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 תורהוהר ר""
 התורה על הקדוש הזהר פירושהוא

 ז"ל יוחאי בר שמעון רבי התנאמאת
 הפירושים וגם לו. השייכים והענינים הפירושים פסוק כל עלמסורר

 ונקבצו נלקמו הזהר מקומות בשאר הנמצאים הפסוקים שלוהענינים
 לעומת שורה הקודש לשון העתקת עם הזהר בלשון במקומםונסררו
 ולמייל לכנום ה ר ו ת ר ה ז שערי באי כל יוכלו זה ירל ועלשורה
 יחגליא הזהר שמפר יוהאי לבר אליהו שאמר מה ויתקיים הזהרבפררם

 וגו'. אהוזהו אל איש ושבתם ובניניה יומיא במוףלתהאי

 הפירוש הצגתי המעיין על להקלוכרי
 הזהרזיו

 הזהר. מפורשי המפורסמים המקובלים דרך פיעל

 הקמן אני יתברך השם בעזרת הכינותי זהכל
 ז"ל יצחק ישראל במהו"ר ראזענבערנ יורליהודה

 ז"ל. חמיר יהורה ר1מגזע
 ומאנטריאל, טוראנטא בערי ראב"ד אה"כ פולין, מדינת לטדז, בווארשא, רבמלפנים

 אליהו ילקים המלאך, רפאל נדרים, ידות - הספרים מחבר קאנאדא,טדינת
 בכתובים. מפרים ועוד יהודה, מקיה הקדושה, קריאההנביא,
 נויטרקבעיר מהרהרזגאל בשנתנדפס

 שמות פרם
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 8 ואלה6(

 נ5ו דיסר56 6תר 3כ) תכיגן סתפוןר3י
 .ק

 נלתה שסה ישפ שנלו מקום בכל למדנו שסעון רבי ' סכיגת6 תתן
 סתות ו6)ס . כתי3 ת6י דת5ריס 3ג5ות6 וסכ6 פתס,ן.נ5תס
 . יפק3 6ת תסו יסר56 3גי דכתי3 כיון . ונו' יסר356כי

 יסר6ל 3גי סתופ 056 656 )תיתר. 56סריך 6תוס63יס
 03די יפקכ עס דגמתו ט)6ין ,תסריין רתיכין6יגון

 גחתת גד סתפון 6יר תו נ( . דת5ריס 3נלות6סכיגת6
 כדי,קנ6 יסר6) דסתס מד6 מיס גחתת למ5ריס.סכינת6
 וכל פתיס קדיסין סתסין ותרין 61ר3פין ]6[ ט63דסס61
 נמתו ,כ)ס, ]נ[ קדיס6 תסת6 עתיס קדיס6 6ת ומדמד
 ס63יס יסר6) 3גי סתות ו6)0 סס*ד לת5ריס יפקנפס

 ר' ס6יל נ( . 6תו כ6תר ו)6 . יעק3 5ת ו6ח"כיסר6ל 3ני דק6תר תתסתפ י5מק 6*ר ]נ[ יעקכ 6תת5ריתס
 דסתעכ6 60 5י קסי6 סתעון. 3"ר 6)טור 5ר'יוסי

 תסו ]1[ יע,נ את דכתינ . יעקנ נסדי לנלת6נן . יסי6) 3גי סתות 61)0 6תר דסוס ]י[ קדיס6ת513יג6
 60 656 . סו6 סכי וד6י 6*5 ]י[ 63ו 31ית1 6יסדכתי3
 ]ח[ דיסי3 תססו6 3ית6 6יסו ת6מר6 דתק3ל כ)תניגן

 56עור 5ר' יס,דס ר' ס6י) י( 63ו וכית, 6יסוע"י

 עם ביחד יעקב עם שירדו עליונים וסחנות מרכבותק
 ירדה כאשר שמעון א'ר עוד 3( . מצרים בנלותהשכינה
 בדסות ישראל ששסה אחת חיה ירדה למצרים.השכינה
 וכל עסו. קתשים שמשים ושנים וארבעים ]"[ ההואהזקן
 ירדו וכלם ]נ[ הקדוש מהשם עסו קדושה אות ואחדאחד
 הבאים ישראל בני שמות ואלה זש"כ למצרים. יעקבעם

 ר' שאל נ( אתו. נאסר ולא . יעקב את ואח"כישראל בני שאסר נשסע כך יצחק א"ר ]ג[ יעקב אתסצריסה
 מן ששמעתי סה לי קשה שמעון. ב'ר אלעזר לר'טסי

 ישראל. בני שסות ואלה אומר שהיה ]י[ הקדושההמנורה
 שהיו והסחנות החילות אותן וכל ]ס[ הוקן ישראלוה

 מה ]י[ יעקב את שכתוב לפי יעקנ. עם בנלותיורדים
 ]ח[ לו שנותן לוה בית נקרא הוא מאחר המקבל כללמדנו שהרי הוא. כך ודאי א"ל ]ז[ באו וביתו איש שכתובזה

 אלעור לר' יה,רה ר' שאל 7( באו. וביתו איש כתובוע"כ
 בסוד שסות ואלה פרשת סאביך ששסעה כיון שסעון.ב"ר
 הדבר זה א"ל באו. וביתו איש שאמר וה סהעליון.
 יותר במעלה שהם העליתים מלאכים היו הם אבי.שאמר
 ]ס[ באו וביתו איש שכתוב זהו מהם. לממה שהם אלהעל
 העליונה שבמדרנה דמיאכים אותן כל אבי. אמרוכך

 סהם תחתונה שבסדרנה 'איתן וכרים. נברים נקראים ן תגס,ן תת6ס ד3דרנ6 61יכ,ן . ווכרין נו3רין6קר,ן
 ר' דכור6 תן דתקג65 גוקכ6 כ6תת6 3ית ]נוק3ת6[6תקר,ן

 נתע ם1נו1"וק:ן:1~111ן~.יג

 . פתס קדיסין רתיכין 6)סין ת6ס וסית יעקנ. 6תלתגריס
 ת06 סית דתני3ן . רגלי "לף ת6ות כסם דכתי3וסיי3ו
 ס)יקו וכ)סו 5ת5ריס יפק3 פס כחתו קדיסין רתיכין6)פין
 יסר6ל 3גי ויסעו סס*ד תת5ריס יסר56 כפקו כדתתתן

 תחות סס ונו'. רנ5י 6לף ת6,ת כסס סכותסמרטתסס
 גפקו כך 5לין רגפקו כנווג5 ת5ות כסס 6ל6 כ6תרל6
 רת'כין 5)ין דגפקו כעדג6 זח)ס רז6 מזי ות6 ]י"[ר3'ן
  רסיו וידפו יסר6) מתו קדיכת6 תסירית6קדיסין

 3גיגיסון יסר56 דפ3דו 3סילו וכ5סו .  כניכיסון1תפכנין

 ר' הזכר. מן המקבית נקבה כאש- בית. ]נקבות[נקראים
 האם א"ל שמעון. ב"ר אלעור ר' לפמ עומר היהיצחק
 כהוב והרי ולא. א"ל ]י[ יעקב עם למצרים השכינהירדה
 ירדה השבינה וראה בוא א"ל סצריסה. עמך ארדאנכי

 עמה. קדושות סרכבות אלף סאות ושש יעקב. עםלמצרים
 סאות שש שלמרנו רנלי. אלף סאות כשש שכת'בווהו
 עלו וכלן למצרים. יעקב עם ירדו קדושות סרכבותאלף
 ישראל בני וטעו זש"כ ממצרים. ישראל כשיצאומשם

 מאות שש ונו'. רנלי אלף מאות כשש סכותהסרעססס
 יצאו כך אלו שיצאו כסו סאות. כשש אלא נאמרלא
 מרכבות אלה שיצאו בומן הדבר. סוד וראה ובוא ]י"[אלו

 שהיו יירעו יש-אל ראו הקרושים. ומחנותהקדושות
 בשבילן ישראל שעשו החפזון וכל בשבילם.מתעכבים

היהס,ס
 י 9 י( ז. 9 נ( י ד9 3( 3 י9 6( מקומותמראה

 הזהרזיו
 ר;שיה לעולם הסשפיע רדכורא עלמא הנקרא היצירה עולם של האלהות וכח החיות היינו החיה פי' נ6[ שמות ואלהפרשת

 עס אלרוח כח משם וירך 'שראל ש.ק,-את יעקב ~שמת שורש הוא העולפ ווה רנוקבא. עלמאהנקראן
 מ.כ השם מן היא טשטותיהם הראשונה שאות מלאנים מ*ב היינו שמשים מ*נ ןג, . כגלות ישראל ק'ום ולטען לכנודה כנלותהשג'נה
 . יוחאי כד  שטעון ר' גקרא בך  נו[ : מהרה*ו מ*כ. כני' ואל*ה נ' ]נ[ היצירה: כע,לם נהנא ככה אנא תפלת של כהר*תהנרמו
 המלכות שטדת וביתו איש מתורץ בוה ]ח( : למלאכים נית נני יש וכי [[[ : אתו כתוב ולא [1[ : היצירה שבעולם האלהות כח היינוןס[

 רק קורם כנובר הוא התירץ וה מביון ןט[ איש: בבחי' בה המשפיע היצי-ה עולם של האלהות לכח נית נקיאת הקרושהוהשכינה
 ם-נבה שהם הזשיה עול6 של היי*ו התחתונת וובמררגה היגלה. עולט של היינו העלונה שבטררנה מלאכיפ אחר. בלוון18זו*

 : שלמעלה מאות כהשש למפה ב"י אלמ מאות שהשש פי' מ6ן : בלבדה פי' 1( : הקדושהלהשנינה
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 לומר לו שהיה להתמדמה. יכלו ולא שכתיב וזהו ]ינ[היה
 ]יג[ יכלו ולא אלא כהוב לא אבל לההמדמה. רציולא

 וזהו ]י7[ שברקיע ישראל בני היו ישראל בני שבל ממשוהכירו
 לא וע"כ יעקב. את מצרימה הבאים ישראל בנישכתוב
 ואלה אלא אתו. מצרימה הבאים ב"י שמות ואלהנאסר
 מצרימה הבאים יעקכ. את מצרימה הבאים ב"ישפות

 ומה וחומר. קל ר*י אמר יעקב. את מי. ועםבההלה.
 ויפגעו לררכו הלך ויעקב כתוב. מלבן יעקב ניצלכאשי
 ארר אנכי אמר והקב"ה בג14ת ירר כאשר אלהים. מל"כיבו
 שמשיו שיררו ירר והארון הואיל רין אינו מצרימה.עמך
 יעקב רבי יעקב את מצרימה הבאים שכתוב זהועכו.
 ישראל בני הם מי אבא. רבי בשם אמר דנןרכפר
 ר' 6( ]ס~ן ממש ישראף בני הנקראים הם כאן.שנזכר
 עמך ארד אנכי הקב"ה שאמר בשעה חש1. אמריהורה

 בשעה עסו יררה שהשכינה רעתך על התעלהמצריכה.
 יררה אז לבניו ירידה שהיתה בזמן אלא ממש.ההיא

 נם אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי זש"כהשכינה.
 עליה. לך שתהיה זמן כלעלה.

 כביכי
 לי. נם עליה יש

 וכאשר עמך. ארר אנכי כביכול ירידה. לך שתהיהובשער
 דשכינה עמרה ירידה. להם יהיתה אחיו וכל יוסףמת

 יוסי א'ר אלה. ירדו כך אלה שיררו כמו עמהם.וירדה
 סאה בן 'וסף וימת לזה. קורם כתוב מה יהורהב"ר
 השבמים וכל יוסף שמת ההוא בומן ונו'. שניםועשר
 והשכינה בנלוה. ישראל בני יררו ירירה. לרםוהיתה

 ב"י. שמות ואלה זש"כ עמהם. יררו העליגיםומלאכים
 דוסתאי ר' בגלות לררת הראשונים על נקוספושהם
 זש"כ ]סז[ להם והלכו באים היו ויום יום בכ4אמר

 שכתוב וזהו באו. אשר כחוב ולא מצרימה,הבאים
 היתה כאשר ואח"כ יעקב. את בתחלה מצרימהדבאים
 כלם יעקב בני וראה ובא באו. וביתו איש ירירה.להם
 שלמרנו בה. יש עליונים ענינים זו פרשה אמרו אלעזרור' יוסי ר' ]'ו[ ואלה אלה ויררו ההוא. בומן מהיםהיו

 צורות הקרושים. ומהנות המרכבות אלה שיררובשעה
 זש"כ עמהם. לרור נכנסו כלם למעלה החקזקותהשבמים
 למרנו . ונו' לוי שמעון ראובן וכתוב באו. וביתואיש
 ההאמפו בגלות. ישראל שהלכו בזמן ערך. בן אלעזרשא"ר
 ואמרו. צעקו הכככלה. לסערת השבמים של הנשמותבל
 בעולם 2לאה אין הבנים של ומיצר המכאיב 4'ח[ זקןוקן
 עושים אחר עם קשה. בעבורה משתעברים בניך כלהזה.
 רוח נתעורר שעה באותה שבעולם. הנקסות כלבהם
 מרכבותיו לכל הקב"ה קרא אז וירד. רשות שאלהזקן.

 בניו. ועם יעקב עם כלם וירדו בראשם. ומלכםומחנאיו
 בסותם יררו והשבמים אבידנ. עם בחייהם ירדוהשבמים

 ראובן וכתוב וגו'. ב"י שמות ואלה זש"כ אביהם.עם
 על אב כרחם נקראו בזה אבא א"ר מס[ במצריםהיה ויוכת וכתוב ויררו. היו מהים וראה ובוא ונו'. לוי ןשמע

 :בנים
ויהי

 "אוט1'י"וום ]י:[ יכ5ו 1!5566 65 5כ5 . 5סתתי,תס ך15וו6
 1[4ל(1:;,י:ו ";ם-;; צנ,ו:ןןן ותס . ומ,חר ק5 6חרקר*י . יפקכ 6ת . חי ופסכקדמית6.
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 ר' גפס. סכעיס יטקג ירך י,85י גסס כ) דיוקי6(
 תס 6"5 סתעון דרכי קחיס יתיכ סוסחיי8

 . כקדת'תק תייסר ד6':ון זיעקכ כגוי )תתגי 16ריית8מחת
 סכ6ס יעקכ 5כית סגפס כ5 זכתי3 . ס3עיס גןו35תר
 יעקכ ירך י651י גטם כג ויסי וכתי3 . סכעיסמגריתס
 לקכל 6"5 . ית'ר ו)6 סכעיט טעת8 וח6י . גפססכעיס

 . כ5סין )קנ) יחיז6ס 6יחס סוו ומי:ון 3ע5ת6. ד6ינין 6וחיןע'
 זכת'כ וסיעו יסר56. 3גי 5תספר עייס נכ')'ת י5כסס'ך
 5מחז6? . 6תכס טרסתי ססחיס רומ1ת כ6ר3ט כינ(

כ6
 1 ק 1

 . יסר56 כ)6 )ע)ת6"פ:ר 6י גך . רומות 6רכע 653 )ט5יו6 6ססר ז6י
 . ח6ז כח6ז ויע5חו ויר3ו ויסר5ו סרו יסר8) ןנםנינ(

 י5תק6"ר
 סכיגת6 זזמיין 6עון ת)ת"

 . כע)יו8 סוי )6 זקכ"ס זזיוריס ונרמין .חע)ת6
 : 6יגין 561'ן . ק)יס1ן 6סתיזע 851 15והין גס6וכגי
 כר כט5ח6 תקיף חסמכו ז5ית כגין כגדס זסכיכח6ן

 . זע)ח6 חס8כו חכ5 קסי6 זגזס תס6כי . זגזסנוס"כו
 3כ5 . עחיס יסת6כון כסזיס זתתקרכין וגל 6יסו6סת36
 6)6 טוז ע6 קחייסו חן סכיגתמ 6תזמי6 ז6ז)ין6תר
 זיו5יז זרע8 ססו6 וע) גרחיס ע5 כיסין חרעיןזגריס
 ך)ינ חס6כו ססו6 . גזס 5נכי גס כר זיקרכזכיון
 זיי5יד ורע6 די5יס סייסין ככ5 ויכת,רע5יי

זס, כחסמכו יס6 יוחוי וכ) . חס6כו רומ עלי חסכיןתס6:ו כססי"
 כגיג"

 חכ5 ותקיף רכ נתס"3ו 6יסו זי)יס ויסיז6
 ססי6 נדס 5גכי גם כר זקרי3 זחיז . דע)ח8מס"כ'
 מהן ע5יו גדתס ותסי זכת'כ ע5וי. ז5יגתס6כו
 קייה6 ומת קודם כרית זמעי5 . גכר 6) ככתדס:יכ
 ותג'גן . גכר 58 כת וכע) 7( דכתיכ ]כ[ "מר6כרסו
 ז6יסו קזים6 ז3רית קג6ס 3ר ~"ס יחי קג6ס5ית

 וע"ד כיסר6) ס' 6ף וימר חיז . מו36 3גות 6))1גות
 זמת'ס ק7יסח כ3רית זתסקר ח6ן . תקתיס סכיגת68תדמי6
 דוי:קר ח6ן זקכ"ס כסי8 תסקר כ156 דכ'ג.כ3סריס
 מו)ק8 5יס )ית 3ח5כ6. כיס חסקר זמ)כ8כמותץ6

 זקטי3 ח8ן תזיר. זתיוכת6 3מי)6 )8 6יזיסר56 כמ)~
 )קע)6 )יס תריס . 6תתיס זחתעכר6 עו3ר6 ססו6כגוי
 חי .. וי)יס 61ומגות8 זק3'ס כגיג6 זסתיר . 3חעס58יס

 זכ8ין . כע5ח6 יח3רי ד65 5יס ס3 )יס. 11י כ*ג.5ססו6
 תכ) 6סתחרו זמ5ריס כנ)ות8 זסוו ז6ע"ג . יסר656יגון
 ו6כחן)ו זרע6 וחקטו) גכר 6) תכת חגזס . ת5ת6סגי

 סכן כ5 6תגזרת דנזרס ז6ע*נ ורכיס. כסריס3סרססיס
 זקטי) מ6ן 3יגיסון 6סתגמ )6 . תם5יכוסז סי8,רססי5וז
 יסר6) גפקו ז6 ו3וכות6 5כתר. סכן כ) ז6תת6. כחע?6עוכר6
 6ת ויטס זכתינ מ6י מיי6 ר' זתני . חגדס ג)ות6תן

 תס תסגי . ס5וכהזת כמר6ות גמסת כגו ו8ת גמסתסכיור
 נרחייסו ד6סתחרו 3גין 5ס6י גסיןזכ1

 כנ)ות"
 ז)כתר זח5ריס

 כחר6ס ומסתכ)ן תתקססן. 6תיין סווז6תןכיין
 56 ת3ת . ו-כיס כסריס 5ון וחעוררן .3כע5יסון

 וכתי3 מ5ריס מירז ס' 5כ6ות ג) י65ו דכתי3 .גכר
 ו56ס ]כח[ וז6י )יסר56 פדות . 5יסר6) טזות יסס3עי

 ר' נפ:. שבעים יעקב ירך ייצאי נפש כל דיוקי"(
 מה א"ל ן. .טכע רבי לפני יושב היהחייא

 גתרלק. עטר :.ים שהם יעקכ בני למנות התי*הראתה
 דבאה יעקכ לביה הנפש כל שכהיב שבעים. שהםואח"כ
 יעקב ייך תצאי נפש כל !יהי וכתיב שבעים.מצרימה
 כננר וה א"ל י.הר. זלא שבעים טעם ומה נפש.שבעים

 כלם כננד יחירה א'מה הי. והם שבע.לם. אזמותע'
 שנהיב 11הו ישראל. בני למספי עמים נב,לת יצבזש"כ
 להראות אקכם. פרשהי השמי: רוחית כארבע כינ(

 אלא נאמר לא בא*בע ישראל. בעביר מתקיימיםשהם
 : ישראל בלי לעזלםאפשר אי כך ר:חות. ד' בלי לם לע אפטר שאי כמ.כארבע.

 מאד. במאד ויעצמו וירבו וישרצי פרו ישראל דבננינ(
 השכינה את הד.חים הם שלשה יצחקא"ר

 בזה יהיה לא הקב"ה של שמרורו תירמיםמהעולם.
 : הם ואלה ק.לם. נשמע ולא צ:עקים והאנשיםהעולם.

 בע'לם חזקה ט.מאה שאין לפי נדה, עם ששיכבמי
 בנל עמו. נמטאים אליו המהקיבים וכל נממאהיא שבעילם. מומאות ככל קשה הנדה מ.מאת הנרה.כמומאה
 אלא עוד !לא מלפניהם. השכינה נדהית שה'לךמק.ם
 שי.ליד. ההוא ז-ע ועל עצמו על רעים חלאיםשנורם

 ק'פצה הם.מאה אזתה הנדה. אצל אדם יקיב כאשרכי
 במימאה ליד שי הזרע איבריו. בכל וסהפשמתעלל.
 מאה, בם יריה ימיו וכל ממא. רוח עליו נמוטךההיא
 מכל וחוקה נדולה בם.מאה הוא שלי והיסיד הבניןשהרי
 קזפצת נדה. אצל אדם שיקרב מיד כי לם. שבעמ.מא.ת
 היסור ואות קודש בדיה שסכניס נכר. אל בת עםששוכב מי : עליו נדהה ותהי שכתוב המימאה. א.תהעלין

 ולמדנו נכר. אל בת ובעל ד( שכתוב ]ג[ אהרברשות
 שהוא הקרוש. הבריה קנאת כמו הקב"ה לפני קנאהשאין
 העם ויהל כהוב מה האטונה. וסוד הקדוש השםיסוד
 וע"כ . בישראל ה' אף ויחר מיר מואב. בנות אללזנוה
 שנחתם הקודש בנרית שמשקר מי מלפניו. השכינהנדחית
 שמשקר טי הקב"ה. של בשמו משקר כאלו האדם.בבשר
 שהורנ מי נדולה: תשובה בכח שמתקן לא אםישראל. באלהי חלק לו אין עצמו. במלך משקר המלךבחוהם
 שיהיה לו ינירם אשתו. שנחעברה ההוא העובר זהבניו
 זכאים בעולם. ננרא היה שלא לו מימב לז. וי הזה.איש וי .. שלו מנות וא הקכ"ה בנין ס.הר זה במיעיה.נהרנ
 מכל נשמרו מצרים בנלות שהיו שאע"פ ישראל.הם

 ועסקו ורע. ומהרינת נכר אל מבת טנדה אלה.שלשת
 הבן כל הנזרה שננורה שאע"פ ורביה. בפריהבפרסום
 שיהרנ מי ביניהם נמצא לא תשליכוהו. דיאורההילוד
 ישראל יצאו זה ובוכות אה"כ, שכן כל האשה. במיעיעובר
 את ויעש שכתוב מהו חייא ר' שלמד מנדד. הנלוה.טן

 מה מנני הצובאות. בסראות נחשת כנו ואת נחשתהכיור
 שלאחר מצרים. בנלוה נשמרים שהיו לפי "זה. הנשיםזכו

 במראה והסהכלו מקושמוה. לבעלירן דנשים באושנמהרו
 אל מבת ורביה. לפריה אוהם מעוררות והיו בעליהן.עם
 וכהוב מצרים. מארץ ה' צבאוה כל יצ"ל שכהובנכר.
 ואלה ]כ"[ ודאי לישראל עדות לישראל* עדות יהשבטי

שמוהסתות
 נ טנ6ני ז( נ. ז4 0 ג' חי*' 0 ש1 ז4 6( מקומדתטראה

 הזהרזיו
 ית ווהשם ,כ6ן : אהרים אלהים שברשות טוטאה לטקום הקדושה מן תלך לישראל חטוגנת דקדושה *השפע נורט החטא שזה*"מ(

 ; ובסוף בתחלה טשפחותיהם שטות לגל גחתם השפ שוח נירוע נשרים, בנים היי שכלם לישראלעדות



 הזהרישוןשמות קודשלשון

 תשאל ואם ב"י. אל רבר ישראל. בני שבמי ב"י.שמות
 ופרסמו היה אחר וראי הרי מצרי. איש בן והוא כתובהרי

 דן. למטה רברי בת שלומית אמו ושם שכהובהכחיב,
 וגו'. וירבו וישרצו פרו ישיאל ובני שכתוב ורביה.פריה
 ישראל בני נכנסו. ישראל בני ישראל. נשתמרו אלוימכל

 : ישראל בני שמות ואלה וש"כיצאו.

 ההוא ביום שמעון א"ר מציים. עי חדש מלד ךיקם"(
 שאר כל על מצרים של לשרו ממשלה לונתנה

 ממשלה נתנה לא יומף שמת קורם שלמרנוהעמים.
 ויקם או ייסף שמת ביון ישראל. על מצרים שללשר
 בזא נ( וקם. שפל שהיה כוה ויקם מצרים. על חרשמלך
 שנתקיים זמן כל ]נכ[ העליון ברית מוד הוא שייסףיראה
 כיון כראוי. בשלום ישראל בין השכינה נתקיימההברית.
 השכינה או העולם. מן העליון ברית מור ייסףשנמתלק
 ויקם שכתוב ביארנו והרי בגלות. יצאו כלם41שראל
 היה והכל 'וסף. את ידע לא אשר מצרים על חרשמלך
 הוקן המנינא רב של ובספרו נ( כראיי. הקב"המלפני
 בוא מצרים. על חדש מלך ויקם שכתוב מהו נאמר.כך

 נתחזקו לא העולם מלכי וכל העילם אזמית כלוראה
 מושלים היו לא מצרים ישראל. בשביל אלאבממשלתם

 אז בנלות. שם ונכנסי ישראל שבאו ער העזלם. כלעל
 על נתגברו לא בבל העולם. איפזת שאר עלההנברו

 בנלות. אצלם שיהיו 'שראל בשביל אלא העילם אימיהכל
 בשביל אלא העולם אומות כל על נתגברו לאארום
 היו האלה אימיה שהרי בנלית. אצלם שיהיוישראל
 ובשביל מכלם. היו וחלשים העמים. שאר ביןבשפלות
 עברים עברים. מבית שכהזב מצרים. נתנברו.ישראל
 האיסית שאר של בשפלות מצרים שהרי נקראו.ממש
 היה. לא העם וה כשרים ארץ הן ד( שכתוב בבל.הת.
 מאר. אהה בווי בגוים נתחיך קטן הנה 0( שכתובארים.
 ישראל שכאשר ישראל. בשביל אלא גבורה לקחו לאזכלם
 העולם. אומות שאר כל על מתנברים מיר אצלםבגלות
 אומות כל נגר עומרים בלנרם הם שישראל לפי מה.מפני

 היתה מיר מצרים בנלוה ישראל נכנמו וכאשרדעולם.
 שאר כל על למעלה ממשלתם ונהנברה למצרים.תקימה
 תקימה ויקם. מצרים. על הרש מלך ויקם שכתובהאומות.
 מצרים. של שר ההוא הממונה וקם שנתגבר להם.היחה
 שאר של הממונים כל על וממשלה נבורה לוונתנה

 הטמינה לאותו הממשלה נתנה בתהלה שהריהאומוה.
 מלך ויקם ולפיכך למטה. שלו להעם ואח"כשלמעלה.

 שער היה. חרש שלהם. רממונה והו מצ-ים. ע4חרש
 ועתה האומות. שאר על ממשלה לו היתה לא הזהיים
 נהקיים ואו העולם. אוטות שאר כל על לשלוטעמר
 רבי י( ימלך. כי עכר תחת ארץ רנזה שלש החת,(

 יוסי רבי היה. ממש חרש חרש. סלך ויקם אמ-הייא
 מקורם אחר מלך חידש שלא מה נזרוה סחרש שהיהאמר
 שעשה ההוא הטוב כל יוסף. את ירע לא אשרלזה.
 ביתה הכסף את יומף ויבא שכתוב טצרים. באיץיוסף
 ועשה זכר. לא וה כל רעבון. בשני אותם ודחיהפרעה.
 ועיסקים עשבים היו יהורה ור' יוס' ר' מכירו. כאינועצמו
 ויקם שכתוב והו יהורה א'ר שמעון. רבי לפניבהורה

 תיפ" וחי כ"י. "3 דכר יסר"3 כגי סכסי יסר"3 כנ'סתות
"01

 ופרסנוו סוס מז וד6י 0" . נו5רי 6יס כן י10" כת'כ

 זן. -3נו0ס דכרי כת ס)ונוית "נוו וסס דכת'כקר"
 . ונו' וירכו 1'סר15 פרו 'סר"3 וכג' דכת'כ ורכיספריס
 יסר56 כני ע")1. 'סר"5 כנ' . יסר") "סתנורו סג'ונוכ3

 : 'סר"5 כני סתות וח5ס סס"ד .נפקו

 סתעו; "*ר נו5ריס ע3 מדס יו)ר ריקב62(
 נססו"

 יונוח
 )'ס"ת'סיג

 רסות"
 דתנ"עת'ן סחי כ3 ע) נוגריס 50 )סרו

 ס)טגו "תיס.כ 3" יוסף נוית ד3" עד

5ס)סג"
 ויקס כדין יוסף דנוית גיון 'סר"3 ע3 דתגריס

 כ5 ]גכ[ ע5"ס כרית ז"יסו דיוסףמזי ת" נ( וקס. יו".ך זסוס כנו"ן 1'קס )ו5ריס ע5 מזסת5ך
 ד6תק"ס ~מ;"

כרית
 סכ.גת"

 כס3ס זיסר"5 כסזייסו "תקייס
 כדק"

 י4וק.
 כדין נוע5ת". ע3"ס כרית יוסף ד6סת)קכ'ין

 כ3?וויסר36 סכינת"
 כנ5,ת"

 ויקט דכתיכ ",קינוג" וס" . נפקו
 . יוסף 6ת יזע 5ח 6סר נו5ריס ע3 מדסנו3ך

 קכ"סנועס 0ו" וכ3"
 זע5ת" ענו'ן כ5מ~י ת" נו5ריס ע3 מדס נו)ך ויקס זכת'כ )ו6י 6תתרסכי סג" סתטנ6 זרכ וכטפר6 נ( '"ית כדק"

 6תתקפו 5" דע3נו6 )ו5כין 1כ5
 ס5עין 110 5" נו5ריס . דיסר"5 נניניי?ו ")6כס1)ע;י:ון

 כ)ע5
 על)1"

 כנ5ות" תנון וע"3ו יסר"3 ז"תו ען
 ע3 "תתקפו 5" ככ5 זע5)וח ענוין ס"ר ע5"תתקפו כזין .

 עתיןכ5
 . כנ!ותסון ד)סוי.ן ד'סר"5 כנין "5" זע3נו"

 ענוין כ5 ע5 "תתקסו 3""זוס
 כספ)וק 56'ן ענוין דס" . כנ15תסון ד5:וייןד'סר") כני:י0ון 6)" דע5נו"

 עכדיס טכד'ס. נו:ית זכתיכ נו5ריס "תתקפו.'סר") וכנין . )וכ3סו סוו ונו"יכין . עתין כס"רסוו
 . סיס 3" ס2ס ~0 כסדיס "רן סן ד( דכתיכ ככ5:י' עתין דס6ר כסספת, )ו)ריס דס" נונוס"קרון
 . נו"ד "תס כזוי כנויס נתת'ך ק0ן סנס 0( דכת'כ"ד'ס
 נס15 5"וכ)?'

 יסר"3 דכן דיסר"3 כניניסון "5" ת,קפ"
 עתין ס"ר כ5 ע3 מתתקפי תיזכנלת?ון

 דע)ת"
 עיוין כ3 5קנ) כ5חתיי0ו "ינון ד'סר36 כנין טעת"*ה"' .

דע)ק"
 'סר"5 ע"15 כז

 כנ15ת"
 סוס )ויז דת5ריס

 סו5טגות" ו"תתקף 3נו5ריסקייו0
 ז05ון

 5ע'5"
 ס"ר כ5 ע3

 קיתס . 1'קס )ו5ריס ע5 מדס נו)ך ויקס זכת'כעיוין
 ס0ו6 וקס ז6תתקף )1ן.0וס

 ס51עג" נוחנ"
 . דנו5ריס

 5י610תיסיכ
 וס5ענות" תוקפ"

 דס"ר נונונן כ5 ע)
 כקדנוית" זס" .ענוין

 "'ת
 נו":" 1005" ס5טנות"

ז5עי)"
 ו5כתך .

 5עי1"
 נולך ויקס כך וכנין ז5תתח. זי5יס

 דעך סוס מדס . ןג0ון יויוג" סו" ד" נונריס ענ0דס

 ענוין. ס6ר ע3 סו3עגו 3יס 0ו? 5" ?ןיןיונו"
 "תקייס וכזין ז32ת" עתין ס"ר כ3 ע3 )ס)ט"ס"קקם וס:ת"

 רכי ו, . 'נו)ך כי עכז ת0ת הרן רנז0 ס)ס ת0ת,(
 'וסי רכי סוס. נותם מזס מןס נו)ך ויקס ")ורמיי"
 0דס ז5" נ~'רין נומדס ד0וס6נור

 נו)כ"
 נוקדנות 6מרח

 כ5 . 'וסף 6ת ידע 5" "סרזנ"
 0סו"

 דעכך פ'כו
 כיתס 0כסף 6ת יוסף ויכ" זכתיכ . זנוגריס כ"רע"יוסף
 ועכד . זכיר 65 ס6י כ) כפנ6 כסני 13ן וקייס .פרעס
 51ע"ן יתכ' 110 יסוזס ור' יוסי ר' 3יס 'זע ד65נרנויס

 הזהרז'ו
 : היסוד ספירת קדושת סור *י'אנן



 1ך קורשלשוןשמות הוהרלשון
 זסוס תס תנרתיס. קס ד6יסו תגיגן . ת5ריס על מזםת)ה
 .  קס  וכיותרי )חלכן. 6תמזי ו)6 קס.סס)
 דל6 . ז6מסורוס כנווג6 סו6 סכי כ)" סתטון6"ר
 וקס . תנרתיס וקס )ת)כ66תמזי

 כעותר"
 ל16כז6 ו3ע6 .

 וקס )יזיכ6 6תמזי 65 ס6י סכ" 6וף תע)ח56יסר6)
 וי6נזר זכתי3 תט5ח6 5יסר56 65ו3ז6 ו3ע6תנרתיס.

 ת)כ6 קס סוס וכז ונו'. )ו נתמכתס ס3ס ונו' טתו56
  ס-עון  5"ר  ונו' יסי6) נגי עס סגס עתו 56 די14מך"( 5תת6 ת5כ6 קס5עי)6

 כילט:ח ח65כח סג'ס כ) ע) דס6 סזית6
 )6 זסרסתז ךרי63 . סו6 וסגי סוס. ח5ר6י ע5זחחג6
 ע) רכרכח רחג6 וסייגו . סתס נו5ריס ח)ך 6)ח6תיור
 כך וכגין . תתס פרעס חגריס תגך סרעסת5ר"י
 ת)ת" 3לכסון 6כגיס כ5ותר וי6חרכתי3

 וכן . 353ד ד635 תחסכת6 . זוז 6ת קל5 15 6תרס' כי נ( גז"6 ז6.
 ועלוס ר3 זיחרון 3)3סין חחס3ת6 6כגיס גחי סכ"6וף 353י סתן וי6יוי וכן יו)ז סגס ת6ס ס)3ן 3)3ווי6תר
 5זרו  5ינון  רלסין  מזלת  )וחר ר5וכו חתגו ח6י .חחגו

 חתגו ותקיפ6 ר3ר63 ז')כון ותוקס6 ךה'ל36ל3ייסו
 מככין זע)יו6 6יחין כ) 6חר יגחק ר' . זי5סיןחסו)טג6
 רק3"? חי)יסון  ננרין ייסריל' פסרייעתו9פ5

 י6יגצ
 ר6ס כתיכ וסקס . עחו 6) וי6תר דכתי3 . עזוו6תקרון
 . ס' עס 6קרון יסר6) . תחס טתי . עתי עגי מתר6יתי

 יזי)כו סעחיסכ)
 ראיסע

 ג)הי ו6גחגו' 3ססיס56סיו
 ס' 3סס

 )חיתר ליס סוס ססוק6 ס"י "63 6"ר ועז 5עי)ס6)סיגו
 חסו  מז:י  וטלומ רכ יסרתל  לני  15 יסר6). עססגס
 יסך6) חססי6 נזחם יסר6) 3גי עס 6)6 יסר6) 3גיעס

 . ס' עס 6% . סוו יסר6) 3גי זעס זחסי3ו ]גנ[ז)עי)6
 טחו. 6) וי6נזר תתם יסר6) 3גי נופגי ")"יסר6) 3כי עס חפגי כתי3 ו)6 יסר6). 3כי תפגי ויקו5ווכתי3
 ידטין תגחיס 6"ר כיסח. ענזסון 5תע3ד עיס6 )סוןיסכ
 כך .תונניןשר6ל

 6"זיסי
 5ט3ז סו5טג6סד5סון

 ק
 לכר6 )יסר6) ק3יס זחסר 3סעת6 ת6ג6י( ין ים

 . חגר6י 3סון ס'סט3דו  נורוס ז' ע5ייסו נזרזח5ר6י
 ו3)3גיס 3מתר קסס 3ט3וזס חייסס 6ת ויתררוסס"ז
 ויסר5ו פרו יסר6) ו3גי . )טכ ס3עס ו)קכ)יסון .ונו'

 : 6ותס ס6רן ותת)6 ת6ד 3ת6ד וישתוויר3ו

 6)6 ס3ס 6ין 6חר יוסי ר3י לו גתחכיזס ןץננוץס(
 . גרזס סכס כז"6 זיג6 )ייע3ז סונזגס):ון

 וסזחגס. ססכנזס )סון ס3ס 6תר יוחגן ר' תיז'ס ס3סו(
 73סכתת נסוי . )1 נתחכחס ס3ס התר י5מק ר' .6)יס כגי )ס' ס3ו . ע5ס לכס ס3י ז( . עיר לגו ג3ג? ס3סכחו

 נ:ס"ד 5516גיגיסכנגד[ ןיס 1:1 11:3:1 שג,עה.

 שהיה מי מעצמו. עמד שהוא לטדט מצרים. על חדשמלך
 קם. עשרו בכח אלא למלוך. ראוי היה ולא קם.שפל
 הי' שלא באחשורוש. כסו הוא כך הכל שמעוןא"ר
 להאביר ובקש עשרו. בכח וקם טעצמו. ועטד למלוךראוי

 ועמד למלוך ראוי הי' לא כאן אף מהעולם.לישראל
 ויאמר שכתוב מהעולם. לישראל להאביד ובקשמעצמו.

 מלך קם היה וכאשר ונו'. לו נהחכמה הבה וט' עמואל
 : למטה המלך קםלמעלה

 שמע.ן א"ר ונו'. ישראל בני עם הנה עטו אל דיאכטך6(
 לא הפרשה ברוב שהרי הוא. וכך היה. מצרים שלשר המושי המלאך זה פנים כל על שהרי וראהבוא

 של הנרול השר וזהו סתם. מצרים מלך אלאנאמר
 !לפיכך ממש. פרעה זהו סצרים. מלך פרעהמצרים.
 וכן בלבד. הלב מחשבת והו דוד. את קלל לו אמרה' כי נ( כמש"כ זה. דבר בלבם הכניס כלומר !יאמר.כתיב
 בלבו. המן ויאמר וכן י:לד. שנה מאה הלבן בלבוויאמר
 ועצום רב שיאמרו גלבבם מחשבה שהכנים כך כאןאף
 אמרו הם * שלהם השר על כוונתם * ממנו מהו .מממ

 טמנו. וחזק נדול ישראל של והגבורה שהכחבלבבם.
 להם ממשיכים העולם אוטות כל אמר יצחק ר' שלהם.טהשר
 והם מהקב"ה. נבורהם ממשיכים וישראל שלהם. מהשרגבורה
 כאן אמר יהודה ר' שרים. של עם ולא ה'. עםנקראים
 ראה כתוב ושם עמ.. אל ויאמר שכתוב עמו.נקראים
 ה'. עם נקראים ישראל ממש. עמי עמי. עני אתדאיתי
 ה' בשם נלך ואנהנו אלהיו בשם איש ילכו העמיםכל כי נ( שכתוב שלהם. השר של עמו נקראים אומזתושאר
 לומר לו היה רגמעוב זה אבא א"ר ועד. לעזלםאלהינו
 טהו מטני. ועצום רב ישראל בני או ישראל. עםהנה
 ההוא ישראל מסש. ישראל בגי עם אלא ישראל. בניעם

 ה'* עם ולא הם. ישראל בני שעם שחשבו ]גנ[שלמעלה
 בני עם מפני כתוב ולא ישראל. בני מפני ויקוצווכתוב
 עמו. אל ויאמר .. ממש ישיאל בני מפני אלאישראל*
 יודעים הנחום א"ר רעה. עמהם לעשוח עצה להםנחן
 בשביל ללקוה שסופם שלהם באצטננינות המצריםהיו

 רעה עמהם לעשות שלהם השר הקדים ולפיכךישראל.
 של לשר ישראל את הקב"ה שממר בשעה ולמדנו7(

 המצרים. עמהם שישעבדו נורות. ו' עליהם נזרמצרים
 ובלבנים בחמר קשה בעבודה חייהם את וימררווש"כ
 וישרצו פרו ישראל ובני למזב. שבעה וכננדןוט'*

 : אוחם הארץ ותמלא מאד במאר ויעצמווירבו

 אלא הבה אין אמר יומי רבי לו. נתחכמה ךץננהס(
 נרדה. הבה כמש"כ רין. לעשות הזכנהלשון

 והזמנה. הככסה לשון הבה אמר יוחנן ר' המים. הבהו(
 בדסכמת נהיה לו. נתחכטה הבה אמר יצחק ר'אלים. בני לה' דבו עצה. לכם הבו י( עיר. לנו נבנה הבהכמו
 וכן ירבה כן אומרת. הקודש ורוח ירבה. פן אליו.הדין
 ,ש"כ ]גן[ ולצמנים לשכים להם היו השרת ומלאכייפרץ.

ויקוצו

 הזהרזיו
 כמו שסם. על ונקראות האומות יצאו שמהס האנשים אותן ונשמות בשסים. שר לה יש ולשון אומה שכל ירוע רחנה לירש רלוגג[

 הישראלית האומה על חשנ ופרעה האוטות. לה)ה,ת בהשתתפות שבישטים השרים עם טשולבות הן 1מואכ. עמון ויון וסרי ומגוגגוטר
 נקראיפ ולגן האומות. שאר כ_ורל וגורלם ישראל עם לה:הגת הטמונים הם בשסים שר עט בהשתתפות ישראל הנקראת יעקבשנשטת
 : ממש ישראל גני טפני ויקוצו ולפיכך הת:הגותם. עניני כל בירו ורק ה' עם שהם ירע ולא והשא- 1מואב עמון בגי נמו ישראלבני

 : להקג"ה ועבורתם אטונתם שם על השרת טלאני העולם בוה :קראים ישראל,גד[



 הזהרישוןשמות קודשלשון8
 השרת ממלאכי מתרחקים שהי ישראל. בני מפניויקוצו
 א"ר יודאי א"ר אנשים. מהם שמהרחקים קוציםכאותן
 מישראל למנוע מצרים של מחשבתם היתה מהיצחק
 כך. בלבם הכניס למה עלירם הממונה והשר ורביה.פריה
 מישראל. לצ"נ: אחד בן שעהיד תדעו להם אסראלא
 עסי ברבי שמעון ר' .. ידו על באלהינו דין נעשהשיהיה
 כי והיה ירבה פן לו נתחכמה הבה שכתוב סהאומר

 להם. שקרה כסו העתיד על נהנבאו מלחמה.הקראנה
 העליונים מחנות על נהנבאו שונאינז. על הוא נםנומף
 ה' שכהוב מה על נהנבאו בנו. ונלחם ביניהם. שוכניםשהיו
 יוצאים ישראל וכני כמש"כ הארץ. מן ועלה ונו'. לכםילחם

 : רסהביד
 א~עזר א"ר בפרך. ישראל בני את מצרים ריעב:דך6(

 להוריד הקב"ה ראה מה אביו. שמעוןלרבי
 או שואל אחתאהה שאלה א"ל בנלוה. למצרים ישראלאת

 שהיס א"ל למה. ולמצרים למה. נלות שהים. א"לשתים.
 בשבילך וההחזק. עמוד א"ל אחה. להיות ומחוברתהן

 פהה ר אמ בני אמיר הדבר. זה בשמך למעלהיהקיים
 נברא מאמרות בעשרה שלמדנו הוא הדבר סודואטר
 בדם. נברא והעולם הם. שלשה רק תבין וכאשרהעולם,
 בשביל אלא נכרא לא והעולם ובדעת. בתבינהבדכסה
 לאברהם עשה לם הע את לקיים בקש וכאשרישראל.
 הדעת. במיד זליעקב ההבונה. בסור ליצחק ההכמה.בסיד
 נהימד דריא ובשעה ימלאו. חדרים ובדעת כ( נאמרוע"ז
 הכל נתיסד שגטים י"ב ליעקב ומשנוירו העולם.כל

 של דנדולה שמחה דקב"ה ראה כאשר שלמעלה.כדמיון
 ח"ו פן אמר שלמעלה. כדמיון שנתיסד ההההון.עולם
 העילמ.ה. כל זה ע"י פגמ. וי עמים. בשאר ישראליתערבו

 עד למקים ממק.ם לכלם ממלמל היה הקב"ה. עשהמה
 עורף. קשה עם בין רם מד להיזת למצרים.שירדו
 בהם להתחהן אותם ומואסים ישראל מנהנישמבזים
 מאסו הזכרים לעבדים. אוהם וחושבים עמהם.ולהתערב

 קדוש. בזרע הכל שנתיסד עד בדם. סאסי ודנקבותבהם
 לא כי נ( שכתוב עמים. שאר עון נשלם כך ובין כךבין
 קדושים. זי_אים יצאו יצאו. וכאשר ונו'. האסורי עוןשלם

 : לישראל עד'ת יה שבמישכהיב
 יוסי א"ר לוי. בת את ויקח ליי מבית איש ךילך7(

 זו לוי. נה את ויקח עמרם. זה איש,וילך
 קרוב שהרי בה. להזדוינ לו ואמרה יררה קול ובתייכבד.
 והקב"ה מהם. שיילד הבן ירי על ישראל נאולתזכן
 ומחשבהם ממתם. על שרתה שדהטכינה שלמדנו בזה.ע;ר

 השכינה זזה לא וע"כ בהשכינה. היתה אחת הבדבק
 וההקדשהם שכתוב מה לקיים שהולידו. ההואמדבן
 הקב"ה מלממה. עצמו המקדש אדם קדושים.קאהם
 בדבקות היתה שלהם שהמחשבה כסו למעלה.טקדנהן

 שעשו. מסש ההוא בסעשה השכינה דהדבקה כך .כינה.ד
 דבוקה שלהם שהמחשבה הצדיקים הם זכאים יצחקא"ר
 נם כן המיד. בו מתדבקים שהם זכמו בהקב"ה.חשיד
 שהמחשבה לרשעים וי לעולם* עוזבם ואינו בהם מתדבקהוא

 להם די ולא ממנו. רחוקות שלהם והדבקותשלהם
 בוא המומאה. בצר שמתרבקים אלא ממנז.שמהרהקים

 שהקב"ה משה. ממנו המא בהקב"ה שנדבק עמרםוראה
 תמיר. עמו התדבקה והשכינה לעולם. מממ סרלא

 : חלקואשרי

 ססרס תת)5כי תתפקלי דסוו . יסר6ל ככי תפכיויק~ו
 6'ר יון6י 6"ר 6יגסי. 3סו ותתעק5י קוגיכסני
 תיסר6) )תתגפ וע)ר6י תחס3תסון סוס תס'5מק
 כה. 3)3סון ד6עי) ע)יסו) דתתג6 וסו)סג6 ור3יספריס
 תיסר~. )תיפק חד6 3ר6 דזתין יועין ס11 לסון 6תר6)6

 יוסי 3ר3י סתעון ר' 'ד'ס. על 63)סנ6 יע6דיתעכיד
 כי וסיס יל3ס פן ל1 גתמכתז ס3ס וכתיכ ס56ותר

 . )סס ס6'רע תס כפי סטתין ע) כתנ163 תלמתס.תקר6נס
 ע)6ין תסיריין ע) ג63ו . סג6יכו ע) סו6 גסוגוסף
 ס' וכתיג )וס פ) ג63ו . 3כו וגלחס . 3גויסון סרייןדסוו
 י1)6יס יסר6) ו3ני כד"6 ס6רן. )ון וע)ס . ונו' )כסי)מס

 : רתס3ין
 6לע1ר 6*ר . 3פרך יסר6) 3גי 6ת ת)ריס ךיעב:דאך6(

 לגחת6 ק3"ס חיוה תס 6כוי סיועון)ר3'
 16 ס6י) את ס6)ת6 מן6 מ") 3ג)ות6 )תגריסיכי6)
 תרין 6"ל . לתס ו)תלריס לתם נלות6 קרין. 6"לתרין.
 סית6 3רי ג . ת3: ס6י תסתך )עי)6יתקייס

ך
 ג3ר6 ת6תרות 3עסרס דתגן סי6 דיו)ס ר6161תר
 . 5תכרי כסו וע)ת6 6'גון. ת)ת6 תסתכ) וכןסעילס
 3ניניסון 6ל6 6תכרי )6 וט)ת6 ו3ךטת כתכוגס3מכיוס
 )6כרסס ע3ך עליו6 לקיית6 3ט6 כן .ויסר5)
 . דדעת 3ר61 )יטק3 דתכוגס 3רוח )')מק . דמכתס3רו6
 6סתכלל סעת6 ו3ססו6 יע)חו מדריס וכדעת נ( 6תקריוכס6י
 כ)6 6;תכלל ס3טין תריסר )יטק3 ותך6תי)יוו ט)ת6כ)

 סניחס מדוות6 ק3"ס מע6 כד . ד)טיל6כגווג6
 מ"ו ו')ת6 חער ד):')5 כנ,וגמ ד6כתכ)) תת6ס ט)יו6וס6'

 . עלת'ן גכ)סו פניתות6 ויכתהר טיותין 3ס5ריתטר3ון
 ען )סכ6 תסכ6 לכ)סו טלע) . ק3"ס ע3דמס

 קןל. קמי 3טם דיוריס,ן לת'דך . )ק)ריסדגחקו

 1 ע3דן6תמענ,ן ):תוז ~ךבין . :ש"63401
 קויס6. כזרט6 כ)5 והסתכ)) עד כסון. נטלן תוק3ת36סון
 )6 כי נ( דכתינ עתין וס5ר חוכ6 ס)יס כך וכין כך3ין
 . קויסין זכ6ין גכק' גסקו וכן . ונו' ס6תורי עוןסלס

 )יכרה) עד,ת יס ס3טיוכתיכ
 ך6 . )וי 3ת 6ת ויקח . עתרס ך6 . 6יס וי)ךי יוסי 6"ל . )וי כת 5ת ויקח לוי ת3ית 5יס ךילךי(

 קרי3 דס6 3ס )חזדוונ6 )'ס 61תרת גמתת קו) ו3ת .יוכ3ן
 וק3"ס תגייסו. ויתיליר וכר5 יך5 טל ויכר5ל ופורקכ6זתכ5
 ורעות6 ערסייסו. ע) סרי6 סכיגת6 דתג'נן . 3יססייע
 סכיגק6 6תעוי )6 וע"ד 3סכיגת6 3ס סוס מד6 3ו3קות6ד)סון
 וסתקדסתס וכתי3 ת6י לק"ת5 ך6ולידו. 3ר6תססו6
 ק3"ס . ת)רפ נרתיס דתקדס נס 3ר קדוסיסוסייתס
 3ד3קות6 סוס ו)סון ורטות6 כו,ס . לטי)6 ליסתקדס

 ןטכךו תחם עוג-ן5 3ססו6 ככיגת6 6תוכק5 סכי .וככיגת6
 דק3"ס 3ו3קות6 ו)סון ורעות6 )ויק'6 היגון וכ6ין י)מק6"ר
 ורעות6 )רסיע'6 11י )ע)תין. )ון ס3יק 1)6 כסו 6תו3ק6יסו גתי סכי . תדיר כיס תתוכקן ך6עון וכנוסתדיר
 )סו וי 1ל6 טכיס. תתרמק6 ןלסון וד3קות6דלסון

 ת6 6מר6. 3ססך6 ותתד3קן 6ל6 . חג'סותתרחקן
 וקכ'ס תס: תניס כפק 3ק3"ס 3יס ך6תדכק עתרסחזי
 תויר 3סויס 6תוכקת וככיגת6 )ע)נוין תניס 6עויל6

 : חעקיסזכ6ס

 עכג. 0 . .י י9 "( טקוטותמראה
 י( ע'ו גו*סית ג( ג'י

 ד"
 י .6



 פה קיישישיןשמות הזהרלשון
 ס6סםותהר

 1ת5~

 תמי סומ טוכ כ4 מותו ותרמ כע
 ]כס[ טוכ כי 5זיק מתרו 6( זכתיכ . מקרי טונזנרית
 זכסעתמ . מתמת כיס זגסיר זסכינתמ גסירו ,תר יוסיר'

 עו3 כי מותו ותר6 זכתיכ נסור6. כיתמ כ) מתת)ימזמתי)'ז
 קוכ כי וע"ז סוכ כי סמור 6ת 6)סיס וירמ וכת'כ .סו6
 'רמיס נ' . 'רמיס ס5סס ות5פגסו . סוס וכ)6 .כתיכ
 6סתתודע ז)6 רתז. זק6 סומ רתו יסוזס 6*ר תיירי. ק6ת6'
 סס5יסי כמזם זכתיכ 'רטיס. נ' עז ט5מס כ1סרמחסס
 יזוי. ע5 ת,רס מתיסיכת כזין זסמ ת5ריס תמרן כ"'55מת

 ותסס זכת'כ . זכ)מ )טיניסון ע)וי וסרי6 מתנ5'6וסכיגתמ
 עון יכ)ס 51מ . ונו' ס' מ)יו ויקרמ סמ)סיס מ5ע5ס
 . כקכ"ס ת)ו)יס מסתתוזע )6 סעתמ ססו6 זטז .ס5פינו
 5ו יתקמ כקו5 יעננו וסמ)סיס יזכר תסס כתיכוכזין
 כנויס. עמ5ין קייתמ ז)ימות ס,רון ע5 רת1 . נתמתיכת
 זס, וכ1סת כמנור ותמתרס . מיסו סכרית מרון נתמת'נת
 זמ מנור יסוזס ר' ונו)כר ת5נו תמופס סוססמרון
 וכתנות עסס כיו5ות ק3"ס זממתרס . מורייתמסי6
 כי כ( כז"מ יסרמ) מ)ו סי)ז 6ת כס ותסס תעסס5מ
 16ריית6 פקוזי סוו ז)6 . כסוף ותסס ומסגסו יסרמ)גער

 )סוף 5"רע6 'סר6) יע)ו ען ]כו[ 5יועכזחותרמ
 ז6יג'ן תיתרמ ט5 . סי6ור ספק ע) . סג'ןמרכעין
זתוריס

 מוריית"
 כת 1תרז נ( 5יסרמ5 ומוקס

 'טרמ5 פסקי זסוו כסעתמ סי6ור ע) )רמוןפרע?
 סוין תזת גמת6 סות סי16ר ע5 5רמון פרעס כת ותרזתיז תחוריית"

 ונערותיס ז,ורייתמ. ע5כונמ ע5 זיסרמ5 תזת56מסתח6ס
 ורזפין 16)'ן דמיגון מויזי6 מ5ין סימוי. יז ע)ס51גות

 ומינון זמורייתמ ע5כונמ סכת ע5 סימור. יז ע)מכתר"סו.
 מת ותרמסו ותפתמ ת'גס 'ז"סו זרפו . כסזתוריס
 תל"ן זע)תמ ת)ין כ) יסוזס 6"ר . כוכס גער וסגסס'5ז

 ת6ן סכן וכ5 5ק3"ס ג"נ ז5)' 1כ5)ותמכתסוכס
 מיגון ט56'ן ז65 קרעמ 5ך ז)ית . כג)ותיס זתעיןזמוסיז
 זמ . ותפתמ . סיגז מת ותרמסו ותפתמ כת'כ 1!חי .זתעי
 פתמפ וסי6 כנין ע5 כמיתמ זיסרמ5 ע5'יסו זקייתמסכינתמ
 . סי5ז 6ת ותרמסו זסתה? כיון זיסרמ5 כזכיתסוןתד'ר
 כתסוכס סזרי קכ"ס קתי זיותמנגן ות'ד ככ65תחרי?ון קתי זחתחט6ן מטכ,טיס. י5ז ד( ז6קרון יסרח65'נין
 וסגס כתיכ תמי הכוי קתי זככי ככרמ קתיס,ככ6ן
 . זע)ת6 כיסין נ1רין כ5 נותכרי יככי כ'ון גוכסגער
 וחרמתת כרמתיס ט5וי 6תערת . ע)יו ,תחיוו5 כתי3תמי
 ו)מ . )כ6 רכי זמיגון 1ס סעכריס תי)זי ות6יור)יס
 סעכריס תי5זי 5כ6 וקסי קד5 קסי ז6ינון סעכו"סתי5די
 6ת ותקר6 . תמריסון קתי 65ת63 ות"תסן תמכסן )כ6רכי
 נסי נסנוע כרתס קו5 ס( סס"ז כוכס. סס.תס סי)ז06
 061 כוכס סומ . ונו' כגיס ט5 נו3כס רח5 תתריריס3כ'
 ככי כ1כות . יכומו כככ' נוסו מוכי)ס. וכתחנוניסיכ,מו כככי 1( כתיכ 1!6י ז6ת' 15נונ6 יסוזס מ"ר כוכס.סי)ד

 מהו הוא. מוב כי אותי ותרא בן וה4ר האשץדרןהר
 שמור לפי מהול. שנולר ח"א א"ר הוא. טובכי

 ]כ:( מוב כי צריק אמרו 6( שכתוב. מוב. נקראהברית
 שבשעה ראתה. בו שהאיר השכינה אור אמר יוסיר'

 טוב כי אותו ותרא שכתוב אור. הבית כל נתסלאשנולר
 מוב כי וע"כ טוב. כי האור את אלהים וירא וכהובהוא.
 ירחים ג' ירחים. שלשה ותצפנהו היה. והכל כתיב.הוא
 מכיר היה שלא שמרמז. הזא רמו יהורה א"ר ענינם.מה
 השלישי בחרש שכתוב ירחים, נ' ער העליון בזהרמשה
 ירו. על ההזרה נתנה אז שהרי מצרים. מארץ ב"ילצאץ

 וסשה שכתוב הכל. לעיני עליו ושרהה נתנלחהוהשכינה
 עור יכלה ולא ונו'. ה' אליו ויקרא האלהים אלע4ה

 הקב"ה. עם ריבורו נורע לא ההוא השעה שערהצפיני.
 לו והקח בקול. יעננו והאלהים ירבר משה כהובואז

 בו. מונחים הברית שלוחות הארון על רמז גסא.היבת
 שדיי ובופת. בחמר ותחמרה הוא. הברית ארון נמאהיבת
 ואת אמר יהורה ר' . ומבחוץ מבית מחופה היההארון
 ובמצות עשה במצות הקב"ה אותה שהיפה התורה.היא
 כ' כ( כמש"כ ישראל. אלו הילר. את בה ותשםל"ת.
 התורה סצוות היו שלא בפוף, ותשם ואהבהו. ישראלנער

 למוף לארץ ישראל שנכנסו עד ]ג'[ לעשותםחמירוה
 אותן של הכאמר פי על היאיר. שפת על שנה.ארבעים
 בת ותרר נ( לישראל וחוקותיה ההורה אתהם-רים
 התורה. מן פוסקים שישרא4 בזמן היאור, על 4רחץפ-עה
 הרין מדת יורדק היאור, על לרחץ פרעה בת ותררמיר
 ונערותיה התורה. עלבין בעבור ישראל של מדמםלרהץ
 ואותן דוזורה עלבון מבת ירי על היאור. יר עלישראל. אחרי ורורפים שהולכים האומות אלו היאיר. יר עלהולכוה
 את ותראהו ותפתח טמנה. יריהם שטיפים בה,הפורים
 תולין העולם רברי כל יהודה א"ר בוכה. נער והנההילר

 מי שכן וכל להקב"ה. האדם שמהפ4ל והפלהבתש-בה
 בר יכנמו שלא שער לך שאין בהפיהו. רכעיתששופך
 זד ותפהח. הילר. את והראהו והפתח כהוב מההדמעות.
 פוהחת והיא הבנים. על כאם ישראל על ששורההשבינה
 הילר. אה והראהו שפתחה כיון ישראל. של בזכותןתמיר
 לפני שמתאהבים שעש,עים. ילר י( שנקיאים ישראלאלו

 בתשובה חוורים הקב"ה לפני שמתחננים ומיד בכל.רבונם
 והנה כהוב מה אביו, לפני הבוכה כבן לפניו.ובוכים
 שבעולם. רעות נויות כל נקרעין שבוכה ניון בזכה.נער
 וסרחמונ ברחמים עליו ררת סהע על?. ותחמול כתובמה

 ולא לבב. רכי שהם זה. העברים מילרי ותאמראותו.
 העברים מילרי לב. וקשה עורף קשה שהם עכו"םמילדי
 אה ותקרא רבונם. לפני לשוב ואמותם מאבותם לברכי
 נהי נשמע ברמה קיל ס( זש"כ בוכה. שהיתה הילר.אם
 ואם בוכה הוא ומ'. בניה על מבכה רחל תמרוריםבכי
 בבכי י( כתוב מה לבוא לעתיר יהורה א"ר בוכה.הילר
 ש4 בכי בזכזת יבאו. בבכי מהו אובילם. ובתחנוניםיבאו

 .א"ר הנליח, מן ויתאספו יבוא. רחל. שהיא הילד אם י6"ר . נ)ותמ תן ויתכגמון יכימו רמ) כסימ סי5זזמס
 יושלמו כאשר בבכי. אלא תולה אין ישראל נאולת יצהק יסת)תון כז כככי 56מ ת5'מ )מ ז'סרמ) פורקגמ'5חק

 ויכלוויכ15ן
 גס ו( ג"6 ילפי' ס( ל"6 ירפי' 7( יכ. 7ף ג( *'6 סוטע ט ג' יסס" ש טקומותנמרי*וה

 זקןוהךזיך

 ,ובז של בסצות רק המצות בכל נתמייבו ולא לארץ חוץ רין היה להמרבר כי ןגו, צדיק יסוד בשם נקדאת חיסוד ספירת כיונסן
בית נפרברו לק"מן אפשר שהיחמה ,י
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 וישא שכתוב אביי. לפני עשו שבכה הבני דמעיתויבלו
 ואוהן עשו. שבכה זו בכיה יומי א"ר ייבך. קיל.עשו

 דמעות אוחן כשיכלו שלו. בנלות לי.טראל הורידידמעות.
 יבאו בבכי וש"כ . נלזתו מן יצאו ישראל בכייתע"י

 ! אובילםובתחנונים

 הורהמהרי

 חזמיה רבי"(
 אן-

 לוי מבית איש וילך למדנו. כך
 זה איש. תלך ]גו[ ל:י בו; אתתקח

 זה ליק מבית ]גק[ מלחמה א'8 ה' כמש"כרקב"ה.

 מתהברים ההוא ודנהר העלקנה שהחכמה מקוםהקכ"ה.
 את שהשרה לוי. מבית ]ככ[ לעולם נפרשים ואיןיחר

 יצרת זה לויתן כם"ש בע.ים. לשמחה להיותוהלויחן
 שמאור מקום הקב"ד. וה לוי. בה את ויקח ]ג[ בול.טחק
 ]:3[ ידאי האשה בן. ותלד האשה וההר ]נק[ מאירהלבנה
 בודאי. הוא כך ליי. בת בתחלה אשה. יקיא לואתכם"ש
 אשה למדנו. כך אלא אשה. ועתה בתחלה לוי בת1ני
 נקראת שנזדונה לאחר פלוני. בת נקראת שנזרונהט-ם
 ])נ[ הוא אחת במררנה הכל ואשה בת וכאןאשה.

 שורה הקשה שהדין ירחים נ' אלו ירהים. שלשה1;צפנהו
 שמרם נשמע סכאן ומבת. אב המוו הם. ואיזהבעולם.
 נודונה כן ועל למעלה. שכיח הוא היה לעולם משהשירד
 שמעון רבי אמר טכאן שטלר. היום מן השכינהעמו

 לזה ש'ורדים קודם למעלה הם שכיחים הצדיקיםשרוחוה
 סהו נסא. תיבת לו ותקח הצפינו עוד ינלה ולאהעזים.
 נשמר שיהיה בסימניה. לו שכמתה נמא. תיבת לוותקח
 רמש שם שכהוב כמו ])ד[ הנדול בים הצפים היםסדני
 במחסה מהם נשמר שיהי' לו כסתה והיא ממפר.ואין
 לסשה לו והניחה ]):[ ושחור לבן גונים שני שליקר
 הוא שעתיר לפי ביניהם. ניכר להיותי ביניהםלשוט
 פרעה. בת ותרד התורה. לקבל אחרת פעם ביניהםלעלות

 שאמרנו. כטו הקשה הדין של שמאל מצד הבאה היאזו
 ]י![ הים על ולא דוקא היאיר על היאזר. עילרחוץ
 היאוד. את בו דנית אשר ומטך נ( כתוב הרי חשאלואם
 אלא יאיר. הכתיב וקראו הים. את אלא הכה יאוסשה
 כאילו ףכחוב וחשב משה. ידי על אהרן שהכה היאורזה
 אחרי ימים שבעת וימלא כתיב וה כדמיון עשה.הוא
 שבא כיון אלא הכהו. אהרן והלא היאור. את ה'הכות
 בשם קראו ואח"כ ה'. הכית הכתוב קראו דקב"המכח
 מחנות שאר אלו היאור. יד על ה.לבות ונערותיהמשה.
 והראהו. הילד. את והראהו ותפתח הוה. מצדהבאים
 שמע.ן א"ר ודוי ותראהו. סהו לומר. צריך ותראהלא
 בה שאין בתזרה אהה אזת או בהירה תיבה לךשאין
 רג!לך של שרושם למדנו. כך אלא ועליונים. יקריםסודית

 ה"א. וא"ו של הרושם היינו ])ז[ בו נמצאווהממרונה
סיר

 ויס5 ךכתיכ 6כוי קקי טסו זככס ככי ךתעותויכ)ון
 ו6ינון טסו ךככס ככי 16תו יוסי 6"ר ויכך קו)ועמו
 ותטין 6יגו; ךיכ)ין כיון . כנ)ותיס )יסר6) 6מיתו .ךתטין
 יכ6ו כככי סס"ן .. נ)ותיס תן יסקון זיסר6)נככי

 י 6וכי)סוכתמגוגיס

 תורהמתרי

 ך6 6יס וי)ך ];זן )וי 3ת 6תויקמ )וי תכית 6'ס 1')י 16)'סג6 סכ' 6תי חומיה רבי"(
 י!תמכרן נסר6 וכסו6 ט)6ס ךמכ-ס 6תר .קכ"ס ך" )וי ת3ית ]כק[ ת)מתס 6'ס ס' כך"6קכ"ס.

 זס )ו'תן '3 כמס . 3ע)מע )מיךו)ויתן
 ךנסירו 6תר קכ*ס ך6 )וי. כת 6ת ויקח ],[ 13)סמק

 סצי. יכייקבסי:יסז
 . וד6י -ו:

 "תת6 6ו)יסנ6 סכי ,לן ת:י  וטבסת 3קוןית5  לוי 3סוכי
  5סקרי5ס  ך6זרוונת כתר ס)וגי. כת 6תקרי6ת 6ןוונת )6טו
 ]):[ ' ס61 ךרנ6 כמן כ)6 ו"כס כת וסכ6 .5סס

3ט
 ת6ו

 ך)6 תייז'עכנ:טכת'ותף4כ6נןסן:'ןטן נינכו ות6'
 6זךוונת וס"ך )סי)6 ס,6 סוס סכימ )ט)ת6 תססגמת
 סתטון 6'ר תכ6ן ך6תי)ץ '1ת6 תן סכינת6כיס

 נליג)סנ::וזות(' ג"ןיקמ(סלט)ת16.
 .י:! ג ג )1

 נסיר )תסוי כסיתנס6 )יס ךמסת . ננז6 תיכת )1ותקמ
 רתס סס ךכקיכ כיוס ])י[ רכ6 כית6 ךס6טין ית6 נונית6'נון
  כמסו תנ"סו נעיר )נזסף )'ס מפת וסי6 תססר.ו5'ן

 למסט  ליס  ויגס ])ס[ ו"וכס מ'וור גווג'ן דתך'ןיקיר"
 ט61 דויוין כגין 3יג'סון. )6סתתתט 3ינייסולתיכט

)ס)ק"
 )קכ)6 6הר6 זמכ6 כינייסו

 16ריית"
 סרטס. כת ותרן

 ו%'"י~":,:'וה ,וש" םו" %",וולג;,"
 .סיצג ,11 ו,%כי:י135 ,%כ גותן13(גויתנ

 קר6 וסוייס . ךתסס יך6 ט) 6סרן ךתמ6 סוסימור
 ך6ת6 ט) 6)6 סכסו. 61סרן . ס'5ור 6ת ס'סכות 6מרי 'ת'ס סכטת 1'ת)6 ג11נ6 כס6' . טכיןך6'סו
 כסת6 קר"ס  )3תר . ס' סכ,ת קר6 קר"ס ךקכ"סתססר6
 תסירחן ס6ר 6ינון ס'6ור. 'ן ט)  סו)כות ונערות'סךתכס.
 ותר6סו . סי)ן 5ע ותר6סו ותפתח . ך6 תססר6ך6ת"ן

ג6)ן
 עט

 16 י" 6ת 6 1 3
 סתטת

 ךמ)כ6 רסית6 16)יסג6 סכי 6)6 וט)6ין. יקיריןרזין
 . ס"6 611"1 רסית6 ו6יכון ])ין כיס 6סתכמתותטרתית6

טיי  י'ז :ט,ת נ( . קע7 ס'ת 5( מקוטותמראה

 הזהרזיו
 המלכות נתעכרה ואח*כ ליסור אח'כ לתפארת והגיעה ובינה חכמה ז'ונ מן נתחלה ,;;4ש4ה משה נשמת איך רווהר מ-י! כאן"11

 תרין ואימא אבא וניגה חכמה ויונ וה ,כטו . תפארת זה ,כח[ : המאמר תבין ובזה "ופו. עם 'וכבר שגתעכרה נעת .*4ת,עס
 ולכך גופו. עס יובבר שנתעברה כעת משה גשמת עם שנתעברה מלכות זו 1,כו : מלכות זו !ג6ן יסוד זה ,גו : מתפרשן ילאריעין
 ררכורג עלמא שהוא האיש עס ה!דו"ותה טרם היא. כך מלכות ספירת ,גגן אשתו ותהר כתוב ולא הירוע בה'א האשה ותהרכתו2
 : המלכות בעולם ומשוטטים רצפים והשרים המקטריגים מפגי נשמתו והצפיגה שכסתה פי' ,71ן : אשה נקראת זוונה וע"י בת.נקראת
 ענין והיינו הרינים. המתקת מקום הבינה עולם על רמז ויאור מלכות על רמז ים ,גו( , וגנורה חסר של ואורות כחית היינו!גקן

 ששרשן ושניגתיה קב'ה ויונ טן שבאה נש0תו שהבירה פי' עו( שבמלכות: הרינים להמתיק בינה של בפים מלבות שלחרחיצה
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 לעיל" כ6ן עד . ונו' ע5" ותהתלת'ד
 ו)?ל6ס נוכ6ן .

)תת"
 . תרהוק 6מותו ותתלכ דגת'כ קר6 ס,י 3י ])ק[

 ])י[ 6חותי יסר6) )כגסת דק-" דס6י מחותו דנו6ן6קוקו
 נורחיק 6( כד'6 . תרחוק . רעיתי מקותי )י סתחיכד"6
 כחקו דל, טד וכ,ין ד6יגון קסתט 1מן לי גר"סס'

לעלת"
 היגון מכתת,דען

 )עי)"
 תס?. סכן וכ) כלח )נכ'

 דג0נותסוןורב-2
 דגד'ק'"

 כיז? טל6ס נו"תר מת.וסך
 6'ת ו6ס ד6כ דתסנוע מוליסג6 דנו)ס ור61 .ד6וקינוג6
 ונוסת! . כ"-ע6 לנופ6 ו6ס 6כ ד6ית גתסלגם-ת6
 כלח וגוקכ6 נודכר לתק, גיו לטיל6 כ'1 סעי'1דככל

 ולהלאה טכאן לטעלה. כאן עד ונו'. עליו יהחמלמיד
 טרהוק. אה.הו והתצב שבקוב הכתוב זה טלבר ):[ ,לטטה
 ](טן אחוהי ישיאל לכנסת שקרא זה ש4 אחותו מי. שלאהית
 מ-ריק "( כמ':"ב מיהוק, רעיתי. אחוהי לי פהחיכמש'כ

 נב"ים מרם שהצריקים מכאן נשמע ]ת[ לי ניאהה'
 בשה, שכן כל הבל, אצל למע"ה הם נורעים לםלע

 כמו עליון ממקום נם'טכין הצדיקים שנשם.ת נשמעעוי
 יש ואם שאב הוכחה שיש למדנו הדבר ום,דשכיארנ..
 מיכח ועוד העולם. בזה להנוף ואם אכ שייט כמ-לבשמה
 הכל ונקכה מזכר למטה בין למעלה בין הצדדיםשבכל

 וגוועא;2-נו, , 111ס~ושה%ב,(%
 ע"כ: העולם. נביאי שאר כל על הנאסן נביא משה : ע"כ . טלת6 גכ'6' ס"ר כל על תסינוג6 נכ'6סדתסס

 ם 63לין חת6 6'ס. ה כי הו6 וכס כס ו*פן3(
 ]ת"[ ונוגי תר' כ*ס כ'ס כ?ון ד6ית . סענויס יסר6לסיוע
 ר' . כיס חנו6ול"

 3'ס סוו 6' חיו6 . כס ויסן מיור 5כ"
 . 6'ס 1 כיהר6 יויד נוטלי5 3ר6 נוגי? לנסק6 ותין 6י וכס דכסריןט,כדין

 מיו"
 לגפק" זתין דל" קיןס6 כ-וח

 נוטלי6 כר6 וססו6 . זכ6ין ת6יגון יתיר נוע)י6 כג'דייפקי
 ג?יר6 חטינ6 ט?ור לת?וי יתיר חט)י6 6'סו חחכ6 נוןדגפיק
תנו

 תנו חכיזת5 מסוכ"
 טסס,ת"

 טכ)6. נוט)י6 6יסו וד6
 6סתכל קודכ6 כרוח כל6 דסכ6 ויר6 6'ס. 5ין כיויר6
 סככ וקכ"ס ליס וקס) כיס 6סתכל כך וכבין .,חת6
 ססי" לגכי יעקכ ד6ול כנוס כיר6 ל?סון לנוסךכל6

 כיר6.
 כ6-. וסגס ויר6 כתיכ כיעק3 ס53ר על 1'30דכת'כ
 כג'ן . ט53ר על ו'ם3 מדין 63רן ו,ס3 כתי33תסס
 6ט'נ 1'עקכדתסס

 דכדרנ"
 נוכס מסת)ק סוו חדח

 כמר ססו6 יכחק לר' 'וס' ר' ס6') ]מכ[ נוג'ס יתירכ?6י
 כיר6 ססו6 סוס ד6 5י . נוסס וחנו6 יעקכדחנו6
 ד6תכרי נ0עת6 6)6 . ל6ו 5"ל . ויגמק 5כרססדחסרו
 סכנוטות כין ככת וכטרכ ניר6. ס6י 6תגריע)נו6
 . ומסס יעקכ דמנוו כ6ר 6יסו וס5י . ד'לס סונו66תכרי

 6'ר ונו'. ותד)גס ות63נס כנות סכע מדין דלכהןנ(
 גיר6 5'סי ד6 כיר6 6ייסודס

 ונללו סעדריס כל סתס מ5כסו 3יס כחי3 60דיטקכ.
 ותכ6גס 6ל6 . לס6י 56סריכו ל6 יתרו כגות וסכ6ובו'

 ל0 6טדי יעקכ חיי6 6"ר . 6חר6 טירמ כ)6,תד)נס
 עדרי6. כל תנון נותכגסי כד כתיכ דס6 כיר6.נון

 . ס6כן 6ת וי30 כת'3 )6 ו3יעק3 ס6כן 6תוססיכו
 סוו ל6 נו'6 3קדנזית6 דס6 . כן )כתר 6לסך'ה ל6דס6
 )6 6כנ6 וססי6 לנכיס חי6 סל'קו יעק3 ד6ת6 כיוןסלקין.
 . ותדגגס ותכ6נס וכנ*כ . כירח סוס עגסוס
 ערק יטק3 . ד5דיקי6 מו)קסון זכ6ס 5)עזר 6'רז(

 בכל ואימרים לרקב"ה ישראל שמיחדים אותיוהי חמשים באוהן ראה איש. אין כי וירא וכה נה דיפןנ(
 ]תי[ פעמים שני כ"ה כ"ה בהם שיש פעמים. י'ם-"ל שמעעם
 בו יש אם ראה כה. ויפן אמר אבא ר' בו. ראה לאוז"ק

 מיד ט.ב. בן ממנו לצאת עתיד אם ונה. טובים.מעשים
 בעילם יש רשעים כמה ר"א שאמר טוב. בןממנ. לצאת עתיד שאין הקידש ברוח ראה איש. אין כיוירא
 המוב הבן וזה ו"צדיקים.. מן יתער מ:נים בנים לידיםטט
 אור מטמא. מהור להיוהו מוב. יותר הוא רשע מן לרשנ

 מהכל. מוב הוא חה כמילות. מתוך חכמה חשך.מתוך
 ברוח שהסהכל היינו כאן שכהוב וירא איש. אין כיוירא

 מסננ היה והקב"ה והרט. בו עיניו נתן 'לפיכךהקודש.
 הבאר. אי יעקב שהלך כטו ההיא. הבאר אל שילךהכל

 באר. והנה וירא כהוב ביעקב הבאר. על וישגשכתוב
 לפי הב"ר. עי וישב טדין בארץ וישנ כהונבסשה
 פשה נתעלה היו. אחת שבמדרנה אע"פ ויעקבשטשה
 ההיא באר יצחק. לר' יוסי ר' שאל ]תכ[ ממנו יותרבזה

 הבאר אוהה היתה וו אם משה. וראה יעקבשראה
 שנברא בשעה אלא לא. א"ל ויצחק. אברהםשחפרו
 השמשות בין שבת ובערב הזאת. באר נבראה לםהע

 : ומשה יעקב שראו הבאר היא וזאת שלה. פהנברא

 א"ר ונו'. והדלנה ותנאכה ננות שבע מדין רלכהןנ(
 הבאר אךתה היא הבאר היא זו אם דהיה

 ונלל. הןדרים כל שמה ונאספו בו כהוב הרי יעקב.של
 ותבאנה אלא לזה. נצרכי לא יתרו בנות וכאןוט'.

 דאנן אה המיר יעקב חייא א"ר אחר. מירח בלאותדלנה
 העדרים. כל שמה נאספו כאשר כתוב שהרי הבאר.מן

 האבן. את וישב בהזב לא וביעקב האבן, אתוהשיבי
 היו לא המים בתהלה כי אח"כ. לזה נצרך לאשהרי
 לא ההיא ואבן לננדו. המים עלו יעקב שבא כיוןעולים.
 ותדלנה. ותבאנה ולכיכך . הבאר פי על עודהיתה
 ברח יעקב הצדיקים. של הלקם אשרי אלעור א'רד(

מפני

 הזהרזיו
 על הפסוקים באלי שמרמו גיון פי' 11ס[ : הגשמי העולם מוך לרגר מתהיל מעתה 1)ח[ - ב"ה הו'"ה השם מן ה"ה וא'והאות'ות

 על ימז אחותי דורש לכן ה14פות מצד רק אחותו היתה היא כי צפורה היינו שאחותו לומ- לו ניחא לא מוה נשטתהשתלשלות
 לאורו מצפה היתה כאן וכן למלכות. ה'שועה אור נשפע סלהש.14 רחוק שקוא אבא 'פ.קרא החכטה ;ולם מן פ" ,נון : הקדושהחווכינה

 ז זו ממרר,ה 'ותר גבוה פ" הבאר על מלס411 על סרסז באר [טל : אותיות ב*ה יש  'שראל שמע בהפסוק כי ,ט5ן : משםי*ועה
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 איתו. ראתה שהבאר כיון באר. לו ונזרמן אהיומפני
 ישם עמי. זשסחו נגדו עלו ]-נ[ רבונם את המיםדכי-1
 ל. ינזדמנה פ-עה מלפני ב*ח משה זוגי. בת לונזדונה
 אליו. ועלו רבינם והכירו אוהי ראו והמים ההיא.באר
 יעקב ליעקב. משה בין מה נו, ז כת לו נזדזגהושם
 וינש ונו'. רחל את יעקב ראה כאשר ויהי בו.כתיב
 ויבאו בי. כתיב מה משה וגו'. האבן את וינליעקב

 ירע בוראי ]מד[ וגו' זי.שיען משה ויקם ויגרשיםהרועים
 לו תזדמן שם כי ל.4ד.. עלי שהמים שראה כיוןמשה
 לעולם. ממני סרה לא הקודש רוח שהרי ועיר זונו.בת
 וראי משה. אמר ענו. בה תהיה שצפי*ה יודע היהיבו
 אשר איש לו נודסן ננדו. עלו ,המים לכאן באיעקב
 עיד כך. אני גם שנצרך. מה כל לו ונתן ביהן אלאמפי
 בה איז שע"ז שראה כיזן היה. לע"ז כזמר שיתרולמרנו
 שראו כיין ונדוהו. העם עליו ויקם סעבידתה. נפרשמסש
 הרועים רעו בתהלה שהרי אותן. מנרשים הי. בנותיואת
 הע"ו דבר שעל הקודש ברוח משה שראה כיון צאנו.אה
 ונעשה צאנם. את וישק ויושיען משה ויקם מיר כך.עשו

 : בכל להקב"ה קנאימשה
 חייא ר' הרועים. מיד דצילט מצרי איש דות14כמרן6(

 בהן שנצנצה ההברים ביארו הריאמר
 לאדם סש4 שאסרו. מה ידעו ולא ואברו דקידש.רוח
 אחד יים בשר. אכל שלא יטים והיו בסדבר. יושבשהיה
 אחריו. רדף והדוב דכבש ברח אחד. כבש למרוף דובבא
 את האיש ראה למדבר. ההוא האיש אצל שהניעועד

 : ]מ0[ הבשר ואכל ושחטו ט החזיקרבבש

 בריהו את אלהים ויזכר נאקתם את אלהים ןישמענ(
 אברהם. את השכינה. זו בריהו. אהוגו'.

 הההחברוה הייט אבדהם את אלא לומר. צריךלאברהם
 מערבית זהו אברהם את ]-,[ בהאבות שלהורזדוגות
 זהו יעקב ואת סערבית. צפונית זהו יצחק אהררזמית.

 : - כראוי שלם זיונ אחר. כלל אחד.~-נ

 מה יכגר. מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך דיראנ(
 שסת למלך סשף הייא א"ר מנה. ש4הטעם

 ואינו בנו. אבלוה בשביל מ:תו את כופה עושה. סהבנו.
 תהה כנירם וררדרים קוצים שנוטל אלא ממתו.מהקן
 נחרב ישראל שנלי כיון הקב"ה כך עליה. ושיכבטטהו

 יי*א זש"כ תחתיו. ודרהם ודרדרים קיצים נטלדמקדש.
 היו שיש-אל לפי רסנה. מהוך אש בלבת אליו ה'סלאך

 י תבנל
 טעם. רפמק בלי משה. משה כתיב מהמפנ. דרכם הילר אמר דנני. וי"מר מטה משה דיאמר7(

 מכמיק מע2 שיש אבררם אברהם שכתוב כמו לאמדוע
 היה שלא סה נשתלם. עתה שאברהם לפי אלאבאמצע.
 דנרית עליי מקבל היה ההוא שבזטן לפי לזה.מקודס

מילה

 ען : נ:ו ענ.7י:;1 שמן:,י,,נו%2גי
 )יס זמזדיון סרעס מקתי ערק מסס וזגיס. 3ת )יסקזדוונת
 )ע3יס. וס)ק, )ת6רי0ון ז6סתתודעו )"ם מתו וקיין 3יר6ס?י6
 יטק3 )יטק3 תסס 3'ן מס זוניס. 3ת )יס מזרתנתות-ן
 ויג0 וגו' רמ) "ת יעק3 ר6ס כ6סר ,יסי כיסכת'כ
 וי3"ו . 3'ס כת'3 תס תסס ונו' ס"3ן 6ת ויג)'טקכ

 סוס 'דע 3וד6' ]תד[ וגו' ויוסיטן נז:ס ו'קס ז'נר:'ססיוטיס
 ןמת6 כיוןנוכס

 )'ס תזןתן דתתן . )גכ'ס דם)קין ק'"
 רומ דס6 זתו ז'ניסכת

 . )טית'ן יוניס 6תעד' )" קזדס"
 גס 3ר )'ס 6זדמן . )נכ'ס ס)'קו וטיק )-כח הת"יטק3 וד"י מכס 6תר . זזג'ס 3ת ת:.' ד5ס,רס 'דע כ,?'3יס

 תי סכי 6יף 6ג6 ד56טריך מס כ) )יס ויסי3 )3'ת'ס )יסדהכג'ם
 כיין סזס )טכו"ס כזיור ןיתרו"ו)יסג6

 דהיו"
 03 )'ת דע"ו

 6תסרסק-סו
 מסז)חג"

 ך:הו ד11ג11תבי (ן" יי3:מ . תנג :נו ב;צע:: דמתו כיון . 'נךו0ו ע?6 קקו ד')ס
 ו6תט3יד 65גס 6ת ויכק ויוסיען ת0ס ויקס ת'ד ע3די.סזו

 : 3כ)6 )ק3*סקג6ס
 3סו דג5ג)6 מ3רי6 6וקיווס ס6 6תרי מי'6 ר' . סרועיס תיד ס5')גו ת)רי 6'ס דיעאכתרן6(
 גס )3ר 6תרו תס ידטז ע6 ו6:ורו קזדס6ר,מ
 3סר6 6כ) י5" 'ות'1 זסזו . כיודכר6 'ת'3ך0וס

 'זמ"
 הן

 36תריס. ורי63 מי?ר6 טךק . 6י?ר6 מד )גט)6 ךוכ66ת6
 גס 3ר ססז6 )גכי דתטועד

 )-ד3ר"
 6יתר6 מת6 .

 : ]מ0[ 3סר6 ו6כ) וסמעיס 3יסו6תקיף

 3ריתו 6ת 6)סיס ויזכר נ6קתס 6ת 6"'ס ןישמענ(
 "3רסס. מת ככינת6 ן6 . 3ריתו 6תונו'

 ה3רות6 סו6 ד6 36רסס "ת 6)6 . )יס מכטי)36רסס

 מער3ית סז6 ד6 36רסס 6ת ]תי[ 3"3סן די)סזז.'נ"
 ס61 ד6 יעקכ ו6ת תער3יט. 5פונית סו6 ך6 'נמק "תירו:וית.
 : - י6ות כוק6 0)יס זווג6 מד6. כ))6 . מר6זוונ6

 דתית )ת)כ6 מיי6 6"ר . סגסטעת6 ת6י ססכס. מת,ך 06 3)3ת 6)'1 ס' ת)6ך ןיראנ(
 1)6 ד3ריס. 36)6 ע) )ערסיס )יס כס6 ע3יד מ6'3ריס
 תמות ו6עי) ודרדרין כי3ין נט) 6)6 )ערסיס )יס6תקין
 ול י""1 :צן;:ז'ט, י ו וווםת ל .ק ו6תמר3 'סר6) ד6תנ)1 כיון קכ"ס כך ע)יס וסכ'3טרס'ס
 יגוק6 ס6י 6-ר . סגנ' "הייר מב? מסס ויאמרי(
 ה3ריוס דכת'3 כ )6)יו?

 6כרססק
 דססק6

 סוס ד)6 מס סוס. 0)יס סכת6 ן36רסס 3נין ")"טט-ק
 . 3רית ק3י) ותנ6 דגססז6 3נין . דג6תקדקת

ומס
 קטו ג,ק י( ק:ס וי" נ( קג. 1*י6 0 יי. ס "( מ,וטותמראה

 הזהרזיו
 ויגש כי ההילוק נ'ל ,מי( ן יעקכ וכן רבונם נקרא הוא ולכן סשה. קדושת ע'י למ'כות שנשפע ההסרים שפע ע" מרמו הנאר סי,עגן

 טשה. שהרגו מצרי האיש היינו שהרוכ הוא הג:.ל פיי 1טסן מפק שום בלי 1נמח גרול בכה ש:וא ויקס מן יתירה ענורההיינו
 היינו נשר לאכילת ומצפה במדבר היושנ הרענ והאדם סצרי. לאיש הריגתו סאימת שברח משה היינ, הדוב מאימת שביחוהכנש
 : צפורה אל משה שיברה גרפ מצרי האיש כן שבטדבר. להאיש הככש שתנרה גרם שהדוב וכמו לאיש. להנשא סצפה שהיתהצפורה
 הייט צפון חמד. ימין היינו וררום במערב. שרויה שהשכינה וירוע תפארת. גגורה חסר נהספירות היינו באנהן השכינה התמברותוטון

 המאמר: גל יובן וכוה חתפארת. פרת יעקב את הוא חויונ ועיקר שמאל.נבורה
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 לכם.ף. לו נ;ג4ה עהה ער ממנ. נעלם שהיה ומה מילה. ?:ת, )יס "תחזי נוג.ס כ2ן עך 6תכמי זסוס4הס
 6כרסס כין פרי0ו 6'ת ך6נגין

 ך?:ק"
 לאבררם ף שלבס אברהם בין הפ*ש יש לפיכך )"כרסס

 עמז. היה המאיר איר שנולד מיר משה אב" שבהחלה. , עתיס ?זת זג?ר6 6ספק)רי6 ך6ת')'ן יוין יו0? חכ)ךקדטית6

 כנ,כ . ךי)יס כךרנ6 "תק0ך יוין ךנו0? טיכ כיס6ור
 "פסיק ו)6 רו0סנוס?

 ט2יו"
: 

 . ונו' רנ3יך -2) גט)יה 0) ס)ס תקךכ6) רי14בהך"(
6"ר

 ג32 6יו"' וכי 5)עז-
 6)" ס:"

 6קיור
 תגס )6פיסח חתת6 ע) )יסרסקין

 0כיגת, ו6יסי עי)6ס קדי60 ךכ?ירו 6חר6כ6תת6 ו)6ון'וג"
 )יס ו5וקיס ע)יו6 נוס6י )יס5טכר

 ד6 וע) "חך" כןלק"
 יו"גי? געי) עכ. כח)ת6 גס )כר תית" ךיסיכ נו?כ)

 את אלהים וירא וכתוב הוא. טזב בי אהו וה-אשכה.ב
 לפיכך שלו. בסירגה מיד נתקשר שמשה ב, ם כיהאור

 : מפסיק טעם בלי משה משהכתוב

 1נ1'. רנליך מעל נעליך של הלם תקרב אל ריאכמי"*
 נתבאר אלא כאן, הנ;ל ענין מה אלעזרא"ר

 ולהזרווג סטנה להתפרש אש;.. אדות על לושפקר
 השבינה. והיינו הקדזש. העליון אור של אחרת אשהבבחינת
 וע"כ אחר. בעילם אתו והקים הזה מעולם אקוהעביר

 ן":ס"ה",מג :מ".ג "יהיי.ןשילג :'י בי , 4מי ויי'"י. י' . ןן'" יי,",.;"-הע-י"'
 "נ,ן12הו ]:~י יוג"%, ,ג ביש: ר:י :ו 6יסי מכרי6 כין ךיו)? ירז5 . גן'כ נתכג2)יס
 קיד0 5דטת ע)'1 טייוד הת? 5סר ס-קיס כיךכתיכ
 ז6 קודס 6ךתתסו6.

 קן'ס" 6תדכקות" 0כיגת"
 -ם? "תדכק

כססי6
 0עק"

 כקכיכית, )'ס ק:יי קכ"ס וכרין )עי)6
 יו-ג" רכ 61תפקןז)טי)6

 נזור 6'סו כית6 ע)
 וכת'כ זנ" סיס חק ס6ךיו? ופ5ת? דכתיכ עכיןוקכ"ס
 ס'. קייוס וכת'כ ס6דחס ,ת:קע ונו' )דכר ככ3ותוייסי
 0) ק( כתיכ סיסר6 כ6נפי ך6כפוי וכיסו0ע ד( . ס'סוכס
 . יריען כזנוכין 6)6 מ6תתי? 6תפרס ך)6 וגו'כט)ך
 עיויס 6תגסיכת )"ךס"

 0כיגת"
 . )יס 6ת:זי 1)6 כך כ)

 מו)קיס וכ6ס . 6ר5ס סניו ע) יסוסע ויס) ,(ךכתיכ
 ט)נו6: כני 60ר כ) ע) כיקריס כעי ךט6ריסךנו0ס.

 )יס. -כעי 6רן ו6רן. מיי" 6"ל ט)יים נוין )ס)י)ו ן4ירן11(
 יטקכ גחת כד . 6'-תי כקדי,ית6 ו6רן6)6

 סוס )6 ך6)ת)6 . מ5ריס נוין )ס5י)י . ו)תס ,)מ5ריס
 )נוסכ) יכ)ין )6כיכייסו

 נ)ות"
 כ5רס 6ככי עט1 כן"6

 . ו6ככדסו6ה)5סו
 6"ר . עו' 6?יס 06ר חס'ס נוסס 6) 6)סיס ןי4יכמךח(

 . )ךרנ6 נודרנ6 גהיק ס6יך מזי ת6סנועון
 6סיס כקדנוית6 ]ת,[ )יומ? קד'60 ךסנו, לו6)6ודע6
 6.זון 56)ו ו6סיס ס( יסיתנך כ3), 6תנ3י6 ך)6 סתיס ךכ)6כ))מ
 )כתר ]תח[ ונו' ערכס 6כו0 'ךע )6 י( וכתיכונו'
 רז66פיק

 ך0ירות"
 ]תט[ ךכ)6 ר06ית6 . ע)6ס

 ו6יור ]ג[ )16)ן6 וזנויכ6 "תעכרת ע)6? 6ינו6גסר5 וססו"
 6סיס.מסר

 ונויג"
 0קרי )3תו . כ)6 ו)תקג6 )5ו)זח

 כ)וטר הסיס. 635 חכר כת.כ 1)6ל16)ן6
 יסת"

 יפיק
 .,% '"תתין :: 11 ג נ;,1 נ,"ותת,ן

(6

 רבי נ( החברים. בין ייוע הרבר ש.ד נריב. בתבגעיים
 בהשכינה. להתדבק בשביל מאשקו. הקב"השהפריש. נהבאר הבתוב זה רנל.ך. םעל נעליך שף אמרחזקיה
 קודש אדמת עליי עומד אתה אשר המקום כישכת.ב
 משה נדבק קדזשה דבקות השכינה. זו קודש. אדמתהוא,
 בהחביבות הקב"ה ל1 קשר שאז למעלה. ההיאבשעה

 ובהוב ונו'. פיה אק האדמה ופצהה שבתזב עשה.והקב"ה נזי הוא הבית. ע" נדיל נה ממ להיות ינהטבהשלמע4ה.
 ה'. קומה וכתוב האדמה. ותבקע וט' לרבר ככלותוויהי
 של ס( כתוב הלבנה כפני שפניו וניהושע ד( ה'.שובה
 ירועים. בזמנים אלא מאשתו נפרש לא כי ונו'.נעלך
 לו. נראקה ולא כך כל השכינה עסו נזרונה לאשהרי
 של הלק. אשרי ארצה. פניו על יהושע ויפל ,(שכתוב
 : הע.לם בני שאר כל על בכנודו חפץ שרנונומשה.

 לומר. צריך ארר וארד. מצרים. מיד להצילו רארךו(

 קג לילא כי טצרים. טיר גההצילו ולסה,למצרים.
 בציה אנבי עסו כמש"כ הגל,ת. לסבול יבלו לאבינירם

 : ואכבדהואחל1הו
 א"ר וגו'. אהיה אשר אהיה משה אל אלהים רי4פמךח(

 "ןע( )""ו:'[כןו?יחןןי,,י_.ןי ","'::ג :קו ש:""סי"י;עדונ
 אח"כ ]תה[ וגו' ערכה אניש ירע לא י( וכתובוגו'.
 והנהר ]תט[ הכ4 ראשיה העליונה. ההתחלה סודהוציא
 ואמר ]נ[ להוליר והוכנה נתעברה העליונה אםההוא
 התהילה אח"כ הכל. ולתקן להוליר מוכנת אהיה.אשר

 יצא עתה כל.מר אהיה. אלא אשר כחיב ולאלהוליך,
 הכל ונתגלה שיצא לאחר ];"[ הכל ויתזקןלההגלזת
 תאמר כה ואמר, הכל הנית במקומו. ואתד אתר כלונתתקן

אל
 ג'פ 5יוכ י( ה' טסי' ס( סס טות 5חר' ח( רגח. סתו'גו ו( ;ס ו( ס' 'סוסע ס( קמח. כסטני;ך 7( רגכ, פק,ד' ג( 1 סיר כ( קפ. "קת "( מקומותמראה

 יקזןקךזיך
 אמירה שמו. מה שאלתו על למשה השי'ת שהשיב אמירות בג' פסזקים הג' יובן ובזה ספירות. העשר סור היינו קדישא רשמא רוא,טון

 אל תאמר כה ג'. אמירה אליכם. ש"חני אהיה לבנ"י תאמר כה 1'אמר ב', אמירה אהיה. אשר אהיה משה אל אלהים ויאמרא'.
 זו "ט, : ביה תפימא מחשנה רלית כתר ספירת זו ,מח[ : אחר סור נרמו אמירה בכל 1ג1'י אברהם אלהי אבותיכם אלהי הוי'הב,י

 אהיה, השם ש:קורה ביגר ספירת זו ,;[ הכל: ראשית על המורה רא"ש. אותיות אש"ר. כתיבת ונרמזת אבא. הנקראת חכמהספירת
 אתפ-שן, רלא רעק ת-ין ואימא אגא ובינה חכמה שאו אהי'ה. אש'ר נקראת התהתונות ספירות הו' עם עיבור בנחינתוכשהיא
 ב4בר, אהי"ה השם רק אש"ר אצלה נזכר ולא אנא מן נפרדת היא או התחת1נ1ת מפירות הו' ממנה והתנ5ת הלידה בומזובשהיא
 הבנ? ימי ו' של התהתוגות ספירות הו' בפרטיות להתגלות יוצאין אימא שנקראת בינה ספירת מן פיי מ5[ : ב' אמירה סרמזתוע'ז

 בשה: הוי"ה בהשם כלל בדרךשנקראות
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 וך6 פרע6 ד6 . ונו' 36ותיכס 6)סי סוי"ס 'סר6) נגי 6) וזדו הפרט זהו ונו'. אבותיכם אל4:י הוי"ה ב"יאל
 .ן

 נסתר הקר.ש שם סור סשה הבין ההיא ובשעה ]:כ[הקיים
 אשרי העולם. בני שאר השיט שלא פה והשינוננלה.

 :חלקו

 מהיסנארעיא

 ירן. שמי וה רר. לרר זכרי וזה לעו"ם שמי וה6(

 סתיס קדי;6 ךסיו6 רז5 נוסס ידט סעת6 ו3ססי6 ]גנ[קיותמ
 זכמס . ע)תמ 3גי סמר 6תד3קו 7)6 תס 61ת37ק .ונ)י6

 :הו)קיס

 מה'מנארעיא

 . יוץ סנוי זס . ןר )דר זכרי וזס )עו)ס סתי זךן6(
 עם זכרי . כס"ס י"ס עס סנוי . ךךץ זכריוזס עם זכיי שס"ה. י"ה. עם שמי ך1ק. זכר.וזה

 )3גין דמתייסיכו פק~דין תרי"נ 7סייגו תרי'ג. וכ)סו רנו"ח ו*ס. ' לבנים שנתנו מצות תרי"נ היינו תיי"נ. .הכל רם"ח.ו'ה.
 ס' ח)ק כי סס"7 ככעיז. חו)ק6 )ון )נוסוי קד'סין. ה' חלק כי זש"כ בשמו. חלק לרם להיוחהקרושים.

 : ע"כעם..
 כהוב וראה בוא חייא א"ר 1נ1'. אהנם פקרתי פקדכ(

 והרי פקרתי. פקר היתכן אתכם. פקדהיפקר
 בנל,ת היא ואז ],נ[ נקבה ברינת בהקדושה שייךפקירה
 ברשותו עומר שאינו מי פקרהי פקד אמיה ואיההיתה.
 מלמעלה פקר אלא לעש.ה. יבול ומה לפקר יכולטה

 היהה כבר שהיא לפי מה. מפני ]:ד[ מימטהפקרקי
 שכתיב וכיון בייתו. את אלהים זיזכי שכת.ב זכירה.עליה
 אה"כ אמרה ולפיכך עליה. נתמנה כבר זכירה הריויזכר
 : לזה מקורם החזיקה הנאולה סימן שהרי פקרתי.פקר

 ויבקש המיתו. ויבקש ה' ויפגשהו במלון בררך ךיךעינ(
 אתה הרי הקב"ה א"ל למשה. למי.המיחו

 ושלמון מלך ויהכניע ממציים, ישראי את להוציאהולך
 מיר ניטוי. לא בנך כי הברית. ממך נשכח ואחהנדוי.
 אש בשלהבח גבריאל שירר למרנו המיהו.ויבקש
 בקרבו. משה את לבלוע אחר שרף נחש ינרמזלשורפ..
 נהש להרונ הזלך אתה הקב"ה שא"ל נחש. מהמפני
 שיהרנ אחר לנחש נרמו מיר נימול. לא ובנך וחזק.נרזל
 זש"כ וניצ". בנה את זמלה צפורה שראתה עדאותי.
 הרפואה. וסהו רפיאה. זו אלא צור. סהו צור, צפורהוהקח
 : ],ס[ הקודש רוח בה שנצנץ בנה. ערלת את ותכרת שכתובוו

 א"ר ונו'. בקולו אשמע אשר ה' מי פרעה ךיאמר7(
 שדוא ההוא. הרשע בפרעה וראה ביאאבא

 מכשפיו. מכל הכם היה ופרעה ה'. את ידעתי לאאמר
 רנטצא כתוב שהרי יורע. היה אלהים השם וראיא4א
 אצלו בא לא שמשה ולפי בו. אלהים רוח אשר אישכזה
 לפניו קשה היה וזה אלהים. בהשם ולא ה'. בשםאלא
 המושל הוא אלהים שהשם יורע היה שהוא מהכל.יוהר
 השם לו קשה היה ו?"כ יודע. היה לא ה' ובדשםבאיץ.
 הזה שהשם פרעה. לב את ה' ויחזק שכחוב וזדוהזה.
 לו הודיע לא כן ועל אוחו. והקשה לבו את מחזקהיה
 : נהבאר ווה בלבד, ה' השם אלא אחר. שם ע.יןטוה

 . ע*כ .טתו
 כתי3 חוי ת6 חיי6 6*ר עו'. 5תכס פקדתי פקר3(

 311ססומ ]ננ[- קקיינו6 3ג4פקיזס
 3נ)ז:6 %1ת' ז

 כרס,ת'ס ק"נומ 7)6 נו6ן .. פקדת' פקן חתרת ו6יי.'סות.

 סות זכ'רס 7סה' 3נין ט:נו6. נו6' ]גז[ ח)תת6פקדתי
 7כת'3 כי,ן 3ריתו. הת ח)סיס 7כתי3ויזכר דגמ תקדתתט)ס
 )כתר 6נורת כך י3נין . ע)ס 6ת"נ6 זכירס ס6ויוכר

 : דכ6 נוקדתת גקעת סינונ6 7ס6 פקדתי.פק7

 יס' ,ין:5,:(',;4ג'ף;וןוך,'"יי
 י,,;נ.גי'ן,::1;ייי% ."ע'ז",

 ת6נ6 סת'תווי3קס
גב:רי*4פלך

 ד6סת 3כ)סו3מ

 סס"ך . ו6סתזי3 )3רס ונזרת 5פורס  דמתת טד)יס ץי~י ע,:י11;גי:1,פןו"11"יןם"ע
 . 5סיות6 ונו6י . 5סיית6 6)6 . )ור נוסו גיר )פורסותקח
 : ]נ:[ קודס6 רומ 3ס רננלג6 3לס. טר)ת 6ת ותכרת7כתי3

 6"ר ונו'. 3קו)ו 6סתע 6סר ס' מי פרעס ךייממר*י(
 דהיסו . דפרעס רכע 3ססו6 מזי ת6 36",

מ)6
 וו6ייד

 סיו6
 ע5, :ן דס6ס סי:;ס :וס ד6)סיס*

6(6
 6'ם

 כים וי6יי:י .42)6 קנויס "י6 :ד6ססוס דס'.וו)6):ם6כ67)סט 6
 ס)יט 5יסי י66 1סץ6 יסמ. ייעוס )

ה
 ל,ת;"

 ,ש ,גן=4ס4 " ו% 1;:4ק:ו
 : 161קנווס . כ)חודף דס' סנו6 מל6 . 6חר6 7סנו6נו)ס

 ק,ס פקז 7( 1נ: גר 0 קנע וע6 0 יית: ט6 6( מקומווצמראה
 ד-זדיךזוך

 בבחי' בהבינה נכללין מתחתונות ספירות הו' היו שגתחלה טה כי הפרט. על רמז ומ ב*מ הוי'ה והשם בח שנזבר נ' שאמירח פי'מכן

 כ :::ע ע*י פקד ש הכח זה מלעילא 1 תן פי' ,גזן הקרושה;ינהן פי' ]נגן קבלה?בספרי
 ן נן '

 מילה; בגי' ופ'ה רפואה. היינו צור פ'ה. צו"ר צירוף צפור'ה בי כך. טמה צפרה שהשם ואפשר להצלה רפואה תהיהשהמילה
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 ממד ע.ה רבנו משהתולדות
 הקב"ה נמלי ליי, וג,לר שעה באוהה תאנאי יוסי א"ר 5וי. בת את ויקח לוי מנית איש ןילך6(

 .קהת לקהת. והוליר בארץ והושיבו אחיו. מכלובחרו
 מאשהו פירש ומרים, לאהרן הוליר והוא לעמרם.הוליר

 עימרים מעלה של המשוררים היו שעה באותהוהחזירה.
 ער ].'[ השיר ונשתכך הקב"ה בהם נערומשיררים.

 עמרם. נקרא מעם מה לעמרם, והושים ימינו קושנמה
 כאן. שמו נזכר ולא רמים. כל על רם עם מסנושיצא
 אבהו רבי בשם אמר יהורה ר' שמו. נזכר לא מעםמה
 יכירו שלא כרי לאשתו ה,ר ובצנעא הלך, שבצנעאטכני
 בפרהסיא. עמרם וילך נאמר ולא איש. וילך הה"דבו.
 שמה. נזכר זלא חזרה בצנעא היא אף לוי. בת אתויקח
 ףכתיב * 3בריאל זה איש. וילך אמר אבהורבי
 יהודה ר' לעמרם. והדזירה הוא שהלך נגריאל. והאישנ(

 שרליכה מפני שמו. נזכר ולא היה. ממש עמרםאמר
 בתירה. אבותם 11נ נאמר לא ומרים באהרן אמריצחק רבי מלמעלה. אלא לאשתו להזדוונ ממכ היתה לאזו

 נקראת שהשכינה להורות 5וי. בת את ויקח כו~ובובמשה
 עד למשק להוליד ראוי עמרם היה ולא לוי. שםעל

 בת את ויקח הה"ר למשה. והוליד בשכינה חלקשנמל
 אלעזר רבי הוא. מוב כי אותי ותרא כהוב ולפיכךלוי.
 רכתיב נרול. 5קזל שזכה בן ממנו שיצא עמרם זכהאמר

 רכתיב ק:ל. לבת זכה ועמרם בקזל. יענניוהאלהים
 וילך. כתוב :לפיכך סול. בת כלומר לוי. בת אתוימח
 ייחד משה כשנולד תאנא זו. לסדרגה שהלךבל~מר
 וכתוב הוא. מוב כי א,תו וקרא רכתיב עליו. שמוהקב"ה

 2 ה' מוב כי וראו מעמו וכתוב לכל, ה'פוב

 קודש. בלשדן נכתב הנעלם.רש
 נאנחו כלומר ]:ין ייאנחו אלא ב כה לא ויאנחוהעבידה. מן ישראי בני ייאנחו נפטך את הסבקשיםהאנשים

 ברכיה ר' למעלה. בשבילם היתה שאנחה כי:ן לממהן
 ישראל בני הם ומי היו. שלמעלה ישראל בני אמרן

 שהם אותם כלומר עבורה. בני שנקראים אוהםשלמעלה.
 שעד הא5הים. אל שזעתם ותעל מעלה, של העבודהמן

 יצחק א"ר ויזעקו. לפניו. שועתם עלתה לא שעהאותה
 אחר וכל צעקה. שועה. אנחה, כאן. יש עניניםשלשה
 ישראל. בני ויאנחו שכתוב אנחה. אחד. במעםיפורש
 שכתוב שועה. וי,עקון כמו ]היינו ויצעקו. שכתובצעקה.
 וכלן אחר. במעם יפורש בלבדו אחד !כל שועתם.ותעל
 אנחה עבדו. ושיעה צעקה אטר יהודה ר' ישראל.עשו
 היתה שלמעלה ויאנחו. סרכהיב נשמע כך עבדו.לא

 א"ר ביניהן. דפרש מה ושועה צעקה בשבילם.האנחה
 תפלתי שמעה שנאמד בהפלה. אלא שעעה לך איןיצחק
 א"ר כל:ם, אימר !אינו שצ!עק צעקה האז.נה. וש:עתיה'

 הה"ד בלב, היא שצעקה סכולן. צעקה נרולה הילכךיהורה
 מהפלה יותר להקב"ה קריבה וע ה'. אל לבם צעקנ(

 אשמע שמוע אלי יצעק צעק אם כי שכתיבואנחה,
 מכל אדם של רינו נזר שקורעת צעקה ונרולה .צעקתו
 הדין מדה ע5 שמושלת צעקה נדו5ה אסר יצחק ר'ימיו.

 בעולם שמושלת צעקה נדולה אמר יוסי ר'שלמעלה.
 והעיה"ב. העוה"ז האדם נוחל צעקה ובשביל ובעוה"ב.הזה

 יצילם: ממצוקותיהם להם בצר ה' אל ויצעקו ד(שכתוב

 5ך תרע יוסי א"ר יתרו. צאן את רועה היה דכמשוקס(
 הוא צאנו. אה לנהל חבם שהרועה !מןשכל

 עליו שזמה. די:עה ואם שמים. כלבית 5 ע לקבלמוכן
 היה. הכם משה יהורה א"ר ממנו. יכסיל תקוה ו( נקרא ויהי אמר רמכנין יהושע דבי ההם. הרביםבימים
 שנאסר סדוד. וראה בוא ןאנו. את לנהינ בקי והיה ן יש*אל שהיו היה נלותם סוף ההם. דיביםבימים
 רבים שהיו ההם. הרבים ביסים עבורה. בכלמשועבדים
 כתוכ. סה גלותם קץ שנשתלם וכיון נמצרים.לישראל
 מצרים לשר שתריר מעם, מה מצרים. מלךוימת

 שהוא מצרים מלך שנפל וכיון מנא:תו. ונפלמטעלתו
 א"ר תפלתם. ושמע לישראל הקב"ה זכר שלהם.השר

 והיה היה. נדיל הכם שרוד ללמדך בצאן. רועה ודנהו(
 על מלך הקב"ה עשהו 5פיכך וכשורה. כרין צאנורועה
 ל ישרן יהורה א"ר בקר. 51א צאן ולמה ישראל.כל

 אדם מרעיתי צאז צאני ואתן ה( שנאמר צאן.נק"אים
 הצאן מה ירושלים. כצאן קדשים כצאן ס( וכתובאתם.

 הבא. דעולם לחיי בשבילם זוכה רמ,בח. עלכשנקרבים
 הכא. הע.לם להיי הכה וכשורה כרין לישראל המנהיגבך
 הרועה נוכל יולרת. כשהצאן הצאן את הרזעהועוד
 אח-י ומוליכם וינעו. ילאו שלא כרי בחיקו. מלאיםאותם
 להנהילם צריך לישראל המנהיג כך עליהם. ומרחםאמותם
 אלי תאמר כי משה, אמר וכן באכוריות. ולאברחמים
 רועה כשהוא הצאן. את הרועה מה ונו'. בחיקךשאהו
 המנהינ כך האריות. ומן הזאבים מן הצאן את מצילמוב

 עכו"ם. עוברי האומות מן מצילן מוכ הוא אםלישראל
 העוה'ב. לרוי ומדריכן מעלה* ש5 ומרין סטה. שלומרין
 הוא שכראי הקב"ה וראה היה. נאמן רועה משהוכך

 את רועה שהיה מטש הדרך נאותו ישראל את5רעות
הצאן

 1** כס ט( ו'ד 'ת1ק"ל ט( ס*1 6' סטו"ן 0 טש פס4 ו( - ט ו4ס(
יד:ר
 מורח היו*ר תחת צ'ר-ה הנקודח כי בצ'ר-ה. ולא היו"ד תחת:"א
 נשטות למעלה שנאנחו מפרש גדכיה ורי שלמעלה. האגחה ע"ילמטה
 נ *לממה י*ראלאנהת

 יוסי וא"ר אחריהם. נוסע מצרים והנה כתוב הרילהבין
 מצרים. מלך ויטת נאמר ואיך הוא. מצרים של שרזה
 מסייע קא מלה האי יצחק א"ר מצרים. של שרזה

 וכתוב מצרים. מלך ויסת כאן כתוב ר5עילא.לההוא
 מ5ך היה לא שאז מלמד אחריהם. כסע מצרים והנהשם

 כתוב ולא מצרים. והנה כתוב ולפיכך מנרולתו,שהורירוהו
 כל מתו כי כד'א וימת. שכתוב ומה מצרים.מלך

האנשים
 ק*ז חאיס ו( נ' 6יסס נ( י זמ1 ט י*. 9 6( מקומותמראה

 הדו
 בש ויאנחו שהיצ"ל לפרש ג'ל 1:1( : גהגלות ישראל צרת גשגיל,1(

 שנאנחו פירושים ש,י גזה טפרש לכן אחר ע*י גפעל גגיןעל
 עי והסלאכיםהשבטים
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 הראף כפי ולנקבות להם. הראוי כפי יכשביםהצאן.
 דיתמ. יהרו צאן את רועה היה ומשה כהוב ולפיכך ]:-[להן
 למשה בתו צפירה את שנהן מי וכי י:סי דא"ר של..ולא
 משה אלא היה. עשיר יחרו והלא ובקר. צאן לו נהןלא
 שהיה בשביל יאמיי שלא כרי צאנו. אק רועה היהלא
 צאן את כהיב ולכן ב. בם א.קן רועה היה עמוצאנו
 אע"פ תנהים א"ר כדין. כ-ן שלז. אק ולא הותנו.יתרו
 רועה היה הסד עמ' שעשה בשביל עכ'"ם. עובדשהיה

 : ודשן שמן טדב במרעה וכשורה כדיןצאנו

 מיום משה יוסי א"ר המדבר. אחר הצאן את דינהנ6(
 ברוח ראה הקידש. רוח סמנו זזה לאשנ'לד

 מלכות עול לקבל ומוכן קדוש. הוא מרבר שאותוהקודש
 רצה שלא במדבר. ולא רזקא. המדבר אחר אמריצחק רבי המדבר. אחר הצאן את הנהינ עשה מח עליו.שמים

 : המרבר אחר הרחיקם אלא בתוכו.שיכנסו

 צאן. בלי לכדו דוא חורבה. האלהים הר אל1'21ד4ש
 קרוב מחט כאשר ברזל. המושך האבן זהאר"י

 זה עם זה כשנראו סיני והר משה כך עליו. כדלנאצלו
 אבא א'ר חורבה. האלהים הר אל ויבוא הה"ר עליו.רלנ

 היום וא'תו זה. עם זה בראשית ימי מששת היןטוכנים
 לתוכו שנכנם שראהו וכיון משה. למול ההרנחרגש
 א"ר וה. עם זה היו ששמהים מלסר ההר. עבר בוודלנ
 שכהוב האלהים. הר הוא הר שאוהו משה היה יורעינאי
 הר. באותו משה ראה מה רהנן האלהים. הר אלויבוא
 היו ולא כנפיהם. ופ.רשים פורהים שהיו עופותראה

 וטסים פורהים ע.פית ראה אמר יצחק ר' ב..נכנסים
 והעטיר בענין היניש מיר משה. של לרנליו ונופליםמשם

 ! לבדו נכנם וה:א המרבר. אחר הצאןאת

 א"ר ונו'. הסנה מחיך אש ב?בת אלי1 ה' מלאך1ייטא
 שולמת הדין שמדק היהה המנחה שעתתנחום

 כתיב אחד. בשורש נשהרש הכל אמר יוסי רבי נ( ..בו
 הקצפתם ובחרב וכתוב ח.רבה. האלהים הר אלויבא
 מת.ך אש בלבת אליו ה' מלאך וירא וכתוב ה'.את

 רכתזב כהאי כמנה. להיות עת.דים שהם מתוךהסנה.
 למדנ1 מכאן יהודה א"ר יצתו. באש כסיחים קוציםנ(

 הסנה והנה שכתיב הרשעים. על כקום שלרחכנ'תו
 אין אוכל. אענו ורסנה ברשעים. רין לענוה באש.ביע-
 אבל ניהנם. ש4 יאש רמז וה באש. בזער כליה.בהם
 מלאך וירא ד"א כליה. בהם להיות אוכל איננוהסנה
 ולשאר אש. בלבת למשה טעם מה אש. בלבת אליוה'

 רהנן נביאים. כשאר משה אין יה'רה א"ר לא.נביאים
 ולג לאש החקרב ומ:ה נשרף. בו לאש שמתקרבמי

 האלהים. שם אשר רערכל אל ננש ומשה דכתיבנשרף.
 שנתמשך מי כי מש.קיהו. המים סן כי כת.ב מהעל עליונה. בהכטה בו להסתכל יש משה של זה אטראבא רבי הסנה. מתוך אש ביבת אליו ה' מלאך ויראוכתיב

 ולג הוא. נאמן ביהי בכל שכהוב נאחז. מדרניתנעשר סנן א"ר אחר. אדם ב[י נשת4של לא משהכשתלשל
~~שק~פע4,%לן, היה משה יצחק א"ר ייהנן א"ר וע.ר ד( כךעליו מעיד שרבינו אדם של הלקו אשרי ביתי. נאמןכתוב

 ב,"י":י,יו;1"
 העמים מכל אותם הבריל שהקב"ה ישרחל הםוכאים אוכל. איננו והסנה אבל קשה. בןבודה הםמשועברים

 אלהיכם. לה' אהם בנים שכתזב כמז בנים. אותםוקרא
 : ואמן אסן לעולם ה'ברוך

 הזהררשון קורשלשון
 ויוכבד למשה. שנדלה פרעה בת בתיה של כבודןבנלל
 אשר ההיכלות נאן נזנר משה. את שילדה עמרםאשת

 . צדקניוה נשים עבור עדןבגן
 14. ואמר הישיבה ייאש ש"ל שמעון יטנ2יכ(

 תוכל אם לדעת. אבקש אחרדבר
 . למעלה לעלות דכות אם ההוא בעילם נשים לי,להזדיע

 לנו יש בזה רבי. שמע רבי. שמע א"ל . שם רן איךאו
 אבל שם. אשר הגסהרית לגלות שאין לפי נדול.סיד
 ראש א"ל ישית שלקח לאהר לך ואומר רשותאקח

 מקודם ידעהי שלא מה לי הראו זו שאלה עלהישיבה.

 )ר3 ס6י) שמעון רביס(
 . 5יס 61תר תת'3ת"

 פריכ6 ךסרוכת6 53תר . וטךוגין ן מהפרוכת שדרי בדנן. פרום שהפרוכת במקוםוערונים. טג,נין 3כתס )י 6מויו סיכ)ין סית ר3י. 5י ונ6. ן נים הענ בכמה יי הראי היכלות ששה רבי. שמעלזה. ,1"פיפש . לטי65 5סלק6 זכהן 6י טלת6 3ססי6 נסין 5י.5"ורט6
 3ננת"

 ךס6
 כ)5 ךכזרין ט56ין )6 ולס65ססרוכת6ן : כלל נכנסים הזכרים אין והיאהיהוא תססו"

 ר3ו6 וכהם סרטס 3ת בתיה 6ית יי6 בהיכלא : רבבות וכמה פרעה. בת בברעיה יש אחד21היכנל
 וחד6 חד6 וכ5 3סדס. זכיין נסיןז5)סי , ואחה אהת יכל עמה. להיוה זיכוה נשיםואלפי

 נ( . פ 97 ט 4 ז9 "( מקוטותטיאה

 .סע'ם~

 קסי. ב:ח ס( גנ. 97 7(
 הזהר1ר

 : ואהד זוהך כל  ול רוחו כנגד להלוך שיוכל ישראל מנהינ 4היות צריך ובן4ש
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 כ5ח וטדיגין דנסירין דוכת'ןתג"סו
 דוהק"

 5ס. "ית כ55
 ס6 הכריזו כרוז' יומ" ככג זתגיתגת

 די,קנ"
 דיץסס

גכ'6ס
 לחתר נסקת וגתיס 6תי תסיתג"

 דמית חד" דסרנוד"
 וחיץ"ת)?

 ד'וקג"
 והיורס . )נכיס וסנ'דת דתםס

 די5ס עגונין 6יסו ,דח ד" גסירו דרכיתי חו)קיזכ"ס
 הוריית" כסקודי ו6סתד5ן גסין )נכ' "סדרק תכ)סו.יתיר

. 
 יגסור" כ)כו:ח . ע)מה כס6' דסוו די,קנין כ"'גוןכ)סו
כ)כוס"

 וסקירין . סכ' נסרי ד)" כר דדכירין
 ד)"ד"יריית"

 זכו
 )קיייץ"

 ע)טק כס6י )ין
 וכעטיץייסו כסוחסתד)י

 ע)"" כססו"
 גסין סגי ו:5

 . ס"ננות נמים "קי'1 סרטס כת 3תיס כסד'ויתג'ן
 6גטערוד65

 כ:עי"
 כ)) דני?:ס

 רכו6 ג:ין ונת? ה:י נת מרח "'ת 6מי"בה'כלא
 ק"ס רכ-'ז'ן כיייץ" זתג'ן ת)ת כסדס61)פין

60
 ד'וקג"

 ,נפקת הדהת ו6'ס' . "ת' 5ד'ק, ד'וסף
 דדיוקג, נ?ירו וה'!6ת . נס דת'ת הך" סרנוך")נכי
 יותח סקי זכ"ס ו"יץרק )נכיס וסניות ומד6ת .דיוסח

 6ור"ת" כפקיד' )"סתן)6 6:ךרן ו5כתרוחד". הד" 5כ5 6ית וקיןו דוכתין וכיץס כיויסו)6וד6ס ע).ץ" דיו"ריכתוככקן ויץכתד5ן . נסיןס"ר 5גכי "סדרת 5כתר . ס3"י 5נכ' דילך כסורסד"תערית
 : ,כטטתייסו

 רסיתנ6 נ3י"ס ד'וסס 6ת'ס 'ך:2בך 6ית "הר"נ2ך:יכ2לא
 . כסדס ורככן 6)פיןוכיוס

 ככ) זתג'ן נ' "), . כ5)תכרזי )" ד" כסיכ)"
 "וןת ויויץח יות"

 ט)יו" )ת"ריויום3מת
 די נס'ן "'נון וכ5 "'סו .

כסדס
 ככ) תזיורין דית" וסירת"

 ו"'סי יויו"
 כ)קוןס"

 ""רת
תסכ"

 כידס סתוף 6ת "?רן "הוק סגכ'"ס יזריס ותקת
 ח':ון וכ5ונו'

 )ק) 5"תין עדן כנן ד' נד'ק'"
 עתס ויץסכהין "ודהן קדיכין ת)הכין וכתס . ד'5סנעיתו

 נמין ס"ר וכ) סכי "וף דבורה "'ת "הי"נ2היכלא קדיס")סנ,"
 ד"יסי סירת" כססי" וע~תרן 6ודןכסוס

 ג יג ט;י ע "עע'"'"1: חתי ת6ן רכ' 6י רכי. 6י ע)"" 3ס6י6תרת
 :סגצ יה נ71נ" ":ד גטש,ו %"" 1% צ:5יסג דמנוי ת"ן ,)ית )"תנ5"ס 6תתסרן ד)"קדיסין
 כס)גות "'סוד~וונ6

"'('5 
 כססו6 כין ט5ת" כס6' כין .

 דס?ו" זוונ"ע)יז"
 דנסחת6 "תדכקית, ע15?6

 כגסיית"
 כנסור"גסור"

. 
 זיגיס כתר זיג" . ד"תמזיכתס וכ)" כנופ" נוס" ע)ת" דס"י זוונ"

 זוונ"
 כתר

 זויג"
נוס"

 כתר
 נופ"

. 
 דססו" וזווג"

 ט5וי6
 גסור"

 גג)יזזכינר' ::גנ..דכנוק
 . ט נסו

 "ק
 ו5קיסון

 ע)ח" כס6י תיסר כ6רה ד6ז)י ונ,קכי נ31-'ןדנד'קי6
. 

 דססו6 עגונין לכ)סווזכהן
 6י . רכי 6י ע)יו"

 ")יץ)"רכ'
 1113נ6 )ג)הס התתסר )" "גת יוק"י כר

 ע):ו"דססי"
 ד"תעכיד ת"'כ" 'ת'ר "'כ6 6תוכיד

 ע)ת"3ס"י
 ט5תת דסס61 כז,ינ6 ד5סון כז'וג6

 ע3די ד" טס ד6 נסיותין חתד3קן כי כמד6 ד)סון3תי6וכת6

2:גימיו"%מ
 "י~

 ""ץ ייי"זז:"נ,
 ותססו6 כיס. ,סר6ת ניור6 ססו6 5נו 05 ותסירתי5ייק'6. 3,6" ד6יסי 3נין 5יס. 31סקת דסכיגת6 נדפס6 תחות1ט56ת

זתנ6

 לה. יש כל4 דוהק בלי ועדונים מאורוה של מקומותמהן
 משה של הצורה הרי מנריזים. כרוז יים ככל פעמיםנ'

 שיש אחר וילין ימקים יוצאת ובהיה באה. הנאמןנביא
 ואומרת לפניו. ומשתחוה משה של הצורה רואה והיאלה.
 שלה התענונ הוא וזה הזה. מאור שנדלהי חלקיאשרי
 ההורה. במצוה ועומקות הנשים אצל חוזרת מהכל.יותר
 אור במלבושי העוים. בזה שהיו הצזרות בא.קן הןכלן

 כך. מאירים שאין מלבד דזכרים. ש4 א.רכמיבישי
 הן העולם. בזה אוקן לקיים ז2ו שלא ההורהומעוות
 הנשים אוהן וכל ההוא. בעולם ובמעמיהן בהן תע.סק

 שאננ.ת. נשים נקראוק פיעה בת בתיה עםד,י,שבוה
 : כלל נירנם של בצער נצטערו שלא,
 רבבית נשים ובמה אשר. בח סרח יש אהרבהיכל

 לנניה. מכריזים ביים פעמים נ' עמה.ואלפים
 ויו1את משמהת והיא באה. הצדיק ייסף של הצזרההרי
 צי-ת של ר הא רואק ודיא לה. שיש אחד וילוןאצל
 ם הי זה אשרי וא.מרה. לפניו ומשהחות ומשמחתיוסף.

 אצל חיזיה כך אהר זקני. אל בשורהך לבשרשנתעיררהי
 הע.4מים רבין שי בהשגהות ועזסקוק הנשים.שאר

 אחת לכל יש ושמחות ת מקימ וכמה שמו. אתולהודות
 : ובמעמידן ההו*ה כמציות לעסוק חוזרות ואח"כואחת.

 הנאמן. נביא משה של אמו יןכבך יש אחרב?היכל
 אין הזה בהיכל עמה. ודבבות אלפיםוכמה

 מהליה ויום יום בכל פעמים נ' אלא כלל.מכריזים
 אשר הנשים אותן וכל היא העילמים. לרביןומשבחת
 אומית בלבדה והיא יום. בכל מזמרות הים ושירהעמ-.

 בידה התוף את אהרן אחות הנביאה מרים והקחמהפסוק
 הקזל נעימת מעים ש עדן בנן אשר הצדיקים וכלונז'.
 עמה ומשבחים מהללים קדושים מלאכים וכמהשלה.

 : דקדושלהשם
 נשים שאר ובל כן. נמו ךיךרה יש אחרבך:יכל

 שהיא השירה באותה ומומרות מהלייתעמר.
 לראית זיכה מי רבי. שמע רבי. שמע העוים. בזהאמרה
 הקב"ה. לפני שעושים והצדקניות הצדיקים שלהשמחה
 של נמהרים הינלות ר' יש היכלוה אוהן של ולפניםלפני

 שיוכל מי ואין לההנלות. נמפרים שאינם ת. הקדושהאמהות
 וכן לך. שאטרתי כמו בלבדן הנשים היום כללראותם.

 ים בע בין הזה בע.לם בין הלילה. בחצות הואהזינ שזמן לפי ביחד. כלם נכללים לילה ובכל הזכרים.נם
 בנשמה. נשמה הההברוח היינו הדוא לם שבע זיונההוא.
 ודכל בנוף. נוף הזא הזה שבעולם זיוג אור. עםאור
 וווגו אחר הולך הויונ מינ.. אהר מין להיוה.כראוי
 איר הזא ההוא ע.לם של והזיונ נות. אחר נוף לו.הדומח
 היכליק נקיאים האמהוה ארבע של ההיכלות אור.אחר
 :ל ה4קם אשיי לראיהם. זכיהי ולא כימחות. בנותשל

 בע.ה"ז. הישר בדרך הה.יכים ת ונקכ זכריםהצדיקים
 שסק רבי. שמע רריא. ע.ים של נים ההענ לכלוזוכים
 כ-זי.נ זאת. ה לגל נככר לא אהה יוהאי בן אלמלארבי.
 שנעשד מדפירזה יותי. פירוה נעשה ההוא עולםשל
 א דה עזל: :ל מ-זי,נ . שלהם מהזיזג העולםבזה

 עו:ין זו. עם זו ת דנשמ מהחברוה כאשר יחד.בתש.קהם
 ת נשמ והן . נ-'ה ונעשין נוהן רות א וייצאיםפירוה
 אדד. להיכל נכנכין הנשמיה אותן וכל שמהניירים.לגדים
 . נשמה הדיא מהיכל פורחת אחר נר מהניירוכאשר
 פרי שהוא לפי י לה ומנשקח השנינה כנפי החהונכנסח
החא 8גימל וכזמן בו. יה יש א דה נר לתוך יה ושולחת 1הצדיקים



 היהיישיןשמות קורשלשון18
 עץ צדיק פרי 6( שכתיב הסור ווהו צרק. נר נקראההוא
 פירות הצדיק כך אף נשטוק. ציא ם החיים ע'ן מהחיים.
 אומר שאני מה רבי שמע נ( נש?ות שעו?ק ה.אש14
 הוכרים נשמית לוה ע מ.ב ויום .מיער ושבק ר"ח בכ4לך,

 זן"ע(%~ישע ט.]יןגי:;פ
 רכורין 6יגון ו~טכי6 יתועדי6 וסכתי ירמי ריס 3ג55ה

 כד"6 גוק3ין. 651 זכורין קזיס6 ט)כט קטי 65תהו6סס)קין
 3כטס טסדרן 6סזרן וכן . זכורך כ)יר6ס

 3כ5 ר3ינ 6'נ(
 זטג6ו

 גסין )טי)6 סלקין זכורין ררומ'ן
 'מיחן ז:נרניה. סיכ)6 לנו וטתכגסי כלסו גפק' זטג36ססי"

 ואראפרשת
 א"ר ה'. אני אליו ויאמר משה אף אלהים דידבךר(

 משק, אל איהים וידבר כתוב יראה בואאבא
 משה וישב למע"ה כתיב טה עליו. שעמרה הדין גזרתוו
 ת.קפו ראה יו"ד. נו"ן דל"ת באל"ף ארני. ויאטר ה'א(
 ]"[ הוק בסקום רוחו נח לא נביאתו בתחלת משה.שי
 אל באתי ומאו וגו'. הוה לעם הרעקה למה ארניאמר
 את הצלה לא והצל הוה לעם הרע בשמך לדברפרעה
 שהרי שידע משה אלא כך. לומר שיכ'ל הוא מיעמך.
 בתחלה יצחק א"ר לו. מזימנת עליונה אחרתמררנה
 כאיש לה מפקד הי' בית. שנקראת המדרנה לוכשניתנה
 כך אף פחד. בלי שרוצה מה כל ואימר לביתושמפקד
 וידבר אחר רבר ]נ[ מפחד היה ולא לביתו אמרמשה
 סדרגה וו ה'. אני אליו ויאסר הדין. נורת וואלהים.
 ורחמים. רין ביחד הכל נהקשר וכאן רחמים. שלאחרת
 וידבר נכתב הי' אם יוסי א"ר ה'. אני אליז ויאמרוש"כ
 לא אגל כך. אומר הייתי ה'. אני משה אלאלהים
 ויאמר ואח"כ בתחלה. משה אל אלהים וידבר אלאכתוב
 ]נ[ מדרנה אחר מדרגה שהיתה משמע ה'. אניאליו
 האלהים. איש הבית אד,ן שהיה אלמיא משה ייםיוא"ר
 נענש. לא זה בשביל אבל שאמר. מה על נענשהי'
 לה ואמר ]ד[ באשתו מריבה לו שנפלה לארםמשל
 שהתחילה כיון להתרעם. דיא התהילה קשים.דברים
 והיא הרכיר את המלך לקח המלך. שם היהלרנר
 שאני ירעת לא וכי המלך. לו אמר לרבר. ופסקהשתקה
 כך אף כביכול האלה. דברים דברת ילפני המלך.דוא
 ונו'. הרעתה למה ארגי ויאמר. ה' אל משה וישנמשה.
 מיר להתרעם. התחילה משה. אל אלהים וירברמיד

 6'ר ס'. 5כי 6ליו ו'6טר טסס 6ל 6לסיס ריד18נ81י(
 טסס 56 6לס'ס ו'ז3ר כת'3 מו' ת6366

 .1,:ן
 ו'י'"ות"'.'ינוג'"ית'.
 ע "תן נס"' יגזס ו, ,"

 6) 63תי וט6ו וני'. סוס 5עס סרעתס 5קס 6זגי6טר

 כנ*.יס5ייס:ן ינ6 ו, ם,תנ4, %1ןו:ג:נ שקע עי ק; ק'ן %י נם.
 וירכר 5מר ד3ר ]נ[ זמע 6% 35יתיס ק6"רט:ס
 ררנ6 . ס' 5כי  6ליו וי5טר  ריוי נרת6)סס

ן
 גג? זף ז( כס קע6 זף נ( סס קסח. זף ג( י'6 מ:גי ת( מקולותמראה

 דיזןיךזיך

 רגוקכא עלמא שהיא המלכות מדת ,כ, : ארני וכהשם א4הי: בר':ס ונקואת הרין מרת שהיא המיכות מרת היינו י"[ ואראנשא':יז
 עלמא התפארת מרת אליו נת,4ה ואח"ב ר:לכות מרת א4הים רשם אליו נתגלה שכתחלה ,גן ביתנק-אח
 : מלך בת שהיא פי' ,ון : ב"ה היי"ה בהשם שנקראת הרחמים מרת שהיאררגורא
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 5מ"י סד' כ"5 יעק3 ומ) ':הק ה) 5נרסס ")ואיא
מנ6 ד)טי)ק -ק).ן סכ" סממ::י

 )'ס יסוס 6תגס31ק ד)5 3רת5 )יס דסוס)-)גמ
 כססו5 )מ))5 נו)כ5 כעיכד רהייו"

 רהינו"
מסךר

 טי,יס. נונו)יל דכרתיס ידמ טל -לכ5 וסוס טיויס לנולל5כרתיס
 ססוק )5תגסכמ דכרתיס ויוג55ת"

 יונו"
 "יור דקתגסי3ת

 סכ" עד )ס ו"-ר תט-וניהה קרוססונימ )כרת5 )ס קרוןרלכ"
נו))ג"

 הייו6 6נמ ו)ס)5ס מכחן דח)י)גח. )נו5ן ידך ט)
 כט)ס )ס מנור ).ו-ין ד5לטריך )ת5ן יינו6 וסי5 .)כע)יך
 גטל )-))5 סרהת דסי5 טד מלכ5 קתינולין
 מ):" 5ג6 1)16 )יס "יור נו)סמ)כח

 מ)" טתי 6י:: יו)יל)6 ד" י'נו5 דטן
 )ך י?יכ:6 י":ה דברתי יד6 פ)

 ]סן )"קר5 טכידנ5 ד)ח רס כ5תנ)ימ טיוך ומ)י)נקכרתי
 . כדי כק) יטקכ ו5) 'כקק 6) הכרסס מ) ו5ר5כך
 הנסין טיוי מ)')ו ול5 ית:ס'כת י)" ככיתי 5יסיכד

 נו)י)ת דמ)ו)ה 3:ירות5 והת )ך דטכיךגח כנוסכ5:סין
 )סס גודטתי )6 סי ו:-י :די כ5) יטקכ 51) ילמק") 6כר?ס הל והר5 כך כני:י 6)ין מלין קנוהילכרתי
 מ)י)נ" דטחך ד5 3דרנ5 טנוסון)יו))5

 . כתה 'וסי ר'
 ס5רן כס ויו:כי ת3) ות)ו"ס ס5רן )ס' מזנוור)דוד
 )"תסקי5 קיינו5 ד6יסי ]י[ דיסר6) קדיס5 5רט5ד5
 טליו6 מתמקי5 נוגס 1)כתר כקדנוית6 נוגיס ו)התכרכ6נוגיס
 יטקכ יסר5) 5רן הקרי הרן ס5י הוי 1ת5", נוגס דכתקן מרט5ן ס5ר ד5 3ס וייסכי תכ) .כ)5
 ךס5 ],[ כחססד5 יט) כ)יט )5 6נו"י יסר5)ד".סו
 . סןי כ") יטקכ י5) 'גהק 5) 5כרסס 6ל ו"ר"כת'כ

"(1
 נ:) 5וקי-:6 50 יטקכ 5ל6 יתיר

 כית"
 ]ת[ דלתת5

 ן)תת5 כית5 וטס ד)טי)5 כית6 וגיסו"כתכיק
 . טנפין כסכטין סכס'ן כתריסר דלטילמ. 3ית5חקקין
 3'ת5 ו:כק ד)סי)5 3'ת5 נס) חסס 5וקנויסיס5

ד)תת"
 מ)י) סדי 3ה) סךי 53) 3יטק3 כתיכ וט"ד

 "זור מיי5 ר' פ)5ס ד5יסו ד5 נמ ן צ)מ5%
 ד6כסן תיסנהן יטקכ ו6) ילמק 6ל 6כרסס 5)ו6ר6
 5כרסס 5) כתיכ ככ)סו . דכ)5 ס)'נוו דסו5 . סוסיטקכ
 יטק3 ומ) דכתיכ חד 5ת 6תוסף וכיס ילמק5)

 וטס נוכ)סו יתיר כ)ינו5 ד5יסו )5הו6ס 51'1 כיס5תוסף
 וכס )6 ד6כ)

 )5סתיוס"
 הת סקימותי ונס כמסס כיס

 רכ) ד5תנזרו כגין כגטן 6רן 5ת לסס )תת 5תסכריתי
 5רט5 ירית )5 ד?5 6רט5 ירית ד5תנורמ6ן
 וט-ך נ( דכתיכ כדיק 6קרי ד6תנזר ח5ן וכ) לדיק6)5
 וגטיר ד5תנור נו5ן כ) . 5רן יירסו לפו)ס לדיקיסכ)ס
 )4ולו,

 י:ו נג.1 ו'ע':ע' ל"י%ג'
 ניילרינ יטקכ ע י:הק 5) 5נ 6) וב" [ק
 5)ס' כד"6 . ד6כסן סלימו ד5יסו ו6"1.תוסטת

6כרסס
 ג1 97 0 ש שט4 מ גנ. ז9 6( כקוכותבשץאה

 מפני שדי. באל יעקב ואל יצחק א4 אברהם אלר14רא
 משף אלא שימע4ר. מאלה נאן השם נשהנהמה

 כאשר הב. א לו והי' נשאית. ש(א בה לי שהי'למיך
 אה ?41ח הי' ההוא. האיהב עם לדבר דמלך מבקשהי'
 ע?י. מדבר בתי ירי על רמלך זהיה עמ. לדברבהו
 אמ4 שנשאיה ההוא ביום 4הנשא. בה. של הזמןבא

 באן עד לה ואמר ממרונה. גברת 4בקי לה קראוהמלך
 אימר אגי יאילך ככאן שדברהי. מי ע2 ידך עלדברתי
 בעלה 4ה א?ר לימים שיצטרך. למי יאמר זהואלבעלך.
 לקח לי להשיב שהההילה מרם המ.ה. לפני קשיםדברים
 עתה שעד דמלך אני אין דאם א"ל הדבור. אתהמ4ך
 את לך נההי .אני בתי. ע"י אלא עם. איש ריברלא
 ]י[ לאחר כן עשיתי שלא טק בההגלוה. עטך ודברהיבתי
 שדי. באל יעקב ואל יצחק אל אברהם א4 ואראכך

 פנים עמי דברו ולא שנשאית. מרם בביהי היתהכאשר
 דברת רבורך בהתחלת ואהה לך. שעשיתי כמ.בננים
 אביהם אל וארא נתוב לפינך האלה. דברים בפנילבתי
 להם. נודעהי לא ה' ושכי שדי. באל יעקב ואל יצהקאל

 פתח. יוסי ר' ע?ך. שדברהי זו במדרגה עמדםלדבר
 הארץ. בה, ויושבי תבל ומליאה הארץ לה' מזמורלדוד
 שיהה להיוהה קיימת ?היא ]י[ דקדושה ישראל ארץזו

 לבל השקק היא ואח"כ בההלה. ממנו ולהתברךממני
 כמנה השותזת ארציה שאר אלו בה. ויזשבי תבל לם.הע

 האר"ל "י' :ה יב.אנו
 נק

]י[ יא ל
 שרי. באל יעקב 'אל יצהק אל אברהם אל ואראכתיב
 ]ח[ ש4ממה רביח לקח שיעקכ ביארני הרי אלא יוהר.ולא
 היה שלמטה הבית ועם שלמע4ה. הבית ממניונעזב
 ענפים. בשבעים שבמים בי"נ . שלמעלה הביתמהקן
 הבית יעזב שלמעלה הבית לקח ומשה נתבאר.וזה

 דיבר שדי באל שדי. באל ביעקב כתוב וע"כשלמטה.
 להם. נידעקי לא ה' ושמי ]טן יותר ולא הקב"העמו
 אמר חייא ר' עלי.נה. שהיא זו במררנה עמהםלדבר
 שבאבות מובחר יעקב. ואל יצחק אל אברהם אלוארא
 אברהם אל כתוב בכלם הכל. שלמות שהיא היה*יע~ב
 יעקב. ואל ?כהוב אחה. אות נתזספה 1ב1 יצהק.אל

 ועם מכלם. יותר בשלמיה שהיא להראית וא"ו בונה'ספה
 אה הקימותי .גם במשד. בה להשקמש זכה לא זהכל

 שבל שנימולו. בשביף כנען. ארץ את להם להת אתםבריהי
 הארץ את ניהל אין שהרי הארץ. את נוחל שנימולמי
 ועמך נ( שכתוב צדיק. נקרא שנימול מי וכל צדיק.אלא
 מ- ונ ננימול מי כל ארץ. יירשו לעזלם צדיקיםכלם
 שכל ?סף. מן וראה בוא צדיק. נקרא דזה הבריתאות
 הימור אית ההוא ברית שנטר עד צדיק. נקרא לאימיו

 רבי נ( הצדיק. טסף צדיק. נקרא לו ננמר כיוןהקדוש.
 ביעקכ יעקב. ואל יצחק אל אברדם אל וארא אמריה,דה
 אלהי כמש"כ שבאביה. טיבחר הוא כי וא"1.הוספת

אברהם

 הזהר141
 וי"ב לסנולתה ישראל נחלתה חבל עם בעיה"ז שנזדוונה טרם הקדושה השכינה היינו נשאית שלא הבת צור. בק י'ל הטשל כוונתש(
 אלהיס דבר השיג לא שהצדיק היינו בתו ע'י הדבור נ;וה"ז. ש4סצא הצדיק היינו עמו לדבר המלה שרצה האוהג ישורון. שבמי,
 נבוה היותר מעולם נבואה רברי להשיג יוכיו 'שראל שצדיקי היינו לבעליך. אימא אנא ולהלאה מגאן הקדושה. השגינה ע"יאלא

 היא ואח"ב בה נשפע דדכורא מעלמא השפע שכל הקדושה והשכינה המלבות מדת היינו 11ן : עליון מלך שהוא דדגורא עלמאשנקרא
 השכי:ה הארת כח ה"נו ןח[ : בה ימשל והוא עדה'כ אלהים. איש אליה, בול בבחי' שהיה ,ו[ . העולם באי לכל השפעמחלקת
 שהיא דדכורא מי:למא האחרונה מדרגה וק המלכות מדת אמצעית ע"י להשיג להם נתגלה הדבור שבשעת פי' ,ט( : הזה בעולםהקדושה
 : דדכורא עלמא כל הכולל התפארת ספירת והיינו ב'ה הוי'ה השם הדבור בעת השיג וסואה שדי* אל *נקראת היסויס*ירת



 הזהרלשוןדארא קודשלשדן26

 וא"1. הוספה ביעקב יעקב, ואלהי יצחק א"היאברהם
 אביך אברהם אלהי ה' אני "( בתוב דרי כן אם י.סיא"י
 הדבר. נכון א"ל וא"ו, ה.ספת ביצדק היי יצהק.ואל-י
 שגהשכו ביצחק יעקכ את זהכ"יל ק"ם. היה שיעקבלפי
 הזה 4ם בע קיים שהאדם זמן כל שהרי כמה. והשובעיניו
 ניצחק. יעקב אה הכליל .ע"כ הקדיש. שם עליו נזכרלא

 אל יארא זש"כ ]י[ במקימו הדבר בא יעקב שמתעבשי
 שדי בא4 וא"ו. בהוספה יעקב. ואל יצהק אלאברהם
 ננלתי ולא כעצמו. מאיי שאינו המראה מקוך להם.ננלתי
 האמר יאפשר ]יח[ פעצמו -כאיר ה2ראה מה.ךלרם

 ביא יזתר. ,לא בלבד נקבה בחיגת של ב-מד-נהששמש'
 נריהי את הקימזהי ונם ז':"כ לעזלם. נפ-דים שאיןוראה
 לו יש הקב"ה מן ]י3[ עמד נהחבר הברית שהריאהם,
 ביניהם. פיר,ד שאין א.מר הזא שהרי להה4מד.לאדם
 אהם. בריתי את הקימותי ונם וכהוב שדי. באלשכהזב
 את הקימותי ונם ]ינ[ אהד ד ביח הברית לקייםב.2ביף
 ניחל לברית שזוכה שמי נהבאר הרי ונו'. אקםבריקי
 הכהוב וה אניו. יממעון לרבי איעזר א"ר כ(הארץ.
 מהו וגו'. יעקב ואל יצהק אל אברהם אל ואראשכה,כ
 היא. עליון מוד בני אלעזר א"ל לומ4. צריך ואדברוארא,
 ואלו נראים. שאין נונים ויש דנראים. גונים י.ט וראהבוא
 איתם יודעים אין והאנשים האם.נה]יד[ של עללן סוד הםואלו
 עד אדם בהם זכה לא הנראים ואלו בהם, טסתכליםואין
 אלו שראז וארא, כתוב וע"כ איהם. והשיגו האבותשבאו
 ]עי[ שדי אל של אלו הננלים. נונים ואיזה הננלים.נונים
 והבונים נראים, ואלה ]טי[ העליונים נונים של המראהשהם

 א.הם ארם השיג לא נראים שאין הנסתרים מהםשלמעלה
 להם, נידעתי לא ה' ושמי כתוכ וע"כ ]יז[ משהמלבד
 שהאבות תאמר ואפשר העליונים, בנונים להם נגלתילא
 א4ה מתוה אותם יודעים היו אלא בהם. יורעים היולא

 'צדק אל אברהם אל וארא כתוב וע"כ . ]יק[הניאים
 לא ה' ושמי הנראים. נונים באלה שדי. באל יעקכואל

 שזבה הזוהרים. נמתרים עליונים נינים אלה להם.נודעתי
 במראה וארא. כתזב וע"כ בדם להסתכל משהבהם
 ראיה. בו כהוב ]יט[ בהתנלות שהוא מעצמו מאירשאינו

 ידיעה. בו כתוב ]ג[ בהסהר שדוא מעצמו המאירובמראה
 : נודעהי לא.2כתיב

 ארץ את להם להת אתם כ-יהי אה הקמיתי ד3במנ(
 לברית לו שניטר מי כל שמעון א"ר וגו'.כנען

 ]ג"[ לסקומי הזה הברית שיהעירר נורם הואהזה,
 מו. למק הזה ברית מעורר מי ותחק.נים. עליוניםונתביכים
 וגם שכתיב מכאן כך, מניין בעולם, דנמצאיםצדיקים

הקמזהי
 ג, לף ג( . גג יף נ( נ"ט ר"דת " מקומותמראה

 , 1""1 ת1ססת כיעק: . יפקכ 0561י י)מק 56?י":-0ס
 6כיך ח3יסס ק)ס' 0' 6גי ה( כתי3 ס6 סגי תי י1סימ"ר
 . סיס כפיר 6") 1""1 תיספת כי5הק ס6 'גמק561?'
 ן6הה:כו כ'5הק )יעקכ )'ס י6כ)י) קייס ס1ס ויעק:כנין
 ע).ו6 כ?6י שים 6יסו לכ"ג 3ע1ן וס6 . כיות 1ס1סעיגיי
 הל ו"ר" סס"ד ]י[ כהתייס ת)? 6ת6 יעקכ ד.ויתסכק, 3יגקק 5יס 6כ5י5 וע"ך קך';6 ס-" ע15י הזכרגח

 כדי כ") . י""ו כת'ססת יעקכ וה5 י5הק "5הכרסס
 6תקזי:, 651 . נסרת ד)" 6ספק)רי6 תני . 5סו6תקזיג6

ויג'
 6ססק)רי"

 כר.תי 6ת סקיק'תי גס סס"ך . )ע)תין התכ-כן ד)"ה,' ת" ית.ר 631 3)מ1ך 3ג'ק663כק-כ1 ךס" תית6 61י ]י"[ וכסרמ

)כ,-
 גס

 ס3")ק'ת
 . )ין פרי: 1 סק6תר ד?36ל6יסו

 . הת2 כריתי 6ת סקיתותי ינס 'כתי3 כו' כ,)וכתיכ
 לק"ץ,וכנין

 קי1יו"
 "ת סקיתיתי ונס ]יג[ מר 3יהור6

 ירית )3רית ןזכי ח6ן התיור ס" יב1'. "תסכריתי
 קר6 סמי 6כוי סיועין )יכי 6)עזר 6"י 3( .)6רע6
 ומר"וכת'3

 תס1 ונו'. יעקנ %1 'נחק 6) 6כרסם ה)

61ר"
 6'?1. ע65ס רז" כרי ")עזר 6"5 )'ס תכע' 1"רנר

 עע'ן14 מ נ;" ע;' ],י[ ון:'עית, מ"ו ו" "עון")ץ
 עך נס כר כסו זכס )6 ותתחזין ו")ין כיס תסתכנין651

 צ5,:קך:;
 ]יי סיי ר"5 6ין ג5ין ןי

ך)עז~
 ז' 6עתמ' ס;'ת'ןיגם

 ע5יי:1 6יג'ם ק"וס 65 'ן
 5סס כידעתי ), ס' וסתי כת'כ וע"ך ]'י[ מססכי

 ז6כסן ת'ת" ו6י . ע)6'ן כנךג'ן 15ן מתנ)יתי5"

 י5הק 6) 6כר?ם 6) 61ר6 כת'כ 1ע"ך . ].ח[דהתג5"ן
 )6 ס' 1כ.וי . ן6תקז.ן נ11לן כ6'ג1ן . סדי כ6) יעקכ1ה)

 ) ) -ב
 ז
 1ן

 נע"ית.61]6י'סך'ע.
 פ

 יהס

 ראיס כתי3 כיס ]יכ[ כתתי"5י6 ך6'סו ג?ר6ו)"
 יויטס כי: כת'3 ]ג[  3מסיזו ן6'סו וגסר6נהספק)רי6

 : גודטתי 65וגתיכ
 "רן "ת )סס 5תה התס כר'ת' מת סק-.ת' ד3בםנ(

 )סתי )י? דגסיר וו6ן כ) סי~עון 6"ר ינו'כנ:ן
 כריתן

 נךיס6י:1
 ]כ"[ )התריס 3יית )סהי )6קער"

 )6תיי?. כרית ס"' 6קער מקן . ותק6ין ע)"ין61קכרכ"ן
 ונס יכתיכ תסכ" )ן. תנה . כע)-6 דקכתכמ1זכהין

סקתות'

 הזהרזיו
 רנוקכא עלמא ה:"כות מדת ה"גו מעצמה מאירה שאינה אספקיריא ].הן : ובניו 'עקג על גשלמות הקדושה השכינה ש:;שה פ",י[

 המאירה אספקלריא מן האור יה יבא המלכות וכן החמה מן אלא עצמה של אור לה ,4אין הלבנה כמו יהיא שד' השם רומוועליה
 : ידך תנח אל ולערב זרעך ורע בבקר לקיים צריך הארם וכן דדכורא. מע,מא היסוד ספירת ה"ני וברית ד,'קכא. עלמא מ4נ!תע. רימז שדי ['גן : בדית ;נקרא הקרוש היסוד ע"י לה נשפע השפע כל כי 1'גן : היסוד ספירת ע"י דדכורא עי:א התפארת מפירתשהיא
 יסוד ספירת על ורומו אחד שם הוא שדי שאל דורשים 'ש שדי. אל המשמעות על הא"1 הררשות בכל חלוקימ ב' שיש לדעתוצריך
 הנראים גוגימ ןיר[ : שדי גהשם שנקראת המלכות טדת על ורומו שד' השט של הכח היא משמ;1ת1 ור' שאל רורשים ויש כך.שנקרא
 התפארת: במרת הנכללין דדבורא עלטא של הספירות היינו :ראים שאינס וגוגים . ד3וקכא עלמא המלכות מדת וול הספירותהיינו
 שער אורה בשערי כנזכר השפע לקבלת דדכורא טעלטא היסוד ספירת עם כשתודוג שדי אל בהשם המלכית טדת :קראת לפעמים,ט[
 להב'ן אפשר ולגן כה. המ:4פיע דדכורא בעלמא אשר הספירות של הנונים באותן מאירות במלכות אשר שהספ'רות פי' ,ע[ן :ב'

 ולכן ראיה, בגחי' התפארת מדת שהשיג ]י,ן ררבורא שב;ל:א הנע"מות הספירות את הטלכות מדת 'טל הספירות מן ויהכירלהשיג
 : דקדושה נטלכות השפע להשפיע)כ"ן תפארת: ה"נו ,גן טלכות: היינו ]'טן רמלבות: שבמדת ה:ג,ית רספירות הארת באמצעית פי' 1יח[ ; חמה כפני משהפני
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 ך6קךי6תר
' 

 )כם נורו יע"ן [ג:[ 'כע)מ6 מנור
 כ? גרו 6סר מרכמפגי

 מיות"
 ק:"ס )נ3י ד6קקייכו

 ]כנ[ פקידי' )ת'טר כ? ע)06 ודמי)ו ךמי)ו כסךמי)ו
 דח') ל" 37"ג ריסי0 ט) ומי)ו 'סרי )" 3?6'דחי
 נ"תטרית6 מזי ת6 . פקוךוי נם6ר )ע)מין )קנ"ס).0

 . לקכ)'0 ונווקו קכ"? )נכי  י:ר")  :תטרי כרדלססל
 ד0" כר'תי 6ת ומזכי כתיכמקי

 ]:י[ זכיר ?יי ככיית
 כ), )"תקסר6 תי"וכת" מתערוכד'ן

 כיין מד כק:יר"
 דכ)" ק:יר" ?" חתטר כריתדס6י

 ]גס[ מתטר
 )6וד'וג" כריתי 6ת61וכר

 "תור )כן יט"ך כ"ת-י? 5י?

 לכם ג.*י כהוב וע"כ ]כנ[ בעולם פהד המפילהמקים
 הקב"ה אצל שנתקיבו מיום בה. נרו אשר הרב.מפני
 ]:נ[ מצוהיו לשם'ר בה עליונה ויראה פחד. בהפחד
 נהירא אינו האדם. ראש על יראה תשרה לא בזהשאם

 ברהעוררת י-אה כוא מציהיו. בשאר גם לעולםמהקכ"ה
 לפניו. וצעקו דקב"ה אצל ישראי נתעוירו כאשרשלסמה

 ]ג-[ -זני-ה היא בבריה שהרי בריתי. את ואוכר כקוכ.מה
 כיון אהד. בקשר הכל שהקקשר השתיקקת נתעורךואז
 ]ג?[ נחעורר הכל של קש4 הרי נתעורר. דכריתשזה
 אמיר לכן כהוב זע"ז במקימי. שיזדווג בריתי. אתו'"זכי

 למעלה שהיא המזל שזה למעלה. שהוא לפי זכירה. הרי ואזכר ן )עי)ק דהיסי "ז)" ד:"י )טי)" ד"'?י כנין זכירס 60י6,כך בריהי. את יאזכר אמר הייא ר' נ( ה'. אני ישראל לבבי 1 כרית' חק ו6זכי 6יוי מיי" ר' :( ס' חגי י:רמגגכגי
 הת"כדכור6

 כנ)'תח ךה'?י . סקיד? ע)
 6ת 6)סיס ויזכיך" כנ'וג" . כגוקכ,)תת6

 ]כ,[רמ)
 כן""

 כרית' 6ת ו6זכר

 וס'5"תי דכתיכ סו6 "פכ6 קר6 ס6י 6מריסודס רני 6תכס ,סיג6ת' ?' 6גי יסר6) 5כגי 6מי טכנזנ(
 מ5ריס סכ)ות מתמת5תכס

 כקדתית"
 יס5)תי ו)כתר

 )יויער )יס סוס 5תכס  יג5לתי  ו)3תר מעכוךתס6תכס
 6)" מתכס וסי65ת' ו)כתר מתכס ונ6)תימעיקר6

 טקר,

 כ:כמ6 )ין )3סר6 קכ"ס ו3ע6 . כקדתית6דכ)י
י)קחתי דכ)6 סכמ6 וס6 'וסי 6*ר 3קומית6.וכ)6
 5כתר. 5יס ו6תר )56סיס )כס וסייתי 5עס 5י6תכס
 דמסיכו י5'6ס 656 סכח6 5ס1 5ית זקג6 כססו66"5
 דכ) תען חע6ן דסוו כנין . )ע)תין תעגדית?ון יפקוןד65
 דמרסי כקסר6 )ון תקסרו כינייסו דסוי6סירי
 ךחכיכ מס וכנ"כ )ע)מין תכינייסו )נפק6 יכ)ין1)6

 6ע"נ תימ6 ו6י . כיס 6תכסרו מכ)6ע)ייסו
 )ין )6כ"ס6 כתרייסו חי)יסון יז)ון די)נו6 ס" .דגפקו
 'פקין 60 תייו6 וכי תעכודתס חתגס וס5גתיכתיכ

 5ון יס6 1)6זימתזכוז
 סרוק"
 6תכם ינ6)תי תן) .

 תית" ו6י . ;טויס3זריע
 : ונו' 6תכס וסכ6תי כת'כ ס6 . )6רןיכי"ס )" כסיק3)ס ת'מ6 ו6י )עס )י 6תכס ו)קהתיכתיכ ס" יק3)ס )6

 מהימנארעיא

]; קךטהס ך6 סקוד6 ונו'. ")סיכס ס' 6ני כיי וידטתס 63)0יס )כס וס,יתי )עס )י 6תכס דלקחתי7(
תח מ ם *?

 גע
 )1יעיי

0.( 

 . מי)י?ין וכ) ומרע6 :מי" כ)?ו ט)יוין וכו6 ע)נז6רכין
וד"

 3סרט )יס )תגדע . כפרע דכ)6 וסופ6 . ככ))6 6י0ו
 ריס6 6יסו וסרעוג))

 וסופ"
 יניקכ6 ךךכר רז6

 ט)יו6 ךס6י תקוג6 וסרק. כ)) 6יסו ע)מ6 כס6י גס כרכמד6.

 והצלתי כך ואהר בקקלה. מציי: סבלית מהחתאתכם ודוצאתי שבתיב הזא. מסירם כתזב אמר יהודהי רבי אהכם. והוצאהי ה' אני יש4א4 לבני אמר לנןנ(
 לומר לו היה אהכמ. תאיהי כן ואחר טעבורהם.אהכם
 שעיקר אלא אתכם. והוצאהי עך אהר אקכם. ונאלתיתחיה
 של בשבח להם לבשר רקב"ה שרצה הה-ה. מזבירהכל
 כך. אחר נאמר וזה לאלהים. לכם ודייתי לעם ליאקכם ולקההי הוא דכל של שבח והרי יימי א"ר בתחלה.הכי
 שהשבו היציאה. אלא שבח 4הם היה לא ההוא בזמןא"ל
 האסורים שכ4 ום שראז לפי לעולם. מעב,דתם יצאישלא

 כשפים. בקשר להם מקשרים היו ביניהם שהייוהענדים
 חביב שהי' מה זלפיכך לעולם. מהם לצאת יכוליםואין

 אע"פ תאמר ואם החלה. בזה נתבשרו מהכלעליהם
 להם. להרע אחריהם חיילוהם שילכו אפשר הרישיצאו.
 יצאו הרי האמר וכי מעבורהם. אהכם והצלתי כתובע"ז

 אתכם וגאלתי לומר הלמוד נאולה. להם תהי' ולאוינצלו
 ע"ז לעם. יקבלם ;לא אפשר תאמר יאם נטויה.בזרוע
 לא כשיקבלם תאמר ואם לעם. לי אתנם ולקחהיכתוב

 : ונו' אהכם והבאתי כהיב ע"ז לארץ.יביאם

 הנאמןרועה
 וידעקם לא-הים לכם והייתי לעם לי אהכם רלקדשתיד(

 ראשינק זו כצוה וגו'. אלהיכם ה' אניכי
 אה ידעה הכציה ככל הראשונה ההחלה דמגדת.לכ4

 שדיא עליין מושל ו* ש לדעק בכלל. טדו בכלל.הקב"ה
 צבאם. וכל יארץ 'נמים הע'למוה כל וברא העולם.רבון
 בפרט. אותו ירעה בפיט. הכל של וסוף בכ,ל. היאוזה
 ינקכר זב4 בהי' של פור וסיף. ראש היינו ופרטוכל4
 הזה עילם תקון ופרמ. כלל הוא הזה בעילם הארםביחד.

 ג( חט 6ייג 6( מקומותטראה
 גס. דף ד( . גד דף נ( : ;נע 1'"

 'דע והארם ערה'כ הברית נוטר להיות היינו דעת. ראשית ה' יראת גגתוג הג, : אותו ל*גופ נוה היצר תגבורת שיש ביוןןננ[
 :פ'-ת עזי העולמ לזה להשפיע ישועה איזו פקירת היינו זכירה בל 1ג7[ : ה' יראת הרפואה היא 4זה הראשית אשתו. חוהאת
 נקראת הואת והת;וררת היסור. ספירת מן השמע לקבל שמתעוררת המלכות מרת ה'ינו דבלא קשורא )גסן : ברית שנקראהיפוד
 נקראח ררכורא מ;למא ישועה *ל שפע לה וכשגא דגיקנא. עלמא מלכות על רמו רתל ,כו, . נוקכין סיין בשם המקובליםנלשון

 : וכירה בלשון 11הש*עח



 הזה[לשוןןארא קורשלשון22

 מזשל שיש לדעת דכל יאיטית יכיבך ]ג,[ ופ*מ כללדוא
 האדם את יברא העולמים. כל דב'ן זהוא העילם. עלודיין

 כלל. בדרך א ה יזה היים. נשמת באפי' ונפחכעבי,
 הקב"ה. אק יידעים היו לא ממצרים יש-אל יצאוכאשד
 ימדם -זאת ראשונ- טצוה אצלם. משה שבאכיון

 דמז1יא אלדיכם ה' אני בי וידעהם שכתיבבההלה.
 מאמינים ישיא4 היו לא הזאת מצוה ולזלא ונו'.אקכם
 כיזן במצרים. להם שעשה והנבורווע הנמים אותןבכל
 תבורית. נסים להם נעשה כלל בדרך זי מצוהשירעו
 שלמד התורה מצות אוקן בכל שעסקו שנה מ'ז?סזף
 לארץ. חזץ הנוהטת אותן בין הנוהג.תבארץ. אותן בין משה.להם
 אל יהשבית דיום וידעת -( וש"כ פרמ. בדרך 4הם למדאן

 ה' כי לזה. מקודם רשות להם הי' שלא מה דיקא. דיוםלבבך.
 רזים כמה זה בפמזק ]כק[ פים בדרך וה האלהים.היא

 ענין הכל הראשון והפס.ק הפס'ק וזה ב.. ישומודזת
 יראת נן כתוב הרי חשאל ואם בפרט. וזה ככלל זהאהד.
 דרך על מוסב הפסיק שזה יהויץ ]כטן דעת דאשיתד'

 שצריך ואע"פ ה'. ידאת זאת מה ראשית לדעתדפיט.
 הכת.ב אומר כאן אבל שידע. מרם כמני ליראדאדם

 ראשית שזהו היינו ה', היראח לדעת הוא רדעתשיאשיח
 הראשעה מצוה לפיכך פרמ. בדרך הבורא בידיעתהידיע.ה

 ובסזף. בראש ובפרט. בכלל הקב"ה את לרעת היאלנו

 מ:31 :ג ליאבל%ח-וז4 בנבךשזז2:גדז:י:י:1
 מיני. הר על לישראל ההורה את הקג"ה נהןיכאשר
 כודות על כימז אנכי. אלהיך. ה' אנכי הי' הראשיןדבור
 הרא.נונה, מצוה של המיד הוא וכאן נד'לים.עיי'נים
 מרכו הרי אנכי. שכתוב לפי כלל. בדרך א'הו4ד;ת
 הראשונה מצוה היא זי העולם. על עליון מושל אלהיםשיש
 בדרך זהו ])[ אלהיך ה' שכהוב לפי ובפרט. כלל.בד*ך
 כלל והייבו כלה, א אש אלהיך ה' כי כמיט"כפרמ.
 ובכוף בדאש אותו לדעת שצריך דדאשונה מצוהופדמ.

 : ד"ם ע"כ שביארני.כמו
 אל שמעו ולא ישראי בני אל כן כשה ןידנכךי(

 א"ר ר'ח. מק'צר מהו רזח. כקוצרכשה
 שמעין א"ד ח. ר לשאוב יכלו ולא נוחים היו שלאידורה
 לדם להת דעליין יובל הופיע לא שעיד רוח. צ4מק

 סשכניי. לעשות שלם לא עוד ההחהון ודוח ])6[כניחה
 : שאכרנז ההחתון רוח הוא, ומי רוח. קזצר אז הי'ייבן

 שמעז לא ישדאל בני הז לאמר ה' לפני כשהרידנכר
]

 מהו שמעון א"ר שפהים. ערל ואני וגו אל
 דברים איש לא כהוב בתהלה והרי שפתים. ערלואני
 השיבו והקב"ה אנכי. לשין וכבד פה כגד כי וגו',אנכי
 פיך. עם אהיה זאנני לו ואמר ונו'. לאדם פה ?םמי

 עדל אבי אמר ועהה כן היה שלא דעקך עלההעלה
שפתים

 ס)יע ד6'ת 5*'נדע דכ)" רממיתח 3נ"כ ]כו[ וסרס ג555יסו
 נס )3ר )יס ו3רמ . ט)הין כ) רכון וחיסו ט)נו6 ע)וד"ן

 כ)) 53ורמ 6'סו וד6 זחי'. נסתת6 63פוי ונפמטטכר6
 . )קכ"ס )יס ידע' סיו )6 נונועריס יכר6) נסקוכן
 מו)יף ז6 קךנו6ס פקון6 . )נ3"סו לוסס זהת6כיון
 6)ס'כס ס' 6גי כי "דעתס זכת'3)'ן

 נוסיתנין יכר6) סוו )6 זמ פקון6 61).ו)6 ונו'.התכס סלוי5'"

 ז6 פריגהעו
 נסין 6תט3'זווקסון נ6ורחרזכ)) 'ז

 ונ3ור:וז

 יגן ;ן;:ג פ,%וננךוינג:' ג: ו:ןי~
 ץ4י:ן'ו'יי":וין ""7ןל: יי ":ין:ו"ו י:.;"ו",1,-2

 . נמ ,11 זב,וויז"

 ו:";י%ע":ת.1"
 ,ג:

 ]גט[ דעת ר6:יתס'
 תיר51"
 נחייח ז6 .

 64ת,נדע שי בג )וה),)3ע'
. 

 6נ)"בסכ6'תכתי3
 ר6כית6 6יסו זס6 )'ס )זונדט ךעתר6כית

 ס' כן"ח'טכ: -טןט
 ג'61):ד'

:6 
 ס'6יכ)ססק

 כ)) וד6
 וכסיפ6 כריכ6 )"נזע ד6נטריך קדיו6ס פקיד6 .וכרס

 יכרה) 3ני ה) כן מכס וידברי( ר"ת ט"כ ז6וקי"נ6כתס
 "5 כנועו ו)"

'7וזי
 .וו'י 117 זן,

 ;ועו "'ו ג ,ין;' ייוו וו,,

 וו "'י" ו",י . ווו"" ),ד1 וו:ו;ז'ן
 סה' )-ינו

 נוהי סנועון 6"ר . כסתיס ער) וחגי ונו'")י סחטי )6 יכר6) 3ני סן )5מר ס' )סג'חכ?דידבר
 וסה ככת'מ ער)ו6גי

 3קדתית"
 זכריס 6יס )6 כהי3

 )יס 6ותי3 סוס וקכ"ס "גכי )בון וגכד פס גכן כ' וגו'מגכי
 51 ו6ני 5טר וסגת5 . כן סוס י65 ךטהךס5ק6

 הזהרזיו
 והסור הימוד וזח כל,הבריאה של הדרך זה המקבל. כח עם דמשפיע כח של הי-וגות היינו ביחך נקנה וכח" וכר בח" ופרט כללננון

 לפרט גלל מן קודם להתגשם משתלשלת לעוהזן שת4יע גרם ביוהר. רוח2י שהיא הסבות סבת מן הנשפע שהשפע הקכלה חכמתשל
 ה,ןולמוח ד' על ונרהא ברא ואמא אבא משל נדרך ואמיו ונקגה וכר נח" של הודוטת פעסים ב' שהם עולמות ד' דרך פעמיםב'

 השם רומז שעליו דדגורא עלמא מן נשפעת שהשפע פי' ,גחן ותכיןן גסור ויל זאת לבאר מקום כאן ואין עשיה, יצירה בריאהאצילות
 מלכות על מרמו ה' יראת והלא פי' עט[ : הישראלית האמוגה של והסוך היסוך וזה דנוקבא. עלמא על הסרמו האלהים אל ב'ההוי'ה
 מדת על מרמו אלהיך 1ו[ : הכלל דרך הוא הידיעה שראשית אומר ואתה הדעתן ראשית שהיא הפרט דרך דנוקבאעלמא

1  

 המלבות
 לעולם החירות נמשך שמשם הגינה עולם ה"נו העליון יובל 1)"[ : דדכורא מעלמא אליה שמגיע שפע לך המח4קת הקדושחוהשבינה



 28יכ קורשלשוןןארא הזהרלשון

 הקכ'ה לו שהכמיח ההוא דבר איה כן אם שפתים. ן קכ"ס )יס  ר,3:ת ת)ס ?י6 6ן סכי 5י .ספתיס
 ובהינק ק.ל, בבחינת הוא משה הוא, סור אלא בתחלה. ןודכור ק)6 תסס . 6יסו רז66)6כקדת'ת,

 סוס ןי)י? ת)סד"י0י
 כנ)ות"

 ע-ל היה והוא ],נ[ בנלזת היה שלו דבור שהוא הדבוי ן "טיס 6'סו וסוס ])נ[
 :מ;נ' אם:גיך זה :בשכיל מלפ:רובור. ןץ ן יסיוטגי 1 6תר ן6 וכנין ת)ין)פ-ס6

בוא לאה-ן הקצ"ה שיהף ועס בהנלות. ::. י: ן ד6ש . מ,? ,::י :ונס ס% וט*ך"ב1)יתגלס

 דקזל. בי" משה כא קיל. ואמ:ם:י היה :ג:ב'ר ן ק1) חתל הת"קיי:ס יי 3)6 6טיס סוסומ)ס

1 כ)6 ק)ח "1!) תסס 3נ)ות6 ?וס רדכור:-:"
,

 וכך רבור, בלי בקיך משה הלך בגלות היה שהדבור זסן

"תמנו
 קק)"

 ס?"ר מ)'3 מל?וכך'; נרכור
ן

 ה מרני ר,יה ואזר. עם ד%ר
ז

 זש"כ
 משה נטצא ואן האלה. הדברים כל את אלהים וידבר-ססוכד'ן ס")ס סדנרים כ) מת ")?יס1'ך:ר

 . ע)וי )מתועת6ןת)י)ת
 כזמג"

ות6ז ךכתיכ
 ") ")סיס ויךכר תיך . כסתך )ךכר פרע? 6)כחתי
 . )0 ופטק )יו))6 ת)ס ךסר6 סו6 ךסכי הזי ת6 .תסס
 תט6 )6 ןטך3נין

 זתג"
 . ונו' ")?'ם ויןכר דכת'כ .

 "גי 6)יו וי"תר ס?"ך . ק)6 ו"ס)'סוססק
 תט6 1)6 כנ)ות6 סוס ןןכור כנין .ס'

 זמג"
6((-( 

 כת)ס כ)יס סוס )6 נוסס כךכנין
 כקןיוית"

 ך6'סו

 . כת5ייס תסס ןסוס יותין כ) מזי ת6 .3:)יתו
 נ)ות" תן ת)ס)6פק6 ןכפ"

 ךכור ן6י?ו ת)ס ת)י) )6
 נ)ות" מן רנפיקכיון

 ק') 61תמכר
 ת)ס ססי6 3ך3וי

 ת)י) )6 36) 5יסר6) )ון וןכר 6נ?ינ דכורד6יסו
 ןסכי כ6.ריית" ופתמ . ןסיגי )סור6 ךקריכוען

 יגמס פן ")סיס 6נור כי תית6 ו"י .6תמזי
 ן6יסו 6-ר. כי 6)6 דכר כי כתיכ )6 ])נ[סעס

 : 16קימכ6 וס6 כמס6יד)63 לעות"
 'סר6) כגי 6) וי5וס 6סרן 61) תסס 6) ס' ךיזאננך"(

 )ון )זכר6 כ*י. 6) וי5וס "תל יוסי ר'ונו'
 . 61וקעוס יקר כיס )6גסנ6 . סרעס 61) מזי. כזק6כגמת
 6)6 . "כותס כית ר"סי 6)0 סכ6 סנויך 6ת"י ייס"6"ר
 ד"יכון ך6ע"ג כנמת יסר6) )כגי לון דגרו . קכ*ס6")
 וכנ"כ . "יגון ת)כין כגי ת)כין . קסי" כפו)מג"'תכי
 ר6סי מיוי ך6ת ")ין "כותס. כית ר"סי 6)סכתיכ

 בשלמוה. ביהר היו והרביר דקיל כראוי. בהדבורשלם
 ההיא בזמן מלנד ממנו. ננרע שהרביר משה ההרעםוע"כ
 יכאז שכהוכ בזמן עליי. ~ההרעם מדבר הדבורשהי'
 אל א"הים וירבר מיד בשמך. לרבר פרעה אלבאתי
 ונפטק. לדכר הדבור שרההיל הוא שכך וראה בואמשה.
 וגו', אלהים וירבר שכהוב הזבן, הניע לא שעידלפי

 אני אליו ויאמי זש"כ האמירה. את הקול והשליםתפסק
 שירבר. הזסן הגיע ולא בגלות היה שהדבור לפיה'.

 הי' שהזא בתחלה. בהרבור שלם משה הי' לאלפיכך
 כיון הנלוו:. מן להוציאו הדבור בשביל ובא קולבבחינת
 סיני. בהר ביחד ורבור קול וט:חברו הגלות מןשיצא
 ביחד והרבור הקול אז ונמצאו ונרפא. משהנשהלם
 ובקש במצרים, משה שהי' הימים כל וראה בואבשלמות.
 רבר. מדבר הריבור הי' לא הגלות. מן הדבורלהוציא
 הכח זה בהרבור, הקול ונתחבר הנלות מן שיצאכיין

 ריבר לא אבל לישראל. ומנהל מנהינ הי' דבורשנקרא
 ינחם פן אלהים אמר כי כהוב הרי תשאל ואםלהיוה. ראוי שכך בהתורה. לרבר ופתח סיני. להר ושקרבועד
 רצון שהוא אמר. כי אלא דיבר כי כתוב לא ]ונ[העם

 : נהבאר וזה בלהש,הלב
 ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה אל ה' ןיךבך6(

 להנהיגם ב"י. אל ויצום אמר יומי ר'וט'.
 שביארו. כמו כבור בו להנהינ פרעה. ואל כ-איי.בנהת
 אלא אבותם. בית ראשי אלה כאן נסמך "טה יימאא"ר
 שהם שאע"פ בנחה. ישראל את הנהיגו הקב"ה. ליאטר

 ולפיכך דם, מלכים בני מלכים קשה. בעבודהעומקים
 ראשי רואה שאתה אלה אבותם. בית ראשי אלהכתוב
 ולא מנהגיהם. בטלו לא שכלם חייא א"ר הם. אבותבית

 הקד'ש. במקימם שנתקיימו הם אלה אחר. בעםההערבו

 נחשון אחות עמינדב בת אלישבע את אהרן ןיקףן כ( ן כמסון 6מות עמינדכ כת 6)יסכפ "ת 6סון ריקדו.(
 אלישנע. את אהרן ויקח שמעון א"ר לאשה. לו י ן . 6)יסכע 6ת 6סרן ויקמ סתפון 6*ר )6ס0.)1

 )0 י )מנר6 )ס. )תמזי )0)כסת6
 כזוונ" כת)כ"

 בזיונ המ~ך עם אותה לחבר לשמחה, לה להטתיק 1
 שלםס)יס

 . )ת סטיף ג( . ט ז9 6( מקומותמראה

 הזהרזיו
 הכח 1ה הך הייגו ואלהים ,גג[ : גלות ע*ין גה ששייך הקרושה והשכינה המלבות מרת על רוטז ודגור התפארת מדת על רומז קולענן

 : קורט עור מרבר הרבור שהיה מוה ומשמע יבור,שנקרא



 הזהרישוןדארא קורשלשון*צ

 ידי עי העזלמות לכל ברכות נשפע שיהי' ])י[שלם
 פנים בהארת להמצא אהרן נצרך הי' לפיכךאדרן.

 ברכות ירו על שהרי שלמעלה. כדמיזן הכלבשטחה.
 כטו הכל אהרן. ויקח אמר אלעור ר' נמצאותזשמחוה
 היהה ראויה וראה בוא שלמעלה. כדמיון הכלשנצרך.

 היתה ראויה הס[ העולם שנברא מיום לדוד שבעבה
 לזה. זה בין מה העולם. שנברא מיום לאהרןאלישבע
 באשר ליחטים, וכאן לדין שם אבל אחר. הכלאלא

 כאן דם, לשפוך מלחמות להתגר לדין. בדוד.נהחברה
 יההברך. פנים יהארת לשמחה לשלום באהרןנתחברה
 כורה אלישבע אלישכע. וכאן שבע. בת שם נקראהילךן
 ממלכות לירש בדין. שנע בת בהסד. שנהחברהעל

 :ולהתגגר
 לאשה לו פימיאל מבנוה לו לקח אהרן בן ואלעזר6(

 אבית ראשי אלה פינחס את לוותלד
 היה. בלבדו הוא והרי ראשי. אלה האם אחא א"רהלוים.
 מיש*אל. ורבבית איפים כמה דחיה שופינחס לפיאלא
 לו ותלד ועיד אלה. בו כתוב האביה. לראשי החיהוהוא
 נמצאה הלוים ראש של האברה ראשי. אלה פינחסאת
 הבהונה והרויח השלים הוא ונשרפן ננרעו שהם ומהכי.

 הלוים ראשי אברת שניהם. נשמות בי ונתעברושלהם.
 הברית אות הפרידו הם ואביהו. נרב הם. ומי בו.נמצאה
 ל1 נתנה לפיכך אוהם. וחבר בא והוא ]:1[ממקומו
 העתיר שם על כאן זנזכר שניהם. של והרוחהירושה
 לפי אלא פינחם. כאן נוכר סה כפני תשאל ואםלהיות.
 בריהי. את ואזכר שאמר בשעה לאהרן. הקב"השראה

 כשהיה ועתה הזה. הברית את לפ~ום אהרן בני שנישעהידים
 בשליחזת ילד שלא לאדרן להעביר בקש למצרים.משלחו
 לברית לו ויקים פינחם שיעמד הקב"ה שראה וכיוןדואת.
 הוא עליו ננהב מיד שלהם. הפנם ויהקן כו. במקהוה
 אותו הוא אהרן. הוא עתה הקב"ה אמר ומשה.אהרן
 להם ה' אמר אשר ומשה אהרן הוא שבתח4ה.אהרן
 הם ומשה. אהין הוא וגו'. מצרים מארץ ב"י אההיציאו
 רוח בזה. זה להכליל אלא לימר. צריך הי' ומשהאדרן
 וע"כ ]נו[ ברוח מים להכליל ואהרן. משה הואבמים.

 : הם ולא דוא.כהיב
 פרעה לפני והשיך טטך אק קח אהרן אל דאמרר2ג(

 משה. מטה ולא אהרן מטה מה טפניונו'.
 בנן עליו שנחקק ייהר. קריש הוא - כש של זהאלא
 איהו לטמא הקב"ה רצה ולא דק?'ש. השםדע4יין
 להכניע איא ע.ר ולא המכשפים. של הטטיח תןבא
 בא שאהרן לפי השטאל. מצר הבאים הכחות איתןלכל
 מכשפים שהם הקב"ה לפני הי' וידוע י נל הלא יוסי.4-, שאל חייא ר' ])"[ הימין ע"י נכנע ישמא4 היטין.סן

 לפני ת לעש נבירה ואת מה הנינים. לעשותייכילים
 מטשיתו. התחלת היא שמשם לפי א"ל תנין.פ-עה

 כל שמחו ואז להלקית. התחיל ממשלתוומההחלת
 כך שלהם הניחוש של החכמה ההחלת שהריהמכשפים.

היה

 יך6 ט5 כו5סו 5ע5תיו נרכ6ן 65סתכמ6 ]5ד[ס)יס
 ך36סין כ3סירו 65כתכמ, כסג6 כעי 3ג"כ .ד"סרן
 כרכקן ידוי ע) ד?6 ד5טי65 כנווג6 כ65 .כחירו
 כ)וס כ65 . 6סין וצ 6.זר 6)עזר ר' . )וסתכ:ןותדוין

 סיתס ר6ויס ])סן ע)יו6 דהתכרי וזיויוח )דוד :כעכת
 )ס6י. ס"י כין תס ט)יו6 ד6תכרי -.וק6 )6?רןה;':כ:
 כן . )רמיוי סכה )ךיכ6 סתס מכ) מד כ)ההגה

 ;פ,י'י"ה'ו
7' 

 .",':נע ' נרי:נען7'וו,;ע
 )ו)כית6 5ירתס . ךינ6 ככ: כת כהסדך6תהכר6

ו)6קקפ6
 )הכס 15 פיקי6) תכנות 5ו )קח 06ין נן ן4שלעזר6(

 6כות ר6סי 6)ס טיכתס הת )וית)ן
 סוס. כ5מורוי סו6 וס" רהסי 56ס וכי 6מ" מ"רס)ויס

 גך"5ן וי:ו כטעס כגז וגי36::יס :ג11
 6סתכח ד)'ו6י דריכי 6יכד6 . ר6סי 6)ס ט':מם6ת
 כסונת6 ורווח 6ס)'ס סי6 י6תיקדו נרטו ד6'נון וווסכיס.

 ך5',6י ךריסי 6וכך6 דהר,וייסו ססס,קח כיס וכרי6ד')סין.
 ק"יו6 6ת סריס' 6יכון י6כיס61 כיכ כינסו ו)וקן כיס6כתכח
 )'ס שהתיסיכת 1 )ון. ומ3ר מת" וסוח ]יי[)וההן'ס

 6)6 . פיגחס סכ6 6זכד מק6' ת'תחו6י5כת,-

יוסדר
 נ:ו

 5ריס
 כיל"

 כם",יחו6% 5תיסך ד65 )מסרן 5יס ~עכר6
 סו6 )וין ך5סון. טקי-6 ו6תקין . כהתריסכרית 5ס6י )יס וקייס סיכהס ךק6'ס קכ.ס 7הקמ כ"ן7ח
 6יסו 6סרן סי6 ססת6 ק3"ס 6תר ונוגסהסרן

 5סס ס' 6)ור 6סר :ךסס 6סיל י ת6ך7ו6 ~?לסמו

 יעי 1,1";מעו1נ ;~:ן. 2' י:ע .מע
 על '

 סרטס 5ס3י וסנ5ה )וסך 6ת קח 6?ין 56 ואמררצ3(
 ישיונ(לרן ג 7"1' ס:,,,!,

 )יס )ס6כ6 קכ"ס כע' ו)6 . ק7יכ6 כסמקע3"ס "(ניזננ:;"

 7י"יגן ננ,"" 1:מ,ליהי'ע,ך:ע7,ן12)
עאנצ~אע ס"י5 חיי6 ר' ])ח[ כית'כ6 חתכפי6 וסיו6)6 .)וית'כ6
סוו סכי וי5סון וכמס מכתת6 ריס וס6 .מוס'

 עש 97 ט : ט 97 6( מקוטותמראה

 הזהרדו
 ,:." 1 י" יה ,עה ;:;וש: יוז:'ן, "., ":7:ב%ין :ן, "יוו:; ב:ן: רו1ךות ,י: ;. 5ן ז":':יז יו1ן,וז,



 25ינ קךדשלשוןןארא הזהרלשון

 31)ע י3יס6 )"ע6 ד6סרן תנינ6 ססו6 6תסדר תיד ])ס[סיס
 6'ת ע)מ: 7סו)עג6 וי7עו תווסו וע"7 .לון

 ס)עגח חית )6 נוג"סו 3ר )תת6 7ס6 מסי3ור6יכון 63יע"
 6סרן תעס . 6סרן מעס 53,1ע כ7ין תי7י5מעכו
 תרין 6סרן ע3ד וע"7 . )ון 31)ע )חע6 67תס7ר7ייק6
 תג'ג6 . )עי)6 מן )תתה וח7 )עי)6 מ67תין
 7ס)'ע )תת6 ח7 ]9ן 7)סון 6'גון ע) 7כ)ע6ע)חס
 תכ5 סוס חכיס ופרעס . דיגסון תג'ג6 ענ6ע6
 ס)יע . חרע6 ע5 ס)'ט ע)6ס 7ס5טנ6 ו6סתכ) .מרסוי
 מרסי6 ת'נ!6 6י 'וסי 6"ר . )תת6 ס)יע)עי)ח
 6תקזי 7סכי . 7עיג6 3חי1ו ה)6 6יסו )16 7ע73ין תסכ)
 וי:יו 7כת'3 . דייק6 ויסיו )ן יוסמע ק6 יתיר651

 6סךרו 7)סון תגיגי6 6יגוו חפע1 יום' 61"ר)תגיגיס
 תק הי'6 6"ר . )ון 3)ע 7מסרן ומעח . חעין)יו:וי
 ן דגס ס'רות6 קכ"ס יכיסח. מעה 67יסו ד6סרן מוער6חזי
 7ת'סו חן 6תע3'ד1. 3יס ס)'חות' ותר' 3'סע3ן

 חע"
 '3'כק

 מת:דר 5סעתח דס6 וחן 7י)סון תג':'ח )6'ג1ןו3גע
 יוחיסון תסמ ח)עזך ח"ר . 3ריס ו6תעכי37ך'ה6
 ה'גון ויחנוון ייתון ח7תח 3ריס י!גייסו יחע3ידו:יך תתי" )6ח'6 ק:"ס ונוין 7)6 7י;נורין7היגון
 3ידיס תג'ס. רחיקין נו6ור"ת6 רהיקין מיי3י6ספ:6ין
 )פוס וק3"ס '3יס6 חעח מוטר6 סוס67:רן

 כעת"
 ח?דר

 ד:יו גוסין מיגון ונוסה כרוח6 תכג'ח 3ריס5יס
 וקכתד)ו קור"תק פקוךי ונטןו קדיכין. וגכי!ת'ן רוחין3סו

 כו-:ק )3תך 3עפרח. 5ון טנויר וק3"ס ו)י)י 'י!תח63וריית6
 גסז ז'עכד וכי!ס כתס 6הת ע) . ע5ז!6ד'חדי
 ניעח ך::'ח ח)ח עו7 ו)ח מיי6 6"ר . מ7תח3ריס
 וגח תת'ך 'היו "( 7כת'3 תכי!ע . יקוס7סוס
 7:ח 'היו חכ) חיגון ך3ריין דתכתע י3ר6כת'3
 חתרקג )ח וססומ חרעק תמות ניכח י,ן יבתחך חדנרנו6
 גיס ירכך קכ"ס 1יוגה ו3?סומ )ע)יוין כ"פרח 6ת:5יו5מ

 זוייןי )"ר3ע ויתפכט ויסת)ק 53יסס כמזוירת )'סויעכיד
 רוהח 3'ס יסיכ וק3"ס 5"כוי וכ) נוכה יכתכ))וי!גיס
 ססוח חזי ותח סו6 סכי ":עור רג' )'ס התר)3תר
 ונו' ט)ך מורות ט) כי ג( 7כת'3 3ט5 מתרכךי 3י!:נ-:!6

 :ה' תקגק ח3ח 6"ר כס. ע7 סמעת )6 דד:נוקנ(
 י!תצ-ין 7יגין וכ) י כ"ס חתקרי5ד"ק

 נוכס ג5'תר ר3:. תכס ת6י 56טזר ר' 7מתר וסייגו .תכ"ס
 דמנזיס כי,: כ"ס ע7 סחעת )ח וסגס סס"7 כ"ס.תן
 וכתי3 . מן וכ)6 . ס' מגי כי תדע 613"ת וכתי3 .נוס:

 . חרעיס )מר3ח 7ונ!יג6 . )61"ת נס )13 סת1)6

 וגעס נ!טך קח חסרן 6) 6ת,י תכס 6) ס' ויאמרי(
 יחוךיסס ט) גסרותס ע5 תגריס נ!ינוי ט)ידך

 3יס )6סתכגח מית קךח סח' 'סו7ס ה"ר ונו'. מננז'סס1ע5
 גת'3 דס6 ותו . קחרי סגי )כ5 )נוסך יכי)וסיה
 סיחור חת סי6ור. 6ת ס' סכות 6מרי יתיס ס3עתוינו65
 ע) גסרותס ע) נוגריס ת'נוי ע5 6מרת ו6ת .כתיכ

 סוס. ני)ום נוגריס תייוי 6)ח . 6נתיסס וט)י6וריסס
 וק3'2'ן וי6ורין מננוין ס6ר 6יגון כ5 6תנו)ייןותתתן
 6)ח )תהחס גטס )6 6סרן וע'ו . די5סון תינויןוכ5

)גי)ים

 זבלע יבש לעץ אהרן של התנין אותו חזר מיד ])ט[היה
 באיץי יש עלי'נה שממשלה יהכירו תמהו וע"כא,המי
 מ'של איזה שלממה בעזלם מלבדם שאין השבושהם
 אה-ן ממה אירן. טמה ויבלע או דברי לעשיתשי,בל
 שני אה-ן ,שה וע"כ אותמי ובלע יעץ שנהפךרוקא.
 תגין זק למעלה. אחד למטה. ואהר 24עיה אהראוהות.
 ששלט לטטקי אחד ]ת[ שלהם הן א על הסושלהעליון
 מכל יזתר חכם הי' ופרעה שלהם. ההנינים עלהעיו

 סזשל הארץ. על השולט עליון מושל שיש והביןמכשפיוי
 שהמנשפים קאמר אפשר יוסי א"ר למטה. 1טושללמעלה

 כן ש;רסה העין. למראות אלא הי' לא שעשז מהכ4
 ויהיי שבתוב דוקא. ויהיו משטיענ. וה על ייהרי,לא

 ניפכו שלהם ההנינים אוהן אפילז יוסי וא"רלקנינים.
 ב'א חייא א"ר . א'תם בלע אהרן וטטה עצימילהיות
 ההחלת בו עשה הקב"ה יבשי עץ א שה אררן ממה,ראה

 יבש עץ א שק אהר נעשוי בז שליח'ת ושתיהטופתימי
 נהפך ק2נה לשעה שהרי ואחר שלהמי תנינ'ם לאותןזנלע
 -וחם קינח אלעזר א"ר ב-יה. ונעשה חיים ברוחלה'זת
 מתימי לההיית הקג"ה עתיר שאין הא'מרים אזתןשל
 א'תן וירא' יבאו חרשהי בריה מהם להעש'ה אפשרשאי

 של בירו מדקב"הי ורחוקים סההורה הרהוקיםהמפשימי
 הפך ק2נק לנעה והקב"ה יבשי עץ מטה היהאהרן
 שהי. רנופים זא4ה ונ'ף. ברוח טשינה ביי,: להיותוהממה
 ועמק. הת'רה מצ'ה ושמרו קרושזתי ת ונשם רזהזתבדם

 בז2ן זאח"כ געפר. טכנם והקב"ה ולילהי יומםבהורה
 שיעשה ובמה כמה אחת על העולם. על שמחהשתב'א
 ף הנ הו שא אלא עוד ולא הייא א"ר חרשהי ברי'איהם
 אלא מחדשי נברא להיוה היא שמשמעותז יבראכה'ב ז"" ב:יך. יחיו ק( כהי_ת'ב נשמע כן יקום. הזאשהי'
 נ-קב איני ודוא באר,ןי הגוף כן נשאר אהד שעצםיחיו.
 הקב"ה א'ה' ירכך הרוא ובזמן לעזלפי בעפרונבלה
 ז,יותי יא-בע :יתפיטם וית;לה ב;יכהי כשאור אותוויעשה
 היוח בו יהן ורקנ"ה איברי'י ,בי ף הנ יהיסרוממנו
 עצם ו-אה ובזא הזאי כך אלעז- רבי לז אמראח"כ.
 1נ1': מלך א'-זת ט4 כי נ( ב כנת ב42י יתרכך. ב:הדדזא

 יטהמדה לכרמ אבא א"י כהי ער שמעת לא דןקנןקנ(
 מן ררים נתע הדינים ובל נ"ה. נקראתצר"ק

 כלומי רב-. בבה ברו אלעור ר שאמר ווהוכ"ה.
 ככק

 שינדם כבו כ"ה. ער שמעת לא ידנה זש"כ כ"הימן
 וכתוב אהד. והכל ה;. אני כי תרע בזא"ת ב:ובמשה.
 : הארץ להחרינ שעתירה לוא"ת. נם לבו שתולא

 ונמח מ2ך קח אהרן אל אמז* משה אל ה' ךיאמר7(
 -ירם יא עי נירוקם על מצרים טימי עלירך

 ב.י לע'ין יש דבהיב וה יה,דה א"י '. 'נ אנמיהםועל
 כה'ב הרי ד וע האלרי 2וח מק לבל ללכת יכזל הי'איך

 על נהרזתם על כצרים מימי על נ"מ- וכאן בינה היא'- את היאורי אק ה' הכות אהרי יבים שכעתויכ4א
 היה. ניל'ם מצרים מימי אלא אנביהם. ו;י -יהםיא

 ומעינ.ת ויאירים אגמים שא- קן א כל נתכלא'ומשם
 אלא להכית ידו אהרן ;נה ל" .ע"כ ש4המי מיכזתוכל

לנילוס
 גח 7ף 1( קטס ;;6 0 סס ט י, יכעיי ה טקומותמראה

 ;קזהךזיך

 : אלה'ט ע_ה יק ל;ו:ת זה ,ת ?י רק-1נק ת.ין פ" נט; רק-מוני. נהש טוטאת טטח היא הכשוף הכטת טל ני~19
4דלית
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 יכלו ולא שכחוב הוא. שכך וראה יבוא בלברו.לנילום
 וראה בוא אבא א"ר היאור מן מים לשתותמצרים
 השמאל. צר מן יונק שלמטה עולם שורה. שהדיןבזמן
 או שי.נקים לאותן וי דם. מלאה לה' חרב ה( נקראיאז

 משני שיינק הים ההוא שבזמן כמעה. ושותיםממנה
 השליך ואז ]ת"[ ואדום לבן חלקים לשני נהלק היההצדדים
 וע"כ למטה. והכה למעלה והכה מצרים. של החלקלהיא.ר
 שבשביל תאמר ואפשר דם. והמצרי מים הישראל שותההי'

 ונכנס הדם שתו כאשר וראה ביא י.הר. ולא הי'מיאום
 בדמים. מים ישראל להם שמכרו עד ינבקע. נתנפחבמעיהם

 . דם היה להם הראשונה מכה לפיכך כים. שהוואז
 לקחה הקב"ה שבקש בזמן וראה בוא אמר יצהק רביכ(

 והלבנה השמאל. צד נתעורר ע"ז עובדי מהעכיםנקמות
 ינהלים מעינוה נובעים ואו ]תנ[ ההוא צד מן דםנהמלאית
 העזנש וע"כ דם. השמאל מצד אשר אותן כלשלמטה
 על נתעזרר הדם זה כאשר וראה בוא דם. הואשלהם
 אחר עם עליהם מעורר הוא הנרצחים. דם בעבורעם

 עליהם להביא הקב"ה רצה לא במצרים אבל אותם.שיהרני
 ביניהם היו שישראל לפי דם. עליהם לעורר אחרעם
 אותם דבה הקב"ה אכל בארצם. שישבו כיע יצטעיו.ילא
 שהשר לפי לשתוה. יכלו שלא שלהם. בנהרוהבדם
 השר על הקב"ה פקד דהוא. בנהר שולמ היהשלהם
 לפי בראשונה. יראתם שהלקה כדי בתחלה.שלהם

 אלילים שאר וכן ם. של האלילים מן אחד היהשהנילזס
 בעצים מצרים ארץ בכל דם והיה זש"כ דם. נבעושלהם

 כטך קח אהרן אל אמור אמר חייא ר' . ]תג[יבאבנים
 משה. ילא אהרן כה מפני טצרים. מימי על ידךינטה
 ]תי[ במקומי דמים מהקיימים אהרן הקב"ה. אמראלא
 סן שבא אה-ן משם. מים להמ:יך צריך ה:מאליצד
 הכים יקח השמאל צד זכאשר לו. יעירר ההואהצד
 ניקה רמדרנות סכל נה שהתחת וראה בוא לדם.ירפכו

 הקנ"ה. ההחיל התחתוגה מן ן שמע א"ר ]תס[לראשונה
 לכדרנה הניע וכאשר ואעבע. אצבע בכל הכהה שלוויד
 ועבר שלו את הוא עשה ]-,ן המדרנות מכל נההעלי
 הבכ;רים לכל הרנ ולפיכך לנלם. והרנ כצייםבארץ
 לכל. והבכור העלי,נה רמדרגה שהוא לפי מצרים.בארץ
 התנים נ( שכתוב במים. טכשלתו היתה פרעה וראהוגוא
 לדם שלו רנהר נדפך לפיכך יאוריו. בצעוך הרובץהנדול

 ובקילות כעיהמ. שדסיען הצפרדעים באו ואח"כבראשונה.
 ועיו היאור כן ויצאו בכעיהם. מקרקרות היוחוקים
 המצרים שנפלו עד הצדדים. בכל לות ק וירימוביבשה.
 הקב"ה. שעשה אוהוק שכלעשר הדבר ום.ד בבהיהם.ככקים
 על התגברה ההיא ויד ]ר,[ החזקה יד מתוך היוכלם
 את לבלגל כדי שלהם. השר של הפדרנית אותןכל

 : דבר לעשות יודעים היו ולארעתם.

 הצפרדע. ותעל מצרים מימי על ידו את אהרן דיבן7(
 והיו מהם. הארץ ונתכלאה ושרצה היתהאחת

 יבסשארותיך. שכהיביבתנוריך באש. למות עצמם מוסריםבלם
ומה

 יכ)ו ו)" דכת'3 . סו" דסכי מוי ות" . כ)הודוי)ני)וס
 נןמון%:ין( מזי ת" "כ" ""ר .. סי"ור נון נויס )סת,תחנריס

 )%;יגקהמין יו . )ל"%"

 ו"ק'יגצ;מ,ו "חו שןיי~ע
 "לירי

 5"י,ן
 דנו"סת"ן ת6 . ית'ר ו)" סוסנייצו)ג

 1 וע")
 יכרח) )ון נווכג'ן דסוו עד וכקע ו"סת)ק)תעייסו

 כת-'ג". נוי"
 כנ"כ . נוי6 כת"ןוכדין

 סירות"
 . דיוח סוס )ין )ת)ק"ס

 ססר" יו?סו" דת"ם
 וגמ5ין נוכועין ן וכדין ]תנ[

ד5תת"
 וע"ד דנו6 סת"5" ד5סטר "'גו; כ)

 ע5 "תער ד?" ס6י כד חזי ת" דנות.5,7?ין דינ"
 6חרת עיות ע)ייסו יתער מיסו דקטו)ין דנו" 3ניןעחק
 ע)ייסו )6יית"ס קכ"ס כעח )" כנוגריס הכ) )'ןוקט')

 )"תעף" הקך"ע?"
 3יכייסו ס11 דיסרה) כנ'ן דתק ע)ייסו

 ,י ':טעיי,)"
 3"רע"יי')ג יי';ז זז

 ק "כ)
י
 ז

 כ)ס"ד)סון
 קכ*ס סקיד נ?רח כ?סוח

*פ )סו)ט:'ת"
 וטכ- ד')יס היסו עכד ]ת,[ דרנין דכ)ע)"ס ?זיי,ש',:'ש;:ל%ןעש

 גסריס 6קססך כנ"כ יקוריו. 3תוך סרוכןסגד') "ו' "גל ל;י י: יע מ .:'י!5ויי="
 גק)ין . 5ין דנוכיוטי גסרדעיס 5כתרכקדנוית" כדנו"

 סערין נכ5 ק)ין יח-ין .םנט"
 ק

 נפ5;ן ד6ינון עו

 קנ%:,שז-"ין:י,הם%
 . ס5פרדט ותע5 נוגריס ת'יוי ט) ידו הת 6סרן דיבטי(
 1גי11יות.ך. וגתווו.ך ונת'ג . )";" נוהיוו תסייןנ,מ

 : גע דף ד( ג"ט יחוק"ג ג( גט. 47 ג( ג*7 ,גע,' ה( טקומותמר"מן

 זקזד?רייי

2
 ףי:י,ןש"1לןשען1ךל':ג:י"1:2(::13"
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"ú¢ז 
ñז זזú"ג 

כג)"ץ╞ (ú5ג"ז (ñז 
 úףיג"

ú"ג ñג" גי úגú6 1"ג 
כג)ס"ז  6)" ז5ñי כג)"ץ ":")

 חñ") 5ד כזד'6 כג:ץ╞¢זף
. ז÷ףדז "¢זדúי "í 15גú÷ כג)"ז íג÷úג 'ú4 6÷ ז╞3ף  כג)"ץ, ך0ú" 3ד כגץ÷úú3ז

5דגח) "חñ ╨ñזñ "¢זדúי  כגי"ú:"ז "חñ:י זúל
 כגד¢ל"

úגגדñז 
כ╞÷¢ז

 זñגגץúי
 "ג╨ץ╞¢זץ

"úñ╞¢ 
 ?יגú "זú" ññף

ט 1"╨ז  1 יגדי÷גסץ כ¢ñז ¢ז"גñ ñגף╞¢ףí(1 5ז
ú5יñז  זñג" ג÷)" ñ"ח╞÷

 ¢╞חיז טייúñ )ץז טúץú 0ץ¢ף
╞ץז  ¢גúגז ז5ñיח גזñ 5ñגחñ גכ 06)6 ט¢יח כú "ח)ץ
.. "זñ╞ ╞ג÷ף כג╞3גץ גד3ג ñ6ד 5יי úñ כגכיץ¢  6÷)ץ

כגדúז") ¢úס (גידñ ñ¢ñ ╞"úיגךדú יñץú, ÷╞ú6ñ ץ¢ףñ ד) 
56  5ץ ñגñ¢ץ .ú56,יי

 ñג¢╞6י
 ז¢גג5ז 6גññ "י÷זגג

╞דז  לד ñגúץ╞ ╞ף ז╞3ץ╞ "ד÷זגג ñגñ¢ זג'íד3

"3ú¢גñ
 ÷גñ ñ5גñ¢ץ5 ÷גñ5 0) 0גחץ . )י "י)ú" úהס

÷úגñ  ñזñ גזגל "גññ "ד÷זג╞ "¢גגú5 "¢זג5 . 1011 כג5הך
.  גיúñ" "ז?ñי ¢זגד

 . גיז ÷גñ ñ5גñ¢ץ) 0ז0
¢-(ליז כגלג╞י ññ"╞ úג .")יúג¢ ñי" 

ז5ñייז כ'די טי "יú5 ג÷)"  ט:ד:ח 5ץז טúץח ¢úי)ז úגייז ¢גגיץ טלץיז
6úג  גי¢ חי"

 ñג╞זל)י
 ") יגúי )ץ úñךñ ú(" úג)

טיú:ח 5" ╞÷5ñגדץ╞¢זך כז" 
 כזדג"

 ñ"י÷ ÷'ñ5 )ץ ñץ¢ף

ñג¢דúי
 0זñ דק3

 ñ"י÷) ")ז÷
 ñג)óפ11"
 ד: !ה:

כזñ)÷÷ז
 .ג¢╞ñ זñגגדúז 5úיחú" 6ץ¢"

 )'יג╞ גץúיח5 ג¢ñי

ז6סל  ñי ñ¢6זח 61 כ╨י" 56ץז¢)
 ñג¢"1
 ס% 656 ג"

 "5ץ÷~
גñץ¢ךז  כג÷ñדז úגñ ñדגזג ז╨ñ" úץס╨ . ג)ס,ז

"ú╨÷ץú 1?י
(ú÷¢3 úúג גץדחñ6ץכ6י . גץ זז 

גúñז ñ"¢ףך כ¢ 
"ú טגז 

 זñץúי
 (╨ ךיג╞ כ¢י6ú 6 ז╞ג

זñג"
  ú╞ג¢6ú'5  ,ף¢,י  גזגחף  גםגגםז חדúú ץ¢╞ס"ז ñ)ך

╞יץ  6)גץú6 ╞5ז גסל ñץיñ כגץג÷¢
 "דיז ñזñ 6דגז╨י

כ:¢ףúץט úכ"ץ¢ה כלג6ז כגזגגל ñךיñ ╞" י÷ ÷יז,די"ñ 
[ú÷]  'ס כגץג÷¢ ")גץ) 'ס גúזלú 6ץ6¢ 56גך5

גגג÷ú זñגגúיג╞י ח:ñסñד ג"ñי "דזזד "úú) כñ¢ףúú כגד¢ס 'ס כגץג÷¢ '11  6ץñ6 6¢ז ñזú÷'6 6ג¢יל 'ס3 כגץ¢ח
)י  6ג )ץ "╞ [úñ] כ1דג÷ז 'ס ג1úלú "ץ¢" "5גץ5
úכדל  טל ╞לז úñ¢ñל ¢לץ) כז╨גלז כד)ףúל 'ץ)
úח-'ח  כד-ú╞ 5ץ כגץיñ כגחץ "גñ?ז "ץ¢"

""¢י  )י╞ "úץ "לץז ¢6חñ "ץ¢") "÷ג╞÷ 5"¢לגט
ñ¢לץז . (ñ ñג¢זי╨ 3גיí ññגñ ñ(ñ(זזñ ץלúי ז╨ñ ÷

 דúú)╞ " ל"úז

 ךי "
 [ל"ú5גל
ñז "ז╞"" 

6ץ╨5"  6זññי "דúז ךגיñ 61"ד÷
╞ú1ל╞ ג"¢ד(÷" úזלú6 

כזדג6 6ץ¢"  ñג)ג╞  ז╞ג)גú"ז כג¢גñףץ 6ז3ññ 6לזלú ז:י'ú"ז )י

לגכץ  4,1)"ג1ú",,╨וגכúץסז "ג╨á 6ץכוטג "╨גגúג
úúג. ñז? 

"ñ¢כ 
 כ¢ñ ╞6ñזñ .גלú )יח כג╨י 76

60סל"5
5 ╞ó ╨) 5. זó י) ñ"1 ú,'ñ 6) זלז÷ךú 

 הו*וי

.הגס¢ם  הלז זגה .íג¢לגו (, ז╨וá קוí áגלáז ז╨וגפגúז
.ñדá╨ק áג¢פלם הסí ו כי הזגו ÷ז╨ הגהí úוז םוקí 
זיגהז  קום םי כהזו .íגץ╞¢ףפה וםו זñ╨י╨ק íםי קום
הגהקי

 ¢ז╨áú וםז .זúך הםוז זñúק הל זגה .íגקזץ
הופגז  íחםה ¢ז╨áú זñ╨י╨ טזí áúחםה זגהז .íגץ÷úáל

כי  í╞ל הפג¢ק םץ íג¢חו הץםá╨ז .íחםהá זםיוקי
ז╞÷¢ז áהגץלí. גץ╞¢ףפםí ╨חם טףהí ףהú חםה הזí. 
ñםיה.  ז¢÷¢÷ז íק ╞ץ זñúק .íג¢פלה הזז 'גה הק÷ íהם
ááטהג  Σ¢קז ¢סוגה íגץ╞¢ףפ זםץז זוáז

 áגúי
 וזá הו¢ז

íםáך  ¢╞חáז טáיקñ םץז .טúלñ הץ¢ף ה÷ם╨ ה╨זך,ו¢ם
╞ץז  םúזגז .íםיל גהג íק íגהםוה ט¢זáל כל íםסץה
íגקזץ  .íםגץה וזהק ╞÷זף גקץל íגק╨וה םיá הל íהק
íג╨לזום ום (י הץ¢ף כגקו¢ה ¢קוי הח÷ם╨ ה¢ק .זגםו ו¢÷  ז¢גגפז ה╨זúñ הםק ז¢╞חá םפו זúלל םץ .םúגיה
¢קויז  הח╨ זúץ╞ ╞ץ גקץק ú╨זךה ה¢ק ú÷ג÷חΣ. áץ
זג¢חו  הםץ םץ זúךך הםץה ה╨זúñה .זלץ םיז טםñ וáק
÷זחז  הגה הוז¢ הúזו ה╨'לúה ú¢גגפñ .ה¢גפá וáז זם
.הוסה  .הסñ ¢קויז הםץ םץ זúךל הגה ה╨ה╨ כñ ה¢זפה
¢╞חáז  טיגףם טםלה ה÷ם╨ כוי ¢ץהג ,םיהñ ' י"קכ
íםיáז  טáיקך םץז .טúךל י"חוז úגááז טג╞áץ .טלץáז

¢לו  ום áזúי םץ úíלך וםו זם ז╞áםá גá¢ וáו
טיהקל  הםץה ה"á÷ה םץ הץ¢ף úו íגץ╞¢ףפה לםז÷ק כגו

ג
גק╨ו  íךץ הםגםז חáקםל .ה"á÷חם וםז זגס

גגה  úםזיגá ¢ףñם הס .הסם íהךז ההחק╨ .Σ¢ו╞ íםס÷לז
.ם╨ג  הז÷ז╨úה íג╞םגהג .íגí ñúוז םוקה ץג╞ל ום
.úחו  .í╨¢הם וםו íו íג¢ה קגו ם÷ל זו כáו דג¢הם
ג¢÷╨ג  הץ÷úá╨ זופגז קק ה╨לל úל ט .הגץי זיםהז

:  ,Σ¢וá ╞ץ זגהק íגץ╨ל╨ á¢÷םל íהם

גהúז  (╨ כףגט כ¢הו úו ז╞ג זהךלá טגז úו ¢ףץ Σ¢וה
חך.פק  í╨יה í¢וá .הלהááז ו'á הו¢ז םי ג¢ף

áו.  .Σ¢וá כñ חי ה╨זללה הםץךםק ץגףקלה הג4ץ וסה
הך'ץ  .הםץךםק ו.áג הו¢ז הץáק íגץג÷¢

 4יהז וזה כזגך╞י

╨ú÷]  ÷ףí. áה 'ס íגץגץ¢ .הםץלם 'ס כג¢והטזםזá╨ הםץלם
╨áזםז÷ íםגñ╞ כזגך¢י הס הךלם íגק¢ף╨ .úזזד¢╞ך 'ס íגץג÷¢ 'ס,

 úזד*╞לי
 .Σ¢ו ז¢וגיס íג¢áחה כג╨ץá 'ס הזפ*ו כהק

םי  זז הםץךם זסל [ñל] כúזוג 'ס הזםזáד Σ¢וג הםץלגק
íג¢ק  ╞חו ¢חוג ÷5חú╨ ¢קץם . íהז íג¢¢ף╨ 'ץם

╨á'ג.ú  íג╨זññה םץ íגץáק .úזףזו זםוז úגפ¢וה כהק

á"קלי
הגקץז םי íץ íץז úזááזל Σ¢ום הקג¢÷ג םק .4ו¢קג  ה╨ה זúךל הלםקםק íגקק íג¢זá ╨áגñá .הם

.הקז╞÷╞  íיזחí áגלםץ╨ [,] íהז íםי íגץáק íגááגñה Σגום
úוס ץáפו םי חס וזה .הםץלם כזגל╞יז הז .הךלם וגáז הו¢ז  Σ¢וה םזáד ÷םח .íג¢פל כלסá וזהה ךגקזה ה"ד÷ה
כהזו  .זםק ז╞םז╨ז גáזהםק קו םזáדá .וזהה זקáגה╨ז םי
גגהק  íגםזá╨ה íגי╨.¢לה .íגלך 4יז ÷¢ג חךפק íגלל
כ¢╞וק  íגץáז╨ סו הךךם זקץ╨ íג╨י ¢ףץל .Σ¢וה ג¢הז ¢ךו╨

ג╞י
 הגה היל .úíזו םáו םגáקá הס הגה הáי .כ¢¢ו

úזו¢הם

¢הסה  זגס
úכגלזה  כúל[ 'ז כגץג÷¢ 1,גגה 'זה úז¢גףñ םק ולםץ ו¢זי╞╞ íגץגףקלה ץףק Σ¢וג ה:ז*;ה ז:גגה ú¢ל úזáםלה ולגץ וá÷ז╨╞ טזáú 'ס
ץ(ק¢ ú4ץק ז╞' וד í',הגקץה לםזץ 'לק"ה קג םים ÷גח כ'¢וה ד'÷¢ ¢ח á4זץí הםק כזגל╞יז הס. ñז¢גףú הםק ז╨גגה 'זה 
ו"ז¢גו  זúזום ÷םח :Σ¢וה [ץ-, גףם úץ╞ 'לדח וגף-,וץ"ה הדז:ה םץ úג÷"חúה ¢ז¢: Σ¢וה 'סם íג÷,ח íהק ו"ו ו÷ג-ףו

:¢קץ  וגם-ך:זזו ו÷ג¢ץלו טזץז 'í áג÷םú םק ¢גפ ג╨ףפה ¢גפז גíז¢╞ה ; [ד, "* םדק úחו úםםזי
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 )6קז6ס כם'ש השונאים. משברת רקב"ה של שימינולרראית

 זיתיג"
 )כ:וין. תכר דקכ"ס

 על להביא הקב"ה עתיד זה כרמיון אויב. הרעץ ה'ימינך כד""
 ועפרה ל;פת נחליה ינהפבו "( שכהיב הנדילה. רומאהעיר

 : מצרים ארץ בכל כנים היה הארץ עפר כל וע"כלנפ-יה.

 . ערב מהו פרעה. ביתה כבר ערב ייבא כן ה'ךיע;ם
 4א שדך ערב.ג. כלאים. ובנד כמש"כ .ק-כיביא

 כמה וראה ב.א יד. במפולת הרבח מינים כלאים.הזרע
 ביחד. הקב"ה אזהם ובלבל ביחד. למעלד נתעוררוחילות
 הגבירית אוהן וכל למעלה. ההזקים כחותיהם לבלבלכדי

 )הייקה? קכ"ס ,ויין ד" כגייג" 6ייכ תרטן ס''ו!י:ך
ע)

 ומפ-ס לוסת נהל'ס  עיססו .ן רכתי3 ר3ס?  ררויי  ק-ת"
 : י,גריס "רן 3כ3 כניס סי? סהרן עפר כ5 ז" וע5)נפ-:ת

 . טר3 ט"' סרע?, כית? כנז טרנ וינ" כן ס,ריעש
ער3'כיח

 כמו""
 כי!ס מזי הח 'ז", כ"רז!ות סניהין זי:ין כ)"'ס.הזרט 3" כדך טריכין כ5"יס וכגד

 קכ"ס )ין וכ)כ) כהן )ני)ה "תערומי5'ן
 כהן"
. 

כנין
 )כ5כ5"

 מ')'י?ו
 5ע')" תקיפ"

 גכורן 6'נון וכ)
 ט)ייסו יד'ס ר6ריס סוס חד6 כידה כט5ריס קכ"ס ךעכד ן עליהם ידו שהרים היה. אחה ביד במצרים הקג"השעשה
 )ט')ח ' שנתיב מצרים. רכמת נאבדה ומשם ילמטה.למעלה

 ותק"
 דכתיכ ד,ץ:ריס הכטקת התחכ.7ת וטקטן

 זראה וביא המההר. נבוגיו ובינת חכמיו חבמת ואבדהג(
 במצרים שלמעלה מצרים בסצרים. מצרים ונכככהי ( נבתוב

 החי14ת ע4 סמונים שלמעלה הכחזת '2אוהן לפישלמטה.
 המצרים יכלו שלא למעלה. נתערגו כלם. ונתערבושלמטה
 בחחלה. מהקשרים שהיו המקימוק באוהן בכשופיםלההקשר
 רעות חיות ערוב. עליהם הביא וע"כ ]:,[ נתבלבלושהרי

 : בזה זהמעזרבבים
 מיהית שלש בשדה. אשר במקנך הויה ה' יי ךתנה7(

 שדיג אותן .אחת דבר. אחה בבהמוה.היה
 המיהה היתה ומה הבהמיה. בכזרי שהומתו ואחתהביד.
 בשדה. אשר בכקנך ה.יה ה' יד הנה כהזב הרי אלאשלהן.
 היא זו אלא כאן. אלא ה' יד בכלם כהזב לא מהמפני
 אלהים אצבע כהוב בהחלה שהרי אצבעות. בחמשההיד
 הרנה ואצבע אצבע וכל אצבעות. החמש כל וכאןהיא.
 בחמזרים בסיסים שכהוב היו. מינים וחמשה אחד.מין

 אצבעוה לחמש כינים חמשה הרי ובצאן. בבקרבגמ4ים
 כבד דבר עי' הויה ה' יד הנה כהיב לפיכך יד.שנקראזת
 :לא יאחר בי מתים. ונמצא. מעצמם שהימתומאד.
 .ררנו נהפכו כמש ת האיהי אלו בחשיבה רמצייםחזרי
 4;ה. ~ה בין מיו לבר"ד. נ-פך ודב"ר הנשארית,לכל
 ריו אלה ושתי הריגו. בההנכרוה וזה בחולשות ;האלא

 איו דבר. וראה בוא אצכעוה. בחמש אהדבכקים
 מעצמם. שמה. במניהה. מיתה בחילשוה. שהמיהיהאזהיוה
 : כלם אה והרנ היונז בהגבורת האוקיווע שנהפביברד.

 וגי'. אליהם שמע ולא פרעה לב את ה' דידקזקס(
 לבו אה שהקשה מי מצינו לא יצחקא"ר

 כך וןת סיחון נם דוי יופי א"ר כפרעה. הקב"הלפני
 לנגד אבל ההנברו. ישראל לנגד הם כן. לא א"ףהיו.

 לנגדו. רוחו את פרעה שרקשה כמו רוהם הקשי לאהקב"ה
 א"ר בהשובה. הזר ולא שלו הגבייית יים בכל רואהשהי'
 מכשפיי. מכל טחוכם היה ניעה יצחק ר' גשםיהידה
 ובכל מסהכל. הי' הידיעית איהן ובנל רכהרים אוהןובכל
 הזלה היה ולא ישראל. של גאולהן ראה לא שלהםצד

 ]:כ[ ישראל על קשר הקשריס בכל שהרי ועוד מהם.באחד
 מושל שהוא השכינה של אחר קשר שיש חשב לאופרעה
 לא אמר אבא רבי לבו. את מחזק היה וע"כ הכל.על

 הזי ות6 תסתקר ככוגיו וכיגת הכטיו מכטת ו"כךסנ(
  -5ריס 3-נריס  ט5ריס  1טכסכת' נ(כקיכ

 דלעיל"
 :%' ש'.:;ענבן:]ג -6' י1 ז י)" 1 61קזזעת:  כ?:ריס

 ~;ן
 77" (" . ען"

 זקסי5 היג!ן והז . זכר הד ככעיריסיו תוחני חלת ככדס 6כר נטקכך סויס ס' 'ד וקבהד[
 ז!ותנה סוס וטס זכעירי. כוכרי ",:ין והד .כרז
 ככדס "סר כתקגך סויס ס' יז סכ? כת'כ ?" 6)"די)?ין
 6)סיס 6גכע כקיג כקד'!יהח ז?6 "גכבחן 3הייכ?'ר6 6'?י ז" ה5ח סכ" "י6 ס' יד כת'כ 5ח ככ)סי6ייה'
 וכ) ה5כעהן מטס כ)?ו 'סכחסיח

 קע5 ו"5כע" "5כע"
 כהנווריס כסוסיס זכת'כ סיי ז'גין וחטכס חדחזינה

 ה5כע"ן )חיוכס ,יג'ן מטכס ס" וכנ"ן ככקךכנט)יכ
 ככד זכי ונו' סייס ס' יז סכס כך כנ'גי יזזהקרין
 וחסהכחו מגרו!ייסו ויתים דסויח"ד

 -הי-
 וק:)1 ה?דרו ז!יס "ת'וןהיכ'ן ניגרה'"סדרי -ן" כהר

 ?וו 58ין ותרין דרוגז6 כהקיפ' וד6 כ:'הית6 ך6"), )?הי ס6י כין ר6י )כר"ד 6?דר ודכ"ר דהכתהך' היג'ןכ)
 6הוין דכך הזי תח 6גכען כה-מ הדכחתר
 כ:'ה!החזסיו

 כגיימ" תיק:"
 . טנרת'יסו נזתין דסוו

 רונז" כהקוף התיון הת?דרוכרד
 וק:)

 כ)"
: 

 . 1נ1' "ליסס כמע ו63 סרט? 3כ 6ת ס' דיך;זסס(
 )כיס דהתקיף ט6ן 6ככהג6 )" 'גהקה"ר

 סכי ועינ סיחין י,ס' ""ר כפ-עס קכ"?5נכי
 תטן עש :ע: "%ינע"י"(4,שג 5נכי "כ5 6תתקפו ד'כר6) )גכי חי:ון סכ'. 5"1 "")כיו'
 וככ5 . 6סתכ5 יזיען "'נון וככ5 כתרין 6י:יןובכ)

 ךינ[ זיסר36 ט)ייסו קכר קכירי ככלסו זסח 'טו7 תינייסוכהד
 65 "טר 6כ6 רני 5ניס. 6תקיף סוס וט"ז כ)".ט)

6תקז
 : ננ נ:)ח ס( . )6 דף ד( :ס נ( ג'ס יסט4 נ( ו'ד יסט" 6( טקומותמראה

 יקזך:ייייך
  פעל הטוטאה כחות ככל ענ[ בהם להשתמש איך שמותם ידעו 41א באר'ן למטה הפועלים הכחות ול הממונים למעלה ש:ח4פוןג6[

 1 לאורח טאפילהלחירות והוצ'א* שלו התפעלות כל מנטל היה ב"ה הו'"ה השם שהוא העליוגה טסשלה אבל סהנלורה לצאת ושראל יוכלו שלאועשה
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כס נוסס 6-ר ?י? -כן וח כיו6 6)6 ך0רעס )כ66תקיף
6ת ס' ויהזק סס*ן )כיס 6תקיף נויוס נו)ס ל6 ס'6נור
ך" דסיו6 חכתכח ), ז')'ס הכיותק ככ) ךס6 כרעס)כ  ס' חנור ו)כתר . וגו' ס' נ!' חנור וע"ד . כ6רע6ס)'ע

 ך6יור פונו6 ססו6 5ס'. מע6ת' 6יור )כתר 'וס' 6"רסנן'ק
 ך6 6מרך6

 הייה 6*ר וגו' סג'ס פרטס תענךי ס' ךנו מת דתיףיא8(
 6)6 ")קי )"6יוכ

 כזנונ"
 יכי6) ךגפקו

 ירסע תס . בוין 6סיח כ) סכ' 6' 6"כ 6נורמנוגייס
 הכייע 6כר ס' יוי והיור כיכר6) 3סו 6הקיף פרעס -ג)??יח
 ורסע תס יויךי עכיךג6 ו)6 כסו 6תקיסגח )6 והנ6כק')ו
 ך6 סרעס נועכךי ס' דכר הת סירח סס"ן רכ)?.סומ
 גהתין ךסון כרד6 מכנ' 6ינין 6נור יסתס ר'6יו3

 ךיסוכע כיוטי נוקת'ן עכדו )כקר דיס? 'ךוי ט)6העכ3ו
 6דיס ע) ך6כקקרו הינון )ההתח זווינין ך6ת'י)ז-גת
 תגריס ר6רן גההך כיתי ג( סס,ד יוס' מ*ר .וכג'תי?

 : ו6תן 6-ן )ע,)ס ס' כרוך . נס)מות6ר6גו

 כה משה אטר שכאשר השם. זה אלא כרעה לבהחזיק
 אח ה' ויחזק זש"כ לבי. החזיק ממש זה רבר ה'.אם-
 הזה :השם נמצא לא שלו ההכפוה בכל שהרי פיעה.לב

 ה' אמר ואח"כ וט/ ה' מי אמר וע"כ בארץ.מ:ל
 שאסר רפה לה/ חטאתי אמר אח"כ יוסי א"רהצייק.

 אמרכך:כך
 תיא א"ר וגף, המם פרעה מעבדי ה' דבר את *(* ןץי6(

 יויאל שיצאו בזמן אלא נלקה לאא-ב
 אשפע אשר ה' מי ואמר בישראל ההףק פרעה מכלה,היא ירשע הם עיים. הפמם כל בן אם אהב אמרממצרים,

 ורשע תם כלום. עשיתי ולא בהם החזקהי לא ואמ י.בק
 זה פרעה. מעבדי ה' דבר את הירא זש"כ מכלה.הוא
 יורדים שהיו ב-ד אבני אותן אמר יהודה ר'אי.ב.
  יהוןע. בימי ת נקמ עשי ואח"כ משה. ידי עלנתעכבו
 אדום על דנשארים אוהן לירד עתידים לביאולעתיד
 מצרים מארץ צאהך כימי נ( זש"כ י.מי א"רובנותיר.

 ואםן: אטן לעולם ה' ברוך נפ"א.ה.איאני

 באפרשת
 כחע,ן 6*ל . פרעס 6) נ6 חכס 56 ס' ןיאמרג(

 כרטס מ) )ך פרטס 6) כ6 כתי3 נו6'יתק, )ע')" חתוכקין ד6יגין רזין )נ)6ס 6יתסכת6
 כקר מדרין קכ*ס )'? דט") 6)6 כ6 נוסו . )'?מכט'
 61ש ,"מךן 11ו ן גך .ו)גהך,63נ ה:::,ב:)יע ךרג'ן דכחס הקיפח ע)ה? הד6 תגיג6 )גכיחךרין
 כנין קריכ. ו)ק דהי5 לנכיס 6כ) . ךי)י?ךרגין
 קכ'ס ךמנו6 כיין על6'ן כסרם'ן נוסתרס )'סימת6
 'כ3'ן )6 )ע')6 מהרגין נומגן וכ)יהן נוכסדוהי)
 נוגריס נו)ך פ-ע? ט)יך סגגי ד( קכיס 6נור )גכיס)קרכ6
 )6נה6 6נטריך ,ק3"ס יחריו כחיך סר,כן ?נדי5סתגיס

 . ס' מגי מיר דמק כתס 6מר6 ו)ח קרכ36יס

 ונו' )כס סו6 ר6ס,ן הדכיס ר6ס )כס סזס ןץןץך;ץס(
 6)6 )חכתכ  6יריית6 "נטך'ך )6 יגחק6"ר

 דכיר:ת, ווסיס סעמ6 נו6י חדכיס ר6ס )כס סזסמסמךס
  לתכתכ 56עריך ?'ס ".ך"תח ך6 וע) ]נ[ סויךסי?ר6
 קס'6 651 ]נ[ נו)ס 6תקסר כקכ*ס ך?חמסכ6.

ן)6

 שמעה א"ר פרעה. אל בא משה אל ה' דיאכ1ךנ(
 למעלה נונעים שהם סודות לגיוה ישעכשו

 הי' פרעה אל לך פרעה. אל בא כהוב מהולממה.
 לפנים בחדרים הקכ"ה שהכניסי אלא בא, מהו לומר.צריך

 מדרטת שהרבה החזק. עלתן אחד הנין אצלמחדרים
 ]"[ הנדול רהניז סוד זה היא. ומי ממנו.נשהלשלוה

 והן יאורים. אוהן אצל אלא קיב ולא מסנ. נתיראומשה
 לפי קרב. ולא נתירא א~יי לגשת אבל שלו.המדרגות
 הקב"ה שראה כתן נים, עלי בשרשים נשרש אותושראה
 יכולים אין למעלה אחרים סמונים ושלוחים משה.שנהירא
 מצרים מלך פרעה עליך רנני י( הקב"ה אמר אליו.לקרב
 להתנר הקב"ה ונצרך יאריו. בתיך הרובץ הגדולהתנים

 : ה' אני שכהוב כמי אחר. ולא מלחמהבו

 וגו'. לכם הוא ראשון הדשים ראש לכם דהה ןקדזרשסן
 אלא להכהב ההורה גציכה לא יצחקא"ר

 שההההלה מפעי מה. מפני הדשים. ראש לכם הזהמהחדש
 לההחיל צרוכה היתה התורה כן ועל ]כן הלבנה מןהיא
 להקשות ואין ]נ[ הדבור זה נקשר בהקב"ה שהריםנאן.

שלא
 )ס ד, ס, כ'ט ימוק6) 7( )7. 7ף ג( ו' מ'גס ג( ננ גכ)ח 6( מקומותמראה

 ןקזן:ך.זיך

 התחט והיינו לחלינח. שייבת  שתהתמלה ישראל אמונת יסור נרמז זה שבפסוק פי' ,ג[ שבשמים: המצרים :ה %161 באפרשת
 ב:; ע"ו1י נג::,~יני:;ים ""1,;1 ,:םינ:11:::!"יי:;1ק%'ן";::ך.:י(:

ק ב כאן קב"ה ואסןהשם כנ"ל. והיי*ו הטלכות גמרת נקשר הזהמס:ץ
ו  :2 וניש"ש קיג, :ש ::2 נעל:%יגוע"ם:',ג11ןיי:;ון4גימ"ז:1 שרק נרמז הזה ערטזק ן 
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 כאחד וזא"ת ז"ה שהרי הזאת. החדש זאת. כתובשלא

 נקבה ובחינת זכר בחינת בו שיש ובמקוםמהקשרים.
 לכם הוא ראשון וע"כ זכר. לבחינת אלא השבח איןכאחד
 לכם יהודה א"ר ]ן[ ודאי השנה 4חדשי ה:נך.לחדשי
 כסו יותר נשמע מהם יצחק א"ר למה. פעמיםשני

 היא הזאת שההקשרות והיינו עמו. ה' חלק כישכהוב
 : עמים לשאר ולא לכם.רק

 לחדש בעשור לאמר. ישראל בני עדת נל אלדברד
 אבא א"ר בעשור. למה תו'. להם ויקחודשה

 בעשזר אך ביובל שכתוב ]ס[ להלבנה היובל שמאירבזמן
 איש להם ויקחו הוא. הכפירים יום הזה השביעילחדש
 השה. למשוך נצרך הזה שבזמן לפי למה. אבוה. לביתשה
 שנאחזים ההחתון. כהר נשבר הזה שבדבר למדנושהרי
 משה פירש כן ועל ההחתזנים, כתרים שאר כלבו

 ואמ-

 ],[ ושפחה ועבד צאן שכהוב כמו צאן. לכם וקחומשכו
 תוקפם אשבר ואני לממה. עשיה העשו אהם הקב"האמר

 אש. צלי אם כי שכחוב באש. העשו שאתם וכמולמעלה.
 מה ומפני דינור, בנהר באש אוחו אעבי* אני נםכן

 לפי אבא א"ר עשר. בארבעה וגשחמ בעשירינמשך
 שארבע ואע"פ שנה. מאות ארבע ישראל נתקשרושבמצרים

 שעתיד הואיל מקים סכל בהם. השתעבדו לא שנהמאוה
 השתעבדו כאילו עליו מעלה בהם. להתקשר כךהיה
 ימים ארבעה השה מענבים לפיכך שנה. ת' כלבהם
 קהל כל אזחו ושחטו ואח"כ ישראל. של ברשותםקשיר
 שאז לפי הערבים. בין למה הערבים. בין ישראלערה
 אברם. על נפלה ותרדמה באה השמש ויהי שכהוגאביהם. ידי על הגלות דבר נמסר שעה יבאו;ה הולה.הדין
 אחד. כתר אימה. עליו. פלת נ נרולה השכה איסהוהנה
 יאע"פ ]י1 סכלם גדול שהיא זה גדזלה. אחר. כחרח.2כה.
 דכל ישראל. של שעכודם נאר על זה כתובשביארנו
 מלכטה אהם אמהה. מהה כי כ;יב זה כדמיין בו.נרמז
 עד כמצרים ישראל יצאי שלא למדנז מלמעלה.ואני

 ישיאל ויצאו מןמשלהם. שלמע4ה השרים כלשנשברו
 ונהקי2-ן רקב"ה של עליונה קדושה לרשות ונכנסומרשותם.

 מה מפני הם. עברי עבדים ישראל בני לי כי זש"כבו.
 שהוצאתי סצרים, סארץ אוהם הוצאתי אשר הם.עבדי
 לסדנו "( . בישיתי אוקם ,דכגם;י אח4 מרשוקאותם
 אך וכתיב ונו'. הזה דס לח בעשזר כהיכ שמעוןשא"ר
 ה:ביעי לחודשבעשור

 רן-

 מזה נשמע א. ה דנפירים מ י
 דככי,ן מה הזה. לחדש בעשזר שנהזכ שנהבאר.כטו
 הזה. להדש ]ק[ תזלה בעשזר זה דבר בעשו-. אלאכאן.
 הארה כשתבוא המכיזן אלא לימר. צריך הזהבהד'ם
 להם ויקחו ]נ[ הזה להדש בדייק כהיב לכך זי.לכדרנה
 שלשה ס שי למדנו לבית. שה אבות לבית שהאיש

 ]'[קשרים
 בנו-

 שכל השפחה. בכור השבי. בכור בהמה.
 שלטעיה. נונים שלשה באלה בהם נקשיים הכחוהשאר
 בצאן. נכלל והכל הכל. נקשר צאן שנקרא הכחובזה

אז

 כמז 611'ת ז"ס 7ס6 סז6ת סמדס ז6ת כת'73)6
 כמך6 וגוקכ6 ןכר כיס ן6ית ו63תר .תתק:רין

 )כס סו6 ר6כון ן6 וט) . )ןכור6 6)6 סכמ6)ית
 )כס יסוןס 6"ר ]י[ וך6י ס:גס )מןם' . ס:גס)מוסי
 טג'יסו' '5מק 6"ר . )נוס זנוג'תר'

 כטס יתיר 6סתתע
 )גס. 57 6תק0רות6 . עטו ס' מ)ק גי7כתי3

 עתין )ס"ר1)6
 )הד: כעסור ),תר. יסר6) 3גי עדת כ) 56ן*:*רן

 6כ6 6"ר 3ע:ור 6נו6' . ונו' )סס ויקמוסזס
 כט:וך 6ה 3יוכ)6 ןכת'3 ]?[ )סי:ר6 יו3)6 67גסיר3זטג6
 היס )סס ויקמו סו6. סכפוריס יוס סזס ססכיעי)מןס
 )'ס )תיגך 56עריך ן6 ן3זתג6 כנין 6ת6י. 6כות. )כיתסס
  ןיות6מרין . תת6ס כתר6 6תכר ן6 כנו)ת6 ת:'גןןס6
 ו6טר טסס סריס ך6 וע) . תת6ין כתרין :6ך כ)כיס
 ],[ וססהס ועכך 65ן 7כתיכ כטס גהן. )כס וקמות:כו
 תקפיסון 6תכר ו6ג6 )תת6 עו3ך6 חת'ן עכיןו ק3"ס6יור
 . 06 5)י 06 כי 7כתיכ כגור6. ת32דון ן6תון וכנוס)ע')6
 כד6 636 6'ר . עסר כ6רכ2ס ו6תגכיס כע:וס"ת:ג'ך ו6ת6' ן'גור 3גסר כ6ק 5ות' יעכיר 6ג6 סכי6וף

 ן6רכע והע"נ סנין. ת6ס 6רכע ':ר6)6תק:רו
 ,סוס סו6.) טקוס תכ) כ?ו. 6:ת2כיןו )6 :ג'ןתח?
 ":ק32'וו כ6')ו ע)'ס 6תח:'כ כסו. )6תק:ך6זת'ן
 'וט.ן 6רכ2 5'ס תעככ'ן כנ"כ . :ג'ן ת' כ)כסו

 ק?) כ) 6ותו וכמ:ו ו3%תר ן':ר5) כרכוק"סוקע'ר6
 כ:צת, . ס2רכיס כין 6ט"י . סטר3יס כין יסרח)עדת
 ת)י6ןדיג6

 וכ:2;"
 36רס. ע) גכ)ס ותרויוס 3,ס ס:ט: ויס' ןכת'כן"3רסס 'ךוי ע) )י? ן6 מ)ס ן6ת"סר

 . מך6 כתר6 6י"ס . ע)'ו גופ)ת נךו)? הככס 6י-?וסג?
 ו6ע"ג ח[ נוכ)6 רכרכ6 ןס'6 ס6י נזו)ס ממך6 כתך6מ:כס

ן6'קינוג"
 כ65 ןי:ר6). :32ידייסו ס"ר ע) ן6 קך6

 טתת6 6ת,ן . 6טח? תחס כי ן6 כגוונ6סוס
 עד טע5ייס י:ך6) גסקו )6 הג" נוט')ה.ומג6

 יסר6) וגסקו ק:ו)טג'סון ן)עי)6 :):יגין כ)?ו7התכרו
 ו6תקטירו כקכ"ס ע)"ס קדי:5 %ר:ות6 ומ2)יטר:'ת?ון

 טטיו5 ט6' ?ס ט3ד' טכד.ס י:ר") 3ני )י כי ס?"ך3יס
 ן6פק,ת ט:ריס ט6רן 15תם סו5"תי ח:- ססטכן'
 תג6 6( 3ר:,ק. 4ן ו2הלת 5חר6 טר:.ת,)סו
 6:תטע ס'5 סכ:,רים יום ס1? :::י2י )קי-:כן:'ך מך וכתיכ .ג" סז? )הדם כ2:.ר כתי3 :יי2.,6"ר
 . סזס )מןס ]חן ת%'6 כע:ור 67 ט)ס 3ע:ור 6)ה .מיירי ק" ת6' ?וס %קד: 23:ור רכקיכ ~ה;ט-כטס
 כן 6)ח )'ס נוכ2י סזסכקד:

 סז? )חר: כת'3ןרגק )?6י גייווס" 5ק"
 ןייק"

 )סס ויקמו ]ע[
 ק0רין ת)תתג, %כית. סס "כוק )כית :ס6ים
 נווג' ת)ת 53)'ן כ?' מתק:י'כ"ר ןכ) . סמסחס ככוי . ס:3י ככיר כ?ט? ככיר ]י[6יגון

 ן)ע')"
. 

 653ן כ)') וכ)6 כ)6 6תק:ר 5הן 67תקריו3ס"'
6תק:ר

 : ט יף "( סקוטותמראה

 הזהרזיו
 בקרושה צאן יש )ין : המלכות מדת של כהעו4ם הג'נה עולם פ" 1?ן . ",י,א מ"חא רראשי.י ייא סלבות ו:פירת ספ,רה כני' שנה,מ

 כח :ה בקל 'ש זר טת ויע מ-ג'ה'. צאן צאני ואתנה ככתוכ צאן. גשם 'ש-א. נקראים זה שס ועל הה"ארת. ספי-ת ע4היומז
 : וג"חה ו;נד צאן שגק-אים הטומאה כחות תחתיו שהגניע לעשו 'עקג שלה שעל'1 הטומאה כחות הרגה הכו"ל באן שנק-א גדולאחד
 ב'ום המא'ר הכ"ה שעוים ת"רום פ:ה קרגן שענורת 1'רסז הזה. בחרש געשירי כתוכ לא למה 'תרץ כזה ~חי , אד,ם נלות זי)1[

 הטומאה כחות ג' אלו פי' 1'1 : בנ',ת ולא כלמ"ר וט[ : ותפארת למלכות היינו הזה לחדש דד-ה רק"ס גהקרנת יופיע הואהכ",ריס
 נכורים: וגם נתרים נקראים ולנן נהוה. הרבה נסשנימ שמה1הנדולים
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 ]י"[ מקסרוי ),תפרם6 יכי) 1)6 כ65ן 65ן6תקסר
 . )מסמרח )כס ו?יס  כתיכ וע"ד 5קקסרו כ)?ווכ?הי
 עד 3רסותכון כיךיכק 5תתסר ו':6 כקעיית" )':קסירו
 פי ין  כמיל  ד5תי ו)זיוג6 ד'ג" כיס ותעכדון )יסדתנכסין

 וכתיכ כ3נרס )ס' ,3ח כי נ( וכת'כ . מ6דוס כ6זס
 "חד ס' יסיס ס:ו6 כיים ס6רן כ) פ) )מ)ך ס'יסיס

 6חדימקו
 ככור כ) וסכ'ת' סזס כ)')? מ5ריס כ6רן ן:נבבררצינ(

 ונו)6כין ס)'חין כיו? 1?6 . ס' 6נ'ונו'
 3ין 'דע' )ה ד"'כין כנין :מעון 6"ר 6)6 לקכ"ס )יס6ית
 כ)חידוי ק3"ס כר כוכר6 ד)6 )ססו6 דכיכר6עפ?

כנוונ"
 ו6ק6י ס"נסיס מגהות מל  מו  וממיימ י( ד6
 יו? 6)6 ידפי )6 ד6ינון כנין 6)6)ריכין.

 ש דר[3"ס כנין' ית6י פ)מ6 ז פ))5'ת":
כרוז"

 פ) )חית6ס דזחין מ)ס כ?:'6 רקיעין ככ)?ו

פ)מ"
 כפי כע)נו6 6סתכח דיזחכ)6  כ:עתח ד5 כנוונ6

 יתחכ). ד)6 כנין כסיק6 יתמזי 1)6 ככיתי: )6תכסי6 גסכר
 יוג'י?1 כקר פד כיתו חפתח קיס ת65ו )6  ו6תסכד*6
 יכי) )6 קכ*ס מקח' 6כ) 6'ן )6סתתר6דיכי)

 כמסתריס 6יס יסתר 06 :( כחיכ מס)6סתחי6
 תמכיתו סר5חון כיוס 6ך ת6כ)ו חגות ימיס שבעתי( ס' כ6ס 6ר6נו )6ו6ני
 ונו' עכרתס חמן 6כ) כ) כי מכתיכסס6ר

 6כ) כ) כי ככתיכס ית)6 )6 כ6ר ימיס סכפתוכת'כ
 סכ' סנוטון 6*ר . עו' עכרתסמחיזלת

 ס6יר ?חי חיקיחג"
 סרפ יגר )?ו וקריגן עמין ס6ר פ) דממגן ס)סניןמינין חוהרי רסו חד וכ)סו 6ינון חד זרנ6 מחת5תוס6י
 ומחמ)ת ס6ור סכי 6וף החריס 5)סיס גכר 6) 6חר6רכ,ת6
 ק"יזתו סגי סני כ) קכ"ס 6זזר חז כ)6וחמן

 ד"תין ולס)6? מכ"ן 5מר6 )עס עכדין 6חר6כרסות6
 כ) תנתיכס ס6ר תסכיתו סר6סון כיוס 6ך מיריןכני

 6י י?זדס ה"ר ח-ן )ך יר6? 1)6 ת6כ)ו )6מחמ5ת
 . יתיר ו)6 'ויוין סכפ: 5יז6י גנזי כתק יתי כ)סכי
 חורין כן נרחיס )חתק,"? כ*ג דחתקייכ זמגמ כ)ק")
  ילעריך. ל5  מממיי3 ד)6 זחג6 כ) 6)עריךסכי

 כ) . רופינום גם כר )מד דעכד)ח)כ6
 נסיר 6חר6)סת6 "גסריך )ח )כתר .יקר )כוסי ו)כיס חדי דרנ6 )ס6י דס)יק יומין6ינון

 1"יייח1 ליי" "' "" מי4'('נ'

 ק י'ן 2י עי"'

 תמכ)ו כפרכ )חזס יוס ע:ר כ6י3פס בראשןי( . ת6כ)ו מ5ות יתיססכעת
 ימיס סכטת ח( כתיכ מיי6 6"רת5ת

 ר)? ו?6י . כתיכ פני )חס . פני )חס מ5ות פ)יות6כ)
 יסרה) סוו כד חזי ת6 6כ) חכרי6 כס6תפרו
 )ון לקרכ6 קכ"ס כע6 כד . 6מר6 כרסות6 סוונמ)ריס

גגכי0
 יח1ק6 ז( קה ףר5 נ( 1'1 סס ט ס*ג יסטי' 6( כקומותנפואאה

 ]י,1 מקשרו להפרד יוכל ולא בצאן. צאן נקשר יהי'אז
 למשמרת לכם והיה כהוב וע"כ נקשרים, יהיו כלםועי"ז
 עד ברשוהכס בידכם ממור ויהיה בחבל, אזהוקשרו

 מי "( כתוב לבוא ולעתיד דין, בו והעשו אוהושהשחטו
 וכתוב בבצרה. לה' זבח כי נ( וכהוב מאדום. באזה

 אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על לם"ך ה'והיה
 : אחדושסו

 בכור כל והכיהי הזה בלילה מצרים בארץ ר7נברףניג(
 ומלאכים שלוחים הרבה והרי ה', אניונו'

 בין ידעו לא שהם שמעין א"ר אלא 4הק3"ה. לייש
 בלבדו. הקב"ה רק בכור, של שאינה לטפה בכור שלטפה
 ולמה האנשים. מצחוה על תו והחוית ין כתוב זה ןכדמי
 מה אלא יודעים אין מעלה ששלוחי לפי אלא לזה.נצרך
 הקב"ה שעהיד הענינים אלה כל כנזן לדעת. להםשנמסר
 מעביר שהקב"ה לפי המעם. ומאי העילם. קללהביא
 על להביא שעתיד ההוא דבר אדית ה-קיעים בכ4כרוז

 צריך בעזלם, נמצא שהטשחית בזמן זה כדמייןהעולם.
האדם

 4הסתה-

 ינזק, שלא כדי בשוק. יתראה ולא בביהו
 האמנם בקר. קד ביהו מפתח איש הצאו לא ואהםכם"ש
 אין הקב"ה מלפני אבף 4הסתתר, ביכולה יששמהם
 במסתרים איש יסהי אם ?( שכהוב כמי להסתהר,ביכזלה

 : ה' נאם אראני לאואני
 תשביהו דראשין ביום אך תאכלו מצות ימים שבעתי(

 ונו'. ונכרהה חטץ אכל כל כי מבהיכםשאר
 אכל כל כי בגקיכם ימצא לא שאר ימים שבעתוכהוב
 שאר הייני ביארנו. כך שמעון א"ר ונו'. ינכרתהמחמצת
 אחר רשות אחד. והנל הן אהת מדרנה מהמצתוהיינו
 הרע. יצר ונקיאים אחרימ. עמים על דממונים שייםהם.
 ומחמצה שאור נם וכן אחרים. אלהים נכר. אל אחר.רשיה
 עמדהם דשנים אוהן כל דקב"ה אמר אחד. הכלוחמץ
 שאתם ולהלאה כבאן אהר. לעם עבדים אחר,ברשוה
 כל מבתיכם. שאי השביהי הראשין ביום אך חורין.בני

 אם ירודה א"ר חמץ. 4ך יראה ולא האכלו. יאמחמצה
 יותר, 'לא ימים שבעה ילמה כך. השנה ימי כל נםכן
 הויין בן עצמו אה 4היאזת האדם שמדויב זמן כלא"ל
 , נצרה לא כהייב שאינו זמן וכל . נצרךכן

 . נדול שר להייח אהד 4איש שהרים למלךמשל
 ולובש סשסח הוא זי לבדרג" שגהע4ה היסים אזהןכל

 שומר הוא אחרה לשנך נצרך. לא אח"כ כבוד.מלבושי
 מלבושי אוהן בש ול הזה לכבוד שנהעלה הימיםאוהן
 בישראל כהוג זה כדמיין ושנה. שנה בכל וכןכביד.
 שמחה. יטי נהם בבהיבם. ימצא לא שאור ימיםשבעה
 וכעביר אחר. משעביד ויצאז הזה לכבוד שנהע4יימים
 ד לנב שנתעיו הימים אלה ושנה שנה בכל שומריםזה
 כהוב וע"כ דקרושהי ב-שוה ונבנסי אחר מרשוה שיצאוהזה.

