעלא
 שטואל()זכרון

 היום בין להבדיל השמים ברקיע מארוז יהי אלהיםויאמר
 ושנים ולימים ו?מועדים לאתת דהיו הלילהובין

 תו' השמים פרקיע מארת יהי אלקיםויאמר
 העולם, את ביא באלול בכ"ה מעישיך. בתחלת בר"ה סעשיך, תחלת היוםזה

 התורה שנבראת אלפים למנין באלול, כ"ה למנין עולה בראשון ליצירה, ראשוןיומ
 ד'. יום עד נתלו ולא המאורות, נבראו עולם, של ראשון ויום העולם. בריאתקודם

 מא'ורות יהי אלקים ויאמר שעות. ל"ו שהן ימים, ג' אורה אותה האריכהועבשיו
 לא לכן וקודם נתלו, עכשיו הלילה, ובין היום בין להבדיל יהיו, ימה השמים,ברקיע
 שני שבר"ה השבת ביום ואף אורה. היה ימים שלשה אלא ליום, שהבדיל לילההיה
 ביום ולמחר נשלמו. ששה וביום אלול, וביום אלול. להשלים חסירים היוימים,
 מדת היתה שלא שעות, ל"ו היום האריך נמי היום באותו השנה. ראש היההשבת
 ראשון, יום של כאורה ור"ה שבת, של זו אורה היתה ועכשיו כו'. נוהנתהלילה
 ראשון. ליום זכרון מעשיך, תחלת היום זה דאמרינן והיינו שעות. ל"ו וזו שעות ל"ושזו

 מ"ו( רבתי)פסיקתא

 תו' מארת יהי אלקיםויאמר

 שמים מלאכת ננמרה שלא לפי וארץ, שמים יהי אלקים ויאמר נאמר לאלמה
 ח"ו כאלו אמירה, לשון בהם נאמר לא לכך מאוהות, יהי רקיע, יהי אח"ב. עדוארץ
 כך. אוו ער בשלמות עדיין היה שלא מאחר האמירה, נתקיימהלא

 תהאר()יפה

 תו' השפים ברקיע מארתיהי
 מדגרמה לה דלית חושך, פלחנעט היא שהלבנה משום כתיב, ו' חסרמארת

 השכמש. מן האור שמחבל סה א5אכ"ום,
 אייבעשיץ( יונתן)רבי
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 ושנים לימים ימוערים לאותותדהיו

 לעשות והוו וירח, שמש שהם המאורות כלוסי: לאותות והיו 5פרשויתכן
 ומשה אילון. בעמק וירח רום בגבעון שמש שאמר יהושע נגון ומופתים, אוהותבהם
 וכו'. ה,ה בשקו2 ה':מיט כשיבא לפרעה: ואמר בכותל, שריטה רע:רט ע"ה,רבינו
 למנות למוערים המאורות יהיו וגם וכו'. השמש במעיו' חזקיה) עם בישעיהוכן

 יום כשנכנס שלרשע לצריקים, ו'2נים לרשעים, 5ימים ושנים, לימים וגםמועדים,
 : וכדתז": שנותיהם, מ.טלים לצריקימ א'בל ימיו. ומקצר השנה, כל נחשב ה'סנה מןא'

 תמימים. שנותיהם כך תמימים, שהם כיטם תמים'ם, ימי ה'יודע
 תלפיות()מרר'ט

 ו,פנים ולימ*ם ולמועדים לאותותדהיו

 ראיטי אלו ולימים רגלים. שלש אלו למועדים שבתות, אלו 5אותותוהיו
 שנים. קידוש זה 51שניםחרשים,

 רבה()בראשית

 וגו' השמים ברקיע מארתיהי
 האור מן מאור מקבלים האלה המאורות שאין טאלרעת, יהי 5פרשויתכן
 מאורות ה'הוא הראשון האוך כן שיהפסו מאורות יהי זה, במאמר עתה וגזרהראשון,
 למאורות והיו : הכתוב 'טאמר וזהו הארץ. שעל למאורות מאורות שיהיורוחניים,
 מאורות יהי הנתוב אמר לא כי הארו. שעל 5מאייות, מאורות שהוא השמים,ברקיע
 יהי שהזכיר הראשונים המאורות כי הבן וא"כ הארץ. ע5 5האיר השמים,ברקיע

 אותם וכדטפיעין הראשון, האור מן אורם מקבלין רוחניים מאורות הםמ14ורות,
 והמצות. ההויה מקיימי הצדיקימ, נפשות תענוג והם מטה, ש5נמאורות

 ה5פ"ות()מדרש

 וגו' השמים ברקיע מארתיהי
 בכלל ושניהם השכהט. זו השמים, רקיע הלבנה. זו מאורות, יהי בזהר,איתא

 בארץ. כתוב ולא האר'1, על שכתוב ולמטה. למע5ה העולטות להאיר להירוונאחר
 הכל יעבורין תפופות וחשבון נימטריאות אמר שמעון רבי ולמטה. למעלהמשמע
 בהלבנה.הוא

 תון השמים פרקיע מארתיהי

 לשין הזכיר שלכך אני, אופר מארה. לשון שידא פירש"י כתיב, חסרמארת
 הדברים וכל הזמן, סבת הם שהמאורות לפי רווקא, המאורות אצל הארורה עלהמור',
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 אלא אינו בימי, ויהי שנאמר מקום כל כארז"ל: צער, בהם .ש הזמן תחתהנופיים
 וטעטו צער. לשון הוא בימי, שנאמר במקום דווקא מגילה, במטכת ומסיק צעי.לשון
 העליונים הנמצאים כל אבל צער, לו יש הזסן דהיינו בימים, התלוי דבר י2כ" דבר,של
 יהי נאמר לכך צער. שום בהם ,אין בהמ '"ו5מ הזמן ואין הזמן, מן למעלהשהם
 הנל. מבלה הזמן כי וצער. מארת ~הם יש השכף2 'טתהה הדברים 'טכ" חסימארת
 אור, לשון פעמים ה' ראשונה בפרשה וכן כואור, לשון פעמים ה' בפרשהומ"ש
 וכו' צדיקים של מעשיהם אלו אור, יהי איקים ויאמר האומר, הסדרש לדברימסכי'
 מעשיהם דהיינו תורה, חוכהטי חמשה כנגד שהפ אלר, פעמים חטשה טעם ~פרשורצה
 צדיקים.של

 יקר()כלי

 המנים ייכץם ימוערים לאותות והיו תד', השטים ברקיע טארתיהי

 איא ימצא לא יעשוה, אלקים ברא אשר העולם כדורו שביבוי 'פישיתכן
 ? בתוכו דרים חיים בעלי ושאר אנו במה והוא אהד,בריר

 אחר עולם שימצא אפשר שאי תורתינו. רת כפי האלה, הח"ירות ע5התשובה
 הראשונה, הראיה העיקרים(. בספר )עיין וראיות, מעמים מכמה והוא שלנו. עויםזולת
 : שנאמר כמו ולמועדים, ולאותות בלילה, להאיר והכבבימ הטאורות ביא '2הקב"היען
 האלה החקים ימושו אם לילה, לאור וככבים ירח חקית יומם, לאוי שמ'טגותן
 יגו'. ה',מ4פני

 ווהי : כמ"ש הראשון, מאדם שרשנו היות מעיד, שהפסוק אחרי השניה,הראיה
 באיזה הדרים אדם, בני בשאר לומר שייך אין וזה וגו', פני ע4 5רוב האדם הח5כי

 כדורי לשאר יטלנו הארץ טכדור מועתקים שהם 5ומר נוכ5 לא וגם אהר. עולםכדוי
 מכדורי כדור בשום אדם בני ישוב יפצא ש5א מזה ויוברח הוא, נמנע כיהעילם.
 שלנו. כדיר זולתהארץ,

 טוביה()מעשה

 כן רהי הארץ על להאיר השטים ברקיע לטאורתףץיך

 כמו אור. ותורה מצוה נר שנאמר: אור, נקרא הצייש כי הצריקים, עלקאי

 יתקרבו לבל מ"ת, האותיות שני בין מפריד והצדיס משיח. של אורו זהו אוריהי
 מאורת. נתראו הצדיקים והם ט"ת, אותיות שני בין אור תיבת מאורת, ולכךחלילה,
 להשי"ת מהללים אנו ובהם השברם, מערבת מכל נבאים הצדיקים נשמותובאטת
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 וממקום טובות, השפעות להוריד תבל, בסרב מושלים להיות בהם, נתז ונבורה כחכי
 הצדיקים מי' השמים, ברקיע למאורות והיו הכתוב כאן וז"'ט תב5. פני עלאצילתם
 וברכה ההארה ימשוך כוונתו האר'ן, על להאיר השמים הרקיע כזוהרהמזהירים

 האר'1.על
 ש5מה()תפארת

 וגו' 8ן דיהי הארץ על להאיר הושמים פרקיע לבטשדררצדהיר

 ונעשה בשמים, אור להם שיראה אפהצר כי 5ארץ, מניע אורם שיהיההוסיף
 השמים, ברקיע 5מאורות שיהיה אמר ולכך בארץ. שיאירו מבלי 'הנזכרים, המעיטיםכל

 עליה. ויאירו באוץהמביט
)רטב"ן(

 וגו' פן ויהי הארץ על להאיר השמים פרקיע לבטשדרתוהיו

 הקבועים והמאורות המתנועע, הוא הג5נ5 כי יתנועעו, 51א קבועים שיהיוהכוונה
 קבוע שג5נל ולא הספינה, בדופן הקבועים כמסמרות בתנועתו, מתנועעיםבו

 15כנ- ורצה השמים, ברקיע א5קים אותם ויתן שאמר: הוא וזה מתנועעים.והמאורות
 הארץ, ע5 5האיר ואמר המאורות. בנוף מתמלא הניגל, גוף עובי שכל השמים,ברקיע
 והשכה2 שנה, מאות ה' ג5גל כל עובי היות עם האור מפסיק הגלנלים עובי שאיןלוכנר
 הארץ. ע5 ומאיר נ5ג5ים, שלשה אורו ועובר רביעי,נג5נל

 יצחק()תולרות

 תה 8ן ויהי הארץ על להאיר השמים ברקיע למאורתוהיו

 מקושר הארץ שכדור מורה התכונה שחכמת זצול, מאבי פי' ראיתי כןנכו
 שנה ש5 בזמן השמש אח מקיפות יחדיו ששתיהן מה והוא אחר, בסרר עור הלבנהעם

 כוכבי שאר בין אחר, לכוכב הארץ כדור את גם התכונה חכמי יחשבו ולכךאחת.
 עמ יחר להשמש ה"פתו מ5בר הארץ שכרור ירוע ונם השמש. אה המהיפיםלכת

 עצטה סביב קטרה, ע5 סובבת שהארץ מה אחרת, מהירה תנועה עור לו ישה5בנה,
 לי5ה. השני ובחצי יום, הוא השכה2 שלעומת הבדור בחצי שעי"ז שעות, כ"דבזמן

 תף ק יחי "ארץ ש לחאיר חוומים ברקיע למאורתוהיי

 5שכהט, פקידים וב5ם הזה. לעו5ם כהטכהטים שברקיעים הבוכבים כ5 )בזהר(איתא
 וישאים ועצים עשבים מנרלים ואין צומחים ואין הזה, בעו5ם שנמצא ודבר דברכל

 בפנים. פנים  עליהם ונראים עליהם, העומרים הכוכבים במראה אלא השדה,ועשבי
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 ה~ילה בהתחלת ,וצאים הם ומז~ות כוכבים מהנות רוב לו, כראוי ואחד אחדכל
 הכוכבים וכל הקמנים, מלבר יוצאים אין והלאה משם רבע, פחות שעות שלשעד
 הלילה, כל שמשכהטים כוכבים ויש לבטלה. נראים ואינם לבמלה, משמשיםאין

 עד שמשמשים כונבים ויש עליהם. שנפקדו הרברים אותן כל ולנרל יהצמיחכדי
 הדברים אותן כל ההיא, שעה עד הלילה, מתחלת ומגדלים ומצמיחים הלייה,חצי

 עליהם.שנפקדו

 וגו' טן ויהי הארץ על להאיר השמים ברקיע למאורתדהיו

 שם ייטבו כאשר מקודם מחכים, רא"י אוירא כי רמז וכו'. פשמאמהפך
 גמ אור היה חותה יריט ישראל כאיטר אבל ליו,טביה, רומה היה האויר נםהכנענים

 נהפך הפיטמיות וכל העליו:ה. החכמה מן נמלאו גבולותיח וכל והאויר הארץ,על
 גפנו. תחת אייט המנוחה באה יה, לשבטי הארץ שנמדד וחלק כבוש ואחרלרוחניות,

 הטעמים()ספר

 לממשלת הגדל המאר את הברלים המארת שני את אלהיםויעש
 הכמבים דאת הלילה לממש?ת הקטן המאר העתהיום

 וגו' הגרולים המאורות שני את אלקיםייעש

 יבבות. יבי ותתקצ"ו רבבות רבוא לאלף יטעויה ההיטבון, מופה י"ר()רזיאל
 שיש כ?ל ירעו לא העולם, אומות של התכונה חכמי אשר שנים אלפי של זמןוהי'

 הכלי נתחרשו כאשי וכעת הז"ל. לדברי סובן הי' ולא כך. כל גרול במספרכוכבים
 עומדים, כוכבים, מילי"ן מק"ם יותך ספרו כבר טעלעמק"פ, הנקרא המגדילים,שקף
 זאת וידעו לאמתו, אמת הוא הרקיע כונבי מספך במררשים, חז"ל שחשבו מהוכל

 קרשם. ברוחמקודם

 וגו' הגדלים המארת שני את אלקיםויעש

 איזה רבש"ע, הקב"ה לפני ואמרה ה"ב:ה, שקטרנה ער נדולים, היושניהם
 אמרה מעוה"ז. נדול העוהאב א"ל הבא. העולם או הזה העולם מחגירו, נרולעולם
 שמים ובראת נדול, והעוה"ב קמן השה"ז עולסית שני בראת מה מפני רבש"עלמניו
 שכךט בראת האש, את מכבים ומים וכהם, אש בראת הארץ מן נדולים שמיםוארץ,
 שאגרל שברעתך לפני וירוע גלוי הקב"ה אמר מחברו. נרול אחד שיהי' צריךוירח,
 מאור נד:שים אחי עצמך, את ומעט לכי עליו. וקמרנת הואיל אותו, ואמעיטאותך,
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 החמה כאור הלבנה אור והי' שנאמר: החמה, כאור אורך להחזיר אני עתידיה אמר כך, כל נענשתי לפניך, שאמרתי אהר דבר על רבש"ע לפניו אמרה מידההמה,
 עלי'. מקמרגת את עדיין א"ל עיי'. תהא מה החמה אור רבש"ע, לפניו אמרהונו'.

 הימים. ':בעת כאור שבעתים, ההמה ואור הה"ד: שבעת.ם. אורה 'ט.האחיי
 כונן()מדרש

 תו' הגדלים המארת שני את אלקיםדיקהט

 מונה והקמן לגדול מונה הנדול שיהא הוא ארץ דרך ריב"א, בשם ר"לאמר

 והוא אר"נ קמנה. שהוא ללבנה מונה ויעקב גדולה, שהיא לחמה כענה עשולקמן.
 שולמת ואינה ביום, שולמת הזאת חטה מה נדולה שהוא לחמה מונה עיטו מוב.סימן

 שהיא ללבנה מומה יעקב בעוה"ב. חלק לו ואין בעוה"ז, חלק לו יש עשו כךבלילה,
 ולעו'לם הזה בעולם חלק לו יש יעקב כך וביום, בלילה שולמת הזו הלבנה מהקטנה,

 של אורו שקע מתפרסם. קטן של אורו אין קיים, נדול של שאורו זמן כל רנ"א,הבא.
 יעקב של אורו אין קיים, עשו של שאורו זמן כל נך קמן. של אורו מתפרסםגדול,

 בא כי אורי קומי : הה"ד יעקב. של אורו מתפרסם עשו, של אורו ,פקעמת5רמם.
 ונו'. אדץ יכטה החושך הנה ביאורך,

 רבה()בראיטית

 תף הגדלים המארת שני את אלקיםדיעש

 ושוין כהה. גדול זה ולא מזה, גדול ?ה לא הנדולים, מאורות שני חיברבדביע
 תחרות נכנס ונו'. 'המאורות שני את אלקים ויעש שנאטד: ובאורן. ובתארןבנבה

 שלום היה ולא ממך, גרול אני לזה אומר וזה ממך, נרדל אני לזה, אומר זהביניהם,
 הטאור את שנאמר: האחד. את והקטיז האחד, את הנדיל הקב'קה, עשה מהביניהם,
 הכוכבים. ואת הלילה, למכהפלת הקטן המאור ואת היום לממשלתהגרול

 פ"ו()פרד"א

 תו' הגדלים המארת שני את אלקיםוישט

 זה קדם ולא רביעי. ליל בתחלת נבראו המאורות ושני והמזלות הכוכביםכל
 בזדיזות. לכנה מעשי ובל במתינומ, חמה טעשה כל לפיכך שעות. ידות  שתי אלאלזה
 מהלכת שהחמה וכל א', ליום הלבנה מהלכת השנה, יטות כל מהלכת שהחמהטה
 יום. לשלשים מהלכת הלבנה השנה, ימותכל

 פ"ז()פרור"א
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 תו' הגרלים המארת ששי את אלקיםיעש

 הוי"ה צירופי י"ב ננד מכוונים המה השנה חדץ2י עשר ששנים ירוע הנהכי
 הרחמים. או הדין התגברות ערך על מורה וצירוף צירוף כל השתנות אשרקירועים.
 וכפי הוי"ה. מצרופי א' צרוף בו ומופיע מאיר חדיט שכל חד'טים הי"ב הםוכנגדם

 בדין. או בחסד החדש הנהגת כן הרחמים, או הדין בו והתנברות הצרוףההשתנות
 צירוף יטולט שבו ע"ש אדר, הדש על אם כי נפל לא הרשע המן שפיר תראההלא

 וההי"ן כסדר, שנכתב מהוי"ה ממש בהיפך שהיא הוי"ה שהוא הוי"ה מצירופיאחרון
 הר'ס. בשם נקרא זה '2ם שעל לומר ויש והגבורות. הדינים בו ישיטו ולכן בו.קדמו
 הפשוט, הוי"ה שהוא בשורשם ומתק'טרים מתאחדים כולם אלו הוי"ה צרדפי י"בכי

 הולך יהכל חדשים. ראש ה:קרא הוא זה ועבור ולהצמרף. להתמשך מתחיל ממנואשר
 ממנו וכולם להם הראש הפשומ מהוי"ה נכדטכו הצירופים שכל בזה וכן הראש.אחר
 בכוונה כמ"ש חר"ש, מספר הוא הוי"ה פעמים וי"ב לעתיד. אי"ה ישובו ואלויצאו.
 ולכן באחד. מחאחדים וכולם צירופים מי"ב א' חלק הוא שהדש והואיל חד"ש.אור
 הוי"ה צירופי י"ב כננד חדשים י"ב כי היי"ה. פעמים י"ב מסטר חד"'2נקרא

 כלול חזה שהחדש ע"ש, "י"ב" גיממריא "זח" הזה החרש הכהוב אמר ולזההידועים.
 חדשים ראש היא ע"כ הרא'?. בבחינת כולם נכללו בו כי הוי"ה, צירופי הי"במכל
כנ"ל.

 שבת( של)סידורו

 תו' הגדלים המארת שגי את אלקיםויקהע

 בחינת ואחד זכר, בחי:ת אחד התחתון. ועולם העליון עולם זה בזהר,איתא
 שעולם ובשביל זכר. בל'טון נקראים שניהם ביחד, נזכרים ונקבה שזכר זמן וכלנקבה.
 כיון גדול. נקרא ג"כ בכלל עמו 'טמתחבר התחתון עולם לכן גדול, נקראהעליון
 וזה הגדול, מאור נקרא זה לו, כראוי ואחד אחד כל בפרט נזכרים מזה, זהשנפרשו
 הקטן. כטוורנקרא

 האר"1 על להאיר השמים ברקיע אלהים אעעםייתן
 תף הושמים ברקיע אלקים אתםהתן

 ראשי בו לקיש בשביל ירח עשה וגו' למוערים ירח עשה כתוב יוסי,א"ר
 הוא, אות כי שכתוב שבתות, אלה לאותות והיו שגתוב זה שנים. וראשיהרשים,
 שנים ראשי אלה ולשנים חרשים, ראשי אלה וליסים טובים, יפים אלהולמועדים
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 %בנח. וישראל לשלמש, חשבון עושים איה"ע,שיודו
)פדרש(

 תו' הש8רז על יחאיף א,שפים 18אשה5 שאחשקפ שישפיקש4

 רואים. שאנו בשסים השמש את נתן שלא הוה בעולם הקב"ה עשה נדרלהצדקה
 אלקים אותם ויתן : שנאמר הקב"ה, נתנם השני ברקיע אפר, חנינא ור' ינאיו'

 השמים, ברקיע ומה ההשכוים, ברקיע אלא כאן, כתיב אין בשמים 'השמים,ברקיע
 אלא הקב"ה נתנו שלא הוא טלא מקרא אבהו א"ר השפימ. מן למעלה שהיאברקיע
 צבאם. וכל השמים, שפי הושמים, את עשית אתה לבדך, ה' הוא אתה דכתיבברקיע,
 ונו', צבאם וכל השמים, שפי השמים אלא כאן, כתיב אין צבאם, וכל השמיםאת
 הקב"ה נתן שלא להודיעך השמים, בשפי אומר הוי נתון, הקב"ה של צבאוהיכן
 % חפה יוצא הי' רואים, שאנו הזו ברקיע נתן שאם לפה, ראשון, ברקיעאותו

 שני. ברקיע נתנו אלא הבריות, את ףשורףתקופתו,
 כ"מ( דר"כ)פטישתא

 תי חש8ים ברקיע אלקים חונפדט?ן
 בהלבנה. הוא הכל ועבירון תקופות, וחשבן גימטריאות אמר ראש )בזהר(איתא

 חתקופות לכל חמקום הוא כן ועל המספרים. וכל החשבונות כל התחלתוכמשם

 אותה ומעלים עושים בהקב"ה שדבקים וישראל ושבתות. וחנים ומועדיםועבורין
 וגו'. אלקיכם בה' הדבקים ואתם שכתובלמעלה,

 בני ולתולדות הלבנה, לפולד נהפרתים הסזלות כל פ"ג( )בפרד"א כן נםואיתא
 ותולדות לבנח, מוליד פבין הוא ופבין, הכם שהוא פי וכל עומד. העולם ועליהםאדם,

 אדם.בני

 תף חש8ים 8רקיע אלקים אתםדתן

 להשוב היודע % קפדא, בר משום לוי בן יהושע ר' אטר ע"ה( )שבתבנמיא
 יביטו, לא ח' פועל ואת ח'( )ישעי' חוסר הכתוב עליו חושב, ואינו ופשלותבתוופות
 : שנאסר ימולות, תקופות לחשוב אדם שחייב מנין ד"י אמר ראו. לא יזיווסחמשה
 ובינח, חבסח היא חיזו חעמים. לעיני ובינהבם חבםתבפ חיא כי ועשיתםהשטרתם
 ומזלות. תקשות חישוב זח אומר, הוי ש חעטיפ ~יניושתיא

 מה רש .סעימה, אור לח אין שחלבנה חמורש, קדויש בחלנות מדמב*פס4ש
 סש55שת, אור לה שהש סברה שחלבנה יובן ובזח כננדה. והשהיא מהח8ת אורש84שבית
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 לעצמך, לכי הקב"ה לה והשיב א'. בכתר שישסשו מלכים לשני אפשר אי אמרהלכך

 ונתביישה א', בכתר מלכים שני זה אין כן אם עצמך, מצר אור לך שאין תראהאז

 חסרונה. הרגישה שלאהלבנה,

 כ5 של ימיו חרץ עולמו, ברא שהקב"ה בשעה : וז"ל בהוקתי( )פ'בתנחומא

 אטו ? פלא והוא עכ"ל. ושנים, ולימים ולמועדים לאותות והיו : שנאמר ואחר,אחד

 ימים, חורש ער החורש, בקירוש מיירי כאן הא ? ארם בני של ושנים לימים באןמיירי
 וצ"ע. ימיו חרץ קאמר ומאי דיובלות, שניםושירוש

 הלבנה שסקרש דמי הביא, סק"ד( בה"מ הר"ב, )סימן רבאו"ח לתרץונראה
 הרוצחים מן שניצל באחד ומעשה ואילך. יום מאותו חודש, באותו שימות ידאנלא
 הלבנה דקירוש ק"ב( סי' )או"ח חת"ס שו"ת ועיין יע"ש. ה5בנה, קירוש ידיעל

 חיים. מלך פני באוד וכתיב השכינה, פני כמקבל רהוי וחיים, לרפואהסנולה

 דרקיע שביליקיצור
 את מונין ישראל בני שאנחנו המעם פ"א(, קיה"ח )בהל' בהרמב"םאיתא
 הוךש עולת בתורה, שנאמר כהעום ? הלבנה מהלך לפי חגינו ימי וכל שלנו,החדשים
 בהחמה אבל חירושה. לנו וניכר וחורש, חורש בכל מתחדשת הלבנה כיבחדשו,
 לבנה, דמות לכה8ה הראה שהקב"ה חז"ל, אטרו ועוד בהקפתה. חירוש שום ניכראין
 הלבנה. הילוך עפ"י רק וחרשינו, חנינו ימי כל אנו מחשבין ולכן יקדש. ראה כזהוא"ל

 מעמ, מעמ יום בכל אורה נתוסף כשמתחרש הלבנה אשר לנו, נראה זאתונם
 נראה שלא עד יום, בכל טעמ במעמ אורה נסתרת ואח"כ במילואה, שתהי'ער
 ותשעה מעשרים פחותה לבנה של חרושה דאין כ"ה( )ר"ה חז"ל ואמרו כלל.לנו
 כי לשעה, תתר"פ מן אחד הוא החלק חלקים. וע"ג שעה שלישי ושני ומחצה,יום

 חצי על חלקים, כמה ע5 מתחלק הזה שהמספר יען הזה, למספר השעה חלקוהחכמים
 ועור שם(. פ"ו ההמב"ם )לשון יעישר ותוכהצ, ותשע, ושתות, ושליש, ושמינית,ורביעי,

 זולתו. על יהר הזה למספר השעה חלקי ילכן יתחלק. לא שביעית על רק חלקים, כמהעל

 מינימין. שקורין חלקים לששים נם הישעה הלשו האצמננוניות חכמותובעלי

 שהיא חלקים, תשצ"ג שעות, י"ב יום, ב"ם רק למולר, מולד בין איןולפי"ז
 הזה החדש : בא( )בפ' התורה מן לזה ורמז אחד. וחלק מינימיז, וארבעיםארבעה
 תשעה כמה כסספר עולה השנה, לחוהטי לכם הוא ראהצון חדשים ראשלכם

 מאות ושש אלפים שני זה, כמספר זה טספר חלקים. ותשצאנ וטחצה יוםוקץטרים
 הטסנה.וחנהטים
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 חכמי כל שתמהו כתב, היוחמין וספר התורה. מרמזי אחר רמז הוא זהורבר
 ממנו, אהך בחלק אפילו מעולם נשתבש ,שלא היהורים של המולר בעניןהעמים
 רב שבח נתב היוני, ובטלמיום ועדן. זמז בשום יהמיא ולא היטערה, אל ק1לעוהוא

 מזה אשר בירנו, אשר תשצ"ג באי"ב והמולר המחזור, לחשבון גרולה,בהפלגה
 זה ודבר הם, נביאים ובני בישראל, נבואה שהיתה שמוכח האומות הכמי כלמורים
 העמים, לעיני ובינתכם, חכמתכם הוא כי הבתוב כוונת וזה הנביאים. טאבותםקבלו
 ומזלות. תקופות חישוב זה כי ע"ה( )שבת חז"לואמרו

 יהיו ליטבועות, כשתחלק חלקים, תיטצ"נ שעות, י"ב יום, כ"מ הוה מספהוהנה
 אחר מולר מתרחק ראין נמצא חלקים. ותשצ"נ שעות, וי"ב אחר, ויום שבועות,ד'

 וסימנו חלקים. ותשצ"ג שעות וי"ב אחר, יום רק השבוע ימי בסרר השני,ממולד
 ביום תשרי בחורש המולר כשהיה לבהטל החורש. שארית נקרא דהוא תשצ"גאי"ב
 הנ"ל, החורש שארית לזה תצרף י"ר, שעה על חלקים תקכ"ג היום, על שעות י"נה',
 ותצא ומינוטין לשעות ומתחלקים ימים, השעות מן ותעשה וע"וצ"ג, אי"בהיינו
 השלישית. שעה על חלקים ב' מיניט, י"ג ז', ביום יהיה חשון שמולרלך

 כהטש היינו בשוה, לעולם נחשב שעות, הכ"ר של לעת המעת אשר ירועוזה
 וכן הראשונה. שעה נחשב היא בערב, שבעה ער וכה2שה השני, בערב שש ערבערב,
 ומולר. מולר לכלתחשוב

 הכה2כהטים לכת, כוכבי שבעה ברא יתברך רהבורא ו"ל מחכמינו ידוע זהוגם
 מאדים, צדק, שברנאי, חנכ"ל, שצ"ם, : זה אחר זה וסירורם, שמותם וזה יום.בכל
 סירורם. כפי וה, אחר זה אחת, שעה כהטמש אחר וכל לבנה. כוכב, נוגה,חמה,

 חרשים וראשי הטוערים, בהם שיחול הימים הנ"ל, חשבון עפ"י לנו קבעוולנן
 : הן ואלו בזולתם,ולא

 אייר4 רר"ח ב' ויום עצרת, שמיני רסוכות, וא' ר"ה, של א' יום אד"ו.לא
 חשון. רר"ח ב' ויום אסתר, תענית יוהכ"פ, גרלי', צום אג"ו.לא
 אלול. ור"ח ב' ויום דשבועות, א' שני, פסח רבה, הושענה גה"ז.לא
 סיון. חודש וראש תורה, שמחת בה"ז.לא
 ב'. יום כסלו ר"ח ז'.לא
 טבת. דר"ח ב' דום ה"ז.לא
 שבמ. חודש ראש א"ו.לא
 אב. ור"ח פעוברת, בשנה ואדר או איר, דר"ח בי יום אג"ה.לא
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 מעוברת. בשנה אדר חודש דראש ב' 'ום אג"..לא

 תמוז. דר"ח ב' ויום בעוסר, ל"נ פורים, בד"ז.לא

 באב. ומ' בתמוז, י"ז דפסח, א' ניסן, ר"ח בד"ו.לא

 חנוכה. ג'5א

 כקדם. ימינו ותחדש הראיה, ע"פ ההודש נקדש ואז ב"ב, ב.חמ"ק שיבנהייה"י

 חדשים. ראש לכם הזה החודש דאורייתא, מ"ע זה בחיבורי לקיים רוצההנני
 נ"כ ואתחיל בחד'טו, חדש מדי ארבר עכ"ז סנינן, מתשרי העולם דלשנוהכיון

 )ר"ה בגמרא שאיתא כמו תשרי, בחדש נ"כ ברא, בראשית שמתחילין יעןמתשרי,
 העולם. נברא דבתשרי אייעזר לר'י"א(

 במוסף לכוון צריכין חד"2 ראש בכל אשר ז"ל, האר"י מרן מכתבי ידועוהנה
 משארז"ל, פירשנו ובזה החדש. באותו השולטת הוי"ה צירוף 'ה,אמצעית, הברכהבסיום
 : שנאמר בשם, להתפלל יודעים שאינם מפני נענים, ואינם מהפל,.ן ישראל מהמפני

 הנ"ל וע"פ מובן. אינו לכאורה יהנה עכ"ל. ואענהו, יקראני שמי, 'רע כיאשנבהו
 פירשנו ועפ"ז ההדש, באותו השוקט השם צירוף לכוין יודעים שאינם היינויתכן

 ומהו דווקא, ההוא בעת הנרצה מהו דקשה יאסר. ההוא בעת ה' אל ואתחנןבמע:ה,
 השם צירוף אל ההוא, בעת ה' אל ואתחנן יתפרש. הנ"ל דברינו ועפ"יהלאמר.
 צירוף בתפלתם שיכוונו לדורות, לאמר הנרצה, והוא ההוא בחודש השולטהוי"ה
 בתפלתם. נענים ויהיו בחדשו, חדש מדי 'השול0הוי"ה,

 אני ומשיב ? ר"ה אימתי להקב"ה שואלין דהמלאכים חז"ל, דאמרווהא
 אך 9 אוורים בחדשים שואלין לא ולמה דקשה, מטה, של ב"ר :ישראל נשאלואתם
 כהשא"כ החדש, לאותו השייך הצירוף כסדר הנכבד השם הארת רואין חדש בכלהוא
 ורחמים, לחסד מהפכין מעשיהן ע"י וישראל ןהי"ה. הוא הזה הצירוף חנה ר"ח,ביום
 מן כלול חדש כל והנה ר"ה. אימתי המלאכים שואלין ע"כ בניסן, כמו כסדרומאיר
 במררש וז"ש יש"ב. מני! הוי"ה, צירופי י"ב מנין חרש נשרא ע"כ צירופים, הי"בכל

 )היעו דין כסא על ועולה כנ"ל, צירופים( י"ב הארת )היינו ישב שהקב"הבשעה
 בדין הנה פרעה(. שרי אותה ויראד מס"ת היוצא הז' צירוף ביותר ומאירשמתעלה

 מם"ת היוצא וכפדרי לדחמים. מתהפך ישראל של מעשיהן ע"י ואח"כ עולה,הוא
  הוי"ה  שצן  ווווון השופר קול ידי על שופד, בקול הוי"ה וזה אותה. ויתהללו פרעהשרי

 והבן. נמודים, דחמים שזהכסדד,
 חששכד()בני
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 ההשך דבין האדר בין דלהבדיל דבלילה בידםדלמשדל
 מדב כי אלהיםוירא

 ובין האור בין יבדילו בלילה, הלבנה ואור ביום, השכהט בצאת כי ר"א,אמר
 שמם, כן כי הלי5ה, הוא והחשך היום, היא ככאן הנזכר האור כי דעתי ולפיהחשך,
 בראשית מעשה בכל והנה לילה, קרא ולחשך יום, 5איר אלקים ויקרא : שאמרכמו
 אלקים, אותם ויתן וספר, למאורות. והיו שצוה המע'טה, ויסמר הצוואה, הכתוביזכור
 והמכהטלה בלילה, מושל וזה ביום, מרטל זה שיהיה ב5ילה, ביום ולכהטולאומר,
 אבל שוה, שניהם מכהט5ת שאין וספר, ולסועדים, ~אותות והיו שצוה, מהחוא

 במקום נם אור, כולו והיה ביום, יכושול הגדול כי האור, ובין החשך ביןלהבדיל
 והיא חשכו, שיגיה הירח, זולתו חשך, ויהי' בלילה, ימשול והקטן מניע, השכ"טשאין

 ובין האור, בין א5קים ויבדל כמו הלילה, ובין היום, בין להבדיל שאמר:הצוואה
ההשך.

)דמב"ן(

 דגו' ובלילה ביוםולבאטול

 דמוש5ים הא ומבואד, באריכות מכ"י טאמר מובא ישן(, )5תנחומאבמבוא
 שנאמר: נ~שה, לפני שישתקו הקב"ה עמהם שהתנה בכהטה כדפצינו ולילה,ביום
 עיי'"ט. דמם, בגבעון שכהט : שנאמר וביהושע השמים,האזינו

 חחהטך וטין חאדר טיןילחבדיל

 לגדר זה יכנסו שלא להם צוה כאן משום להבדיל, עוד לומר שחזרטעם
 מלילה. יום ניכר יהיה שבזה יעבור, ולבל גבו4, ע5 מצוה אחד ונל זה,של

 החיים()אור

 החהטך וטין האור טיןולחטדיל

 קמם"ה בפהצך השכהט את יקיפו יחדו ששניהם הלבנה, עם נקיטדת הארץשתהי'
 השטש לעוכאז סטרו ע5 יסובב האוץ שכרור עי"ז השכהט, מן האור 5קב5ימים,
 תקיף שהלבנה ונם הלילה. ובין היום בין להבדיל למען שעוה. כ"ר שלבכהטך
 השנים. וליפים ולמועדים 5אותות יהיו למען ימים, חודש בכהטך הארץאת

 הקפת וטידר שחתיקח הוא והטנוו! הרקיע, את אלקים ויעש שנאמר:כמו
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 להאיר השמים ברקיע המאורות שני את ע:נתן באופן היטכוט את והלבנחהאך'1

 בין להבדיל כדי הלבנה, ובלילה השכךט, ביום ובלייה, ביום ולמ'טול הארו,על
 זצ"ל. מאבי פי' ראיתי כן הלילה. ובין היום ב'ן ההו'2ך, וביןהאור

 וגו' ובלילה 5יוםולכמטול

 רבר שום הי' שלא טהעת הוא הזה המולד ר"ל הוהה, מולד 3קיא זה הראיטו;כג'לד
 תוהה מולר מרומז בחיי ולרבינו ובהו. תוהו היתה והארץ יכט"ש תוהה. רקבעולמ
 נרולה ב' יש התוה"ק בהתחלת להכי מ"ב, בשם עולם דבריאת דכיון : בתה"קיה

 מ"ב אחר ושוב ובוהו, במלת ה' אות יש אותיות מ"ב ולאחר בראשית,במלה
 ויבדל, במלת ד' אות יש אותיות מ"ב אחר ויסוב ויאמר. במלת ר' אות ישאותיות
 ואם שבת. בערב אז שהי' בר"ה נברא הבריאה תכלית שהוא הראשון אדםרהיינו

 אלול כ"ח ר' ביום המאורות ונתלו אלול, כ"ה א' ביום העולם בריאת היתהכן
 היום, מהתחלת שעות נ' בסוף עד אורן הפיצו לא כן פי על ואף הלילה.בתחלת

 א'(. א' רי"א )כר"ה שלפניו ליל מההחלת שעות מ"ורהו"ל
 ישראל( תפארת)במשניות

 החהטך ובין האור 5יןיהבדיל

 של נזופתה ומפני היום. על שעות ג' אם כי הפועל, אל מכח נברא לאהאור
 הראשון אדם ועמר נתהרשה, בו שעות, י"ר ו', יום עד נתמעמ שקמרנה,לבנה

 הלבנה. הילוך למנות מתחילין היום ומאותווקדשה,
 מוביה()מעשה

 רביעי יום בקר ויהי ערבויהי
 ר5יעי יום 5קר ויהי ער5ויהי

 מקרים התורה בענין כשמדבר מה מפני ונו', בקר ויהי ערב ויהי דכתיבהא
 לא אם נתוב וכן א'( )מהלים ולילה יומם יהגה ובתורתו שכתוב כמו ? ללילהיומם

 ש ל"נ( )ירמיה ולילה יומםבריתי
 אא"ז ארמו"ר בשם יצחק( )זכרון בספר שראיתי מה פי על לפרשנראה

 בשבת התורה קיבלו ישראל כי לזה. הטעם לרמז שאסר מנור, זצ"ל אמתהשפת
 כע יותר גרול התורח לימוד לך )ואין התורה. למדו נם בטח ותיכף ביום,קודש
 ללילה, יומם להקדים שייך התורה בענין כשסדבר וע"כ בעצמה( התורהקבלת
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 ולילה, יומם יהנה ובתורתו התורה בענין כתוב וע"כ ביום, היתה התורה קבלתכי
 א'(. )יהושע ולילה, יומם בו והגית כתוב וכן ללילה. יומםמקרים

 רבה, קירושי בבוקר שבת של קירוש נקרא למה נ"כ הטעם לרמז אמרונם
 את זכור ישראל בני כששמעו ותיכף קורש, בשבת לישראל ניתנה התורה כיואמר
 בשבת תיכף קירשו ק"ו( )פמהים היין על זכרהו חז"5 שפירשו לקרשו, השבתיום

 משום רבה, קידושא בשם ביום קורש שבת של הקירוש נקרא כן ועל ביום,קודש
 ביום. עשו הראשוןשקירוש

 ונו', ולילה ונו' יומם לפניהם הולך וה' : הפסוק לפרש לי נראה זהובררך
 יום מקודם רכתיב י"ג( )שמות לילה ונו' יומם וגו' ימוש לא ולילה, יומםללכת
 : כמ"ש ממצרים, ישראל יצאו ביום 'כי ביום, לנהותם התהיל הענן כי לילה.ואה"כ
 ההתהלה כי ללילה, יומם להקדים שייך וע"כ י"ב(, )שמות ונו' הזה היום בעצםויהי
 על והשך ובהו תהו היתה והארץ מקורם נאמר עולם, ברטות אצל אבל ביום.היתה
 ויהי לומר שייך אור ויהי אור, יהי א5קים ויאמר נאמר ואח"כ ונו', תהוםפני
 והבן. יום, זה בוקר, ואה"כ הושך, ערב, קורם בקר, ויהיערב

 הארץ על יעופף ועוה חיה נפש שרע המים ישרצו אלהיםויאמר

 השמים רקיע פניעל
 תו' יעוטף ועוף חיה נפש שרץ המיפ י,צרצו אלקיפיאמר

 מן שנבראו פישרה ררך ארז"ל הארמה. מן העופות שנבראו נאמרולהלן
 הרגים ובין הארמה, מן שנבראו הבהמות בין ממוצעים, שהעופות נמצא"רקק.
 להיות הארם, בעבור אם כי נבראו לא א5ו מינים שג' בזה הורו המים. מןשנבראו

 5עבדים. ה' 5ו נתן הכ5 את כי דנים. בהמה, עוף ר"ת "עב"ר" לרבר רמז 5עברים,5ו
 מאומה, אחריו הארם ימצא ש5א כרי יהר, ובשניהם וביבשה, בים יר 5ארםויש

 א5ו, מינים 5ש5שה מתיחסים ארם בני בתות מצינו, רמז ובררך ברשותו. ניתןש5א

 ני נרמו, נבהמות נכהש5ו ביותר העפרור, ה5ק אחר הנוטים שהרשעים מצינוכי
 הארץ חומר מן רק שחומרם 5מים נכמש5ו והצריקים מוצאם. העפר מן המהנם

 שמים בין יעוף אשר 5עוף נכהפ5ו והבינונים במים. חיותם שעיקר 5רניםונכהש5ו
 כאמור. והעפר, המים מן והמרו 5גשמיות, הרוהניות בין המיצוע רהיינולארץ,
 הארם, בפין שהזכיר כררך ורבו פרו כפו5ה, ברכה ברנים נאמר זה שמטעםובראה

 נאסרה 5א פכהמות אבל בארץ. ירב והעוף אחת ברכה אם כי נאסרה 5אובעופות
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 נאמר שלא רז"ל, יברי לזה ומסכים 5הנחתינו, מעצכן מבואר זה וכל כלל,ברכה
 הקרמוני הנחש סן כחו אשר היצה"ר באסת כי הנחש, ספני וחיות בבהסותברבה
 ויתמעטו והלואי ארץ. וחיתו לבהסות נכהשלו אשר הרשעים, כח אצל ירבץשם
 רהיינו בקרבו, אשר שהאספסוף בהעלותך, בפרשת עור בזה ויתבאר ירבו.ו5א

 מין מצא עופות, בשר להם וליתן ממינם, שאינם סה ורנים, בשר שאלוהבינונים
 יקר( )כלי סינו.את

 תף היה נפשצ ץצרץ חמים חחרצו אלקיפייאמר

 ויקראו רדהשא, וברבמש בשרץ שתרנם תנועה, כענין ישרצו שענין אונקלוסדעת
 רץ שהוא שרץ, וזהו ישקוטו ולא ינוחו לא תסודות תנועתם להיות נן,השרצים
 בשר בל וינוע אסר למה א"כ וא"ת הרגים. וכן ינוחו לא בארץ יוכהש שהואורכהש
 השמים, ובעוף הים, ברנת וררו ואמר ובהיה, ובבהסח בעוף הארץ, עלהרוכהש
 לא ובאלו על, נאמר ובאלו שנרקרק ראוי : התשובה ? הארץ על הרוכהפת חיהובכל
 5פי הארמח, רכהפ אסר אלא על, אסר לא הקטנים ורכהפים בשרצים ע5.נאסר

 נופם בבל בארסה רוטסים שאין ועופות נחיות אבל בארסה, נופם בכלשרטיסתם
 ובכל וגו', הים ברנת ורדו וגו'. הארץ על הרובהש בשר כל ויגוע שאמר על,אמר
 לפי העוף, שרץ נקרא רנלים, ר' לו שיש עוף שכל ורע הארץ. על הרוסשתחיה

 תנועתו שעיקר כנף, עוף נקרא ב', לו יש ואם כשרצים. ויתנועע יסמוךשברגליו
לעופף.

 נפש להם יש שהרי נפש, ולאילנות לעשבים שיש בעבור חיה, נפששרץ
 שבנפש חיות. בה שיש נפש חיה, נפש שרץ ובעופות ברנים אטר לזההצוסחת,
 ב"ח. קראו לא חי, לצוסח שרא שהטבע ואע"פ חיות, בה איןהצוסחת

 שאמר: הגרול אליעזר ר' רעת וכן המים. מן נעשו שהעופות מזהונראה

 ונראה הסברא. זאת אומרים יש ובגסרא כנף, עוף כל המים מן השרוץבחמישי
 העפר מן ואם רנים, והיו המים סן נבראו שאם סמך, לה יש הראשונהשהסברא
 ונולרים כרנים, ברנליהם קשקהצים להם יש ו~ן כהשניהם. הם כן ואם בהסות.יהיו
 לא כרנים, המים מן שהם שמצר אחר, סימן בשחיטתן יספיק ולבן כבהמות.בארץ
 סיסגים. שני צריכים היו חיים, כבהמות העפר סן שהם ומצד שחיטה, צריכיםהיו
 יצחק( )תולרות אחר. סימן שחיטתן כהשניהם, מורבב שהוא אחרלכן

 נפקש הארץ תוצא וה5א ה', ביום נבראת ארה"ר של רנפשו שכתובוהא5ושיך
 פש דא ח', ביום דכתיב חי' דנפש מבואר )בזהר( 5פנינו והנה ו'. ביום כתיבחי'

 )רי"ק( ל"ט(. )ח"נ בזחר הוא וכן קדמאה,רארם
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 יש כתב וכו', היה נפש כל והיה פסוק, על מ"ז( סי' )ביחזקאל זצ"5רד"ק
 פלשתים בים המחקר, הכמי וכרו וזה דגים, בי יחיו ו5א רגים, בו ישרצו שלאים
 וכן מליחתם. מרוב מאד מרים חמים כי דגים, בו יחיו ולא דגים, בו ישרצולא
 מאד רחוקים שהן המים על במקומוה שהרי תדע יופי( )המכלל כתב וכן סדום.ים
 עכ"5. דגימ, בו יהיו 5א היבי2ה,מן

 לפי חיים, הבעלי ליתר שע'2ה כמו הרגים, שם בהתורה פירש"י ש5אמה
 ע"כ. לאדם, יטהובאו הוזכרו שלא שם, להם קרא הראשון שאדם מצינוש5א

 המים מן אותם שבהוציא לפי שם. להם "טיקרא לפניו הובאו שלאוהטעם
 מ?ל אחד דג .2יוציא ואע"ג יתברך. הבורא הטבע בהם הומבע .טכך מתים.מיר
 דב,טלמא לבטלה. יטמות .:יטת והיה שימיתו ואע"פ שמ, להם 'טיקרא כרימין

 ומכירם בהם מרגיל אדם חארץ, על ,2הם דהיינו האדם, אצל הגרילים החייםהבעלי
 עצמו להיגיל בהם, '2ולט העין ואין ע5יהם, מכסים שמים בדגים, כן לאבשמותם,
 בלילה( )מנחה5הכירם.

 הריח, וחוש השמע, חו,2 להם יש הדגים ע"ד ל"ב( )דף ה.טמים שערבספר
 בע.2ב.ם, ניזונין וקצתם אחרים, להו~יי כשירצו טאפרוחים, ניזונימ הדגים מןוקצת
 לאכילה, ראוי אין המין וזה לבד, גופמ מחלאת נזונין וקצתם וטיט, מזבלוקצתם
 בחבורה. ,2ה.4כין מהם ויי2 יחידים, שהולכים מהם ויש החול, מן נזוניןוקצתם

 והוא דנ, סין אחד כנהר שצדו שראה מופר קמחי יומף כה"ר הש5םהחכם
 ובעיניו, בחיטטו, אדם רא': צורת והיה בראיטו, גדולות ושערות ב5בר, אדםראש

 זנב, ולא רא.: לא לו ואיו כוכב, כדמות אחד דג מין ויש כצלמו. כדמותוובאזניו,
 הרגים מן אחר מין ויש מינו, לשאינו שיתהבר רג ימצא שלא ודע באמצע.ופיהו
 נרה.שמעלה

 הרמשת הה*וץ נפש כל ואת הגרלים התנינים את א?היםדיברא
 למינהד כנף עדף כל דאת למינהם המים שרצדאשר

 מדב כי אלהיםוירא
 תי התגינים את אלקיםוינרא

 הבריאה גור5 בעבור התנינים את א5קים ויברא פסוק על כתב ז"לוהרטב"1
 הספיגה( פ' בתרא )בבא חכמים בהם שהפליגו כמו וכדומה פרסאות ארבע מהםשיש
 מבראשית. מאין שהסציאה הוא כי לאלקים הבריאח בהם יחס זהבעבור
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 וגו' הגדולים התניגים את אלקיםויברא

 ונקנה זכר שבראם זוגו. ובן לויתן הוא אגרה וברברי שבים. נרוליםרגים
 מדוע להבין יש ע"ד(. ב"ב בנמ' )רש"י וכו', לעת"ל לצריקים ומלחה הנקבה אתוהרג
 נחש לויתן כתיב כ"ז( )ישעי' בנביאים וגם דגים. ולא נחש, לשון תניניםנקראו
 ונלע"ר מזיק. הוא נחש והלא ורש"י(. בגמרא )ע"ש עקלתון, נחש לויתןבריח,

 )כמו לעת"ל. לצדיקים נננזו נחש של עטיו ע"י אבל ולשכר לעונג נבראודטתחלה
 ע"ה, שם בגמ' כדמוכח מזיקים בבחי' הם החטא מפני ועכשיו הימים( שבעתאור
 הנחש ואפילו לישנא. לתרי וממתברא רמתאמיא מילתא הכתוב אמר וע"כע"ש.
 החטא. שנרם אלא ע"ש(, נ"ט בסנהדרין )כראיתא לארם, לשכהט נבראעצמו

 הארץ()פרדם

 תו' התגעים את אלקיםויברא

 שאינו מה כאן רש"י הביא למאי קשה, לבוא. לעתיד לצדיקים ומלחה :בוש"י
 ונראה לא. ותו זונו, 1ב1 לויתן תנינים לומר, רק צורך ראין לפסוק, כללנונע
 הנקבה את דהרג כיון ותירץ כן. ויהי כאן אמר לא ,למה הקשה רהרמב"ןלתרץ,
 אלקים וירא אמר איך א"כ לפי"ז, וקשה עכ"ד. כן ויהי אמר לא לכן עור, עמדולא

 רמלחה נכון אולם הרע. על שמו כויחד ואין הנקבה, הרנ אם טוב מה טוב,כי
 נצרך א"כ טוב. שפיר והוי לויתן, לסעודת הכנה הוי א"כ לבוא, לעתידלצדיקים

 כי מצוה הוי לסעודה והכנה לסעורה לצדיקים הוא טוב כי להורות לפסוקזאת
 וא"ש. יביאו אשר את והנינוטוב,

 וגו' הגרולים התגינים את אלקיםץברא

 בריית י:הם אלא הרומ.2ת, החיה נפ'2 כל של הכלל מן התנינים הוצאלמה
 ל:מ- ואין כתיכ. הסר תנינים שרי וכו', חנקבה וה-ג זונו. יבן לויהן כמומיוחדים
 בו, לשהק יצרת זה לויתן דכתיב דכיון בהרא( )בבבא בגמ' שאמרו הזכר,שהרג

 קשוי ההכמה אור ראו לא אשר ארם בני והרבה הנקיבה. עם לשחק אורחאלאו
 נפלאים והיו כזאת, יחשבו לא ידעו שאלו החכמה, נהיבות ירעו ולא זה, דברעליהם

 בלב אלקים נתן כזאת ובינה חכמה איך ופלא, הפיא נפלא דבר עלוכהשתומבהם
 מה הזה, המאמר מן אציע ליריאיו. מחכמתו שחלש ברוך אומרים והי'חגמים,
 בפרק הנאמר הוא וכך מעצמו. יותר יקנה ואולי כ?ה. הבנה קצת שיקנהשאפונר

 ונקבה זכר בעולפו הקב"ה שבדא כל רב, אמר יהודא רב אטר : הספינה אתהמוכר
 מה העולם, מחריבין לזה זה נזקקין ואלו בראם. ונקיבה זכר לויתן ואףבראם,
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 עד לבא, לעתיר לצדיקים ומלחה הנק.בה, את והר3 הזכר, אה מידם הקב"העשה
 ונקיבה, זכר הזונ הוא שלימותו בעולם, הקב"ה שברא מין בכל כי רע המדריט.כאן

 איא אדם, נקרא לא חכמים אמרו והאדם יזה. זה מזוונין שהם שם על זוגונקרא
 בא והנה אדם, שמם את ויקרא אותם, ברא ונקבה זכר שנאמר עמו, זונ לוכ'סיש
 אותם, לקבל יכול הזה העולם איו ולנדולתם, שלמעלתם בעולם, בריות שנמצאיםלומר

 מזדווגים ואלמלא בראם, ונקיבה זכר שהלויתן אמר לפיכך ודרנתם, עילוימחמת
 לקיום אפשר היה לא שלימה, היצירה הי' יטכזה להם הזיוונ היה שאם : כלומר לזה,זה

 יכול היה לא כי מפני שם, פירש ורש"י הזה. העולם לטבול יכול לא כיהעולם,
 המאמר, של פשוטו לך פירוש רבבים, מולידים שהיו התולדות מפני להתקיים,עו5ם
 מזדוונים, שיהיו ראוי שאין בעצמו, הזיווג הוא הדבר עיקר אך נכון. נ"כוהוא
 אשר הזה, העולם שלהם מכח סחריבים והיו יהם, כראי העולם אין סזרווגיםשאם
 הזכר דהיינו שלהם, בפרטיות אך יחד. הם כאשר שלהם, מזיווג להתקיים יכול היהיא

 ואסר לזיווג. שיש כסו כח לו איו בלבר הז'בר כי קיים, להיות הנמנע מן זהבלבד,
 לבא. לעתיד לצדיקיםשמלחה

 מפרחג( המהר"5 )מן אריה נור)בספר
 ואת בזהר, איתא כי "המלאכים". בגיטטרא ר"ת למינהו, עוף כלואת

 השמים. נזרת כמי העולם לזה שנשלחים המלאבים, זה כנף עוףכ(

 בימים המים את ומלאו ורבו פרו לאמור אלהים אתם1יבטשך
 בארץ ירבוהעוף

 תו' המיפ את הטלאו ורפו פרו לאמר אלקים אתפיפרך

 מן ששדצו ואלו בארץ, ורבים פרים הארץ סן שנבראו אלו אומר מאידר'
 ורבה ופרה המים, מן שברייתו כנ4, עו4 מין מכל חוץ במימ, ודבים פריםהמים
 בביצים, ודבים פרים המים, מז ששדצו ואלו בארץ. ירב והעוף : ,שנאמדבאדץ
 )פרררעא( בוולך. ורבים לדים הארץ, מן שנבראוואלו

 יש ונעכ בטים. בולד ורבים פרים הים חיה רוב שיש איתא ח', בכודותעי'
 הכלל. מן יוצא נ"כ וזה ביצים, וממילין האדץ, מן שנבדאו שרצים ועורנחש,

 תוז המיפ את ומלאו ורפו פרו לאפר אלקיפ אהנפויפרך

 שיוציא רבים, פירות שיעשו : כלומר וידבו, שיפרו בהם ואמד הברכה, גהםגזי
 הוצרכו אוכלין, צרין ארפ בני היוה בעבוד כי אמיו, ורבותינו כטמתו. הגיםהאהד
 )תנחופא(לברכה.
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 לאמר אלקים אתםץברך

 שייך ומה כהטמע, לאחרים לאמור מקום בכל כי "לאמור" ה7.טון עיוקיטה
 זה בלשון אטר לא רלמה קשה, לכאורה כי יומר ויש יאהר.ם. לאמוך כאןלונור
 להם כהטמע דלהם להם, ויאמר אלקים אותם ויברך כתיב, רשם ? ארם אצלגם

 כביכוי כבורו שאין לומר יש ואולי לאחרים. משמע יאמור אבל מכיט,בעצמם
 היה שכאשר בלעם, גבי מצאנו שכן האדם, מן חוץ הנבראים עם בעצמולדבר
 נצרך היה כאשר אבל כביכול, בעצמו עמו ריבר בלבד, עמו לרבר הקב"הצריך
 המים, חית את לברך הקב"ה צריך שהי' בשעה ולכן מלאך. שלח האתון אללראות
 "לאטור", מלת כתיב לכן אליהם, ירבר בעצמו שהוא ית' לפניו כבור היהולא

 אבל ורבו. פרו להם ויאמר יברכם, 'טהוא עולם של להשר אמר שההב"הור"ל:
 בעצמו אותם ,ויברך עמהם בעצמו כביכול ריבר הארם, את השי"ת בירךכאשר
 )אלשיך( ורבו.פרו

 בארץ ירבוהעוף

 אין כי עליה. 1.רבו שיפרו בארץ, תהיה ברכתו המים מן שבריאתואעפ"י
 עושין מהם וניזונים במים, תמיד השוכנים רק שם ויגרלו במים, ביציו שימילבעוף

 )רמב"ן( בה. ונולדים בארץ,ב,ציחם

 לאמר אלקים אתםויברך

 הרבה ברגים כי ועור ? וחיה בהמה מכ5 להתברך ועופות רגים נשתנהמה
 ברגים כי ועור ? בארץ ירב כ"א נאמר לא ובעוף המים, את ומלאו ורבו פרולברך
 רש"י והנה יר. כלאחר לנוכח שלא העוף ואל ורבו, פרו )נוכח יתברך הוא בםדבר
 ב"ח שאר נתברכו שלא ומה ? טהם תמיד שמחסרים על אלו שנתברכו כתבז"ל

 הערנו. אשר כל תקון די בזה אין והנה להתקלל. עתיר שהיה הנחש מ2נישבאר*ן,
 לאמור אינו כי "לאמור", אלקים אותם ויברך "לאמור", מלת אל לב ניסימועוד
 ?לזולת

 ב' אלו כך נתברך, הבריאה ועיקר תכלית שהוא האדם כאשר כי אחשובוהנה
 המה. גם נתברכו ועופות רנים שהם סהם, היזק ולא הנאה, לאדם יש אשרמינים

 ותולרותיו קרן בפרט נזיקין, אבות בתוכן אשר ושרצים, וחיות בהמות יתרמשא"כ
 וכיוצא ועקרב רשרף, והנחש, והבררלס, והנמר, והדוב, והארי, להזיק,שמתכוונים

 מבעוף, יותר בהם הרבה וגם לנוכח, בדגים רבר ואשר מיניהם. נתברכו לאבאלו,
 ועוף חיה בהמה כל עתידים שיהיו וצפה זמה שונא ית' שהוא למה כייהיה
 את בשד כל השחית גי על ק"ט( דף )סנהדרין ז"ל כמאמר מינן, ל,טאינוליזקק
 בלבד בהן ע"כ בו, לשחק שיצר לויתן ברנים יש וגם ברגים. כהטא"כ וכו',דרכו
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 לאמר: אומרו כוונת תהיה זאת והן מהעוף. יותר לברכן הרבה וגם לנוכה.דבר
 פרו הוא לומר שראוי מה אך הנזכר, ועופות רג'ם את אלקים, אותם ויברךכלומר,

 מהמעמים והוא באר,ן, ירב כ"א כן, יא לעוף אך ולנוכה, ברבוי שהוא לרנים כו',ורבו
 כהטה( )תורתיטכתבו.

 חמישי יום בקר ויהי ערבדיהי

 וכו', וממאים מהורים ונקבות, וכרים עוף, מין כי המים מן השיץ3המישי

 בהמישי וכו'. ומהורים ממאים ונקבות, זכריס דנים מין כל המים מן השרץבחמישי
 נהפכו בהמישי כו'. וטהורים טמים ונקבות זכרים חגבים, מיני כל המים מןהשריץ

 הירד: מימי עמדו בהמישי ממצרים. אבותינו יצאו בחמישי במצרים. לדם המיםכל
 : שנאמר בירוש'4ים, שהיו המעינות את הוקי' סתם בחמישי ה'. ברית ארוןיפני
 אלקים. מפני יונה ברה בהמישי העליון. גיחון מימי מוצא את סתם יחזקי'יהנה

)פרדר"א(

 חמישי יום בקר ץהי ערבויהי
 שהם כרובים, לפני לעשות עתידין הם ואף כנף, עוף כל בראתי ההמישיביום
 עתיד אני כך עופות, בראתי ההמישי ביום יכו'. הפרוכת על בכנפיהםמסוככים
 )פרדר"א( כנף. עוף ימים וכחול שאר, כעפר עליהםלהטמיר

 ורמשים, שקצים מיני וכל עופוה, מיני וכל דגים, מיני וכל לויתן, בראבהמישי
 דבראשית( רבה )סדר יבשה. של בין ים, שלבין

 חית רוב דהרי בבצים. ורבים פרים המים מן ששרצו דאלו ה', בכורותעיין
 בולד, ורבים פרים הארץ, מן שנבראו דאלו ה:לל וכן במים. בולד ורבים פריםהים
 הארץ. על ביצים שמטילין שרצים ועוד נחש יש דהרי כללא, אינו ג"'כזה

 דגיהם, וכל ואשתו לויתן מהם וברא ומים אור הקב"ה נמל החמישיביום
 ויז מהם וברא בהם, המים רקק עירב לויתן. של סנפיריו על כולו העולם כלוהלה
 כונן( )מררש השמים. עוף וכלשדי,

 ורמש בהמה למינה היה נפש הארן תוצא אלהיםויאמר
 כן ויהי למינה ארץוחיתו

 תו' למינה חיה נפש הארץ תדצא אלקיםויאמר

 פרט, זה ארץ וחיתו ורמש בהפה בלל, יה חיה נפש הארץ תוצא אלקיםויאמר
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 השרצים הם ורמש להם, והדומים הגמל והסום והפרד וחמור השור המהבהמה
 הארי הפראים עם להם, והדומה ויחמור צבי איל הם ארץ וחייתו גחון, עלההולכים
 תולדות. מתולדי נהיו כן כן, ויהי והברדלם, והנמר והזא3והדוב

 מוב( לקח)מדרש

 וגו' חיה נפש הארץתתא

 חיה. לנפש אדם ויהי כדכתיב הראשון. אדם של רוחו זה חיה נפש אלעזרא"י
 רבא()בראשית

 דאדם נשמתא היא דא חיה נפש הארץ תוצא אר"י רתניא ע'( )ח"גובזהר
קדמאה.

 תו' חיה נפש הארץתוצא

 ונקבה זכך וכשיוצאים ונקבה, זכר כלולים שבעולם רוחות 'כל )בזהר(,איתא
 בת 1ז1 יחד, מזדוגים אח"כ האדם זוכה אם בדרכיהם, נפרדים ואח"כיוצאים,
 עד מלמעלה כשיוצאים נפרדים וע"כ וגוף. ברוח ב'כל, אחד בזיוג ומתחבריםזוגו,

 אותה מפרידים לאו, אם זיונו, לו נותנים האדם זוכה אם הקב"ה, מלפני רצוןשיהיה
 כראוי. שאינם בנים ומולידים לאחר, אותה ונותניםממנו

 תו' חיה נפש הארץתוצא

 היום קדש נופן לברוא ונשבא נשמתן, הקב"ה ברא המריאים אלו אומררבי
 לו אומרים שבת, ערב מדגלית אדם ביד יהיה שאם ארץ, דרך ללמדר בראן,ולא

 בין עשב, האוכלים הם בהמה שדים. מדיאים, פי' כרבו. להיות לעבד ,דיו מידךהשלך
 יטרופו. וכלום הבשר, אוכלי הם וחיות מדברי. ביןישובו

 יצחק()תולדות

 תי חיה נפש הארץ תוצא אלקיםיאמר
 שלשה יום בכל בו ברא עולמו את חקב"ה כשברא לקיש בן שמעון ר'אמר
 כו', וניהנם ומלאכים דקיע ברא בשני ואוד, וארץ שמים ברא ראשון ביוםדברים,

 בחמישי וכוכבים, ולבנה חמה ברא בדביעי ואילנות. ועשבים דיצאים בראנשלישי
 שביעי. יום ושל ששי יום של שהה, לברא לו הי' בששי ועופות, ודנים שרציםב*א
 א-? וחיתו ורכהצ בהמה אחת, הרי למינה, חי' נפש הארץ תוצא אומד הואשכן

 ויעש שנאמר: חנמצ, אלא ברא שלא ומצינו ששה. הרי וחוה ואדם ארבע,הרי
 ארם למינהו, החי' נפש כל ואת למינה, הבהמה ואת למינה, הארץ חית אתאלקים
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 נפיטותן, בורא הי' תחלה אותן. בורא הי' כך אלא ? ה.' נמש והיכן חכהט, הריוחוה
 למינה, חי' נפ'ט נ'טארה לחכהו, גופות שברא וכיון נופות. להן בורא הי' כךואחר
 א,טר והה"ד הללו. המזיקין הן והם נופות, להם ברא ו5א היום וקדש השכהטות, ביןוהי'
 השיטי. ביום הקכ"ה ברא דכרים ששה איתא, תזריע ובתנהומא לעשות. אלקיםברא

 י5טדנו()מדר'ט

 וגו' חיה נפש הארץתוצא

 חיה, נפש להוציאם. אלא היצרכו ויא ראיטון מיומ נברא שהכ5 רש"י,פי'
 כאיו ונראים הארץ על ורוכהטים נמוכים שהם שרצים הם ורמיט, חיות. בהןשיש

 נ"כר. ה5וכן שאיןננררים

 וגו' חיה נפש הארץתפא

 נולדים שהם כצמחים. הב"ח יהיו ש5א להניד הארץ, תוצא אטר הנהכי
 ואין צמחים. יהיו לא ממנה דבקוהה ובהעדר בה. ומחוברים דבקים הארץבבטן
 יהיו לא וגם ויחיו. ממנה נפרדים והם טעצמה, אותם תוציא שהאר'ו הב"ח,כז

 הארציים, הב"ח ואמנם ימותו, משם וביציאתם המים, בתוך כ"א חיים שאינםכדגים
 חיה. נפש בעלי ר"ל חיה, נפש ואמרו חיים, ויהיו ממנה חוץ הארץ אותםתוציא

)אברבנאל(

 כל האת למינה הבהמה העת למינה הארץ הית את אלהיםרעש

 מוב כי אלהים דירא למינהו האדמהרמש
 וגו' למינה הארץ חית את אלקיםיקהן

 5הדבק שלא ורמש, והעופות והחיות הבהמה נצטוה בראשית שטמעשהמנין
 הקב"ה, 5הם אמר וגו', למינה הארץ חית את א5קים ויעש : דכתיב מינו. שאינועם
 )תנחוסא( אסור. מינו ושאין בטינו, ידבק ומין טיןכ5

 תי הארץ חית את אלקיםויעש
 בששי וטהורים. טמאים ונקבות, וכרים בהמות, מין כ5 הארץ מן הוציאבששי

 ודישון ואקו ויחסור וצבי אי5 : הן וא5ו טהורות, חיות שבע הארץ מןהוציא
 טמאות. כ5ן שבשדה חיות כי ושאר כעוף, ואכילתן שחיטתן וזמר,והאו

)פרדר"אז-
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 וגו' למינה הארץ חית את אלקיםויעהט

 ארם בני והלא העופות, ואת. הדגים את שבירך כיטם הקב"ה ברכן לאולמה
 שגלוי לפי זה. את זה אוכלים וגם והעופית הדגים שאוכלים כמו מהן,אוכל.ם

 ירדה ידו ועל ואשתו, אדם להחטיא האך'ן מחית שהוא הנחש שעתיד לפניו,הי'
 טברך הי' שאם הארע, חיות את ב.רך לא כן על לקליו. עתיד והי' לעולם,מיתה
 אחר מקללו הי' לא הקב"ה בירכו )'טכבר( הי' ואם הברכה. בכלל הנחש הי'אותם,

 כל נמנעו הנחש שבשביל הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא )קהלת( נאמר ועליו:ן.
 בראשית( אגרה )מדרש 3תברכו. שלא האדם ורמעו והחייתקבהמות

 בצורת ימצא פעם רג. וחצי אדם חצי שהוא )הסורינא( מהות אחר לחקורראוי
 מאן. וואשר א.ין : אש,כנז ובלשון שורינא, : מפרדי ובלשון אשה. בצורת ופעםאיש,

 בזח האמינו ז"ל חכפינו והנה אוקיאנוס. בים יותר שכיחי הארץ רו.טמיוכדברי
 ישרים אניטים עם רברתי ואני ה'(. נוטנה ח' )פר"ק כלאים ממכת בנמראכדאיתא

 טוביה( )מעשה לאמת. עליהם למסוך וראוי )קושטענדינה( פה ראיהוא'טר

 וגו' הארץ חית את אלקיםויעעו
 אלקים ויעש אמר למה וגו', הארץ חוצא איקים ויאמך שאמי אהריקשה

 שעיטאם ר"ל ונו', הארץ חית את אלקים ויעש אחריו אמר שלבן : תשובה ?ונו'
 ללמדנו ית"ש, לאל עיטייתה התורה יחסה והנה שיהיו. חכמתו שגזרה כסובפוע',
 מהשפעת ו(א החומר, מכח ואינה הנבדל, סה'טבל נשפעת חיא המיגי.טים':צו-ה
 עשייה, לשון המרגשת בצורה נאמר ואמנם, '2ביאיתי. וכמו הצומחת ~צירההגל;לים

 בהתהדש למעלה שכתבתי כמו המרגי2ת 'טחצירה לפי ? בדנים כמ"ש בריאה, ל'2וןו~א
 הראשון וכמציאות מאין, יש הראשונה בבריאה היתה שקבלוהו, ה-א'טוניםבה'וים
 בריאה, ל'טון בח נאמר לא באר,1, אשר בב"ח שניה נשפעה כאיסר אבלבחדויטן,

 בדגים זה קודם מושפעת היתה כבר כי החיונות, הנפיט אז נתחרטק 'ט(אלפי
- ע'טייה. אם כי בריאה ליטון כאן אמר לא לכןובעופות.  ויעש מאמר יורה גם 
 יש כי בעצמם, והרכךט וההיה הבהמה במיני '2י'ט העצום ההההלפות עלא(קים,

 ונדולה כחתול, קמנה ייט כ:ההיה וכן וכפיל, כגמי וגרול העזים, כגדי קטןמהבהמה
 אמר הגדול החלוף על ולהורות הבריח. כנהש וגדול כנמלה, קטן וב-סשכאריה,
 והבן. יוצר, ידי מעיטה העצומים בחיופיהם הם כי אלקימ,ויעש

)אברבנאל(

 ונו' הארץ חית את אלקיםויעש

 ואזניו קרנים לו ויש איבריו. בכל שעיר וחצי אדם שהצי בבריה ידברנם
 והוא שסועות, ופרסותיו רנליו שתי על ופעם ארבע על הולך פעם לשעיר.דומיה
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 הנקרא גיחין לנהר מעבר נמצאים )מאט.רוי2( בלע"ז ונקרא והשחוק הרקודאוהב

 עובדים היו סצי.ם שאני2י כו.2, אך.1 בקצה אומרים ויש הודו. בארץ)גנגוש(
 זונ.ם הם א.טר לשעירים באטרם עליה רומזים הפסוקים כמעט ובאמת לו.ומשתחוים
אחריהם.

 טוביה()מע.2ה

 הים ברגה ויררו כרמוהנו בצלמנו ארם נעשה אלהיםויאמר
 הרמש הרמש דבכל הארץ ובכל ובבהמה השמיםובעוף

 הארץעל
 כדמותנו בצלמנו ארם נעשה אלקיםויאמר

 יברא שלא יאמר החסד, נגד '2טען האמת שקר. שכולו יברא א5 אומראמת
 5מען ארצ:ת 'טכיבי2 אומר הוא שקר, הוכו עושה שהוא ההסד כי כיוןהאדם.
 עמלו חוסם לשדו, סוצץ ובאמת דעת. וללמדו להשכייו בה, היושב להעםלהמיב
 וכגיעיכ לוח'ן והוא חר.2 עולם ולבנות החיים, לתקון כוונהו שכל מתפארוארצו,
 על ישים יא אי2ר כף את וממית מצור וממשלתו, שלטונו חזק למען רבבותרבוא
 שבהם הטובים גם כי קטטה". ,שכולו הצרק נגד סען שלום עולו. אתצוארו

 לכרון ולהחריב להרים נם הצדק, ריב לריב עת בכל נכונים הצדק בעדהמדברים
 דברים לע'טות רעהו, את אי'2 הם מפריעים כן מכונו. על שלהם "הצדק" אתהעמר
 בצרקת לכפור המעיזים עושיהם ידי יתחזקו פן ביראמ במובם, מודים הםשגם

 ואין חסד אין הארם, בריאת על המקסריגים המלאכים לפי ובכן ש5הם."הצדק"
 האלו הדברים כי האמת, את יודע הלא והקב"ה בעולם. ש5ום ואין צדק איןאמת,
 אמת תעלה ואמר לאר'ו, אמת השליך ? הקב"ה עשה מה האמת, מן רהוקיםאינם

 ותצמח תעלה באךז, שקר אנשי יקברוה אמ שאף באמת ועז כח נתן : ר"ל הארץ.מן
 בחסף, עטפוהו מרמה שאנשי השקר, נב5ות תנלה האמת 5אור ואז אורה,ויורח

 שיתקיים בשביל אחים, בין המפרידים ריב מעוררי מזימת האמת לאור תנלהכן
 ואז ישראל, וחכסי נביאיו ה', בתורה איטר הצדק עם מתאים ,שאינו שלהםהצרק
 המתאימים וצדק בחמד שאך העם ידע כי יחד, יכונו והשלום הצדק והאמת,החמר
 במררש(. )כדאיתא ה' יבחר והשלום האטתעם

 יבא כאשר עוה"ב, לו שיהי' הוא שגמוח גצמו על שאמר אלימ5ך, רביבשם
 אם ושאלו לא, ויאמר התפלל אם ישאלו 5א, ואמד למר אם ישאלו העליונלעולם
 האמת בעבור הנה האמת, אוכור אאעה א"כ לו וישובו לא. ויאמר ומע"ט, מצותעשית

 הבא. עוים לך ליתןמתויבים
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 כרמותנו בצלטנו ארם נעשה אלקיטויאמר

 אמרו ומהם יברא אמרו מהם ומשמאילים, מיימינים שהי' רבה( )במדרשאיתא
 כי מאור, הבנה נעלם המדרש והנה אדם. נעשה כבר ארם נעשה ה' ואמר יביא.אל
 הכתוב ע"פ טעם בטוב לפרש ונ"ל אדם. נברא כבר אמר ואח"ז ה' שאל מהממני

 אדם, דמות הי' פנים ובכל חיות ארבע דמות קדושה, המרכבה א'()ביחזקאל
 למעלה הם למטה שיש הברואים וכל למעלה, יש למטה שיש מה כל דאיתא נ"לוגם
 מה דע הכדטנה פירוש )ממעזרימש( בער דוב מו"ה הרב בשם ששמעהי כמונ"כ.

 האדם ימנום שלא ממך, למעלה מה רע וזהו למעלה. הם הבריאים דכל ממך,למעלה
 ייט כן ככו לממה, האדם שייט דכמו )הג"ה דלמעלה. בהאדם פבם יהי' שלאלמה,
 אדם לעשות אם זע"י. מדיינים המלאכים המדרש פירוש וזה למעלה(. אדםבחינת
 צריך וע"כ למעלה. האדם נעשה כבר הרי מדיינים אתם מה הקב"ה אמרלמטה,
 שסואל( )זכרון וק"ל. לממה יש למעלה שיש מה כל כי ג"כ, לממה האדםלהיות

 תו' כרמותנו בצלמנו ארםנעשה

 בצלמנו ואילך מכאן מאדם, גבראת חוה האדמה, מן נברא אדםלשעבר
 ץ. שכינה בלא שניהם ולא איש, בלא אשה ולא אשה, בלא איש לאכדמותנו.

