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 ה ר ו ת ר הז
 התורה על הקדוש הזהר פירושהוא

 ז"ל יהקאי בר שמעון רבי התנאמאת
 הפירו,טים וגם לו. דהטייכים והענינים הפירוזטים פשק כל עלמסורר

 ונקבצו נלקמו הזדו מקומות בשאר הנמצאים הפםוקים שלוהענינים
 לעומת שורה הקורש לשון העתקת עם הזהר בלשון במקומםונמדרו
 ולפייל לכנום ה ר ו ת ר ה י שערי באי כל יוכלו יה ידי ועלשורה.
 יתנליא הזהר שספר יוחאי לבר אליהו שאמר מה ויתקיים הזהרבפררם

 וגו'. אחוזתו אל א"ט ושבתם ובניניה יומיא בםוהלתתאי

 הפירהט הצנתי המעיין על להקלוכדי
 הזהרזיו

 האהר. מפורשי המפורסמים המקובלים ררר פיעל

 הקמן אני יתברך דהטם בעזרת הכיעתי זהכל
 י"ל יצחק ישראל במהו"ר ראזענבערג יורליהודה

 זאל. חסיר יהורה רימגזע
 ומאנפריאל, פוראנפא בער" ראב"ד אח"כ פולין, מדינת לשדז, בווארשא, רבמלפנים

 אליהו ילקופ המלאך, רשאל נדרים, ידות - המפרים מחבר קאנאדא,כדינת
 בכתובים. מפרים ועוד יהודה, מקחז הקדושה, קריאההנביא,
 נויטרקבקיר מדלהתנאל בשנתנדפס

 ויקראםפר
 לאעטס "א ,0 ""ז ז[0אש[818

 "א"ה"::נ"21לי
 ז, ,%466 [8ס0ז88%0ח8088

 ניו-ישרק, ריפ, ספ 4-28-מע אינק.א, פרעם, שפריש והכהטובח המהולל בדפוםנדפם
 6(1סחע 1ש (6ז 110ז ,8255עי("1 א ץ ",ס .ס 8ח1.ן



 "אש1זוק0ם1925
 מ[

 ,ת0!8תוא785י

 לאעטינט וחיכנסויעתק
סי8.0ח00טא"זטשה*"שאא

 תשס"ב חיםעע



 8ב ידבר. המבקרים כננד המחבר. מאת שניההקדמה

 נמצאים יהיו טפק שבלתי לי אומד לבי כייען
 כשימצאו לדעת להקשות ירבו אשרמבקרים

 איזו ששניתי עיניהם ראות לפי פקומותבאיזה
 ונם הקדוש. הזוהר בםפר שנמצאות מכפיתיבות
 עמלי שכל במרומים םהדי החדש. הםתדרותבדבר
 והמתדרות בהעתקת שנה עשרים לי זהויניעתי
 המתחילים. הלומדים על להקל כדי אך הואהזוה"ק.
 הפשופים תורה בני אפילו ואיש איש שכללבעבור
 לפני ואציע הזוה"ק. בםפר ללמוד כן נםיוכלו
 נחיצות יבין למען זה. בענין פוב משלהקורא
 : הזוה"ק והםתדרות בהעתקתעבודתי

 איזה לבנות בדעתו שעלה נדול מלךהיה
 עם בתים הרבה יכילו אשר ונדולים יפיםהיכלות

 בתורה. ומאוחר מוקדם עאאין אמרו ונם מהם.מובן
 שלום ורב נאמר שעליהם והאמורא*ם התנאיםויבאו
 וללבן לברר והתחילו בוניך. אלא בניך א"תבניך.
 בהן  נדרעות שהתורה מדות הי*נ חכמתעפ"י
 להיותם שבכתב התורה של והחמרים העצמיםלהכין
 היא ועבודתם המלך. היכלי היכלות לבניןראוים
 לא עוד ומםודרת פםוקה הלכה אבל קשה.היותר
 הרמב"ם הרא'ש האלפ"ם הנאונים באו אח"כהיתה.
 הנדול. ההיכל בניני לםדר ערוך השלחןובעלי
 ומילי לחוד הלכות לחוד, פלפול ויםדרוויבררו
 של ההלכות ונםדרו נבררו ואח'כ לחוד.דאנדתא

 בלבדן ובנין בנין ולהעמידן לחברן וענין עניןכל
 שהבונים והאמנם יחדו. יחוברו למינה אחתכל

 לטינו אחד כל הבנינים את המםדרים האחרונים , חדרי דהיינו שונים. מחדרים חדרים וכמהכמה
 ן בהם. שידורו המשרתים עבוד חדרים ואפיה.ביושול

 כננם רק הם מ"ם ביותר. ומפוארה נחוצה מלאכתם
 המלך קרואי הנכבדים האורחים עבור יפיםחדרים
 חדרים ועוד במו. ולהתעננ לנוח שמה יבואואשר
 ועוד המלך. של ביתו בני עבור טזהיריםיותר
 וחעוננ היופי לתאר שאין חדרים נבוה מעלנבוח
 המלך עבור רק מיוחדים יהיו והם בהם.שיהי'

 היותר לאוהב נם רשות תנתן ולפעמיםוהמלכה.
 : שמה לבוא המלך בעיני ודמעשובנכבד

 מכח המלך של מחשבתו להוציא כדיוהנה
 מה כל להכין המלך מאת פקודה יצאהלפועל
 ויפה נדול מנרש על ההם הנדולים לבניניםשנצרך
 ויביאו וימהרו ההיכלות. אותן יבנו עליואשר
 לבנים כמו הבנינים. עבור שונים והמריםעצמים
 וכל מתכות מיני כל נם וקורות. עציםאבנים
 שונים ומכונות כלים נם הזכוכית. לוחותמיני

 אותו על זה כל ויניחו ההיא. למלאכההנצרכים
 מעצמו מובן וזה נכונים. מדרים בלי הנדולהמנרש

 זה והחמרים העצמים יתערבו שלא אפשר איכי
 הבנינים לבנות יבקשו וכאשר בזה. 11ה זהאצל
 בלבדו ומין מין כל לברר ראשית הבונים עלמופל
 הבנינים לבנות ננונים יהיו למען בירור אחרבירור
 לעמוק הבונים על מופל ואח"כ המלך.כרצון

 שיהיו והחמרים העצמים כל להכן הנזרהבמלאכת
 דבר זה ונם הבנינים. בתוך אותם להעזראוים
 והציירים והפועלים הבונים הרי שלא מאליוהמובן

 הבונים כהרי והמלכה. המלך חדריהמכינים
 הפשופים והחדרים הבתים שאר המכיניםוהפועלים
 : ומדרנה במעלהונמוכים

 שבכתב התורה כי מבין. לכל טובןהנמשל
 עצמים טיני כל עם המלא הנדול המנרשהוא

 שונים ויפים נעלים היכלות בנין לצורךוחמרים
 אין פמוקה הלנה אבל מדרנותיהם. לפי מזהזה

 אשר הראשונים, הבונים החכמים לעומת הענקע"נ
 הרוחנים והעצמים החמרים כל בחכמתםהכינו
 לבנות איך הדרך הורו והם להבנינים. ראויםשיהיו
 : המלךהיכלי

 הזוה'ק. ם8ר חבור בענין לדבר אבואעתה
 הראשון. בפעם שנדפם כמו הזוהר םפרהנה

 בבלי. התלמוד הםתדרות כמו אך הואהםתדרותו
 הרא"ש האלפ'ם להבונים נצרך היה שהתלמודוכמו

 כן כמו למיניהן. ההלכות ולחבר לםדרוהרמב"ם
 וחמרים עצמים המלא נדול מנרש הוא הזוהרםפר

 לבונים עוד ונצרך שבכתב. התורה בפרד"םרוחנים
 יחםר שלא וםדרא םדרא כל של הבניניםשיםדרו

 שהם המקראות ועניני פירושי לברר והוא דבר.בו
 על ולמדרם אחרת לםדרא ,1 מםדראמעורבים
 של המקראות ביאורי לםדר עוד נצרך וכןמקומם.
 אחד כל שיהיו המנלות וחמש וכתוביםנביאים
 כן עשה וכבר לו. הראוי הםפר במקוםבלבדו
 המקראות פירושי הזוהר מן שלקפ בזמננו אחדמחבר
 פירוש עם תהלים והדפים התהלים םפרשעל

 העמוקים םודות לברר נצרך זה מלבד ועודהזוהר.
 הקבלה חכמת לימודי שהם בזוהרהמפוזרים
 והאדרות דצניעותא םפרא זה בענין ונכללהעמוקה.
 מכל ולהדפים דרזיה ורזא תורה דםתריוהמתניתין

 אשר והמלכה המלך היכל שיהי' בלבדו םפרזה
 ובוראי יוצרי בעזר בעניי ואני בו. יבואו צדיקיםאך

 לםדר הבונים מן אחד להיות העבודה עלילקחתי
 לבוא שיוכלו הנדול. ההיכל של בתים בניןרק

 כל המלך מבקשי נכבדים אורחים הבתיםבאותן
 חפש והפשתי ובינתו. שכלו מדרנת לפי ואחדאחד

 11 מםדרא המפוזרים המקראות ביאורימחופש
 : לה8 הראוי במקומם אותם וםדרתי אחרתלסדרא



 שניההקדמה

 וירא הלבנון. עצי בין לשוח יהודה ויצאדעןך
 עצי שונים. ממינים מינים פרי. עצי שםוהנה

 מעורבים וארזים אהלים ותפוח ורטון תאנה זיתנפן
 היה ויפה נאה מה יהודה ויאמר אלה. ביןאלה
 למיט פרי עץ כל ממודרים העצים יהיו אםפרדם
 את ר,שמע לבדנה. ושורות שורות יחדויעמדו
 ליהף איהו דאנרתא קריינא אליו. מדכרהקול

 על הזאה העבודה מן חלק יהודה ויקחפרוונקא.
 ויפה. מוב בסדור הפרדם לסדר הננן עבודתשכמו.
 החיים עץ פרי פין בנקל איש כל בו ימצאלמען
 ! יבקשאשר

 הדפום ופעותי הנסחאות שזיבושי דברקל
 יגעתי הרבה אשר הזוהר. בספר לרובהנמצאים
 יוצרי בעזר טנעת היתה שידי מקום עדלתקנם
 מחבר דברי כאן אביא זה בענין הנהובוראי.
 ויירש צנ2י מרן לו. יאמר קדוש וצדיק גאוןאחד

 צבי עפרת ספר כעהם'ח יטק"ל.מז'דימשוב
 על פירהש הילולים פרי וספר הזוה'ק. עלפירוש
 וספר מוב. ועשה מרע סור וספר חיים. עץהפרי
 שכהב הקדושףם דבריו המה ואלה ישראל,בית

 קדוש הנולה מאור והצדיק הגאון להרבבפכתבו
 העשיל יהךשע אברהם הרב אדופו"ר וכו'עלית

 צבי. עפרת ספרו הדפסה יבר על יטק"י*מאפמא
 קדושות. עשר בספר שנדפם המכתב באמצע11"ל

 וכגףתי 3סככי 6גצי עד כפ0י דכקס נו סזטר מ0ר*הטץ
 ספר 63תת כי . 06קפ י6 שש 65 כוטקסרתי

 5כ5 מנךר וסי6 ט. שסש סנ51ת ומפורסס עאצסזס
 ס' ח,ס3ת כאשאסריס כ5 טכסש חותכו יר6יסמגני

 5ית נמ סוין 4שס ס561יס וס ע5 61סר .סתמימס
 נ4מס סיגמר כעסנך 5סתוך נוו5 5ט ומי וט'.נתרככס

 כ5 ר6יתי 6ס 6סר . סזוסר סשר כפסק ו%תוגם'
 . וס כזטניט סדור 5דיקי מן וכתס00י 0גדפסוסטפריס
 כטפר 3פירום כתוכ 16 ירתז 65 06ר 1כור 3ססס'ס

 . ~16 סיו ע5 . תיוסויס פ31ריס כ5 וכריו 31כ55 .סזוסר
 5תחסור. 6ך נח וס%יכות ותפורסס ידופ 31רווס

 מסניחיס 6ין סדהה 15עץ סנ511"ס כי ר6יתי 5זסוכוסף
 כמסר ותדהק תונס 0עאס סאסר ספרי סדפגאםט5

 כסנסת תסופס מפס 0יפס כפין סר6סוכיס קומחיכוס0געצ
 6ת סניו5יס ת0כו סדסר ותססר . סמסי5ס 1סק15ס0*ם
 . כססיכו 1פ11ת נ316תינ1 ש03מ סש כספר 6סר .יזיסס
 יזסירו וסתסכי5יס ח"5 י*נ. כ% פרסת כר*מכתוכ6
 תן סזה:ר ססר 61יס1 ח5ך מגור6 3ס6י סרקיע.כווסר
 דטתיז*ן 3גין . כסיון 5ריך 65 נ%ץ ט65ס ד6ת6זוסר6
 כיס ויסקון סזוסר כאשר ד6יסו 1מיי ת6עכ6 5מ0עסיסר56

 . סס*ס כגר%ית כתו עין תקוס סזוסר ננרם6ותיס
 סברם16סע 3מיקוכי י*ס י65 ס65 מק*ת נסנסווש ר6יסיה:כס
 סתק*ת פס 65 שר 0עחץיס ת% ס5פכיגו סזסרויסוסי
 5סתנזר סגעא תקזס 6תנס . תכניו 3כקסס פ5יססמיומ
 סמקירס פ5 פת1תי . 6יטיס 0?5 וסכ3זס סספל 5י3א:
 סף תפסי 51סופכע 5סכץ ו5סעתיק. 5סוט 5כי %וגתפי

 ססס5תתימ ככשי . וכו' כ%ף 6ין 4פו מר6ס ס61 כור6כי
 יהאת הת0מ5ש %סיס. מ4ןת כסשר וי3ינו 5כעאו
 : עכ*5 . וכו' וכו' . סועת* התרנס סרקיטכזסר

 קורא כל יוכל הזה והצדיק הנאוןמדברי
 הרבה לתקן נדולה עבודה יש שעוד להביןמבין

 פלא זה ואין הזוה'ק. בספר שנפלו ושניאותפעותים
 מפונים הכתבים היו שנים מאות שכמהכיון

 ונם ופחק. רקב בהם ושלפ מערה באיזוופמונים
 לא עוד בעולם הכתבים בחגלו נאשר כןאחרי
 בכתב הכתבים ונעתקו מצויה. הדפום מנונתהיתה
 שיבושימ שגיאות נרם זת וכל ליד. מיד ונשאלויד

 הנונה ידיעה לו היתה מעתיק כל לאו כיופעותים.
 ארמית. לשון של הדקדוק ובחכמת הקבלהבחכמת
 בלשון רבים לשון גקבה בלשון זכר לשוןוהחליפו
 בהתיבות6 נזהר להיות דקדקו ולא להיפוך. וכןיחיד
 נעשה שעי"ז האי. ההיא. ההוא. פהו. מה.מאי.
 בעולם כשהופיעה ואח'כ ההבנה. קשההענין
 מסדרי פעות ע'י שגיאות הרבה נולדו הדפוםמכונת

 כי זה על מבין להיות יכול ואין לדפום.האותיות
 בעיניו ורואה מפרים בהדפסת העוסק אישאם

 נעשים ידן שעל והמבות האותיות סדורסלאכה
 הב'ה שעשה כמו ובכן בהדפום. שוניםפעותים
 לעשות נצרך כן בבלי בש'ם הצ'ק ובעלוהגר"א
 עח בנפשי הרהבתי לא בעניי ואני ה?וה'ק.בספר
 בבירור והבנתי בולפ שהפעות במקומות אלאלתש
 ! הראשונים המעתיקים טעות או הרפום פעותשזה

 דברים איזה עוד כאן אביא גרראואנב
 מאותו החה'ק ספר וקדושת נדלות דבר על נלהביםן
 בספרו שכתב טה הנ'ל הקדוש הצדיק הנאון הרבן
 *ט15 לשונו. ו?ה בהעלתך. בפרשת ההערה עלן
 קיימו %ן ג6תי וכ3ר ס11ס'ק. כססר יהם6י 3ר סמעוןן רכי סק1ום ססכ6 135 פתמ כפ165ת 516רות כתס ירלשן
 סקדוסיס 6תרותיו 031 5קף מפת תפיסס יתוס ע6 1קנ15ן
 ~תכ5ית סמכתס תג5יפ יס ס5ס3ת % גרספי סטעריסן
 ףסר 0יו נשס נ6תרי 51סטס 55כת %רו מוכיט מ5קכין 0וכ תס 6כריכו . סקיותס סשרס 50 סקו1ס ורך ורםן טפ*י 5סכין ססס 15ק91 יסכו 00 . וסתורס סט113ס 1רכין

כפט



 *נ שניההקרמה

 וז6ת . טורסן מללכתן מקור מקיס 56 עסממו רעאכפש
 סעס"ק מפר 16ר ר6ס 650 מי סכ5 . ככפסי וכסרסמ%ס
 16ר מתוק מס סעס 650 1כ5 תימיו 16ר ר6ס65

 מכמיס ת5מידי סימום ססמם 16ר ר6ס 6% . 5עיכיססזוסד
 תורס עעס סעס 65 זס . 11 כמכמס 1מעמיקיססעוסקיס
 : אש כעכין סס ס6ריך סעוד וכו' וכו' .מימיו"

 עיר מאת קודש דברי וראו עיניכם פתהודעדך
 דרזין מארי הנדול הנאון ישראל נזרוקדיש

 אייזיקל רבי הנקרא אדומו"ר דנהוראבוצינא
 ופני ארנ מעשה פי' מחבר בעלקאמארנער

 וכמה כמה ועוד המשניות. על עדן ועציזקן
 הנדול חיבורו כלם ועל מפורממים. גדוליםחיבורים
 הזוהר על ונורא נדול חיבור ךקי. ודוקך4ספר

 על חמד נוצר בספרו הקדוש לשונו וזההקדוש.
 ן . ד' פרקאבות

 מרן 50 רזין מ55מה סכור~ס פשיס סרכס4'ס
 . 5י סומע עמי 151 . ח"ט סס 6סר . סשו וספוס%יז"5
 כ5 סיקדש יסיו . נוכר וסמיכות סרפ %ר מסים6כעקכות
 עס כ%5 מרן כתכי . וסתיקוכיס סזסר ססר 55מווימיסס
 מכס5יס יסיו ז*קל. סוכ סריכ'ס מרן 50 וסקדמותמסידות
 כ5 פ5 161ר ספפ ממסיכיס וסיו . רעות סנדראםכ5

 הזהר דלתי על לשקוד להם שומע אדם אשריובכן
 הזהר פירושי פנים כל על ללמוד יום. יוםהקדוש
 זה בספרי אותם שסדרתי כמו המקראותוביאורי
 נזהרתי והנה בשכוע. שבוע מדי וסדרא סדראלכל
 אותך זה בספרי קודש לשון בהעתקת מלהביאמאד
 אם כי להבינם אפשר שאי העמוקים הזהרמאמרי
 להבין יש אבל האריז'ל. של הקבלה חכמתעפ"י
 הקבלה חכמת פי על ואתר אתר בכל זהבמפרי
 אדם כל וזה אורה. השערי ובעל ז"ל הרח"ושל
 כאן שדקדק וזהו דרכו. לבמח ילך סכנה שוםבלי
 כ2רצבי בדבריו להזכיר הנ"ל הקדוש הנאוןאותו
 בדיוק דזקיא תיבת שהוסיף דוקא. הרח"ומרן

 לאו האריז"ל של הקבלה 'חכמת ניעמוק.
 מסכנת מאד בה להזהר ונצרך דא. סביל מוחא כלי

 כבר אורה שערי הספר וכן פנול. מחשבתשל
 לספר מפתח כעין שהוא הראשונה בהקדמתי כתבתין

 דעת בר אדם כל על וקדוש נדול וחיובהזהר.
 נערי לחנך מאד מוב ונם גו. ללמוד מוחובעל
 ויתקיימו יתן ומי אורה. שערי במפר ישראלבני
 ישראל בני נערי נם לחנך הנ"ל צדיק אותודברי
 ויד זרים שידי ספק ובלתי הלימודים.באותן

 יתנהנו שככה ונודעתי בהם. תשלפ לאהאפיקורסות
 המה אז הלא לתולדותם. הספרדים בקהלות מכבר עפמו . ומזוני מ" כני פסעיות סספעות וכןסע51מות.

 הזהר ספר במצולת ונפלאותיו ה' מעשי יראו נספר ת15יס סיסר56י ס6דס פיות וממס ס'. שכ כיור*
 וכטימות וכסמפס כקדוסס 55מוד מרן וככתכיס"שר
 יסר56 1כ5 . וקחסש ס0נמו 5פי 6סי כ5 . 61סכסוניר6ס
 סעסר ספר 50 161ק 16ת 1כ5 . וכו' 6עסס ומס .קדוסיס
 תיקציס סס אורה שערי וספר דוק6 הרח"ו נורןוכתכי
 מרככס. מעסס כ5 וכן סנ5מ5ש כ5 5מקן . 5סכסמסנד51יס
 נובר שהמימת הוה חרע בדור 4 שוםע עמיולו
 הזהר מפר שנים תשע בן תינוק עם לומדיםהיו

 קודמת חפש יראת והיה בהם להנותוהתיקונים
 ? עכ"ל ויתקיים.לחכמתו

 קדושים. דברי צדיקים דברי ראו אתםהדור

 ויתחזקו ממנו. יסירו לא יזקינו כי ונם בו.ויתחנכו
 איך להבין קדישא. ומלכא קדישא שכינתאבאמונת

 לייחד ושכינתיה. קב'ה יחוד לנרום האדם בכחיש
 ונבורות חסדים ולהבין האורות. באור ספירותהעשר
 המאירות. וסיהרא ושמשא הםזהיףות. הרחמיםוםדת
 ה' יראת תבין אז הכתובים. בהם יתקייםועי'ו
 ומישרים ומשפמ צדק תבין אז תמצא. א~קיםודעת
 כלנו ונזכה מוב. ושכל חן וימצאו מוב. מענלכל
 נואל לציון בבוא לראות מצפים שאנו הפוב.לכל

 ? אפן ביםינובםהרה



 שניהדקדמה
 הוהר קדמות דבר על מלין איזהער

 ששה ת"ר וה עולם לאור ץצא טצלה שח"י שיעדבר
 דיליאק מושה ר' דגרול החכם הרב ע'יבערך.

 נא8רו והשהצית דשמת והרבה אוילא. בעיר הססרדיש'ל
 בעל וז'5בזה.

 שלה'*
 5א ובט שן"שב'י  שתרע ראר

 ת5סודיו דיו אבל הטם. בהיט הוא כאשר הזהר ס8רבתבו
 ותבויוש הם שכחמנו הקונמרמים שאספו תלמידיוותלמידי

 המשנה. חתיטת לזמן קרוב פותו אדיי שגה ששיםכמו
 דיה שאם בכמות נדול כ"כ החבור שזה פה ע5וקבלתי
 דףידעלבערנ עיר הספרדים כשבזזו ש"פ  שכשנת אטתסניץ מ8י שמעתי יש'ר אטר נפל. פשא דף' יהד כ5ונמיא

 ~ התעים עקד מביתלקוי
 ספרש אלפים כמה אקאדעסיא(

 מבל* משא ספר*ם נ"ד כל על הזהר ספר נם ושםק*. ע5 כתובים קדושש ספר*ם הרבה וכיניהם לעין.מכל
 באוואריאה. רוכוס לקח וקצתם להחשמן. לרומא שילחווקצתם
 ס8ר בשם שם פביא ועוד מהם. קצת עילחו לספידבם
 ובגמר דיליאת. משה ר' ביד נפל מהם שחלקיוחסין
 שרשב"י והאמת המה. רגל דגובקרים דברי שכלייריו
 טחם. הרבה ויוהר ההם. דברים אמרו הקדושהוחבחיתו
 סדר על בדוועתם דבריהם נכתבו שלא 5דחת יוכלאבל
 כה5כתן. ווברו הזמן ובמשך מפהרים. בקוטצרסים אלאנכת

 בחבור דקדוש רבעו עשה כן כי ע'ז חתמהאי
 וכן האר"4 כנ8ות בד' ט18זרים הקונמרפים שהיהמשניות
 מביא שה"נ ובספר עכ'ל. הנמרא. בחבור אשף רבעשה
 על אחד במעם לרשור עזה דגארח פסלכי אחדשמלך
 וכאשר הזהר. ספר ובו אחד ארת שם ונמצא ממץעסקי
 מילמולא לחכבר הספרים ש5ח בו מבינים מצאלא

 רבות. נצענווע לפלך ושלוי נדולה. ו*מחה בוה,שמחו
 : עכ'ל ב"8ראל. הקביה חנמת טעפשמהומשם

 מורלש הנר"א של בט אנרהם ר' דגאוןהערב
 ע'ש נשיא הזהר שספר פעלים" ,רנ בודבויו כתבזצ'ל
 תלםידע ותלמירי תלמידיו רק עשה. שלא מה אףרשב"י
 ום8וי וספרא  שךגושנה בגן טנצו. שקבלו מה כפיטתבו

 הזהר נהחבר כן "ש ט1,8. אחרי שגה מם' יאזר פץ% נעאי רגגיים שא6 אע'פ דרע"ש אייבא כליצותום8תא
 וטתב הלמירע. ותלטודי תלמידע עא רשב'י 8אתא1י"
 כגן בידם והיה הזה מסשר ה,ע הראעאנש שגם שםצד
 ראשר הא על פירש ז'ל עאר,8א רשר' והא פתריפינגית

 הגהמורים ב' שיץ יום. בכל היל טמרי עם חלקך וק8יוסי
 נטצא לא תה ביישו. % מלה השטים טן הן אתה5לו
 הללו הלייה ת"ל רל'ב* 8קתי באער רק מדרשבוצם
 לקבל תד אמר דא תושבחתא תו'. השכום מן חאת
 בתראה ותושבחתא רא טיטן חצ/ קוזשא דשמאישא

 ביישו אל הל6 הל5ץה רכיא. ח,שצחהא נ5לאדאיצ
 שעייי נראה : קכ"נ כהשפמים דתהר מן והנה עכשל.ופו'.
 אבא א"ר שם וז"ל אבא. ר' הי' רשב'י דצריכוהב
 חבריא ינבי אמעא קדהשא מבהמצא כתבנא דאגאהאר
 להציר כדשף ואין המה רבים הזהר מבקרי האשגםצו/

 שכראי נדול העחר המבקר אך הבליהם. הרברוא*8תזם
 80רים'. .משמחת בם8רו עמדין יעקב ר' דגאון הואלהזכית
 ט שנזכרש כיון הת5סצד אחר הזהר נבתב רעתוולפי
 בו שנמצא על סאד אמה גאצש. אפוראששגצת
 לעין נראה באךנצת ובהרבה נגובגם. ולוצן נומותשניאות
 הכצצטים דימם איזה בו נמצא ונם מזויף.שהלשון
 ר' החכם הרב אבל קושיא. הרבה מביא ושדלתלנצד.
 ומברר קושעתיו. כל כצזרץ יההאי בן בספרו מקונץבהשה
 וחבריהם בט ור'א רעשב'י ע"י וחובר נכונש הזהרשדברי

 ד4שם עי ש ודגה תלמידיהם. א5מידיותלמיייהם
 פבי מאן שעל הקושי' ההר בזי בשהש'י דףמכתירצתי
 ונדרים שבתה בענין דקהשיא וכן רשב"י. דא ה'.הארת
 גם ואעפ"כ דףמב. תירצתי לדהלכצד סתירהעגראה
 לעז המוציא ,נל הלעין. בזה למסקנא מביא יעבץדגאון
 כי הד*ן. אה ליתן ועת*ד עקה לא הזה טפר עיקר%
 הזדר סורות דברי שבדה דיליאון הר"ם את לחשודח"ו
 מופלאים ארצים מעשיות ספורי לכתוב נם ומהמלבו.
 האפ*לו וחברע. ברשכ"י ולתיתן נבראו ולא היושלא
 : עכ"ל בישראל". כן יעשה ילא אסוי כזהדיהשד

 רם"ר ליר שוגיעו הקהר שקונטרסי פכ"זהיהצא
 מטושפשים. הע טהם שךיבה פובן תם ממודרים. ה*ולא
 ועכודד רבה עיעה ל1 והי' פקזמות בהרבה חסרולנן

 רארם שיהיו ההעתקה ועבודה ההסתדרווז עטדתכפו5ה.

 נו"כ שעל המאמרים שסעמ רצה לא כ4 והקלה%ם.

 הנם התהיה. שעל להמאמרים ספחם לכן 5בדנהיב*י
 ש עשה צן שיכותי שום להם אין מקונותשבכמה
 עם וכן דההר ידם רב זנע שנתחבר דצנהנותאהס4חיא
 כל פיהרתי בעזדהש'י ואגי והארדההע* ודועוספתאהמהגיתין
 שאחד הןלהי כצךמם. על ד1שיה פסוקי שעלהמאטרים
 מבקרים יהפיו של4 וייעתי הגיולה. עבודתי יביןמאלף
 כסר5 הששץ לא טשייים. מבויים רוב אבי עבודהי.ע5

 שמ הביע ע5 חהיצטעי לבו. בההנ5"ע כ'אבהבונה
 ברבים נלמך שי' השיהצ שהזהר 5שגזים כונתישכל
 כזחר היירו והטשכה"ם יעקב4 וקץן פדרש טשניהכמו

 סכסימ* 6ש כנום ה' את רעה הארץ וטלאההרקיע.
 הטפלת רוד סטת את אקים הההז בים יוזקיםוש

 זבב'א



 הזה בקרמות יעבץ הגאון בקוהת ע"ר מלין איזהעור

 במפר שמובא טה כאן להזכיר פוב כי ראיתיהן

 בבית פולין, לשדז, בעיר ראיתיו אשר רבשטר
 בלוי ישן מפר והוא הגדול, הכנמת בית שלהמדרש
 שם וחסר גשלמות איננו השער ונם מזוקןמעמ
 תלמיד הי' מחברו שבעל ניכר אבל המחבר.בעל
 מאת קצרות שו"ת איזה שם נמצא כי יעבץ,הגאון
 שכתבם ברור נראה הלשון ומסננון יעבץ,הגאון

 נמצא יעבץ מהנאון מכתבים איזה ונםלתלמידו.
 נמצא הנ"ל הספר שבסוף התשיעי ובמכתבשם.
 : הלשון בזה המכתב באמצעכתוב

 ממיל שאני תפל בדברי עלי שהתרעמת"וטה
 הזהר ספר בחיבור ספק שהמלתי בזה בקדשיםמום

 מוכרח שהייתי יקירי תדע האמיתי. מחברו הואמי
 ננד מצוה מלחמת בהלחמי ידעת אתה הלאלזה,
 של קשר וכהטרתיו ותלמידיו שר"4 צ"צ השקומשיח
 שלו השקר נביא ישו'? נתן הבזוי ואותורהטעים.

 ביריעוונ הפיץ כהלכה שלא בתורה פניםהמנלה
 ראיות להביא הזהר ספר מן מקומעיםמאמרים
 תעו ועי"ז הממא רבו משיחות ש מהםכוזבות
 עת כועב אמרתי לכן מישראל. קהלות הרבהאחריו
 מפר חשיבות מעמ השפלתי ובזה תו'.לעשות
 בבתי האש תשקע יצאה ללהב אשר הבערההזהה
 ותאכל ותצא והתועים. המועים מן הנבדליםישראל

 כחטרתיו כל ואת שקר דבר על המקשיב הסושלאת
 בקדושתו לנצח קיים ישאר הזהר וספרהרשעים.

 אלא נדול רושם עליו יעשד אל שלי הבקרתודברי

 עכ"ל ים" בלב רקיקהכמו

 וביאויים פירושים צריכים אין האלהדברים
 ותולין להחנק הרוצים פיות לסתום לטבין בזהודי

 הנדול באילןעצמם

 המחבר.רברי

וששו



 לאומרה ומוכ זצ"ל הרם"ק האלהי איש תיסנה זותפלה
 הקדוש הזוהר ליטודקודם

ןו8488444ש5שוווו"ששווואששוו4וו"'

 "מיוחה שחיד "הנאצלים "לכל אלמץ "התחתונים. "ומשניח עהמףומים*יחטב
 עו'טה עצר. כל יוצר נבר.ג כל בודא נאצל. כל מאציל "ירין. "נאמן "דחיל"ארון
 נפלאות מעלות נודל רבבות ורבי אלפים מאלפי אעהד לדהטינ יגיע מי נעשדעכל

 רבבות ורבי אלפים מאלפי אהד לדעת יחשוב ומי יצירותיך. נודל שכן כלמעשיך.
 מן כזצת לההטינ ביכולתנו שאין מצמר וקל שכן כל בבריאתיך. הצפונים מודתעמתרי
 אחד שארון אצילותך. מן רבביז ורבי אלפים אלפי אלף של החלק מן וחלקהקצת
 חהעבר ומחל סלח ווהמן אב לכן גמור. יחוד עמהם מתייחד ומיוחדיחיד
 הטפשעתי וןטעויתי שחמאתי ו5שעי ועונוחי חטאעתי כלעל

 ונפשי נידי וןטם"ה אברי רמ"ח שכל הוונ היום עד דט~רמה על היותי מיהםלפניך
 מלפניך רצון ויהי שנרמע. הפנם לתקן הצנורות סדר מעלת מרום מלמעלה הבאהיב בשפע לא אם לתקן נוכל לא אשר את ופנמנו תעינו רועה בלי כצאן ונשמוזיורוחי
 מיין לעורר מעון ראוי שאהיה ונשמתי רוחי נפשי שתזכך אבותי חעלהי אלהיי"י

 וזכני נעזורתך. נפלאות ואבימה עיני גל הקדהט. הזחהר ספר לימוד ידי עלתהשון
 וידר ולעשות. לשמור וללמד ללמור שדותיה רזי נועם ואבינה תורתך. באורלאור
 לרצת יוץיו כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו אדנינועם
 : ונאלי צורי י"י לפניך לבי והניון פיאמרי

 אאו ולך יפת ננר יהו עטת לים בכת)יכןין(



 דך קודשישון ךיקראפרקטרן הזהרלשון

ן ןן  
 רני %5ר. שעו %ש %יו י הונר 8ה%

 סטפק . 56סיך ס' תפם 6ות 5ך ס56 כ( סתמ46טר
 קד%ין כדרין 6מתכלנ6 5מפ5ס. סננס 16פ%ס
 5דרין קו%ין דרין נין פ6י . נתר6ץערץ
 ומסתכ5ין ב פ11 קדצ דרץ .נתר6ין

 6תיון גו ייפץ סח כיסר56 דנסון מ"נין 5161ונסיכי.
 6תוון גו פ65ץ 6תוון נו הדעין . פ65םסנפפ6
 מת וכ5 נגין . פ5פ6 נס4 פוכדן 4עסג6 ננחס6פפ6ק
 ריסייסו 50 וס5קין תתעסרין סח 5פסס 5יס ד6פהסרו6ת
 כסו מתעסרי ס11 תעון וכ5סו . גךיסין סףל4זדמיוון
 ד65 דקיק ע%5 15יר6 מגו דכמה6 6וי64 טארמע
 י דקישז 5מון וינין %ק עשוין שין .ידס
 ]"[ דכ65 פמףר6 פ65ס סיכ65 מנו סהפין רנרנק6שון
 561ין ]נן פפ6ס 6פר6 סיכ65 מט מ(פין דוךקץא4תוון
 ד6ימן ך6שע ומנו6 נטעי. 5מסס 04 6תשטרז%ין

 6ת א כנץ . 61פ 6ת ככ5 נסמהרופסמנר5ש
 4גע. זכ6ץ ' פכרי46 ם עתירין וכ5סו נטימ. 5מסס 4ס6תווסרו ייסי צן ל4. 6סרמן תרץ נסמירו עפס פשצר,אישו6
 נה6 נג%ץ סה ךכ%5 * תפס 4ת . 4ש ל5%

 דכם% נפר6ס וק 6ת י6 . ס56ס ססמק ..ד6פק
 קךי%. דנפ% וי% י % ד6 5תע5ס סננס % .קויס6
 ס' פפס 15פ 5ך ס56 דגפינ ר4 6"ש61

 55סי
. 

 דד6 . ס' יפם דכתיכ . מסהפ נץיס6 הפ6%ות
6יסו

 סנא"
 ]נ( ד6 על ק6*ס ומסכנ6 דכיס. מד 6ת . זקכ*ס

 כ5 ע5וי. וסר6 תסכנ6 פ5 עמ6 ס5יק כו פהפ6
 סה כ5סו ד5עע6 מפכנ6 י4מ 6ינון וכ5 רשגין6י*ן
 תומו 506 56 %5 פפס "מ5 ו65 כתינ. יי 6%6נו
 ו"א ססנן כתוך מצ4ס יכ6 וכפיכ . סענן ע5יו סכןכי
 סוס 65 מסס 6י . 5עס 5רנעש עס %נפיס כסרפסס
 כ5 כסור6 ]כפננ6[ יתיכ סוס י . 5מסכנ6 5פ6%יכיל
 פק . סוו עמי ]דני[ תרי '656 . יופין 6רנפין6יטן
 ין . פסס כיס ךפ56 מד . יסיר ך6ינו וסצןדנסיר
 61ספכ55 יו% נססו6 מוי א6 נ( . תסכנ6 ע5ום6רי
 מפם % יקר6 פע . ניס וס6רי 6קויס קכ'ס פצנ6ני

 . 56יו ס' וייכר . 65מר תומד פ566 %יו ס'הונר
 56יו ס' וידכר סס*ד ניייסו. יתקיס 651 נחוגעסו שפד6ס5 ס6י ו%5תסככ6 . קמיס 5פ"הכ יסר56 דזתיגין 5יוסל1דע
 יתקייס 651 דהשר56 ננןניעא 65תפסכנ6 דא*ן . תועד5% מעסקי . מוסד %ס5 . 5יס 6פר ת6י . 65תר שעדת6ס5

 . 5ס' קרנן מכס ינךינ כי 6דס %5י. 6ס4ת6 6נ5ננןותיס.
 : כ65 ע5 ד%ץ יננין יסרי

 רפיס 15% ונו' דנסי פס יפה 5%תי כפמי פספורי
 דכתיכ ריסיס. סיפיס 1651 סיפיס ריסיס 65ו קר6 ס4וט/

כנתי
 ג ס ה ו: ע 0 1 קין ט ט ע " מפמותטראה

 ר" ל4חשר. בצעה סאהל אליו ה' הדבר משהאל
 הע8ן אלדרך. ה' מעם שת לך שאל כ( פתחחלשר
 הראושע"ש בחדה חסתכלתי לסעלא* הגבה שעשאלה
 4ירשע הרששגים דוחת בץ מה האהרעים.ונדורות

 ומכצשממוך יורקףם הע הראאערם דורחעהאחרונ*ש
 לנאש? שצמניז הש%תיתז לצרף ררי העלאזה.בדכמה
בפימ.

 ואפה"
 השצת"שב בוצך עדקים חע שב"שיאל חראהרם

 ושהעת חטה"ה ייחעת מתך חעמט ויצל"צה.חכמה
 אאן שכל לשי השה. וטלם עיעי לנוצ החבמההקפצות
 ראשף יל הף4ת מתעפרשע הת למושת אגסםרה%41ת
 בון טזעפיחע הי הידות מבל הקרושאע. עלענמחעת

 ששאן רחשף עלהן אויר מרצך חערד אהר בתוךהצרוצת
 קףשית. 1*%חהשן נרמ5הן אמעית הירדאן הע6תעזע.
 ]ק( סה4 הג0וש% קליון דוכל מוצך ערדות נדולותאותיעז
 א4 ]נ( תחתק אחר ואכל פרצך הרדות קפנמעה9הרהע
 ושק ה4שששת מ"1"י גם בסינן לטשה מ מציוהלו

 הם4 וכשאם ' חהברש4 א%ל בשר וכ, בסעי. לטשהטצשץ מי הע לחי אשעת שמר ברצצזר שמה מהחבהה"יח חמ שיח א כנק ושת4 שת בבל בהמתרטהושנרות

 במש= מהו*מים הם שכים טמש. שת 4שת. לךשאי
 השם של האחהעה ךן יית 9 שאלה* העמק ..דש%היאע
 ושקרוש. האשם הרצימת י אמע 1 למע"2 הנבה שוקרוש4
 איואך. ה' בהצם *%ת לך שאל ע*כתוב הגיד הצאהה

 ששו ה"* משם ושכתוב רגף4וש4 נחהושם אות שודצנשמע
 ]נ( שה של קמר השמשכן שצו. אחת שת הקב'ה. שםוצא
 טר עלו* ושמ חטשק % העק קלה כאושר וראהבוא
א דשששצק כלי אותן נל המרכמהשוק  ש מש 
 8צקר אהל אל לבא משה יכל לא נהונ4 מה העק.חוך
 יצר ואשן בוצך משה יבא וכתוב העק. עלע שכןכי

 ויה ל4 נהשה אם לילה. חשרבעים ים איבעימ בהרבהשה
 % ההר % ]בעע[ יושב הוה אוך למשכן. ייכבםיכול
 עק חע. קמףם מיי[ שני אלא טם. ארבעששהן
 הששי סשיג בו שצבנם אחד בשרר. ששאט הצןהצשאר
 שנה"שר הדיא ביום וראה אמא נ( הפשבן. על שירהשציה
 משה אל הקרא מיד בו. לשכן הקנשה רקךים המשכןבו

 אחל ושישמשע לצט. 6זא שראל שעתוים מהיע אלע* ה' ידבר לאפר. פזר מא4ל אלע ה'רדנר
 ה/ ידבר יש,כ ביהם. "עקים יא בוצשם ה"קםוער

 משמר בצעד. פאהי ל1. אמר מה לאסר. פערמאהל אלי
 "עקיים ולא "שראל בששר לקהמשכן שעתיד כועך.אהל

 "1. קיבן מכם יקריב כי אדם 4ה. ר%אה אבלבקיומה
 הכל: על שעש ייבטת לךהי

 אריו כלה שותי ממ באתי ואמר* 8תח חיא ר'י(
 רארם אכלו עו' דבאף עם יערי אכלתי בשמי עםמצרי
 שטשצ ראשצ. מהצ ואץ פופו ראשי אץ דשה כחובפו'.