 : האכלי טצזת ימיםשבעה
 האכ4ו בערב להדש יום עשר בארבעה בראשי'(

 ימים שבעה הן כהונ הייא א"רמצה.
 זה בדכר כתוב. עני לחם עני. לחם מצות עליוהאכל
 ישראל היו כאשר וראה בוא אבל החברים. העירוכבר

 אליו לקרבם הקב"ה וכשרצה אחר. ברשוה היובכצרים
נתן

 ק*1 דנויס מ( קנ,. 6 ,י 1( . מ דף י( ג'ג י-תי'-(

 הזהרזיו
 ולא דקדושה הצאן כח ע" צאן ש,קיא ה ן( רט ר.-וי רכח 1*עקר גר ר ירי' יסימ ר ועקירתו השר המשכת ש4 זו בעבורה פי'או

 ומקושייט: געקדים 'היו ,- דטום הכחות ישאר נם עי"ו וסמילא לישראל רע לעשות מקשרו עצמו להתיר*יבל
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 הטלך, רור זה עני. מי עני. לחם שנקרא המים להםטץ
 נקרא עני לחם וזה , אני ואביון עני כי י( בושכת.ב
 ישראל ונתקיבו היא. עניות זכר בלי נקבה ]י:[מצה
 הקב"ה הכניסם יותי הט-יבם כאשר בתחלה. מצהאצל

 בהעולם זכר בחינת של לם הע ונתחכר אחרות,במדרטת
 כחי' ש4 הע.לם עם כשנתחברת מצה ואז נקכה, בחי'של
 דמציה כי נ( ככהוב וא"1. בתוספת מצוה נק,-אתזכר

 יטמע.ן א"ר ג( טצ.ה, יאח"כ נתח4ה מצה לפיכךהזאת,
 ]יד[ הקדוש בהשם שבדבק דין דקדישה, הדין מדתדין, מצתי גקראת 41מה ]ינ[ א4הים טראת כמ"ש כהוב,מצת
 שרוי ישראל, בתוך ההוא זמן כל הק.ף היה שלאדין

 1לא פריעה מצות קיימו שלא לפי פנומה, היתההלבנה
 אימזי פריעה. בלי היו מילים ]:1ן הקדזש אותנעגיה
 נסהו, ושם ומשפט חק לז שם שם שכת.ב בזמןנתפיעו.
 וכך ב. נרמ; הכל אהר, בענין הכתוב זה שביארטואע"פ
 אלא כן, לא נהפרעז, יהזשע שבימי תאמר ואפשיהיה,
 בדרך במדבר הילודים העם וכל -( שכת.ב א.תן היישם
 מצת. אכלהם בהחלה הקב"ה. אמר שנקפרע. 4אדרוגו'.
 ולהלאה מבאן עני, יחם ונקראת בפנם, הלבנה שעמדהע4
 מממיר הנני שכת.ב היא, מה יהיד, אח- ממק'ם הלהם:ה
 ההזא, כזמן הלבנה מן לא ]:,[ השמים מן לחםלבם
 ממל האלהים 4ך ויתן שכה.ב כמו ממשי השמים מןא4א

 שנכנסו הימים אותן 'טימרים קדושים וישראלרשמים,
 מצדה. שבא ההוא להם זשימרים השכינה, כנפיהחת
 ושמרתם וכת.ב ונו', תיטמר דמצית חנ את כתיבוע"כ
 ושמרתם כמ"ש המצות, את ושמרתם מהו הכצ.ת,את
 ואם וגאדז. ע41ה אחת במדרגה .הכל ]י,[ בריתיאח

 שלא בשביל אלא להם. פרע לא מי:ה מדועהשאל

 . נו)כ6 ןוך ד, . עגי נו"ן עג' ך)הם 6קר )ון יסכ)נכ'ס
 והתקריכ1 סוי נוסככיתק ןכ1ר6 כ)6 גוקכ6 ]י:[-:ס חקיי עגי )הס 1ס"י 6ני וקכ"ן עג' כ' ה( 3יסיכתי3
 ע") יתיר )ון ןקריכ, כי1ן כקדי,ית6. נונס)נכי
 . כנ1קכ6 ןכור6 1חתחכר . 6מרגין 3דרנין ק3"ס)ון
 6קרי כדכור6 6תח3רת כן נו)סוכןין
ס-ג,ס כ' כ(סס"ןו6"31תוססתוו5'ס
 סי,עון 6"ר נ( . נונוס 1)כתר 3קד-יק6 :ו5ס כנ"כסזקת
 . יונת 6תק-' 1)נוס ]נ[ ה)סיס טך"ת כך"6 כתי3ח,ת
 ק 3סע6 ק:,ת3 ]);סו, סוטיגס, ן)6ד::6

 ןסח ח)
 סיסר6ק"יו6

 כפנ",ות"
 ן)" 3נין .

 1)ח 6קסרעו
 חינותי התפרעו 1)6 ס11 נזירין ]ס,[ קןיס6 6ת סחיהתנ)י6
התכרע1

 ככ:ת"
 גסס1 וסס 1נוססט מק )1 סס סם  ןכתי3

 כ)" . 6הר6 כי,5ס קר" ס"' ןחיקי-ג616ע"נ
 ס1ס

 6)ק סכי. )16 חקפךע1 יסוסע דכ",י תיעח 61י1י"1ת
 כדרך כנון3ר ס.)'ן'ס סעס 'כ) י( ןכתי:"'ג'ן
 . נונת 6כ)תין תק 3קדי' קכ": חק. דחתס-:ו 3תרונו'

ןקי"ץ"
 1)ס)חס נוכהן ::י )הם וחק-י כסנייויתח סיסרח

 י,חתך )חססקי
 נו-טיר סגגי ןכקי3 ס1ח יו,י )ס1י הה-"

 זי,גת כססוק סיסרק -ן )ק ]ג'ן ס:-יס י,ן )הס)כס
 -ט) ס")סיס )ך ויתן ןגתי: גיוס תיוס ס:עיס מן6)"

 דעק)ו יוייין 6ינ1ן נט-'ן קדיבין 1י:רה) .סמיויס
 1::רין ן:כי:ת6 נדסיתק,ת

 סס1"
 טס:רס6 ן6תיח נסנו6

 1סנורתס 1כתיכ . 1ט' ת:יור ס-גית חב 6ת כת'כ1ע"ך
 סטג1ת חת ו:-ןתס נוחי סנוג,ת6ת

 כך""
 וסקרתם

 ו6י . 1חת6הך ס)קח ןרנ6 כחד 1כ)ח ]יי[ 3ריתיחת
 ימיס סכעת כתי3 1ע.ך ד'תס'6י עד ת-ן יסר6) 'תעכנין , ימים :בעת כה.ב וע"כ שיק-פא., עד שם יש-אליתעכב. י)6 כנין ")" )ס1 סרע )6 סיך -כסת'ר6

 כ' נום'ם עני )ה: ע:-ק נו"י ע;י )קס -ג1ק ע)יו תהג) ן כי לפי עני. להם מה מפני ענ.. לחם מציק עלי.תאכ4
 נסתנוסיץס יכ)ו ו)מ וכתיכ נוגריס טח-: יכחת כהפזון ן לההמהמה: יכלו ולא יכתזכ מצ-ים. מארץ יצאתבהפזון

 כל כהי3 מ):וך ""ר וגו' ת5כלו ל5  טהינה כנל ס( ן כל כה.ב אלעז* א"ר זנו'. תאנלו 4א מחמצה כבלס(
 ")ח הי,ן יהכ) )" וכתי3 . תקכ)1 )ח רהנוגת 1 א4א הם'ן. יאכל לא זכ;.ב האכל.. .אמרטצק

 ה):זר י ס-עון מ"ר ]יח[ ג'ק:ה 'ד6 ןכר ן6 , אלעזר ן נמע א"ר ]יק[ נקבה נחי' וזה זבר בהינהזה
 "מ"' . 'הכ) )6 כתי3 וכדמ קהג)ו. 5" כת'כ כןח כך' ן 4מה יאכי. יא כק.ב וכזה האבלז. יא כת.ב בזהבני.
 5ס:יקת יה'סי גוקכק ח)6 ה-ן ת"כ)1 )ה כק'3 )ח מעגיזת.ה שכף ה"קבה אלא הם'ןי תאכ4ז לא ב כתלא
 :ן בה.נ נאהז שהיא ודזכ- ידאי. בא;היה היא דרינ-וז,
 4א כק.ב כ וע כק:ה. 4שון אצלו נכתב י.קי.בהרה
 ע4יז קאנ4 לא כת.ב הרי אבי. א"ל האכלי. לאיאב4,
 :[ ן כסח דקרבן 4נביר יהירוה היב.ת ייבה א'לחמץ,
 באו-רה ואח"ב , יאב4 לא בקיטה ן ב4ש כקב מתךלהאבל
 קשה מה כפני ?רמצת כש*ירם. ק:ה שייא תאבל,4א
 מדמצת זכר. בהי' חמ'ן שם. יש כהקה שריח לפייוהר.

בחי'

 ההיך ןהיסו ןכר . וזקיכחזס-סהרהסח
 . 'הכ) )ח כתי3 יע"ד 33קבס יתייךדכיו 3ק':"

 הכק מ") . ת,כ)')ח
 יח,,ם'ויעי~ש יל ןיי~ין ט)י1 ת6ג) )6 כתיכוס"

 לריה"ננין
 נומיוגת ןכר מיון ת-ן 6'ת ןנו,ת6

 הזהרזיו
 אליה שבא מה אלא גלום שפע מ,רמה לה אין דנוקכא ע4מא שהיא המלבות ספירת גי עגי ונקרא מ4כות. ספ.רת שרשו המ4ך דור1'כן

 על שמרמ,ת ביון עני להם ,קראת ,מצה תפארת. ספ'רת שגקרא דדגורא עלמא עם ה,דוו,ה ע". העי'ונ'ם מ;ו"מ.ק השפעהאית
 על מורה שמצה רמ, זה ,ינן : ממצרים גאויהם בט;ת ק4נה במדר,ה ה'ותם בעוד לדאשונה 'שראל בה שנכ:סו ת המלב מדתקרושת
 הטט עס להזרווג מצפה אדגי השם או אלהים שהשם פי' ,י~ן . הך'ן מדת והיינו אדני. ובשם אלהים כשמ ש,ק-את המ4גותמרת

 שתתב*ל גורם וזה הקרוש אות שגקראת העטרה נת,לה מרי;ה מצות ע"י וע1ן ' הדין נמתק ש;י"1 ב"ה הוי"ה הש: שהואהק-וש
 למ;4ה נתבטיה לא פריעה מצות ישראל קיימו לא שבמצרים ולמי דקרושה, השפע לי,ק המיר שרוצה ה:רלה ק,י?ת לגמרילמעלה
 : רקדושה הימוד מן הערלה קליפת יניקת בשביל בשלמות היתה לא המלכות שמדת היינו פגומה. הלבגה היתה וע'"ו הערלהקייפת
 הרהמימ, מרת מן הלהט מ,ון להם נשפע שיהי' והיינו בשה, הוי"ה השם בהארת הרחמים מדת התפאדת סמירת על רומ, השמ'מןוח
 בשט המלבות מרת גם נקראת לפעמים ]יו[ לבנ"ה, גגי' ;ה"כ אלהיס הדין. מרת שהוא אלהים השם מן לא פ" הלב*הי מןולא

 : בבית המץ או יהי' שלא הק"מ נשביל כיוחר שמ,ה'ר ויע[ . פו"ל הסו:אה כחות שהי הן ו.הי :כרי"ת
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גיק:"
 תוק י'רד'ת רנ5יס

 3ריס"
 רתיכ? וסיפ6

 )יס 6ק7ייות 3פסה קיון ד6כי5 -,ן דת וכנין 5סתב:ת
 67תי וכ52יו6 ד'; כן)ייק סוה רתית ו)'גד2תוק6
 תג? 6תקרי6ת "-ק' ט5? ססי6 סגסס וגכרתס7כת'כ
 61תר 7י 5עו)קו י6תי נגין שרי תגיגן סכי6)6

 וטגרמפ טסן7ת דקן כנין נו5ס סכי 6וף . 7י55רותיגו
 רסן*י כגווג6 כ?ו קט:? ועכךת כיסין סערין5כ)

 6וף 7תרע6 ונוזיקיס )סדיס 7נ?כרימדתזוזס
 תרי3? ועכךת קד1:ס תסכגי נוכ) )ון תכרהת 6יסיסכי

 וס6 ת5ס כתיכ וע"ו וקריכס תסס כן"6 כסווקטע?
 : נו5ות6 6'סו דקס? תרנוץו 656 6יסי 3סת"ךטסס

 מהימנארשא

 6ט6י טסיתגם י2י6 6תר ה"כ)י 65 יה,5ט כל6(

 6)6 ת"כ)ו )6 ו6יו"י י6כ) 5" .ה-"' יו5?כ?ון
 . ויע ד:וכ יזסטר6 6יגין ]:ן הגכ"5 :5"ם 5כק ככ3י1'

 מ?ך ר5כר ק)יפ? ]ג"[ ניגס ר)נוגס'ר6
נוהץ5ת 7כר מיוןו6יג'ן

 גוק3"
 ר5גויוגס

 תכית גס )תת סי,ויות סג2-ות :כע ו6י:'ןסנוירס
 6'סי תג? סת5'ת 6ת ו:קרתם ע5יי?ו ו6ת.'ר ]::[סמ)ך
 ות6ן ]כנ[ נוגו"ס 6ת2כין וכיס ך ד"יסו 5כע)?סתור?
'4ן , ק נצ '4גו"ד6]כן[נ:ז נז:ס תן כיז"5 7נגיזין 'וק ):כי 5ס[ ]6תקין 05דגט'ר

(2"1:-300 
 דחכם"ן המוכין 2גג'ס 67'נון ,ץהת5ת חטן -גס,ן 3265י16,גי
 6) 1תכ6ג? 3-ון רהתתר )כת כככ' רסכעס גסוריןע)

 המוך ר2 וקר6יסן קיכג? 6) כהו כ' גו27 1)6קרכגס
 כהו כ' גודע י)6 ר6 .3ג'ן 5?ין )6:?ר6 ג?ור"'ג)ין ד)" ד5?ון דענגין המוכ6 כך דכ) כתמנסכהסר

 ר"ת 2"כ קרכג?56
 -עסק ו:ק:' )":סה1תיכס ג6ן 5כס וקהו כטשכךנ(

 ה), 6נו6' ססמ6 ד6יס' 6'ייר6 היי"6"ר
 קכ"ס 6יור 6'יור6 סו? ריג?,ן ו6לסה דת5ר6י7ה)"

 יי?" 5יס 1קפ:ו ד"5-קי ד.)?1( דה)6 סיכ' )הירסקכ2סו-
 31'ו-ק 'נ' ותיין מד יויו6 די5כון כתסים? ותפיכ6סיי
 סו' 7-:-"' 31::ת6 2)יס 1"קכ:סי )ד'ג6 ל'ס 6פ'קוך'

 יכ)ין ו)6 ד'בו6) 3קפ'מכ דתס': ד')ס'ן יה)6 ק5מוו2'ן
 ג-"י"?ו כ"')ו ע)"שו ק:יה י?'ס 3כ6ן סוו )יכ5:ז3ה
"תגקידו

 )ק:)"
 רכיט"ס .3יוני6 תפיב ית'? דיקייין כגין יי-ין הר3עסיו-ק :ת- י.ץ6 3רכותייכו תסי: י:ח ק:"? "-ר

 ע3דין 6תין ?יך -:רהי )י? ויקהין )קט)6 )יס6פיקו
כיס

 71" דיג"
 ק:"? )1ן ד32ד יוכת:' כ5 קן 5:י קסיח

 דכתיכ כג'ר6 5י? דייגין 5בתי כד:)י:ון ד'32דון דיגין6יגון
 ת"כ)ו 6) ק3"ס 6יור כה: תסןסין ח)?יסםכסי)י
 3י:ית" יינירון ד)6 ג6מתגו

  5כלין דדתלגת  וכתי"י:ה,
יס

 ר,6. פ,קס ג( -," קם פ י( טקוטוקכמ*אה

 התיבה של וסוף בראש ט.ה. יורדוה רנייה נקבה.בהי'
 4ו מקדמת בפמח המץ שא.כל מי ולפיכך מ"ת.נמצא
 הבא. וכעילם דזה בעולם מת שהוא לדעת ועליומיתה.
 מצה. נקיאה סה מפני מצה. ההיא. הגפש ונכרההשכהוב
 יאמר די לע41ם שאמר בשביל עשךי. למדנו. כךאלא

 זכב-הת טשדדת ש-,יא לפי מצה. כן אף די.לצרותיני
 שד"י השם כדמיון בהם. מריבה ועושה רעים צדדיםלכל
 אף הביק.  שבשער  ומרקים  לשרים  שמנריה  רמךוה.של
 מריבה ועושה קדוש. משכן מכל  איהם  מברחת היאכן

 ואף מצה. כהוכ .ק"כ וט-יבה. מסה ככתוב בהם.וקממה
 : מצותא דוא מסה של תרנומז אבל בסם"ך. היאשמסה

 מהימנארעיא

 ספני מהימנא רעיא אמר תאכלו. לא מהמצה כל"(
 ולאכל ימים. שבעת חמץ לאכל שלא צוהמה

 אלא תאכלו. לא ולמה יאכל לא כת.ב ולמה מצה.ברם
 ורע. טוב של מצד הם ]ג[ הנכ"ל שצ"ם לכה ככביו'

 המץ. שמבחזץ הקליפה ]:"[ מצה הזא שמבפניםהאור
 שפבפנים מצה נקבה. בהי' מרסצה כר. בהי' המץורם
 סבית לה לתת הראיוה דבע-ית שבע והן שסורה.הייני
 דיא מצה המצות. אק ושמרהם נאמי וןליהן ]::[המלך
 ימי ]כנ[ מצי"ה נעשה יעמו ן. א שה לבעלהשסירה
 מצה. מן במ"צ ה 1 הננ יך; אצל איתה[ ]מעלהשוומרה

 בייל ברכוק ו' לה לברך הקב"ה וצוה ]:י[ ה"ץ י"םוהן
 וצוה הנכ"4 שו"ם שלה דגע-וק שבע שהן ]ג:[פשה

 אל ותכאנה בהן שנ"מר 4בת. ככבי ז' של המאזרזתעף  רמכמים  בים הש  עגנים  שהם  ומהטצת. ךמין מהןלהעביר
 השוך רע וט-איהן קרבנק. אף באו כי נ.דע ולאק*בנק
 עד שלהם דעננים השך נדול כך שכי בההלה.כאשר
 באו כי דע נ ילא ולפיכך לרם. להאיר האור יבולשאין

 : ר"ם ע"כ . קרבנהא4
 רפסח.  וטהמ.  למשפחיקיבם צאן לכם וקהו כטשבךנ(

 איא 4מה.  פסה  לקרבן כבש הייאא"ר
 רקב"ה אמר כב'ט. ריה שיהם ה ואל המצרים שלשיראתם
 1.הי' ל.. ותפשו המגרים של י-אקם קקי 4הידשמבעשיר
 ם .ב' ושלשה. ויטנים ארד יים ש,נם במאמי ונהפםאנור
 שרמע-ים ובש;ה עלי,. .התאספי לרי, הוציאוהןדרביעי
 יים י: 'אין ישראל. במאם- שנאם- יראתם ק1לשמעו
 בעצ:ם רם כאייו ע4יהם קשה והיה ב.כים. היולהצילו.
 אהר יים ברשוהכם נתכם יהי דקב"ה אמי ליהרנ.נעקדו
 ררביעי יבי.ם נתפם. אותו שיראן כדי ימים. ארבעהיזם

 עיי2ים אתם איך דמצרים זיראו להשהט. אות.הזציאו
 ה. הקב' ע4יהם שהביא רמכ.ת מכל להם קשה וזה דין.בו

 כ ש:ת באש. דינו אה"כ ביראתם. שיעשו הדיניםאזהן
 ק,ב4ו א4 הקב"ה אמי באש, השרפון אלהיהםפמילי
 נ4ים א לאל-יגן ובהשהוקקת שברצון יאמרו שלא נא.ממנו

אוהו

 הזהרזיו
 ר:חיר הק-וש שהניצוץ פי' ,ג,[ : ."לאנעטין' 4רם קורין אסטרא,אטיא והכטי "ג4ה. כומנ 14.ה חמה מאדים צדק שבתאי שהמ)ג[

 24-ת המשמשות הן 1:ג[ ומחמצת: המץ היא שלהן והחיצונ'ות מצה. שנקראת המ"כות מדת הארת מן הוא פניטי כא.ראותם
 יקפאין מ"בות רדק יחוד היינו וא.1 ;ם מצה 1כ:[ . נוגה נקליפת כמו מהם להשטר ,צרך מבחוץ ורע מבפנים טונ שהן וכיו,מ4כות.
 רא.קי.ן מתה4פית ב"ש גא"ת כ' 7:1( ואימא אגא ובינה חכמה ידק דלעילא 'חודא נתעורר כראוי השמירה וע"י ושכ'4תיה.קב"ה
 א-יסתו ע' גא כאלו גע'פ מצה האוכל כל שאמרו וזהו ברמות. זי יש טצה אכילת שקודם כידוע 1גס[ : ה"א ;ל וצד"י ירד עלט*ם

 : ברכות השגע בלי ג'ג והיינו המיו.גבית



 היהרישדןבא קדדשלשון*8
 מבזשל שאם מבושל, זלא צלי אותן הכיט אלא כר.~%תו
 א'הו שיראו שלו הקון אלא איה'. יראו ולא מננסהיהי

 ככוץ יהי שראשו ועוד נודף. שדיחן לפי באש. מושרףכה
 אלא היא. אחרת בהמה או שחיה יאמרו שלא כרעיו.על

 אותו יאבלז שלא ועוד שלהם. א5קי שהוא י'שינירו
 ועוד ובזטן. קלון דרך השובע על א4א רענ. שלבחשק'ה
 בש.ק. מ:שלכים עצמותיו שיראו א4א בו. השברו לאעצם
 שפטים, ה' עשק יבאיהיהם כהוב 'ע"כ להבי4ו. י,כ14ולא

 : - דיגיםהרבה
 א'ר ונו'. ררם את ויאק מצרים את לננה ה' ךע22ר*(

 של הרין ח'מות על שעכי 'עבר. מהואבא
 אחרים בכתרים נקשרים שקיו ]התההוגימ,כתרים

 בשביל ררכיו. ע4 עבי מעמדתם וקתי*ם ]ג'ןש4כע4ה
 ועבר כל הוא וכך יש-א4. את ר ו4שמ דין בהםלע.טות
 לדין א. דרכיו. כל ע4 בר ע שהקב"ה ויעב*.ועברתי

 ייעבר שם דין. לעשרת בשביל ועבר כאן לרחמים.או
 מציים. אק יננף ה' יעבר אמר סי י ר' נן ליחם.בשביל
 דזק. הקשה דין רפה, דין זיש קשך רין יש וראהבוא
 הדין מן הרפה הדין זה יזנק וכאשי רלש. י-פהדין

 ישראל, על דק שנעשה בזבן חזק, א 'ה מתגבר אזהקשה.
 ההוא, הקשה בדין נהגבר ויא דרפד, הדין בזהנעשק
 זה נתנבר עכ."ם, עיכדי עמים על דין נעשהוכאש-
 הזק. להייק בשביל שלמע4ה, הקשה גדין ריפההדין
זש"כ

 1עב-
 עברה שנהם4א ועבר. מצרים. את לננף ה'

 המשקף על הדם אק וראה הקשה, בדין זנהנברוזעם,
 זה יומי שא"ר למדני נ( וט', ופסח ת ז המז יעעיועל

 משמע ופכח ואח"כ הדם את וראה וכי קשה.הכהוב
 בזנזת שפסח האמר ואפשי ]ק,[ כך נעשה דסימןשע"י
 כקומיה בג' ולמה מבהוץ הדם הי' למה מצוה, שלהדם

 מה ומפני ,ט'. ע?יקתא נלי הוא ד, כהוב והריהפתה.
 הפזוזוה. שתי ועל הסשקק ע4 הדם בהתנ4ות להייתנציך
 רבה כי ה' וירא כתיב וינאק. ה' יירא כתוב ל?דנואלא
 נה. העלי ההשנחה ניאית שאין :למדנו בארץ. האדםרעק
 מזה. מעישה שנעשה עשיה, למטק נה*אה כאשראלא
 לעניש. למעלה משעיהין אין למםה מעשה שנעשהועד
 יפהה פן לנם השמרו ב שכק ע"ז. של הרהורמיבד
 העליונה, ההשנחה נתעוררה אן כעשה זכשנע'סהלבבכם.
 הרבר, הויה בעטיה לרע בין יטוב בין הכלילפיכך
 שבכל ע'ד ע"ז, כלאים ריו כצרים שוקי כל יוסיא'ר
 כשפיהם ע"י שנהקשרו כשפים, מיני נמצאים הע וביתבית

 בהם. מיכא- רוח מעור-ים יריו שלממר, נים תחתבכתרים
 ונב4הם ב אז אנרה ולקהתם שכתוב לכדנו דדברים'ד
 ייח לבער בשביל למה, ב אז אבדת בכף, אשרבדם

 מ'ת מק נ' בא'קן בפתהיהם ולהראית מביניהם,דטוכאה
 אהד מכאן ואהד ככאן אחד דשלמה, האבונהיישם
 דכשהיה יהן ולא יפהח על ה' 'פסח לפיכך ]:ק[בינידם
 א"ר רפקח. על רשזם הקרוש שם שיראה בעבו*יני'.
 ואדום לבן ראם'נה רושם לכדנו הרי דם, לטה א"כיהודה
 היו. דבים ב' א"ל ]גט[ הנוונים ב' בין הכילל אחדונן'ן

אחד

 ת3וס) ז5)1 . תכוס) ול6 ג)י )יס 5תקיגו 5)5 . סגי)יס
 )יס וימתון וי)יס תיקוגח מ)5 . )יס יה:זין 1)5 טיויריסק
 כסוף ט)יס רימיס ותו גיוף זרימיס כנין כגור5 יווקד5רכי

 - סג'5יןרי:ין
 6"ר עו'. סוס 5ת ורהס וו:ריס הת )גגף ס' ך7נ22ך6(

 5~,':ד(%14נ1 ב5
 )ויג6 16 הורגסי. כ) ע) 5עכר וקכ": ויטכר.וטכרתי

 ויע3ר סתס . זיג5 )תעכך כגין ועכר סג6 . )רחתיל%

 1"1 לולקגג4נ"ע"י

 ז,;ונ'~ו ,ריות,'תש:1, ,פין' גלון, איאנ4, זתסתט . ו:סק ו5ק'כ סזס הת ורחס וכי . קסי6קר6
 ע,גז"

 י:'י.

 יכתס פן )כס סכחרו זכקיכ וט"ז סרסור35ר
 . "קטך ז)טי)ח 25גהות6 עיכד5 ותדהקטכיד)כככס
 . ח)ת5 ת)'5 3נ,כד6 )כיס כין )סכ כין כ)ה כךוכגין
 וככ5 יטוך סוי טטוין י)יין ח5ריס כיקי כ) יוסי6"ר
 כמרכייסו ורתקטי' זיג'ן ככיה' סוו וכיתקכיתח
 . כנווייד.ו יומה:5 ריה ץ'ת:רין ז)תתה תת6'ן כתו-ין3העון

 רות )כער6 כנין )מס 16י3 6נות . כסף 5ברנדס
 וחר סכ6 והד סכ5 מד . כ)יוות6תסיזוגות6 זוכתי ת)ת כ?ני ככהק"סו ו)5הוקס ווניגייסווום"63
 סווסחית יתן 1)5 סטתק ט) ס' וססח כך 3נין ]גח[3נווייסו

 6"ר . פתח6 ט) רכיס קך'כ5 מוו6 וקקי תסוס .וגו'

 תרי 6") ]גט[ נווגי 3יגי זכ)י)ומז
 1?! ומ6 1

סו
 ג' ד:י16 ד( יס דף ג( י6. מקן 3( 1י. ט " מקומותמראה

 י: פ ן:נל:מ"צןץ 5 11:קן ,ןם'"ומי'4' ";ו"1;נ% ךקזי;יזיך
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 . רתתי זהינס זססח, ומז זתיגסמז
 ז"הזר זלע)יעג6 כתס 6)6 ס:' )16 יסוד? ""רזינ, ךפסק"

 גאגי כט מוור ?וס כ,י)ו )רמתי ק3*ס דת" 6סם
 %%תי כדמהך תת3וכה(ת ו6רמך ע)יך ו"ע3'ר ה(סס*ז
 )רסמי 6פיער כהתק, זסו? ו"!"נ ונו' חיי 3זיויך)ך

 . סטרין כק)ת סתחח רסיס ו3נ"כ תיי כדנויךדכתי3
 ת~קיס רכ' ה5נ' כיגייסו ומז סכ" 1מז רג6חז
 )עיל6 ז6תצה כתדין תרין )קכ) ~צו,ו זתיתרין

נ??י6
 סעת"

 כתר6 חו 6יוי יום' ר' מ(
 דכ)')"

 3תרין
 חתרין ככתס "כ" 6"ר כ( וייכ6 כרמזוי סת'ריןסטרין
 כתו3 )יס 6קר וקכ"ס כית6 כ*י עכז כגוי ע) ק3*ס0ס
 ו5ג6 3'קך )ני סר' ו5ת לסתהך ו:ויסתי
 פתה, ע) רסיס 6תר וסכ6 )ך. )סער6 3פתחך )כר6ותיכ

 )כר )ך כעיר ל6% גיתך. )נו 0רי והט זי)' דנוסיתגות5רז"
 וכת'3 כקי פז 3עא תשסם לרס ת)לו )" י6תסדכת.3
 )כ, ס.ז:מ.ת יתן 1)6 עו' סמסקף פ) סזס 6תיר6ם
 6% ה"ר תו )נגוף. 3תיכס6)

 כנווג"
 דסתח

 כסחי 5יצטר קדי60 600 0ם סעת6. 3?כף6 טנדוה קן'ס"
 ר:ייז6 סת%~ות סת' ופ) סיזסקף ס) סזס 6תור"ס זכפיכ ד*נ6 סטת6 3כל4 ד-6 י(י 6תתזר סכ6 15ף ויכ6.סעהמ
 )תצנד 3זיג6 6תתזר ז% )6תו14ס . סוקק6זכ)סו
נוקיוין

 ,רו"
 סעתה נסס'6 )ע')6 זסו' כנווג, זת)?

 )התקזהס נפיכך
 1ה' רהתי רתת' 6י )תת"

 ח) ו?נטתס כסף 6סר 3דס יס3)תס סס"ד ד'ג6זינ6
 מת'ן מ6זוס 63 ה? תי ג( כתיג ףהתי ו)אג6סקכ)ף
 גאעמין )תעכד זיגי כ)סו )6ה,"? ז,תין תנגרסגנזיס
 סטימ מ6' . 3קר מד 3יי;1 נז0תח 6יס תל5ו )6ו6קס
 3סוק, )תה) ל6יג'ס )יס )יכעי )6 י5הק 6"ר זתג'גןת:יס

 זרשתק זכיון כתת6 ת)'6 זזיגה כזקג6 3:וק,ו)6סתכמ6
5תייי3

 )תת3)י
 זזיג, נזסוס וסכ6 6תוק ני? זפבפ %ן .

 יס' 6"ר תני6 . )נר )כפקק 3י!י6 )6"00כמ
 6סתכמ תתס 3י4?ו6 )ת5ר6י זיגו ז6סתכח תמס3?סו6
 תנ, וק פ)עס ופסמקי סוס 6ת תי6יס' סס*ד )יסר6)רז(עי
 ז,0תגק כתס ז)עי)6 קזיסין כתרין 6'גוןככ)
 ר0מי. 6סתכמזיג6

 1כ"
 תגי פ". כסט%

 ירפ6 ע9 0)ריס 6ת ס' ועף ד( כתי3 מ1קיסר3י
 סג'חו)1 מת6י . ורפ6 ת6י . )שר6) ור% )תכריסכנוף
 ייסי 6"ר זתגי6 יסר6). גסרפ16 ספס163תס מלר6י סגנפו סטס נ6ותס ותג6 . רס",םגנרכו
 1פסמ ספתמ ע) נו6' ספתה ע) ס' וססמ זכת'כת6י
 . כנוף פתמ ~סו ססתמ ע) 6ג) )יס מכעי ע)'כסס'

 : - ת')ס 11 . סנוף 0תמ51יז?

 ר' 6תר ונו' ככור כ) סכס וס' ס3')ס נה5' ריוקיס(
 ויסי זכתי3 ס6י כ5')גח 1תכין 3כת?יוס'

 ס1ס )6 6-"1 ונו' גכור כ) סכס וס' ס)עסגמ5י
 כ) תיתו ו6ת6י ג'ס5 פרס1תי )כ)6 זיתנ)'כיתת6
 ו)6 ע5ג6 ז3נ' ע)י6 61יגון . רמיי6 זנתר מ)סישטן
 זסוס כתס . קר63 מגקהי ונו3רי ופרזסכי ת)כ'מיתו

 פסח של רהמים. 0ילה של פסח. ש( ואהד מילה ע1לאחר
 הקב"ה שדפך ש4מרנ.. כגע אלא כן יא יועדה א"רדין.
 דצ~ונים. ברעך לבן פיאה הי' כאי4. 4רדגדם. הויאדם

 ואומר בדמיך מהבו0סת ואראך עליך וא.גכ.י ת(זש'כ
 לרהמימ. נהפך איזם שרן' ואע*פ וט'. היי ברסיךלך

 0קוטת. בנ' הפהה נרשם ולפיכך הי. ברסיךשבהיב
 למר העדה רבי בעיהם. י'וק- מכאן וג-ו מבאןאו(ר
 לס;לה שנתעזררי כתרים שני כננד דמים. כהני שנישנראו
 בשן 'טנב4ל אהר כהר נמד אמי יזסי ר' ך)ן הדדאבצץ
 מות מק בכמה אבא א"ר -, ודין. ברחמים וצעלמיםצרדים
 כהוב ל א הקב"ה בית. ארם ששה בביו. על הקכ"החם
 זאני הבית. תך תשב אהה לפהוך. אוהו ותביהשמי
 לשסרך. לפתחך מבהי'ןאשב

 וכ-

 הפהד על חרשים אמר
 בהיץ. אשמרך זאגי בבעעך. תשב אקה שלי. האםזנהסוד

 יבת.ב בקר. עד ביע מ2תח איש הצאי לא יאהםשנהיב
 יבא המשחיה יהן ולא ת" המשקף על הרם אהוראה
 מהשם ך: י%ה נדמיון אבא א"ר עוד לע.ף. בהיכםאל

 נשעה נהפך הקרוש שהשם כם ההיא. בשעה זטורורוש
 שכתוב לרין. 11 בשעה הוה דם נהפך נם כן לדין.צ

 של רושם המזטק. עע:י ועל המשקה על הרם אתוראה
 לעע%ת לדין הכל נקפך שהרי לרואזה אדום. היהר43

 ההיא. נשעה למעלה שרץה כדמיון היבר וסזדנקמית.
 ואם רהמים. רהנרם אם לממה. להראת נצרך היהכך
 אל והנעהם בסף אשר בדם וטבלהם זש"כ דין.דין

 הם.ץ מאדום בא וה מי נ( כתיב לכוא ולעתידרמשכף.
 נקמית. לעע%ה הדינים כל לההנלוון שע:יר מבצרה.בנדים
 הפעם. מה בקר. עד ביהו מ8תח איש הצאו לאואהם
 בשיק להלוך לאדם לו נצרך לא יצרק שא"ר שלמדנולפי

 שנתנה שכיון בעיר. הולה שהדין ב,טן ברהובותולהמצא
 והדין לפי כאן יכן ינזק. בו שפונע מי למשדרת.רשוה
 ייסי ר' שאכר למדנו לחוץ. לצאת נצרך לא נמצאדדה
 ממש הכה באוהו נמצא למצ-ים. דין שנמ?א ממש הבהשבזה
 למדט וכן עליכם. .פכחקי הדם אכ: ח4איהי וש"כ לישראל.רחמים
 בהם שנמצא כמו שלמע4ה. הקדויטים כתרים א.הןשבכל
 ויפא. ננוף מצרים את ה' ענף ז( טיב למרחוקיה רבי אחה. בשעה ודכל רחמים. בהם מטצא כךדין
 שנ'מילו ממה ורפא. מהו לישראי. ורפא למצריםנגוף
 המצרים שננפו שעה שבאזתה ולמרט לרפואה.נציכו
 יוסי שא"ר שלמדנו כמו ישיאל. נהרפ,צ שעהבאוהה
 ופמה הפתה. על מרי רגע:ח. על ה' ופסח דכתיבמהו
 ו:זף. פתה וה הפתה על אבל לומר. צריך עליכםה'

 : - המילה % * הטף פהחואיזהו

 ר' אמר ונו'. ככיר כל הכה וה' הלילה בדצי ןיך:יס(
 ויהי שכתוב במה שאלקי פעמים כמהיוסי

 היה לא מה מפני ונו'. בכיר כ4 הכה וה' הלילהבחצי
 נל כתו מה ומפני הנם. פ-סום לכל שיהנלה ביוםזאת
 ולא רבהמוה. בכירי ואותן הרחים. שאחר חישיםאוהן
 שהיה כטו מלחמה. נבורי ואנשים ושרים מלכיםמו:ו

אצל3טגמרי3
 ** דף ס( י"ט ס0 ד( 0'נ יץ" 0 6. ז9 0 1.9 יאט " מקומותכראה

 ןקזהךזיי
 סימן זה כי באמצע. עשב כמראה ירוק 1ק1 מתחת. אדום קו ממעי. לבן קו הישראלית. אעמה כלל של הדנל לעשות לגו נצרך8ק

 ונם :ב, :ג במג מעמויבמ:בי:,ל ע% 'ייג,::דזממעעי:2 ה"י ש74נ:יגיג4,ךי:ג:ל נט :מסץולונג
 : ורין רחמ'םכה
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 במחנה ויך ה' מל"ך ויצא -( נכ;יב םנ--יבאצ(
 שרים מלבים בנ. מלבים היו שנים ..כר*. .ט', יאש

 יותר רקב"ה .2ל אהר שליח ר; נב נ-אה שםונצ.בי:.
 עחר ה הקב של גבורהו 4היות הי' יפך הריטזה,
 נחצי -, -יי( ברבי יהי ב כת וראה בוא שם;זן א"רנ(
 ש"מרו ב: ואם משה, שאכר כמו בינו;. או לומ-ציק

 היא. בראי משק 2-עה אצננניני יאמרו שלאהחברים.
 כחיב.ת ס2ך זי"סר מד ל 4ז דיה כן שאם א'. כן.יאמ-. ישראל שאפילו אזפ,ים בג' עוסדת מה במק יקי2יאהרי

 נאין ב4ם,ן '. .נ ה' אמר כה אמר סה מפניהי.יד.
 לאד.נו. "לא למש- בזה ית22 לא שהרי זנ;. מבהשער
 בב.ר ער א:- משה שה-י נ'. ה'. אמי כה שאמרלפי

 שה-י כן. יש"ל ישראל ואפילו ר. הב בבי; אשרהשבי י בכ ער א4" כך. היה ולא הרחים. אהר אשךהשפחה
 שהוא נ'. הרב-ים. נ;בררולא

 אמ-
 נחו.ה. ארונ ב.טם

 ת קש הברנו ת שאל ועיד הלילה. בהב. ייקיוכת.ב
 מפנ. לךעמימה, אין בזמך ע4 שנם כבד כסשאבעק*
 א.קן כל מ;י ו4מה ביום. ולא הלי4ה בחצי הנם הי'סה

 אל" הרחים. שאקיההלשים
 כת.ב הזא עליון ם.ד הכ4

 לה ע עשן מק עשן. כתמרק המדבר מן לה ע זאת מינ(
 זה כן אף ו2דער. לבןבגיון

 רכ;-
 .נקרא זא'ה שנק-א

 בה נב4ל הכל ])-[ אשח .ק-א ל,אק כסש"כאש"ה.
 לישרא( לבן אהת. בשעה משפמיי לעשות ה(ילהבקצי

 אינו נה4י יא הוק ש,י4ה וער עב."ם. לע.בדיושהי-
 עייהם ויךיק שנה.ב טאב-הם. סני.ן. סשפמיי.עושה
 משה כאן אף משבני.. לעש'ת שנחלקלי4ר.

 אמ-
 אן נדיש. כעיית הכנזה. כע,ו; כמש"כ כחלוק,מה. ת. כהצ

 משפםי. יע2ק של" היע ש2שה יח4- כאשר כחצוחבאן
 שנהיק. ער מש2מ.י הלילה עשה ש4א היה וכך שיהלק.עד

 הלילק. בחצי ויהי זש"נ כ.22מי.. עשה האק4.ן.בחצי
 ונמג"ק 4מת ש שהיא בז:ן האיר.ן. בח*י בחצי.מרו
 ש.;2ה כטפם וכל ת:יר. משפנים לעט.ת הזזא"ת
 א ה וה'. בבה-. כל הכה וה' נעשק. ן האחר גחציבלילר.
 לא משה נטר. כל הכה ומשפטיו. היא וה'. דיני.ובי;
 שנתע'-רה אלא הכה. מהי 1נ.'. ומ; אלא הכאקאטר
 ער שמע; לא והנה שנ;וכ םסה ש-נזים כמי ב"ה שנקראקהםרה
 זננהבל מנשפיי. מב4 הכם הי' .טפרעה ולטרנזנ"ה.
 כמו ארצ.. לההייב ושע;ירה רין. בו שנעשה הזבזא"ח
 ויפן בו. כת.ב זמה ה'. אני כי תדע כזא"ה טשקשאמר
 ויפן ככר2"כ זז. כמ-שבה לב' שרפנה יפן. מהופרעה.
 ל;א"ת. נם לב' שק 41א ביתו אל ויבוא מרים, א4אהרן
 לבו שת ולא ארצו. להדריב שעתירה מה לרבותנם
 ע4יונוה כררנות אף בכ.ר. כל זא"ת. ננק*אק המדהלנגר
 המושלים א.קן כ4 מגר.ם. באר.ן ממכשיהן. במ4. ני;וקחה
 בהמה. בכ.ר .כל הרהים אחר אשר השכךהבב.4 עד כסא. על שב ה. פיעה מבכור רכמחם. בכחבאר,ן
 מממשלתן שבמלו והחהזנ.ה עייזנו; כררטת דן א4הכל

 על שב הי פרעה מבכר הדבר מ;ם הזך. בפפוק.נ-מוו
 ,)נ[ העלי.נה מ4בו; שבמנש4; התההון כתר זהכסאז.
 ממני. למטה א שה הנסאל כהר זה השפחה. בכורעד

שמכשלהו

 נ' :יו נ( לט וף ג( '*ט נ' מ)גיס " מקרמותמראה

 3-קגז ויך ס' ת)"ך 5.1ח 6( דגתיכ .כם:קרי3
 י!פ.גוס ת)כין 3גי ק5כין כ)ס1 ותגיגן וגו'.תסיר

 דמן נ3ורפח 6תחיי סהס .ופרךסכי
 כ)'מ"

 יתיר די)יס
 . יחיר ז'3'ס 5יוסו' י6.ת דסו? .נוס6י
 כח5י ס)י5? 3ק:י וי?י כת.כ הזי תק סקע!ן 6*לנ(

 כק:ית. 6י )יסנוכטי
 כגוי:"

 ד6-יי כיוס ו"י . -:? ד6יזר
 . סו6 כד6י נו:ס סרטס קג:נ:'גי ייקרין ד5"ה3ךנ6
 כ,;-י? קוסי606

 קיייו"
 י:ר6) ד"פי)ו ניוגי 3:'

 כחגות תסס וי6יזר )יז.:יר )יס סיס סכ' ד6י חד סכי'יתרזן
 ך)6 כיזס וגו' ס' 6נזר כס ק"יזר 6ת6י?)י)ס
 כ.ו:? 'תס:ון 5" דס6 :!ת6קק:"ן

 3פ:יזג6. ה)"
 ככור עד היזי יו:ס ד?6 תי' ס' "יזר כ? דהקךכנ',

 3כור עד 6)6 . ס:י סוס 651 סיהיס. הקו ה:וס:פקס
 דס6 סכ' ייתרון יסי6) ו6פע1 ס:ור. 3כית 6:ךי::'
 נזםץ6 6תר ד".סו הלק . ת)י 6תכ-רו)6

 דפ:רוג"
 ת. כחג

 ועוך ס)ילס 3ח5י ויסיוכקיכ
 דמכרג" ס6גת"

 יתיר
 ת:')ע)

 ד)"
 ?וס 6יז"י . )תס:5 כ!'ך6 יכי)

 1)6 )י)ס3פ)נות
 3יתיו"
 6'ג,ן כ) ת'תו ו"ת,י .

 כתיכ ס,ח ע65ס רז6 כ)6 ח)6 רמי6. דכת-מ)סין
 ס)'ק עסן תס עסן. כת'וןת סחד3ך תן פו3ס 61ק ת'ג(

 ו6תקר' ז6"ת ך"קרי כתר6 ס6' 16ף . 61'כסה"ר
 לוהפ כד"6 .6:"ס

 יקר"
 ])"ן 6:?

 כס כ5י5 כל"
 כהד כינויס" )עעכן )י)ס3ס)גות

 )י:רמ3 הוור . סעת"
 ט)'סס וימ)ק דכתי3 ת6:רסס )ן ווג6 נייזוסוי.ט:יד )" 6תס)ג )6 )י)יח דס6י ו3טוד סכו"ס )!י3ד'והיכס
 כח:ות. 6יור ר:? סכח היף . גץ'ס,י )יוטכד ד6;פ)נ .)י)ס
 גייזוסוי יעכיד ד)ק ידע דיזסס כ.ופ)ג כה5'תסכ, 6וף נזיס כ!)ות . סיז:ק? כ!)'ת כד"ח . כחגוקת"'
 ע:'ד דל" סוס וסכי ד6תסנגטד

 ד6תס)ג. עד ג'.!'ס" )')'"
 0)י)ס. כקגי ויס' ס:"ד :יי!יסוי ט:ד כתרה:וכפ)נ'ת
 3;דחס 3ס!גית כק5ירה'

 כז'וג"
 1"נת:מ כ)ט, דהי?י

 ד6תעגין גי.,יסק ו:) תך'רח גיטוס'ן )-::י זח"תס,'
 וס' ככיר כל סכס ו?' 6ת!3יד. 3תר6ס 3פלג.ת,3ליליק

 )6 נו:ס ככ'ר. כ) סכס . וגחוסוי סו" 1ס'. . דיגוונ'ת סו"

 ד6תער "ל6 סכס ת"י ונו'. ותה ה5, סכסחתי
 עו כתעת )" וסג? דכתיכ -:? ד6גזיס כ:וסכ"ס
 ו6סתכ) ה-:וי תכ) סיס הכיס פיע? ות"ג"כ"ס
 כיזס . הרעיס )קוכ6 וזיוין . זיג6 כ.ס ך'עכיד זחותכס"י
 ויפן 3יס כקיכ ויץ6י ס' 6ני כ' תדן 3זה"ת תססדהיור
 ויסן כד*6 . דק ח?ר?ור6 לכיס דהסגי ויפן ת"' .סרעס
 3יתו 6) ויכוה תריס 636?רן

 . )ז""ת נס ):ו כת 31"
 )כיס סוי ו)6 6רטי? למר63 דזתינ6 ס6י ל-כותגס

 ע5הין דרנין הס')ו . 3כיר כ5 . ךז6"ת)ק:)יס
 דכלסין 6יגון כל יו:ריס 63רן תבולסגסון 6ת3רוותתקין
 עד כס6ו ע) סיוס3 כרטס מ3כיר ך)סון 3חכתת36ה-עח
 ס6 3סיזס ככור וכ) סרהיס 6מר 6:ר סספמסככ.ר
 ת:י):ג?ין דהתכרו ותע".ן ט)"ין ןרניןכג?ו

הת-עיזו
 סתי!" 3פס'ק"

 ע) סיוס3 פרעס ת3כור ד-)ס
עו-ק

 כתך6 ד6 * סססמס 3כ1ך
 ס,יז6)6ת

 *6תיכס5 תתהס
ךקווקי:6

 הזהרזיו
 קוומקרטורא ת'נת מן קיצור ה'א קוומיטא תיבת ןגנן : ודין חסר ושחור לבן הלילה בהצי בה נכלל דנוקבא ע'מא המיכ1ת מדת ה"נומ6[

 : קוומקרמור ערך בערוך 1עיין מאי. גדולה מטולה היאשמשמעותו
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 ]!נ[ יומיריין 6רכט רמיין 6רכע מכתךוקוזחיע6
 3כיר וכ) סלחיס נון 1)6 0רחיס 6חר זכת'כמסתע
 ניקכ6 יותתקין תת"יןכ?ווס

 יזומרי רכרכי יכ3טירי 'ח-י' 3התגידהםתכהו מגוקכת"
 ח:ר ססכי ככור טן ,נ,ק:ין גוכ-'ן -גסיןו-קכ)ין
 כס,ן די וו:סק: דגפקין 6יגון סכוךככית
 )מיר'יפק,ן י)")ב)יויןכ?ין דיסתעכוון)6סיריע3דין

וכדח5גות"
 סייכו ךרנין י")'ן

 ע3דית?ון יון יסקין ך)6 )'סך6) קסר6 עכדו ד3ס'ןוניגר6י
 נכירת" 6תמ1י ו3?היגפגייין

 דק3"? וס)עגוק,
 כ67 ?ו? )" ד6י דיין )דרי נוי:י6) ';ת5' )"ד6 'ד'כיג"

 ט)"'ן הרסי וכ) ט.'ין 'ו)כי כ) דק3"ס וגכורת6הי)ת
 עכד';" -ן 4:-") )6פק6 'כ)ו ע6 ע)נויןוחכייו'
 ";2וןננ'ן

, 
 רו.: יונז )4 ו, ,1 נת'נ לוו"

 כוס )6 6יו6י דס6י)תו וקס 3(כקוך
 וכתיכ . ס6כיכ כמדם יו65'ס 6חם סייס כתיכתגיגן כייז.ו"

 עקר6 ת6גח 6)" . )י)ס ח-5ריס 6)סיך ס'סוגי"ך
 . 3)')? ה)6 0וס )6 ד'סר756פורקנ6

 ד)')י"
 סר6

 . כוקתין וטכדקסרין
 ויות"

 0:"ד . נ)' כרים )ון 6פיק
 וכת'כ י5ריס כנ געיגי רמס כי7 'סר6נ כג' '5"1נן

 י6 ככיר כ) כ?ס ס' סכס ":ר 6ת ווקכריסויוגריס
 בס 6ין 6בר כית 6'ן כ' כק'כ וטיד ג'סת פרם,יו'ס,ח
 כ3ת'?,1 כ)סו ד6תכגמי כסטת6 ככ)?1 דיגה דהתעכידנוה
 ,ע3ד ו3חק)6 כיודכר, תתפזר' 0יוי)ה

"'(,( 
 ככ)ק דיגוי

 כעת"כ?-י"
 דתקיז דתקיס? כ'ות6 )י)יה ג0יר ד?וס ,תג6

 י"יך כי,ס ו)י)ס י( סס"ד דקכ"ס דיגוי ט-6 כ)וה-ה
 כ"ורסכק:כ?

 וכמעת"
 תתין כ)סון "סתכהו דגסק

 וד6 ה:כחו ו)6 לסו )6קןכ6 כעיין דכ)6 )טיגיסוןכב,קין
 כהד )טיגיסין גכקין )יברח) הנו' מכ)6. )סו6קכ'
 גיסח תי פרם ?ו0 וככ)6 גיסה כ"ידך 5תיחיסון ומתוניסה
 ט)ח" ד"ת:רי נויותח כ60י סיסז)ה

 ת6 6:6 ה*ר ס(
 ככ,רי 6'גין כ) )קט)6 קכ"ס 7כטח )י)י6 כ:סוהה~'

 דרתסכ:עת6
"'('( 

 התר . קיויס )זו,-6 נוז-רין 6תו
 כגי וו1זזרין 6חר6 ס'רתח ך?6 סוח עי7ן )"ו)ון

 דהתס)ינ 3מעתחכהרע6
 )י)י"

 יקכ"? גפין רוח התער
 יכד'ן רס כקו) כירתק טכדין וימרח) גיקתין טכיךכדין
 ט)היי ויו)הכין . נוכ)6 ח,רין כגי )1ןעכיד

 חמריין וכ)
 . - זימרה) )ק)יסו[ )0ון ניית'1 ס,וכ)סו

 ס'זמ,ן ח"ר . ונו' עכד'ו וכ) סו6 )')ס פרעס ףיכ(םו(
 כיו:ריס קכ"ס דטכד ע)6: נוק-6 ח1'ת6

 ןקעי)ו כ'ז:ריס כוכרין ועכדי חד . סוו חותגית)ת
 והד )')יה כפ)נית קכ"ס דקע) והד ד6סכמו 6יגוןכ)
 סרעס המ6כד

 תותנ"
 ו,ריז קס . 'כעכןוי ככגוי ככיתיס

 )ם-63 )יס ז6נו)'כו וכ) וסרכין 6פרכין וקע')ניי!'?
 כ)')'ח קס דהיסו ט)'ס הססידת ז"ור"תח ע7כט'וח
 וטכן כיכרין קט) )')י, כפ)נות זקכ"ס וכיוסחמס
 כסךכ,י גוקץ'; ,עכד ,קע) דנוגריס כ6רעח פרעס קס סכיגוקתין
 פרע? ויקס סס"ד . רכרכין 6יכון וככ5 ,6תרכ)וי61סרכוי
 נוהיין כד וכ)כ6 6ורחוי 1)סי65ס )קט)6 וקס .5י)ס

 ](נ[ מדניה ארבע שהן רחים איכע לאחי היאשממש4תי
 בכיי 1ב4 הרהיב. מן ייא הרהים אח- ב ש:; נשמעכך

 מנקבוה נקבית שבקדקינים. החקינים סושליםבהמה.
 יקננית. נדו14ה יכבהמות רים ודם באתיניההנמצא.ק
 אשר הי:בי נכור ער ונ'2ים. נביים כשפים מקןוכקביים
 שפחה. שנקראק הק(יפה מן היוצאים איקן הנור.כבית
 ויא יעו4ם בהם שיעבדו לאסזיים כשפים עושיםשבהם
 משרכים היו האלי כד-גוה על הבכחון יבכח לחייוק.יצאו

 מעבריהם ינאו שיא ליש-אי קשר עשו שבהןהמצרים.
 וזנרזן הקב"ה. ש4 והבמש4ה הנבייה נהנלה יבז-4עילם.
 נזה היה לא שאם רורות. לרורי מיש-אל יכלה 4אהוה
 עי4ם מבשפי וכל עמים מלכי כל הקב"ה. של גבירתיכח

 העברוה. מן ישראל אה לרעציא יכלי לא עילםזהכמי
 הניים מ"ך ייראך 4א מי י( כהוכ זה על להוציאם.בשבי4 הכהיים אותן כל ושיבר ש4הם. הקש-ים ההירוהקב"ה

 מאין מ"כ,תם ובכל הניים חכמי בבל כי יאהה 4ךכי
 ביים. הנם הי' לא מה מפני ששא4קם ומה נ(במיך
 וכ:יב הא:יב. נחדש צאים י אקם היום שכתובלמדנז

 ר שהלילה בלילה. א4א היתק לא ישראלנא.-ת
 זש"כ רמד. ביר הוציאם והיום נקטוק. ועשההקשרים

 יכהוב מצרים. כ4 לעיני רמה ביר ישראי בני יצאינ(
 זה בכור. כ4 בהם ה' הכה אשר אה מקבריםימצרים
 שם אין אשר בית אין כי כהוב יעור דנם פרמוםהיא
 בבקידם. כלם נאספים שהיז נזמן נכלם הדין שנעשחכףע.
 בכל רעים הלילה ועשה ובשדד. במרבר מפו;-ים היוי4א

 המז;. פה תק כיום הלילה מאיר שהי' ו4מרנו ההיא.בשעה
 יאיר כיום ולילה ד( וש"כ דקב"ה. של דיני העם כלוראה

 הבבורים כל נמצאו ישראל טיצאו ובשעה -ה. כאכהשכה
 וזה יכיו. י4א להם לקתקרב נקש יף. 4עיני בשוקמהים
 בצד לעיעיהם יזצאים שישראל ראו מ-כ4. להם קשההי'
 הנם. מ פרם היה זבכל שגי. בצר מתיהם אה וראואחד.
 בא אבא א"ר ק( העולם. שנברא מים כזה היהש4א
 הנכרים. יהן כ4 לררה הקב"ה .טיצה ההוא בלילהוראה
 אמר לפניו, לזמר המשוררים באן הלילה שנחשךבשעה
 בני מזמרים אחרה שירה שהרי לור. העק עתה איןלהם
 ורקב"ה צפון. רזח נקעייר הלילה שנחיק בשעהבאיץ.
 ואז רסי כקול שירה בומ-ים היו וישרא4 נקמוה. אזעשה
 מהנית זכ4 מעלה ומלאכי מהכל. הירין בני אותםעשה

 : - ישראל של קילם שימעים היוהרקיע

 שמעין א"ר וגו'. עבריו וכל היא יילה פיעה ויקםי(
 במצרים. הקכ"ה שעשה העליונה נקמה יראהבוא

 ואהר הלילה. בהצי הקב"ה שהרנ ואהד :מצאז. מילבל שהרני במצי.ם הבבורים שעשו אחר היו, מיתיתשלש
 ודזדיין עמר ובענדיו. בבניו בביהו המיה פרעהכשראה
 4סיב שיעצהי מי 1ב4 והנציבים השרים אה והרנעצמו
 בלילה קם שהזא עליו מעידה שההורה ער ישראל.בעם
 ועשה הבכורים הרנ הלילה בחצי שהקב"ה וכמנממש.
 בשריו נקמות ועשה והרג. מצרים בארץ פרעה קם כןנקמוה.
 כשמכים כלב של ררט ולהנרית. להרונ שעמרלייה. פרעה ויקם זש"כ הנמיכים. אוהן ובכל ושלישיונציביו

אותו)יס
 * פס דף ו( קטט. 3-טותך י' קו.: תייס ז( ,". גטדג- נ( י" ד9 ג( ., ירמי, "( מקומותמראה

 ך;זך:ךזיך
 1 רק-זשה מן הרנה ונמוכים רחוקים והן הטוטאה כחות מן ממונים מח*ות ד' הן1)ג[
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 פרעה. עשה כך אהר. לכלב זנישך רץ הוא באבן.אוהו
 קימו מר וא מכריז והיה בשוקים, הולך היה הואאח"ב
 דינתם אתם העיר. בני לכל הרנתם אי-,ם עטי. מךעךצאו

 ולאהרן למשה ויקרא וש'כ ביתי. בני 1כ4 והנ1יביםרשרים
 שלא א'הי. נם וברכהם רבל. ריה שבידכם כיזןלילה.
 האר*ן. כן והוציאם ~והם ליוה בעצכן הוא ואח"כהררטי.

 : העם את פרעה בשלח ויהי שכתיבכמו

 דצא סצרים מארץ לדוציאם לה' דצא שמזרים ליל6(
 בוא שמעון א"ר ונו'. שמ.רים לה' הזהרלילה

 שמזרים מהו ליל שאמר כיו, קשה. דפסיק שזהוראה
 הלילה דצא יכהזב לזמר. צריך הי' שמור כי שמור.ולא
 כהיב למדנו כך אלא לילה. ואח"כ ליל אנשי בהחלההזה.
 יפי המעם. סה כרצב. נער בתולה. נעיה יהיה כינ(

 נק*אק זכר משקבלר נער. נקראה זכר קביה שלא זמןשכל
 בק" של לם הע עם התיחדה דם ק ליל כאן אףנערה.
 יטבהיי בינביל היינו ])ד[ .2מזרים בי .טבתוב ואע"פזכר.
 בה" עמה שמהדבר יבשעה עמך. ל-ההבר מיק ה"נר
זכ-

 זכר יחצזרים ימכורים. 4הי רזך דלי"ך א ה כ-יכ
 זבר וטנמצאים ובמקום דזך. ה4ייה ב כת ולפיכךתקבה.
 ישראל יטברע זכן ])ס[ "-דנר אלא היטבח אץעקבה

 אלי זה כנהוב נקבה. "בה" ז(א זכי לבהעקבתושנךצ:ם
 א"א נמצאים זנקבה שזכר בכקים ה:בח שאין רהואנ

 קוינו ה' זל נן שכת,ב ישראל. מיהיים זה יעללהזנר.
 לרם. לעשזת ;תיר שבן לבי עקו. ביש ונשמרה ננילהלו

 ר וכ נפ-אזת. א-אני כצרים כארץ צאהך כימי ד(שכחיב
 נקהבר מצרים ביצייה כאן כמו דוא. כך הזהנפיאיה
 שכתזב ל-ם. לעש,ת דקב"ה ע;יד [כך לילה. עםליל
 יליי, שמירה שם כה כליי. ם, שומר כלייר מה שומי:(
 גמירה כאן את :ליל-. שמירה 'טם מה וליל. שמירה כאןאף

 של ים יע עם הההברו;ה בשכיל נקראת זלילה41.לה.
 כמש"כ בקר. לילה. ונם בקר אהא 1( זש"כ זכר.בחי'
 ה' ון וכתוב ]יו[ ממש מדתו שהיא בבקר. אברהםוישבם

 : במש בק4 קולי. תיטמעבק-

 2ה.2נארעיא

 לכם. הזאת העברה מה בניכם אליכם יאמרו כי רהיהת(
 זו מצ'ה ונו'. לה' הזא פמח זבחואם-הם

 האדם על חיוב שהוא כצרים. יציאת של בשבחלספי
 המכפר ארם כל ביארנו. וכך 4עולם. הזה בשבחלמפר
 הזא עתיד בהדוה. משמח ההוא ובמפור מצ-ים.ביציאה
 מרבל. דגדולה השמחה שהיא הבא. לעולם בהשכינהלשמה
 משהעשע והקב"ה ברבימ. משמח הי' האיש שזהלפי

 פכליא לכל הקב"ה מאסף שעה ובאותה ההוא.בספיר
 שממפרים שלי השבח ספור ושמעו לכו להם יא'מרשלו
 ומתרברים ובאים כלם מהאסכים אז להי, בנא ושכהיםבני
 בשמהה השמחים של השבח מפ'ר ונומעים ישר"ל.עם

 ומשבהים המיאכים באים אז ]גי[ רב,נם שלהנאולה
 העם על לו ומהללים והנבורות. הנסים כל עללהקב"ה

רקר,ש

 . סרע? כך 5חכריס וגסיך "תי 6יסו כ"כי"5'ס
 ק,תו י"תר מכריז ו:וס כסוקי "1י) סוס "יסו):תך
 קס)ת!ן "ת'ן יות6 3גי )כ) ק:וקין "תון טיוי יית.ך5"ו
 ו)חסרן )תס? ויקר6 ס:"ד 3'ת' כגי וכ) והסיכיסרכי
 ג)" סו? ך3ידכון כיון)י)ס

 ת"רנ". )ון והכיק )ון "וזיף כנ-נוי? "'17 ו5כת- )י.תק:)ון ד5" "ותי נס ו3רכת:
 סנס הת פרע? ככ5ח ויסי דכתי3כיוס

 סו" כתוריס ליל"(
 ת, כ.וט'ן ה"ר ונו' כתוריס )ס' סו?ס)י)ס סו" תגריס ת"רן )סיג'"ס )ס'

 :).)? סו" וכת'3 5'ס נו3צ' סתור כיוור1), כי',ך'ם ת?ו 5,5 ד"תר כיון קכי" ססוק" ס"יחזי
 )'5ס ו)3תר 3קדת'ת6 ק"-י )')סזס

 כת'כ תג'גן :כ' 6)"
 ע קננ נ,י[ י1היי,;.ו'ו'עון ים:1,ן:גיש1ו תכים טטי!ח ת"' כת'כ נער 3תו)ס גטר? 'ס': כיכ(
)"תה3ך"ונוין

 טמס ד"תחכר31כטתהטיי?
 דכר כנ!וריס כ:!וריס 5?' סז? ס)י)ס ס.ה כת.כדכר

 דכו דחכתכהו ו3קקך סזס :)י)ס כת'3 כך ו3גיגיונוק3"

ונוק3"
 יסרח) כ3חו וככי ])סן 5דכ.-" קג" סכה" )ית
 )רכ'רחכת'כ3התיי?ו

 )נוקג" 1)"
 3יתך ככה6 ד5יתו"גו:ו "5י זס ס?"ד .
 וגוק3" דדכור"

 הכתכמו
"(6 

)דכור"
 קויגו ס' זס נ( דכתיכ יברה) -הכהן דח ול)

 )?ו )יוטכד ונוין דסכי נ!מוס 3'ב'לתי ונכייה? נני)ס)ו
 גס)6ות. הר6גו נ!גריס מ"רן ג"תך כייו' י(דכת'3
 . סו" סכי ד"ורזח

 דסכ" כגו'ג"
 5י5

דכתיכ )?ו5-טכד קכ"ס זיין כך .ו)י5ס

 1,'ת,11'שי"ייגג 51 י,רי[,ן:ןפי
 ס' ו( וכתי3 ])ו[ נ!תס תדתו דסו6 כ3קר 6כרססויסכס

 . תתס 3קר קו)י תמתטכקר

 מהימנארעיא

 5כס. ט1"ת סט3דס מס נגיכס 6)יכס י6יייו כ' דך:יוקח(
 דהי?ו . מגריס דיגיהק ככ3קק5ספר ד" סהוד6 וגו' )ס' סוה פסה 1כחו6מרתם

 היו3"
 נ: 3ר ט)

 נם כר כ5 6וקייונק סכי )ט)נוין ככחח כ?הי)קכתטי
 תגך'ס 3יג'התדהסתעי

 ו3ססו"
 "'?ו זתין 3מדוס מןי ספ'ר

 כככיגת")יומדי
 דסו" דחתי ):)ווח

 הדו
 מדי וק3"ס כנו5ריס דמדי כ"ג מיסודס6י תכ)"

 3יס . ססור3ססו6
 כטת"

 סנו5י6 )כ5 ק3"ס כגס
 ספור6 ומ-עו זי5ו )ון ו5תרדי)יס

מנ,:6ניס3יפנה)ק יוכתעו דק" די)י דככה"
 ר" ס וס

 דכ3ח"1
 כחדוח עד"ן דק"

 1 ל,, :ק' יג["ט:י. וקו~י1
 ט: 7ף ש ס' תג'0 ו( טט ו( ג'6 '5ע" ס( ו' מ,ג? 7( ג"נ ':ס" ג( ;.נ ינד'0 ט . )" 97 " טקוסותמראה

 הזהרזיו
 עה'פ הו'ל ררשת בידוע הון ! בקר שנקראת ההסר מרת היא אגרהם של מרתו 1)ון : הוה כתוג ול*ימך ,)ס, : רבים לשון שהואע7(

 בנלותא שבינתא נט ישראל נלות גבל ני י( נ' ושמואל ואלהי1 עים מסצרים לך פריתאשר
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קך'מ"
 דפורקגח כוזוום ן0ר. כ6רע6. 5'ס ו6ית

 ויטר56 5פי65. וגכולת, מי)6 5יס 6תומף כך'ןדחמר'סון
 עטרת6 65% ד6משסף כת5כ6 5ת6ריסון. מי)" יסכ"ספורמ כס:1"

 חקיוש 7מ5'ן וס4סז 5יס. ו5וך6ן נטרת"ס חסכמיןכן
 ו)הכתעי 5סכמה "-ח גך וכנ'1 . כ)סו ע) ינךיסו6סת)ק
 ן6תתר כת0 ד"כסשר

 כניוג"
 גט כר ע) 6י0י מוכ6 ן6

 ג'סין היגון ככ) ג'סק עפרסותה קכ"ס קיוי תרירלמכת:י
 'וע קכ"? ,ס6 הוכתח חיסו 6תחי ת"זח וח'דטכד

כ)"
 פרסויץ" מי,חי דג" )כתר ויסוי וסוס נוס כ)

 ן6
 6גטריך וומ' 6)" יוע ו"יסו עכד ו6י0ו מ0 ע)קתיס
 כגין עכיך. ו"יסו חס ככל קפיס ו65מק:ר גיס6 5פרסונויכ*ג
 סח)י6 וכ) ס)קין ח)יןד"יגון

 ד)פי5"
ומתיי. יץתכגסין

 'קריס ומסת)ק )ן"ס. כל?1 וחוד6ן 26

 ")מ מגטריך 5ח6י ת'נוח 6י וענד. חס נ) ע)חע,וי
מכ(ערנ"

 )הסתעי נג'ן . קנ*ס קתי תדיר ק6יס
 נ"ג ו"קד'ס כיון . דינח ע5'סון ולעתכע נסח נגירונ'

 דפות6 פטר6 6סחיר ל" וחד. מד כ) תס6ויותפריע
 )0סו"

 51"תקערנ"
 תךיר וס6 דיג6 ע)י0 )תתכט יכי)

 כך. טניד פ)1גי ונוקערנ חסתעי ו5כת- כקרחית6. דיג"תגע
 ונוקערנ6 כיון תס"יי. ו)סרט ל"קדת6 )כ*נ 5יס 56סריה ד6יעל
 ליס )ית ן6חתי

 פטר"
 תכ5 תגיס "תפדם וכדין ט5'ס וסוק6

 תכ "יוכ)
 כתיוכת"

 60 . )הו והי י"ות
 והפין כתיקפח )קתך ו"ת" פ)ונ' ו6תר ע)יס "סתכמנוקטרנ6
 כ*ג 5"זדסר6 '6ית וע*ד . וכך כך טנוי נתריסכעיע
 . קכ"ס קנוי נוסיתג" עכד" דיסתכמ כנין . סניככ5

 ונר. ספסמ מקת ז"ת 61ר4לן תסס 6) ס' די(יכ~4"(
 כי*ד סטרכים כין פסמ לחסחע ד"פנךך6

ככיסן
 דוכרג"

 ע5 ח,כת6 "'סו וד5 דנו5ריס ססח וססו6
כ65

 כד*"
 סערכיס כין יסר"ג עדת ק?) כ) היתי וסחע,

 וכת'כ . ול?)6ם .ויוין תעסרס געיר )יו:וי 4עריך ד"פגא:
 דס6 כנין עעח6 נו6י וגו'. )סס ויקחו סז0 5חדסכעמזר
 ל6יסי" סיסר" סרימתכדין

 עך וס),ס 'וחין תעסרס
 כ"רכיסר נכיס וך)יסוי . כועהיסרדחכת)יס
 ע5 ת)י6 דדינ6כסעת6

 עלנו"
 )6עכרח דמ רז6

 ו)"תסג"ס ])ח[ קויס6 כרית"קמי ווסח"
 וגדיף ריה" כססו"

 וע"ד סכע6 ע) ")" 6תי6 )" וע"ך גור.טזי
 קדיס" כרית כ"ט ד"ית ת6ן כו. י6כ) )6 ער)1כ)

כי0 ייכו)
 כרית כיס 6ית ד)6נז6ן

 קויס"
 ד?חי כיס. ייכו5 )6

 "'סו כריתנוכגי
 )תכר"

 . 6מרח דמי)6 תוקס6
 קכ"ס 6תח כד ער)ס ככגי ו)" )תמכד "יסוכרית ככגי ס6י כנ"כ כרית חקי,י ער5סל"עכר"
 דת6 מת")ת5ריס

 ו0סו"
 ע) רסיס דס,ס ססמ

 ו"1: ;שע :" ו:ן":,עיעיי ןמ פתמ"
 111 גנ:י" :ן,%י ש~ו" 7~ן1נח"ני

 להרנ6 . וגו' יסי4 עות קס5 כ5 6ותו וססעוכתיכ
 6) וסנטתס ע)6ס. פורקנ6 כססו6 67תידזתג6

סתסקיף  . י6 ד4 6( נ(קוב(ותכש4חמץ

 של הנאולה בשמחה השמךדם בארץ. לו שיושהקדוש
 ישראל לסעיה. וגבורה כח לו נתוסף אורבונם.

 .נכזיה כח לו שנהוסף כמלך לרבונם. עיז הנים נדו-יא בספו-
 מפניו מפחדים וכלם לו. ומהליים ננירהי משבחיםכאחשר

 ולספר לשבח נצ4ך ולפיכך כלם. על כבודווכצזרוב(ם
 הארם על הוא רעב זה כדסי.ן שנסדד. כמו והבספור
 הנשים אתן בכי דגם זלפרסם הקב"ה. לפני תמידלספר
 יזדע הקב"ה והרי חיוב. הוא מדזע תשאי ואם לו.שעשה
 הוה פיסום נצ-ך ולמה אררכ. ויהי' שהיה מה כלהכל
 צריך ודאי א4א יודע. מצא עושה שהוא מה עללפניו
 רנס לפרסםהארם

 ו4ספ-
 לפי לו. שעשה מק בכל לפניז

 מהאספים שלמעלה פמליא וכל עולים. רים הדבשאלה
 כנורז וכע:רומם להקב"ה. כלם ומשבחים הדכזייםורואים
 וכפימ שמספר מי זה כדמיון ילממה. לסעלהעליהם
 אלא נצרך. למה תשאל אם שעשה. מה כל עלחמאיו
 לספר בשביל הקב"ה. לפני המיר עזמד שדגטקטרגלפי
 האדם שמקדים כיזן דין. עליהם ולהבי: האנשיםחמאי
 למקמרנ פה כתחון נשאי לא לאהת. אחה חמאיוומפרם
 ווא המיד שהרי הדין. עליו להבוע יכול ואיטהע:וא.
 כך. עשה פלזני וטקמרג. מספר ואח"כ בהחלה. הרעהובע
 שדומקמרנ ן וכי המאיו. ולפרמ לההקדם לאדם לו נצרךולכך
 מכל ממנו נפרד יאו עליו. פה פרעקין לו אין כךרואה
 דיי יא. יאם ב. ט הרי בתשובה ועור האדם אםוכל.
 טצח בעזוה לפניד שבא פלוני ואימר. עליו המקמרננמצא
 נוו:ר יהי' שה"דם שב וע"כ וכך. כך חמאיו נו. ברבבעט
 : הקב'ה לפני נאמן עבד נמצא שרהי' כדי זהבכל

 עו', הפסה חקת זאת ואהרן משק אל ה' רי4וכמרי6(
ן

 בי'ד הערבים בין הפנה לשרעם וו מצוה
 על היוב דעא וזה מצרים. על ההוא פסק 4וכרוןבניסן.
 הערבים. בין ישראל ערת ק-ל כל א.הו ושהמי כ:הובהכל.
 שכת:ב ולהלאה. העשירי סיום נשמר להיות צריך והפסח
 שאז לפי המעם. מאי וט'. להם ויקחו הזה לחרשבעשיר
 עד והלאח העשירי מיום בתוקפה להאיר הלבנהטקהלת

 בי"ד נשחט יהי' והפסח בו. עשר בחמשהשמשהלמת
 הזוהם לבמל כדי וה סוד העולם. על הולה שהדיןבשעה
 הנודף ההוא ריח מן ולידגות ])ח[ הקדוש בריתמלפני
 כתיג ולכך השובע. ע4 אלא בא אעו וע"כ אש. צלימן
 בז. יאכל קידש ברית בו שיש מי בו. יאכל לא ערלוכל
 הקרבן זה שהרי בו, יאכל אל קודש בריה בו שאיןמי
 הכיכאה. כח תיקף לשבר בשביל ברית בני מןבא

 בבני זה קרבן לפיבך הקרוש. ברית מלפני הערלהלהעביר
 ו,,4"ק בא כאשר ערלה. בבני ולא להעשוח נצרךברית

 זנם הפהח. על נרשם שהיה ההזא פמח דם ראהלמצרים
 ולקההם שכהוב הפהח. על נרשמימ היו איך טילה בריתדם

 ביארנו הרי האדב כח בסף. אשר בדם ומבלתם אוובאנדת
 ע"י ט:במל רעה רוח צד וכל רעים. רורית מעבירשהוא

 ילעהיד ישראל. של העליונה נאזלה בזסן שלוההעוררה
 בנאולה ועתה אוהו. וישדעט דרע ליצר דקב"ה יביאלטא

 בומן ולריטע לבואהעתיד
 ק

המשקףנ" העלינה. ,ה

 הזהרזיך
 השפש מעביר הוא כי הקדוש ברית שנקרא היסוד ספירת מן הקדושה שפע לינק תטיד השואפת טילה קליפת היינו טזוהם4ש
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דטשי
 ]!ע[ יו"ר ר6ת רסיתו 3ס6י . ונו' סמחזית סת' ו"5 סתסקיף ן ]5ט[ ע'ד אות של זה ברושם תו'. רטזזזות שתי ואל
 רכך'ת רסיתו )"חזחס ן מיפני הערלה ומתבטלת הקדוש. ב,-ית רישם בזהלהראוה

 קדיס"
 תקתי טר5ס וחתכר

 רבית. מן וקפץ הדם רואה היה -רוא משדיה עברכאשר
 הי' ב4ברז הקב"ה ואם וט', המשחית יתן ולאכמש"כ
 ה*ה שסשחית שנשמע דטשהיה. יתן לא כהוב לסההורנ
 והמשחית הו-נ. היה שהקב"ה וראי א4א הקג"ה. .לאהו4ך
 אוהה שראה ן זכי ליטראל, עי4ה ימציא ר.יךהיה

 טהם. ועפרר בזרח היה ]ת[ צדדים בשני הערלה קלהב4.2
 נהן ההוא. צד ש4 הבכייים אותן כל הקב"ה שה-נוספני
 ועןסאה צר עלידם .מצא שלא כדי יפריון. ישראלבכורי
 : לבנים כאב לישראל הקכ"ה שעסר ענין ובבל כלל.שלה

 טח ב.. תשברו לא .עצם ומ'. יאכ4 "חי בבית"(
 צלי הזה בלילה הבשר אק אכ4. דם קכת.כ

 הקרכן לאי_ל זו מצוה יאכ4הו. רים מר על ומצוהאש
 ת להרא אל" לזר. זה ;נ.ן כה ימיורים. מצ.ת עלפמח
 שכת.ב שלהם. המרירזת ככל ישראל עם השכינהנ4:ת
 אוכיים .כאשר הו'. קשה בעבזרה חייהם אתויסררו
 כניזק במצרים להם שנעשה מה כל לרראות פסחהקרבן
 השברו לא ועצם בזה. כת.ב טה הרוא .בשעבירההוא
 אזהם ונררז כיבים וכא בש.ק. מושיכים יי תדעצמ שהרי מצרים. א4הי אזחן ובכל בזיון בו יהיאזה כדיבי.

 שהרי מהכל. להם קשק הי' וזה 4מק.ם.מ:קום
 וישראל ]ץ,[ אחר לגו.ן ורומים הם. הגוף ן תקהעגף,ה
 לא ועצם כתוב וע"כ בז..ן. ררך בשזק א.קםהשליכו
 באים היו הכלבים אבל קשב-ו. יא אקם ב..השברו

 רואים וכשהיו אח"כ, באו שדמנרים ר וע אוקם.ומשביים
 היו .נפצ.ם. לטק.ם מסקום הכלבים שנירו העצמוקאוהן

 לא שהכיבים כדי העפר. היך אזחם ט2מירםהמ3רים
 מם .נקר מצרם. .טבא בי.:י ע"ז במ.. די' זזהימצאום.

 ש-רי אח-י2. כדות כל .נכנע. קקב"ה. ש4 כבירזבזה
 נכנעיםאז

 יוק-

 וע"כ ש4הם. מצר נמצא רבמוי כאשי
 : בו השברו לא יעום שכה.ב הן. א שביו לאישראל

 מציה 'גו'. עיניך בין .למי2פ; ידכך על יאית רהיהנ(
 ש4א אהר. בענ.ן ע.ד שנקראק מצ.ה היאזו

 הפילין. רן ואלו דקר.שה. ה מב א4א בלבר מצוהנק*אק
 והיופי הפאי ן קק שרם .אש. ש4 והפלה יד .2להפ4ה
 ישראל נ( כמש"כ מז2פו:. "קראים ויבן הע4יזנים, זנים נשל
 נער ואדבהז. ישראל גער כי ד( יכתזב אקפאר, בךאשר
 של פי הי היינו ישיאי זקן ישראל. שטע היינ.ישראי
 מונים בשני ונהעכר עיה יזפף ולמטר. למעלהדנו.נים.
 יפיה כסה צדי"ק. י4בם.ף נע"ר בהחיה מדרגוה. ע4:ישי
 ויפה הא* יפה יזמף ויהי הם.ד .זהו . לרא.ת וניס הגבו

 למעלה נוונים בשני מררנות בשהי צדדים בשני יפהמיאה.
 של הכלה זו הישר. יהמיב. היש" ועשיה ס( כתיבולממה.
 והפלה ]תכן כאחר לההיחד ראש של בהפלה להמשיכהיד.

של

 ע3רכר
 ססו"

 תכית" ו"זרקיף רנו" מנוי סוס ת:חית
. 

 ?ו? רתסמית ךתסתע סת:חית יתן ו65 כתיכ 6ק"יקעי) 53הורוי קכ"ס חי ונו' סתסחית יתן 51"כר""
 ותסהית קעי5 סוס קכ"ס ודמי ה)" קכ*ס 16651י5
 6ד5סזס

 5הסכח"
 מיוי רסוס כיון )יס-"5 טי)ס

ססו"
 חג"סו. והתפרס טרק סוס ]ת[ ס:רין כתרין דער5? תכירו

 י?יכ סערח ד?סוק כיכרין 6ינון כן קכ"ס רקע)וט)
 ס:-ח :)ייסו יס:ח ך5" 5פירקג". ד':רה)כיכרין

 . :55עי)ס ההר"
 וככ)"

 כג'ן ע5 כ"כ" )יסר") קכ*ס גסיר

 ת6י . כו ת:כךו 65 וט5ס . ינו' יהכ5 ~ד בבית6(
כקיכ

 )ג'3"
 סהי ).'יכ5 ךמ פקון6 'הכנ:ו נורוריס :5 ויוג'ת"ס 5)י סזס כ5י)ס סכ:ר 6ת ו6כ5ו

נ5.ק, )6מ1"ס 6)ה . ס6י )קכ) סה' :וח' 1יורורין יוגית ע)פכ(ה
 רמכיגת"

 דכת'כ רי5כון תרירו כ??'6 די:ר") טיו-'ן
 חכ)ין וכר . ונו' קכ? כ:כוןס חייסס התויי!ירו
 3??וח 3ת5ריס 5ון רעכדו סהי כ5 65מו6? פסח5?"י

 1כס?ו"נ13ת"
 תסכרו )6 וע5ס . כתיכ תח' סע:וד6

 כיס 5"חז"סכו
 ק5נ"

 ר?6 . ךץ5רקי טע,.ן "'גון וככ)
 כסוק" רח"ן סוונרתין

 )ון נררי וסוו כ5כי ו6קו
 תק6,1 "'גו;נרי,י ד?" זי:65 )1ן ק:'6 וד6 65תרנו6תר

 חהר" )נווג" 1דיוי רנוע"
 ויסרה) ]ת"ן

 כם1ק" )וןריו"ן
 "ת"ן סוו כ)כי ה53 ת:כרו )6 התין כו.תב3ךו )" ועגס כתיכ וע"ד ק5:" 6ורמ

 העתי וסוו 5כתר 6תיין ס11 יוגך"' ת' 5וןותקכרין
 סוו . )ון ותדקן )6תך זו6תך כ5כ' גט5' דסוו נןת'ח'נ'ן
 65 ךכ5כי כג'ן עפר6 נו 5ו: קתכינו:רחי
 . ו5סון ממטר6 'ת'י דטכו"מ כט'5? 6י?ו וד6 5וןיסכקין
 דס6 הקךג'ן הי)'ן כ) וקק:ע"ן כיקך'? חסת5ק קכ"?וכיח
 ר6 וע) ז5:'ן הס:ך6 הסק:ק כ:.)ו כד 'ת.- הקכס'.ןכד'ן

 3ו. תבכ-ו )ק וטנם רכתי3 15ן ינת:-'ן )"יכרה5

 כנ'.גה דמקר' סק'ד6 6'סור, פקיד6 'נ" ג'ג.ך 3'ן ו):.:פת 'דכס ע5 מוק ןוקיהנ(
 ד)" הקך"

ויו מ"ר, תק,גח ר6ס ן ותפ)ס ',- כ5תפ5ס
 י:ר56 נ( כד"ה סוטפ1ק הקרון וע"ך ע65'ןדג'וג'ן
 . והסכ?ו יכך56 ג:ר כי י( 'כתיכ התן:ר כך6כי
 :פיח סכ6 'סרמ) ':ר"5 סחע ח:"עךה5
 נתגץ כתרין והה:טר ס5'ק ימסף ותק" עי5"רנ":ין
 ררנץרת-ין

 כקדטית"
 יח, כ"ס גרי"ק וכסיפח גע"ר

 וי:? ת,ר יפס ייסף ויסיי דמ ורז6 !עח1י גחגץכ'?
 ניוגין כז;רין ררנין כתרין ס:רין כתריןן :פיר"תר"ס

 :) תס5? ד6 סיסר . וסטוכ סי:ר ון:ית :( כת'כותת" עי)"
 וקפ)ס ]תכן כמךח 65ת'חר6 ר6ס :5 3תפי)ץ ימ? 65י:כ6יר
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 ד;יד;ךזיי
 גל ]י:ן . שנשמימ מלה המול שהוא  שלהם רע"1 ורמות גוון היינו 1מ6[ . ומי,ה פסח של רמים מיג' הש,י ע'י פי' ,תןיז'ד. אות בצו-ת נרשם רמילה ודם ה"א אות גצורת נרשם פסח הקרנן שרם וי"ל ה*א. אות נצורת הי' רדם שרושם רעה מובא ל;י14)ט[
 עס יר טל שהפלה בקיצור להבין יש 1ה אבל התפלין. נסור חיים ;ץ נספר למבין אם בי 'וב14 שלא ;מוקים סויזה היא כאןהע,ין
 פרשיות ד' ע4 ראש של ותפלין רנוקנא. ;למא נבחי,ת שהוא המלכות עו4ם של ומ,נות תפארת ונ"ה הכמה ;י מרמ1 טיה פרשיותד'
 ויוג גורם המניחן והארם ררכירא עימ'ן גבחינת שהן ,בוהים היותר עוימות של ומלכות תפארת וכינה הגטה ;י מרמו בתיםבד'

 : 'שראל לעמו טוב רנ שפע לה;פיע המנורה קנ' שבעה על הנונ שמ, תורק וע'"ו עולמות. מיני שניויחור



 4 1כא קרדשיסיןבא הזהרלשון

 פרון6 )סוי ד)6 ו6):ריך ר6ם )ם5 חקויס יומ)
 דנ,,גח כרז6 קהיס כתפ)ין דחת::רח ח6ן י כ))כינ"ס'
 ד6ק-י כיוסף דק,מרן רזין תרין כחיג,ן יק6יסט)הס

 כ)ה והיכ'ן ~ס ס) יתפ.,ס 'ד 0) תפ)ס 6'נת וצןימידה'
 כח'גון כת'2 כד' דתפ)ין פרסיין 6רכע כרודמ 3)6חך6
 :) כת:)'ן סרמיין ד' דמיגון יכמ? רהם ם)תפנין
 ד?6 מחן ככית יד כ) כתפ)ין כ)סו סכ' הוףר"ב
 ח? ה)" כ)יס חנרח? )ס  )ית יד :)מסג?

 'יינו סיס מ) ?ו)כיס ?כח)יס כ) "( ך6 ,רז6מ)!י)ח דגק:"

 הפסק להיות שלא ונצרך ראש. לגל לדקדים ידןשל
 דמיון בשד עימד ה.א בתכלין שסתעטר מי כלל.ביניהם
 שנקרא כיוסף שאמרט. דסידות שני באזהן ועימדהעלקן.
 בן של ובסוד נאמן עבד נל במזר צדי"ק. ונייאנע"ר
 כלל והם ראש. שי זהפיה יד של תכלה הם ואלהיחיד.
 הן בהים בד' הפלין של פרשות ארבע פרוד. בייאחד

 של בהפלין פרש.ה איבע שדן וכמו ראש. שלבהפלין
 שהרי אחד. בביה יד של בהפלין כין הן כן כסוראש.
 שמקכלת מה אלא ם. כל מעצמה לה אין יד שלהפלה

 זכתוך הים. אל יכים ה דנהלים כ% -) דסיד יזהימלמעלה.
 שמהקדשה ולבעבור תכל"ד. נקיאה מלמעלה השפעשסקב%ת
 כלכות פלכו"ת. נקראה ואז . קדוש"ה נקראתבקדישהם
 מות מק בכמה דן ס ביארנו הרי פרשית ד' ש"מה.שכים

 4רניח האדם יצ-יך זה. סור שיודעיס ישראלאש*יהם

"כצ1*4אימ488כ " 4 * ן - 4  

 בשלהפרשת
 ת6 :תע'ן 6'ר . 131' סטט 6ת פרעס 3ם)מ ןיר:ינ(

 ת:יר סו? רומיסזן יונו5ריס י:ר6) נפקו כוחזי
 יכ)ין 1)6 תו:כמן 6יגון סי,עין וסוו ]ח[כנו,ייסו
 נפקו ורתיכין 6יכ)סין דכ)סו וכסעת6)יומדי

 קכ"? קטי 1סירין תוסכמן 6ריחו כ)סוכמכיגת6
 תו:כחן 6ינין מתעין וסוו דיסימ) רימי?ון קכ"?ו6תטר
 כנווייסו רוחיסוןוק6יס

 :כיף 6יסו כן גס כר פ-מן ד)"
 י:י6) כך דרומיס תכירו דנרתוי תכירו ידע כדיןפו)חג6

 וקכ"ס דתות" ::ק6 טעיחו כדין יוח)ריס כפק'כן
 סוו הורחין וכ) ינ" יוטס )סגי?ס סו)ה וס' דכתיכ )ון"ס'
 תוסכמתן וק) ו6קסיין )גיפיי?ו ועה)ין ו6סות6 רימיןס)קין
 וכ) 'סרטס כיומיסון וניימין מך6ן סוו סתטיןדסוו
 דנפקוח"רע6 עד )'ן )6,זפח כתריי?ו 6ז)י סוו די)יס "וכ)'סין6יגון

 וכע7מ5ריס..
 1ט) ין)'סין דטטגן רכר3ן 5יכין כ)

 הק סרטס 3כ)ח ויסי סס"ד סטדגר. 3ק5ס 63יהסרס"רו
 ד6'תי 6'ח6ס ססי6 קרו3 כי סו6 קרוכ כ' ונו'סעס

 פ)סמיס דעכדו טי3ו ססו6 ע) 65כ?ן6כית)ך
 טחדי תטס? עתך עכיתי 6:ר כחסד דכתיכ .)חכסן

 . כס נרמס 6כר ס6רןוטס
 סוף יס סתדכר דרך סעס 6ת6)?'ס ריכפנ:7(

 'סודס 6"ר ]נ[ )6תריס 16רמח)תקנ6
 כי עמי הת ס)מ דכת'כ כתגריס יסר56 סוו כן סג6מ6י
 וכס?61 יסרמ). ככורי ככי עמי 6ת )ס)מ 6תס נו6ן06
 3 ס,וסמ"ני"3,ט3דו דסוו וסכח '6ות גדק6 כיס 6תקסרו 1)6 נזירין סח )6זמג6

 כ?ד"סו ,6תערכ' 3 דכק, ,6תק

 בוא שסעין א"ר וני'. ה,ם את פ-עה בשלח ריהינ(
 נשבר היה רוחם ממצרים ישראל כשיצאווראה

 יכלז ולא שלמעלה תשבחוה שומעים והיו ]"ןבהוכם
 יצאו העליינים והם4כבזה החיל,ת שכל יבשעהלשמה.
 אז הקכ"ה. לפני וקשבחיה שירוה נשאי כלם השכינה.עם
 ההשבחות. אותן שומעים והיו ישראל של רוחם הקב"הדעיר

 עוזב כאשר האדם מהם. נפרח שלא בתוכם רוהםונתקיים
 ישראל כך רוהו. ושבר עצמוהיו שבר פ-גיש אזכלאכהו
 והקב"ה מיהה מעם עמים מ היו ממצרים יצאוכאשר
 דדרכים וכל וגו'. י.פם לפניהם הולך יה' שכהוברפאם.
 התשבחות ל ומק וניפאו. בניפם שנכנם רפואה של ריחהע1%
 ובל ופרעה רוחם. אק ודניח שמחים היו שוסעיםשהיו

 מאר'ן שיצאו עד אותם. ללוזת אחריהם הלכו שלוהחילות
 עליהם הממזנים שימעלה השרים אותן כל וכןמצרים.
 עד ישראל. ולכל להשכינה מל,וים היו עמים שארזעל
 את פרעה בשלח ויהי זש"כ המדבר, בקצה באיתםשהנו
 שהשביע ההיא שבועה קרובה כי הוא, קרוב כי וט'.העם

 הפלשתים שעשו ההוא דגווב בשביל להאביהאבימלך
 עמדי העשה עמך עשיתי אשר כחסד שכתובלהאבוה.

 : בה נרהה אשר הארץועם
 כדי מי. ים המדבר דרך העם את אלהים ריכממ7(

 יחדה א"ר ]נ[ הים למקום הדרך להםלהכץ
 מ עמק את שלח כתוב במציט ישראל כשהט כהמפמ
 ובזק ישראל. במח במ עמה את לשלח אהה מאןאם

 שהע וכק כראף. בי נתקשרו ולא ממזלים היו לאהדוא
 העם. את איתם רא ק בז ונתקשרו פמח קיב, ועשזנימויים
 עכדםי ונתערבו בהם שנרבקי ההוא רב ערב בשבילאלא

קרי  ט? 7ף 7( טס ד4 0 ג"ח דגויס ט 6' קסגת "( מקומוהמיאה

 ילזךתךזיך
 ן סוף ים קריעת של הנם נעשה שיהי' כדי 1כ[ . רוחם נשבר הנלות עול מן א[ בשלח.פרשת

6ואו



 הזהרישוןבשיח קדדשלשדן2*

 אשר על העם את ה' וינף כמש"כ סתם. רעם את אותםקירא
 בשש כי רעם וירא אהרן, על רעם זיקה' העג4 אהעשו
 רב ערב אוהן היו לא אם ראה וביא כ4ם וכןמשה.

 היו ולא ההוא. מעשה נעשה הי' לא בישיאלששתחברו
 ליש*אל להם ננרם הי' ולא . שמת אותן כל מישראלכע:ים
 א ה- וחמא הךוא שמעשה וראק וביא קגנרם. מהכ"

 הקב"ה בקש ש4מדנו ישראל. של נלותם נורם הי'ממש
 העייונים. כמלאנים ההיא בשעה נמצאים יהיושיש*אל
 מ'מעבוד חירות ממיהה, חירות מהכל. חורין בניילעשותם
 ח'רית. אלא חרות א"ת הלוחות. על חרות כמש"ימ4בעת
 מיהה, נרמו להיפוך. הכל נרמו מעשה אותה שנעשהיכיין
 נזת. דיאש לוחות אותן שנשברו נרמו מ4כיזת. שעבורנרמז
 ההחחביוה בשביל זה וכל אלפים. כמח מישיאל שמהונרמי
 נק-אים לא בעבורם כאן אף בהם. שנקחברו רב הערבשל
 ואם סתם. דעם איא עמי. ילא ייטראל ולא ישראלבני

 עלו כאשר זהו ישראל. בני עלו וחמישים שכתובהשאל
 אוהם קורא רב. הערב עמהם נתחברו לא 1?ידממצרים

 רב עיב ונם ככהוב עמהם. שנהחברו כיין ייפראל.בנ'
 כתיב ואמ*, הקשה יימי ר' העם. איהם קירא אקם.עלה
 עוד לראוהם הזמיפי לא היום מצרים את ראיהם אשרכי
 רב. להערב רואים היו יום בכל הלא א'כ עו4ם.עד
 דרבה שהרי טצרים. ולא כתוב רב ערב יהודהא"ר
 שכ4ם אלא עיד ולא במצרים. דרים היו אחריםעמים
 משה פי יעל מצרים. נקראים אין שנימולו וכיוןנימולו.
 עמך. שחת כי רד לך הכחוב שאמר מה ווהו אותם.קבלו
 וחמשים ]נ[ כהיב צויהם צויתם. אשר הדרך טן מהרמכו

 ור' היו. מדמשה אחד מצרים. מארץ ישראל בניע4י
 אומר יהודה רבי מהם. ואהד מישראל חמשה אומריוסי

 ההוא שהיובל לפי שמעין א"ר מחמשים, אחרוחמשים.
 מארץ ישראל בני ע4ו ההמשים לפיכך ]ד[ ממצריםהוביאם
 חמשים נהעכבו וע"כ עזלים. היו לא זאת ולולאמצרים.
 ונהנה ההורה יצאה ההוא ומהמקזם התורה. לקבלהיום

 עלו זה שבכח וא"ו, חסר וחסשים כתוב וע"כלישראל.
 : ממצריםב"י

 הוא העלה מדוע עמ1. יוסף עצמיה את משה ייקח6(
 לגלוה. לרדה הראשון שהיה לפי אלאעצמיתיו.

 את והשביע הגאויה. מימן לו הי' שהיא אלא עודולא
 ישראל. בני את השביע הי?בע כי זש"כ ]:[ זה עלישראל
 מקים ע היו שישראל משה. של הלקו אשרי נתבאר.וזה

 יומף. של בשבזעהו סק ע הי' ומשה ממצרים. ן סםלשאל
 העלה הקדוש ובהשם היה. בנילום שארונו אומייםוי'ט
 ישראל. של נאילתן זמן דגיע יומף משה. אמר ועידאוהו.
 מצרים מ4כי שבין אומרים ויש ועלה. שור עלהואמר
 יעשו שלא שב:ביל אומרים ויש עלה. ימ'טם ארינוהי'
 : לסשה לו הגידה אשר בת וסרח בנילום. דניחודו ע"זאותו
 יגרק א"ר דיני. ובית הקב"ה יזמם. לפניהם טלךדןק'

 דזלך לדשכינ-. מרכבה הם שהאבות ש4כדנוזהי
 הם לגה יציק. זה ענן. בעמוד אברהם. זה יזמם.לננ'הם
 ולילה לדרכו. הלך ויעקב בו שכתוב יעקב. זההדרך.
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כפתוו
 פה 9 ל מקומותמראה

 הזהרדו
 : רב  הערב והם לישראל. אותם והברת צויתם אתם אשר אלה הדרך מן מהר טרו ומשמעותו והתחברות. צוחא לשון צו'חם רורשמ[

 שעולם לפי חמשים. מפפר שהוא אל* מ,וינים לא וחמשים ודורש החירות, בא שמשם הבינה עולם אור עליהם שהופ'ע פי'נדן
 : קודם לצאת הקץ את ירחש שלא השביעם ,ס[ : בינה שערי חמשים בו ישהבינה
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 יוקס "עי סוו "תהי וכי ו5י5? י,תס 5)כת ]1[סיורככס
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 עי,"

 יי"זק מט,
 ש עטססיי)ר-."י ף-

 כ1קי10 6ז)ת וס0ת6 ]ט.[ כנ).ת6 סכתה פדדחתכסי6ת

ד-.0"
 ע:יז" זקיף כוס' וע"ד . כחדותח כ6כ)1ס?6

 מן יו:וס )ס:'סס :ו)ה)עי)"
 סעיו" דס" 5" "י צקחייסו "י5סכ)ס סקי "י "תידפ 5" סכ"

 ]טו[ כוס' "פסיק
 סכ6 "יסו קחייסו ד"זי) חחן חנ5 תתן סוח "יסי6)ח
 ]י,[ דכית" נו"ריע)6ס

 ירי:1 קכ"ס 3'ס דחותי ססו"
 כיס כ)י5ן יוחין דכ) יוח6 ך'ח[ ו3י)ס 'ותסכריתי 5" 06 .כת'כ . מסיו ס' י5וס יותס ס( דכת'כ .מכרסס
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 "1'3 סו" . 'וחס )0ג'סס סו)ך כך וכניןיוס '5" 'וחס "קך' ופ"ד וד"י יותין כ5 דם6ר
 הן כ)כ)ס ד" )סס. 5ס6יר "0 כעתוו ו)י5ס דכתיכ כ5י5י""י3ת וכ)ס כיחת"

 . )יס ח1י כדק"
 )יס ק"תר ח6ן וינד סטס כיח כי ח5ייס )ת5ך רינדו(

 כרמ כי 1"ודעוסו )נכיס 6תכג:ו והרכוימכתוי
ר4עס  ק:" ג:ק ר( ג"ו טס ג( ט"ו כס נ( י.ט י:עי, 6( מקומותמראה

 מרכבה וכלם המלך. דוד זה להם. להאיר אשבעמזד
 שיראו ובשביל דנל. בשלמות ישראל שילכו קדזשרעליונה
 עם עלד. נם אעלך ואנכי שכתזב בניהם. נאזלההאבות
 מם י הלכ' מה מפני ולילה. יומם ללכת ]י[דמ-כבה
 כיין הב'רןים. כאנשים בלילה ילכו ולא ביום ילכוולילה.

 שיהי' אלא ובלילה. ביים הלכו למה שמרםשהקב"ה
 ],[ ולילה יומם אלא שלימוה שאין הכל. שלימות בהםנמצא
 ענן. בעמזד יימם לכניהם הולך וה; ביארני. כך אבאא"ר
 יעקב 3ן ואם יברק. זה אש. בעמוד ולילה אברהם.וה
 נ-מז. ישם נ"מר הוא הראש'נה שבהיבה אלא הוא.היכן

 :בזה. זה בצד מאיר שהי' אש ד בעם ולילה ]ה[ וה'ככתוב
 הקב"ה של שמו ויתכבד אחריהם מצרים שירדפוכדי

 המאיר הסאור עם ולילה יומם ללכת וכדי ופרשיו.ברכבו
 כדי ועור ]ס[ טעצכו מאיר שאעו דבאיר ועםמעצמו
 ניאיו "( שנתוב הוא. מקרה שיאמרו למצריםלהמעות
 ביום הלנו וע"כ אחור. חכמים משיב :( וכתיב צוען.שדי

 שהקב"ה ישראל של דלקם אש-י אמר אבא רביובלילה.
 ש4 בצד 'ראה ובוא נהיה'. הלקו 4היוה ממצריםהיציאם
 שכקזב לבוא. לע:יד 'כן [ 1 לישראל חיר:ה נפצאהיובל

 ובשביי זט'. גדול פר בש יהקע ההוא ביום והיהנ(
 'וב4

 דת'רה לקבל ],4[ יום המעים נהעכבו ההואהעליין
 ב4ילה נם הלבו ביום שהלכו יכי:ן סיני. להרוליקרב
 שלא דלייה. עם והן היום עם הן שלם. יום הכללהלת
 הלכו שכלם אלא עוד ולא ]ינ[ בהם פירוד נמצאיהי'
 המשים דיו ההורה שקבלו וביום קם. נכש ן רצ לפיבנחת
 שהלכו וכיזן אחד. יזם נקר." יום עם ולילה י,ם. בלילילה ואין לילה בלי יים שאין כראוי, וליל'ה בימים שלמיםיום

 של יום חמשים אור עליהם הופיע אז שלמים. יוםחמשים
 הלכו ו4ביכך . ההורה לרם נתנה היובל ומצד ]ינ[ בלהי
 לפניהם דו-ך וה' כתוב ההוא. העלם אסר ד( ילילה.יום
 ד[ ] למעלה דזק טעם כד ע וה'. וגו'. ענן בעמודיומם
 זו לכלה היה והפארת יופי כמה ההיא בשעה אלאלמה.

 בה4מה מהלכה היא ועהה ]ס.[ בנלזת עתה עדשנכנעת
 הזק מעם מד ע ב'ה' וע"כ בשכהה. מהניהיה עםראש

 כלה א2 נודע לא כאן עד יימם. לפניהם ה'לךלמעיד.
 ]טו[ בוה' עוכד מפסיק מעם שה-י לא. או לפניהם -41כהזו

 זקן היא לכניהם שדלך זק אב4 שם. היתה היאאלא
 הוא. זמי הקב"ד. לו שנשבע זה ].ו[ הבית אדון 1העלי

 לא אם וכהיב חסדו. ה' יצזה יומם ס( שכה'באברהם.
 בז. נכל4ים הימים שכל היום וה ]יק[ ,4ילק יומםבריתי
 ולא יוסם גקרא וע"כ ב'דאי. הימים כל לשאר הראשייום
 והכ4ה ביום הלה הוא יומם. לפנידם לך ה ו4פיכהיום.
 זו להם. ל-איר אש בעמזד .ל'4ה שכתוב בלילה.הלכה

 . לו כ-איי אהד כלדכלה.
 לו. אמר מי ויגד. דע2. ביה כי מצרים למלך ןינךו(

 ברח כי והודיעוהי אצלו נאמפו ומ3שפיוחכמיו
העם

 : פו דף י( ט.ג ת,.סס(

 הזהרויו
 המעשה ימי ששת של הראשון יוט נגר שהיא חסד ופפירת ולילה יומם גריתי התורה נקראת לפיכך ל.לה. בחינה גבורות אויותהן מל'ת ושם'ה יומ בחינת ח0יים אורות הן מ-; רם'ח מצית. תרי", בה שיש הקדושה התורה 1'ח[ אבינו אברהם קדושת שורשחסר ספירת אור היינו ]'ון , לפניהם ההולך הוא שוה' כרור אין מפסיק שהוא וכ'ון מפסיק טעמ 1,קרא המלגים. מן הוא פוזר מעם,טו[ כלה. גקראת יתגרך כגויו שכינת 1טון . פז"ר טעם שהוא 1.ד[ בי:ה שערי חמשים הארת היינו 1יגן : דנוקבא לע4מא דרכוראעלטא בין פירוד יהיה שלא פי' [.נ[ . בינה שערי החמשים :,י נ."ן יובל נק-א רגינה עולם ןין . התפארת ספירת מן מיכות ספירתמאירה וכן רחמה. מאור אלא מעצמה מאירה וא.1 מהיג,ה הוא שבלילה האור 1ט[ יעקב קדושת על מרמז וה' מן וא"1 אות ,ח[ :שלמות אין זה בלי וזה נקבה. בחינת של מה;,4ם מופי; ובלילה וכר. בחיגת טל מהעוים אור מופיע ביום ,ון : השכינה מרכבת לרבות נם,ו[

 : הימים לשאר הכוללה שהיא לפי יומםנקראת
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 שהלכו בחכמתם שראו אלא כך. אמרו מה וכפניהעם.
 אלא עוד ולא דם. בירחים בוראי כי אמרז ולילה.יומם
 ויחנו ויעיבו שכהוב כמו ישר. בדרך הזלכים שאינםשראו

 : החירוה פילפני
 ייסי א"ר למה, כאוה שש בחור. רכב כאות ששךיקך[

 וכל ישראל. של העיקר שהם הנברים כננר בחיר,רנ"י. אלת מאיה כשש שנהזב ישראל. כ0פרכננר
 כננר לאחרים מפלות שהן מרכבות שאר מצרים.רנב
 והכמיו. מכשפיו בעצת עשה והכל ממף. לבר שבהיבדנף.

 העליונות. מדרטת כנגר בהכמה הכל כלו, עלונלישים
 ומזיזין. כתרגימו אמר יצחק ר' ט[ ] ואחת שתיםשין
 חייא ר' בחור. רכב מאוה שש ויקח בכ". היזז*י,ים
 מלכי ועל בם*ים המרום צבא על [ה' .כקר "( כתיכאמר

 לשרי ממשלה נזהן שהקב"ה בזמן הארמה. עלהארמה
 שלהם להאומות ממשלה נותן היא אז ימעלה,-עמים
 לדאימות מוריר אז למעלה. ממררגהם מויירם וכאשרלממה.
 שלהם, השר זה בחור. רכב מאות שש ויקח לממה.ש"הם
 נפלו וכלם אחרים. עמים מרכבות עמן שהנהינינתבאר
 רכב וכל ואח'כ בהור רכב וזהו אח"כ. סיסרא שלבטרנה
 רעיהי. רמיהיך פרעה ברכבי למומתי נ( כתיבמצרים,
 פרעה של למוסים 4הם ניאתה נקבה סום כרמות וראהביא
 פרעה. ברכבי לסומהי יפורש עור אבל ]כ[ נתבארוזה
 עשה. מה ישראל אחרי ררף כאשר פרעה וראהבוא
 1םוסש לראשונה. במרכביהיו אוהן וקשר נקבות סוסיםלקח
 ננד הזכרים רוהרים והיו לאחוריהם. אוהם קשרזכרים

 אצל שהקריב ן כי ללכת. ומיהרו סיאנו והנקבותהנקבות.
 הזכרים וסזסים לאהזר. והעמירן הנקבות לקחישראל
 זה כרסיון מלחמה. בם ולההנר לישראל להרעמלפנים.

 לארעריהם השכינה חזרה ואח"כ יומם. לפניהם הולךוה'
 לפיכך וגו'. האלהים מלאך ויסע שכתוב ישרא".של

 : ]נ"ן רעיתי דמיהיךכתוב
 לכל שהקריב נתבאר הכהוב זה וט'. הקריב רכשרעהנ(

 ועור מיהמה. לרהנר ומרכבוהיוחילותיו
 ישראל שיקריב אמרו הרי אמר יוסי רבי הקריב.ופרעה
 היו ישראל כך ךכ3[ וכו' דנץ עם ליונה משללתשיבה
 וסוער, הולך לפניהם הים את רואים והיו להים,קריבים
 וראו עיניהם נשאי מפךדים. היו אז למעלה. נליויה-ים
 וייראו אז .ב"סמראיה. ניראוה ואבני ומהנזהיו פרעהאת
 שקרבו זאת נרם מי ישראל. בני ויצעקי ~שו. מהמאר.
 ופרעה שכהוב זהו פרעה. שלמעלה. אביהם אצלישיאל

 :דק-יב
 ישיעה את וראז התיצבי היראו אל העם אל משהריאמר

 עז"ם ימי ויזכר 7( ב כת ביניהם. הלך הרועה משהשזה בשבי" יש-א". 'טל היקם אשרי שמעון א"רה'.
 שקיי עמי. משה הקב"ה. זה עולם, ימי זיזכר ;מי.משה
 הוא דעם שכנהינ ככאן ו"מדני ישראל. ככל משההיה
 הוא יאם זנאים. ה;ם כל זכאי הוא אם ד?ם. כלממש
 זזה בשבילו. יג;עשים זכאים, אינם העם נל זכאיאינו

 יצהרי מ"רמה. לדהנר לכם אין ויאי. התיצכונתבאי,
 ואהם לכם ילחם ה' כמש"כ ב'טבייכם, ילהםהקב'ה

החרישון
 ':ג.' 7( טע 7ף נ( 4 נ'ך ג( ג'ו ':גי י( כקומותטראה

 5ז)י דסוו ך)סון 3מכתת5 חיוו 5)5 ן6 ק"תרו ו6ת"יסעס

 ו)י)י"'תת"
 ")5 עוד ו)" 5'גון טרקין וד6' "מרו

 וימט ויסוכו דכת'3 כתס נזיסר 3קורח 5ז)' סוו ד)"דהנזו
 סחירות פ')פני

 'יסי 5'ר . 5נז5י נז5'ת סס כקור רככ ת5'ת מסריקךץ
 קגל נז5ות כסס דכתי3 ד,מר") -ג,ג5)קנ)

 ו:) 'סר5) דכ) טקר5 דמיגין סגכ-יס )ק3) 3הוךרג)י
 )ק3) )5חרגין טפ)'ן ן6'גון רת'כין כ6ר נונך'סרככ
 טכיד ,כ)" ?יטף )3ך דכת'3ססף

 ומכתוי דמרסוי כטיט"
 ט)מין דינין )ק3) 3הכיות5 כ)6 . כ)ו ט)ו:)יסיס
 זתזרזין כתרנומו 5טר יגמק ר' ]יט[ ומךתרין
 סווז-'זין

 3כ)"
 מייק ר' 3מור רכ3 ת"ות סס ויקח

 תגכי וע) 3תרוס סנזרוס 535 ט) ס' 'עקך "( כתי3מחר
 )ר3רכי כ)טג,ת6 יסי3 דק3"ס :זיוג5 ס"דנזס ט)סהדנזס
 )סו יס': )טיל6.ע-ין

 . )תת" די)סון לטת"
 ד)סון מנוג5 60 3מור רככ ת5ות סס ויקמ)תת5 )טת" )ון גמית ד)טי)6 יוד-ג'?ון )ון דגמיתו3:טת6
 גפ)1 וכ)סו טתין דכ"י רת'כין דד3רו6וק-ן?
 רכ3 וכ) 1)3תר 3מור רכ3 וסייגו )3תר דסיסר35תסרית6
 . רעיתי דת'תיך פרטס כרכ3י )סוסתי נ( כת'3נוגריס
 דסרעס )סוס'סון )סון 5תמזי גוק63 ס,ס'6 כןינתת מזית"

 . סרעס 3ככ3' )סוסתי 6)6 ]כ[ו5וקיווס
 טכך. נזס דיסר") 36תרייסו רך'ף דסוס 3סעת6 כרטס מזית"
 וסוסוון . כקדנזית6 3רתיכוי )ון וכסת כיקנן סיסווןגע)

 )גגייסו דקריכ כיון )תיז). 41מן כט6ן )6 ושי .ש

 כסו 1)6גמ6 )יסר") )6:636 .ות'ן
 ן6 כנווכ6 קרכ"

 )6מוריסון סכיגת6 מזרס ו)3תר יותס )פכיסססעך
 כך גניכי ונו' ס5)סיס נז)5ך ויסט דכתיכד'סר6)

 ]ג"[ רטיתידיוית'ך
 )כ) ן"קריכ 6וקתוס ס6 קר5 ס6' . 1ט' סקף3 רנפר7127נ(

 1,ע,גו,5, שע ש . קךנ6)6גמ16רתיכוימיל1י
 :~פ שמעןן "5ישי3.ו;'צ

 יסוטת 6ת ור16 סת'5כו תיר5ו 5) סמס 6) ת:סייאמר :סקי'3
)

 7כ5 7יסר6). :1)קיס1ן זכ6: :יוצון 5'ר ס'.
  רטיי ןסכי ט,ומ),פכ6 :םר,סן ם:ס עו)ס 'נזי ויזכר י( כתי3 . כנווייסו מז'ל כ.ו:סרטי5

תמריסון " י"שנץני,ע צ טיומ,  הזהרזיו
 גיגיהה מגרעת והשלישית שמאלית ואחת ימנית א"ת *י' ואחת, שת'ם נב"ינת הן ספ'רות העשי היינו הקדושה שמדוגות שכמו פי'מט[

 משך כך. נפדרו נ'כ המ"א שכהות אלקים עשה זה לעומת זה כן הרהמיס. מרת תפארת היא והמכ-עת ונבורה ה:דכמו
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 ק3ז? ככס )י)י" ??," מזי ת"תחיי:ון
 "ב?ן ד"קדינזו ו"5יו)6 דיבר56 דיגייסו יד".ןד'5'? לס-)."

 חנוך 'סוד? ר3י . דיג" נון "מתזי3ו )" דיבר")ע)ייסו

זכות"
 "( סס"ד . דיסך"5 ע)יי?ו "נין ד'עקכ

"5'( 
 ס'

 ס63. יכרה5 . יסר"5 ג6 י6יי- )גוססי'

 הזי ת" ":" "'ר . תקייסון ו"תס 5כס י5הס ך:'נ(
 ס!ק" ד3"ג תסינז'? דגפיק תנסססוח

 וקקעי

6קצלות"
 -ק, ד" ו3גין 5כים "' )ט3 "' 5ע')ח

דית'3
 5'? הס'- דבכת" 3עגונ"

 65ת:-"
 ד?ק דק'5 ט5?

 פמנווסניס
 3יונו"

 ך'ת': נו"ן קד':ה
 3ס5י)"

 דנו5:ק

 יתסכק יתקזי)"
 )יו5כ"

 ויתעסק
 3החי"

 'ונוח ו3:)
 2,כד" )הקז"ס3עי

 יל"ת2ר6
 6תערוק"

 ך"גע-יך. טנוס
 . 5קתצרמ 23' דיויו" ו3קן,ס" ד:-'" 3ת)יו3:3ת
 פרעס "תקרי3 כד ?כ" חזי ת" "הרה 3יו5סו)-

 קר3")"גה"
 3י:ר"5. 3?.

 ק3"ס 23' 5ח זנ,ג" 3??,"
 יסר")דית2רון

 )תת" התצךוק"
 ו6קעיו 6קדינוו "גסן ד?6 560עי65 "תציות" ד?" כ)).

 "ת2רות"
דיסר56

 ד"י:ס"ד.ו'ס'. כע5י )תת"3 י5יתנר1;י"'
 ג: 5כס י)מס

 56סריך ר5" נו5ס תתערון 51" . וד"י תמיי:יןתתרישן.
 ]כו[ ר:ינון 63תו,ן קדיס" :ת" מתכ)ע ו?כ, ]כנ[)כו
 וד"י '?,דס 5ר3י יוסי ""ך . ח3-'6 3י? 6תן-ווסק
 יהנח .6צ"נ "'סו רחטי "תר 3כ) ס'תגיג6
קי3"

 3רהיו'ת" ד'ג" סס," י'ג" וע3יד
 "'סו

 3?סו6 "תחז' 51" 5כס '5הס ס'ד;ת'3 היו':" ו?כ"
 :5) רחת' ד'ג"

 סיס. כרמיוי דיג" סכ" ד6פי)ו ד"יור ן :יוצ טרכיסטענ6 ך" ת5ס 5י? מתר "חד עד 3?ס גס,כ 5, כתי3דס"
 1ט6 )ון 6פיק 1!כתר ןטיתן .-6 ט5יסוןדתפ6
 51" . 3"רע" 1חתק3ר1 3יק-יקין 3ע16ק3"ס

 "?ע6 23"ק
5ק53"

 ססזד ),ן 1ק3י)ת ימיגיס קכזס )ס ד6י:י: עד 15ן
 כרחיזי דיג" ס"י ד" ו3ג'ן 6רן ת53:ייו 'תינךגעית
 וו5ס 'סר56 דית2ר,ן ק3"ס 3עק )" וט'דסוס.
 . דרהיוי סת6 יתערון 65 נו5ס י:ר56 'ת2רון י6י3ט5נו6
 ו,תס 5כס י)הס ס' סס"ד . 3רה-י דיג6 ית2כידו65

 כט6 דרמטי סט6 רס6 טירי.  ממפרון ד65 .תמריסון
 רל6 3טי וט.ר . כ-מיזי ריגמ לטפ3ר טלייסול6תפר6

 . 6מר6 תלס  והתמרין  פגינוותט3רון
 יגהק ""ר . ונו' מ)י תגטק נוס תסס 56 ס' רין"כמיינ(

 5;טס חיוו ינו6 ע) יכ-ה) דכרו3סעת6
 נו:ריין 5כיי? מיי5ין )כי,ס"1כ5.סין

 נוצ')"
 ות:".

 ד5סין. ע"קו נוגו 3:)1 סרימו דיסר56 ע)ייסו 3כ:ופימוכ)?ו
3יס

 6וכ5,כין , ה'גי, כ5 3תרייסו קמי.סו דזקפן3נ)'סי יי'" . סט-'ן נוכ) ע"קי יסר56 מיוי סעת"
 כשס ע!יי?ו 5י'65 דטגריס. יכליין 6יניןכ)

 . 6)י ת5טק -ס תמס 56 ס'ח6-ר
 ותמג"

 3סכ-ה

 די.קה הלידגגי2,ת"
 רפי6 י,סתכס קויס'6 טתיק", 6ק:לי  כפת6 3יס .כ!" תלי" 23ת.ק""

 וכד הת:סיר. רכל6 ג?ירו  כוין  על,ין  טלזין3כלסי
קקגסיר

 ,ג לף נ( . ע, לף נ( ד ק; .ס ת " טקומוהמראה

 לפמליא הקכזה כנם ההוא כיייה ו-אה בואתחרישון.
 אבית זבי: שקרמה ואלמיא .ש-ן4, שי די,ם דן והי'שלו
עי

 ישרא-
 אמר יהודה רבי הדין. מן לים ביצ היו 4א

 ה' לילא 6( זש*כ ישראל, על הנינה יעקב שלזכותו
 י  הוש ישראל ישראל, נא יאמר לנושהיה

 וראה בוא אבא א"ר החרישון, ואקם לכם י4הם ךן'נ(
 עילה, הארם ש4 מפיו שיוצא ההיאדכור

 ומעור-

 מ4ך :ל בשמהתו שיישב מי הקדוש. ביום פעםפיגם שה-י חול. ש4 רבור לנויר לו אשיר השבת בע:בשיושב מי זה ובשביל לרע, או למ'ב או למעיה,התעיררוק
 .ים ובכי אחר, עם 1.;סוק המיך את שיעזוב ראויאינו
 שבצרך, טטה התעוררות ו4עורר מעשה. להראוהצריך
 ל;ו-ר, צריך היום ובקרושת שמים גדברי השבתוביום
 פרעה הקריב כאשר כאן וראה בוא אהר, ברברולא

 הקב*ה בקש לא שעה באותה ישראי, עם מלחמהלהתנד
 שהיתה מפני כלי, למטד ההעוררות ישראלשיעוררו

 התעוריות ועוררו קרמו האגוה שהרי למ;לה,התעוררות
 הקב"ה רצה ולא לפניו, עמרה חכוהם למעלה,הזאת

 ואתם לכם ילחם ה' זש"כ כלל. לממה יעוררושישראי
 נצרך שלא רבור תהעוררו ואל בודאי, תהרישוןתחרישון.

 ]גי[ נרשמות באיהיות הקורש שם ככלל וכאן ]גנןלכם
 הרי יהורה לרבי יוסי א"ר החברים, בזה נהעוררווהרי
 שההנר ואע"פ הוא. רחמים ה' שכתוב מקום שבכללמרנו
 רואים אני וכאן היה. ב-חמים ההוא רין רין, ועשהמלהמה
 כיל, רהמים ההוא ברין נראה ואין לכם.  ילחם ה'שבקוב
 לו אמר אחר. ער בהם נשאר לא כתובשהרי

 וה רב-
 ברחמים, הרין היה כאן שאפילו שאמר שמעון מרבישמעהי
 ומתו. הים עליהםשבמה

 ואה-

 להוץ, הים השליכם כך
 האיץ בקשה ולא בארץ, ונקביו בנבורם בקשוהקב'ה
 זש"כ אוהם. וקבלה ימינו הקב"ה לה שהושימ ערלקבלם.
 ההוא הרין היה זה ובשביל ארץ, תבלעמו ימינךנמ.ת

 דבור ישראל שישררו הקב"ה רצה לא וע"כברחמים,
 הרחמים. שם יעוררו לא רכור ישראל יעוררו שאםבעולם,
 ואהם לכם ילחם ה' זש"כ ברחמים, הדין נעשה יהי'ולא

 צריך הרחמים שם שהרי כלום, תעוררו שלאהחרישון,
 שיא נצרך ולכך ברהטים. הדין לעשות עליהםלהתעורר

 : אהר כח ותעוררו כגםהעשו
 יגחק א"ר וגו', אלי הצןק מה משה אל ה' ר'אכמךנ(

 דיבה ראו הים, על ישראל שחנובש:ה
 וכ,כבה, מלבע4ה מדנית והרבה חי4וה הרבהצבאות
 ציקם, מהוך לדהפיי הההילו ישראף, עי ההחברווכ4ם
  הים  הנדדים. ככל צרוה ישראל ראו שעהבאוקך

 הגבאות. איתן נל לאחר.הם לכניהם. ג4יובדתריךמות
 גים ר מקי הרבה 4מנלה מצרים. של המייות א,קכ4

  אוקה  על להקב"ה, לגעק יהההיייעלירם.
 שעהן

 ב בק

ויאמ-

 בכ:רא יברגו א4.. תצעק מה משה אל ה'
 -,יה בהקדמי"ן . רוקא א4י ,רצניעותא

 . שהקדהקדמן"ןהובי;ואז ,הכל
 הא,רות, בל והאירו ה;ולמות, בכל רחמיםונמצא

ונשהאירו

 הזהרזיו

 גע :יע" עגב:ני"::"יי"גיג': ":צ%ייג" בעי  'ז י4י  טצ4:וו"
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 עליינים. משפמים הים עשח יחד כלםוכשהאירו
 קשה אמרו ולפיכך והתחתונים. העליונים בירוונמס*ו
 שקריעת לפי המעם. מה סוף. ים כקריעק הקכ"הלפני

 : - ]ג:[ תולה הקדוש בהקרמון סוףים

 שבו ממך את ה*ם ינו'. מטך את הרם ראיעוק6(
 השם בצר ירך את נטה יט, הקר השםנרשם

 מפניו. יביח הקר.ש השם אק המים שיראי וכיוןהקדוש.
 של האקרים בדרים כי אחד. לצר ירך את ונמחולכך
 אני רואה אלעזר א'י אחיים. לענ'נים לנו נל-ךהמטה

 נקיא ולפעמים האלהים, מטק הממח זה נקיאשלפעמים

 הזקן המגינא רב של בספ-1 שמע'ן א"ר מ'טה. שלמט"
 הקב"ה של שהיא ש:אמר בין אחר. שהבל אמריפה
 צר לעו-ר הוא המטה זה כי משק, שי שתאמרובין

 טדת בצד שהיא שמאל יר ירך. אק ונטה וע"כדגבירה.

 מםתכלים ואין ריאים שאין לאיתן וי שמע.ן א"רהגבורה.
 .אין י.רעים ואין יום. בכל לפניהם תקיא התירהבחורה.
 לם בע מים נתע.רר הנב.רה בצר וראק בואמיטניחים.
 למה א"כ המים. לננב הקב"ה בקש ועתה מים.ויוצא
 המים. 4ננב ממך אק הרם אלא שמא?. יר ירך אקונטח
 ילהקזיר הנבורה צר לע.רר המים. להשיב ירך אקינטה
 שכתוב כאן. יש דברים שני זה ולפי מצרים. עלהמים
 מי והרי ובקעה.. הים על ירך אק ונטה מטך אתהרם

 כמש"כ נם. תך נם עשה שהקב"ה אלא ה'י.הההום
 זש"כ הים. בת.ך ביבשה והלכו ים. בלב תהומותקפאו

 : ביבשה הים בתוך יש*אל בניויבאו

 . צ)"ין נייווסין 'תח עכו כמוח כגמ"ת:0יר
 קב'6 "תיור 'כג"כ וקק"'ן ע)"'ן 3'דויו"תעסרו

 וקריעת כנין עציוח טחי ף ס יס כקריעת קכש?קת'
 סיףיס

 ת)י" כעתיק""
 - ןכ-[

 כיס וי תעך "ת סרס 'נו'. נוטך "ת סרס ר4ויער2"(
 כססר6 יוך "רכין קויס" ס.ו"רסיס

 קדיס" סת" תי" ויחיוון וכיוןנס" וכ.ו"
 תקטיס 'ערקק.

 ")עזר ""ר המרגין לת')ין 5ן 6:ער'ךתעס
 וקכ"ס תית" כין הד דכ)6 ק"יו-ספיר סכ" סחנונ6 ורכ כספר6 כיוע'ן 6"ך ךתס0תע0 "תקרי י)זתנין ס"5סיס תעס תע: ס"' 6תקריוז.זנין התינ"

 תעס וסקי . ותסס תיי,הוכין
 )"קער"

 סטר6
 כסער" ו"'סי וסת")" יוך יוך "ת ונע: וע"ך .ונכורס
 וי~ע'יען,!ן ט, שיע~בי ""וייי'י'י'""
 ק:שס 3עי וססתח ת'6ונפקי

 )ננכ"
 "יו"י )1י6

 כיו6)" וחי0י ידך "תחעס
 )נגכ" תסך 6ת סרס ")ח

 תיה
 5"ת3ח יוה "תחעס

 סעך" 5חתער" נוי"
 ונכורס

תי" ו)חתכ"
 וכת'כ . סכ" תי)'ן תרין וכנ"כ ת5ריס ע)

 ט3ן קכ"ס ")" סוותסותי וס" וכקעסו סיס ע5 יוך "ת ונסס תעה "תסרס
 . ג'ס6 נו ניס"

 סס"ך ית6 כנו כ'ככתק 6ו)'ן וי,וו יס. כ5כ תסותותקס"ו כד""
 כ'כס0 ס'ס כת'ך יסר"5 3ני"כ"ו

 -1י,-,74גוןטיןו"
 יוצאים. זהרבה נכנם.ם מהם הרבח סביבה. עומדיםחרב
 נחלי ואחר אחד כל לכני העולם. כ4 יפרחו כנפיםבשש
 מתלרג~ע חרה חיב בכקפם הם. 4 אש לבושם רזלקים.א'ט
 החרב להט ואת זש"כ ', לפניה. לשמ.ר לם העבכל

 עץ והתקיף הבדזל לעץ הררך שהיא הנרולה. השני"הז. החיים. עץ דרך ט-ו החיים. עץ ררך אה ר לשמהמזהפכת
 נבורים ששים שלשימח ממק. הנה שכתוב ]כ,[החיים
 אהוזי כלם שלמע4ה. יש4אל ישראל. מגבורי להכביב
 זש"כ עמי. נ.סעים כלם מסעת השכינה ובאשרחרב.
 א"ר נק-אק. ראירים מלאך וכי האלהים. מלאךוימע
 הקב"ה התקין ן. ,טם; א"ר כך וראק בוא הוא. כןאבא
 עייינך. קיר קרישה. עיר עליזן. היכל קרזש. היכל4בניו

 24לר ליכנם שמבקש מי נקיאת. וקקורש עירייושלים
 ]נ,[ להמלך ררך לוקח הקרושק העה* מן אם אלא נכנםאינו

 יבאו צריקים לה' השער זה זש'כ נעתקן. ךב"ןשהריך
בו

 :6 וף נ( ג יף ג( פטג י9 " מקוכצועכ2י"ה

 5? "'ת 6)ין )ק:') קת.סכ0יכ)6
 ע:ף :שמ :ע:ן ."בךן","דעעל ,1ט1ך:; חז"נין. תם'ןיין )עע-וגית"

 כנ3ויי (נו ד5:'ע%3עת)ין"ומר
 סגנ"

 ומו3"מ
 תת)?טצ

3כ)
 )גטר" ע)ת"

 ?הרכ 5סע והת ס:"ו ג( ק?ס

ו"סיקיזע,-,ג,תק
 חג.הצל" )ס:והחינמ" רכת"

 ,סמיים

 נ3'1-יס ססיס כ):)י:: )וסתי סגס וכתיכ 1גי[ דהי'6י)ג"
 'סיח) יסר") יונכ'רי 5ססכיכ

 ד)צי)"
 ההיזי כ)ס

 נ:!ח וכדמרכ
 חסןונית"

 סס"ן כסדס נס5ין כ5סו
 6"ר 6תקרי. ס"5סיס ת)6ך וכי סה)?ים י51הךוימע
 גס 6תקין . סתטון ה*ר ?כ. הזי תק 4"כ"

 1 "קרי ?קדב עילירוכ)יס
 י וט") י61ן

 )" )ת5כ"
והורמ"

 יכ"ו 5ויקיס ):' ססצר זס סס"ך התתקן תסכה

 הזהרזיו
 דדכורא עלמא התפארת ספירת היינו ןגו1 : ורחמים ישועה משם להמשיך עבודתנו ע'י לפעול שנוגל ניסא מתרדהט זמנא בכל ולאונגס[
ן

 המ,כות ספירת על מרמז זה כל ירושליב. ציון, היכל. ןג([ : סגא ישראל או ד~עילא ישראל בשם נצא ונם אנפין זעיר ש,קרא
 ממנה הגבוה דדבורא לעלמא היינו הקדוש. להמלך והמבוא הדרך והיא הקדושה. השכינה ע"י הוה לעולם השפע דצשחלקת דנוקבאעלמא

 : השפע אליה נשפעשמשם
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 גפק5 נוערוגית5 טכי נו)כ5 דכע' ס)יחות6 כ133
1כ)

 ס)יקית"
 כקדתית, ע") נו:רוג'ת5 )כ' . )ח)ג5 יותת6

 דכ)ח ס)ימ5 5יסי דתערוגיתח 5סתכמ )יו)כ6ונות-ן
 דחי:י ד5 וי) )2י)5 ותתת5 )תת%5ט')6
 )פג' ס:י)ך סק)סיס נו)קך ו'סע כת'כ . דכ)5ס)'ה5
 סס"ן . ס5)ס'ס נו)6ך ד)ע')5. 'כ-ה) 'סר5)חמג0
 41)? 'ותס ))כת וסח' . וגו' )פג'סס ס')ך וס'ג'ס
 דמ)כח סו5 'קר5 וכ' ];ח[ ד6וקקו?כנוס

 6ז)ת וסי6 קרכ6 תנמ 1:י5 תוי)ות:רונית6
 :)יה"
 5)ח .

 מיו5 ע)6?. כנוטרוגית5 ד5זדוינ)יץ)כ6
 נו)כ"

 די)? 'קירו
 טכתכמין כ)סו 5יור דע)ת6 תעווג'ת5 ס5ר כ)ע)

 ס6י)קכ) )מ';ת"
 תעןוגית"

 מעכיד נוס כ)" ע3 ס)קת סי5 די)י
 'ס" רי)י כית' כ3 5)5)ס

 . כרוז5 לי)כ5 מפיק כיךסק
תסכ"

 די)כ" ת)ין כ)
 טכיך. נו5י ית.וסיון רת:ךוג.תק כיד,

 נו5רי 6יגון כ) די)יס זייגין כ) כידס5 נו)כ5הפקיד
 דינגזי6

 .6יור)
 נו"ו'ןדי3טייך[ .כ3 מסכ5

 )5 עתי )ת))5
 )ס ד5ורפ עד עיוי )יו))חיכי)

 )תערוגית"
 קכ"ס כך

מסנימות
 מכיכ,ת"

 כ)6 5פקיי יסר5) ככגסת ד')יס ורהיתות6
 . )נכס5 כ)יס נוסתכח' )5 ס5רי כ) ס5 ו5תרכרסותס
 . תתתי יוגתי סי5 5הת ונו' ח)כות סתס ס:יס "(כד*5
 5פיק . כידס5 די)י כיתח כ) 50 5)5 )0 5טכידתס

ת)כ"
 יו)ין כ) מסכ5 כרוז5

 ךיו)כ"
 'תתסרון. רתסרוגית5 כיד6

 קסת'ן וסייפ'ן רונומין די)יס זייגין כ) כידס55פקיד
 6יגון וכ) 5כג'ן 5עין קס:ירהין כ)סטרין . ומרגיןמג'ן
 סכיס כ):)ת? תטתו סגס ס:"ן דקכ"ס קרכ5טנימי
- קי תכ15,יך,,12" קששן,י:ן ונו'. ר)מיו? נו)ינוד' הרכ חח,זי כ)ס )ס סכיכגכיןיס

 5תזי:% ך
 ד55טריך נו5ן ו)ס)6ס תכ6ן 'סר5) סות- סס"ך )יגטר5
 יכי) )5)י

 5,3"ת סס"ר )יו:ייג'ת5 ד5ודפ עך פיוי )ת))"
 ככ)5 רת)כ5 ם)ימח 61יסי ]כס[ סקרם 36 מכרן'כ5
 יקר5 סו5 וך5 כידס6 דכ)6 מ:קכמ רהיקייוג5כנו?

 ])[ ך6ת-ר כת? וגי' ס6):'ס מ)6ך ויסע סס"דדנו:רוגית6
 דימתכהו כגין מ6מריסס טעת6 ת6י ת5הליסס.וי)ך

 רויומין נו5רי כ)סטר5ות ת5רי קרכ5 תנימי ת"רי)קיו:5
'נסןיכפרי6)

 קרכח )6י.ה5 6ק/-ג'ן תס'ריע 5ת"ן :)2י)6סוו

ס2ת"
 מקס סית וככם מגר5' ע) דתתגק :)2ג6 -כרכ6 הקק

 כ3:גין מה? כית ורתיכ6 רת'כ5 כ) וט) י,קטרניןרתיכ"
 יכ) כהיר רככ מ5ות סס "קמ ס?'ד . ק:ינ,ריןנוחגן
 הה:ק סכי 5)6 י'5רים רככ וכ) טטמ5 מ5יתגריס רככי סיו )6 כמור רככ נו"ות ככ ,כ' . יינריסרככ

 :'כי51יתק ם %ס.,%זן ף14ר)ימו-נמף

 )כ) קכ"- דטקר דסיסרה כקרכ5 )סק5")קכ"ס ג,.וף'%י
 , ק.: גקג כ( ס:"ן דנוטרוגיתח כיד5 '5תנוסרו רת'כיןחיגון
 3י-יה כ)כו ,תי,סרו יהת, 1)1טג5 1%'. קוותיס גמ)נרפס
 יי'ך .ט"ד ,נו' כנדיס הנוון ת6דוס כ5 זס יץ' ג(סס"ך

 ט)י'.ן יון )ין )חטקר6 יונוימ כסז ככינת6 דזיויג5תחמריסס
 ר' . ד5 ס:ג, ענות ט5ן . וגו' מסג'סס סענן ענווןויסע

"ס'  ס"נ י:עי' ג( ס' :יסליס נ( י' :.י ח( מקופוהכש4"ה

 השכינה. מן יוצא לשלוח המלך שמבקש שליחית כלבו.
 תחלה נכנם השכינה אל המלך. אל שמ4מטה שליחוהוכל

 הכל. של השליח היא שהשכינה נמצא למלך.ומשם
 שהיא ולבעבור למעלה, עד ומלמטה לממה עדבימע4ה
 שנהוב זה האל,קים. מלאך שיכעלה. ישר"ל יש-אל.מרגק לפני ההולך האלהים מלאך ויסע כיניכ דכי. ש4שליח
 ולייה יומם ללכה שכתיב ימה ונו', 4בעיהם דו4ך יה'בו

 דמלך כבוד זה האם לשאיל ויש ]:-[ '2נקכא- ככוהיינו
 זה אלא בשליחות, תלך ושהיא מ4חמה, ההג-שדמיכה
 לכבדה הכלך ראה ככורה. במט-ונה ג שנזר למלךדומה
 לפל"שים ראויוה כלן אמר שבעולם. דכויונ.ת שאר כלעל
 אעשה מה הכל, על תתעלה ריא של'. המםיונק זאקננד
 כרוז. המלך היציא בידה. יהיה שלי דביה ,טבל אלאלה.

 עשה. סק ייסמרו. רממרונק בירי המלה רב-י כלמעתה
 השרים אותן וכל ?לו. ז'ין הנלי כל בירה דמיךהפקיד
 וכל . הם4ן של יקיזה אכנים אותן יכל מ4חמה.מתגירי
 לא עמי. לרבר 'טי.צרך מי כל מעתה ואמי המלך.גנזי
 רקב"ה כך להמנר.נה. מוק שיידיע עד עמי לדבריוכל
 הבל דפקיד ישראי בבנסה שלו והארבה החביבוקמנודל

 כל הן ואמךברשיהה.
 השא-

 אצלן. כ4זם נמצא יהי' לא
 חמתי. יונתי היא אחה ינו' מלכות המה ששים 6(ככתוב
 הוציא בידיה. יהיה ביתי כל הרי א4א לר. אעשהמה

 יוכמרו. השבינה בידי רמלך דב-י כ4 מעתה כרוז.המלך
 קשתית חרביה רמהים שלו. זיין דכלי כל בידההפקיר
 אוהן יכל ואבנים, עצים בדיל. כדורי וחניתות.חצים
 ששים שלשלמה ממת. דנה וש"כ הקב"ה. מלחמהמתנירי
 ומ'. מיהמה מלומדי חרב אח.זי כלם לה פביבגבירים
 ויין כלי בידך. נמסרה מלחמתי זלהלאה מכאן דסלךאמר
 אה ולהלאה מכאן בידך. מלחטה מהני*י ודש-יםשלי

 שיציך סי 'לה4אה מכאן ישראל. שימר זש"כהשמרני.
 ק בז" זש"כ ל-שבינר, שיוריע עד עמי 4רבר יובל אללי
 בכ4 רמ4ך ש4 ?ליהו והיא ];ט[ דקרש אל אהרןיבא
 ול כבורך הוא יוה כידר. שהכל נמצא שנתכאר,כמו

 ]:ן שנ:כאר כמו ונו' ים ריל כלאך יימע כ :שהשכינד.
 נמצאים שיהיו כדי מאררי-ם. כה מפני מאהריהם,1י4ך

 רמחים בעלי כדורים. בעלי מלחמה. מתנירי ב;לימלפניה
 עם מלדסה להתני אחיות מהניה שכאי 4כי ת.והיב
 שבשגה זלןדני מאדרירם. וילך יע"כ מלםעל-.יש-אל
 מאית ש,ט ואמ? מצרים. גי נך רמכ ?ל רם דשר באדהיא
 'טרים מאיה ש? י-כב רככ כל 1;4 מקם-נים.רכב

 יכ( בהיר רכב ק מא 'טש ויקח זש"כ מקטינים.ממינים
 רכבי היו יא בהוי דכב מאות דשש וכי מצרים.רכב

 4כדני. כך א4א מצרים. ר:ב ובל נכתב ימהמצ-ים.
 לז ?יים אימתי ר. בף רכב כאיק ש'2 ויקח זש"כלז. - 4עז כקםינים ס4כבות מאזת שש לו מלוך הידממא"ל
 יכל דקב'ה ,טעקי כימיא. בכלרמת לממא"י,הקב"ה

 קישין נרל נ( זש"כ הנבי.-. ביד נמם-י דמרכבות. קןא
 בידה. בלם יומסרו לבא ייעקיר ונו'. קרומים נרלניבן
 וילך וע"כ גו'. בגדים המוין טאדום כא זה מי נ,;ש"כ

 דעולם. מן ל;קרם הימים בקץ רשכינה שעהירהמאחריהם.
 ר' דזד. הענן עמוד מהו ום'. מפניהם הענן עמורויכע

יוסי

 הזחרזיו
 על שמוסב לעיל כמבואר לפ,ירם הולך וה' של הך וה"נו שליח. משמעותו ומלאך רקדושה השכינה ה"נו הא~הים מלאך זה לפי,כח[

 , השליהות שפ על טלאך גשם שנקראת השכינה שוהו נתנאר ])[ : זא"ת נקראת הקדושה השכיגה [:ט[ : הקדושההשכינה
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 וזהו ])"[ השכינה עם המיד הנ-אה הענן וה אמריוסי
 וה' כהוב הרי אמר אבא רבי בתיכי. סשה שנכנםהענן
 וההפשטות דצדי"ק עזיה שהיא אלא ])3[ מם י לפניהםה,לך
 יומם "( ככהיב יזסם. הענן זה ה4ך וע"כ שיי.הרושם
 נקרא ודוא הזה. ד;נן בא החמד ומצד חסדו. ה'יצוה
 רבי ])נ[ אש עמיד ינקיא ביייה דלך אח- יע.ןהם-.
 האש ועמוד אברדם. זה . יימם הענן עמיד אמרשמעין
 ומה ]:ד[ השכינה מן נמצאו ושניהם יצףק. זהלייד.
 ומה נמצאז. הזאק שמכדיגה דאי ב דוא כך אבאש""י
 ישראל מרבה לנני לך הה האלהים כלאך וימעשכתוב
 בצד והתדבק החסד מצד שנמע ויסע. מאחריהם.וילך

 וראה בוא בדין. לההלבש השעה ש-ניעה לפיהגבירה.
 שמית ע"ב ינהלה מהכל. השכינה נשתלמה השעהשבאוהה
 של בעמרות נהלבש אחד אופן אופנים. בשלשהקדישים
 נבור"ה ש4 ברמהים נתלבש שני אזפן עלייןחם"ד
 בלבושי נתלבש השלישי איפן אש של שומיןבששים
 .. הפאר"ת שנקראים הקדיש. העלי.ן מיך שייבשארנמן.
 אותיות צרוף היא וכך בא.תיות. הדקוק רקדיש השםחהי

 לפי ישר. בדרה כמדר נרשמות ה-אשונ.ת אוהי,תהאלה.
 בדרך הולכות בהם"ד. נמצאוק הראשונות אותיוהשכל
 לאחור, בגללל נישמות השניות אוהיזת מהוקן. במדרישר
 הדין שיהנלה בגבור"ה. נמצאוה השניות אוהיות שכילפי
 הן השלישיוה איהיות השמאל. מצד הבאים הכחוהומיני
 רמלך שמתעם- המנים להראות ישר. נרשמותאוהיות
 ומקושיוה. מחיברזה בו האוהיות אלו וכל ])-ןהקדוש
 ימין לצד נרשם ישר. בדרך שלו בעטריק מהעם-והוא
 הקדוש דשם נרשם כאן בכל. שםתעמר כמ,ך שמאלולצד
 שהם להאבוה ההעיררות שהן ]).ן היביה בע"בחקיק

 : - נה העלי הקדישההמיכבה
 כשהיו יצחק א"ר הלילה. כל ז- אל זה קיב רלאנ(

 העלי,נים כלאנים באו הים, את עיבריםישראל
 הקב"ה 4הם אמר דהיא. בלילה הקב"ה יפני שייה מרל

 !לא אן שירה. אימרים יאקם בים מיבעים ידי מעשיוהרי
 שיש פעם בכל כן ונמז היי4ד. כל זה אל והק-ב
 : עליהם נמצאה עצבות אן העולם. מן רשעיםאיבוד

 1ד6 ])"[ סכיגת6 עס תזיר ד"תמוי עגג" סו" ז6 6טר'וס'

 עגג"0ו"
 וס' כת'כ היור "כ6 רכ' . כנויס טסס דע"5

 "65 ])נ[ יונזס 5פג'סס510ך
 דגדי"ק סיוע"

 0ו"
 ופריסו

 'ויוס "( יכת'כ 'וטס עגן ס"' "5,1 וע*ד די5יס.דרם'נזו
 חסד וד" ד" עגגח "תמ דחסד ונזטער6 . חסדו ס''גוס
 "1'5 "חר" וטגג6"תקר'

 רכ' ])ג[ "ס טיווד והתקר' כ5'5'"
 60ס ועו!וד ":רסס דח יוטס 0עגן עיווד "טרסטעון
 טכתכה, ותייי"הו יגהק ד"5'05

 טככיגת"
 ויוס ]גד[

 דרנ" דטסת' ודח' 0ומ סכ' חכ"ד"זר
 "סתכחו.

 'כר"5 יזחגס 5סג' ס0ו5ך ס"5סיס נז5"ך ויסעוסהי
 וחתדכק דהסד מסטרח ןגט'5 ויסע תחמריססוי5ך

 יוטח דסה כניןדגכויס כס:ר"
 כדיג" )הת)ככ" כעת"

 ה~י תה
כ00'"

 חכת5'ס סעת4
 סיסר"

 מכ5ח
 :ט0ן ותרין סכעין וירת"

 קד" ס:ר" סטך'ן כת)תקדיסין
 כעערוי "ת5כס

 דגכיר"ס כרונומי הת)כמת תג':ה ס:-ח ע)הסדחס"ד
 דגת-: כי5סיכבתין

 כ)כוס' "ת5ככת ת)'תקי ס:ר"

 . תכ"ר"ת ד6קרון קד'כה ע)הס נז5כה ד)כיס"רגיג"
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 כנוח

 ד"ת'ון נרוסח כחת,וי ג5'פ" קד'כ"
 כג'ן ח,מר כ"רח כסדרן רס'נז'ן קדנז"' "תוון56'ז

 כקורח 5ת?ך כהס"ד חכתכהו קדת"' "ת'וןדכ)סו
ט'סך

 כסדור"
 רכ'ט'ן תג'ג' "תוון יותתקן

 כנ5נ'5"
 5יופרע

 ד,ג'ן )ג)ח0 כנכור.ס נזמתכהו תג'ג' "קוון דכ):1כנ'ן
 חיג'ן ת)יתחי מתוין דסתה5ח י!ס:רח ן"ת"ן11'ג'ן
 נווגין 5"חן"ס . רכיחין6תוון

 65תצ:ר"
 כ'ץ5כ6

קד'ם"
 ונזתקכרן נזתמכרןכיסוכ05ו]יה[

 כיו6 התרכיס סכה ככ5ח ד"תעטר כט5כח סערהו5סהי סטר" ג0"י ורכיס טיכר כ6ורח כעטריי "תעטר1:וח
 - ט)ח: קדיכחרתיכח כ"כסת" די!ת:רי ]ן.[ ת'כין כע"כ נ)יסחקד'כ6
 כד 'גהק ח"ר סי5ס כ5 1ס 56 1ס קרכ רץ~שכ(

 כסס61 קכ"י: קת' פירס5ת'טר ע)6י תנ6כי התו יתה עכרק י:רהג0ו
"415 
 קכ"ס ח"5 .

 1תג'ן ככ5 0כ' "יף 50'5: כ5 56 1סקרכ !5" כד'ן כירס 6קרין והת'ן כיט6 סכעין יד' עוכדיותס
 ע5'יסו 6בתכח עגיכו כד'ן . תע5ת6 "'סו רסיע'6י6'כוד

ויס'ויהי  גו כו6:ית כ( ט*ג ת,יס 6( מקומותמראה

 הזהרזיו
 ריא ומתרץ ב;צמו. השיית כח אלא מלאך זה שאין משמע כן דאמ פי' ])3[ : חסד של מלאך שהוא מיכאן המלאך זה,ן6[

 כח ובין האךוהות ;צ2יות בין המ2וצע כח מין היהשוה
 וקרוב ה42אך כח 2ן יותר .בוה שהוא רהיי,ו מ-אךש4

 ה"נו ה;גן עמיר שוה ומפרש הא,ורית ;צמיות כגיןירי,ת
 כח של הרושם ה" וה כ' 'וממ יפנ'הם הו4ך וה' ;ירך

 הספירה ע"י להם ;נ;פע ןישראל ההסר מדתהרתפשנות
 עזר והוא ה?נן עמוד ,קרא הרושם וזה צריק. יסורש.קיאת
 יושפעו שהחפרים לו שמם'יע צר'"ק 'סוד ר:פירה ;4ו:יו,
 שרא- י'רק

 הוא ה;,ן ;2וד זה כ' המ"א. ע" נ,זלימ היו ויא
 נ;שה הוא עהה ו,ם הס"א. בעד המחשיך ממנינ מחיצהכמי

 הי' זה [גנן ישראל את יראו שלא להמצרימ רמחשיךמחיגה
 פעלו הגבורות והן החמרים הן פי' [נדן . ה.נו-ה צד ש4רנה
 התפאר'ת. כח היינו 1,:[ . ברשמינה וכהם אורם היפ;ה ע"יטם
 בן הקדוש השם יוצא וייט ויב"א ויכ", פסוקימ ה,' מן 'ו1

 טן אותיות. ע'ב יש פסיק נכל כ' משולשות תיביתע"ב
 הן ו'"ם ומן ימפר? הן ויב"א מן ישי. ראות'ות .ס-רווי:-;
 כחות ה,' זאלו ורחם'ס. ד'ן חסד של כחות וה"נו ישינ"כ
 וכך 1'עקב 'צחק אכרהמ אנות ה.' ק-ושת התעוררותהם
 ויב'א הפסוק ישר. 1.ם"ע הפסוק ע"נ השם על הסדרחוא

 : כזה ישר. זי'ט הפכוקהפוך.

- - - - - - -
 הקמ הרי , מבה יזל ההע ,לאו
 חהו ' מלה ייי נלך פהל 'לוו

-ן יליוהו  -  
אלדהזי

כגילאו [ן
האאנתה

להח יתון

טיכ ההה'
 דני , והון

 ייל ןנמם
מנקדמב

ן
 עמם ןהחש
-ן מצר ןהרת -  
 חבו ןאיע

 פוי , מבה ן נית ןננא
 מחי ' ענו , יהה 'ומב
 מום ן היי ן יבמ ןראה

 8 ושר לכב ' אום ריי שאה ,ירת

 ון,ל(,~ן;ו וךו~[11
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 ונו'. ענריס תחגס 6) ס' 1'סקף סכקי כ"סערת דידקי8(
 קיוי ךכ"ג יוזוגותיו דקם'ן תג'גן 'נחק6"ר

 ותר11ייס1 6'גון נווג'ן תרין סכ6 סוף 'ס כקריעתקכ"ס
 . וק:וע כדיג" עוכדוי כ) דקכ"ס כנין חד קמוע "רח3
 וכג) ויונו6 יוט6 ו3כ) ט)ע6 כ) התק"ס 'קסוס דיגחוע)

 כ) דן וזנו:חזע:"
 ע)ע"

 י)כ) 1)רסיעי ))דיקי 3ן'ג6
 י:ד 6?כ נדקית ס' )דיק כי נ( כד"6 ע)יו6כגי
 ה:ק.ן יכע? ק.'3'ן כיו? גם, ככגי ומתי ג:6 כג' דןחיסו
 3כ) יוזו:ח )ין )עי?: כעיגוי קס? כד'ןקעיס

 כנין זעג"
 עכיד והיסו הע,ן ו)קיג'ן חייכ'6 )יויזן )יסדחית
 המד כ:יס )ון ונופיגם וזן סד'ן נום.רת )נולייסון
 וכי? ע)"5 כ:י כ) ע) וחקנניר ד6תתמ,ךו)ח:
 ותפ-גם זןהי:1

"(:( 
 ו):) ו43:יע' 1)חס.די )גדיק' .

 1)" . כלעי 3'ג' עד ר6תים-קרג1 סיו'" ועוסי חק63 וכעירי חיון )כ) ע)נו6 כגיחיגון
 ד5'סו כע)קק 6כק"ר

 עוכי'ן )פיס קעי? דק:ס 6י"נ )ון יי:יגם זן)ח
 ק:ס ס'ף 'ס קר'עת וכ' סוף 'ס כקריעק ע)נוהדכג'

 ד( ויכ:?1 כיס ניער נ( יסכתיכקנו'ס.
 -ע'תק דם)יק כיון וס6 ס6רן סגי ע) ויכסכס סיס)טי סק,ך"

 דק-יעת 5:ורת 61ת . חמיכ ס61 כ6ין קת'? כ)5 .קעיס
 ה)ה קעיס ק:ס סוףיס

 כזע:"
 יעה לגכי 6עכ-1 די:ר5)

 תקרי קעיס ה"ר קכ"ס נוקע' ד'ג6 וכע6 נונריסדע) טע:" סס," רס"כ 6ת" דסיף ייו" )ין )נוקרע קכ"סוכע6
 1)יוקרע נונריס טל דיג6 )טעכד כעי 6ת 5עהידע)ת6
 חורהך וכ) קתך חייכין כ)?ו 60 )יכרה)ינו6

 עריות כנ)וי 5לין ע"ז ס)קי 61)ין ע"ז פ)מי ה)יןיקסו: כןיג"
 דנוין חוכד' 'ה)'ן דתין 6ונדי 6)'ן . עריות כנ),י61)ין
כסס61

 כ:ת"
 )ון 1)תק*ע דיג, 5'רח ע) )נוע3ר קנויס קס0 סוס

 קכ"ס ד6כנה והלט)4 דסיף'ת6
 זכ'ת"

 דחקדיס דהכר?ס
 6כרסס כדכתיכויככס די)'ס ורעותח פקיד6דמהריס )נוטכד53סר6
 הת"3יךו כ)סוננקר.

 3דינ6 )')יח סס'5 ד3כ) 3נין כינו"
 סכקר. כחסנוורת ויסי כתיכ נו6' דיסר") נ),יסו ק3'ססוס
 )יועכד כגפר6 ד6קד'ס דהכרסס כזכות6 קכ"?6סנמ
 דיכרמ) נ:קטייסו נו"ן וערקו ינוח ח?דר כדין דנוריסרעות6
 )היתג"ו יתגיגן ל5ית:ו כקר )סגות סיס ויס3דכת'כ
 כר6 כד קכ"ס ענוו דסתג0 תג6י )6100 .)תג6"1

 ע)ט"
. 

 )היתן נוככ') כתס וכת'כ )6יתגי סכ6 כתי3 )6יתגו.ות'
 כקר. )סגות וע"ר 36רסס ד6סחזרחי.

 כ??ו"
 ז"גח

 ית". התקרט כדין ד:ו6ריס רעות6 )נוע3ד 36רססד6קדיס
 ס.ף 'ס קריעת קיויס סוס קססוע"ד

 ]גז~
 י

 6'ר ונו' ככנדות 1'גסנסו תרככת'ו 16סן 6ת ריכ[ךס(
 )עי)6 ד)?ון חי)ה 5תכר כד וד6יסנועון

 ד,תכר כיון כיס דחחיןן 5יגון דכ) חי)ה5תכר
 ד)קת" סגי כ) )עי)6 דכ)?והי)ה

 מקכיו
 1'סר וכנ"כ 3קןנוית6 ד5ת3ר ח')6 סה'כנין
 כד דסה 3ככדת ויגסנסו . כתי3 תרככתיו 6יסן6ת
 . סי6 דסכי חזי ת6 6ז)ין 110 )6 6קכרד6
 נירככתו. 15סן 16 תרככותיו חוסגי 6ק ויסר כקיכד)ח
 סוו דכלסו חילה סחי כג'ן נורככתיו 16סן 6ת ויסרה)"

 מזי תח ינר") נופגי חגוסס נו)ריס וי5נור כיס.תתד3קן
ככטת"

 ונו', מצרים מהנה אל ה' יישקף הבקר באשמרת דיר:י"(
 לפני אדם של מזינותיו שקשין למדנו יצחקא"ר

 ושניהם אופנים, בשני רש יפ זה ף. ם ים כקריעקהקב"ה
 ובאמת, בדין כעשיו כל שהקב"ה לפי אחד, אמת,בדרך
 ובכל ויום יום ובכל עזמד. העילם האמת ועל הדיןועל
 ולכל ולרשעים לצדיקים בדין, העילם כי אק דן זזמןזמן
 וכשהוא אהב, צדקות ה' צדיק כי :( כנתזב העילם,באי
 חומאים והרבה רש:ים היבה בהם ריאק האנשים אתדן

 לפי זמן. בכל ת מזונ להם לקת בעיניו קשה אזלפניו,
 שה ע והוא ההימאים, ואק הרש;ים אה לפ-נם לושיש
 חמד לפי אוהם ימפרנם וזן הדין. משורת לפ_יםעמזם
 הע"יון ובחמד לם, הע באי כל ע4 ינשפע שנמשךעליזן
 ילני ל-שעים לחמידים יצד'קים לבל. ומפ*נם זןהוא
 השמים. ועופית השדה יבהמות חיוק לכל העזלם,באי

 שה'א מה לם בע נשאר ולא כנים, ביצי עד ראמיםמקרני
 מעשק לפי לפניו שקשה אע"פ אותם, ומפרנם זןאיגי

 טה ק סוף ים קייעת האם ועיד סוף. ים כק-יעתהאנשים
 יא הק ד( זבתוב ויביטהי, בים נוער נ( כהיב הרילפניו,
 טבה במה יטעילק כיון והרי הארץ, פני על וישפכם היםלמי

 שקריעק נאמר זאיך ב, חש הזא כאין לפניו הכללפניי,
 הים. אצל עמדו שישראל בזמן אלא לפניו, קשה סוףים

 רבון לפניו. אמר הקכ"ה. מלפני דין והבע מצרים,שע4 ההוא השר רה"ב בא סוף, הים להם לקרוע הקב"הובקש
 ולקרוע מצרים על דין לעשזת רוצה אתה סדועהעזלמים

 בדין דרכיך וכל לפניך, חוטאים כלם הרי 4ישראל.הים
 ערטת בנלוי אלו ע"ז, עובדי ואלו ע"ז עובדי אלוואמ:,
 דמים, שופכי ואלו דמים שופבי אלז עריות, י בגלואלז
 להם ולקרוע הדין דרך על לעבור יפניז קשה הי'אז
 שהשכים אברהם, בזכות הקב"ה שהשגיח יאלמ,אהים.
 אברהם וישכם ככתיב שלו, ורצין רביני מצ,ת לעשוהבבקר
 היה ההוא הלילה שבכל לפי בים, אובדים נלם היובבקר,
 הבק-, באשמורת זיהי כתוב מה ישראל על בדיןהקב"ה
 בבקר שהשנים אברהם של בזבותו הקב"השהשניח
 ישראל, מ4פני המ'ם וברהו הים חזר אז רבינו. רבין הלעש

 לאיקנ"1 41מדנו לאיהנו. בקר לפנית הים וישבשבתזב
 העזים. כ:ברא הקב"ה עמו שההנה ההוא לתנאילהנא"'.
 לאיקן משכיל שם יכתוב לאיהנו. כאן כהוב לאיקבו.ועיד

 ההיא בזמן בקי, לפנות שכתוב וזהז אברהם. זההאזיהי,
 יע"כ הים, נקיע אז רבונו, רצון לע:זה אביהםשהשכים

 סוף ים קריעת לפניי קשההיה
 ]ני~
: 

 א"ר וגו', בכבדות וינהנהו מרכבקיי אזפן את ריכמךס(
 למעיך. שלהם הכח נשבר כאשי בודאישמע.ן

 שנשבר כיון בי, שנאחזים אוהן כל של הכח לממהנשבר
 נשברו. שלממה אלה כל נם למעלה, כלם שלהבח

 שלמעלה הכח זהלבעבור
 שנשב-

 וימר ולפיכך ההלה,
 כשנשבר שהרי בכבדת. וינדנךו כהוב, טרכבתיו אזפןאה
 היא, שכך וראה בוא ללכת, יכלי לא למ;לה שלהםהכח
 מרכבתו, אופן או מרכביתיו. איפני את ויםר כתובשלא
 היו שכלם הנח זה והיינו מרכבהיו, אופן אק ויסראלא

 וראה בוא ישרא4, מפני אנומה כצרים ויאמר בו.נדבקים
בשעה

 הזהרזיו
 הת;וררוט פי על או אם בי מעשיהם עפ"י לה"שות ביכולת הי' לא הישועה בי לטניו. קשה הענין של אופנים בשני פירושו והיינואח

?ייין . אב'*1 אברהם של בקר לפגות אבות זכות התעוררות פי על או התורה. מן למעלה שהוא עליוןחסו
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 רעבי- ימטה, פרעה צבאות להעביר הקב"ה שבקשבשעה
 עיט-. מ- שביארנו. כמו ימעלה שלהם הכח לאיהיקהלה
 את מניל שהיה העליון קדוש מקום לא.ת. והעלההעבי*
 דמהנוה אלה כל נתעלה. שזה כיון דם-כבות. א.תןכל
 את העבירו לנהל יכלו לא שהם וב..ן לנהל. יכל.לא
 בועי. באש והעבירוהו מממשלהו. מצרים של ההזאהשר
 מפני אנוסה אמרו וע"כ בתבטיה. מצרים מפשלתואו

 ניט-ף מצרים של השר את שיאו לפי מה. מפניישראל.
 בבבדוק. מהו בכבדוה. וינהנהו אמר תייא רבי ,(באש.
 מ.ליכים ללבת רוצה שאדם הדרך שבזה נלמד מכאןא"א
 -.ליכ. דבר באוה. פיעה. לב ויכבר כתוב כפיעהאוקו.

 הכבדק אתה רשע הקנ"ה. ל. אמר ממיט. בכבדותהקב"ה.
 ה. בכבד יינהנהו זוהו בזה. אי:ך אזייך אני לבך.את

 וה מצרים. ויאם. ונו'. ישראל מפני אנימה מצריםויאמר
 כיון קשה. הדבר וה יוסי א"ר מצרים. על הממונההשר

 אחרי לררף ביכולהו היה איך מממשלתי יושהעבירו
 מצרים. ויאמ* שכתוב סה אבל הוא. כך ודאי אלאישראל.

 מצ"ים זה במצ"ים. להם נלחם ה' כי שלממה. מצריםזה
 נשבר או למעלה. שלהם כח שנשבר שניוןש"מעלה.

 להם נלחם ה' כי שכהינ זהו למטה. ונבירהםכחם
 למעלה. אש" שיהם הכח וה. ד.קא, במצריםבמצרים.

 יפורש יכך ])ק[ מתם מצרים מלך שזה שב.א*1 מהוזהו
 שניטבר שראו לפי ייטראל. מכני אנומה מב*ים ויאמרכאן

 : - למעלה שלהם ודגבורההכח

 בקי לפנות הים וי'טב הים על ידו את :ה מ דיפןנ(
 אלל ישיאל שקיבו בשעה יצחק א"רלאיקנ..

 לו ואמר הים. על הממזנה ל הגד להשר הקכ"ה קראהים.
 לי יש והנאי הים. על הפקדחיך העולם שביאחיבשעה
 השעה הניעה עהה בני. מלפני מיםיו שיקרע היםעל

 לפנות הים וישב כת.ב מה אח"כ הים. בתוך בנישיעברו
 הקב"ה עם לז שהיה ל:נאו לאיהנ.. מדי לאיהנו.בקר

 : הע.לם אתכשברא
 ישראל וירא ינו'. ישראל את הרוא בי.ם ה' רירשענ(

 על הממונה השר אזהו מת. מצייםאת
 שהיה דינו". בנהר שרעבירו הקב"ק להם הראהמצ-ים
 שהעבירו שביארז כמו מת. מדז מת. ]:טן דגדזל היםבשפת

 ממשלת.מן
 אמר הייא רבי ונו'. הנדולה היד את ישיאלרירא

 עם העליונה יד נשת4מהכאן

 כ-

 האצבעיה.
 למדנו שכך ]ין היסין בבחינת שנתכליה הידתשתלמה

 ה' ימינך זש"כ הכל. ת.לה ובימין נתכלל בימיןהכל

 סופ. יאין סופו ראשו אין הכתוב זה ונו'. הגדולה הידאת ישראי וירא ד"א י( אויב. תרעץ ה' ימינך בכחנאדרי
 אה העם וייראו ואח"כ ישראל. וייא כת.ב בתהלהדאשו.

 ראה ממש הו." ה --' ,: - קז וינ הגל'ה. עול עליווסן
 במצרים. דקב"ה שעשה רית הגב וכל דנקמות אותןכל

 העלה יהודה וא'ר ממש. ישראי ישראל. ויראוש'כ
 היוצאים בניך וראה עסוד ל1. ואמר הוקן לאוהוהקב'ה

מהוך
 . 7ף 7( . גנ 7ף ג( טט 7ף נ( ג. 97 4( מקוטותכטץאה

 6טכר 5תת6 דפרטס )6יכ)וסין )"ע3רח קכ"ס דכע'כסעתח
 ו% 1 ;ינאיויצ . ע3ד תס ד"קיץ:6 כת? ד5?ון הי)ק )?סוהכקדשיתח
)ססו6

 . דד)יק כגורה ו6עכר . תס')עגיס ד-5ר6י שתג"
 תסגי 6ג'מס 6:ורו וט"ד 6קטדי ריו5ר6י ס):גית6וכדין
 ח"1,קך6)

 טעיץ"
 דמ-ו 3נין

 מ.וג"
 הת'קד ית5ריס

 . כככדות ת?ו כככדות ויג:גסי חיור ה-ה רכי ה(כגור6

 קו)יפג" -כ"ןק)"
 דכד,ק" דכ?הי

 תד3*ין גם נך כי? דחקדכר
 סהכ )'ס דכר -)ס כ?ס,ח . כ*טס )כ ויככד גת.כ ככרע?)'?

 ן
 16קיר 6ת רכע קכ"ס ח") תחס 3ככד!ת

 . 3ככדות וי:?בס' ס*ן כס"' )ך 6ד3ר 6ג6)כך.
 ד6 נונריס וי6יור ונו' 'כר") תפנ' חנוסס תגריסוי5תר
 :יון קסיה ת)? ס6י יוסי ח"ר . ת5ר6י ע) ד6תתניתתג6
 'כי) סיך תכו)עגות'ס )יסד6עכרו

 הכקך'יסו )יורדף סו"
 . תגר'ם וייזור ד6 6כ) סו6 סכי ודמ' 6)6ד'ס*6)
נוגריס

 תגריס כק5ריס )סס ג)מס ס' כי ד)תת"
 -(ג)טי)6,תיקס,

 (תת"
 )סס עס ס' כי ס"ד

 כעגייםכת5ריס
 דיק"

 . ד)עי)6 ד5סין תוקעח ?ו6 דק
 סכ6 ]יח[ סת2 ח5ריס -)ך ד6יקש'? סו6ודמ
 6תכר דס, ןה-ו יבך") -פ;י הג'ס? תגך'םוי6תר

 - ד):י)ה ד)?ון ,ת,קכ6קי)י?'ן

 כקל )פנות סיס ויככ סיס ט) 'דו הת ממס ןיבטכ(

 )יס י~ייק6תו דע) רכרכ6 )יעוג6 קכ"ס קר6 .)'ת6
 ססת6 . כגי תקתי ווי-וי יכזע די '611ע) )י 6ית ותג6י ית6 ע) )ך תג'ת' ע)יוח 6ג6 דעכד'תכסעת6

 ווט"
 עדג6

 )פ;,ת סיס ויסכ כתיכ ויס !כתך יחה 3נו כגידיעכיון
 כקכ"ס )י? דס,ס לתג16 )מיתגו מ6י )6ית;וכקר

 ע)יו6 כר6כו
 . 1נ1' יכר56 הת ססיח ניוס ס' רירשענ(

 יסר"5 ויר"
י

 סלטג6 ?סו6 תת נונריס 6ת '
 דסוס ד'גור כגסר ליס ד6טכר קכ"ס )ון קמ-'דת5ר6י ת.'ג"

 ךהוקיויס כיוס חת סעיו6 ת6י נות  ])ט[ ר3, דירת3ססת5
 די)יס ס):ג,תה נוססו6 )יסד6עכרו

 6תר ח"6 רכ' ונו' סנדו)ס סיד מת 'כך")ןיך4ן

 תג'גן דסכ' ]ת[' כיסד6תכ)')ו6סת)'ס
 6תכ)') כייויג6כ)6

 וכיתיג"
 ס' יתיגך סס"ד ת)'6

ריסיס סי ו)6ו סיפיס ריסיס ),ו קך6 ס6' ונו'. כגדו)ס ?יד6ת
 כקותית"

 "ת סטס וייר16 ו5כתר י:ר56 ויר6

ומני
 )נוי ו";'1 נ"ת,. ;,7

 ננ,ות,
 6'גוןכ5 """ יקנ מ"

 ג'קת~

 . 3ת5ך'מ קכ"ס דטכד נכורהן וכ)
 דגפקין כג'ך התי קוס . )יס ו6תר סנ6 5ס6יקכ"ס

תמ

 הזהרזיו
 שמתו כאן ומן שלמעלה. השר על לפרשן יו אז פרעה השם נזכר ולא טצרים מלך סתם נכתב שבאם מקומות בכטה שנתבאר פי'אט

 השמא 'ר של אצבעות ה' כי ,מן ' ד4;ילא שביגתא מקום וסיום בשפת פי' ,נט[ : שלהם השר הי'נו במצרים להם נלחט ה' כיסחם
 להיותם קורם שראו במה רי ה" לא וכי ןט,ן : ספירות עשר הן וה:ל מסרים, ה' שהן ימין 'ר של אצנעות בה' נכללו נבורות %שוק

 שטים יראיעי'ו



 *6כו קודשי:ון .בשלח הזהרלשון

 כגיך כנין ןעכד'ת נכו-ן מטי קוס . תקיס6 ענו6טנז
 ונכורחן ח'לין דכהס ןכרך נפורקג6 חתי קיס .ניו5ריס
 ויר6 סס"ך כ)6י והנוח תיון סוס ויעקכ . )סוטכדית
 6"ר . כנוגריס ס' עם? "כך ק( סנדו5ס סיד 6ת'ס-6ל
 חתעכ'י דג6 נוקדנות וס6 ע:ס ס:ת6 וכ'מחעון

 6ת ונוח.
 סחות 6קר' 65 'ד 6)6 ס' עסס 6סר סכדו3ססיד
 6קרג'ן. הגכעחן חתם כס דכ)'3ן סנדולס 56כע6ןנוהיוס
 רכה. )הו:כגח ס)'ק 61:כעק ק:כן6 וכ5 נדולס כך'ןו6תקרון
 כ)סו התעקרנ ,כסח' . ונכ,רן ג'סין כסו עכ'ךוקכ'ס
 דכקיום . ן6 5,6'פג6 ונוכ6ן נוס)סול'סון.ןרנין
 ן6:ת)נוו כיון פרעס 5כ ויה;ק כת'כ קיו56.6כע6ן
 כת.כ כדין דפךעס כוסית" נעס סוס )6 תו חתם6'נון
 ויר" וע"ד פרעס. 5כ 6ת ס'ויחזק

 סיך הת 'סך6)
 כס'. ס6נויגו )ה ססתק עד וכי . כס' וי6נויני ונו'.סגןו5ס
 6יגון כל היוו וסח . ונו' ויכנוט, סעס ו'6'ון כת'כוס6

 . וי6'ויגו נו6' 6)6 כיונריס קכ"ס 5סו ןעכדגכור6ן
 ת'ר16 "ל סטס 6) נוםס וי6חר ןח-ר נו5סססו6
 ו6חר :היל 'יס6 ר' . ונו' ס' יסועת 6ת ור16סת'נכו
 תוסיפו ל6 וכתיכ תת יו5ייס 6ת 'ם-") ויר6כתיכ

 ח"5 סכי. 6עיג6 ס,ס ח"ס 5רהוקס תוסיפי ל" כת'כ 6י6"3 י 5סו הנוו חתין יוס' 6"ר עו5ם. עד עוד5ר6ותס
 סעולם תן כ[ כזיכ חזי ת" "ל6 סחי5ת6. '6,ת 6כ6ר'
 עו3ס ותגיגן סעו5ס.ועך

 )עי)"
 ועו)ס

 לתת"
 עו)ס

 ס'ר,ת6 סו6 יותתןן5ע')6
 5חןלק"

עילס ];נן כ'ג'ג'ן
 עולס ומס6' . נוכ)6 ו6תכ)') ס'ו-6 ס', תנוןן5תת6
 עכיך עי)ס וכסקי . 3תת"י נכ'רן תת)רןו5תת6
 חתערוגך ג'סק )'ן ורהי: לי:ךה) 6ת'ןקכ'ס
 ע3 כינו6 הבתק:י ט:רחי כנסו גסין ליי)כד ע'5סס6י
 ע.)ס. כס"י ג'סק )'סךח) 3'ן ו6קךהים . ט')ס דסהי'ד6
 דית:ר עד ע,)ס. עד עיד 5ר"וקס קוסיפז )ח כתיכוע*ד
 לנותדן. כיס ד6ת:וס,-ו וגיון . כדיג.י ,סיון ו'ת עו)ס0ס61
 . סיס סכת על טת חנדיס 6ק יסר6) וירח כתיככןין

 נ)יך בשביל שעשיהי הבבורות וראה עמוד חזק. עםמתוך
 ת ינבי- כחוה שהרבה בניך. בנאי,ק וראה עמודבמצרים
 יירא זש'כ הכל. וראה שם היה ויעקב להם,עשיתי
 א"ר במג-ים, ה' עשה אש- ח( . הנד,לה היד אתישראל
 אינ ומהו נעשה. 4זה דם כק והרי עשה, עהה וכישמעון
 פהורנ נקראת אינה יד אלא ה'. עיטה אשר הנדולההיד

 כל נעקרו הזאת וביד ונבורות. נמים עמהן עושהוהקב*ה גדולי לחשבון עולה ואצבע אצבע וכל גדולה. נקראהואז אהרוהי אצבעות המש בה הברולה,שנכללות א3בעוה,מחמש
 בחמש כי כך. למדנו ומנאן מהשקלשלוהן.המדרגות
 שנשלמו כיון כרעה. לב ויחזק כהיב הראשינוהאנבעוה
 כתוב אז פרעה. ברשיה הדבר עוד היה לא חמשאיהן
 היר את ישראל וירא כהוב וע"כ פרעה. לב את ה'ויחזק

 בה'. האמינו %א עהה עד ובי בה'. ויאמינו וגו'.הגדולה
 אוהן כל ראו והרי ונו'. וישמעו העם ויאמן כהובוהרי

 ויאמיני. מהו אלא במנרים. הקב"ה להם שעשההנבורות
 היראו אל העם אל משה ויאמר ב שכת כמושהאמינו
 ואמר שאל ייכא ר' ונו'. ה' ישועת את וראוההיצבו
 תוסיפו לא וכהוב מת. מצרים את ישראל ויראכהיב

 להם, ראו מתים הרי יומי א"ר עולם. עד עודלראוהם
 א"ל כן, תינח היים לראותם הוכיפו לא נכתב אםא"ל
 העו%ם מן נ( כהוב וראה ביא אלא שאלת. יפח אבאר'
  ע,ים לממה. ועולם ימעיה עילם ולמדנו העילם.ועד

 4ם ע ןתנ[ הנרוה הא-ה ול ההתחיה היא משםטלמעלה
 לם הע ומזה מהכל. ל כל והוא הנמי. הוא שםשיממה
 עושה העולם ובזה להקהחונים. נבורות נהעוררשימנה
 נהעורר וכאשר נסים. להם ומזמין לישרא, אוקוההקב"ה

 על בים המצרים כל נשקקעו נמים. לעשוה העולםזה
 העולם. זה עם נם לישראל להם ונזדמן העולם. זהידי
 שיתעורר עד עולם. עד עוד לראוהם הומיפו לא כהיבוע"כ
 לרין. לו שנמסרו וכיון ברינה נמ:רים ויהיו ההוא לםע
 הים: שפת על מה מצ-ים אה ישיאל וירא כה,בב:ן

 1א"1-י4 4ח 1"-"% 1ףר1 -"ה 1"1י148
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 ו6נור כתח 6כ"רכ'
 6סתכ3ג"

 ת'::קן ככ)
 . יכרהג יסיר 6ז כ6ז פתקו וכ)?ו לק:"סדסכחו
 ס:' 6)ק ט)קק -ח, . ס)נוס חנור חז . 'סוסע ,ןכר6ז

 . לי:רח) ל?, ד6ק:כ'דו גכ,רן וכ3 גסין כ3ת6ג6
 . כעטרוי קך.ם"ה ק"6 דעת גסירו 6תגסירכך

 חגקיכ כזיי"ן וה3"ף י כחל"ף . כ6*ז רסינויןנ5יפין
 גסיךי חקהכר וכד . עיכי 5כ) ונסיךכק:וכ'
 וו)הס גס' היכ י( ן6 זיי"ן. יו"ן 15יי'ן. ונוט'דה)"ף
 חל"ף דהתקכר כג'ן וג:,ר6ן גסין עכיך כר'ן *דס
 סיה וד6 ,ט'[ ז""ןעס

 ס'רת" כרת"
 ס:ן'ן. דכל סיה

 דה נו)ס 6ל" 3'ס חכ:', כך 'סיר 'סיר 6"ז סו6ודח
ק)."

 ו6:)'ס
 זנוג" 3??ו"

 . דח;י לזיוג6 וק:)יס
 . 'ס-6) יכגי חסס ןה ס'רת6 5:כהה 'ס-חלןזי;'ג.ן
 ח')'::6תכ"ן

 כווגין דק:ק)קו ח:"נ קןנו6יי דנד'קי"
 רהיי דג-.-ה נקסור6 ו6קקכרו י)ן')ה ןט!ק
טכיד דק" ונ:,רן 6ת'ן ו3נוחנוי ננופ6. )"ק'6 כ)סוזי'.:.ן

 /וו* ו,,ת,* יו ויטן תו* ת/ עי ו*" 1%, "4י4ין מיני

 התשבדות בכל ע"נתי ואמר פקח אבארבי
 ישראל, י2יר אז באה פתחו וכלן להקב'ך, ינ-אלששבהו

 נך אלא המעם. מה שלמה. אמר א; יהושע. ידבראז
 לי2רא%. להם שנעשו הנבוהת וכל הנסים כללמך"

 בעמרוהיו, הקדוש הקרמו*ן של האורכשהאיר
 האור זה בזיי"ן. ואל'ף באל"ף. בא"ז. ונרשמיםנהקקים
 החרה מ:חברת וכאשר עד. לכל ומאיי ברשךמבייק
 מלאה לה' חרב ד( זו זיי"ן. מיו ל;יי"ן. ומגעתהאל"ף
 הא,"; שב:הבר לבעבור וגבירות. 14ים נעשה אזדם.
 הצררים. כל נל השירה היא שירה. היא וזו ],נן הזיי"ןנם
 ד,ה דבר אלא לומר. נריך שר אז ישיר. ישיר. א"זוזהו
 א, לב לעהיד גם ומ':לים ההוא. לזמן ומשליםהולה

 ישראי. ובני משה זו. שירה לשבח ישראלשעתירים
 במדרגית שנתעלו אע"פ הראשונים. ש-צדיקים לבדנומכאן

 ההיי2, צרור של בהקשר ונתקשרו ש%מעלי,נליונוה
 אשי ונבורית אוהות ולראית בגוף. לההייה כלםעהידים

יעשה
 91 ט מקומותמראה

 ע-
 )"ד יסע.' 1( גז 41 0 ט'ו דס.6 ג(

 אימא הנקיא המלכות עו%ם היינו רימ4ק עולפ עלאה. אימא הנקרא הגינה עולם חיינו דל,ילא עולםןטנ[
 - קתא-

 -_; א אוק 1
 התחתונווע ת :פיר שג; טן ה*ביע.ה ספירה מלכו"ת ספירת ע: רמז 1' ואות דכלא מקורא שהוא כת'ר ספ.רת שינה הרא ספירהע-

 2 ונגורות נסים נעשה או כזה גדול אור מ41יעובאשר
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 ישיר אז זש"כ הזאת, שירה ולימר לישיא4. רקב"היעשה
 שכתוב 4פי דמעם. מה שמע.ן א'ר ישראל .בגימשד
 אראך א-אנ.. נפלא.ה, אראנו מצ-ים מאר,ן עאתך :ימיי[

 יראה בתח"ה שראה ימי ממש אראנ. אלא מ.. יצריך
 אלהים. בישע אראנו שבתוב כמו אראני. וזהי ישנית.לי

 את ישראל ,בני משה ישיר אז .בכן בישועתי.ואראהי
 ]יד[ לדקב"ד השכינח של השייך לה'. דזא'תהשירד
 בה. מכזון יום בכל הזאת שירה שאומר ארם כשלמדנ.
 עולם בר יש שהרי לבוא. לעתיר לאמרה ז.נההוא

 ויש נה. האם קש-י בה ויש הבא. עולם בה וישהעב-.
 תשבחות אותן כל לרבות את. המשיח. מלך ימיבה

 'טיר דזאק. השירה ורהחהונים. הע4יונים שאומריםאחרות
 לימ4ך. השכינה שמשבחת השייה אלא לומר. צריךוה

 למעלה מלממהומשה

 אמ-

 בשבי4 4ה', נהבאר. וזה ]ר-[
 דשפע מיני כל אמר ינסי ר' פניו. את המלן להשהאיר
 זה ובשביל אליה. הקדוש המלך המשיך משפיעים.שרי'

 משה כתזב למה כן אם יהורה א"ר השנינר. ליטשבחת
 אלא לשבח, צריכה היהה השכינה והרי ישראל.ובני
 לשבח ערעים היו שהם וישראל. משה של הלקםאש-י
 ההוא הכח שכל לבעביר כראוי. ה::כינה בשביללמלך

 השירה אמר ייסא ר' המלך מאת תנחל שלהוהנב.רה
 השפע שכל הערן. מן היוצא הנהר היא זה לה'.הזאק

 שכתוב שמה ונשמע ]תו[ הנרות להאיר ממנו יוצאודנדילה
 ולכך דעליון, הקרוש מלך הוא שוה לה' אשירהאח"כ
 רורות. לרורי לאמי. ויאמרו ]"ט לו אשירה כתובלא
 לשירה שזיכה מי שכל לעולם. מהם תשכח שלאכרי
 לשבח וזוכה הבא בעולם לה זוכה הזה. בעזלםהזאת
 ישראל כנסת של בשמהתה המשיח, המלך בימיבה

 בארץ לאטר ההוא. בזמן לאמר לאמר. שכתובבהקב"ה.
 לאמר בנלות, לאמר בארץ, ישראל ששכנו בזמןהקרושה

 הבא: לעילם לאמר ישראל. שלבנאולתן

 נשיר יה'. אשירה וט'. נאה גאה כי יה' אשירה3(
 שהיו לפי אלא אשירה. מהו לימר.צריך

 הקרזש. המלך זה לה'. ]תח[ השכינה תושבחהמשבחים
 ברכות לרמשיך בכתריו ומתעמר שעו4ה נאה. גאהכי

 בעולם נאה נאה. גאה כי בכל, להעלזה וגבירותוכחוה
 בשביל גאה ההיא. בזמן גאה כי הבא. בעולם גאההזה.

 בים. רמה ורוכבו סום שלמר. בשמהה בכתריושיתעטר
 בזה זה שנאחזים .נימעלה זהסמשלה שלמטהרכמ'טלה
 בהם לעשות ההיא. הנר:לה ורממשלה הנרול בדיםנממר.
 שיעשה ער לממה. רין עושה הקב"ך שאין למרנו ה.נק:
 צבא על ה' יפקר נ( זש"כ לכעיה. :ל-ם בה:ריםרין

 בים. רמה הארמה. על הארמה מיכי ועל במ-יםהמרים
 שכתוב הקשה. נבורה נתעוררה הלילה באיהי דח י-א"ר
 בזמן הלילה. כ' עזה קרים ניוח הימ את ה; ויו4ךבו

 שלממה, החיל.ת א.תן כל המלך כן השכינה בקשההדוא
 בירה. כלם נמסרים שיהיו שלמעלה. השרים א.הןוכל
 ורוכבו סזם זש"כ נקמוה, בהם לעשות בירה נממרווכלם

 : ולמטה למעלה סתם. בים בים.רמה
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 5':-") ק3"?עכיי
 'סיר "ז ס?"ך ד" :1רת" י)ק,--

 :צת" -ח' ס-צין ח"ר ':רה) .כג'תס:
 זכתי3 כנין

 6רטך הר"גי גפ)6'ת סר"ג' יוגייס ייהרן 5חתך כייו."(
 'חת' כקונוית" דקי'ח )תחן נזתם חי6גי ")6 5י?ת3צי
 סו" וד" תגי:ית)'?

 ")סיס. 3ים2 "רהגו ןכתי: כ-? קר"גו
 6ת ':רה) יכ;' -כס יסיר 6ז וכדין כיכ'צת''"ר6ס'
 )?' ?זק"ת?כירס

 ד-:רוגית" סירת"
 ]תי[ )קכ"ס

 3כ) ד" סירתח ד"נור כ"נ כ)ת:'גו
 3ס. ,-כוון יו,"

 )ייתר?זכ'
 )זנונ"

 2)יו6 כ? "ית ך?ח ד"ת'
 3? וקיתד:3י

 ת?י.וג,ת" קכרי 3? ו"'ת דהתי ט)יו"
 ו"ית

 דת5כ" יויויכ?
 "ק -סימ6

 ת,:3ה"ן "יגון כ5 )"צ)"
 כיר סזהת ססיר? 'תת"י צ)"' ךק"-רי"קןינן

 יוככהת וק" כי-ת" "5" 5יס -כציז?
 תתת"י-:? )ק)כ" -:רינית"

 ]תס[ ק"-ר )צ')ח
 כנין 5?' 6וקיוו? ו?"

 -:חין 6יג,1 כ) חיור 'וסי ר' 6:כ?ח ת)כה )?ד"ג?יר

תסבמ"
 -עריגיג" )יע

 נ
 ק "י י?ודס ""ר

 -ב? כת'כ'י
 'כר")וכ:י

 ו?"
 מ:רוגיתח

 "5" )ס3מ" 3צי"
 7:ל,"יו"'נ,ןע'עלט ע,י:ןמ"
 ר' מ)כט מן ירת" ךי)סונניר?

 ססירס "יור ייס"
 ךכ) נוצךן ךנפיק נסי" סו" ך" 5?'סו"ק

 ~מ :. שלינ;1,7,1ה:ע"י':-;ייש,י%ו': י שג"51 4ן"ו,נ15:,,;;";,;ן,ו:;,וסק,:, -סח"
 )"קר ך'סר56 ד)?ון3טידק:, ניי!" ויי . זויי"יד," ,"' '"י 7יג.;%'7:(ע

 ד6תי 5צ)-"

 גסיר )ס' "סיוס ונו' נ"? נ"ז כ' 5ס' אשירהנ(

נוס3מן
 דנו:רוג'ת" תוסכמת"

 5'נן:,ןלל2גלאוןב קדיכ" יי)כ" ך" )ס'. ]תח[
 ":;,5אנ:יףע,י":2,;ןוןץ;], ננ; יייגקן זנו""צ:%י"""1;םנ
 וט) 3-ריס?נורוס

 3'ס רנו? ס"ךיוס :5 ?מדיוס נו)כ:

 נב' ייגיע%ש~:ש "ננ ך)תת6 6וכ5וסין "ינון כ) נד1:)כקחג4"1"ו:1שנן%
2,י

 הזהרויו
 החירוח מקור הנינה עולמ היינו הראשון לה' שזה מפ-טו ,טון : כתר ספירת ער מלכות מפירת מן נמון וא"ת נקראת השכינה נ'עז[

 לח כי ;תון , הקדוש מלך שנקראת התפארת ספירת היינו השני לה' ואשירה החכמה. ספירת מן פ" :ערן, היוצא נהרשגק-א



 3*כז קרדשישוןבשלח הזהרלשון
 : :~ות עיי"(

 וי?~

 "טרע עז' יוס' 6"ר )י:יע? )י

 לב?כסי  רזתיון הד6 כרעות6 כחכיכוק6 "'גון ,):)ט'ן ד6 תןד6
 ]טי[ כ)6 ו)כיכ6 כ)6 )"סתפק,  ו%כיטין  רכסלין%ביכין
 )ט::ד ית'ג6 ו6תער ],[ )תת6 ו6מסין נוסיהקדיס6 ת)כ" כך דכניג' )'סוטס. )י ויסי וט'ד תית'ו יכזכו5ת 6סי ת'ס וכיוו65 נ( כד"6 י,כוט'ן ת"ו' כד'כו)"
 כרכ"ן גכקין דטנ'? 5די,ק ד6 ו6גוסו 6)י זסגמין
 ודת . כיס ח:תכח דמכיכית, 6תר כ0סו6 ו6גוסו. .כזוינ
 )נכי ד6 קקתר ת:ס ו,רוט.וג?ו 6כי  6)0י .  תקדס6סו6
 וט"ן ],"[ ס:ך6 יוססו6 6תיין ד)יו6י6תר

 )יכ'ע? )י ויסי 6יור ינמק ר' . קי6 כס6י סו6רכל5  כ)ינוית"
 ההרינ6 תקן6 . ויוג3ן סו6 וסכי ],:[ קד'כ6 נו)כ6ד6

 )':ועס )' ויסי ס' יס וזיורק טזי כ' נ( דכת'כ )יס6סכחג6
 'מר6) דכ) . והגו0ו 6)י זס 6תר ייס6 ר' ד( .קדיס6 ת!כ" ד6 ]נג[ )י:וע? )י ויסי ס' דק6תרתתסתט
 דן6 יו? יט6 ט)מתו

 מיו"
 6יג'ן ו6פי)ו גכי6? 'מזק6)

 וכ)?ו . )ק3,ס ויו:כמן מת"ן סוו היוסין דכתעיטוכרי
 כד64 ו6רויוחגסי 6כי 6)סי 1:61?, 6)' ז? 6תריןסוו
 '6ריתיוגסו. 6יו6' סכ' 6י יוסי 6"ר ךגן[ 6ב-?ס 6כי6)סי
 56ס-'ך. סכי 6פי)ו 46) ס'6 )טי!6 מכ-?ס 6)סידס6
 )6כ3)ו ]גס[ ככ)6 ו6רותיוגסו . ת)ס מדוכ)6
 . ר53 ?רי:5  ס%, )'חד6 דידטת6ן

 רס"
 סו)מג6 סו6

 : דקכ"סט)6ס
 מזי ת6 636 6"ר . סתו ס' מלהמה איש ןק'ס(

 וקרכין נכור6ן תתעריןכד
 )"וסע, את:רין טסירין נוד'גי כנזסדקג'ס.
 טיכר )כ) ונכור6ן מי)ין ו),ומ:6 6תר. ככ3קרכין
 ו:חסע ד6ז!ין ו6רכין ס)קין. ונ)נ!וי התרנימת ית6כד'ן
 קרכ תנימי תתטרין כד'ן . 6:תכמ וזטפ6 וס)קיןגמתין
 וס:?ין  גירין  וסייפין  ררוזחין  5%רי  כ)ס:ר6ין363גי
 )6תטר6 כחי)וי 6תתקף וקכ'ס  :לוליגן  %ליךכר'5
 קרכ6 ע5"סו יתטר קד'ם6 דת)כ6 )6':ון וףקרכ6.
 ו%י5י  5מוון  5%עון ו%סכ5  %לה%ס. 5ים ס'  כפיככדין
 ר33ו י5יי  לתילין . פיי3י5  ל5ילון זי53 סורי  לפקין?רי

 כיון סתו. ס' ת)התס ס'61ים 61תיור וי64  ט)ין  ,תפרסגור64
 כ%ס 5ל5  ס?ו.  ריו יוטנ5 ל, 5%ז%ס 5יס ס'רכפי3

 ]גו[. ונו'  מרום טל ס%:יר וס'רכפי3
 ו6תר סתמ יסודס ר' כיס ירס ומי)ו סרטסכמרכבדרנ

 . ונו' ימ'!י תיס ר6וך 6)סיס תיס ר6וך1(
 די )ת)6כה קכ"ס 6נור ית6 ית יסר6) דטכרו3סטת6
 כנין 46) )תס 6") תיתך ס)ינ ית6 ט)תנוג6

 זף 7( ."נ 'כע" 0 ג'ח ':ע" נ( גס 97 6( כקומותמראה

 וזמית עזי יוסי א"ר לישזעה, לי ויהי יה יזמיה ען'"(
 נפרדים ואינם בזה זה הנבללים אלה היינ.יה.

 נמצא שסשם אחר. ברצון כחביב.ת הן ויעז"ם זה. מןוה
 ]יט[ לכל ולברך לכל להמפיק וסעיגות הנחליםהשפעת

 אשר מים וכמוצא כ( כמש"כ המעיגית, מימי ינזבולא
 המלך זה שבשביל לישיעה. לי ויהי זע"כ מימיו, יכזבולא

 לעשית היסין ונהעוררה ],[ למטה זמנהיל משפיעהקרוש
 הביכזת יוצאות שממנו צדי"ק, היינו ואניהי, אלי זהנסים.
 וזה. בו. נמצאת שההביביה א הה ם במק ואנוהו,בזוונ,
 לעומת כך אמר משה ואר.ממבהו. אכי אלהי המקרש,בית

 של שלמות יע"כ ],"[ ההיא מצד באים שהל:יםהמקים
 לישיעה. לי ויהי אטר יצהק ר' הזה. במקיא היאהכל
 אחר ממקרא ומביין. היא. וכך ]ג:[ הקרוש המלךוה

 ליש.עה. לי ויהי ה' יה וזמרת עזי כי :( שכתוב כן.מצעו
 המיה שזה ]גנ[ לישועה לי ויהי ה' שאמר מזח נשמעוכך

 ישיאל שכל ואנוהו. אלי זה אטי יימא ר' ד(הקדוש
 אוהן ואפילו הנביא, יחזק5ל ראה שלא סה הים עלראו

 וכלם להקב"ה. ומשבהים רואים היו אמם שבמעיהולדות
 כמש"כ ואריממנהו. אבי אלהי ואנוהי. אלי וה אימריםהיו
 וארוממנהו. לסה כן אם יוסי א"ר ]גי[ אברהם אביאלהי
 נצרך אעפ"כ א"ל היא. למ;לק אברהם אלהי הסדההרי

 להכליל ],ה[ בכל וארוטמנהו אחד. ענין והכלוארוממנהו.
 עבודה היא זאת שהרי והנדזל. הקרוש שם ליחד שיודעמי

 : להקב"העליונה
 וראה בוא אבא א"ר שמו. ה' מלהמה איש ןק'ס(

 והמלחמות הנבורות יתעוררוכאשר
 מתעיררים הגבורה מדת של שומרים כמה הקב"ה.של

 צד. לכל וגבורות הילות ולנמש מקום. בכל מלחמותלנמש
 ושמזת ההולכות והאניות יתרוממו. וגליו מזעי היםאז

 מלחסה סתגירי מתעזררים אז נסצא. וועף ועולות.יוררות
 וקשתות. חצים וחרבית רמחים בעלי בליסמראוה.באבני
 לעורר בצבאותיו מתנבר והקב"ה שנזנים. חציךכמש"כ
 סלחטה. עליהם יעורר ש הקד שהסלך לאותן וימלחמה.

 ומפמוק האוהיות מאלה ומבאן מלחסה. איש' ה' כהובבכן
 השונאים לאותן הרשעים. לאוהן מלחמה הרי יוצאיםהזה

 האמת. לבעלי נתגלו האותיות וצירופי להקב"ה.שחמאו
 כיון שם.. ה' מלחמה איש ה' הרברים. נתבארווהרי

 כמו אלא שמו. ה' כי נורע לא מלחמה איש ה'שכתוב
 : ]גו[ ונו' סדום על הממיר וה'שכתוב
 ואמר פתח יהודה ר' בים. ירה וחילו פרעהמרכבות

 1ג1'. יהילו מים ראזך אלהים מים ראוך1(
 להמלאך הקב"ה אמר הים. את ישראל שעברובשעה
 בשביל א"ל לטה. א"ל מימיך. קיע הים עלהממונה
 דמאה שנהמלאה על הנאולה הן א"ל בת.כך. בנישיעכרו
 א"ל מאיה. אלה נשהנו מה אבל אמתית. היא רוגזעם

על

 הזהרזיו
 תפא-ת הזרוגות לעורר 1ג[ העולס: קיום לב;בור מתפרשין רלא תריןרעין שהן ואימא אבא הנקראים ובינה חכמה של הזרוגות היינושט[

 משה כי "[ 1 . ואנוהו אלי זה 4אמר ש;ליו צרי4ק יסוך ספירת ע"י למלנות השפע נשפע שעי14 וכרתא גרא הנקראיפומלכות
 שסתמו הוי'ה השם *וסף הפ:וק שבזה ביון 1,ג[ : התפארת מפירת היינו ,גכ[ : מתערין רינין רמינה הבינה עולם והיינו בא. לוימשכט
 תורה ע'י להרימה מלכות בספירת אלא וארוממגהו שייך שאין מקשה יופי ר' 1גס[ . החפך ספירת היינו 7:1[ : התפארת ספירתהוא

 עלמא' עם שת1רוגותפלה
 ענורח שע" הרמה שייך כה ש*ם ומתרץ בה. שייך הרמה מה חסך נספירת אגל שפע. להשפעת ררכורא

 בבל, וארוממנהו שאמר וזהו למלכות. ולהשפיעם החסיימ לקבל ראש למעלה החסך ספירת ותתרומם והקיוש הגרול שם נתיחךישראל
 ה' פי' ,נו[ : מערן היוצא הנהר מן כשפע כלם יתמלאו שעי'ו הראשונות ספירות בג' להכלילם הרמה שייך הבנין ספירת ו' שבכלפי'
 סרפ ע4 המטיר וה' עה"פ נמ נררש וכך רינו. בית נן גט ונקראת שמו. שנקראת מלבות היינו שמו ה' תפארת. היינו מלחמהאיש

 : רינו ת וב הוארהייע
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 עשה מה דעו4ם. כשבראהי לים עשיקי זה תנאיעף

 מים ראוך זש"ב המים. .נתכוצו רה נכ העיידקב"ה.
 ואח"כ ההילות. אותן כל נ הר -קב"ה א"4 וני'.איהים
 סרכביה זש"כ עליהם. הים כםק זה אהר הח.צה.דשליכם
 סרכבוה כמה וראה צא אלעזר א"ר ביסי ירה זהילופיעה
 וכלם הילות. כמ- לבאוה כמך 4מע4ה. רקב"העשה

 מדרנוה ל"4-. אלח מ-בב.ת כלם באלה. אלהנקש*ים
 השרים ת מ-:ב ירות מתע השמאל ימצד מדרג.העי

 שנתבאר כמו ימעיה ידיעית מדרנות נ4ן קדושים.שאינם
 דגדול י: שנקיאק המלכות דין ביה ביד נמסיויכי:

 אלה כל למעלה. נ.:ב-י: דם וכאשר ממד-נקם.4שב-ם
 מרכב'ה זש"כ התהקון. בים ונאבדים נשב-יםש4ממ-
 טבעו שלישיו ומבהר סתם. בים בים. י-ה .קיל,פ-עה
 .שלישים ב בדכק נקבאר הרי ש4ישיו יכבחר ],י[ :.טבים
 ]נה[ איה ע. איה ואהת, שתים הן המדרנזה שכ4 . כיע4

 בירה נמסרו .כלן נעשז, הם נם כך :למעלהיכדמיין
 שכל אמיו הרי ז-אה בוא ואלה. אלה מטמשלהםלשבר:
 אהה. יד בבה היו כלן במצרים הקב"ה שעשק מכו:עשר

 ואח"כ ],כ[ בהם נק-א שהקב"ה כאמרוק דעשרהכנגד בזוי זי נכללוה אצבעות העשר כי בימין, נכילשהשמאל
 ביוה-. ונדולה חזקה הים של דמכה היקף הככוה כ4כננד
 ירה ודילי פרעה כרכבוה ב זש' רכביד. ודאח-יןככתיב
 עם הצבאות להרונ דקב"ה עהיד 4ביא ו4עקיד .נו'.בים

 בא זה מי י( זש"כ . אדום של והנמיכים ורנציביםהפהות
 מבצ-ה בגדים ץ דםמאדום

 צריך נאדר נאד-יי כד1 1נ1'. בכח נאדיי ה' יב:ינךנ(
 4רזרז.נ באך שהשמאל בשעה אלא מר.ל

 ולעולם ~:[ שתים על רמז בכחי נאדרי כהוב בכןבהימין.
 א"ר בך. .נכ.4 בהימין במ3את שהשמאל יפי הוא.כך

 שנהלק נמגא האדם כי הוא. כך שביארנו כמושמעון
 נעשז זונ1 בה עמ. שיקח כדי המעם. מה הנוף. הצילהיות
 הנעם. מה :נהלק, נמצא הימין הוא כך ממש. אהרנוף
 השמאי עמי שיקחבדי

 אהר רכ4 נעשה רוא .כך ]:י[
 הרעץ ה' ימינך זש"כ פא. ור ככה הוא באחה .ע"כבאדד.
 ועל הדוא. זמן על נאמרה הזאה שירה וראה ב.אאויב.
 ימינך שכהיב דמשיח. כלך שיהעורר בימי: העהידזמן
 נכהב מה הרעץ, אלא כהוב לא רעצת אויב, הרעץה'

 בזכן יב. א מפני ימינו אחור השיב נ( החורבן. עלההלה
 הד-ם ה'א. כן והכל העקיד. לזמן אויב הרעץ היאדהזא.
 יאכ4מו חרנך תשלח תררס. אלא כתוב לא ה-סהקמיך.
 דזה ב:מן בכח. נאדרי ה' ימינך העהיד. לזמן דכלכקש.
 דמניח. מלך בזמן אייב תרעץ ה' ימינך דזד. לםבע

 הרנך השיה נ. ומג נ נ לכשיבא קמיךי ההרס נאינךוב-ב
 מישני 1-בים ד, שכהוב המהים. להחיית כקש.יאנ4מו
 לד-אין להרפוה ואלה ע.4ם להיי אלה יקיצו. עפיאדמת
 כבני י:אי. לא וראק ב.א דם. ומי בעילם.שישאר. אוקן של הלקם אש-י שמעון א'ר ההיא זמן ע4ע.4ם.
 דב-יק ק א עלירם שקבל. לים דנימ איד אלאהע,לם
 כבו דדיקיב שני באוהן הקרוש בבריה .נכ.נוהקריש.

שנהבא-

 עכע תס . ע5יוח כרהת' כד 3'ת" ט:דית ד" תג6יע)
 יויס ר6וך ס0'ד מי5 ו5תקנוטו די)יס נכירתק התערקכ"?
 1):ת* 5וכ3יסין 5יגון כ) קט,3 קכ"? "") ונו'ה)?יס
 י*ן" חפי לכתר )כר 3יןחדטי

 תרככוח סס"ד ע)ייסו
 רתיכין כיוס חיו' פיק ח)עזר 5"- . כים ירס וח')1סרע?
 וכ3?1 . ה"3ין כיו? הוכ)'סין כיוס 23')6 קכ"0טכד
 דרג'ן . )6)ין 35ין רתיכין כ)סו כח)ין 5)יןקסירין
 דחתיור כת? )עי)ח 'דיען דרנין וכ)סו ס)'ס'ןקד':ין ד)" רתיכין מתערין דסיו5)5 ותסער5 דרניןע)

 רכ5 יתח דהק-י דיו)כיתח דיג5 כי כיד5 5תטסרווכ)סו
 5'גין כ) )עי3ח 6תכרו 5'גין וכד יודרניכון )ין)תכית
 תרככ'ת 0ס"ד . תת5ס כיר5 ו5תהכידו חת:רו-)תתח
 טכעו ס)'מיו ותכמר סתס כיס כיס ירס .הי)ופרע?
 י:)':יס 6תטר ?ח כ)יסיו ונוכחר ו[ ] סיףכיס

כניוג5
 )ו

 ע)"ס
 ו סכידר"העכידוז סו

 5'עתתסרו ון)0ו
 דכ)?ו 5תתר 50 חזי ת6 וח)ין ח)ין תכו3טגיסין)חתכר6 "זכיו-מ"

 . הד" יד5 סוס כ)ק כטגריס קכ"ס דעכד נוח6ןל:ר
 . כד5 ד5 ג3')ן 55כמן דעכך כיטיגח חכ)'3דכיו5)5
 )כקך ]גט[ כסו 5תקרי דקכ"? 5נוירן פ:ך)קכ)
לקכ)יס

 ורכ תקיף ד'יוח סה' דכ)"
 ו:)יט"
. 

 ייס והי)ו פ-עס מרככות 0ס"ד סככין וס6חרוןכד"5
 וע,תורג:ין "'כ)יסין )קט)6 קכ"0 זת'ן דהת' ו)ז-ג5 ונו'.כיס

 נוחזיס כ" ,ס ת' ה( 0ס"ך דהן,ס וק)ערולסיןוקיגסיריסין
 תכ5רס כנד'סהטון

 כ:עתק 5)5 )'סי תכעי גחךר ג6דרי ח6י וני' נכה ג5דו' ס' ימ'נךנ(
 דכיו6)"

 )ח,דווג5 "ת'5
 ו)ט')ס ]ס[ תרי ככח גחדרי כתיכ כד'ןכינויג5
 ק"ר כ? וחתכ)י3 כינויג" ה:תכח ד:תה)5 כנין . סו5סכ'

 ה:תכח דכ"ג סו5 סכי דקוקיטגק כנוסכיוע1ן
 דיתמכידו זוניס כת עתי? )קכ)ח כנין :2ת5 תהידחהס)נ

 טעטח ת5י דהתס)נ חכת:ח 'יויגך כך מ-כ נו:קהד
כנ'ן

 וע) . ,תגח 0?וח ט) חת-ר ד6 סירת5 הזי תההויכ תרעז 0' ימיגך ?ס"ד יתס' תהי כקן וע"ןכקך חי כ)6 מ'6 ,מכ. ]מ"[ :-ה)ח פ-יי )ק3)"
 יטיגך דכת'כ ויכיהה ט)כ5 ד'תער כיית' דהתי,ווג5
 :ת'כ תס תרטן ה)" כת'כ )ה ר2גת "ויכ. תרטן0'

 כס?וח 5'יכ תפגי 'קיגי ההור סכ'כ ג(כקדתיתח
,ץ:ק

 ת?רם ס,6 סכי וכ)6 ד"תי )זתג5 חייכ תרען 0י"
 יהכ!טו הרגך הם)ח ה?רס ח)" כתיכ )ח סרכתקתיך
כק:

 כ)"
 ד, כות:ה ככח גהדרי ס' ייויגך דההי )זו!גמ

כ2)ט"
 הייכ תרען ס' ייוינך ךי;

 כזרנ"
 יי:יהק דת)כח

 ה-גך תכ)ה ייוג'נ ניג )כיהת קת'ך ת?רם נהונךוכרכ
 וו.כג' ורכ.ס י( דכתיכ כ-ק.: לתחיית כק:י"כ)טי
 )דר6ון 3חרפות 61)0 טי)ס 5ה" 6ל0 'קיגו ע:ךהדית
 6יגון זכ5ין כנוטון 5"ר זטגח כס?ו5מו)ס

יוכגייכקקר )6 הזי תח ה'ג'ן ימקןכ2)יוהד':תקרין
קחת5הת דקכי)וגויייןהינוןכ-לנייה
 כקינו6 ועה)וקדיכ6

כתס חי)קין תרין כהיגון קד':"

ד5וקייונ"  נ( נו דף ג( ס-נ .:וי ין מ,ומותמראה
 ה.ג-

 "נ "1 - י( ג,

 הזהרדו
 מדת שהיא באמצע מנריע ואחח ושמאל. 'ם'ן ד'ן ואחת רסד אחת ;,ח, מיכות. כפירת שהיא דיג'ן דכל סופא הי'.ו סיף יםנגון

 שהיד מרמז רנים הישון ,כ, ,כויית של ור' דכדים של ה' אצבעיק ען- בשם כן נם ונק-אין כפ'רות ר;נר היינו ל, ;ה-רמים
 בנבורות חסד'ם התכללות להיות שתוגל כד' פי' וכ"ן הסרים בהחמ'נה נכללות גגורות שהחמש היינו שמאל. 'ך של התכל14ת בה 'שים'ן

 : גחסריפונבורות



 55כה קודשישוןבשלח הזהרלשון

7"וקיחג"
 )יס גסיר וסו6 ]סג[

 3סס'"
 עיי)יס 1), קייס

 ע)יו, )קיי וי:תכון ך'סת"-'ן "'ג'ן 6)ין 56טריך ד)"3,ת-
 3יריס)ים וסג'תי כ:יון סגס,ר וסיס "( 7כתיכ .תג)ן
 3ירוס)יס )חיים סכתיכ כ) . )1 י6תרקךום
 יו"ן ך:3 כירוס)יס וס:ותר 53'ון סגם6רחס'וע
 )::.ח :טיר '"' [ ]ס ע6) 7רנין תרין 3")יןך6תנ1ר
ק"ס

 וס:.תי כג'ון סגם"ר :ת'כ ע)'ס 3': ו'זדס- מ1' כדק"
 ך" 3כח נ"וריס' ש ש ?ןע%:החה:""%,7.יןתי.יזז,י""..,(ג

 . 6ויכ ת-ען ס' יחיגך וע"ד "'ריית,
 ח)ס7גית

 כצ)יו"
 . ע*1 טו73י ךעתין חי)יסון 7ית:4

3ר
 כסעת"

 7יסר6) ותן דכ) כ"וךיית6 ניק:סק.ן ד'סך")
 י'ויג" כ".ריית"וותעסקין

 ו"קכי חתתקף
 כד"6 עו1 6תק-'"ת 5ור"ת, כך וכג':' ע"1 עינן'ךעת'ן ות'קפ" ח')"

 . יתן )עיוי ע'1ס'
 ונסעת"

 3"וריית" יותעמקין ), דיסר")
וס)טין

 "שוף
 ונ1וץ

 נ,,ססי)יס
 )ת.קם 'כ"ן ד)" ן

 עיו"'" כ'ג' ו6תכדרו יסך6) חתנ)'"ו ד6 וע)כסו
 ס:"ד

 "ת עו3ם ע) ס' וי6תר ונו' ס"4ן 6כדס חס ע)ג(
 ךס"ת,רת'

 כ)
 1יוג"

 מי), 6תכר כ,יייית, יכתר3'ן ד'סר")

 :?;1 י;,'ג:נל .' ,.ן". ,ן יןי נ,',יינ
 וס, . עסו י7י סי7יס . )"וו"י יעק3 קו) סק)ךתגיג6

 ייס6 דר3 חכחיס 36" 6"ר קחיך תסןס נ"וגך ד2נרךנ2י( ."וקיחג6
 )"ה'6 קכ"ס זחין . סחעון 6*ר וסכיסכ6

 )6ג7רי6גוס ו)ירוס)'כע )יסר6) 67עקו ח)כין 6יגון)כ)
 עיוין ח)כי ס"ר ו)כ) )סגמריכ )ג3וכךג5ר))1פיכוס
 כקךחית" )ון ו)ם)ט6ס כיתיסדסריכו

 כ"ר מיוס,ן ויתכגסון
 ק3"ס וופיןפפין.

 )6תפרעי
 'רום)יס. סמרני כ6תנ)י6 חגייסו

 סעחיכ כ5 6ת ס' ינוף 6סר סחגפס תס" 411ת ת(סס*י
 6סר 6)6 כתי3 )6 יל63ו "כר . ירוס)'ס ע) 5כ6ו6סר
 671 . קחיך תסרם נ"וגך וכרכ כת'3 כ7ין .5כ16

 67 וסירת6 כתי3. פסימ6ך6תי )1חג"
 : סו6 7עגחין ס'רט5.

 3יס 6ית וננ"כ וחג6 כססו6 חיס נפרחו 6פיךד2נרד1ק
 . נוסימח ךח)כ6 ו)1חג6 . ופג6)ססו6

 7ע)ת6 )1זוי6 . גו1)ימ נ7 כחו ג5כו . ופנונ דנונו)ופנ5
 . ע)תין דכ) מ7וות6 ד6'סו ]סד[ד6תי

 67 . 6ויכ 6חר . ס)) 6מ)ק 6סינ 6יה 6ויכאמר
 )'ס 7ההיסיכ ככעת6 ח5ר6י ע) ר3רכ6 חתג6ססו6

 ח)ח ס)טג'ס ההימ 7יסי5'גון מסי3 יסר6) ע)ס)טגות6
 תיח6 1)6 ע)"סו חניגין דסוו עלח6 טורי ק3"סדדכר
 6ל" . כ)מוךויד6

 ע) 7חתגן רכר3ין 6יגון כ)
 )סו "ת'סיכ כד פ*1. מוכךי עחיןכ)

 י:-ה) 7יסי:.ן כעחן כ)סו יכר") ע)וס)טנוה6 רכ'ת"
 ת:נ4 7~סגז סושוז יתןן )נ:ג2די':1,ןוע*:,ייז

שנקבא-
 הכנימו שיא ההוא. הביית מטרי מן והוא ]טכ[

 עו4ם. לחיי ויכתבו שימארי הם אלה נצרך. שלאבמק.ם
 בירושיים והנותר בציון הנשאר והיה "( שכתוכמניין.
 נשמע כך בירושלים. לחיים רגתוכ כל לו. יאמיקדוש
 ניטר ואם ]ס:[ המדרגות א4ה בשתי נבנם כיאזיש"ימי4 מי שכל בירושלים. והניתר בציין הנשא- שנתובממה
 יהביתר בציון הנשאר כתיב ע4יי בי. ינזהר כראיי הזהב-ית

 הקב"ה עתיד ועמהם ההוא, בזמן ישארו אלהביריש?ים.
 כבור יהי כתוב ההוא זמן על עמהם. ולשמח העזלםלחרש

 ימינך אמר חייא רבי כ( במעשיי ה' ישמח לעילםה'
 אויכ, הרעץ ה' ימינך כן זעל יה. הת זו בנח. נאדריה'

 ע"ז. עובדי העמים של כחם שישבי בעולם דבר לךשאין
 שישראל זמן שכל בתורה. עומקים שישראל בזמןמלבד
 וגבורהם כהם ונשבר הימין. בהינת נתחזק בתזרהעומקים
 כמש"כ עזז. ההורה נקראת ,לפיכך ע"ז. עיברי העמיםשל
 בתורה עוסקים אין שישראל .בזמן יתן. לעטי עוזה'

 ע"ז. עובדי העמים של כחם ונתהזק נתגבר. השמ"יבחינה
 יכילים שאין נ1-1ת עליהם ומזיים ישר"ל עלומושלים
 זש"כ העמים. בין זנתפזיו ישראל גלו כו ועי בהן.לעמר

 א; עזבם על ה' ויאמר ונו', הארץ אברה מה עלנ(
 כהם נשבי בתויה עמיים שישראל זמן כל שהייהורתי,
 תרע'ן ה' ימינך זש'כ ע"ז. עובדי העמים שיוגבזיהם
 של שקילם זמן שב4 הוא. כך ודאי אלעזר ר' אמראויב.
 !זה עשו. ירי הידים אז לא. ואם יעקב. קול הקלשלמדני כמי ובי'. מדרשוק ובבתי כנסיזה בבתי נשמעישךאל

 :נתבאר
 ייסא רב בשם אבא א"ר קמיד. תהרם גאונך דנ2רדנ72(

 .א:יי'"נוס ווי'י,שי'מ ..שראי שדייו דסיבש "ימן:נל
 שאי עמהם ויהאמפו כבהחלה, ולהמשילם ביתו.שהחריבו
 י-זש4ים סביב בהתגלות מהם להפרע הקב"ה ועתידעמים.
 העמים כל את ה' יג'ף אשר המגפה תהי' וזאת ס(זש"כ
 אשר אלא כה,ב לא יצבאו אשר ירושלים. על צבאואשר
 זמן על וזה קמיך. תהרם גאונך וברב כתיב בכןצבאו.
 : היא עזלם שירה הזאת ושירה נכתב, המשיחביאת

 בשירר יש ולפיכך ההוא. בזמן מים. נערמו אפיךדבנרוח
 המשיח מלך של ולזמן ההוא. לזמןהזאה

 עולב של לזמן נוזלים. נד כסו נצבו ומניג. גוג שלולומן
 : העולמות כל שמחה שרוא ]סד[הבא

 זה אויב. אמר שלל. אחלק אשיג ארדף אויבאמר
 לו שנהנה בשעה מצרים. של שרו ההואהממונה

 אלא ממשלהו. ההה לכליהם חשב ישראל עלהממשלה
 תאמר ואל עליהם. כגיגים שהיו עולם גבעות הקב"השזכר
 הטמונים השרים אותן כל אלא בלבדו. השר זהשרק
 ה רש להם נהנה כאשר ע"ז. עיבדי העמים כ4על

 ישראל את לכלוה כלם כבקשים ישראל. עלו?מ?לה
 השרים4 אוהן ממשלה תחה שהם ה4כים איהן וע"כחחהם.
 זוכר שיקב"ר אלא ישראל. את לכלות נזרות כלםגיזרים

 ק ,גבטירי

 י"7 וגר.' ס( ,ח 7ד 7( ט' יומ.' ג( ,". זף ג( 1' י:עי "( מקומותמראה

 דקזךקךןיך

 שא, י 1סין ביסוד: ופריעח במלטת מילה כי ומלכות. יסור שהן 1.רושן'ם ציון ה,קראות "ג[ : ופריעה טילה היינו החלקיט ב',סגן
 . העל'וג'ם מעולמות שפע של 1,בעות בהריט הארי! טלאת



 -1-י%*יייליי64-ו רורד*ושיטרוא%
*י

 5ס3ת" ן : ה' באלים כמכה מי ואמר. ליקכ"הלשבח טר6 ד6 קסס חמ" וכד ע5ייסו. י"נין ט5ת" סורי 1 התחיל כך משה ראה וכאשר עליהם. וסנין עולםנבעות
 ס': כח5יס כיכס תי . 1"מר 5קכ"ס

 גדול אחד ע'ן יש ן שמע א"ר ונו'. ה' כא(ים כמבהבוי
 ,הוא יתרתנים. עליונים ניזנים בי והקיף,עליון

 צררי בא-בעה ומההזק ]:-[ נבולין עשר בשניםמוגב4
 עולים ענפים שבעים הם. במקזמ איהו המובביםהעילם
 פביביו. הע~פים יונקים שישי, מנזע ]:'[ ממני ונז.ניםב-ניני
 ממש4קו זסן מניע כאשר בהעץ הנמצאים הענפיםיאלה
 וישראל ע4ירם. של המ והוא הענפים. כל של רעיקרש-יא הע'ן. של ניפו כל לכיות מבקשים כ4ם ;נף. ענף כלש4

 העץ של נופי ממשלת עליהם מניע כאשר בו.רבקי:
 שלום וליהן איהס 4שמ.ר מבק'ט ישראל. של הלקם אש-

 לשבעים שלים ליהן החג פ-י שבעים נקרבים זלכךבנ4ם.
 מקו ה'. באלים כמכה מי ולנך העץ. שבתוךהענפים
 המרהם, אשר מאלים יבשו כי "( כמש"כ ב;צים.באלים.
 בהוכו. שיקקו צו*ה 4"יז עיברים שהיו עץשהיא
 כמעשיך שיעשה כטכה סי אילים. נקראים שעציםהרי
 להע'ן. הסיבבים דענפים בכי כמכה מי הכל. עלוירהם
 השאר. לכל שומר לכל. שומר הוא המושל שה.א 'פשאע
 בקדש. נארר כמנה מי כליה. עמהם לעשזק רוצקיאיני
 ממש. בקרש נארר ]סו[ קדש שנקרא העליון דכהבזה

 : הרברים נהבארו והרי ה'. ניעם ה' כחינקרא

 בוא שמעין א"ר ונו'. ארץ תבלעמו ימינךננוירצ3(
 כל נהעורר מסנו הקב"ה של ימימוראה

 כמו השמאל. נכ4ל בו השמח.ה. וכל הברכזת כלהארות
 ן רר נהע השמאל גם הימין נקעורר וכאשר הכל. כיילהיא והימין בהיכין. נכלל והשמאל ושמאל. ימין בארםשיש
 שא שנ בשעה וראה ובוא ונכלל. נאחז בי שרריעמו.
 כמש"כ למעלה. באצבעוהיו וטכוון , גתפלה ירו אתהארם
 ן בהיכין שהרי ישראל. ינבר ירו משה ירים כאשרוהיה
 ]:חן חמר כהוב ירו. אה אהרן וישא וכחוב דכל. לקה
 כן. אינו רקב"ה אבל למעלה. ב-כהק לעורר נה דבאז

 נטית ננהוב מניין. מהם. מסהלקות הברכות וכל עורהכל שהרי נים. להתחת להם וי למעלה הימין שמשאבשעה
 ארימת כתרגזמו, ימינך. נטיה מהו ארץ. הבלעסיימינך
 השמאל נם נמצא רימין וכאשר ארץ. הבלעמו מידימינך.
 לפי סה. מפני לם. בע שולמים הדינים אין ואז עמו.נמצא
 מוכן. השמאל אז נמהלק הימין ואם עמו. נמצאשהימין

 ן ר' נ( בכל. שזרה והרין בעולם. נהעיררים ריניםואו
 בזה העירו הרי ארץ הבלעמו ימינר נטית אמריצחק

 הים. מהוך מהים לסצרים הקב"ה הוציא שכאשרהחכרים.
 שהושיט עד בקשה ולא בהוכך. איהם אמוף לארץאמר

 ן אותם. הארץ כלעה אז אותה. והשביע כננרה ימעוהקב"ה
 ימינך נטית אלעזר א"ר ארץ. תבלעמי ימינך גמיהוש"ב

 ן : הרין בהם נעשה ואז השמאליה. יד מןלהפרידה

 זסו6 ,קת"'ן 2)הין חתזנו כיס . תקיפ6ע5"ס רכר63 מד חי5גח סתט,ן 6"ר וגו' ס' כ"5יס כטכסבוי

 כד 3יס"הידןי54"~~ז1 ס)רךן 2:סיןקך כדוכתייסו. ד6סתהר"ןט)ת"
 נוק"

 ע5"סו
 דססו" :5סגית"

 נו0,
 ס:ק6 ו)חו?3 )ון )גט-" כ2י דיסרה)מו5קח ךהי5נ"

 יו"י . ?' כ6)יס כיוכס מי וע"ד . "י5ג" דכנוענסין 5:כ2'ן כ5ייה 5נויסכ סמג פרי ס3עיס 21"ד3כ)סו

כס?'"
 נונוס. כקךס ג"דר ]סון קדס דתקרי 2להס מ'5ח
 וס6 . ס' גוצס ס' כהוהקרי

 מי5י "וקינוג"
 ת6 סמטון 6"ר . עו' "רן תכ25תו 'ת'נך נבטייןנ(

 כ5 מתערין נוניס דק3"ס יתיג"הזי

 וכך . הרן ת53עיו1 ת'ד'תיגךמא21 3ימיג6 רס6 יכ-ק5 .גכך ידו תסס י-ים כ6כרוסיס
 "סתכמ ינוינ"

 ריגין ס)טין )" וכדין 2נויסמכתכח סמה)"
 נו6י גט5יו"

 עט:ו"
 כנין

 ו"סת':ג6' "" :2)ת" !דכ:::דיכךין"
 3כ)"
פ ר, י(ד ד

ן נויונחת  ונתינ נ,ן ו,ו' נ.:ין :לת "" ן ננ נ7:י7 נחיה ן ש:"'נ נס בעת". מית ו4ח י: 

כמסדך ט'ו ת:יס ו( ~ט דף ג( . :, דף נ( " :יי' .ן סקומותמראה

 הזהרזיו
 חעולם א1טוח ו*ל *ריט ע' היינו 1.1 . ב'ה הוי'ה ציר61י י.ג מ, המסתעפים אלגסון נב1לי י'ב ג" *י* ת*ארת ט9ירת ריייזכ-ו

 ונ**ן העדן טן 'וצא והנועם הכח יזר עיי -ה"נו ,ועמ א ש,ק אכא שי כהו יהוא קודש !נקיא :סג ספירח חיי:ו,סו[



 י6כם קורשישוןבשלח הוהרלשון
 . כ2זך נס)ת נדו)*ס ד6 . יתינך כי זכתיכ ד6 ,כחסדך
 דכת.כ ד6 קדסך גוס 6) נכור'ס. ד" וזרו2ך דכתיכד"
 תסתכמי וכ)סו ]סט[ 5דיזק ד6 ר5'תם כי סגיךו6ור

 :כקר6
 מזי ת6 סחעון "*ר ונו' 6דוס ")ופי ג3ס)ו 14ז6(

כססו6
 ס):גית" זנזג"

 כ) 2) ס)יע סו? דמ5ריס
 ד6תכר כיון עיויןס"ר

 חי)"
 "תכי דט5ריס

 סוו דכ)סו כגין ונו'. ירנזון עתיס ס-עו וכתיכ ונו'"דוס ה)וסי גכס)1 6ז דכתיכ . תג)ן עת'ן דם"רמי)6
"מיזן

 כסו)חג"
 כיונריס ו"מידן . דחגריס

 )ם.י2"
 ד)?ין

יכססו6
 זתג"

 כ62ן כ)סו
 )סיי2"

 וע"ד )6תתקס6 דחגריס

 'כי)ום
 :ן2זעףנ"כ)סו3והגכרו. )]ז 1

 חסווטגתסין
 תכצי 6יתס 6י-ת? וסחד "'מתס ע)'?ס ןעם!לנ(

 "ו "ת )ך )ית דס" הי-תס. מ"י)יס
 חיחת? ת"י 2)"ין רזין כס חית ד)6 כ6ו-י.ת, מד6ת)ס

 ]ט[ דנכיגתח דהי)ו כ)וחר מיוצון6*ר
 ת:יק.'ו כיי2'ן ""ר ונו' גה)תך כסר ית:2טורנבני14כמך

 ייהי גיס מכ2י וקס2ס תכי"סותעעחו
 ")6תכ'6יוו

 דקידכ" רוק"
 כת-ה? דר" היגין 2) מיור

 יסומ2דנזר
 ו6קנג."

 כסו
 גגיי"

 קדי:ק דרסי-ח
 6תקזי"ו וקלין יה"ו כ,ת כיס 6חידן ")ין ]ע"ןדקכ"ס ד:ח"

)טי-ת
 6ןע"

 ללילם נדיקים  כלס  וט"ך נ(  רכה.כ כתס
 ק-יב, ר:י-,  כיס  ו,פ:לי" ריס:ור  מ,ן רכל ירךיירמו
 יי-:ו למולם  כ:.כ . לויק 5סרי ליסוגעיר
  ל,?וןקבי,יוו יתרס ו6"והכי6תוו2"ד"רן

 -_:ס ח:2י גגר כן"6 ותט2-וו"*1. כיפרהתירן
ו)קי:.ן ו,"ו 3,ת דהחידן )"ינון . )סתפהר'ךי

 ז:ירה הת "י כ"וריית" מ)? )ך ו)ית ח)ס קת:ךכתר"י
 וכהס .  קדיכין וק:."ן 2)"'ן רזין כס ד)ית .כ6וריית6

 :  כסו  רירפיןמולוייין

  מו?ימנאר.עיא

ממרן
לבבקי

לתהת מקר:" לייכלי  פקור, ס'. סטל?
 כ:לג"

  ד)טי)ק ליתר:, רכי
  -קדכ" כ' ).ו::י דהנטייך ס' ס2)ת )מכתךיזכון כד""
 )תתח

 כגויסו)ג)"ס
 ג)ות"

 ככ)
 ד?6 )קכ"ס )יס )-ס)ה יויו"

 עכודס6קרי 5)'ת"
 כגי:ת" כי וססו"

 )יס )י:גי הגטייך
כססירו

 ד)תת" כגיכת" כי דס" תקונין ככ) )יס ון"תקג" סגי"
קיח"

 ד)עי)" כגיסת" כי )קכ)
 סזוקד: כית

 קהיס חי?' )תת"

כגווג"
 ו?6י ד" )קכי) ד6 דק"יס ד)עי)6 סיזקדם דכית

:)סו
 ק

  ט:ס ו דק6 מככג6 ד)ע')ח כניוג6 6ינון

כתדכר"
 סוס כ)ה

 דכגס תקדכ6 כי ד)טי)" כנווג"
 נ"ממ כ' סי6 מ)כ6ם)תס

 כנויג"
 ככ) ע)הס

 ג:יס כג5'ת6 תקעיס )6תקג) ג)ית, כית )תסי':)"ס כג'וג" ).י?יי כסירו הקוגי ככ) "5טריר כגיכת6 כי'סכי י"חסנת" גיימ" כי ד)עי)6 כתקוג6 )חסוי תקיג'ן8יגוז
 דכתיכ מ)וגות כיס ד)'סוי מקדכח כ' וסס,6ד6וקתוס

  בעזך. נהלה  גרוי"ה. ן  ימינך.  כי שכהוב  והובחטדך.
 שכהוב זהו קרשך. טה אל נבור"ה.  ן  וורועך.  שנתיב1הו
 נרמזין וכלן ]סט[ צדי"ק זה רציתם. כי פניךואור

 :בכתוב
 וראה בוא שמעון א'ר ונו'. ארום אל1פי נבהל1 או6(

 כל על שזלמת היתה מצרים ממשלק ההואבזמן
 נם נשבר מצרים של הכח שנשבר כיון העמים.שאר
 היו שכ"ם לפי וגו'. ירנזון  עמים  שמעו בתיב  יגי: םאר  א.פי  נבהלי  א1 שכהוב מניין. . העמים שאר שלהכח

 לרם. לעזור במברים 1נקשרים מציים. בעבירהנא-ז.ם
 ועיכ להתגבר. למצ-ים ר לעז כלם בקשז ההואזבזמן
 ירידם רפו במצרים. הקכ"ה שעשה הנב:רית ששמעוכיין

 : מממשיקם ונשברו כלם ונזרעזעו לעמר. יכלוולא
 צריך אימה אימהה. ופחר. אימתה עליהם ר;2ל3(

 או אוה לך אין שהרי איסהה. מרולומר.
 אימהה. טהי עליונים. סורוק בה שאין בהורה אחתהיבה

 : ן ]: השכינה איסת כלוכר שמעוןא"ר
 תביאמו שמעין א"ר וגו'. נרלהך בדר יתנעמוהביאמו

 מהו לזמר. צריך ,תטעם הביאםותנעמו.
 האררון ררזר אוהו על כך אמר רש הק רוח א4"הכיאמו,
 שם של הקרוש רושם רהגלוה ברם זנתגלה ירושע.שכל

 ראוים ואלה וא"1. באוה בו נאהזים אלה ]יקןדקב"ה
 4ם לע צריקים כלם 1עמך נ( שנהזב כמ הארץ, אהלי-ש
 הקרוש. רושם בו ונקגיה שנמוי מי שכל ארץ.יירשו
 יירשו לע,לם זה ובשביל צדיק. נקיא מפנם אותו מריוט

 לאלה תביאמו יהרה. א"1 ב תכיאמו כה.ב ולכךארץ.
 מעשה ממעי נצר כמש"כ והטעמו. וא"1. באקשנאהזים

 רדור אזהו ועל וא"1. באה  שנאהזים לאלה ירה2א-.ירי
 קננה א,ת אי בתירה תיבה לך ואין הדבר. מ.מבר"חרון
 אשרי קרושים. ומעמים עלי,נים םורזה בה שאיןבהורה.

 : בהם המבינים שלחלקם

 רנאטןריעה

 כקדש לבניה המצוה על רמז ה'. פעלה ישבתךמכון
ן

 כטש"כ שלמעלה. רמקרש ביה כדמי.ן למ:ה
 לממה. ביהט"ק לבנית ננצרך ה'. פעלת לשבהךמכון

 הפלה שהרי להקב"ה. לו לעביד יום ב~ל בתוכוולההכלל
 הו א לבנ.ה צריך הכנסת בית ואוהו הלב. עבורהנקראה
 שלממה הכנפת ביה שהרי הקינים. בכל ולהקנו נרול.בייפי
 עומד שלמכה דמקרש בית שלמעלה. ביהכ"נ ננרע.מר
 .בית זה. ננר זה וע.מרים שלמעלה. המקרש ביהכרמיין
 שלו הכלים וכל עבודהו וכל הקוניו כל הזההכקרש

 מ:ה שעשה המשכן שלמעלה. כרמיון דם כלםורמ:משים
 :בנה המקרש בית שיכעיר. כרמיון היה הכלבמרבר
 בכל העל-ן. ביהמ"ק כרמיון מנוהה בית הדא המלךשלמה
יי"ור"נארב' ונה4ה. מנ.הה ביה שלמעלה כההק.ן להיות נים תקאזהן

 מו בו ס.יו ?ו'1 סקוש ג,ו ,נ. ;'
 ;ס. יה5.ך

וכייןוכוין
 ס' 'כע" ג( גע דף נ(  טט יו  6( טקוכרתטראה

 יקזךיךזיך
 א.מתה רורש ;ט[ צרייק יסוד ע'י והכל למצרים, ה,בורה מדת ומן לישראל. החסר מדת מן כחות ,אנשפע לרמז רכסיק ור :כרשכטן

 על הרוטז וא"ו באות ונקשר האדם נאחז פריעה מצות ע'י ןט,ן : הקרושה השכי*ה על רמו ה' אות וסתט ה"א, אימת הינוח טתינ
8חית : היסוד ועלרהפארה
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 כתוב וע"ז שלמעלה, כדמהן יהיינו ליה. פהיהן וכוין6(
 תאמר ואפשר החרכים, מן מציץ הח%וגות מן טשניחנ(

 יש* יעלה התפלה שרזח כדי ליהכלל, ט.ב בשדהשנם
 בית נמצא שיהי' לביה. צריכים אנו שהיי כן לאלשמים.
 לרמשיך ן. -ע4י ביה -רמייןלמטה

 טדו-
 למרור יע4יון

 ולצאת לעלוה 1-יכה ההיא וקרוח ש-הפיה ועידהה-ה.ן.
 מן כהוב וע"ז יריש4ים. נגד יש* בדרך צר ם מקמת.ך
 מהוכו יש4ח יצר דהיק מקום שנצ-ך יה. ק-אקיהמצר
 אפשר אי ובשד- ילשמאל. 4ימי1 יטך שלא ההפלד.רוח

 ז- ברכיון והרי זה. באיכן הקיל אהלש4ח
 השופר ק.ל

 1- סק.ם מהיך ישר בדרך להוץנדח-
 .בוקע .-י4ך

 ואם "ך;4ד. יררמים רצזן לע.רר במעיה ועילהרךעים.
 יצחק נן י, בשדד. לשיה יצהק ויצא כת.ב הייהשא4
 שזה ;יד דעו4ב בכל היה שלא מה בו דיה אחרשענין
 אחר בע-- ודאי כי כפשיטו. יהשמיעני בא אינוהכה.ב

 ר'? ע"כ נקבא-. וזה ךן:[ מ-פ"להי'
 לומר דזיכים אוהם של חיקם אשרי אבא א"ר ף2ניאנ(

 יזכי שדם דז-. בע.לם הזאהשירה
 4ה 4וכ-

 אוקיות ושהים בעשרים נבנית הזאת ושירה הבא.בעיים
 בשם נרשם ודכ4 מאמרית. ובעשרה ת. ההק.ק הקדיש

 : דדכרים ונתבאר. הקודש. שם שלמזת הזא זהכלהקידש.

 ששמעתי אחד ענין נז2-תי זשנ2א יל"ך ערדי7(
 משמז ששמע שה הקד רהמהכנ

 זקן ל. יא הכם נוי 4כניז בא אחד יום אלי?זר. רבי,טל
 אהם אהת. לנניך. להנ.ע רוצה "ני ק .2יל נ4שזקן.

 היה לא ודרי ארר. מקרש בית לכם שיבנקאימ-ים
 אבל שני. יביה ן ראש ביק פעמים. שהי איא הליבנ
 כבר לבנית ל. שהיה יסה בהורה. נסצא לא ש4ישיביה
 כבור ידיה נדז4 ס( שכהזב דכקוב. להם קיראישרא4 בהי שני שהרי יותר. בהורה נמצא 4א יךע.יםנבנה,
 שאתם אימרים אהם וע.ד הראשון כן ן האהר דזדהבית
 שנתקרב סי העמים. :אר מכל ייהר ן דעלי למלךקי.כים
 דוהק. ובלי פיר בלי צער ב4י ה?יר ישכח יואלמ4ך
 באי ככ4 יוקר תכיד וב:ין בדיהק בצער אתםוהרי
 אנחנו כלל. וינון ידוהק צער אלינו יק-ב ב4 יאנהט . 4:הע

 לכם יש וע"כ ממנו. רח.קים יאהם . ה;ייון 4מלךקרוב.ן
 בל או;ם ועיד לניי כך יטאץ מה ץגיה אבל חק ידצער
 שלכם ורטף ברשים, שהיע כרי וכרפה נביהתאכ4
 ואנהנו רוצים. שאבי מה כל איכלים ואנהנ. בבריאוה.יהיה
 ואהם בקיומם. שלנו אכרים וכ4 ובבריאוה. בנחרזקים
 ובשבירת רעוה בכחליה חישים הננם הכל אוכליםשאיגנם
 לכם ששונא העם ואהם העמים. שאר מכל יותרדיב,

 אשמע שלא כלים לי תען אל זקן. זקן בכי.איה.כם
 בו ודציץ א4יעזר רבי עיגיו נשא טמך. אקב4 ולא4ך

 ובכה ראש. דרזיר רונזו שנח כיון עצמות. של נלועשאו
 ה.א כמה הארץ. בכל שטך אדיר מה אדונט ה'ואמר.
 חבובים וכמה הארץ. בכל נביר רקדוש. השם כחחזק
 תמצאנו שלא קטן דבר לך שאין התורה. דבריהם

 מפי יצא לא אשר בתורה כובא קטן דבר זאיןבההורה.
 שאלתי אני ההוא רשע ששאל יאלה דבריםהקב"ה,
 שברקיע בהישיבה שהרי ואסר 4אליהו. אדד -םאוהם

נמררו
 רג פ:חס ד( כ ד4 נ( ג סיי ט י' 7,י5ג ה( טקוסותמראה

 כת'כ וט'ד . ד)עי63 כגוונ6 )יס פתימן וכוין6(
 תית6 ו6י . סמרכיס תן ת5ין סמ)וגות מן תסנימנ(

 . ס)יק )סוי דרומ6 נגין נמק".6פי)ו
 נית )6כתכחח . גית 5ריכין 6גן ןס6 . סכי)6ו
 )ד'ור6 ע)6ס דיור6 )נחת6 . ע)6ס דנית כנווג6)תת6
 ו)גסק6 )ס)ק6 56עריך רומ6 וססו6 5)ות6 דסס61 ותותת"ס.
 יון כתיכ וט"ד יריכ)ס )קכ) תיסר נמורמ ט6קותגו
 נע6קו דהיק 6תר דמ)עריך . יס קר6קיסת5ר

 )בדר"
 כגויס

 'כי) )6 ונמק)6 . ו)סנ!6)6 )יתיג6 יססי ד)6 רומ6.ססו6
 דס,סר ק)6 ד6 כגיוג6 וס6 סכי. ליס )סדר6ק)6

 וכקע !6וי) ןמיק 6תר תגי תיסר נ6ורמ )נר6תדח'6
 )מת2ר6 3ס)יקו וס)יקרקיעין

 י:קק ס6גי . 3סדס )סומ י)חק וי)6 כתינ 60תית6 ,קי )עי)" רוח"
 דסהי ותו . ע)ק6 3כ) סוס ד)מ תס ניס סוס 6מר6דת)ס
 סוס "מר כסרס דוד6י 6ת6 )סכי )6וקר6

 ר'ת ט-כ . הוקיתג6 וסק ]ענ[ת5)'
 לס )ת'יור זכ6ן ד6יגון ע)יוה כס6י ד6סירת, )יויתר ןזכ6ן ד6'נין מו)קס,ן וכח: 636 6"ר תניאנ(

 הת'ין ותרין 3עסרין 6ת3גי ד6 וסירת6 . ד6תי3ע)ת6
 כסח6 5תרכיס וכל6 5ווירן ו3עמר ג)יסןקריבין
 ת')י 6תטרג6 וס6 . קדיס6 דסת6 ס3'תות6 וכ)מקדי:6

 הד6 מ)ס6יכי" אבא א"ך ן;ך7(
 מכתיס דכנוע קדים6מכיגיג6 דכתטג"

 דהת'ן מך תגך )יקכע 3עיג6 3עי.ן ת)תס63 סכ" וח-ל מכיס נוי )קטיס 6ת6 מד יות6 6ליעורדר3י
 סוו )6 1ס6 6מר6 ויקךכח 3י )כ1 דיה3גי6נולין
 סגי !3'ת רהכון כית זמג'ן הך'ן 6)ה)ת3גי
 כ3ר )ת3גי )'ס דסוס וו!ס 63'רייתה הבכק גח כ)'כי3'ת

 ככיך יסיס גךיל ס( דכתי3 קר6 )ו; קרמיסרה) 3תי תרי דסח יהיר כיס )'ס 1)טי)םההכג,ן

 ששך11(נ:;313;תנ,נ111:11
 )טר6 )ן 6תקרי3 )ק וק:;ט)ויק כני תג) ית'ר תדיר ו3יגיג6 ו3דחק6 3)טר6 6תיןוסה

 ודהק"
 רגן כ)) ויג,ג6

 ד)ה'ז6ית הנג~ה:ס 1מהג"סגערחן
 י

 )6 ן"קון ותו )ן

1 כ) וכ)'גן 6גן1ת6)סוי
והגן דנ

 ו6תון 3קיותייסו די)ן כייסין וכ) וכ3ריהית6 3מי)מתקיפין
 וגתכירו 3'סין גמרטין כ)סו מ)כין 6כ)'ןד)ה
 )כין דסג' ע-ין ו6ת'ן עתין כחר יוכ)יתיך

 )6 סכה סנ" ככ1הה)ס:ין
 6כתטיגך ד)6 תידי )י תית"

3'ס וממנח 6)יטור ר' עיגוי זקיף תגך 6ק3)ו)ה
 ו3כס ריכיס 6ס7ר רוגזי: דגח כיון דנרתי ת)חו6תעכיד
 כיוס ס6רן 3כ) כמה 6דיר תס מדוג:ו ס'ו6קר.
 הכיש וכיזס 6רע6 3כ) תקיפ6 ייס6 דסת6 מי)"ת~ף

 תפייויס גפקת דל6 כ6וריית6 ד"תי6 זעיר6 ת)ס 1)'ת63ור"ת6
 ס6'לג6 6ג6 רכט ססו6 דם6,) 6)'ז י!),1 .דקנ"ס
 7רקיע6 כתתיכת6 7ס6 ו5נור 5ח)יסו. מדיות6

6תסדרו
 ג' חנ.ס(

 הזהרזץ
 ו הצדיקים דוחות סח~כן משם קדושין תפוחין מקל הנקדא שדהשט
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 .:-") :פקז ד:ו ס61 וסכי דק3"ס קיויס"תסדרו
1 יתכי,ת)'זק-"ו*ס,:

 י()יק
 רק'2'ןסתי

 ')ג;ע"
 5יסי") )ין

 ןד.וק:" כנוו:" קד'ס" :5י:"
וג2'ג"

 . ס' סע5ק )סכתך כ.ו:יז"תו כקן גח:;ך כ?ר ותיע.זו ת:'"ת, סס"ז
 כ:סו"

 דפע)ת
 ס'.6גת

 ר"ס1ן כיפ ד" סי. פע)ק 5ס:תך יוכון "קך" 1)"
 "1.וגוק, וקיויייסו סג' כית ד6 ידיך כוגג1 ס'תקדם
 ק:"ס )ע ו"כ:ם :ן כ:~כג "נ ךד:~מ "ן]ק:::

 דס,. דכ:'ן יד2 סוס 1מ).ו?התקייס
 עיכד"

 נם דכך

 סו" :ית יכ:? )" ס' "ס ".ו- וע"ד יתק.'ס)"
 עת)ו

 ד?" כ'3':"
 )י? ).ק

 דעזך" כ.ותיי . ק"יו"
 ח;,ס נרס

 )ת::' ".:.ן1,:;רכין
 כיס סו? ו)"

 כען ,2ד קיז.ו"
כ:'ג"

 סו? )6 דק:"ס קדיו,ס
 6יסו . ס' יך.ם:יס כ'ג? כת':ד,תי ו)זת:" כע5י!"

 6מר6 ו5"
 כ:':" ו)" תמ:"ן":ן ד" וכג'ג"

 כ.ס ד)ית . דכ"כ
 ק'1:ו"

 כ))
 ק:"? )ון 'מית ::. וכית ר"ס,ןכית

 כקך"
 .ו)ע.5ק

 ר"סקיכית
 כקת:ם'"

 ו?:'" כ"ת:5י" ם:י 'כית
 כ.ת

 :).ם מדו? ן"'?' דק:"?",יוגיתק ע!"ק ):5 ריקקזי כ,תגלי6 ).ו?.י ::י כיתד"תקרי
 ן)כ" ורע,ת"

 כ:5

 דכ"תכ:'" יקס'ן 3ית " ?:קיית"
 חמת)ק

 :?." נכויע) )עי)"
 וכ) " דקק:)

 ע)יז"
 יקי ע::' 'חי,ון

 ג:' 2)דסקרן
 דקת.)." ס?ו"

 ע::', חי:ון '::ו
 טי!'ר" כעוכד" ר"סין כיתיסוי

 יקי ריס עד דס)יק .

סנזי"
. 

 ס,: )" כען ועד נזקכ"ן ":ן ד" וכ:':"
 )יסוי )" דירוס)ס ק-ת" ו,פ.)' .כע)נו6

 הם מיזות ס' ג6'ס )0 6?י' 61:י "( כתי3 ך?, גסך3ר תיזו:'ת"
 )קרק" "י ונו'סכיכ

 ד"'?ו כית, סכן כל . סכי כתיכ
 ד'3י?דיור6

 וע,כך"
 יונוין )סוף עד 61סת)ק מ.ו5ייס 'כי"3 כפקוגך כרי:" )י!?וי "קקזי סוי ן6
 : כתר"סכסירקג6

 קונין ד":ן תגיג"שאלתא
 )ת)כ"

 מכ) יתיר ע5"ס
 )ון עכד ויסר"5 ס61 טכי 41י עתיןס"ר

 דכ5 5כ"ק3"ס
 כין יסר") 6'גון וטגי ע)ת"

 6פי4 פת6),יויקס
 ע.וין סכי . )כ" כ)ח נו" רנע"

 )נזיקס יכ)ין )6כ)סו
 כ)" כמ)ט"

 ד6 וע) סייסין כנו כ)כ6 6רע"ן ס6ר כנוירוס)ס סכי 61וף יסר")
 ע)יו" דכ1)י כ".וגעית6".סי

 ויכר"5 סייפין נו כ)כ6
 עתין ס6ר נונזת:?נן

 ד):" כנווג"
 61יס1 ומ)ס. רכיךחיטו )כ" מייפין. נו

 ק.ונז"
ידעין )" . סייפין ןכ)

 נז25ר"
 קיית6 דכיס )כ" ")" כ55 וינוג6

 כ)) כסו "תקריכ )" סייסין ס"ר . סוכ)תגווכיס
 ג?ו )'תוס6

 סהר כ) :וד'. יןעין ,)" ק'ויו"
 מכתת6 ד"'סו . )נז)כ6 קר'כין )6ס"ם'ן

 1)6 נזגי? רמיקין סייפין ס6ר . )כ6 ")"כתומ6 דמר'" וסוכלגות"
 קריכין ינר") כך . כ)) תגיס'דעין

 קדיס" )נז)כ"
 . תגיס רחיקין ענזיןוס"ר .

 וערפות נכ)1ת רכ5ין ו6 דיסר") . ת)ית"ישאלרזא

וטגופ"
 כ:"ר ורנזסים דסקג'ס ו)כ)וכ6

 )כ" דס6 1ד"י. סו" סכי .ענזין
 ומ)ס. רכיך ד6יסו

 וקיות"ות)כ"
 )נז,וגיס כס') )" . סייסין ס"ר ןכ)

 כרירו656
 51מות"

 וכריר" גקי ועווגיס . וע6 ןכ)
 61יס1 .
רכז

 * אה' ט מקומותמראה

 הקרושים כמלאכים באיץ לעשותם הקב*ה בקשממציים ישיאי יצאז שכאשר הוא. וכך הקב"ה. לפנינסדרז
 מתיך ולהורידו קדיש. בית להם לבנ.ת ובקששלמעיה.
 הצ.4ה כרמיון קרוש נפן ישראל את ילנטיע השמים.רקיע

 באיזה נחלחך. בהר ותטעמו שבתובתביאמו וה.שלמע"ה.
 שפעלת ההוא במכון ה'. פעלת לשבתך במבוןמק.ם.
 ראשון. בית וה הל פעלת לשבתך מכזן אחר. ולא ה'.אתה
 של אומנתו ושניהם שצי. בית זק יריך. כזנגו ה'מקרש
 הקב'ה והכנים מתו. במדבר 4פ,יו ובשקיג.ז. הם.הקב"ה
 לא ולפיכך אנשים. ידי על נבבק וקב.ת בא-ץ.לבעיהם
 שבשביי יודע היה ושלמהנתקיים.