 רבא()בראשית

 וגו' כרמותנו בצלמנו ארםנע,טה

 האדם, של השלמתו העיקר כי הארם. נעשה האדם עם ביחד השי"ת ע"יהיינו
 עצמו, את ישלום אשר עד בעצמו, השם ידי על האדם נשלם לא כי נעשה, נאמרלכן

 משה( )ישמח אדם. ~הקריא ראוישיהי'

 וגו' כרטותנו טצלמנו אדםנקהטה

 הוא העליונים מן אותו אני בורא אם הקב"ה אמר אחא, ר' בשם חסדאיר'
 מן בוראו אני הרי אלא הי. ואינו מה, הוא התחתונים מן לעולם, מת ואינוחי,

 )ב"ר( יחיה. יחטא לא ואם ימות, יחטא אם התחתונים, ומןהעליונים,

 והנקבה". הזכר "סוד בגיממריא אדם"נ"עהעה

 ליכוס לה? חסור וע"ב בעיהם שורה השכעה שון ובקבה זכר ימצא שלא 5הים בכל1(
 טרטות שיטצא כדאך ריא ואין הוחא 5נום אושה בושא שאתן סי כי אשה. שישא עדלסקרש
 "חשכעפ*. בביטטרקח ונקבה. "2בר ועוו ידה עלבע~ם
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 תף כדמותנו פצלמנו אדםנק~טה

 ארץ, דרך מללמד הכתוב נמנע לא ביצירתו סייעהו שלא אע"פ פירש,רש"י

 למדנו לא אדם, אעשה כתב ואם הקטן. מז רשות ונומל נמלך הגדול שיהא ענוהומדת
 האדם את ויברא בצדו. כתב ותשובתו עצמו, עם אלא דינו, בית עם כדברשיהא
 בדנת וירדו ולהשכיל. להבין כדמותינו, שלנו. בדפום בצלמינו, : ויבראו כתבולא
 לא ובבהמות, בחיות רודה זכה ירידה, ולשון רידוי, לשון הזה בלשון ישהים.
 בו. מושלת והחיה למניהם, ירוד נעשהזכה

 כדמותט פצלמנו אדם נעשה אלקיםויאמר

 הנשמה. ואני ההומד, גוף תתן אתה נעשה, לארץ אמר הקב"ה ד"ל אדם,נעשה
 שנתראה מצינו וכן כדמותנו, בצלמנו אמר לזה נשמה, להם יש חי בעל שכלואף

 כדמות סיני ובהר סמעל, אלוה חלק לו יש שאדם אדם, נדמות ליחזקאלהקב"ה
 )רמב"ן( רבים. לשון בצלמנו טפי מתישב מנמלא נבוד. כדמות וביםזקן,

 כדמותנו פצלמנו אדם נעשח אלקיםויאמר

 ותדעהו. אדם סה ואמרו הקב"ה, לפני מקמרגים היו ועזאל עזא )בזהר(איתא
 אתם להם, אמר שלו. באשה לפניך לחמוא שעתיד אדם, לברוא רוצה אתהלמה

 נאה במעשיכם, מאדם יפים הייתם אתם אם ההיל, מכל יותר לפני לקטרנשבאתם
 המאותיכם רבות. בנשים ואתם אהת, באשה לחמוא עתיר הוא אבל עליו, לקמרגלכם

 בת את ונו', האדם בנות אה האלקים בני ויראו ככהם"כ: האנשים. מחסאגדולה
 הקדמתי הרי הומא, אדם אם אלא עוד ולא האדם. בנות את אלא נאמד, לאהאדם
 ולא תשובה ע"י תקנה יש שלארם שחכא. במה שיתקן לרבונו, לשוב תשובהלו

למלאכים.

 תו' אדם נעשה אלקיםויאמר

 שהושים עד האדם, לבריאת התנגדו המלאכים אשר ל"ה( )סנהדרין חז"לאמרו
 "אצבעו" שהושים בסה לפלאכים השי"ת רמז כי הארם. וברא ושרפם אצבעוהקב"ה
 אפילו התורה. ולשמור התורה לקבל האפשרות היינו העיקר להם שהמי י(ביניהם
 התורה. יקבל למען האדם את לברוא נצרך לכן קטנה. היותרהמצוה

 יצחק()קהלת

 המו"להערת

 ששן יתברך שהבורא : וזעל עקריפ, עשרי כשלשה ואיתא בעיהמ. אצבעו סהושיט1(
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 זכר אתו ברא אלהימ בצלם בצלמו האדם את אלהיםויברא
 אתם בראדנקבה

 תו' גצלמו האדם את אלקיםויברא

 אמרו ו5א בצ5ם, שנברא אדם חביב רק, אמרו אב.ת במשנה ז"ל חכמינוהנה
 פ5א זה כי האדם. 'ט5 בצ5ם היינו בצ5מו 5פרש יש הזה הפמוק גם אב5 א5קים.בצלם
 האדם, את א5קים ויברא 5תלמי, כתבו וכן 5אחר. דומה איש פרצו. שאיןנדול,
 בראו מיוחד בצלם אותו, ברא א5קים בצ5ם הפסוק שסיים וזה ובדמותבצלם

 ברא. ע5 רק בצלם, ע5 מוסב 5א א5קים 1מ5תא5קים.
 מחשבת()מ5אכת

 הקודש ב5שון או ל"ה( )סנהדרין ? ספר" ארמית "ב5שון הראשון אדםאם
 ההפלגה דור קודם הראשונים, היורות של האחת" "השפה אם י"ח(. )בר"רדבר

 אחרת שפה איזו או ה"מ(, פ"א מגי5ה )ירוש5מי ? היתה העבריתהשפה

 תו' בצלטו האדם את אלקיםףברא

 ברא ונקבה זכר וכתיב בצלמו, האדם את א5קים ויברא כתיב רמי, והודהרב
 אחד. נברא ו'לבסוף שנים, 5בראות במחשבה ע5ה בתח5ה כיצד האאותם,

 ח'()כתובות

 כ5 מן הכתר זה כי "הכתר". בגיממריא מ"ם, דל"ת, אל"ף, בטי5או"אדם"
הנבראים.

 "בקללה". גימט' "נקיבה" "ברכה", גימט'"זכר"
 היה". פרצופין "די בגימס' בר"א", ונקב"ה "זכ"ר וזה בראו פרצופין דיוכן
 גדולה". "שמחה בגימטריא יפה" "אשה "דבש", בגימטריא"אשה"

 המו"להעדת

 ז הקב"ה של אצבעו של הפשט ומה כלל. דמיח שום לא ואין הגוף. משימ יוויגוהו ולא %ףאינו
 כי חם"ד. זה ע"ב של השם וזה ע"ב. וגם א"צ, אותיות היא אצבע בהיבת כי : לוסרונהאה
 שאגו אמן כספין צ"א, גימטריא אדנ-', השם אם הו'"ה השם זה צ"א, וגם ע"ב. גימטדיאהסד

אומוים.
 במה למלאכים הקב"ה דסש כי קטגור[ והס בעיהם, אצבעו הקב"ה שהושיט הפשטוזה
 קסם4 היותר המצוה אפילו התוח4 ולשמור התורה לקבל האדם שעתיד ביגיהם, אצבעושהושיט
 החיו. מדת זה אברהם כי דענורו4 שיקבלו ויעקב, יצחק, אגרהם, הקדושיס האבותובזכות
 השם צ"ש השם מרומז זה הרחמים, מדת ויעקב דיין, מות זה ויצחק ע"ב, השפ מדומזוזה

 אגע. ג"דע דיי"ה השם עםאדנא,



98 אהרןביתבראשיתלקוטי

 תו' פצלמו האדם את אלקיםויפרא

 למ"ש לרפוז היריעה, בה"א הארם את אלא ארם, איקים ויברא אמרלא
 בענקים הנרול הארם : רכתיב אברהם. של בזכותו הרם את אלקים ויבראבמררש,

 ראשון ארם קורם להבראות לו שהיה הנרול? הארם אותו קורא למה אברהם,זה
 המאמר, זה על ל'טאול ויש אחריו. ויהקן שיבא מי ואין יקלקל 'טמא הקב"ה אמראלא
 יאמר בכלן ועטד נסיונות בעשרה שנמנסה אברהם וכי יקלקל, שמא אמראיך
 אומר מה ועור ? קוב"ה קמי ספיקא איכא מי שמא, מאי ועוד יקלקל. שמאעליו
 שופריה שרמזנו כמו בו, שנתקן יעקב, והרי יצחק והרי ? ויתקן אחריו שיבא מיואין
 יבא אם לארם, אלא ח"ו, לאברהם הוזר יקלקל שמא הכוונה אין אלא וכו'.רארם
 פעמים. ג' אחר אלא תיקון שאין לפי אחריו, ויתקן שיבא מי אין אברהם, אחראחריו
 הויא זמני בתלתא שפרה שמים ברוחו במו פירוש שופריה, אמר ג' שהוא ביעקבכי

 ויעקב. יצחק אם כי יש שלא ויתקן, שיבא מי אין קודם, יבא אברהם ואםהזקה.
 לתק"ן בא"ו ניממריא ע"ה יעקב יצחק אבדהם וכן חזקה. הויא לא זמניובתרי

 בגימטריא אלקים בצלם וכן אדם. היינו ומ"ה אבר-מ"ה. אברהם וכןהאד"ם.
 ושלשתם אברהם של בזכותו האדם, את אלקים ויברא כן אם אברהם.רמ"חיהיינו

 ליעקב. אמת תתן בו: שנאמר יעקב זה אמת. ס"ת את אלקים ויברארמוזים.
 אברהם.. בנימטריא אלהים בצלם מלות, ב' עם יצחק זה בנימטריא בצלמוהאדס
 אחרית מראשית וכשיד פרח, רפואה ציץ מכה טרם העתידות יורע הוא כי רמזה,הרי

 כהן( )שפתי באברהם. בהבראם, והארע השמים תולדות אלה ארז"ל וכןהקב"ה.

 שנה. קעל גתענית ישב ירו, על סיתה שנקנסה שראה כיון היה גרול חסידארה"ר
 י"ח()עירובין

 וסיעטו. עליו ירו הקב"ה הניח שסרח וכיון היה, לרקיע ער הארץ מןארה"ר
 י"ב()חנינה

 פי' צו( )פ' ובתנחומא נרקב. לא סוס על וסימן "מום". גימטריא"אלמנה"
 מראה". "יפת גימטריא "כושית" יפה בושיתאשה

 פו' אתו פרא אלקים פצלם פצלטו האדם את אלקיפויפרא

 נש בר בריתך הורה אבני עס כי בפירוש, חז"ל אמרו )דכלאים(בירושלמי
 חיי. לא מבוריה איפסיק טבוריה, מן חיי והוא הוא,דטור

 איך אותו, ברא אלקים בצלם כדכתיב אלקים, בצלם נברא האדם שמיןדכיון
 לנפלאותיו עשה זכר שהקב"ה : פירוש ? ארס צורת כרמותו בצלמו כזו תיה בראולמה
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 כן נם לנפלאותיו, עשה זכר כהטום נח, של תיבתו נם והניה כהמגדל, שהניחיב':ם
 זכר עשה לכן אפשר, שאי המינין לכת קיטה שהדבר האדמה, מן האדםביציית

 כרחם, בעל ויורו שיראו כרי ארם, כצורת חיה האדמה מן יסיצמחלנפלאותיו,
 הארמה. מן שהיה הראיטון, אדמביצירת

 יוצא גדול חבל .טכמין קלונימום, בר כנשיר רבינו בי:מ שכף2ון רבינווכתב
 בין פניו, בצורת בין צורתו, ארם, כצורת והוא קישואין, כמין גדיח יטמיטםטיטוי,:,
 כמלא לקרב רשות בריה בבל ואין הבל באותו מהובר הוא וממבורו איבייו,בצורה
 וכשבאין סביבותיה, כל את רועה החבל וכמלא הכל, את והורגת שטורפתהחב4
 כתב והרב מתה. ומיר שימסק, ער החבל, אל מרחוק בחצים מורים אותה,לצוד

 מדבר שהוא העולם, חרושי המספרים שאומרים כתב והרמב"ם מר, בקולשצועקת
 מוביה( )מעשה אלנאנאם. שמו ערב ובלשון מובנים, שאינם רביםדברים

 תד' בצלמו האדם את אלקיםויברא
 בצלמו. הארם את אלקים ויברא שנאמר מהול, יצא הראשון ארםאף

 ב'( פרק)ארר"נ
 בצלמו, מפרש ובזי"ר לו. הראוי בצלם בצלמו, מהו אלי' בחופת גם מבוארכן

 כלל. תיקון שם צריך היהשלא

 אותם ברא ונקבהזכר
 : התשובה ? חיים בבעלי שאמר כמו למינהו בארם אמר לא לסה לשחוליש

 נברא הארם אבל המין, לקיום אלא האיש, לקיום נבראו לא הכרנים שיטארלפי
 יצחק( )תולרות האיש.לקיום

 תוי בצלמו האדם את אלקיםויברא
 הקב"ה שולח למטה, נעשה שהזיונ שבשעה מצאתי, המלך שלמה שלבספרו

 ואלמלא ההוא. זיוג על עומרת והיא בצלם, וחקוק רשום ארם, כפרצוף אחתצורה
 אדם. כפרצוף רשום צלם ראשו על אז רואה הארם היה לראות, יעין רשותניתן

 ראשו על רבונו לו ששולח ההוא צלם שנמצא וטרם הארם, נברא ההואובצלם
 שהיכן הצלם זה בצלמו, הארם את אלקים ויברא זש"נ: הארם. נברא לא שם,לעמור
 : זש"כ הולך. ההוא בצלם מתנרל, ההוא בצלם יצא כאשר לעולם, שיצא טרםבשבילו

 ממקומם, יוצאים הרוחות שאלה בשעה מלמעלה, שהוא הצלם זה איש, יתהלך בצלםאך
 הזח. בעולם שעומר בהפרצוף כבור, בתקוני הקרוש מלך לפני מתתק! ורוח רוחכל
 יהי' שלא בעולם זיונ לך ואין הצלם. זה יוצא הכבור תקון של הצורה אותהומן
 קרוש וממקום קדוש, הוא שלהם הצלם זה קרושים יישראל אבל ביניהם. נמצאצלם
 זה טה בצלסו, שאמד כיון הזה. בפמוק לעיין יש אמר אבא רבי ביניהם.נמצא
 אחד ונקבה, זכר הכו~ות מררנות ב' על שמרמז וראי אלא אותו, ברא אלקיםבצלם
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 של פרציפין שני מן הרכבתו על מימז הלשון שכפל )יתרץ לנקבה. ואחרלזכר
 אותם. ביא ונקבח זכך 'טכחוב מוכיח, הכתוב וסוף זצ"ל(. מאבי פירוש זה ונקבה.זכר

 וגו' אותו פרא אלקיםגצלם

 כך ואתר ראשונה, בריאה פרציפים שני שבראו אגדה(, מררש )בשם פי'רש"י
 אדה"- כיצד הכל. טן יוהר שנתע~ח על במשה ,שמדבר נמצא ישן ובתנהומאחלקו.
 אלקים ויביא שנאטר מנין הקב"ה של בצלמו שנבראתי ממך, גדול אני למשהאומר
 נוטל לך שנותן הכבוד אותה ממך, יותר נתעליתי אני משה א"ל בצלמו. האדםאת

 הוא. עמי הקב"ה לי שנתן הפנים זיו אני אבל ילין, בל ביקר וארם שנאמר:ממך,
 : ליחו. נס ולא עינו כההה לא : 'טנאמרמנין,

 ארם בבל הניכרצלם הראשון צלמים, בב' האדם ברא כי פירש החייםואור
 בחי' הם והב'הנברא. של בצלכקי.מי' אמר ועליהם מהקרושה. הרקים אדם בבניואמילו

 ללמרנו בא ה"ז בראו. אלקים בצלם אמר אלו כנגד שדי, נחלת ישראל עםהמאושרים

 והבן. נעלם, רוחני אלקים וצלם הניכר, צ~ם צימים ב' בנבראים ישכי

 הארץ אוג ומלאו ורבו פרו אלהים ?הם ויאמר אלהים אתםויברך
 הרמשת חיה ובכ? השמים ובעוה הים ברגת וררווכבשה

 הארץעל
 וגו' ורפו פרו אלקיפ להפויאמר

 אהה מ"ע יש בראשית, בהסדרה מצות. תרי"נ סן ראשונה מצוה היאזאת
 כשהרצ הרבים, בעונותינו : לשונו וזה כתיב ה'( )טאמר דבש צוף ובספר ורבו.פרו
 הכצות וכל ומהרה, טומאה הקרבנות, כמו מצות, כמה מאתנו נתבטלו המקרוטבית

 מאתים בחשבון רק לנו נותר לא הכילות שלסחשבו עג ובמקד'ט, בארץהתלויות
 ולבי ישנה אני השירים( )שיר פהפסוק רמזו המקובלים זה על אשר מצות.ושבעים

 ער, ולבי כן פי על א4 ובטקרש, באר,1, החלויות הגלות בתוך ישנה שאני אףער,

 הבוקרש בית תורבן אחר לנו שנשארו "ער" במספר שהם בהמצות רבוקשאני
 רבריו. באן עדבנליותינו.

 תו' ורגו פרו אלקיפ להם4ט8ג84

 ויכוין ורבו. פרו אלקים להם ויאמר שנאמר ולרבות לפרות אשה לישאס"ע
 עשרים עליו עמי ואם ורביה. בפריה נתחייב י"ח בשגת שהוא והאיש המין.לקיום
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 יבמל שלא יסתירא בתורה עוסק ואם זו. מ"ע ומבטל עובר זה הרי נשא, ולאשנה
 ואין עזאי, כבן ימיו כל בתורה רבוק ואם להתאחי. כותר מזונות טררתמחמת
 להוייד, הראוים ונקבה זכר לו היה אם עון. בירו אין נשא, ולא עליו, מתנבריצרו
 מהנקבה, הזכר )אפילו ונקבה זכר הניחו ואם יצא. לא מתו ואם זו. מצוהקיים

 כבנים. הם הרי בנים שבני יצא, מהזכר(והנקבה
 שנתגייר גר יצא. לא ונקבה זכר מהן אהד הניה ואם ונקבה, מזכר שבאוורוקא

 מצוה הוא ורביה, פריה ארם קיים אם ואפילו זו. מצוה ירי עפהן יצא עמוובניו
 בלא לישב שלא חכמים, מצות וכן כוח. בו שיש זמן כל כפ"ו, יבמל שלאמר"ם
 חייבת ראשה התוס', בשם הביא סק"מ קכ"ג סיטן המנ"א הרהור. משוםאשה
 השר, משום איש, בלא תשב לא מקום ומכל מפ"ו, פטורה ואשה יצרה. לשבתמשום
 השם( )מצות זמן. ובכל מקום בכלונוהנ

 רמיזתם ונקבה, זכר ואשה, איש בתוארי עניינים איזה לבאר נבואועתה
 א?1"ה סילוי וכן "פנים". בגיממריא י"ן 1"ד ל"ף כזה מילואימ ואש"ה אי"שבקוףש.
 וחלילה בפני"ם. פני"ם ליחור דייקא ימז "פנים". ג"כ בגימטריא ה"ה, י"ןל"ף

 יחמר, לא ושל"ל בעלה לב בה במח הכהוב, ברמז ועמ'ט"ל כררכה. שלא שפעלמלאות
 פקוריך( )ררך "פנים". פעמים ב' בנימטריא"של"ל"

 של הרבר וגוף לנשים. ולא לאנשים, רק נתנה שפיר זאת, מצוה של זהענין
 זאת עשה שהקב"ה מפני האשה, את זה על לצוות התורה הוצרכה לאנשואין
 )יבמות בחז"ל כמבואר לישא. רוצה משהאיש להנשא יותר עור שתרצהבמבעה,
 האיש. על רק מומל זאת התורה, מצות ע"י הפו"ר מעיטה את לקרש המצוה ועניןקי"נ(

 תו' אלקים אותםויברך

 כ"מ( )קירושין ארז"ל ורביה פריה מצות וגו'. ורבו פרו אלקים להםויאמר
 נשא, ולא שנה עשרים שעברו כיון וכו', לארם ומצפה יושב הקב"ה שנה עשריםער

 המעם בזה, וכיצא רוחו או גופו ולא עצמותיו שאומר וענין עצמותיו. תפח לואומר
 אשה הנושא והאיש הראשון אדם של הצלע מן היתה הנקבה בנין בתחלת כיהוא

 חסרים עצמותיו נמצאו אשה, נושא שאינו ומי אברתו. ומוצא עצמותיוכהשל"ם
 רוח. לכל ומפזרו בעפר שנופח כמו יחר, מתקבצים ואינםומתפזרים,

 וימל( לר"ח המצות)שער

 ואר"ץ". "שמי"מ בנימטריא ביאה', שמר, "כמף, ררכים בנ' נקניתאשה

 חצ' ורטו פרד אלקים להםויאסר

 פרו אלהים להם ויאמר אלשים. אותם ויברך הויל"ל ? להם תיבת מארקשה
 לשם תיבת אבי בפ"ע, פ"ו מצות על אלקים רב"פ בסיי', רביע לתירוו רא4נרםו,
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 י'2יאי בני את תברכו כה כתיב כהנים, בברכת נשא( )בפ' רמצינו ? לילמה

 כהנים, בב-כת והיה אדה"ר את הי2י"ת בירך כאן דגם לומר ונראה 1(, להם""אמור

 מברכים וכלה, החתן של דאבותיהם המנהג ?2תרבב נ"ל, ומזה החופה,קורם
 קודם וחוח, אדם בירך שהיסי"ת כמו מכאן, ונלמך כהנים. כברכת החופה קודםאותם

 ו'יכא כהנים. דברכת להם אסו* כ?ו "להם" ייאמר וא"ב כהניכ בברכתהחופה

 כהן( )שפתי באו-ייהא. דמיזא ר~אמידי

 וגו' ורטד פרו אלקים להםויאמר
 אם ורבו פירוה, עיסו כיויך, פיי, ל.2ין פרו ורבו, פרו הלש:ן כפל מהמפנ.

 ו-ב., בא לכן 'ותי, ולא אהר מוליד אהר היה (בד, פ-י אלא ורבו, אומר היהלא
 הרבח. מוליד '2אחדלומר

 פריח '::ל זו ש?ציה מלטד '2ר"י, של הנע,ם שהיא ת"ק גימטריא ןרב"יפר"ו
 'טבנקבח, אבריב וברנ"ב שבזכר, אברים ברמ"ח היא ואשה, באי'2 שיבאורביה

 ר:"ק. ס"ההעולים
 לארמ, הבחירה שניתנה מפני ? הארם בריאת אצל טוב בי נאמר לא מהמפני

 לא. או טוב, בדיך הו~ך האדם, מן שיהי' מה לראותוצריך
 וגו' ורבו פרו אלקים להםויאמר

 : כדכת'ב בי.2יבו. חמץ ב"ה שהשם מיו'2ב, העוים שיהיה כרי זו מצוהמשרשי
 עולם, המצות כל סתקיימות שבסיבתה נרולה מצוה והיא יצרה, לשבת בראה תהולא

 )חינוך( השרת. למלאכי ולא נתנו ארם לבניכי

 וגו' הארץ את ומלאו ורטופרו
 אהריי שי'2איר ההויה, בקיום תלוי העו5ם שקיום להודיעך 11 כצוהטעם

 ימחה ולא ויכול. ומ.2גיה בורא שיש שיכיר במקומו והמצוה התורה שיקייםמי
 מובים וכששניו הצלם, קיים כנים כשהוליר כל, ליוצר שותף ונעשה מישראלשמו
 הבבלי( מנחם )ך' הדמות.קיים

 וגו' אלקים אותם ויטרך תו' ורבו פרו אלקים להםויאמר
 פ"ה( )אבות התנא כסאמי שנים י"ח בן בשהוא לאדם הז"5 חייבו זובמצוה

 העולם לחיי רומה בהיותו חיים יקנה זו מצוה שע"י ח"י. סיסן שהוא לחופה, י"חבן
 וכו'. חי איש בן כרחז"5 אחריו זרע בהניח ח"י נקרה ונם כמוהו, הויותטהוה

 שלא רז"5 הזהירו וקב ככעז, השוב בנים 15 שאין סי ס"א( ד' )נדריםוכאומרם

 ורמז _זפ"ר-. גיטטריא שקהף כרי בוא"ו, מלא אמור יאתר", "וחז1 מטטריא להם אטור1(
 כהניט. ברכת ובזטר בנעימות לוטרשצריך
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 במדרש כראיתא נברא. שנה עשרימ בבן הראיטון אדמ כי 'טנה עשרים מבןיעבור

 ס"ב( דף ליבמות ארז"ל ולכן חוה. לו ונזרמנה זוגי לו נברא מיד ואז בראשית,פ'

 שהיצר בעור כארם שמחה ואין היצר, בהתבמל כי '2מחה, בלא שרוי אשה בלאהשרוי
 טובה. בלא שרוי וגם תורה, בלא שרוי וגם בו,שולט

 אליהו()קרבן

 וגו, הארץ את ומלאו ורטופרו

 מתחברות אינם שהנקבות לפי בריות, כיטאר ולא סצלעו האשה שנבראטעם
 נפררות להיוהם בלבר, המיטנל לענין אלא אליהם וניטמעות נכבשות ולאלזכרים
 צרכיו בעשות לעזר לו להיות הצריכה אדם בת אמנם עמהם. להם אין ודברמהזכדים
 )אברבנאל( לכל. לו יתחבר החיק כי מגופו נברא לפיכך ביתו,ובעניני

 וגד' דרבו פרו אלקים להםויאסר
 פלוני בת ואומרת מכרזת קול בת הולר, יצורת קורם יום ארבעים : חז"למאמר

 הולר, יצורת קודם יום ארבעים הולר ימי '2יעור כי מדוע בו, ה'טגתנו לבארלפלוני.
 אז. הכהטכוש המזל בתנועת ומהוריו הזה הולר ותנזעוה ההריון, כ"2עת אירהכאלו

 אומרת והוא מזלו, בת הוא באמת נקבה. נהעברה אחרת אשה ההיא ברגעובהמצא
 יריעת הוא המכרזת, קול ובת בטבע. הנפעל ראשון זיווג והוא לפיובי. פלוניבת

 בכל. הבחירה תלוי הארם וביר זה, בדבר הכוכביםנףספמי
)אלשי"ך(

 דבריו והביא אבות פרקי בפירוש הרמב"ם שמחק הה:דה מתישב זהכפי
 יצירת קודם יום מ' רז"ל שאמרו מה והוא "מן, דמועד ג' בפיק יעשב( )עיןבעל
 עשה מצות אשה עושא כיון זה, אפשר ואיך וכו'. לפלוני פלוני בת גוזריםהולר
 התורה.מן

 הרמב"ם מחק הוה הקושי ומחמת וך2ע, צדיק גוזר הקב"ה שאין בירינווקבלה
 הכוכבים כיטפטי ידיעת אם כי אלא אינו המלאך, דהכרזת כיון דהנה זאת. אגרהז"ל

 לפלוני, פלוני בת שמכייזין דברי יפה א"כ בכל, הבחירה תלוי הארם וביר זה,ברבר
 כמדובר. הבוכבים טהטפטי ידיעת רק גזרה, ההכרזה איןכי

 ברהמים. אחר יהדסנו שמא הזיווג, אצל חז"5 שאסרו מה בזה מתיישבגם
 לבטל יבול תפלה ירי שעל ברחסים, להקדימה אחר ויכול גזרה, ההכרזה שאיןלפי
 הטזל.כח

 15 כשאין אהרת 5ישא מהויב ילדה, ולא שניפ עשר עמה ושהה אשהנשא
 אהרת. ~ישא 5טישה מהויב נשים, ב' לישא שלא חר"נ שיש ועכשיופנים.
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 וגו' וטפהיה הארץ את ומלאו דרבו פרו אלקים לחםויאטר

 בפריח חייבין האשה ואחד האיש אחד דאטר ברוקא, בן יוחנן ררביאליבא
 דכתיב והא ורבו. פרו להם ויאמר אלקים אותם ויברך אומר, הוא שניהם שעלורביה,
 שיוצאה אשה שכל 5'סוק, תצא שלא א'טתו את כובש שהאיש ללסר ו', בחסרוןוכבשה
 נבשלה. ולבסוף דינה ותצא : רכתיב לזה וראיה בב"ר, כדאיתא יהכשל. סופהלשוק

 ורביה, פריה על מצווה האיש דאמר: זמרא, בן יוסי ר' בשם אלעזר רביואליבא
 שניהם. ע"י דנעשות משום רבים, בלעין ורבו פרו דנתיב והא האשה, לאאבל
 הנקבה את כובש שהזכר האחד, עניינים. שני וכבשה, של הוי"ו מחסרון שלפדנוועור
 האשה. ולא רביה, פריה על מצווה לכבוש, שדרכו שהאיש והשני, יצאנית, תהאשלא
 תהא שלא הנקבה, את כובש שהזכר ברוקא, בן יוחנן ר' רעת על ללמדך פירושווהבא

 לכבוש, שדרכו שהאיש זימרא, בן יוסי ר' בשם אלעזר ר' רעת על ללמדך ועודיצאנית.
 מזרחי( אליהו )רבינו האשה. ולא ורביה פריה עלמצווה

 תו' ורפו פרו להםויאמר

 אחת, מ"ע יש בראשית, בהסדדה מצות. תרי"ג סן ראשונה מצוה היאזאת
 כל על בנוטדיקון תיבות, התרי"ג כנבד הם ול"ת, עשה מצות והתרי"ב ורבו,פרו

 מצוה האזינו, משירת ותיבה תיבה מכל להוציא "האזיט", בשירת הנמצאיםהתיבות
 המצוה, את באר די בהס אין אשד קצרות ובתיבת הסורים. בעל נומריקון בדרךאחת,
 רבינו לזה שרמז כפי ההיבה, שפת על המצוה העלות עד התיבה, את ושלשתישניתי
 מווילנא. זצ"להגר"א

 אנושי המין נוטריקון "האזינו", שבשורת ראשונה התיבה כנגד ורבו","פרו
 "האזינו". אותיות ר"ת וזכר, נקיבה יולידזכר

 המצוה שורש ורבו, פרו להו ויאמר עש"ה, )האזינו( פירוש יכוננו, לשבתוארץ
 זמן, ובכל פקום בכל ונהגת יצרה, לשבת בדאה תהו לא כדכתיב עולם,לישוב
 לחיים( שירה )ספר הנשים. על מוטלת ואינה מאע, ביטלוהמבטל

 פני על אשר זרע זרע עשב כל את לכם נתתי הנה אלהיםויאמר
 לכם זרע זרע עיו פרי בו אשר העץ כל השע דשורץכל

 לאכלהיויה

 יהיה לכם רכהיב לאכילה, כשר לו הותו לא הראשון אדם רב, אמראדאי
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 : שנאמר להם, התיר נח בני וכשבאו לכם. הארץ חית ולא האר'ן, חיות י4כך4אכיח,
 בשר אך ת"י, בו, נוהג החי מן אבר יהא לא יכול כת, את לכם נההי ע'2בכי-ק
 דמו הונא, א"ר הלמורא ומאי אך. ת"ל לי2רצים, אף יכוי תאכלו. לא דמובנפשו

 ורדו ז מיתיבי וכו'. מב'2רם ח4וק דסם .טאין י2רציו יצאו מבי2רו, הלוק '2דסו?י
 לאכילה לאו מאי הי2סימ. ובעיף ה"'2, ובו'. י?4אכה 4א 4אכי,ה, לאי מאי הים,ברגת
 דאתא. הוא נחש לאהויי הדוא הארין, על הרומיטה היה וכ?י ה"'2, ובו'. ימיא?היא

 נ"ט()סנהדרין

 וגו, לכם נתתי הנה אלקיםויאמר

 ורדו וכבשוה הארץ את ומקאו אמר: י2כבר להיוה עז"ה, הוא הכהובשיעור
 הנתינה תועלי לוסר בא יעתה הבריאה. בבל ושליט אדון הארם את עשה בזהו:ו',
 מה כי יודע, אתה דבר ומסוצא מהצמחים, לאכול אוהם הר.2ה ובזה יאכ'ה.שהוא
 מהם, לאכול לא בהם, 4מיטו4 א4א אינו והבהמה, הי2מים ועוף הים דגה להםשנהן
 כולם. ולא לאכילה '2היא מהנכך42'ם, א' עלפרט

 עושה זה בנדר, אינו כי הדעת ע'ו שלל כאן עיו, פרי בו א.2ר העיו כלואת
 העץ כל ולא העץ, כל ואה : עז"ה הוא הכי ושיעור פרי. עצמו שהוא אלא יבד,פרי
 הדעת ע'1 שהוא פרי, עצמו שהוא אוהו ולא עין, פרי בו א'2ר אותו אלאבכיל,

 שכרלינו והגם בכלל, הדעת עץ דאפילו : יאמר או בפירוש. אח"כ עליו'2נצטווה
 היין, על מקדש היה '2בת, ערב עד ממתין היה 'טאם ז"ל, אמרו כבר עליו'2נצטווה

 החיים( )אור עולם. איסור נאסר לא כי למד, אהה יבריהם ומתוךע"כ.

 לאכלה יהיהלכם

 ולאשתו לארם הרשה ולא למאכל, וחית בהמות הכתיב לכם הי2וה פי'ברש"י
 התיר נח בני וכשבאו כלם, יחד יאכלו עשב ירק כל אך בשר, ולאכול בריהיהמית
 בשר.להם

 אשר הארץ על רומש דלכל השמים עדה דלכל הארץ היו2ולכל
 כן דיהי לאכלה עשב ירק כל את חיה נפשבד

 תו' הארץ חיתיכל

 עשב ירק כל ואח האילנות, ואת העשבים, נתתי ולחיות לבם הארע, חיתולנל
 הארץ ולחית עץ; פרי יבל זרע, זורע עשב כל ולאשתו לאדם נתן : כלומדלאכלה.
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 כלם יחר מאכלם ואין הזרעים. ולא עץ פרי לא ע'2ב, ירק כל נתן היטמים,ולעוח
 מקרא. יטל פשומו יהוא רבותינו, כרעת נה, בני עד בו, הורשו לא הבשר אךמטוה,

 יהיה לבם זרע, זורע ע.1 פרי בו איטר הע'ן כל ואת זרע, זורע עי2ב כי אתוטעם
 כל ויאכלו וז~הם, וההטניות, וה'2עורה החטה כגרג- הע'טב זיוע '2יאכ'ולאכ"ה,

 ונאמר ארם, 'טנתקלל ער העיטב, 4א וגם לאכלק, להם אינו עצמו רעיו אב4 הע'ן,פרי
 )רמב"ן( ה'טדה. ע':ב את ואכלתיו

 וגו' ההטמים עו?ולכל

 וכו', גרולה תלישא ונו'. הארץ על רוכדט ו4כל הי2מים עוף ילכל הארץ חיתולכל
 במאמרם מצינו כאשר החי. את להאכיל ותזיל והקדים רהמן ותהיה במדותיו,הרבק
 זה כי מאליו, מובן עצמו, את ואח"כ לבהמות, מזון לתת ?הקדים אדם '2צרידז"י.
 לצערו, לחוש ייט קורם צער, כ.טייט או בסכבה, אבל צער, או ככנה, כאן באיןדוקא
 ארבע כאן יש כיומר: רביעי, מונח מונח הטעמים באו ולזה בבהמתו.ואח"כ
 כלה השרה, מן קחיה כלה : חז"ל 'טאמרו מה רמז ורכו2. עוף, חיה, ארםבחינות,
 והמקום. הזסן לפי והכל הידוע, בזמן 'טוים כולם הבית, מןלבהמתך

 החיים()אור

 מאד טוב ווענה עשה אשר כל את אלהיםוירא
 הששי יס בקר ויהי ערבויהי

 בראשית, מע'2ה עם הקב"ה שהתנה כולמר לי, למה יתירה ה, היטיטי,יום
 אתכם מהזיר אני לאו ואם מתקיימין, אתם התורה מקבלין ישראל אם להם,ואמר
 תורה. חומ.:י חמיטי על מרומז יחירה ה' כי יבחו,להוהו

 ע"א( מ"ח)שבת

 מאר טובוהנה

 כמו מאך, טוב נאמר ולא טוב, והנה רק בראשית מעשה בכי כתיב לאלמה
 אצל אלא שייך לא יצה"ר וענין יצה"ר. זה מאד במררש, יאיתא י"ל ? הששיביום
 האדם עריין היה שלא הראיטונים, ימים בחנו2ה לכן בחירה, בעל שהוא כיוןהארם,
 נצרך לא עדיין היצה"ר שנם יען היצה"ר, על המורה סאד, טוב לומר שייך לאכעולם
 הוצרך בשבילו, נברא יצה"ר וגם האדם, בו שנברא הששי ביום אך בעולם.להיות
 היצה"ר. על המורה סאד, טוב בו לכתובשפיר

 אליהו()קרבן
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 מאר פובוהנה
 הארם פסתפק אם בראשית(. )ב"ר המיתה, זה מאר, החיים, יה טוב,והנה

 כי מיתה. הוא אז מותרות האדם רוצה אם "מאד", אבל "הים", הוא אז פיטוט,בטיב
 אליעזר( )ילקום למותרות. בפרט זוכה, האדם כל לאו פשוט לטובנם

 ? שביעי יום בקר ויהי ערב ויהי נכתב לא מהמפני

 ואיתא עכ"ר. אור, היה כולו רק ערב בו היה יטלא לפי חזקוני, בספראיתא
 האור, אותו יטיכדט שעות 5"1 אמר, זעירא ר' ב,טם לוי ר' בראשית( )ם' רבהבמדריט
 במוצש"ק, החמה ששקעה כיון שבת. של וי"ב יטבת, ליל יטל י"ב יטבת, ערב ,טלי"ב

 בזה, זה והקישן רעפים, שני לארם הקב"ה זימן וכו', ובא ממשמש החשךהתחיל
 האש. מאורי ברוך עליה ובירך א'ט, ניצוצי אור מהןויצא

 אש וכן : הלשון בזה זצ"ל, מאבי החשמך" "טאור בספר 'טאיהא מהוזה
 מכח ויוצא נתעורר שעי"ז וזכיכות, מתחות בטסי חיכוך מן מוצאוהעלעקטרין
 לעזרת כלל נצרך שאינו האלעקטרין, אש נרם כהה ונעיטה האש. יסוד הבליפועל
 העלעקטרין, אש מאור על האש מאורי בורא לברך שיש נראה ולכן החמוצי.יסוד
 הרעפים. מהקשת שהוציא האש על אדה"ר שבירךכמו

 שמירת שמצות ובהיות כיום. אור בו היה 'טבת ליל שאותו מכ"ז, מוכחהרי
 לזכר שבת, בליל נרות ומרבים מדליקים אנו לכן בראשית, ל,טבת זכר היאשבת

 כיום. נהורא היה הראשון 'טבת לילשאותו
 שבת. בליל נרות שמדליקין למה טעם נ"כוזה

 י בהדלקה בע"ש האשה חייבתלמה
 לפיכך כבתה. וחוה היה עולם של נרו ארה"ר : וז"ל )בשבת( בירושלמיאיתא

 אשה חייבן למה ועור ? היל"ל סתם נר נרו, מאי וקשה לאשה. נרות מצותנתנה
 5ה שנתנה חלה, או נרה, ככע הרלקה, לה שיזרמן עת בכל ו5א בהר5קה,בע"ש
 והנה אחר? נר ו5א נרות שתי חייבו למה ועור עולם. של ונרו רמו ששפכובשביל
 פעמים שב' לפי הכגהגים, בפי' הוא וכן טוב, שכל ספר בשם כתיב כהטה מטהבספר
 הנד אותו ר"ל דייקא, נר"ו עו5ם, ש5 נרו ,אדה"ר הירושלמי וז"ש ת"ק, עולהנר

 ועד העילם ממוף רואה שיהיה בכללו, העולם כל ש5 האור היה לו, מאירשהיה
 שתי מצות הקב"ה לה נתן לפיכך הנר, אותה כבתה וחוה שנה. ת"ק מהלךסופו,
 שנה. ת"ק טה5ך שהיה נר שכבתה מה 5תקן ת"ק, עולה נר וב"פנרות,

 להורות עו5ם, של הנר כבב שבע"ש לפי בעעש, הוא נרות המצית הטעםופזה
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 שבת, שהוא היטביעי, באלף יוחזר סופו, וער העולם ססוף שהאיר חוה, שכתבהשנר
 .טגבז האמיתי אור אותו הקב"ה יאיר השביעי, לאלף הרופח השביעי יוםובשבת

 ב.טבת. שיאירו בע"ש מדלקת לזה ולרמז חוה, יטכבתה נרות כביית ע"ילצריקים,

 הששי יום פקר ויהי ערפץהי

 בקר ויהי ערב ויהי ,דכתיב ב'טיטי אלא ה"א בהם נאמר 5א בראשית ימיכ5
 שלא האיט על רברים, ה' בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה מלמד היטשי,יום
 יזיקו שלא האריות ועל שיבקע, הים ועל ועזרי', מייטאל ולחנני' אבינו, לאברהםיזיק

 לא5יהו. שיכלכיו העורבים ועל 'טירבר, בלעם 'סל האתון ועללרניאל,
 ויהר( חסר)מררש

 הקב"ח הניח בראשית מע'טה רבגמר שבהששי, ה"א על פירט ז"ל בחיירבינו
 הקב"ה. של חותם הוי"ה, יטם של תיבות ראשי השמים, ויכלו הששי יוםחותמו,

 הששייום
 כאי5י כביכו5 ויכ5ו, בקבלתם אז ההורה ישראל שקב5ו בסיון ש,טי יוםכשבא

 וכו', בריתי 5א אם 'טנאפר: כתיב, ויכלו בראשיה. במעשה להקב"ה שותפיםנעשו
 כתרגומו, והאר'ה ה.טמים נשתכללו אז במיון, ששי שהוא הירוע, השיטי ביוםא"כ
 בקבלת אם כי בבריאה, התכלית 'טאין בבריאה, הוי"ה שם נזכר לא ולזה השם.ונשלם
 אלקים, ברא בראשית זהו וכו'. אלקים וירבר : שנאמר אלקים, בשם שניתנההתורה
 שתחילתן אותיות, כ"ב על מורכבת שהיא התורה, הוא את השמים, את אלקים.בשביל
 ה' שבאנכי מלה, עמוריה הכנתי אנכי פסוק על חז"ל, אמרו וכן תי"ו. וסופןא5"ף
 הפשט ולפי חפצם. וכל אטר כאילו צבאם וכל צבאם, וכ5 זהו העולם נתכןאלקיך,
 שבהאי 'טכוכב ולפי מזלות. וי"ב לכת, כוכבי ויטבעה הנלגלים, הם השמיםצבא
 אלקים ויכל לז"א: ורעב, ושבי, חורבן, על מורה הוא שבת, ביום שולטשהוא
 שבת זה השביעי יום כשבא השביעי, ביום אותם? כילה במה שבו, דינין כלכילה
 נאים, במלבושים בשתיה, באכילה, בחו להתיש שבת, ביום שבתאי היה 5זהקודש.
 שבתאי. כוכב שמורה מה מכל הפך עונג, מיני בכ5 ולעננובעונה,

 כהן()שפתי

 צבאם וכל והארץ השפפיםץכלך

 צפאפ הנל והארץ השסיפיס*

 באותו מ5אבתו שכלה וצאחר בשר, ויהי ערב ויהי אחר ויבלו שאמך טהוזה
 שויא ויכלו, פסוק הוא במאובצ אאכ השבת, התחלת הוא העתה ואותוהעתהו
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 שבעבור היטביעי, ביום וישבות שמיותר, הספק ג"כ הותר ובזה היטבת.בתחלת
 וישבות לז"א בשבה, מלאכה שעיטה הדעת ע5 עלה הז', ביוו אלקים ויכלשאמר
 ג"כ יטהרי העתה, הוא אלא בשבת, מלאכה שעשה אינו ויכל, שאמרתי מהכלומר:
 ונאמר מלאכה, בו שעשה נאמר העתה שאותו עצמו, העתה והוא הז', ביוםיטבת
 וכיצר מלאכה, בו שעיטה : נאמר העבר, תכלית הוא ההוא שהעתה יטמצד בו,ש'2בת
 תכליה הוא שהעתה אחר בו, ששבת : נאמר העתיד, התהית היא עצמה העתהשואה
 יצחק( )הוידות נ"ל. כך העתיר, הזמן והתחלת העבר,הזןן

 צבאם ומל והארץ השמיםויכלו

 עונך וסר : ואומרים אותו, טלוים מלאכים שני שבת, בערכ ויכיו האומרכל
 תכופר.וחטאתך

 בין יטבת בערב י'2רא5י אי'? על חיוב יש המכילתא. פי על הואהפ'טט
 לעסוק לי יטאין ער עפקיי, כל גמר כאלו עצמו ויראה עסקיו, כ5 להיטליךה'טמיטות,

 יטכלה בדעתו יטנגמר : כיימר שבת, בערב ויכלו האומר כל ו"ל, שאמרו וזהועוד.
 עונך וכר ואומרים אותו, מלוים מלאכים שני עוד, לעסוק 15 ואין מלאכתו, כלוגמר

 יחזקא'( )פרי תכופר.וחמאתך

 צבאם וכל והארץ השמיםויכלו

 י'טמחו ובפ' ד"ה. ר"ת השמים ויכלו י"ה, ר"ת היטשי, יום בקר ויהי ערבויהי
 בס"ק. אריו כמו בס"ק, שמים ובן והבן. ארץ, ו"ה יטמים, י"ה האר"ו, ותג5השסים

 כהן()יטפתי

 צבאם וכל והארץ השמיםויכלו

 לבריאת להקרא הנ"ך בכל מצינו לא : זצלה"ה מפרטיסחא הקרויט היבאמר
 : דבריו ביאור צבא. יטם ג"כ יאר,ן נעשה לעולם, ישראל עם מיטבא אך צבא,האר'ן
 על המו'טל המלך תתת אותם המאחר אחד, החת המתאהר רוב הוא צבארענין
 ביהר.כ5ם

 צבא על ואהרותו, מלכוהו ניכר שם כי צבא, לשון לאמר יתכן ביטמיםוהנה
 השסים, צבא פעם בכל נאמר ע"כ אותם, מאחד והוא עליהס, מו5ך שהואהשמים
 עליהמ לומד יתכן יא הקב"ה, ש5 ההשגחה מכחיערם העכימ"ז אשר בעוה"ז,אבל
 היינו צאצאיה כי וצאצאיה, הארץ רוקע שכתוב כמי צאצאיה, 5שון רק צבא,5שון
 עליראם, מושל היטי"ת אשר והכירו לאר?, ישראל באו כאשר ,אך התפשטות5שון

 צבא. בשם לארץ גם יקרא אז כעוה"ז, אף ה' שם אתופרממו

 ישעים()5קוטי
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 השביעי בידם אלקיםויכל
 הקב"ה 'טקרא בהורה כהוב היכא קראת, אותו ימים חמרת הפסוק פירושאמר

 איטר מ~אבתו מכל השביעי כיום אלקים ויכל כתיב ואמר ? הימים חמדת שבתאת
 מכל יומר: וכו', אלקים ויכל פי' וזהו נפשי, כלתה כמו חמר, ל'טון ויכלעשה,

 פנחס( )טירש היטבת. ליום חמר עשה, אשרמיאכתו
 בראשית, מעי2ה כל יטכלה יטאע"פ לרמוז יטבא נראה איתא, תלפיותובמרר'ט

 הויות, מהוה שהוא על מורה זה ד'2ם הוי"ה, בשם חתם המלאכה בחתימתילכן
 הויות. מהוה עריין זו מלאכה גמר אחרכלומר,

 צבאםךכל

 ה'2מים. וצבא האדם גם הצומח וכל ודגים ורכדט חיה הנזכרים, הם האר'ו,צבא

 הי2מימה עינ'ך ה.2א ופן שנאמר: כמו כענין הנזכרום והכוכבים המאורותשני

 על רמז בכאן והנה ה.סמים. צבא כל הכוכביב ואת הירח ואת השמיט אתוראית
 הנה. ה'סמים צבא האדם נפשות ונן ברא'2ית. במעשה הסלאכיםיצירת

)רמב"ן(

 בירם וישבת עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלהיםויכל

 עשה אשר מלאכתו מכלהשביעי
 עשה אשר מלאכתו מכל השביעי ביוםוישבת

 להם לברוא הספיק ולא השמ':ו~ז, בין שבת בערב 3בראו שהמזיקים חז"לאמרו
 סאבי ך2מעתי הספיק? '2?א ית".ס הבורא על לומר פלא וזה היום. קרש כיגופות,
 היטבת 'טכוח לעולם להראות כדי הקב"ה, כך עשה שבמכוון הוא הרבר שעניןזצ"ל,
 המזיקימ מן סובל העוים הי' מה יורע מי כי והסמ"א. המזיקים, כח לשלילהיא
 באמצע, מיאכתו הקב"ה קפסיק השבת קרף2ת ביטב*ל וע"כ להם, הי' גופות גםאם

 היטביעי ביום וי'טבת : שאומר וזהו המומאה. כח טבמל השבת שקרושת להוריע,כרי
 הפעיקים. מלאכת גמר וזהו מלאכתו, גמר היינו מלאכתו,מכל

 עשה אשר מלאכתו תו' הא~ביעי ביום אלקיםהכל

 מע'טה בכל כי שעשה, המלאכה כל בקיום נשלמה היום שבזה בזהר,איתא
 בע"ש. נתיסדה המלאכה שכל עך שנברא, מה בכל אלקים, אלא נאסר, לאבראשית
 אלטים שבשם ואע"פ פלא. שם אלקים, ה' נקרא המלאכות, כל שנתיסדוואחר
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 יטבה. ערב ער שנברא, מה כל בע'2יה נתימר לא הכל,נברא

 השביעי טיום אלקיםויכל

 ברא לכך בתורה, לעמוק לי'2ראל להם פנאי אין בעולם, מנוחה היהה לאואי
 רבשביל נמצא א"כ ב.2בה. בתורה עוסקים הקכך מלאכה. בו יע'2וה שאמורהשבת
 חכמים()שפתי ואר'ה שמים קיימומנוחה

 השוביעי טיום אלקיםויפל
 נברא ימים בע:בעה י2בעה, עמודיה חצבה ע"א( ל"ח )דף סנהרריןהוספות

 בא שבת שבא ער מנוהה, חסר היה מ"מ העולם, נברא ימים .2בי2.טה אע"פהעולם.

 השביעי. ביום אלקים ויכל : רכהיב היינומנוחה.

 השביעי טיום אלקיםויכל
 שעשה נראה עשה. א'טר מלאכתו היטביעי ביום אלקים ויכל שאמרוקשה

 שנראה מלאכתו, השביעי ביום אלקים ויכל שאמר והתשובה ? ביטבת מלאכההקב"ה
 עשה לא אסר כאלו סעשה, אינו מעשה כלוי ר"א בשבת. מלאכח עשה שהקב"המזה

 נפשי. כלתה וגם נכספה כמו חמדה, בו הכוונה ויכל, כי וי"מ וישבות, וכןמעשה,
 ויכל ירוי2לטי, תרגום וכן הז'. ביום בה הי2ק ימים, בו' שעשה שמלאכתוואמר
 שנקרא התורה בכל נמצא ואנה קראת, אותו ימים חמדת אמר ומזה ה', וחטראלקים,
 בלשון והוציאו בקיומה רצה המלאכה שעשה 'טאחר והכוונה כאן. אלא חמרה,השבת
 ע"כ. קיומו, מבקש אבל בבימולו, חפ'1 אינו הרבר שחומר לפי הכרה, שהואויכל

 וא"כ זמן. אינו הז' התחלת הו' ותכלית הז', ביום אלקים בויכל הכוונהוזה
 שאי:ו ודם בשק ן אומר ר"ש מ"ש, וזהו זמן. הוא שהשבת בשבת, טלאכה עשהלא
 ורגעיו, עתיו שיודע הקב"ה, אבל הקוד'ט. על מחול להוסיף צריך ורגעיו עתיויורע
 יצהק()תולרות ביום. בו כלה כאלו ונראה השערה כהום בונכנס

 בליל ליעקב לו לאה,שנידזונה לנשואי לבן משתה היה כלה בכניסת שבתבערב
 מוב" מה בעתו "דבר וכן גדול". "שבת בנימטריא כמטוצ"ה לדבר וסיכעשבת.
 שיושב למי לפסוק, חכמים סטכו מכאן הגדול". "שבת בגימטראי תיבות ר'עם

 נדולתם. ראשית שהוא שבתא במעלה גם גדול, סקרי ושפיר היום, עליו וקירשבסעודה
 יונה()כנפי

 כי שבת, בליל תאח של עונתן רמו מכאן השבה, את ישראל בני ושסיווגם
 והכונה הדבר. את שמר ואביו כמו ושמרו "ביאה8, ר"ת השבת את ישראלבני

 5"א( ד4 אראי )כוונת לשביב הביאה ושו8ר הועל, "סי כל עצמוישכהום
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 הנע5ם, אותיות ת"ו, בי"ת שי"ן 'טבת, 5יל זה בעתו, יתן פריו אשר :כארז"ל
 כהן( )ישפתי גין"י. גמטריא זה ו, י"ת,י"ן,

 מכל שבת בו כי אותו ויקרש השביעי יום את אלהיםויברך
 לעשות אלהים ברא אשרמלאכתו

 אתו ויקרש השכיעי יום את אלקיםויברך

 השביעי. יום את אם כי ? ה'!:בת יום את א5קים ויברך נאמר 5א מהמפני
 ושראה 5צורך. ש5א שבת שם להזכיר דאין כתיב שבת( )ריש יששכר בני בספרועיין
 במקום וכן בחנם. ה'!:ם להזכיר אין ~( דקוב"ה שמא ד"סבת כיון ישרא5. מגרו5יכן

 וא"כ טאנ(, זיבעטער )רעה אוכניים '2בכה"נ כטקרדים, שמעני וכן יע"ש. נקישאין
 בר"ת ר' בן שם דרמז הטורים בבע5 שאיתא כמו בר"ת, רק ד' בן שבשםדכמו
 בשבת, נמי כן במירוש, ולא 5ומר 5ך מותר בר"ת השמים, ויכ5ו הששי יוםטן

 רק שבת שם ב55 נזכר לא בכאן אטאי מיושב ובזה בפירוש. תזכרנו 5א 'סבתי2ם

 -שבת, שם ו5א השביעי, ביום רק 5ומר 5יזהר דיש הדין זה דקמ"5, השביעי""ביום
 . - רקוב"ה. שמאדהוא

 תו' מלאכתו מכל שבת בוכי

 אותיות ע5 ח5 שבת, סן הנקורות ונם שבת, אותיות שבת כי מלאכתו מכ5"שבת"
 שמעתי( )נך שבת. בתיבת שבת מרומז וזה מתח5פות. רקשבת

 לע,טות אלקים בראאוצר

 מעשי יום בכ5 מחדש שהקב"ה 5פי 5ומד, נ"5 עעכ ? 5עשות סה 5יקשה
 לעשות א5קים ברא אשר אמר ע"כ וכו', גדו5ים אורים 5עושה : כאמורבדאשית,

 יצתק( )מציאת תמיד.אתם

 הטו"5הערת

 אוהיוחע בכ"ז ביתנת התורה הצת כי ע"ז, סעפ אמדתי הפי וקוב"ה, שמא שבת1(
 המהוה ב"ה, הוי"ה שם שורה ואות אות כל ועל מצצפ"ך, אותיות חי ד%"ב, אותיות כ"ב,יהוא
 מספר בעצמה היא ששבת וכיון הף"ה. שם פעמיט כ"ז הוא התורה בללות הכל בין תמצ(צ כל,את
 מקומות בכמה בדהד איחא הטעם יה משוט ו"ל, האריי בכתבי כראיחא ב"ה, הוי"ה פעמיםכ"ז
 דק והבן. וקוכ"ה, שמאעבת
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 לעשות אלקים בראאשר

 וקדש גופן את לבראות ובא ניטמתן, את הקב"ה שברא השרים אי: : אומרר'
 לתקון נבראו הם שהרי בזהר, שאיתא כמו גוף, בלי רוחות ונשארו בראן, ולאהשבת
 או טוב חפץ אדם ביר יהיה .2אם השדים~), מן אר.1 ררך ללמדך וגםהעוים,
 היה העולם, והיה שאמר שמי ממך, ה'2לך : לו אומרים חשכה, עם שבת ערבמרגלות
 שבת וקרש גופן, את לבראות ובא נשמתן, את וברא עולם, 'טל בברייתועסוק
 תורה( )אור בראן.ולא

 ,טהיא המלאכה, גמר להם שחסר היינו לע'2ות, פי' זצ"ל, מאבי '2מעתיועור
 בגוף. לההנ'סםהעשיה

 לעשות אלקים בראאשר

 שמפורש כמו בששי, ועשאה כפל בשבת לע'2ות ראויה שהיתהמיאכה
 השרשים מלאכתו כי כפשוטו, אמר אברהם רבי אבל רש"י. לשון רבה,בבראיטית

 מלאכתו מכל ששבת פירוש נראה, ולי כסותן. לעשות כח בהם שנתן המינים,בכל
 אמר, והנה הימים, בששת הנזכרים המעשים כל ממנו לעיטות מאין, יש ברא,אשר

 שעשה המעשה ומן הראשון, ביום שברא הבריאה מן וממעשה, מבריאה שבתכי
 אשר מלאכהו, מכל שבת בו כי למעלה, נמשך לעשות, שיהיה ויתכן הימים.בי2אר
 )רמב"ן( מלעשות.ברא

 לעשות אלקים בראאשר

 אלא בתחתונים, לרור הוא הבהיאה שכוונת ב"ו. ע"י גמר שיהיהלעשות
 המילה כמו הרם. והוא הואיל ירו, על עשייה שיגמור לעשות פירויט וזהו הרם.שארם
 אלא וקיום העמרה להם אין וארץ שמים ואפילו ב"ו. ע"י להם שאגמר רבריםוהרבה
 ע"ה, סתומה במ"ם "הארם" הארם, את אלקים ויברא : שנאמר כמו התורה,בקיום

 א"כ וגו', בריתי לא אם שנאמה: כמו וכן "תורה". כמו "תרי"א",בגיסטריא
 בעשרה : מ'טנת היא ויו שותף הוא כביכול הרי בן אם מקיימם. והוא בראםהקב"ה
 נברא באילו התורה שבקיום לומר נברא, אלא ברא, אמר לא העולם, נבראמאמרות
 : כלומר אותיות שש עם בתור"ה, עול"ם קיו"ם בנימטריא "בראשימ" וכןמאליו.
 לעהטורנ" "אלהים וכן לקיים, פירוש לעשות אמר ולזה התורה. בקיום העולם'טקיום
 המו"להערת

 עירובין ע"ב, גף שבת ע"א, י ברכות וע~ן השוים ממייאות מלא שלנו התלמוד והנה1(
 ד,ב, כ"ט קידוווין ע"א, י מנילה ע"א, נ"ג סוכה ע"א, כ"א יומא ע"ח, ג"ד פסחים ע"ב,י"ח
 ועוד. ועוד ע"א, ג"ז חולין ע"א, ט"זב"ק
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 להשתכח שעתיד הקב"ה שצפה לעשות, ו5ז"א ע"ה. מילרים" "יציאתבגימטריא
 פירויטו לעשות וכן מצרים. יציאת שהוא ע5יו שיורה דבר לעשות וצריך העוים,חדוש
 "לעשות" וכן האדם. נשלם שבו המעיטה, עולם שהוא העולם זה שהוא ש~מוה,יקנות

 . "לשלסות".בניטטריא

 ז"4( האר"י)כתבי

 לעשות אלקים טראאשר

 חדשות, המצאות ממציאים ורור דוה בכל אשר הוא אמת 5עשות? תיבת5"5
 במבע, מונחים היו ההמצאות, נעשו ידם על אשר הכוחות כ5 אבל שונות,וחכמות
 חוץ היינו 5עשות, אלקים ברא אשר וזה הזה, הכח בראשית יוצר' ברא זהולתכלית
 ו5שכל5ם. לגומרים 5עשות, שונות כוחות השי"ת ברא אז, נגמרו אשרמהדברים

)שמעתי(

 כ"ו, כמספר עולה שניות אותיות ת"ו, בי"ת שי"ן היינו במי5ואו"שבת"
 ב"ה. הוי"ה בשם פוגם בשבת הפונם 5ך 5ומר ב"ה. הוי"ה שםכמספר

 מקבלים()בשם

 בגימטריא "שבת היינו דקוב"ה, שמא שבת שבת. ריש יששבר בני במפרועיין
 שמא שבת שאיתא מה וזה אהי"ה". "הוי"ה שמות ב' וגם הוא" ברוך"הקדוש
 יכפר. הטוב והשם העליון, יחור היינו סמרוי. מכל שלום ראיהו שמא וגםדקוב"ה.

 נתנה בשבת לכעע היינו רנשמתא. יומא ראויייתא, יומא שבת בזוהר,אמרו
 וכיון הקב"ה, של שמותיו הוא כו5ה התורה כ5 תמימה, ה' תורת והנה 5ישרא5.תורה

 תוראה". אדנ"י, "הוי"ה בביממריא "שבת" ע"כ דאורייתא, יומא הואשהשבת
 והנה תאומים. במזל דייקא, סיון בחודש 5ישראל, תורה ניתנה בשבת לכ"עוהנה
 תאומים". מזל - "במיון בנימטריא "ש3"ת שב"ת, בטמפר הדברנרמז

 יששכר()בני

 8השבעע דגים לאכילת מהו למצדהטעם

 זה אחר זה ימים, בג' והם דברים, בג' ברכה בראשית במעשה אשכהןדהנה
 וסימנך הז'. ביום 5שבת וברכה ו', ביום 5אדם וברכה ה', ביום לדגים ברכהדצופים,
 במהרה לא המשולש חוט והנה אד"ם. שב"ת, דגי"ם, ראת ירביצנו, דהש"אבנאות
 הנה שבת, לכבור דנים האונ5 אדם. קרוים אתם : שנאמר ישרא5, היינו אדםינתק.
 תנתש. במהרה ו5א הכהסו5שת, בבלכהיתברך

 יששכר()בני
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 אלהים ה' עשות ביום בהבראם ווץארין השמים תו?דותאלה
 ושמיםארץ

 גוי פהטראם והארץ השמים תולדותאלה
 הוא בהבראם כי באברהם, ילמדנו בהבראם, זהאר'ו השמיםתולרות

 צירו-
 כתיב, 5א והארץ היטמים אלה וחוה, ארם זה והארץ, השמים הולדותבאברה"ם.

 אברהם. בעבור נתקייטו וחוה ואדם אדם, בן תולדות ולא והארץ, השמים ת51דותאלא
 שנעשה וחוה, אדם של החטא מתקנים היו ושרה אברהם כי זצ"5( )מאביי.טמעתי
 אברהם, בעבור ושנהקימו 5נו ומניין טו"ונ הדעת עץ באכילת הטאו ע"ילמעלה
 אדם נתקימו לא אברהם שבא ועד לאברהם, בו אשר והמערה ה'סדה ויקם :שבהוב
 )זהר( ההיא. בעולם במקוטותםוחוה

 וגו' הטמים ארץ אלקיפ ה' עשותגיום

 רבים. החוטאים יהיו הרחפים במדת העולם את בורא אני אם : הקב"האמר
- הריןבמרת  ובמדת הדין במרת אותו בורא אני הרי א5א ? לעמור העולם יכול איך 

 יעמוד. והלואי הרין, 5מרת ושתפה הרחמים סרת והקריםהיחמים.
 צ'( ח"א)זהר

 גו' גהבראם והארץ השמים תולדותאלה

 שבמקרא תו5רות וכ5 , מיאים פרץ 5גבי האמורים תו5רות כ5 5מה)במדרש(
 ארם שחטא וכיון המות, מ5אך היה 5א עולמו ברא כ'טהקב"ה כי מפניחסרים.
 תו5רות נעשו פרץ שבא וכיון שבמקרא. תו5רות כ5 וחסר בעו5ם המות הקב"ההש5יט
 לנצח. המות ב5ע : שנאמר המות, מב5יע והסב"ה ממנו. עומר שהכהמיח מלאים,ש5ו
 הראשונים. את פס5 א5ה שנאסר מקום שבכ5 תולדות, א5הוזה

 יצהש()תו5דות

 גו' טהטראם יהארץ השמיפ תולדותאלח

 ונראה ביו"ר. והעה"ב בה"א, נברא שעה"ז בראם, בה"א )במדרש( רז"5אטרו
 חרטה, שירה נקבה, בלשון נאמרו העה"ז שירות שכ5 5פי הוא, זה מדחש בע5שרעת

 שכ5 ו5פי אשה. שבשם הה"א בהור"א נקבה, ע5 מורה ה"א כ5 כי ה"א,בהוספות
 העוה"ז עניני כ5 כך 5ידה, צער 5ה שיש כנקבה ויגון בצער מעורבים העוה"1שטחות

 כך 5ידה, צער 5ו שאין 5זכר, הכהטותפת ביו"ר, נברא העוה"ב אב5 תולרה. בררךהם
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 בין י"ה שם ניטתהף כן על '2לימה. השמחה 1.טמ יו5דים, 5א כזכרים 5עוה"ביהיו
 לנקבה. הה"א ו'2מוש לזבר, היו"ד שימוש ובכ"מ לא,2ה.אי'2

 יקר()כלי

 תו' אלקים ה' עשותביום

 קורם '2סים כתב ו;פרי2ה ברא.2 כי ליטונו, את הכתוב כאן שינה לטה לדעתיש
 היתה הבריאה תכלית '2כל ירוע הנה כי בזה, ו:ראה ? ל,טמים אר.ו הקדים וכאןלארין,
 ה'טמימ מזכיר ~כן העיקר, העייונים היו הארם נברא שלא ער זה ולפי האדם.בריאת
 5בן העיקר. האדם, היינו התחתונים, נעשו שאז האדם בייאת לאחר משא"כתחיה,
 י.2עיה( )לקוטי הארם. נברא '2כבר יען החיה, האריו מזכירשפיר

פהפראם

 מיו, את לקפויו בהם אדם צריך האותיות שכל פי, בראם. בה"אבהבראם,
 בה"א. עמל, בלא עולמו ברא הקב"ה כן ה"א, טאותחוץ

 יצחק()תולדות

בהבראם

 ותולדה הוןדה ולכ4 מאמר, הי' '2מים דלבריאת ה"א רבהבראם טרא לאודאי
 נבראו '2מים כריאת במאמר כי ללמר ונו' תולרות אלה כתיב 5כן מיוחר. מאמרהי'
 בפ"ע וחטה חטה כל יוצא כך ואתר אחר, ביום חטים הזורע כמו התו5רות,גם

 חכסים( )שפתיביומיה.

 יצמח מרם השרה עשב וכל בארץ יהיה מרם השדה שיחוכל
 הארמה את לעבר אין הארם אר? על אלהים ה' המפיר לאכי

 תו' פארץ יהיה פרפ השרה שיחונל

 5ה, הראוי הכח כ5 בארץ נת; העו5ם את הקב"ה ברא כאשר בזהר,איתא
 פירותיה ג5חה הארע הארם, שנכרא כיון הארפ. שנברא ער בעולם פירות הוציאהו5א

 5א כי וגו', בארץ יהיה טרם השרה שיח וכ5 שכתוב זהו בה. שנטמנווכחותיה
 הארם, שנראה כיון בשבי%. קתעכב והכ5 האדפה. את 5עבוד אין וארם ונו',המטיר
 מגיע, חזמיר ,עת בה וניתנו נה172 הצפונים כחות וכ5 בארץ, נראו הנצניםטיר
 הקגעח. לפני5זפר
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 המטיר לא כי יצמח מרם השדה עיסב וכל כארץ יהיה טרם השרה שיחוכ5
 אין "וארם ? מה מפני החי, לכ5 חיים אמצעי בארץ היו 5א ובכן הארץ. ע5 אלקימה'

- הארמה" אתלעבור  היצורים כ5 חיי הרי ושוממה, חרבה האר'1 היהה 5כן 
 )מררש( ועבורתו. בארםתלוים

 וגו' אלקים ה' המטיר לאכי

 כהסום כ5ומר במובתו, מכיר הארם שהרי הממיר, 5א הארם היה שלא זמןכ5
 לא הארם היה ש5א זמן כ5 ו5פיכך בטובה, מכיר שאין 5איש טובה 5עשותשאסור
 בטובתן מכיר ואין הארמה, את 5עבור אין שאדם 5פי המטיר, 5א מי' ורש"יהמטיר.

 וצמתו ויררו עליהם, ההפ55 5עוים, צורך שהם וירע ארם וכשבא גשמים,ש5
- בטובתן. מכיר הארם שהרי והרשאים,האי5נות  הוצרך רלמה 5רש"י הוקשה וגם 
 נכתב כבר הרין, ובמרת הרחמים במרת שנברא 55טוד בשבי5 אם א5קים, ה'5כתוב

 ה' 5כהוב הכהוב שררך רא"כ להקשות, ואין אלקים, ה' עשות ביום למעלה,זה

 העולם. כ5 על ויטופט שליט יטהוא אלקים שמו, הוא ה' פי', ורש"י אלקים.ששמו
 מוהר"ל( בשם שנקרא אריה,)גור

 תו' השדה שיחדכל

 הוציאה הלא כי5ומר
 האר~

 פרי, עושה וע'ו רשא בש5ישי הפוע5, אל מכחה
 עשב כ5 ונן חוצה. האריז פני על שהוא בארץ. היו לא שעריין בארץ, יהיה שמרםא5א
 מן עלה כשאר ובש'סי בשלי'2י, הקרקע פתח על עמרו כ"א החוצה, יצמח טרםהשרה
 הארמה. 5הצמיח ממר ,ויצמרךהארץ

 ה'( )פרק ר"א פרקי במדלש כמ"ש 5ומר אפ'סר היה המטר, צורך ענין ע5והנה

 שמתחת ומים כחץ, היורה זרע כמימי זכרים, מים הם 5מטה, היוררים המטר מימיכי
 ומתחברים, טפחיים עולה תהום שאין מפח, יוררים הע5יונים ואין נקבות, מים הם5ארץ,

 פתח ע5 בש5ישי עמדו וע"כ תו5רות, והוציאה !הצמיחה הו5ידה הארץ בןוע"י
 ו5שיררו ונקבה, זכר מכח ויבא הארץ, על ימטר ער תולדוהיה, הוציאה ו5אהקרקע,
 עבורת צריך היה התחתונימ, מים עם 5התחבר הקשה האר*ן, תוך 5מטההסים

 )אליטי"ך(האדמה.

 וגו' אלקיפ ה' המפיף לא כי וגו' פאיץ יהיח טרם ה,טדה שיחוכל

 וברא צבאיו, בכ5 הבח וברא הטבע, ברא ית"ש ה' כי בפשימות נראהו5ענ"ד
 5לכת, הטבע ע5 צוה, כאשר מעמ מעט הולך בהשגחתו והכ5 והמפעי5, הפיעלהפעו5ה
 שונים יסנים ויש 5ה. אומר ה' 'טמלאך ער מ5מטה בא עשב שאין חזא5,כמאמר
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- הטבע. את מהפך ית"ש ה'אשר  לפי ומ:דד המוחין, קמנות לפי הפ'2מיית, הוא 
 בא וה~ל ר"ל, להיפוך וגם לענג. נגע וטן לנחת, טהפך ומאהנה, כביכולרעתו

 הוא המניעה אך מוחלט. טוב אם כי הרעות, ח"ו הצא לא מאתו כי האדם,מעבודת
 אדם אם כוונתו, וזה מהארם. הוא הטוב המניעת אז ח"ו, המא י'סראל ואםמהמקבל,

 ושטב הפועל, א5 מבח בא ואיננו באר'1, יהיה מרם ה.סדה .סיח ח"ו אז לעבוד,אין
 אליהו( )קרבן והבן. יצמח טרםה,טדה

 וגו' אלקים ה' הממיף לאכי

 פירוש וכן העוים, כל על ו.סופט השליט שהוא אלקים '2מו, הוא ה' פי'ר'ס"י
 אלקים. 'סהוא ה' פיטוטו לפי בכ"טזה

 הארמה פני את תץשקה הארץ מן יעלהמר

 לעל:ת צריך למה האר.ו, את 'סניה להי2קות וצריך האר.1 על רהאד כיוןוקשה,
 זמן כי דבר דכל ניחא, באמת אב4 האר'ו. את במקומו שם שי'טקה יותר טוב האר"המן

 הענין וזה מאוכהק. לה'2פ.ע יבוי ואיני השורש, לכלל בטל הוא ב'טורש דבוקשהוא
 נ'סמות וגמ הארמה, צמה את לה'2קות יוכל אז הארץ, מן להתפרד האדשצריך
 שום כי2ם להשמיע יוכלו לא זאת כל על הכבור, כסא מתחת שהם אףהצדיקים
 העליון מעולם כ'2נפרדים רק העליון, בעולם ולא הזה, העולם עלהשפעה

 גשמיות והשפעה הרוחני, חיות ולהיספיע להרעיף יכולין אז הזה, לעולםומתרחקים
 האר? ותשמע ואדברה, העאמים האזינו : הכתוב שאמר וזה העליון. ולעולם הזהלעולם

 לדבר ותוכל חיים. אלקים דברי כהטמים מאזנת הצדיקים שנשמות ר"ל, פי.אמדי
 אינו הטל מה ר"ל אמרתי. כמל תזל לקהי, כממד יערוף אך הארץ, ותשמעכהמם
 מן לעלות מקודם צריך רק האר.1, על מונח בעור האדמה ולהשקות להרעיףיכול
 הצדיק וכן הניטמה, כן להמקום, שנית להשפיע יוכל ואחעכ הראיסון, מהמקורהארץ
 לירד צריך רק אמדותיו, ולהרעיף לקחו להשמיע במקורו דבוק היותו בעוד יוכללא

 העליונים. ולעולמות הזה, העולם לכל ותפילתו בהרתו להשפיע יוכל שוב ואולעוה"ז,
 הזה, העולם לבל ותפילתו בהרתו להשפיע יוכל שוב ואז ממקורו, ולהתרחקלעוה"ז,

 )תפי"ש( ה"יונים.ולעולמות

 חע' הארז טן 4עלה81ל

 הוי דאל"כ התהום. העלה ארם, של ברייתו לענין אלא עולה, האר היהלמה
 לארץ, מתחת האד שבא מפני אלא הארץ, ש כתב ~מה הכרם, כע עלה ואדלמינתב
 אריח( ~יי החיצבנשתוא
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 תף הארץ מו קלהמד

 העפר, ל'2רית ענ3'מ וה,2קה הההים הע~ה אדם יטי ברייתו לענין פי'נרש"י

 וייצר. ואה"כ וה.טקה כאן אח העיסה, את לש ואח"כ מים, שנותן זה כגבל אדםונברא

 נשמת באפיו דיפה הארמה מן עפר הארם את אלהים ה'וייצר
 היה לנפש הארם ויהיהיים
 וגו' האדם את אלקים ה'דייצר

 פרצופין רו כי : יאסרי רז"ל בו התעיררו יודי"ן, בי2ני וייצר אומרו הלאכי
 )אל'2'ך( כאהה. יצירוה יטתי והןהיו,

 חיים גשמת באפיוויפח

 : יסנאמר הדם, זה נפ'ט יחידה. חיה, נ'טמה, ריח, נפ'ט, לה, נקראי שמותחמטה
 מי נ'( )קהלת : שנאמר ויורדת, עולה שהיא רוה הנפ':. הוא הדם כי י"ב()רברים
 מתים האכרים שכי "היה", הדעת, זו "ב?טמה" למעלה. היא העולה האדם בני רוחיודע
 בגוף. יחידה והיא שנים, כהטנים אברים שכל "יהידה", בגוף. חיהוהיא

)ייקוט(

 וגו' הארמה מן עפר האדם את אלקים ה'דח?ר
 ראין, להי בבאי עיי"י2 )מ"ג, זהר בתקוני וגם מ', )ויקרא בזוה"ק איתאהנה

 האדמה, ו:בקע קרה אצל מצינו וכן אדמה, נקראת מבילן והעייונה .ש, ארצות ז'כי

 ונברבו מצינו וכן הארץ מן העליונה היא האדמה כי הרי פיה, את הא-1 ותפתחואח"כ
 היבק ובן הארכה. מן עפר הארם אה אלקים ה' וייצר וכן הארמה, משפחות כלבך

במקרא.