אכ5תי

 ה1ד9ר
% ח ויק%א8ךשת  1"צ אמ-ה 8השש ה4העמ י 94ת הייט הששק שהתק*ינית 8י' נג( : המלנות סעולם פי' ש י 8ממ ממ4 



 הזהרישיןךיכךא קרדשלשון8

 תו'. רעים אכלו כך השהר וט'. רבשר עם יעריאכלתי
 שיצא לאחר ופניו. מוכן מזון כאשר לאחר שמזמץטי
 שהקב"ה ישיאל הם זכאים אלא לאזק יזמין איךאכל
 עכו'ם. עמים שאר מכל נהם יבחר אותם. למהררוצה

 עולם. 0קמרעי מבל אותם לסלק רצה ברנומשבחר
 הוקם דיצא בים למטה. המשכן שהוקם ביום וראהובוא
 ]ין מהם דגושכן הוקם שכתוב עפ. 8מערה אהרמשכן
 דגושכן שיצקם כיון היה. הקב"ה של שמחהי היצאועם
 כשדאה מוער. אהל אל לטא משה ימל ולא כחוב.מה

 מבהוץ. ייא ריקם משה ירי על ומה אטר. כךהקב'ה
 במה דמנית רגונצז מואה לו. ואמר כהטה אל ויקראבףר
 באתי זש"כ לה'. קרבן מכם יקריב כי ארם בנשעודה.דיא
 שלמעלה. שץ נן ה לנני. באתי הו'. כלה אחצד26י
 ווונים נודחצ הךצא שביום "שראל. כנסת צ כלה*אייתי
 עאהברבו בשביי הוצא. עדן נבן "ינים מךחץ ]ס[בכל
 וש"נ בחנרו. אחד כל עתקשרו ]י[ הגחל מהו8קאתכלם
 שטזיתי רבשר עם יערי אכלתי בשנו עם מ8ריארץזי
 דגחי4 מנ2"טע עשבע*ם יונקים כלם חלבי. עםאבי
 וכל של0מה שוק כי רודים. ושכרו עטזו רעים אכלו6(

 למעלה. 2תברט אלה כאשר עיענים מהברכיםהשרים
 וויאה בוא הקרבן. ברהת כלם. ונטתקים 0תברכיםובמה
 אמר או בארץ. סיורה להשרות השכעה שיררהבשעה
 בכל ושמחה בהכהז שיםצש בשניל הוה. מקראוזקב"ה

 0קודת שטשם לפי בקרבצב השה מ9יאשפירש ר' .. לכל ברכות מנצה שהש8ע נ0תיץ טיאהשלכצת.
 עמתקש הדעים שיי מנצו ונהרם לפניו.להקריב
 ה*ה סקרא 48רש אחא ר' בכל. שמחהעפצאת

 ושמדצת ברכות שגכפשי למשצץ. העג*טה שגבנמהשבשעח
 "שראל נעצזלכצ *א לאשה. כביה התשכ"מה ונבמטהבבלם.
 : נמהקו חעהצזונים עלי4ים וא בתוכם. ושכנחיטקדש לי ועשו שכהוב הדיא. בארץ בהקב*ה בו צרבקולמששה

 העיר עת בארץ טש% הנצנים פתח. שמעין ר'כ(
 2ו. לקןץ יש וה מקרא בארצם. נשמע הדער וילדניע
 הנמיעות הם אלו הצשצחם אלא די. ארץ אחת2פעם שצצי בארצט. נו8מע שנתוב בוצ בארץ נראו שכהצבכיון

 כנמיוטת שהגד6 אחר. בטים ושי4ץ הקב"השעקרן
 פזברבת החטז שאן"ן בארץ4 נרשי שהזם.שמוציאצת

 4[ העלינה ארץ דקרחשה ארץ צ האא* ואוע כהאר.נצץ
 הממשלה לעיד העה ע ]מ( וציע הזבהר עת ישי.איץ
 ארץ צ בארצט. נששמע דהצר וקךי ]י[ המשבןשייקם בשקה ב"שראל בחם ישלצ של4 ]פ[ העסים שויעשל

 9ל הצא נר ]"[ הזשע טץ על "שצששל שסשללשל0פה
 בבה כאה8ר עכאה וצשהוונ דה4יקן המיר ה4א שהההצר*
 בבחרץ 1זקב*ה טזעפר 41א ]ינ( לטפה המש"8 בקן,שלנאה
 שלמה בםלך שען במה וראנה שיעה כמשיב בבלה*טעץ
 שבעל הורה צ ועזור. 9ל השמר. האגדחע ובספרתוע
 פה שבעל חמרה 0תם. חצרה נקראת שבבת2 שתורהפה.

 כן. לא תה שלטצת מחהה ה ועךש. רקר נמשש חיר.4קר*צז
 ירדה כאחצר צראה בוא דצ*4 וכ!י עשנשמר כ2צ ש"רעשזיהשי

 . 8ר רסוס 15% ולכתר . עו' ד3סי מס יערי5%תי
 ד6"צ 3תר . נ4הס מתתקן תאג6 כד 65מר6 ןמותן1%
 דק3*ס יסר% 6יטן וכ6ין 656 . 65סר6 יומן ס6יך6כ5
 . מכי'ס מתין ס6ר' מכ5 3סון ו6פרמי . 6ן לדכ3%פ6

 . מ%5 תקסרגי מכ5 5סון 5ס5ק6 3מ6 נסון1מד6תרפי
 6תתקס יומ6 3סס61 5תת6. מסכג6 ד6תקס 3יומ6 מ:יות6

 ]י[ סתס סמסכן סוקס דכתיכ . מתיס 5פי65 6חר6מסכנ6
 מסכנ6 ד6תקס כיון . סוס דק3שס חווהפ6 ץ%וססו6
 חמ6 כו . מומד 6ס5 56 35י6 מסס יכ% ו65 . כתי%3י
 . 5נר 61"א 6תקס דתסס יד6 מ5 ומס . 6מר כהקכ*ס
 3מ5ה ד3ית6 הכוכח מסס . 5יס 61מר תסס 56 ויקר6תיד
 63ט סס*ו 5ס' קר3ן מכס יקרי3 כי %ס . נסעוד%סוס
 . ד5מי65 מדן ט ד6 . 5נגי 63תי . עו' כ5ט 6מותי5גכי
 א1נץ 6וד11ט יות6 ד3ססו6 יפר56. כנסת ד6 כ5ס.5ייתי
 ד6ת3רס ננין . מדן נן 3טס61 זעין 6ודוונו ]ס[3כ65
 ססשד . 3מ3ריס מי כ5 61תקסר1 ]1[ דגמ65 מסקיוכ5סו
 . דנת65 ממ3וע 61תר11 6תסקין כ5סון . מ35י מסאמ ספעי דנסי עס ימרי 6כ5תי כסמי פס נפרי6ריתי
 וכ5כצ ו5ת% 6עון כ5 דעיס. וסכרו 0תו רמיס 64%(

 . 5פי65 6ת3רכו שין כד %1עו 6ת3רכו5צסין
 מו* ת6 דקר3ג6. 3רימ6 י5סו. ומת3סמש תושנרכ6ןצל44
 ק3'0 %3שנ די1רס6 %5ר6ס יפר56 ככספ דגמתת3סעת6
 3כ5וצ ומווס 3רכ6ן ד%תכמו 3נין נך6. 5ס6י 5ס%ר

 5כפק" 6שי 44ע3סוופמ5מין.
 ר' . 5כ65 3רכח מגס

 סמעת6 ד6יגון 3גין 3קר3כין. קר6 ס6י לצנךסמזקש
 ומת3סתן ךדיכין ת6ריסץ תכ*ס ומפסנין קתיס. 5קר63ד54כ6
 נך6 .סלף לצקיס 606 רן 3כ65 מדהת6 ו6סחכמכ5סו.
 יסרש %פ5עצ כד'ן . 5וצפס ככ5ס סכינת6 1מ56ת3כ5סו.  "מדת" לרכ*  ריספכפי 5תסכג6 סכיכת6 דמ6לת3סעת6
 4 ועש וכתע סס". %%3 3קנ,ס מס 6%1מרו5תפ6
 : 6פ3ססצ ותת6י מ65י וכוין . גתגס וסכנתימקוק

 סאהר עת 63רן כר6ו סכ5כיס . פפס ספפע יג*כ(
 דס6 . 5%3ט כסתע דכת*נ תסו 63ון כר4 דכתי3כען 3היי 65סתכ65 6ית קרמ ס6י 5%3מ. כסתמ ספור ונץ5סניע
 כנעיעפ6 61הר3ל4 6מר6. 63תר6 5ע וסתע קכ*סוסקרן נעיטע 6יטן 56ין ס%כיס 656 סני6. 6רןנתד
 ]ן מ65ס 6ר7 קדי;שת 6רן ד6 4סי. 1פ1 מה. כדנ4ממייא א0ע4 %ן ח44 . %3ן 6ר4 . סרמן 6פיקכד
 סו5סספ6 . 65עקר6 מיין ]ח( סנ*מ סותיר פפ וד6י.5אוו

 3סעת6 3יסר6ל כסו יס5סון ד65 ]ע[ מתיןירנר3י
 6רן ד6 . 5%3ט כסתמ ססיר השל ]ן מסככ6ד6פק0
 קךל ט6 %ן ]י6[ דיסוסמ יד6 מ5 -יפר56 ד6מסגוד5תת6
 לגס כו מתס ד6ודוונ פ46ס תייר ס61 ד6 .סתחר
 3פפרף ק3*ס 6תמסר גדע ]ינ[ 5פ% פשהש6 3יס5מס
 ס5עס 3מ5ך 4ע גטת וולגס %5ס כדש6 . 3כ5סכמתן
 סנפ5 תורס ל6 . סתור ק51 . 6מר ד6גדת6 ו3סשר6 .צו'
 פס ס3פ5 תורס סתס. תהןס 76ךי סככת3 דתורס .פס
 נמש6 כד פי % . ס5 וסכי 44פפר סתס 5צקעצ6*656 . סכי ל16 1ד6 ס5ימו ד6 . ויקו6 ויגך כד'6 . טר6קרי

0מש6

 הזהרדו
 המלטחצ עולם הייט ןח ו2ריאה: אצ"~ת השולצת 0ן פלעיוא הבאה הששע מחשקאת אאט א נשנוט 12יי של טשש4שזתהעולמוה עם זכר יייטת של ההס8ירות *ת כל שגודווט שי 4ק : שלמזלה המשנן 4 שרם השט*לא ששיח 4יש 2שעל בלשון 0רטטו82ת
 שלפשיה:. שרים השגעיפ קאט ח8 : קרא4ט 5שצ פ4שק הא4ר טהשפשות חיש04

 ביח8שק טין ש,ר4 8" )יט : הלבגה כשני יהישע שני אמיו וח שבע2ור ל2נה. ששקחאת הקדהשח חתשמ2ה יל 0רשו ןיע( :שששש5תש למעא למוטלה כן 2גזר המשגן הוקט שגאשר *" 4[



 8ה קודשלשוןויקרא הזהרלשון

 תסס כ5ת . 61*1 מסר תסס כ5ת כתיכ 5תסככ6סכיכת6
 ככסת ד6 תסס כ5ת זת5ס ר61 6נ5 ו6וקתזס.1ז6י
 כיון ]ינ[ 6תתר ע65ס %ת5כ6 . ת5ס מד ג65 .יסר56
 5תיע5 6תמזי 65 6תר . 5כר תסס ק6יס תסככ6ז6תקס
 ז6 ויקר6. ת6ן תסס. 56 ויקר6 תיז כרסופ655.6
 נרפת6 נית6 זכ5 כ)ס ססי6 . סו6 זי5ס זכי%ססי6
 ]יי[ ק51 ז6קרי 6100 56י1. ס' וידנרזי5ס.
 נכ5 מד ת6 . תסס 56 וינך6 6תר 6% ר3י"( תסס ניס ז%יז6100
 ז16קיץכ6 כמס . 6ת" ק6 5קיו% קרי6ס5תר
 656 סתס. נךי6ס ת6י . נניו 56 יפקנ 4נך6זכתינ
 5עי65 5ון 5קיית6 זוכת"גע 5עיתלנךי6ס
 וכן . 5יס 51קסר6 ז56עריה כ6תר זוכתיס 5קיית6 .יסוסע כע כן 5סוסע תמס ויקר6 כתינ טע6 כס4 .ותת6
 קנשם . יסר56 56סי 56 15 וין6 . יעק3 סתו %ויקר6
 תית6 6י . ז6 3סת6 ד6 65פ4 5יסקייס
 סכי . ס' ש 4 ת5רס נך6תי נ( . %סיס ש 1יקר16נ(
 6ינון וכ5 . ות(יס דסנמ6 ט . 6קטן
 . 5ת6ריס 5יס יסינ קע% ת%ש טמ ונש*תלץ
 6מר6. כ%ר 6% כ)6 ת5י6 דכ?י6מוי

 56*ף י5חק 6*ר . נקיותיס 6תקייס . תסס 56 ו"שר6ד6 כנווכ"
 5עי65 ז6סת)ק ת6ן תכיק. 0כי 41ש6מנח6. 6תרי קזת6י נססרי . ת%ת? 6סת5ק ז% נכ65י65 נם5יתו תסס %קייס 6*5 . זעיר6 סי6 6ת6יזהקר6
 . ם5יס 6יסו וכדין נפי[ ו)תת6 5עי%יפקסר
 ]עי[ ס" י" :"ט65,211 צזע?6

 סכ6 . תסס 56 ויקר6 61תר יטק6 0כע8 פתמז(
 . 6מר6 ונ%ע6 נתסכ% 6% סוס 65 ד% . עעת6מלן . גס5יתו סוס 65 קרי06 דס6י כגץ . 6ת6י ועיר%6*ף
 ש קדי% נ6רפ6 6)6 6סתכפ 65 יפ5יתוננץ
 סתס 6לוס. פת שס ס( נוקנ6. סכיכ%סכ6
 ו% . רנת6ן ]נ56*ף ופק% זוכר פ5יתו%ס
 ]יי[ 65תר ט1עז ת6ט5 146 ס' וידנר דקר6 סי%מא
 תת5 . זעיר6 %'ף תו . ועיר6 %"ף כךננץ
 6קרי. 11פ6 ת5ה פ3דיס 5ני 161י5 פק ט . פ65ס%ך 6קרי . ע5יס דת5ספ6 וכתר6 נכרם*6 יתינ דסוס5ת5כ6
 ע65ס 5* 5% 6יסו. ת5ך 6פת6 תתדוריס דכמוי כ*ץ6ארי. ע)6ס ת* כצ6 ע5 5פ6% ד6יסו ותג6 כ5 ק3'סכך

 דכש 506 . תוער 546 פ* . תועד ת6ש . 5סיכ5יס64 ותין . תכיכן סכי . וי"ר6 . אמר6 ששף נך ננץכקותיפנ
 1)טפדש. %5ת וסיו גדן6 ]יח[ 5תתני 1;שנת6 מג6 תופי6ט5"ן
 65תר. מסו 65תר. 5)5ש שדותיו יספ 53 י4ק % 6ס5י( כד'6 . סיסר6 . 4ס1 ע%ח . 5תתמ פפט6 מה*וסס
 65תר 6תר וככ5 . %ו ספיס דסוס ח45 5נ85סננ*ן
 פ6פר ת5ס ס%0 4צסר6 6פתמ יפ6 ננ? .5נ84ס רפ ז6תיסינ . 85פר תסס 6ל ס' הדנרכוש8
 נ6ת4מ%. תסס. 56 4ד%. סן. אינר ]יפ[ קאפ4זפפס

65פר  ליט ויה' ד( ג' נס נ( כ' .." נ( לגד ףח. 6( מקומותטראה

 סשה כלת ואץ. חפר מושה כלת כרעב למשכןהשכעה
 כנסת צ נהשה כות הדבר סוד אבל נתבאר. תהבודאי
 כיץ ]יג[ נאמר העליץ מלך הצל אויר. ענין והבל"שראו.
 ויכנם ראף אין שאמר סבחוץ. משה עמד חמשכןשדצקם
 ברשותה הבשן שכל הכלה היא זו דצא. שלה  שהניחהיא צ דגףרטש. דךה מי כהשה. אל יקיא בוד ברעית.אלא
 ]יז[ קול שנ%9את ההיא סדרנה אליו. ה' וידברהוא.
 : משה בו שנומו דוצאסקום

 שביארנו כמצ באה. היא הדבר ל1ם על וקריאהפים בכל ראה נש אה ש הק%א אמר אבא רבי6(
 אלא שם. הקיאה מה בנע. אל יעקב וי9יאבהבהוב
 למעלה יימים לרךותם מקומוהם קעם בשבישהקויאה
 וכן שמ. ולקשרו שנצרך במ9ם טיט שיתלשיתשע. נץ בן לףצשע מוצה ויייא כתוב זה כדמיוןולממה*
 שרקב'ה הצראי. אלהי אל ל1 ףקרא יעקב. שמו אתהקרא
 שכחצנ חשאל ואם דצה. בשם זה למקום א"עוהקים
 כך ה'. אל לי מצרה קראתי ג( אידךם. אל יקראונ(
 שלמעלונ 1:קיום ולקיש ל*שר ה%9יאה שתה בודאידצא
 כדכוץ אחר. במקום ולא הכל תולה שבו סק שנראהועש. התיפוצ % מדאין העולמים רנון מלפני שמבקשיםהבקשצת שכי העולבום. רבץ של רושבח מדור הקריאה. היאומה
 אבצץ רקרסונים בספרי סאשתו. נסרש שהיי בכל.ולא ב*למ" פשה שנהקים % א"ל קטנה. היא למה יקראשל אל'ף יצדשק א'ר בקעמו. יהקים למען משה. אל ויקראזה
 למו%ה שמזעלה פי למדט. כך ואנו לשבח. טעםבזה
 בשלמהת. הוא ואז ]ס1[ לממה ונם למעלה ס9ו8ר להיוהצריך
 ]עו[ הקרהשה היתה קמון שממקום קטנה. אלשף על מעםשד
 : שלמעלה טה עם בהתהבריע נדול שהואקטון

 אחרת. טנשיץ בסשכן אלא היה לא שייינרשמעק. בשלמות. הששה לא זו שקריאה למי קקגה* אלשף כאןמה מ8ני מהצה. אי וקשרא ואמר ההוא העלם פתחז(
 היד ווקרהמה. בארץ אלא טטשה אעהששלטת

 תעא טעלת[. ש'ף ]מטזב ונקבה זכר של ב*לנצתאים שם אטש. ש4ז ארם ס( נקבה. בחעת השכעה קריאתשכוק
 ]"[ לאמר מצעד מאהל אליו ה' הדבר ~ם9יא סוףוראה
 0קרא ש 'עלע. מלכהז וכתר כסש על ישנ שצצהלמיך משל קךגה. אלשף על מעם עוד קמגה. האל*ףל8יכך
 נקרא. ק"ע מוך עבדו לבקע ההילך ירד כא"שר עלץ.מלר
 כמש'כ הלבניע 9 וצא. טר למטת. הדחשטן וצרהובו %מצעדשי לאתת השע כבהששכ ]ימ[ לטגטן ושטטע צגמוער היוש שבו אחל פוער. אהל ברצ טער. מאהללדיכלו. העאט לבצעו. כך דקרא. קמנר. האל'ף ל8"כךה. עלא* אעו אבל חטג מלך לממה מבצירו והודגכען *ליו מ"ר הנל % -למע6ץ שוצא חע כל הקב*הכך
 ל*אשר מקום ובבל במנים. משעך שוצא מה לנלותבשביל לאמר* מהו לאםר. לנצח. יזרותע 5לשע אמע נל ארו1(

 רשצת שנהצה ה"צו לאמר. משה אל ה' ררברכסש"כ
 הם9ם מן הוצא עשץ להלבנה שקרדה שאשתשה לפילנלותי
 נאמצע. משה. אל לסעלה. ה'. וידבר ]יע[ משה שצרששוצא

לאמר
 לשנ יסי" 1( 6' 6' דשסס(

 הזדןיו
8בית 1 וששאצת פפירת זו ןש( : לכגה ג'כ שגקראתמלכות ג88יר8 8צא והשגון 8משר כל ן"ש , מלנוה מן אלא חת*ארת ס*ירת שהיא הוייה טהשם היהח לא בתהלה אשמ,קריאה 8צנתי8משת *" ני~, 1 רדגורא על8א עפ הזדהעת כל( היא נאשר קשגה נקודה שנקראה המלכות מעולם היינו נ"י( : ידשל האומר. אצלו נק8ןהיה לא פמי. עלע הף ו*חקק4ה וחופר. ואשל יןעצמו אצדראצ שלולא כווגוצ לומר ואפשר גשמי, גזיוג נפ *י' ועון : הת8ארתכשירת חייע ן*י! ו ת8ארת בפשירת וצא מהשה וששיש ל8י פוצה כלת וגקראה גטשנן הוצובנת הקרושה הועעח שירש ה8לפ1ת סשיות האטו*ט



 הזהרישוןןיקרא קורשלשדן*1
 ךנ[ לנלוה רשת שגתנה דמקום יי בהאחרית.לאמר.
 דגפשכן את ףביאו למעלה. כהעב מה סושה. אל ויל4אהמד
 שמשה לפי אמרו. כך אלא משה. אל למה תו'. משהאל
 כמש"כ העין. בדאייה ל1 הראה שהקב"ה כהר. אוהוראה
 ה' הראה אשר כטראה וכתוב בהר. אתך הראהכאשר
 אהה אשר בתבניהם וץשה וראה וכדעב תו'. משהאת

 נעשה אם שרראה כדי אליו דביאו ועתה בהר.מראה
 המשכן את ויביאו לסה אבל בהר. שראה המשכןכאזתי
 להממרונה. ארמון לבטת שבקש למלך 4לא ]נ"[למשה
 זה. במקום וה וזיכל טה בטום זה ה*כל לשמניםפ9י
 אותו שגמרו כיץ לטח. מקום וכאן חממות חדרכאן

 משה אל המשכן את יבחי כך לםלך. די*טיצהאומנים
 הזמינה הארמץ שצנמר וכיון ]גנ[ האלהים איש דגקעאדון

 ויקרא לפיכך עסה. לבעלה הזםינה הםלך. אתהממרעה
 ומשה כתוב. מה הוא הבטע אדון שכהשה ולפי כהשדעאל
 אדון שתא משה לכוצה. מחוץ לו ונמה האהל אתיקח
 וש עלינה. אחרת מדרנה זו אליו. ה' ידבר כך.4שית אחר לאדם רשצת שאין מה כך. לעשהת ביכולתורונית
 מכם. יקריב כי אדם ואמר פהח ליכנם משה שצזדמןבשעה
 ביחד ירח שצוש כשטעחברו אוא כשן. אדם נוכרלמה
 ובולה. עמד ירח שנהש "( כדמתיב ]ננ( אהם ואמר8תח
 שיעשה ע8מי נרנה כאן מכם. י9*יב כי שוג "מאעמך
 ]נד[ עקבה וכר שימיא ירז בשלמת הקרבנהןעבח"ע
 הבהמה. טן וחרצצן. עליץ הער לההאחד הבל ווקייבלה'. קיבז שלכם. ארם בתבניה שיסזא מכם שכרצב נשמעכך

 הבקר ק הה[ בקשד הכל ובועמה אדם היח8תרהעלהראצת
 מכ" יכי הבהמה. נהשאמר לפי מצזרים. שהם המרנבאע מן ששרשם אלו הצאן.ונע

 ממא:ת. בין פהתץת בץ
 9*בנכם. אח ועק%יבו גו'. הצק ומן דנ9י נץ שטרחוד

 לה' קרבן בהחלה אלא שיבנכם. מדי לומף צריך49בני
 העלימ בכגרל "יושב למלך משל ]נו[נייבנכם לממה מלמעלה לה'. קרבז הינו למעלד, 4לממא. ומלמעלה למעלה סלמטה היחצד יהיאווע הצ*ץ.בשץ נע הבהמה נה קרבנכם אדם. לה; קיבן קיבנבם.ווטעה

 צריך למלך מתנה יס*יב כי אדם הנל. עלנהא וד5ל ההוא. דגגדל עי הוננה שלו ירגטאטעלה*
 שהמלך להמקום שה~יה עד למדהנד4 פמררנהת
 המתנה חהאת למלך מתנה העלה וחה טדע חאששאם
 מלך שי לאוהבו מלמעלו: דמלך מן הדדת השאתשרידצה צדע דוי .לממה. סלמץלה מהצה כשירדת חש.לםלך
 ואח'כ לה'. 49בן הה למעלה. סלמםה במדרנוהתשיעלה מכם. יקריב כי אדם כהצב בהחלה כך למשששוצח
 מלמעלה בבדרטתיו שפע חרך תו'. דגקי נצ הבהמה8

 לה'. וקרבז ארם זה היי חלבי. עם יני שת"עי דבשישם יערי אכלהי נ( כהצב שה וכשביל לכם. ייבנכם ההלמפה.
 נן שא ההנו ]גז[ דודים ושכרו שתו רהרם אכלואשתשכ
 : קרכבכם את תקריבו הצק חץ הביי נןהבהמה
 אלי ה' ייבר מושה אל יליא אמר עצק רב*0

 ט ]נ[ 5נ%5 ופ ח~ת %ר 33תריית65.6תר
 סתסנן % ףנע4 5עי65. כתינ ת6י . תסס 56ויקר6
 דתסס ננין . 6תרו סכי תסס. 56 %6י וני' תסס56
 כד*6 . דעיכ6 3מיזו 5יס 6תתי דקכ*ס . 3סור6 5יסמתי
 ס' 0ר6ס 6סר כתר6ס וכההנ נסר. 6תך סר6סכ6סר
 6תס 6סר 3ת3נ"עס ועפס ור6ס וכתיכ עו' תסס6ת

 6יסו 6י דיהתי 3גין 5יס 6ייתי16 ססת, 3סרמר6ס
 סתסכן 6ת וי3י% 6ת6י 536 3עו-6 דמת6 תסכג6כססו6
 . 5תערומת6 ס5ערין 5ת3גי ד3ע6 5ת5כ6 656 ]נ"[5תסס
 . פ15 3דיך ד6 וסיכ65 פ5ן 3דוך ד6 סיכ65 165תניןפקיד
 5ון דע3ידו כטן . 5כיימ6 6תר וסכ6 5ערס6 6תרסכ6
 תסס 56 סתסכן 6ת וי3י6ו כך לתלכ". 6תתיו6'תכין
 סיכ65 ד6סתכ55 וכיון נכ[ ] ס56סיס 6יס ד3ית6ת6ריס

 ויקר6 כך 3נין עתס. 35ע5ס זתינת . 5סיכ65 5ת5כ6זתינת תערונית"
 ותסס כתי3. ת6י 6יגץ ד3ית6 ת6רש דתסס וכגין תסס.56
 ת%יס דלהסו תפס 5תמכס תמון 15 יכסס ס6ס5 6תיקמ

 6מר6 כס 5נר רסו ד5ית ת6י . סכי פנידדנית6
 וכדין . ע65ס 06ר6 דרנ6 . %יו ס' וידכר . סכי5תע3ד
 תכס. יקרי3 ני %ס 61תר פתמ 5תיש תסס ד6זדתןנסעת6
 כמד6 וסיסר6 סתס6 6תחכרו כו 656 . סכמ 6דסת6י
 . זכעס עתו ירמ סתס "( כדכתי3 ]גנ[ 6דס 61תרפתמ
 דיפ3יד ת6ן 6תרתיז סכ6 . תכס יקרינ גי . עתוו 651פתו

 ]גד[ וכוקנ6 דכר דיפתכס ס5יס דקר3כ6פ51מנ6
 סנסת0. תן ותת6. פי65 כמד6 65ת6מד6 כ65 דיקרי3 .5ס' קר13 ד5כץ. 3חיזו דיסתכמ תכס דכתי3תסתע
 סכקר פן ]כ0[ כמד6 כ65 ו3סתס 6דס65מ61ס
 סגסת0 תןד~תר

 ן
 ן תס36ין ' 3ץ דכיין 3ין תש6 יכ51

 . כך3ככס 6ת תקרי3ו . עו' ס65ן ותן ס3קר תן י6תרסור
 5ס' קר3ן 3קדתית6 656 . רי3ככס תסו 5יס ת3פ*קר3ני
 תן סכסתס תן קר3גכס . 6דס 5ס' קר3ן . קר3ככסססת6
 ותעע6 5עי65 תתת6 יחוד6 ל6מ61ס . ס65ן ותןס3קר
 ות5כ6 . עורסק6 סס61 פ5 6תתקן די5יס וכרסי6 .5עי65 ע65ס 3עורסק6 יתי3 ד6יסי 5ת5כ6 ]ט[ קר3ככססייגו 5תת6 תעע6 . 5ס' קר3ן סייגו 5עי65 תתת56תת6
 3ע6 5ת5כ6 דורנ6 דקרי3 כס 3ר . כ65 ע5 ע65ס6יסו
 דורג6 וס6י לת5כ6 דורכ6 שיק דס5ף ידעין וגדין .יתי3 ית5כ6 65תר דס5יק פד 5דרנ6. תדרנ56ס5ק6
 יךפץ 60 5פת6. תפי65 דורנל כצת 6יסו.5ת5כ6
 ות5כ6 5רמי% תפי65 כמית דפ5כ6 דורנ6דס6י
 ו,נעך ן. יק הו. "ל. ג" נוומ;שק
 תפי65 3דרנף כמית יו(6 . ונו' סנקר תן סנסתסתן

 . 5ס' וקרכן 6דס סייכו . מ35י פס ייכי פתיתי דנסיפס יפרי 6כ5תי נ( כתיכ כך ונגין קרנככס. וכדץ5תת6.
 קר3ככס 6ת פקרינו ס65ן ותן סנקר מןסנסתס תן וכדין סייכו ]ג,[ דודיס וסנרו סתו ריעיס 15%ו35תר

 56ע ס' ויד3ר פסט % וקך6 6מר י5פק רכי0

שדו  
%א  : הקשע קנלת נשב וףיט גמן : ש*ע קנלת על רש ח צ0 ? פלטח פ*יא שיק אחיץ בפלה אא-השם שחאש 5א גגיי בחפ*ח דעוסארת. פ8ירת שצרש א5ש*ן במילוי הי"ה שם שדיא %א בניפ8ריא אד-8 8י 581טי4 תשארתחודוטת הרינו דבחפה אדם חתאהדהע וש[ אשה: ושוי שיהי' 8" אדו הדה: שמש הדייט ונסבה זכר מ"ל חמא אים ני נש: משה:שורש חתפאיח בספירת התקשיזהח ע*י אלהיט שצקראת הפלכות לפפידח הששע 1אאשעת גה8 שצצא נקת הנית חיזן ה*4%ים א"8בקרא משה נגט ! שגעושה בפיפ לראיהי חלר לא ולמה שף 1ג8 ! פלכטן בההיתא שאיוע שלחא מטג פשורת ח1ק 4י4 



 11ך קודשלשוןןיקרא הזהרלשון

 5מסס )יס זמין וכדין . גמקדם6 דסרי ס610 דקרי.טסו6
 וסתס זעיר6. 56"ף סכ6 י16ספ%. וזמיוישפא
 ס)יתו ד6 ד6דס ננין . רנת6 ש"ף . 6כח סת *דס*(

 . ע65ס תכיי0ו סי )6סרן מסס נין %י מזי ת6דכ)6
 ו6סרן דת5כ6 סוסכינ6 מסס מ65ס תסס6ל6

 ע65ס. מפרוכית6 5יס דסף 5מ5כ6 מת5 דמסרוכית6.סוסכיכ6
 6%סתכ65 05 5תקכ6 טסכיכ6 05 יסכ מכד.ת6י
 פיי5 65 5מ5כ6 ד6 סוסניכ6 מיי5 כד ומ"ד . דכי%נמ5י
 56 6סרן יכ6 כז6"ת סס"ו . תערונית6 עס6ל6

 6זדמ! כך כנין דמ5כ6 סוסכיכ6 מסס ]גח[סקודס

 : 56י1 ס' הדכר %כתר . כ16ספיז6י

 קרכן יקריכ כי 6דס 5תכתנ. 5יס מס סכיקר6 ס6י שפי 6"ר . 5ס' נךנן מכס יןינ ס אדםג(
 6קריכ דסו6 סר6סון 6דס 65פוקי 656 . מכס תסו .5ס'

 וסכ6 . 16קתוס 601 . ע5ת6 קכ"ס כר6 כדקרכג6
 סוס ד65 6מר6 6דס 65פוקי 6דס %י כתיכ.תכס
 . סז6 וסכי ק6מרת פפיר סתעון רכי 5יס 6תר ]כפ[תכס
 ס'. תוסיפ וכסמס 6דס דכתיכ 6תתר 60 6כ5נ(
 ונסמס . וד6י ד6דס תססר6 ד6דס רז6 ס5ק6סכי

 6דס מכס. יקריכ כי 6דס כתיכ כך וננין ]5[ דנסמסתסער6
 . ד6דס נרז6 קסר6 5קמר6 5נף% קרכמס דד6 .וד6י
 ]5"[ וכסמס ד6דס כרזן 6ימ וכ65 . סכסתס מן%נתר
 . כדק6מרן וכ0מס 6וס 5קרככ6 ד9%ריך רז6 סו6וד6
 56עזר 6שר סתעת. דרכי קתיס 56עזר ר' יתיכ סוס מי יומ6ד(

 יסר56 דס% קרנגין מ6יכון 6תסגי כסר כ5 קןססו6
 ויסר% %ע6י כסכי טי %1 51תת6. 5פ6%כמו6 תסתפקי ס% כ5סו 6"5 . 65 16 תונמ6 נני ע5תכןנין
 קדיסין רעותין ד6יכון נתטר6 6דס 6קרץ*נמ
 דקרכין. כסתס ס6י 16 כנפ6 5צ 6מל6 ס6י תמויטו.דס5ק6
 סע6ין כ5 פ5ס 5פרס6 תוכמ6 פ5 6תקריכ 65 עד56סריך
 ס6י וכדץ דפכז. כיסין סרסורין 5% מוכיןגנ

 עוכות 55 *פ ע)יו וסתודס דכתיכ . דפז516יקרככ6 כניונ6 כיסין. וסרסורץ ממ6ין 6יכון כנו ככ65. כסמס6תקרי
 תונמ6 נני ע5 סלק6 וכו . סכ6 כמי סכי . ונו' יסר5לגכי

 65תריס סיק6 ד6 כך וכנע תרין. מד ע5מסי65
 כרז6 וד6 ד6דס נרז6 ד6 . 65תריס ס5ק6וד6

 וכ5 מניתין . ס' תוסיע ונסתס 6דס כד"6 .זכ0מס
 יסירת6 דכסכי כרעות6 דקופ6 רזח6 65תער6 מכמותג%
 וקתמ6 מסמכ6 תגנ6 יכססי6 . דיסר56 1551ת6ד)י61י
 יכ5ין ד65 . דדיכין מ6רי ס% כ5 ותסתפקן מתרווןדס)יק
 ת6 מד6 כיתנ6 1כ65 . )ון ד6תמסר דינ6 נססו6לסלס5ס

 . כד6 ד6 65סתסק6 דתסימכות6 כרז6 6תפכיד כ65תד
 6נ6 רכי ס( כ(ךוס. 4*ין עד ד%סריך מ6י 5פי65165סת5ק6

 דקרככ6 יד6 ' ע5 ' מוכדוי מתש נס דכר כסעת6 מי ת65מר
 ס5יס. משד6 נד6 ד6 %שתקסר 61תקריכ 6תנססנ65
 מלץ 5קסר6 ינןינ כי ]לנ[ מנס יקרינ כי 6יססס"ד
 קרנן. %5 קרנרסים6 6תנסינ ד65 ת* 65טקי ינךינ. כי 5וס מזי פ6 . מדנדק6

 ונוג*
 65 ידיס ע5 תפתכמן 65

 וח הוא ט4 להרשת בשביל אלא ל8ה. קטנה אל"ףוט'.
 למשה ל1 הומץ ואז במקדש. ששכן זה והוא קורא,שהיה
 בהפסוק חשם קטנה. אל"ף כאן לשרח. המזם4ן הכמו
 שימות היא זה שאדם לפע נתלה. אל'ף עוש. שה אדם6(

 הקייין. מהם חוזה לאהרן. מהשה בין מה וראה בואדגל.
 נקרא ואוון המלך שושבץ נקיא שמשה הע*ון. משהאלא

 עליונה. מפצינה לו ייהיה למלו משל דמלכה.שושבין
 בכל ולהאגיח הכל לה לתק שושבין לה נהן עשה.מה
 נכנס לא לםלך השק שושבין נכט כאשר ולכך הכית4שעי
 אל אהרן יבא בזא'ת שכתוב ע1 דממרונה. עםאלא
 נזדטן לפיכך הםיך שושבין רצא שמשה ולפי ]קח[וזקויש

 אלט: ה' וידבר ואח"כ בשרחילמשכן

 מקרא אלשר א'ד לה'. קקבן מכם יקיג כי אדםנ(
 קרבן יקריב בי אדם ליכתב. לו דןה כךהזה

 הקריב שדצא הראשוו אדם לוצציא אלא מכם. נצילה'*
 היה שלא אחר אדם להעיא בא אדם וזה כתוב.מכם ובאע טעבאר. ו1ה העים. את הקב"ה ברא באשרקרבן
 הו*ג ובך אמרת יפה שמעון רבי לו אמר ];ט[מכם
 ה'. חושיע ובהמה אדם שכתוב במה אמרו הרי אבלנ(

 ובדוטה ודחו. הארם סיד אדם של דסוד נהעלהשכך
 אדם מכם. יקריב כי אדם כהיב ולפיכך ]ל[ הבהמהסצד
 אדם. של בבצד הקשר לקשור למעלה קרבנו שעיודאי.
 ])6[ ובהסה אדם של בטד וצא ודגל הבהמדע מןואח"כ
 אלק"ר א"ר שמעון. רבי 4פני שעזר ר' ישב אחד פעםד( שאמרמ* כמו ובהמה אדם להקרבן שנירך הטד דיאחה
 שהקריבו וזקרבנות מאותן נהגה ההו4* בשי כל קץהאם

 מסתפקט היו כלם א"ל לא. ש המזבח נבי עלישראל
 וישר4ל ומ4ם כהנים וראה ובוא ולממה. למעלה יחדומצין
 הליווצת דמהשטת אותן בדתחברות אהם 4ייאיםהם

 שמקויבים. דגחמה זאת או דכבש ש השה ה מחם,הש*ת
 דמץמאים כל עלע להוכיר דיתבח על שנקרב מרםנצרך
 ע נקר*צע ואש שאהצה. ר"ןם הרדצרים %ל דהצטתובל

 כדמיון רעים. והרדצרים החמאים אותן מתוך בבל.בהמה
 שטת נל את עליו ורוצדה שכתוב עזאזל. שלהקרבן
 המזבח קןנ שלה וכאשר באן. כן במ פו'. ישראלנני
 למקונצ שלה זה יפיכך והעונות. הבשר שנים פי נושאדצא
 ב0וד והבשר אדם של בצד המחשבות לסקומו. עולהו1ה
 וכל חבשזץ ה'. תושיע ובדמה ארם כקתוב בדוטה.של
 יכלו שלא הדין. שרי שאר כל ונשבעים מסתפקיםשעיה והקמח מהשטן העשן ובאוהו ישראל. של וחפלותה*ים ושירות הכהנים בנטהשבות הקודש רחה לשרד סנחוהשאר
 בוא אחד. בזנץ והכל להם. שנמסר ההוא הדץ עםלשלמ
 בעג זה להסתפק האמונה של בהיד נעשה שדנלוראה
 אבא דבי ס( סות. אין שנצרךעד מה לסעלהושיעלה
 דקרבן 4די על מעשץ שהאדממה9 בשעה וראה בואאמר
 עצ שלם. ב*יי בזה וה ומזקשר %חקיב טמווקהבל

 הוגינים לקשר יקריב כי 1לנ[ מכם "49יב כ4 אדםשכתוב
 נשי* שאעו מ4 לייציא יוייב* כ4 ארם וךאה בואכרשק

 הזהרדרי
 4יל נמובח טלכות תשארת סוד "הוא ובהמשח אר'ס ההקשדות לימעלח  נעשה תשמי רוחיי וקרבן שע"י כוטץ מ6[ : הבהמאשהיא גשמי וקרבן הלג. כשביית חחפא על תשוגה של רוהני קרבן 4ד~ן ח8קריב האופ מן שניהם. מן ללהות צריך שווקרבן דור"עו ו לנט ה*ש ימיפ שמנה לו הי' שלא מפריפ מקךין פי שור להייב חותר אראשון ש*פרט 8י ]9א הקךושה: הקכ4ט ל ו18 זא'ת%ת(

 . הקרוי*ה בעבידהגפ מכם התלף דנר שוח פי' %ג[ : כ"השת



 היהוישוןוימרא קודשלשוןט1
 יף*יב4 כי אדם שכהוב נשמע בך 4טמה. ולאלמעלה
 והשכעה רךא. אדם של בבלל ולא אדם דעא שאק והלטעם
 ובעלי מ2מי בעל ונסיא פטם איצא לפי עליו. שורהאינה
 קרבן. לדושייב למובה שכן כל מהכל. מרחזקיםמומק
 תו'. ה' מלטי אש ותצא שכתוב מוכקימי ואביהוונדב
 היט אדם לה'י קרבן מכם יקריב כי ארם כיעבולפיכך

 ולא היה קרבן להקריב ראוי זה ונקבה טרשנמצאים
 אח"כ פרמ הצאן. מן הבקי מן כלל. הבדבוה מן .אהר
 להיייב. **סור לאכל כשרים ושאינם לאכל. הכשריםאלו

 כשרים. שאינם אותן נסתלקו אהרולמקום
 אמר שמעק. רבי לפני שכיה היה ושקיה רבי6(

 קריבות. או לומר צריך הי' קירוב קרבן. נקרא זה למהלו
 ביחר כלם בטזקרבים הקדושרם כתרים שטתן עלנייא. ייבן דוקברים. אצל ידוע א הרי א'ל ]לנ[ קיבן זהמה

 שלם בטיד אחד כלם שנעשי עד בוה. זהומתקשרים
 היינו לה'. קרבן זש"כ הראוי. ביהוד הייוש השםלההקין
 השם להתקין הוא. לה' הקדושים הכתרים אותן שלשקרבן
 העוימות. בכל החמים שימצא בשביל כראוי. וליתדוהקדוש
 בשביל זה צל הבל. שיומתק בכתריו יתעמר דגךושוהשם
 ולא דוא לה' ולפיכך דין. לעורר ולא רהמיםלעורר

 לאלהים. ולא רהמים לעורר צריכי[ם אט לה'לאלהים.
 תבוה. לא אלהים ונדכה נשבר לל נשברה רוהאלהים ובהי כ( כהוב הלא אבל ברור. ענין הה האלה.רברים ורוהתי ששאלהי הלקי אשרי 84מר דין. ולא נציךדהמים
 ייבן הוא. כך וראי א"ל ה'. ובהי %א כתוב אלהיםובהי
 בצפון. שהימחן וע'כ אלהים. ובהי אלא כהעב לאאלהים
 ההוא. והדין הגבורה צד אלהים בשביל היא הזבהןהו*הרי
 ויתנברו נחלש יהיה שהדין הךין. רוה ונשבר נמתקשיהי'
 דבה לשבר אלהים. ובהי כתוב ולכך דין. עלהחמים
 אותו להיות נשברהי רחה שכתוב הקשה. הדין שלוהתוקף
 והאדם ותוכ~ו. וכהו רתי יתנבר ולא נשבר. ההוקירוה
 ממעשיו. ויבוש נשבר ברוה דמזנה אצל לעמד אזצריך
 : הדין על רחמים ויהנברו נמתקיהיה שהדין בשביל והנל נשבר. יהיה ההוא התוקש שרוחנרי

 ולא מחשבותיכם מהשבתי לא כי ז( פתההייא רבי יקריבנוי תמים טר הבקר מן קרבנו עיה אםנ(
 וראה בוא וא'ו. בלי הטר כתוב מהשבהי ררכי.דרכיכם
 ומהמהשבה הכל. וראשיה עליונה ריא הקב'המהשבת
 דקדוש שם להמצא עתיבות דרכים מתפשמיםההיא

 נמשכת ההיא וטהמהשבה מי[ כרטי בתקונוולהתקעו
 נמצאת ההיא ומהמהשבה והוזטנים. עליונים מתקיימיםהייא ומדנחשבה מס[ לכיי להשקות עדן הנן השקתויוצאת
 היא האדם מהשבת נם פה. שבעל ותורה שבכתבהורה
 ונהיבות דרכים מתפשמים ההיא ומהמחשבה דבל.יאאאת
 ההיא ומהמהשבה הבא. ובעולם הזה בשלם ררכיו4לוז
 נ"ע ע"ו של וודעות המאות עבירות נמצאותדייא ומהמהשבה ולכל. לו להרע הרע טר יהם יעיאנפאר
 ולפיכך ס( מהשבותיכם. מהשבתי לא כי כתיב וע"כושפ"ד.