 אנשים מעשה הוא שזה
 עמ4י שוא בית יבנה לא ה' אם אטר וע"כ יתקיים.לא
 ההמן נרם עזרא בימי קיום. לו יהיה לא שהיי ב..ביניז

 עתה יעד קיום. בו היה ולא הבית. לבמת הםונצטרכו
 ולעקיר בעילם. עור היה לא הקב"ה של ן הראשבנין
 הזה ולבנין אחר. ולא הוא ה'. ירושלים בונה כתיבלבוא
 כ"ל. קי.ם בו 'טאין ארם. בן לבב.ן ולא מחכיםאנהנו
 מ"מ;"ה. ביחד הקכ"ה א.קם יוייר שבי ובית רא'טיןבית
 הב.ת וזה בהקנלית. יה.ה ש,י וב.ת בהמת4. יהיה ן ראשבית

 ה;י"ם לכל שיתיאה בקת:לות יהיה שני ביתש.ק-א
 וקי.ם האב ורצין שלמה שמחה שקיא הקב"ה. שםאיםניתו

 למ;לק יתעלה בהםת4 שיק.ה רא12ן והביק הנל.של

 כב.ד ענני יראה לם הע זבל הננלה. ההזא הבית נביעי
 הע,נים א.תן ובתיך הננלה. הביח גבי על ממע"ש.ם.בבו
 ער כב.רו שיתעלה נעלמק. במלאנה הראשין ביתיהיה
 היה ל" עתה וער מחב.ם. אנחני הזה ולבנין מרום.שטי
 של אימב;י תקי' לא ירושלים העיר ונם בעילם.עוד
 אש מת ח ה' נאום לה אהי' ואני "( כתיב שהריאדם.
 שהיא להבית שבן כל כך. נכתב להעיר ואם ונו'.סניב
 בהחלה להיות ראיי היה הזה ובנין הקב"ה. שלהמרור
 הימים למוף עד וגסתיק ממצרים. ישראל יצאוכאשר

 : האהרונהבנאולה
 מכל יותי העליין למלך קרובים שאנחנו שניה.שאלה

 א.הם עשה שישראל הוא כך ודאי העמים.,שאר
 בין ישיאל הם וכך העולם. כל של הלב שיהיוהקב"ה
 יכז"ים אין שהאברימ כמו האברים, בין כהלב העמיםשאר

 העמים כך לב. בלי אחר רנע אפילו בעולםלההקיים
 כך ואף ישראל. בלי בעולם להתקיים יכזלים איןכלם

 ולכך האברים. בתוך כהלב הארצות שאר ביןירושלים
 וישראל האברים. בין הלב כמו העולם באסצעהיא

 הלב האברים. בין הלב כדמיון העמים שאר תוךמתנהנים
 אין הם האברים. כל של הקיום והוא והלש. רךהוא

 דחיוק קיום הוא שבו הלב. אלא כלל וינון צע4 מןיודעים
 כלל. התקיבות בהם אין האברים שאר הבינה. היאובו

 שאר כל כלום. מבינים ואין החיות קיום בהם איןשהרי
 השורה והע:כל החכמה שהיא להמלך. קרובים איןהאברים
 ואין ממנו רהוקים האברים שאר הלב. אלאבהמיח.
 רקדוש. להמלך קריבים ישראל כך כלל. ממנייודעים

 : ממנו רחזקים העמיםושאר
 ומרפ.ת נבלות אוכלים אין שישראל שלישית.שאלה

 כשאר ורמשים שקצים של ולכלוךומיאום
 והוא וחלש. רך שהוא הלב שהרי הוא. כך ודאיהעמים.
 למזזנז לוקח אינו האברים. שאר כל של והקייםהמלך
 והוא וברור. נקי ומזונו הדם. בל של והזך הברוראלא
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 שאר 4כל מניח הוא פסולת ושאר מדכ4. יח"שיך

 אלא בזך. זמדקדקים משניחים אין ד"ביי2 ישארהאב-ים.
 כראוי חזקים והם יוקחים. הם רכי של והרע הפמילהכל

 אי שאק נגעים נמצאים דאברים ש"* בנף יע"כלהם.
 הוא א4א כ14ם. זה מכ4 אין ובהלב צרעז. ננעמפחק
 לו לקח הקב"ה כך כל4. מום בי אין מנלם. זבו41נקי
 כתוב זה ועל מום. בו ואין וברזר נקי שהוא יש-אל.את
 ידיו נשק יומי ר' בא בך. אין ומום רעיתי יפה כלך"(

 : לי די זה דבר לשמיע אלא באהי לא אלמלאואמי.
 אל ויצאי כוף מים ישראל אק משה ךיכ:;נ(

 ישראל שהיו ההיא בשעה שמעין א"רשיר. מדכ-
 ע4יהם הקכ"ה נגלה שירה. אימרים והיו דים. ע4ע.מדים

ינ4
 להם שעשה מלכם אק שיכירו כדי וצבאיז. מרבבותיי

 והמהכל ידע ואחד אחד וכל יהנבירוה. הנמים א"הכ"
 הר1ה שאם העולם. נביאי שא- והסקכלו ידעו ש4אבמה
 השירה מן העליינה. חכמה השיגו ולא ידעו ש4איומר
 ואסרו. הדברים וידעי הסהכלו בחבמה שכלם מיבןדזאק
 אלה נמו שלא אהדים דברים כלם אמרו איך כן לאשאם
 אהד כל הקדים ולא זה. אמר זה שאמר ומהמאלה.
 זהדכזר

 לדבו-
 ורוח אהד. במשקל אמרו כלם אלא זה.

 מכלם נאמיי והדברים ואחד. אחד כל בפי היניעהק'דש
 נה העלי בחכמה כ4ם ודאי אלא אהד. מפי יצאוכאילו
 כל בפי הוכיע הקידש ורוח העליונים. דברי וידעוהכהכ4,
 אומרים היו אמם שבמעי העיברים ואפילו ואחד.אהר
 יחזקאל ראך שלא מה כלם רואים והיז ביחד. כלםשירה
 בעין. עין ראו כאילי מס:בלים כלם היו זה ועלהנביא.
 והשהוקש בנפשוהם. מהעננים כ4ם היו השירה נמ*1יכאשר
 מיוב משם לנסוע רוצים היו ולא עוד. ולהמתכללראוה

 מבידל בניך להקב"ה. משה אמר ההיא כ:עהדהשהוקקי:.
 מה הים. כן לנפוע רוצים אין בך להסתכל הההשהיקק

 להמדבר. לח.'ן יהרהיק. משם כבידו הסתיר הקב"ה.עשה
 כמה לישראי כשה להם אמר נהגלה. ולא נהנלקושם

 משה בהם שאהז עד נסעי. ולא משם לנסזעפעסים
 מגידל אז במרבר. הקב"ה של כבודו זיו להםוהראה

 ויסע זש"כ אוהם. משך דסיע יהמהכ4 ורצוןהשה.קקות
 מהו שיר. מדבר אל .יצאו כוף מים ישראל אהמשה
 כבודו זיז בי ל-סהכל מכקשים שהיו מדבר שור.מדבר
 ההמתנלות שם על שי-. מדבר נק*א וע"כ הקדוש. המ4ךשי
 אין מים, מצאו ו4א במדבר ימים ש4שת וילכו שם.אשר
 א"י למים, לכי צמא כ4 היי נ( שנאמי הירה. א"אמים
 הזמן אוהו ער זהרי כאן, ההורה להס נהן מי ובייימא
 4מדבר יצאו הם אלעזר א"ר דה.רה. להם נהנך לאעיד

 ,למדנו מצאיהי. ו4א משם כבידו זיו לקח זהקב"הלהסהכ4.
 הורה ואין תורץ. אלא מים ואין נקיא. הורהשהקב"ה

 : דוא בריך הקדושאלא
 . ונו' ככרה מים לשתיה יכ4י ולא מיהה רינ2אךי(

 ננלה במדבר ישראל כשדלכו שמעיןא"ר
 בכדבר השזימ זה דעמים. שא4 של אחר רשוהלהם

 כביד של הזיו יותז זך שאין יע:ראי וייא שם. בויפגעו ]טג"
 ממ-ה. מים 4שהות יכלי י4א מיהה ייבא. דט"כמ4כם.
 כבראשונה. .נפש.הם נמהק לא . הם מרים כי מה.מפני

ילא
 כ דף ד( יס ':ל ג( ג דף ג( 7' סיד " מק1מ1ת3:ראה

 )כ) 6כמ ססו)ת זם6ר . תכ)6 ומלסרכיך
 6)6 כס6' תסנימין )6 סייסין ס6ך וכ)ס'יסין
 כיוס כתקיפו ו"ינון . נס)'ן דכ)6 ו3יס כסו)חכ)

 6ו כ6ת "כעכיעין הית ס"סין ס6ר 3כ) וע"ד . לו;ד6תחזי
 ה'ס1 6)6 כ)וס סני קג) )חו 1))63 דנרטת סג'רוספקת
 כיס )ית -כו)6 יכך'רח:ק'

 ק,ח"
 ליס נסי) קכ"ס כך כל)

 6ת';ח )6 "')1ו"חך 'דוי נס'ק י,ם' ר' 6ק, כך 6'ן וטוס רטיתי 'פס כ)ך"( כתי3 דה ע) חו-6 3יס דגית ו3רירו נהי ןחיס'גיסרחג
 )!)ת"

 . די' ד6 )-סתע ")ח
 -ד3ך 6ל ויגחו סוף חיס 'סר6) 6ת .וםס ךיכמעכ(

 3ססיח סיועוו 6"רסור
 סעת"

 עלייסו קכ"ס 6תג)' כיית" היוי' ו:יו יוו6 טל'כ-") הייתיו ד?וו
 ).ן דעכד )נו)כיס,ן דינד!ון כנ'ן וה')וי רקיכויוכ)
 ו6סהכ) ידע והד מד וכ) ונ3ורהן נסין ה'נוןכ)
 6דכיקו 1)6 ידעיןד)" ת.יו" דהי עליו6 :כי"י כ6ר י6סתכ)ו ידעו ד)"מ?

 קן ט)" חכנות"
 י11 ו::ג,יקז 61יורי -)ין וידעו 6סתכ)1 נחכטת6 דכ)סו תקתיך" ס,רת"

 'עיו6לשדו)'זו%יעקי4,ן
 ")ת סטי

 ור,ק6 מד6 כסקו)6 כ)סו ח)" . ד")-)?
 יוכ)סו קתיורו וח)ין והד מד דכ5 כסי-6דקד2ח
 .וכייו" נפק'ןגה')'

 כ)סו וד6י "), הן
 כהכטת"

 פ),ס
 ורוח6 . ע)"'1 ק)'1 וידעוקסתכ)ו

 דק,דכ"
 כ) כסיס

 גהד" כ)?'כ'יתק היירי סוו היוסין דכיועי 6יגון ו6ס')1 . וחדהד
 'הוקק) מיוח י)6 יו? כ)סו חיוקן וסיו

 כעינח עינ" היו"ן כ6')ו חסתכ)י כ)?ו סוו כך וע)::י":
 ות6כין כ:פבייסו נזתכסנו6ן כ)סו סוו ח)ין סייחו'כד

 כע6ן סוו ו)" .)6סתג)ה)ייי-'
 )גט)"

 יוסנ'6ות 'ותיון
 -סנ'6.ת 3ג,ך )ק:"ס -כס הקך סטה6 עססי6ק'היגקק

 )6סתכ)"קיהיכק"
 תס י-ח -ן )נט)ק כע6ן )6 3ך

 ג-? )':-ח) נוס? ל,ן הנוי 6תנ)י ו)6 התנ)'.ת-ן כ--כרח )כר יקרי: 6סת'ס ק3"סעכד
 -כ: 3:' דההיד עד נט)ו ו)6 חתטן ):ט)6ז-נין
 טסג'הית כדין . כיודכרה דקכ"ס יקר" זיי )ין61ה.ו'

תיהוכתק
 ורפות"

 ויסע סס"ד נומס )ון הגטי) )הסתכ)ח
 'קר6 זיי כי? )6סתכ)6 כע6ן דסוו חדכרח כורמדכך יו"י סור יודכר 6) וינ6ו סיף נויס יכר6) "תניכס

 ס'ר חדכר 6קר' ופ"ד קד'ס6דק)כ6
 6סתכ)ות"

 . תען
 תיס 6ין תיס נוג16 1)6 כנזד3ר ינזיס כ)כתוי)כ'
 6"ר . )תיס )כו 5נו6 כ) סו' נ( סג6יור . תווסה)ק

 סכ6 6'רייתה )סו י?כ ח"ן וכ'"ס"
 וס"

 כען פד
 )ון התי?'כת)ק

 קוריית"
 )חדכר6 נסקו הינון ח)עזר ה"ר

 6סכמוסו. ו)% לותיון די)יס יקר6 זיו נט') וק3"ס)הסתכ)ח
 תורס 61ין תירס 6)ח יויס והין 6קרי תורס ךקכ"סוה')יכגן

6)ח
 קודכ"

 סוח כריך
 . ונו' חחרס יו'ס )כתות 'כ)ו 1)6 לורתס ךי:ב~שךד(

 ]ענ[ 3טד3ר6 דס)'ט ססו" עיו'1 דנחד המרח רכיתחע3"סו 6תנ5י 3חד3ר6 16)' דסוו עך סיופון6"ר
 'קר6 זיו6 ססו6 סוס  ד)" יסר,ל מנזו  ת-1 כיסו6ערעו
 חחרס. חיס )סתות יכ)ו 1)6 חרת? ויכ"ו סס"ד7ת)כיס.ן

 כקדתיט6. נכסייסו 6ת3סס )6 . סס תריס כי טעת6תמ'
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 ד"תק ")6 טודו)"
 )קטרנ"

 ") ויג2ק כת'כ יץ"י ט)יי?ו
 ,: י:גןהן ?ג,ווי.י.7 י"1 נ:",יני4

 טן :כדס ען סקדס כי דכתיכ קכ"? ")" טןחין
 ]עי[ קדיס.ן דתסומין ?:ד? !ן דח וד"יסמד:
 סיויס הל וי:)ך כרין 2)יי?1. דיו)כ?ון יקר" זיו "תנ)יוכד

 ?יויס. 1י:!תקו מ"י סי,יסייתתקו
 דקטינ,ר"

 התעג'ד
 :סגינ1רה

 כקדחית"חזי ת" 6:ח 6"ר נס?י ומס וחספט חק )1 סס שם6(
 כקי-ח יכרה) טק)1כד

 ע")1 )"לק3"ס
 כדק"

 ו)ק דהתנ1רו 3נין :ט-'ק י?"' י"ות
6תסרט,

 רמייו" "תנ)י" 1)"
 ככח דייע' כ'1ן קדיכה

 'כרה) טה)' היון וי,כ:ט חק )ו כס סס כתיכ.ח6'
 קדיכח חו)קיןכתרין

 ג)וי" כ??ו"
 דחתנ)יק

 טרף ותתן כד"מ הק . ותססט הק ו"קרוןד)סון רכיח"
 )ה5?' חכפט חי,ר דחת כתס 'נו:פט גגער,ה'ס וחק)כ'הס
 כססו 0-41 ]עה[יעקכ

 כססו"
 )ים-6) חקכי כד"" קדיכה הת

 ע) ח)ס6י,ר ס3" יי3" דרכ כספרח . סו"
 ס?1"

 ר' נ( . ]!1[ קד'סק היטרה
 )1 כם כס סכ" כהיכ "יו6' )"סהכ)ח "'ה ככ" הנור6)צזר
 דזו)ס רז" וזחי ה3) . נס?ו וכס וח:סטחק

 דכ:ייס' ה-רי סוו דנו5ר6י נגין כו? ריחט! ד?כ"
 )"גהתיי?' דה:דו כ':-6) כ-ס וסוו תגי'?ו סוודיסר6)
 . )ין )יץ3דק וכטח התר )סה' )ין חט" ןק3"ס עד .3ד"
 קכ"? המר . סמיס ") וים5ך טן ס' וי1ר?ו כמיכת6י
 קייתין הכינין כח? ס" . 23' "ת ויס רמ?גחכ?
 סכחנכייכו

 3טיג" וה:"
 )יו3דק

 כת'כ ךיכרח) ג:'?'ן ?כ"

סיז"
 )קי" ויץי קך'סח

 1ג'כרין גכין כ)סו ויכדקון .

 ה) 1'כ)ך 2ן ס' ויורסו ת'ד . ע5ייסו ס"ו' הכרי)6 סב" כג?י דיכדקו ועך 3גי על נטז 'כתחרוג"
 ססו" קדיכ" כת" ד" .סחיס

 גחכןק כ?גה כתכ דסיס
 'קי כס?י וכ0 ויוכס: חק )ו כס כס כדין דיסרה)נסי?ון

 6יף 6)ח 6ע"י 6ינון . יהות דיסר6) גבי?וןת'ת"
 ד-נרהי כנמיסון 6סההכ' ז)ח 5"'3דק. כ2"ן"יגון

 כגין היגין כ) 3-ג-6י 6סת"כו ד)ח די:-")וגסיס1ן
 זכה.ן 1גוקכין נוכרין גסקו וכ)?ו . כיג'י?'דסוו

 ד" וטי) 3ינייסו סזויס6סרי
 ן

 הק .ו -- זכס ורקי נוי"
 גס?ו וכסונוכסט

 'גהק ה"ר ה)?'ך ס' )ק') ה:תע כת2 "ט ןיאכץך3(
 סהס 1.קחי יכקיכ קקר 3כג חז'קח

 דכיית י')הכה סי, סקם ה-ר "ו סתס ויקרח16
"(1 

6חר"
 ונו' הכתט כ-ע הס וי"יזר דכה.3 . וי"חר ]טן[

 ויקר" סו" ת"1 ק"זוי ו)חויהטר
 -כ? ח5 ייקרה דכהיכ

 ס' ח) ט5ס הטר ח:? וח) דכהיכ "חר סוס חהן ק"זורו)"
 ח)" סוס ח"ן 6יורו)ח

 . סי? ד3ריק נו)6כח כגי ככ)
 מב-ט 5יוי יוסי ר' ד( ]עה[ "תתר כק3"סוכ)ח
 חב-ט חסכה . טן ס' ויורסו ס' 6) וי5טקדכתיכ
 ")סיך. ס' )ק1) . ח5ס "תר חהן 'חמעט .וי"י,ר
 )?סו" ")" )יס. חכעי)קי)'

 ר' .. ]טס[ כיס דמ")1 קו)

חכ"  דף ד( קכ 1'ר6 נ( קגו נ:6 3( ס ד4 6( מקומותבשיאה

 אל ויצעק כתוב. מה עליהם. לקמרנ שבא אלא עידולא
 חיים ע'ן שכ;וכ הו-ה. אלא עץ ואין עץ. ה' ויורה-ה'
 אמר אבא ר' הקב"ה. אלא תזרה זאין בה. למהזיקיםהיא
 עץ השדה. עץ דאדם כי שכהוב הקב"ה. איא ע,ןאין

 ]עדן הקדישים הפזחים שדה של ע'ן זה דאי. בהשדק

וכאש-

 המים אל וישלך או עליהם. מלכם כביד זץ נתגיה
 נעשה שהקניגיר ימים. וימהקן מהי המים.וימתקו

 :כנינור
 ביא אבא א"ר נסהו. ושם ומשפמ חק לו '2ם שבם6(

 של בב-יהז ישר~ול כשנכנמי ב-"שיבהוראה
 ולא שנמי14 לפי הנעם. כה רראזי. נינמו לאהקב"ה
 לבאן שבא כיזן הקדוש. רושם בקם נקנלה ולאנהפרעי.

 ישראל נכנמו שם ומשפמ. הק לן שם שם כה-ב.מהי
 הרישם שנ;גיך ההיא ההנ4ית ע"י הקדושים, החלקיםבשני
 מרף ותהן כמש"נ הק. ימשפמ. הק נקראים והםשלהם.
 כמש"כ ההזא. הקדוש איה במצות נסהו. ושם ]טה[יעקב לאלהי משפמ כמש"כ ומשפמ. לנ;רוהיה. וחקלביהה
 ר' נן ]:.ן. דהיא הקדזש הממה על הדבר זהשאמר נזכי דזקן ייבא ר' של במפרו ה.א. לישיאל הקכי

 לו שם שם כאן כתוב למה לעיין. יש כאן אמראלעזר
 הי' שבאן הדבר כוד ודאי אבל נמהו. ושם ומשפמהק

 של שבניקם אימרים היז שהמנרים לפי המים. עלהנמ?ן
 לנשיהם שחשדז ביש-אל היבה והיו מהם. היזישראי
 הם. א לבדוק .בקש דזה ם למק הבי"ם שהקב"ה עדבזד.
 דקב'ה אמי יכים. אל וישלך ע'ן ה' וי,רהו כקובמה

 נמבאוה מ-יב-ת הרבה הרי -.עה. אקך מה מ'2הלמשה.
 כקיב י.2רא4. *ע:י כ"ן לבדוק כבקי2 ואני כאן.אצלבם
 ודנב-ים. דנשים ב4ם זייבדקי למים, והינ4ך דקדזששם
 כאן כלם שייברקו ועד בני. על תי'נה נשאי יהי'ויא
 לבדיק הב כ דכהן שהי דהיא דקדוש השם זקהמים. אי וישיך עץ ה' ויזייו מיד ע4ידם, שמי אשרהלא
 1"ם נסי-. נם י .משנ2 הק לו שם .2ם אז ישראל,נשי

 אף א4א יוברק-. לךה דמ אבל ישראל. נשי הינההשא4
 כציים. שי ב*שיהם נבכאו יא אם ל-בדק. נברכודם
 הונים איהן כ4 בדמצ-ים ננמאז לא אם ישיא4ונשי
 זכאים. יצאו הנשים זהן הנביים הן ובלם בינידם.שהיי
 דקב"ה דש-ה אז -זבאים. קדושים דם יש-אל שזרעונמצא
 ומשפמ הק לז שם שם זדאי רמים על כן ועל ביניהם.שמז

 : נסרוושם
 סהם. ייא2ר שנאמ- מקזם כ4 וראהביא יצדק א"ר אלהיך. ה' לקיל השמע שמע אם ריאבץךג(
 ייא הבריה כל"ך היא סתם. אמר אי מהם. ויקראאו
 ונו'. השמע שמע אם ויאם* ב שכה ויאמר. ]ט[[אחר
 מ'2ה. אל ויק-א שכקוב ויקרא. הוא. כי אמר ולאויאמר
 ה'. אל עלה אמר משה שבת-ביאל אמר. היה. מי אמרולא
 היה. הברית מלאך א4ה בכי אלא דיה. מי אמיולא
 ממק נשמע אמר יומי ר' -( ]יק[ נאמי בהקב"הוהכל
 שעליו נשמע מכאן עץ. ה' ויורדו ה' אל ויבעקשכתיכ
 א4היך. ה' לקזל ידב-. ש"מי מי ימיבן ויאמי.מיסב
 ר' ]-טן בו ננבנסי ההיא ל לק אלא לומר. צריךלקולי

אבא

 הז-רזיו
 מ4כוח מפירת ושל רר-.שוק שתי היי3ו רק-ישיס ם רהיק ש.י [!?ן . לתפוח שנמשלו דצדיקים נשמות משכן מקום עדן הגן וה[עך[

 אפשר ,ן.ן . היסור שק יק- ,ב- פרי;ה וע'י רמ,בוח רקיושח וגו מילה ירי על משפמ. נקרא ויסוך חק. 3ק-אח מלכות יסוד.וספירת
 יוסי ר' דעת ןטט[ . במלאך ולא ,טח[ הקדושה: השכ'3ה וו ,ע,ן : משה ביד שהיה להטטה חדש 3סי כה השי'ת 3תן שם כי כו3תו*מר
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 שמע אם אמר. ומה הקרוש. המלך זה ויאמר. אמר.אבא
 אוכלה אש אלהיך ה' כי ככתוב אלהיך, ה' לקולתשמע
 צדי"ק. וה תעשה. בעיניו והישר הקרושה. השכינה זוהוא.

 הו"ר. זה חקיו. כל ושמרת נצ"ח. זה לסצ.תיו.והאזנה
 ]ס[ הקדוש למלך תתקרבי אז -רי באלה שהכנמו ןכי

 רמהלה כל כתוב. מהאח'כ
 לא במצרים שמקי אש-

 המלך זה ה'. אני כי רופאך. ה' אני כי עליךאשים
 ]כ-[ הזה הקרוש רושם מר שנ מי שכל מכאן נשמעהקד,ש.
 אמר יצחק ר' העליון הקדוש מלך עד זה ע"יעולה
 אלה זשלשת 1ה1"ר. בנצ"ח ,.כה נצרי"ק שזוכה מיודאי

 בייך בה ז בהן שזוכק ומי ישראל. כנמת בהןמתנרכת
 קדזשוה ארבע .כננר ]ס:[ הארבע בכל ונכנםהקהוש.
 דביים. מארבעה גשמר יהי' הקדיש ה-ושם שזה נצרךדאור
 צדי"ק של שמירה מנרה. לדז-ר ישראל כנסת שףשמירה
 עכו"ם. בת גויה מן להזהר נצ"ח של 2ומירה משפהה.להזהר
 זו אלהיך. ה' לק.ל וע"כ זונה. כן להזדר הי"ר שלשמירה
 השכינה, פני לקבל ישראל זוכים ובמח הקדושה,השכינה
 לא ממאתה בנרה אשה ואל כהוב וע"ז נרה. מןבזהי-וה
 ישיאל. כנסה זו ערותה. ת לנ4 מהו ערותה. לנלותתקרב
 נהקשרה שהשכינה אחרים ענינים ונקימרים נאך;יםובזה
 ככתוב צרי"ק. זה תעשה. בעיניו והישר נתבאר. וזהבדם.
 על נתבאר וזה שפחה. מן להזהר צדיקים. אל ה'עיני
 לצרי"ק שטרם גבירתה. תירש כי .שפקה "( רכה.בפי

 לרזהר נצ"ח. זה למצותיו. זדאזנת ]::[ בשפההשיקרבק
 בנצ"ח. ישקי ולא נכ4. אל בבת הקדוש רושם יכניסשלא

 מזה שנשמר .מי ישקר. לא ישראל נצח וגם כ(שכתוב
 אחי. לאל קשתחוה יא כי שכתוב מצותיז. קייםהוא

 ואז הנך מן להזרו הו"ר. זה הקיו. כלושמרת
 ולהלאה מכאן כראוי. הקרוש בסלך להדבק האדםטכה
 אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלהכל
 ארות על הזהירם וע"כ הקדוש. המלך זה רופאך.ה'
 ועד יוהר. .לא ]סד[ בהם ורשם להם שנתן ההוארבר
 שם שם שכתיב כיון אלא התורה. להם נתנה לאעתה
 ! וט' השמע שטע אם זיאמר מיר ]פה[ ומשפמ חק*1

 ושבעים מים עינות עשרה שתים ושם אילמה דיבנאןנ(
 עץ לו שיש למדנו יומי א"ר ונו'.תמרים
 ונתהזק ]פו[ במ":קל גב.לים ץעשר ב~בג~שבל

 וישראל ]כח[ בו נארזים ענפים וע' העולם. רוחותבר'
 להם. מסביב ענפים 'מבעים ואוהן ההוא. עץ בגוףנמצאים
 מים עינ.ת עשרה שתים זשם אילמה ויבאו שכתובווהו

 ויחנו ומהו כקימ.ה. בכמה נהבאר וזה תמרים.ושבעים
 אוקן על ישראל שלמו דהוא שבזמן אלא הסים. עלשם
 המים שנק-אים ]פמ[ רעץ ענפי תחת שהםחםים

 :הזר.נים
 מן לחם לכם ממטיר הנני משה אל ה' ריאכמךי(

 ויום יום בכל וראה בוא יהורה א"רהשמים.
נומף

 :א ג( %י פ"י " מקומותכש~אה

 ט-

 -4 ד( . סד דף נ(

 סתע 06 ק6חר ונו6' קן'60 נו3כ6 ד6 וי6נוי 6תיח3"
 6וכ3ס 06 6)סיך ס' כ' כד"6 36סיך ס' )קי)תביוט
 5די"ק ד6 . תטסס 3טיג'ו וסי0ר '0ר") כגסת ד6סו6

 . סו"ן ד6 הקיו כ) 'סחרת ג)"מ ד6 3ת5יתיווס6וגת

 י"112נר
 כתו
;' 

 כ)
 ?-,!ו ,

 ])6 ניוגריס ח:2.,'"נתי
 דת ס' 6ג' כ' ריסחך ס' 6ג' כ' צ)'ך6ס'ס

 ק)כ"
 טד ס3יקמג'ס

 נו)כ"
 6ייר י5הק ר' טלח? קדימק

 תו?ל 5י:ין  ו5לין וסו"ד 3גל"ס יכי 3לרי'ק  ווכי "6ן.ד"י
 3די5:, זכ' כסו דזכ' וח6ן  י:ר"5 ילכוס  ביור,ת:ר:י

פוי
 "זי,מי,ועז%% 1,ן. ;:")
הסקיידוק"

 "סת דגג"ח גטי-ו ד:כק?
 יך,ת"

 גסי-ו טכו"0 ד3ת
 ד6 6)?יך ס' )-י) וע"ד ד,יג? 6סתטריתהד17"ד
  סכיגתק 6פ' )קכ)6 ':רח) זכ"ן 'כ'ז? ':יה5כגסת

 )6 עיו"ת7 כגדת 6:ס 61) כת'כ 'ט"ד גד?  -ן3הסתזרוס,
 '0ר;) כג:ת ד6 טוות? )נ)'ק יו6' ערותס )ג)'קתק-3
 5סקב-?  יבר5ל רכנסת  הה-גין  יילין  י-תק:רן ""'דןוכס"'
  דכתי: כק? 5ריק ד6 קצבס כטיג'ו ויי:-  תוסיייייילי י?,3יי
 ת)י 6וקיתג6 וס6 יובסח? )"סת"ר" גד'קיס ") ס'טיגי

 )5-'"ק דגייס גכירת? תיר0 כ' ו:סח? י(דכקיכ
 י-" )6סת ג5"ח. ך6 )טגיתי. ,ס"וגק ]פנ[ כ:פה?ד"קד3ק
ד)"

 'ט')
 ר:ית"

 3ג."ק. 3יס י:קר ')6 גכך ") 3:ת ך6
 :זן'ן ן בע קן )קסקיויג :גד מ?ע4]ק ?ניות . 6ה- )6) ת:תחיס )" כ' דכתי: ט5'ת'ו ק"סס6' דג:יי וט"ן י:ק- )ח י:רק) גגה יגס כ(דכתי3
 6ג' כ' ט)'ך 6:'ס )6 5-3ריס :טתי 6:י סטח)סכ3
 ת3כח ד6 רופ6ךס'

 קדי:"
 ?-'6 ט3 )ון מזסך וכ"ז

 וטד יתיר ו)ק ]כן[ 3?ו ורמיס דיס3 טת:ת)ס
 בס 0ם דכת'3 כיין 6)6 ה,ריית, )סו מתי?יכת )6כטן
 . ונו' ת0"ט :יוע הס וי"טי יייד ]פסן וח:פט מק)1
 וס3טיס נויס ט'ג'ת ט:רס :ת'ס ו:ס 6'3טס ריבב~שרנ(

 6ילכ6 וס?ו6 ]ס.[3ק3"ס
 'תקיס" רכר3"

 נוזוג6 06 31'0

 ,?ח 1" לג וה עגסין .ט' ט)וי6 רומי3ד'
 ד)סון. סהרג6 6גסין 0כטין ו6יג'ן 6י)ג6 דס?ו6 כגופ6ט0תכמ'
 שן ,מי מנ ,6תטך0גס מ1 21 ::מט: נויס טיגות טברס :תים ומס חי)יוס וי3"ו דכת'3וסייגו
 דהי):" טגסין תחות ד6יגוןתי6

 סנויס ד6קרון ]פט[
סזד,גיס  נון 3חס 3כס טנוקיר סגג' נו0ס ח) ס' ךי~יכמךי(

 ויונו6 יוק6 כ3 תוי ת6 יסווס 6"ר .סכת'ס
גפז

 הזהרזיו
 קדושח 11 ]פ, ו אבא ר' דעת גם הוא וכן ה~דושה. והשכ'.ה המיכות כקול לשמוע וה,היר דדכורא עלטא היינו המלך ע" מוסבשויאמר
 למלך.ה"גו קרוב עומר 1ח1 ונצח. הוד יסור מ"כות של קדושות ד' היינו ,פג[ : הלאה כמנואר בנשג'1 בריתו יפ"ם 4בל נפ6[ .התפארת
 התפארת פפ'רת ה"14 ,פין : נשג"1 שי פגמ מן הקדוש הברית שמירת נענין תיכף הוהירם ופריעה מילה מצות להם שנתן ביון פי',פסן . 61ריעה ם'4ה מצות 11 ופון אחרים עמימ 4שרי השפע שישפיע פי' ]פגן : אנפין ועיר בשם יקיא יום מלך ?נקרא התפארתלקדושת
 'חלקו 'פישראל "טן ' העולט אומות של שרימ ע' הם אלה ,פת[ : הו"ה השם צירנפי י*ב מן אלבסון נבולי י*ג היינו ןפו( : אנפין*לר

 ' להם הנצרכת השפעלהט



 4..."**-%*ייף" ה?הרף?"יי
 חפתיק6 ט)6גסיף

 קדיס"
 . 6גפין )ופיר

 :)ח וט?סו6 . קדוסין תפומין מק) כ)וחתכרכקן
 כ) נוגי? מתזגו קדיסין ו-)קכין . ד)תתה )6יגון6גניד
 6'ם "כ) 36'ריס )קס י( סס"ד חיכ)יס כפום וחדמד

וטססו6
 חזוג"

 כטס ס.ועין 6"ר כיודכרח 'סר6) 6כ)ו
 דח:תך)י חכרי" 6יגין וק"ן חניס זתנ6 כס6י י!תזגין גכ6כגי

 ח??ו" דעתך ס)ק" וכ' ו)י)י יויוי3ה.ך'.ת"
 ע) ד:ק') יו-: טוי:ח ססוק כפין ")ח )ח -קםטזיג"
 3.ו):ח ו6תדכקו ע")1 כד ':ר") מז' ת6 תייןחד

 געקו כד כקך.וית6 כקד.וית, ד?י? חח"' יתירע)ח0 ההי" גס-6 )יויכ) 1כ1 כדין קדי:" ד-סיח" נ)1י6כנין קד':"
 פ")' חיזג-.ס':ך")

 ט),? יו"תר ע)הס "מר6 ג?יו, )קיכ) ופח)ו זכווס:ק, ]י[ ח5ס דחקרי 3:?יו"
 יון ס:קיס חן )קס )כמ וי-:יר סגגי דכת'כית'ר
 ]נ"[ נוחסס:חיס

 ו3סס'"
 )י:רק) )סו ה:תכמ ז-נ,

 כ6'וי'ת" דחסתד)י מכרי6 ד"חהתר
 ע)"? 6חר6 טהתר

 כט)י?. תחיס סמכ-ס נ( דכת'כ כטס סו6. ח"' חתז;1יתיי
 6ת6י סכי "י ה)עזר ר' 6") יתיר 2)ה?6תר
 נ:" 3גי :הר דסק ט)-ק 3גי יום"ר יתיר נס:ייסוח):"
כח')"

 ד"תי נוז'ג" ס6י הת"ן ק" מ)ע')ק ט)יו6 ד3נ' טזוג'כ) הזי תה :"')ת6 יהות ה") "תמזון יקיר ,תוקס6
 חז'ג' 'סיק 2)יו6 ךכ) -זי;ח דח ו"רפח סנו'6חן

דכו)6
 ופכ גס -זיג" וסו"

 ו?סו"
 -)עי)6 ד"תי -ז'ג6

 דדינ" י-"ת- זקיק יתיר חזונמ סו6יתיר
 . ק"תי, מ:תכח

 יוזיג6 יוחנריס נכקו כד י:ר6) ד6כ)ו -ז,ג" סו6ודח
 3??וק )':ר6) )סוד"סתכמ

 זנוג"
 ע)"ס חהת. :י!ד3ר6

 סו6 . כיו'סד6קר'
 נוזוג"

 36יך'ס )מס והק-י .יגוסח ית'ר וחתסרםחכג6 ):::" 'תי- יע"ל דק'קה 'ת'ר
 נוכ)ח יתיר 2)06נוז,נח

 נוז'ג6 ?ו"
 דהכ*י"

 דרומ6 חזיגה ך6כ)יכ"וריית". דנו:תד)י חינין
 . כ)6 ט) יקירמ ע)6ס נו6תר וסייגו כ)) דגוס6חזוג6 "כ)י ,)" וג:תת"

 יתיר דהכרי6 נופ6 ה)ים כך כג'גי חכחס.ו6קרי
 ד!ז';" "כ)י ), דס6 ע)ח6ח3ני

 'הכ)י כ)) דניכ6
 יוכ)ח יקירח ע)6ס רמיקק יו"תר ונסחתה דרומ6חזוג6
 רן דקיק יוזוג6 ס?ו6ו3נ"כ

 דקיק"
 יתיר

 תכ)"
 זכ"ס

 זכה? 3ע)יס תמיס סחכ-? סס"ד .מו)ק?ון
 )חתזכח ויכי)דכוס6 ה')ק"

 דג;:" כתזוג"
 "יור מיי" רכי נ(

 ד6סעיס פד נודי ידע )ח ע)ח6 )ס6י גפיק כד גסכר

 כד כך 1)ח:תיווד:ח )חנדע 6תער גסיו6 ד6כ) כיוןכסח"
 )ון דהספ'ס עד . חדי ידפי סיו )6 חח5ריס יסר6)גפקו
 'נ ר-:ס 6-ן ד( דכתיכ 6רן חס6י )חסק3זס
 )קכ"ס )יס 1)6סתחוךע6 )חגדע יסר6) ע6)ו וכדין ]נכ[)חס
 דהקקזי 6תר 3ססו6 יתיר יסר6) דעדפון ק3'סוכע6
 )מס דספיוו עך יכי)ו 1)6 ]ננ[ 6רן)ס6י

 )מס )כס חחסיר סגגי דכתיכ סחיס . 6יסו ות6ןתר חס?'"
 ד6כ)ו ועד 6תר כססו6 ו6סתכ)ו ידעו וכדין . ס:חיסחן

 : 6סתנוודפו ו)6 חדי ידעו )6 6קר חסס'6)חס

 כ) יוסי ח"ר כיוחו יוס דכר ו)קסו סטס דיצאס(
 חסיחג'ת" 3ג'6יגון

 ככ) 3עהן
 ויוח6 יוח"

 ע)יס 5)ותסון ל5)6ס . מקכ"ס טזונייסו5ס6)6
ח"י

 קמנוה. פני שנקרא לההפאיה הקדוש הקדמון מן מלנוטף
 ההוא המי ומן שים. הקד תפוהים שדה כיומקביכים

 כל מסנו נזזנים קדושים ומלאכים ש-ממה. לאוהןנסשך
 איש. אכל אבירים לךם "( זש"כ כאכלו. לפי ואחדאהד
 כמה שמעון א"ר במדבר. ישראל אכלו ההיא הכזוןומן

 העמלים החברים הם. ומי ממני. הזה בזמן נזוניםאנשים
 המזון מן שנזונים דעתך על הע~ה וכי ולילה. יומםבהורה
 חשוב יהוא ממש. רכזין תי א כעין אלא לא. טמש.ההוא
 הקרוש. בכלך ונדבקי כשעלי -שראל וראה בוא שנים.פי

 אחר מוון לאכול זכו אז הקרוש. רושם ההגליתבשביל
 כשיצאו מתחלה בהחלה. להם שקיק כמה יותרעליון
 ],[ מצה שנק-א דלרם בקדושק נכנ:ו סמצריםישראל
 לישראל לדם נמצא היה ההזא זבזמן ];"[ ממשהשמים מן השמים. כן לחם לכם מממיך הנני שכתוביוהר. עליון כמקים עליזן אהר להם לאכול ינ:נסז זבוזעכשו
 מה מפני כז אם אלעזר ר' א"ל יותר. עיייז כקוםזה כעליהנ החיה ההכמה 3( שבהוב כמי היא. מה נזזנים.יזהר עליין אחר כמקים בהורה העמלים חב-ים דזה.ססקים
 אנשים שאר שהרי אנשים. שאר כאצ" יותר נפש.הםחלשה
 וראה בוא שאלה. יפה א"ל נ-אים. יהיה נבורה בכחהם
 הבא ן הכז זה באים. הם כימעלה הע.לם בני ה נ כזכל
 הגבורה כמקום הבא קהיא והמזין ועכ. גס כזון והואהכל. מזון זהוא העולם. כל של ן דמז הוא ו-א-ץ השמיםכן
יזה-

 בא. הוא נמצא שדדין זסמקזם יותר. דק ן מז הוא
 והמזון כמצרים. יצאו כאשר ישראל שאכלו ן המז הואוזה

 בהנפש יוהר שנכנם דק. היזתר מזין הוא שמיםשנקרא העליון ככקום במדבר ההוא בזכן לישראל להםשנמצא
 אבירים. לחם ונקרא מהניף. יותר נפרש והוא דאברים.מבנל
 העמלים הם החברים. מדן הוא מהכל עליון היותרוהמז.ן
 אוכלים ואין ידנשמה. הרוה של מזין אזכלים והםבהירה.
 הכל. על הנכבד העליין ממקים והיינו כלל. הנוףכז.ן

 משל יותר היש הזא החברים גוף לפיכך חכמה.שנקרא
 ואוכלים כלל. דניף כהן אוכלים אין שהרי אנשים.שאר
 מכל. ודנכבד העליין מרהק ממקום ונשמה רוח שלמזון

 אותו של הלקי אשרי בעליה. החיה החכמה זש"כחיקם. אשרי מהכל. ייהר הדק מן רק היא ההוא מזוןולפיכך
 אמר חייא רבי נ( הנפש במזון נוון להיות שיכילהנוף
ינ" לדםעהטעים כנ. הבינולא ימיט שיטעום עד כלום יודע אינו העולם לזה האיש באכאשר

 ארץ 41ה להבין זנכנסיהישיגל ?אז ]5כ[
 לר,ב"ה. לו

 שמהג"ה ההוא במקים יותר יש-אל שיבעו הקב"הובקש
 ממקום לחם שטעמז עד יכלו ולא ]ננ[ זו לארץוסזרזנ
 לחם לכם ממטיר הנני שכהוב שמים. הזא. ואיזהההוא.
 שאכלו וער ההוא. במקום ולבינו ידעו ואז השמים.מן

 : הבינו ולא כלום ידעו לא ההוא ממקוםלחם
 כל יוסי א'ר ביומו. יום דבר ולקמו העם ריפר~וס(

 ויום יום בכל צריכים האמינה בעליהאנשים
 זה. על תפלתם ולהתפלל הקב"ה. מאת מזינותםלבקש

 הזהרזיו
 עולם מן [)נ[ : ארץ שנקראת המלכות עולם מן 11ג[ : דדכורא עלטא התפארת קדושת חיינו ,נ*ן : דנוקנא עלמא המלכות בקדושתט

 ! שמים שנקרא דדכורא עלמאהתשארת
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 על הקב"ה אל תפלתו שמהפלל מי שכל לפ. המעם.טה
 שמזונות ההיא עץ ירי על יום כל שיתברך רם נט9נו.
 צריך מטן. אצלז שנמצא ואע"פ בו. ת41ר העזלםכל

 יום. בכל סזונות על הפלה ויהקפל" הקב"ה מלפנילבקש
 למעלה. ויום יום בכל ברכוה יר. על נשפע ש.הי'בשביל
 סהמת לבשל לארם לו אץ לכך ם. י עם ה' ך ב-חהו
 אחה ליום העם ברכת לעכב שלא כרי אחר. ל"ם יםמן

 רוקא. בךמו יום ביומו. יום דבר ולקמו העם יצאזש"כ
 שמבקש ומי שביארנו כמו ליטבת שבת מערבמלבי

 בן הנאמן. בן נקרא הוא ויום יום בכל מזונותטיקב"ה
 כהזב אמר אבא ר' למעלה ברכוק נשפעשבענירו

 המיחלים הם אלה לחסרו. דמיהיים אה יראיו את ה'רוצה
 וזהו רקב"ה מאה מזזנם על להתפלל ויום יום בכלומהכים
 הרשעים ואלה חמא. ויראי שמים יראי אותן שלריכם

 המיהלים אק יראיו את ה' רוצה וע"כ יררפו. שנרבבק* משכימי הוי "( בהם כהיב מה התזרה בררכי נלוזה-זיכים
 בכל האם.נה בני אוהן ניכרים ובזה רוקא. לחמרולחסרו.
 ב.וסו. י,ם רבר ולקטו העם .יצא שכהוב זהו ויום.יום
 למה. כך וכי אחר. ליום יים רבר ולא אמר. ביומויום
 בני אוהן ניכיים בזה לא. אם בתירהי הייך אנמנולכען

 ברהירה. הישר בדרך הם רולכים ויים יום שבכיהאמזנה.
 צדיק כו שכהוב מכאן נשמע זה רבר אם* יצהקרבי
 ומהלמור מהפ4ה נפשו שהשביע לארי נפש.. לשובעאוכל
 את הקב"ה שנהן מרם וראה בוא אמר שמעון ר'הורה.
 הרשעים ובין האמ.נה. בני בין רבהין לישראלההורה
 דבחין ובמה התורה. מקיימים ואין אמונר. בנישאינם
 כמו במן.אותם.

 שנאמ-

 שהם שנמצאו אוהן וכל אנמנו.
 ב ככה רחס"ר. כהר בר.שם הקב"ה להם רשם האמונהבני

 שאין איתן וכל אנסנו. למען כחוב ולכך להמדו.המיחלים
 והמן הזה. עליון כתר מהם הזמר האמינה בנינמצאים
 העריף לא זה כל ועם הדמר. ר:;ים וב2ן ואמרהכריז
 נ:ה4מו ההיא שבשעה למרנו דחמי-. לא זהממעיטדמרבה
 שכתוב שביארנו כמ. שלמעלה. כדמיזן למ2הישראל
 ושבעים מים ת עינ עשרה שהים ושם אלימהויבאו
 הדומים עש4 בשנים הקרוש עץ זנההזק וגו'.המר.ם

 כדמיזן ודכל ענפים. בשבעך ונהחזק העילם. צרריבא*בעה
 הנעים. הקרכזן טן הקדוש מל נ2ף רדיא בשעהש4מעלק.
 שנקרא ה?קום ורוא ת. קטנ פני שנקרא להתפארהונשפע
 נמשך היה דקדוש ע4יון אור של דריא המי .מןשמים.
 לההיכיה כתפרר ריך רד י דיה וכאשר לממד. המן רדוי

 על ככפ.ר דק זש"כ ימטה. ונק-ש קרח שלקטמת
 : -הארץ

 יצהק א"ר יקטו. אכ4ו לפי איש וני' ב;מר ר4בתןאןנ(
 כ;ם שאכ4 מי יכי לקט.. אכלי לפיאיש

 לא ב כק 1-רי תר. י לק2 יזהר שאבל ומי מעט.לק2
 אזתן לפי אלא רחמיר. לא והממעימ רמרבהרעריף

 צריך שהי' מי לפי אכל. לפי והמשמעזת לקמו.דאוכלים
 מרבר. הכתוב ובמה אכילהו. לפי כהזב לא ולפיכךלאכיו.
 חברו בא דוא, שלי יאמר בשפחה או בעבר אישדרזיק
 כמה להם אמר לרין. משה לפני קרב. א. ה שליואמר
 וכך. כך אמרי חבירך. בבית נפשות .כמה בביהך.נפשוה

 מכם ארר זכל מח-. ביום מן לקם' משה ל-ם א?ראז
 רנ.הו כשד. לבני ויבאו 12-41 יצא 4?רר אגי..יבא
 נמצא זה של הי' העבר ואם לי. דד מ ד.- דכז.לפני
 ע,מר ת להי צריך שדרי זה. של ב-כן -עבר שיהע.מי

לכל
 דף ג( "ג . -: ג( :' :וי .ן טקוטותמראה

 ע) ק3"ס לנכי  ללותיס  ריללי ת"ן ןכ) כנין . עטת6מ"י
 דיוז'ן "'לג" ססו5 ידוי טל  יומ6 כל  ריתכרך נריס .תחניס

דכ)"
 עי,יס ד"סהכמ ו5ט"נ . כיס

 ו)כ)"ס קכ"ס קתי)יוס") 3:' מזוג"
 5לות"

 כ) מזוג6 ט)
 )6יגס )'ס ליכעי ל5 וט"ד יוס יוס ס' כרוך סו5ור, לטילה ויותת יוה6 כל  כרכ6ן ירוי טל  ריבתכתוכגין 'ונו"
 )כמ)"

מזוכ"
 )יויץ" יו-" תן

 'ומ6 )טכ3 דל5 5מריג5
 ליומ"

 5חר5
 כמס ל:כת ס3ת יו:רככר דייק" 3יומו יוס כיומו יוס דכר ולקטו סצס ויג5סס"ן

 דכהי)ונו"ן ד"וקייוג"
 ככ)מזוג'

 ויויו" 'ויו"
 כר6 "קרי סס'6

 כת.כ "יוך 535 ר' . לטיל5 3רכ"ן מ:תכמןד3ג'כיס 3ך" יוכינוכ"
 ד-ג:חן 5'גון ד5 . )חסדו סמיהליס 5ת 'ר5'ו הת ס'רוגס
 ככ)ונוהכ",

 1דק קכ"ס מן מזוכייסו למכטי ויומ" 'ויו"
 קככי:ו' סוי "( כסו כת'כ מס  "וריית" 3הירהי טקיי,יןד"ז)ין חייכי" וקיגון . מס"ס דחלי קכ"ס דה)י ד6'גון חורהחסיה
 ס-יחליס 6ת יר"יו 6ת ס' רו5ס וט"ד 'רדפ' ככרכ3קי
 ככל תסיתכוח, כני  6ינון  6כתיורטן וכס" דייק" )הסד'להסדו
 כייהי. יומ רכר ילקטי  כטס וי:6 סס"ר ויוייתיות6
 לזס  כך יכל ההר  ליוס  יוס רכר ול6 קיתר כיויוויוס
 כגי "':ון ד!ן הכת"' ככ"ן )" 05 כתוית'  סילך 6כס:ויל-טן

 דכ)ת:'-:'ת6
 תיכר 3הירמ 16)' 6יג'ן וי,מ" 'ונו"

3הירייה"
 הוכ) גן'ק כ( מסכ5 6יוי '5קק ר'

 ו)נוקרי ת)נו:)' גפ:יס דככפ כהר כס:ולכיכט
 תכ"ן יסכ ל6 טך מוי ת6 ,יי  :ווטון רכ'כחיןייה"

6ורייה"
 מייכ'6 6יגון וכין יוסימכוה6 כג' מ'גון כין "כהין )'כר6)

 כגי 5יגוןד)"י
 יוסי:וגוה"

 כהיריית" קייווין ו)ה
 "כהין וכמס

 ד6יכ,ן דה:תכהו חיג'ן וכ) הכסגי ד"ה-ר כיוס כתן)ון
 כר"6 רהס"ד. רכתרת  כרכיתו קכ"ס לסו ר:'ס יו:'יוג'התכ:'

 רל6 תיכון וכל ה:ס:ו  לתטן וט"ך לתסדיסמימלימ
 ומ:6 ד". טלהס כתר6 מגייסו 6טדי -סית:ות, כ:'מכתכהי
 סען'ף )6 ד" כל ו2ס החסר ר:טיס וכטן ו6ן'יהכריז
 6כתלי-ן כ!ת5 כססוה הה:6 סהסיר לח וסת-ע'טס"'ר:ס
 )תתהיכרקל

 כגווג"
 דח כתס דלעי)ה

 ד:ת'כ קי-כ"
 וס:עיס ת'ס טיכית ע:רס כתיס י:ס ה)י-סוי3קו
 הקייזין כתריסר קךי:ה הי)כ" וקקקקף וגו'ה*'ריס
 וכ)6 ענסין 3כ3טין 61תתקף ט)קח ס:ריכהרכ2

 כס?'חןל!.)5 כנוג"
 מעת'ק, קד'כ6 ט)ח כט'ף כטת"

 ד6קרי  "תר "גסין דזטיר)ריכיס ו-)ימכת'ייהס
כ-'ס

 ו:י?סי"
 כגיר כוס קרימ6 טל5ס רניורה  טל5

  גלירין תתסרס כוס כהית ייס וכד לתתת ליכתיכק.ת
 טל ככסור רקכס"ד להה6 י5קריבנלירין

 -סירך
  5'נין  לסוס חל6 סתסיר. ל6  וסי-טיט סוורכססטריף ל" כהיכ יסה יתיר לקיס יתיר רת:יל ויו,ן .  קייטחלקיי ק-טי ד5כיל  תהן וכי לקטו 6:לי ל:י,י: ילהק 6"ר  )קט' 6כ)ולסי הי: ו:" נעייר ןיכמן-ךנ(

 5כיל  רסיס  ת6ן לסי 6כלו לסי -בתט  )קטיןדחכלין
 . תיירי ק, תתי הכילתו לפי כחיכ לח וכ:":לי:.
 ה3ריס  הת" סו"  ד')'ס י5יור כתית, 16 בטכדת כ"כ5היד
 "מר מגא. תחר ::ונקטו ",ןק מן:ימ:מ כיוס לון "יוך לד'גה דקכס לק""ס קך'3י סוה. ךי)' ט3דה ס"'וה-ר

 ויגיי:י מד
 ,טטיסוי"תייז ג י -י לפ,--יהק;5:-

" 
 ק

 א ק ן
 כ?סו" דטכן"טיחר"

 ע':'ן6 הד דס5 . נוג6
)כ)



ל קירשלשרןבשלח הזהרלשון
 גפס6)כ)

 וגפם"
 ססו6 חסר6 ו6סתכח )דין נודיך נוכית'ס

נויכ)ה
 כ?סו" ךפ3ן"

 56" ד')יס נע6
 פונו-6 חך

 גסם6)כ)
 1:סס"

 6תר יוכית'ס
 )ג)ג)ת עתי .כתי: )קעו 6כ)ו )פי "יםססזך סו" דד'ן עכד"

 גפם,תיגסתספ-
 ו3קר ?5ריס ת,ין 6תכס ס.5'" ס' כי וייעתסגנרב

 ייס~ ""י ס' כ3יד "תו-6יתס
 ויד2תס ערכ

 3כ) ת,ג" סכי 56, י:ךע,ןכט6'
",1' 

 ,בתכק. י.1ט,
 קכ"סג'נו'כ'

 כ5סי"
 הסד קת2ר

 ויו:" .כ?:ו" כ!)יו"
 ד6ק-'

 :!5י" רי:" ת!'חעיכ
 ':קק כך דב:':' "'קיויס 1?ן

 קת!י כד 1.דעתס 2-כ .!"ד ?"י:ק? תם)תתקן
ד':"

 ת:ד!.ן :2ייח
 ד3??'"

 כ:סי" ד?ח ס' כ:יד קקורקית: וכקי "י.י:-'ם יתכ'ן ?' "פ.ק -':,
 חסד קק!ך ,י':ח

 הה" ר3' )קיכ5. 5כ' "ק,כ!).'ה
 "יור

 כת'כ נוח' ה.ם:"
 כ!ת, כיס ונו' ס:כר סיר ע) כככתגו)2י;ק
6ת!-

 דינ" ד"תער ו"נח דכ?ס." ע-כ
 הת!ך

 ס' כי וידעקס ?ס"ד ]'-[ 3!)יו6 יסן:"'
"'5'? 

 התכס
טק--

 ת:ן2.ן ט:-יס
 :ס'"

 3ז-ג, !טכ.ן ד!:ן קסך
 'ת:'ןז6פ'ק דד':"

 יוה-ע"
 ?' כבוד קת '-היק: ו3קר ך"'גריס

 ת)ו:קיכם "ת כ:יין. )יו? כך וכ) ]'?[ יד'ע ?ח ס'ככוד
 ה"ר ?'2:

 ה"כי דחיגין כ- גייווסי' קכ"0 ס:י 5" 'יס"
 )דיג" רחיוי ונוסעכ' ),ן כג"ן2)ייה

 דחתטך כ"?
 יוסת' ")2וי -ק":'

 וק':'ן ט:"
 גד'ק'"

 )"'כ)
 ה5" )" נויג" כ?"' תיתה 'חיזההי )2)ט"
 'תיך

 ד"וק'-ג6 כ-? ח,סו 1ט"י )י)ת'ן כן ?'סך)ה
 ס' 3:וטס לקוות 16דכת'כ

 עין :( .כתיכ כ?';)ו 1):קי
 וג.' וו)תך ")סיס -התס)"

 1ככקך כ:ך ת"כ)י ס2רנ.ס נין )"טר ")'?ס ן-בבךנ(
 ?ע-כיס דכין ט:.ס כ!ם ה-ס ?'י"ך כ:'סם כין 2.ד:1 ?3ס4 וכתיכ 3נר ת6כ). דדינחמטתה ד:." ?2ר3יס כ'ן יגהק 6"ר )חסתמכ12

 ד'נ"
 כ)יט ך")כית,

 כעתח ??'ח חסד דחקרי .ו:ום )חם תסכ!ווככקר
 יוס )"ו- ")?'ס .'ק-6 יכת'כ ס"ס ;) "ל קסדוכת'כ
דהי?י

 ח.'ר ודה ס,ייק דח הוייר ת:ה,ם רכ' ך:ס-"
 . 3:ו תחכ)ו ס2ר3ים כין דכת'כ . ?פרכיס כיןסונוק

 )קס תסכ!ו וככקר וכת'כ . כ5פר6יה.'ר

 :קר עד קיו:ו 'ותר 6) 6'ם 6)'00 תכס ן'4לבמר.ד(
 "תכיך ויויו6 'ונוח כ5 י?וד?6"ר

 יוס?י"
 ייט6

 כ) ו-תכרכ6ן ]ני[ ככי2"? ""6ע)חס
 "ת'ן ס'ת"

 'כל כלק,י" .חד חדכ)
 'ויו"

 י!ס?יק ו')'ס כ'."" 'ס'כ
 ךקכי5כ-כס

 "': תכס ה-- וע"ד 2)קס .."" ת??ו"
 יויו" ס)יע )" ך?" כקר עד -ת:ו 'ית-ה!

 ר)ק כיוטח
 כיוטייס. ס)י:ין '1י"ן הי'כח היגון וכ) ]י,[דיגי?
 'תיי. כיז ח:תכח כתית,ס וי,יו, דק3י)י ט? כ?וו"בתכר
 סס:'. 6'קטו?. סכי ח)ח יונז'ן ס:י 3כ5 סכי6טר 51" סכס' 'וס דכתיכ קח' ")ע,ר ן""ר כס6 ?קוה,)ק

 טסרו:ית6 3יסדהז-ייגה
 )חתקג"

 1כג"כ ]'ח[ )-)כ6 פתור6
 כחדוות6 5תק.:6 וחד )"תיס חד ה'5קין טרין 3יס6:תכחו
 כט)כ6 ותערוגית6 מד11ת6 )י)י6 וססו6 כנוטרוג'ת".ונו)כ6

1111נ6

 שם שחסר 'נמצא לחבירו מדד מביתי. זגפ,ש נפשלכל
 עימ- איא אצלו היה ולא חבירו. ש4 בהמן העברסאכ4
 שיי- העבד שזה אמר אז מביתי, זנפש נפש לכ4אחד
 וכתיב לקמו, אכ4ו יפי איש זש"כ . אצי שהמןלטי

 : תיכם נפש מספר לנלנלתעמר
 ובקר מצרים מארץ אהכם היציא ה' ני וייעתםערב

 וידעקם, ערב ייסא א"ר ה', ככ'ד אתויאיתם
 משפמי נמצאים ויום יום בב4 למרנו כך אלא , ייעבטה

 שנקיא ההוא ובזמן בע'לם, חסר נתעויר בבקרהקב"ה,
 הקן זה שבעביר ביארו והרי בעילם, הדין תולהעיב
 יתעורר כאשר יידעתם, עיב וע"כ המנקה, הפ4תיצחק
 ובקר מטצרים. אתבם ה' הוציא ההוא שבדין תדעו בעולםהרין

 הסד נתעירר הקוא בזמן שהרי ה', כבוד אתוראיקם
 כתזב מה להיפוך. אמ* חייא רבי לאבל. לבם ויהןבעי4ש
 ע4 שהתלוננו בשעה יגו', הבשר סיר על בשבהמלמע4ה
 נתעורר הדין שנתעירר זמן תז שבא כזה ערב נתעוררבשר
 אקכם ציא ה ה' כי זידעתם זש"כ ]נד[ בעילם חסדנם

 הדין. בזמן עמכם שעשק הקזא חמד הדעי מצרים.מארץ
 ה'. כביד אח וראיתס ובק* מנרים. מאר*ן אהכםוהזציא
 הלניתיכם אק בשמעו למה, כך יכל ]י?[ ידיע הזא ה~כבוד
 שיש;י אלא משפטיו, משנה הקב"ה אין יימא א"ר ה',על

 שנתבאי. כמו לדין רחמים וכהפכים השתנית, נורמיםהעולם
 לעתיר לאבל הצדיקים עתידים המן שמזה איעזר ר'למר
 במדרנה אלא לא, הזה, שבדמיון תאמר ואפשרלבא,
 שביארנו כמו היא, ומה לעילם, כן הי' שלאיהרה,
 עין נ( וכתוב בהיכלי, ולבקר ה' כנועם לחזות 6(שכתוב

 : ונו' זולתך אלהים ראתהלא
 הערבימי בין לאמר אליהם ן-נבךנ(

 ובבקי בשר תאנ4י
 שהיא הערבים בין יצהק א"ר לחם,תשבעו

 שנירם בין עורנו הבשר וכתיב בש-, תאכלו הדיןשעת
 שולמ, הכ4כות דין הערבים שבין לפי בעם, הרה ה'ואף

 חכד. נק-את ההיא שהשעק לפי לחם, השבעוובבקר
 ם. י לאיר איהים ויק-א ובהיב היום, כל אל הסדובתזב
 לבן. וזה אדום זה אימר ם הנה רבי הבקר. משעקשהוא
 בשר. האכלו הערביס בין שכתוב הערבים. לביןאדום

 : לרם קשבעי ובבקר שכתזב בבקר,ולבן

 בק*. עד ממנו יותי אל איש אליהם משה ריזיבטךי(
 יום מן כתברך ויום יום כ4 יהידהא"ר

 ימים ששה כף ומקברכים נ5י[ השביעי יום ההואהעליון
 הברכה מן ביומו משפיע יום וכל בלברו. ואחד אחדכל

 איש משה אמר וע"כ ההיא, העליון היומ מן שקבלההיא
 שלהם. בהימים שוימים ימים החמשה אוהן וכל ]5י[שלו שאיני בים שולם היום אין שררי בקי, ער סמנו יותרא4

 ויובן יותר, בו נמצא הששי ויום שקבלו, מה בהםונמצא
 ולא הששי, יום כהוב מה מפני אלעזר שא"ר דרך עלזה

 הששי, ביארו. כך אלא הימים. שאר בכל כךנאמר
 ולפיכך ]5ח[ למלה שלחן לרכין בו עצמה מזמנהשהשכינה
 בשמחה להכין ואחד ליומו. אחר חלקים. שני בונמצאו
 המלכה שמהת היא הזה כיי4ק כי המלכה, עםהמלך

 ס"נ וף י( ג6. מעות נ( ס-י 'סע" ג( ;"1 ת,יס "( כקומותמראה

 :בי-1 שכי.ת 11 ](?ן חמד של 4רמקקר ש,צרך עליהמ קשה היוהר דין ררין ומן בעיב נחעורר בשר על שהתוונ.1 הח"א געבור פי'~ד,

 ט.1: יום עבור רק ברבה נפ. ג 2.פי יום שב4 פ' 1,ון : הסעטה ימי ששה לבל הנר:ה מקור רוא השגת 'ש'ומ הייגו ],.ן .יתב-ך
סמית : הקרושה השכינה על לרטו השש' של יתרה ה"א דורשןנח[



 הזהוישוןבש?ח קודשלשון6;4

 הימים ששת כל ומהברכים שלהם. והזדונוה המלךעם
 שלףנו לסדי האדם צייך לפיכך בלבדו. ואהד אחדכ4

 מ4מעיה. הכרכוה עליו שינזרו כיי השבק.ב4י4
 הלמ.די !לפיכך ריקן. ש4חן על שורה אינהיהברכה
 לערב שבה מערב שלהם זיזנ זה סוד היידעיםחבמים

 :שבה
 שובהים שבו יום שבח. מה. השבת. לכם נהן ה' כיראר

 ימימ 'טשק כל .טל הכייל והזא הימים.שאר
 כנמק נם וכן אמי ייסא ר' מתברכים. וממנו-אח-ים
 הכלה. היא יזז ז,נ.. בח שהיא לפי שבת. נק-אתישראל
 ולא לכם לכם. היא קדש כי השבת את ושמרתםשכתוב
 י-ושה היא וזאה ישראל. בני ובין ביני זש"כ עמים.לשאר

 : לישראל עזלם נחיהשל
 השגיעי. ביום ממקיסו איש יצא א4 תההיו איששבו

 דדבי וסיד בו. לילך שראוי ההזא מ ממקממקומו.
 ד הם וזהו ]'נ[ מקום ה.א וזה . ממקימ ה' כבודברוך

 הוא. קדש אדמת עליו ע.מד אתה א.2ר המקום כישכקיב
 ולפיכך העליזן. כבזד בז שניכי מקים, נקיא הידזע ממק
 ]ק[ שלמעלה הקדושה בעטרה שמתעםר האדם זהיזהי
 ממקימו יצא ואם בשבה. ח,ל של דבור מ2יו יוציאחשלא

 הן במלאכה. בידיו הן השבת. יים מהלל הואדקדושק
 שבת ח4זל אלה כל אמה. לאיפים חוץ ל4כתברנליו
 דקד,שה. הכב.ד מקום זהו מטק.מו. איש יצא אלהם.
 זה ה'. כביד ברוך הם. אהרים א"הים ממני לחי*ןשהרי
 הסזד וזהו שלממה. דכביד זה ממק.מו. שלמעלה.יכב.ד
 ממקימו. איש יצא אל לפיכך ןק-ן השבת עטרתשל
 בעולם היא זכאי השבת. של יכבודו כח הז של חלקואשרי

 : הבא ובעזלםיזה
 הייא א"ר ונו'. העם לפני עבזר משה א4 ה' די~שנ1ך"(

 יוהר הצדיקים עלבזן הקב"ה הבע מק.םבכל
 הקב"ה א"ל וסקיוני. מעט עוד ס'טה אמר כאן שלויעל

 אלא עלבזנך. להב.ע הזמן עקה איןמשה

 עבו-

 לכני
 עומד אהה ברשוהם וכי ננדך. ידו יישיט מי ואראההעם
 בידך קח היאור אה בו הכית אשר ומטך ברשיהי.אי

 הקידש ושם היה. בנסים שהקיק 4פי הטעם. מהוהלכת.
 : בו נרשםהע4יון

 בצור והכיה בחרב הצזר עי שם לכניך עמדהננ'
 העור ככהוב צזר. סהי הייא א"ר מים. ממנוויעאו

 הקדו.מים שמוה הן מ" ושם שם כל לך :אין פעלו.תמים
 מה כל וטניא רזה. זנב נמים יעשה שלא רקכ"השל

 יה.דה ר' א"ל מים. כאן להיציא שכן כל לעולם.שנצרך
 השם. אק ראה מי כים. .יז.ב. צור הכה הן 3( כתזבהרי
 ה,א. נבזיה צור ם מק בכ4 וראה בזאא"ל

 ובאש-

 הקב"ה
 ההיא ונכורה זי. גבירה נקעוררה לרכ.ת אז למחוןכבקש
 ואם מים. ויזזבו ר צ הכה הן שכהוב וזהו והכה.המהץ
 זה רר נהע היחלא

 הצו-

 גבעו לא שנצרך ם במק לרכוה
 ]קכ[ הרמז ידוע מקום בכל מים אמר אבא ר'מים

 זה אין והרי מים. להשכיע נתעורר הצור בזהוהקב"ה
 אוה הוא וזה ]קנ[ הנדיל"ה מדת מן אלא להיותראזי
 ההפכי ואומר משבח דוד הי' וע"ו הקב"ה. שלונם

 הצו-
 של דרכו שאין לפי היא ההפכי משמעות ונו'. מיםאנם

הצור
 ע"ח ת.'ס ג( סי דף ק( מקוטותמראה

 כ5 יות'ן סית6 כל וטתכרכ6ן דלסון.וזוונ6
 כרכ"ן ט)יס ד'מרי כג'ן דככתחכ)')', פתיריס 5סדר6 3"נ 3טי 3נ"כ 3להודוי ומדמד

 יו)ט')"
. 

וכרכק"
 )ערכ כנת -ערכ ד)סון זו,נ6 ד6 רזק דידטיןמכנז'ס ת)תודי כך 3נין ריקג'6 סתור6 ט) הכתכק 5ח

::ת
 יויויןכ"ר גייהין דכיס יותמ כ3ת חחי סכנת )כס גתן ס' כיראו

 סיתח "יגין 7כ) כ))ה וסו"
 כגסת ג"י וכן ה-- ייסה רכי . -תכיכין 'ייג'סהקרגין
 זונ' 3ת דהיס' כנ'ן :כה מקר''כרמ)

 וד"
 כ)ס סיה

 יסרח) כגי 31'ן 3'גי סס"- ט-ין5ס"ך ו)ק )כס לכס ס'ה קיס כי ססכת "ת וכ-רתםדכת'כ
 הקסגת סיח וד"

 . )יסר6) ט)נזין'-ותת
 . ס:3יעי ניוס ט-קו"ו "'ס ,65 6) תקת'ו 6י:שבו

 ד-)ס ורז6 . )גוסך ןהתהזי -קום קסס,6מקקי"ז
 . ס'ח קדס מדנות ע)'1 צ'.יד הקס הסר סיוק': כ'דכתיכ רו" "'סו וד6 ])ט[ נוקוס "י:ו וד6 יו"קיטו :' ככודכרוך

~וסרות"
י6 דקח )3"ג

 כנ':"ר"
 ]ק[ ןלעל6 קד'ס6

 טכוי!'ס יכיקד)6
 נו)')"

 'פיק ד"' . כככת6 דקי)
 יק)) קקנוג'ס

 כעוכדת" 3ידוי דכ3קח יומ"
. 

 "יע,ןיען%?י:'-וג .,ליי!18,.,ני",-)יו:ןיי,.י:ת.-?
 כ3וד ד" . נוייקיי:י ד)סי)6ככיד

 ד)תת"
 6יסו ד6

ז פ"ן.ןי רז"  ה"5 6"ר וגו' סטס )כ:' עכור רסס "5 ס' די~וכמר"( 
ו

 טלכינ6 ק:"ס ת3ט התר ככ)
 דגדיקי"

 יתיר
 קג"ס מ"5 וסק)וג' נ!עס טוד תסס הי:ל סכח . די)יסע)
 3ידך קמ סיהור "ק 3ו סכית 5סר י"כך כ-:ות'"ו קמיס "ת כרכית":ו יכי )קכ)ך 'דו' 'וס'ט טהן והה"'ס:ס 5פגי טכור 6ל" טל3וגך לחתכע סו6 טידן ל"1-םס
 קד,סה וסט6 סיס 3נסין ד-מקק ניכוס ט:-ה הח'וס)כת

 3יס רכיתהט)הס
מ151נו1 3)ור וסכ'ת 3קר3 סנ'ר ט5 סס )פ:'ך עחיוקנני
 ננ'יז" י",:=ה2 1,ילל"י

 ;~י:'ג י77'"' 11:
 ;3יי:ין 5" ד56סרן כהתר ו)קי )ור סהי זהתילר5הו ו6י ר'ס ויזו3ו 5ור :כס סן דכתיכ :ו" ודמ ולקיממי

 ]קנ[ חנדו5זס ה55 6תחזיש
 וד6ק

 6ת כו6
 ס5'ר ססככ' וחרר דוד ס3מ וע"ד .דקנ"ס ו:יס"

 "ורהוי 65ו דס6 סססכ' ותסנוט עו'. נויס6בס
ד15ר

 הזהרזיו
 כי.-. מקימ,01ן

 דנוקבא עלמא והתקשרות העו-מית ע4"ת ומן רוא  שאו ,קח : קודש השנת ענית פי' ,קן רמינות מדק הי'4ו 'הבק-
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 . ד)תת6 ת6ת- תי6 6פיק ט)6ס כ5ור וט*ד ככך.י5ור
 תיס גסס וסו5"ת דכתיכ סגט . וגתתה דססו6 סתיסותס
 ד5ור כמי)6 טי6 ס)ט ס6י 6פיק וכטס סם)ט.טן

 .ן)טי)6
 5ת גסתס !:) ינו' '-ר'כס תס? סטקיס סס ךיכ[ך14"(

 6*ר . מין "ס כקרכגו ס' סים )"-רס'
 יס6 . ד6 ת)ס 'וטי ו)6 ':רח) סוו ספם'ן וכ'6כ6
 )ון ןסקרין ט3'יסו ככוך ועגגי קת"סו ככיגת6מקו
 'ג" זיו וחתו ניכרין 6ין 06 כקרכגו ס' ס,ם 6טיו61'יין
 )י!גךע כטו סטטון רכ' ק"ת- סכי 636 . 6'ן"ס כקר:גו ?' סי: ו6י!רו טפ:ין ":קכקו "'גון . יחזקח)ר6ס
 . "י"ן ר6קרי סתיתין דכ) סת'י!": עת'ק6כין
 כתיכ )" וט*ך ס' ד,קרי "שן זטירזכין
 6ס כתורתי ס')ך דכתיכ כתס )ח 06 גקרכגו ס'סיס
 "תע::ו. 6יו6י סכי 6י 6י*ן. 06 כקרכגו ס' סי: 636 .)6
 דכתיכ ]קדן כגסיוג6 וטכידו . פרוד6 ועכידו ע)6)6
 כגווג6 ג:56 ס6י 6י י:ר") קנ!רו ס' 6ת גסותסוט)
 ויכ6 טיך וט"ד ]קסן ממר6 כנווג6 גסח) ס"י ו6ימך.

טתגק
 :ט:ון 6"ר . כרפיך'ס 'סך") טס וי)מם עת)ק ךיננאכ(

 ק6 קם'6 ו'ג6 תנזרת סכ6 וחכתת6רז6
 )פ')6 6סתכמ ן6 וקרכ6 . ו6 קרכ56ת'6

 ותת"
 )ך ו)'ת

ו!)ס
 כ"וריית"

 ט)6ין רוין כס 6'ת ז)6
 יסר6) כך קכ"ס 6תר ככיכו) קך'ס6 ככת6ותתקסר6 ומכי!ת"

 הי)6 ו"ת::ר ו3טי)6 מי)6 תתיסין ככיכו) . זכ6ין6סתכמו )" יכך . כ)6 ט3 וי)י מי)6 "תנכר )תת6 זכ"ין"יגון
 כםעת" מוי ת" . ק:י6וךיג6

 )תת6 י:ר6) דה3ו
 )ק:רג6 6ת6 יסר6) טס וי)מס עת)ק ויכ6 כתיכ3וה'
 ותת, ):י3, 6:ת:ח וכ)6 כרמתי.ויג6

 ידיסין ולפו , יךיס כרפו' ,גרפין'ס
 נוחור"ק"

ךקכ":
 עתלק קרכ6 6נמ זתגי תרי יסוו? 6"ר ו6!קי:!ג6כתס

 וסכגעגי סטי!גמי וירך דכתיכ וחך סכ" חךכיסר"ג.
 ותת6 )ע'ל6 :יע'ן 6"י .'נו'

 ק:רינ"
 וקכ"ס

 . סוס כקכ"ס )תת6 . ן6תתר כטס )טי)6סוס
 )סו וגע)ו קדיס6 ורסית6 6-," )ון 'נזרי )נכיי גסכ'ו?וו
 וטכ"פ ו"תיעית. נוס )ך טו) ו"תרי )עי)6 )ון61רת1

 כ)6 סוס דקכ"סקטרונ6
 ס)חס 651 6גביס )גו כחר 'סוס: ") טססרי4שכטר

 קיכ6 י!?"' גרי!'? וס)יק ווס? מי!6 וו? וכיכטט)ק
 הו)קיס זכ"ס 3וסס ")6 סק'ך וקכ"סקדת"ס
 נרווי "זי!'ן "ג" תםס הוור . ות)ס טקר6 ויוטוהכתכ)
 )קרכ6 ג-טך זת'ן יסוסע ו"גת ו)עי)6 קרכ6)?סו6
 כקרכ6 )6זדרז6 כניןר)תת, תקךכ6 נ-י!יס טכס ס)יק וכנ"כ ו)טי)6 יסר6)ימר") וגכר יוו -:ס יריס כ6כר וסיס וכתיכ וסייגו .ולתת6

 ן)טי)"
 ידוי ט) ייתגגק

 ")ת . זסנ'6'ן תקיפין מי')ין כנין )"' גיתיס':תכח

 שלמטה. ממקים מים הוציא העליון בצור ולכך בכך.הצזר
 מים להם והוצאת שכתוב סלע, שלממה. המקום שםומה
 הציר בכח מים. רסלע זה הוציא ובמה הסלע.סן

 את נסתם ועל זנו' ומ-יבה מסק המקום שם ךיקרא"( : שלמעיהש
 א"ר אין. אם בקרבנו ה' היש לאמר ה'1

 אותם. הסובבים עליהם כבוד ועטי 4פניהם השכינהראי והרי זה. דבר ידעו שלא ישראל היו טפשים וכיאבא
 ד כב זיו שראז אנשים אין. אם בקרבנו ה היש אמרווהם
 שיא מה הים ע4 שפחה 'טראתה ולמדנו הים. עלמינם
 בק-בנו ה' היש ואמרו מפשים נמצאו והם יחזקאל.ראה
 דאלהות כח בין לדע; בקשו שמעין. רבי אמר א-אכך אין.אמ

 האלהות אי"ן.וביןכח המהומימשנקרא וסתוממכל הכל מקורשהוא
 כהיב לא וע"כ הוי"ה. ונק-א קממת פני שהוא המקורהרהוקמן

 אם בהורתי הילך שכתוב כמו לא. אם בקיבנו ה'היש
 נענשו. למה כן אם אי"ן. אם בקרבנו ה' היש אלאלא,
 שכה,כ ]קי[ נסיון בדרך זאת ועשו פרוד. שעשו עלאלא
 פן בא נבקש הוא כך אם ישיאל אמרו ה'. את נמותםועל
 סיד וע"כ ]ק?[ אחר באיפן נבקש הוא כך אין ואםזה.

 : עמלקויבא
 שסעון א"ר ברפירים. ישיאל עם .ילחם עמלק ןיבנאנ(

 באה הקשה דין מרת מן כאן. הט חבמה שלסיד
 לך ואין ולמטה. למעלה נמואק !1 ומלהמה זו.מלהמה
 חכמה. של עליזנים מידזת בו יהיה שלא בהורהדבר

 ישדאל כאשר הקב"ה. אטר ל כביכ הקדוש. בהשםהנקשרים
 אין וכאשר הכל, על שלי כח נהנבר למטה הםזכאים
 הכח ונהנבר שלמעלה כח מהישים כביכול זכאים.נמואים

 לכמה ישראל שחמאו בשעה וראה בוא הקשה. הדיןשל
 לקמרנ בא שהדין ישראל. עם וילחם עמלק ויבא כתיב.מה
 לממה. שהוא כמו למעלה נמצא הכל כי הרחמים.על

 הקב"ה של כהירתו יריהם שרפו ירים, ברפייןברפירים,
 מלחמה עמלק ההגיר פעמים שני יהזדה א"ר  שביארנו.כמו

 והכנעני העםלקי וירד שכתוב ואחד כאן. אהדבישראל.
 נגד המלהמה היהה ולמטה למעלה שמעין א"ר1נ1'.

 הקב"ה. ננד היתה ולמטה שאמרנו. כמו למעלההקב"ה.
 והיו קזדש. ברית האות מהם וחהכו נב-ים תופמיםשהיו

 ועכ"פ שבחרת. מה לך קח ואמרו למעלה. אוהםמשליכים
 : בכל הקמרונ היה הקב"הננד

 הלחם וצא אנשים לנו בחר יהושע אל משהןיאכהר
 כסלחסה עצמו שסלק מ:ה ראה מה וכיבעמ4ק.

 היקו אשדי משה אלא עליה. דקב"ה שצוה ה!1הראשונה
 עצמי אכין אני משה אכר הדבר. שורש והביןשהסתכל
 להמלחמה עצמך רכן יהושע ואהה שלמעלה, ההיאלטלחמה
 ונבר ידו משה ירים כאשר והיה שכה.ב וזהושלכטה.
 מהמלחמה עצמו משה כלק ולפיכך שלמעלה. ישראלישראל.
 ידו. על לנצח שימע4ה בהמלהמה להזדרז כדישלממה.

 עמלק. של זו כלהמה בעיניך היא קלה וכי שמעיןא"ר
 זמן ומן ההוא. !מן עד העולם שנברא היום מן וראהבוא
 4א ומנ,נ נונ בימי ואכילו המשיח. מ4ך שיבא עדההוא
 אלא ורבים, גבורים חיילות בשביל :לא כזו. מלהמהתהי'

בשביל

 הזהרזיו
 : !ה על נסיון שעשו מה ב'. סו'ף. אי'ן ער מנעת ישרא4 ועברת אחר הכל באמת כי פירור. שעשו מה א'. נ!ה. עשו רעות שת'םהי[

 : הראשו14ת נג' היא חנ.י ע"י המחשבה הזעיר. שהוא בתפא-ת הקולבמלגות. היבוי למו. אחר וקשר אחי ענין הבל גי בלני. ל!ה או בלבי לזה להתפלל לחשוג ואין ע,י,ים מי4י ב' זה שאין הוא והאמת,ק?[
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 הזו. מלחמה היהה הקכ"ה של הצדדים שבכלבשביל
 לאחר. ולא לירושע מה :פני ידישע. אל משהויאמר
 נון בן ויהושע שכתוב היה. נער עיד ההוא בזמןוהרי
 בדכמה משה אלא מכנו. נבזרים ביש-אל היו והרבהנעי.

 מצד יורד שהיה לממא"ל ראה ראה. מה זידע.דסתכ4
 מלחמה ודאי משה אמר לממה. לעמלק ףעזורשלמעלה

 במדרנה נמצא היה ההוא בזמן ויהזשע כאן. ריאד אניחזקה
 נמצא השכינה שבמירנת האמר אפשר ויהרה.עליונה
 נמצא ונקשרה. נזדונה במשה שהרי כן. לא ההוא.בזמן

 נהקש-שיהושע
 יבמה. מכנך, שימבה במדרנה

 שנת.ב המיד וזהו ];'ן נע"ר שנקרא דהיא בכקיםשמעון א"-
 האה4. כתוך ימיש לא ודא.. נע"י נעי. נו; בן'יהישע
 שיים יר היאינה עיניך -, שנקוב זה מה ר"י שאמר-יינו
 שלים י- לנצה. יתדותי ימע בי יוען בי איל .מאגןנ.ף

 יזקר נמצאק ההי' שלא יצען כל אהי. שנק-אשימע4ה
 מה היינו האדל. ך מת ימי'פ 4א יזהי ק. נגיי4נת
 מן יזנק היה ויום יים שבב. מלמר יצען. כי אדישנק-א
 מת.ך יכיש לא ש4מעלה ההוא ש-נער כמוהשבינה.
 זה כן . המיד כמנה נק וידאהל

 דנע-
 ימיש לא שימטך

 משה כשראה 4פיכך המיד. מסנה וי,4ק דאיל.מק.ך
 רנער זה וראי משה אמר ל;מיק ר 4עז יז-ד לשססא'
 אל משה ויאמר מיד איקו. זיננה עייו וי:4ם בננדוי;מד
 היא שלך בעמלק. דיהם וגא אנשים 44י בהריך.שע
 בחר שלמעלה. ל-מ4חמה אזד-ז זאני שלמנ-. זזמ4חמה

 עמך. ללכה רא.ים :יהי' צריקים בני צדיק.ם אנשים.4נו
 רר נ7ע נער. יר.שע למ,רכה שיגא ב!ימעה שכע.ןא'ר

 זיין. כלי ככמה נים קק בכמה ינקתקן שימעיהינע"ר
 יזהו דברית. גקמת לגקום זו. למיהמה דשבינה לושהכינה
 זירלמ שבקוב ר רם וזהו ב-ית. נקם קמק נ ה-בשבה.ב
 ולא ודאי. הרב 4כי חרב. לפי עמי יאק עמ4ק אהירו.נע
 מה היינן ידאי. בהיב איא זיין. כיי זשא* רמהיםיכי

 לרמיהמה נהתקן ומשה בריה. נקם נ.קמק הרבש_קרא
 ה. ש וקד ה מכובד ממש. כברים בברים. משה וידימלמע4ך.

 המלהמה בהן לרתנר שראויוק מכובדוה 4עי4ם. נממאילא
 וחור יאהרן בצער. עמים ידיה בצע- שרוים היושישיא4 לפי ע,יה. וישב תההיו וישימו אבן ייקהןש4מע4ה.

 1נ1'. אכינה ידיו 1'הי אדד וכזה אהד כזה בידיוהמכו
 4בעבור וכי אמונה. יריו יידי 'כהז בידי.. המכומהו

 הכל משך אלא אם:נה. יריו הי. לידיו המכו וחורשאדרן
 וזה שלו מצד זה ר זח א-רן שעשה. מה עשהבדכמה
 במיד אמינה ידיו ויהי וע"כ ]קין כאמעע ייריו שליכצד

 רר שיע בנביל והור . שף צי רר לע בשבי4 אהרןדאמ.נה.
 עז-ה לרמשיך ומכאן ככאן בידי נאדזים והיז ש4י.צד

 :שימע4ר
 ירים. כ"שר יש-אל. ונבר ירו משה ירים כא'מר רןקי1קכ(

 ברפרשה כך ון ונקכ השמאל על הימיןשרניף
 ידו יניח וכאשר שימ;ל-. יש-אל ישראי. ונברידיו.
 מהכלך. מפמיקים היו לממה נישראל בשעה עמלק.זנבר
 למדנו ככאן עכ4ק. ונבר אז כזקיפר. ת לרי משה ירי יכלולא

 בכל. עצכו להקן הקיבן ביקיבק יר' כניף שהבהןשהנם
 ;במלהכת ולמדנו עמו. בקפ4ה 4-מוא ישר"י 1-יביםמ"מ

עמלק  סו. דף ג( י"ג ':יי' י( מקומותמראק

 קרכ" ס"' סיס דק2-ס סס-'ן ד3:)ננין
. 

 )יסוכע "קהי יסיכפ 5) חבסוי"חר
 ו)"

 . ה )5ה
וס6

זטג" כ??'"
 ג'ן כן ויןינע -כהיכ ס1? רנ,5

 חס:דת גחית דסי? )ס.'ק") הטה הי;6 חה' יידפ"סתכ) 3קכ"-,ת תס? ה)ח ת:'ס תקיסין 3יסר") סי' 'כיזסגפי
 קר3ח ודהי ט2? הטר )תקק )עט)ק )סייעד)2י)ח

 זיוגה כסס,ק ויסו:ע . התהזי תקיפחס:"
 הכת:ק דכככיכתח ת'ייח6' חכתכח 'תירעגה? כדרג"

 ו"תההדת קה:סי3ת כטב? ד?" סכי ל"1 זטגק3:?,ק
 מ.ר ו3חס. נויגס )קק6 דחתההד י:יכעהכה:ה
 כ??וקכ-עין

 דכת'כ ר51 סו5 וד6 ]קי[ גמ"ר דהתקר' 5ת-
 סהס) חתוך ינזיס )" וד"' גע"ר געי :'ן כןייס'כע
 ירוכ)'ס חר5'גס פיגיך 6( דכתי3 ח5י ר"' זהוורסי.כו
 . 'רוס)יס )נ5ח יתדותיו יספ כ) י5ען 3) "?) כח:ןג'ס

 יתי- 'סתכמ ד)" '5ען כל ה?) יהקר' ד)מי)חירוכ)ים
 ס?יח . ס"ס)  טתיך יטיכ ל6 סוה  ורת כג)'תח)ק?ך
 "ח5 דככן יז)תד 'גמן כ) 5ס)ד6קרי

 ויוח"
 י:יק ס,ס

ווככיגת"
 כטס .

  דססו"
 טת'ך יתיס )5 ד)פיל5 גער

 גער ס"' כך תד'ר6 חיגס ו'ג'קס6;)
 ני2ס חטק כד כנזכ תד'רח נייגס 'יגיק ס6ס)יות.ך י-'1 ג" ד)תת"

 נהית)סייה")
 לם"ע"

 ה) יוכ? וי"יזר קיד )'ס )גגה5 ט)'ס וי2)ט )ק3)'ס'קיס ג2- ס5' וד5' תכס חחר לעט)ק.
 ?'ת די)ך . 3לויגק סגהמ 'גה הגכיס גנו כהריסיסע
  3יר דלפילן לקי3" 5וררו וחנת  דלתחט קר3חסה'
 מווך )-סך דיתקזון וכ5'ן כגי וכ5'ן ":סיס)גו
 התמר גער 'סוכע דגפיק כסעתק סטע,ן6"ר
 זייג'ן 3כיוס תקוג'ן ככ-ס וחהתקן ד)פ')הנע*ר

 וסי':ו דכרית ג'קי,5 )גקיוה ד6 )קרכח 6נויס )יסד6תקיכת
 סו6 וד5 3רית כקס נ'קטה חר3דכתיכ

 ויה)ס דכת'כ רז"
 )קר2ת התהקן וטכס כרית גקס ניקטת הרכד"קרי קי" ?,י יד"י כהר3 6)6 וזייגין רוטהין)סוס י)" ודקי הר3 )פ' הרכ )כי מיוו 'הת מט)ק התיסי2ע
 הד'כ.. יהיריו טחכ כ3דיס ככדיס טכ? '.דיד):')ה

 -סו )5נהג דחתהזון 'קירין ל:לי,.ן הסתקכן)ח
 קר[, [

 כנין ע)י? ויכ3 תהת'ו ויכייזו קכן 'יקק'ד)ע')ה
 ,ה'ר ו5סרן 53פרסון. עחסון ויס6 3גער6 כ-'יןד'כרה)
 1נ1' "תוגס יך'1 1'ס' קהך וי!זס ההך -זס 3'די.תקכ1
 נ) וכי 6קינס יריו ויסי 1תהי 3'ד'1 תתכ1טה'

 כלח נזכס 5)6 5ח,גס ידי1 סיו )ידוי הטיכ, וח,רדהמרן
 די).ס חסטר6 ד5 והור 5?רן דע3יד טס פ3יד3חכיות5

 6י',ג? ידיו ויסי ומ"ד ]ק,[ כהטנליתק יידוי די)יסחסער5 ין"

חסיטגית"
 מי'כח )"סתכקק ויזכחן טכ,ן כיד" חהידן '?'י ד')'ססער5 ד'ת2י 3ג'ן והור ד'ן'ס סטרה ד'תיר 3נין ה?רן

ד)עי)ה
 'ייס כח:ר 'כ-ה) 'גכר 'ד' חכ? 'ריס כה:י ךדקיו7כ(

 מן יטיגהךזקיך
 כטק)"

 2סך.2ו ו6תכוון
 ידו י;.ח וגחמר ד)עי)ק י:רה) 'כרח) 'נכרד'דוי
 קג)ותה תכתכ:'ן )תהק ד'כרחל ככ:ת5 עח)קוגכר
 "1ל'כג5 טכ"ן עט)ק ונ3ר 3זק'פ1 )ת'קס יים? 'ד' 'כ)'ן)6

 כ:)ק נרט'? )תקכח 3קר3ג6 'ד,' סר'כ דכסגהדהע"נ
 פנו'ס 3ג)'תסון להכתכהח 'סרה)כע"ן

 ד6 3קךכה תח:"
דעח)ק

 הזהרזיו
 הקסד קרושת אהרן פי' ןקון : השכינה מסדרגת נמוכה מררנה והיא נער. ש,קיא רפ.'ם שי מ_ימ ר.-'י המיאך מדי,תה":יקו

 : האמונה סוד 11ה1 החפארח ק-ושת היי*ו נאבעע ו:ש- ה"בי-ר.קרושת



 "8רה קדדשישיןבשלח הזהרלשון

 הי":: 'ד'ו 'י?י ו2"ד ותתהין 2)הין "כתכק'דטיו5ק

כסיתג,ת"
 )יס תכטי ידיו ויסיו "נווגס. 'דו ,יסי קזי כדקח

 כייויג" כ)" דה)'" כנ'ןח)ה
 כג'ן יד' וכת'כ ויסי כתיכ

 טקרהזסיה
 ךכג"
 ?' יי"גך ככח :קדרי ס' ית'גך וכת'נ .

 ה"כחרטן
 ט-וז תה י?יבצ  ויתגם ג:י;ח כת'כ תה'חזי ק" 'נו' כסמר זכי'ן !הח כחכ תמס 56 ס'רי14כור

 'יה)ם ")" )יס "כצי ,יסרנ ויק)- ה-כ )סי 2"ו1הק
 טויי-1 הי)ס ס,ס י?,כ2 ג"ס ט5 ח')כ "( דהתתרכו,?
 היכ 5פ' דכתיכ )ון קט) כרית גקס גיק,ת חרכוס?וח
 וכיס ]קק[ דיקח זק"ק זכ-ון זקת כת: ד"תתר.כטס
 'סום2כחי:'

 כי "ה-גי, ":כין )קכ), זיוין סו" ךס"
 רהס "יוהסווקס

 )טי)"
 הייק?

 )תת"
 ד,--גק זכך הת
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 דוכ-:י? ייק,ן הת'ן ק:"? הטי ה5" עי,5ק זכר "תתיוהס
)תת6

 ורג"
 )2י)ח דוכרג'? קקקס

 עי"ן טיו)ק ייס' ה"-
 קייר ייסק-כי ט)יי?1 קז)כ ס,ס י?יכצ ,ננ"כ .6יסו :- כיכ-ה5 כ?י )קיכק דהי), 1כ)?1 עט'ס 5"תי"חרגין

 ן ד)? ק.)ה דת3ר '?.כעויה):
 יי:_.גק

 יי,כק ייכ? ריבןכ(
 ה-'ן קכה ק"ך גסי ס' בט' ויקי"

 קד ]ק:ן ):')ק 1ק-י, )קקק קי:ין יי--קקןי
 ודק? כג'"ק? ק:-ה כ.? די!תק-'כ ד:,הסגייו6?

 די'?.י'ג'ת"קכ,ר"
 ט)ק? וכ?גה

 טכ;"
 דח ק2י-קק הקקכר

כקכור"
 וי'?כח ?י-: יוזכק הקר' ודח [ ]ק זי,?'י':,קק

 ק:-ח,חתקכר ההק:-
 דיו?יייגית"

 והד [קי-[ קכרח 3קד

)וד3ח"
 ]קיכ[ )3ר כו" דח סגקכת י,,נק ך4ן-י "קרח

זי'יכק)
 רכ-

 ק-כ:ק ע)יס טקרי3 סנךי)
 גייה"

 דק3"?

יגתק"
 קט-ק 3ךק י:קכק 1י'31ה ?3 ס נ,ז3ק

 )כ יסייה 'ק2ךת כיין נ( כתיכ 1:"ד ו"ו,וריםה)כ.ס 31ד"
 וט"ד ?הי 3גס סגיייה? ס?וח )ק:) ונו' נוז3ק יוכסויכן

 דרק רכיטח דרכיס :סי ייהי כם' ס'התקרי
 קיייו"

 דכב2ה"קד'כ"
 התה דטיו)ק

 קדיכ" רכית" סה' )ה32ך"
 חגי'?ו

 )קכ)יס קייר6 תזכח סהי .דים-ה)
 )גקיו"

 ס?וק
 וכדח כרית גהס גוהטת מרכ ההקך' וט"ד . הייו"דהת ג'קי'"

 סל' )קכ5 3גס יטכ? קדיכה רכיטק 5יסר"5 )סוההקגת
 י,,כח "כס וי3ן הייר "ס' רכ' י( נס' ס' )יס יקריריכה
)כפר"

 כי"ס ה"" ק"ר ךטחן כת' ס:וו 1'קר6 ע)"סו.

דרךכה"
 . גם' ס' . ס?'ח

 כד""
 ]ק':[ גס?ו וכם

 5ת ס?וח ו"תנ)יק 'סר"5 ד"חפרטו ט) הדט)ס וכ)"
רכיתח קייו"

 קד'כ"
 כריס דהתגזר דכיון הו5יסג6 תכ"ן

 ו"תג)'" .דכ"ג
וויכח הקרי ס"י קיי'" קד'כ" רכיט" הת כיס

 גכסר"
 יעקכ דח כנווג6 כס' ס' . סת'ס וטס טגיס

כג?
 תדכח"

 . וגו' )ו ויקך6 תיכח כס ויגכ דכת'כ
 )ססי" .)ת"ן

 . סת'ס ויוס רז:ח דהקך' 6חך
 ת5התס 'ס כס ט) יד כ' ו'"טר ן ס 'סרה5 ח)סיה)
 הסך'ן זל יוןר דר נודר כטת)קל?'

 ויודיירין ד)טי)הנוד'.רין
 ד5הת"

 3כ) 'סודס ר' "טי ]קיי[
 ד6תיין ודר6דרח

 )2)ט"
 חס?וק כסו ד)ית דור )ך )ית

זרט6
 ס, דף 7( ג"ו טסגי ג( י ט ט י7 יסע" "( מקוכותב:ראה

 ה א-1 ידיו יי-י ו.."ב עים יהקק נ,ם ע4י נמצאועט4ק
 מ-. ל צריך ידיו וי-יז אמונה. ידו ויהי כראוי. האכונהבמיד
 לפי ידי. יכהוב ויהי כתיב בימין הבף שקי4ה לפיאלא

 ה' ימינך בכח נאדרי ה' ימינך וכהוב הכל. עיקרשהימין
 א ב ונו'. במפר זכרון זאת כתכ משה אל ה'רי~יבמף. : יב אהרעץ

 עמיק את יהישע ויהלש 4מעלה כהוב מהוראה
 ייהלש א4א 4ימר. צריך 1יהרנ ייה4ש. חרב. לפי עמוואה
 עליהם, חילש היה יהישע גוים. על הו4ש ה( שגאמרכמה

 דיב לפי שכתוב אוקם. הרנה ברית נקם נוקמהוהדיב
 ושים ]קך[ דוקא זא'ה זכרון. זאת כתב שבתבאר.ככו
 כי אדרים. כלנים להרנ עתיד ה.א שהרי יהושע.באזני
 זכרין זכי. את לממה. אמהה לכ;4ה מחה אמרה.מדה

 ונתוב אמהה. מהה כי כהיב יצרק א"ר וש4כ2ה.ש4כ;4ה
 זביונו תמהי אקם הקב"ה אמ* אלא עמ,ק. זכר אתה:הה
 עמים עמ,ק ייפי א"* 4מע4ה. זכריני אמחה ואנילמ2-.
 כ4בר בישראף לר4הם פדדי וילם ;מי. דבי"א-רים
 אמר ייסא רני ע.יים. הויש היה יהזשע ילנינךעמ4ק.

 : כימעלה ש5דם הכח ששבר יהישע.ויה,ש

 שגי אבא א"ר נ:י. ה' שמי ויקיא מזבח מימה רי:בןנ(
 אהד. ]קכ[ 4מעלך וש*ים למנך הםמזבהוק

 נריא ודק-. פנימית ק2*ה עליי שנקרב הבל, שלדכנימי
 זי קמי-ק מקיטי היך מבלם ן העלי והכדן האמיגה,קשי
 דק_-ק יכזק דזרב. מזבה נקיא זזה ]קי[ הא:,4הבקשר
 הייגי וה'2ני. י[ ]ק אחד בקשר ה"מובה קשר זנקשרנדבק
 ק.כן ן ן ההיו מזבח הזא זה דנחשת. מזבה ימנקרא אהרמזבח
 לדקב"ר. ניהזה ק-בן עייו מקריב הנדול השרומיבאל
 ובזק ק2ית. בזה הנחינק. ימזבח דזדב מזבח ישו4ממה
 לב ישמח יקמיח שמן ן ' כתוב וע"ז ואמורים.ה4בים
 וע"כ ;ה. בנה דפנימי כזבה נגר זנז'. מזבח משהויבן
 הבריק אוה של ה-ושם שנתחזק נמי. מדו נכי. ה'נקרא

 ש הקד הרושם 4במ4 עמיק יב,א שכאשיהקרוש.

 דז-

 של דנקמה אוהה ל)קים כננדו המזבח זה ם 'קישראי. כן
 ובזה בריה. נקם נזקמת הרב נק-א יע"כ הבריק.אזת

 זה ננד בנך ומשק דקדוש. הר,שם ישראל אצלנההזק
 כזבח. משה ויבן אמר מי י רבי ד( נמי. ה' לו ויקיאמזבה
 שמי הייא א"ר מי. של שמו שמו. ויקיא ע5יהם.לבפי
 והכל ]קינ[ נסהו ושם כמש"כ נמי. ה' ההוא. המזבחשל
 דב-יה אוה ונתנלה ישראל שנהפיעו בשביל אחד,ענין
 אק איש ימו4 שכאשר למדנו מנאן הדוא. הקדישרושם
 נק-א זה הביית. של הקדיש דרושם אוה בו ונהנלהבני.
 ביעקב זה כדמיזן נסי. ה' שמו. ומה עליו. לכפרכזבח
 למי וגו'. לו ייקרא מזבה שם ויצב וכתוב כזבה.שבנה
 4ז. שקרא השם ומהו מ;בח, שנקרא הד,א מ למקקרא.
 מ4המה יה כם על יד כי ויאמר ס( ישרא4 אלהיאי
הדורוק עי לרמו הסרימ. נכתבי דר כדר דר, מד- בעכלקלה'

 שלמע4-
 בכל יהודה א"ר [קי-[ ש4מנה ודריוק

 ז-ע כן בי שאין דור לך אין 4עי4ם דבאים זרורדור
הרע

 סו דףס(

 הזהרזיו
 שעי-ז פי' [ק.,ן : עיאד אימא ב'.ה על רמו המזבח זה ן ןק . השמים שברקיע העליון בהיכל ןקט( ו הקרושה השכינה על רמז זא'תהח[

 מצות דבר ע4 פייוגו נתבאר ש: וק..[ . תתאה אימא המיכות על רמז המזבח זה ,ק'ג[ ספירות העשר בל ומתקשריםמתאחד'ם
 החסר תמיר שהס"א על חסי'ם ויפיבך עמ,ק. של רורותיו מן פי' ןק.דן : הברית קרושת דל מרמז נס' ה' כאן ובן ופריעה.מילה
 * רי בל' ער ה"ס ותוספות שפע בהתמלאות תם'ו שהם לפ' סלאים הם רקדושה הרורות אבל לגמר'. שתבער ער ותבטל'תקגן
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 יצהק א"ר מ"חמה. בהם סתניר ורקב"ה ההוא,הרע
 הארץ. מן וני'. הארץ מן חמאים יהמו כתובעייהם
 בדני כהוב הזמן אוהו ועל הבא, ובעולם הוהנעולם
 : ואמן אמן לעזלם ה' בריך הלל,יה. ה' אתנפשי

זר62
":'3 
 י5טק 6'ר קרכ6. כסו 6נמ וק3"ס .

 . ס6רן תן ונו'. ס"רן חן ח:"ים ית-ו כת'כע5ייסו
 דיןכ2)-"

 וכ2)ת"
 זחג" 3י? . ך"ת'

 כרגי גת'כ
 . 61תן 6תן )מו)ס ס' כרוך ?))": ?' 6תגססי

 יתרופרשה
 שעמים בומן אלעזר א"ר יני'. מדין כהן יתרו ריעןבטע"(

 כיון להקב"ה. ומידים יבאים נכנעים,אהרים
 למעלה הקב"ה כביד נש,לם אז לו. ימודים נכנעיםש-ם

 אלהי ה' יו ואמר לפרעה משה שבא בשעהולמם-,
 את ידעהי לא ואמר הוא פתח וט'. עלינו נק-אהעברים
 ננכד שהוא כמו באיץ, שמ. שיתכבד הקב"ה ורצהה'.

 להקב"ה. לו והודה בא עמו ואת אותי שהכה כיוןלמעלה.
 הא-ץ. בכל המ.של מיך שהיה הוא הצריק. ה'שכקוב
 נבהלז אז .טכהוב הודז. מלנים שאר כל ה.דה, שה.אכיי;
 הנדול ממינה ונדול. עליון כומ4 יה14 בא ארוםאל(פי
 עתה ואמר להקב"ה לו והודה אח-ים. אלהים כלשי

 ונתכבד נתעלה אז האלהים, מב4 ה' נדול כיידעתי
 בשיימות ההורה נהן יאח"כ ולמטה. לכעיה בכבידוהקב"ה
 אלעזר לר' שמעון איר הנל. על מושל שהואהידיעה
 כים עמים יודוך אלהים עמים יוריך כהוב ע"זבנו.
 בו, לעיין יש הכתוב זה יהרו. וישטע אמר דייא רבינ(

 כך ואף4 למשה. א4חים עשה אשר כל אק ב כהבהחיה
 ע':ה אשר כל את פ.ד. זהו אלא ה'. הזציא כיכתיב
 :ר ילא יש-אל. ועל משה על שהגין השם זהאלהים.
 שהרי ממצרים. הוציאם העלי:ן השם ואח"כ בנ"ית.מהם
 אה ד"א ]-1 היה היובל של במיד שהזניאם הקרושהשם
 יכא.:ר לנהר. נשלך כאשי 4משה. אלהים עשה אשרכל

 איהים וישמע שכהוב עמו. ויי'טראל פיעה. מחרבהצילי
 יפרין וכן ייבה כן אוהו יענו וכאשר וכהוב נאקתם.את
 לא לם הע ונל שסע יהרו ,כי יהרו. וישמע אמר י,כףר'

 לם הע כל איא ירנזון, עמים שמעו כתוב הלאשמע.
 ונתקרב הקב"ה לפני ינכפף ונכנע שמע וזה נכנע. ולאשמע

 כל שרקב"ה למדני מקומ,ת בכמה אמ- אבא ר'ליראתו.
 אכת. פעויקו אמת הכל ולממה. לכע"ה עושה שהיאמה
 וינהג ממנו לדחותי האדם שיצרך בעולם דבר לךואין
 נצרך והכל הם. אמת של יה פע כלם שהרי בויון.בו

 בראם דיה לא להעולם שנצרכים ולולא בעולסלקייה
 דברים בכ" בזיון לנהנ להאדם לו אין וע"כרקב'ה,
 ארה על הקב"ה של ובמעשיו בדבריו שבעי4ם,הנמוכים
 על למשה עצה שנהן הוא יתרו וראה בוא וכמהכמה
 וסדר להקב"ה שה.דה הס,ד וזהו נצרך. וכך הדינים.תקנת
 דמשפט כי שכהיב מה להראיה משפמיי. הקנתלפניו

 1"א נהנו לישראל ורדינים אחר, לצד ולא הוא.לאלהים
 שיא וראה ובוא לישראל. ומשפכיי הקיו ככתיבלאהר.

ינהנ
 סח לף ג( סו יף "( מקומותמראה

 דם"ר כ:ית" ")ע1- ""י יגו' תדין --1 'ת-1 וישמ;6(
ן

 כיון )ק3"ס 5יס ו6ודחן "ת"ן "קכפ"ן עניין '
 ו6? "סקג' תס?"ע "ת3:ס'_י'יע"ו"ד"ת5"ותתקו

 )יסק
 "5?י ס'

 "ת ידפת' )" ו"תר "'סו סתח יני' ע)יגי גק-חספכרים
 ד6'סו כתס כ"רע" סיויס דיתייק- קכ": ו:עקס'

 )ק3"? 5יס ו6ודי "ת" ו)2.ויס )יס דה)קי כיין)2'5ח יקיי"
 ע)יו6 דכ) ק-ופיגוס ט)כח ד?.? "'?ו סגדיק ?'דכתיכ
 גכס)ו 16 דכתיכ 16ד1ן ת)כין בחר כ) קודי דח'?וכיין
 יתרו "תק וני' הדיס"5ופי

 כותר"
 ע)"ס

 ור3רכ"
 רכ

 פתס ו".ור )ק:"ס )י? ו".די "קי:ין טוייןדכ) חחג"
 ו"תיקר הסת)ק כדין :ה):'ס טכ) ?' נדו) כי'ך2תי
 יסכ ו)3תר יתתק עי)ח כיקריסק:"ס

 )ר' סתעון ט"ר כ)" מ5דכ)פגו כס5'יוי הוריית"
 כ)ס עחיס 'ודוך ")ס'ס ע'ץ,ס 1.ד,ך כת,: ןח מ)כר'ס ה)פז-

 )ת:ס מ)סיס פסס הבר כ5 "ת כת'33קןתית, 3י? 5,סתכ)6 "'ת ק-6 ס"' יתיו ו':"2 "'וך ה"ק ר3'נ(
 סוג." כיכתי3 1):ת-

 מב? הםר כ) 6ת ד". רז" "65 ?'
 ':ך") וע) נוס? ע) ךהג'ן :ייק ד,")סיס

 "קעדי ו)"
 י):תר כג)וקקחגייסו

 :י1"
 יוטגרים )ון הסיק פ5ה?

 )ין ד:פ'ק קדי:ח:-ק ד?"
 ד'ו53" 3רז"

 ]"ן סו?
 ך""

 חת
 סזי3 וכד ):?רח התריו' כד . 5ת:? ק5?יס ע:ס "סרכ)
 יסרן וכן יר3ס כן "יקו יפגו וכחסר וכקי3 ג"קתם"ת ")?י: וי:יוע ןכת'3 פחו. 1)י:ר") דסרע: י,מרכט5'ס
 וכ) סטע 'תרו וכי יתרו ייב-פ חת- ייסףר'

 סיו2' מ5יו6 כ5 ח)" ירנ1ון מי,יס :יופו כתי: וס"סיוע' )" ע5ת"
 ו"קקר3 דקכ"ס טקיו'ס ו"קכפיט ו"תכר מטפ י?טי התכרוו5ט

 ר'5דח)תיס
 6ת- 36"

 כן דק3"ס תגיגן התו ככיוס
 דק:וק ועוכד6- ק:וע קיסו כ)" ,תת". )ני)ה דעכדט?
 י,5ס 5ךו)ית

 1)חגסנ, מגיס )יס )דחיח 3") ד3פי 3ע)ט"

כע)תח
 )גח

 ו6יד?)"י)?~קןי

 )חספ)ט"כון.
 "נטריך וכ)"

 3"ג 3ע' )" ופ*י .ק3"?
 )ח:?נ"

 3סו
 ק)ג"

 3ט)'
 6חת פ) דקכ"ס ו3טו3דוי כט),ידמ5ח6
 יתרו ח1י ק, וכטסכיוס

 ע) )חס? פיט" ד'סכ סו"

תקוג"
 "געריך ?;י דן'גין

 יסד. )ק3"ס )יס דטוךי ן" ורז"
 סוו:סע כי דכתי3 ח"' )"חז"? דדיגוי תק,גחקתיס
 )':רח5 ודיגין "חר" )ס:רח י)" ס'")ה):יס

ינסינ ד)" חזי 1ת" . )יסר6)  וט:סטיו תקיו כ זכת .)תתר6 הת'?י3וי5"

 -י-.ייי
 הג'גה מרת היינו הוי"ה והשם בגלותם. עליהם שה4י*ה הקרושה והשכ'4ה רמ-בות מרק ה",ו איה'ט שם טר מה-'ן 1,ן יוערךממ4'2רע

 : וה"אולה החירוה להם נאה מטס יובי ש,קראת גי."האי:א
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 כ)" חמסח)

 "י?ו
 , דיתרו כגי' וכג'י ]נ[ הד" כ))"

 )כתרדס"
 ד6ת"

 סוס וסכי . 3גין )יס סוו ):כיס -סס
 דכיוןכיצק3

 דקת"
 :יו כי: דיוריס ון,י . ד)כן )נכיס

 דיוריס דכוי כיון יומס סכי הוף כגין)יס
 )ון )נויע) ט-י? 6'ית' 3יתיס וכ) נגין. )יתרו )יס סוו3יתרו
 וס" דסכיגת" נדפיתח,ת

 הת:ך הגי )יו2? חיור יתרו
 כתיכ 3ג'ס ונגי עיוס כגיס וכנ' ו6:תך 6)'ך כ6'תרי
 דכתיכ . )'תרו )'ס סוו 3גין ]ד[ כג'ך וכגי כתי3ו)ח
 סכק וכגוי סתתריס נוציר ע)1 טסס התן קיגי ו3נ'ד(

 : גוכסטס
 "5 'וכס ה) והסתו וכ:'ו טמ: התן יתרו רינבאס(

 נץ:ס ") דכת'3 כיון כיוצון ""ר ונו'סטדכר
 חנח סנודכר ") כתיכ6נץה'

 עקר"
 )-? דכ)6

 "יסו דדה ס")?יס סר 6יסי ונץ"ן סנץדנר. 6) חתידסוס
מתר

 שהרי 6( הוא, רבר דריוט ודברי באחר. בזי.ן אדםינדנ
 ואמר פתח ונו', חוהנו לקול משה וישמע כהיבבמשה

 אמר המלך רור אזמרה. ולשמך ה' בנוים אורך כן עלנ(
 לא הקב"ה של שכבורו ראה כאשר דקידש. ב-וחזה

 עמים מצר אלא בעולם, מהבבד ולא במע.ה.מתעיה
 איא בעולם מהכבר אינו הקב"ה הלא השאל ואםאחיים.
 נעשי הם ישראל שהרי בוראי. הוא כך ישראל.בשביל
 וטירים באים אהרים עמים כאשר אבל להאיר. המא,ר יים

 המא.ר. ים.ר נה.סף אז הקב"ד. של 5כבידובשעבור
 הקב"ח ממש4ה ונתנ4ה אהר. בהבוי מעשיו כל עיוסהחזק
 ופהד יראה הע.לם בכל זה כרמיון ולמטה. למעלהביברו
 הגדי4 כומ* יה-י שבא כיון דקב"ה. מלפני עלירםנפל
 ול כבורו ממ:לק נקי:קה ואז אחר.2. א4הים כלש%

 :מי;ק שמע, כאנר העז25 שנ4 יפי יכי, ע4דקב"ה
 דכם ש-וא ביתיו דס;בלו וכים ז;.. הקב"ה ש4גבורקו
 בא שיזא שראו כיון שבע,לם. ע"ז כל של הממונחוראש

 מכל ה' גיול כי 'רעתי עתה יאמר יהקב"ה.והשקהיה
 ממש. בדם שאין זידעו מייאק2 כלם ההרהקו אזהאלרים,

 הצדרים. בבל רקב"ה של יקדוש שםו ר כב נתכבדואז
 בו היא זו פרשה ורתחלת בק.רה, ז. פישה ננתבהולבך

 : -ביהרז
 לפי אלא משה. של ב4.ו ולא רם בניה וכיי חייא א"ר בניה. שני יאק וגי' טה מ ההן יתיו ריקרןנ(

 בניה התירה להם ק.ראה ב;4". בלי ב-ם עמלהשהיא
 אמק רבי רין. משה של שב4י אע"פ מי י א"ר . בביול"
 דרי אמר אלעזר רבי ]3[ ביראי בניק שנק-א. סההוא
 ההיא דסקים כבוד וביטביל בניו. ש-יו אע"פ ;תה.בני. לקר.הם כבורי ואין עליון. קדוש אקר ם במק נזרוונמשק

 בניו. להם קרא ואח"כ בניה. כאן להם ק-א בושנזד.ונ
 מדבר כשה הי' יהיו שבא שעק שבאוהה לפי המעם.מה
 כת'ב אז ה.ה14. אצל ויצא שנפרש לאהר השבינה.עם
 אלעזר ן. שמע א"ר .נו'. ואשתו ובניו משה ההן יהיזויבא

 י. כרא לרבר התחלה שאהה זו בפרשה רואה אניאלעזי.
 השכינה. כבור בשביל ודאי כן. לא דבריך נמיאבי
 כניה. כהוב בסשה. בו שנזר.נה העליונה הזרונזתשהיא
 יאשתו זבניו משה חהן יה-ו ייבא כהזב הרי השאלואם
 יהרו. של בנים ובניו. ]נ[ אחר כלל היא הכל מש-.אל

 היה וכך בנים. לו היי אצלו משה שבא לאחרשררי
 ייו בביתו. מרורו ועשה לבןי איל שבא שכיוןבי;קב,

 בבית מרורו שעשה כי.ן כך. במשה כאן אף בנים.לז
 להכניכם עמו הביא ביה. בני וכל בנים, ליהרו ל. היויתיו
 ההנך אני למשה אמר שיהרו וזקו רשבינה, כנפיהחה
 כתיב. בניה ויט-י עמר. בניה ושני .אשתך אליך באיתרו
 שכקוב לית-1. לו ריו בנים ]דן בניך ושני ב כתולא
 להיות דניח2 ונניו ההם-ים. כעיר עלי מיטה התן קיני ובניי(

 . משהע2
 אל משה אי ואשהו יב,יו משך חתן יהיי רינבאס(

 משה. אל שכה.ב כיין שמעזן א"ר וני'.דמרבי
 לסה הכל עיקר שמוריע אלא המרבר. א4 נת.נ מךמכני
 הוא שזה האלהים. הר היא, ומך המדבר. אל באדיה

דמקום
 ט. לף ס( 6י ס,פטיס ד( סט לף 0 י'ט תניס ג( סט. י9 ל מקומותמראה

 ןקי-:ךזיך
 מתירר שאין פ" ננן : בהננוה האב וכח בהגנים האם שכח כידוע,ג(

 בי-
 של ;י מ.:כ רבי 'אשח. וב,'י שכהיב מה כי -'ם נ-כ2

 נק-א'ם מ_ה שב,' שפיר ר"ש פ" לפ' אבל עמה, ב.'ך וש.' ואשקך לומר צייך ה" כאן שגם קשה אלגור ר' פירוש לפי ]ן[ .יתרו
 : השכ'4ה כבוד ספנ' בניו ולא גניה הפסוקים בכלכאן



 הוהרישוןיתרו קורשלשון*ד

 אל טשה אי כתוב וע"כ ]?[ להתגייר לנריםהמקום
 השכינה. כנפי תחה ויכניסם אותם שינייר לטשה.הטדבר.

 נפשיהם. להקן האלהים הר הוא ששם באים היי המדכראל
 סי שכל ]ין הר של בהסור ההוא טקום עוסרולפיכך
 ביארט והרי צדק. גר ונקרא בי ,.כה לההגיירשבא

 שהנ-
 שעזב כיון הזה. הקדזש הע4י1ן במקים שמתדבקאע'פ
 שלא בטק.ם מדורו שעושה כמי נר. נקרא ואבותיועטו

 : לוה כק.רםידע
 ראה אהרן חייא א"ר זנו'. חוהבי לקראה טשה רי:ך4ש"(

 ודנשיאים אלעזר עמו. .יצא שיצאלמשה
 ישראל ונל דעדה קייאי האבית ראשי עמו. יצאויהזקנים
 ולהנשיאים יאהרן יצא. לא והוא שיצא למווה -אהמ. יקרו. לקראת נלם יצא. ישראי שכ4 נמצא עמרם.יצאו
 : כלם יצאו טשה שבשביל נמצא יצא. לא והואשיצאו

 המודותמור

 תולדוה פפר זה כתוב ונו'. העם מכל החזה ראתהנ(
 ועמיקים. סתימים ספרים מאוהן ספי זהאדם.

 הראשון לאדם שנכס-ה יהעמוקה רסת.מה חכמהלהבין
 המיך, לשלמה נכסרה זו חכמה הא,שים. צירוהבדבר
 עד בזה. נתקשה שסשה למדנו בספיו. וכקב- אוההונחל
 איתן לכל וביררה ראתה והיא לו. זלמדה השכינהשכאק
 זו חכמה משה למד ושם הראוי. בפרצ.ף שנ4א.האנשים
 שכתיב זה העם. מכל החזה ואהה זש"כ בתובר.ונכנם
 כלם. את סהיה ואתה יתמי. לא תיך ו:נ ריא .אתהבו

 ולא אתה בזה. והסתכל החזה ואהה בערי. מנן ה'ואהה
 בששה ישראל. רבוא בהששים ולהסתכל ל-בין ],[אחר
 על החכמה להבין האנשים. בצורות יהמהנ4 ישצדדים
 בשפהים. בחומם. בעינים, בשערות. רם. ואל.בוריר.
 ראלה צרדים ובששה הידים. קיי בא.הן בידיםברפנים.
 בנבוה הבצח. של בקממים בהשערוה. תהזה. זאתהכהוב
 שתחת יבקממים שבעין בדזקין בהעי4ים. העם. סכלהעינים.
 המלך. בהיכל לעמד כח בהם שיש היל. א4שיהעין.

 בהישומזת הפנים. של בקממים יפנים. בצייבתבהפנים.
 ובדרש.מית הידים בקיי בירים בצע. שונאי .בח,קן.שבדם
 לטשה שנמסרו כאן. נרטזים צדיים הששה וכלשבהן,

 צדיקי נוחלים זו וחכמה טך, הסה רחכמה ולהביןלהסתכל
 מזמן אדם ת.לדות מפר זה חלקם אש-י כראוי.אכה
 ובהחלפים ונ-שכים נולדים כך הארם של סעשיו לפילזמן.
 הקידש שרוח ה,סן לפי שהרי לזמן. מזמן הרשוכ.תבו

 טראה ההוא והרוח הולדות, עושה יוא כך בתוכושורה
 ובא רקורש. רוח ממנו וזז שעובר ובזמן מבחוץ.רשומית
 בתוכז. טכשכש ההוא רטומאה רוח מומאי. ריחשטה
 בו דניכרים ידיעוה. ורשוסוה מראות מבחזץוסרא-

 ו-הומם והמצק שהשערוה אע"פ כברו',. :בעו-ובהקסכדם
 פם*ן. זרןק קיומם. על עזמדים הכיכנים שאר .בלוהעינים
 ' מתהלפות רא.הייה אלז צד"י. אסם"ך פ' ה"א רי"שזי"ן
 היא. השערות קיום ענין זי"ן אוה הזאת. בחכמההטיר
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 ה:יותק)יוגדע
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 כ)ס הת 'וקיס יקת: 'תתי )" יסנ'ת'ך :1" וקקסכ':
 ותסתכ) תק1ס ו6תס כעד' יונן ס'והת?

 !חנדע ],ןהחרק ו)" "גת כ?"
 ככת.ן ו!"סתכ)"

 רכו"
 כס'ת

 )מנדע :בח דכגי כדיוק;ין !חסתכ!6 ה'תסטרין
 הכמת"

 ט!
 כע.'נין כ:וי" קיגין וח!י,כו/י"מ

 3ח,טיו"
 3מסו.ן

 ה)., ססרין וככית ד'דין כרכיטין כהי;ון כיל'.ן63פין
 תקן? והת:כת.כ

 3כעך"
 קרי:י, כה)ין דחגקק 3קיויטין

 "',ן"ויי,י4:ןזג,;"" .'ן;יך",-:יןווי':,
 3רכיחין . ן6סין כקיויסו דהפין כ5:.כו3הסין
  ו3-סי-.ן  'דין כ:רטי:י  כירין כגן.  :וגהי ו3דייק;חדכ?1
 )ני:: ד"חיוסרו סכח רנויוין  סירין  :י? וכ):ודכ?ו

 ו)יו:דע)הסתכ!ח
 הכ.ות"

 כדק"קכ': וכ"י ירתן ד" והכייקן סתיחהס
 ו6קח!סו  ימתרסיחו "ת.!'דו סכ' דהדס עוכדוי גפוס)זטגח חי-:" "דס תו!ןות סי_ר 1? הו!ק':ון 1כ6ס '"ות

 ךס6 )1תן נ!1תן רסינויןכיס
 3זיוג"

 קדכח דרוח6

כך'"
 וכ1נוגה )כרר1ח6 ססו" רסינוין ו"ח1י . תו)דות ט3יד סכי כנייס

 דיותעכר"
 ו"ת'6 קדס6 רומ נוג'ס 111

 תסהכקרוח
 ססו"

 . כנוי? נוכסכס נוס36ח רומ
  כיס  ר,כס?ורטן 'ד'ע"ן ורסיתין ק'1ו )כיו"הזי

 וטלה5 רבטר6  5ט"ג ):ך כ-בכ, קי"טין
 והו:יז"

 ייין "תוון נין גך"י מיוק- ס"ה ס"ה ר'"ס:'"ן
 ץ.

 חכתת" כ:"תד'ר
 ס'6 כסער6 דקיית6 נו)ס ו"ן חת .

וסינו:ן
 ,ף4 כ( א"*ס ה( מ~,_ח,* יו'ןכ,

 הזידר
 ור-ר זה, על מרטז האיהימ הר גט וכן הדבור. כח שם על רקיושה  יהטיעי רמיכות מרק עי מרמז המדנרמ[

 ש4ת4"י
 נפשו מקשר

 לעיל. 4ז:ר האיהיס רהר רוא יק רן:ץ.ה נקרופת241מהו

- 

  היז נעולס החעת שפג שנחלקת המ4כות מדת על רמז אתזה



 8זלז קורשישוןירערו הזהרלשון

 ד:יוסון קרכ, וק6גי ויין.כ'תנך
 כס2ר"

 סו6 וד" . ס,ס
 - ט)יז ןה:ס'סגזרק

 סוסר[ )כון ו"')ך תכ"ן . דרוין רו" נון כחן]עד

 . )ןיוק:ין הדם ת')ןות ססר וס ןעך"(
 דדיוקנין נרו"

 דכר ת,)דות כהינון גה:תי',דע, . נםזכר
 רוין;:

 ןדי'ק:"
 גם ןכר

 כסצך"
. 

 כנו5ח"
 . כ2'יגין .

 כ:י סכ2 כח)ין . וכ"ודנין ידין כם-טיט' . כספ,ון .כק:כין
 . מכמנו,דצןגכ"

 ,ס)'ק קט'ט י:צ-,ס מ"ן ס"י ד4עיערא.רן4ש
 קי,יט גכי: היסו ןרגיוו נוח-י רי:יסעג )צ')"

כסיפס"
 "ת-הק כ:'תפו ע'כז,י. כס-"ן 5"1 ]ח[

תניס
 סער"

 ט: גתתן ותגי יתיך :2יע
 )סותפו.היסו

 ורוומ"
 יו"יי ס:י )"ו כ)ח,ך,י ,קיסו כיס ":תכק

 )ח וע.ר,ן כרו'ן . 2)ח'ן רוין כק'ג,ן "יסוןרו'ן

ק"מ"
 כ:ר"ן ו)" כסיהן ע':ד,י . 3סו

 1)" )תת" ת)י 6ינ(
 ןה'). ), )כיס . כעיצ

 קיז'ס יחן . ןכברן כ2,כד'ן כסיף 6'סו. דודוג6:יהוי

 זח') )יי?וי חסרר סיכ מ'ס, וכן עכידיג"
 י2)יו" כת)י וו)י וסני . עוכןויויחן

 כיו)י חכ)

 דתר ד:'עירח .6תוון לו,1"י" (עף.1 %1
 יתיר "יכוו" סער"

 ךתתקכי מהן . )חודוי ה5)ח ך" "י?ו ותרן )1ןוכדדנוי כסה,ר" ד2)ת" כיו)י . ע,כד,י כ:) "נ)ח .גסיכ
 מיד הנ)ח ה)6 סגיהין )יומין "5)ח )"נסדיס

 נוגיססרח6 הג)ה,ת" וססי"
 ד"'סו ד" ורו"

 ככ))"
 ן ן6ת

ד)כותפו6יסו ד" .ת5)מ )" ),יוגין הג)ח)ויוגין5סיכ.ו)"6וכנו6 סער"
 ו)"סתד)"

 טכ כסדיס
 יחסוכ רחיק )ונון דס" רהיק. )וטן ו)" קריכ)ותן

חיסותגיסיתפרס,ןן)חוכנין .נוקסכין
י:תד5 6יכ,ו-יית"יג)מד6 .קריכ5ותןטכ

 .המרגיןכיסוי5)הון .6כת-ס"
 יהווי . 6יסו )63 ימיק . רמיק )זתן ר,מ )יס)ית

 ק'יט6דג, י דמת כר," 61יס1 . ס:קוי )יס יכ)'ן 651כבגהוי
 ככ))"

 . כעוכדוי י5)ח דמך'ט סטרה דקיקין:דהתוון כרו" כ)מ,דוי י ה)" ן ד"ת
 ,)"ו . )כר הט6? דהי) התקוי ככ'תי: כפין . "'סו1-וו"ס
 )כתך יוריט :5ריס הי . סיכ )ה עד ד" )נו?כי
 דכ,? תכיוס 6תססך .ןסיכ

 כקדטית"
 סן )טכ סן

 נו'ח6. נכי ע) 2יגוי כין דייך'ט סערח מגי וסגיגכים
 כמתר ו"י תס)יז ו"גחכהקר

 דריס" חהר"
 . סכי )"1

 מ6ריס ")" רמ"ס היסוגהי
 1)יכנ"

 )6 )וטגין "יסו. מע"ס ןחי) )ויוגיןקל, "ריוות כ)ק כ)הי:ו כי:6
 ון"

 ךכערח ר,'ן סכ6 עד . י כ"ת כ)') כד ןדהת כי'" "יסו
 . ד"ורי'ת" ור61 "ורמי 1'דע' . מד'ן)תרי

 : - גס" דכגיסת'רו 5"כתיוודע"
 . 1ישן 1"ת סמטו י6יסי נ3"ת רכמפב1קא רןאנ(

 ויש1. 61ת 3ר61 "תכ)')ת)ומגין
 61 ענו65. ג65 ומ1 דקיק ד"יסי ת5ח" 3)מתס". "יסיו)ונוג'ן

ס61

 ווקו הי,. בשעייתיו שמשין של טיחמק וכלי הוייןומימנך
 : - עליו הא"ריםנו*

 הוהי[ ל.2ון ואילך מנאן דרזין. רזא מן באן]ער

 הצזרות בסיד להצוןוה, אדם. לדית ת ספר זקרערך6(
 לרזת וה מהות ידן על לרביר האנשים.של

 בעינים, במצח, בשע-וה. הארם צירת של דזת סהארם,
 אלה בשבעה ובאונים. הירים י בק בע:פקים.בהפנים.

 : דאנשיםניכרים
 למעלה ועולוה טות ק2 ששע*והיו מי 1קעמע-ךרן.:םרך

 קמוט לבו הוא. כעם בעל ראשו.על
 ההרחק בי2ותפית ניושי. אינם מעשיי ]ק[ מפסאכב4י
 טוכ ל:טה. וה"יוח ביזהר ת רלק ששע*והיו מי :מ:נו
 בע4 כן, לא בלגדו א וה בו. נמצא וריוח לשותפוק.הזא
 אינו ק2נים ובסורוק העליונים. מורית באיהן ה,אמיד
 : ביושר לא ולפעטים ביושי לפ;מים מעשיו בהם.עומד
 ככיר. אין לבי חלקיה. ואינן למטק הליות שערותיו אםנ(
 .פניו הם יפים מובימי במעשים יבמף הוא. ודוןבעל
 שמים. ירא להיוה מבקש יזקין וכאש* איהם. שה עואינו
 בעני.י אבל העילם. זה בעני"י זה יכל במעשיו.ונאה

 סידית לו יהנלו לי" אליו. שיתק"ב מי יצליחהשמים
 קנן דבי טן לשמרם. הוא ראוי קט:ים סודות אבלעליונים,
 באיתן זי"ן הוא זה זמיד נשמעים. זדכריו הרבה.עושה

 וצהיבזה שהזרות 2;רותיו ש מי : מאדוננו ש"מרניהאותיות
 במסהר העולם זק בעניוי מעשיו. ב:ל יצליחביוהר.
 שיתהבר מי בלבדו. יצייק זה היא. פז-ן לזק,ובדומה
 ההגל-ה וואה מיד. יגייה אלא רבימי לימים יצליח לאעמו

 שנ;ריתיי מי : ן א,ת בכלל שהוא זה וסוד מטנו.הפיח
 איני ויפעמים מגליח לפעמים צהיבות. ואינןשההיות
 קצ- לזמן מוב עמו ולעמוק שלהשהתף א ה זהמצליח.
 שלא מחשבוה יחשוב ארוך לזמן שהרי אריך. לזמןול"
 להפ-ש שיהפו יזכל שלא ולפי טסנו. להפיש שוהפויוכל
 יצ4יח זה קגר, לזמן רק עטי לקשתקף מיב אח"כממנו
 בתורה. אחרים עמו יצליחו ונם בה. יעמק אםבהורה
 יראה הזא, נשבר לב בעל ארוך, לזמן סוד בעלאינו

 במיד בלבד. י באות אלא ן. אות בכלל עזמדש"ין י איה בסיד והיא . ל להרע נאיו ש יונל ולאבשינאיו
 במעשיי, יצליח מרשיה. ששע*וועיו מי : הקמנוהאיהיות
 ואיגו מבחיץ. הטא לירא נראה בביהי. רעב הוא.ורמאי
 ל"חר נטרטוה שערותיו זאם שנזקן. טרם זה כל בפנים.כן

 ודן למיב הן בהחלה, שהיי מכמו מתדפך היאשנוקן.
 המ.ה, על עיניו בין שכננד השעריה בם-יטת זה וכללרע,
 כן. לא הראש שף אהר במקים ואם תפילין. הנחתבמקים
 הרכה בלי בלחש הרע לשין בעל אלא רמאי, הואואין
 ר בם הוא וזה לא. 'לפעמים הטא. ירא הוא לפעמים ל.ק
 של רכודוה כאן עד י. באות נכללת כאשר ן אוהשל

 ההירה. וסודוה דרכי היודעים תורה. לגדוליהשערות
 : - האנשים נסהרותלהכיר

 זי'ן. איה שלימוה שהיא 3. באות הוא המצה כמררג(
 זי'ן. אוה של במוד נבללהלפעמים

 זה ענול, בלי וחד קצר שסצוו סי בלבדה. היאולפעסים

 ע6: ז9 ג( ע6. ז4 ג( ע. ס 6( מקומותטראה

 הזדע*ויר

 ן סיך קוהו היותר עצם מן שנעשה סטבעות הצשז של *ו הונגין של הדפום הייטני8



 הזהרלשוןירתרך קורשלשון4ד
 ואינו חכם שהוא יחשוב דדעת. ישזב י שאין אדםדיא
 כנחש. הרע לשון ע"י ביש.נו נ.שך ברוהז. נבהליורע.

 כשמדבר ת. בהתרבר ואינם נר.לים שבמצה.הקמטים
 שאר בדהחברות. ויא במצחז הקמטים קן אנעשים
 להקהבר אין כזה איש בההחברות. כים שכמבח סוהררש
 כל ארוך. זמן על ולא קצר. זטן על יבעטים אלאעמו
 חושש אינו להועלת.. רק דכל גב וח שה ע ש-יאמה

 הולד "( הוא זה כ4ל. םור בעל אינו אררים.להו;יה
 בם.ד הוא זה כלל. נהשבים דבריו ואין סור. מנלהרכיל
 בההקימ.ת: רוח נאמן נקרא ואינו זי"ן. כאוה יננליה 3אות

 כ"נסו"
 חכיס ד"יסו חסיכ כדעתיס קת'כ63 ד5"

 . כהויק כ)יכג'ס גסיג . 3ך'חיס הק:?י)י-., 1)"
 כזוונ" "'גון 51"1 רכרכן דיי:חי?קע'ט'ן

 ככעת,
 ו)"ו כנו5חיס קנויטין "יגון הקל3ידוד-)י)

 כזוונ"
 רכי-.ן

 כ)סו 3י!:קי? דיחהרנין
 ו65 1טיר6 זי,:ק ה)חל.ס )הזדויג" ד)" 3עי ד" כזוונ"

 כ5 . סגי זיזג"
 ח-ס ו)" . )תוט5תיס 6'סו וה:כ דע3דמ?

 סו)ך 1 ח 6יסו ד" כ)5 דרזין -הרי ה.?' 5"ידההיגין 5ת,ע5ת"
 כרז6 6יסו דח כ5) נו5יי הכיכ 1)6 סוד נונ)?רכ'5
 כקיוטח רוח :קיין 6קרי ו)ק זי"ן 3הת דכ)')ח נדהת

 דקיק י"ה, ן שמסתכל. במה הכם איש הוא זה בעג.ל. קצר שמבח.מי
 כענ')"

 דחסתכ) 3י!? הכ'י,ק גס 3ר חי?ו דה
 רהטן כקדיס ד')'ס רהיי,י כ-'היס הק:?') )1-:'ן ן רחכן בשמחה. להיות אוהכ הו. בר נכהל ה.אלפעמים

 ט5 היסו ' בהורה יעמל אם ע:.נים. ב-רבה מםתכל רכ4. ע,הוא
 63וריית, יכתד5 חי סניהין 3-)ין "סתכ5 כ)"

 בשעה במצח. נדולים עליזנים קמטים נ גדוף. הכםיהי'
 קסטים וג' אחה. לעין קטניםקרובים קךנים שףשר מרבי.שהוא
 טיב דוא זה כ,עס. כשהיא כה ב ה:ניה. עין עלק:4ים
 עניני כל כהפיו אחר משליך הוא לעין. שנראה מכפי קרי

 חושש. ואינו אחרים בענינים הן במעשיו רן דזק.עולם
 ענינים מן ירויח עמו שיעסק איש כל בתויה. מג5יחוהוא
 ולפעמים בהקב"ה רצונו נדבק לפעמים לם. הע :בזהאחרים
 של כוד וזה רין. מן הוא מהרחק מצליח. אינ. בדיןלא.
 רין מן מתרחק וי"ן. באות נכללת שאינה ב4בדה בא.ת
 הוא שמצחו מי : שלו הצד היא והארכה בי. עומדואינו
 הן פעם שבכל ארם הוא זה נדוי. מבח ויוא ענילבלי

 נגלה. שנעון היא אהד צד שגע.ן. של צדדים והםצדדים. לשני נהלק זה ראשי. נכפף רולך כאשר והן מד עכאשר
 שהוא הכל לפני ניכר כי נ.. שגע י.דעים אהריםואנשים
 כשסדבר לפעמים גד,לים. קמטים ארבעה יש במצחישוטה.
 של ע.ר נהפשמ 41פעמים במצהו. הקממים אלונעשים
 אהרים קממים נראים רק רקם2ים. אוהן נראים ולאמצהו.
 פיו לדנם. מצדק הוא לעיני.. ממוך לממה במצחונדולים
 ננע.ן הוא שני צד הו;לה. בו שאין איש ה41נדול.
 במה מרהכם והוא בי. כבינים אינם והאנשים בו.רנמתר
 בשביל אלא לשמה. שלא אבל בהורר, ואפילו יעמל.שה.א

 הלב. ת ובנא בלהש עושה והיל העם ב"11להתנאוה
 של לנמו אינם עניניו כ4 כך. ואי14 צדיק. שהואלהראות
 עצמו ומהנהג מחשכוה הישב אנשים. בשביל א4אהקב"ה.
 של ד בם הוא זה כו. שיכהכלו כדי כרס.ם שלבמנהנ
 והוא בענול הוא שמצחו מי : זי"ן ה בא הננל4ה נאות
 בכל מבין בג שהכל איש וזכין. דב-ן הוא. חכםנדוי.
 בכל מצליח לו. שילמד אומן ב4י אכילו עמי. שהואמה
 מן לא. ולפעמים מצליח לפעמים ן .בממ עמל. שהואמה
 דואג אינו נקרא. נב.ן גדולים. ברברים מסהכל קטוןרבר
 אינו בהם שיהבייש יורע אם ואף לם. דע זה עניניעל
 שני הוא. הלבב רך לב.. על משימם ואינ. עליהםדואג
 לעין ממעל אחד קמט במצהו. גדויים נים עליקמטים
 שלשה נמצאים וע.ר השנית. לעין ממע4 אהד וקמםאחה.
 קמט כלבד העינים. של אוהן ;ל במצח. נד:4יםקמטים
 זה להעינים. ממעל ק?טים לשני נח4ק שדואההההין
 נחשב שאינו לפי מבהוץ. ולא מבפנים מה:בוקהושב
 ולא שעה לפי הוא פהדן בעל דאנשים. ב;יניבמעשיו
 לפעמים אנשים לפני ההיבונים במ;שיי ליתפ.יס. נחיותר.
 הוא זה כחכם. ולפעפים ב3ער. אאא בעיניהם נחשבלא
 זהלש זי"ן. באזה נכללת וא.נה בלבדה. שהיא נ אותבסוד

 3.י:חיס רכרכין ט)"'ן ק-':'ן ת)ת .ת'י הכים):וי
 ט3 "יסו ד" דחרניז 3::תק ככ' קקרח ע'גקע) קץיעין ות)ת הד )טי:6 קרי3 קיויטין ת)ק ר).)דהי?ו ככטת"
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 כאן ער נוק. הראש באוהייה ולא בה להתכיל כםלאות
 : המצח של החכמהסודות

 איהו לפי כו. אית של בסיד ה'א העינים כשדר6(
 פושבך. ילפי 'ן. כבח הסובבדניון

 ימאי איני זה שקועה. שאינה הראוי בשלימוה היושבהעין
 ש' נינים כלל. בו נסצאת ולא רמאות. מן רחוקוהיא

 העין את הסובב מבחיץ לובן מיאה הם. ארבעההעינים
 שרו-. נון סובב ממנו לפנים האנשים. בכל שרואכמו
 ונכלל ירו,ק נון סטנו לפנים ביחד. ושחור לובןונכלל

 איש שחורה. נקזדה עין בה אישון ממנו לפניםבהשחור.
 מהשבות והושב המיד. בשמחה הוא כאלה עיניםבעל
 מן מיר שמעבירן לפי המחשבוה. איהן נשלם'ה ולאלמוב.
 שמים בעניני עמל וכאשר העולם. זה בעניני עמלורצונו.
 הנונים באלו לממה. ומכמים נדולים עיניו נבוח בה.יצליח שהרי בהורה. שיעמל בו להחזיק נצרך זה מצליח.הוא
 נקיאים הנידין ח14 באורך. דקות אדומוק נידין יש העיןשל

 מאירים אם העין נוני שאלו לפי העין. של קטנותאוהיות
 נדולי לפני ' לההנלית אוהיזת. תעלה זו הארהבהארה.
 כן באות הוא וזה הדקוה. אדומות נידין באותןהתורה
 ביובן. הממיבבות ירוקות עינים בעל נ( : ה באותונכלל

 והוא זה. היא רחמן ההוא. ה4ובן עם הירוקוסתערבים
 של לנזק כלום חושב ואיני להועלהו. רק תמידחושב
 מצד ולא הוא האוה בעל בי. נראה לא שחור נוןאחרים.
 נאמן מסנו. ישוב לא הרע צד מן בידו תעלה ואםהרע.
 סוד בעל נ"פן. אינו ידוע שאינו ובמה הידיע. בדברהוא
 אחר. במקזם המיד זה שישמע עד סיד. שהוא בדברהוא
 סוד אצלו נשאי ולא הכל. הוא מנלה אוהו ששמעכיון
 בלובן הסיבכים עין ניני . בשלמות אינן דבריו שכלכלל.

 בעל : נם ובאות ן באית ונכלל וק. ה א בסיד הזאובירוקזה
 הוא שנעזנו ובשבי4 בו. יש שגעין ירוקיה צהיב,תעינים
 ,מי בנדלוה. נדיל כאדם עצמו ועישה גדזלוה. מדברפה

 שהרי התורה. דוה לם י רא אינו אוהו. מנצח עמושמתזכח
 ברם, נדול עצמו שה שע כיון המזר,ה. אותן בלבו יניחולא
 ונהרחק בלבדו. ן באזת ינכללה 1ק אות במוד הואוזה

 מפני נתרהקה בנאות עצמו מתנדנ שהוא לפי כ(.מאות
 עושה מדבר הוא כאשר וזה עמו. ההקרב ולא ם.אות
 מעם דמסיבבות לבניה עינים בע4 : במצחו קמטיםהרבה
 פעמים. הרבה יו'" רחמן ונם כעם. בעל הוא זה ירוק.בנין

 לאבזרי. ונהפך כלל רחבניח בי אין בכעם יהמלאוכאשר
 באית דנכללת יק אות במיד דוא ,זה ם'ד. בע4 הואאין
 שהור נון מן ומעם ביחד. ויבנוה ירוק.ת עינים בעל :ם

 מההיל ואם בהם. ומצליח פוד בעי היא זה בהן.מעורב
 לו. להרע יכזלים אין מש:איז ועולה. משליח הואלהצליח
 במיד היא זר לכניו. ,נכנעים בממינלה עליהם מישלוהוא
 של ם היא ע"כ סמ"ך. אוה של בסוד הנכללת כ1אות
 בעלי לאוהן העינים סודוה כאן עד . למשול ההחילאם

 :ההכמר
 צורות דפנימיה. ההככה בעלי יאיחן הפבים כמוד נ( ן 1:.ן כניתהס דמכייתח ת6יי )העון ךאנפין רדאנ(

 י; 51:;1 יש!יי,ן,ן ו,ן"5ון :,י,;ני:ן
כרומ

 דסרי"
 ויונו )נ1.

 דייקנין )כר 6תק,י רוח" ססו"

;:ש;וו,ען,~
 י"שון קין ע,4 י;:ן"י,ות

 הפנים צורות פנימים. כזדזת של הרושם בתוךאלא ן. וי שענו ג סויוו ;ו נ ון ון טננ
 פהימית הן הפנים צורוה כי רשומיה. של צייות מןמההפנוה
 צורית לחוץ נראה הרוח זה ומתוך בפנים. השורהבה-וח
 דפנים צורוה החכמים. איקן אצל ניכרות שהןהפנים.
 איהיות שף שמודות באדם יש רוח הריח. מתוךניכרות
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 ולפי ההוא. רוח תוך סתימות תיות הא וכל בו.הקוקים
 הפנים. לתוך האוהיות אותן של הרשימות עולותשעה
 ת רשומ בצורות הפנים נראים כן עזלוה האוהי'ת שאלווכמו
 בעלי איתן מלבד מהקיים. שאינו במיאה שעה.לפי

 ציזר מהם נשכח ואינו בהם מהקיים שהמיאההחכמה
 נצמייר האם של והציור שלמעלה. צד מן באהאוהיית
 וציור בפנים. ננ.הת האותיות ?ל הציו- לממה. ההואברוח
 אריה פני אדם כני הם האם ציור לחיץ. בילםהאם
 כלם של הציור עושה זהרוח נש-. פני שירפני

 בולמ הרזח מצד שהוא מה שכל 4פי שעה. לפימברוץ
 מציירות נראוה הצירוה אלה 1נ4 ונטז. וניאהלרוץ.
 הצורות ארבע אלה ז'ת. ננ שהן אע"פ אותיית. שיבציור
 החכמה במודות המבינים עינים. בעלי לאותן שעה לפינראית

 : בהםלהסתכל
 אמת. בדרך הזלך האדם כאשר . וקראשון :נירך6(

 רבינם בסודות היזדעיםאוהן
 בו, מתוקן הפנימי שהרוח לפי בו. 41הבין להמהכליבי4ים
 צךרך: הוא ההוא וציור הכל. של ר צי לחיץ ביובו4ט
 ציורים. מכ4 יוהר ש4ם ציור היא וזהאדם.

 דכמי של עינידם לפני שעה לפי הנעבר ציור הואוזה
 לבב עיני החי%ון. בפניו כשמסקנלים האיש זהלב.

 איהיזת של סימ)ים ד' אליו. באהבה נהעיררוההמםתנלים
 עיד הימין. מגד ביטכיבה בילט אחד דק ניד בהפבים.יש
 השמאל. בצד בי דנאחזים אחיים נידים שני הכי4ל אחדדק
 המימן ;נ:יךרן. דנק-אים איהיוה ד' דם מיכנים ד'ואיו
 הבזלט ימין צד של ההיא הדק גיד הוא :ן אותשל

 ניד הן בה. ברוח הכח ר-ע ה או:י שהי עם ך אותבשכיבה.
 יזהן ה?מאל. שבצד אהיים נידים שני דכולל ההיאדדק
 איתז שראה מי שנל שמי. ביהוסף עדו"ה 3( הכהיבסיד

 צזרה באהבה נשתלם והזא אליי. בלבי אהבהנתעיררה
 בק. נכללות וכילן הצזרות, כל כילל אדם צזרה שיזו
 בכניחה הוא שכועם בשעה ביוחו. נבהל איני האדםזה

 : - נהפיים ומיד בטנוהה.ודבריו

 בדרך כך כל הלך לא האדם זה אם . השני :בירךנ(
 ושב ההוא הדרך סן ניטה והוארץ.

 אלא הישר. בדרך ללכת תמיד רניל שהוא לא ני.ירב
 ושב מהם ונומה פר הרעים דרכים באוהן .טך4ךזך

 שיתנבר עליו, לנוח התריל מוב שיוח הוא זהלרבובי.
 בהסהכל,ת ץ לה אצלו בולם והוא בי. שהיה הראשזן זידםע4

 וזה דמהגבר. אריה :בדרןן כמו שעה 4פיהעינים
 ,העביר ל, נירמה זו ראיה בו שכםתכלים בשעההאדם
 כ?כמהכלים האדם זה שעה. לפי המתנבר ארי רה צבלבו
 רר תקע לא בו הממהכל של הלב עיני קן א החי%וןבפניו
 לא-יב ה,ב הוז* מיד אבל שעה. יפי אלי אהבהבהן
 מעשיי. מכירים שהכל והושב מהבייש בו כשמםתכליםאוהז.
 או ללבן סתדפכים שעה לפי בדם. סים כמכ מים אדפניו

 לימין. אהד בפניו. יש דקים נידים של'טהלירוק.
 על שעולה עד ב.. ונאהז בפניו מקפשטוהוא
 דק ניד ועיד לשמאל. דקים נידים שני למעלה.חיממו
 ובזה. בזה נאהז והוא השנים. מאזהן לם2ה המהפשמאחד
 בשעה ת ביים והן בפני,. דנרקקוה האיהיוה הןאלו
 ,מיניל מה-רם היא וכאשר שוכבוה, ואינן נבהלשהוא
 דא,היוה הן א של ד 1-ם ה, שונב הן אמת בדרך ללכחעצמו

הוא
 עו. לף נ( פ-6 יגס ט עי. י5 "( מקומותמראה

 נו סתייוין "ת'ון וכ5סו . כיסחקיקין
 ססו"

 ו5פוס . ר,ח6
 6גסין )ג, 6תו,ן ןחיג,ן רכ'יוין ס)קיןמטה6
 רס.יוין קנין כך' הגפי, "תחוין סכי ס)קין הת'ון ןחיגוןוכיוס
 כמיוו סעת6)סוס

 ת"רי חיגון כר קייתח ן5"
ןחכתת"

 גיור6 . תג"סו 6תגסי 1)6 כסו ן"תק"תן
ד"תוון

 ת5ט"ר6 ן"ית" 51'ור" ן)טי)" תסער"

 רוח"כססו"
 51'ור6 )נו. 6תנג'זו ןהתוון 5'ורה )תת6

ןח':ו"
 )כר כ)יט

 ןהית" ג'יר"
 אריה סגי זשדכ[ סנ'

 ע3'ך ור,הה נשרר פג' שררסגי
 5'ור"

 ןכ)סו
 ןחיסו תס ןכ) כנין מעתח )פיס)כך

 תתג'ירן התקויין ןיוקג'ן סגי וכ) והת::'ו ו6תחוי)כר כ):" ןרוח" תסטר"

כניור"
 ןי,קג'ן "רכע ")ין . נגיזין ן"יג'ן הע"נ ןחתיון

 כרוין ןידעין ן:ייגין חהרי )"'גון סותח )ס'סהתחויין
 ןחכץת"

)הסתכ)"
 כ?ו
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 ןססו" כנץ כיסמסתכ)ן
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 כסו הית ךהתיון סייוכין "רכע . )וןרמיס ך)3"

כורייק"
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 ובירייק,

 ר:יוה)ה כס:רח כיס ן"חירן "חרגין תרין ןכ)')ח,-

 י:קרוז ]:ך'"וז י'1,תץ'ענע1זעי

 עעי
 "חרגין קכ5י)גיזתרין1:":גע :"ן2 י

 ך
 ת"ן ןכ) . כיוו כיס,סף ערו"ת 3( דכתי3רו" :י ק: - הככיוה)ה ןכסטר

 ןחיז"
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 וק: מג":ו וסע' תתטןי כי:ייח 6ירה' כ"'נון ןסוסהי?ו

 )ההתקכ, ע)וי )יוסר' כ6ר' טכ" ןיוהה היסו סמי)ח"ריס
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 סעת"

 יס"י י6תנכר דאר'ה ןייןקנא כחך
ככעת"

 )קט3ר )יס גריס מיזו ססוק כיס ןמי,חן
 "ריסכ)כיס

 ןנותנכר"
 )כיס

 תסקכ)ן כך ס"' כעת"
 רחיס )" ר)כ" עייגין חיג'ן ן)3רכהגסוי
 )סוס)ון

 כטת"
 . )יס ורחיס )כיס תכונויז

 והכי3 5כסיף כיס תסתכ)ןכן
 . כיס יךעין ןכ)"

 ךת" הפייןמגפוי
 16 )הוור6 מתספכן כעתה )סים .

 מך כחגפיי הית סור"קן ת)ת)ירוק".
 )יתיג"

 ן6
 עד . כיס ו6ק6היך כ"נסוי6תססס

 )סת")"תרין )טי)6)מוטת'ס ןס)ק"
ר"תפכעוחך

)תת"
 ")ין . וכ?"י כס"יו"חיך תרין ח"'ג'ן

 ככ:קח כ)טין וקיגון כ"נפוי ונותקקקן "ת'וןהי:ון
 וכך . ככיכין ו)ה ככ?')1ן"יסו

 תת'כ3"
 והרג')

הת'וןדהיגוןורו6 .כככיןקכיעכהורח
מיסו



 7עךם קודשישוןיר2רו הזהרלשון

 .רחיק סוס י" קריב"'?ו
 ו?סת"

 6'נון
 3":פוי 'כיעין"ת"ן

 כ0טת"
 יססוין כ:?י)ו.ך"':ו

 יו:" ים קיי"כניס
  ע:ן4 :ן  ד,

 נ: ע) ',ף . 6-0)"' עמער ריב 6ק-ג'ן6תיין 'יוינ"
 )כר כ);'ן )" כ"נפוי 6תחז'ן 6מ-ג'ןךס'-"ק'
 16') וס61 כז-ג6 כר .כס:י

 : - עק'ת" כ6ורח"

 "ז') נ': ססו6 6י ועליועאה 2ריררזש6(
 ח"ורמי "רמו' וסטיחתתקג, ך)" נ"'רמ"

 רוח, ססי6 .ךקורייתח
 הד':"

 חניס 6מת)ה
 כ"סתכ5'תק !:- .:)יע 6קרמ ,ךיוהג6 כי? 6תקזי "חר6וריח6
 )פ'ס )כ" ךמכ'תיךע"נ'ן

 כ:ות, רשרר ך4יןקנא :מת"
 וגו; 'שג ינן. ד"גו:7::ו" 47ינען ו6סת:)ן , ךיוק ' ?סו6 כ):יס טו:רן )'סךמ-6ן
 6'סו מד 3יסיכ)טין

 :ורייק"
 ךקיקין ותרין כענו), ךקיק

 ע':וי. סקיעין וכךין נונו)6. וכ)?ו ט)יס.חק-:ין

ורז"
 . כ2 "יסו מן . 6תו,ן דהינין '
 ד6 וסייו:ה סינ"5" )שער וכן ףירן היג'ן 6חר:'ןתך'ל

ס?ו"
 מתי,ן 1"!ין כס ענתס ס:יסס סכי"ת כ( ךכת'כ

 וקי כי-"קין :"י כ) ט) כ":פין כ)טיןחי:'ן
תכ

 ח:יוק!"
 ססו6 התכפי6 3'-':ח

 ר1מ"
 ו6ק;קף

 כ);'ן ו6הרג'ן . כככין ס'ר"ק'ן 6)'ן .ךקדכ6 רוק"
 יכ": 5"י6 "'ט י" . רביעאהציורא -)כר

 דקי,י"
 תדיר

חתתקג"
 כ6י ןיו:קדת'ן רזק עג

 6'סו י'1,ס יוק" דנעור כן4יןקנא )כ6 )חכיח, ה"ו6'סו
 ):ר. ךכ);'ן "תו,ן ך'!י? כח:סין ' 6קקו' 5, ס6י ח5:,רוהק

 ו,בתקעו מניס "תק:יךודס"
 כז,ונ"

 ר'ו)קןיוין 6קי6
 ך'5'ס ורז6 כ'ס. כ)ע'ן )6 וע"ן יוניסך6סת)ק'
 וכ,תג, כחדוס 6'?ו כד כנ!'15 נסרין ל"ט'נוי
 כ"תוין )'ס נ?'י )6 ךרוהיס כנ'ן ון',קנ'? ר':'ס סעךדססר
 )6 . 3קךיו,ת, ךסו? ר')יס נ:'5'61:תקע

 כ6סת:)ות"ק"יו"
 ד"נפין

 )חסתכ)"
 . כיס

 חן חת' סכנר ס',ת'ס הת 6ני ו:כק נ(ךסחי ורז"
 טן ]ט[ טרגס מייס סת? 6:רסמייס

 : ר6:פין ר61 סכ"

 יכ)'5 נ8 63ת6יסו ךששפררן ר7141(
 ז6 רכן3ן כסו'ן . כ[ך6ות 3רז"

 ךיוק)יקתמחרי ךהיי 1)6 6כם'ף ו!6 כי:6 כ)'כגח ח)') כ'ג6.סו
 ורכי!"

 וי:)ח י( )?ה' ס"י כין מיסו
 כ"'יייתה 6:תד! וכר ךרזין מ"רי 6'?ו )"ו ההים כין'ודניס
 כים" ך)יבג" טח-י "כ! רזין מכס?"'ס'

 כ" 1!6 הי?ו
 . ך כ"ק 7כ5י) כ8 6ות ך6 ך')יס ום.יונ6 כ!כיסךקי)ו
 זכחס ד"'?ו ך"תקזי 6יסו ס6י . כ[ כהת 6תכ)')1)ח

"(1
 חיסו חע6ס ךהי)

 )6סתד)" 3עי ו)"
 ךכ3 כנין 6:ת-יס

 6י:וןמ)וי
 כעת'קו עתיקין כפוין : כנוס6 1)" כפו.ו"

 כסופ" כ)" כפיססי6ים, ך)יכג" ח"רי ר)ס. )ייסכ) יכי) ), ךזד'נ6-"רי ית'י ררע1" ח"רי 3*כ היסו ס"י ךקיקיןע"י
 6סתד) )זטנין כ))

 דיוקניס 6תיו)י . נוניס 3"תיחק6 ךכעי כ*נ,יסו ס6י כ)יגנות"
3טער

 אלה ועתה מןהקרושה. רחוק היה שוה קאיב.ה.א
 בי ומוהירים נבהל. שהוא בשעה בפניי בולטין י תיותה"

4 שיחזק-י"ב  מצד ק השימן ווה להקדושה* ויתק-ב 
 ואע"פ ' השמאל. מצר -יב2 האח-.ת וא.תיזתהימין,
 בולטים אין אבל בפניו, נראים אחרים דקים נידיםשע.ר
 נ - עקום בדרך הולך שהזא בזמן מלבר כאלה.להוץ

 לא בררך אדם הילך אם הש5ישי* ציור6(
 דרכי סן בדרכיו ונ.מהמוכ*

 ממני, מטתוק בפגימיות. שהיה ההוא קרושה רזחהת'רה.
 בהטתכל.ק ץ לח וכולמ אחרת. צ.רה עם בי נראה אחרורוח

 ובשעה שדך. :בדך,4ע שעה לפי לב חכמי שלהעינים
 וני"ים ההיא. צורה בלבו להעביר נורמים בושמםקכ4ים

 ניד'ן כטו שהם הימין. בצד בפניו אד.מ.ת נרגרים נ'בי
 האזתיוק רן ואלה היטמא4. בצר ושלשה אדומית.דקים

 דקים נידים ושני בענול. דק ניד הוא אחר ב..הבולטית
 ת. שקיע עיני. כזה ואיש בעצל. הם וכלם עייו.אחרים
 כ2. איה הוא אהד ניד הוא. כך האלה אזתיזת שלוהסוד
 הוא לוה ומימן השמאל. לצד ינן ד4רע. הם האחריםשנים
 האיתיית זאלה בם. ענתה פניהם הני"ת כ( שכתובמה
 יאם הדקים. נידין שאר כל ע4 יזתי בהפעים ת בו4טהן

 הרוח ונתנבר ההואי ריח נ2פף לימין ה'ט:"ל מדרךישוב
 ב.למים והאחרים בשניבה. הם הדקים נידים אלו טה.דקדו

 : -להוץ
 המיד הע.מד אדם של צ.וי הזא יק הרבי;י.ציור

 היאש.ן. בנלגיל פגמי ס.ד עבזרלהתתקן
 ".א ש4י י7 נש4. בצורק לב לחכמי שנראה הוא?ה
 .ן. לח הכו4נוק אותי.ת שלו בפ~ים נראה לא זה הלש.רוח
 ן היאש ב"לגול אחר בזמן ונשקקעי מטגו נאכרושהרי
 ש4י והםיד גי, ב,4מת אין יע"כ ממנו. נםת4ק.שאו

 לרכיר.
 וכ.טדוא בנמ-ה כשהוא בנציציה מאירות אינן עיניזהיא.
 באותיזת. לו מאיי איני שרוחו לכי ווקנו. ראשי שערמםפר
 הזא הראיטון, בנלגול לן שהיה שלו ההארה ניצוץוניטתקע
 וסורו בו, להםתבל הפנים המתנל.ת בענין מד עאינו

 מן מתו שכבר המתים את אני ושבח נ( בהכת.במיומ1
 : דפנים כודות כאז עי יי ]ט[ עדנה חיים המה אשיההיים

 של בסיד הנכללת פ באות הוא השפתים מורד(
 זה נדולות שפתים בעי כ(.א.ת

 מפחד, ואינו מהבייש אינו הרע. בלש.ן המדבר אדםהוא
 ומשיח י( לרעהו. איש בין רניל ורולך מה4זקתבעל
 בהורה יעמל יכאשר כוד. בגל ה'א אין אהים. ביןמדנים
 משים ואיגו דוא. ה-ע ן ל'ט בעל אבי ר. ם מכשההיא
 ך. באות דננ4לת פ אזת הזא שלי והמימן ב4בי.ייאה
 זכאי. להיות ראוי שהיה הזא וה ם. ת בא נכ4לתואינה
 שכל לפי עמו. לעסוק נצרך ולא הטא, ירא הוא איןאבל
 ונראות עב.ת שפתים בעל : בניף ולא בפה הםדבריו
 בי'תר. כעם בע4 איש הוא זה ת. והלק רקית ואינןזקנות
 לש.ן בעל דכר. כל למבול יכ.ל אינו במויד. רעעושה
 זה ב4צנ.ה. עוסק לפעמים כל4 בושה בלי בפרסוםהרע
 כניו כ4 נתמיא ואם סמנו. להתרחק שנצרך אישהוא

בשעף

 ף מ:(* ס( - טס וף 1( 1' קס)ת נ( ג' *;פ* 0 טס י9 6( מקומותמראה

 י;זך;ךץך
 ' גג4.ול הפעם עוי עודגה חיים המה אור חחיים ומן מן שזו שכבר הטת'ם של ורקלקו( הפ_ם ווהשביח ו-קן גיכולת ש'ש פ"ל,
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 לו אין בפרמזם. עליו מורה הרע שהל'טון הוא זהבשער.
 רזאה העולם. זה בעניני מצליח במחלוקת. עוסקב:שה.
 איש העו "( נאמר עליי בעיניו. קורץ הוא ב.טונאיי.נקמך
 שאין בלברה. :8 אית של בפור הוא זה בפניו.ר'טע
 ך ובאות ך. באית נתחבר ולפעמים כלל. כ[ באותנכללת

 :נכלל
 ושנעון בלבו מפשזת גרולות שאזנע מי הא1בים.כטרד

 על ועומרות קטניה שאזניו טיברוחו.
 לעסוק מבקש הוא. ההעיר-וה עם לב חכם כראוי.מעכרן
 שאר בכל הנכללת י אזת היא שלו ום'ד רבר.בכל

 : - האנשים של הצורות סודות כאן עדהאיתיוה.

 כן אם ונז'. ה4בישני ובשר עור נ(י בז כתיב מה הארם בריאת בענין ה:וים. כמודנ(
 יבשר עור אלא :אינו תאמי אפשר הוא. מה הארםעיקר

 אינ. הארם עיקר בזראי שהרי כן. לא וגידים,עצמות
 כל ונירים עצמוח וכשר עור שנאמר ומה הנשמה.איא
 לאדם. כלים אלא אינם בלבד. האדם ס4ביש אלא אינםאלו
 מלכזשים מאוהן נפשמ הארם יכשימות הארם. עיקר הםואין
 וכל הארם, בו שנתלבש מה זה זבשר ע.ר לבוש.שהי'
 כרמיזן העליונה החכמה בסזד הם כלם וגידים עזימותאוהן

 באיקן שלמרנו כטו שלמעלה כרכיין הוא העור -,שלמ;ל
 אלים עורוה כיריעה. שמים מק נ שכתוב המשבן. תיריע

 שלמעלה הלבושים ער מרמזים הם תחשים, זעורותמארמים
 לבוש שהזא השטים. התפשטות של להלבו'ם ככיםהם

 הקרום כמו שהוא הפנימי לבו,ט ע4 מרמזים יריעות.החצזן.
 אותן וכי המרכביה היינו יגידים ת עצמ הבשי. עלהסובך
 מור לרפנימי,ה מלבושים וכלם . בפנים הנמצאיםהחיל'ת
 שלממה. ד הם נם הוא וכך הפנימיית. שהוא העליוןהאדם
 כרמיין הם שלו המלב:שים שבו. הפנימ.ות היא דאדםעיקר

 המרכבית איתן כדמיון הם והגידיס העצטותשלטעלה,
 ת והמרכב ה החיל אזתן על הס,כך הוא הבשרוהמחנות.

 הט'מאה. מצד התמשכות בסוד ודןא מבחוץ. עוסדוהוא
 המוכבים הרקיעים תן א כדמיון א ה זה הכל על הסזכךהעור
 ת והפנימי בהם. להתלעש לבישים הם וכלם יכל.על

 כרמיון הזא שלטמה הסוד וכל הארם. סור הואשבפנים
 ב?4מ1 האדם את אלהים ויברא כת.ב וע"ז שלמעלה.הסור
 שלמעלר. המ'ד כמז ה,א דכל שימטה הארם שםוד1נ1'.
 בו נרטמז הכל על רמוכך ;למעלה הרקיע שבזהונמו

 ענינים בהם שנקבעו רשימזת באזתן ולדעת להביןרשום.ת.
 שנדשמז ומזלות הכיכבים רשימות והם נעלמים,ומיד'ת
 שהוא העזר כך אף מבחיץ. נך דם הרקיע בזהונקבע.
 יש הכ4. על הסיכך כהרקיע א יה מבהיץ. להארם כךהכ
 ה;יר. של וימזלות הכ'כבים והם וקוים. ה מ רשבו

 כטי נעלמימ וסזדזת ענינים בהם ולדעה בהםלהבין
 ב-ם. ,ימתכ4ו לב הכמי בהם שיעייני ימזלות.בכוכבים
 רירים י ק שאמינו המ'יהת עם בהפנים ההסתבלותלהבין
 ענינים להכי. בסזדוה עימדים כלם בפנים האצבעיתוקוי

 מזל היך לדסתכל המאירים כיכבים הם ואלינעלמים.
 ה ב:יר עומדיה האדם אצבעות : עלי'נים באיצרותהאדם
 בהם שמאירים ומנים יש האצבעות צפירניעליונים
 עים שק והם ערשים. כזרע ונראים רקים. לבניםכיכבים

 לבנזה נקזרוה כאותן הם ואין הקרש. על כמסמרבמראיתם
 באזתן ממעל. שעומדזת אלא שקיעוה שאינןהאחרות
 ולבנות שקיעות שהן אלו אבל ממש. בהן אין שקיעותשאינן

כורע
 י' 6י,ג 0 ט 47 ט ג" ט~י " מקומ1תנ2-אה
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 כג)י!ו ס"דס 6ת 6)סיס ויכר6 כקינ וע"ךד)עי)6
 ר)טי)ה כר," היסו כ)6 )תת6 דהךס דר,חונו'
 ט) ד:וסכך ד)טי)6 -ק.ע6 דכס6יוכ.וס

 כיס "תך:'יוו ג)"
 ח)ין כיס דהתקכיעו רסינוין כ6'גון ו)י,גדט )קתה,קסרכי:!ין
 ד"תרכיזוו ונו,)' דכוככ'6 רסינוין ו"יג'ן סתימיןור~ין

 ד6.סו טור סכי 6'ף )כר ךסכיך רקיע" כס6'והתקכיעי
סכיכ"

 הית כ)6 ט) דסכיך כרקיע6 והיסי ככ"נ )כר
 ו"ינין ,ס-טוטין ר:יי!יןכ.ס

 . עור דס6י ונו1)י כוככי"
 סתי-ין ורוין נו)ין כסו לניגר: כסו)התקזהס
 . כסו ו)6סתכ)ח 3כ6 הכיוו' כסו )ע"ג6 '-1).הככו:כיח
 'ד'ן סרטוט' . דק"-ין כיז'ן כה:כין הסת:)יתח)יז:דע

 ?גסירין כיככי6 6יגון ומ)ק .סת'עין
 גתנאד

 תעי גו
 ט)6ין כר,ין קיינוי 6גכען ע)חיןכטסירין
 כיככין כסו דגסרין ,נוגין 6ית הנכ:ןטיפרי
 סקיעין והיגון דט)'פקין כתו)ד6 6'ם ו6)ין יקיקיןהוור:ן

 כסג 3טי)". דקייתין ")6 כקיעין ד)"ההרגין
 והוורן דסקיעין סג' "כ) . נונוס6 כסו )ית סקיעיןד)ח

כתולד6
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 סיע:6 כסו 61ית ט.זם6. :סו 6.ת דט5ופחיןכחי5ך6
 5כ'נ ט3"

 וחמתזיכ ע)יס 6תנזר נזרס 6ו זנוג6 כ??י, וי5)חכהדו
 .ו:?ג6 כ:וס 5נ' ")כען וסרטועי .ןין מרטיטי -(ת'נס
 דקכ"ס כ:וס 5זתן נוזנון סרטוטין 6י:ון יותח)פי סכידכ"ג
 יויו" סיוי" ככו:כי וזיוג'ן חי')ין6ה)ף

 כך ד6
 רקיע, כס"י "תקזין ?כי ך5נו ד"ךס עוכדוי כסיס כך6הר, 51יויו"

 גו,נ6 וכ?6' כרחיוי ו)זנוגין כדיג6 ק,יס 15יוגיןד?"
 גווג6 כ?6י 1)ז.ו:ין ג,,:6 כ?", 5זטגין 5כר. 6קזיע-ם
 ד6'?1 תת"ס דחדס -:כ" 3?6י "קקזיו?כי

 כרקי2"
דה:'"

(! 
 נוו:6 :?6' ו),יו:'ן נווגח כ?"י )ז.ו:ין כ)"

 )ייגך2 ק:יע )זכ"י ה5, "תי!מרו 65 ה)'ן!-).ן
 . - סני6קכתק6 ו)ח)פ"

 תחז- וח-? וקק4 'ון -י ינ' כ~יעחכ(
 6יםי ?2ס ה-1

 לפיס תקז? ה)" כתיכ )6 תכמר ונוימיג
 :ית כח)'ן ג: דכר כדיוק:6 כ.ו"י ד2יי:יזמיזו
 תקז? 'חת? . קו" כס6' י:)" דק".ו-ת'ןסעיין
 ת)ת הי) "כי כיו5:" תיין ?.ם טכ5 3פטר6.הד

 מיוס "יות ה::י כ2ייגין 6רכ2 ")?יס 'ר"י3חגפ'1.
 ר")ין כ:-טיעי?ון כידין סית כ:ע סיג6' .כספ'ון
 חכיות, דריח 5,י:.ן גם, כגי כסו 5":קתוד62 סינוגיןהיג.ן

כרי"
 נו,' ")6 ד" 6געריך 65 יוסס ו2כ"ד ע)יי?ו

 דרוח 3ג'ן יסך56 תכ5 מי5 6גס' -:ס וי3ח-כתיכ
 כ)6 מ.וי ?1? וכיס 5יס ו6וד2 5נכ'? הת' סו?קד:ח
 65 6)' כ"'ס 6)' כ" דכר )סס י?'ס כי דכתיכת:)ן
 5:כיס 6תי ד?יס קר:, רות ד6 "5י 3" 656כתיכ
 ד6 5כ5 י5ט-יך ו)ק 'ד2 סוסוכיס

 ק)ח .)ע.י:" )"מת:5"
 כח.)'ן דח:ת.ו'ד2ן הכיוו.ן נוסס יד2 סוס ס2ת56פ,ס
 נכת 35ג' -ס"תק י!י:'?3 2!יו" )3:י 5"וסר6 ל5יי?יד'יקגין
 הינון ,ז:"ין 2;י.ק כ?". היגי, ו:ה', גפס"סו.0,51'

 דהק.כ!)י,ק

 וזררהסוערי

 יגו' ט:רים ת"-ן י:ו") כ:י )5"ת ססל'ס'בחרש
 וק5ת -טג" רנ 14ן,-יאל 3יסדס)יט

 -??ו6 ג?ורין תסתקן כמ"ס )ו; "יקוכ)סו כת" י'יו' :ה'::ן מנויס נוסיריין ר3ו6 ומ7וס 1:ת'ןת6:
נ?ור6

 ו:ק.ם גגיז סג'ק"ס ט)6? חמיי) נוני דגסק"

 "י: ,יעקכ דתפי)ין וקסי6 סיות6 דתתן תס .ס")סיס הים רכית" ת6-י תם ~יס " ש ]י[ כיסח5יין
 ע)ק? פג..וח? דמס-) רז6 קיינו6 וכד'וקגיס סו?.תס
 ן )עו-6 וס?וח מסת5 תנו יכפק 1"ם קי?ו גקיס ט)חין סת'ת'ן כסורין וכ) . ונניוטתיר

 ]ידגן)5דירני6. ": 4ץך151עייעי?ס:'ג66[וד"גע]1
 וגו' 55ד'ק זרו2 16רכיוד"6

 ג?ור"
 נוג655 ג?ור6 6יסו תגייגח

 ס'" כ4טון"
 י,'ק:",,

 ה1 י7'~,ונ"7 ""ן'ון

 עט 9 ט : ט 97 6( מקומותמראה

 להארם מוב סימן בהן ויש סמש. כהן יש ערשיםכזרע
 וניצל עליו ננזרה שנזרה או הזמן. תן בא שיצלחבשמחה.
 מנהני כפי שכפנים. האצבעות וקיי הידים קוי "(סמנה
 שהקב"ה כמו לזמן. מזמן הקוים איי מתחיפים כן הארםשל

 וליום כך. זה יום השמים. בכיכבי זדזמנים החילוהמח4יף
 בהרקיע. נ-אים כך דפנימי הארם סור פעו4ת כ2י כך.אחר
 זה וכרמיזן כרחמים. ולפעמים בדין עימד יפעמיםשקרי
 אחר. בנון ולפעמים זה בנון לפעמים מבחזץ. נראהממים
 הרקיע כמו שהזא דהחהון. יארם של העיר בזה נ-אהונך

 אחר. בנין ולפעמים זה בנון לכעמים הכל. עלהכונך
 וללמור לרעת אמ:. לצריקי א4א נמם-1 לא העניניםואלה

 : - לה נרהנמה
 אממי העם מקל תהזה ואתה ואמר. שמעון רבי ם5רצחנ(

 לפי היזה אלא כתוב לא הבהר ונ,'.היל
 ששה בא4ו הארם. ול בהצורה במה, העינים.ראיית
 תהזה 1"תה הנתוב. בזק נרמז והכל שנהבאר.הצדרים
 שלשה היל אנשי בדמצח. שנים העם מכל בשע-ית.אהר

 חמשה אמת אנשי בדעינים. א-בעה א4הים יראיביפנים.
 שכ4 שלהם. בקקוים בידים ששה בצע שונאיביטפהים.

 הרכמה שרוח ל"והן האנשים. בהם להכיר מימנים הםאלה
 מה אלא לזה. נצרך לא משה כן ואע"פ עליהם.שזרה
 ח שר לפי ישראל. מכל היל אנשי טשה ויבחרכתיכ.
 הכ4, רואה היה 1ב1 לו. והיריע אלין בא היההקורש
 לא אלי באים אלי. בא רבר להם יהיה כי שבתזבמניין.
 ובן אליי. בא שהיה הקירש ריח זה אלי. בא אלאכחוב.
 באותן רמכירים החכמים י,רע משה היה שעה לפימיר אל" ולעיין. להמהכ4 זה לכל נצרך היה ולא רע. יהיה

 ידאנשים אה רפ וליתן העזלם. לבני לרזהיר עליהםהצורוה
 הם וזנאים הזה לם בע הם זכאים נפשותירם.לרכאזת

 : רבאבעולם

 הירהמקרי

 וגו'. מצרים מארץ ישראל בני לצאת היט4ישיבהדש
 ונלש נה, דממ יאש אוריאל ביששולמ

 השנה. ימי כמספר עמו. סהנות רבבית וששים וחם.טהמאה
 דמאור מן מאויות, שי יפתיות שם"ה 4הם ישובלם
 ופה.ם. נניז שהוא הפגימי העליין השכל ך מת צא היההיא
 הקרוש מהשם העליונות הקדושית האוהיות של רוהודם
 איש הביה. ארון תם. איש של דסיר והוא ]'ן בוהולין

 איט ויעקכ ההפילין. וקשר ה:יים שם כי הם.האלהים.
 שדוא העייון דפנימי החימסל ד ס קים ובצורהו היה.הם

 א,ד,ם הוא נים העלי מים רסה טאזרזת וכל יננוז.נע4ם
 של המפתהות אותן חזים א דמחנזת וכל ממני.ויוצאים
 ננלל ההוא והמאור ההשמל. כתיך היוצא דהוא רהפא
 איף א ה הראשון המאור ]י"[ אחד שהם מאירותבשני

 לצדיקים. הנננז האור הוא וזה בו. שי4מה העין שאיןהלבן
 דנוצץ אור הוא ה?ני רמאור זנו'. לנריק זרוע ר אככתיב
 והיו כא-ר המאירות שני ונב44ים . מ אד כמראהוהלוהמ
 דמהנות אזהן וכל נה הממ יאש אוריאל וזה ]י3[אחר

נוטלים

 הזהרזי
 תפא-ת ספירת 1."1 . השלישי בחדש שולט והוא בראשית שבמעשה הבנין יטי ו' של ספירות הו' מן שלישית ספירה תפארת ספיות זזני(

 הרחמיט מרת נעשה ורין חמר התמוגות מן כי 1ג[ ו ארוט ואור לבן אור וגבורה מסר שהן שלפניה ספירות שתי מןכלולה
 : התפארת ספירתשמקורה
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 נקרא רמא.רות משני שנבלל .לפי ההיא. אורנ'מ4ים
 שלו בסיר שבקרא ההוא מזל בו שולם זע"כתאומים.
 למטה מדרנות נשפעוה ומכאן ההורה, נהנה ובזהאימים.

 אין המולוח שאר כל העילם, לראיי ב:מות שעויו:ער
 נן ] כאקד נכללים ן ולש פק לו יש וה ,לשין, פהיהם
 יומם ולילה. יומם בו והגית -ן התורה על בקוביע"כ
 ובכל כאחר. כלול והכל הפה. נגד לילה הליטזן. נגרכהיב
 והנה תימים. ב כה וה סיר יעל ה."ימים. הסוךנתע4ה
 תומים. נאמר שני-ם שב'מביל תאמי אתי!ר בבמנה.הימים
 יעקב בשביל אלא וה. ד בם יה ע איך עשוו שהרי כה4א

 משבח הנרק; אזתה של כמקיה שהיה זה ושבחנאמי.
 אות מ'2ם נסתלקה ההוא רשע שם שהיה 41פיהכקיב.
 הדשים נני שלו בסוד לקח יעקב אחד. סיר והכלאי"ף.
 כים. הא שהזא כיון ש? בהסיר נכלל והוא ןאייר.נימן
 נמצא ל" והוא ואב. המוו חדשים שני שלו בסזר לקחעשז
 ימים מ' רק אכ ואפילז שלו. אין אלול שהרי נאבד.א4"
 של בהמיר הוא ואין נטצא. ,לא ונאבר ייהר. ייאש4י

 ושממה. בתהו המומאה לצד .נמה לברו נפרר אלאהאומים,
 הזא שיעקב ולפי לנצח. ררבית תמי האייב נ( שכתיבכמו

 וגם האומים. בחדש לבניו התורה נהנה האוסיםבבהינק
 שבעל והי-ה שבכתנ הורה האזמים. בסזר היא רה=ק
 ]'דן לשה המש במדרגה משולש. לעם המשולש. בהרשפ-.
 ! ע"כ אהר. ודכל וכהיבים. נביאים הזרה למת משקירה

 מצרים. מארץ ישראל בני לצאק השלישי נחףץדשג(
 ישר'"ל שהגיעו א הה בומן הייא. רביימר

 בכלם. טשגיח ודיה ישרא4. ורע את רקב"ה אמח פינייהר
 קידש. ורע היו כלם אלא ישראל. ורע בבל ל כס טצא.4א
 אני עקה למשה. דקב"ה אמ4 הדוא בומן אמה. ו-עכלם
 שתזדיעם ע"י אלי משכם יי':ראל. ההירה ל.;ןמבקש
 ורא.הית איהם, אוהב שאני וא-ב;י להאביה.אהבהי
 הדבריס. א4ה להם לאסר הי של ההיה ואהה 4רם.שעשיקי

 הזה ברכר למשה. הקב"ה אמר בן יהזרה א"ר יומיא"ר
 : אלי ישראל את לדמשיך נאמן ציר ליתהיה

 כנפי שפרישות לכקים ונו'. האיןים אל עיהדכמע?וץ
 עליו מעידה שההורה הוה, לבביר שוכה משה שלה4ק. אשרי ה( . ,ירר שמים ייט ד( כמש"כהשכינה.

 הע.לם. בני לשאר טשה בין מה וראה בוא יהודה א"רבך.
 עזלים לעשירוה. לים ע עזלים כאשר עילם בנישאר

 כהוב מה עלה כאשר משה אב4 לם4כ.ת. עוליםיגרילה.
 אמר יוסי רבי הלקז. איטרי האלהים. אל עלה ום'טהבי.
 שכתוב לו. מסייעין לימהר הבא החברים. אמרומכאן
 ]טי[ ה' אלי. ויקרא אחריו. כהוכ מה האלהים, אל עלה'משה
 מן ה' אליו ויקרא אותו מקרבים לההקרב שרוצה מיכי

 שעליו משה. של חלקו אשרי יהורה א"ר לאמר.ההר
 ומשה בו וכתוב חצריך. ישכן והקרב תבחר אשרי ,,כתוב
 ינשו. לא והם ה' אל לבדו משה וגגש הערפל. אלננש
 ישראל, לבני ותניד הנקבות. אלו יעקב. לבית תאמרכה

אלו

 6קף  כת-ין דכ)') .כנין גס.ר6 ססיק גט)ין
 די)'? 3ר1ק ד6ק-, טן), ססוק 3.ס -(.ו6 ."- . ק-י-.סן
  )תת, דרג'ן הק,ץ:כ"ן י-כ"ן 6.ר.יקח חתיסיכת וכיס ת,יטיסן

 כסי!:ן דס)קיןעד
 )6נ?ר"

 )יק נ!1)י סחך כ) :)תה
 ]ינ[ כקד6 כ)')6 .)כין ס: )'ס 6ית וס6י ו)סון ס:)ין

  'ונוס ולילז יו-ס 3י  יסגית  5( 3ה1."קקכתי3וע"ך
 כ)י) וכ)6 פס )ק3) )'!ס ):'ן )ק:)כתי3

 כקד"
 .ככ),

 .ס:ס ת,-יס כהיכ ד6 ר61 וט) תהייח:ס!יק
 ק6ץך תריוייסו כגין ת.ע6 "י כ::נסק,-,ס
 'עקכ כנין ה)ק ך6 כר61 ס!'ק )" טכו ד:ק סכי)חי

.
 דסו? ר6 וב3ק6 קק-י

 -כ3ח ק" !רקת רס:י6 כע::"

 זין תוץ ז.,.ז נוח :;,, ק,נ %" %יט.;
 5סתכז לת ו5יזו ית3 תזיו ירחין  תרין ד')יס כר61 גט')עכו

  תינין  יומ י' 35 ו"סילי ריליס. ל5ו 5לול רז"ו,ת,3יר
 3רו 5י?ו יל5ו 5סקכת ול5 ו5ת"3יר יתיר ול5רילי?

 יסי, לתורי? תה?רם 5ל5רת"וזיס
 לסטר"

 וסטתו.  53סיכו? 5קך5
  סכט5  ית'רס ס3כק3  תורס  רת,ו?ימ 3רו5וקוריית, . ת"וטיס כהרס )3גוי  6ויייה"  5תי?י3תס,י,יס 5יסו ריטק3  ו3גין לנלת תר3ות תזו ס,וי3  נ(כ-ך"5

 ]יד! )ם?1 7רג'וכ63 'תוכת,כיס גכ'6'ס 'תתורסתזס3:ית6'

 ץגריס. ט6רז יסר6) כג' )65ת סס)יסי בבזקדשג(

 ככ)סו. )יס ו6סכח ןיכר,) )1רעי'ן קכ"ס לסו כגיס דסיג'):ור6

 ככ)סו פס)ו 6ככמו)"
 זרט"

ו3זתווןל?וררהיי:, 31רתייייק .רת:?ן מ"י 'ש ס  ליי ,:י,..:'טי קןיס6 1רעח כ)סו ט)6 זיכר")

2 מ,  ש.ין!וך'4  וכ5?  ?( וירר  כתיס וי:  ד( כיר"5רככינח5 גרכיי  דפריסן ל"תר5 וגו'  ס,ל?יס חל  פלסרכתשך: י"" 
 3ניניכ. "ס?יך ר"ורייק, ר5 ליקר5 רוכי דתבסחולקיס
 ין,וי ,'ר ינן

 ין שי ת,
 סי,,. נוי ,ן,- ינן ניי

 כת' ח6' מ)'ק כד מכס 6כ) . )י,)כו ס)קין .לר3י

 ךכהי3 . 16תו נוש"עין )'טסר סכ6 הכך'6 6-רונוכ6ן

 ש , ע4ו:ו ,ינ:יעלע1%
 וגגס . סטרפ) 6)גנס

 . ינסו )6 וסם ס' י ,,
 יסר6). )כג' ותניד נוקכ'. 6)'ן יעקכ )כית ת6טרכס

6)ין
 ס'ס תג.ס ו( . סט וף ס( י'ת ת"ס ד( עח דף נ( ט' ת4ס ג( 6' .ס,:ע "( מקומותמראה

 גתולח שמול לתרץ יש או דומ'ה. נאלמתי גגתוג אלא פה ציור לה אין נתולה שמול אפשר ולשון, פה ג'מ 'ש בתולה שנמול הגםףנ,
 פה. מלכות בראיתא נקברע גחי' היא פה גי ולשון. פה ענין והיעו נקבה, בחי' ואחך זבר בח" אחד תאוטים ומזל גקנה בחי'בלו
 לקיבו וט,ו לעיל: גגוגר תפארת ספירת גשלימת היינו ]'ךן : גקגה גחינת לילה ומדת וגר גחי' יום סדת ווהו ונר. גח" הוא1לש11

 : נגוה יותרלמדר"ה
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 ת"יר כס חחר סחטון רכי . זוכריןח)ין
 כד4"

 ה6יור כ? ]ט,ן כ"? יכרכו כ)וחר יכרכ,כ"ס וחסידיךיכתיכ תכרכי כס
 וסייגו כ6תירס יעקכ)כיה

 חסטר"
 יכי"5 )כג' ותניד ]'ו[ דזינק

כדז"
 ד"קו זוכרין 'כר") )כג' כריתו הת )כס וינז
 'עהכ )כית ת"תר כס . זרחת'-סטר"

 )ס?ו"
 ד"תהזי "הר

 יכר") )כגי ותניז)סו
 כססו"

 ]יח[ )סו דחתקזי כ5יס 6תר

 ךת51 י~ל "לו""ך"":ל"גף "1,5
 הת )כם ויגר זכתיכ ק3"ס )ון זעכד וקמוסט'כו

כריתו
 ע) "הכס ו":ק )"5ריס עכ'ת' "סר י6'תס אתם"(

 י-וזס ק"ר נכ-יס כגפ' יוה' גסריסכנפי
 רז" יסייג' יגו' קגו יעיר כגסר זכקי3כ-ה"י

 רה"ר
 "ס כרקיח 3ב"'ם יוחי כם-יס סגמר דרך 3(ב-עון
 ק3"ס כך חקרנין )ג3' וכזיגח כגו' ע) 3רמח' תכתכח:כר

 ע.3ד' עיוין )ג3י יךיגק יכרק) 5נ3י כרהתיתכתכמ
 .כוזו"ו

 ד"יסו דסיג' ט'רח וח? מזקיס ח"י ונו'. יז 13 תגע לאנ(
טור"

 ט)י? דחתי~י וכנין עגיוח טורי ככ"ר

'קי"
 זת)כ6

 קז'כ"
 'סק) סק) כי 'ז כו תנע 5" כת'כ

 טי-ה וט? מכז כג )" 3קגכח דקרי3 ח"ן . "רס ירסהו
 כת'3 3זח')' יקר 6רה יד" כיס )"'סיס כ"ג ז'כי5דסינ'
 'ך'ס ז"'סיס וו"ן . יהל 3הרח ו"פי)ו סתס יד כו  הגצ)ק

3קרה
 ק)ג"

 )הכ)
 כת'3 "יור ייס" רכי ככן כ) )" מ5כ"

 סי" קז0 הןקת ע)1ן ע,חך"ק? הב- סנוקוס כי רג)יך חע5 גע)יך ס) ס)יס תקר3ה)
 1,-ק ד-: וןכ? ו-?

דקתי)יד
 קדים" זיסר"

 ק) כי? כהיכ -ג'? "עדי 5" ט)קס
 )הבת-כה כד"' הנק )ה כען עז חסס 5יס ז"יור ס)וסתקר3
 כדהי)ו רק קריכ זסוס חמס וחס גע)יך. 0)כיק-'.
 כחרח זקריכ ח"ן סכי כיס כתיכ)קן'סס

 )גכי ק)ג"
ח)כ"

 .כט? כת? 6הת ע)

 ה) תנכו ") יחיס )מ)סת גכ~גיס סיו סעס ")ד44*נמ1-
 מעת" כס?י" עסי ח"ר"מס

 )סורח ימרה) זקריכו
 )יכרק) וקכי)ו ע5"ין ת)הכ'ן "תו ]ג[)הנקת'יסו "זד'וגי ד)ח  יותין  טלווי וננסי 5י)י" כססו"-21'גי

 מ5"כץ וימרה) . )עי)ח ח)"כין "'נץכקחית"
ט)חס כט" חקז0ץ המר") )2י)". כ)"? סקח חקז0ץהרמן )תת"

 )תת"
 כססו6 כתרין כסכעין י0רח) והתטטרו

 ומן'ס קטגס )גי ההות ד( חחרו סוו ט)6' ות)חכי)י)י6
 נצסס תס ט3ץ ועוכזין זכתן כסו 1)ית )ס.6ין

 נע:יד ורכו יקר תס כ)וחר)"הותגו
 ז" )חההג"

כ"מ"
 3טול" יתנ)י זק3"ס

 )סו )קיסכ זסימ
 6'י"ה"

 סטטון 6'ר סכקר כס'ות ס50'0' כחס ןידקיס(
 )"תג5"? כע"זקכ"ס כ0טת"

 . דסיג' כסיר"
 )כ5 קר"

 5ון. ו"חר ד')יספח)י6
 ?כת"

 ז)6 ר3יע 'כר")
 "תנ5' "י ע)"סו )6תנ5י כעי ו"ג6 גיתוסי,זטין

ט)ייסו
 טיר ד( ק,. "מ,ר ג( )' רכני נ( ם יף "( מקוטותמראה

 קברנו, כה ככהיב ת"מר. כה אמר שטעין ר' הזכרים.אלו
 האכך כה ונ'ן כ"ה יברכו מר כ4 יביכוב"ה. והםידיךוכתוב
 ייטיא.. לבני זתניר ]י,[ דדין מצר וזק באמירה. יעקב.לביה
 שב"ים הזנרים ישרא4. לבני בריקי, אק לבם :ינדככתיב
 ]י-ן לדם שראיי דהוא השים ם במק ישראל. לבני יהנדיהם. ש-איי הקזא למקום יעקב, לביה האמר כה הרחמיםמצד
 אדה ובמדרנה נקעלו. מדרגית לש:י וייט.אל יעקבשך-י
 וקניד נקרא. הכל 'טל ש4.מיה ישראל א4א נ[ ]עז4ים
 חי-ה ברזח להם ולמפר הכמך. להם ינל'ת יש-אי.לבני
 את לכם וינד שכתיב הקב"ה. להם שעשה ודאמקההסד

בריקי
 על אקנם ואשא 4מצרים עשיקי אש4 יאיהם אתם"(

 ידזדה א"- נשרים, כ)פי מהו נשרים.כנפי
 שא"ר הניר .זהו '. ינ קני יעיר כ)שר שבת.בב-חמים.
 מה ב-רכים. בשמים. מיי בשמים, הנשר דרך :(שמעין
 הקב"ה כך אי-ים, אצל יבדין . בני ע4 ברחמים נמצאנשר
 '3יבדי ד;מים אצל יבדין יש*א4. אצי ביחמיםנמצא

 :כום"ז
 שהוא מיני הר ימה דוקיה א"ר וני'. יד בו תנע לאנ(

 כמודר
 ;ליו שנראק ולפי דעולם. הרי שא-

 הר ומק שכן. כ4 לא לם4ך שמתקרב מי יירה. ירהא. ימקל סק4 כי יד בו ה"ע לא כתיב הקדזש המ"ךכבוד
 כהיב ביראה. כבוד בדרך ידו בו ע לננ האיש שיכולכיני
 בידו שנינע מי ד. כב בדרך .אפילו סהם יד. בו הנעלא

 כתיב אם4 יימא רבי שכן, כל יא הם4ך לפני ן בזיבררך
 אש4 מ דמק כי רג4יך מעל נעליך שי הלם הקרבא4

 היזם שמן משה ומק היא, קד'ט אדמה עליו מד עאקק
 א4 בו כהזב מסנ.. מר לא ה;ליזן הקזדש זיו,ננולד
 הלם.הקרב

 שאמ-
 להיטהמש כראי איגך עקה עד משה . ל

 ביראה רק מתקיב שהיה מנה ומה נעייך. של רי.בכב
 אצל בויון בררך שמהק-ב מי כך. בו כהובלהקדושה.

 : וכמה כמה אחה עלדמלך

 אל הנשו אל ימים ליטל.טה נכי,ים היז העם אידיאמר
 להר ישראי שקרבו ההיא בזמן יומי א"ראשר.

 נזדונו שלא ימים שלשה אהר היה רהזא בלילהסיני.
 יש-אל את וקבלו נים העלי מלאכים ב"ו ]גןלנשירם
 לממה. מלאכים וישראל למעלה. מי"כים שהםבאחזה.

 שם מק-שים וישראל למע4ה. דע4י,ן שם מקד,ניםהם
 בלילה כהרים בשבעים ישרא4 ונקעמרי למנד.העליון
 ושדים קמנה לנ. ק אה -1 אמרו נים העיי וכלאכיםההזא.
 נעיפה מה מובים. ימע.פים מבות ברם שאין לה.אין

 הזאת. הנו ל"ח נעשה וגדולה יק- מה כלומרלאחוהנו.
 : ההידה להם ליתן כיני בהר יהנלה שהקב'הביום

 ב:עה שמעין א"ר דבקר. בהיות השיישי ביום ריך:יס(
 יכל קרא סיני. בהר לההנלית הקכ"השבקש

 שאין יירים כמו ישראל עקה לרם. ואמר שלודכם4יא
 אקנלה אם עליהם. לההנלוה מבקש ואני משפמי.יודעים

עליהם
 כת. דףס(

 הזהרז'ו
 לה,ביה פ" ניח[ . דין בחי' היא לכן -,וקבא ע,מא ה'א המלכות שמרת כיון 1'א : כ'ה שגקראת המלכות למדת שפע ימשיכו פ",ס,ן

 המלכות קדושת על רמז שיעקנ פי' 1'ט[ התפארת מדת בקדושת ישראל ולבני המלבות, מדת בקדושת ולקשרם 'שראל נש'גשמות
 רע'ק פרק שבת במסכת יוסי ד' כשימת הי':ו ,ג[ . ושכיגתיה קב'ה יחוד גקרא וזהו יחד, להזדויג ועולים התפארת קדושת עלדשודאל

11יא : התורה גיתגה ובשבת ו', 4יל ו' ליל ח' ל'ל לילות ג' עם 'מים 4' ונפרשו סרישה עבידדבד'
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 עליהם אתגלה אבל לסבל. יוכלו יא הנכירה בכחע4ירם
 ביום השלישי. ביום ויהי זש"כ משפמי. ויקב14ביחסים
 זימ "( שכתוב מניין. יהמים. שרוא ]ג,[ וראירשלישי
 שהקדים לישראל, הקב"ה נתגלה זו יבסדה זירד.שםים
 של מצד התורה להם נקנה ואח"כ ברא;ונה. רחםיםלהם

 זה בעכ41 כי ]גכ[ 4הם ראיי שכך השלישי. ביוםנב.רה,
 עב.ה. לא בקר נ( שכתוב הבק*. בהי,ת ישראל.נקראים
 נהגלה היהה ולא נטןא הי' השכיה עבית. היהשאם
 אור. הבק- כם"ש בבקי, חסר. נתנלה ואימהי החמד.מדת

 מהבמלים. 'הדינים בע.4ם נמצא ח0ד הבקר מאירשכאשר
  שכתזב מתבמ4ים. הד'4ים אין מאיר הבקר שאיןובזמ,
 בק4 כזכבי יחד בר.נ(

 כי.ן ~ג_[ א4הים נני כ4 ויריעי
 דשעה אזהה על השטש. והאי4 הביכבים גיתן טקקעיםשנ
 ועל הרעקהון. כע.לם נקעו4ר ירמר עכות. לא בקר ככה

 בהיית יומי א"ר ]גי[ הבקי בהיות כתיב הקיאדשעה
 בהי.ת ולמדנו םיני. ה4 ע4 להתגלוה הקג"ה התהילהבק*
 וישכם בו שכה.ב אב*הם. של זכיהו נתעורר כאשרהבקר
 כתוב ק4ת אבא א"ר וברקים. קלת ויהי בבקר.אברהם
 רוח מזה. יזצא זה לאהר. שהתאחרו לזת ק שניחמר.
 ];?[ שנים שהוא יאחר אחר. שהם שנים מ-וח. וםיםמסים
 יטאימ וההזק ל הנר ל ק הזא יהיד. ליךן ק4'ע יוםיא"ר
 ,טהרי י0ף. ולא נדול ק,ל בו שכתוב זקו ]:[ 04 לענפמק

שא-
 בשנה פרקים בארבעה י?למרמ כמו נפסקים. ה ל ק
 הקול וז-ו בע.לם. נתעוררים רינים זאז ];,[ נפנקהק.ל

 מקבכל ואיגו לם. לע נפכק אינו הק.4.ה ש"ר בושגכללים
 אומ4 יהודה ש-' למדנז שלו והה,קף השלם דקיוםמן

 היטמאל בצר כן אם מי י א"ר רת.רה. נהנה דנבורהטבד
 למי. רת אש מימינו שכתיב לימין, נדפך א"ל ]גך[היה
 נהפך שהימין נטצא ונם ליםי1. נהפך שהשמאלנמצא

 לימין הרי 1נ1'. בכח נאררי ה' יםינך שכתובלשנאל.
 הנשתקע חזק ענן ונו'. ההר על כבד וענן השמאל. רתנב

 מאד. חזק שופר ל וק למק'ם. כמקים נוםע ואינובמקומן
 כשמעכם ויהי ככהוב ההזא. הק:ל יצא החזק ענןמת'ך
 היה. חשך מיני נ' יהזרה א"ר ההשך. מתוך דקילאה
 לפנים יוצא היה ההוא וקול וערפל. ענן חשך בשכת
 קול כהוב שבו היה, כלם של פנימיות יוסי א"רמכלם.

 : ימף ולאנרול

 באש ה' עליו ירר אשר מפני כלו עשן סיני דךתךך(
 יוצא. היה מיני הר שעשן בשעה אבא א"רוגו'.

 כמראה בדתגלות ההוא בעשן ונתעמי אש להבעלה
 דבשםים ריח מיני וכל ויורר. ע'לה והי' ]גס[ הזהההנלת
 וארום לבן של בנוון הה.א. עשן מעלה הי' עדןשבנן

 רוכל. אבקק סכל נה ולב מיר מקטרה ה( זש"כושחזר,
 שם. שננלהה רשכינה 11 יצהק א"ר היה, מה ההואעשן

 א'ר ]ין עשן כהסרוה הכדבר מן עולה זא"ת מינמש"כ
 ב שכק ד,א. מפורש מקרא הרי זה. כל לך למהיהורה

 2!ייס, 6תנ)' חכי 5יוסכ) 'כ!'ן 5" רגכ'יס כק'!6ט)"סו
 כיוס . סס:יסי כי1ס ויסי ס?"ד ג'-1סי 1יק:)יןכ-קיוי
 ויט "( דכתיכ ט:)ן רחיו' ד"'?ו 1גק[ 1דחיסכ),ס'
 6קדיס )יסרק) ק3'ס התנ)י 1כ?הי וירד.סנויס
 הורייתח )ס1 6תיסיכ ו)כת- כקדיוית" רמיוי)?1

 כך רכ:'כי ]כ3ן 5ס1 "תקזי רסכי ס:)י:י 3יוסדגכיר? יוסעך"
 טכ'ת )6 כקר נ( דכתיכ . ס3קר כ?יות חקרון.יכ-ה)
 1)6 6כתכח קדר1ת6 . ע3וק סוס67י

 . חיר ס:קי כד"6 ככקר מסד התג)י6 והייות'הסד חתנ)י"
 . טקעכרן וויג'ן כע)נו6 6סתכמ חסד גפ-ח גסי-דכך

וכ,טג"
 טתט3ךן )" כטן עד דיגין כקר גסיר ד)6

 כיין ]כנן 6)סיס כני כ5 1ירי!ו 3קר ק'כ:' 'מד 3רן נ(ד;ת'3
 6'גיןדחת!בין

 כוככי"
 1:סיר

 סיוס"
 כיס .

 תתק? כ2)יו6 הת!ר והסד ט3ות )" כקרכתיכ ב:ת"
כסס,ק

 ס!ק"
 3ס,וק 'וסי 6'ר ]גין ?כקך 3?יות כת.כ

 כ?י1ק ותתנ6 ןסיגי 3ט'-ה )התנ)"ס ק:"? ס"ריס3קר

:074 ו,כ;ם כיס דכתי3 דקכ-סס ,כוקיס הת!ר כדסכק-
 ]" 1:ו'ג ןי 1'ן, נ:וע

מתיק ע" וי" %,
 -ר'ח" 1יוי"

 ]:-[ תרי דק'?ו 1חן מר. דחי:ון תרין
 יכרכ6 ק)" מיס1 . חד ק)ת י'סיה'ר

 תקיפ"
 דנח

 דס, יסף י)ק נד1) ק'5 כיס דכתיכ ססו6 ]כ1[ 5:)-יןכמקת
ה 1 ך : ל:ה,יןי:15 כבת" תקיסין כ6רכצ? דחג'6 הקססקן ק!ןכחי  
 נ3ון?כס:ר

 6ורייה"
 !-ו רת ח: ין'ט':ו רכת'3 )יטיג6 מת?דר ה') ]:חןסו? סיו"!" כס:ר סכי חי יוסי ח*ר 6תיסיכת

 ד6תהזר סיו")"הככהן
 'ייג" והבכקן )'-'ג"

 דיתקזי

)ס-ה)"
 )'תינ6 ס6 . ונו' ככח גהדרי ס' תיגך דכת'3

 וגו' ססר ט) ככד ועגן ךס.1")"נ3ורס
 דכקיע תקיף צ::"

3"תריס
 ך)"

 . :יקד ה,ק כיכן וק,) גט')
 ג-ינעכס 1'י' גך"ק ק)ק. ססוק כטיק סוס תקיף כגגחנעו
 כיס קב'כ' ת)ת יס'ד? 6"ר . סחבך -ק'ך סק1)הק

 וס?וק . 21-פ5 ט:ן הבךדכקי3
 סגייוה? נכ'ק ?וס ק)"

 ס:'יוהס י1סי ה"ר .חג)ס1
 דכ)"

 קו) גתיכ ד3יס . סו?
 יסף ו)הנדו)

 3"ם ס' ע5יו ירד הכי נופג' כ)1 טסן סיגי ךןקךי(
1) ) 

 נפיק סוס דסיגי דה::ח נב!קק 636 י ח . 1נ1
 6ס"ס)יק

 ת::ח כססוח ומתטסר
 כהתג)י"

 כהתכ)6

 וכיס-ין רימין וג) 1גה'ת וס)'ק ]כע[ד"
 ססו6 ס)'ק סוס דטדןד3נגת6

 1ס'מק דה,ור כהיזו . ת:נ"
 . רוכ) 6כקת טכ) ו)3וגס מור טקטרת ס( סס"דוהו;ס
 היון ד"ת:)י ככיגת6 עמק ה"ר ס,ס ט6ן הט6ס?יח

 ])[ טכן כת-רות סנודכר ל1ן 2ו)? ז6"ת יו'כד-"
 דכת,כ סו" ס)יס קר" ס" כהי. גי,' )ך )-?י:'ן? ה"-

,יךוךר
 נ' ג.ר ס( סד 7ף ד( )'ת היונ ג( ג'נ כס ג( ג'ג ג' :ין"ג "( מקונותטראה

 ןק;ךתךזיך

 השס גי וג3, : שמים נקראת והיא הרחמימ. מרת והיא הבגין. ימי 1' מן ש4ישית ספירה רתפארת ס"ירת על רמו ד;י'שי "םןג,1
 . הדין געל' שולטים שאן פי' א,הימ, בני כל ו'ר'עו אז לילה עור שהוא הכוכנים הארה זמן בי [;.ו התפארת ;ל מרמז,שראל

 לאחר שהתאחדו ותטארת חמר המדות שת' על מרמז שהכתוכ אנא ר' דעת 1;?ן החסד מדת היינו הבקר ש1ה לרמז הידוג נה-א1;7[
 מרת על מרמז שבגאן קלת גי יוסי ר' רעת 1:ין . ורחמים חסד והן תפארת, ורוח חמר מימ ורוה. םי: :ק-אי: ורן הקלת,לה;מ';
 : הרין שלימת בזמן ,מסקת המיכות מדת מן הבאה השפע ה"נו ,גון הגולמות קיום ל*ורך חמיד פ,:ק אין ש4ה שהשפעהנ"ד
 : הקרושה השבינה על רמז זא"ת 1ן[ : שחור ארום לג, גונים נ'ת;רונת ע"י שנעשה התנלת כמראה ופירושו דא. כתכלא ל"רום נזל לגן מונן. ואין אשכל. היינו אתכיא 1:ט[ . נתם'ה הדין. ס*ד פ"1גה[



 68כמב קורשלטוןיתרן הזהרלשון

 ויט5 כ,ם ס' ט)'ו 'רך 6:י נופני כ5ו עסן סיניוסי
 ד6 וידעין ד6 דהי!6ן טי,6 זכמ? . ?ככמן כעסןטכנו

 וס6)?'ס י7כך מס? מ6ד ומוק ס')ך ס:ופו ק51 דיך:י6(
)1 

 נו"ן מית . 6תתקטו נו)ס 3מד וכ)סו . קדיו"י ספר'6ס).נ' סכ" ססופר ק1) ויסי הכמ י ם כקו)'עננו
 6)6 וקוק סו)ך ס:ופי ויס' כתיכ נוד)6 לס 1דייק ]!"[מרי ס:יפ- מד קי) . תרי ס:יסר ק1)דחי!ר
 הקך' כ1פר ד'ד"' ניבופ- ד:סיק ק1) . ס:'סרק')
 הי?ו וס6י נד1) 3:ופך יתקע ס?ו6 כיוס וסיס כ(כד"6
 6וקי,וס וסמ ע)י!ין )מירות עכדין נפקין ד3'ס . נדו)כופר
 0סיסו ק1) דכתיכ כנין מד. דכ)6 1ד'יק דתני נו6ן61'ת

ח"
 וע) סר "ק נחן .])כדגיס6,ישן' ,מן 3ד1ה'6ן,לנ,

 יורד )יסר6)ן מו קסינילסר
 ):נך .תכעיז

 דכ) כל)6 ד6'?1 ד6 1ת6תר ]גג[ גסק6מסכ6 '16:::" -6)6
 כ)6 נו)י יסתכ)ון וכד . 6ת.סיכת ק)יןסחר
 סוו. 5תד נו?6י רסינוין קךי!6י )ומי ד6 וע) ])7[חן
 ח-ות תקרי 56 ס)ומית ע) מרות דכתיכ דנ!)? רו6 סו6'ד6
 ת)י6 כיס מירו דכ) 6תר נונום מירות . חירות6)6
 67יורין כמוריית6 מ)ס )ך )ית הויות6

 מכרי"
 סכ' ד6

 מד ו)מכיע6 מד )6תר כ)6 6זיל ד)6 . סכיוד6
 הל סו)כיס סנה)'ס כ) נ( כד"6 סו)ך ססופר קו) .מתכנס
 כיס נו6"ד והז"ק 6חד נוק1ס ") סו)ך סכ) וכתי3 .סיס

 ד)'ת . מ6ן והזק מו ])ס[ ס6ס מ' נוהזיק כ)ידתניגן
 ת)ס)ך

 כ16ריית"
 תס;:) דכד ת:'ר6 הו ח):6

 ס'נרין די!תכר כפ:י:מ תקיס6 לס מ:כמ ד)מ כסותנדע
 )6 כי ד6וקזווס כתס . סו6 נוינה מ)ם6 ד6'סיס6י
 והזק וט.ד 6יסו ו,כס סו6 רק ד"ס חכס 610 רקדכר
 67 כקתר כקו) יעגגו וס6)סיס ידכר מכס כת'כח,7

 נוסס כל כק')1 כקו) 6וק-וס ס6 ט)הין נו)'ן5הכ))ו
 7סק . )קסק;)6 6'ת סכ" ]י1[ מכס 3'ס י5ה'ך ק1)כססוח
 וי:? כת'כ וסכמ . ה)ס'ס וידכר ךכת'כ . ס1סחסכ6
 ייכ? וט.ן הלסיס טיוגו ידכר 61) ונסנועס ענוגו5תס דכ- ממס מ) וי"י,רו דכת'כ כנין 67נור' 6ית 6)6 .ידכר
 ד)6 כנין . נוכס כ) כק1)1 כקו) יעננו 1ס56סיס'דכר

 ד6יקף.ס ס'6 וד6 כ)קיד1י ד-כס י!כיח6 כ6וריית6 נו)סהבתכמ
 )ח נוט:י!ו ה-רן עגיוו מכי נוכ? תורס ככיוסגסק))ות
 וס))ו סנכ,רס נוסי ס))ו ע5נוו מפ' 6)6הג'גן
 ]),[ סכי דהקרי כיס דהקיד ק1) ססו6 נופי ט5נ11נופי
 6מרי רכ דכידהגךת6 וכספר6 נוגסוספיר
 כל טני,ו י'כי כו)ס 6תמר סנכורס נופ' ד6יריית6הט"ג
 ככיבנז ק))ית כנון 6יסו. ונו6י . מתנור כן כנוונומס
 'דכר מק? ס?"ד ])ח[ 3נ3ורס 6תכ)')ן ו)כתר .תירס

ו-ה;?':
 ה' ק:,ת נ( ג"ו ':ט" ט 1 1'קך6 " טקומותכ:ר.אה

 : וה וירע זה ש-אי העם אשרי דכב:ן. כעשןעשנ. ויעל באש ה' עליו ייד אש* מפגי כ4. עשן פיניוהר

 האלהים ידבי משה מאד והוק ה:לך פר הש קזל דיך;י"(
 כאן השופ-. קזל ויהי אבא א"ר בקזל.יעננו

 מי יש השהקע.. אחר בענין וכלם הקרמונים. ספריםמהילקים
 השיפר. אחד. ק.ל. ענינים. שגי הוא השופר קולשאזם-
 א4א וחוק. הולך השופי ויהי נב;ב ש4א מ.בח וכן ])י[שנים
 נק-א. ש.פר שבודאי פר. הש מן שיויא ק.ל הייני ה.טזפר.ק.ל

 היא תה נדזל. פר בש יקקע ההוא ביום והיה ;(ככהיב
 נתבאר. וז" עולם. להירזה עבדים יוצאים שבו נר1ל,שזפר
 הש,פר. קול שכתזב לפי אחד. שהכל ומדייק שלומד מיויש
 שכהזב ממה קזל. שנקרא ומניין פר. ש שנקיא הק.להיינו
 זעל שופי. נקרא הגדול הקול 11ה ])כ[ יסף ולא גה.לקול
 האמר אפשר הולך. להיכן כהוב. הולך השזפר קולכן

 שההורה אלא לומר. צריך היה יורד לישראל. אי סינילהר
 כל של הכלל שהוא הזה וממקזם ])נ[ יצאה ה?ופרמזה
 שהכל נבין בדבריהם נעיין וכאשר התורה. נהנה הקולוקשאר
 דזר. ממקום נרשמים הף הראשונים לוחזת וע"כ ])ד[אחד
 חרות א"ת הלוהוה. ע% חרות שכהוב הדבר סידווה
 תולה. בו חירוה מיני שכל המקים ממש. חירות חירות.אלא
בהןי"ל"יץע:ז'גםן"ןם:( כה וה החברים שא.מרים בהירה דבר לך שאין וראהובוא

 ש"ין ד. מא וחזק ועוד ],ס[ סאה מ' מחזיק כיישלמדנו
 העיין שכאש- כפ.רק. או חלש שנראה בתירה דברלך

 כלעים. המשבר כפפיש הקיף הו א תמנא לא בווקשכיל
 לא כי הכת'ב שבארו כמו הוא. ממך חלש שנראהומה
 והזק וע"כ הוא. מכם הוא. רק שאם מכם. הוא רקדבר
 זה במקום בקול. יעננו והאלהים ידבר משה כהזב.מאד
 כשה. של בקזלו בק,ל. ביארו הרי עליונים. עגיניםנכללו
 שהרי לעיין. יש כאן ]י,ן משה בו שנאחז ההזא ל3ק

 משה כה.ב וכאן אלהים. וירבר שכתוב היה.לדיפוך
 דב4 כשה אל ויאמרו שכתוב לפי אומרים יש אלאידבר.
 כיטה וע"כ אלהים. עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנואהה
 שלא לפי משה. של לו בק בקול. יענני זדאיהיםידבר
 שאם-ו וזדו בלבדו. משה של כפיו בהורה דב-נמצא
 יא כעשכו אכרם. עצכו ככי כשה הורד שבמשנהלילוה
 ידשני.ק הגבור-. ככ' ת נ הראש עצמו. מפי אלאלמדנו
 ]'ין כך :נ;רא מ::ה בי שנאדז הדוא הק.ל מפי עצמי.כפי
 נ"כר. ד'ניבה הברי ש4 הדגד.ת ובסכר אמיו.ויפה

 ג4 עומו מפי (-. כ נאמרה רה הנב כפי שההורהשאע"פ
 שבמנ,ה ה רקי, כג'ן א. ה .מר נאמרר. כן כמומשה
 ידבר מש- זש"כ ],ק[ רה בדנב נתכלל ואח"כתורה.

ודאיהים

 הזהרזיו
 הבינה נקראת ולכן רבינה. תולרת והפארת רחירות. בא טמשם רבי~ה מפירת נקראת ושופר התפארת. ספירת נקראת שקול פ"1)6ן

 על מרמו הקול שזה האומ-'ב רעת לפ' גם ב' ,גון . הויך כתוב ולפימך הבינה מעולם היא התורה שהופעת מוריע שהכתוב פי'1יג[ ז הבי,ה מעולמ בא *הקול יטורש זה לפי [גכן תפארת מפירת מן הקול יצא זה לפי ברא. בשם נקרא והתפארת עלאה. אימאבשם
 מן שנשתלושל הקול שזה ופי' מהזיק. מלשון חזק כאן גם כן 1וס[ . להתפארת הכינה מן תחלה נשפעה 11 שהארה מובןהתפארת
 אור והיינו 1)1ן אלפי"ן במלו' הוי*ה שם והיינו מ"ה, בגי' מא*ר ות'בת . מא"ר של והקדושה והאור הכח מחזיק היההתפארת
 השם ששרשה המלכות מרת הגבורה מפי שנאמרו ביון והיינו 'ותר, קשות כהנימ תורת של שהראשונות 'רוע 1)ון : התפארתספירת
 תפרש זו רעה [)ח[ : הרחמים מרת שהיא התפארת מן ה"נו נאמרו. משה של עצמו מפי הורה שבמשגה והשנ'ות הרין. מרתאלהים
 המלכות מרת שהיא בהגבורה נתכללו ואח*כ התפארת מרת שהיא משה של עצמו מפי תחלה נאמרו הורה שבמשגה הקללותשכמו
 התפארת ה"נו 'רבר. משה 'פורש ולפ'"1 בה. ונשנו בהמלכות אה"כ ונתכליה התפארת מן תחלה נאמרה התורה בל נם כן בה.ונשנו
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 משה. של קולו וה ידבר, משה בקוי. יאנניוהאלהים
 : משה של ל הק באותז בקזל. יעננווראלהים

 מה יוסי א"ר אליהם. ויאמר העם אל משה רירך*(
 מה כהיב ולא אליהם, ויאמר שכתוב זזאמירה

 הבא כאשר היא העולם דרך וראה בוא יצחק א"ראמר.
 הדבר לי שנודע מרם צער. יבא כאשר או לאדם.שמרה
 שעה. לפי בקרבו יפרח לבו שררי למבול. יכולאינו

 וכאן לסבול. ויכול עמדו על ע.מד הדבר לו נ.דעוכאש-
 אח"כ. שיהיה מה כל להם אמר משה שהיי כך. די'לא

 לא אם שכן כל לסבול. יכלו ולא בדברים. 4בבם אקוההזיק
 וההזיק הח4ה אליהם ויאמר ולפיכך כלים. 4-ם מ- אהי'
 4סביל. יכלי לא זה כל ועם אלהים. וירבר אה"כ 4בב2,אה

 שמעו כאשר ייסי. א"ר חייא א"ר יהידה א"ר 4מרנ.שהרי
 עד ישראל נשמוה ועלו נשמהם. פרהה הקב"ה 'טלדיב.רו
 הקב"ה. לפני ההורה אמרה שם. לההדבק שלו ד הכבכמא
 העולם. שנברא ק.דם שנה אלפים שתי נביאתי 4רנםוכי

 בהוכם. הנר הנר ומן ישראף טבני איש ואיש בי כתיבלחנם
 עבדים. ישראל בני לי כי לאמר. הרבר ישראל בנ.ואל
 נשמיה ההורה ההזירה שעה בא.הה ישראל. בני דםאיה

 ואהזה ההזיקה ההורה 4מק.מה. ואחה אחת כלישראל
 המימה ה' הורת זש"כ לישרא4 להרזי-ן בנ':ם.היהםבהן

 יצחק ר' שאמר למרנו כ, כמיט. נפש משיבה נפש.משיב:
 ובשעה הה4. נזדעזע מיני הר על הקב"ה 'טננלהבשעק
 והיו נזדעזעי. לם שבע ההרים שאר כל נזדעזע סינישוך*
 .נהישבו. עליהם 'דו את הקב"ה שהושים עד :יזרדיםעולים
 לאחיר תס.ב הירדן הנום כי הים לך מה יהכריז. יצאוק.ל
 מ4פני ואמרו. השיבו והם ונז'. כא4ים הרקדןההרים

 - ארץ חילי ןאר
 למדנו לאמר האלה הדברים כל אה א4הים ךידנ2ךנ(

 ולפרסם להכריז בשביל וידבר. שמע.ן,שא"ר
 גק-בר. והההיל רקב"ה שנגלה בשעה שלמדנוהדברים.
 ולמדנו מרם. פרהו ישראל ונשמות רערו. ותההיניםעליונים
 בארבע ונחקק לממה. מימעלה פירח היה ההיאשהדביר
 הרי סן שואב היה עלה כאשר וירד, ועלה העולםריח.ת

 ]מי[ שלמעלה ההוא המל מן ש.אב והיה הטהיר.אפרסם.ן
 היה ועוד נשמיהיהם. בים והח:יר לישראל מסביבוסיבב
 ודבור. דבור כל וכן האבן. בלוחות במקימו ונהקקסובב
 רמעמים. אוהן בכל מיא היה ודבור דבור כל שמע,ןוא"ר
 איצר כביה ינסהרות, מ.דוה ועזנש, שכר גזרוה. עניגיבכל
 היה ההוא דב.ר יוצא שהיה יבשעה מהכל. מלא שהואהזה
 ההוא בדביר נהנלה במקימו נהקק יכאשר ארד.נראד
 מצד אחד חסר כהרים והמשים ]-ן בו שעלו ענפיםשבעים
 בזמן דזה : ככני ]תי[ האהר מצד אהד חסר וחמשיםוה.

 כל וראו ס4ע. יפזצץ וכפמיש י( ככהוב באבן. מכהשהוא
 נזדמנו האהרונים הדורות וכל שמחים. והיו בעין עיןישראל
 אשר אה כי שכתוב סיני. בהר ההזרה קבלו וכלםשמה,
 אחד כל וכל0 היום. עמט פה איננו אשר ואה וגו'. פהישנו
 זו אלהים. הדבורים. ומקבלים רואים היו לו כראייואהד
 את שלמדנ1 כמו בהימין. שנהכללה את. הגבורה.מדת

 השמאל. מדה שהיא הארץ ואת ]תכ[ הימין מדת ':היאהשמים
 כל. שמים. טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף ה(שכתוב

להכלי  ג'ג 'לפ" ז( פג. זף 0 "י. ז4 0 פז ע 6( מקךמךתטראה

 . נו:ס 30 קו13 ד" יךכר. תסס 3קי). יעג:ווס6)סיס
 כקו) יי:גג'וס")סיס

 כ?סו"
 . דת0ס ק,)

 רירך6(
 תס_

 -"י יוס' ""ר ח)'?ס 1'"תר ס..ס 6)
 6)'?ס ו'6י,ר דכת'כ ד66יו'רס

"(1 
 -"י כת'3

 ךט)יץ" 6ורמ" מז' ת" '5קק 6"רק6תר
 6תי כך סו6

 תכיס ידט )6 טך . 5טר6 6תי כך 16 )כ":מדוות6

 . )0טת6 6תפרמ )כ" דס6 )יוסכ5 יכי))"
 . )כתר דסוס טס כ) )ון 6טר מ:ס דס" סכ')"ו וסכ6 )תס33. ויכי) 3קיונויס ק6'ס תג'? ידטוכד

 )6 6י 0כן כ) . )יסכ) יכי)ו 1)6 כיץ)ין. )כיי?ווהתקיף

 ייד6קי 1י: ")סיס 1'דכר )11ל:תך)ג-'יסי
 )טף

 6"ר 'סידס 6"ר קג'גןדס6
 מי'"

 0-טו כד יוסי. 6"ר
 גסי!ת"סו סרהת דקכ"סת)ס

 וס)ק"
 טך דימר") ג:יות"סו

 ע'" ' ""; מ י'וע;1 "י .?' ר"טייי'
 כס '2ך") כג' 6'נ,ן"ן . טכדיס יסר6) גגי )י כי )"תר תרכ- יס-6) כניו6)

 כטת"
 6סדרת

 6וריית"
 גסנותייסו

 )התייס וחך מד כ)דיסךמ)
 הור"ה"

 61חידת 6תקיפת
 תתי:!? ס' תורת סס"ד )יבר") )סו )"?ןר6 כג:-קייסוכ?1

 כן . י!תם גפס -ס'כת ג:םמ:יכת
 ת6נ"

 י:הק 6"ר

כ:טת"
 16דט,ע דסיכי כ:ור6 6קג)' דקכ"?

 1סיי . 16ןט,עו ט)יו6 טורי סקר כ) הז,-צ,:דסיגי וכמסת" טור"
 . ו"ת'0כו ע)ייסו ידוי קכ"ס ד"י0יס עד ,:קקי;ס)קין
 )"הור תסוכ סירדן תגוס כי סיס )ך ת? ו-כר1ח גפקהוק)6
 ת)פגי . 61חרין תכ"ן 1"'ג,ן . וגו' כק)יס ת-ק-וססריס

 - מרן מ')'הדון
 )"נ!ר סמ)ס סדכריס כ) 6ת מ)ס.ס ךיד*בנךנ(

)"כרו" כנין . וידכר .סנ!טון""ר ת6ג"  . )ת))6 ום"רי התג)י דקכ"ס כסעתח דת"ג" .ת)ין
 7יסר") גס-ת?ון וגפקו 6תה)ה)ו. יתת"יןט)"ין

 . )תת6 ת)טי)6 ט6ס סיס מ)?ס?ו6 ות"ג"
 ותתנ)פ"

 כ6רכט
 וס)ק" ט)ת"רומ'

 ל!טורי "כתקכ" ס)ק" כד וגהת",
 ]ט)[ ד5עי)6 ט)6 כססוח ו"סת6כ6 דכי6.ד"פרסיווגה

 1"סחר . גס-ת?1ן כ?ון ותכת דימר6) כסהך:יסוןוהסהר
 ונו)ס. ת)ס כ) וכן . 6כג6 כ)וחי כחתריסויותג)פ6
 סוס ות)? ת)? כ) מיוטון61"ר

 טטיוין 6'גון ככל ת)'"
 וסתרין ר,ין ועוג0ין 6נרין נ,רין ת)'ן 6יגיןככ)

 מ)'6 ד6'סיד6 כהספוק"
 תכ)"

 ת)ס ססי6 גפיק דסוס וכסטת6
 ת)ס 3ססי6 6תמוין כ6תךוי תתג)סה ס1ס וכד מד.התח,י
 3!ס"י חד מסר כתרין והנ!ס'ן ,טן כנוס דס)קין עגפיןככעין
 ]-"[ 6הרח תניס6 מד ממר וק-מיןכיסח

 כפטיס"
 כ,נ!ג6 ד6

 הנ!"ן וסוו ס)ע יפ1גן וכפטיס י( כד*6 כטגר6 כט:דהי?ו
 טיגה '0ךה)כ)

 כטיג"
 16ד-ג1 כתר6'ן דר'ן וכ)סו מד"ן וסוו

 קכי)' וכל?ו)תתן
 6ור"ת"

 6סר "ת כי דכת'כ ךסיגי כטור6
 חד כ) וכ)סו סיוס ט-גו סס 6'גגו ":ר ו"ת ונו' ססימגו
ומן

 . 6)סיס י1)ין ונ!קכ)ין הי!"ן ס,ו )'? מ1י כדק"
 דהתכגיג "ת נכורסד"

 כינויג"
 דתג'גן כתס

 דהיסי ס6רן ו6ת ]יכ[ ימיג6 ך"'?ו ס0יויס6ת
 כ) בי!ים עפהס וימיגי מרן 'סד? יך' 6ף ה(דכת'כ סיוח)"

)"כ))ס
 ט'טי:עי'

 הזהרויו
 . י;ון בשבע.מ היטכ באר להיות [-ן . ה:ת'מ בו לההיות הקב"ה שעתיד הטל וה ןט)[ . בקול 'ענגו המלכות מדת שהיאוהאלהים

 טמים ,מכ[ לה'"וך. וכן מהור פנים מ"ט לררש ויש חז"ל שאמרו עד'ר ,ט"[ : לתורה פנים ע' שיש חז'ל שאמרו עד'ראו
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 ן6 דתתקסרן סדכריס ]תנ[ כתרין ס6ר כ635כ3)6
  "יגון כ) רוין. מיכין כ) עטתין 6'כון כ) סח)ס.כד6.
 ןכתיכ . )כ)6 ירות6 )נוסוי )6נור 1עונכין נזריןסתרין
 ד63 עס )ג)6ס תינו6 ו6י תורסס. נוסס )נו :וסתורס
 כ"ס 6)סיך ס' 6גגי כת'כ גס. 3ר )כ) )נ)6ס"גטריך
 סי!ירין 6)'ן ת)ין יסיו כך ]תדן ומת'ס מו!ירן6ג6

 : - כ)כך1מת'י!ין
 . וגו' תנריס נו6רל סוג6ת'ך חכר 6)סיך ס' 4פנכי"(

 דכתיכ "תכגיגת וכיג? מחכיוס 6.ריית6 יס1דס6"ר
 ר' ]ת:[ 6מך תורת תעוס 61) 6כיך נווסר כני סי!ע3(

 6תכ)י)ת תרין דכ6)ין דכיון התכ)י)ת. 3ג)66-ר הכ"
5תכ)י)ת

 3כ)"
 נ!)כ6 6י כרמנוי כךיכ6 כקסד.

 רזסתכהין כ)6 נוכתכהין ד6)'ן 3חתר תסתכי!ין כ)6רסתכי!ין 1נוטרונית"
 טי!ך 6רד 6נכי דכת'3 כי!ס נכיגת6 ומ חגכי מער י1סחרי

 ]ת,[ הד כ)" )י!סיי )עי)6 ס)יק כ)ח 6)סיך ס'מ;ך'נ!:
 סעי!" וססק" סכיגתי ד" 6גכי 6-ר 'גחקר'

 הגכי כדש6
 ססמיס נון כת"ד . קכ"ס ד6 ה):'ך ס' ]ת,[ ככ!רךטכ!

 ךכרתי סבי!יס נון כי ר6'תס 5תס וגת'3 ק!)1 התגכ-יעך
 ת"ין ס'גהת'ך "ס,י ]יח[ ק,כ"ס דח סכת'ס מןטי!כם
 ד'ו3)6 ייס:ר6 דת;':ן כתס ]גן ייג)6 ד6 וינ-'סייח-ן
 יגיהת הדכר זי!ג'ן ח'!סין 1כנ"כ ת-5ריס יכ-6)גפק'
וי,ך'ס

 3"וריית"
 )קכ)6 יוו!ין התכין

 סנין מי!ס'ן דהוריית"
 כ6רן ככור כ) סכס דכת'כ כי!ס טכד'ס מבית דעכדיןלהירו
 נסו ד6תוחי5ו תת"ין כתדין ")'ן 1ה;'נןמ;-יכ
 קךיס6 כית6 )תת6. כית6 6ית )עי)6 3ית6 דחית כי!סרנ-ח'
 קדיס6 י)6 תת"ס כית6 כית י3ג? כהכיו? נ( דכתיכ)טי)6

גתת"
 : - טכדיס נ!כית דכת'3 כ-ס

 6)סיס י5מק 6'ר פכי. ע) 6הריס מ)ס'ס )ך יסיס לאד(
חחריס

 )6פק"
 )6סק6 . פני ע) ];"[ ככיגת6

 סתיס 6ינון ];כ[ קדיס6 ת)כ6 חתמזי דכסו נו)כ66כי
 וסתיס סו6 כנוי. סו6 ס' 6ני ף( ןכתיכ כי!יס. סו6 חיניןיס,ה

 : - ע)נוי6 ו)ט)עי )ע)ס סתיס כריך . סו6הד

 פר5ופין כ) יוסי 6"ר . תתוגס וכ5 סס5 )ך תטכס לאי(
 כר .כרי

  מפרלופי
1:3, סליס סרניפ5 סיי רן6 רידס.

 ינהק ר' . תתוגס וכ) פס) )ך תעכס )6 6הר  דכי

 מו,5 יית'1,11ת,:עיש: 11ק]::::
יפיק

 י!6וריית"
 דכ) ];נ[ מרכיס קכי) ו)6 ידט ן)ח ת?

 מרכיס קכי) 1)6 ידע ד)6 נוס  דמיריית" כנו)י דהוורי!6ן
 זנוין 1ק!כ"ס . תת1גס וכ) פס) )ך תע:ס )6 כת'ככ)'ס

 )נ!יע) כעי6 דנסתתיס כזנוג6 דהתי. 3ע)תח נו:'ס)חהפ-ע6
 כגרור6 ן5ריר6 6תר מסס:6 ותסת5י )כר. )? דהיין1דוכת?

ןמ"ה

  וה שמהקש-ים הדברים. ]-נ[ הכקרים שאר כללהכליל
 אותן כל הסודות. אוהן כל הטעם.ם. איהן כל האלה.בזה.

 שכהזב לכל. ירושה לריותם לאמר. ועינשין, נזרוההנסהרוה
 שלא מה לנלות תאמר ואפשר מורשה. סשה לנו צוהתורה
 כמו אלהיך. ה' אנכי כתוב ע"ז ארם. לכל לנלוהנצרך
 ננווים הדברים אלה יהיו כך ]ע-[ ונעלם ממירשאני

 : - בלבךוםת.סים
 וגו'. מצרים מארץ הזצאתיך אשר אלהיך ה' 4ינכי6(

 שכהוב נכללת. ובינה מחכמה ההזרה יהודה "רא
 אבא ר' ]תס( אמך תורת תטוש ואל אביך מימר בני שמעכ(

 נכללת אלה בשתי שאם לפי נבללת. המדות בכלאמר
 והמלכה המלך אם ברחטים. בדיז. בהסד. נכללת.בכלן

 נמצאים. כלם נמצאים שא14 במקים כככימים. כלםמסכימים
 עמך ארד אנכי שכהוב כמו השכינה. זו אנכי אמר י,סאר'

 ]תו[ אהד הכל להיות למעלה עולה הכל אלהיך. ה'מצרימה.
 אנני כמ"ש מפסיק. ודמעם השכינה. ו: אנכי אמר יצהקר'
 השמים מן כם"ש הקכ"ה. זה אלהיך. ה' ]ת,[ בכירךעשו

 דברתי השמים מן כי ראיהם אהם ובהוב קילו. אתהשמיעך
 מארץ הוצאתיך אשר ]תק[  הקב"ה  וה השסים. מןעמכם.
 הוצאהיה ]תטן לו מאשרים שכלם המקים וה אששר.מצרים.
 היובל כח שמצד שלמדנו כמו ]נ[ היובל זה מצרים.מארץ
 יציאת נזכר פעמים ולפיכהחמשים ממצרים. ישראליצאו
 שנה חמשים דהורה. לקבית יום חמשים בהורה.מצרים
 בארץ בכור כל הכה ככהוב עבדים. מבית העבדים.לחירות
 בדם שבמחו ההההונים כהרים הם שאלה ולמדנומצרים.
 קדזש ביה לכמה. בית יש לסעלה בית שיש כמו כיהמצרים.
 קדוש שאינו החתון בית ביה. יבנה בחבמה נ( שכהיבלמעלה,

 : - עבדים מבית שכתוב ככולמטה.
  אלהים  יוהק א"ר פני. עי  אחיים  אלהים  לך יהיה  לא7(

 להוציא פני. על ]נ"[ השכינה את להוציאאחרים.
 שמו הם ]נכ[ הקדוש המלך מהבלה שבהם המלך. שלהפנים
 ושמו הוא שסי. הוא ה' אני ס( שכהזב שמו. הזא הם.והוא

 : - עולמים ולעולמי לעולם שכנ ברוך הוא.אתד

 הצורות כל יומי א"ר תמינה. וכל פסל לך תעשהלא1(
 שולמת זו שצירה מפני אדם. מצורה חוץמוהרוה.

 יצחק ר' המזנה. וכל פסל לך העשה לא אחר דברבכל.
 יקצף למה וגו' בש-ך את לחמיא פיך את התן אל ו(פהח

 דברי על נזהר להיות לאדם לו יש כמה קולך. עלהאלהים
 ולא בדם.  ימעה שיא  נוהי יהיות לו יש הרבההתורה.
 נכל ]יג[ מרב. קבל ולא ידע שלא מה החורה מןיוכיח
 כרבי. קבל ו4א ידע שלא מה הו-ה דברי שאומרמי
 דקב"ה ועקיד המינה. וכל פמל לך הע.טה לא כהובעליו

 ליכנס הבקיט שנשכהו בזמן הבא, בעולם ממניליפרע
 בצרור הנצרר הרוא מהמקום והכרת ההוצה, הרחהלמקומה

החיים
 ס' קס)ת ו( סו 7ף ו( מ'ג 'כעי ס( פ,. 7ף 7( ג'7 מג)* % 5'  י:לי ט א. 97 "( מקוכותטראה

 ונתקשרו נתכללו כלם העליונים העולמות וכ" הספירות שאר ומגן . רימ'ן לחסר ונוטה הרחמים מרת שהיא התפארת ספירת עלוומו
 שתי ות:[ ירבי,מ רעת לו שאין וימ' טעס לש ראוי שאינו למי התורה סורות לגלות שאסור מכאן ומן[ : הרברות עשרתנהשמעת
 זו ומח[ : יר,ע בזה חו"ל רכרי ]-,ן אנכ' שנקראת רמרר4ה ואת על מוסב אלהיך ה' פ" 1מ1[ : ואם אב נקראות ובינה חכמההספירות
 נקיאת הקדושה שהשכ'נה 1ג"[ הירות מ,ני כל נא שמ:4ס בינה שערי נ' שי עולם וה 1" : החכמה עולם זה ]מטן : התפארתסטירת
 הראויפ ונארם בםקומ ותשבן הפרטיות. הנהגה לצורך הזה נעול, להופיע רנוקגא עלמא מלכות ספירת מן גאצל אור והיאאלהימ.
 1,ליח האלהות* במקור מקושרת שהיא איא אחרימ אלהים בכלל שהיא ח"1 לנעות אין נגרא נגוד שהיא ראמר למאן ואפילולוה.
 והכל גהן. המופיע הקרוש מל של להאורות כלים שהן הקרושות הספירות היינו מלכא אפי ןנג[ 1ג1': זאת היתה ח' סאתבתוג
 ההידושי בנה שעליהס והיסורות ההקדמות מרבו קגל שלא פי' [:ג[ : הקב"ה של שטותיו הן נקראין וגם האלהות. במקור יחדטקושר

 : שלותורה
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 על האלהים יקצף למה ככתוב רנשמ.ת. שאר שלההיים
 זה על חייא א"ר ],ד[ הארם גשמה היא זו ק:לך,קילך.
 שמקנא משום הטעם. מה קנא. אל אלהיך ה' כיכקוב
 לפי לשמו מקנא הוא ההמונזת, בשביל אם בכל.לשמו
 כלה שההורה למדנו ההורה. בשביל אם בשמו. משקרשזי
 נכלל שאינו בהורה רבר לך שאין היא. הקדוששם

 בהשם נכעה שלא כרי לרזהר נצרך ולפיכך הקרזש.בהשם
 מכניסים אין העליון כמלך שמשקר ומי בו. נשקר ולאקקר:ש
 ב כה אבא א"ר הבא. כעזלם ונכרת המלך. בהיכלאוה!
 שני לך פסל שם וכהוב נה. המ וכל פסל לך העשה לאכאן
 לך העשה לא פם". לה העשה לא כלומי אבנים.לויית
 כי מה. מפני רבך. לך אמר ולא ירעת שלא אחרתק.רה
 בעולם ממך להפרע העהיד הוא אני קנא. אל אלהיך ה'אנב'
 הרבה עהירים לפני. ליכנס הרצה שהנשטה בשעה-בא.

 : - הניהנם תוך ולהכניסח ],50 בהלשקר

 אמור שמע.ן א"ר לשוא. אלהיך ה' שם את השא לא"ן
 מי שכל לבכלה. רקב"ה של שמו להזכיר לארםלו
 ר' נברא, שלא לו מוטב לבמלה הקב"ה של שטושמזכיר
 שהרי היבה. אחר אם כי הקרוש שם להזכיר אין אמרא"עזר
 תיבות, שתי אחר אם כי בהירה נזכר לא רקרוששם

 שם נזכר לא אמר שמעין ר' אלרים. ברא בראשיתשכהוב
 אלהים ה' עשוח ביים שכהוב שלם. ע.לם על אלאהקרוש
 אם כי לבמלה. הקדוש שם להזכיר שאין מכאן ושמים.ארץ

 שלא לבמלה הקרוש שם שמזכיר ומי בהפלה. אובברכה
 להפרע עהירש ממנו צאה י, נשמהי כאשר בהפלה. אזבברכה
 אשר את ה' יגקה לא כי שכהיב נקט.ה. ממנו ולנקוםמכני
 שם זה ברכה. מהו יוכי שא"ר ולמדנ. לשוא. שמז אהי?א

 וברכה . דעולם לכל ברכה נשפע שממנו לפי ]ג,[הקר.ש
 לא זש"כ עליו. שזרה ואינה ריק מקום על נמצ"תלא

 : לשוא אלהיך ה' שם אתהשא
 כהוב אמר ינרק ר' , לקדשו השבה יום אה ןכור3(

 ששת במן וכתוב ה?ביעי. יום אה אלהים!יברך
  ולא כי:ן בו. ידיה לא שבת השביעי וביום תלקמוהיימים
 כל למרנו. כך אלא בו. נמצאה ברכה מה מזין בונמצא

 ולמדנו הול,ה. השביעי ביום ושלכמה ?למעלההברכ.ת
 כתברכים היים שזה לפי דשביעי. ביים מן נטצא לא מהככני
 ניהן ואחר אהד וכל ],,[ דעליזנים ימים ששה כלכמנו
 ביום שנהברכו דברכה מאוהה ביומו. אחד כל למטר.ב:.נז

 לסרר צריך האמינה במררנת שדיא מי ולפיכךהשביעי.
 שלהנו שיהביך כדי השבה. בליל רה מע ולרזכיןר?,רן.
 ברכה נזדכנת דזכן הי בא שהרי דימים. ששה אוהןבכ4

 בשלחן נמצאת לא יברכה ד?בה. ימי ששה כלשיהברכו
 בלחם השבה בליל שלהנז לכדר צריך זלכך ריק.?ריא
 יהורה ר' כך. רשבה ביום גם אף אמר יצדק ר'.במזון.
 בשבת. סעורזת ג' זלאכל הז- ם בי לרהעגג שצריךאמי

 אמר אבא ר' בעולם. דזך ם בי יעובנ ש.בע נמגא שיהי'בנביל
 מהיום שמהברכים שלמעיה הימי: ברכהבאיהן שיזדמןבשביל

הוה
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 ל6קפרכת 1-יג'ן תיגיס נפקת נסנות'ס כד . כ5)ות6 16ככרכת6

 בח, כרכ? תסו יוסי 6"ר והגיגן . 6י 6תיס6
 תכתכמ דתימס 3נ:ן י]גי[ע'

 כ-כת"
 31,-כ:ה לתח )כ)

 )כו6 6)סיך ס' כס "תתס6
 כתיכ חיוך 'גמק ר' . )קד;ו ססגת יוס"ת ןכרךכ(

 ס:ת כ-ן וכתיכ . סכ3יצי יוס מת מ)סיסויכרך
 ק6:" סכי 6)" 3יס 6כתכמ 3רכת6 תה' תזוגי כיסתבתכמ ד)" כיין כו. יסיס )6 ככת סככיע' וכיוס ת)ק:וסויתיס

 כ)
כרכהן

 ד)עי)"
 יתחנ, ת)יין ככיע6ס כיות6 ותת,

 .ותכיכמן יי-" דסהי תכום סכיע6ס. כיות6 תג6 "כתכמ )מ5יומי
 כ)תיניס

 י?יכ יקד חן וכ) ]נזן פ)6ין יותין כית"
 3יויוח דחת:-כהן כרכס נו?סי6 כיויווי מד כ) )תתהתווגיס
 דהי?1 מ"ן כך וכניגיכ3יע"ס

 3דרנ"
 כ)י)י5 סטודתה ')חקקג6כקורה )סדר" 3עי ד:ו?ינוכותק

 דבכק"
 סתוריס דיתכרך כגין

ה כ)'סית6'ות'זן)מתנ;-כא
 ו3ר:ת"

 )ח
 ו

 פתורי? )סדר6 כטי וע"ד .ריקני6
 כ)')י"

 כג?יוי ד:כת6
 י?ודס ר' גיו' דככתה כי,"ח חסי)ו "תר '5מק ר' .וכיוווגי

ו~
תסת. י:נ: "י,ו" ":%" י',נ"1:,"ניי"גשעשיק

 פח דף כ( סו יך "( כקומוהמראה

 יקיך;ךייך
 ואוסרים רני שהוא ליצגות ררך על בו משקרים מוה1 לאחר לנן בהו של חפידים לפני ההו של הורה חידושי לומר ר"'לוהיר יבי שהוא נחיי. התפאר זה כי יען בה. לשקרא ןגסן : ממללא לרוח ותרגומו חיה לנפש האדם 1'הי חייט נשמת באפ'1 ויבח כנהוב,גז[

 פי' ןגון שם ונשאר לגיהגם מעצמו הולך והוא הצריקים כררך נשמות הרנה משם שיעלה כד' הגירנם ררך עדן לגן ללכתשמ.כרח
 גדולה כמה להוניח יש מזה העולם. לכל 'תנרך השם מן השפע השפעת פועלים אנו שבזה הקדוש השם הזכרת היא הנרכהשעיקר
 ששח כנ"ר שרן הספירות שש היינו ,נון להיפוךו הוא או לננלה היא ההזנרה שנאם מובן וממילא הקרוש. רשם ה,כרתהיא
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 יזציר ריסי? ח3'6 'יע6 וס6' . 'וח6ץס6י
 דגח'ת מט)6 ]יח[ק:כין

 מצקיק"
 ]:ס[ ךכ65 סתית6 קדיסח

 זיוגי ת)ת קד'סין :תסומין )הק)6ומט')
 עיי)טכד

 . כקד6 כ)סו יית:רכוןכנין סכת"
 ת5'6 3ס6 יס6 . 6)'ן זחגין ת)ת )חת::נח כ"כ 3טיוט"ד

 וכמק)6דתפוחין. הגפין כוציר קד,ם6 3צק.ק6 ד5ט651קסיחנ,ת6
 סצורת6 יברע וח6ן . כסו 1)יומיי כזי )חתצנב6 כ"נו23י
 יסתכת ול, ס3ת, טיינ טכר וז:י קלס פ,ורי?:סרר, כצ' כך כנין סנ' 3"נ 7ססו6 וצינמיס )צי)ח כניקוקק 6קז'מ:ייסו
 רס3ת, יו?י סהר כל  טליס 3רכת, ות:רי ריקכי5כז'ריס

 ט5ן י5י 5זר סטטון ר3י רלטיל5 י?יץ:ות, ותלי תהויטל? ו3?תי
 6ז 6( ע)יס ונזכרזמ גסיק ק)6 :בכתח סצודת' תלזדה:ליס
 גה)ת ו?חכ)ת'ה "לן כחת' ע) וסן::קיך ?' 2)תתצננ
 ע, נ,"י סיעו. "נ' יו[' ש"ש מד6 סטודת6 י6 ]ס[ ס' ט) תתצגג 6ז . 6כיךיטקכ
'עקכ :מ)תוסקכ)ת'ך .קך'כ'ן ית:והיןהק)6
3זטירד5ב,ליסס)'חוסו6 ך6 .חכיך
 סטויתיס )6כ)ע6 כצי ו)ק:)ייסי ]ם3[ה:סין
 )הת:גנ"י::י

 ווג"מו והן מד ככ) ו)עהד' סצודק' 3כ):1
 5תיקר  :3ת, כך וכנין . ס5'רת6 ל,סי-נ,ת6 ןהיגון"כום
 תבתכמ ול5 5סתכת 3י? רכל5 יסיס  ותנין  וי:ין סהר-כל
 כיס כל5  רתבתכת טסומ כך 3גיו  היי5  5'ר ות:י ו-כי  נכן?ו?כי
 1'ככת סככיעי כ'יס  הלזיס ויכל רכת.3  וי:ין הלתהרכר
 סוס כר ה53 ר' ?סכיטי. יוס מק הלסיס  וי3רך סככיע'3'יכ
 ו?וס . ומד מז ככ) מד' סוס ךס:ת6 כס:וית6ית'כ
 ס)וזת, ס'6 ד6 מנזר סוס ,הר, 3סצ'ןתק ]סנ[דכ), סתייוח קד'ס6 יטת'ק6 קד'ם6 ס2ודתק סי6 ד6היוי

 ככ5 מד' וס,ז סצ,דת'. ככ)סו וכ, ]ס-[דקכ"ז
 )סצידת" מת' סוס כן :-צין יכידח?.ח:ות, סצודקי ח:5'נוו 6יור  ס),דת' 6כ)'ס ס'? כד . .חדמד

 התהינו . טל6ז רי,?ייי:1ת6 סצ'ית,"תקיגו ?כי 6יור ?וס
 ס:ידתת הכליס כר יחדי.  יתי3 וס'סיח)כה סצ.דת"

 ו?רככקיר ס'  טל תתצגנ 6ז ט5י? ח:רזי סוותליהה?