 בורא וירקות עשבים מיני כל על מברכין מה ממני לתרץ לנו יש הטעםובזה

 כל כי ובהיות זה. ע4 נאמרו טעמים הרבה ? הארץ פרי בורא ולא האדמה,פרי
 '2יברכו נותנה הדעת לכן הארצות, שבע לכל העליונה שהיא הארמה, מן גדליםהצמחים
 הארץ. פרי ו5א האדמה, פהיבורא

 וגו' האדם את אלקים היויי?ר

 מעלה םישרא5, אחת נפש המאבד שכ5 ללמדד יחידי, האדם נבראלפיכך
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 עליי מעלה מישראל, אחת בפיט המקיים וכל מלא. עולם איבר כאילו הכהובעליו
 ל"י( )סנהדרין מלא... עוים קיים כאי4וה:הוב

 חיים נשמת באפיוויפח

 התהתונים, ימן העליונים מן שהאדם נבראים. ר2אר בבהמה יטכהוב טמהיותר
 מן האדמה מן חיים, נ.2מת בו ויפח האדמה, מן איקים ה' וייצר כתבולפיכך

 אריה( )גור העליונים. מן חיים ניסמת ויפחהתחתובים,

 חיה לנסש האדםויהי

 לבריות, יצטרך שמא בתענית, עצמו את לסגף רשאי היחיד אין אומר יופיר'
 ויהי דכהיב דר"י, מעמא מאי רב, אמר יהודה רב אמר עייו. מרחמות הבריותואין
 כ"ב( )תענית החייה. בך 'טנהתי נ'2מה חיה, לנפיטהאדם

 המשי"ח" "מל"ר בגימטריא חיה""נפש

 חיה לנפש ארםויהי

 ולא אמת, לדבר היינו הקוד'2, 4שון והוא ממללא. לרוח אונקלס,ותרנום
 אותיות ולזה לקדושה. חוץ אותיות הכ"ב ח"ו להוציא יטלא עיקר כל 'טקי,לדבר
 תשליכנו אל מבקשים שאנו וזהו סוף. תוך, ראש, אותיות: הכ"ב של כלליותאמת

 שבבחי' היינו "אמת", ר"ת ג"כ ממני, רנקח אל קד,2יך ורוה "אמת". ר"תמ4פניך
 לעבדך לבנו ומהר מהפללים, שאנו מה ג"כ וזה הק.ר'2. רוח לבחי' יבא יכו4יםאמת

 יסע"י למעלה, האמור הדבר על לרמוז היינו "רו"ח", נימטריא "מה"ר"באמת.
 האר"י( )כתבי הקורט. רוח לבהי' לבא יכי4 אמתבחי'

 דמות ובצלם בצלמו, האדם את יצר אשר ישרא4 א4הי א,קים ה'ברוך
 וכו'. נשסה ומה כן, הקב"ה אף נראית, ואינה רואה ני2מה מה : רז"ל כמאמרדובניקו,

 על טותו יום עד הולדו מיום לאדם יקרו א.סר ובמקרים, בכהשורעיםאדבר
 נבוליים. יימים .2נימ,ידי

 בלע"ז( נקראים הם )כלימאריציש, השבעיוה ה'2נים, ידיעת בחינת ואודיעמרם
 ולפעמים היטביעית השנה )ר"ל גבולימ ביטני ההלוי הארם, חייו ה:ני מדיךוהוא

 ובמ,טורה, ובסשקל במדה היצורים לבל גבו4 'טיש בחויט רואים שאנו ומאחרהת'סיעית(
 'סיוגבל מוכרח המבע כי הארם, .טל שנוהיו בחיי הג:ולים יתהוו אם תתמהואיך

 ידועות, שנים מספר ידי על קליכתן יגבילו הנבוכים שהכוכבים כמו ידוע,במס?ך



 אהרןביתבראשיתלקומי"11

 יוגבי הטבעי, היוםה4א
 בכל נבויו, אי לבוא יאחר במערותיו, הים י2עות, בכ"ד

 יקים. וי42י2ה י2עה -ביעיום

 הנבולים רופא( ב'2ם הנקרא לכל )ירועים ובקרחיות י'דה, 'רחי תי2עהבאיטה
 בהן. וכיוצא לבנה, או אדומה, .בע~י'2'ש

 איה כמו הרבה ועור בצים, י"ב תמיר מי4ידים איך רואים אנובעופות
 פרקים. לי2בעה יונבלו הרופאים רעת כפי האדם חיי גמ לכן מעניינינו.'טאינם

 והשיבה. הזקנה, העמרה, הבהיות, הע4מות, הנעיות, הי~דית, : הםואיה
 עשר ארבעה ער והנערות שנים, שבע ער יניע חי"דות אבוקראט, דברי כפיירנה
 וימי שנים וחכהטה שלשים ער והבחרות שנה, ועי:רים אחד עד והעלמות.2נים,
 ויטשה, חכהטים הם ממררנתו הכח לממה המורדת והזקנה וארבעים, היטע עדהעסדה

 ישושות. נקראים הנותרותוהב'

 מיום ומאורעות, מקרים לאדם יקרו איך נפלאות הראה הזמניםובהכהטך
 שבעה. ע"י יהיו וכלם לעפר, 'טובו עד אמו, מבטןיצייתו

 הולד כהזחיל השביע ובחרש אכי, בבטן הולד הויית נגמר שביעות בשבעהכי
 הוא להולרו ימים 'טבעה ובמלאות אמו, הריון ננמר ובתשעה הלידה, אליהתניעע
 צומחים חדשים שבעה ואחר האור, אל עיניו מניע שבועות שני ואחר חי,בהזקת
 שבועיות ארבע ואחר לרבר, מתחיל חד,טים שבעה פעמים שלש ואחר שניו,לחוץ
 השביעית השנה בתחלת מהכגקת, חפש* יצא שבועיות חמעו ואחר כהוגן., לילך.תחיל
 וישכיל. עיניו לפקוחמתחיל

 צ0יחת השלישית בשביעית התחתון, הזקן צמיחת תתחיל השניתבשביעית
 חתימת זסן החמישי ב,טביעית הנידול, ימי יגמור רביעית בשביעית עליון,זקן
 השטינית בשביעית השכל, והוספת הנוף חסרון התחלת רשביעית בשביעיתהכח,

 האנושי. מגדר יצא כבר אפאלאטון כדברי העשייית בשביעית הוליטה,התחלת

 יתמו, ששנותיו ער אמו בבטו יציההו מיום הארם חיי שני כל איך רואההך
 זה וכענין שבעה. שבעה ע"י והכל מלפעול, ינות או בו פועל והטבע שביעיותהם

 לנרוע אם להוסיף אם וכחו הארם, חיי שני עם זכבם, מגבייים התחלואיםשנים
 להנצח. או לנצח, חדש מזנ וחרש שבמעםבאופן

 אחר כן כמו שבעה. שבועיים ער ושביעיות נבול ע"י האדם שננרל שמהורע
 שהעץ כמו ני החולים, יחליפו בנקל החולשה ובתגבורת ממדרנתו והולך פוחתזה
 מזנ ויקבל טבעו, עמו ישתנה שנותיו בהשתנות לאדם, יקרה כן ויציץ, מחליףנזעו
 וחולי, לירה חבלי הסובלת ליולרת הטבע ונדסה בו ונמבע נשרש כאלו וגםאחר,
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 הטמיחים או התהלואים שרוב יראה זה בענין יוהר ולדרויט לחקור חפיו שלבו מיוכי
 זו. בידיעה תועלת ויש בחון וזה '2בעה, ידי עלרם

 שטו. עולם הטחקר הכטי קראוהו התההונימ ומן הע5יונים מן הנברא האדםו5כן
 הקב"ה אמי ה'טשי ביום רז"ו 'טד-'טו כמו רגדול, 5עולם דומה האדם תבניתוהנה
 מה מהרגזים השמים פימטה ואם מתרגזת האר'ו מלמעלה הארם את בורא אניאם
 בחכמה ה' פסוק ע4 הפ'2ט וזה מלעיה. ונשמתו מלמטה נופו ביא הקב"העשח
 הרופא( טוביה מעיטה )כספר אר'ז.יסד

 חיה לנפש הארם ויהי חיימ נשמת באפידדיפח
 זצ"ל. טפראנ מהר"ל "נפלאות הספר מן הגדלם. את מהר"ל ברא הפסדקבזה

 הקב5ה הכמת בכח ברא אשר הגולם, ידי על ונוראות גדולות 5עשות הפליאאשר
 ישרא5 נקיים כי כל 5עין האמת ולברר בימיו נפרצה אשר דם. עלילות ננדלהיחם
 דבי חתנא זצ"י, כ"ץ טוהר"י וכו' הנרול הגאון ע"י נכתב הזה הספר הזה.מהלון
 תרס"ם ובשנת טיץ. דעיר הנדולה בהביבליאמיקה ספון והיה המהר"ל, שלנשואה
 זצ"ל. יודל יהודה הרב אאמו"ר ע"י 5אוריצא

 ? הנולם את מהר"ל בראאיך

 מתנגרו. שהוא הכומר עם להלחם יוכ5 כח באיזה ח5ום שא5ת עשההמהר"ל
 זדים ותגזר החמר דבק גולם ברואה אתה : ב' א' עפ"י השמים מן זו תשובה 15ובאה
 שמות, צירופי יש האלה תיבות בעשר כי מהר"5 אמר זה ועל ישראל. טורפיחבל
 חמר. מן חי גו5ם בכחם לברוא באפשרות יש תמידא'2ר

 הגדול תלמידו ואת חתנו, הכהן 'טכד2ון בן יצחק את במתר א5יו קראהמהר"ל
 השא5ת ע5 שהשינ השמים מן ההשובה את 5הם והראה הלוי, ששון חיים בןיעקב
 5נו ואמר האדטה. מן ועפר חמר מן הגולם בריאת בענין הסוד את לנו ופסרח5ום.
 כחות ד' נצרך בזו לבריאה כי יען הבריאה. בעסק בעזרתו להיות אותנו ליקחשרוצה
 עם נולר שהוא המהר"ל אמר עצמו ועל עפר. מים, רוח, אש, : היסודות ר'של
 יעקב ר' תלמידו וע5 האש. יסוד של בכה נו5ד שאני אמר ועלי הרוה, יסוד ש5כח

 בשלמות. הבריאה תנמד שלשתנו ע"י וע"כ המים. יסוד של בכח שנו5ד אפר,ששון
 שבעת והנהנות בתיקונים אותנו וזירז אדם. בן 5שום הסוד זה ננלה לב5תי עלינוופקד
 מהודם.ימים

 ה5י5ה חצות אחר ד' בשעה ש5שתנו ה5כנו אדר לחודש כ' יום ה'יפ"מבשנת
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 ומצאנו חפשנו הנהר בשפת "ל?לדווקש", הנקרא הנהר ער פרחג, העירמאחורי
 הפנים וציירנו אמות, שלש ארכו אדם, צורה עשינו הטיט ועל ומים, חכרמקום
 הגולם רגלי אצל יטלשתנו עמדנו כן אחרי פרמדן, המונח כאדם ורג4ים, ידיםנם
 פעמים ז' 5הקיף ראשונה מהר"ל צוה ואותי הגו~ם, פני נגר .:לנו חפניםעם
 עד הראש ומן הראש. עד להקיף הימין מצד לההחיל הגילםאת

 עשיתי וכן ההקפה. בעת לאמרם אותיות הצירופי לי ומכר '2סאל, לצדהרגלים,
 צוה כן אחרי אש, כגחלת הגולם נוף תארם ההקפות את גמרתי וכא,2ר פעמים,ז'

 אותיות צירופי לו ומסר כאלו, חקפות ז' ג"כ '2יעי2ה '2שון יעהב ר' לתלכוידימחר"ל
 לצאת אדום והתחילו בהנוף, מים באו כי האיט, נבבה ההקפוה גמר וכאי2ראהרות,

 בראשי נתהוו צפרנים ונם שלשים, כבן שערית עם נתמלאו ונם הגו4ם. נוףמן
 שלשתנו אמרנו הקפותיו גמרו ואחרי הקפוה, ז' המהרר"ל גם ע.2ה ואזאצבעוהיו.

 באויר גם כי חיה", לנפש הארם ויהי היים נשמת באפיו "ויפח : הפסוק אתיחר
 פתח ואז יצירה, בספר הנזכר אמ"ש שהם ורוח, וכים א'2 להמצא צריךהנ.2ימה
 על "עמור נוגי? בקול מהר"ל קרא אח"כ כה:תאה. כאיש בפנינו ויבמ עיניו, אההגו'ם
 לקחנו אשר הבגדים עם אוהו הלבשנו אז פהאם. רנליו על הגולם ויעמד !רגליך"
 בקצור ברגליו, הנעלנו מנעלים וגם דין, ביה 'טל .?סש עבור יאהו איטר בבדיםאתנו,
 ובשעה במיו, הי' לא הדבור כח אבל והבן. שמע, יאה, האנשים, כאחד אי,טשנש2ה
 אמר הביתה הלכנו כאשר אנשים, ארבעה הביהה היכנו ה.ום האיי טרם בבקרה'2י2ית
 תשמר למען חאדמה, מן עפר אותך בראנו ,טאנחנו "דע : בדיך הגוים אלמהר"ל
 שכי ויקרא ומנדיהם. שונאיהם סאת שסובלים הצרות וסכל רעות מכל היהודיםאת

 שכהו עבודת תהיה עבודתך 'טלי. דין הבית של בהחדר ותדור ת':ב אצלייוסף,
 ולטבוע אש, במו ללכת אפילו אצוך, אשת לכל בקולי לשמוע ועליך דין, ביתשל

 אשלה אשר לכל ביטלמות פקידהי תסלא אשר עד המנדל מן ולקפו'ן אדירים,במים
אותך.

 אנסי ולנו חבירו. לדברי הססכים כאדם המהר"ל לדברי בראשו נענעהגולם

 שידא" "יוסף של הרוח את בקרבו הכוי2יך כי יען יומף, '2מו קרא כן עי כיהמהר"ל
 והציל התלמוד, חכמי אה גם שיכיט והוא שד. וחצי איש חצי שהי' בהלמוד,הנזבר
 לא אש במו ילך אם שאף הגולם, על אמר וגם גדולות. סציות כעמים כמהאותם
 על המהר"ל אמר ביתו בני לפני יהרגהו. לא חרב ,וגם ישטפוהו 4א ונהרותיכוה,
 האלם העני את ברחוב פגע המקוה אל ה,טכם בבקר הלך כא'2ר כי הגו~םארוה
 עו?ר להיות ביתו א5 ויביאהו עליו ריחם כן על גדול הם איש ,טהוא וראההזה,

 ישתכהטו לבלתי ביתו, לבני ויזרז צו, הפהר"ל נהן אמנם דין. הבית שיל'טכד2ים
 בקרן דין הבית בחדף תמיד הגולם ישב כי ויען הכית. ו'טירות ת'2מיש לצולךעמו
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 חכמה :ה?- ?יי גויסי כיי באטח יריו, י2תי על בראי2ו ני2ען ה':לחן, קצהאצל
 ב.?ם האנ'2'ם ה-אוהו כן על ,2בעי(ם, רבר כל ארות על ראג ו4א חשב ולאותבונה,

 האים". "יומילי ב.2ם אוהו קראו איטר וי': נולם"."יוסייי
 המהר"ל()נפגאית

 חיה לנפש הארםדיהי

 "מ'2ה". ס"ת חיה לנפש הארס ובן ע"ה. כו2ה ע4 רמז הידיעה בה"א האדםאמר
 יי,2ראל מ'2ה י2הוריר "תןרה" היינו הרי"א בנימטריא ע"ה סתומה במ"םהארם
 בהורה א~א והעפרה היות לו אין האדם כי היה". "ןנפש זהו נפ'סותיהםלהחיות
 "האדם" וגם ימים. האריכו הזה ובדבי : ונאמר ימיך. ואורך הייך הוא כי :שנאמר
 והעמדה. קיום לנפ'2 י'2 התורה בסיבת כי רנ-י"ג. עולה מלות ב' עמ סתומהכמ"ם
 ת"י(. גיססריא "כנצפ"ך אותיוה מן סתומה מ"ם כי : המו"ל)הגהת

 כהן()שפהי

 יצר אשר הארם את שם וישם מקדם בעדן גן אלהים ה'וימע

 מקרם מערן גן אלקיםדיטע

 אמרו וכך מגקרמין. תרגום ואנקלוס הגן. נטע עדן י2ל במזרחו רש"יפי'
 'טם, ונטען אחר ממקום האילנות שהביא ויטע טעם ואין הנכון והוא רבהבבראשית

 וימע ענין אבל ונו', אלקים ה' ויצמח : שנאמר כמו הצמיחם. ההוא המקום מןכי
 בסקום גזר רשא, האר'1 תוצא האר'ן על שגזר מרם כי ה', מטע שהוא להגיר אלקיםה'

 המטעימ, בערוגת פלוני, אילן ובכאן פלוני, אילן יהי' בכאן ואמר גן. '2ם שיהי'ההוא
 והצמיחה פרי, וע,ו רי2א, האריז תרשא שאמר האר,ן, מקומות שאר כדרך הי'ויא
 לא יעורם יער, פרי ול,טאת ענף, לשטות בהם גזר ערן, גן אילני והנה סרר.בלא

 וזומר, לעולב צריכים ואין גזעם, ימות לא ובעפר שרשם, בארץיזקין

 ? אווום עבר מי כף2ם, הארם שגורש אחרי עבורה צייכין היושאלו
 : ,2נאיר כענין לע:למים. וקייסו יריי מעשה מטעיו יטהיו אלקים ה' ויטע טעם זהגם
 נמע, איטר "בנון ארזי ה' עצי י,טבע שאמרו כמו וכו', פריו יתום ולא עלהו, יבוללא

 יסורוהם חייהון כי ממעתן, יוטבעו מימיהון, ישנעו חייהון, ישבעו וונינא רביאמר
 : שאמרו כמו בשמיפ. כהם וממעתן הגשם, המוייד המוב אוצרי ומימיהםהעליונים,

 גרל. לו ואומר אותו מכה והוא ברקיע, מזל לו שאין כיממה, ועשב עשב כל לךאין

 )רמב"ן( שומר. בארץ משמרו תשים אם שמים, הקות הירעת :שנאמי
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 ונו' בערן גןאלקיםויפע

 האדם והוא מ'טם, הארם את יגר'ט סוף כל מוףכי ראח הגן, אה ה' שנטעבעת
 א'טתו. לקול ו'ט?ע ערן, כגן להיות הארם אה ה' שהגבה גבוה, היותר הסדרגה אתי'2בר
 הנח'ט. בחמאוהכל

 ייטראל, ויט?ה יעקב .נל ואז הקדסוני, הנה'ט את ישראל טעמו לנרש ה'יהן
 אחר. ושסו אחד ה'והי'

)הטעסים(

 מקרם בעדן גן אלקים ה'ויפע

 שנאמר עדן, נקרא ממנו אהד ומקום גדול, טקום הוא שהגן מעדן, גדולגן
 בעדן ואומר הגן. בחוך הוא שהעדן רמשמע אלקים, בגן א'טר עדן עצי כלויקנאוהו

 בעדן, גן אלקים ה' ויטע רכתיב והא גן. יטל בעדן היה שאדם כהטמע היית אלקים,גן
 על נמע ואח"כ הגן, מקום אף ערן הכל היה 'טמתחילה עדן. במקום נן שנטעהיינו
 נהר יוצא וממנו גן, בלא עדן מקום נם ונשאר יותר, חשוב שהוא גן, העדןפקום

 נדולה ערן : אומר יוסי ורבי מקיפו. והגן הנן, בתוך נשאר זה ועדן הגן. אתלה'2קות
 העדן, בתוך נן שנמע כמשמעו, קרא מפרש בעדן. נן אלקים ה' ויטע : שנאמיפגן,
 למימרא לאו אלקים, בנן אשר עדן עצי כל ויקנאוהו רכתיב יהא כקיפי.והעד;
 עדן, עצי גם נשראו הגן עצי כי הגן, של העדן עצי ה"ק אלא הגן, בהוך היארהעדן
 כי הנן, של בעדן מירושו, היית אלקים גן בעדן דכתיב והא בערן. נטוע 'טהבןלפי
 בעדן. נמועהוא

 יוסף()עץ

 פקים בעדן גן אלקים היויפע
 )אזיאי( לאפרהם חמד טפר מן תחתו4 ג"ע מורביאור

 ושיעור בו. שאנו השפל עולם קודם שנים ותת"ח אלף נברא תחתון ג"ע כירע
 מזרחית, ררומית לרוח ג'~ע של ימינו צד על עומר הגן וזה בגן. מס' אחר העולםזה

 מקרקע דחוק השפל עולם וקרקע אמו. לפני יומו בן כילד נ"ע לפני העולם זהודומה
 שס השפל עולם של ולצפונו הגן. של ררוסי בצל השפל עולם של וצפונו טפח,הנן

 מן המכפלה, מערת הוא וזה לג"ע, כחצר המערה כי ודע המזיעין. מדורחניהנם,
 בנימטריא לסחד כי לסחר, עובר הפסוק שאמד הוא וזה הקדושים. אבות מן וחוה,אדס

 . לנ"ע הצר היא המערה כי חצ"ר, ובגיממריא לנ*ןאוד*ח
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 למאכל וטוב למראה נחמר עץ כל הארמה מן אלהים ה'ויצמח
 ורע מוב הדעת ועין הגן בתוך ההייםועץ
 הגן בתוך החיים ועץ וגד' הארמה מן אלקים ה'ויצמח

 מתפי:מ שהוא והכוונה החיים. כל על ומתפיטמ ומתגדל הולך יטהוא עץכלומר
 וכו~ם מ.טרשו, נאצלו ה:בראים כל באשר חיים, שפע להם להשפיע תבל יויטבי כלעל

 החיוני. כח מכתויונקים

 '2מואל ר' היה, חמים אומר ר"מ וחוה. אדם ממנו שאכל האילן אותו היהמה
 עץ. והכתיב א"ל הן, א"ל ? היה הטים אפ'2ר א"ל זעירא, ר' קמי בעי יצחקב"ר
 מן קהם הוציא שכבר האר.1, מן לחם המוציא אמר, ר"נ לבנון, כארזי היו מתמחכתא"ל

 ר' האר.ן. מ; לחם להוציא עתיר שהוא הארץ, מן להם מוציא אמרי ורבנוהארו.
 מרורות איטכלות ראיס, ענבי ענבימו : שנאמר היה, ענבים אמר, אלעי ב"ריהורה
 וגו'. העץ מוב כי האיטה ותרא הה"ר היה. אתרוג אמר, רעכו אבא ר'למו,

 רבה()מדרים

 הפררוצ על יומף עץ מןפירהם

 שרעת לפרען אפ'טר ע"כ הדעת, ע.ז היה מה שאלו לא וכו', אילן אותו היהמה
 וכן עצים. מיני כל 'טהכוונה פרי, וע.1 'טכתוב ע"ר כולל, שם הוא הדעת שעץחז"ל
 היה. מה והוה אדם '2אוכלו עץ אותו על שיטואל רק עצים, מיני הרבה כולל הדעתעץ

 אדם, בבן רעה כיסאין באדם, רעת נותן חטים שמאכל העולם, ממנהג ראיהוהביא
 לפי הדעת, עץ נקרא לכך מימיו. חמים מת הזה איש אכל לא אומרים,הבריות
 אשכלות( )ראש לארם. דעתשמקנה

 מר כרכתיב מד, נקרא המות כלומר לעולם, מרורוה הביאו האשכלותאותן
 אילן איזה הרורות. לכל ראש שהיה אדה"ר זה ראש, ענבי ענבימו אמר ולבןממות.
 שהעץ משמע הפרי, טוב כי ולא העץ, מוב כי דכתיב וכו' כפריוי נאכלשעצו
 אתרונ. אלא וכו', ? כפריו נאכל שעצו אילן ואיזה נ"כ. נאכלבעצטו

 ורע פוב הדעת יעץ הגה בתוך החיםועץ

 ומפרי שאמר ועוד בק, אמר %א הגג בתוך החיים ועץ הכתוב שאמרבעבור
 לפי נאפר אחך בשם הזבירו שלא תאכלו, לא אלקים אמר הגן בתור אשרהעץ
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 לרבריו והנה ננתא. במציעות ת"א ולכך בתוך, שהוא בגן ידוע מקום '2הואפשוטו
 באטצע תעשה כאילו שהוא נאמר וא"כ באמצע, היו שניהם הרעה ועץ החייםעץ
 רהב, אמצע הזה האמצע ויהיה האלה, האילנות שני ובה סונה, אחת ערוגההגן

 החיים יע'1 לבדו. השם בלתי הנקודה אמתת בו יורע שא.ן אמרו כבר הרק אכדצעכי
 כי המפר'2ים אמרו ורע מוב הדעת וע'1 ארוכים, היים באובליו נותן פריואי4ן
 ממנו. אכלמ אחר. מערומיהם כסוי ולכן הכה2ג5, תאות פרייתהיה

 בהפכו או בדבר, אוכליו '2יבחרו וההפץ הרצון מוליר היה הזה האלןופרי
 אדם בין חזה לא הזאת בעת והנה ורע. מוב הדעת ע.1 נקרא ולכן לרע. אויטוב
 האיברים היו ולכן ויולידו. יהחברו ההולדה בעת אבל לתאוה, הה'2מיי2וא.2הו
 היתה העץ מן אכלו אחרי והנה בהם. יהב.2י2ו והידים,ולא כפנימ בעיניהםכלם
 טצד אלקים מדה וזו לאחרים. בין לו בין (היטיב או להרע וברצונו הבחירהבירו
 ותאוה. יצר בה יו בהיות לאדם ורעהאחר,

)רמב"ן(

 הגן מתוך ההייםועץ

 לבי'2. טב בין חכמין פירוהי דאכלין ואילן ג:חן, במציאות היא ואי4;תרגומו

 הדעת מע"1 יאכל שלא יחד '2תיהם על לאדם הקב"ה הזהייו לא למה בזה, להרץ-צה
 כי לעוים, חי עצמו הע.1 מן שהאוכל ממבעו הה.ים '2עיו לפי אלא החיים,ומעץ
 נחמר פרי לו הי' הדעת ע.1 אבל מרי. בטעם היה הע'ן וטעם כלל. פרי לו היהלא

 מן שאבל קודם לפיכר מהצורר, יותר לרע טוכ בין לידע ואשמו או:ליו כללמראה
 היה ולא למראה נחמד היה לא כי החיים ע'1 על יהזהירו צריך הי' לא הדעתעץ
 בהטח ומהם הוא בעלסא ע"1 כי ההוא, הע.ו אכילת תועלת להבחי; דעת עדייןבו

 מע.: שאכל אחר אבל פרי. לו שי'ט למראה נחמד דבר איזו אם כי עץ אוכלתאינה
 לעולם, שיחיה כדי ממנו ויאכל חיים ע'ו בהועית בי2כלו יבהין פן חושי2 היההדעת
 משם. גורש כןעל

 יקר()כלי

 לאיבעה והיה יפרר ומשם הבן את לה*טקות מערן יוצאונהר
ראשים

 וגו' הנן את להשקות טערן יצאתהר

 הקב"ה שנתן תוקף ותשחהו, פניו כהטנה ויהלך לנצח תתקפהו פתח סימןר'
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 דעתו אחר והלך הקב"ה '2ל רעתו שהניה כיון ויהלה היה, לעולם לנצח,לאדה"ר
 ותשלחהו. פניו מיטנה נחש,של

 רבה()מדרש

 דגו~ מעדן יצאתהר

 בג"ע ויניחהו וכתיב הנן, מעבודת אחת שהיא הגן, את להשקות שכתבסאחר
 ההטא קודם הארם וכן הגן, להשקות מוטל היה הארם שעל הרי ולשמרה,לעברה
 כמ"יט כזו גדולה גבורה בו והיה הנן, להשקות ופותחן הנהרות מוצא סותםהיה

 להיות היה ראוי תוקף ואותו ונבורתו, בתקפו דאיירי קרא בהאי פתח ולכןבסמוך,
 הראשון. באדם לעולםכן

 יוסף()עץ

 תו' הגן את להשקות מעדן יצאתהר

 ועל י"ז( )ירמי' : שנאמר שמו, יובל הנהר, אותו של שמו מח בזהה,ואיתא
 היים יוצא משם כי שמו, חיים סבא המנונא רב 'טל ובספרו שריטיו. ייטלחיובל
 מזון אשר והתקיף הגדול עץ שאותו נתבאר וזה המלר. חיי נקראים והםיעוים.
 החיים. באותן נטוע ששר.12 עיו חי.ם, ע'1 נקרא בולכים

 יוסף()עץ

 תוי הגן את להשקות מעדן יצאדנהף

 הוא זה וצריק שמו. וצדיק אחד, עמוד על תמכו העולם את הקב"ה בראכאשר
 משם, ולהזין לשתות המצפים הם והרבה לבל. והזן המשקה הוא וזה העולם.שיום

 בעהו. אכלם את להם נותן ואתהכטש"ב
)זוה"ק(

 אשר החוילה איץ כל את המרבב הוא פישת האחךשימ
 הזהבשם
 מ5צון האחדשש

 שהוא רש"י יכ' פשתן. בהם שנזרע השדות שכהטקה פשתן מגדל שהואפישון
 המים. מהשתנות בא הזרעים שהשתנות לפי פשתן, עובדי וביטו שכתוב כמומצריפ

 יוסף()עץ
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 החוילה ארץ כל את הפיבההוופ

 מראשית מניד אלא ? אתמהה הסובב, הוא אומר ואת החו.לה, היהה לאעדיין
 ת.אחרי

 רבה()מדדש

 פקומו 'טם ונקרא יקמן, בן עבר מבני אהד הוא כי העתיד, על מדברהפסוק
 נשראות מפורמכות סדינות היו מיטה שבימי ספק ואין ואשור, כוש וכן שמו.על
 בש"ר כמ"ש כבר כתובה היתה שהתורה לפי אך בנאום. אשר האנ'טים שמות עלכן
 חוילה שמו שנקרא אחד עוד שהיה ולפי בראיטית. ספר נטלתו מ12ה שאמר פ"הסוף
 שם על סיסן נתן החוילה, שטו על וקרא עיר כנה הוא ובם חם בן כוש בןוהוא
 יוסף( לעץ הזהב. היה ששם יקמן בן עבד מבני שהוא לבארהזהב

 לישראל פרעה מצא אחריהם מצרים וירדפו פסוק על בשלח פ' יב"עתרגום
 טג"ע פישון שהכהטיך וכרגליות מובות אבנים כהטם מלקטים הים בשפתשהיו
 סוה. לים המשיכם וגיחוןלגיחון,

 תלפיות()מדרש

 השהם ואבן הברלח שם טוב ההוא האר*ןוזהב
 טוב ההא הארץחהב

 מוציא והוא אחד. זהב פורמ אדם לעולמו הקב"ה חלק גדולה טובה אבהוא"ר
 בשביל נברא ולסה בזהב, להשתכהט ראוי העולם היה לא אר"ל יציאות. נמהממנו

 טוב. הוא האר'ו ו?הב שנאמרבהמ"ק,
 רבה()מדרש

 מקום צריך שאין בבית הן גדולה מובה הוא לארץ, זהב הקב"ה שנתןיטמה
 וכשפורמ עמו, אותו 9ישא שיכול טוב הוא בדרך בלוויחא ונם לשמרו, ויוכלגדול
 יוסה( )עץ הרבה. ממנו מסתפשא'

 השוהפ העבן הברולהשום

 י"א( )במדבר ריעו עליו יגיר פממים, ש5 הזה מבדלח סבור את איבוא"ר
 רבה( )סדרש פובה. אבן זה אף מובה אבן זה מה הבדולח כעיןועינו

 פממין, של הזה כברלח שפירושו למעות יכולים היינו המן שאצלופירושו



125 אהרןביתבראשיתלקומי
----- - -

 איש צפורן כמראה והשרף מזרח. בארץ וירוע מעץ, הנומף שרף מין בדליו)פי'
 בדליון. תרנמו ורומיי יוני בליטון המקרא ומתרנמי הרופאים(. טפריותועלתו
 ואבן הבדולח שם מכאן ראיה והביא מעות, שהוא איבו רבי ואמר הערוך()מוסף
 יוסף( )עץ טובה. אבן בדולח אף טובה, אבן שוהם מההיטוהם,

 לאנייאדי שמואל הרב ופי' ה'טוהם. והוא האיסמיאלדי, אבן נקראו השוהםאבני
 הראש חולי לרפואות חפצו כל בהם האדם למצוא סגולה אבן שזה שהכוונהזצ"ל,

 תלפיות( )מדרש לימוד. לאהבת וגםוהעינים.

 כוש ארץ כל את המובב הוא ניחץ השני הנהרושם
 נחונך על ע"ש כנחש. עמא שף המן שהיה מרי זה גיהון, השני הנהררטם

 ך.תל

 כוש. ועד מהודו שמלך על כוש, ארץ כל את הסובב הוא מטייםובילקוט
 יוסף()עץ

 ח"ן גי אותיות הם גיחו4 חשני הנהרחפפ

 ר"ל ח"ן, בנימטריא שהוא הנ"1 את להשקות מעדן יוצא ונהר הפשטוזה
 לאדבעה והי' נבוהים, מעל גבוה והוא עדן, הנקרא העליון ממטור בא החןהשפעות
 האחד הנהר שם באמרו בבהמ"ז הנזכרים 'טערים הארבעה כל לנו מרמז והכתובראיטים.
 במובן. העולם את הזן על מרמז זה טוב, ההוא האריו וזהב וכו', הטובב הואפישון
 חסד ר"ת "חדקל" השלישי הנהר ויטם ה"ן. גי אותיות הם גיחון היטני הנהרזשם
 רחמיו פועל ר"ת "פרת" הרביעי הנהר ושם ובחסד. כנזכר והוא לעד, קיימיםדוד

 שאינם ד"ל ראשים, לארבעה והי' יפרד ומעום וז"ש וברחמים. כנגד והואתמיד.
 הכתוב דקדק ולכן גמור. באהדות אהד הבל הם בשורשם אבל בשמותם, רקחלוקים
 במספר הנמנים דברים כדרך הראשון הנהר שם אמר לא פישון, האחד הנהר שםלומר
 להורות כדי האחד, הנהר אומר וכאן וכו', שני וזה ראשון זה שאומרים זה אחרזה
 קדישין( מאמד )בספר הנמור. היחודעל

 גיחס הו~ני חנהרדפם
 כן כי יו2ראל, מארץ קרוב ניהון כי וידוע טצהים, יאור פישון בי הגאוןאמר

 והוא פרת, גם דרומית, מזרחית מפאת בא והוא ניחון. אל אותו והורדתםכתוב
 העובר השני הנהד הוא חדקל כי אמרו ומפורשים טזרח. פאת הארע גבולאחרית
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 רחוק הלבונה ווהר יוצא טצרים ויאור מזרהים, שייטתם הנה א"כ פרה, נהרעמ

 עזרא( )אבן בקיץ. גרולו והראיה ננב בצר ה'2והמקו

 אשור קדמת ההלך הוא חדקל השלישי הנה4דשם
 פרת הוא ה*ביעיוהנה*

 לכם כתבו לישראל, אומרת שהיתה בגזיריתיה וחרה קלה י:היתה יון 11הרקי
 ייטראל. באלקי חלק לכם 'סאין היטור קרןעי

 בגזירותיה ומרה וחדה בתחילה, קלה שלפנינו. במאמרם רז"ף שאמרויזה
 ארצו. את ולרשת ייטראל חללי להרבותהאכזריות

 פרת הוא הרביעיוהנהר

 והקיה שעלה מפני ו'(, )רניאל חרקל הוא הגרול הנהר יר על הייהי ואניכתוב
 )ב"ר( אלקים. לו אשר גרול גוי מי כי ביה דכתיב ישראל, ארץאת

 וגוי חרקל השלישי הנהרושמ

 הארם. את ומברין ורבין פרין שמימיו פרוע, וקלין. חרין שמימיי פי'ור,ט"י
 של למזרחה אשור, קדמת העתיד. ע"ש המקרא וכתב היו. לא עדיין ואשור,כוש

 ישראל. אר'1 .טם על הנזכר כולם על החשוב פרת, הואא,טור,

 שמות מפרש דמתחילה הבהוב רש"י מהפך למה מפור'ט, חכמ'מובשפתי
 איש שם ומצאנו החוילה, ארץ נבי כן פירוש רלא והא א.?ור, קרמת ואה"כהנהרוה,
 הוא דהא איש, שם על ולא המהוז שם ר"ל דהכא, רהוילה לומר ויש נח. כפ'חוילה
 הארץ ,טכתב כיון ועור חוילה. האייט בשם אותו קראו איך א"כ מצרים, באר'ןהולך

 לרש"י מנ"ל רמקיטינן נמי יתריו ובזה הוא. חמהוז שם ע"כ החוילה, הידועהכה"א
 המחוז. שם יטהוא החוילה ארץ כמו הוא, המחוז 'טם דלמא העתיד, ע"ש וא'טוררכו'ט
 ההוילה. כמו הידועה בה"א להזכ.ר כן נס לו היה כן ראםי"ל

 ולשמרה לעברה ערן בגן וינההו האדמ את אלהים ה'ויקח
 ולשמרהלעברה

 נצמחים האילנות בל והלא ולשמרה, לעברה שאמך הגן בתור היתה עבודהזה
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 תורה, אלא היים ע'ו ואין ההיים, עין דרך ולי2מו- בר"ת לעסוק איא ?מאליהם
 הורה( )אור בה. למהזיקים היא היים ע,ו :שנאמר

 ולשמרהלעברה

 שע.טה עד בלום טעם לא הרא.:ין אדם '2אף מלאכה גדולה אומר, ה:ב"אתניא
 תאכל. אכל הגן עיו מכל כן, ואחר ול':ננ-ה. לעבדה ערן בגן ויניחהו : שנאמרמלאכה
 טובים כאחד שניהם כי הורה, ברברי לעסוק ול'טמרה, יעידה בארו וה זטלפניבמאמר

 במלה. סיפה מיאבה עסה .:אין תורה כי וחתמרתם, בקיוסם זה את זה ועוזריםהם
 קרישין()מאמר

 ולוטמרהלעבדה

 כיום טעם יא הרא'12: אדם '2אף כלאכה גדולה אומך אלעזר בן ר"שתניא
 הגן עץ מכל ויצוהו וג'2מרה, לעבדק עדן בגן ויניחהו : .2נאכני מלאכה, '2עשהער
 האכל.אכל

 פי"א()אדר"נ

 וגו' ערן בגן וינחהו האים את אלקים ה'ויקח

 מ'טם !המתכל ריאה היה עדן, בגן לארם ההב"ה .2הכנים ב'2עה בזהר,איתא
 היכיות שבעה רבונו. בכבוד ולהסתכל להבין ב'2ב.ל החכמות, וכל העליונים סודותכל

 י2למטה, בג"ע הם היכלות 1.:בעה העליינה, האמונה כוד שהם קמעלה, הםמרורים

 אוהם התק.ן ערן, מגן .2ננריט ולאחר ארם, של מרויו היה ובהם שלמעלה.כדמיון
 הצריקימ. נשמות עבורהקב"ה

 בראשית לשבתררהט
 ו~אכל אכל הגן עץ מכל לאמר הארם על אלהים ה'ויצו

 תאפל אבל הגן עץפכל

 וינחהו בערן, נן אלקים ה' ויסע אומר להלן תאבל, אכל לשון כפל ל"לקשה
 בר"ת לעסוק זה ולשמרה לעבדה תורה אור בספר איתא ולשמרה, לעבדה עדןבגן

 כה. למחויקים הוא חיים עיו שנאמר תורה, אלא חיים עץ ואין החיים, עץ דרךולשטור
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 עשרה שבשבע ימצא ההיגוך ובספר ראורייתא. סררים גן בזהר,כראיתא

 אלא מוב אין ע"ז ורמז התורה. מצות מתרי"ג מצוה שום נמצא לא בהתורהמררות
 כי לבר, תורה אלא מצוה 'סום אין עיטרה 'טבע גיממריא שזה מו"ב יטכמספרתורה.
 שכולו לעולם כי הרמז בא וע"ז נירה. בנמרא כראיתא לבא. לעתיר במלותמצות
 מצוה, חתרי"ג כל נמצאות ל"ו כספפר הנ'טארות ובסררוה תורה. אלא יהיה לאטוב,

 וכוטפסים, הקים ל"ו א'2ר נרול גוי ומי ומ,טפמ, חק ל"ו שם 'טם : יטנאמרוסימנך
 וכשתכפול וכיטפטים, חוקים הנקואים מצוה, תרי"ב זה וכדטפמים חוקים ל"ו. מספרזה
 ס"ה י"ז מספר עם ל"ו ומספר "תרי"ג". עולה "טוב", מספר 'טזה י"ז עםל"ך
 מו"ב וגם ב"ה. הוי' שם קטן במספר 3"ן וגם ראורייתא. מררים גן וזה ג"ן.הוא

 אמת. הקב"ה של שחותם "אמת", הוא קמן במספר ל"ו ונם ב"ה. הוי' שם קמןבמספר

 בתוך החיים ועץ ראורייהא, סררים גן זה בערן, גן אלקים ה' ויסע הפשמוזה
 ה' ויקח בה. למחזיקים הוא חיים עץ שנאמר כמו החיים, עין שנקרא תורה, זההנן

 ררך ולשמור בתורה, לעסוק זה וישמרה, לעברה ערן בגן וינחהו הארם אתא5קים
 עץ מכל לאמור האדם על אלקים ה' ויצו מצות. זה ומ'2פמים, חושים זה החיים,עץ
 מררות ל"ו מן ראורייתא, סררים נן כל מן רהיינו הג"ן, עיו מכל וזה תאכל, אכלהגן

 לבר. תורה רק שם נמצא שלא סררות מוב מן וגם מצות. התרי"ג כ5 בהשנמצא

 התורה, כל את שתלמור האכל, אכל הלשון כפל לכן תאכל, אכ5 הפשמוזה
 סררים ג"ן הוא וזה 5בד. תורה רק סררות מו"ב וגם מצות, תרי"נ עם סררותל"ו

ראורייתא.

 בשנת נירר-ענר האר"י נוסח בביהכנ"ס בראיטית בשבת שאמרתי)מה
 מינטרעאל(.ת'סי"א,

 תו' האדם על אלקים ה'וטמ

 המורה כ5 חז"5 ראמרו י"5 באן, שייך ע"ז ומה ע"ז, א5א צו איןאמחז"5
 זו מצוה ע5 עובר בהיותו ג"כ הראשון ואדם כולה. התורה בכ5 כופר כא5ובע"ז
 מ5ת כאן ושייך 5ע"ז, רומה שפיר 5:ן השי"ת, אותו צוה אשר בכ5 וכפר עבר,הרי
 ע"ז, אלא ראינוצו,

 אנל אנ5 "ק א פ% מי ""ים ש אלקים ה'ייצו

 וכפו5 לאגער אומרואם
 אכ~

 שיצוהו חוח % וכוין וגו', מות וכפ5 תאכ5
 תעבור אם היא, גם תמות אתה מות זונך, בת תאכי אתה אכו5 5חיה המצוה5אמור
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 הקב"ה אטר ההליפא א"ר : וז"ל ז"ל 'טאמרו ומצאתי בעוניט. וייטנה באזהרהי.2נה

 וקלקלה ו;מרה חוה נצטויה ואח"ב הרא'2ון לאדם שהקדמתי כמו לאנ'טים נקרימאם

 ציה יאדם כ' דברי:ו לרמז לחוה צויהי אכר ולא נצטוית לומר רקרק ע"כוכו',
 ולכל יו נת.:ה המתנה כי לאמר המות, מות תאכל אכל בכמל ירמוז עוד לה,לאמר
 ונו', מית יגו' ואם מהגן לאבול הד,רוה, כל סוף עד זרעו כל 'טהם ממנוהבאים

 הנביאים כל עי מיתה י32קנ:ה היה כן כמו ממנו. הבאים כל וימותו הוא מותפי'
 לנצח. המות ובלע אז שנרבקה זוהמה אבר אשרער

 איקימ, ויצו או ה', ויצו באימרל הכפיק ולא אלקים ה' ויצו אוכניווטעם
 ~מי~י מי2פמ לא ואם ברחמים, יקופהו ימיב אם ורין, רחמ"ם רמזכאן

 ההיים()אור

 ממנו אכ?ר ביום כי ממנו האכל ?א ה-ע טוב הרעתומעין
 תמותמות

 יכן פתרון. יה למציא 'טק'2ה שא(ה היא לו, וטוב ורשע לו ורע צדיקהיטאלה
 יקר( ):לי זאת. בחקורה לננוע שלא ה'צוה

 תמות מות ממנו אכלך ביומ כי ממנו תאכל לא ורע טוב הדעתויעץ

 ההיים מע.ן גם ולסח ירו י'2לח פן ועתה אמר, העונש אצל להלן כי לדקרקיש
 אכוי לבלתי עלי שאסר יטעה באותה אז עליו אסר לא ומדוע לעולם, וחיואכל

 מע,ן
 לבלתי עליו לאסור צורך אז היה לא כי פשומ י"ל החיים. מעץ יאכל שלא נםהרעת,
 גם יאכל אם איכפת ומה לעולם, חי בבחינת היה החטא קודם כי ההיים, מעץאכול
 הקב"ה רצה לא מיתק, עליו שנגזרה הרעת עץ החטא אחר ואולם החיים.מעץ

 אף ויאמרו אחריו הבריות את להטעות שלא בכרי ההיים, מעיו כך אחר'טיאכל
לטמעתי( וק"ל. המדרש בשם שפיריט"י כמו אלוה,הוא

 תמות מות ממנו אכלך ביוםכי

 למעות ייט ביום ומתיבת וסגי. "באכלך" כי הול"ל "ביום" תיבת ל"לקשה
 מותר היה דבעאכת כתבו וא"ה"ח ז"ל דהאר"י לתרץ ונראה בלילה. ולא ביוםולומר

 רק היא "יום" דס"ם ונורע וע"ש. בחול, רק איסורו ועיקר מעה"ד, לאכוללאדה"ר

 השבת. ילם או השביעי יומ או רק סהם, יומ לומר ל"ש שבת על אבל דמול,יגם
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 ביום אבל "יום", במתם שנקראין דחול ביומין היינו ממנו, אכלר "ביום" א"שא"כ
 ולחומרא דלקולא ז"א בלילה, ולא כיום לומך שייך לא ופמילא לך. מותרהיטבת
 ולא מיעוט דהוא פוהר השבת יום דרק תפסת מיעוט ותפסת מקשינן.לחומרא
 יצהק( )קהלת וא"ש. תפסת, לא מרובה דתפסת הלילותלמעט

 ממנו תאכל לא ורע טופ הדעתרמעץ

 ואז שבת, עד המתין אלו היינו לארה"ר, ראוי הי' הדעת ע'1 כי ז"לאמרו
 אתרונ, חמה, תאנה, הי' אמרו כי רמז ונ"ל לעולם. וחי החיים מע'1 גם אוכלהי'
 ופרי חטה, תאנה, טעם מארבתן. כלול הפדי אותו שהי' אמתי, דהכל ובר1ריין,
 "שבתין", הכולל עם וגימטריא תהיה הדר, יין, חמה, תאנה, ור"ת ויין. הדר,עיו

 סופר( כוטה )תורת ההיא. מהפרי חי הי' בשבתלומר

 תמות מות ממנו אכלך ביוםפי

 א5ף הקב"ה של יומו כי וי"א מות, בן תהיה וי"מ יום, באותו מת לאוהנה
 עוד אמר שכן קושיא, שאינה נ"ל מת, ששי וביום המא ששי ביום כי וי"אשנים.
 ז"ל, כאמרם בתשובה חזר ואדם מתו. לא בתשובה וכששבו נהפכת, ונינוה יוםמ'

 וגזר מורכב שהוא מפני הבריאה, מיום למיתה מעותד אדם היה הטבעייםולדעת
 מרם בחמאם שימותו שהכוונה שמים, בידי מיתה כחייבו בחטאו ימות יחטאשאם
 היה לא חטא לא אם התכה.ולרז"ל בו היה א"כ אוכל היה מתהלה וכן יומם.בא
 היצירה בעת בו אשר האלהי והחפיו חיים נית:ת העליונה שהנשמה לעולםפת
 אלא הפמד, מורה ההרכבה שאין ודע לעד. אותו יקיים והוא תמיד, בו דבוקיהיה
 בחפץ מחודש שהעולם משה לדעת אבל בחיוב, הבריאה כי האומרים המיניםלדעת
 תמות, סות ממגו אכלך ביום א"כ החפץ. ימי כל לעד בו יהיה הקיום נםפשומ
 עדן גן שפירות ויתכן לעוננ, מתחלה לו היתה והאכילה בהשצו. לעד תתקייםשלא

 השדה, עשב את ואכלת עליו וכשנגמר אוכליהם, ומקיימין כמן באבריםנבלעים
 ואל יאכל, ועפר הוא עפר כי 5הפסיד, סבה וה היה האדמה לחם תאכל אפךובזעת
 יצהק( )תולדות ישוב.עפר

 תמות מות ממנו אפלך פיופפי

 אכלך ביום כי הסב"ה, ל1 אמר כאשר שאכ5 עצמו ביום בו מת 5א אדםלמה
 טמנו נתבמל לכן כמדובר. תשובה דרך המוריה בהר ישב שסיד כיון תסות. מותממנו
 היה אם האדם, בשביל אלא הקב,ה ברא יא העולם שכל ועור ביום. בו הטיתהנזרת
 אלף סיוסו הקב"ה לו נהן 5כן אחר, עולם לברוא צריך היה היום באותוסמיתו
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 באותו בתענית שישב בשביל וי"מ ימיתנו. ואח"כ זרע ממנו שיוציא עדשנים,
 ת5פיות( )מדריט תענית. כמנין שנים לחיות 5ו נרצה לכן והתפל5 שאכלויום

 תמות מות ממנו אכלך פיוםכי

 אלא נצחיים, חיים 5חיות היה 5א אדה"ר שחמא קודם שאף חיש, בזהראיתא
 ממש. יום באותו 5מות עליו ננזרה כשחטא אב5 ארוכים, היים 5חיות לושהיה

 שנים. א5ף שהוא הקב"ה, של יומו ימיו 5האריך הגורה נתבטלה תשובהכשעשה
 5בט5 היה תשובה שעשה מאחר שחטא אף א"ב 5עו5ם 5חיות דאוי היה דאםתדע

 מעפר שהרי 5עו5ם 5חיות ראוי היה שלא כדאמר, ודאי אלא כלל, 5מות ולאהגזירה
לקח.

 תמות מות ממנו אכלך ביוםני

 מות טמנו אכלך ביום ומה 9 שנה תתק"5 עוד שחי ראינו הלא לרקדקויש
 שנים אלף בי שנאמר: שנה, א5ף הקב"ה ש5 שיומו 5פי לפרש, יש א5א 9תמות
 צ'(. )תה5ים אתמו5 כיוםבעיניך

 שתעבור ביום : כלומר תמות, מות ממנו אבלך ביום זה, באופן 5פרש ישועוד
 ישרים( עיני )מאיר וקעל. כאדם הסיתה מתחי5ה מיד ה', מצותע5

 כנגרו עזר לו אעשה לברו הארם היות מוב לא אלהים ה'דיאמר
 תו' לגרו האים היות פופ לא אלקים ה'ויאמר

 ויברך : זש"כ הקב"ה. ברכם אדם, אצ5 חוה שנתתקנה בשעה )בזהר(איתא
 שנתברכו כיון וכ5ה חתן 5מרנו מכאן ברכות. בשבע יכלה שמברך כחזן א5קים,אותם
 5ו אברא בתוב ו5א עזר, 5ו אעשה כתוב ו5פיבך ביחר. הם נדבקים ברכותבשבע
 אותה לקח שהקכ"ה כהטכוג, אתקן אעשה? ומהו בראם, ונקבה זכר ככתובעזר,
 לעזד. לו והיתה לפניו אותה והכיא כתיקון, אותה והתקיןטצדו,

 פנגדו זכה לא עחק זפה כנגיג עזר לואקמןה

 הימים כל היה אה2תו : בננדו עזר לו אעשה הפסוק על אסר הנדולים מןאחד
 זמן לה היה ולא לכועמדות ותהלים תחינות ואסרה סדור סנחה קרבן אצלישבה
 אלי הטדרש, כבית הנדול אמר אחה פעם ולשתות. לאכול מה ~עשות לכעלהליתן
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 והרבצין הגמרא, אצל ישבתי אני היי זכה, היוהי ואם כנגדו, זכה 4א הפכוקמהוימ
 בהצד יושב אני זכה, הלא מן אני והיום ו4,טתות, יאכול מה ו;'2תה בהחקיך,ייטבה
 ההחינה ועם כדור, מנחה הקרבן עם כננדו יי2בה והרבצין חגמיא, עם ה'2לחן מןאחר
 כנגרו. זכה לא הפע~מ וזה לאכוי. מה לי 4ע'2ות זמן לה ואין היום,כי

 אשתו, זו ביתו כי "בית, בניממריא לי""אעיטה

 ויעזוה. בו שיתקן "זרע" אותיות זה"עזר"

 "אמתיי. בגימטריא ס"ת תתהלל, היא ה' יראתאשה

 לנשואיןררוש
 גנגרו עזר לו אעשה לברה האדם הטת טובלא

 ע5 יורה אדם יטי2ם לפי אדם. נקרא אינו איטה 15 שאין מי כל : חז"לאמרו
 דר' )בפרקי ואיתא גופא. פלג הוא הרי נשוי שאינו ובזמן וא.2ה. אייטהאחדות
 שמו את הקב"ה המיל ואשה איש אומר: קרחה בן יהושע ר' י"נ(, פרקא-יעזר
 מצותי ושומרים בדרכי הולכים אם באשה 2,,ה"א" ואת נאיש, ה,,יו"ד" אתביניהם,
 מביניהם, נוטלם הריני לאו ואם וצוקה, צרה מכל אותם ומציל ביניהם, נתון שמיהרי
 ואש. אש עו'2יןוהם

 ומניין איטתו. זה כננדו, זכה 5א עזר, זכה : במדרש איתא כנגדו, עזר לואע'2ה
 עי"ן, רהיינו במילואו, ר' ז' ע' אותיות שעזר מיטום הרמז: וזה אשתו? היאשעזר
 זכה אשתו, זה כנגרו, עזר לו אעשה המשט וזה "איטתו". בגממריא רי"ש,זי"ן,
 כנגדו. זכה 5אעזר,

 עזרק יבא מאין ההרים, אל עיני אשא ע"ה, המלך דוד שאמר זה עזר,זכה
 רהיינו הורים, אלא הרים, תקרא אל ההרים, אל עיני אשא הרים, נקרא נח5תסתם
 עזר לו אעשה שאמר כמו עזר, שנקראת הא'2ה את ? עזרי יבא האבות.מאיןאל

 עזרי שאמר זהו לעזר, משכלת אשה מה' כ"א ההרים, מן בא שאינה וראיתיכנגדו.
 בגימטריא ר"ת וארץ, שמים עושה ה' מעם עזר שיהי' וארץ, שמים עוטה ה'מעם

 שטים בנגד העדות לוחות שני שנאמר כמו ביניהס, ואחרות שלום יהי' אז"שלום".
 וכלה. חתן וכנגדוארע,

 בלא ברכה, ב5א שמחה, ב5א שרוי אשה לו שאין אדם ס"ב(, )יבמותואיהא
 לבדה. והיא לברו הוא בשיהיה טוב שלא לבדו, הארם היות טוב לא נאמר לכךטוב.
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 איטה עם חיים ראה : 'טנאמר חיים, בלא שרוי איטה בלא הי2רוי כל איתאוגם
 ורעות. שלום ואחוה אהבה ברכות, בשבע שנאמר במו אהכת,א'טר

 נתנה 5א ג"כ והיא אחרת, באשה עיניו נתן לא הוא בודאי וחוה אדם אצל כמוכי
 כן כמו אהרת, איטה ואין אחר איש אין בתבל, היו לבדם הם כי אחר, באישעיניה
 עצמו. בפני קמן עולם הם כי בנפשם לתאר ואשה איש כלצריכין

 ביתך אל הבאה האשה את ה' יתן : שכתוב מקרא בהם יקוים אז יעשו, כהאם
 אמן. ישראל, בית את שתיהן בנו אשר וכלאהכרחל

 במינטרעאי( שאמרתי)מה

 לנשואיןדרוש

 דעיר ואב"ך רב זצ"ל, יהושע מאיר מוה"ר המפורסם הגאון הרבטאהי
 ועוד ועוד המבחן" "כור ספר בעהמ"חספריננפיעלד:

 פנגרו עזר לו אעשה לפרון האדם היות טובלא

 זכה לא טוב, מצא אשה מצא זה עזר, זכה ואשה, אייט אלא אדם נקראאינו
 )בדכות בנמרא איתא הפשם? מהו הא'טה. אה ממות מר אני ומוצא זהכננדו,
 ?, מוצא או מצא, הכי, ליה אמרי איתתא אינש נסיב כי במערבא ע"א(, ח'דף
 האשה. את ממות מר אני ומוצא דכתיב מוצא, טוב, מצא איטה מצא דכהיבסצא

 מהיכן א( ? מוצא או מצא חופתו, ביום לחתן זו שאלה תוכן על הרי"ףהקיטה
 תועלת פה ב( הזמן. בכמטך אלא יתכן לא זאת חתונתו? ביום להחתן זאתידע
 היא, טובה עתה הכרתן בלא גם טובה, אשה היא אם וממ"נ, ? זאת בשאלתםיש
 בשמחתו, עמו ליטתתף לנחומי ואתי לע.2ות, זה '2ל בידו מה רעה, אשה מצאואם

 ליה. מצער קאצעורי

 מה שידע טובה, עצה בדרך אם כי 5'2אלה, לאו הכי, ליה דאמרי נראהולי
 דבריהם לו ורמזו בה. בחר אשר האשה עם טובים חיים שיראה בכדי לעשות,לפניו
 נאה. ובימיזהבחכמה

 הומ לשא ואחת עבר, לשון אחת מוצא, מצא, האלו, הלשונות שהיהנה
 הנושא בטבע חוק היא והנה הוה. ל.2ון הוא ומוצא עבר, לשון הא מצאובינוני(,
 הנשים מכל ודעתו לבו ומפנה בנורלו, 15 נפל אשר בחלשו שמח הוא אםאשה,
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 בודאי אז 5אשה, לו היא שלקא זו אלא בעילם, אהרת אשה אין כאי5ושבעוים,
 לאיש, לו ואבוי אוי אך הימים. כל לקח אשר האיטה עם מובימ חיים ויראה לויונעם
 יותר נאה חברי איטת ,לומר חבירו יטל בכיסו עינו יתן אז נם אשה שנשא אחריאם

 עמרו. אשר האשה עם טובים חיים יראה לא כזה איי2מאיטתי,

 הם כ5ומר: מוצא, או מצא, איתתא, דנסיב 4אינ'2 במערבא דקאמריוזהו
 מצא אם אך א'2ר מא5ה הוא אם טובה, עצה בדרך לו ויטואלים אותו,מזהירים

 מצא שכבר עבר 5'2ון מצא בה, אך ולבו עינו נותן והוא הטובה, מצא כברא'טה
 : כלמר מוצא, הוא אם אב5 מוב. מצא אשה מצא אומר הכתוב עליו לו. ורי י2לואת
 אחרת אשה מוצא ולמחר זו, אשה מוצא היום מוצא, הוא שהמיד מאלה הואאם
 שיעור, 5ה אין זו תאוה כי האשה. את ממות כוי אני ומוצא נאמר עליו הימנה,נאה
 מצא, הפשט וזה ור"ל. רעב, עצמו את מוצא הוא בה, לשבוע הארם שיחפו'וויתר
 שהאדם לפי לברו, הארם היות טוב לא וזה כננרו. זכה לא עזר, זכה וזהו מוצא.או
 אהבה, ברכות בשבע שנאמר כמו לאשתו, איש בין .טיש ואהבה, האחרות, עליורה

 והבן. טוב, מצא אשה טצא זה ורעות. וש5ום,ואחוה,

 גנגדו עזר לואעשח

 זכה לא במדרנתו, יותר עור לע5ות עוזרתו אז טוב איש שהוא באס עזר,זכה
 מחשבותיו את מעמים כמה להפוך לו תתן ולא "כננרו", שהיא במה כן נם עוזרתואז

 כננרו. עזר 15 היא כך ובין כך בין נכרצאהרעות.
 ראובן()רוראי

 טנגדו עזר לדאעשה

 שהיא מוב אז בתורה לעסוט שרוצה באם הכונה כנגרו. זכה לא עזר,?כה
 עבורו. לרע שלה עזר אז זכה לא עיניה את מאירה נמצא כוסס חטין כאמורעוזרתו,

 כנגרו. העזר נמצא בהבליו לעסוק יותר פנאי לו ישכי
)שמעתי(

 טנגרו שר לדאעווה-

 בגימם' רי"ש, זי"ן עי"ן רהיינו במילואו עזר ר', ז' ע' אותיות עזר כהטום הרכח,וזה י אשתו היא שעזר ומניין אשתו. זה כננוו, זכה לא עזו, זכה : במררשאיתא
 כנגרו. זכה לח עזי, זכה אשתו, זהו עזר, הפשט וזה"אשתו".

 האר"י(אתגי
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 לטדו הארם היות טומלא

 היא '2הטוב לפי מוב, כי אלקים וירא אומר בראשית שבמעשה לפי כןאמר
 במין. יתקיים 5א לבדו, הוא אם אדם בבריאת אב5 המינין, בכלהקיום

 כנגדד עזר לואעשה

 אלקים. אוהם ויברך זש"כ הקב"ה, ברכם אדם אצל חוה יטנתתקנהביטעה
 ברכות בשבע שנחברכו כיון וכלה חתן ~מרנו, מכאן ברכות. ב,טבע לכ5ה שמברךכחזן

 אברא כתוב ולא עזר, לו אעשה כתוב ולפיכך שלמעלה. כדמיון ביחד הםנדבקים
 שהקכ"ה מיטסע, אתקן אעשה, ומהו כתוב. אעיטה אבל בראם. ונקבה זכר ככתוב עזרלו
 עם אדם הי2תמיט ואז לפניו. אותה והביא בתיקון אוהה והתקין טצדו אותהלקח
 )זהר( לעזר. לו והיתהאשתו

 קודם היה זה וכאשר גדולים, חכמים תלמודי צירון לעיר באו אחתפעם
 אתה כאשר ! בני שטי : אלעזר לרבי אביו לו אמר שמעון, רבי בן אלעזר רביכלילת
 וכאשר חד,ט, לעולם הולך כאילו הוא אשה נושא וכשאדם החתונה, קודםעומד
 שתלך הדבר מוב הדור, גדולי חכמים תלמודי שלשה לעיר 'טבאו הדברנזדמן

 בקיטתו, להם ויציע אצלם אלעזר רבי וילך אותך. שיברכו מהם ותבקש שלהםלאכסניא

 כמו נראות ':היו כאלה בברכות אותו ברכו הם אבל כך. הוא אביו בקשת כיוגם
 ולא תוציא תוציא. ולא תכנים תקצור. ולא שתזרע דצון יהי : לו אמרו וכךקל5ות.
 תראה ולא סדרים. בלי מעורבב יהי שלחנך באכסניא, ותשב שמם יהי ביתךתכנים.
 חרשה.שנה

 מהם. אחור נסג לב ובעצם כאלה, ברכות על משתומם עומד נשאר אלעזררבי
 זה ולמה זה מה על א( שאלות. שתי אביו את שאל נכאה ברוח הביתה באכאשר
 קלל. לברך, תחת כי חנם. על ויצערוני שיברכוני חכמים תלמודי לאותןשלחתני
 לא האם זרים. מאנשים ברכות אחר ולררוש ללכת לי למה ב( 1 נמרצות בקללותאותי

 1 אבי בבדכת לידי

 שיפי הברכות, אותן על מתרעם שאתה טה כי בני תדע : אביו אליוויאמר
 קורם לחתן יאותו אשר הנה ברכות באסת כי הדבר, כן לא אכבם קללות, הםדעתך

 דבריהם. לך ואפרש בני שסע עתחהחתונה,

 ימותו ולא בנים שתוייר הרברים, פירוש תקצור. ולא חשרע שאמיו,מה
 יסיתי ולא לבניך, מות שתכניס פירוש תוציא. ולא תכני* שאמרו, חצהבקבשותס.
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 פירויט תכניס, ולא תוציא אביהן. לבית הכלות ותשובנה י2תצאנה בנדולתם,בניך
 ו~יכנס ליטוב בנותיך שיצטרכו בעליהן ימותו ולא לאנ.:ים, לה.סיאן בנותיךיטתוציא
 ממך, ריקם יהי לקברך הנועד שהמקום פירוש באכסניא. ות'2ב 'טמם יהי ביתךלביתך.

 בלי מעורבב יהי 'טלחנך ארם. של לאכסניא שדוסה הזה, בעו~ם יסים תאריךכי
 נע.2ה 'טבשבילם בנים, ובני בנ.ם קמנים, ילדים שלחנך על '2י'2בו פירו.2סרר-ם,
 תמות לא שא'סתך פירויט חדשה, שנה תראה ושלא סדרים. בלי טעורבבהשלחן
 קללות. ולא שלהם הברבות הן אלו חדשה, אשה לקחת תצטרך שלא עמך, יסיםותאריך

 כאשר כי מיוחדת. כוונה בזה להם היה קללות, בלשון הברכות שאמדוומה
 ערמימות בהם 'טמרגיש אנשים סובל שאינו קפדן בטבעו הוא אלעזר שרביידעו
 ישפכו איטר שונאים הרבח עליו יקומו זה שבשביל ספק ואין אמנה, בעליואינם
 שקללותיהם שכשם קללות, בלשון הברכות באותן וכיונו ח'2בו לכן נמרצות, קללותעליו
 ברכות. על עליו אחרים 'טל הקללות יהפכו כן ברכות,הן

 אוהבים, הם אם אף זרים אנשים ברכות הן צורך לאייה השניה שאלה דבדועל
 שהקדוש חז"ל מאמרי מכמה ומובן מקומות, בכמה בתלמוד נזכר זה עניןהלא
 יי2מח שאתד אנשים, בין ואחדות אהבה בדרך שיתנהג העולם זה ברא הואברוך

 והחתזקות ע?ר להיותן מוב לפעול כה להו יהיה לרעהו מאיש והברכות רעהו,בשמחת
להמתבלך.

 החתונה( על ווארשא בעיר שדרש זצ"ל, מאאמו"ר)שמעתי

 לבדו האדם היות מובלא

 זכר הנבראים שכל יוליד, ולא בעולם יחיד לחיות הארם יטנברא נראהאיננו
 כי לומר יתכן אבל בהם. זדעם והעץ הע'טב וגם זרע, להקים נבראו בשר מכלונקבה
 ההולדה באיברי מביא טבע בהם שיהיו ונע'טו נבראו, פרצופים דו אומר כדבדיהיה
 יראנו והוא לנגדו, עומר העזר שיהיה מוב כי הקב"ה וראה מוליד, כח לנקבה הזכדמן

 לא ומעם כננדו, עזר לו אע,שה : שאמר וזהו רצונו. כפי אליו ויתחבר ממנווימדד
 הוא המוב במע"ב כי כן, יתקיים שלא לבדו, בהיותו מוב כי בו יאמך שלאמוב,

 )רמב"ן( מוב. כי אלקים וירא במאמד פירשתי כאשדהקיום,
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 השמים ערף כ? ואת השדה הית כ? הארמה מן אלהים ה'ויצר

 האדם "ו יקרא אשר וכ? ?ו יקרא מה לראוה הארם איויבא

 שמו הדא חיהנפש
 וגו' האדמה מן אלקים ה'ויצר

 ס: א'קים ה' ייצי ת"' וסה למינה, חיה נפ.ט הארץ תוצא אלקים 1.אמרכתיב

 4ארס הביאם כי'סר לכבויט. וכאן לבריאה, להין להן אכני היטדה. חית כלהאדמה

 וי?- ודיריט המבע'. והפחד והמורא ההכנעה האדם כיבוש 5קב5 יצ.רתםמתחלה
 לשון וץיא 'טסות, להן לקרא האדם א4 והביאם שכנסם ופי' וכיבוש. מצירמ4'2ון
 -בה( ומך-2 ממביב. העיר על .סנאספיןסצור

 תד' השמים עיף מל ואת השדה חיתמל

 חבהסק, ז:י י"א ה':מיב, עוף וכל השדה חיה כל הכתיב זכר בהבאהוהנה

 ההיק יהביא .תב-ך הוצרך ההבאה שבענין לפי נ"כ? הבהמה זכר השמותובקריאת

 אבל עסו, נכץצאה יטהיתח הבהמה לא האדם, עם "ם נמצאיו היו '2לא למיוחעוף,
 הנזבר .2מוה האדם ויקרא האמנם כלם, ולעוף לחיה 5בהמה קרא השמותבקר.את
 להודיט אלא כיאו.. היטמות ':קרא להוריענו בא 5א הארם, לו יקרא איטר וכלאחרי,

 ':ום בהם מצא לא טבעיהם, והכיר ההם, הב"ח מיני לכל 'טמות האדם קראשכאשר
 אמרו והוא אליו. הצריך העזר לו ליטישלם האנויטי, לטבע ומתיחם נאות,סבע

 שירגש אהרי איא א'טה, יו לתת יתברך רצה שלא מפני כננרו, עזר מצא לאולאדם
 ה.2ם יע.2ה אז אל.ו, נאוהח נקבה הב"ח מיני בכל ימצא ולא ויחפ': בצרכה,ארם
 ארם 'טבא באמרם ע"א(, ס"ג רף )יבמות חז"5 כוונת ולזה ומעצמו. מבשרואותה
 להוצ-א יתברך הוצרך ההכרת מפני ואז כהם, רעתו נתקרהה ולא ועוף, חיה כלעל
 ובשרו. כדצ5עו האשהאת

)אברבנאי(

 שמו הוא חיהגפש

 ומקודם שמות, להן קרא עתה ארה"ר והרי שמו. כבר הוא רזה דנדטמעוקשה
 למלאכים, שאל רהקב"ה ר'( )פי"1 כמדרש רמבואר לתריו, ונראה ? שם להן היהלא
 יע"ש. השמות, שידע מהם יותר ומבין חכם שארה"ר 5הם ואמר השסות, ידעוולא
 שכלו לפי ואדה"ר הואיל רק שמם, זה אין רבאמת אחד, אופנים, שני בזהוי"ל
 פ"ז( דף שבת )בתום' מצינו זה וכעין ידו. על הקב"ה הסכים שכית, 5הןקרא
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 הקב"ה המכים כן שעשה הואיל רק בציווי, שלא מרעתו שפירש כדטה, עלשהתרעמו
 הכתובים שטותם באמת דזה ב. אופן קרח(. פ' באוה"ח נמצא )יכן וע"ש. ירו,על

 א"כ אמת. להורת ברעתו כיוון וארה"ר העולם, בריאת קורם עור במרום,בס"ת
 שהקב"ה להוסיף ייט ועוד בתורה. הכתוב כאו"א של שסו שזה שמו. "הוא"א"'ט
 ונבון חכם וארה"ר שמו, שהוא טפורש, ספר במגילת הרר כתוב למלאכיםהראה
 )שמעתי( כמותו. ידעו לא והם לתורה,כיוון

 וגו' לו יקרא מה לראות האדם אלדגא

 הקב"ה כ'טבקש הארם, כנגר הקב"ה עם מדיינין המלאכים שהיו מצינו רביאמר
 תזכרנו. כי אנוש מה לו אמרו אדם, נעשה להם ואמר במלאכים, נמלך הארם אתלברוא
 והכיאם ועוף חיה בהטה כל הקב"ה כונם שבראו כיון חכמתו. תראו מחר להםאמר
 אצל הביאם יודעים. היו ולא זה, ויטל זה, של שמו מה להם ושאל השרת, מלאכילמני
 תקרא אל לו, יקרא מה לראות הארם, אל ויבא שנאמר לכולם. שמות ויקראארם,

 ארם. של חכמתו לסלאכים להראות אלאלראות,
 טוב( שוחר)מררש

 העתידה, הקריאה על ממונה הוא כי "אליהו". ר"ת הארם, לו יקרא אשרוכל
 ארם. הנקראים אותםאל

 ? לזה זה יש שייכות מה "נח". ר"ת חיה נפש "משה", ס"ת היה, נפשהאדם
 ררור שאיתא מה וזה כהוה. מבחינת בנח היה וע"כ נח, גלגול היה משהכי
 וגו', הי' בשנם שנאמר רבינו, כמטה נשמת הי' שאז התורה, לקבלת ראוים היוהמבול

 האר"י( )כוונת כהצה. בגימטריא בשנם כי רבינו, כוטהזה

 שמו הוא חיה גפש האדם לד יקרא אשרוכל

 במררש ואמרו לעולם. שמו הוא שם, הארם לו יקרא א.2ר חיה נפש כל עלפי'
 חמור, ולזה אריה, לקרות נאה לזה ואמר והחיות הבהמות כל למניו הקב"ההעביר
 חמור, קראו ולזה מאר. חומרו שהחמור בחכמתו שהכיר פירוש רבר. כל וכן סוס,ולזה
 נושרים שכנפיו והנשר תשוש. שוש מלשון כן וקראו המלחמה, לקראת ששמחוהסוס
 לים, ונומל ונמרט האש לגלגל שמתקרב ער עוף, יגביה שנים עשרח לו כשישכי

 יותר מתקרב המאה ובשנת משה. ער שנים עשר כל כנהנו וכן כבתחילה אברויעלה
 א"ל כך, אחר חמררש ומסיים גאון. סעריה רב כתב וכן וטת. בים ונופל האשלנלגל
 ה' אני שאמר הוא זה הגריות, לכל ארון שאתה למהי ה' לו אטד שכד מהואני
 יצחה( )תולרות הראשון. ארם לי שקרא שמיהוא
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 תו' האדמה מן אלקים ה'ויצר

 האר'ו חית את אלקים ויעש למעלה האמור עשייה, היא יצירה היא פי'רש"י
 נבראו, המים מן 5מעלה שאמר 5פי הרקק. סן נבראו שהעופות ופירוש בא אלאוגו',

 הביאם ביום בו מיד יצירתן שביטעח כאן 5לסדך ועוד נבראו, האדמה מן אמרוכאן
 שם. 5הם 5קרות האדםא5

 וגו' השדה חית מל הארמה מן אלקים ה'דיצר

 דא"כ הרקק, מן נבראו שהעופות 55פור רק הבתוב בא 5א כי 5ומר דאיןפי'
 הביאו יצירתן שבשעת 55מוד דבא סגי. 5א נמי פירושו ובהאי 5מכתב, 5"5בהמה
 א5קים ויצר רק 5מבתב הוי 5א 5י, יסה דכתב האדמה מן כן ראם וכו', האדםא5
 רז"5 דרשו 5עי5 כדכתיב ויעש, 5מכתב רהוי שקשה ומפני השדה, חיות כלאת

 וכבוש, רדוי 5שון בעצמו הוא צור' 5שון כ5 כי כבוש 5שוןשהוא

 וכאשר צורה, נקרא ו5כך כיבושו, וזהו דבר לאותו וחוק גבו5 ועושה צר הואבי
 'דבר שכ5 האדם, תחת שיהיו כובשן היה לבהמה שנתן צורתן ידי ע5 האדםנברא

 והבן. האדם, תחת בעצמו כבוש הוא זאת צורתו ולפיכך אחר, תחת הוא גבו5 15שיש
 אריה()גור

 חית ולכל השמים ולעוה הבהמה לכל שמות האדםדיקרא
 כנגדו עזר מצא לא ולאדםוקשדה
 וגו' הבהמה לכל שמות האדםויקרא

 כגגדו עזר מצא לאיאדם

 5א אמאי ועוד ז5"ז, כל5 ד5"ש ? בעזר וסיים שמות, בקריאת התחי5קשה
 קרא דלא הא כתב( רזי )דבסודי לתרץ, 5י ונראה בסוף? כמו חוה בשם א,טתוקרא

 מ5אכתן. נגמרה דלא משום טהור, שבים וכל מ5אכה, גמר הוי דהשם לדנים,שמות
 לא א"כ כנגדו, עזר 5ו אעשה 5בדו. אדם היות טוב 5א מקודם השם דאמרוניון
 כננדו. ותיקנה מצ5עותיו, ש5קחה עד שם, 5ה 5קרוא וא"א עדיין. מ5אכתהנגמרה
 תקשה שלא כדי שמות, לכולם האדם דויקדא התה5ה, כמו הסוף מכהם הפסוקא"כ

 נגמרה ולא כנפרו, עזר מצא דלא בעצמו תירץ ע"ז 5חוה, שם קרא 5א אכם4ילך,
 מ5אכה. נמר דשם שם, לה ג"כ מצא 5א 5כן עדיין,סלאכתה

 לי()נראה
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 וגו' הפהמה לכל שמות הארםויקרא

 "?סו"ת" קורא '2הוא כיון תרג:ם. ןאחד טקרא שנים י"ת ".:טות". -ארםויקרא

 ומבואר יתירה. נשמה לו בא תרגום, יאחר מקרא 'טנים קריאת ע"י כי אדם.נ:-א
 מ".ט. ער שבה קרו'טת נצוצי 1התנוצץ מתהיל ואילך, מחצוה בע"יט כי חן,ייודעי

 'טע"א, ויקה? בזהר כמבואר הקוריט, עי מהו4 י2כוסיפין א' ".2עה עם '2עות נ"אוי.ט
 )מקובלים( היום. כל אל הסריסימן

 כ'2הניע לעוים, '2יבואו הדירות, כל שי הצורות לאדם הקב"ה .2הראחאיהא
 ונגרעו שנים, ע' לו אתן שלי שנים מן אמר ימה, '2נו4ר ישראי, מ4ך ירודייאית
 ה' שמחתני כי ואמר, דור 'טבה וע"כ לרור, הקב"ה אוהן והעלה '2נה. ע'מאדם
 הראשון. אדם הוא זה פעלך, העו4ם, בזה .2מחה לי נרם כי ארנן. ידיך בטע'2יבמעיך
 הקב"ח. .2ל פעלויטהוא

 וגו' שמות האדםויקרא

 במלאכי נמלך הארם את לבראות הקב"ה כיטבקיט חקת, פריטת במד"ראיחא
 לבראות רוצה שאני ארם הקב"ה, אמר תזכרנו. כי אנוש מה : לפניו אמרו וכו',ה'2ית
 אמר לפניהם, והעבירן ועוף היה בהמה, כל כינם ? עשה מה כרטלכם. מרובהחכסתו
 מה : לו אמר לפניו, העבירן ארם, שבא כיון ידעו. לא אלו? של '2מותן מה :להם

 : א"ל וכו'. נשר ולזה ארי, ולזה שוד, לקראות נאה לזה אמר ? אלו של'2מיתן
 וכו'. ארם א"ל, שמך? מהואתה,

 ומקורם שרשם לארם, ונם ועופות חיות בהמות לכל כי ז"ל, בהאר"יואיתא
 כי היות נותנת, הרעת לכן אד"ם. נש"ר, שו"ר, אר"י, הקורש, חיות הד'מאותן
 ולכן הבדואים, כל של מקורם יודע שיהי' הכבור, כסא מתחת נחצבה נשמתוהאדם
 המאכים כאן שאין מה ושרשו. מקורו לפי אחד לכל שמות לקראות נ"כ ירעשפיר
 יכולים אינם כן בגלל אשר הבריאה, מע~ם נפוך יוהר שהוא היצירה, בעולמשהם
 כמו שמות, להם לקרא יורעים היו לא לכן ועופות, חיות בהמות, של המקורלרעת
 האר"י( )כתביהאדם.