 וסכיגת6 סו6. ד6דס נכ5ל6 651 6דס 6יסי ד165 %יסיעי . יקריכ כי 6דס דכתינ תתסתע . 5תת6 5651פי65
 ות6רי . נווס כפל ו6קרי סניס ד6יסו ננין . עלוסי סרי6ל6

 . קרכג6 לקר% לתדכח6 סכן כל . תכ65 6תרמק6דמץת6
 . ונו' ס' תלפגי 06 ות65 דכתינ . 6וכמן ו6כיסווכיכ
 6דס . לס' קרכן תכס יקריכ כי 6וס כתיכ כךוננימ

 5נתר פרס ס65ן. תן סנקר תן . נ55אסכסתם 651 ד6 קרכג6 5קרכ6 מזי ס6י וגוקכ6 דכרד6סמכמו
 . 5קרנ6 6כהר 5תיכ5 כסרין וד65 .לי*כ5

 . כסרין ד65 6יגון6סת5יקו
 6תר . 0תעון דרכי קתיס מכיח סוס מזקיס רכי6(

 . קריכות 16 5יס תכעי קירוכ קרכן. ד6קרי ס6י5יס
 . קרכן . הכרי6 5נכי סו6 ידיע ס6 6*5 ]ננ[ קרכןתסו
 ותתקסרך כמד6 כ5סו תפקרכי קדיסין כתריןד6יגון
 סליס כימוד6 0ד כ5סו ד6תעכידו מד כו6.ד6

 קרכן סו6. סכי וד6י 6*5 . ס' זנמי 651 נתיכ 56סיסזכמי
 . כ5פון סמיטתן וע'ד . 56סיס זכמי 656 כתיכ 5665סיס
 . נכורס ססר ססו6 56סיס כנין סי6 זכימסדס6

 ויתנכרון דיג6 ויתמ5ס . דדיג6 רומ6 ויתכרדיתכסס
 מי65 5תכר6 56סיס. זכמי וע"ד דיג6. עלרמתי
 ססו6 5תסוי . גסכרס רומ דכתיכ קסי6 דדיג6ותוקפ6
 נס וכר ותקסיס ומי5יס רומיס יתנכר 651 גסכרס תקיפ6רומ
 . תפוכדוי ויכסף גסכרס כרוח נודכמ6 ע5 5נויקס כדיןכפי
 דדיג6 כגין וכ65 . תכיר6 תקיפ6 רומ6 ססו6 דיסויכנין

 : דיג6 פ5 רמתי ויתנכרוןיתכסס

 651 תמסכותיכס תמסכתי 65 כי ז( סתממיי6 רכי יקריכנו. תתיס זכר סכקר תן קרכגו עעס אםנ(
 תמסכס והססי6 . דכ65 וריס6 ע65ס סי6 דקכ'סתמסכס מזי ת6 . 61*1 כ65 מסר כתיכ ממסכתי דרכי.דרכיכס
 6תגניד תמסכס ותססי6 ]5י[ י6ות כדק6 כתקוגוי 5יס651תקנ6 קדיסי ס% %5תכמ6 וסכי5ין 6רמין6תפסטו
 ותססי6 ]5כ[ 5כ65 65סק6ס דעדן דנגת6 סקיווגסיק
 6סתכת תמסכס ותססי6 ותת6ין ע65ין קייתיןתמסכס
 סי6 גס דכר תמסכס . פס סכפ5 יתורס סככתכתורס
 וסכילין 6רתין 6תססטו תמסכס ותססי6 דכל6.ריס6

 תמסכס ותססי6 ד6תי. וכע5ת6 ע5ת6 כס6* %מוי65סט6ס
 ותססי6 ו5כ65. 5יס 65כ6ס6 סרפ די5ר זוסת6 וגסיק6תגניד
 נ"פ משז ס5 וזדוגות מע6ות עכירות 6סתכמותמסכס
 כך וננין ס( ת0סנותיכס. תמסכתי 65 כי כתיכ וע"ד .וספ*ד

רי%ראשונה
 ש דף ס( ג'ס יספי' ד( ס דף 0 ג"6 הלש 0 י: ש ט מגךמרתמראה

 התייבות נעשה הקרבנות עבודת שעשי לרמו ענינו קרבן שהשם ר*ש ומהרץ קריבות. או קירוב הלשון אשה יוהי יתקאימ ב*של8 הנ*עלת שהיא הבהמה אבל קטדן. קנקן רצען כסו בשתשה והקו'ף השועל,  שהוא המקריב באדם יותר יהכן קרבן והום *"מ0
 אי*2ר בשה דף'ה שם הקיוש הו*ם תקק ינין *י' יו( : הרהמים מדת עפ היינו ב*ה. הוי"ה דחשם עם הקדועץם הכהריםוהתקשרות

 ! הנינה מעים הנש*עה הש*ע הייט עין הנן השקה מס[ ? אדני והשם אלהיט והשם אהיה הום עםבההיהדו



 פ1ן קודשישוןויכךשא הוהרלשון

 651 . ס3קר תן ]ל1[ קר3נו טי)ס 06 כתי3 דכ65רים6
 6תר י5מק ר3י דכר. ז6יסו 3קר 3ן פר 6יסו. ומ"ן 3קר.תן
 651 זכר . יקרי3כו תתיס וכר ופירס מ~ר סתס. סכומן

 סעייס. תן 16 סכס3יס תן קר3כו ס65ן תן ו6ט וכן .מק3ס
 כ5סו 5טו5ס ד6תי ת6ן . ינךי3כו תתיס וכר ופירםמי
 ע5 ]גו[ ס35 ע5 ט1)ס דעעס ננין . טק63 651דכר
 ע51ט כך ו3נין ])ח[ ס35 ע5 דק6יס ת5ן ו%סתתודע וד6י.ס)ג
 3ריס6 קר6 סתמ וע*ד . דכרין וכ5סו 5טי)6 כ65ס5ק6
 ריס6 תמס3ס דס6 קרככין. ס6ר תכ5 יתיר3עו5ס
 ד5עי65 דתמס3ס 63תר סכי 6י יסודס ר' 6*)דכ65
 3ידיס. סוס 65 ]לט[ יתיר 5תת6 6מ5י )קרכ3.6פי
 תמסכס 5טי65 דכ65 ריס6 6'5 סתעון דר3י 5קתיס6ת6
 . גקר ד"וךי 6תר תמס3ס דססי6 וסעת6 .6יסי
 . 5כוק53 דת3סס דנופ6 סיות6 . 6יסוות6י
 דססי6 כףות6 . דכ65 ריס6 גס ד3ר תחס3ס סכיל%ף

 דכתיכ כתס . 33קר . 6יתתי . טו3ד6 6תט3יד כיתמס3ס
 כ16ר 6יתתי תסכ3ותס ע5 רע ופט5י 6ק מוס3י סוי6(

 תמסכס דתחסכס 5תר 5ססו6 וע*ד . יטסוםס3קר
 . וד6י דתמס3ס 5מיות6 תתקר63 ועו3ד6 ]ת[6סת)יק

 ס' 6יס 6תרו )6 סכסכיס נ( סתח י5חק ר3יי . ט5יו 5כפר 15 וגר5ס סע5ס ר6ס ט) ידוןכטמךכ(
 . סכסכיס 3י פסטו וסרועיס ידעוכ' 65 סתורסותופסי
 ת)ין ותקר3ין . נדו5ס גכסוכס דתסתסין כסכיס56ין
 כדק5 ומד מד כ5 ימוד6 ותיימדין 65תרייסי.קדיסין
 דתפסי 5יו6י 6יגון 56ין 656 . כיכסו סתורס תופסינ"1 כסכי וכי סתחהס. תופסי 6ימן ת6ן . סתורס ותופסיהזי

 תסער6 ד6תיסי3ת ד16ריית% תסער6 ד6תיין .3כגורות
 ע5 תתכן ו6יכון ]ת"[ד5סון

 ס3ה"
 דמ5כ6 דת1סכחת6

 ססעו וסרוטיס . י16ת כדק6 ס)יס יפד6 5יס 5ימי6קויס6.
 כרעי5 )ט5ת6 רעין ד6יכון עת6 ר3ר3י 6יגון 56ין .3י

 תדיר )6סתכה6 ד3עי6 דרגין ג' 6יגון ומ5ין ט6כיס.דתד3ר
 . קר3כ6ע5

 65סכח"
 651סתכהת . ותת6 5טי65 רטו6

 ו6תכוון . קר3כ6 תקר3 כסנ6 . ט5תין 3כ%5כרכ6ן
 קדים6 סת56ימד6

 ו5יו6י ]תנ[ די5יס סער6 51"תטר6 מ~י כוק"
 3ססר6 1)6תכ)65 די5סון סער6 )6תטר6 3סיר6תכווכן
 ס5יתת6. 5תיי3ת6 ורטות6 635 6תכוין 1יסר56דכסנ6.

 ולא הבקר. נץ הו[ קרבנו עולה אם כתוב לכלראשינה
 אסר יצחק ר' זכר, שהוא בקר בן פר הוא. ומה בש4,מן
 ולא וכר יקריבם. תמים וכר ופירש דחר מתם, הבקרמן

 העזים. נק או הנשבים מן קיבנו הצאן נץ ואם וכןנקבה.
 כלם לעהיה הבא כל יקריבט. הגוים זכר ופירשחור
 עולה ולפיק!4 ]יח[ הלב עף ששמד מי וטרע ודאי.הלנ עי הו[ הלב על עולה ששלה לפי נקבות. ולאוכרים

 ליאשעה המקרף פתה וכלסוכרים.וע"ככלהנקרבתלמעיה.
 ראשקז מחשבה שהרי קרבנות. שאר מכל יותרבעולה
 בטץ. הי' לא מע[ עתר לממה שהוא מה ולמה להקריב.בך העלענה דמחשבה במקום שייא מה א'כ הורה א"לר'דגל.

 מחשבה למערה הכל ראשית א'ל שמעון ר'לפני
 ומה בקי. שנקרא דמקום הצא הםחשבה אותה ומףהיא.
 להמדרנהשייא הממתיק הםף הםררנהשצק4אתמף יהוא,
 טמר דגל. ראששז היא האדם מחשבת כן כמו נקבה.בחינת

 כבה%ב בבו4. מתי. המעשה. עשייה היאהמחשבה
 באור מתי. משכבוהם. % רע ופ~לי אק חושבי הויתן

 תתעלה המחשבה של ההא למקום ולכן יעשוה.הבקר
 בוד4ה המחשבה טמר למקום תק4ב והעשיה ]ת[הטחשבה

 %ט. לכפר לו ערצה העלה ראש על יח וסמךי(
 ה' אהה אמרו לא הכדנש נ( פתח יצהקרבי

 דגהנים. בי. פשעו וההוורם ירעומ לא הוזורהוהופשי
 ענינים ומקרבים נדולה. בכהונה דמשמשש דגהנשאלו

 ואוד אחר כל של הייד ומיחדש למקומותם.קדישים
 הכרגים וכי התורה. תופשי הם מי התורה. ותופשיכראוי.
 התופורם הלוים הם אלי אלא המה. דוערה תופשיאין

 שיצא המנ%ם מן שנתנה התורה מצד הבאשבכנורות.
 למלך שבהשבודם השבח על ממתים והם ]תתג שלהםשירש
 פו%עו ההרועים כראוי. שלם יחוד לו ליחרהקדוש.
 רועה כנ% לוולם רוום שהם העם נדויי הם אלובי.

 תמיר להמצא רגצרכהז מדרנות נ' הן ואלו צשו,המנהל
 ולהמשוך ולממה. למעלה רצון למצא ו,קרבן.כהקיבת
 ונתכוון הקרבן. את המק4יב כהן העולמות* בכיברכות
 והל1ים ]תכ[ של1 הצו ולעורר כראף הקדוש שם*יחר

 של בהצד ולהתכ% שלהם הצד לעורר בהשירשמתכונש
 ונעשה שלמה. לתש%בה ורשוט לבו מכות והישראלדגהגים
 חמש. חחגפר דגל לוקו חה הקרוש. המלך לפנינבנע

 השחם אלעזר א'ר ה'. לפני הבקר בן שז דשחםי( י ובויזז%ים בעליונים נמצאתושמחה
 דץ. לעשות לי א%ר שהכהן דגהן. ולאאחר
 : בו שנאוח דן%א מקום יפנם ש%ראכדי

 הכחוב חלק למה יוסי א"ר ק4בנו. העוףעולה מן ן64בםס(
 *ה. זה בק "ש רולוק אטו אחר הכל אם יעולה*גווף עץ לעולה הצאן חץ לעולה הבקר מןואמר

 שהשעה נר אמרו כה אלא אחד. ענץ נעשה כלם מןא
 הצק. מן מקויב יטל. אעו ואם הבשי. נק מקמב להאץ

4%ם ימי51אז4
 : מ 41 * יז* ג% ז( ל ידפ" ס יט ש 3( 3' %ס ח מקומת5ראה

 הזהרזיי
 שחוא חטיה היים *ף %ק( : חומד שהלנ מח חלב מוהשנה בשביל באה שהעולה *" %ק : הועה המחשבה על לכ*ר באה שדח%לה4

 להיות המוח סן נח*עלוהלב ואח*ב חמוה* חיים ייאה המין שבתחלה בידוע נקנה. בחי' שהיא הלב על ו*ויל עומד ונרבחיית
 שיה%*ך נחמים נבורוה ה%ת*ו אאם חבהנים במדרנה הלוים חותכללות . הנבורוה במיר שרשם וה*ים החפהח בפקורש%רשם אנהניי !פ3[ : חנעה עולם ה"ם 1ט6( : אקרבן שהגיא וה של התשובה מאשבח *" %, : חבקר מן בהפה דחיינו %ע! : ומהאיה"ימר

 : חשרבן נעל הארם עלרהם*ם



 הזהרלשון )ויקרא קורשלשון*1
 ואין הוא דל ואם כתוב שהרי העף. מן יכול. אינוהם
 יותר האדם על ממרהץ אעו הקב"ה כי סשגת.טץ

 היה כך החטא שד,יה כמו אלע"י רבי אמרנרטלתו.
 סקריב היה הוא ם נבה לבו שלפעמים העורררו49בן.
 לחמוא. כך בל נתגאה לא שברצונו לפי הצאן. סןמקריב בינוני רבוט. לפני לחמוא יותר חשב שלבו לפישור.
 הכךיב הוא מכלם. נסוך ורצזוו %. .בה לא שלבוהעני
 האנשים כל קרבנות ניכרים הייו מדג9. קל שהי'ממה
 ואחר אחד כל של רינו דן והקבשה בלבדו. שהך אחדכל

 רקרבן שאותו וראה בוא שמעון א'ר 6( . ישיבקשקל
 פי על וקץ נשבר, שלבו לפי מהכי. קל ויא הענישל

 בצערו ל1 די שהרי ממנו. החפא נעבר לתטיאשחשב
 אחר כל של וקרבן קיבן כל כן ועל ביוזו. בניובצער

 : הכוע אצל כלם ניכרים ריו בלבדוואחד

 וראה בוא עו'. לה' מנחה קרבן תט4יי בי ןנם!2טנ(
 ואחר והטו. חלבו אהד ר%יו. ק4בטת שני מ9יבא4א שהרי הקב'ה. לפני יותר השוב העני9יבן

 מביא והוא לאגול לו אין שדדי שוקריב.ר494בן
 ן ואמ יונה. בני שני או תורים שני מדנל. קל הש4י9יבן קרב"

 מכו54ום ההיא ובשעה %. וטזכפר קמח מזפ מב"א 4האין
 למה. כך וכל עמ. ענויז שקץ ילא בשה לא בי נ(ושכרים
 חלבו הרתיח שהקוי יכמו סהבג חשיב עני שקף4בןל8י

 ק,יננ6 דססו6 מ1י ת6 סתעון 6*ר 6( . יסרסנתתק65
 ננ ע5 ו6ף תכיר. ד5ניס ננין תכ65 ק5י5דרסככ6
 נ5עריס 5יס די דס6 תכיס. 6תענר 5תחעיוהס.נ
 מד כ5 וקרכנ6 קרנכ6 כ5 ד6 1ע5 ניתיסוד6גסי

 : כסכ6 5נני כ5סו 6סתתודען נ5חודו*וחד

 %י ת6 . גו' 5ס' תנפס קרנן תקרינ כי רננשש3(
 ד% . קנ*ס קתי חסינ דתסככ6קרנג6

 ומד . ודתיס חלניס חד . 5קתיס קרנכין תרי קרינסוח
 . קרנכ6 6ייתי וסו6 5תיכ5 5יס 5ית דס6 דקרינססו6
 תכרוי סטת6 ונססי6 ניס ומה!כפר קתח6 זעיר .ל"י 61י יוכס. ככי תרי 6ו תורין תרין מכ65 ק5י5 דעניקרגכ6
 5תס. כך 1כ5 עכי. עכית סקן ע6 נח 65 כי נ(אתוי
 חלניס 6רתח דתסככ6 וכתס תכ65. עדיף דטכי דקרנכ6כנין
 נתסח 5יס תרתחין קתמ6 סס61 כךגתים
 תכחס ס6י תקרינ נ*כ כ5 ד%עו 6עיסכ6 וסכי .רגה!
 דסט6ס דכתס ננין תרחספ ותכמת סתמנתע5

 רתמי סייטי 1כ5 . פרע די5ר נ6ס6 ודתיס ח5ניס%תמ

 61.ן ס61 דל ""ס כת.נ דס6 סע9 תן . יכי5 6165י
 נת5ס יתי כס ונר ע5יס %רח 65 קכ*ס דס6 . תסנתיוו
 סוס סכי חט6ס דסוס כתס 56ע1ר 6*ר יכי5ד65

 יוין ועהתש ,נע ק' ,מ מן נ,וו., ,יו, ר?י,לבי גק:.ך .ה"וי ההם" בהמ'תשה"

 סלח תשביוז יא חמלח נםלח מגואך קיבן רנלד(
 אלא לבטז. וה מלח אחא א'ר וט'. אלהיךבראז

 ויולא חטעם. (רייב רגטריויוה וסנשזיק ממרק שייאלפי
 זש'ב המרירות. :פבל העולם יבול היה לא הוהחמלח
 ]פנ[ הבל יושב למדו צדק לארץ טשפפיך כאשף כיס(

 שרהטלם רנרקז וצא ו~לח במאך. מכון ומשפפ ירק4כהוב
 וט'. ולילה טמם בריתי לא אם ין שכהוב בו.מתקהם
 ודףם ]תו[ המלח ים ונקרא אלוףך. ברשז נקרשלפיכך

 2 שמו עלמקרא
 צפון עמי 8תח אבא רבי 49ב%. שלמים ובח ראב!0

 המחשבות שאווע לפי ב?שן, שנשח%ת "רלות אלוצ%ן. עורי גו'. בשמי ט6 עי הפיו תימןובאי
 מטצאת שהמחשבה ולפי הן. הרין ובמים ריבבמתרת
 בחצות מנשב צפון טיח . םטצא שהדין בצעבלילה
 מנק רדר של וכנור מתטררימ* ה"גשים כאשרהלילה
 שלמים 44 תינק. ובאי מעעוררה. האגשים ומחשבתמאלץ.

 העליגים שלום הכי. של שלום *שזם לפי בווום.שגשרצדם

 ת5ח תסנית 651 תת5ח נת5מ תגמחך קר3ןרכבל
 656 ת5ח. 6ת6י וכי 6מ6 6יר גו'. 56סיך3רית

 % 1* 65ספת6. פהד%  גזלסס  %תרט  ו6יסוננץ
 סס*ו . תריר6 5תס53 על% יכי5 65 ת5ח6ס6י
 ]תנ[ תנ5 יוסני 5תח 5וק 65רן תפפסיך כ6סר כיס(

 דע5ת6 נרית 6יסו ות5ח . כס6ך תכון יתספס 5דקגתינ
 . גו' 51י5ס יותס נרשי 65 אס י( דכתינ ניס.קיית6
 וית6 ]תד[ סת5ח ש ו6נףי . 6מאך נרית 6קרי כך3נין

 : סתיס פ65קרי
 5פון עורי פתס 636 ר3י . קרנגו פ5תיס עת ראם0

 תמסנות ד6ימן כנין נ5סון. דגסחסות עעותצ56ין עורי . ום' 3סתיו י61 נני ספשי תיתןונ6י
 6פתכח דתמסנס 31נין דדיכ6 ונ6תר 6%גי
 גס5נות6 תגסנ6 5פון ורהח . 6סתכח דדיכ6 נזתג6נ5י5י6
 . ת56י1 מעבן דדוי וכטר 6נסי תתערי כדד5י5י6

 ס5תיס 56ין תיוען. ונ5ף . תתערי כפ6 דנכיומחסנתן
ודהת% דע65י סלת6 . דכ65 פ5ת6 ד6יגץ כנין . נדרוסדגסחפץ

 הזהריו
 אאאז פי הגל. יושגי למדו או המלטות פ8ירת שחיא צרק ש4קר*%ז לארץ תפארת מ84ירת רהמי% ראיהצ משאמך איע ממל 448נ,

 יפ: גקךאה ה%לכות בי במלכות. יפור התקשרות זל רפו המלח יפ ועמ י אהפארת מןהרחשיפ תארא עא המלגות של הדין טטתיק והוא בוךת אעקרא היפוך ס8ירת ע*י נש*עת % והארה פלכות. של חרע לפטלאשושר



 15ח קודשישוןךיכן%א הזהרלשון

 יממר5 ונ% סליט . פלפ5 רמפרי  סליט  561ין .תתת6י
  נפלימ רנל6  סלע5  ו6יכץ  כנין  וסלייסופסיתנ"ז5.

 ולכל  ליס סו6 סלת6 הט% . פלייטו  ופתסמין פמיסו%לין
  5כסני.  נ5נלין ו%פוס מס6וס 0ר5. נדרנ5פלפ5
 ות% . מוכייכו 6%עכר6 ע5"סו 5כסר6 זתינין ד6יג1ןכנין
 ו6מתכח כנץ . ס5תיס כמת קכ*ס נףוי מ3יטן 65נךככי
 נהית תכ4ןו חמ65 . ותפ6י 3פ65י8)ת6
 6סס ע5 651 סס6 פ5 65 4ט8 6% . תכ65 %יס61"ט
 יפתמ ונ4רת סמן 6( כו*6 א"ס. פ5 44 ". ש6%
  כזת% 6% תתקרכ 65 קערת וע"ו . 16קטס אט6 .5כ

 ככנך ס9יס קסרת  6סרן פליו וסופיר סס'ר  תתקינוסטן
 6סון וכ0פ5א וכתיכ יקעירגס. סנרא 6ת כסעיכוככנך
 סתן ד6סתגט כנין . יקתירנס ספרכש כץ סנרות6ת

 וקסס6 . ס5ת6 סו8 ככ65 ס5תש מזי ת6 . כמד6וקערת
 קסירז קפיר נחרת 5% . כע5ת6 6פפר 65וקסרונ6

 1ש? סמש ג( כטכ 6מר ספשן י3י כ( .דתסיתנו%
 . מכרימ 16קתוס קר6 ס6י . כתרזתיו פ15ס טפספנע
 6תס %סיס 3פי6 3יס זכ"הכ 6נרסס. 61 סתפ5%5

 . י6מק 61 ההו . פתך 61נד5ס ו%לכך וכתיכ .נש%גגו
 ד6 . כתרותע פ)וס עוסס' . 5י סיס י5חק ופמדוגתיכ
 וספ5וס הט6הת י( וכתיכ . 5יפקכ 6תת תתן דכפיכ .יעקכ
 0ל 61 1פ5 . כו6 61 קסור וס5וס ד6תת .%כו

 . ונ65 1פ%5 סי6 פ5ימות6 ופ5תיס . דכ65ס5יתות6
 656 עת 6% כפ5ת6. פ5ת6 6סגי ס5תיס ו6קריכות6ן
 65ע65 כנץ תעפס. 65 ת5ות 1פ5 עפס ת15ת שותכפר
 עפס כת5ות %ידן ופ5תיס ]תס[ %סלר 05לףי6מץד כנין . ד06רן כתס פ15ס עכיד 6יסו יעקכ . כ65 ע5פ015
 ס5מיס. 6קרי וע"ד ססר6. וכס6י ספר6 3סלו 5*8.וכת4ת
 5פ6% פ5יס פ5יס. נכר . תס 6יפ ףעקכ וכתיכ דת5ס*ר61

 : - 5תת6ופ5ש
 עז מזי ת6 . ס' 5פני וסקריכו קלכט פז ך44בש8(

 די5יס פת6 עז פתפץ 6.ר 1ס6 . 6ת64קרכנ6
 ט61. כיס6 ויכ6 כש6 ססר6 דס6 פ9יס תן 445ףנלש
 6עכר 6י וס6 . 5קרכ6 כעי ד6 . סתעע 6"ר סכי6%
  כססו6 צכגיס עו ס6י כיס. %עסק 15 ד9ס8נ6 רוח6פ5ש
 ד65 ת6ן 61ית דר"ה. כ6תערות6 חכס %ן 41פ .ככסעס דזכי תא 6ית תניק % פתעון 8*ר כש. פפי י4סוטוג6
 כמ5ת6 5ש ותודעין כיס. ותתדכקן 86יין כיפיןאססרין כ6יס 6יסו 1:1 תס636 ססר6 כססו6 6תדכק 60 יטר.שיק 651 ככפפ 656 גי ד65 ת6ן ס6י . כטפס 6%5גי

 דמייכין ו5זתכין קפוס ותכסון כדיכין תנסוןדפ5ת6.
 וע*1 . כמ5תיס 5יס 51פיין דסקר 59י 4ס %1וי6ןכש
 כגץ . קסוס ת5י כמ5תייסו דמת6ן תנסץ יכו*ס%5תין
 5זתן ת5ין וכ5סו . 3יס דתתדכקן ססר6ססו6
 עכרס. 5עתין יפר56 כין 64י פי א6 י(נךיג..
 ק6יס פ65ס דרנ6 . ככפס 656 אמ ד65 %'ני%%
 קכיין 65 עכו*ס עתץ "53 . גס הגי קמ .טשתס 5תקכי כעי 6יכץ ולף רא. 5תקכי כפי 5הסו 4% .פ5יס
 ת6תר מדת6 נסס6 דקמ . 6סגי 6י כר .%%4
 6יסו 6י . כגפס תת6ס כדרנ6 דקי"וי ףפר0656ר6.
 ד6גפי מייכ6 5ס6י 11י . סג"1 פזכפיס יתיר 5מאמ כעי65

 ע5יס 5ת6רש. 5גסי 6יסו כ16ריית6. שתד5 651 ?16ריית6פנףוי
כתיכ  זגרין ד( ג.ס 6*ת ג( *ג4 ?ף ט ג, מסי* 6( מ3צמותכאץאאן

 טיד הכל שיימות העים. צחץ שלינעת והםוהתחתונים.
 הבעלים הבל של  שלום שהם  לפי והשלמיםהאמונה.
 לכדגים. נאכל*ם חשמות חמא%ת אחת. במדרנההשים  ו4ל א וצא השלום  שהרי מהם. ונדגים מהםשכלים
 ומכל חמאותם. ולהעביר עלהעם לכפר מזומנים שהםלפי

 שנמצא לפי שלטים. כמו הקב"ה לפני חביבים איןהקרבטת
 הקטרת דיא מכלם והחשוב ובתחהעים. בעליונים שלוםמהם
 אשם % ולא חמא על לא באה ואינה הכל. שלמוהשדיא
 ישמח וקפרת שמן "( ככתוב שטא. על אלא עץ. עלולא
 בעץ אלא ייבה אינה הקמרת וע'כ נתבאר. וזהלב.

 בבקר סבדם קמרת אהרן עלי והקמיר זש"כ נץ4ב.שהשמן
 אוון ובהע4ת וכו%ב "וררנה. הטיות את בדגיבובבקר
 וכויבה בכל. של1ם הם שלמים וראה ביא בטשר.וקמרת ש%ש נסצאום אחא לפי הוררמג הערבים בץ הנרותאת

 מקשרת יוא ד4קמרת אבל באץלם. נתעורר לאוקמרוג
 ופחר המשל 0 כחשב אמר שמשן רבי נ( האטטגקשרי
 החברים. בטיץ ד5שקוש אה בנצעמה. שלום עושהעמו
 אתה אלדים נשיא בו שנתוב אברהם. וה הטשלאבל

 יצדק. זה ופחד שטףי 41נרלה ואברבך וכהובבתוכנו.
 זה במרומה. שלום ששה לי. היה יצחק ופחדשכהוב
 והשלום והאטת ד( וכתוב ליעקב. 4גשע חוע שכתוביעקב.
 הא יעקב כן ועל בזה. וה  קשורים  וש4ם  וצאמתאהבו.
 דגל. של ושלו6 הם שלינות שלמים נם הכל.שלמית
 אלא עוד 51א בקולם. שלום מרבה שלם*ם שמקריבומי

 להביא כדי תעשה. לא בהוות ועל והשה מצטע עלשטכפר
 עושה גמצהע נדבקים שלמים וכן ]9ס[ וה ילצד וה לצךשנדבק לפי שאכיינו. כמו שלום העושה דצא יעקב הכל. עלשלום

 שלבאם. נסר4"ם רצ-כ  וה. ובצד וה בצד ל'ת.ובמותת
 למעלה שלם שים. איש חם. איש ויעסב  שבחוב  הרברוסור

 ז - למטהושלם
 ש וראה בוא ה'. לפני והקריבו קרבט ש דאםפ(

 שלו השם שש שמעון א'ר הלא למה.לויבן
 הרע. וממין הרע הצד מן הוא שמיי ש%צ מן להביןטרם
 עבר אם שייי *רקריב. נצרך ש שמעון. א'ר כך%א
 כדמיון קרבט השו ש בו. התחבר או טמאה רוחעליו
 והצה מי "ש למדט דיי שמעון וא'ר בו. ששאדווא

 שאשו מי ויש רוח. של בדלזעוררת שיכה מי ו"שבנשמה.
 ולא בנפש אלא עכה שאעו האיש זה בנפש. אלאצכה

 י"שן וכשדוא דשצמאה. בצד נדבק הוא הרי טתר.נתעלה
 בר%י8 לו ומודיעים בו. ומתדבקים באים הרעים צרדיםאותן
 שמצחקים ולפעמים אמת. ומהם שקר מהם העולם.עניני
 ועשכ בחלומו. לו ומיערים שקר. דביי לו ומראיםבו

 על אמת. דברי גחלומותמ שרואים מהם "ט עכו'םהאומות
 עומדה עליונה מדרנה בנפש. אלא צכה שאיט אע'פל עבו'ם* לעמים ישראל בין מה וראה ובוא י(מ. לזמן הוא שר41ום ו"צנעים וכל בו. שנרבקים ההוא צדהץ

 לקמת יטלים אין עכו'ם עמים אבל בה. וווכהפינה לקעת רויה הוא ואם חח. לקמף ר1צה דיא ואםאצלו.
 ממקום חרש נפוש קונה שאו נינעל. אםמלבל

 אין אם בנפש. תחהונה במדרגה השמד וישראלאחר.
 ששבח הזה לרשע י נדול. עינשו יותר לנות חצההוא
בד%ב עלי לרבעו. שכח דצא בהורה. שטק ואש דחח4המטת

 גס: י5 1( גס. י5ס(

 הזהרוו
 צ ודץ אפר פן המטוטת הרהמים מדת תפארת גספירת חוא יעקב ששורש 8י'84



 ייייישט1'לךא קורשלש1ן*ו
 אנשים "ש וראה ובוא הארץ. מן חטאים יתמו "(נתוב

 מפש. טהר זוכים שאין לפי טה. הרע בצדהדבקים
 עליהם ימח ההוא מומאה רוח עליהם עובררכאשר
 מצר הוא האיש שרצמא ההוא חמא ואז בו.ערבקים
 שאותה לפי אחד. עז הוא וקרכנו ההוא. דגיטאהרוח

 א"ל חמאו. על הכפר היא ההוא הצד מן הבאההבדטה
 ונו' העץ על נבלתו הלץ לא כהוב והלא בנו. אלעזרר'
 ורוה הוא. שיושה שארץ לפי אדמחך. את הפמאולא

 ואם עליו. למח הקדושה בארץ מקום ימי" אל"שים4אה
 באה והיא הטומאה רוח עליה שמרה זו שבהמה כיןק

 יפה א'ל דקרושה. לצר אהעה מקריבים למהבתץץ.
 אש אלהיך ה' כי כדעב. וראה בוא אבל בני.שאלת
 אוכלה הקכ"ה של האש אש. אוכלת אהש יוש דיא.44כלה
 לפני שארה האומרים מלאכים יש וראה ובוא אחר.אש

 שך בניצוצי השירה טמרים כאשר מתנמ4ם והםהקב"ה.
 אש שהוא דגהבח. אש הקבשה דגץ ו4ממו אוכלה4אש

 ההוא צר עתרמל הויא. חרע ' צד לכל ומכלהשכלה
 האיש וזה בשלם. ממנו נשאי ולא העא. הששבושלהבת
 מן העולה הריח ובאוהו אצלו. עומר קרבנו אההמק*יב

 עליו השערה דגצמאה רוח צד מפנוסטשעלק
 הזה4 קרבן ע'י ונכלה בטעבמל הכך ורפיכךךו.
 ! האש שתו ננר לעמד שיכול רברואץ

 אבא א'ר העם. לאשמה יחמא המשיח הכהן אםנ(
 בעולם. נמצאים שהצדיקים בשעה וראהבוא

 בתורוע ועו0קים נמצאים רבם ביה של הטיתואוהן
 כביכול לש ואם בגלווז. עמהם לההקייף השכינהיכולה
 נמצאים צדיקים השם בטלם. לרוזקיים יכולים אין השםהוא

 שהעורם דגריים אוהן ךא. ואם לראשונה. הםגתפסים
 נץ מסלקם ודקב'ה לראשונה, נהפפים בעברםמהעים
 אלא בלברו זה ולא חמא. בהם נמצא שלא אע'פהעולם
 אם זש"כ בגלות. לדג6חה השכינה את ממנושמרחק
 לאשמת טששא. למה העם. לאשמת טשטא דמשיחהנהו
 וראו העם לאשמת עש שגרמו העולם חפאי בשבילהעם.
 טששא, חקב'ה, א דמשיח. הכהן אם ד'א חמשרם.שלסה ובני שי והויתי נ( ככתוב עדע יחפא. שלו. לאשמהולא
 שפע יץ של4 ומהשלם. "שר% בנש ק פגטערע
 טשי. העם  לאשמת דצא. זה למה בכל. דעו הרץברכטע
 הנוץ אם אמד יצחק ר' .. הצא העם חפאולבעבמי
 ונמצא לץבורה שיצכן שלממה הכהן זה טששא.המשיח

 דגומכים לשתן ף בוה4. דוא חיי העם לאשטה חפא.ט
 וי , חפא בו שנמצא צבור שע"ח זה כדמיע י(עליו.
 שכל דגוו, שכן כל הידה א"ר עלי. הטמכיםלאוהן
 להתברך ומצפים מוצים בלם החתונים ה"ףוניםישר4
 הכונות לכק מתחל שרכהן בשעה לסדצו שהרי טץ.על

 בברכה כלם נמצארם או ]תון העליין שיבןויהקריב
 נכלל הושסאל להתוךרר. מת4ול וימץובשמחה.
 כלם ונחגרכים בוה. זה רטזקשר נתאחר וחבל ]ת,[בוומין
 בף עצפ. על שיבן להייב הבוע צריך ה"יכךנתבאר. וי וחחתונש. עליונש מחברכים הנהן שע* משצאיחד.