 הל )"ן ק(תוק:ן ר"ן סעתכ' ,4ן)"ו"
 3)י)י6 כ': מרן. כחתי ט5 וסרככתיך כתיכ ד:3מ6)')יה

ויקכ-כ"
 לי)יהוססו6 .6ת'ספתוג:ייק6 . י3*נסתוריס י-הכ-:" תפיהין הק) וכ5:ו חערונית6

 כקדוות6 ):ומד' גס כרוכצ' ס" 7"סרונית6מיוס
ולת'כ)

 סצודה"
 : דעסרוג'ת6

כ.וט6

 קטנ."ת פנ"י שנק-א דהפאד"ת מדת ראש מלא  היום ובוההוה.
 ונשפע ט[ ן מהכ4 המה.ם הקדסוןהקדוש מן שיורד מהטל]גק[

 דקדושי"ם תפירי"ם שד"ה שנקראת הטלכוה לסדתהמלהזה
 כאחד, כלם שיתביכו בשביל השבת. כניסה מעת פעמיםנ'

 אמונה הולה בזה שהרי האלה. נ"פ להתעע האדם צריךוע"כ
 וצריך הפזחים. ובשדה קטטת. בפני הקדוש, בהקדם.זהעליונה.
 סעודה שגורע ומי האלה. דות בסע וישמח לההעננהאדם
 צריך לפיכך האיש. זה עזנש ונד.ל למעלה. פגם מראהמהז
 נמצא יהיה ולא השבת. כניסת מעת ג"פ שלה~ו לסררהאדם
 כי כל אמר שטעון רבי העייונה.  אם.נה  מראה הואיה ובדבר השבת. ימי שאר כל עליו הברכה ותשרה ריק.שלהנו

 אז 6( עליו ומכריז יוצא קיל . בשבת סעודות ג'שמשלים
 נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך ה' עלהתעננ
 אהת סעודה על רמז זה ]ס[ ה' על תקעננ אז אביך.יעקנ
 על והרכבתיך הקדושים. טבל הקדוש קדמון ננדשהיא
 כדת ננד שהיא אחרת סעודה על רסז זה ]ס"[ ארץבמתי

 נהלת והאכלתיך רקדושי"ם. תפוחי"ם שד"ה שנקראחהמלכוה
 בההפאר"ח  שנשתימה סעודההאחרונה על רמז  אביך.זהיעקב
 להשלים נצרך הקדושות אוהן וכננד ]סכ[  קנ:ו"ח פנ"ישבקיא
 כהן. ואחת אהת בכל ולשמוח לההענג זנצרך דות, המעאלו
 השנת מכוכד ולפיכך הש4מ-. האמ.נה ע4 מימז.ה שהןלפי
 נמצא ולא בו. נמצא :הכל לפי וחנים. מ.עדים שארמכי
 בו נמצא שהכל זה לבעבור חייא א"ר והנים. מועדים בכלכך
 וישבח השביעי. ביום אליים ויכל שכתוב פעמים. נ'נזבי
 כשהיה אבא ר' השביעי. ם י אה אלהים ויביך השביעי.ביזם
 והיה ואחת. אחת בכל שמח היה שבק '2ל בסע.דותיושב
 רסהום הקדוש הקדמון של הקרו'פה הסעזרה זואומר
 של כעודהו היא זו אזמר היה אחרת בסעידה ]:נ[מהכל
 בכ4 שמח והי' המעודות. בכל א.מר הי' וכך ]סד[הקב"ה
 של הסעודות נשלמו אמר הסעודות גומר כשהיה ואחת.אקת

 מעודת הכינו . העלי.נה נק האמ ש4 הנעורההכינ. כך. אימר הי' שבת למעורת בא כיטדי- ן שמע רביהאם.נה.
 מעודה נימר כשהיה ו:מח. יז'טב והי'המלד.
 והיכבתיך ה' על ההענג אז עלי.. ככריזים היוהשלישית

 מעידה ע4 א"ל ]:ס[ נם קק הוא איך דזה דמע אלולאביו. א,;ז- י' שא4 אביך. יעךב נהלה ודאנלתיך ארין במתיעל
 רזק בלילה ארץ. במתי על והרכבתיך כקוב שבתל.ל

  ונהב-ך  הקפ,הימ. שרה  וכך  הקרושה ה?כינהמ:ברכת
 הוא הזה  ולייה  נה.ספה.  הארם ינשמח  ארם. שרשלהבו
שמחת

 השבינ-

 בשמהתה 4?מזח האדם זצריך -קדושה.
 : דקדי;ה השכינה דת כעולאנל

ביום

 י"ס  י:טי' "( נכוטותמראה
 הזקרזיו

 שנקראימ ממנו הנבוריס וה;ולמית הספירות ;-ך לפ' ק2,ות ג2ם ,ק-א היג'-ה ;וים רש ש היא רתפארת ספי-ת ,גח[ רמ;;ה:ימ'
 מרמו  רכ4א ו:ת"א אבא. ש,קיאה חכמה סכירח  11 ק-י.א ;היקא ,ג' ג"ה חכמה כתר הספירות רן ששו-שם ובר'אהאצייות

 הו'"ה השם סתס הוא ששורשו להעוים ממעל פ" ה'. ע4 ]סן כתר קרו;ה אומריס ולכך  קדישא. בנתיקא  המאר הכתר  אור;ל
 הגשמוח הולרות מקומ שמ יל  קרושים תפוחימ ערה וגק-את המלבות. עילם על תמיר מרמו ארץ סתם [ס6[ : רתפארת שבספירתב'ה

 כאן . תפארת כספירת הוא אבינו י:קב  שורש  ןסנן שבת בגמרא גראיהא  לתפוח  שגמשלו  ישראל לם של  הנשמוח  משכןומקוס
 סדר חוטב אין  רהקיא  לתרץ  וג"ל גע סיורה ואח"ג  הלילה סעורח אה"ן  שחריח. סעורת תחלה לחשוג הסדר משנה למהמקשים

 הלייה וסעורת אברהם. קרושת נ.ר היא שחרית שם;ורת גירוע אבות הג' מרר ולפי מררגתן לפי הסעורות חשובת אלאהסעורות
 שמנמ לפי קדישא. ;תיקא מ,כיר ר"א ריה שנת  של  מ?ירוח ג' שגבל פי' [סגן . יעקב קרושת נגד ג' וסעודה 'צחק. קרושתננד

 בביגה. היא וכשחרית במל:ות. ריא שבה ב4יל ההארה שהת,לות אלא ס;ורות. הג' גל בעת הבינה ספירת ע"י הכתר הארתתופיע
 ש. בהסדור'ם הגומח הוא וכך נוב 'ום שי אלא 'שבת של שא.גה כלומר אחרא. סעורתא פ" נלפע"ד ]סק[ : בתפארת היא ג'זבמעורה
 היה בחול אפילו מצוה ס;י-ות כגל כן שכמו פירושו נלפע"ר סעורתי בכלהו וכן שאמר ומה י1*ט, של נסע1דות גן לומרהמקוביים

 : מצוה סעודות גל ועל '1-מ סעורות על מוסב וה וחד. חר בכל חד' והוה לומר שהכפיל ומה דקג*ה. טעורתא היא רא לומר-רכו
 : שלהן ההארות סדר הוא איך פי']סס[



 הזהרלשוןירצרן קודשל:ון88
 על ההעננ אז כהוב השגיח מעודה על השבח נביום"(

 נתגלה ההיא 'מבשעה ]:'[ .דאי ה' עלה'.
 .שמהת .שלמוה בשמחה. העז4מ.ת וכל דקדיש.הקדמון
 מע.דה על זדאי. היא ומעודהו ע.'ני2, אנהנ. הקרושהקדמון

 דת מע זו אביך. יעקב נהלת והאנלהיך כהיבהשלישיה
 . בשלמות אז שמשתלם קמנז"ת פנ"י שנקראהקפאר"ת

 האדם וצריך מהברכים. הוה סשלמות הימים ששתוכל
 סעודות שהן דוה. דסע אלו ולהשלים במעודהולשמח

 מישראל. קדיש ו-ע ש4 הש,מה אמונה עלהר'סז.ת
 עמים של ולא היא. ישיאל של הזו עליזנה אמונהשהרי
 וראה וב'א ישרא4. בני ובין ביגי אמר ולפיכך כו"ם.עובדי

 .2הם דסלך. בני שהם ישראל ניכרים דאלהב2ע.דוה
 אהת מעודה שמחמר ומי האמזנה. בני שהם המלך.מהיכל
 סלך מבני שאין בעצמי וסראה ימעיה. פנם מראהכדן

 מורע שאין ה.א, הסלך היכל סבני יטאין דוא.דג"יזן
 עונשין השישה ח.מר עלט ינוהנים הוא. יש-אלקר.שה
 וחגים מועדים שאי בכל וראה וביא ךסו[ ניהנם 'מלמדינה
 נהן ויא שסח ב4נדו שהרי נדול. עינשז 4עניים נ.ה;.א.ן. בלבדו שמח הוא ואם לעניים. ולשמח ל'טמוח. דאדםצרין

 פרש פניכם על פרש ווריהי כ( כה.ב עייו לאהר,שמחק
 נתן שלא אע"פ בלבדו. שמח בשבת ה.א ואםיני:ם.
 שכהוב וחנים. מועדים כשאר עונש עליו ניתנים איןלאהר.
 וכהוב שבהכם. פרש ולא אמר הניכם פרש הניכם.פרש

 נאמר. לא שבת נאלו נפשי. שנאה ומועדיכם הדשיכם 1נ
 האמ.נה שכה ולפי . ישראל בני ובין ביני כהוב41ביכך
 אדרה. נשמה בשבה לאדם לו נוהנים בשבת יוהרנמצאה
 רבא. עילם מעין בה. השלמוה שכל נשמה עליינה.נשמה
 שם הקב"ה. של שסו זה שבה. סהו שבת. נק-אולפיכך
 לו וי הזא. כך בודאי יזסי א"ר הצדדים. מבל שלםשהוא
 דיא ומה הקדוש. המלך של שסחהו משלים שאינולאדם

 המעודות האם.נה. של מעידות השלש אלו של..השמהה
 שמהה. על שמדה הז וכלן בדן. נכ~ים זיע~ב יצחקשאברהם
 מתעמרים הזה שביים למרנו הצרדים. מכל שימהאפונה
 דנים שאר בכ" כן שאין מה היונקים. בנים כל וגםהאבות
 כל הזה ביום . נ.הים הנירנם רשעי הזה ביוםומיעדים.
 דהורה הזה ביים בע.%ם. נתע.ררים ואינם נמהקיםהדינים

 נשמע ועונג שמהה דזה ביום שימוה. בעמרוהמהעטרת
 ו עזלמות וחמשיםבמאהים

 הכלה זמן סניע כאשר השבה. ימי ששה בכל וראהבוא
 אבל נתעוררים. הדינים 1כ4 שוים דקשה דיןמנהה.

 הרצונות רצון עה אז המנהה הכלה זמן כשם,יע השבתביים
 דדינים וכל שלו. הרצון אזר מ.פיע הקדזש ן והקדמנמצא.

 נסהלק היצין ובוה בכל. ושסרה רצן ונמצאנמהקים.
 שלא להידיע כדי הע.לם. סן והקדוש הנאמן נביאמשה
 יצאה הקדיש הקדמ.ן של הרצון בהארת ואז בדין.נסהלק
 קבורהו אה איש ידע ולא לפיכך בו. ונננוהנשסהו
 ואין דנפתרות. מכל נסתר הקדוש שהקדמון כסוכת.ב.
 שנננזה זו נשמה כן אף וההתונים. עללנים ב'מכירים
 כהוב שבת של סנחה הפ4ת בוסן הסופיע הרצוןבהארת

 הנסתרות סכל נסתר והזא קבירהו. את איש ידע ולאבה
 .. משה של הלק. אשרי בו. שזלמ אין והדיןשכעו4ם.

אשרי  6' .סטי ג( ג' טגתגי ט : פח ז9 " טקומותמראה

 דסנת" בנירכמא6(
 ט5 תתטגנ 16 כתיכ תג'ג6 כסטודת6

 ז::י6 ]:1[ וד6י ס' ט)ס'.
 סעת"

 "תנ)'6
טתיק"

 ט)י,ין וכ)סו . קדיכ6
 כמדווה"

 ומד11ת6 וס)יחו
 כסעודת6 וד6י סי" די)יס וסעידתה . עכדיגןדגת'ק6
 . "כיך יגקכ :ח)ת וסקכ)תיך כתיכ זסכתחה)יתהס

 סי6זח
 סעידת"

 וכ)סו כב)ייוותה דסיי 6גפין ד1עיל
 סעוךקי ד6יגון סע'דקי ח)'ן 1)"ס)ווח 3סטודת'ס)חהד, כ"ג וכע' . טת:ןכחן ס)יחו חססי6 יוחי;סית6

ס)יחת"חסיטג,ת"
ד1לע6

קדיב"
ד'ברח)

 דעיוין1)6 סיה ד)סון דמ ט)הס ח:יחגות6דסה
 ה1י ות" יכר56 כגי וכין כיגי 6יור וכנ"כ כוט"זעוכד'

 דח'גין ח)כ6 כגי ד6יגין יסרה) הכתייודטן ")יןכסעידתי
 חז דסניס י:ו"ן ייסייוגותה כ:י דהיג!ן דז!נכהחסיכגמ

 6מ1ינזגייסו סעוךת"
 טי-ת חכיי ד)"ו ג-טיס וקהזי )עי)" פניטות"

 :1" דיי)כה סיכ)6 חכגי ד)הו סו6ע)6ס
 יוזרעח ז)"ו

 !קנין ,מגין ס6ר כ:):ו מ1י ות6 ]ם,[זגיסגס דיג" מ)ין דת)ת קוטיח ט)'ס ויסכין . סו6 ד'סר56קזיס6
 כ):וד'י קדי ס!ק ו6י . ליוסכגי וני!הדי . )הד' גס כרכט'
 'סיכ ')" הד' כ)קור!י זס" . סני טוגסיס לטסכג. יסיכ1)"
מדו

 )מחר"
 סרס פג'כס ל) כ-ס ו1ריה' כ( כת'כ ע)יס

 6יסו ו6י .מניכס
 דכקיכ והגין זחגין ככהר טיג:6 טליס יסכין ל6 .ל"הו6 יסיכ ד), "ע"ג הדי כככת"

 יכהיכ ככתכס פרס ו)ק ק6תר מניכס פרס מניגס.פרס
 קהקר )6 ככת יה)ו גס:י סגהם וטועךיכס מדסיכסנ(

 דכ) ויוסוס יכר6) כ:י וכין כיגי כתיכ כךוכניגי
 ,חרח ג:חת6 5כ"ג )'ס י:כין כסכת66סתכמ טסייו:ית"

 כס כ)'טו דכ5 נכטת6 ט)הסגסיות6
 כדוגמ"

 ד"ת'. דט5ט6
 5יס ווי סו6 כך 'ד"' יוסי 6"ר סטרוי חכ) כ)יסז"יסו סח6 דקכזס סמ6 סכת נוסו . סכת הקל' כהוכניג'
 דח)כ6 מדווק6 6סליס זל6)כ*ג

 וי!מן קדיכ"
 סטודתי  ת)ת ")'ן . ז')'סהדוות6

 . חדי ט) הדו !:)סי כסו כ)י)ן ויעקכ יגהקדהכרסס סעודתי מסינוג'ק"

י?'מגוה"
 הנין :הר כ:) סכי ד)6ו חס יגקין כג'ן וכ)"כסן יוקעטרן יוט" כסד'ן ת6:6 . סטרוי י!כ) כ).יוית6

 י!"" כ:דין גיימין דג'סגס הייכ'6 'ומ6 כסדין11.?:ין
 כ)

 כ:ךין כט)ת6 חתערין ון6 הקכ:ייןדיג'ן
 יו.?6 כסדין כ)יי!~ן כע:ריןחתטטרח 6וריית" יויו"

 מדוית"
 6כתמע ותסגוקק

 . ט).?'ן ומתכיןכנ?חתן
 ככ) מיתא

 כן דסכת6 יוטי סית"
 סעתח נוט"

 יכל  מסירין  רילין וכל  כלן, מסיפ, זיג6דנוגמס ד5)ות"
כיונו6

 זככת"
 טידן חט6 כד

 דג)!ת"
 דרטוין רעי6 ד.?גחס

 ריליה6ומ:תכח
 ק

ככ)6
1 

 1,5 על .י" קיע5,ש":." "כח)ק ר5ץ יכס6י
 עת . סט'רין תכ) טטיר קדיס6 טהיק6 חסגתיכ.
 ז6תנ)י6 טץכי.6!

 נסטת6ף
 11:1 סנית".,:נ%יג"ן % ,ו;ונבך כת'כ זס:ת6 זחגחם דג)'תה

 הוהריו
 : וחשך שלג אש שהן;סו[ 4 אהיה השב בשרשו שמופיע חביגה עולפ וחייט ב*ום ועי*ח חשם בשרשו שמופיע מהעולם גבוה היוובי העולם על שמרמו פי';כין
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 דין 3ע5ת6 קדיסין יכך") מו5קכין זכ6ס6(
 '- דככתקד"תי וכפ5ת"

 וע"ן כונו"1. פוכדי פיוין תכ) 5כין ת,
 5ק53 סכת6 סקי) כך וכגינ' 'כרה5 3:' .כין כ':'כקי3

6יריית"
 דגעיר וכ5

 סכת"
 גסיר כ"י)ו

 6וריית"
 - כ)6

 סכת סבכיצי ויוס ת5":קך :5 ווכ'ת הענד יתיס:משת
 נו)קכתך :) קזי תח סיוצון 6"ך וג" "5?יך)ס'

 .כת'כ
 גכח ךכ:י פמדתייסי יותי סית" כ6':ון דס"

 הכרי" וזזד,וני )" נו)ס ס6'ו3גין
 כזיזג6 כר

 וקקי דק:"ס פכידתי? "5" גמה דכנ' מעכירת"ס' 'סתכמד)"
 זוונ6 .פכידקיס

 )6סק" דיזערוגית"
 קדיכין :מיזת.,

 כקד'כ? נותקךס' חכרי6 5'5'6 כ?"י ונג":)צ5יזח
 3:'1 יז2ני כג' וגפה' נ3"סו ויו:ווגידיזקריס~ו
 )ית':ח סעהן ד5"קד'כין

 ו)כיוה5"
 כ:'ן

 "):יכס 5?' 6תס כניס כתי3 ")ין וע) ות:רונית".ד.'):"
 די5'? 3:'ן 6ק-ון ד6)'ן נגין ]סח[ וד6י ")סיכס)?'
 ו5תסרוגית" ).ז)כ"נ:'ן

 דעתייסו וסמ
 דחכךי"

 זח רזח דידעין

 ע)עק ס)'ק וכך יותק"יכ"כניגייסו 7ע)יזח"';'ן ו?ני )ק:"? כ:'ן מקרון כך וכגין )ותד3קןכד"
 ע)-ח ע) ותרחם כיוי כח':ון ק3"סהסקכ5 כן';"
 :כת ?חון והת ס:."ס 6ת ס' צכ? ייז'ס ככת כ'כ:'3 תה:"

 הק-.ן 52"'ן קןיכין 'ויוין וסנ' ככבת ו5" וד,'י-ים
 קדיס" יכיו"ייי,י

 זכה? כ.? חתכ5'5ן והי:ון כסו הק:5'5
 כת'כ פ5ייסו כייו"ז פוכדי עיזין -:5 ד'כר")הי)קי?ון

 ?.וס כ):ם ח"ס ")סיכס 3?' סדכקיס,חתס

 "ת כ3ד קיו- "5עז- ר' "מך ו6ק 6כ'ך 6ת כנבכ41נ(
 כ:סת דח קער וקק ס3"ס דח36'ך

 כ:.גת" )הכ)5" 7ייק" "ת "כ.ך 6ת .'כרה)
 . 2)"ס

 ]סמ[ סתס ה-ך והת סתם הביך "ת :כד 6תר י?ודסר'
ד?ק

 ת? כ5 )יכוק חת כיז:'ג, סוס כ5"
 רגיס. כי? 5חכ5)6 "ייר י:קק ר'ית:ח ד5פי5"

 דסו"
 "מי5

?.(
 )ן)יז"

 יסוד? ח"ר . ד"ת'
 ככ5)"

 6וקקוס ?6 ה-ך. ו"ת "כיך "ת ככד היור יוסי ר'ג, . סיי ךקי3"ס

 כתר כיס דהתחיי3 3חייוי סהי ו3:)" ונוכתי"כ-יכ)"
 ס:' )"' ס.6 תג'ס פעור סח תייזח 6ידייית
 "זי) 3ר6 ?תי דהי יתיר כיקריס "תה"כ דתיתדה5"נ
 ק5:ח 5יס עכיד ודהי סו" 5ח13י ת3ז? וד6י תק5"כקיח
 ךת 471 עוכ7וי וקקין מי:ר כ,ןה 6זי3 כי6 סה'והי

 )יסחוקיל גכ" 3ג' נכ' ע)יוח 3?"י )יס "וק.ר . )"3ויה.קיר
 כס?ו"

 פ5'? ח-ס וקכ"ס קכ"ס נ3י ע)-ח
 . וד6' דיקי'? 3כורסימ )'?ו"ותיכ

 דע:ך כתרהס נז5? תהגה רלה חכתתמנוד ל14ד(

 7חוריית"חיז'רי
 כגיו היסי רפר "כת תק-ד גה

 ע5 צ3ך כח5ו ההר6 הקתה דחתיד ות"ן דכ)סו כ7653ס6י
 -5? 6ית 65 3רס כ)"6ורייתה

 וכ) תכיכ? קת' דק"מ"
 י כדוד מו:כיס קכי5 6יסכן

 ,כ"
 כ5 תג'גן יוס' ח"ר

 ו6תפרס ומכמ"ן
 מ?סו"

 ק6 תסי3ס הו3?
 -ע5י"

?'5 
 כ)י) קד-6י 6'זירן התס כ:גי ת6ג, ס( ..עפי
 חמס וד6י "הרלן ח:וס 6קג5'פו היזירן ח-כ 3סני .כ)6
 תרגח 5" )קכ5 "5סיך ס' ה:כי . כי5ך ס6 . חתסנו

דת:'נן

 ובעולם הזה בעולם קרושים ישראל של חלקם אשרי6(
 וע"ב כום"ז. עובדי העמים סכל להם ירושה שהשבתהבא.
 כל כננר שבת שקול ולפיכך .. ישראל בני וקין ביניכתוב
 : - היערה כל שמר כאילו שבת השומר וכל .ההורה

 שבת השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבר ימיםששרע
 מלאכתך כל וראה בוא שמעין א"ר ונו'. אלהיךלה'

 . האנשים עבורת היא הימים ששת באיהן שהריכתוב.
 בזמן רק נשיהם. עם החברים בהם מזרוגים אין זהובעביר
 היא ומה הקב"ה. עבורת אלא האנשים עבורת נמצאשלא

 קדושות נשמות להוציא המלכות עם הזדונות .עבירהו
 בקדושת החבירים מהקדשים הזה בלילה ילכךלג.לם.
 בנים מובים בנים לירים ימ בלבם. לזה ומכיניםרבינם
 של הם בנים ולשמאל, לימין הישר מררך סרים שאיןקרישים
 אלהיכם. לה' אקם בנים כתוב אלה ועל והמלבה.המלך
 שלו. בנים נקראים שהם לפי ]סח[ וראי אלהיכםלה'
 זה כור שיורעים החברים כונת וזהו ולמלכה. לסלךב~ים
 הם ואלה להקב"ה. בנים נקראים ולפיכך נרבקים. הםוב,ה

 ברין העילם ע:לה וכאשר . בזכותן מתקייםש"עילם
 למרמ העולם על ומרחם האלה בבניו הקב"המסתכל
 ששת הארץ. ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כיכתיב
 נקראים העליונים קדישים ימים ואלי בששת. ולא וראיימים
 אשרי בו. נכללים והם בהם. נכלל הקדיש שהשםהימים
 כתוב עלייהו . כום"ז עוברי העמים מכל ישראל שלחלקם

 היום: כלכם חיים אלהיכם בה' הרבקיםואתם

 את כבר אמר אלעזר ר' אמך. ואח אביך את כברכ(
 השכינה זו אמך. ואת הקב"ה. זהאביך.

 העליונה, שנינה לדכייל הרמז את אביך. אהדקד:שה.
 ]סס( סתם אמך ואת מהם. אביך את כבר אמר יהורהר'

 שלטעלה מה כל לרבות אה. הענין. בזה נכלל הכלשהרי
 ככיאו שהוא רני. בזה לדכליל אמר יצחק ר'ושלממה
 ביארו הרי אמך. זאה אביך את כבר אמר יוסי ר'נ, הקב"ה. של בכלל נכיל זה יהורה א"ר הבא.לעולם
 ולאחר בו. שמחויב בחייו זה צרכו, ובכל ומשתהבמאכל
מותו

 אפש-

 אלא כן. לא ממנו. הוא פטור שהרי תאמר
 הילך הבן זה שאם הר. י בכבירו בנו מחזיב שמתשאע"פ
 בושה. לו נירם יראי הוא. לאביו מבזה וראי חמאיםבדרך
 ה.א ודאי מע:יו. זמהקן הישר בדרך הולך הבן והואם
 ראנשים. אצל הזה ב;ולם אוהו מכבר לאביי.מכבר
 טרחם שהקנ"ה הקב"ה. אצל ההוא בעולם אוהוומכבד

 : בוראי כבורז כסא אצל ומושיבועליו
 מעשרת האדרון שהדב.ר למדנו רעך. אשה תימד לא7(

 לפי רעך. אשה ההמר לא הוא שבהו-ההרברות
 על עבר כאלו איש אשת שהומד ומי כלם. את כוללשזה
 וכל תשובד. לפני שעומד רבר לך אין אמנם ההורה.כל
 כל למרני יוסי א"ר המלך. רוד כמו עונשו קבל אםשכן
 לו מועלת כזו השובה ההמא. מאיהו ונפרש שחמאמי
 נכלל הראשונות רברות המשה שבאותן למרני ס(יוהר
 חמשה שהם בודאי השני.ה. ה' נהקקו רברות ה' באותןהכל.
 הרצדע לא כננר אלהיך. ה' אנכי כיצר. חמשה.תוך

שלמדני
 נ וף ס( סח מות 6חרי ו( קעו נחקית. נ( 1. דף ג( סע י9 6( מקימותמראה

 דקזדקייזיך

 ליגותט את נאמר בשנירמ כי ושלממה. שלמעלה הכל. כולל ואם אב שסתם מפורש הוא וסע[ ו העעאה אימא מלבות ר.י,ו;סקי
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 הרוצח שזק נכללים. אחד בבלל אלה שני כיש"טדנו
 אלדים בצלם כי ש-קיב רבומ. ש4 יהצלם הדמיהכמעט
 כמ-אה דמות הכמא דמזת ועל ח( וכהיב האדם, אתעשה
 ייטפך דם. באדם דאדם דם שוכך כהיב חייא א"ראדם.
 שלמעלה. והצלם הדמות ממעמ כאלו דם שש.פך מיונו'.
 כן אחי. דמ.ה גם אלא המעיט זה דמוה רק לא מיכי

 באדם ישפך. דמו באדם האדם רם שופך :כתובנשמע
 מה, מפני ש.טפך. ההוא הדם מן הפנם זה נונעדע,יזן
 בזה זה ילביכך האדם. אק עשה אלהים בבלם כילפי
 בשמו כ:שק* .2הרי הנאף. לא כננד לך. יהיה לא : להה
 ת וגז- עבירוה וכמה כמה ובזה בארם. שנרשם הקב"השל

 . בדמיך בו משקר בוה שמיטקי ומי . תלויםוע.נשין
 לא וכתוב י4דו. זרים ב~ים כי בגדו בה' נ( בשבק
 , ה'2א לא : תולה בוה .וק תגבדם. ולא להם ההשהה
 איה נפשו שזנא גנב עם חי4ק ג( שכהב . הגנב לאכננד
 מזכן הננב שהרי . לה ה בזה וה וראי יניד, ולאישמע
 את זבור זה: עושה זה שע.שה מי בשקר. לי.טבע4זה
 יומי שא"ר שקי. עד ברעג תע~ה לא כנני . השבקיום
 כי שכתוב מה על 9העיד הארם וצ-יך עדות. נק-אתשבת
 ההן -( שבתיב מהו יזמי וא"ר וגז'. ה' עיטה יכיםששה
 את ישיאל בני ושמרו שנאמר כמז דיינו ליעקכ.אמה

 היא ש-'טבת בשבת. משקר ה,א שקר שמעיד ומיהשבה.
 דתייה. בכ4 משקר בשנת שמי2ק- ומי אמק. שלעדיה
 הדמד לא כננד אביך. אק כבד : הולה בוה זהלפיכך
 שהרי ממיט. אניך אביך. את כבד יברק וא"ר רעך.אשק
 לאהר מכבד ההזא בן בן. ליד יה איש אשה י2הימדמי

 הארמה על ימיך יאריכון למען כאן וכהיב אביו.שאיני
 שדהו רעך בית החמד לא נננד לך. הן נ א4ייך ה'א:ר
 זה ודאי אחר. של תהמד ולא שלך יהי' לך שנהן מהונו'.
 האחרונים. ה' נכללים הראשונים חמשה זבאלה ה.לה.בזה

 ועל ימין. נעשה שהנל למו. רת אש כימינו כהיב'לפיכך
 היו כלם יהודה א"ר . ההורה נתנה קולות בחמשהכן

 רבי הורה. חימשי חמשה כנגדם חמשה. תוךהמשה
 ההורה. מצות כל נהקקו הדברות עשרת שבאלה למדאלעזר
 אילנזת ושרשים. ענפים ומזמאה. טהרה ועונשין.נזיףות
 היא התורה שהרי ותהומית. ימים וארץ. שמיםונמיעיה.

 ]ע[ מאמרוה בעשרה נהקק הקב"ה ששם כמו הקב"ה, שלשמו
 הרברות עשית אלה הדברות. בעשרת נהקקה התירהכך
 הקדוש שמו היא. אחד שם התורה וכל הקב"ה. של שמוהם
 שז.כהבההורה מי בה. הרכה של חלקו אשרי הקב"הכמש.'2ל
 ממש בהקב"ה אמר יוסי ר' הקב"ה. של הקדוש בשמוזיכה
 לעולם שמו ברוך הוא. אחד וקמו הוא שהרי זוכה.היא

 : אמן עולמיםולעולמי
 קיל ואת הלפידים ואת הקולות אה רואים העם רבלס(

 הר על הקב"ה נגלה שכאשר אטרו הריהשכר,
 כל הדברזת. בעשרת לייטרא4 ההורה נתנה כאשרמיני.
 ]ט"[ קילות לשבעים נהלק ההוא וקול קיל. ע.2ה ודבורדבור
 רואים והיז ישראל. כל לעיני ונזצצים מאירים כלםודיי
 את רואים העם וכל זש"כ שלו. הנבוד זיו בעיןעין

 אחר בכל בו סתרה היה הקול 11ה וראי. רואיםהקויות.

 דק:יל די?"ן . 6קכ5'5ן מד6 ככ))6 56'ן ת-'ןדתג'נן
6זעיר

 וג!נ:" דטי;"
 6)סיס כג;ם כי יכת.כ די61ריס

 כנור"? דרוק סככ6 1-7ק וע5 "( וכק.3 סהדס התע:?
 יב:ר זיו כחדס ס"דס דס בופד כת'כ הייה ""רקדס
 . ד)עי)" ונ)'וה 7'וות6 "וציר כק)ו 7'וח דמס'ך 'וחןוגי'

 ")6 ך6 דח1ת6 ה,ער )6כ)ויור
 . 6חר" דחות"

 כ"ךס . וכסך ד-ן 3הדס סחדס דס סוסך דכתיכט:קע
 סניווות" ס6' חט'ע)חס

 סט4וח חהי . 7ח.:'ד ך-ח -?סוק
 ?ה כך וכנין סקדס חת ע:ס "5סיס כג)ס כיח:'ס

 3בי'6 נומקר דס" . ת:הף )6 )קכ) )ך יסיס )"תגיח 3?"
 .ג,רין ח1כין 1כיזס כ-ס ו3דח נס כ3ר 3יס דחקר:יסדק:"ס
 כ'ס -בקר כ?ה' די,:קר 1.והן ת!ייןוצ,ג:ין

 3יי)כ"
. 

 !6 וכתי: . י)דו זרים 3ג'ס כ' 3נ7ו כס' כ(ד:;.:
 . ח:" ג" : ת)'6 3סח וס" ת::דס 51ק )סםת:תקו?
 :ינ" נכ3 טס הו)ק ג( דכת'כ תננכ )"5ק:)

 ה)? גס:ו
 ס, וד6י . יגיר 1ל",:-:

 !דח ננ3, דסה ת5'ח 3?"
 קק זכוך ד6 עכיד ד" דט3יד נוהן כסקר6 להי-"ס"ודי!ן
 "מ' דה*ר . סקר טד 3רצך תעגס )ק 5ק:) ס:בק'וס
 :' דכ;.3 ס" ט) ):?דח כ"ג ו3עי הקרי ס?ד,תחס3ק
 ;;ן י( דכת'3 -"' -ס' 61"ר . ונו' ס' ע:ס י-'סכבת
 קת 'כי") כגי ו:--ו "תר ד6ת כיו? 5יטק6.3-ת

 ה ן? כמ3ת -כקר סקך, ד"ס?יד וף"ןס::ת.
 :5ק 3"1רייתק י':קי 3::ת דת:קר ויו"ז . דקסוטססדות6
 ת:ייד )6 )ק3! ה3'ך הת כ3ד ת5יח 3ס6 60 כך3ניגי
 ןסק ח-: 36יך ה3.ך הת כ3ד 'גהק ות"ר רעךה:ק
 6וקיר כר ס?י" כר ו16)'ד "תת6 דחיוידטהן

 ס"דנוס ע5 יחיך '6רכ'ן )תצן סכ" וכת'כ 6:ו'ד)" לקחך"
 סד?ו רעך כ'ת הק.'ד )6 )ק:) . )ך ג1תן 6)ס'ך ס'6:ר
 ס6 ודה' "הר" קקיוד ו5ק ד')ך 'ס" )ך ד"ת'ס'כ ס6'ונו'.
 "הר:'ן הת: כ)'5ן קדי,6' חיוס ו3ק)'ן . ת)'6כס6

 יע) 'ע':ח "תצכיד יכ)" לחו דת "0 ח'י!ינו כת'3וכג'גיכך
 ?וו כ!:1 יס'דס "יר 6תיסי3ת הוריית6 ק)ין כח.ו:?ד"
 ר' תק:, ק.רס ה1-ס, חי!:? )ק3)י?ון ה-ס. נוח-ס
 חור'ית". סקיוי כ) "תג)'פו 6חירן עסר כה)ין6)צזר
 "י)גין ו:ר:ין ע:כין וחס"כ6 דכ'6 וע1:כיןגזירין

 ס:61 ".ריית" דס" וקסוח' יח" . ו6רע6 סי,יהוגטיעין.

 כה1~ייקק דוכי ח6ן 3? דזכ' 5יו6ן מו5קיס זכ6ס נוווסדק3*? ~4:11 בי'ל.2יל"~ן,'"":ג
 3:ט"זכ'

 ייי: כקכ"ס 6יור 'וסי ר' דקכ"ס. ק7יס6
 )ע)ס סטיס כריך . ס61 מד וסחיס סו6 דס6זכ'.

 היון טלץ'ןולטלווי
 ק51 1הק כ5פידיס ו6ת סקו)וק "ת ר61יס סעס רכבלס(

 טורח :) חתנ)י ק3"? דכד 6ת.ור 060מפר
 כל 6-ירן כעמר ליכרהל 6וריית6 6ת'סי3ת כד .דסיגי
 ]ע"[ ק)ין )ע' 6תסרס ק)ה וססו6 ק)6 ע3יד י6ווירסמחירס
 ה-6ן וס1ו . כ)סו דיסר6ל לעיג"סו וג55'ן גסירין כ)סווסוו
 הת רי6יס סעס וכ5 סס*ד . די5יס יקר6 זיו כע'יניןטייג'ן
 סקוךין וכך ככך מ)ך תק3)גי 15ן. ו6תר חיסר56. ומד מצות וכך בכך עליך הקבלני יו. ואמר מיש-אל.ואחד הי 3כ5 3יס 6תרי סו? ק5" וססו6 וד6י. רו6יססקו15ת

שבתורה
 קלמ תו1מס ס( 1' ר'ג? 7( ג,ט ר:גי ג( ס' ?':ע נ( 6' .חיק"ג ט מקונותמראה ד3הוריית"

 ןקזהר ןיךז
 לוון ע' של 1ט,[ . בואשית מעשה של1ט[
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ד3"ור"ח"
 ועקג5ג65 ריסיס ע5 5'ס 6סדר . סן 61טר1

 וכר ככך ע5ר חק3)ג' )'ס ו"טר כיס חתרי וסו?ע)'ס
 6סדר )כתר סין 6תר וסוס 7כחירייה6עונסין

 6"ר "( כי?ו נזנסיקוק יסקגי ס?*ן כפוקיס 5יס ונסיקק5" ססו"
 נזכעי כיטעים ריחים סקו5ות 6ת יו6'ס ?עס וכ5 כת'כ"3ח
 כססו6 קחנ)סי סוו ק5'ן 6ינון חנינן סכי "5ח5י?

 . גיפ" דחקהוי כיזס כסו ,נותקזיין . ,קכ)" ועננ6חכ,כח
 ססוק טגו 7סייעין טס וסתעין . דמיו"ן נז?וקט"ן
 ס11 הטקן ד:וו מיזו ססו6 וקגו וק3)". ועננ6מבוכ6
 כניס סס*ד 3קסין חסין מק"ן ?וו וכ)סו 3חריי?1ד"תו "ה-גין דרין ידעו ד)6 טס 1ידעין ט)6?. כנסירוג?ירין
 יוסי ר' תחג6 ה""ן סוו ויומן . טטכס ס' דכרנפגיס
 נסיך סוס ד)ח קי) סוס ד)6 . ק)ן דהיניןמנס'רו
 דרין וכ5 טעירין 1כ) נגיז'ן כ) כי? דטסתכ)יכנ?'-ו

 ונהנל,ל ראשו על לו מסבב הקול היה הן. והשיבשבתורה.
 וכת בכך עליך הקבלני לו ואמר בו מתרה הי' ועודעליו.
 קול מסבבו הי' כך אחר הן. משיב והיה שבתורה.עונשין
 א"ר 6( פיהו. מנשיקזת ישקני זש"כ פיו. על ונשקוההוא
 צריך שומעים רואים. הקולות, את רואים העם וכל כתיבאכא
 בדחשך נחקקים היו הקילות אוהן למדנו, כך אלאלומר.
 נוף שנראה כמו בהם נראין והיו והערפל. והענןההוא
 הדשך מהוך . ששמעו מה ושמעו שראו. מה וראונשמי.
 הי. ההוא מראה רואים שהיו ומתוך . והערפל והענןההוא
 האחרונים דזרות ידעו שלא מה וירעז עליון. באירמאירים
 פנים זש"כ בפנים. פנים רואים היו וכלם אחריהם.שבאו
 יומי ר' למד רואים. היו ומהיכן עמכם. ה' דברבפנים
 מאיר היה ש4א קו5 היה שלא . הקולוה אוהן של האורמן

 ,,ק .ע ן::: דדורות וכל הנעלם. וכל הנננז כל בו שממתכליםבאור

 י,ן:ץ"
 קי ג,דוון;ןסיןןגימנ::יי:ן צו , צ,יש ן

 1;.העס ".אאהה.".מן ."נתכ: ה' חרא ה'. וה ן ףן-"לום "קיונ' %" "וניו~,רהע; -"

5"ן';נ;~.ןןי:יי;'4,י".':נ"ק"י
 41 זוי :"1:ג:.:4ג' ~:י.%!י ,

 נר. ש טנקרא יהמ ;1י וה "5ן 11י5ייס.:::הלכה. זר.ך' 1 נת-- ;ד:"ן 7:י ""1 "ג ג.1.:;1:ןת:ןוי
 נמדס 3:כ1* סם3'עי 3הדם תרועס כופר וסעכרחדכה.כ
 סופר טס ייסי 6.ר ]:ג[ כופך 6חק-י ון6 סכפוריס3'וס
 דנפיק ק'5 ה)עזר 6"ר ]:ד[ 6חרגין ק)'ן נסקיןייוךה כס6י התכ)י5 כ)6 סכ6 6.ף וטי" ורומ6 הם6 ק)חחפ'ק
 נוניס נכיק וקז) מן דס'סר חסחטטסופר
 י?ודס ר' ]י:[ סכפר קון כחיכ כך ו3ניג' ככיח כק"ני.?;כוסר
 חתרמ ]טזן סססר קו) 6'זר כתעון ר' ]י'[ 5סהו'חקדטי כס- ד( כד"6 הסר כת'3 סכפר סססר קי5 סכ'6יור
 סעס 1כ) 6)עזר ו5"ר הן ס,פר הקר' מניס :פ'קןק:ה
 1ה7 מד כ5 סק1)1ת חתרוק'ס

 מנז"
 ךק;יח )יס הזי כדקח

 וכדק6 חהוט.ן חהיתין סורין. כורין קייעין סוו וחד מדכ5
 כססיח ח6נ6 וחד הד כ) מעו )סזהתקזי

 כע6ן יכר6) כ5 מע6ן סוו דסינ' כמיך6 "הג5'דק3*ס סצת"
 כ5 היוי סוס גס,ר6 1מסס61 ]עה[ כעס'סת6 גסורחדחט'
 חכיס טע"6 נז6י נכי6ס 'הוק") מט6 7)6 נזס ומ7הך

 וכ5 ןנתי3 ך"תינ". ננזס כקד "ענ)י"1 ק)יןדהיגזן
 החנ)י סכינת6 כימוק56 6כ) ]עט[ סקו5ות 6"ת רוהיכסעס

 דממי כת6ן מטי וסוס . 'חיר 1)6כרחיכוי

 לחדש בעשור השביעי בחדש הרועה שופר והעברתשכת.ב
 שזפר מה :מי א"ר ]ענ[ שופר נקרא וזה הכפורים.ביום
 בזה, נכלל דכל כאן אף ימים. ורוח מאש ל קמוציא
 היוצא קול אלעזק א"ר ]עד[ אחרים קולות יוצאיםומכאן
 ממנו. יוצא ל ודק בלבדו. ענין הוא שהשופר משמעמשופר.
 יהודה ר' ]י:[ הנפר ק'ל כהוב ולפיכך עומד. בקיימווהשופר
 שפר ד( כבתוב דסר. כתיב השפר השפר. קול כך.אמר
 המקזם ]:,[ ה:פר קיל אמר שמעון ר' ]ע'[ להחויאקדמי
 העם וכל אלעזר וא"ר ס( שופר נקיא ממנו יוצאש-ק.ל

 שלמדני מדרנתו. לפי דאה ואחד אחד כל הקולוה. את איםר,
 וכמי נבולים. נבולים ה. ר ש שורות עימדים ייושבלם
 שכא:ר ולמדנו ואחד אהד כל דואים היו כך ים ראשהיו
 כמי ישראל כל רואים היו פיעי. דר על הקכ"הננלה

 כל רואה היה דאור ומזה ]:ח[ בעששיה האורשרואה
 לפי מך כפני הנביא ידזקא4 ראה ש4א מה ואחדאחד
 נהנ4ה ביחזקאל אבל ]:מ[ הקי4,ה א"ת רואיםהעם וכי שכתיב שנזכ-. כמו ארר במקים נהבל. הקילוהשאותו
 שר,אה כמי רואד ווזה יוהר. ולא שלה בהמרכבההשכינה

מאחורי3תר
 פג. 7ף ס( ג 7ני6) 7( נ.ג *סטי' נ( 1' *:ט*' ג( פ6. 7ף 6( מקומותמראה

 דקזוקך.זיך

 על מרמז שקול ר'א רעת [עס[ התחהונות כפירות ז' הולירה עלאה אימא הבינה כי ]טך[ , הבינה עו*ם ה.י4ו ,עגןפרמ'ת. הש,הה פי על הוה בעולם לחלקה העליונים מעולמות השפע נאסף שאליה ובם.לואה בתוקפה הקר1שה השכינה אור וה,עג[
 ומפר,1 עופר. שנקרא הבי4ה עולם על שמרמז הראשונים רבריו מחזק יהורה ר' [ט1[ : שטר שנקראת הבי*ה תולרת שהזאהתפארת

 המתקת היא ששם הספירות מכל היופי היא הבינה כי יופי. מלשון והוא שיפני1 להשם התואר שם הוא חסר שפר כי לרבייו ראי'עתה
 ען העצם שם אלא התואר שם זה שאין שמפרש אלא הבינה הוא השופר קול שזה ג'ג ר*ש רעת ]עון : ההירות בא ומשםקוינים
 וכמילואר בתוקפה השכינה את שראו ןטט[ ! וכוכית של מנורה ,טט[ : התפארת והיא קול הנקראת הספירה שהולירה האט ואהיא"באטה
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 פנים ידזדה ב-בי יוסי א'ר "( רבים כהליםמאחזרי
 סימים בהם היה ולא רבונם. כנ'ד זיו ישראל ראובפנים
 העם וכל מהכתוב נשסע מזמים וח-שים. ומקימעיםוחנרים
 מקימעים . ההר בתהתית ויתיצבי שכ:יב . חנריםראים.

 אז כ( כקוב לביא 41ע;יד ונשמע. נעשה שאמיווח-שים.
 : אלם ן לש והרון פסח כאיליר4נ

 כהוב יוסי א"ר זהב. זא"הי כמף א4הי אקי העש'ן לאנ(
 זלידזהב. דכנף שלי אע"פ . הזהב 41י דכ2ף ליד(
 : אדם כצו-ה אוהי כל,מר אהי אקי. ן העשלא

 שמק*יב מי כל למדנ' וני'. לי העשה אדמה נו1נ2ךזס(
 כל דק-יכ כאייו מיל-. ת נמצ לק-נןבט

 .נלם מזנח בנק זכאי4ו דקב"ה. לכני שנעולםקיבנוה
 עפר מ4א אחר בלי מן מזבח למדר צריך לפיכךלפניו.
 כאיו רקב"ה 4פני .נחשב דזה. דש ק נרית ע4יולמוי
 יזהר לו יביב וזה ופרים, כבשים וקיבנוה ע'4ות עייוונח

 . ונו' שלמיך ואק תיך עול את ע"יו וזנחה י2כהוכמ42ם.
 זו שמי. אק אזביר מהו שמי. אק אזכיר אשר דכק.םנבל
 זדו להוריעם וברהקו לי-איי ה' ס'ד י( בה שבת.במייק.
 ואם ב. כק מה ארריו שפירשקי. כמו ודאי אדמהמזכח
 מעם שהזא שנהנייר. נר ע4 רמז לי. העוה אבנשמזבח
 הבנה יא אבנים. מזבח נקרא זה לב. זקשה ע'רףקנה
 רקב"ה. בעבורה להנ_יסי שנצרך המביון. מהו נזית.אקהן
 עקה. עד ש;נד אדרה עבודה שישכח עד אוקו ימזליאין
 הסרת ב4קי נמ'ל ואם ה4ב. הקקשית ממנווימור
 הקב"ה. של הק-,נה נ;בירה ל.כנם הלב ה התקש אזתוממנו
 וךצר זה כצר א'הו הכים שח . האבן פסל כמו הואהרי
 נזיק. אהדן הננה 4א לפינך . כבתהלה אכן ונשארזה.
 ותק44י-, עליך דנפק דרכך כי אז יב'. בהתקשוה ישארשאם
 אשרי לכייך כיל. לו תועיל לא שנימול זו מילהכלומר
 יכני ברנון נשמחה דזה ק*נן המקיינ זה שלחלקו

 וישמהו ן י ככתינ דזאה. דסצוד נהלק ח לשמ וצריךהקב"הי
 : שמך איהבי בך יעלצו עלימי והסך ירננו לעולם בך הוסינל

 .ברבהיך. א4יך אבא שבי את אזניר אשר המקים נבכבלח(
 . מ* י .ריך יטמי אק ו;זניר יפסה אהאזכיר

 איקה דק-"ד. ש4 נמדוהט נסתיש מרות וראה נואא4א
 בךרה נאמ- ע'" אוהר. וכזבירים בה שמש:רליםהכדה
 ףמקים נכל וזדי ךכ[ לז מזדדים בה מודדשאדם

 באוהה נכי. אק ש"זכיר הדיא במדה שמי. אתאזכיר א.2-
 : וכרכהיך אליך אבואהמדה

 הנאמןרועה
 ררא:ונה מצוה ש4 רסיר -וא כאן א4ריך. ה' אנביפ(

 בפרט. אותו 4דעת ואה"כ נכ44. א'הילרעת
 לדעת דכל ראשית מיכז זה הרי אנני. שכתוב לפיבכ4ל.
 כל רבון שדוא העולם. על דעיי.ן ש4 ט אלהיםחשיש

 זאת צבאם. ובל וא*ץ שכים הע,למים. כל ובוראהעולמים
הוא

 "כין 'סיד? כר3י י.סי 6"ר "( סנ'"'ן כת).ןכת-
 ס,קין 3?'ן ס,ס י)ק דחקרו?ון .ק-6 זיו יכרח5 הטיכ"ס.ן
 ?:: וכ) זכת'3 תכיו2 סוקין והר2.ן וקט'2'ןוהנרין
 ק2.:.ן ססר כתקת.ת וית.גכו ןכ;.כ הנ-',רק.ס
 הז כ( כת.כ ךהתי ו5ז-נ6 וג2ת2 ג2כ?וה-כ'ן

 ק)ם )כו; יתרון ססח כ5.6.ד)נ
 :ק.כ 'יס. 6"ר ז-3 וה)?. כסף מ)ס' התי תצכון ל~לנ(

 :ו?כ. וגי סכסף ר)י הצ"ג -זסב ו5י סכסף )ידי

 ה.ת'. כ)ו:!ר "תי מת' ה2סון5"
 ןק.'כ נו6ן כ5 הת:ק וגו'. 5י ת2:ס הדיוס בהובחס(

3ריס
 5קר3ג"

 כ5 6ק-.: כ"')1 ט'5ס כט5ות
 נזד3ה" כ:' וכ5.6' דקכ"ס )קיויס ד2)י!הקרכ:'ן

 2).י.ת,
 מד3ח6 )סדר6 3טי כה 3ני:יקתיס

 3נוקג"
 הי2, יץ).ה הך

 ק"יו6 ס"' ט)'ס)-גזר
 קן'ס"

 כה')ו קכ"? קת' ו"תקב'3
 'נ.' כ)ת.ך ו"ת עו)ות'ך הת ט)'ו וז3הת דכת.כמכ)?. .ק.ר ).? וג'ה6 ותור' טה:" וקרכג'ן ע5וון ט5'סהד2ח
 -ח :י!' חת 6זכיר ט?ו כתי 6ק "זכ.ר ה2ר ?טקוסכ:)
 סקי 5סוך.צם .כריתו ).י"'1 ס' סוד 1( כס דכת'3מ.!ז
 כי!ס וד"י 6ד-סמזכח

 ךהי!'ג"
 ת:ג? )6 36גיס ל!ז3ק "קר' סהי 35" וקכי קד5 קכ' נז2םן דהיס' 6תנייר :ד )ני,רה ריוז . 5' תצכס "3ג.ם רזכהן זקס . כת.3 ט"י 3ת-.ס

 . רקכ"? 3פי!ה:ק )י? )ה2)ח ד23י ס.6 טה' נזיח5ת?ן
 טן דטכד "הךח פו)הגח דיגמי עד יתיס ינזוו)"

 . סכ"
 ק:יו ס?ו6 יזגיסוי2די

 6קגזר והי ד)כ"
 5טיט5 ד)כ6 קכיו ססו6טג.? ק2די 1)"

 ככ.5ק:"
 . דק:-? קדיכ6

 וי?6י ביס6 ט?,י 5יס רג1רי ד6כג". טסי)6 כס"י ?ו"ס-י
 גזיק. הת?ן ה:ג? )ק 3ג"כ כקדט.ת". "3ג6 ו"כת6רניס"
 יתח))יס. ט).ס סגפת הר3ך כי . 3קכיוקיס 6מתח-דהי

 זכ"ס 3ג"כ . )יס וי?ג'6 )" דההנזר נזירו ?ה'כ)'ייי
 קרכנ" ס6' ד"קריכ ד-הןה.5ק.ס

 קייי 3ר:ית 3הד,וה6
 .יכי,קו ,י כדכתיכ הי)ק6. כס6י !י!קוי ו3צי .קכ-?
 : :טך 6.י:. 3ך וי1552 ט)י-ו ותסך 'רגגו ):ו)ם כך היכ'כ)

 :דכ;.ך. "5.ך ה3, בי" 6ת הזכיר הכר ס-ק.ס נבכנלה(
 ?סי6 דקכ"? 3טד.ת סת'חין רז'ן הזי ת" ה5"ן ).?. י':צ' ם4,י הת הזכ.ר . סט' התה,כ.-

 3טד? הקיין 2)ס כ? ה-כרין כס דיי2קד)יןרד?
 הכר ס-קיס בכ) היס' 'סהי ךכ[ )1 ט,דד'ן כ? י,'דדכ"-ס
 טדס 3ססי6 כי,י הת ד6זכי- טד? ככסיח כי!'. 6ק6זכ.ר

 . ו3רכת'ך 6).ך6:.6

 מהימנארעיא

 קד-6? ןסקוד6 רי" 6י?' יכ" ה5?יך י אנביס(
 )י?5ט:ד2

 כסךכ, )יס )נונד2 י5:ת- ככ))"

3כ))"
 5:'כדט ךכ5ה רהכית6 רת'ז קה סה ה:כי דכה.כ כגין

דק.ת
"?(6 

 כ5 -3ון ד6'סו . ע)נו6 ע5 ע)קס כ)י:6
 ך6 . מ.5י?.ן וכ5 וחרע6 כטי6 . כ)סו ע)יוין וכר6ע)קין

ס,ה
 : ג? ו6ר" ס( ד:ע פ,הס ח( כ' תגיס ו( כ.0 תגיס 1( 05 )ך ?( ג' חני 7( ג 7ף נ( 04 יכע.' ג( סג 7ף 6( מקוכותטראה

 ןקייקךייך
 ע4מא של מדה איזו עם והזד.,ות יחור ע'י 4מלכות שפע שאשפיע פירושו שמ' את ואומיר רנוקבא עלמא המלמות מדת היינו שמי~שן

 רמדה באו:ו ישראל. תפית פי על המ4בות למדת לשט'. אותה ואחבר שאזדוג המרה נכי הוא. כך רכתוכ ומשם,ותרדוכרא.
 1 ו-הם.ם רפ1אה הפארת ואם גבורות. גגורה אם חסדים. השפעת תהי' חסי אם שלה. השפע מין בהשפעת וברכתיך אליךאבוא
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 סקוד"

 )נוגדע ו3פרס . 3כ)) קזיו"ס
 ורג2ח רנע6 3כ5 חי5'סון וכ5 כ)?ו 3ע)ט'ןיי)יס 6כנח'ת"

והת:?נית"
 חי)6

 דס3ע"
 ונוכ)כ) יתסיגס זן ו"יסו . ניזיס

 יד6 ע) כג'ס 3גי סן ר"נויסמקןג'
 סכיגת"

 ד" קד'ס6
 וד" ]פ"[ סו" "וכ)ס"0 ")?'ך ס' כי כד"6 6)סיך ס' דכת'כ כגין 3פרע?ו"

 . וסרט כ))
 סק,ד"

 קךט"ס
 כריס6 )ו!גד2ד"נטריך

 וכסופ"
 "הרון ו"ני 3כ)). רתסין 6ני 6חרון ו6גי ר"0,ן הג'"( ד" ולז6 ]פכ[

 )6ויו"? ד6 פקיד6 )סי" ה)סיך ס' כס מת תם" לאנ(
 ?ו6 130עס ד5וו!י ו-"ן ]פנ[ ק0,ט 3"ורח3סנ!'ס

 דק3י? דמיו6 ט)"ין דרנין ז' 3ה'גון גרוויסכ)י)
 דהיקי 3"ג סהי . ה,ג'ן 0.ת" ,:" ]כין 3ס1התכ)')
 ד'ג" 3י ע"ס דקכוטה,ייק?

 30יט" ,ס," 3?ו נרו!י? כ)י)
 כוו")קייט"

 ת:23 .ככיוו כת'3 וע"ד ]כי[ כדיכתיס קדיפח
 ה,ת"ס ד6!טיו-"ן

 ו)0ק-" )-גנ"
 נריס

"'??( 
 ד)ו התר

 6וו!הס . 3דוכת.ס'הק"ס
 )קיית"

 "'?י ד" ד-הריס סקודה
 כך דקס!טככי2?

 יייסקי )כ"ג -ק:-נ סרע יגל סס,"
 ד" דיו,ריס. פק,דח ט) )ת2כר).?

 דיו"ר'? קוייק? 6'ס,
 ד6 2) 3-חריס )ה!""? גם )כ- )'? !ה,ט-.ך כיסה:ת:ק
יקי?ו

 ככק"
 דכתי3 3'2ז כגין 3'ס. קכת3מ וק.:"ס ד').?

 -קטרנ ?ו? סר2 יגר ז?" סכקר עד ככ3י ס' חינ(
 - ד" ע) !שיייכיס

 )קיכ! יככת ',ס 6ת זכררי(
 סק.ד"

 דכ'ר )יו?ו' דה
 סס3ת '~ס קק זכ!ר 7"ת"ר כ-7 סכ:ת.'!ס

 רז")קדס'
 'וקה דוכת' היג'ן ככ) ה!ק'ט:6 ס" דככת

ז'כרג6
 דג"ה"

 כ))6 ו6יסו ןט)ף,
 ד6'ר'.ת"

 וגס'ר ונו"ן
 גטר כ6')וס3ת

 ןב3ת דוכרנח הת-ך ו?6 כ)" היריית"
 6גטריך )-)כ6 ד"דכר וו6ן קדובין זיגי 3כ) )'ס)קדפח
)כרכ"

 )קדכ" גייך ככת ךהדכר י,"ן )יס
 יכק )'?

 ה'?. כיייר ה'?ו )דכיר" זכ,רהקיור
 ס"3ק.,מ )י,יכ"

 רז"
 דכ)

 מסי"נות"
 טרימ6 דת)י6 .

 סופ" ע,-2)"ס
 ת)ק כ)6 קי?ו כ3ק ]כין דרנין דכ5

 ב3ק ט)"? כ3ת . 0כת "קרון וכ)סו 6'ג,ןך-נין
 כ:ת הקרי יכגח חד ןכ)ס, ]פי[ ד)')'6 כ3תד',י,ק
 כ?דיס ),ן יז-ין )הכיי' גטי) כ)עק "יסו כך הד'כ:

3??ו"
 כ)סו )2)-6 התי סהי וכן ד')'ס מ)טגו

 3?ד'? ז-ין )י5ית "ת' כד 3סדיס ,זנויג'ןהתיין
)0:ת

 די,יויי"
 כיין ]סה[ 3?ד'? '"ת:יור 3?יכ5י? )'ס וזו!ין

 6ת'"דסחי
 גגיזין !כ)ס! ע)'ס הה-0ך 2גח: 0כת

3סיכ)"
 דח ו3נין ד)')יח

 ס2,זת"
 היויר ד)')יח

 לתרין 3?ד'? ז-ין ייו-" הת' כד ]כטןטד'מיי"
 . ההיגין")י:

 דרנ"
ד6ג?יר ד" תקק? ודרנה ע)"ס

 שדוא לדעת ובפרט. כלל. בדרך הראש'נה מצוההיא
 ירנע. רנע בכל צבאם יבכל העולמוה בכלמצניח
 ימכלכל וספינם זן יהיא . היא כידו המבע כח שלוהדנהנה
 זה דקדושה. השכינה ידי על כנים בצי עד רא0יםסק-ני
 א4היך ה' כי ככהוב אלהיך. ה' שכהוב לפי פרט. בדרךהוא
 הראשונה ה מנ היא זי ופיט, כלל 'הייגו ]פ-[ היא אוכלהאש

 הסיד וזה ]ככ[ וסוף ראש של דאלהות לדעת האדםשצריך
 יאני בכלי. ראשון אני אחר,ן. ואני ראשון אני "(של

 : ארד וסוד אחד כלל הזא והנל בפיט.אהרון

 להשבע זו פצוה לשוא. אלהיך ה' שם אק השא לאכ(
 הוא שבועה שנשבע ומי ]פנ[ אמת בדרךבשמי

 דקב"ה של ששמו העליונות מדרנות שבע הן בא עצמוכולל
 שנשבע האדם שזה אלא הנה. שש והרי ]כ7[ בהןנכלל

 השבע. ובשמו כתיב וע"כ ]כ:[ במקוכו הקדוש שםלקיים השביעי וה'א בהן. עצמו כולל דין בית פי על אמתשבועה
 שלא הה!א לכקום מרם לשקר או .דנם שבזעה שננבעומי

 היא זו נם נו דב מצית לק'ים שביעה בכקימו.יהקיים
 זמכהה לאיש מקמרנ דרע היצר שר כא אסת. שלשכועה
 שרבונ. שבועה היא זו רבונו. מצות על לעבזרא'הן

 זה. על ברבזנו להשבע לאדם לו נצרך וכך בה.משתבח
 שכהזב בועז כמו בו, משתבח והקב"ה שלו, שבחוזהו
 כקמרג היה דרע היצר שהרי רבק-. עד שכבי ה' הינ(

 וה--: על נשבע והיא לפהותעבו
 את לזלר % מצמ 4קדשו. השבת ים את דכרך ח1

 השבת יים את זכ'ר שנאמר כמו דשבת.-ם
 עם שדוא פא מק בכמה נתבאר דרי ישבה של דסןלקדשה
 ששוכר ומי התורה. כלל והיא לם. יע מרחת שלהזכרק
 השבת '2זכייה אמרו והרי דתורה. כל שמר כאילושבת
 צריך לב4ך שכזכיר מי קדושות, מיני בכל איהו לקדשדיא
 והרי הן. א לקדש צריך הי2בת וכזניר מי אוקו.לברך

 -קרןש' עי שלבחינתזכור.,שמור מרםזעלהקדושה שזכור אםרון
 'הולדכראש האמ'נה. כי סזד הוא דשבה יים נקבה. בחי'ש4
 נ' דכל. דוא שבה ]",[ דמדרנות כל פוף עד ןהעלי

 של שכת הע4יון. שבה שבה. נקראות וכלן הןכררגוה
 שבק. נק4אוק וכלן אחה וכלן ]סי[ הלילה של שבתהיום.
 ;מק ת דמדרנ לשאר מזמנת שולטת כשהיא מדרנהוכל

 כלן בעולם לדופיע באה וכשהיא שלר. הממשלהבאוהה
 מזמין ד,א שבה ליל בא כאשר עמה. מז!מנות להיותבאזה
 כי!ן ]כק[ עמו ונננז בהיכלו זמזמינו היום. של לשבהעמו
 ךכורה שבת ליל סעודת ולפיכך שבת. ליל של בההיכלן גנ';ים וכלם אליו. נמשך העליון שבת גם אז באשזה
 ?תי עמי כ;כין הוא השבח יום בא כאשר ]פט[ השבת יוםמשל

 נה. דקה; וסדרנר העליינה מדרנה האחיות. מדרינית אלהן
אהה

 י:עי' "( מקומותמראה
 ,ג, וף ז( ג' רות ג( ג6: ד4 נ( מ*י

 ף;זך:ךזיך
 ים;שיט הקרב14ת ועבודת תפלה ע*י לאלרים עוז תנו הכהוב רדר על אוכלה. הלשון בה ששייר הקרושה השכיגה ץל מוסב וה1פ6[

 כתר איה, עי'1[ כתר אליהו פתה כהמאטר כדאיתא כלל. פ'רור שיס נלי אחר איהות קשר שהכל [סג[ מצות. תר'"4 שלטובים
 ' לרמיכות השכ,ה גו-ם לשקר ורנשבע רך,ניא עלמא של ספירות הטש עם תזרוג שרמלכ,ת הארם 4ורם אמת שבועת ש;"י מתרץ,פס[ : ר?-כ.ת היא ו' ספירה כ' רגה *ש היי מק:וה ולכך המלכות. מרת שהיא הקב"ה של לשמו המשפיעות התחת41!ת כפירות 1' הייגו,סד[ : בהרךב"ן דיא תשנ;. ובשמו של דמצוה מ"ע רם'ח במגין שחושב הרמבים כרעת הייגו ,כג[ אחרית מדאשית מג'ד אתמר ועליהמלכות.

 מן הארה ה"גו ה;ל'ון ;בת ןסון ' המיכות ספירת זו המדר,ות וסוף ביגה. חכמה כתר הראשוגות ספירות ג' היינו העל'ון דאש[ס'[
 ב;ולם הכתר רארת ה"גו היום של שבת שחרית כםעודת זה קד'שא. עת'קא שגקיא החגמה ספי-ת של כהעולם הכתרספירת

 מ4:ות של הזיוג ענין זה ןפח[ לממה מלמעלה וקחשיב המלכות מדת אור ה"גו הלילה שבת ג'. בסעודה זה 'ום ש,קיאההפארת
 וגם התפארת עם מזדוגת שהמלכות כאחת. מתחברות קרושות וג' ה;ול:ות 1;ליות הזיוג זמן הוא שבת שב"יל לפי [סטן תפארחעם

 כירוע: ג'פ אלהים השס בו ש,זכר ראורייתא שבת ל'ל קירופ ולפיכך לה. גסשך העליון שבתהארת
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 ביחד וכלן ]5[ ממנו הארה שמקבלת ואחת לו שמאירהאחת
 הן מררגוה הנ' ואלו השבת. ביום זשזלמות שבת.נקראוק
 וכהיבים. נביאים שבכהב הזרה הת.רה. כי של והסודר3לל

 ! - התורה כל כשומר שבת ששומרמי

 מחויב שהבן זו מצוה אמך. ואת אביך את כבך6(
 שתי מן משותף שהזא לפי ואמו. אביובכביד

 העינים בן ל אביו של המפה מן האדם. נוצר שמהןמפ.ת
 העינום שחור אמו ש5 המפה ומן והאברים.והעצמית
 מובים. ומעשים בתורה אותו ונדלו והבשר. והעורוהשערוה

 לבניך. ושננתם שכתוב הורה. לבנו ילמד מהויב האדםכי
 ועל . פסל עשאו כאילו ומצות הורה מימדו איןואם
 ומורה. סורר בן להיות ועתיד פמל. לך תעשה לא כתובזה

 שהוא מפני כי ברכות. הרבה ממנו ונוזל ואמו. לאביזימבזה
 דמים שפיכת על ואפילו הכל. על הוא חשזד הארץעם
 והולך הארץ עם שהוא מי כי . זרה ועבידה ע-יותינלוי
 אוהו רושדים לב-ך יודע ואינו איהי. מכירים שאיןלמקים

 : ר"ם ע"כ ענו"ם.שהוא

 הורהמתרי

 היא שאנכי למדמ שסעון א"ר ונו'. אלהיך ה' אנבינ(
 של הכיל הוא ושלממה. שלמעלה מהכילל

 שבכללותבו. הקודש שלחיות הכלל הוא והתחה.נים.העייזנים
 והוא למנה. על רמז לך. יהיה לא אנכי. של ד בהס הואהכל
 תבנית פמל. לך תעשה לא ]1"[ ההחתונות חיוה -ב שלהסוד
 פמל. ההזא. הקדוש מהמקום ההוא. העליון מהמקוםפס4

 הוא הזה וסוד אחרים. אלהים סוד שהוא הקדושה.פסולת
 וכל ונו'. הצפון מן באה סערה רוח ודנה וארא נ(ככהוב
 ה' אנכי כי ]1כ[ מתלקהת ואש י( שכתוב זהוהמינה.
 לממה, לרדת ולא מעלה. כלפי הלב יתעזרר לבעבורא"היך.
 במקים היא שהקנאה ונא. אל ביהה. לפתח יהקרבולא

 וכל שנים. של סוד פמל אחד. של מוד לך תעשהלא והייני ]'נ[ אר"ן רנזה של"ש החה סן הכהיב סוד וזהההוא.
 : וה על רנזה הזאת ואר"ץ שלש. של סורתמונה

 עץ רבעים. ועל שלשים על בנים על אבות עון כפקדי(
 ונ' פעכים וב' אחד פעם נמזע להיית יכולאחד

 הראימינים. עינותיו על פעם בכל ונפקד פעמים. וד'פעמים
 ו5ינו נההקן לא אם זה וכל ](י[ ד' ודור נ' ודור בן נעשההאב

הושש
 ס :ס 7( ה' יה,קה; נ( ג6 7ף ג( 5נ. 7ף "( מקוכותמראה

 5י?ד6ג-יר
 וכי6 ]1[ תגיס ד"תגסיר וד"

 ורי"כ4 כקד"
 דנ5)

 6י:י, דרנין ת5ת ת55131יז 16-יי2"נו"תונ-?

 : כ65 6וריית6 גסיר סכת דנעירמ6ן

 חייכ 6יסו דכר6 ד6 סקוד6 6עך ו"ת 6ניך 6ת כנננד64(
 נותיין נוסותף ד"יסו 3גין ו"מיס י36ויכיקר6

 דעייגין חוורו ד6כוי נוספס . גס כר נוגר 7נונסוןספין
 כעיינין די סמור ד6נזיס ונו:סס ו36ריןוברנוין

 ד~ע:ן5ן;ש!ני,,ןי.ו."נן.ן-1.:.י'י
 ונז'רס סורר 3ן לסיות וזנוין סס) לך תעסס ל6 כתיכד6

 ו"יסי דסו6י5 כרכ6ן כיוס טגיס ונוזל . ו6יויס 6כויונוכזס
 ד-ים כפיכת ע5 ומפי15 כ)6 ע) 6יסו חסין ס6רןטס

 בועםטן"בלענשיי(%
 הורהמהרי

 יי:1, כי . (גון' ל:ו ;ן אנכי,1
 5תת" . 5ך יסיס 5, ך6גכי. 3-י" זסו6כ)6 "יי1םי

1500
 נוססו"

 צ :גו6656תרטס?קדיסג ע65סן %6וז
4לאפ::אענ ד" ורז6 . 6מר6 דטעו6 ר61 דחיסו . דקדוכסססו)ק
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 1) יי"ט ש'1נן ן. ז טט
 6י)ג, י3טיס. ,ע5 ס5כיס ע5 3ניס מ5 "3.ת עינ פקדי(

 יק(ק ינוגין ,ת-ין חד דהיגגכמי"
 קדת6י חוכי ע5 6תפקד ויוגין ו6רכמווינ'ן
 1), 6תתק, 65 כד סו6 ט67 ]1ד[ ורכיעי כ)י:י וכן6כ

טייט
 : ,, 57 1( גי י-:

 הזהרזיו
 העליונה מררגח רמררגות. שתי עמו מ,מין שהתפארת לפי סעורות. שתי ב1 לאכל החיוב התפארת ממשלת ,מן שהוא השבת 'וםנ'[

 הארת ממנו שתקכל המלכות מרת היינו התחתונה ומרר4ה ממנו. הכתר הארת שמקבל קרישא עתיקא שנקרא החכמה 'ם עה"נו
 סעורת נקראת לכך הכתר. הארת ום לקנל החבמה עולם ער התפארת נתעלה שא, שחרית כסעורת לפיכך עבורה. בו ש4שפעהרכתר
 ,עיר נקראת לכך להמלכות. האור ,ה שישפיע אנפין ,עיר שנקרא נהתפארת להאיר הכתר אור יורר שא, ג' ובסעורה קרישא.עתיקא
 שהוא הרביעית ודמות ישב. במספר הם הרי לאחת פנים שארבע וכיון הארם. רמות מ4בר הככור כסא של החיות ג' אלו [61[ יא4פ.ן
 ונגה מתלקחת אש נרול ענן סערה רוח 51כ[ : בקר בי*ב הנרמ,ים אלו על כ41ת1 ואפשר אתי. תעשון לא ככתוב יותי עור המורארם
 של אורות תרי'ג נעלת והיא נת. ג'ב ונקראת הקרושה. והשכינה רמלכות על רמז ארץ )1-ן הכבור לכסא הסיכבות קליפית ר'ה,

 5ןי'::1'יעמ:בעי'י י.",שין,'":לי:""ן,ש י,""ל:וי:'"כו,~:.
 ישן

 (:נמ עע גנן4;במ
 ::: :ך:בוני:תן. :::בנ:ח:עןיגבבימ גמט2 :בתזי%י:1 צ:י :יקן::ל:י::ן:גמז

 כאן ה,והר כונת זו הבת. ביי ובן ואם מאב משולש של וסור רע. פועל והשני טוב פועל שנימ של ומור ספירות. ע"יהשת(שלות
 והייט פעמים. ארבע להתגלנל תוכל אחת שנשמה פי' 711( ! 3רול ספר נצרך באריכות ,ה כל לנאר ני נלנר. רמ, בררך הקצורנהב4ית



 קודשישוןיתרו הזהרלשון
 6תתקן ד6יסו 6')ג6 דד6 וספוכ6 . )6תתקג6קיים
 חסד וטוכס כדין . קיונ!יס ט) וק5יס מזיכ-קח

 . ונו')")פיס
 16קנ!וס 60 ד6 רזה . )ם61 6)סיך ס' מס 6תתס5לא

 נו 6טכט ע)י!6 כת') כד דק3*? כנין .מ3רי6
 הקיק6 חד6 5יור6תסונ!'

 כפי!"
 )בו )? וחטכע קד'כ6

תסונ!"
 רזח חייקן )ס)קח 3טחן מ'6 וכד

 ד:יו"
 ק-יב,

 וכסטקח . נ?ו-6 נו 64 '1"!6 טד ק'יו!6 ד6ונמ~"
 ג:" כגיד6'קין

 קם'ט ע)
 וט)י'6 ת?ונ!6 ע) 1"הק"ס וה?דר היי!ה? ססי6 1נ!קכ)6ס)ק, 5י,ר6 ססו6 דקכוט כקייח"

 ט)י!6 קייס דקכוט מוקה? ו?סי6 .6תקייס
 5רור6 ס?ומ ):קי6 6וווהס גם6 3גיד6יי!ין וכבעת"

 ס)ק"
 )ק:),

 דכקך" דמיסי דהזי כיון מונו"ס5ססי5
 גי,רח ססו6 כד'ן

 והת'ון וסט,ן. 6ז)'ן וו!"ן . )חהור6 תכ ס)'קדסו?

דס?ו"
 ו!י" וכט6ן . ו6תכדרן ת?ינ!' גו פרחן נרור6

)ס)ק"
 5חס'6

 ט)י!"
 דררייז טד . כי!)קןנ!'ן )יס 1)6?דר6

 )הדקכ"ס
 נ!ו!ג"

 מ:ט'ן ע) מיג6 י' '7נוףייאל
י!כתחן

 כרז"
 ד:י!ה

 קך'ס"
 )נכ'ס וט")

 ןס?'"
 נרויח

מייןק
 )דוכתיי:י

 וט)ק

 )6 כת.: ן"
 קת:"

 ס' סס הת

 דכרית ר61 "יסו ד6 )קךסי סככת 'וס 6ת זכ:רר"(

 6'סו סכת כנוונ"תדו כ)6 כ)) והיסו ניפ"דסייפי

 כ~~
 ת)יין 3יס ד6יריית, ריי, וכ)דהורייתח

 וקייח"
 ד:כת

 רז6 זכורנ( כ)" הוךי.ק6 ג:יר כ"')1 כ:ק ~נט'ך דוהן "!ריית6דכ) כקי,י,"
 ןדכ.ר"

 דגקיט דדכורח רז6 היסו
 )6סנהס ססכת ייס הת ]נ?[ ט)ח? דט)חח סייפיכ)

 ככה"מע)'
 )קדכו ה"ת היסי !דה ]11[ )')? דהיסו

 ס:הס כיס קייו!6 יגח ככמס גי? דגית "ק-יכ,ך הזי כדקק כ?ו )הה:טר6 קדי:6 טי!6 נ!גו קדיססדחגטי'ך
 ,ג,[ )עי)ה ככן וכ) . ט)הק דכרית 63תר ככח? )יתד?"

 כתיכ וע"ד )6דכ-6 ד6גטריך 6תר . ככחס היהו)תתח
 זכ"ן ד"דכרן מנ!נן תתן ומית . ונו' 6כוהיו עון 'זכרנ(

 דהיסו רס קדיכ6 כרם'6 קי!' סכחס ו)ית ומוכוידכ"ג
 ככן !כ) . זכור קי!יס 5יסו ומ"ן .קי!יס

 )ע')"
 כנין .

 קדיכ5 דסת6 רז" 6הנ)יף ותמן 6'סו דדכיר6 ר61דכ)6
 3זכור 6תקדכ וכווס ]גט[ )"תקדמה הגטריה 1)תת6 ]נה[יןןך

ד?"
 כד ודמ 3רכחן וכ) קדוכן כל גטי) מגיס
 ככת" נ!ט)ינ!תטטר6

 ו3כטוהין. כג)ותין י6ות כדק6 קד'כ6 טח6 ט)
 תימ" והי דחדוסוכסדור6

 6נטריך )6 זכור

מק;ו~
 ;נגגל14":: י:::וגמ

 . )כתר יסך6) )ון גט)ין קדוכין וכ) .כ)י)י6
 יו5  נריך רסויסי נסרוטיו5תקומן

כ3ד
 ק"ט ת)יס ג( . 5נ זף ט 'נ. זף " כקומותב:ראה

 ט הק שע'שה עץ הוא סזה וההפוך . קלקי4ו להקןחושש
 עליו טעמדי. על עימד רק בקלקול נכשל ואינוכראוי

 : ונו' לאלפים הסד ועושהנאמר
 ביאיו זה סוד . לשוא א5היך ה' שם אה השאלא

 תוך -כב'; העילם ימד כאשר שיקב"ה לביהחברים.
 ך ית והשליכו . קדיש בשם ק חק אחר צרורהקהום
הההום.

 וכאש-
 ה;רוש שם סור רזאים ה לעל רובים הכים

 לאדור. ושבים ומשקקעים ז-ים ו- הדזא. הצרוי ע4חקוק
 ובשעה ההדום. ה'ך הזה היום עד כהקיים רזהוהשם

 צרור עילה אמיהיה. שבועה אכה על האנשיםשנשבעים
 לם ירע הההים. על ונקקיים והוזר עה ה:ב ומקבלההוא

 'בשעה דעולם. מקיימת האמיהית שבועה זאוההסתקיים.
 4קב4 הדוא צרור עויה לשקר. שבועה האנשיםשנשבעים
 רהיא צרור אז שקר. שבזעת שהיא שר'אך כיוןהשבועה.

 'דאיקייק וצפים. הולכים זהכים לאהור. שב לה עשהי'
 והכים וכהפזרוה. דהרום להוך פורהוה ההוא הצרורשל

 שמרמז עד כמקדם. זייהזירו העזלם להציף 4עלותרוצים
 ע' ע4 ממ'נה שדוא  י7נזריאל. אהד לממונהיקב"ה
 ההזא הציור אצל נכנם ודוא רקד,ש. השם בסודכפתהוה

 והזזרים הע'לם מהקיים ואן כמקדם. האוהיות בו קקוח
 ה' שם את השא לא כהיב כן ועל ימקוכם.הכים

 דברית כוד הוא זה לקדשי, הנבת יום אה זכדך"( : לשואאלהיד
 רכקורות כ4 מהקייכים הבריה שבזה ולפיהקדוש.

 כיל דיא שבת זה ן כדמי הכל. כולל ודוא ף. דנ אברישל
 כקיום השבת וקיום תייים. בו התירה כירוה וכל רה.דה
 . ר-ורד כל :ומר כאילו שבה מר שש מי . התורהכל
 שטחבר דוא זבר בהי' זכזד זכי. בהינה מיד יוא ר. זככ(
 ל-ב'ה דשבת. יום את ],סן העליון עולם שי המדרבזהכל
 לקד'טו. א"ת. וזהו ]'י[ ד4י4ה סדה שהוא שכהערב

 כראוי בהם להקעמר הקרוש העם מן לקד:שהשנצרך
 שכחה. בו נמצא ולא שכדה לי שאין מקום הזאזכור.
 ]נ,[ למע4ק שכן וכי ן. הע4י ברית במקום שכחה איןש-רי
 כק.ב ועייי ליזבר. שנצרך כקים והוא שכהה. ישולממ"

 זכיוה דמזכירים נים ממ שם ויש ונו'. אבוהיו עון יזנינ(
 שה'א במה דקדוש כסא לפני שכחה ואין והכא'הם.האנ*ים
 לפי 4כע'ד. שכן וכל זכור. בחינה לפניז. הזא ומילפניו.
 -קדיש ד*ם מ,ד נהקק ושם הוא. זכר בהי' ס'דשהכל
 בזנור. התקדש. ובמה ])כ[ לההקדש הצרך 4ממה ' ]יר[יןקך
 כאשר וזה הברכ'ת. וכל דקדושות כל מקכ4ת מכנישהרי

 ובקשות. בהפלות כראוי הקדוש העם על שבת הערבמהעמר
 נצרך לא שזכיר תאמר ואפשר בשמחה, שבת קבלתובמדור

 כן. לא העולם. קדושות כל נשפעות ממנו שהרילדהקדש.
 יההקדש נצרך וזה ]ק[ ביום לההקדש נצרך זהשהרי
 אח"כ, ישראל אזתם מקבלים הקדושוה וכלבלילה.

 : הוא ברוך הקדוש בקיושתומהקדשים
כבד

הזהר
 כ*גיל א(א הפנמים תקון 4ענין *לא הנלנול אבל נבר. עם שלש פעמים אל יפעל איה כל הן ככתוב *לו. הכ,מיט לתקן גלגולבענין
 רדכורא. ;למא התפארת ספירת 3קרא השגת יוט 1,ס[ : פעמים אלף ער אפילו 4ההגל.ל לפעמים 3שלחת כוו גרולה נשמה לעולםלהניב
 שפע י-משיך מזדוגים קוד* ובשבת ר13קגא. עלמא מיכות ספירת היי13 הלילה. מדת לרכות א"ת וגין כידוע הספירות כל של חבורוהוא

 :דת ;ל מ-מו ,נוכור יפורש עתה [י[ן ותפלה תורה  ז-י בעכורה ישראל עם קדושת ע'י המעשה ימי ששת כל על העל'31יממעולמות
 מיתה ש,ם כמקו: שייך שכחה כי שכחה. שם ואין לכלם. החיות שפע בא 11 מדה ירי על כי העולמימ. חי או חי. אל ש3קראהיסוד
 צירופיט בפשה 11חן שכחה. ש"ך רין בחינת שהיא המלכות בספירת אבל העולמים. בחי ולא מלב. כמת 3שכחתי ככתוגנמצאת.
 לקבית ראויה שתהא טבת בקבלת ישראל עם ע*י שגת בליל להתקדש צריכה השפע המקכלת המלכות במרת היי13 למטה 11ט[ :כירוע
 ש,קרא הג;לם מ;ולם השפע לקבלת או ראוי שיהיה כרי ישרא4 עבורת ע'י להתקרש וכר הבחינת גם נצרך שביום פי' 1ק[ :קשפע
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 ישמהם כב.ר. מיני בכל אמך, ואת אכיך את נ2נ6412(
 צריק. אבי יניל ניל נ( ככת.ב טובים.במעשים

 כבר :( כמ"ש אגיך, אה כבר ואטו. לאביו כבור הזאוזה
 בשמהת ]ק"[ מחונך מהונך מממ.נך. מהונך מ-ונך, ה'את

 זמרה זה כרמיין הלב. שמחת ז שהרי הלכ. ישם"הזמיה
 אביו לב משמח א הה והבן רטזבים. 2'ם סע הם הע.יםבכ4
 שקארם כמו שנציכים. מה לבל נך ממם מהונך ויבביםואמ..
 לפי ולאם לאב יב מק הוא כך להקב"ה יכברמחזיב
 לירא יב .שסח וכמז עליי. הקב"ה עם להם יש אחר ת תפשש

 בכל יחר ולככרם יאמו, מאביו לירא יב מח כךמרקב"-.
 ימעלה ימים שיש לפי ימיך, יא-'כון למען 2כ.ד.כינ
 אותן בעגין וביארנו העולם. בזה האדם חיות בהם 4קש-
 הקב"ה, לפני קיימים שכלם :למעלה. בהעולם האדםימי
 האדמה על הארם. חיי ניכרובהם

 אש-
 נותן אלהיך ה'

 וזה ]קנ[ המאירה אמפקלריא סן ליהנות הבטחה זו ,ל,
 באזתן המאירה אםפקלריא זו הארמ"ה, על שלה:יר

 : - הכל ש5 המקור מן 'טיאירו העליזנים.ימים

 מפסיק מעם יש תננב, לא תנאף, לא תיצח.לאי(
 בלא מפסיק שףמעם לא ואם לא. מ אלהבנל

 נפש להרנ לנו אמור והיה לעולם. תקנק -יה לאהי1ר
 שקנעם בטה אב4 ההורה, על שיעבור אע"פכעי4ם.

 מפסיק שהמעם לא אם הנאף, לא ,מ.תף. אנירטבניי
 של שמקה באשתו לשטזח או . להוליר אפילו א2ויהיה

 יא אם הננב. ל" ומ.תר. אמזר מפסיק 2הםעם יבמהמנוק.
 ]קנ[ בתורה רבו דעת לגנב אפילו אמור היה מפכיקשקטעם

 לפי הדין שרן הדיין או בו. להם:כף שיוכל היכם דע;או
 , ה-מאי רעת לענב לפעמים לו שנצרך מע, ששר2ענה
 הרין להוציא כרי רינים הבע4י שני רעת לנ:בייפעם'ם
 ער ברעך הענה לא ימזתי. אמור מפמיק שרמעם ובמהלאמ;ו.
 זבבל לנמ-י. הו'א ש"סזר לפי מפניק. טעם אין באןשקר.
 את לאנשים ולמר עליונים. ס.דות הקב"ה גנז התזרהרברי
 מעם אין תחמד. לא כן וכמו תלך. בררך טדריכך4-.עין מ4מיך ה' אני י( ככתוב בו, ו4לכק בו להתתקן-דרך
 אסור, לתויה חמדה שאפילו תאמר ואפשר כלל, קמבם
 כ44, ההורה עשתה בנלם וראה בוא מפסיק. טעם שאיןכיון
 העילם, עניני ב2ל ועבדוינו'. שרהו ביתרעך עשקהפרמ,ובזק
 ההיים. אוצר של שעש.עים המירי. חמרת היא ההויהאבל

 הבא: ובעולם הוה בעולם ימיםאריכת

 אלו ונו', וינעו העם וירא וגו' הקילת את ראים העםרנל
 מצ.ת כל שי הכ4ל הם התירה של הרברותע,::-ת

 עשרה כל של כ4ל ושלממה. שימעלה ענינים יילרהזרה.
 וכל אבנים, לוחית על נהקקו הם רבראשיה.מאמרות
 ולהסתכל לרעת כלם. לעיני נתבלו בהם שישה*ם;רות

 נראה היה הכ4 בהם. שננללות התורה מצות תרי"נ שלבסור
 כל של לבן בה להסתכל שיוכלו בחכמה היה הכללעינים.
 סורות כל ההיא ובשעה לעיניהם, מאיר היה והכלישראל.
 לפי מהם. נמנע לא יהחת.נים עייינים רזי וכל רההה
 דיה שלא מה רבינם. של הכבור זיו בעין עין רואיםשהיו

 5ת )יוחדי יקר ויני נכ5 6תך. 1"ת "כיך 6ת כבד6(
 5דיק 6כ' יני) ני) 3( כד'6 ךכסרהן3עי3די

 חגיך. 6ת כ3ד וד"י!יס ד"3וי יקר6 6יסו1ד6
 כד""

 כ3ך נ(
 635 ט12%נ6'

 :ג
 דס6

 ז6[
 :]6 ד6 מדוסוק3חלו'כנונ6

3כ)
 ד36י' 5כ6 מד' כר6 וס?ו6 דכסר6ן טוכדין ט)יו"
 דח5טריכו תס 5;5 נויויויגך ט?ונך 1)ככרס .ודחחיס

 כניו:"
 דכ"כ

 )ה63 56סך'ך סכי )קכ"ס6וקיך
 כנ'ן ו)6יו"

דס
 ת"וק"

 ד6גטריך וכיוס .4'ס כקןשס ),ן ,'ת " ק
 )יודק5י,

 5י'5" יות'ן דחי,ק כנין יתיך י6ריכון )יו!ן . יק,יזי:י
 1:י"שללע4ג. נ'ק ק:ן'ע'ק6)?ק- ס" צ) ג: ד3- מ" 6:קייויי!זומן

 1'[;ןןייין,נז%ו":ג,

 :!: יפסק"י )י,, 5 2: )קן. 6סי2 עמע2גך ישיופשיל
 וכק?ית5ו?

 דפסק"
 )"י 6י קנ;: 5" וכר' "ם'ר טצק6

 3גגתןם :2גד,: ג1;2%;1'ניק:ע 2%ט"ךסק"
 . דרת"ס ןעתן 5ק:נכ )יס דק:;ריך .ט!:ס
 דצת"ו)יוגג3

 דת-וייי?ו
 . )נסור6 ןינח ),פק"

 ס' ה:ה":י מיגז ניז ס2*ץ)יגך וג;עג,ה, וכ)5יונכ כ)5 סוק ד"סיך ננין סעי," צסמק" סכ6סקי
 כיו5יג-,

מןע:%עי
 ,"י", 4נ3%"ין%מגן

36) דט5ת" ת5י ככ5 ונו' וטכדו כדסו רעך 3'ת פרס ע:ךתו3ס"י
 מוריית"

 . ןמיי דננוי כע:ו:ין ח,-יר ה:וודת חיס'

 ?:' עו'. וינטי ?צם ויי" ונו' ?קו5ת 6ת ר6ים סצסרכל
 "' % גש"ן"י:); 2גגן",י.,;י:י

 וכ,1 6כנין 5וחי ע5 ;תקקקו 6י:ין ו:רהסיתנ:ךן ;ן

ד6וריית"כ דימיה) נ)נ6 טכ)6 כסכ5תנוי כ5, .)ציינין
 6!דיסצת6יסו .5" )ותתם י!65ין סוזין וכ5

5 
 2ין

 עיגמ מיו6ןדסוו
 כציג"

 ?ו? ר5ח נוס . ןעחריסין יקר6 ויו
כ?סו6

 ע'ח 'כע" ס( . !ג וף ו( ג ;ס ג( ;*נ פ::י נ( ! יף "( כקומותמראה

זיך
 זקזךתי

 השמש כמו הספירות בשאר המאיר התטארת ע1לט מאור היינו ,קג[ : נעיס נקול השי'ת אותו שחנן ממה פי' ]ק"[ : קדישאעת'קא
 : לו הקצוב הומן מן יותר שעה איוו עמו שילמר רה"נו ןקנ[ : המלכות מרת על מימו ארמה כי הארמה. על והואבהכוככים.
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גססו"
 ע) 3יקריס "תנ)י ךקכ*ס ע)", ד"ת:רי תי1מ6 יות6

 סיס ט) סעמס ךחת6ת תגינן 60 ת'יו6 ו6י . ךס'ג'עור6
 ךקתו יות6 כס6י יכו) נכי6ס 'ח!קמ) ח?6 ך)6תס

 יסר6) ךקת' יות6 ךס:ו6 כנין סכי. )16 ךסי:' טור6 ע).כר6)
 תנח5חן סוו גוסין וכ) תגייסו. 1וסמ6 6טכר ךסיני טור6ע)

 כ)כוסי תת)3:ן כן ט)6ין ךת)6כיןכ5הגיח6
 תגק5מ6 ת)כום6 וכסס.6 ךתריסון ס)'חות6 )"עכןת5מ5חן
 ך?גומ ת)6כ6 ךיסו6 כנווג6 דמ)ין 1)6 )6ם6ע6)ין
 וס)יק כ:)ס.כ6 ע") )יס 6תמ1יכן

 )כתי"
 ויט) 6( ךכתי3

 1.ס?6 ססו6 יוגייסו 6עכר וכד :יז1כמ כ)סכ ס'ת)"ך
 וגס?ת'ן כ)) טג,ס6 כ)6 ת5מגמן נ,סין ימר6)6סת6רו
ד)נו

 כ11סר"
 7רק'ע6

 )ק3)"
 7:זו י:ר,) ס!ו סכי ג:ורח.

 ייו6 ע) סכי סיס ד)6 תס ךוו6ריסון יקר6 גו וי1כת:)ןמת6ן
 ךכסק6 כס'גי וסכ6 1תג6 כסס61 תגייסו 1יסיו6 5תעכיד)6

 ותסתכ)ן הנזחן ט11 6יןן ךכחעי טוכרין 6סי)ו "נוס16וסת6
 'ססו5 ציס. ה1י כךק6 והן חן כ) קכ')ו וג)סו דת6ריסון3'קר6
 ך6תכרי תיות6 יתיר קכ"ס קמי מווס 0וסיוף6
 ען כק'1ת6 סוס )6 ע)ת6 ך"תכרי ך'."6 כניןע)ת6
 6ן'ת6 ::רמ) ךקני)ו כיון . ;תתי )" ו"רן :ת'סקת ו)י)ס 'ויוס כריתי )6 06 נ( ךכת'3 15מ"ק6 'בר6)ךק3')1

 . כ)6 ע) כיקריס "מת)ק . ותת6 טי)6 קכ"ס1"סתמתע
זע3

 ססז"
 טו1 ס' )כס . )כס נחית ת)ך ס' כת'3 ייח6

 ס' יתן )ע?ו עו1 ס' סג6תך תורס 6)6 עו1 ו6יןסת6זר.
 . '6תן 6?ן )עו)ס ס' כרוך כ:)וס עתו 6ת'ככר

 ע4 בכב'דו ננלה שהקב"ה הע:לם, שנברא מיום ההואכיום
 הים על שפחה שראתה למרנו הרי האמר ואפשר מיני,הר
 שעמרו היזם כאותו יכיל הנבוא. יהזקאל ראה שלאסה

 י:ראל שעמרז ההוא שביים לפי כן, לא סיני. הר עלישראל
 מצן-צהים היו הנופ'ה ויל מהם. היהם נפרח סיני דרעל

 בלבזשים מת4בשים כאשר , הע4יינים מלאכיםכצחצוח
 הבח דמצ הלבוש ובזה רבונם, שליחות לעשותמצוחצחים
 כניח. של ההוא מלאך כדמיין מפהרים. ואין לאשנכנסים
 יעל , ,( שכתוב לשמים. !עלה בשלהבת נכנם לו נתנלהכאשר
 דהיא זוהם מהם נפרח וכאשר הכזבח. בלהב המ4אך
 וינשמ'ת כלל, ממפת בלי מצוחצהים נופות ישראלנשארו

 .:דיז יש-א4 הי! כך הא'ר, לקבל הרקיע כזזהר היישבה'כם
 דים. ע4 כן היה שלא סה רב'נם. בכבוד ומסתכליםרואים
 שנ:רח מ'ני בהי זכאן , הדוא בזמן מהם הזורם נפרחשלא
 וכס;כיים רואים היו אסן שבמעי עוברין אפילו רנוף. מןהזוהם
 מ וי לי, כראזי ,ארר אהר כל קבלו וכלם רבזנם.בכבור
 שנב-א מיום י'הר הקב"ה לפני שמחה יום היהההוא
 עד בקיים היה לא לם הע בו שנברא שהיום לפיהעז4ם.
 ולילה יומם בריהי לא אם ( נ שכתוב רה. הת ישראלשקבלו
 התירד ישיאל שקב4י יכי'ן שמתי. לא וארץ שמיםדקית
 ונזרע וארץ, שמים ונתקיימי דעז4ם. נהחזק או סיני הרעל

 רכל. על בכבודו ונהעלה זלממה, למעלה הקב"הכבוד
 עו! ה' לבש לבש. נאוה מלך ה' כת'ב ההוא היוםועל

 יה! לעמי ע'ז ה' שנאמר הזרה. א4א עיז ואין .התאזר
 ואסן: אמז לעולם ה' ב*וך בש14ם. עסו את יברךה'

 ס"תע"כ . ס"תע"כ
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 המשפמים ואלהפרשת
 ע3ד תקנס כי . )סנ,?ם תסיס 6:ר ס":סטיס דאדהנ(

 כ) 6)ע1ר ר' 6תר וגו' 'ט3ד סגיס כםעכי'
 גיימ6 )יס 6ית קדיס6 רסית6 כיס 61'ת ך6תנ1ר יסר6)3ר

 ון6 ]6[ כיס )גייח6 כתטס ססי6 סי6 ךי)'ס ךס6 .כסתטס
 גיימ6 כס "ית מירו ון6י ס6רן ככת6קרי
 ג'ימ5 כ"עס גתי סכי ךכ)6 כיימ6 ס51 ל:כפ כתס3ס
 ך6רט6 כ"הח וכס0ו6 וגוט6 דרומ6 ס'6 גייח6יכ)6

 מגס )מס:י י65 וכבכ'טית וכנ"כ ג'ימ6 עכךין56טריכו
 6)6 ]נ[ כ)וס )ת6ריס יס'כ ך)6 . מגסתסו
 ג6כ) 6סר סךנס 6ת 1כרני כת'3 6,)'סג6 וסכי ר61ך6

 ת)כות6 תעו) פט'רין טכד'ן מ1י וק6 ך)עי)6.ט.) כיוגריס ע)ג6 סוס י)6 . 3רכס 3)6 מגס . מגסכמ5ריס
 סתיס. ת)כות עו) תסו סת5ות תן כטורין וט,ןך)ע')6
 ן )6סק6 כנין כקךת'ת6 עו) ע)יס ך'סכין תור6 כס6'6)6
 [ )6 טו) ססו6 ע)יס ק3י) )6 ו"י )ע)ת6. עכ?ניס

עכיך
 קח גסל נ( )'נ 'לפ" ג( "ג כ1טטיס "( טקומותכ(ראה

 תקנה כי לפנידם. השים אשר רמשפמים דאדהנ(
 כי א~עזר ר' אמר וגי'. יעבר שנים ששעביי ?ב-

 מנוהר לו יש הקרו'ט רושם בו ויש שנימול. ישראלבן
 וזד ]"[ בו לנוח ההיא שממה היא :לו שהריבשממה.
 מנ'הר. בה ויש חירות בה יש וראי הארץ, שבתנקרא
 מנורק היא שממה גם כן , הכל מניהת היא שהשבתכמז
 האף. כניחת ובאוהה ודגיף הרוח כניהת הואהכל.
 חנך לדפשי יצא ובשביעית ולפיבך לנוח, העבדיםצריכים
 נאני אשר הרנה את זכרני כתוב למרנו. וכך םוד.וה ארי ]:[ כלום לארזני ניהן שאינו האמי אפשר חנם.מהו

 במצרי2 עלינו היה שלא ב*כה. בלא חנם חנם.במצרים
 שמים מלכוה עול מה' רמצוה, מן פמירים וע"כשלמעלה. - מלכ מעול פמירים שעברים ויאה ובא . שלמעלההעול
 אינ' ההוא עול עליו מקבל אינו ואם לעולם. מיבהסמנו להוע." בשביל מקהלה, עיל עליו שני;נים דזה כשורהיינו

עושה

 הזהרזיו
 בתוך ראר'ן שמימת בהגיע לחפשי יוצא עברי שעכד שסונר נראה כאן הווהר רברי מפשטות ;6[ . הטשפטים ואלהפרשת

 הפ,:ק'ס רעת אבל נייחא, עגד'ן אצטריכו ראיעא נייחא ונהרוא לקמן כאמרו שלו.השש
 שבשמישת  הוהר כונת ואול' שנימ. שש על ש.מ:- כיון 4ענורתו השביע'ת בשנה אלא הארץ נשמיטת לתירות יוצאפאיט
 הואת הקרושה נשגה שמים טלכות עול עליו שיקנל כרי אלא להשתתרר 4"מרי לא  חבט. לחפשי ויצא ינוח העבר גטת*רז

18ינ : נתמיה בלשון ןגו : שנמכר כמו ש.ים לשש ענרותו 'שלים עאת"כ ונאוטן העברות. מן מנותתוע"י



 היהרי:יןכמשפמים קודשלשון98
 ע.4 עלי. שיקבל לאדם לו נצרך נם כן כלום.עושה

 מקכל אינו ואם שנצרךי מה בכל בי יעבד ואח"כבהחלה.
 אינו הזה ועול .. לעבי יכול אינו בהחלה הוה עולעליז
 מעול פמירים עבדים וע"כ באחר. אמיר שהוא במישירה
 פטורים. שאר מכל פם.רים. הזה סעיל ואם שמים.מלכות
 עזל אצלו שימצא עד האדם על שירה אין השארשהרי
 כאן זאף הנם. במצרים איכלים ישראל היו ולפיבךהזה.
 עישה שהוא מה וכל עבד. הוא שהרי חנם. להפשייצא
 מעשיו. היו שהנם ואע"פ שמים. מלכות עול בלי הואחנם
 זנמצאת הפשי שהיא ולאחף מנוחה. לו וההיה לחפשייצא
 אותו שהיציא ההוא המקום כן עיל עליו נוהנים מרחהבו

 ואם כם"ש להירות. לצאת מסרב העבד וה ואםלחכשי.
 פוגם ב'דאי זה הרי ונו'. אדזני את אהבהי העבד יאמראמר

 עול עליו וקבל שלמעלה מלכות ע.ל שעזב הזה.למקום
 והנישו האלהים אל אדניו והנישי בתוב. מה ילכךאד.ני.
 ההזא המקום אצל היינו סר,ם. ,ים האל אל תו'. הדלתאל

 יקרב כקים ולאיזה אלהים. נקרא כ גם שהוא ]נושפנמו
 הוא המקום שזה לפי . המזוזה אל או הדלת אלאצלי.
 שהוא וכיון נקבא". וזה מזוזה ונקרא ]י[ שלמעלההפהח
 בנופו. בו נשאר ההזא פגם . הזה למקום לפגוםנהכוין
 יהיה לעילם. ועבדז במרצע אזנו את אדניו ורצעזש"כ
 . למה אזנו אח ייובל. שנת ער ארונ. רנלי קחתעבד
 ומפני ]ס[ הולה השמטח בה השמיעה אבל .. נתבארזה

 דפנם זישאר שלו שמיעה הכנם וו. שמיעה פנםשהיא
 ם לכק שיהק"ב עד לאדונו עבד הוא ישאר ילאבי.

 א. הה פנם ב. וישא" לפניו הוא נפגם ויהי' שפנם.דהיא
 : שנהנאר כמו סתם האלהים אל אדניו והנישוולפיכך

 הנ'נולמודרר2

 השים אשר דמשכמים ואלה ואמר. שמעין יבי פתח6(
 קדמיהין תכדי די דיניא ואיין תרנימילכנידמי

 כל ננידזנות הנשמיה של דינים דנינולי כדרי הםאלה
 : עונשה יקבל ואחתאהח

 יצא ובשביעית יעבד שנים שש עברי עבד הקנהכי
 כידות כמה לניזה העת דניע דכיים. דנם.ףהפשי
 יעבד יבנים שש עברי עבד הקנה כי נלנ41. בעניןנעלמים
 ש הריא מצד היא אם בנלניל. מתחייבת הנשמקכאשר

ב:מםמןדנ4םי"ןן(%ינ!]:ן,ג:ה:יצ
 כ?ם. שנלקהה דהיא דמקזם מן מדרנית שש שם'טלמהעד
 שביעית שהיא דקרי:ה. ה?2ינה מצד היא רנשמה אםאבי
 שדצדיק רנם. להפשי יצא ובשביגית כהיב. מה ]ו[בודאי
 שעביד. בו אין כלאכה בו שאין וכיון סלאכה. בו איןודאי

 טול ע)יס )קכ)6 ל3"נ )יס 56סריך כתי סכי תדיעכיד
 קכ') )6 ו6י . ד"5טריך תס ככ) כיס דיפ)מ ו)כתרכקדנוית6
 טו) ס"יטליס

 65 פו5 וס"י . ליוס)מ ייגו3 3" 3קדתית"

 תעו) סעורין טכדין וע"ד כ"הר6. כפית ד"יסו כזו"ןסרי"
 . סעורין ס"ר ת:) סעורין עו5 ת?"' ו6י . סתיסת)כות
 סכ6 6וף מ:ס. 3ת5ריס יסר"5 6כ)י סוו וכנ"כ .עי) ס6י נ3יס ד6:תכמ עד ד3"כ ע)'ס סרי6 )6 ס"רדס"

 דע3יד טס. וכ) . סוס עכד6 7ס6 . ה:ס )חפכייג"
 עוכדוסי. 0וי דח:ס ו"ע"נ סטיס. ת3כות טול 3)6 סוסמנס

 1":תכת כמירו ד"יסו )3תר ניימ". )'ס ויס6 )מפכיי5"
 טי) ט)יס יסכין כייה36י?

 תססו"
 5יס ד"סיק "תר

 . למירו )יויסק יסיכ כ"י ו6' .למירו
 כד*"

 ו"ם
 פניס וד,י 0" . ונו' "דוני 6ת "?כתי ?עכד י6י!ר"יור
 ת)כית, ט') דככיק ר;-. )ס6יליס

 7)טי)"
 עו5 ונ:י)

 דפניס "תר ססו6 )נכי סתס סק)?יס ה5 ו' ו, סד)ת") וסניסו ס"3?יס 6) "דוניו וסניכו כתיכ זו6י ע'ךדי!6ריט
 יתקרי3 6תר י"ן "קרי ")סיס נתי ד,סכי ]נ[)יס

 סתק6 "תי דס6י 3נין סע1ו1ס. "3 "1 סד)ת 6))נ3יס.

 ד23')"סו"
 וס" הקרי ו-1ו1ס ]ד[

 ד6יסו וכיון . "ת-ר
"כיון

 "תר. )ס"י )חפנת"
 ססו"

 3נוסיס. כיס ח:תקר פניי!ו
 יסוי . 3עו)ס 'עכדו כערגע "1נו הת "דגיו ור5עסס*ד
טכד"

 כת, טך דת,ריס רגלוי תהות
 ד'יכ)"

 "ת6י. "1:1 5ת
 וט3 ]ס[ ת)יה כיוי:? 3ס"י סעיעס "כ) .. חיקי!'ס0"

ד?ו"
 סגיתו וי:ת"ר דיניס כי!יטס יתפניס סעיט? )ס6י סניס

 .3י?
 2כך" סי" יסק"- 1)"

 כיס 1יכת"ר קיייס ?ו" וית:ניס דסניס"תר 3ססן6 ך1קק-כ עך )-"ריס
 ס?ו"

 סניתו.
 דמוקיטנ": כ:וס סתס סק)סיס ") חדניו וסניכווכנ*כ

 דנ"בילארזין
 תסיס ה:י סק:פ:יס 1"" . ו5תך כית'ן יני פתה6(

 קדת'סון. תסך- די דיגי" וה)ין  תרנו-ילסניסס
 סדורין 6יגון6)ין

 דג)נוג"
 כ5 דקתדגו דג:'ותין דינין

 טיג:יס )קכ) ומדמד
 י65 31כי'טית יט3ד :ג'ס כ: ט3רי ט3ד תק3סני

 רזין כי!ס 3נ)ה? סכ" עידן מכ-י" . מג:)הכ:י
סת'רין

 דג)ניל"
 . יע3ד כ:'ס ככ עכרי ע3ן תק:? כי .

 סיק 6ס כנ)ני)6 התחייכת נכ-תחכד
 כיס כתי3 ]ין ס:ך'ן כית כ)י) ד"יסו כתממרוועכד דססי" ייס:ך"

 -ק-ייכק לה די)ס ג)ני)6 ' ':כד כניסכס
 ק)"

 כגין. סית
 . דמתנטי)ת "תר :י?סיח דרג'ן כית דהב)י-קטד
 ?יח גכי,ק, מסמכ)

 תסטר"
 ככיעית ד6יסו . דככיג;ק

 דנןיק . מ:ס )חססי יגח וכ:כיעית . כת'כ תחי ]ו[ודהי
 כעכוד. 3יס )ית ט)6כס כיס ן3ית כיון . ט)הכס כיס )יתו7הי

 5ז. פ " מקומותמראה

 הזהרדו
 זת ן7[ הזאת? הקדושה בשנה שמים מלכות עול עליו לקגל רצה שלא ימה שם סנם והוא המלכות מדת היינו אלהים סתםש

 היא שהשמיעה 'דוע הנה 1ס[ אדני: י.נימטריא מזוז'ה וכן יו'ד. נו"ן דל'ת אל'ף בנימטריא תרע*א כידוע לר'השער
 שהשממה היינו הטמיעה. על מופב בהאי א. תל שמיטה בהאי שהשמיעה יפורש כך לכן מיכות על סימז ושמטהטבזנה
 שפגם העבד וזה יובל שגקרא הבינה בעולם שהוא ידוע החירות ומקור חירות היינו שה:מנה וכונתו רן2'גי, בזותולה
 שלו השמיעה כל' ויטגום אזנו תרצע לכן היוגל שהוא השמיעה למקור גם מניע שלו פגם עברותו בעבור הםיגותכמרת
 של המלכות מות השביעית ספירה שמקורה 11[ היצירה: עבעולם הספירות שש היינו 11[ היובל. עד 1'ענד הדלתאצל

 8, : האצילותעווט
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 מגס. )מפסי 65 ו3סניעית 03 6תיור תתטן ד6יסיינסתת"
 כ0)ית

 סעכוד"
. 

 ענן תקגס כי ,6תי. סבא ייבא רבני כ~רעךק"(
 יע:ד ס:'ס ססע3רי

 קקיס דכור6 כ5 מזי ת6 . מגס )מססי י65וכסכיעית

 ןדכור" 3ע)ת"כך'וקג"
 וכ) .

 גוקכ"
 ק"'ס

כן'וקג6
 ךגיקכ" כע).ו"

 ד6'סו 3ע,ד
 ו"י ]ח[ קדקוניות סג'ס כס כ"'גין כיס "תדכקךק3"ס עכר"

 סס ת"'ג!ן קכ"ס )'ס 'עקר ]ס[ תסו)מ:יס נר.ויסהטקר

 :ג'ן -:ית ויתעקר סג'ן סית )יס 'ס)מט]י[
 גהיק )כתו6.

 -ק-

 ד:וקכ6 כע).וח 1"תקסו
סוק

 כדכור" לק"מ" 3מ" )"
 גחית

 סכיע'ת ד"יסי נוקכ6"תלת 3גוקכ" וקיית"
 זגט)"

 )6 '"י "'?ו ךגוקכ6 תע)יו6 ו)ס)"?יוכ"ן ס" ]."ן )יס
כעח

 5ק"-"
 ו"קדכק )תת, גמית די)ס וכסיר'קת נס

 ו"ת6היד)תת6
 -ע)-6 ד"ת2קך ו)ס)6ס תכ"ן "מר" כםעך"

 דגיקכ" ותע)מ"דדכוך"
 כהי:,ן "ת6קיד 60

 6גטר.ך ?י" דסכי כיון ?:ת, "הרה תססר6 ד6יגוןע3דיס
 -:נס ר2יי!' כיס )יוטכןסנס

 ד?"
 פנם כ)

 דס:ד"
 "הך

 הת?דד 1)?)"? ונויוכ)חיסי
 )נ)נ')"

 )ע)-6 ותכ
 ד:וקכ, 2/,יז6 כ?סו6 .6תדכק .כ-)קרץ'ן

 6י יתיר. 1)"
 ת')ןין ע3ידזכס

 ן:'ק3" כ2)-"
 "'סו וזכ6ס )ך -ז3"'ת רעותיס 6מר'ס כת')ות :(7כת'כ רז" כ)?י

 כנ)נו)6 6ס')ו זכ? )6 ו"' )כך וזכ' "תתקןכד
 "ת?דר ו?, סוס כ)6 "יסו ?76'זכ)ת
 כע).ו" )"קגסכ" יו.ווי "2)ינווז)ח

 נו"י תו)דין ו)יועכד
 כס6י )ק:תן)6 כע" ד)" . תו)דין כ)"עיר6 כס"י יע,5 'הי7"י "י יג" כנפז יכ6 כנפו 06 3יסכת'כ
 ;הכג6 ה,'5 זרע6 3)" יהיד"' ע5יו" -סהיזגסק

כקוסס'ת"
 עך

 ס?ו"
 6תר

 ד:נך"
 . ק.ון 'ט") תקיפה

 '6ז') -:!ק:'ס 6:ק:'ק ךק, ימ'7"י ד?סו" ריה" גם'3תיד
 3[ ן'היד"'

 63'רה" כ"חר" 6קקנרה ד)" כחוי"
 ו:2יכ

 -גו גפק וי,ידכיס
 ס?ו"

 הקך
 תקיכ" דסג-"

 ו"1') .3)קוד.י " ?
 3ע)י," וקסעע"

 כך.קק "סכמ דק" עד
 סהי יג" 3נסו יכ6 3נסו 06 וסי'גו ]ינ[65ת:6

 כע6י)"
 523 יס 6כ5 תו)דין )יס )תסוי )6ת:סכ"

הכ?
 יכ.) ו)ק כ"תתיס ז6סתד) "תגסי: דק" ?'"

 "תת-ך )"ס"י
 כססז"

 1)" ימיד"י "עו5 )" . ימך6
 ':יק

 6ס? כע) הם ")"יחיד"'
 הגי תקכמ )" ק3"? . סו"

 :עיכדין וכיין "י ה)ת ככגי 1כ1 ד)ק ה:": כ-יקיכ5
 ,2ס 'ד וכה.יוותי ככית. )סס וגתתי :( כת.כ ת"יסכין
 עיוו. 6סתו וי5"ס כתי3 ת6י )"ו י"ס ות3ג'ת ייכגיססו3

 "קי'ןקר'ויי?ו
 3נ)גו)"

  כיולקרזין כמר5  ל"ת?כר5 וזכ"ן
 3ן רטכתול יסי"  תל6  רתריכין. 5תתת ג:וי3 ל,ינוהי

בקרטית"
 יוכו ססתת וכו. ול,

 וטל יוכד'1  יתתכין "י כתד"

 : טטו 5סתו וי5"סר"
 ןיין כ5ל נוק3, כ)6 'היר"' דגס'ק  ל0סו6קדי,ן  ג.וגס קרת 5סרר ס:ת5 . עו' 5סס לו  יתן 6דניו 14:םי(

ו'כךק
 -ף 7( ג'ו י:גי' נ( ט'ס ת),ס ג( קס יף י( 2קומותמראה

 דנם, לרפשי יצא ובשביעיה בה נאמ4 משם הבאהוהנשמה
 ד שעב בה איןני

 ;בר הקנה בי ואמר. הזקן ייבא ריב מפרעךק"(
 יעבד ?נים שש עברי'י

 ע.מרת וכר נשמת כי וראה בוא חנם, להפשי יצאובשביעית
 עומרת נקבה נשמ: וכל וכ*. בהינה של בע.לםבצירה
 עבר דוא שהאדם ובזמן נקבה, בהי' של בעי4םבצורה
 הוא ואם ]ה[ ת ני הדם שנימ שש הן בא בו נרכקלהקב"ה
 שש מאותן רקב"ה לו יעק- ]כ[ מעבורהו עצמ.מרהק
 זכר, בחי' ה;יל2 שלשנים

 .נכ2-
 בזששה רבוק שהוא לארם

 שנים השש כן ויעק- שנים שש לו שיעבר ].[צררים
 גקבה, בהי' של בהעולם .נמסר טשם יורר אה'כ.נלמעלה,

 נקבר, בבחי' לעמר יורר זכר, בבהינת לעמד רצה לאהו"
 היי ]'"[ והקהנו שביעיה שהיא נקבה בהי' של הע41םיבא
 אינז ואם נקבה. בהי' של לם בהע עימר הוא ולהלאהמכאן
 לכטה ונרבק למטה יו-ר שלה. ובנאולה בי לעמררוצה
 מהע.לם שנעקר לאהר ולהלאה מכאן המזמאה. בצרונאהז
 בהי'של

 זכ-
 באל. נאהו הרי נקבה בחי' של וטהעולם

 נצ-ך הזא שכך כי'ן עכשו המומאה. מצר שהםהעבדים
 המזמאר מצר פקם כל שהרי פגם. של רישם בו לעשיקלפנם,
 לם לע וישוב לנלנ.ל. חוור הוא 'להלאה היובל ומןהזא.

 א2 עקר, .לא נקבק בהינה ש4 רהיא בעולם ונרבקכמקרם.
 ר בס כלם. נקבה בהי' של מהעולם א.טר תזלרזת עושהזוכה

 א ד .זכאי לך, בא.ת ם רע.היה אהריה בתולוה כ(הכתוב
 של בדנלנול אפילו זוכה אי:ו ואם לזה, ויזכה יתהקןכאשר
 חז- שהרי היה, כלא הוא דיי הולרות, להעמירהיובל

 לזק
 מר הולרזת. ולקעמיר אשה לישא בימיי נשהלם ולאהעולם
 בוה יכנם יהירי אם יצא, בנפו יבא בנפו אם בי.כתזב
 2אבן הוא ד,לך זרע, ביי יהירי העולם כוה יוצא הואעכיטי. גם בזי. לעמוק רם כק רצה נלא הולדות, בליהעזלם
 שמה, ונכנם דהלמיש עור שנקרא ההיא דכקו2 עד דק4עבכף
  לך ו- נקבהו  מן  שנפ-ר  היריר א.הו  של הרוה מנשבכיר
 ומעשב בררכו, אהר ע2 כתרבר שאיני דנהש במ. -[ ןשפי
 דרזא ררלמיש ציר ש4 ם דמק סתיך לצאת מיר .נדרקכו.
 ירי שע4 ג.אל ?ימצא עד בע.4ם ומשו2ם והולך ב.בי.ה.א
יזכ(

 זה יצא. בנפי יבא בגפי אם וזהו נ[ ] הע.4ם 14ה 4רז.-
 בעל אם אבל תולרית, לי לרעמיר איטה 4'.נא -ג-ש4א
 בירו, עלה ,לא תילרות להעמיר יע2ק 2ה " ש,.2א א. ראש-
 :ם. ג"רש אי,זד

 אה-
 יצא ולא בגפו יבא לא רר,א,

  מעשי2 -;שית וכי א2 א4א לבנים. "ע'פשלאזבו ב-י-.כ4 שכי מקפח אינ. דקב"ה ריא, אש- בע4 אם א4אבגכו.
  וש2 יר  מיהי יבר בב.הי  4הם תההי (  בהיב :הטבי:

 עכ., אשתו ויצאה כה.כ. מה לא, יאם 1מבנ1ת, מבנים במ
 4-ק-כ- ו:יבי2 בנלנז4. ב"יםשנ.-2

 אי4. זזה כמקדם, יהד

 מקרם עטה ש;כק וי א4א נ-ו?ה. "שהנ.2"

 וע"ו כעשיהם. יתקנ אם ביהד יוכ. עתה אז. זב'"
 עמו אוקי ויצאהכקיב

 לענין דכתזכ הזזר עתה נו', אשך 4. יהן ארניו אםי(
 ]'ר כיל נקבה בלי בנפו  שינא לזהיראשון.

 א.נ.גי

 קזךרזיך
 יחיר 1'[ ורכיה: פריה מצות לקיים רצח שלא פירוש ןט[ , דדבורא עלטא בהינת שהן מ4כות ;ר חס- מן ת ר::.- שש הייגוזט[

  הקב'ט  שסרפ בהסור גירוע ליליח מגקבה1  שופרר סמאל וה ן.נ[ : ד,וקגא נע-מא ויעמד להפקי ש.גא המלכות מדתהשמטה עליי מכפרת ש.ים שש עבר להיות עונשו שסנל לאחר היינו 1'"1 : דרכורא עלמא טל ספירות כשש ק ר-נ לארם לעברנסכר
 בלל: אשה נשא שלא היעו  ~ון יבוט: ט4יח ע"י אהיו  וט  יגי  ה,;בה: אח  1111ליו:ר
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 נקראת ההוא ושביעית שביעית. שנקרא ההיא מקוםשיגאינו
 עליו ירףם וה אדניו ואם . הוא הארץ כל אדזן .אדניו
 אשה לו ויהן שהיה. כמז בגפו העזלם לזה אותו1יחזיר

נרוש-

 כמו לאדניה חהיה וי4דיה האשה . בנות או בניםל. וילרה יחרו. 1יהחברו רמעות עליה הוריד שרמזבח
 בחייו שפנם ההיא מק.ם והיקן הז- אם שהרי ]:,[שנתבאר
 על ומהקנו אוהו ליקח ש. הקד המלך לכני מהקבלשכקידם.
 מזשבו נהל שהרי תש.בה. בעל נקרא וזה כך. אחרהק.נו
 עצמו וההקין ]:ן[ ויוצא הנמשך ההזא הנהר מקוםשל
 הרי בה בתש והזר שנהתקן ן כי . בתחלה שהיהממה
 בעילם מפהח ואין בעולם רבר שאין הק.נ.. עלנהע4ה
 זה ישברנושיא

 דח.ז-
 והרמה. שבח שם כמו קרת. מרימי גפי על "( ככקובהיינ. . בגפו יצא והוא וסדן . בתש.בה

 . עולים השובה שבעלי להמקום . .ה-כה שבח כאןאף
 : - שם לעמר יכולים אין גמזרים צדיקיםשאכייו

 אשה. ולקח עמ4 הזא אם הוא. אשה בעל אם רערךנ(
 ן 1י, אשה לו שייט אע"פ הולדות 4העמיר רצהולא

 ההוא לעולם יבא כ-צזנ-[ ]ועשה בזה מיאנה היא אםאו
 ויצאה ]יחן רבינם ידי פועל על השגיחו ולא תילדות.בלי
 והיא זכר. של בנפי העילם לזק לבוא חוזר היא עמי.אשת.
 ארון הוא זה אדנ.י. אשה. לו יהן ארניו ואם ].ס[ב.קבה
 של ברשיהו מד ע הדבר שאין מכאן אשה. לו יהן האקץ.כל
 לו יהן . לעלות במאזנים הכל אלא . אשה לקחתאדם
 שאינה ון האשה. ה.א ומי הזא. ברשותו דרבר אין שהריאשק.
 לאחר. מזומנת היתה היא כי א4יו. נזדמנה ולא שלוזיזנ

 שאינה זו לז ונתנה אוהה. ולקח ברחמים זהודקדים
 לןעמיר עתידה הזאה שאשה ראה שדקב"ה אלי..ראויה
 ונשא לו. נהנה ב-חמים הקדים שזה ולפי בעולם.תזלדות
 וילריה האשה לפיכך של.. שאינה בגנה שזרע הזרע מןפירות
 הוא כמה ממכן. עני דוי ]כ[ בנפי יצא והיא לאדניהתהיה
 היא שאין בגנה פירוק לעשזת ועבל יגע לריק.עמל
 שזרע לפי אם מה. ככנ. חשאל זאם ריקם ויצאשלז.
 אותה לו נהן דקב"ה כאן הרי ש?ו. שא.נה אהרתבגנה
 אלא . נמלה לא מעצמה הזא שהרי בה. להזייעהגינה
 הם. בדין כלם עושה שהקב"ה דדברים כל וראהב.א
 ועשה אשה לז נתן שיקב"ה זה הנם. על רב- כלואין
 דומה ואינו . נלנול בני כיטאר זה אין ות.לדית. פי-יהעמה
 למי בידו. ;לה ולא האילן לןגריל העולם בזה שעמלמי

 עלי ודפיל שהשהיה אלא ורביה בפריה לעם.ק רצהשלא
 הקב"ה עלי. שריהם כיון זה שלו רפיר.ה .גרעראילן
 וילדיה האשה ולפיכך . דהיא הכעין שג-ע סה לו קחו, נה. לראינ שלו את הקב"ה גיבה ב-הם.ב. אינה לוינתן
 על.ו מ.מל ואח"כ בנפי[ יצא יד.א לו. לא ן לאדניהתהיה
 הדזא האיש של הזמן מגיע וכאשר לכ4. רין לעשותדיכ. דקב"ה שהרי נ( נרעונו לרשי.ם בעצמי ויעמלע:יש.ב
 לזה ממית דקב"ה. עושה מה זונו. בה את ויקחשימצא
 בעור אם פעסים. שני יאמר. אכר ואם ומהי יה.דיבנפ. הזה העולם מן יוצא וזה זינה. בן שהוא דאישולוקךה

 ט)יס חס 6דניו ד6 6י . 6יסו ס6ר7 כ5 הד'ן .6דג'ו 6קרי סכיעית וססי6 סכיעית. ד6קרי דוכת6 ססו6 5יסויסרק
 וי)דס . כחדמ ו6תחכרו דנועין ע5וי 6חיתת דנזזכחססיח 6תת* 5'ס ויסיכ דסוס. כנזס ימיד6י ט5ת6 6:5י 5'סו"ת'כ

 כנוס 65דניס תסיס וי5דיס סחסס כנות. מו כניס15

 ע5 5יס ו6תקין 5יס קגט'5 קדיס6 נו5כ6 קנויהתקנ5
 נוותכיס ירית ןס6 . ת:ו3ס כע5 חקרי וד6 . 5כתרתקינ,י
 גרנויס ו6תקין ]טן[ ונפיק דנגיד גסר דסס,6 6תרדססוח

 151ת3 י6שן נז - ןי:קוי'ש-י""מ2ה
 'ס6 3ינ"3פ" ת

 דתכ ססו6 תכרד)ח
 . כנסו יג6 וסו6 וי!6י כת',כת"

 ין5%%": %"21;י
 6תת6. ונם'3 6כתד5 "'סו 6' סו6 6בס נע5 06 רגךנ(
 עם נןוהע:ר:';ן(7וע"11'1ןוי ";)נא " ","ו
 ויג6ס ]יח[ דנז6ריסון ידוי 5סע5 חכגהו ו5מ . ת,5דין653
 6ד,ן 6'סו ד6 6דג', 6כס )ו 'תן 6דנ'ו ו6ם ]'ס[כנוקכ6 וחיסי . דדכור6 כנסו יעו5 מיכו עי!וחסתו
 . ח:ס 15 'תן . ס6ר7כ5

 נו:כ"
 כרסוק6 ז5"ו

 יתן . 5ע5ות כת6זגיס כ)6 6)" . 6תת6 5טיסכ קיינו6ד3וג
 ד)6ו ססי6 6יס' ,נוהן היסו כר:ותיס 5הו ךס6 ח:ס15

 ונ!יג6 סוק ד"יסי 5גכיס הזזי!נת 651די5'ס
 65חר"
. 

 ד)6 5'ס חתיסיכת ד6 . )? וגס'5 3רחיז' סהיוהקד'ס
 דזנויגת מתתח 5ס"י התי וק3"ס 5יס.6תקזיקק

 ועכיד . 5יס ו6תיסיכת כרחיז' ס6י הקזיס . כע5יזחת'5ד'ן 65סק"
 וי5דיס ס6סס 3נ'כ די5יס. ד)16 3גגת6 זרמ6 וורעחיכין
 י: 1נו;ו:,4 ה1ן'י,ן' ,:ג'"הה:יגבה11ג
 דזרע כנין הי החהי תיי!ח ו6י כריקגי6 וגפק .ד')'ס

 656 . 05 גט) )6 נ!נרי!'ס 6יסו וסח . 3יס )י,זרטנ:ת"

 וע"ד התת6 5'ס יסנק3-ס נריק:י6 נו5ס סוסו)"
 כג' ככחר ס"י )16 . ו6וכ'ן סיריןכ?

 ג5גו5"
 יי י~ "ענן:ע:יוג% דנוי 1)6

 ז5%2 2ןשקס"9"%
 ק זמג6ח 5געןף':ינ656"5כ65.נרוכדיסטט"(ע:)

 5דץ קטי) . טכיד נוס . זוג'ס כת5הבכה6 *
 כעוך 6י זתגי תרי י6טר. מנור ו6ס ונוסו .. ההיד6סכ5מודוי

 קט זף נ( קט. 47 נ( ן ט:1' 6( סקומותטראה

 הזהרזיו
 : שמקים שלו הפנם ויתוקן ימשב אביהם והוא אליו שייכים יהיו שהבנים כונתו מ:מע כאןא,ן

 )ט~

 הבינח מעולט להארה שיזכה היינו
 פי' 1יט[ : יצרה 4שבת נראה תהו לא כי שכתוכ ]'ת[ : מראשון יותר נרע זה ן'ון לו ורפא ושב יבין ולבבו ככהוב התשובהמקור

 שלו יחשבו לא וה ב,ל,ול גנים שהוליי שאע"פ פי' 1ג[ יחדו עוד יויוגו ולא לבדה. וזו לברו זה ב.גו. ידיותם בגלגול יבאושהם
 : המעם הלאה כמבואר בגלגו4 הפעם עוד לבוא ויוכרח הוליך. לא באילו בגפו יצא הואאלא
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 ת5כ"5נכי יומ" 3כ5 ו3עות'ן 55ות'ן "סנ' 6תת" 3ס"יו"'סו
 וסוס וכמס קויס6

 סו" סכי כרמתי ס'רות"
 סו" וד" 3רממיסופ"

 "קןיס כך 3קזמית6 "תר '"תר. "מר
 . י"יור3וממי

 כסופ"
 "סכת' . י"חל ומ6י כרמיו' ויתקכ5

 ונ5יקין וכסני"1 מסס' "5" 5" 3גי 1"ת 6טתי 6ת "דגי6ת
 3ססו6 5יס ק3י5 קכ"ס עוכדי'  ו"תקין 5קג"ס 5יסרמיס

תיוכת"
 קכ"ס עכיך מ6' . ד55ית'ן סנ'"ו וכ6יגון

 5יס 5"סור" זמ'ן דסוסתס
 כג)נו5"
 3ס"י עוגסין 5מס:5 .

ע)מ"
 ע),וח 5:"י )י: "סדר 65 דע3ן מס ע5

 וינ6 )כי 5יס קרי3"5"
 דרקין" דיות'כק"

 ודיינין
 )כ' 5'ס ומסרין)יס

 יו5ק"ת"
 דסך ק:"ס )יס וקר:יס

 ס5טגיס תחית )יו:וי )'ס וכניס עונסח 5כ'"תנוסר
 זתכ6 כ:סות ו"י 5יס פך'ק י5כת- 'דיע" זיון עדדער5ס

 מטח פגימו 5'ס ע3ד'ןדק"
 יוכ)"

 "סי5ו
 ד":כת כיוס )'ס 6תתסיכ . 5יוכ65מד יומ"

 זיוג"
 עד

 1)" "תעגס סכי'31)"
 ית'ר

 יוכ)" 6ת"
 "פ-וק

 סרגוד" ג' )יסוע56ין
 . ]ג-[

 כ5"ת תג" )6 )6תס כתי 6ק "יס ימבר רכני"(
 ד6תיור קכ"ס ו6 6'ס 'יוכר וכ'סעכדיס

 מסטך6 י6'גו; . ים-56 "15 . כתו "ת יו)ק-: 6'ס ס'כיס
 דיסק,ן ת'ת6 '6' ]ככ[ כתי הקק-י". ימיךסדכת

 נ-ג,ס: דגפקו כןם(כ(רןן דחיסו דעכד דמסטר6ד56ין כנווג"
 3ח;1'ן )6 כ' כ( ס:"ד' סענזיס כ5"ת ק65 )6ממנריס

 . ת)כון )6 וכ-גיססת165
 גם 3ר מזי ת" . )6תס נתו "ק6'ס י-כי וכין;ך

 ד-כיו דכעיר6 מסטרח גס:6 )יס יסכין "ת,ן'דכד
 5'ס יסכין 'תיר זכס סקדס חוסג'י6תקיון

 )'ס 'סכין יתיר זכס סקדסדמיות ו!סט-" רוק"
 מס:ר" גסמת"

 דכרסיח
 דכיתח וכפקס עכן "יוס "'גון ה)ין'ת)ת

 ד-)כ"
 ]גנ[

 5'ס יסכין 'ת'רזכס
 גפם"

 ":'),ת כהירמ
 ווסס-"

 ד:ת
 כרת6 היס' ו"תקרי"ת ]כד['מידס

 ומ5כ"
 - ת זכס

 5'ס'סכין
 רוה"

 וחג'15ת
 מסטר"

 י ד6מגע'ת דעיווד6
 זכס ה)סיכס. 5ס' תת: 3גיס סס"ד )קכ"ס. כן'6קי'
 ווסטר6 נכתתה 5'ס יסכין'תיר

 והנו". ד6כ"
 "'נין ח65 . ה'.ס מ6' . ח"ס גכנות 3תפיו ויסחסס"ד
 ו6סת5יס . יס תס)5 סגס-ס כ) "תתר דע)"סו ]כס[יךק
 3ס)ייוו סוי"ס )יס יסכין ית'ר וכס . סוי"סכיס

 יו"ךד"תוון
 ס*"

1"61 
 ס""

 כ"ורמ "קרי "ד"ס ד"':ו
 3ד'וקנ" ו"תקי' ךכו[ י5טי65"5י)ות

 וע)יס ד--רי:
 לכל  :לן:יתין מייו  וי5י . וגו' סיס 3וגת ורדו"תמר
 ות'קפין ה"ל'ן וככ) . ומיוון ו:רפיס "וסניס וככ5רקיטין
ד)עי65

 מססרח כגס: זכי גס כ- כד דמ וכנין ותת"
 כרת6 התקרי6ת ו"יסי ימידסדכת

 ד-

 וכ' כיס התייך כ,
 סעכדים כגקת ת," 65 5"תס 3ת' "ת "יס'מכר

 ס'" "' כנ)ג51ד"תחייכ6 ונכיות"
 ותמן ]כז[ ניכר6ס כנופחד"זדכן ת'-" ה' . דקכ*ס כרתק

 ס)טג'ת"
 ד"י:ו סרע די5ר

תססר"
 כמ' סוה ס' 6ג' נ( כת'כ 7ס6 וכ5וס. הס דסיוח"5

וככודי

 יום בכל התחנונים בתפלה מרבה הוא האשה אותה עםשהוא
 הוא כך ברחמים החלה שהיה וכמו הקדוש. המלךלפני
 הקדים כאשר מהחלה אמר. יאמר. אמר וזדצ ברחמים.סופ1

 אהבתי יאמר. ומה ברחמים. שיתקבל לבסוף יאמר.ברחמים.
 תפלותיו וברוב חפשי. אצא לא בני ואת אשתי אק אדניאת
 איתה ידי על הקב"ה ומקבלו מעשיו. וסתש הקב"ה אותואוהב

 דקב"ה. עו.טה מה תפלזתיו. רבוי ידי ועל 1-1התשובה
 בזה עונש וימבל בנלנול. להחזירו עבורו מוכן שקיהמה

 העולם. לזה אותו מחזירים אין מקדם. שעשה מה עלהעיים
 ודנים הישיבקשברקיע. של דין הבית לפני אותו מקייביםאל"
 שזה הקב"ה לו ורושם המלקות. לבית איתו !מוסייםאוקי
 ממשלת תקה להיות באזנו לו ופונמים העונש. לביתנמסי
 הזמן בתיך ואם אותי. נואלים ואח"כ ידוע. זמן עדהערלה
 יזם רק אם ואפיל היובל. מניע הפגם לו כשעשו יושנקבע
 עד ש14 הזמן מצא כאי"ו למויאה לי 3השב ל'.בל.אחר
 נ)אל הוא הייבל משהגיע יותר. ולא נענש הוא וכךהיובל.

 : ךכ-[ מ-פריכת לפנים ת אומכניסים
 כצאת הצא לא לאמה בקי אק איש ימבך ןכי6(

 שנאמר הקב"ה. זה איש. 'מכר וכיהעכדים.
 מצד שהם ישראל. אלי בת.. את ס4חמה. איש ה'בו

 כדמיון שיצאו האמר זאפשי ]גנ[ בתו נקראו יח.דההבת
 במנומה שיצאו םב:מררן. שהוא העגד מצד שהיואלי

 בחפזון לא כי נ( ' זש"כ העבדים. כצאת הצא לאממצריס.
 האדם וראה בוא לאמה. בתו את איש יםבר וכירערך : תלכין לא ובמנוסהתצאו

 המהורות הבהמית סצד נפש לי נותנים לרכשנ
 סצד רוח לו ניהנים יותר זכה הקדש. פני אהנקראות

 הכבוד. כסא מצד נשמה לו נותגים י,תי זכה הקדש. תחי
 ]כנ[ מלך להבת ושפחה עבד אמה רן אלהושלשה
 הבת מצד אצילות בירך נפש לו נותנימ ת- יזכה

 לו נוהנים יוהר זכה . מלן בת נק-את יהיא ]כד[ירי,-ה
 ההיכין. עמוד שנק*א התכארת מצד ת אציל שלרוה

 זכה אלהיכם. לה' אהם בנים זש"כ להקב"ה. בןונקרא
 ואם. אב שנקראים ובינה חכמה מצד נשמה לו נזהניםיותר
 הא:תתת הן א"א חיים. מהו חיים. נשסת באפיו ויפחזש"כ
 ונשקלם יה. תהלל הנשמה כל נאמר :עליהן ]כס[יןק
 הוי"ה שם לו נותנים יותר זכה ב"ה. הוי"ה השם הזהבאיש

 בדרך אד"ם נקרא שהוא ה"א. וא"ו ה'א יו"ד הא.תייתבגלימות
 ועליו רבונו. בדמוה אדם נקרא והוא ]כו[ שלמעלההאצילזת
 בכל ממשלתו הוא וזהו . ונו' הים בדנת ורדונאמר

 ונבירות היל,ת ובכל וההיות. והשרפים האופנים ובכלדרקיעים
 טצד בנפש זוכה הארם כאשר ולפיכך ושלממה.שלכעלה

 ימכר וכי בו נאמר מלך. בת נקראת והיא 'חידה.הבת
 ודנשמה העבדים כצאק הצא לא לאמה בזו אתאי:

 האמר אפשר דקב"ה. גל בתי היא אם בנלנילשנקהייבה
 שהוא ירע ה'צר ממשית שם אשר , ]:, זר בנוףשנמסרה

 שמי הזא ה' אבי נ( כהוב שהרי ו:לום. חס סמא"ל.מצד
וככודי

 מ'ג .כט. ג( פ'נ ':ע*' נ( )י י9 6( סקוטותמראה

 ןקזד,ךזיי

 , רק רק.ע ורוא מפ.י דכשר כרוכה  נעמ נקרא הוכינה מז'ו לירגות החיים לצרור שיכנ:ו להנשמות השער שנו השמם רק'ע"מי
 בח ;גד[ . דמיכא בררא ענקראת נד,לר לנעכה ה"נו ;גגן ישראל נשטות פורחות שממנה הקדושה השכינה מצד היינו;גגן
 הוי"ר שם 1:" . ואמא אנא ובינה חככה ובריאר אצילות להעולסות מקור הוא י*ה השם ,גס[ . דאצ'לות המיכות סרת וויארה
 ד'וקנא בשם אדכ )קרא ראיש וזה איירו פהח בהמאמר כדאיתא אצ'לות אורח ראיהו אד*ם כמספר מ*ה ב4'מטריא אלפי*ןבמילוי
 לממזר או ל,ר היינו ;:ין . למע:ה עליו ארם כסראה רסות הכסא רמות ועל הכתונ שם ועל גצלטנו. ארם נעשה הכתונ שם על הדנאר

 : חגםתלמור
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 שהשרה הגוף וזה הרע. יצר שהוא אתן. לא לאחרוכבייי
 התחתונים בכהרים שנכסרת האמר אפשר מלך. הבתבו

 המכר לא ודארץ נאמר עליה וחם, חלילה דטומאה.שמצד
 , - קארץ לי כילצמיתית

 מור הוא וה לאמה. בהו את איש ימכר וכי רערך4"(
 הגלגלים אצל מד שע בהעמזר מכ4. יותרעליון

 1,ל"ל וה. בצד אהר נלנל יש להנשמ'ה. המנשב אוירהוך
 רשני יבצד . צדק כאוני זה בצד ה:ני. בצדאחר
 ודנשמזה . לעולמ יניחז בל הנלנלים זאלו . מרמהמאוני
 כאשר עשוקיה נשמית ויש וחוורין. נכנסין ויורדות לותע

 באדם האדם שלם אשר עה כ( שכתוב באדם. אדםשולמ
 בע'! כלו מתנהנ העולם שזה דאי ב לז לרע לו.לרע
 המוב. בדרך העולם בני מתנהנים וכאשר ורע. מובהדעת
 בדרך מתנהגים וכאשר המיב. לצד זמנריע הנלנלעימד
 בשעה הנמצאות הנשטות וכל הרע. לצד הגלני מכריעהרע.

וישחיהו שד1 א לכל ככניעות דג'טמוה אלוני
 ושלם הפלשתים מן שנעשק הקודש ארין לוה והסימןלו.
 מצד ת הנעשק הנשמות אלו כן וכמו להם, לרעבהם

 מובא הנשמיה, סאותן נעשה ומה 4הם. ל-ע הןהמומאה
 וגם העולם. אזמזה הסידי אותן נמצאים שמהן הקרמ.ניםבספרים
 כתוב %"ז נ( .. נדול לכהן הקודמים חבמים ת4מודיממורים
 בשביל בנלניל הבאה ה*שמה וו בתו. את איש ימכרובי

 המ'מאה לצד היינו . לאמה ]כחן שבעילם רעיםס;שים
 כשיגיע נעשקה. היא שמשם החוור גלגל ע"י רעבגיות
 וכל ]גט[ העבדים כצאה הצא לא ודאי משם להוצ'אההעת
 הן אלו . סיד יש כאן . הן מי דנעשקזת ת נשמאותן
 אמם. של הכח כן יונקים עיד הם כאשר הקמנים. ילדיםנשמית
 ויהמצו רוחם יבאשו בעזלם יתקיימו שאם ריאהוהקב"ה

 מה כוב. ריח שניתנים בעוד בקמניתם אוהם לזקמ וה. מץבה
 היא 1ז1 . ההיא האמה ביד להעשק טנהקםעישה.
 אמו. של הכח מן יונק עוד הוא נאשר לם. הע כןומיציאה. ועשקתו הזה ק בתינ משמחה ברשזתה שנתנו שלפילילי"ת,
 כן. לא לם. בע מוב יעשו הנשמזת שאלי תאמרואפשר
 האיש זה שיחמיץ שרזאה אדניה. בעיני רעה אםשכתיב
 ואררת נעשס4ק ו. ]([ בך יהקיים אם זמן לאחר וובנשמה
 העשוקים כל את ואראה י( כתוב אלה ועל נעשקקל"
 ן ף באל לא יעדה. לא אשר אדניה בעיני רעה אם ו;הוינו'.
 מן המומאה בצר להיות דקנ"ה שהומינה תאמר ואפש4כתוב.
 לו הנלנל בהחזרת עתה אלא לא. שנביאתהים
 מהו ודפדה. 4זח. מק'רם היה של" מה , ביא"יערה

 מרם מוב ריח העלה שהיא בזמן לה יפדה הקב"הידפדה.
 1ל1. בישיבה ברום 4שמי אותה י;לה יא 1שקהמיץ.
 ן הקב"ה יתננה מאה המ לצר שנעשקה שבעבור ת"כ-ואפשר
 ],"[ חכם ה4מזד למנזף או דעולם אוכותלחסירי

 בבנדו וראי. למכיה ימשל לא ננרי מוכיחלע: הכהובבא
 לישראל אלא . החוזר "ל"ל ע"י בעו'טק שנ?שקה .בה
 תצא יא דניגי של ד:ביה מן ה1" זנאשר לאהר. ילאודאי

כצ"ת
 ד ;0,ק -, לן ג( ה' ק10ת ג( )ס יף הן מקומותמראה

 דסרי6 נופ6 וס6י סרט י)ר ד6יסו 6תן % ל6חרוככ,ד'
 תת6יו ככתרין ד16דכן תית6 6י דיו)כ6 כרת6כיס

 ת:וכר )6 ו?,רן חתיור ט)ס וחס מ)י)ס .דחס6כו
 ט)6? רז6 סו6 ד6 )6נוס. כתו 6ת "ימ 'תכר וכי ן;ך "(ן - ס"רל )' כי ))תיתיתן

"1,ר6
 41ך%)'2יק)6 6נ):~,מ)36:ןןל2?6ן:ם: דג:ןן6

 .%א.:מ%"שפ !2:פ סעו6 וכס"י )דק מ6זגי סטר6 כסיי . ססר6 כסח'6הר6
 כ6')ג6 כל6 6תג?נ ט)ת6 ד?6י וד6י )ו )רט )1)ךע
 ןע31 3ם:ר6 ע)ת6 כגי 6תג?נן וכד . ורע ט'כדדטת
 כסטר6 התג?נן וכד . דט'כ )מטךח ו6כרע ק"ת6טיק)6
 3ס?י, דסוו גכתת'ן ו:) סט-6 )ססו6 6כרט .דרט
 ס)ן:: ס)סתיס "ן,:ף:עב%עף )וויי2,מ ונסז]גגזן )1 )רע "כ) )ון וגעיל )ון עכיק 610 כסיק)6כעת6
 )ריוז )]י6

 ת:ק; . קן [6'גון קתעכיד :קי . )ון
 ו6יגון 0עו)ס. הותות חסידי 6יגון סוו דנוגייסו קדנו6י3ספרי
 כת'3 ט"ד ג( רכח )כסג6 דקדנון חכיויס ת)יוידיתיוזר'
 ד6 כתו הת "'ם ייו:-וכ'

 :) כנלנו)י :סמת"
 6חרק סטר6 )ססי6 . )6תס ]כח[ דע)נו6 כיכיןעיכדין

כנ)ות"
 )ס )"פק6 . "תטסקת וסי6 דחסדר ד:יק)6 כ':6

 וכ) ]גס[ סטכדיס כג6ת תגח )ק ודחיתתיון
 5'ל"')5פנ%ש,"טאי 6יגין 6)ין רז6 6יסו סכ6 חיג,ן ת6ן דמת:כקן ג:נזתין6'גון
 )6תעסקה )ון סכיקטכין

 6י?' 1ד6 . 6תס דססי6 כיד"

ו:2"גסיןלוז4ך:2ן~
 יועכיקת 4ע6 כין;י:",ן?6'

 . סכי )"ו )ע)1,4 טכ דיע3דון גמתתין 6'גון תית"ו6י

 "%נן-;:יה יו.)""ו "ט",ויושנ 1 "ישנו
 3מ).ף ), י:דס ל, 6סר 6דגיס כטיג' רטס 6ס .סייגווג"
 -,יוין חהי6 ססך6 כסס61 דס6 ת'ת6 "'כת'3
 קכ"ס)?

 )6 דסות :ז'ויו"
 טיק)" 3ג)ג,)י ססת" ה)"

 )ו
 קכ"ס )0 סריקו:כדס ק"י וספדס יג" תקדתת ?ות ד)6 נוס 3ו".ויטדס

 תרית'ס )רות' )0 וס)'קתק-ין )" עד רימ" דס)ק6 סנת"
 כתת'כת"

 ד')'ס
 )0 'ס'כ סעך6 תססו6 ד6תטכקת כ'ון ת'ת6ו6י

 )6 ס6רי )טס :6י1מ רי6266
1 

 ')עכרס יטכ)
 וד6י"מ ז

 ככ)ג"ד

 ת," " גן'יקו" היבלו י:1, :עוי,"4:י
 הזהרזיך

 והנמא הרע ריח שהריחה בעבור ])ן : להס'א שהכ,י; בגצחון אלא ןכט[ העולם רוב מעשה עב1ר שסובלת אלא מעש'ה מצד ולאןגקן
 ויש ת"ח, ממור' או אוה"ע חם'די מהן 'ט.עשה קדמאי ספרי כשם אומר לעיל 1)6[ . אצלה נעשקת היותה נעה אחרא ה:מראשל
 *שמות כ' ומין בעולם, כבר שהיו א' מין ה4;שקות, ננשמות מינים ב' שיש לישב *ראה ולי קרמא'. הספר' ;י פ4ינ שה:נאמפו-;'ם
 מ,ייהו. אומר אלא ת"ח ממזרי אוהזע חסידי מרן געשה הנעשקות שכל קדמאי בסגרי ,וכר לא והן פעמ, בכ4 מ*בראיתחדטות
 ואלו הארון. כמו לקליפה להרע כח להם יש בעולם היו שכבר שאלו וכעבן כלן. לא אנל כן שנעשין מהן שיש רי'.י מ.'יהויפירוש
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 נותעטי6 ")6 סעכד'ס.כ65ת
 כטסרס"

 . רים'ס ט) כ6רע6
 . י:יק" כססו6 )ס 6עי)ת ססרה דס"' ת'ט"61'
 . כ?זס ומד6ת )ס גט)ת ")" . סכ')16

 )?"י סקיךת ו"יסי "תר כססו6 וע")ת ידס" נוןופרחת
'גוק"

 וק"'כת כיס וה"כת כ'? ומד6ת
 )ססו"

 עד כסר
 ו)3תר . )גופ6 וסיח ג:עת'ס קכ"? גטי)ילכתר
 יתס5 )" גכוי )עס ותו ])כ[ דקכ"ס כרסות6 ח,סוכ)6

 כסעת" טזי ת" . כס ככנדו)טכרס
 טיק)" טן דגסקת

. 
וכ?ו"

 )ס והת.ם ק:"ס )? רסיס ])נ[ כחדו סטר6
כחר

 גימסגק"
 "יסו וט6ן זי)יס יקר )כוס ע5ס וסריס

 ס.ו"
 )כוס 3ס 3כנ7ו ס," וד" . ט)יס ד"קריקדיס"

 יקיר"
דט)כ"

 )מס "ת-סרת ד)" גסיר" "יסי וכדין ע)ס סריס
 ה)"גכרי

 ח)ו? כייוי "( ןכתיכ 6יסו יד" )חוז )ימרה)
 י:ו:) )ח ככרי למס סכ" כת.כ ז" ר61 וט) .'ם'ורגי
 רסו ח"י כ? די!)כ6 יקר ד)כיס כעיד . כס כככדו)חכר0

6ית
 )ס?ו"

 כ0 סטיח
 )קי,ס כתו "ת "'ם 'עכר וכ' ךעך3(

 16סרוק"
 גס )כר

 נ%ועוךג:"ש 4מ,"ן,;ו:1% ע,"1,נ%
 כ) ו5"ר קעיס כרעות6 ס)יק עיטח )טכו'קכ"ס
 "תגיירו יכ)סו )כתר גסק כ3ג' ):וי?כ ויויגין דח'ני,גסיות'ן
קחיס

 גיור" כ??י"
 . )כתר ג:" ככג' )'ו?וי ד1וויגין טחם

ימח"
 )6כה:, ד1'ויג'ן טגסון ד"'ת וטד הן כ)
"ורמייסו

 כע)נו"
 ])י[

 זנוע" יכסעת"
 קכ"ס קר' זמג"סו

5סס,6
 גכטק"

 כניף ס)ן 3ז'ך ען)ו 11)1 )? 6יןך
 ע"רי? קח6 6תיכתס)ן

 )י ד' זע)ע"
 כע)י"

 דח

ד6:"
 כ' ז'כת:כדון המר" )ע)יוח "'?ך ו)ח כיס. 'ת3ח

 דהקכרי"ת 'וטה נזן קכ"ס )0 6יזר כיגייסו.ט5,כ)כ6 ו6ס"
 דהיו6ת כיון ע)ח6. כססוח )חסוי 6תכרי"ת ז6ע5

 "וריית" תטן וע6)ת גהתת כןק? כע5כך גסטת"
 זיסכת

)כ) עיט"
 ע)ח6 )כגי 16סירת . סכי קע"ת ע)ע"

 ס63 טרנ)ית6 . ע)ייכו קכ"ס חס כט? חעוו6זזרת
 )כו 1כין 5'סזסות

 )טגג"
 ז6 כתו 6ת קכ"ס ד" 6'ם ינוכר יכי כתיכ ד6ט) ע)ח" כ?6י כס דת:תעכדון

 6יו? )יויקוי . )6עס . קן'ס6נסחת6
 חמתעכד"

 כיגייכו
 זנזג6 ז'רט' כסעתח חגייכו כחטו נ( ט)חחכס"י

 ע)יו"נזס"י )נפק"
 תפוק )" סע3ד'ס כ5"ת ת5" 65

 כס דימדי כנין . גקיס כרירס מוךין 3ת ת'פוק .3קוכין יותטגס"
 דעדן דנגת" כ5חגוהי טכ 6גר )ס ויסיכ כס. ויסתכמח"רס

כד""
 תיפוק כד ודח' . גטנך כ5מ5חות וססכיע ד(
 כד הדגיס כעיגי רעס 6ם "3) י"ות כדק6 נקיסכרירס
גפקת

 ח)וכ)כ"
 קטיס 6תח1'"ת 1)6 . הוכין כטנופ'

 גססוח ווי .י"ות כזק"
 נופ"

 טססיה דהת"כיז
 ג:עת"

 גע)יוין
 דח)כ6 3י:1-ספר6קד6הח,י;ח ,גס)קא יסעתיזבגיי".יכי

 זפ)גי" גסטת" 0י" ד" י6יור כסיוסןוכ)0ו
 1:ויגת .

תס"
 )ססוק

 . כו6"ו 'עד? 5ו כתיכ וכדין זמכקת גוס"
 דק6 6דג'ס כעיג' רעס גפקתוכד

 כהוכין 6סתהכ"
 6ת"כיד . כ")"ף 'עזס 65 כזין . דמט"'ןוכסגוסח

 ססו"

 ראש. בנשיאת ש4ה בעטיה רט;ע:י אלא העבדים.כצאת
 כן. לא התיניק, באיתו הכניסה המום"ה שצר תאם"ואפשר
 אח"כ עמה. משמחה והיתה הנשמה את בעושק לקחה היאאלא
 לאותו פוקדת והיא . ההוא בההימק ונכנסה מידהפרחה
 עד לבשרו. והחמד לו ותשחק בי ומשמחתההיניק
 ולבפוף גיפי. לוקחת והיא נשמתו הקב"ה לוקח זפןשלאחר
 דג4ג4. של מהשביה כשהצא יראה בזא בה. בבגרולמכרה ימשי לא נכרי לעם יעוד ])כ[ הקב"ה של ברשוהו הואהכל

ן
 ויההמנה הקב"ה לה יישם ]ננ[ בשמחה הוא הטימאה וצד

 השם זהו וה. ומה כבורו. לבוש עליה ויפרשכהוהטי
 הכבור לבוש בגד בה. בבנדו הוא וזה עליה. שנקראהקדוש.

 לעם תממר שלא נשמרת היא ואז עליה. פרוש המלךשל
 אלזה כימי "( שכתוב וזהו בלבד. לישראל אלאנברי

 למכרה ימשל לא נכרי לעם כאן כתזב זה סוד ועלישמיני.
 רשוה אין בה. המלך של הכבור שלבוש בעוד בה.בבגדו

 : בה המ.מאהלצר
 לאדם אזהרה לאמה. בהו את איש ימכר וכי דערךנ(

 עליונות מזבוה עציה וכמה האלה. במקיא.תיש
 יידועות האמת. בדרך אמה וכלן הת.רה. עניגי בכלנמצאות

 שבקש בזמן האמת. בדרך והולכים המבינים להחכמיםהן
 כל וצייר לפניו ברצון עלה . העולם את לברואהקב"ה
 נצמיירו וכלן כך. אהר באנשים להנתן העתידותהנשמות
 אחר בהאנשים להייה שעהידה מסש הצורה באותהלפניו
 להשחית שעתירים מהם שיש ואחד אחר לכל וראהכך.

 הקב"ה קורא זכנם שמגיע ובשעה ])י[ בעולםר-כיהם
 בנוף פלוני ם במק ובואי לכי לה ואימר ההיא.לנשמה
 העילם בזה לי די עז4ם. של רבינו לפניז משיבהפליני.
 ואהיה בי שישתעבדו אחר לעולם אלך :לא בו. יושבהשאני
 שנבראה היים מן הקב"ה. לה א'מר ביניהם. כלבתמל
 הנשמה שרואה כיון ההוא. בעולם להיות נבראת זהעבור
 עלה שנוהנה ההורה שמה. ונכנמת יורדת כרחה בעלכך

 לם הע לבני כזהרת והיא זה. כל ראקה העולם לכלמיבה
 מ'בה מרגליות . עליכם הקכ"ה חס כמה רא.ואיכרה.
 העילם. בזה עמה שהש;עברו חנם לכם ככרה לישהיהק
 זו בהו. את הקב"ה. זה איש. ימכ* יכי כהוב זהעל

 ביניכם משיעבדת אמה להיוה לאסה. הקרישה.הנשמה
 כ"וביכה הצא לא ה;בדים. כצאת הצא לא העולם.מזה שהצ" רזסן שיניע בשעה ככם בבקשה נ( לם. העבזה

 בה שינמח כדי , ינקיה ברך חורין בת הצא .בעבירוה
 עדן. הנן ח בצהצ מוב שבר לה ויהן בה. וישתבחרבונה
 תעא אם בזדאי נפ:ך. בצקצדו; והשביע 7( שכהובכמו
 כשהיא אדניה. בעעי רעה אם אבל כראוי. ונקיהברה
 דקב"ה לפני מוב נראיה ולא . בעבירות מלוכלכתיוצאה
 לעולם. ההיא רנשמה מן נאבד שדוא ף הנ לאיהו ויכראוי.
 מזה נקיוה י'צאזה והן זכא.ה. עזלות הנומי; שכאשרלפי

 . דמלך ננזי ב2פר נכנ2ת ונשמק נשמה כל .העילם
 מזיכנת פליני. נשם; היא זו אומר והוא בשמיהן.וכלן
 ב'א"י. יעדה יז כהוב זה על שעזבה. הגוף לאזתותהיה
 בעביריה שנהלכלכה אדניה. בעיני רעה יוצאה היאוכאשר
 וה נאבד באל"ף. יעדה לא אז חמאים.ובכהמי

 הזהרזיו
 שאי,ה ביאיה ר1אה הקב*ה ()ד( : לבן אצל 'עקב במו רשותה החה אצלה היותה בעבור רשע יתגדל הנשמה שמואת החשג מי,נג( : הנתים בתחיית שי;מר היינו ניג[ ו ב'ותר שומרן שהקב'ה הסבא אומי ועליהן העולם וה בףניני יד'עה שום עוד להן איןהחדשות
 כה,ב וה שעל הרמנ"ם ובדבתב נתונה והרשות צפוי הכל במשנה כדאיתא הגחירה, עוד לו שיש אלא נן דוקא להיות להאדםשכרחת

 : מחשבותיכם מחשגות' לאני
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 נשמה מלבר הנוף, לאזתו תזדמן לא והיא מךנה,הגיף
 בה כתיב אז הגוף, בהש.בת לשוב נתעורר שבעלהההיא
 והפיה, ]!:[ בשחרן מעבך נפשן פדוק "( ככתובוהפד-,

 זיחז'ר אוהה שיפדה היא עבורו שהעצך הארם, ע4 :ב מזה
 שלאהר והפדה, הקב"ה אזטר אופנים זבשני ,בתשובה
 לא נכרי לעם הגיהנם. מדרך לה יפדה בהשובהשיהזיר
 החומא, נשמת היא עלובה נכרי, קם הוא טי למכרה,ימש4
 אם עמה, דרכי קלקל והאדם העזלם מזה הצאבאשר
 שמהעוח לפי הקרושים, מהנות בתוך למעלה לע14תת-צה

 נכיים ומחנות ערן, הגן של ההוא בדרך עימריםהקרישים
 זשםייה רנשמה זכהה אם הגיהנם, של ההוא בררךעוטדים
 הרבה אז עליה. העליון הכבוד מיבוש הפרשת שלההיא
 לגן ולהכנימה עמך לההחבר לה מזדמנים קדישיםמהנות
 מזדמגים נכרים מהנוה הרבה אז זכתה, לא אםעדן,

 מל"כי של מחנזת ואוהן הגיהנם, של בדרךלהכניסה
 הכקיב בא זה על נממות, בה לעשית עהיריםחבלה
 חבלה, המלאכי אלו למכרה, ימשל לא נכרי לעםלהודיע,
 שמירה לה עשה שהקב"ה השמירה, היינו ]5,[ בהנבנדו
 : עליק השמירה הפרשת באיקה נכרי עם כה ישלטשלא

 וראק ביא לה, יעשה ת הבנ כמשפ2 ייעדנה לבמ45י2ם
 בעילם דרכיו יעקש שלא ל-זהר לארם לו ישכמה

 ניי להנשטה ושיטר הזה בעולם האדם זינה שאםהזה,
 בו ומשתבח בו, רוצה שהקב"ה האדם הוא זהבראוי,
 4י שיש הקדזש בן ראי זאימר, ינל בפמליא יזםבכל

 טר וכא מתוקנים, מעשיו וכך כך עשה. וכך כך ההוא,בעולם
 הקב"ה וברה, נקיה זכה הזה מעילם זו נשטההצא
 היא זי עליה מכריז יום ובכל אורות, בהרבה להמאיר
 שעזבה, הדוא לגיף ההיה היא שמזרה בני. פלינינשמת
 לה יעשה הבנית כמשפט ייערנה לבנו ואם שכהובוזהו
 מלע בתזך להחכמים, סור יש כאן רבנות, כמשפטמהז
 אהבה, היכל שנקרא אחד היכל יש ];,[ דנעלם רקיעהחזק
 של האדבה נשיקות זכל הנמהרים, איצרות אוהן הםושם
 נכנסין להמלך האהיבות נשמוה ואוהן שם, נמצאיתהמלך
 כתוב, מה המיך, של ההוא כהיכל נננם שיכלך כיוןשמה,
 ההיא, הקדושה לנשמה שם סוצא הקב"ה לררל, יעקבוישק
 עמו אותה ומעלה ימחבקך לה ונושק מקדים א הוםיד

 שהאב כררך ל-. יע?ה הבנוח כמשפט וזהי בה,ומשקעשע
 לה נ'הן ומרבקר לה שנישק אצלי, ההביבה לבהועישה
 כמו , תם בכל הצדיק לנשמת דקב"ה עושה כך ,מהמת
 יעשה נ( שכהוב זהו . לה יעשה הבנות כמשפמשכתוב
 הזה, בעז4ם מעשיה הש4ימה הזאה שהבת כמז לו,4מחכה
 הבא. לם בע אהרה עשיה לה משלים הקב"ה כךאף

 . לז למהכה יעשה להה ן אלהים ראתה לא עיןשכתזב
 : לה יעשה כהזביכאן

 מהו יגרע, לא ועונהה כסותה שא*ד לי יקח אח-ה אםנ(
 נהעטר צריק איש של רוחו .ראה בוא אחרה,אם
 וראשי ומועדים שבהות ובכל שלמטה, ערן בגן שלובהצו-ה

 מעמרוה ומהפ,נמים חדשות הרוחזהבעטרותחדשיםסתעמרים
 נשמה באוהה רקב"ה שעישה וכמו למעלה. ועזלים הולשל

 לפמה הריח בזה עושה הוא כך למעלה, הקדושהעליינה
בנ"ע
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נוס"
 ס?י6 כר . 5גכיס "זדחגת 5" ו"יסי ת'גס

 ותכ "ת:ר'ד-"ר?
 כת"כת"

 כס כת'כ כדין דנופת
ו0סדס

 כד""
 כ: כ:ר סו06"י וסכדס ])-[ כ:מ-ן -ט3ך גססך סדוק ",

 ךעיט"
 יית'כ 5ס דיסרק די5יס

 ד)כתר . וספ;-ס קכ"0 קהחר סטרין ו5תריןכתיוכת"
 5, גכרי 5עס דניסגס ח"ורחה 05 פדס כתיוכתחדתכ
 . גכרי טס ח"ן 5עכר?'יו:)

 גסתת" "'סי ט5וכת"
. 

כ:הק 6י כ0דס "ורחיס 6סעי וכ"כ חע5חח גסקתכן
 5ן'5" 5ס5ק"

 ;:י"שן 1% 5 5ףא דע:ריין כגין קדיסין חסריין נו
 5ס תתעתדן קקקד'מין

 )נן 05 ולי"כל כ?דס 5"תחכר"
 )מ'2) חת:תדן גוכר"'ן ח:ר"ן כתס זכתס 5העדן
 ד-)"כי חסר"ן ו"'גון . דני0גס כ"ורח"5ס

 קכג? -)ה:. ח5'ן 5נוכרס יתס5 5" גכרי 5עסו6יכק קך" הת" ד" ט5 . גוקתין כ0 5תעכד זע.גיןמ:)0
 "'סו ]ן.[ כ?כנגדו

 גטיר"
 גטיך6 05 עכיד דקכ"ס .

 כס?ו" נכר' טס כס ':5וטך5"
 ע)? דגטירו טריסו

 הז' ת, )ס 'עסס ?:נות כי,:כ: "עדגס)ככ'2141[
 )ג"ג 5': חיתכע?

 כ?ק' "ורח" 'סס' ד5" 5הזרסר"

ט5ע"
 5ס וגט'ר ט5ת" כסח' ג: כ- זכס דה' .

כדק" 5ככ-ת"
 כיס 1"בת:ח כיס. 6תרעי דקכ"ס כ"ג הי:ו סחי 'חות

ככ!
 כסת)י" 'ויו"

 כר6 מתו ו6חר 7'5יס
כססוח 5' ד".ת קדיס"

 .כר וותתק:ן טיכדוי וכך כך טכיד וכך כך ע5ע"
 קכ"? וכרירס גק.ס זכיס ט5ת6 ניס"י נטקת נבעת,0"י

 ככ5 ג0ורין 3כיו? 5סהנ?יר
 :י6 דח ע5ס ק"רי יונו"

 !ססו6 5'ס 5יסוי גט'ר" כרי דס)גיהג:נות6
 נוס"

 דככק
 גס 'עס? יכגות כח:סט יילדגס 5כגו ו"ס דכת'כ 0ו"ודה
 טגר6 כג' )מכיחין רז" 6'ת סכ" 0כגות כחכסטתה'

תק'פה
 טת'ר" רקיט"

 6'ת ],,ן
 6סכס סיכ5 ד"קך' מד" סיכ5"

 דרמיתו גסיקין וכ5 טת'רין גג'ז'ן היג'ן'תחן
 עח5 7ת5כ6 כיון'תתן[ דיו)כ"

 כסס~
 כת'3 נוחי דנו5כ" סיכ5"

 גכחת" )ססי" תנונ הסכח קג"ס 5רה5 יטקכויכק
 קדי:6

 כסדיס 05 .ס5יק 05 ונסיף 5ס וגס'ק תידקך'ס
 מכיכ" ד6'סי )כרת'סטכיד ד"כ" כדיג6 )0 'טסס 0כגות כחמסט סו" וד" כ?ו6כת::ט

 05 ויסיכ 05 וגסיף 05 דגסיק 5גכיס
 עכ'7 קכ"? כךתתנן

 );כח-,"
 ככ5 ~כחס

 כע: יוח"

 5ג1,5':סיךתב"ו(ע11ג- '1ףת" :דסנ"ססיצג]גענ
 ,, " ,יהג; 1.זג",יסי.',ות,""ון'עי:יג,נ::;

 י',' 'גרט 65 וטוגתס כסות? כ"רס 15 יקח 6מרת אםנ(
ן

 "קט:י זכ6ס דכ"כ רוח" מ~י ת6 "מרת "ס
כד'וקג"

 ד)עת" עדן כנן
 5ט.)" וס5קין ותתססעין רוחי תתעטר,ירחי ורי:י ותועדי סכת' וככ5

 ק ; -סס'" "סנטי סכ' . 5טי5"רן'ס6
 תת(וח"

 5תת4
נגן

 הזהרזיו
 ולבוש בנר מלשון בגרו רורש כאן מ'[ , המת'ם לתחיית הלף את ומקימה וטצ'ל מגינה שהתורה .-:ז הי-"ר תיבוק סופיע?ן

 , ה,4יין עדן ב,י זהן)ון



 3106נ קדדשישדןנמוטפמים הזהרלשון

 ,דיק ילתת6 יטיןלז
1י' ק

 ככ'ק ד6 ריהח כנין דס6 ת'יוה וח' כס'4:ת:כע
 )נסחת" דעכיד חסק:"?

 חס6)5 סכ' )16
 ת)ת 6'גין 6)ין 'נרע )" ועינת? כסיתס ס-ר? )ו יהמהרת
 וכ)סו . זו)תך 6)?יס והת? )6 דעין ע)6יןסיו?ן

 חס'כו ס6רס חנייסו מד ]גח[ חתיון 61תתסכ1ד6תי כע)ח"
 דזן יוזונ6 סתיס כ"ורח דגסיר וגסירודנ)י)ו
 כ?סיך :ק-"ס מ):יס כנקודת סוי"ס 61קרי)כל5.
 הי?1 וד6 )קעו כייג? ח5מר וד6 . ס' 6ס"ר5ת'ון
 דנסיי 6מר6 יוסיכו דח ךיו)כ6 פריכו כסותסם"ר?
 ע)? דסרים . ד-)כ6 ד!כיבח סיי:ו תד'ך )ס'::'-
 6'?1 1?6' חיג?. התעדי ד)ח ר קד כס ככגזוה;,"ס
 דכיס ד6ת' דע)יו6 חסיכו ד6 מ'ס' תיו יעיגתסכם'תס
 סת'ת'ן גסירין ככ) דנ?יר 6'סי זדה חי? )כח,ת ס'כ)6
 . נכקת דחתחן קחיר6 עוגס דכיס ךק.' דהילנ"ע)"'ן
 ?לי  טלסי ד6תי דע)יוח וכם,ס6 גק כעד ד6וכל
 6י?' )6ו ו6י . י6ות כדקח זכ6ת היס' כן )?  יברןלת

 )ס 'תעכיד ד)6 חינס. נרעהן ת)ת6 י:' יחותכדק6
 ב)ם ו"ם כת'כ ח6' מז' ת6 יונ"סו יומד 6פ')ועסר?
 . כסף ".ן חגס 1'065 ג?ו. זכ"ת ד)5 )? 'טם? )"ח)ס
 כסוס6 )? )ית כסף. 6ין )כר )ס וןה"ן חקי,י?תפיק

 כ)) עדונ6 )סי)ית
 וגי' )ו 'קק חחרת 6ס ונו' ייעזנס !כגו י-- ןעך5(

 י)ינק? כג'ן )ת)יסר דזכי מ"ן כ) קזית-
 בגין עכרין חכך ד6'?י ח6ן ,כ) . ':ר") :ת ג כן5קרי
 כגי: כחך"5 וד"י )קכ"ס גן 6קרי :ך' וזכ'ו)עי)6
 תכ? כגץ לתליסי רור הס5 כד יי:ס. ה )ס'6תס
 כת'כ כדע )6רכיסר דע6) לתק3ס5י
 טעתח ח6' י)דת'ך סעס 6ני הת?:ג' ה!' 6חר ס'ג(
 סרהת 1)6 דכר6 מח6 04 סוס ג6 דגה חקדחתדס6
 ]!ס[ סוס ער)ס ככמ דס" -: : נסטת6ע)יס
 כר כ)שד6ק "מ ?:תק עד דסוס :": 6חר6 סער6ע6 6גי י)דת'ך. 6גי 1ד6' סיוס 'נ-;יך סיוס 6ניוכנ'כ
 ל5כי לקכ' סיית' כן כ' ג( ::ליי: : כת ח6י סנץעפרין
 תגיסר "כר . "עדגס גכנו יהס כת.: ע*ך וד"יממס
 טיבו ג:ק דס6 1)ס)6ס.סנץ

 דחידחנת 6הר" דסטר"
 תסו )ס יעםס סכ;ות כ-2ס: . כת'כ ח6')'ס

 )ס6י קכ"ס מתי יעח6 ע-" כ;! תגען סכניתכמססם
 חס . )ס ותכר כג':ת6 !כ' והז') )ס ,תברססי6 )כי וקתעסך חינס נפיק והיסו דער)ס כרסו דק"'יג,ק"
 )0 ויסיכ ד')'ס )קדר6 )? מעיל נכחת6 )ס6י קכיסעכיד
 . ע)6ין כקסוטין )0 וקסיט סנ'6ין ונכזכזןחתגן
 חס 1)עי)6 סנין רק)יסר כר גס6' )חופס )ס דפח') זיונ6עד

 כיויו" מזי ת6 6מרת טסו )ו יקמ6חרת
 כסעת6 דסכת6

 דהיי 6')נ6 גונו מדת'ן נמחת'ן נסקין יוח6ו6תקוס
 כ)סו ס)קין סכת6 :יק ולכתר דסכת6 יוח5ך?)
 דקכ*ס ]וכחס )ע')6 קדיכין כעטרין וחתעטרןנכיות'ן
 קכ*ס 6זטין 0כי 6וף די)'ס[ נסחתמ עיקר נם )כר6זחין
 זחינ6 דד6 ו6ע*נ . 6מר6 נסחת6 ד6 ג*נ)?6י

)יס
 ז פם)' 0 ג' תגיס ט שנ י9 " מקומותמראה

 של רוהו הוא וה ואימר לפניו שמע4הו . שלממהבג"ע
 עמרות בהרבה הרוח לז- דקב"ה מעמר ומיר ני. פיהטף

 יפסיק דרזח זה שיבעביר תאמי יאפשי . ב.ומשת;ש;
 אם אלא כן, לא שמה, לדנ עושק שרזא העזנג אתהקב"ה
 שלשה דם אלה יגרע, 4" נקה יע הה כם שארה ל יקקאד-ת
 לם בע זכלם זילתך. איהים ראתה לא שעין העליינים השמ
 של שפע הייני שארה. סדם אהר ])חן שם ונמשכיםהבא

 את הזן ן מז וזהו נעים, בי-ך ה2איר איר והארהההניצצה
 בהפוך שאר"ה. אלהים. דת בנק הוי"ה ונקראה2ל,
 - זש"כ ה'. אש"ר היא היותהא

 והיינו לחמו, שמנה "ר
 שמאיר אהרה שפע דייני המיך, סככת זהו כסוהה.שאר-.
 עליה שמוכך רמיך, של לביש סככת המיד ושזמ4הלה
 ודיינו טכנה. הזיז שלא תמיר. בה בבנרו ח14"הה.2ם

 נמצא שבה דבא עו4ם של השפע זז היא, מה ועינההכמיתה,
 נסתרים או-וה בבל המאיר הוא. צבאות ה'הכל,

 יצאה שמשם דעינה כח ננוז שבו החיים. עץ ש4הע4יונים
 איה שלש דבא. ים ע של ותשיקה בענג זה יכלהנשכה.

 אינה היא ואם כראוי. זכאיה היא כאש- לה ינרעלא
 לה נעשה יהיה שלא מכנה, ננרעים ""ה שלש אזכראיי
 שלש ואם כהוב. מר וראה בזא מהן. מ"יה אפילזעטרה
 כמף. אין חנם ויצאה ברן. זוכה שאיננה לר. יעיטה לאא4ה
 השתוקקת לה אין כסף. אין החוצה. אזהה ירזהים מ4נניתגא

 : כלל עזננ להואין
 ד' ל: יקח אזה טם 31י/ חעי3ה יב3 יאם ו;יר5(

 שנים כ' מבן שהוא כי וכ4 ישראל. לכנ2ק בןנקרא
 בנים ככהזב ביראי. לרקב"ה בן נקרא בקן וזוכהוימ;לה
 לוה ווכה שנה, לי"נ ר,ר הניע ?אשי אלהיכם יה'אתם
 הכתוב עליו אמר אז עשרה. הארבע ב:נת שנכנםהיום
 המעם. מה ילרתיך. היום אני אתה בני אלי א2ר ה'נ(
 ]'ס[ ערלה בשנות ר ע היה שדרי העייונה. נשמיעייו שרהה ולא בן. השם עור לו היה לא לזה דם שמקלפי

 אני ילרהיך. אני זראי היום ילרתיך, דיום אני כתיבולפיכך
 יבבן ב-כרי. אני עהה. עד שהיק כמי דמימאה צדולא

 לאבי 4אבי. הייהי בן ני גן בשלמה כתוב מה שנקעש-ים
 י"נ מבן דייני ייערנה. לבנז ואם כהוב זה על ביראי.ממש
 שנזרכנה המומאה צר מרשות צא י אז שהרי ולהלאק.שנה
 מהו לה. יעשה הב14ת כמשפט כתוב. מה לרהו. ת מיוםלו

 בנער הקב"ה מבימ ויום יום שבכל למרנו הבנוה.כמשפמ
 לבירנ ינמשך ממנה ייצא והוא הערלה. ברשות :עומדהזה
 מה לה. ומכניע הכ23ת לביז 4ך וה לה. ומכניעהספר
 לה וניען ננזיו לנית מכנימה זו. לנשכה הקב"העושה
 . נים ע4י בהכשינים לה ומקשמ הרבה. צ-ות ואמתנות
 אם ומע4ה. שנק מי'ג זה בבן לח:פה שמכניסה הזמןעד

 בשעה השבת ביום וראה בוא אחרת. מהי לו. יקחאחרת
 ההיים. עץ מתוך חרשות נשמזה יוצאות היוםשנתקרש
 חים ינ לההתינים. הקרושוה יתרות נשכות אזהןוכנשבים
 כל עולוה שבת מינאי ויאח- השבת. יום כלבהם

 שדקב"ה וכמו ן למעלה. קרושיה בעמרות ומהעטרותהנשמות
 דקב"ה מזמין כן תולדהון של נשמתו עיקר לארםסזטין
 נזרכנה האחרה שזו ואע"פ היתרה. אחרת דששמה זדלאדם

לי

 הזהרויו
 הזדוגותם שמן ובינה הכמה על סרמזים הם ה4אה שסזכיר הרסזים אלו וכל ואמא אבא שנקראין ובינה חטטה של הו'וג מן פי'מחן

 1*יך הם'א כח טתגנך ויבראשוגה אילן אצל כמו סצוה בר שנעשה קודם הדאשוגות שנים גקראות כך מט( העולטות: לכל שפענטשך
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 וכסיהה שארה מקזדם. ל. שהיתה נשמתו עתה.לו
 : ממנה ינרע לא שמק.רםוע.נתה

 שנשמות להעיר יש כאן ונו'. לו יקח אחית אם ןערך64(
 נסתר. בדרך עדן הגן מתוך פ.רחות כלןהנרים

 דנן מה'ה שהרזיחו נשמותידם העולם מזה נסתלקיםכאשר
 קח זל שחומף מי 4כדנו אלא זיזת. ד מק.ם לאיוהעדן
 נשמית אוהן כל כן כמי בדם. זובה רוא ההלה הנרבנכסי
 יוצא.ה כלן ]י[ לרתחתינים דקב'ה שד,מינן נוה העליקדושוק
 באוהן פיגעזת ודן . עדן בנן לרשקעיטע כדי ידז;בזמ;
 בדן זוכה רנשסוה מא.תן בדן שאיחז מי הגרים. קנשם

 הגן הוך ויוידית הלבוש. בזה וע.מדוה בהן.י2ק'ב.:ות
 הלבוש זה שבעביר תאמר ואפשר . שם הנמצאיםאיתן כי בלבוש אלא שם עוסדים אין שבנ"ע לפי הוה.ב,ב.ש
 על הילה. יהן שהי' הע.נג מכל דנשם.ת אותןגגרע.ת

 ינרע. לא נהה 'ע כם.תק שארה לו יקח אחרת אם כת.בזה
 בדן. 'זכו בהן לאהז נהקדימ הזה בלבוש בהגןוע.מ-ות
 עימדים אין שם .טהרי מכנז. נפש2.ה למעלה עזלוהוכאש-
 הריח מן נהנות רקדושות נשמות וא.הן זהבלבוש
 באיקן נבלע כאשר האלר. הלב.שים מתוךשה-יחו
 א'תן ינל ]--[ הע.לם שבזה הקדושים הדברים מןהלב.שים
 ישכנו ימען העולם. לזה לרדת זמנן כשמגיע הקדושותנשמ.ת
 יירדות כלן באנשים. לרן הראוי מקומוהן על אחתכל

 בזיע נכנכ.; דן וכך שאמרנט הנרים נשמ.ת באותןמלובשות
 בזה ע2רם להשה;בד עיסרוה הן זה וכמ4ב.שהק.דש.
 דג4 על דקב"ה הזהיר מזה מק בכמה וע"כהע.4ם

 נפש אק ירעתם יאהם ככהוב בו. נזהרים יהי. הקודששזרע
 בעניני הקד'שה נשמה ירעה דנ- של הזאק שבנפשהגר.

 : מהן זנהנית הזהה;ו4ם
 הנלגילים וראה בוא ונו'. לו יקח אחרת אם ךעךךנ(

 וע4י.נים נדזיים כמה דזה. במקראשמתנינלים
 האנשים יודעים ואין בנלנול. באות הנ.טכוה כל שהריהם.
 נדונים ואיך ההיזר. נלגל מהקיים איך הקב"ה.דרכי

 לדון נכנסזת  דנשמות ואיך זמן. ובכל יום בכלהאבשים
 שיצאו לאחר לדון נכנם.ת ואיך הע.לם. לזה ביאהןמרם
 עושה נמהרים מעשים וכמה נלגזלים כמה העולם.סזה

 ערומות רוחות והרבה ערומ.ת. נשמוה דובה עםהקב"ה
 פרוכת של לפנים לכמס יכולין שאין ההוא בעילם ינותה

 הזא שנהפך -ם והע ]מנ[ בהן נהפכים עז4מות וכמהרמלך.
 משניהים. ואין י.דעים אין והאנשים נסתרות. נפלאותבדיבה
 ואת נ( ככתוב הקלע. בכף כאבן הנשמות מתגלגלותואיך
 לנלות יש כאן רקלע. כף בתוך יקיענה יביך אנ2ש
 מעדן היוצא הנהר שהיא ותקיף נדול עץ מן הנשמותשכל
 יוצאות. הן טמנו הק2ון אהר עץ מן הרוחות וכל [ י. , ה יזצאהן

 של כדמי,ן יהד ומתהברות מלממה והרוח כלמע4ההנשמה

ז2-
 בא.ר כאירים הם אז יחד מתהברות וכאשר ונקבה.

 נר ד( ככת.ב נ-. נקראים ש4ידם ובההחברות ךת-ןד;4י'ן
 הם ורוח נשמה "ריח. 'נשמה נ"ר מהו אדם. מטמתה'

  וכסיתס 7ק7מית6 כ6רס . 3ק7קית6 )יס דסות גסמת6 .)יס
 : נויגס ינרע )6ועוגתס

 דגסטתין )מתטרמ 6ית ססת6 ונו'. )1 יקח מחרת 06 רצן6(
 . סתיס כחולח 7עדן נגת6 מנו פרמן כ)סודג'ורין

 ננת6 נומ רוומו דק6 נ:מתסון ט)נו6 -ס6י נוכת)קןכד
 ,יהיד ?נס') ממן תגינן ח)6 תייכין. 6ת- )6ןדט7ן
 ג:מתין מינון כ) סכי 6וף כסו זכי כקד,ית6 ניוריןכנכס'
 גסקין כ)?ו ]מ( )תת6 קכ"ס )ין זווין דק" ט)6יןק7יכין
 כהיגין יפגען עדן. כגן )ה:ת::עמ כנין י7'טן)ומנין
 3?1 זכי ג:-ת'ן מ5)ין 3סו -קה'ד ת5ן 7ניורין.נכטת'ן
 נגתמ גו וגמתי . )3וכ6 3?6י 1קיייוי 3ס1וייק)כ:ן
 כ) 3ל3י:, 6ל6  תטן קיימין )" דעדן דכננת, 3נין ך"3)3י:ה

 )כי:6 ס6' דכנין תי:י6 61י תטן דקיימי6'גיי
 ט) כקדיויתח )ון דסוס טגונ6 קכ) ג:-תין 6יגו,נרטן
 'נרע. )6 ועו:הס כסותס ס"רס )ו 'קח 6הרת 06 כתיכד6

 ק"נוץ )6 תיון זס6 . י'גיס מקסכט; )ע')6 ס)קין,כ. כסו. וזכו כ?ו )החד6 דקדי" ד6 3)כוכי ק"מ'כנגת"
 נוריח6 מתזגן קד'כין נכקהין ו"יגון .. ד6כ)כו:ה

-16יגנ,:קיימנמ)קנ1ק
 ::2:ן ]6*תק3י) כי )י. 1

 גחתין כ)סו כס6 ככנ' )ס1 ד,קקז,ן דוכתייסו ט) חדכ) )נוסלי כנין ע5ת6. )?6י גמתי כד קדיסיןגכנותין
 כזרע6 ט6)ין וסכי דק6יורן. נ:נותין כ6יגוזמת)3סן
קד?6.

 3ס6י כסדייסו )6:תעכד6 קיינו' ד" ונט)כיכ"
 נייר6 ע) קכ"ס 16סי ןוכתין ככנוס וע*ד .ע)נז6
 גפס 6ת ידטתס ו6תס כד"6 כי? יזד?רן קדיס6דזרע6
 'דעת סנך נסס דכס6י .סגר

 ג:מת"
 דס6י 3ט)'ן קד'ם6

 : נוגייסו ו6ת?ג'6תע):ו6
 נ)נו)ין חזי ת6 . ונו' )ו 'קמ 6מרת 06 רצלכ(

 וט)6'ן רכר3ין כנוס ק-6 3ס6ידמתג)ג)ן
 ט6)'ן גס:ותין כ) 7ס6 .6ינון

 כנ)גו)"
 נ:י כני  ירטין  ול,

 ק ם 6 נס) ג-26י
1 

 ק
 6יין ית'1

 עק)ין ו?'ך ע)יו6 )ס6' "תון )6עד
 נן'ג"

 7גנקי )נתך
 טכד סתימין טוכדין וכי:ס נ)גי)ין כ-ס . ע)מ6מס6'
 ערסיג"ין רוה.ן וכ"ס ערטי)הין גכמת'ן כמס 3סד'קכ"ס
 טה)'ן 7)6 ט)י,6 כססי16)ין

 )פ-נוך"
 7מ)כ6.

 ד6תסכך וע)יי6 ]טכ[ כסו חת?סך ט)יויןוכיוס
 מסניחין 1)6 יזטין )ח ג:6 וכגי סתינוין פ)י,ןככנוס
 גכ-תין "תנ)נ)ןו?.ך

 כקוספיה" כהכג"
 וחת נ( כד"6

 דס6 )ג)6ס 6'ת סכת6 סק)ט כף כתוך יק)ענ? 6ויכיךנס:
 רכרכ" ממי)ג6 ג:תתיןכ)

 נועדן 7נפיק ג?ר דס'" ותקיפה
 רוהין 1כ) ]מנ[גסקין

 מה')ג"
 גסקין זטיר6 הקך6

 כניוג6 כחד6 וייקקכרן מ)תתה לומ מ)טי)6נכ*וס
 ג?יר1 גסרין ג7'ן :הלה -תק3ןן 1כד 'טק7,3דכר
 גר ד( כמ'ד . גר מקרי דתרוייי?ו ו3מכור6 ]ידןע)הס
 ורומ גסנו? *רומ. "ג:נוס ג"ר מסו . 5דס ג:נותס'

יצזכר
 ג' -:י. ד( ג.ס 5' :-י ג( )ט דף נ( )ת יף "( מרו2ותטראה

 -זוהריזיך

 הנ24ות כי ןמ,ן : הגשמי העו4מ בזה באדם היו לא שעוד החדשות נשמות היינו [ט[ . נהורא והדר חשונא ברישא הקדושה. כחואה'כ
 באמצ,ות זה כל להן ויתודע הגשמי. עולם התנה14ת יודעין ואין הגשמי שב,ולם קרושה דמ-י מן המעם זה עוד ט;מו לאההרש,ת
 מיכות מן הרות ותולדת ע4אה אמא בינה מן הנשמה תולדת "" ]מ.[ . מיא ;ול2 .ק-א ארם כ4 -:ן ה,ר נפש שלהלבוש
 ותראה העלעקטרין במאור והנין הכתכל הנשמי העולמ בזה הנמצאים הכחות מ; רחבמתא רמ'זא 4הכין תיצה ואמ נקבה.בחינת בחי?וניות זכר בחינת פנימיות ממגו. קטון באור נדול אור -התלבש צריך שהמיד מבאן גטם: ,דול ,12ר כיל ]ט7ן : תתאהאמא
 מקומוו באן אין אבל מזה לדבר יש והרבה אור. נראה או מתאחדים ברזל חוטי בשני המעופפ.ם שלו כחות מיגי הש,י כאשר שרקאיך



 3107ך קודשישוןכמעםפטימ הזהרלשון

רכר
 )6גסר" וגוקכ"

 כקן6
"71 

 ')6 נסרין 65 7" 3)6
 התטטף וכוין גר כ)" "קרי כהדה יותקכין וכ7 גר6קרי
 !עי!ה ת-ן !ק"תח כרוחגמיוז

 כסיכ)"
 דכתיכ טייירה.

 יעטף ה)ק :ת'כ )ה ית!טף יעטף י!):ני רומ כי6(
 תטן עכית' מג' 7ג:ייות כגין סעט6נו"י

 כננת" )ע')"
כ?יכ)"

 ר6תהזי. כ:וס כך'ק נכיו: ומה)3ם התנלף :-'רק
 3רומ 6)" הבת.': י)ק ס,י )" סיכ!ח דכ-:'היכ"ן
 נ:טתח מ)ה ת'ון התי" )" נכס .ונכיוס

 וכד תיון רוהכס:יה מת5כם"
 נוקה"

 פדן נן 5נו
 דגתת"

 דגפיק ססיה ]ת:ן דחי:'גת 6הרח רומ" כ?סי"טת!כמ"
 והת)כסח ע)יוח כסמי סרי6 וככ3?ו . ו,קטן וסוסטתיון

 ]טוןכ?ו
ה,גטגווןכס"יתפ:ס ו)" "תרכי דל" ע)ט6 י,ס"י יגסיק רדחןק1קרא
כ:):ול6

"51 
 כנ)ני)" 6ת' ה,. ני ה::ק

 כהכגח כט)נוח

כקוספית"
 ד':כח עד

 ססו"
 וחייתי ]תי[ )'? 7יפרוק פריקק

 . כי? "מתנום חיסו 7סוס נונום יןה:ק נססוהיס
 1וג'ס 3תוסית וגפ:יס רומיס תןיר כיסורכיק

 וססוח . כריח"רוה"
 . כנו)קדיוין)יס כני פרוק"

 והתךכק 7:כק רוח6וכס,6
 ט6נ" כססו"

 ]זק[ "תח3'ך)ט

 חת- )יס סיי 7)ח 3ע)ט6 זעירה הפי)י נו)ס ליתדס"
  ודיכתק

5התטיור"
 1)" תיון ו5הקכנכה

 ,כנ"כ 5ע)ט'ן הת"כיך
 רן'ף ודה' סו" תיון נונ6 כ?סיק רככק ריחחססות
 דק" 7,)'ס "סיךה פקרמכת-

 וכג' )יס ו"ייתי נזג'ס נסיק
 ,וניס ככת ד' רומ 7?סוק כ"תר כ7וכתיס)יס

 וד" כי!5קדיוין תיון,6ת3גי
 3ריס "'סו

 מדת"
 כג)'וח סכתק

 דהיגין רוהוה תרי זת-ן נ( . חדתה ונופקחדתח רוה"
 )חקכנ"ס זכס ה'חן

 כ7ק"
 מ7 6יגון ת-,וייסו יהית

5"ת)3ס"
 כסו

 נ:טק"
 עליוח 3ג' )כ"ר ד6'ת כיוס מלחס

 17כהין ריה י רוקין חךין ט!הס 5:ס-תהד1כיין
 "הרמ ורוחח כסו וחהיד, 7קדט, נכטתין קינוןכסו

 ונ:נותקמ)ע')".
 ק,-'ס"

 מ)מס
 "ת)כ:"

 סכה ה,ף כ:ו
 נ:תס כסו )ח)3כ, כנין רומין תך'ן חית נו-: יוזי)'סגץ'
 )יין תס6 7יע5"ס

 הדק" חהך" 013"
 הקכג' דקה

 )קסתכ)ח "'ת סכתקסכתה
 ס?ו"

 דככק קד-קס נ'פק
 ,כס וגק סיהיג 7קתחכיד תייו6 ה' . נוגי? התעכי7נוקי

 )טנג" סכי חי .ג6ת-כי
 הורייק" ככקו7' ח:ת7)

 הו .
 . כרו!ון נו5'ת ת)-ן כ)סוסכיכך") ריקנין 7ה:י)' ידטיגן 6:ן וס6 . נזגייסו כמד06')1

 זכס 7)ח חע"ג 7" וניפ"
 7גה גער 67ורייתק ההרנין פקודין)קת.כחס.
 )טנג" וכי מניס6הקכידו

 'ט)) ט' ג( כת'כ 7" ט) סוו
 דיכי) כע)'וח סי" נו"ן ונו' ס'נכירית

 )ט)ג"
 דטגיד גכורן

קכ'ס
 כע)נו"

 הת"כי7. )" דכ3ק ק7טקס נופק ססוח תדיר.
 )יס 5סויוקיונו"

 זיגין. ככנוס ס3) עונם.ס 7ס6 67תי )זנונ"
 טקסח ל"וקכ"ס

 כדיין 7כוס 6נר"
 דכר"
 הינון כר .

 טגודנכקו
 נוסינוגות"

 7'5'ס
"(1 

 . )ע)יוין טכ כסי סוס
 7)" נו"יגוןוכר

 נוגייסו טכי7 קכ"ס 7סג' כנוודיס כרעו
 נופ" ססו" יתכני ד)" כנין ]תס[ "מרניןכריין

 37ר 7יוקגה
 כתיכ ד6 ]וט) סכי. )16 סגי חכ) )ט)נוין יקוס ו)טגם

הס
 ק'1 ת)*ס 0 * זף ג( ג*1 יסעי' "( מקוטותמראה

 ולא מאירים אין זה בלא וזח יחדו. להאיר ונקבהזכר
 מהענפת ואז ני. הכל נק-א ירר מתהברים וכאשר נר.נקרא

 ש:ה1ב נסה-. בהיכל למ;לה :ם ד ל;ם הייח בזההניטמח
 יעבף. א"א כהוב לא יהעמף יענף. כלפני יוח כיה(

 לה. כראוי ברוח הננמה והתלבש התענף הנסתרבהיכל בהנן למע4ה ושם עימיהי. אני ת שהגשם לבי מה.מפני
 ברוח אלא להש:מש ואין לבזא אין הה'א שבהיכלוכיון

 מתלבשה הנשמץ אלא שמך. באה דנפש אין יפיבךונשכך.
 שיסטה עדן הנן לתוך יורדת זכאימר ש:. דדן"ברז-

 שיצא וה והיא ]טס[ שאמ-ג ארר רוח ב5ותכהיבשת
 ולא נתיבה שלא לם ד; כזה גא שי ההךארר1ק : ]ק,[ בהםומתיבש; העולם בזה הנשמה ה'טנן ובכים כ'מם. ה 41ההמשם

 הולך היא ז-ע 5ה3יח 4ם ד; בזהנהפשמ
 בה. כשתמש היק ;-וא מכ: הכלי אוהז בתיךינ"ני ואשר ]תו[ יעאיני אטר " הה הנו"י שיכצא עדהקיע. בכף כאבן בעזל: כתגי,ל מניח. כוצא ואיגובנ4נול
 דמ בת נהיקה גבש. ב-יח תמיר בה דבק1ךה

 כמקרם, "1ת1 יבני רךוא וד14"י ב-וח. רוה הבה;קשר
 ]יח[ נאכי אינז ההיא בכלי זנדבק ש-ניה הר'ה קיו"

 ד כל ןו ולהאסףלהםקהר
 ק

 ולפיבך נעיולף ובד י

דו-

 ישאף בודאי יהזא שם. נמב" ההז" בכיי ש-ניח ההוא
 ובינה מביאי והגיאל ממני. שיגא שלי ד והים העיקיאהר
 רוח בעולם. רדשק בריה עהה ונ,שץ כמקדם. שםונבנק זינו. בבה ש-ניח הרוח אוקו שיט ם במק מ'. במקאו;י
 שהם בה נמצאים רזחית שני איה נ( הדש ומףחדש
 אחד נעשין רזהוה שני אלה כיאוי להבנוה ויכק אםאהד.

 העילם בני לשאר שיש וכמי העליונה. נשכה בהםלה;לבש
 שזובין גרים של ח ר העליו:ה. ל,'טמה רוה1ק שניהזנאים
 אהר רוח וע'ר בדם. ל"חוז שכקדימות דנשמזה הן אבהם

 נם כן בהם. כתלבשה נץ העלי הקדושה וניטמהכלכ;לה.
 נשמה בהם :התלבש בשביי רוחוה. שני לו יש כמשסשל

 יבנה אש* החר.ט אק* ף נ לזה כנה ב שההי'העיי,נה.
 שדניח המה של ן ה-אש א הה נוף לעיין. יש ערוקעכשו.
 זכה שלא כיון שנאבד האמר אפשר מכני. נעשהמק

 או ההוויה. מצוה לקיים עטל לרנס כן אם הולדוה.לדעמיר
 דריקנים שאפילו טדעים אנחנז הלא מהן. אדהאבילו

 זכה שלא אע"פ זה יגיף כרמין, מצות מלאים כלםשבישראל
 שאין שבהורה ה מצ שאי שומר היה לד:ת. הלהעמיר
 יכלל מי ג( כתוב זק על הין. לחנם וכי מכני.נאבדין
 שעושק הנבירוה לנלל יטיוכל זה הזא מי נו'. ה'בביר1ה
 נאבד. איט שזניח דראשין ה4וף זה המיד. בעילםהקב"ה
 אופנים. בכמה כבל ;ונשו שהרי לבא, לעהיר קי1ם לוויש

 אלה מלכר שברא. בריה כל שכר מקפח אינווהקב"ה
 יע1לם. טזב בהם היה ולא שלו. האמונה מן לנמרישיצאו
 מהם הקב"ה עושה שאלו בכורים. כר;ז שלא אלהומלבד
 בן צורת ע1ד יבנה לא הה:א שניף לפי ]תטו אהדותבריוה
 כתוב זה ]יעל כן. לא ההם ניפהק אבי יעולם. יקום ולאארם

 הזהרזיו
 תת"בש הקשם' העולם לזה הנשמה בבוא *י' (ט1[ . שלסמה ,דן בגן תולדתו שמקום הגר יטש של והוא יותר נמוך ווח היעואס[

 רי.נ1 ]טון : 'ותר למלבישים נצרך ביותר קר למקומ שיבוא מה וגל האדם גוף למשל במו הנ*ל. הרוחות של הלבושיםבבל
 במוריפ ברע ילא מאן ו*ל נאומרם ,יט( : הראשו)ה בביאה בעלה בה רשבק קדמאה רוחא גקרא זה ןטת[ : יבום מצות ע*יאחיו

 נחט שדרתו נעשו שגים ז'ל*גהר
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 ור*ה בוא הקב"ה, עושה ימה ];[[ עו' לו יקה אהרתאם
 שלו רוח מכנים הוא יבום ע"י יגאלנו אשר הנואלזה

 :הרוח הכלי. באוהו ונהערב ינשחהף שם ומניחושמר.
 ואינו נשאר ודאי בו ונדבק הכלי באותו שהיה ההואהר"שון
 שם. ונדבק הכלי באותו שרניח הרוח זה ולפיכךנאבר.
 שיצא שלו והימוד העיקר שהוא הראשון רוח אחר רודףהיא
 מחדש אותו ובונה אליו מביאו היבום וע"י בהמיהה.טכנו
 רוחוה. נ' שם נמצאים ובכן ז,נו. בה שהיר,ה בהמקים מו.במק
 זה ואחד מיתה. לאחר נם שם וניטאר דכלי הו ב" שהיה והאחר
 זה וארר שטה. נמשך היבום וע"י ברטיתה שיבא הערוםרוח
 לה אפש- אי רוחוה בנ' בה. ונהערב היבם שהכניםהרוח
 "עושה נות עלי, נבוריה אוהן הן כך אלא נעיטה, ומהלהיות.
 סהלבשה בו ההוא. יבם 'טמה שהבנים הרוח זההקב"ה.
 עם הרוח וזה רגר. נשמה של הלבוש במקום המהנשמה
 לרנשמה לבזש שנירם יהיו להבנות שמה שהזר הערום ההר

 מן הכלי באיהו ההלה נשאר שהיה ררוח וזה דמה. שלהעייונה
 שהוא הסלע דלון במור כזמיןלומקום והקב"ה ט'טם.המהפורח
 הו לא סן מז להיות ונהעלה שם. ונממן ערן. הנן כותליבאהורי
 . ההוא גוף יקום הרוח זה ועם בתהלה. שחי הראשוןהנוף

 מק.ם. יו יש י של רפה הבל :ילו ם. :טםואין
 או ארם של הדבור ואפילו שעושה. מה מזה עושהודקב"ה

 שנ הנוףוה
 דיבים י 1

 ק
 לו אין חדשה בריה לעיולם

 זונו בת שהרי מזה. בשמים עליו מבריזים אין וע'כ זיג,בת
 ואחיו אמו. נעיטיה לו שהיהה זונו בה מסנו.נאבדה
 אלא זה אין ג ז בת לקחה בידו יאמהעלה :( . אביינעשה

 כן לה היה לא עהה שעד נקבה ל. שנזרמנך .ברהמים
 נקרא אחר ברהמים. אחר יקדכנו שמא למרנו זה ועלזונ.

 : - הקונו על הוא והכל זוני. בתשאינה

 אנו הרי ממנו. נמהלק כאשר שבעולם סהם אדם נבןג(
 שהיהה בדאשה רוחו שהניחי,דעים

 אפשר הרוה. טזה נעשה מה שמה. נכנס והרוחלו.
 ן אחר לאיש נשאית לא ר"א אם כן. לא נאבר. שהוא-אמי
 ן בעלה. בה שרניח הרוח אותו מן נעשה מה לשאליש
 דרוח מן נעשה מה לשאל יש אהר לאיש נשאית אםוכן

 ן . עליה בא אחר איש שהרי . הראשון בעלה בהשוניח
 ן עכשו עליה שבא זה שהרי אכשר. אי בר,ח רוחשיהקיים
 וזה לו. הי, בנים גנסהלק הראשון ובעלה רוח. בהדכגים
 ינניהם אין ובודאי הראשון. של נואלו הוא אין השניכעל

 עאבד ן שדראט ולימר האשה. בנוף יחד לההקייםינ,לים
 : מכנ: נעשה מה אפש-.אי

 דקדוש רמלך נבירות נכלאו נמה וראה בבואו(
 כאשר אוהן. לכלל יכול ומי עושה.שה,א

 הראשון רוח ההיא. באשה רוהו ומניח בא השניבעלה
 ולפיכך יחר. מהישבים ואין השני. יט-כנים הרוח בוהמקנרנ
 יבי ר.נני. בעיה עם כראיי רעתה מהישבת אין וואשה
 המיד. איתו כרת ז ר,יא ובכן בר. מכשכש הראשוןשהרוח
 מכשכש שלו הרוח שהרי עליה תתאנח או עלייוהבכה

במעיה
 קג. 7ף 7( ק, 97 נ( ק,. י9 ט ק: י9 " כקוטותמראה

 "ע', ק, יס וומ ,'ן ;ן.ק 1ק4 מוי:ון,
 רוחח וססו6 פ6גח. 3ססו6 וטרכ  ובהף וכ3יקתיון

 וגת תבתמר ור6י  כיס  ומתר3ק פחנת כססוה  רסוסקר?חס
  הרן. ומתר3ק פמגמ  נסיו"  רככק רומח ססו6 וכג"כחת36יך.

 כתר רד'ף0ו"
 טקר"

 די)יס
 ויסוד"

 גפיק דקמ די)יס
 נהתך . כדוכת'ס )': ו3ג' )יס 61"תי .תגיס
 . ת:ון רומין ת)ת 60 . זג'ס כתדסות
 דסוסחד

 ,קך .תתן ו6כתהר נו"ג" 3ס:,"

דהעי) ססו6 ומד . ערעי)6ס דסו0 קמן דהקטבךססו"
 הכמך. "י לומין כת)ת )תסוי כס. והתערכ פרוק6 סחיתחן
 דעכיד ט5מין נ3ורן "יגון כך מ)6 התעכידותס

ק3*ס.
 רומ" ססו"

 תחן דהטי)
 ססו"

 מת)3ם כיס . פרוק6
 ססו6  טמ ו6יסו . רניורי דל3':ת כ,קי  ככזת,ססי6
 ל3יכמ  לסוי להת3נחס  ס?ן רתכ טרסיל"סרוקת

 רסופ רומ וס:וחטלמן לגכיות"
 3קדפית"

 מכ6 3ססו6 רמכתור
 רטגר6  כוין  רוין 3גו התר ליס  חופין וק3יס  פת-ןסרח
 לססו6  ותסהלק  תוון. ומתספר  טרן.  רגן כהפויר3תר
 כקדתית6 דסוס קרנוהסגופת

 וכססו"
 ג'פ,.. סקוח יקוס רומ

 5י0 4ת ורוכת6  תתן  ככלודסופ5 גנטילי  י~3ייייךלי:וו6
 והפ')י דכ*ג מ)ס ו"ס')1 . דט3יד מס נויגס ט3'רוק3"ס
ק5"

 ו"תר . כריקני6 סו. )ק
 ?וכת"

 . )כ)6 )ס1 "ית
 וגסיק 0כתק דהתכג'0"י

 )ע)ח"
 )יס )ית מדת6 כריס

 י?כרי1י. )6 וט"ד . 1וגגת
 כר )ס חית )6 כטן דעך גוקכ6 כסדי דהטרטק3רמתי סוי 1וג כת 5יס 6'ת וח' כ( הכיסד'5יס 1"מוס הנויס. מהעכידת )'ס דס,ת 1וגיס 3ת ני:יסהת,כידת זוניס כת דס"

 תניגן ד" וע) .זונ
 ד')ת"

 6מר . כרמת'ס מהר יקדנוגו
 .תק

 וכג"
 : -- תקוגיס :) היסו

 ס6 תמס. תסתלק דק6 יטלת6 נ;ט :בך'(
1ןן

 "גסיכת )6 6'0' "' 0כ'. )"ו דהת"כין.ג'ת6 6י . רומ ת0סו6 מתע3יד מ6י תתן. הע') ורוה6)יס. ןסות "תת6 נק6' עכ'ק דלס דרומ יעג6
 רוה"ססו"

 תניס מת:3יד תהי כע)ס כס דככק
 6תטכ'ד תה' סכ' 6וף ההת6 סה' "נסי3תומ'

 מססו"
 . כס מטילחמ  סכת6 ע)ס דהקי 0הי דס6 "סכר. 6י כר" רומ)6תק"תמ ע)ס הת' ההרמ גכר ד0ק . קדתהס 3ט)ס כסד:כק רומ

 וססו"
 04 מו כמן ד6כת4ק קדתהס

4"'יי"ן וד"
 ננ: י ןס .ש",פ. ייי"",יש

 מת'מכת )מ התתחכך
 כדק"

 3ע)ס כסדי י"ות
 נוכסכס6 ד')יס לומ6 ד0מ . ע)יס 6ת"גמת 16 ע)יס)ככהת . תד'ר )יס ךכירת 6יסי וכדין כס. נוכסכטמ קךתמסדרוממ כג'ן תגיג"

כנועס"
 -י-*.יי

 , הטחים בחהית יכום הוא םש, תקנח ויבוקש יגוע ל* הראשון הנוף של ועונתה כטורטק שארה 'בום ע*י לח לקהת ה,שמה צר.כה אהר ,וף אם פ"1נ[
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3מפ:"
 כמוי".

 נוכע5ס כס 7ע56 6מר6 רומ כסדי ונוקערג"

 67 "עכר ו"י גד" 67 נוקסרג'ן סג' ונון ועד .תניג"
דעמ5

 )ססו"
 וונוג'ן )'ס ו6וי) גפיק ק7נו"ס %7 . קדיו"ס

 פך  %סירג, ליס י5תפכיר תניג6 לזסו,  סר%יסרסי
 יסכ ל6 ולסל6ס  רזתרין  תיינן ופ'ר %פלנו, ליסרתכיס
 'כ:י . כס "תתקף סנוות  ת)הך רס5 5סת6 לס,יכ*י

)סס61
 גן: "גר )"קיתערג ו)ע)"ס" דת:'ג"ןונוכ"ן י"מי" רוח"

 ה:י', . גסדס"מר6
 'דעג" ס"

 );1 "ית ד" וכ"תר
 ת:'ג" ס"' גדינ6 .ו'ת )" סכ'  "י ו)'ט"5תקס'
 )יס 7י'נין1)"

 נו)ע')"
 "יסו כ)6 מזי ת" "כ)

  ות"ן . לפלו:י פליני  יס%ינ ד)ק "1 . )פ)וג' פ)וג'7יג5מ גדיג"
7נם'כ

 הריו)ת"
 כ), תק'כ'ן גרומין כית, דע") כנו"ן

 גו יטכט "ו גם)ס יעכך "י ידע י)"מג)'ן
 דעח) ד" ומיתסייוי

 וכ5מ מתתקיף תניג" רוק" ססו"
א~ע"ס. )סס."

 ססו"
 ית,י 4 -ל(ס. י,ויל  פלין גפיק קדנוקס

 ו,תסיי כ%לי6  %סיס,  ייתזן :ם.  כר רסיויסכר6
  רססו6 ריוס:6 כסליו6  וס?,ן נ:5  לכניכפלפ6
 רופ רסיו5 6ורחיס  לפוס  פלין  לון ו6ורפנ'ג.
 טלז,  כז:ו6 ר5יסו  כפס יגיס.  יתפסך רס,קר6%ס
",,5  וסכי פל6%. כס6י ו6ורפ ס6י  %ספן6סכי

 כע)נו" ונוכסט"
 ע7 . קכר6 )ס6י תד'ר ופקדת

מ2 ונוג"
 ב~

 "ית ודוכת6 תגיס. "תססס )7וכתיס ע") כ7 .)יס ע" עג ;"נע 7ש'1 1%4 )ג
 מורמ"י )פ1ס . )כר "ו פדן 7נן סיכ)'ן כ"יגון)יס
 )" . מי? )נכי גוריךן ותת'ןפ)ת6

 ן
 ")" גורורךן

 ו"י . "מרמ רוממ "תנכס וכיס 7רוממ. נוסיכוכיס"
 "'סו תיע)תח סכי מיתי-ח

 )רוה"
 וס"י .

 תוע)ת""תת"
 סכי. )"ו )כ5". טכןת

 קוטמס יכט)ס רומ6 וס6י . "מי" 5נכי 6תנס.כת)6 7")נו)"
 "הר6 נכר6 סקי נוקיוי תתזמי6 סוס65

 תיע)ת"
 סוס 6חר6

)יס
 ד)" החר" גנ,וג"

 )ע' יס,
 גנ)י!"

 כנוס
  פספפ6 דסוס כנוס ע)-" 7סמי מיין )נגי 'זדקק ודגקדסוס

 וקכ"סכ"
 יה.

 זוינ6 סכי "' ת"ו"
 סוס)ת "תת" דס"' ת:יג"

 נו):')"
 מנורת והת ],"[

 רנסיכ ס:ינ6 כ%לז  רייי  ו%6ינ6 נכר %ס%יגכר  ד"תזקי"
 . מנוס זוניס כת  "יסי ר5ל6תס6

 וססו"
 "יסי )"ו קדנו"ס

 ת:'ג" וס"י סות מנוס זוניסגת
 תסק וכ7 :'ת. ד')':

1נוגיס
 7ס, . סז" סכי ,דקי מק-יס קדטחס ד" מתדמי"

 3ג'ן ")" "תת" כס"' דסוס ק7נו"ס רומ 0ס61 "ת7מי")"
 טקיו' ד6תדמין תגיגין מיגון וכ) ווניס גת "יסי תגיג"7ס"י

 ,ה נעוץ :::ג 2 צןמיןט2"3::סי"3:ימ2~ת%:ג
 ו)ק "( ע)'ס קריגן "רנו)תח דגס'3 א"ן כך ו3נ'ןקדת"ס.
 סו6 כגפסו כי'דע

 )"ו"י מי?ס ווניס גת "'סי "י י7יפ 7ג"
 "רנו)ת"

 כע"ת ד65
 )הת:סכ"

 ד"תי "ע"נ
 7יג" נון )0 כייף )6 קכ"ס וונס.כר

 וקכ"ס ]ג3[
"זנוין

 מגעלה בה שנכנם האחר רוח עם ומקטרנ כנרש,במעיה
 רוח מנצח ואם בזה. וה מקטרנים הם רב זטן וערהשני,
 ולפעמים לר* והולך יוצא הראשון וה הראשון, לרזחהשני

 ישא לא ולהלאה שמשנים למרנו רן ועל העולם. מןשמ:ציאו
 ובני בה. מוחזק המות מלאך שהרי הואת, לאשהאיש
 ונצח שהתגבר ביון הראשון ח הר שזה מבינים איןקולם
 איש עור יתערב אל ולהלאח מכאן השני. אחר רוחלוה
 שגם יש וה ם שבמק ירעתי הלא . חברים , עמהאחר

 ני, ה בעלה בדין מת שלא נטצא כן אם ולום-.להקשות
 ברין הוא שהכי וראה בוא אבל . למע4ה אותו רנוולא

 ומי לפל'ני, ני פל יקטרג שלא או , לפליני פ4'נישינצח
 ביי הזק בשעתרוח בים לא:יה שנכנם כמי אלמנהשנושא
 בתוך שימבע או מ בשל יעבור אם יורע ואינוחבלים,
 ח לר ונצח התנבר השני רוח בה שהכנים זה ואםהתהום,
 מקום לאיוה לו. והולך משם יוצא ה*אשון רוחהראשין,
 אל והולך יוצא ההזא רוח טמע נעשה ומההולך.
 ומתנלה בע:לם משימט הוא וסשם הסת, אזתו שלהקכר
 של הצורה בהלום האנשים אלה ורואים לאנשים,בחלום
 הרוח עיקר של ררכו לפי ענינים להם ום'ריע ההוא,המת

 משוטט ן הראש הרוח שעיקר וכמו ממני. נמשך שוההראשון
 וכן הוה, בעילם ומודיע הרוח וה משיטמ כן ההואבע'לם
 הומן ער לקברו. המיר קד ופ בעילם ומשוטט הולךהוא

 מתחבר ואז שלים, הנופים קברי לפקר יוררים הרוחוקשעק*י
 והולך בהשני שמתלבש שלו הראש,ן הרוח בעיקר הרוחוה
 ונותנים הלבוש, מזה נתפשמ לכקימו הרוח עיקר כשמניעלו.

 ררכו לפי סבחוץ, או עדן הנן בהיכל,ת השני לרוחמקזם
 לוה פוקרים הרוחית וכאשר נטמן, ושם ואחר אחר כלשל

 אלא לבוא נזקקים לא החיים, אל נוקקים והמתיםהעולם
 ואם הרוח. עיקר מתלבש ובו ממני, שנמשך ההוא השניברוח
 111 הרוח. לעיקר הוןלת מזה שעולר נמצא כן שאםתשאל
 שאם כן. לא אחר, לאיש שנשאית בזה מיבה יו עשתההאשה
 הראשון מבעלה שבקרבה הרוח וזה לאחר. נשאית היתהלא
 היהה תועלת אז השני. געלה של הרוח ע"י נרחה היהלא
 כמו בעולם ונר נע להיות נצ-ך היה שלא אהר, כן באלו

 נט מש שהיה כמי רעולם שבזה רחיים אל להזדקקשהיה,
 אשה של השני שויוג נמצא כן אם תשאל ואם ואנה,אנה
 נדהה השגהה פי שגל אמרו למה "[ ] מלמעלה היה לאזו

 שנשא השני בעל גוה ררחיה ענין ופירשתי , איש מפניאיש
 היהה לא ן הראש והבעל ממש. נו ז בת היא האשהוו
 הגיע וכאשר השני. של היתה מתחלה כי מם'ט. נו ז בתזו

 מנני אל" זו, באשה שהיה הראשון בעל של רוהו נרחהלא שדרי היא, כך דאי גב תדעז רשני, כפני הראשון נרחהומנו
 ולפיכך השני, ולא זיגה בן היה שהראשין לפי הואדראשון. מפני נדחה שהשני אלה וכל ו'גו, כת היא השנישזה
 רוח כפבי השני רזח ונרהה יחדו, להתקיים יבוליםאין

 'לא י( עליו נאסר אלכנה שנושא מי ילפיכך ן,דראש
 מכש זוט בת רוא אם יורע שאינו רוא, בנפשו כיירע
 שבא אע"פ לרנ'טא רוצה אינה האלמנה אם הלא אבי לא.או
 והקב"ד ]:כ[ הדין מן אותה כופה רקב"ה אין ממש. זונהבן

מומין
 ל פט4 ט מקוטותטראה

 הזהררו
 א'כ רמת, 4בעלה יותר טובה עושה היתה לאחר נשאית היתה יא שאם בידה שהברירה שנתבאר כיון העליונה, השגחה עפ'יו"1

 הברירח מזמ רשטים מן לה נגור השנ' שבעלה שאע"פ יתורץ וה לפי ,גכ[ . טלמעלה גורה ולא הרבר תולה שבידתסשמע
 . הראו111 לבעלה יותר טובה מוה ויצמח לו תנשא שלאבירח



 היהיישוןכהשפמים קורשלשון110
 ל-ין תכנם לא והאלמנה אך-ת. אשה האיש לזהמזמין
 האשה שאין בן. לה שאין אע'פ זה בשביל ההיאבעילם

 . שנהבא- כמו ורביה פריה עלמצוור
 ררוח אוהו שנית. פעם נשאית שלא הא,מנה אשה"(

 יושב ],נ[ ממנו נעשה כה בעלה בהשרניח
 ופיקד הקבי על ייצא ולילה לי4ה ובבל ה'רש. עשר שניםבה

 דינו שנםתלק הירש י"ב ולאחר למקימו. וחיזרלהנפש
 שפל הייח חודש י"ב אוהן כל שה-י הזוא. אישנל
 יום. בכלועגב

 ולאח-

 דשנים
 עש-

 ],ין משם יוצא הורש
 לזה לביא לפיקים יפיקר עדן. הנן שער לפני ועומר 4ךוה

 זו אשה וכאשר טמעה. שיצא הכיי אוהה א4העולם
 ומהיבש ההוא רוח לקראקה יוגא אז העולם. מןנכת';ת
 ומאירים בעלה. אצל ע:1 לביא בו זוכה וה'א שלה.בך-י-

 : אחד בךביר כראיישניהם
 ההוא מעילם בנייושין שנהנרשו בגינול הבאיםאלה

 :ם;רוגות הנשים הן מי ]ג:[ זה בת לרםואין
 זת בת להם יש האנשים לכל שהרי הזה. בעולםעמהם
 רב.רא. נבוריה ונפלאות גדולות הן כמה ראו אלה.מלבר
 דמעוה. עליו מוריד המזבח הראשינה אשתו שמנרש מילמדנו
 בעורת שבעוים הנשים שכל אמרו הרי אלא למה.המזבח
 ב-כיה השבע אזתן נזהלין כן ועל ];ו[ קיימית הסזבחאותו
 דבגין מדזי- מנרשה הוא ואם הן. השכינה בקדושתשכלן
 שני מתהניים זה ירי שע4 לפי מה. מנגי כן ולפנםלנרעין
 כפר לה וכהב שכתוב הסור וז-ו '[ ן ביהד נירושיןביני

 לאיש והיהה וךלכה כביתו ויצאה ונ.'. בידה ונקןכ*יהוה
 ;זיא מעצמו בן ם לאיש ודיהה 1-לנה שנאמר ממהאקי.
 אהר. נכהב ולמה אותה. שניריט בעלק אצל הולכתאין
 נקרא, ואח4 כהוב אהר דיקא. אחר שאמרו כמואלא

 מתהבר*ם נירושין מיני נני 1 ין ] *במהו אהר וםעפי נ(ש?קוב
 ],ט[ הזה עולם של ונירושין ההוא עולם שי נירושיןירר.
 4צורה נשפלה עלענה. בצורה קידם זו אשה שהיההומל

 שנתוב מניין, אחרון אחרון, ונקרא אחר נקי"ה-:ינה,
 האהרון האיש ושנאה כתיב וכאן יקום. עפר על וא-רוןד(
 בעלה יוכל לא כהוב ולפיכך האחרון האיש ימית כ.או

 יקהנח לא יובל. לא לקרתה. לשוב שלחה אשר 12ןהרא
 נדבקה ז. שאשה כי.ן אלא יוכל. לא מהו לומר.צייך

 במדרנה לק.2העבד 1נשפלה אחרן שנקיאת ההיא]במדרנה
 כמררנה ישוב נון הרא בעלה שזה הקב"ה רצה לאקחתינה.

 ובוא שלי. שאיגר ההיא במדרנה ולהתרבק זרע לרעתשלו
 מוהר בעלה יר1ה אם תזבק, אלא תנשא לא זו אשה אםירא-
 לא הזק. לאר* בנשואין נרבקה אם אבל אליה. לשובלו
 בתהלה שהיה נה הראש למר-נה לשוב הראשון בעלהיוכל
 אחרי לעולם הראשונה למדרנה בודאילשובעמה לאייכלעמר.
 אפילו א"כ בלבו. שהוממאה תאמר אפשר הוממאה.אש-
 לאחר שנדנקו, כיון אלא נשואין. בלא ותזנה התרחקאם
 ובעלה ההוא. רו,3 צד של חלקו עליה קבלך הריהזר.

 אמהשלחה אבעול גונה:%1 וגוטהי:ורהט1יל']עיי
האיש

 י*ט ויטט פ' 5יונ 0 9נ וף ט ענ. 9 ט מסומותמראה

 גס כר 5סחי6זיוין
 6תת"

 כד'נ6 ט6)ת ע6 . 6מך6
 6תסקךת 65 6תה6 דס6 כר )ס ד5יק 6ע"נ ע)ת6כססו6

 זווג" הק;:ינת י65 ימ 4שי:ועא"( ן6'קיזוס כנוס וך:.:"ס-'ס
 רוח סס" . תניג6

 וסק~מ גפיק ו)י5י6 )')'ה וככ) י-הי תיימיתת. ית'כ ]גנן ווגיס 6תמכ.ד וו"י כע)ס 3סןככק
 דק" ירהי ת-'סר ו)כת- )קתריס וקק?דר5גככ6

 6סת)ק
 6תכפי, רוממ ירהי תך'סר היגון כ) ך:6 נכ-מדסס,6 די3"

 ]יד[ יותיזן גטיק ירהי תך'מר ו)כתר '61.1 כ)כע:.כו
 עלתה )ס6י וסקד6 . עדן נן 5תרע וקייווהיק,י)
 611:" סהי)גכי

 6תק6 ס"י וכד . וויגס דגסיק
6סת)קת

 ווט)יז"
 ו6ת5כם גכיק רוח ססו6 .

 תרו,ייסו ונ:רין כע5ס 5גכי כיס וזכהת . ד')סרוח כססו"
כוק"

 . הד6 3קכור6 י6ית
 ווססו6 נת'ךוכין הקתרכו דקק ןתתג)ג)יןוקני

 זת כק '1גכ"ז6'תק5ון ככי )כם :ונך:6כסןייסו5גיו'ט)נז6 ע5ק"
 . די5יס נכ'רן וט5"ין רכרכין היגון כווס חנוו ווס6יכר

 דנזטין. ס5וי מהית ניד3הח קד'וקס חתתיס ד'והרך ווהןהגיגן
 דע)ח6 גכין דכ5 6'!'נ6 ס6 6)מ . היוקימדכקח

 ו:?'ג4";:ע.:,י,,ג",:"גי.;:::גי כן'וקג"
 נ4.

 שמ
5גרעוג"

 כסדי תרוכין ןיוקחכרן כנין טעיז6 ווה. כ(
 סטר 5ס וכקכ דכת'כ ד6 1ר61 ]גז[סןדי

 5הימ וסיתס וס)כס ויכיתו ויג"? . ונו' כיןס ונתןכרית'ת
 65יס וסיקס וס5כס ד"נזר וויוכיוע6הר

 . "חר ונו6' 5ס. דתריך כע5ס 5נכי 6ז)656 דח.סי יןטג"
 ל.ס קריגן ו6הר כתי3 6הר . תנן 6קר ן6ת'ור כתס6)"

 וותהכרן ותרוכין ],ח[ יניוהו 6חר וווטסר נ(דכת'כ
 ]ג19 פ5וו6 דס6י וסרוכין ט5יזח ןססו6 תרוכיןכהדה
 . ט5מס 3ד'1קנ6 6תתק סמי דסוקויזק'

 לד'וקג" 6נתטכד"
 וההווי(

 'ינ)5
 ןוכג"ס כתינ וסכ,, :קוף. טסר

 עעע~.
 עמרק

 יקהגס 65 . יוכ5 60 5קהתס 5כונ כ)הס מכרסר"כ,ן
 6תדכקת מתת" דס"י כיון מ)6 יוכ5 65 ת"י 5יסווכעי

 ל6סתעכד6 עחת6 6מר[ ן"קרי דרג6]כססי6
 "ך571;ך"3י:יע: ]:ן:ה 6יי"ע:5הבי:4 עתיג"י כדרנ"

 התגמיכת 5מ התק6 ס6י 6ימזי
 כט)ז כעי 6י . תזיס 6)"

 5נ3ס 3הדתית6 65ת'נ:וו"סל:ג ): כ1טי;ר6כוןייך1ן
 לססיח 65קכח וך6. יוכ655

קימ .תתימקקוי 6סי5ו סכי 6י כ)כיס ד:וטיו6ס ת'וו6 6י . סוסוו6ס6סר 6הרי 5ט)תין דרנ"
1 

 מו)ק6 כיס 5יס יס6 65 סכח ווסטר6 ן6יס:קןת6ס

ס"יס
 הזהרדו

 גל סכנה אין חודו י*ב שלאחר מכאן להוכיה רוצים יש נגדן : לעיל הנזכרות שאלות משתי הראשונה שאלה על תוובה זואג[
 על רמז מזבח האי ,גון ורביה: פריה מצות לקיים רצה שלא לפי ה;ליון ממשכן נתגרוה הנשמה 1גסן אלמנה: לשאכך
 בגלגול לבוא העליון ממשכן נתגרשה שלו שהנומה בעל לה מזרמן שלהגרושה 1,[[ ' הנקבות נשמות שורש רגוקנא עלמא המלכותמדת

 למעלה שנתגרשה הנשמה היינו [:ט[ : אחר אל של המומאה כח שרובץ מקום על רמז אהר 1גח[ : פו"ר מצות לקיים רצה ואלאבשביל
 1 לאשה ולקחה בזה לו איכפתלא



 ~ י יני קדרשלשוןמשפטים הזהרלשון
 כס7ס. ןיזןוונ כיו)קןנוין "מר6 תסתכח ןי)יו6תסתרי. נס" כני )ס6ר ס6מר1ן. ס6ים ימ1ת כי 16 ס6מרוןס6יט
 ח"תת'ס כנין )יס 67יתיומן

 קןחית"
 3יתיס )נ1 ס6י וחעי)

 תרין 3גין . ןחתספכ6 קסי6 נמר63 6תרכק י1ח6ססי6
 )3ר. )1ן ןמת תרין ןס6 מ7.סערין

 וססת"
 "'ס1

 כ'ס )יויס3 6'סו ייתי סיך 6חר כיס ן6מיך ת6ג6 ות1*ת)'ת"ס
 ן6יסי )16 . 3ס ויקד3ק כסןס ויסתתף . ןי)יס-,ח6
 סתיפ6 וך6י 6כ) .6סווס

 : - )גרחיט 6יסי 3י:"
ע"כ

 61") י5קק )י' י1סי י' "".( תקיס )" כו-ש"ה6( חססנ"
 גמ 1מוסקיו מך:'ו 1'ני כ(6ט"י

 ע3 גמס חד"ת" "1)י:נח סכי 6"5 כ::'6 6)6ה:ק:מ1
 כס סעי)מ,ס

 1':ט"
 ר' ח") . ככע)ס 1)6 מט') כ?

ט:,,?1 פסק" ןמיני ע1ר6 ע) יכר") קחיע1 ןכ7 תניגן 60'1ס'
 ז1סף"

 ןק:י)ו ,:ר6)
 16ריית"

 ת:"סו פסקק
 11:יו"

 6נ)
 קכי)ו ן)6 טכ'"ס ע'כדי עיזיןסהר

1.סי," פמק" )" ח1ריית"
 חסס סס 6:ר סתורס 611ת ןכת'3 . )ןכורי ה)"מתיסי3ת )" 16ריית6 מ1י ת6 6כ) ק".ולת כפיר 6") חג":.

 . "וריית" מפקודי פעירן נסי ןס6 . יסר6) כני)פכי
 )זוס:ותן כ)סו ן6סןרוועוך

 כקןחית"
 . כענ)6 ןמע1 3תר

ו"תת6
 )6תסרס" ק:'"

 וכנ"כ . תנ3ר6 יתיר חגס זוס:ו6
 נמין6סתכמו

 ו3ו1סיו" 3מרס'"
 . חגו3רין יתיל ן6

 חססר"נ:י" ןס"
 קמי6 כןינ6 ו6תןכקו 6תיין ק6 ןסח")6

 כנין . ן6תיור כחס חנו3רין יתיר 3ס1 "ת7כקן6 וסער"
 ק:י6 ן7ינ6 חסער6ן"תיין

 וכ)"
 סו" ןסכימזי ת" זיניס כתר 1"1י) 6תךכק

 ןס" ן6חינ6 כתס
 6סת,כ סוס 3)עס

כקדיוית"
 )"יוסכ" כגין

 . חם"כ" רומ ע)יס
ןח כגונ"

 )6סתתר6 נם )3ר )יס "ית ןי)ס 7תס36ו כיונוי 6תת"
 7כר1מ כניןחנס.

 חס36"
 "תד3קת

 6י ז:וג" 1כס:ו"
 56)מו מרכין תעכיך"יסי

 כיןס"
 ית'ר

 חויוכ"
 ןס6 . 6חר6

 . "סת"3 ןקריכת ח6י 3כ) וע'7 . עתס סרית יוס636רומ

 "יי" ע- 1") . כנ1הט,י,%יעתרס)וןיס'3
 ן

 יסימ
 )6 "תס

 כ:פ15פי ן"סתכ) ח6ן ס"י 6") ס' 6ני ערותס )ג)1תתקו3
 ""3 . נמס חקרי "יו"יןעוסי

 ןס"
 ק"תי סער6 חסס61

ןרומ
 חם6:"

 )עגיו" 1"ת"ן התןכקו 3נהם וום"63 רומ.כ) כט)יומ ח)ין 1"וןע ע1פ6 ססו6 ע) סרי6
 7.:ת,י3 יו6ן ו)ית

חניס
 ןס" 3עגיז"

 דזיוין 1יו;ק טך כגה עס חכתכמ מיסו
קכ"ס

 )"עכל"
 סיו1ת כ)ע נ( ןכתיכ כיוס חע)ת6 )יס

 וכתיכ . 1גו' ס:'ס כ) חע) ןמעס 6)סיס ס' וחהס)כגמ
 ונו': סחרן מן 6ע3יל סט'ח": ר1מ 61תנ(

 "מטע סחע 6)י י5עק 5עק 06 כי 6יתו תעגס ענס אםי(
 1מחך 136סי סחעון )רכי ס6י) ")ע1ר ר'5עקת'

 . )עו)ס 63 רטכ ע)נו" הוכי נ' ד2) תכ'גן 60 .)יס
 ן):יס' כגין כעת'רי. 6)" מ:תכמי )" מי3יוכ)0ו
 דקכ"ס סו6 ןינ6 ח6י . 3יוסכני מסתכמי 1)6 3סונס
 )עקירי. 1ק"'ס )חסכניקסי)

 חססת" ןס"
 )י,ק.,1 יוספ1ן

 . 1"קל1 מכי'6 16קחוס 1ס6 . ס")ת י"ות 6")קקיס.
כך

 רכי2'" חן )"תסיע6 ק3"ס כע"
 חן )סו 31מ,כך6

 4כ) ]ס[ ככ)" )סו ו"כ)יס ס)1ס )סו 'סיכ כןיןע)ח".
ת6

 אנשים לשאר האח-ון. האיש ימות כי או האחיוןהאיש
 אמנם עמה, שיזדוונ כמקדם אחר תמצא שאפשרמותרת.

 ביהו. לתוך 11 והכניס הראשונה מאשתו בנים לו שישמי
 שני בעבור דמההפכת. קשה בחרב נרבק הוא היוםבזה

 הוא וזה החוצה, שנים דחתה כבי שהרי אחד.טעמים.
 בה ליתן הוא יבא איך אחר בה שנאהז כלי ועיד.השלי'2י.

 שהיא מפני לא בד. ויתדבק ;מה וישתקח שלו.רוח
 ו - אליו היא רע שתפית שבודאי מפני אלאאמורה.

 וא"ל יצחק לר' יוסי ר' שאל ההיה. יא כוכשפה"( : מיסבאע"כ
 אין וק:טים כ'2פים מיני כל מהמפני

 על הנחש משבא למדתי. כך א"ל בנשים. אלאנמצאים
 ר' א'ל .. בבעלה ולא הטיל בה זזהמא. בה המילהוה
 פמק מיני הר על ישרא" עטדו שכאשר למדנו הרייזסי

 אבל הזידם. מהם פ:ק הקייה שקבלו ישרא4 טהם.הזוהם
 פמק לא דעעורה קב4: שלא עכו"ם עיבדי אזמותשאר
 5א ההורה וראה בוא אבל אמ-ת יפה א"ל מהם.הז.הם
 משה שם אשר התירה וזאק שנתוב לזכ*ים. אלאנתנה
 הקורה. ממצות פטירוק הנשים שהרי ישראל. בנילפני
 בעני. שחמאו לאחר כבהחלה לזוהמהם כלם שחזרוועזד
 ולפיכך האיש. מן יותר ממ"ה הם הז להפרד קשהואשה

 שהרי מאנשים. יותר הזה ובזוהם בכשפים הנשיםשכיחות
 וצד הקשה, בדין ינדבקות באות. הן השמאל מצדנשים
 שהן 4פי שנתבאר. כמו מבנב-ים יותר בהן נדבקזה

 בוא מינו. אחר והולך נדבק והנל הקשה. דין מצדבאות
 מטמא היה בלעם שהרי שאמרתי. כמו הוא שכךוראה
 כדמיון הטומאה. רוח עייו להמשיך בשביל בתהלהעצמו
 להיות להאיש לו נצרך טימאקה בימי האשהזה

 נשמ-
 אם הזמן יבאיתו טומאח. ברוח נדבקת שהיא לפיממנה.
 נטמא. שנונ?ת מח בנל וע"כ עמה. שורה טומאהרוח שהרי אחר. מזמן התר במעשיה תצליח כשפים תעשההיא
 שדקב"ה ישראל הם זבאים עמד. שמתדבק מי שבןכל
 לא ט'מאתה בנדת אשה ואל להם, ואמר התורה להםנתן

 בצפציפי שמסתכל מי כף א"ל ה'. אני ערותה לגל!תהקיב
 הצד מאותו בא זה שהרי ל א' סנחש. נקרא למההצפ-ים
 בעילם. ענעים ימודיע דהוא ע!ף על שירה מומאהשרוח
 שינצל מי זאין לעילם. יבאים נדבקים בנחש טיסאה רוחוכל
 שעהיד הומן עד כלם. ;ם שכיח הוא שהרי בעוים.ממנו

 המות בלע כ( :כקוב במו העולם. טן להעבירוהקב"ה
 וכתוב וגו', פנים כל מעל דמ;ה אלהים ה' ומחהלנצח

 ו ונו' הארץ מן אעביר כאה ד2 רוח ואתנ(

 אשמע שמע אלי יצעק צעק אם ני אוקי ה;ני ענה אם7(
 ואמר אביו שמעון ל-בי שאל אי;זר ר'צ~קק!.

 לעולם. בא רוגב שבעולם עבירית ג' שעל למדנו הרילו.
 שלבם לפי בעשירים. אלא נמצאות אינן הלל עבירותוכל
 שהקב"ה הדין שורת זה מק בעניים, נמצאות ואינן כהם,גם

 לחמוא יומיפו עוד הרי ד;שירים. ומקיים לענייםדור.
 ואמרו. דחברים ביאיי יזאת שאלה. יפה א"ללנניו.
 מן ילהאבידם הישעים מן להפרע הקב"ה רוצהכאשר
 אבל ]:[ בכ4 להם ומשלים שלום להם נותן אזהעולם.

 תו 1.ק-" ז( 'יג וגר.' 0 גיט קע., ט קט. עיס "" " משטןתנאחאך2

 יקזדןךשיך
 להאבידוו פניו אל לשונאיו ומשלם הכתוב דרך ולוטו
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 למלך קרובים נמצאים לא דעולם כני שנל וראהבוא
 לב הם. ומי בהב. משתמש שריא הכלים אלה כמיהעליין

נשב-
 הסלך. של -נלים -ם אלד -וה. ושפל דכא יאה ,נדנה.

 העניים, על מהגבר והדין בע'ל2. ורעב בצורה ישוכאשר
 יוהר מקרבם והקב'ה רמלך. לפני וג'נחים ב'כים -םאז

 הקב"ה ואז עני. ת ענ שקץ ולא בזה לא כי -( זש"כמד:4.
 שנרמו ה-שקים לא'תן וי לעולם. הרעב בא מה 2בי4 ב ק-ב
 העניים. קיל על בע'לם להשניח הם-ך יתע'רר כ"שר לכ,

 אשמע שמוע כתיב ע"ז ומעלבינם. מ-ם יצילנ'ד-דמן
 בק'לם. לה:גיח אהד פעמים. שני אשמע שמועצ;ק;י,
 אפי וחרה ככה'ב כך. להם הגירמים מאותן להברעוארד
 עשירים לאיתן יי בעולם נמצא שיעב בזמן כן וע4 .ונו'

 : הוא ברזך הקדוש לפני העילה העניים קול בשבילהרש;י2

 האכלו לא טרפה בשדה ובשר לי תהיזן קודש ךאנשינ(
 ממלכת לי תהיו ואתם להם אמר בתח4ה1נ1'.

 מה לי. ההיון קודש ואנשי אמר ועתה קדוש. 'גייבדנים
 ושם ]סק[ גבוה היוהר במדרגה כאן יוסי א"ר לזה. זהבין
 בירושלם והניהר בצי'ן הנשאי והיה נ( שכיניב כן.לא

 הי,הר ובמדרנה קדיש. נק-א זה בכק'ם לו. יאמרקדיש
 ראשית לה' ישיאל ק'דש ד( שכהיב קודש. נקראגביך

 שכתיב יאשיה. נקראק חכמה ודאי, ראשיהתביאהה.
 קודש נקראים שישראל ולפי ה'. יראת הכמהראשית

 הדין מצד יונקים אין הכל על היא ששלימוהםישרא4 שהרי האכלו. לא מיפה בשדה ובשר כתוב הכ"בשלימ'ה
 החצוף דין שהוא ודאי. לכלב אותו. תשליכון לכלבהקשה.
 ומכנים המרפה על שירה התקיף שהדין וכיון הכל. עלוההקיף

 לאכל קודש שנקראים לאותן ל-ם אםור ]ס3[ זידםבד
 ודין חצ,ף דין שהיא ודאי. אוהו תש4יכון לכלב אלאהבשי.
 :ראה ב,א נפש. עוי  ידנלבים ?(  שכהוב סהכי. יוהרהקיף
 קודש. ולא קדוש בישראי כהיב בתורה נב4ה נזכיכאשי
 בשדה ובשר לי תהיון ק'דש ואנשי כתוב בטרפהכאז

 נבלה כל האכלי לא כתיב בנבלר ושם האכלו. לאמרפה
 נבלה שהרי ]סגן ק.דש :לא קדוש אהה. קדוש עם כיונו'
 דין זודם פסלד שלא נעשיהי ישראל שמצד להיותיכול

 כם' בנביה בה יש פנים א הרבץ כי ישראל. איאההקיף
 לי. ההיון קודש ואנשי כהוב כאן שמע'ן א"רשנתבאר.

 קדוש עם כי אלדיך לה' אתק קדיש עם כי כתיבושם
 גבור. הר הי כדרגה מדברת כאן אלא לים* צריך ליאהה
 בירושלם ורניתר בציון רנשאר והיה שכהוב כמו השכינה.ושם
 קודש ואנשי כה'ב אלעזר שא"ר למדנו ו( לו יאמרקדוש
 של אנשי אלא ]סדן ק'דש ואף"כ ואנשי מהו לי,ההיון
 מצד אלא להירות ישראל יצאי לא שלמדנו ודאי.קידש
 הזה יובי אוהם נשא 4חירות שיצאו לאחר ]ס?[היובל
 ביובל, בו 'כהזב שלו. בנים שלו אנשים ונקראיםבכנכיו.
 ולניכך ודאי. לכם ודאי. קידש לכם, תהיה קידש היאיובל
 כמש. שלו אנוי2 וראי, קודש אנשי לי. ההיון קזדשיאנשי

ודקב"ה

 5ת5כ6 קר'3'ן תכתכחין )" פ)ת" ככי דכ) מזית6
 )כ . 6יגון ות6ן . 3סו 6כת'וס ד6יסו ת"גין כ6)יןע)"ס
 דח)כח, יוקג' 6יגון 6)ין . רומ !ספ) דג6 ו6ת !כןכס.כס3ר
 53ורת 6סתכמוכד

 3ע)ת"
 יעג%':";יש; שא ,מו 5:נ"ינ חסכגי. ע) התקקף ודיג6 וכסג6

 . דתס:גי ק)6 מ) כע)ת6 )"בנהח ת)כ6 6תער כדס6י

רהחג"
 מבייע סתוע כת'3 כדין גייסו. 1תעו)3 תכייסו )'כז3ן

 3ק)'ס,ן )6:נח, הד ,חג' ת-י 6סתע סיוו: .5עקתו
והד

 )6תפרע"
 וק-ס ן:תי3 כח? סהי )ון דנריויי 6'גון חן

 דמ וע) ונו'."סי
 ןככג" 3כטת"

 )ק.ג,ן ווי כ:)חח הכתכמ
 סומ 3ריך קודכח )קת' דתסכ:י 3ק)יסין מי'3י"עת'רי

 ת"כ)1 )" טרפס נסדס ונסר )י ת?'.ן קודס ן*ינשיכ(
ונו'.

 נקןמית"
 תת)כע )י ת?יו 61תס )ון 6תר

 . קדוס גויכ?גיס
 וס:ת"

 :ו"' )'. תסיון קודס ו"גסי 6תר
 )עי)6 ד6 ייסי 6"ר )ס6י ס6'3'ן

 )עי)"
 ודת ]ס"ן

 3ירוס)ם וס:ותר 53יון סנב6ר ו?יס נ( דכתי3 . סכי)קו

 יני)ח
 קוןס " ד( דכת'כ . קודס

 ק 'סר") 6
 ר6סית )ס'

 דכתיג . ר6סית 6קרי הכמס ,ד6י. ר"סיתתכי6תס

 )6 סרס? 3סדס ו3סר כתי3 דכ)36ס)יו!6
 . טז

 יס

קכ'"
 )כפ

 נ-~ת
 ן?ו6 יד"י )כ)נ 6ות!

 חגיכ" ןיג"
תקיפ"

 ומט') ע)1י כרי6 תקיכ6 דדיג6 וכיון . כ)6 ע3

וון;,ן)-:ן,:%
 "גג :ע"יייון." 5 ,4',1,.ן,

 1)" קדוס 3יסר,) כת'3 3חיריית6 גכ)ס 6דכרכד
 קודס.

 3סדס ו3סר )י ת?יון קוןס ו6גסי :תי3 3טרכססכ"
 ג3)ס כ) ת6כ)1 )" כת'3 3ג53ס וסתס . תהכ)ו )6סרס?

תססרמ
 עס

 תסי6תע3יד דיכר6)
 ק ו65

 כתס נכנ)ס נס 6ית נוונין יסנ"'ן ינו6)6)ה ס6י ססי) ד)6

 )י ת?י,ן קודם והגס' סכ" כתי3 סתעון מ"רד"וקיתג"
6תסנ

 )י
 ס ני ס

 עס)עטץ ס'ך)ע')6 )סנכ6 6)6 ן )יס
 3ירוס)ס וסגותר 53'1ן סגסהר וסיס דכתי3 כתס ככיגתהו:תם
 ו( )1 י6הרקדוכ

 ת6ג"
 קוןס ו6כסי כתי3 6)עזר ר'

 יסר6) :פרן ג)מ .תדתג'גן ודהיעודס
 5הירו[

 ה)"6תססר6
ד'31)"

 יו3)6 ס6' )ון גהיק )קירו דנכהו 3תר ]ס-[
 3'ס יכתי3 די)'ס 3גין די)יס מ3רין וחקרון .3נדסוי

 כך ו3ניגי וד6י )ככ 'די' קודס )כס. תסיס קוךס סי6י31) 3יו3)"
 תתנ די)יס גו3רין ודחי ק,דכ 6גסי 5י תסיון קידסוהגסי

וק3"ס
 קג6 דף ו( ג"ו .כע" ס( ג' .רמ" ד( ד' יגע.' נ( קכת. דן ג( ג*ג חגיס "( כקוטוהמראה

 דעזךקךייך
 נמצא וירוש*פ. ציון בתיבות הניטז'ן ומלכות תפארת הזדוגות על מרמז וקדוש ובינח חגמה הזרוגות על מרמז שקורש יפרשןס6[
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 שהפגם ומסתבר שמטמאה, חטורה נבלה הלא קדוש. ונגבלה קורש בטרפה בתוב לטה מקרוש גבוח יוהר  טררגה קורש  שאטקושיא
 שט שבתוב ניון פי' אתןביר. רי*ראל טפטרא נבלה רהא מתרץ וה ועל ברפה.  *ל הפגם טן גבוה יותר למררנה נונע נבלהשל
 אלא טרפות ח"י של חולאת מחטת טתה ולא תקיפא רינא נה שלט שלא נבלה אפילו נבלה. מיני בל  היי:ו נבלה. בל תאנלולא

 ואנשא היצ*ל רבים לשון  שא:שי ביון פי' ןסד[ קורש:  ובטרפה קרו*  בנבלה כתוב  לפיכך פסולה. בשחיטה ייראל ע'י*גח.בלה
 :  החירות  טקור  הבעה  עולט כח על מרמו ןסס[קרושים:
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 כמיט. קידש נקראים ואח"כ וגי'. ורעי אהי למעןשכתוב

 שקממבק
 שישראל למדנו ביטגנהי קודש יאכל כי ואיש קידש.יאכ4 לא ו- ו~ל וכתיב יאשמו, אכליו כל י
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 ננין ]!) מ:נגן יכ:נן 6)עזימיי "*י יכזיידלבונזכ) . זכורך כ) יר6ס תסיתגות6 ת)'6 ן3סו כנין .3מגס
רכטי) גנין קדיס6 ת)ג6 ק.ו' ל6תחזחס געי ד6תנזריסרהל

 חנוכ1ע" גרכת"
 ":ר  "3סיך ס' כ3רכת סס"ד דגח)6.

 יסר,) כוכית יפר מיית ר'  פפין פ,ר פכלרי:ריל  מולקסון וכ,מ 3רכפ5.  פתפן  וכפלין  גרכהן.פרי?ן  רית?ן  ד16קיתנ6 ככוס ס'. ס6וון סני 36 וכתיכ . 3ךגתן
 ו6תיג מ6תרייסו ןיורין טקר ןקג"ס ונו'. תסגיךנויס  6וריס כי גתריס וכתיג זכורך. כ) יר6ס כת'ג מ6ימזי ת" "חסגתיסון. 1ירת' תה1ת'סון סג6יס1ן 6תכנעוגזירין

 ]סו[ השמרו מיו זגו'. השמ-1 אליכם אמרתי אשר דבכלנ(
 מהו בודאי. ה':מרו אלא 4ימר, צייההשם-1

 עבודהי. דב4 ע4 לכם שהגזמהי מי כל אליכם, אטרקיאשר
 השמייה ידי על השמרו רע. כל ?:ם תניע שלאתשם14
 ]:ק[ הזכירו לא אחרים איהים ושם ]:,ן בלבד שליוההגנה
 שאז אהרה. בארץ האימוק בין שקנלו תנרמו אלכלימר
 וני'. אחרים אלהים שם ועבדתם שבתיב מה בכםיהקיים
 כ:ק יהורה רבי תשמרי. אליכם אמ-תי אשר ובכלר"א
 ימ'. ,ר א4 בך יהיה לא ונו'. בך ואעידה עסי שמענ(

 בהם, לעיין ויש הקידש, ברוח דזד אמרם האלומקדאזת
 בכמה לאדם. התורה הזהירה מות מק בכמד עמי.שמע
 רה הת דרכי השומר שכל התירה. מצותשישמר כדי האדם. למ.בת והכל באדם. בו הקב"ה הוהיר מותמק

  שהקויה  ילמרנו הקרוש.  בהשם ההעע  באילו בה.ומהינע
 ההינע כאי14 בה שמקינע ומי דיא, הקב"ה של שמוכלה
 דקב"ה. של אחד שם היא כלה שהתורה לפי המדוש.בהשם
 אחת איה שמחסר ומי השמות. בל הכ,לל שם העליון.שם

 ישם למדנו ן( הקדוש. בהשם פגם עשה כאילוממנה
 הנרע ואל התורה על הוסיף אל הוכירו. לא אחריםאלהים
 זד הזנירו. לא אחרים איהים ושם אמר חייא ר'ממנה.
 כל טעם. מהם וללמור להוכירם אפילז שאסור פיך.על ישמע לא ההורה. טצד שאינם אחרים בספרי: שעוסקמי

 : התורה על מעםשכן
 ישם כתזב מה מפני יהודה א"ר השמר. הסצות חנאת
]

 השמ-. המצוה הנ אח לו ונממך אחרים, ם אלה
 של האמונה שוסר שאינו כמי זו מציה שומר שאינו מיאלא

 א"ר האמונה. נקשרה וי שבמצוה לפי המעם. מההקב"ה.
 בשם נקשרים כלם שהרי והגים. זמנים ש5ר בכל וכןיצחק
 פעמים שלש שכתיב במה למדנ ולכך ]:ס[ העליוןהקדהפ
 וכירך. כל יראה האטינה. לה ה שבהם יפי שהיאבשנה.
  איהיך ה'  כביכת  וש"כ דנחל. ש4 המעין מן ברכהשיקח כדי הקדוש. המלך לפני לההראות צריך שניטולישראל בן כל למדנו מכאן י הנחל של המעין מן ברכה קחיםשל לפי ]ע[ מכש וכזרך כל אלעזר א"ר וכורך. כל מהמפני
 שביארנושמשם כמי ה'. הארון פני א4 וכחוב לך. נתןא*י

 של חלקם אשרי ברכה. משם ולוקחים הב4כות.נשפעות
 ישראל בזכית אמר חייא -' . העמים שאר מכ4ישראל
 ביא נחלתם. ויורשים תחהיהם שינאיהם נכנעוהנימולים
 איריש כי אח-יו וכהיב וכורך. כל יראה כתוב מהוראה
 ומהזיר סמקימם מושביה עוקר שרקב"ה וט'* מפניךנוים

 הזהרזץ
16מר : דוקא הניטזלים ע"י *י' ונזרך. ע*י רק ל*עול ביגולת  שואת ברגתא נטלין דמתמן ה' האדון פנישנקראת המלכות למדת ברכאן מריקין דמתמן המקור מן ברכה שפע להמשיה והכח המעלה על שמרמז ]ע[ : ויעקב יצחק אברהם קיושתשורש ותפארת "בורה חסד כנגד הם וסכות שכועות פסח סוערים הג' כי ןסטן : תוכרו אל קל בבנין שהיל"ל הפעיל. בבנין תוכירוכתוב למת ליה קשיא ןסח[ . שמירתכם בענין אחרוח *עולוח לבקש תצטרכו שלא ןסו[ 1 הצווי באו*ן ולא ג*על בבגין הגקודה למה פי'וסו(
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 האדון פני את זכורך כל יראה ולפיכך למקימם.מושבות
 מהו . זכורך כל יראה מדייק הישיבה ראש "(ה'

 ואין הקדוש ברית מרים הנ אוהן כל אלא ]ס6[זכירך
 בהם משהבח יום שבכל המלך בני הם אלה בו,חומאים
 חותם בהם שיש אלה זכורך. כתוב ולכך תמיד. אוהםוזוכי
 שבח שאין יים. בכל אותם זוכר שהמלך הקדוש.רבריה
 צ-יכים וע"כ הזה. הברית אה שנימר כמי העליין מלךלפני

 למה. פעמים שלש לפניו. בשנה פעמים שלשלהת-אית
 הברית אות עליהם שקבלו הראשונים אבות לבעבוראלא

 בשנה. פעמים נלש נאמר זיפיכך התורה. מצית לנ4ראשיק
 הברית. אות ע114 קבל יצחק הברית. אזת עליו קביאב-הם
 שלם תם. אייט ויעקן בי כהיב וע"כ מנלם. 'מים היהיעקב
 אבל שלם. כך כל הי' זלא המים. נק-א אברהם ם.מכ

 . מכלם שלם היינותם
 של הסיד הוא זה הזקיה א"ר ריקם. פני ייאי רלאנ(

 אצבעוהיו זיקף האדם כאשר האצבעית.וקיפק
 ובתחנונים בהפיה אלא ריקם. לזוקפן שלא צריךלמעיה.