 לנגרו עזר מצא לאולאדם

 תנר עליה לקרות עתיר שהוא הקב"ה צפה אלא ? תחלה לו בראה 4אילמה
 וגו', תררמה איקים ה' ויפל מיר שתבעה, כיון בפיו. שתבעה עד לו, בראה לאלפיכך
 רבה( )מדרש עמדי. נתת אשר הא,2ה שאמר תגר, עליהלקרות
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 וגו' שטות האדםויקרא

 קבוע. השם נברא לכי לקרות כזי, נדולה חכמה לאדם היה מאין טהשים,העוים
 אך ? זאת כל ימד וממי נפלאה. חכמה זה הלא הזה, היטם יאה ולו נאה יוא.2ר
 ה'טמות, נל לו להראות ואזל וקדים חזאת חכמה לו נתן ית"ש הבורא כי הואהאמת

 כזאת, נפלאה בחכטה ראי2 ימעלה ברהטי1 ה' אותו הבדיל האדמה, מן הנוצרוהארם

 לא לעצמו אך עזר, מצא ולכו~ם ין. הראוי השם את נברא לכל 'טמות להיקרות
 הועילה כד2ה תפילת גם וכו', עצמז את מתיר חבש אין ז"ל, חכמנו בזה ורמזומצא.
 )שטעתי( והבן. לו, לא אךלעמו,

 מצלעוהיד אהת ויקח ויישן האדם על תרדמה אלהים ה'דיפל
 תחתנה בשרךמנר
 תחתנה 5שרוי5גור

 כממלא בשר בטקומו ממלא שהיה "ומלא". אמד דבתרגום ויסגור, לשוןקשה
 אדם ב'טערות דחזינן לתריה ונראה ויסגור. רק ? כן ההורה כתבה לא ואמאיהחסרון.
 חיהוך, ע"י בשר בחתיכת לפעמים וכן ונדיים. חוזרין אותן דגוזזין אףוצפרנים,

 היה זנב, "מ"ד ובין פרצוף, למ"ד בין הנירול כח לאדה"ר היה וכאן ונדול. חוזרנ"כ
 שלא פותח, שאין בהסנר וימנור אטר לכן הפעם. עוד יגדל שלא אח"ז לשרשצריך
 )שמעתי( שנית.יגרל

 לדוד". שבע בת 7ד "ראויה בנממריא מצלעוהמו""אחת

 תהתנה 5הפר ויטגר מצלעדתיואחת

 מפסשת ביטר ותיבת "תורהא. וס"ת ר"ת תחתנה, ב'2ר ויסנר מצלעותיואחת
 יכהשאז"ל ימז הפסק בשר ותיבת תודה. ביא שרוי אשה בלא שרוי למשאז*לדמז
 ~שיחה. רוב בלי ד"ת "בשר" תיבת ואפשר את~ה. עם  שיחה תרבהאל

 ז"ל( אפרים)רבינו

 תו' ויישע האדם על תררמה אלקים ה'דיפל

 טרמיטה. ותרדמת נבואה, ותרדמת שינה, תררמת : הן הרדמזת שלש אמרדב
 שנאמר נבואה, הדדפת ויישן, האדם על תררטה אלקים ח' ויפל שנאטר שינהתרדמת



 אהרןביהבראשיוויקומי%2

 רואה אין : שנאסר מרמימה, הרדמת אברם. ע5 :פלה ותרדמה ןבא היטכוט1.הי
 מצלעותיו אחת ויקח עליהם. נפקה ה' תרדמת כי ייטנים כולם כי מקי'ו ואין יודעיאין

 תחתיה נטל, צלעותיו ב' מבין הדא עי,עא אמר ושמוא5 סטרוהי, מן אסרר'בב"נ
 ליטנים, ונסרו בראו פרצופין דו כמ"ד סמרוהי, מן יוסף(. )ע'ן החתנה אלאאב"כ,
 רבים לשון תחתנה, א5א צלעותיו, שתי מבין לקח יתירה אחת ציע חרא,עילעא
 )בב"ר( האחת. הצלע מבנתים ש5קח וממה, מעלה הצלעות יטני תחתדכדטטע

 תחתנה גשר ויסגור מצלעותיו אחתויקח

 ומדוע ? הארמה מן עפר האדם, את 'טברא כדרך חוה את הקב"ה ברא יאלמה
 מאהבת יותר בע5ה ע5 אותה 5חבב רצה הקב"ה כי תיטובה: ? תחתנה בשרסגר
 בשר וסגר מצ5עותיו, אחת צ5ע הקב"ה 5סח לכן החיים, בע5י כהטער לנקבה,זכר

 מבשרי, ובשר מעצמי עצם הפעם זאת אמר י5כן החסרון, שירניש כדיהחתנה,
 יצחק( )תו5דות אחר. לבשר היוועי"ז

 וגו' תררמה אלקים ה'ויפל

 בן יש 5כלם אמר ונקבה, זכר ומין מין כל 5פניו הביאן כשהביאן פי'בהט"י
 החתך. מקום ויסגור מצריו. פי' מצ5עותיו אחת ויקח - ויפ5. מיר זונ, בן אין וליזוג

 תו' מצלעותיו אחתויקח

 האדם שידע ער ממנו צ5עו 5קחת ית' 5פניו החפץ היה 5א כי בעיניוהנכון
 5קחת צריך היה זה ומפני כמותה. עזר 15 שיהיה ושיתאוה 15 עזר בנבראיםשאין
 5א ארם 5שם כ5ומר כננדו, עזר מצא 5א ו5אדם מעם וזה מצלעותיו. אחתממנו
 כ5ומר הפעם, זאת שאמר וזהו ממנו, שיו5יר בשמו ותקרא כנגדו ראוי יטיהיה עזרמצא
 עצם היא כי המינים, בשאר הנה ער מצאתי ש5א 5י, עזר מצאתי הזאתהפעם
 והבן. מזה זה נו5יד כי ממש בשמי שתקרא וראוי מבשרי ובשרמעצכף

)רמב"ן(

 תו' מצלעותיו אחתויקח

 עצמה בפני עשאה ו5א הארם מצ5ע האשה את 5ברא יתברר ראהוהנה
 נכבשות ו5א 5זכרים מתהברות אינם שנקבותיהם 5פי ובאדם בע"ח, שארכנקבות
 15 להיות הוצרכה הארפ נקבות אמנם ב5בד. המשנ5 5ענין א5א אליהםונשמעות
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 נכבשת, .2ההי' ראוי היה ולכן ביתו, ועניני מזונותיו ובתקון צרכיו בעשייתעזר
 מגופו. חלק להיותה הוצרך זה ובעבור עליה, יצוה אשר בכל אליו,ונשמעת

)אברבנא4(

 לאשה הארם מן לקח אשר הצלע את אלהים ה'ןיבן
 הארם אלויבאה

 ב4א .2ריי אשה בלא ד.2רוי "העצל", אותיות "הצלע" את אלקים ה'ויבן
 עצל. והואשמחה,

 אדה"ר קיד'2 איך רוקח(, ~במע'טה הקשה האדם, אל ויביאה הצלע את ה"אויבן
 דבגמרא לק"מ, ולפענ"ר מודים. שניהם אפי5ו קידושין דל"ה עדים, ב5א חוהאת

 דמי. עדים כמאה בע"ד הודאת מממון, דבר דבר ניליף פריך ס"ה(, דף)קידו.2ין
 שום היה דלא כאדה"ר א"כ עיי"ש. לאחרים חב הכא לאחרים, חב לא התםומיטני
 עצם הפעם זאת ובזה עדים. בלא שפיר מהני כלל, לאחרים חב היה ולא בעולםאיש

 דקידו'2ין מכאן תלמור .טלא קמ"ל, דה5כה נחמד ובזה קמ"5, מאי וקי2המעצמי,
 לאחרים חב לא בעולם, עוד אדם 'טליכא כיון הפעמ זאת דרק ,ז"א עדים בלאמהני
 בעינן. ועדים מודים שניהם אפילו 5"מ, לבוא 5עתיד אבל הפעם, בזאת דהניהוא

 אפרים()רבינו

 וגו' הצלע את אלקים ה'ויבן

 '2היתה בחיוניות כ"א נשמה, בה נפח ושאח"כ טרפה בשדה כבי2ר היה 5אכי
 מאבנים הנבנה כבנין ע'2אה כי והוא אותה. לבנות רק הוצרך 5א וע"כ באדם.נשמתה
 אלהית והכונה זה. על זה אכרים, דמ"ח מהם ובנה חלקים. לרמ"ח הצלע חילק כןרבות,
 עניינם, כפי בדשות שנים נביאו שבמחשבה גם ע"כ אחדות. בם ימצא 5מעןהיתה,

 ראה עכ"ז דנוקבא, מסטרא וזו דדכורא, מסמרא זו עצמה. בפני נפש אחד %ני
 ובמעשה, אדם. שמם את שקרא במה בדיבור, ובמעשה. בדבור, : דברים בכ'5יחדם
- אחדות. ,הם יהיה בהתפרדם גם כן 'טע"י באופן בו, אותה שכל5 אחר,שברא  
 טיני ב' יש באשה הנה כי מקרא, ש5 פשוטו 5פי בנין, 5שון באומרו רמז אפשרעוד

 וכו', ויבן וזהו אותה. יתברך בעשותו יתייחס 5בינה ע"כ הולד, את בם 5קב5חדרים,
 אבידתו, אחר לחזור האיש דרך הנה כי וכיון מיותד, שהוא וכו', 5קח אשרובאומרו
 5מה כי 5ומד כו' ויביאה כו' לקח אשר 5ז"א בעצמו, יתברך יצוה ראוי היהוא"כ
 וזה לוקחח. שממנו לו, להחזירה יחוייב כן ע5 מסנו, הצ5ע את 5קח יתברךשהוא
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 אל בבואו כי הוא, כן לא נשים יתר בכל אך האדם, אל ויביאה הארם טן לקחאשר
 אחריה. ומהזר פה, ממנו אבירה לסעלה, לו חיברה אשר זו.1 בתהעו~ם

)אלטי"ך(

 תו' הצלע את אלקים ה'ויבן

 לאדם. והביאה הנל על יפיה ויסר ההיא לנקבה הקב"ה יטהתקין )בזהר(איתא
 אביח שצריבים למדנו מכאן הארם. אל ויבואה וגו' הצלע את אלקים ה' ויבןזיסה"כ
 לא'טה. הזה לאיש נתתי ב;י את כייט"כ החחן, ברשות להכניטה הכלה שלואמה
 בתח?ח אליה, ויבא 'טכתוב היא. ריטותה הבית שהרי אצלה יבוא בעיה ואילךמכאן
 אצלה, יבא היא כך ואהר לעיטות, ואם אב על מוטל כאן עד האדם, אל ויבואההיה

 הוא. ברשותה הביתוכל

 האדם אל ויבואה וגו' אלקים ה'ויבן

 היה 'טלא לפי ? בריאה לשון ולא בנין, לשון בענינה זכר מה מפניוקשה
 כבר כי מהוריס, ציור ציורה היה קא כי יצירה לשון ילא מאין, י': בריאההתהיותה
 "מלאכות", מעיטה הוא כאלו בנין, לשון בה אמר אבל וציורו. אדם בדפותנעשת

 מהשבהו כפי האדם אל ויביאה ואמר יכן. קודם לו שהיו והעצים הבית אתיהכנו
 'טהובאו והחיות מהבהמות אחת היא כאלו אחר, מצד שהובאה אותה בראותו חיטבכי

 מב'טרי. ובשר מעצמי עצמ הפעם זאת ואמר כענינה הכיר מיד אבל '2ם. לקראלפניו
 מכאן אבל מבשרי. וב,טר מעצמי עצם הזאת הנקבה היתה יזאת הפעם לומר,רצה

 על אח"כ ואמר האיש. מצלע נלקחת עור האשה תהיה לא כי כן, יהיה לאוהלאה
 ארם, של גופו חלק הא'טה היתה רא,טונה פעם שאותה מעיד יטזה אייס, יעזובכן

 )אברבנאי( באשתו. ודבק ואמו אביו את אי'ט יעזוב פלא אותוומפני
 כאוצר הולד לקבל מלמעלה, וקצרה מלממה, רחבה כבנין ויבן פי'ורש"י

 קירותיו. על משאו יכביר שלא מלמעלה, וקצר מלמטה, רחב שהוא חמיושל

 יקרא לזאת מבעג*י ובשר מעצמי עצם הפעם את הארםדיאמר
 את לקחה פאיש כיאשוה

 טבשרי ונשר מעצםי עצם הפעם זאת האדםדאמר
 מפני. נלקחה הפעם בקיצור הול"ל מבשרי, ובשר מעצמי עצם ל"ל הק'2ינוכבר

 דהו"ל חוה, את ארמ קירש איך הקשה, רוקת המעשה הלכה. ע"פ לזשבונראה
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 שטא לקדשה, בה זכות איש לכל יש א'2ה בכל דין יש בקידושין עדים, בלאקידושין
 י'2ראל, כל של טזכות מוציאה הוא מרעתה אפילו זה קידשה ואם וקנינו, אבדתוהיא
 איתא וגם הראיה. עליו מחבירו רהמוציא מ'2ום עדים, בשני קירושין צריךלכן
 לומר דל"ש ערים, בלא לקד'2 יוכל הוא שלו, זיווג שזה עין במניעת שמכיר מידכל

 עין בטביעת אותה ומכיר אבדתו, '2מצא כיון סחבירו כלל מוציא הוי דלאהממע"ה,
 היא שזה עין במביעת הכיר דאדה"ר רוקח, כעשה קו'2יות טיושב א"כ שלו.והוא
 האדם, שאמר הוא זה א"כ כלל. עדים א"צ שלו שהוא ובמה כ-צלעותיו. אחתאבדתו
 קידושין א"צ לכן הוא, ש'2לי עין בטביעת מכיר שאני מבשרי, ובשר מעצמיעצם

 צריך לדורות אבל ועצם, בבשר סימנים בשני מכיר שאני הפעם זאת רק אבלבעדים,
 ומסולים רשעים היו דכולמ שרה, קידש איך אבינו אברהם גבי ליישב נראה וזהעדים.
 יפסולים ר2עים היו שכולם ולאה, רחל קידיט איך אבינו, יעקב גבי וכןלעדות.
 או ר'2עים או היו דכולם אמנת קידש איך במצרים, הצדיק יוסף נבי וכןלערות.
 שם היו שכולם צפורה, קידש איך רבינו מ'2ה וכן "עכו"ם". מצר לעדותפסולים

 זיווגם, שזה מכירים היו דכולם טיו'2ב ובזה לעדות. פסולים קרובים ,או ע"זעובדי
- עדות. א"צ שלהםובדבר  אריה גור דהיינו כ"ף, אות שהסר כ"פ בתורה ומצינו 
 ובאן כאילה. ר"ל אילה, נפתלי כזאב. ר"ל יטרף, זאב בנימן כאריה. ר"ליהודא,
 ס'2ה, וכן דאדה"ר. גלגולים היו שהאבות הפעם, כזאת הכוונה הפעם זאתתיבת

 דדוד דוד( ערך תלפיות ומדרש הפליאה, )בספר דמבואר שבע בבת המלך דודוכן
 החתי ואוריה זיווגו. וזה אדה"ר בעצמו והוא חוה שהיא שבע בת את תיכףהכיר
 שבע, דבת בקידוי2ין עדות צריך היה לא ונ"כ עיי"ש. מיתה שמחויב הנחשהוא

 "ויאמר", עצם", האדם "ויאמר הרמז: נראה וזה עדים. א"צ שלו, שהוארבדבר
 עוד רואה. ואין יסכה מקדש אברהם הפעם עוד ולאה. רהל מקדש אבינו יעקנרעת

 "עצם" אשתו. הכיר מלך דוד ר"ת "האדם" רואה. ואין אסנת יוסףמקדשהמעם,
 תורה, כדין מהני עדים בלא שלהם קידושין אצלם כי להודיע צפורה, עם משהר"ת

 והלכה(. )תורה הראשון. באדםכמו

י5,ענם-

 מבשר5 ומשך מעצמי עצם הפעפ זאת הארם

 וביעקב מבשרי. ובשר מעצמי, עצם הפעם זאת אמד חוה כשראהוארה"ר
 יעקב, אל לבן ז"ש רפי'. רינא ורחל קהטי', רינא לאה שניהם, נתבררו רארם,שופרי'
 גימטריא רפיא, קשיא, והנה ובשר. עצם, ליקח הנה באת רצ"ל אתה, ובשרי  צצבויאך

 תפלתו אין : ז"ל חכמינו שאסרו וזה שבת. גימטריא בשר עצם וכןשבת.
 וזה רפיא. רינא לעשותו כבשר, עצמו משים כן אם אלא נשמעת, ארםשל
 לעשות בשר, כל החסרים התעוררות יש שאי . . . בשר כל יבא . . . חדש מריוהי'
 וגו'. בשר בל ויברך פי ירבר ה' תהלת הפשט וזה רפיא. רינא קשי', רינאסן

 ז"ל( הארעי)כתבי
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 מבשריובשר מעצמי עצם הפעם זאת הארםויאטי
 רורות נם זאת ירעו למען אבל מבשרו, ובשר מעצמי עצם שהיא אדם כליורע

 שיהיו הוא השם ורצון זאת. לקחה מאיש כי ירעו למען "אשה" אותה קראתיהבאים
 יצחק()קהלת אתר.כגוף

 מבשריובשר מעצמי עצם הפעם זאת הארםויאמר
 השררא של תוליא חצי עם לוקת צלע שאותו אלא 1 מצלעי צלע לומר לוהיה

 ולזח ממנו. מתהוה שאני מעצמי עצם ולז"א לוז. שהוא מתהוה שממנו העצםשהוא
 הבהמה תהיה שלא וכרי בשטאל, וי"א בימין צלעות י"ב בבהמות אפילותמצא

 מצלעו. לקתה לא שנקבתו אמילו בבהמה, נם נחסר בתסרון, הארם ומיןבשלימות,
 בהן()שפתי

 זאת לקהה מאיש כי אשה יקרא לזאת מבשרי ופשר מעצמי עצם הפעםזאת

 אבל מבשרו, בשר היא אז אחת, פעם רק אשה אדם שלוקח באם הפעםזאת
 עצם לא אשה, כבר תקרא אשה, עור הראשונה פהאשה הרו שלוקח באם"לזארו"
 זאת. מוכנת היתה אתר לאיש היינו "זאת", לקתה מאיש יעןסעצמי,

 ז"ל( מריזין הקרוש)בשם

 באשתו ורבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כןעל
י- אהר ובשרוהיו

 באשתו ודבק ואמו אביו את אהט יעזוב כןעל

 האיש מהות אחרי לתקור ראוי יותר מ"מ ואם, אב אחר לחקור שראויאע"פ
 אם לחקור באשתו, ורבק ואם, אב יתוס אחר ולברוק מלתקור שיעזוב ר"ל האשה,או
 כן על לרבר ורפז האיש. אחר האשה תקירת להיפך וכן הכשרים. הנשים מןהיא
 "א"2" סמלת ואמו" "אביו טספר כשתעזוב באשתו, ורבס ואמו אביו את אישיעזוב
 שיעלה אחד, לבשר והיה אז "אשה", בכלת תדבק שהסותר ר"ל "באהטהע",ודבק
 דליכא אחד", "לבשר ני0טריח יהי' רהיינו אחד4, "לבשר "אשה" מלת עםהמותר
 באוריית"ג רמיש דלאמירי

 ז"ל( האר"י)נתבי
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 אהד לטהטרוהיו

 והיו אומרו וזה נבראו, פרצופים רו סור אח"ד". "וה"ם אותיות חוה""אדם
 אחר.לבשר

 אהד לטהטרוהיו

 שני עם כל"הע, "חתען נימטריא אהד" "3שר לרסז אפשר אחר, לבשרוהיה
 נים0ריא אח"ד, וצ"ק הם אבריה, ורנעב איבריו לרם"ח כלה חתן רמז נםכו~ים,
 כלה",."חתן

 ז"ל( הארעי)כתבי

 אהד לטהטרהץ5ן

  וב"ל אהר, בשרם נעשה ושם שניהם, ע"י נוצר הולר אחר, לבשר והיהבפסוק
 : ומפרש בילרותיהם. אחד לבשר יהיו והחיה הבהמה גם כ, תסה והרמבעןרשעי
 איזה על הזכר יבא אבל בנקבותיהן, רבקות להם אין והחיה הבהטה כי ואמר העניןהוא

 היתה הארם שנקבת בעבור כי : הכתוב אסר זה ומפני להם. וילרו שימצאנקיבה
 בתולרותיו מבע הושם כבשרו בחיקו והיתה בה ירבק מבשרו ובשר מעצמיהעצמ
 נשותיהם, את ורואים ואמם, אביהם את עוזביס בנשותיהם, רבקים הזכריםלהיות
 זעל( האראי )כתבי , אחר. לבשר עמם הןכאלו

 אהד לט,טרההיו

 כן הרעז הרמב"ן והקשה אחד. נשרם ונעשה שניהם, ע"י נוצר הוולדפרש"י
 קושיא והוא בארם, לפי"ז יתרון ומה שניהם, ע"י הוולר נוצר ובעעח בבהכות,נם

 מעשה מבואר רי"ב( )סי' חסירים רבספר נאה. באופן לתרץ ונראה לרש"י.נרולה
 וצוה בנו, שהוא אמר אביו של ועבר מאניו, ירושה לתבוע הלך יתום שבןנורא
 ואמר וננלע, הבן של נרם השני בספל העצם ,ונתנו נעצם רם נבלע ולא בטפלהעבר שי בדם ונהט הנפטר המת מן עצם ולקהו זה, הטל זה, של רם להקיז סעריהד'
 הבן להכיר נונל שעי"ז ארם* בבני רק ההטס הזה טבעיי רכה לומר ונדאה הבן.וה

 רם יבלע לא בהמה רעצם זה, סימן ליכא בבע"ח א% אביו.  עצס טןשפתהנר
 מי לידוצ ההלרע רם כק לאכיר הרופאיס עש סשפט, בבהי סימן "ט ועוד והיה.של
 נ"ם ואין צה סימן ליכא בהמח אבל חואא. לרם שוה הוולר דדם אסי, ומיאביו
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 ודם בשר עם אחר, ודם ב'2ר וולד נעשה טבע דע"פ רש"י, כוונת א"כ לדם. דםבין
 לי( )נראה בבהמה. ולא או"א,של

 לרענאימדררעמ
 וגף באשתו ורבק אמד ואת אביו את איש יעזוב כןעל

 רק זאת יעשה לא אז באשה, להרבק שהולך שבעת לאיש אריו ררך תורהלמדה
 מפיהם עצה ושאל אמו,, ואת אביו את יעזוב אשר אחרי אם כי עצמו, דעתעל

 זאת. דרכו על אותו תלוינה הוריו וברכות הסכמתם את והשינ בחירתו,אורות

 לעשות גאליציא, בפולין, גרולות ארצות באיזה לפנים אבותינו שנהגוהמנהג
 נומרים היו והבנות הבנים אבות פיהם, את שאול מבלי ולבנותיהם לבניהםשדוכים

 לדעת והבנות, הבנים רנשות עם כלל התחשבו ולא עצמם, לבין בינם השדוכיםאת
 יותר יודעים הם כי דמו ההורים הם להיפך, או הבתולה בעיני חן הבחור מצאאם
 ויודעים החיים, נסיונות את כבר להם רכשו הם הלא כי ולבנותיהם, לבניהם שטובמה
 ימינם בין יודעים שאינם והצעירות, הצעורים יודעים מה אבל לרחק, ומה לקרבמה

 שדוכים. בענינילשמאים,

 ממין אחר אב לביתו בא אחת פעם : אחת דבדיחותא מלתא שטעתי כןכמו
 ויאמר לימים, צעיר בנו את ויקרא אחרת, לעיר מנסיעתו למעלה, שכתבתיהאבות

 בת אחת ל"כלה" ארשתיך כי "חתן", הנך כי בני, תדע ידע : ומצוה נניד בקוללו
 שעשיתי "התנאים" בקשורי קשור הנך והלאה היומ וסן פלונית. סעיר פלוניר'
 זוגתך. להיות המיועדתעם

 יקירי, אבי : לאטור לאביו להניד עוז בנפשו וירהיב חרוץ, נער היההנער
 מצאה אם פי את לשאול מבלי "כלה", בעדי לבחור לבך טלאך איך להבינך. אוכללא

 ? בעיני ראיתיה שלא עלטה עם התנאים בקשורי קשרתני איך בעיני?חן

 על עז קולו את ויתן וחמה, קצף התמלא בנו, מפי הדברים את האבכשמוע
 שומע כהלכה, בחור תהיה אם ! אתה מחוצף פנים עז לאטור:הנער

 בק~
 אביו

 על נם אם כי שלך, התנאים על לקחתיך שלא לבד לא אז לאו, ואם מוב,ואמו,
 . ,. עמנו אטחך יא"חתונתך"
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 הזוגות אשר אחרי כי מאר. מעציבות היו כאלו שרוכים של הרבריםותוצאת
 אם לרעת למרו ולא הנשואין, בברית שבאו קורם זה את וזו זו, את זה הכירולא

 הם רחוקים כי פעמים, הרבה קרה לפיכך יחר, תתאמנה נפשותיהן ונמיותתכונותיהן
 שרוכים של וסופם הפנימית, נפשותיהן בתכות והן החיצוני, במראיהן הן מהשני,אחר
 ממות. שרעים כאלו חיים או חיות, עגונות מצוין, גימין רוב עפ"י היוכאלו

 הצעורים של ררך נם זה, לעומת אולם שטות. של מנהנ בודאי הוא כזהמנהג
 רוח נגר הוא כי הקמן, שכלם עם חשבו הם יתכן, לא אלו ירוע ממי!והצעירות

 מרמים הם והסכמתם, הוריהם בעצת שרוכים לעשות הציוויליזשציע ונגרהעת,
 לשאול להם למה בו, נפשה רצתה בחירה או בה, נפשו רצתה בחירתו אשראחרי
 קרומים. מנהנ הוא זה רבר ? הוריהן פי אתעור

 כבר בי בבשורה, הוריהם את יפתיעו כזו, בת או כזה בן כי יקרה,ולפעמים
 ? קירושין "המסרר היה מי ? איפה , מתי אבותיהן שאלת ועל הנשואין. בבריתבאו
 )אמעריקא(, כרת אחרם )אלדערמאן( הנקרא העיר מזקני אחר כי : צחוק בבתיענו
 בשמחת חלק לקחת רוח ונחת העונג את מהם שסנעו וצערם, ההוריהם לב מגינתזאת
 את בתם, או בנם לחתונת ויזכו שיחיו ואמ, אב כל לב תקות הוא שזו במנם,פרי
 להרניש. דעת בר לכל נקל הזההצער

 לב נמית אל ורק אך בחיים" "החבר בחירת ענין את להניח צריכיםההורים
 אני רוצה שיאמר עד מהם אחד את ליכוף זה בדבר להתערב להם אין בתם. אובנם
 בעצתם לשאול להוריהם, כבוד לחלוק צריכין מצרם והבנות הבנים רק עמו. בלולבו
 מוב. לרבק שיאמרו פיהם, מברכות ולהתברך הסכפהםלבקש

 כלומר, באשתו. ורבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כן על : הכתוב כונתוזה

 ע5 רק זאת יעשה שלא באשה, להרבק שהולך שבעת לאיש אר'1 ררך תורהלמרה
 הוריהם, וברכות הסכמתם, את והשינ הוריהם, מפי עצה ישאל אם כי עצמו,דעת
 אמן. לחופה מצלחת בשעה לכנסותזכו

 בם4נטרעאל( התנאים על שאמרתי)מה

 יתבששו ולא דאשתו האדם ערומים עטנידזםויהיו
 יתבה~שד%א

 מהמת אלא חכמה. חמרון מחמת שלא צניעות, ררך יודעים היו שלא פי'רש"י
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 לא זה כהשום הרע, יצר להם הי' שלא כיון כלל. צניעות ררך לירע צריכין היושלא
 בו נתן לא שמות, לקרות רעת בו שנתנה ואע"פ לרע. מוב בין להבחין יורעיםהיו
 לרע. טוב בין מה וירע יצה"ף, בו ונכנס הע'ו, מן אכלו עי הרע,יצר

 הרע" יצרם כח בהם נכנס לא "דעדיין בגימטריא יתבו,צשו""לא

 יתבו,צשו ולא ערומים שניהםויהיו

 העבירה לירי בא הי' לא השבת יום על ממתין הראשון ארם היה אםכי
 ולא הכתוב כוונת וזה שב"ת, אותיות בו יש יתבושש"ו הרמז וזה בספרים.כמ"ש

 מתבושש. הי' ולא בזה חטא הי' לא השבת יום על ממתין הי' שאםיתבוששו,
 שלמה()תפארת

 יתפהטשו ולא ערומים שניהםויהיון

 בחלת מבריל אשר היא בארם שנרבק הרע בחי' וגו', ערומים שניםויהיו
 תסובבהו אשר קורש ברית אוה האות לד וזה מקומו. הרע קנה שם כי בארם,שלמטה
 תבער הנואפים רשעים האות כל כי ותמצא אותה. לכרות וצה בערלה,הקליפה
 וזה וכו'. ירו להניח חז"ל שאסרו ותמצא התיעוב, לכסות ה' וגזר ההוא,במקום

 נתביישו, ולא שהיל"ל יתבוששו, ולא הכתוב ירוייק זה ולררר לכן. קורם היהלא
 שאין עליהם סגדת ההורה פי' יתבוששו, לא ערומים שהיו שהנם לומרשנתכוון

 בארם להבריל הערו' בהי' נרם מי הכתוב והגיר והבן. ממנו שיתביישו רברלהם
 וכו'. הרברים נתנלגלו ומזה וכו', והנהש ואמר מטה, ש5חציו

*
 החיים()אור

 אלקים וף עשה אשר השרה חית טכל ערום היהוהנחש

 הנן עץ מכל תאכלו לא אלהים אמר כי אף האע~ה אלויאמר
 השיח חית מפל ערום היהוהנחשו

 למטה, פיתה בו ששורה בהעץ ותתדבקו וחוה ארם שהפאו כיון בזהר,איתא
 אלא כא4 בתיב אין מה5ך ונו/ בנן מתה5ך אלקים ה' קו5 את וישטעו כתובמה
 והשינ עולח ארפ שחמא קודם אליהם. הולכת שהפיתה הגזרה על רמז הל"ך,ט"ת

 ו5רדת 5דעת, הרבה שחש9 כיון החייפ. מעע נפרש היה 51א העליון, אורבחכמת
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 שהם והכשפים החיצוניות בחכמת ולהשכיל להבין דהיינו : זצ"ל מאבי )פי'לסמה,
 ועזב הרע, את והבין החיימ. מעץ שנפרש עד אחריהם נכדשך הקדושה(,לעוכן2
 הטובאת

 "מקפרג". בגימטריא אמר" כי"אף

 וגוי אלקים אמר כיאף
 ושר נחש, : הן ואלו באף. ונאברו באף שפתחו הן ד' טנסן בן חנינאא"ך
 בחלומי. אני אף : האופים שר אף. האשה אל ויאמר : נחש והמן. קרח, וערתהאופים,
 )מדרש( אסתר. הביאה לא אף : המן אדץ. אל לא אף : קרחערת

 השדה חית מכל ערום היהוהנדהצ

 לאשה הוא שהפתוי מאחר יעוד ? לארם ולא לאשה פיתה למה לשאוליש
 וכו', אכלכם ביום כי תאכלו לא אלקים אמר כי אף ? רבים בלשון לה אטרלמה

 9 וכו' עיניכםונפקחו

 הנחען, שאמר היה שהפתוי 5אדם, 15 לפתות יכול לא לאשה שפתה הפתויאלא
 בלא טוב ואדם ורע, ממוב מורכב הוא שהעץ העץ, מן יאכל שלא לארם צוההקב"ה
 יזיק ולא ורע, מטוב מורכבים נעשיתם באכילתכם עתה אבל כפיו, יציר שהואדע,
 שתתן שכיון רבים, בלשון לה אמר ולכן ורע. טוב יודעי כאלקים שתהיו אירבהלכם

 ותתן : שנאמר לו נתנה ולכך תוזקו. ולא מורכבים תהיו רע ואת טוב, שהואלאישה
 תזנק, הוא ולא היא תאכל שאם הדברים, לו שהטעיטה הוא ריבוי נם לאישה,גם
ואם

 יא~
 ולכך ויאכל. עמה לאישה נם ותתן מיד להם. ויועיל סורכבים יהיו הוא

 שאני ממני לא ההתחלה, היתה ממנה רע, שהיא מצדה נתנה היא האשה אדם,אמי
 מיד, קללו לא ולכך טוב. בלא לעולם רע יהיה אני אוכל ולא תאכל, היא ואםטוב.
 בפיו אותי צד השיאני הנחש אמרה מוב. והוא רע שאת לך אמר מי לאשהואמר
 בניממריא "ו,שיאני" נשכני, שכנ"וע. "קמצ"ו בנימטריא "השיאניא שכני, עעשוכפ

 כהן( )שפתי אני". אייקה בגיסטריא "העראני*8נושך"1

 חשרה חית מטל ערום היהוהנחש

 בקומה והולך ודבור שנל  בעל הנחש היה הבריאה שבתחלת האומריםדעת
 טבעי הכחשת בלי זהו כי רנליו. ונטצצו ורבורו שכלו פמנו הוסר ושבחטאווקופה,
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 מכלם. העצימה בהיותה קללותיו בתוך זה נזכר ולא ומהויותיהם,הרברים

 כמו הנחש, בצורת לארם שנראה השמן, היה המרבר שהנהיט האומרורעת
 ממש. בהם שאין אי; מחשבוה באמת הם כי וזולתו, סעדיה רב הגאוןשכתב

 כלום. אינו הזה הכתוב שפשט בבריתו והמחזיקים המורה מהרב הנ'והרעת
 להכחיש ראוי שאין הודעתיך כבר כי והאלהית. הטבעית החכמה מן רמז שהואאבל
 התורה. כתובי משוטי עליו שיעירו בכללו אחדספור

 הפרשה ימור שהוא פה לך אגיד הזה. הספור ותובן הנחש בענין רעתיולכן
 רברים איש לא כי אליו, האשה ולא האשה, אל כלל רבר לא שהנחש והואהזאת.
 בלעם, באתון שאמר כמו הנחש, פי את ה' ויפתח בענינו, הכתוב אמר לא ולזההוא.
 פי את ה' וימתח נאמר, פלא ררך ועל כפשוטו, האתון רבור שהיה בעבורששם
 ולא טבע, בררך לא כלל, רבר שלא לפי פיו, את שפתח אמר לא בנחיט אבלהאתון.
 נס.בררך

 מפירותיו ואובל הדעת בעץ עולה שהיה הנחיט, את ראתה שהיא הענין היהאבל
 בעצמה, וחקרה בזה חשבה והאשה מה. ברבר ניזוק ולא מת. היה ולא פעם, אחרפעם
 אליה אומר היה מפריו, ובאכלו בעץ בעלותו הוא וכי הנחש, עם טדברת היתהכאלו
 תמותון. מותלא

 ומעוף ארץ, מבהמות מלמנו ע"ר והוא זה. על אמריה תשיב מחשבתה היאאף
 הרברים הם והם הנחש, ממעשה וחקירה התחכמותה עשתה היא כי תחכמנו.השמים
 אליו. הכתובשיחס

 ההיא האמירה הנה כי האשה, אל ויאמר הכתוב מם"ש עלי תקשהואל
 שאל ז'( י"ב )איוב מלשון והוא ממנו, היא שחשבה ומה פעולתו, הוראתענינה
 לך ויספרו ותורך לארץ שיח ח'( 5טם או לך. יניר השמים ועוף ותורך בהמותנא

 האלה שהדברים וידוע תהומות, וכל תנינים הארץ מן ה' את הללו אמר ורוד הים.דני
 פעולותיהם שמתוך אלא יהללו, ולא יספרו ולא יאמרו ולא ידברו ולא שכל, בעליאינם

 מספרים עצמם הדברים כאלו ויספרו, ויהללו ידברו הם אדם, בני בהםכשיתבוננו
 והלולים. האמירות אותם להםומגיד

 היתת ולא השרה. תית מ% ערום היה והנחש הזה הספור בתהלת נאמרולזה
 8פריו, לשבעה 5אכול בעץ  בעלותו היה אבל נצחיות. וטענות והשכל ידועהערמתו
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 היטדה. חיות אם כי העוף, זכר לא ולכן השדה' היות שאר עושים היו שלאמה
 כמוהו. ובדבור בהשכל ערמהו היתה שלא לפי הארם, מן כן גם נאמר לא זהומפני
 להוריענו אלקים, ה' עיטה איטר ואמר השרה. חית מכל יותר מזונו בבקשת אםכי

 האשה את בו לנסות כדי פרמיוה, בה,טגחה כאד ערום בזה הנחש את א5קיםשעשה
 ונשאה האשה ההבוננה הע.1, מפרי ואכלו שמה בעלותו כי שיתבאר כמווהאדם.
 שהנחש היה אמת א"כ הנה, שנזכר זה כל אליה אומר הנחש כאלו בעצמה,ונתנה
 כלל. בפועל שרבר לא אבל ירו. על התקלה ושכאה הזאת, הרעה כלסכב

 אמר ,יטמא אמר שמא ייטמיט אף שמלת רש"י כתב אלקים, אמר כי אףואסרו
 שרבר דרכם ולפי ? כי מלת לפירושו ויקשה הגן, עץ מכל תאכלו לא אלקיםלכם

 טכל תאכלו לא אלקים אמר כי אף לומר כוונתו שהיתה לפרש ראוי יותדהנחש,
 דבריו לתוך נכנסה ושהאיטה אלקים, יודע כי תמותון מות לא תמותון, פן הנןע'1

 מכל האכלו לא שאטר דבריו שמעה כאשר לו ואמרה נשים, כדרך הבנות,ככמטפט
 אלקים אמר הגן, בתוך אשר העע מפרי אב5 נאכל, העץ ממרי כי כן, הדבר אין הגן,עץ
 כוונתו שהיתה דבריו הנהש גמר ואז תמותון, פן בו תגעו ולא ממנו, תאכלולא

 והבן. תמותון, מות לאלדבר,
-)אברבנאל  באריכוה( שם עוד ועיין וקצרתי, 

 נאכל הגן עץ מפרי הנחש אל האשהותאמר

 העולם בכל וההזירו הקב"ה נטלו : אמרי רכנן ? שעה באותה אדם היהוהיכן
 זרע. בית כאן נטע, בית כאן לו, אמרכלו,

 בכל שחזר בשעה הראשון שאדם כשם כי בזה, 5נו יורו רז"ל נמע, ביתכאן
 עדן בגן היה אשר ביתו אל הנהש בא ונטיעה, בנין של מקומות 5ראותהעולם
 אדם יחזור אם כך נחש. של בעטיו הדורות, כ5 ועל עליו מיתה נכנסה גםוהרסו,
 פותחו גם הורסו. הוא אז אשתו, ביד יעזוב ביתו ואת וסחרו בעטסו אךבעולמו,
 ועתידם. בניו וש5ום ואשרו שלוסו ויהרוס שיבואלנחש

 תודה()אור

 נאפל הט עץטפרי

 5א מהעץ א5א פנענו 5א שהקב"ה לאשה, הנחש שאסר היה שהפתוינאפר
 היא תמותון, פן בו תגעו ולא מטנו תאכ5ו 5א אלקים אמר בעצפו העץ אב5מהפרי,
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 מגמתם שם בערסימותו הנחש אלא עץ, ובין פרי, כין הפריט יטיש ירעה יאמקירם
 הקב"ה מנע ,טמהפרי אומרת ואת הואיל הנחש אסר להטעותה. כרי הפרששיש
 בעצמו ממנו אכיכם ביום כי אלקים יודע כי תמוהון, מות לא עצמו, העץ מןולא

 שכלה בעין ראתה האשה ותרא הפרי, ובין העץ בין הפרש אין כי עיניכם.ונפקחו
 על גרול פזר יש ו5כך גרול. הפרש העין, ובין מרי בין הפריט שיש והק5קלההש5ה
 מן ממנו יאכלו ש5א נמנע וטעיתו ח'2יבותו ומרוב 5מאכל, העץ טוב כיהאשה,
 ותפקחנה ונתפתה. שפתתו 5א"טה גם ותתן מהעץ ולא סהפרי ולקחה בעצמו,העץ

 העץ בין הפרש .2ייט הידיעה מזאת ועריה ערום הם, ערומים כי וירעו שניהםעיני
 היא עמרי נתת אשר הא'2ה אמר וכו' העץ המן הקב"ה 15 כשאמר ולכך5פרי,
 לפרי. העץ בין הפרש שאין העץ, מן לינתנה

 כהן()שפתי

 ולא ממנו תאכלו לא אלהים אמר הגן בתוך אשר העץומפרי
 תמותון פן בדתגעו

 : 5ה ואמר הקב"ה, 15 שאמר ממה יותר 5רבריו, ארה"ר שעשה סינאיזהו
 עצה נוט5 הרשע נחש היה שעה באותה תסותון. פן בו תגעו ולא מטנו תאכ5לא

 אם 5ה, אסר עמה. שיחה והרבה אצלה וישב ה5ך חוה. את ואכשי5 א5ך אמרבלבו.
 תגעי אם את אף מת, ואיני בו נוגע הריני הקב"ה, עלינו צוה אומרים, אתם5נגיעה

 מת. את איןבו
 י"ם( רנה)בדאשית

 וגו' בו תגעד ולא ממנו תאטלולא

 תני 5'(. )כךטלי ונבזבה בך יוכיח פן רבריו ע5 תוסף אל דכתיב הואהרא
 בי מרי. יותר סייגים 5עשות שלא העיקר. על יותר הגרר את תעשה ש5א חייא,ר'

 אמר כך הנמיעות. ויקצץ הנרר יפי5 ש5א העיקר. ביטו5 5פעמים נוהמות רבותחומרות
 5א א5קים אטר אלא כן, אטר לא והוא תסות. מות ממנו אכלך ביום כי :הקב"ה
 העץ, לפני עוברת אותה הנחש שראה כיון תמותון. פן בו תגעו ו5א מסנותאכלו
 סיתת לא כך בסהרביה מיתת ר5א כמה מיתת, 5א הא לה אסר עליו, ודחפהנטלה

 וט'. ביום כי א5קים יודע כי א5אבמיכ5יה

 ד'( פי"ט)בר"ר
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 וגו' הגן בתוך אשר העץומשרי

 אלקים אמר בעצמו העץ אבל מהפרי. לא סהעץ אלא מנענו לאשהקב"ה
 פרי בין הפרש שיש ידעה לא מקודם היא תמותון. פן בו תגעו ולא ממנו תאכלולא
 אמר להמעותה. כדי הפרש שי'ט מנטתם שם בערמימותו יטהנחש אלא העץ,ובין
 תמותון מות יא עצמו, העץ מן ולא הקב"ה, מנע שמהפרי אומרת ואת הואילהנח'2

 בין הפרש אין כי עיניכם. ונפקחו בעצמו ממנו אכלכם ביום כי אלקים יודעכי
 כהן( )שפתי הפרי. וביןהעץ

 תמתון מות לא האשה אל הנחשויאמר

 תמתע מות לא האשה אל הנחשויאמר

 אצלה והיה תמותון, פן חוה, שאמרה מה וגם תכעתון, מות הלשון כפל זהטה
 ועוסקים ערומים אותם ראה 'סהנחי2 פירי2, ז"ל רש"י דהנה ונ"ל "פן". באמרהספק

 ישא ואז הדעת, מעץ כשיאכל אדם שימות וחיטב לה, ונתאוה כל יעיןבת'טמיש
 גם אז תאכל, היא גם חוה אם הלא פתויו, הועיל מה ק'2ה ולכאורה חוה, אתהוא
 הקב"ה שאמר רמה חשב הנחש אך ? מיתתה אחר אותה הוא י'טא ואיך תמית.היא

 שניהם אם אף לכן לחוה, ולא לאדם רק היה תמות מות ממנו אכלך ביוםלאדם,
 והנה האלטנה, את ישא הנחש ואז חיה. תשאר והיא ימות הוא מעה"ד,יאכלו

 תמות, מית ממנו אכלך ביום אומרו. מעם הקדוש החיים" ה,,אור שאמר טהידוע

 "פן אמרה והאשה לעניננו. ונחזור האשה. היינו, היא, גם תסות אתה, מותהיינו
 לבדו. לו דק או לה, וגם לאדם הי' הצווי אם טפשפקת, היתה היא שנם יעןתמותון",

 היא שגם כוונתה, שהיתה ממה ההפך תמותון, מות לא הנחש, לה השיב זהועל
 עליה, ולא האדם על רק הוא הצווי יען תמותון" מות "לא אמר לכן ועומדת,מצווה

 יצחק( )תולדות מהנחש. חוה נתפתהולכן

 תמותץ מותלא

 אין כך בנגיעה מיתה שאין כשם לה אמר בו, שננעה עד דחפה פי'ורש"י
 מות לא שאמר במה לו האמינה היאך דאל"כ פי' חכמים וביטפתי באכילה.מיתה

 היום שהרי למות יכולה היתה עדיין והלא ותימא להכחישה. עמדה ולאתמותון,
 הנניעה על אם להקשות ייס עור תמות, מות ממנו אכלך ביום אמר והקב"הגדול,
 ימותו האכילה על דה"פ ונראה ? נניעה בלא לאכילה דא"א האכילה, על כ"שימותו
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 יום. באותו נ"כ וימות ופוחת הולך יהי' ואח"כ מיר, בחולי יפלו הנגיעהועל
 עוד. תמות לא וראי הנגיעה על חלתה שלא כשראתהוא"כ

 והייתם עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם ביום כי אלהים ידעכי
 ורע טוב ידעכאלהים

 מאלקימוהייתמ

 אכ5 ה1ה מאילן אמר, בוראו, על רלטוריא אומר ההחיל אמר: בשר"5ר"י
 אחרים, עול0ות תבראו שלא ממנו תאכלו לא : לכם אמר והוא העוים, אתוברא

 בחברו. שליט חברו אחר שנברא כל : אומר בר"ם ר"י אומנתו. ב שונא אומן כ5כי
 הכל אחר נבראתם ואתם מימיו? את מספקין אינן ב'טלישי, וריטאים בשנירקיע
 רבה( )בראשית בכל.לשלוט

 עובר הרקיע הרי לרשאים מים מספקין הרקיע אם בשלישי, ורשאים בשנירקיע
 ויהיו אישה את נם ותאכיל תאכל כי האשה את הסית וביה בו, שולטין והםלדשאים
 )ילקוט( בכולם. שליטים ויהיו עולמות, לבראכאלקים

 עיניכמתפקחו

 מן שנתערטלו שראו לתריי ואין היו. סומים וכי המררש קויטיות כאוקשה
 רהקב"ה ברכה( )במררש רמבואר לתרץ ונראה ? הוא החטא קורמ עריין רהאהמצוה,
 הסתכלו, וחוה ארם וכאן סופו. וער העולם ממוף להביט שיוכל רבינו, למשה כחנתן
 הנחש בא ע"1 יכלו. לא ממעל בשמים להסתכל אבל נרלותו. לפי ארם כמראהרק

 כח, להם יהיה ממילא העולם, שר כמו עולמות, יוצרי כאלקים יהיו אם כיואמר,
 בעינא ונפקחו וז"ש העולם. שר כמו סופו, ועד העולם ומסוף ממעל. בשמיטלראות
 כח לו יש האילן אם הסמרדי", בשרה "באר קושיות מיושב ובזה ונרולה.פקיחא
 וכ"א יהיו, עולמות יוצרי ראם נחמד, ובזה עיניכם. ונפקחו לגמרי ל"ל עולמותיוצר
 בהשגחה. עולמו להנהיג פקיהא עינא שפיר וצריך שלו העולם שרמהם

)שמעהי(
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 וגו' אלקיו ירעכי

 העו5ם, את וברא אכ5 העץ מן אומנהו. בני את שונא אומן כ5 ידע, כי פי'רש"י
 ורע, מוב ויורעים חכמים שיהיו כדי 5האכי5ה 5הקב"ה 5ו היה אררבא 5רש"ירקיטה
 אומנתו. בני שונא אומן כ5ומתר'ו

 ונחמר לעינים הוא תאוה וכי למאכל העין מוב כי האשהותרא

 ויאכל עמה לאשה גם והתן דתאכל מפריו ותקח להשכ*להעיו
 תו' למאכל העץ מופ כי האשהותרא

 שכתוב חיים במות, ונרבקת החיים עזבת ארם הקב"ה, 15 אמר בזהר,איתא
 ונרבקת 5עו5ם, מיתה מועם אינו בו שמתחבר מי כי חיים, נקרא הגן, בתוך החייםועץ
 וכהוב ה'( )כהם5י מות יוררות רג5יה זש"כ 5נגרך. הוא כעת בוראי הרי אחר,בע'1

 הע5יון ומ5ך מיתה. העו5ם כ5 וע5 ע5יו נגזר 5פיכך האיטה. את כנמות מר אניומוצא
 וגו'. ממנו תאב5 5א ורע טוב הרעת ומעץ 5ו וא0ר הזהירו מעשיו, ע5 מרחםהי'

 ויאכל עמה לאהיה גם דתתן ותאכל מפריוותקח

 הבר5 שיש 5פרש, ואפשר ויאכל? "אתה" 5אישה גם יתתן כתיב 5א5מה
 מורה ואתו רבריהם, בכ5 שווים ששניהם היינו השווי, מציין שעמו 5עמו, אתובין

 ע5 פוע5 שהאחר תמיר ומורה המעו5. ע5 שמורה "אתע מית כמו העיקר הואשאחר
 שאברהם היינו לוט, אתו וי5ך כמו א5יו. וטמ5 מאתו נפע5 אתו שהוא והאחרהאחר.
 שבחזירתו היינו, עמו, ו5וט ממצרים אברם ויע5 אמר, ואח"כ הטפ5. ו5וט העיקרהוא

 ושם עמהם ת5ך 5א 5ב5עם, אמר וה' מאברהם. נפע5 הי' 5אממצרים
 נגר בעצה בשווי עמהם י5ך ש5א הקב"ה 15 אמר אתם, 5ך קוםכתוב,
 כאן, וגם הרבה. במקרא יש כן וכמו מדעתם. נפררת רעתו שתהא "אתם" רקישרא5

 מררגתו בשווי 5היות חוה ורצתה הטפ5. היתה וחוה העיקר הי' שאדם ספק,ב5י
 אחת. במדרגה יחריו שניהם והיו הנרו5ה, ממררנתו והפי5תו החטיאתו ע"כ אדם,ש5

 שוים. שניהם שיהיו בכיי דייקא. עמה "עמהע, 5אישה גם ותתןוז"ש
 5צבי()צמח

 ויאכל עמה לאהיה גםלרנוון

 עושה והקב"ה מתה. אני עכשו 5י אוי : אמדה כננףה בא המות סיאךדאהה
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 ואם נמות. שנינו נמות, אם : אטרה לאישה. נם ותתן מיר, לאדם. ונותנה אחרתאשה
 י"ג( )פדר"א נחיה. 'טנינונחיה,

 דיאכל עמה לאחטה גםותתן

 5תרץ, ונראח יקר(. כ5י )עיין לנמרי רמיותר "עמה" תיבת על הק'טונבר
 עם חיים ראה טפ5, היינו עם דכתיב דכ"מ פ"ה( רף )יומה ייטנים בתוס'דמבואר
 רצתה דחוה כתב כאן רז ובסודי ד"א. עם ת"ת יפה יענין עיקר, דחייםהאשה,
 מושלת תהיה האשה רק שוים, יהיו ש5א או הא,טה, ע4 הבעל יכף412 יסלא בזהלבטל
 לאשה י"ש א"כ מרה. כננד מדה בך ימשול והוא נענשה זה וב.טביל הבעל.על

 דקשה עיאל עיקרית. תהיה והיא לה. טפ5 עמה, רק יהיה שבע4ה יטרצתה"עמה"
 אבה היה, היכן ואדם הנחש, אל האשה ותאמר פי"מ( )ב"ר במדר.ט רמבוארמאד,
 והראו העולם, בכל והחזירו נוטלו הקב"ה אסרי ורבנן היה, דייץן אמר קורייהבר
 עם הנחש מעשה בכל כלל, אדם היה לא א"מ לנטיעה. טוב כאן לזרע, טוב כאןלו

 וזה היה. כך שהיה דמעשה צ"ל וע"כ אכי5ה. בשעת כאן היה פתאום ואיךחוה.
 ונזדמן העולם, בכל או ישן, היה עתה עד עכון, אישה דפתאום לחוה, פלאיטהיה
 "עמהע, תיבת וא"ש 15. ונתנה לאכול 5ו גם ליתן כרי הוא ע"כ אכילה, בשעתעתה

 יצחק( )תו5דות לו. נתנה פתאום עמה שראתודמחמת

 אתרוג". הוא "זה גימטריא לעינים" הוא"תאוה

 היה". "בחטה גיסטריא ר"ת למאכל" העין"טוב

 ורע". טוב "ביודעי בגיממריא"להשכיל"

 המות". מלאך יש "והנה נגימטריא האשה""ותרא

 העגל. עון שורש יצא זה חטא שמן רמז "ענל", י"ת :מה" לאשה"גם

 רתאכל מפרידררנקח

 שלש, ראה ולא שתים שראה 5פי לחטוא, אדם ראה טה פליאה במדרשאיתא

 פלא.והוא

 הסתכל מהללאל, בן עקביא עפם"ש לפרש אהד גדול משום תשובהושמעתי
 מי ולפני הולה עתה ולאן באת, מאין דע עבירה, לירי בא אתה ואין דבריםבשלשה
 לו הי' לתטוא, אדם ראה מה להמדרש וקשה ע"כ. וחשבון, דין ליתן עתידאתה
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 ראה, שיטתיים לפי אמר ע"ז החטא. מאותו ניצול והי' רברים שלשה בהנךלהסתכל

 מאין אבל וחשבון, רין ליתן עתיר אתה מי ולפני הולך, אתה ולאן שתים, רקהיינו
 כפיו מיצור הי' רק סרוהה, מטפה בא לא שהוא כיון ראה, לא סרוחה מטפהבאת
 עבירה. לידי בא ע"כ הקב"השל

 צבי()חמדת שלש. ראה ולא שתים, שראה לפי במףרש שאמרוזה

 ותאכל מפריו ותקח להשניל, העץ ונהמד תו' למאכל העץ טוטכי

 גם טמא, זה אסור, זה כי לאכי~ה מתנגרת הרעת יום, בכל רואים אנחנו זהרבר
 מצררים לכן ארם. בני על העין הביאה רעות רבות כי הרעת, טתננרת העיןלראיית

 אי2ר לאלה ואררבא, פשרשטשנר(, רעם )פשרצערען הרעת, את אוכלים הרעת,את
 טפיטים, יקראו ~אלה וטמא, אסור רבר מכי עצמם ושומרים הרעת את מכליםאינם
 : הזה בטקרא שמרומז וזה כהטכילים. בשם קוראים הרעת את המאכליםולאלה
 עם בירה, הבא כל תאכל אז כי למאכל, ולאכלו לכלותו הרעת טוב כי האשהותרא
 טוב הרעת אכילת לעינים, הוא תאוה וכי הבדל. בלתי אחת הכל מותר אואסור

 הרעת את תכלה אם להשכיל, הרעת ונחמר ג"כ. רע מבט בכל עינים תאותלהשביע
 רואים ואנחנו כן, אחר התחרטה אמנם , ותאכל ותקח כהטכיל, בשםנקראת

 ומתהרטים ר"ל, רעים חליים גופם על וממשיכים הרעה, את המאכלים אנשים היוםגם
 יחזקאל( )פרי זמן. לאחרמחר

 תאנה עלה ויתפרו הם ערומם כי וידעו שניהם עיניתעפקחנה

 הגרת להםויעשו
 שניהם עיניותפקחנה

 עיניה ונמקחו מסורם אכלה האשה והרי נפטחו, כאחד דיחר רמשמעטשה
 ידעה דכבר משמע אחרה. ויקח היא תטות יטלא לאשה רנתנה רש"י וכמ"שמיר.

 יוררת ואינה עמו עולה ראשתו ס"א( דף )בכתובות דמבואר ליישב ונראהשתמות.
 א"כ ניתנה, לחיים חי כל ואם בעל. של בעלייתו בעל בעולת והיא מקראוילפינן
 להעלות יוכל אדם היה רעריין באמת, עיניה נפקחו לא ארם שאכל רקורם לומר,נראה
 אז ג"כ ארם כשאכל אבל כקרם. ימיה ותחדש שתתכפר הראשונה, למדרנהאוהה
 כשדם. שנתחדש הגמור התיקון זש ער רק תקוה ואין באחר, יחר שניהם עינינפסחו

)שמעתי(
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 שניהם עיניותפקחנה

 החמא אחר כעת אבל רוחני, עין רוח עיני רק להם היו בחמא נלכדו אשרעד
 ררור( )מר "עיניהם". סתם נאמר ולא 'טניהם ע.ני וזה ב'2ר. עיני גםנפקחו

 ע"ה. שאכלו", "מהע'ן בגיממריא תאנה""עלה

 שבת. לקבלת סמוך שהיה מלמד "שבת", בגימטריא"ויתפרו"

 שניהם עיניותפקחנה

 כי וידעו מוכיח. וסופו ממש, ראיה לענין ולא הכתוב, דבר החכמהלענין
 מתורתך. נפלאות ואביטה עיני גל ובן רש"י. כלשון הם,ערומים

)רטב"ן(

 הארם ויהחבא היום לרוח בגן מתהלך אלהים ה, קןל אתךיזממעך

 הגן ע'ו בתוך אךהים ה' מפניואשתו

 וגי' בגן מתהלך אלקים ה' קול אתוישמעו

 בגן. מתהלך אלקים ה' את וישסעו לומר די דהי' כמיותרת נראית "קול"מלת

 אוהו הרעת כע"ו לאכול שלא אותם צוה אשר ה' קול אה ש'2מעו בס"ד, נ"ללכן
 שומעים היו אזנם את והטו שהלכו מקום בכל רצ"ל בגן. מתחלך שמעו"הקול"

 היינו, אלקים, ה' קול את וישמעו : וז"ש הדעת. מעץ תאכלו לא קורא, ה' קולאת
 העומט, מן סאד וייראו תאכלו". לא ורע טוב הדעת "מעץ להמ, צוה אשר הקולאותו

 מימרא קל ית ושמעו ב"ע: יונתן מתרגום לזה וראיה ואיטהו. האדם ויתחבאלכן
 יצחק( )קהלת בגינתא. מטיילרה'

 הגן עץ בתוך ה' מפני האשתו האדםויתהמא

 בתוך המה ויתחבא וכעת להם, טפל והכל בגן, העיקר והוה ארם היו כעתעד
 שאול( )דברי טפלים. והמה עיקר נעשו העצים הגן,עץ
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 תו' *גן מתהלך אלקים ה' קול אתההטטעד

 השגחה והנה חטאו. קורם ארה"ר שנברא מ'שעה הוא הראשון הזמןוהנה
 שכו5ו בעו5ם 5עתיר שתהיה מצפים אנו אשר ההנהגה שיהיה כמו היה אזוההנהגה
 מק55תו העו5ם אז ויתוקן ונפש בגוף 5מטה ומנוחתו הזה שבת ענין ירר ואזשבת

 הארת ע"י זה ויהיה בעו5ם מיתה עור יהיה ולא הטמא מהמלבוש העו5םויתפשט

 זמן בשום היה 5א זה וענין במלכות. והו"ק בו"ק, והבינה בבינה, החכמהסור

 5א מ"ם קרם בני כל מחכמת שלטה חכמת ותרב בו שנאמר ראשון בבית אפי5וכי

 העתיד בזמן אמנם בעונם. קל5ות שאר וגם מיתה בהם היה שהרי העו5ם נתקןהיה
 מן מאיר החכמה ואור הבינה, באור מאיר החכמה אור היה ארה"ר ובזמןלבוא,
 החיים עץ בסור עדן בגן מתרבק והיה חומרו על במחשבתו גובר הארם והיההכתר,
 שחטא קורם ארה"ר בזמן בי התחייה בזמן זה נוסף הכסא. ער מרומ במלאכיונקשר
 יתבמ5 ולעתיר אדה"ר. א5 ההטיאו הם כי הק5יפות ונורם נמצא היצה"ר עכ"פהיה
 היה מם רביעי, ביום הנתמעט הירח מיעוט היה אדה"ר בזמן כי ועור וכ5.מכ5

 עמר ואילו5י שבת. כו5ו ויהיה הירח מיעוט יהיה 5א ולעתיר השבת. חסרהעו5ם
 בנים מוליר והיה בשבת, החיים בעץ והחזיק בעו5ם שבת בא ער בש5ותוארה"ר
 ז"5( אזולאי 5אברהם, )חסר הכ5. נתקן שהיה בוראי השבת,3ליל

 וגו' טגן מתהלך אלקים ה' קדל אתוי,טמעד

 עיקר וע51ה. מקפץ מתה5ד, א5א כאן, כתיב אין מהלך כהנה, בר אבאא"ר
 קין חכהש הראשון. לרקיע שכינה נסת5קה ארה"ר שחטא כיון היתה, בתחתוניםשכינה
 סרומיים 5ה, הפ5נה דור לר', הסבו5 רור 5נ', אנוש רור השני, לרקיענסת5קה

 יצחק, אברהם, : הן ואלו צריקימן ז' עמדו וכננרן 5ז'. אברהם בימי ומצרים5ו',
 מן והורירה יצחק עמד 5ו', והורירה אברהם עמר משה. עמים, קהה, לוי,יעקב,
 קהת עמד לג', הד' מן וורירה לוי עמר לר', הה' מן והורידה יעקב עמד 5ה',הו'

 מלמע5ה והורידה כוטה עטד 5א', הב' מן והורידה עמרם עמי לב', הנ' כעוהורידה
 פורחים וכי יעשו מה ורשעים ונו', ארץ ירשו צדיקים כתוב יצחק א"ילממה.
 בארץ. שכינה השכינו לא הרשעים אלאבאוירש

 אומרים שהיו אי5נות ש5 קו5ן שטעו וישכהעו, אי וישמעו תקרי 8ל"1ישמע81
 הולך א5קים ה' אומרים טלאכים של קולן שמעו ר"א רבריי. דעתי רננב ננבאהא

 לו, הלך כמז אמר יצהס ר' שק, אותו. מה אטר לוי ר' יצחק, ור' לוי ר' שבנן.לאותו
 אסדתי כך היומ את 15 מתיה הרינו היום, לריוח היום, 5רוה השב"ה א"לאתמהא.
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 א' יום אם משלי, א' יום את יודעים אתם אין תמות, מות ממנו אכלך ביום כילו
 מאות ט' חי והוא שנים, אלף שהוא כדסלי א' יום לו נותן אני הרי אלאכהסלכם,

 הה"ר ויש5ח(. זהר )עי' הם5ך רור על שהכוונה אפשר לבניו. ע' ומנית שנה,ול'
 רבה( )מדרש שנה. ישבעים בהם שנותינוימי

 איכה לו ויאמר הארם אל אלהים היויקרא
 המקד"ש בית שעתיר 15 רמז כאן איכה. לו ויאמר הארם אל אלקים ה'ויקרא

 בזיו זצ"ל( כהשבי )פי' כ"ה א"י ברר, ישבה איכה זש"כ איכה. עליו ולבכותלהחרב
 נחסרה. כה שנקראת מלכות שמדת 5רמז איכה, תיבת מן הנעשה כ"ה א"י פי'הזהר.
 הקרוש. היחור הפסק הוא הרברוטעם

 עברית( בהעתשת)זהר

 אילה לו יאטר הארם אל ונו'ויקרא

 ויאמר, ויקרא, קשה עור הם. איפוא ירע הרי 1 שאל זו מח הז"ל הקשוכבר

 )כגילה רבנמדא 5תרץ ונראה י 5התהבא מהני מאי עור 1 איכה קשה עור 1 5"5תרתי
 חזי 5א ראינהו אע"ג בהחבא ויברחו ע5יהם נפ5ה נרו5ה חררה אב5 איתא, נ'(רף

 יע"ש. נרמירי ארבע מרוכתיה 5ינשף או 9"ש, 5יקרא תקנתיה מאי חזי.מז5ייהו
 ט"וג )רף ובשבועות יע"ש. ממגו ברי5ין מזיקין 9"ש הקורא כ5 ה'(, )ראובברבות
 נשא(, )פ' ובספרי יע"ש. המזיקין את להבריח  ~יון בסתר יושב הוא פגעים שלדשיר
 מן שינצ5 עצות ר' 5ארהאר הו"5 וא"כ  יעאש. המזיקין מן וישמיך ה'יברבך
 לוטר ד( בסתר, יושב 5ומר ג( ק"ש, 5קרות ב( ממקומו, אטות ד' לינשוף א(הכייקין,
 סני היה כזה* רחוק למקום בורחת אתה איה "איכה" : הפשט ומעתה כהנים.ברכת
 בסתר, ליושב רומז י אחד, ה' לק"ש רומז א ועור 5א. ותו אמות ר' רק 5חרחיק5ך
 בורחת" "ואיכה סגי, היה אלו דברים ד' תברכו. "כה" שנאטך: כהנים. 5ברכתכה

 עצית לו שהודיע הכה, 5שון ויקרא א"ש ובזה הגן. עץ בהוך כזה רחוט5מקום
 וה5כה( )תורה וא"ש. כתו, נרולה חבה ואין נפשו, אחלהצי5

 איטה לו דהשמר האדפ אל וגו'ויקרא

 כס ר"א אדם כ5 וי5סוד חברו, 5בית פתאום אדם יכנס א% 5עו5םתניא
 האים. אל אלטים ה, ויקרא : שנאטר לארם, ויארא הק, פתח על שעמדהאב"ה

 פ"ה( איץ דרך)ספר
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 איפה לו יאמר האים אל תד'יקרא

 הכנסתיו ארה"ר מה האדם. את וינרש האדמה, את לעבד סג"ע ה'וישלחהו
 איכה, עליו וקוננתי ובנרושין, בשלוכין אותו ורנתי צווי, על ועבר וצויתיולג"ע

 ועברו וצויתים, לא"י הכנמתים בניו אף כתיב, איכה "איכה", לו ויאמר :שנאמר
 איכה : שנאמר "איכה", עליהם וקוננתי ובגרושין, בשלוהין אותם ודנתי הציווי,על

 רבה( )בראשית ברר.ישבה

 איכה לודיאפר

 האדם יחשוב אם איכה. לאדם שהשב"ה שאמר מפני )מדרש( לזונה היתהאיכה
 למררגה ליפול יכול עליו, שולטת השגחתו ואין ממנו ולהסתר ה', מפני לברוחשיכול
 מתפלא הנביא היינו ? לזונה היתה איכה : המדרש שאמר וזה ונמוכה. שפלעהיותר
 לאדם הקב"ה שאסך מפני ותידץ ? ממה מסה למדרנה שיבא ישראל קודש עםעל

- כאמרו ה' פפני התחבא הוא כי"איכהא, - ואחבא   ועידן ומן בכל הענין וכן 
 ארצה לרדת יוכלו ה', מפני ו5החבא להסתר שיכולים לחשוב בזה אדפ בני ימעואם

 יחזקאל( )פרי לזונה. היתה איכה לקונןשנצסרך

 איכה לוויאפר

 הבל אי לו אמד בקין וכן בדברים. עמו ליכנם אלא הוא, היכן היהיודע
 כדי : במקומו רש"י ברברים. עמו ליכנם כדי עמך, האלה האנשים מי ובבלעםאחיך,
 רבה( )בראשית פתאום. יענישהו אם להשיב נבהל יהאשלא

 איכה לויאפר

 5צר לפניו 5עמור ירא כי והשיב 1 5פני מתראה ואינך מתחבא אתה למהפי'
 יתברך. הארון 5פני וסכעש ערום, מ"ת לפני לעמוך ואסור ערום. עצמודאות

 החיים()אור

 ואחבא אנכי עירם כי ואירא שפעתי קלך אתראמר
 הפחפא אעפי עייופ פי"שייא

 ני 81יי8 תוע"5 התטא מו היראה עישר ערום, שהוא מהסה תיהאהקיפוו
 אטו שיתהבא, מהני מאי קשה עוד כן, חקשה המוון )צרור בספר וראיתיחטאתנ
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 י'(, )רף בסנהררין ראיתא לתרץ ונראה באל'טיר. וכ"ה בחביונו. אותו יכצאלא
 אותו רהורגין רהפשט שם הסאירי וכתב אותו. פוטרין לחובה כולן שראוסנהררין
 אותו רפוטרין הפשוט להפשם ראף נחל בערבי ועיין כלל. רין הלכת בעינן ולאמיר

 יאב( )רף ובברכות חייב. מעלה של בב"ר אבל סמה, של בב"ד מילי הני לגמרי.שפמור
 וידעו דפסוק באלשיך ועיין עונותיו. כל לו מוחלין בה ומתבייש עברה העושהכל
 למעלה כתבתי וכבר זאת. כשירעו ונתחרטו תשובה רעשו הפשם הם, עירומיםכי

 כמו היינו "ויקרא" הפשט י"ל וזה ומשפט, לרין אוהו שקוראין והבין ירערארה"ר
 היינו בגן, שסעתי קולך את א"ש א"כ לטשפט. שריאה רהיינו העיר. זקני לווקראו
 חייב, כולו רק זכות שום לו אין כי אנכי, עירום כי ואירא וכהטפמ, לרין קריאהקול

 רהרין שעשיתי, בעבירה מתבייש והנני בושה. סחסת ואחבא לכן מיד.רהורגין
 : יונתן תרגום א"ש ובזה הבושה. ע"י וכפרה מחילה ממך מבקש ואני לו,רמוחלין
 רמחמת כוונתו רכן וברור בושה, תיבת הוסי9 לפהשי וקשה עכ"ל. מכיסופא,וממירת
 המור( )צרור לו. מוחלין רמתבייש וכפרה סליחה מבקש הואהבושה

 תו' גגן שטעתי קיךאת

 פרשיות ג"ן ע"ש התורה הוא הנן, עץ בתוך ואשתו הארם ויתחבא לעיל,עייז
 את הפשט וזה הנחש. מזוהמת להמלט בתורה והתחבא בזוה"ק כמבוארלתורה
 הקרושה. בתורה מתלבשת השכינה כי שבתורה, פרשיות נ"ן רמז בנן, שסעתיקולך
 שלסה( )תפארת התורה. היא בג"ן שמעתי קולך את הפשטוזה

 ואהפא אנגי עירום פיואירא

 כי לו כשנאמר ע"ה המלך רור אצל ע"ב( ל' דף )שבת בגטרא מ"שעפ"י
 בארה"ר ג"כ וזה ומציל, מגינה התורה כי היום, כל לומד היה תמות השבתביום
 היה לכן ימות, יום באותו כי סבור היה תמות מות טמנו אכלך ביום עליושנגזר
 השי"ת ש5 יומו לטובה  עליו נהפך לכן התורה. בתוך ואחבא וזה היום. כללומד
 הקב"ה, מן עצמו את להחביא שייך איך האלשי"ך קושי' מיושב ובזה שנים.אלמ
 והבן. שפיר, אתי הנ"ל 5פי אך כ"ג(, )ירמי' ונו' בפסתרים איש יסתראם

 שלמה()תפארת

 תו' פגן שסעתי קולך8ת ''

 מצותיך % ו~בר מגבו לאכ51 הנן בחוך נתחבאתי לא הנה א5טיפ ה'~ומר
 בם8ש הגןי בענין לי עשית אשר 1הצואה הקו5 והוא שמעתי קולך את כי 5י,תלילה
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 מעבור יראתי לומר, רוצה ואירא, שמעתי קו5 אותו ונו' האדם על א5קים ה'ויצו
 אנכי שערום מפני היא החבאה סיבת אמנם והעלימו, החטא הכחיש ובזה המצוה.על

 הפאמר תשלום הוא אבל אנכי. ערום כי לאמרו חוזר ואירא אמרו א"כ ואין'ואחבא
 החבאה. וסבת מעם הוא אנכי ערום כי ואמרו ואירא, בגן שמעתי קולך אתהראשון

 סותדים דבריך הנה : כלומר אתה, ערום כי לך הגיד מי יתברך השיבווהנה
 על מעבור מאלקיך וידאת הגן מצוות קול ששמעת אמרת אחד מצד זה, אתזה

 מהעץ, האכילה אחרי 5א אם שתדע א"א וזה ערום. שאתה אמרת אהר ומצדמצותו,

 ידעת שלא מה עתה לך הגיד ומי נחבאת, ולא ג"כ היית ערום לזה קודם הנהכי
 9 העץ מן אכ5ת האם כה.עד

 : ואמר האמת, על 5הודות הוכרח בדבריו נתפש עצמו את אדם ראהוכאשר
 חמאתי 5א אני לומר רוצה ואוכל, העץ מן לי נתנה היא עמדי נתת אשרהאשה
 לי והיה 5עזד לי אותה שנתת בעבור 5קולה, ששמעתי האשה להסתת כ"אמעצמי
 )אבדבנאל( בדבריה.להאמין

 לבלתי צויתיך אשר העץ המן אתה עירם כי לך הגיר מיויאמר
 אכלת ממנואכל

 אפלת פאצנו אכל לפלתי צויתיך אשר  העץהמן

 ואכל העץ מן לי נתנה היא תו' האדםיא0ר

 ואוכ5, אלא כאן כתיב אין ואכלתי כהנא, בד אבא א"ר דבה במררשאיתא

 ויתבאר השי"ת. ננד כך כ5 פניו יעיז הראשון שאדם פלא וזה ע"כ. ואוכ5,אכלתי
 התורה מן להכק רמז מתנא לרב פפונאי שא5ו קל"ט(, )הולין חז"ל מאמרבהקדם
 5הבין וצריך ע"כ. אכלת, ממנו אכל 5ב5תי צויתיך אשר העץ הש להו אסר 1טניין
 ישדא5 נתחייב טה מפני ובמירע4 טני5ה בגסרא שאלה מובא רהנה וי"ל קאסונמה
 צריך זה וטעם רשע. אותו של מסעודתו שנהנו מפני אחת דיעה ויש ח"ו, כליהאז

 תשובת ש5 תרופה יש ישראל שאצל מיטב וידע שוג?ה ה" לא המן בודאי כיביאוד
 שתתקיים כאכ קשה דבד זה עוד אין איסור של ושתי' באכילה יחטיאם אםוא4
 והוא להם ויכופר תשובה יומצו להס בצר ויאי כי ישראנ עס על חאו ~יהנזרת
 תשובה טו%ת שאין התורה כק סמך איזה להטן לו שהי' מובן יכך בבוית.ישאר
 וחלג רם בו ונמצא האיסור סע נתפטם שהנומ כיון אסורוה, מאמות אכעת%
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 שאין התורה מן טסך להמן לו הי' מניין פפונאי שאלת היתה שזאת י"ל עההטמא,
 זה מתנה רב להם השיב זה על אסורות' מאכלות של העבירה ע5 תשובהמועיל
 לעבירה מועלת תשובה שאין ראי' המן לו לקח שמכאן לומר רצה ונו'. העץ המןהפסוק
 עץ באכילת שחטא בכך מה צורקת, טענת לו להיות יכול הדאשון אדם הלא כיכזו,
 אכל,תאכל הנן עץ מכל לו נאמר הלא השי"ת, רצון נגר מיתה לעצמו ונרם מו"רהרעת
 ע"י החמא לתקן המשקל תשובה, לעשות ארם יכול הי' וא"כ החיים, עץ נם זהובכלל
 פן ועתה שנאמר: כמו מזה הבורא שמנעו וכיון ימות. ולא החיים מעץשיאכל
 מועלת תשובה שאין מזה נשסן לעולם, וחי ואכל החיים מעץ נם ולקח ירוישלח
 איסור. של ודם חלב בהנוף שנמצא כיון איסור אכילת של עבירהעל