 הכדק מי שעל למ4ן היי קשי א'ר דמ*".שרתבפרו

 כס6 3ני 6ית מד 1פ6 . ס%ן תן מס6*ס יתתז 6(כמףג
 תגפס. ית"ה ג* ד65 ננץ . ססר6 3גא4ר6תד3קן

 ע5ייסו 6פרי תסאג6 רוח ססו6 פ5אסו 6פנרוכד
 תססר6 ס64 3-י דמעי מפ8ס ססו6 כוין . 3יס61תד3ש
 ד6יסו כגין . פי אר 5וסו 1נך3נש תס6גמ רוחרסס61
 6*5 נש3יס. ש %פרמ ססר6 תסקזק ד6תיכפיר6
 עו' סען פ5 כנ5ט ת5ין 65 כתיג 1ס6 . כריס 56עורר'
 ורם . שי% סי6 י6רפ6 3גין . 6ותתך 6ת תסת6516

 "י . ע5וי 5מסרי קדי% ג%ע6 64% יסתכמ 65מס6נ6
 61תי תס6כ6 רזמ פ5ש פ6יי כפ?ר6 דס6י כיןסכי

 י5ות **5 . קווס6 5סער 5ש תוךי3ין 6ת6י .תססרס6
 06 %סיך ס' כי . כ"הנ מד ת6 5% . כריס56ת
 6ט5 וקנ'ס %ת6 . %% %י5 %6 6ית . גע166ג5ס
 קתי סירת6 ד6תרין ת%5ע 6ש מוי 1ת6 6תר6%6

 גד6515 סירת6 ססי6 תנאיפי כד תת3ס5י 61יגוןק3*ס.
 6ס6 וס6י . דתד3מ6 606 ק3*ס זתין 51תת6 . 65%ד6ס6
 סס% סס61 61תגס5 . ססר6 6100 5כ5 וס5י6כ65
 גס 3ר 601י 3פ5ת6. תניס 6ס6ר 651 ד6ס6 ס5סוג6גסט61
 דקר3כ6 רו% 31סס61 . ע4ס ק6יס קר3ניסדתקר3
 מ5ף דפרי6 תס636 דרום סיר6 תנש %פ3רוס5יק

 . 61ססגי 6ת3סי5 כ65 כך כניני61תכפר.
 : %6 ססו6 3%י דק6יס ת6ןו5יפ

 6% 6*ר סמס. %5תת ימס6 סתסש סכסן אםנ(
 . 3עית6 %תכש ד%יקי6 3סעת6 חדת6

 . %3ריית6 %פ6ן תסתכמי ר3ן 3ית 50 תנוקותו6יכון
 ג3יט5 5ש 61י . ננ15ת6 פתסון 5קיי% ימר56 כגסתיכ65
 שתכט זכ6ין 61י . 3פ5ת6 !6תקיית6 יכ5י 65 61יכון610
 דפ%5 גדיע 5וטן 65. 61י 3קדתית6. 6תפסן6יגון

 15ן ס5יק ולן'ס . 3קדתית6 תתפסץ 3ניגיסוןתתקייתין
 56 כ5מודוי ד6 %1 מ1כס. 3ס1 6סתכמ ו65 6פונתע5ת4
 06 סס*ו 3נ%15. 61תנ5י6 יסר56 5גסשפ תנשירמיק
 65סתת שס6. ' 6ת6י סמס. 65סתת קס6 סתסימסכסן
 . ימע6 ק3*ס. ד6 סתסש סכסן 06 ד*6 . מע6יסס5תס ו3ני 6גי וסייתי נ( כדש6 ינרמ . "שס6 . די5יס 65סתס8% וד6י סמס 65סתת . ס6י דנרתו פ5ת6 מתמ 3נין .0ג*ס
 טפוק 5ון יסי3 ד65 . ומע5ת6 יסר56 גטטת תן סו3שינרע
 . וד6י ספס 0%תת . 6יסו 6%י . גכ65 וינש יו6ין3רכא
 סכסן 06 6תר עמק ר' .. סו6 דינז6 מ4כסננין

 61סתכמ 5ט3ודס ד6תתקן דיתת6 כסן % . עש6ספשש
 דסתיכין 65ינון 11י 1ד46 דטס סו6 סעס 65סתת מס6ס.כיס
 דכ5 כסנ6. סכן 1כ5 יכיוס 6יר . פ5ש  דמתכין65עץ ווי מע%. 3*ס ד6סתכמ 3%ור6 ס5ימ6 ד6 כטע6 י(ע5יס.
 65ת3רכ6 1ת%5ן תמכ6ן ג5ס את6ץ 1פ45ןיסר%
 ת5ע 5כ%11 ס6רי דכסג6 '3ספ% תכיגן ד40 ידף.מ5

 33רכס %תכמו כ5סו ]תו[ פ%5 נך3כ516קר63
 6תכ5י5 סת656 . 65תפל6 ס%י יתיג6 .31מד11ת6
 כ5סו 61ת3רכון 3ד6. ד6 %1קיר 6ת6מיד וכ65 ]תז[ניתיכ6
 %1 ותת6י. פ65י תתגרכ6ן דכסנ6 יד6 דפ5 %תגמ .גמן6
 3נין פ5ש. נך3ג6 5קר% כסג6 3פי ונג*כ .16קתזס
 דכסנ5 יד6 דש5 תנינן % יעף 6שר מו3ש.דיתכפר
 ו6עץ סס% . קל%3 קריכ כי כס דנר מונ66תכפר

 ית 9 י( 6' 6' שכש ס 'י: 9 ט יו %ש % מקוטותטראה

 הזהרףו

 : חקןל8ות ועליית הס*ירות והעזעת י"שד ל*ע% טטת לטע *יי8"
 צ ב"פדיפ פשתקות שושששתת 8" !פ"
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 ו6יסו תימ6 6י ע5יס יכפר ות6ן ע5יס תנךינ מ6ןמעי
 כו6י 6יסי 1651 . 6תקלקל 6(סו 60 . כפסיס עלמקריכ
  יתכרכון ל5 מס5י  ומפ5י. על6י עליסו"תכרכזן

 כתינ ו% . 6% יסויס 6"ר . על6י סכן כל יויספ5
 עליס לכסר6 נפ*6 6מ6י . נעע ונפו נעוווכפר
 . כעוו וגפר וכמרכ נרמיס על יכסר . מנ ו*עזוננין
 . רכ6 כסנ6 6תקסר 6תר כ6ן יויע 60 מא66"ר
 ]תח[ סנן ו6קרי וסס61 6מר6 כסנ6 6תקסר 6פרוכק
 ליס וסליס  נקריימ5. קרככיס מקריכ ק6 66ר6 כסן כךננין
 סל"ן  רכסנ5 נסר נז. ו5סקסר תמר ססו5פד

 ול5תכפרפ  ל5סריפ לסלע5 ליס יפככז ל5 5מרלססו5
 סרנניס. פליי פערינ ק5 5מה* ופ"רמוניס
 לנסר יריי פל ק- כל פסספיס ול6 פסריכ פו5 ר5מר*וכקן
 לכפר5  פסחלרן  כלמו  פל5ין  ו5ינון פקרינ5יסו

 סיספלל ר5  כגוונ5 ירייפ. פל  5ססכמ עויס5 ופלכ5טוניפ.
 ניופ5 ר5 פל 5נ5 5'ר  י( .. סטסיו  5~ר יפיוופפס
 דירפ יכל5  סליס נם ננר  ל5ססכל5 פ?5 נפי פסכירר5ם
 עלמין ככלסו סוסר6 ק5 עזמכ" . יימ6 כס6י כעות6עלייסו ויכעי ומלכ6 כיקר6 דיוע קדיס6. ומלכ66רמוי
 דע6 ויסתלק כנין כסלימו. כרעות6 כמכחת6 ולכ6ככווכ6
 6סתכמ 65 ולסון וסלימ6 65יכון חי ע5מ6 מן יחיפ5

 סס"ו . כניכיס 65וכר6 6ת"ן עת6 מוכי וס6 . י6ותכוק6
 . יסר56 וכל סלימ6 וס61 . ימע6 סתסימ סכסן06

 וכו . עלייסו סרי6 ווע6 ננין סו6 סעסל%מת
 וכל . עמ6 6עון וכ6ין י6ות כוק6 וכ6ס סו6סלימ6
 יייס ועל כסכ6 סכן כל . יויס ]5 מכייסו מסתלקיןויכין

 : -  ותת6י על6יתתכרכ6ן
 ו6וקיתכ6 כתס . ונו' יסנו יסר56 פות כ5 ד4*כםכ(

 עות כ5 ו6ס 6נ5 . נס וסעונסור6ס
 נוסו . 5יס תכע. יסם יסר6ל כ5 ו6ס . יסנויסר56
 כירוסלס. ו6סתכמן חיכון 656 . יסר56 עדתכל
 תתן וסט 6יגון ו6י . עת6 5כ5 16ריית6 כפק6 תתמןוס6
 כ5 . עע6ן ותתן וכיון ותכיכן . תע6ן יסר56 כל .ספ6ן
 מפעי וכר וכעלס 6כתרייסו. מסכי וכ5סו כנין . עע6ןפמ6
 על ותמנן 6יגון 6לין סנסורין. 56ין . סקסל פעי .סקסל
 י6ס יסנו יסל56 פות כל ו6ס 6מר מיי6 רכי  נ( ..יסר5ל
 נטן . סא נ%י . %מס6 יכועק 6% כ6וריית6ינצו
 ויוע %ן 5סתכמ 651 . סקסל תפיכי ונרונפלס
 קנ*ס זתין יסווס 6*ר ו6ירמס6. ו6וריית6 פמיקת6לנל%
  כנין .  יסיט5 ותלכ6 כותכ6 ו6וריית6 עמיקין רזיןלנ65ס
 וכתינ מכסיס 5יס כתיס ס' 6ת ופס ס%ן ומל6סד(
 ועו 65תר רפסו ו6ת 6מיו 6ת 6יס פוו ילתוו ול6ס(

 : נוולס ופו לתקעכס 6ותי יועו כלס כי ס'6ת

 סכסן % ו%. נטו וכתינ 6פר כגלסכ6 ת6י י5מק רכי פני . ונו' 6מת ועסס ימע6 %"אשר
 כסי6 5סר וסכ6 יסגו. יסר6ל פות כ5 ו6ס ימע6.ספסים
 656 . תיירי ק6 ת6י . המע6 נסי6 ו6ס  כתיכ ול6 .יתע6
 כסןר כסן וס6 נמס6ס. סכי תסתגמי ל6 גסני66לין
 יופ5. נכל פליס רפ%יס  רייול5 כנין פויר6.טרתיס
 ומר. טר רכל ופסול5 כלסו. ריסר5לונזעול5

 שיעא תאמר אפשר עליו. יכפד ומי עליו וקריב סיחמא
 טתברכים אין חחתומם ותחתונים. עלטנים ידו עלא~יתברכו בדאי הוא ואין נתקלקל. הנא הרי עצט. עלמקריב
 נתוב והרי ולא. יהורה א"ר עליונים. שכן בל ידו%
 %יו אחר ארכפר נצרך ולמה ביצ. ובעד בעדוגפר
 בעדו. וכפר שבתוב עצמו על דיא יבפר חמאו.בשביל
 נהל. דנוץ מישר מקום באיזה ידוע הדי חיאא'ר

 ]תח[ מנן שנק-א וזה אחר כהן מקושד מקוםובאקה
 אתו והעלה בתחלה. טיבנו מקרייב היה אחר כדןלפיכך
 עלה שהכהן ולאחר כו. מקושר שהוא ההוא המקוםעד

 ושיתכשר למקונע לעלות לו מעכבים אין ההואלמקים
 תחלה. קרבט עליו מקוץב היה אחר כהן וע"כחמאו.
 לכפר מתחברים כלם העליונים ואותן הקריב. כעצמודיא בך 3אחר ידו. על כך כל נסתפק ולא אחר שהקר*בוכיון
 המתפלל ,ה כדמיון ידם. על ממכים הקדוש והמלךחטאו.
 של ביום כן זל אבא א"ר 6( תחתע אחר יעידומעה
 הטיע מהכל. השלם באדם לבחור הקהל צריך השנהראש
 יבקש והוא המלך. בכבוד היורע הקדוש. המלךדרכי
 העולמות בכל שופר קול ולהכין הזה. ביום רחמיםעליהם
 על שיסתלק בשביף בשלמות. ברצון בחכמה הלב.בכונת
 נמצא לא שלהם שדשליח לאותן ף העולם. מן הדיןידו

 1ד1 בעבווי.  גיברים הקהל חמאי שהרי הראוי.בשלמות
 ישראל. כל של השליח שהוא יחמא. המשיח  הבהן אםשכתוב
 העם. על הדךן שורה שבעבורו לפי הוא. העםלאשמת
 שכל זכאי. ה9:ל  נם או  כראוי  זכאי הוא השליחוכאשר
 הץ שעל דגהן שכן וכל ידו. על מסתלקיםהדינים

 : - ותחתטים עליוניםמתברכים
  שידצ שטהבאר כמו תו' ישם ישראל עדת כל דאםג(

 עדת כל ואם שכתוב אבל בה. שמעובהוראה
 בירושלמי דגמשזים אותן הם אלו אלא ישראל. עדתבל ביי לומר. צריך "שנו ישראל בל ואם הלא ישמ.*שראל
 ושם אאשט אותן ואם העם. לכל תורה טצאה משםשהרי
 כל מועים. היו ששם שביון ולמדנו משץ. ישראל כלמעו.
 על הממינים ד8 אלה סנהדרין. א* דקר1. עיניהקהל. מעעי דבר ונעלם אחריהם. נכהחכו שכלם לפי מעו.העם

 ואם ישנו. ישראל עדת בל ואם אמר הויא רבי נ( ..ישראל
 בשביל הוא. סבה באהו דרכיה. יבינו %א בתורהישנו
 הקב'ד עתיד טערה א'ד ודדכיה. התורה עמקותצלות שידע מ4 נמצא שלא בשביל הקהל. סעיני דברתעלם
 ככתוב דמשיח. מיך בזנק דהורה של עמוים סהץתלות

 וכרעב מכסים. לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאהד(
 דעו לאמר רעהו ואת אחיו את איש עוד ילמדו ולאס(

 : נדולם וער למקמנם אותי ה,ך בלם כי ה'אה

 מח למר עוק רבי טו: אחת תשה לטא נששחשר
 הכדן אם ואם. בהם כתוב מקום שבכל באןנשחנה

 נאאא אשר וכאן ישבו. ישיאל עדת כל ואם יחמא.המשהו
 אלא הדבר. מעם מה טשמא. נשרא ואם כתוב ולאששמא.
 אימר הכהן שהיי בחמא. כך בל נמצאים אץ שהבדגיםלפי
 טם. בבל עליו מומל רבונו של שועול יפי תמיד.עצמו
 מישראל. יהוד בל של והטל ישיאל. כלל של העולתם

יעט*ו  לא יפי' ס( יא יפי' ם נ 9 ט נ 9 ט ": 9 % מסומטזטדאה

 הוךט*יד

 ד88 8טח*ג מעטית וחתקק הת*ארת. נמ*ירת המגן קל  חשתקון השולות.  ישירח נ*ש להעת ינול 8שין נאך מיגורח  ההקון4ט1
 8ממל : הבינהבס*ירת
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 וכן ואם. כתוב 1ל8יכך יוששא. הוא אם להגעה "שולכך
 ימצז% שכלם על יחטוה יש ישע. ישיאל ערת כלוחם
 ולפיכך תששאו. לא אלה ר%מאים אלו שאם אחד.בחמא
 וטלבו לפי בודאר. יחמא נשיא אשר כאן אבל כהוב.ואם
 בתוב וע'כ החתיו. ונמנים אחריו וצלכים והעם בונבה
 לא אושר אלהיו ה' מתית מכל אחת ועשה יחמא נשיאאשר

 אחת עשה והוא תעשה. לא משית על וטעברתע,רנה.
 . הוא במפק לא ענעו שהרי ואם. בו כתוב לא ועשכמאלה.
 השגהה לא בו גנה שלנו שבשביל חפאתו. אליו הורעאו

 ידודה רבי "( .. תשובה עליו ועשה לו טקע ואח'כבווטאו.
 מצר אליו הודע חמא. אשר חטאתו אליו הודע אואמר
 אלא אליו. וצדע מהו לומר. צריך חמאתו ידע או מי.של

 החמא טתו לארם ל1 להודיע להשכינה טקרשהקב'ה
 שמים ?לו נ( כמש'כ בד?יה. לו. מורעת ובמהשחטא.
 ומודיע ששקר כמ4 אליו. וצדע *. מתיממה ארץשט

 ואינו הקב"ה. לפני חופא שמאדם בשעה  שלמינולאחר.
 אחר ו5שליכו רבונו. ל8ני בתשיבה להזור בחטאומשגיח
 פוקר ואז רקב'ה. לשני ומעידה עיף ממש נשצוענתפת.
 אשר חטאתו אליו הורע ש לה. ואומר להשכינההמלך
 הודע נ( ככתוב חמאתו. לו והודע עליו וורץ בהטקיחמא.
 אז הדין בו שפפע לאחר תועבותיה. את ירושליםאה

 מפניו ונכנע רבוט. לפני בהש-בה לחזור רהינתעורר
 ושיכח יטמא. הוא בו גבה שלבו מי שמדי ו%בן.להקרינ
 ופוקד לפדו הדין מכין והקב'ה ע*ו. משניח ואינוחטש
 ממנו החמא ישכח של4 כדי שחמא. החמא אותו *לההע
 נודע או כתוב לא שיצי משמע. הוא וכך הדברויפה
 שיקים ומי ווא. נגח ש%ר כי טדע או שכתוב ככתאליו.
 ולא חמאו. לו מודעת היא רוזורה בתורה. לעסזקבלילה
 והוא רבים. בדברים לבנה המודיעה כאם אלא דין.נדרך

 : רבונו לפני בתשובה וחוזר החמא שמנחאינו

 פתח יומי רבי ונו'. אלה קול ושמעה תחמא כי רנפש7(
 ככה וגו'. הצללים ונמו הטם שיפוח עדה(

 יבונם. לפני יהמאו שלא מחטאיהם לדזהר לאנשים להם"פ
 בני ההשררו וקורא. יוצא כרוז ויום יום בכלשהרי
 להזהר התעוררו הקדוש. דמלך לפני בלבבכםהעולם

 בתוככם היושבה הקדושה הנשמה אל התעוררומחמאיכם.
 מוציא שדקב"ה בשעה שלמדט ן. ועלי ייוש ממקוםשהיא
 אזהרות בכמה אותה מזהיר באדם. ליכנס שתרדנוומה
 אלא עוד ולא מאהיו. לשכור בשביל עונשיןבכמה

 בהם ולראות להשהעשע. עילמות ושמנה באלףשמעבירה
 דמלך לפני עומדת והיא בתורה. העמלים שלהכבוד
 כבוד ובלבוש הזה. שבעולם שלה בהצורה דכבודבלבוש
 לה ומעטרים יום. בכל המלך בכבוד מבטת דיאעליון
 היא הע:לם לזה לרדת הזמן מניע כאשר עמרות.בכמה
 של בכבודם לראות יום. שלשים שבארץ עדז בנןיושבת
 זה אחר למעלה. למקוטה עולה והיא הצדיקים.נדולי
 ער עמרות בשבע מעמרה הקדוש והםלך לעולם.ירדת
 האדם בגוף וכשהיא האדם. גוף בחוך ונננסת באהשוךא
 עליה מתפיה חתורה בחשך. ותעמל הזה בשלםתימאת
 לנפשה השלים השלכתת וכל הזה רגבוד כל ומהואומרת.
 וךום שיפוח עך להכתוב נחזור עתה לחמוא. עעלהויא איך החמא. כי נפש לפניו. חומאח והיא העליון.פלך
 ושתשוב טלחמוא להזהר הואה לנפש עצה 11 הצללים.41סו

 הזה. השים של היום שיפהת טרם היום. שיפחש עדלו(טהר
ויבא

 "ק כתיכ. 061 וכנ"כ ימסמ. כד 6יסו תווס6ופ"ד
 יספכמו דכ5סו ס61 ת%11 שגי יסר56 עדת כ0615

 וננ"כ ימס16ן. 63 56יו ימס16ן 56ין ד6י . מדנד%כ6
 ד5ניס ננין . יד6י ימס6 גסי6 מס- סכ6 מכ5 כתיכ061
 ופ*ו תמותוי ומתץגון %תריס 6ז5ין יעת6 ניסגס
 מד פכיד הסומ . תעסס 65 ח15ת ע5 ועכר .תעסינס 5" 6סר 56סיו ס' ת5ית תכ5 ממת יעסס יחסמ גסי%6ר
 סוו" כספק6 63 מ5וי דסמ 061. כיס כתיכ 65 וע*ד .תנייסו
 6פנמ 5ן ניס נס דלניס דנגין . מט6תו 56י1 סודפ16

 יסודס רני "( תפכס.. ט5יס ופכד 3יס 6תידפ 51כתר3מס6יס.
 תטפר6 שיו סודפ מסמ. מסר מע6תו 56יי סודע 6%תר
 656 . 56ש סיפ תסו . 5יס תכפי חע6תי ידע 16 .דת6ן
 פנס סס% נס 5כר ליס 63ודפ6 יסר56 5כנסת פקידקג*ס
 סתיס יג15 כ( כד*6 גדיגס6. . 5ש תתפ וכתס מכדסומ
 דפקיד כמ6ן מ5ץ. סודפ 6. תתקותתס 61רןפיט

 6% י-*ס. קתי מכ יכשי כסטת5 דת:יגן5ממר6
 כתר 5יס 61סוי ת5דיס. קתי כתיוכת6 65סדר6 כמס6יס6סגח
 סקיד כדין קכ*ס. קתי 61ססידת סנקת תתס גסתתיסכתסיס.
 מסר מסמתו 5ליו סוד% 16 %1ר. יסר56 5כגסתתלכ6
 סודפ נ( כד"6 מוכיס. 3יס %ודפ ע5יס דיגמ מוסיס .מסמ
 כדין דיג6 פ5יס דתסי כתר . תופכותיס מת ירוס5יסמת

 ומתכנע תמריס קתי כתיוכת6 5ת:דר רומ6מתטר
 קרכג"5מקרכ

 61:סי . מסי כיס גס ד5כיס ת6ן דס6
 צשתו:. 1 ננין י. ,:" "ל4
 דק6יס ותמן סו6. גגמ סור כי גודע 16 דכתיככת:
 -651 מוכיס 5יט תודפ6 ק6 6וריית6 כ16רייתמ לתלעיכ5ילימ
 דיג6כ6רמ

 וס% . רכיכ6 כת5ס ל3רס ד6ודעמ כמתמ 56"
 : ת6ריס קתי כתייכת6 ותכ 5יס 6נסי65

 סתת יוסי רכי וני' 56ס ק51 וסתעס תמסמ כי רנפ:ט7(
 כתס ינו' ס355יס ונמו סיוס סיפומ עדס(

 תיריסון קתי 5תמפי ד65 תמוכיסון ל6זדסרמ נסמ 5כגי 5סו6ית
 . קש תלכ6 5קתי לכייכיעלתמ

 ק
 5",וסרמ 6תטרו

 כנ11ייכ1 דיסכ קדיס6 גסתתא 5נכי 6תערותחוכייכו.
 פ65ם %י"6 י6תיו

 ג
 יתייין

 3סעת6ט
 ק61ס יק

 6ל6 51קית%ך נשב:סט ינצנק ,6 3נ" %ס613ינן 4חבנ;

 תלכ6 קתי יקיית6 . כ16ריית6 דתסתד5י דמיגוןיקר6
 5עלק6 5גמת6 זקגמ דתסי כספתמ עערין. 3כתסו י2 ונ5נוס פלתמ די-(6י כדיוקג6 יקרכ5כוס
 יקר6 5תמתי יותין קלתין ד,רעק דעדן כגגתמ תדורס6טכדת

 ד6 וכתר 5עי65 לחתרסמ וסג ו5ויקי6ות"ריע

 דכ*נ כגוס6 6יסי וכד . גס דכר גופ6 גגו וע6לתד6תת
 ע5ס תיוסמ 16ר"ת6 3תסוכ6. ימסתד5ת ע5תמ כס6יומכת

 5גסמתמ 6ס5יס 6ס5תות6 1כ5 ד6 יקרמ כ5 ותס ומתרתן
 תמי . תמסמ כי גפס . קתיס מכ6ת וסי6 . ע65ס ת5כסן

וגסו
 ס555יסדת

 עיסמ ד6
 ס

 5סמי
1 

 וב: תמוכמ נממזדסר6
 פ%5 דס6י י1ת6 ש1ר ס5מ טן סיוס. סיפומ לד 65תדכ"סן

"שי  3 -,י ?,י( 97 7( ט*1 אז"ל 0 ג 60י~ג ט: "י9 מקוםרת9לאה



 19י קודשישוןךיקרא הוהרלשון

 5גסק6 5ויג6 מ%5 05 התכפ תקיפ6 יות6 ססי6יייתי
 6מרי דק6 מכרי6 כין ר61 סו6 ד6 ס555יס. %סו ע5מ6.מס6י

 5"מ6 ע%5. מן 5גסק6 דכ*ג ומג6 זמעידכטע%
 ינסף ד% פד ס-ס. סישמ עד סס*ו . מגיס 6תעכרדנ*ג
 6תעכר דכדץ . 55%ש ונסו . פ5מ6 מס6י 5נסר4יומ6
 נצין 6מר 56עד ר' . מ%יס קהר יתוכ . דעיס415ש6
 ועיר6. 1מי רכרכ6 מן כקעמיס. 6יסו כד 5כ*נ 5יס 6ית%5מין
 כ*נ כדץ גמד6 מסתכמי וכד . "רי ס5%יסדכמיכ
 51תנץ6 כעוכדה 65סתכ65 כ*נ מה וכויו . כקיומיססו6
 רמוס 6קרי דקכ'ס כנץ . פ5"סו ויודי מ6ריס קמי5ין
 סיוס סיסומ פד ס61 6% קמיס. דתכין 65ינון ומקכ5ומג1ן
 ו6יסו מיניס מתעכרן 555יס ד6יגון וכיץ . ס555שוכסו
 % 5% . 4" תשכס . כק%51תסיס

 מע5"
 כמו כך כ5

 ו6מר 6כרי1 מ5כ6 1ס5מס . כקיומיס ק6יס דיסוכזמג6
 יכ16 65 6סר עד כמרותיך כימי כול6ך 6ת וימר6(
 ק% וסמעס . תממ6 כי %פס . שי פ5יס שוס6קיס ע5מ6 מן 65סת5ק6 יו%י ממון דכד . וט' סרעסימי
 ו6ססידת כי. 5סקר6 ך65 דסמי כ16מ6ס 05 6ומיג6 1ס0556.
 א?נין מכמס 1ד6" פד 1ס61 5ע5מ6 נמתת כיכס

 . פו וס61 ס61י5 וכנ"כ . סקודי 5גסר6 כסד6ססידת
 כסו. ו6סתכ5 דפכד מוכין 6יטן ר46 % . יע % ר16%
 % . דמ%יס פקוד6 ע5 דעכר דמ5ס ככירור6 ידע16
 מס6י יפוק 65 פד מ%יס קמי ע5ייסו יודי 65 06 עי.65

 יסתמין 6יך פוט יס6 %ד ע%ו. וכ%ע5מ6.
 כי ונסם ד5 1ע5 . ת6ריס קמי יקוס 61יך פתמ56יס

 65 ועוני 6?יעך מע6תי כתיכ מיי5 6'ר כ( . כתיכחתע6
 מסרס 6% מס16י דמכסי נם כר וכ5 516יסנ6 מכ6ן .כסיתי
 65 רממי פ4יסו 5מתכע גףי% מ5כ6 קךה5ון
 מיגיס. מכסי ד6"ש כנץ דתשכס. פת64 5מסתמ 5שיסכין
 ע5יס וויס גך*ס . קכ*ס קמי 5ץ פרים 6יסו61י

 דס6 ככי 4עא 6י :כן 5% דיכ6. פ5 רממיוימגכרון
 1ע5 155תיס 61תקכ5 פתמ 6ש1 סתימץ פתמיןכ5
 פ5 רממי 65נגר6 דמ5כ6 ס61 יקר6 דמע6ף סרישד6

 :דינ6
 ר' . ס' מקדסי כסנגס ומס6ס מע5 תמט5 כי נכ78טנ(

 ]ממ[ 56סיך ס' 6ת סיהיס כ5רור 5רלס "ד%י גפס וסיתסי( כתיכ . 6%י נפפ 16קמה: 60 6תרי5מק
 קדיס6 מ%ק6 כקכ*ס. ע65ס מו5ק6 5ון ד5ות 5דיקי6:ינון זכ6ין סק5פ. כף כנעך יק5ענ: 16יכיך נפס ו6תיכתיכ
 דמ46יסע. כקדוסי גבמייסו מקדסי ד6יגץ כנין דמ5כ6.קץסי
 וגתיכ 5יס. מקדס קכ*ס ז6תקדס מ6ן5%

 . מ%פ נרמש תקדס נס כר . קדוסש וסייתסוסתקיסתס
 כקווסס גס כר 6תקדס וכד מ5עי65 5יסמקדסין
 . יפר56 וכגסת דחכ"ס 6הסנ6 קדיס6 נסמת6 ירתדמ"ריס
 וכתיכ כמס . 5קכ*ס כנין ד6קרון 561ין . כ65 יריתיכדין
 כתיכ מזי מ6 16קתוס. 1ס6 56סשס. 5ס' 6תסכניס
 ]ג[ ספס מיס נפס 51עקשס סיס. כפס ס%*ןת651

 61מסין פ55פ כנח1ר6 61תק"ר מ5כ6 דת ירית ח'5ק5ומססי6
 כ5רור 5רורס 6ווני גפפ וסיתס כך ונניןמ5כות6
 ככסמס ימה כרומ 6תגאר דנפס 16ק%ס ה:6סמייס.
 % ?%א י"ת 4א מ51קש 1כ6ס . כקכ*סוכסמס

פג6ס

 לצאת לדין הםלך לה שיהבע ההוא התקיף יוםויבא
 שאטרו החברים בין סוד זדו הצללים. ונסו הוה.מעולם
 צלט העזים. סן לצאת אדם של זסנו שמגיע כשעהכי
 ממם ה* שאז הצללים. ונסו הע; סעולם לצאתהים יעשב טרם היומ. שיפוח עד זש'כ טמנו. דצלך אדםשל

 ב' אמר אלעזר ר' רבונו. לפני בתשעבה מץז"רצלמו.
 קטן. ואחר נרול אחד בק-כע. כשהוא לארם לו ישצדליס
 האדם א ביחד נמצאים וכאשר שנים. הצלליםשכתוב
 ולהקנם במעשיו להסתכל האדם צדז וש בקיטו.הוא
 רחום נקרא שדקב'ה יפי עליהם. ויתודה רבונולפני
 העם שיפווץ עד וזהו לפניה השבים לאותן וטקבלהצון
 והוא טנצו הולכים הצללים שתן שכאשר הצללים.%סו
 כטו כך כל יפה אינה אבל היא. תשובה בקולר.תפום
 חשמר דכרט דטלך ושלטה בקיוטו. הוא שהאדםבוטן
 יבאו לא "שר ?ד בחרותיך ביטי בוראך אח וזכור6(
 העולם טן להסתלק יוטו מגיע שכאשר %ו'. הרעהיטי

 קול חשמעה תהמא. כי ינפש ואוטר. עליו מתמיההקב'ה
 פעבום טכטה ודאי עד והוא יעולם. ירדה כאשרבה והעדתי בי. השקר שלא בשטי לה השבעתי הלאאלה.

 ער, שדיא כיון ולפיכך מצותי. לשמר אותהשדיהרהי
 ונסתכל שעשה העבירות אותן ראה או ידע. ש ראהש
 אם רבונו. סצהע על שעבר היבר בבורור ידע שבהן.
 שרצא מרם רבונו לפני עליהם יתודה לא אם עיד.לא
 ישתחץ אז שט ישא וכאשד עעו. %שא הע1לם.טוה
 לא וע%י אודיעך חפאתי כתוב חיא אשר ג(תחטא. כי ונפש כדעב וה ועל רבוט. לפני יעמר ואיך פתחלו

 מתודה ואינו חטאע הטכסה אדם שנל לטדמ טכאןכסיהי.
 אץ עליהם. החסים לבקש הקרהש המלך לפניעליהם
 חטאי. טכסה שדצא לפי תשובה. פהח לפהווח 4נותנים
 הקב'ה עליו דפטל הקב"ה. לפני עלההם טתודה הואואם

 ועל תפלתו. והתקבל פמזחם הוא דגעולים הפחחיםכל שהרי בוכה. דךא אם שכן וכל הרין. ?ל הרהסיםוטתנבר
 על דרדגאם לצ4ביר סלך של כבודו ההא חטאי וררכן

 :הדין
 ר' ה/ סקדשי בשננה וחטאה מעל תסל כי נפ7טנ(

 ]מס[ אלהיך ה' את החים בצרור צרורה אחני נפש ווזההי( כדווב וראי. %ש ביארו הרי אסריצחק
 וכאים הקל?. כף בתוך יקלענה אויביך נפעש ואצעוכרצב
 קרוש 4לק בהקב"ה. עלען חלק להם שיש הצדיקיםהם

 רבונם. בקוץושז עצטם טקיוום שדם לפי דםלך.בצושת
 שכהעב אותו. טקדש דקב"ה עצט שטקדש טיוכל

 מלטמה. עצמו וומקדש אדם קרושים. והיתםהשעקרושזם
  בש-וו%ז האדם טתקדש וכאשר מלטע4ה. לוטקיוום
 ישרש. %משע הקב"ה נחלת קרושה נשטה יורשרבונו
 שכתוב נמו להקב'ה. בנים נקראים ואל, דכל. יורשואו
 כתוב וראה בוא נתבאר. הה אלוןכם. לה' אתםבנש
 ומן ךג[ 0תם חיה נפש וביארו הרה. נפש האר'ץתוצא
 ומתל עליון בקשר ונתקשר דניך יוד ירש הדצאחלק

 בצרור צרורה אדוני נפש והיתה כתוב ויפינךהמלכמע.
 בנשטה והרחה ברחה נקשר שיצפש ביארו והריהח4ם.
 על-נה נחלה הטחל וה של חלקו אשרי ברוקב"ה4והנשבאה

הואה

 הזהרףו
ץ %'א ש 8 8ש  8  8  8 ידיק אבל אדם. בנל ועא וח וחלק "לחיר. "' נאטי שי4ה טלנית בס"ית ש'יישה %ש ע"י" 

 : האדם נשות חששיא חפלטת שטדת והרטו א%נים. באיע י%ת אש % : ובייה בושארת ששירשפ וגשטח לרוהשכים
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 בשולם צבות חרנן שנפשיחם הרשעים לאותן ויהזאהם
 אויבך נפש ואת כתוב עלויהן הבא. בוולם שכן כלהזה.

 ו*ן בעורם וטשוממות שיילמת ה%ע. כף בתוךיקלקגה
 צררי נהוך ונשאנות בו. להתקשר לנוח מיםמוצשת
 וחטאה מעל תמעל כי ונפש ושמר קורא והנרווהמומאה.
 וארנה בדקדושה נכטמע אעה שהרי ה'. מקךשיבשגנה
 בהם שגרבקים לפי התעים. בתיקי והם ביענכללת

 : -ונממאים
 5חמא כי למדנו. כך אלא ואשם. ולבפףישא כ' מוצ דגלה. את אשיב ואשם יחמא כ' רוןיוק*(

 האדם4 חמ*ת מכל שכתוב חמא. שנקראות עבירותמאותן
 יתש. ואשם. לה'. ד0ושב האשם נ( שכהיב כמוואשם.
 א"ר נול. אשר דג?לה את והארב מעשיו. יתגן אםכלומר
 אלא כתוב לא וישיב ]נ"[ והשיב שכתוב נשמע כךיוסי

 הנולה. אה והשיב אמר יצחק רבי נ( דוקא. והשרבוהשיב.
 את וה*ב כתוב בנזלה מה מפני ההברים. שאלושם

 יראה השמה שוה ביארנו הרי אלא יותר. ולאדגולה
 לפניו התחהענה יראה השים שננב וזה כחתחתונה.ה"לענה
 תחמא. כי ונפש למעלה כתוב מה העליונה. יראהולא
 ואומרים עיע מה~פיהים והקב"ה שדוערה שביארנוכמו
 או ומ'. מעל תמעל כי נפש וכתוב ונו'. תחמא כיונפש
 וץא רוח ולא כהעב. נפש יצחק א"ר ום'. השבע כינפש

 מעשיו לתקן שרוצה מי הנזלה. אה והשרב ואשםיחמא כי וויה שכתוב ]נכ[ וגשמהן ]רוח נפש וכאןנשמה.
 שמתקן כםי אלא והשיב. מהו והשיב. שאמרנוכמו

 למשמם המים נביעה ותשיב שתחזור בשבילהמעשרם
 למבוע בחמאיו נורם היה הוא שהרי ]ננ[ הנמיעותלהשקות
 כמו ונו'. דגולה אה והשיב כתוב ולכך ההשקה.מהם

 להמשיך הרו?ה אדם כל וראה בוא עסי א"ר ( ישנתבאר.
 יבקש הקדוש. השם ליחר לממה מלמעלה ברכותשפע

 מן שפע להמשיך הלב ובכונת ברצון ףהקב'הבתפלה
 ש*אתיך ממעמקים שכחוב כמו ]גד[ ההוא רעמוקדגחל
 יממה. ברכות בהטם להמשיך הכל עומק שם כיה'.

 הברכות כאן נמצ*ת שכאשר העולמוה. בכל ברכהעהמצש
 ומאין ברכות עליהם משפיע ושהקב"ה ישראל. שלחלקם אשרי בעצלמוה. רצא הכל בשמחה. דיא הכלטלמעלה
 בוה ולא הערער תפלת אל פנה כריב ועליהםתפלותם.

 ג%% זכ* 65 וי5ושן דכפ60ן רסי8*6 46מן וויפ65ס.
 6ף3ך כפס ו% כתע פ5יטו . ו6פי נפ5מ6 סק כ5 .וין

 651 3פ5ת6 וסס6ן דלש5ן קק5פ כף כתוךיקלפכס
 ססר כנו 044ת%ן כיס. 65פקסר6 5גייכ4 6פר46כמן

 ומס% מפ5 תמפל כי וכסס %מר ק6רי וכרוא .דמס4טת6
 651 פיי5 65 נקדומס דס6 . ס' מקדסיכסנגס
 כסו דמתדכש כנין ע5מ6 מזיקי ו6יכין6תכ5ע.

 : -ומסת%ן
 ימע6 ני ת6נ6. סכי 6% 0061. ענסוףאס6 כי 100 סמ5ס. 6ת הזסינ אסס ימס6 כי ןרןיה6(

 . ס6דס מס6ופ מכ5 דכתיכ . מפ6 ד6קרון מוכיןמ6יכין
 . יתש . 61סס . 5ס' סתוסכ ס06ס כ( כד"6 .ו6סס
 6שר ני5 %ר סנז5ס 6ת וססיכ . פו3דוי יתקן 06כ15מר
 6% כתינ 65 ויסינ ]נ6[ וטסינ דכתיג ממסמפיוסי
 . סמ5ס 6ת יססיכ 6מר עהק ר4 נ( . דייק6 וססיכוססיכ
 6ת וססיכ כתיכ 3נ%ס מס מפני מכריי. ס6י15תמן
 דמי5ו פי ד6 6עףמג6 % 656 . יתיר ו65סנז5ס
 5קכ5יס תת6ס דמי4 סוי דגכינ 611 כתת6ס.פ65ס
 . תמס6 כי וכפם 5פי65 כתיג מ6י פ65ס דמי65115

 61מרי פ5יס תווסין יקכ*ס ד6וריית6כדק6מרן
 %1 רומ 651 . כתיכ נפס עמק 6של וגו'. תסכפנפס
 עיכדוי 5תקכ6 דכפי מ* טגז5ט. 6ת וססיכ ו6סןטס6 כי וסיס דכהרכ נננן וכסמס[ ]רומ כסס וסכ6כסתס
 דיתקן כמ6ן 656 וססיכ. עסו וססיכ. ד6מרןכמס
 65תרייטו מיי6 מכופי ויתיכ כניןפ31וין
 65תמכפ6 כמוכוי נריס סו6 דס6 ]גנ[ נסיפן5"סק6ס
 כמס . ומ' סנזכס 6ת וססיכ כתיכ ופ"דמגייסי
 %5ק6 דכפי כס כר כ5 מזי ת6 יוסי 6'ר ד( .ד6תנזר
 5נפי . קדיס6 ס% 5"תד6 5תת6 תפי65כרכ6ן
 מססו6 צנגד6 ד5נ6 ונכווכס נרפות6 5קכ'ס553ות6
 קר6תיך מתפמקיס דכתיכ כמס ]גז[ ממיק6נח65
 לתתה כרכ6ן מיכיס 5כנד6 .. דכ65 פומק6 דתתןס'.