 יראו ולא ריקם. פני יראו ולא כתוב זה 1ע4 בב-בית.אי
 האצבע.ת. זקיפה מזד זה ]טנ[ פני אלא כהיב לאלפני

 : שנתבאר כמו בחנם לזוקפן נצרךשלא

 ה'* האדון פני אל זכירך כל יראה בשנה פעמיםשלש
 מהו לזמר. צריך ה' האדון לפני או ה' הארון]אל

 א"ר נ( השכינה[ פני הם מי השכינה. פני זו אלאפני,
 שבדור זבאים אנשים או צדיקים האדם רואה כאשראלעזר
 פני נקיאים ולמה השכינה. פני רואה הוא ודאי בהם.ופיגע

 והם בדסתר היא בתנכם. מסותרת שהשכינה לפירשכינה.
 והיא שלה. פנים נקראים לה קרובים שהם ולפיבהתנלות.
 ר' בכו י( העליון. מלך לנני לההראות עמהםמתתקנת
 פתח שהוא יוחאי בר שמעון רבי ואמרו. יוסי יר'חייא

 במדרמת הקין פעל זקיא . החכמה סודית שלהשעיים
 ר"ש זה ה'. האדון פני היא מי הזה בדור ודאיהע4יינות.

 זכורך כל יראה בשנה פעמים נלש נאמר שעליו יוחאי.בר
 צריך בנוברין נבר שהוא שמי ]ענ-6[ ה' האדון פניאל

 : יפניולהתראות
 לא אלהיך ה' בית הביא ארמהך בנורי ראשייןס(

 ענין מה אבא א"ר אמו. בהיב נדיהבשל
 ההי' שלא בעליון. תההון דבר לערבב ש4א אלא לזה.זה

 מה ]טנ-3[ פנימיות של צד מן היציניוח ש4 לצדיניקה
 של וזה המומאה. מצד הוא חיציניית של זה לזה. זהבין

 הקדושה השכינה זו אמו. מהו הקדושה, בצד הואפנימיית
 מי הקדישה מצד יונק יהי שלא אמו. בהלב אם.שנקראה

 ננין. לא אבא שא"ר מה יהודה א"ר 1( .. נצרךש4א
בהיב

 ) ג, 7( ק?. 7ף ג( סו ';-ו ג( קסס. ס)ח 6( מקומותמראה

 ס6יון פגי 6ת זכורך כ5 יר6ס וכנ"כ 65תיייסוויורין
 %')'ה" ;י ני"["ג"ן ט6י . וכורך כ5 יר6ס י"ק טת'3ת6 רכ "(ס'

 נוו "1:1 ינמ,ל
 3יס י6ית ססו6 כתיכ. זכירך ע*ן תדיר )יןויכיר
 סכח6 57'ת יות6. ככ5 ת5כ6 ),ן ידכיך קדים6קיית6
 כעי וע"ן . ן6 קיית6 דגעיר כט"ן 2)6ס ת5כ6קתי

 ",5י. ומגין תלס קטיס. 3בת, יתגין  תלתייתקזון
 גך.ת ל?תי רק3ילו קדטסי  ת3?ן  3גיןמל"

 כ5ס. כך כ5 סוסו65 "ק-' תעיס 6כרססמכ)6.
 תכ)6 ס5יס תס6כ)

 רז6 6יסו ן6 מוקיס 6'ר . ריקס סגי יר6ו ךני4ונ(

 ונ:י,יט 11:1 '11 . עי'4 5:ש ינ:ק:עפי65
 ~וג" ג1ש :;:עש12י

 ש נ:ה,
 6גפ, 6קרון ו6ט", ככיגת6. "נפי היוי יך6י 3סיו26רע

 2%%ון2"ישן.7~'4;"",נ
 סתמ ד6יסי יוה6י כר סתעון ר3י וחיירו יוסי ור'מיי6

 סטטון רכי ש ס' ס6ןון סגי זעיי76ן:4ן תיעג
 זכורך כ5 יר6ס 3סכס סכ*"ם סגם 6תתר ר2)יס "ה"'כי
 וכרג'6 מן יכור6 י6יסו יץקן ]טנ-6[ ס' סה7,ן סכ'ה)

 . ק"יס 5"תהז"סכעי
 65 56סיך ס' כית ת3'ח 6ןוותך 3כ'רי ראשירעס(
 "כ6,יי66 סג 657 כט)6,?. תת6ס ת5ס 5ערכח י)6 ה65 ת'יויק6

 וד6
 יסר"5 ככסת י6 6ץו. מחן קד'כח כסטי6ן5גו

 קגס. 7ף ו( קג7 7ףס(

 הזהרזיו
 עשר וכננדן האלהוח, הארת מתג4ה שבהן ספורות העשר על רמז ה' פני ]טג[ : זכירה מלשון ג*נ שהוא ומתרץ זכריך, שהיל"ל)ע6[

 .תכן דא'ך הזוהר כבוך להשפיי מק.ס כאן טצאו הזוהר מבקוי -6[ נט. . גבורות דשפאל וה' חסדים ד'מין ה' הידים,אצנ,ית
 אלה( ה' האדון פני את זכורך כ4 יראר טעמיס שלש עה*פ מוסב שזה לתרץ רוצה יעג*ץ והגאון ה'. רארון ס4' לרטב*'לק-ות
 לשנח וק-אח עה"פ רבא האדרא במוף נשא פרשת בזוהר שאיתא ררך 1ע1 ה'. מאת שנתמנה האדון ה"נו ה' האדון שזה לתיץרועה יוחאי כר כספרו מקוניץ משג ר' וה-ב תירא, אלהיך ה' את עה"פ רע'ק כדררש ת,ח לרבות את 1ךורש תשא, כי רפיטתישיאל
 כ"ט האל ה'. ארון פני אל היל*ל רא"כ לרוחק נראה התירץ זה גם אבל רשב*י. רא ה'. קדוש הוא מאן מכונד. ה' לקדושע41ג
 ה'ץ ובין האדון כין פסיק טעם נתו-ה נמצא דהנה אמת בדרך 4ץ לי נראה עוד אכל ר,ה דרוש ע4 מוב רמז כאן שיש נבוןטל
 ~קום.כלל כאן אין א"כי הארון הוא וה' ה', הוא שהאדון הפירוש נאמר ראם פ4א. 11ה תשא, דכי בהפסוק והן דמ*פשים בהפסוקהן

 ואפשר ' הרור, צריקי 'ר"14 האדון ופ4י רביים שני שזה דרשו לבן מסיני. למשה נמסרו שהמעמים 1'דוע שבאמצע, קסיקלהטעם
 1 וכו' עי הניחו מקום לומר ואוכל בעזרש'"ת. אמת ת'רץ 11ה הרנלים. בשלש רנו פני להקביל ארם שחייב הד'ן חו*ל לקחושמכאן
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 ,6י 6ט, מ"י )'ס רכעי סהם 3ה)כ 6תוכה)כ
 ךסטר6 הנוו יס-") כנסתתיר6

 ?כי )הו דמס"3"
 יכרח) כנסת סעעון ד""ר סיוט:6דס6

 ה"ר טתו ס' מ)ק כי דכתיכ . הת6קד6 דימך6)כהו)קיס קדיס" 6ת"
 ד6 וכ)6 . ספיר 6כ6 דרכ' וס6 ק"תרת כסירסמעין

 ד6 )סערה )עי)6 )סו 6תהקן6 הט" הזי ת" ת)'6כד"
 ומד6 )יתיג6 הד6 מינון ותרין ד6ו)סער6

 )סתה)"
. 

 )'יוינ" נונ?ון כךוכניגי
 וכ)סון . )סיו6)6 ונונסון

 . כס 6ת6מדן 6ינותי כס ,הת6מדן קד'ס6 6ת6 כס"ית)יין

 ומוי6 6סת"כ ונוקדם6 6חר6 תס:ר6 ינק6 6ס ד?6יככטת"
 ינק6 נדי6 כדין )6תנ)6? כ6ריחקיפח

 נומ)כ"
 ודינין ד"עיס

 וכסעת6 ככוריס ו"יית6ן קדתין יסר6) יע"ןנותטרין
 דכע6 כג3ן כיס ו5יוסתמ )תיתר 3עיין )סידמתיין
 6תיסיכו 1)6 קדיס6. וכזרע6 כיעקכ )ם)טהס 6)יןכחרסוי
 רהסית כת'כ וט"ד ד6 )מטר6 'מן6) 6תעסרן 1)6כין'ס
 'גק6 ו)6 . 6נוו כה)כ נד' תכס) )ח וגו' 6דתתךככורי
 ס:רחס?ו6

 נוח)כ"
 נוקדס6 יסת"כ )6 ךס6 דחת'ס

 זרע6 כ) כה)כ6 כסרה יי:ו) )" כך כניני נ!ת:רין )6וד'נין
 דס6 56עריך ן)6 )עקן דוכת6 יסיכ ד)מ .קדיכח
 ת)'6כע'כד6

 מ)ת"
 כעיכד6

 ד)תת"
 . )עי)6 )"תערה

 דס)יוס כססרה"בכק"ן
 ח)כ"

 ס6י ד6כי) נו6ן דכ)
 "ו . כחד6 דקתהכרמ.כנ6

 כסעת"
 16 . מד6

 ]"דן ד)עי)6".:ון )נ3י כק)פוי נוק)ס6 נדי6 "תקזיק 'ועין "רכטין הד"כסע.דתח
 וסיטת"

 נותקרכין תס6כ6
 ).ס 6וזכין יונוין כקינון כר הו)יד61. קךיכין. ן)6 דינין כטלץ" דינין )6תער6 וגריסכ:ד'ס

 נכיית"
 "הר6 נוסטר6

 מסר . כס ינטווקס ,( דכתיכ וד"י )'ס מסחכין)6סת"כ6 "קי . וגו' קד,כיס .סייתס וסתקךסתס וכהיכ 56סריכ6ד)ח
 .6)"ף

 מסקכית"
 דלית ]עק[ מ:)ה 6טימה ד6

 נוסהכית" זיני כס6ר סכי )6תדכחסרכו
 ות, . דנוהזכין

 6סתכמ גדי6 כע':"סי דס6 כיסן תהיוןדמסתפי
 . - נוניס התטכר דכ"נ 5)נו6 דס6 . )התזק6חכי)

 ת)ס 6)פזר 6"ר . וגו' )פניך ת)6ך ס)מ הנכי הנדקכ(
 דיס-ה) כרהית,ת6 6)6 קכ"ס ק6חר )6ד6

 כריס עס )נויז) כעי דסוס )ת):מ כסדייסו.1)6פייס6
 )יס )יוכעי ונוסתפי כרי? "ת" )יס )סכק6 כפי')ה

 "קן'ס כס7יסדייז) )נול:"
 נו)כ"
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 סניך 6ין יס נוכס 6נור סעת6 כיס וגו'. תפניו ססתר6מר
 ססיל כרי 6)עזר סיועון 6"ר נוזס תע)נו 6)סו)כיס
 נודי מסס 6נור ל6 ד6 כ6תר הזי ה6 36) .ק6נורת
 6סתכמ )6 דסכ6 מסוס טעת6 ת6' )קכ)יס. נו)ס 6תיכו)6
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 )פגיך ת)6כי י)ק כי וכתי3 1. )פניךוכ)מת'

 אמי. מהו לומר. צריך האם בהלב אמי.בחלב

 ואפש-

 כן. לא הטומאה. צד :ל אמ היא הקדישה שהשכינקהאמר
 היא הקדישה אם שהשכינה שמעין שא"ר שמעתישהרי
 אמר עמי. ה' חלק כי שכהוב נאהזה. ישראי שלבהיק
 זה שרכל אם*. יפה אבא רבי ונם אמיה. יפה שמעוןרבי
 זה מצד למ;לה בה נאהזים שהשכינה וראה א ב ת'לה.בזה
 ל'טמאל. אהד וצר לימין אחד צד הם. ושנים זה.ומצד
 וכלם ליטמאל. כים הנ ומהם לימין הנ:מים מהם ישולפיכך
 בזמן בה. נאהזים מתי בה. ונאהזים הקדושה האם בזאתתילים
 והנחש נטמא. וקמקדש דין. של מצד י'נקת האםשזאת
 והדינים אמו מח4ב הנדי יונק או ה. לההנל מהחילהתקיף

 וכאשר בכייים. ומביאים מקדימים יש-אל וע"כנהע,ררים.
 שבקש בלבן. בי זלפתח לימר צריכין הבכוריםמביאים
 נתנו ולא הקדוש. ובזרעי ביעקב לשלם האלובכשפיו
 ראשית כתוב וע"כ זה. לצד ישראל נמסרו ולאבידו.
 יהיה שלא אמז. בחלב נדי תבשל לא ונו' אדמתךבכורי
 המקדש נטמא יהיה ולא אמו. מחלב יונק הטימאהצד
 ז-ע לכל בח4ב בשר לאכול אמור ולפיכך הדינים. יתעזררוולא

 שהרי נצרך. שלא למי בהקרושה ם מק לתת שלאקודש.
 למעלה נהעירר שלסטה בהעשיה הדבר. הולה זובעטיה
 מאכל שאיכל מי שכל המלך שלמה של בהספרמובא
 או אחה. בשעה זה אחר זה שאוכלם או יחד. שנתבשלזה

 לפני בעורו לם מק כנדי נראה יום ארבעים אחת.בסע'דה
 מהקיבים הטומאה כח של ומחנוה ]טי[ שלמעלהאוהן
 קד,שים. שאינם דינים בעולם. דינים לעורר וטרםאליי.
 הטוטאה מצד נשמה לי נמשכה הימים באותן בן מילידואם

 דבא ונו'. קדושים והייתם וההקדשהם וכה'ב נצרכה.שאינה
 חמר בם. ונםמתם "( שכהוב בזדאי. לו מטמאיןלהטמא

 שאין ]י-ן ביוהר מטממם איסיר כאכל של טימאה ח.א4'
 ועוד שנטהרים. מאה ט מיני בשאר כמו כך להמהררשזה
 נראה כגדי בעינירם שהרי רעיה. מחיוה לפרד לושיש
 : - טמ:. עבר שבאדם האלהים שבלם לפי להנזק.ויכול

 דבר אלעוי א"ר גו'. לפניך מלאך שלח אנכי דקנרקנ(
 לישראל באהבהו אלא ההב"ה אמר לאזה

 בט עם 4לכת מבקש שהיה למלך משל עמהם.להתפייס
 המלך מן לבקש מתירא והיה בני אליו בא לעובו. רצהולא
 ילך פלזני צבא שר הרי ואמר. הפלך הקרים עמו.שילך
 כאן. אשב אני או כן אם בנו אמר שלם. אדםאיני שהרי ממנו. לך השמר אמר אח"כ בדרך. לשמרךעמך
 בההלה הקב"ה כך מעמך. אכרד ולא עמדי הלך אההאו

 ואח"כ בדרך. לשמרך לפ*יך מ4אך שולח אנכי הנהאמף
 פניך אין אם משה אמר ההוא בשעה וט'. סכניו השמראמר

 יפה בני אלעזר שמעין א"ר מוה. תעלנו אלהילכים
 כלום. משה אמר לא הזה שבמקזם וראה בוא אבלאמרת.
 נשמע לא שכאן לפי מה. מפני כנגד1. רבר השיבולא

 שאמר בזמן . משה השיב ומן באיוה מטנוהתפרדות
 לפניך מלאכי ילך כי וכתוב סיאך. יפניך ושיהתיהקב"ה
 תשמע שמע אם כאן כתוב וע"כ הדבר. פירש ולאסתם

בקולוכק,)ו
 ק;" 97 נ( י"6 ייקך6 "( מקוטותמראה

 והזהרזיר
 לפנ מקולס גדי לצורת נשת.ה האיש וה צורת שכל מפרשים 1'ש עגל. של רושם סצחו של ב;ור נראה היה בעגלשחטא מי שכל הע.ל בחסא שהי כמו האיש. זה בעור מקולס נדי של רושם שנראה מפרשים יש שבשמים המקטרוגים לפני פי'"מ

 איסור4 של ושומן בדם הגוף שנתפמם לפ' ,עס[המחבלים:
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 וכתיב רוקא. ארבר אשר ארבר, אשר כל 'עשיתבקילי
 . ]עי[ ת1לה בו הבל צרריה, את וצ-הי אויביך אתואיב,;י
 ויאמר כתוב שהרי מלאך. רצה יא שמשה רבר שלכליו
 : בקרבנו ארני נא ילך ארני בעיניך הן מצאקי נאאם

 השכי.ה. זו אטר. מי ונו'. ה' אל עלה אמר טה מ ד14?6(
 האלהים אל עלה ומשה שכתוב כמי ה', אלע"ה

 ברית, עמהם לכרוה כרי זה. כל ולמה ]יי[ ה' א"יוויק*א
 שנימול1 ממצרים. כך יצאי שלא מה פריעה. מצות שקיימולפי
 הבריה, בקיום ונכנסו פריעה מצות קיימו וכאן פייעה,ב"י

 ]:ק[ ומשפט חק רוקא ומשפט, חק לו שם שםשב;יב
 נתקיים וכאן בהם. שנתנלה הקדוש האית בזה נסהו,ושם
 את משה ויקח 'טכתיב הברית, כריהת משה ירי עלבהם
 הרם וחצי שכתיב מה יצחק א"ר יגו'. העם על ויזרקהדם
 ]עט[ דוקא המזבח על אלא כהיב לא כמזבח המזבח. עלזיק

 נראה ה' מרחק נ( ככתוב מרחק, מהו מרחק,והשתהויתם
 שער אבא ר' למד מרחק. אחותו ותתצב וכתוב ]סןלי

 ישראל זכו זמן ובאותו ]ס,[ בפגם השכינה עמרהעתה
 ואל הקב"ה. עם קרוש ברית וכרתו הקדו'טה, בהלקיותר
 עלה השכינה לו שאמרה המעם. מה ה'. אל עלה אמימשה

 ירך* על בשלימות יהד ניטתתף וישראל אני שהרילמעלה,
 הרם חצי משה ויקח כתוב, מה עתה, ער היה שלאמה
 הרם וחצי העם על ורק הרם חצי חלקים, לשני חלקוונו'.
 הברית רם הנה וכתיב ]סכ[ שנהבאר כמו המזבח. עלורק
 וא'ו. חסר כתוב באגנת באגנות. וישם עמכם. ה' כרתאשר
 : ]סנ[ רמזג יחסר אל המהר אנן שררך נ( שכהובכמו

 שהוא משה של הלקו אשרי ה'. אל לברו משה ר3נשי(
 ישראל אחר, ארם בן זכה שלא למה זכהלברו

 ההיא ובשעה השעה, אותו עד זכו שיא מה עתהזכו
 שיהיה נהבשרו ההיא ובשעה . הקדיש עליון בקיוםנתקיימו
 : בהוכם ושכנהי מקדש לי ועשו ככהוב המקרש, ביתביניהם

 יכיל מי וכי יוסי א"ר וגו'. ישראל אלה4 את ריראןס(
 יראני לא כי כתוב והרי הקב"ה, אתלראית

 עלירם הקשת שנתגלה אלא ויראו. אמר וכאן וחי.הארם
 לו ר אם וע"כ אסיר, בשכינה ולהסתכל בהשכינה.שמסתכל כמי בק'טת שמסתכל מי כל למדט וכך מאירים.בנונים
 יריהם שפורסים בשעה הכהנים באצבעית להסהכללארם
 . שלכמה ובקשת שלמעלה בקשת להמתכל ואסירלרוכן.
 בנינים שממהכל מי שכל שלו, בגונים היינו שלמעלהבקשת
 בו להמתכ" ואסור שלמעלה. בהמקים המהכל כאילושלו
 אית זה היא. מה שלמטה קשת בהשנינה. בזיון יעשהשלא
 בזיון עישה בו שמסהכל מי שכל בארם. בו שנרשםרברית
 ירכי. ההה ירך נא שים כהוב הלא כן אם יצהק א"רלמעלה.
 הע.לם. לאבוה להם הנח א"ל הזה* באות משביעושהיה
כהוב ירכי החה ירך נא שים ועוד העולם. בני כשאר רםשאין
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 וכתיג . ךוק6 "ד3ר "סר . "דכר "סי כ5 ועסיתגקו3ו

כ55"
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 וכ)
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 "תקייס
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 סתזגח ע5 ")6 כתיכ 65 כתזכמ סתזכמ ע5זרק

 דייק"
 ]עס[
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 גפג'תות"

 וגיס ]ס"[
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 ת

 כמד6 גסחתף ויסך"5 "ג" דס"5צי5מ
 כס5יתות"

 ידך ט5
 סדס מ:י ת:ס ויקמ כת'ג ויחי . סכ" עד סו? ד)6תס
 סךס ומ5י סעס ע) ורק סדס ח5' . 5תרין 5יס ס5נונו'
 כתז סנוזכמ ע5ורק

 ך"וקיתג"
 ו"14. הסר כתיג 3"גגת ג"גנוק. ויסס עתכס. ס' כרת":ר סכך'ת ךס סגס וכתיג ]סכ[

 : ]סנ[ סתונ ימסר "5 סססר 6נן סררך נ( דכתיגכת?

 דסו6 דתס? מו5קי? זג6ס . ס' 6) 5גדו תסס רנגשי(
 כ"נ וכי ך5" 5תס זכסג3מודוי

 מחר"
 יסר"5 .

 ססי6 עד זכו ד65 תס ססת6זכו
"תקייתו מעת" וססי" סעת"

 כקיות"
 ע5"ס

 כטת" וגססי" קד':"
 כתוכם וסכ:תי מקדס 5י ועסו כד"6 תקדס".גיגייסו 5תטוי הת:סרו

 יכי3 -קן 1כי יוסי ""ר גו'. יסר"5 "3סי "ת ריך4יןס(
 ומי.ס"דס יר"גי )" כי כתיכ וס" . )קכ"ס )'ס):ומיוי
 וסכ"

 ד6תנ)'" "5" וירהו. "תר
 ע)ייסו ק:ת

 5יס יסיר וע"ד "סיר. גככנ הי"סת::"ךתסתכ5נגסכ!נת":
 5"סתכ)"5"יניס

 דכיני 3"גכעייסו
 . ידייסו דסרס' גסעת"

גקסת
ויי חהן ן"תדכ5 גנווגוי ד5עי5"  ג6תר "סתכ5כ"י5ו

 ד5עי5"
 והסיר .

 )6סתכ5"
 'כיס

 'עכידד65
 ק)נ"

 קכת כככינת".
 סי". ת6י ד5תת"

 ססו"
 6ק

קיית"
 עג'ד כיס ד"סתכ) ת"ן דכ3 גס כגר כיס דמתרסיס

 'רכ'. תמת ידך ג6 סיס וסכתיג סכי 6י י5מק ה"ר5עי5". ק5ג"
 דע5ת" 5"כסן 5ס1 הנמ 6.) 6ת כ?"' 5יס "ותידסוס

. 
 ירכי תקת ידך ג6 כיס ועוד ט)ת". גני כס6ר 6יגוןד5ית

כתיכ
 סו גכ1תס(

ייי
 -י--

 הקרושח השכינה אלא המלאכים מן מלאך זה שאין משה הבין ~פיכך מ"אך ולא זאת כל יעשה כ;צמו שהוא דקכ"ה מדברי שנשמע1:1(
 השכינח אל עלה שטשה פי' ]עו[ . המלאכים מן סלאך ג"כ דכאן 'שמ,אך לומר רצח אלעור ר' אבל כאן. משה שחק ולכךבעצמה.

 השכינה על שמרמו ופג[ : פריעה נלי והיו לפי ,פ6ן הניגה: מע!לם הייג! ממרהק רארה שס שהשיג 1פ[ : הקרושה השכינה עלרט, המובח על 1עט[ . ופריעה מ'לה לל מרמז ומטפט חק ,עח[ : התפארת כפירת שהיינו ה' מן רקייאה אליו נאה ואו אלהימ,שנקראת
 נו"ן, הוא מז"נ ר'ן, הוא אג"ן הלננה, כסו עצמה ול אור לה ואין הנלכות וסדה הקדושה השכינה על רמז סהר 1פג[ :הקרושה
 שנעשמ הקרושה השכינה % רמו אגנת כאן וכן כ'גה, שערי נו*ן מן אור בה התמונות ע'י נמתק כהשכינה שנתעוור שהדיןהיינו
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 "סיר כך 3נין ירכי תמת ר"ס כתי3 ו5" .כתי3
 . 'סך") 6)סי "ק ויר"ו ת"ג" . ןתגיגן כעס סתם3קכת ל"סתכ)"

 )כל ת)ססן גסיריג ססירין 3גווגין ט)ייסו קכתו6תנ)י6

 ןמס:ו0 גער ד"קרי ס?ו6 גיסוומ"י ןסכיגת" דכ'5'ג" ג?ור" יוסי ""ר ]סן[ יסר") ")סיויר16
 ):כיגת"

3יוקןס"
 )כ:ת כנועסס רנ)'ו ותמת ןייק" "ת וכג"כ ]סס[

 חד ןוכתיס תחית 3יס ן6תרס'ססספיר.
 )כיגת"

 )כג'ם ת"יגון
 כ.ץ5ר,ס. 16)יות מד" 6תת6 ןתג'גן 3יז5רים 3וג'ןןסוו
 לכיגת". 3מד ל'ס ומט5ת סרעס סרכ' "ת'יןוסוו

 ו6ת"
 ןסכיגת". רנלו' תמות ו"קרם'ם )'ס ו"מיד'ך, פם

וקיימ"
 מ~ןס, 3י זהןך טך קיס

 ד)תת"
. 

 ע3י' ותר'; 3צ"יןיב" [הנל
 חהי )ססר. ססנז'ם וכע5ם . 3ססיריס ויסדת'ך כ(סס"ד
 ססתיס ט5ס מס "63 ""ר ססמיס.ע5ס

 יז-.ן 3:כעין נ)יס"
 מיזו סכי "וף . טיגר 3כ) מ)ססן פרחיןטגפין

 כמיזו סבטיסע)ס ד??י"
 סנז'"

"תרכיס כ)" 6יי- יסורס ר' . ממס
 כ?סו"

 דמיוו גסירו
 : - ד:כי:ת" מסער" דתתנ)פ"

 ןס)יק יןו. כ)מ )" . ו"כיסו גדכ ן"יכרה) ככי 56י)י ונו'. יןו ס)מ ל" יסר"5 3ני "5י5י דאלנ(
 ל3תר)ון

 1)" זנזג"
 מ)ס 5יור יוסי ר3י . סכ" "תטגסו

 )ככה"ד"
 טיניסין ןזגו ויסתו וי"כ)ו ןכת'3 . ן')סין

 וזגו "כ)ו וך"ית 6כי)ס 6מר יסודס ר3י . ן"מ:סירו
ג-מייסו.

 וסכ"
 )3תר הורמייסו ןספו )" "' )ט')". 6תקכרו

כייס
 ן"וקינוג"

 יסר") ו"פי)ו 6)עזר ""ר
 3ס?'"

 סעת,
 3סו ו"תקסרת .רקכסרו

 ככיגת"
 קיית" וך" .

 כחד כ)"והייחת"
 ומנ"

 ויסר56 סוס.
 כססי"

 ממו )% סטת6
 3גוי. טל ל"תנ)6ס ק3"ס ומין ד"ת' עזמג" .)2)נזין
 עיגח ןי)'ס יקר" כ65ו)ייהמ'

 כעיג"
 3עין טין כי ןכת'3 .

 ונו': ימזו כסר כ5 ור"ו ס' ככוז וגג)ס וכתיכ ניון. ס' כסוכ'ל6ז

 והתגס כס וסיס ססרס "5י ט)ס מסס 56 ס* ךי14כמךד(
 ""ר וגו'. וסמ5וס וסתורס ס"כן )הת "ת)ך

חיי"
 כתרין מתחזיין סיו "כנ6 3)1חי הת'.ן 6תנ)'פו כך
 ומס:ר" ד" מססר"סטרין.

 סיו. סגפיריגון מ"כן ו)וחין ן".
 סוו ו"תוון ה,וי" גה:" י6פמפייןוהתנ)יפו

 3ת,-א מתמזין סלף ז"%תיגכ1% :ן"3:סו יש "כ" מ"ר . ד" ותסטר" ן" מססר" ס:רין כתריןומתנ)סן "וכנז" ממס"
1כמ")"
 טובר כבט")ס 3'עיגס 'תים "רה ס( דכתי3 .
וכ3וך

 וס"
 ")" לתו. דת "0 מייויגו כת'3

 ןנ:'רס מס:ר,
 וח:" מוור" "ס" כך ו3ג'ן 3'יוי:" יהתכ)')תסוס

 "וכנו".
 מור"ת" "'ור 'גמקרכ'

 "וכמ" כ"ס" 6תיסי3ת
 "ס" נ3י ט)
מוור"  פד. דף ד( קגו. לף נ( נ"ד ':ע" ט ג' 5יגס ט סקומותכ:ראה

 לדסהכל אסור לפיכך ירכי, תחת ראה כתוב ולאכתוב.
 למרבי ישראל. אלהי את ויראו שלמרנו. כמו סתםבקשת
 לכל ולוהמות מאירות יפות בנונים עליהם הקשתשנתנלה
 כתוב ולא ישראל. אלהי את ויראו שכתוב נשמע כךצד.
 השנינה. ממרת אור זה יוסי א'ר ]סד[ ישראל אלהיויראו
 בהמקףש להשכינה המשמש נער שנקרא וה הוא,ומה

 לבנת כסעשה רנליו ותחח רוקא. את ולפיכך ]סס[שלמעלה
 לבנים מאותן אחח לבנה כקימו תרת שם שנרשםהספיר.
 במצרים. ילדה אחח אשה שלסרנו במצרים. בזניםשהיו
 יר כף ובא אחת. בלבנה הילד והשליכו פרעה ננשיויבאו
 השכינה. רנלי תחת אותה ורשם הלכנה את ויקח השמיםמן

 שלמטה. המקרש בית שנשרף ער הרושם שםונתקיים
 הספיר לבנת אמר הייא ר' רנליו. הדום זכר ולא "(שכתוב

 נרות ריבה של במנורה כוכבים התנוצצת הספיר. הארתזו
 צרדים. לע"ב ולוהמים ]פי[ במעלה העליינים שהםחקוקים
 מהו 1 לטהר השמים וכעצם בכפירים. ויסרתיך נ(זש"כ
 בע"ב חקיק השמים שףצם כמו אבא א"ר השמים.עצם
 של המראה כן אף צר. בבל ולוהמים המתנוצציםענפים
 הכל אמר יה'דה ר' ממש. השמים כמראה ההוא השמיםעצם
 : - השכינה מצד הנחקק הכראה של ההוא באור נרשםהיה

 שסילק ידו. שלח לא ואביהו. נרב אלוישראל בני אצילי ונו'1 ירו שלח לא ישראל בני אצילי דאלנ(
 שדבר אמר יוסי רבי כאן. נענשו ולא זמן לאחרעונשם
 עיניהם שזנו וישתג ויאכלו שכתוב שלהם, לשבח נאמרזה

 ל"::; ש:1. ;גי","מיילזג:ב.ג
 ונתינת הברית וכריתות השנינה. בהם ונהקשרהנתתקנו.
 ראו לא דהיא כשעה וישראל אחר. בזמן הי' הכלהתורה
 בניו. על לרוענלות הקב"ה עתיר לבוא ולעהירלעולם.
 קיאו בעין עין ני ככתוב בעין. עין שלו הכבור כלםשיראו
 : וט' יחרו בשר כל וראו ה' כבוך ונגלה וכתוב ציון, ה'בשוב

 ואתנה שם והיה ההרה אלי עלה משה אל ה' דיאמרד(
 א"ר וגו'. והמצוה והתורה האבן לחת אתלר

 היו. סנפירינון מאבן והלוחות זה, ומצד זה מצדהצדרים. בשני נראות היו האבן בלוחות האותיות נחקקי כאשרחייא
 שחורה. מאש היו והאותיות לבנה. באש ונתכמוונחקקי
 אבא א"ר 1 זה ומצד זה מצר הצדרים בשני היווחקוקות
 ימין בחינת ביחר שיתראה שחורה. ואש לבנה אשאשות. בשתי ונראות פורחות היו והאוהיות בשליסותן, היוהלוח,ת
 עוש בשמאלה בימינה ימים ארך ס( שכתוב שכאי.ובחינת
 הנבירה מצד אלא למו. רת אש מימינו כתוב והלאוכבור.
 שחורה. ואש לבנה אש היו ולפיכך בימין. ונתכללההיתה
 אש גבי על שחורה באש נתנה התורה אמר יצחקרב*

לבנה
 1 ט:)יס(

 הזהרזיו
 שיהיח כדי נער. שנק-א משטרו'ן כהטלאך אז נתלבשה שהשכינה פי' ]פס[ ז הקדושה השכינה לרבות את ופד, ז ברית כריתת 1תחעמה
 קלריטי נפו[ : אחר בנוסח יונתן בתר,ום מובא שילדה אחת מאשה המעשה שמביא הספיר לב,ת בענין : אורה ויו לראות להטנקל

 נקראיפ כלדאי רהני מאירים. כוכבימ משמעותו קלדיטי לפרש. לי ונראה האלה, תיבות משמעות מצאו לא הוהר מפורשינקנדיטי.
 בקנדיטי ותיכת בערוך. סובא כקו'ף קלדהי נוכר בירושלטי אבל קו"ף. באות וכאן כ'ף באית שם ג3 והגם בכוכנים, הווים שהיו'על
 קבוץ נה שיש מנורה כי ליפיין, מלשון היא זו תיבה ומשמעות נק*דילי, וצ*ל הדפום. טעות כאן שיש ספק בלתי כמעט לינראה
 תה ה נאלו אור קוי סיני בהרבה סתנו*צת נראה היה הספיר שהלבנת הכונה כאן יוגן וה פי ועל ק*דילבר, נקראת נרותטהרבה

 8 בה נחקקים מאירים כונביפ הרנה קובץ שלמגורה
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 תההפך דשמאל ובחינה ב'2מאל. דימין בדינק 4ךכ4יל4בנד.
 אשר והמצוה והתורה 6( למו. רת איט מימינו שכק.בלימין.
 זו והמציה. שבכהב. ה.רה זו ההויה. לדרהם.נתבהי
 חדר יאל כ( ככ:.ב ךמר. כהיכ להרהם פך. שבעלהורה
 דרהם האמר אבשי מי. שי להרתם לעיין. יש כאןדורהי.
 דוי. במק*א נוכרז לא ישראל שהרי כן, לא יש-אל.ש4
 יין מק'ם ז- היאי ומ" ורמצ.ה. הקורה שי ה--םאלא

 שזרה. ש2 ה;4י,ן כפ* של כתב שכל לפי ]:,[דמשימ-
 וז-ו :ב2קב. ת.רה נק-אה וע"כ הק.רה. יצאךומשם
 ,כי פ-. שבע4 הירה שנקראת אח-ת הו-- -יא ז.פ-. שבעי רך ק ]:הן ודאי להרהם לירהם. כקבקי איטרשכת.ב
 [:כן שבכקב התזרה :היא דהוא הבה ;4 קי.מקשהיא
 שכק.ב דאמת. נבי"י שאר כל על בכל משה נ:;4הלפיכך

 רוקא לך לך.ואהנק
 א"ר ונ.'. ההר אי ויעל הענן בהוך כשה ריב2אנ(

 וכהוב סיני. בהר היה הקב"ה הלאשמעזן
 משה יכז4 איך ההר. בראש א.כלת כאש ה' כב.דימראך
 2. ביב1 שמהלבש כמי הענן הוך שנננם ההר. אלייע4 הענן בה.ך משך ויבא במשה כהוב איא א4יו, תלע4
 אצל ההקרב ובענן בק.כי. ונכנם בענן נה4בש ד'א נםכן

 בו שכהוב אליהו כך אף להתקרב. יכול 'היהה"ש
 אליהו יכ.ל היה איך וכי השמים. ב2ערה אליהו ויעל יד

 אפילו למב.ל יכ.לים אין השמים יי ודלא השכימה.לעל.ת
 אברה ואהה הזה. שבע.לם הניפים מן חירל של ןכניע
 ההיא במערה שנ2נם אלא דומים. בם;-ה אליהו.י;י

 נכצא הסיד חה למעלה, ועלה דכע-ה באוהו בוונתיבש
 תזלרות יבר על שאמר הראשון אדם שלבפפרד
 ויתלבש באיץ לע.לם שירר' אחר רוח להיוה עהיררע.לם.
 הנ.ף מזה ויהפשם יהעלה. דגוף ובא.תו שמ.. ואלי-1בנ.ף.
 להיות שיוכל לו יזדמן איר של אחר ונוף במע-ה.שישאר
 בוה יקלבש העולם לזה לררה ירצה וכאש4 דמלא2ים,בין
 ובג.ף לכטד. יהנלי הנוף ובזה בדכערה. שנשארהנוף
 עויות רננכ.ה כאיפר וראך בזא ס( למעלה. יתנלההאחי
 המאירה. אמפק4-יא של הזיו כן שם נרנ.ת החיי:, גריר םלכק
 התלבש לא 1ח2 ן, עלי הר הי ממקים ר הא בה פיעשמ

 ולהמזכל לההקרב תוכל לא אחר לב:ש של בזיוהננמק
 4ב:ש לעשמה שניתגים כמו הרבר וכ.ר . ההואבאיר

 נותנים נם כן לם. הע בזה לעם.ר שהוכל בושקק4בש
 הה.א. בע.לם בו לעמוד שה.בל העליון זיו של יבוש4ה

 ארץ מת.ך הדיא המאירה אכפקלריא בהוךולהמהכל
 ולדסז2ל לההקרב יכ.ל יה ד לא משה וראה בוא הקיא.החיים
 ככהוב אחר. בלבוש נזלבש כאשר אלא ש-מתכל.במה
 במציעזת מ. והרנ ההר. אל ויעל הענן בתוך משחויבא
 ומשה זך ובעבור בלבוש. שמהלבש כמי בו ונהלבשעננא.
 כשה ויבא ב וכה . האלהים שם אשר הערפל אלננש
 וא-ב;ים יום ארבעים בהר משה ויהי וני'  הענןנהוך
 של היביש יוה שהסחבל בטה  ל-סהכל  ויבו4לילה.
הנשט-

 דרבנן הלוקא ההביים ראים שק מה היעי  שאמרנ.
 שננז הצריקים של הלקם אשרי ההוא. בעולםשמהלבשים

 עליהם ההוא. לעילם ותענונים מובות הרבה הקב"ה4הם
כהוב

 .הוי-"
 )קכ))"

 ר6חמיר  וסט6ל6 . 33-ח)6 ינוי:6
ייויג"

 תסר יסזלוז יסחירס "( ל-ו רת הס ?י-ינו רכתי3
 ד6 סטניס כככחכ הירז ר6 סחירס  לסרהסכתכחי
 מרר י6ל  נ( כך'6 מסר כחיכ  לסרחמ  סס ככטלתירז
 ?ירתס חיי6 6י רזי ל?ורחס  ל"סתכל, 6ית סכ6סורתי
 ק-ה 3?ה' חדכרו )ח  יסרח)  רס6 סכי ל6ורי:ך"ל
 יין ההך דח . ס'6 ויוהי 'טגיס דהור? ס,רתס6)6

 כרי6 תתן ט)6ס דסכ- כת,3? דכ) 3נ,ן ]כ1[ד-:-רק
 גפק"ויחיון

 סיק וןח . סככת3 ת,רס ק-';ן 21"ד תירס
  3כלל תורס ]פח[ וןהי )?רת: . )סרתס :ת3ת'6כך
 . פ? סכטל חירס ר,ק-י החר6 חורס סי" ר:כס

  ]יסן כככהכ  הורן רת'?י כ?  ססו6 טל קיי?6רהיסי
 רכתיכ ט?ייו:י נכי,י כלר כל טל ככלה וו:ז 6סקלק  כךכגין

 רייקה  לך .  לךו6ח:ס
ג(

  ןי:42י
 ה"ר ונ". ססר ה) ויע) ס2גן נת'ך מכס
 וכת'כ .  דסיג'  כטור6 דסוס ק3"ס וכיסיו2ין

 זו3ס יכי) סיך ססך 3ר6ס 6'כ)ת כ"3 ס' כ3ודויורחס
 סטגן כתיה ני2? .יכח כתיכ 3-:? 6)" . )נכיס)ס)ק6
 3)כ,כ, דהת)3ס כי,"ן עגג6 מ ןטח) ס?ר ה)1'2)
 כי? רכחיכ הלי?ו סכי 6יך ליוקרכ. ויכיל6ב, לנכי התקרכ וכטננ6 כגויס וט6ל כ2:נ6 החלכס נטיסכי
 6פי)ו )טס3) יכ)'ן )" כיויס כ)?ו  וס6 לבריסלסלק, הל'?ו יכיל  סיך יכי  סב.וים  כסטרס ,לי?ו ויטלד(

 היורת ו6ת ט)ייח דסהי טג'כח כהרד)גרטיג6
 סטרס 3ס?י6 דעה) 6)6 סמנוים 3סטרס 6)י?1ויט)

 6סכמנ6 ור61 לטיל". וסליק סטר6 כססי6 ני?ו6תלכס
 תי)דית כ5יגין י6תי מדמאה דאדםבספרא

דט)טח
 ר,ק"

 וית)כמ 3הרצ6 )ע)-ח דיהות ' יס6 מ67

3נוס"
 זוג'כיס ויסת)י) יסח)ק נוס6 ו3?סו6 סתי? ו")יסו

 . ג22רס1'כתהר
 ינ'כ"

 לחסוי ),ס י,דטן 6חר6 דג?ורח
 ד'3חקר נופ6 3ק6י יקל3ס יחוק וכר יי)חכינ'

 . )חתק יהקזי נוכח .3ס6י ע)-ה3?סוה
 גכתהין ס)קין כד הוי ת6 ס( . )ט')6 יהחוי6הרק ו3ניפ"

 דנס-6 דהססק)רי6? יווסר6 תיון תתוגן דמיי 5רור6)קהר
דג?י-

 לכיכ, לנכיוהה רי?כי  כטס  רטלס ורו6 ב?י-חס?ית לטתיי לההקרכ6 תיכול ל6 6מר6 דלכיב6 ניסר6נכ-ק, וות)כ62 )ק וחי)' . דכ)6 ט)הס מהחר
 יסכי נטי סכי טליו6. נס6י  ליויקס כי?רייהלכ:ח

 . ט)נוח כססו6 3יס ))ויקס טלחס דוסר6 לכיכ,ל?
 6רן ססי6 )ונו דגסר6 6ספקלרי6ס סס61 3נוו)הסתכ)ה
 )קר63 'כי) )6 )ום? ח,י חחסקייס

 כד"6 . חמר6 3)כו:6 6ה)3ס כד 6)6 דהסתכ)3נוס )6סחכ)"
 3יוג'טית ותרנוס ססר ח) ויט) סטגן כתיך )וכסויכ6
 וזובס ד6 ו3נין 3)כ,ס6 ד6ת)כס כנו"ן 3י? והת)כסטגג6
 מ:? וי63 יכחיכ סה)?יס. כס 6כר סטרפ)  6)גנס
 ,6רכ2יס ייס 6רכ2יס כ?ר מכ? ויסי ונו' :סגןכת'ך
 )כיסה וס6י . דהסתכ) כיוס )6סתכ)6 ויכ') .5י)ס

 דר3נן מ)וק6מ3רי6 ד6יורו )וס6'סודק"זורן
 דנגיז דגדיקי6 מו)ק?ון זכ6ס ט)נו6. כססו6דהת)3יכי

 ט)ייסו . טלת6ל?סוא וטדוגין ט3ין כ.וס קכ"ס)ון
כתי3

 טו. ית ס( נ' נ' טיניס ו( קגז ויס?ג 0 נ'  סיר נ( ט. נטיג' " מקומותמראה
 הזהרזיך

 רמי~א יה" שלא דבר בה ואין שבכתנ. התורה על נתיסדה שבע'פ תורה ןפט[ : לאה ותהר מלשון ןפחן ! הבינה עו4ם והש,[
 :באורייתא
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 . 5ו 5עמכס יעס? ז.)תך 6)?יס ר"ת? )" עין 6(כת'כ
 . י6-ן "יון )צ,)ס ס'גרוך

 מהימנארעיא

 ת:.י!:" יע." פתחנ(
 יניר וכי תסתק ספת' חדגי יך. .,

 "ת..ן כ?סיך 6דג"ית?)תך
 דינ""
. 

 ך'ג6 תתגית'ן י!"יי "יורי ד6וכגין
 כ5 . ךי:" דת5כות"

 סיו" כס6'ךינין
 . "כסן ת5ת )קכ5 כג' וין כית 6תדגו

 תססר6 5זון ךיין וסו6 ]5[ 6תת ךיין ך6יו5עית6עקוך6
 6)?יס וכס ותסער6 . 6תת ךיין 6'?ו ךתתן .ך"דג"י
 מן . "'גון ךיג'ן ת6י . ס,פע 56סיס כי נ( סס'ן .סיספ
 חרכע? כן'גי )דון ו"כתרייסו 6דס. כגזקי 5דון רכיט6ס"ס כגזקי 5דון ת)ית"ס כור. 3נזקי 5דון ת:יג6 . סור 3גזקי)דון

 זסס'6) מגס ס,תר .ס1תריס
 5קכ5":1 . ו?ם'כר ככר גיס"

 קרקצות. מ)וקת ד'ן ססיתפין מ)'קת ך'ן . "רכעסך'ג'ן
 ת:'עות תיגי ככיוס וגתכצ תוכע ךיגי . וספחות ט3דיסךיגי
 . ס?ירנו "ו )הכרו סתזיק 16 . ו"כךס וגז) יועיןדח.וכ
 5ספמט ך':ין ת'גי ככו 5ךון כ"דג*י קכ"ס 6':1"ך'ן

 ו6יגון 6בתכמו גזיקין כג ות'גס . נכירתט תירס כ'כיס"
 ך6יק-וס כיוס רסציס ס5 גסתתסון ךתגייסו . ה:)סת5ה:י
 וכ':ע גטר גזק ורפוי ככעי"תח"כו סע.ת. סס וומל וכת ר:ע. מ)ן. ת"ק. 6חר."5 . כט'5ס סיוזיקיס סן סן סר:צ'ס גס-ות עת:'תיןח"ר'

 ):כיגת"
 . ו3ג?6

 ך3טו)6סכת
 ך6וויית"

 ךגרנות ורפוי ):ג?". ך3ס')ת

 ז:ץ ו5ער ח? ס6ף תסמית ת6ריריךעי6כייתמ:ט
 כס ךמתתר כ'ס6. ךספמס ט5ות וכיוס . ")?יך"יס 6יורין 1?11 ד5?ון כקןח כו"ס 3עכוזת יכר") 5כגסתתגצרין

 כיס6 :סמס נז5ת 3רכ6ן כחס . ככתיכס סטגי גז5תז(
נו:כיגת"

 ע5 תמוגים ךיג'ן כיוס וככוכן סתס. ככוכך
 . )-סרוגית6 ךכיי)ת תקדכ" וכי קרכגין וכיו?כ:?6.
 ז?3 כנדי ך' תן ערותס ך6סת6רת ךמסרוגית6וכי:ת
 ויועי5 תרנ)ן 6כגין 3י"כ 6כן טורי ד' תןךגסרין
 סות ךכ?ון 5כן כנךי ו6רכע . ורתוגיס זגיןככי!ס

 מתקסע"הסרוגית"
 כריע )זכוך ור6ית'ס סס*ן ת)כ6. קךס

 כיר . ךקרכגין ת"כ)ין כתס תנכותס )ס ,נ,)ת .צ')ס
 כ"רכצ רכוגי? ת6:5 )כי ט6) כט)סו,'צד.
 ,ושק,,'יהלו

 ננו;"
 צ' ד,ק, '

 ל1
 תוגו ס"ש; 4

 ךי)יס וכסן . וככרתן ע5ייסו רכן ת6גין וס"ר ס)מןרגורס
 6תורין ך6יגון וכ6ר6 דפתור6. ת5:6' קרכגין כ)6כי)
 כ?גי קע5 ךי5יס וכקרן . רפס כרג)וי תגהות ו:יריופדרין
 כ)" סרסו)יו6'

 3יס6 גוק63 סכור . וסריס מת)כס ח5)
 ת:יסת סס?ר כית ך"יסי ךי5ס ככית5י5ית

 5נוסרוגית"
 וכגס6

 -סדקן יךייסו :)כ)6ין ככתס )ו ונוויין ך')סכנ).ת6
 ": וי:ק 6: רסייגו סכער י6'סי זוגס ססכטר .)קהור6
 )יכות רכיצ' רסע כ)יע) "ךס קם 5כתר .כניון
 כין )ע,)ס תוטן 6דס כיס ד6תתר .:זיקין

 ע-
 .ב5ק 'ס, כין

יס5י
 ':ע ז( ע'ס תג.ם ג( קיח ז9 ט ס*ז י:ע" 6( מקונעתמראה

 לו. למחכה יעשה זו"קך א"הים ראקה לא עין 6(כתיב
 : ואמן אמן לעילם ה'ברוך

 הנאמןרועה

 יגיד ופי תפתח שפתי אדני ואמר. הנאמן ר.עה פקחנ(
 די4"א. הוא האיהיות בהיפוך אדנ"יתהלתך.

 אבוה. נ' כננד שלשה של דין ביה נידונים. הזה בשםהדינים כ" דינא. דמלכוהא דיבא המשנה בעיי אמיו זהובשביל
 השם מצד לדון הדיין והוא ]'[ אבה דיין הוא האמצעיעמיד
 נקרא אלדים השם ומצד אמת. דיין הוא שם אשראדנ"י.
 אחר הדינים. הם מה ש.פמ. א~הים כי נ( ככהובשופם.
 בנזקי לדון שלישי בור. בנזקי לדון 1ני שור: בנזקילד.ן
 ארבעה בדיני לדין וא;ריהם אדם. בנזקי לדזן רביעיאיט.

 עיד כננדם כי. והש שנר נישא והש.אל דנם שומרשיטרים.
 קיקעוק. הלוק; דין השוקפים. חלוק; דין דינים.ארבעה
 הביע.ת מיני בנמה ונתבע ה.בע דיני ושפחות. עבדיםדיני
 שהורגו. אי לחביו שמזיק או ואבדה. ונזל ממ.ן היובשל
 לשפחה דינים מיני כל אדנ"י בקשם לדון דקכ"ה הואאדון
 שהם נטצאים נזקים כל שמסנה נב.יתה. ;ירש כיהרעה
 שביארו כמו הרשעים. נשם.ת הן שם-ם חבלה.מלאכי
 לם. שבע המזיק.ם הם הן היש;ים שנשמו; המשנהבעלי
 המות. סם הייעו זוגו ובת רשע. גזלן. טזיק. אחר.אל

 ובניה. להשכינה .בושת צער נזק .רפוי שבתשהייבים
 שגימה ורפיי ישראל. טבני שבטלה ה.רה ביטיל היינושבה
 בכמה להם שהזיקה נזק תורה. מדברי נרפים שיהיולהם
 שהיו וצער וחימה. אף סשחיה בעלי חבלה טלאכי שלנזקים

 והיואוסיים שלהם. כו"משקר בעבודת ישראל לכנם;מצערים
 בח שנאסר הרעה. שפחה שגזלה גזלות וכטה אלהיך.איה
 הרעה שפחה גזלה ברכות כמה בבתיכם. העני גולתו(

 על טשונים דינים כטה ובכובד הסם. בכובדמהשכינה
 מישנינה. שבטלה הטקדש בית של קיבנוה וכמהבניה.
 שהיו זהב בגדי ד' מן ערומה שנשארה השכינה שלובושת
 ומעיל מובות. אבנים בי"ב אבן טורי ארבעה טןמאירים
 היהה שבהם לבן בגדי וארבעה ורמינים. זניםבכמה
 ברית לזכיר וראיהיה זש"כ המיך. לפני מהקשטתהשכינה
 שור ה. קרבנ של מאכלים כמה גברהה מן ונזלהעילם.

 רבונו המלך לבני לקברנ שנכנם השפחה בעל וה עד.ם
 שכ"ם והימה. אף ומשחיה שהמעון שלו. נזיקין אבוהבאיבעה
 מזבח דבקדש. כלי על הרביץ שלו בגוף ללקל.מוערים
 שלו ובשן ושברם. עייהם שרבץ כלים ושאר שלהןכנ-רה
 אמורים שדם והשאר השלחן. כאכלי הקרבנוה כל ואכלטרף

 כהנים ה"נ שלו ובקרן ברגליו. רמם כנרית ושיריופדרים
 הרעה נקבה זו דבור נריה. פם"כה ד"ל הכל. הרםולוים.
 ובגיח להשכיבך התחה יס-ר בית שהיא ש5ה בביתליליה.
 מידדק ידירם ש~שלאות בכטה איתם ואסרה שלה.בגלות
 אש ויצה אש. דהיינו דבער שהיא זונה זו ההבערלאחור.
 לאבית רביעי הרשע. ב"יעל האדם קם כך אהרבצ"ן.
 ושלח ישן. בין ער בין לעולם עד מ ארם כו שנאמ"נז.קין,
 שכירושלים יננים כרמים ונדע וה:הית יטרף בעירואה

והשחיה

 הזהרזיו
 נ ליעקג אטת תתן ככתוב הרהטים מית היינוש
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 אסת. ותורתך אמת אתה העילמים רבון הכל,והשחיה
 : עליהם ברינים ועוררקימה

 הרה. אשה ונגפ' וסמאל. מיכאל אלו אנשים. ינצו כני6(
 יענש. ענש ת. בנל ילדיה ייצאו י'טראל. כנ:תזו

 כאש- כמאל*וה
 : הקב"ה זה האשה. בעל עליו ישית

 רין רן שאינו ריין כל בריבו. אביונך סשפם תמה לאנ(
 בעולם יכמאל השליט כאילו הוא וה לאמתו.אמת

 דגי-נם את ומרזק עמי. לשכינק והפיל ארצה. אמת ותשלךנ(
 כ-;ק הוא אמת רין בכקים ממאל, עם כמאל ע:ל זונובה
 שקר שפת האמצעי. עמור היינו אמת רין שקר.שנת
 נידנם לרין שי1שב הריין זה ובשביל וסמאל. ניהנםדיינו

 מלאך צוארו, על לחרב סמאי. של וונו בת טשמאלו.פקיהה
 ליסינו. פתוח עדן ונן לבוארו. סמעל לאחורו סמאלדכוה.
 שקר רין רן הוא אם ראשו. על לפניו פתיח דחייםוע
 בניהנם. שורפו אח"כ אותו. ושוחט הסות מלאך עליו נ"יםמ

 מעץ לו וממעים עדן, בגן מכניסו הקב"ה אמת רין רןוא2
 לעולם, וחי ואכל ההיים מעץ נם ולקח עליו שכתובדהיים.
 לכהזיקים היא חיים עץ בה שנאמר רה בהת נבראוהוא

 יאמיו שלא . שקר כרבר ולדצ;רחקרינים הבעלי להשוות זו מצוה וט'. תרךק שקר כ:רבך7(
 ישא לא אשר בו נאמר שדקב"ה בדבי. יש פניםסשוא
 צריך הרין וה אחך. ת'בות בסופי שחך. יקח ולאפנים
 ויהיה שחר. יקח שלא אחד. ה' שהוא דאהר כדמיוןלהיות
 ולא כאהד. רינים הבעלי שני ברין להשי:ת בצורתוהוא
 שיקבלו עד אחר. במשקל א"א סזה. יותר לזה ריןיסה

 : - הדיןעליהם
 סצוה אלהיך. ה' בית תביא ארכהך בכירי ראשיךעס(

 ישראל המקרש, לבית בבורים להביאזו
 בכורי ראשית בהם שנאמר ילהבואה. העץ לפיינמשלים
 דאשית לה' י;ר"ל קדש ן . בישיאל נאמר וכך ונו'.ארמתך
 נק-אים ויהיו . עשורו הנלות סן לקימהו לאהרתבואהה.
 וסזון ורהקיף הנדול עץ ישראל נקראים ועוד לק',קדש
 הפלה בדם למעלה. ן כז שהיא התורה בהם בו.לכלם
 אלא ן סז להם אין הסל"בים ואפילו ]נ"[ לממה מזוןשהיא
 לא בתורה עוסקים ישראי היו לא שאם יש-אל. יריעל
 ככתוב לעץ. שנכשלה התורה מצד סזון להם יורדהיה
 היינו העץ לכרי ונמשלך בה. למחזיקים היא היים עץו(

 היה ולא ולאט. למים החורר נמשלה נם וכן שבה.המצות
 לבשל יורר היה לא אש שיוא והשסש כלמעלה. מיםטרך

 ישראל. בשביל אלאפירותהעץ
 ובעב.-

 ססדר ,הנכנים סצות. בעלי אלו פניה, דנטד ההאנהה, בישראל נאמר זה
 נאמר ימיד ת.נובד, לעשוה מהחילים כאשר ריח.נהנו

 ע"כ . הגמת מן לך. ילכי יפתי דעיתי לך קומיבישראל
 : ואמן אסן לעולם ה' ברוךר"ם.

 קסוע. ו6ורייתך קכו: 6גת ע)ף6 רכון . כ)חוס:'
 ע)ייסו כד'נין 6תערק1ס

 סרס. 6סס וגנסו וס:ז6). נויכה) 6)'ן 6ג:'ס 'גג1 כני6(

 'עג:. טגס כנ)ות6. י)ןיס ו'165 'כרק) כגסתד"
 קכ"ס: ך6 סמ:ס. כע) ע)ץ קית כ,סר סיקל.ד6

 דא ךן ד)6 7"ן כ) . כרי3ו 36'יגך תמסע תטס לאגן
 ניסגם ויקיס . עיויס ככיגקק 1הסי) הרגס התת ות:)ךנ(
 יוקיס הנות דדין כהתר סיו6) עס דס"ה) 11גיסכת
 סקר ססת ר5?לפית5. טיוור5 החת דין . כקרספת

 2 4ן ם בג בקנעסן.  גמ4;מנ
 דכקר6 דיג6 4 6י ריסיס. ט) )קיויס כת,ח ר,הייםו:ן

 )'ס 1חטטיס עדן )נן )יס "פ1) קכ"ס 6חק דין דןוהי
 )טו)ס ומ' ו6כ) סחייס ווען נס 1)קח ע)'ס דכת'כדמיי וו6')ג"

 )וומזיקיס סי6 מייס ען כס דחת.זר כחיריית6ד6תכרי
 -כס

 סכע)י )סס'1ת ד6 פק,ד6 . ונו' תרהק כקר כזרבך7(
 ק %("%"  יןי"ונ%נשיי:, יס5 ל5 5סר  כיס תתיזר רקכ"ס . כדכר יב  ט:יסיסו5  ייתרון רל5  בקר נון3ר ו)סק-מקד'ג'ן

  ויקכלון עד מד. כתק)6 6)6 . ד6 נון יתיר גד" דיגהיסס
 : -ריג5

 סקיר,  5לסיך ס' כית תכיי  "רתקך ככורי יי~ל:והי:ס(

  5יון יסר"ל תסוס5. לכי  ככוריס  לככיתר"
 ככורי ר6סית כס1ן ד6ת:ור 1)קכ1הס גהי)ן ).ןווכ

 רחמית 5ס' יסר6) קדם 1( כיסי") 6תתר ו?כ' וג".הדייקך
 נות"  תן )יקיטתו  להתרתניהת;

  ויתקר"ון . פסחהו

 כיס כ.ס.לכו"
 זו'ל" ר"יסי תיריית"

 )לק, כיס. לטיל5.
 ה)6 נוזוג6 )1ן )'ת ת)6כין ו6פי)ו ]נ"[ לתתת תיינ5רהיסי
 סס"ד )ען דהייתי)6 ד6'ריית6 תסטר .זז1גח )ין גקיתסון ל" כ5וריית5  יט:קין ריסר"ל ל"ו ר5י יב-תל יך"טנ
 ד6יסי )6יכ5 והוותי)6 כס )נוהזיקיס ?י6 הייס :ן,(

 סוס ו)6 . 1)6ס6 )יוי6 חוריית6 חוותי)6 וסכיחגיס
 )3כל6 גהית ס1ס )6 הםח דהיסו ומיוס "):י)6 "יהגה';
 כימרח) 6תנור ד" וכנין . יכר6) כג'ן 6)6 ?הינןסירית
 סיודר יסנסגיס נו5ות נו6רי ה)ין פניס מגטס סקך:סח,
 כיכר56 6ת:ור ונויד 3תיו3ת6 סתחין כד ריהגתגי
 ע"כ נ)1ת6.. .זן . )ך ו)כי יטתי ר:'קי )ךקייו'

 והתן 6וון 1:5)ס ס' כר1ךרזיו

 כ' ס.ר ח( נ' מכני ו( נ' .רמי' ו( קג6 דך ס( קיו וף י( 0' יני6) 0 שז. דף ט ק'י. ת 6( טקומותטראה

 זקיך;ךזיך
 מעלו למלאכי מזון נם ולכך שלמטה. להגוף גשמי מיו; של שפע ממשיכה ותפלה להנוסה. רוחני מזון של שפע ממשיכה תורהננ6[

 'שראל: בה שעוסקים התורה בכח דייקאנשפע
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 היס כ) ט"ת תווקס )י 1יקמ1 יסר") נגי % רבר6(
 :-וון 6"י תרוייתי 6ת תקחו )כו ידכגו6סר

 )6סתד5" דכפי ת6ןס6י
 כקכ"ס כי? ו)6סתד)6 כ-5וס

 כריקכי6 כי? יסתדל ד)66גסריך
 וכתגכ"

 )י? "5ע-'ך ח)6
 );י ן : כקי: סק קוק6 161 1נ1, ידי כחק"ת"יס דכת'כ כ-? הי)י? כסיס !16ת כדק" כיס ל6:תדל6 נסלכר
 יק3: "ן יוחיי יכ)" כמף 53" 30ר1 1)כ1 י6כ)1סכר1
 6'סוןס"'

 כתנג"
 "כתדנ1ת6 ה)ח דק:"ס 6סתדיות6 61'סו

 כ? זכי ד:עי -6ן כ)דחיריית6
 "סתד)וק"

 )-:דע ןקכ"?
 "כ) כל) 6נר6 כ)" כי? ,כ' דכע' ת6ן כל)יס

 תסיר כ2,:ז6 דקיית6דקכ"- ה:תד)וק"
 )ג:)"

 ).ינג, )י?

וכ-'ק:י"
  כססו6 זכי דל6 כנין

 עוכך"
 כ))

 ע)'ס ל,ת:;"

ריק"
 יוס"כ6 ר1קחכי? )העכ-" ל6סקד)" דכעי ת"ן כל ת)כ6 ):לייס":יוד"' ד6ז)'ף דהיס' כססר6 : ;)יס כ6נר 6)6 דקך:ה

 ')"כס'"
 ?ס'6 הקר6 רומ6

 ת? ככ3 :)ים כ6ני )יס ליוקני כע' כיס )":ת-)ק זנעיע1כד6
 6י?ו תס"כ" דרומ כנין רכ כין זעיר כין ת;יסדיכעון
 ו"ג'ס "נרה כ)6 י6זדכן י3ריקג'6 כתגג, תד'ר"זדיזן
 ככתס עקסון 5דייר6 15ן 1:וסק, ע)"סי י-סר" גם6לכג'
 . עיו?'ן דיוריס לסוו6ס לין ססי 6ורחין ככ-ס .סתו.ין
 ס)יס כ6נר 6)" סכי 5"1 קודסת1רומ

 ר3 ו:"כתד)ית"
יסגי

 וכ6תןכוק"
 דני-יס

 וכ"תדכות"
 דתסכניס

 וכרעות"
 דלכיס

 . עקיס חד'ריס דיס1י 5'ס )תי"ח דוכי) ו)ז"י .ינססי?
 לי:זיג6 יסמ. דל6 תי:ר כ6ורח דיסךז2כ"ד

 1)6 תניס ו6תרמק טגיס 6סת)ק קיד )16 ו6יי):ת")6
 ליס )יוווומ'כי)

 כדכקדתית"
 . י)ריס טל ד6תנכר 6יס ד6קר' תססו6 6ים כ)ת"ת תרותס]"[ )י ויקמו כתי3 וע"ד

 . לכו יד3גו 6סל . 6יס 6קרי '5ריס ע)  ד"תגכר ת6ןזכ)
 )ך כד"6 . קג'ס כיס דיתרעי 6ל6 לכו ידכגו ":רת6'
 כקכ"ס כלסו . 5כו וייטכ . )כ וסוכ )ככי 15ר . 5כי5תר
 6ק תקחו קגיס לכו ידכגו 6סר סכ6 6וף ]נ[ק6תר
 נ6תר ול6 6סתכמ תתן דסל .קרותתי

 6מר"
 ו-ג6 .

  חטיכן גר  כיס טרוריס  וסוי 3יס 6תרעי קכ"ס 7ס6ידעינן
 דקכ*ט 34תריס ול6סתדל6 )תרדף גס 3ר ד??61דרטות4
 כי? דסרי6 ידעיגן תתן וד6י וכרפיתיס  ככססיס3)כיס

  5%זת3ר, סליס ככסף  לס כר 0?61 )תקגי כעיגןכךין  :כילתי

  לילףמייי
 יקי?י.תטי 6תיי, ס14 ייי5י ייחי תייג וי

 ס)יס. '  כ6נר 5יס ו)-קג' מיי63 כתר )מרדף 3עי זכ6סססו6 סכי 6וף . ליס ולמקגי זכ6ס כתר לטרדף נעי סכ6טו
 זוסת6  -ס'6 מליי ריטכיר33ין

 ויתכפ'"
 6'סו וד" )יס כ-6 סו6 כ6י)ו ע)יס דיתחסכ כגין)גססיס ויעכיי 6חר6 סטר6

 . 5תר6 טסכ?, יתיר דקכ"ס יסי5 כיס  דיסת%;סכמ5
 ד6יסו כנין סעת6 ת6י . תכ65 יתיר י61-6סת)קות6

 . דקכ"ס ' יקר6 1)6סת)ק6 6מר6 ססר6 )6כסי6נריס
 כיד6 ד6מיד ת6ן כל מזי ת6 . וססליס סמייס 6מ1סיתס כריתי וכתי3 . תעון ססיכ ורכיס נ( כ6סרן כתיכ ד6וע)

  6סת)ק  6יסו . גיס6 6ורמ6 )חסכק כיס ,6סתד)דמייכ6
 6מר6 כ"ג סגי 6סתלק ד63 תס ס)וקיןכתלת

נריס
 ג' פ1"ל נ( גשס ימע4 נ( קנח. 9 6( כקומות?ראה

 איש כל מאת תרומה לי ויקחו יש-אל גני אל דבר6(

אש-

 שמעין א"ר תרומתי. את תקחו 4בו ידבני
 הקב"ה, בעבורת ולעמל במצוה לעמל שמבקש מיכל
 לו נצרך רק ובךנם. ריקם בזה יעמל שלאצריך
 שכתוב כמו כחו. לפי כיאוי בזה לעמללאדם
 לבו כ(  כחוב הלא  האןר  ואפשי ונז', ירו כמתנתאיש
 וחלב. יין מחיר ובלא כסף בלא שברו ולכי ואכלושברו
 לעמל איא הקב"ה. בעבורת והוא בחנם, הואשזה

 ק ע אבל כ4ל, שכר בלי  גו זובה שרוצה מיכל

 חנם על לו  לקקח אסיר במע'טה שהי4ה כמההקג"ה
 עליו 4המשיך כלל ההיא במעשה זוכה שאינו 4פיוריקם.
 שימד הכשפים הכמת בנפר : שים בשכר אלא קד'שהרוח

 ~ימאה מע'י(כ(מן; לעמל שרוצה מי כל נמצא, המיך לשימהאשמדאי
 מד בכל שלם י'יכניעבשכר

 הטימאה שרוח יפי הרבה. בין מעט בין ממנו.שיבקשו
 יסכריח שכר. בלי ונמכר . וריקם בחנם קמירנזד?ן

 בכמה עטהם לדור איתם ומפתה עליהם, לשרותלאנשים
 עמהם. שירורו אותם יעקש ררכים בכמה . פתוימיני
 רכ ובעמל שלם בשכר אלא כן, לא הקדושהורוח
 הלב וברצון משכנו וכטהרת ניפו ובטה-ת ,וגדול
 עמי. טדורו שישים ל1 יהרויח שיוכל והלואי .ורנפש
 לימיז ינטה שיא הישר בררך ללכת יהזהר צריר זה כלועם

 ואינו . ממני ונתרחק ממנו נסזלק טיר לא ואםואשמאל.
 כמקדם. לו להרייחיכ1ל

 וע"כ[
 ]"! תרומה 4י ויקהו כתיב

 . יצרו על שמתנבר איש שנקרא מזח . איש כלמאת
 לבי, ירבנו אשר איש, נקרא יצרו על שמתגבר מיוכל
מהו

 אש-
 לך ככקיב בו, רוצה שהקב"ה אלא 4בו. ידבנו

אמ-
 בהקב"ה כלם 4בו. ווייטב לב. וטוב לבבי, צור לבי,
 את הקהו מ?ני לבו ירבני אשר כאן אף ]נ[מרבר

 ובמה אהר. בסקום 1441 נטצא אני שם שהריתרומהי.
 ניאה כאשר בז, טשכט וישים בז ר!צה שהקב"הנרע

 רקב"ה עבידת אחרי ולעסל לרדף ההוא איששרצון
 השבינה. עייו ששורה בו נדע וראי ובמאדו. בנפשובלבו
 לרקהנר מלא בכפף ההוא האיש לקנוח  צריביםואו
 לך וקנד דקדםונים אומרים היו כן ועל ממנו, יללמרעמו
 בהשנינה, לזכוה כדי לקנ'תו, נצרך שים בשכרחבר,
 כן וכמו ולקנותו הזכאי אחר לרדף שנצרך אזהרה כאןער
 שלם. גשכ* ולק:יתו הרשע אחר לררף צריך ההואזכאי

 ייקקן הכוכאר צר ויכניע הדוא זוהם כמנו שיסירבשביל
 הוא וזה בראו, הוא כאילו עליו נחשב שיהיה יפילנפשו.
 אחר. משבח יותר ה~ב"ה של כבודו בו שיהעלההשבח

 שהזא לפי מה. מפני מה:ל, יתרה היא הואתוהתעלות
 הקב.ה. של כבורו ילהעלית הטומאה לצד להכניענרם
 ביר שאוחז מי כל וראה בוא והשלום, החיים אתוהיתה  בריתי וכהוב מעין, השיב ויבים נ( באהרן כתובולכך
 נתעלה הוא הרע. ררכו שיעזב בו ומתעעהרשע
 הוא כי אחר. איש כך טעעלה שלא מה שבחיםבשלשר

נורם

 הזהרזיו
16מז : הלף אברי לכל שבגוף הלב מן גמו העולם לכל חי1תסמנו ואנובק :לו רעו"ם של לגו הוא כי ןגן : בח*ם ולא בכסף הטצות יק14ת פי' וקנין. קיחה מלו18ן לי ייקחו יייש ו6[ תרומה2רשת
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 בכבורו, הקב"ה שיתעלה וגורם הטימאה. לצר להכניענורם
 איש ועל ולממה, למעלה בקיומו הע.לם לכ4 לקייםונירם
 לראות וזוכה והשלום, החיים אתו היהה בריחי כהיבהזה
 כל , הבא לעולם ומכה הזה בןולם וזוכה . לכניובנים
 בעולם והן הזה בעולם דן לרונו יכילים אין הריניםממוני
 ]נ[ בירי שימחה מי ואין שערים עשר בשנים נננםהבא,

 יבורך. ישרים רור זרעו יהיה בארץ גבור כהיבועליי
 אור בחשך זרח לער. עומדת וצדקקו בביתו ועושרהון

 : וגי'לישרים

 הנאמןרו;ה

 איש כל מאת תרומה לי ויקחי ישראל בני אל רבר6(
 זו מצוה ה-ומהי, אה הקחו לבו ירבנואשר

 העליונה א:ינה סיד שזהו יים. בכל תירה4ימד
 זוכה בהורה שעמל. מי שכל הקב"ה, ררכילרעת
 כקמריגים מכל וניצל . הבא בע.לם ודכה הזה יםבי:

 שעומק מי שכ4 האמינה, פור היא שההורה לפייעים.
 בתוכו שנינהו משיה והקב"ה העליונך, באמינק עוכקבה
 לררף נצרך תורה רב-י שיורע מי , ממר המירשלא
 מאת שכקוב הסיר לקיים ממני, ההזא רבר יללמראחריו
 עץ היא שההורה ה-ומתי, אק הקחי 4בו ירבנו אשר אישכל
 מ:רזק בה.רה שמתנבר מי , לבי היים לתתחיים
 בה, 4מרזיקים היא ריים עץ 3( ב שכת כמו דהיים.בעץ

 שזוכה בקורה, שעמלו כמי ביארנו עליונים כוריהיהרבה
 ילא שובך אינו הזה בעילם י:למעלה, בההורהלההק:ר
 רובב!ת שכקיתיו ברקבר ואפילו דבא, בעולםישכך

 : ר'מ ע"כ ישנים, שפהי רובב נ( ככת.בבהורה,

 נ-מז כאן הזקן המנינא א"ר וט', הרומה ליויקחו
 ויקדו שלממה. עם נ4מ;לה אהר, בנללהיהור

 ישלממה שימעיה ת-ומה, לי 'יקהו א4א כהיב ל"הרומה
 כל לומר, לי דיה כך המקרא זה תיומהי, את הקחולבי ירבני אשר איש כל מאת ]י[ כלל פייר בלי אחרבכ4ל
 כאן יש מ'ד אלא הרומתי. את יהן לבז ידבנו "שראיש
 להשים שיורעים הצדיקים הם זכאים ההו-ה, שרילאיהן

 לבבם השיקק וכל הקדוש, העליון מ4ך אצל 4:ם ןרג
 אלא שיי. במיה ה ובהא הזה עיים ;ניני על די"אין

 בשביל , ל2עלה להתדבק רצ.נם להשים י;מליםיייעיב
 זש"כ 4:מה מ4מ;יך אליהם רבינם רצון4-:שיך
סיה

 נ-

 מן תמיד. לאשהו שאזהב כבע4 בה לדרבקידב_. שלי, הממרינ- דיא לב' לבו. ירבנו אשר איש
 ממנ1 הממרינה של ובע4ה הבית ארון שדוא רהוא אייםכ4

 ליקח שריגה מי הוא 4ם רע ררך ]סן הרימתי אתהקיי
 לקההה, מניח ואינו יבעי מקפיר מטנו. איש שלאש;י
 הקדושה, הוכינך זי ההר,מה זאה אלא כן, איני -קב"האבי
 אליר. היא א-בהו ובף . א4י היא אדבהה שכל פאע

 כיקריס. קכ"ס ך6סת)ק נריס . 6הר6 ססר6 65כפי6גריס
 סחי וע) ותתח )ע')6 כקיותיס ע5ת6 כ) )קיית6ונריס
 )תמתי וזכי וסס)וס. סמייס 6תו סית? כריתי כת'ככ'נ
 כ5 . ך6תי 5ט)ת6 ווכי ע)ת6 כס6י ווכי 5כנוי.כנין
 וכע)ת6 ע)נו6 כס6י 5יס )חיךן יכ5ין 5" ךיניןת6רי
 ]נן כיךיס לינומ' ט"ן ו)'ת תרע' כתריסר ט56ך6ת'
 . יכורך יסריס ךור זרעו 'סי? כ6רן נכיר כתי3ומ)יס
 5ור כמסך ורמ . )ט7 עייוךת וגךקתו ככיתו ועוסרסון

 : ונו')יסריס

 מהימנארעיא

 6'ס כ5 ת6ת תרומס 5י ויקמו 'מר56 נני 56 רנבר6(
 תר'נות' 6ת תקמו )כו ייכג,6:ר

 פקוך"
 ך6

 רז6 ך6'סו . יות6 ככ) ת'ר?))ט,ד
 ךטסינ,נות"

 ע)ה0
 זכי כ"ור"ת" ך6כתד5 ד'"ן ךכל דקכ"? 6'רה'ס)ט;דפ
 ק:רינון תכ) ו6סתזיכ ד6ת' כ:)ייה זזכי ט)יו6כלה'
 ד"'ריית" כניןכי:'ן.

 ך,ת:סק דת6ן היסי דיו?י-גות6 רזק
 כנויס סכינתיס 6סרי וקכ"ס ט)6?. כיו?'טגית6 6תמסקכ?
 )טרדף 6ג:ייך ך6וריית6 נ,)' ך'דע ת6ן יו:'? תעד'ך)6

":תד'?
 ו)קו)ס"

 נו"ת דכת'כ רז6 5קיינו, י,ניס נו05 סס'6
 6')נה מוריית6 תרויי?' 6ק תקמו 5כו ידכנו 5:ר 6'סכ)

63')נ6
 0ידה"'ס3

 כן"6
 כ'3(י

 מייס י פן
ף קף

 ע)הין רזיןוכ'ץ?
 16קייוג"

 ךזכי כקי,-יית6 ד6סתד5 כט"ן

 ו"סי)ו ך"תי כ:)יזהככיך
 3קכר"

 נורחסן כפיות'ס

 כד""6'ריית"
 . ר'ט ע"כ . יסניס סכת' ךו3כ נ(

 6"ר ונו'. תרוט?)ידיקוקך
 סנוג'ג"

 6'סו סכ6 ס63
 ככ))ח'קודח

 . מד"
 מ')"

 ויהחו ותת6
 ה)" כת'3 )6ת-ות?

 ותת, טי)6 ת-ונוס. )י ,יקקו
33)נק

 הך"
 יךכגו "כר היס כל נוהת ]ד[ כ)) כרוד6 כ)6

 כ) 5יוינור 5יס 6:עריך סכ' קר6 סחי ת14ייתי. 6ת תקק')כו
 0כח רז6 ה)" תרויותי 5ת יתן 35ו יד3גו ה:ר"'ס

 -. ק-ט 'ג ז6 -יני3,ע" יה"
 ד6 ע5נ,6 )נכ' ה.-ו)ק,

 ו3כסיס"
 , די)יס 5:3ס

"(6 
 נון 5נ3'יסו ךנ,"ריסון ר:וק,)ה-ככ6

 )הת"
סס"ר

 רטר,גית" "'?י 135 35ן 371;ן ה:ך ק1ס כ5יוקת
 7י)יס

יד3גו
 )מתדנק"

 . תדיך )6קקי? ךרמיס ככע5 03
 תג'? . ךיזטרונית6 נו"ריס ךכית6 ניה-'ס מיסכ) נ001."

 6,רחיס ]סן תרויותי התתקה'
 5נמ3, דכע' יז6ן דע)ט"

ו "1 י ינ'. לו קנץ,7, ו ק  מ:ת'קין.-.ן % 

 הזהרזע
 על רמז לי, תרומה. לי התבות שתי רורש ,7[ : שבטיפ י*ב של התפלות עולות שס שדרך השמים ברקיע שיש שערים י'נה"נוע(

 לזוועם אותם ישראל יקחו הקדושה, השכינה מקור ונוקבא עלמא המלכות מדת על רמן תרומה. דדכורא עלמא התפארתמדת
 המלכות מדת על רמו לב'1. התפארת, מדת על רמ, אי*ש. היסוד, מדת על רמז כ'ל. ן?[ : ומצות ותפלה בתורה עבודתם כמ ע'יני"וד

 41בן בקדושה המתנהנים תחתונים בין לשכון המלטת ממרת נאצל אור שהיא הקדושה השכינה על רמו תרופת'יי ממרונה,שנקראת
 ן הקדושבמקום
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 ו3עלס 3רסו ")" 5? 5גפ65 יכ)ין 65 )ס:ס)ין
 )תע3ך די5יס.'3רטו

 סו)מג"
 3רקיתו יכדין . )ג3יס ורמיתו

 ך5)ות" סו)ח:י 3היגון ו" וכ5 תרוקתי "ת תקמוך')יס
4עקינ"

 . וס3תי '3וקגי יות, 3כ5 תסורין דיסר6) 1סו1ר6
 יסר"5 סתטי כך "תר 6כ" רכי"(

 זע:כג" ע,כד"
 סוו

 .הד"ן
 )ת)כ"

 טתיס 3נו וסוס
"(1 

 ?ית
 ע:יוגיק"

 טת'ס

ות5כ"
 כ)

 עיזיס סית 5" ועטרוגית" זקג"
 תתקססי )" ד-5כ"

 דהתת כיון )רמ15. ית3ין )" 1"יגון גיסטת"
 -פריגיה"

 כ5

 3קותית" כך 3רוח5גו ויתכין מך"ןטת"
 טכך דקכ"ז ":"נ

 3תוככס קסכג' וגקקי תיוקס. )י ויקמו ק3"סי"ער כיין טת" עת"ככי )ח ויזסס יך6 ט5 י"תין גסין5ון
 3יוס 'יסי סס"ך וקכ"ס 3סו)מג6 וחדו כ)סו "תהססותיך
 כך י3נין )"רט" תס: כ)ת וגמתת . תססכ)ת
 )"הז"? תרות?. )יויקמו ")" כת'כ )" תרוקס "לי ויקמו ונו'. תרוקס )יויקחו

 רכ)"
 חך

 סריך" 3)"
 ]י[

 ד6 )קכ) ו" ר)צ')" כגיוג" 7מסכג"ועו3ן"
 ותת" טי)" סעריןתכ) סכיגת" )התכ))"

 טיכד" על-" כס6י וסכה
 כטו3ך"ותסכג"

ו"תכ)י)ת סכיגת" "יסי וך6 3נויז רומ6 )6תכ)65 וגופ6
 רוח 6יסי ותת" )טי)"

 קדס"
 ו)עו)ס

 נו וע6)ת"תעסכת
 ונוס" ר1"

 נו תימ" )"מר"ז ],[
 וקדם" רומ" וס6י ך"תמזי. כתס כ)חק)יסס

 "תט3ד
 כניפ"

5התכ))"
 רומ 3נויס

 ממר"
 וג:יר וקיק ט)":

 "ת"חיד ?כי 'כ)"
 גך" ן6ו"תכ)י)

 3ד" ד6 וע6)
 : - ך35ר 3תרחס ק)יססן"יסו טלת" 3:"י דהת"קיד טך

 רגררהמוערי

 ורזין ר1" ינו'. תריתס )י ויקקי יסר6) נגי 6) רבנרנ(
 מכתת"5יוטי

 5סת)ק כז
 וסתר" 3רטות"

 וכ)

 )6שצנא ]"ג11י:קוגכה" )גע ת:טהג 5תט3יבשן
 עקו6 יס" )" 7"י גג'ן 6ח6י, ע)ח".גס"י

 ג:"י וסןס"
 1)" 6תהכיו תיו ט)ע" )ס"ייריק ל" ,6י כ5) ע)ת, 3ס"י )"רק" ת6ג" יס" )"ט5ת"

 יכ')
6פי)ו )קיית"

 רנט"
 תסער"6תת5י ט)ת" ת:"י 6יסו זתקיגיס כנין "3) הך6

 מד6
 )6רק"

 . ט5י,6 6:5'
 וייסטר"

 "וקר6
 תגיס 6תזגי וכלסו . ט)"י )ח5הכי)"רק"

 כקד"
 כ5יתו .

 ט)יוח 3:"י ן5דיק'6 רוחיסון רומ" וס"יותק'נ"
 "כת)יסד" רוק"

 כזתכ"
 סוו ועס))"5 וירך ומג.ך

 כעלק"
 וכד

 "טדו ע)-" מיי3י6סנ'6י
 ססו"

 )כתי -גי: כ5'מו
ד6תה3ילו

 בעלה ברשות אלא לקרצזה יכולים אין אותהלוקחים
 האהבה בכח ואז אליו. באהבה עבודתו לעבוד שלו.וברצון
 התפלה של העבודות באוהן זה וכל תרומהי. את הקחושלו

 . ובשבהט ובזמנים יום בכל ישראל שמסדרין ו-סרורוהתקון
 היו המשכן סעשה ישראל שמעו כאשר אמר אבא רבי"(

 עם המלכה היהה ולא עמו בין שהיה למיך משלשמחים.
 העם היה לא רמלך עם היתה לא שהמלכה זמן כלהמלך.
 שמח המלכה שבאה כיון לבמח. ישבו לא והם בו.מוחזק
 עשה שהקכ"ה אע"פ בתחלה כך לכטח. וישב. העםכל
 וכי'ן העם. הוהזק לא משה. ידי על ים,פת'ם נסיםלהם
 בתזככם. משנני ונהתי תרומה. לי ויקהו הקב"השאמר
 ביום ויהי זש"כ הקנ"ה. בעבודת ..טמחו כלם נההזקומיי
 כתוב זה ובשביל . לארץ משה כלת ש,רדה משה.כלת
 א4א כהיב לא תיומה ח14 ויקהו וע'. היומה ליויקחו
 1מעשה ]י[ פרור בלי אחד שהכל להראות הרומה. ליויקהו
 השכינה שההכלל זה. לעומת זה שלטעלה כדמי,ןהמשכן
 מעשה העולם בזה ובאן ולממה. למעלה הצדדיםמכל

 השכינה וזאת בתוכו. הרוח שנבלל דגוף כמעשההמשכן
 היא ולע'לם דקידש. רוח הוא ויממה למעלהשנכ4לה
 בהוך המוח שישרה ]ו[ הנוף מוד תוך ונכנסתנמשכת
 ניף כמו נעשה הקודש רוח יזה ש-אוי. כמו הכלקליפה.
 נאחז כך והכל ומאיר, זך עליון אחר ריח בתיכושיתנלל
 שה,א העולם בזה שנאהז ;ד בזד. זה .נבנס בזה זהונבלל

 ו - ץ שמנח האחר'נהקליפה

 תורהמהרי

 הכודוה מוד ונו'. תיומה לי ויקחו ישראל בני אל רבךנ(
 מכל דנמתר ן ברצ עלה כאשר הכמה.למביני

 כנקורה יוח כנשב ה,ה ]ק[ לכב,דו כבוד לעשוההנמקרים
 לה;ישב הק'ל וע:ה לממה. מ5מעלה הנמשבההעליונה
 ב;ולם ושורש ;יקר יהיה לא שאם לפי למה. הזה,בעולם
 לא ואם כלל. לם הע בזה להשפיע כלי יהיה לאהזה.
 לרהקיים ?כל ולא 4אבד 'היה מיד העולם לזהישפיע
 הזה. מעילם הוא שתקזנו לבעביר אבל אהד. רנעאפילו
 נתמלא אחר ומצד הזה. לעולם להשפיע אחד מצדנהטלא
 שלמית ב.חד. ממנו נים נז וכלם העליונים. ימלאביםלהשפיע
 ריח הזד. בעילם הצדיקים רוחזת ה'א הייח זה שלההק-ן
 וכאשי בעזלם, היו ומהללאל וירד ך שדנ בזמן נשהלםזה

 ואהר ממנו. ההיא שלמות המירו העולם רשעינתרכו
שנאבדו

 קט' 7ף נ( קמ. 7ף "( מקימך;מראה

 ך:זדט4שיך

 המעין כמו המלכות במרת דביקה תמיר היא תחתוניס בין לשכן שלמעלה המלכות ממרת ונאצלה שנתרמה השכינה שאור פי']ו[
 לה'ות שיכול ם המק היי4ו ה.וף מור ]ון לממה להשפיע השפע 2שם לקנל דרכורא בעלמא רבוקה הפלכות מרת וכןבהמקור.

 בארם: שכן אהל שלה משכן וימש ככתוב כארם והן במקום הן העולם בוה השכינההשראת
 מדבר האן י:ךרה :סיערי וה~

 . הקצור י בתכל'ת ואפרש מאתנו והשתל"ותה אלינו תועלתה השכינה. ב4'ן סור נתבאו כאן הקדושה. השכינה עניןבמוד
 וזו לכבורו. כבור לעשות הקנ"ה ורצה מרומי4.. בגבהי ומקומה רנוקבא ?למא בבהי4ת והיא הוי*ה. עבור נקראת מלכות ספירתהנה
 ולגרום ומצות ותפלה תורה ע'י הש~למות מהם לקבל בתחתונים תשכן למען כלה. או ישראל בנמת ונקראת שכינה שנקראתהיא

 ההשתלמות וזאת ררכורא. עלמא בבהינת שהן הקורמות הספירות הו,נו . הקכ"ה עם ותת'חר תזרווג מלכות שמפירת בזהולפעל
 ה;י'41'מ. מעולמות שפע ברב מלכות ספירת תתמלא הזאת הזדווגות וע*י 1.ו'. לאלהים עוז תע בהפסוק נרמז התחתוניםממעשה

 המ"בות מספירת ונאצלה י4נתרמה לבעבור להשכינה נאה תרומה והשם לבריות. והן למלאכים הן השפע תחלק השכינהובאמצעות
 טאין מכאן ומוכח מצרימה. י4ך ארר אנכי הפמוק על הח"ם ובאורח ברמב"ן כנזכר שונות. במררגות תחתונים בין ולשכןלהאיר
 ק-.ה בסדי,ה האלהות עעם אוי הוא ואורה הרמב*ן. כדעת נאצל כבור שהיא אלא במונ'ב הרמב*ם כדעת נברא כבורחשכינה
 הכל פירור שאין שכיון הוא והאמת הנשמה. מן והרוח הרוה פן הנפש כמשל וה"נו מקורה. מן והתרחקותה השתלשלותה ערךלפי
 המקדש ענין וכל אחרית. מראשית מ4יר אתטר ועליה מלכות כתר איהו עליון כתר אליהו וכרברי תחלה. במחשבה סעשה וסוףאחד,

 . הע4'ן כל מוח בעל 'בין וכזה נאונה. בירר השכ'נה שם תשכן למעןהוא
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 שלמות והסירו הפלגה דור בא לו* ורשלים נח באשנאבדו
 מדום אנשי באו לו. והשלים אביהם בא ממנו.ההיא
 הפלשתים באו לו. זהשלים יצחק בא , מכנ השלמותוהסירו
 מטה ובניו יעקכ בא מכנ', השלמות והסי-ו הרורורשעי
 למצרים וירדי הקדושה מאיץ יצאו לו. והשלימישלמק

 לסעשה ישראל שם שחזר. ולפי שם, נתעכגוביטבי4ם
 יש*אל שיצא. עד ההזא. שימזת והוסי נכפףמצרים.
 לרור רצ41י הקב"ה אמר המשכן, לעשות ובאוממציים
 שיי הרוה תי א שעתקנו עד יכול אינני אבלביניבם.
 בתוכם, ושכנתי מקד'ט לי ועשו וש"כ ביניכם,שישרה
 להקב"ה פשה אמי היומה. לי ויקחו שכתזב הכורווקו
 לא משק הקב"ה א"ל 41תקנה. לקחתק שיכול זה הואמי
 ונו'. לבו ירבנו אשר איש כל כאת אלא חזשב, שאתהכמו
 לה ותקגו איקה הקחז שלהם והרוח הה.א המוב הרצוןמן

 : ס"ת ע"כ -שלסות
 ונו'. ונחשת וכסף והב מאתם הקחו אשר ההרומחדזאת

 הר על הקב"ה נגלה שכאשר אמרי הרי יוסיאשר
 כל הרברות, בעשיה לישראל התורה נחנה כאשרסיני.

 ישר."ל. :4 לעיני ונוצצים מאירים כלםוד,יו
ק

 את רואים העם וכל וש"כ שלו, הכבור זיו בעיןעין
 בזמן ישראל ש*אי מק כל ואז וראי רואיםהקי14ת.
 א.הן כל ב. שזאירו אקר מאור בהוך רואים היוההוא.
 להם אמר לרא.הו. משתוקקים והיו ]מ[ האחריםאורית
 בו מאירים שהיו םיני, ביר שראיקם ההזא מאורהקב"ה

 אליי. שלבם והשהוקקית אחרים. אורות של הנונים איהןכל
 בה שמאירים נים הג ואוהן אצלכם. אוהה והקחו לההקבלו
 אמר אלעור רבי "1 . וכ' ונחושת וכסף והב ]'[ הםאלו
 כה אלא ]'"[ להבין קשה מאקם הק-1 אשר התרומהוואת
 כל פאת ישיאל, בני מי. הרימה. לי ויקחו ענינו.הוא
 זאת שעליהם לפי לסעלה. העל'.נים מלאכים אלואיש.

 פלך אצל תמיר לה מ-ימים ש-ם פמת. מהרההרומה
 מלך אצל תטיד א,קה מעלים הם שדויהעליון.
 מהם אוהה הם לוקחים זכאים ישראל וכאשרהעליון.
 לבו. ירבנו אש* איש כל מאת זש"כ למטה. אותהומורירים

 לפעלה לה המריפים פלאבים ארבעה הם אלו הם,ומי
 עליהם. עימרה היא התרומה וזאת בהם. רוצה ההואשהלב
 את הקחו נביהם על ושוכנת עליהם קיימת שהיאיאע"פ
 כח ובאיזה למטר, להורירה מהם אותה הקחוהרומהי.
 ולקיים ובקשוה והפלות טובים מעשים בכח הנל*ת.בזמן
 יפמה הנראים הגזנים א.הן בכח המקרש ובזמן התזרה.מצוה
 הנונים ואוהן האהרות. ת ר עב באזהן קלמעלהכרכיין
 שלכמה הגונים ונצחו ההיא, התרומה את לממההמשיכו
 לנ.נים רגונים אלה להם והמשיכו שלמעלה. הנוניםלאותן

 . לאלו גופוה אלה ונעשה באלי. אלה ונכנ:והעליזנים.
 והכלת. ונחיטת וככה והב ב כה פאקם הקחו נןועל
 ב:בריא"ל לממה ונכ4לים . גלמעלה בכוו-,.ה הםכלם

 שמהז-ים וכמף והב היינו וא-גמן. רפא"ל. אוריא"לפיכא"ל
 בא.ריאל. נכלל שני והולעה וגבריאל. מיכאל ביהרלהכליל
 לפעלה עם.דים ו' של המיד באן עד ברפאל. נבללושש

תוך

 0סי6 6טדו סס5נס דור 6ת" . 5יס ו6ס5יס גמ 6ת6ד6ת"כידו
 סדוס 6גס' 6תו . 5יס 61ס)יס 6כרסס 6ת6 תגיסס)יתי
 פ5סקיט 6ת1 . 5י? ו6ס)יס י5מק 6ת6 )יס.וחעדו
 ערס6 וכגוי יעקכ 6ת, תגי0 )יס 61עדו דרמוהייכי
 )י!נריס וגמתו קדים6 ע6רע6 נפקו . )יס ות:)'י!וס)'יו6

 6תכפי6 :די!:ר6י
 'י: ניי:4":" ש:;,מועז 'ע;הכו צ סג, דס0ו16 נזןוחתיוך'ז

 . כתוכס וסכנקי תקןס )י ועסו סס"ד כניוייכודי:ךי
 5קכ"ס נ!סס 6י!ר תרותס )י ויקהו דכתיכ רוח "י?וידק
 )6 תס0 קכזס 6") )ק 1)תעכד )? )ק,ס: ,כ,)חקן
 6'ם כ) וו"ת 6)6 הכיכ דהתכ-:

 6ס-
 ונו'. לג1 ידכנו

נ!ססוה
 . ונו' וגחסת וכסף זסכ ת6תס תקחו 6סר סתרוי!סדז4יין מ"תע"כ - 05 ותם)נ!ון )0 תסכון ן):ון ורוה" רטית"
 ע,ר6 ע) חתנ)י ק3"ס דכד התי!ר ס" יוסי6"ר

 כ) . 6עירן כעסר )יסי6) 6וריית6 "תיסיכת כדדסיגי

 צגן נ גיום.::ך:):'ג,ןק5,לקן'ג
 6ת רו6'ס סעס 1כ) ס?"ו ך')'ס 'קר6 ז'1 כו"ג'ןט"נ'ן
 כססו6 יסר6) מע"ן דסיו תס כ) וכדין .. וך"י ר'ה'ססקו)1ת
 6ינון ג) דק:י) גסור6 סד נו מי!6ן סוו .זיוגק
 15ן 6תר )יס. 5תהי!י ת36ין וסוו ]ט[ 6הרניןנ:ורין
 נ,ןא:ויש ,פ,יך3י ~לעו,",ין, ךקכי5 . דסיגי כטור6 דמתיתו ג0ור6 ססומקכ"ס
 6יסי דינ)יסון ינין . %ן ע)6;1 מ,ףץ'1 6לןגה ג5 ת6ת . יסרמ) 3גי . ת6ן תרוי!ס. )י ויקקו .6יסו סכי 656 ],6[ קס,6 ת6תס קקהן "כר סתרו-סמקת
 נז)כ6 5גכי תדיר 5ס ס)קין 6יגון ד?6ט)הס.
 מג'יסו 5ס גט5ין "יגון וכ"ין יסר6) וכדע)ק?.
 . 135 ידכגו 6כר 6יס כ5 נ!קת סס"ד )תת". 5?וגהקין
 . 5ע')6 )ס ד6רינוו ת)חכין 6רכע "יגון 6'גוןוי!קן
ד?ס'"

 ט)ייסו. זקס6 6'סי תרונ!ס וסהי כסו 6קרעי )3
 6ת תקחו נכייסו ע5 ותגהח כ)"סו ק"נו5 דחיסיוה:"נ

 וננ!ס )תת6. )ס )גמת6 תגייסו )0 תסכוןתרוי!ת'.
 4:צןיע4ולג"ו:שי%.י"יק 51י!סכד וככעותין כנ)ותין דכס-6ן עוכזין כהיגון ד"כועג6
 ס?1" )תת"6עסכ6ן

 ד)תת6 נווגין וג:קן 6רתות6

 . ותג)ת וגמסת וכסף זסכ כת'כ.. ת6תס תקקו ד6וע)
 ומתכ5ילו . ך)ע')6 כרזין היג;ןכלסו

 כננריח") )ץ2

 כ6ורי56 6תכ)'5 סגי ות,לות וגכרי6). ת'כ") כקד6),כ))6
 )עי)6 ענ!וןין דז' רז6 סכ6 עד . 3רט56 6תכ5י)וסם

 9י ס " מקומותסראה
 הזהרזיו

 סטירת זו אודם נוון והב 1.[ : הספיר1ת שאר של הגונים כל בה מאירים המ-כות במרת נשורשה נכל4ת כשהיא הקדושה השכינה זיאו
 שתיומה הן הווהר של הדרשות שכל כיון ,י6ן ! התפארת כפירת 11 הממ1צע גוון נהשת החסד. ספירת 11 לבן ט11 נפף3בורה.

 ! ממו' הקחו אשר ההרומה וואח היצ'ל א'ב הקר1שה. השנינה עלרטו



 25שסנ קודשיטוןרצרןמה הזהרלשון

 טקודין ז'נו
 ד)תת"
 ופור,ת ת6דתיס 6)'0 וע,רות ופזים .

 6וקיוי0 0ני כ) ס0ס י6כני )-6'ר כיון סט'ס ועגיק-כיס
 תק':6 יהינון "'נון ה)'סי ,סנ' 'ד'פן כיז'ןיכריח
 דית, ניג6 יי00ו6 תכ)ת 6תר '5הק רכי "(דנומכגה
 נתג" ומ5סריך . דזכי)ן כפדכיס ד6י0ודנ':וסר

 )עיכד6 ד6
 60 כיועין 6"ר כ( נ,ון 60' )6תחז6סדט:כ:6
 ד"'סו כנין תכ)6 כך )ח)נו6 סכין נוונין דכ)התייי
 דרנ6 ,0"י ד:סטתין די:ין )-'דןכרסיח

 ח,ור"
 6יסו

 דיו"ריס פקודין )יופכד 6דכר מון )סקי כ"נ דמיויוכספת, קכ)6 נוין "'סו כדין ד:סמ6ן כדי:י דק"יו' כ:פת6ה)ה
 דה)' יוו )יס חת"ן דסוו כספתה סנחסת דנחסכנווג6
 ,כ:עת" חוכ'ן "כ) נריו"סו וקגטרן דקכ*0טק"'0

 ד?סו6

 %ס;:י יי1:"1
 :י: א:4 ין

 קכ)ת ד6 ופ) די)י0דחי)6
 כנונכ:"

 י5הק ח*ר
 קיינומ 6י0י וכד 6'סי דדינ6 כרסי6 תכ)ת נור ד6חרס6י

 6'סי 6ייותי גטם6ן די:י )"'דן כרסי6 6י0י כדין ד"כניונ6
 "סתכ)ן כרו3יס דהי:,ן כיון כ6:סין 6:כין,נוסתכ)ן ד" טס ד6 6:טייסי ט:דרן דכרוכיס כסעת6 6")כרמזוי

 דנווגיו כסכיכ6 'יל"ד הו(ר ) "תססך י~וק נוון)נמן61חר6
 )דינ6 ררחיוי וכן )רמנוי נוד'גי6תססך

 וכ)"
 כסס,כ6

 ק:"ס )גכ' תק'גי'?ו יכרה) דטסדרין כתס .דנוונין
 יסר6) נ( כת'כ וע"- מקסדר וסכי כ)6 ק"ת5סכ'

 כד, ד6 דכ)י)ן נו,ג'ן כ6'גו; . 6תס"ר כך6סר

 סתה 6)עזר ר' . כת'כס וסכגת' תקוס )י רעשןד(
 הכיכין כתס ונו' 6ים ו5ין כ6תי נודועס(

 קכ"0 ס-יין ד6יג,ן 6תר דככ) . ק3"ס קנוי יסר6)6'נון

 סתס תקדם )יועסו כת.כס וסכ:תי :וקדם )י ועסוכת'כ
 דככינת6 6'קתו0וס6 6קרי נוקדם דפ)יו6 כניסת6 כידכ)

 )כ'6קד'נות
 כגיכת"
 יוה':,ן ד6סתכמ3"ג ססו6 ,זכ"ס .

 יוס 6:ת)'ס דכסו כנין . ככיסת6 ככי קדת6ספסרס
 וס6 כסכ':ת6 כקןת'ת6 תתקדם' 61'נוןד6כת)'ס.

 1)6 כניכת6 33' חד6 כזנינ6 עסרס ד'סתכהוכע'6
 דס6 דכ"5'ן כ)יטו 'תעכ3 ד)6 . פסק' פסק'"תו
כ"ג

 כזנוג"
 :"סו' כ) כחן6 )'ס והתקין קכ"0 )'ס עכד חד

 חקד'יות דמכינת6 כיין ד" כגווג6 ויכוגנך עפך 6,0סס'ד
 ויכת)'ס כחד6 תיון ד'נתכהון פכרס כע.'ן כגימת6)כי
 קיקוג6 0י6 וכנוס כו)6 ד6תתקן ו)כתר דיסת)יסתס

 ד"ת"ן עת6 ופ"ד ט)ך. 0דרת עס כרכ ו( כד"6דכו)6.
 ,6תת 5קד'תת סכ':ת6 'כד דג,פ". תיקונ6 6ינין כ)טו כן)כתר
 כ6תי נודוע ק6רי קכ"ס יהוק כדק6 כחד6 6תיין )6 נס,,כגי
 וכנ*כ ]י:[ 6ים 6ין 6:ת)יס )6 נוס6 דכדגוס, 6סת)ס ו)" סייסי וותתקני ד)" 6יס ו6ין ת6י 6ים.61'ן
 6סת)יס דנופ6 כסטת6 מזי ,ת6 . דייק6 6יס6'1

 ו6תפכיד נוס6 כ?6י וט6) 6תי6 פ)6ס קדיס6)תת6
 3עיין כ)6 וכד'ן . נותם ד)עי)6 כנ,ונ6)תת6

ד)5

 זעורית מארמים אלים ועירות ועזים . שימטה עמירים ז'הוך
 ביא-י אלה כל שלם. ואבני למאיר שמן שמים יעציתחשים
 הקין ורם מינים. י"נ הם ואלה ידועים. ה בם.רההב-ים
 שבים הרנ מן היא הכלת אמר יצהק רבי ,,המשכן
 למדטה זה נ11ן ונצרך זבולן. של בחלקי שהו"כב-ק.
 הרי שמעון א"ר :ן הטון זה בו נראר שיהיהדמשבן
 מורה שהוא לפי מהכלת. חוץ לה4ום יפים רנינים שכיאמ-ו
 היא. לבן נוון זו ומדרנה הנשמיה. ריני 4דין הריו כסאעך
 תכ4ה. טזן היא אז נפיטית דיני לרין שעומדת בשערא4א

 רז- טין האדם שרואהזבשעה
 רב.נו. מצות יעשית 3זכ4

 יראים היו בי סבינים יי ש ביטעץ הנחשת נחשכדמי.ן
 שיראת ובשעה עברות. מ:4 עצמם ושימיים רקב"המ4פני
 לירא להם גרם מי נ-פאו. מיר עלירם עלתההקב"ה
 כמו בה. שהביטו ההיא רצועה הרזא נהש דקב"המלפני
 מפני ה'. מצות כל את וזכרתם איקז וראיהם הכ4ת.כן

 יצחק א"ר במי2כן. הכלת היה כן ועל שלי. היראהאיתה

ז-

 נראה וכאשר הוא. הרין כסא שקכלת רבני שאמר
 היא מתי נפשות. ריני לדון הרין כמא הזא אז זהבגיזן

 לזה זה פניהם מהזירים שהכריבים בשעה לו אמרברחמים.
 ממקכלים הכ4ובים אלו שבאשר בפנים. פניםוממתכלים

 ההנלת ניון ונהפך מתקקנים. הנינימ כל אז בפניםפנים
 הנו~ים בהפוך וע"כ לבן, ל"וזן נדפך ירוק נוון אחי.ל_יון
 מדיזהנפך

 דקב"ה לפני ש4רם הקןנים רחמיררי:כ2'%אל 1
 ישראל ג( בהיב ז יע למעלה. נמדר וכך הכל מתקייםכך

 : בזה זה הכ14לים הנונים באוהן . אקפאר בךאשר

 חביבים כמה . וגו' איש ואין באהי מדועי, פהח אלעזר רבי בו:וכם. ושכנתי מקרש לי ךעשך7(
 נמצא שוכנים שהם מקים שבכל דק:"ה. לפני ישראלהם

 מה מהם. אדבהו מסיר שאינו לפי ביניהם.הקב"ה
 מתם. מקדש לי ועשי בהוכם. ויטכנתי מקדש לי ועשוכתיב
 שהשכינה ביארו וכך מקדש. נקרא שבעולם ה:נמח כיתשבל

 מאוהן שנמצא האיש וץ היא וזכאי הכ:סת. לניתכקרמה
 מה ניטהלם שבהם לפי . הכנמת בבית ה4אשיניםעיטרה
 והיי בהשכינה. לראשינה נקדשים והם להשה4ם.שנצרך
 ולא הכנסה. בבית אהד בזטן עשרה נמעאים שיהיונצרך
 שהרי האברים. שלסות יתעכב שלא כרי אחר. אחרשיבאי
 אבריו. כ4 ביהד לו וההקין הקב"ה. עשאו אחד בזמןהאדם
 מקדמת שהשבינה כיון זה כדמיזן ויכוננך. עשך הואזש"כ

 מה וישהלם ביחד. עשרה שם שימצאו נצרהלכירכ"נ.
 הקין הילה ובמה הכל. יהיקן ואח"כ להשתלם.שנצרך
 הבא הגם ולכן . מלך הררה עם ברב ,( ככהובדכ4.
 ובאה פקדמת השכינה וכאשר הנוף. תקון הם כלםאח"כ
 באהי טרוע הקב"ה קורא כרא.י. ביחד באים איןואנשים
 הטף ואין האברים נתקנים שאין איש. ואין מהו איש.ואין

 זלפיכך ]יכ[ איש אין נשהלם הנוף אין שכאשרנשתלם.
 נשהלם שהגוף בשעה וראה ובוא דוקא. איש ואיןכתיב
 ונעשה הזה. בנוף תכנסת באה ה?ליונה קדויטהלממה
 להזהר צריכים כלם ואז ממש. שלמעלה כרמיוןלמטה

שלא
 י*ד פ:)י ו( נ' יספי' ס( קכי נ:6 ד( פ"ס *סע*' נ( י3. ד9 ג( קמס 7ף 6( מקומותמיאה

 דתזדץךזיך
 רוח נפש של הרוחנ'ות בו שתשרה מוכן הוא שהנוף כמו המושאל שם ער*ר נוף נקרא השכינה אור להשראת הראו' מקום כל34[

 : ניניהם שתשרה השבינה לאור שראוים ביון גוף נשם העשרה נקראים וריא שכינתא עשרה ב' נ:ל שדוקא וכ'וןונשטה.
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 עימרים שאז לפי דעז4ם. בעניני -רבר פירם יפהחושלא
 אשרי העלי'נה. בקרושה ונקרשים העליונה בשלסות.שראל
 בבקר דקם זה של הלקי א?רי אמר שמעין רבי "(הלקמו
 הפלת ומן על ב4ילה. שלמר קו-ה של שבחהמהוך
 אם לילה ונם בקר אתא שומר אמר כ( כהזב מהשחרית
 אהא גטכמפמרדן* וה ש.מר. אמר אתיו. ש'בי בעיוהבעי'ן
 'ועמוזה היום. מזשל שהוא 'טרוית. תפאת זובקר.
 בלברו בא שהוא תאמר ואפשר רלילה. ;להמזגל
 שנ'הם לילה. ונם כה.ב הרי נקבה. מבחי' וכר בהינתונפרש
 ל הק וזה יעולם. מזה זה נפרשים ואיןביחר
 ננים ס שנידם 4ייר. ינם בקר אהא הרברים. אלהק.רא
 הפיהכם תתב4.י אם ן, תבעי אם ולדלאה סכאןלכם.
 הפלהכם. ידהכילי דהחננו בעיו. --דוש. מ4י לפניבהחנה

 קירא לילה ובחי' בקי בהי' הקב"ה כן כמי ;לירם..יהם בניו את לקבל שמיכן כזה ואהיו. לרבזנכם. הדזי. . בש
 לרם וקורא מבקי2ם שרבונם רש רק עם זנאי אהיו.'"'מר
 וליכ_ם להתחבר צריכים הקזרש עם ואז אייו.לקרבם
 בהשכינה נהחבר תחלה לבוא שכקרים מי וכל הכנמק.בביה
 רכנסח בבית שנמצא הראשין זה וראה בוא א-ר.ברבור
 עם צדיק ב-יגת במררנת ע.מד שהוא רלקי.אשרי

 גני. ימצא ומ:הרי נ( שכתוב מה סיר .זה .ן ]השכינה
 ביטעה למרנו דיא תשאל ואם עליינה. כמ;4ה ע'לההוא

 כ.עס. כיד עשרה שם מצא ולא הכנמת יבית באשהקב"ה
 בהשכינה נההבר א 4ב שדקרים הרוא ש-אחר אמרקואהה
 בני לבל ששיה 4מ4ך משל אלא צדיק, במררגקועומר
 ער ני. פל ם במק כייני ביום עמו נמבאים שי-י.העיר

 למק.ם ובא טרם "חר הקדים העיר בני אזתן ;צ2םשהכיגי
 הדוא לאיש מצא דכיך. בא כה ובין כך ביןהה'א.

 רם. איה ר;יר בגי אלי רכ4ך א"ל שם. לבואשהקקרם
 באים דם 'הרי מהם, ההקדמהי אני -מ4ך ארוניא"ל
 שם ויי'2ב המיך. ב;'.י מב ה אז דם4ך. כקורת כפיאהרי
 אבל לשלים. ונ"רם עסה: רכ"ך זגקכיים ה;ם כלבא. כה ובין כה בין דמלך. של או-בי יגע'טה ;מו וממפיעסו
 למפי שיהקרם א-ר נם יאין באים. אין ד;יר בני תן אאם

 יכעם מ'ד באים. שנים להודיע ב'2ב'"ם 'לרה-אזקלמ4ך
 בבית ונמצא -קרים ש"הר ביין כאן אף רמלך.וירגז

 כאילו נחינ:ב או איקז. ומ.צאה באד והשכינההכנסת.
 ומיר שם. עבורם כמ:ין זה שה-י שם. נמצאיםכלם

 ויישבים רשכ.נה עמומת-ב-ה
 ברבי-

 ;מו ינו"רה אהר.
 הקדים לא אדר "ם צדיק. בהינת במררנר, אוהוימה:בה

 אין איש. י"ין באהי מדוע ד( כתוב מה שם. במצאולא
 אעלי. להייה עמי לדהחבר איש ואין אלא כקוכ. לאעש-ה
 ייא צריק. בהי' של במר-עה להיות האלהים. אישכם"ש
 שעשתה אלא רע

 רהחבר"
 אהר ם י אם ע14 אלק יש עמו

 דבקר כשממע '2אט-נט דריא עלינה במררנרל-רעייק הכגסת לביה שמתקרם מי היא זכאי לפיכך באלא
 ה .2יר עם ל-מצא צ-יכים רכנסה בבית נמצא לודק-

 ק הה:ל '2כדיר ביאינו והרי רמלך. דור שלוהשבח.ת
 רר ילע גים הק להקן ולמטה. למע~ה רהמים לעוררר.א

 אהבה לעי-י דל,ים עבורה זה בשביל שהרישמחה.
וחדוה

 'יסר")
 ש"ס . ע)6ס 3קווסס .,תתקךסי ע)"? ג-כ)יתו
 זתגן "' . כ)'5'6 ד)עי ד"ירייס:נוק:3הת6

 סויור קנור 3( כת'כ יו"'דגפרח דנ)ות"
 "ס 5'05 וגס כקר 6ת"

 ,י: כהבןכמירן ד6גוסונורסו5:נו 6ת'ת ד 55וק36קר.'ןד6
 ע5 דס5'סס?ו6

 5'5י"
 תרוויי?ו )י)ס. וגס כת'כ סח . תגוקכ6 דכרו"קס-ס כ)הוזוי 6תי ד6יסו תית6 ו6י .

 נוקסרסא ו)"כהד6
 ק"-י ד6 וק63 . 5ע)יוין ד6 יון ד6

 כע'תכין ת:2ון 6ס . תכ):ון 06 ו,י:65ס ךי:6ן .5גכ:יכו

 קוך6 "5ס ונם כקר קכ"? עכ' "יף 52"סוו),-התק

כקכ'רק
 ככ' ד":ק:ק קדייח? ??.ה יי' תה הד"

 כ?יי דגדיק כדרנ6 קייקק ו"':ו חי5קיסזכח? כ)'מת"
סכיגת"

 ].נן
 וד"

 ככעת, ת:ינן ס6 קיי,6 י"י . ט)ח? כס5יקי ס)יקדח יתגהיג;י ויסחרי נ( דכת'3 רז6 מיסו
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  נ::טט,ת נ( ייד פ:גי נ( ו קסד יו "(  כוקומותנטראה

 בבהע שמספר ומי ותשבחוה. שירות ע"י למעלהוחדוה
 שמנרע לו וי ההפרדוה. שמראה לו אזי חול בדבריהכנסה
 שאין שמראה ישראל, באלהי חלק לו שאין לו ויהאם'נה,

 נמצא ושלא אלהיםלו
 ש~

 ונוהנ ממנו. מהירא ואינו
 שמכדרים בשעה שהרי שלמעלה. העליון בהקוןבזטן

 ההפלה. יסדר וההשבהוה השירית סדר הבנפת בביהישראל
 אחה מהנה ע4יונים. מלאכים מהנוה שלשה נא:פיםאז
 לפי ביום. להקב"ה שמשכהים הקרושים המלאכיםהם
 הם ואלו בלילה. להקב"ה שמשבהים אדרים כלאכיםשיש
 יחד יתשבחות שירות ואומ-ים להקב"ה שמשבחיםאוקן
 הקדושים המלאכים הם שניה מחנה ביום, ישרא4עם

 מקדשים שישראל וקדושה קדזשה בכל ישראל אצלהגטצאים
 אזהן בכל שנתעיררים אוהן כי ד: ממשלהם והחהלסמה.
 השלישיה מדנה מקרשים. שישראל דקרושה אוהה ע"יהיכלות

 עם שמההקנים עליוניח. עלמוק שנקראים המלאכים אוהןרם
 מהנות דן ואל' דמלך, לפני ליכנימה לה ומהקניםהשכינה,
 ישראל :ל ב-סדור מתהקנים וכלם כלם. על-גלי'נית
 ההפלוה ובאיהן והשבהוה. שירוה באיהן לממהשמהקנים
 אז סזרכנים יאיו מהנוה נ' וכאשר מהפללים.שייטראל
 האהת וסהנה רבינם. לפני ומזמרים בשירה ישראלפיהחים
 ומזמרים ~ליהם. מזדכנות ביום לרבונם לשבח דממונהההיא
 נחבאר והרי המלך. דוד של השבהים באוהן ביחדעסהם
 מלך הדרת עם ברב כ( כהוב אמר יהודה רבי "(הדבר
 רננמת יביה בא שהקב"ה בזמן רזון. טהי-ב2 לאוםוגאפם
 ומודים ומתפללים ביחד באים העם וכל מעט. מק?ששהוא

 רומו מלך שסהם היא. מלך הדרה או להקב"ה.ומשבהים
 לעלוה ובהקון ביופי שנרעעקנת הקרושה. המלכוה מדתעל

 לביה מקדים הוא כאשר רזון. מחתה לאים ובאפסלמעלה.
 כל אז להקב"ה. ולשבח להתפלל בא לא והעםהכנסה
 ומהטת הכמינים אוהן וכל שלמעלה. הממשלהאוהה

 ע"י שמהתקנים ההיא ההטבה מן נרחקים כלםהעליונים.
 שישראל ההיא שבשעה לפי המעם. מה ההוא. המלךתקזני
 השבחות. ממררים העליונים מהנות אוהן כל אזעייון. למלך זמשבחים שלהם והבקשות התפלות ממדריםלבטה

 כלם העליונים שמרנווע לפי ההוא. הקרוש בהקוןומתהקנים
 להיוה ביחד. להקב"ה לשבח למטה ישראל עם הםהברים
 מזדמנים הם וכאשר ביחד. ולממה למעלה הקב"ה שלההעלות
 לסדר באים אין לפמה וישראל ישראל. עם הבריםלהיוה

 מהנוההקדושים כל אז לרבונם. ולשבח ובק'טוהיהםתנלותיהם
 עולים אין שה-י הקזנם. מן נרהקים העליונהוממשלה
 שהשבח לפי כראוי. לרבונם לשבח יכולים ואיןבההעלוה.

 עייונים ולמטה. למעלה ביחר להיוה צריך הקב"השל
 סההת ולא כהיב רין טחהת כן ועל אחת. בשעהותההזנים

 עשרה. אלא הכבסת בביח נהיבן לא אם ואפילו -ן ]מלך
 הברים. עטהם להיות ;ליזנים מהנוה מזרמנים עשרהבאותן
 ועל בעשרה. הם ההוא המלך הקונ' שכל לפי המעם.מה

 : יוהר אין אם בעשרה דיכן

 הפרשה בכל שטעון א'ר שכים. עצי ארון רעשךנ(
 משה של בידיו העבודה ננממרה מעינהזאה

 ובאפף ובארון ועשית. ועשית כהוב בכלן שהים.מלבד

 הזהרזיו
 להטו הנצרבת בהשפע והשתלמותם תקונמ עי'ז מפסידים הממונ'ם שהמיאכים והיינו ורווניט. שריט מלשון רזון דורש-ז(
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 שהארון לפי , לא בארזן . הטעם מה . .עשו עשובתוב
 לאחרים ונצרך ממנו. שיאיר בתוכו למשה כ.ללריה

 . לא באפר . אצלו להכניסו שלו והיופי ההקוןשיהקני
 למשה לי נצרך ולא בו. נשתמש ולא שלי הזא שאיןלפי

 וא-רן מלך הוא משה שהרי אחיו. של דעב.רהלעשות
 את והלבשה כהוב הלא תשאל ואם המלך. שזשביןהזא
 זה כל הרי עליו, ושמה עליו. ונתת לו. ואפרהאררן.
 א~א כן. לא אבל אהרן. של לכבורו והיא מש-.עבירת
 אהרן עבורת בקש לא הקב"ה שהרי הוא. משה שלכבורו
 לההקדש יכזל היה לא ואהרן משה. ע"י :תהיה נאופןאלא
 וכל למשה. אהרן נצרך היה ובכל משה. ירי עלאלא

 : הוא משח של כבורוזה
 וראה בוא שמעון א"ר והב. כרובים שנים רעשית6(

 וארץ שמים מעשה הזאת בפרשהכתוב
 שלמעלה המרור כרמי.ן להיות וארץ. שמים סעשה כמוא"א רמשכן לעשות צוה לא הקב"ה שהרי שלהם. הצבאוכל

 אחר הכל להיות והנוף דנשמה כרמףן כזה. זהי5התחכר
 הם הארץ. ואת השמים את אלהים ברא טית בראבתוב
 דבקים להי'תם נקבה ואחר זכר אחד הכרובים. שני שלהמזר
 ושלמטה שלמעלה לרבות את שנאמר בחביבות. בזהזה

 שכאשר אחר בכלל הכל הכרובים סור להיותכאהר.
 ]:.[ שלמעלה הכרובים אותן על עליונה הארההבא

 שירה. ואימרים לטעלה אותם ומרימים בננפירםמקשקשים
 ימטה. זה כרמיון ההיא. מהארה החרוה נודללבעבור
 למעלה כנפים פרשי הכרבים והיו הכת.ב ס'ר ביארנווהרי
 כנפים פרושי כתוב ולא הכפרה. על בכנפיהםסככים
 עימריס. היו ונם אות שעל אלא בכנפיהם. סכיכיםלמעלה
 למעלה אותם ופירסים כנפיהם טרימים היו ירזעיםיבומנים
 וע"כ הכפיה. עי שימוככו אותם מסררים והיו יום.בכל
 הוא העליון שרוח מקום בכל שהרי עומרים. היו ונםבאית
 ועומר ממש בו יש ששורה המקום בוה וראי ושורה.בא

 עליו שורה שאין וער העפר. טן הוא הארם ונס.באות
 הרוח עליו ששורה כיון ממש, בו אין שלמעלה הרוחנצוץ
 זאת ראיה שרק תאמר ואפשר בקיום, וע.מר ממש בויש

 ממש בלי עץ שהוא אהרן סמה מן וראה בוא יש.בלברה
 ונעשה בקיום עמר רוח סעט הקב"ה בו שנתן כיוןכלל.
 בו ששלה כיון בכך. דרכו שאין עץ ומה ימסשות.בריה
 ממשית. בי והיה בקי'ם עמר אחר קטן רוח הוא ברוךהקרוש
 שלמעלך. כרמיון בקדושה ועומרים קדושה בהם שישהכרובים

 היו זכאים. היו שישראל ומן ובכל . וכמה כמה אחתעל
 היו חומאים כשהיו בפנים, פנים ברבק.ה רבקיםרכרובים
 נהלקו כאן יורעים. היו מניין מוה. זה פנידםמהפכים
 שעל הקיבנות ומן הקרבנות. מעשן אבל העולם.נרילי
 השלשה באלו העם. את בירך כאשר הכהן ומן המזבח.נבי
 מן זה פניהם מהפכים הם אם הנרובים סור יורעיםהיו
 רק-בנזה. בעשן השובה. יעשו שבניי רוצה ודקב"הזה.

 בררך למעלה ע:לה העשן היה זכאים ישראלכשהיו
 מערב, לצר אם מורח. לצר אם כמקל. נ-אה שהיהבעשן יש-

 בררך העזלם צררי בכלאו

 יש-

 לא זכאשר עולה. היה
 ולממה. למעלה רצון עת שהיא ירעו אן ולשמאל לימיןנמה

 בקיבן יתרה. באהבה ישראל בסעשה רוצהוהקב'ה

 ן ך"ד 3נין )". כ6וין עפת6 ת6' ופסו. ועסוכת'3
 ג: כמפד )נ3יס 5י? 5קיע5 די5י? 'ספירו ת'קוג16ג6 6חרג.ן 561קריך -גי? 5"תגסר6 כנוי? 5חס? 5יסכ5י5
 : 5ייכ 5יס 6ג;ריך 651 כיס. 6כתחס ו5" סי6 די5'ס ד65ו,

 . ד6חוי פו5חג56"1:ד
 ,6:ך, 51כח 6יסו מסס ד?"

 ית וס)ככת כת'כ ס" ת'ק6 ו"' . דחלכ6כ,מכיגיס
 סק. כו)י ס6 . ע5יו וכחת . טליו וגתת . )י ו6פדת .6סרן
 ה1, סכי 5"1 חיסו ד6?רן ויקך6 דחס?.פו5מג6
 .:ג 5חסס 6?רן 56טריך וככ65 דעס? יז6 ע6565 )"תקד:" יגי) )6 ו6סרן . דתס? 'ד6 ע5י)6 דח:-, ס1לחג6 כע6 65 ק3"ס דס" 6יסו דטסס'קר6

 : חיסו דנוסס 'קר6ס"י
 ק,' ת" סחע,ן 6"ר . יסנ כו3יססגים רעשית6(

 ב:1"'צ~נקה21ל%י1ויע וק-ן דניויס עוכד6 זח :פ-כק6כתי3
 כר6סיתכתיכ

 הגיי ס6רן ו6ת ::תיס הק 56?יס 3ר"
 דכד .. חד6 ככ655 כל" דכרו3יס ר61 5יו?ויכחד". צימע'5ק17תת: ד"תט-י"ת כחזיו? כמ::11:" כ"5'ן6ל'1
 ]:ין ד)עי65 כר,ביס 6יגון טל טל"ס גסירו6תי
 סירתק ."קרין 5טילק 5ין וס5ק' כנןסייסוכסס'
 . 5תת" ד6 כנ.,,ח גסירו דס?61 חדו? דס6'חסגי6ו
וס6

 6וקיחנ"
 5יוט:? כגפיס כי כ סכרכיס וסיו דכת'כ רז6

 כגכים פרוסי : כת ו)6 . סכפרת ע) ככנפיסססככיס
 וג'ס" 6ת ע5 656 . ככגסיסס סכוכיס)חע)ס

 קייח,י ס,ו
 עעי), לון ,:-כי נךפייסו ס)ק,ן ס11 ידיען31זתגין
 וט"ד . ::ו-ת, על וקחפיין חסדרן ו?וו . יוח"ככל
 ד?" קייחין סוו וג'ס6כ6ת

 סו? _לקס דר,קק 6ת- ככ5
 וק"-ח י":' 3': "'ת ך;חי' 6קר 3סחי וד6י ,סרי6.6ת'
 עליס ב-יח דלק ו;ד נוטסרה 6'סו גס כר וג'ס6.כ6ת
 טל': -ב-יק כיו, . לוחכו כיס )ית ד5טי65 דרומ6גג'גו
 יק קי 'הי . כקיות6 וקייח6 חיוכו כיס6'ת

 ":ק דמי?, ד6סרן חמוטר6 חזי ת6 .כ)קודוי ד"
 י,.,בי ::"

 כרו3יס וכה'ן :11 דיכיהל 1-ג, וככ5 וכיוס. כחס 6הקע) דלטיל" כ:י.ג" כקדוב? וקייוון קןוכס ד6יגוןכרו3יס~ליא":נהפליי
 ס,י סרמ'ן ד?11 כ"ן . 3הס'; 6פין כד3'קו דכ'קןסוו

 5סל::[1ג%14כוה2
 ד" 6גפין חסדךן 6י דכרוכיס רז6 ידט'סוו

 ה

 %מ11פ' :1(יפ,5::%!ו~ע,ש".
 ק מ"נ י"1';,"""171'2ן"

דייהסובח  נססטסות ט טקומ1תטיאה

 הזהרויו
 וס*דלפו'1 טטמרו'ן ו*ק-אים גהם מת,בשת שהשכ'גה וה*וראים ה)דולים השרים הסלאכים שני הם שלמעלה הכרוגיםוסו(
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 נני!3
 תדנח"

 באש נ-א- היק וכאים ישיאף כשהי. ימזבח. ' ":" נכי ע) -תק,י וי? וכ"ין י:ר"5 סוו כן

 ד'וקג"-ע-3ק"
 'כז תד:ק, ע5 קו-כג6 ד,כי5 7"רי?

 מת"ן סוו זכ6ין סוו)ח
 ךכ):" ד'וקנ"

 2) רכיע
 ?וו כך ידוי. ד,קיף כ:עת" עת" 'ת כך'ך כדככס:ח תוכמ"

 סירח כ5" כ,קיפו זקסין סוו ידוי )כרכ6. "תמזיןי:ר")
 כנין וכרעו כק.ךו '6תרי!וכ)ג

 ע5ייסו :רי" ך:כיגת"

 -מזכק. על ריכץ כלב הבנית ייאים דיו זנאים -יילא יכאשי המזבח. שעל הקרבן שאוכל ארי תבניתדמזבח
 :שייו יריי. שזקק בשעה יעם את מביך כשהיהביכ-ן
 [.יח ב"י כזקעפר נזק2.ה -י. י-יו 4ב-כה. רא.יםישראל
 ע4י-ן שיתץ שהש:י_ץ "2י זנ-צ.ן. בשט-ה .נתרזממוכל4.

 ד" :)מט "ס" ""י . ויי' סעיס עגי :ימן ועשיה"(
 כר.קגי" 5תסוי"נ:ייך 5" ד" ו:)הן ע)-,. 5כ3 ת,וג6 יפיק ות:יס . ע5'ס:רי"

 הפי5ו
 רנע"

 הן,
 ע)יס 5,סוי ה5"

 דס"-,'ג"
 יכג"כ ריק:'ח "תי ע) "כתכק )" כרכתק

 ט).? 5תס1י"::ייך
 :?ת"

 ע)"? ב-כקק תדיך ד)?וי תדיר
-כתכה"

 1..ג' כי?
 סס1"

 ו-ז'גי כ-:הן גפקי כ)קן
:)מן כי.ג'? דחת:רכהן ך!)יי, כתיוי :,ר5כ:
 )יס יי:רך דק" ::!תה ק.": סכי ).'?ו' 6ג;-'ך גס כרדכ5

 :).? דת:רי כגין .)קכ"?
 :-כ;"

 ו), -)!.)6
 כהת- :ר'ין )" ד)!.)" כרכהן ן?, . כריקני"'תק,י
ריק:'"

 "וקת'ס וס6 ככית 5ך יס ניס 5י ?ניד' כ( דכתי:
 כריך 651 ד"יריית" 4!'5י ט)יס יתתר ד)ק כ5קןח3-'ה
ט)

 ס5מנות כ5 כי נ( כתיכ ע5יס . )קכ"? יו,י:" ??'"
 וקסיר תהיס כ)' 15"ס ה'",5הי

 )כרכ"
 ע5

 כ)קן . כיהן ו6ית כ)חן ד"ית כנין :ע-" יץ"' ]'ו[:)הן ססו"
דקק

 דקכ"ס קיי' נזמדר"
 5עי)"

 תדיר קייתח ו"י-.1
 3סדר"

 ו"י?1 ד"1ריית" 'תי)י כס'קי :'? ד"'; דיז.נ' כרכת" ?י"זה
 .כסו כנויס. כ)?ו וכ5'3 . )נ:'? 5וןקג'ט

 ,? ד( כתיכ ד" כ):ן ע5 מדוס. 5יס ו"ית ומדיהסת)יס
 ס' )פני . ס' 5פנ' "סר?כ)חן

 כ3חן . ס' ת5פגי 1)"
 5יס "'ת ד)" הית"ה-ח

 הי)ק"
 מ51קא )יס ו5ית כ,וריית6

 6יסו וד" גי"? ק'" "קרי כ)הן ססו" ד"ירי'ת"כקד'כס
 5יס ז5'ת . טקוס3ג'

 3מ:ך" הו)ק"
 3ג"כ כ5!ס. ןקןוסס

 ד5":י-ן
 דחור"ת" ת'5' 52'? חת-ך

 כ5חן כ?סו, 5ית "הר" ד:!61 כ)קן 6י?ו:יי? דקי" ס5מן "יסו
כרוק מ'5ק"

 דח)ס"
 ע)יס "תתרו "ורייתח דתי)י :5הן ע5"?

 גפ')קכ"ס
 עוד 651 . )מו5קיס )יס ו:וי :)הן ססו"

 עתג" רכ כ[ךרי~ש6)"
 וסוי ת5'ן "יגון כ5 געי5

 ש,"'514: 9 ";"'71צ
 תכ5 )יס )דכ"? קיית" גס דכר כ5מן ק:'ס קתיד,תעסר

מוכוי

 -וה ש"רן יי:א א"ר וגו'. שטים עצי שלחן רעהטית"(

 וא ושל-ן רע.לם. לכל מזין יצ'" וממנו עליו.שרתה
 מ,ון, עייו יהי.ת איא אחר. רנע א2י"ו ריקם להיותנציך
 ייפי:ך ריק. מקום ע4 נמצאק אינה הברכהש-רי
 רע"יינה ברכק המיר שקהיה קמיר. ל-ם עייי "הייהנציך

 ומזינות ברכות יצאו ההוא ש"הן ימתיך בו.נמצאק
 שאףן בשבילי, שמתברכים שכעי"ם שלרניק שאר4ני
 סברך שרוא ביטעה לבניי כך לריוק צריך ארםכל

 יריק ולא מלמע"ה הברכה עליו שהשרה נרילרקב"ץ.
 בסקום שורות אין ש"מע?ה הביכית שהרי ייקם.נראך
 ביארו וזה בבית. לך יש מה לי הנידה נ( שכתובריק.

לוג שלינית כל כי נ( כהוב עליו לרקב"ה. ההיא המזוןעל ברך ולא הויה רברי עליו נאמר שלא שלהןדהברים.
 נלהן ש

 שלחן ). ך
 לסרר תמיר עימר והוא ל:עלי. הקב"ה לפני מסוררשהיא
 , הורה רברי של איהיות בי לרבליל או הורה. דבריעליו
 והיא תורה. ורברי פ:וקים בר שיש ן דמז ברכת היאזו

 הארם ובהם בהיכה, נבללים וכלם אליה. אותםקילטה
 זה ד( כהוב זה שלין על שמחד. לו ויש ומשמחנשתלם
 שלחן ה'. מלבני לא ה' לפני ה'. לפני אשרהשלחן
 חלק לו .אין בהורה. חלק עלי שאין ישאחר

 הוא וזה אה. צ קיא נקרא ההוא שלחן ההורה.בקרושה
 לפיכך כלום. הקדושה בצר הלק לי שאין מקים.בלי
 קיא שי ש4חן רוא דרי הורה רברי עליו נאמר שלאשלהן
 עייו נאמיי קורה שדברי שלחן 1לי,ן. אל שלבהמיר רלק ש"ר: לאותו אין אהר. אל של שלהן הואצואה.

 וגיקן כל לוקח עגל הממו~האצ~א
 ן

 ימ!ים רים.
 הרברים אותן וכל הקב"ה. לפני השלחן זהצורת

 המיך לפני ונהעטר הזה. השלהן על ע.לים עריושנאמרו
 ה'. 4פני אשר השלהן זה מרבתוב נשמע כךרקרוש.
 מכל למהרו עימר ארם של שלרני הקב"ה. לפנישנתעמר

חמאיו
 ע', 'תיק,ו ו( ג'ט י:ש' ג( צ' ג' ~גיס ג( : טנ י9 "( מקומותמראה

 הזהרזיו
 ה' חסרי: דימין ה' ע"יו:ר צורה שנקראות ספירות העשר על מרמוות היריפ אצנעות עשר גי;עו[

 ישמאי
11י . ".. מויאה' במי ממ.י ,-תרחק _צ-ך בי עליו ולנרך הוה השלחן על לאכל לגשת אחר 4ארס אסור לציס מושכ חברת ע"י צ.אק ק'אהמ"א ש-ש~חן פ" .,ן .גויית



 הזהרישוןיזררמה קדדשלטון*נן
 דברי שלחנו. על מדים ע אלה ששתי מי הוא זכאיחטאיי.
 לשלחן מסלקים כאשר השלהן. מזה לעניים וחלקהורה
 אחד שם. ם נזדמנ קדושים מלאכים :ני האדם מיפניהזה
 אהד משכ"י. ואהדמימין

 אימ-
 מלך של השלהן הוא זה

 ריך שפלוניהקדוש
 ססד-

 :להן המיד יהיה ססודר לכניו.
 הקב"ה יניח עליונה ונדולה ושפץ עלי,נוה. בברכוהזה
 יברכון והחהונים נים עלי אשי השלחן הוא זח לפניי.כס-. היה שפלוני הקדוש המלך של השלהן הוא זה אומר ואחר .עלי
 הוה בעולם ע4יזן אל לפני השלחן זה יהיה מסורר .לו

 היה מלפניו השלחן כמלקים כשהיז אבא ר' הבא.ובעולם
 יהיה שלא בהצנע השלהן זה הס"קז אימר, והיה לוטכמה
 לעילם לו מזכה אדם של ש4חנו רמלך. שלוחי לפניבבושה
 להזכר לו ומזכה הזה. בעולם ניה למז לו ומזכההבא.
 במקום ושפע כח שיתזסף לו ימזכה עליון. אל לפנילמוב

 ובעולם הזה בעולם הזה ארם של חלקו אשרישנצרך.
 הוא זה שלחן וגו'. שלחן ועשית אמר יעקב ר' ח(הבא.
 זה. מן זה מומב מהם מי הפנים. לחם עליו לשיםלממה
 השלחן הרי . אחד שהכל האמר אפשר שלחן. אולחם

 והלחם למטה השלחן ריי ועיר ההוא. הלחם בשבילמסורר
 בהסהדריהו העיקר הוא השלחן אלא כן. לא אמנםעליי.
 השלחן זה סיד ומן לעולם. ומזון שלמעלה ברכותלקבל
 ההוא והלחם ניח[ מלמעלה בו שנשפע כמו לעולם מזיןיוצא
 שמשלחן להדאית הזה. משלחן שיוצא והמזין הפריהוא
 נמצא לא אם לעילם. ומזינות ואבים פירות יוצאהזה
 אם נמזאים. אין הכרם של הפירוה שהם ענבים גםברם.
 השלחן לפיכך בע.לם. נמצאים אין העץ פ-י גם אין.עץ
 הפנים. לחם הוא ממנו ההוא .המז,ן העיקר.רוא

 להראזה לשבה. משבה השלחן פירוה סלקנים היו.דכרנים
 ההוא לחם ובשביל ההוא. השלהן כתיך יוצא העליוןשמזון
 ושהו. שאכלו ומזון כזון כל נ:ברך הכדנים מלקמיםשהיו
 אלא נמצא לא הרע יצר שהרי הרע. יגר בדם יקנרנשלא
 ונו'.  ונחשהי אשבע פן נו ככ:יב ומשתה. מאכלסתוך
 אדס. של במעיו נהרבה דרע יור וט.שתק סאכ4שטהוך
 של המזון סברך השלחן כ:וך היוצא דכ:ון שהוא זהלחם

 מלעבוד אוהם לקםרנ מקםרנ בהם ימוא שלאהכהנים.
 העזלם. מלכל יוהר לבדנים נצרך יזה לדקב"ה. שלםבלב

 ממנו היוצאים ניה ומז יפירוה העיקר. הוא השלחן'לפיכך
 להההקן שלו מדור נצרך זה שלהן ההוא. ר4הםהוא
 מה צפון. צלע על ההן והינלהן שכתיב ]יט[ צפוןבצד

 ומצד החדוה. ההעוררת סההלה שטשם לפיהכעם,
 ההעוררה מכח אחר. מבצד יותר פירוה בו נמצאיםהקיא
 לראשי. החה שמאלו ג( שכהוב כמו כהחיה. שלוההדוה
 להסצא צריך אדם של שלהנו החבקניו וימינז כךאהר
 בנקיות אל" שלו מזונ.ה לאכל יקרב שלא הגוף.בנקיוק
 מרם ההלה עצכו לכנוה האדם צריך כן ועלנ.פו.

 שהכין ההוא מזזן המהור בשלהן כי מזינוה. לאכלשרוצה
 לשלהן יהקרב אל זה ובשביל רקב"ה. רצון בו ישעליו
 יקבל ואל המומאה. צד ססיד שהזא . צואה קיאההוא
 לאחר הזה. השלחן שעל ההוא המזין מן כלום הטומאהצד

 לצד ההמציה הלק ליהן צריך וההעננ האדםשאכל
הטימאה

 ז סזמן ~2 )יוסכגין 6וח.)ק"ד6ורייתח
 סר,ו6 ס)קין כד

ת'חיג6
 ת:ס

 ת)6כ'1 ע תסיו")6
 ד'ד6'1 ור

 6יסוח2)חן
קדיס" זדת)כ"

 פתורמ תדיר יס6 תסודר קתיס תסדר ק" דס)גי6

 דפ)גי6 קדיש דח)כ6 6ס)מן 6'ר14 ד6 6חר ומד ,2)יי
 יכרכון ותת6י ע)6י די סתיר) סו6 ד6 . קתיס חסדרק6

 ::~ % %י :ן6:)ח6סן6תןו'סונ6
 ט)ת6 3ס6'

 ס6י ס)יקו . 6תר וסוס )יסמסי
 פת'ר"

ד26:ס6 יס6 ד)6 כ5גיטו
 )ט)חי )נ:ס )יס ע)יו6.דס וזן.ו)יי)יוזיג6תדס6י

 כ6תר ורכו מ')6 )6ת'סס6 )יס וזכי יוחין עתיק קתי)טכ
 ולט)ת5 ט)ח6 לס6י כ"ג דססו6 מולקיס 6יסו זכ6סד56טריך.

 ס)הן סי . מד 6יסו דכ)6 תית" ח' . ס)מן 16)מס :ך: ש י"16גונולז6 ועג ע2 טס 62ל]2:ג
 די)יס כסדור6 טקר6 6יסו ס)חן ה)6 סכי )16 .ט)'ס י)חכי )תתח ס)מן ותו )מס ססו, )גכיתתשדר6
גסיק ס)מן דס6י ותרז6 . )ע)ח6 וחזוג6 ד)עי)6 כרכ"ן)קכ)6

 חזוג"
 )מס וססו6 ]יח[ ח)עי)6 כיס ד6תיסיכ כתס )ע)ת6

 ותזוג6 ו6יכין פירין גסקי ד6חם)מן
 )ל)ת16

 06 )ח 6י
 6יסו תגיס דגסיק חזוג6 עקר66יסו ס)מן כך כנין כע)ק6 יסתכמ )6 63,6 . יס6 )מ6י)ג6 6י חסתכמין יסון )6 חגיס דגסקי 6י63 ד"יגון טגכיןכרס.

 ססו"
 . ספג'ס )הס

 )חמז6ס )0כת ת0כת ס)מן 6י63 )קסי סוווכסגי
 )מס ססו6 וכנין . ס)מן ססו6 תגו גפיק ט)6ס חזוג6דס6
 כ) 6תכרכ6 כסגי )קסידסוו

 חזוג"
 . ו0ת6ן ד6כ)י

 6)ח הבתכמ )6 סרט י5ר דסח סרע. י5ר כסו )קטרנ6ד)ה
 וגו'. וכה:קי 6סכע סן נ( סס"ד . ותסתי6 נויכ)חנוגו
 . נס דכר כתטוי חתרכי סרע יגר וחסתי6 יויכ)6דחגו

ד2:גי.6ד)6
 3סוק 6ייסתכמוג

 )ון )קסריח תקטרגח
 כ('יי%ח

 י"שןי,ין51צן~47 ע)ח6. ת)כ) יהיר )כסנ' 56טךיך וד6 . )קכ"ס כ)יס3)63
 . דהדוס סירותח דתתיזן גגיןסעת6

 דתססו"
 סטר

 כ"תערו . הוהרח נום:ר6 יתיר 3יס 6כתכהו6'כין
 די)יסדמדוס

 כקדתית"
 . )ר6סי תמת כיוח)י נ( כד"ח

 )6:תכה, ה:עריה גכ דכר כ)מן . ההכקג' ויחיגוו)כתך
 כגקי1חת תל5 רי:י: נוייגה ל.ויכל  יתסרכ ד)6 דגופ6כגקיוה6
 ען כקדחית6 נריויס )פ:ה: כ"ג 55סריך וע"דדנרוויס

 ד"תהיו תזוג5 סס,ה דכיה ~כ)הגח ווזי:6 "כו))ח

 ני,%:":וין"
 )כתר כ)וס. דח דם)מן מזוגח רסס'ה יקכ))ה נן.ס11"

 )ססיי דתיוגית מו)ק6 )תיסכ ח5טריך וחתענג כ"נדהכי)
סטר6

 ג' טיו ג( י' טסיי 0 י" ז9 5( מקונותסיאה

 הזהר11
 הסלבות סדת קל 0רמויב סזבח וכן שי", בי%4

 שלמעיר הקדוש דיהוד ההעוריה רתהיף שה,א י"'8 גבויר על סרטז צפון בי -
 ! דששעלהשפעת



 קודש?שון *רצרןכמה הוהרלשון
 6מיוגיס יויס 6י0י ות6ןססר6

 ת??י"
ייוי0כ ד,5עריך דיד'ן 1.סיו,

 סור" )00,"
 ודק' .ע"ך )י0 דק5וריך קו)ק6

 וחיסו ]כ[ :ריי, רחוכס וכקת-  היגין היב? חונן5יגין

חייכ"
 "געריך )ח וע"ן ד" ה.3קק )י: )ת'?כ כ"ג ע)
)כרכ"

 כ))
 כ0?1" קי?י !ה1 כרכס זס"

 ס:רח
 סתורי0 נ:י ךע) תזוג6 י?יכ ך)6 כ"ג היעריךזכג"כ

וכ-י". )3'ג 6יסו סכ דדכיו סכן וכ) דכיועי' ג,"?ק'" )ס?ו"
 ותקוג"

 כךכיו כיס )יויכ) הי0ו ס)מן וע"ד דגו:יס
 כג'ן יוקדסח ככי דקיית" ד" ם)הן ד"תיורכ.ו0

)"כתכמ"
 3'ס

 תוו:"
 תג'ס וג"פקח

 תזוג"
 קפי)ו ון"ן

 מד" רנט"
 4 )חמך)"'~מ"ייה"

 ק
 )'ס

 דוכת"
 י קד';6 ר י3

ס)הן
 דיוקדס"

 הפ')1
 תזוגח 3)5 יתיכ )ת מד" רנט"

 נריט התר יכתכמ ד!6יי5טריך
 כרכת" ד0"

 ד)ע')5

 תסתכמ")"
 יע " קית)נוכןע~יליקנ. ך:" נגג~"צם ק3"ס. דקתי ככ)הן ס." י" נריי כ"תר

 תךיסר "'גון דקכ"0 כ)מןנכי
 זגס-י ר1" 16קייוג" 1:"

 ד60 0פגיס )הס הקרי וט"ד ]כ"[ דפג'ס רז"דמי:ין
 מזוג"

 פגי-ח0 "יסו קד6)מס
 דכ)"

 יה,ת כדקמ ט)"ס טז" מיסו
 ספג'ס)מס

 תזו:" ע)"ין סגיס ךהיגון נויכ)"
 וססיקח

וגפיק
 )ע)ת"

 וסר'" "תי נו'גייס.
 ע)

 יכנין . סתיר" 100"
 תקכ)6 ד"דס)מן

 וססוק" יוזוג"
 ד)עי)ח פגיס ת"יגון

 סגימ,ין סגיס ת"'גון יספוקין נוזוגין 6סיקתו"י0י
 00ו" "יסיד"פיקת ותזיג"

 0וס מיס . כןק"תרן )מס
 ]נכ[ מתתן תתטךי 0וס ומוסתתקרכ

 דכתיכ "וקנווס 1ס"
 )גער6 גס )3ר ליס "ית ן" ס)מן וכג'ן ס)קהו.כיוס

 : כןק"תרן גווגין "'גון נכ) די)'ס דם)הןרזין

 נצרך כי הירים. זוהם מן האהרונים מים הוא. .מההמומאה.
 האהרונים מים ויאי כן ועל לו. שמניע החלק הטוסאהלצד
 חדט ]ג[ ימחו חובה י*ל ובמקום הם חוכהחובה,
 צריך אין וע"כ הזה. חלק לו 4יתן האדם עלחיוכ
 הטימאה. בצד אינה הברכה שהרי זו. נמילה עללכרך
 לתוך ש4חנו שעל המזון יהן שלא האדם צריךולפיכך
 לאדם נוכה הנוף שנקהת שכן וכל שכסעיו. צואהקיא

 בנקיות בו לאכול נצרך השלחן וע"כ נ.פו. והקוןלבריאה
 בשכיל הוא המקדש ככית שעמד זה ש4חן שנהכאר.כסו

 אחד רנע אפילו וע"כ מדן. ממנו ולהוציא מזון בושיסצא
 הוא'שלחן הממא אחר שלחן 6( ריקם. לעמד נצרךלא
 וע"כ הקדיש. במקום מק.ם לו להת נצרך ואיןריק.
 מזון. בלי עסד לא אחד רנע אפילו הבקדששלחן
 העליונה ברכה שהרי פנום. מקום כו ימבא של"ונצרך
 הקכ"ה. שלפני בהשלחן הוא זה פגום. כמקום נמצא;אינה
 שעל לחם ריק. במקום שורה הכרכה אין שהרי -יק.להיות נצרה לא כן נם להקכ"ה עליו שמכרך האדםישיחן
 הלחם מוד ביארנו והרי הם. עשר שנים הקב"השלחן
 -מהן שהרי הפנים. לחם נקרא וע"כ ]:"[ הפנים סודשהם

 ו24יכך באים. העליונים פנים מאוהן העילם שלוהפרנמה
 כדאוי. ן עלי בסיד והוא הכל. פנימיות הוא הזהלחם
 והשפע המזון העליינים. הפנים אותן מאכל הוא רפניםלחם
 ולפי ההוא. השלהז על וניהים מהם. באים לעולםהיוצא
 שלמעלה. הפנים מאוהן ושפע מזון מקכל היה השלחןשזה
 והמזון הפנ:מים. דפנים מאותן ושפע מדן -וציאוהיא

 היה חים לכן שנהבאר. כסו ההוא הלחם י ע' נעשהשנמשך
 מהכתוכ כן ביארו והרי ]:כ[ משם סר ה .וווםנקרב
 לו*מור לאדם לו יש השלחן זה ובעבור הלקחו.בי.ם
 : שאמרנו כמו דאופנים איהן בכל שלו השלחן תסוד

 המנורה. תיעשה מקשה טך.י זהב מנורת רעשיתכ( . 0תגורס ת'טסס תקסס ססור זסנ תגרת רעש'ך:3(
 היא אם הכנורה. היעשה מקשה שמעוןא"ר סימ "0 סתגור: תיעסס תקסס כתטון6"ר

 נעשית ונם באות הכל ודאי אלא ]כנ[ היעשה מהומקשה "תטכיד וגסה 3"ת כ)6 1ד"י ")" ]ננ[ תיעכס נוסותקכס
 ]"י ",י4 ל,2ליה

1".'
-- 

 ז ..1
 ידטין 0וו נ;7י מס ט4. נ7יטגנ שו)[ן '*'ן ן עוייגו"7[[נ[( - ףיזייי

 ננין :טת" מ,י . ןגחתקדתת
 דכרכת"

 כר" זקכ"ס
 ל)

 ה:ן כ0כגותו וסכית נ( דכהיכ כיוס ס" ו6תי"יןייסו.
 )'ס נגי 0וס )ק וכ' כס3ג,תו וס3.ת גכגס תסע:)ת0
 ד6י0ו ")" 3::גותו יוסו תתן ד?יו 6ותג'ן וכ)0וס)תס
 תגרת'ס,"תכ;'

 דסו"
 סר"ו סיר )קות;'ו הו)טן קו)יף

 ירעו שלא טה בה. לעשות צריכים איך להאומניםמלמד;
 על שרתה הקב"ה שברכת ל2י . המעם מה לזה.מקודם
 אבן בהבנותו יהבית נ( שכתוכ למה דוסה וזהידי-ם.
 איתו בונה היה לא וכי בהבנ.תי. והבית נבנה, מסעשלכה
 שהוא אלא ברבניהו. מהו שם. שהיו הא.םנים וכלשלמה

 6סת)ק י)"!תעכד
 תטיגייס~

 רסינוו
 4ס0ו"'

 נ:-ס ע~ידת6
, 

 המלאכה אוועה של דיושם מעיניהם עכר ולא לעשוה.
 כית" כ5 ד6הכגי עד ועכד' כיסו"סתכ)"ן

 : הביה כל שנבנה עד ועשי כו ורסתכלו . מסש ל

 6"ר . כ0ר תר"ס הת: ":ר נתכגיתס 1עס0 רראהר(
 ונו'. כנוסטסו ?-בכן 6ת 1:קווות כתיכ'יסי

 דיוקיין יכ) תקוגין כ5 )מכ0 קכ": ד""65עיפגה
ןתסכג"

 קקקס )" וס" ת.תח '"' )ג' ךכח )כסגה תסנוסיק6 ליו::רו"ן גי? ימיוה )יס הזי כדקח ומד חך כ)

 )ע')"יוככג"
 עך

 '1ת"
 ד6;קס

 תככג"
 )תתה

 סתס 1)"
?סו"

 גכ"ר
 ד)טי)"

 דסתכו 'ותח עך ]כד[
 נס"י )תת"

 א"ר בהר. מראה אהה אשר בתבניהם יעשה רראהו(
 ונו'. כמשפטו רמ:כן אה והקסות כהוביוסי

 של רות הצ וכל ההקונים כל למשך דקכ"ה שא"ללמדנו
 לממנרו"ן לו וראה לו. כראוי ואחד ארד כלהמשכן.
 דוקם לא הלא השאל ואם בפנים. נדול ככהן משמששהיה
 :מש ולא לממה. המשכן שהוקם היום עד למעלההמשכן
 במ:כ( לממה ששסש היום ער ]כד[ למעלה ההואנע'ר

אחרתסכגח
 קנ4 ז9 ז( ר 6' מנגיט נ( עז. נח ט קגס. ז9 6( מקומותטראה

 הזהרדו
 הנס ע*י לעולם הודיע למען נגג[ וקליווא: כפילא נשמיה אות דאינון ווהו ב"ה. הוי"השם צירופי י*נ סוד הם חלות י*נ 3ג6ן ו שהים נקטרוגים הארם את לחייב תמיד ששואף חונח של מקום נקרא אחרא שהסטרא 8י'ען

 הוה'
 ו כידוע :ע"ר נקרא הפנים שר מטמרו'ן ,גז( : ממילא היינו ותעשה ארם ידי מעשה היינומקשה ני )גגן : דלעילא השפע כו שנשפע
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 הוקם לא רומשכן שהרי הוא. כך ודאי אלא הזה.אחי
חסכג"

 6קקמ 65 -:כג6 דס6 סו6 סכי וד6י 656 6הרמ.
 -:5 מיזו חבס מיו6 הכ5 )תתה יו:כנק ד6תקס טד)ט')ה כל מראה ראק במצה אבל לממה. המשכן שדוקם עדימעלק
 דהתקס טד כקיימיס תתסדר סוס ו65ת:כ:6 המשכן שה.קם עד במעמדו מסזדר היה ולא למעלה.המשכן,

 דס,ס ע6ו )כתר. מ:יוס 5נוטסרו"ן 5יס וחחמ5תת6 שהיה ולא כך. אחר שישמט למממרו"ן לו וראהלמ2ד. תבכג"
 ה.5 . )כתר תמיוס דסוס 6ל6 זתגמ כססו6 תמתםמיסי א"ל אח"כ. משמש שיהיה אלא ההוא. בומן אוכשמש
 ער מהעכב הכ4 הנע"ר. וראה המשכן ראה למשהדקב"ה
 המשמש הוא ממם14"ן כן אם תשאל ואם לממה. כךשיקים
 הכהן ומיכאל הוא. שלו המשכן ודאי אלא הנדולה.בכהזנה
 כרמיזן ממטיו"ן. של ההוא המשכן בתיך המשמש הואהנדיל

 משכנות שני הבא. עולם בסוד שהוא מתנלה. שאינוהננהר אח- משכן ב~תוך למעלה העליון הנדול הכהןשמשמש
 של המשכן היא ואחד העליון. הנסהר משכן הוא אחדהם.

 מיכאל ואחד הראשין. אור אחד הם. כהנים ושניבמםיו"ן.
 בשעה וראה בוא אמר שמעזן רבי "( לם2ה הנרזלהבדן
 בראטע הקב"ה לו שהראה עד לעשות. מה ידע שלאותוקה. עומי משה היה . המשכן עשה למשה הקב"ה לושאמר
 מראה אהה אשר בהבניתם ועשה וראה ככתובהעין.
 הקב"ה לו שהראה למדנו אלא בתבניתם. מהובה-.
 למעלה. שהיא ההיא כהצורה ודבר דבר כל צורת"משה
 שהיא כהצורה שלו הצורה עושה היה ורבר דברוכל

 צריך רואה אתה אשר בהר. מראה אתה אשרלמעלה.
 לו הראה מאירה שאינה שאמפקלריא לסדני אלאלזמר.
 נעשים שיהיו ]כס[ והצורות הנונים איתן כל בהוכההקב"ה
 כך הצורות. אותן כל בהוכה שראה המראה כמילמטה
 סיד זה את"ה. בהר. מראה אתה אשר מהכתובנשמע

 אותן כל בהוכה לו שהראה מאירה. שאינההאספקלריא
 כסי תקוט. על ודבר דבר כל אזתן ראה ומשההצורות.
 כל בו שנראה המראה ובהוך וכוכית של מראה בהוךשרואה
 עשייתן. להבין לו קשה היה משה בהן הסהכל וכאשרהצו-ות.

 נהישב או בסממגי. ואני בסממניך אהה משה הקביהא"ל
 הקב"ה צוה כאשר וראה ובוא נ( הסשכן. בסעשהמשה
 לו שהראד עד בו. לעמד יכול היה לא דמשנן עללמשה
 ובאש אדומה ובאש שחורה ובאש לבנה באשיו. הראה במה ודבר. דבר כל בצורתו הכלהקב"ח
 מיאק אתה אשר בתבניתם וע'טה וראה כהוב. מהירוקה.
 יראה בוא להבין. למשה לו קשק היה זה כל עםבהר.

 תתעככ כ65 גט*ר וה-י תבכג6 היו' )תססקכ"ס
 ונויכ56 6יסו די5'ס ת:כג6 וד6י 656 .טסת: דק" 6יסו מס:רו"ן סכי חי תייו6 וחי )תת, סכידיתקס :-
 כנו,גה דת::רו'ן -:כנק ססוח נו מסיוס דק" 6יסורכ6 כסג"

 נו )ט.5ח ע65ס רכ6 כסגמדתסתס
 נוסכג"

 6הרה
 ת:כניי תרין ד6תי. דע5ת6 כרז6 6תנ5י6 ד)חסתיוו6
 ת'כ56 ומד . קךת6ס 6ור הד היגון כ?:י ותרידנוסערו*ן תסכ:" סהי ימך ע5הס ק6 :ק 6יסו מד .6יגון
 ת:? ק"ם סוס . ויב::ה טגיד 5יומס קכ"ס )יסד6יור כ:עת" מזי תח ה-ך סיועון רכי ה( )תתה רכ6כסנ6
 קכ"? 5יס ד6הזי יד 5י!טכד -"י ידע ד65תוס6
 וור6? 6ת? 6:ר כת:נ'תס ועסס ורחל דכת'כ כחסנטיג6
 קכ"ס 5.ס דחק.,י 6'ויפגה ה5ח . כתכ:'תס מה'נסר
 5עי5". דהי?י דיוקג6 ה כ?ס ות5ס מ5ס דכ) דיוקג56נוסס
 כסר תר6? מתס 6סר'5טי65ךד

 6כרס ג6
 6ת?

 'וק
.'י  5י? 6מיוי סוס נסר6 ד65 דמספק5רי6 6'5'סג6 6)56יס.

 ד'תעכידו ]כ?ן ודיוקגין נווגין 6יגין כ5ננויס
 . דיוקגין חינון כ) 3נויס ד6הזי מיזו כ60י5תת6
 ה6 "ת"ס. כסר. תר6ס 6תס 6סר דכתותסתע

 6ינץ כ5 גנ"יס 5יס ד6ה,י . גסר6 ד)6דחספק5רי6
 כט? תקהי? ט5 ות5ס ת5? כ5 תסס 15ן מור וסףד"קגיה
 . ד'.ק:', כ5 דחחזי מיזו ונו עססית6 נודחתי
 6"5 . קתיס 6תקכי תסס נסו 6סתכ)וכד

 ש."1 י"עען ן~:ן"ן( ק!ב 6הייבכ כדין נס.ת:'. 61גי כסייוגיך 6ת תססקכ"ס
 וכחב, סי-ק6 וכהס6 6וכוו6 וכ6ס6 מוורמ כ6ס6 .5יס

 יורה? התס ה:י 3תכגיתס וטס? ור6ס כתיכ. ת6יירוק6.

3ס-
 ה,1 ת6 5תכ? )יס 6קסי ד6 כ5 טס .

תאם-
 שד,וא

 לאו
 טיוי? סיס 5ק מכיותה 6ו . 5תטכד ידט לח ד6יסו תיו!6 , עמו. הי:ה לא שחכמה אי לעשזת. ידע

 6:"ג . הקרג'ן ס"י 6יגון 1כ5 1חס)י36 כג565 ה,י ת6 ' פ אע' המלאכ-. עזשי שאר וכל ואדליאב בצלאל וראהבוא
 סנו5":ס כ5 הת טס? ויר6 כתינ. מ6' כיוכס. הו!ו ד)ה דמלאכה כל אק כשק וירא כ:וב. מה ככשה. יאושיא
 משה. איהם ויברך ;':י כן ה' צוק כאשר אוהה עשווהנה
 כמה אהה ע4 .ט-אה כשך כך. עשז ראז שלא דםאם

 המשכן. רק מעב '4-:קלק פי עי אח משה אלאוכם-.
 וראה כקזב ו;"כ . שם עי ינקרא ירו. 1ע4 בידו היההכ4
 כקיכו ונתן זה מן נ:ת'ק משה אחר דבי ונו'.ועינה
 בבלאל בשם קראהי -אה הקב"ה לו שאמ- עדיאחר.

 הכל. עישח הוא היי נעשי. יבפקודהו פקד ש-זאביי. זה כל ועם זנו' ואדליאב בצלאל ועשה וכהוב '.יג

 תכס 6יתס ויכרך ט:, כן ס' 015 כה:ר מוק? מ:ווסנס
 כת? ממת ט5 דהתה י!:ס כך. טכדו התו ד65 היג'ן6י

 דתככ:ה. -טכידתח דק:ת)ק הט"ג ת:? 6)חוכ-ס
 ור6ס כתינ וט"ד כקיס. ט5 ו6קר' יד.ס וט) כידיס סוסכ65
 ונו'וט:?

 דוכתיס ויסיכ דח וון הסק5ק זי:? ממר דכ-
 כג565 3כס קיקק' יקס ק:"7 5יס דק-ר עד)החרח
 דה כ5 וטס 'נ" וח?,'ה: כנ5ה5 'ט:? 'כת':ונו'.
 כ)6. עכיד מיסו . התט:'ד וככקידי: סקיד זמיסוכיון

שועור
 רט". נקי1' נ( -;ה. סק'7. " מקוסותטרהה

 הזהרזיו
 אחרות ספירות בה שסאירים מה אלא עצמה של אור לה שאין ריגנה כדמיון באי-ה שא',ד אספקיריא נקראה הטלכות כפירתונס

 לראית נוכל שלא מה 'רו על שרואין כל' שהוא ולפי )אספעקם(. העינים ליביכית שקורין לעו טלשון ורה מיה היאאספקלריא
 שם דיא -כ;ב4עדו

 דמושא-

 שלמעיה שבמוכן הרוחנוים בתכנית למטה נעשים שיהיו שעי,ו הוא והמכיון 'בין. והטבי, מלכות. לספירת
 . בססבנייא.. נסממ*'ך אתר לסשך הקביה שאמר וה"נו שבטשכן. הגשסיים בכ4'ם רק-ישד הייד..וח התקשרות ה"נו שם. השכינה רשיאת לטנדתה'



 קודשישדןוערדכמןץ הזהרדשון

 6יכון כ5 ליס )"קיו6 3:' סחס:ן 6ת -סס ייקס ד8זעל
 . דתסס 'קריס כגין מתקייס סוס ')6 )כההכ'ת'

 )יס ו"וקים תסס דחתקפד
 ו?"

 . "וקץוס

 ס6 חייי  ה"ר ינו'  יייפות ע:ר תע:ס סמ::ן ר4שר62(
 דס6 ד'חוד6 רזהסכמ

 תקוג"
 תכיוס דתסכג6

 )6חז6ס . 6חד סנז:כן וסיס כיס דכת'כ 6יסודרגין
 כיס "ית ג: ככר חן דנוס6 רז6 כ5סו דנופ6 ס'יסיןדכ)

מן;1'י'

 ו"
 סחסכן ,סיס כתיכ כד'ן כחד6 כ)ס, חתהכרז וכ77)ע')6 י:1- 'ל"'הו~'נץ ",= י

 כרז6 ומכרין סייפין כ)סו חוריית6 סקוד' ד6 כנווג6מחד.
 )רז6 ס)קן כ5סו כד'ן כמד כ)סו תתהכרן וכדד)עי)6

 סלקין כ5סו וסייפין 8כרין ד6יסי דתפכג6 רז6 ]כו[הד
 6וריית6 פקודי דס6 . 6וריית6 דסקודי כנווג6 ד6דסלרו6
 תתקכרן דכד וכוקכח דכר דחדס 3רזחכ)סו
 מ:י)ו דנרט ת6ן . ד"דס רז" מד6ינוןכהד6
 דנוסיתגותח דיוקנ6 נרע כ6י)ו ד6ורייתחמד6פק1ד6
 כ65 כך וכנין . ד6דס כדיוקכ6 61כרין סייפין כ)סודס6
 כעטך ותי נ( וכתיכ 6תס 6דס תרפיתי 65ן 65גי ומתןנ, דכתיכ . 6מד נוי 6יגון 'ם-6) ופ*ד דיהוד6 כרז6ס)ק6
 סח:כן 61ת 6תר יסודס ר' ד( . כ6רן 6הד נוייפר6)
 כנין עסר יריעות עסרהעסס

 דתקונ"
 כנווג6 דתסכג6

 כדק" לתסוי 6יסו כעכרסיסכ'גת6
 6תר חיי6 ר' .. י6ות

 יריעות 6יכון. ות6ן רקיעין. עס-ס ד6ינון 8'ג'ן 'ריטותעמר
 . ל63 למכית6 )ת:דפ וק"קין ]כו[ מכר ד8יגוןדנזככג6
 )עי)ק,6"תכ) . דטלת6 וכרזין סני6 3חכיותק 6סתכ) כ?ו ד'גדפמהן

 כ?סו"
 כיס התדכק ומד הד דכ) "תך

 כסדי נ;'זין ו6יגון וכסיוה3". כייויג6 דקיינזן 6ינון הריןכר
 -סכינת6

 כחסת ק/*סי וע:ית וכת'נ וסנ. קרסי הח:יס רעע2'ר2ה(
 ד)6 יוחן תגיגן חכ6 רכי 6תרחמכים

 כרקיע6. דכככ'6 :סירו חתמ )ח כנו:כגק. קרסיס 6יגוןחוו6
 תחן )כ) דיויין נוו:6 וכססו6 מיזו דכססו6כנין

 - כסודהמתכ)
 רזין קיימין דח:כנח נר61 . אחד וקכתשכן דךץיךץ1(

 דכתק רזחע)קין
 7רזק נ11ג6 . דת:כנח רז6 6'סו ס6י 14ד*ניקן':6
 6דון סכרית 6רון סגס ו( דכת'כ כתס . ד6רוכ6 רז6על6ס

אדני
 11ת ןז

 סדסת616 סו6 כנום ס61
 ע)חס קדיס6

 כח)ין מ5ין 6תכ)י3ן סתסן תרין ו56ין "תוון ..הויה
 כ6תיון חד6 רזה 6יסו ונ)ח מד ונ)6יאהדונהי

 דמסכגח כרז6 קיית6 כ6רפ6 ד)תת6 תסכג6 וע"דקדיסין.
 חחר6 דתסכג6 כרזח קיית6 פ)6ס ווסכג6 וססו6 .על6ס
 חד. ל-סוי כדח זמ כ)י) 6יסו וכל6 . כ65 ט5מל6ס

 . 6מד סת:כן וסיס כתיכ ד6וט3
ועסיפ

 7 7( 1 ג' סמ.16 נ( גשד יח,ק6) ט קסכ ף 6( כקופוהבציאה

 המלאכה. בנמר אלא מהקיימה אינה מלאכה שכ4ועור
 אזתן כל להקימו בקעגי המשכן. אץ סשה ייק2 כןועל
 משה. של כבודו בשביל מתקיים, דיה זלא יבחכמי

 : נהבאר וזה אוהו. ורקים משה שבאער

 הרי חייא א"ר ט'. יייעית עשר העשה המשכן ד14ר3"(
 סבמה הסשכן ן הק שהרי היחור. סודכאן

 להראות אחד. המטכן והיה בו שכתוב הוא.מדרטת
 4ו יש באדם אחד, גוף של סוד כלם הנוף אברישכל
 ואלה בפנים. הפניכים אלה ותחתונים. עליונים אבריםכמה

 אחד איש ונקרא אחד. נות נקראים וכלם מבחוץ.החיצונים
 כדמיון שלו האברים כל המשכן. כן אף אחד.בחבור

 המשכן והיה כתוב אז יחר כלם נהחברו וכאטרשלמעלה.
 בהסור אברים הן כלן . ההורה סצזת זה כדמיוןאחד.

 לסוד עולות כלן אז יחד כלן מתחברין וכאשרשלפעלה.
 עולים כלם ופרקים אברים טהוא המשכן סוד ]כו[אחד
 ההורה מצות טהרי ההורה. מצות כדמיון אדם טללסור
 טכאשר נקבה. ובחינה זכר בחינת אדם טל בסוד הןכלן
 אפילו הנורע כל הארם. בסור אחד הם יחד מהחבריםן
 האסונה. סזד של הצורה פנם כאילו מההזרה אחת מצוהי

 הכל ולפיכך אדם. בצורה ואברים חלקים הן כלןטהרי
 שכתוב אחר. נוי הם יש-אל וע'כ היחור. בסודעולה
 כעמך ומי נ( וכתיב אתם. אדם מרעיהי צאן צאני ואתןנ(

 המטכן ואת אמר יהודה ר' י( בארץ. אחד מיישראל
 כדמיון המשכן שתקין לפי עטר. יריעות. עשרתעשה
 אמר חחא רבי כיאוי להיזה הוא בעשיה השכינההקון
 יריעות הם. ומי רקיעים. עשרה שהן הן. יריעותעשר

 לב. לחכמי דעת ליתן וקיימוה ]כ'[ עשר שהםהמשכן
 הע.לם. ובסודות הנרולה בחכמה ימהכל בהן טיביןמי

 בו. נדבק ואחד אחד שכל ההוא ם במק למעלהויסהכל
 עם גניזות והן ובשסאל. בימין קייסוה שהן טתיםמלבד

 : -השכינה
 נחטת קרסי ועשית וכהוב זהב. קיסי ~שים דעשיתה(

 ברקיע. הככבים אור ראה לא במשכן. הק-סים אזתן ראהן טלא מי למדנו אבא דבי אמרהמשים.
 : - בים טהמה2ין מי לכל רומים דיו ההוא ובנוון ההוא 2ב2ראהלפי
 סודות קיימים המשנן במור אהר. המשכן ך1קיוץו(

 השם של ד הםע4יועים.
 סוד רמיון והיא דמבכן. סוד הוא זה 4וךניהקדוש
 אדון הברית ארין הנה יו שכהוב כמו הארון. סורהעליון
 השם של רקרוש המיד הוא זה הארץ כל ארון הארץ.כל

 באלו אלו נכללות האלה שסית שני של יהאותיוההויה העליון הקרוש השם ול המיד כרמיון הוא וזהאדני*
 באותיות אחד ס.ד ה.א והכל . אחד יהכליאהרונהי
 הסשכן בסוד מהקיים באיץ שלמטה דמשכן וע"כהקדושוה.
 אהר משכן בס.ד מה:יים ההוא ן העלי והמשכןהעליון.
 , אהד להיות בזה ז- נכלל א ד ודכל הנל. עלהעליון

 אחדו הכשכן ודיה כהיב זהועל
ועשית

 ג' .סו:ס 1( רנס זף 1( קענ דף ס( קכז4

 הזהרזיו
 : רקי7יפ דעשרה עי מרמחת דסשבן 'י'7ות ש:שי פי',ע,ן 1 כי-יי דנוקנא ושסור ן-כ'יא ,בור ,ומ~ר בזכזר גבדדוה עה, ל"ת ושס*ה ס'7 רם4ח אורות תרי*נ סן שכלויה השכיגה פוד ה"גו,נו[



 הוהרישוןתרומה קורשלשון184
א'ר . וגו' רמשכן על לאהל עזים יריעת ר7צ7מיר62(

 שלו הגוון סוד אלא עזים* סה מכניאלעזר
 וראי. עזים יריעה ולפיבך ]גח[ הקר.שה במיר מקום לולתת
 כמו אבל נהבאי. זה ונו'. ירדתי אנוז גנת אל 3(כתוב
 ורכוח ח המ על וחופה הס.בב קליפה לי יששאלז
 וצד בכ"ים דקרזשה שבקדישה רבר בכל כך אףבפנים.
 יצדיק. א; מב;יר -שע ג( רסור וזהו . מבחוץימ.מאה
 כל .ן שמכח במה וראה בוא נהבאר. וזה אגוז נקראוע"כ
 והולכים. שסתמעמים רחנ פרי וסיכנך ננרע. שמוסיףמה
 עשר העשה רמשכן ואה כתוב שמבפנים במה כך. כאןאף

 ן הומיף יריעית. עשרה עשהי בהיב שמבהוץ ובמהיריעית.
 האהת ייריעה ארך שכ;זב בממפר הימיף זנרע.במ:פר
 יבאש- באמר. ארבע ורהב באמקשלשים

 הממכר תצ*ף
 כזה עניות מיני אותן בכל נרוע שאין ר"ל. לממפרעילה
 נסצא ייתר בהממפר עולה כאשר ולפיכך רל.שנקרא
 שמספר בהתעלות. עולה בהממפר נורע הוא וכאשרשננרע.
 כל סוד שרוא 3כט[ ל"ב מספר ר לם עולה שמבפניםהיריעות
 זה נגרע. וזה עולה זה וע"כ הקרוש, שם ומורהאמינה
 : - בחוץ זזה בכנים זה ועולה. ננרע וזה ונגרע,עולק

 . עימרים שמים עצי למשכן הקרשים את ר27,מייןי(
 שרפים ס( וכתיב עימדים. כאןכהיב

 ן באוהן המשכן מעשה יגי'. כנפים שש לו ממעלעומרים
 עזמרים. ואלו מרים ע אלו השרפים. אותן כרסיוןהק-שים

 כנהוב כלם. הם עומרים השמים צבא כל הלא תשאלואם
 וכל ,ו וכתוב האלה. העומרים בין מהלכים לך ונתתי,(

 רעליונים מחמת כל שהרי ונו'. עליו עומרים השמיםצבא
 וראי אלא בעמירה. קיימים וכלם רגלים. פרקי להםאין
 עולים ילפעמים שרפים נקראים רם ולפעמים עוסרים.כלם
 שרפים של אחר בשם כלם השרפים אלו אבל אחר.בשם
 בתקוני עוטרים הקרשים אלה וראה זבוא ה( המיר.קיימים
 ר,ח רהיא פה בח שישכן רחיפה סביב ומבבוהכלה.
 הופה. לה לתקן נצרך שלמטה הכלה זה כרמיוןהעליון.
 הבאה העליונה. האחרת כלה לכבור ייפי. בהקונילכסותה
 איתה כבזד ובעבור ])[ שלממה הכלה בשכחה שםלשכון
 הייפי. תקזני בכל יפה חופה לעשזה נצרך העלי,נההכלה
 בכל זה כרמיון ההיא. לשמהה העליינה דכלה אתלהזמין
 לבעל יפה אחרה כמא לרכין נצרך לממה. מילהברית
 חופה בכל כן אף שמה. דבא דברית אית שלהקנאה
 כלה, סתם לכבור רהופה את לכסית יופי הקונינצרך
 וזו ברכית. בשבע עולה זו עזמרת. זו כדמיון זושהרי
 אז ברכוה בשבע תעלה זכאשר . ברכות בשבעעולה
 באותן שנכללת ער בה לשמש אמור וע"כ כלה.נקראת

 ז - העייונה כלה כרמיון הברכותשבע

 אל דקצה סן מבריוק רקרשים בהוך התיכן דהבברי'חע(
 רהיכון בריח שאוהו תאמר אפשרדקצה.

 שלא הוא.אהר

 הי-

 כן. לא בריחים. רסשה אוהן בכלל
 שנים היד. ררמשה מאזהן ההוא דתיכין שרבייחאלא

סכאן
 קט -ף ז( חגק,ק,' ג( ו' סיו נ( :ננ טזי' ת( מקומותמראה

 ""ר . ונו' סתסכן ע) )6:) צץס יתת יעשית"(
 3רו6 ווכת6)תיסכ

 דקוד:"
 וד"י טזיס יריעות וכג"כ ]כ-[

 תס 36) 16קנווס ס" . 1נ1' ייןקי 6גוז נגת 6) כ(כתיכ
 ,חפי" רסקר6 ק)'סס 5יס 6ית6נוו

 ע)
 ,סט-, )נו קזוסס דקורכח ת)ס 3כ) סכי 16ףלנו. ויווק" תומ"

 ס:ךיק "ת ח:;יר רכ: נ( ן6 ורו6 35ר."מר6
 ד)כ- כ??י" מוי תח "וקתוס. 1ס6 6נ11 6קרי,ע"ד

 כ)

 ]:7:1נס61'ל:נר "ת ב:כ ]:יילתיי7ח:סה:ג1~:ה
 16סיף ירי_ית ע:ר? עסתי כת'3 י)כר '3יוסירי:ות

מוכ3ג"
 ס"מק ?יןיעס "רך דכת'כ מי:3כ6 16סיף ונרע

 ס)'ק וכד כ"יוס. 6ר3ע ורח3 כ6זוסס):ים
 ס)יק כך כך וכנין ד)ד6קו' כס?י" תסכגית" ויני 6יגון ככ5 ד)ית . ד*) )הוטכןס).ק )ה,ככ:"

 'תי- )חוס3ג"
 ס).ק

 3ס)'ק, ס)יק 3מוס3נ6 נרט "י?1 ו:ן3גריעו
 ןכ) לו6 ד"'ס1 ]כס[ ד)"כ )ר,חןס)יק

תסיזוג,ת"
 רו" 1"'סו

 1ט) קד'ס". ןכי',
 נרע. 1ד6 ס)יק ד6 ן"

 : - )כר 1ד6 )נו י6 . וס)יק נרע 1ד6 . ונרע ס)יקן6

 . עותןיס סעיס עגי )יוככן סקרכיס 6ת דעעןיר2י(
 סרפיס ס( וכתי3 עותך'ס כ6ןכתי3

 עו3ך6 ונו' כגסיס סס )ו ת"ע)עותךיס
 ןתסכג"

 כקיגין

 26!נון1::ןך,:מ)צ)ייןי]", סתי6 ]ןי:ל,%יפיסואך:ת%נ:ן2
 וכ) ,( וכתי3 . ס6)ס סטותד'ס כין תס)כיס )ך וגתת',(

 יי'ל'י"4ן"נ,':וי ,' ילייי'ל"י.ש ע)"ין תסריין כ)סו ןס6 . ונו' ט)יו עונודיס ס:נויס)כ"
 ס,יו.ן ;%. 5ך %;

 דמ , - 21גרןם:
 רומ גוסס כס?יק יק ז

ע5"ס.
 כנ,וג"

 כ)ס דק
 )תק"

 מוסס. )תקנ6 ")טריך
 ן6תי6 ע)קס "הך6 דכ)ס )יקר6 :סירו. כתקונ')מופ"ס
 וכנין ]![ תת"ס ןכ)ס 3קדיס תחן)מסרי

1 :מ1:קון:%)"זכ2:טינגך:ע:1"סמן:'י1 ד?סי" יקר"
 ח):ריך )תת6 ןכריתנוירו

 חוסס 3כ) סכי "וף תחן דהתי קייתח ןכריקקג"ס )יי"רי כ:טירו "ירח כס" )ה;קג"
 סתס זכ)? )'קר6 )מוסס )מופ"ס :פירו תקוגי":טריך
 יך" 3ר:"ן 3סכע ס)ק6 ן" קיית6 דך6 כג'יג6 ד"ך?ח

 6) סק5ס חן ח3רימ כקיכ'ם נתין סת'כן דהברידזע(
 ת'י'" ח'סקגס

 סתיכון כריח זסס.6
 סכ' )16 מח:ס. ד"ינון ככ))6 סיס י)6 ס5.61מר6

 ??י"")"
 תרין . סוס מיו:ס יו6';ון סתיכין 3ייק

תכ6ן
 קטו. ג)ק ט( קסט. לף ח( ג'ג "' ס ; ז ו( ג' יג-.' .( ו' יכע,ס(

 הוהרזיו

 .:י',ו,:זן :י":ך7:"י":ךניןעיי;ו 'ן"':ויכב "ין',,"ן "ו;;: ג וין,ןן "ל'וג ב"וזי,ץ:ב
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 סקיכין כריח סוס סו6 3חתנעית6 וחד תכ6ן ות-יןתכ6:
 מתעון ח"י ק"נ6 6( דמכס ר61 דיעקגע:ווד"
 סקגס 6) ?קנס תן תכריח סקרכי: 3תוך סתיכוןוסכרימ
 ויעק3 דכתיג ד"וקיתגה כחס ס)יתח קדים" יעק3 סיקד6
 יס3 6)ח כתיכ )ת חס) יסכ 6ס)יס יס3 הס6יס

 סכמ הוף ]נ"[ )סהי ו6היד )ס6י ד6חיד . תריהסליס
 6) סקג? נון תכריח סקרםיס 3תוך סתיכו; ו?3ריחכתי:
 תס. היכ י,"י דתגינן )ס6י ו6חיד )סהי -קחידסקגס

 . סטרין )תרין ס)יס . חכ)6 ס)יס ס)יסכמרנותו
):ז'קמ

 קדים"
 כליס 6נפין ו)זעיר

 . ו)ס6י )ס6יו6ב)יס ע)6ס ו)גכורס ע)"?)קסד
 . גסיק קס'6 דינ6 -גו דיעקכ תינס כתט ה)עזר 6"רנ(
 י5חקר:ה

 ד'נ"
 וד6 כתוון רכי "") . )חו)קיס 6קיד קכי6

 ד'ג6 כ)?י וסכי . נסיק חסד נונו י,מק וסה . כ)ה1דוי:ו6
 6חסנ6 ירית 6כרסס יודינ6 ורחתי נסקח רמיוירגו
 כרהיוי נפק יעקכ . חסד חנו כדיג6 ינהק גסקדחסד

 . ע)תין ו)ע)תי )ע)ס סיויס 3ריך מד. 6:תכח וכ)6כ)סו.
 תן ד6 6חיד כד 6)6 ם)ימות6 ד)ית 6סתתודע 56עזר6"ר
 ?ק:ס 6) סקגס תן תכריה דכתיכו?יינו יעק3 כנון כ)". לסכל)6 כתרו,ייסו 6חיד וחדד6.

 יגחק ה"ר ת"גה גסף והסקיסס סעיודיס רןינ(
 נם 3ר היור סכתק . כסך תנס וסו) דחירייתח מד"חנס )י 6ייו6 )קכ-'ס 6יור נס 3ר סו? קדיוחי כיוחין

 ט5ן ו)ית 3ה1ריית6 והסתד) כסף תנס מי))חכרי?
 דכתיכ 3?1 -כס:ח דקכ*ס ט)יוגין קדיסי'עירין 6'נ11 3ר גן ] הוד:י? דירכין ת6ן י)יתדיסגמ

 וק-ן "תן )טי)ס ס' 3רוך . לסתפ"ר ידיתעסס טטטי ::- 6רן יירבו )ע1)ם 5דיקיס כ5ס ועחך-(

 ההיכון בריח היה ה.א באסצע. ואהד סכאן זשניםמכאן
 שמעין שא"ר למדנו "( משה. ש4 במוד יעקב שלעמור
 הקצה. אל הקצה סן מבריח הק-שים בתוך דועיכוןוהבריח

 ויעקב שכהוב שבארנו כמי והשים. הקדוש יעק2 הואזה
 ישב אלא כתוב ל" אה4 ישב אהלים. ישב הםאיש

 כאן אף ]("( בזה ואקז בזק שאהז ש:ים.אהלים.
 אל הקצה סן מבריח הק-שים בהוך התיכון והבריחכתוב
 1 תם איש מהי ש4מדנו בזה. ואלז בזה שאחז .הקצה

 להנסתר הצדדים. לשני שים סהכל. שלם שלים.כתרגומו
 קטנו"ת. פנ"י שנקרא ולהננלה הקדו"ש קדסו"ן הנקראשבנסהרו'

 . ולזה לזה והשלים העליונה. ולנבורה העליוז לחסדשלם
 יצא. הקשה הדין סהוך שיעקב נראה א4עזי א"רנ(

 הדין כג וכן יצא. לקחסד סתוך יצחק והם צ. זה14,-
 נהלת ירש אברהם רין. סתוך ורחסים יוצא רהמיםמהזך
 ברדמים יצא יעקב דהסד. סתיך בדין יצחק יצאהחסר.
 נק וי יזצא זה 0ן זה לסע4ה הוא וכך הקשה. הדיןסהוך

 עולמים. ולעולמי ל~ולם שסו ברוך אהדן נמצא ודכיכלם.
א"ר

 אלע,-
 א4א ש4םות שאין סובן

 כאש-
 סך זה נאחז

 יעקב. כסו הכל, יסור להיוהו בשניהם נאחז ואחדזה.
 : הקצה אל הקצה סן סבריח שכתוביזחו

 לסרנו כסף. וחשקיהם העמורים ןןינ(

 שאס-

 יצחק ר'
 לי אמור להברו אומר ארם היה הראשוניםכימים

 ארם אומר ועהה כסף. סנה לך ואתן ההורה סן אהרענין
 סי ואין בהורה. והעמל שתשב כמף מנה לך אתןלחביו

 אוהן סלבד ]'נ[ לרבריו טבת ק אזן שיתן מי ואין בו. :ניחשי
 מטעי נצר א-ץ יירשי לעולם צדיקים כלם ועסךי( שכתוב . בהם סשהבח ש-ק2"ה עליונים קדושימיעמים
 . ואמן אמן לעולם ה' ביוך להתפאר. ידימעשה

 תצוה ואתהפרשת
 נשהנה סה חייא א"ר ונו'. אחיך אקרן אק ן םג6 ת6י חיי6 6*ר ונו' 6היך 6סרן6ת א4יך הק-ב ואהה ונו'. ישרא4 בני את תצוה ראךעוק ס( ן 6)יך סקרכ והה? 1נ1'. 'סר6) נגי הת תנוס דאהה?(
 ואתה ישראל. בני אה תצוה ואהה שכהוב מקום ובכל כאן ' והקס יכר6ל כני 6ת ת5וס ו6תס דכתיכ 6הר ונכ)?כ6
 שנכל4 ההחתון וסאור העליון סאור יצחק א"ר ]ק[ עמו [ כ)י) תת6ס ונסורה ט)ה? נסירה י5הק 6"ר ]"[נסדיס השכי,ה להכליל הוא עליון בסיר הכל אלא יאש. בעמים ! סכינת4 לקכ))6 6י?ו ע)6ס כר61 כל6 6ל6 ר6ס.נסחיס %ך קח ואקה לב. הכסי כל אל הרבר אליך.[ואהה הק~ב ן )ך קח ו"ת? )כ חכתי כ) 6) תדכר 1"תס 6)יך.סקרכ

ביחרכחד6  קסס דף ?( כ' י:טי' ד( קע,. דף נ( קט,. דף ג( קעס י9 ת( מקומותמראה

 ךלזיקךזיך
 מנת טיי יס:::י:נ:צןגי::מג::י זגנו:ט;1לג:ךץ 9:%:ב%יאיגמותזש:יאי,::בי:גןיגיקמהצ'י"ן בנמצא אין זאת גם אף כי בסף. וחשקיהם זח לגמרי נשתקע ברויותינו ועתה 1)כ[ : אנפין זעיר נקרא יעקב קרושת שורשמתפארת וספירת קדישא* עתיקא שנקרא האצילות מעולפ בפנימיות המאירה הדעת ספירת סוך שהוא פנימיות בבחי' מלגו שס היאטשה וקרושת התיכון. בריח והיינו שמאל. וב"יי ימין בח" וגבורה חסר ם, הכלולה הרחמים מרת תפא-ת :פירת משורש היא יעקג קדושת""(

 . פשה של גרוגו מתוך טרבית היתה שהשכיגה חז'ל שאמרו הסוד וזה ב*י. אלשיצוה בעח בהשכינה יתקשר שטשה הבתוב ומשמעות הננלה, אלהות כח שזה הקרזשה והשכינה מלכותספירת על רמז את'ה מלנו. התפארת בספירת ששרשו משה קרושת על ימז שהוא'1 ואת*ה מפרש ח"א י' נ"[ הצוה ואתהפרשה
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 ]כ[ כלם את מחיה .אהי "( ככ;.ב את"ד, נקראביחד
 אהרן את .הקרבת ישיאי, בני את .צזית כ;יב לאוע"כ
 התחבר קהוא שבזסן לפי לב. חכמי כל אל ודברהאהיך.
 אומנות על לשכון ביהד הכל ינשהתף הירד. עםהשמש

 ה' נתן אשר שכהוב נשמע. מכאן אלעזר א"רהמ4אכה.
 קרבר יאהה מכאן. אמר שמעון רבי בהמה. ותבונההכמה
 מלאקים אשי חכמה. רוח 0יאתיו אשר לב חכמי כלאל
 רוח מלאתיו ההיא. להלב מלאהיו אשר אלא לומ-.צ-יך
 וע"כ ינו'. ח-"ה רוח ה' רוח עליו ו)חה כ( ככתוברימה
 השמש שנ:דבר . חכמה רוח כ4אתיו אשר ל.מרדצריך
 מק.ם. בכ4 כן נכהב י4כך רכ4. בש4מותבהלבנה

 מתישבים איך ואתה ואהה אלו כן אם אלעזרא"ר
 אליך. הקרכ ואתה מיי'טבים. הם כלם א"לבהמקראות.

 ]:[ כראוי הקדוש השם סוד עמו ולחבר עמוליחד
 לא שכלם לבעבור כך נכהב לב. חבמי כל אל תדבר.אתה
 ב;וכם מדבי היה רקדש שרוח עד מלאכה לעשיתכאו
 יאהה המלאכר. עשי ואז ב4הש, ליםולהש

 הצ,-
 כני אה

 עליהם .דאיר עליהם פקד הקודש שרוח להורוה באישראל.
 כמו ריינז לך. קח זאהה שלם. ברצון דמלאכהלעשות
 באן .אקה אלו .כל אליך. הקרב ואהה בהכהובשבי"רנו
 : זה בסוד נעשה שרכל להורית באו המשכן,במעשה

 משה נהחבר יא שמעון א"ר ונו'. אליך הקרב דארצהנ(
 בסיד הצדדים ב:ל שנכלל עד השכינהעם

 מתוך כהוכ מה וראה בזא ]י[ שביארנו כמו וא"וא.ת
 לי. לכהנן אלא כתוב. לא לי לכהן לי. לכהנו יש-אלבני
 בודאי, שלו לשמיש זו. אוה של לשמוש שלו. לשמושהיינו
 הכל להיות ר: באית ן אות ילשמש לדכנים ר:. אות זולי.
 בם.דות והבינו ויצאו שנכנכו ישראל הם זכאים ]סןדחד
 מפני ישראל. בני מתוך האכה. בדרה ללכת התורה.ררכי
 מתקרב אין שהכל להורות אלא ישראל. בני מהוך כהובמה

 בני שהרי ישראל. בני מהוך אלא כראוי אחדיהיות
 שבילים .להאיר דרכים לפהוח לסטה קיימיםישיאל
 להיות למעלה מלממה הכל ולרקריב ]ין מנורותולהדליק
 ום'. אלהיכם בה' דדבקים יאהם כת.ב ולפיכך אחד.הכי
 היחוד ליהד שיידע מי בכח מתק-ב הכל שמעוןא"ר

 כראזי. הקרבן שנמצא בזמן שהרי לרבונו.ולעבוד
 בע,לם נמצא העליון פני זדארה ביחד. הכל מתקרבאז

 כראוי. נמצא לא הק-בן וכאשר ושמחה. בהארהדקדושה צי ישולמ . המומאה צר ונסהר ונכנע המקרש.בבית
 עצב דעלי1ן פני כביכול אן כראזי. היה לא שהיחידאו

 צר ושולט ],[ נמהרה הלבנה נמצאת, אינהוהארה
 הקדוש שם ליחד דע שי מי שאין לפי . בעולםהמומאה

 !כראוי
 ועו,. הארגמן ואת ההכלה ואת הזהב אה יקהו רהמי(

 היו. בחשבון והרי כהוב. לא ונחשת כסףואילו
פהח

 ]כ[ כ)ס ,ת -זי: 1,תס י( כזי6 י,ת"ס. 6קריכקד,
 6סרן 6ת 'סקרכת י:-") כגי 6ת 51וית :קי: !"1ע"ך
 1-נ6 דכססי6 כנין )3 הכתי כ5 56 1ד:רקח:'ך

 כ)" 1,:תתף . כסיסר,ס'ז:ה סרי"
 ע) )ס-י6 כקוק

 ס' גתן 6סר ךכקיכ -סכ" ה)ע1ר ח"רדע.כד, 6ותגות"
 תדכר ו6תס ייסכ". קתר :-עון ר3י . כס-: וק:יגסק:-:
 נ,)6תיש 6סר ה:-: רומ -5התיו 6:ר )כ חכזוי כ)חג

 רימ ת)6תיו . 5:ן )ססוה -)קת'ו 6סך ה65 )יס-כ:י
 וכ"ד . ונו' חכיוס ריה ס' רומ :).ו וגמס כן כד"ומכיוס
 ס-:, ז:ךי6 הכתס ר!מ זוג6תיז "סר6)עריך
כסיסך,

 כ":)-ות"
 6תך ככ) כ)6 6ק-:יס וע"ד זג)6

 נות'יסכן 7יך ו"תס ו6ת7 סני סכי "' ק):1ך6"ך

 ;"ךש ך:ו'; ה:זיי1;ל:לל
 ורומ עד ע:יךתה ני,::דה;י.ן

 קזס"
 ס1 כגווי ת.ין)6

 ע).י:ו 61:סי- ע5ייסו עקדח קד:, ר,קיסר6) כ:י קק ת:יס וקתס 2:יךתק ע:די יכדין כ)מי:י ).ןו)ק:
 כייס . )ה קח ,קק: :;.ס :-:';ק :.כזק)י!:כן

 סכ, כ5?ו וסני ה)יך סקר: 'קתס דכתי:והוקיי':ק
 ז" כר61 ח;::.ד דכ)" ז-:כ;,.::יכי6

 -:ס :-: )" :עלין ה"ר לו' ח)יך סקרכ ך4וןעךןנ(
 ס:רין ::5 ד"תכ)י) עדכס.סרח

 יי;.ך ;תי: י'". ח,י :" ]י[ דח1קייוגק כ.וסזו6"1 :יז"
 גי. 5כס:ך ק5ו כתי: ), )י )גסן )י )כסג1 ':ךה)כגי

5:תו:"
 . ד6 ד6ת ):ימס, . די)יס

 ):יי.ב"
 יוק' די)'7

 )6ע)6 ך;. 6ת ד56י.
 ע:תס"

 כ!ו 5תסיי כיק ך
 יסר") 3גי מק1ך ק:ו; כ6ירח )תסך ו"יריית,דמוומי כ- ויועי וגסקו ךע6)ו י:ר"5 6יגע וכ6'ן ]?[מן
 6תקרי: 5" כ)ק 6)ח י:ך6) כגי יותוך,יי"י
 י:ר56 כגי ט;וך ")ק '6ות כ,-ק6 ס?)מסוי

 כ;י דס"
 )תת" ק"תיי:ר56

 ככיגין ו)6ג?רח 6ירהין )6סתח6

ו)6ד)ק"
 ג-?וי )עי)6 ת;תח כ)6 ו5קרכ6 ]י[ כוג'גין

 1ני, 56סיכס כס' סדכקיס ו6תס כתיכ וכנ"כ מוכ)6

 )יהד" זידע גי;,ן קריכ6 6יסו כ65 סיועין6"ר
 יח'ז,

 'חות כדק6 קיכג, ו":תכק כזיוג6 וס6 )יו6ריסו)תפ5מ
 ":תכק ו6גכייי יגסירו גמן6 כ)6 6תקיכגדין

 תקד:"3כי כ2!יי"
 וקתכפי6

 י".ק כדק6 הכתכח )" קרכג6 וכד ומיוו. כ:סירווקדו:ס ס:ך" ז:5יע הקר" סיי" וחתכסי"
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 כ?ק" סזי )"  יהיז"
 2ג':ין ":כין כזין '"'ת.

 ס;-, ו:);6 ],[ סיסר6 וקתכשיח 6:תכח. )16גסירו
 קךיכ, סת6 5ימומ דידע יוחן מית ן5" כנין כ2)ינ66מר,

 '6וקכדקח
 . .ני' ס6רנתן 1,ק ?תכ)ת ו6ת סזסכ 6ת 'קמו רךקבטד(

 :'י. כהיסכג, 1סרי כתיכ ), ,גק:ת כסף1,י)י
פתח

 1י,. ז( ק?1 -ף .( .', ' י:! כ( עי ,-*' "( מקומותמראה
 י -
 ך;זךא4שיך

 ונהורא עלאה נהורא ונקראין וירח. לומש שנמש14 מיבות עמ תפארת מפירת הוד:גות על רמז את'ה עם שהוא"1 מפרש יצחק ר',כ[
 הקודש רוח יושפע ואת"ה תיבת של ההודהות מן כי לרמז הוא הנתוכ ומשמעות לכלם. חיימ שפע נשפע הואת 1מהזד141ת תתאה..
 שע'י למען ואת*ה בתיבת הנרמז ומיכות תפארת של ההזדוגות נקדשתו יפעל שמשה הכתוכ משמעות פי' ,גן : המשכן מלאכת עושיעל
 "פירות השש התכללות הייט צדדים. הששה בל הכולל תפארת ספירת על רמו וא"ו אות ןד[ . הטלאכה עושי על הקודש רוח יושפעזה

 ]ס[ : משה קרושת ע'י נתעורר היחור וזה נהשי.חג"ת

 פ-
 השם של האחרונה ה' אות ששורשה מלכות ספירת מן בא הדבור שזה

 שישראל פי' ט[ : ושכינתיה קב"ה יחוד והיינו מלגות ה' לאות לי תפארת וא"ו אות לכהן בעבודתו יפעל שאהרן ותאמר ב"ה.הוי*ה
 ווח השמש, אור עליה מופיע שאין הוא הלגנה רסהר ענין ןון ! כ"ה האשס מאוד לרספירות הארה 4המשיך מועי4ים ה~דושהנעבודתם

 : שמש ש:קרא תפארת ספירת מן נה המופיע השפע אור ממנה .מנע הטומאה צר שליטת שע*י השכי,ר עלמשל
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 )1 6( י6חך 6כ6 ר3יח
 סכס-

 זהו ה'. נאם הזהב ולי דכמף לי 6( דאסך אבא רביפתה ס,,גן ס, נ6ס סזס3 1)1
 באלה עיינתי מקימית בכמה ]ח[ לה' שמים השמיםשכתוב 53)ין 5סתכ5נ6 6תר 3כנ!ס ןח[ )ס' בטיס ססחיסט'3

 בנדי ועשו וכתוב הם. קדש בנדי שכתיב הקודש.בנדי
 הם קדושים למרנו. כך אלא כאן. יש קדושה מהקדשי
 שלמעלה. ברםיון קודש. בנדי ועשית וכתוב מקום.בכל

 כבוד- בנדי למטה נדול כהן למעלה. נדול כדןשלמדנו
 ונחשת. כמף אמ4 שלא ומה לממה. כבוד בנדילמעלה.
 סב*ב החצד עמודי כל שכקוב נסתלקי. אחד שלמקוםלפי
 להשהמש שמוש לכלי שהם נחשת. ואדניים וכהובונו'.

 יק"גע:.,ע~:ו:גו
 "ל~מ% '" - :וע"ז ,

 סתט'ס 51ת ס16ריס 6ת סקססס מכן 6) דברער2נ(
 סח1ריס 6ת "וק:ו1? סח יס1דס6"ר

 נ)'סו 5יסו 1ד5 ]טן דנסר6 דמספק)רי6ס ר51 .דגסרין
 דסנ!5ד6תוון

 6ת1ון ד"ינ1ן ר51 . סתי!יס 51ת 3יס נוסקטין וסווע5תין. "קכרון דכסו . ותרין ד"רכעין כרז" קדיס"
 נסר" ד3" ד"ספק)רי": 3"תרדכ5י5ן

 6תגסר5 61'סו '[ [

 התמיס. ואת האורים את המשפמ חשן אל ןבר2יעכ(
 תו ס:מע האורים את ביאדו הרי יהודהא.ד

 רקיקת וזהו ]ס[ המאירה אספקלריא סוישמאירים.
 נב-אי שבהן אוהיות. מ"ב במיד הקדוש השם שלאותיות

 וכלם הקדוש. השם סוד שהם נחקקוה. אותיותבע.ב מואית והיא ]י[ מאירה שאינה אמפקלריא במקוםהנכ"לות האוקיות סוד ההמים. ואק בו. משוקעות והיוהעולמית.

 חת,ון ךקינ'ן חיזק כ)ק וט"ד )טינק די5ס1ן5חוון ה בולם היו השכםים ושמוה שם. ומשוקעים נננזים היו 3)טין ס11 ךככטין ומיו:ן . תטן טסקטין נניזיןסו1
 בא. האוהיוה אלי ממיד הכל וע"כ ץ. מבח שלהם אוהיות , . 6ת'"

 : נהבארוהכלן היק'קנתונג"
 הקדש א? בבאו ק'לו ונשמע לשרה אהרן על ןףקיןק נ(ן סקדכ י:) ככחו קו5' ונכ:וע )כרת 6סרן ע) דוקיוקג(

 דהכהטיל ק)ה ד6גסריךננין
 .ן

 ט) יכ,-זן 'כרכחן
 ט)ט"
 זהב פעסון הכל. ועיבר לכל מברך שהוא הכהן. בעבוי ן ז?כ פעיוין כ)6 ופ)ה כ)" נזכיך ד6יסו . דכ?ג6כג'נ'? פ על יניה: והברכזה נ.?סעי. שיד,יה ל הק שנציך לפי!

 :ק כרנו ד"תט)'ח רטון. מ,קיטנ".ס"
 דמ'ס' ך"

 6קיו)י"
 נתמלא שהוא והי כרמון שנתמלא רמון. נתבאר. זה ,

טכ)"
 סה כפני שמעון א"ד ומ'. מהור זהב ציץ ןעשירע ד(! היוקי םיוו1ן 5"ר 'ג" טס'- זסנ 1'ן דעע(יר2י( נהכא*: והכל מהכל. ן קייוגח " 1כ)ק

 דסוסוכנין בו. לדכהכל הםתנלות משסעוהו ציץ.גק-אן . כ': )הסק:)חק:קכ)ית6 ניןממרי
 קיי-"

 מתווןס1ו בהציץ כיבו. סה בו ניכר היה ההוא בציץ בי שהמקכלמי כ5ין כיס. הכתק1דעה נין גסס1מ כיס דהסתכגט"ן וכל ציץ. נקיא הארם הסהכלו: לענין קיים :היה ולפי! 1כ) נין הקרי נם דכר הסת:)וקה ט)
 נחסקוה והיו בציור מצירוה הקדוש השם של האזתיותהיו יחקקרן כנ)ועח ג)יטה קדים" דםט"

 שהיי האיתיות איהן לפניו. שעמד זה זכאי הי' ואם .ב
 ועלו למעלד. סלממק למית ב היו דזזב הוך בו הנחקק

סלברנר  הח "י9 מ6 נ(,ך יני טז9 כקומותטטילכראה

 הזהךזיו
18יח י מלכות תטים היימ שגע"פ ותורח תפארת. אורים. היינו שבכתב תורה,י6[ ברתא יסך שאבא בידוע 'ודיזן בטלוי הוי*ה שהוא ע'ב השם ששרשו החכמה מעולמ הארה לה שבא פי' לה מכת'ר ע"גוהשם לב:ה. ע.ק-אה מלכוה ספירת זו מעצמו מאיר שאיגו מאור מ[ : מ"ב השט מכתיר ושם דדכורא. קלמא שמש שנקרא התפארתספירת 11 המאיר מאור וטן וסו' וארנמן תכלת זהב דה"נו ב'ותר ונכבד יקר שהוא מה אלא להמשכן שמוש כלי מהס שנעשהונחשת בסף יאוח לא בה"ג בבנדי גאן וכן ביותר. רוחני שהוא לטקום למעלה מחובר ביותר רוחנ' שהוא והדבר הוא הכתע זה מבוו;1ח[



 הוהרישוןתצוה קודשישון35ן

 נה הראש הסהכלות של מראה יודע שהי' הכהןמלבד
 כו הי' הקב"ה של רצונו שהרי שעה. לפי רואהשהיה
 הזה שמיאה לפי הבא. לעולם כן מ :הוא וירע ההוא.בארם
 מסהכיים וכשהיו בו. רוצה היה הקכ"ה מלמעלה. עליוהאיר
 נהגלה אינו שלמעלה שהמראה לפי כלום. ראו לאבו
 ובפניו ההוא. הציץ לפני ארם עמד ואם שעה. לפיאלא
 הכהן יירע היה קרושה. מראה שעה לפי נראה הי'לא

 ע"יו ולבקש עליו לכפר ונצרך סצח. עזות בעל והשהרי
 עזי אותן שכל אמרו הרי וראה בוא יוסי א"ר "(רחמים.
 ובעולם הזק בע,לם חלק להם אין בושה להם שאיןפנים
 כשהיו בישראל. כהם שהיו פנים עזי אותן וכלהבא.

 ומפשפשים לכם את משברים היו ההיא כציץמסתכלים
 שהסתכל מי וכל קיים. היה נם על שהציץ לפיבמעשיהם.

 אוהן על מבפר הציץ היה וע"כ במעשיו. מתכייש היהבי
 שהיו הקרוש השם סור של האוהיות כי מצח. עזי פניםעזי

 מי וכל ונוצצות. וטלט:ת מאירות היו הציץ עלהקוקות
 פניו נפלו האותיות של ההיא ברועטצצות מסתכלוהיה
 כיון עליו. מכפר הציץ היה ואז לבו. נשבר והיהמאימה.
 זה כרמיון רבונו. מלפני ולהכנע לבו לשכור ברםשהוא
 עסזד כשעלה הזה בעשן מריח שהיה מי כל הקמרת.היה
 לעבוד בבירור לבן את מכרר היה עשן. המעלה מןהעשן
 ביטול היא שהקטרת לפי שבשמים. אביו לננד אחריב אלא לו היה ולא הרע. היצר דהם ממנו והעבירלרבונו.
 על קיים היה שהציח וכמו הצדרים. בכל בוראי הרעהיצר
 לצר 5במל בעילם רבר לך שאין הקטרת. נם כןנם.

 : - הקמרת מלברהמומאה
 זה שמעון א*ר . וט: קטית מקטר מזנח דעשיתנ(

 מזבחות ששני לפי בו. לעיין ישהכהוב
 וזה מבחוץ זה הממים. קטרת ומזבח העולה מזבחהיו.

 מזבח. נקרא למה בפנים שהיה הזה הקמרת מזבחבפנים.
 נק-א. זכחים שם על ומזבח זכהיק. בו זובחים איןהלא
 רעים. צדדים לכמה ומכניע מכטל שהיה בשבילאלא

 להיות ולא לשלמ יכ.ל אינו נכנע רוע שצרולבעבור
 יכול היה ולא וביח. נכנע היה :עולה הקטרה עשן,ואה היה ההוא הרע צר כאשר מזבח. נקרא וע"כקמנור.
 באותו נחערב ולא זכה שלא ולפי למשכן. כללקרב

 חביבה שהיתה כיון בעצמו. הקב"ה סלבר שלמעלההשמחה
 הוא שזה מבפנים. אלא ההוא מזבח עמר לא לכן כך.כל

 העין. מן נסתר היה וע"כ בו. נמצאות היו שהברכוההמזבח
 ותעצר החיים ובין המהים בין ויעמר . באהרן כתובמה

 כלל לשלט יוכל שלא דמות למלאך לו שהכניעהמבפה.
 סק.ם בכל אשר כיריט. נמסר זה מימן דין. לעשותולא

 דמיהה שאין דקמרה, כעטה הלב וברצון בכונהשאומרים
 עםים :אר יזכלו ילא . ינזק ולא ההוא במק.םשולמת
 קטרת. מקטר מזבח וראה בוא ההוא. המקום עללשלם
 לפי אלא קמרת. מק:ר נקרא למה מזבח שכתובכיון

 ועור ~כן אהרן ש"שה כמו לקשיר כח הזה ממקוםושנמלו
 בהקמרת אותו לקרש הקטרת להקמרת נצרך הזהשהמזבח
 קטרת מקטר נקרא ועוד קמרת. מקטר נקרא ולכך ]ינ[ההיא

 קמרת להקניר אסור שהרי קטרת. לאקטראכתרטמו.
 וראה ב:א הכפורים. יום של מהמחתה מלבר אחר.במקום

כל
 יע י9 0 ה* י9 ט מקוכותכש~אה

כר
 דכסנ"

 מיזו יןע סוס
 ן6סתכ)'ת"

 קןע"ס
 )סוס חתירסוס

 סטת"
 רטות" דס" .

 :יס ס1? דקכ"?

כס?ו"
 זתין ד"'סו ויןע גם כר

 3ט)ת"
 נוסתכג'ן וכך כיס 6תרעי 0וס קכ*? נו)ט')". ט)'סגסרין ד" דמ'זו כנין ד"תי.

 ד)טי), ןמיוו כנין . תדי חנוהן )חכי?
 6תג)'" )"

"(6
 ק"ת" 1"י סעת6. )עוס

 ו"גסוי 5'ן ססו6 קתי כ*ג
 )סוס "תמויין)"

 סטת"
 כ?ג6 יןע סוס קדיס6. מיזו

 תקיף 6יסודס"
 נו5ה"
 )כסר" וכטי .

 ע)וי ולנוכטי ט)יס
 תקיפי "יגון ןכ) "תרו 0" חוי 0" יוסי 6*ר 6( .רחקין
נו5ח"

 )סו ד)ית
 כסופ"

 3סון לית
 כע)נו" חו)ק"

 דין
 תקיפ' 6יגון וכ)ך6תי וכע)ת"

 :וגח"
 ?וו כד . כיסרמ) כ?ו דסוו

 ותסתכ)ן )כיי?ו קתכרן סוו 5ין כססו6תסתכ)ן
 דנוסתכ) ת"ן וכ) ק"יס סוס הת ט) ן5ין כניןכעוכדייסו

 5ין 1ט*ד כטוכד,י תכסיף סוסכיס
 יזכפר"

 6'נון ט)

 :: לצ" ינק, ן" ג)% ' ת ךגהבעמן 1 5:%'פע 6בייזש2ן
 תסתכ)ןסוס

 כססו"
 גע3ין ":סוי ד"תוון נ5'15

 וכןין )כיס "תכר וסוסת"ינות"
 נוכפר" 5,5"

 כיין ע)יס.
 נריסן6'סו

 )תכר"
 )כ'?

 נו"ריס תקת' 1)"קכגט"
 כנווג"

 ד,
 תגג" כס"י ד"רח נו"ן כ)קסורת.

 ס)'ק כך
 ססו"

 טתוד6

תס?ו"
 )תס3ת ככרירו )כיס נוכרר סוס עסן. מט)?

 יזגיס 1"טכר)ת"רי?
 וו?נו"

 0רע. דיגר
"(1 

 6)6 )יס 0וס

 חכוס )קכ) חד6)כ"
 דכסתי"

 תכירו דקט-ת כבין
 על ק"יס סוס ד5יל וכת? סטרין ככ) וד"י 6יסו סרעןי5ר
 נו)? )ך ד)ית קערת. 6וףגיס6

 )סער, )'ס )י,ת:י כע)ת"
 : - קטרת כר6חרח

 ס"י סתעין ""ר . ונו' ק:רת תקטר תזנח דעשיתכ(
 6'תקר6

 )6סתכ)"
 קדכמין ןתרין כגין כיס.

 ןט)1ון תדכח6ס11.
 ונודכמ"

 תזכמ 6קרי "ק"י פגינו"ס ד"'סו ןקערת נודכחח ס"')גו וד" )כר ד" כוסתין דקסרת

1ס"
 6קרי ד" ע) ותזכמ דכ0ין כיס דכמין )6
 . כי:ין סערין )כנזס וכפית דכסי) כנין6)"
וכנין

 דס:1"
 )ס3ט"ס יכי3 )" כפית כיס" סטרה

 כד נוזכח "ק-י וט"דקסינוך6 3קסוי 1)"
 ס?1"

 סוס כיס" סט-6
 עסנ"חנוי

 יכי) עמ וטרק "תכטי" דס)'ק דקטרת

)קרכ"
 5תערכ 1)" התזכי ד)6 וכנין )ת:כנ6 כ))

 ד)ט')"חדוס כסס'"
 דמכיכ6 כנין כ)מודוי ק:"? כר

 ק"יס )" כךכ)
 ססו"

 סתיס וע'ך כיס ":תכהו דכרכחןנווכמ "'?י דס"י )ג1. ס:ינו"ס ")" נוזכח
 נועינ"
. 

 ותענר סמייס וכין סנות'ס כין ויעקד כהסרן כתיכנוהי
 ד)" סקית )ח)6ך )יס ןכפיתסי'גכ?.

 כ)) )ס)ס"ס יכי)
 "תר ככ) ןי כידג". 6תתסר ד" סיתגת דיג". )תטכדע6

 כ:,וג:לק"נזרי
 עוכד" ד)כ" ,רעזת"

 ס)ט6 ~)6 דקערת

נוותג"
 6תר כ?סו6

 יתזק. 1)"
 עיזין ס6ר יכ)ין 1)"

 ע))כ)ס"?
 ססו"

 . קערת נוקטר נוזכח מזי ת" . חתך
 כנין 6)ח . קערת נוקער מקרי 6נו"י נווכמ דכתיככיון
 תו ]יכ[ 6סרן דעכד כנוס גהקסרמ 6תר נו:6ידגטני
 )"קער6 56סריךנוזכמ

 )קד:"
 כסס61 3יס

ק
. 6 ) ן

 ק

" 
 ק )קק

6קר"
 מזי ת" סכפוריס דיוס טממתס כר . קערת

ס6י

הוהר
 : הגר שהיא קטורה על שדרשו כמו קשירה. מלשון קטרת ויפרש הדין. מדת של וצוקה צרה מ'.י ולכל המות למלאך לקשוו *ףא

 * יומא נמסכת גראיתא העכורה הינוך ע*י איא המשהה בשמן הכלים גתקרשו שלא שני נ'ת של הקטרת מוגח על הכונה אפשרויט



 י!צ~ע קודשלשוןרצצרה הזהרלשון
 651תכ6 קסלת 5ס6י 56סליך 6כתריס רדיף דדינ6 ת6ןס6י
 )6סת)ק" 6יסי סי1ע דס" ת6רי?קמי

 וכסחי מג'ס דיגין
 קטרת דכתיכ . וכרטם6 כ5סר6 כיות6 זחניןחרין 65דכר" כ?6י רני5 ס61 6' נוניס מסת)קין1ד6'
 1ד6 יקטירנס סטר3יס כין וכת'כ ככקר. ככקרסת'ס
 ס'  לפ:י סייר  ך:ר? רכסיכ  תריר  דטלז5  ייוסי6יסו

 1ד6')דורות'כס

 ?ו-

 ק.,י,"
 דע)ת6

 ד)תת"
 דע)-6 1קי1ת6

 ך)" 4ק- כס?ו"ד)טי)"
 רק:רס פוכר5  יוי5 כ:ל  5רכר

 וטנוין כיס סנ'6ו ונזותגין כ.? בריין  ד!:י!"רילק
 , ס' )סני ת'ויד קטרת דכתיכ כנין עי.? ב)טין6חינין
 6יסיתתיד

 קיי--

 . 6מרנין כ)הגין מכ) יתיר ס' 5ככי
 קיזי 1חכיכ יקיר דסי6 דקטרח ט'3-ק 6יסימ3יכ6
 61ע*נ . דט)נז6 וטו3ד'ן ס)מגין חכי ית'רקכ'ס
 רע)יק 6יסיד))1ת6

 תכל"
 יקיר סי6 דקטרה עוכד6

 )טו3ד6 5)ות6 כין מ? מזי ה6 ק3"? קתי1הכיכ
 "גי  7)צ"נ:ן צ3די ד?,, דק-כג'ן כ"קר )0 חתקייו 5)ותחדקטרת

 ,ו:ן 'ן,!'ן1.ייל;,ינ;;"::ו"ג,:',
 . 'תיר עכיד  קטר? ד56טריך. תס )"תקג" תקו:"6יסי
 . נוכ)6 'ת'ר ג?'רו 1ט3'ד קכיין 'קכירתהק';
 . מככנה ו6דכי זי?-" ד"צ3- הי?י1מ6ן

 וכ)"
 6ת:סיל

 )"קדמ6 כע.גן 'צ"ד כקד. י"תקסר61תתקן
 עו3ד"

 דקטרת
 תקוג6 ד"יס1 נוט)נו6 1,סק6 )":כרה ויויוק יוי,6 ככ))5)1ת6
 דסס,ח כנ11ג6ךכ651

 קרכנ"
 . )כ)6 קדס תדיר קדת"ס 6'ס1 קסית מזי ת6ת)י6  כ?6י  רכלי  5?יכר. )" כ)6 6תט:- )6 ז1סמח ו"י"( .. קכ"ס כיס ד6קרע' מ2'63

וכנ"כ
 טו3ד"

 לללי?, ל5קרמת  5לטריך  רקיות

 . מ:"חס )כ5 וייפ:צי?ס 1):תר כקדיוית6  יג"סקוב רי ע:י גו'1 ?,. 11נס,. 1,תכ4' יו  ]ווורל4
 ו)6תדכ6? זי?יי6 5הטכרח קדמ6 ט! )כפר6 3ט'גןוע"ד

קודס"
 ']ג")נ, ,ן(מ;1מ21הר61,בן6'1 כ)6 ו:),ת". ותום3ה"ן :ירין עכתר

 ":ד )ת"ת6 יינ)צו" 23ש:"
 ע)"?. ק:ורח 3??יח מד כק:1ר6 כמד6 כ)6ד6תקסר
 ר' נ( נסון התקר' דק3"0 לסימין ד6תווןכ~6

 סנית6סדמדכת
 כקד6 קייתי 1תנלת"

 )הדו1ת"
 י6וק.ווג6

 קייתי ו?"י דכ)ח פג'ת6ס מד סוו תדכמןדתרי
 פנו-ה? 'יי?הי . ק-גג'ן)קרכ6 )כי 1מד)מד11ת6
 'נדצ 1יסתכ)דחקי 'מ4; ד)כך 5ס6יגפיק

 חכקת"
 ע)ה0

  ק:'-?, ההקיכ )6 וצ'ד ]'ד[ ה.יך: ~לן*בי דיז)סרז"
 ומדו ומד11ת6 . 25תכמ ד)כר  ייס6י רריני  כייןיפי5 תיי פותל,.  ולסלסי לחריי ?ית ספרתתלכת ד:ל?י  כספרת י::סלי תבתכת  רבזן כבטסן5ל5

 כיס מיוו ךכ) פג'ת6ס תססו6 ךנסילו1קסור6
 6סתלק ךינ6 כ) "הער ס6' וכן .קיית6
 קיית6 קטרת ו3נ'כ דיג6 )יזצכד יכ') ו65חס"י
 וד, רכל, סוה  קבירו קסרת וטוד ת1תג6.)כט)ח
 רין כט!ייח י:ר6) 6ינון וכ"ין  פניייי  כסיו5??סריכ

ד6תי ו3טל?"

 בה בתש ולשוב הקטיה לזה נצרך אחייי רודף שהדין מיבל
 ובזה ממנו, הדינים למלק מסייע הוא שהרי רבונו,לפני
 להזכיר רניל הוא אם טמנו, טסחלקים הדיגיםודאי

 קמרת שכתוב ובערב. בבקר יום בכל פעמים שניהקמ*ת
 וזה יקטירנה. הערבים בין וכתוב בבק*. בבקרסמים
 ה' לפני תטיד קטרת ב שכת תסיר. העולם קיוםקוא

 העולם וקיום שלמטה העולם קיום הוא וראילדורוהיכם.
 הקטרת מעשה יום בכל נזכר שלא ההוא ב2קו2ש4מעל,-,
 ועטים ב., מיהות והיבה בי, שורים שלמעלההדינים
 ה'. לפני תטיד קטרת שכתיב לפי עליי, שולטיםאחרים
 אחרות, עבודות טכל יותר ה' לפני קיימת היאתסיד
 לפני וחביבה יק*ה שהיא הקטרה סעשה הואחביב
 ואע"פ שבעולם, ומעשים עבודזת מכל יותרהקב"ה

 יק4 הוא רק:רה מעשה אבל מהכל, טעילה היאשהתפלה
 למעשה תפלה בין סה וראה בוא הקב"ה. לפניוחביב
 ישראל שהיו דק*בטת במקים הקנוה הפיההקמרת.
 הם אין ישראל שהקריבי הק-בנות איתן וכלמקריבים,
 שההפלה א4א לזה. זד בין מה ועיד כקם*ת.חשובים
 יוהי. פ.עלת ודקטית לתיקון. שנצרך מה לתקן תקנההיא
 מהכל. יוהר הארה ופזעלה קשרים וקוש*ה מתקנתשהיא
 אר מ והכל הסשכן. ונטהר הזזהם שמעכרת היא.ומה

 הקטרת מעשה להקרים נצרך וע"כ ביחר. ונהחשרומתתקן
 הקין שזהו מהעילם דז.הם להעכיר ויום. יום בכללתפלה
 הכל. לפני תסיר היא קידפת שהקמ-ה וראה בואוזזלה. ב1י שהבל יסתלק, לא רע כי יכת:ק לא הזיהם ואם"( דק:'ה בו ש-זצה ההוא חביב ק*בן כדמיון הכל,של

 ש4 התפלה לפני הקטרת מעשק להקדים נצרךולפיכך
 מתתקן ואיני עילה איני זה שנל 4פי והתשבהוה.השירות
  חטאתם, לכל ומפשעיהם כך ואחר בתהלה. וני'הקרש עי וכפר כתוב טה  הזיהם, שנסת4ק ער סהקטרואינו
 אק ולמהר הזיהם להעביר הקידש על לכפר נצרךוע"כ

 כמו הכל ותפיה, ותשבחית שירות כך ואחרהמקרש.

 הבא, ובעולם הזה בעולם ישראל הם זכאיםשאם-נו.
 ער ושלכטה שלטעלה ההקון לתקן יודעים הםשהרי

 העליון. הקשר באיתו אחד. בקשר ביחד הכלשנהקשר
 ר' נ( בהן. נקרא שהקב"ה הנרשסות האותי,תבתקין
 ביארו הרי לב. ישטח וקט-ת שמן נ( כתוב אמראלעזר
 וביארנו שמהה. להמשיך ביהד עמדו והטנורה הפנימישמזבח
 לרמשיך שעמר וזה טהבל. לפנים אחר היו. מזבחותששני
 הפנימי ומזה קרבנות. להקריב מבחיץ שעמד ואחדשמחה,
 העליונה. חכמה יבין ומבין ש-ואה וסי שטבחוץ, לזהמנכע
 קטרה נקרב לא וע"כ ]'י[ 1קךיה אך3י דדברכור
 שלמה של בספר מבינו נמצא, המנורה ששמן בשעהאלא

 סה הסיהה. ו4בטל שמהה להסשיך היא קנרהדמלך,
 ושמחה והדוה נמצא. ההיצון ממזבח שהדין לפיהנעם.

 בו שמהה שכל הפנימי. טסזבח היא האורותוהתקשיזה
 נסהלק דין כל נתעורר דכנימי כח וכאשרקיימת.
 קייסת קטרת ולפיכך דין, לעשות יכיל ואינו .מהחיצון
 וזאת הכל. התקוניות היא הקנרת ולכך המיתה.לבמל
 ובעולם הזה בעולם ישראל הם זכאים הפניטי. במזבחנקרב

הבא
 ג"ו מס,' נ( קנ6 גסע,תן ט ייט. 97 ת( מקומדתסראה

 -;-קךזין

 תתאח איטא ובינה מיכות והיינו הבינה. עולם על -*מרמז צד'י בניקוד הוי*ה השם נגד הפנימי ומזבח אדנ*'. השס נגד החיצון מזבח*ד[
 : הרינים רטתקת כח בה יש מתערין דינין דטיגה אע*נ שהבינה וידוע נוקבא בחינת על רמז מזבח שכל עלאה.ואימא
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 אשר "טראל אתה עבדי לי .יאמר "( כתונ עליהםהבא.

 ' אתפאיבר

 התפלה מ;לתנויל

 ישראל אהה עבדי לי ויאמר ואמר. לסי י' 2תחג(
 רהפלה בענין מדבר כאן אתפאר. בךאשר

 האחת עבודה שהיא הקב"ה. לפני לההפלל האדםשצריך
 יש וראה בוא רבונו. ש? עבודות באוהן והי49ההנדולה
 הקיימת עבודה .טדיא במעשה. שקיימת הקב"העבודת
 פנימית עבודה שהיא הקב"ה עבודת ויש הגוף.בפעולת
 ה;ומדים אב-ים י"ב יש בהגוף רנל. עיקר והיאיוהר

 שבטעשה הקכ"ה עבודת הגוף אברי ואותן הנוף.לפעולת
 צדדים בשני שבמעשה הקב"ה שעבודת לפי בהם.קיימת
 אחרים אברים י"ב ויש ]ע'[ החיצונים הגוף באבריקיימת
 פנימים הקונים והם ]כו[ בפנים הנוף תוך שהםפנימים
 יקרה עבודה שהיא הרוח. הקון בהם שיתתקן הגותבתוך
 הפנימים םודות בענין שביארנו כמו להקב'ה.יפנימית
 הנזדעות העליזנה החכמה סוד שהם שמעון. רבישאמר
 עבודת היא האדם תפלת הלקם. אשרי החברים.נין

 דעים י אין והאנשים עליונים. בסודות קיימת והיאהריח.
 כותחהפתהים בוקעתרקיעים קעתאוירים בשהריתפלתהאדם

 החשך. מן האיר ונפרש היום אור שמאיר בשעה למעלה.יעולה
 הפתהים. שרי דרע;קנו הרקיעים. בכל הכרוז הולךאז
 שאותן לפי מעמרהי. על ואחד אחד כל ההיכלות.שרי

 וכאשר בלילה. ששלימהם אותן אינם ביום ששלימתםהשרים
 שרים ונהטנים הי.ם. של השרים מעבירים הלילהנכנם
 הסור וזהו באלה. אלה ונהחלפים בלילה. השולמיםאחרים
 וממשלת וט'. היום לממשלת הגרול המאור אתשכתוב
 ביים. הממונים השרים אותן היינו הלילה וממשלתהיום
 היזם. סמשלת נקראים אלה בלילה. הממונים השריםואותן
 כרוז הלייה נכנם כאשר רלילה. ממשלת נקראיםואלה
 למק.טי. ואחד אחר כל הלילה של השרים התתקנויוצא.
 כל היום של השיים הרעעקנו יוצא. כרוז היום מאיריכאשר
 אהר כל כלם אז נכרז הכרוז וכאשר למקומו. ואחראחר
 מקדטת השכינה ואז לו. הראוי ההוא המקום על נפקדואחד
 . לרבונם לשבח כנסיות לבתי נכנסים וישראל .ויורדת
 שהכין כיון לאדם. לו שנציך והשבחות בשירותפותחים
 מצוה של בההקונים במעשה. רוןלויה בעבודהעצמו

 רבונו. של רפנימיה העבודה בהקון לבו ליחד ]י,ןוקדושה
 הדיבורים אותן הזאת. בעכודה ורצונו לבו אתולהשים
 באויר שקיימים הממונים ואותן עולה. דבור כלשאומר
 אחד סמונה נהמנה מזרח לצד : העולם צדדי לד'נהמנים
 שרים יעמו שמו. גזהריא ההוא לצר בהאיירשקיים
 הפלר. של הדבור לאיהו מחכים שהם אחרים.ממונים
 אם הממינ-. זה ולוקחו ההוא. בצר בהאויר עולהוהדבור
 כשקים השרים אוהן וכל הממונה אוהו כראוי דבור הואיה

 שלמ;לה. הרוא הרקיע אויר עד עמו ועולים הזה*לרבור
 לדכיר שמשקים בשעה אחרים. ושרים ממינים ישששם

ההוא
 ר* ין ט ט"ע ':ע" "( מקומותמראה

 6סמ 'סר6) 6תס עכדי )י וי5תר 6( גפיכ ט)"סו .י,תי
 6תס6רכך

 שעפלה מעלתנירל

 יסר6) 6תס פכןי )י וי6תר ו6מר. י1סי י' פתחנ(
 כג)ות6 תיירי סכ6 . 6תפ5ר כך6סר

 מד6 פו)חג6 ד6יסי . דקכ"ס קתיס )ל)6ס גס כרדכפי
 6ית מף ת6 . דיו6ריס סו)חגין ת6'גון ויקיר6רכ6

 פו)מג6 ד6יסו . כמוכד6 דקיית6 דקכ'ספו)מג6
 ס:ית5ס סו)חג6 ד6יסו דקכ"ס ס.)חג6 ו6ית . דנוס36פוכד6 דקיית"

 דקייתין סייסין תריסר 6ית כנופ6 דכ)6. עקר6 ד6יסויתיר
 ןעוכד, דקכ"ס סו)חג6 דנוס6 ס'יסין .6יגון דנוס6כעוכד6
 סערין כתרין דקכ'ס דפו)מג6 כנין כסו.קיי:ו6
 6מרג'ן סייפין תריסר ו6ית ]ט,ן )כר דנוס6 כסייסיןקייתין

 'קיר6 סו~הג6 ד6יסו דרוח6.קוג6 )6תתקג5 נוס6 תן)נו

 61יגון .ן רכידרינור
 ר61ק

 ו6תידייוו פ)6ם 6
 סולהג5 6יסו דכ"ג ל).ת6 . חולקסון וכ5ס מכרי6כיגי
  יךעין ל5 נס5 ו3גי פל5ין  כרוין קייץ5 51ייידרומ6
 פתחין סתח6 רקיעין כקפ6 6וירין כקט6 דכ"ג ל)ות6דס6

 . מסוכ5 תן גסור6 ו6תסרס גסור6 דגסיר כספת6)עי)6 וס)ק"
 . דפתמין ת6רי 6תתקכו . רקיעין ככ)סו 16)6 כרו61כדין
 )16 דס'כ)ין: רסגיסוןתדסר)

 ע)2גיסו1 6:ן מ
. 

 ד6ום . 3)י)י6
 סו)סג'ן ו6תיוגון . דיתתח סו)עג'ן 6תטכרו )עי6פ6)

 ד6 1ר61 , כ6)ין 6)ין ו6תמ)סן . 3)י)י6 דס)יעין6הרגין
 )6תריס ומד מד כ) ד)י)י6 סולסגין יתתק:ו . 6", ותתס)ת ונו'. סיוס לתתסלת סנדול סת6ור6ת
 כ) דיתת6 סו)עגין 6תתקגו גסק6 כרו61 יתת6 גסירוכן
 חד כ) כ)סו כדין 6כרי1 כרו61 וכד . )6תריס וסדמד
 קדנו6 סכיגת6 וכדין )'ס ד6תח1י 6תר ססו6 פ) 6תפקדומד

 . )ת6ריסון )סכה6 כגיסת6 )3י ע6)ין ויסר6) .וגמת6
 ן5תקין כיון גס. )3ר )יס דכפי ותוסכחן כסיריןסתמין
נרתיס

 כסו)מג"
 דת6ריס סגית5ס דפו)מג5 3תקוג6 )3יס )ימד6]י,ןטו דת5וס כתקוגי דפוכד6

 וו)ין 6יכון . סעהג6 כ?סו6 ורפותיס )כיסס

 סת)ס ב'טע
!(' 

 'סעוון 6
 פוימס ת1רהגו6תצתת

 סרכין ועתיס סתיס. 3זר14-'א ססר6 )ססו6 63ויר6דקיית5
 . מהרגיןתתגן

 ד6יגי
 )סס" %

 . ד))ות6 ת)ס

ע;"""ונ"ש:,ק"
 '5 י5 ""1

סתמי

 הזהרזיו
 : ותפלין ציצית היינו וקדושה מצוה נ.11 : השדרה הוט כן נם הוא המוח ככלל המעיים. ושאד האצטוסגא עטקינה כליוח נ' טחול. מרה. הננה יוהרת עם כבד ריאה. לב. ושט. קנה. לשון. מוח. הט הץ?'מים אבוים י"כ וסו, : וגכורה הסריטמאל ובחינר ימין בחי:ת פטרין בתרין והם הזכרות. אגרי נ' רגלים. ג ידים. נ' חוטם. אונים. ב' עינים. נ' הם החיצוגים אנרים י"גאח
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 )"טטר6 ריןעיתו יסר6) "ת'ן וג"ין ו"תרי.טתחי
 רת)ט פות6 "י0ו וכ6? קןיסין כעסריןלת"ריכון
 גסק" ר"ןעערס

 קןיס6 רסת6 6תוון פרמין כרין עכיט
 6תוון רתריסר 3"ויר6דקייתין

 רססו"
 ס)יס סת6

 ט' ורומ "( )")'10 ע31ריס רק"תר וסייגו )סת'".ו"סת)ק עי אליהו כיט ק6ס רסוס סת6 6יסו וס"י3"ויר"
 ]יח[ 3"1יר6 כיס ק6ס 6)יסו סוס ד" רכסמ6 כניןיסמך.
 פרמין 6תוון ו6יגון . 63ויר6 דס)יע סת" "י?יי0"י
סלקין

"'003 
 וססו6 . ת)ס

 ן"ויר6 ותסתחן תתג"
 רקיע". ער כי0 ס)קין כ)סו 6חרגין תתגן 6ינון וכ) .ניריס
 כיד6י"תמסר

 לס)ק" חחר" דתתג"
 "ית ןרוס )סער )עי)6

 תפתחן 6תעסר"ן עיס סעי0. כ8כ(נניך: עתיס וסרכע"הרגין תתגן וכתס סטר. )ססו6 כ"ויר6 דס)ס6 5חר6-תג"
 סט- )ססו6ד6ויר6

 נ)ותח ד5)6ן דטקו ת6רי 6'גון 1כ)
 תנו)ע"ריסון

 טקת"
 י"1תכיק6 ת)ס ססי6 6י י)63. תכירו מנו

 תתג6 ס6י )0 ונטי) ססר6. כססו6 )"ויר" ס)ק"
 )קכ)ך יחוס קכ*ס . ו"ותר פותח )? גסיק כד 03.'כסיק

 ק 1פוחין 6 רצ ןייג 6יגון וכ)רייסין
 כ:סוח וס)עין רתתעטרין 6תוון ד' ר6יגון קויס6.זסת6
סער6

 ער ד5ויר6 ססר6 כססו6 וס)קין ן"ויר"
 טר-קיט6

 ססו"
 תתג6

 רס)יט ררקיע"
 כסס1"

 )ססר . סער6
 5ית!סין

 תתג"
כ"ייר6 רס)טין תענן סרכין כתס ועתיס 5חר6.

"1001 
 סתתג6 וס"י סתיס. 83יעך('ר2 תתג6

 ע) ל)ותין דת5)"ן 6יגון וכ) סקר6. )ססוחכהויר6
 ת)ס כר )1ן ןעקין רככוכע)'

 5)ות6 דססי"

 )6ויר"ס)ק"
 כס:וח

 ת-ג6 ס"' )0 נס') סי6 זכ"ס 6י סעי"
 מר6 -וח6 6תער כדין )ס.וגסיק

 ןכפק"
 כסמר6 תסות6 תנו

 ::,: ונ,',;גל'(ע; ~:י עו:ן עו%י"":י:י
 ","" " '"יי" וקי ' עווס4;"נ"מע, א""נ4"

כך
ס)ק"

 חך )ככי תס6ת ג)ית6
ן6תע;" מתג"

 )נק 0ו ' צסו 1ד6 . ן:2ךליאל "יס דףן פתקין תסעס ק"תין ותען ע:וכ )סעי
 רס)יק עך רסו )'0 6ת'סיכ 1)6 . 3ימע6 רקיע36ס6י

 גסור"
 כ)סון ע6)ין1 יתיו6 ג0יר 1כ1 .עתגן

 וכד כ)סו. ע) ע)6ט פקח6 ןמיסו פתמין ע'ת"עון מדע כפתמ6
 ס)ק"ל)ות"

גכקין תחגן וכ)סו סרכין וכ)סו פתח6. כססו6 עמלת
 :וס:ו"

 ססוא ןב2רליאל וע)יסון נ( פתט,
 רקיע6]ו

 תגיג6ק
 וכך

 ס)ק"
 ססו16 טר ?)ות,

 ]יט[ רקיע6 רססו6 תרטין תך'סר"תפתק, רקיע"
 תרע" וכססו"

; א ע . תסריע כתס ע) ')ין ט גווסעל  

 מ)ק6 מות6
 דיוטין סכ6 תתג6 חר 6תער כדק . פתחין 6יגוןככל 5)ות6 ם סתימיןץ תרטין וכלסו * סעריספתמו

 שידעתם ישראל אתם זכאים וא.מיים. פיתחיםההוא

 להכתי-
 של שהדבור הפה הוא זכאי קדושוח. בעטרותלאדונכם
 הקדיש השם של האותיות פורחות אז ממנו. יצא זועטרה

 ההוא הקדוש השם של אותיות י"ב כי בהאויר.הקיימות
 עד אל'ר2ך בו פורח שהיה השם וזה בהאייר.שולמות
 ה' ורוח "( לאליהו עובדיה שאמר וזהו לשמים.שעלה
 ]יח[ באויר בו פורח אליהו היה הזה שבשם לפי-טאך.
 פורחות האותיות ואותן ששולמיבהאויר. השם הואוזה

 האויר שמפתחות הממעה וזה ההוא. הדבור ,םועולות
 הרקיע. עד הדבור עם עולים כלם הממונים שאר וכלבידו.
 יש דרום לצד : למעלה לעלות אחר ממונה בידונססר
 ממונים וכמה . הרוא לצד בהאויר ששולמ אחרממינה
 מפתחות נמסרים ולל שסו. פםנניוה עמו אחריםושרים
 הפלות שמתפללים צרות בעלי אותן 1כל ההוא. לצדהאויר
 הדבור זה אם הלב. שבירת מתוך צרה מתיךלרבונם
 הממונה זה ולוקחו ההוא. בצד לאויר עילה הואכראוי
 עליך ירחם הקב"ה ואומר. פותח מנשקי כאשרומנשקו.
 הממינים בל התפלה עס ועולים רחמים. יתמלאובעבורך
 האיתיות ופורחות ההוא. הצד של השרים וכלהקרושים

 בצד למות וש המוכתרות אותיות ד' שהנ הקדוש. השםשל
 עד האויר צד באותו התפלה עם ועול1ת האויר. שלההיא
 לצד : ההוא בצד ששילמ ברקיע הממונה אותו עדהרקיע.
 השולמים ממינים שרים כמה ועמו אחר. ממונה ישצפון
 נתמנה והוא שמו. פף2חיה הממונה וזה בהאייר.שם

 על תפלות שמתפללים ע.תן וכל ההוא. לצדבהאויר
 התפלה אותה של הדבור כאשר להם. המציריםהשונאים
 הממונה זה לוקחו הוא זכאי אם ההוא. בצד להאוירעולה

 בצד התהום מתוך היוצא אחד רוח נתעורר אזומנשקו.
 כלם ולוקחים האוירים. אותן בכל קורא הזה ורוחצפון.
זה

 הדבו-

 פותחים לי. ומנשהים הרקיע ער אותו ומעליס
 ועולה הולכת ודו2פלה לפניך. שונאך ישליך רבונךואומרים.
 . הראשון לרקיע עמה שעולים עד אזיריםובוקעת

 אחד ממונה אצל מניעות להרקיע עולות התפלות כל "כאש
 פתחים. תשעה קיימים ושם מע-ב. לצדשנהמנה

 ממונה ועליהם ממונים. וכמה שרים כמה קיימיםובהם
 לשמש שנפקר הוא יזח ןנךליאל. שמו אשראהד
 האוי שנסתלק עד רשות לו נתנה ולא ביזם. הזהברקיע
 אותן וכל החילות אותן כל מוציא הוא ואז הלבנה.של

 אחד בפתח בלם נכנסים היום מאיר וכאשר .הממונים
 זכאשר כלם. על העליזן פתח שהוא פ:חים. מ'מאותן
 הממונים וכל השרים וכל ההוא. בפתח נכנסת עולההתפלה
 הממ.נה ן:2ךלי~של יעליהם כ( ההוא. הפתח דרךיוצאים
 עמה ומניעים לה. ומנשקים כלם ויוצאים ההוא.הנדול
 הרוא הרקיע עד עולה התפלה וכאשר השני. רקיעעד

 השער ובזה ]'ש ההוא שברקיע שערים י"בנפתהים
 סמונה והוא ענאל* שמו אשר אחד בה סמ עומרהי"ב
 עולה התפלה וכאשר מחנות. במה על היילית כמהעל

 ואימר הפתחים אותן כל על ומכריז הממונה זהעוטד
 נכנסזת והתפלות נפתחים. השערים וכל . שעריםפתחו
 הימים זקן אחד ממונה נתעורר אז הפתחים. אותןבבל

שעומד

 הוהרדו
 : לו הראוי ושער נתפלה אחר נוסח ל1 יש שנט וגל אחר. מטכט התפלות עולין שער שבכלשגטים י'נ כנגר הם שערים **ג א6 )*ט, : אדנא אהישה חוי"ה שמות חנ' צירוף מן הוא אותיות י"נ בן השמ שזה המקוגלים אסרו4חו
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 ויפעמים מבא* ע1ריאל שמו אשר דרום. לצדשעזמד
 רבוא ששים על נתמנה שהוא לפי כץחניאל.נקרא
 עינים. מלאים המחנות שרי . כנפים בעלי וכלםמחנות.
 בעלי ונקראים אזנים. בעלי המחנות אוהן עומדיםואצלם
 תפלתם הסתפללים אותם לכל מאזינים שהם לפיאזנים
 לאחר. ההפלה אותה נשמעת שלא הלב. ברצוןכלחש
 בעלי הנקראים אוהן כל אותה ומאזינים עולה התפלהזאת
 סי אין איש לאזני נשמעת הלחש תפלת ואםאזנים.
 מלבד אותה מאזינים אין אחרים ונם למעלה. אותהשיאזין
 ישמקו שלא להשמ- נצרך לפיכך בתחלה. אותה ששמעמי

 לם בע נדבקק הלהש שתפלת ועוד הלחש הפלתאנשים
 כדמיין להשמע. נצרך לא העליון עולם ועניןהעליזן.
 ואם ישקק. והשני יקרא אחד ההורה בספר שקירא מיהזה
 שיהיה א4א שלמעלך. אמינה מגרעים בתורה קוריןשנים
 בשביל שנצרך. כמו אחד ודבורקזל

 שיהי,-
 ההוא קול

 כל בלחש. עולה הזאת התפלה וכאשר אחד. ההואודבור
 אוהן וכל עינים. ב1לי איתן וכל מחנוה. רבוא :שי:אותן
 ההפלה דבורי לאותן ומנשקים יוצאים כלם אז4יםבעלי

 עיני שיעת2. אל ואזניו צדיקים אל ה' עיני זש"כשעולה.
 אל יאזניו שלממה. העינים בעלי אלו צדיקים. אלה'

 עולה ההיא תפלה הנ'. רקיע : האזנים בעלי אלושועתם.
 13-ריה. שנקרא ההוא ממונה ושם הרקיע. לזהומגעת
 פעמים נ' משמש והוא ממונים. וכמה שרים כמהועמו
 ואינו ויורד עולה ויוצא. המופיע אחד שרביט לננדביום
 פעמים נ' שמתנשא שרבימ הוא וזה אחד. במקוםעימד
 ומשתחוה ההוא שרביט יורד עולה התפלה וכא'טרונננז.
 השרבימ. רקיע נקרא הרקיע וזה התפלה אוההלפני

 שהשתחוה לאחר הממונה אותו עילה. ההיא תפלהוכאשר
 עומד שהוא . המאיר הזק סלע על ההוא בש-ביממכה

 ג' ההוא הסלע מתוך ויוצאים ה:וא. הרקיעבאמצעות
 היום מן שם גנוזים שהם חיילות. וחמשה ושבעיםמאית
 שלא לקמרנ שהתנברו לפי לארין. התורהשירדה
 ההוא הסלע להוך ונכנמו הקב"ה בהם ונער לארץ.תרר
 פותחים עולות. שהתפלוה שעה באותה מלבד יוצאים.ואין

 היא זו הארץ. בכל שמך אדיר מה אדנינו ה'ואומרים
 לפניה. משתחוים אז ]ג[ הרקיעים אותן לכל שעולההתפלה
 ועולה עליונות בעטרות נכהרת דוזפלה ולהלאהמכאן
 דשבטש'אל בכחותיו. השמש יוצא ואז רביעי. רקיעלתוך

 להוך עמו עולים מהנות ושם"ה יוצא. הגדולהממונה
 לתפלה מכתירים וכלם החמד. ימוה ונקראים ההיא.הרקיע
 התפלה מתעכבה ושם עדן. הגן של בשםים בקטרוהההיא
 ושם החמישי. הרקיע לתוך עמה עולים המחנות שכלעד
 של המלחמות שר וה!א שמי. 3דריאל אהד נה ממיש
 ובל הוא נזדעזע אז עולה התפלה וכאשר עמים.שאר

 ומכתירים ומשהחוים ויוצאים כחותם ונשבר שלו.הסחנית
 רקיע אצל שמניעים עד עמה ועולים ההיא.לתפלה
 וסקבלים מהנות וכמה היילות כמה יוצאים ואזהששי.
 שערים. לשבעים שמגיעים עד עמה ועולים התפלה.אותה
 הגדול. השר 7נ3פיאל שמו אשר אהד מסונה עזמדששם
 שנהעטרה וכיון עמרות. בשבעים דתפלה אותה מכתירוהיא

 המחנות אותן כל מתהברים אז הכתרים אותן בכלהתפלה
 בכל שנתעמרה התפלה לאותה ומעלים הרקיעים. כלשל

אוהן

 ו)זטג'ן . מבא ע1ריאל דסטיס 7רוכו. )סטרדק"יס
 רכו6 סתין ע) ד6תטג6 ' נגין ' כטדץ3יאל6תקר'

 67ו7גץ,סון דצו, "'גון 4כ)ס;ו)נכחסו
 ו"ויון 1

 "ח" ג)1נ ס?ימ 6סתטע ד)6י ד)נ6 מצ,ת26)היסו
1 

64
 מ , 6 " 5)1 ,6 " " ג

 ן
 ט6ן ז)ית י6קי ד

 כר 6חרגין )ס 5"ת'ן 1)6 5ע'65 05ד5"ת
 'סנועון ד)6 )חסתתר6 כע' כך כנין כקדטית6 דסתעט6ן
 כע5ט6 חקקמד6 דג)ותח 7ט)ס ותו ג)1תח )ס6' גכקכגי

 כנווג6 . )יוסיוע חגטריך 5" ע)הס דע)טה ,יו)סע)מ?
 ו"י )סתוק וח7 5קרי הד ד6ורייתק כספר6 דקר' נומןדח
 6)6 ד)ע')ח נו?'טגות6 נרעי כ6,ריית" קר6ןתרי

 וססו6 ק65 ססו6 דיס6 כג'ן דמגעריך כט0 חד ה-כורק)6 דיס"
 כ5 כ)חיסו. ס)ק6 גגיתח סהי וכז הד7כיר

 ד35יתא ט5ס )ססוח וגסק' גקי כ5סו דןג'ןטם
 עיגי . סועתס 6) ו6זגיו גד'קיס י) ס' טיג' ס:"דדס)ק6

 ק5 ומזגיו 37תת6 דעייגין ט"רי ח5'ן גדיקיס. ה)ס'
 5)ותה ססי6 ת)ית6: רקיע5 . דהודג'ן ט6ריסון 6)יןסומתס
 3דיך'ה 7חקרי טטגס ססו6 ותנון רקיעח 5ס:ו6 וטעיס)ק6
 מ,ו, ינ" "ו ,קלניה

 ,4 הוית %ק [שה4
 וכדו"תגגיז

 5)ות"
 וסניד סרכיט6 ס?ו6 גהית ס)קה

 מך4כ,,ן'1;ל%"םעעך4ל
 ת)ת ט'גר6 ססו6 טנו וגפקי רקיטח. דססוחכ6ט5עית6

 ד)ת )ק4רנ6 ד6תתקפו כנין 5הרש. גהתת67וריית6
 ס?יה נו - וע")ו קכ"ס כסו ו6גז'ף )"רעמתחות
 ד5)ות6 זטג6 ססומ כר . גפקין ו)6סיגר6

 )גכל סנ7ע נק ן ר6)ט כתהי ס)ק"

 סטס6 וכ7ין רניע6ס. רקיע6)גו
 1ע1ש נדרנוי גסק"

 )?0'6 עעטרן וכט סמטסן. יטות 4קרון רקייל26סו6
 ג)ית6 6תעככת ותטן דעדן. 7נגת6 דכוסטין כעטרין35ות6

 י ש וסו6 . סטיס 3דרייאל מ7 מטג6אשו
 ,כ) סו6 6זדעזע כדין ס5ק6 55ות6 וכ7 . עטיןדס6ר

עע 5גני דנועו עד עתס וס)קין 5)ות5.6ססיח
 ומק )סנטין :2ך עץ ני4וס וססן 5)ות6)ססי6

 1ב,7(יץך,"::1111 נגו,;: שך:ן, נ ן
 5)ות6 )ססע וס)קין . רקיעיןונ5סו

 7מתעער6ז 1
 ככ5
 ז

עקיין
 הזהרזץ

 להקב*ה! נתר להיות הרקיעים אותן לנל שעו*ה ישראל תפלת בענור האוץ בבל שמו שאדיר חחיי4ת א6 ששדים 8יש
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 רקיע" )גכיעטרין
 5)ות". ע6)ת וכדין ס3יע6ס.