 הבורא נגר ח"ו שהעיז ולא ואוכל, אכלתי ארם שטען מה נ"כ להבין ישועפי"ז
 באכילתו, שחמאתי אמת ואמר זו במענה השי"ת לפני שהתנצל הוא המכוון רקית"ש,
 מעה באמת אבל החמא. ויתוקן החיים מעץ היינו אחרת, אכילה אוכל אני עתהאבל
 להשמר הכהטקל תשובת ע"י רק לא תשובה לעשות עצה שיש הבין לא כי בזההמן
 נתמעמ תענית ובכל תעניתים. ע"י תשובה לעשות אם כי אסורות, ממאכלותמאד
 ודם בחלב באלף במל איסור של ורם חלב מעמ נשאר אם ואף ודם, חלב הנוףמן
 שהאיסור עד התענית, אחד שיאכל וממה כבר שאכל היתד מאכילת היתרשל

 שכתוב מה ג"כ יובן ובזה כלל. איסור עוד בגוף כאן ואין הבימול ע"י להיתרנהפך
 אחדת. עצה לו הי' לא כי בססח, תענית לגזור לאסתר ששסע וגו' מררכיויעבר

 זצאל( מאבי)שמעתי

 אתה עירום טי לך הגיד מיויאמר

 רשעי )ועיין בחוש. בעיניו רואה זה הלא הגדה, צריך זה אמו מאד,דקשה
 לקח דלא זכות קצת למצוא לו יש דבאמת מאד, נכון בזה אולם זו(. לקושיאכיוון
 אבל נ"מ, מאי אכל, דסו"ס כיון זכות, שזה עדיין ידע לא ארם רק העץ, מןבעצמו
 כי הזה, דין לך הגיד מי הפשמ, דזה זכות, שזה תיכף הבין לו, השי"תמשאלת
 "אבלת" צויתיך אשר העץ מן האם חייב, כולו ואתה זכות, שום בלא אתה,עירום
 הזה. זכות כאן שיש שיבין לומר, זכות פתח לו פתח שבזה בעצמך? אתהמכגו
 האשה רק בעצמי, לקחתי לא שח"ו באמת היא כן הלא ומיד, תיכף השיבוע"ז
 זכות. לו נמצא רק לנמרי, ערום איננו ועי"ז לי,נתנה

 עור אמר איך תמהין, דהעולם ואוכל, אכלתי פליאה, המררש נפתורובזה
 הפתח אדה"ר, ששמע ~אחר שאלה בדרך הוא רזה נראה, ולפענ"ד להבא.שיאכל
 לו נתנה רחוה דכיון מטילא והבין בעצסו, אנל הוא האם הקב"ה לו ששאלזכות
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 באמת, הוא כן הדין האם "ואוכל", "האם" 5הבא ע5 שא5ה שא5 שוב זכות, כאןיש

 מותר אם 5הבא הדין ואיך דאסור, הוא בעצמו ורק באכי5ה, מותר אתרשע"י
 והבן. מקודם, 5חוה תיכף שא5 רק תיכף, הש"י השיבו 5א וע"זבאכי5ה,

 א5יעזר()י5קוט

 ואכץ העץ מן לי נתנה היא עמרי נתתה אשר האשה הארםויאמר

 ואגל העץ מן לי נתנההיא

 אב5 ח5י5ה, בוראו את 5הכעיס רצה האם באמת, ופ5א עור, ואוכ5במדדש
 נתנה היא לי, בעצמך אתה נתתה אשר האשה 5ד' באמרו האדם בא נצחתבמענת

 טי אצ5 כי עוד, ואוכ5 5הבא ואף ואוכ5, 5כן ו5מע5ה המזבח מן בורקיו וכלוםלי
 בביתו. 5א אםאאכול

 החיים()אור

 5תיאבון, או 5הכעיס אב5 אם הארם את שא5 השי"ת עור, ואוכלבמדדש
 ואוכ5 אף אשר תאותו גד5ה וכך תאוה. מחמת רק להכעיס ח5י5ה 5א השיב,וע"ז
 5אכו5. נרו5 רצון עור 5י יש כעת נםעור,

 אליעזר()ילקו0

 ואוגל העץ פש לי נהנה ההא עמדי נתתה אשרחאשה

 קשה 5כאורה 5דבריה. ששמעתי עד בעץ  שהביחני  הפשט לפי  הטידים,ב%
 התלמיר, ורברי הרב ורבדי יאכ5. שלא לו צוה הקב"ה ה5א ? ארם הצטדק במהקצת

 אמרו וחז"5 ? עמדי נתת אשר האשה באמרו אדם כיון ומה שוטעין? מידברי

 במובה. כפר שכאן דאה()עאי

 אשר ת"ח בת אשה נושא אדם אם דופה, הרבר לטה משל  זת עלדטטעתי
 אזי שלחנם, על יהארח כאשר והי' וטצות, תורה שומרי ה', מלוטדי המההוריה
 בהם ואין כשרים, חמה המאכ5ים אם חמותו פי או חמיו 8י את החתן ישאללא

 חארץ, עם בת אשה ישא אם אבל במצוה. מרקדקים שהסה יודע כי איפור,תערובות

 אז יבוש אל אסור, דבר גל עלשחשוד
 לאפא~

 עבורו. טכינים המה אשר מא~יו על

 ואביח, יוצרה אתח %ומר עמדי, נתת אושר האושה : באסיו אדם אשתשרעובשה
 לפני הושיטה א,8ר מאנליה % לשאעל דעתי על %תה אמש העץ, סן לי נאנהההש
לאפ

- 
 ישר?פ( עיני )סאיה . . - ואהמנ
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 ואויל העץ מן לי נתנה היא עמדי נתתה אשיהאשה

 תשובה טה וגו' אשר האשה והשיב העץ מן אכל מדוע לאדם הקב"הכשאמר
 אשתו. לו נתנה אשר העץ מן אכל למה עליו הקב"ה התרעם עצמו שסזההשיב,

 המפורשים הגהת על וגו' עמרי נתת אשר האשה לקושיות להשיב עורודעתי
 טעץ אוכל שלא כשצויתני אמר שלזה הנה2נ5 תאות מוליר שפריו הדעת בעץשפירשו
 תאות לי למה אשה לי שאין שאחר 5י שצוית חשבתי ולכן אשה, 5י היה לאהרעת
 אהת על לבא נדול חטא לי מחטיא היה אולי אשה. בלא המשגל שתאותהמשנל
 שהיה חשבתי אשה 5י שנתת אחר אבל אליהמ, להתאוות או והיותמכהמות
 אפשר ואי המשנל, תאות בלא ורביה פריה ונמנע ורבו, פרו שצוית מצוה אוטותד,
 עמרי אותה שנתת אהר האשה שאמר, וזהו הרעת. עץ באכי5ת אלא המשגלתאות

 הנהתם. על נכון זה ונם יצרה. לשבת בראה תהו שלא אחר אכלתי, העץ כע ליכשנתנה

 שהוא לפי לאדם לטוב השי"ת עשאה שהאשה שידוע תשובה לי נראהעוד
 ישאר לא הבית צרכי כל ויעשה ויאפה יבשל האדם שאם התורה במושכלותיעסוק
 האפוטרופא שהאשה וירוע לגיו, הארם היות טוב לא שאטר וזהו בתורה, 5עסוק זמן5ו
 בעלה לה שישאל ראוי אין עליה. הבית עניני ובל לבעלה ואופה ומבש5ת הביתעל
 זה אי התבשיל יהיה יאכל אלא לאכול, לי נותנת שאת הזה התבשיל מה שעהבכ5

 אשר האשה אמר ולזה מותר. או אסור הוא אם 5ה לשאול הייב אינו וכןשיהיה.
 ראוי שאין ואוכל, העץ מן לי נתנה היא לאכו5 לי נתנה המאכ5 לשתתקן עמדינתת

 מאהר שהיה וחשבתי הוא אילן מאיזה לאכול לי נותנת שאת הפרי זהשאשא5
 נותנת שאינה וידוע 5עזר, עמרי אותה נתת שאתה שכן וכל שבנן, אילנותכמשאר

 יצחק( )ת~רות נכון. זה ונם מכגו, אכלתי ולזה אסורי דכר5י

 האוטל העץ טן לי נתנה חיא עטרי נתתה אשרהאשה

 כח 5י נתנה היא 5עזר, 5י אותה נתתה בכבודך אתה אשר האשה5אמור
 )רמבאן( . . ולהועי5. לעזר 5י יהיה תאמר אהפר שכ5 חושב והייתיהעץ,

 *,,י העץ.הא14ל מן לי נתנה היא עטרי נתתה אשרהא,פח
 אמר והקבאה סכזית, פחות רק אכל ולא הדעת, טעץ שאכ5 חטא הראשוןאדם

 שאכל .5פי אותי ששענש וטה מבויה. פחות אינה מפכי5ה תסוה* מות מנבו אכ5ךביום
 דההתר *ן טגא ננןיר נדאי' 5איסור, סצטרף והיתר סאכ5ים, שאר עם הדעהכאץ

 בשיעוי, האישר הוי 5א אי אפי5ו יאכ5, 5ח ענבים משרת ו% דנתיב 5איסמקטוטרף



.- 
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 הקב"ה כשאמר קשה, מאמר זה עם ליישב ונוכל מצטרף. כזית, לשיעור כמשליםוההיתר
 נתת אשר האשה והשיב אכלת? ממנו אכל לבלתי צויתיך אשר העץ המןלארה"ר

 שאין עזות הוא באמת כן על עור, ואוכ5 אכלתי כלומד: לי, נתנה היאעמרי
 ועירב מכזית פחות שאכ5 לברכה זכרונו הרב דברי כפי אמנםכמהו.
 השיב ולזה לאיסור. מצטרף אינו רהיתור סבר דהוא חטא, שלא ארם סברהיתר,
 עת כל ואוכל זה ע"ר וא"כ ברבר, איסור אין שאכלתי עעד כ5וכו ואוכל,אכלתי
 רהיתר רסבר בטעות, היה שאכל רמה רכיון ואפשר בדבר, איסור ראיןשארצה,
 ביום. בו מת לא הטעם מזה לאיסור, סצטרףאינו

 כהן()שפתי

 ואנל העץ מן לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשהייאמר

 חז"ל, מאמר יש שאכ5, מה על טעמים שני נתן אמנם עמרי. ומאי האשה,טאי

 לשון ויבן דרשו הצלע, את אלקים ר' ויבן רכתיב: מבאיש, לאשה יש בינהדיותר
 לה ריש אשה שהוא כיון כ15מר עמרי, נתתה אשר האשה ארם השיב 1לזהבינה.
 לאסור היה לא שכונתך וידעה מכגי, יותר רברך שהבינה בודאי ממני, בינהיותר

 כהן( )שפתי מפריו. לא אבל עצמו, מהעץ אםכי

 ואוכל לי נתנההיא

 שלא וכרי מתה, והיא א~ה היא כי ואכ5 שאמר ה5צה דרך שאמר מייש
 נבראת שהתשובה לפי ואכל אמר עוד ואכ5. לזה אחרת נקבה 5י לברואלהטריחך

 שהוא דור אמר וכן ואכל. ליה לבריות כחה להראות וכדי העולם, שנבראקודם
 בדברך. תצדק למען ארם שלסופו

)שמעתי(

 הנחש האשה ותאמר עשית זאת טה לאשה אלהים ה'ויאמר

 ואכלהשיאני
 עשית זאת מה לאשה אלקים ה'ויאמר

 העניש 5טה ואאכ טמנו, תאכל לא ורע טוב הדעת וטעץ 5אשה צוה 5אהקב"ה
 הצווי שאחר מגופו חלק היתה הדעת מעץ הקבעה לו כשצוה כי והתשובהאותה,
 יצחק( )תולדות מצלעותיו. אחת ויקח לבדו, האדם היות טוב לא אמרהזה
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 עשית זאת מה לאשה אלקים ה'ויאמר

 ומאי מיעוטא דזאת ועור עשית, מה הויל"ל "זאת" תיבת ל"ל מארוקשה
 בעץ הכתה רחוה הטורים, בבעל שכתב מה "זאת" תיבת לתרץ ונראהממעט?
 להכות הצדקת כוונת זה סאי הקשינו וכבר ואכל. לרבריה ששמע ע"רלארה"ר,
 וכתב כריתתן, סירי נפטרו שלקו כריתות חייבי רקיי"ל הלכה, ע"פ וכתבנובעלה?
 עשתה וחוה סלקות. ע"י סיתתן סירי נפטרו סיתות בחייבי רה"ה והכס"ם,הררב"ז
 ימות לא ועי"ז סיתה, לה שנרם ע"י שנתחייב סיתה, מחיוב ארה"ר את לפטורבזה
 חרא שאלות: כ' כאן יש ועתה פ"ו. לקיים שניהם ואכלו בחיים וישאר מיר,כרגע

 וזאת עשית, "זאת" סה א"ש וא"כ אכילה. גוף על ועור ? בעלה את הכתהאמאי
 את להציל לטובה, כונתך רתאמר שואל איני הכאה חטא רעל היינו היא,סיעוט
 היעת עץ מן אכילה היינו "זאת" אבל ססיתה, נפטר מלקות רע"י ממיתההארם
 זה ראת "זאתא היתה תאנה שאכלה רפרי במדרש, לם"ר לרמוז, ויש אכלת.אמאי
 סיעוט. הוי זאת ושפיר ההכאה, על ולא אכילתה, על השאלה רעיקר תאנה.אכילת

 והלכה()תורה

 האכל השיאניהנחש

 היה שזה ורע, טוב הדעת עץ אדה"ר בחינת שזה אין. עם בקרבנו ה'היש
 הנחש האשה וזעש עמיק. במיחכעץ כן וכסו הנחש. על שרכב נ"כ הססא"למפיתו

 לי( )נראה אין. יש לחקירת אות הביא היינו אין", "יש אותיות"השיאני",

 השיאמ הנחש הא,ןההץאמר

 בחי' שזה ורע, טוב הרעת מן בחינת הוא יש-אין לחקירות אות הביאהיינו
 היינו השיאני, הנחש האשה, שאסרה וזה ורע. טוב הרעת מעע שאכלו וחוהשדהאר
 בחינת וזה הטומאה. בע הדעת בחינת זה "יעראיןע* אותיות "שיאנ"יא תיבתכי

 אמונה.חסר

 5עכו"ם4 נוטה היה, צרוקי ופירש"י היה, מין אדה"ר ל"ח(, )דף סנהדריןתיין
 המסית כמו היתה הנחש רהסת כהב דהחזקוני היה. בעיקר כופר אומר נהמןר'

 חליעזר( )מגדנות כפירה. דהיינו כאלקים, והייתם דאמרלע"ז,

 להרונ שכיון ~חש ימ והעאפת". המאף "ונם ניסטדיא השיאני""וזגה,1
 ההג אי9 אדם84ת
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 "קךטו בגימטריא "השיאני" עשו. כמו בפיו אותו צד השיאני, הנהשאמרה
 בגמטריא "השיאני הדעת, ריקה ואני "נושך". בגימטריא "השיאני" -שכנו"
 כהן( )שפתי אנ"י"."ריק"ה

 דגו' עהטיונ זאיצמה

 עצם היתה כי אדם, אזהרת בכ55 האשה כי מצותי, ע5 5עבור עשית זאתמה
 העץ, מן ותאכ5י באשה אמר ו5א ש5ו, העונש בכ5ל היא וכן ההיא. בעתמעצמיו

 השיאני הנחש אמרה וע"כ הנחש. נענש כאשר עצתה, וע5 אכי5תה ע5 נעניטה היאכי
 אדם 5מחטיאי עונש 55מור נוכ5 מכאן והנה האכילה. ע5 גדו5 העונש כיואוכ5,
 )רמבאן( מכשו5. תתן 5א עור ו5פני בפסוק רבותינו 5מדנו כאשרברבר,

 הבהטה מכל אתה ארור זאת עשית כי הנחש אל אלהים ה'1י44מך

 הייך ימי כל תאכל ועפר תלך גחנך על השדה חיתוטכל
 אמר ת5ך. נחונך על וגו' אתה ארור זאת עשית כי הנחש אל אלקים ה'ויאמי

 מה ע5 15 ואין רג5יו, ונקצצו שלו תמיכות שנשברו תלך, נחונך ע5 מהו שמעוןר'
 ושוקים תמיכות 5הנחש נותנים התורה, את 5תמוך רוצים אין ישרא5 וכאשרלתמוך.
 הנע5ם( )מףרש בהם. ו5התגברלההקיים

 הייך יטי כל תאנלדעפד
 ו5א מאכ5ו ימצא בואו מקום בכל עפר, מאכלו יעו ואררבה ק55ה, זאתאין
 5השי"ת 5צפות צריך ואין פרנסתו, תמיד 15 שמצוי היא הק55ה אב5 כ5ום. לויחסר
 אבל להטה, 5בהמה נותן בהם שנאמר חיים, בעלי כשאר אכי5תו ממנוו5בקש
 א5יו. כ55 יצפה שלא פניו מע5 וגריטו הקב"ה הש5יך הנהשאת

 טוב()י5קוט

 תף אתה ארוף זאת ע,טית טי הנדהט אל אלקים ה'ץאטר

 כ4 עשה 5טה לו ששאי אתה. עייום כי 5ך הגיר מי 5אדם הקב"ה שאמרכמו
 ומ 5הם העניש ולא זאת טה שאל 5אשה וגם ונו', עטדי נתת אשר האשהוהשיב
 זאג עשית כי א5א כן. עשה יא הנהש, טענת שישמע ראוי היח כן טענותיהם.שמע
 5מת אותו שא5 שא5ו מסיה, ש5 בזכוחו מהפכין עמשין מכא! אמרו ורז"5ארור.
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 תדע ומכאן שומעים. מי דברי הת5מיד ודברי הרב דברי 5השיב 5ו היה זאתעשית
 שטע. 5א ו5מחטיא טענתו שמע שלחוטא החוטא, מן גדו5 המחטיאשעון

 יצחק()תולדות

 וגו' הבהמה מכל אתהארור

 האדמה. עפר מזונו יהיה אב5 כמוהם. עשב מירק יאכ5 ש5א ארירתו היתהכי
 על ותלך השךה, עצי ע5 עור תעלה ולא יאכ5, שעפר לפי י5ך, גחונו שע5 מזהויכה2ך
 5י( )נראה מזונך. לבקש כדי הארץ, לעפר סמוךגחון

 וגו' הנחש אל אלקים ה'ויאמר

 נכון שזה לתרץ ויש הנחש. אצ5 שמות ב' א5קים ה' כאן 5"5 חז"5קושיות
 היה ע"ז, בונשובה וחוזר מתחרם הנחש היה דאם הרחמים, במדת היה באןדגם
 5עתיד. אמי5ו מתרפא ואין התחרט ולא שב 5א הנה הרשע אבל יותר, ק5רינו

 טוב()ילחומ

 חייך ימי כל תאכל ועפר וגו' אתה ארור זאת עשיתכי
 הכל 5בוא ד5עתיד סק"ה( )פ"ב במדרש דמבואר נחש, גבי כאן זאת תיבתקשה
 הפסוק כע דילפינן מהרז"ו, פירוש ועיין 5חמו. עפר ונחש הנחש מן חועמתרפאין
 זאת כתוב מצינו עמ5ק נבי והנה המשיח. 5ימות 5הביא חייך, ימי כל תאכלועפר
 וכתב דור. מדור בעמלק 5ה' מלחמה עמלק, זכר את אמחה מחה כי בספרזכרון

 שוים ועמלק הנחש דמעשה ונראה בה2יחא. דמלכא לדרא דאפילו יונתן,התרגום
 נאמר עמלק דגבי בשלח(, )פרשת וברש"י והדיח, מסית הנחש כן בדרך, קרךאשר
 הזאת עם ארור שהנחש 5הורות ?את תיבת אעכ נצח שמרה ועברתי א'()עמוס
 הכהציח. לימות אפילו רפואה להם דאין דעמ5ק בספר זאתשכתוב

 אין, אם בקרבינו ה' היש : לאמור ה' את נסותם ועל בשלח( )פ' דאיתאוגם
 היש הפשם: וזה אמונה. חטר זה "1-אין. תיבת זה ה,ציאמ תיבת כי עמ5ק,ויבא
 לי( )נראה ישראל. עם וילחם עס5ק ויבא מיד אין, אם בקרבנו,ה'

 וגון תלך גחהקךעל

 וה%יו יחו אצם טלאבים יררו תלן; גחונך ע5 הקבאה כשאטר רבהבראשית
 % תאכל בעפר שתו %9 לכן השונ עפר בחל ארם נת%ל הנחש שבהסתת~פי
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 5כן בזקיפה, עומד אינו והמת הנחש, בסבת אדם ע5 מיתה שננזד ו5פי חייך.ימי
 יצחק( )תו5דות ת5ך. גחונך ע5 אותוקל5

 תיבות. ג' עם הרגליים" "ונקצצו בגימטריא תלך" גחונך"על

 וגו' הנהש אל אלקים ה'ויאמר

 בגדו5ה הקטן. ש מתחי5ין ובק55ה הגדול, מן מתחי5ין בנדו5ה חייא ד'תני
 את קחו אתסר וא5 אלעזר וא5 אהדן א5 בוטה ויאמר : שנאמר הנדו5, מןטתחי5ין
 הקטן מן כעזחי5ין בק55ה י'(. )ויקרא המ5ואים יטי שבעת אצ5 וכן ונו',המנחה
 שמתח5ה מ5מד אתה, ארור הנחש א5 א5קים ה' ויאמר :שנאמר

 נתק~
 ואה"כ נהש,

 דבה( )בראשית אדם. ,ואח"בחוה

 וגו' אתהארוף

 שבידו ומה 5ו, נותנין אין שמבסש מה שלו, שאינו עיניו.במה הנותן כ5ת"ר
 5הדנ שדצה שלו, שאינו במה עיניו שנתן הקדמוני, בנחש מצינו שכן ממנו,נוט5ין
 וכו/ ממנו נט5והו שבידו ומה 5ו, נתנו 5א ש0בקש 0ה חוה. ולישא אדםאת

 ט'()סומה

 תף תאטל ועפר תלך גחתךעל

 בו נכהטכה אדם הטא אחדי ונשחת שנתחלף הנחש טזג שמח5ימ התבאדהנה
 מפדיו 5אכו5 הדעת בעץ עוד יע5ה לא ו5כן החיה, ומכ5 הבהמה מכ5 אתה אדורק5לת
 התק5תו שבא 5סה אדם, חטא אחרי בנדהט נתחדש כלו שזה ובעבור שעשה.כמו
 ה'( )פרק יוסא במסכת ואמדו בזה. והותרה השם שט55ו %לה  ענינו היה לכן ירו,ע5
 אמר והד עפונ מעם טעם עו5ם מעדני כל אוכל אפי5ו אמר הד אסי, ור' אמיד'

 כ5ם הדבדים והנה עפר. שיאכ5 עד סתישב אינו  עו5ם מעדני כל מועםאפי5ו
 להדכצתו בו אם כי דעתו, שתתישב דאוי אין העפד יטבע לקרבתו כיאמתיים,
 יקרה בן כי עפר; טעם ימעם עולם מערני כל יאכל והשפילו ראוי תם חליו.והתיחפו
 ימדרו הטובים שהסזונות האדסה  עליו שיגבר מי כמו שוים ה%תי המזגלב%י
 תעשת גג שנתהדש וסשט ענינו % ונהש טבעו ע5 הע~ם נהישב צה כל ואחרבפיו,
 טבעו. נטהנ בו א%

יפברבנאל(-
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 ישופך הוא זרעה ובין זרעך ובין ה*אשה ובין ב"נך אשיתואיבה
 עקב תשופנו ואתהראש

 תו' בינך אשיתואיבה

 ומיד, תיכף בהווה אתה ארור כסו הרי עתיד לשון דהוי אשית? תיבתקשה
 לתרץ ונראה נתונה. ואיבה או שוסה, ואיבה ? הווה ליטון באיבה גם הול"לכן

 בירושלים. ועקרב נחש הזיק דלא נסים מעשרה אחת מ"ה( )פ"ו באבותדמבואר
 נחש נשכו דאפילו להורות נשך, לא אמר ולא הזיק, 5א אפד דלכן כתבובמד"'ט

 הארץ קדושת כדאי נ"כ קיים, בהמ"ק שאין בזמן ראפילו כתב עוד כלל. נזק ימשךלא
 עדן, בנן עדיין שהיו זמן כל דסה"ט לוסר ונראה יו"ט. בתוס' וכ"כ נחש. יזיקשלא

 כשנורש אח"כ רק עדיין, האיבה שלטה לא לכן וירושלים, מקדש קדושת כמודהוי
 עתיד לשון אמר לכן האיבה. ניתנה מבחו*ן שם הארור, הנחי2 וכ"ש וחוה,אדם

 אשית "ואיבה בתיבות לרמז ויש הנירושין. לאחר לג"ע מחוץ דהיינו"אשית"
 3זק יכהשך בל ונסיד יהיה שלום - אז המקדש בית יבנה אשר ובמקוםבינך",

 יהיה שלא נשכו ואפילו שים, בהמ"ק כשאין דאפילו להורות המדר'2(, )כלשוןכלל
 כהן( )שפתי כלל. בירושלים נחשנזק

 וגו' בינך אשיתואיבה

 תשובה מצאתי לא בזה גם שרצים, מבי2אר יותר הנחש עם איבה לנואין
 תסיד, עסה עסקו והיה מאד לאשה אוהב היה הנחש כי בעיני והנבוןבמפהטים.

 ואשים אהבה זאת מכם אסיר אני אמר, לכן תמיד, עמו מדברת היהה האשהוכן
 אשית, ואיבה רש"י שכתב לזה וראיה אדם. בני עם השרצים כל כשנאת תחתיה,איבה

 באת ולא חוה, את ותשא תחילה, הוא ויאכל אדם שיסות אלא נתכוונת לאאתה
 לפתות ויודעות 5התפתות, קלות שהנשים ספני אלא תחלה חוה אתלדבר
 יצחק( )תולדות אשית. ואיבה לפיכך בעליהן,את

 בנים תלרי בעצב והרנך עצבונך ארבה הרבה אמר האשהאל
 בך ימשל וההע תשוקתך אישךהעל
 תף בנים תלרי בעצב והרתר עצבתר ארבההרבה

 בי קילת הוא זה נם אב5 קודפ, הריון כי אף בנים נדול זה עצבונךברש"י
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 טאר לפעמים קשה אשר השני, הריון יבא בניה בנדול ינעה תהיה שהאשהבעור
 הריונך. ובא בעצבונך את שמרורה בעור וזה האשה.עבור

 יצחק()קהלת

 וגו' טניפ תלדי בעצט והרונך עצבונך ארבההרבה

 ראיטה ,טאין רם רואה אשה שאין הנרות רם הוא עצבונך, דברים שלשההם
 הלידה, צער הוא בנים, תלרי בעצב ההריון. צער הוא והרונך, עליה. כבדיםואבריה

 יצחק( )תולרות בתולים. דם הוא עצבונךאו

 בלרתה. ותקש דכתיב בה נתקיים שכן "רחל", בניממריא"עצבונך"

 התשמי"ש". לענ"ג "וזה בגיממריא"וצשוקוצך"

 תו' והרתךעצפתך

 גירול צער עצבונך הסדר? שינה אמאי ק'(, רף )בעירובין המהרש"אהקשה
 בנים, כבר לה רהיה חוה רגבי בע"י שם תירץ והרי"ף ? קורם הריון צער האבנים,
 באר ובסמר קורם. בנים נירול צער אצלה א"כ קורם, והבל קין נולרו ח'דבשעה
 רם ארבה, הרבה שם ררריש בחוה, מיירי לא דקרא זה תירוץ רחה הספרד,בהשדה
 רצשי לתריו ונראה בתולים. מדם סבלה לא החמא קודם ובחוה בתולים, ודםנידה
 מכריע ולד לה להיות דרצונה כלל, צער חשוב לא ולר, שום לאשה שיש קורםהריון
 לאשה אשר דכל הרי אנכי, מתה אין ואם בנים לי הבה אטרה אמנו רחל רחאהכל,
 כאין ולירה עיבור צער וכל כמתה, חשובה ולד ובלא ולד, לה שיהא ותסבולתתן

 לה ולמה דעתה, ונתקררה ובנות, בנים ילרה שכבר לאחד אבל לה. נחשבווכאפס
 מזכיר לכן ולירה. הריון צער ניכר אז א"כ ללרת, ותוס4 ואעפ"כ הריון. עורלסבול
 דנחשב הוא אז בגידול, וטצטערת ילרה שכבר דלאחר הריון, קוים נירולצער
 )שטעתי( הריוו.צעך

 .: י',' .; תעמקתף אהפךאל

 לררך שיוצא בשעה לבעלה נהפתוקקת שהאשה מלמד א' טעמים. ב' בצהיש
 ורביה פריה ארם שקיים אע"פ ב' תחמא. ולא נוך ופקדת : שגאמר לפוקרה,ותייב
 כוח. בו שיש זכץ כל ~רבות מ5פרות לבטל שלא מר"ס מצוה ובת, בן לוש"פ

 חרדים( )ספר ירה תנח אל ~ערב ורעך, זרע בבקר אפהא,ואסגשכיה
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 וגד' ארבה הרבהאמר האשהאל

 לקו5 שמעת כי לה אמד לא והנה האשה.את קלל הנהש את שקללאהרי
 שהנהש לפי 5ארם, שנאמר כמו ממנו, אכול לבלתי צויתיר אשר העץ מן ותאכלהנהש
 ומוכיח מעיר זה ונם לאכול, לה נתן ולא שביארתי כמו כלל, האשה אל רברלא
 בריאתה קודם הנה כי רבר אותה רבר 5א השם גם בזה. שפירשתי מה אמתתעל

 ונו'. הארם על אלקים ה' ויצונאמר

 שהיתה כמו מרה, כננר מרה הטאה כפי שהיתה אחשוב קללתיה בעניןואמנם
 כרי ממנו לאכו5 5ארם ונתנה ורע טוב הרעת מעץ אכלה שהאשו[ לפי כי הנחש.קללת

 אם תכליות, מנ' לאהר בזה שבהרת ספק אין אליה, יתברך ה' אמר הכדצגל5הרבות
 אישך שילוה כרי ואו הבנים, הולרת לענין ואם והענונו, המשגל ערבותלבקש
 )אברבנאל( והבן. שלשם, כננר קללה ולכן ויאהבך,אליך

 צויתיך אשר העץ מן ותאכל אשתך לכעל שמעת כי אמרויאדם
 תאכלנה בעצבת בעבורך הארמה ארורה ממנו תאכל לאלאמר

 הייך ימיכל

 תון אהצתך לקול שמעת כי אמריאדם

 מתה שאני סבור את מה א"5 עליו, באת הרעת בישוב אומר שסלאיר'
 שוב יהא שלא כלומר השכדצ, תחת חד,צ כל אין א'( )קהלת 5ך נבראת אהרתוחוה
 מתה שאני סבור את מה ואם. אב ע"י רק בראשית, ימי ששת כבריאתבריאה
 לשבת בראה תוהו לא ופנוי( יהירי הטלים הערוך )מי' המלים, לך יושבואתה
 אמר ולארם הה"ר בקולה, עליו מיללת התחילה אמרין רבנן מ"ה(. )ישעיהיצרה

 )בר"ר( אשתך. לקול אלא אכ"כ, אשתך, לרברי וגו' שמעתיכי

 מעז העץ מןותאנל

 פריו. נטעם עצו שמעם היה, אתרונ רעבו אבא דא"ר 5ההיא מסייעאהדא
 )שם( עצכע. העץ 0ע ותאכ5ווה
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 לאמור צויתיךאשר
 הזהרת שלא מה רייק לא העופות, ואת החיה ואת הבהמה את להזהיר לאמורמה
 תבונה. בעלי חי הבעלי 3ם היו הבריאה שבימי כלומר ואכלו, להן שנתת אלאאותן

)שם(

:. בעבורך הארמהארורה

 כי כלומר וזבובין, ופרעושין, יתושין, כגון ארורים, רברים לך מעלהשתהא
 נולדו מזה אזר ומעופשים, רעים וארים קיטורים בה נתהיש הארמה שנשתנהאחר
 כל מפיו היוצא בריר מזיק שהנמל מפני ונראה נמל, לך ותעלה כאלה, רכדםמיני

 )שם( ארץ. בררך לעסוק כשבא בריה כל את שהורג ועור בו,הנוגעע

טעצבי
 '' תאכלנה

. ' ' '
ף .  

 בניס, תלדי בעצב כתיב בליוה כלירה, כפלים הפרנסה היא קיטה אמי-אאר
 ג,ס( - משמע. רבים לשון בעצבון האכלנה בעצבון כתיבובפרנסה

 השדה עשב את. ואנלת לף הצכךח רחטר וקוץ - '-ך
 ' ,. , , . ת1מיח,לך חרירד וקוץ ''

 ועכביות קונדס ויררר קוץ תצמיח 6יני-זרעים 3שתזףענה, הארץ ישחי,3תב
 ני .לברררר; והוא דידר. ממנו, והפן נרו5 קוי1 אבףהפ דבי בתב תיטלן. עאי נאכל*םוהז
 כוונתי אין נערראח*ו

 'על וריררך4עיה וקוץ .כתיב הושע שבטפר "בד, 5ו ש4י,
 . - נרל 35די 'והדרדר טעיפים, %ומר אחים לו יש שהקוץ הכוונה רקכהבחותם,

 יצחק( )תולדות.
,,., ,  .,, , .  ) ,

 השרה עשט אתחשטלת..

 כ5 את נתתי-5כם הנה 15 נאמר בברכה וה5א זאח, היא 551ה מה רש"יכתב
 תאכ5ם, ברמך  י% עשבים ושאר קו?יפ, תצמיח ננה, ירקות כשתזרענה א5אעשנ,

 הוה, עדן-כי.שם נן עץ ופרי ערן גן היה:.אוכל-עשבי יחיא ושמוד" לו.לפרש ונראת.,

 קודם ואמר 4ו משרה. עשב. .ץ5א עציין 43רי ערן נן עשבי יאכל לא שחמאואחר
 שחטא ואחר זרע, 5ו שאין עשב נתן חיים ו5בע5י זרע בו שיהיה עשב 5ו נתןשחטא

 נתתי טגה אלק?ם ויאטר שג14מר השדה -עשב שיאכל "י4 לב*לי אות1 -אא%4.
 "אר,ה כל פסי על אהשו ורע, עוע עשב כל את-לכפ

 ו5חית-דהטרמ'ששוד..כי
 '"רק

 יצקה( :..)ת51דוח ..._ .. . .. :. :, ,' , י: ,:., ג,; ., ן . 5א%וע.:עוטב
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 לך תצמיח דירירוקט

 כנורע אדה"ר ש5 חטא תיקנו האבות כי וירא(, )פ' יהונתן בתפארתומנואר
 א5 יש ד5ישרא5 ומבואר ורע. טוב ונתערב ורע, מוב הרעת 0עץ שאכ5 הי'והחטא
 אהר א5 5עכו"ם אב5 אחר. ד' א' ד' ישרא5 שמע יום בכ5 אומרים אנו ולכךאחד
 5היות גדו5ות, בם"ת נכתבים אחר ש5 והר' אחד, של הד' ולכך הק5יפה הואדאחר
 זה בין וההפרש ואחר. אחר הוא ורע, טוב הדעת ועיו 5זה. זה ההפרש כ5 5עיןנראה
 הוא הזה דקוע 5ך, תצמיח ורררר קוץ ארה"ר ק55ת הי' ו5זה קטן. קוץ הוא5זה

 ישרא5 שעשו בשעה במשה שנאמר זח ו5רעתי בר'. הד' ח5ף והוא 5ר', ד' ביןמפריש
 שעירים שני ביוה"כ ולכד רה 5ו נאמר ע"כ מהד, ר שעשו ר"5 רד; 5ך העג5את
 5הר כמשת5ח שעיר שו5הין הי' וע"כ וכו'. והר הד הוא 5ה' היינו ולעזאזל,5ה',

 אאע"ה והנה עיי"ש הקב"ה, ש5 אחדות אותנו 5הראות "קוץ", אותיות הוא"צוק",
 מאחר, ועשה אחד, א5 עוד ואין אחד, שהוא יתאש, א5קותו שפרסום הראשון הי'הוא
 הראשון הי' והוא אברהם, זה קראתיו אחד כ' ע"כ קדישא, ביחידא ונתאחידאחד.
 מהרש הטוב ו5ברר ו5הפריד אדהאר, חטא לתקן התחילאשד

 בבוקר( בשבת נירד-ענד, האר"י, נוסח בבהכנ"ס שאמדתי)מה

 השדה עשפ את הענלת לך תצמיה ודרדרוקץ

 השדה, עשב את ואכלת וגו' ודרדר וקוץ לאדם הסב"ה שאמר ב12עתאריבאל
 שאמד ניון אחד? מאבוס נאכל והמודי אני רבש"ע לפניו אמר רמעות, עניו%ט
 ד9 מיוחד שה5חם קי"ח(, )פסחים רעתו נתקררה לחם תאכל אפך בזעתל1י

 סרובה. טורחא אחר ונעשהאדם, למא~

 גרה דם חוה לו שהראותה עד אדה"ר חפא לא : פליאה()מדרוצ

 זכץ כל ואעפ"כ ח5ב, ונעשה נעכר דם : בגמרא דאיתא היא הפשמומפורש
 שחוה בגמרא: ואיתא מותר. היא חלב, ונעשה וכשנשתנה אסור, היה דםשהיתה
 נשתנה אם אבל עצמה, הפרי דק אסד שהשי"ת זה, מטעם ג"כ לו ונתנה ענביםסחמה

 שהיין ו1טצינו ובפרט נדו4 דם לה הראתה ולפיכך מותד. כמצקה ונעשהמבדיתה,
 סותח. ענבים ובדם : שנאסר דם, ג'כנקרא

 לא קנאח(, )דף ובח~ין לו, תתנה ענבים סחטה ה?"ל מ"ש עפ"י יאסראו
 כן ואפ כהצקה. ולא מביא, אתח פוי תאדס41 פפרי : שנאסף מוחת, ביכוריסיבא
 או חשח~ג בהי אזלינן אם הלוי זה אך כיתר. הנהחקה  9" ספרי : יצאסו כאזנם
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 שהיא טפני אוטרין, שיש המומך בענין הביאו רי"ג(, )סימן ובמנ"א מעיקיא,נתר
 נוותר, והחלב חלב, ונעשה נעכר דם כמו אז5ינן, השתא ,דבתר התיר והוארם,

 ובתר כהטקה, לתורת אוכל מתורת יצא דהיין התם וכן השהא. בתרראז5ינן
 נעכר שרם וראה נרה, רם חוה לו שהראתה ער ארם חטא לא ועז"א אזלינן,השתא
 השתא. בתר דאזלינן הרי החלב, ניתר ואעפ"כ חלב,ונעשה

 חמדה()ארץ

 לקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד להם תאכל אפיךצנזערן

 תשוב עפר ואל אתה עפרכי
 לקחת ממנה כי האימה אל שובךער

 משמע תשוב רק תלך, נאר לא יען הכונה התורה. מן המתים 5תחית רמזמכאן
 : שנאמר לתחיה עומר אינו רוח גם חז"ל, מאמר זה בפסוק נרמו כן ותחיה.השוב
 וזה המתים. בתחית יקום ברך שפל היינו לעפר שכן שהוא מי רק הקיצו, עפרשוכני
 כעפר, בעיניך והנך רוח שפלות לך שיש באם רק אתה", "עפר כי הכתובשאמר

 ישעיה( )ילקוט ותחיה. תשוב רק "תלך" ולא תשוב", עפר "אלאז

 וגו' להם תאכל אפיךכזע5?

 פירוש היים, בע5י כמאכ5 ולא ובש5, ול5וש ו5טחון לזרות שצריך ר"אאמר
 יצחק( )תולרוה גטר. לחם טעם בחטה היה המלאכות א5ו כלשבזולת

 תוו לחם תאכל אפיךבזעת

 ונ"ל ארטה. בעוברי רק זאת לקללה ליתא ושרים רבמלאכים בסדרשאיתא
 בטלח נ"כ ויששכר כזבולון תורה בלומרי מחזיקים אם ארמה בעוברי ראפילו5חרש
 היינו תא%, א% הגן עץ מכל רהפשט כתב החיים רבצרור אבאר, כאשר זאת,קללה
 בחיים, ובחרת כט"ש, החמא, קורם לאכול לארה"ר מותר היה החיים מעץשנם
 לעץ-החיים, זוכין תורה שהסחזיקי וכיון בה, למחזיקים חיים עץ כתוב והריעכ"ד.
 ויששבר בצאתך זבולון שמח כתוב ובזבולון לחם. תאכל אפך בזיעת בטלממילא
 המורע "צרור וכדעת הקללות, ובטלהבאהליך,

 והבן. החיים, עץ על נם קאי תאכל דאכי

 ל0)נראה'.4.
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 חי כל אם היתדץ היא כי חתץ אשתו שם דץאדמויקרא
 תו' חוה אשתושם

 ?ח וא"ו בטקופה ונבנמה יו"ד יטנסתלקה ועל עולות, אחד בענין והיההוה
 חיים לוקחת יי"ד חיה, טן חוה וע"כ בודאי, חיים על תרמז וא"ו 'טהרי כראוי,הוא
 וא"ו.מן

 חוה שהיתה יאמר הדיבור,כאלו לענין חי כל אם היתה היא כי לפרשואפשר
 קבין עשרה : ז"ל שאמרו מה ע"ד והוא חי. נל אמ בזה היתה שהיא דברנית כךכל
 כלו. העולם כ5 ואחה הנשים, נטלו תשעה לעולמ ירדו שיחהשל

)אברבנאל(

 חי כל אם היתה הואני
 מלאח לא חוה ויען בנים, ולגדל החמא מן בעלה לו;ציל תכ14תים, ,טני ישלאשה

 נשאר לא ידה, על בעלה נכשל אדרבא ההטא, מן בעלה להציל הראשוןתכליתה
 חי. כל אם היתה היא כי הפיטט וזה בנים". "לנדל אחד, תכלית רק להאיפוא

)שמעתי(

 וגו' חוה אשתד שם האדםויקרא

 לו נתן שחטא שטודם אלא אחר? שמ עוד לה קרא ולמה אשה, 5ה קראכבו
 בטושכלו' יעסוק לא מלאכות ושאר ויאפה יבשל שאם באיש, לשיתקיים האשההקב"ה
 אין כן אם באיש, קיים האדם אין החמא ומצד וכשחטא אלהיות, ובסודותהתורה
 חי. כל אם היתה היא כי חוה לה קרא המין. לקיום רק האיש לקיוםהאשה

 יצחק()תולרות

 חי פל אם היתה היא פי וגו'ויקרא
 היא כי אלעזר, ר' אפר י שרא פא יורדה, ואינה עולה בעלה עם אשהתניא

 ס"א( )כתובות 5צער. ולא נתנה, לחיים חי, כל אםהיתה

 תי חוה אשתו שם הארםיקרא
ן

 לח קראה פה ומפני ? חוה אחר, שם 5ה אדפ שינה ולמה אשה, לה הרא פבר
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 שם 5"ל הקשינו שכבר לתרץ ונראה חי. כל אם היתה שהיא מפני 1 חיה ולאהוה
 ונראה ? אשה יקרא לואת אמר שכבר במו "אשה" הכ51ל בשם רסגי לגמרי,חד"ם
 תשובה עשו רכבר ואף 1( רין נזר מבט5 השם רשינוי י"ז( )רף בר"ה רמבואר5הרץ
 יותר חשובה חוה דהיתה כתב( )ורב"ח השערה. כחוט מרקדקין גדו5 ארם עםאבל

 לבמל כרי אחר, שם לה ארם שינה בכוונה לכן לג"ע. מחוץ ואדה"ר בנ"ונשנבראת
 לשם מעם זה ואין 5ה, שנתפתהה הנחש, חמא מחמת תמות שלא מעליה,הגז"ד
 כל אם וחשובה, נדולה אשה שהיא רמחמת החדש, השם שינוי עיקר ע5 רקחוה,
 תשובה. מעשה שינוי עם ג"כ, השם שינוי צריך לכן השערה, כחוט עטה ומדקרקיןחי,

 תו' חוה אשתו שם הארטדיקרא
 כמו כאישה, אדם נטראת ג"כ היא חנחשה קורם כי אמרו, התורהמפרשי

 ארם, השם של סמררגתה יררה שחטאה אחר אך ארם, שמם את ויקראשכתוב
 שלה הראשון והשם חי. כל אם המיוחר שם לה וניתן אדם, קרוים אתם : חז"לכמאמר
 במדרנהו הקורם, שמו לו נשאר ולנן שוננ, ואישה מזיר, היא כי ססנה,נשבר

 יצחק( )תולרותהקודמת.

 תו' חוה אשתו שם האדםדיקרא
 ו5הו5רת לזווג 5א ולעזרתו להברתו שהיתה ארם חשב לארם האשה נתנהשכאשר

 הזווג שלענין ארם ירע אז והרונך, עצבונך ארבה הרבה בקללה לה כשנאסר אבלכנים.
 הי. כל אם להיותה חוה, אותה קד-א הקללות אחר זה ומפני ג"כ, נתנהוההולדה
 עולם. בני כל אם ותהיה שתיליר ר"ל הכליתה, היה שזהכמבואר

)אברבנאל(

 וילבשם עור כתנהע ולאשתו ל*אדם אלהימ רן'רעשפ
 ילבהטם עורטתנות

 צפרניים, לבוש שנטראים טאותן היה ערן בגן אדם בו שנתלבש הראשוןמלבוש
 ולא מהכל. ונשמר לארם, סבבו כלם הקרושיפ סחנות חותן כל עדן בגן היהוכאשד
 ונסתלקו רעים, ורוחות רעים, מדברים נתירא שחטא כיון אליו. לקרב רע יבר יכולהיה
 האצבעות, בדאשי חצפרניים אותן אלא בו נשארו ולא הקרושים, מחנות אותןטמנו
 הצפרניים אותן ארם יגרל אל ולפיכך המומאה. צד הזוהם סביב להצפרנייםשסובב

 המו"ל מוהרואהערת

 רין. נוף טבטל השם רשינוי "דיןא בניטטריא או"ה ארשפ1(
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 ישליכם, ואל לחתכם וצריר הפסולת, מתרבה כר נרלים שהם כמו שהרי הזוהם,של
 התחתון, עדן נן של העצים, מעלי אחרים מלבושים לאדם עשה ואח"כ ישרפמ.אלא
 והיה בהם, מתיבשת שהנפש עדן, הגן של בושם ריח מעלים היו המלבושיםואותן
 הקדוש( )זהר בהם.שוסח

 דילגהצם עורכתנות

 לברך יבלו לא והמה לברך, היוב יש הדש בגד בלבישת כי ? עור של רקמדוע
 יען שהחיינו, מברכת שפמורים עור כתנות היטי"ת הלבישם לכן ערומים, היוכי
 חיים. בעלי צער ומאיסור חי, בעל מהריגתבאו

 היה ולכן חי, בעל שום הרגו לא החטא קודם הלא העורות היו מאיןוקשה
 שאיתא וזה אור. הנקרא זרע מין אורות, ללקומ ויצא הפסוק עמ"י באל"ף, אור,כתוב

 )שמעתי( באל"ף. אור כתנות כתוב היה מאיר ר' שלי:בתורתו

 וילגהצם עורכתנות

 שבעולם, עומות כל בהם מצויירין שהיו י"ל רבותינו ואמרו מעולים.מלנושים
 ציד, גבור היה הוא שאמר וזה נמרור של לידו באו וכיטנהרג לקין, הורישםואדם

 מנמרוד. שחמרן החמודות עשו בגדי את שאמר וזהו עשו, נטלן לנמרוד עשווכשהרג
 יצחק()תולדות

 וילבשם עדרכתגות

 יעקב( )נחלת ובספר באל"ף. אור כתנות כתוב הי' מאיר ר' של בתורתוואיתא
 במלבוש אבל לבת. קודם לבן לתת מהויב במזונות דסובר ל'טימתו, מאיר דרבכ'
 אלקים ה' ויעש מדכתיב ולכן ערומה. לילך לבת טמי מלתא דיילא לבן, קודמתבת

 למה הגוף, הלבשת על דאי הנשמה, על שקאי באל"ף, אור ר"מ גרס ולחוה,לאדם
 הנשמה. על באל"ף אור אע"כ למלבוש, לו קודם חוה הא ברישא, לאדםכתיב

 לאיש. אשה מקדימין הגוף דלכסות רנ"א( )סי' בי"ד במ"ש שמעתיועוד
 כי 1 ולאדם לחוה היל"ל וקשיא ולאשתו, לאדם שאמר וזה צניעות. כהטוםוהטעם
 ליכא והשתא בתחתונימ, יחיד כאחד היה האדם הן לז"א לאשה, מקדימיןבכסות
 )שפעתי(צניעות.

 וילבישום עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים הייעש
 פקום כם4ותו לט"טם יתברך רצה שכאשר עדן* מנן האדם מנרהצ מוכירלמה



-
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 כרי ולרחבה לארכה בארץ ללכת עור כתנות להלבישם הוצרר והמזג האוירשזה
 שארם לפי הלבישם וגם בלילה. ולקרח היום, לחום ההמה הכתנות עליהםשיגינו
 ויעש באמרו יתברך אליו ונתיחסו הכתנות. ללבוש יורעים היו לא מעצמםואשתו

 אותם נעשה וברצונו בכהשמרו כי וילבישם, עור כתנות ולאשתו לארם אלקיםה'
 לעשות יתברך ראה והנה ללובשם. רעת אותם חנן יתברך והו' טאליהןהכתנות
 הבאח כאותו הם נם שימוהו לזכרון להם להיות המתות הבהמות מעורותכתנותם

 ב'( )פרשה ובב"ר ואשתו. ארם יהיה כן היו, כלא והיו טתו שכבר העורות אותןבעלי
 לעור, רבקים שהיו עור כתנות שאן מבית הבאים הרקים פשתן כלי יצחק ר'אמר
 אחר. לבוש לא ואבריהם ערותם לכסות מפ'סתן חלוקים הקב"ה להם שעשה בזהרצה
 שהיו כתנות עור, כתנות היו נמלים וצמר ארנבים צמר אמר נחמן בר שסואלור'

 משובח. יותר שהוא חיות מצמר בגרים אם כי מפשתן, חלקים היו שלא ר"ל מעור.באים
)אברבנאל(

 ורע מוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן אלהימ ה'דטשמך
 לעולם וחי ואכל החיים מעץ גם ולקח ידו ישלת פןועתה

 תו' ורע טו5 לדעת ממצ טאחד היה האדםהן

 עץ לאכל לו אסור אדרבה והרי ורע, טוב לדעת ממנו כאחד היהוקשה?
 9 הוא דחסרון הרי ורע, טובהדעת

 תאכל, אכל הגן עץ מכל ל1 שנאמר דמה כתב בחיי דרבינו ליישב, ליונראה
 קדשים. כאכילת עשה מצות זה דהיה שכתוב הרם"ע( )מן גם וכנורע עשה, טצות הויזה

 אכל הגן עץ טכל הזה, נכלל היה החיים עץ אכילת דנם יותר, טצאתי הטור()ובצרור
 יאכל. החיים עץ סן גם דהיינותאכל,

 צירוף בלא לברו, יאכלו אם רק נאסר טו"ר הדעת דעץ לחרש, יי נראהובזה
 תאכל לא : הפמוק שסרויק וכמו לבדו, כשאכלו הטות סם הוא דאז החיים, עץעם

 ביחד יאכלנו אם אבל )עה"ת(, הש"ך גם כתב זה וכדרך נרידא. ממנו היינוטפנו,
 דרע בספרים דאיתא ועוד המצות. שבכל פצוה בזה מקיים אדרבה החיים עץעם

 לבדה ממוב יותר טיב הוא לטובשנהפך

 ג"ע, מתוך עשבים נו% היית זכית אלו )ב"ר(, בפררש הפשם רזה ליונראח
 עץ עם ביחד ורע דתטוב עירוב ידי שעל כלומך שבעולם, טעדנים כל בהםומועם
 שבעולם. טעדנים % בוה ההץהחיים,
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 ולא ורע, הטוב יחד לחבר כדי חיבור, לשון דידועה ורע, טונ לדעת הפשטוזה
 החיים. עץ צירוף ידי על כלומר:יזיק,

 והייתם ג"כ לבדו, ממנו דהיינו ממנו, אכלכם ביום כי אמר הארור הנחשאבל
 הטוב כע ואכלו בזה, אותם והטעה יזיק. ולא ביחד, לחברמ ורע, טוב יורעיכאלקים
 לעפר. שסופו זאת למדרינה באו זה ומשום חיים, עץ בלא לבדו,ורע

 לי()נראה

 ממצו יאחר ה" הארםהן

 בן להאדם לו אין כן כמו זוג, בן להם אין ה"ן שלאותיות שכמו לומרורצונו
 יזשטיט 5ה' ה"ן כטו ה'ק. מלת שנאמר מהום בכל הפירוש וכן לעולם. אחד והואזונ

 בפ' שכתוב מה וכן ומיוחד. יחיד אחד שהיא מורה שהוא היינו השמים,ושמי
 ימיך קרבו ה"ן וכן האוטות. בין זוג בן להם שאין היינו ישכון לבדד עם ה"ןבלק
 -שם. שגם רבינו.ע"ה, כוסה נבי דכתיבלמות

 הוא_
 ע"ה לכה2ה-ובינו הי' שלא הכונה

 ככהטה. בישראל עוד נביא קם ולא במקרא שנאמר וכטו כמותו זוגבן
-. 

-.-- - --.-. 

 סוה בדדך עדו הם הן אומרים שאמ סה לפרש בזה האריך טל" לטפעובספר
 ישכוה לבדד עם הן פפסיק תנדימא בנורש ראיתא מלה. בדרך פירשתי השפלואמ
 הפסוק עפי"ז ופירוחם רעיתק יפה הנך בפסוק הנגלה בפירוהט דודים" ב"אהבתהובא

 עולה כף עם א' כי זוג להם אין ה"ן :שותיות כי כחנתו כזאת, היתה הן ודאובישע"
 יועד. עולה ו' .עם ד' וכן יו"ד, עולה ז' עם ג' וכן יו"ד, עולה ח' עם ב' וכןיו"ד,
 פ' עם כ' ק, עילה צ' עם יואד בעשירית כן כה עולה להיות טתחבר אינו ה'ואות
 מיוחד~ם ישכאל גן זהע להם יטאק טיוחדים ה"ם ה"ן האותיות וזהו כולם. וכן ק/עולה_

 , . עמהם. שיתחברו ות להמ שאיןבאוטות

 '- לערלם רהי וגי ייו יטלח פןחמעה

 _. . ._ן . 4..
 שנברא הח"6 סעץ יאכל ואם האדם. במיתת נהרתו שתת9"ם הקב"הרצה

 בעת יומו יבא שלא או כ", יטות שלא או הגזרה, תבטל עולם חיי לאוכליולתת
 כי טטצו, הזה העץ שטר לחירה לו שהיתה עתה והנה ת~דותיו.  ו% עליוהננזר

 והרברים צדיה היה לא כי ממנו אכל ולא שיצוה, מה אלה עושה תיה לאכמעחילה
 עץ בפרי חטא והאדם ונשנב, נעלה פודם לסעלה הדעת ועץ החיים עץהנקראים
 ונחמו למאכל, לאים מוב העץ היה ואם ובטחשבה, בטעשה ועליון, תחתוןהדעת
 להולכים טוב יסגע לא והטטיב המוב הוא ?והאלקים מננו מנעו למה להשכיל,%יו

 היהכחכירבוללתו, היתהבומהחילת ואם מדברח, נפש היום בו אין והנהשבתמים,
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 הגלוי כפולים דברים אלה כל אבל מכולן, נמרצת קללה לו היתה כי פיו,שיאלם
 )רמב"ן( אמת. בהםוהחתום

 משם לקח אשר האדמה אעז לעבד עדן מגן אלדרם ה'וישלחדי

 וגו' עדן מגן אלקים ה'י*עא"הו

 שישטרנו, שנטע לגנו 5אדם הכניסו העולם, את הקב"ה ברא כאשר בזהר,איתא
 והבי, לפניו. שמחו עליונים ומלאכים בו, ולהשתעשע שמחה על שמחה לולהיות
 עמד ולא אחד, עץ על ל1 צוה אה"כ העולם, בני אשר מכ5 יותר רבונו אתוהתיד
 אלקים ה' וישלחהו כתוב מה החכמה. מעיני טמנו נסתמו שחטא אחר רבונו,במצות
 האדמה. את העובד איכך כמו ונמוכים, פשוטים בחיים האדמה, את לעבוד עדןמנן

 ונף עדן מגן אלקים ה'ה"ןלחהו

 המאכל אכלו אחדי ההוא, המקום לשון צריך עוד היה שלא לפי מנ"ע. ה'וישלחהו

 לא שהיי מהגן, להוציאו הדין עוות ושאינו האדמה, את לעבוד שילך אבל אכל.אשי
 שמגורש, הראוי מן היה ולכן אליו, בא ומחוץ ממנו חוץ אלא בתוכו,נולד
 הקב"ה אמר שלא הכתוב יספר ממסה. שלוקה האדמה את לעבודוישילך
 וכאשר האדמה, את לעבוד שלחהו אבל כה2ם, אותו מגרש שהיה בגן בהיותולאדם
 צרדיו מכל הנן קודם השם השכין כי נו2ם, מנורש נשאר עבודתו, לעבוד מהנןיצא
 זה והיה שמה, לשוב יוכל שלא באופן הטתהפכת, החרב להט ואת הכרוביםאת

 בדבר מהבית ישלתהו משם, להוציאו וירצה בביתו, זד איש שבהיות לאדם,שיקרה כמ~
 לאדם, ית' השם עשה ככה מעמנו, לך לו ויאמר בעדו, הדלת יסנור ובצאעץוסוע
 שמה. עוד יבוא שלא נרשו לנ!, חוץ ובהיותו האדמה, את לעבודשלחו

)אבדבנאל(

 להט תפת הכרבים את ערן לגן טטרם ה,טכן דט~רם אתרברהט

 החיים עץ דרך את לשמר המתהפכתהחיב
 תף האדם אתדניש

 אלא לחנם, נברא לא העולם שאר כן אטנם בנאע. היה ארה"ר בדיאת בעת כידע



 --- אהץביתבראשיתלקופיט

 הג"ע והיה צרכו. וכל הגוף תשמיש לצורך העולם אל ג"ע מן יוצא ארהערשהיה
 שם לעמוק המדרש בית וכמו בו, להתפלל פהכ"נ או המקרש, בית כמו ארה"רשל

 רכושיו. לכל שייך היה עולם ושאר ה'. בשם שם ולהתנבאות המצות ולקייםבתורה,
 בדטם. ונתנרש בשלותו, ארה"ר האריך שלא רק הגשמיוחיותו

 ז"ל( אזולאי לאברהם,)הסד

 וט' האדם אתויגף,ט

 בהר מג"ע חוץ לו וישב ארם יצא הארם, את ויט"ט אמר אליעזר רביבפרקי
  לעבוד : שנאמר ההזירו ושם לקהו משם הסוריה, הר אל סמוכים ג"ע ששעריהמוריה,

 כמו המקדש בית נבנה המוריה בהר כי וירוע ע"כ. כדטם לוקח אשר הארמהאת
 נקברו אשתו וחוה הראשון שאדם ז"ל קבלתם זה, עם ויסכים הימים, בדברישכתיב
 ולכך הגן. מקום שהוא לירושלים סמוך הוא אשר בחברון, אשר המכפלהבמערת
 מקובל שהי' לפי בה, להקבר יעקב והשתדל קבורתו, לבהום לקנות אברהםהשתדל
 ולהשגיח עליו לב לתת הוא גדול ענין באמר וזה וחוה. ארם נקברו ששםאצלם
 שנזכר כסו וניחון, וחהל, פרת, הנהרות רוב זכר סצאנו בירושלים גם כי פאד,בו

 )אברבנאל( אולם. ובריא והנון ראוי הוא הדרש שעשה הרמז הנהלטעלה.

 עף תחרמ 8תמציקן

 החרב להמ ואת בשלישי. ונ"ע גשני, ניהנם ניהנם. נבראת לנ"עפ9דם
 אדם שראה כיון רנליו, ועד סראשו ומלחפתו האדם על סתהפכת שהיאהמתהפכת,

 כ"ו שאחר שראה וכיון ורביה, מפריה עצטו פיעם לניהנם, לירד עתיריםשבניו
 עתידיןדורות

 לק~ ישר~
 את ידע והארם : שנאמר חולדות, להעסיד נזאו החורה,

 )מדרש( אשתהחוה

 קניתי ותאמך קין את ה[לר וחדד אשתו הה[ את ירעלטום
 י4 91 אתאיש

 ה' את אהט קמתיותשמד
 בנעש עוד היתה שאי דהיינו החבטג מקודפ שד חיתה שהלידה ז"י רששיפי'

 היח נולרו כאשר שנמד נראהופזה
 נד~

 את ותלד : שנאמד בן 5א אפ כי כא"ט,
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 טשמע איש מלת מקום בכל כי איש9 לו קראה ולמה וגו', איש קניתי : ותאמרקין
 קילל שהקב"ה בעת ונם לאיש. והיית וחזקת : שלסה לבנו דוד שאמד כמוגי-ול.
 בנים, נידול צער רזה ק'( )דף בעירובין ז"ל רש"י ופי' עצבונך, ארבה הרבה חוהאת

 הולד נולד כאשר מיד כי בנים, גידול של הצער היה 5א החטא וקורם פזהכה2מע
 החטא, אחד היתה שהלידה כה2מע הקרא סיפוד שמתוך ואעפ"י כאיש. נדולהיה

 דהיינו שלמעלה, הענין קודם כבר שזה חוה, את ידע והאדם על רש"י פי' מןאבל
 והבן. החטא,קודם

 היתה דכבד משום אדה"ד, של זרעו כלל היה לא דקין לפמעש קושי'ועוד
 9 ה' את איש קניתי חוה אמרה איך וגם ? קין נולד וממנו נחש, ריכב טזסעוברת
 ? נחש רוכב זרע על והטהור, הקדוש ד' בן שם אתלהזכיר

 ההוא זוהם הנחעו שהטיל בשעה בזהר, וגם בפרדר"א, שאיתא להקדיםוצריך
 הטומאה מצד אחד בנים, שני הולידה עמה אדם שכום וכאשר אותו, קביהכחוה,
 שלמטה. צורה בדמות וקין שלמעלה, צורה בדמות הבל והיה האדם. מצד ואחדההוא,
 אדם. של הבן היה והבל הרע, נחש שהוא הטומאה, דוח של הבן היה שקיזודאי

 יותר, הרחמים צד בא הבל ומצד אחיו, את הרג המות, מלאך מצד בא שקיןולפי
 שת, שבא עד עמו העולם נתתקן ולא ודע, טוב בתעדובת עדיין שהי' בשליטות,ולא

 באים ומקין העולם, נשתלם ובו העוים, צדיקי של הדודות אותן כל ממנוונתיחסו
 שבעולם. והחייבים והרטעים החצופים אותןכל

 כמו זנב עם היינו שלמטה, צורה בדמות וקין זצ"ל, מאבי ראיתי פירושוזה
 "גירילי", ונקראים אנשים כמו נדולים קופים אפדיקא ביעדות שנמצא וידועקוף,
 לחיה אדם בין ממוצע והם קין, תולדות שהם לאמת וקרוב "אורטנג-אוטטננ"ונם

 נתפתח שהארם יתידותם תומכים "דשרוויניזם" בשיטת המחזיקים והחוקריםנמורה,
 שמחלק סה ועיקד לזה. זה דומים שהגופים כיון "אורשננ-אוטשנג",  ששמה הקוף,כון

 מתנבאים, מה יודעים ואין מתנבאים באדובה, כסימא מדברים והם הזנב. הואביניהם

 אין התפתחות, כאן יש ואם הנבראים, כל של הסוד מובן הקדו,ט הזוהד מדבדיכי
 נחש מן הנולד קין מן תולדתו הקוף שזה להיפוך, אלא הקוף, כק נתפתחהאדם
 נעשו כיחמה, ונעשה נ~ה שאמדה שזו ק"ט( )סנהדרין הנמרא ידע וגםואשה,
 ולילין. ושדים ורוחיןקופין

 הוא נחש, תיבת ט! ש' האות כי ז"ל, האר"י כתבי לפם"ש לתדץ ליונראה
 ש/ כפו ניטמריא "מצפ"ץ" אותיות בא"ת-ב"ש הוי' השם כי קשוט, אתייןטן

 שאלטלא "ר,םע* בתיבת כמו הע~ם, את מחריב היה "3המטע בתיבת ש' האותשאלטלא
 תיבת פן השי"ן את כשתוציא היום, כל רע דק בחינת בו היה שבו ש'האות
 "רעא. שתיות נשאר"רשע4
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 הנחש, מן ש', האות מן ושורש ח5ק בקין היה זה ומשום הנחש, מן נולרוקין

 היה בקין ונם והמהור. הקרוש ר' בן שם של נגיממריא א"ת-ב"ש א"ב מן היאשזה
 מזה למרנו "קין". בתיבת י' האות וזה והמהור. הקרוש ר' בן שם מן ביטמו אותג"כ
 אות בשמו שיש רהיינו הסוב, שמו וריטע, מזיק שהיא אף לולר, שקורין מובדשם
 העולם. את מלהחריב אותו מונעו קשומ, אתיין מןאחת

 קראה ולכן העולם, להחריב מתוקן היה נח,ט מן הנולר קין באמת הוא כןה"נ
 אחת אות בשמו שיש או ברמז, הקרוש שם רקריאת ה', את איש קניתי שמוחוה
 כולו, הועיל לא ואעפ"כ העוים. מלהחריב אותו מעכב וטהור, הקדוש ר' בןמ'2ם
 רורותיו וז' נמחה, בעצמו והוא העולם, שליש החריב ונם אחיו, הבל את הרנדהא
 כולו. העולם יחריב שלא ר' בן שם רמז ע5 קראתה ולכן במבול, העולםמן

 רמז יש ואשה, נחש מן הנולר קין מן תולרתו הקוף שזה שאמר מה לעי5ועיין
 "זנב", ניממריא "המטה" וגם ע"ה. "מטה" גיממריא ב"ש בא"ת "קין" ביבזה,
 קו"ף רהיינו במילואו כותב שאתה "קין" בתיבת ונם "זנב". לקין שהיה רמזויה

 שהקו"ף רסז נ"כ וזה קו"ף. אותיות זה קין מן קו"ף שהאות ותראה נו"ן,יו"י
 5י( )נראה יכפר. הה"מ ואשה, נחש מן הנולר קין מןתולרתו

 היה וקין צאן רעה הבל ויהי הבל את אחיו את ללדרעךיעך:טף
 ארמהעבר

 תוי הפל את אחיו את ללרתותוטף

 אחר סהריון היו יטשניהם ותירץ הבלש את ותלר ותהר אמר 5א מהמפני
 במררש שאסרו מה וזה הב5. את ילרה ואחריו ראשונה יצא ששין 5א אםכרבריהם,
 סצינו והנה נשים. להם נשאו מאין כן 5א שאם האמת הוא מאתומים עמהשנולרו
 שהיתה קין שתאומות האוסות בספרי וכתוב בהברח 15 היתה ואשה קיןתולרות
 "בלביר"אא. שמה היתה אשתו שהיא הב5 ותאוטת "קלמאנ"א, שסה היתהא.טתו
 למותרי בהכהטבפ אמם למבע נמו והבל שקין ובעבור הקרמוניות, יוסיפוןוכרברי
 כמ"ש אביהם לארם ולא חוה אל שנים נתיחסו לכן המפורסמות וליריעתהתאוות
 את כשילדה חוה אסרה והנה הבל. את אחיו את ללדת ותוסף קין אעע ותלרוההר
 אבל בראנו. לברו הוא אישי ואת אותי כשברא רש"י וכתב ה', את איש קניתיקין
 נסות כאשר 5ה', קנין יהיה הזה הבן שאמרה כתב והרסב"ן עמו. שותפים אנובזה
 לעברו. במקוטינוישאר
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 שהתורה ואמרו באל"ף "אבל" שמו שהיה ואטרו נשתבשו האומותוהנה
 הבל כי מבואר, טעות והוא רבים, ימים ע5יו נתאכלו וחוה שארם מפני כןקראתו
 ש5א לסי האדמה, את לעבוד אומנות לו לקח שקין בעיני והנכון באל"ף. ולא בה"אהוא
 אביו. לאדם שנאמרה בעבורך האדמה ארורה לקללת חשש ולא אלקים יראהיה
 האדם שהיה ואחר החיים, ממדרנות הראשונה המדריגה הצומח שהיה שראהוגם
 הדברים אחר נררף היותו האדמה, עבודת לו לנחלה בחר תשוב, עפר ואלעפר,

 נדול להיותו הבל אמנם קנין. מישון קין נקרא ולכן המדומים. והקניניםהחמריים
 מהצומח, נכבד יותר שהוא בב"ח מנהיג צאן, רועה ונעשה הכבוד אחר רודףהלב
 חוה, בני והבל קין שניהם שהיו וכמו הבל, נקרא וליה ביניהם. וגדול שר היהולכן
 הנעשי. השכ5 מפוע5 מלאכותיהם היו כן יצאו, אחת בפעב אחרומבמן

)אבדבנאל(

 ארמה עובר היה וקין צאן רעה הבלויהי

 במעיטה 5ההבונן יכול ולא במדעה, שעוסק על מצטער היה הב5 צער, 5שוןויהי
 חש ולא אדמה, עובר שהוא בח5קו שמח קין שמחה, 5'טון היה קין אבלבראשית,
 קין. א5 ו5א הבל אל ה' וישע לכן אחיו. של הניטגביםלרעיונותיו

 ז"ל( מריזין הר"י)מהרה"ק

 תו' הטל את אחיו את ללדתדיזוטף

 את. תיבת פעמים 5ומר האדיך גם צורך, 55א אחיו את 5ומר שהוצרךטעם
 מעליו, וקם הבל עליו ריחמ והפילו 5קין הבל שנצח אחר כי ז"5, אומרים עעדיתבאר
 עם הוא נהג כי פידוש אחיו, את באמרו שרמז והוא והרגו, ונו' קין קםזאח"כ
 והוא אחר, כאדם אלא אחוה, בלא עמו נהג קיז אב5 כנזכר. האחוה במרתקין
 זע5, אומרם ע"ד אתין, בב' רמז עעוד ב', באות הפסוק ולזה אחוה. ב5א הבל, אתאמרו

 לא כי אחת, פעם אמר ובקין את, פעמים ב' אמר לזה ה~, עם נו5דו תאומות ב'כי
 החיים( )אור אחה. א5אנולדה

 ארמה עוטר היה דקע צאן רעה הבלדה"י

 הארמה עכודת הניח למה דא5"כ מעבורתו. 5ו פי' האדמה שנתק~הלפי
 הבשר הותר לא שהרי ממנה. מזונותיו שאין הצאן עבודת ותפש ממנה.שמזונותיו

 ה?את האומנות תפט למה הצאן מן מזונותיו שאין מאהר אאכ וא"ת המבול, אחרער
 והנבינה והחלב החסאה 5הם, אפור שהבשר אע"פ וי'ו ממנה. הנאה 5ו יאמןאחר
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 ומפני נאסרו, לא בריה להמית נזקקים שאינם בהן, להתכסות והעורותוהצמר
 מעבודת וברח הזאת, האומנות בחר קללתה, אחר האדמה ממירות יותר הןשאלו

 )מזרחי(האדמה.

 לה' מנחה האדמה מפרי קין ויבא ימים מקץויהי

 וגו' חארמה מפרי קיןויפא

 ועור שעה. לא מנחתו ואל מעם מה כן לא דאם הגרוע, טן האדמהמפרי
 קין של במנחתו ואלו ומחלביהן, צאנו מבכורות ואמר הבל מנחת של בשבחהמדספר
 היה. פשתן זרע שאומרת אנדה ויש היה, יטנרוע מכאן למדנו פי' ולא סתם,אמר

 ממותר הארמה מפרי אלא נאמר, לא האדמה פרי מראיטית בב"ר איתאוגם
 היה. פשתן זרע היה ומה שבזרעים. הגרוע וסן הפסולת מן אומרים וחכמיםמאכלו.
 ושמעתי הסיופות. את למלך מביא והיה הבכורות את אוכל שהיה רע לאריםכהטל

 "קרבן" אותיות כי זה, למרו הכגחה, פירוש שהוא "קרבן" של תיבותשמסופי
 )מזרחי( "פשתן". סופן נו"7, בי"רנ, רי"ש, קו"ף,במילואם,

 וגף הארמה מפרי קיןויפא

 ככהט"מ אשה, זו בשדה בשדה, בהיותם ויהי ולפיכך להבל. הקב"הוקבלו

 יתירה נקבה על נתקנא קין לבעלה. שדה אשה בגמרא איתא וגם מצאה. ב'2דהכי
 שני לרבות את את הבל, את אהיו את ללדת, ותוסף ככתוב הבל, עםשנולדה
 עמו. שנולדותאימות

 ושגר הבכורות, את שאכל לעבר האומר וה המור, צרור בטפר יפורשוזה
 הראוי הדבר רהיינו קרבן, ממלת תיבות, הראשי היינו הבכורות כי הסייפות,למלך
 עיין "פשתןע, דהיינו תיבות, הסוף היינו והסייפות, המובחר. החלק והואלקרב,
 הנעלם( )מדרשלעיל.

 לה' מנחה האדמה מפרי קיןיפא

 לד/ מנחה אצלו נאמר ולבן להקבאה. רורן להביא ראוי עצמו את ראהקיז

 להביא ראוי אינו אשר הבין הוא התורה, לנו אומרת הוא" "בם הביא הבלאבל
 נם צריך השם, את עוברים הנבראים כל יען הוזג גם הביא רק להשי"ת,דורנות
 שעה לכן לה". מנחה שוה לדהשוב בנפשו הרהיב לא אבל שבינלתו. מה כל להביאהוא
 משה( )ישמח קיזי אל ולא הבל, א5ה'
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 הבל אל ה' וישע ומחלבהן צאנו מבג*ות הוא גם הביאוהבל

 מנחתוואל
 תו' הוא גם הביאוהבל

 ונראה ? כמיותר שנראה הוא" "גם תיבות על התורה מפרשי כל בזההוקשה
 הקריב לא הבל הא ? קין ממנחת יותר הבל מנחת את ה' קבל למה קשה רבאמתלפע"ר
 הקרבן רעיקר כיון אלא , לה' מנחתו מביא קין אחיו את ראה שלא ער קרבנו,את
 להקב"ה, קרבנו עם עצמו את שיקריב בעצמו ולצייר הארם, לב את להכניעהוא

 לה'. רצוי קרבנו יהי' שאז כלוטר לה', קרבן הוא אז כן, יעשהואם
 עם עצמו את שהקריב רהיינו הוא, גם הביא והבל הכתוב, שאמר מהוזה

 מבכורות היה שקרבנו מפני עצמו? את גם להקריב לארם שייך והאיך לה',קרבנו
 אל ה' וישע ולכן בהמיות. נפש שזו רק לארם, כמו חיה, נפש נאכ להם שישצאנו

 כן גם עצמו את להקריב יכו5 שלא הארמה, מפרי רק הטריב שלא קין אבלמנחתו.
 חיה. נפש להם שאין מפני הקרבן,עם

 בהקריב וע"כ 1 הבל מנחת אל שהל"ל נבחתו, ואל הב5 א5 שאמר קשחונם
 ולשרוף, ו5נתוח, 5זבוה, ראוי היה נפשו את כי בלבו, לשום ארם צריך לה',קרבן

 ארם הכתוב מאמר הוא וזה ביצחק. חפע חיה כאשר יתכרך, הוא בו שירצהוהלואי

 הוא נפשו את כאלו לה', קרבן עצמו את המחשבה בטוב תחילה מכם יקריככי
 יחר, קרבין קרבנות שני כא5ו קרבנכם, את הקריבו וכו' הבהטה מן ואה"כטקויב,

 ובהמתו.הוא

 כי נמצא הוא. גם כ"א בלבד, ב"ח הביא שלא : כלומר הוא, גם הביא הבלאך
 מנחתו. ואל הבל אל ה' וישע וזהו בהמתו. ואת עצמו את קרבנות, שני הביאהבל

 לה', קרבנות מקריב כדרך עצסו את הביא שלא ושנית הארמה, מפרי הביאוקין

 שעה. לא מנהתו ואל קין ואי נאפרלכך
 משה()תורת

 פניו ויפלו מאד לקין ויהך שעה לא מנחתו האל קיןואל
 חו' ,צעה לא טצחתו אל קיןאל

 ורז"5 תועבה. רשעים זבח אי שב, אינו אם חבל תשובה. הוא הקרבןעיקר
 היימ הוא, "נם" הביא והב5 הבתוב שאמר וזה עצסו. את אותיא יהריב "כידרשו
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 לא קין אבל למנחתו. רק לא מנחתו, ואל הבל אל ה' שעה עעכ הביא. עצמו אתנם

 אליו שעה לא ע"כ עצמו, את הביא ולא לבר, האדמה מפרי "רק"הביא
 יעקב()אהל

 וגו' שעה לא מנחתו ואל קיןואל

 דבר דכךשמע מפרי, אלא האדמה, פרי כתיב דלא האדמה. מפרי קיןויבא
 הביא כי שאמרו חכמים דברי וזה הגרוע. וזהו פרי, כמטאר ומוברל מקצתשהוא
 הוא פגחה, פי' שהוא סרבן של תיבת סופי כי שמעתי הרא"ם כתב היה פשתן.זרע

 ירעו ולא "פשתן. תיבות סופי נו"ן, בי"רנ, רי"ש, קועף, במילואו "קרבן""פשתן",
 צאן, רועח זה היה כאשר כי למבין, נכון דבר כי והבל, קין ענין המפורשיםאותם
 שהוא כוחו להגריל לו, שייך שהוא מה קרבן מביא קין היה מסתמא אדמה עובדוזה

 לו מיוחד שהוא מה אדמה עובר שהיה עבורתו בכל ואין מחבירו. ורחוק בופיוחד
 לו, והפכו כלאים, הוא הרבר שזה הפשתן, רק מהבל, ומפורש מובדל ושהוארוקא.