 כרכ6ן נוסתכמין סכ6 דכד . פ5מין ככ5סו כרכ6ןויסתכחון

מ5מי5"
 ילייפ נרכ6ן פ5יסון תריק דקכיס דיסר56מ51קיסון זכ6- כס5ימו סז6 כ65 כמדוות4 סו6 כ65

 מס 651 סערפר תפ5ת 56 סנס כתיכ ופ5ייסו .155תסון
 : 061ץ 6מן לפו5ס ס' 3רוך . ונו' תס5תס6ת

 צופרשת
 . ספ51ס תור0 ז6ת 65מר כניו ו6ת 6סרן 06 שון ס( , העולה. תורת ואה לאמר בניו ואת אוש-ן את צדס(

 ]"[ ס' ש0יפ וכסמס 6דם כתיכ 0תעון6"ר ן ]"[ ה' תושיע ובהמה אדם כתיב שמעקא"ר
 י0ר% וכטפת וק0ירו 50י9 פעס %י מף ת8 ן מדת והתקשרות עליית על רבה העילה זו וראהבצא

 5פע6המלכות
 ט דף ס( גו. דף ד( ס,. דף 0 ח' גפדגר ט עו. יף 6( מכףמותכשיאה

 הזהרץו
 שנקרא לבפיה ש-ע חוצ*אן בשביל והיינו הוש*ן. מניעת שגרם למעלח הפגם תקון על רטז וחשיב אבל הגזלח. את ישיב צץל שהי'48(

 ורהש 4שפה נפ מלפשלה ויגיקה הארה הבוא 'שלא גורפ השפן מציןת ,4ל ה*גם כ' ןננ[ :  ולנשמה לרוח גם גוגע שהפנפ בעביןאשמיבר משמש גפש! נ4בר * ההפא בי וה"ה סתם שכתוב ביק עג( הראוי למףומה תחער שהח4*ע ינרום ההשובה וע4 ח0רון. מלשוןאפא
 : ובהמה אוש הגקראיפ תיקוגים ב' של עניניפ ב' ב11ם שיש הקרבנות סוד על הפסוק וה לדרוש ריש יאית מ0 צןפח*,פדן : לו ור*א רפב יבין ולבבו בגהוב ההשעי41 בבה שגפתח הביגה מעולם היינועז[-
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 ויכרוא
 תוקכ"

 ותורס סככתכ תורס ]כ[ כמן6
 )6תקסר6 ד6תי פ)ת6 נו דסלק6 סע1)ס. פס.מכפ)

 סקוקדם
 ק

 ק
 ק

 ס)ק6 )6 פס סכפ) תורס לש6י ]נ[ סת6)6 סערי6יסו 5פון )סעי די)ס 1 סדור6 כך ין
 סת6לו וכתיכ . ד5וצן טער6 6תפר כד 6)6כמכיכחע6

 כמכינ1תמ ס)ק6 מיסי וכיין . תמכקכי ךתיט לר6סיתמת
 ]ד[ כ6ת5עית6 י6תמכרת כיתיכ616תפסר6
 ך61 תנו וד6 . סקדסיס דקדס תר61 כ)616תכסיר
 דכסכ6 כרפו ]ס[דמדס

 . דיסר6) 1כ5לית6 ד5י61י כסירת"
 . על% דרומ כר61 סקדסיס קדם דפי)ס 6וקיתכ16ס6
 ד6קרי תת6ס רחמ ]ו[ כמד6 קסורין רומין דת5תכנין
 רומ ד6קרי כ6ת5פית6 דנמ רומ . סקודםרומ
 רומ ]מ[ וכתי6 כ6ם6 כ)י5 סיסר תנו דכפיק רומ"רי ס6י %) ןז[ תת6ס רומ 6קרי אע . וכיכסמכתס
 ממין כ) קייתין דכיס כמס6י. סתש ד6יסופ)6ס
 פעס ל%ןדלת כך וכנין ]ע[ כסירין 6כפין 1כ)קדיסין
 ו"תזכו תסתפקי דכסתס תרז6 1לכתר ]י[ תתסרומ

 תרכין ת6יטן יס6כו מ ד6יסו 6מר6 רומ)6תקסר6
 . קדסיס קודס פ51ס כך וכגין ]י6[ ד6תתר כתטוסתכיכין
 כ)סו ]יכ[ כע)ת6 סלת5 )תפכו קרככיןס6ר

 תנו ע6תכסר6 ויכין. ות%י סערץ כתס)6תפכר6
 כנין . ק)יס קדמיס 6קרון . )6תכסת6רפות6
 1פ) סקדסיס. כקיוס )פי)4 )פי)6 תתפעריד)6
 6תר ככ) ד)סון ככיסו ק)יס קדסיס מיכוןד6
 סקדסיס דקודס רז6 ד6יסי פ%ס 6כ) ד6וקתוסכתס
 ת6- . קודס פוכו% וכ) . קרככין כס% 6יסי)16

 חזי
 תישוין )1%סין 6)ין נד. תח סכסן 1)כס כתיכת6י

 קודס כנדי וכתיכ ]ינ[ )קדוסס תימד6 יסיד6י כד)קדיסס
 ד6 עפת6 %י . 1)כסס כסרו 6ת כתש ורמןסס
 קודס ד6יסי כדק6תרן דת)ס ר% 6)6 ניד[קודס

 טריסיס כקווס 61תפער6 כ65 דסלק6קדסיס.
 דתס6כ תס6% רמה 61פכר תפכי %כתר . מו6כקסיר6
 61תפכר . תקדס6 נו יתקריכ ע6 יס)ע6 ד)6כ)6
 . ימיד6י כקדוסט קודס ל)6 61סת6ר . דקודס6 סעריתכ)
 תוסיפ וכסתס "דס דכתיכ 6תתר 60 סתפון1ח"ר
 תססר6 וכסתס ו6וס. תסער6 ו6וס רז6 סלק6 סכיס'

 וד6י. 6דס תכס. יקריכ כי 6דס כתיכ כך וכנין ]ט1[וכסתס
 )קסר6 )פי)6 קרככיסוד6

 קסר"
 . ד6וס כר61

 וכסתס. ו6וס כרו6 6יסו 1כ65 סכסתס. תןעכסר

 ה9ישים קודש סור שהיא עולה אבל שביארו. כמובע"יה מקום בכל שחישתן קלים הקדשים ולכך הקדשים.בקודש
 הץאה בוא קודש. סושיה כל כי קרבנות. כשאר היאאץ
 מיוחדים הם הבגדים אלה בד. מדו הכהן ולבש כתובנמה

 קודש בנדי וכתוב ]ינ[ לקויושה סיוחד שצדי בדלקרווטה.
 זה של המעם מה ולבשם. בשרו את במים ורחץהם

 ידש שהעולה ע*אמרט כסו דובר פוד אלא ]יד[הקודש
 הקדשים בקודש ומתעמר הכל עורה ידה שקל9*שהם.
 דסמסא הסוסאה רוח וסעביר ספנה היא ואח'כ אחד.בקושר
 נהחה והא המקדש. לתוך "עקרב ולא ישלם שלאהבל
 בלבד. בקדהטה קודש הכל ונשא*ר הקרוומה. צדדיסבל
 הושרע ובהגאה ארם שכתוב במה אמרו הרי שמעוןאשר
 סצר ובהסה האדם4 מצד אדם של הטוד מזעלה שכךה/

 ודאי, אדם סנם. יוקריב כי אדם כהוב ולפיכך ]טו[הבהמה
 האדם. בסוד הקשר לקשור רמעלה ק-נט הואשזה
 ובדוטה. אדם של בטד הוא ינך הבהמה. מןואח"כ

 ותורה שבכחב נקבהביחרנ3[הורה וסדרנת זכר סדרנתסוד
 להתקשר הבעה שים תוך עולה שהיא השיה.שבעשפ.
 כן נם ועולה בודאי. הקרשים 49ש נייא שהואבתעו
 צפק לצד הוא שחימתה סדר ולפנך היא. הקרשיםקודש
 עולה אינה שבעשפ רוצרה שהו ]נ[ שמאל בהינת צדשהוא
 שטאלו שכתוב צפון. של צד נתעורר כאשר אלאבאהבה
 בארבה עולה היא ואז תחבקני. וינרנו לראש*תחת

 רוח שנקרא האמצ,רת שבסדרנה הפנינר דוח הקודש.רוח

 הזהרדו
 ץליפ מזרחיט וכאשר שבעפפ. ותורה שככתב תורה שבהם ומלכות הפאית יוזוד וחייט ת*ארת. על ימז ח1ר" מלבות על רמז זאשתנמ

 !1( ! ווקרבן הקרבת בשזת וישראל לוי כרןשל ע' והיינו ה'. תושיע ובהמה אדפ בהפסוק מנזכר אדם פודנקרא
 ז 1 ק
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 הוהרישוןצו קודשלשון4ש
 שאמרמ כמו ובהמה אדם לרקרבן שנצרך דמוד דואחה

 קשר הרי ואמר. אביו שסעון לרבי שאל אלעז-רבי
 והשנת הארה* לקבל רקדשים בקידש נקשרהעו5ה

 כמה עד למעלה וישראל ול1ים הכרנים שלמחשבותם

 %פ עדף שיניעוןלכוון וש"ים ויחוד קשרשכל
 הרצונות כל שרצון ו',[ ידוע ואינו מושנ שאינו ההואהנמתר

 אלו מנל המחשבה ריח הייפ ניחח ריח שדייבו
 הכהנים. ובונת הלוים. של השיר וכונת התפלה. שלהכונית
 אחד. לריון עולות הכונהע וכל ארם. ש4 סוד דםשכלם
 ומקבלים נקשי הכל ואז ]יק[ כהרנומו רעוא נ"שח. נקראוזה

 נח נהנה זה ועבוי שנתבאר. כמו כראף יחדהארה
 בנט ואת אהרן את צו שנתוב הכהן. ביי היקכומאה
 עבודה אלא צו אין ביארו שהרי מוד. יש כאן 6(לאמר.
 ולהעבירה הזה רעה מחשבה ישרוף הכח לו ניתן וכאןזרה.
 זה ובכח למעלה. העולה זו סחשבה בכח הקהשה.מתוך
 להעביר בשביל והכל הנשרפים. החלבים שלהעשן

 לדפרישה עומדת הכהן ברשות הצו וזו הקדושה. מןהפומאה
 טו בתוב דרי תשאל ואם הזה. דקרבן ע"י הקדושהק
 קומד הדבר ברשותם נם שהרי הדבר. כן ישראל. בניאת
 עליהם. לשלט תוכל לא רבונם רצון שעושים זמןשכל
 הקרבן. של דובר סוד להראית בא כלו דגטקראוזה

 ולדפריש מעלה. למעלה הקודש דוח ולהעלותלדגחיר
 בכח נעשה זד עליה ממה. מטה להורידה המומאהרוח

 ההקיבה. בפעולת נעשד זו .ודשרדה שאםרנ כםי ודהפלההבונות
 הענינים. שני על מ:ביח דמקרא וזה לו. כראויהבל

 זרה עבודה זו צו. לאמר. בניי ואת אהרן את צוטכתוב
 כן ] ה' יראת הנקראת האשה זו לאמר. דמומאה.רוח
 את איש ישלח הן לאמר נ( שם וכתוב לאם-. נאןכהוב
 ודכהן בהכתוב. נרמז הנל זה ולפי נהבאר. וזהאשתו.
 של חלקם אשרי ובדוטה. אדם של במיד הכל לתקעומד

 דרכי יודעים שהם הבא. ובעולם הזה בעולםהצדיקים
 עליהם ה' נ( נתוב עליהם אמת. בדרה בה והולכיםהתורה
 יתקיימו יחיו. דתורה. דרכי אלו עליהם. טהויחיו.
 זאת נתוב וראה בוא הבא. ובעולם הזה בעולם ידםעל

 באופן אותו ביארנו המקיא זה חייא א"ר העולה.תורת
 עולה שהיא רעולה. ]כן המלכית מדת זו תורת. זאתהזה.

 המקום עד כראוי יר~זקשר מעלה למעלהומתעמרה
 רעה רסהשבה זו העולה. היא ]ג"[ קדשים קדששנקרא
 אותה לש-וף נצרך יאדם. לו ומשמנת עולהשהיא

 ד56סרוך רז6 6יסו1ד6
 5קרכנ"

 .. כדק6מרן וכטעס 6דס

 . 5"תנסר6 סקדסיס כקודס 6תקסרדטו5ס
 ו"תדכקות"

 וימר56 51'61' דכסכ'דרטות"
 5ט'5"

 סיכן עד
 ]עט כ(יף 4פין טד "וקימג6 60 5יס 6מר ס5ק66יסו
 רטוין דכ5 דרט61 ]יו[ 6ת'דט 651 6תדכק ד5"5ניטו י י נססו" 5"1גט" ום5ימו "חודמ קסור6דכ5
 ורטהע6 ד55ות6רסות6 סגי דכ) דרטות6 רימ6 חיסו ג'חמ ריח דס6 ..ניט

 דסירת"
 דכסכ' ורטות6 .

דכ5סו
 חד6. רעות6 "תעכידו כ5סו ד6דס רז"

 6תקסר כ65 וכדין ]יח[ כתרנומו רטי6 גימח 6קריוס"'
 ט6י "ת'סיכת וט*ד ד6תתר. כמס '6ות כדהח כחד6ו6תכסיר
 6חר"ססר"

 נגיו 61ת 6סרן % 15 דכחיכ . דכסג6 כיד6
 טנודס "5" 15 5'ת 6וקיתכ6 דס6 . 0כ6 רז6 "(65תר
 רפס תחסכס ט"' 5"מוקד6 5יס "ת':ינת וסכחזרס

 דס5ק" רטות" כס"י קדס6 מנו05 ע6עכר"
 ונ%י 5טי5".

 ם 65תטנר6 כגין . ד6תוקדן דטתגכ"
 קרנג" ס6י נבו קדס6 מן)ס

 15 תימ6 י6י .
 קיימ6 כרס,תייטו דס" גקי סכי יסרמ5 נג'6ת
 טגייסו. 5ס5ס": יכ5" ד5" דמ"ריסון רטות6 דמכד' זמנ6כ5

 דת5ס רז6 65חז6ס הת'6 כ5" קר"601'
 רומ 605'5טטר6

 קודס"
 5טי65

 6%פרם6 5טי5"
 05 5גחת6 עומ6ס רומ5טה'

 5תת" 5תת"
 ד6

 15 דכתיכ . טל"סו מוכמ קר" וסח' 5יס.מזי כדק" כ5" כטוכד" וד" כדק"תרןוכ55ות6 כרטית"
 זרט טנודס ד6 15 . 65מר נגי 61ת 6סרן6ת

 נע ה" % מהו לקיימ:1

 כסחי 5יס "וקימג6 קר6 ס6' מיי" 6'ר סמו5סתורת
נווג"

 ס5ק6 ד6'סי סטו5ס ]כ[ 'סר56 כגסת ד6 תורת ז6ת

ותתמסר"
 5התקבר6 5מי65 5מי65

 "תר טד '6ות כדק"
 רטט מחסכס ד6 ספ51ט סי6 ]כ"[ קןסיס קדסד6קר'
 05 5"וקד" נטי גס. 5נר 5יס והסס'6ת ס5ק6דהיסי

נגור6  הזהריו 1'- 'סע" נ( ג' יפ" נ( מ י9 6( מקושתמיאה
 יע*ראל לוי כהן שעבורת שמעון וא*ר ררעוי'ן. רעו*א או סו"ף אי*ן בשם הקבלה חכמי אצל נקרא מושג עאאיגו האלהות מקורשזן

 עולפ איוה מן ולא האלהות פקור מן שפע להמשיך הקודש בעבורת לכוון שנצרך פי' עי[ : והנעלם הפמיר האלהות מקור עדמגעת
 בשסות או האלוה בשסות או הספירות בהזרוטת כונותינו וכל לגבריאל או למיכאל תצווח לא כדאיתא וסזלות. שרים או ספידה4ע

 ואלו אלו עיי והעולמות הספירות אותן דרך השמות אלו בכח אלינו והשתלשל המקוי סן השפע הסשכת לגרום בשביל היאסלחכים
 רצונות מיני לכל שנוים מיני בכל לפועל ~את ההיא השפע בכח יש כי לנו. הנצרכת ל,פעולה העשיה געולם תתגשם שהשפע עדחמלאכים

 האלהות. ממקור הבאה בהשפע הוא כן בו. עובר שהאור הזכיכות טון כמו טנים לכמה נשתנה החסה שאור הסשל כידוע האנשים.של
 טפירות דרך 1עוברת נשתלשית שהשפע עי'ז שונים כחות וכמה לכמה השפע אור תשתנה ס"ם שניתי לא ה' אני כי שבתובשאע"פ
 ררך ותעבור ושתשתלשל האלהות ממקור דחשפע להמשיך לכוון צריה הראויה בכונה המתפלל והארם ומזלות. ושרים ומלאכיםועולמות

 בעוה'ז שתפץל באופן והמלאכים 1הע1לם1ת הספירוק 1ח6אלי
 פעו"

 התפלה נמחאות כנה*ג אנשי תקנו זה וגעבור המבוקשת.
 ועיקר יסור הוא זה וכל התחתונה. על 'רו החכנץם שמבעו ממפבע הסשנה וכל דוקא. הקודש בלשון ועסוק נפלא בדיוקוהברכות
 אצל שהרי ט"ף אי*ן ער סגעת הקרבן הקרנה בעבורת וישראל לוי כהן שכונת ראיה סביא ,יח( : הקצור בתכלית ישדאל*ומונת
  שהוא הסוח ער הריא תענוג מגיע שבאדם וכמו אלוה. אחזה מבשרי וכתוב הקרבן. דיח מריח הקב'ה שכביכול ניחח ריח כתובהקרבן
 של הגע4מי דיח וח אין ובוראי החיים חיי מקור סו*ף אי"ן שגקרא האלהות מקור עד הקרבן ריח מגיע כן החי'ם. מקור שלמשם

 : ארם סוד רהייט הקרנן הקרבה בשעת וישראי לוי כהן של וכונות מחשנות שזהו אלא בהמה. סוד דהיינו והאימרים. החלביםהקפרת
 בזג השבינה השראת שיפעלו בהכח פי' לאמ"ר בכח לבמלה ובניו אהרן ניד נתנה שהצו הוא הכתוב ורמז הקדושה. השכינה היינוןיסן

 הבינה: עולם זה [ג5ן לה. קר'נן שבע'פ ותורה פה שטלכות כירוע שבע"פ. תורח היינו נכן . האור מפני מהבמל החשכות כי הגשמיהעולם



 88יב קודשישוןצו הזהרלשון

 כך ו3גץ 5מסעמס. דוכתמ 05 6תיסי3 ד5מ כנין נגכ[ככורמ
 ד6 5י5ס. מ6ן . ס%5ס כ5 סתונם ע5 תוקוסע5

 תססימ נם 35ר 5יט 5דכמס ד6תימ ]כנ[ יסרמ5כנטת
 5מוקדמ %ר 6יסו דינור דנסר כגין תוקדס. ע5 .רעות6
 3ססומ 5ון עמ5ץ דסמ . נקתתייסו קייתי ד5מ מיכין5כ5
 ד5מ וכנין מע5ת6. ס5סניסון ותעכרי דד5יקנורמ
 כ5 סת1כם ע5 תוקדס ע5 6נסריךתס5ע
 מתכפימ כן % 1ע5 ס5ט6. %מ ומת:פימס5י5ס.
 דס5קמ קדסמ רופ דמעיי . יסר56 כגסת ס5קמסמי

 סס% מתכפימ כן די5ס ס5ינץ ךס6 5עי5מו6תעער6
 דקרכנמ כרו6 כעינן כך וכנין תינס ו6תסרם 6מרממי5מ

 ]כד[ ס51קמ 05 51תיס3 קדסמ תרומ סטר6 5ססומ65פרסמ
 5עי5מ: תסת5ק קדסמ דרומ3גין

 ספו5ס סימ סע%ס תורת 61ת מתר מ5ע1ר רכי6(
 ותתס3רמ ס5קמ דסימ מוקיתנמ. יסרמ5 ככנסת קרמ :6יוט'.

 ע5 תיקדס ע5 סע%ס סי6 ס5יס. 3אונמ קדיסמכת5גמ
 5י5ימ דע54 כיון מ1י תמ . ונו' ס5י5ס כ5סתזכמ
 ומעין 3ע5תמ תתערין תתמץ דינין סתיתין.ותרעין
 מוקיתנמ. 60 מתרי וכ)3י. ו6תני 3מתרי1ס6עין
 כסו מ65 . מ%ין %מ סמעין 5מ ומתניוכ5כי
 3פ5נות . 6תוקן ד35ר תתמס ותונס גייתיןע%5 כני כ5 כדין . 161קתוט כ5עס כגון נסמ 5כני מרסימעכדי
 נפיק תת6ט ת31ס ותססומ . 5פון רמה מתער5י5"1
 6תכנסו תתמין ודינין מתפתסו. ותרעין דמסמס5סוכמ
 עדן דנן ותרעין . וסמע מף5 ס5סו3מ וססימ .כנוקכייסו
 5כתס מתפ5נ ס5סו63 וטסומ 5פרמ. דתסי עדמתפתמו
 כדין . וק6רי דתרנט5מ נדפף תמות ועמ5 דע5תמסטרין
 5קכ"ס ציס תס3מת יפר56 וכנסת 5דיקימ. 3ין מסתכסקכוס
 תסתעין מסתכמו 5פרמ דמתי כיון 5פרמ. דמתיעד
 על סס*ד . 3כע5ס נייסמ 05 ומית . מדמכר1מ
 כ5סרמ וסמ ס3קר. עד ס5י5ס כ5 סת1כמ ע5תוקדס
 מכרסס 6תפר וטץ 6סתככו. 1ס5סו3יןדינין

 מתתמ %6 6פפ0פ י65 דכ65 סו6 ונייממכע5תמ
 2ככט5ס

 56מ פסתש תיו כתיכ 5מ דמ 1ע5 3מסר6.פסתיס 5ס6י 5מ3ר6 3עי י65 3ג-ין . ימיד6י .כד מקרי 6מיא מ5עזר 6ץר ונ41. 3ד תדו סכסן רלבנשכ(
 . כס6י 65תסומס כעי 6ת6י וכסכ6 . יסידמס3ד
 . סע%ס תוכמ ע5 כט 65תמז6ס כעי כד ת6כי 6)יןמ)6
 ע%ט דט6 . דע51ס דדסנמ קיעתמ תפני סוסכד

 מתימ. ק6 3יסמ וסרסורמ זרס דעכודסתמוכ6
 %מ 53מודייסו 3ס1 5מתמזמס כעי כךוכנין

 מוכין 6ינון כ5 נפ 5כר 5יס דיתכסר 3גין .גערנוכימ
 מתר 5תקיםמ פיי5 1כל ]כס[ סטר6 תססומד6תיין
 מע"נ וס5שות6. פ%סמ 6יכון1כ5 מסתכמדס5יתו

 . כ5י5ית דמתרן כתט . 3ס5ן 5יתד6תסכרו
 1יינץ 6יכון כ5 ו6תמכרו מסתכט דתתן3גין

 כתס כסו פסתכפין תקוס6 תמני מינון וכל .ד5עי5מ
 נגוופ6 תמן 6פכ5י15 וכ5סו ד6. תן דמ תסנייןזיינין

 :ד5עי5מ
9ס6פ

 8ג 9 0 : 9 נ0ד " נוקרמור4כש%אד;

ול

 ובשביל להשמין. מקףם לה ניתן שלא בשביל ]כנ[ באש:
 9 לילה. סוצ הלילה* כל דגהנח על מוקדה עלזה
 לשרף המקףם דוא דיטר שנרו לפי סוקדה. עלן. טהסחשבה לאדם לו למהר הבאה ]כנ[ הסלכות מדהן

 בא,8 אות9 מכניסים שדוי מסעמדם. הנעבריםאאן
 שלא ובשביל 0העולם. ממשלתם וסעביר השורףדוצא
 כל רגטזבח על סוקדה על נצרך הרעה סהשבהתשלם

 ווא כאשר כן ועל שולמת. ואינה נכנעת ואז הלילה.ן
 העולה הקודש רוח שהיא דסלכות. סדת תעלהנכנעת

 כח נכנע כאשר היא שלה עליה שהרי לסעלה.וסהעמרת
 הקרבן בסוד נצרך ולפיכך ססנה. ונפרש ההואאחר

 נכד בהקרבן חלק 6 וליתן הקודש הרוח מן הדשא צרלהפריש
 למעלה: תתעלה הקודש שרוחלבעבור
 ההטלה דרא העולה תורת זאת אםר אלעזר רבי6(
 ומתחברת עולה  שהיא סדבר. ישראל בכנסת הכתוב זהונו'.
 זל סוקרה על העולה וףא של0ה. בהזדחצת הקדושנמלך
 הלילה שנכנס כיון וראה טא וט: הלילה כלהמזבח

 ווילכים בעולם נהטררש דהחיצנים דינים טעלים.והשערים
 נתבאר. הרי חסורים וכלבים. ואתתות בחמוריםומשוממים
 שבהם אלא יצלכים. ואינם משוממים אינם ואהונותוכלבים
 בנ* נל ש טעבאר. וזה בלעם כמו לאנשים כשפיםעושים
 בחו בו. תו9י אש שלסטה דחצה וסזבח ישניםהעולם
 יוצא ההוא שלסמה הסזבח וסן צפון. רוח נהעוררהלילה
 נאספים התחתעים והדינים נפתחים. והשערים אששלהבת
 עדן נן ושץרי וסשוטמת. הולכת ההיא ושלהבתבחוריהם.
 להרבה מחחלקת ההיא ושלהגת הבקר. שסגיע עדנפתחים
 נמצא אז וקורא. התרנגול כנפי תחת ונכנמת העולםצדדי

 להקב"ה לו סשבחת ישראל כנט; הצדיקים. ביןהקב"ה
 סם8רים טטצאים הבקר שהגיע כיון הבקר. שסניעעד

 על זש"כ בבעלה. נחת ישראל לכנסת ויש אחד. בסודבשחרית
 בבקר שהרי הבקר. עד הלילה כל הסזבח עלסוקרה
 אברהם גתעורר ואז משתככים. השלהבח ואשהדינים
 השנינה טצד אלא נסצא שלא לכל.. היא וטיזבעולם

 * :בהקב"ה
 נ%9א למה איוזר א'ר וגו'. בר סח הנק דלבשנ(

 לאבר נצרך  שלא לפי יחידי. סשסעותובד.
 אלא פשתים סדו כתוב לא וץ"כ אחר. במין זהפשתים
 ביע לההראות הכהן נצרך ול0ה יחידי. שסשסעותובד
 ה9לה. כהבח זל בהם לדועראות נצרך בד בגרי אלהאלא
 עולה שהרי העולה. דשץ של האפר ספנה היהבאשר
 באה. היא רעה וסחשבה זרה עבודה של חטאבשביל
 ולא בלבדם פשתן בבנדי לרוזראות הבהן נצרךולפיכך
 ריזמאים אור:ן כל לאדם לו שיתכפר כדי אחר. סיןבערבוב
 בסקום לסקיש רנהן נכנם וכאשר ]כס[ ההוא סצדהבאים

 אע"פ השלמות. של העטדות אותן ונל נמצאשהשלמות
 הםינים אהזן כל ונתחברו נסצאו ששם לפייייית. של בשעמנז שאסרנו כסו רע. אץ אחר במיןשנתחבר
 הרבה בהם נמצאים הסקדש כלי אותן וכלושלסעלה.
 כדסיון שם טעכללו כלם זה. נץ זה משוניםמעים

 :שלסעלה
משאש

הזרש%

 שבע*8 תורח לנירפא אלא לילה אברי לא ז'ל כאטרם לילח* וגם טזכח נקראת המלטת פרת ,גט : שבעשפ תולה דת כאש 8י'4גג(
 כירוע חרע בצר וורשו פשתן כי מס, : כיוה'כ המשתלח שעיר כענין חוא חחלק זה סוד געד[ : הסהשבח לטהד מועלתשהיא
 ן היה פשתן קין שלוקרבגו



 היהיישיןצו קודשלשון*צ
 פתח עו/ הכבה לא מ תו49 המנח % רהאש6(

 בה השקך רסזבח על והאש ואמר אחארבי
 עליה ובערלמה.

 הכדי
 וכון למה. בבקר. בבקר עשים

 יק* על ממיה מקום בבל שאש למרט חהרי למה.להבערה
 דין. בע הוא ורדיק בא הוא דףמין בחעת מודוהכהן
 הכוץ צריך למה וכאן לעולם. ברץ מדמן לא בדעשהרי
 כך אלא הכדו. עליה ובער שכתוב בעולם. הריןלשרף
 עצבף עאדץ היא רבונו לפני לחמוא שבא ארםלמדנו.
 ה8ומאה רוח של מצד הרע ויצר הרע. היצר שלבשלהבה

 להנזר יש יפעמים ר5ומאה. רוח בו ותרה 1לכך בא.הוא
 % להייב נצרך שזה דויא מצד הבים וקרבנותק

 הש%מאה רוח נתבמל ולא נכלה ולא ]גי[ חמאו דמיץהמובח
 אלא מנגו שבא ההוא הצד נק ובין האדם. מן בקההוא
 ומעים הפומאה רחק מבער האש שזה המזבח.באש
 ה*מש להכין בזה מכוק היה והכהן השלם. מןהרעים
 שלא נצרך כן ועל השלם. מן הרעים מיניםשיבער
 שלו והתיקש הכח נחלש יהיה ולא לעולם. האשלכבות
 לא כן ועל העולם. מן הרע האחר והחוקי הכחלשבר
 ששולפ בזמן בב49. בביי אש עליו יסדר חהכהןתכבה.
 ]מ[ הדין להמתיק בשביל בעולם ונתעורר שלוהצר

 "פ למדנו וע"כ בעולם. מתשררים ואין הדיניםונכנעים
 ואש אחר. אש אוכלת שלמעלה האש אש. אובלתאש

 תבבה לא הזה אש בן רעל אחר. אש אוכלתהמאשח
 יום: בכל יסדרט הכוץ ורקלעולם.

 הנאסןרועה
 כטשפפה. העולה לעשות זו מצוה העולה. תורת 1אתנ(

 מיני חמש ונו'. העולה תורת זאת נאמרועליה
 אש וותה. ואינה אוכלת אש וקרבן. על יורדות העאש

 שבלת אש הטתה. האוכלת אש אוכלת. ואעההשדתה
 כננדן שותה. ואינה אוכלת שאינה אש ויבשים.לחים
 ב'. מוקדה על העולה הוא א'. העולה הורת זאתנאמר
 ה'. בו תוקד המזבח ואש ד'. הלילה כל ג'. המזבחעל

 עולם זה לנבוה. עולה כולה שעולה המשנה בע4וביארו
 השותה אש היא אוכלת כאש ה' כטד ומיאההבינה
 אוכלת התפלות. של קרבנות כל ואוכלת התורה מימיכל
 יבשים. כעצים שהם החורה פשמי אלו ויבשים.לחים
 האוכלת אש היא וזו לחים. כעצים הם התורהוסודות
 שהם הקרבנות בל הינו לחים אוכלה ועוד ויבשים.לחים
 ה49בנות בל היימ ויבשים. עשה. מ(מת קל בתפלהנייבים
 העונש הוא שוה ]ג"[ ל"ת מצות על בתפלהדנקרבים
 רם אלו תעשה. לא מצות על ~עק הרנ שריפהסקילה
 עשה בתהת שעל ורשזפלה תורה. תלמוד השביטגקרבנא

 : - תעשהולא
 דדערה % תבבה. לא המובח על הוקד תמי אש0

 ה'. נאם כאש דברי כה הלא י( עליהשנאמר
 מכבה עבירה אבל תורה. מבבה אין דעבירה ודאי. תבבהלא

 כך נר. שדיא מצוה שמכבה עבירה שעשה ונרסתתה.
דמא

 פתמ . עו' תכ3ס 65 13 תוקו סתצמ עי רהאש6(
 . 3ו תוקד סמז3מ ט5 ופ% ו6מר 6מ6רני

 וכס5 6מ6י . 33קר 33קר ע5יס סכסן ע5יס וכער .6ת6י
 . ס61 דיכ6 5תר 3כ5 606 תכיגן 1ס6 .6מ6י
 . דיכ6 מן ס61 ורמיק6 ק6תי דיתינ6 מסער6וכסג6
 כע* סו6 וסכ6 . 5טלת'ן 3דיכ6 6זדתן 65 כסכ6דס6

 נרמיס *קין ס51 מ6רש קמי 5ממסי ד6תי נ0 3ר6עיסנ6 סכי "65 . סכסן ע5יס ו3טר התי3 3שמ6 דיכ656וקד6
 מס536 דנזמ מססר6 סרפ וער . סרע די5ר503סו3ית6

 6סתתודפן ~זממן מס6כ6. רומ כיס פרי6 יס6 . 6תי6ק"
 מססח" ד6תייןנף3כי

 פל 5קר63 ד3ע6 סער6
 ושפ סס61 3%ס5 ע6 6סת5י ע6 ]כון 5יס כדדתיתד3מ6
 6ל6 מניס ד6תי סער6 מססו6 ו3ין . כס 3ר נזן 3יןמס636
 וזיכץ מס6נ6 רומ מ3פר6 606 דס6י . דמד3ח60635
 6ס6 5תקכ6 %כוע 3ד6 וכסנ6 עפלמ3.6י0ין
 ד65 נפי ד6 וע5 . מעלת6 3י0ין ויגיןוי3ער
 די5יס ותוקפ6 מע6 יתמ5ס 651 . 5פ5מין 5יסידעכון
 65 ד6 וע5 . תט5מ6 3י60 6מר6 ותוקש6 מע56ת3ר6
 ד50ע6 3זמנ6 33קר. 33קר 6ס6 פ5יס יסדר וכסנ6תכ3ס
 ]גז[ דיכ6 35סמ6 3נין 3טלמ6 ו6תער די5יססער6

 6ית תנינן ד6 וע5 . 3ט5מ6 מתפרי ול6 דיניןו6תכפיין
 ו606 . 6מך6 6ס6 6כ65 ד5פי65 606 . 606 6כ60665

 תכנס 65 ד6 6ס" ך6 ופ5 6חר6. 606 6כ65דתו3ח6
 יומ6: 3כ5 ליס מסדר וכסנ6 .לעלמין

 מהימנארעיא

 . כמספעס סעעס 5ט0ות 1,9ד6 סט~ס. שרת 1אתנ(
 ממ0 עו' ספ1לס תולת 61ת 6תמרוע5ס

 % . סותס ו6יכו 6וכ5 06 . קר3כ6 ט5 כמתין סוו%יס
 16כל 06 ו0ותס 6וכ5 06 ",כל. ו"יכו0ותס
 5ק53ייסו . סותס ו6ינו 6וכ5 ס6ינו 06 וי3סיס.למיס
 כ'. מוקדס ע5 סעו5ס סו6 . מד סעעס תורת ז6ת6ינץ
 . ס' 3ו תוקד סמז3מ ו6ס . ד' ס5י5ס כ5 . ג' סמז3מעל

 וד6 . 5נכוס ס5ק6 כעס עו5ס מתגיתין מהריו6וקתוס
 ד0ותס 06 סי6 6וכלת.. כ% ס' כ3וד ומר6ס ..3יכס
 6וכ5ת . ד55ות6 קר3נ*ן כ5 ו6וכ5ת ד6וריית6 מייןכל
 6וכלת 06 "יסי וס6י . למיס כפ5יס 6יגץ 6וריית6 ורדן . י3סיס כע5יס ד6יכון ד16ריית6 פ0עי 6יכון . וי3סין למין!

 3מות"י3ין דסוו קר3נין כ5 . 5מיס 6וכלת ועוו . וי3סיןלמין
 קר3נין כל וי3סין. טסס ת5ות ט5

 6יסו דס6י ]גח[ תע0ס ל6 ת5ות טל 553ות6 קר3יןדסוו
 6יכון 56ין תפ0ס. ל" מ5ות על ומכק סרנ 0ריפססקי5ס
 דט0ס דפקודין 551ות6 6וריית6. דסכיכת6.קרנכי6

 . - תט0סול6
 6וריית6 ד6 . תכ3ס 65 סמז3מ על תוקד תמיד 4*עטנ(

 ל6 ס'. כ6ס כ6ס ד3רי כס ס65 י( 3סד6תמר
 מכ3ס ע3ירס 35ל תורס. מככס 6יכס דע3ירס וד6י.תכנס
 סכי . כר ד6יסי מ15ס דמכ3ס ע3ירס דט3יד ימ6ן .מ15ס

מכ3ס
 ג*נ 'ל%" 0 . גו 9 ג( . 0 9 0 . 0 י* " כציטותמיאה

 הזהרלר
 ג שנתעורר החסד במדת שרוו חכהן וגו( : חפאו דמיון ודעא הסט*א מצד חוא שע, קרבנו עז ואם בהפסוק לעיל נמובא,0[

 ב[ מתויה  שהאדם הודה החפ לשת מצות ועל ושה מצות על ת*לה של קרבגות ןגמ[ . הדינים שתקת עיא ונעו*חגב,ר
 : חפאיו4



 6ציג קודשלשוןצו הזהרלשון

 6דס נסתת ס' נר 6( כס ד6תתר די5יס גרתככס
 ת6ן וסכי . כמסוכ6 נופ6 ד6סת6ר כגוי ט61 וס6י .תגיפיס
 . 6תר 61005 ומטכ6 ככף נריס ת6תלס6 סכ'נפ6דס5יק
 תירם כי וספמס כ( כתיכ וע"ד עכירס. 6יסימסוכ5
 )סון 60לן. דעתי עססר6 דת4ס וס5יכצ .נכירתס
 . ידט כממך 1רסעיס נ( כסון 5קייס . ת5וס תככסעכירס
 דנסרין . כסון עיתית ככיס 5ית תורס ת6לי )נגימג5
 ותמם . 6תקרי ר"ז ד6ו*ר . ד6וריית6 רזין גכתס05

 5י5ס ]כס[ 5נכייסו 6יסי תורס רככן 05 דתקייתיןד16ריית6
 כו וסנית ד( כס דתקייתין ננין . ע5ייסו תככס )16'ותס
 6יסו ד6וריית6 כת5י תפותיי0ו דס5יק ועסן . 1)'05יותס
 ])[ כע5ס 5נכי 05 ותעריכין 05 דתסדרין . סתערכסעסן
 גר 5סע5הע כסון ד6תתר סכרות 6ת גסע5תךכנון

 : ר"ת כ6ן עד ]5"[ .תתיד
 סתעון 6"ר . 5ס' יקריכו 6סר וכניו 6סרן קרכן וךןס(

 65סת5ק6 5קכ'ס 5יס נרתין ע%5 מייכי מזית6
 תדון ים5מ תספוכהע 6יס 1( סס*ד . ימר56 ככסתתן

 156פ1 ד6יסו קכ"ס ד6 שוף ט61 %ן . 156ף תפרידונרנן
 ,( דכתיכ וכתס עאס.ם5

 מייכי ו6ינון 6תס נעורי 56י
 דכית6 ס5ת6 ד6יסו ])כ[ תז*ס 5י6*ת תסרימיןפ5ת6
 תתקרכת ידייסו ע5 וכנוי קדיס6 6סרן 6ת6 מד6. זוונ616ינון

 56 6:רן יכ6 כ61*ת סס"ד כז6"ת. דס 61זד11נתרווייסו
 קדי% 5ת5כ6 ת4'ני 6ינון . וגניו %וץ קרכן ו"ס .סקדס
 ותת6ץ ע65ין תתכרכ6ן ידייסו ופ5 . כתסרונית6פל6ס

 פירוד6. כ65 מד כ65 %1תכמ ע5תין. ככ5סו כרכשותמתכמין
 )קרכ6 . קרנן ז6ת כתיכ 5, 6ת6י תית6ו6י
 דס 5ס6י דתטי עד יסר56. 5כנסת 05 זוונ656יית6 סרי ק6 תעיל6 כסג6 דס6 סכי. 165 65תר"ם.4שע

 6ס5יס כסכ6 כך וכנץ כמד6. 15ן עקרכ6 כז6"ת65זדוונ6
 וכע5ת6 דין כפ)ת6 ט5קיסון זכ% . זוונ6 וקריכנןנג6

 .ד6תי
 וד6י ז6"ת 6תר יוסי רכי כניו. הוסמת 6סרן תממת ו4*רזח(

 ו6ייתי 6תתסמ 6סרן דס6 ד6סרן.תמימות6
 יד6 1ע5 . 5מת6 5יס ועיד תעי65 ע%5 רכותתמסמ
 ד6 הצ) ])נ[ 5מתגרכ6 קדים6 תתסימת6 6תתסמ6ד*סרן
 תכן ס( וד6י. כניו ותסמת 6סרן תסמתז5ט
 ת6ן קדוס עוי כסניס תתלכת 5י תסיו %1סכועיכ

 אדם נשמת ה' נר 6( בה שנאטר שהי נר מכבההוא
 מי הוא וכן בחשכות, הגוף שנשאר הכבוי הוא וזהמנופ..
 ההוא. למקום היפכות כבוי נורם ממקומה השכינהשמסלק
 הירש כי ושפחה נ( כתוב וע'ז חשכות. היאעבירה
 שבהם הארץ. עמי אצל היא מצוה והמתלקותנבירתה.
 ידמ. בהשך ור2הךם נ( בחם לקיים מצוה. מכבהעבירה
 2שמאררים בצשט. אןלכהע כב"ה אץ הצרה בעלי אצלאבל

 של ומשיה ר"ו. פויא 2אישר הרצדה. צדזת בכבשהלהמשזה
 לילא ]כ9[ אצלם ווא תורה רבנן שתה שמקיעצםתהיה
 בו ודגשע י( בה וצמקיכים לפי בהם. תכבה לאויומם
 הוא תורה ברברי מפיהם העולה וההבל ולילה.יוסם
 ])ן בעלה אצל לה ומעריכים לה שפסדרים המערכה.עשן

 נר להעלות בהם 2גאמר הגרות את בהעלהךככתוב
 ט : ר'ם כאן עד ])6[תמיד

 שמעץ א"ר לה'. יקריכו אשר ובני1 אהרן קרבן וןץס(
 ויסהלק להקב'ה נורמים עולם רשעי וראהבוא

 טדון ישלח תהפוכות איש י( דפ'כ ישראל. כנסתנע
 אלופו שהוא הקנ"ה זה אלוף. הוא נר אלוף. מ8רירערנן
 הבית שלום שדצא ])נן ז"ה מן לזא"ת מפרידיםשלם רשעי ואותן אתה. נעעץ אלוף י( שכתוב וכמו עורם.של

 אה לקרב קרבן. זאת כתוב לא מה מפני תשאלואם
 מתרול דצא מלמעלה' הכהן ושי:רי כן. לא למקומה.זא'ת
 ז"ה אל ששניע עד דנלכוה. ל"דת לה הויינלהביא
 ובשלם היה בעולם חלקם אשרי הזית. קררוב 2בורםב"ה הקרבן םושלים הכהן ולפיכך בההד. ולו4בם בזא"תשיזרונ

 :הבא
 וראי זא"ת יוסי א"ר בנ-. ומשחת אהרן משחת ון*רןח(
ע4ון שקק

 ידי ועל זלממצע ודמשיפ ל ז
 כן ועל ]5נ[ בשפע לההברך רש ק הטשחת ששחהאהרן
 למדנו ס( בוראי. בניו ומוצחת אהרן משחת זא"תכתוב
 ההא מי קדוש. הוי כדגים ממלכח לי תהיו ואתםשכהעב
 בנט -ומשצשה אהר1 בצשחח זאח כמש"כ כהניםםמלכח

 נקראח או הכדגים ע"י דמלכות מדת תתברך 'שבאשר ' 5מקרי כרז רכיני יר5 פל יסר5ל כנסת 5מגרכ6וכד
 ת6 6תר סתעון רכי . כסניס תת)כת סס"ד סתיס:ןפ5
 . תת5כת 656 6תקרי 65 כסניס ת)כותטי

 ת5כות 6כ5 כ65 ע5 נכורת6 05 ופכח כסגי 05ד6ת5כו
 . ת5כות 6תקרי ססתיס תן דס6 ]5ד[ 6תקרי 65כסניס
 דכסמ 6תר ד6ת כתס . תת5כת וסכ6 . וד6י סתיסת5כות
 תת5כת סי6 וכדין . כת5כ6 05 ותמכר6ן 5ס5%כו
 . ת5כ6 זייכי 55 ע5 תת5כת . ת5כ6 נ:זי כ5פ5

 ע%5 כ5 ע5 תת5כת . ותת6י כע65יתת5כת
ה זאת0 א  6"ר . ומ' 651סס ו5מס6ת 5תנמס 5עוא 

 בוא אמר 82מץת רבי כדבים. ממלכת זש"כ שמם.על
 נדג*ם. מםלכת אלא נקראת לא כהנט מלכוועוראה

 טלכות אנל הכל. על גבהת לה ועש הכהנ*םשהמליכוה
 מלכות, נייאת השכהם מן שהרי ])דן נקראת לאכדגים
 שהכדגים שגתבאר כמו ממלכת. וכאן וראי. שמיםמלכות
 הםלך. של יץ כלי מיני כל על מסלכת הםדך. ננזי כלעל טמלכת היא ואו בהמלך. שתה ומחנרים להממליכים
 ו העולם 5ל על ממלכת ותחתונים. בעליעיםמםלכת

 א'ר עו'. ולאשם ולחטאת למנחה לעולה חירה זאתי(
 תורה זאת דמנחה. תורת וזאת כתוביצחק תורת ז6ת . סתכמס תזרע וז6ת כתיכלאק

 1(סוי. ן, יז ,1,ייי מ.",י4,.י ""י,".".מי",מאהמקוט"זטה4לטי44

 הזהרזי
 הפיד והיר הנרות העלאת ענין ןנ6( ושכינתיה קג'ה ליחדא ש"שמכונים ,ט : שלה המודות מם המצוה של ההלכות לומדים הט כיוגש

 וםניעת טירוד שגורםים *י' [)נ[ אור ותורה מצוה נר כי שכתוב והמצוה התורה בכח לה הראוי להיחוד השכינה להעלותהוא
 המלבות מדת ע קדישא מסש,חתא מגן : דנוקבא עלמא על רמז וזאת דדכורא. עלמא על רמז זה ושכיגתיה קב'ה שלהיחוד

 4רלית 4 הקדושח עבודה ע'י מ4מסה אותה שמטליכים הייגו וממלכת דלעילא, בכח שמים מיכות שהיא הייט מלכות מח : הקרושהוהשכינה



 הוהרלשוןשן קודשלשון84

 ן השימים. זבח תירת וזאת האשם. הוהת חאתהחמאת.
 ההה%ה למעלה אם בכל. ההירה למפה אם ביארוהיי
 ן ונאחז בכל חלקי את נומל בדערה ,שעםו1 וסי מס[בבל
 ן חה פשו 4 ייבן לוקריב שיך וא*ם הצודים.נבי

 1 למושה הקב"ה פירש כאשר ץדצן ר' שאפר 6(טזבאר.
 ניחא דיי עולם. של רבונו משה אמר הקרבטת.שין
 ארמהם מעל שינלו ובזמן . אדמתם על ישרש שיה9בזמן
 ואני בתהיה יעטקו משה הקב'ה. לו אסר יעשו.0ה

 אש'ב שבו1למ. הקרבטת מכל יותר בשב"לה יהמאמחל
 ההורה חשע כל1מר ונו'. למ8תה לוצלה הדצרהששע

 אשם. בשביל הפאטע בשביל מ8הה פןשביל קףלהבשביל
 ; חמ4י שצטכירים המל54ים שייתן ההא ברששהברית ן בהם. ומכהן הקרבתם ופרר וקרבטע שנעימידואת צבתי כנסיא בבתי נ8ה שצאביר מו בל גרוכאאיאר8-ר

 ן : מצב אלא רע לו לעשאת יכלו שיא לאסי יארעאח8שאם
 ן העמ*ם 8ווק בץ מה ה"שה צצא א4שי א-ףגן
 ן יווזר חשובים בוצרה חעמלים איע אמת. 4ב"רמשלה

 בסדרנה ק1מדים שהם לפי חפעם. מה עדע בבלמשטש%ם
 למעיה ~יימים בתחיה העם*ם אלו 28ב"%ם. ש*ישהטצשר

 האמונה. כל ש4ל הךזיזוק עמהוא הששארשת. שא(ש-אבושטקךם
 ודצ"ד. נצ'ח שנקראים במקוממע "מפה חףאיםיעביאום
 שא" פש.%*ם יחזר הנביאים מן חשיב*ם בדצרה דאטשיפ 84לוועדכ

 לממצע קימום ואלה 5טעלה יימים
 מכלם. למפה קימים האידש ברזח שנאהם הא4מריםהאץ
 חא כלם.צ,ל עליוגה במדרנה שדם בדירה. השמלים הם וכא"םוע'כ

 ששמאי
 לקרבנות לא צריך אינו בתורה

 קשר עיקר והיא מהכל חייבה דלשרה שיוץלעולות.
 בהיבוהיה יכל נעם ירכי דרכיה נ( כדצב אה ו%האגינה.
 : מכשול למו ואין הורתך לאחשבי רב שלדם וכתובשלום.