 דת"ריס תפתמן דכ) . ע)6ס יקירמ רכ1גמנךלכפרן
 ד6יגון . סיכ)ין ס3עס )נו 5)ות6 )ססו6 ' 6עי)3ידיס.
 סני 3כ3 דמתעסר6 5)ות6 וס6י . ךמ)כ6 סיכ)'ן6יקרון
 )עי)6 )מתעסר6 . כמד6 )ון יומ3ר ע6)ת כדטטרין
 3כ) :ותעטר6 דקכ'ס וסיו6 י6ות כדק6 מד כ)6)תסוי
 )רהס כ-כית -( וכד'ן . מד )מסוי ותת6 עי)6סערין
 5)ותיס )סדר6 זידע ד3"נ מו)קיס זכ"ס כת'5.3דיק
 ד)" )3*נ )יס ווי כ( י6ותכדק6

 6ו 5),תיס )סדד6 ידע
 ד6סת"3ת . מס636 מפות6 5)ותיסי6פיק

 3).סג"
 ן ות6 )כר. 6תדחימ 3"נ דס6י ג)ות6 דסנוס6 ת)ס"ו 3יס6

 ן וז' גיסנס יודורי דס3עס כעניג6 סמטון דמ*ר מ6יקזי
 -ס"63. רומ6 הד 6ית )נו קדמ6ס ד3סיכ)6 . ד')יססיכ)ות
 ד6 סיכ)6 ג) ע) וקיימ6 כ63 ע) ענ6סך"'סו
 ?ו" ס"י נתנייו*6. 6קרי וסמי 3גיגיס כט)ייכ)סו

] 
 ד?" תדיר )4:6ט6 ק6יס ,6יסו כוורד6סותק6

 כד
 ?6י כ"נ ססו6 3? זכי ו)6 6תדמי6 ד3*כג)ות4
 ע)"ס יום"63 3רוממ ו6סתתף וס)ק6 קיית6וומ6
 קכ"ס קתי ד3*כ מו3וי ו6דכיר )עי63 ו6ססי כ)6.ט)

 ויכו6 כסי3 1)6 3תיכס. ססס*ן נ"ס וי613 :('סיטכך
 נרדיגין כ:וס ת)יין 3יט6 רומ6 ומס6' . נ*ס 6)6ססטן
 ת)ס 6ו 3יס6 מ)ס )6מד6 מתנן ד6יגון ."מרכין

 . קדיסין ט)ין 6סיק ו)3תר :וסותיס 3"כ ד6סיקעכופי
 נרדינין )6)ין דגרמי גט6 3גי "יגון ")ין )מייסון ווי )וןייי

 כס6י )ון ווי קדיס6. 6תר ו)מסנס )ס)ט"?6מרנין
 מס6כין רומין ד6)ין 3נין . ז6תי )ע)יו6 ).ן וויע)ת6
 )כתר 3*כ 6פיק וכד . יוס"כ6 ח)ס ס6':ט)ין
 מ)ס ססו6 תס3י מס36י לומי 6)ין 6קד1.,1 קד,ס6שלס

ע6קדיס6 מ)ס )ססי6 ומס6כיתס6כ6
 קזיס6 מי)6 תטס וככיכו) גס 3ר 3י?זכי

 רקיעין דז' 3רז6 ס:ועון ד6"ר ת"י הזי רןזאי(

 מן עי%!י~ '::ייע:ל

ק י - ."" :י%ע:." - !  ן וק לל 
 )6 ו6י . וע")ת פתמ6 סתמ נומכ6 ס6י )מיע) כסיות6?6י
 נותג6 ססו,וכ6ת

 6מר"
 תתן 1מין 6מר6 כסטר6 דקיית6

 קדיכ6 מיוגק ס6י )ס דמי עמיס. גיתוסין נרדיגי ור33ן 6)ף'כמס
3ס:ר6 דיחמר6 ממכ6 ססו6 )סיגקיס

 6ינון וכ) . מס36י סיכ)י 6יכון גו )ס ו6עי)יתס636
 . )ניסנס )ס דנמתי עד )0 6מדי נמוסי6נרדיכי
 6מר6 סטר6 דססו6 תקונ6 . ירמי תריסר תמןו6תדכת
 מ:וג6 ססו6 ד6 כנווג6 מיי3ימ 3סו )6תדגמ דיג6כי

 5)ותא %י ת)כ6. קמי )מיע) ורקיעין יד3קעי
 כ) ד6תע3ידו עד 5)ות6. ססו6 ו6ע') סתמ6 סתמ 6יגוןדסני6ין
 כתס ע)תין מי ד5ד'ק 3ריס6 עער6 דע)מ56)1תין

 דסיכ)6 )סתמ6י דתסי עד ס)ק6 דימיד 5)ות6 ו6י .ד6וקמוס
 )מע)6 5)ות6 ס6י י6ס 6( . כיס קיימ6 מנוכ6 דס6יד6
 ו6י )0 ו6עי) סתמ6 פתמ תיד קדיס6. מ)כ6קמי
 . 3ע)מ6 וססי6 וגמת6)3ר )ס דמי י6ס)6

 רקיעין ת6יכון תת6ס רקיע6 מיקייט6
 נו דנוד3רי ד)תת"

ע)נומ
 יטס. 47 7( 6' 6'1ג 0 יסט פ 0 ' פש' * מקוכמעטראה

 התפלה. נכנסת ואז -שביעי, רקיע אנל הכהריםאותן
 רנני מפתחות שכל . הי:לי'ן הנכבר היטריפברלפון

 שהם . היכלות יטכעה ך לה ההיא התפלה מכניםבירו.
 אותן בכל שנהעמרו התפלות וכל המלך, היכלינקראים
 למעלה להכתיר ביחר. אותן מחבר נכנסין כאשרהכתרים
 בכל מהעמר הקב"ה של ושמו י. כ-א אחר הכללהיית
 לראש ברכות -( ואז אחר. להיות ולטטה למעלההצררים
 הפלתו לסרר היורע איש של ח4קז אשרי כת.ב.צדיק
 או תפלהו. לסרר טרע שאיני לאיש לו וי כ(כראוי.
 בלצנות הרע בלשון שנממא ממא. פה מן תפלתושה:ציא

 ובוא לחוץ. נרחית האיש זה של תפלהו ניאוף. ברבריאו
 11' ניהנם מרורי השבעה בענין שמעון שא"ר מהוראה
 אחר, טמא רוח יש בפנים הראשון שבהיכל שלו.היכלות
 הזה. ההיכל כל על יממזנה הכל על העלי:ן שםשהוא
 היא הרוח וזה נמנימ"א. נק-א יה,א בפקירהו. עו'טיםוכלם
 כאשר שהרי תמיר. להרע עומר והוא ורר. כמו כלוארזם
 זה ההוא. המתפלל בה זוכה ואינו נרחה הארםהפלת
 ן העלי הטמא ברוח ונשרעעף ועולה עומרהרוח
 הקב"ה. לפני האיש רטאי ומזכיר למעלה ומקטרנ כלם.על

 ויבוא כתוב ולא בתיכם. השט"ן נ"ם ויבא נ(וסיסנך
 רעים רוחות כמה תולים הרע הרוח וטזה נ'ם, אלאהשמן
 של הרביר או ריע רבור לאחוז ממונים שהםאחרים.
 קרזשה. רבורי טוציא הוא ואח"כ מפיו האיש שהוציאניאוף
 ריחות לאותן כרמים האנשים אלו לחייהם. וי להםוי

 בעולם להם וי הקרוש. מקום ולפנם לשלם האחריםרעים
 הממאים רוחות ששו לפי הבא. לעולם להם ויהזה

 אח"כ מיציא האיש ~ה וכאשר הממא. הרבור זהלוקהים
 1לו5חים הממאים ריחות אלו טקרימים קרושה.יבורי

 דבו-

 זה ואין שלי. הקרושה רבורי בו ומטמאים ההואממא
 . הקרושה כח עי"ז נחלש יכביכול בהם. זוכההאיש

 הרקיעים ז' בסור שמעון שא"ר מה וראה רבנראר(

 כי:%ב!ןינג 'ע,וימיי:לונ
 ממונים וכמה הזה. בפתח המכונה זה עומרהעולות
 בירם. אש וש4ביטי לוהט אש כלם עמו.אחרים
 זכהה אם הזה. בצר עימר נה המם וזה עינים, בעליוכלם
 לא ואם ונכנמת. הפהח פותח הזה ממונה ליכנס זונשמה
 שם. טזוטן אחר בצר העומר ההוא האחר מטונה אווכתה
 הקרוש הממינה זה עמו. הרין ממוני ורכבות אלפיםוכמה
 שבצר ההוא האחר ממונה והופשה להנשמהמרחה

 איהן וכי דמימאה. היכלי אוהן לתזה ומכמסההטומאה.
 . לניהנם לה שבכניטים ער לה אוחזים הריןממיני
 יהיו ההוא האחר שצר נקקן שבך חורש. י"ב שםונירנת
 המכונה אוהו זה כרמיון הרשעים. בהם לרון ריןהבית
 ההפלות אותן כל ההוא. פתח על העומרהקרוש
 תפלות אם המלך. לפני ליכנס ורקיעים אייריםהבוקעות
 כל שנעשות ער התפלות* ומכנים הפתח פוהח הןרבים
 כמו העולמים חי הצריק בראש עם-ה העולםהפ14ת

 אותו לפתח שמניע ער עולה יחיר תפלת ואםשנתבאר.
 ליכנס זו תפלה ראויה אם בו. עומר רממונה שזהרהיכל
 ואם ומכניסה. הפתח פוהח הוא מיר הקרוש. המלךלפני
 בעולם. ומשוטטת ויוררת לחוץ אותה דוהה ראויהאינה

 רנוהניפ שלממה מררקיעים התחתון רקיע תוךועומרת
 לםבע:
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 םןקדיאל ושט. אחד כסונה עיפד דרקיע ובזהבעולם.
 די:פלוה אלו כל לוקח והוא היקיע. זה עלהממונה
 האיש שזה עד ונונזן. פסולות תפלות דנק-איההנדחוה
 אחרת תפלה ומתפלל כראוי רבונו לפני בתשיבהחוזר
 ההוא הממונה לוקח עולה כשהיא זו זכה תפלה זכה.שהיא

 עד למע~ה א.תה ימעלה הפס.לר תפלהסהדיאס
 יחד ומתערביה ועולות הזכה. ההפלה בזאחשקפנע
 זו תפלה נדחיה ולפעמים דקדוש. דגטלך לפניונכנסית
 נטמא והוא המימאה. צד אחר נמשך ההוא שהאישיפי
 המומץה שבצד ההוא נה מם אותה לוקח לכך הרוא,בצד

 ועולה ההוא המהועב המומאה צד עימד ואזהמהיעב.

 דנש וכל ההפלות בל וע'כלמעלה.
 ק

 כלן ע,יה. הן
 בפתח ע.מד הזה ודכמינה זה. היכל לפני וע.מדותעולית
 . לחיץ לדחוהן אי . והתפלות הנשמוה להכניםההיכל
 לו. ח'הר שהקכ"ה אתי פהח יש הזק ספהחלמעלה
 לא.קן קיים והוא ננעל. ילא ביום פעמים נ'ונפתח
 רבינם. לכני בהפליהם ה דמע השיפכים תשובהבעלי
 ליכנס. ה יש שניתן עד ננעיים והפהחים השעריםובל

 זאת ונאשר דמעה. שע-י שנק-אים השערים אלוטלבד
 השערים. באותן ליכנם לם;לה תעלה דמעית שלהתפלה
 בדולות חיוה מאות שש על העומד הדץא האופן להנזרמן
 הדמעיה. באוהן זו תפלה מקבל והוא רחכמיאל*ושמו

 התפלה בזאת "( למעלה. ונתקשרה נכנסתוהתכלה
 הפלות כל שיונמר עד כסהין א ה רקב"ה בהשמתעמר
 ייכמה: לםעיה כראוי בשלמות הוא הכל ואזישראל.

 ככאן עלטנים. סודוה להבין התפלח עניני נאןעך
 י'ח ההל התורה מצזת שיש לדעת צריךולהלאה

 לקיים מצות שש והן במעשה. ההלזיזת שיש כמיבדביר
 דנכבד השם אה ליראה א' התפלה. בתוה כן נםאיתן

 ליהדו. ד' 5ברכו. נן איהו, לאהבה ב'והגירא.
 נשמתו למם.ר ו' . העם את הכהן שיברךה'
 ההפלה. ברבור לקיימן העימרוה מצות שש הן אלולו.

 והפלין: ציצית כנון במעשה. לקיימן דעומדות המצותמ~בר
 הת'8בהות באלן לקיים צריך זו מצוה היטם. את5יראה
 בהם בהורה. ינזברים הקרבנוה ובא.הן המיך. דודשאמר
 ד,שירות הן שא לפי רבוני. פלפני לירא האדםצריך

 הללויה אוהן וכל יראר. שנקרא ההוא בסקוםעוטד.ת
 כא.תן מה:בהי לכ.ון דארם וצייך הקב"ה. יראת ד סהן

 השי-וה 'טל דכודית כל ההב-ים וביארו ביראה.ה.ירוה
 דאדם בשמניע ד"יויה, של רם.דוה 'כל טבהזת.והת

 אור יוצר כנון לרקב'ה. לברך כהשבהו יביוןיי:הבק
 לם ע לאדב: כ:ם.יע אותו לא-בה המא.רוה:וי.גר
 הקב"ה: של ראהבה סיר הוא שזה אלריך. ה' אה אהבהוי

 שכיאן אהר. ה' אלהינו ה' ישראל ליבמע כשמניעייהדו
 הלב בכיונת שמו ליחד . דקב"ה של היהיד מודדוא
 היא שזאת מצרים. יציאת זכר ולהלאה ומשם י.כרא
 היית עבד כי וזברת שכתוב מצרים. יציאת לזנזרמצזה
 ביטביל היא העם. אה הכרן שיברך המצוה : מצריםבארץ
 למעלה. ברכות שמקביים בשעה ביהד לישראללהכליל
 אח"כ : ברכות ישראל כנסת מקבל שעה באותהשהרי
 הנשמה לו וליהן . אליו נפשו לכמור רצון עהה*א
 ה' אליך י 3 ואומרים פניהם על נופלים וכאשר דלב,ברצון
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 ססו"
 תתנח

 ג5ות" 0היכםוקזאיאל
 טד 5עי65 05 וס5'ק

 55ות" כס"י61טרע
 ג5ותק ס"י חתדקיח 151נוגין קדיס" נו5כ" קנוי1ט"5'ן כחד" ו"תערכון וס5קין . זכ"?

כנין
 וס0ו"

 סטרח כתר 6ת:וסך נם כר
 "סת"כ ו"יסי החר"

 75 גסי5 ססר"כס0ו"
 ד' תנוג" ססו"

 סטר" כססו"
 "חר6

 ד00ו" ח'כויו"יכר וסל'ק נוס"כ" החרח כטר" ס?י" קיינו" וכויןנוס"כ"
 52יס ו"סטי קכ"ס קיו' גס כר

 סץ ג ,ב!ש2;ייעי""]י"2י3%ג".7:י
 חית פתה" תסהי5עיל"

 כיונו6 זחנין ת5תו"תטתח . 05 מת'ר דקכ*0 6חרח פתח"
 "געי5 ו5"

 . כר:'תה דעי'5 עד :נט)ו וסקחין תרעיןוכ) ן תהרי? קיוי כ55ות?ון דנוט? הומד'ן די דתיוכתחח"-'סון )"'גין וקיית"
 ?חי וכד . דטע0 סטרי דחקרון ה5'ן תרעיןכר

5)וק"
 דדנוע0

 ס)ק"
 לעי65

 ס'5בת" :גי יקמ זה.~עא?עגש . תרעין כהינון 5הט5"
 דבהי! ת"ב",ם:11

51),ת"
 ג5ות" כ?חי "( 5טיל". וחתקמרת ט"5ת

דנ!ת!טר"
 5)יתסון כ5 ד'סתיינ!ין עד נוחכס הי0ו הכ"0 כיס

 יחות כוק6 כס5'נוו היסו כ)" וכדיןדיסרה5.
 ותת" ע'5"

: 

 דקיייוין כנוסכת5ס קייי,ין דהינון חוריית" סקידי חיתי05)הס תכ6ן . טנחין ר1'ן ל:ו:ד! וגלותן תלין 0כ6עך
 כעיכד"
 סנככך סכס הת לירמס הר כגל'ת, סכי"וף וקיי,וין סקוד'ן כית ו"יגון .

 5כרךחנויס"0 5ימדו רכיטקס )כרכו ת)יקקס חיתי 5"?כ? תג'גח .וסנורח
 כ0ג"

 'ת
 עיו"

 ג:י!ת'ס לייסור כתיתקס
 רקיימ6 כקוד'ן סיח ו6ל'ן .5'?

 כנליק"
 . דתלו

 ?כס "תליר"0
 תוםג כח)ין רךיי!" ד" כקיד"

 ד"ורייקק קרכניןוכהינוןנולכ6 רודוקהטר
 כס כר כעידתי!ן

 ?ל)ויס היגון וכ) ירה7 ד"קרי התי כ?0ו6קייתין כירין דהיגון כנין . נוהריס תקתי 5דה5"
 כ"'גין רעות'? ל:יה? כ"ג וכעי . וקכ"ס דיר6ס רו6ד6ינין
 ז"וקיווס כירהס.כירין

 יק צסיגוין:,יי: :ף ט,גאהךעי::ם' ע ש :,ע ,א4. סגי~יבנם דסירין רזין היג'ן כל חכרי"
 ק

 דימוד" רו"ק"ת"
 כרעות6 גתיס 5'הדח . יקכ"ס

 דהי?ו נו5ריס דיגיחת חדכרותח 1ל?לה0 ונותנון . מויכדק6 ד)כ"

 סיית עכד כי ווכרת דכת'כ נוגריס. י5יהת ג"דכר"סקוד"
 5טינ" כרכ"ן :הדכס5ין לכרכ"כסטת6 כ תיכר"5כם)6

 י
1ס"

 כעתה כססי6
 כרכ"ן: יסר6) כגסת גט5"

 גסיות'0 5י? ו5י!י0כ 5נכי0 גפסיס 5)!סור סוה1רטות'? וכעק"

 ס' "5יך כ( וחנויין "גפין ט5 גס5ין כד . ולכ"כרעית"
נפסי

 לש תייס נ( ינ 9 ש כקומותטראה
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 לו למסור א~יו ורצונו לבו שיכיון צייך אז . אשא נפשי 1 5יס 5יותסר )נניס ורעותיס 5ניס דיכוין "ס6נססי
נססיס

 נרע,ת"
 לקיימן מדזת הע מצ.ת שש הן איו ]ג"[ שלם ברצון נפשו ' זקייתין פקודין סית "ינ,ן ")ין ]כ-[ ס5'ס

651ס5יו" 5ז"תיס 5כיסשוי
 ,1 נא 5ין

 ורעותיס 5ני? נכוונה )יס 6גטריך 56יןיין האדם כשמניע אבל אחרוה. מצות דיבה תלויות ובאלה ן נם נר תס' כז "נ) . סנ'".ן "חרכין ט5"ןטן יום. קבכל אוק הש~ן ב ד ומחשבהילבו ו 1
 להשיים ומחשבתי. לבו לכוון לז נצרך האלה לסקומות ן )"ס)יו"

ו"תרו
 י'"מרק -(ק

 אג בך אשר ישיאל אהה עבדי לי ויאמר "( ואומרים ן . ,תפ"ר נך "סר ') ",תס סנד' )'
 : זאסן אמן לעולם ה'בריך ו"תן 6טן )עו)ס ט'3רוך

ן 4 א 4 ן - י 4 ל, ש  

 תשא כיפרשת
 תה וט' נפקז'סכ 'מרה) ית' ר6ס חת ר(;טן* כ'3י

 )'ת "'קיווס סחח1'
 כרכת"

 ד)עי)ה
 "קטכ,ן סיך 'סר"5 תיתח '6' זחחחני ת5ס ע)סרי6
 כופר"56"

 עז ס,ו )ה ומוסנ:ה . 6וקי!וס י?6 "ניי?י נט.5
 כ5ז"תכנים

 כוסר" ס?'"
 יס)יק

 5חימננ"
 תכרכין ונקדיוית,

 ו5נתר כופר6 ססי" טנין ו)נתר . 5'סר"55סי
 יסר") "סתכהו . )יבר") 5ון וי!נרכין"סורן

 "נ!"י ת'תכה יוותכ6 נסון סליק ו5" וכס,ס6.נקדיוית6 תתנרכ"
 נגין ח)"נחנינ". ס)י"

 זנרכח"
 כיון . כתני:6 סריה )6

 נרכתהז6סת)ק
 סטר"

 6חר6
 . )"נזקק ויכי) ע5'ס כרי"

 נט)ין כךננין
 ופד'ונ" כופר"

 ע5'ס )ם5קח
 6ו)יס:" ס" "כח ""ר נ( . ו"קזור 6וקתו?וסח מניג"
 6קר דככ)

זסטר"
 זקדוסס

 זק"-5 6ע"נ ע5וי סרי"
 ח') :י6 סכי וזהי ")ט,ר ""ר חקקן 6תנונע )6נרכת6 נהוסכנ"

 6ני. קזוס כ' קדוסיס וס"תס וכת'3 )ס'. יסר") קדםד, זכקינ זקוזס תסערח ו"תיין קודס הינון יסר6לס"
 זוד עכיז כד"קהי

 מוסכנ"
 תותנ". 3?ון סוס )'סר"5

 תומז טת ועז ת?3קר 3'סי6) ז3ר ס' ויתן ס(זכתי3
 דכתי3 פורקנח ז"יסו סק)'ס תנייסו געי5 ז)6 3נין6"5
 6תס 3סקד )ס' נפסו כפי 6יסינתגי

"51 
 נגף 3סס יסיס

 5י!יסכ קזס ז56טריך 3נין "תס3פקד
 סירקג"

 דףזס
וססי"

 6י?ו יסר6) ה,י הח יונייס'. התנט'ל )" זקזס כורןנ6
קזס

 )קייק"
 חנייסו. ז'תנט') סורק:6 "ג:ריך 'ע"ז הוסכנ6 כ)ה

 ]"[ דרנין דכ) ע)קס' רז6 "י:ו זקדס נניןטעיו6 ת6י 3הוס:נח קיייוי )ק ,"'נון 3חוסכנה קייתת פ'רקנחוססיח
טס

 ע) ס)'ק הי?ו קדס ססו"
 קזס )3ר 5'ל ו"ית כ)"

החרה
 וקחיס ]ג[ תהותיס דק"מ6 )תת"

 3חיסכנ"
;כ, ו6ינון 5ס' יסר6) קזס זכתי3 קזס "ינון יסר"5 סכי"יף . ו3תנין

 5נו פועננ"י)סווקיש 6:הו ,ט~א5
 נח

 . ז4 ע5 זח ו6ג'1 5מוס3ג6 וכ5יק 5כר וקיינו66תר6 114" ]:[נ"
פתמ

 בוא וני'. לפקידיהם ישרא" בני -אש אק יעשא כבינ(
 שלמעלה הברכה שאין אסרו ררייר"-

 נמני. איך ישראל ת:אל יאם ןנמנד. דבי עלשורה
 היו ובהחלה לחשבזן. ועלה ההוא הכופ- כל.םנאסק עד היה לא והמספר נתבאר, 'זה מהם לקק כופראלא

 ואח"כ הכ.פר. אה מחשבים היז ואח"כ לישראל.מב-לים
 מתברכים ישראל נם4א לישראל. ומברכים חווריםהיי

 ננף ע:לה מה ימפני ננף. בהם עלה ולא ובסוף.בתהלה
 וכיון בהמנין. שורה אין שהברכה לפי אלא מנין,ע"י

 לרנזק. ויכול מאה דם צד שם שולמ הבינהשנסתלקה
 הסנין. עליו שיעלה והפדיון הכופר לוקחים היולפיכך
 שצד מקום שבכל למרנו הרי אבא א"ר נ( נתבאר.וזה

 אין במספר שעומד אע"פ עליו. שזרההקדזשה
 א"ל הוא. כך ודאי אלעור א"ר משם. נמנעקהברכה
 שכהיב הקדושה. צד מן ובאים הם קידש ישרא"ה-י
 אני. קדוש כי קיושים והייתם וכהיב לה'. ישראל קישד(

 ננף. בהם עלה לישראל חשבון דור עשה כאשר מהמפני
 מועד. עת ועד מהבק" בישרא4 דבר ה ויהן ה(שכהיב
 שכהיב הכופר. שה,א שקלים מהם לקח שלא לפיא"ל
 נגף בהם יהי' ולא אחם בפקד לה' נפשי כפר אישונתט
 קודש, של פדיון שיתן להק.דש שנצרך לפי אהם.בפקד
 הוא י'מראל וראה בוא מהם, נלקח לא הק'דש פדיוןווה

 מהם, פדיון שילקח נצרך וע"כ מסכר. בלי לעמדקודש
 ]ה[ המדרטת כל של העליון סיד הוא שקודש לפימה. מפני בהטספר. יעכדו לא והם בהכספר, יעמר הוהופדיון
 קידש בחהגלית לו ויש דכל. על עולה ההוא שהקזדשוכמו
 ובמסכר. בחשבון ועומד ]גן תההיו המתקיים למטהאחר
 והם לה'. ישראל קדש ב שכה הם. דש ק ישראל כךאף

 והם.ד בכסנר. העומד שלהם דפדיון אהר קידשטתנים
 הוא הפדטן ]:ן בפנים העומד הע'ן הם שישראלהוא
 וה. על וה ומנין לחשבון, ועולה בחקנליה שעימדמקום

פתח
 ג,ד נ' -נ :ת ס ג' *רט*' ד( יגס דף נ( קפי זפ נ( טיט *ססי, 6( סקוטותמראה

 והזהרזיו
 .קק, רא סגיל מוחא כל ולאו הכ' בר ארם כל ראין כ'ון אבל התחנון עיקר זהו1"[

 חמ-

 ' אשא נפשיה' א-יך במקי: ונו חנאקי וחנון רחום

19ימ . וחשבוןמספר בה וש.'ך בהת.לות שהיא הטיכית ספירת עי רומו שלהם הפריון וכסף וישראי יעקב שורשהתפארת :פי-ת וו 1גן החכמה: מספירת ש.ת'סרה מלנוה ספירת זו ונן החכמר ספירח על מרמז שקורש פ" 61[ ת.טא כי2י'2ר!
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 כחול ישראל בני מספר והיה "( ואמר אלע,ר רביפתח
 בשני קים. כחול מהו וט', י:פר ולא ימר לא אשרהים

 כאשר שהים לפי הים. כחול אחד אופן כאן. נאמיאזפנים
 את להציף עולים הנלים ואוהן ורונז. בזעף נליויהרוממו
 מיר הים ה41 ורזאים הים לשפת כניעים כאשרהעול:.
 לשלומ יכולים ואין . ימשתכבים יאדור וחוזריםנשברים
 וכאשר הים. חול הם ישראל זה כדמיון העולם. אתלהציף
 דינים בעלי רוגז בעלי הים. נלי שהם העמיםשאר
 לישראל כשרואים העולם, את להחריב לשל,ט רוציםקשים
 ואין לפניהם ונשברים זרים ח בהקב"ה. נקשריםשהם
 שחול לפי הים, כחיל שני אופן בעיים. לשלומיכילים
 לו איןהים

 מספ-
 להמדר. ולא להמפר מד ע אינו

 להם אין ישראל כך אף ימפר. ויא ימד לא אשרככתוב
 בסמפר: עומדים ואיןמספר

 ומ'. יסות1 ולא מים ירחצן מועד אדל אל ובבאםנ(
 הוה מפסיק למדט ואמר. דהוא עלםפתח

 המלך לפני ומתראה ירים. נמילת על חושש שאינומי
 האדם שירי לפי המעם. מה מיתה. הייב סזוהסותבירים

 האדם. ביר יש אחת אצבע עולם. :ל ברומונשרשות
 עצי בריחים ועשיה שכהוב משה. שיריסה האצכעוהיא
 בריהים והמשח האחר. המשכן צלע לקרשי המשהשמים
 בתוך דתיכון והבריח וכתוב השניה. המשכן צלעלקרשי
 שזה תאמר אפשר הקצה. אל הקצה מן מבריחהקרשים
 ההמשה. אוהן בכלל היה שלא הוא. אחר התיכוןבריח
 שנים היה. ההמשה מאוהן ההיכון בריח אותו אלא כן.לא
 התיכון בריח היה ועא באמצע. ואחד סכאן ושניםפכאן
 אצבעות ה' זה כנגר ]ד[ משה של ויסיר יעקכ שלעמור
 והעליונה הנדולה זו באמצע ההיכ!ן והבריח האדם.ביד
 בריהים חמשה ודם האחרות. שאר קיימוה בהמכלן.

 ]ס[ בהן הולך החיים שעץ שנה מאוה חמשהנקראים
 נסתר וענין ].[ היד אצבעות בחמש נתעורר הקדושידבריה
 באצבעוה הכהן ברכות כי וע"כ שאמרהי. מה כלהוא

 כל ואם היהה. זה בשביל משה של ידז והרמתתילית.
 בהן כשמברכים בנקיות שיהיו הדין אין האם בהן ישזה

 ]ז[ הקדוש השם מהביך שלהן זבדמיון שבהן לפילהקב"ה.
 נצרך לנלוך וכל מנזפק שכף ההםיד שמעיה ר' אמרוכך

 המניפת טן המומאה צד שהרי הטומאה. לצדלסלקם
 : ]ק[ הם והזבה חובה אחרונים מים וע"כ ניזון.והלכלוך

 שמעון א"ר וגו'. ממים לך קח משה אל ה' ךיאכמךנ(
 הוא עליון כמה יודעים דאנשים היואם

 ודבור דבור כל נומלים היו דקב"ה. לפני הקם*:מעשה
 ככתר ראשם על עטרה להיות אוהו מרימים והיוממנו
 ואם הקנרת, במעשה לדבין צריך בו שעזסק ומי זהב,של
 הבא. לם ובע הזה בעולם הלק לו יש יזם בכל בויכזון

 שבעילם הרינים מכל וינצל ומהעילמ. מממ דמיתויהב:ל

 כמ!) יסר6) כגי מספו וסיס "( ו"תר "5עזר רכיפתמ
 תרין . סיס כמו) תסו ונו'. יססר ו)6 יתו 65 6סרסיס
 כו וית" כגין . סיס כמו5 מו" סכ". מיגיןגיגין
 כועפ" נ)!יס)קין

 מ,5" ומת"ן תס6ן כו .ע)תח )ססס" ס5ק"ן נ5ין ו"יגון !רונו6.
 תיו וית6

 )ס5ס"ס יכ)ין !)6 . ו6סחתכי )6מור6 ותכיןהתכרו
 וכו . וית6 מו)6 6יג!ן יסר56 61 כנוג6 ע)ת4ו5סעס6
 ו7יגין ת6רי ררונ61 ת"רי ית". נ5י ו6יגון עתיןס"ר
 ו05עפ6 )ס)ע"ס 3ע"ןקסין

 ע)ת"
 )יסר"ו 5סו 0תתן .

 ימו)" כנין . י4יס כמו5 30יו .%6ו)סבנרטנ)תלק3:
 5יס )יתוית"

 מוס3;"
 י65

 3תויוו. 51" כמ!סכג" קיית"
 5ס1 )ית י0רח5 סכי "וף יססר !5" יתו 65 "0רוכתיכ

 : כחוס3ג6 קייתין !5"ח!סכג"
 !)" תיס ירמ5! תוטו 6ס5 "5 נבנבאםנ(

 . וגו' יתותו
סתמ

 סר5 מסיי  ילפינן ויתר  ינוקי ס:1"
 ת5כ6 קתי ויתמזי לס6י. הייס 51"ות"ן
 וכ*ג ויו!י כנין 0עת6 ת6י תיתס מיי3 תזוסתותכיוין
 . וכ"ג כיו" "ית מד6 "גכט" . עי5ס 50 כרותויתכין
 ע)י כרימיס !ע0ית וכתיכ ת:ס ומותס "5נע!"יסו
 כרימיס ,מתסס . ס"מו סת:כן נ5ע 5קר0י מנוסססטיס
 כתוך סתיכון וסכרימ וכתיכ . סכגית סחסכן 5)ע)קרסי
 וססו6 תית6 6י . סק5ס מ5 סק5ס נון תכרימסקר0יס
 סתיכון כרימ סוס סו6 . כהתגעית6 ומו תכ6ן ותריתכ"ן תרי סוס. מתסס ת6יגון סתיכון כרימ ססו6 ח)" סכי)"ו מתסס. ו"יגון ככל65 ס!ס ו)" סו" חמר" סתיכוןכרימ

 יייעקצה"
 וס3רימ ס

 סת'כוןק

 וט)מס רכ כ"ת5עית"

 ]:[ נס! 6זי5 ומיי ו"י15 סגין תט מתסו6קר!ן
 ות5ס ]ו[ ויו6 56כען כמתס "תטר קוי60וכרית

סי" סתיח"
 תס כ)

 וחתיג"
 כ"5כע"ן וכסג6 3רכ"ן כ) וע"ו

 כ5 ו6י סוס. 61 ע5 ותסס 7יו6 ופריכות)'ין
 כסו יוכרכין כו כגקיו )תסיי ויג" )ית 3סו "יתוח

 וכסו 3נין)ק3"ס
 וכןוגת"

 קריס" סת" תת3רך ו)סון
 ]י[

 )יסס)יקו
 חמר" )סטר"

 ססר" וס" .
 סג!ס6 נוסחי ממרח

ו)כ)~כ"
 : ]ח[ חינון ומוגס מו3ס "מרזגיס תיס וע"ו התזן

  "יסו  טל"ס :יס יוטי ס,ו נ:" 3גי"י סתטון 6"ר . וג!' סתיס לר קמ תסס 6ל סי ךי4ינטר4נ(
 ות)ס )ז)ס כל ג;)י ס11 . קכ"ס קתי וקטרתעיכו6

 "ן ן :" י דה ויו"ןווסכ"
 ו"י דקע-ת יייוכך"

 ומתי ונט)"ן" ע5מ" נס"י הו)קק )יס חית יותח ככ) 3יסיכוון
 י:י? רוס:5וייסלס

 ומטל?י
  וס"י  וינין יכל ויבסויב

 ויו):י ותויגח וניסגס ותדיג, כי:ין תס:רין . ע)תמ ן ר :עב של ומדין הגיהנם ומדין דועים מצדדיםהזה.
 6מר6מלכות

 ויח: וף נ( קפז נגק נ( י סי:ט 6( מקומותכא4אה

~שטיאשו4%~9-אאוא"



 7*1 עך קדדשישןןתשא הזהרלשון

 כסג6 כטנווד6 תנגמ ס)יק סוס כד קטרת כססו6 .חמר6
 . כ6ויר6 סרמין קך'סמ דסנוח דר,ח 6תוון מט'סוס
 רתיכי כנוס )כתר טנוודמ. כסס61 )טי)6זס)קי
 %1)י: כגסירו דס5'ק טד ססרין. טכ5 )יס סמריןקדיסין

 1-ק וק,תק
 ט) פו

 ה,י ות6 6( . 6חר6 סטרח זמ'סו זרס טכוד0 1ט5 סרטי5ר
 סנויס )ך קח נוסס 6) ס' וי6יור . כנוסס כתיכנוס
 נו6י 6כ) ד6וקנווס מע'נ . עו' וסח5תגטף
 ד6יור נוס נוכ) יתיר דמ כטוכדמסכמ

 ךכט)ס נותס6תת6ך6תדכ6ת
 ך

 )ך יקח ד6 6'0יתיטלור,6
 ,כ6ס ]ע[ ככט)ס מתת6 5קתקדס6 ,וסתח )6טכר6סנויס
 כקר כן טנ) )ך קמ :מ כנווגמ דנוסס:ו)קיס

 ):גחתך . )ך קח כנוסס כתיכ וט"ד )יסר6). לוןנריס

 %ף:1 6ננו קיו ן. א%גנ .ר:ננ~)די
 1:ן ן

 5ףפין רטות6 ס)'ק וכ)מ . כי 6תגסיר ה . כךץוחתטטר
 ' כר,6 קסירו חן ו6תעכיד . מד קסירו כ)6 1סוי ]'[כםדף
 ')ס65ס נוכ6ן דכ)ח ט)6ס קסר6 ד6יסו חד6'
 כר61 כ)6 חתטטר קסרמ כס6י 6תקסרמ דכ)6כיון
 נכ) ו6תטסר 6תגסיר קדיכה דסיוח 1י,6 כטרוטד"שין

 ו6תגסירו כהדוס כ):1 יט)יוין .סטרין
 'כ)6 ט)נוין. 3כ5 "כתכמו 1כרכ6ן 'נו,וג'ןכו5'ג'ן

 - וקטרתכר,"
 דרנ כספר6 ,:" כ5)") נסם קר6תי 41משןץכ(

 יזקדסמ דכי כ6תר חית6 0כי סנ06נוגוג6
 נ)יפן כר,ין כית"ה דח)פ"6 6תוון כ5ת5"ן

ו5טי)6
 ק

 ק

 כ)~

 מרז6
 ק

 ינ) .ותהקקי ון
 'כיוככגמ קתג)יף ו)"סו ו)6ס קד'ממ דסנו6ורז6

 'דע סוס כ5)6) יס6 ח,י כדק6 6תוון ו6ת5ייר1מתנ)'פו
 וט5 ו6רט6 סנו'6 כ0ו ד6תכר'16 6תוון )5רפ6הכנות6
 יוכ) ו6תכריר . ד'ס ט) טסכג6 6תכגי די)'סהכנות6
 קכ'ס כט6 סכ' )ע')6 6תכריר ד6יסו וכנוס ד'כר6)טיו6

 . כנ)6) כסס קר"תי ר6ס כת'כ 5ט')6 . )תת6ד'תכריר
 ט)6ס 3ר61 וסנויס 53)6ל 3סס ס' קר6 ר6ו .לתת6

 ]יד[ 5טי)6 6גסיר 6) ס0ו6 . סכי 6וף )ון גט') 5דיקס6י .י" %;7(::ווש': (ף :"י' י,.כ בנ,ני":י
 סית וכ)0ו כ))6 56 6100 . )תת6 6ג0יר 5דיקס6י
 . 6ורי כן . סטרין סית דכ)0ו כ)65 5דיק ס6י ]טוןסקרין
 . מור כן . דכר6סית כטוכד6 קכ*ס דכרי קדנו6ס 6ור3ן

כן
 קגט דף נ( ייט. יף ש מקוטותטראה

 היה העשן. עמוד לה ע היה כאשר ההוא בקמרהמלכות.
 באויר. פורחות הקדוש השם של האותיות רואההכהן
 מרכבות הרבה היו כך אחר ההוא. עשן בעמוד למעלהונתעלו
 בהארה שעלה עד הצדדים. מכל אותו מסבבותקדושות
 ההקשרות ופעל לשמח. צריך שהי' למי משמח והיהוחדוה.
 על מכפר והקמרת נתבאר. וזה הכל. ליחד ולממהלמעלה
 וראה ובוא "( המזמאה.. צד שהיא ורה עבודה ועליצה"ר
 סמים לך קח משה אל ה' ויאמר במשה, כתובמה
 למה להבין צריך עיד אבל נתבאר שוה אע"פ ונו'. ושחלתנטף

 שאמר הדבורים שאר מכל הקמרת במעשה הדבורנשהנה
 שכאשר לפי ולמובתך. להנאתך לך קח אלא לך.לו

 לך קח הכוד ווהו וו. דףא בעלה הנאת נמהרתהאשה
 אשרי ]ט[ בבעלה האשה שתתקדש הזוהם להעבירסמים.
 כקר בן ענל לך קח הוא וה כדמיון משה. שלחלקו

 שהוא רענל מעשה על חמאו. על לכפר לאהרןשנאמר
 להנאהך לך. קח במשה כתוב כן ועל לישראל. להםגרם

 ימעביר הארות מאיר התקשרות מקשר הקמרתולמובתך.
 עילה ך בך. מתחברת ה בךץ. מתחברת ך4הזוהם.

 לא'ן יצון מעלה והבל בי. מאירה ה ב1ק.ומתעמרת
 בהמיד' אחד קשר ינעשק אחד. קשר הכל והיה ]'[מרף
 ילהלאה מכאן רכל. של העליון קשר שהוא אחדשל'
 הוה בקשר *קשר שהכלכיון

 מתעט-

 של כהסוד דכל
 יתאורנה . בשמחה העולמוה ובל הצדדים.י בכל ימהעמר מאיר הקדוש השם יסיד מוףיאין

 יהכל העולמות. בבל :סצאות יברכות ומ[וניה .המנורות
 - הקטרתבם.ד

. 
 יב של בספרו ונו'. בצלאל בשם קראתי ראך:ג(

 רמקדש ביה כטקים מיבא נך יוקןהפנונא
 הנחקקים. כסידוה בי"ת יאל"ף של האותיות כל קליותדיו

 העולם וכל עליו. מצוירים שהיו משולבים הקדושיםושמות
 ערשם. גחקק היה האותיות בסור הכל ושלממהשלמעלה
 במשכן וכן עליהם, נהקק -יה רעליון הקדוש השםיסוד
 יודע היה בצלאל שהרי כראוי. האיתיות ינצטיירונחקקו
 ובשביל יארץ. שטים בהן שנבראו האותיית לצ-ףהחכמה
 מכל לזה נברר יהוא ידו. על המשכן נבנה שלוהחכמה

 העליון בסור ושמו בצלאל. בשם ה' ק-א ראויממה. צ בשםקרני כתוב למעלהלממה.שיהיה
 בצל כנשונק

 ועט ]'כן עליון אל שנקרא זהוא % .
 ]ינ[ צדדים ששה נומל ההוא אל ההוא. אל כדמיוןיושב
 ]יד[ למעלה מאה4 ההוא אל כן. נם אוהם נומל הצדיקוה
 הששה כל נולל ההוא אל %ממה מאיר הצדיקזה

 אורי. בן . צדדים הששה כל כולל הצדיק וה ]סו[צדדים
 חור. בן בראשית. במעשה הקב"ה שברא הראשון אורבן

 הזהר-ו
 המלכות ממדת ושנאצלת זו הארה בקצור. פירושו ,י[ : ושכינת'ה קב*ה יחור להיות ב1ל א הפפ "יק שהיא "ייהם הענית שע" ?'ש[

 מדת על רמז ב'ח הוי*ה השם מן האחרוגה ה' היינו ך; ואות 47 באות נרמז השכינה השראת שנקראת הזח בעולםלהאיר
 עולם שורש קדישא מלכא שנקרא התפארת ספירת על רמז הוי"ה השם מן ן ואות העשיה, עולם שורש תתאה אמא שנקראתהמלבות
 שנקרא החכמה ספירת על רמ1 י ואות הבריאה. עולם שורש עלאה אמא שנקראת הבינה פפירת על רמז הראשונה דץ ואותהיצירה.
 לספירת ממעל עור אשר או הבתר ספירת ונקרא לבריאה. צמצום בלי שהוא האלהות כח גקרא סו"ת אי"ן האצילות, עולם שורשאבא
 להיפוד: השפע תבא הבינה מהארת בי הבינה פפירת היינו מנן : היסוד ספירת היינו )י6[ בלל: ביה תפיסא מחשבה דליתהבתר
 טכלן השפע בתוכו ומקבץ נופל והיסוד הארתה בהן להשפיע קצוות וא"1 שנקראין מלכות עד חסר מן הספירות שש נוטלת הבינה,יג[

 אותן כוללת הבינת [ט1[ : המלכות לעולם למטה מאיר והיסוד אנפין, זעיר שנקרא להאולב לעילא מאירה הבינח 1'ד[ במלבות:להשפ'ע
 1 בלן של השפע טתקבץ בו כי קצוות הוא*ו של הבולל הוא והיסור שלה תולרות שהן % 8' נ' ת' נ' ח' הספירותשש
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 הלבן אור כן הו-. בן ר"א ]עי[ רכל של ההירות מרתתק
 כראוי: הכי יוערה. למטה נמנה והוא הגונט.מכל

 יצחק א"ר . הם' השבת את ישראל במ דשמרו6(
 . שביהה בשביל האמר אפשר . שבתמהו

 הרבר סור אבל הוא. כך פשוטו לפי שבה. בו בישכרעב
 מהעטרת היא א, מאיר. והאור עולה הנקורה שואתביון

 מהחברת או בהאבוה מהעמרה שהיא וכיון 3י'[בהאבות
 בת. ש שבה הכל ונקרא אחר. להיות בהםומהאחדה

 הבה עם שמהיהרים האבוה נ' סור שהוא ביארו הריש
 הבא. בעולם מהעטרים והם בהם. מהעמרת והיאירורה.

 .אם אחד הכל להיוה נ2וע ש זזהו אחד. נעשהזעי
 שהיא רנק.רה זאה טקים שבכל הרבר סור הוא. בךורא. אלא שבת, נקרא למה למעלה שהוא הנדיל שבהתשאל
 שמיני ג( שכתוב כמו בת. גקראה העין מכלהעיקר
 בת. נקראת העין מכל העיקר שהיא שלפי עין, בהנאישון
 וכאשר ]יח( ההיא העליונה לנקורה ההיכל הוא הבאעילם
 למעלה להתעטר להאבוה בכנפיה ימהחברה מתנשאיההיא
 בהוך 'מעלה מהעטרים האבוה כאשר 'כן שבח. רגלנקרא

 כאשר ההחהונה נקורה ]יס( שבה נקרא העליונההנק:דה
 ההחהונה רנקורה זאה שהרי שבה. נקראה בהאבוהמהעמרת
 נמצאה חייה כל או בהאבות. יההעמר מהנשאיהכאשר
 ואה הלילה יבוה בחריה, העולמוה יכל ילמטה.למעלה
 :ליטי יכל רעולם. על כנפיה יהפרום אירה הופיעינקירה
 רוח נתוסף יאו רע.ים. על נמצאה ישמירה . ממהלקיםהרין
 ייתירה נשמה יבשביל ואחר אחר כל על בישראלנשמה
 לסעיה הריה אם כי נמצא ולא ירינז עצב כלנשכח
 יורר כאשר העולם. בבני ינתיסף שיורר הזה רוחולמטה.
 עם ע4 ושורה ייורר ערן. הגן של בבשמים ירחץהוא

 עליהם. נחעורר הרוח זה כאשר הם ,באים ]כ[הקרוש
 הנן להוך עמה יוררים יורד הרוח שוה השעהבאוהה
 מניע וכאשר צררים. 4ששה מעיטריה מרכבוה ששיםערן
 כלם ערן שבגן יהנשמוה הרוחוה אוהן כל אז עדןלנן

 ישראל אהם וכאים ואומר. קירא וכיוו הוה. לרוחנהעוררים
 מויי יש כאן :( אליכם. נהעורר רבונכם שרצון הקרושעם

 נהעורר. הרוח וה כאשר הם וכאים חכמה. ליורעיסורות
 יוצא הוא ]כין ההיא הנקורה של ההפשסוה הוא הוהרוח
 ששורה שבה של רסור הוא יוה בעולם. ונהפשמממנה
 את ישראל בני ושמרו . שמירה בו כתוב וע"כ .לסטה
 הרוח וה לרבות השבת. אה אלא כהוב לא שבתהשבה.
 קיים הוא כי יען אוהו. לשמור ינצרך הכל. עלהשורה
 בפור מחללו. שבת שומר כל ד( כתוב וע*ו האדם.עם
 סמה הזה ביום נהנה הוה רוח אחר. מור עור ישהזה

 לו יהה נצרך ולפיכך שלהם* ומהעופ נהניםשישראל
עוננ

 תכ5 מ1,ר כן . מור כן ז*6 ]סו[ ד:)6 חיר1כן
 : י"ות כיק" כ)6 . יסודס )תסס "תתג6 וד" .גוונין

 י5חק 6"ר . ונו' ססנת 6ת י:וח) נגי דשמרו6(
 סכית: כנין תית6 6י . ::קמסי

 סו" י"ות סכת כו כיוכתיכ
. (36 

 דת)ס רז"
 גק,יס ס"י דס)ק"כיון

 1גקיר"
 כדין גקיר

 "יסי מתעסר"
 וכיון ]',[כחנסן

 דתת:ל-"
 מתמכןת כדין כ6כסן "'סי

 :2י:. ש סכת. כל" והקרי מד לתסוי כסיוחק"מרת
 ככת 7מת6מדן הנסן דת)ת רומ "יקי'וס ס"ש

 ותיסי.מידס
 תתעטך"

 ד6תי נטלמ6 ו"יגון כסו
'כ)"

 ו6י . חד כ)6 )תסוי :2ין עם חיסו יל" חד 6יס1
 ד6י:ו סגדוג ככתהיתח

 ור1" ס1" סכ'וד"י ")* סנת. "קרי "נו"י )עז)"
 דהיסי גקודס מתר ככל דנו)ס

 דכ)עקר6
 סתרני כ( 6תר ד"ת כת: . כת "קרי עיג"

 3ת "קרי עיג6 י:ל עקר6 ד"יסי כנ'ן עין 3תכ6יסון
 "'ס, ד"תיט)ת6

 וכד ניח[ טל6ס גקי-: לססי" סיג)"
 )1י)6 ),תעסי6 )"כסי כנד:6 יגס)6 קיית66יסי
 כגו )טי)5 ת,תעס-ן "כסן וכד . סכת כ)""קרי
 כד תת": גקוךס ].ס[ :כת 6קרי על6סגקודס

 תת": גקודס ס6י ךסת ס:ת "קרי ג6כסןמתעסר"
 "סתכמ מדוס כל כדין . כ"כסן )5תעטר6 ס)ק6כז

5עי)6
 1חת"

 ס6י לי5י6 וכס6י כהווס. כ)סו יע)מין
 ט) נדפוי יפריס גסור"ס "תסססגקודס

 ע)ע"
 ס)פוכין וכל

 רוח חתיסף יכדין ט)ת". ע) "סתכמ וגסירו תתעכרן6הרגין

נ:תת"
 וכס", . ומד תד כ) ע) כיסר")

 'תיר6 גס"ת"
 5עי)6 מדוס 3ר "סתכמ ו)" ומיתת". ע5כ6 כ5גסיין
 רומ" ס"יותת".

 גקית כד ע)ת". 3כגי ו"תוסף דגמית
 ספ5  טל וסר,  ולפית דעדן ךננת6 ככוסתין"תסהי

קדיס"
 . ט)ייסו "תער רומ6 סחי כך מיגון זכ"ין ]כ[

כססי"
 ר1מ" דס6י סטת6

 5גו עתס גמתין כמית
 תסי וכן . ססרין )סית מתעערין רתיכין כת'ןדטדן נגת"

)גכת"
 כ)סו דטדן דנגת" וגסתתין רוחין "יכון כ) כדין דעדן

 יסר56 "תון זכהין 1"תר. קרי וכרוו6 . רומ6 )ס6ימתערי
טתח

 דרעות" קדי:"
 מכתת" )ידעיזרוין רז" נ( . )גכייכו "תער דמ"ריכון
 . "תער רומ6 ס6י כן "יגון וכ"ין

 ]ג"[ נסורס רססי5 התסססות5 "י?ו  רוה,ס"י
חיגס וגפק"

 כט)מ" וקת:כ;"
 דסר6 דסכת רו6 סוי וססו6 .

 6ת יסר6) כגי ומוורו . סתירס ניס כתיכ ו:"ד .)תתח
 סו"י5 . )יס )גסר6 ו"נטריך כג6 ע)7:רי רוח" ס6י )"סג"ס סככת. 6ת 6)" כת'כ )ח :כת .ס:כת

 כס"י תמ155. סכת סותר כ) ד( כתיכ וע"ן גס דכרעוויס וקיית"
 )יס )תיסכ כעי ך6 וכנין . ד)סון וףעגונ6 דיסר6)תס:"ותן יומ" כס6י 6תסגי לומ" ס"י "הר" רו" "יתרז6

עגונ6
 ז'ו ':ט" 7( וי נ(יף י'ז ת)יס ט יי. י9 " מקונותמראה

 הזהרזיו
 הנמשכת שהשפע הייגו רחמים. כלו ששם הלבן איי בן חור כן השני פירוש ולפי הכל. של חירות שבה הנינה תולרת היסור81[

 נקראית יחדו ששתיהן הקדושה יהשכינה המלכות למרת הכל להשפיע פי' יהור'ה, למטה נמנה והוא הרחטים. מקמ מן נאלהיסור
 להתעטר בשבת עליה לה יש יחירה נת ונקראת התחתונה נקודה שנקראת הטלכית שמרת פי' 1'1[ הקטרת: בעגין לעיל ננזכריהוד'ה

 מתעלים והם ראשים. ג' לה שיש ,ם אות תרמז שעליהם ויעקנ יצחק אברהם קדושת שורש תפארת גנירח חפד בספירות היינוכהאבות.
 חכמה ספירת היינו העליונה לנקודה היכל הוא אמא שנקרא הנינה שעולם פי' מח[ : הנינה נעולם היינו הבא כהעילםלהתעטר
 שנקרא מה זהו 1ס[ : העדה עיני נקראים הדור וחכמי נראשו. עיניו החכם נכתיב עיה כת נקראת החכמה נם כי 1יען : אנאשנקראת
  לשכון המלכות פפירת מן הנאצל אלהות אור שהיא השכינה. מענין גריל סוד בקצור ינלה כאן 1כ6[ : חדתין ונשמתין יתירהנשמה
 השבת. ביומ הוה נעולם נישראל להופיע המלכית ספירת מן התפשטית הוא הוה שרוח שאומר וזהו לזה. הראוי :קום בכל הוהנעולם
 שוכגיפ ונשמה רוח נפש לפעמימ כארמ שכמו והנן ודע בתמירות. כאדם השוכן אלהות הניצוץ עם מתקשר שבת של הניצוץווה

 מן הנפש בחי' רטזפש* החיל ונימי ונשמה רוח נפש נחינות ג' המלכות בספירת יש נן מהנה. אחת ולפעמים יחרו. משולגותנאגוף
 : נהנן הדוח. נמי' 8ה*שם ונשגת נעוה*ו* ולשנון להו*יעחמלטת
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 5יס ד"סגי ת"ן מו5קיס זכ6ס . דיסר") ספורתיג"יכון
 תרומ6 יותין סית6 ג) "תסג' רומ" ס6י יות" נס"י 5יסז-עגנ
 ]גכ[ טתיקין דכ5 דעתיק6ט65ט

 כיון דסכת" וכיות"
 6תעננ כ5י5י" ןפרן כנגת6 61תסמידגמית

 תעגונ"
 רנופ6

 דתסיתגות"נספודתי
 ייע'5" רוס" ס"י ו"תעער ]גג[

זתת"
 סערין תכ5 ו6תר,י .

 ד5עי5" כעגוג"
יתת"

 וסו"י5
 וק"יו"

 5יס ה5סריך גס דכר עקיס
 5גסר"

 )'ס.
 סי" ר" . סכת סככת 6ת 'סר6) כגי וסקרו כתיכיפ"ד

 לו המהנה זה של חלקו אשר הישראל. מעודותמאותן
 מריח הימים ששת כל נהנה הזה רוח הוה. ביים לוומעננ
 כיון השבת וביום ]גנ[ הקדמונים בל קדמון שלהעליון
 הנוף מעוננ הרוח מתעננ בלילה. עדן בנן ורוחץשיורד
 מלמעלה הרוח זה ונתעטר ]כג[ ראמ.נה סעורותשל

 שלמעלה בעזננ הצדרים סכל שבע ונעשהומלמטה.
 לשמרו. לו נצרך האדם עם עומר שהיא ויען .ושלממה

 היא ואת שבה, השבה. את ישראל בני ושמיו כת.בוע"ו
 איתו הוא וה השבת. את ]כי[ ההיא תחתונהנקידה

( כבור אבמלב.שי זוב:הה צס ן ס 5טגניכל6 ובס ,נךי :צו:ף" ימ"בת%גי]:כה 21188 ,רי%ר--1~1'ז%,5

- 

 כנת" מע5' כנל"(
 'סר6) תקדסין כך

 יומ"
 כת5ת מדוס תתי ת6ן . כרסיין 1"קקגו קדימין"סריין

 ) ד:ךק 1כיון ץ' "תך"2ד5
 "תער כדין ,ת6 סכ ן תגדסי 5תת"

 ";ען",יע:;ןן(ן, ל~ןסנו :;::ן ג. 'י:יוי יצי,, נ, :ץי ,ינייוון:'ן יס1יוי; ע!שנ,7%(.ו;2ש:12לן"ה'י"ת::17:;י..י'"."'
 "ן-וו',"

15' 
 טי1. ט5י1זברי16 ול,:ץ,עווש -וע ::בו,: יס"בנ

 ס,יקין ד5ד'קי6 וגסנזתי, קויס"
)פי5"1

 גסיק כר
 סכת~

 ע5ייסו ךס"רו "יגון ס5קין גסנותין

 ס)קי דיסר") ט)ייסו וס6רו גסמתין כ5סו דס)קיןגיון

 . ישראל של חלקם אשיי ]גח[ הקדושה המנורהע"י

 השנת, יום ישראל מקרשים כאשר שבת ערב כנל6(
 האספו . העולם צדדי לארבעה נכרזכרוז

 בשלש שמקה נראה או ת. כסא והכימ רקדושיםמחנ.ת
 מתאספים שרים וכמה ממונים כמה רקיעים. יתשעיםמאות

 נהעורר אז השבת כקרשים לם2ה שישראל כייןלמק.מותם,
 הנושב אחד רוח שלו העלים באותן שנוקש ההיים,עץ

 ומעלים מהנענעים העץ עגפי ואיהן הבא. העולםמתוך
 וסוציא נתעורר רהוא חיים ועץ רבא. העולם שלריח

 נשמות וה ידי ועל העולם. על שיהפשטו קרישותנשמות
 ישרא4 כל ואז בשמחה. הוא החיים יעץ נכנסיה.ואל. יוצאות אלו לאלו. מעוררות אלו נכנכות, ונשכותיוצא.ת
 כלם הקדזשוה. נשמות אותן של בעמרותנתעמרים
 ההיא שמהה להם יש השבת יום וכל בכנוחה.בשסחה
 ומתעננים עולים כלם בנן אשד הצריקים וכל ההיא.ומטחה
 כ4 שבת סוצאי כשכניע הבא. ע'לם של העליוןבעוננ

 יורדיח השבת כשנכנם וראה בוא לוה. וע כורחיההנשמות
 ש~יח הצדיקים ונשמוה הקדוש. עם על לשכוןנשם'ת
 על ששכנו הנשמות אותן ע:לות גבת כמוצאילמעלד.
 הצדיקים. נשמות איתן הן יורדות אחרות ונשמותישראל.
 עולומ הן ישראל על ששכט הנשמות כל שעולותכיון

וקיימות

 הזהרזיו
 כחינת אור ,כו[ . דקדושה ה:כיגה 11 ש-2נה וחלק מ-כות ספירת 11 שלמעלה חלק ]גו[ : הוה בעולם לשכון שמתפשטרקדושה השכיגה אור זה 1ג:ן : מלכות ספירת 11 );ד[ . שכת סעורות .קיאין כך ,גגן כתר קרושת בשבת אומרימ א*ו -פ.כך גת- פפירת 11;-ג,



 הזהרלשוןרעופמ~ש קודשישדן160

 424י ש.אל והקב"ה ש, הקד המלך לפני בצו*תןוקיימוה
 קן א ה: זכאיק בהו-ד. ההוא בעולם לכן היה חרושאיזד

 להן עישה רבה שמהה לפניו, תו-ה הדושיהא.מרות
 תורה הדושי שמעו ואומר. שלו לפמליא סאסףהקב'ה.
 4רביר מקים נוהנים וכלם פלוני. של הנשמה ואתשא.מרה

 ם יהק למעלק והקב"ה למטה הם ישיבות. בשהיהזה
 : - הדבורל[ה

 וביארו וינפש כהוב וינפש. שכת השביעי דנ2ירבו6(
 וי כן אם אבל ה.א, ינכון שאבדה. נפשוי

 הדבר. ס.ד אבל הנפש. נאבדה קממנ לום-. צריךהנוף
 הרוח לזה אליו .22ת וכ ליקהת שקו5 נכש, ישבאדם
 בה ודר הזאה. דנפש בהוך שורק ה-ור וזה שבה,טערב
 ותיעלה ביבו יהירה היא הואק דנבש ואו ר:בה. יזםכל
 ישיאל נפש.ה שכל למדני וע"כ ש-יהד סכהיוהר

 ששירה מה דוא שלהם יה;2רה דשבה. בייםמתעטרות

רו-

 עולה הרוח .איהו יזצא נדשכה כי.ן בה.כם הזה
 יינפש. יזהז בה. שהיה א הה הקד.ש וכח העליינרע_רר אותה אבדה שאבדה. מה שאבדה לנפש וי אוימ;לה.

 : שאבדה סה שאכדה נפש.וי
 מליל היא עליונים ס.דות היורעים חכמים הלמידיע.נת

 זה דבי אבל שנהבא-. כם. שבה ללילשבה
 ההחתון הכהר שז- ידוע הלא הקדושה. למנירהשאלהי
 מזזן נוהן א ד ובלילי ]גט[ ביום שפע שכקכל מהסקבל
 והתן לילה בעוד 'הקם שכה.ב שביארו כסי חיילוהיו,לכל
 ותהן ביום השפע מקבלה , לנערותיה וחק לביההמיף
 בלילה להיות צריך שהזי'נ הרב אמר ועהה ו)[ביילה
 מה הזה, בלילה הזיוג להיוק צריך שבודאי והשיבדזה.

 החכמים לכל נשמוה מפרשת היא הזה שכלילה לפיה2עם,
 נמצא לא וזיונ וחבור נ( הגבל-. חכמת סידותהיייעים
 הוה. ביזם כמו אחר ערב.ב בל. הדוק בכי אה-ביזם
 לחכמים אוהן מחלקת שמהלקק הנשמוה אזתןויפיכך
 הזיונ ולילה לילה ובכל להם. כיא.י ולהכידיםלצדיקים
 כמו הצדדים בכל לא אבל הלילה. בחצי בוראינטצא
 לסדר צריכים הסזד בעלי החכטים ולפיכך ])"[ הזה,יונ

 ימי שבכל לפי המעם. מה הזה. בלילה שלהםהק:מיש
 הוה ובלילה העולם. על רה דש אחר רוח להם ישהשב.ע
 וזה קדושים. לבני הי,רד ועליון קדוש אחר רוח להםיש

 נקירה להוה ויורד הקדמנים. כל קדמוז כן נושבהרוח
 ל2ל מהחלקת זו ושפע לכל. מנוחה בה לתההת-הינה
 ],נ[ ישראל בני ונין ביני ככת.ב ולמ2ה. למעלההצדדים
 רוח ש הקר רוח א.תו עם יושכים החכמים אותןונאשר
 אהריו מישך הרוח וה כי מטתם. לשמש צריכיםהעליין
 ניהלים ן עלי ו"רושי הקדושוה. נשמות אותן כללמטה

 כראוי: לבניהם קדושות נשמות הזה הרוחבכח

 וכל רעים רוחות כל העולם על שורה הרוח ישזהכידן
 נצרך !לא מהעולם. נסתלקים רעיםמקמרנים

 הרוח בכח הם נשמרים שישראל לפי שמי-ה. עללהתפלל
 נשמרים והם עליהם כנפיה פורסת שלום וסיכתההוא.
 נסצאת שלום שמזכה כקום שבכל למדנו שהרי .. רעמכל
 ושמירה הם נשמרים וע"כ שם. נמצא לא המומאהצד

נמצאת
 יג 9 0 מ: ע ט מקדמותטראה

 )כ)?, כ6.) וקכ*ס ק7'כת מ)כח קמי כד'יקנ?חיקיימי
 "ינ'ן זכהס כהיייית6. טליו6 כס?וה )כו ס,ס חןובהרקי
 )?' עכי7 מדוס כיוס קתיס החרת ךה1רייתק דמ17כחמקן

 דה1רייתח מדוס6 כיוו1 . והיור די)יס )סיו)יה כג'כקכ"ס.
 ?הי )!וקו!י ,כ)ס, . 7כ),גי דה גכיתקדמיורת
 מת'ס )עי)6 וקכ"ס )תתח 6יגון . תתיכתי כתריח)ז

 - יו)?)?חי
 ו6וקטוס ויגסס כתיכ . "נסם ב:תסככיט' דנ2ידב:6(

 ווי סכי 6י 6כ) 6יסו. י:סיר דה:דת נפכווי
 . דיו)? רו6 6כ) גפם הכדת ד-:'? )חיוור. "5סריךנוס6
 יוק: )?הי )נכיס ויוסיך דג2)ה . נפכ 6'0 גכככר
 רומה וס"' ככהמטיכ

 סי'"
 וד"-" גפס 7סהי כנ,וס

 כ?
 ות'ט)תה כרכו'ה 'תירס נפס ?ה' ,כד'ן ןככתה יונ!מכ)
 ד.:ר6נ גס:"ן כ) 0גיגן 21"ך -?'? קיו:'ת'ר

 כ"תקיוהע:-:
 ןסכת"
 ד:ריה ד)סון 21ט-6 .

 ,??וק סכת6 דגפק כיין כ:".'ס. ריקהסח'
 רוה"

 ס)ק6
 ס;יה הכדת ן6כדת וו? דהכדק ):כ2 י" כד..):.)ק
 ז'נפס סוח ודח כ? דל,ס קדיכה הי)ה ו?סוה 2)הסעטרה

 ך"3דת :ו? ןה:דה . גפסויי

ןערי
 דה חלקהכ) וה,ק היסי דסכת6 ה ) )

 תתק? כהרה ו?הי הזיגן סת . קדיכח )כ'ג'נחס"')נ6

גקט"
 מס

 דנקס"
 חויכת יסיכ .)י6 יכ ]כט[ כינות6

 וקה. )י)? כ12ד והקס דכתיכ ד6יקנזוס כווס . מי)יס)כ)

 ון מלת6 ק"ה חר 6"רק 1 )כן)[כ~'6
 ייקי . ד" כ)')'ה 26תכח ווונ6 ודחי 6קר .)י)י6
 הג'יזין הי:ון )כ) גכי!תין 6פך'כק )י)ית 7כ?הי כנין .ט2י!6
 רויןדידטין

 דהכנות"
 6:תכה )ק וו,'נק וה:ו-ק כ( .

כ"וומ
 הק-"

 . ד6 כ..י!6 6הרח צ-כוכי6 כ)"  הךו? ככ)
 כהכית'ן )ון פ5ינת דכ)יגת גבחק.ן היכ,ן דמוכג'ן

 זוונק וג'!'ה )')'6 1ככ) . י6וק כ7קה כהס.ד';כנ-'קיס
 ככ)נות ודח'הכתכה

"'('5 
 ס:-'ן ככ) )6 מכ)

 ,וזנ"נ?ח'
 )ס-רק כ2יין רוין 7יז2ין חכינז'ן ד6 'כנ'ן ])"(

 'יייי דכ) כנ'ן ט2יוח תה' )י)יח כ?הי ד!סוןמיייכק
 )י).6 וכס;י ע):!ק 2) ד:-ה הקרה רוחח )ון היהןככת6
 קךים" מק-6 רוהה )'ןהיק

 ו?הי קדיכין )כני דכהתק ט)ק;
 2;.קין דכי וו:ת'קק נ2'כרוהח

 וכהק"
 גקוד? )נו

 לכ)" גייה" כס )מי?כהקהס
 )כ5 ההס)ינ ודה .

 )2.נהסטיין
 ותת"
 ]יכ( יסר56 כני וכין כ':י כן"6 .

 רומה קדיס6 ר,הק כ??ו6 'ה2ין הכית'ן הי:'ןוכד
 כ2קןע)מז

 ):יו:"
 6כהרי? 6טביך רוה" ד?5י . טרסייסו

)תת"
 כר*"י :)'וגין קדי:י וירת'ן קד.כין נ:וית'ן היגון כ)

 : יהות כדקח )כגיס,ן קד':ין נם"ת'ןרוחה

 צ:וש 4ש;:יע,ובב
 6סהכץ ס5וס 7סוכת קתר ככ) 0נינן דס6 ..חכ65
 וע*ו פטן. 6סתכמ 65 6מרחסער6

 נסור"
 וגטור6 6יסו
סכימ

 הוהרדו
 הס*ירות הודוטת אין ל שכח 611ן : הזה שבעו"ם הנבראים לכל בטרטיות השפן לחלק מ[ ן התחתונה צ:רה נ;כטשך צ1גט[
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 דס3ת" יות":ג"ש.
 "יסו חדזס

 5עי)" 6תנסר 1כ65 5כ5"
'תת"
 )ס)ק6 גסר6 תת"ס וגקודס .

 )ע')"
 נספירו

 ו ,11, קגל ע2[ ,:ן מיי ;:ק,נמי
כג'סת"

 תת:טרן 3מדוס יקר 53כוס
 רקיית" רומ" 003ו"-יטי)" קויס" 3טעי"

 טס3חין )תת6. ט)ייסו
 5עי)" תוס3מן וס)קין ות1סכחןכ:'רין

 1ע)קין .
 כ)0ו ותתמערן כחדו0 כ)סו.תת6ין

 כחד"
 פתהי .

 :16 ניגיכון תתטטרין קדיסין א וכ5 י%)ייכוללטר
 1)"1 6'סו דגסנותין יות".יתמ

 דם)טנ1 3נין ינופ" י1ץ"
 כעערח .חי6 נו11נ6 כ)10 1קקק'1 ע)"'ן 1ק"תן ])ד[ 6'סו דגסתתיןד5רור6

 7רומ"
 . קדי:ה עג"ס 'תיר0

)"
 דכ3ה" 55ות"

 "בתכמו ג)1תין ת)ת קדיס, דעת6
 וכ)סי וה1קיוו0 ])ס[ ס3תי ת5ת )קכ) יוא36ס6י
 ":1ר כני:ת, )3י קדיכ" עת6 דעק)ו כיון .קל

 וכ%:ך'טגן תו:3חן כיו)' ה)6 כגי:ת, 3י כ5.רך 6פ')1)6סתד65
 ד%לנ :יעם :ן "ש2, דע)ת

 ,ו"::3קיתי
מו)קי " ),2;!

 3'1נ1ח יה ט) ייטכז ת)"כ'1 תרין י,:ר") כמטק
 יוי , ו"זורי ריסי0 מ) 'ך':ון סווי"'גון ךסכת"

 )ס):'"
 )יס רלי%

 )"סתד)6 כעי 1ע"? . 3קכ"0זו)ק6
 ו3סירין 3:),ת"

 3"וריית6: 1)":תד)6 ויוחריסון1ת1:כמן

 ת6ן מו . 5נרתייסו ני:" נרמין 6'גון ת)תמ ןענינןג(
 . נרוויסד)ייט

 גסיו6 ד,ריק ת"ן תגיג"
 ד6וקיד ת"ן ת)ית,0 . גזית 3סו ד"יה ערורין,1

 סרנ"
 3טסקה

-ס3ת"
 י:רח) תטי )" מד

 )קדום"
 דגריס רסררה

 כור" 3ססו" )"ד)ק" דגי0גס)גור6
 דחד ,תגיי0ו. תט" 5ח עו

-יכת"
 ועני:ין ו"יגון סכתות תמ5)י דק" )6יגון 3ניסגס "ית
 ד6וקיד )00'6 )'ס )'יסין:ני0גס

 סרג"
 ויוגיס. תעת )"  טר

 ,:וף . ינו' ג3ר ע)ט)ס תט)ט)ך ס' סנ0 נ( )י0'6תרי
 סוק י6ות ד)6 3נין  'ייס. רה3ת "רן 6) כל1ך גנפס.5געך

 ג'ר")"ר""
 יסר"5 ות3ן)י עו ס3ת, :פיק כד

 דעד כנין . כס" ע5יתכד)י בנ)ות"
 0סו"

 . סו"  ס3ת ונוגח
וקדום"

 . ע5ג" ס)יס דס3ת
 ו3:עת"

 ט) ד'ז3ד5'1
  נניז %ליס. ר,ס%וי  יוספולתויס  י2ך71מיייין13כן"%ןןת:פ כס"

 ע"5?כז
 ס3ת"

 3טלת", ':)יע קת:ר קוןס . 'ות, ו6תקזס
 ועו . זי)יס מסו)טגות6 6תטזי.ח51

  חייכין 5%  :לת5 דגסק 1"מ"נ . )6תרייסו תייכין)" ס3ת"  רופיס מטת"
 3ין  0תכדי5 כי"י יסר"ל  ר%6רו וןנ6 טדל6הרייסו

 יותי מ5 ד"ת'זג'"ו ותסריין "סת5ק. קווס כוין . )מו5קוס
  ט5 1מו מד כ5 65תוייס1. 1תייגין מתערין7מ1)
 ויסון מד כלטין )" ו" כ5 ופס . מ)יס ד"תסקיותסריס
 יבו1":2הא

 :ס5ס:ן ":יייכ5סו גנו בע416י:י%ן
 ) טד סרנ6 6ד)יק גם כל כד ז6 1כ) תת6ס. ע)ת5:6

 תתתין ייכי 6י 5לל  רמרר6.  קווס6 יסר"5ס)יתו
פו

 גשג קפ" 0 ץע עאית ט יש י9 " מקומותמראה

 למעלר נשמר והכל לבל. היא שמחה השבת יוםנמצאת.

 הקרמינים כל וקרמון ])נ[ יותר חלקים שבעיםהעמרות בייפי למעלה לעלות תאיר התההונה ונקורקולמטה.
 לבית מקרימים הקר!ש עם הבקר סאיר כא:ר אונהעורר.
 קרושה בעמרת מתעמרים בשמחה. כבור במלבושיהכנמת

 משבהים לממה. עליהם השוכן ההוא ברוחשלמעלה
 ועליונים למעלה. התשבחות ועולים והשכחיתבשירות
 פוהחים כאחר. כלם וס;עטרים ב,2מהה כל2ותחתונים
 שרבונכם בארץ. הקריש עם אהם וכאים וא:מריםהעליונים
 יום ביניכם. טהעמרים הקרושים ה חיל וכל לכם.מעטר
 כמשית היא שבו לפי רנוף. טם ולא הוא הנשמית יוםהזי
 ב;י.נ כלם והחתינים עלי.נים וקייסים ])דן רנשמוהצרור
 הקדוש דעלי,: יהייד רוח שי נקתעטיותאחר,
 ישנן הפלוה שלש הקרוש כעם שבת של ההפלות"(
 יכלן נ;כאי זה ]5ת[ הירועות שבתות נ' ננר ה;הביום
 יעסוק אסור הכנסה לביה הקרוש עם שנכנס כיוןאחר.
 תשבחית ברברי אלא רכ:מת בית צורך בי:ניןאפייו
 בעני.ים שעימק ום. 14 כראוי אחר כל ותורהותפלוה
 לי אין שב%;, המחלל אדם היא זה העולם ובעניניאחרים
  דשבת נ.ום זה על טמ.ני2 מלאכים שני ישיאל, בעםחלק
 ובשירות בתכלה יעמוק נציך יע"כ בהקב"ה,חלק לי שאין 4זה וי ואומ-ים יאשו על יריהם משימיםוהם

 . בתורה ולעסיק לרבונםותשבחות
 םי אחר לעצמם, רעה הנורסים רם שלשה לכטדינךנ(

 או לחם שמשליך מי שני . עצמושטקלל
 בם.צאי נר שמי4יק מי שלישי בזית. ברם שישפירורים
 שיש זסני. שהניע קודם הרזא באש שירלק הניהנםיאש נורם שזה יושב. קריש ואקה הצביר שהשלים קורםשבת
 ש:ענשים 1אלו שבתות. מחללי שהיו לאלו כניהנםמקים
 זמנו שדניע קורם נר שמרליק ל;ה מקלליםבנירנם
 צניף וני', נבי מלטלה מטלטלך ה' וצה  י( עליוואומרים
 שאין לפי ידים, רחבת ארץ אל כדור צנפהיצנפה
 בתפלה ישראל שמברילים ער שבת במוצאי אשלהרל.ק
 הוא. שבת עריי! ;מן א.תו שעד לפי הכום, עלומבריליס
 רכים על שמברילים יבשעה עליט, שולם השבתוקרושת

 החול. ימי על שנתכני ריוחנות אותן וכל החיילים אותןכל
 לפי עליה, שנתמנה ולעבירהו למקיט. חוזי ואהר אחרכל

 וש:לט נתעורר קודש היום, ונתקדש השבת נכנסשכאשר
 שנת מוצאי של השעה וער ספפשלתו. הוס- וחולבעולם,
 הו;רים אין השבה שיצא ואע"פ למקומיתם. ודזריםאין

 בין המבריל בא"י ישראל שאימיים השעה ערלמקומותם
 ימי על שנתמנו והמחנות מסתלק. הקורש אז לחול.קרש
  על  ואחר  אחר  כל  לטקומוחם.  והו;רים נתעזרריםדחיל

 שהם ער שולמים אין ואעפ"כ עליו. שנפקרמשמרתו
 שמן לפי האש מאורי נקראים וכלם הנר. סור מןנאורים
 ושולטים כלם באים האש יסור ומן האש עמורסור
 קורם נר מרליק בשהארם זה וכל רצעחתין. עולםעל

 ממתק הוא אם אבל  יושב. קרוש ואתה הקהלשהשלימו
ער

 הזהרזיו
 : רלעילא הארח גח להשפיע הגתד נתעורר לפיגך ישראל ותפילת התורה עשי יוהר עמורין גשגעין המלכות עליית יש כשבתמגן

 עם מלכות יהוד נעשה שנת ליל שנתפלת היינו מלכות וכתר נינה מלנות הן שבתי תלת "ס[ ו הכינה עולם ממשלת פי')ג17
 טגחח ובתפלת הבתר, נהארת החכמה עפ בהתיהרח הבינה שהיא העליון לשבת ותפארת מלגות גתעליפ ומוסף שהרית ובתפלתתפארת.

 : סטה לממה ער עליהפ ומאיר יורר הנת%הארת
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 זנימנט מיינין 6יגין דסיזר6. קזוס6 ז6םלימו עד בניהנם הנענשים אותן יושב. קדוש ואהה שהשלימועד
 נ'ג ססו6 ע5 חקייחי ו6ינון זקכ*ס. דינ6 ע5ייסי ת5זיקין איש על מקייכים והם הקב"ה. של הדין עליהםמצדיקים
 טט) ס6)סיס )ך ויתן 5יכור6. 6חרי זק6 גרכחן כ5 ן טנל האלהים לך ויהן הצבור. שאומר דברכוה כלהדיא

 ונו' כסזס 6תס וכריך כעיר 6תס נריך .ססחיס ' : וט' בשדה אקק וברוך בעיר אתה ברוךהשמים.

 ::ס ת6ן סחעון 6*ר . חסס כסס כי סטס ךירא 6( ן העם* דוא מי ן שמע א"ר משה. בשש כי העם ךיך**ש6ן
 ).ויס וכי רכ. ערכ מ6ן רכ. ערכ 6יגון ן לודים וכי רב. העיב דם מי רב. הערבהם

 . דכ טלכ )ון זקר6ן 0וו ותינרטיס וכפתיריס וכחיכ ן רב. עיב א-ק: שקירא דיו נרכי: וה וכפתוריםובושים
 ערכיכי6 סוו ו6י)ו . כט)ו וחיו!ריס סוו ת5ריס וסי, ן של עיבוב היו ואילי יצאו. ומכצ-ים היו מצריםוהלא
 )פי 6תס ע)ו רכ ערכ )תכתכ ליק סוס סג' סני6ין דטתין ן בשביל אתם. עלו יב ע-ב לכתיב. ל, היד כך רביםעמים

 חתס ע5ס רכ ערכ 6)" . ד)סי, ט-ניכיה שהיו לפי כתיב אתם עלר רכ ע-ב אלא שלהםהערבוב
 יכ) ת5ריס מרסי כ5 536 . מד ו)יסן ס,י חז עת, וכל מצ-ים מכשפ. כל אבל אדע:. 8,1פד אחדעם

 חרמוסי הם נם ויעש1 בהם שכהוב היו. שלהםהחרמוסים
 שראו .כיין הקב"ה. נפלאיה ננד לקום שבקשומצרים
 משה. אל חורו במציים משה שעשה והנפלא-תהנמים
 להתנייר. מבקשים שלך הנבורות שראו כיון עולםשל רבוני משה אמר אותם הקבל לא למשה הקב"ה ל.אמר
 וקבים וולתך. אלהים שאין וידעו יום בכל נבירתך"4או
 מצרים טכשפי כי איא רב. ערב נקראים וימהטשה.
 עישימ היו היום ובשעות וימברו"כ. יונו"ס וב4אשםהיו.
 מסהכלים והיו הנדולים. טבשפים איתן כל כשופםתסיד
 ההלת עד ומחצה שעות שש כתחלת השמש, נמהמכי
 מכשפים אותן וכר הנדול. ערב הוא שא, וסחצהתשע

 הלילה. חצי עד ומחצה השע מתהלת ממקכ4יםהקמנים
 השמש. נמה מכי מסתכיים היו שבהם הנדולים מכשפיםאותן
 על לשוממ מדרגות וצ"ה מאה תשע מתחילים אושהרי
 המכשפים אוהן כל על משזמם שלהם והרוח חישך*הרי

 עד ש-צו. מה כל עישים היו המכשפים ואליבכשיפיהם.
 להם וקראו הסכשפים. באוהן בטהונם היה המצריםשבל
 ולממה. ומחצה שעות מהשע קטון ערב שיש לפי רבערב
 ערב וגם כתוב וע"כ הם. עיבים ושני נ( קמון. ערבשהוא
  בשעות הסהכלו והם נדולה. היהה והכמהם אתם. עלהרב
 הצדדים בכל שהרי וראו . משה במדרנת והסהכלוהיום
 שהם היום של הראשונ-ת שעזת בשש היינו משה.בשש
 שנאחו העליונית סדרנוה שש בשביל בהן. לשלט יכלולא

 אלו של ובענרוה ]!ו[ היה בשש הצרדים ובכל בהן.משה
 בשש כי שכתוב הדר. מן לרדה פיכן היה המדרטהשש
 על ל:ה אהרן. על העם ויק-4 מיר ההר. מן לרדתמשה
 שמאל כח הם שהרי היפין. בצד להתכלל בשבילאהרן
 על נקהלו בימין נכלל להיזה ובשכיל ])ו[ ממנובקשו
 ודאי אלהים אלרים. לנו עמה ק.ם אליו ויאמרו ]יח[אהרן
 דחמא ואמר, שמעון רבי בכה נן השמאל. צדבקשו
 הקדוש. העם בני לרם ונשההפי שמבחוץ העםשעשה
 לט עשה קום ש:הזב חטאו. אם שנקראת האלהיתכמדרגה
 עליהם ששורה היא זו ישראל. כביד ודאי אלהיםאלהים.
 כבודם את וימירו ד( ש:הוב ווהז ])ס[ בנים עלנאם

 ווהו שלהם. האם ישראל של כבירם זה שיר.בתבנית
 ע:הם. בנל.ת שתנלה לשכינה שנרמו כבוד. גלה ק(שכהוב
 מוד. יש כאן שור. בתבניה במה. כבורם. את וימירווע"כ

 מר:ויוי סס נם ויעסו כסו דכתיכ . סוו ז5?וןחרסומ.
 זקיוו וכיון דק3"ס ס)י6ן 5קכ5 5תיקכ דכעות5ריס
 ע2ס ~יי2ע*סיע:2ס2ן(

 ת(י:י
 :יהס נץ י~1

 65תנייר6 כט"ן דילך  נכורת6 דמתי כיוןדע5מ6

 ו,ןמלע 17], 2עו11ייית6ע~ס"% ע2ועק גז,רתר32
 תשת:)י יסוו על6ין מרסין 6)ין כ) מרכייסיתזיר טכרי ס11 דיות6 וכסעתי . וית3רי*ס יוגו"ס וכריס.סיןסוו.
 ער ונומנס ססית זסית מסירות6 סתס6 גסיחכי

 מרסין 6יגון וכל רכר63 טרכ ד6יסו ויומ5סדתסט כירות"
 . 5י)י6 פלנות עד ותה5ס זתסע חסירותמזעירין
 . סת:6 גטי תכי חסתכ5י סוו זכסי ע)6'ן6יגון
 סורי ע5 5תססע6 דרנין וחתס ותסטין ת6ס תסע סרח, כזיןדס6
 חרסין 6יגון כ5 ט5 תסטטה ן5סון ורוהמ .מסוך

 ו5תת6 וחמ5ס סטית תתסע זעיר6 ערנ ד6ית ננין רנערנ ,וי " ווב 7,1עוינ",.ןלנ,ו"ו,ו".י"ינו,סי
 ערכד6יסו

 זטיר"
 ערכ וגס ד6 וע5 6יגון ערכי ותיי ג( .

 6תס עלסרכ
 זהכנות"

 ס:רין ככ5 דס6 ומתו . זנוסס כזרנ6 וחסתכ5ודיוח6 כסטתי 6סתכ15 61ינון סני. סו0 דלסון
 ז6חיו ע63ין זונין סית כנין . נסן )ס)ס6ס5"סיג5ץ

 דח5ין וכעסרין ])1[ סוס כסית ססרין ונכל .כסו
 כ:: כי ךכת'3 ססר. תן )רזת ~מת סוססית

 5ייתן2ססי
05 

 סת56, 6יגון זס6 ססג5זימינח 5'
 ע) 6תכנסי כיתיג6 כ5י5 ז)סוי ונגין ])י[ תגיסנטו
 וך6י 56סיס . 56סיס 5גו עסס קוס 6)יו ויהטרי ])ין6סרן
 הו3ח ו6חר כמע1ן רכי נכס נן ס-656 סטך3עו
 קדיס6 עח" נגי וה:תהסו ד5כי עת6דעכןי

 קיז:7 :1"':י"ןי" ח:ן יןומע
,"" 
 "(ג, ימ." ן

 סו6 וד6 ד5סון. 6ת6 זיכר56 ככוןס דח סורכתכנית
 עתסון כנ5ית6 ד6תנ5י 5:כיגת6 דנרחו ככוד נל0 ס(דכתיכ
 רו, 6יסו סכ6 סור. כתנגית נתס. ככוזס. 6ת ויתירווע"ד

 גפק כיסין דורדיין דסתר6 סתריס נו 5תקק מזי ת6 ייצא דועים שסרים במקום היין שמרי תוך למטך וראקבוא
 *ט

מז ע,
 ז' 6' סט,6) ס( ק"1 תגיכ ד( ה ק דך נ( " ק זף ג( ק)6 יו 6( מקוטותטראה

 וקיד:ךזיך
 הקדושה דשכינה זו 1)טן , בחסד ששורשו אהרן על נקהלו לכך דקדושה ההסך מ; ינ'קה הכהלןה שיהי *י' ן)תן . סומאד של כח השמאל מ?ד כח היינו ,נו[ . היום שי הראש1נות ש;ות בשש הזק משה כר היה הצדדים שבכל פי'*[
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 2רפור6הד
 עק:רנ"

 ד'וקג6 3רז6 1"י?ו נת[ קד:ו6ס עזיק6
 ו3ע' עתען ך6תע3י כיון קודס6. )נ1 קר'כ כדיקדס

):קת"
 353וס6 5"ת)כס" 3פי . )תת6

 %גזמ"
 וגמית . פ)ינ6

 6'ס' גקיע ךק6 קדת6ס ו)כ,:ק . ורתיכוי:יה
 6ר23 תהיגון 5ג1'קין וקזיו"? זכיי דיוקג6 סור ,1ת:ג
 5גזק6 ח3ות הר23ס ומיגון 6'סו:וי

 2)יו"
 יכ):ו .

 . ן')'? כ)?ו :וי 3ר גויקין 36ותת)ת6
 "י:ל יסו  סוי 3ת3:ית ככורט ,ת ייןירו  כהי3ול"ד
 ד)"ס 3תת5'ת דת5ס טקר6 5:6 3'? דר:יגן ס6עככ

 3?1 )': )'ת דנן 1'גייככלס
 מו)ק"
 זתג6 כ5 מזי וק, "( ..

 סע6 6%6 . זכי- 5" ד6)סיס :ת" 3יוניי: תססך?י?
 יס" ד)מ 3נין . )פרעס )יס ק:'ח וע"ד .ד?'

תוקפ"
 5ססו6

 ס:ר"
 כ5)ע" יתקקף 1)6 6מר6

 ור:ק6ם ןייק" )ג' מ):'ס 1:5 פכ? קוס וס"גו ת)? ססי36וו ס:ת" ]ת4[
1 

 "יירי :כ' ז"), . "ת-1 עה. . 5פמז' י)כ'
 וכ) טו3 כ) י:-ה) דהת,ןקעיגן

 יק-
 )כי ך2]-ק

 היף . יו-ס %פכי?ס ?ו)ך וס' ך)כו ):- דמייןוהגן
 ק-ייכ' ד6וי) כיי? )ס:'גו 'נכו ה:- ה)?יססכי
ס'

 "' )קיוגת סכ' "וף )ע:ה ד')ן )ם;ר6 "'ק ר:ו דס"
 )'?גזקין

 ע':ד"
 ךה~נו 'קי 2ג:' כ) מוי ת6

 ):ידי.:ו 'כיה5 3%ג' ה65 הסיין ס,י ),3ידכר6
 5קעיי?י. "1)" עס ' )ס:'סס סו)ך י?' דכת'כ דיק-טכ:ק י??י"

 "ן)' ?11 וקורין פהג'ן 23'רו "י,ון יכ) רכ 2ר:561'ן
 ::ין קרכ5'ן "יגון כ) מזי ות" )כתרייק" ת" 'ות:יי5כר
 סוס 3עד3-ח ימיה) 6ז)ודק6

 ו:;יס" )כ)וכ"
 נו ?ו? )6

 ס'1 %כ- 2:כ קכ5י ןסוי ות'רי 2":י ד" וב5 5נ1.עגגי
 ה'גין סכ' ,י ":ח "2%,ר 6"ר . 5ון ד:טרי 6יגוןיכ5
 6כ)י סוו ועע? )2כר.? די?י3 כע,ן ים-") )ון ך'30יק? ")" סו6. ?:' וך"' )'? 6עי תג, קן 6כ)י ?11 )6 ר3ע-3

 וקר6 . פסי)ת ריחי6 ת3תר ד":ת,ר תסתתזו5ית
 . :ג? "רכ2'ס ?-ן 6ת 6כ)1 'סר"% ו3ג' ו"קר"כריז
 תן וגו' וי".ווו 'סי56 3גי 1'ר6ו מחר6. 1), 'סרה)3ג'
 . 3יגי'?1 ו?וו וקירי וע"גי ר3 ען3 סחר ו)6סו6
 רכ. ען3 6':ון "קכס"ן :11 ססת6זלד

 ווכת"
 1231 קיוו

 ע-6 כ)גח ג?6 6ו 6ע-1 6מר6 )סטר6 )6תקפ6עו3דמ
 1:גסיתי'נ:ז עד :ע'ה ת1:"ננןך~ע"1סץ1,4'"ןן' ק-ג" די?ך ע"ן 5ן י-" 16 . פתכון ככ)65 וגסויהד6
 קדיס6פיו6

 3עת"
 )י:-:, "סו :: ה:, מד6 3כ))6 ד6

צ6תסני6ין
 ק

 ש 1 ענ-ה 3:ד"ס. דהסתתס, תי:,-56
 קדי:, )6-2 3%51ג6 35רר6 56טייך תסס 6ת6:ד

 ק:;"י ו)" . כ)סו ד6ת3רירו פד סקיו %ון ו6סק'מוכ6 -??ו"
 : כ55 ססו5תכסו

 ), וכ' . ומ' סזס3 גזת' פרקו "סרן 56'00 רי4לכמר.ג(
ן

 23,ד 6סרן 6תר 656 "מר" דס63 5ון סוס
 כך ו3ין . 'תעכ3ון וכגם"ס' ככג"סו קטטס 15ןד6ית
 כססמק )':-ח) נריס קס'ס ת:'גן מז' ת6 . ת:סייתי
 "י:'ן 'ק,ת כדק, נריס ט11 ז5" %6ין סכן כ5 סמ'.כ3סר

תת'
 3 ; ד9 כ( ה65 י9 ט כקומותנט4אה

 תב4יק בסיר '=וא ]-[ הראשון :ויק אחר יטקט-נטעיער
 .ריצה טיטם ש;'בי כי.ן -קירש. אצל יקרב כ"יטרארם
 דוא לעולם. להזיק ב,בוש להקלבש לו 4צרך למטה.לרףת
 א ה לעצמו שלוקח הראשון ולבוש מרכבותיו. עםיורר

 הארבעה מאוהן המויקים וראשון שור. של צויה שורתבנית
 יכל לעולם. להזיק אבית א-ב;ה הם ו-מזיקים שור.רוא
 -ם. השור של נים השור שמיבד נויקין ; אב נ'ש"י
 טהו שו-. בהננית כב.רם את וימיר. בתובוע"ז

 אזכ-
 הלהם שב:מצית הדבר עיק- אבל בזה. ררשנ. כברעשב.
 וביא 'ן חלק בהם לו אין רגן מיניושבעה

 ירא-
 זמן ב4

 השם אוא רזביי. לא אלהים שם במצרים. משהשהיה
 יריה שלא בשביל לפ-עה. לי קשה הי' וזאת ב"ר.רוי"ה
 ועתה נת"[ ב;ילם יתנבר ולא ההוא הטומאה לצרהוקח
 רוקא. לני א4-ים. 4ני ;שה קים וזרו ההוא. עניןבקשי
 יטל:י -צר לחזק רזה ל-ב. נצרכיםשאנחנו

 :רקה 'ט-י-
 אם-.. כך א4א אם-.. מר 4פניני. י4בו אשר עקה.עד

 -יא. ל:ם ד;ילם כביד 'ב4 מוב כל יש-אל שאקם אנ'רזאים
 אף י'טם לפ.י-ם רו4ך ור' שיכם. לרח'ץ נרחים'אנ-נו
 לפניבם ש-ילך נטז לבנינ1 ילכו אש- א4הים טים סבק אניכך
 "ם יב.ינ נן במ 4לכת שלנו להצר ק ריט יש 'מק-יה'.
 2--בו ר כב ענני כל 'ראה ביא י-. פ; איזי ל.נכין

 ע,ן ב4נרם. ייט-אל לבני אלא םכ:ים היי 4"במרבר
 4כים - דיי ובקר 1"ן -בהמוק אוקן זכ4 רב הערבואי. לפני-ם. הלך יומם 24ניהם רו4ר יה' שבק'ב ההואד:כור
 :גה ארבעים א.תן כל ויאה 'ביא יבסיף. ל:ה_ה 'ןמח

 :'ך היה לא וטטפת 4בל,ך כל במרנ-. י.ט-א.שרלכז
 עם ה.ו מב-יין עשב אוי_לי ובקר צאן יע"כ בפנים.העננים

 או-ן כן אם אבי. אלעזר א"ר 4הם. ש.2מרו תן אכל
 א4א רוא כך ודאי א"ל רמן. יוב4ים ריו 4א רבהערב
 א.נ4ים. דיי ומ2- לעבר.. שנזקן כמי יש-אל 4רם שנתנימה
 הפסולק שנשאר מה קתמציתמן

 ו-נקוכ ריירים. מאח-
 טן ונו' ויאטרו ישראל בני ויראו אחר. זלא ייטיאלבנ. . שנה איבעים המן את אכלו ישראל יבגי ואומר.מכריז
 . ביני-ם שהיי והבקר והצאן רב הערב שאר ולאהוא.
 בקשו עטרו יעקה רב. הערנ איתן נננעים היי עחהוער

 ;ם נלנ נהיה אי אמרו וכך המימאה. צר לחזקפעזלה
 4נ:י_ן שילך מי לנו שיהיה או עמכם. בכלל ונהיקאחד
 ט",ו ושל.ם ר: אררן אמר לפניכם. אלריכם שהולךכמי

 י-;-בו לא "הר. כ44 כים לקיז: רקדוש בעםייטקקפי
 י-כ-י2ם כו2ב אלא אהר. בכלל זה בעם רקירשעם
 . נרנין ל2יב יא-רן טש-. שיבוא עד רקירש ;םמזיך
 לפיכך בלב. עמהם שנש-הפו מייטרא4 הרבה שהיואלא
 מחטא הקר.ש העם וללבן לביר צריך הי' משהכשבא
 נשאר זלא כלם. שגהבררו ער נקה ים אוהם 'השקהההוא.

 כף. כנו4קבהם
 4א וני ונו'. -ז-ב נ[מי פרקו אה-ן א4יהם רי4וכמךכ(

 וסן כל א-רן אםי אלא אהר. זרב לדם-יה
 :ך יבין .-;בבי. 'נשיר2 בניהם עם ק: מהל והםשההי'
 כסנ-ת יישיאל נ-ים שקשים לטרנו יראה ביא משד.יבא

 טה -ם כראיי. נרים היו שלא אלו שכן כל ההי.בבשר
עשי

 הזהרזיו
 צר ש4ו הפסו4ת מן -'ינו טטגו שיג-א ב':ולת היה דקרושה והשפיות צסצומיט וכמה כמה שאהר רקרזשה פסולת על משל זה)ע[

26ט 1 .קה להס יש רשס וה שי האחור'ים טן כי ",ן : הראשו, מזיק רוא ווה המויקיס. והיילות שלו המרכבות גל עסהנו:אה



 הזהוישוןרעשא קורשלשון1ל1
 באזניהם, אשי הזיב נזמי אק העם כל ויהפיק.עשי,
 ויקח כתוב מה 'פם. נזמירם מן דיו ורבבו: א"כי:ררב-
 שני מאוהן נשמ* ל" אקרן וט. בהרם אותו ויציבידם

 סהם אחד ההוא. רב ערב של בראשיהם שהיוהרבמים
 נהיעצז ששניהם כיון ככשפיו. עוסק היה והשני לפניוהי'
 אהד ושליש אחה. ביד ש,י:ים שני ההוא זהב לקהייחד
 בכה ההוא. הכשוף במין נצרך שכן לפי השניה.ביד
 אלהים משיח אהרן. הקדוש הסיר אוי ואמר. ן שכעיבי

 לא ואהה הקדוש, עם מן הרבה נפלי בחסידותךהנדזל.
 עש., מה %השמר.ירעת

 כאש-

 הראשונות. שעות שש עברו
 מאזניהם, שפיק ההוא זרב לקהו החצי. במשקל ה*הי-י.ם
 לו נצ-ך לא כשוף לעשות שיויה שמי לפי המעם.סד

 לנו ע.מדת השעד הלא אמרו והם ממון. על הם"היוה
 מיד זהב. על חם להיוה עה יאין נעכב, לאאם

 דר*ם מפרק ח( ככהוב ויתפיק.. מהו העם. כלייהפרקו

יטשב-
 מעול וההפיקו אזניהם ושברו שהשחיתו סלע*ם.

 ברשם חלק לרם יהיה שלא משה. להם שצורהשמים
 את הלקי המכשפים שני עשו. מה הקדוש. ובעםהקדיש
 עמדו שליש, יאהד שלישים שני לקח אחר ההוא.דזרב
 בלהמירם ולבטו בכישיפם עשי הששיה. בשעה השסשננד

 הריס. ז שעה החלה שהניעה כ'ון הפד. שלבכישוף
 מידם. ויקח שנהוב אהרן. של ידיו על ידיהםשניהם
 יצא קול סידם לקח שהוא כיון יותר. ולא היושני-ם
ואם-

 הוא. ברע כי שכתוב כמי רע. ינקה לא ליד יד נ(
 סכשפים הרשעים אלה הרבר. סור לעילם. רעשהביא
 הב.א הימין בחינה ומן הוא בימין ברכד של שהכוסרא. הישע. יבן ?ל בניי בני דושע, בלעם של בניוה-עים,
 ש% דדוא הראש זה בצד יריה אם אסרו המיד.ההחזקות
 שעה שהניעה כיון כראוי. ש%ני התוקף יהיה אז ןתנ[הימין
 מר א היה ה.א אם מיד. לאהרן לז נהנו היום ש"דז'
 מהיעם והכתוב לקח. מידם אבל כלום ככשפיהםפועלים היי לא אז ואקהנ.. החלה הארץ על הזהב הניח.להם
 איש נביא איש אדרן. עשה סד ראן סידם. ויקחואימר
 כל דארץ. סן הזהב לקח שאלו להשסר. ידע ולאהכם

 דצליחו סדוע אבל להצליח. יכולים היו לא שבעילםכשפים
 לכדנו הארץ סן ולא סידם ויקה שהיה לפי וה.במעשה
 כהוב איך א"כ סמכ"ה. ככספר בו היה שקליםוקכ"ד
 מכלל אלא השק%ים. אוהן כל היו בידם וכי מידם.ויקח
 נתעלה ההוא זדב ומענ יריהם. סלא לקחו דשק"ים הןא

 ! בידידם הכל היה כאלו דכלעל

 שה.שבים כמו לא פככה. עגל ויעשהו בחיט איתוויצר
 אהר. בדבר או בכהונה ציורים שעשהאנשים

 להשכר. ידע יא ?אררן הדב- להוכיח הכהוכ שבאאלא
 בכל אבל הז-, רע מעשה מצליח היה לא אה"כ.יוקך. שהיה ואע"פ לארץ. משליכי דיה מידם לקה כאשרטאילי
 אחר רעה כדעין. וכיסרו הזהב שלקח היה. רע עסי

 אהר בכים הזדב כל שדגיה בחרט. איהו ויצר טה.רע-.
 נצרך שכך להמעשה, הכל נהעלה אז מהעין, נשכיוהיק
 כהוב לא וכי לשאול. יש עתה נ( האלה כשניםבמיני

 וכאן הזה. העגל ויצא ואז יותר. ולא באשיאש%י:רו
אוסי

 כ6וניסכ. 6סר סזס3 גזתי 6ת סטס כל ויתפרק' פ3ד'ת6'
 ויקת כת'3 ת6י תתן תגזויי?ון ס11 ורככן חלס'כת?
 תרין תהיגון הסתתר למ 6?רן ונו'. 3הרט 16ת1 ייגרתידס
 תנ"סו חד . ר3 פר3 ןססוח נריסיסון ןסווחכיתין
 6ת'פס' ותרווייסו כיון 3מרסוי פ3יד סוס 61חר6 קיויססוס
 ימליפ דהד 3יד6 ס)יסי תרין ןס3ה ססו6 נטג,כמוה
 זינ6 3סס61 6גסריך דסכי 3גין ד6הרח3יו6

 דהרס"
 3כ?

 תסיה6 . 6סרן קדיסה חסיד6 6י ו6תר סתפוןר3'
 . ספתין סית תטו כד ס3דו. ת6' . ל"סהתרה יןפסוית )" 61נת . קדיס6 טעחח כחס גכלי 3ממידוהךר3ח. דהלס"

 ת16דניסון ןסריקו ןס3ה ססו6 נסלו . 3-תקל6 סוסויויו6
 )6 הרס6 לתפ3ד דחנטריך ןיו6ן 3נין טליוהווחי
 גן קיינו6 ספת6 6תרי וקי:ון תתוגח ס) פיניי )-יהס3פ6
 תיד ןס3ח פל )יויחס בעת6 1ל6' וועכ3ין ל6 חנןה'

 סריכ תסרק 6( כדז6 1'תסרק' תח' ספס כ)ייתסיקו
 תע'ל ו6תפרקו . 6דנייסו ותכרו ןח3'לו ס5פיסותס3ר
 3כנו6 חולקח לון לסוי ןל6 תכס. לסי דפקידסיוי6

קדים"
 תרווייסו סל'ני פ3ןו ת6י . קןיסה ו3פת6

 קיו' מלים והד סל'סיס תרין נס'ל חד . דס63ססו6
לק3יל

 3לסט'?ין וכלט' מרסייסו פ3דו . נעתי: 3מית כיוס"
 הרינוו ןס3פ סירות6 ןנזט6 כיון . דסייוח3הרסה
 . חידס ויקח דכתי3 . ד6?רן ידוי טל ידייס,תרווייסי
 סו,תרווייסו

 נפיק קלה נזידס ק3יל דמיסו כיון . יקיר זל"
 . סו6 3רע כי דכהי3 כתס רפ ינקס ל" ל'ד יד ג(ו6תר
 מ"כין רמטיס 6'נון . ןתלס רז6 . לפלת6 רפן5"ת'
 . רסיע6 ןל3ן 3נוי 3גי . מיי3ח ן3לעס 3:ו. .מרסין
 'תיג, ונזן 6יסו. נית'ן 3רכס 50 ןכיסמיוו
 ריכ, סס61 ד6 3ססר יס6 הי 6יורו . תד'ר6תקך
 ןתט, כיון . י16ת כדקח ן'לן ת'קס6 ס6 ]תנןן'נו'נה
 חיור סוס 6יסו 6י תיך. להסרן לי? 'ס3ו ןיות6 כפתיןכ3ט
 עיס כוו5ון

 63רט"
 סיי )6 6סע ו6ג6 3קךתיה6

 תתרפכ וקר6 גטל רידס 36ל . כלוס 3חרכייסויכל'ן
 פכד נזס מתו נוידס. ויקחוהנור

 הסר"
 כנ . ת6-ע6 נטי) דהלי . ל6סתתר6 ידס לחמכיכ נכי ג3יהס גכר

 56ליו למס ה3ל ל6נלהס יכלין סוו ל6 ןסלת6חרסין
 תגי:ן . ת6רטק ול6 תידס ןו'קח 3נין ד6כפו3ד6
 כתיכ סיך . תסכ"ס כהוב3ן 3יס סיו קנטריןקכזס
 יוכ)!ת 6)ח . קגטרין הינין כנ סוו 3יוס וכי ת'דסויקה
 6סת)ק זפיר וס:ו" 'ד'יסי נז)' נסל' קגט-'ןד6.;ון

 : 3ידייסו כ)ח סוס כ6'5ו כ)הפ)

 ןהמנין כתס ל6ו מסכס. פגל ויטססו כהרכ 16מוךיצי-
 . 6חר6 כנולס הו כתהוגס 5יירין דפ3יד נכהכני

 . ל6סתתר6 ידפ ל6 ן6סרן תלס להוכמ6 קרה 6תה6ל6
 ךיס'ל ו6פ'ג ל6רפ6. סדי סוס מידיסון נט) כדהי)ו
 6נלמ ס,? לח לנהרליס

 פי3ד"
 3כלק 36ל . ד6 3יכה

 3הר 3יס תפינ6. וסץ-'ס ןסכה ןגקט סוס 3יסהסיופ
 מדה 3כיס6 דס3מ כל דמוי . 3הרט 16תי וינר ת"'3'ם

 ח5טריך דסכ' . ל:,3ךה כלה סליק כדין תטינהוהסה-ר
 כתיכ ל6 וכי לתכ6)6 הית ססתח נ( מל'ן. דהרכיןנויגי

 וסכתת . סזס ספנ) וינה וכןין יהיר ילה 3מבוקסליכס'
6ת

 : ק לן .( י.ה ט:)י ג( .-ט "י טוגט "( : 2קי2כראה

 ןקזך*ךייך

 ו הנדול כהן אהרן זה,סגן
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 י6סרן :15ס מם "65 תסכס ענ) ויעססו 6תרת"ת
 6כ) . עטו "טר סענ5 "ת דכתי3 "וכמ וקר6ע3ז
 כ:יכון כ)6 מתעכיר "5ין-תרין תמי)" . כמרע "תו וי5ל וכתיכ . תיזס ויקמ זכתי3תתס

 גפק י5" "תטכיז )" ס11 5" 56ין תרין-"' 5יס. עכיז :1"

),ו-גת"
 כיסין. עוכזין תרין "יגון ז"תטכיז נריס יו"ן "כ5

 ח-ס,יסו עכד' :11 חיגסו תיזס )קמ חיסו'כד
 רומ6 ונו:כ' . כפ'ת"סו.יו)ה:י

 המר" ססר" יון )תת"
. 

 כגנוכ" :"1 נןי1ג2"כ:1.יי6תעי3ין
 י"בגו ,יגי,:ן

 . "תיור ס" :וך ")ין תרין ו"יו6י כמזח כ5י)ן:11
 כסו כת'כ -תגר"י ")', דמרסין כנין "5" "ת"יקת'ר
 זתיתו יסרמ5 ,יגון כ) יע"ד כ:-ס מיווריס כסר "סר4(

 תרין ןסוו יכנין ב)ג:ון 3סרייסו "תמ3רו ז6:מוכ6
 יסר"5 "5סיך ")ס כתיכ-יוקכין

 ו)"
 "י'י4. 656 ,ס כתיכ
 .,וין '111 וג :'ו"מ,ל"

 מסיר6 6י וכו/ 6:רן ויקר6 5פגיו תי3ח 1'כן 6סרןדיי144

קזים"
 5'ס ז"רתיכיין 5"סתתר" יזעת 631 5ט: סוס רעוקך כתס

 מ'65 "תתקף :גור"
 זסער"

 "מר6
תתן

 3גור"
 תס'כין כתרין ז"תתר כתס זסור זיוקג, וגטק

-סער6
 6מר"

 מת6 . "סרן ויר6 יוסו 6סרן. ויר6 -ין :ו

-סטר"
 ז"לת65 . )סגיו תו3ת וי3ן טיו קתתקף "חר6

 "תסזר ד" תיכמ וכגס-הקזיס
 5חרכג" ע)ת"

 ))סטיס
 5קפ"ח גסיק-:'ס

 5נ'ונ" מ-" נס" 3כי ')ק:5"
 דת5כח

-:סו"
 עכז ת"י . תקיף כמי5 גסק )סעיס

 5ניוג" :סו"
. 

 5יו)כ6 5יס ו-ם'ך )6ורמ6 )גסק6 ת)כמ כסזי,:זד5
 לניוכ" "::

 )סט'ם :סו6 "זי) כר הויקק 3סס'ה
"'רהמ כססו"

 היי"
 ד.,ק:ק

 ך")כ"
 5יס רחזוח כיין . קיויס ק"יס

 6מיז "תתקף. "קר" דס:-" 6סרן ויר6:ך )"חיר" ו6סדר נרתע תיד כ,ורח6. ק-י: ה,י) ז:וס5ץ5כ6
 ו"תקיף ג"סוות"

 כיון נתנ[ קתיס גיק י:יי קזוססכססר
 סטר" דמיו"

 3ים
זיוקג6

 זתלכ"
 6סזר תיז . קיי'? רקקי:

 ל6מור"
 ו"תה)ס

 "מר". סטר6 ו"תמ)ט "תנ3ר ז" תיכמ ז:" ומי5יס.תוקפיס
 כת'כ ת6י מיית"

 ויקך"
 חג . תחר 5:' חנ יי"יור "זרן

 קר6 קזוסס 51סטך ע3ן קזום? עסער 5ענ5. 651)?'
 )6 ז6 זעכז ד"5יו)6 . חקדיס "סוות" וז"'"נזר
 הרסין ת-ין "סרן קכ"ס 6*5 . )כים 6תכווש ז65"5י,נ ת":רן רונו6 סכיך )" ז6 כ5 ועס . קיוקיס ע5 ע5ת6ק"'ס

 ת6ז ס' סת"גף וכ6סרן סס'ז יתססקון. ז6 מ52.631
 . 3גוי 6)ין )סטתיזו ת"' .):סמיזו

 כד""
 ו"סתיז נ(

 )יס :וי 6סרן מוי ת6 6יכון. ככוי כס דכר זסרי תתע5סריו

)ססו"
 )סעך ס11 3גוי 65מור6 תכ וענ)6 5סכיו ת,3מ

 ויקריכו רכתי3 )"מור6 "סזר קזוסס וסטר לפגיו"מר6
 ו"תפסו . סוו ס' )פגי ,רס "ס ס'גסכי

 3מוכ"
 . ז6

 תז3ח :סו6 ז6 1ט5 נוסס. ייתי כך דכין ,סרן מסכ2'ד

 ג:6. 3:י דמסכין כתס סוס ז"'5ו -:ס )יס סתיר5"
 נווכח )ססומ )גתג6 סו6 ל-סס זה:צ' קךיו"סיי)ס

 . "5 זכית תוכח פ) עד1 ד::' כ":יגט-'ך
 "3) סו? תו:מ :סיף :)י;:יהת':

"הר, -): :כ"
 ק זך כ( ;.ג "'ק,ג "( טקוסות:ראה

- 
 נ' ס ע, ג(

 שאהרן ושלזם חם אלא ממכה. ענל ויעשהו הכתובאזמר
 אבל עשו. אשר העגל את שכתיב מ.כיח והכתובעשה.
 בכח בחרט. אתו ויצר וכתוב מירם. זיקח שכתובממה
 אותו. עשה שהוא לימר ביכולת יכמו הכל. נעשה אלהשתי
 מכח יוצא הי' ולא נעשה הי' לא היו, לא אלה שהישאם
 רעורע פעולות שתי אותן . שנעשה נרם מי אבללפועי.
 והיו כשופיוהם עושים הם היר מירם "קח הואוכאשר
 נקבה. מן ,אהד זכר סן אחר ביחד. רוחיק .טניוהמשיב. הטזמאה. צר מן לפטה רוח יהמשיכו כפי-ם.מל"'טים
 שניהם חמור. כדמות יהנקכק שור. ת ברמ ב.ט 4תהזנ-
 אבל נתבאר. הרי ר ש אי-. שני זלמה ביחר. נכלליםהיו

 בהם כתוב מצרים של המכשפים שאלה לפי אלא "מה.חמו4
 שמתו ישראל אוהן כל וע"כ בשרם. חמורים נשר אשר"(

 אלא זה כתוב ולא ישראל. אלהיך אלה כתיבדמזתים שני שהיו ולפי בלבבם. עמהם מתחברים היו והבחטא
 העלוך מצרים. מארץ העלוך אשר . ניחד היו שניםאלה.
 ויאמרו, אלא כתיב לא אלהיך אלה ויאמר העלך.ולא

 ו כלום אמר לאשאהרן
 הסיר אוי ונו'. אהרן ויקיא לפניו מזבה ויכן אהרןריר4א

 להשמר. ירעת ולא 9מוב רצונך היה כמהקדוש.
 המומאה צד של הכח נתנבר באש הזהב שהשליךכיון
 המשכות בשתי שנתבאר כמו שור של רמות ויצא באש.שם
 ראה אהרן. וירא מהו אהרן. וירא מיד ( כ הטומאה. צדשל
 שלולא לפניו. מזבח ויבן מיר נהגבר. הטומאהשצר

 לנזלן משל העולם. נחיב היה וה מזבח וב4ףשהקרים
 המלף צבא שר ראה אנשים. ולהרנ לקפח יוצאשהיף
 ההוא. צבא שר עשה מה חזק. בכח יוצא ההזאשנזלן
 המלך את השר והמשיך לררך. שיצא המלך אצלפעל
 באותו ההוא נזלן הלך כאשר הררך.באותו
 את שראה כיין לפניו. שעימד ימלך צורת ראההררך
 לאחור. וחור נרתע מיד בררך. לפניו מהלך שהיההמלך
 והנביר ברפואה אחז נתנבר. הטומאה שצד אהרן ויראכך
 הרע צד שראה כיון ךתנ[ לפניו אותו וישם הקר:שהצד

 ונחלש לאחוי חזר מיד לפניו. עומרת המלךצורת
 הטומאה. צר ונחלש נתנבר זה מזכח שהרי וכחו.תוקפו
 חנ מחר. לה' חנ ויאמר אהרן ויקרא כתוב מה וראהבוא
 קרא הקדושה ולצד עשה הקרושה ולצד לעגל. ולאלה'
 היה לא כך שעשה שלולא שהקדים. הרפואה וזו .ואמר
 מאהרן הרונז נשכך לא זה כל ועם בקיומו. מתקייםהעולם
 מכשפים שני אהרן הקב"ה. א"ל לרע. ההכוון שלאאע"פ
 יפ"ו בניך שני חייך שבקשו. למה אותך משכ.האלי

 מאד ה' התאנף ובאהרן זש'כ ימוהי. זה חמאוכשביל
 ואשמיר נ( ככתוב בניו. אלו להשמידו. מהולהשמידו.

 רקים אררן וראה בוא הם. בניו האדם שפרי ממעל.פריו
 צד יקיפי בניו לאחור. חזר והענל לפניו ההואמזבח

 .יקריבו שכתוב לאהור. חזר הקרושה וצר מלפניםהטומאה
 4ז-. בר:א ונהפסו שמו ה' לפני זרה. אש ה'לפני
 א 4י טזבה 1;"כ משה. יבוא כך שבתיך אהרן חשכועוד
 אנשים. שהושבים כמו היה שאילו משה. הרסולא
 אוקו לנהץ הוא לעשיה משה צייך שהיד הראשוןדבר

 שינהץ. אל נית ש" הס~בח עי עדי שניבא כמירמזבק.
 ענין :אן אבל היתה. הענל של ההיא :'גח ע4 אקונג

אחר

 הז--זיו
 טה הק- לרשג._ה מ:ו, הי' רוה -ט,:ח גי;יגן
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 עש. אשר הענל אה ויקה זכתיב שנתבאר. כמי היראחר
 ו-אה בוא המזבה. אק יינתץ כ:וב ולא ויטחן. באש1ישיף
 כאן כתזב .אומ-. בקול סכייז היה ויאמר. אהרןויק-א
 היה שם מה 1'אמר. ויקרא ביונה וכהוב ויאמר.ויקרא
 ניבא מחר. לה' הג לדין. הכריז כאן אף לדין.סנ-יז
 לשרות הדין שעתיד המזבח אוהו של ברוחנביאה
 קיו. רינים ושלשה ]ת7[ דין בכם יעשות לה' חנעליהם.
 שהשקה ואחד לוי. בני של ואחד העם. אה ה' וינףאחד
 שאותן ומתים. נפוחים נמצאו ולמחרת ההוא ב"ילהולנ. סשה. אותם שהשקה דין מחר. ה/ וינף של דין לה'.לוי. בני של דין חט מחר. לה' חג וזהו ישראל. לבנימשה
 נסצאו ובבקר הלילה כל במעיהם מבשכשים -יוהמיב
 שכתוב היה. קרושה של ההוא שמזבח ור~ה ובואמת.ם.
 שהרי כהוב. לא מזבח ואילו ומחולות. הענל אתוירא
 בלהי יחרם לאלהים זבח שכתוב יודע היה בודאיאהרן
 ש;שה המובה עצה ע"י אהרן ניצל ובודאי לבי..לד'

 ! לרע נ:כוין שלא וטוב שלם ברצון והכללנפשו.

 בסבה ענל להם עשי ציתם אשר הדרה טן טהר כםה"ך"(
 ישראל כשעשו וראה בוא א"עזר א"רעו'.

 ע'ז ולא ענל מה מפני הקוא. לחמא ונרסו ההואמעשה
 שהרי כן. לא עגל. להם בררו שהם האמר ואםאחרת.
 ואהרן לפנינו. ילכו אשר אלהים לנו עשה קום אמרוהם

 מעצמו כן נעשה שהמעשה ודאי אלא לעכבם. הי'רצונו
 נאשר פסולה יוצא הוהב בחינת צד טן שהרי לו.כראזי
 צר של הכחות כל סתפשטים ומשם ]מס[ הזהבנזדקק
 ומתפרשים הזהב. מן היוצא לת פם, היהוך כמו שהםהשמאי.
 טון אודם מראה להם שיש מהם אזהן וכל צדדים.לכמה
 בהרים עימדיםהזהב

 כאש-
 שתוקף לפי בהוקפו. השמש

 בתוקף הממונה וזה בארץ. ומולידו הזהב מנלההשמש
 ישוד קטב ונקרא . כעגל תכנ.תו דכות השסש שלההוא
 מי :יש רע-. היה דזא הזה הטימאה ורוחצהרים
 מזימנים שהם אלה. ונקראים ונקבה. זכ4 והם עליו.שרוכב
 אמרו כן ועל .. :להם הצדדיס אזהן בכל בעזלםתמיד
 במדבר המיד שנמצא הטומאק ורוח .. ישראל אלהיךאלה
 ישראל שהי. ומה בו. לההגכ4 ההוא בזמן מקיםמצא

 וגרם בע.לם שהכנים ההוא הראשון ה,והם סןנמהרים
 עתה לדם נרם מיני. הר אצל עמדו כאשר לכל.מיתה
 מיהה להם ונרם עליהם. ולהקבבר אוהם לממאכמקדם
 אמרחי אני כ( זש"כ אחריהם. ולדורותם העולםולכל
 היה ולפינך וט'. המוהון כאדם א:ן ונו' אהםאלהים
 באיהן העלי.נה. האמינה ד בם להנהר אח"כ מהזיראהרן
 ובוא בעגל. לרכהר ואח"כ ]י,1 הקדושים יכיםשבעק
 עשה לא הוא שאילו לדטהר. אהרן צריך היה ככלוראה

 הוא שא--ן לפי מק. מכני הענל. צא י היה לאהפעילה
 השכש. מן הוא והזהב ~-1[ השמש תוקף והוא הימיןבהיבת
 ונממא יש-אל ונממא. שם. ונקשר ירד המומאה רוחלכך
 רעגל שיצא לפי הוא. נממא מה ספני שנטהרו. עדאהרן
 הוא עני. ימיכינו שור שהוא השמאל בחינת מצדשהוא
 מדשסאל קי4 וכני ו:כהזב שנ:באי כמי השמאלבבהי

לא-בער,ן
 *-ג תגיס נ( ייי: י9 '( מקו:ותםיאה

 מזי ת6 . סיז31מ 6ת ויגתן כתיכ ולח . ויסמן 63םייסרף פסי  5סר ספגל 5פ  וי?מ  וכ0ינ ד6תתר. כת? סוס6חר6
 סכ6 כתי3 וחתר. 3קלח 6יסו 6כריו וי6תר. 6סרןויקרמ
 נכי . ממר לס' מנ . לדיגח כרי, סכ6 16ף לדינ6.כריו לסלז מס . ,יחנור ויקר6 3יוגס וכתיכ וי6חר.ויקר5
 דסריה ך'ג6 דזתין דנ!,כמ רוה6 כ0סומנכ61ס
 3כו לזזעכ7 ל0' מנטליי0ו.

 . 0וו 7'גין !תלת ]ת7[ דיג"
 ד6סק' והד . לוי דכגי ומד סעס. 6ת ס' ,ינףמד
 דכני מנ. . תמר לס' מנ י?יינו יטרהל לנגימכס
 . מכס לון ד6סקי . קמר . ס' 7וינף . לס' .לוי

 י6'נו: . ונזתין נפיהין 6:תכמו ולנומר לילי6 3ס0ו316ית1
 6סתכה' 31לפי6 לילי6 כל כנזעיסון מכסכסין ס11מיין
 רכ0יב סוס. רקדוסס פזכמ רפס51 מוי  ופ5 .מת'ן

 דסת כת'כ ל6 נז,כמ  ויילו ופמילופ. ספ%ל 05וירי
 כלהי ימרס ל6לסיס יכמ דכתי3 ידע סוס מגדע"סןן
 דדכר עכ6 כע'סח  6סרן ,:תוינ וריי .  לכדול0'

 לכ'ם: חתכוין דל6 וסכ סליס כיעיתח וכל6לגססיס.

 תסכס טנל ל0ס ט:. נ'.ת: "סר סדרך מו יזסי כמרך6(
  יסר"נ טכדו כד ק,י תק "לט,ר 5"ר .ונו'

 דס6 . סכי ל16 טנלק כרירו ד6ינון תימ" וח' ."מר6 סטר6 ולח עגל טטתח תהי מוכ6 לסס61 ונרנזז טוכד61006
 ו6סרן לפכיגו. ילכו 6כר 6ל0יס לגו עסס קיס 6תרו6'גון

 חתעכיד טכידתח יד6י הל6 . לון ל6עככ6 סוסרט1תיס
 כו סיספית" נטק" דדסכח תססך6 דסמ מזי.כךק6
 וטתפרסחן . דדסכח סוסס'ת6 דס0יח סתוכ6  ר5עוןספהלת ספרי  חיגון כל  ?תפסכי ותתתן ]תס[ דסכ66תכריר
 נוון סותק6 מיוו  לון ר6י0  5ינון וכן  ספרין.לכפס
 רפוספ,  כנין כתו?פין.  ספב5 כד 3טורי קיינוידדסכ6

רס?סי
 דתתג6 ו0חי כ6רע6 לי0 161ליד דסכח  5מוי

 יסור  9פכ י6?רי כפגןי.  ריליי  מיי  דסמ:6תוקפ6 כססו"
  פ6ן ויי0 ניס5 מיו5  5ייו מסמכ6 רומ  יסה' .לסרים
  ?ור?נין  ר5ינון ילס  וי?רון %ו?נ%. רכר והיגקי פליכרי:יכ

 כפרכר, 0ריר רת:תכק  מסינ, ורומ יסריל..  מלכיך5לי
 יסרהל ד0וו 1"ס 3י0 ל6תתקפ6 ויונ6 ככיוה ס0ר5:כס
 ונרמ כעלנזה  ד6ט'ל קדמ6ס ווסנזמ ת0ס'חדכ"ן
 מל קיימו כד לכלהתותח

 ל,ן נרס . דכיגי ט1ר"
 לון לס"כ"כנ,לקדתין

 ול6ההקפ"
 תותח לון וגריס פ5"ס'.

  כך  ונגין וגו'.  ח?י0ין כ6דס חכן וני' 6תסהלסיס "תיתי "ני נ( סס"ד גתריסון. ולדריסון עלתהזלכל
 כ6ינין על6ס. דתסינזגות6 כרומ למתדכ6ס לכתך מ0דרמסןן

 סו? ל6 היסו ומילי . לי0דכ5ס וסךן בפ6גגילכל5
 6י0ו ד6סרן 3נין סטנז6. ת6' ענל". גטיק לחט3'ד
 . נ!כמ:6 6יסו וד0כה ]תז[ דסתכ6 תיקפה ןחיס1וח,ג6
 והסת"כ יסר6ל ו"סההני . תמן ומתכליל נהת יס6נ"רומ
 ענל דגפיק כנין מסתמכ כטיח יה' דההדכי עז6'סי
 פן:זמל סיר ופגי דכתיכ  דהספר כמסכחמלה 6'סי עגל ו-יתיכיס כיר ד6.סו דסת6לח תססר6ד6י0ו

למרכעתן

 הזהרדו
 המשל ל;יל  וווובר ררך  צל הטוסאה צד נגרח דקדושה פסולת שמן סשל זה בם ןפס[ . חגא מלשון שגר היא משמעותו החג זזהשד

 חסד על סורה אל זהשם משטש. בזריחת אל בבוד פס*ריס השסיפ ככתוב ופון : המלואיפ יסי שבעת מייט ,פ1ן . היין שמ-'של
 ; דיסיןבחי'



עם קודשיטוןתשא הזהרלשדן
לא סנו")6 כ*ס חתכ55 יקינ6 דהי0ו יחסרן 6(:6רכטתן
ויצ כתס )6תדכ6? טג5 )יס חתי?יכ דח 'ט5 ידיס ע5ונפק
שר ום)יס התתקף נוס"כ6 רומח ס"י כד כך וכנין נריס,ד6'ס'

כם חיו:יכו יפרח) דחכו כזתג6 דס6 ע)זו6 פ)כ-)קדת'ן
על )6תדכח0 כעו כד . כת5קרתין סרפ ינר ס?וחפ5ייסי
הצ דס0ו6 מו5ק6 6י0ו דסעיר כנין . סעיר 5קרכח6גטריכו

 סרטינר
 00ו"

הר חזי תק . כדק"נורן תס6כ6 רומ
כו; . ע:כ חיכ5 סור כתכגית ככודס הת ויתירו כ(כתיכ
כבו כדוכתק )0 6מ3פו . קיויי0ו ן6ז5ת סכיגת6 ד6 .ככודס
 חתפכר 65 כך וכנין 6מר6 56ווס6כ6

 ווסיו"
מם נוט)יו6 ד6

 ער ן כד*6 . תע3תח קכ*ס 5יס דיטכר יתנ6 6100טד
 נ( [ ויעססו כתיכ . ס6רן תן 6עכיר ססות6ס רומ ו6תנ(
 ענג ן . סזס ספנ5 וינ6 כ6ם ו6ס5יכסו וכתיכ . תטכספנ5

 מש ' וד6י 656 . ויעס?1 תסו סכי 6י . 5י0 עכיד ד5"תסתפ
 כמו ' מס6כ6 רומ 6תתקף 65 06רן ד6)ט)6 ד6'קיתנ6כ'ו?

 להו חסכמ. 5י0 ד56סריך תקוג6 כ5 מכ5 כדסכחגחתכ))6
 לרא ' ד6יסו תדכר6 6סכמ )ס3ט6ס דוכתח 3יס5תיסכ
 חרו , דתתתן ונו'. ועקרכ סרף נמם דכתיכ כת0 נוכ)6הרוכ
 היא ן 6:כמ י6ות כדק6 ספיק6 דסכ6 6סכמ די5'ס. ס)סגות66יסו
 לאז 6ס)יס נדין . כיס ו65תכ655 גיחיג6 5חתתקפ6חסרן
ד'כת'ס

 כדק"
מק, טסחכ6 דרומ ונוג5ן עוכד6. ו6סת5יס ונסיק יחות

היר רומ ד6 . נדוגס מט"ס סזס סעס מט6 6:" דכת'כסו?
המו וכזתנ6 דוכתי. ככתס כדק6תרן קדת6ס גחםרס6כ6
א*ר' 5טפכד סטרח תססו6 ענ5 6קריכ )חתדכ6? חסרןדכע6
בו דיג6 כיס דיטכיד וסמתח 5ם5ס6ס 5י0 עכד כקדנויתח דינחכיס

להנ 6תכפיין ד6 כספר6 דיג6 6תלכיד כד דסח )יס),ככיח
כל כ?סו6 כט5רים מזי תמ . תסטריס דם)סין חיגוןכ5

ההז 5)י 6ס כי ונו' נ6 תתגו תקכ)ו 56 . כת'כ ד)סוןסערח
אש, 5תכר6 כרטיו ט5 ר6סי . נודף רימ1 דיס)ק כג'ן6ם.
לש: ס)טי. 65 תססרי? דהת'ין 6יגון כ5 וכד'ן )יס ו)הכסי6גיס

כדנ 6יגון כ% )6כפיה כנין תתיתס. 6דונוס פרס ד6כנווג6
 ים5סון ד)6 נוסחכחססרי

ו( ח*ר . נדו) 5נוי 6ותך ו6עסס ונו' )י 0גיהס ןעיעהד(
 כגי 5:חר -ם: כין תס חזי ת6ינמק

העו ונו' 5' סגיח? ופת? %חסס קכ"? דמ"5 כסטת6ט5ף6
ואע ד)סון ח:כוק וכי נום? 6תר נויד נדו) )נוי הוקךוחט:?
ישר קט)'ת דחג6 ט)תח כגי כ% יי-רון ססתה . כג':ידיסרח)

אה דיבזיכ קכ"ס דה") דכיון גח דפכד כת? 5ימרה5ל1ן
אזת וכג"כ והתח:ידו ט)נו6 ע) רמווין כי:6 65 כתיכות")י0
בק-, זקק גק ת' כי -( כד"6 . סיויס ע5 סתכו5 ח'קקרון
 ולי ט5יו" כני 'יתרון וס:תמ גח יוי ת:כור גסכטת' ה:-לי

 קט')תד6נה
 )וי

שאנ )נוי 6וקך ו6פפס )י דחיוי כנין
גרזל ויה)קיד 'ברה5 יסת:'ן 31ח דחיייית )י ט:גן')
משו 61;טיירמתין ט:"סו רחת'ן כפמ 6)?יו. 0' פגי חתחסס

 ע)תחע)
ךיה כירות6 י5מק ח"ר ונו'. ה)0יו ס' פגי מת חס0ר'וקל

 ימרס 0' 5תס . קהתר ת6י ע5ייסו רמיוידכעח
אפך טכדו וסח 5נוס. נוסס )0 6יור חיך דה ני05 וכ' כעיוךהפך

עבוו ונו' )י ויסתמוו תסכ? ע:) 5סס עסו כד"ח זרסעכודס
ויאם סכי 656 5תס 6תר ותסס . יסר%6 ח5סיך 56סוי6נורו
למדו רכ. חוכס ס6י 5תפכד כפי 65 65מר6 דתרנס ח6ן6ו5יסנ6י
אלא 6מר6. קחי 5יס יסני ו5כתר קקי0 5יס יזפיר56"

שכת' 5קכ.ס 5יס סכיק 651 נדו5ס קס6ס הסקתס הת:דכת'כ
עד מפ"ת0 תם" 6ס יפתס דכת'כ גקזתה נר-'? דיזס-עד
ואם גון. נוח') וקכ'ס כתכת 6סר חססרך ג6 נוחגי 6יןו6ס

דכתיכ
 *סל ס( ס, גט ד( י*ג ונריט נ( ק'י תויס ט ינ, יף ת, מקומותמראה

 השכאל בו נכלי היטין בכחי' שהוא ואה-ן 6(לארבע;ן
 כמו להמהר ענל לו ניהנה וע"כ ה;על, ידו עלויצא
 יש,לט נתנבר הזה ממא רוח כאשר ולפיכך גרם.שהזא
 המשיכו ישראל שחטאו בזמן שהרי העולם. עלכמקדם
 להמהר בקשו כאשר כמקדם. ההוא היע יצרעליהם
 יצר של חלקו הוא ששעיר לפי שעיר. להקריבהצרכו
 וראה בוא שאמינו. כמו ההוא הטימאה ורוח ההואהרע
 עשב. אוכל ש.י בתבנית כבודם אה וימירו נ(כתוב
 בסקום אותה החליפו לפניהם. שהלכה השכינה זוכבודם.
 העולם מן הזה זוהם יכלא לא ולפיכך אחר. אלממא
 ככתוב העולם. מן יקב'ה אוהו שיעביר ההוא הזמןער
 ויעשדו כהוב הארץ. מן אעכיר הטומאה רוח ואתנ(
 הזה. העגל ויצא באש ואשליכהו וכתוב מסכה.ענל

 ודאי אלא 1*עשהו. מהו כן אם זשאי. רא שהואמשמע
 המומאה רוח נהנבר לא אהרן לא ש" שביאינזכמו

 . מצא לו שנצרך הכנה מיני כל אבל בהזהב.להתכלל
 סקום שהוא מדבר מצא . לשלים שיונל מק.ם לולתח
 שמשם ונו'. ועקרב שרף נחש שכת'כ כסו מהכל*חרוב
 מצא לזה. כיאיי הרבה זהב מצא שלו. הסמשלההיא

 נשת~ם אז בו. ולההכיל הימין בבחינה שיהחזקלאהרן
 מומאה שרוח ומניין המעשה. ונשלם ויצא לו כ-אוימקומו
 רוח זה נרולה. חטאק הזה העם חטא אנא שכקיכהיה.

 ובזמן מקימות. בבמה שנתבאר כמו ני הקדם נחשהמומאה
 לעשות ההוא מצד שה.א עגל הקריב להמהר אהרןשרצה
 דין בו לעשות ועתה לשלזט. לו עשה בתחלה דין.בו

 נכנעים הצד תו בא דין נעשה כאשר שהרי אוהז.להכניע
 הצד בענין במברים וראה ביא מצרי. השולמים אותןכל

 צלי אם כי ונו' נא ממנן תאנלו אל כתוב. שלהםההזא
 כרעיו על ראשו נודף. ויהי' ריחו שיעלה לבעבוראש,

 ישלמו. לא מצדו הבאים אותן כל ואז ולהכניעי.לשברו
 אותן כל להכניע כרי תסיסה. אדומה פרה זהכדמיון

 : ישלמז שלא הם.מאהצדדי
 א"ר נרו4. לטי אזתך ואעשה 1נ1' לי הךהה רערעךןו(

 ונו' לי הניחה ועהה למשה הקב"ה שא"ל בשעההעולם. בני לשאר משה בין מה וראה ביאיצהק
 טובה אניח וכי משק אמר מיד נרול. לגיי אזתךואעשה
 הרנהי שאני העילם בני כל יאמרו עהה בעכורי.ישראל
 שיציל הקב"ה שא"ל שניון נח שעשה כמו ישראל.אה
 ולפיכך ונאברו. ע'לם על רחמים בקש לא בתיבה.אזתו

 זאת נח מי כי ס( ככתזב שמי. על המכול מיבק-אים
 נשבעתי אשר4י

 מעבו-

 העולם בני יאמרו ועתה נח. מי
 לנוי אוהך ואעשה לי שאטר בשביל אותם הרנתישאני
 ויה מיד שראל. יכרתו ולא שאמות לי מומבנרזל.
 מעורר והיה ניהם רחמים בקש אלהיו. ה' פני אתמשה

 : העולם עלרהמים
 בהתחלת יצחק א"ר ונו'. אלהיו ה' פני אה משקדיוקל

 יחרה ה' 4טה אסר. מה ע"יהם רחמיםבקשעי
 עברו והרי למה. לוסי משה ל יכ איך וכי בעמך.אפך

 תו' לו וישתחוו מסכה ענל להם עשו ככתוב זרה.עבודה
 כך אלא למה. אמר ומשה ישראל. אלהיך אלהויאם-ו
 נדול. חםאו לעשות צריך אימ לאחר שמרצה סילמדנו.
 החומא. לפמ ינדילו כך ואחר בכניו. אותו יקםיןאלא

 להקב'ה 6 הניח ולא נדו4ה. הטאה חטאתם אקםשכתוב
 חמאהם תשא אם ועתה שכתוב למיה-. עצמי שמס-עד
 לה מחל והקב"ה בהבה. אש- מספיך נא מחני איןואם

 תובשב
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 בזמן יוסי שא"ר 4מרנו "( ונו'. הרעה על ה' וינחםשכתוב
 ההוא צדיק הקב"ה. לפני הייבים נמצאים העולםשבני

 שיבקש בשביל עמו. מדבר הקב"ה בעולם אזשנמצא
 הקב"ה. עושה מה עמהם. ויהפייס העולם עלרחמים
 לו שייטיב לו ואומר הע'לם רשעי אדות עמומדבר
 מניח הדיא. הצדיק של ררכו מה לכלם. ויכריהבלברו
 שיחפייס בשביל העולם. כל על רהמים ומבקש שלואת

 ישראל, חמאו הקב"ה שא"ל טמשה. מניץ, עמהם.הקב"ה
 סמני הרף לו אטר ועור תו'. מסכה עגל להםעשז

 אמר שעה באותה גדו4. לגוי אוהך וא?שה.אשמידם
 מוטב העולם. מן ישראל ישמדו כבודי בעב.ר אםמשה.
 לבעבור העולם כל מובת שעזבתי יאמרו ואל המות.לי

 עצמו ומסר אלהיו. ה' פני את משה ויחל מירככודי.
 אם ועהה שכהוב ישראל. בשביל מק.מות בכמהלכיהה
 שלא 1למדמ וגו'. מספרך נא מחני אין ואם חמאתםתשא
 ה' וינחם זש"כ לישראל. הקב"ה שמחל עד משם משהזז

 : כדבריך סלהתי ה' ויאמר וכהוב ונו'. הרעהעל

 אלהים מכתב והמכהב המה אלהים מעשה דך:סדתר2כ(
 נבראו רברים עשרה למדנו ונו'.הוא

 והלחת שכהיב והלחיה. והמכהב הכהב וכו'. שבתבע4ב
 ראיה מה הוא, א4הים מכתב והמכהב הפה אלהיםמעשה
 או אח"כ. שנים אלף אפשר היה. שבת שערבמכאן
 היא כך וראי אלא סיני. הר על ישראל שעמדובשעה
 לא בראניה מעשה בנ4 וראה בוא נכראז. שבתשבערב
 שנברא. מה בכל ואלהים אלהים אלא מלא. שםנאמר
 בל משנהיסרה שבה. בערב נהיסרה הבריאה שכלעד

 אלהים שבהשם ואע"פ מלא. שם אלהים ה' נםראהבריאה
 ערב ער שנברא מה כל בעשיה נהיסדה לא הבל.נביא
 מלאכהו שכתוב בעשיה. הכל נתיסד ההיא בשעהשבת.
 בסעשה. נהקיים שאז עשה. אשר מלאכהו מכ4 עשה.אשר
 נהימר כאשר המה. אלהים מעשה והל.הות כתובוע"כ
 שכהוב בזמן אח"כ ולא במעשה. אלהים בהשםהעולם
 ונתקיים העולם נהיכד הלוהוה ובבריאת אלהים. ה'עליו
  הלוחוה. על חרות הוא אטהים מכהב והמכתב .בקיומו
 המוה. ממלאך חירות ביארו כך הליחות. על חרותמהו
 הוא. כך ודאי מהכל. הירות מלכיות. משעבודחירות
 מקור נמצא שבו הבא, עולם של חיתם חרזה,ומהו

 כל הלוחוה נשברו לא ולולא הירוה. מיני בכלהחירות
  כ?ירה ישראל והיו בא. היה לא אח"כ לעולם שאירעמה

 ואימר רכהוב מנריז זה ועל שלמעלה. העליוניםמלאכים
 בעת שאח"כ האסר אל דמה. אלהים מעשהוהלוחות
 בשעה אלא נבראו. כלא השם ונזכר נתיסד היהשהעולם
 נבראו. השבת כניסת קודם אלהים בהשם העולםשנהיסד
 אחד היו. צדדים שמשני מה"ה. הוא בהיפוך המה.מהז

 %שמור למעלה נרשם העליון שחירות ואחרבמעשה.
 הוא. אלהים מכהב והמכהב המ"ה. כהוב וע"כ ]טק[לכל
 זהו הו"א. א4הים מכהב לבנה. אש נבי על שחורהאש

 שנהבאר. כמו הייט הרוה ]מט[ הו"א הלוי ועבדשכהוב
 רבי נ( העזלמוק. לכל חיר:ת ועושה חרות נקרא יובלשהרי

יקודה

 3זמג6 יוסי 6'ר תגי6 6( . ונו' סרפס פ3 ?' ויכמסדכתיכ
 . ק3'ס קמי מיי3ין "סתכמו פלי!6ד3:י

 ססו"
 זכ6ס

 די3פי 3נין . 3סדיס 6סתפי ק3*ס 3פלת6ןח:תכמ
 ק3"ס. פ3יד מס 3סןייסו. ויקפייס פלמ6 פללממין
 לי?  ל6יפכ6 61*ל פלי6 מיי3י  6יכון טל 3סדי0:6פי
 ס3יק . זכ5ס דססו6 6ורחי? -6י לכליו  ולסיל6ס3לחודוי
 דיתפייס 3דיל . טלו6 לרכולי ילסי3דידיס
 יסר,ל מ3ו ק3"? ליס ד6-ר פפסס.  לן.  פל6 3זריי?וקכיס
 --:י סרף ליס תטר תו עי' פסכס פגל  לסמפסו

 י3 . %טלפ5 י:ר6ל  י:0לון רידי  יקר6  כגין 6יפס?. ת-י :טח,  3?יי נרול. לגיי  6ו?ך ו6פסס61:פירס
  3גין פלי6  דכולי ס6י דס3יסל6  ייירון ול6 טיח6.לי

 גרייס ו6ו:ין ,לייו י' סלי 06 טןי ויתל פיר דילי.יקך6
  06 ופתס דכחי3 דיסריל.  3גיני?ון  06רי 3כ?סלטי??

 ל6 יפ6י, וגו'.  תססרך ג6 ?מגי 6ין י6ס מ:6חסת:"
 ס'  ויגתס  סס'ד לי:ך5ל קכ"? דיו?ל טר יית-ן -:ןט

 כד3רך: ס5מתי ס' ויהמך וכתיכ  יגו' ירטספל

 6תכך.16  ד3ריס פסרס  0נינן . וגו'סו, 6לסיס פכת3  ויפכתכ ס-? 56סיס טפ:סד:קלדזי2כ(
 יסלתח דכתי3 וסלומוס.  וי-כת3 ס:ת3 וכו' ס3ת3פרכ
 6ירין י6י  סו6  6לסיס פכח3  וז-כח3 ס-י  6ל?יסטפ:ס
 16  ל3פר  סגין 6לף ודילי6 .  סין :3ת רפר3טסכ6
 סו6 סכי ור6י 6ל6 רסיני. סור, פל יסר6ל דקיי-ו3ספ50
 65 ד3ר6:ית טו3דת 3כל מוי ס, סוס.  :3פד3פרכ
 ד6ת3רי ווס 3כל 6לסיס  6לסיס 656 נזל6 סס6תתר
  כ3 פדיסתכלל ב3ת 3פי3 6סתכלל פו3ו6 דכלפר

 6לסיס ן3:ס ו6פ"נ . מ65 סס 6לסיס ס' 6קויפו3ד6
 פר3 פו ן6ת3רי ייס כ3 3פסיס 6סתכל3 63 כ5.63ת3רי
 3פפסס  וקייפ6 פ:ס 6:ר מ65כתו מכ5 פ:ס.6סר מל6כתי ןכתי3 3פ:יס כל6 6כתכל5 ספת6 3ססי6ס3ת
 6:תכלל כד יין 6ליימ פ::ס  ו?לותית כ?י3ופ"ר
 דכתי3 ל3תר ול" . 3יופסס 6לסיס 3:סטלפ6
 פ5 וקיימ6 פ5מ6 6סתכ35 ו3ד6 36סיסס'

 . ס5ומות פ5 הרית סוק  56סיס  ט:ח3 ,סטכתכ .קי,חיס
 ספוס.  ט-ל,ך  תירות 6וק-וס סכי . סלומות פל מרותמ?1
 כו6. סכי יך6י מכל, מירית רלכיות. מ:פ3ורמירות
 סוי: ך:י? ד"קי דפל?6 גיססנק6 מריתו-סן
 כל סלותות ה:3רי ל6 ו,ל-ל, הירוח. -יכי ככלמירות
 ריומנ6 יב-6ל ו?וו 6ת6 ל6 ל3סר לפלי6 ד,ה,תז

 ולזפר סר6 6כריי ופ'ך דלפיל6.  טל5יןדתל,כ.ן
 ד33תר ת.-4 ל6 . סמס "לסיס  תפבסוילוהית

דפל-"
 3ספת, 6ל6 סוו מל6 כס 1"דכר 5כתכלל

 סמס. ס3ת י.פול ל" פד 56סיס 3כס פ5י61ד":תכל5
 לנסר6 לפי65 רכ.ס דלט.ל6 דמירות ימן6 .3פיכד6 מד" סוו. ססרין וותרין . תס"ס סיפיך . סיוסתסו
 סו6 55?יס מכת3 וס?יכת: סנזיס ד6 וטל ]ית[לכל6

 6:6 נכי פל 6'כץ66:"
 היור"

 סיי:י סי6 6לסיס מ:ת3
 .  ד6ת-ר כמס מרות ]ינ[ סו" ?ל'י יפכךרכ0.כ
 וכ'  נ( פלטין לכל מירוס וט3.ר מרון קרי ייכלרז6

יסווס
 טל. לף נ( : 9נ מ:תו.ס ג( . .ז ,יקי, 6( מקומותמראה

 דיזךזךייך
 ה' שהן . ה' ה' מן צירוף ע4 רמו המ"ה ותיגת החירות. היינו נינה. ספירת ומכח העשיה. הייט  מ4:וח. ספירת מכח ט"אח[

 שעליו החירות עולם בי,ה מ, הזא הלויס שווש ]טט, טלגות: ע% שמרמז אחרוגה וה' ג..ק על שמ-מז רו."ה -זם מ,ראשו,ה
 .: , "" - היב:ת-מז

 .:ח-
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 ומתחזיין סוו תרי . מז כת'3 ו?)הת 6מר.סיד?
 כמחס כ)י)ן מיו0 . 3סו מתנ)ט' 6יזירן וט0ר .ה-

 רכי יזקי. סמס מ5סיס תצמס ינויגח כ)6לנוסוי
 ו36ג'ן ס11 הכגין ותרין סו1 סגסיריג!ן 0) 6נור'גחק
 תרין וקתנ)'פו ו"קסכט, 3רוח6 קכ"ס ג0יכ . מתינו6ןס,ו
 חסנוט . סוו סגסיריגון כטין 6נור יסוז? ר' .)ימין
 ז6 סגפיריגון וכ' 6") ]גן סחס 6)סיס מטססדכת'כ
 עיכד6 )הו 6כגין חם6ר יקיר6 ט3ח 6כגחדסו6
 ?מס ח)סיס נועסס ה!קייוג6 כח6' סכי 6י 6") 6יגון.דקכ*ס
 6)סיס מעסס וס)וח,ת כתיכ מזי ת6 6') זייק6.סנו?
 6)?'0 נוטסס וס6כניס כתי3 1)6 כתי3 ס)ומותסנוס

 ננת נע-נ לסת,ין סו,. ם "תנו' ן,;ו
 ],נן קויס6 חעתיק6 זנניד ט)חס ט)יתססו6 ת6ג" . התטכידו מתס סוו ועוכזוי ק3"ס )וןוטכז

 מט0ס סס"ז 5'מין. 5תרין ו6תפססו 3ס1 נ0כ .יקירין "י י::שעגגיי::נ:1";ןן 17::י,נ
 כתוכיס זכתיכ כמס סו6 6)סיס חכת3 וסמכת3 סנוסה)סיס
 ס)'ק 6גכע סס61 6)סיס 6נכע ת6ג6 6)סיס.כ6גכט
 6גכע וכ) סו6 6)סיס 356ט דחתחר כיוס)טסרס.
 יז6 ז6תטכיז ען )טסרס ס)יקו56כט

 ס)'מת"
 ויר6 דכת'כ

 . ס)מות ט5 הרות יסודס 6*ר . סנדו)ס סיז 6תיסר6)
 . מרות . סערין 5תרי: 61תהזי6ו 6נגין סוונקיכין
 ססר6 6תמ~י ססך6 מסהי הכ6 6"ר דנ)יפיןנ)יסמ
 ח)טזר ר3י 16חר6 כסטר6 דכתיכ מ6' חסכח והתקרימוהר6.
 וס?דין 6נורין סוו גס6 כגי זכ) כהיכין. סו1 כגס6מר
 65 ט)מ6 3גי כ) זס6 . וז6י סו6 ה)סיס מכתכזס6
 כקי3ין 7חמרין ז6ינון ו)דטת'יסו זסוו. כתס )ון )נוגדטיכ)ין
 . כתי3 ס5מת ע5 כ5ומות. מרות כהיכ מיסוו
 )סמ")". ומחס6 )ימינ6. 6יגון ק5ין מנוס6 תהג6 סכיה)6
 6יגון 6תמזון 'מיג6 וחן . 3ימיכ6 כ)י)ן 7כנו6)616יג,ן

 מ"ן כ6)'ן. 6)ין 61תכ5י)ן יתיכ6. 6'סו כ)6 ו?כ6דסחמ65
 )ין וקרי 6ומר6 )סטר ממי ז6 כסטר6דס,ס
 זכת'כ ימינמ 6תחזר סנו656 תכינן זס6 . התוון)6'גון
 . ו7קי ס61 6)סיס )וכתכ גך וכנין . 5מו דת 06נוימיגו
 ס' חגכי 3ד6 קרי סוס ד6 חסטרמ דסוס ח"ן כיגז.60

 סוס תר5ה )6 וקרי ממי סוס 6תוון וו!6)ין6)?יך

 וסוס 5מ וה)סיך כסיס' הת1יתכ6
 ף

 ק65 וקרי
 6,הר6. מסטר כ7'ן 5ג)סו כך ז6 זמסטר6 וכ)סוהגגכ
 6)סיס מכהכ סס"ד . נו1נמ כס6י כ67 ד6 כ)י)ןוכ)סו
 חרות ח"ר '5הק רכי "( וד6י סו6 6)?יס יוכתכסיה
 זמ0תז) מ6ן כ) ס)והוקע)

 63וריית"
 מכ)6 )יס 6יה חירוה

 מהיד כ6ורייתח די!0תן) נ!6ן זכ) 3נין . נות'ת?הירו
 דכתיכ ההין ככ)6 כי? ז6מיז וכיון . זמייכ6')ג6

 ס-י6 ט)יס מירו זח וכנין כס לממזיקיס סי6 מייס טן 1ג
 מכ)6 יסתזיכו 6וריית6 ינטרון יסרח) 61י)ו . 3יס61קיד
 תקרי 6) ס)וה1ת. ט5 מרות סס"ז כנ)1ת6 י0תגהו')6

 : - מסתכמ 63וריית6 ז6 והירות חיר,ת. 6)6מרות
ייסתט

 נ' יסלי נ( קש. ס)ח " טקומותכשלאה

יהודה
 אם-

 וניאין הל שנים יחיד. בלשון כתוב והלחת
 בהמשה נכללים המשה בהם. נהקקו מאמרות ועשרהכאחד.
 והאבנים היו. אבנים ושהי . היו סנפירונון של אמריצחק רבי וראי, המה אלהים מעשה הימיה בבחינה נלםלהיות
 שני ונחקקי ונהפשמו ברוח דקב"ה נשב סתומות.הי

 נשמע וכך היו, סנפירינון כעין אטר יהורה רנילוחות.
 זו ן כנפירינ וכי א"ל ],[ דמה אלהים מעשה שכהזבכמה
 מעשה לא האם אבניב משאר ויקרה מובה אבןשהיא
 המה. אלהים מעשה תפורש איך א"כ א"ל הן.הקב"ה
 אלהים מעשה והלחת שכתוב וראה בוא א"ל דוקא.הסה
 אלהים סעשה והאבנים כהוב ולא כתוב. הלחתהמה.
 האלה לוחות שני אבל הוא. אחד דכל שמעון א"ר ];"[המה
 שבת. בערב ונשקימו היו. העולם שנברא קידםעור

 למדנו . נעשו ממה המק. ומעשיו אותם עשהוהקב"ה
 ]ננ[ הקדוש הקדמון טן ונמשך שנשפע ההוא העלתן הטלמן

 ]ננ[ הקדושים שרההפוהים שנקרא להעולם ונמשך נשפעוכאש-
 אבנים ב' ונעשו ונקרשו . מהם כפיסים ב' הקב"הלקח
 כתובים ככתוב הוא. איהים מכתב והמכתב המה.איהים מעשה זש"כ לוחות. לשני ונתפשמו בהם נשביק-וח.
 עולה ההוא אצבע אלהים. אצבע למדנו אלהים.באצבע
 אצבע וכל הוא. אלהים אצבע שנאמר כמולעשרה.
 יירא שכהוב שלמה. יד שנעשה עד לעשרה עולהואצבע
 . הלחות על חרוה יהודה א"ר הנדולה. היד אתישראל
 . חרות . צדדים לשני נראות והיו האבנים היומטקבות
 צד נ-אה היה אחד מצד אבא א"ר חקיקה. בתוךחקיקה
 אלעזר רבי השני. צד של הכתנ מכאן נקרא והיוהשני.
 ומעידים א,מרים היו האנשים שכל כתובים. היו בנםאמי
 לא העולם בני כל שהרי בודאי. הוא אלהים מכתבשזה
 מניקבות האומרים ולדעק נעשיס. היו איך להביןיכלי
 כתוג. הלחת על ביוחוה. חרות כתוב מי להבין צריךהיו
 לשמאל. וחמשה לימין. הם רברות חמשה למדנו. כךאלא
 של אותן נראו הימין ומן בימין. נכללים שמאל שלואזהן
 מי באלי. אלו וננללים ימין, הכל כאן והרישמאל.
 לקיוה יכול והיה השני צד גם רואה היה וה בצדשהיה
 שכתוב לימין, חזר שהשמאל למדנו שהרי האותיות.אוהן
 בודאי. הוא אלהים מכהב ולפיכך לסו. דת אשכימינו
 ה' אנכי שם קורא הי' זה מצד שנמצא מי כיצד.וזה

 היה הרצח. לא לקרות רואה הי' האלה ומאזהיותאלהיך.
 קורא היה הנאף. לא לקרות רואה והיה לך יהיה לאקורא
 לא לקרות רואה והיה לשוא אלהיך ה' שם אה תשאלא

 השני. שבצד לכלם רואה היה זה שבצד כלם וכןתננב.
 אלהים מכהב זש"כ הזה. באופן בזה זה נכלליםוכלם
 ח-ות אמר יצחק ר' 6( בוראי. הוא אלהים מכתבהוא.
 מהכל. חירות לו יש בתורה שעמלו מי כל הליחוה.על

 הוא נאחז בתורה שעמלו מי שכל לפי ממיהה.חירות
 ךנ' 1: 1;עןיי:ך:,ה: עלי שורה חירוה ולפיכך בה. לסהזיקים היא חיים עץנ, שכתוב נאחו. חירות בכל בו שנאהו וכיון החיים.בעץ

וישסע י 4ין:גן:י

.סיד?
 נוסוינ .ה-

 הזהרוו
 מעשה היה הלוחזת חקיקת טעשה שרק יצחק ר' יפור* לכן 1ג16 : הלוחוה עבור רק שנברא חד* אבן ם'ן היז הלוחות שאבני כוונתו%

 שא6 מפרש שטעון ורבי טובות, אבנים טיני כל עם יחד כבר שנבראו סנפירונון טן הין האבניב אני ופלא, הפלא חדשאיהים
 י*ראל נ*מות סקץ טלבות ספירת 11 וע, : אנא *נקראת החכמה ספירת וו ןגט . י*נים ונמ חד*יב הם ני אטתיזת דעותזאלו

 : כירוע לתפוחים*נמשלו
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 יא וסשה שמע יקושע ובי יהושע.ץשמע איעז- א"ר יגו', ביע- העם קול את יהושע דישמע6(

 לפי כהוב, בה' ברעה אלא ברעה. מהו ועורשמע.
 פני בבחינת שהיה ויהושע היה. הטוטאה טצד ההיאשהקזל
 לפי רעה. של טצר שהיה ההוא בקול המחכלהלבנה
 בה נאחז שהיה הלבנה אור את ההיא דעהשלקח
 נאהז שהיה מ'(ה יהיש; שמע כן 'עי ],ד[יהושע
 ?4דם המאור גהשך ישראל יכל שמע, לאבהשמש
 משה אל ,יאמר מיד בהם, שנדבקה ההיא רעהלבעב.ר

 להוה שני נשקברו ההיא בשעה במדנה. מלהמהקו4
 כברים נעשו שהם ביארני והרי לראש.נה. שנתנ1אבנים
 האותיזת שפרהו מפני מה. מפני ינשתברו, ונפלו ידיועל

 : האכנים לוחותמתוך
 הלזרות מטה ששבי יהיא בשעה וראה בואי ההר, תחה אהם ויטבר הלחת אה מידיו דיהטלך3(
 משה ראה העילם, לרציף ועלה מסקימו אוקיטםצף
 משה עמד לם, הע להציף ומבקש עליהם עולה קינוסשא
 אמ-ו מבקשים. אהם מה טים מים ואמר. אוקינוס מיעל
 ששקרו יעל שבליח.ה. בהת.רה אלא אי:י העילם קיוםהלא
 אמר לם. הע להויף דוצי: אנו והב עגל ועשו ישראלבה
 לא האם לכם, נמסי בעגל שהמא מי כל רלא משהלהם
 אשר הענל את ויקח טיד טהם. שנפלו אלפים אזהן כלדי
 נשתככו ולא רטים, פני על ויזר ונו' באש אותו וישרףעשו
 נשתקע מיד איקם. והשקה מהם מים שלקח עדהמים
 נחל. מי להם הי' לא הדוא במדבר ':הרי במקימו.אוקינים
 האמ* .אפשר לש:וק, אין ומים ו"ו' ז-ע מקום 4אשכ:וב
 שמה שישליך ושלים הם העכר, השליך מרים שללבארה
 לסרבר שבאו ער נהל מי בשטף באר להם היה לאעוד שהרי ועור אה"ב. משם וישהוה הזה הרע זכרוןמשה
 מהנה. יטמדבר !גו', ש-ים חפרוה כאר שכהיכ ]גר[מתנה
 על כאן שכתוב ועוד נהל. מי בשמף הבאר נחלומשם
 מי שם ]טה ההום. פני על שם וכה.ב המים.פני

 א.קינום[ מי כאן אףאזקינום,
 א"ר איש. אלפי כשלשה הרוא ביום העם מן דיכ8ךלנ(

 יידעים היו לא וכי איש. אלפי כשלשתשמע.ן
 עליו,ים נביהים אהרים ממפרים כמה והרי הוה. קטןמספר
 'טקילים שהיו ויומברי"ם י'נו"ם ביעם נבי הם אלאאיש, א"פי כשלשה כתיב וכאן לטנ'ת. הכת.ב ידע.גדולים

 : איש אלפי כשלשתברשעהם
 מפפרך נא מחני "ין ואם רנאהם תשא אם דערנה7(

 לעצמם. רעה הנירמים הם שלשה כהנת.אשר
 מי אחד הם, ואיה אהר. בעולם ואחר דזה בעולםשנים

 ראיש. לפני נפקד אהד שממונה שלמדנו לעצמו.שמקלל
 ושבעים הכמונה אוקו האיש. זה לעצמו שמקללובשעה
 אמן. ואימרים הדב.ר זה לוקהים הרהיו הנפקדיםאהרים
 רזה אי'ט אחר רזרף ויוא לו. ודנים למע4ה הדבורומע4ים

 כמשה נרול 4נו מי א, הה דבור לו ומשלים לו שעזשהעד
 ניצ לא זה כל עם רצונו. עשה שהקב"ה ואע"פ4צ,יך, כה ואמר כהבת. אשר מספרך נא מרני אין ואםשאמר
 הצוה ואתה כפ' נונר לא וה שבעבור שאמרו כמזמ;.ניט,
 שאמר דמלך מדור נדול לנו מי ביארו יהרי משם.ונמהה

 לפי אשמרה בלשוני מימוא דרכי א'2מרה אמרהיה(
מחסום

 ")וזר 6"ר יני'. 3רטס סעס ק.) "ת שסע רישמעי(
 ), ותס? סיוע '?וסע 'כי . י?'סעויסתע

 ז?סו6 כתי3. כס' 3רע? ה)" גרעס. טסו ותוסתע
 קגפוי רסוס1י?וסט ?ו? 6מר6 דס:ר6ק65

 כג'ן . דרצ? דססר6 דסוס ק)ק 3ססו6 6סתכ)וסיסר6
 :ס ,הין וסוס דס'?ר, גסורח רפס ססומדגטג
 "חיך דסוס ותסס '7וכע סתע ד6 וע5 ]נד[יזוסע
 די)?ון נסור6 הקחסך כ)סו 1,-י56 ס.ןע 65:-ט-6
 יימס 6) וי6תר ת'ך . 3סו ד"תדכקת רעס ?סו6כני,
 כ?סי6 . כ.והנ? ט)מ:וסקו)

 סעת"
 ניקי תרין "תכרו

ת" ן )ו 1י2
 'צהתוו,ד י.

 "כגין)יהי
 ?סר. תתת 6תס ייסכר ?)הת 6ת תיויו ןישלך3(

 3??'" מוית6
 ס)והות תסס דתכר סעתח

 תסס מת6 עגנו6. )סעס6 וס)'ק ק6קריס 6וקי:וס5ת
 י!ס: קס . ע)נז6 )סעפ6 ו3עי )נ3ייסו ס)יקד"וקיגוס

 חתרו . כע6ן "תון נוס נוי6 תי6 ו6נור. 6וקיגוס תיע)
 6תקייסוכי

 עלנ!"
 דסקרו וט5 ן)וחות 63וריית6 6)6

 התר ע)ת6. לכעסמ 3ע6ן 6נן דדס63 עג)6 וע:דו יכר")3?
 . )כ,ן תסיר דענ)6 מו63 דע3זו ת"ן כ) ס6 קס?)ון

 6סר סענ) 6ת ויקמ נוין נוגייסו. דגס)1 6)ס'ן "יגון כ)די 1)"
 . כהתריסת:ן,גוו' טסתככי ?,ו )ת סתיס. פני פ5 ,יזר ונו' כתכ הותו וי:רףע:י

 תיד?"
 טג'גו66ססן3רע

 6סתיטץ סוו )6
 תית6 ו6י . )סתות 6ין וי!יס 1נ1' זרט :!קוס )"דכתי3
 כיס, ד:ר:6תס? סדי דתתן וס)וס מס . )י? 6רי!י דתריסכייח

 .תו . )כתר לתסתי ד"
 )תך3ר ד6תו ען ]דגה)"[ כיך6 )?1 ?ו? )6 כוןדעד
 תתנס. ונותד3ר ונו/ ס-יס מפרוס כהר זכתי: ]ג?[תתג?
 ירת,י!תתן

כיו"
פ5סכ6 יכת'3 1תו .

 טי )ס)ן ]תס ת?.ס פ:י ע) סקסוכקי: סתיסכ:'
 תיקיני:ן תי סכק הוף .ח'ק':וס

 ידעו סוו )" וכי . ח'ס ק)ס' ככ):קכתט'ן 6'י . היס הגסי כב):ת ?סוק 3ייס סעס יין ךי:8ךלנ(
מ,ס::"

 ע)תין ר!י!חין 6ה-ין הוכג:ין כינ? וסרי . ד; זוירח
 "יס הגסיככ):ק סקלי ךסוו ויוק3וו"ס יונו"ט ד3)טמ 1:3י היגין ")" .6יס 6)פי כ:)כת כת'נ י?:מ )טתגי. קרה 'דעו/-כר3ג'ן

 טספרך ג6 י!ה:י 5'ן והס הטקתם ת:ק 6ס ךעךעךןך(
 לנרת,,סו נ,ם דגרטין ה'ג'ן ת)ת כתכתהכי

 ע)י'" כס,יתרין
 והד

 יהעיי 1ג )ין:',י"גליזייןיי בי':ןעוו .ס3ע.ן תיוגח ס6י . גכ כר ?"י נרתי? זג"ס.ככטת, גס דגר קיויס מקעקן תטגת מד דקגי:ן . גריויסך)ייט ת"ן הד 6יגון. וק)ין חקר" כו)יי"
" 

 6תו
 נותסס ר3 לן ייהן ת)ס 6100 5יס ומס)יס )י? וט3'דעד

 ו"תר . כתכת מסך מססרך נ6 תמגי תין ומסד6נ!ר
 6סת~יכ )6 ד6 כ) עס רטוקי? ט3יד דק3"ס ו6ט'נ55ורך
מעוגס"
 קגיס ו"ת? 3פ-סת מדכר ז63 "תייך 'ס6 .
 תרוך ר3 )ן טקן הוקקו? וסח טתי!ן.61תטקי

 ד"תר ת)כ"
תמסיס )סי 6ס:ור? ג)סיני תח:י6 ןרכי "סתרס 6תרתי;(

 הזהרזיו
 ההר: מן ה'ו-- הגמל אי ;ש-1 את וא'טליך גתינ וכאן ,גסו . רק-,שה 'השכי.ה המ.:ות מות אור ה.י.1ר-ב.:



 "1 1פא קורשישוןתשא הזהרלשון
 טסו6 לגנדי רסע כפוד קסי 5גנדי רסצ כצידתקסיס
 פירורין 6ו גסק6 דזריק תמןומד גס- 35ר ליס ל6כחס6 ת5ס ס6י וגעי5 ד6 ע5 ד6תפקדהתגח

 וק6 כ6יפ6 דג?-"
 3יסעכיד

 ז5זו)"
 כ??ו6 יהד ע5ת6 כס"י תרי סג' .

 1"ך"ל -טן ל" עד 35ת כתו65י סרנ6 ד"וקיד ת6ן .פ5ת6
 5:ור6 י;ריס סכת" קק55 דק" כג'ן דסןר6)קד,ם?
 6יקיד דחי?י יכיון ,קגיס תט6 ל6 פד )6תיקד6דנ'?גס
 זקגיס תע6 65 פדמרנ6

 6וק,ד ד..?:2 -קג"
 ס"1 י"-- -5.? ד'כת6 ל??י6 ככתכת'ג6י נקךת'ת"
 6"י חוי: -?- עד'ם 6ת יסר56 נגי רירזבצלי"( -ד)יס דוכת" ססו" ל"יקד" -ם"עי דני?גס מייכ' וכ5דס5גי6 (דוכת"

 3:'ל כד'י דס" ק,'6 ד??61 ז'סת6 תג":ו"תעכר -ם'ג' :'-" ע5 ':-4) דק"-' כספק6סתעון
 "ק4ק-. ,כד,ן -ג11?1 5י? ודמו קע5ת6 סו?יג?"ר

 ~-גדפ יק-". עיגיי?ו ו"קג?רן פ65ין 6מפקלרי6ןמ-6ן ו?וי ידעין סייכדין לקק6 נהקי 51" 5ע'65 וס)'קודחיי י4י4י"
 ים"כ ול6 מיי" ?סו" ע5ייסי לסלע6ס יכ'5 ד65 .קד'ם6 ד:י'" ד"קיין הנירין הכ"ס )ון הגר וכדין .עתסתפ

)'ן
 כן3קדקית"

 "'נון כ) קנ"סו 6קעכרו כענ65 זמטו :יון
 ק:ת6ד6תעערו תזיינין מג'רו תג'י?1 ו6תצ3ר :65ין וכסוריןדרנין

 קךים"
 ויתג!לו סס"ד פ)ת6 לכל -ותק וגרית' כתלקדקיןכי:6 מוי" פ5'יסי י6תם.כ' פ65ס

 6יגון תגיי?1 ד6תצ3רו . קורכ תסר פדיס "ת יסר56כג'
 ול6 פלת6 "תימכ ל6 יוסי 6'ר נ( כ':6 מי'" ססוחגסו יסליט דל6 כגין דסי:י כטור6 כ-ו ד"תמ:ריתז'יגין
גפק"

 פ5ת6 6תיסכ כדין . דמיי כ6'5ג6י6ת6מידו דסיגי ט'ר6 פל י:י"ל דקייקו עד דגמס קזוס-6 6רע6
 61לקל"

 6יגון "תכרו כדין דחכי וכיין דגהם זיסק6 תג-סו6תססק דס" 5צל-ין תת'ן סוי ל6 קכ"ס קמ* וה6כייסר56 ד?דרו
 קירו כ?ו דסוי קדת6י5ומי

 לקס65 ליו6י קק' וכד כמי כ5 קז ד"'?ו גמ:יססו6 מירו יכ5"
 חו'6 "תער כד'ןקסל6

 כחג'רו כ5סו ת'דרז'ן 'סר"5 דסוו כגין כ?ילם5ע6ס "כיל ול6 קק"סו "1'ל י?י? כים"
 וכ'ון כסו 5םלט"? )מם ססו6 'כ'5 ו5" .תזייגן

 גמם לססי6 רמו "ת'?יכ תעליך פדיך ?י-ד ועתסלתס? ד6מ-
 ,"י"ל 3*1 11ק*144 יתי3 נו,1 מז' ק6 ע)י.:ו)ס)ס6ס

 6ת לם5ט"ס לגמס רסי ד"קיסיכ כנין ן"ח-6 יד6 פלייתג155 656 ליס ר3מי וי:55ו ויתגגלי קירכ תסר פדים5ת
 הט6 ך65 י?וספ י:ר"5 קיגח יסיך? 6*ך ג()יםר56 6יריית6 6תי?יכ כד דחירכ תטור6 דקב5ו מירכ ת?רעד'ס
 מית 6ת6י סכי 6י קגי? 6תעד' דל6 תי-6 6י ל166 דם'גי כטיר6 פת?ון דקכי5 ע5"ס זייג6 ?סו6 תגיס6תעדי
 סוס תסס פם "יסו דס6 מט6ל6 וס6 6ץ"י. קגיס ד6תעדי ת'מ6 ו6י גם6 כגיכם6ר

 כסעת"
 כד מזי ת6 6ל6 6ת6י . 'סר56 דק3י5וכתס דסיג' כטור6 עטר6 ססו6 קכי5 65 ד6יסו ת'ת6י6י יסר"ל דמכו

 לססו6 נרס תגיס ד6כל כ6י5ג6 6דס מכ כו מזיות6 . גם6 ד3גי רוכן לסוס 656 ליס דן ל, פלת6 קכ"סד6'ן
 פן כסי?ר6 ד6 דמוכ6 סניתו וק6יס . -כפלס6תתק ל"סרם6 סניתו ונרס פ5מ6 לכל מות6 3יז דסרי6י5ג"
 כיון . תויר ל"גסר6 וקייק6 דסיסר6 סניקו ס?ו66תוכר דסיגי 3טור6 יסר6ל דקייתי כיון דסיגי 3טור6 יסר6)דקיי-ו
 וס)ע5 65תטגמ6. סיסר6 כמלקדמין תכת כפנל6 יסר56ומ3ו

חוי6
 81כא :נ גו6:.ת 0 : סנ )ת ס : שנ 91 " מקומותכש~אה

 אותו זה לנגדי. רשע בעוד מהו לננדי. רשע בעודמחמים
 . לאדם לו ל-רע ההוא דבור ינומל זה על הנפקרהממונה
 והיא הארץ. על לחם פר.רי או לחם שזורק מיואחד
 בעיים יאחד הזה: בעולם אלה שתי נזיון, דבר בלחםעושה
 שזה לפי יושב. קדושליאהה

 מחלי
 ג וגורם השבה

 הנר מדליק שה.א וכיון 'מ".. קורם קי שיתהנירנם
 קחלה מד4יק ניהנם של הסמינ- איהו זמנו.קודם

 זה מקים ואומר ומכריז בגיהנם. 'טיי במקים שבתבמיצאי
 האש שם להדליק מסייעים ניינם רשעי וכל פיוני,של

 א"ר חורב. מהר עדים את ישיא4 בני וי-:נצלו"(
 בטזל היה אז שה-י ההיא. רנ-ש ש4 _ם רן מהםני42 סיני הר על יפ-אל שעמדז בשעק ןשטע

 בעץ נאחזי ואז טהם. ל. זדחי מ-עז4םהיער"-
 יהיי יידעים היו אז למ2ה. י-רו זיא לםע4ה .נתעל.הדיים
 לדעק ושמח עיניהם והאורנה הע4יינים. אי-ותרואים
 רשם של ק מאוקי חנירות -קב"ה להם חנר יאז ע..4שמ

 יטמא ילא היזא דנקש עליהם לש4ט יוכל ש4אהקרוש.
 אוקן כל מהם ניט4 בענל :ח2או כי.ן כבתדלד.איהם

 זיינם הנייוה מהם יניט4 דעליונים. ה ומאורדמדרנית

 .יי ("'-ש;'ט4"': 'ס, ש"ן..יו " 'ייי:שזגו:.:
 ישיט שלא בשביל סיני, בהר בהם שנ:חברוהחנירות
 ולא העו4ם נהישכ לא סי י א"ר :( רדוא. הרע נקשבהם
 סיני הר על ישראל שעמדו עד הנהש דס ז מן דארץיצאה
 שחזרו ולזלא העולם. נהישב אז יחיים. בעץונאחזו
 שדרי לע.לם, מתים הין לא הקב"ה לכני וחמאוישראל
 אותן נשברו אז שחמאו וכיון דנחש. זיהם מהםנפמק
 מן חירות הכל. של חירות בהם שהיה הראשינוהלוחות
 לדינ הלוים עמדו וכאשי בשר. כ4 קץ שהיא ההואהנחש
 יכל ולא לפניהם. הילך ידיה הרע הנחש נחעורר אזכהם
 שין כחנירוה כלם מזיינים ישיאל שהיו לפי בהם.לשלמ
 שאמי וכיון ברם. לשלוט ה-יא הנחש יכל זלא וייןכ4י

 ישרא4 בני ויהנצלז כהונ מה וראה בוא עליהם.לשיום ההוא לבחש רשות נהנה מעליך. עדיך הו-ד ועההלמשה
 א4א לומר. צריך וינצלו ויהנצלו. חורב. מ-ר עדיםאת

 את לשלמ. להנחש רשות שנתנה לפי איר. ע"יויהנצלן
 דתורה כשנהנה חורב מהר שקבלו הויב. מהרעדים

 חמא שלא יהושע ישראל. הניחא יהודה א"ר נ(לישיא4.
 סיני בהר עמהם שקבל הה.א העליון זיין כלי ממנונימל
 אם לא.או

 האכנ-
 מת למה כן אם ממגו. נימל שלא

 וה4א מה. מפני ממני. שני2ל האמ- יאם אנשים.כשאר
 יש-אל. שחמאו בשעה היה משה עם היא שהרי חטא.4א

 סיני ברר העטרה אזהה 4קח יא ש-וא תאמרואפשי
 כאשר וראה בוא אלא מה מפני ישראי. שלקרוכמו

 האנשים. רוב לפי אלא אותו דן אינו הע.-ם את דןהקב"ה
 4עץ נרם ממנו. שאכל בהעץ אדם כשרטא וראהובוא
 להפריש פנם ונרם יעוי:. לכל טיקה בי שישיהההוא

 עו בהשכינה הזה הטא של דפנם יעמד מהקב"י.השכינה
 סיף בהי ישראל שעמדו כיון סיני. בדר ישראלשעמדו
 של הפנם אותי3תבטל

 רשכינ-
 ושלמ להפנם. כסקרם השכינה חורה בענל ישראלשחטאו כיון תמיד. לראיר ועסדה

נחש
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 אצלו. והמשיכה בה ואדז הרענ-ש
 משה ידע וכאש-

 העליונים. קרושים זיזנים אוהן מהם יניטל ישרא4שהמאי
 אליו להסשיכה בהשכינה אהז דנהש שוה בוראיירע

 להפגם. שעמרה וכיון למחנד. כחוץ אל הוציאה אוינפנמה.
 כיון מ"ם שלו, הויונים של בהעמרה עמד שיהושעאע"פ
 ארם בחמא שנפנמה כמו להיות וחזרה בה שורהשהפנם
 4ט ש שהיה משה מלבר בקיום. להיוה ייכל איש איןהראשון.

 היה לא וע"כ ],'[ עליזן אחר באופן היהה .מיתהובד.
 אהל וע"כ לאחר. ולא לער. ליהו:ע לקיים רשוהבה

 קצוב זמן בה שורה שהרי ],.[ להאהל לו קראמיער
 ויש למעלה ימין בחינה יש הרב-. סור וזה הע.לם.לכל
 שמאל בחינת ויש למעלה שמאל בהי יש למטה. ימיןבחי'
 למטה ימין ויש הע14עה. בקרושה למעלה ימין ישלמט-.
 בקדושה למעלה שמאל יש וכן המומאה. בצרשהיא

 הקרוש במקים השכינה לקשר ]גח[ אהבה לעוררהעליונה
 פירוד הנורם לממה שמאל ויש הארה. לקבללסעלה
 הארה לקבל הוכל שלא השכינה ומפריר שלמעלה,בהאהבה

 הרע. דנהש צר הוא יז- עמו. זלדקיברפקהפאר.ה
 לה מזשך אז נהעורר. שלמ2ה השמאל זהשכאשר
 ונרבקת אזרה ונחשך שלמעלה. מהויונ ומפרידךל-שכינה
 החכא יזה לכל. למנה מיהה תשאב היא זאז הרע.ברנהש
 קצ.ב ומן ער האהל נממא שאז נורם היה הענלשל

 מוער. אהל דוא וזה להאיר. וחזרה השכינהשנההקנה
 שקרב הזה. נחש של בעמיו אלא פה לא יהדטעע"נ
 ויהושע שכתוב הסור וזרו כבההיה. להשכינהופ"ם
 די' שהוא שאע"פ האהל. מתוך ימיש לא נע- מןבן

 ימיש לא ]:כ[ דשכינה או- יקבל 4ממד נע"רבבדינת
 נפנם. הוא נם כן השכינה ננפ"ם, כמו האהל.מהוך
 השכינה שנפנסה ן כי מ"מ לי. דיה הקדזש זיין שכליאע.פ

 : כלכרו ל-נצל יכזל היה לא הוא נםכך

 ונו'. למחנה מחוץ לו ונמה האהל את יקח רכטז%2יק6(
 אלא כאן. הכהוב וה ענין מה אלעורא"ר

 העליונים. ויונים אזתן ישראל סן שנלקחו משה שידעכיון
 ביניהם. לדור יבוא הרע נהש ולהבא מכאן ודאי הריאמר
 יקח ומשה מיר יממא. ביניהם כאן הקרוש אהל יעמרואם
 סשה שראה לפי ונו'. ימךנה מחוץ לו ונטה האהיאת

 לזה. מקורם היה שלא מה בהם. הרע נחש ישלמשעתה
 אלא מזעד, ארל בתחלה היה לא וכי מוער. אהל לזוקרא

 רבי מיער. מהו מוער. אהל ועהה מהם, אהלבתהלה
 אמר אלעזי רבי לרע. אסר אבא רבי למוב. אמראלעזר
 בה שנת,מף להשכינה. שמחה יום שהזא מזער מהלטוב.
 ב.2ם לה קרא כאן אף כנם. כל בה שזלט ואיןקרושך
 נפנם ולא מביניהם הרע נחש נהרהמ שהרי להראיהוה.

 אמר אבא ורבי כהוב. מועד איל לו וקיא וע"כדאהל,
 בל אהל נ( כם"ש סהם. אהל הי' בהחלה שדרילרע.
 בהה4ה מוער. אדל ועהה לנצח. יתרותיו ימע בליצען
 ומכאן מיהה. בהם השלמ שלא להעולם ארוכים הייםלתת
 שעתה רי. לכל מועד ובית נ( כם"ש מועד. אהלילהבא

ניהן
 ג' ה',ג ג( )'נ סע" נ( ק,י. 97 6( מקו2ותמראה

 .'בס 'דע וכד )נ3'ס )0 1מסך 03 והקיד 3'60מוי6
 ע)ח'; קדיסין זייג'ן חיגין נוגייסו והת32ר יסך5)ימכו
 גנכיס גס 3הנוסכ5 כסיסרח 03 6מיד הוימ דסמ ויקיידע

 . )"תפננוח דקייי,ח וכ',ן )כר )0 חסיק כד'ןוהקסגי-ת
 כיין . די)'ס דזייגין 3ע:ר5 קחיס ד'0יכעהע"נ
 י5תכניתת כנו0 וחקסדרת 03 סרי5דסג'נוו

 כמוכ"
 . י5דס

 ס)'ע ד0ו0 נוסס 3ר )התקיייומ גס 3ר יכ'))6
 סוס )ח וע"ן 1גי[ ע)ה0 מוהרמ 3סטר 0וס ומותי0 .כס
 קג'3 !ש :ס :'ץ %ן ]גוו י"0ן ~': ויךנ:ד מ0) וע"ן )5מ-ה. ו)ח תדיר )יס'סע )ק"נו6 3סרכו

 סנוח)5 51ית )ע')5 סנומ)66ית )תת5ינויגמ
 )תת, ינויג5 וקית ט)6ס כקדומס )עעח יחינ5 הית)תתח
 כקןוכס )ט')5 סיץ535 6'ת 5מר5 כסטרהיהי0'
 כ5תר ס'0ר5 )"תקמך5 ]:ק[ רח'ת,תח )5ת:ר6ע;הס

 יחסר'ס )תת5 סיץ6)5 ו6ית )מתגסרמ)ע')5 קד'ס"
 נוכייסח נו)חג0ך5 )0 51סריס . ד)עי)5רחיו,ות5
 . כיסח ימוי5 סער5 0ו5 וד5 . כ0ד'10)5תקך3מ

 ח"תדכקת נסוג5 51תמסכת . ח)עי)5 )ס ו%5חיס)סיסר6
 ון5 )כ)5 )תת5 נוות5 כ5'3ת וכיין 3יס35הוי5

 ק:'3 זנון טך נוסכנמ 5סתחכת ןכדיןנריס 0ו"
 -ווד. 05) 0י5 וד5 . )"גסר5 ותכת סי0ר5ד5תתקגת

 דקך'כ י5 ינמס כעיט5 6)5 נוית )ח '0וכעוע"ד
ופניס

 נוסכנ"
 ויסובע דכת'כ רזמ ס61 1ד5 . כדכקדנויתמ

 סין י,ענ ::ן:! ,;,%:.~ש ;ון%עע
 סיסרת דקתסניס כיו, )י0 0יס קדיכ6 דזייג66ע"נ

 . 3)מ,דוי מכתזי3 )" ודהי 0וח0-י
 . ונו' )נוחנ: נומון )1 וגטס 0מס) הת יקמ רכ2שה6(

 ון ש,ע4 5)ת 0כ5 הו5 ס"1 נומי 5)עזר6'ר
 גינ:י %יה:ן:':"י::י

 גג!ג,.
 יקח ותמס נוין יסתקכ כיג":ו 0כח מקדס, יק,סומי
 טכס דמת5 3נין וני' )ייהגס חמ,ן )ו וגט0 0ח0)6ת

 נווגוכי' )וי051)ורו6
 פ.סו0

 3קדתית"
 חס)ק

 וויעד
 סתס 06)3קדתית5 ה)"

 0סק"
 רכי נווען נו0ו חועד 5ס)

 ה-ר 6)עזר רכי . )כיס 5תר מכ5 רכי )טכ 6נורה)עזר
 כס י6תוספמ . דסיסר6 חדוס יוס ד6יסו נווען נוסו)ט3.

 אשו"%):ג:55(1%
 3 ח0) כ( כד"5 סתס 05) סוס 3קדתית6 י50)3'ס

 5 )חיץ)ווי30
 )ט):ו-1.

 י)5תיס)ס:3סוו:ג5
 3ק

 יססתת מי )כ) תוטך 31יק נ( כד"5 מיעד מס)1)ס)"ס ויומ;ן
5תי:י3

 הזהרזיו
 הנבורח מאש ני 1גח( : לטונ לא מועד אוהל השםש-ו-ן לקמן אגא רני כדברי וה'י,1 נהמשכן. אח"נ נמו השטינה השראת היתה נהאהל שם ,גון מה"מ: ע"י ולא קה נש מתה שנק-אתס(

 נתעור-

 הטלאך בסו 1,ט; . ושכי*תיה קנ'ה יהוך לקעשות האהבח
 נן נם שנקיא למעלהמטנ-ו"ן

 נע-

: 
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 כיסקתיסיכ
 )6 כקךעית6 . 3ע5ע6 ק5יכין ,מיין זעג"

 תתפנ'ס וס:ת,,תסניס
 כקןחית"

 5סיסר6 וווונ6 מכרות6
 ססת" יעך'ן י)6כ:יובח

 יוותן ך)סון ווונ6 . חוען 6ס5
 . קוןס סוס י65 תס . ת,עך 6ס) 15 וקר6 וכג'כ3ויון
 6חר 6)6 6ת6י. ס6ס). 6ת יקמ ועסס "ער יסוןס רכי"(

 ש ען6ךגמחי ךחסיתג6 ס,2סכו:6'ך')'ן"'ס"סגו')'ס
 קכ"ס כין עסיעג6 תס6 6כת )יסוסע 6") ]ם['מק"י
 ויסק"ר ימר")'כין

 כיןך חסכוג"
 כסיע:ות"
 כח,ן וגמת' .

 יסו:ע ויומרתו סעקגס ") ו:כ כתיכ ח"י .יסתהר
 כנין )'סו:ע טטיו6 ת"י סהס) יותוך יעי: )" גער גוןכן

ן"יסו
 )גטר6 6תמוי וקי:ו כת:ח )נכי כסי:ר"

 חסכיג"
 ]ס"[

 )6 חסס )עמס קכ"ס 6"5 . ס6ס) חתיך יעיס )חוט"ך
 ך"'גין 6ט"ג כיןייסו יסכית ןי)י נוסכוגי ןס6 סכי"תקזי
 5גכ"סו יס6 חסכוג6 )גכ,ימ6כו

 תכעי חניס יתפרכון ן)"
 6תי ככ5 )ס,ן ":כ,ק )6 וכניגיס )נכייסו ךי)י ע:כי:"6תיכ ")" )ע)'וין )נכייסו 6'ת'כ 51" ןי:ר56 חגייסוד6תפרם
 ע:כוג" כ6י ןקכ"ס )ג:יס ח"כי ןיסר656ע"ג

 חסכגי וגתתי כתיכ וט"ך . טעסון ככי:ס יסר6)ןנ5ו 6ת- ככ3 ן6 וע3 חכיגייסו )יס געי) 3" וקכ"ס .סכקו )" די)יס
 : 6וקעוס וס6כת,ככס

 1)6 רי:יס סיפיס ע" סיפיס רים'ס)קו קר" ס"י ונו'. סגיס 36 פגיס ח:ס "3 ס' ןן4נ2ך3(
 חסס 6) ס' וןכר כקןת'ת, דח כע)ס ך6יו)ס
 ו3כת* סעחגס 6) וככ )כתר . ספיר פגיס 56סכיס

 ק6 6)" תסו ונו' גטר גון כן יסו:עיחסןתו
 גכי6ס יו:ס 6תפרם ויקירין ע)6ין זי:'ן ככחסמזי

 נסג' כקוף )קכ)'ס כ)סו ן:6 דע)עח גכי6י :הך כ5 ע)חסימג6
 . גסיר ן)ח כהססק3רי6 חסתכ)י סוו ;:'6י :ה- כס6כגי
 )"סתכ)6. )עי)6 6גס'ן זקפן סוו 5" דק כ5יטס
 6רגס. וטגי פג' ע) גרןס סייתי ו6גי נ( וכקי: כחס6)"
ו)"

 וחסס כהתג)י6 גכייסו סוו )6 זת)'ן ")ק עוך
 ו3" כקיותיסוק"יס ךכסר6 כ6ספק3רי6 חסתכ) סוס ן:ו6 סכי )קו ח:יע:חגכי6ס

 ריס6 ,קיף ןסוס 6)6 טוך
 6גטך ויסתכ3ון ריסך ,קוף )הכייס ן5חר כנו6ן .)יסתכ63
 ב"ניך צ ו:תד שנ' 2 נ%עג פג.ס 6) סגיס חסס כך ח)י ןתגדע כג'ןכחגסי
 ויו וחסתגי ועדמתייסו חרם'ת":ו גטקי גכהן סווזכן

 )16 ותסס כ3וס ע)ע" חסחי יןעי סיו 1)66געייסו
 ןעסססכ'

 1)6 . מסתכ5 סוס עע: ע5מס דרנ6 כסס,"
 כויו חסתכ) ןסיס כסטת, ןס6 דעתיס וען חרסותיסגפק
 סחמגס 6) וככ חיד ט)6סיק-6

 תס ככ) עעסון )ת53"
 ויקיר כקדעית6 כיס תתיסכ ודעת,ידה)טרכ6ן.

 געך ג,ן כן יס,כט ותסרת, סעמגס ה) תנ סו6,ךק
 כר,ה 63סתכ)6 "ו3יף ס"ס) חתוך י:יק ן:וס ]נכ[זדק'
קודכ"

 . - ]סג[ ס' "ת חכרת סתו6) וסגער ד( כך"6
ויקעך

 *' 1:'6; ג( וסת ן ו6;ק כ( ק.ד. כ";ית. " מקוטותמ4אה

 בח הי' לא בההלה להעולם. קצובים וחיים ומן בוניהן
 עם להשכינה וויג חביר הי' בתהלה נפנמה. ועתהפגם

 טומן שלהם ויונ סועד. אהל עתה פירוד. בליהתפאר"ת
 קורם. היה שלא מה מועד. אהל לו וקיא ולפיכךלזמן.
 אמר אלא לסה. האהי. אה יקח ימשה אמר יהודה רבי6(

 הכבוד והחליפו בהקב"ה משקרים היו שישראל כיוןמשה
 ישאר במי שנראה עד נאמן. ביד יהי' שלו אהלשלו.
 הקב"ה בין הנאמן תהי' אתה ליהושע א"ל ]ס[האהל

 מהם עוד במי ונראה באמונה. כידך האהל וישארוישראל.
 יהושע ומשרתו המהנה אל וישב כתוב מה האהל.ישאר
 לפי ליהושע. סה מפני האהל. מתוך יסיש לא נע- נ.ןבן

 1ס"[ האהל לשמר ראוי יהוא השסש אצל כיבנהשהוא
 אין משה למשה. הקכ"ה א"ל האהל. ך מת ימיש לאוע"כ
 שדם אע"פ בידם. נההי טכני מ שהרי כך. להייה ירא

 ה-צה האם ממנ1. יפרדו שלא אצ~ם יהיה מ'מכני ליחמאו
 אלא כן לא לעזלם. אצלם אחזור ולא סיש-אלשאפרד
 ם. מק בנל אוהם אעזב לא וכשבילו אצ~ם. משכניההזיר
 ב4 נל. המשכן וה הקב"ה, לפני מאים ח שישראלאע"2
 מק.ם בכל כן ועל . מביניהם יקהנ. אל והקב"היעזבו.
 משכני ינרנעי כה.ב וע"כ עמהם. השכינה ישראלשגלו

 : נהבאר ווהבתוככם.

 הכח.ב זה וט'. פנים אל פנים משה אל ה' רך4נ2ךכ(
 יאין כההלהו. סופו ואין כסופו תהלהואין

 משה אל ה' ודבר כהוב בתהלה זה. לענין וה עניןהמשך
 יאה"כ הסהנה. אל ושב כתוב אח"כ נכון. זה פנים. אלפנים

 ביא איא כאן. עניני מה וט'. נער נון בן יהושעוטשרתו
 נביא משה נפרש ונכבדזת עלתנות סררנות בכמהוראה
 בפני כק.ף לננדו כלם שהרי העולם. נביאי משארהנאמן
 מאיר שאינו במיאה מסתכלים היו דנביאים שאראנשים.
 להביט, למעלה פניהם עקפים היו לא וה כל ועםסעצמו.
 ארצה. ופני פני על נרדם הייתי ואני נ( שכת,ב כמואלא
 ומשה בההנלות. אצלם הי' לא שהדבח- אלא עורולא
 המאיר בסראה מסתכל היה שהוא כך. איני הנאמןנביא
 ראשו דקת שהיה אלא עוד ולא עמדו. על עזמד והיהבעצמו
 פנים עלי וועבימ ראשך זקיף לחבירו שאומי כמילהביט.
 די פנים אל פניס משה כך דברי. שהבין כדיבפנים.
 בזיו מבימ והיה זקופות היו פניו פחד. בלי ראשוךקף

 נביאים. כשאר ופניו דעקו נשהנה ולא העליון.הכבוד
 זיו ונשהנה ומדעהם הם מרש יצאו מתגבאים היושכאשר
 רי' לא ומשה כלים. הע,לם מוה יזרעים היז ולאפניהם.
 ולא טביט. הי' טמש ההיא העליונה במדרנה שמשהכן.
 בויו כבימ שהיה בשעה שהרי דעתו. זסן סרשותויצא

 דמינד. אל ושכ מיר דעליוןהכבור
 לדב-

 מה בכל עמרם
 יזהר. ועוד כבההיה בי מי.שבה ריתה ודעה.שנצרכו.

 נער נ.ן בן ידושע .כש-תו רמדנה. אל ושבוזהו
 בר.ח לדמתכל נ"מד -אדל. מת.ך נק י שדיה ]סכ[.דאי

 : - ]:נן ה' אה מ:רת שמ,אל ורנע- י( כמ'שדק.דש.
ויאמר

 ל 6':תוחג

 הזהרזיו

 ון:ן:'::גי: :ך, וון::ג"י:ג:ג""ן,::ע::ין: (. :תי בן;וע;,1""1"ן,;עס, ::"י
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 זה ודאי. אהי מקום ונו'. אתי כקים דנך ה' די4וכמך6(

 כלל* ידוע שאיט ונע4ם נ2:- מקיםהיא
 בדסהר. וקיים טהנלה שאינו 2 כק אתי. שכהוב נשמעכך
 הנמהר העליון היכל מעלה, למעלק דעליין 2 טק -ואוזה

 הסוד הוא וזה שלמטה. כבוד שהוא מקום ייש ]ס-[ונעלם
 ממקומו איש יצא אל כהוב שעליו ]ס?[ שבה עמרתשל

בי"
 הזאת, קדושה של הבבוד מקום הוא זה השביעי.

 ברוך הוא. אחריס אלהים של מקום ולחוץ ממנושהרי
 ממקימו. שלמעלה. הבבוד זה ה'. כבוד ממקומו. ה'כבוד
 שלפעמים סקי"ם וזהו שאמרמ. כטו שלממה הכבודוה

 : למטה על יפורש ולפעמים לסעלה עליפירש

 א"ר ונו', אהורי את וראית כפי את דיץמרךעינ(
 תפלין. של והקשר ההפלין מוד זהשמעון

 אחירי. אה וראיה ותומים. אורים ואפוד חשן נם הואוכך
 יפני. הפלין. של קשר למשה הקב"ה לו שהראה למדנוהרי
 ]סי[ הקדוש שם עלי:ן סוד שהם ססש התפליןאלו

 החברים. אצל ידוע וזה ההפלין. של הקשר סוד הואאהורי.
 על מורה וזה המאירה. אספקלריא על סירה שזהלפי

 שמאירים אורים הוא זה ננד ]סז[ מאירה שאינהאמפקלריא
 פנים בחינת זה בדבריהם. שמשלימים הומיםבדבריהם.

 מאיד הקול ]סח[ ודבור קול של הסוד וזהו אחור. בחי'וזה
 בזה וה והמיד הדבר, משלים והדבור לדבר.להדבור
 חשן ולפיכך לעולם. טזה זה מהפישים ולאהלוים.
 ההפרדות בלי אחד מוד והכל לאחוד. וזה לפנים זהואפוד.
 ו אלוף מפריד ונרנן נ( נאמר עליו שכפרידם ומיבלל.

 זהו אלעזר א"ר הוא. נורא כי ם-י דיא.נירא בי ה' מעשה את בקרבו אהה אשר העם כל וראהי(
 מדו יהנורא, הגבור ל הנד האל כם"ש ןסט[ רכלשלטות
 גבר כתרנומו הם. איש ויעקב וכהיב יעקב. זהודנורא.
 בשלמוה המימים הקב"ה סעשי כל כך בכל. שלםשלים.

 . שלםבקיים
 כתוב שטעון א"ר 4ף-. לאל השהחיה לא כני:(

 מאן אני, קדוש כי קדושים יהייהםוההקדשהם
 אדיה מלכוה שה. דקד שפים מ4כיה הקב"ה זה"ני.

 לאל השהחוה לא כי ב שכה אח-. נק-אק כז"ם-עביד:
 דבא. יעולם הזה ע'לם מם'טלת זו אנ"י. 1-אה ובואאחר.
 אחר צד אח"ר, הטזכאה. צד זה אה"ר ת41ה. ב,ו-ב4
 בעולם לו ואין דזה בעול2 שלו סמשלה הכזמאה,בצד
 דלק לו יש דאנ'י בזד שנדבק מי ולפיכך כלים,דבא
 נאבד האח"ר בזד שנדבק ומי דבא. ובעולם הזה 4םבע

 הלק לו ייש דבא. בע41ם הלק לז ואין ההוא.מעולם
 עבודה של דהיא אחרה שמלבוה יכי בדמומאה. הזהבעולם
 בעולם ל?ל21 בו מכהים דדין ש-י הם הרבהבי"ם
 זו במד-ל- ידט:דבק ,נירד אד"ר אלישע ולפיכךדזה.
 לחזור רשוה לו נתנה י4א הבא. מעולםנמרד

 אח"ר. נקרא כן ועל ההוא. מ;ולם ונטידנהשובה.
ולפינך

 סח ,תר, די טזו מ:ז. נ( וג לף ג( ןן זו י( סרו2ותטראה

זיך

 ד5 וד"י. "ת' תקיס 'נו'. 6תי תקוס סנס ס' די14ב:יא6(
 כ)). 6ת'דע ד)ח ינג'ז טת'ר תקיס"יסו

 ד)6 "תר "ת' דכתי3תסתע
 התנ)י"

 . 3:ת'ר6 וקיייוה
 טיויר ע65ס סיכלה )טי)ח לע'65 ע4הס 6קר 6יסווד"
 "יסו וד" ד)תתח כ3וד ד6יס! חקוס ו6ית ]70[זנגיז

 תנוקותו 6יס '65 6) כת'3 דע)'ס ]סה[ דסכת6ךעסר6 רז"
 6תר 6יסו ד6 ?כ3'ט'3'וס

 יקר"
 3רוך . 6'סו "חריס ד"לסיס "תר 35ר תג'סדס6 . ד" דקדוסס

 תתקותו. דלטי)6. כ3וד ד6 ס' ככזד תתקיתי ס'ככיד
 תקו"ס 6יסו וד6 . כדק6יורן ד)תת6 כ3ודד6

 . לתת, ומתפרס 5ע')6ד"תסרס

 6*ר . ונו' "מורי 6ת ור6ית כס' "ת ןהמרו:ינ(
 דתט)'ן רו6 ד6כיועין

 . דתפ)'ן וקסר"
 . 6הור' "ת ורח'ת ותזיויס 6יר'ס ומסזד חסן 6יסוזסכ'
 סת6 ע)נ רז6ד6ינון תס)'ן6)ין

 ]סי ק 1
 רז6 "'סו6הור'

 חכך'6 5נ3י ידיע" וס6 דתס5'ן דק:ר"
 מססק)רי6 תיסי וד" דג?ר6. 6ססק)רי6 דד36גין
דג?רין 6וריס ד6 צ ]"ז[ גסר6ד)מ

 !יז" "קג))"בז-
 ד3י

 חסן כך ו3נין . 5ע)ת'1 ד6 תן ד" 6תפרכן 651שן 6:ג .]ס"ד,14)ד6 %נ,ןי:שס

 . 6)וף תפריד ונרנן נ( 6תתר ע)יס לון ד"פריס ות6ןכ)5.

 כ' ס' תעסס "ת טקר3ו "תס "סר סעם כ5 דראהי(
 ")עזר 6"ר . ס!6 גור6 כי תסו . סו6נ'ר6

 סנ3ור ?נדו5 ס"5 כד"6 ]סט[ דכ)6ס5'נוו
 חסז . וסגור"

 נכר כתרנונוו . תס "ים ויטק3 וכת'כ יעק: ד"'?ניר6
 3ס)'נוו כ)ית'ן ךקכ": טוכדין כ) כך . 3כ)" כ)יס .כ5יס

 י ס5יס3קי'יו6

 כתיכ כנוטין 6"ר . 6חך )6) תסתמוס )" כניכ(
 תהן "גי קדוס כי קדיכיס יסייתסוסתקד:קס

 "חרמ ת)כות6 קךיכ, סת'ס י?)כות קג"? ד" .מג'
 )6) תסתמוס )6 כ' וכת'3 מהר התקרי כו"סדעכידת

 "ג" כיית6,'6חז'6יג,"
 כ)טגוו:636 ס

 )יס ו5ית ע)תח 3ס6י די)'ס כ)טנו תסמ3חכסטרה ד":ר" "ת"ר.וסטר"
 :ג' פ55ן' 3ע)וו"

 ":'י-

 דע3ידת חהר6 יו)כי דסס,מ 3נין כיוסה3י ט)-חנ?6'
 כס"' לסלט6ס כיס תיוכן גרדיג'ן תויסין "ינין כתסכי*ס
 דרנ6 כס"י ז6תזנק דנהת "ק"- ")יכ: כך !כניכיע)נ!מ

 לתסדל רס. )יס הת'?'3 י)ח דהה' תע)יוח6תטריד
 . 6מ"ר 6קרי וט.ד ע)ח". תססוה וחתטרידכתיי3ת6.

ו3נין
 ר7 טקןס(

 בספירח המאיר ב*ה הוי"ה השם אותיות ר גנד הן ראש של בתפלין פרשיות הר' ,ס,[ . המלבות מדת זו ןס?ן . רב':ה עוים והןסד[
 מאירה שאינה אספקלריא שנקראת המלגות מדת על רמו תפלין של ו4 הקשר [סו[ : בידון פאר התפלין נק-א'ם ולכךהתפארת

 ורבור התפא-ת על רסו קול ןסחן : המאירה אספקיריא שנקראת התפארת ספירת מן שמקבלת מה אלא עצסה שי אור לה שאיןלפי
 . נור.א בהשם לפעסים נקרא היסור מדת גם ובן יעקב. קרושת שורש התפארת מרת זו ןסט[ : סלכותעל
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 65סת6ג6 657 ססרין 3כ5 )6תפרס6 נם 3ר כע' כךוננין
 . ז6תי וכע)יז6 ע)ח6 כס6י ויזכ' סטר6.כס?61

 מנ 6ת כתר'? !כת'כ . 5ך תטסס 65 תסנס א4הי6(
 סתעון ח'ר ס6י. לגכ' ס6י ת6י תסתרסת)1ת

 6יס! )ע"ז דס)ק כט6ן כפממ חיון ד6כי) חהן חוקיזו0סכי

 ד)?ון תרסו נפקו חחגריס יפר56 נפקי כ7 הזית"
 כעיסס כמחיר6 נם ככר י5ס'ר "'סו דסעי ס6!ר. סכי",ף 6קרי סרע ד'5ר רז6 6יסו וך6 מתג. ע"1 5קריוע*ד כיס" נסח6 מתן ד6קרי יסו תססו6 6חר6נורמו
 ע7 כיס 6סני ו5כתר . זעיר זעיר גס 7כר כחעויע56
 חנ 6ת כתריס כתיכ וע"7 . כס7יס 6תערכ נופ6דכ)

 כ"נ דכע' 7קדוסס סער6 67 תסחר תסחרסח5ות
 יה)ף !6י . 6מר6 סער6 כנין 5'ס ימ)ף 651 5יס5כסר6
 כסךיס: 7קריכ ט6ן 5כ) וס"'כ חם6יכ 6יסו ס6)יס

 6יסו ס6י יסודס 6"ר . !נו' תסחר סחנות מנ אתנ(
 מנ 6ת כתיכ וכנ"כ ]ס[ סחו"ר 67קרי6תר

 5וית'ך כ6סר חנות ת6כג 'חיס סכעת . תסחרסח5ות
 ניזור ס)) נ6'נין וע*7 ]ט"[ תת6ת !56יןע65י, ד6ינ'ן . דסכ,ת סיחיס כסכעת 6ינון 165 6)ין יחיסב3טת

 כר6ן )6 7עד 61"1. כ)6 מסר ח5ת ח5ת ת6כ5יחיס
 כיון תיט6 ו6י ]טכ[ דו6"ו רו6 יוחין"ינון
 תג'גן דס6 נמה6 6יז6' 6תקדם סח5ות 7מנ רז6דס4
 נמת6 ו6זז6י . טורי7ין ו)6 כקדםחל5ין

 כע-ו !כפר כת'כ מזי ת6 ]טנ[ תת6'ן יוחיןכ6ינון 5קק"
 3קדנוית6 ע5'ס לכסר6 56סריך דתכפר 611ן וני' כיתווכטר
 )6קקדס6 ס6רי 7רנ6 ס6' 67 כנווג6 כיתיס ע)י)כת-
 העקדם 7"'סו וכיון ]עד[ ע5יס 5כפר6 כקדום?,)נפקה
 )הת6 נהת6 וע"7 . 5ון ו5ק7ם6 כית'ס ע5 5כפר6כעי

 3יסרחל . לון חק7ם וכחס . כית'ס5ק7סח
 )ס 5ס)ק6 כעינן חתקדס6ן 567ין !כי!ן . 7עותרנמונכנ6 ד)תת"

 ס)קת כיין התקדמת 7חסרוניתח כיתה כ7 דס56ע'65.
 וע"7 ]עי[ )עי)מ ט)6'ן יוחין 63'נון 63תקמר6)עי)6

-טא,עיייז!ן
 יוץיןזט)6ין " זנ6. ק

 ירכין . רנ)וי ע5 לק"ח5 56סריך כסכמ6 כין כ5)ות6כין
 1)6 כטי)יס דקיימ6 כ7כור6 )קיייזח כהד6וניפ"

 דע)יזח ככה6 כנין !טוד )טיתכדח!רמסח כנ,קכ"
 טה,כככ6 סטורות נסיס ד7כור6 ר;6 דחיסו וכניןט65ס.
 כ) )6תקכר6 דכורין 3ר )חיתג' תתמייכין !)6 .ד6
 1ל6 דכורין ;כירך. כ) יר6ס ד6 כנו,נח '6וח כדק6מ7
 כנ,קכה ו)ה היס, 73כ,ר6 דכ-'ת 7ר;6 כניןנסין

 ; %ה",ן ;" %י"ו"טש,,נ":,ו "וגע,ש
 קפג דן ד( י*נ כט,ח ג( זףקסכ ג( קסג. י4 "( טקומותמראה

 יטמא שלא הצדדים בכל 4רו?ו לדיית האדם צריךולפיכך
 : הבא ובעולם הזה בעולם זי;כה ההוא. המוסאהבצד

 חנ את אהויו וכהיב לך, העשה לא מככה 4ילה'6(
 שמעון א'ר לזה. ;ה ענין מה תשמר.הטוית

 הוא. ע'ו עובר כאילו בפסח המץ שאיכל מי ביא-ו.כך
 שלהם. הרשות מן יצאו ממצרים יש-אל יצאי כאשר וראהבוא
 רע. לחם חמץ ?צקיא ההיא הרשות מן האחר, רשוהמן

 נקרא הרע שהיצר הסיר הוא וזה המץ. ע"ז נק-אהוע"כ
 בעיסה, כשאור באדם היצה"ר הוא כך כי שאיר. כןנם
 עד בו נתנדל ואח"כ מעט, מעט אדם של במיעיונכנם
 חנ את אחריו כ;וב וע"כ עמו. נהערב הנוףשכ"

 הארם שצריך הקדושה. צד וה תשטר. תוטמר.המצוק
 יחליפו ואם המומאה. צד בשביל יחליפו ולא אותולשמור
 : אליו שיקרב מי לכל ומממא נמכא, ה.אהרי

 הוא זה יהודה א"ר ונו'. השמר המצוה חנ אתג(
 חנ את כהוב ולפינך ]עג שמוור שנקראהמקום

 צויתיך. כאשר מצות האכל ימים שבעה השמר.המצזת
 שהם סכות. של דיכים כשבעה הם אין האלה ימיםשבעה
 נמור הלל במכוה וע"כ ]ע6[ החהונים ואלהעייינים
 שבעה נן כתוב למטה שהם ויען נסיר. הלל איןובפמח
 מאירים אין שעדיין וא"ג בלי חמר מנת מצה. תאכלימים
 כיון השאל ואם ]ענ[ הוא"1 סוד שהם העליונים ימיםאוהן
 למדמ הרי הורדה, יש מדוע נהקדש הסצוה חנ של דסידשזה
 למטה לרדה השפלה יש ומדוע מורידין. ואין בקידשמעלין
 בעךו וכפר כהוב וראה בוא ]טנ[ ההחהונים ימיםבאותן
 תהלה עצמו על שיכפר נצרך שמנפר מי ונו'. ביתוובער
 לההקדש הההילה ה;את מדרנה וה כדמי'ן ביתי. עלואח"כ
 נו;קדשה ש-יא וכיון ]עד[ עליה לכפר בקדושהולצאת
 יממה י,רדת וע"כ אוהם. ולקדש ביתה על לכפרצריכה
 לטטה שישראל בזה תקדש. ובסה שלה. ביה אהלקרש
 להעלוהה נצרך יתקדשו שאלו וכיון העזמר, מפירתסופ-ים
 העלה א; נהקדש. השכינה בית כאשר שהרילמעיה.
 וע"כ ]עס[ למעלה העליונים יפים באוהן לדהקשרלמעלה
 ימים הימים שאוהן לפי י( מעימד. לספור צריכיםאנו

 העליונים. ימים לאיתן נכנס שאדם זמן בכל וכן הם.עליונים
 ירכיו רנליו. על לעמוד צריך בת'טבחות בין בתפלהבין

 כנקבה ולא בכחי. העימד כגבר לעמיד ביחד.והנוף
 בעבו- לעמיד ההייב ועוד לשבה.שדרכה

 לם ע שבח
 נשים לכך ;כר בחינה בסוד היא העומר שספירה ולפיהעליון.
 כל שיהקשר הזכרים כלבד לספור טחזיבוה ואיןפמורות.
 ולא ;כרים ;כורך. כל יראה כהוב ;ה כדמיון כראיי.אדד
 בנקבות. ולא הזא ב;כרים הבריה קדושה שמוד לפינשים.
 הנשים אין לכך ה~ליון במוד עיכדת ראיה שכצוהולפי

 מאיה ימים שבעת שככל דסזד למדני וכאןמהויביה.
העליונים

 הזהרזיו
 : המלבות במרת הטסח ימי 11' הבינה בעולם הם הסכות ימ' ז' ;טהן . ושמור וכור בסוד כידוע רנוקבא עלמא הסלכות טדת חיייו,ח

 : דמלכות ימש ה,' אלא ב*ה הוי*ה השם של 1ח14 אות סור והוא דדכורא עלמא של ימים הו' סאירים אין עוד שבפסח *"גסג[
 ספירת מעת מורידין א*ו מה מפני בלילה. אפילו גמור הלל שבו הנינה בוולם קדושתו בודאי דפסח א שיום כיון היא קושיתוןשג[

 התפארת שמדר.ת שכיון מתרץ ןסד[ - המלכות מרת של ספירות ז' נגד ו4בו?ות 1' סופדין ואנו נמוד הלל ?וד לומר שלאהעומר
 הגאולה. להיות שתוכי עליו לכפר הבינה ?ולס בהארת היינו בקחשה. ולצאת להתקרו פסח של א' בליל התחיל דדכורא ?למאשהוא
 של העליינימ בימים היא העומר שספירת כוונתו ;עס[ : העומי ספירת ע'י שנעשה קחשה תיקון ע'י ביתו על לכפר מ?תה לונצרך
 הב'נח ב?:ים היינו ל?ילא. העליונים יסים עם אח'כ להתקשר תוכל שעי*ו המלכות. מדת של טפירות הוי לתקן דדכראגלמא

 ' השכועותבחג
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 זזה ]טי[ ההחתונים מאיי אחר יום קדישה מקבלהעליינים
 מן ימים בשבעה שנהקדש על שבוע. נק-א התהתזןיום

 ער יום. חמשים מאוהן ושבעה שבעה בכל זכןהעל.ונים,
 עליינים. ימים מ'ט יש וכאשר בכלל. עד ולאהמשים
 אחר .ום וכל בהם. שנתקדשו ימים שבעה לממהנמצאו
 וע"כ מהעליונים. ימים בשבעה שנכנם על שבוע.נקרא
 בבחינת שהם לפי תהיינה. תמיטות ת שבת שבעכהיב
 נתקדשו ובאשר ]טזן נקבה כלשק רכהוב מזכירםנקבה
 הנ נקרא אז ושכינתו. קב"ה להיחור נהתקן יהביתבהם

 אותן עייהם נוחים נקבה בחי' ש4 הימים שאזהןשבועית.
 בשב.עוהיכם. כתוב ולפיכך בהם. שנ:קדשו העליוניםימים
 מהקדשים כן שכמו לפי בשבועוה. כקוב ולא שלכם.שהם
 יזם ימים. 4מ"ט כשמניעים וע"כ עמהם. למטהישריאל
 על השולט החמשים יום שהזא שעלירם ההואהעליון
 פנים. במ"ט ונררשה התורה כלל מוד שהם ימים*הם"ט
 שלמטה בהתעיררת החמשים יום רדוא העליון יוםאז

 העליון יום שמן ילפי פנים במ"ט כ4'לה רתי*ההוציא
 נקיאת ממנו שיצאה ההירה 4יל. הירזק יוצאההוא
 א"א ח*זה קקיי אל הלחית. על חרוה ב כה וע"כח.רות.
 שמוציא מה שהרי הרוה. שנקראת התורה היא וזוהירות,
 הירות הכל של הירות והזא הירוה. נקרא העלי.ן יוםזה

 : -העליון
 הארון פני את זכ.רך כל 'יראה בשנה פעמים 2טלש6(

 נכנעו הנימולים ישרא9 בזכוה הייא א"רונו'.
 יראה כהוב מה וראה ביא גחלתם. וירשו תחהיהםשונאיהם

 ונו', מפניך גוים אוריש כי אהייו וכתיב זכורך.בל
 למקומם, סזשבות ומהזיר ממקומם מושבות עיקרשהקב"ה
 ידווה ר' ה'. האדון פני אה זכורך כל יראהולפיכך
 מסעף צבאות ה' ראדון הנה כ( שכתוב כמו הארון.אמר
 מושבות מעקר אחר. והכל ונו', חומר ויצא וט'פארה

 : - מושבותומהזיר
 עור קרן ודנה משה את ישיאל בני ובל אהרן רירא:(

 בשעה אלעזר א"ר א4יו. מנשת רראופניו
 בתוך משה 1.בא שכהוב כמו הענן. בהוך משהשנכנם
 מלאה בו פנע דרוח. במקש המהלך כארםהענן.
 על ממונה ירוא שטו. קבהואל ולמדנו אהר.נדול
 במשה, בו 4פגוע בקש שלוהים. ממונים אלףי"ב
 הקרוש השם של יקיקית אוהייה בי"ב פיו אה משהפהח

 איף י"ב כטר ונהייק הכנה. אצל רקב"השלמדו
 כגהלי מלהטית ועיניו בענן הולך סשה והיהפרסאות.

 ונבבד נרול אהר מלאך בו שפנע עראש.

 יות-

 מן
 במאהים דולך וקולו פרסאוה. רבוא וש?ים אלף מלאכיםשאר עי נבוה זהיא ?מי. ך:דרניאל ז4טדניהראשון.

 כשה אותו שראה כיין -בנה. באש דמסובבים רקיעיםא4ף
 א"ל דענן. מתוך עצמו להשליך 1-צה לדבר. יכללא

 בכנה. עמי דברים שהרבית הוא אתה וכי משה.הקב"ה
 אהה ועקה נפהרת. ולא הקריש שם סוד לרעתשבקשה
 דקב"ה קזל משה ש?מע כיון משמשי. מן מאחדטתירא
 כיין הע5יון, דשם שי היוה א בע"ב פיו ופתהנתחזק.
 משה מפי דקרו? רשם שי אותיוה ך?ךרניאלששמע

נ,יעזע
 גח. נ:)ח 0 " ':ע" ט קגי. י9 6( טקוטותמראה

 קדיסס :ס65פ65ין
 יות"

 וס6י ]עו[ תת6ין יותין ד56'ן מד
 י,תין כמ3עס ד6תקדס ס3ופ 6קיי תת6ס"ת6
 :ן 'ותין חיוסין יו"יכון יס3פס סכ2ס 3כ5 'כןי!65'ן

 מו 1כ5 כסו ד6תקוסו יויוין סכפ 5תת66:ת:מו
 ופ"ר . ע65ין סכפ כ"'ג'ן דפ56 מכיע6קרי
 ד"יגין כנין תסייגס תת.י!'ת ס3תות ס23כתי3
 6תקךסו וכד ]עו[ דגוק:ין 5ימ:6 קר6 כקסגוקכין

 6יגון פ)ייסו ס6ר1 :יק3'ד6יגוןסכ'פ'ת
 3ם3יעותיכס כתיכ כך ו3גין 3?ו ד6תקוסי 652ין"-'ן
 תתקדסין ג:וי ו?כי 3נין 3ס3ועות כת'3 ו65 ד5כין6.נ.ן
 ססי6 יוטין 5ת"ס טסון כד ופ"ד עטסון 5תת6יסי"5

 ד"י?1 דפ5ייסו פ5"סיי""
 ע5 דס5יפ דחיוסין יונו"

 דכ55" ר61 ד"'גון יות'ן""ס
 6גסי, 3ת"ס ד6וריית6

כדין
 ססו"

 דק-:'ן יו-6 52"0 יו?6
 מ'רו ?נ'ס גפק6ט65ס יו-" דת??ו6 ו3נין "נסין 3-'פ כ5י65 16ייית66סיק ד5תת" כ6ת2רות"

 "ק-י ת:'ס דגפקת "ור"ת" 5כ5"
 וד6מירות 56" מרית תקיי 56 ?5קית ע5 חי'ת כתי3 יפ"רמירי

 6וייית"
 ו6סיק תס ד?" ח14ת ד6תקרי

 י -ע5"? מיןי דכ65 מירו 61'סו י'4' 6קרי ע5"? ד"יות6
 ?"ד'ן פגי 6ת ז:ייה כ5 'י6? י::? ס2-.ם שלש6(

 6"ריגו'
 מי'"

 "קכ:2. ג,ייין יסר"5 3זכות
 'רק? כת.: ח6' הזי ת6 6הס:ת'סון וירתי תמוקיסיןסנ6'סון

 . ונו' תסניך גייס 6וריס כי 3ת-'ס יכת'3 . י:ורךכ5
 %5תריי?ו. ויורין ו6קי3 ת"תריי?י דיורין טקרדק3"ס
 יסודס ר' ס' ס6דון סג' 6ת זכירך כ5 'ר6? כךיכנין
 תססף 635ות ס' ס6דין ס:ס כ( דכת'3 כ?? ?6דון6-ר
 'נו' מוטי 65,1 . ו:ו'פ6ר?

 1כ5"
 דיורין תטקי . מד

 - דיורין61תי3
 טור קרן וסנס תסס 6ת יסר56 3גי 5:1 6סרן ןיראג(

 3ספת6 256זי 6"ר 56'1 תנסת '"ר6'פ:'ו
 כתוך תם ,י63 דכת'3 כיוס פ:ג6 כני תססוע56
 חד 3יס 6יער6 דרייי. 63חר 6זי5 די-1? כ2 כ3רספנן
 פ5 וכ6 נו וסו6 . ס-'? כ:כהך4לל ית"נ6 ר3ר63ט65כ6
 ' . ס5יהן --גן "5סיןתריסך

 3ט"
 כתסס כיס 165דוינ6

 קדיכ6 ' דסץ6 ג5יכן 6חיין נחריסר סו-י? י':?סת?
 56פין יםר ת תגיס ו6תרהק 3סגס ק3"ס )ייד"י5יף
 כנותרין תגססן ועיגוי 3פגגה -סס 6זי5 וסי?סרסין
 וון ויקיר6 ר3ר63 ת65כ6 חד 3'ס ד"י2רפ עדד,כ6
קןיו,ס

 ות6ג"
 6-3תן 6זי5 וק5'ס . סיסין ר3י6 1סקין 56ף ח65כיןס"ר פ5 ט65ס שו6 :-יס ךןדרניאל

 יס? 5יס דמת6 כיון הי'ר6 כ6:6 ר-סתהר6ן רקי2ין56ף
 ק"5 פגגח חנו נרתיס 5תסדי וכט6 655-5 'כי55"

 3סגס ט-. ת5ין ד"סנית ס61 6גה ,כי -:סקכ"ס
 דמ5ת 651 קדיס6 דסת6 י61 5ת:ופהכ-פיין

 'סכת"
 6ת

 זק3"ס ק5'ס תסס דסחע כיון תכט:י -קדדהי5

 יי.,נ.נ קו.;, 1 "שן הדרניאלטי
 הזהרדו

 , טן היינו התחתוניס. יס'מ מן אחת ספירמ נתתקן דדכורא עלמא של הע4'וניס נימיפ אחר שבוע דעומ- ספ'-ת שג" *",פון
 : נק:ה לוון והוא ונתות *נע מזכיר וכר לשון שהוא שכועות שגעה במקוס גי ןעון . ת דמ.: שכמרתספירות
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 ז6תנ5י נוס? ח51קך זכ6ס ו6י5 )ג3י? קרי3ה~זעזפ

 עתיס "זי! יסוס ע!6י )ח)6כי 6תנ)י ד)6 תס)ך
 65:ה זחסופז

 תקיפ"
 כמנד.ל:8דן. סקי? זי ח)6כ6 זמז

 ?י" פ)6? סנו)סו'ןות"כ"
 ' מתם ח:ריי ס"י ע)

 )יס וקסר דיוהריס פרנוז6 כתר ק6יס 1סו6 סניןחהס
 דחסי יכ:טת" זיסר56 ד5)ות6 חכעיתסוןכתרין
 ד':ר6) 5)ות?ין תקכ) סו6 קזיס6 דח)כ6 )ריסיס כתרסהי
 כריך ו6יו-ין ינסחין תזזעזילין ו6כ!וסין חיי5ין יוכ)

 6ס, )י יוקיז ז)6 עתך )חסר יכי) 6כ6 )יתת:ס
 ו6תקיף פו וזם? "זועזע סכת6 כיסוסנד5סו"ן תקיפ"

 !יס ו6')יף קיויס ו"ותכיס כמסס ק3*סכיס
 )'? יהס" 6ור"ת"

 נ?ור6 3ססו56תסס
 וזיו"

 זחסס הנסוי וסוי נעס זססו6
 מי65 'כ) רקיפין 6יגון ככ5כסירין

 ד:חי"
 ?יו

 קחיסתזדפזפין
 כסלת"

 דהכו כיין כ6וריית6 גמית ד?וס
יסר"5

 )תת"
 תססומ חי5קין ")ף ת-סס קכ'ס נת)

 "י:ון וכ) ע)הין ח)"כין 3עי סעתח כיסזיי6
 :קן: עוי וה:"י 11צ(ב,)4"~5 )ייך 5"ועי6בב)וסצתך
 התקיף נזסס ק3'ס "") ק3'ס קתי ו3עותיןכג).תין
 "יגין וככ! 6כ15סין 6יגון ככ5 קכ"ס דנער עד די)י.ככורסי6
 )תת6 י:ה ע~עין 2מ1 :ד1 מק וקקיףטיע

 ו

 דתסס 6נסוי מכ?יקין סיו כי? דח:ת"ר זיו6ויוססו6
 3":סיי 5,סחכ)6 יכ5ין יוו 65 3י? ז6סת"- 3?6יותס

 חזי ק6 נ, וכתס כתס 6חת ע) ת:יס ז6סת)קכס?ו6
 כתיכת6י

 כקזחיק"
 דכ5?ו סגדו)ס סיד 6ת יסר6) ויר6

 וי"ן יג" צן-:1")ין:-י'ויי:',[.ו"ו;"ז
. 
"" 

 חיסת וייר6ו זכתיכ כיוס )חמתי יכ)י ?וו )מ?סרסור
 רזין זיזפין 5דיקי6 6יגון זכ6ין ..ק5יו

 ז6וריית"
 ותקדנקין

 יומס 3ו וסנית נ( דכתיכ קר6 וקקייחין 63וריית6כס
 כי דכתיכ ד6תי ע)ת6 5מיי יזכון וכנינס ונו''5י)ס
 י"ין: "יין !צי5ס ס' 3ווך עו' ימך 61ורך תייך?61

 שנתניד משה חלקך אשרי לו יאמי אליו ק-בנזדעזע.
 עמו הולך והיה עליונים. ימיאכים נתנלה שלא טהלך
 כ(נדלפדן. שמו אשר אחד מלאך של חזק לאש ש-:יע.עד

 ' חמש חבריו שאר על נבוה היא סנדלפו"ן ש-ם4ארויטר:י
 י* וקוש* רבונו. של הפרכת רי אח עומד יהוא שנים.טאה
 שמגיץ ובשעה ישראל. של והההנינים ההפ4יק טןכת-ים

 ישראל. תפלות טקבל היא הקך.ש הטלך לראש הכתרזה
 ברוך ואומרים. ומהמים מזדעזעים והמ-נות החילותוכל
 ימשח. הדרניא"ל א"ל שכינתו. בית ממקים ה':נוד
 ההזק אש אותי ישרף שלא עמך. ללכה יכול אני איןמשק
 שדהזיק עד משה. נודעוע שעה באותה סנד4פו"ן.ש'

 לו וכסה ההורה לו ולטד לפניו. והושיבו בסשהדקב"ה
 משה פני והיו הדוא. הנועם של והזיי האור באזתולמשה
 היו השטים חילות וכל ה-קיעים, אותן בכלמאירים
 שחנאי כיון התורה. עם שירד בשעה יפניוטזדעז~ים
 דזיו מן הלקים אלף ממשה הקב"ה לקח לטטהישראל
 א.קן וכל נים הע-1 טלאכים בקשו השעה באותהההוא.
 כי רד לך הקנ"ה שא"ל ובשעה לטשה. לשרףהטחנית
 שהרבה עד לדבר. יכל ולא טשה נזדעזע עמך.שחת

 אהיז משה הקב"ה. א"ל הקב'ה. לפני ותדנוניםבהפ4.ת
 אותן ובכל המחנות אהתן בבל הקב"ה שנער עד שליבכסא

 4ממה. וירד דאבנים לוחות בשני טשה ויתפשהחילות.
 מבטחה עוז ויזרד הכם עלק נבורים עיך "ן שיהורוזהו

 משה. ש4 פניו מבהיקים דיו בו שנשאר הזיוומאזתי
 בפניו. להסתכל יכולים היו לא בו שנשאר בזהומה
 וראה בוא כן וכמה. במה אחח על ממגו שנמתלקבמך
 שכלם הנדזלה. היד את ישראל וייא החלה. כתובמה
 שבתוב המאי-ה. באספקלריא מאי-ים העייונים אורוהראו
 היו ולא ריאים היו הים 1על הק141ה. את רואים העםוכל

 פני נם שהטאו לאחר ואנוהו. אלי זה שכתובמפהדים.
 מנשת וייראו שכתיב כמו לראות. יכולים היו לאהמרמור
 ומתדבקים ההורה סידות שיודעים דצדיקים הם זכאים .אליו
 יומם בו והנית נ( שכתוכ הסקיא ומקיימים בהתורה.בה

 כי שכהוב הבא. העילם לדיי יזכ. ובעבירה ונו'.ולילה
 . ואטן אמן לעולם ה' ברוך ינו'. יטיך ואו-ך הייךהוא

 ויקהלפרשת
 חיי6 6"ר  וגו, יטר6ל כגי  פדס כ) 6ת חסס ד'קוןלי'

 ,יס כל פ,ת 3סדפי60  כתיכ פיי סוי60
  ס3"ס דכפ,  3וין  כל6  ליכלל6 5כו יר3לו5סר

  ו3גין וסליס? 3פוח6  מירין מכל ומסכנ6 פוכו6לפפ3ו
 6:ר 6יס כל ז"0 06פר  3גווייסו ר3 פר3  6ינוןדסוו
 וקקו 15יניס. זינ6 סע6 )גתר 6תסקדו.וכ)סו תימ" ז6יכון דיסר6) 3ינייסו )11 )6כמ6 )כו.יזכנו
 ן 36תרייס. וסקו . עג65 ית ופ3זו ר3 פרכ6ינק
 ק3"ס 6תר וקעו)6 תות6 5יסר56 )ון ערתו זתיתו6ינון
 ויסר56 תספר6 656 יס6 )6 דתסכנ6 פו3ד6 ו)ס)6סחכ*ן

 ן . ונו' יסר6) כני עית ג5 6ת תסס ויקס) תידנ)פול"סו.
וכתי3

 39פ. ז9 ו( 6' "וטע 0 *י. 9 ט נ" פשי " טקונותנט*אה

 חייא א"ר וני'. ישראל בני עדת כל את משד ו'קהלי(
 איש כל מאת החלה כתיב טה וראהביא

 שיהיק רקב"ה שיצד לפי כלם. להכליל לכו. ירבנואשר
 ולפי וקליפה. בם.ח הצדדים. מכל המשכן מעשהנעשה
 אשר איש כל מאק נאמר בהוכם רב הערב אוהןשהיו
 מוח. בבחינת שהם ישראל בין אותם להכליל לבו.ידבנו
 כלם. נצטוולנך

 אח-
 ובאו למינו. מין כל נטה כך

 מישראל אחריהם ונטו העגי. את ועשו רב הערבאזתן
 הקב"ה אטר והרינה, מיתה 4ישראל ונרמו שמתו.א.תן
 דישראל מצר אלא יהיה לא הטשבן מעשה ולהיאהמכאן

 ישראי בני עדה כל את טשה ויקהל מידב4בדם.
 ונז'

בק.ב
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 ויא ודאי מאקכם יה'. הריסה מאת:ם קהו אח-יזוכ:וב
 זיק-ל 4בי. ידכנו אשר איש כ( מאק 'טכתזבכבתר4ד
 -עיכ אותן שהיו 4פי אלא דקהי(ם. מקים מאיזהמשה.
 איקם 41דפ-יד ישראף אק ל-קריי משד הצרי, ביניהם.רב

 ן שמ; רבי ,(מהם.
 אמ-

 בסעשי יראה בוא
 מק -;נ4

 כל אי':. אלפי כשלשה הדוא ביים העם מן ויפלבהוב.
 ישראל מבני היו שיא ולהראות היי. רב הערב מןא4ה
 ישראל. בני עדה כל את משה זיקהל אה"נ. כקובמק
 אשר איש כ4 מאת בהיב בתדלה תרזמה. מיק2םקח

 ומהו רענל עשו רכ שדערב וכיזן בב4ל. כ4ם יבו.ידבנו
 ישראל. עם להקכיים דקנ"ר רצה שמהו. קן אמישראל

 את משה ויקה4 זש"נ אדד. לצד כלכם דה-ב-י להםאמר
 אני בתוככם בני לרם. אמר בלבדם. י.2ראל כני עדקכ4

 ?אקכם קהו וע"ב שלי. דמרור יהיה ;מ2ם לשכן.-וצה
 שיקכוק שה-יד רזצה אינני מאהר. ז4א מאהכ2זיימה.
 בשבועה '?כעין. א"ר עוד כ( . ע2כם לא עמדי(אחרים
 ,אה "א 4 זמנם. קורם מ:ים -יי לא העילםשרוב

 -מה אק שמיציאים בש;ר שררי עגמם. לשמיי'זדעים שאיי
 מפני רנ:ים. בין דמיק ס4אך גסצא הקנ-ות לניתסביתו
 לחוה. שפהה ם הי מן דיכו הוא שכה הנשים. כיןמה

 לאיש ממי: כאשר ייכך העוים. לכל מיהה גרםובשכייה
 כדרך הנשים בין נכנם הוא המת. עם נמצאיםוהאנשים
 בכניהם ממהכ4 יהיא אבשי2. להמיה רשות לו וישהלויה.
 מהעת הנשים. בין לפניו שנתראים נאיה הלויהבדרך

 לביהם. שחוזרים עד דקב-יה לבית מביתו המהשמיציאים
 מרם כעולם אנשים יכמ- מיהה ני-ם דיאובשביים
 יפי משפמ. כיא נםפה ויש נ( כתוב וע"ז זמנם.שהניע
 וטקמרניטע.לה

 ונירן הקב"ה. 4פני דאיש המאי ומזכי-
 תקנהו. מה זמנו. שדניע מרם ומסהלק ההמאים אותןע4
 לצד פניו את האיש ימה הקברות לבית דמה שנישאיםנעת
 ילך מתקדטות הן ואם כקפיו. אחורי הנשים ויעזבאחר.
 ואה"כ בפנים. פנים עמדם יהראה ש4א באיפן אחרלצד

 שדנשים הדרך כאוהו יחזזר אל הקכרות מביתכשחוורים
 אחר. בדרך ינמה אלא כלל. בהן ימהכל ואלעומדות.
 העוים רוב בזה מדקדקים ואין יידעים אין שהאנשיםולפי
 אלעזר א"ר זמנם. שמניע 2רם ונמתלקים בדין.נירון
 1 כן לא א"ל לסה. ייוה שלא 4אדם לו מומב כןאם

 ימים. לאריכת רא'י זה באיכן 4השמר דיוד; אדםשדרי
 לבית טביהו המה כשמוציאים שיפר יהקועהקדמינים ההקיני לרנם שלא זראה ובוא דבא. 4עו"ם שכןזכל

 הוא. בלבד המה כבוד שבשביל האמר אפשרהקברוה.
 מלאך עליהם ישימ :לא דחיים על 4הנן בשביי אלאלא.

 וראה ובוא ממנ. להשמר ויזהרו לם..לה לקמרנדמית
 היה ההילוה. אותן כל ומתו העגל את ישיאל שעשובעת
 כיון ישראל. מהנה בהיך דנשים בין נמיא המותכיאך

 הנשים, בין נמצא המית מ4אך שזה משהשהכהכל
 בלבדם. דנברים יכל א2ף כיד ביגידן. הוא ישראלומדנה
 הנברים אלה ישראל. כ_י ערה כל אה משה ויקהלזש"כ
 יא רמזה 'מיאך ב4בדם. להיוה והפרישם איהםשאמף
 יקם ש:תיב המ?כן. שהוקם עד הנשים מבין נפרשהיה
 נרבות מכיאית היו שדנשים בעה ואפילו למשכן. אתמשה
 ינהן מ:ד י2ר"ה עד מבינידן. סר דיה לאלמשכן
 יהיאו ולא . עמהן אחת בדב.יה יכואו שלא עצהלאנשים
 ייבאו זש"כ נהפידן. יאהירי א4א עכהן. בפביםפנים

 א4" כתוב לא הנשים עם הנשים. עלהאנשים
 דנשים. ע4
שכדרך

 ."ג ט:;. ג( . ק1ו 97 ט . %ו טחס 6( מקומותנא~אה

 '), ור"י תהת:ס . ל?' ת-וק? ט6תכס קתו כתךי:':תיכ

כקןיוית"
 ויק?) )כו 'דכגו 6:ר חיס :5 ת6ת זכת'כ

 ערכ 6יגון דסוו כג'ן 6)6 5ון כג'ם 6תר תהןטס?
 )ון 1)'הד6 )ון )"כג:" תסס 56טריך . כיגייסורכ

 יוהי דענ5 כ)וכד6 חז' ת6 6תר סתעון רכי 4(ת:'ג"סי
 כ5 . 6'ס "5פ' כ:):ת 0?61 כיוס סעס תן ויפ)כתיכ
 י:ר"5 קכגי סוי ן63 651מז6ס סוו רכ יוטרכ6'גון
 . ':ר") כגי טדת כ5 6ק תסס ויק-) 35תר כת'כת6י
 תרורס ת6תכסקמו

 כקדויית"
 וקיקו ד" טכדו -כ ערכ -,יגון כיין ככ)5 כ)6 לכוידכגו ח:- 6י: כ5 טחת כתיכ

 לקיתו 6י:יןתג'י?ו
 כ)"

 ק:"?
 )"תפייס"

 ן':רק5 כסדייסו
 חק ט:ס ויק:) ס:"ד הד )סער כ):י "ת::רי )'ןמת-
 תסח עטכין )י:-'כט' ,ג" ככון כגי )ין היי- כ)קידיי?ו ':רה) כגי טדתכ5

 ת6ק:ס קחו י)"ד ד')י ד'ור"
 1)ק י,הק:סת-וטס

 ט6קי"
 כט,:ק 5ק

 סק3:'ס . כט)ון ""ר תו כ( כסך"כו ו5" :ס~י)"קרגין מת'פ" דק?"
ריכה

 )" ד))""
 ד)6 כר זטגייס' קטק )" טד ת'ת.

'דעי
 )קסהטך"

 :ריי":.
 )'ס הפקי דתיתה ככמק6 ד?"

 "יו"י . ג:י כיכי ה:תכח סטות ט)הך קכרי )כימ:יתי?
 5ח'ס דכת' קיות6 6'רמוי סו6 דסכי . ג:יכיגי

 נריסוכנ'גס
 קות"

 גם 5כ- קס') כן יעוך ט5נו6 5כ5
 טס 6סתכהווניכ-י

 כ6גפייסו 1"סתכ5 גכ" 3ג' )תיק:5 ר:. )יס61ית כהו--" גס' כיג' ט"5 0ו6 . תיק"
 ג:' כיגי קת'ס ד"תהזי6ו כ6)יןכ"'רמ6

תסעת"  35'ת"סו ד6סדרו עד קכרי )כ' תכיתיס 5'סדתסקי
 נוכרין 5כווס יוית6 נריסוכניג'0ין

 כ))ת"
 65 עד

 כנין ח:סע כג6 גספס ויס נ( כתיכ וע"ן . זתג"0ותס"

 וק".ז, ז, 11?. ש:;י,י;.יני.ין5(יון.
 1,;תי 4;;ן ")נ'ן עןל, 'והץ ~ן, גנ'ן)""י,
 51" .קייתין

 כקויה" 'ססי 656 כ55 כסו 'סתכ5
 6הר".

 כן6 תמתכ5ן 651 'דטין )" גס6 דכגיוכנ'ן
 יוזיף ך)6 5כ"ג )'ס טכ סכי"י 56טזל 6"י זתגייסו תט" 65 טן ו6:ת5קו כדיג66תדג' דע)ת" רוכ"
 5קיק"

("" .65 
 . דיותין 5ה-כח 6תמזי נווג" כק6י ד6סתנור 3"נד?"
 :כןוכ5

 תית"וס"ות 6תקיגו )מגגה 165 מזי ותה . ן6תי 5ע)י'"
 ש )חיך די)יס ויקר6 ת'ת6 ןט5'"

 ט)"ך ע5יי0ו יס5ס ד65 מ"6 ט5 65נג6 כנין ה)6)6
 כסטת4 הזי ות" . תג'ס ויסתחרון 5עי)6 )6סט6ססתוק
 סוס היכ)1טין 6יג'ן כ5 ותיהי ענ5" ית יסר56דטכךו
 כנו )3י כיג' 6כתכמ סת'תת)הך

 תכר"ק"
 כיון ן.כר56

 . ג:י כיגי ה:ק:ה סייוק ת)הך ד?" תס:ד6סקכ5
 )ה,ןיי?ו ניכרין 3:) כגיס תיד כיגייס' ד'סר56וגוכריית6
 נוכ-ין 6).ן . ':ר56 כג' עךת כ) ית מכס ויקס)סס"ד
 6סין:כן יהתהם ייקס דכתיכ תסכג6 דחתוקס טד ג:ין רכו ייתסך:-י? )" סתות ויו)6ך . )הוד'יס' )'ן ו6פ-': )ון~כג':

 ית
 61פיי.

 -"ק יי:'ז 3:עת"
 'תחזון 51" . טתסון הד6 כקכיר6 "ח'ן ד65 טי:ח5נוכרין
 ויכ"ו סס"ד כתפ'יסו )כק- הג" כהגסיןינפין
 56" כתיכ )6 סג:.ס טס . סג:.ס ו)ס6ג:יס

 סגסיס. ט)
 ק6דכחי
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 כנין כתפייסו. 5כתר 6)6 6ז)ין סוו )6 חד6ד3"ורה6
 ד6תוקס 0ד חכיגייסו "קסר: 5" סנזותדי)הך

 ג0יס ח0כע סחות נס' כיגי 6בתכח ג6חזי  ת" חסכג"
 . ת0סר סחות1)ה

 63תג)'" וכ"ורח"
 כ0כ2

 דיג6 וכעי":תכמ
 3ע0-

 וכנין )קס)6 6ססי
 ס"ג:יס וינתו כתינ 3מתנ)'6 כ6וןח6 כיג"סודק:תכק

 0כת 5ון )נזחמר 3נין )ון. כני0 6ח"י וגף.יםרי) כגי פדת כ) 6ת חם? ויקס) 6יזך 'גהק רכ. "( ?נ:יסע)
 עג)6 'ת 'סר56 כגי עכד, 65 עד כקדיזיתק ד?הכיז!קד"ין

 רכ ערכ היגון נ2-י ד)6 "יסו 1ד6 ?ס:ת חת !יןתס-
 1":ן חיורו 'בך6! כ:י וכין כיגי 7:.ו:וכיון
 ז,".ורו 6סרן ע) ?עס י.ק-) -.- -.:, הת-:: דהמ)?
 "ינון דזזיתו )3תר ה:קך"-ו ק.ן :: ו6תיככ' .ונו'

0כת )ון וי?כ כ)הוד":ו '0ר56 )כנ' ":- כ:':דחית'
 ונו': ח)6כס תעםס 'נזיס 0םת ??"דכת)קדיזין

6"ר ס::ת כייס יוי:3ותיכס נכ5 6ס '-1 ת?ט14כ(
 דיג6 6קקזי ד)6 ננף סע.ו6 מ"י:-:ין

 ס)ק" )נכו? ס6 תיח616י יו-קכ?"י
ככ)

 )נ:'? יס5ק6 ,סס." , )גג,ס ,)6 ק"קרתו:נותיכ:
 ו-2ק6ס6. ה:!" 6ב" הית דקנ'גן ס!ק" 6הי6 !-י:")הכפי6

 6ת:!י" כך וכגיגי ההר" 6:6 6כ!" דיוןכה"

 'ו-ע יס"; ק-:פקיקי
 :הין :ע- ק:~)

 1:מח ]:"
 ""ר נ( 6:30 )ח ו7יג, ס)יחת6 3הדוות6 מכת:חיןוהת"ן
 דס6 דהייכיח דיגי ס5'קו דני?נם יזד'רין 6יגין ככ5 ן6י! כ-ו,ין 6תק07 יותה כד כ:ת" יו2!י ככ!יס,י?
 6קי6 ק7יבחת):ק

 ויות"
 1:ויד כ65 ע5 הג.ן ומי?ו 6תקדס

 והיי3י" הסת)קידינין
 6יגון וכ) גייהח )ון "'ת

 36) . חגיי?ו ס5קין דיגין 3סרסס'ח וזנוני :כתותמה))י
 )ע5תין. םכת גטרי ד)6 י?ע)"ס' חבתכך )6 דני?גסגור6
 )ון ד)'ת 6)'ן סג" מ6' פ5"סו ס")' ניסיס ח'.:'וכ)

נייה"
 לין  תייכין דדיג6 ח6ריסין היגון ד?כח חייכין -:)

 0) וטכרו 3ק3"ס כיס דככרו הייכין הי:ין6)ין
 )?1 5ית כך ו3גין תיון ס3ת ג:רו דל6 כנין ג)66וריית6

 . ד5סון נו:, )?"י וחפ.ק 6ז') סנס-'6')ס"'ק וי מ,-ות)עך תיז' "סך רסו )'ןו6ת'סיכ
 ! כנ,~6)יסדנ גייהק 05 )ית ד5סון ונ:,יות6תו5עין
 )סחי סקרק דהתן הייכ'6 6יגוןוכ5

 חיסו דהע)י? ווזכריזי נופ"
 ס)ג'"

 . דתהך'? 5.קרה מיים ד)ה חייכה
 )'? ט: 5.? 1.י 6ורייתה ככ5 וכפר כקכ'? כיסכפר
 ס:"ד . דח י,:סוסק 67 )ד'נה ייתי 1)" יתכריד)6
 תו)פתס כי כ' ססי:עיס ?6גסיס כפנרי ורהו וי:קיד(

 נ:תת". חן הכ:? )ח 61ס0 נוס6. וין תיי'ת !התי!_תס כי 03ר )כ) דרהון וסיו תנ3? )6 וחס0 תיוית5"
 חי.כין דכ5 טד . ר6'ון די וסיו . כסר 5כ) דר6."ןוס.י

 יוסי רכי ד6. ר6יס ד* . ייחרון דתתןדגי?גס
 כ)ח 6ורייתח )קכ5 6יסו דס3ת כנין סוח סכי וד6י6*יר

 06 ס" ו6וריית6 6ס ע) דפכדו וכנין 06 6'סיו6יר"ת"
 ד5'קדניסגס

 )כת- יסודס 6"ר 5ט)יוין. חט)ייסו 0כיך ד)"
כד

 .:: ו( ק,ה תושכ נ( 9ט 91 ט יג. 9 " טקוכותסראה

 יפ4 כתפיהן. לאהורי אלא מקלכים היו לא אחדשבדרך
 טשבע טה.ה כש-ן רנשים בין נמצא לא רסות שסלאךוראה נו" המשנן. קם שה עד סבינירן נפרש לא המותשמלאך
 בשבע בהתנ14ת. בדרך כשהן סעשר.ורק פה,ק נשהן ולאנשים
 ולפי להסית. סקמינ בעשי דין, לעש.ה 'מבקש נסואהוא

 האנשים ויבא' כהוב בההנלות בדרך ביניהןשנטצא
 אם- יצחק ר' "( דנש.ם.על

 בני עית כל את סשה יק-ך
 השבת להם למסור בשביל הקהילם. למה יט'.ישראל
 הענל *ךן ישראל בני שעיטו טרם כתקי- 2דר'כמקדם
 את שסרו לא רב שהערב וזהו השבת. אק לרםכם-

 ויאמ-י אה-ן על העם ךק-ל סיי . ט"קנ נמנע זרדבר ואנחני אם-ו ישראל. נני ובין ביני שנמע כיןהשבת.
 אוהך שמתו לאחר אהריהם. :ר"ל מי רכים ונמשכו .וט

 השבת להם .נהן בלבדם ישראל יכנ' סיטה הקהילשסהו
 ? ומ' סלאכה תעשה ימים ששת זש"ככמקדם.

 א"ר השבת. ביום מישב.היכם בנל אש תבערו לאג(
 דין ל-ראות ראוי שאין לפי דטעם. מ-שפעין

 בכל אש. לה ע רמזבה עי 4נב'ה ררי ק.ש"4 1ח2 הזהביים
 לגבוה אש לה שע ומך ר. ל"ב ל" נ"כ-כושביהיכם
 הדין איטלהכניע

 הא--

 איכלה אש  יש שלמדנו 4ה. ע ד1א
 סופיע ויפיכך . אחיה א.ט כלה א המזבה ואשאש.

 ובעת ]"[ הימים שא4 מכל זק כיום הקרושהקרמון
 העליינים .כל כלל. דין ניאר לא הקרמ.ן ר אשסיכיע
 א"ר נ( שויט. איני והדין שי2ה בשסדה נמצאים ניםוהחה
 כרוזים מעבירים היום כשנתקד.2 שבת ערב בכליהודה
 שהרי הרשעים. עונש הפסיקו ניהנ2. מדורי אוהןבכל
 .פיר הבל. על כ4ין א וה נ:קדש. ם והי בא דקדושהכלך
 "וקן וכל סנוחה. לים יט והרש;ים נשים הענפסקים
 י:4 ס-: נפמק נש רע בכ-המיא ומועדים שבת.תמחללי
 ,ם. 4ע שב; שטיו ש.א אלה ם;י גכבך לא הגיהנםא'ט
 ל-ם שאין אלד נשתנ. מד עליהם שיאלים גיהנם רשעיוכל

 4רם "יבים מ 2י2 נ דע שרי שב:אן. הרשעים סכלסנוחה
 כל על ועברו - ב-קב בו שכפיו הרשעים הםאלה

 לרם אין לכיבך השבק. שמרו שלא לפיההייה,
 ממקופותם כים יוצ"ים הריטעים שאר וכל לעולם.סנוחה
 אשר אחר ומלאך בהם. לראוח ליכת רשית להםונתנה
 . סקבריים הניפיה אוהן ומוציא ל,- ד מנם-יא"לשמו

 מ4"ים שהם ורואים הרשעים. שאר לעיעי לנירנםוםכנימם
 הגידנם, כאש מנוח להם אין של-ם והנשם:הה:לעים.

 ימבייזים דניף לזה בבים ם שם אשר הרשעים שא-וכל
 ש4" ה-שע כיוני הוא זהעלי..