 האדמה מפרי קין ויבא כרכתיב דווקא. לו מיוחד שהוא רבר בוראי מכוין היהוהוא
 כרי צאנו, מבכורות מניא היה הבל וכן לו. מיוחר שהוא מה להביא דעתודהיה
 כלאים, שהוא זרע הפשתן, רק לקין מיוחר רבר ואין לו, מיוחד שהוא מרברלהביא
 הפכים היו וקין הבל כי תבין וכהה הצמר, ומזה הפשתן, יבא שמזה לצאן,והפכו
 שהיו ומפני הפשתן. שממנה אדמה עובר וזה הצמר, שמהם צאן רועה זה ני לזה,זה

 יסור והוא העולם. הושתת שממנו הכל יסור והוא שת, שננלד ער ההפכים, מןאחד חלי שהוא להתקיים לו אפשר היה לא קין ונם יחד, להתקיים האפשר היה לאהפכים,
 פשתן. זרע הביא כי שאמרו חכמים דברים אלו הפכים, בלושורש

 אריה()גור

 וגון עשעה לא מנחתו השל קיןהאלי

 ופעותים צמר דרשהבטפר

 עשעפנז איטור על זצ"ל מאטי דתשוובהעואלה

 נצרך 5א כן ועל אחר. מצד בא וזה אחד, סצד בא שזה במכיחיבג והבלקין
 צפר. היה הבל של וקרבנו פשתים, הי' קין של קרבנו וכו'. יהדיו אותם לחברלנו
 צד בו שנתערב נצרך, שלא' ערבוב הי', כלאים קין הדבר טוד וכו'. כזה זהאין

 שמראה ומי וכו', הביא ההוא הצד מן שהקריב וקרבנו והוה, אדם ממין שלאטומאה
 ביחד הצדדיפ שני אותן ייו מעורר הוה התחברות של בפעיהעצמו

 ויב~
 להנוש
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 שיהיו קדוש רוח ע5יהם 5עורר צריכים וישרא5 נצרר, ש5א אחר רוח ע5יוושורה
 הבא. ובעו5ם הזה בעו5ם בשלום להמצאקדושים

 שעמנז, ש5 הטומאה כח מן באה להב5 קין שרציחת המהוב5ים בספריומכואר
 פשתן. הקריב וזה צמר, הקריבשזה

 ומסיימות "רצ"ח", בסימן מתחי5ות שעמנז ה5כות כי זה, על מרמז הש"עונם
 ופשתים( צמר )דרשה והבן. "ש"דע,בסיכח

 תו' עשה לא מנחתו דאל קיןוחל
 לא מנחתו וא5 מעם מה כן 5א דאם הגרוע, מן האדמה מפרי במזרחי,איתא

 במנחתו וא5ו ומח5גיהן. צאנו מבכורות ואמד הבל מנחת ש5 בשבחו סדספר ועדשעה.
 דהיה הנרוע, מן דהביא בקין ומעתה היה. שגרוע מכאן 5מדנו פי'. ולא סתם קיןש5
 א"כ קין. זה עין, רע איש להון נבה5 בהר( )פ' בתנחומא כמבואר עין, ורע עין,צר

 5ומר ויש קרבנו. נתקבל 5א 5כ1 ישרא5. מכהסקה הוי ו5א באכי5ה כמוכ5יו כ5אסורין
 ש5א הטעם בזה נרמז א"כ הרע. עין שהוא אסור לחמו ר"ת שעה" "לא בתיבתרמז

 )מזרחי( קרבנו.נתקבל

 פניך נפלו ולמה לך חרה למה קין אל ודויאמרנ
 פניך נפלו ולמה לך חרחלטה

 ומתבייש דבר העושה כאחזעל נכ5ם, יהיה 5השי"ת מרוצח שאינו שמיראוי
 ורצויה, טובה היתה שמנחתו קין שחשב : נאמר ולכן עונותיו. כל 15 מוח5יןטמגו
 אינו הקב"ה לו אמר 15ה ה', בעיני להבאישו טובה יותר בנחה הביא שהבלאלא
 5א ואם תתבייש, ו5א פניך אשא תטיב שאם הנורם, שהב5 בחשבך 5ך חרה 5מהכן,

 ו5כן פחותה, שמנחתו בעבור היה מנחתו אל שעה שלא שמה והכונה וגו',תטיב
 לא בך ת5וי שהדבר אחר בו תפשל אתה תרצה אם אבל א5יך, החטאתתשוקת
 הבל שעשאו חשב א5א להקב"ה, טין האמיו ש5א ונראה שדהטבת. כבןבוו5תך

 שאמר אחיו, הבל אל קין ויאמר : מ"ש זהו וא~י 9טנחתו, שעה 5א וש5כןלהבאישו,
 יצחק( )ת~דדת הרנו. ~גן להבאישו היה שכוונתולו

 פף קץ חל היהטמטר

 אדם קרא פסח ש5 טאו יום 5י5 הניע א5יעזר(, רבי )פרקי במרהשאיתא
 אתפ נפ הסריבו פסחיהן, קרבנות הוה ג5ילה 5ההריב "פרא5 עתידין א*5לבניו,
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 מבכורות הוא גם הביא והב5 פשתן, זרע קליות מאכ5י מותר קין והביא בוראכם,לפני
 פרעה שכן פרעה, ש5 מפ5תו ע5 5ו חרה שקין הוא והסור נגזזו. ש5א כבשיםצאנו

 בגים' האדמה" "מפרי שכן מעפר, היא שזה הארסה, מפרי הביא ו5זה העפר.אותיות
 ובושו ונאמר: רם. היתה ראשונה ומכה במצרים. הסכות עשתה שהיא"שכינה",

 במכת גם 5יאבר שעתיר : כ5ומד פשתן זרע ק5יות הביא ולכך ונו', פשתיםעוברי
 סצרימ, בכורי והוכו ישראל, שיצאו שמח הב5 אבל נוכתה. והפשתה : שנאמרהברד.

 ומחלביהן צאע הרמז וזה צאנו. סבכורות הביא ו5כך אחד, סת 5א ישרא5וסבכורי
 ר"ת ומח5ביהן צאנו מבכורות וכן גדו"ל. קה"ל יצא"ו מיות ב' עםבגיממריא
 כהן( )שפתי אחד. קה5 ר"5 קה5, א'ניממריא

 רבץ חטאת לפתח תיטיב לא ואם שאת יעיפ1יב 14מהלי14

 בו תמשל ואתה תשוקרצדאליך
 ונו' תיטיפ לא ואם שאת תיטיפ אםהלא

 תלחם אל 5אוין. בשני עובר עין רע מן האוכ5 כ5 5"ח( )סומה בגסראאיתא
 שאינו טצד 5גבוה, פסו5 עין צר ש5 רקרבן 5סע5ה, וכתבתי תתאיו. ואל עין רע5חם

 כתבתי וגם 5אוין, בשני ישרא5 5כ5 ובהנאה באכי5ה שאסור כיון ישרא5,ממשקה
 הנרוע. פן דהביא עין צר רהוא כיון נתקבל 5א קין רקרבן5טע5ה,

 שאת "תטיב" אם ה5א קרבנך, נתקב5 שלא 5ך חרה 5סה נחסר, הפסוקומעתה
 תמיב, 5א אם אב5 בירבנך. 5ך ותכפר שאת. אז יבורך, הוא עין טוב שתהיההיינו
 מחמאה 5ך נתכפר ש5א דהיינו עריין, רובץ "אתה" חמאת 5פתח עין, מובשאינך
 ת5חם דא5 הרין קרבן 5קב5 רגם עומד, אתה חמאת כפרת ש5 בפתח ועדייןשלך,
 קרבנך. נתסב5 ואז יבורך, היא עין מוב 5היות 5הטיב תראה 5כן עין. רעלחם

 העק תיפיפ לא ואם שאת תיטיפ אםחלא

 עפ"י לפרש אפשר הזה המקרא ש5 הכרע לו אין ענין נ"ב( )יוטא אמרורז54
 תימיב אם "ה5א הכתוב שאטו וזה נקב5. לא הרע ואת נקב5, המוב את נםהכתוב
 ולסבו5 5קב5 אתה טוכרח תימיב, 5א אם שאת. אז המוב, פהבל שאתה באםופאת",
 ז"5( סופר שמעון )ר' השם. טמ1ת הרע נם היינו תיטיבא, ה"לאאת

 חט" רפץ חשואתל18צח
 רובץ, חטאת 5פתת אסד הקב"ה : יהודה ירבן ~יהו 5?' דאטר בש"ס,איתא
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 לעשות ישראל תשוקת תשוקתו, אליך באמת אבל כרחו, בעל הארם סחטיארהיצה"ר
 תימיב, אם בין לכן היצה"ר. ולא בו, תטשול כביכול ושאתה  שבשמים, אבינורצון
 נתן( )תורת לישראל. לסלוח אתה צריך תיטיב, לא אםובין

 הבל אל קין ויקמ בשדה בהיוהם ויהי אהיו הבל אל קיןויאמר

 ויהרגהואחיו

 ירניש קנאה, סחמת השנאה סיבת אליו שקרם לצר אחוה, רבר 15 אמרפי'
 האחוה, אליו אמד כן על אשר ממנו, להשמר וישכיל שישנאהו הרבר מאמצעותהבל
 בו. להאמין כרי והמעהו קנאתו, לצר הרבר מחמת שנאה ב5בו נולר לאכי

 ויהרגהו אחיו הפל אל קין ויקם בשדה בהידתםויהי

 ויהרונ אלא לוסך הכתוב צריך הי' ולא בשיה, היותם הכ' הוריעו עניןלאיזה
 מן אלי צועקיפ אחיך רמי קו5 אומרו עור עור. אחיו לומר צריך הי' ולא להבל,קין

 עליו הרוצח הוא אם הארמה קלל למה עור הארמה. מן לומר יוצרך למההארמה,
 יהי' רמו, היא תקבל לא ואם ברציחתו. הארמה מוררת ומה מעלה ומה קללה,תבוא

 ה'. לרברי כהשמעות אין וכמעט רסו. ככסות נאים וכרטיה הלוקקללקיקת

 סיבה הוא כי בחושבו בהב5 נתקנא קין כי להיוה היא הכוונהתשובה:
 אחר עור אין כי בקין, ה' יתדצה במציאות הבל יהיה כשלא כי וחשב5השפלתו,

 האיש זה והנה בו. יר ש5וח מבלי להורגו עצות ונתיעץ להרגו. וחשב בולבחור
 לה יש הארץ כי ז"ל ואמרו בחרריה, ובקי ומובאיה מוצאיה יודע היה ארמה,איש

 ומעתה המקומות. ירע בה ולמכיר וכו', ופה ורגלים רם עינים ארם, כאיבריאיברים
 בשדה, בהיותם ויהי אומרו והוא יר, בו שלוח מבלי בערמה להרנו רעה היועץמצא

 בבחינת שהמעהו שקרם מה ובאמצעות למועצותיו מקום מצא בארמהפתהלכים
 הרגו. בזה עליו עמר פירוש שקם זו ובקימה עליו, קם ובזה הב5. בו האכיןהאחוזה
 בארמה, נבלע שיהי' במקום עליו לעמוד שנתחכם אלא הורגת אינה העפירהוהנה

 הנה הריגה, אופן כאן הכא פי' ש5א והגם ההורנת. היא והאדמה מיתתו. הואוזו
 שאלו לבבו בוחן וה' וגו', הארמה פצתה אשר שאמר שאחאז בפסוק גי5ההוא

 5ב לתת 5ך היה וא"ת ידעתי. לא והשיב פשעו, על יורה אם לתות אחיףו הב5אי
 הרע,  מעשיהו % הודה ולא עליו, עשיתי שומד וכי ונו'. אחי השופר לז"אעליו,
 כי הודיעו עשית פה ה' והשיבו בה. ישגיח 5א או הסיבה, על יעניש 5א ה' כישחשב
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 צועקים אחיך דמי קול אוסרו והוא הבל, 5ב5וע 5האדמה סיבה הם הרעיםמע'סיו
 מפנה. ה' 5פני וקבל הרנתו, ארמה כי ברעתו חושב הבל כי פי' הארמה, מןא5י
 פצתה אשר 5האדמה גם קלל ק5לתו ובהצטרפות הסיבה הוא כי אותו ה' קללולזה
 פיה. עור פצתה ש5א ז"ש אומרים והוא פיה. עוד פצתה ש5א סירו. הב5 5קהתפיה

 שנשכע ער הב5, 5בלוע פה פתיחת כפחר המצריים שתביע ה' 5ה שאמר בעתופחרה
 רבים מררשים ויש בפיה, אותם ב5עה ואז 5ה, ונשבע ימינך נטית רכתיב ה'לה

 התורה( על החיים )אורבכתוב.

 ויהרגהו אחיו הטל אל קין ויקם בשרה בהיותםויהי

 אותו. והרג עמר כן ועל אשה. זו י בשרה מה בשרה, בהיותם ויהי בזהר,איתא

 רבי נקבתו. עבור להב5 קין ונתקנא העולם, לכ5 מיתה 'טנרם סמא"5 ש5 מצרשהרי
 קרבנו. נתקב5 ש5א ע5 פניו, ויפ5ו מאד לקין .יחר שכתוב רואים אנו הרי אמרהייא
 איך יורע היה 5א 5הב5 קין שהרג ובשעה 5נגדו, היה והכל האמת הוא כך 15אמר
 ו5א הקב"ה, אותו ק55 שעה באותה כנחש, בשיניו נשכו והיה ממנו, נשמתויוציא
 קב5ה אז רבונו. 5פני בתשובה וחזר ראיטו, ע5 שהכה ער אותו. שיקבל מקוםהיה

 פני מעל הארמה, פני מעל היום אותי גר'טת הן שכתוב ש5מטה. במדור אותוהאר'1
 וזהו בארקא, הארץ, אותו קבלה מקום ובאיזה נגרש. לא 5סטה אבל נגרש.האדמה
 ערן. קרמת נור בארץ וישבשכתוב

 וגו' אחיו הבל אל קיןויאטר

 רין לית שאמר הרבה רברים שאמר 'טאז"ל 5מה רמז פסוק. באמצעפסקא
 מה נכתב לא כבורו וטפני כפיו, יציר מן ראשון נולר שהוא ולפי וכו'. רייןו5ית
 כהן( )שפתי ח5ק. והניחוהושאמר

 ויהרגהו אחיו הבל ש קין ויקם וגו' אחיו הבל אל קיןויאמר

 והראה האחוה, טן עמו ריבר כ5ום, לו אמר לא באעת י 5ו אמר מה נאמרו5א
 שהיה אף 5הרגו. קין ביד עלה וכך ממנו. הבל נשמר לא לכן אהוב, כאח עצמואת
 האחוה הוא אנה היינו אחיד1 חבל אי ההריגה אחר השי"ת לו וז"ש ממנו.נבור
 רבים( בת )שער אנכי. אחי השומר ירעתי, לא קין והשיב ?שלך

 יהרגהו אחיו הבל אל קיןויקם
 נזטקין והיו המבול, דור שבאו ער האומותיו ב' ולסח והרגו, הבל על קיןויקם
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 ממנו, שנתעברה ירע והארם חוה, על מינו, שאינו ע5 נחש שבא לפי מינה,לשאינן
 בשנים, ונתעברה געכ, הוא עליה ובא שעיברה ידע ירע, מאי ידע, והארם ז"לכאמןם
 בשת, כמ"ש כצלמו ברמותו אמר לא ולכך מארם. והבל הנחש, מצר קין והבל.קין,

 רותחים, מים היו ולכך העולם. ולהמביל להגעיר המבול, עליהם והביא זהכדטום
 אברהם, ממנו ויצא חן, מצא ונח המבול, מרור נח ונשאר ההגעה. כרין צונניםומים
 של כדטרשי שהוא פרעה, יר תחת במצרים הגלות היה לכך ומצרים, כוש הולירוחם
 משורש שהוא הוא". קין של "ומזרע בנימטריא מצרים" מלך "שרעה שכןקין,

 יאוריו, בתוך הרובץ הנחש והוא מלות. ג' עם "3חש" בגיממריא "פרעה" שכןהנחש.
 יוקם שבעתים זהו ממנו. הובה וגבה הבל שהוא כהטה, בא ולכך עקלתון, נחשונקרא
 רורות, ל"ז שהוא ומשה משה. עמדם קהת לוי ויעקב יצחק לאברהם שביעי, וכדטהקין,
 אחרית, מראשית מגיר והקב"ה ממנו. נקמתו ויקח כדטה יבא פרעה, שהוא קין,יוקם
 בא"ת "קין" שכן פרעה, שהוא לקין בו 5הלקות הממה, נברא ביום בו אדם שהמאביום
 לאברהם, ושם לשם, וחנוך לחנוך, וארם לארם, ומסרו ע"ה. "מטה" בגיטמריאב"ש

 שבביתו מה כל נתמלטלו יוסף וכשמת ליוסף, ויעקב ליעקב, ויצחק ליצחק,ואברהם
 בגנו, ונמעו וחמרו, המסה וראה פרעה, של יועץ היה ויתרו פרעה של בפלטריןונהן
 מ"ם, במילואו "מטה" '2כן קהת, של בנו בן משה שבא ער להקומו יכול היהולא

 וכדטפמ. רין בו לעשות "דן", בגימטריא "וטטה" "קהת", בגימטריא ה"א,מי"ת,
 שנשכך קין שהוא פרעה, אל לך הקב"ה א"ל הגאולה כדטממ לו איטר משהוכשבא

 והמרג5יות וזהבו כספו קח אתה וגם מכות. י' כנגרם הכהו ואתה כנחש. נשיכותי'
 הוא יתן ביתו הון בל את שבעתים, ישלם ונכדצא : שנאמר גנזיו בבתי לושיש

 5נדסה יתנו כרחם בעל וישאילם, מצרים בעיני העם חן את ונתתי : שנאמרבעצמו,

 הון כל לשבעיים ישלם : כלומר שבעתים, ישלם וזהו שביעיים. שהם רורוולאנשי
 ע5יו, יכו5 ואיני ממנו מפחר אני משה א"ל מצרים. את וינצלו שנאמר:ביתו.
 בנימ' בידךע "מזה א"5 הכחטיח". "מלך שהוא במעק עולה תשלח", ביד נא"שלח
 בא"ת "פרעה" שהוא קין שכן בירך. ומסור אסור והיא בפ"ח נאחז נבר"פ"ח",
 א"ל לנחש. הזר ובשהשליכו ארצה, הש5יכהו א"ל עעה. "מטה" בגיממריאב"ש
 בעורו כי תניחהו. וא5 בו ואחוז לנחש. חזור לכך לסורו. הזר מירך כשיצאראית
 דעתך הסיח כלומה: בחיקך, ידך הבא א"5 ע5יו, יכו5 ואתה יבש, עץ היאבירך
 אחרים. ומממא מכא הוא איך ראית א"ל מצורעת. ידו והנה ויוציאהממנה.
 שהוא מכהטלתו במקום שהוא שאעעפ לכמטה, 5הראות במרבר הנחש אות היהו5כך
 ובמדרש עץ, כמו בידך כפות הוא עכ"ז ועקרב, שרף נחש מקום : שנאמרמרבר
 פרעה היה כך אדם, בני וממית נושך הנחש מה אלא הנחש, היה ראשון אות5מה
 כעץ ועמו פדעה כך יבש. כעץ ונעשה וחזר ישראל. לבני וממיתים נושכיםועמו
 ישואל, את ומפסאים טמא הזה מצורע מה א5א טסא, בדבר 15 היאה ~מהיבש.
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 הנאולה, את לגאול זולתך אין א"כ מצרים, ממומאת ימהרו ישראל כך ונמהר,וחיר
 שהיא בתו היא האחת תאוטתך, והנה מידו. רמך ולקחת זוגתיך שני ולקחשהרגך
 שנקם הבל הוא "זה בגיממריא זה" העברים "טילדי ותאמר עליך. וחמלההצילתך,
 יוכל לא זה כ5 עם אביה מגילולי שרחצה ואע"פ ע"ה. והרגהו" אחיו קיןעליו
 לשום נשאת ולא הוממאה, אשר אחרי לקחתה לשוב שלחה אשר הראשוןבעלה
 בגימסריא "צפורה" כי צפורה. שהיא השני תאומתו ולקח לנ"ע, בחיים ונכנסהארם
 בגיממריא לכה" "ועתה א"כ "קין", בה נגע שלא עליה מעיד כה" "שמי ר"ל כהשמי
 שהיא תשלח", ביד נא "שלח לומר עתיד שהקב"ה לפי זו". נאולה מטפמ"לך
 אותיות ש"פרעה" ועור ירך. על אלא א"א זו גאולה הקב"ה אמר לכך משיחנו.מלך

 משיתיהו. המים מן כי שנאמר: מים ואתה במים. אלא נגבל אינו והעפר"העפר"
 בניהם את שורפין היו והם האש, מכבים המים וג"כ במים. ראי12נה מכהולכך
 הך א"ל וגם השחין, טכת היתה ולכך הברזל. מכיר אתכם ויוציא שנאמר:באש,
 באת שלכך ועוד ירך. על אלא א"א זו שליחות כן אם פרעה, שהיא הארץ עפראת

 מלות. ר' עם מצרים מארץ עמו "להוציא בגיממריא משיתוהו" המים מז"כי

 זצ"ל( האר"י מגורי כהן)שפתי

 ויהרגהו אחיו הבל אל קיןויקם

 יותר גבור היה הבל הרי קשה ועור "על". אמר ולא "אל" תיבת מארק'טה
 להפילו, יכול לכן הצד, מן רק פא"פ אליו בא לא רקין נראה אולם ? הפילו ואיךמקין,
 התרגום ואמר האשה, אל תגשו אל יתרו, פ' ועיין ממנו. נשמר ולא ראהו לאדהבל
 אחיו הבל "אל" ויקם א"כ הצ"ר. מן היינו "אל" רתיבת הרי אתתא. לצר הקרביןלא

 )שמעתי( להפילו. פתאום יכול היה ועי"ז שלו, לצרהיינו

 דיהרגהו אחיד הבל אל קיןויקם

 : קין א"5 אפשר. : א"5 שנים. פי ואטיל בכור ואני העולם, את נחלק :א"ל
 לא הבל: לו אמד קרבנך. בו שנתקבל טמקום חלקי, על חלק יותר נמל אני כן,אם

 בשרה. בהיותם ויהי שנאמר: ביניהם. קטמה נפלה זה דבר ועלתטיל!

 הב5 אל קין ויקם 5אמור: לו היה שלא מקין, גבור היה הבל יוהנן, ר'אמר
 1 לאבא ואומר הולך אתה מה בעולם שנינו : א"ל תהתיו. נתון שהיה מלמר אלאוגו',

 והרגו. עליו עמר מיד רחמים, עליונתפלא

 5א רעה וב5 5רע. תמיב א5 : הבריות אוכוים כזה טאורע ועל היוםמאותו

 )תנחוטא( אליהיגיע
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 אנכי אחי השמר ידעתי לא ויאמר אחיך הבל אי קין אל ה'ויאמר

 ענין באמת אבל ? כזה שקר ולומר ע5יון רעת לגנוב ירא לא איך להביןוקשה
 מת מונח הבל את במצאו שארם חז"5 ע"י כמסופר חרש, מושג אז היההמיתה
 לו. והלך עוד שקם וחשב המיתה ענין קין הבין 5א אפשר כן אליו,דיבר

 לקוסי( בתר)לקומי

 אנכי אחיהשדמר
 השי"ת 5פני הצמדק ולבן קין. הבין 5א הארם ביר שיש חפשית הבחירהענין
 אתה הלא ? אנכי אחי השומר כי עליו. מומל לא אחיו את שהרנ החסא שלשאחריות
 5עשות ביכ5תי יהיה שלא 5שמדו, הרבר מומ5 היה ובידך העו5ם, כל שלשומר

 בראת כי "אנכי" שנקראת שהרגתו הוא אתה ה5א בתנחומא, שאיתא כמו רע,15

 והבן. היצה"ר,בי

 תו' אחיך הבלאי

 קין. כח להרחיק קרבן הביא נ"כ דהוא ונהרג הבל נענש זה שמפניונראה
 מכוין שהיה א5א פר, משור 5ה' ותמיב הראשון אדם שהקריב פר שור הביא 5א~מה
 הצמר, יבא הצאן מן כי 15, הפוך הוא הצאן כי אדמה, עובר שהיה מקין הברכהלהרחיק

 שהוא רק נשמר, 5היות ראוי היה קרבן הב5 שהביא כיון וא5"כ הפשתן. האדטהומן
 הב5 להרחיט מכוין היה שקין כמו הוא הביא גם והבל כתיב ולפיכך בהרחקה.החזיק
 קין. הפך שהוא רבר להביא כוונתו הוה גם הב5 הצאן, הפך שהוא פשתן זרעוהביא
 הפך שהוא דבר 5הביא שרצה לפי הגרוע, מן קין הביא למה ~עי5 קושיא יתורץובזה
 שנתק55ח ארמה עובר היה וקין ושוכק, ח5ב 5הם שיש צאן רועה היה הב5 כיהב5,
 הב5. והפוך לו, רומה שהוא קרבן מביאהיה

 אריה()גור

 אנני אחי השמר תו' אחיך הפל אי קין אל היראמד
 תפלין מנח רלא קרקפתא ליה אטר וכו' אחיך הבל אי קין אל הקב"הכשאטר

 אחר, ה' כתיב ש5נו בתפי5ין ? בזה יש רכם ומה בזה. יש שייכות מה וקשהאת.

 בר' מתפארים אנחנו והיינו אחד. נוי ישרא5 כעמך טי כתיב עלמא רמריבתפילין
 חיי 5חיות אנחנו מהוייבים שכן כיון חר. שהוא בעם מתפאר כביכול והואאהר,
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 והוא אחיך הבל אי 5קין אמר שהקב"ה וכיון ומכיריו. חביריו כהשלום לדעתאחרות
 קרקפתא הקב"ה לי' אמר באחרות. אחיו עם חי אינו כי הראה ? אנכי אחי השומרענה

 יחזקאל( )פרי והבן. את, תפילין מנחרלא

 אנכי אחיהשומר
 ולי הבל. את שומר אתה יצה"ר, בי בראת כי אותו הרנתי אני אמר, כךקין
 כמותו קרבני קבלת שאילו "אנכי*, שנקראת שהרגתו הוא אתה להורנו. אותוהנחת
 עשית, מה השיבו מיד ארם, לבני נמסרה שהבחירה ירע לא כי בו. מתקנא הייתילא
 וכו/ עלי צועקים אלי, צועקים אחיך רמיקול

 ומא()תנח

 תו' אחיך הבל אי קין אל ה'ויאסר

 והוא כלו. הרבר יודע היה לא יתנרך כאל1 אחיה הבל אי ראשונהשאלו
 באותו קין חמא חמאות שלש ובבאר, אנכי. אחי השומד ידעתי לא והחיב,בשכלותו

 אחיג הבל את שהרנ ושני אותו. בהוכיחו לו שאמר השם, רברי האמין שלא אחריום,
 זה שעל הבתוב וזכר אנכה אחי השומר ידעתי לא לומר והכחיש שהעיזושלישית
 לקין, חשם אמר ולכן הארמה. בק אלי צועקים אחיך דמי קול עשית מה יתברך,השיבו
 פי' ורשאי ואבה הרנ העולם ישוב חצי כמעט אבל בלבה אחר איש רם שפךשלא
 אמר ושלכן יוצאה, נפשו טהיכן יודע היה שלא אחיו, להבל הרבה פצעים קיןששהשה
 השם הענישו והנה ומכה. מכה מבל יוצא שהיה הרם ע5 רבים, בלשון אחיך רמיט%

 )אברבנאל( אדם. עון על נהקללה שכבר הארמה, מן יותר אהה, ארורבאסרו

 הארמה מן אלי צעקים אחיך דמי נךל עשית מהויאמר

 תו' אחיך רסיק%

 ד"א ת"א, וכן הדורוה. בכל טכבו לצאת עתידים שהיו הת%רות, ודםדט
 רבים. לשון רפי ולו"א יוצאדנ נפשו מהיכן ירע שלא הרבה, פצעים בושעשה

 יצחי()ת%רות

 יט5ק%
 תף אלי צקקים אהי

 זרשתיג יים י% אחיה רמי אל8 כאן, כתוב אין אחיך רם אוסד יויול
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 שעושה רבר לחבורתו, וילר שנאמר הרגו, בקנה אמר רשב"נ הרגו, במהויהרנהו,
 פצעים. עושה שהוא רבר לפצעו, הרגתי איש כי שנאמך הרנו, באבן אמרו ורבנןחבורה.

 אותו אביו שחט מהיכן קין התבונן אמר, 'יצחק ר בשם חני בר נתן ור' עזריהר'
 ומי הסיטנין. מקום הצואר ממקום הרגו, וכהשם פר, כה2ור לה' ותיטב שנאמרהפר,
 הקב"ה להן ונתן קברוהו. טהורות וחיות השמים עופות פרת בן אלעזר א"רקברו,
 ומי יוסף(. )עץ הדם לכיסוי וא' לשחיטה, א' עליהן. שמברכים ברכות ב'שכרן,
 קברוהו. טהורות וחיות הנוף, כל קבורת כה2סע הארמה, פצתה אשר רמדכתיבקברו

 הכוונה שזה ואפשר ע"ש. מעורב כן שראה ע"י קברו שארם איתא, פכ"א סוףבפר"א
 עופות אמר ע"ז לקברן. רק ממנו ליהנות אין המת שגוף למר ממי קברו, מי כאןנם

 ולא אוכלים אינם מטבעם שהם כן. לסד שמהם והכוונה קברוהו, הטהורותוחיות
 לאכילת האלה המינים התורה התירה וע"כ המת. מריח ובורחים בשר, רםשותים
 שתי מיבר, חי לנרר שטתעלים להם גרול זכות וזה הרם. וכיסוי שחיטה ע"יהארם
 נם מברך וחיות רבעופות בהמה, של השחיטה ברכת על נוספת אהת ברכהברכות,
 רבה( )בראשית הכיסוי.על

 את לקחח פיה אח פצתה אשר הארמה מן אתה ארהחועתה

 מידך אחיךדמי

 פיה את פצתה אשר האימה מן אתהאיור - ן.

 שתהי' ראל כאן בעבורך הארמה ארורה כדכתיב האדמה נתקללה שכבראעאנ
 שיהיה פירושו יהיה רא"ב הרא"ם, שפירוש כמו יותר מן פי' ואין יותר,ארורה
 לא הארמה את מהלל היה שהרי אינו, וזה שנתקללה. האדמה מן יותר מקומקין

 הארמה מן אתה ארור וזהו לך. מהוללת הארמה שתהיה פירושו רק קין. מקל5שהיה
 שנתקללה ממה יותר מהומת שתהיה פי' לכך נת%לה, כבר הרי לו שהוקשה מפנירם
 ארור קין שיהיה קין את קלל רו הארמה קלל לא דכאן רש"י % הרמבאן והקשוככ/
 השיב והרא"ם לרי כחה תת תוסשיף 5א תאדמה את תעבוד כי הכתוב ופףכצצו*
 ופרעושים זבובים לו שמעלה ממנו ארור הוא שיהיה הראשונה הקמה נם כי רשאיבעד
 נבי אבל אחר. אדם יזרענה אם אף נתקללה הארץ דכל מפני כ5ום. הראאם השיב%א
 זה ואין כחה, תתן יזרענה אחר ואם רוקא. לקין אלא נת5%ה אדם %5 לאסין

 רהארפה לוטך צייכין אנו שאין להרמבאן סבירא זה ומפני טיז. ק%ת רק אדמהס%ת
 הארמה, % %ל 5א חטאה לא אם הארמה, % שאלל לסעלה דדוקא כלל, כאןחמאה
 יכול לארמה זה ראין כיון חטאה שלא עאג אף 5סין רק סהול5ה היית שיא באןא%
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 כמו הכל, קללת או חלק, קללת לי דמה רש"י רעת ואולי הארמה. מן קין אתלקלל
 בלבר קין אל מקוללת שתהיה מקצת קללת כך חטאה, אם אלא הכל קללתראין
 דחטא רכהטמע פיה, את פצתה אשר שכתוב מפני 5זה ונרחק הארמה, חמאכשביל
 אריה( )גור הרם. שקבלה מהעשתה

 תף פיה את פצתה אשך הארמהנע

 שפתחה מיום דר"ח, ברי' אמר"י ל"ז( דף )סנהררין ראמרינן בהא מאר,קשה
 שמענו, זמירות הארץ מכנף פתחה, לא שוב הבל, של לדמו וקבלתו פיה, אתהארץ
 לרעה א"ל בקרח, פיה את הארץ ותפתח אהיו חזקיה איתיביה הארץ. מפיולא

 ניכר, שרישומן אלא בארץ נבלעים רמים דכל תום', וכתבו פתחה, לא לטובהפתחה
 היתה קין של רוהו כי ז"ל חאר"י בכתבי איתא הנה עכ"ר. ניכר רישומו אין הבלושל

 וממנו הבל את קין הרג אז כי ובהיות ע"ה. רבינו בכהטה היתה הבל של ורוחובקרח,
 מדה כדטלם והקב"ה הארמה, מן אלי צועקים אחיך רמי קול שכתוב, כמובארמה
 שעשה כמו משה, על קרח וערער שניהם ונתגלגלו כשחזרו עתה לכן מרה.כנגר
 כאן הרי לקרח. אשר .. אותם. ותבלע וכו', הארמה ותבסע כתיב הראשון,בגלגל
 שהוא לכהטה אז עשה כאשר הראשון, מהנלנל בא אשר החוב את בחזרה קרחלקח
 וזה רבינג כהטה עתה 15 עשה כן בארמה, וטמנו שהרגו הראשון, בגלגל הבל,רוח
 מרה. כנגרמרה

 כדי הארץ, פתיחת ע"י נאבר לכך קין. גלגל הי' שקרח המקובלים שכתבווזה
 כתיב הבל אצל כאן וכמו אחיו. הבל רמי לקחת פיה את הארץ פצתה אשרלתקן
 וכמו פיה. את הארמה ופצתה כתיב קרח אצל כך פיה, את פצתה אשר האדמהכע
 ופצהה היה קרח אצל כך ניכה רישומו דמו אין הבל ושל כתבו הבל אצלכאן

 ניכה רישומו ואין אותם, ותבלע פיה, אתהארמה
 תשי"ג בשנת האר"י, נוסח בביהכנ"ס קרח פ' קודש בשבת שאמרתי)מה

בם4נמדעאל(

 בארץ תהיה תר נע לך כהה תה תמה לא הארפה את תעברכי

 פארץ תהיה חד8ע

 תהיח וני נע אמר ימה כן ואם היום. אותי ט*שת הן שאמר כמו נירדט,זהו
 אבל ממלכותו, שיגורש המלך שגזר הוא שהגירוש ההשובה אותג ויגרש ולאבארץן

 באוהח היה 5א הנירוש א"כ עיר ולא בעולם פגבות נטצא לא לאחיו קיןכשהרנ
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 למהומו יחזור אחר למקום שהלך ואחר אחר, למקום ההוא המקוםמן שילך אלאשעה
 יבחק()תולרות בארץ. תהיה ונד נע אמר ולכןבו. וכיוצאהראשון,

 תו' לך מהה תת תדסף לא האדמה את תעבורבי

 לך היא נותת לך, נותנת אינה כחך כל לך, נותנת כחך לה נותנת אינוכחה
 סאה זורע אומר יהורה ר' השרה תוציא רב זרע ודכוותיה יוסף(. )עץ כחךמקצת
 עושה עשרים לעשות הראוי אלא מניין, פרנסה א"כ נחמיה ר' אמר סאה.ומכנים
 ופירש"י ונכונה. ישרה גירסא והיא ישינים, ספרים נוסחת מצאתי וכן וכו'.עיטרה
 ומרחך כחך כפי אבל האדמה. כח כפי לגדל הראוי כפי וכו' נותנת אינהכחה

 שהראוי כחה, מקצת לך נותנת היא אלא לך, נותנת אינה כחה וכל לך. תתןשעמלת
 רב זרע ורכוותיה שפיר מסיק ואהא וכו'. עשרה עושה עשרים החמא קורםלע'טות
 עשרים לעשוה הראוי ,אלא מנין פרנסה לי' קשה וא"כ תאסיף, ומעמ השדהתוציא
 אי קין. קללת גבי הכא פליגי ה"נ התם תנאי רפליגי היכי כי וממיקא עשרה,עויטה
 עשרה, עושה עשרים לעשות הראוי או מכחו, רק הבא דהיינו סאה ומכניס סאהזורע
 רבה( )בראשית השרה. של כחה מקצתדהיינו

 מנשוא עוני 3דול ה' אל קיןויאמר

 מנשוא עוניגרול

 הן אמד לזה הננזר, על אחר יענש שלא הישע על עונש שגיר שהמלרראוי
 וז"ש ההרינה. והיא סגזרתך יותר עונש לי ויבא ונד, נע והייתי היום אותיגרשת
 למבול אוכל לא ואמד העונש, סבת שהעון לפי עונש בו הכוונה שעון עוני,גדול
 יצחק( )תולרות קין. הורנ % לכן ולז"א שגזרת, ממה יותרעונש

 מנשוא עתיגרול

 מנשוא, עוני גרול לסבול, יכול אינך ועוני סובל אתה כלו העולם כל לפניואמר

 ה' טל6ני קין ויצא שנאסר הזה, הסאום מן ונלה צא תשובה, ועשית הואילא"ל
 חיות והיה מתחתיו, מזרעזעת הארץ הולך שהיה מקום כל כשיצא נור, באדץוישב

 וגזר אחיו, הבל את הרג קין לזו, זו אוסדות זה? מהו ואומרות, מזרעזעותובהמות
 ובאות מתכנסות והיו ונאכלנו, אצלו נלך : אומרות והן תהיה, ונר נע עליו,הקב"ה
 ואנא סרוחך אלך אנא קל"ט( )תהליפ ואטר רמעות עיניו זלגו שעה באותואצלו,
 אשכנה שחוע כנפי אהטא הנה שאול ואציעה אתה, שם שמים אם9 אם אברח.מפניך
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 אומר: אני 5כן הקב"ה, 5הן אמר ימינך. ותאחזני תנחני ירך שם גם ים,כאחרית
 ילאש( )תנח' יהיה. 5הרג קין, ההורגכל

 תו' ה' אל קיןדיאמר

 ה5שון זה מה צריךביאור מדרכי, ע5 ותצוהו 5התך אסתר ותקרא : אסתרבמני5ת
 בבחינת הוא מררכי כי ברוה"ק ירעה המלכה אסתר כי 5פרש ונ"5 וגו'. עלותצוהו
 כמו בימיו, התורה את ישרא5 וקב5ו הררו ו5כן ז"5, האר"י וכמש"כ רבינו,מיטה

 למררכי אסתר ש5חה ולכן אחשורש, בימי קב5והו הרר פ"ח( )שבת חז"5'טאמרו
 המצרי את רבינו משה שהרנ כמו נחש, בחי' שהוא המן, את להכניע מוט5יטעליו
 והשם אמת. חכמי כמ"ש רמסאבותא, קינא קין, שורש הי' והמצרי המפורש,בשמ
 סופי ה', ררשיך עזבת 5א 5מען שנאמר ז"ל, האר"י נמ"ש "תכה" שם הואשהרנו
 שהוא מררכי ע5 ותצוהו תכה שם הוא להתך אסתר ותקרא וז"פ "תכה".תיבות
 5י( )נראה תכה. שם ע"י הצר את יכניע שהוא כיסה,בחי'

 מנשדא עדניגדול

 ריבוא, מששים עוני גרו5 כ5ום רבש"ע, 5פניו אמר ק"א( רף )סנהרריןבגמרא
 איך חרא עצומה. פ5יאה והוא הנמרא. עכ"5 5הם סולח ואתה 5פניך 5חמואשעתידין
 ששים שיהיו זאת עתירות עתה קין ירע מנין ועור ריבוא, ששים כאן בפסוקרמיזא
 ר5מה הראשונות, כק קשה זו ירע, הק' ברוח וא"ת 5הם. וימחול שיחטאוריבוא
 להבין. פ5א והוא זאת, 5ו 5הראות כהטמים, עתה רוה"ק 5ונתנו

 מה הימים, 5שבעת ויהי המבו5, רור נבי ק"ח( )סנהררין בנמרא 5תרץונראה
 חסרו מובה מה שירעו עוה"ב, מעין הקב"ה שהמעימם הימים, שבעת ש5טיבם

 ב5 בהם וטועם מנ"ע. עשבים נומל היית זכית אי5ו פ"כ( )ב"ר ובמדרשוהפסירו.
 היה דכן 5חדש נ"ל אעכ אפיה ובזיעת לך תצמיח ורררר קוץ ועתה שבעו5ם,מערנים
 תטיב ואם הבכור, הוא כי ממנו, יוצאים ישרא5 ריבוא הששים היו זכה א5ובקין,
 לכן כחה, תת תוסיף 5א וארמה תותר, א5 ועתה ובכורה, ומלכות כהונהשאת,

 ~מה ב', קושיא מיושב וא"כ המבו5. 5רור שהראו כמו שהפסיר מה כהטמים לוהראוי
 הראו ועוד והפמיה חסר מה שידע כרי חרא נכון. ובזה הזה, רוה"ק עתה לוהראו
 נ"כ. לתשובה פתח לו לפהוח כרי תשובה, ועשו חטאו עצמם ריבוא ששים שאותן5ו

 מ5א "מ3ש881 בחיבת וראו הבימו ריבוא, ששים ע5 רמז למדרש מנא5 נתרץומעתה
 בדרשתם. חז"ל דברי ועסוו ונשכע. נעשה אלף מאות עוש ר"ת הואבוי"ו,

 אריה()גור
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 ת~ייתי אסתר וטפניך האדמה פני מעל דדום אתי גרשתיהן
 יהרגני טצאי כל תדה בארץ ונדנע
 2ון הארטה פני טעל היום אותי גרשתיהן

 מזוינים מחנות מיני לפניו שראה 5פי מפחד, היה קין שחטא בשעה אלעזרא"ר
 האדמה פני מעל היום אותי ברשת הן אמד, מה בתשובה הזר וכאשר להרנו,הבאים
 פי' הזהר זיו )מן שלי, מבנין נהרס אהיה אלא אסתר, מפניך מה אמתר,ומפניך
 שלא שלו בנין יהרס האף שע"י בנין, הריסה, לשון ואסתר אף, לשון פניךדורש
 פניו הסתיר ולא כמש"כ אמר אבא רבי קימא(. של זרע אנשים זרע ממנויישאר
 נסתר אהיה שלך פנים מאותן אסתר, ומפניך אמר זה ועל פניו, משה ויסתרממנו,
 הסתרה(, לשון ואסהד השגחה, לשון פניך דורש פי' הזהר זיו )מן עלי, ישגיחושלא

 יהרגני. מוצאי כל והיה זהובשביל
 עברית( בהעתקת זהר זצ"5)מאבי

 יהרגני מצאי כל והיה בארץ ונד נעיהתתי
 ש5 5שון אלא אינו "והיהע שנאמר מקום בל זצ"ל, מריזין הרה"קוהקשה

 יהרננוי מצאי כל והיה שמחה, של בלשון קין אומר ולמהשמחה,
 שקין ותירע,

 ונד, נע 5היות מלפניך יצא דין אם עולם, של רבונו ואמר, ה' לפני נרלו עלהתרעם
 5היות כי יהדגני... מוצאי כל אם שמח, והייתי יותר לי טוב יהרבני, מוצאי כלוהיה
 כאלה. היים מן המות את אנכי בוהד כי שבע... פי קשה ונדנע

 %ת לקין ה' ויץטם יקם שבעהים קין הדג כל לכן ה' לוויאמר

 מצ% כל אצעו הכיעלבלתי

 2ף אתע לקיו ה'ד"שם

 עליו. להגן עליו נתן החורה של אותיות ושתים מעשרים אחת אות אות,טהו
 הקדוש()והר

 מצאו כל אווע הכות לבלתי אות לקין ה'הץ8ם

 ואיני התודה, של אותיות ושתים מעשרים אהת אות אות, מהו איתא,בזהד
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 והקרוש הגדול כהשם אחר אות רהיינו פירוש ורשעי יונתן, ובתרגום אות, באיזהוורע
 מה מפני וז"5: שכתב רמב"ם ועיין קשה ועור השם. מז אות אמאי וצע"גיע"ש.
 קבוע האות 5ו ששם שיורה אות, 5ו ויעש או אות. 5ו ויתן אמר ו5א וישם,אמי
 כתיבה איננו וע"כ קבועה, שומה ע5 מורה וישם רתיבת מפורש עכ"5. תמירעמו

 דבר רהוי בחקיקה רק וע"כ השם, את 5מחוק ראסור 5מחוק, רתוכ5 בריו,גרידא
 ע5 כתב רבפרר"א הסתירה, 5יישב נבוא ומעתה תקלה. 5ידי יבוא ו5א 5עו5ם,קבוע
 איתנייהו, רתרתי 5יישב ונראה במניו. מצחו ע5 כתבו ורש"י, יונתן ותרגוםזרועו,
 ערים ב' מן פחות 5א 5ו 5היות צריך מישראל איש רכ5 זהר בתיקוני שמצינוכמו
 רהיינו עור, כתנות ו5אשתו 5ארם ה' ויעש קט"ו( )רף בתיקו"ז מצינו וכן יום.בכל

 הם רתפי5ין ג"כ, תפי5ין 5ו 5היות צריך היה רקין ברור, ע"כ מעור, שהםתפי5ין
 מנורה וכ"ש בתפי5ין, אסור רמנורה 5"ח( )סימן באו"ח מבואר הרי וקשה אות.ג"כ
 ערים. שני 5ו יש ומאין בתפי5ין, אסור רהיה ס"5 רכ"ע קין, כמו בפירוש היטמיםמן

 וע5 זרועו ע5 אות 5ו רחקק הא5ה, לתנאים רס"ל הוא רע"ז נכון, רהרברונראה
 הרי ובראשו, בירו אות לו שיש וכ5 ראש. וש5 יר, ש5 תפילין במקום רהםראשו,
 בא 5כן מזה. גרו5 ערות 5ך אין הקב"ה ש5 זה ראות נ"מ, רמאי ערים, ב' לויש
 רהם כיון זרועו, ש5 אות מלבר חקיק, אות היה מצחו ע5 רגם 5ן, וני5ה ורש"י,ח"י,

 אמאי הרמב"ן, קושיית מיושב ובזה פליגי. ולא איתנייהי ותרתי תפילין,במקום
 ושמתם שנאמר: שימה, 5שון בתפי5ין רמצינו נכון. ובזה ויעש, או ויתן, כתיביא
 נפלא, רמז בזה ויש רתפי5ין. שימה במקום רהיינו וישם, אמר 5כן אלה, רבריאה

 הארץ עמי כל וראו כתיב רבתפילין יהרגנו, לבל תפילין במקום לאות ר"ת"לבלרני"

 מכשו שיראו וזרועו, מצחו על אות ראו נמי כן ממך, ויראו עליך נקרא ה' שםכי

 יהרגנו.לבלתי

 והקדוש. הגרול היסם נה אות באיזה בפירוש ברש"י כתיב לא מה מפני קשהועור
 של שי"ן איתא ל"ה( )רף הקומע בפ' וז"ל: שכתב שמורים, מצות בספרועיין
 הוי"ה אלקים, השם התפילין, על להיות צריך ואות מסיני, למשה הלכהתפילין
 ה' שם כי הארץ עמי כל וראו שנאמר ה'(, )פרס ברכות מס' בירושלמי איתאשר"י.
 כי שבראש. תפילין אילו אומר הגדול אליעזר רבי ותניא ממך, וירא עליךנקרא
 מאום כל ממך, וירא שנאמר כה2ום אלקים, שם שהם "עוי"ן", ר"ת נקרא ה'שם

 למ"ר, אל"ף, רהיינו יורין, במילוי ,אלקים רין שהי אלקים, מיטם הוא יראהשנאמר

 ה' שם מן ר"ת מן היוצא ראשין, ג' מן השי"ן זה ש'. גיממריא מ"ם, יו"ר,ה"י,
 מן שהיא ראשיה ד' מן השי"ן מן נ"כ הוי"ה והשם רין, שהיא אלקים שם מןנקרא,

 ג"כ הוא "מצפ"ץ", בשם בא"ת-ב"ש, הוי"ה תהליף באשר וגם הוי"ה, אותיותד'
 11ם תיבת כי נקרא, ה' שם כי שנאמר רציעות, מן הוא שר"י והשם ש/גיממריא
 לתיות שצריך מה וזה 840. גיממריא ג"ב הוי"ה, השם עם שר"י והשם 840,גיממריא
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 ג' מן ראש, על שינין השני זה אלקים. והשם הוי"ה, והשם שד"י, השם התפי5יןע5
 כנגר זה ראשין ד' ומן נקרא, ה' שם ר"ת מן היוצא אלקים השם כנגד זהראהפין,
 רציעות. מן "שד"י" והשם אותיות, ארבע מן "הוי"ה"השם

 ורש"י יונתן, שתרגום זה זרועו. וע5 ראשו, ע5 אות לו שחקק שכתוב מהוזה
 במקום דהם זרועו. וע5 ראשו, ע5 השי"ן, אות 5ו שחקק הנרו5, משם אחד אותפירוש,
 יהרגנו. 5בלתי ממנו שיראו יד, וש5 ראש, ש5תפי5ין

 במאנמרעאל( ח"ן, בשנת הבר-מצוה ע5 קודש בשבת בבהכנ"ס שאמרתי)מה

 וגד' יוקם שבעתים קין הורג כללכן

 שיהרנ יסמיק 5א וכי שבעתים, 5מה יהרג, קין הורג כ5 שיאמר ראויהיה
 עם מחובר אינו קין הורג כ5 5כן שאמר שמה פירשו 5זה 5אחיו. הרג שהואאחר

 שרצוני ממנו אפרע אני קין הורג כ5 לכן נפרדים, דברים שני הם א5א יוקם,שבעתים
 5קין, ההורג עונש פ' 51א גזם יוקם, שבעתים וזהו דורות. ז' עד עתה יהרג ש5אהוא

 שכ5 הכוונה או ע"ז 51מך קין יוקם שבעתים כי למך שאמר כן 5פרש הכריחםוג"כ

 ממנו. יוקם לשבעתים קין כי דברי שמעו הורג כ5 ויאמר הקריאה ע"ר הואהורנ
 יצחק()תו5רות

 תו' יוקפ שבקתים קין הורג כללכן

 עניטו יהיה אמר כא5ו קצר, מקרא והוא קין הורג כ5 הא' מאמרים, שנישהם

 הכתוב. פרשו 51א פירש ש5א וכךכך

 עתה קין שימות רצוני אין לומר רצה יוקם שבעתים אמרו הוא הב'והמאטר
 דורות 5שבעה אמר כא5ו דורות, שמונה עד נתלית מיתתו שתהיה אבלבענשה

 טטיז* הזה הדםיוקם

 ישובו מפני זה והיה רורות. לשבעה טמנו נקמתי שתיקח יוקם שבעתיםקין
 אדם. בני בין והטלכות בעו5ם הישוב ויתחיל ורביה בפריה שיתעמק כד  אץלם,של

 אני לכן 5מות, נפשו אואה שקין כיון כלומר יוקם, שבעתים הורנ % השםאפר
 מותר להיותו קין הורג כל זה ומפני ענשו, יקבל שיחיה אבל עתה, יפות שלאנוזר

 הכות לב5תי אות 5ו שם ולכן ממנו, קין רם יוקם שבעתים תאלקית, ~ונהומננד

 ו5א א5יו ינעו שלא הב"ח כ5 על ומוראו פהדו שנתן הוא והאות פוצאו, כלאותו

 )אברבנאל(יזיקוהו.



 אההןביתבראשיתלקהשימש

 ערן קרמת נור בארץ וישב ה' מלפני קיןויצא
 תו' ה' מלפני קיןויצא

 שגזר כהחום מעונשו, מחצה הקבעה לו מחל מנשוא, עוני נדול קין שאמרנין
 זש"כ בלבדו, נד של בהעונש נשאר ועתה בארץ, תהיה ונר נע ואמר בתחילהעליו
 5היות בשביל היה ה', מלפני יצא שכאשר כלומר נוד, בארץ וישב ה' מלפני קיןויצא
 נעשה מה בני אדם, לו אמר ה', מלפני קין יצא שכאשר אמרו ועור נש ולא בארץנד
 אמר בלבדו. בנוד להשאר הקבעה 5י שמחל נתבשרתי כבר אבי קין, לו אמר רינךעעל
 אמר 5פניו. והודיתי בתשובה, שחזרתי בשביל קין לו אמר כך, נעשה איך ארםלו

 לרבונו לשבח התחיל ידעתי. לא ואנכי התשובה, כח וחזק רב הוא כך וכיארם,
 לשבח טוב כלומר לה', להורות פוב השבת ליום שיר מזמור ואמר פתח לו,ולהורות
 זצ"5( )מאבי עעכ. הקב"ה, לפני ולהתורותולשוב

 תף עף 8חרץ1!היפ

 לבר, בנור וישב ונר, נע עליו שנזר ענשו חצי ממגו הסיר חמאו על שהודהבעבור
 נור. בארץ ישב וזהו ערן, בקרטת ישוב קצת לו והיה ונר* נע%א

 יצחק()תולרות

 הם" ה' פלפני קיןוהמא

 לשאלה חתשובה התבארה וכן הנבואח, ששם הקרושה ישראל מארץ בורחשהיה
 ויחיה יהרנ ש5א כרי קי4 רם שופך % נאטר יוקנג שבעתים שפירש מי לדעת אםהם',
 )אברבנאל( הזה. בע%ם ענשוויובל

 הנוך את ותלר ותהר אוםתו אעע קיןוידע
 וי~

 שם ויקרא עיר בנה

 חנה* בע כשםהעיר

 פף קיר 8תהדהי

 נד ה%ך ואחיכ מעם בונה שהיה נתש מצל עיה ויבן שיחפך ראויהיה
 % שתפ% שי שסו % העיר ורא ל8 ולכן תטיה ובן נר והולך טעם ובונהוחוזר
 ונר נע לו אסו שהאב"ה שלפי ונ"ל חנוך. בט כשם העיר שם קרא איאהננין.
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אחר 5מקום שהו5ך ונר נע הוא עיר שהבונה תשובה, ררך עירבנה בארץ,תהיה
אחר ולמקום סיר 5בקש אחר 5מקום הולך כך ואחר אבנים,לבקש
 לכל רבים 5מקומות הו5ך וכן מסמרים. 5בקש אחר ו5מקום5בנין, עציםלבקש
 5ו עוזר ואין לברו הוא אם וכ"ש מיוחר במקום יושב אינו העיר 5בנין הצריכיםהרברים
 ולז"א אחד. במקום הרברים כ5 מצא 5א הראשון הבונה שהיה ו5פי קין, שהיהכסו
 ה'2י"ת כי להוריע קין תולרות ונכתו העיר. בבנין רבים ימים שנתעכב עירבונה
 בנים על אבות עון פוקר כי והזכיר בנים וכני בנים הוליד כי 5ו והאריך אפים,ארך
 אתו. זרעו כל בהכרת וראה במבול ומת רבות שנים שחיה וארז"5 זרעו,ונכרת

 יצחק()תו5רות

 דגו' חנוך את ותלד דתהר אשתד את קיןוידע

 את קין שהרג שאחר יען הוא, חנוך, העיר שם ונם בנו שם קין שקראהטעם
 כי ומצא וחקר הזה, האכזרי 5הסעשה הסיבה היתה סה 5חקור התחי5 אחיו,הב5
 שם וכן בנו שם את קרא זאת יתקן 5סען 5כן כראוי, חנוך 15 היה שלא היאסיבה
 מונה החבורה חיי ש5 יסור עיקר כי תב5 יושבי כ5 וי5מדו ישמעו 5מען "חנוך"עירו

 יזקין כי גם ואז ררכו, פי על 5נער חנוך : ארם סכ5 החכם אסר וכן סנוער.בהחנוך
 יצחק( )קה5ת ססנה, יסור5א

 אה ילד ומחויאל מחויאל את ילד ועירד עירד את לחנוךוידלד
 למך אח ילד ומשותאלמשדתאל

 ונש' עירד את לחנירייולי

 מותין מחויאל, העולם, סן אני עורדן עירד הן, מררות לשוז כולן ריב"לאסר
 ולתו5רותיו. ל5מך 5י סה 5סך, העו5ם, סן אני מתישן משותאל, העו5ם, פןאני

 רבה()בראשית
 דור ובכל בהקב"ה. שמררו שם על ושממון מכות מרדות פי' יוסף עץבספר

 שיררו, רק ע5יהם ננזר עירר ביטי יותר, שההשיעו ספני יותר עליהם נגזרודור
 אנשים, שאין במקום במדבר דר ,סערוד כסו ול"ל ערוד, לשון העו5ם, נע אניעורדן
 טחויאל ופי' העו5ם. סן אני טוחין אנשים. שאין בסקום יהיו שפלותם מפני הםכך

 דורש לרעה, כדשמעות למך בתיבת שאין שלפי יתולדותיו. ~מך האל,שיטחם
 והכ"ף לי, תיבת על והלם"ר סה, תיבת % הם"ם ל5סך, 5י פה לם"ך נוטריקוןהתיבה
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 ואחר נשיו, 5קיחת קורם 5מך שם כתוב כי ו5תו5רותיו, שנאמד ומה 55מך. תיבתע5
 עירר, חנוך, משמחות ר' שנב5ען איתא ובתנחומא תולרות. מהם והו5יר נשיו,5קיחת
 קין. את 5מך כשהרג טתושא5,מחויא5,

)שם(

 צ?ה דהטנית הצם עדה האחת שם נשים שתי למר לוףקת

 תו' נשים שתי למך לויקח

 א' היה עושין, הטבו5 רור אנשי היו כך סיטון בר יהורה ו בשם עזריהא"ר
 ורביה, 5פריה שהיתה זו 5תשטיש. ואחת ורביה, 5פריה אחת שתים 15 5וקחמהן
 היה 5תשטיש שהיתה וזו בע5ה(, בחיי )נ"א בחייה, א5סנה כאי5ו יושבתהיתה
 )איוב הה"ר כזונה. טקושטת אצ5ו יושבת והיתה תלר, ש5א עקרים, של כוסכמצקה
 היה שכהן הבריר שהרי שכן, 5ך תדע ייטיב. 5א וא5טנה ת5ר 5א עטרה רועהכר(
 ושם מיניה, יערת ערה, האחת שם נשים שתי 5מך 15 ויקח הה"ר נשים, ב' ו5קח5טך

 בצלו. יושבת שהיתה צ5ההשנית
 רבה()בראשית

 אליה נזקק היה ש5א בחייה, א5מנה כאילו נשים, שתים פי' יוסף עץבספר
 תטיר. ושטחה טקושטת היתה העקרה אב5 נזופה. היתה ושוב 5בר בתו5רהא5א
 ש5א עקרין ש5 כוס אותה כהצקה עקרה רועה רקרא וה"פ וכו'. עקרה רועההה"ר
 אשתו היינו יימיב, לא א5מנה ו5ב יו5רת. שאינה ע5 בתענונים אותה רועה נםתלר

 כמטגיח ואינו בתענונים, אותה רועה שאינו כא5מנה אבי5ה בביתו שיושבתהיו5רת
 שהיה שם ע5 הסרה לשון ערה מיניה, דערה והמובחר, הטוב הבריר, 5ה. 5הטיבעליה
 ו5א ששתתה י5רה, היא נם וצלה שנאטד ומה בצלו. יושבת שהיתה מאצלו,טסירה
 והשקה לתשטיש 5ו טיוחרת שהיתה שאף 5ומר היא כם כתוב זה ומפניהועיל,
 )מ?רחי( כוונתו 5ו ע5תה ש5א י5רה, עקרים של כוסאותה

 הו' נשים שתי למך לוויקח

 הבטחתו הקב"ה שקיים הענין מסוף ללמדנו אלא זה כ5 5פרש בא לא פרש"י.
 קין את והרנ שביעי רור ועשה בנים שהו5יר לאחר 5טך ועמר יושם שבעתיםשאמר
 יצחק( )ת~רות . הרנתי. איש כיוז"ש
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 ומקנה אהל ישב אבי היה הוא יבל את עדהותלד

 תו' ידפל את עדהדועיד

 בפרהסיא, אותו מקנין להיות חזרו במטמוניות, להקב"ה מקנין היו9שעבר
 מקנין היו לשעבר יוסמ( )עץ המקנה. הקנאה ממי מושב שם אשר ח'( )יהזקאלהה"ד
 באהל העכו"ם עם יושבים היו שבתהילה קרריש, ומקנח אהל דיושב קראוכו'

 קנאה טלשון ומקנה דרש בפרהסיא, אהל בלא מקנה להיות חזרו ואח"כבמטמוניות
 המקנה. הקנאה סמל מפסוק ג"שורורש

 רבה()בראשית

 ומקנה אהל ישפ אפי היההוא

 ויהי הראשון, היה הבל הרי הראשון, היה הוא אטו ולבוש, הרא"פוהקשה
 )לכבוד שלטה, תפארת בס' עפימ"ש הראשון, היה דהבל לתרץ ונראה צאן. רועההב5

 היח כתוב קין דנבי מזאקילקאוו(, הה"ק בשם מראר"ססק, זצלה"ה אא"זקרושת
 הקורש, ועבורת תורה ביטול על כלל, מצטער היה שלא שטחה, לשון ארמהעובד

 וע"ש תורה.  בימול % מצטער שהיה צרה לשון צאן, רועה הבל ויהי כתובובהבל
 רהיה וטקנה, אהל יושב אבי "היה" הזא כתוב נמי הכי א"כ שבסופו,בליקוטים

 היה הוא ע"ז א"כ ועבורה"ק, תויה ביטול על כלל מצטער היה ימיא שמחהלשון
 הבל אבל תורה. של עולה שפרק בתורה, יושב ולא ומקנה, אה5 יושב הראשוןבאמת
 רש"י. לשון א"ש ובזה תורה, בימול על צאנו ברועה טצטערהיה

 יצחק()תולרות

 ועוגב כנור תפש כל אבי היה הוא ידבנל אחיודעימ

 עו' יופי אחיוהחם

 ארדבולין פ"נ לקמן הוא וכן האפתית, הנומחא הוא כן ובורב15ן,אררבו5ין,
 לזמר ועוגב, כנור תופש רש"י פי' וכן הז. זמר מיני והערוך ופרש"י במרינהוברבולין
 רבה( )בראשית אלילים.לעבודת
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 וברזל נחשת חרש כל למש קין תובל את ילרה הדא גםוצלה

 נעמה קין תובלואחות

 געמה קין תובלואחות

 ונעמ"ה 5י5"ת אבל הוא. כך ל1 אמר עתה. עד מתקיימת היא זו נעמה כהומפני
 שיעביר ער מתקיימות, כלן שלהן, הטומאה צר מן היוצאות מחל"ת בתואגר"ת
 א"ר הארץ. מן אעביר הטומאה רוח ואת שכתוב העולם, מן הטומאה לרוחהקב"ה
 אטומים, וכלם מבינים, ואין משגיחים ואין יורעים שאינם לאנשים, להם וישמעון
 נעלמים מרברים וגם נראות, שאין משונות מבריות מלא העולם כסה יודעיםשאין
 החכמות כ5 היטב ידעו החברייא עם שסעון שרבי ברור נראה מזה הזהר, זיו)מן

 המנרי5ים להם שנתחדשו הראות כלי עעי להם נודע האחרונים דורות מןשהחוקרים
 תולעים וכמה כמה באויר שנמצא יראו הכלים אותן ובבח פעמים, אלפי אלף רברכל

 כמשר נורא וחריף חזק סם ובהם לראותם ארם עין ביכולת שאין מאר מארקטנים
 והם "באקטעריאלאגיאא, זו לחכמה ויקראו רח"ל, מחלות מיני כל המחולליםמאר
 רבי ירמז זה וע5 מהם, בסכנה תמיר נמצא ארם וכל נקי, אי מקום בכל ביותריקננו
 שאר על וירמז סתימין, ממלין שאמר ומה כדסונות, מבריות מ5א שהעולםשמעון
 היו לראות, לעין רשות ניתן שאלמלא רוחנים(, שהם המזיקים כגון נסתריםכחות

 שרים של אמן זו נעמה וראה בוא בעולם, להתקיים יכולים איך האנשיםמתפלאים
 התאוה רוח ונוט5ים אנשים, מן שמתחממים השרים אותן כל באים ומצרההיתה,
 הטומאה, רוח מצד בא קרי שבעל ולפי קרי, בעלי אותם ועושים בהם ומשחקיםמהם
 בזהר( - ז"5 )פאבי , מכגו. להטהר עצמו למבולצרך

 געמה קין תופלואהות

 בפאמרם צרקת שהיתה בשבי5ה הוא נעסה ער הנכדטכים הפסוקים שכלהכוונה
 המבול מן וניצילה נח של אשתו להיות זכתה ולכן צנועה. והיתה נעים יסמעשיהז"ל
 הגם כי גרול. זקף קטן, פשטא מהפך הטעמים עם הקדושה, התורה לנו רמזהוזה

 נאה היתה נעמה אהותו אך 5רוצחים, זיין כלי עושה שהיה רשע, היה קין תומלשאחיה
 והיתה שבכהפפחתה והקטנות הפשטיות את הפכה וצרקתה בצנועתה והיאבמעשיה
 עולם. יסוד צריק לבן וזכתה יריה, ובמעשי בצדקה וגידולה בטעלותיהלזקופה

 הטעפים()ספר
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 נעמה קין תובלהאחות

 טובה אשה ע5 0ורה נעמה השם קין, תוב5 ואחות אשתו, מצלה 5מך בתנעמה
 שהיו 1 נעמה אותה קורין ו5מה נח, אשת היתה כהנא בר אבא ר' 5דעת ונעומותחן

 אצ5נו נמצא כן )ב"ר(. 5ע"ז בתוף מנעמת שהיתה ע"ש אחרים ו5דעת נעים.מעשיה
 וע5תה בבצניעותיה, בתו5ה שנשארה מפני השכרמה נעמה ע5תה כי בראשית,באנרה

 הם5אך מאהבה אחרי הלכה ש5א זה ובזכות בראשית, בילקוט כדאיתאהשמימה,
 5כת כוכבי שבעה בתוך מקום הקב"ה 5ה נתן 5פתותה, וחפץ בה חשק אשרעזא"5
 ישראל. באוצר כדאיתא בתו5ה, מז5 הוא ו5רר"ק נוגה. והוא ב"ר(,)מדרש

 נעמה קין תוטלואהות

 שהיו נעמה, אותה קורין היו 5מה היתה, נח ש5 אשתו נעמה ב"כ, אבאאר"
 שהיחה נעמה, אותה קורין היו ו5מה היתה, אחרת נעמה אמרו ורבנן נעימים,טעשיה
 רבה( )בראשית זרה. 5עבודה בתוףטגעמת

 תו' וברזל נה,טת חרןט כללטש

 מוקיאי ההדים שי פ5דות אש חרש בול-קן, 5הם היה וברז5. נחשת חורש כלאבי
 היפיפיה 6 "נתה הא5י5ה היא נעמה ואחותו קין. תוב5 5שם קדוב בול-קן ושםהאש,

 הטובות. האדם בנות ש5קחו הא5קים בני ע"ד הא5ילים, כל 5בה5וקחת
 שם()זהר

 הטבעה שבעים ולמך קין יקם 2טבנעתיםמי

 הטטעה ובעים ימך תו' שבעתיםכי

 ציר לצוד הקשת תופס והיה סוכאש היה 5מך כי 5"ח( ר9 )סנהרריןארז"5
 והרנו, החץ וירה איש והיה ציד נגדו רואה שההה הי5ד ואמר לפניו וילד עוף אוחיה

 כפיו. שתי בין ש5פניו הי5ד ראש ומיעך כפיו את ויספיק תמה א5יו כהשהודעואחעכ
 5קין, תלו דורות ?' כי ואמר מכבו יפרשו בל לנשיו מתנצל והיה שוננ שהרגנמצא
 והוא מזיד חמא קין הנה כי הזה הדהטבון 5ו יצא וא8שר ושבעה. שבעים ית5וואליו
 שבעה פעמים י' 5ו ית5ו ע"כ השוגג, על למזיד ידות עשר כי בדעחו ועלה שוננ,חמא
 לשוגג דומה ואינו מומא היה כי 5אונס קרוב שהיה על שבעה ועוד לקין שת5ו מהע5
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 חבורתי בשביל וילר אנכי, סומא כי שבי, פצע בשביל הרגתי איש כי וזהוזולתו.
 יגרע זו בחינה ועל בילר, ופגעו חבורתי ראגת מצר לי חרה שכ"כ באיש,'טעשיתי
 )אלשיך(כדטוגג.

 תף קץ יקם ?1פעוניםגי

 גלגו5 שהוא המצרי את והרג שמות ז' לו שהיו כדטה הוא קין יקם שבעתיםמי
 להעלות כרי מ"ב בשם והרנו המצרי את כשהרג כי שמות, ז' לו היה יתרו וגםקין.
 בשם להטית רצה 5א לבלעם אב5 בע"1. וכפר נתנייר ואז ביתרו נרבק זהונפשו

 תמות רק ישרים מות )אטות( )תמות( אמר לא )ולו( הטמא, בחרכ רקהספורש
 ונורע. טטאים מיתת רק מת לא גופו אך נבל, בגלנל ישדים טות סתהנפשו

 ז"ל( להאר"י הכוונות)ספר

 האזנה למך נשי קויי שמען וצלה ערה לנשיו למךויאמר

 לחברתי דילד לפצעי דצ8גתי איש כיאמרתי

 וגוי אמרתי האזינה למךנשי
 קין ש5 זרעו לכ5ות גזירה שנג?רה 5פי ורביה פריה כדטקרמו ממנו פוריטותשנשיו

 אני הרנתי וכי ואסר נשיו את נחם ולמך לקין שבעיים 'היו למך וכני רורות ז'לאחר
 שהרג קין ומה עון. באותו כ5ה זרעי לשיהי בשנים וילר בקומה איש שהיה הב5את
 של ק"ו וזהו הרבה, שבעיות לו שיתלו לכ"ש הרגתי שלא אני רורות, ו' לונתלו
 על ויתנחם עליו וירחם שיתפלל למך כוונת או חובו. נובה הקב"ה אין א"כשמות.
 הש"י שמ"ש ה' דור אלא ז' דור בניו יהיו ש5א לני2יו אומר היה ,טלמך ינ"יהרעה.

 השביעי הוא עצמו ולמך הראשון מארם אלא מקין נכצים רורות הז' אין יוקםשבעתים
 על לא הנזירה נגזר ועלי ז' הרי למך. מתושלח, מהויא5, עירר, חנוך, קין ארם,והם
 יהרגני לא אני גם אמר יתומים בנים לנרל רוצים אנו אין נ"כ נשיו יאמרו ואםבני,
 ביריהם. אבותיהם מעשי כשאזחזין הוא בנים על אבות עון פוקר שגזירת ארםשום
 בעבורו, נפצע 5שאהיה כקין הרנתי איש וכי בירי קין מעשי אחזתי לא אני למךואמר
 וילר 5י לפצוע יבוא אם איש אהרונ אני ידצה או חבורה לי לשיעשו הרנתי ילראו

 בני ר"א וכתב בידי. קין מעשי אחזתי ש5א אחר חבורה לי לעשות יבוא אםאהרוג
 את למך ש5פד ויעא אחיו, מחטס שם לקין נשאר ולא בטבו5, מתו זרעו 1כ55מך
 רציחה שהביא שיענש נשיו ופחדו מ5חפה וכלי חרבות, ולע'טות ללטוש בנותוב5
 קין, כטו והבורה 5פצע הרגתי 5א אני להן, ואמר הרוצח, אביו מעשי ועושהבעולם
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 יותר רעה מיתה שהיא והבורות בפצעים גם כי 5הרוג, יוכ5 5בד בחרב לא כי5ומר
 יצחק( )תו5דותמחדב.

 כי שת שמו את ותם8א בן ותלר אשחו את עור ארםוירע
 קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע אלורם לושת

 קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע אלקים לו שתכי

 והיל"5 5גמרי, דמיותד 5"5 "אחד" תיבת דקדוק עוד כאן דיש קין, הרגו כי5"5
 נ"מ דמאי 5נמדי, מיותד הב5 תחת דגם קשה, עוד הב5. תחת זרע 5י שת כיבקיצור

 ראיתי שוב ?רע. 5י שת כי הוא והודייה השבח העיקד 5א. או הב5 תחת הוא אם5ן
 הוא וו5ד כ5 תחתיו, הוא שמת בן אחד שנו5ד שני בן דאמו בא5שיך הקשהשכן
 בשת, נתג5ג5 דהבל המקוב5ים מ"ש דנורע נחמר בפשמ 5תרץ ונראה בפ"ע.וו5ד

 גם וכן דידיה, נשמתו בשת, ישנן נשמות דב' דהפשט ונ"5 עכ"ד. הב5 הואושת
 בו, נתג5נ5ה הב5 נשמת גם וממי5א עיקר. והוא העו5מ, הושתת דכהסת הב5,נשמת

 "עוד", תיבת כמו אחר תיבת דהפשט "אחר", בן 5ו הי' יוסף ויצא( )בפ'ומצינו

 רק ח5י5ה, באחד ו5הח5יפו 5יוסף ח"ו 5ס5ק אחד בן 5ומר ד5"ש בן, עודדהיינו

 זרע 5א ירע, עוד היינו אחד זרע הפשמ, כאן נמי וא"כ בן, עוד היינו "אחד"תיבת
 5ן יש 5נו, שהיה 5בדו, הב5 דתחת הפשמ, "תחת" דתיבת ז"א הבל, תחת"אחר"
 והבל שת בנים, כשני הוא דשת אחד, במקום שנים דהיינו זדע, עוד תחתיועתה
 יצחק( )קה5ת חדש. זה שת, ע"י שם 5הקים נתקןדהב5

 תי שת שומו אתויקרא
 האי אחר, פפקום בא שהוא זרע אותו נסתכ5ה אמך, שמוא5 ד' בשם תנחומאר'

 רבה( )בראשית הכמסיח. מ5ך?ה

 היצורימ. %5 דאש שהיא מפני נדו5ה, אמש שת יאיםא
 ז"5( להאר"י הנונות)ספר

 % בשם לקרהא הוחל אז אנהם שמו את א רם בן ילד הוא נם%שת

 ה' בשם לקרא הוהל אז אעש; שמו אתהקרא

 הצדיקים אותן כ5 אטר יצהק רבי ה', בשם 5קרוא הוח5 או וש"כ בזחהאיתא
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 וחנוך, מתושלח ירר כמו בהם, למחות עמלו כלם ההוא, ברור אח"כ ביניהםשהיו
 טפשות וכי נעברנו, כי שרי מה ואמרו ברבונם, מורדים רשעים שנתרבו ער יכלו,ולא
 שנפקרו העולם מטוני כל וירעו האלה, החכמות בל שירעו לפי אלא אומרים, היוכזו

 בתחלה שהרי שהיה, כמו העולם את הקב"ה שהחזיר ער בהם, בוטחים והיועליהם,
 ברחמים שהרי לגמרי, נחרב ולא כבתחלה, לעולם החזיר ואח"כ במים, מיםהיה

 הנערימ אפילו אנוש בימי אלהים, בתוב ולא ישב, למבול ה' : שכהוב עליהם.השביח
 כן אם יוסי, א"ר בהן, מבינים והיו עליונות, בחבמות ממתכלים היו הרור אותושל

 בהם, וימותו המבול מי עליהם להביא הקב"ה שעתיר יורעים היו שלא היו,טפשים
 הממונה ההוא מלאך יורעים היו שהם בלבם, טפשות אחזו אבל היו, יורעים יצחקא8ר
 רין לעשות יוכלו שלא אותם לעצור יורעים והיו מים, על הממונה ומלאך אש,על

 אלא העו5ם, על הרין יבוא וממנו הארץ, על שולט שהקב"ה ידעו לא והםעליהם,
 לא ולפיכך העולם, עניני כל מתנהג ובהם האלה, ממונים בירי נפקר שהעולםהבינו
 הקודש ורוח הארץ, שנשחתה ער בפעולתו, כמשגיחים היו ולא בהקב"ה, מסתכליםהיו

 הקב"ה והאריך אינם, עור ורשעים הארץ, מן חטאים יתמי ואומר יום בכלמכריז

 בעולם, מתקיימים וחנוך, מתושלח ירר הצריקים, אלה שהיו ההוא הזש כללהם
 מן וימחו כמש"כ ונאברו, עליהם הרין את הקב"ה הוריר אז העולם מן שנמתלקוכיון

הארץ.