 יצחק א"ר ידנם. את ימלא "מהםשבעת בי תו' ימים שבעת תצש לא פוער אהל ד23פנרצחי(
 נדול כהן לעומתו ]נ1[ למזלד נרול בוק חה חים.באף% ן עמה כי "צר. נראה באורך חים טקףי עסך כיבתוב
 1 קודש בשאשק שמן לדג1ארך רנהן בסח לפיכךלמפךע
 שר(בדע למעלה. דצצוראע ומרליק הז[ לט8ההעליון
 על להתעטך העדם ז' בשלטת שלם שלמעלהטמל
 שלמטה. להכהן פלו*רם ימי ז' "ה לעופת ממןהכל

 מלואים. ימי נקראים וע'כ שלמעלה. כדסיון הבללהטצא
 ימים בששי דגהן  שישתלם בשביל שלנרת. שלימים

 מלואהם ימי נקראים ואלה בטזר. ימים ז' להשליםהאחרים
 דובר. טעם ומה האחרים. ימים שאר בו שמוששחדיםל*י
 האחרות מדרגות שאר כל נהעירר הכהן מדרנת שכאשר4ל

 תצאו לא מועד אהל ומושזח כתוב ולפצך עפק.נתשררות
 שאז וראי. ימים ז' . עו' סלאת ים ער עויםו'

 שבשעה לפי שלמעלה. כדמיון בכל למטה חכהןני44טר
 למעלה. יח עי נתטרר הכל מתעורר. שלםמהשששכהן
 מה מפני אמר אבא רבי ולממה. למעלה נשפזותצרכות

 סס5תיס. זנח מורמ וז6מ . ס6סס מורמ וז6ת .סמע%
 ד6 )פע6 6י נכ65. ו6 5תמ6 6י *קמוס%
 61מ6תיו 3כ65 5ח%קיס כס65 כ6וריית6 ו6סתו5 ות6ן ]לס[נכ65
 1ס6 גפסיס פ) קרננ6 5קרכ6 כפי 6% . סטריןככ5

 יתסט קכ*ס 06ריס כו יומגן ך6'ל 6(6מתר.
 ספיר ס6 כ65. ופ5ה6 מ6רי תסס 6תר וקל3כי6ח5י

 ת%פסון וינ15 ו3פונ6 63רפסץ. יסרש ויסוי3פוכ6
 61כ6 נ*ריית6 יסטו5ו תסס . קנ'ס 15 6מר . עצוות6י
 ססזו . ו3פ%5 קר3ני6 תג5 ימיר 3ניכס 5סע06כק
 סתורס %ש כ15תר צר. 5תנמס 5י%ם סשיסי%
 . 06ס כמן מט6מ ננין טמח גנין ט5סנגץ
 וכ3"ר כמטהמ נכמי 3פותים ומדכר מלע ס5ף כרוספו6י6"ר

 . 3סז הטק ו6אן ומנךו3ת6 וקרנגי6 פנינ6תורם4ע
 מי3י דמיכרין ת65כ"ש ד6יכמ ס% כרומס3רש
 . עיכו 656 5ש 5תפנד יו%ק ו65 5ק )6%%ד3"כ

 פויפי נ5וריי60 ותסתו5י 46פ1 . תמתכי 5גנע634ציי% ותסמו5י *טן כץ ת6י מף מ6 56פד 6*רכ(
 נדרנ6 ק"% ו6יכון . עפ% מ6י 1תכ6. נכ5תכני6י
 5פע6 קייתי נ6וריימ6 וחסתו5י 6יכון . תגני6י ימ?פ65ס
 . תסיתגימ6 וג5 ק'ות6 וסו6 תפ%שת. ו6נךינ6מו6
 %שמ 3גהה4 וויעיגוןממיתסמו5ףייל

 5תת6. קי"ןין ו56ין 5פ6% קיימין ו56ץ . "עיר תכסוןופ65'1 י1שיי
 . תכ5סו 5פ60 נךיתין סקווס כרוח מלין י6תרין%"מן
 פ65ס 3דרנ6 ו6יכון 163ריימ6 ותסתו5י 6יגון צ6יןופ'ו
 5כך3כץ % %עריך 65 נ5צריימ6 ו5פי ות6ן כ65 פ5יתיר
 וקסי6 חכ65 פוק( *ריית6 ו% 5פ15ון.ול6

 כמי3ומיס 1כ5 כעס ורכי ווכייס נ( כמינ ופשו וכ65ותסיתגוה6
 מכ510 6ט 61ין תורמך 65וס3י ר3 ס5וס וכתי3ס5וס

 יותין 3ס6ר כסנ6 ויסת5יס 3נין 6ס5ת~ת6 עתי06רון.
 6קרון ת5ו6יס יתי י56ין כמו6 ז' 65ס6%5רומן
 ו3סעת6 גנין ד5פי% כגווג6 3כ65 5תת6 כסנ66תעער וכוע ~ו6י. יתיס ס3פת עו' ת65ת יוס פו יתיסס3פת מ5* 65 תועד 6ס5 והפמח כמי3 ו3נ"כ .פתיס בביו צירן6 ע4 6חען אצי י"צצופין

 . 5עי65 יויס פ5 יתפר כ65 6תפר ו5תמ6וכסכ6
 סכ4 ת6י 6ו"ך 636 ר3י . ~ממ6 5פי65 3רכ6ןויסמכמון
 6תר 3ססו6 6חיו ו6יסו 3נין 656 65סק תססדה0מ

תקור6

 הזהרוו
 בביהמשק פשרת מינאל מלאך וה %ו( ; ומצלה מנייה שהיא בכל לאדמ לו: עומדת ההורה בעוחשב למעלה חן בעוהא למפח הן פי:צ%

 ו מלטת עד מחמד סשירות הו' מן קרושה הארת לקנל היינו יחד קדושים ימים כו' שלסטה לחכהו המלואשם עוי * של הטעם ווהוטמין, בלוצ עם דאויל יומא נקראת וה שבעבור בירוע דףמגה. שלמפה הספירות שש שאר בכל המאירה החסד מדת שרשו מיכאל מלאך%ח, הפפירווח הארת היינו למעלה. המטרות הדלקת שגורם זבורהו ע"י הסלבות למדת מלמעלה הש4ע אור להנחשיך *י' נלמ .שלמעלה



 איך קודשישוןצו הזהרלשון

 ימי ז' מינון כ5 סתס ותסס ן)ס[ספ6רתו
 ע,מ,תס

 5מסרמס
 5ית מזי ת6 מ5טזל 6'ר כ( . ד6סרן טתיסכ65
 מסתתודעמ דמ ותריממ . רימ6 ט5 6% תתקיית6גפס6
 גפסמ וס5קמ ס3ת6 דנפיק כסעת6 דסמ . המר4רימ6
 ריממ מתמ . וע5יכן תתפרסן ורוממ נפסמ 6סת6רון .יתיר6
 כטי וט*ד . 1מד6ן 3ד6 דמ ותתקר3ןדכסתמ
 דמתקכ) וכיון ריממ 5ק53מ רומ6 כתררוממ
 דקר3ג6 רימ6 נוע6 ס6י כי . ומדמן כחד6 תתקר3ןריממ
 ]ת[ ומד6ן כ51יכי ותת)סטן כמדמ כ)סו תתקרכין דמ3רימ6

 ]דן)קי[ )תתמ ומד )עי)מ מד כ'5יני תרי מזית"
 )סיט תיגס דס)יק תגנמ ס6י ד)תת6 כ51ינ6 5סמי )0 ככי6י
 דס)יק תגכמ סמי דקרכגין תנגמ כך ע5מס כו5ינמ5יס
 ותתקרכן כמד ותת)סטן ט)מי כ51יכי )'ס5סיט
 1ס6 5ס' סומ "סס גיממ רימ כך ו3נין ד6 כריממ כמדמכ5סו

 וקיותמ דכ5מ קיות6 דקרכנמ רימ6 ד6 וט5מוקתוס
 סכעס כך יכנין כ)מ מקרכ דכסנמ ידמ ע5 וקרככמדט)ת6
 כ5סו דיתכרכון כנין כיס מסת5יתו 6ס)תות6יותי

 ותתמ 5טי5מ וכרכמן מדוומן ויסתכמוכפו5מגיס
 . מ5יסו כיס פנט 5ט3רימ מזי5 סוס סתעון רכינ(

 פסיק קמ 3תמי סתטון ר3י מ"5 דתר ט5יס ס5ת6 5יס6תר
 ת)ין ומתר טסיק כקרכגות מ*5 . 3רקיטמקכ*ס
 ס)ס. 5ך 5מקדתמ ו6תינ6 מנת. זכ6ס תסתךחדתין
ית):

 הד"
 כתתי3תמ )מסכתמ תכך 5תסמ5 3עיגמ

 ,סתיס. מכי5ס כיס 5ית דמתי ט5תמ סמי5ו ס56ת6דרקיט6

יס~
 יערי מכ)תי ונו' כ)ס 6מותי 5נני כמתי י( כתיכ

 6תר מיסו וסתיס מכעס 3יס ד)ית תמן . ונו' דכסיעס
 סתטון מ*ר מ5כי טס ייגי סתיתי דכסי עס יטרימכ)תי

 5תס6) לעשגמ15ז יצ%"וחן6י
. 

 סתטון 6"ר . תנך
 דרמיתו ותסנימ . יסר56 )כגסת ק3"ס מ33 מ3י13כתס
 עכיד דסומ תתמי ט31ד,י סכי 05דרמיס
 מכי) .רמיתותמ כנין . ותסתי6 כתיכ)מ 16רמוי ד)מודמט"נ
 כ5ס . די5ס רטות6 טכיד )נכס י6ת, סומי) .וסתס
 דייכ51 דין )ית ס6ס )תיכ5. וכטת 5מופסדעיי5ת
 סס"ד ?כי 5תט3ד 6רמיס ד5מ1 מפ*נ 3סדסמתגס
 כסדס 5תיט5 )נכס ו6תיג6 ס5.61 כ5ס. ממותי 5נני3מתי
 מורמ" תסמי וי)סיגן .. ונו' דכסי טס יטרי מכ)תי)מופס
דט)ת"

 5יס מית 5נכיס ימתי ס?ומ )מחרמ דתזתן דתמן
 ויקמ סכי מוף ככך מורמיס ד)מו 6ע"נ רעיתיס5תטכד
 5נכי מתן ומת6 סו6י5 ונו' תרמסותיו ויסס סקקוסתחכגי
 מי וכסתות. ככריס מ)מ 5תסככ מורמיס ד)מו מע.נכ)ס
 סס"ד . ד35מ כרעותמ כ)מ יקכ) 5תסכ3 מכנין 5יסיס3ס
 מורמיס ד5מו מט"נ מכגין מינין ט5 . ססומ כתקוסויסככ
 ד)מו 6ט'נ ד3סי. טס יטרי 6כ)תי . סכמ נתי מוףככך.
 ד6 כ5 1ט5 . דכ)ס רמיתו כגין נכך16רחיי
 1)מ 6כי5 5מ כמתרי0 ממרמ 3מתר 1)6 דכ):ככית6
 . )נגי כ6תי סס*ד . וסתי מכי) די5ס כקתרסתי

 סתו 1)6 מכ)1 5מ )מכרסס קכ*ס דסדית)"כין
מייך רכי מ5יסו. )יס מתר וסתו. 6כ15 36רסס וכניןכ6תרייסו

 להשרוה מלואים יסי ו' אזתן כל ע*מש ומשה ]5ס[תפארתו ורר* משה לימין מוייך 6( וכתוב החיים. מקורשל
 אין וראה בוא אלעור א'ר נ( אהרן. עם הקדושהכל

 כה ניבר הריח זה וסכח הריח. על אלא מהקיימתהנפש
 נפש שטשעלקה שבת מוצאי בשעת שהרי אחר.ריח

 ריח בא ועצבים, נפרדים והרוח רגפש נשאריםהיתרה.
 צריך וע"כ ושמחים. בזה וה מתקרבים ידו ועלבשםים
 וכין בשמים. ריח לקבל שיצא הרוח אחר שנשארהריח
 הקרבן. ריח זה כדמיון ושמחים. טהר מתקחבים רויחשקבל
 ןין ונשכוצת נלהבות והמנורות ביחד כלם מתס"בים והבריח
 הדולקים. ממנו נסוך ואחד נבוה אחד נרות שני וראהבוא
 לוהפ ממנו העולה שלו עשן הנמוך. דגר לוה תכבהאם
 העולה וה עשן הקרבנות. בעשן הוא וכן העליון. נר"ותו

 וסתויבים יחד. ונלהבים העליונים נרות אותולוהמים
 ווה לה'. הוא אשה ניחח ריח ולפיכך זה. בריח יחרכלם

 וקיום הכל של קיום הוא הקרבנות ריח כן ועלנתבאר.

 שבעת ולפיכך רגל. מקרב הכהן ידי על והקרבןהעולם.
 כלם אהתברכו בשביל בו. נו%עלמו שלמות שלימים

 : ולספה למעלה וברכות שברוות נמצא ויהיהבעבודתו
 אליוו. בו פנע לפבריא הולך היה שמעון רביג(

 עוסק בטה שמעק רבי א"ל אדון. עליך שלום לואמר
 דברים ואסר עוסק היה בקקבנות א"ל ברקיע.הקב"ה
 שלום. י לרקדים ובאתי חלקך. אשרי משמך.חרשים
 בישיבה תשובה להשיב מעמך לשאל רוצה אני אחדודבר

 ושתיה. אכילה בו אין הבא עולם שאיו. שאלהשברקיע,
 יערי אכלתי ונו' כלה אחותי לנני באתי י( כתובוהרי
 אומר הוא איך ושתיה אכילה בו שאין מי תו'. רבשיעם

 ש?עון א"ר חלבי. עם ייני שתיתי דבשי עם יעריאכלתי
 הרי להם השיב הקב"ה א"ל. להם. השיב מהוהקב"ה

 שסעת א'ר מעמך. לשאל ובאתי יאמר. הוא יוחאיבן
 ומאהבוש ישראל. לכנסת הקב"ה חבב נדולהחביבות
 ע.שה. שהוא מסה מעשיו משנה הוא אותה שאוהבהנדולה
 אוכל הוא האהבה בשביל לשתות. לאכול דרכו שאיןשאע'פ
 כלה רצונה. את עושה הוא אליה בא כי יעןושותה.
 שהחתן הדין מן אין האם לאכול. ומבקשת לחופההנכשת
 ז'ם"כ כך. לעשוה דרכו שאין אע"פ עמה יאכלשלה
 עסה ליכנס אצלה באתי כי יען כלה. אחותי לנניבאתי
 ררך מכאן ולמדנו ונו' דבשי עם יערי אכלתילחופה.
 לו יש אצלו שבא זה לאחר. אדם מומין שכאשרארץ.
 ויקה כהיב כן ככו בכך. דרכו שאין פי על אף רצונולעשות
 אצל החהן בא כי יען ונו'. מראשותיו וישם המקוםסאבני
 אם וכסתות. בכרים אלא לשכב דרכו שאין אע"פהכלה.
 זש"כ הלב. ברצון הכל יקבל לשכב אבנים לו מתנתהיא
 דרכו שאין אע'פ האבנים אווק על ההוא. במקוםוישכב
 שאין אץ"פ דבשי. עם יערי אכלתי כאן. כן כמובכך.
 רק וה כל ועם רכלה. ארבה בשביל אלא בכה.ררכו
 ואימ אוכל אינו במקימו אחר. במקום ולא הכיהבבית
 לנני. באתי זש'כ ושותה. אוכל הוא במקומהשותה.
 ישעו ולא אכלו לא לאברהם הקב'ה ששלחמלאכים
 רבי אליהו. לו אמר ושתו. אכלו אברהם ובשבילבמקומם.

חהך
 ס' ס.ל ז( . רפ6 פגחס ג( : )0 זף ס פ*ג "ע" 6( טקוכותמראה

 יקזוקרזיך
 והקךשר הכול, היא התפארת וסדת היים עץ שנקראת התפארת במרת סשה ששורש דכיון הפיואים ימי 6' אחר פעפ גותן אבא ר'מ%

 על עליזגה הארה באה *עי*ז פ" ש[ אהרן: על קדזשות הז' גל להמשיך הפ6איפ יפי בז' מ*ה אשצוו לפיכך הספירזת, ז' נלשל
 : שלאן השמחה וזוהמפירות
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 להחזיק שלא ובשביל לומר. הקב"ה בקש זה שדברחייך
 אליך. הדבר העלה ישראל כמשע לפני לעצמוטובה
 ועליך למעלה. בך משתבת שרבונך בעולם אההזכאי
 אטן 5עולם ה' ברוך אלהים. יראה מושל צדיק ת(כתיב

 :ואמן

 לתמוק דל6 וינין לתיתר. ק3*ס 3עי ד6 תלסמייך
 . לנרתה תלס סליק יסר6ל ככסת קתי לגרתיססי13
 ועלך . 5עיל6 3ך תסת3ח דת6רך 3ע5ת6 6כתזכ6ס
 :ו"תן "תן לעו5ס ס' 3רוך 56סיס. יר6ת תום5 5דיק 6(כמי3

 שמיניפרשת
 ענל 5ך קח אהרן אל ויאמר ונו' השמיני בעם דיהינ(

 ואמר א*עזר רבי פתח וגו'. לחמאת בקרבן
 ומפתת כתיב אלא ]6[ השמיני יום טהו השמיני. ביוםועתי
 שבעת כי ידכם. את ימלא ימים שבעת ני ונו'אהל
 ימים שבעה אי לומר. צריך ריה טים  בשבעתימים.
 זכאים אלא ימלא. ימים שבעת כי מהו ידכם. אתימלא
 ונמשחו הקדוש. המלך בעמרת שנתעמרו הכהניםהם

 המשקה העליון שמן שיתעורר כדי קודש משחתבשנע
 ונדלקים ההוא קודש משתת טן ונמשחים ]כ[ השבעהלכל
 הוא הזה המשחה ושמן המאורות. שבעה אותן כלממנו
 ששה כי 'וימדנו ןנ[ נכללים בו וכלם השבעה. לנלהכולל
 ]ס[ כלם של רגולל הוא וזה ]ד[ בזה נכללים וכלםהם

 ]ין תולים הם בזה שהרי ימלא. ימים שבעת כי כתובולפיכך
 וכית אחרא. שש מן נכללה והיא ]ז[ ההיאהשבע שי בת שהיא שבע. בת המלכות מדת נקראתוע'נ

 בכל. ומשחם ועמרם להכהנים להם השףים היעאשהשבעה
 ךח[ השמיני יום נקראח שהיא המלכות למדת הגיעוכאשר
 הפרה. של בנה שהוא לפי ענל. להקריב אהרןנצמוה
 שחמא אהרן. שעשה אחר ענל של ההמא אוהו עללכפר
 שלימות שמיני. שהיא פרה. שנקראת דמדרנה כננדבזה
 מינים בח' בכל. שלם הבהן ונמצא ]נ[ ישראל אמינתש5
 לסמה. שלם למעלה שלם דכתרים. בכל שלם כבור.בגרי
 פשלה בארון בו נעשה וע'כ פעולה. לדואות נצרךובכל
 הכל נמצא ויהיה למעלה. כך שיתעורר בשביף לממה%

 נמצאתן חף~כרכות העולמות כל מתברכים ואז אחד.ברמיון
 אאו בשביל 4המאת. בקי בן ענל שכתוב סרוע.וענל כראף* בכל הכהן נשתלם וכאן הכהן. עבורת יריעל

 בשביל איל. מה מפני לעולה. ואי5 תחלה. שעשהההמא

 ענ5 לך קת 6סרן 56 וי6תר ומ' ססתיכי 3יוס דיוקי3(
 ו6תר 6לעזר רכי סתמ . ונו' למס6ת כקר3ן

 ותסתמ כתי3 6ל6 ]6[ ססתיכי יוס תסו . ססתיכי 3יוסויסי
 ס3עת כי ידכס 6ת ית65 יתיס ס3עת כי ונו' תועד6ס5
 יתיס ס3עס 6ו ליס. ת3עי יתיס 3ס3עתימיס
 וכ6ין 656 יתל6. יתיס ס3עת כי תסו ידכס. 6תיתל6

 וכיון 6מרכין. תסית6 כלי65 ו6יסי ],[ ס3עתססי6
 3כל6. לון ותסמ לון ו6עסר לכסכי לסו 6סליס סנעסדססו6
 . דפרס 3ריס ד6יסו 3נין עגל. לקר663סרןמ, ]ח[ תתיכ6י ד6יסי יסר56 5כגסת תעוכד

 ומ3 . 6סרן דענד "מר6 דענל מי63 ססו6על
 לתת6. סליס לעיל6 סליס . כתרין 3כל סליס דיקר.35וסין תיכי 3תתכי6 3כל6 סליס כסכ6 ו6סתכמ ]ע[יסר6ל ד6תחי סליתו . תתיכ6ס ד6יסי . סרסלנ3י
 כ6סרן 3יס 6תעכיד ופ*ד . עו3ד6 ל6חז6ס 3עיו3כל6
 כ5 ויסתכמ לעי65. סכי דיתער כנין 5תת6עו3ד6

 6* י5 0 כ'נ ג' סמ"ן 6( מקימותמראה

 הזהר%
 חדש ממפר מתחיל יטים הז' אחר א"כ יטים. ד של רק יטים ח' של ענין שום טקורם נזכר לא שהרי היא קושיתו "[ שמיניטח*שרז

 המנורה קני ז' לכל הטשקה חכטה פס*ירת הנש"ע הש"ע הארת הייפ 1ג1 : הראשון יום שהוא לומר יותרויתכן
 של הכולל שהיא החבמה מפירת היינו יטים שהשבעת בדי יטים ז' תצאו לא שלבך ורשל יחיר. בלשון יטלא בתוב ולטה ימיםשבעת כי כתוב למה הפעם מגאר עתה ]ון : החכמה ס"ירת על בותתו ור'א בתיבת )וה : הבינה ספירת על כוונתו בחא'י גהיבת )ד[ירש משחת שמן שנקראת החכמה בס*ירת נכל6ת כלן הנ"ל ספירות ו' שהם קצוות הששה עפ שהבינח פירושו ,ג[ : המנורה פניחנקרא האמצעי קנה הבינה בס*ירת הנכ~ים יסור הוד נצח תפארת נבורה חמר חספירות והיינו קנים. ו' ג*ב חנקראים קצוות ו' שהםחעליונה
 ת6ים הכמה שגספירת וכירוע ממנו הנש"ע הש"ע באור ידכם את יטלא הוא אבא. בו*ם ונקראען הנ'ל. ספירות ז' היינו יפיםשבעת
 שבע הכוללת החכמה פפירת של הבת חיא המלגות שספירת "" מ[ . בינה בספירת שלהם שורש והלוים שלהם. שורש שהיאהבהנים
 טנורה ונקראת הבינה. ספירת כמו קנים ז' של פגורח ברפיון אחרות ס*ירות ו' כו~ת וחיא ברתא. יסר שאבא כייוע הנ"ל.פפירות

 ספירת נקראת כך )ט[ : החכמה ס*ירת ל~חר  ו*מינית ספירח היא כי ה,*טיני יום נקראחן מלכות ספירת )ח[ : תתאה אמא ונפחתחתונה
 עיקרת הטיבות שספירת *" [ט : הטלכות ס*ירת על שמרטז השטיני ביום שכתוב פה יתורץ ובזה ישראל. אטונת חשלה בה כיפלנות

 : הנבורות נסתקין יצחק עקרת הטזכיר איל של עולה קרבן ועא יצהק. מרת פנבורההיא
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 . נס)יתופ6 05 )6עעו6 וננץ . ס)ק6 5עי)6ע1)ס
 )0 )6ס)ת6 61.) כוק6תרן נניכס ענ) 61י5.ענ)

 וכסג6 עתש זמם 1יפר6) ]י6[ מזי כזק6 די5מקכס)יתו
 5ס)מיס 61י) יסור זכתיכ ז6. כמונ6 כצךיכיןכס6י
 )6ס)מ6 61י) דמ3ו. ת6י ע) סור ס'. )סכי)1טמ
 כט דכתיכ ככסכ6 סג6 ומ6י . דעמק נס"תו 6תרלס6י
 סול כיסר56 כתיכ 1)6 . )חע6תעג)

 )מע"
. 6(6 

 עוכס6 דכ4י)ו וננין . נקדתית6 עעס6 קני)1 60יסר6)
 )ין )6דכר6 קכ*ס נע6 )6 ד6. ע) 6תריככתס
 6)6 )מע6ת סכ6 כתי3 )6 וע*ן . כקזמית6מוכיייו
 כס)מ6 ק3*ס דס6 ס)ת6 )6מו6ט 3נין)ס)מיס.

 עוכס6 קכי) 65 דס6 6סרן 6כ5 . ד6 ע) כיסר6)3סו
 . עו' ס' 0ת6כף וכ6סרן דכתי3 ךתסס. 5)1ת6כנין
 מוכיס כען ועד . ססי6 3עת 6סרן כעד נס ו6תפ))וגתיכ
 . ור6י )מע6ת )מט6ת. כקר 3ן וענ) 3יס כתיכ ת5י6.סוס
 יומ6 וכססו6 . ככ)6 ויסת)יס ויתךכי מוכיס דיכפל3נין

 3מדוות6 ככ)6 ס5מק ו6סתכמ . ותת6ין ע)6ין6סת)ימו
 6סרן ד3כי ערכו3י6 דמסתכמ 61)ת)6 ותת6.ז)עי)6
 כססו6 ימ6. מן יסר6) ד6סת)קו יומ6 תן יוח6כססו6 ותת6י דע)6י מדוות6 6סתכח )6 יומ003.6ו6
 תקטרנין 6יטן כ5 6תע3רו יומ6 03סו6 מגיס. מתדכ6ןוימר6) כסכי ו6סתכמו ע5ת6. מן מוכ6 ס6י 6תע3ריומ6

 1)6 . דיסר6) כסמרכייסו וס6ען 6ז)ין וסווי)עי)6.
 כדכ וקתו סעת6 דגריס עד עייכ6. 3ססו6 3סון6סתכמו
 . כע5ת6 רונז6 ו6סתכמ . דכ)6 מיוחן6 וערככוו6כיסו

 קךיס6 רכות תסמ 3:סו6 ו6תעסר . יותין סכעסשכ6יכון ך"סת)יס )כתר ססתיגי. כיוס ויסי סתמ יסודס רכי6(
 סכע0 חן )6סת5מ6 כעי6 תתיכ6ס י1מ6]ינ[
 פי)מג6 ד6 וע5 ]יג[ דכ0נ6 יד6 ע)וק6
 ססו6 ע) כסכ6 ו)6תתקנ6 . ס3עס תן )"תעסר6כתיזע6ס
 ענ). )ך קח 06רן 56 וי6מר סס"ד . כקךתית6 ךמכחוכ6
 דכתי3 ענ) 0סו6 ע) )כפר6 . ת6י ענ) 6וקתוס60

 )נכי 5"תתקכ6 כעי 6יסו 6)6 . סרסנכן כקר כן טעת6 ת6י . 3קר 3ן . תסכס ענגויעססי
 רורן דסדר ת6ן )נ3ס. תיכס )קר63 6תמזי )6]'7[
 ע6 . 56סריך 6חר6 תכי )ת)כ6 )סדר6דורכ, 6)6 )ת)כ6. ויסיכ מ)כ6 מכי דכסיג מתיתון6.
 . 6תמזי )6 )דידיס תדידיס 6תר יוסי רכי . ח)ג6תכי

 )ע1)ס 61י2 כיס. דמכי מ1 סס161 ע))מע6תש%1כ6סי
 תימ6 6י 06 תנעי תמיס . תתיתיס .תתיתיס
 תרווייסו דס6 . סכי )16 . ק6תר יענ) 6י)זע)
 . תתיתיס )עו)ס 61*) כתי3 דס6 . )ע51ס ס5קין)6
 6י)ו ד6 6)6 תתיתיס. 5י) ותסו . ס)ק6 )מט6תוענ)
 ו,דכר ]עי[ פרס )נכי )קרכ6די5שק
 6ת 6כרסס ויס6 דכתיכ מד 3קר6. זתנ6תרי
 ס6יל 6ת ויקח 6כרסס וי)ך ומד 6י). וסגס ויר6סיגיו
 . תתיטיס )ע1)ס %1) וע*ד . תרי 60 . )עו)סויע)סו

 בשלמו!ן. לעמרה בשביל זה וכל למעל". כלה עולההקרבן
 להשלימה ואיל שאמרנו. כנע בשבילה עגל ואיל.ענל

 הכהן עם שחטאו וישראל ]'6[ כרשי יצוק שלבשלמית
 לשלם4ם ואיל ושר שכתוב !ה. מקריביםיכדכרק והבחמא
 להשלים ואיל שחטאו. מה בשביל וער ה'. לפנייובוח
 בכדז כתוב סה ומפני יצחק. של בשלמות ה?הלמקום
 אלא לחמאת. שתר בישדאל כהוב ולא לחטאה.ק~ל

 עונשם שקנמ ולפ* בתחלה. עונשם קבלו שהםישראל
 להם להזכיר הקב"ה רצה לא !ה. חמא על מטמותבכמה
 אלא לחטאת אצלם כאן כתוב לא וע"כ כבתחלה.חטאם

 בשלום דוא הקב"ה שהרי שלום להראות בשביללשלמים.
 שנש סבל לא ו*הוא אושין אבל וה. עבוד ישראלעם

 תו'. ה' התאגף ובאהרן שכתוב משה. תפלתלבעבור
 חטאו עתה ועד ההיא. בעת אהרן בעד נם ואתפללוכתוב
 ודאי. לחמאת לחטשז. בקר בן וענל בו כתוב תלוי.היה

 הדצא וביום בכל. וישתלם וימהר חמאו שיטפרבשביל
 בשמחה בכל שלום ונסצא ותחתונים. עליוניםנשתלבה
 אוקרן בני של הקרבוב שנמצא ואלמלא ושלממה.שלמעלה
 ותחתונים ?ליונים של שמחה נמצאת לא ההוא.ביום

 בים הש. מו ישראל שעיו היום מן ההוא יםכשסחת
 דנדגים ונמצאו העולם. מן העני חמא נתבטלהדוא

 דטקמרעים אותן כי טקרו(קו הה:א בעם טמם. נקייםוישראל
 ולא "שר%. למיגה מסביב ושטים הצלכים והיושלמעלה.
 גדב והוסו השעה וגרמה ,ד ההוא. ב!מן ביניהםנטצאו
 ן בשלם רונו ונמצא כלם. של השמחה וערבבוואביוצ

 שנשקלם יששי ד"צמיגי. ביום וידף פתח יהודה רבי6(
 קודש משחת בשמן ונחעמר הימים. שבעת באותןאהרן
 השכעה מן להשתלם נצרך השמיני יום ]ינ[ ההואהעליון
 העטדה דיתה !ה ועבור ]ינ[ רגהן ידי על השתלסותשל

 החמא ל דכדו ושיתתקן השבעה. מן להתעטרבשמיני
 של. לך קח אדון אל ויאמר !ש"נ בתחלה. שחטאההוא
 שכתוב הדשא הענל חטא על לכפר וראי. ונל ביארוהרי

 שנקראת דמדרגה לפני להתהק נצרך שהוא כיע אלאפרה. בן ולא בקר בן מה מפני בקר. בן מסכה. "נלויעשהו
 מתנה ששעלח מי אליה. ממנה להקריב ראוי אין ]י7[פרה
 אלא למלך. ויתן המלך מבית שיקח הראיתםלמלך.

 ולא להיות. צריכה אחר מבק( לם*ך הנשלחתשהמתנה
 הראוי. מן אין ואליו ממנו אמר יוסי רבי המלך.מבית
 פרה. בן ולא ודאי בטי בן לפיכך יהודה רביאמר

 לעולה ואיל בו. שהמא ההוא החטא מן למהרולחפאת.

 אפשר לומר. עדיך היה תמים תםימים.תמיםים.
 שניהם שהרי כן. לא נאמר. והענל האיל שעלתאטר
 הגדמים. לעולה ואיל כתוב שדיי עילה. לויבל עלולא

 של אילו !ה איא תכיכים. איל ומהו עלה. לחמאתוהענל
 ודוא ]טו[ פרה' שנק4אה דמדרנה אצל מדחו להקריביצחק
 הש~ינףם. לעולה ואיל כבעב וע'ב שניסי דרילעולה. האיל 8ת ויש( אגרהם וילך ואחד אילנ והגהשירא אה אברהם וישא שכתוב אחד בטקרא. פעמים ב'נ!כר

בלשו!

 הזהרדו
 ספירת עד השור ספירת מן ס9ירות ה?' שהן השתלמות. של הימיס שבעת הימיפ ו' באותן השנתם ע*י החכמה. ס*ירת שלחאור שפע המשבת בעבודתט לנרוט בהכח נתעפרו הטלואים יסי שנ!' פי' מכ( : הדינים ושיומתקו ישראל לטובת תהיינה ת שיעב1ר פ"1"(

 למלכות. חבמח בין שהן ס?ירות ה!' דיך הייגו דא,שלמותא. שגעה דרך החכמה מספירת הנמשך השפע חאדת שפח לה להמשוךג' דאשלמות.ג שבעה מן לחשתלם גצרכת כנ"ל השמיני יוס שנקיאת הטלכות שסדת פי' ,יג[ : לעילא מתתא יומ יום בגל בהדרנחהחכמה
 ן נבורות וה' דינים 4*י 9ט על א9שר פרה. נקראת המלמת מדת ,יד! : ההבמה בספיית שהשרשו הנחן  עגודת קןי לאעו18ת יגול1

 ; יצהק עקדת וברון עשי הדיגים להמתיקשה



 היהרלשדןשכדף קודשלשוןפ8
 שוה למיט וע'כ ]סי[ שנים שהוא אהד איל שנים. שלבלשון
 ואל ]יז[ אחרים למקומות יפרדו ומהם נבה*ות עלרסז
 ענל לחטאת. עזים שעיר קךו לאמר תדנר ישראלבני

 ררי ישראל אלא בדכהן. כמו להם נצרך רף'לחסאת
 ענל אלא לחטאח. 41ל בהם כתוב לא וע"כ עתשם.קביו
 קבלו בו שחמאו אותן שכל לפי המעם. מהלעולה.
 ואפילו בעבודה. בין במעשה בין בדבור שחסאו ביןשנשם.
 לבם ברצון להם שעלה אלא כלום. עשע שלאאוהן
 בני את וישק שכתוב כבע נענשו. כן נם אליולעבוד
 לעבוד שלא רצונם שהסכימה אלה כל אבל*שראל.
 ממנו. והנאה רצע של דטית במחשבתם שעלה אלאאליו.
 אבל לחטאת. ולא לעולה ונל והקריבו כאן. נטהרוהם
 מו*יבים שהיו לפי אלא למה. לחמאת עזים שעירקוו

 ולכך הנבוהים. ההרים על השולמים לשעיריםבתחלה
 עור ולא ההוא. החטא מן לר,טרר שנצרכו להמאת.זהו
 ושור ]יח[ הקרבן זה נצרך הלבנה מולד שבעבוראלא
 בא שלם הוא ששור לפי פר. ולא שפר לשלמים.ואיל

 שור אמר יוסי רבי לשלמים. זש'כ ]יס[ שלוםלהראות
 שכתוב השסאל מצר שור באים. הם השמאל מצדואיל
 יצחק. של אילו בשביל איל מהשמאל, דשור ופני6(

 וע"כ ישראל. כנסת עם בשלום להיותם לשלברםועולים
 שכנםת בשביל  וה בל  יהורה  ח"ר  לשלנים.  ואילשור

 וזה בשלמות. הכהן ידי על ומתברכת מהעטרתישראל
 ישראל כנסוע של שמחה הכל. של השמחה היההיום

 הכהן שנשתים וכסו ותהיענים. עליונים שכמשעבדקב"ה.
 נדב מלבד למעלה. הכהן  נשתלם כביפל כןלממה.