 רביני. ר בב ע4 חושש היק
 לו נב ט ל'. וי התירה. בכל וכפר בדקב"הכפר
 זש"כ הזה. .לבזיין זח לרין יבוא ול" יבראשל"
 הולעקם כי בי דפ.שעים 2ים הא4 בפנרי וראו ויצאו7(
 כ' בשר. לכל ן ד-א ודיי ;ככה ל" ואשם הם.הלא

 הנשמה. מן ת:בך. ל" 1"ש2 דג.ף. כן המוק. לאתולעתם
 שכל עד ובזיון. ראי- די ו-יו בשר. לבל דראו"ןוהיו
 . הקו-ר ככי 4ר :ק ש-שבק לכי ה.א. כך ודאיאמר מי י ר' רז. 2ץ כי ראיה די יאס-ו. עם אשר הגירנםרשעי
 איט הרי דת.-ד. אש עי שעבר ויכי אש. היאוההורה
 לאהר ידורד א"ר לעולם. נכבה ואינו שורפם הניהגםשל

'ציאת

 הזהרזיד
 אגא שנקראת חכמה ספירח  ששרשו האצילות עולם אור היינו "[ ויקהלפרשת
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 , לקב-1 הנוף אותו 'מחזי* ההוא מ4אך בא השבתיציאת

 "לעידיוו_,,ן ן (יוין,4ך: זמן כל זה וגל כרינה, והנשמה בדינו ף הנ שניהםונדזנים
 העליונה, חכמה דעים הי תן לא ס.דות סודי יש כאן ',וני
 ]:ן ההוא אש מרוית תתעלם שבת שנכנס כיין וראהב.א
 אש ואפילו ינכפ?ית, נעלמות הקשה אש של האשותוכל

 למסה הן כלמ חק. מנ להם יש הניהנם זרשעיהגיהנם
 ישראל שמכיכים שבת בט.צאי מצחה, להם יש למעלהוהן
 אחת כל נסתרות. שהיו האש.ת נל יוצא.ת אז האשעל

 תבעיו לא כת.כ אחי אש לע.רר שלא וכדי מה. ימקי"ק;
 צ-יך שבת במ.צאי :( השבת. ביים טב.תיכם ב:סמ.אט

 לפי האש. מא.רי על .לביך להול קידש בין קבדיל להארם
 מלגר הטבת, מ בי ינ,וז.ה נפע*ות היו אהרות אשיתשבל
 כקדושת ינבללת ש*ק_לית העליונה קרישק של אחתאש

 אחר,ת אשוה כל בהתנלות הואת אש וכאש* ]נןהשבת
 יצחק עקדת של היא הזאע ואש מלפ3יה, זנ"נזו;נסתרות
 נצרך לפיכך ]ןן המובח גבי עלהלוהטת

 מאורי על לברך'
 שבת, ש4 אש אלא ח'ל של אש תרצה לא הואת זאשהאש,
 וזו שלטעל:, ההיא טאש היוצאע האש היא הזא;יאש
 האש מן הייצאת הואק שאש וכיון ]:[ אש המיג4ת אשהיא

 אש.ת שאר כל או האש, מאורי בברכת תתב*ךשלמעלה
 רש.ק להן ונתנה , כמקימותיהן ק ינק:נ י,צא.ת ;אךר
 ארכע מזדמנות האש על שמברכים שעה באותה ]ו[להאיר
 ההי" האט מן להאיר ל:טק מח13ת וארבעהמרכבות
 לכפ.ף נצרך לפיכך האש. סאורי גקיאים יהם ],ן רב;המב
 הזה האור מן להם ולהאיי הימנית. יר של "צבעותארבע
 מאורי לאזתן רמז הן האצבעות ואלו המתברך, הנרשל
 ומפני המ;ברך. הנ4 של האוי מזה למים וש הטאיייםהאש
 האצבע.ת אק האדם מראה כאש* שלמטה מררנותשץן
 האור שזה לפי , לפניו אותן לכפוף צריך הנ- או*לפבי
 לזק'ף נצרך גרכות בשאר ממנו, מאירות והן עליהןשזלט

 מררנות של העליתה קהישה להרא.ת כדי .האצבעית
 בהן מתעט* הקרו'ט ושם הכל, על השילנוקהעליוטת
 ומאירות , ביחד הבדרבוק כי ונתביכוה ]:[ בהןומתקדש
 לוקוף נציך ולפיכך ]-[ מכלן העליונה המנורהמאור

 כדי הנר, לפבי האצבעית לכפוף נצרך וכאן למעלה,האצבעות
 העליונה. המנורה מאזר שמאירות שלמט" המדרנותלהראות
 האש, מאירי נקראות והן מסנה. ומאירות שילמות הןומשם
 העליונים מאורות שהן אור, מא.רי מברכים אנו יוםבכל

 המדרנ.ת, כל ונהברכות ]י[ ההוא הראשון באזרהסתקיימים
 המררנות ואלו העליונה, המנורה מאור ביחד כלןוכאירות
 מאורי בורא מברכין הסזד וה ובשביל האש, מאורינקראזת
 האצבעות, סור הוא והכל שלמטה, המדרנות שהם לפיהאש
 מררגות התחהונזת, ומדרגית העליונות מררנות נרמ,בהן

 האצבעית ובוקיפת למעלה, האצבעותהעליוטתניברותבוקיפת
מהברכות

 נס'ק-ס:ת"ג
 5קכי'ס נ::1 ס"' ,יסזי סמ"-תי"י "תי

 . ת:ן'י:,גין :5 5ג2"~ל'
 'טיר6 )גנו יסוקכ":1

 כ5
 מ,: '

 ע"ך3.
 קטגן,תוטנץ י:ויזיי-5"ג,ךכן:ןס גל'

 כ'אסתדט ב:ןגט

 קסיי
 ובלמ "תסתיע:ג;כפיין."

 ;::ו וןץןנ11:ו :ך;גוקח 3 י סת "פ-12המ%,12,ט"פ

 דאט-

 י יעיי ') ין-- ",ע5ן ישךא4שןמש%"פל 11
 (",ני יס:ת" יחי5"56"די"(" 6ס" , יעי 1" ,6ם" ~ה"י%

 ייי" יייס "י'7 ""יי:", י" "" יסי"
 צו 1"יי",מ"ג, גן."' %1זש '"::ו %עג.צ4
 :גן2 5 י נ טוןכע:ע' ג4גר"נ' יהבעץ שיץ, , גןב::ג4241]נ"
 ס6ס וו"ורי 65י:ון רנוז 6גכע"ן ו"יגון ד:ות3יכ6דסרנח
 דסרנת גסוי" יוסקי וס5עידנסירי

 ןנזתכרכ"
 . "15ק.""י וכנין .
יסק

-'י"

 ווחורי מכרכי:ןיו,6ז6גן
 61ורק

ע5"ין ג:ורין וד6יגון
6קרון 3ו:ג,1"קכ]. קנונו כסן6 כ4,סווגסרין
 מכרכין ך" רז" וכנ'ן ?יבי,קירי

ת,זר' 13ר"  6'סו וג:ה . ד5קתק דיגי[ ד6,גין כנ'ןס"ס
 ד56כען רז"

::;תג"
 ומ4יל,לע יעגי":ג;:ו1ניו:ע;ץ

סתכרכן

ן וש לף נ( ינ י9 4( מ:ו_ותמראה
 הזהרזיו

 מית ג. מי:, מוכח ע[ : הוא אכל" אש אלהיך ה' כי נאמר שעליה הקד,שה השכ'.ה היינו 1נן : הקשה הרין סרת ת.בזית הי',,,כ[
 או להם נתנה שרים השבעיס היינו 11[ : אש אוכלת אש היא כ' אוכלה אש ש.קראת מ" [סן : נה 4יהט הגבייה מדת שאטהמיכות

 העשר כי 1ת[ המיכות: מרת מן הארה או מקגלים אריא" רפא, נגריאל מ'כאל המלאכ.ם מח4:ת שארנע מן(פ" הן4'טה:רשות
 ספירח מלבר רעת, שנקראת הספירה כצירוף והיינו שמא4 בחי' נבורות וה' ימין כחינת חסרים ה שהן ספירות העשר על מרמזותאצבעות
 מן הארה שמקכלות ספירות העשר היינו אור שמאורי פי' 1'[ : הכתר ספירת מן המררנות עשר לכל באה השפע שהארת פי' 1ע1 :הכתר

 ו המלבות ספירת מן הארה שמקבלים המלאבים מחנות ר' הייגו האש ופאורי הכחר.ספירת



 411 פן קורשרשוןדיקהל הזהרלשדן

 יכתקיכי כקד6 תתקין וזרנין ע)"ין זרניןהתכרכן
 . 63נסר6 )היזייסו תתקין דינין "תכרכןז6:בל"ן
 )חוךייסו 61:כע"ן ")כ:"ן זחחויי סיסר' ז6ורזת
 ז"5סרכו "חרנין הנסין 6ינין ")כע"ן ד"קורי טיפרי):'

 "חיריים זחקרון 6נפין וחינין . סרנ6 סס." טגולחגסרק
 פנינוחן ינפין "ינון ")ין סוסרין כ)ה ז)גויהנכע"ן
 "5כעחן חח.י' 6)ין . "הורי חת יר6ית זה 'ר,"זחקכסיין
 ט'פרין כ)6 ד)נו ה:כעהן 6)'ן 'רקו )ח וכג'כ:'פייסין
 )"חז"ס כע' :רנח ע) טכ-:י:ן וכד "( פג'"הין ח:פ'ןזהיגון
 . סרנ6 סחי טנו )"סנסרח כטיפרי, חנכון8ח.רי
 )6תג?ר6 )ון )"קז"? "גטריכו )ח דח:כע",ופנייו6י
 ט)חס סרנ, וונו ")" נסרין )" 6'גון ז?ח . מרנ" ס"ירני

 טט'רח ז"'סו )עינחז)עי)ה
 התנ)'" ן3" ו:ניו"

 . כ:)
 )סקיקס כע' כנ"כ . :)) ד"ת:)יק סרגח טנו ג?רין )6והיגין
 . "ת:ס-ין 31:יוירו היגין ט-"ך'ן 3רנק סק' ק'ו')"ק,"ס כעי )" זחנכעחן ופג'יו"' כטיפ-.ן חגכ2"ןחק'רי
 וטעי)קס הינון ע)קין . הקנ?רן ותסנייו6ס 6'ניןכגיזו6ין
 )"ת'סכ" 3:'סיוין )ה-הה 3ט' )כתך .חתנ?רן

 נפסיס
 ע) . רימ"3סח'

 ססו"
 . קגי? ז6סק)ק קדיבח ע)חס רוה6

 זמתר קיוייח זסמ סזם חיסו זכוסטין טט)י" רימ"וסקי
 קיונו6 6יסו ודח ]י"[ מי?ו סדס נז:'ס נפחין יימטתיןקד'ס6

זנפם"
 ז)עי), כנ.וגק

 )"תקייט"
 טרטו)6 טס?61

 6יסו וסדס .ד"כתקרת
 1 - וז"י זגככ" קיונו"

 ס)6 נ( סתח שידס ר3י )ס'. תרט? טהת:ס,הךקן3(
 חו)קיס זכחס חזי ת" . ונו' )ח:וך )רעכסדום

 כדדכ'נ
 יוככ,"

 תסכנ" זס,י . )נכיס "2ר:
 זורג,

 דודנ" )ס"י )יס זנוקכ) ט6ן . )יס זכןי הי?וזקכ":
 כסכר

 זמייס תחן חזי ת" חו)קיס זכק?"נפין
 )יוס:ג"

 )'? והתיכ
 . )נפסיס כר6 סוח כ"')1 ע)יס סליק קכ"?נפסיס
 ע)ת" ככי )כ) חיים זסוס "כ-ססוע"ד

 ט)יס ס)יק
 כ"י)וקכ*ס

 עסו חסר סנסס ו"ת דכתיכ . )ון כ-" סו"
 וס" .כחרן

 "וק.טנ,
 )י? )נופרס . פרוס תסו . פרוס ס)"

הפס
 כנסת"

 )תיכל וי,ז.נה
 פרוס ס)" זן"
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 . ביחד ההחתיטת ומדרגות העייונות מדרעתמתביכית
 "בדן התחתינות מדרנית סתברכות האצבעוהובהשפלת
 האצבעית וטף האצבעות באחורי הצפינים סיד ווהלהאיר.
 הנצרכות אחרים פנים הן האצבעות באחורי צפרניםמגפ,ים,
 אח-ריים. שנקראים הפנים והם . ההזא הנר מתזךלהאיר

 הפנימים פנים הם אלה צפרנים בלי שסבפניםוהאצבעוה
 האצבעות אחורי אלה . אק,רי את וראית סוד יוההנסתרים.
 בפרנים בלי כפנים האצבעזק אלו יראו. לא ופניבבפרניהן,

 להראות נצרך הנר על וכשמברכים "( הפנימים. פניםשהם
 . הנר וה מאור עליהן להאיר בהצפרנים האצבע.האחורי
 מאור עליהן להאיר להראות נצרך לא ת האצבע שלוהפנים

 . כלל מהנלה ואינו זנננו נעלם שהוא , מע"השימעלה העליון נר סאור אלא מאירים אין הם שהרי הנ*.זה
 להראות נצרך לפיכך כלל, הננלה נ4 ר מא מאירים איןוהם
 נצרך "א האצבעיה יפנים . בהבפ-נים האצבע.תאהורי

 . מאירות יבהסתר הן נסתרות . הנ- וה לפנילהיאזת
 ומעליון דן עליונוק , מ".רות ומפרסיות הןפנימיות
 נפשז להשיב בבשמים ל,-ויח צריך בך אחר ..מאירות
 סמנו. נס:לק ההוא הקדוש העלי1ן רוח כי על הזה.בריח
 המקום קיום שהרי הדם. הוא בנשמים המעזלה הריחווה

 קיום הוא וזה ]י6[ הדם הוא ממנ- יוצאוה שהנשטותהקדיש
 שנש"רת ןה לאהר לדתחזק . שימעלה כדמטןהנפש

 : - בידאי הנפש ם קי היא והדם . הרוח מןערומה

 הלא נ( פתח יהודה רבי לה'. תרומק מאתכם קהו3(
 הלקו אשרי וראה בו" ונו'. להמך לרעכפ-ום

 מהנק הוא העני וה כי , אלע בא עני כאשר אדםשל
 יפוה פנים במבר וו מהנה שמקבל מי לו. ששלחהקב"ה
 לו ומניב עני על שמרחם מי וראה ביא . הלקואשרי
 . לנפשו ברא הוא כאלו עליו מעלה הקב"ה . נפשואת
 עשו אש- הנפש ואת שכהוב בראם. א ה כאלוהקב"ה עליי מעלה העולם בני כל על מרחם שהיה אברהםוע"כ
 לו לפ-וס . פיוס מהו . פ-ום הלא , נהבא- וזה .בחרן
 פרים -( כמ"ש פרום. הלא ד"א לאכול. ומזון להם עםמפה
 כתוב לא לחם לחטך. מובה. בעין לפניו וי2-וםיתבייש, של" כדי לפניו להם פריסת לפרום שנצרך וכו'.פרימת
 לא גול של ולא כממונך. שלך שהוא מה להמר.אלא
 וי אלא לזכוהו. זה אין שא"כ גנבה. של ילא עשקשל
 תרומה. מאתכם קחו זה כדמיון פש,יו. להזכיר שבאלו

 מגנגה. ולא מג1ל ולא מעשק ולא שלכם. שהוא סמהלהרים
 הרומה מאתכם קחו ואמר אבא ר' פתח ס( . נתכארוזה
 שהאדם בשעה וראה בוא וגו'. יביאה לבו נריב כללה'
 על תחלה עולה הרצון זה . רבונו לעבודת רצוטישים
 עולה כך אחר הטף. כל של והימוד הקיום שהואהלב.
 כל של והרצון . הנוף אב-י כל על המוב ההוארצון
 עליהם מושכים והם יהד. מ;הכרים הלב רצון עם הנוףאברי
 של חלקו נעשה הארם וזה עסהם. לדור השכינהזיו

 תהיה מאתכם ת-ומה. מאתבם קיו זש"כ .הקב"ה
 . לה' חלק להיות ההיא הוומה עליכם לקבלההתעוררת

ואפש-
 ק,ח דף ס( ס' '-, ן ד( נ,ח יסס* 0 ש~נ י4 ג( יח 9 "( מקומותמראה

 ד:ז1קדיזיך
 המלכות וטדת . לידה בבחינת משם יוצאות ואח'כ . עבור בבחינת המיכות במדת תחלה הן העולם לזח הבאוה החדשות הנשטות)י6ן

 לו מוטנ שבת כטוצא' ממנו יצאה 'תירה שהנשמה האיש ולכך . אסתר היא הדסה את אומן ויהי הכתוג דרך על הרםוקראת
 : שבת קרושת של הדוח מן ערומה ש:שארה הנטש וסיום חיזוק עבר בהרס4הריח
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 בוא אדם. של ברשותו תולה הדבר שאין תאמיואפשר
 כל ה'. תר'בנת את יבי"ה לבו נריב כי ב. כה מהוראה
 יביאה למעלה. בההעלות שהיא אע"פ יביאה. זש"כא-י.. להשכי*ה לה ימשיך יבקש שלבו מי כל בודאי. לבונדיב

 תבוא ובאשר ]יג[ עסו לרור וימשיכה ן העליכמקום
 זהו עמה. יבואו עושר והרבה ברכות הרבה עמ'.לשכ.ן
 שב;זים עזשר כל לו יחסר לא זנחשה. וכמף זהבשכקוב
 ב,א לה'. תרוסה מאקכם קהו ואמר פתח חייא רבי"ן

 לכ;בור אלא בראו לא העולם את הקב"ה כשביאוראה
 ,;ל העולם נברא בהתורה התורה. ויקכלו ישראלשיבואו
 הק,ת ולילה יומם בריהי לא אם כ( וש"כ מתקיים,ההורה
 ב;ולם ארוכים היים דיא התורה שמתי. לא וארץשטים
 בקזרה שענלו מי וכי הבא. בעולם א-וכים וחייםהזה.
 היא הקב"ה של ן העלי שהיכל הקב"ה, בהיכל עמלכאלו

 שם ;זמד הקב"ה בהורה עוסק האדם וכאשרההורה.
 ויכתב וישמע ה' ויקשב נ( שכהוב כמו לקולו.ומאזין
 עולם מרין רינים. משלשה ניצל והארם לפניו. זכרוןספר
 ומדין עייו. ם לול יוכל שלא המות מלאך וסדיןהזה.

 ספר יש אלא הוא. מה לפניו. זכרון ספר ויכתבהניהנם.
 זה בין מה תורה. נקרא והכל למטה ספר וישלמעלה
 הוא, ומה שבכתב תורה הוא העליון ספר אלאלזה.
 שנקראה ההורה זהו ההחהון ספר ]ינ[ הבא עזיםזה

 המרכבוח אלו פה. ע4 הוא ומה ין ] פה שבעלתורה
 הכהב בכלל שאינן ולפי עליהן. קיימה שהשכינהשלמטה
 עליהן ע,מרת שהשכינה ולפי פה עי נקראיןשלמעלה
 הקדושה, המנורה סן שמעהי ועוד : ]מין תרומהנקראת
 1-אה א ב ממאה. הרי 'טביארנו כמו הרומה. מהוהרומה.

 ש-קב"ה דאמונה. בס,ד אשר רקדושות מדרגית אותןכל
 כמו מאמרות עשרה יהן הן. סררגות עשר בהן.מתנ4ה
 לט נצרך וכאשר לסאה. עולות עשר ואלו ]גוןשכיארנו
 אותה לקהה לנו אסיר הזאה. ההחת'נה נקודהלהרים
 דמאה טאוהן הע:תים ודן ו[ ] זלבע"ה %ה אלאבלבדה.
 אלא כלל. ביניהם לדפריר נצרך שאין לבי הן ]'טאמרנו
 ג[ ] אהד בכלל הרומה נק-אק וע"כ בע4ה. עםליהדה

 בכם לם דע בני כל קורא. הכ-וז י'ם בכל וראהובו"
 יאם . לה' תרומה מאהכם קחו וזהו זה. דברת41ה
 סהו יביאה. לבו נריב כל עליכם. הרבר שקשההאמרו
 דמפהר שארם ההפלה, סור למדנו מכאן אלאיביאה.
 דהקון מהקן הוא בהפלה, ורצונו לבו 1מכ11ןמרב'נו

 והשבח,ת שירוה עם בהחלה שביארנו. כמישלמעלה
 השבחות ובמרר ]כ[ למעלה העליונים מלאכים מריםשא
 עצמה מהק'טכת השכינה למטה ישראל שאימריםהזה

 יבסדר לבעלה. המתקשטת כאשה בתקזנה.ומתתקנת
 העלמות טשתקמת מיושב הפלה של דהקון בזההתפלה
 ]ג"[ עמרה יחר כלן וסהקשטות מחנוקיה. יכלשלה
 או ויציב. לאמה בשמגיעים ונסהררו הכל שנרעעקןזלאחר
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 תס . נו3:
 כ5 ס'. תרותת הק '3'"ס נכי גדיכ כ3 . כתיכ ת6יחזי
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 י6י:יי. יג.. ט:ר הייניו. ,[

 %6.י עסרי
 כ-מ

נ)הה-ס6
 ~ו

 יז"ס זת"יגק תרי ו6ינון ]יו[ ו5נע5ס 5ס מ65
 ן)6 כנין ].ק[יקחת-ן

 56ע
 כ)5נ 1 65פרס6

,(" 
 והי 5ס' תיונוס ת6תכס קחו סו6 ון6 ן6 ת)סקיייו6 ככי ע5נו6 ככי כ5 ק6ךי כרו61 יותמ ככ5 תזיות6
 1גימתין :יש רדחי5 נס ר3ר . דג5ות6 רז6 חו5יפג6 תסכ6 ה5חיגי"ס תסי . יכימס 35ו גןי3 כ5 ע5ייכו :ו)ס ןקסי6תיתח

 סדור, 31?חי 1כ[ )עי5ח עלחין נו5חכיןןקקתרין "י:יו:"'ן,1 ש:("
 קסיטת 6יסי )קת6 יסר56 6נורי ןק6ןת.:כמן

 )כט)ס ןהתק::ת :"תת6 כתקוגס6ו6תתקגת נרנוס"
 תקוג" כסהין5)ות6 ו3סדור"

 התקעו ךנויוס3 ןגלות6
 ק "ג:ן ,גמ:י11;נ" צ,]מ:ש עע:ותס"

 הזהר~יו
 הוא שככתג התורה סור זינ[ : טובימ ומעשים המצות קיום ע'י נעשה הקדושה השכינה זהתעלות שהתרוממות דורש אנא רב'~נן

 : לה קרינן שבע*פ ותורה פה מלכות מדאיתא המלמות. מדת היא פה שבעל התורה סור 1'7[ : הבא עולם ש,קרא הגינהעולמ
 הן שהאכות ו'ל אמרם ררך על התורה, לומרי חכמיס והתלמירי הצדקקיס שהם לימר יש עליהן קיימת שהשכינה שלמטה המ-גבות1ט1ן
 והתעלות שההרוממות דורש חייא שרבי נמצא עליון. מטקור שפע לקנל ונתעלית טתרוממת השכינה תורתם לימוד שע'י המרכבה.הן

 ספירות העשר מכל *כללת ספירה שכל וכיון ספירות. העשר היינו 1טי[ : תורה תלמוד ע*י נעשה הקרושה השכינה דהיינוהתרומה
 ס9ירה היינו כעלה. ,ם ליחדה נצרך ותמיד מלכות ספירת היינו התחתו*ה *קודה 1'1[ . מדר14ת למאה ספירות העשר עולותלפיכך
 היי משמעות הוא תרומה שהטם פי' ,יט[ ' ומיכות תפארת היינו 1"[ : ושכינתיה קב*ה יחוד 11ה1 דדכורא. עלמא שנקראתתפארת

 : אור יוצר בברכת מתהלת מיוטב תפלת ];,[ . דזמרה פסוקי תיינו ןק[ : ומלכות תפארת והיינו אחד בכלל שהןמטאה
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 ]ככ[ יס-") )נ56 ךתסו פו ועו5תת?6 6יסי תתתקג6כ)6
 כ*נ דכ7 כנין . קיותייסו ט) כ65 5"יקס 56טריךכדין
 . 5? גס)' טו)תתס6 6תתקן. 1כ65 וי5יכ )6תתטס'
 ד"סו כ'ון ]גנ[ ע65ס ת5כ6 לנכי נרתס גטי)ת1"יסי
 כעיגן 0)06 ת)כ6 תקתי ו6גן 05 5קכ65שיק כךרגי' גטי5 ט65ס קדיס6 ת5כ6 כד'ן יסר6))נ6)

 טג1ט6
 ה,ותן"

 קוסיס כדין ד60 3רעדס 1,3תת6
 5נ03יט,ג,ס

 51כת-
 ת)ת 6'גון ו6)'ן ]כד[ כגסיקו כמד6 תר,וייסו6תמכקו ,)כת- . ריסס תחות 05 דסוי סט56'ס

 ו)כוונ6 . ורעיתיס )כיס 5סוו6ט כ"ג יכעיקרתיית6
 .רעוקי0 ו5כי0 פותיס . דג15ת6 וסדורין תק,ג'ן סגי3כ5
 כהכיר6 6'גון ותסרוג'ת6 ע)6? ד"5כ6 ססת6כמד6
ים")ס

 ד'סו! ת6ן 6'סו 6'ס'5:רזכ6ס ייעם סעתע כד'ן דס6
 6ת יכי06 )13 גדיכ כ) כת'כ וע"ד )ד6 ורטותיס5ניס

 : ]גת[ ע65ס ת5כ6 5נכי . 0'תריתת

 6ת סוי נחכיוס 6תכ, 5:ן גס6 מסר 0גסיס רגבל"(
 כסעת" 6כ" 6"ר0עויס

 טכידת6 טכדין ד?וו
 1"תדיס 'ד"0ו ט) קךוסס דתסרי כרן 6ותג'ן.ט כ5 וכן )ס-וכת6 ז6 . 5תסכנ6 ד6 5תקדס6 ד6 . 6תריסיו

 6מר6 )מטי6 16 )ע*ז  ע3ירת, רע3יר ת6ן ר6כנוונ6
 רומ 60 טכידת6 00ו6 ע5 5'ס י6יכר כ'ון קייס6ו65

 כתס6כ6 עכיךתת סיק וכז . ט)1י סר'6נוס6כ6
 כע' 5תכג' ס6רי כד כגין דכג' ת6ן וע"דס)יק

 סייעת" וכד'ן כגי 0ו6 דקכ"? )סו5מג6 דס6 כסויויס)"דכר6
 וק,ן' ע" !74 צון קנ-ס ע,י ו"ו'7נ"'"

 י0ודס 6"ר וגו' 0ס0ס 6נגי "ת סני16 ןךץבשיאיםנ(
 גס'6'ם 6ק-'כו 56'ן דת5'ן כג6ת6י

 'כ'6ס )כו גד'כ כ5 כת'כ 601 6מר6. נס כר1)6
 ו)הכן )6פן ת5ו6יס 61כגי ססס ו6כגי וכתיכ . ס' תרותת6ת
 ס5'קו גדכ0 ס6י ת5י6 דככ)6 6ע"נ קכ"ס 6תר5)6
 דכ0ג6 )63 דט) כגין סג6 ת6י 5נסי6'ס "כג'ס")'ן

 נס ד5'כייסו גס'6'ס 5יתו קכ"ס 6תר6מתכמו.
 . ךכסג6 5כ6 ט) תסתכמ' ךהיגון 6כג'ס 6)ין וייתוןכ:ו

 6?רן 5כ ע5 וסיו כת"ד )נייסו תנסות ע)ייסו"חכסר
 0ססס 6כגי מת סכיהו וסגסי6'ס וע"ד ס' )פגיככ16

 . ט5יי?ו 5כפר6 0"615יס 6כגי61ת
 סקדס. ח)6כת כ) מת סטסיס 0חכיויס כ5 ךיצב14ךד(

 'ת'ג66,ג1ן

 וסט6)~

 ד"יג,ן ססרין ס6ר וכ)
 ]כו[ )יס ו5ת)י6 ית6 גו 5"ט65 וסכי5ין6ורמין
 )תת6 ד6 כטוג6 )י0 ו6תקיגו )ע'65 תסכג6 עכדו61יגון
 כססר 1ד6 יתיג6 כססר ך6 ו6ס5י6כ. 53)56ועסס

כ55מ) כ"מ)"
 רנו 7ף 7( גנ. יקל6 0 ס' 6'ונ ט נ. תייע " מקונצתנ42אה

 ן - ו: ישרא4 ינא4 שסניעים עד יעלסותיה השכינח נת:קןהכל
 לד. סנשאזת עלסותיה נרע:קן. ודכל ויציב לאסתמניעים יטראי שכאשר לפי רנליהם. עי לעמד כלם צריכיםאז

 שטניעים וביון ]גנ[ העליון סלך אצל עצטה תתנשאוהיא
 בסדרנו:ה סופיע העליון הקדוש סלך אז ישדאללנאל
 צריכים העליון מלך סלפני ואנחנו עסה. להתחברויוצא
 טושיט הוא אז שהרי ברעדה, באיסה רגלינו עליעסר
 ואח"כ ראשד. תחת שסאלו לה סשים ואח"כ אליה.יסינו

 ברכית נ' הן ואלו ]גךן בנש7קות יהד שניהםמהדבקים
 ולכיין וסחשבהו. לבו להשוות הארם וצריךהראשינ.ת.

 וסחשבתו ולבו פיו התפלה. וסדירי ההקונים אלהבכל
 בהתדביות רם הסלכה עם העליין שסלך בשעהביהד.
 בקשית לבקש שצריך סי אז הנשיק.ת. באוהןכשמחה
 שמ:ים סי היא זכאי היא רצ.ן שעת אז שהרייבקש.
 אה יביאה לבו נריב כל כתוב וע"ז לזה. ומחשבתולבו

 ו ]ג0[ העליון סלך אצל ה'.חרומת

 הנשים דגבל"(

 אש-

 את טוו בחכסה אקנה 4בן נשא
 המלאכה עושין שהיו בשעה אבא א"רהעזים.

 כל וכן לפרוכת. :ה למשכן. זה לסקרש. זה אוסרות.היו
 ונתקדיטה ידיהם על הקדייטה ו:שרה ביטביי ץאומנים.אוקן

 בקרושה למקוסה המ4אכה ע4תה יכאשי -היא.מלאכה
 אהר לצד או לע"ז מלאכה שעישה מי זה כרמוןעלתה.
 ריח הרי המלאבה אותה על ש::כי-1 כיין קרוש.שאיני

 במימאה הסלאכה תעלה .כאשר עליי. שירההטומאה
 צייך לבנוה כשמתחיל בנין. שכזנה מי יע"בתע4ה
 עזיק .אז בונה. הוא דקב"ה לעבירת שהרי בפי.להזביר
 יקירא קדישה עליו סזמין ידקב"ה עלי.. שירהשמים
 : ,גו' אהלך שלום כי וידעה כ( זש"כ ם. ש4ע4יו

 יהודה א"ר ונו'. השרם אבני את יביאו ךךץ_שיאיםנ(
 רנשיאים הקריבו האלו דברים מהמפני

 את יביאה לבו נדיב כל כתיב והרי אחר. אישולא
 ולח.טן. לאפד כלואים .אכני שדם 1"בני וכתוב ה'.הרומת
 יעיו הזאה. נרבה הו4ה יטבכלם אע"פ רקב"ה אסראלא
 רבדן לב שעל כפעי ס-. מפני להנשיאים. האבניםאלו

 גם שלבם רנשיאים יבאו דקב'ה אמר ההיינד.הגדזל
 הגדי4. הכהן לב על נסצאות :דן דאבנים אלז ויביאזברם.
 אהרן לב על והיו כם"ש 4בם. סגסוה עלידםויהכפר
 השהם אבני אה הביאו .הנשיאים וע"כ ה'. לפניבבאו

 : עלירם לכפר דמלואים. אכ,יואת
 דקדש. כלאכה כל את -;שים יחככים כי רינבאן7(

 רם אלו העושים. דדכסים ים מי יצרקא"ר
 שדם הצדדים. שאי וכל שכאל ובח" ימין בחינ: שלדגחות
 ]:.[ אוקו ולם4אוה הים להוך יהשפיע וצינורוהדרכים
 4ממה זה כרסיון איהי. והתקיט למעלה משכן עשווהם
 השמא4. מצד וזה היסין מצד זה .אהליאכ. בצלאלועשה

בצלאל

 הזהרזיו
 עיאר מ4כא ונם אבא שנקראת החכמה פפירת שמקורה האצילות לעולם היינו ןגנ[ : לה המשרתים הטלאכים מוטבות הייגו עלט1תיחשט

 נרתא שנקראת המלכות למדת נשפע החכמה ספירת האצ'לות עולס שטן פי' ,כד[ : האצילות כעולם היא עשרה השמנה תפלתכי
 ש4 הראש141ת ברכות נשלש נ~שה זה וכל נרוחא. רוחא התדבקות היינו הנשיקין וע*ין ושמאלא. יט'.א שנקראין ונבורות חפדים4'ה
 המלכות מדת שהיא התרוטה והתעלות שהתרוממות 4ה' תרומה מאתכם קחו הפסוק דורש שרשב-' גמצא ו;0ו : עשרה שמנה4רכות
 רן שפ; בה טשפי?ות הפפירות שכל דנוקגא עלמא המלכות מדת הי'נ1 הימ ,ה ,כון . ישראל תפלת בח ע"י נעשה הקרושהיהשטיטת

 : היסוד מדת של וצנורות דרכיס ע*י גנורות הןחסך'ם
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 מדן* וזה מיהורה וה לשמאל. ואהליאב לימיןבצלאל
 העושים. ההכמים כל ויבאו לב. חכם איש וכ5 כךואחר

 : שלמעלה כרמיוןהכל
 קיסי שסעין א"ר וגו'. זהב קרםי חמשים ר'עש4(

 אחת היריעות אוהן לקשור עטדו הםהזהב
 שמאירים כמו ברקיע. אשי האלה כככבים עמדו כ~םאי. לננר ואלו המשכן. יקשור עמרו הם נחשת קרמילאחק.
 ק-סים אוהן מאירים היו כן כמו ונראים. ביקיעהככבים
 ונוצצים. .ליהמים העימדים כהככבים ניאים והיובסשכן.
 אלו האירו נחש: של והחמשים זהב של החמשיםואותן

 : אלוכננר
 אבא א"ר המשכן. על לאהל עזים י-יעוה ךיעשנ(

 רקיעי הנקראוה היריעוה הן המשכןיריעית
 ת א-ר יריעוה הן עזים יריעות -ק.רש. משכן שלהחיוה

 הם הרקיעים אלו המזמאה. צר של רקיעיםהנק-אזת
 הם הרקיעים ואלו הקרויטים. רוחות של המרכבוהבסור

 ההאווה צררי זהם הזה. העולם בעניני התוליםחיצוניים
 הפנימיים רקיעים אוהן על מכסים ואלו דגוף.ועניני

 : - המוח עלכקליפה
 אבא א"ר ונו'. שמים עצי הארון את בצראל ךיעשנ(

 חברים ביאיו דוי המשכן ם.רות שכלאע"פ
 שהרי להבן. עור יש כאן מ"ם הקדזשה. באספההקדושים

 זה ארון חכמה. ללמד סורוה בכמה מ:עמר הם.רוה
 ו' בחוך בו ונגנזת שבכהב. הורה בו להכניס הסידה.א
 מובבים כאשר ארון. נקרא וזה ממביב. דארון לוחוהצדרי
 שיכנום אחר נוף הוא אז ביחר. להיותם צדדים י'אותן
 הלוחות צדרי והארון ]:'[ צדדים ב.' נ"כ התירה מורבו
 המשה ואותן ספרים. חמשה בו ונכנסים חמשה. דםשלו
 בסהר. בה שנכנסה אחה מררנה עם ששההם

 נכנס וכאשר הברית. סור הזא וזה הכל. של רושנק-אה
 דארון ע.מר או הא-ון. לוחות צדדי ה' אותן בהוךזה
 השני שהן ]:ק[ דמררנות ]שבע[ )השע( בסור התורהעם

 שהוא דכפרה לוח עליו ניהן ואח"כ ואלהים. היי"השמות
 אותו של הסזר יהיא ]גכ[ הכל על המכסה עליוןמוד

 : בהפתר יעמרו שכלם הכל. על ומכסה המובבה-קיע

 במראת נהשת כנו ואה נחשת יכיור אה ריעשי(
 זכו מה בימביל חייא רבי למר ונו'.הצבאות

 מזנוה. מצרים בגלות עצמן ששמרו בשביל לזה.הנשים
 במיאה ומסקכלות מקזשמות באות היו שנמהרוי~אחר

 : ורגיה לפריק א.הם ומעוררות בעליההעם

 . תזן וז6 נויס,זס ד6 . 5סט6)ק "ס6.5נ 5יטינ65536)
 . סעיסיס סמגזויס כ) וי63ו 35 הגס 6יס וג3515תר

 ז5עי65 כניוגחכ)6
 קרסי כיוטון 6*ר . ונו' זס3 קרסי הטסיס ך'עען6(
 5קכ) ,6)'ן נוסכנ6 5קטרח רךיטי[ שין נחסת קרס'3חו
 דג?'רין כיו? . 3רקיע6 56ין כככ:'ה קייטין כ)סו6)ין
 קדס'ס ח.טן גסירין גחי ?כי ,6תח,ון 3רקיע6כככין

 . ו;;:י 51?:י זק"ת' ככככיח יהתה,ון3"כ:גח
 ק)ין גסרין דגקסק ומיוכין דד?:6 הטס'ןו6י:ין

 6)ין)ק53
 ק:, 6"ר סתככן מ5 )"ס) טזיסיי.כ'ת ךיעש3(

 -קי:י דחקר,ן יריע,ת 6'גון סיו::ןיריטוק
 6ה-ג'ן יריע,ת היגון עזיס 'ך'עית קד'כה זטסכג6היון

ך62 רק'עין מ)ין . החי6 דס:-6 רקיע'ןז6ק-ון
 ססרין'ן . 6 1ט)'ן דק'

 ז
 ות'6ינת'ן

 ד)נו רקיעין 6ינון ע5 הפי'ן וח5'ן זניפ6ומ,כדין
 ע)כק)יס:

 636 6"ר . וגו' סטיס טג' סקרון הת ננ5"5 ךיעשנ( : - תוה"
 רזין זכ5חע"נ

 זמבכג"
 ח3רי, "יקטוס ס6

 זסה )ה:קכ)6. 6.ק סכ6 קדסק.63זר6
 3סית 3'ס וקקנ:.ז סככת: תורס 3'ס גטיעג ר661'ס, ר" 6רון . הכטתח גיו')ף רז'ן 3כנוס מתעסר6 ז6רז6
 סמרין כך ת-ין "קרי ור6 טסהוין.5ומין
 הד גוכה ה.?ו כד'ן כמדח )נו?" סיתחינון

 5.טין והרון נכין סטרין ככית ר6וריית, רו36יס )הע)"
 הט: ו6יגין ס:ך'כ חי,: כ'ס יטק)'ן . הטם קיג,ן]זי)יס[
 זרג" כהד סית6יגון

 3נגיוו כ? דח:')
 ע6ג וכז זכרית ר," הי?ו וסה' . דכ)ח ר61ד6קרי
 קיייי" כדין 5והין. הנוס 6י:ין נוד6

 תרין ך6':ין ]כ-[ ירנין ]דככע[ )זתבן( 3רזחו6וריית, 6ר'גק
 ק"וו" 1)כקר ר)?יס ?'י"ססט?ן

 מדת ),ה,
 זססו4 רזק ?יי וכס,ה ]ככ[ כ)ק ע) דחסי ט)6?ר,ח

 כנג'וו ק"יוי וכ)סו . כ)6 ע5 וחס' דסקך'רקיע6

 3תר6: גקכק כ:' 61ת נוכק ?כיו6ת ויעשי(
 זכו נו6' 3נין קייק ר3' תג' ומ'סגכהוק

 . זטניים כ:!'תח ג-טי'?1 ד6סתטרו 3גין )?הינסין
 כנורק? ':וסתכ5ן מקק:טק, התיין סוו דחתדכ'יןו)3ת-

 ור3יס. )טריס 5ון ונוטיררן כצגי?יןמס

 ,ע ויק6 5זג ס' וי"טר י( יהטר 6נה יני נ*יעה ס( ן את ויקא לדנ ה' ויאמר ין ואמר. אבא יבי פר:דת:(
 י )י: 6טר התר כ"ן וכי סיככ? ה) יוגס , לו. אמר מקום באיזה וכי היבשה. אליעה

 656אלא
 נ' י,,? ו( ק,ח. 7ף ס( 7 כץ,ת 7ן ויז 17 ג( י'ג. י9 כ -גס י9 " מקומותבא-אה

 ף:זףאאזיך

 הוא שהארון לומר ירצה הנה המלות. פידוש דרך על דק נבאר זנן אבא. רב. נדנרי מאד עטוק ענין הוא הארון עפ ההורח סוד,נו(
 כבחינת שהן מ"כות עד חסד מן הספירות שש סוד היא בתוכו שנתנה והתורה דנוקבא. עלמא מלכות הנקראת שביעית ספירהסוד
 ב"ה הוי"ה השמ של האחרונה ה'ה בסוד הוא התחתון וצד כתלים ד' שהם שלו צדדים ה' שהארון יותר מבאר אח"9 ידבורא.עלמא
 והיסור יסוד. עד חסד מן דדכורא עלמא של ספירות ה' על הרוטזים התורה של ספרים החמשה הם זה ולעומת מלכות. ספירת עלהרומן
 דדכורא. עלמא של ספירות החמש שהן ספרים החמשה שפע בה להכנים המלכות במדת ובהמתר כסוי עמהם נכנם הששית מדרגהשהוא
 יותר נראה ולי בפירושמ. כאן ניחקו הוהר ומפורשי תשע נךפם ב~והר ןגח[ ן מדרגות שש הן וביחד ר*ז. היסוך ספירת נקראתולנך
 ספירות 1' שהן מדרגות ז' הן ביחך הכל התורה עם שהארון דוחק בלי בפשוט יובן ועפי"ז מדרגות. שבע וצ"ל הדפוס טעות נאןשיש
 היינו דדגורא עלמא של המדרגות 1' מדרגות. ז' ביחך הן הארון שהוא מלכות ספירת ועם מלכות. עד חסד מן דדנ,רא עימאשל
 הוא הארון שעל הנפרת סר ןגט[ : א~הים חשם היינו מלכות ספירת דנוקבא עלמא הארון שהוא השביעית ומררגח ב*ח. הוי'חהשם

 : כידוע החיות ראשי שעל הרקיע והיינו הגינה. עולם עלרמו



 5;1פה קודשישוןדיקהל הזהרלשון

 ךכר6ם'ת כעוכד6 ע)ת6 קכ"ס ךכר6 כסעת6")"
 ונוין ךיס6 ו6טר פקין כן'ן ית6. גוגי כיח מנויסמסכיי.ו6
 ות)ת יותין ת)תק כתעוי ויס6 . )'עס 5תכ)ע גוג6חן

 כ5 6)" כ)חודוי ך6 ו)6 5כר )יס ךירמי ו35תר .5י)'ון
 . עיויס 6ת:י ככ)6 ךכר6מית כעוכך6 ק3"ס ךע3ןט?

 )56יסו ךיס)ק עטס,ן 6תג' סתי6. כר6 קךיו6סכיית6
 6)'?ו ויע) "( ךכתי3 סוס וכן סער: 3נ1ס:ט,תס
 עת'ס ו,תג' גסור6 כר6 'ויו6 כס:'6 ססנויסכסערס
 הסך ויסי ךכתיכ יותין ת)ת6 כתנריס )סתס6ד'ק:'ך
 כר6 תג'ג6 כיות6 יתיס ס)סת נו5ריס 6רן ככ)הפ)?
 וי6תר כךכת'כ )עי6 תי6 כין טסריס ך'ס6רקיע6
 )יויס נויסכין תכן'5 ויסי סנויס כתוך רקיפ יסימ)סיס

 סוס וכך . כסו )ט?רסק)חתוכח?:'ט6?
1 

 ת5'ת"ס כיויו6
 כגיסו תסס,6 ועכן )"'6 ,"כגיס נוי6 תנו 6רע6"פיק

 )טעכר כית6 ו6תג' ךייו6 הן )"תרד"תכגסו
 . ס.ס וכך )יוגר6י ו)יוט3ע כיכסת6 כגויס)יסי56
 )"יתגו תקרי 6) )חיתגו כקך )פגות סיס ויסכךכת'כ
 ךכר6סית. כעיכך6 קכ*ס עתיס 67תגי )נו: . )תכ6ו6)6
 סותס6 ית ךתפתמ כ6רע6 6תניתי

 כממ)'קת"
 ךקרמ

 ס6רל ותסתמ ךכתי3 סוס וכך כגיבתי? ו5כ5 5קרמותכ5ע
 ונו' פיסהת

 וסיסר6 סיוס6 כר6 רכיע6ס כייט"
 סתם6 עס ו6תכ' ססנוים :יקיע ת"רת יסידכת'כ
 ויעטן כ( ךכת'כ ך'סוסע כיינו' סנוימ כס)גו ק6יס)טסו'
 קרכ6 )יוע3ן ככוככי6 וחתגי . ססתיס כמ5':ממס
 עס ג)מעו תיוס)ותס סכוכ3יס ג( ךכתיככם.סרח
 ךכתי6 ועוכי ייו6 גוגי כר6 חנויס"ס 3יות6סיסן6
 ךע5ר כ,תנ6 )")יסו עורכיס )נויון כטופי6תכי

 סס. )כ)כ)ך 5ויקי סעירכיס ו6ת ד( ךכתיכ)מיוי6.
 ג,ג" )6זךנונ6 ית6 כגוגי ו6תני ך"ק56,ית'

 5יוכ5פ הן
 . )6דס כרמ נתית6ס כיויז6 . )כר )יס ו)6סך6ס )'וג?)יס
 ךכת'כ )ח)יסו. ךת'וון 6תת6 תגיס ךתפוק עתיס61תגי
 תיות6 5"תי סי? )כ)כ)ך 6)יזג: 6בס כס 5וית' סגסס(

 . כע)נו6 ךחתמךס ועוכך6 עוכך6 ככ) וכן ע)נו6ד6ת3י'
 6וף ע)יו6 ךמתכר' תיונו6 עוכך6 ס6י פקיןקכ"ס
 )יס ק6ער ךכר6סית 'ותין נוסית וי6יור )ךנ ס' וי6יור:כ6
 ךכגי ע,כן'ן ע5 כע)יו6 סנוך )ן 6ית?כ6

 )ס6י דגמת6 ד3"ג נ:תתח מיסי ד6 . )ספיגס יימיתיינה ע5ת6 כס6יגס6
 כנופ" )נוסויע)נו"

 יוגס התקרי 6ת6י . ךכ"ג
 ע)יו6 כס6' ייגס 6יסי כךין כגופ6 ך6סתתסת ךכיון3רן
 גס כר ו:ךיו ענויתו 6ת 6יס תוגו וגח ך6קנור:טף
 ךמסיכת רכ6 יר6 3נו כססיגס ע5נו6 כ:6י6,י)

 גס וכר )סמכר מסכ: וס"גיס י, ד6קער כנוס65תכר6
 כססו6 6סגמ 1)6 .ט"ריס תקעי 7טרק והסיכ הט' ע)יו6 כ:ח' 6'סוכן

 ע)ת"
 רומ ק:"ס 6ט') וכן'ן .

 5 תטי ךק6 6יסו ון6 . 'תקעיס ךכ"ג תךיי6ינע6ת
 ע) גס כר 67תסס כיון , )יס 5קתסס6 ךכ"ג מוכוי'6ך:ר
 ירן ויוג? כתיכ ת6' . תרעי ככי סערס ךססי6י7ח
טרעיס ככי גס ךכר 6ע"נ . וירךס ויסככ סספיגס ירכתיה)

 גםתת"
 )וופרק ת"ריס קתי 65תכ6 6תערת )6

 רכ נו6ן סמוכ) רכ 56'ו ויקר3 כתיכ תה' .הוכוי
 תס )ו ויה,ור כ)" תגסיג ךהיסו טו3 י5ך ךמ .סח,כ)
 )16 ונו'. 6)סיך 6) קר6 קוס גרךס5ך

 :עת"
 ך?6 )יו7יוך סו6

 כראשית, במעשה העזלם את הקב"ה שכ-א בשעהאלא
 ס-כן שיהיי זאסר פקד ואז דים. דגי בדא החמישיביום
 ושלשה ימים שלשה במעי- ושיהיה ליונה. ע לבל אחדדנ

 כל אלא בלבד זה ל" לחוץ, יקיאנ. כך זשאחרלילוה.
 עמהם. התנה בכלם בראשית במעשה הקב"ה שעשהמה
 לאליהו שיעלו עמהם ההנה שטים. בדא הדאשון ביוםן
 איידו ויעל "( שכתוב היה וכך הכערה. בתוך השמימהן

 עמי וההנה האור. את ברא ההוא ביום השמים.במערה
 השך ויהי שכת-ב ימים. שישה במציים להשמששיחשיך
 בדא השני ביום ימים. שלשה מציים א-ץ בכלאפלה
 ויאמר ככהוב למים. מים בין מפ-יש שיהיה הרקיעאת

 לםים. מים ביו מנדי" ויהי המים בהוך רקיע יהיאלהים
 בין יישיאל מבדילים יהיו שהמים הקנ"ה עמהםוההנה
 השלישי ביום היה. וכך בהם. להטהר למהרהמומאה
 מקוה סהם ועשה המים והקוה המים. מתוך לארץהוציא
 להעביד הים עם וההנה הים. של אחד למק-ם שיקוומים

 היה. וכך למצרים. ולהמביע ביבשה בצזוכולישראל
 לאיתנו הקרי אל לאיהר. בקר לפנות הים ץשבשכתיב
 קרח. במחלוקת פיה את שתפהח הארץ עם דוזנהועיד בראשית. במעשה הקב"ה עמו שההנה ימה לתנאו.אלא
 הארץ ותפהח שכתוב היה. וכך עדתו. ולכל לקרחותנלע
 והידח. השמש את בדא הרביעי ביים וגו'. פיהאק

 השמש עם וההנה השמים. ברקיע מארת יהישכתוב
 ויעמד כ( שכתוב יהושע. בימי שמים בחבי עיסדלהיותו
 מלחמה לעשות הכוכבים עם יהתנה השמים. בהציהשמש
 עם נלהמו סממלותם הכוכבים נ( שנהוב מימרא.עם

 רשמים. ועופי הים דגי את ברא ההמישי ביוםמימרא.
 עבי*ת בזטן לאליהו העויבים שיזינו העזפזת עםוההנה
 שם. לכלכלך צויהי העורבים ואה ד( שכהובהשמים,
 לבלוע אחד רנ שיזדמן הים דגי עם וההנה דוקא.צויהי
 האדם. את ברא הששי ביום הרוצה. ולרקיאו יונהאק

 שכהוב לאליהו. שהזין אשה מצאצאיו שהצ" עמווהתנה
 מיום צויתי הנה לכלכלך, אלמנה א'טה  טמ צויהי הנה:(

 ים. ב; שנתרדש ומעשה מעשה בכל וכן דע-לם.שנברא
 אט העילם. שנברא סיום המעשה אוהו על דקב"הפקד
 , ף אמ- בדאשית ימי מששת ויאמר לדנ. ה' ויאמרכאן

 : הזה בעילםהאנשים טעש- דבד על בעולם מוב ולמוד רמז לנו ישוכאן
 לעולם שיורדה האדם נשטת היא זו לספינה. שירדיונרן

 יינה. נק-את למה אדם. של בגופו להיותהזה
 בעזים יונה נקראה היא אז בנוף שנשקהפז שכיוןמפני
 -"דם ואז עכיהו. אק איש ת-נו ולא שנאפד כמוהזה.

 ההושבה ל ינר הים בהוך כאניה הזה בעולםמתהלך
 והארם "השבר. רשבה והאניה ,( שנאמר כמולהשבר.
 מלפני לברח שיוכל .נכ יח רזנא הזה בעולם שהואבזמן

 רוח הקב"ה ממיל ואז רהוא. בעזלם משגיח ואינוהקב"ה.
 הקב"ה. לפני תמיד העומדה הרין נזרת היא זו חזק.סעדה
 לרמפינה שמניע הוא וזה מלפניו. האדם על דיןוהיבעה
 על האדם שנהפם כיון אוהה להפום האיש חמאיומזכיר
 ידר ףונה כתיב. מה לה, ח תעשח מערה רוח אותוידי
 נעשה שהאדם אע"פ רדדם. ,ישכנ המפינה ירכתיאל

 רב דוא מי החובל. רב אליו ויקדב כתוב. מהחטאיו. שיכפי רבונו לפני לשיב מתעררת נשמחו אין עודחולה
 מה לו ויאם- הבל. טנהינ שהוא הטוב יצד זההחובל.
טעליםשס)קין שהרי לישון. העח אין תו'. אלהיך אל קרא קום נרדםלך  6' יוגט 0 סס ס( ישו 6' פגגיס 7( ס' ס :ופט ג( י' 'סו:ע ט ג' ג' תוקיס "( מקוטותמראה
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 שוב הזה. בע.לם שעשית סה כ4 על לדין אוהךמע4ים
 סה נך. לרב ושוב האלה דברים והבן הם;כלמהנאך.
 על התודה הזה. בעולם בה ע:ק; שאתקם4אכתך.
 באת סאין הסהכ. הב'א. ימאין -בונך. לפניסעשיך
 'טהרי הסתכל ארצך. סה יפניי, ההגא- ואל סרוחהספפה
 אתה. עם סזה ואי השוב. האדמה ואל נב-את ד"דמהסן

 שסעלים כיון עליך. שתנין אכית זכ.ת לך יש אםהמקכ4
 נזרת שהיא ההיא סערה שלסעלה. דין בבית לדיןאיתי
 לאותן לדון דסלך מן קובעת האדם על המיע-תהדין

 לפניי. אחד אחד באים וב4ם דמלך, סן הנהפסיםהחולים
 שפותחים מהם יש לם'טפט. דין הביק קרבים שעקבא.;ה
 דין. ת.כעת הדין וגזרת בחיב. שכוההים מהם וישבז:וה.
 ויחתרו ב. כ; מה בדין זוכה אינ ההיא האדםואם

 הלומרים אוהן יעם4. יכלו. ולא היבשה אל להשיבהאנשים
 כי סה. מפני יכלי. ולא הזר. לעולם להשיבו זכותעייי
 בעבור וסועי הולך הדין גז-ת עליהם. וכועי הייךדים
 שלשה עליו יורדים אז עייהם. ומתנכיה קאדםדמ"י
 שעשה חפאיו וכל זכייתיו כל שכותב א-ד כמונים.שיו-ים
 הייו. ימי מן חשבזן ש;.'טה ואהד הזד. בעולםרגדס
 והרי ]![ אמו בטעי היה כאיטר עסז סהלך שהיהיאהד
 כתזב שעליו ההוא הזמן עד ת':כך אל הדין יטנזרתביארו
 אותו נושאים המטה נושאי כאשי וישאו. יונה. א;וישאי
 זכאי הוא אם עליו. סכריזים אז הקברות. לביתמביהו
 יבא "( דמלך יתמונת כבוד תנו וא.מרים. עליומכריזים

 שכ;וב מניין. נכחו, הולך סשכב.הם על ינ.חו םשל

 וא עליומני
 ק

 הית שלא לו מ.טב לנלוני. לו גיי
 מוע12. הים ,יעמד הים אל זינלדו כהוב, סה אזנביא.
 הדין. מקזם שהוא דקב-וו; לביה אזתו מבנימיםכאיטר
 אוהו הבולע והרנ כזעפו. שכך מיער שהיה הדין נז-האז
 הדנ מעי הדג. במעי י,גה ויהי כתוב. סה הקבר. הואזה
 שועהי. שאזל סבמן שכה.ב פניין. שאיל, במן הואזה

 ימים שלשה שא,ל. בטן לו וקרא היה הדנ במעיויזנה
 מהבקעים בקבר שהאדם ימים ש"'טה אלו לילות.ושלשה
 פניו על נהפנת ההיא ננ.פ; יסים של':ה .לאחרטעיו.
 לן.'"זמר

 לק-

 ימיך כל ושקיה אכלה בי. שנת; סק לך
 והעניים 'כם.עדים. כחגים די. ימיך 1ב4 ל;4יים. נ;הויא
 זהו בי. :נ;ת כה לך לקח עמך. אכלו שלא רעביםהיו

 ביארנו. כבר ווה ונו'. פגיכם על פרש וזריהי ןש:;יב
 חמאי על האדם נידון אז ולהלאה ימים מיטלישהאך'כ
 כל יום. שלשים עד הדין שוה ונתב"י ורנליו. ידי.ע.ניו
 וה ר ובעב ביהד, והמף הנפש נידונים יום ינליטים תןא

 למקומה. הגלה ולא בארץ. לממה דנשמה ע'דנם2אק
 נדהה. יכי בל בעלה חדר מבחוץ היושבת "'נךכמי
 ההוא הומן עד בארץ. נרקב והטף הנשמה ע.לה כאה

 לקתעו-י אקר ק.ל ועתיד המהים. לההיות דקב"ה ררשיקע
 כ4 כי עפר נכני ורננו הקיצו י( ויאם* -קב-והבבקי
 הם.ה בלע ?( ככהוב העולם. מן המוה מלאך:יקבנ4 בומן כך, יהיה מהי הפיל. רפאים וארץ טלךאזר,ה
 ה' ונחה כך אחר לנצח. המוה שבלע כיון ,נו'.לנבח
 כל סעל יסיר עסו וחרפה פנים כל סעל דסעהאלהים
 יונה את ויקא לדנ ה' ויאמר בתוב הזמן א.קי עיהאיץ.

אל

 5ךס!קין
 )ד'נ"

 ע)יו" כס6' זעכדת טס כ) ט5
 תונ .

 יוס . )ת"רך יתוכ 6)ין כיו)ין 6סתכ) .זוה,כך
ע)ס וחוזי . ע)יו6 כסקי כסעסקת זחתמ)"כתך

63תת6'1קסקכ) ת63ועק,ןק"רךקח,
 סרוה?ת0פ?

 חסתכנ . ח-גד תס מנויס תתנ"' ')"
ד?"  חת? טס תוס 61י תיתיכ. ו)"*ט6 מתכרי6תמחךעח

 :5זיג6)יס
 6'ת

 :ז~ע דעיסי ע)רס סי.'א ' ולעי)ח)ך'
 "'ג'ן )נוידן נו)כ6 נון תכעת זכ"ג ט5יס דסעירזי:"

תפים'ן
 דת)כ"

 . קיוי? מד מד 6תיין וכ5?ו
 דפתמין יוג?,ן "'ת . זיג" כי חתקריכו נעתחכיס
 ד'נ". תכעת זיכ6 ונוירת כמוכס דפתהין חגסון יהיקכזכ,ת
 וימתרו כתיכ יו6י כזיג6 1כי )" נ: כך ??,ה61'

 רח'רו 6ינון תסתד)ין יכ)ו. י)6 סיכ:? 6) !?:יכסהג:יס
 נזרס . ע)'סס וסיעך ס,)ךס.: כי סעח6 נו6' . יכ)ו 1)6 . ע5ת6 )ס"י )'ס )הה:חזכיקיס

 דזיג"
 כמיכוי וסעיר "וי)

 ת)ת ע)יס גמתץ כדין . ע)"סו 'הקנכרדכ"ג
 דנכד הוכין וכ) 1כוון כ5 זכת'כ מד , תנונן:)ימן
 . יויויי מומכן דעכיז ומז ע)יוח כס"יכ"ג
 י?6 ])[ 6תיס כיועי סוס כד עיויס 6וי) ז?וסומז

 דכתיכ ותג" ססו6 טז ס:יך )" ד'גה דגורת"וקקיס
 !יס כט)י כז . וימחו . יונ? חתוימקו
 זכ,? 6יסו 6י . ט)וי תכריוין כזין קכרי. )כיתכית'ס
יקר סכו ו6יורי ט)יסנוכרי1י

 דנו)כ" )זיוק:"
יכ" 6(  דכתיכ נוג)ן. גכהו סו)ך תס:כותס ע) ינומ,ס)וס

 "'סו מייכ6 61' יחספך. ס' וככוז 5זקך 5פג'ך וס)ךכ(
 )'ס טכ . )ס)גיח 5יס ווי . 1"נורו ע)יסתכרזי

 ת1עסו סיס ויעיוד סיס 6) ויס)סו כתיכ. ת6' כזין .יתכרי ן)"
 התי ד"'?ו ק:י' )כי )'ס ע")'ןכד

זז'ג,
 נורתכדין

 ד'נ"
 רולפי? ככיך סעיר זסו?

 5יס ז3)ט יגוג"
 זזנ תעוי סדנ. כתעי יונס ויסי כתיכ נוח' קכר6 6יסוז6
 . סיטתי ס6ו) נוכטן זכת'כ נונ)ן סהו) כטן6'סו
 ינויס ס)סס סהו). כטן ליס וק"ר' סוס דג,ג" כנועיו6יסו
 "תכקע' כקכרק גס דכר יי"ין ת)ת ה)'ן )')ותוס)סס
 ו)כתר .תעוי

 6גפ,' ע) הה?פך סנופח ססו6 'ויוין ת);"
 יו-ק כ5 וכתית 6כ)ת כ' ד':כת נוה' ט.נ גו.ו"ינור
 . כ' די?כת ת6' סע גסזך. מכ!1 ד)ח כסניןסוו ונוסכגי . וכיוועד'ן כחג'ן סוו יוחך וכ) . )יזסכג. יסכתו)ח

 ד6)כתר 6וקינוג" וס" . ונו' ס:יכס ע) פר: וזריח' נ(ס?"ז
 נות)ת"

 כ"ג "תדן כד'ן ו)?)ח? 'ונוין
 כ) . יותין ת)ת'ן עז ,הוק-וס . ותרנ)'י נויזוינועינוי
 כך וכניגי כמד6 ונופ6 גפ:ח מתדגו יוננין ת)ת'ן6יג'ן

6:;:הח
 גסמת"

 )"תר? ס)יקת ז)ח . כקרע6 )תת6
 . תם6כית? "תי כ) )כר ד'תכקכהקתח
)כתך

 גסזות"
 טז . כהרע6 מחכ)י ונופח ס)ק6

 זקגה ססו"
 ויייו" קכריכני 5"תטר" מד6 ק)6וזי":ק )יוקי, קכ"סד'תמ-

 ט) כי עפר סכג' ורגג' סק'גו י(
 . ז6 'סח 6'תתי . תכ') רפק'ס וחרן ט)ךהי-ות

 סיוית כ)ט ס( זכתיכ . תע)יו6 סייית ח!הךד'הלכי כזנוג"
 ס' וקה? )כהר )ג)ח סנוות ךכ5ע כיון . ונו')גגמ
 כ) "ע) יסיר עיוו ומרסת סג'ס כ5 טע) דתטס6)סיס
 יוגס 6ת ויקח )זנ ס' ויהנור כתיכ כדין?הרן
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 כזין . ק3רי 33י ק65 ססו6 ו6תער כיון . סי3סס56
 5יר ותרג6ין ת'6 םףייעפי5ר%2רתפית6י

 5נר
 וס'

 ן רפ6'ס
 ו6תסי6ו כת5קדתין חס',ת6 דק:')ו רפ"'סתסו

 ע)ת6 כ5 וו6י 6)6 1 זנ5 רפהיס "( וכת'נסמ

 :שי; .ש י ינן ~נן; :נ; :1"י,ך;
 גיג6 ו3ס:' . יקותון ג53ת' 3סו וכת'73יסר56
 ו3)ע כיון גוג6 :"י ע)ק6 וכ) )6ם'ות6 ת5'ן6סכחג6
 6תק"ס 35ת- . 'ויוין ת5ת6 יוגס סוס ו3יס תית)יוגס

 ויתס55 וכקי3 6וקקוס וס6 35ר. 5ייגס ו6קיכת5קותין
 וכת'3 . סונס סכ6 כתי3 סדנס תתעי 6גסיי ס' 56יוגס
 ו6 כגווג6 . "וקתוס וס6 תתס 3י6וי 6:ר וסונססתס
 ו6רן ו5כתר 3קותית6 65תער6 ו'סר56 6רע6זתיגת
 ו3"ג ע5': יח5פין ויגין וס3עס הוקייוג6 וס6 תפ'5רס"'ס
 כך ע65ס ויגח ס:ו6 מך ע)ת6. תס6י נסיקכך
 516ין 1ט15י עו3ווי כד כ' נופ6. תן רוח6גפיק
 ו' . 5ק3ר6 עי'5 כך נ' . ע5וי ותכרזיקמיס
 גייחק 6תר 6סכחת 651 3עלת6 ום6:ק ן6ז65ורומ6 ויג" ז' וניסגס ויג6 ו' ותו5עת6. דיג6 ס' וק3רחויג6

 כיון היבשה. אל1

 שנ:עור-

 או הקברות. בבית ההוא קזל
 וארץ זש"כ לחוץ. שבהם רמתים הן לא יקיאו הקב-יםכל

 רפאים. להוץ. אוהם שקקיא תפיל. מהי הפיל.רפאים
 שקרבו ונ"פא' כמקדם להחיות שניפאו רפאים.מהו

 תשאל ואם רפאים. נקראים ואלה עצמי. א4 עצםהעצמות
 הע41ם כל ודאי אלא יקימו. בל רפאים -( כהובהלא
 וכהם מי יק מדם אבל הקב-ות. בבהי העצמ'תירפאי
 של הלקם אשרי יקימו. בל רפאים כתוב וע"ז יקימז.אל

 הדנ זה של ובהספ'ר מון. יק נבלתי בהם שנת'ביש-אי
 שב4ע כיון הדנ זה 4ם. " ד לכל רפיאה ענינינמצאז
 אה"כ הינ ויחי יכים. שלשה יונה היה ובו מת. היהליונה
 ויהפלל שבתוב נהב"י וזה החוצה. ליונה והקיאכמקדם
 וכתיב הדנה. כאן ב כת הדנה. ממעי אלהיו ה' אליונה
 זה כדמיון נהבא". וזה מתה. ביאור אשר והדנהשם

 ואיץ כך ואחר תחלה. להתעורר ישראל ארץעהידה
 האדם על יחלפו דינים ששבעה ביארנו והרי תפיל.רפאים
 כאשר ההוא העליון הדין אחד הזה. מעזלם יוצאכאשר
 הולכים ועניניו מעשיו כאשר ב' הניף. מן הרוחיוצא
 ד' לקבר. אותו מכניסים כאשי נ' עליו. ומכריזיםלפניו
 הדין ז' הניהנם. דין ו' התזלעש. דין ה' הקבר.רין

 מניחה מקום מיצא ואינו בעוים. ומשומט הולךשקרוח
 להסתכל האדם צייך לפיכך מעשיו. על העונש שנגמרעד

 דוד הסתכל וכאשר רבונו. יפני וישוב במעשיותמיד
 ברכי נ( ואמר הקדים האדם. של האלה בדיניםהמלך
 נמצאת שאת זמן כל העולם. מן שתצא מרם ה'. אתנפשי
 הגזף אברי אלו קדשו. שם אה קרבי וכל המף.עם

 עמי שנמצאים זמן כל עהה הרוח. עם יחדשמשתהפים
 הכלו שלא הזמן שיניע מ-ם קדשו. שם את לברךיקדימו
 אה נפשי ברכי נ, אכר זה ועל בתשובה. ולחזירלברך

 : ואמן אטן לעולם ה' ב-יד יד. -4ןה'

 עיו'ס ות:תכחון 3עוך ססת6 . 3רוחח כחו6ונוכתתפ'
 זתג" יתעי 5ח עך קך':6 סת6 35רכ66קזית'

 ת'כ5ין ו5,
 6ת גס:י 3יכ' נ( 6תר ו6 יע5 3ת'ו3ת6 ו65ת563נרגח

 י6תן 6טן 5ויל2 ס' 3ריך ס55ויסס'

 פקרדי אלהפרשה
 סי ע5 סקד 6סר סעוות תםכן סתסכן סקווי אלהו(

 ח5:יס 3רמ 3ר6כית פתח סתעון ר3'תסס
 '6תנור 6'קתוס קר6 ס6י ס6רן ו6ת :סתיס6ת

 5'ס 3ר6 ע5ת6 ק3"ס 3ר6 כך 536 סתרין3כתס
 ן5ע'5ה ךט5יו6 3ויוקג6 ו6 ע5וו6 5ת?וי ו5עי65כנווג6
 5התך3קח 5תתמ 5ון 6תקין ן5עי65 גווגין 6יגוןוכ5

 ע5יו, )ת3רי ק3"ס :ע6 יכד 3ע5ת6 ע5יו6ו65תקסר6
6בנ-

 י6ס:כ5 5יס ו3ר6 63וריית6
 3:ט"

 כ655 קד'סח
 ו6יגון ע5ת6 חתקייס ס:רין 3ת)ת ע5ת6 וקייסו6וןיית6
 'סך 3הכתס ס' ת( דכת'3 3חכתס ודעת וחכוג?חכתס
 וכתי3 3ועת 3ת3וגס סטיס כוגן וגת'3 3ת3וגס6רן

 ו63)ין . וע5ת6 3קיות6 כ)סו ס6 ג3קעו תסותית3דעתו
 56סיס רוח 6ותו ו6ת65 וכתי3 נוסכגה 6ת3גית5ה6
 ו6 3קר6 רתיזין ת5ת6 וכ5סו ו3ועת 3ת3וגס3חכתס
 וכתי3 סייגו 56סיס 3ר6 ]6[ 3חכתס וכתי3 :"נו3ר6סית

3ת3וגס
 דף 7( ק"ל תנ'ס נ( ק'ג תגיס ג( 1 כ .סע.' 6( טקומותטראה

 פי על פקד אשר העדוה משכן הכשכן פקודי אלהו(
 אלהים ברא בראי2ית פהח שמעון רבימשה.

 בכמה ומפורש מבואר דמקיא זה הארץ. ואת השמיםאק
 אותו ברא לם הע אק הקכ"ה ברא כאשי אבלאיפנים.
 העליון. עולם בדמוה הזק עולם להיוה שלמעלה.כדמיון
 לההדבק לממה ההקינם שלמעלה הטינים איתןיכל

 העולם לברוא דקב"ה רצה וכאשר בע.4ם. עולם41רהק'2ר
 כל4 שרוא הקרוש בהשם ויסהנל ובר'"ו. בההו-ההשגי-
 והם דע'ים נהחזק א'פנים בנלשה העולם. ודדזיקדהירד
 יכר כחכמה ה' :( שכתיב בחכמה. ודעה. והבזנהחכמה
 שכקוב בדעת. בהבונה. שמים כונן שכקיב נה בתבאיץ.
 ובנ4ש העולם. בקיים כלם הרי נבקעו. ההומותבדעקו
 אלהים רוה א.תי ואמ-א שכהוב המשכן. נבנהאלה

 הזד. בפקרא נרטיים ד:4שה יכ4 ובדעת. בהבונהבחכמה
 שכהוב ו- אל-י:. ברא ]"[ בקכמה שכת'ב זהובראשיה.

בהבינה
 מ -כנ'יו

יי.
 -י--

 ,ן יון ן ן,

 בחכמתא? בראשית של תרטם זבן ראשית נקיאת החכמה ספירת א[ פקודי אלהפרשת

28כנ
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 כתובים וכלם בדעת. שכתוב והו השמים. את נה.בהב

 זה דמשכן. פקודי אלה כתוב זה ובסוד דם'טכן.בעבודת
 כקד אשר ההבונה. סוד זה העדות. משכן החכמה.סוד
 "פי זה. לעומת זה והבל הדע;. ס.ד זה משה. פיעל
 .נלמעלה. כדמיון בדאם הזה בעולם הקב"ה שנרא מהשכל
 כל נעשה ובאשר "( . המשכן בעבודת נדשםוהכל

 ישראל יאמרו שלא כדי דכל. לפנות משה הצריךהכלאכה
 נצרך וע"כ לעצמי. שיקהם ינקעלם וזרב בסףשנשאר
 נקיים והייהם נ( שכתוב לפי ישראל. לפני חשכוןלמןת
 דמשכן פק.די אלה כתוב וה יבשביל ומישראל.מה'
 ההשבון לבל מראה היה הקודש רוח שדיי העדות.משכן
 "ומר היה רקירש ורוח ישראל. שנרבו וכסף זהב בלמן

 העשוי הזהב כל ונו'. ככר סאת הערק פק,דיוכסף
 האוטנים. באותן בהם רוצה היה שהקב"ה לפי ונו'.למלאכה
 פקורי אלה הכ". לפני שלהם נאםנות ה לרר"ובקש
 ננם-ה. המשכן שמלאכה ההיא בשעה וראה בזאהס:כן.
 עילה מצא ולא להשמין. טט ומש הולך הנומאה צרהיה
 לפני להשטן הכניע שהקכ"ה ער האוטנים, נאמנותעל

 את והעלה ב.רחו. בעל צדק חשבון עשה והזאמשה.
 פקירי אל"ה שבהוב הסור וזהו הכל. לפני שלהםהנאממת
 נם נ( הכהוג דרה על הוא שאל"ה ביארנו והריהמשכן.
 כי משה. פי על פקד אשר וכת.ב ]נ[ תשבחנהאל"ה
 לפני המשכן של החשבון שנעשה עד ונחשכ נמנהשם
 אלא העדות. הוא מי העדוה. משכן ד( ישראל. וכלמשה
 ואחד שלמעיה אחד משכן. כאן בתוב פעמיםשני

 העדות. הוא סי העדוה. משכן נק-א והמשכןשלמטה.
 הוא הזה שם לישראל. ערוק יה שבמי י( שנאמרכמו
 שמו. כיהוסף עדוה הבתוב זה כדמיון לישראל*עדות
 האותיות שהי אלו בודאי. עד:ת הוא ביהומף. יה שםעדות
 עדות. הוא השם זה באן זאף פק.ם. בכל עדותמעידין
 ולכך העדות. זה של משכן היינו העדזת סשכן זהולפי
 שכהוב וזהו הוה. הקדוש שם ס.ד על המשכןנקיא
 ונעלם נסתר הוא המקום שוה לפי אלמדם. זו ועדוהיו(
 מובן אין כאן עד משה. פי על פקד אשר ]:[ הכלמן
 זה ודאי פקד אלא העדות. זה או פקד דמשכן זהאם
 ובל העולם מן האבוה שנםהלקו היום שמן לכי ה.העד
 באותן בגלות ישדאל ונשאדו יעקב. בני היטבטיםאוקן

 העליון הקדוש שם סוד של הידיעה מהם נשכחההלרות.
 שאלו וארץ. שמים של והקיום העדהת שם שהואהזך.
 העולם. צדדי ולכל ותחתונים לעליזנים הקיסו האזתיותשתי
 היה שכאשר בעילם. זה שם ונזכד נפקד מור שכאכי.ן
 שטו מה לי ואמרו שכתוב הזה. דשם על שאי מידבסנה
 ]ד[ משה פי על הזה שם נוכר ושם אליהם. אומרסה

 שכתזב הכוד זה אלא הלוים. עבזדת מהז הלוים.עבודת
 הז"א. שנקרא הקדזש שם סוד וה הו"א הו"א. הלויועבד
 הלוים עבודת נקרא זה זבשביל ]:[ את"ה נקראזלא

 על הסשכן כלי נשאו שהם הלוים. עבודת ד"אב.דאי.
 אלה אמר אבא רבי ישאו בבהף עלירם הקודשעבודת כי נהן לא קהת ולבני שכהוב למק.ם. טמקוםכהפיהם
 בחשבון. קיים היה זה משבן וראה בוא המשכן.*קודי
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 סעסוי סזס3 כ5 . עו' ככר ררק סטוס פקוויוכסף

 עי5ס 6סכמת ע6 . )6סטמס וס6ט 16יל 6מר6 ססר6סוס
 5קיויס 5יס כפיף ךקכ"ס עו . ר16מכין יזסיתנות6ט5

 וסליק . כרחיס 3ט5 דמסיתנית6 מום3נ6 ט3'ך 61יס1 .וווסט
 פקווי 56"0 וכתי3 ר6 1ר61 . כ)6 5נכי ו5סוןמסיתגות6
 גס נ( 6מר ו6ת כמס 56'0 16קימג6 יס6 .סתסכן
 . מסס פי ע5 פקו 6סר וכת'3 ]נ[ תסכמנס56"ט
 %)6 עוות. מ6ן . סעוות מסכן ו( כ)סו. 1יסר56נוסס קמי נוסכג6 ר3' מזסכג6 ו6תע3יר ער ו6תסקיר 6תתגיוממן
 ומר 5עי)6 חד . מסכן סכ6 כתיכ זמכיתרי

)תת"
 . פוות מ6ן . סעוות מסכן 6קרי ותסכן .
 6יסו ר6 סת6 . 5יסר6ל עוות יס סכעי ס( 6"ר ר6תכיוס
 . סמו גיסזסף עוות ר6 כניוגת )יסר56עוזת
 6תוון תרין 6לין . ור6י ערות 6יסו . כי?וסף יס ססעדות
 . פרזת "יסו סכ6 161ף 6תר. 3כ5 ססזזק6ססוין
 ופ'ד . עוות רס6י מסכג6 סעד,ת נזסכןוכנ"כ
 רכתי3 וי~חגו . קויס6 ר6 רסנו6 רז6 ע5 "קרימככ:6
 ירעג6 ל6 סכ6 עו . מ:ס סי ט5 עקו 6כר ]נ[דכ)6
 וכ5 מע5מ6 6כסן ו5סתליקו ',מ" ומן 3ניןע1ות ס6י וו6י פקר 656 . עוות ס6י 16 פקו מככג6 ס6'6י

 63יגון 3נ5ות6 יסר6ל 61כתחרו ריעקכ כנוי ככטין6י:ון
 על6ט קויס6 רסמ6 ורז6 יויע6 מג"סי 6תג:'ע6קן
 ו6לין 61רע6. רסת'6 ק'זמח רעוות סמ6 ו6'סוד6
 נע5מ6* 61 סמ6 אוכראעקו טנ'1זן
 סמו מס 4 ו6מרו וכתיכ . ו6 סת6 ע5 סה'5 מיו3סנס
 ]רן מסס פי טל ר6 סיו6 6תפקר ותמן . 56'סס 6ונורמס

 רכתיכ וח ר61 656 . ס5ויס פ3וות מסו ס5ויםטכזךת
 סו"6 ר,קרי קדיס6 רסת6 ר61 ר6 סו'6 סו"6 סלויוטכד
 ס15יס ע3וןת ר6 וכנין ]ס[ 6ת'ס 6קרי651

 6לס 6אר 6כ6 ר3י .. יס6ו 3כמף עליסס סקתסעכוןת כי נתן 5ח קסת ק3ני וכ ל"תר מ6תרומ 'צ"סו
 נמוס3כ6 קיימ6 61 מסכנ6 סוי פ6 . סמסכןסקורי

ופ'כ
ו3"
 קג'3 ספ 0 ק3ש3 שש ט .

 הזהרדו
 "ה1א הנינה עולפ על רטז הו'א א, ננינהו הוא אהיה והשם חטמה על הרומז אבותיכם איה' ה' נזכר שט ,ד, : וגריאהאצילות הנקדאים הנפחריט עולטוח *ור* ובינה חכמה הספירות על מרמו י"ה השם מ[ : ישראל אלהיך אלה "אמרו הע_ל מעשה על ימים

 הנינה? נע1לט מיא הל1יפ ועבודת נגלמ. שהוא התפארת עולט על וטו את*הנטתר.
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 ןגתיכ כרכ6ן ט5יס ןיסרי דנוסס ל155ת6 56עריךוכנ*ג
 רעו6 יס" . )ון כריך כרכס וט"י . נוסס 6ופסויכרך
 ע5 סר"ן 5" וכרכ"ן יד'כון עוכןי ע5 כרכסזתסרי
 ן)טע6. כטסכג6 נוסס )יס ד6קסר עך חוסכג6ס"י

 ע5 סקד "סר סעןות טסכן סנוסכן פ)ףדי "05דכתיכ
 65 ןיוסס יך" ע) מוסכנ6 ן6תעכך 65ו ן6י טס:סי

 ע5 סקך "סר דכת'כ . מיסכנ" 5"עכד 6ינוןיכ)'ן
 כיין 0נוסכן פקודי ")0 "נור ייס" רכי "( נוס0פי

 ית מכינויח כ5ןעכזו
 נוסכנ"

 )ט0ןר 6גטריך
 ןכ) כגין טעיו" נו6י כיס ן"תטכיןו טכיןן "ינוןטכ) מוסכג"

 "תעכיך 0ו0 כד ומוסכןמיסכן
 "תקייס 0כ' מוסכג"

 כט"י ן"תרעו כט0 כ)0ו ויסרח) ]ין כ"תרי0 61תקייסטכין6 0סו"
 6תרעו גנוי סכי 3קרנוית".ןגןיכו

 מוסכנ". כססי"
 טכיןת כ) "תקייסוכדין

 רעות" כססו"
 "5טריך וע"ד

0כ6
 חוסכג"
 "תקייס ןכס"י ננין .

 עכיד"
 ח)ס

 1)" .כתיכ
 ןפסי) מוסכג6 חיסו דק 6)6 . 1")0 כתיכ

 . טכ5סו יתיר "תקייס וך" ןע)יוח מוסכגיןכ)
 "תקייסזכס"י

 : כ"חר* ו)" נוקגג"
 6'ר ונו'. יס1ןס )טטס מ,י נן "1יי נן ד23פבלאלנ(

 תססר6 כ5)"5 דס6 6תנור 60יסודס
 תקונ6 "תקין וחיסו סוס.ןיטיגמ

 ןכ)"
 ותו

 "י0וי0ון0 ן0"
 ס)יט"

 וטגיס . ס3עין ס6ר כ) ע) וט)כ6
 כ) ן"תקין נו"ןנפיק

 נוסכג"
 "וקטו0 0מ כ55"5

 ") כ5) "'סו ונוהן "").כ5')
 ותו ]י[ ינוינה ן"

 שכתוב ברכות. עליו שיניחו משה לתפלת נצרךולפיכך
 רצון יהי אותם. ברך ברכה זמה משה. אותםויביך

 "ל נחו לא והברכות ידיכם. מעשי על ביכהשתשרה
 שלמעלה. בהסשכן משה לו שקשר ער הזחהחשבון
 על פקד אשר העדות משכן המשכן פק-די אלהשכתוב
 לא משח ירי על החשבון נעשה ק" לא שאם משה.פי
 על פקד אשר שכתוב החשבון. לעשות ביכולת הםהיו
 כיון המשכן. פקירי אלה אסר ייסא רבי -( משה.פי

 חשבון אחר לחוור נצרך המשכן אק הרכמים כלשעשו
 שכל לפי המעם. מה בו. שנעשו המלאכות אותןסכל
 מלאכה נתקיימה כך החשבין נעשה שהיה כם' ומספרמספר
 במה שבקשו כמו ישראל וכל ].[ במקזמה ונתקיימהההיא
 ההיא. חשבון לדעת מבקשים היו כן כמו בתחלה.שנדבו
 נצרך היה כן ועל ההוא. ברצון המלאכה כל נתקיימהואז
 אלה המלאכה. נתקיימה זה ידי שאל לפי החשבון.כאן
 שפוסל החשכון הוא וה אלא ואלה. כתוב ולאכתוב.
 מכלם. יותר נתקיים ההשבון וזק שכעו"ם. חשבונותכל

 ולא המשכן נתקייםשבוה
 באה-
: 

 וט'. יהודה חור'למטה בן אורי נו ןבצלאלנ(

 א'-
 בחינה מצד שבצלאל אמדו הרייהורה

 ביארו הרי בצלאל הסשכן. תקזן מתקן שהיה מייצא ומפגי השבמים. שאי כל על והטלך השלים הואיהורה שהרי ועוד הכל. של התקון מתקן היה והוא היה.הימין
 %"" ."'ים ,יי,ג," ע"ן.:ן,,"וגן?ו:::8שאש'שמ88 ועור ]'[ הימין כהינת זו אל. בצל הוא ימי א"ל.בצ"ל

 "סר כ) "ת עסס יסוןס )חט0 חור כן "ורי כןוכ5)")
 י"תו. נו0ו "מיסנזך כן 5ס)י"כ ו"קו נוס0. "ת ס'גי0
 עכיך 5" ד"0)י"כ "י)יכנ"ח)"

 עס ת)" כ)מוןוי עכיןת"
 ו"תו 0ס'ך דטכך נוס כ5 עכך ועזויסנכ)ה)
 ינויגח ככ)5 6י0י רסנו")" נוכ6ן . 3)מוןוי ו)",מתו
 דקכ'ס 1ך"י "נור יוסי רכי . סט")" וך"'נויג6 ד" "ס5י"כ "ת חתו נתתי סנס ו"ני כתיכ וע'ך .תןיר
 . יסר6)נוכ5 יתיר נוסכג6 5עכיןת ככ5)") כי0התרעי
 טכ)6 )י0וכריר

 5עכיןת"
 ותכונס מכטס 5יס ויסנ ד( ן6.

 סו0 ןענויס כנין ן6וקטוס כטסודעת
 כקןיוית"

 ן)כ". סכ)תגו
 ןקכ"ס כגין . מכנוס גתתי גכ מכס כנ וכנכןכתיכ
 יסיכ)6

 0כי. "קרי מכטתיס 1ע5 )יס. נריס סנוי0 כ5)")"טר סנועון רכי מכנות". כיס ןמית )יו"ן ")" מכטת"

ור1"
 כן 6ורי כן וכ5)") 0( "') כ5') כ5)6) ןנו)ס

 יס1ןס. )נוט0מור
 נוסטר"

 כ) "ת טסס זנו)כיתת

 ואמר. ישראל לעיני עלט מכריז הי' הקודש שהרוחן מלמ4נו הוה רמקרא וט'. "(ר בן 'אורי בן ובצלאלאנני
 אשר כל את עשה יהודה למטה חיר בן אורי בן ובצלאל1

 ואתו. מהו אהיממך. בן אהליאב ואקו משה. את ה'צוה
 עם אלא בלבדו. מלאכה עשה לא שאהליאכ למדנואלא

 ואתו. שכתוב והו שע.:ה. מה כל עשה י?מובצלאל.
 הימין בחינת בכלל היא שמאי שבחינת מכאן בלבדו.ואתוולא
 זה אדליאב. אה אהו נתהי הנה ואני כה-ב וע"כתמיד.
 היה שהקב"ה וראי אם4 יוסי ר' .. שמאל בחי' וזה ימיןבחי'
 . יש-אל מכל יותר המשכן למלאכת בבצלאל בורוצה
 והבונה חכמה לו ונתן י( זו. למלאכה מכלם אותווברר
 הלב. חכמת בההלה היתה שעמו לפי שביארו כמוודעת.
 שהקב"ה לפי חכמה. טשתי לב רכם כל ובלבשכתוב
 שמעון רבי הכמה. בו שיש למי אלא ח2מה נותןאינו
 כך. נקרא חכמתו יבשביל לו. נרם שמי בצלאלאמר
 בן אורי בן ובצלאל 0( . א"ל בצ"ל בצלאל הדבדוסיד
 כל את עשה המלכוה. מצד שהוא יהודה. למטהחור

 כ) סח . טסס "פ ס' 5015סר
 דיוסכג" "ונוגות"

 נההקנה המשבן אוםטת כל הרי משה. אה ה' צוה אשר "תתקגת
 וכ655) נוס0 )כתר כ5" "תקין:י0ו ום6ה האומטא. את עשה הוא בצלאל ידיהם. ועל בהם ן ,קסס "ונוניתח טכיך "י0ז כ5)") יןיי0ו וע)נסו

 היו. כאחר ובצלאל סשה כך. אחר הכל מתקן הי; הוא ן 0וו. כמד"
 בצלא ]ט[ כהגוף דגוף סוף תחתיו. בצלאל למעלה. משה י כ5)56 ]ס[ כנופח ןנ1ס6 סי1טח תח1תיס. כג)") . )עי5"סס

 ואהליאבו06)י6כ
 . יע ט פ יננ! ט 0 וגנ. זף ס יננ. ט ם יפ. ט 6( מקוטותטראה

 הזהריו
 בחיגת חםד על רמז א"ל השם כי 1י[ ? הפשכן עגודת על החופף שגקדושה אחר כח על פורח היה החשגון פן ומפפר מספר כל כי1ון

 וה"13 4הסשכן. 1ציטת ההשפעות אלה שתי כי ונבורח חסר בין קיים יהיה שהסשגן פף 1ת[ : היופ כל אל חסד ככחוגהימין
 שביסור בחסד שרשו ובצלאל שבתפאדת. בתפארת הוא פשה שודש ןע[ כלה: ובי3ייהו ושמאלאים'3א
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 והכל שסאל גחי' וזה ימין כחי' שזה ביארו הריואהליאב
 וגו'. יהודה לממה חור בן אורי בן ובצלאל ולפיכךאחד.

 : וט' רן למפה אחיממך בן אהליאבואתו

 א"ר הןשף. מהו וגו', למלאכה העשוי הזהב כל6(
 הזהב את ישיאל שנתנו ההיא השעה מןשטעון

 הקדש. סלאכת בכל ]י[ לוה דם מק ומקיקן עשזיהיה
 הקדש, מיאכת בכל ונתתקן נעשה ההזא הזהבכל
 בחינת בה נתתקן ומדרנה סדרנה שבכל לפי הטעם.מה
 בא היה וע"כ ודין. רחמים איא שלימות שאין ]י"[זהב
 שנקראת ההיא מלאכה בכל הקדש, מלאכת בכלזהב
 העשזי, ועיר נ( . בבל זהב זהב. בה בא היהקדש
 להם הקדים ל4נ4, זהב ישראל שיהנו הקב"ה הסהכלכאן

 הקדים המש:ן של הזהב וזה לרפואה. וה ורבדקכ"ה
 עמהם שהי' הזהב שכל לענל, שנתנו ההוא לזהבלהם
 דעהך על החעלה הם.טכן. לתרוסת נתנו אצלםונמצא
 פרקו והם זהב, אצים נמצא הי' הענל עשוש:אשר
 את העם כל ויתפרקו שכתיג ההוא, זהב לקתתאזניהם
 התיומה זהב הקדים כן 1על כאזניהם. אשר הזהבנזםי

 : ]ינ[ הענל מעשה עללכפד
 א"ר וט'. ככר ועשרים תשע ההטפה זהב דין:ינ(

 כך נקרא ולא ההנופה. זהב נקרא למהיומי
 התנופה זהב כך, שנקראו אלה שני אלא התנ.פה.כסף

 למעלה, התעלות היינו שתנופה לפי התטפה,ונחשת
 ובכל ]'נ[ התנופה זהב אינו אבל לסמה כזה יששהרי
 למטה. לרדת ולא למעלה רוורוממות היינו תנופהמקום
 והמרכבזת המדרגות אלו שבל ].ד[ הזה החשבון סורוהוא
 הוא וזה התטפה. זהב שהוא ת בהתרומם עומדוהכלן
 וטוכהו מראיתו נסתם לסטה שמהפשם סה שכלהזהב

 בסוד טוב זהג הוא או בהתרוממות הוא וכאשרוהארתו.
 הזהג. פסולת הוא לטמה שהוא מה וכל שלו.ההארה
 תנופה[, בו כתוב ]לא הערה פקודי וכמף שלו. ההיהוךוהוא
 כ-ב, ה-א כן כמו לממה שמתפשם מה כל הוא שזהלפי

 הזרב אגל לטוב. הוא הנל התנופה בזה הוא שאיןוא4"פ
 לטוב, מתפשם וה לרע. הוא כלו למטה שטתפשם מהכל
 לרו:עלה תנופה להניף נצרך זה ולפיכך לרע. מתפשטוזה

 לפי העדדים. ולכל למטה להתפשם נצרך ווהלמעלה.
 : לטוב עומדשהכל

 שאל יצהק ר' וגו'. ככר מאת העדה פקודי רכ2כמףי(
 שהברכה ביארו הרי לו. ואמר שמעוןלרבי

 במנין. העזכד וברבר במדירה העומר בדבר שורהאינה
 כבר זה לו אמר בחשבון, הכל הי' למה במשכןוכאן

 אם עליו, :ורה הקדושה שצר מקום בכל אבלמתורץ.
 המיד הברכה עליו שורה הקדושה מצד בא ההואהחשבון
 קודש שהוא הסשכן שכן כל הברכה. בו נמצאתלקדש כדי החשבון שבא לפי ממעשר. טניין, מסנו. סרה-אינה

וגא
 7ף 7( ר;7 7ף ג( ונ7. זף נ( רגנ: י9 "( מקיטדתמראה

 1כ)6 0""63 1ד6 יתיג6 ד6 6וקזי? 60ו6ס3י6כ
 ונו: יסודו )מעס מור 3ן 6ירי כן וכ5)ח) כך וכנין .מד

 : ונו' דן 5מ:ס 6מיסיוך כן 6ס)י6כו6תו

 6"ר סעסוי תסו ונו*. )מ)"כס סעסוי סזסנ כל"(
 ':ר") )יס דסכו סעת6 מ:סי6סתעון

 . סקד: מ)"כק 3כ) ]י[ דנ6 מקדמת ו6תתקן עסויסוס
 . סקדס ת)"גת ככ) 61תתקן 6תע3יד דס63 ססו6כ)
 כיס 6תתקן סוס ודרנ6 דרנ6 דככ) כנין :עיו6י61'

דסכ"
 וע) ודינ6 רמתי 656 סליתו ד)'ת ]י,[

 עכיךת6 ססי6 ככ) סקדס ת)6כת ככ) 116) סוסדסכ6 ך"
 3: 6וי) סו? קדסד"קרי

 זס3"
 דסכ6

 3כ)"
 סע:וי. תו 3( .

 יקכ"ס . )עג65 דסכ6 י:י6) דיסכי קכ*ס "סתכ)סקק
 דסכ6 דס6י )"סיות, ד6 דסכ6 ).ן"קךים

 דמ:כנ"
 מקךיס

 דיסכו דסכ6 ):סו6)ון
 )עגל"

 עתסין דסוס דסכ6 דכ5
 דעתך ס)ק6 ת:כנ6. ל"רי,ק יסכ1 ט?סוןו":תכח
 פריקו ו6יגון . דסכ6 טיוסין חכתכת ענ)6 ית עכדודגד

 "ק סעס ג) ויתסרקו דכתי3 דסכ6 ססו6 )נט)66ודגייסו
 וע) . כ6זניסס "סר סו:כנזנוי

 6קדיס 7"
 ]'3[ ד6 עי3ד6 ע))כפר6 ימןת'ת" 7סכ"

 ""ל ונו'. ככר ועסריס תסע סתנופס זסנ ריך:ינ(
 סתגיפ? 01כ סכי ד6קרי 6)ין תרין 6)6 סתגופ0כסף סגי 6קרי 1)6 סתגופס זסכ 6קרי 6ת"ייוסי

 ד6יסו כנין סת:וס0וגח:ת
 5עי)" 6סקלקית"

. 
 )תת" סכי 6יתדסק

 זסכ 6יסו ו)6ו
 וככ) ]'נ[ ד"רווית"

 )צ')" "ריוות" 6י:ו תגוסס6תר
6(1 

 ורתיכין דרנין 6)'ן דכ) ].דן ד6 דמו:כג6 רוחו6יסו )תת" )גקת"
 כ6-מות" ק,יתיכ)סו

 6ררוקק דסכ ז"יסו
 היסי וד"

 1-3, ט3 ד:: "יסו כדין 3הריוות6 "יסו וכד . די)יסוגסירו וס'3י היוו הסתיס נתת" דמתפסט6 מס דכ)דס63
  ררס3,.  טיססיפ,  תייי רלסס5  פפוי  וכל  ריליסדג?ילו
ו6יסו

 סת'כ"
 קגו::[ 3.: כ כת )ק ן סטדס סק1די וכסף ד')'ס

 טכ יות 0כי לתס5  רה?ס:ט מס כ) "'סו דסחיכגין
 חכ) )טכ סו6 כ)6 מרמותח כס6י "י?ו ד)16ו"ע"נ

 לט3 התפ:ט ר5 ל3י: סי5 כל5 לתה5  רמת::ס תסכ5 דסכ"
 לתנותלק, חרזיתת לחרס5  5יט-יך ר5  כך  ו3גין לבי: "תס:ןודח

  כ~'ן  סירין.  ולכל לת?י  ~פפטיח  ת:טריך ורמלעיל5.

דכ)"
 כ6י) יגחק ר' ונו' ככר ת6ת סטדס סקודי ן23כ:ףי( 5סכ ק6יס

 ח,קחוס ס6 )יס ו"תר מחעון)רכי
  כמוס3נ5 דקחיס וכוו)ס 3ת7ידו דק"יס כמ)ס סרי6)6 דכרכת"

 50 ליס 5טר 3הו:3ג5. כל5 סוס 5טמי 3ט:כנ5ככ5
 %י פליס סריי רקדו:ס רסיר5 מסר ככל 35להת?ר.
 פריר  פלימ סרי5 3יכ?,  רקרוסז טנוטר5 5סי5 סו:3ג5ססו5
  מוסכנ6 ריפיי  3נין זזטבר  מללן  טלין. 5תטריולת

 קרפ ר5יסו טסכג5  סכן כל  3יס. 5כסכמס 3רכת5)קדס6
ו6תי6

 הוחרזיו
 וע', ונחשת וכסף זהב המשכן למלאכת תרומה יום המ' במשך שיביאו בלל בררך גקצור הרומה לי ויקחו פרשת לייחראל נאמר יוממ' על להר משה שעלה קורם תורה מתן אחר שתגף וה לפי צ'ל 1'ג[ : המדרנות עשר מכל גכללת אהת שכל כיון הגנורה מרתגם יש ספירה בכל זי"ן : העשוי ווהו הרין. מרת למעלה ו*מתקה נתתקנה למשגן והב ישראל שנתנו ועי'ו ודין. גגורה על רומו והב7'1
 : הדינים המתקת עלמורה ההשכוו וה שמספר פי' 7יזו : חסד על המורה כפף משא*כ גשורשו. להמתי"ו הדין להעלות שנצרך תנופה בוהנ נאמר לגךהרינים. להמתקת הכה נם יש שם מתערין דיגין דמינה הבינה בעולם הדין שורש מעלה למעלה אבל הוהג. פסולת נקרא ווה וצךות.עונשין מיני לכל להסט"א כח הגותן מטה ושטה  ער  הרין השתלשלות בא  1מוה  ורין  גבורה על מורה זהב כי יען פי' 1'גן . ויקהלכפרשת כנזכר רב הערב מן ולא גלבד מישראל רק תרומה שיקחו הצווי באה ונם להם. נאמר המשכן מלאבת פרטיות יום המ' ואחר עשו.וכן
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,תיין ז5" ןט5ת" ת5י ס"ר כ5 "נ5 . ןקןם תסטר6ו"תי"
 תסטר"

 . ןקןוסס
 סרי" 5" 3רכת"

 "ינון כך ע5'יסו
כקוס3נ"

 3נין
 ןסטך"

 )ס)ט"ס יכי) עין רט ןחיסו "מר6
 ע)יס 5ס)ט"ס ןיכי) וכיוןע)יס

 . כיס "כתכמת )" כרכת"
 ןקרוסס ותןיןו טין רט 5סס61 כרכ"ן יתטו ד365גין

יהוס3נ"
 וט"ך 3יס. ,תוספ"ן כרכ6ן תדי- ןקןוכ-

 סטד: פקוןי ככר טקת סמןס פהוןיוכסף
 בק,כם"

 וך"י.
 ןמי)וי)"

 ו)" 3ים" תעינ"
 ןס" ן". מ,סכ:ת תכ) ןמילו

3כ)"
 3,רט" הזי ות, מ)טי)6. 3רכ"ן מר"ן

 ןיוסף

 ס)ט"5"
 ןיתינ" תם:ר" ן6תי 3נין 3יס" טינ6 מסו

. 
 "תטכיךיע"ך

 תמכנ"
 . ך3נ5"5 ין" ע5

 ןס"
 6יסו

 כ)"'[ ב" עלך.1)טף 3רז"
 נר"

 ןנוס" וסיית"ןניפ"
 קיית6 "ת ר6י:1 .

 קןים"
 65סנ"ס

רמיתו
 3תסכנ" ןימוך" וקסור"

 ]טי[
 כרז" וכן"

ן'תיג"
 "תר ן3כ5 וע) 6העכיך ק6

 ןסטר"
 "מתכמ ןית'נ6

עיג6
 ס)ט" 5" 3יס"

 סעךס פקוןי וכסף כך כנין . 3יס
 3נין . ונו' ככרתהת

 מוס3נ" וסחי . 3תגיג6 כ5" 6תתנ6 וט"ז ."תי" ק" דיתיג" תסטר" כסף ןססו"
 "יסו

 ].ו[: וט' ככר ת6ת כתיכ וע"ךדיתיג6. מסטר" ן"ת"חןן תתנן ר3רכין ןרניןחיסג;

 וויס טסס יסנעיס ומתסס סת"ות וסנע ס"5ף ר4שרצ6(
 . מנייסו ןמתעכיך תס יןע ו5" תסס 5ון "נסי תק5יןן,'נון "עיפנ" מזי ת6 . וגו' ר"סיסס ונפס)עחוד'ס

 ומתסס סנומ,ת וס3ע ס")ף ו"ת 1"תר ק)" ןנפקעד
 ו"ת חע ת6 "5עזר "*ר כ( . )טתיך'ס וויס פססיבכטיס
 5עתוןיס. וייס עסס יכ3עיס ומנוסר סת6ות וסכעסח)ף
 ןכסף 6ינ,ן ס,ו. ן כתין 656 וויס6יו6,
 תקפ"ןוייסיסו;

 3ןסכ"
 ןרמתי 3סטר6 ומ,ו רכ5 3גלן

 5עי5מ מכתת,דע"ן סו, וכ5סו ]י"[ "ת'6ק"
 גמוס3נ"
. 

 ן"תוו3נ';
 ס"ר וכ5 . וויס חקרין ס,ו ןרמתי נוסטר"

 6)6 ומ"ו ו5ית 3סות5יין
 וכספ" ן:3"

 : - כמן6

 כרך 3נןי עסו ססני ותו5עת וס"ונתן סתכ)תןכמןנ(
 תנו מזי ת6 סתעון ""רונו'

  "ספק)רימס 3נו ו"נסיר ןנגין ג5ינו מךגפק ן5עי5" נסור"
 ך)"

גסך"
 ]יע[

 וססו"
 61קיי ןנסההין נוונין נוכ5 כ5'5 נ5'15

 3ססו" "רנתן סמי 3טם וכך6רנתן.
 . מכ,כ6 גסור6

 6חך6 גנ'15 מך גפקכןין
 . 3ן6 ן6 והתטרבו )סיט ן5"

 )3וסין סוו,6י:ון
 ךקדס"

 מיכ") 3סו ן6ת)3ס
 . ר3" כסנ"

 ע") כ~ין . 'קר )3וסי 3מיגון 3סי 6ת)3סוכד
 ע") )" מ5ין 3מ)כוסין 35יס )" ועל3ק-סמ 5סיוס"
 . )קיכ"

כג'וג"
 ססר. ") ויע5 סענן 3תיך נוסס 'יכ" למ

 מתג3םןסיכ ו"ו)יפנ"
 3עגנ"
 ויע5 כןין 3טננ6 תת)3ם סוס וכך .

 )נו 5תיע5 יכי5 )" כיס 6ת)כם 5" וטד ססך56
 כסנ" ן"כגייגי

 ט") )" ר3מ
 5קןס"

 ן6ת)3ם עך
 תרזין ינסקו ו3גין 5קוס". 5"ט)" 3נין 35,סין3")ין
 3נין . סרד 3נדי "קרו ן5עי65 כגענ6 ו"יגוןט)חין
 ו"רנתן תכ5ת . ע5"ין דזיוין תנסורין ן"סת"ר תתסןסיו

נוחין
 לש. י 0 לגו. 97 ט יט י9 6( םקוכצתמראה

 שאק שבעולם דברים שאר כל אבל הקידש. צד מןובא
 הם כאשר עליהם שורה הברכה אין הקדושה. פצדבאים

 לשלזמ יכ,ל עין רע שהוא רמוטאה שצד לפיבהשבון.
 בו. נמצאת הברכה אין עליו לש4.ם שיכול וכי,ןעליו.
 שבקדושה והנמדר ההוא. עין לרע הברבוה יניעו ש4אכדי

 כתוב וע"כ בו. נהוספוה דנרכות המיר שבקדישהוהנסגה
 ודאי. באמת רעדה פקודי כבר. מאת העדה פקודיונסף
 שהרי הזה. חשבון מכל פחדו ולא רע-. מעין פחדוולא
 ייסף של בזרעו וראה ובוא מלמעלה. הברכות ינוחובכל
 היסין. בחינת סצד שבא לפי רעה. עין בהם שולםאין
 בדכיד הוא שהרי בצלאל. ידי על רסשכן נעשהוע"כ
 וע'נ ]ט,[ הקורש ברית סוד שדוא עוסד, היה יזסףשל
 בסור הכל להיות עושה. הי' ובצ4אל פיקד הי'סשה
 להרכית הקדוש. היסור אות שהוא הנוף. של והסוףהנוף
 בחי' בם.ד והכל ]טו[ במשכן היחור סוד וההקשרותאהבה
 נסצא הימין בחי' שצד מקים בכל כי ויען נעשה.היסין
 העדה פקודי וכסף כתזב לפיכך בו. שולטת רעה עיןאין
 היה הימין בחי' טצד ההוא שהכסף לפי ונו'. ככרסאת
 על ירמז החשבון וזה בסנין. הכל נחשב וע"כבא.

 בחי' בצד הנאחזים הממונים השרים מדרמת שלחשנון
 : ]יו[ וט' ככר מאת 3תוב וע"כהימין.

 ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף ר14רצ"(
 למדנו וראה ב'א ונו', ראשיהם וצפהלעמורים

 טהם. שנעשה מה ידע ולא סשה שכחם השקליםשאותן
 והמשה הסאוה ושבן האלף ואת ואמר קול שיצאעד

 ואק וראה בוא אלעזר א"ר ג( לעמודים ווים עשהושבעים
 דים. לעמ ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבעהאלף
 כמף של היו הם היו. ן אות כדמות א4א ווים. מהמפני

 רחסים של צד על וא"ו שהאות לפי בזהב. מצופהוראשם
 בהחשבון. למעלה ידועים היו וכלם ].ח[ תרמזדיא
  פ*,4 וכל הים. נקראים היו רחמים של מצד שבאוולפי

 : ביחד- וכמף זהב אלא וא'ו ואין בהם. תולותדמדרטת

 שרר בנדי עשו השני ותולעה והארנמן ייעכלוז רכמןנ(
 העליון הטאור מהוך וראה בוא שכעין א"רונו'.

 שאינה הסראה בתוך ומאיר דמהנ.צץ ניצוץיוצא
 ינקרא המאירים נונים מכל נכלל ההוא והניצוץ ].כ[סאירה
 ההוא. החשוך בהסאור הארנסן אור מופיע וכאשרארנסן.

 בזד. זה ומתערבים לוהם שאיני אחר ניצוץ יוצאאז
 הגרול. הכהן מיכאל בהם שטהלב.ם קודש בגדי נעשיןוהן

 לשמש נכנם אז כבוד. בנדי כא,תן ב-ם מקלבשוכאש4
 לקודש. נכנס אינו הבגדים אלו לובש שהוא ומרםבקודש.
 ולמדנו רדי. אל וי;4 הענן בהוך כשה ויבא זהכדמיון
 ויעל אז בענן סקלבש היה וכאשר בענן. סתלבששהיה
 לפנים. לכמים יכול היה לא בו שרה4כש זכרם הדר,אל
 שההלבש עד לפקדש נכנם יא נרול הכדן זה כדסיוןן

 סודות מן שיצאו ולפי למקדש. לכנזם בשביל הבגדיםבאלה
 לפי שרד. בגדי נקראו שלפעלה כדמיון והםעליונים
 וארנמן תכלה העליונים. זיו של מהאורות שנשאר ממהשהיו

הם

 הזהרלי
 טלבות היינו והמשכן רדכויא עלמא גחינת *ניהם ביסור. וגצלא. בתפארת שרשו משה כי ,סז( : שכיסור בחפר שרשו נצלאלשון

 רמו וא"1 אות נ.ח, . רחסד מררגה של ספירות עוטר על רמו כסף ככר מאת 1יון : בהמשכן ריחורא קשורא והיינו רנוקבא.עלמא
 . מלכות ספירת 11 ;.ט[ ווהב נמף גקראים שהם וגבורמ מהפר המורכבת הרחמים מרת תפארתעל
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 בקדש. לשרת השרד בנדי כחוב ע"כ :למעלה.כדמיין
 בגדי נקראים שאין לפי בקדש. לשרת השרר בנריונק-אים
 ג שכת ]ג"[ הנונים אותן בהם שורה כאשר אלאקדש
 ראשית לה' -טראל קדש "( וכתוב הם. קדשבנדי

 הנונים. כל נראים שבישראל לפי ישיאל. קדשתבואתה.
 בפנים. בהם להתראות הם ואלו ]ננ[ ישיאל לייםכהנים
 ט דקדו דבלך לבני להתראות עולה אינה שהנשמה וראקבוא
 וכן ש:.י לההיאות שלסעלה בלבוש להתלבש שהזכהעד

 זה ש4 ב4בזש שתהלבש עד למטה יורדת אינה זדכדמיון
 שכתזב ש.מעלה. הקדושים מלאכים זה כדמיוןהע41ם.
 כא.טר לוהמ. אש משרהיו דוח.ת מ4אכיו עשה נ(בהם
 שמה4בשים ער למטה יוררים אין הזה בעוים שליחיתעושיס
 סקום כרמיון הם הלבושים וכל הזה. עולם שלבלנוש
 עילה איגה שדנשמה ביארנו והדי שמך. שרולךההוא
 עישה יטהאדם טיבים והסע.טים דמאיר.. בלבושאלא
 ממאו- מ.שכים המעשים איתן ה1-.בעולם

 לפני לההיאות ההוא לע,לם בו שקת:קן להנשמהלביש העליון זי.
 נדם-אה וההזה התענג שלובשת היבוש ובאיהוהקנ"ה.
 ו בהיכלו- ולבקר ה' בטעם לחוות נ( כטש"כ ]:ג[המאיר

 חוהם פתוחי מפהחוה ונו' השהם אבני את ךי;קןך7(
 וראה בוא חייא א"ר ישראל. בני שמוהעל

 ולבש אבנים י"ב אוהן עליי מניח היה נדול שהכהןבשעה
 י"ב ואלו השכינה. עייו שרהה אז ואפד. בחושןאזתן
 שבט וכל השבמים. כל של ב:מיה נחקקוח היואבנים
 על האותיות היו ושקועית אהה. אכן על נהקק הי'ושבט

 לחוץ בולט.ה האוהיוה היו האבנים האירו וכאשרדאבנים.
 השבמים כל של ובאיתיוה ]כד[ שנצרך מה עלוהאירו
 בכ4ם. המא נטצא שלא לפי נ'. ח' יאותיית שהי ה'1לא
 אית אבל ניהאי נורם שרשם ח' אוה כן אם רזקיהא"ר
 ט' א.ה שרואק מי שלברנו כסו כוב. על הימז שהיאמ'

 ש:קיב ב. ט כי ההורה הההילה שבה לתי לי. מ.נבחלזם
 מוב אוה שהיא והואיל טוב. כי האור אה אלהיםוירא
 ש:מוכוה לתי לו אמר השנמים. בשמות ננהבה לאטדוע

 ונעלמה. שהריאותט'גנוזה ועוד ]כ-[ לוי זזש:יאלה-אותיית
 היא וי אות והרי רמררגוה. כל :ל רהארוה תיכיעוהיא

 זו. אזה בלי נכצאה הארה ואין ]:,[ האזרוה כל שלהמאור
 של הכאור והיא מוב. כי דאור אה אלהים ויראשכהוב
 לא י( כתזב זה ועל ]נו[ זדנעלם דטמיר ההיאהאור
 דשבנים. כי ש4 ר הא -זא ווה בתמים. להולכים מובימנע
 כל ק ש-שתל,נל ועוד בהם. ט' אות נרקקה לאולפיכך
 נרם.ד נהי4 הנסהרת % אכסררא מתוך היא שבטיםהי"ב

של
 7ף 7( ג-1 תלס נ( ק-7 ת,יס נ( נ' 'יו' "( כקוטוהטראה

 הזיך
 ואיה"ב אר"מן הפאית דו"ה ומיכות. תפארת ה"נו שיס שםט

 והפארת. גבורה חסד ה"נו 'שראל לוי כהן ןננ[ . ב-םמיינ*
 ,נ:[ . ותומים באורים שאלין שג השאלה על תשובה היו הןהמאירות

 נ, הס"ירות מכל הארות שכ- 'סזד ספירת על רטו ט' שאות פי'וג,[
 שור אבאהנקראה

 .עלח"
 דכת'כ ז)ע')". קןיסין ט)":'ן ד" כנזוכ"

 כר . )וסע 6ס חסרתיו רימ,ת ")הכיו טסס כ(כסו
 זנות)כס'ן עז )תת6 גההין )6 ט)ט6 כסחי ס)'מ,ת"עכזין
 היסו וכ)6 ע)נו6 זס6יכ)כו;6

 כנוונ"
 דססות

 ס)קח )6 דגסתת, 6יקי%ג6 1ס6 תנזן. ד16י) 6תרן
 ע)ט" כס6ין זטכיד גס זכר טכין ועוכדין .. דגסיר כגכוס6 6ג6ן

 ע)6ס זזיו61 נונ:,רח נוס;י עו3דין 6יגון .
 וכ?סימ .קכ"ס ק,וי )התמז6ס ע)תק )ס:וק כיס )"תתקג" )כונ6י

 "ססק)ר.6ס גו ,היזי הת?ג' ד)וכס )כ,ס"
 - כסיכ)1 ולכקר ס' נגוטם 5הוות נ( כז"6 ]כנ[ דנסר6ן

. 

 מיתס סקותי נז:תק,ת ונו' סססס 36:י 6ת ךיעשךד(
 1)כיס ח:נין ת-'סר 6)ין סוי סיס רכ6 זכסג6כסעת6 חזי ת6 ה"6 ה'ר יסיה). כגי סיוותעל

 ט)יס סך'6 כזין ו6פוז6 כמוסג6)ין
 ::יגק"

 תריסר וחיגון
 וכ) כ:טין זכ)סו כסתסן נ)יפיןמכגין

 ט5 6תוון סוו ו-נקטן . מזמ "כנ6 ע) 6תג)יףוסכס6 סכט"
 ככ)סו. חיכס הבת:ח ז)ק כנין . ט' מ' 6תוון תרין סוו)6 כ)סי רכ:טין יכחקוין ]כ-ן ד6)טריכו %ס ע)וכ:רין )ג- כ!טין ין הק ס,ו 6כג'ן כסירין וכד6כגין.
 "כ) . יה,ת נר'ס ימיו6 מ' סכי 6י מזקיס6"ר
 ט' 6ת דקייי נו"ן ותגינן . טכ 6ת ז6יסיט'

 דכתיכ טוג. כי 6'רויקק סהה6 זכיס כנ'ן )יס. טכנה)יויס
 טכ 6ת וסי6 ו:והי) . טוכ כי ס"ור "ת מלסיסויר"
 דסיויכין כגין )י: 6י,ר . סכטין כחינין 5כתיכ )מ6")6י
 ועיייר ננין ט' 6ק זס6 ותו ]גס[ הסזזי 6תו,ןהרין
 נ:ירו ד6 מת דסח זכ):ו. גסירו גסיווהיסו
 י6 ט6ת כר מבתכח ג:ייו ו)הו ]כי( ס,יזכ!סו
 נסירו 1ס61 . סוכ כי :ק'ר הה ה):יס ו'ר6דכת'ג
 )ח כ( כתיכ ד6 1ט5 ];ו[ וטזויר זגגי1 ג:ור6זססו6
 ככסין זכ)סו גסור6 6יסו וז6 כת.'יס ):ו)כיס סוכינוגע
 תריס. דכ):ו ותו . כסו התנ)ף )6 כךוכג'ן
 כרז6 ד6יסי טטיר6 ד6 6כס7ר6 טטגכקי

ד6ת
 פשד ת~סס(

זי
 שהאותיות פי' ,גד[ רר:.רא: ;יטא ש4 בהמפירוח היינו]נגן גרו" שהכהן בוטן רק ;ליהם שויה 11 וקרושה ןכ6ן : תכ4תמיכות

 החבמה ספירת אור היי*ו [גו[ : מלכוה לספייק ידו ע'יפעות . הטא משמעות הייגו ב'"ת ראי"ף בסרי לוו 11 הממוכות ט.ח'
 . האצילות עולטש

 וכ6רנויג6 כתכ)6. סוחק6. נווכ6 ז6יס1 סני כתו)טת)קדסח
 כסו 6ת)נס ז6יסו ונזנו . גווגין 6ינון נוכ) כ)י)זמיסו
 )יס זחיין 1)6 )כ1. ע") סוס 6)ין דנויגיןכ)כוסין
 נרז6 "הע:יז כ)6 חז' ת6 .)כר

 כ)6 )ט?וי זנוסינוגות"
 . נקדס )סרת ססרז ננזי כתינ וע"ד ז)עי)6.נמוג6
 דגת.כ ]כ"ן נוונין 6יגון כיס סר"ן כד ")6קד: כניי הקרון ז)6 כנין . כקדס )סרת ססרז כ:זיוהקרון
 ר6כ.ת )ס' 'סרח) קדס 6( וכקיג סס קדסכנזי
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 ונניו :ת*ר 6יסי כך וכנין ]כח[ ס'י6ת
 "תמזי 1)"

 "ק כ"'רח ק"נו' הכ:'ן סגי כ5 תדות6נסו
 וכ" כס:ח ,דין נסרין סוו כן וכ)סו .יג'ס6

 ::ירין ?וו
 . 5כר )קסתחווט וכ)טין נ?רין ו6תוון ."גפוי
 כ5יסי "כתיווךע6ן סוו כדין וכ?נ" "גפיי נסרין סוווכן

 סו6 זג6ס 6י כסנח הכתיווךט וכד6 )סכ ך6יסוומתוון
 וגיס6: כ,ת 6יסו כ)6 וט*ן 6165י

 ס"סר ס3עות 56 נוטכטותיו סמסן6ת ןירג2כטך*(
 6תקסר תכ)6 וס"י5"מז6ס "5" תכ5ת. כפקי) טסי תכ5תכסתי5

 ככ)"
 "יסו כ), וע'ן ]ג:[

 ע)חסכרז"
 כ)י5 . תכ)ת כ)י) 6רנ תטסס ס6פי תטי) "תויעש

 כנוס מתמזי וסכיתכ)ת
 ונסור6 רז6"יסו ךתכג" ו6וקינונ"

 תכ)" וכרס'"
 כקסור6 ו6יסו

 כמו" כ65 ת11ר76נסירו
 6"ר "יסו 5"פיך6 תכ65 וע,ן ])[

 . 6יסו ט65ס כרז6 כ5סו וכסנ6 ך)כום'ן נו6ני סניכייעון
 ד)תת6 )כיסין)נוסוי

 כנוונ"
 ס"י מזי ות" .. ך)טי65

 כת'כ 5יס 5כיס כן ט5יס. )הס'6 ו"כידחעט'65
 "פן דס6 נ( . כפכס ע5י ותסת 5רתגי וקןס "חורכן
 כסו 6ת35ם סוס כסנ6 וכז . סוו וקרס 6חויוממן
 כדיוקג" ךנוי?יס

 . נסירין ":פיי ךכךין 6תתר וס6 ט)"ס.
 יןע סוס וכדין תנסרן 5עע" וס)קין כ)טיןי"תוון
 וכנ"כ ],"[ת)ס

 תקוג"
 ךמיסנ6

 ך6פוך" ותקיג"
 כמן,

 ךו" ךתנ" וחיו"נ .תתקסרן
 . זן" כתקונ" 6'סי )"1

 לח ש"%:צנ:י%%
 ו6וקיוס ס"רן ו6ת ססתיס "ת 6)סיס כר36ר6סית

 ךע5נו" מונ"וס"
 . ע)הס ךע5נו6 כטונ6 טכר תת"ס

 ךטכן טו3ווי1כ)
 כנוונ"

 נוסכ:6 נטי סכי . ך)ע')6
 . וע)יו6 וכנוונח כעוכך6 6יגון עו3לויכ)
ירז"

ותקונין טיכדין כ)סו די,ככנ6 טוכן'ן כ5 ו6

ד5טי)"
 ככינתק )הסר6ס 3נין  ותת6

כן'ורין כע)ת"
 מיסי )מ6 ~ןן ~ז % מ:י, בך:ש ו3?ער'1ט)6ין
 עכיות ו6 וט) . תתן כ)סו7ע5)ו6

 נומכג"
ועכיךת

 3רז6 כ5סו ו6רןסתיס
 5יוט3ן כ"-ו הוטגין ד:נסי 3סע;המזי ק" מזקיס 6'ר חיעד 6ס5 תככן ט3וךת כ5 ררנכלי( חן"

 6כת)ייות 6יסי דמוקן נוחס טוכך6 ססי66ו"נות6.
 "יסי עכיךתח הכ)ייות וחיסי סר6ן 6יגוןיונרנוס.

 נוועד חס) תסכן עכודת כ) ותכ5 ךכתי3 . נינ)ןטנום
 כ) תקוס6 כי 6ת3ניוכד

 טכיות"
 6יסי ך6תטכיד

 5ון "חמוימח וטכיות6 סר6ן "ותכין . 6תטכירתתנרונס
 . נונרנוס סי6 61סת)ינות קטייסו ו6תרכינות .)נועכן
 כ"סר וסכית עו'. כס3נותו וסכית ס( וכתיכ 16קתוסוס6
 נונרטס. 6סת)'נות ך6יסי 3ס3גותו. "), כתיכ. )6כג'סו
 . גכנס 656 כתיכ % 3נוסו . נ3גס תסע כ)נוס 6כן'כת'3

סו6

 נראית ואינה וננווה נעלמת וו אות ולפיכך ]כח[ מ' אותשל
 מופת בדרך נתקיימו האננים אוהן שכל וראה ובואבהם.
 פ4.ו היז גדול דכהן אז מאירוה. היו כאשר יכלן.נס.

 ניכ-ות להיותן ובולמזת מאירות היו ודאותייהמאירים.
 אותיות ניכ-ות היו אז הכהן פני האירו וכאשייחוץ.

 הוא זכאי אם הכהן ניבר הי' ובוה למוב. שהואהבולטית
 : ונם במזפת היה הכל וע"כ לא,או

 האפר מבעות אל מטבעותיו החשן אק רירכ2סך6(
 אלא הכלת. בפתיל סהו ק2~ת.בפקי"

 הוא הכל וע"כ ]גט[ בכל נקשר ההכלת שזהלהראות
 : עליוןבסור

 כליל תכלת. כליל ארנ מעשה האפר מעיל אתריע:ט
 שהכלת שביארנו כמו להיות ראוי שכןתכלת

 עם בההקשרות היא ר1עכלת הכבור. כסא אור מורהוא
 א"ר הוא. לאפד החכלה וע"כ ])[ ביחד הכל הלבןאור

 רם. עליון בסור כלם הכהן מלבושי הבנרים אלהשמעון
 זה וראה וביא .. שלמעלה כרמיון שלממה הבנריםלהיות
 כתוכ ע"ו בו נלבש כאשר עליו. המכמה האפרמעיל
 אפר שה-י נ( ,. כפכה עלי ותשת צרתני וקרם אחורנ(

 בהם סתלבש הי' הכהן וכאשר היו. וקדם אהורוחשן
 מאירים. פניו היו שאו אמרו ורוי עליינה. לצורה רומההי'

 רבין ואו בהארתן. למעלה וע.לות ב.למזה היווראיהיו;
 היו ביחר האפר ותקון החשן תקון ולפיכך ]),[הדבי

 זה. של כהקון הוא אין זה של שתקון ואע"פנקשרים.
 בהאפר החשן לחבר בוה וה של הקשר אחר. במורוהכל
 הן זה. ובצר וה בצד הנקשרות מנעית ארבעעם
 אותן אל שלממה הזה בצר הנקשרות המרכבות אותןמיד
 כתוב וההיוה. האופנים בסור הוא והכל למעלה.שהן

 וביארו הארץ. ואת השמים את אלהים בראבראשית
 העליון. עולם כרמיון עשה ההחתון עולם של הנהןשהרי
 המשכן כן כמו שלמעלה. כרמיון ה,א שעשה מעשיווכל
 וזה העולם. של הרמיון וכמו המעשה כמו הם מעשיוכל

 העיקונים מעשים הם כלם המשכן סעשי שכלהסור
 בסרורי בעולם השכינה להשרות בשביל ושלממה.שלמעלה
 הוא שלמטה עדן הנן כן כמו תחתונים. ובמרוריעליונים
 הצורות וכל ההמונות בל ]ינ[ תחהון וברמיון עליוןבדמיון
 ומלאכת המשכן מלאכת כן ועל נמצאות. שם כלםשבעולם

 : הן אחר בסור כלן וארץשסים
 בוא חזקיה א'ר מוער, אהל מ'::כן עבודה כל רר231די(

 לעשות התהילו האומנים :כל בנעהוראה
 נשהלמה היא שההחילו כם'ם הכלאנה אוהההאימנ.ת.
 בעצמה היא המלאכה. השלימק והיא ההחילו הםמעצמה.
 מוער אהל סשכן עבודת כל והכל שכתוב מניין.ממש.
 היא שעעשה המלאכה כל המקרש בית כשנבנהוכן

 להם הראהה והמלאכה דההילו האומנים נעשיה.מעצטה
 מעצמה. היא ונשתלמה לפניהם נרשמה והיא לעשוה.איך
 כאשר וזהבית ונו'. בהבטתו והבית ס( שכהוב ביארווהרי
 מעצמה. נשתלמה שהיא בהבנותו. אלא כהוב. לאבנוהו
 נננה. אלא כועב לא בטהו נבנה, מסע שלמה אבןוכהוב

הוא
 ך," 9 6( מקומותמראה

 . 6' ט)גיס ס( : רננ 7ף 7( ר)6: 7ף ג( ;נ'ע ת"ס נ(
 ן.זך.ך*ויך

 אכפירא נקראת לכן שנימה שנפתתה קטנה רלת כמו פתות ט;ט סחיב ט,י הרביעי וצר שלמות צדיים נ' לה שיש כ'ון פ' אות"ח,
 הלכן איר 1)ן . הספירות מנל השפעה מקכ"ת המלכות שמרת פי' 1כט[ : נסתר שהוא הבי.ה עולמ על רמו ווה צורתה. היאשכך
 : ת%תון עין ונן עליון ערן גן שיש מג, : שנשאל השאלה על ועזשובח שהבין 1)6[ : ירנויא עלטא של השפע הארת8יינו
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 נשתלמת היא הקודש מ4אכת בנ4 יכ; נבנה, מעצמידיא
 : ומהמע

 סשה. אל מה מפני טשה. אל דמשבן את די2ביאד6(
 מדרנק של הזיוג היה ההיא שבשעךלבי

 כמי משד. אל דמשכן אק ויביאו יע"כ ]ינ[ ג להזד.סשר
 נציך בהחלף שהרי לפי חקי אצל נלהשמביאים
 לאיש נתהי בהי אק כמש"כ רךקן, אצל הכלה אקלהכנים
 אי'ה. ויבא ככהוב אלי-. יב.א ה,א יאה'כ לאש-.הזה

כו"
 3כ) וכן . גכג? יונרחי?

 6יסי קד'סמ ד"יסי ט3'דת"
 תור-ס6כק)י-ת

 -ב?. 56 6ק6י )וסס ה5 סתסכן 6ת דיביאד6(
 ז,ונ6 ס,? ס2ת6 כ?סיח דס6כנין

דנוס?
 5"זד'וג"

 כחס נוסס ח5 ס-ככן "ת ויכיחו יע"ר ]גי[
 3קדיוית" דס" כנין מתן )כי כ5סד6ייתי

 "5סריך
 5"'ס נתת' כתי 6ת כד"6 קתן 5ג3' 5כ5ס65ע65
 "5י:. ויכ" דכתי3 )נכס ייקי חיסו י35תר )6כססזס

 . וני' סילגן ט5יו ככן כי )ויילן הס5 "5 )כק )וס? יכ'5 ן 'נ"1 הענז '_כןזעלי ני מזעד אהל אל לבא משהיכול
 3ט5ס )ג:' והתקמטת ד6תתק:ת ( ":היאעה בעלה, אצל ומתקשמתשמתתקישת

 51" ועךד )גכ?. 5"ע5ס )כט)ס קתקזי )6 תמגטת ק6 ן גב.ל ולא וע"כ אליה. ליכנס לבעלהטנלשנוויזאלאוי ד6'ר,י סילת6 ,י ק
 'כו3

 דל5 . רז6 6י?1 1ד6 נ( )ו:ס "5 ס-:כן 6ק ,'3יה, ן שב" סיך, הוא וזה :( משק. אל רכשכן אקויביאי

 )? ס)קין חיגון ]'ץ[ 'וטח כ) קק ד"?.י'; ' עד ק.דש לינסא מעלים רם ]5ך[ יום בנל נךהאמ
 קדים" 5כויס'"

 טך
 )ו:ס 5נכי )ס ךד3ק' וכ'ון יו2: 5נכ' 5ס דחת"ן ן כשה ח41 ל- גמחנריס וכיזן משה. אצל יהשמביאים

 יח'ד6 ן מיטקקאת וייא שכתוב דכזד וזהו כרא.י. דכל שלהיח.ד
 כדק" דכ51"

 ויר" דכת'3 דח ש . י6,ת
 6ק לוסס

 כוכ"ן רווח . יז2ס "ותס ויכרך ינו' סט)"כ? כ) ן ביכית ה-זיהו 0שה, אוהם ייב-ך וט' רמלאבהכל
 סהכת'ס "'סו וד6 ])?[ 3'ס מרימ דק:ס דורנ6 טחתך הח2מים וזהו -ן ן בי שורה משה שפדרנתמדמקום
 לסדר יודעים ש-ם לפי הקדש, מ"א2ק כי אההע.שים
 ה;פלה שמתכל4 מי כל כן יגל כ-א'י. דקזדשעבודת
 הם והקשי ד הפ4ה אם בו 0סתבלים היהוד.ומקשר
 סתברך אז כראוי. הם דזה וקטר זו תפלה וכאש-כראוי,

 תמ?. "5 ?ק:כן מק וי3יהי כך וכנין נוכס ק,תס ויכרך ן משה. אל דמש:ן את ויביא ולפיכך כש-. אותםויברך
 65חזחס דכיתק ח"ר, ד6'סו ן לראות נערך ולו בית'. ן בתק לראיה הבית אדוןשהוא

 3י . ד'5ס רזין וכמיגון סתרין כהיג,ן . כס 51תח~י ן מלבד שלו. דסידות ובאותן דסהרים באותן בביהו.ולראית 5קכתכ5" 65הר" "ת'סיכי ד)" די5ס 1ך~ין תקזגסק ן להסתכל לאחר ניתגו שלא . של והסודוה ביהיהק.ני 3'ומזי ח5ט-'ך ו)י? דכית'?. כתקיג"
 6ק נוסס ") סחםכן "ת 1יכ'16 יט"ד 53מידוי יזכס ן את מש- אל המ'טכן את ויביאו וע"כ בלברוילם'2ה
 "ייתיהו כ5" )יי:? 5יס 6ייקי6ו וכד . כ)יי כ) 'חת ס6ס) ן הביאז דכי למשה לי הביאי וכאיטר כליו. כל ואתהא-4
 )התק:ה וחד הן כ5 ידינהן כ2ייפין 5יס ן כאב* אב* לתקן ואחד, אחד כל ידועים באבריםלו

 ו5"52"ס כד" ר" 5תקגח כעהן ס,ו וכד כד" ד" 5העגה ולהכניס בזר זה להקן רוצים היו וכאשר בזה. זהלהכנים כס"ס" כיים"
 ייין לנוסס 5יס דק"תימי כי,ן כידיס,ן ס5יק ס,ס 5, כדק דה ן מיד למשה לו שיביא. יכיון בירם. עיתה לא בזהוה
 3דוכתי?. וט56 "סק5יק סיס וסייכ6 סייסח וכ5 כידיס 6סק)ק כ)" ן במקומו. ונכנם עולה היה ואבר אבר וכל בידו. עלקהכל
 . סגוסכן ס,קס וכת'כ . ?נו:כן 6ת )ו:ס ויקס סס*ד ן יזה -כשכ;, הוקם וכתוב המשכ;. אק מ:טה ויקםזש"כ

 6יקיתנ": ןנתבאי: 1?"
 יארץ. שמים נהן שבבראו תי.ת הא באיתןהיה

 אוהן עושה בצלא4 היה הכשכן מ,אכ'ה כלזלפיכך
 כן יעל וארץ. ;מים בהן שנבראו האיתי.ה ציייפיבסוד
 דאוהיות צי-ופי בצלאל יירע שהיה לפי בנלאינקרא

 ןה ב41ח4 יודע היה לא ואם יאיץ. שמים בהןש~בראו
 מה המשבן ת מלאב אוהן 4עשות יכול הי' לא דהם

 נתהקנ' ולא נתרוה לא העליון שמשכן כסו אלאהטעם,

 5.ן עכיד כ5655 סוס דתסכ:ח עכיד6ן כ5 כך31גין
 ד5רופ"3ר1"

 כחיח 3סין זהק3-'חו ד6תוין
 ו6רע"

 דת וט5
 3נ)ה5 ידע ד?וס 3נין כ35"5חק-י

 553"5 5ס1 'יט דס,ס )6 ,6י 61וטה סחע גסו65תכר"1 ד6תיון גרופ"
 6תקיג, 651 סוס 65 ט3"ס דווסכנ6 כיוס "65טע-ק

 קזהרזיו

 היי,ו ו,ד' המשבן נעשר שמה ש?י -נוקבא עימא רמ-כ,ת ס"ירת עמ 4הזדז. דדכורא עלטא התפארת ספירת היינו משה מדרגת%"
 , הזה לעול: יד*טיע שכ? ,-קב* יר(דוג דחפאיה לספירת המלכות ספי-ת מעלים הס עי"ז גנונה, ותפלה שמע קריאחשאומיים

 : דדכורא עלסא של הכולל שהיא התפארת ספירת הייגו))סו



צב קורשישוןפקרדי הזהרלשון
 5רופ6 רכ) ו3י61 מתיין 6עון ת5רף סו? ג))56 .חפוון
 פ3ין סוסו)רופ6

 6ומגות"
 וכ) .

 טכיר"
 ועכיו6

 3כ5ןחככג6
 גר1פ"

 תס וכ) מ'-:ו מד ע3יד סיס
 ךחכככ" טכיד6ן 3כ) וכן )י?ן6תהזי

 סייפין 6יגון וכ)
 דסת6 ד6תיון כגריפח ?ו? כ)6 דיוסכ:6ותקיגין
 )יס. )ת'קס יכ') סוס )6 )יס )קק-ק הת, וכדקדים6
 טעת"תק'

 )6 6תוין 6יג'ן ע5 דם)יק דךעוקק 3נין .
 רפות6 :סו6 ידע סוס ו"יסו 3למודוי )תם: מ65"תתסר
 . ידיס ט5 ח:כג6 6תקס וט"ד 6תיין )היג'ןרם)יק
 סוס )" וכ:)6) חסס ויסס חסס ויקן חסס ויקסרכתי3
 ד"תחר כתס .י:? )יס ד"קיס חסכג6 ד"תקס 3'1ת6קזי ת" 6תר יגחק רכי "( . )יס )יויקס יכי5 7'ס 1)6יןפ

 )תיקס 'כי5 :י? ד)ח סי,סכן 6ת ת:ס ויקסדכתיכ
 . 6'סו )יס ז"וקיסעד

 )חטרוגית"
 גס )3ך רסי ד5ית

 עך ידייסי ע) ף)יויקס ו)6?יכי) חסכ:"קפ% 6ק-"
 חחריס ן6יסו 3נץ )יס י"וקיסתם: דהת"

 ד3ית"
 ד6וקיס כיון ]י1[

 ווסכג6 יתמ:ס
 )תת"

 תסכ:6 6תקס
 5ע')" 6חר"

 כתס .
 ]),[ ונג'ז סתיס ןהיסו ע)6ס דע)ח6 חרז6 6)66תקכ ד5" דזז6ן יר" פ5 פריס ו)מ סוקס יכתיכדהוקחיס

 5מסקקג" 3גין . ןיוסס דרז6 יד6ט)
 3:סי6 כ( כסדי:

 -ית, 6ת:ע) חככג6 ד6תקסייתק
 תט)ת"

 6תכט)
 6סת)ק 6)6 תית6.)6

 ן)" חע)מ"
 )ס)טהס יכי5

  מ5כ6  רייתי פד טפ5ת6 סרפ '5י יפכע5 651נג'ן
 )כ5מ סחות 53ע נ( וכך'ן 3טו3דוי. ימדי יק3"סת:יקח
 וי5ר מי)ח 6תפרכת כךין זחס: יד6 ט) חסכנ6 התקסו:ן
 6תסים סטת6 3ססומ )ם)ע"ס. יכי5 סוס 651 1חתכסי6:רפ

 תוקפ6 " פפל וסח656 רוג61 תקיפ,סח6")
 פ5 )ם5ט"ס יכ') 1)6 ניס".ןהו'6

 יכי5 651 פ5ת"
 מזי ת6 כתעון 6"ר ד( )'ס. ו)-סטי גס 33ר 3יס5התה3ר6
 '"צגטנל'%"וש:(וי'י 1ם"רי . תסכג6 )6קח6 חכס ס"רי כד ספת36:סי6
 ,מר,.  רסטך6 סייפוי  כל  ,תרפן נת9יסורסי, 1-נ6  רכל 6וסיפכ5  וס6 ר,. י6סרפי  ר5 6תקףחס"כ6.

 מייכ, ולור  יריסלס ר6 ורו5 מרוכ ור6  פלי5ר6
 ר, 5תרפי ר6  6תקף כך ר6 וטל רת מריכ ר, פלי5כר
 חרז6 )6תתקכ6 סחסכן 6ת נו:ס  ויקס  כךונגין

 דנו חרזח ן:יס ח:7 דח וט) ד)תתח. רז6 יתחהף1)6 ד)עי)"
 . יוסכג6 )6ק-6 ה'סו 56טי'ך ]נק[ ןגסרח6ססק)רי6ס
 1)6 חג'ס)6ג7ר6

 חההר"
 יון )הג:רח ")טך'ך סיסר6 .

 דהת:גי 3זק:" הזי ת" חיי" ה"ר הן ת6מרה 651סיוס6
 והתעכ.ד תקדכ6כי

 6תכפי"
 "ע)י!6 יהסת)ק 6מר6 ססר6

 מתקסוכד
 יוסכ:"

 6תקס כדין דתם: יד6 ע)
'תת" 5ע')"

 ה)6 ויקס. חסו סתסכן 6ת חסס ויקס סס"ך
 ופ"ד ])*[ )עי5מ )טי)6 )6סת5ק6 )סךקוקיס

ויקס

 צי-ית כל טסור האותיות. אותן מצ-ף היה בצלא4האלי.
 של ומלאכה מלאכה וכל האומנות. עושה היהוצי-וף
 טה וכל אחת אומנות צירוף בכל עושה היה טכןהמ
 ראברים אוהן וכל המשכן מע:ה בכל וכן לה. ישרא

 האוהיזת בצירוף נעשה הי' הכל המשבן. שלוהתקונים
 לדקימו. יכול הי' לא להקימו בא וכא'טר הקדוש. השםשל
 לא האוהיות אותן על הע.לה נה שרב לפי המעם.מה

 המהשבה אותה יודע היה והוא בלבדו. למשה אלאנמסיה
 ידי. ע4 דמשכן הוקם וע"כ האותית. אותן עלהעולה
 לא ובצלאל משה. וישם משה. ויתן משה. ויקםשכתוב
 בוא אמר יצחק רכי "( עליו. לעטוד יכול היה ולאידע
 שפי-שו כמו מ:ה. שהקימי המשכן שהוקם ביוםוראה
 לעמור יכול היה שלא המשכן. את משה ויקם שכתובבמה
 אחר לאייט רשיה שאין יכטיובה משל משה. שהקימועד

 באו כים הא.מנים איהן נל כך אף בעלה. אלאלהימכה
 שבא עד ידיהם. על לעמיד יכול ולא המשכן. אתלהקים
 שהקים וכיון ]וי[ הכית אדון שהוא לפי והקיטו.משה
 כמו למעףה. אחר משכן הוקם 4כטה. דמשכן אקמשה

 4א כי מי. ידי על פירש זלא הוקם. שכהוב כמהשביאןו
 ])י[ ונעלם נסהי שהוא העליון. ע.לם מסור אלאהזקם
 בי.ם נ( עמו לרחהקן בשביל סשד. סדרנה סורע"י
 נקבניק -עזים. מן מיהה נתכטלה המיטכן שהוקםהה.א
 לשלוט, הוכל שלא העזלם מן שנםתלקה אלא תאמר.אל
 מל* שיביא ער העולם מן הרע יצי יהבטל שלאלפי

  ל4נץ. דמות בלע נ( אז כמעשיו. ישמח והקב"הרמשיח.
 ייצר כח נפרר אז משה  ידי על  המשבן  קם הובאשר
 נפ-ד ההיא כשעה ט. לשל יכול היה ולא ונכנע.הרע

 ש4 התוקף מעל דשמאל. כה של רונז דתקיף.סמא"ל
 יכיל הי' ולא העולם. על לשליט יכיל הי' ויא ה-ע.דנהש

 וראה בוא שמעון א"ר י( אותי. ויפהוה באישלהה-בר
 ודההיל המשכן. לרקים משה הההיל כאשי ההיאבשער
 נהלשו אז בזר.  וה להכנימם האברים של ההקוןלהקן
 רמהועכ. הטימאה צד של ההק.נים וכל האבריםכל

 דמיסאה צד נהלש הקדושה של הצד זה לההחזקכשהתהיל
 זמן שכל ביארנו והרי נהלש. וזוק נתהו9  וההכהיעב.
 הטומאה. צד של האברים כל נהלשים בתוקף.שהקדזשה

 דרשעה. וצור ירוש4ים ::ל ד הם ווה חרוב. וזה מלאוה
  וד.  נחייו וה  כש4הרזן  ולבן וו.  חרבה  וובשנקמיאץ

 נלמע4ה מהמוד לדההזק דמש:ן. אה משה ,.קםולפיכך
 ת פנימי ממוד שהיה משה וע"כ :למבה. דסוד  יתרוקולא

 שהמשכן המשכן. ל-קים רוא נצ-ך ]:ק[ הכאירסראה
 י א מן להאיר צ-ינה הלבנק מאהר. ילא ממנויאיר

 :נבנק בזסן וראה בוא חייא א"ר :( מאחר. ולאהשמש
 ים. רע מן ונסתלק המ.מאה צד נכגע ונגמר דמקישבית

 למע4ה הוקם או פשה ידי על המשכן הוקםוכאש-
 אלא 1יקם. סהו המשכן. את משה ויקם וש"כוימטח.
 כתוב וע"כ טס[ מעלה מעוה לההעלוה אותהשהקים

ישם
 . יגפ 47 ס( ר,ת דף ד( ג'ס יסיי' נ( ווו דף נ( יעס: י9 י טקומותטראה

 יקיןלךזיי
 וננוי סחום עולם שהוא הבינה עולס מכו- הוקמ שום;לה שהמשכן פי' ,,ון , התפארת נספירת הוא מוה נשמת ששויש כיוןז)ו[

 וח כ' ,2י להתתק, בשבי. התפארת ספירת 'רי ע4 פי' רמשה. ררזא ידא אל הארה בו יאיר הבינה שעולם ריי:1 זו הקמהוענין
 ,קראת ההפארת כפירת חח[ : שלו החקון היינו רח"ארת ספיית ירי על המלבות ספירת שהוא שלמעלה נהמשכן מאי- הבינהשעולפ

 , שפע רי משם 4קב( הננקייס העליונים נרעולמות ותתקשר תתעיה מלכות שספיית *י.מס, מ4נר: ויעקג מל14 שטשה כירוע רתפארת של נהחיצו.יות יעקג נומת ושרש התפארת ש4 בהפנימיות משה  ג*מת  ושר* לולבוה.חארחו  השולי השמש כרמיונ מאירה. שאינה אמפקלריא שנקראת המלכות נספירת הארתו ומשפיז הטאיר מראה שהוא המאירר*פפקלריא

84כד



 ה,הרישוןפל4וי קורשלשון5"1
 לזה שהעםיד כמי הק.מו. שפל שהיה מי טושה.ויקם
 מיכת את אקיס "( כהוב לביא לעתיד וה כדמיוןשנפל.
 בתולת קום תוסיף ולא נפלה נ( כתוב הנופלת.דוד

 לקום תוסיף לא אלא קום. תיסיף ולא מהוישיאי.
 הקימה ולא מעצמה קמה -יא אהר שבזמז כמיבעצמה.
 כמה :עשה הקימה. הקב"ה מצרים בנלות שהרייקכ"ר.
 הקימה. לא הקב"ה בבל ובנלות להק.מה. בשבילנסים
 היא אלא נורם. הי' ההטא כי נסים. להם עשח שלאלפי
 להם היתה לא כאילו הנילה בני 1עלו מעצמה,קמה
 הטא שנרם לפי עליהם. הקכ"ה אהבת ריתה ול5נאולה.
 הקימה לא דקב"ה וע"כ :( נכ-יוה. נשים שנ:אוההוא
 ההזא בומן וגבירות נסים לה עשה ולא ישראל. לכנמהאז

 ולא כתוב. קום תזסיף ולא לבוא לעתיד אבל י,נ-א
 שכתוב לר. יקים הקנ"ה אלא ]ת[ מעצמה לקוםהומיף
 מלכם דוד ואת 7( וכתיב רגופלת. דוד פיכת אתאקים
 המשכן. אק משה ויקם כאן כהוב ולפיכך להם. אקיםאשי
 כםו כשה. ירי על שלמטה המשכן שהוקם וכטו ..עם. אחר סשכן הוקם המשכן משה הקים כאשר וראהביא
 כנ.ין. מ'טה. של ההיא מדרנה ע"י למעלה הוקםבן

 ששני להראות רוקא א"ת דמשכן. את משה ויקםשכתיב
 ייקם וכי יוסי א"ר הזקכו. משה של בסודמשכנות
 אין והקמה שנהקקן. טרם היה הכל עוד או והרימשק.
 לכקזמו. אבר בל והכניס רכל ננמר כאשר אלאשייך
 המשכן. את משה הקים אופנים בנ' יצחק א"ר ויקם.מהו
 וישם אדניו את ויהן המשכן אק משה ויקם כתוג.מה
 ]מ6[ המשכן את משה הקים א.פנים נ' באלו קרשיו.את

 דמומאה, צד ונכנע המשכן נתע"ה האופנים נ'זבאלו
 המומאה. צד נכנע הקדושה לצד סשה הקים כאשרוע"כ
 שכהוב דקימו. במה .. אחר ולא הקימו משהלפיכך
 להקימו מהחהיו הארנים אותן נהן ארניו. אתויהן

 לפי הפההים. של רצירים אותן ברס ושיסובבוע4יהם.
 הגירים: של להסיבב היסור הם שכקהתזי הארניםשאותן

 כסא"ל נזדעזע ההיא בשעה וראה בוא אדניו. אקדיך:ן
 כאות ד' וכרח שעמו. מ"כבות וארבעזםכמקומו

 אותן משה ויהן העפר. מחילות ש4 ההפירוה לתוךפ-מה
 צד של האדנים אוהן אז דקדושה. צר והדויקהאדנים
 ארניו. אה ויתן כתיב זה ועל ק( . ונהלש נפלוהטוכאה

 סבא"ל לפניו כשה שראה למרנו אלא ניכ[ זיהןמהו
 ההגב- אז . ל לקם-נ אצלו הולך שדיהר-שע

 כשה
 אק ונהן המשכז אה הקים ואז לכניו. ועקרו בוודרזיק
 התגבר בתקיפוה. ויתן אדניו, אק ויהן ככתיב .ארנ.

 עליו לשלם אחר ארם יכול הי' נלא בתוקפו.ו-הקינם
 רב בתיקף שהרי כמשה. במקומם האדנים אתוליתן
 דמשכן שה'קם דדיא ביום דמשכן. את כשההקים

 ר,כן הו וב" ריה. כ:.בן באהר לרקימו משהכשדתחיל
 ניסן ביפי שהר. לם. בע המיטאה צר של ההגברוהיש

 ימדנו. כך ל;ליה תב-ה באבים השור ראשכשהראה
 לערבב כביביו ':הולך לכטא"ל וראה משה התהילובנזסן

לו

 מ "ון:"ני ' יהריט:: יש:הג
 3תו5ת קום ת'סיף ו)ק נס)ס נ( כתי3 סגופ;תדוד

 קוס תיסיף )ח 6)ח . ק,ס היסיף י)ח מסו .יסר6)
 6וקיס .)ח יונריוס קנות היסי 6הרה דכזנונ6 כתס .טנרתס

 כנוס יטכד )ס מיקיס ק3*ס דחגריס כג)ות6 דס6 ק3"ס.)ס
 . )ס 6וקיס )6 סו6 דכ3) וכנ)ות6 . )ס )6קתח כג'ןגס'ן
 סי6 6)6 מו3ס דגרים . כסיס )ון טכד ד!ח3נין

 ס,ס ולקטווק6
 ק

 דק ית6
ק6יי1ן

 ידי
 ססיע דגרס

)ס
 )ככסת'י~רה)'ס')6ג

 )סגנסין טכד

 1ג~~י
 3ס:ו6

 6וק
 ק

 ו)6 כת'כ קיס תוסיף ו)6 ד6ת' )זמג6 הכ) יהותכדק6
 דכתיכ . )ס יוקיס קכ"ס מ)6 ]מ[ תנרנוס קיםתוסיף
 ת!כס דוד 61ת ד( וכתיכ . סנוסגת ד'ד סכת 5ת6קיס
 . סתסכן 6ת מסס ויקס סכ6 כתי3 ונ:*כ )סס 6קיסהכר
 ממרת נוס:נ6 6תקס 5טסכנ6 )וכס )יס 6וקיס כד הזיות6
 6וף דעסס יד6 ט) ד)תת, חנכנ6 ד6תקס יכחס ..עיויס
 . טנ)ן . דיוסס דרנ6 ססז6 ט*י )טי)6סכ'

 דתי' )"ה61ס דייק6 6*ת . סווסכן 6ת מסס ויקסדכתיכ
 ויקס וכי יוסי 6'ר . ההקתו דחסס כר61חסכנין
 6יסו )16 וקיי-6 . 6תקן לח טד כ65 1ס6חכס.
 . כ:ייפיס סייכמ וטה) כ)6 6סת)יס כד")6
 חסכנ6. ית )וס: 6וקיס ס:רין כת)ת י5מק 6*ר ו'קסתסו

 )ק"י6 דתחות'ס סתכי 6'גוןיס3 הד:יו חתויקן
 .ט)ייסו

 ו)"סקר"
 כנין . דסתקין 5יריס 6יגון כסו

 . )הסהר6 קי,מח 6ינון דתמותייסו סתכיןד6יגון

 סח"*5 הוזע1ט כטתח נססי6 חזי ת6 . מדגיו התדיוען
 מקס ד' ':רק . דטחיס רתיכין 111')וההריס

 הינ1ן תכס ט5ינ . דטפר6 דנוקכ6 טס'רו נוסרסי
 דכ:-6 סתכין 6'גון כדין . דמ ס:רמ וההקיףסיוכין
 מדניו חת יית, דמ 1ט) ס( . והתרפו גכ!והחרה
 )סץ6") )קחיס "נס דחת6 16)יפנ6 ה)" ]חנ[ ויתןמסי
 כיס 6תקיף כד'ן !יס )ק:רנה )גכ': 6,יג דסוסהייכח
 "ס: 5עככנ6 !יס וה,קי: ק-יס )יס וקכירמכס

 6חקיך . כתקיסו .יקן ה,-גי' מת ויתן דכת'כ)ס-כוי
 ע)יס )ס)ס6ס 6ח-ח גס כר יכי) ד)ת 3ת'קכוי )וןומתקין
 )ו:כגח ' דהתקס יות6 גסס61 . חכס )יס"וקיס רכ 3תקיסו דסח כחסס. כהה-יזסו סיוכיןו)נויסכ
 .-ג6 .כססו, . סוס 3ניסן כחד ליס 5קקמ6 מ:? סה-יכד

 יניסן כיותי ןס6 גט)חח סוס 6הר6 דססר6חקיפי
 תכיגן נ-6 )ק ס)'ק כ-יק'נה תיר6ריס

 )ערככ6 כקרג'ס 16,) )ס:וה") )יס יק 'ה מ:ס כהריוג:יסן
3יס  רפ דף ס( )' .וט,' ז( -מ ז4 ג( ס' טס ט ט' טפ1ס " טקופתטיאה

 זקזןקךזיך

 קוש ואומר לחגיו קויא אחר שגל והיינו הצ11'. אופן גם הוא קום כי דקום, בתוב ולא קוט תוסיף לא שכתוב ממה נן שפדהק '.לוט,
 האדפ גוף שכמו מתרץ ,מ6ן : מגרמה רקמה וריא רלמנה התעוררת ירי על הקמה מורה וזה ולך. גירך חרב קח קום תשגג. מתיער
 וכי והאר4ים והקרש'ם היריעות שהן 'שיכ:יה אה: המשכן, כן כמו ה-נלים ש-כ הגוף ויסורות 41וך ראש כללים חלקים ג' עלגחלק

 טח,.יו: להכ:יע ש'וכל לוה והוקפו גחו  ו,תן היינו ויתן ספ.יש וטג, . רכוד 'נין ורמבין אהר חלק על פוסב*ש4לה



 ~18צד קורשישרןפקורי הוהרלשון

 ייסכ ופ"רי ת6ן ים6רי )תת6ויסכ סו" ס6רי 6וניו. 6ת ויתן יכוין נומס עליס 61תגכר .)יס
 תסכנ6 ס6י ז6תקס וכיות6 ו")ק3) ד" לע')"

 )תת"
 התקס

 קד'ס66ה-ח מ:כג"
 )עי)"

 6פיק 'נניז וענויך ע)6ס ותסכג6
 קתר סתעון רכי 6( פ)תין ו6תנסרון סטר )כ)גסויין

 כ)סו "מתקעו ס:כן ."יו צ,יצי11ם
למ""מ:,יי סטר" ס"י י6סת)ק כנין רכ" ותסוק" ננוקנ"וע6ל' 6חר" וסטר" ל "ימ"  ו  

 ע)ייס1 )יס ו"תם'כי ק"13 סכ' 6וףי)נקר
1נו:סוח כקד-ית"

 סו: )" יוק"
 )ת'ס3 6)" עיס"

 מו)ק"
6מר6 סט-" )ססומ

 . ככ)"
 טי): כך כניןמז' ות" ול)וון ונמכין וקרכנין 3רז"

 6תוקו"
 כ)ה

 :"י )"כסי" . כ6ס"
 יוס? כן כך וכנין וקוום? סער6 1)6סת)ק6סט-6
 מזי ת" . ו6 "תר 6סתקפ ו6 )6תר"וקי:
 סטר6 ו6סתקע וקווסס סטר6 ):6י . חם:ויק:

 6מר"
תסק:"

 "מר" סט-" ס6י ו"ת-פי" דקווסס סער6 )ס"י ויתן
תסה3"

 . כרימיו "ת ויתן "סור ו)כתר תס6כ".6מך6 סט-" סמ' 61תכפ'6 . וקדוסס ססר6 )ס6י ויסס
 כעי ונכ)6 ננין נקייוס. וסייס כקיתס ס,ריכקיתס וסיות" כירות" ו'ס" כניו סעת6. ת6י ויקס1)כתר
 וס:ר6 נם'רוקה 31סיות6 כסירות6קיתס
 קיתס "יס1 וד" 6ת-פי."חר6

 )סער"
 וקזיסס.

 )6תקיינו6כנין
 ו)6סת)ק"

 )תסוי )ע')6
הךמ 6תקסרות"

 כוק"
 וכ) כנין '6.ת

 וקךוסס ,תנ"
 ס)ע"

 וס)ק".
 ס' וככיד תוטן 6ס) 6תסטכן ר'כ:כםנ( )הת" ות6'ך ססי)תס6נו

 6ת ת)"
 ת)6. 1)6 ת65 תסו 'סווס 6'רסתסכן.

 י6תת)'" 1י6י ת)6")6
 ד"תת)י" תכ)6

 תן ז
 סטרין ככ) ס)יס סיסר6 ]תנ[סמסח

 ונו)"
 -כ)

סו3"
 ד)עי65

 כ6יסקט"
 תכ) י6תת)י6 י6

 נווען. "ס) 6ת סענן ויכם 6קר סתעון רכי נ(יע)ת6. טי:"
 תסננ" 'ת ענגמ הפמ:ך

 כרקת
 , נ"רע" :גיגת"

 תע)ת6 נ:ר כ) קן ו6יסו תס6נ6 רומייפענר
 קזי:6 ור,מ6 רכח ותסונו6 כגוקכ6 61ע)'מסתלק

:ר"
 . תוער 6ס) "ת סטגן ויכס וכתיכ עלת6. ע)
 ע)יו סכן כי תיטן 6:) 6) )כו6 נוסס יכו) ו)5.כתיכ
 כניןסטנן.

 קן'כ" ורומ"
 . ע)ת6 ע) כרה

 כת)קזתין מייכימ 6יגון )יס ךחיוסיכ1 נר 6סת)קתם6כ6 ורומ"
 ע)נו6 ע) )יס 6נוסיכי )6 6'נ1ן י6י ע)ת6ט)

 )חעכר6 קכזס ונוין י6תי ו),נונ6 . 6סתכמ)"
 ה!סיס ס' ונומס )נגמ סתות כ)ט י( וכתיכ מע)ק6)יס

 יתר: כ) תט) יסיר עתו והרסת פניס כ) תט)דנועס
 מן "עכיר סטויי6ס י1מ '6ת ס( וכת'כ דכר ס'כ'

 6תן )טו)ס ס' יח)ך ,ה-, 6חן )עי!ס ס' 3רוךס"רן.
ו"תן

 וה לסעלר. ויהן שההחיל מי יהתהיל לטמה.ונתן רההיי דוא ארניו. את ויהן ואו סשה. עליו ונתגברלו.
 מ:כן קם ה לסטה. הזה סשבן שרוקס וביום זה.לעומת
 הופיע והנעלם דנ:תר העלי,ן ומ:כן למעלה. קרושאחר
 אמר שמעון רבי '( לכיה. הע והאירי צר לבלאורות
 הקרושה. של דר.ח וה לי-הגבר הההיל אז ארניו. אתויהן

 המ.מאה צר של כלם נשתקעו הארנים אלו נתנווכאשר
 של הצר זה שנ;עיה יפי רבד. הה,ם של בנקכונכנמו

 וה ואו להק;4יה. העומר ההלק ודוא העליונה.הקרושה
 ולולא דהוא. הההום בנקב ונכנס נש;קע הטימאהצר

 כי תר. י בעולם ילשיט יב.ל הי' לא הטאושישיאל
 ומן כבתהלה. עייהם אוהז והמשיכו חמא. כן נםאח"כ
 לצר ככי ח4ק איזה ליהן א"א עוה דיה ל" הרואהיום

 יביא ועוליה. ונמכים הק-בנוה ר בס והייט הרו".הנומאה
 לצר להכניע באש. :לה נש-פת ע.יה לכך כיוראה

 הקים כאשר ולפיכך הקרושה. צר של ילההעיוהרט.מאה
 וראה בוא האחר. מק.ם נשהקע הזה רקר,ש למקיםסשק
 המומאה צר ונשתקע הקרישה. צר לזה משה.ויקם

 הטזמאה צר זה ונהלש הקרישה. צר לזה ויהן,רמת.;ב.
 צר זה ונכנע הקרושה. צר לז* וישם. עב.הם;

 בריחיו. אה ויהן ואומר הוזר אח"כ המ;ו;ב.המומאה
 והסוף ההקהלה נתהיה כדי המעם. מה ויקם.ואח"כ
 נצרך שבכל לפי בקימה. וגומר בקימה התחילבקיסץ.
 צר של וההתחלה בהשורש ובהגמר. בהרההלהקימה

 הקר.שה. לצר קימה היא 111 טזה. ל ה נעשההמזמאה
 ההקשרות להעשית למעלה. ולההעלוה להתקייםכרי
 ועולה. שולט שהקר1שה זסן שכל לפי כראיי.אהת

 את סיא ה' וכבור ס.ער אהל אק הענן ריככםנ( י למטה ונכנעה נשפלתרמ.מאה

 מן בד.ארה שנהמלא טהכל. שנ,תמל." וראי סלאאלא
 מכל ונתמלאה רצררים בנל נשק"מק הלבנה ]תג[השמש
 טוב מכל :נתמלאה רזה סזון כאוצ- שלמעלה.מוב

 סוער. אהל אה -עען ויכם אמר שמעון רבי נ(שבעולם.
 בארץ, ה:.כינה שרהה הטשכן את הענן כסהכאשי
 דעילם. מן בע:ר כל קץ שהוא רטימאה ריחונהבטל
 היה הקורש ורוח רבר. ההום של בנקב ונכנסונסתלק
 סוער. איל את הענן ויכס שכתוב העולם. עלשורה
 ורוח העולם. גל שורה היה הק.רש שרוח לפירענן. עליי שכן כי סזעד אהל אל לבוא סשה יכול ולאוכהוב

 כמקרם דרשעים אותן לו שהמשיכו מלבר נסהלק.המומאה
 העולם על אוהו ממשיכים היו לא הם שאם העזלם.על
 להעבירו הקב"ה עהיר לבוא ולעתיר יותר. נסצא היהלא
 אלהים ה' ומהה לנצח המות בלע ין שכתיב העולם.סן

 הארץ כל מעל ימיר עמי וחרפת פנים כל סעלרמעה

 אמן לעולם ה' י:לך ואםל:ח א:ן בזיהנכ(ולםנל
 :ואסן

 י24 יגר.' ס( גשס :עי ד' רסט דף ג( ס, ,ת נ( ירג יף " מקוטותטראה

4_.*4א*4י--

 ;קזיקך.זיך
  ררכו-4  רע(טא  נליא  התפאית פפירת הייגו השמש. עפ  להורוונ שנתע"תה טלכות ספירת היינו הלנגה. הוארה רמשכן הקמת עשי!פנ,

 . גרולה נמרה חשפע  הארת טשפלסגל



 לאומרה ומוב זצ"ל הרמ"ק האלהי איש תיקבה זדתפלוץ
 הקרוש והר הו לימורקודם

 , וויי י ון,ן,יויוו ן ,ון ווווין ,,,,ן,ן,ןו",,ןןןי , ,וון, ,ן,, ,ן,

 "מיוח" "יחיד ייהנאצלים 'ילכל אלוה "התחתונים. "ומשניח "המרומים"יחמב
 עושה נוצר. כל יוצר נברא. כל בורא נאצל. כל מאציל "ירין. "נאמן "דחיל"אדון
 נפלאות מעלות נודל רבבות ורבי אלפים מאלפי אחד לדהשינ יניע מי נעשה.כל

 רבבות ורבי אלפים מאלפי אחד לדעת יחשוב ומי יצירותיך. גודל שכן כלמעשיך.
 מן קצת להשינ ביכולתנו שאין וחומר וקל שכן כל בבריאתיך. הצפונים סודותסתרי

 אחד שאדון אצילותך. מן רבבות ורבי אלפים אלפי אלף של הוקלק מן וחלקהקצת
 והעבר ומחל סלח הדחמן אב לכן גמור. יחוד עמהם מתייחד ומיוחדיחיד
 ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ופשעי ועונותי חמאותי כלעל

 ונפשי גידי ושם'יה אברי רמ"ח שכל הזה. היום עד האדמה על היותי מיוםלפניך
 בשפע לא אם לתקן נוכל לא אשר את ופנמנו חעינו רועה בלי כצאן ונשמתיורוחי
 מלפניך רצון ויהי שגרמנו. הפגם לתקן הצנורות מדר מעלת מרום מלמעלה הבאהרב
 מיין לעורר והגון ראוי שאהיה ונשמתי רוחי נפשי שתזכך אבותי ואלהי אלהיי'יי

 וזכני מהורתך. נפלאות ואבימה עיני גל הקרוש. הזוהד ספר לימוד ידי עלתתאין
 ויהי ולעשות. לשמור וללמר ללמוד מודותיוו רזי נועם ואבינה תורתך. באהאלאור
 לרצון יהיו כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ירינו ומעשה עלינו אלהינו אדנינועם
 : וגאלי צורי י"י לפניך לבי והניון פיאמרי

 אאו ולך יפת ננר יהו עמת לים בפת)יכןין(



 הזהרהשלמה
 קודט ללשון נעהק טלאמה

 דצניעותא ספראא(
 רמשבנא אדראב(
 רבא ארראט
 זומא אדראח
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 ןבךקזךקר רצניעותא מפראהשלמה
 ז5גיעיח6 *טסר6 ת6נ6 . קדת6ס 4י ב~ךק ( קפ,)תושס

 ניותקל6 6'( )ר1'ס בדסק'לססרמ
 כ6פין 6פין תסניהין סיו ל6 תתקל6 סו? ל6 זעד)ה:6י

 . י6חסץ 6תרוןר ל '1 פ6פוכ5 תה'יצי'שיסה
 דל6 6יכין כיס 6תקל' סוס. דל6 כ6תר תלי מתקלמכהי

 . 6קחוי ול6 . 6ק6הד 65 . כגיכיס קחים תחקל6 .6סתכמו
 נו סחרמ . ויסויין וס,' סוו דל6 סלקין וכ'? ס5יקוכיס
 6'( רפ"ת לפ*ו ,נ"-ו כ' קלח )קי'ר ,6( 161דיון 6חחקןסחר6
 6"ר ):ס )נ( דכדו5ק6 טל6 )::( ת5יי6 וכ( גילגלק6דגחד
 )ד( וסחיס 6זדכך ד16'ר6 ר4.,נו6קכ.ט(

 6יגי1ל
 הט:וילגק'

 מסנהות6 . תדיר6 וגעיר ג6'ס דל6 פקיח6 6סנח6 )1(דתת6י
 וגוקנ'1 חך'1 )1( )7נ'?( דעל6? דגסירו 63:נחיח6דחת6

 ססטיס הח 6ל?יס כר6 כרח:ית לכל6. ה" ר ,התערדפידכק6
 לתח6 כלס' עלייסי סיח( )כר6 כרהסיח . סיתח סקרזו6ת
 תניינ6  ויירן ריקירות6 יקירו עד  רגיל:לת6 תנכפסוהליין
 רכחי3 לסק6 ריחלפיי6 ופס?י6 חתיר. וסח  3חיסבןל6'
 פג' ע5 יחמך וכסו תסו סיח? . ס'  6ררס 6סר ס6רתזתן

 תייין הליסר . סת'ס פני על תרחסת 6לסיס ור,חחסיס
 כסיח6 ח5"ן סנין 56סי סיק6 דיקירוח6 יקירונח5יסר
 כל6  י6תחרי3 כלהודוי. ד6חחקף עלייסו סכיט6סקדת6י.
 יסיס  חליסר וגו'.  31?1 סזי ?ית? רכתי3 ספחיבתריפר

  6ינון כל  ק?י( וס*י וקתו 3קדתית6  יתחהרסן 3רהתילון
 וד6י. ס,ח דס6 היח? כהיכ ילכחר 3ר6 זכח'3 כניןסית6
 כיוס לכדי ס' וכסנכ ג'( ס סע ) וחסך וכסי תסוולכס,ף
 לכ6ן ותתפסט 6ריך דהוי6 כהיזו דנ5יסין -נל1פי .ססומ
 ריס"  כ-.ס6. זככמולכ6ן

 6עכר 6כהכין 6היד 1""וי"(
 )ג*6 "ת:ל"6 ועירין יות'ן :להלת מד . ונניז גטירוזייס

 כנויין ריסיס 6חכר כטד3" סגפיר6 כקערוי ק51טר66חתל""(
 סנזיס ע5 ת:יגיס ר6ני מכרח ע"7( )קסי'ס דכתיכ רכ6דית6
 ר6ס' הסך. כחיכ תנ'גס כ( )י"י 6תהזרו הד . סוותרין
 56?יס ""טר . יקיצ סחיס ר6ס' על ,דתות 6'( חיק"י )כז"ה
 ויסי היור סו6 כי י"4( ס )ת דגתיג סייגו 6ור ויסי חוך'סי
 יס"1 '?ו"י חד 6תקזיו לכתר כ!קודוי( )ויסי כלהידייסי6
 דס' כיו? למת" סכי:ח6 כחר6? 1'ו"

 סכינח"
 6בח:ח

 6יסיס יירח דכקיב יסי3 רני6 וסחיוח "חקל1 תקקל316חד
 דטת6 ות 6קת6 6תח,ר לקד יכל" . דוי כלה קד""? .מ6 כיותקליס ס6' ט,3 כי נדיק 6טרי ג'( ס :ע 1 טוכ כי ס6יר6ת

 ד6 ליסן ר3 תת5ל 5ימן דניפק דכרס6 "ענס6בפקין
 6גי ל?' '6יור '? ט.ז( ):: דכה'3 וס*6 '."ד 3'ןסחים
 )'ככס( יכיהל וככם 5?' 'די 'כקי: ווס 'עקכ 3סס יקר6ו,ס
 כריסק 'ת'כ6כ, תי:?. דג:יק ל'ס הת:תקת דסה ל6ינו6 סת'ס כ5'סןכלי5ן כל" :'ד"1. 6קטר ,כל" 6קח6 6גי ;ס' י6יור ז? .תתס

 ו"כהן ייגהן יתתכס"6 כ6ט;עיק6 6ית"
 כרקיצ "6רק 'סי "ן?יס וי,יי- טרייח?'ן דנלי לנו6ןווי

 דכת'כ וגיק:ח( ןכר :ל'ת' ' ): ככיקכ6 דכר םליטסנחיס

 לליל6 כררגיי סל'ק  גו(  )יכתי 53הודוי יו'ד מח"חד .לנוק63 ונוע3י ינ0יר כח-ין יו*ד גסיר טולס וסיד עדיק *()פס4
לעל6

 התחםכ"
 . כח-עוי ,תן:תק, 6'ת6 ו6תנ?ילת גיקכ6

 פה?ז6 רגלי  לתחן וויולסיי ל?5י לחח6 ויהיר פתחס6 יבסיי6  3בית רגליל חכ:חק6ת6
  ,-( 7 פר קל-6 ד' תו  )6'י ריק.6 ח.יינ,פרקא

 רכל6. יסיריח' ר?י,  כ:ין הך:ר ל" )ריקנ6( ח,תזיתנ
 סיו-6  ה,ט6 וגהיח :ניק רכסיטה יי3כתרנס6  נסקחת6רנין
  ל6 ן ג )'יפיס כקי3 ?סי: ר3יסירות, 3יקירת. תתסרם3קליסך
  לכר 6'ן פ*ח  יסרה ) 6ןם סס מדס 'ם: ול6 מ'ס 3?עכר
 תכיעין גכיעין כקליסר . קיס כ"ס . סכ" כל'ל 65  מדס .סי6

 5נגת"( 4" ) ל.י:6 ן הבקי 6:התרו כ'הודוי 6רכעתתסרמן
  ליקבין  'יתרין תהית דנפיק 16-ה6 וחליה,סן ק,ין.ריס6 ל?חי ריסח נו?6י דספיין כריס6 כספירו גחית)ת:"גח, . ל6תתק, 'קירו י :6 ד6דנין פתה" תקת' קדת6ס()חיקונ6
 פל- פביר ותפ,רתו  י.יי לפמי דכתי3 תוכפ ליצבר6רסררסק6
 6הרה. 5ריס6 סעי6  6סחר  ספוון  תתוס  ירכיפח?ןפספ.

 5ריס6 דכיסת6חקר,כת6 חפי )סחית6ס( תהותוי גפיק 6חר6 חירה6)חתיס6?ן
 דלעיל"

 ת:יהין תרין )סכיע6?(
 עי ת5יי6 דכל6 תולה )תיויגהס( . כונינין ל6נ?ר66קחזן
 65 דת5יי, חינין )חסיעמ:( והח6ין. ע5מין ק5יין כיסל3"
 ,הך נרוג6 ע5 וטירין הפ"ן )טסירהס( ד6. תן ד6גפקין
 )תריסר( . ס5יס כסיעו-6 תתסצרין רכרכין. ד'קיןוסר(
  ת6ינז  רנסיק 5ט6ן זכ6? ססרין תכ5 6תפגון ספו,ן),גז(

  3יסי:1  תליסי ויו ישכט תזל6 ':?6י :ל, יכ",.ומס;יג"
 ,לין  )ייתי( תסתכהי  סכיל6י ירת6 חשרירתס6
 ת-יסר ותחפחחי 0ל06 כע5ת6 חליסר( ):'6ת-יסר
 כסס'6 , ירמתי הרעי תליסר():""

 ותנ"
 ררסו ג'ס( )'סי'ס

  ס6רן מדס6  5לסיס  י6יר 6'(  לנר5בק כתיכ 3סת,6וס'
 כחמ:ס נפבתיכס 6ק ועגיחס כ'ג( )'יקי6 דכח': סיי:יונו'
 6ק? ידו"ד 6דגי ג( )יכייס . יתג6. וכ?6* כירכ5חדס

 ""ז על6? יו"ז ק-':ן כחינ 5מ יס"י ס5'ס ל6ךתרעמ
 . סהה? ף פ5מס י' )יס'( מת6ס י' על6? י' 1..5לתת6?
 מת:י* ססר. לכ5 ולמ סל'ס דם5יתו כלל6 3נ'וייסוס'

 6ל-'ס ס' ויטפ כחיב . 3הח-6  .6סתיל דמ סת6 6חרת?6י
 עג:ז 5'6 6בחכלל. 3?"6 6:קיין ל, ריה, 3ן6רינפין לוי'-6 רפחיק6 ר:ירבק6 נב63 ריס"י ל-יר י"ר  3יןס'
 יגנקיטכף  6לגיימ, 6ךני 6?3ו ן ה 1'-ת'? רכהיכ תה6?ס'6

 נקפרש ר6תפסר על6ס י' יס"י ר-חקלין  כרוה6 ( -י- )רקט:ין
 י-6 וסתיס  ר5ורכך צלהז ק,-'יי, ?י6 רלה'קת  3צטך6( ה)ס

 ד5ת:טרפל5י
 ויפלת? ל6תיי6. רלפיק ר:ררסק,  דכיקנין 3ריח"

 דס-'6 כ"ן  "תצגמבי"חד6פין5בת-
 נגילגלח"

 6:חכחו
 הל'ן כיס חחייסכן :,:י-ק ל' הת כד 6חיון חליןתליין חלי כד גק6. כט)וי כ!6 ל::לל6 נו:6 ככלתת:בסן

 :ת"ל6 3נ.ן כעטר" סת'ם דיחיק" יו"ד כס:ן יהקקרי ,ןהה

 נל%נ:צ ט ש ?:ג,,:  ת.ינ,נ::  נגניני.: ם סע:ו  ו, ?: 4:!: " """
 '111" ג,:י "ן', ..,שן,,:1:'ן,.יימן)5

 1ש"%1(:ישי:"1ין 'שמם4מלג"ן
 ייב:לל!ג  י:ז :ו:ם 1%:14%ןמ1ן.; ג"י"4'" ם':1 :גישי "2



ןץ7הן דצניעותאשצאהשלמת

 ו"סחכח גוק3ק נתרין ו5יגקי3 63חי6 4תשתח ס*66שקכח
 לדודי יו'לך ו'( וביר דכתיכ כששך6 6תפתח ו'וכקקוגין
 1' לעיל6 ו' פתה6. לתכ:י6 דקרייגות" 3כי5'נ6לתים-יס

 י' :קת6 ס' לעיל6 ס'לתת6
 לעיל"

 ההר6 6-תתך ל6 '3ס
 ת-ין 6ת:ליין כד דרמיז רנ1יי6 3- 3?דס םליק1ל6

 "6יגי, ו6ק_ליין ?6י 6סקלק כד יוי 3יו"ד כלילן1*ד ל6תסרב" כ.ין רנם6 הן ד-נח 3חד ומתח3ין)כ"'ריית6(
 מח_כ:ין !6 ענר( ,ס-" עכרי ל6 סריקין יסיפס6כת:מץ
 "ס טקו-ך 6ל !ך 3רח וסי3 ר615 וסחיות .כדיכס6
 יתיג6 6וריןך מבס קגך סיס כוכ3יס בין ו6ס כגסרתנכיס
 נפיק ה"-" וכזין 6ת:סע סמ5 כד 6י)ותי . דם6ס6רן
 6חעבע לגלח6 : חד דרי:"( קן-": )חיקינ6 6זדתןוג:ו:6
 ח))ין חלת )חגיי:"( גווגי דזרי עלס -!י ע!"בס:-'י
 געו-נ,( " )ס ח'כ-ין )תלית6ס( כי? 6תנ)יין רבימץד6תיון
 ימוכ6 לתס-ע יכיל דל" צמיוךן גוקכין טל תל"ןכערכ6?

 תלה6 )וכיט"ס( דקיק לטיל6 "ורחק חד ?כ"ומבת"ל"
 קעעוח6 גסירדל6

 דעלץ"
 . 3יס 6סגח רט61 כד כי

 ס"גן נזס ייוס!יס תר6י:? עיגיך .ן ג :עיס ) כתיכ .דג?יר 3%3" 6תסחן ק-א:1 כלת-חת גיוג. דתלת עץ:ין)חעיב6ס(
 דסקיס עחיק6 ס6גן נוס 3? ילין לדק ,'( )בס,כחיכ
 ל6סתתודע6 ןזעיר6 פרגוס6 חוביו6 )כתית"?, כחי3טיגיך
 דרג6 )סכיע"ס( 3גיק3יי תחיקדין סלסוניןתלת'

 וכ:יכ סתי. ?ו6 ס' 6גי כ( ' 1:: כקיב וניס, סנלתסתע עקימ"
 "בח ו6גי מ"'( )יבעי? 1כחי3 . '"הי? 6מיח 6גי '"נ()דגריס
 6;קגו 1!1 טבגו ס61 ק'( .0 ת? ג .י )ק 6ג:נולו6גי
 דבתים -"ן חקרי ?'6 יסינגו 'מי 63הד 1?61 ( ג4)4הג
 "קיי י)" מ6ן סי6 לעיגח 6ודטן דל6 תי ש6 בכיח1ל6

 כגיל 6 1 ח' כליל 1' 1' ,סוי( כליל 6' סיי( )ס.,3סח5
ס*י

 יו-ד לי'"ד 16יל 6ל'ף . ל6ל'ף ,דל 6' ס*ין )ס4,
 וד' כיס מתמכרן ד)6 ס:יקין מכ) דסהיס לץ4ד,1יל
 נקובי ו'ד מן י' 6סתלק כד 3ייד י' נס*ר ל6 כדווי

 סריית6טלת6
 דגל"

 ערוק י4"( ,י.קי" כסיכ ע"ן 6בת:ח
 :ח.3 ע-ד ?'6 מן יו"ד 6בקליק 'כד תגלס )%6'ך
 6מך . ערותס קגלס ל6 ?י" 6מך תגלס ל6 ,עךוערית
 לןיקנ, 6תטסרו יקירין תק,גין חם!? תלהש4ספרקא תקר" יגינס 06 כי ( 3 )י:נ. ור%סי6
 "הגליי6 1ל6 ד6תעמך מסכל

 על~
 "-'4( 6בחכח ויק?6

 גי-ין רךקג6 קדמ"ס תקיג" ק-" גגזיס דיין6' )ס464ש6
 . 1תגיי:16 ד:ו-6 רים" עד דקד:ין פחי6 מקמי כ4תיןעל

 ריס" עד ה"יתריס6
  תרין -תחות י )תלית% . 6בתכח 6נ1,-6

 5ירץ,לתן3ין
 ילייי

  .ע!טין  )י3ילהז,  חקמויי, רל,
 6חחזיץ נסו חתיב"? ניסח יה?6י גיס6 תז6י8תהפיין
 6וכמין תליין הוס6 3חד 1בתיח"?' כ-רד6 סימקץפסוחין
 "תסגין כוו-ד6 סומקין בס1ון וס3יע,ס( . הדיי עדתקופין

 קדל" וחחסיין כנרי% נההין זעירץ)חטיג6ס(
 )הסיצ"ס,

 כסקול6 גחתין( " 'ס גנדין ,ס'" גנידין וזעירץי3י3ין
 קי"ח( )תסעיס כתיכ ד6סתכמ יו6ן ותקיף נ*כר "ס;כמכ6ילן
 ס3נוגי נ-ס כל עד דוד 6תך תסעס יס קך6תי סץ:ר-ן

 זרע מזריע פס3 דס6 ס6)ץ ותי65 . טלי ול"נ%ל6סחר6
  סליס מסת6 6תעקרו מגין פטע? נ( קג*ע 1,:6 ונו'לץי:?1

 :2;:.;וווו%":עיש~ני~עם ש:י, 3:שם !::- י"6:' יג :1;י:ק:ן גת ןשניםה:גוו
 ךיקג6 כ"ס . יכנטון תחותוי סג6ין . כמ6ריס סליסגמקך'?(
 הסר רכ וחקרי ,:?ר ג?ירו 6ג:ריך כד סתם מס"ד3זפיר6 6קרי חסד ר3 ד!ל"ס 3קק6ס נתת6ס( )ס.6 דגסיר6על6ס
 י:גטון ו::6.י ט6יי? עס כסיס ו?" מת-קין ?6 3יוי?)ס.6

 3ך') ?61 רי,קהוקוי
 לקיןעהס זכ? 06 כ"ם 3קלי,י? דהז"

 יכ ע)ה? 6-יה לקתח: נ?יר דסי6 על6ס דקג6 ס'6-?
 וי"תי כחי3 . סחס מסד 3זעיר6 6קרי 3חסד ח:יןוס""
 יס '"ין ק*' ו,." כ,'מר חי? גפס סין סמיס יסרגי6ל0יס
 תיס הד6 כזמג6 "ת-הםו, כל6 כד6 דד6 ג?ירו6תפסע
 היס 3ר5  ד5 הח:ללו יסרגי ד6תר כ:ין . כיסן מיסס63ן
  6!סיס ויייר 3יס, הי- פ53 תיס סן,ז היספל5?
 "ום ל"פק6 סתם 6יס 6ל" כחי3 ל" ?"ךס 6ום:טבס
ולע'ל"

 ר%  יסזליס וי  ,שתלים כד בליס כביי6 ד6תעכ'ו
 ררנר ב1ב-5 ירי"ר  כן, ל%סלז5 וליקב, ונ-6בתליס

311ךייי
  מל1:11נםך6?ןע,יי:ת":::: י?י

 :ייהין. 3סיס6 3-יס6 תקיפת דדכירק ( ג)קץ4:
 ז:י-" י' . סקיעין 3טעסיי דקיסיר6 -קוגעירין ,י"סכ6יפכ6. דגוק:"

י4 ת לתעבד ננווס 6קקקן וזוסץה ורןנ6 :וקנ6על

 נלד ה-'ן ,ח מ* נ": "דון ק"י,'ק,לץ
 ס' דכר י יס"ו יגוקכ/, רכר 6חחקן 3סערוי.6קפלנ
 "ת ייק-" 6'תס 'יכ-ך כר6ס יגקכ? 1כר כת'כ ו'גיק63
 טל יתיכ ד6דס וסרנופ6 דיוקג6 . 6דססמס

 'כתיכ כרסיי"
 ץלתעלס עליי 6דס כמר6ס דתית ?כם6  רפיס  יפל"חיק5י5(

 פעה,תנל"6
  י6גס פ"  ציג::ךי::י3 6חנליי6ס

 נזתייסגן ר!6 63תייןבתיס
 63;ר-

 "תייס3י !6 י"יסי ינין
 חיס כפס ?6ר7 ת65 "!סיס וי"תר ותת6ין על6יןכיס
  וכ?ת? אדס ,י( ים ),: דכתי3 סיי:ו י:ו' ירמם 3סמס!טי:ס
 ככל)6 כ?מ: מסתכח6 ייהרי בכלל5 זר . ס'זיסיב

 3דיוקנ6 דלתם "דס גחת כך ד6דס 3כלל" ד6תכללמסוס

 וסמ"ל"דימיי,"
 כלילו

 דש קדיס" גסתת6 דימיג6 6-ס
 כל6 6יגון ו6תפססו סת"ל" "חסמע 6וס חכ חי?גסס
 :משן,5 1:" י5טן'ע':י"":'מן ד6ולידת חיס כס6י 6תיילדן כד6 ד6 טתדכקין גדנופ6
 ניייגמ((4ין',,',:(יצגנ.  'ת-ין ד*ו וניק63. דכר ו"ו תרין ו*' ננ'ו גוק63ו'

 'ו "ן.ות 1,"'יי



 5ג1:זרש4 דצניעותאספראהשלמת
 3המיס " 6תמד 'סשו( סוי ס*י 6ית וג" י*ו 6ית נגף גי)סף
 לכתר 6תייס3ת וגוק63 וכר דסו6 י' מו6פיקת . ויס'1ג655

 כנית 6ת 6לסיס 3ני 1יר16 ו'( ,נר6:.ת . ל6מ6ומכסיי6
 מרס מרנליס 6גסיס סג'ס ג'( )'ס,:ט וכתיכ סיינוס6דס
 סתיס ת3"נ: 6ז נ'ן 6' )מ)ג'ס וכתי3 ס6וס 3גות מ6י65תר.
 כקרכן ")?ים קכיות כ' ר6, כי כת'כ 3ניגיסון סתלך 56 זוגותגסיס
 ת-ין דכינחן דקי2,-' 'כקים:רח כקדמית6 %51 הכ6גס 6זונו'

 )תת" לעיל6 סוומתקכקן
 ט63 שלק6 6:דו עסר6 ירתו :התו

 כקוסט6 ו6תעטר דמתל6( )ס"6 דכייזל6 עטר6 . כסוד?וס
 56י 56י ת:עק מ? נזסס 56 ס' 6,1נור יי, ):מ,ת .זעגכ6
 ויסעו ויסעו יסרה5 כגי 56 ו3רז'יק6

 דייק"
 סו? כנוזל6

 תצ:? כעיגיו ו?יסר טי( ):ס דק:י? 65'קיר דכע6תלי
 רופ6ך ס' 6גי כי ע"כ מקיו כ5 יסיירת 5יו5,תיווס6זגת
 דוקהלס6י

 ככן עס הש6 נוי סוי 6( )י:טיס . היוב6ספרנ,א
 ס" ו"ס ס"ס 'ו"ד דרנין סכצ? . ונו' כג'ס מרצים זיטפין
 6סתיר )כר דיו ו"ו 6פ'ק ס"ס סו"י ס"ס ד' 6פיקו"י
 כר"כית . מםקיתיס כג'ס דכתי3 ד"1 ד6יגון 1:1ק:6 דכר6ד:
 סת'ס וכן 6כ נז"תר. מגי כי6 נז6יור כר6מיתכי6
 )יו:5:)י :סיק חת6? עדן יגג'ז דסת'ס ע65? פדןוג:י6
 ח:י? הדגי "ע. 6ל?ים *? יס1ס וקתג)יי6 נפטנ1'(,0,"

ימ'ג"
 6' י"? 1 וכקיכ והת סביוים . 6שקהפו כקד6 1ם.ז656

 דכתי: ס6-ן . 6בת;פו כהדח 6':11 וסננק וסתפ6רת;.טן
 ייס ח'( י:1"-

 כל נז!6 ,'( וי:עס סהרן 3כ5 כמך הד'-
 ךיסתו:'ו '?יי'3-5'ז סייים 31תיג ןי;'צ י?' כייי'62רז
 ועירין כ:;ןי, ו"ת:קר ג6נתיק רכרכן תנזלל סות6נזף:

 ה'ס ווי: ע5יו ונק, יי( )נזדנ- וכהיכ נזים זיגין3קתנס
 6ק?לך קט-ון 'ס ,ת: עולס ונו5ך הי'ס 6לס'ם ט161ירמסי(
 גרורס 6דגי גפס ד:יתס כ"סן 1:"י ממ"ס כחרנוק ס'לפגי

 י"ס ית הון:ין ס"6; .1ע2,ן""סוטןת,ג,:נלבסס3:!:ןג:2

 ס5'מין7לה
 6"י,( כבס "מ- כ- 1,'6 מכ6, כועיך6 "ת.יב:ק כו ס'י6תי
 ידון ל6 ק6"ור. סתיס דעת'ק8 6ת-י. כסס דכר,5.מר(
 43ז:לוהי

 ד)צ')"
 דמתךין דחקגסכ6 ךוק6 דכסס,6 י'ב,ם

ימיו
 ח6?רדשק

 כ5קודוי י' בל'ם 651 םלים'ו'ד
 י' כגס. .ע:ריס יוח? ז-גין ת"ן "תוין תרין .ת6ס
 6תגליי6 כוכ5מידי

 נזכ6ן כגין 56פין כע:ר 6תייסך :זעיר"
 63ר7 סיו ?גפי5'ס כפכס :5י ותבת ."ו ק )תיייםכת'3
 ח6תר ר6סיס גהרכע? י:יס יסרד ,1!ם: דכתיכסייני

 כ"-ן סיו יכרד 1יוכ: ךכת'כ ?גסילים חק-' נגה6ד6תסרס
 25תר 51" ס?ם3ימים

 ,ווג"
 31ג' י;וספ דהקח טד

 "קכל)6 י"ד: , וכ,ו ס5נזס ןח;6 עז ית:טרס56סיס
 ל6 ק-נ'ני: ק"-' מענב1ת וק::.ות ג'( ' )ק-יסס"ד

 ר"קין מס6י ף,קרמי י*הלפ"י( ה-* ס6דס 3מ .ק,ריו
 הכי? נתן יס' דכת'3 על"ס כקכיו? 6תכ55ו דל"שחרנין
 6הכ1:5 ל6 ד?גי -מוס ?~ס מכל המכס וכתיכ!ם5יו?
נהרס

-1 
 ויהכס ,:ס( . על"ס ס' חכתס גתן וס' ?'( , כים

 עילס מעול: 6בר סנכוייס ס-ס 5הת" 6תהכסדמיג?
 סת6 ס-6 ת6י כביו6 דיותנ?נן ססם 6גסיולעי)6

 )6ו ידו"ד 6נסי ו)ן י2תס ?סס 6גשננז6
 ד"דס נזכלל6 סתס סמס 6נמי נריעות6 651 גריעות66ל6 נזסזיס:ןסתית"

 ון ~נ "ב' נ' " נ" י!נ"ך.'נ'ךעפו
 5,6ית מנך:,,%סנ[-יןךע,ןעעושצן

 3"תכ;6 כעגכין ת)יין 3סון 6רכע 5קדתות נסקין מ5כין6רכע !ךמכלתכדיע~
 ס?ד1קק ס?וין ירסי:ין מ3ע? 3?ו5רירן

 קיי"י 1)"
 ונזקנ;ן 6חידן כענ:וי . 3נו יהיכ דתכסם 6י)ג6כדוכתייסו

 ת:5ל תהותוי5פר'(
 מ"ת"

 כתיי 6'5נ6 כ?ס,6 דכ5י:6
 נזתנל:ליו היון כ6ר3ע סהרניס סנויכק 3סכע? ליוסךככיבין
 ס.-יז ע) דל'נ 7)ונין 3:"ע זרסיס היי6 ססריןכחרכע
 ע) תקפן ס:ריס ע5 מד)נ ;'( ):י- דכוזיכ נכעת6 ט5תקפן
 נ:י) כר . ניסין כק-ין גקי: כםגיי ככונז'ס 1גכיססגכעות
 6ק מ:וך יית?)ך כתיכ . ריחק לת5ת "תטכיד,ניסט-6
 סידוע ל.צי דר:ו פ' על 5נעך הג'ך ג*ג( 1מ:יי וכתיכס56סיס

 ס56:'ם6ק
"(1 

 56?יס 6ותו 5קק כ' . זס כסס ו6ינגו ס' 6ת
 ד5ע.ל6 דיג'ן כק' 6רכצ 6יג,ן 6ר3ע ד'כין 3תי תלת 3סת.לסקר6
6ר:ע

 )תת"
 1. ד:תיכ

 כמןם כת:פ: עי5 תצס' 65 '*ס( ק-"
 דיג, קס'6 ר)ח דינ6 קסי6 דינ6 וכעבוך?כתכק5
 ס6י )6 ד6פיגו ר:י6 די;6 בסק,ל6 ד5" דיג6 ל6כ:ק

 ?חל ס6ומס כג' ט5 לרו3 ס6דס סמ5 כי ויסיי5חלס6י
 על וכת'כ . דלעי65 ס6דס כסבס דכתי3 סי'נו . לר3ס6דס
 ווקמ ט"ו( ה' ,:-'"ג דכת.: קרן עור כתגית דכהי3סייגו פגיי ע'ר קרן כי 'דע 65 1תמס ג*ךן )בשת ס6רמספגי

עסירהסתיים5"-יג, 9( פ ית-,'ס כקרן הל6 מסיחס לית . ססתן קרן 6תסמוהל
 ז

 ק סם."נייימ "ג( ובם
-

פל6?י5"
 ~:יוי ש

 הל?יס ס' 6ת? "'ן )י--'? וכתיכ 5חתר"סו תייכיןוכל6
 וכ;יכ נז65 :ס 6תקרי מ):ים ס' 5ס' ס' 6תמ1יכד
 6תמז- כד :'. ו 6 ?? כי1ם 5כדו ס' ון:ג3 נ'( י:טיסן

 ס'
 6ךם כבכיל )" והס 5:).י6 6קי כורענוק6 י' ו6סתלק5ס'
 ונו'( וג:גכ כתי: 'ע"ר 6תח-כ 'כל6 ע5י!6 6תקיים 65ידוד
 דנג'עות8 ססך6 דסייגו דיי5כ6 גגיעית6 יהקעסר סתיםע"כ
 סכילף ויןע וגפק ד:56 )מ6ן יידע( פ; י ,מ,, "" 1זכ6?
61

 רק-
תג'6

 י ש ב סתפ)ס 61) סרגס 6) )סתוט 1ומן טת פ. ו:1סס ,טקס , ר ו_יגן 16י )סקננר סקסר גממ:)ת 1ר'ג -ז:1ס מנבה ס61 א אמתררך
 ע,ניש :י נמדס וגחטטלו )מטס 1,פ,ו חמג? סג עטי? ?'? וגיס ונו' נ6רן סיו סגפי)יס גמ*ט תק17:תן כגפ11 1ט61") עו'6 1?סחונקיס

 ט') ג'"רתי1 ד תת6ין ;תן'ן :ק 'ז ?זחת גמן-ג'ת )סתטט- :חעסק י" וגא ל,גתיקין ,ת וג" סספ,יס נסרק עסק . ס7ין תוקףססן
 שר תבי ג'פי י') )פגיפ חגוק 1 ;::י:: ,ע1? גמסיגס תרגוס סכן 6)גסיג*ס ,תיטת כי'נ ז 6' קע'ס 1ן ס)ח גפ' ושין . ר)יס הנסעוך

 . פ'6 ,'1 נך :ך ח . רוחין )ת)* "תטגיד ג'גיסס סמגריפ וגשות)י7יס

 2בבבב2ב8 , _.קיק.י
 *ל---י5ב--(ן-



ך:זדקר ימשכנא אייאהשלמת
 וכנכור: נ:סד "תתקן זחלנ6 וים6 דיוין ני;6הניא

 דהיג1ן גיחין טל גיתין סערי ת)יין רי:"א3ס6י
 נוהרי דמד'ן ת6-י ותת5. על6י כ?י ךנוהחהדן מסיכות6גל

 נו6רי דילל6. נו"ר' דיככה ת"-י נ דמתקל6 נו6רי :דקסוע
 דכ"ן 6יריית6 ורזי "יר'.ת6 וטעמי דרהנו' נו"רידד'כ"
 כליי,ר דנולכ6 סער' 6קיון כ:סומם"כז

 ד"תיובך ת:'כ'ת"
 וקד'ב16 סת'ת6ס נועתיקח גהית וכלח קד'ם6נזתלכ6
 וכד 3עי3ךייסו 6תפקדן כד דהייכ6 טקידות6 דמ)כ6תנק6
 הקתקף גכורס כ)ו' דנו)כח נונה6 6ק' כדין מיכייסו6הנליין
 נונו3ח" 6סתגי וד6 כ:סר,י ו6תסבסכדיג,י

 קד'בת דעת'קח
 דנו)כ6 עייכין רגוןדהקרי

 6סגחית"
 דכ)6

 6בנחית"
 דעלחין

 6סנהות" נו6רי 6'גון וכ)ותה4'ן
 נ,וגין כעייג'ן 6קרון ככי

 ותלכ6 6סנחות6 נו6ר' 6ינין כל 6קרין נווג'ן ו6יגון6ת6הדן
 רחתהוי כתס "קרין ד:יגח ניוג'ן וכלסו 6ורהיס כפ,ס הדכל

6סגקית"
 6קרון דעיינין נכיגי חתערין נווגין ס:י דנולכ6

 גכיגין סני 6סגהות6 ת"רי 3יוג'; לכל?י 6בגהותה די?כין6תר
 וגפיק דגגיד גסר6 תססי6 להבגק'ה6 גכיג'ן 7לתת"לנכי
 כקוור6 ל6סתה6ס נסר6 תסס61 לקקחסכ66תר

 ועייג'ן תתפסס6 נכורס דכד נו6ת, דגג'ד תקלכ6דטתיק6
 נ:יר סומק6 3נווןתלסטן

 טת.ק"
 ול?טה דיליס ר6 הו קדימה

 תח)כ6 ו6תנו)יי6כ6י?6
 כ)סו ו6סתהן ))ג)"( לסגי ויגק"

 סס"ד תדיר יגכיק ד6תנניד ד6יו6 מלכ6 כססו6ט"ג'ן
 3הלכ כחלכ רוה5ות ס():.ר

 ד6יו"
 הד'ר6 דגג'ד

 דנו)כ6 מ,טת6 .פסיק ול"
 קדים"

 נותסשטין כד דפר5ופ6 תקוג6
 ו6ינין קדיב6 זיולכ, סר6 ה 6יגון כהד6 ותת6הדןנכורן

 דעתיק6 מיטת" ס"גי . סכיקה ריה 6ת ס' ,ווק ח()גו":.ת
 דהוטת5 5לפריךול6

 דעת'ק"
 5סיס "רך

 וכסיק מק-י ככל"
 תסל: ו?יינ' . ד'!יס טת6 ח הקרי סת'ת5ז דהכמת6גסירו
 ית?לק' חח( ::.ס ) ג:.ג( ,-1- )ק-נס ק-?( )תכ)'םדכהיכ
 חידגין . וג,' לדוד ת?לס תלכ6 דיד 6תער וע"ד לך.6חעס
 קז'סן דטתיקה ,כסירו ינק6 ו5ת6 5סתכמ רעו5 כדדתלכ6
 כל 'חייח ד6נח ונסירו מוה' ד:רין נס'רו תתטלין6תיסיר

 ין1כהדנ
 ן ד'סר6ג תסון גל "תקכיג'ת דסח ס' 16ני

 דנדפין התקרי פתברין ר5  ונההי-יהה ולניס לטנחתערותן

 ית:1"1 1,,"י,;ן:י:ןי~מ"ו"יו%
 עלח? הסד כהרי נוריבק נו:)ח יקירוהה דיי):הד'וקכ6
 כתלת ד"כ" גסירו 6קסלנ ו"-6 ד6כ6 ו:סירווגכירס
 י'. ס6 גסירח כהד ונכירס הסד ס' ס6 כתרין וה-הג?ורין
 ג?ווין כתרין ו,הה::יר( וההל?יט הסד 6:עסרלכתר

 ו6יגוןד"קג?יך
 תנוגיי"

 יכד . :' ס" כמד "תכסיר וגכו-?
 וכד'ן . די.ל:6 ד'וקגח 6קרין כהד5 נסורין כל17חתה3רן
 בפיון . ונו' קנ6ס 'טיר חלהיוופ כ"ים 'ג6 כגכור ס'כת'כ
 כמלת נסיר ד6כ6 גסירו התגסיר כד מ"ג6 סכידתגכ6
 6תנסיר כסור6 מהד . על6ס הכד נסיל גסור6 תהן .כסורין

 ד6קרינ?ירו
 תי~

 עד תלי ס ס נסור6 ומד דתלכ6
 . נטו-ין כהמס 6תשסיר 6חנסיר וכד ד6ת6 נסירוד5תנסיר
 6כ6 כי: ד"הךכק ,נגין דסתיר ס:יל6 תמד הת:סירכנוח'
 דהקדכק כנוס ונו' עיס ידעו ל6 גת'3 גח( )".וגדכ:יכ
 תרעין מיוסין 6חנל'פ1 גסורין סטס ונו6יגון הנוס(נו6יגון ,י"" גסורין הנוס ו6פיקת 161ל'דת ו6קעכרת 3נוק:6דכור6
 סס'ר פג'ס נו"ס )ק3)יסון 6ינון חמ:ין סני6יןדג?,רין
 6תגסיר חד וס6י . הד 6סת6ר 63וריית6 סנו6 פניסנו"ט
 ותת'יסכן כהד6 נותהכרן כד תל' סוס ד6כ6 6 וססככל6
 ססוון "קרוןכנולכח

 דנולכ"
 . דקסוס חלין נזר כך 'כג'גי .

 פות" נו6י דפונו6 ת6 פתיח תל"מ 3?1י:וי?6
 דעת 6ל6

 גפוח6גגיז
 דנולכ"

 פס 6קרי כדין וגפיק דכיס ג?ירו 6תער וכד61כסדר"ין. 6דרין כל וחל"מ ותלכ6 63ינזח נניי ס61 דטת וססי6 .ינול"1 הדריס וכדעת כד( )":,. וכת'כ כיס קת"חדן נווג'ןוכל 6ילרין דכל ותפ6רת ססיעות6 ת"ת ד6ק'
  כסעהמ ות6ינו6 נו36נ גסורין תרין ד"יגון וססיוןס'

 5תבירו  ופלין כהר5  טתה3רן רריח  נסירי  3ססו6ר5פערטן
 ו5תעפרו 1% 3גו  ועיילין  5לין תלת  גסרין "תבורוכילין רסו3"ס  מלין כל  וכרין . ונרטת כתנונס נהכתס3קםוע
 תלת  פתת3רן יכר לסש"  כרין הר 3עסור5  תתתכרן וכרנהו
דנולכ6(  6קרע  כרין( 3הר  ו5קפטרן לנו 3ני  ועיילין הר 3טסור55לין

 )תילגזיי(י: -כת'3  ס5י ועל
 %ת'ק5 ו"111 דנולכ6

 רכלי  סליפות5 היך כסהי לכ6ס כל כיו וכרוה ינן):: דכתיכ דתלכ5 וסירחגין סליסין 6יגון כל תליין היךו3סמי

 6גוס ידע ל6 גח( )"'וג דכת'3 התדכק ולמ ה:תכחדל"

 :1:י  ני:תעיצ,6ייע: ל3גקגק"
 ל1י

 ,גמק
 סלכגס. גכעת סנזר סך  י( ):י דכפי3 סיפק פגוהוור ר5  חן ר6  נותפרכין ו)6 נוכיס ו"הכרכ6 התחסכגוקנ6
 :ן ו:ילי;"י,ן ו',:,'ן,'נ,י:, ::,;יינ)ן לנון

 תכ סהית6 ד"יסי כיו"ד מסתיס כל6 הכנוס דסיחיו"ד
 תהג6 ע6 גמ( ),יו3 דכהיב 6בתכח ל6 כך וכג'ןסטרוי
 ר3ות ותסח גסירו ד5יסו כ"ף ג?יר תס' . סה"סנ6רן

 12י%זק לב;ך%:ג':
 יףסק 'קע

"1 
 פעוי  וספ5ל. יתין כך וכנין . ונכורס זחסד כסירודנולכ6 דרועין . מתהכרן כיס דגו,גין דתכ6רת 6תפסטות6דנולכה



שיישהשלמת
 עייל "תתקקנזעת

 נו5 ו3נו לנו ו6תפסס התתקן כרים"
 ס,קין ת-: ג0,רין תרין ו"יגין ג:ירין כקרין 6ק6קזןס'קין
 דהייו הז 63תר מתק:רן .ת;גו,( 'ע ה ):6 כלמ . כליין,תרין
 6 00 כל סר"ן ,יתיק . זטפ6 ממה6 וכ) ר3,ת כל6;כנס
 ד6קרי הקי ת00ו6 'סיר ע'לם יסור ז"תקלי ל6תררכות
 כריך בת ג163ת ס' כן 1על '0ון נ5ק 6'?1 ות6ןעולס.
 6תיין ק;,גין סגי כל עלמין ילצלמ' לעלס סמיס 3ריך0ו6

 כ:2ת6 חני0 יותכרכ6 6'נזהי . תג'? ,מק3רכ6 לגוהנ6ו":זי

 כ:" וסוסקזיס6 " נתק :;,ך [3מי כחד'וקק זי'לכ, תיק'י.ין וכללעילח
 'ס;ופ. 6)סיס כקרכ 6) 3עדת נ5כ קל0יס סנ( ;:ני:, זכתיכ ננ,וייסו :6רי ס61 וכדין . הן

 -תתקנן לח וירןיכד
 )זת"

 נין תק זכל לן')6 ?כ' כ:'כול
 אוחוי6 מקלרין ויג'ן 1:ל כנ'קכ6 6סרי ל6 ז ים זס6':קי

 סלט6 תקיפ6 וח,י6 גט'ל ל6 ונד'ק מתכרכח ל6 גיק63ר?ח. דכיון 6ם:לקו זיג6 על מלכ6 תק'ג' :כיכול כל:"תקינ6
 נין תק ס,י כל 6לע~ר ר3י חקר . מנייסו זיגק6 לעלמחיוי

 0סת6 ז6;י לעלמ6 3כסופ6 יעול זל6 כגין לון נליח:"
 ד6נ6 61:0 6כ6 רכי ליס "תר ל6תנל6ס. 6):ריכי6יו"י

כק:ג"
 וס6 חכריי6 לנגי ( )גקג'? 6חינ6 קזיס6 טכ'ניג6

 ויךעתם ( )סמ'ת זכתיכ למגדפ שעריך 1?6 מלין יזעין6י.ון
 מלין ז,תייס3 כנין ה' 6ל כי ויזעו יכתיכ ס'. הנ'כי

 חולקנ6 ו:הס . 3נוון מלין סתימין ול?ל6ס ותכ6ן .3ל:ג6
 כען עז זס6 ז6תי ,3צליו6 טלת6כס6י

 כו,י:"
 קר':6

 3חלמ6 )': ה~ינ6 ה:6 חוי ת6 . דכנוון 3מל'ן6תצער
 ז6'?י י' ז:ור קמיט 16ליפג6 ס6 קמעון זרכי קנויס,ס6ילנ6
 ה6 לי "יור . 3ינס 6יס. 6מ6י ס' 'ך6' 0ו6 1?כיחכת?
 סגן 6ק לססקיח מצדן יוג6 וגסר כ( )נןה:ית כתיכ 60חוי
 0יח ודח ס:רוי "כנ זח גיר6 פסיע 'ד ויו 3נייס סתיסי' גס- ס?ו" כך .כנין . כינס י6 תעזן ז'וג6 נ0ר 0'6ו!6ן
 ו, זהיסו תהות? כן 6פיקת לכקר י'ס סו6 כך כגיןס'

 לק-ה י0 ,ם 3ן ?6י ו6פיקה 6י)ידת לכתר . ה ז6גניוג6
 כך ועל ליס. ל':;" יתיכ לקתס 1' זס6 ס"1 כךוכנין
 .-? זכ.-6 מ-יקק3ר כות ז' ס' ןלן 3מתגית6תג'נן

 0?י6 ו' ,6פיקת הוגי:ת ל3תר 0' ו5קרי 3ן מהד":צ:רת
 ג;יק טניס תעזן יו,6 ונסר כתיכ ס6י ועל . לקמס וק6'סכן

 זךהזהרדמשכנש
 וג*6 3יזיס 6היז סייג" . ליס ליגק6 זנן 6ת ל?סק'ת1"י
 עךוג6 3ס"י 6ל6 1 יין יג:יקני?(

1שו,"א71ש דלא 'הז נוקזווח6 הד ת'זי 6:י)ג6 דל6 יו:וין ק!קקוסי. והייך 3כי התערנ"
 6כתייי?ו ליררף על6? זתח:3? רעו 3סתיתו גל6ןגסירש~שבנם

 סריס6 6100 ,מג, 6תסרס סןיטו הז . מניסי!6קג?ר6
 כז'ן יזיע ל6 יוחסכס 1??י6 ידיע זל6 סקיס3גסירו גהי- על6ס מהס3? 0?י6 וכדין זנ:י- מ6י גהירפריס6 ?610 עך -עי 1ל6 מעי על6ס מח:3? ז:?י36רזיפי
 )ךפריס16 3נסיר, 5תיזע זל6 זמח:3ס נסירו ס6י3פס

 כ:ס 6קיךע זל6"י? ז6 )ס6י( יוכזין .26לי6

 3הככג, -גייסו חז ז6יסו 3מהס3? כלסו קיימיגסורין י%'יעבצ"י ו"-"י ר:"2"
 'ל6 כתחס3ס זקיימי כ:עק6 . 6:תרייסו למרזףכלסו

 ל16 קיימי ל6 ו,לי, . 6ת'זיעו 1ל"מתז3קן
 כ-עות"

ז:ךעייענת6. 'ל16
 נז6'י'2:1מןל6ס ;;יןססם6 6!ג,1 ,כל

 כלסו ז6קכ)'לו טי 3ז6 י6 ,יצי) דנסי- ת6ן וג:יךניגס
 1:?יר כד6 ז6 6תקכר כל6 סניק כז זקר3ג6 נרי6 .כהך6
 כח"ן 6תעפר ומחסכ? כסליקי כלסו קימ' כדין 3ד6ז6

 6היזע ,זל6 ע!ה: תיס:ס תג'ס רג?יר גסיר1 0?ו6 .סו*ף
 )ומניס( . סו"ף 6י"ן -קרי כלל 3? 6יסו ידע ך)6 כ))(כס

 כל6 ז6 ועל דגסיר ל:61י וגסיר וקיי.ו6 5:קכחדיי,יס
 . ז6תי '3עלמ6 זין 3עלט6 זלזיקיה ח.לקסון זכ6סק6י:

 '  שגוגל פטפס וירס נזיחק סטל ת גג) 5גו ולכן )ימר6ל גותן סזמג'ת 6ופות ?ע' וגגננ: ממש סע:ת!סל'ס !נל פפט :תכחווי,תן :פלהו מפפ טילל ?1, :י ייו י) ?מר סטפ מקכ) ו?שגט פלפפ)ס סז'ן תנטלת ג:ח נפויס 16 ט טי סמ6ן וסו6 י ?קך-י ,חס ש אטחדרך

 1 ש'ש סנת,חית סע- נפרזס '8ש טכחשר ר - גי16ר1 סס ותמ:" י'6 ש' שג4שות ננשל נשלופ שיין נ . ומלשש גגייוןב

 *יהאש818ששש~י:4:5*-גש--*---וינ



ך;זךקך רבאאדראדישלמת8

י:(,ג,ןל,1,,(ין,,ץ,י4,.;.ן;ין%
 קרישא רבאהאררא

 ג'0'נ 6'קת ען )מ3ר"6 רחס 6מר ר;ניא ( קגו)ס6

 ו6'נ?, חיג,ן ין מק)6 ומה;די 'ומ". כ) ק6רי גרוז6דמיק

 ס-'ין וו5'כ:'ן 6דר6 לכ הכריי6 06כ:סו זי6ו0 כהזל'ן

1 , ל  עש י:*ש"%:"שהא
 ע' מנמן פ")' נזגס'ן תס:נ6 דני כ6ור6 עח!ויככר
 ו-כי . יעק3 כר ייס' ורכי . 'סוךס ורכ' י 636 ,ר3י .כריס

 5איא פ%:,:לי%':11~5
 1"תר -הה . 5'1 'ג'-'3 '-'"-1 "ו' כ0,קפוי ,ד1, ק,,מד

 ~ם %.,ג,"-יין:ג"1"',
 צנו%ל4'42;י:11 %1"לישיל'שינ""%"י4י"

 ו6ס3")"ל וכ06כס
 6("6?נ0י'ו"0כסהונו'):

 ""רויל,ו יו, 7,,1,. :'.:ןן."ןנ'ס'ע"ן':,י.1111י:1 כ0מ-י"מר ריס
 ךלי0 מסוס מ"ט . לכר לס דריוי טד 3יוי6 כמיז,-6כנו"ס

 %45%צ"ניולונ,ן
 פיך 06 תתן 56 ס( ,קס:ת יכ0'כ מל60 0ליי6כרז6(

 עלמ6 ולי0 . 3סרך חקלחט'6
 נו0קיץ"

 6ל6
 הי וכי כר1"

 דע0'ק דרזיי6 רזין כיו)'ן ן61 6גטריך עלמ6 "( " )ק3מלי
 6ר*ס ט6כ.1 עלחין )מלהכין 6ע'לו 06תס-הן ךל6יומין
 6ייוק ל6 י6רע6 . ך'ג'0ן( ,ס*, ך'ג'0'ן 6'מ6 ל56סמ'6

 עלתין. קיות' 6נן דס6ו0טתע.
 פתס כך ךרזין רזי ק:"

 כרז6 נלי 06ח)ה)ו והכ-ין ה0ר6 16ךעוע דרזין כרזיר*ס
 מלכי 6סך סתלכיס 1אלה 11( )גר":'ח כקי3 61תר.וסתח

 6ג~1:דיק:ןנלשן א% דם'גירןי':ישדי:ןגשי
 מסימג'0מ ע) ססד,0, ךס61 3ס6י יזכס ותחן כס6'יסנק

 גס,ל ות,יס ע,עין יסנעק ימ"ת, )י.ס.-)ךמסימנו60(
 16לת"

 ד:סיל,ן
 ד( )פם,י דגע.ג סו6 סד6 ד6תי )ע)פ6 ,ד,ק,'6ניס

 ק16ל ני,קיס והל"
 מ6פ ,כ.ת יתכר:ן ,ורת6 ססו6 מן . ס'וס גכון עד ו6ול סו)ךגגס

 א' 6,לתות ג1 גס( )תסייס דגתינ 6פין נועיל דפ)יג 6ולתיות,,סר
 "( ק:ו 6 ק:ט נ )ק: . דכ51ס ונו'( נליתו ),ו,לי ו6מתתסד

 יימרון ומס ר6 )נ)6ס )מו3ס יהחסכ ד)6 יס6כרעו6 ללו0"
 5תכ0כ ליס ס,? 65 ךס6 סו6 קסי6 קר6 דס6יקכריי6
 יסר6ל 3גי ייתין ד)6 טן סוו מ)כיס כמ? מזיגן דס6סכי
 כן6 ?כ6 6;מז' ומס 'סר6ל )כגי מ)כ6 י?' ל6'ען

 57'ן ךל6 ס61 ךר,ין ר'6 656 . מכך"066ערו
 יסיומת סירו0' עט'רין ועטורי )ךתלכ6( 0ק,ג,' זמיןי)6 עד דעמירין טמיר6 דעת'קין עתיק6 "( ק-: )ק:יתאנא 3ס6י :זעת'י?ו ו)מרהם 651ס0:ווזן )מנךע כס6ככי
 פרס6 מו ק:ו'? יפריס . 3יס ותסער תגל'ף וסוס . סוס)6
 0561 ססין 06קייתו ל6 ו0קיכוי תל:'ן 'כיער נ5'ףו3ס

 יםר6) 1כני 'מ)ך ת)ך יפנ' "יום כ7-6 'ו)כי 6כיסמ)כיס
 וכלס' קד4"ס 'סר6ל לכג' קךמ6סמ)כ6

 'מ,( "קק י,)" רנ)'ס,
 !סו ,6:נע לסו -6:מ צן 06קיימו ')" 06קרוןכממסן
 גחרס6 נססי6 מס0כל( ס'ס יי"6 "ס;לק ה'ח זמג6ול:תך
 "ור'ית6 למכרי כרעי0ת סליק כד ,0הג6 נ0יק,גי'והה0קן
 ת6נ6 תיקוגי 3קךמית6 י0קן י( וק,ס ,למע3ןלהתקג, :געי מ6ן קתיס "תרס מיד ו6פקס כגין ח!פי קריס7ויר"

 טת'ר דסתרין ס0ר6 ך2היקין ט0'ק6 ךססר36גג':וה6
 דס61 :וסוס )'ס ד'ךע ,)'0 6:פקן. 36) ממס.חסתכמ ל" 6סתכמ יל6 6ס0:ח )כלומי ו6זדמן ה0תקןךע."ר'ן
 ע0'ק וס3ין מ63 כמד ,ן..( נע.קי:י )'נ, ךעפיקין(ע0'ק

 ך6)פוי כו5יג"( ):.6 ,כיסיס6 ,חי,ו נסו"ק( )ס-6 כסידמוור מ6רי יךיע ל, יךיע וכ0'ק,נוי . טטמירין טתירמע0'קין
 . לון )6כסיי6 דסכי3ין כורסי'6 על י0'כ כ6נסיי()'."
 . ןריסוי ךגולנל60 מוור6 6תפסט עליוין 6לסי מ6ס6רכע
 מ6ס ך' ד06' 5ט5מח 5דיקי'6 יר0י חיוור6 ךס6'ומנ?ירו
 לסומר. עוכר כסף סקל ת6י0 3-6ע ( : )ג--כ'ק סס"דט)מין

 ג.לגל0, ית?"י ע)י' וסתכין רנלין על'י רכ:לין עליוין 6רכ 6לפי ק-יס-( ):"6 ת)יסר 'ומ6( ונכ) י0כיןבנולנלתא

 איו ש% נ .ספך פרונפ ב 1 נטרתי 6% פי' נרם, סגהפך פירס נפוף יס תג6 כוס סנק-6 סקד.כס סג ס:כנס גס:;7,,ת 6יגס כס א אמתירך



 רבאאדראהשלמיק

 וכ:'כ יוטמ כ:ל לרימיס ויו5'י6 ר5כר לססו6 50מג0יף
 0לק וטססומ 0ל גת65סר":י

 דמ:ט-
 דמיסו ססימ טריביס

 ס( )סיי )וכתיכ ר6קי 5צלטח קתיימ יתערון קין )ג-"ב"לכר

 רכתיכ גטלחן מלח כתיכ ל" 0ל טלמתי . סל גטל6סרמסי
 ועתיק'. וה,ורתמ גסורמ מורות עלך מורות 50 כי ;ו()יכעיס

 יין'(4 עי4מ"4וו;"
 ט5 וסגס סטל סכ:ת 1תפ; ט,( )סטות סס"ד קויסיןרתפוחין

 נסמ' מוור. טל6 דסס'מ והיץ טהוספם. וק סנוד3רפני
 . כנייס נויגין כ5 וחתה~'ימ רכד.להמ )טט( ומכגיןנווכמ
  הויר5 לוו:לת%.  ס,י  סכוילה כעין ועיגו י6( )נעדגרסס"ו
 65רכע כסהרגוי ג5י:'ן עיכר ,-פק( לתליסר מנסירדיליס
 דמ:פוי כססר' ר6 כסטך' עיכר ו5מרכע הו כסיטרמעיכ*

 לעיל6 וחו ו6קירמ 5מטרמ ר6 כס:רמ עיכרול6רכצ
 ו6גם.י 6ירכמ 6קפס0 וט:מי 7)עי)6( ,סטי6 )כליטירנולנלת6
 6כיס 6רך 6תקרי יססומ ע5טי; רכו6 וסכעין ט6סלהלת
 מייכמ חתקיי ועתיקין עתיק6 וס"י ו6גפין( מורכ6,כלוטר
 ו:תיקמ 5קכליס 6נפין ~ציר 6תקרי ד5כר וססי6 .דמנסין
 קו:'ס קדםסכ6

 דקדסי"
 מ:תכל כר ג( ס ,ק 6:סין ויפיר

 כ5"לס6י.
 טתפסטין ומנפוי מתתקן ד5תתמ 50", )ס*6

 . דעת'קמ כטס סצתמ כל ל6 6כל זת:מ כססו6ו6*יכין
 נולנלת"ותסמי

 מגפ'ן וזציר לנו5:לת6 היייר עיכר הו גפיק
 5ין ולית ו5קת6 נ.5ג5ת'ן 5ם"ר וטס6י ריסיסלתקג6
 6,ז6ההן )ס.6 היוירת6 מ:ר יס3ין נולגלח6 וכ5חימכנ6.

 תחות כחוסכג6 ע56ין כו יוטין 5עתיק מורמ.ת6()ס",
 ע56ין כר לתת6 לג.5נלת כקע ;,קנ.( ו6 ולקכיל .ס*כיעמ
 ונילנ5חמ בחללא .כהיסכג6

 קרוט"
 ע65ס והכיות6 ומ,ירמ

 מתפתק. ול6 ,קגם( סכימ ל6 וסמי פטק דלמסתייו6ס
 . סת'ט6ס הכטתמ ד6יסי טומ6 ע5 6תקפיי6 קרו3ו16ס6'
 הכטת6 י6י ד6תכמיי6ן וננין )כ', 6תכסיי6 כךוכניגי
 ה:טת6 מקיי 3נ"ך )ס'6 6תפתה' ןלמ קף'טמכ??ו6
 סקי0 . סתייומס הכיות6 ס6י ומ':ו טוהת ו?מי ו6ס(טת'

 סכמ . רמנורי וסייגו וורוייס ע5 0כ כהטר כמתריס61ךת:יך
 מקפסק קרו-מ וס6י ומכיך סתיס ותוהיס סתיסדעק'י
 ותרין 5תלתין ונפיק 6תפפפ תוהיס כך וכניני 6סיןח,ע'ר
 תם'ס ט'0 טצון יונמ וג?ר ג( )נר6:ית סס"רסכיל',
 פסיק קרוט6 )ועכ"כ טוה6 טל טהפימ דלמ מתפסקרקרי,יומ
 ריסיט' רסוס הי"ו 6ת,ון כרים,טי דתמכן וס"ט5תתמ(
 )ר3'ס דכוותי? דלית ייתיןלפת'ק

 ת5""
 כליס רעית תנז'ס

 . י,רייי:( על 0כ כהמר וסקיפ וסתיס ס0רוימכל
 רכו6 הל:ין מלף תל'ין  ורים"  כגולנלתמתאנא

 עטר6 כ?ח' וגק' הוור רסערי קו5י ט6ס ומטס מלפיןוסכעת
 ער:וכי' 65הזמ? ולמ כומ דמ מסתכך ולמ נקי 6יסוכר

 לט" גפיק ד5מ כורייס על נל6 6ל6 .נתקוכוי
 יבצי6 -גי'!6

 גי'?' ויס- ק6ס 6רכע כיס מית וקיגמ קו65 1כ5 .תסער'
 ת6: כהי3ע ל:י0 .גיטמ גית6 וכל קווס כהוסכןדסערי
 5'ן ויוע ח 1ל .נג'ז סת'ם וע5טמ ע5טמ וכו . ע5תיןועסר
 עיכר ועמרין טח: למרכע( )0-" 5סכע ולסיפ . 6יסוכר
 )וכתר סתינומס תט'המ וגסיק חכוע 6יק ו:יט6 גיממו3כל

 וטס6' מכפין. רזעיר 5:'טין ג'טמ כססו6 ונניו וגסירכותל6(

 יהיןן 5",ויילי~,;~ק"" .";..:)' ";1מן
 ותמנמ . נ1לנלס6 עד ססר6 וטסמי ססר6 טס6י ונימיןקעי

 9ה1[1ןךרבא
 לס*6 וטכועמ טסיכ6 מ'?'( 6 )ס 6קרי וכיתה גיט6כ5

 טטוהמ ונסקין סת'תין מכיפ'ןו ו6יגון ,ס"6תנוכ,עין,
 ד'ג6 מ' סומ ת"' "בתמודע ד:"ג תסצרו' ותמג6סת'טחס

 חיסו כו ו6:י' . סגין חר3עין עלוי ענרין טכד רהטימי
 נויוקג'ס( ,ס': כתק.:יס כסעריס עי5ס ח;ס( נתור ו-"ל נניו')?ן'
 כתקיגי תל"ן וסיצרי קו5ין עיגוי וכנכיגי נויקגיס()סז6
 ריסי עו 656 ס"י כתפף עו כתפוי עד כקמ כעטרכקיי

 פג1 גי ג( )'יריס וכת'כ טסיס קודלמ 6תהזי ד5מוכתפיי
 דל6 ומתגין מכח*וי סליק 6 'בע כג'ס 651 עו-ףמלי

 דגפיק סערמ פקיקית 6וגיך 5?יית וכתיכ ל5וילהפיי6
 תיקיי6 דמ ין דמ גפיק ל6 כסקילק כו5י? וג' 6נוכהר
 ת'חיכתק . לטהיוי ת"'כ ספיי6 תק,גק 'מ? תקי:ססניס

 קי.טי וסצרין גיתין יזנ . דכל6 סתיט": ועתיק6 יכת-'ג ולחהד:ק" לטהטי מפין כ~עיר והיגין וגויקייחיהד,וקמ
 .כ"ינין 6,פוי לקכיל ונ'ל:5תמ ס0-ה .חס6' סטך6יוס"י
 עת'ק" כ?מי סתמל6 לית 65תפלנח כט-יסי"ן

 סת'יומס
 ו?מי . סת'ס .5מ סת'ס . התהד ולמ 6תק:י 'טיגמכלמ

 יברמ5 ככי ת"'כי סמ' ועל ג( פד ,:-'ת כיס כ"סכתק.:"
 זעיר כין 6ין 6ס כקרכגו י" סים דכהיכ כל:סון5,רכמ
 מתצג0ו. מטמי מי"ן דמקך' 6גסין מויה .כין י" ד6קרי6גפין
 ו( )בי,ק וכתיכ כנס'ינ6 הלי כחכיכותמ עכרי רלמטסיס
 . "'ן מם - כקרכגו י" סיס לממר '" "ת גסיתסוע5

 טליוין וסכצין לטחתן דגסיר מיה6 הו 6~יל ובצ-יבפלגותא
 דקתי 5פלט6 נויק"מ כיס דגסירין דז"מ "רהמ גסירוט:יס
 גכון עו ו"ור ס'5ך גנס כ6ור נויקיש ,6ורח י, וט:ן?ס"ו
 6ורהין יתליסר ט6ס לסית התפרס6 מרה6 ס?ו6 ותןסייס

 כל ג-( ם )-יל כיס דכתיכ 6פין 3זציר ופלינו6ו-יית6
 ורע,ין רעו6 רנולגלת6 מצחא . ונו' 61יות הסד יי'6רה,ת
רצ,ת"

 ט:המ ן, ) וכתיכ רעות6 ססומ לק:לי 6פין ויציי
 ת:ה6 כ?ס.6 6תגלי דרע~ין רעו6 וס6 6קךי רנוןדגילנלת6
 ת.ויך ט5קו על וס'ס נח( )בעית כתיכ, . לתת6 ימלק:5
 ריב6 רכל נלויימ ס'מ . ר5ון ד6קרי טנחמ ו?קו6 ונו'5רנ,ן

ונולנלת"
 עלמין ועסר( )"6 וע:רין ט6ס כמרכע ותתכס.י6 .

 6תנל'ימ 6יטתי . ריסך56 נליתסון 6תקכל6 מתגלי6וכו
 כריס 6לע~ר לר' מר"ס 6'מתי. הג'יגית סח5 ריססת'ק
 . דבנק6 ו-גק: )יסח( ונ15ת6 3סעת6 ה-ל מתנל'66ימ;י
 דיג6 ה5יימ 5 וה כיוטי סטתמ דסס.מ יוסיס מ'ל ט"ס6"ל
 ר:ון דמתקרי טנהמ 6תנלי6 וכנכת' . מ:ין כ,עיר5תת6
 רונ," 6בת:יך כעתחכ?סי6

 וטתקכל6 רע~מ ומפקכמ
 ר:ין ועת . ר5ין עת י" 5ך תפלתי וקגי סט( )ק?ניססס.ו ג5יק"

 יג:חסנם
 ל

 נב
 :על6

 :6%נ4זת~רי "כלרףחגקןצזר 6ריס
 ל'? רת5טריך כספת' תסכה ויוגה6 -ע,6 'וטין5עתיק
 ת:ה6'6סז:ח מקגלי כו דלתת6 נסעת6ן ):"6 3ם,ית"ה

ה,גכ"
 דינמ טנמ" מקנ5י כו ד5תתמ כ:"ר ת.ה ,ס", ס:"ד

 עלט" לחייכי ןהסגחית6 תנחק ומתטכ" י6בח:תמתפר
 ן לה'נ

 הסס ( )קי וט,ה גן ? )'יט כו"6( כצו:דייסו מתכספיד65
 מבתג:ו וונ~ין וכל מ:תכה ב5'ס ורלו, הנ'נ'ת"ן)ס"6 ת'"'כת" מנה" מתגלי כד וסכ" סכלם מ6,ת לך סיסזוגס

 מרכן נסרין ד5תת6ן י ): יו5המ טס6' . קטיסוטתכסיין
 נזסתככין "כלסו רנין עת ס6י חקנליי6 כר ר'נ'ן כתית6ס
 וויגמ כמתריס ית*כ )כ5יטר יתיכ דונמ ן '-ג )ד סס'וקנויס
 טסיס מתר כס6י ק6יס 5מ סיר6 ות6ג6 מתצכיד(ל6

 רריגמ ט6רי ריסתכלון 6תנ5י6 מתגסי'6 1ל6ותתנלי6

 גיט6כ5
 ,תנוכ,עין
סת'טחס

ויסתכהון
*4* - וסק4יס גו)ס א *מח-רך 4144



אדראהשלמת10

 כת"תן חתכ:ע תנה6 ס6י ת6:6 . מתצכידו ולחוינתככון
 . 2ל6? תעדן . ן דגסרין )ס'6 דכוגיגין ג?ירין 6לפיןוככעין
 6תגלייח לק פל6? עיז לעיז י::יר עיו היהיה;,6
 וס6י . כדק6תרן ל6רהין מקסרב, ול6 כסהימ6 סתיםוס61
 . סכילין )עיכר( והרין  לתלקין כסכילוי מהפרם 7להת6עד,

 ס"י כר נ'ס דידע ל'ה כבכיל'י טדן סהי דמתס-:ו6ע"ג
 ??ו6 כר ס:'לי ולק לי? ריד! לית דלעיל6 וטרן 6פיןועיר
 'דע ח וש דר;ס סכין 6לשים ;ק( )"'ינ סש"ד . 6גפין6ריך
 ועיר ד'דע דל-ת6 עדן ד6 דרכש סכין 6ל0ים מקומםחת
 עתיק ן'דע ד3!':ח עדן ד6 נוקותס 6ת 'ד! וסו66פין
 מב6ר י,מק:יין מ.,ר6 דריס6 עינוי דכל6 סהיעחסיומין
 . נו"ט עיג6 על נכי;ין וליה . עיג6 על כסוק6 ליה .עייגין
 . 'ס-6ל סוער "כן 1ל6 'גוס ל6 סגש ק;6( )ת~יסדכתי:
 פקוחוה עי:'ך "סר ינ( עיס )' וכהיכ . דלעיל6'כרהל
 צל כס,ת6 ליה כרהחי ד6ת' מס כלות":6

 צינ"
 גכיג'ן 1ל'ת

 . נסירו( )ם"ה מד' כעי דל6 מוור6 ריט" כ"ס . עיג6על
 . 'מ6 ל:וגי 6"ל . רמי61 סי6 למ6י 6כ6 לר' סמצון רכי6-ר
 ג"יוין 1ל6 עיג, על נכינין 1ל'פ עיג6 על כסות6דלית
 כ*ס . פיג6 על גטורמ כעיין1ל6

 עת'ק"
 כצ' דל6 דעת'ק6

 ג6יס ול" :יש מהון וכל6 לכל6 מסנמ ד6יסו וכ*סגסור6.
 . דלצ'63 ':רק) 'סךהל סויור "כן ול6 'גיס ל6 סגססש*ד
 7( ,י;יי0 וכת'כ 'ר6יו 6ל '" ע'ן 0כ? גג( )תס)י0כה'כ

 כועיר 60 קסי6 לה ס6-ן ככל מב,טט'ס שיוס יי'עיג'
 ו6;הכ-ו . 5'ג,ן כייג'ן הרי ועכ'ד . 6גפין כ6ריה 660ג:ין
 דכליל והויר ה11ר 1:3 ועור ר"יסי עיג6 להר 61הה1ר1()ס"6
 'ג:יה וסליק גסיר קךמ6ס חוורא . מו,רכל

 ל6סתכל"
 6 )ס

 ג' ו6דליק מיור6 ;הי כטס ה6גק . כגרו-6 ד5ך'רל6הכלל6,
 כהריות6 ונסטין וחדוס וסךר ס,ד ד6קך,ןכוניג'

 ו6ך;יקן )ס"" והפיק וכ:ס וגהית וסליק גסיר ה:'י.6חוורא כסל'יי1ק"
 ול?:ין  ופפירס והסד ג,מ ד6קרון מהרגין כעיג'ןנ'

 'גהית וגסיר לסיס תליה"? חוורא כחדווה6.כסלייווהח
 ככוגיג6 (ו::ס ה, דמ מבהייז,ה6 ונפיקוסל'ק

 16רה6 ו";יק י:"6( התה: ל"וה6 6רה6 ,6פיקסכיע6ס 6תגעיה"
 כוגינ', כל0ו 1,תל0טן ההק?ללנמ

 ך!קק"
 '6ות ך"ס המך .

 ליס ית.טריך כ:עק6 טלר ד6 עיג6 'פקח מין ' יעת'קסו6
 קדמ6ס הוירא הווך כנ דכליג ותוור הוור כנו ה"רתהג6
 'הסמן 1ל-סין :יי6ל6 דלמטר כוג'ג' ;ה;ה ונייה ,סגיקגשיר
 כ3 ו:ריהין טכין ככיסמין נופי? ד6כה' כמהן הוירחכ?חי
 וג?יר ום3'ק גהית הג'יג6 חוורא . 'ת, נקדי על' דסוומס
 כ"הן הו,ר6 נס6י והממין 1לסטין ימיג6 דלנטר גיגי כלת3ת
 כקדחיה" עלוי ד0וו מס על וכרימין טכין סת'ן ככזמ:ה'

. 
 ןלנו דמו,רה גסיר, וגסיק וגחיה וס:יק גסיר תל'ההסחוורא
 ונריכ6 . 6געריך כד 6'כמ6 ככטרח יכסם וזוה6 מןלנו

 ד6גכריך כמש ד"כת6ר, כתרין להלת ונסיר דריכ6וכמ,ה6
 סה'ס ל6 וה6:6 דכלח כהיח6 עהיק קמי גיה6 6ילנל6ס
 כג6 להד י6מ-זרו( ):." ורין וייהה הרין ו"יגון . עינ6ס6י
 נהיס ל" כמר;ה כיס( לית )ס"י סוס ל6 'מיכ6.כו6
 סו6 עליס דהגץ מחן ל'ת גסירות6 נעי 1ל6 6דמיךג1ל6
 עיג6 ןס"י וכהס:הותה כלה על 6סגה ומ6 כל6 על"נץ
 :,::נצ',יןייםי"6 ל6 הד6 רנטה 5סתיס 7ח ע'ג6 "י ת6ג6 כלסוממוגן

 ענה~
 . ומהזדמוגט6זל: :21

 וכל דכל6 קעמ6 6 דס עיג6 ד;ל6. ר6 גט דסימעיג6
 יכורך תקרי מל . 'כורך ס,6 עץ 'ט,כ גג( )יבי כתיכז~אי

ךץחקךרבא

 ות"ג6 . לכ63 תכרך יעגיס עין טוכ חהק-י דס6י . יכרךהל"
 מ"יכ"וק6 ת6 מ"ד"יט ל6:תח6? ה:6? לעינ6 :סירו4ת
 ח,רח גס-ה קס6' ה;סקי( ס"" 6;חד )ס"" מף כדכר

 עין פוכ דקרי על6סדעינ6
 וליק.

 ציג6 ג?יר כד דיך!
 ווייגץ 6י:י כך רח תת6ס לעיל" 2:61הי קדיס6 ד6על6ס
 כרוה6 ד6 למחתי פלעגץ וכ6י5דיק"6

 דהכיית"
 ס?זד

 1:קיכ ג'ע יי' כבוכ 6יתת' 'ר"ו כעץ עין כי כ()ים.י?
 טלק? טכ, פע6 ,6לץל6 ח* 6ת? גר6ס כעץ טין6סר

 יכיל ל6 תת6ס לעיל, ו6מהיד6סגה
 טלמ"

 -נע6 למיקס
מד6

 6סגהוהק דססר6. ה6 כ:ג'עהאנא
 דע'נ"

 כד הת,:
 כתת6ס דעל"? נ?ירו ססו6 ועייל כ'? על6ס גסי-ו5סגמ
 .ר,? כצין עיו 6סר יל( )גמזגר סס-ו כ!6 גסירדתגיס
 י:תי: 'רחיי "ל יי' עין סנ? )ג( יס ,תז כהיכ יי'6תס
 'י' עיג' זכו ?6ין כ:ל מסיטטי' ס:1? ס' עוג1 7( ?)וגל
 תסיסטית ":ו? י" טיני 1כו לק דלעילח טינ" יך"י'6ל
 כוכס מפכי כי:6פ'ג, כיס כלט6 דל6 י1סף וכ? מ? מפ.י דהני6 . רלקה,עיגה

 ל,סתנח"
 סס"ד על"ס סכ6 כעי:6

וכתיכ ד6סהגם עין סכה פל כלוייר עין על'מרה
 חד. 6קרי נו"ס לדל מלהמו גתן כי מ"ע יכרך סו6 עיןטוכ
 ע'ג, חיה דתת6ס כצימסת*מ

 ימיג"
 61יק

 עיג"
 . דסמ6ל6

 ופרו,ייסו סע"ל" עיגח לית ס:6 הכל נווגי נתרי תרי61ינון
 1ל6 מד טיג6 כך וכג'ני . ימי:6 וכל6 סלקי סדכדרנ6
 תויר. כקיה6 ד6בנהוק6 עי:6 דס'6 ד6 עיג6 ית6ג6 .הרין
 1ל6 גווגי כג' ור6 וכק וכ6.כיו6 כסונוק6 דכלילן .להה"ס סכי 0ויןל6 תדיר וחו6ןן ,ס-" ומד6ן תדיר.מייכ6ן
 )ס"" פקימ6 הדירסוש

 פל דמכס6ן( כגכיג' עי:יש דיליס )ס-6 סוור6( נכ'גיכליס )ס-* סיפר6 נ:גס6 דליה ( נכ' י)יס
 ק- 'קת למ6ן ווי . לטכ ההפקת 'דל6 זננשטכ( )פ)כיס יי'. תיבן ל.וס עילס פ7( )תס:'ס כ;יכ וע'ד .ע'נ6

 כסומק6התצרכ
 ימכם'6 לקכליס 6קהזי ,סוקק"

 . חוור כגו ר ה' , דפיג6 סכ" 'וחין עקיק 6גל תג'סיבתויכ מ15 עינ"
 מד עלויס ד'בגח למ6ן חולקיס זכ6ס הוורי. כל דכ,ילמייר
 ,כתיכ י:ורך סן6 עין סוכ כהיכ וד6י וע"ד :'גייסו.מויר
 )עכ"ד( :"נ, יי' כ6וך 'גלכס לכו יעקכ ניה ג()י:עיס
 תן כר ג6ורייה6 מהסיס 1ל6 מכל6 כת'ס דעהיק6סמי?
 3י גכ( )נך"כית דכ:יכ ל6כרסס 6פין 1עיר ד6ומי מדההך

:י
 י

 :וע'וכח-:יעי::כה'כ( יךלטיל6 יכומל
 ש~כרך )61ל(

 וס"י 6מרו יומין טהיק תניגן . ד6 ק6מר ליס:6להת;6ר
 כורסוון די פר ?וית מוס וי יי )י כתיכ תגי6 כפירוס6י
 6מר . סו6 ת6ן . רמיו כרס'ון 'היכ 'ימין ועת'קרמיו
 יסודס 6"ר ד6. כרסיי" ומתקין כקיינוך קוס 'סוד?לרכי
 על 'היכ י,מין ועקיק . ד'נ'ר :כיכין כורסייס )םס(כת'כ
 כד כורסי'6 סס,6 הקמ' עלמ6 ל"חקיימ6 יכיל 63כר0יי6 ס6י על 'היכ ל6 יימין עתיק מי דתג'6 מ"ט כרס"6סהי
 כורסיי6. לססו6 6הכפיי6( )ס'" לככיי6 טליס מין י עת'ק'היכ
 על וית'כ כלסי'6 מס6' ןכט'ל כעידנ6 סליס דרכיכומ"ן

 6יסו 6ל6 סלס6 דל6 רמיו קדי,6? כורסיי6 . 6)זר6כורסי'6
 יתהקן יסודס לרכי סתצין 6'ר מין י עתיק כיסדרכיכ
 'י' 6גי פ,( )'ספי0 כתיכ 'ת"ה . י,מ'ן מעתיק נך וייתי6רהך
 תכל סתיס 1ס61 סו6 כל6 סו6 6גי הסרוניס 61תר6סון

ספרוי  : גר נדין פשי זפ"שכ' גיש גפסנת לו') פפגין 4פ6 סגגן'פ שט ס*ין נש' כג ספס ג . יק ו5יט ב . גגיטן וטג* * אפהידך



 נ 1ןה,הר רבאאדראהשלמה
 )3ס6י( .ססחי

 מוס~
 . כרנוס6 "מתתודע 3הוסת6 ת6ג6 .

 עתיק" כין מס חויות"
 דמוטיו6 ת6ריס ד6 "פין לו:יר

 סו6 . מוטנו6 ס6י . דחיין חיין נוקכ6 ,תהד היין נוק63מהד

סרדנק"
 ליס וקרינן . 6סין לזעיר דחיי רוח6 נסי3 ס ד:

 רוח נהית 61:1 .סלימס
 6תכסנו'ת"

 )טסכ"( דגס'ק דרוח6
 חיין " ): ל6הלר6 6סין ל1עי- נ:יק רוח6 חד ניק3ימ"ינון
 ליז דקיין( ססרי נוכל מירו סטריןתכל

 כנ:ת"
 יחו דעד

 לתנדע דדוד ל3ריס ל1ת:6 ל"תלר6 זיוין ד3יס דחיירוח6
 סהינו"? נונויה6 רוח6 וגפיק 6תער ניק3ה ונוססו6מכמת6
 חלכ6 על ל"סר"סוופין

 תם.ח"
 עליו ונמ? 'ה( : )':ט דכתי3

 ויר6ת דעק ריח ונכורס ע:ס רוח וכי:? הכנו? רוח יי'רוח
 6יו6י מנורינן חד6 רוחח וס6 רוהין ד' סכ6 ס6 .יי'

 בש :ם6 ב~1ו לן לגלת~ח'וץ ?1יגלמנ"
 ידען כלס כ' ונו' רע?ו 6ת היס ע,ד ילקדו יל" ,ה( ס)'רמ
 1נ?ס61 נד1לס 1עד לתקע:ס6'תי

 זקנ"
 י1תין עתיק 'תלר

 כל . ד6 יםליף וכד . דכלמ סתית6ס מנו,ח6 דנפיקרוח6
 כתרין )תרין( חיגון . חי:ון 1-מן ענויס 'תערון דלהת6רוהין

 על כלתס 1ימ3 יט( 5 )י'ס כת'נ והגינן . %' -ר6תועת
 נוםיח6 ונעכ6 לכס6 תעלות סם '( ה )');.ס וכתי3 יי'כס6
 דעלייס, יותין דעהיק ורוה6 6ינון סית6 . כס3עס לתית3,תין

 6הרנין( נ' דכלילן "י:ין רומי )נ' ד6תתר כנוס ס3עסס"
 נו( )'חוק") כתי3 פ"ח . ד6תי לעלת6 ינוח רוחך ר*ם6"ל
 סרומ נ"י רומות ת6ך3ע "( ר)? 6 קנט )גר5ב,ת יי' 5תרכס
 6רנע 6ל6 . סכ6 עכדי ת6י עלת6 רוחי 6ך3ע ןכי .ונו'
 וסכי 6ר3ע סתינו6 דמתיק6 ורומ6 . "יגון נ' . יתערוןרומי
 תלת6 3נו דכליל1 תלת6 עתיס נסקין ד6 יסוק דכדס11.
 דכתי3 . תכלסו דכליל רוח6 חד ל6פק6 ק3*ס וזתין .6חרנין
 כחן כתי3 ל6 כהי רוהות 6ר3ע סרוח 3"' רוחותת6ר3ע
 דנולכ" ו3יותי . 63י רוהות מ6ר3ע6ל6

 יגטרכין ל6 נוסימ6
 יודיע רו~ן טכל דכליל דילס'ן רומ6 דס6 למד חדלתילף
 נוס'ס '" וירהת דעת )רום( ונכורס עלס ו3ינס הכתסכל6

רומ"
 ד"ינון רוחות נו6ר3ט . כתי3 3נ"כ , רוחי מכל דכליל

 . ד6נורן על6ין דרנין 3סכעס דכלילן6ר3פ
 ות6נ"

 דכלסו
 רוה6 3ס6*כלילן

 דעתיק"
 סתית6ס תנוום6 דגסיק דעתיקין

 3ין תס ות'מ דהוטת6לגוקי_6
 מוטנו"

 להוטת6
 כתי3 מסין דזעיר מוענו6 . סטרוי תכל היין ת'ן ידעהיק מוטת"

 עלס ונו' תהכל תפיו י6ם נ6כו עסן טלס גג( כ,ס-יל
 . לכתר ת:גמ סליק כד ניר דליק עסן ונוס?וה 063,עסן
 , וג תנונו נוסו נו-גו כערונחל'ם

 :היי
 עסן ט"ותו

 ימ:1ג6 רכ סוס כד ת6ג6 מ:" ת?סז6 מיטת6מססי6
 יותסלל ";י סה,טס לכעל 6נור 5לוהיס לנל6ס כעיסכ6
 'ה?להי ר"( :עי: ) דכה'3 וס"נ' . תתחנן 6גי סמועסלכעל
 דחי:"ח 6ורכח תג6 . 6נורו יותין לעתיק קר" ס6י לך6חטס
 כלסו חיטמ6 ססו6 תן 6תנו5"ן עלתין וע"ס ת6ספלה

 סו6 דהוטנו6 דתקוגח ת'ס3ממ6 ס6י . 6פין 3זטירתתד3קן
 לנו6רי חהחוון . 6תחוון ול" 6תהוון יותין דעתיק תקוגיוכל
 : לכל6 6תמזון 1ל6תדין

 יקיר6 3דיקנ6 ידוי ד6'סיס ת6ן ווי ו6תר ר"ספתח
 וסתיס סיויר )נ*6 דכל6 :הייו6 סנויר6 קדים6 דס63פיל6ס
 מכל ,יקיר דסתיס דיקנ6 תוסכהחח דססי6 זיקג6מכל6(

 . סג1פס גפ ם :ס" גפ' ב . 1כ;'1ני6 א אסתקרך

 3ר :ום דלמ דיקג6 תוסכחין דכל:,ככחת6
 ענ

 גני6ס
 דיקנ6 . ליס לתחנוי דיקרכוקדיבה

 דסי"
 עד כסערוי ת5"6

 דטנויךין. ענויר6 דיקירין יקיר6 כתלנ6 ח11ר6 . דל:6ס3ור6
 דנוסיתגוק6חכיתגותח

 דכל"
 דס6י דס0ר6 3נניעות6 ת":6 .