.י ה' נהטם לקרא הוחלאז

 התחלה. לשון הוחל ובפשטות אלהות. לע"ז שקראו חולין, לשון הוחל :ברש"י
 בשם לעעז נם לקרוא אז התחילו יען אחר, בקנה עולים הפירושים שני באמתאבל

 אל ה' בשם ויקרא כענין ה' שם את ברבים לררוש הרור צדיקי התחילואלהות,
 )ספורנו( כוכבים. עוברי רעות לסתור למעןעולם

 וגו' בן יולד הא גםלשת

 לתרץ ונראה פשם. 15 ואין לגמרי, שמיותר הוא גם הלשון זה מה רקרקוכבר
 שת הלשון זה מה הא5שיך והקשה אחר, זרע אלקים 5י שת בי אמרהרחוה

~ 
 הוי"5

 מה טפני ס"ר( רף )יבכית דאח581 לתרץ ונראה זרע. אלקים לי נתן כי נתן,5קרוא
 חוה רנם נראה א"כ צריקים, של לתפלתן סתאוה שהקב"ה עקרוח, אבותינוהיו

 ה' שמע כי תפלה, שומע ר"ת "ש"וע" בשם הרמז וזה אחר. זרע ה' לה שיתןהרבתה,
 עצפו דשת נראה ,א"ב תפלתה ה' ששמע על שת, רק נתן קראתו לא 5כןתפלתה,
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 תפ5ה התפלל הוא שגם הוא" "נם ולשת וז"ש בן, ה' לו שיתן תפלה התפללנ"כ
 שיהיה שת, עבור התפילה חוה וגם תפלתו. ע"י בן לו יולד לכן שהתפללה, אמוכמו
 כמו ההפלל הוא שגם הוא, נם וז"ש צדיקים. 'טל לתפלתן מתאוה דהקב"ה בן,לו

 עזרא, )אבן רפירש ה', ב'2ם לקרוא החל אז וז"ש תפלתן. ה' ושמע בנים עלאמו
 דאנ..2 דכיון כויטה, ויחל לשון והיינו תמלה, לשון המור,( וצרור רשב"ם, בשםוהמור
 רכי:ן סמורנו ועיין ה'. ב'טם התפללו וכוים לעולם, תפלה באה אז לכן תפלות, ע"ינייד

 דאנוש לד', ולהתמלל ברבים לדרוי2 הדור צדיקי הוצרכו לכן ע"ז, עובדי גם אזדנעשו
 ה'. בשם לקרוא הוחל אז וכאמור שת. ותפלת חוה, תפלת ע"ינולד

 והלכה( )תורה,

 ה' פשם לקרא הוחלאז

 באנוי2 שנתנלגל על בהיפוך, הבל והוא "הל"ב" ר"ת ה' בשם 5קרא הוה5אז
 הוא, נוטה ,טי אחיו המצרי זה כי מאחי, עברי איש מכה מצרי איש וירא בע"ז.וכפר

 ז"ל( להאר"י הכונות )ספר והבל. קיןכסוד

 אלהים בדמוה ארמ אלהים ברא ביומ אדם תולדת ספרזה

 אתועשה

 וגף אדם תידות טפרזה

 שהראה הצורות, לענין החברים ביארו אדם, תולדות ספר זה אמר יצחקר'
 העולם ומלכי העולם חכמי וכל לעולם, שיבואו הדורות כל של הצורות לאדםהקב"ה

 שנים מן אטר ומת, שנולד ישרא5 מ5ך לראות כשהגיע ישראל. על להקיםשעתידים
 שבח וע"כ לדור הקב"ה אותן והעלה שנים ע' מאדם ונגרעו שנים, ע' לו אתןשלי
 העולמ בזה שמחה לי גרם .מי ארנן, ידיך במעשי במעלך ה' שמחתני כי ואמרדור

 מע,טי ודם, בשר של פעלו ולא הקב"וו של פעלו שהוא הראשון, אדם הוא והפעליך.
 שנים מאלף מאדם, שנה שבעים אותן נגרעו וע"כ אנ'טים. של ולא הקב"ה שליריו
 היה תורתו וראה עקיבא רבי של דורו לראות הניע וכאשר בהן, להתקיים לושהיה
 ראשיהם עילמו מה א5, רעיך יקרו מה ולי ואמר פתח עציב, והיה מיתתו ראהשמח,
 קדושת על נפשמ למסור גדו5 היותר בנסיון לעמוד ראשיהם עצמו מה פי' הזהר זיו)כע

 שזה החברים דעת מקודם הביא יצחק ר' : ה?הר זיו )מן וראי, מפר זההשם(
 ממש(. ספר היינו ספר שזה יעתו אומר ועתה הדורות, כ5 של הצורות על מרם?ספר
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 מלאך רזיאל ידי על ספר הקב"ה 5ו הוריד ערן, בנן אדם היה שכאשר ביארווהרי

 ע5יונים צורות חקוקות הזה ובספר קדושים. עליונים סודות על הממונההקדוש,
 של צורות וע' מאות 5שש ממנו מתפרשות היו חכמות מיני וע"ב הקדושה,וחכמה
 ממנו שיוצאין אותיות ע"ב בן הקדוש השם ע5 ירמז : הזהר זיו )מן עליונים.סודות
 שהרי עדן, מנן אדם שיצא עד ההוא מפר וגנוז צפון עמו והיה פעולות(. מיניתר"ע
 היינו : הזהר זיו )מן רבונו. ש5 אוצרות בננזי יום כל והשתכהו בו, מחשב היהבתחלה
 ו'טואלים אותם משינים אין המלאכים שנם והמרצומים, הע5יונות הספירוהסור

 כיון עליונים, מלאכים ידעו שלא מה עליונים, סורות לו ונתנלו כבורו(. מקוםאי
 ראשו על בידיו מכה אדם והיה ממנו, ההוא ספר פרח רבונו, מצות על ועברשחטא
 זיו ונשתנה בקיעות בקיעות בנופו עשו והמים ערפו, עד ניחון במי ונכנסובוכה,
 והניח אדם. עוסק היה 1ב1 ההוא, ספר 15 והחזיר לרפאל הקב"ה רמז ההיא ,בשעהשלו
 עשרים ראשי א5ה היינו פי' : הזהר זיו )מן התו5דות. אותן לכל וכן בנו, 5שתהספר
 ובו לאברהם, שהגיע עד ההוא(. בספר 5השתכרט ראוים והיו צריקים שהיוהרורות
 בכבוד ממנו והסתכל ספר, 15 ניתן 5חנוך וכן רבונו. בכבוד להסתכל יודעהיה

 העליונה, חכמה יודע היה ,ובו הראשון 5אדם 15 הורירו ודאי ספר אמר אבא ר'העליון.
 חכמה בו ידי בו להשגיח שזכה ומי הדור, חכמי אלהימ לאנשי הניע זהוספר

 ש5יחים וש5שה הרזים, שר 15 הוריד זה וספר בו. והבינו בו כהטניחים והיוהעליונה,
 ג' לאדם מסר רזיאל המלאך שהוא הרזים שר פי' : הזהר זיו )מן לפניו, היוטמונים
 ספר אחז עדן מנן ארם שיצא ובשעה ההוא(, בספר עמו 5למוד מלמדיםמלאכים
 כדי נמקדם, לו והחזירו רבונו לפני ובכה התפ5ל ממנו, פרה יצא כאיטדההוא,
 לו היה שספר למדנו וכך רבונם, את להכיר ויתינעו מאנשים, החכמה תשכחשלא

 היה. אדם תו5רות טפר ממקום הזה וספרלחנוך,
 זהר( בשם זצ"ל)אבי

 אותו ברא אלקים ברמות וגו' ארם תולדות טפר?ה

 )ילקוט אדם תולרות ספר זה שנאמר 5בניו אם כי התורה, נותן אני לארםלא
 ילדותו, בימי החינוך והוא אחר דבד 15 חסר אדה"ר שלימות עם כי היא, הכוונהאיוב(,

 להכניע בחירה לבעל אפשר אי וכמעט חפשית, לבחירה הניע טרם שרי יראתשישרש
 בבחירה כ' כבן נברא הראשון ואדם קטנותו. מימי ההרנל ידי על לא אם לבו,חפץ

 אדם לתולרות אתן ספר זה : הפסוק כוונת וזה המסית. ברשות נפל לכןחפשית,

 בבחירה נברא, א5קים בדמות אותו א5קים ברא ביום יען ולמה? לו, ,~אלבניו
 כ5ל ארם תו5דות ספר זה עזאי בן מרכה וע"ז התורה, אתן לבניו כן ע5חפשית,
 אפשר אז רק ואז דרכו, עפ"י לנער לחנך ההנרח מנדולת להורות בתודה,נדול

 ודפח"ח. התורהשתתקיים
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 תי אים תייות מסרזה
 נפש, באמרו אשה נשא לא עזאי בן יען בתורה, נרול כלל הוא עזאי בןאמך

 ארם, תידות כמו הוא "ההורה" היינו "ספר" זה א'סר עזאי בן הוריע בהורה,חשקה
 ישרים( עיני )מאיר בתורה. נפשו שחשקה במי "בתורה" גרול כללוזה

 תו' אים תירות מסרזה
 נרול כלל וה אותו. עשה אלקים ברמות וגו' ארם תולרות מפר זה אומר עזאיבן
 שלא בתורה. גרול כלל זה י"מ( )ויקרא כמוך לרעך ואהבת אומר עקיבא ר'בתורה.
 לרעת עמי. חבירי יתקלל ונתקללתי הואיל עטי, חבירי תבזה ונתבזיתי הואילתאמר
 לךלחברך רסנא מה הלל שפירש וכמו בתורה. גרול כלל הוא כמוך לרעך ואהבתי(ר"ע
 ונתבזיתי והואיל כחבירי אני הרי תאמר בזה,שלא רי אין עזאי בן לרעת אבל תעביר.לא
 עשה אלקים כרמות והוא מזה גרול כלל יש לרעתי כי וגו', חבירי גם יתבזהאני

 שצריך אלקים לרמות מבזה, אתה למי רע כן עשית אם תנחומא ר' שאמר וכמואותו,
 גרול כלל זה ארם תולרות ספר זה כתיב, במררש כי ורע מעצמך, יותר לכבדאתה

 וכן אותו. עשה אלקים ברמות דקרא סיפא על סומך אך הבנה. לו שאיןנתורה,
 הפסוק. סוף הוא והעיקר וגו' שחסר במררש מקומות בבמההמצא

 נבחרים( ררושים)אוצר
 הבראם ביום אדם שמם את דיקרא אתם ויברר בראם ונקבהזכך

 תו' אותמ ויברך בראם ונקבהזנר
 כבור מזה להבין בראם ונקבה זכר הכתובים. שני באלה נתגלו עליוניםסורות

 האלהות כחות הזרווגות מסור פי' האדם. נברא הזה הסור שמכח האמונה, פורהעליון
 מרסז שעליהם הך והיינו ספירות. וגם אורות שנקראים נקבה, ובחי' זכר בחינתשל

 זכר בחי' על מרמז שמים כי והארץ, השמים תולרות אלה מהפסוק וארץשמים
 הארם. נכרא וארץ, שמים שנבראו הסור שבזה וראה כא נקבה, בחי' על מדמזוהארץ
 כתוב בהם ארם, תולרות ספר זה כתוב בארם והארץ, השמים תולרות אלה כתובבהם

 נמצא שלא צורה שכל מכאן בראם. ונקבה זכר הבראם ביום כתוב באדםבהבראם,
 זכר נמצאו שלא מקום בכל וראה בוא כראוי. עליונה צורה היא אין ונקבה זכרבה

 אלא נמצאות אינן וברכות ההוא, במקום מרורו משים הקב"ה אין ביחר,ונקבה
 הבראם, ביום ארם שמם את ויקרא אותם ויברך שכתוב ינקבה, זנר שנמצאיםכמקום
 ונקבה זכר אלא נקרא לא ארם שאפילו ארם, שמו את ויקרא אותם ויברך כתובולא
 הנעלם( )מררשביהד.

 הטו"להערת
 וכל וזה "לרעך" תיבת מן למד עד ד,,אנכי" 0אלף נמצא אותיות תרי"ג1(

 - כמוך. לרעך ואהבת התורה, יתד שהיא לפי ברעך ומסיים לרעך.אשר
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 תו' אותם ויברך בראם ונקפהזבר

 אליך פניו ה' יאר וישמרך, ה' יברכך כי בנמים, לימורים בס' יש ליה רמיוהנה
 ושבעה אלפים שני האותיות כל מספר שלום, לך וישם אליך פניו ה' ישאויחנך,
 הנס שנעשה נ', כפל עם חנוכה נ"ר פעם שמונה כממפר במכוון עיטר, שמונהמאות
 הנה רבה, במדרש כם"ש אותיות, ג' שהוא יון נגר אותיות נ' שהוא לוי ע"יחנוכה
 הנ"ל כחשבון עולה ג"כ חנוכה נר פעם שמונה ועם 'טיטה שהוא נ' פעמים שניהני

 נאמר כהנים, לברכת ישראל זכו יצחק עקירת שע"י במרריטימ מבואר והנהעיי"ש.
 כי תבין אתה לפי"י הנה תברכו, כ"ה שם ונאמר כ"ה, ער נלכה והנער ואניכאן
 הטורים( )בעל כהנים. לברכת הכנה הי' יצחקעקרת

 ויקרא כצלמד ברמותו ויולר שנה ומאת ש?שים אדםויחי

 שוע שמואת

 שת שמו את ויקרא כצלמו ברמותוויולר

 ברמותו ויו5ד כתיב יהורה ר' ואמי הב5. תחת אחר זרע אלהים 5י שת נייש"כ
 הגוף בתיקון כצלמו, ברמותו וזה שלו. בצורה היו לא האחרים שכנים מיטמעכצלמו,
 שבנים הזקן, ייבא ר' של משמו שמעון ר' שאמר כמו ייטר, בדרך הנפשובתיקון
 : הזהר זיו )מן היו סמא"ל, שהוא עליו, שרכב ואותו הנחש זוהם בהתרבקותהאחרים
 והזוהר קין, נולר ומזה זוהמא בה והטי5 חוה על בא סמא"5 'טהוא שהנחש לעילכניכר
 שבו ו' יום ש5 השעות שם שטררו לפי כי 5"ח(, )סנהררין הגמרא עם ביהמחולק
 ארם, של בצורתו היו 5א ולפיכך נו5רו(. החטא קודם והבל שקין בהטמע הארםנוצר
 בצורה היו לא שניהם אבל הוא, כך היה, ארם ש5 מצרו שהב5 אמרת הרי תשא5ואם

 קצת בו נם מעורב היה מ"מ נברא ארם מכח שהבל שאעפ"י : היהר ייו )מןשלמטה,
 שלמטה כאדם להיות הראויה שלימה בצורה נולר לא הוא גם ו5כן הנחש כח מןזוהמא
 אשתו חוה את ירע והארם כתוב שהרי הוא, כך יוסי ר' 15 אמר הגשמי(.בעולם
 ותוסף א5א ויולר, כתיב 5א בהבל ואפי5ו קין. את ויולר כתוב ולא קין, את ות5ריטהר
 כצלמו. ברמותו ויו5ר כתוב מה בשת אב5 הרבר, סור הוא ויה הב5. את אחיו אתללרת

 ושלשים מןה אותן וכל מאשתו, ארם התפרש שנה ושלשים מאה אמר שמעוןרבי
 בקרבו, נכהטך שהיה הזוהם ש5 הכח אותו מפני בעו5ם, ושדים רוחות מוליר היהשנה

 חזר ההוא, זוהם מסגו שכלה כיון מו"ר(, הדעת עץ אכילת ע*י היינו : הזהר זיו)מן
 )זהר( כצלפו. ברפותו ויו5ד כתוב בזה בן, והוליר לאשהווקנא
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 דיולד שנה מאה שמנה שת את הולירו אחרי אדם ימיויהיו
 ובנותבנים

 תו' שת את הדלירו אחרי ארם ימירהיו .-

 ויכ515 אח"כ ונם ה51ידם קודם ימיהם יפרוט הראשונים א5ה חיי ארךבעבור
 מעשה הראשון אדם כי ימיהם באריכות והסבה המבול. '2אחר הדורות עד בסוףכ5ם
 ע5יו שנקנס אחרי וגם בקומה, בכח בנוי הש5ימות בתכ5ית נעשה הקב"ה ש5ידיו
 ע5יהם נתק5ק5 הארץ על המב51 בא וכאשר רב, זמן להיות בטבעו היה סות בןשיהיה
 מהם ויש ההוא, בארך ימיהם היו הסבול עד כי וחסור, ה5וך ימותם והלכוהאויר
 שנו5ד החוזק 15 הועי5 סאות שש היה המבול קודם שנולד ושם מאדם, יותרשחיו
 5ארבע ושבו ימותם ונתקצרו המבו5, אחר הנו5דים בניו שנתק5ק5ו האויר 15 והזיקבו,

 בהפ5מה האוירות שינוי ע5יהם כהט5 וכאשר הפ5נה. עד בהם זה שהיה ותראהמאות.
 ונראה שנה. 5מאתים ימיהם 5חצי שב ארץ נפלנה ביסיו אשר פ5ג כי ימיהם,נתקצרה

 הזכיר כאשר שנה, ושמונים שבעים בעם הימים היו ויעקב יצחק אברהם בדורותכי
 פרעה כי ימים, בהם תוסיף ה' יראת בדורות הצדיקים אב5 בתפ5תו, רבינוכהטה
 חיי שני ימי את השיגו ו5א שנאמר כמו אבותיו בימי הפ5יגו והוא יעקב ע5תמה
 הו5ידם. אחר וגם הו5ידם, קודם ימיהם יפרוט זה כה2ום מגוריהם, בימיאבותי

)רמב"ן(

 וטנות טנים וייד שנה מאותשטתה

 חי אשר אדם ימי כל היו 5כן מהאשה, שנה ק"5 ונפרש ברוחו שנו52מפני
 טיהר שת ואמנם במש%. הנהגתו לטוב חייו ימי אדכו כי שנה. ושיושים מחותתשע
 שמהר ומפני אנוש, את הוליד שנה ט"ה בן בהיותו כי מזה, יותר האשה א5זוונו
 שהו5יד שנים ושבע שנה מאות שמונה אח"כ חיה לכן אדם, מאביו שנים כ"הבזה
 הייו ימי יהי ובזה מו5יד. היה תסיד כי מהאשה, עוד נפרד ו5א ובנות, בניםבהם
 קצרו כבה שנים, כ"ה אביו קודם בזווגו שטהד כמו כי שנים, יועב מאותתשע

 )אברבנא5( שנים. י"ח אביו מיטיכה2נותיו

 וומות שנה הטלשים שנה מאות תשעה חי אשך אךט יטוי כלךץאין

 % ויהיו לכתוב דהו"ל מיותרים, זה הכתובים חי", "אשד תיבות שתיוהנה

 חי חשר נכהוב ולא כלם, א% כדכתיב וישת, ושלשים שנה 8אות תשע אדםיפי
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 חיי שני ימי ואלה ג"כ, כתיב אברהם אצל שרה היי בפ' ו5הלן אדם, אצל פהרק
 מווילנא, זצלה"ה הגר"א ב,:ם ושמעתי וגו'. שנה 1'טבעים 'טנה כמות חי אשראברהם
 לדוד, ונתן שנה שבעים משנותיו חיסר שאדם ז"ל, מאמרם פה דמרימזיןשאטר

 בנימין, לבני נשיא התשיעי ביום הכתוב על י"ד( פ' נשא )סדר בטדרשכראיתא
 בנו בן '2עשו יראה שלא משנותיו שנים ה' ג"כ נתקצר ואברהם י"ט( )מ'ובפדר"א

 השדה עשו ויבא הכתוב על ס"ג( )פ' תולדות סדר במדרש כדאיתא רעה. לתרבותיצא
 לא רק קצובים, שנים עוד להם שהיו ירמז חי, אשר שכתוב וזהו ע"ש. עיףוהוא
 וליכא אברהם, גבי וכן וימות, וי:5שימ מאות תי:ע היו א'טר והשנים בהם,חיו
 ישעיה( )לקומי באורייתא. רמיוא דלאמירי

 רגף חי אשר ארם ימי מלויהיו

 הקודם, ממסוק ידעינן דממילא אדם. דשנות הכללי חיטבון כמל ל"ל הקשוכבר
 ש לגמרי מיותר חי" "אשר תיבות קשה ועוד שת. כךטנולד וכמה יטת, עד חי כטהרמפורש
 על שנבזרו וכן כאששה, פרוש היה שאדה"ר שנה ק"ל באותן לחקור, ייש לתר'ו,ינראה
 שת שנולד עד א"כ העולם, מן ועברו כמותו כולן והויין כולם, .טיכ14 קין שלשרעו
 הפשט, נודע אולם אתמהה כלל, פ"ו טיום בלא 'טנה ט"ל אדה"ר דעמד נאטראטו

 נחשבים בוראו, את '2הכיר סודם אפילו הימימ, כל שהיקן בימים, בא זקןאברהם
 ובנות, ובנים שת והוליד שתיקן אחר באדה"ר גם א"כ מצוה, היום י2ל לימיםכוים

 לפמ"י2 י"ל ועוד למצוה. נחשבין י2נה ק"ל אותן דנמ למפרע מילתאאינלאי
 להדיא, השמים מפי נידוי טצד מפ"ו פרויט היה דאדה"ר י"ח( דף )עירוביןחמהר,:"א

 כא5ו עליו מעלין עשה ו5א ונאנס לעשות וחייטב הנוה"כ, אונס ע"י פרוש הויא"כ
 חשוב בנים 5ו שאין דמי ונודע מכהס, בפוע5 פ"ו כצות קיום במו הוי וממילאע'2ה.
 5ובנים, כמת,טאין הוי דלא 5הורות חי" "אשר יתבות דאמר מאד, א"ש א"כ:מה,
 לטובה. שוין דכולן 5הורות סוף ועד מתחלה שנותיו כ5 כולל רק ז"א, 'טנה, ק"5כאוהן
 יצחק( )תו5דוה ממש. חי איסר בפוע5 מצוה קיום כמו הויואונס

 תון ה% אשר אדם ימי כלויהיד

 כל אצל חי' אשר הזכיר ולא חי אשר אדמ אצ5 פה הזכיר מדוע 5הביןטשה
 נתנו המפורשים אך חי. אשר התיבות את הזכיר לא נח אצ5 גם בפרשה.הנזכרים

 יציר הראשון אדם אך הלירה, מיום קצובים הם הנבראים כ5 שחיי 5היות הגון,טעם
 וזה קצבה. 15 היהה לא חוטא, היה 5א עם תמיד לחיות נוצר הי' הקב"ה, שלכפיו
 בלא ונקטפו קצבה, 15 היתה 5א כי הכוונה כלומר חי, אשר אדם ימי כ5 ויהיושאטר

 נאם4 אדם אך להם, נקצבו אשד ימיהם שלמו נח עד מאדם כי חטאו, פמניעת,
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 גרשים, בהטעמים, הוא והרמז לחיות. יכו5 היה עוד כי חי, אשר בהתיבות ונרמזקודם
 השנים את ויהפוך בחטאו השנים יגרש גרש כי נרשים, פי' וזה קטן. פשטאמהפך

 גדו5 בעוניט אותו עניט הי' כאשר אך בחמאו. זמנו את והקטין סוף, ב5יהפשוטים
 בני 5כי ברחמיו ה' וכפר הראשון, אדם של העון 5כל ה' כפר בטח כמותו,שאין

 המעמים( )ספרישראל.

 וגו' חי אשר ארם ימי טלויהיו

 פארסיאקין באר'1 בא א5יסנדרוס : מספרו שני בספר גוריון בן יוסףוכתב
 בליטון ומדברים חיים דנים ואוכלים 5נשים דומים אדמ בני שם ומצא הים,מאיי
 אנו'2, בן קינן ושמו קדמון מלך איש קבר היה האי אותו שבתוך 15 ואמרויונית,

 ומבין החכסות בכל מבין חכם והיה כלו. הע51ם כ5 על מולך המבול קודםשהיה
 על סנו5 5הביא עהיד הקב"ה שהיה בחכמתו ידע ושהוא ובשדין, ברוחותומושל
 שבימיו ההוא, במכתבו עוד וכתב אבן. 5וחות על מזה 5היות העתיד את ויכתובהארץ,
 והראו הרא'טון. אדם בן '2ת בן אנוש בימי עשה ושכן עו5ם, של ש5ישו הקב"ההציף

 ,ושכתב עברית כתב הכתב והיה שם, אשר אבן 5וחות ואת ההוא הקבר את5א5כסנדר
 כאן. עד הגדו5, ומלמדו רבו 5אריסטוט51"י, ששלח באגרת א5יכסנדרי זהכל

)אברבנאי(

 מתחמלח את ויולר שנה וששים המש הנורויהי

 מתהטלח אתוי~ד

 ע5יה ח"וק והיה חרב 15 שהיה 5פי מתושלח שמו נקרא 5מה כתובמצאתי
 מתויטלח זה עמו נגנזה וכשמת ושדים, מזיקין ת"ק יום בכ5 בה הורנ והיה המפורש.שם
 יש וצריק צריק כל וכן נאיוב. יעבורו בש5ח כמו חרב, ש5ח ופירויט עמו. וש5חומת
 אותה דורו ע5 שמתפ5ל התפ5ות החרב הוא ומה יבא, שלא הפורעניות 5עכב חרבלו

 הפה הם פיפיות בידם, פיפיות וחרב שנאמר הפורעניות לעכב חרב כמו היאתפ5ה
 בעולם יה51 ש5א בדין שתוקפין "תוקף", בגיממריא "עיפ'ות" בו שמתפלליןש5הם
 בכוונה שסהפ55 בפה היא כשהחרב כ5ומר בירם, הוא וזה ופינחס. אהר! שעשהכמו
 נ"כ כן המבו5. מת-ושלח מתוש5ח מ"ש וכן בידו, מסור הדין שהוא התוק4ידועה
 תבוא ש5א הצדיק, נאס4 הרעה מפני כי שנאמר הפורענות, ושולח מת וצדיק צדיטכ5
 מבחייהם. יותר בסיתתם צדיקים שנד51ים בזכותו, ומניןהאו

 בהן()שפתי
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 אלהימ אתו יקח כי ואיננו האלהים את חנוךויתהיך
 וגו' האלקים את חנוךויתהלך

 ולקח אח"כ, שיחמא אותו ראה והקב"ה היה צדיק חנוך וראה בו יוסיא"ר
 הקב"ה אותם לוקט מוב ריח שנותנימ לפי שו'טנים, וללקוט זש"כ שיחטא. טרםאותו
 אנשים כשאר ימים להאריך ואיננו, אלקים, אותו לקח כי ואיננו שיחטאו.טרם
 אמר ר"א זכגו. '2הגיע קורם הקב"ה שלקחו לפי הטעם, מה ימים, מאריכיםשהיו
 העליונימ אוצרות כל בידו ומסר מרומים, לשמי והעלהו האריו טן הקב"ה לקחוחנוך
 נמסרו וכלם עליון, מלאכי כה2תכרסין שבהן דקיקות אותיות מסתרי ספתחותום"ה
 רוולדות המפר מטקום הזה וספר לחנוך, 5ו היה שספר למדנו אמר אבא ר'בידו.
 )זהר( נ5קח. הארץ מן שהרי חכמה, של סוד הוא ויה היה,אדם

 וגו' ואיננו האלקים את הנוךויתהלך

 רורו ועבור אלקים, דרך טוב בדרך הלך בעצמו הוא חנוך, הלך האלקיםאת
 כנפי תו,ת אני2ים להכנים היה וחפצו מנסתו כל אשר אבינו באברהם לא דאג.לא

 ומי נשכח, הזה מעולם נלקח רק כאשר אלקים, אותו לקח כאשר ואיננו לכןהשכינה,
 והיה היום, עוד חי דורו עבור דאג אשר א"א אבל בתב5, חנוך היה אשר היוםיודע
 סופר( )חהם ודפח"ח. ישראל, עם שיחיה עוד כ5יחיה

 אלקים אותו לקהכי

 היה לכן דאצילות, עילאה דזיהרא הרא.2ון דאדם הנשמה טור נטל חנוך כידע
 כל על שולט והוא עצמו האצילות מן י2הוא לפי עולם של שרו ונקרא בשמיםמלאר

 להיות הוא גם זכה לכ: אדה"ר של טאצילות רוח סוד נטל ז"ל אליהו כי ודעהעולמות.
 שיוכלו אותה 5תקן כדי והבל, קין נטלוהו דאצילות דאדם הנמש אמנם מת. ולאמ5אך
 אדה"ר של הני2מה חלק כי ורע בטוב. ורא ברע מוב שנתערבו אחר הפנםלתקן

 מאותו ליוסף לו בא הראשון ארם של היופי לפיכך הצדיק, ביוסף כך אחרנכהטכה
 שעבודו שננמר לילה באותו הנשטה לאותה זכה ויוסף הראי2ון אדם ש5 עילאהזיהרא

 ש5 שהיא הנשמה לאותה שזכה לפי לשון שבעים למד ולזה למלוכה. לעלותנדי
 ז"ל( )האר"י כלם. לשון ויודע אומות שבעים ע5 הממונהמטטרו"ן

 תו' ואיננו האלקים את חנוךויתהלך

 פירש, עוזיא5 בן ויונתן דקשוט. בארחא ואזי5 דורו 5כ5 עצמו את הקיימהוא
 קדטאש הטעמים רורו, בני כ5 קודם 5עולמו הלך ולכן ה', קדם בקשוט חנוךופ5ח
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 פלח וכא'2ר ה', עבורת עבורתו את השלים כי ואזיל, שקדים הפשם וזהואזלא.
 רקשוט. לעלכסו רשיקרא, מעלטא אזילבקשוט,

 בן ו"דלד שנה ומאת שנה דשמנים שהים למךןיועי

 בןוידלד

 טפי כאן נאמר למה לרש"י רקי:ה פי' ובשפ"ח העולם. נבנה שממנו רשעיפי'
 העולם, נבנה שממנו בנין, לשון אלא נח, את וי51ר כתיב ולא תולרות, מבשארבן,
 נח.וזה

 מן וייד שנה וטאת שנה הפממ*מ שתימ למךייהי

 בדרך לתר'ו ונראה בכלהו, כמו נח, את ויולר כתוב לא אמאי חז"ל הקשוכבר
 כדי בתו, אדם נשא לא מה מפני ת"ש נ"ח( )דף בסנהררין דאיתא וחדשנחמר
 הוא חסר וז"ל ופר':"י יבנה. חסר עולם אמרתי כי שנאמר אחותו, את קיןשישא

 והוא יע"ש(. מתו"כ קרושים פ' רש"י )וכ"כ עכ"ל, עמו גמלתי חסר לקין,שהתרתי
 חפץ כי ולרורות לעולם הזה החסר את תורה התירה לא אמאי נרולה, ותימהפליאה
 ונקבה במ"ע זכר לבראות תקצר ה' יר האם מהו, הזה חסר תימא ועור הוא.חסד
 בפסוק אמר )פ' י1נהן לתפארת ומצאתי וחפשתי אתמהה. יחר, לזווגם ואח"כבפ"ע,

 הבריאה, שלימות ה1א וזה ונקבה. זכר פרצופין רו הוא, ורמות צלם דעיקרולאחותו(
 תורה, אסרה אח"כ רק כאחר, ודמות צלם זיוונו, בת עמו ואחותו זכרלהבראות

 עכ"ר. זא"ז תמיר ככלב קשורים יהיו לבל הטעם, נבוכים במורה הרמב"םכם"ש
 ותימא עכ"ד, ובנות, בנים ויולד נאמר לא אנוש שעד שכתוב נרול, ט"ם שם)ויש

 ובנות, בנים ויולד ובאנוש, שת, נבי והן ארה"ר, גבי הן בפסוק כאן מפורששהרי
 תורה, חששה לא ראמאי צ"ע, אולם בשמו(. זאת כתב טועה תלמיד דאיזהוברור

 גמול זה אין רממילא תמיר, ככלב קשורים יהיו שבל הזה, לחשש עולם בבריאתתיכף
 הזאת חרפה רחמנא שרא ואמאי חרפה לשון חסר דפרש"י פלא ועור רע. גמול רקהסד

 כי עדלה, לו אשר לאיש אחותינו את לתת נוכל לא וישלח )בפ' מצינו הרי נח,לבני
 לב"נ אחותו שרי ואמאי נוכל, לא כתוב חרפה של דבדבר הרי יע"ש, לנו הואחרמה
 הזכור ועל אדם, בבנות דרכם השחיתו שלא דעד הרמב"ם, בכוונת לומר ונראהוצאע.
 מרעיבו בבחינת והיו כ"כ, בעריות פרוצים היו דלא הזה חשש היה לא א"א,ועל
 וכר בחרו אשר מכל נשים, להם שלקחו בעת אבל ככלב, קשורה חשש ולינאשבע,
 דתהיה כיון חרפה, היא אחותו באמת אז לכן רעב, משביעו בבחינת והיווא"א,
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 5א נח דאם לחדש, נראה א"כ וכסובן. ו5בוז לחרפה בפרהסיא ככ5ב בוקשורה
 וכן ירד, את מה5לא5, את קינן, את אנוש, את דכתיב, דבכולם עמו תיומהנו5רה
 זוגתו והוא תאוסו, עמו שנולד ומרבה בא הוא לרבות את שנאמר וכ"מבכ5הו
 פרוצים היו 5א ואז בשרו, וחצי כגופו, דאחותו אחותו, לישא הבריאה ש5ימותרכן

 דקלק:ל הישר, בס' דמבואר נח, כשנו5ד אב5 ככ5ב. קשורה חשש ו5יכא כ"כבעריות
 שנו5ד מע(מים הראו 5כן עיי"'ט, נח 5ידת קודם מתוש5ח ימי בסוף התהי5הרור
 :חסר חרפה ב"כ בב"נ אחותו בעריות דפרצו דכיון יחר, בת עם ו5א "לברו", בןנח

 5ב"נ דאיסורא 5ט"ר אפי5ו אחותו, את שיקחו השי"ת רצון ראין 5הורותחיסודא,
 הרמב"ם כמ"ש ככלב, בו כשורה רההיה הוא והחרמה איכא. חרפה אבל5יכא,
 תאנה תחת באשתו שהטיח בזה מ"ו(, )ד4 בסנהדרין וכמעשה בפרהסיא,אפי5ו

 ראז אחותו, זיוונ ב5י נ:5ד דנח בת, ו5א ר"5 "בן" ויו5ד אמר 5כן יע"ש.בפרהסיא
 כאן, ורד"ק )פ"י בראשית אגדת א"ש ובזה טאר. וא"ש חימודא, חרפה זאתנעשה
 5קח דנח מבואר, הישר ובס' יע"ש, כ55, בנות .הו5יד 5א רנח ש5מה( בתורההובא
 נח שיו5יר היה מוטב הרי וקשה יע"ש. לנשים, 5בניו מתושלח בן א5יקים בנותש5ש
 משמים הראו דאז נחמד, ובזה אחותו. ש5קח קין כמו 5נשים הבנות בניו ויקחובנות
 נעיטה ראז תאוסה, בלי נולר בעצמו שהוא כמו כ55, בנות הוליד 5א רנח5אות,
 הישר, בס' פ5יאה רבר מיושב ובזה האמור. וכדבד וחיסורא, 5חרפה אחותו לקיהתענין
 אשה 5ך קח ה' 5ו ואמד שנה, תצ"ח בן שנעשה עד וכ55, כ55 אשה 5קח לארנח
 היות טוב 5א כי לברו, להיות 5נח מנ"5 וקשה יע"'ס. נעמה את ויקח בניםוהולר
 רראה כיון נכון, ובזה וצ"ע. החטא מן 5הצי5ו יוליד, 5א ובין יו5ר בין 5ברו,האדם
 ב5א לברו בן נולר והוא 5זיווג, תאומה עמם נו5ר הקודמים, הצריקים רכ5נח,
 ושמדו מעיינו, וכבש 5ו שיאמר עד אשה, ישא ש5א רוצה דהשי"ת ע"כזיווג,
 עונשין. בר בניו יהיו ש5א אשה 5ישא שנה, תצ"ח בהיותו 5ו שנאמר עך החטא,מן

 וה5כה()תורה

 מו 'ר'ני ומעצבת ממעשינו ינחמנו זה לאמר נח שמו אתויקרא
 ה' אררה אשרהאדמה

 וגף יגחמנו זה לאמור גח שמו אתיקרא

 ארורה שכתוב העולם, את הקב"ה שק5ל בשעה אלא יורע, היה מאין יוסיא"ר
 הע~ם יהיה מתי עד עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ארם אמר בעבורך,הארמה
 שנולד השעה ער מצפים והיו שלך. כרמיון מהול בן לך שיוליד עד א"יבקללה,
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 מתרבקת שהשכינה וראה הקדויס. באות רשום טהול אותו ראה שנולר וכיוןנה,
 ולהרש, לקצר לזרע יורעים היו לא בתהלה אח"ב. שיעשה מה על שמו קרא אזעמו.
 הכלים וכל אומנות, להם התקין נה שבא כיון ביריהם, הארמה עבורת עושיםוהיו

 ידינו ומעצבין ממעשנו ינהמנו זה 1'ט"כ מירות, 'טתעשה הארמה לתקןהנצרכים
 וקוצרים הטים זורעים שהיו 'טנתקללה, ממה האדמה הוציא .2הוא האדמה,מן

 ככהס"כ הארמה, אייט אמר יהודה רבי הארמה. אי'ט כתוב ו4פיכך וררררים,קוצים
 שנתקללה, ממה יטעשה בקרבן הארמה את והוציא צריק, שנקרא לפי נעמי,אי.ס

 איש נקרא זה ובשביל הארמ, בעבור הארמה את עוד לקלל אוסיף לאשכתוב
 העתיר שם על פי' : הזהר זיו )מן לבוא, שעתיד מה על שם 14 קרא וע"כהארמה,
 וקצירה(. הרישה של אומנות בלי ע"י מנוה להם לתקן יטעתידלבוא

 עברית( בהעתקת)ןהר

 דגו' נה שמד אתדיקיא

 לבריאת ונ"1 אלף בשנת נולד הראשון, מאדם ברורות ות'טיעי למך, בןנה
 ישראל. באוצר כדאיתא שנים, ויטש אלפים ב' ביטנת ומתהעולם,

 יפה ואת הם את שם אעע נה ויולד שנה מאדונ המש בן נהויהי

 וגו' שנה מאות המש סן נהייהי

 האיש אשרי ונו' רטעים בעצת הלך לא אור האיש אשרי א'( )תהליםכהוב
 ראמר דר"י דעת על ונו' עמר לא הטאים ובדרך ריטעים בעצת הלך לא אשר נה,זה

 דור זה עמד, לא הטאים ובדרך אנוש, דור זה רשעים בעצת הלך לא א.טר האישאשרי
 שבע אלו הפצו, ה' בתורת אט כי הפלגה, דור זה ישב לא לצים ובמושבהמכול,
 שתול כעיו והיה רבר, מתוך דבר '2הנה ולילוו, יומם יהגה ובתורתו שנצטוו,מנות
 לא ועליהו שם, זה בעתו יתן פריו אשר בתורה, הקב"ה לו ששת מים, פלגיעל
 הם את שם את בנים ג' נה ויולר יפת. זה יצליה, יעיטה א.2ר וכל הם, זהיבול
 הוליר וזה שנה, ולמאתים שנה לכטשה הולירו רורות כל ס"מ יורן א"ר יפת.ואת
 צדיקים ואם במים, שיאברו רצוני אין הם רשעים אם הקב"ה אמר אלא שנה,לת"ק
 לת"ק והוליד מעיינו הקב"ה וכבש הרבה, תיבוה להם ויעשה עליו אטריחהם
 הנרול שהוא יפת אפילו אמר הגלילי ר"י של בנו אלעזר ר' בשם נהמיה ר'שנה.

 בלומר וכו' הם רשעים אם יוסה( )עץ לעונשים. שנה מאה בן אינו המבוללכשיבא
 שהוא יפת אפי' הצייק, צער מפני וכליונם באבורן להקב"ה לי' ניחא הוילא
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 היה והמבול היה, תק"א בשנת נח תולדות דתחלת שנה, מאה בן אינוהגדול,
 השיעור היה שכן לעונשים, שראוי שלימים, ק' היה לא וא"כ נח, לחיי ת"רבשנת
 מתו. אביהם בעון הקטנים, נם מתו רבמבול ואע"ג מ"ת,קודמ

 רבה()בראשית

 להם ילדו ובנדת הארמה פני על לרב היארם דעקל כיץהי

 תו' הארפ ההל פיויהי

 החל, כי ויהי הוחל, א? כור, לשון הזה בלשון נאמר מהומות בג' סימוןא"ר
 לעשות, החלם וזה י"א( )בראשית יהכתיב ליה אתיבון בארץ. גבור להיות החלהוא
 שהיו האדמה, פני על לרוב עלי, המרירן זה וא"ל נמרוד, של ראשו על קיפהא"ל

 הדבה לפיכך בזנות, שמופים שהיו ולפי האבנים, ועל העצים על זרעם אתשופכים
 יוסף( )עץ להם. יולדו ובנות ונו' האדם החל כי ויהי הה"ד בנקבות,להם

 בגופם רב הזרע והיה תאוותם נתדבה האדם חטא שע"י האדמה, פני עללרוב
 הקב"ה להם נתן זה ולתקן האבנים, ועל העצים על האדמה ע"פ משחיתיםוהיו
 )בר"ר( מזה. זה הנשים שגזלו בבנות נם חמאו הם אבל רבות,בנות

 להפ ילרו ופנות הארמה פני על לרופ האדם החל כיויהי

 נשים להם ויקחו שאמר, זה מה ועוד בנות, ילדו עתה עד גם הלא לתמוה,יש
 ועיין בעיניהם. טוב הי' מאשר בנשים בחרו לכן מקודם גם הלא בחרו, אשרמכל
 תאומות, עמהם נולדו והבל שקין ידוע הנה כי נראה, ולפענ"ד המד"ר. ב'טםריט"י

 אשר כך כל ורבו שמרו עד תאומות, נולדו אח"כ וכן לניסים להם שתהיינהכדי
 או רק תאומות, עור ילדו לא ואז חבדו, אחות את נשא ואהד אחד שכל לרוב,היו
 היו כבר כי יען אחותו, את לישא עוד מוכרחין היו לא ושוב אחת, נקבה אוזכר
 פני על לדוב האדם החל כי ויהי הקרא, שאטר וזה בעולם. אחרות נקבותהרבה

 שבנות והיינו, להם, ילדו ובנות רק, אלא תאוטות, עוד נולדו לא ואזהאדמה,
 היה לא כי יען בחרו, אשר מכל נשים להם ויקחו לכן נולדו, תאומות בליאחדות
 צבי( )נחלת כקדם. כמו אותה לישא נקבה ותאומותו זכר הולדתעוד

 להם ילדו ופנות הארמה פגי על לרופ האדם ההל 5יליהי

 נאשר מיד כי אמר המבול בענין להתחיל ורצה ובנין נח הכתוב הזכירכאשר
 ד' גן נה שהיה ער רבים ימים בחמאם ועטדו לחטוא החלו לרוג האדם בניהחלו
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 יאריך אבל לעולם. רוחו ירין שלא הקב"ה עליהם גור ואז שנה. ושמניםמאות
 )רמב"ן( האלקים. כהטפטי כן כי עתם, את שתמלא ער שנים להםעור

 מתילנא זצ"ל הגך"אמרטינד

 תעשה ימים ששת מוערי, הם אלה קורש מקראי אותם תקראו אשר ה'מוערי
 כ"ג(. )ויקרא תעשה לא מלאכה כל קוד'ט מקרא שבתון 'טבת ה'טביעי וביוםמלאכה
 במוערים פתח הכתוכ מובן, אינו לכאורה הלא זצ"ל, אליהו רבינו הנאוןוהקשה
 ימים ב-ששת סיים ומדוע המוערים, את להכוטיך צריך והיה מוערי, הם אלהואומר
 כי הוא, כן שכונה וצ"ל, הגאון ואמר ? שבתון שבת השביעי וביום מלאכהתעשה
 שבעה, הם נליות( של מובים ימים )לבר התיה"ק, אותנו שצותה הטועריםפנין

 )שניהם אחר, יום רה"ש אחר, יום השבועות חג ושביעי, ראשון ימים, שני הפסחהנ
 עצרת. ושמיני ראשון ימים, שני הסוכות חנ אחר, יום הכפורים יום אריכתא(,כיומא
 מלאכת לעשות מותר המוערים בכל כן, הוא החנים ימי שבעת אלה ביןההברל
 שאסור. נפש אוכל לרבות מלאכה, ככל אסור הכפורים ביום אבל נפש,אוכל

 הם אלה קורש מקראי אותם תקראו אשר ה' סוערי הכתובים, כונתוזאת
 לאמור, הכתוב מקרים ביניהם וההברל הסרר, לפי בפרשה להלז הכתוביםמועדי,

 וביום נפש אוכל מלאכת היינו מלאכה תעשה רלהלן המוערים מאלה ימיםששת

 אף תעשו, לא פלאכה כל קודש מקרא שבתון שבת הכפורים יום היאהשביעי

 כסררם. המוערים מונה ואח"כ אסור, נפש אוכלמלאכת

 נשים להם רקחו הנה טבת כי האדם בנות את האלהים בנירראו
 בחרו אשרמכל

 תו' הנה פוטות טי הארם טנווע את האלקים פניויראו

 ארם, לברוא הקב"ה בקש שכאשר מלטעלה, שנפלו הנפילים מאותן הםאלה

 נניר הוא להיות עליונים, על ראש אותו לעשות בקש ונו', בלצמנו ארם נעשהשאמה
 פקידים ויפקד בו שנאמר יוסף כרמיון ידו. על נפקרים הם ולהיות כלם, עלומצוה
 לתטוא שעתיד ונו', תזכרנו כי אנוש פה ואמרו לו קמרגו הפלאכים ואלה הארז.על

 םכגו, חוטאים הייתם יוהר כמוהו, למטה הייתם אתם אם הקב"ה להםלפניך,אמר
 למטה הקב"ה והפילם בהן, חשקו ונו', הארם בנות את האלקים בני ויראומיר

 שסהם ועזא"ל, עז"א והם חושך(, הרי תחת פי' הזתר זיו )כק בשלשלאות,והסנירם
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 היפות, נשים אחר לזנות עצמם שהפילו על נפילים, ,שנקראים רב הערבנ.2מות
 שכרם להם ונתן שם, חלק להמ יהיח שלא הבא, עולם מן הקב"ה הפילםילפיכך
 קין של בניו אמר חייא ר' להאבידו. פניו אל לשונאיו ומטלם ככדט"כ הזה,בעילם
 וילרה ונתעברה זוהם, בה הטיל חוה על סמא"ל בא כאשר שהרי אלקים, בני:קראו
 'טלו צד מן הבאים אותן וכל אנשים, ~טאר רומה היתה לא ש5ו והבנות קין,את
 העולמ כל ועל ארם על שנגזר מע:עה אמר יוסי ר' האלקים. בני אלא נקראים היולא

 נקבות רוחות ושתי מאשתו, פורש היה מיר לבהיה, מוליר אני 5מה אמרמיתה,
 ונקראים שבעולם המזיקים היו שנולרו ואותן ממנו וילרו עמו ומזרווגות באותהיו
 כסאות. ובבתי ובבורות הבית בפתח ישורים אנשים אצ5 מצוימ והם ארם. בניגנעי
 1(. העליונים התנין עם שרי הקרוש '2ם ביהו בפתח איש כל אצל שימצא צריךולכן

 הקדוש()זהר

 וגו' האלהים בניויראד

 הארם בנות את ראו וכהטפט, דין שיעיטו ראוי שהיה וה,2ופטים השריםבני
 אלא לבד, ממון גוזלים היו שיא לומר בחרו, אשר מכל נשים 5הם ויקחו יפות,טהיו
 הנשואות. וגם לנשים להם ולוקחים אותם גוזלים אביהם בבית הבתולות הבנותגם

 יצחק()תו5דות

 וגו' הנה מובות כי האדם מנות את האלקים מניויראו

 יטהאבות אביהם אברהם מאת מורשה עולם מימות ייטרא5 בבית השוררהמנהנ

 המו"להערת

 רעות הרותות כל התגין, עם י ד ש הקרוש שמ ביהו בפתח שנמצא האיש1(
 המזיקין, מן שומר "שדי" שם שרי. הי2ם במזוזה שכותבין מה וזה טמנו,בורהים
 שדי במזוזה כותבין ולכך מנעים. של בשיר נאמר יהלונן, '?רי בצל שנאמרכמו

 "ש", מספר עולה "מצפ"*ן", אוהיות ב"ש נא"ת "הוי"ה" כי המזיקין.להבריח
 שם ש5 ב"ש, בא"ת "שי"ן" שעולה "הוי"ה" של כשם "ש", ער עולה כך2רישין

 שכותבין כוז"ז", בטוכמ"ז "כוז"ו של אותיות "יד" כנגר "די" ואותיותהקרוש.

 "יד" אלו כותבין לכך ה', אלקינו ה' שמות. ג' כנגד אותיות י"ר אלו הריבמזוזה.
 ס"ת אברהם, יצחק, יעקב, כי הקדושים. אבות כננד נ"כ ושדי השני, בעבראותיות
 לכך "14היה". במספרא השם היא ש5הם ור"ת "שדי", אותיות ב"ש בא"תשלהם
 "שדי". לאל יעקב ואל יצחק, אל אברהם, אל ואראנאמר

 זאל( האראי בתבי פע שמורים מצות)ספר
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 לבניהם הם בוחרים פניה מכל הם שנקיים האבות והם ובנותיהם. בניהם אתכהטיאים
 ועשו בניהם, את להשיא ויצחק אברהם יטראגו וכמו להם. והמובים הראויםזיווגם
 וישאו וכליון מחלון וכמו במקרא. כמבואר רוח, למורת ותהיינה בעצמושנשא
 המאמך בנושא שנאמר וזה זה. על ונענשו מואביות, נ'2או ואם, אב בלא נשיםלהם
 לחוות הוריהם פי אה שאלו ולא הנה, טובות כי הארם בנות אה רברביא בניויראו
 מכל נשים להם ויקחו לכן לבד, עיני'הם מראה אכל הבנים התבוננו כ"ארעתם,
 ר"ל. נענשו ולכן ז"ל, רש"י כפירש להם וצרורות האמורות אף בחרו,איטר

 יחזקאל()פרי

 ימיו דהיד בשר הוא בשנם לעלם בארם רוחי ירדן לא ה'ויאמר
 שנה ועשריםמאה

 תו' 5שר הואבשגם

 שמחמה הארם את להצדיק אפיטר שאי הוא, הכוונה משה. זה חז"לאמרו
 משה זה בשר הוא "בשגם" כי לחטוא. שלא טוב כה להיות לו אפשר אי הרעטבעו
 מררגה לאיזה וראה ורם, בשר היה רע"ה כרטה נם היינו כהטה, נימטריאבשגם
 אלעזר( )ילקוט הגיע.גרולה

 יגי' בשר הוא 5שגם לעולם באדם רוחי ידוןלא
 תחול שלא רוחי ירון ולא שינהגם, רבינו כהטה להם להביא הראוי מןאמר

 ק"כ שהם קצרים ימיו וגם עליהם יכול ואינו בשר הוא אבל הרין, מדתעליהם

 שהיה מתושלח הרי ממנו. יקבלו ולא כחם ימיהם ובערך ימים מאריכים והםשנה,
 המבול מת-ושלח מתושלח וזהו שמת. ער המבול בא ולא ממנו יקבלו ולא גמורצריק

 מתושלח, שעבר אחר ונשהלחו שעברו יעבורו, בשלח ישמעו לא ואם נאמרועליהם

 והנחתיו מע~ותוהו המים מן כי וזהו שינהינם. לו ראויים אינם המבול דורא"כ
 ברחמים. רב שם הוא "משה" בנימטריא בשר הוא "בשגם" עליהם לרח הגוןלרור
 חזרו, ולא שנותיו כמנין בתורה עסוק היה נח הרי נלומר שנה, ק"כ ימיווהיו

 כהן( )שפתי הרחסים". בש הוא "כהטה בגימטריא"כהטותוהוא

 שגה ועשרים טאה ימיווהיו

 לא ואם לפני, בתשובה ישובו אם ואראה שנה, ועשרים מאה להם אמתיןהכוונה

 להון. והיבנא ארכא אונקלס, תרנום וכן המבול. אביאישובו,
 יצחק()תולדות



 אהרןביתבראשיתלקומי2ש

 שנה ועשרים מאה ימיו והיו בשר הואבשנם

 התורה מן למיטה רמז מת:א, לרב פפינאי שאלו קל"ט( )חולין בנסראואיתא
 יש ועתה "כה2ה". בניממריא "ב.2גם" בשר, הוא בשנ"ם שנאמר להו אכופניין,
 מ'טה של שיסיו נגזר בכאן רצ"ל שנה, ועשרים מאה ימיו והיו וכו' בשגם הכילררוש
 את וירבר משה וילך וילך,( )בפ' בתורה כתוב זה וכדטום שנה. ועשרים מאהיהיו

 לא היום, אנכי יטנה ועשרי: מאה בן אליהם ויאמר ישראל, כל אל האלההרברים
 וע,2רימ מאה מן יותר לכוטה לחיות היה שלא מפני ועתה ולבא. לצאת עוראוכל
 שלא ע"ה, רבינו כדטה שהתנצל וזה לארץ. ולהביאם לבא באפשר לו היה לאשנה,
 מאה בן אליהם ויאמר פירושו, והכי ימיו, נתקצרו ולכן ח"ו, שחטא אותויחשרו
 הטעם ומזה לחיות. שנים עור לו ואין לחיות, עלי שנגזר מה היום, אנכי שנהועשרים

 תעבור לא השי"ו: אלו אמר ג"כ עצמו הטעם זה ומפני ולבא, לצאת עור אוכללא
 לא ראם ירוע רהנה י"ל ? ליחו נס ולא עינו, כהתה לא כתיב הלא הזה, היררןאת
 להקרישנו, גי האמנתם לא יען שנאמר לארץ, נכנס משה היה מרובה מי של החמאהיה
 ואם אהר, חטא שכרו שומ בו היה שלא יען לארץ. הזה הקהל את תביאו 5אלכן
 אתה וברוך בבואך, אתה ברוך חז"ל, מאמר בו מקוים היה הזה, החטא היהלא

 עור אוכל לא להם וז"ש לעולם. כביאתך הטא בלא העולם פן יצאתך שתהאבצאתך.
 בלא הזה לעולם כביאתו חטא, בלא העולם מן לצאת עור אוכל לא רצ"ל ולבא,לצאת
 אמר רינו, ובית הוא ור' שנאמד מקום כל היינו, אלי, אמר וד' מפני ? ולמהחטא.

 מה ע"פ י"ל אמנם מריבה. מי ש5 החמא מפני הזה, הירדן את תעבור לאאלי
 למי אותן נותנים הנותרות והשנים נוטפמ, בלא נספה ויש חגיגה, במס'ראיתא
 מפני ואפיטר המורים. נא שמעו להם ויאמר כתוב מריבה ובמי מרותיו, ע5שמעביר

 שנגזר שנים הק"כ כלו שהיום ואחר שנותיו, לו הוסיפו לא מרותיו על העבירשלא
 והבן. ולבא, לצאת עוך יכול לא לכן לחיות,עליו

 ס"נמרעאל( נ~רר-ענר, האר"י נוסח בבהכנ"ס וילך פ' בשבת שאמרתי)מה

 האלהים בני יבאו א*טר כן אחרי וגם ההם בימים בארץ היוהנפלים

 השם אנשי מעו?ם אשר הנברים המה יהם דילדו האדם בנותאל

 תו' מארץ הידהנפלים

 של מקרושה הקב"ה שהפילם שאמרו כסו ועזא"ל, עז"א שהם יוסי ר'למר
 שכתוכ מאותן היו הם חייא א"ר העולם, בזה להתקיים יכלו איך תשאל ואםמעלה.
 תשאל ואם א:שים, כתבנית לאנשים נראים שהם אמרו והרי הארץ. ע5 יעופףבהם
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 נתגיטמו שירדו ובשעה גונים. לכמה 5התהפך שיכולים אמרו הרי 5הההפה יכו5יםאיך
 והפילם למעלה יטמרדו הם ועזא"ל עז"א וא5ו כאנשים. נראים והיו העולםבאויר
 אחר זנו ואח"כ ממנו. 5התפשמ עור יכלו ולא כך נתקיימו באריו. ונתנשמוהקב"ה

 בנים והו5ידו לאניטים, כיטפים ומלמדים קיימים הם הזה היום ועד העולם,ניטי
 א"ר הגבורים. המה אלקים, בני נקראים הנפילים ואלה גבורים. ענקים 5הםוקראו
 מעוימ אי?ר הגבורים המה כאן כתוב 'טלמעלה, כמנין בארץ היו שי2יםיהודא
 הנעים( )מדר.ט , 5ה. סביב נבורים ששים שם וכתוב השם,אנשי

 וגוי ההם בימים בארץ היוהגפלים

 אלקים, בני שהמה העולם את הטעו הגבורים אי2ר השקר נתפשט ההםבימים
 הגבורים המה, רק יסודו, בשקר הכ5 אב5 העם, בין כא5ו אגדות נפוצו כן אחדוגם
 )מ5בי"ם( כא5ו. שקרים מלבם בדו המה השם, ואנשי מעו5םאשר

 ואם. אב 5הם דאין נ"כ נפי5ים נקראו וחוהאדם

 וגו' בארץ היוהנפלים-

 הקומה. נדולי נבורים היו השרים, בני שאותם ענקיםהם
 וגו'. 5הם ויולד האדם בנות א5 האלקים בני יבואו איטר כן אחריונם

 151קחים אביהם בבית בעודם הבנות נוזלים בשהיו הרשיעו שבתחי5ההכוונה
 היו אב5 אותן, 5גזו5 כך כ5 הרשיעו 5א המבו5 התראת אחר ,אב5 35'טיםאותן
 אותם שגר5ו עד אביהם היה מי יודעים היו ולא הארם לבנות זנות דרךבאים
 המה הכתוב וזהו וגכורים. הקומה רמי שהיו בקומתן הם מי בני וידעוהבנים

 המבי5. אחי כן, אחרי שפירש 5ראב"ע נצטרך ולא השם, אנשי מעולם איטרהגבורים
 יצחק()הולדית

 וגו' בארץ היוהנפלים

 ה4'2ון יבעלי בב"י,( )יזק העולם. את והפ.לי יטנפלו רש"י 5שוןהנמי5ים

 ההם, ?ימים האימים, וכן מפחדם. עייו אדם 5ב י2יפול בעביר כן שנקראיאמרו
 אוקינוס. '2ע4ח אני.2 דור באבדן '2ראו בן אחרי יגם א:וי2, דור בימי רש"י5שון

 :י קמביל, אדרי גם פי-ט ור"א כוהם. ללכ,וד נ?נעי ולא עילם, של שלישווהציף

 וירמו סזיעם נה בני נ,2. תהי31ה או וא"כ האלקים, כני טמ'2פחת היו ענקבני
 ג2 י2נמלכו היא ויו:יי המבול, מן י?פ5ס בעיג הרור.2, במומר שיודה או5הם,

 יקראי ואי2ת. ארם כי בעיני, והנכו: עמו.אחרים
 סעי2ה '2היו בעביר האלקיב, בנ.
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 ויולר ככתוב רבים, בנים הוליר והוא זולתו. אב להם אין אביהם, והואיריו,
 גרולה בשלימות ואם, מאב ראשונים הנולרים האלה האנשים והיו ובנות,בנים
 כצלמו, ברמותו ויולד בשת, ככתוב אביהם, בדמות נולרו כי והחוזק. הנובהמן

 האנשים נ' היו כי האלקים, בני נקראים אנוש שת ארם הקרמונים, בני כל שהיוויתכן
 ורפיון. חולשה באנשים לבא והוחל ע"ג, לעבור הוחל ואז אלקים. ברמותהאלה
 תולדות. הראשונות ואין ארם, תולרות ספר זה )בב"ר(, אמרווכך

)רמב"ן(

 תו' מעים אשר הגבורים המה וגו' ההם בימים בארץ הידהנפילים

 רפאים או נפילים גקראים בפטוק וגם העגקים, והם הקדמה גייי אדםבני
 באקלימות נבולים בכמה הנמצאים מהם לספר הפליגו העולם חרושי כותביונם
 את לכם ואכתוב בעיני שראיתי מה אלא אביאם לא הקצור לאהבת ואנישונים.
 אחר בכפר הארץ בעומק המועלים וחתרו חפרו התנ"ר בשנת כי אמת. בכתבהרשום
 המלח ממנה ולעשות שמנה ארץ בתוכה למצוא )סלוניקי(, בישראל ואם לעירסמוך
 אחר ענק ממנו, נעלם שמו אשר הנהר שפת על ההר בתוך ימצאו )סלנימרו(,הנקרא
 מאז הרפאים מות' נשאר והוא מפחים, ארבע שארכה שלנו באמה אמות ל"נשארכו
 שעורים, שינאקוס עשרים הנלנולת עצם ומלאו כדטם ראשו הוציאו והנהומהרם,
 אחר שהוא הנזכר נרל עצם אם כי ראיתי לא אמנם הרומיים. לימרות שיניאקשכל
 היר. לפרקי הסמוכים שבזרוע העצמיםכדטני

 שורש נשבר הי' לא ואלו ררכמונוס, וחכדטים מאות נ' במטקלו אשר אחרושן
 הוא כמום ועריין תמימות. לימרין ר' שוקל שהיה ספק בלי השן, כדטורשיאהר

 שסטאנוף(, רי קוסטונייר אנמונייו פייר )מונסיור היקר והשר הארוןבאוצרות
 יר"ה. צרפת שבארץ והמוצלח הישר למלך אשר המהורר המענולחוהוא

 תחתיו המליך אשר )האגיחא"ן( הזקן, הסלך מפי שמעתי זה כי תתמהואל
 שכדטקלו הענק מילירי א' בירו שהיה לי הניר והוא הזאת, בשנה בחייו בנואת
 הוא ועריין ררכמונית. מאה לימרא שכל לימרין שמונה שהם אוקאש,שתי

 הקמנה. טרמאריה היא קדרים שבארץ מטארפולין( שאראי)בבאחג"ה
 תשע שגבהם פמנוניש, הנקראים הענקים מן הארץ רושסי שכותבים מהאמנם

 הם מצויירים ונם עליהם, מעירים שכולם חיות עם פריטו בנבול ונמצאיםאמות
 תדע אך בכתב, אביאם לא ראיתיה ולא הואיל זה כל על בביתי, אשר הארציבכרור
 אחת אשה הביאו אשכנז, בארץ הרפואה חכמת לוסד בהיותי שנה עשרים כמושזה
 זה. מכין היתה ואולי מאר במדתהנבוה

 נפרדוה. במטוסות הזכירום שהפסיוו מה הענקים הם האחד המין הואוזה
 הרופא( טובית)מששה
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 רע רק לבו מחשבת יצר וכל בארץ האדם רעת רבה כי דודירא
 היוםכל

 תו' בארץ האדפ רעת רבה פי ה'וירא

 דמים שופכי שהיו עד סאהם נתמלאה ולא עושים, היו רעות כל ההודהא"ר
 כתוב היום, כל רע רק זש"כ הארץ, על זרעם כדסחיתים שהיו הם ומי הארץ. עללחנם
 אין רע וכי יוסי א"ר ה', בעיני רע יהודה בכור ער ויהי שם וכתוב רע, רקכאן
 כלום, לו עשה שלא אע"פ חברו, לננד ידו הנמיים אפילו רעשע לא א"ל רשע,הוא
 תכה, אלא כתיב לא הכית רעך, תכה למה לריסע ויאמד שכתוב כמו רשע,נקרא
 כח ונותן לארץ, ומטמא עצמו ומטמא זרעו, שכהטחית מי אלא נקרא לא רעאבל

 המלך, בהיכל נכנס ואינו היום, כל רע רק שכתוב רע, שנקרא הטומאה לרוחותוקף
 רע" ש"רק לי ונראה מהעולם. השכינה נרחית שבזה לפי השכינה, פני רואהואינו

 )זהר( "ר,טע".בנימטריא

 תו' פארץ האדפ רעת רבה כי ה'וירז8

 קשה, יותר החיים את השי"ת עשה הארם של חטאו אחר כי הוא,הכוונה
 היצר, ברשת יפול לא למען האדמה, את לעבור והצרים ערן, מהנן האדם אתבנרשו

 כי אף אשר השם ראה ,ולסוף בו שולט היצר אין ,אז לו שרע באם הארם ררךכי
 מחשבות יצר זאת ובכל לפנים, היה מאשר יותר הרבה רע נעשה החומריטצבם
 בארץ. האדם את עשה כי ה' וינחם לכן היום, כל רע רקלבו

 אליעזר()ילקוט

 היום כל רע רק לבו מחשבות יצרוכל

 ונראה נחל. כערבי הקשה וכן היום. כל ברע ליה וסגי מיותר, רק דתיבתקשה
 המה להם, וילרו הארם, בנות אל האלקים בני יבואו אשר כתיב כדני' רלעיללתרץ

 ולהשתכוט להשביע ידעו האלו ררשעים הפשט נראה השם. אנשי מעולם אשרהגבורים
 בתחבולות הארם בנות אל באו ועי"ז בהם"ק, בחורבן הרשעים כמו המפורש,בשם

 אלקים, בני וז"ש, שמות. ע"י רק היה נ"כ זא"ז שהרנו גבורתם, וכל השבעות,ע"י

 הגבורים שהמה דמה עור הפסוק ומפרש להמ. ילדו ועי"ז אלקים שמותשיודעים
 האדם, רעת רבה כי ה' וירא לכן השם, ע"י רק נבורתם, עצם ע"י לאמעולם,

 שהוא תכ"ה בניממריא היום כל רע רק וראת זא"ז. ולהרונ בשמותלהשתמש
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 הזה השם דע"י ריעך. תכה 5מה לר2ע ואמר המצרי, את רבינו כה2ה '2הכהה.2ם
 העו5ם. טן חלפו 5כן חלף, בתג"א ודאשתמ,ט זא"ז. הרגו המבול דורגס

 העו5ם את ששממו שממון, אנשי השם, אנשי כאן, ורש"י המדרש א"שובזה
 רכיון נחמד, ובזה ? השב אנשי כפי2וטו לא אמאי ? שממון לדרוש מנלן וקשהע"כ.

 שהם הכוונה דע"כ הקודש, שם והיינו הידוע, שם ע5 היינו בה"א, הי2םרתיבת
 הא א"כ ח5ף, דהיינו בתגא, איטתכו2 והוי ולגבורתם, 5תאותם, בשמותהי2תמיטו

 5שון חז"5 ררשו יכן ו5עצמו. 5עו5ם שמפון מביא בי2ם דכף2תמ.ט ת5יאבהא
 יצחק( )תולדות איתנייהו. דתרתישטמון

 . "רשע גימטריא רע" "רק תיטות ששני ראיתייגם

 היום כל רע רק לטו מהשטות יצרופל

 ברברים היינו בארץ, האדם רעת רבה כי ה' וירא : כך הם הכתוביםשיעור
 אדם שבין דברים ע5 זה היום, כ5 רע רק לבו מחי2בות יצר וכל לאדם, אדםשבין

 ה' וינהם הראשון. המקרא על קאי ה,2ני המקרא כן ואם הלב, חובת וזהלמקום,
 ויתעצב בארץ, האדם רעת רבת ע5 קאי בארץ. האדם את עשהאיטר
 חובת דברי ע5 כביכול התעצב היינו רע, רק 5בו מחשבות יצר כ5 על קאי לבו,אל
 נחתם לא חז"ל, שאמרו וכמו האדם, רעת רבה על וינחם זאת, גם ואף י2~וה~י
 והבן. ויתעצב, אך רק הלב, לחובת הנוגעים דברים על אב5 הנז5. על אלא דינםגזר

 יחזקאל()פרי

 לבו אל ויוזעצב באא14 הארם את עשה כי דווינחם
 לבו אל ויתעצב פארץ הארם את עשה כי ה'וינחט

 לעסו. לע'2ות דבר א.2ר הרעה על ה' וינחם ככי2"כ ה' וינחם אמי יצחקרבי
 שהקב"ה שאמרו כמו 5טוב, אמר יוסי רבי לרע. אטר חןקיה רבי למוב, אמר יוסירבי

 5פניו. חומאים שהם מפני ויתעצב, ע5יהם, וחס ידיו מע,2י שהם מפנימתנחם
 תנחומין כוקב5 עולם, רשעי להאביר מבקש הקב"ה 'סכאיטר לרע, אמר חזקיהורבי

 ששבל וכיון שאבד. מה ע5 תנחומין ש~גבל כמי כביכו5 תנחומין ומקב5עליהם,
 הפסוק חזקיה לר' יתכן איך 0קשים פי' : הזהר זיו )מן נעשה. הדין ודאיהנחומין

 ריש לתרץ ויש יוסי. רבי כדעת 5מוב בודאי כה2מע דשם וגו', הרעה ע5 ה'וינחמ
 הדין 5מרת וכח רשות שניתן כהומע לבו, א5 ויתעצב את"כ כתוב שאמ חי5וקעוד

 להוציא רשות ניתן לא ויתעצב כתוב 5א אם אב5 ועוז, תוקף בכ5 הדיןלע.טות
 נמתט ט"מ וינחם, יטכתוב כיון להעשות נחלמ שהדין שהנם אלא תוקמו בכ5העונש



~23 אהרוביתבראשיתלקומי
4

 וגו' ופקדתי פקדי וביום כתוב וע"ז מעמ, מעמ לפרקים נעשה יהי' שהעונשהדין
 ואם עליהם, תנחומין שמקבל טרם בתשובה, תולה מתי בתשובה, תולה הדברואין
 דין מוסיף ואז נעשה. והדין כלל, בתשובה הדבר עוד תולה אין עליהם תנחומיןקבל
 העולם. מן הרשעים את ומאביד הדין, לעשות ההוא דין למקום ומגביר דין,על

 נתן לבו, אל ויתעצב ואח"כ תנחומין, קבל ה', וינחם שכתוב בסקרא נרמזוהכל
 באיץ, האדם את עיטה בי ה' וינחם אמר חייא רבי הרין. לעשות הדין למיתגבורה

 העליון, דמות כדמיון שהוא בארץ, לאדם הקב"ה עשה כאשר וחדוה תנחומיןקבל
 כה2בחים היו עליון מלאני וכל ודעת(. בינה חבמה ובעל קומה בעל פי' : הזהר זיו)מן

 והדר וכבוד מאלקים, מעמ ותחסרהו ואמרו העליון, בדמות אותו כשראולהקב"ה
 )זהר(העמרהו.

 לבו אל ויתעצב בארץ הארם את עשה כי היי5נחם

 השמיעה, כלי שבאים שהאזן כמו כי ה', באזני רע כמתאוננים, העםויהי
 כרויות, מעלה של אזנים אין לי, כרות אזנים וארז"ל לשמוע, השלוח המלאךכן

 כנסיה שתתפלל עד הממתין 'טהמלאך לומר רוצה ישראל, של תפלתן לשמועאלא
 ולעשותן ולימלן התפלות, את לשמוע אזנים, נקראים ובחותיו הוא שבישראל,אחרונה
 שנאמר ה', יד נקרא להכותה, אומה עם להלחם שליח וכשהוא ה'. המלך לראיסעטרה

 את ובמביעתם וגם הויה, ה' יד הנה ובמצרים האלקים, יד מאד כבדהבפל'סתים

 נקדאים מחודש, ענין בעולמ לפעול מתקכצים שלו ופמליא וכ':שלוחיו הגדויה,היד
 שענינו הזיתים. הר ע5 ההוא ביום רנליו יעמדו לעתיר שאמר כעניןרגליו,

 ענין וזהו בצבאותיו. שטעמו אעבורה ברגלי כמו וצבאותיו,חיילותיו
 בני כלשון תודה דברה לומר נצמרך ולא בשי"ת, שמצינו ההנשמח לעניןהשוב
 בויאמך נאמר מה וא"ת בשלוחיו, אלא השי"ת בעצמות אינן הרברים אלו שכלאדם,

 מה ואולי השם, נביא לבו פירשו בו שגם התשובה ב'ט"י, שפידשנו לבו אלה'
 גופיים. איברים יהם שאין במלאניו, גם הכוונה אדם, בני כלשון תורה דברהשאמר

 יצהק()תולדות
 זצ"ל קאר"1 יצחק ר' הגאוןמן

 זצ"ל קאר"ו יוסף ר' הנאון מרן ש5זקנו

 לבו אלויתעצב

 הנולד רואה שהקב"ה אומרים אתם אין א"ל ריב"ק, את שא5 אהדעכו"ם

 מה א"ל הין. א"5 מימיך. זנר בן לך נולד א"ל לבו, א5 ויתעצב כתיב והא הין.א"ל

 ביטעת א"ל למות. שסופו יודע היית %א א*ל הכ5. אה ושמחתי שמחתי א"5עשיה.
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 את שראה ראע"פ הקב"ה, מעשה כך א"ל אבלא. אבלא בשעת חרוותא.חרוותא
 )באר( המעשה. שעת לפני ער אלא התעצב לא ט"מהנולד

 תו' האדם את עשה כי ה'ץנהם

 לבו כי ואמרו ארננ בני כלשון תורה רברה רק להנחם, הוא ארם לא כיירוע
 לטלאכים, אמירה או לבו, אל ויאמר לב, הנביא שנקרא מצאנו ואנה הנביא,הוא
 עזרא( )אבן לנח.וי"א

 מאדם האדמה פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה ה'ויאמר
 עשיתם כי נחטתי כי השמים עוה ועד רמש עד בהמהעד

 תון האדם את אמחה ה'ויאמר

 שאלו כלום. אומר ואינו שותק מאחר, לנקום רוצה הארם כאשר וראהבא
 רין עושה אינו כך, עושה אינו הקב"ה אבל לו. יוכל ולא עצמו ישמורהוריעו
 למחות שיוכ5 מי שאין לפי ושלש, ושתים פעם להם ומוריע שמכריז עדבעולם
 להתיצב ביכולת ואין מכגו, להשתמר בינולת ואין תעשה. מה לו שיאמרבירו,
 בהם והתרה נח, ירי על הוריעם וגו', הארם את אמחה ה' ויאמך וראה בואנגרו,
 פני מעל והאבירם חדין עליהם הביא שמעו שלא אחר שמעו, ולא פעמיםכמה
 הנעלם( )מררשהארץ.