 ? והמלך המסרונה בין ערבוב שעוררוואבידו

 חזקיה א"ר ויברכם. העם אל ידו את אהרן דיעטאנ(
 לפי אחת. ית כתוב תץ. את אהרןוישא

 דמוד וזה השמאל. בהינח ?ל הימין בחינת להריםשנצרך
 דגזנביה מי שכל המלך. שלמה של בספרו נמצאנתבאר.
 איש הוא זה ותחתנים. תפלה בשעת שלא למעלהידיו

 העשרה נ( והם דמם.נים. שליטים מעשרהשמתקלל
 על הממעים העשרה הם א6 בעיר. היו אשרשלימים
 זו. ברכה או זו תפלה להעלות לסעלה. תיםפרישת
 מלמטה. שצהברך הקרוש שם שיוזכבד כח בדעפטנים
 דוא אז למעלה. ידים בפרישת נתברך שמלמסהוכית

 עשרה ואלה הצדדים. סבל ומתכבד מלמעלהמתברך
 ולהשפיע שלמעלה הברכות מאותן לקבל נפכניםממונים
 ]ג[ אברכם ואני ככהוב דג?ברך. לזה ולברךלממה.
 להיות למעלה. ידיו שמנביה בשעה האדם "פרנמרלפיכך
 לחנם. ידע עביה ואל בבקשה. או בברכה או בחפלהאז
 פרישת אצל ומתעוררים נוכנים הם העשרה שאלהלפי
 אוהו מקל~ם העשרה אהען לחנם ה"א ואם ההיא.ידים

 קללה ויאהב ד( בו שכהוב הוא חה קללחע.ברם'ח
 היד*ם. אווק על שפרה מומאה של רוח ואזותבואדו.

 שורה אינה והברכה ריק. מגףם על לשרות דרכושזה
 עליון. אל ה' אי ידי הרימותי כדעב וע"ז ריק.בסקום

 נ3ורוס ד6 1פ5 ]סז[ תרי ד6יסו6י5תרי
 561 ]'י[ 6מרנין 5כתס טתטרמין ותנייסותנינן
 פנ5 5מט"ת. עזיס סעיר קמו 65תר תד3ר יסר356כי

 60 יסר6) 656 דכסנ6. כנ'1ג6 5יס תכעי5מס6ת
 מג5 656 . 5תס6ת ענ5 3סו כתיכ 65 וע"ד . ע1נס6ק3ע1
 קכי15 כיס דה3ו 6ינון דכ5 טעת6. ת6ילעי5ס.
 61פי15 כפו5חנ6. כין 3עי3ד6 3יו 3ת5ו65 3יןעוגס6
 ד35ייסו כרעותמ 5ס1 דס5יקו מ65 . תדי ט3דו ד665ינון

 כני 6ת וי:ק דכקינ כת: 6תעכסו 5יס5תס5מ
 5תפ5ת ד65 3רעות6 5יס דס5יקו 6ינון כ5 6כ5 .יסר56
 סכ6 . חניס דרעות6 נוונמ דס5יקו 656 .5יס

 536 5מט6ת. י65 5ט5ס ענ5 ותקרכין6תדכן.
 מקרנין דסוו 3נין 656 . 6ק6י נמס6ת עזיס סעירקתו

 רט6י סירי ע5 דס5סין 5סעיריס3קדקית6
. 

 וד6
 עוד 651 מונ". תססו6 65תדכ6ס ו3עיין . 5חס6תסו6
 וסור ן ]יח 56סריך דסיסר6 5הדת1תי656
 6יסו ס5יס דסיר כרן' סר 651 סור 5ס5תיס.י6י5

 סור 6תי יוסי ר3י 5ס5תיס. טס*ד ]יס[ ס5ת656חז6ס
 דכתינ דסת656 תסטר6 סור 6תיין. ק6 דסת656 תססר6ו6י5
 . די5מק 6י5י 3נין 6י5 תססת56. ססור יסני6(

 יע~ד . יסר56 5ככסת 5ון 65ס5ת6 5ס5תיסיס5קין
 דככסת 3נין כ65 יסודס 6*ר . 5ס5תיס 61י5סור

 וס6י כ6ס5תות6. דכסנ6 יד6 ע5 ותת3רכ6 תתעסר6יסר56
 יסר56 זכגסת מדווק6 סוס. דכ65 חדוות6יוק6

 כסנ6 ד6סת5יס וכתס ותת6ין דע65ין מדיות36ק3"ס.
 נרכ כר . 5טי65 כסנ6 6סת5יס ככיכי5 .5תת6

 כין ערכי3י6 ד6תערו361יס1
 תסרונית"

 : ות5כ6

 מזקיס 6"ר וי3רכס סעס 56 ידו 6ת 6סרן ןיש*פנ(
 3גין . חד ידו כתי3 ידו 6ת 6סרןויס6

 6וקיתנ6 וס6 סח656. ט5 יתינ6 65רת6ד3עי
 ד6ריס ת6ן דכ5 . ת5כ6 דס5תס 3ססר6 6סכהנ6רז6.
 3"נ 6יס1 ס6י וכעותין 553יתין 6ינון ו65ו 5עי65ידוי

 עסרס נ( ו6ינון . תתכן ס51טנץ תעסרסד6ת5סי6
 פ5 תטנן די עסרס 6יגון 56ין . 3עיר סיו 6סרס5יטיס
 נרכת6. %י 16 155ת6 %י 5גס65 . 5עי65 דידץפריסו
 . תתת6 ד6תכרך קדיס6 סת6 65תיקר6 מי65 נסוויסני
 דתתת6כיו

 כדין . 5עי65 דידין פריס1 3ר64י 6ת3רע
 651רק6 ד5עי65 כר%ן ת6ינון 5נט65 זתיניןתמנן
 ]כ[ 6גרכס ו6ני דכתיכ . 5יס דתנרך 5ס6י ענרכ56תת6
 5תסוי 5עי65. ידוי דיריס 3סעת6 3*נ יסקתך כך33ין
 5תננ6. ידוי יריס 651 כ3עית6 16 כ3רכ6ן 55316י
 ססו6 5נכי ותתערין זתעין 6ינון עסרס ד56ין3נין
 5יס 5טיין עסרס 6יכון בכ6 סו6 ו6: ק.פריסו

 . וין 6ימ ע5 סרי6 מס636 רוח וכדין .ותנו6סו
 ע5יון. 56 ס' 56 יוי סריתותי כתיכ וע'ד . ריקני6כ6תר

 הזהרזיו
 למיגו פ" ,יז[ : הויניפ יוסתקו וה שבזטת ב*פ בקרא שנזכר יצחק של מאיל על לרסז רביפ גלשון המיפים גבתב שלכך פ"אי(

 היה שוה ןית[ : אחרנין לכמה מנייהו יתפרשין והדינים שהגבורות בזמ שפע6 הוא והעגין גגורות. על מרמז האיל שקרבן סודכאן
 שעאמ כס*ר דעהו ,ט 1 6 הדר ששרו בכור חצויק יוסף בברבת בכועב שלום. ברית שנקרא היסור מדת על פרסז שור (יע[ : ניסןבריח

 : חבהגים על מוסבאבדים



 ו( 1 וייי~"%%ייי"רוישיי"ויי:קו1., 1"מז קודשישדןעטכדני הוהרטשדן
 קויסמ סט6 אמתגרכמ כ5מ 5'מומ כנין ]כ6[מתיר!
 סניממין ורתיכין רזמ 5ימומ 61מזי . מףכדק6

 י מ"ר 6( . ותתמ עי5ך- כ5מ 1'ת'מוספרין
 ע5מ6 כ5 5קייטמ קייטמ תויר מיסו ויתינמ ססר6 מזיתמ

 ויטינ6 תססרמ ומיסו כסנמ כך וכנין 5יס. עכרכמו5מגסר6
  תססר6 דט6 פט6 לנרכ6  תוירמזוטן

 וית'~
 כ5 מתיין

 מיסו מתטגמ ופ*ן כריס6. נסי5 וכסנ6 וט5ת6נרכחן
 יווי סריס וכסנמ כספתמ מזי תמ . עתתמ 5עי5מ5כרכמ
 ו6ת5י ע5ייס וסרימ מתימ סכינתמ כלין פתמ5כרכ6
 כנין וסתמ5מ. יומ ע5 5עעמ זקסמ ויטיגמ יומיווי

 ורנין כ5סו וכוין סתמ5מ. ע5 עמתנכר6 יתיכמ5ס5קמ
 וכ5מ. תטקורמ 6תכרכ6ן כ5סו ידוי כסו סריסוקמ

 ו,תיסומיסוו עם מיסו וממ6
 וכ5?פ'_ן ע5מס. טקורמ

 וכ5 . וכ65 וטקורמ טכיעמ 6יסו וסמ טתתןנסירין
 תקירמ ומ כנוונמ ]ננ[ מתן5'קו טתתן ונסוריןכוג'ג'ן
 מתנסרין כ5סו י5תתמ כ51'כין ,יטן כל . וכירמותכוט4
 כך וכנין . ומ 5קכ5 קייט6 וומ טכיס. נסוריןומתת5יין
 כלין . עתמ 5כרכמ וסמרי יווי סריס וכסנ6כסעתמ
 כ51'ג'ן. 5מד5קמ ע5מס טטקורמ ע5מין כרכמןסר6ן
 כעסרין מתעערת 'סרמ5 וכנסת מנפין. כ5וגסרין
 . 5תתמ טעי5מ ומתטסכן ננוין כרכמן מיגון 1כ5 ,ע63ין

 . סעעס מת סטזנמ ע5 ותמכ5 ס' ת5סנ' מס ןןעצאכ(
 כס5סוכיתמ ומתמזי אדריאל ומ יסווסמ"ר

 וכוין קרככמ ע5 רכיע רכרכמ כמריס תוכממ ע5ומסמ
 וכתיכ כתס . כרעומ מתקכ5 וסמ ככלמ סוסמווות6
 ס5קמ וכן מתתר 1סמ נ( סעס. כ5 56 ס' ככון1'רמ

 רכיע תקיסמ מרימ ומן כמיזו מירימ'5 תוכתמ ע615תמזי
 יועין וסוו . ומומן ויסרמ5 כסני מתמן וסוו סרפיס.פ5

 ע5מס ~רמ ומס6 קויס6 ט5כמ קטי כרעומומתק:5
 נס כר כוין . תתמ: מסמ 5קנ5מ נת'תקדיכמ
 ס5יטתמ. כתיוכתמ ותכ טמריס קתי ומזועזע נ!ס

 זי5 5עכויס 6טר . קטיס ומתיסר יורנמ 5יס וסורולט5כמ
 . 5מורי6"5 קכ"ס 6טר כך . 5י ומייתי6ו ל6 וורןועו5

 כטס . 3כ5מטסתכן
 ק

 כו טסתכח. פ ת6
 קרכגמ 5קרכמ טכווני קרכנמ וטקריכ וסמי עיומיכסנמ
 מו זכמין. מסתכמו 5מ יסרמ5 וכן סליס. כימתמ י16תכוקמ
 קרכניס. מתקכ5 ע6 ימית כוקמ קריכ 5מ קרכנ6 וטקריכסמי
 רוממ מן קס וסוס תיסר. כמרמ תגנ6 ס5יק י65 מט6ןס11

 ויוקגמ מטמן וסוו 5טוכממ. 1ע56 ו5פוןטנוקכמ
 ו5מ ידפ' ס11 כוין . קרכנ6 ע5 רכיע מ5יפמ כ5כ6ומן

 . יורן 5יס וסורו 5ת5כמ . קרכנ6 ס6י כרפי6מתקכ5
 6טר . קטיס 5קרכ6 כומי מיסו י5מ1 ט5כמ 5יסחת6
5מע5מ כן6י מיסו ו5מו . 5כ5כ6 5יס וסכו 11רנ6 ס6י 6סיגךט5גמ

 לנ ז9 0 5ג לן ט יגס. י(יד 6( מקומותכא*אה

 עליונים. סודוין יש ידים פרישת ובענין בצלו.והינוסו
 להקב*ה הארם מכבד למעלה ונגבהות שנפרשותבשעה
 העשרה מוד ש4 היחוד בזה שמראה עליונים. סזרותבכטה

 הקרוש שם ולההברך הכל שיקיהד בשביל ]כ6[מאמרות
 רפנימיוה מרכבוה סוד של היחור בזה מראה וגםכראוי.

 בכל הקדוש שם שיהברך בשביל החיצוניוה.ומרכבוה
 טסי א'ר 6( ולמטה. למעלה כאחר הכל ויהיחדדפרדים
 העולם כל לקיום תמיר עומד הימין בידנת צך וראהבוא

 הימין נוד' מצר שטא הכהן ולפיכך ולברכו.ולהאירו
 כל באות הימין בדר' מצד שהרי העם. לברך תמירמיכן

 נתמנה הוא וע"כ בראש. נומל והכהן העולם.ברכות
 כפיו טשא שהכהן בשעה וראה בוא ולמטה. למעלהלברך
 וסםלאה עליו ושורה באה השכינה אז העם* אתלברך
 בשביל השמאליה. מיר למעוה ינביה הימנית יר ידיו.את

 המדרטת כל ואז השסאל. על שיתגבר הימין בחינתלהעלות
 הכל. ממקור כלן מתברכית יריו פריעטע מורהשעליהן
 וטקור ]כנ[ צדיק הנקראת המדרנה זו הוא. מי הבארמקור
 הפנים שכל העליון. מקור שהוא הבא עולם זהוהכל

 וכל הכל. של והמקור המעין הוא שהרי טשם.םאירים
 המקור זה בדמיון ]ננ[ נרלקים משם והנרותהמאורות
 טארים כלם שלמטה הסאורות אוהן כל הבאר. שלוהמעין

 ולפיכך זה. לעומה קים וזה ממנו. בהארותומהמלאים
 ש העם. את לברך ומתהיל כפיו נושא שהכהןבשעה
 רוטאורווע. להדליק העליון ממקור עליונות ברכותנשפע

 בעמרות םתעמרת ישראל וכנסת הפנים. כלומאירים
 למטה: טלמעיה ונמשנות נשפעות הברכוה אוהן וכלעליוטת.

 העולה. את דמזבח על ותאכל ה' מלפני אש דרעצאכ(
 בשלהבה שנתראה אדריאל זה יהודהא"ר

 ואז הקיבן. על רובץ גדול כאריה המזבח שעלהאש
 ב שכה כמו ברצון. הקיבן נתקנל שהרי בכל. שמחההיתה
 עלה שכאשר אסרו והרי נ( העם. כל אל ה' כבורוירא

 רובץ הקיף אחד אריה כדמות אוריא"ל המזבה עלונתראה
 יודעים שהיו ושמחו. וישראל הכהנים רואים והיו טרפו.על

 עליון אחר ואש רקדוש. המלך לפני ברצון נתקבלשהקרבן
 על פחר נפל אז דו:התון. אש לננר יורד היהקדוש
 משל שלמה. בתשובה חוזר והיה רבונו לפני ונזדעזעהאדם
 לך לעבדו אסר לפניו. והומבה בט:נה לו ששלחולמלך
 לאוריא"ל. דקב"ה אסר כך לי. שהביאו זו מתנהוקבל
 היהה שמחה הרבה לפני. מקריבים שבני המתנה וקבללך

 כאשר נסצא. היה בכל המהקות הרבה בכל.נמצאת
 הקרבן להקריב סכונים היו הקרבן שהש-ב חד והלויםהכדן
 או זכאים. נמצאו לא ישראל וכאשר שלם. ביחודכראוי
 קרבט. נתקבל ולא נראוי הקייב לא הק*בן שדקריבזה
 אחד רוח ויקם מישור. בררך עולה העשן שאין רואיםהיו
 דמחע רואים והיו המזבח. על ונכנם צפון שבצד הנקבמן
 שלא יודקים היו אז הקרבן. על רובץ אחד חצוףכלב

 מהנה* לו ששלחו למיך משל דקרבן. זה ברטןנהקבל
 אמר לפניו. להקריב כדאי הוא שאין דגולך אותוראה
ליכנס כראי הוא שאין לכלב. אורטה ורשו זו מהגה ג%יהמלך

 הזהרא
 ופקוד באר. נקראת הטלנות מרח 1גנ[ ? נכודות ה' נשמאל חעדים ה' נימין ספירות, העשר על טרמזות הידיפ אצבעות עשר ני1ג6[

 ו*פ ני הנל מקור ונקרא הנינה, עולם הייט הבא עולם ]ען ? העיונים טעולמות הש*ע אליה המעביר צו'ק יסה- מדת %הב*ר
 הפלנות פדת חק העליוניפ. והעולטות להס*'רות השפע סתטלקת וסשט חכמה, מט*ידת הנאה השפע הארת של ראאינתמתג6ת

 י טפנה שלסיה מה לכל השפזפתחלסת
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 ברצון. נתקבל ולא נקרב שהקרבן בשעה כך לפני.ליכנם
 על כ% דמות רואש היו ולפיכך לכלב. נססרההמהנה

 תו'. סחתהו איש ואביהו נדב אהרן בני שני ךיפהך6, : הסזבחנבי
 של שסיהה ההוא שביום לסדט אלעזרא"ר

 כל ום האמונה בקשר להתקשר היהה. ישראלכנמת
 כאחד. הכל סקשרת הקטרת שהרי ]גד[ הקדושיםהקשרים
 אחרים אותן כל והקשירו באו והם קטרת. נקראתולפיכך
 והקשירו עסהם. קשרוה שלא סכחוץ אותה ורגיחוכארד.
 זה. על אח"כ הכהנים נזדוו ולפיכך ]כס[ אחרתסדרנה
 ערבבו אופנים ובכמה דקדש. אל אדרן יבא בזא"תשכתוב
 ולא נשים נשאו שלא אחד ישראל. כנסת שלשסחהה

 שלא ועוד ידם, על העולסית שיתברכו להקייב ים ראהיו
 השעה. את שדחקו ועוד ]נין לכך ראויה השעההיהה
 ויקריבו ]גז[ עונשם סשפט יצא לזה מקודם שהריוקוד
 בקשד הקשירו אחרת סדרנה ודאי ונו'. ורה אש ה'לפני
 תאמר אל פנחס ר' א"ל סבחוץ. ישראל לבנמת והניהוזה.
 יכלה לא ישראל כנסת אלא סבחוץ. לה דגיחושהם

 זכר נסצא שלא מקום בכל שהרי ידם. עללהתקשר
 הזהיף לפיכך כלל. ביניהם שורה השכינה איןונקבה
 נסצא שיהי' וץקרש. אל אדון יבא בזא"ת ואמרלכהנים
 שישא ער לסקדש ליכנם לכהן אמור קג'כ ונקבה.זכר
 זה כי ישראל. כנפת של בהקשר שישתהת בשבילאשה.
 אינה והיא סבחוץ. ישראל לכנסת לה סניח נשוישאינו

 כרעו6. 6תקכ5 ע6 מתקריכ דקרכנמ נסעתמ כך קתמי.5מע5מ
 ע5 דכ5כמ דיוקנמ מת6ן סוו כך וכנין 6תתסר. 5כ5כ6דורנ6

 : פדכממנגי
 וט'. פמתתי מיס ו%יסו נך3 מסרן כני סני ךיכןוץך6(

 מדוות6 יותמ נססו6 תנן מ5טזרמ*ר
 ככ5סו דתסיתנותמ כקיסירמ 5מתקסרמ . סוות יסרמ5דכגמת
 . כחךמ כ5מ קסיר קסרת דס6 ]גדן קדיסיןקסרין
 6חרנין 6ינע כ5 וקסירו מתו איטן . קסרת מקריוכנ'כ
 וקסירו . כסדייסו 05 קסרו ד5מ 35ר 5ס וסרוכמדמ.
 . דמ ט5 5כתר 5כסני 115 מזסר 31נ"כ ]גסן ממרמת5ס
 ער133 נייכין וככתס . סקדס מ5 מסרן יכמ כזמ"תדכתיכ
 עמ מתגסי13 ד5מ מד יסר56. דכגסתמדותמ
מתחזיין

 5קר~
 ד65 ומד . ידייסו ע5 ע5תין 651תנרכמ

 סטת6. דדתקו ומד ]כון ימות כדק6 סעת6סוס
 ו'קרינו ]גז[ די5סון נתוסמ נפק דנמ תקדתת דסממהד
 כקסורמ 6תקסרו 6מר6 ת5ס וד6י . ונו' זרס מס ס'5פגי
 תית6 65 פנחס ר' 6"5 . 5גר יסרמ5 5כנסת וסרו .דמ

 5מ יסר56 כנסת 656 . 5כר 5ס סמרוד6ינון
 דכר מסתכח ד5מ 6תר ככ5 דסמ . ידייסו ט5מתקסרמ
 6זסר כך כנין כ55 כינייסו סרימ 5מ יסרמ5 כגסתונוקכמ
 דיסתכח . סקדס 56 מסרן יכמ כזמ"ת ומיזר5כסני
 . דיתכסיכ טד 5קדס6 כסנמ ייע51 5מ יט'ד ונוקנמדכר
 ד65 דתמן . יסרמ5 דכנסת כקסורמ דיסתתףכנין
 5מ וסימ 5כר. יסרמ5 5גנסת 05 סמרימכס.כ

 יות6 כססומ טרכוכימ 6סתכמ דמ וט5 . כסדיס מסתתפמ ן על ההוא ביום עדבוב נסצא היה כן ועל עסו.משתתפת
 סתו אהרן שבני סה וראה בוא אסר יהודה רבי נ(ידם.
 שלא אחד טעמים. סנסה דאוי היה כך ההיאבשעה
 אלא נקרבת אינה קמרת שהרי הקטרת. שעת אוהיתה
 ממים קמרת אהרן עליו והקטיר שנתוב ידועים.בזטנים
 להסצא וט'* דנרות את בהטיבו ואימהי בבקר.בבקר
 בין הגדות את אהרן ובהעלת וכתיב ביחד. וקטרתשטן

 בזסן ולא נקרבת האלו בזמנים וגו'. יקטירנההערבים
 שנשיה כמו בעולם. שורה שסיהה בזסן סלבדאחר.
 עייה ותן המחהה אה קה אהרן אל משה יאמרשכתוב
 וג"רת ששטן בשעה הקריבו לא אהרן ובני תו'.אש

 ועור אביהם. בחיי השעה את שיחקו ועור ביחד.נסצ.וט
 אשה נושא שאעו סי כי פטמים. והיו נשים נשאושיא
 ירו. על בעולם ברכית שיסצאו כדאי הוא ואין הוא,פנום
 ועור לאחרים. יו-ו על שכן כל שורוח הברכות איןעליו
 ה' מלפני אש ותצא ולפיכך היו. יין  שהויי למדנושהרי
 והיא מהכל היא חכיבה קטרת שהרי בו'. אותםותאכל
 "טמח וקמרת שסן נ( שכהוב וריעחהונים. העליוניםשטחה
 במעמים ואביהו נדב ענין שביארו אע"פ אבא א'רלב.

 עליונה שקטרת המעם עיקר אבל בודאי. הוא כך ד,אחרים.
 עליונים מתברכים שבשבילה שבעולם. קרבנוה סכלהיא

 לא הקרבנחע מכל לסעלה שהוא ?ץ וקרבןותחתונים.
 להקריב נשים. נשאו לא שהרי לרגך9ב. הם ראויםהיו
 שיתברכו קלענים לענינים שכן כל ראוים. הע לאקרבן

 ותאכל ה' סלפני אש וועצא וא'ת ידם. עלהעולסוה
 לבשרה הםלכה לפני שבא לאדם סשל למה.אוהם.

 תיתו מסרן דכני סמ מזי תמ מתר יסודס רכי כ( .5נכייסו
 ד65 מדמ ניוגין. ככנוס סוס ימות סעתמכססימ
 656 ס5קמ 5מ קסרת דסמ דקסרת. סעתמסוס
 סתיס קסרת 6סין ע5יו וסקטיר דכתיכ ידיטן.כזתנין
 5מסתכח6 . וגו' סנרות מת כסטיכו ו6יתתי . ככקרככקר
 כין סנרות 6ת מסרן וכסע5ת וכתינ . כמדמ וקסרתסתן

 כימנ, ו5מ מתקריכ מ5ין כזתנין . ונו' יקסירנססערכיס
 דמערע כתס . כע5נומ סרי6 דתותנמ כזנוגמ כר .ממר6
 ט5יס ותן סתחתס מת קח מסרן מ5 תסס וימתרדכתיכ
 וקסרת דסמן כסעתמ קרי13 5מ מסרן וכני . ינו'מס

 ועוד . דמכוסון כמיי סעת6 דדמקו ועוד . כחדממסתכמי
 סניט מנסיכ ד65 דת6ן פניתין. וסוו מנסיכוד5מ
 . ידוי ע5 כט5תמ כרכמן 5מסתכח6 כדמי סומ ו5מו .0ומ
 וטוד 65מריס. ידוי ט5 סכן כ5 סריין 5מע5וי
 ס' ת5פני מס ות5מ כך וכנין ס11. מתרמ רווי תנןדסמ
 תכ65 סו6 מ3יכ קטרת דסמ ונו'. מותסותמכ5
 יסתח וקסרת סנון ג( דכתינ ות~ין. דע65יןוחדוות6
 כמ5ס 361ייז1 5נדכ דמונ(מוס מע*נ 6נמ 6*ר5כ.

 ט65ס קערת 5% תמי. סומ סכי ד(6מר6.
 65 קרכנץ תכ5 5עי65 דמיסו דמ וקרכנמותתמי. ע5מי 6תכרכן דע5יס . דע5פמ קרננין מכ5סומ

 5קרכנ6 מתגסיכו. 65 דסמ 5קרכמ. 6(נוןמתחזת
 דיתנרכון ע65ין 5ת5ין סכן כ5 . מתמזון65
 ות6כ5 ס' ת5פני מס ות5מ תיתמ ומי ידייסוע5

 05 )כסרמ תסרוניתמ קתי דמת6 גס 5כר . מת6י .6יתס
 עטס. 5תמזי נתטרוגית6 כס ףסרי 5כיתס מתימ ת5כ6דס6

 : 0 ז9 0 גא חיי 0 : ע 9 ט . י' י9 " מקוטותמראה
 הזדד9ו

 נבירת18 תהת ש*הה 8" נגש : הקטרת עטדת עיי שפע לקבל הםלנות מדת נקשרת העליונים והעזלטות הספירות בל צם *"עמ
 ! וישחש ויאגלו האלהום את ויחע בעגין ,גח : הערבי0 בין ולא בקר לא]כ1ן



 פ4ין קורשלשוןשכ2ימ הזהרלשון

 ד6יסו כ'נ ס6י ת5כ6 מת6 מ5כ6. )קמ*6ת6
 דס6י ייוי 7פ5 די5י יקר6 610 165 מלכ6 6מר דמומי!.מ6רי
 כית6 מערוגית6 6תקגת 6זסכי .  5מסריגית6 6יפו5סניס
 . 5גכס 5מיתי זמין סוס דמלכ6 דממ6ת כיון .5מלכ6
 מערוגית6 פקידת כדין פינס. מ)כ6 65סל%ק6 נריס כ*נוס6י
 וקסרת 61כיס1 נדכ דע6)1 כזמנ6 כך נם. כר 561005קס65
 . 5מ)כ6 5קכ65 ו6תתקנת מסרוגית6 מד6ת .כידייסו
 65 דמומין. מ5בי סנימין נכרין 6ינון מ5כ6 דממ6כיון
 מ5כ6 ו6סתלק פמס 5מסרי ייתי י7ייסו דפ5 מ5כ6כפ6
 . מיכס מ5כ6 6סת5ק דכניגיסון  ממרוכית6 חמ6ת כד .מינס
 כנין ד6 וכ5 5ותס. ות6כ5 ס' מ5סני 6ס ות65מיד
 קדס דמומין מ%יס פניס. סו6 6תנסיכ ד65דמ6ן
 :כפניתו סרי" 651 מניס 6סת5יק 7מ5כ6 קדוסס .מלכ6
 כניו 6%יתתר 651)פזר 6סרן 56מסס ןי4פכ2ך6(

 תכיגן % 6תר 6כ6 רכי .  וגו'  יסיפס 05 י3גויסריל כיפ כל  ו5סיכמ וט' תסרעו 56ר6סיכס
 ועונדין . 5עי65 פוגדין 6תערון ד5תת6נעוכד6
 ת5 . ד5עי65 דפוכד6 כנווג6 65מז6ס כעיד5תת6
 ]כח[ קדים6 סמג6 כססי6 תלי6 ד5עי65 מדוות6 כ5מז*

 ע65ס וכ?נ6 . כו5ינין 5כ5סו וכרכ6ן מדוס נפיקדמתמן
 מסמ0 דרכו כסנ6 כך וכנין . 7מסמ6 כננידו6קפמר
 וגסירו מידו 65מז6ס כפי . ד5פי65 כנוונ6 פ5יס6תגניד
 6ל6 . כ5כוסיס 651 כריסיס נרפוג6 יתמזי 651ד6נפין.
 מגימו כיס יתחזי 6% . דלעיל6 כנוונ6 ס5יס כ565תסוי
 מזי ת6 . 6מר6 כ6תר פנימו יפכיר ד65 כניןכ55.
 כ5כוסי0ון סעת6 כססי6 פנימו 6תמזון ו6יתתר 56עזר56מ5י
 סעת5 דס6 סעת6. כססי6 6סתזיכו 65 כר6סיסון.16

 5פרט דפוסנ5 נספס5  סכיגן ד6 1פ5 . דיכ6 5מעכדק'ימ6
 ד65  כנין . 3פלי5 לפלס נרתיס 5ינס יספר ל5נפל%
 ויכי5 5ענ גרמיס 6תער 6י נר ע5יס.יתפכץ
 קיימ6 ד7יג6 וספת6 כזמג6 דס6 סעת5.6דמי6
 . מע5ת6 ויסת5ק 5יס 5קעי כיס דיפרפ מ"וכע5מ6
 יכגו ימר56 כית כ3 61מיכס . כתיכ תמותו 6% כךוכנין
 6ת 6סרן ויקמ מד ת6 סתפון 61*ר כ( . מי*קי'3, דכסגי מסער6 6תיין 65 ד16כון כנין ססרפס.6ת

 ]כס[ מ7 כ65 סכפ וכת ]6ליסכע ום'. עמיגדכ כת6)יסכפ
 . 1)6תקפ6 מלכות6 5ירת6 . דינ6 סכעכת

 . 56יסכפ 6ת 6סרן ויקמ נמסד[ ד6תחנר566יסנפ.
 . סליס כ~טנ6 כמלכ5 05 5מכר6 ל0 5ממדי 05לגסמ6

 . ד5פי65 גנחנ6 כ65 כמידו. ד6נפין ננסירו )6סתכמ6כסכ6 נפי כך ננין ד6סרן. יד6 פל כולסז 5פ)מין נרכ6ן65סתכ%
 6תרמק6 י6 מצ5 . מסתכמין ומדוון כרג6ן ידוי ע75ס6
 מססא יתפנס ך)6 כנין ופ5יכו. ורינ61 7ינ6מניס
 ינכו יסר% כית כ5 ו6מיכס ד6 ופ5 . כיס 67תקסר6תר
 מ%ו ס' כרך כתיכ פ5ייסו . כ0נ6 6%ו ססרפס.6פ

 : תר% ידיוופעל
 מתר6 רווי ו5כיט 7נדכ סמפינן 67 פרסת6 מנוי יסודס 6*ר . 131' 6מך ונגיך 6תס חסת 56 וסכר ייןנ(
 )יס 6סיל 6פ6י . מכ% יתיר 67נפין כנסירו651סמכמ6 5ממדי כסג6 כעי 6י . ונו' 6כוס 5ככ יסממ ויץי( פתמ מיי6 ל' . כס6 5כסגי 5ון ת67"טרסזו

 פנופ איש ידי שעל כבודי וה אין המלך אמר מום.בעל שה"* האיש לזה הסלך וירא המלך. לפני המבשר והבא
 ביתה את הסלכה דכינה כך בתוך הםלכה. אל אבאהזה
 אליה. לבוא סוכן היה שהמלך ע1יאתה כיון המלך.עטר
 דסלכה נורה או . סמנה דסלך שיפרד גרם האישוזה

 וקטרת ואבידצ נדב שנכגסו בשעה כך ההוא. אישלהמטז
 המלך. את לקכל עצמה והכעה השכינה שסחה .בידיהם
 המלך ונפרד עסה לשכן יבוא ידיהם שעל המלךרצה ל* . מומים בעיי פנוסים אנשים שתן הםלך שראהכיון

 . ססנה המלך נפרר שבעבורס השכינה כשראתהממנה.
 במקום שורה ואינה ממנו הסתלק המלך קרושתהמלך. לפני יחשב מום לבעל פנום. דוא אשה נושאשאיט שסי לפי זה %ל אותם. ותאכל ה' סלפמ אש ותצאמיד

 זפנום
 בנע ולאיתמר ולאלעזר אהרן אל משה דיאמר6(

 בית כל ואחצם וגו' הפרעו אלראשיכם
 לסדנו הרי אמר אבא ר' ונו'. השרפה את יבכוישראל
 והפעולות . לסעלה פעולה נתעוררה שלסמהבפעולה
 בוא . שלמעלה הפעולה כרטיון להראוו2 נצרךשלסטה
 ]נח[ ההוא הקדוש בשסן תולה שלסעלה שמחה כלוראה
 העליון וכרן . הפאויות לכל וברכות שסחה תצאשמשם
 ד5שחה ששמן הכהן %פינך . השסן בהשפעתכעזעטר
 והארת שמחה להראות צריך שלמעלה. כדסיון עליונמשך
 אלא בבנדיו. ולא בראעף נרעון נראה יהיה שלאפנים.
 וראה בוא אחר. במקום פנם ערום שלא בשבילכיל. פנם בו יתראה ולא . שלמעלה כדסיון שלם כלושיהיה
 בבנדיהם ההיא בשעה פנם הראו ואיתמר אלעזראלמלי

 השעה שהרי ההיא. בשעה ניצ1לים היו לא בראשיהם.או
 תהעורר שמנפה בזמן לסתו וע"ב דין. לעשותעמדה
 שלא כדי בעולם. רע לענק עצט אדם ישרר אלבעולם
 טוב לדבר עצמו סעורר אם מלבד עליו. הדעיםקעעודרו
 שולם שהדין בוסו שווי * השעה לדחות בטצשידןה
 סהעולם. ונסתלק לו לוקט בו פונע שהמשחית מיבקולם
 יבבו ישראל בקע כל ואחיכם כתיב. תמותו ולאולפיכך
 את אהרן ויקש וראה בוא שמעק א'ר נ( יוזקו.יא הכדגים של הצד טאוהו באים אין שהם לפי הוטרפה.את

 ]נס[ אחד דנל שבע ובת ]אלישבע ט'. עטינדב בתאלישגע
 %דתחוק. המלכות לטיל רין. על מורה שבעב~ז

 אלישבע. את אהרן ויטו ן בחסר שמחוברת היעואלישבע.
 שלם בדונ המלך עם 8חברה לשמחה להלד%שזיק
 צריך לפיכך אהין. יוץ על העולנפת לכל ברבותשימצאו
 של'מעלה. כרנדק הכל בשמחה. פנים בהארת לחמצאהכהן
 טערחק כן ועל . נמצאות ושסחא ברטת ידו עלשודי
 יבט ישראל בית כ5 ואחיכם כן ועל בו. שנקשרהיעא מהמים יופנם שלא כדי חזעצבי2. עדונז וייןמסט
 דילו ה' ברך נאמר עליהם הבדן. 1לא . השרפהאת

 יהודה א'ר תו'. אהך ובניך אתה תשת א5 ושבריין : תרצה ידיוופעל
 יין שהו% ואביוץ שנדב נשמע צ פרשהמתוך

 פתח חיא ר' . בזה לכהנים עתה שרוהיר ממה .הי
 להשכח רוצה דכהן אם תו'. אטש לבב ישסח וייןדו

 לו נאסר טה ספני . מבלם יותר 8נים גהארתולהסצא
צ6  שקיי %*י( 9 9*-0 ט 9%ימ:פרשקומות

 הזהרדר
 6ש טת הט' סדת על טרטין *ניהן ןנפ[ : מכמה מפפירת השפע הארת על פרח ידש פש"ת השטן יח ניאת(
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 אלא מטצאק. בו פנים הארת נמצאתי בו שמחה הרייין.
 [ תחלה והכהן עצבות. ומופו שמחה תחלהו שהייןלפי

 מצר בא יין . פנים ובהארת בשמחה להיוה נצרגוסוף
 ן בהירים. צלולים מים הוא דבהן מדרגה וצד הלוים.מדרנת

 לחברהה משלה משאלת מררנה כל אמר יוסיר'
 ונכ~

] 
 מן שנכלל לפי שמחה. תהלהו היין ולפיכך . בזה זההכ5
 ן הדין. אה ודן ומרניז ומעציב למקימו חוזר ולבמוףמים,
 מים . ומים ושמן יין יצאו אחד ממקים אמר אבארבי
 ן בנחלה. הכהנים טמלים ימין בבחינת שהםושמן
 ובסוף. שמחהבהחלה על מורה שהוא לפי מהכל. יותרושמן

 זקן הזקן על יורד הראש על הטוב כשמן ת(שכתוב
 קול להרים הלוים נחלו שמאל בבהי' שהוא וייןאהרן.
 ושמן לעולם. שותק אימ יין שהרי לשהוק. ולאולזמר

 ן שהוא שמן אלא לזה. זה בין מה תמיר. הואבשתיקה
 ן שהיא ])ן המחשבה מצר בא הוא המיד ובלחשבשתיקה
 ן מבחי' הוא השמן וע"כ . נשמעה ואינה המידבלחש
 ן סצד בא לעולם שותק ואינו קול להרים שהוא וייןהימין.
 ן לזמר ועומדים השמאל צד ניחלים והלוים הבינה.עולם
 ן יהיה פיהם ועל כהוב ולפיכך דין, בבחי' והם קול.להרים
 ן לעבוד למקדש כשנכנם הכהן לפיכך ננע. וכל ריבכל

 הם. בשתיקה מעשיו שהרי ייה לשהוה לו אמורעבודה
 לזוג. שנצרר למי ומזוונ שמכוון במה מכוון הואובשהיקה
 שכל ועוד בשהיקה. והכל העולמות. לכל ברכוהוממשיך
 פעולהו כל שהרי הוא. סוד מנלה והיין בסוד. הםמעשיו
 שלמרנו מה אמר עומעון רבי נ( עומד. הוא קוללהרים
 במקום יין להם נהן מי וכי היו. יין שתויי אהרןשבני
 שנשתכרו חצופים שהיו דעתך על  העלה האם לשהוו;.הה:א
 וישת שכהוב כאן. יש חכמה של מוד אלא כן, לאמיין.
 בה"א. כתוב אהלה אהלה. בתוך ויתנל וישכר הייןק

 ארם שבדק ההוא בחטא ולחקור לבדוק נח בקששכאשר
 ולא העולם, ולתקן להבין אלא בו לרתדבק לאהראשון.
 כיון ])"[ ההוא בכרם לבדוק ענבים סחט יכול.היה

 ההוא. כרם של אהלה בתוך ויתנל וישכר אז לזהשהניע
 פרצו מנלה שהי' ויתנל. ולפיכך לעמד. כח לו הי'ולא
 אל תקרב ואל נ( כתוב זה ועל סהום. שדץ' העולםשל
 היו. יין שהויי אהרן שבני יענין זה כדמיון ביתה.פתח
 אש ה' לפני ויקריבו זש"כ נשתברו. היין אוהו מןודאי
 מאשה לשטרך י( שם וכהוב זרה. אש כאן כתובדה.