 דפינו6 סומרג'ס וגקיה ויחודנוי נסיק דכל6 נו?ינונוה6ד'קנ"
 ע63 ד3ו:נוק )סני( 3הקרו3ה6 וקפי וסליק ינהיתקדים6
 יקיר6 היור6 )ס*" וגהית דנד'ק:י?(. )כ"" יקיך6הוורח
 יקיר6 דיקגח סו6 . סכור6 עד וחפ' כסק'ל6 נהית(דדיקגיס
 רכ'ת דיו:ה ת3וצ'ן גכיעין י*נ 3יס ד:נדין סלית6תסיט:6
 נותתקן . קדנו"? תקונא נותתקג6 נין תק עם- 3הלת .סנ6
 דסל.ק ריכיס דסער תק.נ6 נוס?61 ו:"רי תלע'ל6סער6

 3הד רהירגין סתק6 נזקטי ונמית ת"ורנוי ל_יל'3ת'קיגוי

חו:"
 יוההקן תני'גק תקונא . דסות6 ר'ס6 עד :63 כ:קולח

 3תקו:ח דכומ6 "הר6 ריס6 עד )וסליק( דפייו6 נוריס6סער6
 די6י( )ס.ח דהח.ת ת6נזגעיה6 תליה6: תקונאסקיל.
 6תפסק וכער6 מורמח חד נסיק . ק3ין נ ת-ין תתח,תהוטק6
 נהק,,5 סלרה ניכח ונוס6י ניס6 נוסחי ותלי6 "רח6כססי6
 סוחרניטסליס

 16רח" דססו"
 נוקחקן ר3יעח? תקונא

 כהקיגק הד6 לריכח חדא נוריס6 סינו6 ההות )ינחית(סער6
 הקר6 ח-המ נפיק פ,ת6 תחות חיוימהס תקונאםל.ס

 ד"רה36:קול6
 דלע'ל"

 על רכינזין 6רחין תרין 61ל'ן
 נותתקן סתית6ס תקונא . ותכ6ןנוכ6ן פונו"

 סער"
 וג:יק וסליק

 עד טכ6 דכיסנו' תקרוכה6 ומסי דכות6 לרים6 לעילתלרע
 ל-י:6 סער6 ונטית דלעיל6 דפינו6רים6

 ססיק ס3יע6ס ו;קונא . דסונו6תת6ס ד16רה" דסהח"
 תרין ו"החזן כער"

תסוחין
 3תקרוכה"

 מייס. תלך פני 163ר טו( )מ:ל. סט"ד עלת6"תקייס 3ניגיסון . ליוהזי ויהן ספירן ט63 דכוסת6
 דד'קנ6 סוחרגי דסערי מוט6 חד נסיק תתיג6סתקונא
 ונותעך3ין נותערי תסיע"ס תקונא סכור6. עד 3סק1ל6ות5"1
 1למ )דהל'ין( 3:ק'לח דת5"ן סערי "ינון עס דיקנ,מערי
 כערי נחהין )מה.ר3ין( עסיר"ס תקונא . ד6 נון דחנסקי
 מדסך תקונא ד'ק:ק תחות כנרוג6 והפ"ן ד'קג6תחות
 תקונ~ל . בליס כביעוי" ותח:פרן נית5 תן כית5 נסקיןדל6

 ססרוי תכל "תסגי 1:ונו6 כו:61 על סערי תליין דל6תריסר
 כערי דתליין הל'סר הק,נא . ליס סהור סהור סעריוי6ן

 כיקר" ותכ6ן מכ6ן דיקנ36תמות
 . ספיר6 3יקר6 יחס

 מגסי תכל ל6ההזחס( )ס.6 6הח,י ל6 . טכור6 עדתהס"ן
תקרו3ה6

 ד3ו:ח"
 דתפקין היורין כפירין ת:וחין 6יגון 3ר

מיין
 לעלק"

 5נין תקיגין כתליסר חפין. לזעיר חדו ונוח,יין
 5'נ'ן לכל וגנדין רכות דתבח מכ'עין תל'סר ונסקיןננדין

 תכהמ נוססו6 ו'סיהין נוכה6. 3כסו6 ונסריןדלתת6.
 דיקנ6 חתרסיס מלין הקינין כהלי:ר 6לין היקוגיןדכתליסר
 כפירן הס,חין נותרי . דעהיקין דעהיק דכל6 סהינו"סיקיר6
 הי,,ר( ):*" מיוור וכל 6גכין ד,עיר 6.סוי נסירין יד6:ס
 גסורח תס-61 ונותלססין נסירין להתמ ד6סתכמןוס,כן
 דיקנ6 וככליחות 3דקג' 6:תכחו מלין תליסר הקוניןדלע.ל6
 כיס תלי דיקגיס דהתי דכל . נ6תן 3ינ חתקרינתיקוגוי
 5לין מקוגין הליסד דספר6 3ג:יעות6 תאנאתסית:וה6
 כדיקנ"ותליין

 3עלנו6 תסתכהי )תכסון( כסכיע5? יקיר6
 ל6ות6ס ידיס ד6וכיס מ6ן דיחנוי הרעי כתליסרותקפתמי

 'התקגון סהץ קדיממ 3דיקגמ( )ס-ה ונולכפ דתקינ6ככלסלה
--



דץ11עך רבאאדראהשלכצז]1

 עון ג,ס6 כתוך 6ל ת1 ו( ,פי:ס י6תר פתח עמק רכיקס
 תל'סר ת6ג6 . עו' ליעק3 6תת תקן וגו' ירחתנו יסו3ונו'

 רכות דנוסח מכועין תתליסר גסקין וכ)סו סכ6 6תחויןתכילין
 דס"יך'ן פתיר6 דעתיקין עתיק5 ק-'ס6 דיקג6דת'קיגי

 סת'ס טתיר 1ל6 טתיר וסזיס תיויר ןדיקנ6 תיקי:6ת:"
 60 קדת6ס וזקונא 'דיע ול6 ידיע כתק,גוי סתיס1)6
 תתדכק6 ל6 ונית6 נינו6 וכל וסער6 סער6 דכלתג':ן

 רים6 ד:ער מתקינ6 ל6תקג6 דדיקג6 גייוין וסחריןלהכרתס
 דדיקנ6 ונינוין רי:6 דסצר נימין כל 6' )6סתכל6 6'תסכ6
 6תק)ו( תתק)6 נחד )ס'6 . 6קכ)לו נינו6 כחד ע)6?יקי-6

 'ק:יין עחי כולי 6ריכ'ן ל6דייקגה
 ק:יין 1 דר'ם6 ו6לין .1

 דךים6 ודיק:6 דרי:6 :ק'לין נייוין כל מל6 . סעיעין6ל6
 ייי:" טיים6 )ן'י תרים6( י"" י לך'ם6 לת'נד כתפין על6ךיכין
 וכניני דיליס לנווה6 דנו'ח6 מ:'כ, נו0סו6 6כין דועיר י(ע"
 ת6י ת6נ6 רכיכי לנוסוי 6תה,ון וע"ד קכיין ס.1 ל6כך
 ול3סוף תרג? כמון חכמות ין )טב;י דכןזי3 "( רסג 6)קע
 ולה. סיגיס ר':יס להו קרמ סמי ק,ל? תזן כרחוכותכתיכ
 נ:יד כד תרנס כהון חכטות 6ל6 ריסי?סיסיס

 כ6לו :י.וין ן כהיג 6סין דועיר ליווה6 6:ין ד6ריךסת'ט6? תתוח"
 קד '6תמכיד יץו-י, קט( כ ק-6 ה )ך"ם תרין לכ-נותה:ך6ן

 קיונו6 דלית כניןנו'ה6
 ליווח"

 דתוח6 כק',נו6 6ל6 תתקס
 וכנין . חד קיל? תהן כתי3 לס6' נוס6י נניד וכןעלח?
 תרין לכר נותמ:רהן )כ6לו נינוין 63':ון ליויח6 .?מוח6דגניד
 6סתכחו ל6 חיגון גיתין( כ6'ג,ן -וה6 הן וקהעכיןתומין

 גגיד ל6 קםי:ין מ:זכחו ד6י טמןס נו"עאק:יסיי
 נם ת:ר גפק6 מכנותח לית כך 3גיגי כסון ל-וה"הכיוז6
 ט( )קסי; ר:ת'כ דרונוה ונו6-י? קסי6; .-; 1 ק:יסהד6י?ו

 דם:-יי נו6ן הוגי:נ6 ונו?כ6 גסיועים 3:חק חכיויסדכרי
 מריכי היגון וע"ן עתיס נות,מכ6 חכיוז6 ל16 קסיסןוריסי?
 דסדרס חוט6 על לתיעל לכל6 נו6' ל:ל6 תיעלת6לנוית'

 סעך6 על ירים6 סער6 תל' ל6 וכנזד . תוה6 תןדתקסקיין
 1ל6 ל6מורוי ךג'ן 6 על וםל'ק תלי דריס6 דסער6 .דדיקנ6
 . כ6לין 6)ין ל6ת!ר:6 56סריך ד)6 מסוס דיקנ6 עלתלי

 כין דרים6 כין ס!-י כלסו ת6,6 כ6רחייסו תתסרסןדכלסו
 6יג?. ות6נ6 כתלנ6 מוורי כלסודדיקנ6

 קסים6י דדיקי"
 טקנוי נוכ'לן יסגי דעת.קין יועתיק תכילן יזנ 6ינוןל6המק( ),"י למקם'ן דתקיפין תק'סח נ'ן ד6 תסוס . ת"ט .כלסו
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 כל6 . ו6תע3יד תס 61תעכיד )לק3ליסע( מסתכמיןנרכ6ן
 תקיפ' דנולכ6 תקוכין לק3ל'0 זקפן כל6 . תקינין נסני לכ!

 )דנולכ6 6לץ מתיקונין 6ת3סתן ,כלס, . 7כל6 סתימ6עתיק'
 6תמק, ל6 דקדיסין קדים6 דעתיקין עת'ק 6י ת6נ6טתיק6(
 כל6 סוי וכל6 . 'תת6ין טל6ץ 6סתכחו ל6 . תק,גין3,ל'ן

 6לין ימההזותליסר י,דל:מ,):ם תלשו :ויג'רךג6עדעו::י
 ולחת" 6לין 1ס*ריןמסהכמין

. 
 וכל"

 תליסר. ד6לין 3ח,ב3ג6
 "י0ו כחד כל6 תכל6 יקיך6 עתיק6 דתלכ6 דיקנ66בתכמ
 יקיר6 ד6י0ו 3נין ויקיר6טמיר6

 76כר ל" נוכל" ,סיז'ך"
 1ל6 63'ויית,, קרכר ל6 ,ס*6 67וריית6 63תר3יס

 דכ0כ6 דיקנ, 6תנליי6 דיקנ6 ותס .6תגליי6
 ר3"

 . על"ס
 כחית דיקג6ומ60י

 לדיקג"
 דיקג6 נו6י י 7לתת6 ך3ח דכ?:6

 ד'קנ6 ר3",דכ0ג6
 וכ:ג"

 6;קקן תקהין כתתנ'6 ר63
 לכ?:, תקונין תתגי" כךוכנין

 על נחית חסח6 כד רכ"
 על י,רד סר6ם על 0טי3 כסמן ( ק' )תסג'ס סס"דדיקניס
 לך13ת נ0 יה7 נם 6קים ס:ע 7כת'3 ות"ל י 1גיטזקן
 דכל דלתת6 נדולכסן

 ,נונ"
 "סיזש דלחת6 רכ6 דכ?:6

 נוסיום דלליל, גד,ל כ?ן כ3יכול ר363כ0ונ6
 ר3" 3כסיג"

. 
 ח7 תקוכ676

 דדיקג"
 ר3י 6-ל . דכל6 סת'ת6 ד!תיקת

 דד'קנ, דתקוני 3יקיך6 לנזחיזי י,חק ר' 6:ת י6ותפתע,ן
 'וץין 7עת'ק 6פיוס3ר

 עקיק"
 וזכהס מולקך וכ6ס . דעתיקין

 דהתי נעליוח סתכוןמולק'
 ריכ6 ע7 דפות6 נורים6 סבר6 חתתקן תג"ג"תקונא

 3קייויזך וק6יס חזקיס ר' קיס סקיל 3תקו:6 דפונז66חך6
 6נידם6רי'61תר6)בי-ק(נ

 מק י צ תם,קתו לדודיקועלי

 ת:תכל חבוקתי ד:לי נוסוסלד71י
 סיינ"

 חטית י6רו
 וע:רין וקת:? נו,ס לעלת וסל'ק נ:יר ע'לח0 5137'ג6יקיר6 נ0ל"

 3?סז" 6תסהי סוס הסיך ומ7עי3ר
 ד6ת:הי "כת6ן כ0ור6

 לכל 1ננדין וכסרין תתפלנין ד:ויתי' ע:זיק6 . ניר36ס0ו6
 כ:ור6 61-0 1סל'ק . 7עלוי תתסטי3ר

 7'ת" כםפת"
 על6ס

 התפתחן. פתה6 3??ו6 ויקיוין סכין פעק'ן דכלטמ'ק6
 ו6תרו סתח, דחתית. פם-6 נו0ו( ):"" מסס ס"יל6נ6
 ס,6 ד6 6יזר חתי;6 עוןנום6

 תקיג"
 6*ר . יתיכ תגיינ6

 רכי 6נת כ-יך עלנו6 6ק3שס( )ס*" 6תקסר 60י7נ6סתעון
 מ3רין כונינין כל?, ר"ם 6מר 7עת'קין ל!תיק6ח1קי?
 על"ין סנזיי6 עלי 6ס0דנ6 קי'ב" עוק6 3:חידמתיין
 . דעלחס עלק0 קדים6 61רע6דעל6ץ

 תס ?סת6 חנוי ד6ג"
 דסיני לטור6 תגייכ6 1מנ6 נוסס דסליק תיות6 3*נ ממ6דל6
 דסתב6 כנסיר6 נ?ירין 6נש6י מתיג6ד6נ6

 דותין תקיפ"
 יר6י לכס וזיח? ג( )"ל"ג' 7כתי3 לעלת6 63סווה6לתיסק
 ויוסס ל7( )שמ,ת ס:'ד 6סתכל 1ל6 ידע ל6 ונוססנ0ירין ד6גפ6י ידעג6 ד"נ" ועוד ככנפ': ומר;6 5דקס ס:זםסנוי
 ועוד פגיו פור קרן כי ייעל6

 תליסר 3!יגי התי 7הנ"
 הד כל 6תפריס 1כ7 כ513ינץ. וגסירין קמ6י נליפיןמכילין
 ו6תטתר ,6ת!טר 61תתיע 6סתליק מסונויכוןמ:ייסו

 ךכל וכמוך ן 6ס;" 6מרנין כל ד7יקג6 ןתקוניכסתירות6
 . מיליס 3נו כתלכ6 ויתי3 ו6תעסר כ0יר נשומייכו יותסרםמד
 קדיס6 כעסר6 61תעטר סליק ל6תפרס6 6:תייסוכד

 חד לכל וכן קדיס6 ךךיקג6 כתקונ,י ויתיכ '6ת:מר61תתקן
 פד יס6 ל6 ד6 3קיונו6 7ס6 קדיסין ה3רין 15דרוו .ומר
 תיקוג6 61וקיר . תג'יגות מוקיס ר' קוס . תסיח6 תלכ6דייתי

 קל6 פ1קיס ר' קס ל6 עד . תג6 קדיס6 דדיקג6תלית6ס

 ר*ס 6חיגיס םליהות. ספי עוסס 6חד מל6ך 6'ן 61תרנפק
 ור' 3רי 6לעור וך' 61ג6 . 63תרי0 וחד מד כל 671יו6תר
 חיי6 ר' קס מיי6 ר' קוס פל6? סלית;6 6סתל'ס636
 ידעתי ל6 סכ? 6ל?יס %' 6סס ,16ת- "( )'ית" ו6תרפמח
 כתס 601 לתלל6 י7ע סוס ל6 ירתיס וכי 8כ:י גסך כיד3-
 כדי63 מל? 6תר ,0ו6 ד6 התר ל6 ע7 תסית,י גפקימל,ל'ן
 ממר ד6יסו מיו . ,ת"גה( 6ל" . דכר ידסתי ל" 0נסדכתי3
 6ת'רס ל6מירס. דנ'ר נין תס ת"נ" סכי 6ל6 ד6על
 ל6רת" 3עי 7כור קל6 ל6רת6 3עי דל06ו6

 1ל6כר61 קל6
 סלנו6 וכל דכ'ר 0?61 סיזע' עלת6 כל 'מ"נ"ל"תר. ס"לס סד3ריס כל "ת 6לסים ויד3ר כן ):י.ת ךכת'3נולין

 סכ6 6'ף ,י6תך כתי3 יל6 ,יד3ך כתי3 כך וכ:ין16דלז!ו
 קיב6 3ריה 1ל6וכח6 תלס ל6כר61 ד3ר ידעת' ל" סנסכהי3
 6ל6 ל6תר משס 6ל יי' ויד:ר כתיכ 60 ?כי "יל!לנז"
 ד0'6 כו.תיס. 3"נ 1כ0 דל6 כיומ0 על": ג:'6: 0'6:ז"ן
 גכיקיס וסחי 6וו!1ע 1ל6 דהיל 'ל" כ?כרז0 ד3ורסנו!

 תקו:6 ות6נ6 3דחילו. ודחל'ן 63.ויר0 "כי'"זדע1!ו
קדנו6?

 7ד'קנ"
 סלס ס!יזיס 6ל י:על 6ל? כל סן )נן )"'יכ דכת'3לתלית06 לחייתח?י ." 1 לחקס16 )ס*" ל6ח:ח ותניי:6

 קיז"יום תתקז ת,קונא ד610 סוולח,יק"?
 6פסיק וסעך6 6רה6. חד גסיק . נוקכין תר'1 נוקחותחוטיוק
 )7כק'3 נו:וס הקפמק היו"' הרה6 3ססו6 6תססקן):יק
 וכנין . 3יס לק32ר6 העקקן 6ירה6 דס6י פבעו טלועי3ר
 6עכר6 לתי30 פס! על ועוכ- דכתי3 נוסיס 6,רח36ס"י 6תר3י ל6 וסער6 . 6ורה6 60' חיסיזי נוק3' תהות יתי3כך
 עלן ):""עד

 פויי"
 ת6:" סלחמי. דיינז6 קדים,

 כ:ז?
 דק6 . נונייסי לחד 6קנלי 1ל6 פ,ץ6 ל0?'6 תמכ"ןעוקי:6ית
 נוסיוע )תהי פסע. 1כו נ6 עוכר זכו . סמע דכתי3נוס, דספך6 3לגילית6 ת6:6 . ידיע 1ל6 י7יע . ו6עעסר6סתלק
 עתד 1כ1 ל" לפ"6 סי"ן ד"קדיס ספע. פ:ע. עלעי3ר
 כ1עיר לס6י ס"י 3ין ת6י . 6כין 3ועיר )ס6י( ע31ר(1ל6
 כתי3 מוטתי נוק:י תתמות 6ורה6 0ס61 גחית כד .6סין

 . ססע על ועו3ר י( )מ'כס כתי3 6פין 63ריך . 61ינג811י:י,(
 1ת6נ6 ותט0רס. פכרס ורוח יו( )"',3וכתינ

 כת'נ סכ"
 לגנית יי' 1ענר ינ( ):מ,ת סתס 6הר6 נ6100 פסע עלעו3ר
 ס, וד6 . לס6י ד1כי דת"ן ח,לקיס 1כ6: . ת5ריס6ת
 ,ו6ירה6( תלית6סתקיי6

 וויקנ"
 עת'ק6 על6? קוי:6 יקיר6

 ויחדי לך לה,סכ6 יסני ק3"0 וד6' ר*ס 6תרועתיקי.

 . מלךל"גנ"
 כיי' 56ים ס1ס :ה( )':".ס ךכקי3 מ"י ות6נ"

 ת6:6 . דכל6 חדוומ6 סו6 דס6 . 6;נוך יותין3עקיק
 כלסו . יותין דעתיק ד7יקכ6 6,רה6 ס6י ד6תנל'3ס!ת6
 ולית וסתיקין סתיתין ד7'ג, ות"רי0ון וילל? דיכ63מ6רי
 לתקכ6. "מ2ל'ית 6ורח6 7ס6' נוס,ס . ל"כ":6 פסר6דיעתמ
 דס6י מם,ס )ס'ח 0161ר ד"מית( "ח ) ד6קיד מ6ןומס6י.
 ,6,סר( י6מ,י מא סו6 ומס6י לסתיק,ת6 סיתג66ורח6
 ק7יס6 דעתיק6 סיתג6 דסו6 . רסיס 6'רמ6 לס"י .לסתק6ס
 תחות )ונמית( סטר6 מתתקן רניפ6סתקונא

 סות"
 מ-יס6

 כד*6 . נהלת, לס6רית י( ן9':0 סס"ד חד6 לריס6מד6
 סגת65ס סגץג06 ס6רית 3עך תפל? 1נס"ת 'ס( נ)רלכ'ס
 . עולס ימסו ל6 ישי5ל ס6ריפ ג( ))פ,ץ דכפינ ס6ריפ .מתס

פקוג6  : שתקנ9 כ9י 4 4ממייר



אדראהשלמת14

 סס"ן פוץ6 תתחות 6מרמ מורחמ גכיק מתיסמסתקונא
 ייסי ר' קס יוסי ר3י קוס . "פו לעד סמ1'ק למ ו()עיג:
 כ'" 0עס 6בר' 15 סככס סעס קסר' קתי( )תסליס 61נורפקק
 י( )6סת- כד"מ ל1 :ככס תסו לו סכ:? סעם מסרימלסיו
 סס"ן 3רונ1יס סכיך ד*ח יורונויס סכיה סככס סנולך1הנות
 סומ ך6 סרונ נ4 סרנגי 5י עיסט 6ת ככס ומס '"1)כ-7כר

 ו'מ דרחמ*. רחנוי 6לסיו. סיי' סעס מברי דדייניד'ג"
 ומגמ רוג,'ס נוע3ך וקכ'0 סנוסן. כל דכל'ל סנו6סככס
 מרה6 ותג'מ דלכר 6'גון כל על ינו:3יר מג:'ן לועיר3יס
 גהיע דמיסו דעת'קי( טת'קמ )עלמס קד'סמ דך'קגמטל"ש

 ד צ% מיגון סק'לןנלזתמ
 לע'ל6 לתתמ תמ לממ " .

 סח1יק למ ותניגן . מפו 5ען סחויק למ לפתמ ססע טלע,נר
 למעכרמ מתרמ 'סי3 דלע'ל, כנוס . לנויתכ חתר 6'תדלמ
 ד3סמי חהר 3כל תגמ ל6ע:ר6 מתר יסיכ לתתמ:ך

 דסמ ןלתת6 לכלס1 ס3 מתנל'י6 6רח6 דכלמ סיוירמעתיקמ
 לית מת:לחמ 1ל6 וסתיס נומן לכלמ ט3 לנוע3ן עיפממתחזי
 ד2דן כ*ס . כלהודוי סומ מלמ ליס וידע ת6ן וליתעיט6
 ס6י 21ל דעתיק' עתיקמ סו6 מלמ 5יס ד'וע ל'תעלמ?
 נוה:כות'ך. ענוקו נוחוד יי' תטסיך נדלו ת0 )ג( ס )ת?)כת'כ
 דטת'קין. טפיקמ נוטס 67תי לטלנומ עו3דך יהתקנון6ר*ם
 וחפי לע'למ נולרע ום"ק סערמ תתתקן סת'תמסתקונא
תק-וכפ"

 וגהית דלע'למ דפו"מ ריסמ ען סכמ דכו:יומ
 לריבמ ,דריבה(סערח

 דסתק"
 תתמ: דמרקח

 וס,ת"
 קוס

 ר' קם ומ תקוגמ ימתק'ן יי:מר'
 'יס"

 )':_יש ומער פתח
 רהנותיך. עולס ו3הסד וכתיכ . 'תוס למ ממתך וחסד',7(
 ו5ית הסד 6ית דתגיגן מקסו ו5מ מסדוי קסיין ק-מיסנ'
 דמיורן סמ דלנו מסד דלכר הסן 61'ת ךלנ1 הסן מית .חסד

 דהקר' דד'קג6 ומ כספ-מ סת'ס וסומ דעת'קיןועת'ק6
 סמי תסוס סכרמ סמ' למ3למ 3*ג 3עי ולמ ס,קן.פמת
 3יס כת'3 ולתתמ 3כסן 31נ"כ יותין ועתיק דלנוחסד
 'נלחו למ זקגם ופמת כרמסס קרחס יקרחט 5מ :6()1.קר,
 תססר6 דכסן דעת'קמ והסן מ1רחוי )חכל6 דל6 3ניןנו'ט
 המד מ:טריך ככל6 וספר6 3נג'עו:6 ות6:6 . 6תו קמדמ

 וסמי נועלנומ 6סתגי ולמ ל'ס לקטעמ ולמ ולחנגיל"הר3מס
 ו3הסן יונוין. דטת'ק ח:ד * 'ת,ס ל6 ת6תך והסייד:ת'כ
 דכתיכ דו'6 6חר6 סו6 וס6י עולם חסן ומקרי חמדע.לס.
 דעתיקין דטת'ק מסן וסמ' 'בגס חסן ע1לם 6חר:י סס()ת-1'ס

 מל6 מתתר נופ6 3חיי ל16 דקבו: וחסד 7קם.ס מסן מס
 0ומ. חסד מפל כי י( )מיג: כת'ב ו3נ"כ . דגסנותמכק"
 . ועת'קי דעת'ק 'קיר6 דדיקג6 סתיפמס הקיג6 סומד6

 3תקר'כתמ תפ1ה'ן 3' ומתח1ן סער6 פסיק ס3'עהסתק,נא
 כתסומ נ( ):'ן ו6נור ר'ם כפח . לנוח,י וימן ככירןדכיסיומ
 כך . ני,גי 3תגת כג'ל 1ס תפוח נוס ונותר סיערכעגי
 ש1יגע%יי1""1ן?,"וזןיז"1ץ(1;

 ות6גמ ה"ס מלך כגי 3הור טו( )מ:גי מ:ק"סוננ'גיסון
 מ:ין לזעיר חיוו ונומ,'ין לעלרמ מיין גסקין תפומיןתכגי
 נולך סג' כ"ור וכת'כ 6ל'ך פג'ו "' 'מר ,( )כעינךכ:'כ
 גסרין דכד ד5נר פג'ם מ:יך פג'1 יי' י% . דמת'גמדכוסנו6 כע" דהקר תפ,חין תרין ן חיג מל'ן תלך פני כ6ור .חייס

 . כסירין דלכר כו5'גי דסג' ונון כל ותמגמ . עלנו6תתנרך
 ולכו סגי 6י ונוס 3טליומ רונ1מ מס:כח 1למ תתכרך סלת"כל

 מע:'ג, ::ען4'י,הי1;נ,-יצך41 ,בגצ

ךץןןקררבא

 וכל גטרין דלתת6 מעון וגל . כחדוות6 דלתתמ כיליניןחייין
 1ג5 . וגסרין מן6ן וכלמ סליעותמ. תכל וםליתין מד6ןעלחין
 כלסו מדמ. כסעתמ מתתל"ן כלסו פם'ק. ל6סי3ו

 ותן ומית דגסרין ימן 6ית דל3ר סגיס ת"ח . מדמ3מעת6 מוי
 ימר סו( )תס)יס . מליך פניו יי' '6ר כתיכ וכב'כ גסריןדלמ
 מתנליין כד מ65 תד*רמ סו* ד65 1תכל5 . סלס מת,ופגיו

 ום'ורין נסירין דסתיתין תשחע מל'ן תמג6 דלעילמ.תסומין
 סיתמ וכ5 . עיכר וס3עין ת6ס לתלת נסירין ותגסון .פדיר6
 יסו3 י( )עיג: סס*ן . כ5ילן 3יס דכד'קגמ קדתמיןתקוג'ן
 0ו6 סכ6 מתנליין ו,תגין פתירין ך,תגין נוכלל יסוכ .ירחנוגו
 תק1גמ כומ דמ . ומנות סו6 ךלתתמ ו3סמי . 'רחיגו'ם'3

 תסומין 3תרין סיתמ וכלילס3יעמס
 וכעתיק"

 . 7עת'קין
 מתקין כרי מלע1ר קוס . ענורמ ען נסק1למותל"ן

 3נו1ל תעוי סכל ומתר סתח )נריס( מלוזר רכי קסןמ תקוג"
 דגג'עותמ כספר6 מוקיתג6 דמ נולס 3סיכל. ס'ת1מפ'ל1
 קדס ס"ת ותג'נן 3תז5  תלוי סכל וכי לממתכל6 מ'תוסכ6
 זס 6ל 1ס וק-מ 1( )'סטיס וכת'3 . קוס וססיכל קדםונרתקו
 קני קדם נרתקי 5קנ6שון וס"ת . מ'גון פלת 60 קק"קומנור

 כם'ת וסיכל ומרע ל,'מות ש נם הס
 6ל ססיויס ותמותות *( 1'יע'ס ,כתינ 3ת1ל ת5"מ ומיסותל'מ
 מלמ . 3ע1למ תל'6 לס1י סלל1 נקדוסות ומ'?ו ח6ן .תהתו
 וכל קויסמ יקיךמ חו;מ ס6י יגג'עוהמ 3מ:רמ 6'קינוגמ0כי
 י::ן (י:ן:ום,י :ד, בי',ג; יויע'" (ךז::ב דכל תסוס נו"ס . נו1ל מתקרי 3יס תל"ן וויקגמסערי
~%ל6

ט, ותמגמ קדיבות. עם,- מתמנרן כד מ% ל?עלסיכלק
1 61י ן

 ק
 י
 ק

 י ן
 ז

נסיות כעסר דנותעטר ס3סיכל ס*ת ומפ'לו ותתמין עלמיןדעלתמ תלי כל תליין ו3יס . ת5"מ מיסי וכנ"כ . ותת6ין עלמץתג'0
 תקתיס הו:י0ין 6פכנסן תקונמ 5סמי שתי ות6ן

 גריך ל'ס מ'ל עוגוה,גן וככ.ם ו( )תיכס ס0*ןונותככ"ן
 . תכלמ עתיק דקד'סין לקודכ6כרי

 36מ ר' קם . 6כ6 ר' קוס . ומ תן ד6 גסקין ולמותליין

 6תם ונוסמ' נו,המ תע,תרי וגפרן תסוס 'סתגולופ
 תסמ 3ריך מר"ס ונותככיין גכ6 ך3ג' ח'כי דתכעיןממרי
 ויקג6 תחות כערי גהת'ן טסי:6ס תקונא 'ונויןל*ת'ק
 יסודס ר' קס . יסודס ר' קוס ד'קגמ תח,ת כנרוג6וה:י'ן
 עסר ו3תמילות 5וריס 3תערות ו3מו גת( )':עיס ומנורפתח
 והיסו דתמן מפידע סמ 'י' כהד נוכגי . ונו' יי' פחדנוסגי
 ע! נ: % ע2זמי"ינ ותח1פ סערי 6יגון נמוגו ות?דר מתקרי י" סהדלכר
6תפגי

 דלמ כנין . ליהי סחור סחור סערי וימין תתנלאסיתרי
 . נו"רי ק6 כנומי פרחותמ דמ5טריך כיוס . סרמותמחסתכמ
 סער 'וכי . מסתכמ פרמות6 דינ,' נתך( )ג*" כ6תרו'ג6

 6תח1ן. רהתי כל6 וסמ . 6'כון ויגמ מו 6'נון ערמ76דיקג6
656
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 . 6פין וזעיר ורית6 ננ:ו2מ( )ס* כיסוכמ 6תסרח דלמ6למ
 . ריח6 לסנ5  9רסימ  9רן  פליס 9ריס5  פוי5 נוסמיות6נ6
 כיס ונוחלכם כיס ו6תונק( 1ס.6 י6'תרק רוח6 רוה6%6י
 רומ6 ונוסמ' 6פ'ן ז_יר כי0( ונותל2ם דמתתקן)""

 "תסרם נפיק רומ6 00,מ וכד דלתתמ מינון כלחתלכסין
 מן כל ו6תפרם6( ):-6 ומקזסע . עיכר 6לף וסכע:לתלתין
 . 6הל:ם טניס ל"קלכם" דחקח1י ת"ן וכל ל6תריסכלחידוי
 נו" כ על 6םהכח למ סערין ומועל

 דרומי0 נומוס קדיב6
 כי0 ל6קער:מ "מ-ח תלס כעי ולמכפיק

 ולק-כ"
 . כ0דיס

 סנו*רות6 סו6116
 דכל"

 לתתמ. 1ל6 לעיל6 ל6 מתוכק דל6
 ךלמ סו6 ך6 . מתידע ךל6 דסתיתין כסת'ת6 סתיסוסו6

 )ס"י ל:ר ינכיק רימ כו וכני1 תק,נ6 3יס סוס 66%1קתקן
 6קקרי חסימנ' ככימי כיס 1מתלכסין ךלכר( מסס1מו:פ'ק
 ת"ן ולית . 6תפרס למ דעת'קין עתיק6 כ60י 6כל 'י'פ0
 מקרחי:ו וכס"י . סטרוי נוכל 6תסגי ופות6ופוי'מ סימ-ג" סקילין אסע-וי כך 31נין . מיסו כר ריקי0ויוע

 "כ?תנ"
 וכל כמתר עינרין לכת0 ותתפסט רוממ כ0מיל6תלכס"
 6סר ו' ,פ';ס וכת'כ 0ו6 )0ד6 כס,חרכוי סק'ליןסערי
 דתייסו על06 קוי:6 תקוג6 סומ וומ ל"כ,ת'גו(כסכעת
ותכמן

 לקת6 תקיתין י"כ . לעיל6 תמיתין י.3 6סתלםל1'
 למכוקיגו כם2טת 6סר ס0"ן "כסת". ככ:י לי'כ תמות'ןי*כ

 'נוכ6ן "כקן ויקנ6 דתח,ת סערי הליי1 ותליסרתקונא
 מתקזיין 1ל6 סכורמ ען והפיין ססירמ ו3יקרמ י6סכיקרמס
 ה,ורין ספירן תפ'חין 6יג,ן 3ר דכוסנו6 תקרוכת6נו"גפ'
 קדיב6 6דר6 כס6י ד6סתכמ דת"ן חולקי: זכ6ס סתעון6*ר
 . דתתי וכעלנומ ךי1 כעלנומ מולקי: זכמס . כי0 ומגןעל"ס
 כין )ס-, לן מסמר עיל06 6ם6 על6ס כקווסס יתכ'ןך6נן
 ,לדיוקנ6ן עלמין תקיני1 כל וסמ לן( ד6ממר על6ס6סמ

 ו0"י לדוכתייסו ו6סחרו 61תעסרו 6תתקני קדיטמון'ק.6
 דכזטיר 6ינון כל תלתן נוגיס לקכליס רים6 לתוקףנותכססין כל:י כל6 מהידן וכיס י6ס הקו:6 0י6 דתליסרתקונמ
 על"ין גנז*1 וכל ותת,י1 על6ין תייי1 תכי0 . 6מידן6פין
 תניס ותתע' תעמ ו6י0ו . כלילן וכיס כיס נכיויןותת"ין
 ך6 תקינין לכל דמםליס שלינותמ תקונמ סומ ך6כלמ
 : לכל6מסליס

 "' יויו,'י ,;יו ג"הו יו:נן "'ל,יון,,,.
 ד:'ו

 מתזקנן כלסו קוס ימי 6ליןות6כ"
 כתקוכ"

 ךדיקכ6
 כליל דתליסר וס"י כסו( )כל'ל וסתירין סתיר" .ועתיקין דעתיק"

 0ו6 6למ כסוייסו "תכליל למ יותמ ון6 ד6הנור כתטל0ון.
 ךלטיל6 כתקוגין 'ונוין עת'ק ד"תצר זנוכ6 וכ00'מ כל6?ליל
 0,מ סן6 דיקכיס ל6וקיר דכ':זקין שד ץן זטןס0ו6

 'ןיט6 כסנו6 ך6תקרי סוח כל6 וכליל סו6 תכלמקייר
 . לילס כלמ יוס ךלית ל'ל0 6ית יוס ד6ית כמתר7;1גינ1
 מל6 6ק-י יוס רלית . לילס ול6 יוס ל" 6תקרי למיסתכמ כלחודוי ו0,מ . וויקכ6 דיקר6 י60 זנון זנו:6 דס0ו6ומסוס
 ונוסוט . וילן נוסטר6 6למ מקרי ל'ל0 ולית וילןתססר6
 ונוניס נוניס 6תחזי 1ל6 6הידט למ כל" כליל תקוכ5וסמי
 ולתת6 "ינון לכל נוכועין עיכ- לתליסר ורכותמ תסממנניד

 6ילין תק,נין כתל'מר )6תתקנ'( נוסח6 כססו6ונ0ר'1
 וסיך תתפסטין סיך מתמזן ע6 . עיכר לכתס ונחתןשקנן רי9ו  רכן5'  פסונין 1"ל*ן ע!6ס קויסמ ויקכמ6חתקכ6
 לס5י 5תר ךיוע לית . 6תטתרו ותכלמ מסתיתו תכל6ן

 מחידע ך6תיר כתס כלילן כלסון ולסון כפם'סותמעתיק"
 0ומ ק( )ח-ל" וכתיכ . מתן ל6 ל6מר יככודי סנו' סו6יי' מני טכ( ).בטיס "תקרי עליס . טנויר 1למ טטיר את'דע1ל6
 . יתיכ יותין ועקיק י( י"1 )י וכתיכ . מגקנ, ול6טסנו

 וכתיכ סכימ 'למ יתיכ ליס. ויוע ולית ית'3כ6תרי0
 ונו' נפליתי כור16ח כי על מ,ךך ק)ט()תסגיס

 ך6תין ומ פ-יסמ 6קסריס כן למ:ריי6 ר'םאמר
 ד6 כמתר 'נסייו כנוס תקיכין כל ונהתו מנוינ6 6נמ עלכ6חנו6ן
ומן

 פר'כת"
 כ,מיט" ):'" דק3*ס כו:יגמ

 סרים6 וקד'ס6(
 מתתמ 'תיכ סוה מן סתכ6 . עיכר ל6רכע סנוכיןכ6-כע
 סניגן נופתמי מרכע ו3נוג-ופי6 כיד'ס :נונריסימ וחדלעיל6
 נועיל6 ל0 ינהקין פרס6 ותת6מד1 . סערוי נוכל סניין()ס-"
 סנוכ6 וכין . ור:'ע6ס ותל'תמס תכיינ6 לסתכ6 וכןלתת6
 דגליכ6 ככו:ינ6 וחתנ:רין דסתכ' רנלי תתניסר חהיד1לסנוכמ
 טיכר לד' וכן פריסן כס:י6 רגליפין( 3כוסיט6)ס*6

 נונ6 דפ נולי ממכ16 וסיי על0 וגסרין תקוג'1 6ליןומתינמ
 נותתק:ן סוי וכד כהקיי0 מן כל ול"סהלק6ל6תמטרמ
 גמ הק כס:ו6 יהתתקן ומהע:ר סליק והד חד כלמפו'ו:6
 %'גן. דהד פות6 דכל' כ:כל ):'י נוכל סכ6דהתקקן
 61:0 תקי:". כס:ו6 לקקנח פ'תח פתח "',ן והדו3בטה6
 'ת 0ו0תקוג6

 3ו
 ךכ:יק לחל: יתקכ0

 סלק6 ,כד'1 מ:ומיכא

 ק"תין רת,כ.ן כהס ה,~'ן";4כ1; 1ג, .דמ, ילמי,ס

 6נמר, תל' שיז: צבתע מני קכ"0ילבמ6.ן
 כל ממרמ זנוגמ תית-ון דמתי לטלק6 די ךיג" 6:זר(,ס""

 לצלת6 ל1 והפ יבנים ססתי ו'ככ תחי י:גים ספזידוככ
 6ה:קגו ססז6 . קנויס 6ורייהמ ת"כו נפו נורמבןוהקי

 וסיך יתתקן סיך 6פין וזעיר תקיני למתקן דעת6ו6ה:יוגו
 ,כתק,ני'תלכם

. 
 "תןוי

 טו;י~

 טתיי" יקיים'1 ,קייב" ייי'ין
 ימ: קיסס"ס י'ג6לתני-

 וססיר"
 על תקו,י1 כל 1ל"קקנ6

 כ"כ כהיזו ונכ6ן נוכ"1 תקוכיו6הכבט6
 לתבלט"

 1:י,
 כל לי:'תכ כנין טעירין וכל דסתירמ ר,ח" כיס,מםלפ"(
 טליו הדס כתר6? ותות סכס6 רפיס  ופן ונתינכו-סי'6
 דכל'ל 6ום כנורמס ויוקנין כל וכל'ל מוס כתר6ס .טלטעלס

 ען ומתתקגו :התמי1רו ר1י, כ3 וכליל מוס כטר6?ותת"ין. עילה'1 עלנוי1 כל 'ן סכ ו3יס 6דס כנורמ0 סתסןכל

 "תקייתו ךל6 ומע"נ מלתמ מ:רידל"
 למ טו וטתיקין עתיקמ . וספו6 3לניעו60האנא

 ):ג ודהי ען נותקיינוי סוו ש נולכין ויסערפין(
 61ל0 לו( )כר,טית סס"ן זתנמ לכתר לון ו"5נע לוןוחגח(

 דינין וכל כ6תר מדום כמ-ן 6דוס כחרז תלכו 6מר .לכיס0
 עקיקח הוור6 דריסמ ען 6תקיינוו 65  ונלסו . תתןיוקק"י,'1
 כל תקי1 ולתת6 תינמ כל הקין 6התקן כן 6תקקן.דעתיקמ
 דל6 וסתמ רים6 כל מיליסנמ תכמ1 . ותז6'ן ועלמיןתקונין
 תקהקן מיסו ומי . נותתקכ6 עתמ לית כקדמית6 0ימ6תתקן
 6תהקן למ ופך  יותו;. נועתיק נונלן. למתתקג6.ענו6 'כל'1 ל" כקית'סמ נותתק1 למ 6יסו ו6י תתתקנן.כלס'
 וגעו 6ינון כל מתתקכו צ6 כהקונויסומ

 ל6תתקנ"
 וכלסו

טלתין
 . אפ%יךפ פ)ג*ס טגס נ : )עע גי6רפ ב סגיג גמסש סס ססרותיו א אכעזדרך
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 . געיר גן כלע כמדוס ויתלוך ):ס( סס"ן מתקרכ'עלטין
 רינין דכל 6פר . סי6 'קיל6( 1ס", חןמ ח ר כ6ךוסויתליך
 נורת ס'6 ת6נמ כעור גן גלע תתיון וק)י'ן תיוןנותקטיין

 ש2 י:עכי:),ןז!1 ::ם :~טיו~:6קש%
נוץ,ווו="-,וונםינו":';לע

 ך6ןס ךמ נ, ךתק וכנין כיס לחתיב:ח כלמ ויכילכל"

 יחקב:)ו וחתכ::ו 1למ;'סכמ ל'ויקם 'כיל1 )6 6סתכחל"
 וחסח:קו ה;:טל, 6למ . 6תכלילן גמרס כלסו יסמ .ס.ך
 תק'נ"יססו6

 'כך 67ךס ך"קנח( ),'6 תקוגמ ך"תי עד
 ומקחורו כ:ס מתכללו( 1ס"6 מתנלסו ך'וקגמ ס6'6;6

 1ל6 הת:סתו תנ:ון )ס", 6תכסתו נונס!ן מחרחלקי'נומ
 כתכ 'ס6 תינו6 ומי כלל. מ;גסיו! צ6 ייינסון6קבסתו(.

 תמן כל 6)6 סכי. ל16 לגיורי. ך6תג:לו ויי:ת.וייות
 כןזח תיתס כיס ק6רי . כיס ןסוס קןנומס תךר.חד:הית
 קס ןסוס קןיי6: תךרנמ ןנחת י':רים תלך ויתת נ():ע,ת
 וחתגסנו! 6ררנין כסיוסן מתקרון 6דס ןמתתקן וכיון .כיס

 :ון:5%: ופיול:ט'א"
 ןלמ תיורמ כ;"י וגוק3" רכ- ךסיס תסוס 6חר:'ןכ:מך

 % ל6 חכל ומתקי כ6הר;ין ת נסו כפנ יפ
 ךיוקנ" ךמתתקןעך

 ןתךס ך',קגמ ךהתתק, וכיון ך6ןס.
 ומהיי3כ, 6קר6 כקיייומ 51,עק"מ1"תחורו

 ומעפ:ע( ר ו% י6תתקן( " י6תתרןי1): כיס)נבכ
 ה,ירח נפיק וסחרי קמיס וניגונמ עיכר וסכעין מ6ס)קלת

 כי,ו,6 6סתהיכ ןכי6 ת,'ר6 !כסחי מטרין ל,רגע5קפסט
 מתטיור 0למ סזו. ניס . נ': .6ת:ל'ל( )ס', 'כ)יל61ת6חו'
 6,יןמ וס6י . כססרוי 6;ססע נ,ל:)ת6 ס6י כך וכנין .כיס
 נול"לת6 כסקי ךנגיו כןוה6 '!מ,ן ךעת'ק וסמייין ט"י-ס!מ

 ךכימ ו6וירמ . חך יוסטר ו6ויךמ הן נוסטר "ס66;סכטו
 כער. נזסקי קחיס ןכי6 ו6סן סער תס6י ע)'סק"יס
 ),.6 ךמ כוג'ג6 מכ) . 6כמ סומ ל"1 מלמ סכמ "סממקי

 וסכ:יונילנלתמ :ןן:,%המז ג6ייי6,נג6ז":(י(תבש:הליגב

 ג ו,6 ,"' . "ל:עתולש.ו,;,,'
 נו,גי כתרי ךחת:ליל טלח וס!6 ל6חיימס מית"מזחינין
 ןכליל כניג'ס( )נ" . גנ,!יס היוור חיור6 ך-'סמהסטר6
 ריפ6 גסמי 5תייבכן כך 6כל היוורי( )וכלסו חיווריכלהו
 כיס 6תח,י ה:יןךועיר

 היוול ןחיסו גןולהח כסהי סונוק"
 כת'כ כך וכנין חיוור6. גנווכמ סותקמ נו6%ו6תמויי6

 עולס לח" 6לס 'ק'15 עפל 6ךתת נויסמ 1ריים 'נ()ז,'"י
 ך6תקו'"ו כנז עוצס להיי עולס. לור6ון לחרפופאלס
 . ן6גפין 4ןיכמ יופין ןעפיק טסטר ןמתי מיוור6לססומ
 ו1עיר סומק8 ל6100 ךמתחוימו גנין עולס ולדר6טלחרפ'ת
 מ!רופ טל כי נו( )'עעיס סס"ך סלמ כססו6 כל'ל וכ)מ .5פין
 יופ6 ג5 געיף ןנפיף. על6 וססומ תרין 8ורות .סלך

הזהררבא
 מכסיר נולנלת6 סלף . ,סיתק6 חי6-11 נגיוגי ךתשיש"קל6
 דכי6 6וירמ יטס6' ס:ר ול?"י סטר לס6י ניוגיכת-י
 "תק כך ,גנין עלנוין רג'6 ק"ג למגסוי נונולנלת66חפספ
 ומריכין 6נסו' 6תס:סי ןמ5טריך וגסעת" מפיןועיר

ל3לח6
1. 

 6'נין ל1 עיכ- הך נפיק ,מסמי-נולגלת6
 "ורהוק" הנרויסכין ךלתת"

 כחוסגנ6 ע")ין כר  יוזין ל:תיק
 ע6ל'ן כן לתת6 לג.לגלת כקע ןה 'לקכ'ל . סרכיפמתחות

 לעת'ק נוניס 6סתכח 6ור6ותמ 6נר כקע וסמי .כחוככנ6
 חללין נ' ךמ( נגולנלת6 )ס-6 ךגולנלת6 בחלליהיונוין
 ן6"ש: .חןנין סתינולכעת'קריות'ן קבי:מ קרונוח ל6ח1ל
 חך ונותפסע( )ס"ח תתכקע חן תהללמסריימ ש,";לי" ';ן,"זש"'ישק יבויגיו;י:ה

 תגוע"
 לן'

 ותרז הלת:ן חללמ 3ס"י ךכריימ תוה6 מססומ םסטר:ן
מת6חךןע

 ך6וריית6 מהרן 1'
' 

 ןמל~:ן:ו 1:גץ-ע'ן'וגלממלץ' 1'
 ךועתמ 'ין ו6כ 6ורין 6לפיי הקקנסי"נפקין

 6ינון כל . שרין נותרין י"תנול"ן חל)6 סמי ונין חללמשמי
 ןמחיך וכ6ינון סטרמ !לס6י סטר6 לס6י ניס6 נכל'ןת
 31כל . סטרוי תכל נו:6 כסו וחהין נופמכל

 5תסססן נופ"
 רכו6 הלפי 6לף הליי( ןריכמ ננילנלת6 תאנ% .ו6סתכהן
 ו)יפ . כדמןמ ונותערכין 3ד6 ןמ ונו:ת:כין 6וכתן ןסערי קוכי רכווןולגומ

 חוס:נ"
 גיס. ך6קיןן וקי,מ קונ6 דכל לגיווין

 גדכימ מ'רייתמ טעטי חת6חךן ותכחן . ונוסמכןךכ"ן
 סערין 6'ג'ן ככל . ךכיין ן6יג,ן ססרין מ'נ,ן ככלכיוסמכמ

 ! תל'ן ק תלין נינוין יתכין גח וק קונ יככל הקיסין2סג
 . ותקיפין רכרכין כחרויס( )כחור ;יסח ת ס:יר6כתק,נק י5ס כתק,ג6 . קרכין גגח נוחר' תקיף כניגר ותל'יןתת)סטן
 לסמי סטרמ מס6י תלין עלהלין

 1 ק
 סס"ך נו)נל,קמ '

 ימוס . תלין הלי ית:י: ות,:6 תלתליס קיוגותי1)ב:(
 לחללמ נונ!כוע6 . נו'המ רסטי ךהלת סנ'6'ן נ!תגועיןןתסיכין

 תלין ותתעגרין גיוביכ!ת" סערי מתיו:כן ךנולג)תממך
 תגיינמ נוקללמ . מל3מ נוסחי ן6תטסכן נובו:ין נוכיוסןתליין
 כטסיכותמ תגו:ין מ6ינון סערי ו6;נו:כן נו:ועין חיו:יןגסקי

 ק זמ 6ררין מלעין חלף נסקית)';6ס
 סערי ו6תתסכן . )'ן

 ונלסו תלין על תלין ק,גין ן 6'ג כך וכי_ין . 6חרג'ן(כקו,ין

 י קימ מינין וכלנ'מ'1
 תגיין1

 שן!ן לססרמ6ך6יי:ן ומפי,ן
צ"ן"
 ::ע ג:ש, 1ש1:י6 צנס,יון יש

 כעתיק6. ולמ כסמי תלי וסט6ל6 ימינ6 1כלודינ6.
 תסס61 ן)ותמהן6 ןקיק מורה6 חו 6תסמ דסעריבפלנות%

 ת6ס סית 6תפרסן 6רמ6 ו)וססומ יותין. ןעתוקמרת6
 ןכת'כ ןמוריית6. ךפנוןי כ"רחין ר6תפלנ,ן 6רמיןותליסר
 ועךיתיו נריתו לנו5רי !מטת מסד א' 6ויחות כל נס()תשיפ

ת"נ6
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 וי633 ת6ר* 6לפין 6לף תת6קדן וק651 קז65 3כלה61
 קו65 ככ5 ותלייןייללס

 וקו5"
 ותמיכון . תקיפין ת"יגון

 י2:!4(יתתקגש
 . מת6ל6 '6קג66

סצחא
 ונילנלת"
 כר תתנניי6 651 . ו"סגחות6 6סנחוק6 .

 . כעוכדיסט ולעייכ, 65ת:קד6 חייכי6 דלריכין זנזג61006
 . וויג6 ת6ריסון כ5 6תערו ת:מ6 ס6י 6קנליימ כד1ת6:מ
 סליקו כו סעתמ ססומ כר . 6קתסר 3דיגמ ע5תמ1כ5

 ל5י כגוי ע5 לרחת6 ו3עי יותין עתיק לקהי ויסרמל5ל1ת0ין
 דתתפרפ סער6 כ( ר,ו )פ*ד מד גפיק תנחמ כס6י .ייג6 ו"סתכיך 6פין דזעיר 3ס6י וגסיר ורעוין תרעו6ת5מ6
 6תעכיד 6תססע וכד תרעין. מתסין ד6פיק תתומ6ג'ס
 געיכזיסון תתכספי ד65 ל6יגון עלת6 למייכי ד6סנתותמת,ח6
 ותגי6 סכ5ס. תמגת 5ך סיס ,,נס 6סס ותגמ ג( )'יעיססס"ד
 ל6יכון ו6תנל'י6 כנין דת5ח6 מתר כסמי ק6יס ל6סערמ
 עס למ:תעסע6 ק3"ס דתתצר וסצתמ כהוכייסויחגיפין
 6פין ד~עיר 63גפוי יותין ועתיק 6גפוסי גסיריןלויקיי6
 נו:ח" לס"י וג:יר תגחיסותת;ל'ימ

 6פין וזעיר ת5ח6 וס6י תלי וויג6 וסעת6 סעת,יכ5 ר5ון עת מתקרי וכדין
 דעתיק" תגח" מתנליימ .5הג5יי6

 דיכמ ומסת:יך דטתיקין
 סומקי מלף 3ת6תן חתססע תגה6 ס6' ת"נמ 6חטכיד'ל"

 ת5ח מתנליי6 וכד כיס וכל'לן כיס ו6תמחדןזסותקי
 ת5חמ 6תגליי6 וכד לחך63 לכ5סו רסות6 6'ת 6פיןד,עיר
 ת:ת:כין לכל:1 כדין ת5ק6 לס6י דכסיר דרעויןדרי61
 3ס4 תסת:הין ויגין כ:י ו6י3ע עסךין ותגימ ר)ג()ק:ט
 ג5מ( 6קרי מד וכ5 תלמ6 )ס"" ג5מ 6קיון וכל:וןמגח6
 ג5ח ו"ית ת5מ 61.ת ת5ח. סומ וד6פין( ר5ופיןו3התוון
 כת%5 ומינ,ן . ג5מיס ג:ח ותנן וסייגו כ5מיס.זמיגון

 דכתי3 תהי ת:ימ 'דיען 3התרין 3גופמ ת:סוןותתפסען
 65 כי יגחס ,5מ י:קר למ יסרחל ג5ח וגס טן( ת):ען.ל
 ג5מ ססו6 כ5 מוקינוגמ רזמ סהי 5סגחס. סו6"ום

 ותתמרס 1ת2 לתידן עליומ על דזלי ז4גין 3נופמומתפסס
 ד6קרי 3ווכתמ דקמי נוסוס ת"פ הייכין מי די:6 ט3יךזל6
 )3ס6י ר6ס ומתקרי כ6תר 6' מ3ל 5"תחרטמ ויכי5מדס

 ומתך פידן סו6 165 ג5ח ס6י ומהנלי'6 מתחוימגמ6(
 דסמ 6וס דמקרי נו6תר סוס דל6 תסוס ת"ס .ל6קמ-ט6

 1ל6 וג6תר . כלח,ווי תנה6 6ל6 ומ,טק6 פ-5ו:6 הת:ליל"
 סו6 6דס 65 וכנ'כ . 6וס מקרי 65 פר5ו:6מ:הכמ
 . נוס6 תקוגי דכס6ר כנלח5:גמס

 סרקות6 עייגין. תס6ר נו:קגיין דריס6עינוי
 3"וכטת6 תכח5ןן עייגין )וכל . תכהלן עייגין ריסייע5 דכנכת"

 :ריס6 עיינין ועל תקיג6 1"יגון דסל-י תלין טל תליןחליין
 ת6 דהפגה נו6רי מלפי ח": ס3ל תת-וו"סו ותת6מוןזמ5ח6
 ו6סנחוה6 . כסותמ ומיגסו 3נכ'גין ותת6חדן רכו6ת"ס ו6ר3י מלפ 5סעין ועיינין 3כסות6 דעייג'ן( תריסי)וע5
 עלייסו יונוין דעתיקועיג6

 ו3סעת"
 כסו;, מיגון וכלקין

 5עיג6 ומת6ן טיגוי ו6תפקקן תסנתיס ר6תער 5נו6ן6תמוי
 רומ5ות ס( ):'י סס*ד סנ6 דעיג6 חוור6 נחז ו6תסמןפקיח6
 כמחר6 )ג'6 . קונו6ס ד5עילמ כמחר6 . 3מלכ %י .גח35
 דרמנוי 6סנחות6 6סתכח סעת6 ו3ססי6 עכ6( דגמכ6קדנו6ס
 ויפסמון עיגוי דיפקמ כנין ס5ק6 דיסר6ל 55ות6 וכנוכו:""
 תיסן לתס עורס טז( )תהייס דוד 5לי וע*ד מיור6(.גססומ

 4תגק וכל . מוור6 כססו6 ויתסחון עיטי דופקח סק54ס114
 5יסר56 לסו כפ4ן דדיגץ ת"ריסון כ5 תתפקחן ל16דעשי

 3עיג6 יתסמן עיגוי דסקח וכותג6 . פ5אסו סלעין עתיןוסמר

 וכטין שסן :%5עגוקתין גווי:בפבש2ם1

 כיציגש ומסתכל 3,קגמ 6למ מתנ5י ןי חוור ויווקטכס
 נווגין יו6יגון חוור 3:סומ גווגין מיגון כל ותסתמ6ןסכמ

דעיגמ
 סס"דק

תמי :3לס 6מת עליייע3ן ג( )יייים
 )ידסתכין

 "ש סכעס גפקיו תסותק6 ועיג6 6וכתת6
 סס"ד וחיי3י6 6וחין לגל6ס 3ע5ת6 ל6תססע6 יותת6מון)ם

 ו4 6ויב6יזי וסח,-6ןתסר( רסיעין " )י*"טר
3ין

 ו2ל פיגיו 2י )6"יפ( 3יס6דכע5ת
 וכד ונו'ץ דרכיג6יסם

65ופ163
 6סנחותח :ב:תחוכ5 ט5ת6

 נח6
 סוי2 ה5צורמ

 ~שך, יי' בזצ:בגסן נם"ניוג;ן11-תנבו ,נ::ן ]ר:ו:1,ן:,,1:;;(ו:שג:,ןןי"ניש:;ו(!י
 י 5ןבק

 נא ותני * וץ
 ק

ק
 . תחזן

 5י0. 61קיף 6וכת6 מיס6 מד 6סחר סותק6 דססו6סוהרניס

 ותן מד תתסות6 דש מד .כמ3ג6 צמנלטיסגמתמ

 61:תיזע1 516.ן. ינ5נל,סי דית6 ש5ש . ית" עלותקסמ

 וכל 6וכתמ וסי6 לנר. ונפיק וי% כתוקפ6תתנ5נלמ
קתס(1

 %ו בתק4ל צ דעיגמ קמוכתות6 סי6 וכך

 מיע6 חד 6סהר 6יכת6 וססי6 יסוהרנ.ס . 6וכתיןס6ר
 הליה6: בוונא . מוכפ6 5ססו6 61קיף מד( 5סער )ס"6סותק6

 ומד . מז לססר סוצ חועמ . טעין ט 6טמריירוק6

 נווגין 6יגון :5 עיג6 ו6סתחרי מוור6 6תנלי( ),'66סתמר
 ל6 חוכנו6( ירוק6 )סותק6 5תת6 ותסתקעץ תסתכמין5מ

 סס,6 יכו 64,2 קלבהמג6 . ש6( )ג'6 6יגערולתתמכ5

61'כצמכומיגו1
 זס כב .ת6,תי11

 סס"ד
 כ

 ':2י~סותק- י( ):'ו
 נהמינוות סנלס . על6ס קויס6 דעיג6 מסמוםבפסומ
 כעור סכיך ו6תר ותס כו6 ך6 ו6ם 613 ד6תת:רכן

 וד6 ע5"ס ועיג6 כחוירת6 6סחן כד דעיינין פוור6כססומ
 וכתי3 . 5יון יי' 3ס'כ 6יתתי . יר16 כעין עע כייי( )':עי* כד'6 7מכתה6 כרוח6 5תמוי . 5ויקיי6 לתגדפותיכין

 פקיחות6 ון 5פכ יגין סר4חות6 לב . לסכדלי'גץ
 וי6ס עיגז פקמ פ( גיגי4 ונפיכ גפס 5פכ . 5כיסדטיינין

סותפופיט  * * ס)ח % 90 וע') היס * "סתי-ד
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 )נ( )י:סיס וכהיכ . עכים . יס3 סכ" ,ד6 . ונו'ס,ת'ו,תינו

 יספ כל 'לען 3ל 6?ל ס6גן נוס ירוםלס תר"נסטינך
 3ל6 ד6 חתצכיד יל" עכיס לטכ סכ6 ס6 לג:היחד,חט

 תנ6ד"
 כגניעית"

 נוס ירוסלים ת-הכ: עיגיך תסו ןספר6
 לדק ( ):ס כקיכ וס" ס'6 ם6:ן נ'? ירו:לם 'כי .ס6:ן
 . :'" ס"גן 1ל16 סקיס ל16 גדק ;-:קכה ו:6ת- . כסילין

 סקיע עינ" %ין(נע:ססו6 במן )ן::י 6ק:נ,:מ:ן

להם:קוק"
 הרה':ס עינך י( );מ כתינ כך וכגין . מח)ף6

 וה6נ6 . עלס ולרהיו6 כ? ןמבתכח לדינ6 ל6כפיי6 .6לטריך
 ועד הס:? ת-:ית כ0 6לסיך ס' עיגי י6( 1יג-יסכת'כ
 הסזכמ ןכס 03 ילין נןק "( ::י? ) )סס.ך מגס6הרית
 יל'ן לדק דכת'כ *" ) 6תרי( ס6רי תכל יתיר ןדיגיןנ,רי
 ות":6 . חתרי ס"ר תכל יתיר דינין גזרי 6סתכחו דכסכס
 סנ?. 6הרית ופד ססג? חר6ם'ת כס 6ל:יך "' עי,יכתיכ
 לעכ 3ס דטי'גין סקיהוק6 1:דיו כ0 6ל?'ך יי עיניססח6
 ולזתנ6 ורמתי( די:6 יסיוהל, יתיג6 כ?ו ד6ית כ:יןולכיס
 עיג6 . דרח-'י מך עינ6 כס יכ;כמד6תי

 ןצתיק"
 ועת'קין

 רהנוי' ןחתר כ'ון . 6קכ:ך נזוליס וכרהקיס י( ,:םססזד
 דעקיק רמת, רמ-י ו6ית רהנוי 6ית 6ל6 נדול'סחסו

 ית'נ6 כיס ד6ית ווסיס ס," .6)טס רהתיס6קר,ן

וכנו6ל"
 ןעתיק "קכלך נדולי' וכרהנויס וכנ"כ ורמתי( דיג6

 נונייסו נווכין כתרין עיינין כיגי תאנאיותין
 ש"עעממל"(" כ:יתק"

 3ק11ך6(,ס-"
 כחכ':"

 ןנ:יק
 חקכ-ת"

 לסו ותרמס רכ6
 כ-ניעוקח תחנ6 חוטמאלים-6ל

 ן:כך"
 ןזעיר מוטת6

 6בתת'דט כחוטט66:פין
 6תפ-ם6 מוטנו6 כס,' כרניפ"

 עסן עלס . וגותר 63פ1 ענן עלס ג;( 3 )סטו", ןכת'כמלס
 דניר" וגהלי 6ם6 6ת:ללו חננ6 כס"יכ6:ו

 )ם.6 ןלית
 כנ,קכוי י'תוקדין סלסוכין הלת ס-גופח 6נתחוןעכח,טת6
 הננ" נווני תלת 6תס:טן מוטת6חס"י

 ןגו-6 ונהל' ו6ס6
 יו-גוו!' נונ,1~. כל6 6ם6 6.1 6:6 כל6 תנ:6 1לית( כ6פו עמן על0ד:הי:

 מ%'י"י%!::ן 1:חן ,לן" ת!ת
 ונפיק ונם'נ מ'סת6 5תקחט . טת6מח

 ת:נ"
 וסוווק6. 6וכת6

 ונו:מית והית? "ף ליס וקרינן . נויני כתרי( 1ג-6 תרי,כין
 ס6ף חפני יגו-תי כי ט( )יכריס כת'כ ומי:וס "ף תית?61'

 וסוווק" 6וכת6 תננ6 ן6ינוןו0הנוס
 ןכתיכ . נויל נובהית .

 סקת ענו'רס. ו6ת סדוס 6ת '" סהת לפני 'ג( ק)נ-י:
 היג,ן נ:,ר6ן הווס 1ת6:' . תוקך6 דל'ק כנור6סוו:קית
 . נכור"ן ח6ס ו6רכע ל6לף 61סתלק1 5נפין זטיר3סהי

 כ6נכעין . כיוין . כדרויוי . 3כומ6 . כמועחויותתפסע6ן
 כתיכ נ:ירת יי' נכורות יתלל תי קו( )"סליס כסיכוכנ"כ
 סגןולס יי לך "כ:ן )י.ס סתס וכתיכ נכ,רות סכ6כתיכ

 כהך6 נכ,ר6ן כל?ו 6תקכר6ן כד ת6נ6 סכי 6ל6וס_כור0
 . נומוטמוי לנמת6 סרי"ן נכורן וכל0ו . סד6 נכור?6תקר'
 תניי0ו חד לכל רנ,6 ת06 ו~נע )6לסין( 6לף תלייןומס"'
 61רכע רכו6( )6לפין 6לף תייין תמוטתף ד6פיק חננ6ונס6י
 תס6י חליין נכור6ן וכל0ו . ד6 נכור0 דסטר )ומתם(מ6:
 וכו'. מעסיך יס3ס לדוך 11ך קמס( )קסגים דכהיכשעת6

 )נא6 . וסע6ן תתלססן נ3ור6ן כלסו . ד6 נכורס כ6ריוכד
 )גל"טית כתיכ . סתתספכת סחרכ לל?ע דנקתן טדו:קת'ן(

 *ג( )סס וכתיכ . סז? סתשס 6ת 6נהג' חסמיתיס כייט(
 ו"4 יס( )!5 וכתיכ . עתור0 ו6ת סדוס "ח י" סחקלסני

 1ס6 תססכ' וס6יך לת"ס ח"ר דתססכי 6ל6 וכו'לרכטיס
 דטתיק זחנ6 ככל "ל6 . סניתי לת יי' 6ני ג( )ט;6גיכת':
 רמחין 6קנליין ד-ע,ין יצ,61 י"ן )"ת., מוור6 רים6דעת'קי
 ככל6 6סתכמורכרכין

 וכמטת"
 6100 ןינ6 טכיך רהייי וכ:יכ'ל ותינין 6פע דזעירדינין( ):'" זייג'ן כל 6תגל'י6 דל6

עת'ק6
 ןכל"

 רעו6 יעתיקין טת'ק6 6תנליי6 כד דתנ'6

 1ל6 ןטנוירין סמיר6 6תנלי ד65 וכסצת6 ככל66:תכחו

 נוספ;ין וננ"כ 6תנלי ם ןרעוין רע,6 ד'נ6 קהינ
 סבתיס תן יי' ת6ח סכ6 דחתר ות0 לד';6. רקיזימייכי6
 יתיס 05 סממיס חן דכתיכ ות:-ע . 6;יו- 6פיןכזטיר
רהתי

 ו6תעכן כ:סילו נפיק . ל6פק6 תגג6 ס6רי וכד זעירמוטח6 ס6י ת6ג6 . כלל דיג6 כיס דלית וו6ן ל6סק" וזינ"
 הוסח" ל?6י ח:ככ ונו6ןדינ6.

 *פיק דל6
 הג:"

 חוסת6
 רז6 ו?יינ. תכל6 6כיס ח-ך 6קרי ןסו6 קד'ם6דעתיקה
 6תך ככל?ו כג'ויי?1. טעתח ק סס יי' יי'דתנינן

 6וכר דמת"

ח2 מין ח'-ו טיצח6 פסיק :ן"ךכולסוסתו6ל
 כתך6ס 5-רסס 36ר?ס יו"ט ויי:ו. כג טעת6 ססיקדל6
 כך וכנין . נסי'ני כ:סי םל'ס דססת' סלים ל6 קדנו6'כליס
 . כדקוחיתת "י?ו סו? ל6 ןסשק' כ:1,יי?ו טעת6פסיק
 6ת:סר ן?:ת' בלים ל" קדנו"ס סליס כתר"ס יעקכיטק3
 כ5רע* 6מתליס ן:נקק ועיד סכיגת6 עליס וסר6תכ'וסף
 קןת6? ס4,יס כקר"ס כך וכניני כקוקית6 סו0 דל6תס
 ססיק סעת6 סת'"ל 6ל סת . כנווייסו ט:וו6 וססיק סליסל6

 דכתיכ ס,0 סל'ס ן6ת'ליך ןמיונו6 כניויי0ו טעת66פסיק ל" תסס ווס? 6:ל נכ6? ס,ס ל6 לכן וקודסנכ'5ס סו" דססת6 סלים ל6 קרת"? סליס כתר06 . מ"ס .כגויס
 סכ" 6יף . סו" ט'נ כי 6וק' וקך6 ג():ע,ת

 ססיק יי' יי'
 ומס? . כ:ל?1 ס םל כתר6ז סלים קןת6ס כג'וייסוטעת6

 ממ( )י:עיס כך.6 נסיק ל6 ות;נ6 61ם6 הסתכיךומ'טת6
 נוק:6 כמד ןמוטח6 כוקכין תרין ות"נ6 . לך 6חטסות0לתי
 וקנתקע6 לסיק חנג6נסיק

 כנ'קכ"
 ותקד . רכ6 ןתסונו6

 דק-כנ6 כתג:6 6ל6 6תכסס ל6 ו6קר6 תגוקכ6ןנפיק חגני וס5י ויוןכה5. כ"ס6 5ל" מחכסס ל6 6ס"צוס6י
 )כר":.ת'ח( כתיכ כך 3נז כמוטת6 תליי6 וכל6)דנודכמ6(

 כרע61. 5חק3ל כך ו3נין סוחק6. 61ם6 כתנג6מוטנו6 ס"י ל6רה6 תל'ין 3סוסנ61 דכל6 סניממ רים 6ת יי'וירמ
 י6( )ינליס . יי' חף ץמי יכ( )ייייי  דגתיכ )610(וסמי

 6תת,- 6סץ כל6ףכזעיר"'
 כהיכ ת6ג6 . כעתיק6 1ל6

 כלניעות5 ח6ג6 )ס-מ ס5י 1סתע 6,גך 6לגזי קזעקן ע()דג'6ל
וספר6



אדראהשלמת

 6יסו( 1ד6 !3'ם ט3 למסיוע עמיק6 עקימ*( )ס'* ולנ6רססר6
 )'*יי'6 . עליס תליין וסערי סערי תמות ו6תע3יואודנא

 כמס לנ6!. רס'מין 3רסימי 6קענ'ך ן16דן6 ומ:מע(ס61
 מ'פ ולס"י( )לס,י נעק'מ6 דרנ6 דנ6רי( )ס-6דעניך
 3יס ויכחין 3יוה6 ל6על6 קל6 דיתעכ3 ננין )פ-36עקימ6

 תס6י ותחג6 ו3ים( קכ ליוסמע )3נין 33סילו( 1ל6מ,ה"
 דכתי3 דנופין מ"רי "'נין כל תליין "ודגין וכנועקימ6
 כגפיס וכעל סקון 6ת יעיך ססיויס עוף כי '( )קה)ת3סו
 ג,ק63 לס6' דתומ6 מללי מג' נעיף 6ווג6 3נו . דנר*ניי

 קל6 ע"5 ג:יפ6 ומסס'6 .67'דנין
 כססו"

 ו"ת,ריף עקימ6
 ויש *' 1יסתע י,( )כפוג- דכתיכ 3ים יי' 6:'וניס 6לםומצ כי סט( )ת:גיס וכת'כ ס3 . 3ים ו3ין ט3 3ין גט'פ6גססו6
 ועקית6 לכר סתיס 6ווג6 וס"י . יי' 6ם 3ס ות3ע-5פו
 ני"כ סטרוי תכל וסתי נעיר ויס6 ל:ר ק 'פ ד)6לנ"ו קל6 לנוכגם 3גין יוומ6 מן וכטיפ6 גוקכ6 לססו6 לניעייל
 כ"ילו רזין דתנלי ד?6ן רזין דת:לי ל:ס." ווי רו"סי6
 תקונ6"כמים

 ל3ר ן יסק ולח ר1ין ל-כגם ד6תתקן דלעיל"
חני6

 ?ע מתנל"ן וסצרי 3ע6ק6 יסר6ל ד:1והין כבצת"
 יי.ו,ח6 וגטיף ג,ק63 61:03 163ונין קל" ע"5 כדין6ווגין
 ובסם( )ס-יו:נם

 ו6ק,ער דהוסת' גנ1קכי ונפיק כמ1מ"

חוטיו"
 ונסיק 61קקתס( ),'" 61תק?ס

 נו"'גון ותנ:6 6ס"
 גפקין ל6 ועי ניקנוי1 'עכיד ג3ו-6ן כל ומתעריןגוק:ין
 קל6 6100 סליק .ת:נ6 6ם6 נוק:'ן י,מ6'

 לעיל"
 ו3טם

 יח"3
 מע"גין דנועין תרין וגנוין 3מוה6( 3רים6 ו:", דנווחף

 6:61 קג:6 מגהיךוי'גפק
 כססו"

 3ססו6 לכר לון דנניו קל6
 כולי מקער3יזן )ס'6 ומתערן החי,סכה; דגין נ" ועיילקל6
 . יי 06 3כ ותכער 6פו וימר יי' ויסמע כקיכ כך 3ניןס6י

 כתי3 תג6 . )גי,( מוח6 6תער קל6 דססו6 סתיטס3:סי6
 6לף יו6ס סית 6!וגין( ):"6 . 6רכין כלוי,ר 6ז:ה 6לסיסטס
 וכל6 6וד,ין 63לין ותל"ן וג7פין מ6-יסו! 6ינוןר3ו6
 3זעיר גך 6 "זניך. יי' סטס ד6תמר ומס יי' 16גי6תקרו
 6ודגין ת5"ן דמוה6 הלל6 דחד מסס-6 . "תמר6פין

 מססו6 דגכקין תרעיןומהנוסין
 הל)"

 תיע6  "'ת( )ס., סו6 ד6
 3ססו6 '6הפתר וגכיק דננידחו

 ו6ודכ" גוק3"
 )"י,; דכחי3

 וכליות. ל3ות 31ומן י( נת:לס וכ:'3 תכחן מלין 6זן כי)י(

ומסטר"
 ד6תפסקו תרעין והתסין הלל6 וססו6 ד"תפסשות6

3נו:"
 תתפסס ס"רי ולכ6 63תר .

 ססו"
 דהמסין מלל6

תרעין
 . 3קינס כיס קרי וגלכ6 3ה'גס כיס קרי ו6ודנ"

 )ס", מתפמסין הו ומ"תרממוס
 נ::1"

 ו"ידג6 קג6 נ
 ד"תפסטית"יתסטר"

 התפסע חרטין דחמסין חלל6 וססי6
 נקינס 3יס קרי 63וךג6 ד6 'על ס"רי ול63 63תר3נ1פ6
 וכתי3 ת:חן תלין "זן כי דכת'כ 3הינ: 3י: "ריו3לג6
 ת6ג6 מתפ::ין( הד ד?6תר מסיס וכליות ל3ותוכוהן

 כים ו3ין ס3 3ין 6:הן ד6 ד6ודג6 כנוס וסכר36ל)יעית6
 6'ת "ןין ד3זעיר . כל6כך

 סטר"
 ימינ6 ו3ים דט3

 6יד:" וס"י ודינ" רמתי .וסת"ל6
 ומפוס כיוימ6 כלי)

ו6תכלל
 3מוק"

 כי:. וע"5 גקל6 "תכליל הר. .גמלל6
 סמע גיגס 6עכליל 1כ:מיעס . במי:ס כיס קייו63ודנ6
 ):", קד'ם6 נכי6ס וכו 6סתתודע קר6 ס6י . ונו'יר"תי ?22תיל22 )2ך'2( תי6יי1ןצצנלוענצ"1 מחקל6 גמו וכל6 .6סחכל( )ם-" 6טתכמ ס3ןכל,תר

 כתי: "ילין תקונין על וק6יס וידע 61סתכל סמעתסימכ6(
 "פין כיעיר סחי קתיס ול"ת3ר לומל6 סו" י16ת תתןיר6תי
 : * ק)ע ,גךף 1 פ,לס "7 פ:ק פתתע ג'5 יפ א אפתררך

 19יהזההיבא
 סג*ס 3קר3 פעלך א' כת'3 תס ויוע 6סתכ) כד6תתר.
 יי' יי' דיסתכח 6תר .ככל 6תת- יומין לעתיק ס"י .מייסו
 לזעיר מד ס'6 ויויו ול.ת 3"לף חו זחגי תרי ס"36יו'ד
 :ת6 ומו מו. דכלסו וחט'נ ועתיקין לעהיק6 ומו6פין
 א' וכתי3 3ומג6 . מל" סס 6קרי "ימתי ותגינן .5קרו
 ועתיק יול". סס סו6 דס6י"לסיס

 וכל"
 6גכין. 'וזעיך

וכל6
 ס!"

 6קרי מל" סס
 כת6 . מל6 סס '6קרי ל" וס~

ך16קימג"
 סס 6לסיס ח' ויעע ג( )ך.י';

 3נעיעת מל"

נגת"
 כל6 יי' י" . מל6 סס "תק' 6לסיס יי' 6תר ו3כל .
סו6

 3כלל"
 וסס'6 .

 פ:לך ת' . ככל6 רמתין "תצרין זתנ"
 חכי, ועיר סעלך מ6י התתר יומין לעת'ק הייסו סנ.םכקר3
 סגיס . סגיס מ"ן סגיס 3קרכ וסכ6 עילס יתי ")יןעויס סגות . קדם ימי 6ינון קומ,נייח פגיס עולס סגית"קרון ול" קדס ייוי ד6קרין קרתוני1ת סגיס 6יגין . סניס3קרכ

 ג:ירו דכל . 6פין לזעיל מייסו . לת6ן מייסוקדתיג'ות
 הייסו. 6מר ו3נ"כ 6תק"יוו קד?וניות 0נים ?6יגוןדיליס
 ועתיקין דעתיק6 על6ס הסו לסס61 תיכיר רהם3ר1נז
 לרממ" דנע' לנו"ן לכל6 רהמין 6תערדכיס

 ת יי6 ולת6ן

לרהיו"
 דטלנ6 6לין ולגל סמי6 עלי 6ם:דנ6 6,*ס תאנא

 תל* 3לכ6' והד6ן . טליוין 3כלסו 5לין נולין דמד6ן .ק"יוין
וכגו

 פ-וכת"
 )כ4 ונגיו .סלקין נותטמרין עגנ6 רפריס6 עג6ס

עחיק6
 דכל"

 סריג6 וכו מכל6 וסתיס נגיז
 ליולל"

 סוו ל6
 זכ"ס סכ6. מתערין קדיסין מל'ן סגי דכל ה3ר"6ידעין

מולקיכון
 דסכ" ה3ריי"

 דין 3על-6 עמכון מולקי וזכ6ס .
 סוכקיס 61ת: ך( )יגךים ו5תר ר"ס אפתח . ד6תיו3עליו"
 3סו דכתיכ כי:ר6ל קדיס6 עמ6 יו6ן . וני' 6לסיכס3יי
 ייו כחלי: כיווכס מי וכתי3 כמוך מי 'סך6ל ":ריך ,ג():ס
מסום

 ו6תד3קות"
 דין 3עלמ6 קדיס6 3סמ6 ט61 דלסון

 תגיס מתפרסן ל6 דסתם . מסכ6  'תיר ד6תיו3עליו6
 מן גמית כו ת"ג" מיוס. כי" "ל6 )י" סו3קיסכתיכ 1ל" 3י" סו3קיס ו"תס סס"ד גויקי6 3יס ו:ךיריןג-ור6 תסס1"

ויקג6
 'ק'ר"

 וע;יק6 על6ס
 קויס"

 מכל6 וסמיר סתים

מבח"
 דיקנ6 ח;תקן 6פין וזעיר לדיקנא קדיס6 ור3ות

 וכסיר ו3סעת6 תקוגין 3תסעסוילי:
 דיקג"

 דע;יק6 יקיר6
 ?כייין תליסר גנדין 6פין וזעיר ד'קנ6 3ס"יועתיקין
 22 י:בך'( ץ'יינכד(ית':2פלמ6 ,העזויני"שן וקרין עסרין 3יס ":תכקין ריקג6 כס6י על6סומ:מ6

 סי6 דלסוןד6תדכקוק6
 3סת"

 ךין 3צלמ6 קדיס6
 דהיי גרור6 מססו6 מחפרםין ל6 דסתס ?-כ6 י;'רוהתי 31:ל""

 וונזם נס' גס' סדנקיס ."חם מכ'ד נריקיי6 כיטרלרירין
 יכהי3 3ס' גוסע עס כי1.ך מי י:ר6ל המריך כקיגעלייכי
 :' כהל': כיווכסמי

 יסת"
 ".:קימי(,.גיצ לו:נ::י"ז-~נינ":; למלכ" ל"וקירי ועק6 ,ת:ו'גו

רז""
  ומ:;כהין ויק:6 כ:6י עלהס די'םק6 יוכועין י"ג נגרין

 . קויבק( ":2-ס 1ז ש'61בך בב תיקן:1 3 כ3'ס

 מט כל וס:ר6 כ)ניעות6 ת"נ" סכי 6ל6 ויקג"(קרי
 על6ס סוי מלס ס0ו6 יתנ)ח6 'ל6 "וכר 1ל6 ונג'1ו6סמר
 נוסוס ,דיקג6 וגניו ס;'ס 6 ס !3רר ,ת:'ס( מכל6ייקיר6
 ס:חחדס.6

 ':לי?ות"
 1ל6 קר6 נ;זיס פרגופ6 נוכ) ויקירי;6

 ךפיגופ6 שלימות6 ד6י:ו דיוקג6  סמי ית6ג6"תנ5"6
וסגירות"



וקוהך רבאאדראהשלמתט2

 וססי וסליק ונורת מ"ידנ" נפיק 6סץ וזעיריספירות6
נק

 ,רוכ"
 ס( )מיר כד"6 דכוסמ6 תק-יכ" יו6' ד3יב.זק

 6תתקן :קו:ין כתסעס ע-יגות( )יל" ?3וסס כטיונתלהיי,
 תתתק:6 כיו' " ,יך'קג6' :בע-' 6גכ', רוצי- דיקג6ס5'

 ,ב:( ו:ת'ב ל.וה,' ספי- תקיף כגכך םפיר.גתקונ'
 'נ:'ק מל_'!6 בערח תקתקן קדיו"? תקינאכ6ר,יס כק,-

 ה( - )ג-":'ח ני15ל6ס?י6
 נ':'נ"

 ת2לל6 'יכיק דקרדיג'ת6
 דעל ק','ן מתק'ה דריב6 כער6 כתהות 'כסב וכי6ד6ייר6
 רים6 פד ;'מ' על נימי דהודג'ן :תח6 יוק-' וגמיק6.ן:'ן
 ופותח מרים6 וסליק ס2ך6 :פיק תניי;ח תק,נאיפ.י'6
 עד פימ6 מתמיפ ,ג:ית דפימה ד:תק6 6קר6 ריב6עד
 פלית6? תקונא . ספיר6 כהק,:6 ניי,'1 על נימין 6הך6ריכ6

 דתהיתת"ע:עיה6
 היסץ"

 מד כפיק נוקכין תרין מתקות
 סערין 'ס6ר 6רמ6 ל6100 מליין תקיפין ועירין וכטרין"וה6
 סוהרגיס ניס" ומ?6' ניס6 ת?6ימל'ין

 דס?ו"
 . 6רמ6

 דנמיק דלע'ל6 6רמ6 ?סו6 6ל6 כלל לתק6 6קק,י ל6ו6-ק6
 רכיע6ס יעקונא 6-מ6 ??ו, סקיע6 ותיון רסס,ו;ן רי:6עד
 . דכ'סמ6 דתקך'כ6 3ןלעוי ,ה:' 1םליק ,6תתקן סעך6נפיק

 תג6ן ת:והין תרין ,התקויי; בער' סס'ק המכ6סתקונא
 וסבעין כע6תן ,ייתלסטן כומק" ורד6 כלהי סומקןומכ6ן
 גסק סתית6ס הקונא מ;-ן( )ס'6 תתען דמתלסס'ן2לחין
 דנועוי רים6 עד ות5"ן ודיי:ק כסמרנ" ט6 ח כמדסטר6
 כפרי תליין ול" בכ'ע"ס. תקונא טב,ר6 טו נקיתול6
 ג' כתק סערי ויתכין סט-וי מ~ל "ק:ג' ופייז6 פ,מ6על

 כתקית סערי ונהתין . תיו"ק: ה;ונא ליס סק,רסמ'ר
 על כימין דקיקין סערי כ;סו 6תקן'6 קדל" דמק:ייןדיק:6
 כטי' )-תייכק חביט6ש תקונא ס:רוי מכ! מל'יןנימין
 כסקול' כל?ו סער' התיובכן( 'י ) דתתהכרן 6"ון(עס

 כלסו ןתליין ס:רי 6':'ן 2ס( ." ) עד מליח( )ס""מעל'י'
 כתמעס קרכין ח נ מ6רי תקיף ני3- כקו ספי- ל'כ:ק

 תרןגין .רס' דלהק6 ת6י;ין לכל גנרצוג':הן מבח,מ-סי"
 ד6 דדיקנ6 הק,נ6 וכסל'ת'ת ד6 כד'קנ6 6כתכהו6ל'ן

 דיק:6 דחמי ת6ן וכל תקיף ני3ר להה"( נם 31ר6קקרי

 הק,נ6 כ5ן עו תקיכ6 נכיר6 כיס ה:"מ כק"מי:ק"ת"

דד'ק:"
 6:ין ד,ע'ר על,ס
 סלסליקדיב"( 3רי קוס 3ריס 6לעור לרכי כתעין רכיאמר

 דדיק:" קק,ג"
 כתק'ני קייס6 דמלכ6( 6 ),

 כנגי יס קר6ת' סץ5ר נון ,6חי כהמ "לי'ר ר3י קס6;'ן
 הק,ג'ן פ' ?כ, ת:ח 3:ד'3'ס מ3ט'ח עד . ונו' 'ס3מיהכ
 לנ:ק6 כנין מלכה דוד 6,טריך הקיגין לסני ד6וכדיקנ6
 נין תק ס' 0גי ד6מר כ',ן ת'מ עת'ן ,לב6ר מלכיןנסהר
 . ממר 6תלם כי יי' 3בש סכביגי נייס כל 6חרלכתר
 גתס וכל תביס 6גטריכג6 ליז6י ד6מינ6 תקונץסגי

 . 6תילצ גי י" 3סס סס"ד עם ק6ם5*גק
 נ5ניעות6 דנ6 1

 6ינון הרין תי-6 61י 6דס וקלת סיו סיוסן דסיתקד'ס, כסת6 6'גון כית6 סג6 ד,ו 6מי תקוג'ן ת:טסדספר6
 תג, . סוו 6דם 3כלל נד'3" דה" סווקלק6

 סתסן סית"
 . ת-'ן יס כמוהכ ענגי מד יס הך6תי 0ע:ך יו,ד:ת'ב
 !הסות טוכ הר3ע 3ע11רי לי יי' תלת 6יך6 ל6 ליייי
 סית" 3י" להס,ת ס,3 . חמססג"

 יי' דכהיכ תלת 6דס
 כיי' לחס,ת ט,כ . הו 6ךם לי יטסס מס 6יר6 ל6לי

 . תלפ ננדיכיס ת3סומ 3יי' למס,ת סוכ . תרי כ6דסתכטוה

 6דכר ל6 ?כח 6וס ד6דכר 6קר דככל ומ5ס רז6'ת-מ
 )?'?4 6קרי ד)6 חס,ס קקח,י ך:כי קד'ם6 3סיו66ל"
 כסס ס6דס 6ת חל?'ס 11, ווילר נ( )כ-"יית דכת'3 .קד'ב6 סת* . ליס הקה1י 1מ6' . ליס ד6פה~' כתס 6ל66וס
מלה

 ל6 סכ6 כך יכנין לי? ד6תקוי כמס 6ל?יס י" דסו"
 6לה חדס6דכר

 ככת"
 קר6תי סמלר מן גתי3 ותנ6 . קדיסת

 טלעוי תרי לק:'ל י"? י"ס ,מני תרי יס כערחכ ע:ני'ס
 כסת6 . מסר דל6 3סי'6 כן'ורי לי יי . 6'-6 ל6 '"ו6יור ס6רי . ,תל'ין 6תמב:ח, דנטרי ומדחיו6 . כסו 6ת6קדןדסערי
 'עס? מס ד"-- ו-ס הך: 6דכר ד6 וגסיו6 . קד'ס6דס61
 דמל:6 קדים'ן כת-ין היגו, כל דת:6 . סו6 סכי מדסל'
 . 6דס 6;ק-'ן כתקיכיי 6ת:קיןכד

 די,קנ"
 ד3'? ,מס ותער6 קד':6 כת6 6תקרי 3סו רתבלפהוחס כל" דכליל

 ):*ה דכיס ומס דהעך6 ככלל6 6דס ,6תקרי יד,"ד6תק-י
 דכיס ומ? תער6 . קןיס' סמ6 6תקרי מק6-2 ד6סתליףוח?

 ו6לין . דכיסו ו-ס תער6 ככל6 "דס 6הקרי יוו"ו6הקיי
 דיו6ן כנין מנ"" ל6כ:ע6 סכ6 דוד דחמ* תקוניןתסע?
ד6חיד

 דמלכ" ויקג"
 ת? כל ע'ל,? כיקירו ל'? ו"וקיר

 מ"ט כג'ג'? עכיד מל62 תלכ" מןדכעי
 ד'קנ"

 נופח ,ל6

 דיק,6 3תך 16'ל גוכ66ל"
 ב,כ6 כת* הז'ל ל" וד'קנ"

 כתך דנו:6 סרור6 וכל נ'כ6 דכל עיקי6 6'סו דד'קנ6)ס'י
 וכיל6 6וילדיקג6

 כדיק:"
 טפ"ן סן 71ק, ען )"ג תל'י6(

 סתלך מן ת-ין . כדק6תרן הך הובבנ, ס6י קהי 1:' ג יוכת
 6י-, לח ל' ס' . תרי יס 3יו-ה3 עגגי . מד יסקרהתי
 כ6דס מכס,ח . סכע? כ?' לחסית טיכ . כית, כסונ6י6רח? .6גי מיוס כע,זיי לי 0' 6ר3ע חךס לי י2כ? מ?תלת

 ט'כ ,:'ק תסטס כנדיכים מכסיה כח להס,ת טוכה-:י'6
 מ:טות מ' כ?' לקסית טוכ 1' כ"זס מכ:.ח 3ס'להם'ת
 ווו 6לה טיירי ק6 מ"י י"ס קימתי סמגר מן ט'(3גדיכיס

 תקיג6 על סכ6 ד6יזר מסכל
 דדיקג"

 )ר' ק"תי ד6

 סצ ו"וז,.ן י:קןלת-" "י :מו"";נו"
 ל6חפסט6 ום"רי מ6,דנ,י ו:חית דיקנ6 ו6קססט וכהר(ו:'"
 6תך דס,ק 6יר6 לח ל* ס'6יור

 וכל דהיק( )ס'6 דהיל דל"
 ד,ך 1קריך( ס"י "הפב:י;6 ,על "תקןי )"זס וכו' 6לטר,ךס6י

 יהדן' ד6. :יוש וטמזח:ייעגןנגןת"ח'דספ1לפ
 ע: סו6 וסליס ינדע . ליס יויס ד6'סיט "ו כידיס6היד
ויקנ6
 ו?ו6:זש6י(עיינ6כןת11ד 3צצ':ק'נין'1 טל"ך 1
 . דריס6 דסערי דקיגין נימין מכל יתיר תקיפיןוכדיקנ6 נימן 6לין כל ת"נ6 ופות6 רים6 עד ניחין טל ג'חיןסירי  וגמתין 6'דגי, על דפליין קוגי מהקית ןה.ד:'ן כתק6מקמ. יגסיק מעילה סער6 מהתקן קדמ06 הקונא מתתקןתקו;'ן
 דרים6 וסערי 6ריכין ל16 וסגי ),כפיין( 6ריכין דריס6וסערי
 3מ,ן מכוווק י( )מכ)י כקיכ 6נכין ד,:יר לסערי יוחיןוטת'ק מו,רי כערי ו6תתפכן וכסעת6 קכיסין ימנסון סטיעיתנסון

צך%סחוחי
6 

 ס"ווע6
 :ע,מ:,, 6,-1יןגו::תח2לג 6ימ16

 דנולגלת6 "תללי 3תלת ו6סתכחו 6פיןכז2יר
 וחד דריב"

 מניס ד6תמבך . מומי  תלת כל דכליל כורייס על סקיטמוה6
 לתלת 6:ין 1טיר לס6י מ,ורי. כסעןי סקילן כלילןתכיכן
6םליחוי כר 3גיו . 6סין ועיר גס6' תומי 6-נע וטסתכתן וניספוסי

 . ,גן'ס סגעות 3שור גפו7כ בס פיין א אםתררך



 נ2יא1ז11ז4 רבאאדדאהשלמת
 סת6 נסו ד6תכלי5 נתפילין דכתינין פרסחת 6רנע%ליתן
 ס6רן טתי כל 1ר16 נה( )יגה. דכתיכ קדים6. דסת6סלינוות6 סו" דס6י . 6פין העיר דעתיקין עתיק6 יותין דעתיקקד'ם6
 תתם יי' סם . יי' סס . תתך ויר6ו עליך נקר6 יי' ססכי

 ה( רסג נ ,קי6 וכנ"כ . דתפילין כתי רסי0י 6רכעד6ינון
 כו'( חגת;6 י7." זס'ס :" עזיקי דסכ" )ס"" תרנס כחיןמכתוק
 ל6 דסהימין סתימ6 דפתיקין עתיק6 דס6 תסתכמיןדסכח
 חכ.!ת" זנוין 1ל6חמתכח

 סתית6 מכי!ת6 ד6ית נוס'ס דילי7

דכל"
 זעיר כס6י תוחין 6רכיס ד6תקכרו וכנין . 6תפרם 1ל6

 ותהפדסן . עיכר ל6רכן מגי: טין תכ 6רכע 6תתפכן6פין
 סקי ,ת6ג6 . 6רכע 6ינ,ן וכנ"כ תכלסו דנפיק מכוע6תקד

 תליין ד6ינון סעיי כסגי 6ת.!:כ6 כ6רכע דהתכליל6חכתת6
 מד1וננידועבל

 ורכי6 6לפין י:6לף לססרוי
 -ן1 ק

 תנייסו ת~ין
 תליס תלי תלתל'ס ק',5ותיו ס( -י- 1 הס"ד 3ח,סכנ6דלית?ון
 וכס6י תקיף. הלחיס כס6י להתחכר6 ותקיפין קסייןוכלסו
 סעך6 מתחות ונוכועין נוקכין דטכדין עד תקים6 ד6יסישגרח
 וכנין וסטר ססר לכל ועיכר עיכר לכל הקיסין תכועיןונבדין
 נוגי עתוקית תנל: 'ג( )""כ כתי3 ומסוכן 6'כתי ס:רידסגי

)3גדי(
 ו

 דס:יר3למ:טסי וי: ' 5ל)ו:ים6 תם6ר,:
 תק

 ן

 דכלסותסוס
 דינ"לע:ו

 רמתי 6לין?סתכחו נקק,י,ין ד:6 סכי
 6ל'ן דמסח6 נסרי נוכועי תליסר דגחתין וכסעת6)ודיג6(
 קקיפין כל:1 דדיקג6 סט-י ס:' כל ההנ6 6ל" רמתיכלסו
 וכל לדינ6 למכפיי6 תקיפין ל.!סוי כעיין דרממי 6ינון כלת'ס
 כך ו:ין כך וכין . 6יגין תקיפין י6 דינ6 ר6ינסו6ינון
 רמתין עלמ6 כעי כד . סערין תחךין תקיפין למסויכעיין
 תקיף ד'נ6 דינ6 כעי וכד . דינ6 על ונגמין תקיפיןרמתי
  רכר  ספרין טת-ין  הקיפין לי!סוי כטיין וכנ"כ רחמי טלונלמ
 )ם", ותתזוי6  קיימין 3-היזי  ר"ינין סערי . רהטי3פו

 3טיי6 כר רהטי סוי וכל6 סערי  63ינון ריקנ16לה61סר6(
 . 3ריסנ6 6תקייס וכל6 . סערי  63י:ון ריקנ6 6תה1יי6חנ5
 6תגליי6וכר

 ריק"
  טתנ:רין סני וכל סני כל . התר6 קוים,

 3יס רסו' מתס עטיק6 3נסר6 ר6:תהי  כפ6ןופסתהיין
 כר  תספ' סני 1כל 6:תכ' ריכו ולית 3רהטי כלסו61תקייפו
 1טנ' טסס 6זר "כ וכנ . 3רסזי  6:תהיין כלסו כסר'נסרין
 ל6 "נות ו6לו מסד ורכ "פיס  6רך יי'  ינ( )יפיכר6פר'
 מעתיק דנסרין תכילן תסעס 6'נון דנולס דר,6 נופוס .ק6תר
 תקונין תסע' תנייכ6 זנונ6 נוס? 6מר וכד 6פין לזעירתתין
 ,נקתן 6:,, כיציר דתמ;כקי דיק:' תקוגי ו6,נסו6תר
 יק 6 ,כ:": כיס וגסרין יונויןתעמר'

 כעתיק" תליי"
 'ס:;6

 דס6 ס:יעין 1ל6 . תלין על תייןשיסי כל:' 26ין דיעיר יריס6 סערי תנ6 . 1"תת מסס 6תרל6
 מ.!ינ"

 ת,חי דתלת
 רטוה,  וממוס  סתימ6ס מתוח6 .נסרין כיס נוסתכמין חללילת
 כלסי מערוי רוררייס על 30 כהפר  וסכיך סקיי  יוייןרעתיק
 :ק6 כעפר ר5סס כתי3 י3נ"כ 30 3טסה6  וטסיהיןספיפין
 יל6  תליין כלסו רס6  ססי:ין ול6  קסיסין  6פין רופירוס6י

 דהכטת6 הכןתה ל6 36ל ונפיק נניר סכמת6 ו3ג"כטתקפ0י
 רעתיק פוהיי רירע רלית תנינ6 רס6 וסקיי6 סכיכ6ד6יסי
  דרכס  סנין  6לסימ  כה( )6'יי רכתי3 1ס6י 6יסו 3ריוטין
 רכי 6תר 6תמר 6פין נ,טיר כ( )ק;י תקונוס 6ת ידעשו6
 . ד6זי וכעלת6 דין כטליו6 לקכ*ס כרי כריךספעון
 גפיק תכייג6תקונא

 ריס6 עד דסות6 תרים6 וסליק סער"
6)שך6

 דפת~
 6מר6 ריס6 פד פות6 נות10ת ונמית דסות6

 636 ר' קס 636 ר' קוס ספיר כתקיג6 גיתין ע5ניתין
 רטלכ5 3ת?ול6 תתתש  ר, דדיקנ6 תיק,נ6 כד ו6תרסתמ

  ימ :י%פ::~ז:%ליליל(!
 ר)שש 6ל ו*ליס 3נס,רי 6קרי 3יס ויסגה  קריס6 יקיך6דיקג6
 הש)דק 3ייירו נסיר כר 6תתקן תייינ6 תקו,6 וס5יוגו'
 3תקיכ6 6סקיי כר6 ר6 פסתכלי וכר הסר ר3 6קרייותין
  רהנפן, נזי-ו ה6 לס'6 6נפיס נסירו דס6 ו5מת6הר6
 רעהיק6 כגיונ, תניינ6 תקינ6 ר6 6קקרי  עון נום6ות6נ6
 חליה6ז  בתקובא ר:פיס 6ירה" סיו5 פסוס 35לקריס6
 מליין 1עיע  תקי:ין וסערין רהשט, סם נ תריןתהוק

 והפס  וס3עין טס: תלת ותני6 . 6ור6 63קרו6תקייט'
 קרמ6י הסדי  הקרון יכלזו  יופין רטחיק  3זסר  כלילןהסרי:
 6יז פנן )::רכזינ

  הסריי
 3מסד כלילן וכלסו סר6מיניס

 משד 6קרי 6פין דועיר וחסד . דכל6 סתי.!6 קדיס,דעתיק6
 לחסד 3יס קיי נ( קעו )שמ'ת ד:ניע:ת6 וכמפ-העולס
 סתס מסד 6פין וכזטיר . מסד ר3 יוי!ין דעתיקקדמ6:
 סכ" כתי3וכנ"כ

 ג,:ר ):ס( ו:תיכ חסד ורכ יי( ):ת,ת
 כלפי מ:ס חסד ר3 ס"י 161קינוג6 סת2 ל6לפיסחסד
קסד

 לג:ר"
 דנמית הורמ6 סהי דתכח 13גיגי ,ל6זלק6 ליס

 6תר ד"ת ססצ על ע,3ר מרח6 :ס," הקש ל66-ה6
 3ססו6 דח:תכח סערי מס'ם הד נווני 3ת-' לי?לעכר6

 6עכר6 דגקית תם,2 וקד . ל"ע:ך6 קס'6 6קך -ו"6-ק"

דסז'"
 כתי3 וע"ד . ית'ר 'ל, דסינו6 ריסמ 2ד חרק6

 כ,רד" סומקין 2'סניס י בפת'ת 7( -):
 עוכר תור ג.ע:וק

"ל
 '1'( 'מ':

 קי' "נויי ~וי' י, 1 -.:ו, :
 ומפי וסליק ו6תהקן שער6 נפיק רכיע6סתקונא

 וספיר6 י6ס תק,נ6 ס6י דכיס:!6. כתקרוכת6כעילע,י
 סוד ותני6 על6ס( סוד )ס"6 . סו6 וסדר ס,דל6תח,י6
  רפלפין( ל54ס  )ס"ה ל6ת6חך6 ויניד ו6תעסר גפיקעל6ס
  6ל'ן  תליין וסרר. סור ופס6י  וקן סוד 61זקיי3עלעוי
 והינון כסו ד6תלכ:לכוסי

 ס'וכיר"
 דכת'3 דטל:6 יקיר6

 ו6תתקן 3סו ד"תלכס תקוגין ל3:ת 1?דך ס'7 קדן)ז-ל'ס
 דיוקנ"כס6י

 כד סוד ס6י 'ת"ג6 דיוקגין מכל יתיי ד6דס
 תקונין 3ס6ר ו6קפכס ד6( ),"" על6ס דדיק:6 3נ:ירו6תנסר
 פסע על ועוכר ניס6 נוס6י עון ג,סח סו6 ס6י .נסירין
 כתיכ. להייו וכנ"כ ניס6מס6י

 6קרי דססר" וכלגיעית"
 םנ6' ססע על עוכר סו6 תם6-ת דס6 ,תפ"רת וסדרסור

 6ל6 6,קיתג6 ל6 תס6רת ס"י 6:ל . סמצ על עכורותפ"רה,
 6סתכל( ):." . 6תתקל וכד .תפ"רת 5קרי ותתן כמס כמ'ריס 'תפ6רת כד"6 תמיע6סכתקונ6

 כתתקל"
 . סלקין חד

 6כ6 ר' 6נת י6ות ר*ס6מר
 לחתנר:"

 דכל קדים6 תעהיק6
 ו6תמ,ון כער6 ססיק מתימח: תקונא נוגיס גפקיןנרכ6ן
 סונ!ק6 ורד6 כס6י סומקן ותכ6ן מכ6ן תפוחיןתרין

 נסרין כד תפוהין תרי סני . עלפין ,סכעין כת6תןומתל:סן

 יי י6ר כת'כ כס"י מיור6 ו6תי סותק6 לומםךשת(
 וכסעת6 . עלת6 תתכרה גסרת דכד ויהגך 6ליךפניו

 יסתלק כלומר 6ליך סכיו יי' 'ס6 כתיכ סותק6ו6תעכדו
 ד"'נס,רין

תעתיק6
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 נסרין . 6יגון וכגין קומ6י. חסדי 6חקרון קוים6תעת'ק6
 כחד סער6 נפיק כתית6? תקונא . עעס חסדי 6יניןכל

 רים6 עד 1תל'ין ):'י . דדיקג6 כ0חרגיס דסעויהוס6
 ד6קיי( ס61 ד6 תקוכ6 תנ6 סכיר6 ער גהית 1ל6דנועו'
 )וכרחנוי( כמסד דחליין ס6ין נוחתס מד ו6יסו ס1קןס6ת
 ל6 כך וכנין . ד5פנור כתס חסד ס6י לחכל6 6כעי1ל6

 . כתיכ וקנך פ6ת 6תתסמית
 ,פוי6 סומ6 על סער6 תליין דל6 סכיע06תקונא

 לי? סמ,ר סחור כתקע6 סערין ויתכין סטרוי תכל6תסני
 3נוי-ת ר(  )י,י": ו6תר פתמ יסודס ר' קס . יסודס ר'קיס
 תתי:כן( )ס*" חתנסן ר33ן 6לף כיוס סת:נו6עירין

 פ?. 6קרון וכלסון מניס. יתליין סומ6 3ס6יותתקייזן
 ד:פיק רוח6 ותסס,6 . 5כ6ס כל פ'1 31יוח לנ( )זסייססס"ד
 ונוס"י פונו6 נוס"י תליץ . דלכר 6ינון כל תתלכסן .נופונו6
עוז"

 כנוס כי? תתלכסן רוח6 ס"י 6תפסם כד רוח6( )0*,
 נפיק דר'ה6 וכ6חר 6זקרון יי' פס וכלסו תסינוג6נכי6'
 ל6תלכם6 ממכ6ן )פ'1ת( וכלסו 6חך6 נולם 6תערכ6לח
 רוק"כס"י

 סית6 כל?ו על םליס6 תקונ, וס"י דגפיק.
 סערוסי כך וכניגי ומח"חדן כלס, נותקיינון דסכ6מסוס
 תיק':6 וס6י סטרף יוכל והתסני דפ'יו6 ס,מרגי'סק'לין
 "יו- . ונות"קדן כלסו נותקיייון ד?כה נוסוס כלסו עלסלי:6
 6גז 3ריךר*ס

 לעתיק"
 רגחזין תתיג"ס הקונא . קדיסמ

 6'ן דתג'6 . 6תחוי דל6 קדל6 נוק:יין דיקג6 כתהותסערי
 ק-3י דננח( )0*6 ד6גח וכזנוג6 עפוי ול, ע-ף ל6לנועל?
 עלת'ן 6לף תנינ" דס6 רת, גכ ל6ח061 חסוס6תקיי

 כל עליו תל1י סתנן 6לת י( ):'- ס?'ד תניס6ת6חדיו
 כל ךססר6 כ;גיעות6 . סו6 רז6 סמנן 61לף סגכור*םסיטי
 . נכור"ן נו6יגין חד נכורס נו:טר דחת' סנ3וריססלטי

 ל6 כסק סערי דתחהכרן( " )ם ו6תזסכן תסיע6סתקונא

 גיכר כהד קפיר כסקול6 כלסו דתליין סערי 6יג,ן עסמלי"
 כתר 6תנוסכן סערי דכלסו נוסוס קרכיי6 נגחן נו6ריחקיף
 6תתסך וכל6 . דת5"ן כ6ינון דגלסו ,כלל6 . דתליין6'ג,ן
 . כחס כחההיס תפ6רת כ( ,ת:י' כתיכ ד6 ועל . ג,,()קסי

 3חור 0( ):יו כקיכ סס"ד( ס,3 ככחור סיס ע5וו:ר6ס
 מיל6 תפ"רת טו6 1ד6 נ3.ר6ן עכיר כניכרכ"ר,יס
 ורחתיונכורת6

 נעינ6 תלין סני וכל תק,נין סני כל 6ר'סתנא
 )ג"6 ע6ל1 דל6 ל6יגון ול6 כהתקל6 ד6תקלו למ"ריסוןלנל6ס
 דגל . וג:קו דע6לו ל6לין 6ל6 גסקין ,ל% דע6ל1 ע"():,,
 . מלין דכל :לל" "כרי. דל6 לי0 טכ נסיק ול6 דעייל.י6ן

 כל6 ס,י כי6 ס 0 כל6 הד כל6 6פין וזעיר דעתיקיןטתיק6
 כחקונין ,ן 6קת כנ6 1ל6 חסקגי 'ל6 יסהני ל6 .יס6
 דיוק:" . דיוקגין כל דכליל י'וק:6 6סתל'ם .6ל'ן

 כל דכליל
 כל כגוויס '" ) זיוקנ6 כס6י כגויכי ד6תחזי דיוקנ6סמסן

 סו6 כוין וכתרין עטוזטק
 3.6ע מז 6סגס6י

דדיוקנ"
 . 3י? ד6תכללו וחת,ין דעל"ין דיוקג6 סוי ד"דס

 דיוקנ" דס"יוכנין
 קדיס6 טת'ק, 6תקין . ותת6'ן טל"ין כליל

 פיפ, ייי . ופזיי, ריוסל5 3י5י  5לפין רופיר וקקי:,תק'גוי
 לי.,  פכין 35ו סר5 3יפסל5  סו5 כל5 לז6י ס,י  3יןפס
 ,מנן( )נ'6 וחכ,ן רחנוי(  5פסםען ):', 5רפוי. 5זיי:ןפ:ךי

 ירזין ד6. תן ד6 סגיין סוי דילן ותסטר6 . די:66סתכח
 י0 )קס וכתיכ . קדיס" חקל6 למח,די כר 6תתסר, ל66לין
 סכרק6 פקא6 ט תקוג6 6סליס תוין. בתרי"דט 6ת 6לדיס *1' י5%ך ג, ):ל6:'ז כתינ 4ר6יו. יי' סווגס(

 ועתיק6 ר61 . לתס יויין תרק הי5ר. סו5 וי6 .וגוססכק6
 נורס ננו 5ורס 5ר . 5ר ת6י ויער . %ז דועיר ורז6קוים6
 דלר דויינר יוו**ן דתרין ר61 סו6 וד6 . %סיס %' תל6סס ד6תקרי סנוסן תרין . לורס בגו עורס ותסו ואלר( ט61),דח
 6תכלילו וכמס 6לסיס יי' סליס דסח6 תקונ6 . 5ורס נו15רס

 ד6' על6סכדייקג6
 ועל . וגוקכ6 דכר דכליל . 6דס ד6קרי

 . ס6דתס  מן  פסר ול'זכין.  )פרכר פניס רלפיסוי:5  ילתסני ל6פק6 6ת . ונוקכ6 דכר דכליל ס6דס 6ת כתיכד6
 נו  דגוס:נסח טכרק6 חייס גסנות כ6סיו ויפח . דייקנ6נגו ןייקנ"

 סת,ס גיס 1לעייל6 ל6סתלס6 כגין למ0 ר6 וכל .כ:1
 ייפח );ס( ,סס"ד סת'נוין. רלל נזיפ5 פך  פליסדסזינו6
 מייס( יסמתכ6סיו

 נסתת"
 תליין וחת6 ןעיל6 חיי דכל

 מיס לגסס ?6דס ייסי . כס יחתיי,נוי גסנוז6תססי6
 י,4, לס?י6 1ל6סלפ6 ז6 כג.1כ6 נין כחק ,לעיע6להתרק6
 נסנות6ת??'6(

 כנין . דרג'ן דכל ס,פ" עד לירנ6 תד-נ"
%ל סי4 . 66 יקז ולחסוי . ככל6 ותתססע6 ככל6 נוםזכח6 יכתת6 ס?'חריסי'
ה"ד'ק 6תתקן כד . 'נוקכ6 דכר כלל6 וקקין ס6רי וחוסד'וקנ6 3ס6י . ורין לדרי עלנו" תן ,ד,כרגי? סו6 'סתגי כךוננין

 ק י ' '" 1 ד4ק דדקג6

 י11 ץ.:"י,ןג:תגב'"",פדשמימ:יש
 בית למכת "דס כתסח-ת מז( ? וי:: ?ס*ד תוק63דכר

 6חכייכר
 פ-גו:"

 ק'65 חד זלי'6 דג'ק63 דריס6
  ו5פערו דכוקכ6 ריס6 עד ,תלי 6פין ד,עיר ת6ח,ריידסערי

 "211'ם"טק,פנ21
 ש.": י"י": ו::ו:ןוע:ן:ג"עםךיו:]ן  ייט" י5וי נ4פ יססיי ינ,"ססט %יי 1נט3,ר6ס6,-י
1 1 "תק -ע, ירחיייבן-י.

 ם
 3וכור6 למתי ו6תפסט . 3דיג6 וכליל כרמתי כלילתסחרת
 דגוקכ6 חעוי ותקין 6חר6 לססר יגסיר( )ס"" ,נקיכו6תעכר
 6ת6חדו דדיג6 כלסו דיג6 ותגסון רמיוי. נו:?ון .לכר ותנסון לנו תכסון כיס דכלילן תקחין י6רכעין וקיונ'6כנו"תן  כססריס  וכור5  5פזסן ת6ג6 . דדינ6 3ססר6 מעס616תתקגו
 61תפסטו ו"ז"מדו תתן 6תסססת דנוקכ6 ד6חורויכד'ג"

 ,,ש ו,;, וןל' ,!, יוו, ינן'ל"ןי"ייז;נו''ן;::ן,ן
 ל6 6לין ותרין :יופססד6.ע"נרנל:6ם0

דנ:64י ענין ן6מס סניוסד
 יצ::ון וס13~1: ו6תתין

%":ןנלצש"י:(ללי5
 4; מט י.1 7שומי,ןן:;"" אז:"

אא
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 ד6ת3למ6 עד מסד 603י סליס 36רסס 6תקרי דל6ות-מ
 'ו( )כר":ית סס*ד סליס 6קרי ד6תנלי וכיין . ד6נוסיויד

 ככ( כ )סמ1"ג ,כת'3 . נונום תנויס תטיס וסיס לסגי0ת0לך
 רים6 מיייי ק6 ט6' נוע,גי. 6ס;נו-? ל1 תחיס61:'0
 ל""ד עיילי0 דל6 ,6סתתר יו*ד 60י דגל' כל 6ל6וסיפ6
 3:ריר6 גריר ול?1י ד6תי לטלנו6 :ליס ל0וי . ההר36רסוה6
 6חר" 3רסוה6 נו6'דחיי

 6ל 3ת 31על ג( )יייג' דכת'3 .
 תנויס דסו6 דכיון ל1 תטיס ו06י? כתי3 כך וננין .גכר

 ד6 6נוס ד6תססם ,כיון מפי:י 61מתטר0 . דיו"דכנל1י5
 )3סנו6ל16 ג3ור6ן נוה',ון נ3ורס סטר6תסספ

 3עריית6 ו6רסס חד 3"ק- 3כ)קכ6.6מתקפ ד,,ק3"
 כסיק"

 יכל
 דגיק3חנוס0

 ו003י"
 )"5נע0 6קר ךכל? ט-וס 6קרי 6ת-

 דכל'ל ד6 ג3,ר0 ל"ק3םי!6 3גין יסד ד5קרי 6מ0לססו6
 נות-'ן כל'ל 6דם ,הקר' 3ד6 ד6 6חכסס . סיו6ל6ג3,ר0 יתיג" חסד חסד'ן. 3ה-ם דכל') הסד 03"י . גכור6ןחנום
 .סט"ל6 ייויג6 הית כתרין 3כל?ו כך וכניןססרין

 ג'5י""ןגיןןןןי-""פ%5יי:5,2%ע:':"-ו' ד'ג"
 חסד ד6קרי 6ט0 603י . כו"6 שג' והת:סטו .ומתקיינוו

 6תת" תק,גי ,ו6גון תיון נומתכחין די,ין דכל"תר
 "סר

 וינות סס"ד ד6נוס 3סוי!6 .6קיס3 . קסד 0"' וגסיקכל6
 "י תינו6 ו6י . 3דיג6 דיג6 6ת3סמ, 1ל6 "קקיי,וו ד)6וינות
 מרהי3ות ס"ול תהתיו 1יטלוך כקי3 וס6 :ל0ו דד'ג06כי
 6י?ו 0ג?י רחו3ות דח:'גן דינח 6חחזי ל" וס06ג0ר
 יכ,וןיענהג: ע:~ינ6 %יוד:געעד ת:שן ין'ל:א42,
 ד6תססס ססי6 חד סי6 ד6 0:סו נו-חובות ם16לוס6י
 ל6 6תקיינוו ל6 וכלסו ?:-ר מרחו3'תוגפיק

 ד"ת:טלו תיט"
 6תקיינוו דל66ל6

 כ?0'"
 ד"הער טד כ,ק63( ,דכסטי נולכו

 3ר כעו 3-חי כעו ט6י כפו עיר, יסס טלחס מסדסדר מ6י 0דר תה;יו וינוליך דכת'כ ייכ)0ו 3תר6ס ס6'ו6תססע
 3כ"ן מ0יטכ6ל "נתו וסס . דקודסה לרוח6 דזכיכס

 3:ילס כת'כ דל6 מ0 הסתו. 61;קרי 3ר6 ד66ת3סמו
 דמסטר תקיגין נוטרך. 3ת 3ד6 דד, 6ת3סנוות6נוסיט63ל
 זס3 מי 3רמ ד6 י6תכלילו "ת3סטו זס3 נוי 3ת .נ3ור?
 6תת6 6תדכקו כ6ן ודיג6רהט'

 3דכור"
 6תסרסן 3סטרוי .

 דדכו-" דרוגין . 3סיקין3דרועין
 חן 'וו'ג6 הד

 סיו6ל"
1 211"'לי

 ני0 קקסיוז

 קסרין 3נ' חקכל'לן דינויג6 קסרין ג' . 3סמ6ל6 קסרין,נ'
 ל ינז'ג6 6:ל חד 6ל6 כת'3 ל6 דריע6 ו3ניכדסנו6ל6
 התקרי יי' ימין '" ייויכך ט1( ):שת 6)6 ~רוע 3יסכת'כ
 3הלק 60 חית6 61י . לחולקיסון ד"חסינו ד36סת6 קסרין3ג'
 נותסססין נ' כ1ל10 ת"נ6 נוסת:חין דנילנלת6 מומ6חללין

 ומתקסרין תלת 03גי 6תקסר גוס6 וכל גוס6 3כ5ומתקסרן
 סכ קי( )ק?)'ס ו6נור דוד ת6י3 כך ו3נין ינויג36דרוע6
 תמן ויתי3 ד36סת6 טיוסון 6המ3ר ד0ו6 מסוסלינויגי

 נו6סו 36ן קיח( )סס כת'כ כך ו3גין . סלינות6לכורסי'6
 'נ( )ינ'") דכתי3 ?ייג' ל'נויג6 דיתיכ נוסוס וגו'0כיגיס

 ,% ם וג ",::,י י"ו;גנ"ונע
 כ': קיי6 תיק1ן כר6סית *' שף 89ל א אסהררך

 קסיין יתי3 כד ינוי:6 601י ינויני?. תחזה ליסוק3ל
 6תפסס1 ל6 יקסרין ,ס'" יד'ס מים'ס ל6 ודרוט6 .6תפסס6
 מתערין וכד , ד6נורן קנירין 3תלת יתי3י 6,סיס ל6)דרוע6
 וטחסמטימיי3י6

 דיג6 ד"יגון 6קרגין תלת נותערין כ!לנו"

 6נל סו6 ימיג6 יו דרוע5 "1:יט וכד . דרו:ק י6.ביטק:י"

 :טין גשבב:י~ןןג1י:ל1יןיס:גגג
קסרין

 ת'נו" ו6י . לחילקי?,ן ד6הסיגי ד036ת"
 הללי 3ג' 60

 ומתקס-ין נותססטי, נ' כל0ו ת6נ6 נו:תכהין דגילגלת6טר6
 כד-1ן 1-תקסרין הלת6 3?גי 6תקסר גו:ק ,כל נוסח3כל
 מתערין מיי3י6 וכד . ד6-רן קסרין 3;לת וית'163סיס ל" ודר'ט6 6תפכסו ל6 קסרין יהי3 כד ינו'נ, ו60'יט'ג6
 דרוט6 ו6יסים . קסי6 דינ6 ד6יגון 6ה-גין תלתנותערין
 6תכלילן 6לין דג' כ,נוג6 ס:טויס( זריטך יי' זרועו6תקרי

 סו6 סד6 כרמתי דינ6 וע3יד ינויג, כל6 6קרי 6חר:ין3נ'
 כג'ן 6יי3 תרען יי' ינויגך 3כח ג6דרי יי' ינו'גךדכת'3

 נו"? ת)ת נות"חדן ינויג6 3?6י ות"ג6 . 03י -חנו'דתתצרין
 ינו':" ד,קרין ר3ו" 5לףוכ3עין

 6לף וחיוסס ,תמג'ן ונו06
 '0"י זרוע תליי6 ונו0"' נו60י . יי' זרוע ורי דת נוזדוערכי6
 60 מס0 ליק'1 מ1ל'ך סג( )':עיס דכתיכ ת:"ןה 6קריו60י
 3ד6 דח תס6-תו זרוע ):ס( דכתי3 סנו6)6 0" זרוןיט'ג6

ות6ג"
 נו6רי ר:61 והיוכין מ6ס "ר3ע נות"חדן סט6ל6 3יד6

 61:כע6 3,6ע6 ו3כל . 3561ט6 6ג3ע6 3כל וקת"חדןתרימין
 6'גון כנוס ומס'3 פוק נוכתכהין תריסי1 נו"רי 6ל:יןטנר
 יש%ו בכיי ריג%יוך:'י,',טון6ס,ן'יצ:ן שןבבע . נו0קי ו"ת"חדן צתך ידי וסגס ג( כ )כט1") וכת':ן):', דכת'3 ס"ט"ן 0וס יד ד6קרי )ו5ע"נ . קסרין נותלתדינוינ6 נודרוט" ד6תי קדים6 סיוע6 6קרי ינויג6 וס?י6ד3יד6
 כזיוט6 יד6 מתכלל . "' ינוין זכו סמ6ל6 יי' יד 6תרד3כל
 כד ת"נ" תת"ס יי' יד ל"י י6י י,ין ו"ק-י סייט6ו0וי

 דמסתכהין דיגין דכל דסכר6 כ:ג'עות6 וק6ג6 . ל'ר'היויי' סיד כ0( )ק0י'ס כתי3 סכ6 3עליו6 לחקתח קכיין ךיג'ןמתערין

טדכור"
 תקיסין

 דטסתכחין דיגין וכל 3סופ6 וניימין 3ר':"
 ד";ע3ידו 61לנול6 . 3סיס6 וקקיכין 3ריס" :"היןמג'קכ6
 סת'נו6 דפת'קי דטתיק עד לט30ל על-6 יכלין ל6כחדח
 פריס וכד כהד6 ל6ע3סנו6 ל,ן יחכר ד6 -ן ד6 סריםדכל6
 וסריס 6סין ל1טיר ד'רמיט6 6כ'לל,ן

 ר6 לדכ לטי;?6 ד'ל'? ל'1נו6 61::ט6 תקוגס6 כל ל0ו"תקין דסטרוי נז6הורי לגיק3"
 נז?' י"מן כ6דס טל חרדנו? 6ל?יב יי' 1יסל כ( 1-":'ח דס?
 ויקק . '" תי:ן למ0 טורס מד( )קן'ס דכתי3 0ו6 0"'וייכן
 סי6 ד6 . 6חת נו6י מגלעות'61חת

 ניקכ"
 0י6 6הת כד"6

 . 61תתקג6 וסלק6 הנותיי1גתי
 ומסן רהנוי סקיע וכ"תרס"

 גי( ק'י )'ח ,כתי3 תחתנ: 3ס- 1יסגור כ( )-י:'ת0סיד
 . 3מר ל3 לכס וגתתי נו3סדכס 0"3ן ל3 6ת תיו0סיר
 לט'טל דבע6וכסית"

 םבח"
 'עלפול'ן. ובד'ן רוהין 3ר' סוס

 חטרוג'ת6 6קת . לון ס"ס ל6יטד
 3תקונ?"

 . קי1י? וית'3ת

נמעת"
 קבקעי.וי 1ל6 3ר"6ן ל6'ג1ן לון 6גח קנויס דית'3ת

 מ6ן כ6סין 6שין והתחכרו נולכ6 טס ית3ת דמטיוג'ת6כיין
 סתייו6 כך )3גין כ0ד'י?ו ד'קר3 סו6 נו6ן כי;"יו"עיל
 וכד לכ3ת( נוכ:ת ד6 ר61 ד'דעין ת"ח םל טו:תןדנולז

 3ד6 ד6 6ק3סמ'6תח3רו
 וכג'ן 3י0 הה:סס דכל" 'ויו"

 ד6 דינ'ן 6ת3סנו,כך
כלגיעזת6 ,ת"ג" ו-ת"'ן על"'ן ו6תזקג' 3ד"

 דססר"
 6ק3סנוו 6י לנוחזי קדיס6 עהיק6 כע6

דיגין
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 דגוק63 מססר6 ונפק . 3ד6 ד6 "לין תרע ומתרכקודיגין
 י?הרס  י( ךיי5:" רכתי3 למסגל( עלת6 יכיל )דל6 תקיפהדיג6
 וגו' ק:יתי ות6מר קין "ת 'תלד ,קסר הבחי הוז החירע
 יכיל סוסול6

 על?"
 תקיס6 והויח 6ת:סמת דל6 מ:וס למסנל

  ל6זנסמ5. יכיל סוס ל" וכג"כ  קסי6. דד'ג6 ווסתח כס6טיל
 תקיף קסי" תק'5 גפק דגוקכ6 תסער קין דח געיקוכד
 כתר '6תכס-ת 6ת-לסת דגגק כיון . כד'נו' קס'6 .כייכו'
 וכל 1:'?  קייס  6הפרפו(  ):'6 "תערכו ל6 ך'גין 1כלק:י, תקיכ6 דסוס קדמ"ס וסל'ק יתיר. כסימ6 6חר6 6פיקתד6
 כסדי. 3סייחב ייסי כהי3 פס ת.ה  פמיס( 5תלרו  )ל5ןדיגין
 לפיל" רהבח?ורפנ:רז

 ו:גח רחסוהיס סרס ר"קרי בסרס
 קסי"  רייפ פש.ן לחהיס רינ6כיי

 י"טמריס  י5כפייפ  מ:יס
 יבקליס  מקפיס  ו"ל3ריס הנ"ס כפהי רהחטר פךתהותיס
 מ6 וחז3מס63

 ר3"
 3סקיט" ל6חוי וכליל

 לעלמ" נסמתין נהת'ן וח:ס,ן על6ין דמעיןרפנסס ר3" רימ5
 לפוס "יגס

 והסלכידו נך5  ר6  מחססטין  היבין ריפירין  ו5פ'ג5ירהף
 הייני5 ררשיטיי,  נשמ?זין להחי, נוס6 ופס"י מרגוכ5
 כהר"  מתריויזין רוה"חקיפי

 וך6 ל:טריי ר" מל" ס"ר
 גוסה מס6י  נסמחסון ומסלפי לריקיי"  חי:ון  וכ"יןלסירוי.
 קרישז  יכחרין  רפטרין 5תר כלי רכליל  "ר: ר"סריקריש6

  "ינין  וכ"ין  ר5חכל5( )ס"" רההקל5 ננרורק  המןפקה3ר"ן
 ד"תמרו קדיסין חל'1 סגי דכל הנןייה( 6תון ),."גךיק"6
 קדיס"3רוח

 כיס "תגללן בל6'ן קד'כין רכל ר.ח על6ס

 ד,ק6ריןמהריסון
 ס:ע ..עהינ "1 "? יי 2, %ת" גייטלי;

 תזכוןטין וכסגי כע'ג6 ע'ג6 63:ין 6פין לנ!"ריכון ותגדעין .כסו
 ,סכ3ות ס'ום וידטת י( )ינר'כ סס"ד ד6תי לטל?"

 מד סו6 וכל6 ס6לסיס סו6 . יומין עתוק יי' . וגו'ל33ך
 ר'ס אמר עלמי6 ולעלמי לעלס סמיסכריך

 על"ין ימינ"
 לתת" על6ין לעיל6 ותת6'ןלתת6

 ד6דס דיוקכ6
 תקוני דסו"

0ל06
 כלל"

 יסור ונריק י(  )פשלי כתיכ החנ6 ,הכר( דכל?ו
 סוקיו דכהיכ סו6 וס6י . כהד6 אכקיטיס6 סית רכלילפולן
 כתרין 6תכל'לו כ6ךס . דספר6 3גניעות6 ות"ג6 . ססעיוודי
  3פרט תת"ין כתרין 6תכליל, ו63דס 31סרס 3כללעל6ין
 סלי רכל 3רייק:6 ריתיי  כמס 3:לל  פל"ין  כחריןוכלל
 המש כ:נך המש  רירין  63ל3טן נפרס  ןייק:ין( ):., .חקונין
 גיס6 רס" וכלל סרס  ו5ייון ררגלז  כ6ג3פין .  הח"יןכחרין
 בגוס5 סיו ל6  ו3ג"כ .  מגיס" לבר  ר"ייון כסרייסו 5תהויל6

 רגליו ועמזו יד( )וכר'ס פ5י סכי "י מנייסו  5פריורגיפי
 דמ6רין( )ס'6 דדינין מ6ריסק דניס6 רנליו 6ל" . ססו6כיוס

 ומת6חדן תקיפין ומגסון רנליס כטלי ו6קרון גוקחיןלקע:ד

 דלע'ל6םקוגי
 קדים" ד3נ'ס"

 ד"דצ כלל6 וכוקבח( )3דכר
 לר6 דירירז 3קטפין דמ"1:ןסוח?ןן

 ולר"
 וליכ6 1כ" .

  קכפין( ל:'5  מסקין  י"ינון  6מר5 ל"חר ר"פ"חר
 ר"בכירו פר לר5 ר6  פנסרין לר" ר6  5בקיין  לביס"(  ',ן רנוכ"

 רל,  כחרין  6ינון כל ת6ני6  3גיניסין  :"ן וטתב  טליייןכלסו
 ז'קרנ מ6ן כל ומסען  ומס6כ'ן  רחיקין כלסו בלופ6"תכללו
 לגכי דילס,ן חי6ונח6 מ6י ת6ג6 מלין. מגסו; לניגדעלנניסון
 גוכ" 3סו דהחן תסוס "ל6 . מ:נ!יסתלמידי

 קד':6
  ול"סכלל"

 י67יס עיניס. מ"ית נגותס 6( )'תוק6י יכתי3:ת-:יש
 דנוס6 ככלל6 דליתסין מסני 3ר . ד6וס 3כלל6 כלסונכרימל
 3סדייסו. ד'קר3 מ6ן כל ומס36ן מס36'ןךהיג,ן

 ות6ג"
 כלסו

 מכלל6 ינפקו  משח::ין נ6דס "תנסס דל6 דסמ6ל6מריה6
 '6זלין מס36ין כלסו ו3נ"כ  3יס 5חר3קו  יל6 קרים5רביפ6
 3ססו6 ל6תד3ק6 ר63 דתסומ6 כגיקכ6 ועיילין עלת'ןוסחסין

 ו:6עין . דלתתח דגופ6 ככלל דגפיק קין דחקרי קדממסדיג"
 ו3גיגי  רגוכ6 בכלל5 מחר3קוז  ול6 ופרמן עית6 כלוע":ין
 3סו 6'גון מס"3'ן . ו;תח דלעיל6 תסריין מכל ל3ר "יגוןכך
 ס3ל ד"קרי וכרוח6 . מיככו למחגס חק.7 יג( )ייקיהכתי3

 דמכסמן 6מרנינ נפקין . קדיסח דנופ6 גכלל6 יתירדמתכסס

 דסמעין מ? וכמעין . מם36ין ד"לין כלל" מז6י וגפקין ר"1
מעיל"
 כגניעות ית"כמ לסו רק"תרי לחת6 ידעי וחגייסו .
 דכר קדים" נופ6 ך"זס כלג6 לע'לח ד"תכסמו כי,ןדספר6
 דכל6 התכסמ'תח ונסק תלית6ס ,תג6 6תמ3רו .ונוק63
 דלעיל6 עלמ6 חסתכלל .מכ6ן . ותת6'ן על6'ן עלמין1"תכסחו

 מססר"ותת"
 ר6 ומת6?רן פל?ין  ויחקכרן קדים6 דנופ6

3ר"
 סכינת5 גוסת הר רכל:ו  ,וננין גופ5 הר ויתפבירו

  ק3'ס . לתסת סכינת6לפיל5
 ומשלס6 לתת6(  קן'ס . לפיל"

רוה6
 ופייל"

 1( )':ע,ס הך "ל6  "תקוי ל6 ו3כלס. . גיכ6 3הר
 . נופ6 חר סו6 דכל6 כ13ד1 ס6רז כל מל6 נ3"1ת יי'קק"ק
 זסכ תורי 6( ):'י כתי3 ): 3ד4 ד6 ד6תכסמו כיוןת6נ"
 )ס.6 ורמתי דינ6 "תקס-ו סכסף( נקוד,ת עם לךגעסס

 כך ו3ניכי כדכור6 כ,ק63 והתכסמת 3רהמי( דיכ66תכסמ5
 . ד6 כל6 ד6 סלק6 דל" תמל כס"י ד6 כל6 ד6 סלק6ל6
 ד"דס מכלל6 עלמ6 כס"י נרמיס ד6פיק מ6ן תגיגן ס"ינועל
 ד6קרי ד6דס 3כלל6 עייל ל6 ע)מח מסחי נסיק כדל3תר
 דינ" יליח 3רהמי.רינת  ר"ח3סמי  פכסף נקירוח פס  לך נטשס וסב תורי חני6 .רגוס6 פכללי ו:פיס  "רס  יק-ין רלי  נ"ינון "ל" .  קדיס6גיס6

 חוךי דגת'נ גנוו גתוריס .  3סרוויס  לט5רך  במיריס  למייךב*יו כתי3 ס"י ופל רהמי. ניס סוו רל5
 סכסף נקרות  פס רכחיכ כמס בהרויס  וגו'. לך געכסזס3
 רנוז3" 3כללינו"רך

 פקיס5 3י "סחכה פירוניח6. ר6 .
 . ימסרס8  רכל5( פסרסה סו5 ךס"6 רלסח6  יירומלסרלפיל5
 ס61 יר6  ר6רס כלל6 ו,תל3יר ברכיר5 פרמחכסמת ר6ינל
 כל 6ססכח  דגגויס %סיינות5. מ6י דמסימנוח6כלל5

 6רס ר6קרי  מ6ן יח6ב" י( ת י' "'  ):'יומסיפגות5
 לינס ליס לפט3ך 33יח6 ליס למי3ח 5סיר ימיח מליסנשקח ונסמח"

 גוכ" רס6' יקך" מסיס 6רע6על
 וכת'3 קלג6 כיס יתמיי דל6

 כל יקר6 מכל יקר דסו6 6דס ')'ן 3ל 3'קך 6דס מט()תסגיס
 מס . נדנוו כ3סתות נמסל סכי 1לנדון ד6, מ_,- ת~ס,ל,ן
 6וף קד'ס6 ר,ה6 כסו 6תמזי ו61 ד6דס 3כלל6 סוו ל6כעירי
 יקר6 דסי6 גוט6 וס6' רומה 3ל6 נו:6 ככעיריסכ6

 דעכיד מ6ן כל דספר6 3גגיעותמ ותחג6 קלג4 כיס יתהזיל6 רכל"
 קד'כ" גוס6 לס6יליגס

 3נוס6 סגימות6 עכיד רוהח כ)ח
 ל'גס עכיד ל6 ד6 3נין דס6דעלמין

 63תר"
 כ6רע6 קדיס6

 5רק דכתיכ 63רע6 רמלכמ קדים6 לכהר6 )סזח כס יליןד5דק
 ו6י דמלכ6. דיוקג6 6תקרי 'קר6 גוס6 דס6' מסוס כס(יל'ן
 גמסל מט( )תסגיס )סס.ד כעיר' מן כמד סוי ליגס 3יסטכיר

 ס6לסיס נגי 1יך16 1( )3יהם'ת ת6ג6 . גדמו( )ט~כ(ככסת'ת
 ד6עתרו )ס'ג( 6ינו; ס6לסיס( נני )ס"6 . ס6דס נגות6ת
 סידוע(. )ס6דס ס6דס נגות  6ק רכ6 דתסומ6 3כוהכ6וגפלו
 מססו6 . ונו' מעולס 6סר סנ3וליס סמס לסס וילדווכתי3

ד6הלי.י
 3סיפייו י61%ס דתמיס6 פלת5 ל:)וח 1ל5 יכרי לפפלס וחמתוגיס  )פטז ט,יוג'ס ופספכיס ר'ל ופיל וש כחיזכ *ל ספחחיין ג נ : 4תד גק:ו א אפהךוך
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 רוחין נסקו תנסון ססס "כסי ע1לס יתי כדתכינן עולס.ז5קרי
זסדין

 קש ל6 כ"רן סיו סנסי)יס כרכיעי'6 )"תרכק" לע)ת"
 כ"-ן סוו ועז6"ל עז"6 סגסיליס. כ6רז ט11 ד)6 6תרגין5)ין
 כת': 6תתר וכ)6 . סו6 1ר61 כ6יז סוו ל" ס")?יסגכי
 דלעי)6 חדס ל,פק" 3"רן ס6דס 6ק עס? כי "' 1ינחס1:ס(
 "ל ףתעלכ 6תתר. 6פין כזעיר ס6י יי' וינמס כ6רן סףזל6
 6 הלי דכיס 6תעגכ 6יסו ויתעלכ. 6ל6 ג6תר. ל6 ויעגכלכו.
 כתיכ )" כלכו )כי 6) . 6תעלכ דל6 תנו"ן ל"סוקיתלת6
 ))כ6 ס6י דמק,י )ק6ריס ( )יטקג ד6תע5כ כת6ן לכו 6)")6
 פני תע) כ-6תי 6סר ס6דס 6ת 6תקס יי' וי6יור )כין7כ)

 ונו'.ס6דיוס
 )6פק"

 קית" ו6י ר)עי)6 6ד:
 6דם

 ל16ג)הידוי ד)תת"
 ל"פי"

 סס"ד . כע-יס6 "תזקן כלק ד:ל6 סחייו6 חכתס'6לט)6 ד" כ)6 ד" ק6'ס דל6 תסיס ::ל.
 )ס"6 6)6 סכ:תי תקרי 6ל עימס :כנת' הכיו? 6ני מ()ט:)י
 . ע)ת6 ק"יס )" ד6דם תקונ6 ס6' ו6לת)6 יסכיגת':ה,תי(
 1נח ו( )כר":'ת וכת'3 6רז יסד 3ח:תס יי' ג( )מ: דכתיכס*ס
 . תוק6 כס6' תליין ת'מי כלס,ן ות6ג6 . יי' כעיני מןמל6

 חכטס וד6 סו" דכל6 כלל6 610י?חכתס
 סת'יו"

 6תתקיף דכס
 כ6תריס חד כל תק'ג'ס על כל" ל6ת"ככ6 ד6וס תקו;6ז6תתקן
 ד6'נין ס)'טי: תצ:יס לחכם תעוז סחכתס 1( )ק?'תסס"ד
 רוח6 ק"יס מניס דלנו תק'נ6 סו" 61דס ד6דס. סלית6פקיג6
 )לככ יר6ס ויי' )עינים יר6ס ס"דס כי י,( " ):פ1")וסס"ד
 הת-ז' ד"דם תקוג6 וכס6י לב1(. נלנו67יסו

 ם)ית'ת"
 כתרהס ו7ת'ת "( )."'ק"ג דכתיכ כ,רמ"6 על 7ק6יםדכל6 ת" תסייו:

 ככר סקי6 עןגי עס 61רן ו( )יג'6ל וכתיכ ת)תעלס על'51דס
 עד סקריכו?י וקדתוסי מפ6 יותי6 עתיק ועד ט.ס 6ת'5'גם
 דידן דיז"ן חו)קיס זכ"ס סעתין וכרירן תלין. סת.יו6ןכ6ן
 ה)6 6תיסיכו ל6 6)ין דתלין כסון. יפטי 1)6 כסיןזיסנח
 כי יי( )סימפ דכתיכ וגפקו. דע6ל1 חקל6 ונוחלדי ת6ריןלט6רי
 ת6ג6 כס. יכםל1 ופוסעיס כס ילכו וגדיקים יי' דרכ'יכרים
 סכ6 ר"תגליין די)ן כחלין 6י וחטר קליס 1"רים ר"םככס

 עלת6 מס6י 61סתלק1 ד6תי דעלת6 כ6דר6 ח:ריי66תבגי61
 61תר סדר עלת6 תכני לחד 6תנ)יין דל6 3נין סוס 'ס:'רי"ות
 סהינו" דעתיקין דעתיק6 קתיס בלי ד:6 כיהדרי

 דס6 סתינוין וכל
 דחכריי6 ליקר6 1)6 6כ6 דכית ליקר6 1)6 דג" עכ דילי ליקר6)6
 לתרעי ככסו:6 יע)ון 1)6 כ16רחוי יעעון 7ל" כנין 6ל56לין

 . ד6תי לעלת6 ענוסון חולקי וכ6ס . כידיסין יתמון 1ל6פלפרוי
 נפק, ל6 עדפ:6

 מכריי"
 יוסי רכי 6( פ6 ),'פ תיתו 6דר6 ת?סו6

 ל1ן נטלין דסוו חכריי6 וחנוו ייס6 ורכי הזקיס ור' יעקככרכי
 כ?ס61 קדיסיןמל6כין

 סרם"
 61טר לווח 61סתככ1 תל? ו6ר"ם

 דל6 תס ידנ6 על ד6תבלי )6קענם6 ע)נ6 6תנ,ר נזרט ח'1סת6
 1יסי )י( ):מ" דכתי3 דסיני ס'ר6 על תסס דק6י תיות56תנלי
 6י סכ6 6נ6 תס . ונו' לילס ו6רכעי: יוס 6רכעיס יי' עםסס
 ח,לקה זכ*ס ר'ס 6גת זכ6ס קל6 סמע 6תעגסו ד6כנין

 לכל "תב)י 7)6 תס לכון 6תנ)י דס6 כסדך דק"תין 6ליןזהכרי'6

 ייסדנ? כככורו ,( ,.ס,:ע כתיכ דס6 ת'ם 6כ) דלעיל6מי)"
 נפסת?ון 6תדכקו ותקיף סני דכרעו וכ"ם . ד)תי? י5יכיכלעירו
 . 6סתלקו כםליתות6 דסה חו)ק:ון וכ6ס . ד6תגסיכו ד6כסעתח

 כעוד ת6ג6 . תיתו( חת"י קתייטו דסוו ל6יגון כן סוס,דל"
 6תער וקל6 רתיכין( )דהינון ותת"ין על"ין מתרניסו נולין7"תנ)"ן
 )רמ ועד 6תבליין לתת6 עת'קין תלין דסח ע)תין ,חתסיןגת6תן
 נסתתייסו נפקח . תלין כ6יגון גסתתייסו נופכסתן ד6לין:עוד(

 וסלקין . על6י תל"כי לס1 ונסלץ פרס6 כ?סו6 61תקסר1כנסיק?
 תן 6חר6 זתנ6 נפקו ול6 דש"לן נוסוס 6ל'ן ו6ת6י . לעיל"לין

 חולקסין זכ6ס כטס "ך.ם ינסקו ע")1 6חריני וכל?1 דנ"קדטת
 ו,כ"ס תלת6דסני

 חו)קנ"
 ק)6 כפק . ד6 כגין ד"תי לצלת6

 כל:ם ח"ס 6לסיכס כי" סדכקיס 61תס י( )יני'ס ו6מרתנייגות
 סתע 6ר*ס . ריחין סליק תספכל' דסוו 6תר ככל ו"עו קתוסיוס
נונס

 דעלט"
 יכ)ין 110 1ל6 דכל?1 6נסוי נסרין וסוו . כגינן נותכרך

 :סו ל"סתכ)" עליו6כני
 ת6:"

 חדי וסוס גסקו וסכע ע"ל' עכרס
 עת'ס "63 ורכי ר"ם יטיכ סיס חד יויוק עג'כ "כ6 ורכ'ר"ס
 ע)6ין ת)6כין לסון נוייתין דסיו הלתת )"לין וחתו . של?6-"ס
 כהדרין גגי,ין )סיומקויין

 דלציל"
 ן ל עיי)י וסוו . דל?ון יקר6 כנין

 ד"פרסתוג6כטיר6
 דכיי"
 נוססו6 תקג6 "כ6 דרכי דעתיס נח .

 )6 רזין תנל? ר"ם סוס וכד ר"ם תכי חכריי6 6עדו ל"יונו6
 6נן ס3עס סתעין רכי לס1 ק6רי וס,ס . ן 6ינ "ל" תתןתסתכחין
 636 6"ר 6הנור. וע)ן יי' עיני 6)ס ככעס 7( )ייי'? דכתיכ יי'עיני
 דס6 דכל6 סכיעחס ס61 הנת תס3יצ6ס דנסר6ן כוניגי סית66נן
 לסית6 קיות6לית

 כ-
 יסודס רבי כס:יע6ס. הלי דכל6 תסכיע"ק

 קדם ליי' סכת דכתיכ נותכרכ'ן תניס סית6 דכל?ו סכת ליסק6-י
 6ר"ם . קדם )'" :כת ר"ם 16ף קד: ל." סכת תס .ל'י'

ע) תווס:"
 ?ס'"

 ככ' 6סתכח ל" 6נז"' דמערי ת6רי6 חרלן יהניר
 ות)ת 6)'סו "ת6 6דסכ' . קדיםין 6לין ת)ין ד"תנל"ן כ'תג6די)ן 6ד-"

 תר סכיח )6 ת"ט רזם 6") 3"יס'י נסיריןבקקס1רי
 ו קרסיו6 ")ס בכקידוט"

 נליפ"
 דת"ריס

 כיוט"
 סכע רכ' הייך 6"ל דסל'לח

 )6 עד עתיס ויסתכחן דייתון 6ינון כל קוכ"ס קתי את:-'יויותט
 , דלכין 6דר6 כ:יע"5תין

 וכצינ"
 ככת:וי קמיר זיוין )":ת:ח6

 ס ? 1",ח ,-: ::, .) ))ס""
 ו-
 ק,י? 6 1:ט' תט, ,

 קטי- ונ7'ן גה:תכק"
ככתס"(

";61 
 קעיר וכדין תטן זתין ל"מקכח6 קטיס ונעינ6 ?1ס

 1)6ככתפף(
 יכ'לנ"

 לרכ גסין לטעכד ק3"ס סדרגי יות6 דס?י6

סת:ונ"
 יכק-ט'ג, ד6תתסרו והכרוי סנ6

 דת)כח 3ק-ונ'6( )ס"
 לסוו6רחיסג6

 3נס"
 דסיכ)6 כיתל6 )סו דרתיג6

 דמלכ"
 61תקטרו

 סנוגוג6 לרכ 61פיקג6 . יפ-דסכי וח,,:ס 6-כע: דת'תוכקסרוי
 11מיגג6 . 61סת1יכ1 גו 6 לכקעת ל1ן 161)יכנ6( ),"" ורתינ6וחכרוי
 6100 1כל . יויזין ת)תמ 6כלו דל6 ותי" נ?תחקנוייסו

 יונו"
 ל6

 וכד תגייסוכדילג6
 56כהנ" תכג"

 סתכין "ינין כל דנסל1 פרס6
 תס)ו)6 דקכ"ס חולק6 61תר1 לון 1ם"')ג6 ע)ס חכריי6 נוןות)ת
 חכריי6 ד"'נון 1ח'לק6 חו)קך ווכ"ס ר.ם 6נת זכ"? והכרוידר"ס
 נוגיגין כת? ד6תי לללק6 לכון 6תפקגי דרנט כתס קנוךדיתכין
 חטסין 6תעטרי כנינך דין יות6 ות"ח . )כו לגסר6 זת'גיןדנטורין
 ג?רי 6יגון ככל עתיס 16י)ג' ו"נ6 חטוך י"'ר כן פנחם לרכיכתרין
 דכי" ד6פרסטונ6דסורי

 )ס*ה 61תתקן דוכתיס כריר 1ס61
 לדיקי" זקסורין 6"ל 1כ1'( כריר 7ס6 חזינ6ט6 ו6ג"

 דעטרין כקרטיפ6
 "':'ן כ) 61ף ה"ל י,מין ס"ר תכל ית'ר וסכתי וכזתגי ירהיכרים
 כמכת, סכת ומדי כהדסו חדם תדי 01י? ס,( )':טיס דכתיכדלכר
 נוסוס לתס . כחד:ו מדם ת7י . גדיקיי6 כ"ס "ת'ין 6ל'ן ,"י,מ'

 6כ?ת"דתתעטרי
 דתתעסר . כסכתו ככת ומדי . קדים6 רתיכ6

 יוס 6ת 6לסיס הכרך דכת'כ יונוין סית6 6ינון דכלסכיע"ס
 תתעטר ת?6 דמיה6 סכיע"ס ר"ס סו6 'הנת , ונו'טסכיעי
 זנוינין כסכיע"ס דתסתכהין עדונין ותלת תכ)6 ית'רותתקרם
 6ליןחכריי6

 5ד'קיי"
 כבינך ל"קערגח

 ):ם וכתיכ . ד"תי )צלנו"
 0'" ת"ן תכ31ד יי' לקדום עננ לם3ת וקר6תגמ(

 ר' ד6 יי' קדום
 קדישא רבא האדרא כאןעד ד6תי וכעלת6 דין כעלת6 נוכוכד ד"קרי יום6י כןסמעון

קני  ,סודופ כ,יורין ג ג'ט)ין ב : 11 )6י7ר6 נ6 מי" פי מחפיס רסנ"י וסיס וגו' מתגיו יס:ס נו מג6פל ו") 6גיסו וס61 'ס פח מגור א אסתדרך
 ן ספע ו*רפון נסיק) ר : ט:ייגו גפי וסכי פ,וייליס )נוס'ס וקן מטייריס פ6כייס מיגי פירומ קי7'ט6 ומגת 'ת' 117,0 :יפגיוגוח

  סג:מות גנרול ל*ג סנסמ,ת :?ס סעסלות נלרוכ ?לז'קיס ק:ורי' ז ,סר':ת פסך 1 :ליסה

4י4ו
 עי ,4 4'4וי4 ---ק4---ין:8' .



ך:ןך:ך קרישא זומאהדואהשלמת
 ור' סנהם ר' לקתיס ע6לי רם3'י נמחלס רבנןהנו

 ק"ח6 )דס61( נו6ן 6*ל 6כ6 ור'הייק
 כדינקי פמ":יו דלעיל' ד'ג6 כ' )6 )ו, תמר סכיכדצנח'
 זלעי)6 1)דייג6 לנול~6 תחייסכ 6נ6 זג'ח מזי הגתדס6
 דייג'? קג"ס ד')' ד'כ6 ס6י 6), נס6 גני כס6ר )6,ד6:6
 6לסיס כסטנ' קיוי? ככעיתי? דוד ד6תו וסייני כן'ניסו)6ו
 כ)הוז'י ?י6 ט2די חספט )ע2יח 6-ר ס)יו? וכן ריכיוריכ:
 יוסתכ)'ן דלע')ק דיגח כ' ס:יכ כסחדס חגן דס6 6חר6')"

 נם ד:ר זכ':'ס ז6ה,יין זכות )כה ניטין חנסון 6'חכדיניי
 ו)ק נס דכר הוכיס ד6הזיין הו2ס )כף דני2', יו:סוןוחיח
 ח)כ דד6ין וו"ן 6כ) כט' ד?1? כתס נון'נ' חיג'סנסיק
 )ת?" 6'נים ) יכ ו)6 20 סו6 כי)6 טל דמלי:טל6?
 ע)ח? דנזלכ6 תכ')" ת:ן זס6 ת"ט פכ כר דיג6כססו6

 ל22ק6 וכידוי דנז?יתגיח' גד כו)יס וסו6 חדיר לזכיח6גסי

 ך"ן דס61 קיויס כיעיג' כך כוגנין 6מל וו)6יוטסססעס
 6חכט ד), כידי דיתהי ח6ן 'ס6 ו)6 6כסת' כל )ון6צכרו דל" ועוד דחת' לט)ח6 6ככי ת)יסר 6יעז) ו6נ6וינ6'
 דל6 חרעיס כי והתו ? ח סיועין רכי 6חר חגסיןר2וק6
 רכס נוזמלו חפית'? לת)ל6 הד יכ') ולמ ח"סו תתן?וס

 ננשחע)ינשא :: :זס:ח:ף7נכדיע,ןנ:ינג:!סנ
אש"ייעצ%.5 ה-יג6 ז)6 מ) ין כו):ת נל,6 :ננח)6 ו"חיד'ה4
 6סין כני לחהיוי היין ן 6ק )יח ל'ן 6:ו- )6 6הרותדיןי
 ח!? לכו 6ינזק לון 6תר 'ותיןדעהיק

 תיי?ג"
 סנחס ר' ט)

 תנ'ס לתת6 דקח' כצ!ח" כטן ליס חתיח ז6נ, חח6ד)6
 ח)ע'ל" גדי)י כךוו יכעי כרי 6)ע,רדדכי

 עס כר ריכת"י כלכקי 6חייסר ,)ה ד6חי לטלת':ד'ק", 6חי לי ו"חז'ן
 -;די;ייח ;סי,י טיוי ו6ת' ו"חיג' ד,::6י וכרירגק ססי)יני6היס
 ו;יס גכ"י יחיכ ד?וס 6?'ר ד,ז'קיי6 דגסח' רנ?ון,טי)'
 ססי6 כר ט)יו' )כל הוכיס 6קג)י ז)6 וכע6 עחיחח))
 כ?סו6 ו6תכסי כניניס 6וריית6ד6חר

 הלג"
 זעזן דנגק6

 ססוה 6יור נלו נל,( ככר וס*ק ה2ריי' דס6 )'ס 6ח'ג'י6:6
 תזס ל6 ט)ח6 כג' ס6ר 6:) ספ'ר כ':":ו כתכריי'דנ5"ן
 כססו6 6)6 ה,כיס )פרסותי כע6 'ל6 יקריס טל קכ'סדהס
 להכירג6 קוזם' כר,6 )יס נ)י וקכ"ס תג'ס ד6כי)6'לג6
הכריי6

 ד)"
 )רווק' 1)6 כינייסי כסדייסו 6יגון יסקעו

 6יניב כל כטי דל6 תלס וס'6 לטלת6 דייחין 1)מי:יןהכריי6
 דכנז' יקר6 תסוס 6ל6 דהכ משח6 תמיס ל6י כיסוטעי
 ויית'ן לצלס סחי וס וכחיכ כיס זסירין ל6 ג62 דכניע)6ס
 ס' 6ל י?רסו פן דכחיכ וס":1 לון 5ריך ד)6 תסלת:6)
 סכי טון כ6'חו וגתפס גוסל סרכ רכ חחנ' ונפל)ו6וח
 גפל סו6 קדיס' כמ6 ד6ורי הכריי6 ס6'גזינ6

 גוכ) סך3 ר3 חחגו וגסג דכה'3 תג"סו 'ת'ו ה3631?סומ ו6יח"
 6כ6 6"ל כריס ה)עזר ר' )גכ'? ק-'3 טון 3הותוזנח:ס
 נ:'וו" ן ויו' וונ;,ין", כס?ו6 6כל סכ6 חתדכר ז)ה כרי ח") סחם 6נ6שס

 ",,ץ עס ג 71"'ן
 ויץ4 '11' ,1'וש "ן י,י'ו קו,ןושתוג'ן

 :גוס:לל'2יןן . ל3ימ2י?יו'2,ע:ךיוםך'ן
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אדראהשלמת

 וסו6 תתוכקן כיס כלמ דסמ . סרים ע" תכל16מתסרם
 :תיח" טת'קין דכל טתיק6 כל" סומ נכלמתתוכק

 וכל
 כ65 לק"תמ ננין "תתש . מתתקן ע6 מתתקןסהית'ן
 ט מ:יק "תתקן כו . סכימ דל" ננין "תתקןזלמ

 ומתפסם'ן ככולי:מ . ט'3רלכ5 ומש,ןותשס'1
 יקרכון כד ותתפנסין נסורין וחינון . עיכר לכל נסוריןמני?
 עתיק6 ס1מ כך נלת,דוי כוגיח מל6 סכימ למ 5וןלתכוע
 :כית ולמ סתיתין וכ5 סתיתמ ט5מס נוגינמ )סומ(קויסמ
 מקרון ומינ'ן . וענוירן דתתנליין ומתפססן נסורין 6יכוןכר
 כססרי הכרנמ ו6תרי ותס מן כלמ וכנ*כ קדיס6סתמ
 ו"תכרי6ו ורנין ד6'נוןקדת6י

 וטת'ק"
 כסו מתנ5י קוים6

 תקונין ומיג'ן תסוס ומן מןככל
 דעת'ק"

 ססת6 ל"1 קד'סמ
 אכמור6 ל,ן מת"מ וסמ תילין 5סניעיוג6

 ו0:ת6 . נזלס נלכ6י מסתיס סס;6 ועו סכי ידע" ך65תס ומתי:" . קדים"
 זכ"' סגי וכל קו'סמ תלכמ קתי מס:יוגמ כלתוד6*6כ6
 וסיות6 סירות6כיס למי רמ מו ור:מ נולנלתא : מלין תלין 5תסתע ד6תוקסוע

 תסמי . ומתי לעלת6 וכסופין טלמין ת"ס ו'ש5דיק"מ ותנס והתג0יך מתפסס וקספוי :קילסר"
 יותמ כל פלמ גם'ף מוורמ נולנלתמ דסימ וקסס66

 תית'ימ זת'נין וכיס סתיס ומקקרי למת- מגפיןועיר
 סמלסיס לך התן ג1( )גו6:ית דכתי3 ו6עי 5זתגמ5ממיי6
 נפיף 5סין זעיר ות0סו6 ריסיס ו"תתליימ . טסתיסתפ5
 ס6' סלמ. קססומ נסירין תסומין מקל 1כל תפומיןלמק5
 . ונגיז טתיר קדי;מעת'וע4

 ,מ:ת;"
 כ:סות סתיה6ס ט5מס

 ריכמ "למ מתנל'ימ 65 טתיקמ נסמי וד6י תסתכמנענלת6
 דמ'סי ע65ס מכתת6 . ריסמ 5כל ריסמ ד6'סו 3גיןכלשדוי
 מ.ממ . ס;'ת6 תומ6 . על"? תוממ ו"קרי סתיס כירים6
 ריסין תלת : מיזו נר ליס וידע ולית וסקיםימכיך

 מו6 ריסמ ד6 תן לעי)6 ת6 ד6. מן 5נ1 ד66תנ5פן
 ומ ומכתתמ תתפתקמ 51מ ומתכסיימ סתית,סמכתת6
 "( ק*י )י":ית ריס6 . מכתזת דס"ר ריסיס לכ5 ריס6סתימ6ס
 ריסמ וכ5 רים6 . סתיתין דכל סת'ת6 קוים6 טתיק6על6ס
 ךל6 ד6 3ריסמ וסיי תס מתיוע 1למ ידע 1למ רים6 ךל6,היסמ
 כן( )געוגל מקרי סמי וט5 . כס'כלקגו 651 כמכתת6מתוכק
 כך וכנין . ום"כ ר615 1סמיית ה( ).חוק6ן תקותך 6ל נך3רמ

 סטרי 6'גון 1נל . מין תליימ וכיס . 6ין 6קרי קויסמטתיק]
 גסעיעין וכלסו )תליין( נפקין סתית"ס תתומ6 ניתין מיגוןוכל
 כנין סומ. כלמ קוימ מתהזי 651 כסקול6. ית:ין()ס"6
 תרמת' סגימ ולמ כהיוו כלמ . סוי כסד קךיכ6 טת'קמוס6י
 וס"' כנין . מסהכמ ורמנו'ן תכילן טסר כתלת5עלתין
 . מרכע למ-כע זתגין תלת תתפרס דכיס סת'ת"סחכתת*
 דג0יר מרמ" מו כלמ ט5 ום5יע לון כלי5 טתיקמ1ס61

 כיס דנ0ירין 6רממ ס61 תעומ6 וגסקי וספרי3פלנות6
 ונו' נונס כמור 5דיקיס ומרת דכתיכ ומתי 5ע5ת56ויק'י6
 מרמ6 ותס6י יי' טל תתעגנ מז ,ח( ).:י'ס כתיכוע"ד

 עתיק6 סמי מנפין כזעיר דתליין 6רהין סמר כלתתגסרין
 עערין כ5 כיס ותתעטרין לטילי טלחס כתר6 וסכין.סנ6
 הסומ )ותתנסרן( ותת)0עין תניס 513יג'ן כל תתנסרין .וכתרין
 כ51יגין סמר )1כ5 6ת'דע. דלמ טתיר6 טלמס כ51'גמסומ
 6סתכמ טתיקמ ס6י ט'נ( ג )י . ותתנסרין( תתלסטןתגיס
 ריסמ וסו6, מ'6 וססו6 . רים6 כמד וכלי5ן ריסץגת5ת

 27יךהזהרזופש
 נתלת מתרסיס קויממ דעת'ק6 וננין 65 5 ל6 5 ןש

 ו ע כת)ת כל'גן ת'ני? ונסרין כו:ינין ס6ר כל סכי"וף
 כתרמ ס61 כתרין דעת'קמ כללמ . כתרין מתרסיסטתיק6
 מן לעי)מ דסוי וססומ ריסי. דכל רים" עלמ'ן וכ5עלמס
 עו7 כ:רין סת'ת'ן כוגיגין סמר כ5 כך מת'7ע 57מ67

 ס61 וכלמ מד וסו6 כמד וממתיס מתרסיס קדיכמטתיקמ
 כהו ויוהסורין תתקסיין תתקוסין כוגיגין ס"ך כל כךחו
 וס6 "קרי ר5'ן קרי:מ כע;'קמ וחתנלי מצתא מ-,מיגון
 מו סם'ם מת'וט ולמ לעילמ ס;'ס דמ טלמסריממ

 ד:0,"( " ), ד"'סו ונגין כת'גממ ומתכל'5 ימ?כסיתמ יסורג"
 ככו:יט" ומתנלימ כת,המ מקתקן רטוין דכ5רטומ

 )ס-6

 ד6 ר5'ן 1כד ר5'ן הק-י ת:מ" סמי כפסי:מ(מתנ5'ף
 גלותין 1כל טלתין ככל0ו מכת:מו ורע,ין מ רעמתג5"מ
 כרמתי וכלמ . מ:סין וזטיר 6גפוי ותתנסרין תתקכליןולהקמ
 ד5לות6 כסע;מ  כם:ה6 זמתכסיין "תטתרן ויגין 1כל6סתכח
 תלממ ס6י מת.ליימ תתטרין ויג'ן וכל טידן דס,מונוגקס
 וכג"כ . עלנוין ככל:ו רהנז'ן י":תכקו ויגין כל1"קכפיין
 1על . הייכימ וגיימין כמ;ריס מסקכמ( )ס'6 מסתקעוניסגס מם" ומפ'ל1 לתתמ 1ל6 לעילמ למ ד'נ6 כלמ סכתמסתכח
 כתלת 5תמוי כ'נ וכעי כסכתמ דמוו נמתת6 מתוסףדמ

 דתסיתג1תמ כל5מ וכל תסיתגותח כל וסמ וסכ;מסע1ותי
 סעווזי תלת 1ליז'כל סת'רמ לסורמ כזנ וכעי "סקכמכ'ס

 ע)י מס?דגמ כנועון רכי מנור . כסו ע'והויויוס'תגותמ
 ותי סע נ' מל'ן כס'לגמ למ "ת6י תן ו60 ו?כמ 6ל'ן5כל

 כ"תי וי:'ל1 כ:כתמ לתעניתמ מגעריכגמ למ,3ניגיסון
 ז:י כסו דזכ' ות"ן כסכהמ כ'ם הנעייכגמ ל66מריני

 סטודתמ 'מו . ותפרוגיתמ סעווק6 הו . סל'תתמלתסיתגותח
 סעודתמ ומד קד'ם,דתלכמ

 דעתיק"
 וכל סת'תמ קוים6

 כר רגון 0מי ל"עין. כסו יזכי עלת6 וכססומסתיהין

 הכיוס וסימ עק1ן יל כל3ג :ץ ג.1""קן
 עלק? עדן חקיי וס"' סמר וכל כ)למ סתיקח:טלמ:
 לכל הת:סם תומ, וסמ' קויסמ דעת'קמ תוחמ וס1מסתית6
 ו0סומ התגלף עון ונזס"י ממך6 טון מתפסע תגיסטיכר

 וכריכמ סהיתמרים"
 הו פ:'ם כו חתיוע דל" דעתיק"

 תוהמ כסמי כסם למתג0רמ נותתקן וסוס נווגמו )ס"6סורנמ
 ו"רסיס ומסיק גסירין ככיוס ומתגסי- ומהנלף נו:המ'),"6

 ו"ק-י גסורמ הו כיס ,מתרם'ס תגהמ כ?מ' דמככוסיסמ
 לקת" "קפמע ר5ון וס"יר5ין

 מתר ססומ עד כויקנ6
 הסו ג51י 6'סו וומ טל,? מסו ומק-י כויקגמותתי:כמ
 . ויותכ:יין דויג6 ת"רי תסתנל'ן מתגל"מ כו רגוןוכס6'

 7ג1~קש ל" )"י.ס:"( גת'נ ג6יס 51מ . תויר6ו"סגמין
 נכיגין לי? 6'ת 5ח כה כנין קוים, יסרמל יסרמ5 תר םייסן
 כתלת וגסיך מתנליף ת.ממ 6100 . כס1ת6 ון" טיג"על

 טיגין תסתמיין מו6 כה.ור6 . דטיג6( )ג"6 ולע'לממווןין
 כסס',( )'"" וסומ כמלכ רומ:ות ג( ):'י וכתיכ מס'ןדזטיו
 כוג'ג'ן לסמר ונ:רין 6סתמיין מ1ורין וס"ר קות6סמ1ורמ
 תגיס כרכמן דכל נכיע6 דכרכתמ גכיט6 מקריתוהמ

 כעיג6 . וטיגמ מוורין כנ' לסיע תומ6 דס6י ובנין .מסתכחו
 יכורך ס61 ט'ן ען3 0נ( )ע:ז דכתיכ כרכת6 כיסתל6

 סדיכיק ק)יטת ב *'ם: ויזיר נ6יוו6 )*ע שש סווח* שדי לבלו* שניכץ ר:נ*י ספרומש *ת*ספיס סיו ט 6שר סקדוס נחור ש אמתידך
 4זגש9: *יי8 ששג 8שיע. .')ון ד .י)*  )סוי יו*ו וסגג סשכף *תאי ושלי* ונג'* שי* ג ויטוף: חגק על* ש41 ויעי' סש'טת עולס ושו -ו**ינש~**עע



דען1קך זוטאשדראהשלנעעט2

 3זעיר 6סנמ כז עינ6 ס6י . ןציכ6 ושורו סליץ 3חוח6דס6
 כלס1 6:סרן גתז,( גיסו סין ה -רי 4ה )ם'6 . ):)מין(6.פין
 פ"נין סת6ל6 3יס לית ימינ6 כל6 ס61 ז6 עיג" .3מזו

 רספ-6 כגניעזת6 . נווכין כתרי תרי וסמ"ל6 יתיג6ןתתי
 ו' תת6ס ס' פל6ס ס' תת6ס י' על6ס י' זס166ליפנ6
 תת6ין . תליין 3פתיק6 טל"ין 6לין כל . תת6ס 1'פל6ס
 וכעתיקח ממס 6ינין 6ל" קליי, לקי . מיגון 6נפין3זעיר
 1ל6 מכל6 6תכסיי' זעתיק6 סת6 זס6 . תלייןקןי:6
 זיתקיימון כגין 3עתיק6 זתליין 6תוון 6לין 6כל5סתכמ.
 סמה כך וכנין . יתקיינזי, ל6 סכי ל16 ן6י . ןלתת66ינון
 קןימח זעתיקח לקכגיס דסתיס 6100 וגלייח סתיסקריס6

סתית"
 דחקנל' )ס"" זתגי"( ע.: ג נ.י" )קת וי%סו6 . ןכל6

 כל כך יכגין 6פין כ1עיר ןתליי"( )ך6תנליי6( ןס:61כעיני
 זתליין סתיתן 6ת'ין 6לין וגליימ :תים כעייןכ-כ"ן

 נגולנלקק וך6',סן"
 3מגמ"

 ":"( ,ס*ה י' הל'6 נע":'ן
 תל"מ6תס

 לק"ת"
 : זלתת"( לי'

 כסי3 זכי0 ןפרן:קח "כגוק:6 חוסת6 כס6יהזטמא
 ח'סיו6 וכסקי . 6ןין ל1טיר זחיירוק6

 כגוק:"
 זפרז:ק6

 6הר6 ס' לקיית6 ס'תליי6
 זלהה"

 תמוהמ נסיק רומ6 וד6
 לנזגדע יתי:ין רוה6 'כס6י ןחי' רוה6 ו6קריסתית6ס
 דנ!לכ6 כותנממ:תת6

 "כיק"
 עליו ונקס '"( )':,ש ן:ת'כ .

 סערין תכל מיין מ'סח6 ס6י ונ,' וכי:ס מכמס רומ "'ר,ח
 הנ:ין ד,עיי כקו:יי6 6:"ק". רומ. נהת סלית6.מדו
 וגומר. 63פי כ:ן פלס ::ן ג )סעורן כקי3 -"קט."ן)כ-:
 ז6גזת6 ונספרמ לך. 5קטם 1תסלתי עח( )י:טי0 כתיכזהכ6
 )6 וסכ6 כ:'ייח ס 6וקיס סכ6 ייכ" רכזכי

 יכהד 5ע"נ 56טריכגק( ,ה', 6:טרפ6 1ל6ס:י חתקיית"
 טסן טלס זכזיכ תליימ 3חיטנוה ודיג6 הלי6 ןינ36ס' 6ל" סלק"

 עקר6 ה6:ל נזפיו 61ם כזיכ ס6 יח תי ו6יכ6פי.
 כמ,ח6 קךים6 זעת'קק תק,כין כל תל'ימ כחוטמ6ןרונז6
 תת5ס 3מגתס  חגפין ד1פיך  תקו:ין 1כל תתתק:ן וסתיסכקי:

 וס' עסית נהכ-? כלס קז( )קסל': יכתינפקתקנן
 כלל"

 מנס 6תפר ז'נ6 זס:ח ס' לס' ס' גין תס וך"יןכל"
 רממי גו רמתיוזסכ6
מ1ל6

 ]דגידץתציק
בל"6יק צ *" ,ת6 י תל11

 ! זכל6 מ1וגי זכל6 היי תליי"1ל ל6.
 כס"י . ורעו6 נסתין . 61רע6 סתיי6 תל'ין מ1ל6036י
 על6ין מיילין כל תליין תול6 כס6י . ן:ל6 6:גקית6תול"
 ןת:ק" ג3יעין פמר תלתותת"'ן

 3דיקג6 תליין טנ6 זר3ית,
 כלסו תית6 ל6 הגפין ל1עיר ג;קין וכלסו ז6 יקיר6זת:ל6
 סהי )וכז( זינין ל"כ:ייח נו"6 מסתכהן מגיי0ו ת:עס6)6
 זקזו:6 קזוסין קז,סי כל סכור6 פך כסקול6 תלי'6מ1ל6
 נפסיט,ת" פמיפ מ1ל6 3ס6י . תליין3יס

 פל,ס ןקוסר6
 ירטין 1ל6 6:ת'וודע ול6 6תיןע זל6 ריסין זכל ריס6סס'6
 תול6 3ס6י כל6 כך כנין . והת6יןפל6י1

 3זיקג6 תליי"
 מול6 כס6י ת:מכןן וכלסו תתפססן ן6תיג6 ריסין נ'ד6

 ולי:ל%3י:ה%י %% ע-צנש:נ
 3רי6י הלחן כלסו

 ת1ל" 3ס5י ותתחכרןןיקג6
 6ת'ון לקיימ6 כיס ותליין

 קיימין ל6 3עתיק6 6תוון 6)ין סל'ק ל6 ן%מל66הרנין

 פרי "' ין' 56סר? נו מסס 6מו כך וכנץ שגין6לין
 תס15 . כל6 תליי6 כת1ל6 ןס6 3נווייסי סעמ6 ופסיקות,י
 מעקיס זכ"ס . קתיס ותת:פיין דתת6י פל"י וות:ססית1ל6
 עתיק" ס6י . לסחי דיכימ16

 סתיתין ןכל סקימ6 קןיס6
 פל"ין לכל פל6ס רים6 ן6יסו וכגין . 6סתכמ 1ל6 6זכרל6
 3ל6 חז6 ריס" 3ר 6ןכרל6

 ועף;ין %ל קמנן 6%2 ה%': %"עגו סייתין2~ן מ." ו60י כל" לקיימ6 גופ"
 סתית6ס מוהה 3ס0ו6 6תתקגן תקיגיי . מכל6 ינגי1וסתיס
 ומסז והת,: על6ס חסז ונפיק כל" ו"תחקן ז"תפסטןכל6
 זת סת'מ6ס כת,מ6 כל" ו6תכליל ,6תתקן "ת:סטפל6ס
 יקיר6 תמזלח ותלי6 ו6קנסירתומ6 3ס6י ןכטס מ6ן 3סס ז6 כגסיר, ז6 מוור6 6תתקןכז

 ן6תפ:ט 6הר6 תוח"
 יקיר6 תתע6 גסיר מתגסיר כז ככ'לין ותרין לתלהיןונסיר

 לין זכליל והז ריסין הרין טל6'ן ריסין נ'6תגסירו
 זןיקג6 יקירו ל"תנליי6 ס"רי יי:6ן כיס ו6תכלילןתליין וכתול"

ן6יסו
 ןעתיק6 כתס מת:קגן 61'נ,ן . סתינותס תזל"

 וכד רימין. כתלת גלח סכ6 3יס נזתלטרין ריסיןתלת קזי:"
 נזת,-ין תרין ריסין 3תלת כז6 ד6 כלסו תל'ין6תכסרן

 סליין( )ס"" כלילן 3יס ריסין ותיין כל6 כליל וס661הרסיס 31" 6סתיווזע ול6 6תיזע דל6 %ית לעיל6 לעיל6ת*מ

 6ל6 3חיסכן 1ל6ם
 ק

 6תמ ז6 פל זלכ6 ןק
 "6ת- 3לסוגי תהט6 זלכי 6:מרס 6תרתי ג:( יס,ת-

זסירות"
 סוח מנ!זל6 ז6עכסיר קזיס6 נופתיק6 6סתכח

 פיכר ותךין לתלתין ן6תפסט ןחכמת6נסירו
 וגפק"

 תססומ
 נסיר קריס6 וטתיק6 וגוז , דכיס מנסירו סתית6סמוה6

 ז6תנליית תת: וסירות6 . סי6 ז6 נמכמת6( )ס*"כקז'וית6
 61!ין לון כליל מז6 ורים6 ריסין לתלת 1"חפכיך)סוי(
 ?ה 6תנליף כל6 ג:רין 1ת6לין - 6כ:ינ ל1עיר תתסמסןתלת

 ופייל . נכת6 ל,כק"ס ונפיק ןכגיז נסר6 מז 1"פיקמכמת6
 מך ו"תע:יז 6נפין ןזפיו כריס6 ועי'לן():""

 ומתמן מוה"
 סס'ד נשע"1 מינין כל והסקי נופ6 3כל ונניך6חתפיך

שןג,י:"::"ן%,,יש",(ך"
 :הי,ן'

%]1 
 ריס6 כהז נותח:ין 6תנלי:ו תסיכן תרין 6ליןמניס

 נריס: ופייל ג:קעו חס,וו,ת נדטתו נן )מ:ן זכתיכזכיר6 זית'ק"
 לנ% ועייל התנוסיך וייתיון 6חרח נוומ6 ו"העכיז "גסיןזועיר
 ו6כסזרין "זרין 6יגון כל ומליי6נופ6

 ז:ופ"
 , : ):: ך סט

 ךסס,6 מגסירו גסרין 61לין יחלתו מדריסוכזעת
 )טתיק" כיוזל" זג?'ר סתית"סעלק? מומ"

 קד':"(
 כזת ן" וכל"

 חר זכל6 וי:תי!,זע טז 3ד" 'זח כןח זח ו"תקסרה5"ן.

'כל"
 הלת 6לין כ:,ס מניס "תס-: 1ל6 טת'ק, סיה
לכג'ן1

 1 שגליי6 כד מז מחחר נס.ר וכל6
 ייקיק"

 רלוו6
 מכטה" ס6י . םל'ווחח כהזו 5סתכח וכל6 נ:יר כל6זרע,ון

 %'1;נ,,!, '7, ןע"ףנשנלליל:,"'.ן.%הן~;י
 סי6 1"קרי "תגליי6 1ל6 ז6תכסי6 3גץ . 6ת? 6קרי65

 זכתי3 6: ו6קרי 6תז 6קרי 6סתכמ ןסירות5,מ6קר
יפטיס

 נריס נר"סית נפ::ת לטיג ג6ותיו הג- 0ח"ן ג,קג א אמתררך
 7)גיע,ה" 0פר"

 גפוז0 ש פ6פל פי' עיין נ סעליע קטל פסיטות ב . פ';
 ע*ס ר, פ' סגתר ש6 כ6'ס 06גספר
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 סכ6 ייכ6 רכ דכי כ"נות, 6כינו 6זס כי ס:().:סיי
 6תס 6קלי 6נפין ועיי וכל6נלל6

 עת'ק"
 ד"זכ0יי6 קדים6

 "סתכק דסירות6 ן6 כ6תר קריגן וססת6 וספיר סו6"קרי
 6צ"ג6ת?

 ד6תכסי'"
 ;"( 'נ ), וכתיכ קדים6 מעקיק6 נפיק 6: וס6' ל6כ?ן.6: סו" 36 ו6קרי סי-ות6 סוי תגיס .

 ):0( כת'כ ת"ח . 6:תיוודע ל" וכג"כ תט,6 ת6'ן,סקכט?
 טק.תס 6ת ידע וסו6 6כל טתם דרכס . ורכס ס3'ן"ל:'ס
 . ורכס ול6 יותס תקותס ):'6 דרכ? וכ"ם . תתםמקונוס
 ניס וסזית6 מכתס ס?61 וכ"פ ד-כס( וכ"ס תתם תסחק

כעזיק6
 מתפסטן תגיס וכל6 סירות6 מכתס ס6י קדיס"

 כ?ו ו6ורייז6 46חין( 1ל6 )סכילין ס:'ל'ן ותריןחלזין
 6: מ:יזס ס6' ח-ירן ועמי ,ן 6ז ,זרין :ענרין"זכ)ילת
 :י-,ת6 הכיו? וכ0קיל"כסן

 וס"ת"
 הכ'!? וכנ"כ 6סזכח

 ל"כסן 6: 6קרי ח:ת? 6ז:סט כד תת"? הכנוסעל6?
 תת?סע6 כו עיק- ן" )ם*" כס"' "!6 6זכל.ל ל6נל6

 כס"י( 6ל6 6סתכלל ל6 כל6 ל"כסן 6: 6תקרי"כתית
 ,מדי ידוי י"ס זקף . עס'ת 3קכ.,ס כלם ק-( )ת-ן'ס1כתיכ
 ד6 כטעז6 6לטריך וכל6 לנל6ס ס61 עיד, וד6י5חר

'ת6;6
 כסעז"

 דכר ד"ת:)'לו כ"זר ונ,קכה דכי כצ.ן 6תקין כל"ל6זקג6 כע" סתייזין דכל סז.ט6 קדים6 דעת'ק6
 )ס"" 6חר6 כק'1ת6 6ל6 "תקייטי ל6וגוקכ6

 ד;ר( נעק
 כר דכל6 כלל, חכטס ו?6י וגוקכ16דכר

 כדכר 6ל6 "ז:?יך ל6 קד.ם6קעתיק6 61זג:יי גפק"
 ו:יק:"
 דסהי .

 וכ'ק63 דכר וקסזכח כיג? תיגיס ו"פיק 6תפסטהכט?
 מתקל6 כהד וכיגס הכיוס 06 כיג? "כ מכתס .ס61

 וגוקכ6 כדכר 6תקייס כ)6 ,כני,י':1 וגיק:6 וכרחזקלי
 6: ד6 ת6 כיר תתק"נוין ל6 ס6'1ח!תל'

 לכלסו 6כ לכל"
 . חכ )הכי,ס כר6 דח וגסירו כד6 ד6 6תקכ-ו"כ?ן
 ,6קפמטת חו!ידו"תקכר, נכן תקר6( לכיגס 06 כי כ( )ט:,' דכת'3 חסכינ?

 ר3 דכי כ6נדת" תסיתג,ת"
 כו6 ד6 6זק:ר כו 6ל6 כינס רסו ת"נ' סכי 0כ6ייכ6
 כינס ו:נ"כ וח.)ידת כן '"פ.קז 6תצכר' כס"6י'"ד
 ד-תה:רן תר'וייסו 6זסכהו דכל" ס)ייוות" י'ס כן ."קרי
 כלל6 3גווייסויכן

 דכל"
 6ןנ:ג11 :עסנללעיהיונלגיו",נ61 ),"" ת" כל'נו "סקכה כ:ק';":ו

 ;ייסומל,ךס~ו: :ת ~1
 ונ:קו דע6לי עליוג'ן לקד'ם' כר לגלחס 6ז"סכול"

 לית.גק כסו :פ"ן דל6 וקכ"ס 6ןחוייידעין
 ינו' כס ילכו וגזיקיס י" דר:' יסריס כי יד( )ס':ןדכז'כ 1לסת6ל"

 יעעי 1ל6 סעו ול6 י 6ורמ ליונדע ך~כ' דת6ן חילקיסזכ6ס
 ןתנסירו דנסיר1ת6ן

 ד.:,ג'נ"
 ק

 ד)6 ל'ס פ3 וגסק ע6ל דלח דיו"ן וכפיק וע6ל לת"ן"ל6 6ליןתך הת ל6
 קדי_6 עת.קק קתי נלי6 :ן"5זכרי

 סת.ט"
 סת'טין דכל

 דס" כשו יויג" דסכ6 כני 61לין1ק3"ס
 'גפקו עחלו

 6תגסירו וססת6 ככלסו 1ל6 תל'1 כ"ל11ו6תג?ירן
 כססו6 עת?ון ח'לקי זכחס . ך56עייךגתס כ:ל'יויז"

 תס כל נתע,ןר' הנו- עלט"
 ד6יז'נ"

 ,י;6 ד6 תס וכל קד'ס6 דעתיק6
 תל'י6 ל6 תלס. מו סו6 כל6 הד. כל6 "נסיןיזעיר
 עלת'ן ~צלתי לעלס מיוי? כריך 6 ס כריך סירוד6כיס
 תתול6 דתל'י6 ניו*ו 6תכג'ל "כ ו6קרי ר6 סירות6ח"ח
 וכל סת'ת6 י' 6מרנין "תוון כ,'ל יו"ו 'כנ.כקדיסח
 דגגיו נסר וססו6 וכל6 וסיפ6 ריס6 י' 6קרן."קיין

 ע ב ,ח 1ף 'ו פלק ח סעל עסךע'ק וטו,.ס כפ-1ס עי', א אמתירך

 תדיר ד6סקי ו6תי עלת6 לס6י לוכ6ס ו5ד'קי6 עדוגתסו6 וס6י פסרק 1ל6 תויר ו6תי . ו6תי עלת6 6קריויפיק
 ,ח( ).:*יס כתיכ עליס פסיק 1ל6לננת6

 וכטוג"
 תיס

מני כיוזו 36-י ד6תי עלת6 וס?ו6 . תיתיו יכ~כו ל"6סר
 גלני

 י%ניגעז3ן?תת,,נ1 :5ור
 ס:~

 תני:ן
 ד6 .ז"'( )ס'" ונגז6 :פיצס 6ל6 ניו"ו כלילן 1"ד6ט6י
 ד' מפזק"ח ו' ותס6י ד' דח'סי 6מר6 ננת6 6יק 1'6קרי

 ייל6 ונסר דכתיכ רז6 וסייגז י"סיס( )ס*, 6-כע?()ד6'סי
 על6ס מכיזס ד6 עון סי" ת"ן ונו'תצון

 1ד"
 לססק.ת י'

 ד6 . ר5סיס ל"ר:עס 'סיס 'פ-ד ויז:ס ו' 6 ? ד" ץגן6ז
 חכ ל:ל6. 6כ 6קרי כך ,:נין כיו"ד כל'ל ,כלק דסי6

 )"ק-ין דכל6 :י-וק6ל6:?ן
 כית"

 כהכתן דכתיכ וכ!6(
 יו"ו )טס6י כיתיכגס

 וס"מ" סיר,ת"
 ,ת:).ס וכתיכ דכל6

 6קידע ,ל6 6זנל'י6 ל6 כ6ז-יס עסית כהכיוס כ,לםקי(
 "יו6 כך וכנ'ן כ6ת6. 6ת4טין כקיו6תד6תקכר

 סירות" . 6ז-ת'זו3? 6תיךע כסדכל6 כלל"
 סט6 דכל6 כלל6 . כל" סת'ם ו-ס חקי'()ח;עס דכ:" ו:יוט6

 'ס6'ד:6 יוקין 6לין כל 6טיג6 ול" רטי~ג6 ססת6עד קדיס"
 וקןי;, הת" י6 ס' הכיזס כס6' כ)') י' 0עריןגוזגלפ'ן
 תג':ן יס" . ת,-" ותקע:רן 3ג'ן תרין 6לין בסכ':?

 קיז ס:ז" כנרי?י כן י"ה ך6'נון 61"0 6"3 כי:סוסיי:י
 כיג? ,)ק ת:וגס 6קר' "יו"' ת:'נס ו6קרי כיג?ל"סתכל6

 כמית6 6קרי ג? תכ6ל6
 ד'גק"

 וחיג', וכ"ת כ"ן כג'ן לתרין
 כ"!.ן כל'ל דכ)6 ת:'ג? 6קרי סצז6 וסס.6ו'ס
 יסייני כלל" חד ןכל6 ו"ס. 6ינין וכ"ת 3'ןקת'ון

 תל:, דם!ת: 6יור סכ6 סתנוג6 ירכ כספ-6תכוג"ס
סיה ת:"י רעיתי יפס סיך "( ):.ר ו6טר דנלי קדט":תקיג5

 גיקכ6 ד"':' כל: חק-י תנ"ג" ,תקנ"
 ל16 . "יגון ולתז6 ק:6 ג ל?"י דתרווייסו ך6יוך'61.גון זלזת"

 "קרי גתרהס וש"6 כל: "קך' ל6 קדת"? דס"6סכי
 סג'קין זיו:ין דס" 0ג'"'ןי )ל1טג', יריצין ל1.!,יןכ):
 תי;ס ו"0ז)ק ,ס ע 6תח3- ל6 דדכ,ר66יגון

 . תקרכ י6 סוטחת? כגזת "ס? 1חל .ח( ).'ק-" כתיכ~יוג6 כ?סו"
 :דין עת? להתח:ך6 כעי ווכ'ר6 נוק:6 ד6זדכ"זכ:עתח
 מיזס ככל"ס כל"ס6קןי

 5ת""
 ל6 סך.ין כחו גפקין כהד לעל-ין דתרויי?ו רעית66פסיק ל" 6-6 ס"י )6:ל(

 כך וכגין 61 תן ד6 ח:ת(ק 1ל6 ד6 תן ד66פסיק
 דכתיכסו6 סד" . 6פמיק ול" תד'ר י'ג6 . תעדן יונ6 ו:ס-כתיכ

 וכתוג"
 וכנין מיתיו. יכ1כו ל6 6סר ת'ס

 כרע,ת" רעית' כת'ככך
 . סריין דחחיס

 עת? ל6זהכר6 דכור6 6ת" וכו כלס 6קרי סכ6הנל סלית,ת" כ6קוות"
 ),."' תרי כך וכנין תטס 6תיי6 6'סי ככלס כלססי6
 כלטס פריס דג'ק3' תק.גיןרפ;(

 סת'ס 1ל6 'תיר פריס 'נ" תג ותקוג6 סת'.וח דחיס'כג'ן סקיט" דקדת'ת" תקיג"
 וכתיכ ולעיל6 כסס'6 סכה6 כל ת5"6 1ל:ת- סה'כולי
 ד6יס' ו3נין לי'לות: סי" כרס ל6ת? סי6 6הז '(1:.-
 6ס0יק ל6 ויו"ו ורעות6 וכל? כע:ר6 מתצ:ר66ט6
 כל ועכד'ן. הירו כל כרסות? 6;יסי3לטלתיןתגס
 ;-( ,ס: וכת'3 :ל'כס יכפר ס:ס 3'וס כי טו,),.קר, ד:ת': לכל6 לדכ6? דהיי:יק הירו כלוכל6מירו

 כמס כל ' נו6' ס'6 יוכל סגס סחתסיס סגת 6תוקדסתס
 ?סו5 מס'ס . סרסיו 'סלמ ייכל 1על 'י( )'יע'? 6תךד6ת

נסל
 . פ*נ ג פער ע:לע'ק .ס רע.גפןדס



אדראהשלמתט3

 כתיג . סכהק %" תחר '6תי זנסיק ועיז ד"נףנסר

 לת 6תחי תקד6 לגיגס 06 כיז5חר
 :(ן ?1 1

 פל6ס גיגס פל%. מגייסו סי ז6תע6.נתס
 . גגווייסו וכן . ו6ס 6ג י*ס . וק ו5ס % נעסתפגיגס
 כל6חכונס

 6ג 6נהנה 1ל6 ויס וכת גן זננץ כלל"
 ונהכ'נס גגינס 6ל6 )ס'ת וד6י ז6ית6 . ג"ימת חל"י6ס
 דכל;6 "כהכה 6תגליי, ול6 פליי?ו רגיפ6 הית"(וז6י

ונז
1 גטיז יו  61 

.. 
 %כליל ג?מ

 וס*-עוק
 ם

 סיוונין גטיל כן זס6י כנק ודפת געס מכתס6קרון
 נן וס6י . זתך,וי.? ססזוה6 זסי6 זעת 6קרי ו6תי?ז"כוי
 67קרי ,גנין יסר6ל ככירי גכי י( 1;יית זכהיכ גוכר66קרי
 כ'4ב 6חי2י ותלת ל*ציעיד'נןז י2, ,ש, י,סשעצמו.1 תלת גסיל 'י גטס 6קרכי וכז הולקין תרין נעילגוכר6
 טסרין ותרין 61ת'ס ד6גוי 6מסגת6 ד6 ירות6 מ5יירית
 סוס ר5נוי יספר5 ר5.  לנן  ו5מיסיו גנוייסו גגיזיןזסמ
 וי?יו  נ-יביס  פספפרין וכלזו  גנורס. ו,קרי פיר6סו ו5יפי  ופבפר5 . פסד ריקרי  פפר5 פד  ינוויינני1
 תפילין הקרון כלסו טליס 61ם 6ג 6לין נסרע וכזלון

 גכל 61ח:סט כל" וירית ז6 נן נסיל וכל6ודים5
 ועכ"פ 6ק,ן מניס וגרהח . לכרת6 יסיג כן ו?6י .נוס6
 1ל6 ידית גר6תכ6ן

 גרה"
 ול"תיס לחג.י .רית גר6 .

 ד( )דיינ ז:קיכ כמס נ-ת" 6תון וחניס גרה6ול6
 גז*ק 6קרין וס6י ס6י כל תית6 ),6י . גיס לכל6ופזין
 ומתהכרן כלילן ו6ס 6ג סגי נל6( והז 6יגון גקזוגזק
 קדים6 נוטתיק6 6קיד 1כל6 . יתיר פמיר ו6ג גז6ז6

 ו"ס 6נ ו5לין . יקיךין ככל יקירו קזים6 ממזל6,תלי6
 גחכמס גי( י )-ב זכזיג ז6קינ6 כתס נית6מתק:ין
 סין כל ינול6! מזריס ונדעת יתכונן וגתכ'נס גיתי3גס
 כגעגך תסחרס כי געיס כ' י-( )ם: וכת'כ ,נטיסיקר
 זכל" כלל"וסני

 קזיס6 חחזל6 ותליין ד6תיכ6 כמס
 0ני וכל כל6 נלינ6 ל6 כ6זי6 םנוט.ן 6"ריקיר6(
 לון ל6סמר6 וגטינ6 סכת6 טד ס11 גלכחי סמיריןתלין
 דכתינ כמס לנ6 ס6יל ם6לת6 זתמן מסיס ז"תילעלמח
 ודטק הנמת יסיטות מוסן טתך 6מיגת ו?יס לנ(,.4טיס
 . גסמי זקכ"ס רטות6 וססת6 נויגי גטיין והכמס .ובו'
 כי ג( 6 ,ב-ו" כתיג . סלטרוי קמי ל 6יע כסוס6 3ל606
 סלערי כל גךעת סזעה סו6 וז6י. זטות י" זע.ת6ל

 זטת כך( )וכגין . ימל6. הזריס וכזטת זכהיכ6ת-לחן
 כיס ,התכליל גניו,0 6ויל סחיר6 דס6 6חגליי6 ל66הי6
 ו6תססט כמוקץ גסירזטת

 גביכ5 ,גתוה6 כל" גמוח"

 6ל כי ה:'נן ז":דה6 3ססר6 . יי', זע'ת 6ל כיכל"
 זכל6 ס-דות6 ז?'6 עזות יל6 זעות הקרי 5ל יי'זע.ת

' שלק"1שית6זיתייו
 ם

 ח
 ש3

 כז הוי וכל6 ססי- כל6 סכ6 סליס 63תריססתס
 גסו נל6 כלילן גסו כלסו ו% % ס6י מלס6סהים

 ?ימ נן נלילן ניס סת.מן3י?
 ס61 כריך סוי כין"

 י6ות ה זהז ה:ין כל עלמין ולסלמי לעלס ממיס3רז

 בוע4:::,: ,ין :1ג" %7 גנ"'

הזהרזדמא

 י%% '%1ע6 4);"( קתי עלי 6נליין.לנל6ססוסנת6
 . החינ6 ס6 יטוז עגיזנ6 סלסרוי קמי ' נ:יעול
 זילי סלול6 גס6י הור,ן יכלסו' זס6 . יזייש
 ה'לקי זכ6? זילי גסליל6 טלהמ 3ססו6 זמיגין,כלסו
 3וניג, קזיס6 גו5יג6 ז6 מלס סייס כז 6כח ר'6-ר
 הך6 נול0 לנל6ס גט6 והייר וככס יז'י 6רי:עלה?
 ייכין ל6 יססה6 יות5י כל 6)טטרג6 ז6 גטלס6יזר
 תלת וסניז גכפיותיס ורהיס ויתיג 6הקקך רכות6ל'

 גיס. כ"ס ג6תריס ל"סתכל6 ג.ג יכיל סוס ול16מנין
 . מנועך 6נניגו ל6 סהי לכל זזכית פומ6 סומ6ו6מך
 6511 1גסך נ( )נר,:ית קרי;ן עלך פסק 1ל6 נסיקנוגוטך
 מימיו יכזגו ל6 6סר מיס וכיוונ6 נח( )י:ע.ה וכתיכמעזן
 גרטותי סליק 1ל6 ז6( רז6 לנל6ס רעית, ),'6 ז6יות6 למהנוי ת*גג6 זק6ימג6 נוין י לכל טלי מס?זג6ס6יזג6

 ס6י תתטער ז6 כעסר6 זס6 ס6יזנ6 גר גיזי(),'6

 ז6תי לעליו6 נכס,ס6 6יעול זל6 גנין נולין לנל6ססריג5
 כס6ך ן תכ ותמסע גיק ס_( : י )ת כתיכ 5יק6 סרינ6וס6
ע2ן: ליוקנוי גס6י יסתכל מכימ6 ח6ן . פכיך יקדנוו ו6מתהסז

 ענו4וי:%לגול"
 2:גע זימן עסוס ם:

 וכל?ו )נ"6 ל6קגסר6 זרבין כלסו טתירין זנל עתיר6טל6?
 ודרנ6 דרג6 זגכל נסור6 וגסהו6 ל6גסר6( זרנין6'גון

 ז6 גסור6 6היזן גסו-ין וכלסו . זחת:ליי6 נוס6תנליי6
 6% גז6 ז6 1:סרין ד6 גנסור6 ז6 ונסורח ז6גיסיר6

 ש% גךימם,ונזבג תרד46לבך6כלכגז2ה:1'מל%
 זרנ6 גהד כל6 וגנ"כ . לגר מתפ-ס 1ל6 לנו זל;וגסיר6
 ך6 תן ז6 מקכרס ולח 6תע:ר יול? גהז יכל66כת!ק
 ל:1ם6 6קרי ז"תנל"6 גסור6 כו6 הז וס,יס5ייו

דמלכ"
 סכמ,ם ג?ורח פס( סיה ,:ס:ו":סו-6 לגו דלני גס'ך8

 גו%י וכלסו 5תבליי6 ול6 6קסרס זל6 0?61 כרי6וגי?
 כתימין זכל סתייו6 קזיכ6 מע:יק6 גסרין רין גסוכלסי
4,

 'ו:,נה,
 ו,רע,,%ם, ו,:מ 1עע,:ל 1ן'

 6ספכמו קסוס גו;יני קכוט תקוני קסוט לגוכי זיקרלגימין
 נוגיניןתרין

 תקוג"
 ומססס גזק ו6קרון זמלכ6 זכורמ"6

 זלעיל6 דיניןכל
 והת"

 תס6י 1לדק כתסמס. סת'ס וכלמ
 5זק 1מלכי '7( )גר6ם.ת ל0 קריגן ול,נו;ין 6תזןחכ:ס
 ;14; "ו,ךיין ),4יו "יןש:ן":השן" גל0ו רהתי כלסו נותססט זינין תקטרין כז סלסחלך
 ו6סה"כת עלמ6מוכי

 חקדם"
 מן 6תרהק ,זכוי6

 נוק3"
 מתטרין טןיקין הכילי כתס 5זק חס6יזיוג6

 גטלת"
 ס46 וטל ז6 נ5זק קר3 ל6 וחססע ג.קכ6 מןזכו-6

נתי3
 1 סזק שץ שסו5 שאק ג"ע חפתט%ש דעיס נסלי חגי)וא חכישת חיאטח א אשאשדרך



 נומזהזוך ווטאאדראהשלמת
 6תרהק דתססע תססע 3ל6 כספס וים יג( )עט)'כתיכ
 וע"ד . 6מר6 ת"חר יגק6 זלדק 6תנסת6 1ל6 5דקתס15
 ד16 גזכל -ג 'כ:-" ד6 סכל ונו' כגרקו 6וכד לדיקים ?3לי כימי ר6יתי סכל מת י( וק-גת מלכ6 סלמס5תר
 6יסו וד6 תלכ6 6פי ד6יקרון דלעיל6 ס תסכל מד6ס3ל

 ים כתי3 3דיגוי תתטר6 סי6 דכד קדימ6תלכוק6
 מגדק 6תרמק דיוספע -סיס ת'ע 3גדקי 6יכדגדיק
 6סתכמ כד תימ :וסבפ. 3ל6 כססס וים מקריו3נ"כ
 "קער כד "פ'ל1 דק3'ס -היתק כעלת6 על5סזכ"ס
 קיית6 ל6 1כ6ס ?ס,6 ו:ד די:6 מן תסתסי ול6כיקריס כעי וקכ'ס כ:יניס )"מת1כ6 טלמ6יכיל כלמודויגדק

 . כיס לתיקס יכיל ול6 יייוספט 6סייו תסת:י3קיית'ס
 תלכ6 ר,ד 3גןקכ"ב

 כקדמי;"
 6:יל1 דיגין תכל ממה:יג6 ל6 6נ6 דס6 'נסכייי' 3מגכי ג.( )תס;יס 6מר

 6כי "( ):ס כת'כ תס 3יס ד6חירנ6 וכ"ם גדקת?6י
 כדיכוי לתיקס ת:תפינ6 ל" . ,ד6י 53דק כגיך "ח1סג;דק
 ת63 ו6ל קמג( ):ס דכהיכ מסתפי מרמפט 6:יל. דמ33הר

 תתספפ לדק ס6י מת3סיו6 כר ת"מ עכדך 6תגחספט
 תכיס ו6תמליי6 כמסד תתכסנו6 ועלק6 גדקס הקריכדין
 . ס6רז תל6ס יי' הסד ותספם ,דקס 6וסכ )ג( )בסדכתי3

 יערע דל6 עלת6 על תגטער סויג6 'ות6י דכל עלי5ססןג"
 דכתיכ כמס 3ם5?וכוי עלת6 יוקיד 'לי דלדקכדיגוי
 מד כל כפוס ולסל6ס תכ6ן פיס יממתס 6כל? '()י:)'
 11עירין וכ6ין 3יס 6ית ד6 כדר6 ,ס6 טלוקה כיר6כסוס
 . ,יוין ת6-כעס ע6נ6 וטל ע)ת6 על 6 ל6נ דיקותון5יכון
 כד6 ד6 תלי 6קידן ע"כ כעיין( ועלנ6 טלת6 טל ה)ס

 דכל סתית6 קדיס6 כעתיק6 דשתיתין תל'ןימתפרסץ

 ו*,עיווע',סת'י[ 1,""יג"ויון ":ש 1;קי
 זכ5ס כלסו וכרירין ין ס וכלסיקמילין ו6ת:;ייןש5תתקנו
 6סרי קעי( );ס,יס דכתי3 ד6 ירות6 דירתו 61ינוןהילקי
 3עתיק6 061 6כ ד6יקיי'נ6 ה6י וגו' ל1 סככססעס
 יכל סת'ת6ס תתומ6 די6 . ס61 סכי כתיקוג'6הידן
 דטתיק6 ,ו6ע"נ 3יס ותת6מןן גסקין( 'ג'6 תלייןסתיתן

 כל6 תיי. )ככל( 'סתכלון גד כלמודוי( 6תהקןקוים"
 תקינין סני וכל . יס6 וסו6 סף הו6 3למודוי עקיק6הו6
 . תני? מת:רבן ל6 סתינון כיס 6מ'דן 6 .מ י6 )ג:"י3יס
 61'0 6"כ כיס( תלי6 ול6 "ת:לי6 ל6 סתית6סתח6
 . "חיין וכיס תליין וכיס כת1ל6 6תכ4לו גסקו ת'מ6מס6י
 "וקיתג6 וס6 . ו6מיד ת)יי6 קדיס6 כעתיק6 6גפין1עיר
 16-קין וינדע וכפק דע6ל דת6ן העקיס 1כ"ס נ6דר6מלי
 סכ וגסק ע6ל דל6 ות6ן . ולמת6ל6 ליתינ6 יספידל6
 יי' דרכי יסרים כ' י( )?,:ע וכתיכ 36רי דל6ליס
 דכתי3 ק-6 :ס6י יויי6 כל סויכ6 תסתכל סתעון ר'"תר
 ויסתהו ע:ויס ימייע. כפמי תתסלל ני" ל7()תה).ס
 דס6 וד6י ג:מי תת?לל כיי' כל6 קר6 6תקייסוס6ידכ6
 61כתרלת 6חד3קת כיס לס:6 כיס 6מיד6 כ"שכסתתי

 ויסממו עכויס יסמע. . ל6תרס6 תסתלק ד6וכ6שתדלות6
 ד6תיץ ווכ6ין קרים6 תתיכת6 כגי וכל 5דיקיי6 סניכל

 )ס:( . כך 3גין והד6ן תלי סנוטין כל?י קכ'ס עסשסת6
 כתיכ ו6תר כתמ . 'מריו סמו וג-ומ-ס 6תי ליי'נד4

 סס'ד 76וס כ%ן תלכו 6סר סתלכיס 61לס 6()נר6סית

 1%3 6תר 63ן גועדו ימדיי ע3רז נועדו ?תלכ*ס ?ג?כי
 דכתינ 'מדיו ענרו יתן יות6-דין דדיג'ן נ6תר6רום
 "ק"1ש, נהפ1ו :3סלז תמסו כן ר"ו סמס . קמת'ו 'יתלוךףמת

 3"ויש,6
 מץ

 י3דד
 5תק"מ, ל6 כל?ו דס6 ינו' ר6ינו כןסיוע.1

 6תקיג4ת וסי"
 זכתיכ 6 ס סד6 עח? דמרי6 דדכור6 כס:ר6ססת6
 3ת ת?יט63ל 6סתו וסס פעו עירו וסם ?דר תמקיוויתלוך
 ד6וקיתג6 "כת? יד6' 1סנ % . ו?כ ת' 3תתטרד
 6תער סכ6 סתגונ6 דרב ן6.ןת6 כספר6 )וס6(63דר6
 כג( )ייקי5 6תר ך6ת כתס ודהי סדר סד- ת-היו'ייול,ך
 ככות 6הר ד6ת כתם )ו?י:3"ל 6סתו 'מס סדר עןפרי

 ס5י וכוקכ6 דכר ד6יסו יפרמ כ;תר גדיק וכתי3תתריס
 כל6 דפרדין 6תר מ?סו6 כת תסרד כת6תקרי6ת

 טרכ? 6כ'ם ידע ל6 גח( ).": וכתיכ 6כ ו6קריל6תד3ק"
 דתסטרס6 ת6ית6 3ת ד"6 סמייס נ6-ן תתל16ל6

 כתיץ דינק6 זס3 תי נת לכל6 דפידין ד'ניןתת6מדין
 ל6 עד וכןיג6. גחסן . נויגין כת-ין דנסיל66נסין
 כך 31נין כ6נכין. 6נפין מסנימין ס.1 ל6 עלמ66כרי
 6תע:ידו תקונ6 3ל6 קדת6י וטלתין 6תמר3ו קדמ6יטלמין
 6ות.6 בכס6י כגולין 1יקין 6קרי כתקינ, סוס דל6וס?61

תר)פ"
 י( ו ק )כי,:ית 3נונ6 "כתם כד תר1פת6( )ס",

 נפקין דנפקין זיקין ,6ינ'ן עיכר לכל 1יקין 6סיקדסר1ל6

 קדי:6 עתיק6 דשתקן עד 6תרייתו 1ל6 6תמרכו כךי3:ין
 ת:יג6 ס6י ועל ל6ומגות'ס. ת6נ6( )י'6 6ותנ6ונפיק

 קי 3י,:'; 3 ר,7 )ברי; 1יר~ן 6סן דגילוג6 דילןכמתנית6

 ל;;ן";ל;,%יעזגםילוגי'נקוז,גן'ן;,
 6תקייס סבת6 ומיתי ד6תדטכו 1יקין וסני וגוקכ6כדכר
 תקי:6 ס:יס6 כיגוגת גפק דקרד'גות6 'ת3ו:ינ6 .כל6
 תתדכי( 6 )י ומתערכי קןיוקי עלתין ויקין ו6פיקד3טם
 ו6ית"6 6כ"6 6תחבר כד כד6 ד6 ו6ת3סמו ןכי6כ6"רמ
 6תנניז 3יס יותין 3עת'ק דגניו תרומ6 ס61 6כוססו6
 ךגגי1 ךקרוינות6 מכוגיג6 ונפק לגי65,5 61כל'ל 6,יי6?"י
 כד6 ן6 61תכליל1 ייסו תרו 6תמ3רו וכד ד6ימ6כתעוי
 3ספר6 ד6 נסערוי 61תכסע תקיפ6 מד נולנלק6כ:יק

 דעתיק6 כיוס ד6. כם:ר6 וד6ד"
 קדים"

 ריסין הלת
 ג( )-פ" כמס רי:ין כתלע 6ודתן כל6 כך 3הן6בתכהו
 מ.ור6 תריב6 :לה גטיף דז.6 נולנלת6 3ס"י .ןהתי:6
 ליס()ו6ה*ד

 ו?סו"
 תתזן ות:יס ני'ני 3ת-י 6;מ1י טל6

 סהנין ד6 )ת" דנ'ל טלח ותס6י קדים*ן ןתפריןהקל6
 ל6-יי6 הקי'6 ז)ויגין ו3יס ד"תי לעלמ6 לגדיקיי6מנ6
 כר סל6 מס6י דגסל תג6 6ודתן1ל6

 1.ינ" הסו"
 כ1ת:6

 פתיק6 לסו וזן כמדכר6 יסך6לד16לו
 . 6הר ת:תי דכ)"

 לכס מע:יר סנגי ( ט )סעית סס.ד ל3תר 5סתכמ דל6יוס
 תעל סהל?ים לך ויתן גו( )נר6:ית כד'6 . ססתים מןלמם

 קסיס ת:'גן 6חר6 ל1מנ6 . 1מג6 3סס,6 ס6י ונותיססתיס
 3)ו1ל6 תליי6 כת1ל6 1ס6 ק3"ס קתי 6דס 0למ1יגותיו
 6ל6 תל;6 תלי'6 כ'ת6 3 ל16 ,תיי:י היי כמ ועיכוד6י
 ן6והיתכמ כתס ה1ל6 3י6י הל'ין וכל6 תלת6 תליי6כי,ול6
 :ולנלת6 ס6י על ובמכין ג:לין עלתין ך3'6 הל:יןתסעס

וס6י1
 סחסשסוא גסוד ק 6ף )7 )גג ג'ט)' עתפטע 6וי :ט נפטיט גטעגס וכרל טטסח טרף ש ג ע"ס )עי) ד,ויר ג,דל6 ס3י"וו כטו א אנאןורך
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 מכ:מ כליל ד:61 כיק ככל6 "ת:גיל דכי6 יר6 6וסמי
 גס,רין כתרי ספךין לתרץ 6ג:" הת_בס, גי? 6ת:לילוכלח
 קריב6 קק דעת כ"גסין 6ג:וי 6סתכלו וכד תכל6.כלילן

 להייכי6 6:יסי ד6ךי- כנין תרגן 6פי:ל%יע,ה3!י6לגן
 6סוית6 6סתכח ל6 דס6 דחגפין 6סוית6 6:ים 6-ך6:ל

 6)6כעליו6
 כ,נוכ"

 אבחייא כ"גפין הגפין ד6סנקין
 6יכט . תלת ת'וו6 'מי :ס,-ין תלת נסי-יןדנולגלק6
 גגי,ין ותרין ו"טיס ך6כוי 6חסגתיס דהתינ6 כטס6יכו,
 לכת- ךרים, תסילין ו6יג,ן 3ריביס כלסו דתתצטרן ןדילס

 דנול:לת6 חל,י כתלת ,ע6לין ונ?ךין כסטרויהזקכרן
 נותקכ-ן ו6לין נוס6 כ:ל ונותפם:ין כסטר,י הן גל;כקין
 נין יה ה 1 ,חחיך לון כלינ ת(ית:ס ות,ק6 תוחיכז-י
 תל'קח: ותוק6 )זוחי כתרי נוקקכרן ו")ין דריס6ת:לין
 לכתר דגולגלת6 מללי 3הלת ופ,לין וכסרין לוןכליל
 תיה6 וס6י גופ6 ככל וייתסנטין כסט-,י מן כל:פקין

 ככל ונות:ספ סטר6 וכס6י ססר6 כס6י 6הין(תלית6ס
 נסיר ותס6' כחד6 כלילן נווכי תןי תגיס ו6תעכידנופח
 ו6ססין6:סוי

 כ6כ"
 הק-י וסו6 ד6גפוי. נווני ו6ית6

 ךעות 6ל כי נ( 6 )בפי"י כתיכ נך6( )ס*" כדטתדצת
 6כל פלילות. נתכנו לו נווגי גחרי ד6יסו כ!ין וני'ז'

 לס6י נתכנו ת"פ . כתכגו לת סתיחמס קן'ם,לע:יק6
 תתקסד חסיר עס כן( נ ):0 וכת'כ חולקי תרין דיןית3גין
 וינן כ.( )נר6ס'י ךכת'3 חכריי6 6וקינו, כק:וס ו-6 .וט'
 ר61 דכל6 16קתוס ס6 וינר סו6 6כיס 6קי כי לרקליצקכ

 כן כתיכ 1ל6 רנק? כן ס,6 רכקס כן וכי .ךהכתת6
 ככ)6 סליס 6קרי ס6י 1כל כקכתת6 רמיו6 וכל6 רנו,'5מק
 כקיכ ולח יעקכ וינך כתי3 ונג"כ תסינונ,ה6 6תח;י'כיס
 ו6עלין ךריס6 כצסר6 דגסרין כ:!ס גיוני סכי .ה6נור
 6תחקין ינו:ח ניס" ככל תתפכטין סכ' . ךגלגל'הקכחל)י
 לפקיקה .3סו

 קויב"
 ליס "מן ע6 גקכנו ל6 סהית6

 תל"מ ל6 לכל6 חיי: לכל6 חיךו הם::ה גקד כל6דסת
 ודמ' עליפת נחכגי לו 3?מי 6כל דינ6גיס

ב6%; נוקו5י ו6לפין ון רכ 6'ג'ן כ5 הל"ן ךריכ6בנולגלתא
 צלקס 3:?יןו ז"קידן

 דתצפ,-
 ויות'מ6 ח6כ" כיי:'ס

 תנסירו ניתין על ניתין נפקין לכקר מ6כ"ך6ת,סיר
 6חידן וכגסו . נויחי ותס6ר מ6.תח כריכיסך:זזטטר
 מתערכין ד6ינון כנין נוחכ6 ד6קידן סערי כ"':,ןונוסת:כי

 כג,לנולת6 6הידן תוחי וכלסו כר6 ד6 ינוכיתככין כד6ד6
 דתומ6 הללי תתלת 6ת-ככן תסי:ן וכלסי . טל,סכתיהק
 כדכי6 כי6 ד6 מתצרכן כנווהי6ה'דין

 גתכה3"
 ככל .

 תוחי כ,סו וגג"כ ויית:)"ן כתיתין וריין פציוין6יג'ן
 )כוריוי,י

 זג?רין כת? וכו' 6ל?ין יי' כ6גכי נ:.'( " ,-
כעטר6

 ז-'כ"
 3קל!י וע6ל'ן

 דנולגלק"
 ק,:ין ן 6יג כל

 ל::ר" והליין ח:ייןהוכ"ין
 דכג"כ 6יקיח,ה יס6 ך6ידכי,

 ד3טי מ6ן 6וקיה:6 נוכק, יכיוע. 16כך יי' סס?כת'נ
 הלכ"דיןכין

 ויסנס דתלכה כריםי? יכלסל לק3!'ס 6ורג'ס
 דכעי נוס כ:ל תלכ6 ליס וים-ן 6ודגוי תכלסצרי

 יויוין דעתיק כמרק6 6ירח, חן חת6חז6 ד:טריבפלגוהא
 טל'יסו( )י"ת'וגן 6יריית6 ךפקוד' 6ירהוי כל נוגיסופתסרסן

 ו6יגין וקוג6 קוג6 ככל תל"ן ויללס ךיככ6 ת6ריסיןכן
 1% %:1 יש 6% ביע6חפרסין

 ::%ז ו"; ושגי,י:מ,1נג"ינ%";:"
 סתיץין נומ'0ין דנוסכין כג'ן כך וגל ו6תת חסד יי'6רחות

ךכתינ
 יכסגו י,-12יסוגס "כ6סלסליל6 רסטיס נ-וקן רכתינ1ויע:ז דצטה ת6תנו'ח6 יטעסזתנ,ו6תת !' 6רח:12 כל'וז

 -יככ6תיסי1 11שש1
 ו6קרוך )ימ%ה' והיוין מ6ריסון יתלחן 6קתבכן

 י:י,שם זבב:, כתינ ש::. ג::צנח 1ז2ל6 :מ2צש
 ל6תעק "שיצתנליי6 "נלת:יג:2, :על

 ת6ריסין
 ת5 ןע:ה6 פנח6 ך6תגלי'6 וכסנת"כ,'רד6

 ח5ח6

 ,4ש י",ני צ ע1~3ע, 6תר סכ6 ייכ6 רכ דכי ד6נדת6 כספר6 .לכל6
 כגין ןתגחס דגל'ה6 כסעתח ךסכת6 וכנין ניס6ככל

 תליין ת:ה"כס6י 6 ען ו6סכחו 6תכפיץדיגין
 דע:1 ויס 6ל ידט 6יכס)תזנין?(י61תרו

 תעניכין ל6 וננ"כ תלב"לתס,6בסגיצסרין י2צ:ןש% וס" . כעליע

 תגע ךק ט 0 ג כתתגית6 דיכין גתי ךכ'~קנל.סע
 ד6תכלילן ססליט וכ'ולק3ליסון

 03וריית"

ק "ףיש  ע:?; 'שתי%ע נו'"י,"ו-" 
 וגו' י"ס יר6ס ל6 וי6תרו !י( )"סייס כתיג ופ"ך .פתיתו
 6)? תליין סיצרין מ6יג.1 סליס כסיצ,ר6 דנותסערןסצרי טיגי ךפל תקונ6 וגו' יסתפ סל6 16ן סנוסצ )בס(וכתיכ

 ו"ייין גסו 6ת6חךן תריסין צ6-י רכוין י כסו ןתה
 1 י6לין כ'תנת כר זל6תיהתטרק2קחין

 ךגכיגין כמותי

:!ל6י
 ז

 כיו6 ו6סקוי ע"ג'ן נותפקהין ל6סנח6 6קר ויסכין

 סקי:ס יי 0יסן יתס עורס טז( ):ס כתיכ וכג"כליסר6ל קש ת"ריסון 6תכפיין 6סתחיין וכד ריליס כמיור6ו6:תחן
 גסירין מ"ינ.ן עייגין כ6ינון *פ0ויין מונין שרבעוט'.

 **שו י*6 ה)יס ששת גם*ו נוודם ,ס ששי נישו ו ש *פתךון



 533ןו;זו(א וומאאדראהשלמת
 ס' עייי ד6קרון ז' מוק6 כרסיסי דנסרין דתפיל'ן 3תיד'

 כ6ןר6 ד6וקימנ6 כמס דעינ6 מוכמ6 מנוון נסקי,6סגקות6
 נוינין 61ינון . ע'נ'ס סכע: 6חת 36ן על ג( )וכליסדכתיכ

 ד6סנמות6 ~רי 6ומרנין נפקין תסומק6 כסערייסותתלסטין

 .ס6ג
 ת'רוקח דינ6ץ דכלסו3גין ק1לג תסופת

 3יס וכין ס3 כין עוכדין לגל6ס דקיימין 16מרניןגפקין
 6קרון 61לין . 6יס דרכי על עיניו כי !7( )6י,נדכ;'כ
 ד6י:ון כנין מסועסות ול6 מסועעיס. תסוטעיס. יי'עיני
 וכדין ליסך56 )?ו ל",סכמ כטלת6 דמסתכמי סכ6ן 6ינוןכל רחחי "ינון כל נסקין ממוור6 לכיס. לפכ ססריןנתרין

 עלייסו לרהמ6 גווגי הלת 6ינ1ן כל 6סתמרן1 )ג*"6סקהיין
 הד כל . 3ך6 ד6 '6תןכקן כד6 ד6 מתע-כין ג1וגיןהל'ן
 כר ד'ל'ס מג,וני לחנריס6ידח

 מח.ור"
 כיס כלילן דכלסו

 יכלין ל" דלתח6 גווג'ן כל . כל" טל הסי וסו6 6לטריךכד
 ל6וכח6 הוור6 ל1ן ל26הך6 'עלח6 3מכל

 כה:גק'ת" וסכ"ו)יריק6. לסימק"
 ו6סתהיין 6ת"הןן כלסו הד

 דהו,ר6 גוונין כטיין כד כר מסק:כין ל6 נכיכ1י .כהו1ר6
 . גווני לכלסו ל6סגה6 6תר יסכין דגכינין כגיןל56גה6
 ל6סגה6 יכלין ל6 "ת- 'ס2ין ל6 6ינוןי6י

 ול6סהכל"
. 

 6ל6 סליתית6 הד" ס:ת6 מסתככין 1ל6 קיימין ל6גכינין
 דק6י סקיה6 עינ" תסוס ופקקין סתתין וסתת'ןפקהין
 וס6 וסוכ ר615 וסהיות 5( )'"י;"! כת'כ וע"דעל'יסו
 ס6:ן נוס ירוסלם הר6נס עעיך יג( )':י" כה'כ6.קיתג6
 ססנס מרסית כס 6ל?יך יי' עיני תטיד י"( )ינייסוכתיכ
 וכג'כ כס ילין 5דק דכתיכ כן כעי6 ירוסלס דס6ונו'

 וגו' תסדס כתססס גיון 6( )':ע.ס דכתיכ ניון 1ל6ירוסלס
 קדיס6 דעת'ק6 עינ6 כתיכ טינך עיניך רהחי.דכל6
 כמס ולכיס לסכ כס 6לסיך יי' טיגי ססת6 דכל6סת'מ6
 "סתהר, ג):ו ה67 נ":.ח1ת" וס:6 ו!ירוק6 )יסיפ;6ד6תחוי
 י6מגה6( נוו.ין נעיין גז פ:ת:ה' !6 גגינוי גחוור6ו6סתהיי,
 תר6ינס עיניך וסתס תדיר כק'1מ6 5תקייחו ל6כנ'כ
 ~כרהטיס יי( )סס דכת'כ כרהתיס כל6 לטכ כל6יר1:לם

 ס"6 סי6 מ"ן ,ל6יר6סית.י63לף חסוך6'טכתיכחרחם'ת

דלתח"
 תפ6ית 6רן מסנויס סםל'ך ג( )".:ס כתינ 1לצ'ל6

 י( )':עי? דכתיכ מסוס 6רן חסמיס ססליך מ*ס 6לים
 וט.ינין קדרות סמיס6לכיס

 כקדרות"
 6וכמ6 כג1וג6

 6לין כיריסל: מסתכל'ן 6תר מ6ן ססנס תרסית6תהסו.
 6לף כל" דינ6 דס61 ססגס מרסית ופירס מזר יי'עיני
 ועד חמ: דיי" סו6 דלהו 6ע"נ כסטרס6 6ת6חךודינ6
 כתיכ דס6 ה:טכח ד'נ6 וד6י סנס 6חרית סגס6מרית
 6' ת"ה ס:נס. 6ה-ית דסי6 כס ילין גדק 5()':עיס
 דל6 מס ונגי, סתיס כ"לף דכר רמס'ן 6קיי3לה,דוי
 ר6סית 6קרי ההך6 כ6תי 6לף ס6י 6תקכר כד6תידע
 ת'מ616י

 ד6תהכר"
 ליס 'י?יי כי? חתגל'6 "ל6 ל6

 כירוסלס הםגה ל6 ר6פית כס6' 61סילו ר6סית 6קריוכןין

ד6לחל"
 . כהיכ מי6סית 6כל תדיר6 6תקייחת כס6י סות

 . ונומך סנס סנס לני1ן י6סין מ,( ):ס כתיכ ד6תיולללמ6
 3יס סרלוס6 כל . דסרנו:6 תקונ6 6:סין ד1עירחוממא
 סת'ח6ס קדיס6 דעתיק6 כהיסת6 ל" ד6 הוסת6 .6סתט'דע

 ד?6 )לכל6( דהייס מייס דעתיק6 דמ.טת6 . סתימיןדכל

 י11 :2 ,לייו":מבפיין;::'

 3ס?61 ד6מידן . ק:'6 ודינ6 ח6ריסון כמס6מידן
 דלהת6. דמדכה6 3הגנ6 6לה כלסו מתכסמין 1ל6 כך()ו3גין תגנ"

 סניהמ תס, ס:יהח ריה 6ת יי' וירמ ח( )נ-,:.ת כתיכוע"ד
 סגיחה ריה 6ת יי' וירה רוה יהת ד'נ6 דמ-רי6תכסמות6

 ר6ן נכ דכל?ו סגיהה. ריה 6ת 6ל6 כתיכ ל6 סקרכן ריה6ת
 ו:תס מתכ:טן כל?1 כסו דקה6הדן 1כל 3מיטת6ד6מידן
 גכ1ר1ת ימגל מי ש( )תסנ'ס דכתיכ כהד6 מת6חדןננור6ן

 ח:6 נסק נוק63 ממד מוסנו6 וס6י תסלתו כל יסמיעא'
 ותנ:6 כ6ם66סת:ה וסחי 1ס6י תננק נוק63 מהד 6סין ס6ר כלד6כל6

 דנודכה"
 קןי:, עתיק6 סהי 61תנלי6

 לך "ח:ס ות?לתי "ה( )'סע': ן";מר סיינו . כל"ו6סתכך
 6פיס הרך וחקרי ומתפסע 6ריך קדי:" דעתיק6הו:יו4
 "תוכיד ככסילו יפיק כרי תננ6 וכד . ,עיר מיסמ6וס6י
 ןעהיקח הוטמ6 לס6' מטככ וח6ן .די:6

 וכל"
 כיו?

 61תצרו כחדרחדהמינ6
 ס:6 סטנוג6 דרכ וכססר6 הכ-יי"

 ו-וח6 נייה6 ומהד . ו6ס6 תנ:6 מחד נוקכ' תרי ס:י16קיס
 ך( )סוסן וכקיכ 7גת'נ( )ס-" ו:ט"ל6 ימיג6 כיס ד6ית .סכ6
 6סך ורימ ן( ):'י כתיכ 31ניקכ6. . כלכנון ל11ריה

 ק6תר. וספיר כיס. סכן כל סכי כנוקכ6 ומ? .כתפוהים
 זהתנל"מ נייה6הד ססרי 3תרי ?ניהה סניחה רימ 6ת יי' וירה ד6תרומס

 קד'ס6 עת.ק"
 סת'מ"

 סקימין דכל
 ןלתת6 ,6 6תכננוו וחד לכלח 61ת3סזוות6 נייה6 סו6דס6'
3ססו6

 תננ"
 סערין מתרין ד6'סו וכנין דמןכה6 ו6ם6

 לתבתע אודנין תרי 6תמר 6נפין כזטיר 1כל6 נימקכתיכ
 6ונך יי' סעס דכתיכ להד סלקין ותר'וייס1 וכיסטכ
 כנין עקימין כרסיתין תליי6 דיליס 3נו לגו 16דנ6וסמע

 ככסיט ול6 מ1ה6 כיס ויכהין כמומ6 ל6על6 קל6דית:ככ
 מ6ודגין סליזות6 כהכמק6 סוס ל6 כ:סילו דס1י מל?דכל
 וכלסו מעלמ6 קל6 דנסלין דגזסין מ6ריסון כל תליין6לין

'ולן
 6תון

 סריל צ יוליך ססחיס עוף כי וגו' סק,ל
 כטדעך תקלל 6ל חלך כטךעה גס כק'3 דקר6ריס6 ד?" . סכ6 6יכ6 קול חהי ססת" קסי" קר6ס6י
 ססטיס ע1ך כ' סעמ6 ח6י ונו מסככך וכחדריכתיכ
 1ס6 סקול 6תיוליך

 ל'כ"
 מס כל ודהי 6ל6 קל6 סכ6

 עז חלס עכיז ל6 כלכוי זיסתכל נוס וכל נס כרזחסיכ
 מלס וססי6 3יס 6פכוון ל6 וס61 כספו1תי? ליסד6פיק
 ו6תט2יד 3עלת6 וסס6 וסלק6 161ל6 3מ,י-6 מתכקעד6פיק
 וסגקין דנד:ין ת"רי ליס נסלין קל6 וססו6 ,ל6מניס
 הת יי' 1יסטל ס( )ינ-יס ?ס'ד כ6ודנוי ועייל למלכ6ליס
 כל וכנ'כ 6פו. 1ימר 11, וי:תן '6( )גרדנ- דכריכםק1ל

ננות"
 ל"סק6 כעי קכ"ס מקמי נס גר דכעי 1נעוה6

 ללותיס ל16 ל1ן 6פיק ל6 ד6י כספוותיסמל'ן
 גלות"

 ו)ח1
 וסלקין כ6יר6 חתכקעין נסף'1 דמלין וכי1ן 3עות36עותיס
 לזן ו"חיד דנטל ח6ן לין 1גסיל קל6 ו6תעכידווססין
 הללי מתלת דמלכ6. כריס6 קןים6 לכתר6( )נ"6ל6תר6
דמי~

 כרית נהל 6קרי וססו6 לה1דנין נסיס6 יעיף
 וקל6 ד6'דג'ן כר,תח :לוחר י-ית נקן 'י( " )על:יסכד"6
 . נעיפמ דסס61 כ?ר6 כ?סי6 ו6סת"כ עקימ6 כססו6ע")
 71( )5'.נ סס"ד לכיס סכ כין והתכחין תתן 6תטככוכדין

 ד6ת:ככ מסוס . ת3חן חלין 16ן ות"ע . ת:הו תלין 16ןכי
 עי'ל 1ל6 ד6ודיין כעקיחות6 דנ:ציס6 יסר5 כסס61קל6

 יסעס וסיך לכיס ט3 כין 6תכהין כך וכגין .ככ?ילו
 עייל ת6 תמן ד'תעככ כנין למכול יטעס מיך מ"ס)6:,ל
 . למרירו מת'ק6 3ין חתכמן יססס וע"ד כגופ36כסילו

נסהי
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 .ייקזסג,ן
6יע קיי -"

 דט"ג', לגוק3' עייל 6געריך 6י ד16דנין כגוקכ5ועייל
 ע%ל . 6לעריך 6' קל" תססו6 . דנופין%נעין

דח'טיו, לנוק3"
 דפןדסק"

 תגכ6 ונוסק'
 61ם"

 סס"ד קל6 תסס61
 %עריך וחי יי' "0 3ס ,ס:טר 6סו וימר 'י'ויסתע

 ם :א4[ ז זי%ש,ךק:,וש%
 ג-( )תסיי: כתי3 ע"ד תלח דגעיר ת"ן זכ"ס . 6ודג36ס"י
 מכתס קוהי "':ין חתכל'לן וכסיויעס . :תיעס3יס קרי "ודג6 סקי מרו!ס ייד3ר ו:פתיך מרע ל:יגךכ5ור

 סימע לכ לע3ךך וכתת נ( ח )ט:;'ס דכתיכ 3יס6תכליל
 עכרך :ו-ע כי דכ. נ( , )ם"") 6תר ד6ת כתס3ייס
 דעת כל6ו ת4'ן )וכס;י 6גמכו סומעיס כי הת( כ),לכ'ס
 קגפון וק;וק' נו ):ס 6תרי וקמ 3ג' סתע י( )ים)'כד*6
 נלוקין תל"ן ",דג" 3ס6י דג'ן 3" תל'ין כל" ס66תך

 "זנך יי סעס דכתיכ ס61 סד" דטייגין ופקיה6ו3עיתין
 כס5י תליי6. כיס כלק ס" יר6? עיכיך סקמוסתע
 כך כנין ל3ר. גפקין דל" טל"ין רדן תליין5ודכ"
 דלנו יצק'-ות6 ר,ין כנים 6ורנח דס6י ו3נין רויןפנלט לססו" ,וי כיט סתיתין רר,ין ור61 לנו. עקית5סי6
 4ר6יו יי' ס,ד גס( )ת?לם סס"ד עקית'ן דל6ל6'ג,ן 6ל" ג6רחייטו דעקית'ן ל6יגין רזין נ4 % לעגם'ל
 ו6י:ון תלין. וגע'ל %מוי דגסיי לסוד'עםונריתו

 1 6חרנ'ן 3'ן הל עקטככ"נסה2ר
 3'ס'ן

 קע'ל ש ת;ן. וילן ג'ת" ש ק2"ס. ם1ר6
 'ט( 0'קי, דכת'3 קרת 3מד ,כל6 לע"1 פלמ וג6לוג31ר'ן
 וכ"נון "( )מ:י' כת'3 דעלייסו דלד'ק"6 מולקיס,ןוכ% כל" על ט3ר כ"'ל1 דקר6 רים5 ס5' על דעכרת, 'י' "גי רטיך דס על תענווד ל" כענוך רכיל תלךל6
 דילסין רומ6 וס6 וד6י רומ ג"מן דכר. נונסםרום

 וסינון 6קרין רוח נ6מן 31'כ 6סתלית קויס6 על6סת6תר
 ל", דגסתתיס 3ידיע רזין דמנלס ססו6 6וקיתג6ד6
ת6תך ע" רז" 3יס לית וכנ'כ קד':ח דמלכ6 תניפ66יסו

 דר1"
  כנוס6 6תד3ק ל6 ;:נותיס תיס*ק וכד סו6

דמלכ"
 6תך'? ל6 דס6

 סכן כל ריין דמכסין דלד'ק"6 מולקס,ן זכ6סליסתת'ס ויי ליס ו[י נ"ג לססו6 ו,י ס'"
 על'יסו קדי:"( ד-לכ" על6ין )ר'ין . דקו3*ס טל"יןר,ין
 6רן ירכו לעולס גד.קיס כלס ועתך ס( )':-'סכת'3

 יכ'סיי" תקרוכין גתרעאנפוי
 טל ססדות6 וכלסו(

תס
 דהמיג"

 דס6
 ססדות"

 תליי" וככל6 תל'". כ?,ן
 ד:יסת6 תקר,כי סני "כל .ססדית"

 מוור"
 וכינוק6

ססדוה6
 נין ו6מיר דירית להה:נ6 ת6 ססד ו6ית" ל36"

 "וקימנ" זילן כתתג'ס6זס6
 חוור6 3ע סרסי כתס

 תן 6תכס'ר כד דמ11ר6. גססר6 כמד6 3יסי6תכלילן לכותק"
 על מוור6 ססו6 הפ"6 דעתיק6 דקזור6גסירו

 %יך פג'ו יי' י6י כתיכ וכד'ן 6סתכה כג?ירווכל6 סותק"
נכל, ס_'רות" 6:תכמ 3עלנו6 דיכין ת5"ן סג'6ין רייכיןוכד

 כל :מסיי6 כ"ג:ין 6תפסע וסותק6 נעלת6( )ס"'
 6מת:מ גל5 וכד'ן . חוור5 על()י-6

 3דיכ"
 כתיכ וכדין .

 וגל6 סקס( 3גוי גפינ קנ6ס )3גמ ר8 3עו8* *%8%

 וכתס כמס 3כל6 סון ססרוק6 ד6 31נץ תלי".3ס"י
 כד גויני לסגי תלק"ן גי גו לסכי תמס"ן ת-יכהןת6רי
 רגסיר כות:6 3חדו. כלסו עלי[ין :ל נווניגסירין

 "תחזוכל" מ.ור"
צ,שןיגייןףיט,;נט;ןגם' סכי כל" 3סותק6 "תח~י וכד נויכ" כס?ו"
%דיהקנ כג'כי . סעיר '6ס 3תקיג6 וויקג6 6':תיןשערין  וכד 6סתכמ תקוג'ן3ע'

 דתלת ךר3ית תסמ"
 6ככ:ו דיקג6 כס6י גסיר קדיסמ דעתיק6 דדיג64גכיעין ע:-

 ס63 ויסר"ל כלסו. תת3רכין וכדין . תשגץכ":
 תתיק:2:ן י-י קויס" 63וו2 "'יןמגת והינ6 -ח:רכ"

 ססו6 נסק קדת6ס תקיג6 "קרון ע' 6יגיןכית6

 3ג'ג6ני:וג"
 דקרד'ג'ת"

 דרים6 סטר6 כתהות ,כעם
 ן16ן:ין סתח6 נוקתי ת וגח "ודגין דעל קו:יןתתחות

 '%6"]תכ:'ס"
 ות

 גניד כו
 ה

 מיל"
 י

 דעקיק"
 יתל"6 . ק-'ס%

 ססו6תנ'ס
 דהכמת" ת3'ע"

 )קסו( . "ית" גרךמ מוור6 ססו6 דכי6 כ"ויר"ו6תכלילת 6תתסכ" "'נו" כד ,ח:-(

 מד גוקיו'ן לתע:ד מד צך'ך כל6 31נ"כ מד6.תקתי
 דוד דיקנ6 לס"י ת"יכ ?"י ,עללרממ6

 ר3וון סיח" הסת:מו תקוגין ע' דיק:6 3ס"' .ד"וקיתנ, כנוס תלכ"
 תליין דתל'ין מיתת ,6ל'ן נופ6 ככל ויזתססטין 3סודתל"ן
 ותלת סעך6 תס6י תלת ד3וסתין תקר,כ6 דתחיתכסער*

 ותליין סערץ %יגון ית-ין,ןלעיל6
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 ר6
 :ית" סגיוכל

 כלסון וקליין 6ת-ס:ן תכהן ונ' תנ6ן נ'
 סת6 כסו כהי: מכלסו 'תיר דויקנ6 כיקירו "י:ןתלה6 ךסני .כג'ן . ניעח 3כל ומתפססין דתלי'ן ס:רי63י:ון
 לי יי' . 'ס קר"קי סת:ר תן קיח( )קס:'ס דכתיכקדים6

 ג6דת,זייזםרי
 להצ6?י.,"

 התרן

'":( 
 יק

 רח*ק
 . ס'6 שפיר 5ודגיןתקמי

 וכספר"
 ייכ ר3 דכ' דהגדת6

 ו"וקיס 6תך סכיסכ"
 דסירות"

 טל"ס ויחסד דד'קגח
 ,נו'. יסתס6רת וסגכוךס כנדולס יי' לך כנ( 6 )ד*?דכת':

 ' . 1 ע,,. ו;וויי,'ן,יוין 'וו"ו:,1

 סגי ת'כי רהת'כלסו
 '"לעריך וכד

 ג
 לרינ6

6 
 6גפק תתמי"6

 לס1 דעקין ל6יגין דיסר"ל לסג5יסון נוקתין עכד'ןוכדין

 וויקג" סערי ס0 כל תליין3ס6י
 כלסו "כפין וועיר

 דמזל6 3מע:6 לדיגין 6תגפיין דכלסו מסוס תק'סיןקכי:ין
 יע:.הטי:;ו קי, "2ונו יג שננ "תמזי ד'קג" נס6י נןג6 ל%ם6 כע" ,כד 6ת;ליקדיס6

תנייג6



אדראהשלמת

 ד6ע*ג רמתי כ5סו 5ון 5"?דר6 ז6:סייך כסעת6ח:'יג6
 ו6דכר 6תכוין כתזל6 6ל6 65יכרח הקוג'ן 3סגי "!ו5ית דס6 ת'5ת, ת5'י6 ככ"גס ססת6 6מין 65 תקיג'ןדתליסר
 'י' כח מ6ן 'י' כח ג6 'גד5 וענןס יז( )כ'וזכר סס"דלי?

 דהי65 . סתינוין דכ5 סתימ6 קדיסח מז65 דהקריססו"
ו6דכר ז6 מסס ז6תר וכי1ן . ת5י תיץז65 ד6 'נ?יר1ז6
3זעיר דת5יין תקוג'ן תסעס סגי 6תר 3יס ,6תכווןד6

 כ65 וע"ן . דיג6 'סתכה ו65 כלסו ד'כסירוכנין6נסין

נמול"
 ),תערכ,( )ס.6 סערי ס-6ן כד ד'קג6 ס"' ת5'.

 מ6רי כני3ר תקיף כני3ר 6המזי כ"( 65ת6 " )ג6תער6
 מעת'ק6 דרכות פסח גג'ד דיק:6 3סחי . קיכיןכנה

 יורד סר6ס ע5 סטו3 כסמן ( יל )תסניס כד*6סת'מחס
 . ס0וון ע5 חפ"ן 65 סער' 6לין 6ס-ן זקן סוקןע5

 ספתותיו ס( ):יי דכתיכ רד6 כו סומקין כ)סויספוון
 ספוון 63'גון . חכמת6 מרהסן . נ3ירס תרח:ן ס0יוןסיסגים
 מ6-יסין תליין ססיון ת56ין . ומית6 מיי וכיס ס3תל"ן

 5נונזר כ65 מתערין ספוון 6לין תרהם'ן דכזד6חערוה6
 וכנ*כ( . כס,ן )דנוךור'סון ד':'ן כת' ככ5 ד'ג6)מ6ך'(
 וכמ"תר סת:מ6 עירין כנ'רת י( .ה ,ן דכת'כ ע'ר',זחקרון
 ר6 נ: עיר מ6'ונו'

 ד6נדת"
 ויסי גחן " )כי,"נ כד"6

 כנ'כ 5ע'ל6 ";רחימו ד5" ל6יגון דיגין דמתעריןערך
 ך ועכ )דכלס.( ,סין וס'ה ד3כו ת6רי דחינון 6ליןמתערין
 ד'ג6 וקיים עיר 6קר1ן .ע"ז ודיג6 3רהיוי נווגי3תר'
 זגס,ק רוה6 . חת0קח כז כות6 6קקז' ספוון וכ56'ןורהיץי
 6ת:סט וכד ורככן הלף כח0 ן מ;לכס כיס סומ6מן

 כד . 6קרון '"פס וכל?ו מ?יתנ' נכי6ן כיסיותל3ם'ן
 5כ5סו תת:סרין כססו,ן ותתרהם'ן סויץ6 מן כסקיןמג'ן
 כל?ו זנותקסרין עד ע!מין 6לפין סר'תמ:'

 לפ'נו6 יוחכ6ן וכל6 דען ד"נתמ ום:'לין ה,רהיןכתיוג'סר כהן"
 כעיטרק זס.סר6 יכקיטר6 רכרכן מיץלל כל'סן ,כן"'ד6
 הכי יץ6' ון6י מנותק'ם מת;קיס חכו ס( )ס'ן כ;'כוע"ד
 ויוים 6ם מהתד'ם וכל' ל6כו5. יטעם וחיך ,י( ג 1"יכד'6
6ם6

 ומ,'"
 ז?ח כג"ור" ויהן 5.1,( 1מ;זגקי )ס." מתתקנן

 ל:ן בדתת רם'ן'ן כ";וון חכו . כחד6 מ;ק3רןגוומ
 :כים 'עטי וסליק 1גהית זסריד ח' )ץלכין ו-סקםבן וקסעןח וולכין דטריד ח' 3נר'ן 6ה?*ע נלידי3עפרי

 כר,ה"נל'י
 'ג,ק6 ס'

 דקית"
 התפכט 5:'ק:6 סטיך

 6;-ין דפקקפרי קך':6 דק-ה6 3תי6ו3ת6 רכ"לכוקכ6
 ע' סלכו:ס נכע; סמיר סי י( יסיי כד"6 3ז6ד6

 מ;"קדן דע:כין רסיטין כסיכס6 ג5'פ6 דטיסם6נט,?ר6
 מלכ6 ד:יתס ד5;"ן 3ר,י וס6 נל'0ין לר1חין5סטרוי
 והיך כד"6 כהג ניכ"ק כ,-' ד' 6תען הלין6ת!סרן
 סגהמריס יט( ס )ק?ג םל1ם ס:דקס מעמ? יסיס )נ()י:עיס
 זוז וד6' מתוקיס . ונו' ומקוקיס ר3 ותכזמוס3

 דכ5 עלי 6ס?ד:6 וגו' כ:ס ג~סי עכזך גס6תך מל:"
 מז יייו6 3ר 3?1 לחסט6 ד65 3סו "'דסרג6יומ6

 תלכ6 עסריידעטירג6
 כ-ן-;"

 כוניג6 וחיויגח רני6 דנו
 ו"1דע1טג6 רתערת"( ", ו דט,רניה ה6פות'6 תתלסס6ד6בה
 5ון נכיקג6 1ל" כ?ו 3דעת"י 6זדסרג6 יית6מססי6
 דמ5כ כמתיק6 זסך ד6 ני6, מו25יס זכ6? "מק'כל

 ור6ו טעתו )י( ):ס כתי3 ד6 ע5 כדקחז' כ?ווסעיס

 %יחהזהרזדפא

 ונו' כ5הת' 5חתו לכו ש( )פס,י וכתי3 צר. ש' סו3כי
 ו6דרין 6כסדר*ן ו6קק5יין 3דעת דכור66תפספ

 וככל" ודרועוי מהדוי גופ6 נכנ ו6תפסט סרידגולג5ת6 תרי~
. 

 ו6פיק '5?ע6 דקרדיג1ת6 דכיגי:6 גי:וג6 6קד3קיץ6ה,רוי

ג5גלת"
 וגחיתו( 01', 1,סירו ססרוי נוכל סתית6 הך6

 כגין דדכ1ר6 כסטרוי י6תיכקת כ? נל'פן מוחיזתך'
 6ל6 חפחי ת?רי 6ל  תמתי ייגתי ?( )סיר חתקר'כך

 ניובי )ס*" נווגי 3יס  כלילן רכוקכ6 בפרוי  ור6י.ח6יפתי
 6תססר  כ6ר.פן  ר6סך ורלק י( לבב כוכתיכ גווני(3נו

 ו"תד3קת 3סברס6 כיק3, ו6תפבית  ג3ור6ן כתטסנ3ורס
 ל6תחבר6 ו6תי6ת  פסיויי ו5תפרש6 פו . ווכור36סייוי
 נ,פ6 חד מתהויין מתקכרן וכד . כ6פין 6סיןעמיס
 נ1כח פלנ 6תקזי 53ח,דוי דכר 16ליפג6 תסכ6 .תתס
 כל6 6תחוי כמד6 תתה3רן וכו גוק:6 וכך רחפיוכ5סו
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 3חר כל6 6סת:מ דס6 ,יקדס?ו סמ:ת יום 6ת יי'כרה
 ו6:תכק 3מ5כ6 6;ד3קת תטר1ג'ת6 דס6 סליסגופ6
 ונו0ג6 יות6 3ס6י מסעכהין 3רכ6ן כן 1ע5 חדנופ6
 ולית גופ6 פלנ 6קרי וגוקכ6 דכר 6סתכה דל6מ6ן

 . כלי: כ6;ר 656 וחסירמ פנית6 כתלס ס-י36רכק6
 6תקייס ל6 תל? ופ5נות ת5ס 3ס5נית ו65 ס5יסכמ5ס
 מג" כל6 דג'ק:6 נו' . 5י5ת'ן 6תכרכן ול6לעלנוין
 מכ-"6 3יג' ו6:תמורען מל' ק'נוג6 6 וס6 ס61דדכור6
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 כל  והקתסן  סב,רש הויי  הקץב-ו גו:י יכדרחזבוח
  י( י"ל )' וי6?  בסיו  'חקיף רכר3, 6ילנ6 ו"תפביךנו:6
 סשי6 עו:י  ירורון י וכענסי 3-ח היוח תעלילההיחוי
 וס ייי,6 ר-יפוי כי? לכל,ופוון

 'הל"
 היים כייוינ6 .

 והת"ליין כךעת התתקן נועו' . ונ:,רס מית? 3ם-"ל6ומסד
 וכר!; גו( י )יב  דכהי3 דחתיג6 כ-? ו6דרין 6כסדןיןכ5

  וווח6הרן  :יקין  כתרין ניפ" 6תבשפ יתו יטל"י.תרר'ם
 פסח6 דכל ררכור6  כ.פי  וחרין  כיליין  ח-ין3ינייסי
 הייל'ן דכל קת:גס כסו גיפת רכל  ר6ן ,ררכ יהילחור3'ת
 ן 6קר וכנ*כ . 6ח6 :סיס כ5" וסרחן ג:קין נוגסוןדגפיק
 דכל ח )ס ת)כ"
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 כ:וס כ'ל6 וכריין ה;:גס כ?.

 גכקי( מג?ון זנ:יק ה"גק דכל ככהות 6ק-ין וכנ'כ6תס
 5כה'ת . וסיד גגח יד1ד תס6ית וסוד גגח,6יגון
 כסות6,  ),'6 סיויו6 דדכור6 "מס 5כ6ית. ידוז כךוכגין
 לשק63  ופכסמ ורנ6 סו6 1ר6 יסוד 61סרי גופ6דכל

וכל
  גב:חיס חקוק ר1ת ס ? )ייר נ סגל1י 6ל פ??ענס ונקס"יס ננוזיס 3גתריו :חק'קים ב י לעטנס ספתטסר 3ט,סור -1ת סיס 3קי:ור א אמתליך

ו?'"
 וקיבור ייתוך ימ-ס פפ:ר סייחי ר : ופ,פיו ?"י)ן 3סוד בכפיס ליסק3 ס3"ס סנפב כנ  3סיר 3לורחס תקיוח ס ל:בנוי; רפ,

 טרונ'" יני ג) על ה טר1וימ נכפר ך ססש 3פערסס9)יון
 9כ'ז ח סער מ?רפ*ק רפו,יס 3פרדס 9 1 : 9,ינו )9י וסגי פנפ פיס1ן ס61 ו6פותי'



הזהר ושאשיישהשלמה36
 עא5 יכעד כ?6י גיקכ6 )נכי דדכיל6 ת'"וכת6,כל

ככית דגיקכ6 כמות6 6תר ס61 דסהס ג'ין דחקרי תרל לגוק3"
כתיכ יסי- 6קרי גנשת יי' כך 'ננין ל6תת6ררס
 6תפךסת כד לי למים: 6י? ג5יון יי' כתר כי ק)ג()הסלי:

 יתיכ  יכרין ניכ" חר כל"5סט3יד ככת" כ'ו!לי ין כ"ג 6נסין 3ת)כ) הקק3רתתסלונית5
 קורב"

 ס61  3ייך
  כריך קריס" ס?ח סליס ב,6 כל" '6קרי3כורסייס

 ס)יקנ" נולין ה)ין כ) טליוין 1)ע)תי )עלם נויס-
 טך

 יסבה" דהתי )טנמ6 כס1 ד6תעער ד6'ימ6
 5ת:)"ן

 נו:רונית" ס6י -ולקי ,כ6ססכ6
 טס "תקכ-ז כד

 כתס דכ)6 3חד,ות6 '6סקכהו יותכרכן ט)נוין כ)ת)כ6
 ו:יו-6 סכי :)6 כך כת)ת6 ום'רות6 כה)ת6 כ)')דדכור6
 )" ומ:ךוג.ה6 סגי ניכ6וכל

 6ל6  יית3רכ,
 ומתברכ6 ימת3בת6 יכויר ס'ר נ:ח  ר6ינין  הליןרתלת, 3כ:ל"

 סק-כי: ק,-ס ד6קרי63תר
 ד)תת"

 ק).( )תי,'ס דכתי3
 5יכין  ררגין  תרין ד60 ס3רכז 05 יי' נוז  ססכי

לפיל"
 כ0נ6 3ר  סמן לפיפל רסית6 לית ו3ג"כ ותתן.

 חתר לססו, טייל רל,  3:ין רקסר כ:-"  מן רהסיר3ק
 יקרסי: :קדס ו!'י) הסד דהק-י " סס 6ל6רלפיל6

 )גו 3ג, סקר:י2 קרם 0"י ו,ת:רל6 מקכהופתכס'ות
 הד 6ינו, דרג'ן תרין ויי,ם): 5יון . )יין ד6קרי6הר
 יחדיהקי

 תסדס כחב:ט :יין 4( : 1':: דכתיכ ניין דיג"
 וכל דה.קינו:6 כת7 כס ינין גדק )::( דכת'כ כ)י:'ר

 )סו וקריג, ס'6 :כ6 נוקכ6 )גכי דדכיר6ת'6יכת6
 תתכרכן וכל7י ט)י,ין )כ)סו כרכן ג:קי ןזתתןכרכס
 קדסיס .כ) קדם הקרי 6תרי6'

  ה-ן עיי)י דרכ,ר"
 ונניד 3יס רסך"ן ט)הי ד-וחי תס:ר6דדכור6 ד:ולגיז" טל,7 נורי:6 "תי', ,כ)סי ד"תי:6 דרג6כס?ו6

 ?סו"
 :רכ7

 ססו6 .כל ):"ות ד6קךון 6יג,ן צד גופ6 סייפי3כ)
 6קרון וצ'ן תחן תחכג:י נום6 תכל ד6תגגידגנידו
 יס?61 ::קין תזן ותת"ין דטל"ץ ל63ית דכלנ63ית
 קרים, יבור 3סזיח לין  סריין  ח,ן  ר"תכנים 3תרגגידו
 לקרב טייל ה:ך .6100 ךכוד הק-י 3ג'כ יויר6כל6

  הייס ס3רכס 6ת יי' יי  ם0 כי רכתיגסקרסיס

 לתיפכ קוים6 3ו15ג6 סייס 65 636 6"ר סטי)סעד
 לתכס3 נ(נרנ6 כס3נ6 61נ6 זל.י  רתסח:כי צדהיים
 שני סוס רלסור6 ריב6 וקיסי" יל6 סזפנ6 ול,ספי
 קל6  ספפ5 16דטועג6 הרסכי ל6:סכל6 יכילג6 ס1ס1ל6
 . ונו' חייס ו:גיק יתיס  16רך ג( לפבגי 61פררק"רי
 כ5 . ונו' מקך סה) קאם נ)( )ז-ניס חחר6 ק)6כנוענ6

סס'"
 מ6ן סוס ול6 3'ת6 נון 6:6 6:ם'ק )" יויו6

 כ) 3סיהר:יס סוס ו6ס6 דכסוך6 יכי)י דל6 )גבי:ד'ו:'

סס1"
 י,ח6

 גפי)ג"
 6רמ6 ע)

 ו:טינ"
 6ם6 ד6וי) 3חר

הת'ג"
 כ)ת6 תן דהסהלק סקדםיס קדס קד'ם6 )כ,גיג6

 ה)עור ר' קס הייכין 61,פיי יתיגיס ט) סכיכ6תעטף
 ו6ג6 )ון וגכיק יד'ו וגעילכריס

 להי:נ"
 דתתומ עסר6

 כ!ורנייי
 י?': ו)" לזככי הנריי"

 לנולל"
 הנויי6 ס"רו

  תלת 636 636 ו6חר כתק לכקר ט'יויס)'ופתח יכיי 1ל" 1.וגין ה)ת גפ'ל כרי7 "ל!1ר ורכיכ::יס
  ס6סין  לסר"ן הייס, תל'ר  ססת, . 6קהורו הןסון

 . רפ6  בתיין  כלסו וה3ןיי6 רכ6 ריפ6  3ניק3"ןפבהסטן
  קריב" 13נינ6 ססת6 פך י6יו רגלוי פל היי6 רביקס

 הל5  פרן 610 ל6ו 0בת6  פלן תבתרל( ):*"מסתכי
 לי0 גסלי . "כ6 עי' "לע1ר ר3י קס 3יסריס.ל"בתרל6
 רה3-'י,  יפ-גיגי,( .-פיר, )ס.5 סמ6  פ"ן רסיקל36:יקך6
 ,ל6 כסירייס 3יס  סליקו  ריהין  :לי; סין 3ית6ו:ל

 אטריקין 6תו 636 1ר' 6)צ,ר ר' 6)6 כיס"סתתם
  יסררי4 ד5סרי )ס*" כסו וע-ד6 דכ:ר תריסיןונו"ר'
 ית37ר רל6 רחסי3י  3קסירין  נויהין חריני, 3ניוזיו(
 י"ס6 3,ויר6 סליס סוס פיריי" דנפק 3תרתפן
 ,6קכגסו .6ק1 ע')1 ק)6 סנוצ' קנויס ל7יס0יס

 פל ינוחי סלים 1כ6 גו( )י:סי:  סזטין דר3י)סילו)6
 קל6 ספפו ליפרס6  פ6ן כומבכ3יתס

 3מטרת"
01 

 3רקיפ6  סטרין כמס תתלכות תיגיו 60רן תרפי:ס"יב
 רסגשי ד" נניגך  וין 3ייפ6 ממתכתין( .ס",יבתככין

 )קן לך ,הק:!ג(
ו

 סיףין לקן עור)ך יתעתוד

 קדישא זומא האדרא כאןעד
 ר:כ" )סי,ז 'חד מת,י:ת'ן וסיו )ע ע ששגע ססיי יץש% ,ס גאש א אסתררר

 ,קכ-

- 

 1 שעחי סי61 ב גיזס
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