 עשיתם כי נהמתיכי

 המררש קם"ל מאי וקשה מצאו. לא ואחרים מצא, הוא במררש חן, מצאונח
 אז הקב"ה, בעיני חן מצא לא נח גם אילו לומר יש קרא. של פשוטו זה הלאבזה,
 לתת )ויש כולם. ניצולים היו וממילא . י א כ ז חייב שכול וידוע חייב, כולוהי'
 ואיי בו, ומושרשים בחסא, כולם שכדשוקעים ירי על וכאי? חייב כולו למהסעם
 רפסוק דירוע הפסוק, לפרש יש ובזה נירונים(. זכאים כולם טוב, ללמור ממילהם

 נחמתי, זה ע5 גם עשיתם, ני נחמתי כי היינו חן, מצא ונח ולאחריו, לפניו,נררש
 נחמתי. ולכן ברין, נןנו ולא חייבים כולם היו לא שלו חן מציאת ידי ועל מצא,שנח
 שחוא עיאז היינו מצאו, לא אחרים אבל מצא, הוא חן, מצא תח לפרש ישובזה
 חן מצא הי' לא הוא נם אם אבל חייבים, ירו על נמצא כי מצאו, לא אחריםמצא,
 סופר( )חתם זה. ירי על כזכאים נרונו כי לכולם, טובההי'
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 תו' הארם את אטחה ה'ויאמר

 מיחוי, לשון מדכתיב אותו, ואמחה מים עליו אביא עפד, הוא ארםפרש"י
 הכל ד"א דרכם. השחיתו הם אף בהמה, עד מאדם אבלה, או אשמיד כתיבולא
 באלו. צורך מה כלה, שהוא וכיון אדם, בשבילנבדא

 נבקעו לחדש ביעז השני דבחדש חודש, יאב המבול דוד כהטפט יוחנןא"ד
 הארץ, יבשה לחדש יום בכ"ז השני בחדש הבאה ולשנה דבה, תהום מעיינותכל

 כהטפט שכן דינם, נטלו הלבנה, ימות על יתדס החמה שימות יום, י"א הןהתוספת
 לעוה"ב. חלק להם ואין דעדיות, בפ"ד כדתנן חדוט, י"ב בניהנםרשעים

 רבה()בראשית

 תו' האדם את אמחה ה'ויאמר

 אאביר. אהרוג, אשמיד, או הרג, שרפה, בסקילה, ולא אמחה, לשון כתיבאמאי
 של שר וז"ל: ופרש"י חזי. מזליה חזי, לא דאיהי אע"ג אמרינן נ'( )דףדבמנילה

 למעלה שלהם שר נם נמחה המבול דבדוד פשוט, ונראה עכ"ל. למעלה אדםכל
 לעוה"ב, חלק להם אין המבול דור ק"ז( דף )סנהדרין בכהטנה הטעם וזהנ"כ,
 מה כול נשאר לא א"כ למעלה, שלהם ומזל שר גם דנמחה כיון בדין, עומדיןואין
 סקילה, ל"ש למעלה אדם של ושר מזל דגבי א"ש, וא"כ עוה"ב, ליתן ולמילדון,

 אמחה. אמד לכן מחיקה, לשון דק חנק, הדג,שדיפה,
 יצחק()תולדות

 וגון האדם את אמחה ה'ץאמר

 הקב"ה שממנו שדרה של לוז אפילו אמר יהוצדק בן שמעון ד' בשם יוחנןר'
 מציץ השדרה, בסוף ועומד כאגוז, קטן עצם פי' לוז נמחה, לע"ל האדם אתמציץ
 הטבע שלפי לאנשים, התחייה אמתות להדאות זה לוז קיום צורך ציץ. ויצץסישון
 לצד ויעמוד ה', לפגי קיים עודנו שהגוף להורות כן עשה שה' אלא שיפסד, ראויהיה

 מהיכן לי' אטר חנניא, בן יהושע ר' את שאל עצמות שחיק אנדדיאנוטהימין.
 אתה מניין לי' אמר שדרה, של מלוז א"ל לע"ל, האדם את מציץהקב"ה
 ולא באש שרפו נטהן, ולא ברחים טחנו לה שדע ואנא לידי איתיתיה אעליודע,
 הסדין נחלק ב*טיע4 עליו מכה יהתחיל הסדיו על נתנו נמחה, ולא במים נתנונשר4,
 רבה( )4ראשית נ(. כלומ הסר %א הפטיש,ובבקע

 פרשת )קורש אהז"5 לד"ז ודונמא המו"ל(. ריזעבערג מוהר"א )הערת1(
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 דיש הימים, שבעת את יאכל מצות וכתיב ונו'. מצות תאכל ימים שבעתכתיב
 מבנין "תאכל" כתיב בראשון ב( פעמים, ונשנה האזהרות נכפלו מדוע א(להבין
 מלא? מצות והשני' וי"ו, חסר הראשון "מצה" ג( ? נפעל מבנין יאכל ובשניהקל,

 לקנות תכ"מ( )סימן או"ח הרמ"א בהגהות הסובא המנהג בזה לרמזואמר
 והנה כידוע. דב"ב פ"א מהירושלמי ומקורו מסח, לצורך לעניים לחלקןחמים

 ימים "שבעת וז"ש בפסח. מצה אכילת על מישראל אחד לכל צוהבראשונה
 להשתדל אתה מוזהר לעצמך, חיובך ומלבד בעצמך, אתה ר"ל מצת",תאכל

 בהוראת העניים אחרים ע"י יאכל ר"ל הימים, שבעת את יאכל שמצותולראות
 כתיב לכן ושבעו, בשעריך ואכלו ממשככתוב שבועה כדי תתן ולהם נפעל,בנין
 ולצמצם לדקדק רשאי הוא שלעצמו חמר, בא הראשון מצת אבל מלא, מצותכאן

 זצ"ל מווילנא הגר"א מרבינו כביצה. עד כזית עראבילתו

 הכ%"ל(. רשזעבערג מוהר"א)הערת

 נסכוי או לוז ונקרא הצוואר תחת באדם בו יש אחד עצם כ"ב( פינחס וזוה"קמצורע
 ואינו באש נמרף ואינו ואמיץ חזק הוא זה ועצם השדרה, מחומ העליון עצםוהוא
 יתרמב ואז תחה"מ. זמן עד לעולם כלה ואינו ברחיימ נמחן ואינו בטיםנמחה
 ולכאן, לכאן ויתפשמ כעיסה ונעשה המתים, את בו להחיות ה' שעתיד במלהעצם
 ושם א"י עד ויתנלנלו ובשר, ועור גידים ושם"ה אברים דם"ח כל ממנוויכךוחו
 נשברה. לא מהנה אחת עצמותיו כל שומר וז"ש רוחותיהם.יקבלו

 המפרשים כתבו תחה"מ, יהי' וממנו נרקב אינו זה עצם דוקא למהוהמעם
 מלוה מסעודת רק אוכל שהאדם אכילה משום נהנה אינו זה עצם כי בזוה"ק,דאיתא
 בשביל אדה"ר על נגזר המיתה והנה ש', סי' או"ח מור בנ"י והובא כמו"שמלכה
 האבדים כל על מיתה ננזר לכן מזה. נהנו האברים וכל השיטי, ביום מעה"דשאכל
 מעה"ד נהנה שלא זה עצם אבל ויזדככו. מנשמיותם שיתפשמו כדי בקברשירקבו

 חי ישראל מלך דוד כננד הוא מלכה מלוה סעודה ולכן לעולם, וקיים חי הואלכן
 ח"א הברית ספר )ועיין מלכא. דדור סעודתא הוא דא אומוים שאנו כמווקיים,
 פ"י(. י"אמאמר

 פנולות 1ספר הילדים, מראה וספר נפשינו, האח וספר ה', מע.טי בספרואיתא
 לכוון ומוב אליהו, פעמים ע' קודש שבת מוצאי בכל לומר להצלחה סגולהישראל,
 יונראל עמך על תגן "כן על שמרמז "מנן" הוא נביא בלעדי תשבי תיבותשהרשי

 "תגן" כי תכוון ונם שלום". בריתי את לו נותן "הנני נאמר אליהו על כיביטלומך",
 אליהו כי יכוון בבינה השי"ת חננו ואשר גדולה", הצלהח 3ר:ח "ליבגימטריא
 הוי"ה על ומרמז מ"ג בגיממריא ונביא נביא" יהוה "אל כזה, צירוף הואהנביא
 כידוע. הדינים להמתקת מוב השם וזה הי". ואו הי "יוד כזה: ס"ג במלויב"ה.

 בפנים כמובא קודש, שבת מוצאי בכל ישראל מעל הדינימ ממהיק הוא הנביאואליהו
 קרויטים. ספריםוכמה
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 ה' בעיני חן מצאונח

 ה' טעיני חן מצאונה

 ינחמנו זה לאמור הנחמה, שם על לו קראו נולד כאיטר נה וראה בוא יצחקא"ר
 ומסתכלים מרקדקים האנשים פי' הזהר: זיו )מן גורם, השם להיות וגו',ממעשינו
 ומע.טיהם נאים ששטותם יש כי השם, על מרקרק אין הקב"ה אבל בהשם, סימןלעשות
 ומתברך הקב"ה בעיני חן מוצא תמים הולך שהאיש כיון הוא והעיקרכעורים,

 ונח כמש"כ "חן", הוא האותיות בהיפוך "נח" כן. אינו הקב"ה אצל אבל טוב(.בכל
 אבל לטוב, גורם שמותם בצריקים :נח", היינו "חן" יוסי א"ר ה', בעיני חןמצא

 יהורה בכור בער ה', בעינ ח"1 טצא ונ"ה כתוב בנח לרע. גורם שמותםברשעים
 ראה נח, ,טנולד כיון וראה בוא ה'. בעיני רע ר"ע, היינו ע"ר לרע, האותיותנהפכו

 רבונו, בעבורת ועמל עצמו מסתיר והיה הקב"ה, למני חוטאים שהם האנ'טיסמעשי

 ובספר ארם של ההוא בםפר עמל, היה במה תשאל ואם בדרכיהם, ילך שלאכדי
 מאין נח שהיי הוא, שכך וראה בוא לרבונו. לעבוד בהם עמל והיה הנוך, שלההוא
 מתקיים מה על זו חכמה בהספרים שמילא לפי אלא לרבונו, קרבן להקריב יודעהיה

 ותהתונים. עליונים כעזקימים היו לא הקרבן ולולא מתקיים, קרבן שעל וירעהעולם,
 היום, נכון ער ומאור הולך נוגה כאור צדיקים ואורח כתוב ואמר שמעון רביפתח
 האור הוא בראשית, במעשה הקב"ה שברא ההוא המאיר כאור נוגה, כאורמה
 ננרע ולא תמיר באורו נתעלה שהוא ואור, הולך הבא, לעולם להצדיקיםשגנז
 יכשלו. במה ידעו לא כאפלה רשעים ררך כתוב, מה ברשעים אבלטמנו,

 הקרוש()זהר

 ה' פעיני חן מצאונח

 הראיטונים. בזכות האחרונים, עם הסד עושה שהקב"ה מצאנו סימן א"ר :במררש
 חן, מצא ונח ,שנאמר האחרונים בזכות הראשונים עם חסר עושה שהקב"הומניין

 משה רהיינו האחרונים, תולרות בזכות שנמלט ונראה תולרותיו. בזכות זכות,באיזה
 שלא מה לתקן ובא ". ח נ י מ " אותיות שהיא נא, מחני ככהט"נ נח, נילגולהיה

 בעיני. הן מצאתי וגם ג"כ נאמר ובכהטה כהטה, מבחי' בנח היה וע"כ דורו. עלהתפלל
 איש נח שא~מר וזה בהטה. והאיש איש, בשמ נקרא משה מם ה/ בעיני חן מצאנח

 מעוה נשכטז הי' שאז התורה, לקבלת ראוים היו המבול ררור שאיתא מה וזהצדיק.
 ימיו והיו "משה". גימטריא "בשגם" כי רבינו, בהטה זה הי' בשנם ,שנאמררבינו
 ליפ- אפ.:- וגם חן. שפצא אלא כדאי, אינו בעצמו ונח ובמדרש שנה. ועשריםטאה
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 שנים. "נ"ה" ביחר, עמו שהי' אברהם, בזכות נ"כ זכה דנח בספרים שראיתימה
 ונלוי ביחד, 'טיהא אברהם את פי' חן, שמצא אלא כדאי, 4ינו ובעצמו "חן",מספר
 יתברך.לפניו

 קודש( הדרת ישורון עדת בבהכנ"ס נח, פ' בשבת שאמרתי)מה

 ה' כעיני חן מצאונח
 יתר חן נמצא מאות". "שבעה שנימטריא פיטוטה נו"ן חן אלא חן, אותיותנח

 בתוך ונתגל שנשתכר עד נח, של שנותיו כמספר וחמשים, מאות שש נח מספר%
 ונשתכר, מתה שנה חסשים וביטנת הכרם, נטע המבול אחר שנה מ"ט כיאהלה.
 )נו"ן "חן" ניממריא עולה וחמשימ מאות ושש נח נמצא ה'. בעיני חן מצא אזועד

 בני כי ,שהתע, אותיות "רנש"ח עולה חן כי כתבנו ובבר חן, מצא ונחפשוטה(
 )ם' אחכמז"ל תורה. חיים שלום ר"ת בקדושה שח"ת אמנם האריו. ותשחתדורו

 שח"ת באר והיא לתורה. לחיים, לשלום, יצפה בחלום באר שרואה מיהרואה(,
 סופר( חתם ) ובקדושה.בברבה

 ה' פעיני חן מצאונח

 מאי ? נפלאה פליאה והוא ע"כ. מצא לא הקב"ה מצא, הוא )פכ"מ(ובמדרש
 נח אם הקשה, ס"נ( )ר4 דבזוה"ק לתרץ ויש הצילו. הרי מצא, 5א דהשםקאמר,
 אברהם וכמ"ש עשרה. נמצא דלא כמסום ותירץ ? דורו על הנין לא אמאי צדיק,איש
 עצמו, להציל חן מיא בעצמו נח א"ש, א"כ עשרה, שם ימצאון אולי וירא()בפ'

 לשון בהם דנאמר עשרה. ימצאון אולי כמ"ש עשרה, טספד מצא לא הקכ"האכל
 על להנין כח אין מעשרה דפחות וכם"ל הדור, כל על דנח זנותו שינוןמציאה.
 יצהק( )תולדות עצמו. את שיפקיע ודיהדור,

 ה' פעיני חן מצאתח

 אלא נז"ר, נחתך נח על אף תדר"י ק"ה( )דף בסנהדריו דאיתא בהאטשה

 בנים בני רצו לא נח דעד מבואר )פטעז( דבתרב"א , חן מצא אמאי חן.שמצא
 אמרו ומכלכלו. ומפרנסו זנו היה אביך, את עבוד לקינן לו אמרו זקינם, אבילפרנס
 אאל לעולם, נח בא בו. חייב אני אין קינן א"ל )שת( אביך אבי את עבורלקינן

 ון והיה עליו קיבל אביך, אבי את עבוד ומכלבלו. ומפרנסו זנו היו אביך, אתעבוד
 שעה. אותה שהיו אבותע ו% אביו, אביאת

 אביו אבי בכבוד אדם דחייב אב"ד( ברם" )ד"ס ביוער דמבואר להקשותה"ח
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 א"כ אביו, בכבור חייבין ואביו דהוא כיון והסברא יותר, אביו בכבוד יק ייי,עפ"י
 לפמ"ש נכון, הרבר אולם רין. ע"פ רחייב כיון אביו, אבי שפ.רנם בנח רבותאמאי
 הוא גם אביו, בכיבור חייב דאביו כיון הי, כשאביו רדוקא ויגש( )פ' חןכלוית
 פטור. הוא גם אביו, באבי אב חיוב רליכא אביו מיתה לאהר אבל אביו, מצדחייב
 אבי רלמך כאן, הישר בספר ומבואר רס"ה( יו"ר אב בית )וש"ת שם שאולוביר
 שהיה שנים, בחמש וגמרה ההיבה, בבנין התהיל ואז תקצ"ה, בן נח כשהיה מתנח
 פירנס דנח קמ"ל, רבותא שפיר א"כ בחיים, נ'כאר זקנו מתושלח ואז מאות, ששכן
 אביו בכבוד חייב ראביו הסברא דל"ש אביו, למך מיהת לאחר זקינו, מתושלחאת

 א"ב הרין. נדטורת לפנים פירנמו ואעפ"כ רין. ע"פ פטור והיה למך, מיתתלאהר
 היה אביו שלמך בזמן היינו נח, על גם רין נזר רנגזר רהא ברור ונאמרא"ש
 לבוך, שסת לאחר אבל מתושלח, זקינו ןופירנם במה כלל רבותא דאין חי,עדיין

 לפנים נ"כ עטו עשו לכן משוה"ר, לפנים ועיטה מתושלח, זקינו נח פירנסואעפ"כ
 אף זקנתו, לעת מתושלח זקינו וזן שפירנם בעבור וניצל חן, ומצא הדין.כדטורת
 והלבה( )תורה נהמר. והדבר דין, ע"פ פטורשהיה

 ה' טעיני הן מצאדגח

 צדיק איש אסר ואח"כ המבול, מן להנצל ראוי היה שלא נראה, חן מצאמלשון
 התיבה, אל ביתך וכל אתה בא ואמר במבול, שימות ראוי היה שלא שר"ל ונו',תמים
 שכתב בסו ונעימים, נאים מעשיו שהיו הכוונה ואם לפני, צריק ראיהי אותךכי

 מצד שנח בעיני, והנכון וגו'. תמים צדיק אי.ט אמר שאח"כ מיותר הואהרמב"ן,
 רובו, אחר נידון והעולם העולם, חלק מצד אבל המבול, כק לחנצל היה ראויעצמו

 נידון שהעולפ מכאן בארץ, האדם רעת רבה כי ה' וירא עצמו, הזה בענין שאמרכמו
 זנוה, מוצא שאתה מקום שכל כדטום במבול, רורו עם שימות ראוי שהיה רובו,אחר

 ראוי היה זה שמצר שאע"פ אמר לזה ורעים, טובים והרגת לעולם, באאנדרלימוסיא
 ראובן שאומר ארם, בני כלשון וזה טת. לא ה', בעיני הן שמצא לפי אבל'טימות,
 ראוי היה שלא יומר גרול. עושר והעשירו חסר, עמו ועשה המלך, בעיני חןמצא
 אלה יזה, בססוך אמר לזה להנצל, ראוי היה לא עצמו שטצר נהשוב שלא ולפילבך.

 לוסר נח, פעמים ג' ואסר בדורותיו. היה תמים צד,ק איש נח נח,תולדות
 ראוי היה שאם לומר בדורותיו, אומר ולזה המבול. מן להנציל היה ראוי עצמושמצד
 בעיני חן שמצא בעבור אלא עמהם, נירן שיהיה וראוי רורותיו, סצד היהלכנית,
 הקב"ה צריך היה כן שאם : התשובון עמהם. נידון ולא ? חן מצא מדוע וא"תה'.

 הבהמות כל מתים היו שהרי בדא,טית, ימי בששה עשה כאשר חדש, עולםלברוא
 ולזה אחרת. פעם ארם לברוא צריך והיה האנשים, וכל הדשאים וכ5 ועופות,וחיות
 לפליטה להם ולהחיות בארץ, שארית לעולם לשום עמהם, 'טיכעת הקב"ה רצהלא

 לא העולם. יושתת ושסמנו הראשון, ארם סנח הקב"ה שעשה הז, מצא וזהוגר~ה.
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 הקב"ה, לו שהטיב גרולה הטובה אלא הרמב"ן, כרברי נאים מעשיו שהיו עתהאמר
 טאר. חשוב ענין והוא רעתי זהו חן, מציאות לשון מורה .טזה העולם, אב יהיהבטהוא

 יצהק()תולרות

 ה' בעיני חן מצאונה

 חן. מצא ולכן כיעס, ואינו הוא כן כשמו ונה חן, מוצא כועס שאינו מיכל

 חררים( )ספר ה"ן. אותיות נחכי

 ה' פעיני חן מצאוגח

 הבתוב בא 5כן ע"ז. גזל, זנות, המבול, רור אני2י ע'12 עב.רית ג' חז"ל רברי5פי
 ממבול. ניצול ,לכן אלה חטאים מנ' נקי שהיא נח, עללהעיד

 ברית השומר כי בראיטית, פ' מזוה"ק רירוע צדיק, איש נה אמר הא'על
 הי' תמים אמר הב' ועל הברית. '2ומר על צדיק נקרא יוסף ולכן צדיק, נקראבזנות

 שאינו תם, איש ויעקב ע"פ פרש"י עשקם, ובלתי בתמימוה מתנהג יטהיהבדורותיו,
 עם ולא נה, התהלך האלקים את אמר ע"ז דהיינו הג' ועל תם. נקרא לרמות.ירע
 כמנין "צ"א" נימטריא "האלקים" כי ב"ה, האלקים אמר מה מפני אחרימ.אלקים
 ויברך שבת. נבי כמו מכהע נה, את אלהים ויברך מזוה"ק וזה אדנ"י"."הוי"ה
 שבת. בהינת הוא נה קרושת כי אותו, ויקרש השביעי, יומ אתאלקימ

 ר"ת נימטריא שהוא "נח", ששמו הצריק האיש ע"י העולם בנין קיוםונתברר

 את הפשט וזה נח. זה המרו, לעולם כי האלקים לאלקי הורו וזה חסרו. לעולםכי
 "האלקים" וגם "ע"ב", גימטריא "חמד" כ. ע"ב. זה חסר השמ כי נח. התהלךהאלקימ

 עעי נח והצלת מבול, ע"י היה העולם השחתת אלקים, "אצב"ע" ו,ה "צ"א",זו
 הוביחה הוא עולם, כל באברן נה הצלת היתה אלקים אצבע אלסים. אצבע היההתיבה

 אהריו, באו אשר ה' מעיטי לעומת קטנה, אצבע רק אבל היא, מ"ה כי המבול כלעל
 והיא מכולם, יהי' גרולה ואחרונה השכינה, ,וה'טראת תורה ובמתן מצרים,ביציאת
 הגאולה שתהי' השי"ת יעזור כן האחרונה. אצבע דוגמוה שהיא האחרונההנאולה
 אמן. ב"בשלימה

 בנאיד-ענר( נה, פרשת בשבת האר"י, נוסה הכנמת בבית שאמרתי)מה
 הנזל, על אלא רינם נהתם לא פירוש ברש"י המס, הארץ ותמלא הפשט ג"כוזה

 עבור כי "מבול", בגימטריא סי"ה ב"ש בא"ת חמס כי זה, על רמז לומראפשך
 מ-יה-יו- מבול, ש5 הנעלם כמו עולה ית-מ-מך, חמס מן הנעלם וגם המבול, הי'החמם
 חממטה( )נחלה המבול. הי' ההמס עבור כי הוא ויהמד.
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 ה' פעיני חן מצאונח

 אלא גז"ד נחתך נח ע5 אף תדר"י ק"ח( )דף בסנהדרין דאיהא בהאקיטה
 9 חן מצא אמאי חן,'טמצא

 אמרו זקינם, אבי 5פרנס בנים בני רצו לא נח דעד מבואר )פט"ז(דבהדב"א
 אבי את עבור לקינן אמרו ומכ5כ5ו, ומפרנסו זנו היה אביך, את עבוד לקינןל1

 היה אביך, את עבוד א"5 5עולם, נח בא בו. חייב אני אין קינן א"5 )יטת(אביך
 וכ5 אביו. אבי את זן והיה ע5יו קיב5 אביך, אבי את עבוד ומכ5כלו. ומפרנסוזנו

 מקיים שנח וזה הדיזי מעוורת 5פנים מקיים שהיה וזה 'טעה. באותה שהיואבותיו
 ממוה. הצי5 היה "וצדקה" צדקה.טצות

 את תפתח פתוח כמו ה5שון, בכפל הצדקה ענין קורא מקום דככ5 מהמפני
 העבט תעיסר, עיטר תתן, נתןידך,

 תעבימנוי
 בשם לעניים ההמבה נקראת למה ונם

 9 אחר בשם ו5אצרקה,

 צדקה, אותיות הנה כן נם בעש א"ת כאותיות צדקה האותיות כי :תשובה
 ג"כ לימין משמא5 קורא כשאתה "הקדצ", אותיות ב"ש בא"ת "צדקה"כזה:

 למצוה, לו תחשב יתן אשר אופן בכל היא צדקה שמצות להורות כא שזה"צדקה.

 צדקה ענין כ5 בכפ5ים נאמר לכן צדקה, ימצא אותיותיה את שיקרא אופן בכ5כי
 5י( )ניאהבמקרא.

 ? צדקה נתינת על מברכין איןמדדע

 בשם ומספרים שונים. תירוצים בזה וימצא הקדמונים שאלת זהו באמתהנה
 ער הלא הצדקה ע5 ברכה יתקנו אם חז"5, חששו כי נאה צחות ז"5, מדינובהגאוה"ק
 מקודם ילך והמהרר 5הברכה, נופו את לנקות עוד יצטרך ואפשר 5ברך, ידיושיטו5
 רק ברכה תקנו לא ע"כ תהמוגג. ברעב העני נפיט כך בין גופו, את לטבו5למקוה

 ברכה. ע5יו תבא ואז ברכה. בלא היכףליתן

 ? צרקה נתינת על מברכין איןמדוע

 נחום על ע5יו אמרו כ"א(, דף דתענית )פ"ג בגמרא ראמרינן מה עפ"ינ5ע"ד
 נופו וכל רג5יו, משתי ,קימע ידיו נמטתי גידפ עיניו, משתי מומא שהיה זו, נםאיש
 עלתה למה אתה גמור שצדיק מאהר וכי רבי תלמידיו לו אמרו וכו', שחיןטלא
 ? כךלך

 חמי, 5בית בדרך מהלך הייתי אחת שפעמ 5עצמי, נרמתי אני בני להםאמר
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 טגדנים. סיני שלואהד כוטתה, ש5 ואחר סאבל, של אחד חמורים, ג' כהצוי עמיוהיה
 שאפרוק עד המתין לו אמרתי פרנסנה, לי ואמר בדרך לי ועומד אחד עגיבא
 פניו על ונפלתי הלכתי נשמתו. שיצתה עד החמור מן לפרוק הכפקתי 5א החמור.מן

 שלא רנלי יתגדטו, ידיך על חסו שלא ירי יסימו, עיניך על חסו שלא עיניואמרתי
 שחין. מלא יהא גופי כל שאמרתי עד דעהי נתקררה ולא יתקטעו, רנליך עלחסו

 איש שנחום ועד כמימרא, רגע על וקאי תלי, מתלי צרקה במצות לפניךהרי
 ברכה תיקנו לא כן בגלל ברעב, עני אותו של נשמתו יצתה החמיר, מן פרק זונם
 ימית כרבעי בברכה ויכוי, יברך שהיא שעד בעי, מיתו ~מיהוש כי צדטה מצותע5
 ויצמרך נקיות ידיו יהי' כשלא ובפרט זו, גם איש 5נחום שאירע כמו ברעב,העני
 נכעלה. כר אחר תפניולהזור

 וגוי הזאת המצוה מל את לעוצות נ,צכור כי לנד תהיהוצדקה
 שכתב החיים, באור וראיתי שונים. באופנים לנו תהי' וצדקה של הטעםביארו

 רהמים, שהוא צדק"ה, נקראת שתהי' הקדו'טה ה.טכינה על הסוב וצדקהיטתיבת
 אמנם לנו. ולא בתוכנו לומר יותר יתכן זה לפי אבל דין. 'טהוא צד"ק ולאכונתו
 ונקראת רין מלאה הקדושה השכינה כאשר כי בס"ר, הקדושים דבריו על להוכיףי'2

 "אלהים". בגימטריא "37ך" והיבת רין, על המורה אלקים בהשם נקראת אזצד"ק
 ח"ו יהפך לא רחמים שהוא הוי"ה '2השם 5נ"ו, לא ח' לנ"ו "לא מהפלליםואנו
 את לעשות נשמר שכאשר כאן שאומר וזה דין. על המורה אלקים ה'2ם שהוא 4נ"ו,על
 היא ,שלפעמים ישראל בני בתוך השוכנת הקדושה השכינה אז הזאת,, הכ-צוחכ4

 והבן. החבור, וא"ו "צדק"ה" ברא'ט יש 'טכאן ובמרט רחמים,ע, המורה "צדק"ה" בבחינת תהי' דין, על המורה א5קים בהשם ונקראת לנ"ו,בבחינת

 זצ"ל( מאבי יהודה)פרי

 רחקה ולא ממך היא נפלאת לא היום מצוך אנכי ח11ר הזאת המצוהכי

 לעהצתו ובלבבך טפיך מאד הדטר אליך קרוב כי וגו',היא

 המצות כי שהיל"ל הזאת", "המצוה יחיר הלשון מוסב מצוה איזו על 5רקדקיש
 בבעהעט ומובא ההשובה. מצות על שמוסב פירשו מפורשים ויש רבים. ב5'טוןהא5ו
 שהמכוין רמז איזה להבין צריך מ"מ אבל המצות. כל כנגד התשובה היא ששקולהלומר
 התשובה. מצות ע5הוא

 ואם לעשותג ובלבבך בפיך מאר הדבר אליך קרוב כי מסיים רהנה הרמזוי"5
 גם כי בפן תלויות שאינן מצוה הרבה יש הלא מצות, התרי"ג על שמוסבנאמר
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 צריכות מצות דאין קיי"ל גם מעכבות. 8ינן דברכות קיי"ל עליהן שמברכין המצותאלה
 ובמעשה. ובלב, בפה, לקיימ שנצרך אומר למה וא"ככונה,

 צים, יטהן דברים בג' תלזיה שה.א התשובה. מצות על מוסכ רזאת פירשולכן
 היינו קול, נהנה. שהי' העבירה הנאת במשקל הנוף סיגוף היינו צום, כומון.קול,

 ככתוב צדקה, היינ. טמון, עון. טחילת לבקש הלב מעומק תמילה עם דבריםורוי
 צום, זה בפיך, לע.2ותו. ובלבבך בפיך שנאמר מה יובן ועפ"ו פרוק. בצדקהוחמאך

 אוי5 נאמי ע"1 כי לבד, שפתים ורוי לא ותפלה. ודוי הלב צעקת קול זהובלבבך,

 ובלבבך, דברימ, ודוי עם תפילה קול זך; בפיך, אחר, באופן נם וי"ל ילבט.שפתים
 לעגיים צרקה ליתן מכון זה לעשותו, ביותר. זה מיגיש שהלב הגוף וסינוף צוםזה

 עשיה. דהיינובידים
 "זארנ" התיבה כי ת'2ובה, על תרמז "הזאת" שהמצוה רמו, בדרך י"לעוד
 מבין '2אינו וזה יהתשובה. עקר הם רברים הג' שאלו ממו"ן. קו"ל צו"םבגימטריא
 אה להציל מבין שאינו ר"ל זא"ת, את יבין לא וכסיל נאמר עליו תשוכה,לעשות
 1(. "זאת" בגיטמדיא שהם ממו"ן, צו"ם, קו"ל, ע"ינפשו

 קודש הדרת ישורין עדת בביהכנ"ס שאמדתימה

 ה' בעיני חן מצאונח
 דהנה הפרשיות, כטיכות לפרש נראה וגו'. נח תולרות אלה אח"כ,ומתחיל

 העולם שאין וראה הרין, במרת העולם את לבראות במחשבה עלה ,שכתחלהידוע
 שכף הרי הצריקים. להנהגת הרין מרת ושייר הרחמים. במדת שתפה 5התקיים,יכול

 הרחמים. מרת שהיא וב"ש, ב"ה הוי' השם במדת רק להתנהנ יכול אינו צדיקשאינו
 לא אברהם, ש5 ברורו הי' שאלו לגנאי, אותו שרורשים יש במררש, ומשמרוזהו

 הרחמים. מדת שהוא ה', בעיני חן מצ ונח : דורשים כך המה כי ~לום, נחשבהי'
 הי' תמים צריק איש נח נח, תולדות אלה וע"כ חן. טצא לא הדין בטדתאבל

 לצריק. נחשב הי' ברורו רק כיברורותיו,
 כהן()שפתי

  הבצ"5(.  ויועבערב טוהר"א)הערת

 "בער" התיבה כי זאת. את יבין א5 וכסי5 ידע 5א בער איש הפשמ  וזה2(
 מן ולא צואם, מן 85 "בער" תיבת כק ידע לא הוא דהייט קול*. "שיםכניטטויא

 הפשמ זה "אישע. נקרא הוא זכע, ובכ5 עת בכל צרסת ניתן הוא "ממוזא, א5אקו"5,
 לא הוא "זאת" מה יבין לא והכסיל "זאת" את יבין לא וכמי5 ידע, 5א בער""א"1"
 והכטיל איתא זה ועל "כטיל". נקרא הוא ממון, מן ולא קול מן ולא צום מן 5איבין

 הקודש. אל אהרן יבא כ"זאת" וגם "זאת", ישכי5ו חכמה 5י נכתוב ה51ך,בחהשך
 5י()נראה
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 רנורועו ישראל שיקבלו אלהימ רצון בעבור ר"ת שהיא טראשית תיבת מןהרמז

 תייל מאאפ,יר השבתךת לחגורוש
 לו הומיפו והז"ל השבועות. חג וגמ הבכורים יומ בתורה נקרא מוב היוםזה
 קורין שיהיו לישראל להם היקן עזרא )ל"א:( מגילה בגמרא כראיתא עצרת.השם
 לומר יש השנה. ראש קודמ תורה ושבמשנה עצרת קורם כהנים שבתורתקללות
 בפני מיוחדת מצוה רגל לכל יש וסכות פסח המוערים בשני דהנה עצרת השםמעם

 שבועות אבל מינים. ר' ונמילת בסוכה ישיבה סוכות, מצה. אכילת פסח, דהיינועצמה.
 רמזו ולכך שרוצה. מקום ובכל שרוצה מה לאכל שמותרת מיוהרת, מצוה לואין
 כהסמעות שהוא כנישין הרגימו עצרת כי מיוחרת, מצוה עצרת בהשם חז"ללנו

 אחר כאיש ויחן ההר, נגר ישראל שם ויחן עה"פ חז"ל ררשה וירוע ואחרותאספה
 ישראל שיהיו גרם וזאת בשלימות. ואחרות אהבה במררגת ישראל עם שהי' אחר.בלב
 מתן זמן של הענן בשמים נתעורר השבועות חג בכל וכאשר התורה. לקבלתראוים
 מצוה להם ניתנה תורה מתן של ההארה לקבל ראוים ישראל שיהיו כדי לכןתורתנו,
 זה ועל ישראל. שם ויחן בבחינת ואחרות באהבה שיזדרזו השבועות בחנמיוחרת
 לכם. ואגירה האספו כרכתיב והיינו ואחרות. אספה שמשמעותו עצרת השםמורה

 להם תיקן עזרא אומר אלעזר בן שמעון ר' תניא : איתא )ל"א:( מנילהבמסכת
 מ"ט ר"ה. קורם תורה ושבמשנה עצרת קורם שבתו"כ קללות קורין שיהיולישראל
 נמי עצרת אין הוא. ר"ה עצרת אטו בנמרא ומקשה וקללותי'. השנה שתכלהכרי
 יהי' נמי מסת רא"כ קשה עור אבל ע"כ. האילן, מירות על בעצרת רתנן הואר"ה
 יבטלו ור"ה שעצרת המעם להבין צריך גם התבואה. על בפסח שם רתנן ר"הנטרא
 שבתוכחה. הקללותאת

 של היו"ט גם כן העולם, בריאת גמר בשביל הוא ר"ה של היו"ט במו כיוי"ל
 בריאת במר הי' שבר"ה והוא העולם. בריאת שכלול בשביל הוא השבועותחנ

 מאמר כירוע ברוחניות. העולם בריאת נשתכלל השבועות ובחג בנשמיות.העולם
 התורה את ישראל יקבלו שבאם בראשית מעשה עם הקב"ה הותנה שתנאיחז"ל
 ובהו. לתהו העולם יחזיר לאו ובאם העולם.יתקיים

 דבר לעיסות נפלאה מוכני חירש נרול שחכם לגהסל כמו יה ענין הריוא"כ
 כח כמו. רוחני כח לאיזה נצרכת היתה עריין המוכני אבל להעולם, ונצרךנחוץ

 המוכני תוכל שעי"1 להמוכני, תמירי וסיבוב תנועה יולר שממנו וכרומהעלעקטרין
 שלא זמן וכל הזה, כח להשיג התכם אותו ממתין והי' הנפלאה, מלאכהלעשות
 והי' קיימא. של רבר עדיין היתה ולא קיו0ה בספק המוכני הי' כזה רוחני כחהשינ
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 הרוחני כח ה'2יג כאשר ואך שלו. במוכני 15 בצע מה לאמר ומחשב דואנהחכם
 וכעבור המוכני. תכלית יהקיים הכח שבזה ידע כי במ5אכתו שמח אי לוהנצרך

 'טטחה בשנה. פעמים כ' שמהות 'טנה בכ5 5עשות החכם אותו ש5 מנהגו הי'זה
 הרוהני כח שהשיג ביום השניה ושמחה הנפ5אה, המוכני מ5אכת שגמר ביוםאחת
 המבונה. 5קיוםהנצרך

 יבעביי הוא בת'טרי באחד ר"ה של מוב היום הו5ם. בריאת בענין היא זהוכעין
 ג"כ הוא בסיון ב'2יטי השבועות חג יט5 והיו"מ בגשמיות, העו5ם בריאת נגמרטבו
 '2לא הרוחני כח עם העולם בריאת ניטהכלל הזה שביום כיון העו5ם. 5בריאתר"ה

 התירה. את י'2ראל שקבלו ע"י נויר הרוחני כח וזה שיתקיים. רק ובהו 5תהויחזור
 שיקב14 אלהים רצון בעניר ר"ת שהיא ב2ראשית תיבת תרמז ,ה עניןוע5

 תויתו.ישרא5
 נמצאות בך"ה יכן 'סבצערת לפי י"ל התוכחות את יבט5ו ור"ה שעצרתוהטעם

 ילהפוך התוכחה שי הק5לות לרפא הכח זה להן שיש גדו15ת רפואות כחותב'
 כח הן הלא רפואות, ב'2ם בתורה שנקראים הכחות ב' אותן והיינו לברכות.אותן

 לו. ורפא ושב יבין ולבבו ככתוב רפואה נקראת התשובה התורה. וכחהתשובה
 ואותן מרפא. ב'2רו ולכל וכתיב לשריך. תהי רפואת ככתוב רפואה נקראתוהתורה

 ובעצרה ההיטובה, כה נתעורר בר"ה ובעצרת. בר"ה 5ישראל נתעורר הכחותשתי
 התוכהה. ש5 הק5לוה 5רפא הורה תלמוד של הכחנתעורר

 בריי2 ההוכהה. של המדראות שני ברי'ס הרפואות ב' אותן נרמזות כןוכמו
 פרשת נזכר ואח"כ קולנו, את ה' וישטע ה"א א5 ונצעק הפסוק נזכר תבאפרשת
 נרמן בחקותי מר'טה ובריש ודוי. עם צעקה התשובה כח ע5 ירמז זה שכ5הודוי,
 תלמוד היינו בחקים הליכה שענין ת5כו, בחקתי אם תורה. ת5מוד שלהרפואה
 וכן הלכות. אלא ה5יכות א"ת 15, עו5ם ה5יכות עה"פ חז"ל שדרשו כסותורה,
 כיטהוא המצות, קיום זה יכ51 ת5כו, בחקתי אם עה"פ המו"כ דרשת בפירש"יסובא
 אם מקיים אני מה הא אמור, המצות קיום הרי וגו' תשמרו סצותי ואתאוסר

 ההוכחות קורין שיהיו לישרא5 עזרא תיקן ו5כך בתורה. עמלים שתהיו תלכו,בהקתי
 ותשובה תורה הכחות ב' אותן שבעזרה 5ישראל להזכיר כדי ר"ה. וקורם עצרתקודם

 לברכות. הכ5לות את ה' ויהפך סישראל, התוכהותיתבטלו

 יוסי ר' 5ישרא5, הדברות עשרת ניתנו בחודש בששי ת"ר )פ"ו:( שגתבמסכת
 דפליני אלא לישראל תורה ניתנה בשבת דב"ע רבא ואסד בהודש, בשביעיאוטר

 דא"ח. וא5ו אלו בזה י"ל ואיך במציאות. פ5וגתא יתכן דאין וקשה דירהא.בקביעא
 בט"ו ממצרים ישרא5 יצאו שבו נימן ת"ש סהברייתא המפורשים קושית קשהעוד

 שבתא, דאייר ירחא ריש בשבת ה' בנימן מדהמימר הי'. בשבת ה' היום אותולהודש,
 תורה שמתן נסצא תורה ניתנה דבשבת מברו כ"ע ואי בשבת. הי דסיון ירחאוריש
 מדוע קשה ועוד ההמשים. ביום השבועות הנ עיקר שושים אנו ולמה נ"א. ביום ימי
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 התורה. ניתנה יום באיזה בפירויט בתורה נזכרלא
 שאמר מלובלין זצ"ל איגר יוהרי"ל ארמו"ר מכ"ק זה בענין שסעתיוהנה

 ~סטה ורק ר"ה, יטל ימים ג' כמו אחת קדושה הם השבועות חג של הימים שניכי
 מתן שבשעת לומר וקרוב היום. בקידו'ט ברכה נההדש ויום לילה התחלקותמצד
 יהושע מצינו שהרי .חר, בחוד'ט והשביעי היט'2י אריכא. יומא באטת הי'תורה

 כיום לבוא אץ ולא ככתוב ימים, כשני ארוך היום ונעשה החמה העמידתלמידו
 רבריו. ע"כ למשה, עמדה כך ליהושע חמה יטעמדה ךטם נמצא וגםתמים,

 במר"ר ראיתא חז"ל, מאמרי מאיוה הקדושים לרבריו ראי' להביא ליונראה
 צווח, לא צפור התורה את הקב"ה כשנתן יוהנן ר' ביטם אבהו א"ר יתרו,פרשת
 נזרעזע, לא הים קדוש, אמרו לא שרפים עפו, לא אופנים געה, לא שור פרח, לאעוף

 ממנו, חוץ שאין הבריות שידעו כרי ומחריש יטותק העולם אלא רברו. לאהבריות
 אלהיך. ה' אנכי ואמר הקילויצא

 ביום נשמע ארם של קולו אין מה מפני לוי א"ר איתא )כ.( יומאובמסכת
 ת"ר בארזים. הנמסר כחרש ברקיע שנמסר חמה גלנל מפני בלילה, שנשמעכררך
 הי' רומי של המונה קול ואלמלא רומי, של המונה קול גשמע הי' חמה נללאלמלא
 חמה. גלנל קולנשמע

 אז האמרי, מלכי חמשת עם יהושע במלחמת נזכר יו"ר קפיטל יהושעובסמר
 וידם אילון, בעמק וירח רום בגבעון שמש ישראל, כל לעיני ויאמר לה' יהושעידבר
 לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמר אוביו. גוי יקים ער עמר וירחהשכהט
 שהשמש כיון הוא רום בלשון יהושע שאמר מה המפורשים ופרשו תמים.כיום

 כ"ר כך ועמר שלו. בגלגל מקומו על יעמר השמש ירום וכאשר שירה, אומרבהליכתו
 ימים. שנים כמו גרול הי' היום שאותו נמצא'טעות,

 אחר מקום על השמש עסר בוראי הורה פתן שבזמן היטב יובןועפי"ז
 יוחנן ר' כשם אבהו ר' שאמר כמו ברקיע. ינמר שלא כרי שירה אמר שלאוירום
 מכל השכהט שינרע יתכן לא כי תורה, מתן בזמן ומחריש שותק הי' העולםשכל

 היום בתחום ונכנס היום נתארך ממילא השמש ששתק וכיון בעולם.הנמצאים
 השכהט שתק אם התורה, נתינת זמן נמשך שעות כמה ירוע שאין והנםשלאחריו.

 הרי שתק השמש גם שבוראי כיו! אבל מזה, פחות או תמים כיום שעותכ"ר
 תמים כיום שתק לא אם ואף נ"א. יום של בתחום ונכנס הנו"ן יוםנתארך
 ראמרינן וכיו! תורתנו. מתן זמז בקרושת נתקרש בוראי נ"א יום של מקצתומ"מ

 אחת קרושה הנ"א ויום הגו"ן שיום לומר מסתבר שפיר לכך ככלו היוםמקצת
 רסיין. אריכתא וכיומאהם

 ואלו אלו יוסי ר' ורברי רבנן דברי שבאמת קושיות. הג' בל יתורצוועתה
 יומא נקהטה שניהם מן לחורש השביעי ויום הששי שיום כיון חיים. אלסיםדברי

 שה" התורה ניתנה שבשבת שאע"פ הקושיא גם יתורץ וכן ימים, שני שלאריכתא
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 היום שבזה כיון הנו"ן כיום מתחיל השבועות שחג שפיר מ"מ הנ"א יוםאז
 לא מדוע הג' קויטיא יתורין וגם ימים. שני להחשב ונ~זארך תורה זמןהתחיל
 הנו"ן י:ביום תאמר אם כי תורה, מתן הי' יום באיזה בפירוש בתורהנזכר
 מתן זמן הי' הנ"א שביום האמר ואם הנ"א. יום יתרעם תורה מתן זמןהוא
 יהכן לא וגם ארוך. אחד יום אז היו הימימ ששני כיון הנו"ן. יום יתרעםתורה
 שמכל כיון הורה, מתן זמן לזכרון ימים 'טני השבועות חג לעשות בפירושלומר
 סלתלות התורה שתקה לפיכך הורה. מתן לזמן אחד יום רק נחשב אז הי'מקום
 והוא הבכורים יום ,טהוא כפני הטעם והלתה תורה פהן בזמן השכועות חגטעם
 הנו"ן. כיום תמירנופל

 יותר היטבועות חג לאסרו יתרון יש י'טראל באר'1 שגם הטעם מובןועפ"ז
 חג קדושת בזוה"ק מובא ולכך בנמרא. כידוע אחרים מועדים של חגמאסרו

 בס"ד. יפה עולה והכל ישראל, בארץ נתחבר שהזוהר הגם ימים, שניהשבועות
 זצ"ל( מאבי יהודה)פרי

 בשלים עמו את יברך ה' יתן, לעמו עוז ה' שגאמר ב,צלום,ומיים
 "2טלכמה" שמו את השרה שהקב"ה בש5ום. עמו את יברך ה' יתן לעמו עוזה'
 "שלמה" שם ומילוי ה"ה שי"ן ט"ם "כהצהע במילוי שם כי לדבר, והרמז מ"ת,בשעת
 יתן, לעמו עוז ה' שרומז וזה דורות. התקע"ד במספר עולה ה"ה, מ"ם למ"דשי"ן
 אלף לאהר התורה ליתן במחשבה שע5ה אף "הוי"ה", שם כמספר כ"ו, לאחרהיינו
 5הש5ים "שלמה" שם ע5יהם שהשרה דהיינו "בשלום", עמו את יברך ה' עז"ארור,
 כנשל. תתקע"דאת

 בעזהשי"ת טראשית פרשתנשלם

 זצ"ל מאאמו"ר מצוה לברדרוש

 שהקבל לבעבור איש. למררנת קטן ממדרנת נהעלית היום הן מצוה, הבראתה
 ושס"ח עיטה מצוות רמ"ח 'טהן מצוות התרי"ג 51קיים לשמור התורה ע51עליך
 ישעיהו מהנביא בראיטית שכת ש5 ההפמרה היום שאמרת לזה 5בך שים לכןמל"ת.
 זאת מה להבין וצריך ויאדיר. תורה יגיי5 צדקו למען חפץ ה' הפסוק עםוסיימת
 5מען 5נו ניתנה התורה הלא צדיק. יהי' שהקב"ה 5מען היא שכמטמעותו ציקולמען

 צדיקים. נהיהשאנהנו

 והתקשרות שייכות לה יש זו שהפטרה להבין וגם הפסוק זה ענין להביןכדי
 האדם את ה"א ויקח שנאמר הסדרא. מן נקדים מצוה הבי חובת בענין הסדראעם

 תאכל אבל הנן עץ מכל לאמי האדם על ה"א ויצו ולשמרה. לעבדה עדן בגןויניחהו
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 ביומ וינח ככתוב שבת. מצות לו שנתן רסז בג"ע ויניחהו עה"פ חז"ל ודר'12ונו'.
 מצוות ששת עוד על רסז ונו', האדם על ה"א ויצו עה"פ חן"ל דרשו עודהשביעי.

-ויצו - ה' זרה. עבודה על  - אלהים השם. ברכת על  - הארם על הריינים. על  - לאסר דמים. '2פיכתעל  - תאכל אכל הגן ע,ו מכל עריות. גלוי על   ע5 נצמוה 
 הבן כאן יכול וא"כ שנברא. ביום בו מצוה בר נעשה הרא.2ון שאדם הרי ע"כ.חנזל,

 זה ועל מצוות. ז' קיום של עול שלו מצוה לבר די הי' הרא'טון יארם מריע'שאול,
 מצוות. תרי"ג קיום של עול עליו הומל וצעיר נערבן

 כי לארה"ר, להנתן מצות הז' אותן נבחרו דוקא מדוע לשאול שאיןהאכנם
 לקיומ וחיזוק האמונה, עיקרי היהדות, יסוד הן הסצוות ז' שאותן הסובן דברזה

 בש"ם חז"ל מאמרי מכמה כידוע כויה, התורה ככל שקולה יטבת ':מירת כיקעו~ם.
 השם מעם וזהו בראשית. ומעשי העולם חידו.ט על עדות הוא '2השבתוטדי'2ים
 קריאת בראשית מעשה על מעיר שהוא כיון בראשית. שבת בשם ה'2בת ~ה'2נקרא
 ועל השם ברכת על זרה, עבודה על שנצמוה מצוות והגי הי2בת. זה '2להסדרא
 שייסד מאמין אני הי"ג כל בהן שנכללו האמונה עיקרי נ' יסור הן הלאהדיי:ים,
 מציאוה א( : שהן הכלליים. עיקרים נ' זה בשביל ונקראין כידוע. ז"4,הרמב"ם

 זה זרה מעבודה להיטמר כי השמים. מן תורה ג( ועונש' 'טכר ב( יחיד. בוראה2ם
 תולה זה השם מברכת ולהשמר יחיד. בורא ה'טם מציאת של האמונה בעיקרהילה
 יתרעם לא 11 אמונה שע"י פרטית, היטגהה פי על ועונ.ס שכר של האפונהבע"קר
 שהתורה הג' בעיקר תולה זה הריינים בכבוד ולהזהר המאורעות, כל ננדהאדם
 ואין לשנות ואין אמת הוא הדיינים .טדין האדם יבין זו אמונה יע"י השמים. מןהיא

 אהך.יםגה-הף
 הוזקי יעי-

 קיום של היז1ק בשביל אחךות עברות נו על אדה,,ך
 העברות ג' אותן יטסבות ונזל. דמים שפיכת עריות, גלוי הן העברות ג' אילוהעולם.
 העולם. קיום היפוך הן לכן העולם. מן האדם את .2מוציאין ובבור האו" קנאה :ין
 הלבנת ע"י להיות יכול אלא רציחה, דוקא לאו דמים ו'2פיכת תאוח, היינו זנותכי

 שפגע על דמו את ושופך חברו פני מלבין כבור אחר רדיפת שב'טביי חברו.פני
 לגז51 בא הוא ממנו יותר לו שיש בחברו ':מקנא שביטביל קנאה היינו וגזלבכבודו.

 להבין צריך עור אבל מאד. נחוצות הן הפצוות ז' שאלו מובן לכן חברו, שלרכויטו
 תרי"נ. ער ז' מן כך כל )נו הכרלוות רכויטעב

 אחר. יום בוקר ויהי ערב ויהי הפסוק על חז"ל מאמר נקרים זאת להבין.כדי
 יצד זה ערב, ויהי : וז"ל ציוני במררש ומובא מצוה. בר בענין הפמוק ?הי2ד-,2ן
 י"ני בנימטריא אחר. יום האדם, אל בא הוא ואימתי המוב. יצר זה בקר, ויהיהרע.

 עכ"ל שנה, י"נ בן אדם נשנעשה מצוה לבר רמז מכאן שנה. י"ג בן אדםכ,טנעשה
 להבין וצריך ז"5(. הרש אור הגאון בדרושי חמדה ארץ בספר שסובא )כמוהמררש
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 בגימטריא ולדר'12 פיסוטו מידי המקרא להוציא לזה הכיאו מה ציוני המדרשכונת
 מצוה. ברלענין

 שהיל"ל אהד, יום כהוב מדוע הידועה, קושיא המדרש לאותו לו שהוקשהוי"ל
 בני' אח"ר רמז, בזה שי'2 לומר פשוטו מידי המקרא את הוציא ולכך ראשון.יום
 מהו עכשו. בו עמוקים שאנחנו הענין אותו זה במקרא יטמרומז ללמד ירצה ובזהי"נ.

 הוא זה לרמז שחביאו ומה תרי"נ. ער מצוות ז' נק מצוות, כך כל רבוי שלהטעם

 אורה כאן כתוב פעמים חמשה סימן א"ר : חז"ל מאמר רבה במדךש שיש5פי
 וברא הקב"ה נתעמק שבו בראשית. ספר כנגד אור יהי תורה. חוכהטי חנדטהכננד
 וירא לאורה. מאפלה י'2ראל יצאו שבו שמות, ואלה ספד כנגד אור ויהי עולמו.את

 אלהים ויבדל דבות. הלכות מלא שהוא ויקרא, ספר כנגד טוב, כי האור אתאלהים
 האריו. לבאי מצרים יוצאי בין מבדיל שהוא במדבר, ספד כנגד החשך, וכין האורבין

 עכ"ל. רבות, הלכות מלא שהוא תורה, כו2נה כנגד יום, לאור אלהיםויקרא

 תרי"ג טן רבות ה~כות שבהם חומי:ים החמשה כל בהתחלת מיד שנרמזוכיון
 כך כל לנו ולהרבוה להגדיל הקנ"ה ראה מה מפני לשאול מקום כאן ישמצוות,
 ואומר זאת. להר'ו בא האחרון מקרא שזה ציוני המדרש זה אומר ולכך רבות.הלכות
 מיומ תיבף הארם בלב שיבוא יצה"ר זה ערב, ויהי להיות שעתיד הקב"ה שראהכיון

 האדם בו שנעשה היום זה אח"ד. יום האדמ בלב שיבוא הטוב יצר זה בקר, ויהיהולדו.
 שיתרבה ביטביל ונן היצר, מלחמת ללחומ במה כחות לאדם 'טיהי' כדי ולכן שנה. י"גבן
 זה בשכיל הרע, יצרו שהכשילו חטאותיו כננד בהן להצדיקו מצוות של זכיות לאדםלו

 והיינו מצוות. תרי"נ של הלכות כך כל עם לישראל תורתו את הקב"ה והנדילהרבה
 שאמר הקב"ה וכדברי המדרש. לבית משכהו זה מנוול בך פנע אם הז"לכמאמר
 תבלין. תורח בראתי הרע יצר בראתילייטראל

 נשתנה מה לשאול. מצוה לבר שיש הקושיא לנו מתרץ ציוני המדרש שזהנמצא
 הוטל מצוה הבר וזה מצוות ז' רק שלו מצוה הבר ביום לו שניתן הראשוןארם
 הראשון שאדם כיון הקושי', מתורצת המדרש ועפי"ז מצוות. הרי"ג של עודעליו
 לבר אבל מצוות, ז' לו די הי' יצה"ר, עוד לו הי' לא טו"ר הדעת מעץ שאכלקודם
 לבך זקן, מלך אצלו ונעשה שנה י"ג בלבבו שוכל הרע שהיצר שבדורותינומצוה
 נגד להלחם בזה שיוכל כדי מצוות, הרי"נ של רבות הלכות זו רפואה לונצרך
 מליץ מלאך להמצא זכיות הרבות ולמען לאדם. להחטיא תמיד שמשתדל הרעיצר
 בשמים. להצריקו אלף מניאחד

 יגריל צדקו למען חפץ ה' זו. הפטרה של האחרון הפסוק נ"כ יתבארועפ"ז
 בפסוק הסדרא עם הפמוק זה ע"י מקושרת זו שהפטרה איך יובן גם ויאדיד.תורה

 דרשת בהקרם  מצוה,  הבר  חובת ענין % שמוסב אח"ד, יום בקד ויהי ערבויהי
 ודרשו ונו', משחך 3ן על רשע ותשנא צרק אהבת לאכרהם. הקב"ה שאמרחז"5
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 אתה שונא רשע, ותשנא זכות. עליהם וללמר בריותי להצריק שאהבת צרק,אהבת
 יהי' למען פי' צרקו, למען חפץ ה' כאן יובן ובזה וגו'. משחך ע"כלהרשיעם,

 מצוות. בתרי"ג ויאריר תורה יגריל זה ובעבור ישראל, עמובריותיו להצריק במהלו
 כי יען מצוות התרי"ג מז מצוה איזו כראוי יקיים לא שהארם ימלמ לא עי"זכי

 חז"ל שררשו וכמו אלף. מני אחר מליץ מלאך עכ"פ להארם וימצא הנה,רבות
 כרמון. מצוות מלאים שבך ריקנים אפילו רקתך, הרימון כפלחעה"מ

 שאמרת זו הפטרה של האחרון הפסוק זה הימב תזכור מצוה הבר אתהלכן
 רק הוא המצוות שרבוי כיון באהבה, מצוות התרי"ג קיום עול עליך ותקבלהיום,
 כל קיום מן שנברא מליץ מלאך ע"י להצריקו במה בשמים שיהיה הארםלמובת
 אח"ר. יום בקר ויהי ערב ויהי הסררא מן הפסוק היטב תזכור גם כראוי.מצוה
 שנה, י"ג כל אצלך אזרח שנעשה היצה"ר ע"י ערב ויהי של במצב היית היום'טער

 הגון אורח ע"י אח"ר יום בקר ויהי של למררגת להתעלות שזכית והלאהומהיום
 ככתוב עיניך יאיר הוא תשמע, אליו רק לכן הטוב, יצר הוא עמך להתחבר'טבא
 תפילין מצוות לקיים והתח?ק תורה, בתלמור להתבבר ראה אור. ותורה מצוה נרכי

 בר אחא א"ר )ל"ה( קירושין במסכת כראיתא התורה. ככל שקולה שהיאכראוי
 מכאן בפיך, ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ירך על לאות והי' כתיביעקב

 ויאמר המוב יצר עם להתחבר תחפוץ אמ כן על לתפילין. כולה התורה כלשהוקשה
 לעוה"ב. לך ומוב בעוה"ז אשריךעליך

 זצ"ל( מאבי תפארת,)עטרת

 בעזהשי"ת בראשית פריטתנשלם

 והלל תודות רב המונמר, על ונברך בתפלה, עומד עודנוואהרן

 "לקוטי ספר לאור להוציא כה עד כעזרינו הי' אשר הטובלאל
 לאור להוציא איה"ש יזכינו כן בראש"ת. פרשת על אהרן"בית

 בקרבו. נחפרשת



 הפנינ*ם את ואטפתי לקטתי מהם אשר ישראל, וקדהטי גאתי המפרים,שמות
 נח ער בראשית ראשון, הלק זה במפרי הבאתי אשרהיקרים

אברבנאל
 עזראאבן
 הקדושאר"י
 החייםאור

 זצ"ל אינר אברהם ר'אדמו"ר
 זצ"לאאמו"ר

 תורהאור
 שפראמרי
 חמדהארץ
 חדשאור
 יעקכאהל
 זצ"ל מאאמו"ר הנביאאליהו

אלשי"ך
 יהונתןאהבת
 התורהאוצר

ב.
 הטוריםבעל
 מובברכת
 ראי לחיבאר
 יששכרבני
 מקארלין אהרןבית
 ברמהבניות
 לעתיםבינה
 אריאלבנין

 דנהוראבוצינא
ג.

 מווילנאהגר"א
 ז"ל יעב"ץהגאון
 ז"ל סופר שמעון ר'הגאון
 אריהגור

ד.
 ודעתדת
 אפרים מנחהדנל

 ראובןדודאי
 זצ"ל סאאסו"ר ופשתים צמרררשה

 לציוןדורש
 פקודיךדרך
 זקניםדעת
 אליעזרדמשק
 עמי עלדרשת
 שאולדברי
 ארץדרך

 צדיקיםדברי
ה.

 ז"ל מקאריץ מנחס ר'הרה"ק
 שליט"א מנור אדמו"רהרה"ק
 ז"ל אייבעשיץ יהונתן ר'הרה"ק
 ז"ל מליזענסק אלימלך ר'הרה"ק

 ז"להבעש"ט
 ז"ל געציל אליקיםהרב
 ז"ל פמאדזיץהרב
 ז  "הרדב
 ז"ל קאמטרנער אייזיקל ר'הרה"ק

הרשב"א
 ז"ל יש"רהרב

הראב"ד
 ז"5 מלוב5ין החוזההרה"ק
 ז"ל טרוזין הר"יהרה"ק
 ז"ל מקאזמר יחזקאל ר'הרה"ק
 1"ל מק"צק אדמו"רהרה"ק
 והמעשההמדרש
 והקבלההכתב

ן.
 משהוידבר

.1
זהר
 עברית בהעתקת תורהזהר
 זצ"ל סאאמו"ר פי' הזהרזיו

 יצחטזכרון
 שמואלזכרון
 אהרןזקן



 הפנינים את דאמפתי לקטתי מהם אשר הפראל, וקדהטי גאתי הטפרים,שמות
 נח עד בראשית ראשוון חלק זה בטפרי הבאתי אשרהיקרים

חיר"א
 חייםחמ'1
 אזלאי יאברהםחסר
 סופרחתם

חררים
 זצ" מאאמו"ר תורהה.דישי

ח.נוך
 צביחמרת
 הרי"םח.ד:שי
 סופרהתן

ט.
 דק-אכעמי

י.
 אליעזרילקומ
 יצחקילקוט
 ס:פר קמהייוסף
 משהישמח
 שמעוניילקוט
 מליאהילקוט
 תוארימה

 החסיריהורה
 טובילקוט

כ4

 יקרנלי
 האר"יכתבי
 להאר"יכוונת
 יונהכנפי
 סופרכתב
 אורכתנות

ל.
 ישעיהלקוטי
 הןלוית

מ.
 צדפמבשר
 הנעלםסהךש

מקובלים
 מפראגמהר"ל
 רבהטררש
 פליאהמררש
 לחכמהמצרף
,. הגרולמררש

 יונהמררש
 טוביהמעשה
 כונןמררש
 אליעזרמגנות
 תרשאמררש
 בלולהמנחה
 טוב לקחמררש
 מחשבתמלאכת
 השםמצות
 יצחקמציאת
סההט"א
 יצחקמנחת
 תנחומאמררש
 פנחסמררש
 תלפיותמדרש
 ישרים עינימאיר
 קרושיןמאמר
 ציונימדרש
 דרורמר

 (?) תמורהמררש
נ.

 זצ"ל מאאמו"ר הזהרנפלאות
 זצ"ל מאאמו"ר המהר"לנפלאות
 צבינחלת
 הסרנוצר
 הקודשנזר

 יהורהנפוצות
ם.

 הבריתספר
 עולםסדר



 הפנתים את ואטפתי לקטתי טחם אשר "חראל, וקדדשי גאתי הטפרים,שמות
 נח עד פראשהת רא,טון, חלק זה פמפרי הפאתי אשרהיקרים

 העיקריםספר
 הטעפיםספר
 רזיאלספר

 - שבה שלסידורו
 ' - חסידיםספר

 יצירהספר
 התקוניםספר
 התמונהספר

 הגאוןסעריח
ע.

 הקודשעבורת
 וצ"5 מאאמו"ר תפארתעטרת
 יוסףענף

 שבעהעמוריה
 נהלערבי
 אפריםעוללות

 יוסףעץ
 יצחקעקרת

8ע
 מלובלין אדמו"ר צריקפרי
 עה"ת עץפרי
 זצ"5 מאאמו*ר יהודהפרי
 היביותפרקי
 יחזקאלפרי
 אליעזר רר'מרקי
 -- , .. הארץפרר"ם

 רזאפענה
 יקריםפנינים

צ*
 רבשצוף
 5צביצפח
 המורצרור
 פענהצפנת

ק.
 זצ"5 מאאמו"ר הורהק%

 לויקרושת
 יצחקקהלת
 אליהוקרבן

רי
 שלמהרבינו
 ז"5רש"י

 ו"5רשב"ם
 ו"לרמב"ם
 ז"לרד"ק
 ז"7 צבירבינו
 אשכלותראש
 מורחי אליהורבינו
 בחיירבינו
 אפריםרבינו

ש
 ערן גןשערי
 חבמיםשפתי
 כהןשפתי
 אמתשפת
 לחייםשירה
 ררקיעשבולי
 השמיםשער
 המצותשער

ת.
 אליהו רביתנא
 חסרתורת

 יומף יעקבתולרות
 שלמהתפארת
 ישרא5תפארת
 סופר בהמהתורת
 אמתתורת

 זהרתקוני
 והלנהתורה

 יצחעהו5דות
 יהונתןתפארת
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-א"א  אבינו אברהם 
-א"א  אומרים אין 

-אאמו"ר  ורבי מורי אבי אדוני 
-אא"כ  כן אם אלא 
-ארה"ר  הראשון אדמ 
-אה"ע  העולם אומות 
-אח"כ  כך אחר 
 ישראל ארץ -א"י
-א"כ  כן אם 
-א"ה  חיים אור 
-א"ר  רב אמר 
-א"ת  תאמר אם 
-א"ל  ל1 אמרו 
-אע"ג  נב על אף 
-את"ל  יוכר תמצא אם 
-אע"פ  פי על אף 
-אה"ז  זה אחר 
-אה"ע  העזר אבן 

ב.
-בה"כ  הכנמת בית 
-בהמ"ר  המררש בית 
-בו"ר  ודמ בשר 
-במד"ר  רבה במדרש 
-ב"ר  רבה בראשית 
-בכ"ם  מקום בנל 

-במחכ"ת  תורתו כבור במחילת 
נ

-ג"ע  עריות נילוי 
-ג"ש  שנים ג' 
-ג"כ  כן גם 

1ע
-ר"ס  מופרים רברי 

-דפח"ח  חן חכם פי רברי 
-ד"ת  תורה רברי 

-ר"א  אחר רבר 
ה.

-הקב"ה  הוא ברוך הקרוש 
-הול"ל  למימר ליה הוה 

-הלממ"ס  מסיני למשה הלכה 
.1

 ד' ירי ויוצא -ויי"ח

ז
-?"ל 4 לבו זכרונם   

-?ל"ז  לזה זה 
-זע"ו  זה על זה 

31
-חכ"א  אומרים חכמים 
-ח"ל  לארץ חוצה 

ט.
-טי"ר  רעה יורה טור 

י.
 הכפורים יום -יה"כ

כ.
-כנ"ל  לי נראה כך 
-כנ"ל  לעיל כנזכר 
-כ"מ  מקום כל 

ל.
-לה"ק  הקוד,ש לשון 
-לה"ר  הרע לשון 

-לעוה"ב  הבא לעולם 
מ.

-ט"א  אגדה מררש 
-מ"ע  עשה מצות 

-טמה"מ  המלכים מלכי מלך 
-מע"מ  טובים מעשים 
-מרע"ה  השלום ע5יו רבינו כמטה 
-מה"ר  הרין מדת 
-מוצ"ש  שבת מוצאי 
-מה"ת  התורה מן 
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-ט"ב  בראשית מעשה 
-טה"ט  מעמא מהאי 
-מיו"כ  כפורים יום מוצאי 

-ג"5  5י נראה 
 ירימ נמילת -נמ"י
-נגמ"5  מלאכתו ננמר 
-נ"מ  מינה נפקא 
-נ"ר  רבעי נטע 

ס.
-ס'  ספק 

-ספ"א  א' פרק פוף 
-ס"ד  רעתך סלקא 
-ס"ם  ספיקא ספק 
-סר"א  אמינא דעתך סלקא 

ע.
 האריו עם -ע"ה
-עה"ז  הזה עולם 
-ע"ז  ורה עבורה 
-עה"ר  הרע עין 
 פי על -ע"פ

-עאכ"ו  וכמה כמה אחת ע5 
 כן על -ע"ב

-פררר"א  א5יעזר רר' פרקי 

פ.
-פ"א  אהת פעם 
 פירוש -פי'

צ.
-נאה"כ  הכוכבים צאת 
-צ"ע  עיון צריך 
-צ"צ  צרק צמח 

ק.
-ק"ש  שמע קריאת 
-ק"5  5י קשה 
 לן קיימא -קיי"5

ר.
-רבש"ע  עולם של רבונו 
-ר"ה  השנה ראש 
-רז"ל  לברכה זכרונם רבותינו 

ש.
-ש"מ  מינה שמע 
-ש"ע  עשרה שמונה 
-ש"ר  רמים שפיכת 

הי
-ת"א  אונק5וס תרגום 

-תחה"מ  המתים תחית 
-ת"5  5ומר ת5מור 
-ת"ח  חכם ת5מיר 

ש



 הברכה על יעמרוואלהפנ

 עבודתי לאור לההציא יכ~תפ פכל עזרינו אשר פיתי בני שמות בזהיוהקו
 ופנעימים. פפוב יטיהם השי"ת יאריךהקדו,טה.

 המההלא

 ההסיד בת תחיה, מרידל מרת הרבנית חיל אשת המלומדת הצנועהאשתי
 יהודה ר' מגזע חומר ז"ל. רטזענבערג קאפיל יעקב מוה"ר כש"תהמפורמם
 הקדושים, הצדיקים מכהטפחת המיוחסת וגם פוילין. פילאב, מאיר זצ"ל,הסיד

 זצ"ל. מגיד הקטזניצער הקדוש הצדיקמשפהת

 הגבור והחשוב היקר ובעלה תחיה. חוה חיה מרת חיל אשת היקרהבתי
 שיחי', נתן שיחי', משה היקרים ובנם נ"י. מינץ יצחק מוה"ר הנדיבהמפורמם

 לטס-טנדזעלעם. בעיר בקאליפטרניע, תחי', מרים היקרה ובתם שיחי',ברוך
 במטנמרעאל. תחי', ואשתו שיחי', רטזענבערג אברהםנכדי

 ואשתו נ"י, רטזענבערג יצחק ישראל מוה"ר הנדיב המפורממ הגבור היקרבני
 שיחי', יודל יהודה היקר ובנם תחי'. פייגע מרתהיקרה

 ואשתו נ"י. רטזענבערג חיים משה מוה"ר הנדיב הטפורמם הגבור היקרבני
 היקר ובנם תחי', אסתר הכלה היקרה ובתם תחי', בערמא מרתהיקרה
 במטנמרעאל. שיחי', יודליהודה

 הגביר והחשוב היקר ובעלה תחי', בריינדל מרת חיל אשת היקרהבתי
 החשוב היקר ובנם נ"י, קאסאווער ליב יעקב טוה"ר והנדיבהמפורמם
 בעיר התורח" עמרפז ישיבוץ תלמיד נ"י, כהטה בחכמה בתורהוהמופלנ

 מהלה היקרה ובתם לדפום. יסדרם הכתבים בהעתקת לי שעזרמטנפרעאל.
 במאנמרעאל. בהרצלי', תלמידה תחי/אימע

 המפורמם הנדיב הגביר היקר ובעלה תחי/ ברכה מרת חיל אשת היקרהבתי
 מרים היקרת ובוום שיח", קאפיל יעקב היקר ובנם נ"י, קאהן אהרןמוה"ר
 ע בפאראנמע.תחי',



-

281 הכפודשער

 הברכה על יעמדוואלה

 להם אני מביע איה"ש. לאור בצאתו הסמר את לקפל התמו אשר אלותם המפי על קדימה דמי נתנו אשר האנשים כל שטות כאן פורפהנני
 פביתק ועושר הץ ק הפט את ויקיים עולם לזכרון י,צאר שמותיהם תודתי.את

 וקדושי גאתי וזכות ג'( )כתובות וכו', טפרים הכותפ זה לעד. עומדתהצדקתו
 אמן. לפובה, עלינו תגן כסמרי, הגאיםעליון

 משנמרעשל הפרינעמערנטי11שמות
 קוד"ש הררת ישורון עדתביהכנ"ס

 הירש*רוננ פינהס ר' הנאוןהרב
 שמסעל כהשה ר'ה9רעזידענט

 קשפל18 מר. פרעזידענמווייס
 שמסעל שלמהר'
 נבאי שעפער, לייבישר'
 שני נבאי גשלדבערגמר.
 טרעזשורער וויינבערנ, הירש דודר'
 דמינטרעשל העירועד
 סעקרעמער 9יטערס, מרדכיר'

 נירד-ענד האר"י נוסחביהננ"ס
 הירשהטן הלוי יהושע ר' הנאוןהרב
 פרעזידענט גארעלניק, יצהק כמשהר'
 8רעזידענם ווייס מאכארין, כהשהר'
 נבאי קאנטיריוויכחש, רפאלר'
 שני נבאי קאסאווהצקי, ישראלר'
 שו"ב קאראקאווסקי, שמואלר'
 נערוויץמר.

 ברידעררעיטערס
 הזן קראגיק, אליעזרר'
 גרטסמאן שמההר'
 ליפאוויץ לייב תירשרן



 הככודשער282

 הפרינעמערנמיןשמות
 מאראנמע פרענקיל, יוסףר'
 האמילמאן צוקער, יצחקו'
 מאראנמע לויער, צוקערמר.
 בערגאן נ4רד מאגנעס, משהרבי
 טאראנמע ר4זענצוויינ, ב.רבי
 פלארירא ביעמש, מיאמי מארשילאוו, ם.רבי
 באסמאן הארוועץ, אהרן ר'הרב
 יארק ניו ברוקלין בערגער, ש.רבי
 נאארק כהנא, ליב הירשרבי
 יארק ניו ברוקלין נלאםס, יצחק צביר'
 יארק ניו ברוקלין בראדי, אליעזררבי
 יארק ניו ברוקלין ממיטה, דורר'
 יארק ניו ברוקלין כלאסם, מרדכיר'
 יארק ניו ברוקלין פרדס, הלוי יעקב אברהם ב"ר צבי שמואלר'
 יארק ניו ברוקלין נאוויק, הלוי זלמן שניארר'
 יארק ניו בראנקס ואמוותיי יתורת ישיבה סן פרעזידענמ לעווימעס, וו.ר'
 יארק ניו סענאל, לאיעסר'
 לואיס סם' קופערשמימ, דוד אשר ב"ר חיים משהר'
 קאנעמיקי בריטש42רמ איזלאווימש, אליעזר יצחקר'
 מאנפאהם מרדכי, ב"ר אלחנןר'
 אייזיק יצחק ב"ר בער רובר'
 קאלמען כמפהר'
 פאליאק העריר'
 קאמלער שלום ב"ר נפעשילי'
 קאפלאן נ'ר'
 סאנדלער סעמיאלר'
 חיים ב"ר פייווילר'
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 ן היקרה אמי שם את לשבה להזכיר זו בהזדמנות משתמשהגני
 ש ע"ה. רשז;3בערג חוח חיה מרת הרבנית חיל אשת צנועה, אשהשהיתה

 ש לתת האם'ל;יפ בנל השתדלה היא ז"ל. אלימלך שלמה מוה"ר המנוהבת
 ש לא היא וב;בודה. בהןרה עתדתיו כל את לבלות זצ"ל, לאאמו"רהיכולת
 הקשימ. החיים תנאי עלהשגיחה

 י'יביש כיהר"ר הכ!;רסס ה:א;; הרנ מ:כד. המי;הכח היתההיא
 ש קדוש הצדיק הרב ונכדת פוילין, אממראווצ;, בעיר רב שהיה זצ"ל,צוקער
 זצ"ל. ה;רצקית ב"ר פאיר'ל רבי לאר*ן, המאור אורונורא

 פוילין. טארלא, בעיר לפ"ק, תרמ"ו שנוע כסליו, ז'נפמרה

 ש מרת הרבנית היל אשת הצנועה השניה( )אשתו שם יזכר מובועל
 ש המיוהמת ז"ל, גר,נכער: יצהק מוה"ר ההסיד בת ז"ל, רשזע3בערג גיטלשרה

ש מאנטרעאל בעיר שנפטרה סאדיגארי, ריזין, מן הצדיקיםממשפחת
 ה' כ' צ' נ'ת'

 ש אליעזר ר' כת ?"ל מחלה מרת חיל אשת הצנועה חמותי נשמתולזכר
 פוילין. פילאב, בעיר הרצ"ו שנת סיון ט"ו שנפטרהז"ל,

 ה' ב' צ' נ'ת'

 2818ניהחםיד נשמתיזכר
 לובלין. בעיר הי"ד, ז"לרשזענבערג

 פוה"ו החמיד שסי נשמתלזכר
 החסיו בן ז"ל, רשזענבערג 2השבי
 ה2ה אשתו עם ז"ל, קאפיל יעקבר'
 פילאב בעיר הי"ד. הלציהם יוצאיעם

פוילי4

 קאפיל יעקב מוה"ר כש"תפורמם

 מוה"ר החמיד גיםי נשמת.לזכר
 אשתו עם ז"ל, מוכשניידער,שראל
 בת ז"ל, נעמע ביילע מרתתצדיקת

 חלציהם יוצאי עם ז"ל, קטפיל יעקב-'
 ווארשא. בעירזי"ד,

 ן % :נ ם:ו ::םג ,-:4ונבי



 נשמתם ולזכר קודש,לזכרתש

 מאיר מוהר"ר המפורסם הגאון הרב היקר אחי שם יזכר הטובק.
 מחבר בעל באמעריקע, הארטוואד, בעיר רב שהיה זצ"ל, ראזענב;רגיהוש;
 קאנעמיקע. הארמוואד בעיר שנפטר המבהך" "כורספר

 ה' ב' צ' נ'ת'

 ראייענבערג אליעזר מוה"ר המפורמם המנוח בני שם יזכר טובועל
 תש*מ שנת אדר, ד' שנפמר טובות, ומדות במעלות מוכתר היה הואז"ל,

 מאנמרעאל. ב;ירלפ"ק,

 ה' כ' צ' נ'ת'

 העמיל מרת חיל אשת והצנועה היקרה אחותי שם נם יזכר הטובו;ל
 לאורחים לרוחה פתוח היה ביתה זצ"ל, יודל יהודה הרב בת ז"ל,גלאמס
 יארק. ניו ברוקלין בעיר לפ"ק, תשי"ב שנת אדר, ו' עתפטרהלעניים,

 ה' ב' צ' נ'ת'

 מוה"ר כש"ת המפורסם החסיד היקר גימי שם גם יזכר מובועל
 היה הוא ז"ל, אלמער מוה"ר החסיד בן ז"ל, גלאסמ יומף זאבשלמה

 תשי"ד שנת מרחשון, ה' שנפמר יארק, ניו בפארקוועי הישיבה מןהפרעזידענט
 יארק. ניו בברוקליןלפ"ק,

 ה' ב' צ' נ'ת'

 יהודה הרב בת ז"ל, חנה מרת היקרה אחותי עום גם יזכר טובועל
 מאראנטא. בעיר שנפמרה זצ"ל,יודל

 ה' ב' צ' נ'ת'

 צוקער שרה מרת חיל אשת היקרה אחותי שם גם יזכר מובועל
 שנפפרח לעניים. לאורחים פתוח היה ביתה זצ"ל, יודל יהודה הרב בתז"ל,
 אנמעריע. המילמאן בעיר לפ"ק, תשי"ד שנת נימן,ח'

 יארק. בניו תשי"ד שנת תמוז, ב' נפפרה מרים, בת לאה רהלהאשה
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