 : אחר ענין והכלזרה.
 גו' אליהם לאמר אהרן ואל משה אל ה' ןיךיגנךס(

 נשהנה מה מפני תאכלו. אשר ההיהזאת
 להבדיל המיד קים היה שהוא לפי אלא אהרן. שכהובכאן
 ובין הממא בין להבדיל שכתוב דמהור. ובין דטמאבין

 וגו'. חיים החפץ האיש מי ואמר פהח אבא רביהטהור.
 פיו שומר 1( וכתוב וע'. מרע מור וע'. מרע לשונךנצור
 איזה חיים. החפץ האיש מי נפשו. מצרות שומרולשונו
 ש.רה ושם הבא. עולם שנ49א החיים זה אלא ]ינ[חיים
 מאותן עץ שהיא פירוש היא. חיים עץ למדנו וע"כהחיים.
 דחפץ האיש מי וע"כ החיים. באוהן דגטוע עץהחיים.
 הנ[ ימים איזה מוב. לראות יסים אוהב כתוב.חיים
 יםים באותן המחובר הקדוש המלך שם הוא זהאלא

העלטנים

 6)6 6סתכח כיס ד6כפין כסירו 6סתכמ. כש חידו דס6חתר6
 סירות6 וכסנ6 . פ5יכו סופיס מד11ת6 דממר6סירות6
 מססר6 6תי יין . ד6כפין יכסירו מד11ת6 כעיוסיות6
 .ד)י61י

 וססר"
 כסירין 5לילין תיין דכסכ6

 וכליל )מכריס "1זיף חך כ) 6מר יוסיר'
 דכ)י5 כנין חד11ת6 סירות6 חמר6 כך וכנין . כד6 ד6כל6
 ורניז וע5יכ 65תריס 6סדר  י)כתר . מיי6מנו
 . ותיס וסמן יין כפקו מד מ6תר 6מר 6כ6 ר' . דיכ6וד6ין
 . 6ן הרתי - כסכי כס5י ליתיג6 וסמןתיס
 וסיומ6. כסירות6 מד11ת6 ד6יסו מכ)6. יתירוסטן
 . 6סרן זקן סזקן ע) יירד סר6ס ע) סעוכ כסתן "(דכתיכ
 ק)6 ל6רמ6 ל611י ירתי )סמ656ויין

 וסמן )ט)מין. סתיק )6 מטר6 דס6 לסתיק 1ל6ולזתר6
 ד6יסי סמן 656 . 5ס6י ס6י כין ת6י תדיר ס61כחס6י
 ד6יסו ])[ דתמסכ? תססר6 6תי תדיר וכלמיסוכחס6י
 טיתיכ6. 6יסו ד6 ועל 6סתמע. 1)6 תדירכלחיסו
 )זתר6 וקיימי סת6)6 לססר לי61י וירתיןדית6 מסטר6 6תי )טלמין סתיק 1ל6 קל6 ל6רמ6 ד6יסוויין

 יסיס פיסס וע) כתיכ כך וכנין כדיכ6. וקיימי . קל6ל6רק6
 לתס)מ )תקדס6 ייעו) כד כסכ6 כך כנין כנע וכ) ריככ)

 6ינון. כחס"י פוכדוי דס6 . חתר6 למסתי ליס 6סירפ1לחכ6
 דזוונ. 5ת6ן 1111נ ד6תכוון כתס 6תכ11ןוכחס6י
 דעוכדף ועוד כמס6י. 1כל6 כ)סו. )עלתין כרכ6ןונניד
 עוכדוי כ) דס6 ס61. רזין מנ)י וחטר6 כרז6כלסו
 דתכיכן מס 6מר סטעון רכי נ( ק6יס. קל6)6רת6

 דעתך1 ש 6י . 4תכתי6תר
 דרוו ס11 מ5יפי-ן ד6יגון

 ויסת דכתיכ סכ6: 6יסו דחכטת6 רז6 6ל6 סכי. )מ1 .ממר6
 . כס"6 כתיכ 6ס5? 6ס)ס כתוך ויתנ) ויסכל סייןמן
 6דס דכדק מוכ6 כ?ס61 )יוכדק כמ כעידכך

 לתכדע 6)6 כיס )6תדכק6 ל16 .סר6סון
 ע)ת" ו)6קקג"

6(1 

  כיטין דססו55ס4ט סי ויסכר  כר'ן 5:4ידטס5
 פר5ס נ)י ויסגל.  כך  וכגיו  לייקס חילח לי' סוסול5

 56 תקרכ ו6) נ( כתיכ ד6 וע) סתיס דסוסדע)מ6
 . ס11 יין סתויי 6סרן ככי ד6 כנ11כ6 . כיתספתמ
 06 ס' לפני ויקריכו ס?*ד . ר11 חתר6 מס:61וו6י
 מ6סס )סמרך י( סתם וכתיכ . זרס 06 סכ6 כתיכזרס.

 - ט)ס חד וכ)6זרס
 ונו' 6)יסס ל6תר 6סרן ו6ל טסס 6ל ס' ןיךיגנךס(

 סנ6 מ6י . ת6כלו 6סר סמיסז6ת
 )6פרס6 תדיר קיימ6 ד6יסו כנין 6ל6 6סרן.סכ6
 וכין סעת6 כין לסכדיל דכתיכ דכי" וכין מס"כ6כין

 ומ'. פיס סמפן ס6יס נוי ו6תר כתמ 6כ" רכיסס?ור
 יע סומר 1( וכתיכ . עו' מרע סור . עו' תרע )סונךכ15ר
 מייס. סמפן ס6יס מי גפסו. ת5רות סומרו)סוט

 ומייס 'ד6תי. פ)מ6 ד6קרון מייס ")ין 656 ]5נ[חייס מ"
 ט6יכון 6י)כ6 סי". מייס פן תנינן וט"ד . סרייןתמן
 סטפן ס5יס פי וצ*ר  מייס. כ5יגון  ד5ת:פפ 6עכ6מייס.
 ])נ ימיס  ט6ן  סוכ.  לר5וס  יפיס 6וסכ כתינ.סיימ
פל5יו יפי  כשיגון ר5טיר6 קריס5 רילכ5 סט6 פו5  661)6

 כ*6 מס)י 0 . פ" יף ס( ו' סט ד( ס' פסלי ג( טג:  גט נ( ק)*נ ת)יס "( מקומותמראה

 הזהרז4ך
 : טוג לראוח ואוהב לוטר רי רהיה לי' קשי' 1)גן לחיות החפץ האיש סי דהיל*לליה קשי %נ( : לעלות ונלאו ויררו אחרא. הסטרא כח גדול כמה ולהבין לרעת שבקשו הענין 1)"ן : אבא שנקרא החכמה עולם היינואו



 6שיח קרדשסשדןשמיני הזהרלשון

 ~לארןגמךן
 ימוז6יא

 שה מ: ס6רזי. ע16 ]5ז[
 5יס5מסוי

 חעק"
 65תדכק6 פ65ין יונוין ד3טי ותהן . 3סו

3סו
 ערחת"

 עיסנ6 פותיס ינסר תכ65 פותיס ינסר . 5ס1
 ותרמק6 . 5נסם6 דמס36 ונועסתי6 תתיכ65 פימיסינסר

 יסת36 ד65כיסין
1 

 מו)ק6 5יס יס6 651 תנ"סו ויתרמק 3סו.
 ]יס[ 6קרי סכי ע65ס 6תו עימן פות6 מזי ת36ס1.
 נפסיס 65סת636 סכן וכ) עימניס. פותיס 6ינים יפניס 65ו3ג'כ
 6וקימנ6 וס6 6מר6 3ע)מ6 ט61 ד6סת36 3נין ]15[וגרתיס
 )16 קר6 ס6י . ונו' ס3סמס תכ5 ת6כ)ו 6סר 0מיסי6ת
 סמיס ז6ת רימיס. סיפיס ו65ו סיסיסריסיס

 3קדתית"
 ו)3תר

. דיסר56 זתנ6 3כ5 ק3"ס 6תר 656 ס3סתס.מכ5
 זמת וד6י . 5ון 5ס636 ד65 גרתייסו גפסייסותנערי
 פ65ס 3קויסס סכימין יסון ])1[ ת6כ15 6סרסמיס

 )כו ד3רירנ6 3סתס דססי6 3כרירו 3סתי.65תז3ק6
 זתנ6 וכ) . כמתי ד3קין ותסוףן 3סון תס36ו )6 .5נויכ)
 . וקמתי6 תתיכ)6 ונרתייסו נפטייסו נטרין 6יניןד)16

 כך ו3נין . 3סו 65סת6כ6 תס6כ6 6מר6 63תריתדכקון
 ד6יסו וד6י. תכ"5 תכ5. ת6כ)ו 6מר סמיס ז6תכתי3
רז6

 דמת"
 ]5ח[ ס6רן פ5 6סר ס3סתס 3יס )6תד3ק6 קדים6

 651 דכי6 6מתכת 3סתס דססי6 תיכ)6 דס"י3גין
 65תז3ק" 3מתי מו)ק6 5כו ויס6 . 5כ1יסמ3

 תו 3יס.
 כי תזע 3ז"ת כתי3 3פרטס ת6כ5י 6סר סמיסז6ת
 ז6ת סכ6 6וף ]5ט[ תינך 65תפרע6 5ק53ך ז6"ת ס6 . ס'6ני
 5ק53יכון ז6*ת 60 ס3סמס. תכ5 ת6כ5ו 6מרסמיס

 3נין . סעת6 ת6י . נסמכון תס36ון 6י תנייכו65תפרע6
 דעס 5ססו6 תס36ין 6תון ו6י סוו. תנסדנפמתכון

 5כים 6י . 5גנייכו קתת6 סי6 5ט3 6י 5ק53יינו 61"ת60
 ת6כ)ו 6מר סמיס ז6ת 56עזר 6*ר : 5נ3ייכו קיית6סי6
 סכסתסתכ5

 ומי
 ס6רי ד6 ססר תן ד6מידן 6ינון תכ)

 מסיר ד6 תססר6 6תיין ד65 6ינון וכ5 5תיכ5.)כו
 ו6ית . ד6 נוססר6 ד6תיין 3עירן ד6ית 3גין . 5תיכ)5כו

 כ5 דכתינ ד5סון וסימנ6 ]מ6[ תס6כ6 6מר6 תססר6יהתיין
מפרסת

 השם4ט ימי הארץ. על השמים ימי שנ9-איםהעליינים
 שלמעלה חיים שמבקש מי ]!זן בודאי הארץ עלבודאי.
 לההדבק הע4ונים ימים שמבקש ומי בהם. חלק 15שיהיה
 ולשינו. פיו ישטר רע. מכל פיו ישמר איתם. ולאהבבהם
 ומיוזקים לנפש. הבטמאים וטמשקאות ממאכלות פיוישמר
 מדבורים לשונו וישמר יסים. ומאותן חיים מאותןלאדם
 חלק לו יהיה ולא מהם ויתרחק בהם. יממא שלארעים
 ]5ס[ עללן מקום נקרא כך ולשק פה וראה בואבהם.
 לנפשן לטמא שכז וכל ולשונו. פיו אדם יפגם אלויפיכך
 : נתבאר וזה אחר בעזלם נטמא הוא שעי'ז לפי ]ני[ולג:פו
 אק זה מקרא ונו'. הבהמה מכל תאכלו אשר החיהזאת

 ואחר ההיה זאה בתהלה תחלתו. סופו אוין סיפוהחלתו
 שישראל זטן בכל הקב"ה אמר אלא הבהמה. מכלכך

 ואת ודאי אותם. לטמא שלא דעצמותם נפש.הםמשמרים
 העלענה בקדושה נמצאים יהע ]15[ תאכלו אשרהחיה

 לכם שביררתי ההיא בדמה מין בבירור בשסי.להתדבק
 זמן וכל בשמי. דבקים ותהיו בהם תממאו אללאכל.
 ומשהאית טאכלוה מן ועצמותם נפשותם משסריס הםשאין

 ולפיכך בהם. להמסא הטמא אחר במקים יודבקואסורות.
 שהוא ודאי. מ:"ל מכל. תאכלו אשר החיה זאתכתוב
 ]5ח( הארץ על אשר הבהמה בו. יההדבק הקדוש השםסוד
 ולא טהור נמיא ההיא הבהמה של המאכל שזהלפי
 ועוד : בו לד:עדבק בשסי חלק לכם ויהיה לכם.יטמא
 ני תרע בזאת כתוב בפרעה תאבלו. אשר החיהזאת
 זאת כאן אף ])מ[ ממך להפרע לננדך זא"ת הרי ה'.אני
 לננדכם זא"ה הרי הבדמה. מכל תאכלו אשרהחיה
 לפי המעם. מה נפשוהיכם. תטמאו אם מכםלהפרע

 שלה שהוא לזה הטמאו אתם ואם נתהוו. טמנהשנפשוהיכם
 לרע אם אצלכם. קיימת היא למוב אם לננדכם. זא"תהרי
 תאכלו אשר החיה זאת אלעזר א"ר : אצלכם קיימההיא
 מותר הקדושה בצד דנאחזים אוהן מכ5 ]רן דבהמהמכל
 אמור הקרושה מצד באים שאין אותן וכל לאכל.לכם
 ויש הקדושה. מצד הבאות בהמות שיש לפי לאכל.לכם

 כל ב שכת שלהם והסימן ]ט6[ דג(מא אחר סצדהבאות
מפרסה

 הזהרזיו
 מלכוח על מרמו ולשון פה ןאו ארץ שנקראת מלכו"ת הייגו הארץ. על המשפיעים זכר בבחיגת שהן הספירות אלה השמים ימי,5י[

 מדגר ושפתיך האסור דבר מלאכול היינו מרע. לשוגך נ?ור הפסוק. פירוש וכך אסורות. ממאכלות שגתפטם במה פי' מו[ :ויםוד
 חיה המאמר סוד כידוע חןשה. וגקראאן וא"ת. שגקראת הקדושה בהשכיגה דבוק להיות שתזכו פירוש מ[ן : האסור דיבור הייגומרמה.
 הויש ומלבות יסוד יחוד לגרום בכח יש כשר מאכל שע*י פי' 1)חן ג לכם הטמאים מלאכול גשמרים שתהיו ידי ?ל וכו' ברקיע ישאחת
 הוי*ה השם בה שמקנן מלכות על רומז ב'ן שבני' בהמיה ותיבת יסוד. על רמז כ*ל ותיבת אדגי. הוי*ה בני' שמאכ*ל כידועאדגי.
 ברירם נקם גוקמת חרב גקיאת הטלכות כי "ט( : ארץ שנקראת מלכות "ייגו הארץ. על הוא בשן שהשם פ" הארץ ועל ההי*ן.במילוי
 ומלכות יסוד יחוד טן בא שלהם החיות שפע אשר הבע"ח אותן על מרמז הארץ על אשר הבהמה מכל ני כיל מכ ר'א כוגת1מן

 שמביאים הכסילים כלהנ בה9-ושה. ת4יה  ,אאינה אלהית מם4לת עצמה בפני ממשלה שהיא הסט"א מ?ר ונבואים באים הטמאיםחיים שבעלי כפשטן ףדברים להבין הדעת על יעל71 לבל קצת, כאן להאייך יאיתי שה[ : מאכ*ל בתיבת כנרמו אדני. הוי'ה 1שכינתיהקב"ה
 דא מסטרא דאתיין בעירין דאית לקמן הווחר בדברי עצמק ותולים לבד. רע ופועל לבד טוב פועל שיש הוא הזוהר שדעת מכאןראיה
 פועליפ לאיות ופמו יתברך האהד הבורא בראם חיילותיו וכל ה"4פן כי כן, לחשוב שח, דע אגל טמאבא. אחרא מסטרא דאתייןואית
 גריפ השנה דראש אמור פרשת בעהר ננזכר הפקר. עולם יהי' שלא העול6 להנהגת מוכרח דגר ווה העולם. בזה והעונשיםהדינים
 למהוי קםיה ליה ואתקזן סקטרגא להאי עוטה עעוה. כמ*י מלפגיו. שיראו עשה והאלהים הפ'על

 קייפ-

 בג1ן עלטא כל על שגגא
 מוכחר המלך דארעא במלבותא למשל וכמו רע. ינודך לא ככהוב ממגו ואורו קדושתו והרהיק הסתיר יתשש והבורא בלהו. קב*הקמי דידח"

 דינא ע*פ שהורנם הגם נפשדת. ההורנ התליין עם בפגים פגים ולדבר לראות יוכל בל רעה תכונה כל והטהור הטוב בלט שאיןהעם
 שבעולם המזיקיס מיגי כל השתלשלות שמטגו אפו. שבט ונסיל זקן להמל יתשש הבורא ברא דרקיע במלכותא זה וכדטווןדמלכותא*

 מלה גקרא ולכך יבול. , ונל נורא מנ שהוא ע?טו וחושב טועה אוהוא עד ממנו. הקדווהת אור והסתיר והרחיק יהרע נדול כח לונתן
 סטרא בשם הקבלה בלשון נקרא וה ובעבור אחיריים. בבחינת הקרושה מן בהסתר ל1 נשפע וטם,טלתו כחו שכל האמת אנל ובמיל.זקן

 ב,ארפ אאן אטל שישראל ועי" חיותם. כח להם בא וסשט אחרא. בהסטרא שורשפ הפמאים חיים בעלי וכל אהוריים. מל*וןאהרא.
 שבעף הדם ונם האויר ופפמאיפ מחלות מיני כל מהוללי והם טזל. ראות בלי עא רק פשוטה בעין לראותן א*שר שאי"מוקרביט8 4י ,באצילען" הגקראיס מאד קפנים יצורים בעולם יטגטצאים הטבע מ0תרי גהגלה הוה שבוסן תדע ועוד : וגופו גפשו גפטאהטמא
 והט המףלה. עליו שמניאים עד האדפ שבטף הדם להוך מחד חזק ארס ה*ולטים מיוחר טוקןבים מין יש ומחלה מחלה לכל כיהאדם.
 מצר משתלשל שכחם ר41יבן דבו וזה טומאה. ענין וה הרי וששרה ובלשון נקי. אי גגךם על מתרנים וביותר מאד. מעצטםמתרבים
 הארפייפ מוקרביפ אלו וחכלבהחויר בשי ובתונם טמאים חיים בע4 טיני בבטה הגדול ראות כלי עשי הפבע חבמי מ?או ועתה והשדים. המויקים כל כח במו אחראהסטדא

 סיע5~
 לבעבור או הוא התורה שאמרם פטאים הייט שהבעלי מובן מעתה והיה מות. מולות
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 נרשמו וכלם כ5ם. של יסימנים ולמדנו פרסה.מפרמת
 טצד הבאות מאוהז שאוכל מי כל ולפיכךבהכהוב.
 1 המהור מצד הבאה נפשו את ומכמא בהם. נטמאהמ.טאה
 כתרים עשרה שיש כמו רגל. של כלל אמר שמעוןרבי
 של כשפים כתרי עשרה "ט כך למעלה. האמונהשל

 מהם יש בארץ הנמיאים הנבראים ובל למטה.ס%מאה
 הפומאה. בצד הנאחזים מהם ויש יגדוקיג בצדדנאהים
 שאם כן, לא בו, מומאה רוח ע%רה קן הלא תשאלואם
 שעוברים אלא לאכלו. לנו אסור הוה בו ו%רה מ%מאהרוח

 שכאשר בהם. לרור שורים ואין לנגדם, ומתנ5יםבתוכם
 מנופם, ונפרדים עליהם עובר אחר רוח בד6 לשרותרווים
 שם עובר בהם לשלוט המומאה רווצת כשבאים וראהבוא לאכלו* לנו מותר כן ועל בטפם. לשלום יכוליםואין
 ונפרדים שלהם הסימנים ורואים עיניהם זוקפיק אחד,רוח
 ובין לאכול. לנו נאסרו ולא לננדם, מחנ4ם אבלמהם.

 בכלם הים. בדני בין בעופות בין בחיות ביןבבהמות
 בחי' מצד שבא מי וכל שמאל. או ימין בהנת לראוהיש

 השמאל בחינת מצד הבאים אוהן וכ5 לאכו4. לנו מותרהימין
 ורוח היא. ממאה כלם שמדרנת לפי לאכול, לטאסור
 ישראל של הקדוש רוח וע"כ בהם. ודר בהם שורהטמא
 נמצאים שיהיו כדי בהם. יממא ואל בהם יתערבאל

 ישראל של חלקם אשרי ולממה. למעלה וניכריםקדושים
 ולקדש אותם לטדו ורוצה בהם. בחר הקדוששהמלך

 בו: שנאחזים לפי רגל* עלאו:עם
 ונו' בם ונממתם בו' נפשו::ינם את תשקצו אל6(

 אשר אני. קדוש כי גדושים והייתםורהקרשתם
 אם אהפאר. בך אשר ישראל נ( כתוב וראה בואע4טשן
 ולרחדבק להטמא יבאו איך בישראל בהם מהפארהקב"ה
 קרושים והייתם והתקדשתם כתוב זה ועל המומאה,בצר
 שהוא מי ונו'. נפשותיכם את תממאו %א אני קרושכי

 רשם ולפיכך המלך, מדרכי להפרש לו אין המלךבצורת
 אותןהבאים ר%5ב.וכל םצד הבאים אותן כל לישראל הקב"הלהם
 כל ג( בהם שכתוב ישראל של חלקם אשרי רג%מאה.מצד

 ברך ממש. ה' ברך ה'. ברך זרע הם כי יכייוםרואיהם
 מאכלות מאותן שאוכל מי כל וראה ובוא בכל.ה'

 ורמק וטפו. נפשו ומתעב דג%מאה. בצד נדבקהאמורות
 באל חלק לו שאין בעצמו ומראה "ליו* שורהטמא
 ואם בה, נדבק ולא הקדושה מצד בא לא והואעליון.
 מצד הבאים אותן כל בו נאחזים העולם מזה כךיצא

 מתועב שהוא כאיש אותו ודנים אטעו ומממאיםהמימאה.
 כהוב וע"כ בעוה'ב, ומתועב הזה בע51ם מהועבלרבוט.
 5הועבהו, נמצאת רפואה שאין אל"ף. בלי בם.ונממתם
 והיו וט' חמות לא הולעתם כי ד( כחוב עליהםלטפותם. וי נממאו, ושדדי לע51ם דדדים בצרור יודבקושיא לנפשותם, וי להם ת נתנ[ לעו5ם. מממאתו יוצאואינו
 זה. לו נרם מי סרחון. רראון, מיצ בשר, לכלרראק
 היסין. בדינת מצר באים ישראל בו, שדג:דבק ההואצך
 דךמין. לצד פבמים הרי ר,ןטמאל בחי' בצד מתדבקיםאם

 היה בעו5ם פטם4ם לנפשתם. ופהצוים לנ1פותם%ונמים
ופנומים

 ע1.ש52, ב:נענינץג ב2עש
1יש%4ן5ש41"-ף"י1 ש" 1 (ו'?שף
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וטייין
% 0 סא יסטי' 0 י%י'5"ט ט 9פ6: ט מקוכותמראה  ס, 

 הוהריו
 הסנס% לבעבור או כדומה. ח%ד אנזריות או תאוה ב%ל לחיות רעות סיזת באדם טלהן אנילתן שעשי ה%ש וטפמאים טנמיםשמם

 גסתריפ  פעמיט ףביג1 נפתריפ עגינים עוד הטבע לחבמי 'תגלח היסים  שברבות ספק ובלתי מסוכנווה גמחלות האדם עף אתושטי'לים
 ו בחשך והולך מודש נטג~טם בי אל"ף בלא ונפמתם בתוב ולפיכך האטודות.י טובלות מן ונהרבו נתנדלו ויטו חלבו שב8יו כיון ופגן : שהים נתיבותיה וכל גועם דרבי דרביה בבתוב שהן תעשה לא מצותשבהדבה
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 דמס6כ6 כסטר6 ז6תדכק מ6ן סכן כ5 ד6תי. כפ3מ6ופנימין
 עס כי וכתיכ . כו6 ד6 6מיז דכ65 ז6סירין]כמ6כ5י
 : ונו' 56סיך 5ס' 6תסקחס

 . ונו' 5סיסו ס6דס עמל כ3 6( ו6מר טתמ יוסירכי
 כמגמס 6מידן זכ5סו מ5כ6 דם5מס כמ3י6סתכ5כ6
 כסטת6 קל% ס6י . 5פיסו ס6זס טמ5 כ5 .טל6ס
 וכ5 זיכ6 ססו6 כ3 כתיכ. ט)מ6 כססו6 כם 5כר 5יסז7ייכין
 זט5מ6 כקמת6 מיכיס וכקמין . ט5מ6 כססו6 דסכי5מ6י
 5יס וס6יכ 4ס כטיר ד65 . פשו כנין 5פיטו. .ד6

 וגס דימיכ6. כסטר6 דמיי כסטר6 6תדכק 6% .5כססיס
 65תרס6 3ס5ק6 תסת)ס 65 . תמ65 65 ו*6 .ט5מין ו5פ5מי 3ג%ס דיכס6 תסת5יס 65 תמל6. 65סכפם
 6מר6. כסטר6 ו6תזכקת 6סת6כת זס6 כנין)פ5ין.

 מ6ן קזוסיס. וסייתס וסתקדסתס כתיכ ז6 וכנין3(
 דמס6יכ  מ6ן . פלפיל6  ליס  פקדסין פלרפ  גרפיסרפ9דס
 5יס מקדסין מ5טי65. 5יס מס6כין מ5רטנרמיס
 6כ5 . פ5יס סרי6 דמ6ריס קדוסס זס6 . י16תמ5טי65
 כטוכד6 דתכיכן סייט מיי6 6*ר . 3טי65 סרי6פס6כית6 וכי . מ3טי65 תימ6 ו6י 6תר. מ6ן . )יסמס6כין
 ד5תת6 פוכז6 6י . 5טי65 טוכד6 6תטרז5תת6
  וסרי6 %61 ד5פי65 ק7וסס 6תער . כקךוסססי6
 6תטר . 5תת6 6סת6כ 6יסו ו6י כיס. ו6תקזספליס
 זס6 גיס ו6סת6כ ט5יס וסרי6 ו6תי 5טי65 מס6כות6רומ

 ומם6כות6 קזוסס וכיס  פג 5ך 5ית דס6 מ5ת6. ת5י6כטוכז6
 6תער ז5תת6 וכט%ז6 )טי3י. וסרס6 פקר6 5יסז5ית
 כטוכז6 . כטוכד6 דת3י6 מ6* ד5טי65.פוכז6
 דת5י6 ומ6י טוכז6. ו6תעכיד 3טי665תטר
 . 3טי65 סכי 6תטר כמ5ס 6סנזר כד . כפלין .נמ)ין
 וזכל נ( כתיכ סכי 656 . 6תטר מ6י מ5ס תימ6אי
 .. ]פנ[ דכר ד6קרי 5פי65 6מר6 פ05 6תטר 37ר ס6י37ל.
 ד6תיסכ6 טז רקיעין וכקט ס5ק6 מ5ס ס6י תכינן7ס6

 . כיס כיס 6י . עכ עכ 6י . ז6תער ט6י ו6תטרכדוכתס6
 . לט זכר מכ5 ו:סמרת כתיכ ז6וט)

 כמ6כ5י 67סת% מ6ן כ3 6מר י5מק רכיד(
 וכתיכ . ס' תופגת ד6יסי . זרס 5טכודס פ5מ כ156ד6סירי
 מססר6 כ0יק 3ע*1 דפ3מ מ6ן תוטכס. כ5 ת6כ655

 16ף . 6מר6 נלסופ6 וטיי) קייכ6 מרסות6 נפיקזמיי.
 טוז 651 6מר6. כרסות6 וטיי5 קדיס6 מרסיונפיק זמיי מססר6 כפיק מיכ5י כסכי ז6סת6כמ6ן
 כס וכטמתס וט'ז ז6תי. וכט5מ6 ט3פ6 כס6י ז6סת6כ656
 ככסמס כפסותיכס % תסק5ו ו65 וכתיכ י 6)*4 כ65כתיכ
 5כס סכז5תי 6סר ס6דמס תרמוס 6סר וככ5וכטיף
 זס6 כו*מ. עוכזי  לפפין לספ5 לפפ5. פסילפפפ.
 6תזכק מז וכ5 6תיין. ק6 זמם6כ6 ומסטר6 מם6כין6יטן

 . 6כוי סמעון זרכי קמיס יתיכ סוס תנטול רכי63תריס.
 5יסר56. 5סו 5דכ6ס קכ*ס זתין דתכינן ס66*5
 ססוריס מיס ט)יכס וירקתי ס( דכתיכ כמ6י 6"5 .כמ6י

 ד6תזכקן ויסר36 מתקיסן. ז6תדכ6ן כיין . ונו'וססרתס
 5ס' יסר56 קדס 1( זכתיכ . 6קרון קדם כקכ*סכיס

 וכסר 5י תסיון קדס %1סי וכתיכ . תס6תסר6סית
 דקכיס יסר56 6יטן וכ6ין . ת6כ15 63 ערפסכטס

ק6מר

 המומאה בצד שהתרבק ם4 שכן כל הבא. בעילםופנוכרם
 עם כי וכתונ בוה. זה מקושר שהכל אסורות[]במאכלוה

 : ונו' אלהיך לה' אההקרוש
 וט'. לפיהו האדם עמל כל 6( ואמר פתח יומיר'
 השעק על זה מקרא לפיהו. האדם עמל כלעייונה. בחכמה מקושרים שכלם המלך שלמה בדבריעיינתי
 %ל ההוא הדין כל נאמר, הועא בזים לארם לושרנים
 עולם של נקטוה ממנו ונוקמים ההוא. בעזלם שמובלמה
 ומימא  שמרו שלא' א. כל פיהו בשביל לפיהו.הוה,

 ונם דימין. בחינת בצד הידים בצד נדבק ולאלנפשו.
 למקומה לעלות שלמות הקנה לא תמלא. לא ר'אןולמים. ויעולמי לעילם עונשה תשתלם לא תמלא. לאהנפש
 הנעמאה. בצד ונרבקה נפמאה שמשרי לפיעולם.

 שםמטא מי מלמעלה. אותו מקישים מלממה עצסושמקרש סי קףושים. והחתם משתקרע~עם כתוב זה ובעטרנ(
 אבל עליו, שורה רבונו קדושת שהרי מובן.מלמזיה אותו מקרשים טלמעלה, אותו מממאים מ5ממהעצמו

 שבפאולה שלמדט זדו דויא א"ר למעלה. מומאהעירה וכי מלמעלה. תאמר ואפשי מים. מאיא אותו.מממאים
 שלממה הפעולה אם למעלה. פעולה נתעוררהשלממה
 ושורה ובאה שלמעלה קדושה נתעוירה בקרושה.היא
 טעעורר לטמה. עצסו מממא הוא ואם בה. ונתקדשעליו
 שהרי בו. ונממא עליו ושורה ובא למעלה מימאהרמק

 וטומאה קרושה ורע מוב לך שאין הדבר. תולהבהפעולה
 נתזוררה שלמטה ובדפעולה למעלה. ושפרש עיקר למישאין
 למעלה נתעודר בסעשה שתולה מה שלמעלה.פעולה
 נתעורר ברבור. שתולה ומה ד5עולה. ונעשית העשיהע"י
 למעלה. כך נתעורד לססה ברבור ננזר כאשר רבור.ע"י
 הרבר ג( כתוב כך אלא רבור, ע"י יתעורר מה תשאלואם
 .. ]מג[ דבר שנקרא למעלה אחר ענין יעורר הדבור זהרבר.
 שנתישב ער רקיעים ובוקע עולה הדבור שזה למדמשהרי
 רע. רע אם מוב, מוב אם שנתעודר. מה ובתעוררבמקומו
 בסאכלות עצסו שמממא מי כל אמר יצחק רבי7, רע. רבר מכל ונשמרת בחוב כןועל

 כתוב ה'. תועבת שהיא זרה. עבודה 9בר כאיואסורות
 סהצר יוצא ורה עבודה שעובד מי הועבה. כל תאכללא
 וכן אחר. ברשעת ונכנם קקדוש מדושות יוצא חיים.של
 של טהצר יוצא אמורווע במאכלות עצמו שמממאמי
 עוד ולא אחר. ברשות ונכנם הקדוש מהרשות ויוצאחים
 בם ונממתם וע"כ הבא. ובשלם הזה בשלם שנממאאלא
 בבדמה נפשותיכם את תשקצו ולא וכתוב אל"ף. בליכתוב
 לבם הברלתי אשר הארמה תרמש אשר ובבלובעוף
 שהרי מ"ם. עוברי להעמים לממא לממא, מדןלכמא.
 נרבק אחר ובל באים. הם הטומאה ומיר ממאיםהם

 אביו. שסעון רבי לפני יושב היה אלעזר רביבשורשו.
 מהורים מים עליכם וירקתי ס( שכתוב בזה א'לבמה. לישראל* להם למהר הקב"ה שעת4ר שלמרפ מה לואמר

 שרבקים רשראל מתקרשים, שנמדרים כית וגו'.ומהרתם
 לה' ישראל קרש י( שכתוב נקראים, קרש בהקב"הבו

 ובשר לי תדית 9יש ואנשי ובתוב תבואתה.ראשית
 שדקב'ה "8ראל הם וכאים האכ** לא מר8הנשדה

אמד
 0וע"ג' 4ש טיפק% פנ.  9 0 שי'גע 0 7ן%: 0 קייתא' % סקוסותמראה

  הזהריך
 1 חמלנות מדת פקודת שי על סתנהגים הוה עולם ענימ 1נל חדטי. נפ נא שפממ %לטפ שת 9א0
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 6ני. קדוס גי קדוסיס וסייתס וסתקדסתס ט5ייסו ק6תר 1 אני. קרוש כי קדושים והייתם והתקרשהם ע,יהםאמר
 שכת.בלפי

 וב.[
 דכתיכ כגין ן נוי לכל כן' עשה לא וכתוב תדבק.

 וכו[
 נה 5כ5 קן טסס 65 וכת.כ תדכק.

 : 61תן 6ת1 5ט51ס ס' 3רוך . ס155יס ידסיס כ5 ותסטסיס ן ואמן: אנק לעולם ה' ברוך הללויה. ידעום בלומשפנים

א-אא***י

 תזריעפרשת
 -לדת תחלה מזרעת אשה למדנו תזריע. ני אשה5(

 נוזר שהקב"ה למדנו הרי אחא ר' אמרזכר.
 ואתה נקבה. שתהיה או זכר. תהיה אם ההיא הטפהעל

 יימי א'ר ]"[ זבר ילדה תתלה מזועק אשהאמרת
 נקכה. מפה ובין זכר טפה בין מבחין שהקב"הויאי
 ]נ[ נקבה או זכר תהיה אם עליה נו"י בה שמבחיןולפי
 יולרת. מיד שמ"יעת כיון וכי זכר. וילדה אחאוא"ר

 כי אשה לומר. צריך הי' כך זה מקרא וילדה.שכהוב
 אשה יוסי א"ר וילדה. תזריע כי מהו זכר. והלדתהר
 בפיה לה אין ]נ[ שיולדת היום עד שמתענרת היטק
 אשה כתוב וע"כ זכר.  שתלד שתצפה שלק הלידהאלא
 בשעה וראה בוא אבא א"ר נ( זכר וילדה תזריעני

 קדושה בכונה באשתו להזדונ לההקרש באשהאדם
 והקב"ה ונקבה. זכר הכולל קדוש רוח עליו נתעוררשלו.
 ומומר האנשים. של הריון על המטונה אחד למלאךמרמז
 יפקיד סקום לאיזה לו ומודיע רהוא. הרוח אתבידו
 אמר הלילה נבר. הורה אמר והלילה נ( זש"באותו.
 מצוה והקב"ה ]י[ מפלוני גבר הורה הממונהלאותו
 נתבאר. וזה אותו. לצות שנצרך מה בל ההואלהרוח
 למעלה שעמד הצלם אוהו עמו. אחד וצלם הרוח יורדאז

 הולה הוה בצלם מתנדל. הזה בצלם הזה. האישבדמות
 כל איש. יתהלך בצלם אך ו( זש"כ הזה. בעולםהוא
 בצלמו מהקיים הוא האדם. עם נמצא הזה שהצלםזמן

 דמלך ושלמה ביחד. שבתחברו הם ושנים הזה.בעולם
 הצללים. ונסו היום שרפוח עד ואמר. לאנשיםהזהיר
 בעולם ליכנס יורדה שהנשמה בשעה וראה ובוא .שנים
 רחהות של רגבוד ותראה שבארץ. עדן לנן יורדתהזה.

 לניהנם הולכה אח"כ שורוה שורוח שעומדיםד?דיסים

 קש ש ע'עקך5, ציל ?ך::
 יגז::~ל ,!י;',מ זשךל;"]מו

 יו5דת. - דתזרעת כיין וכי . זכר וי5דס 6ח6ו6"ר
 כי 6סס . 5יס תכסי סכי קר6 ס6י וי5דס.דכתיכ

 . ונ::יי.:,נ)זו(ינ,ןי."היזו;י
 יק

 ":ו וע'ו
 3סעת6 חין ת6 6כ6 6"ר נ( זכר :לדס ת~טכן

 6תסס15ח6סש"ס.5
 1ותכי דכגיגיע:6: נסטדהיסון תתג6

 ש ס5י5ס . נכר סורס 6תר 1ס5י5ס נ(יי סס*ד5יסיד
 קהגץ וס6 . ד6סמיד תס כ5 ווח6פשו6

 ט 5ו5ת6 כס6י 6תרכי כו5ת6 נס6י )טי65נדיוקגיס
 ק6יס די5יס כגנ . גס דכר עתיס 6סתכח 5ו5ת6דס6י

 . ס555יסכסו טד ק6תר. כס6 5מי6הו
 דרוחיסון יט וחת6ת . ד6רט6 דעדן כגיגת6 גחמ6ט5ת6 כס6י 5יס 5ט656 גחפ6 דנסתת6 כסעת6 חזי ות6תרי

ש .?ו נאשר .ר;.,וס, "'וז" ;ן ה-וך1.  ם נויי,ן;'ק;י ,ו,ע,ין"' וון', ,ו ו,'; ן 
 עמו. ומתנדל עמו ומשתו:ף אליו הצלם אותומזדסן
 בהטהתפים הצלם ובאותו איש. יתהלך בצלם אה שנאמרבמי
 נדע ולא אנחנו תמול בי ס( זש"כ בו. והולים האדםימי
 ויום ומן ]י[ בודאי ימינו צל בי ארץ. עלי ימינו צלכי

2?
תסמה

 מ' 6'1ג ס( )*ע ת:יס ו( נ. 6י1ג נ( עט וף ט פג. ו9 6( מקומותטראה

 ד[זן-ץ4ייך

 מה רואמ שהקכ'ה נצרך ששגיתם מחדץ 1גן : גזרה אין הטבע כח ואם הטכע כח אין גזרה ראם ליה קשיא ה[ רוזריעלט4שון
 גזרה* נאן א~ן לאו ואם להמלאך. השטירה ומוסר גהריון הורע שתקלט טור כעיניו ישר ואם הטבעשחייבח

 ללדת גרולה כך כל יאץשוקתה כיון פי' ]גן : קיימא של שאיגו הריון שנעשה או כלל הריון נעשה ולא טסריח או נפלם. ה1רעואז
 וכ1ח הרכה. פועל מעשה ב"*עת המחשבה שכח כידוע 1כר. שתלד בטחשגתה ומציירת מהרהרת היתה הה1רעה בשעת שתיכף מוכןזכר

 : וה על המפויה להמלאך ההריון ובר מוסרת לילה שנקראת המלכות מרת פי' 1ו1 : 1כר וילדה ת1ריע כי אשה שכתוג מה*תורץ
 : ימינו עם מוווחף עמתעל היינוןסן
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 דט5תמ רוחין כ5 חזי תמ . וגו' 40 תטסיך ר13תס
 . כפקין ונוקכמ דכר גסקין וכד גוקכמ. דכרכ5י5ן
 רוממ . 3כ5מ מד 3~וונמ ותתמנרן . 1ע1 כת וסייטכמזמ תזדוגי 35תר נ"ג זכי מי %3מייסו תתפרסן351תר
 . 5מתרמ 05 ויס3ין תכיס 05 תפריסין זכי )מ ו6י ..ונופמ

 . י6ות כוקמ ד5מ 3ניןותו)ידן

 מהימנארעיא

 5תנזר דמ סקודמ . טר5תו 3סר ית51 ססתיגי רבידכם6(
 . ט5מס רזמ קדיסמ דקיינומ נזירו . יותין5מ'

 . 5תמן . צסודיטס ו3ריתו 5ירמיו ס' סוד כ(דכתי3
 קדיסמ דקיית6 רזמ דסמ . מסמס יח5י מינון ירמיו5מינון
 סמ קדיסמ דקייתמ ורזמ )סו. 3ר 5נ65ס 6תמד5מ

 5ח' דמ ורזמ . דוכתין 3כתס ומתתר16קתוס
 דכתי3 ]ו[ קדיסמ טתמ 5כ5 ט5תמ ט5 מיוכמ מיסויותין
 סומ דמ . 0סתיגי יוס טרלתו. 3סר יתע ססתיניוכיוס
 ונזירו ]י[ דרנין 5כ5 תתיג6ס דמיסו קדיסמ קיייומ6ת
 ]ח[ 3רית תקנוי טר5ס ססימ )מטכרמ קייתמדסמי
 טר)ס סמי 5מצ3רמ קדיסמ עתמ דתתגנסי זמכמ 3ססומדסמ
 קדיסמ. קייתמ 3רית תקתי 5עי5מ ער5ס 5ססימ65עכרמ ודמי ומתג5י די5יס פת5ימ כ5 כניס ק3*ס 3ריתתקתי
 טו3ד6 תתטרי 5תתמ טכוין דיסךמ5 טו3דין כ5דסמ
 טתמ תכ5 טר5ס ססימ 6תומימ זמנמ וכססומ5טי5מ
 3טפרמ מדמ תמנמ תתקני פר5ס ו5סמי ]ש[ 5טי)6קדיסמ

65פל~
 5מתו. טפר ונמם נ( דכתי3 3רזמ 3נויס טר5ס סמי

 5מנ0נמ מנסריך ד5מ תכמן . מייך יתי כ5 תמכ5ופסר
 דסמ . מיס1 טסרמ 3רית יוסמי תתט3רמ כי ודוכתיס .נרית סמי תקתי 5יס דתט3רי מע*ג מתר. 3ססו6ק5גמ
 5יס סוי ק3"ס . מדס נוקתי מתע3ר גמם דססומ3תר

 וכיון . מיע4 יתי כ5 ת6כ5 וטפר דכתי3 . 3טפרתדוריס
 תדוריס סוי מדס תקתי 5יס מט3ר כדדק3"ס
 5ריכין מנן . תתם נווכמ כסס61 כך . 5יס דמתקין3טסר6
 תדוריס. כיס 5תסוי טפרמ 5יס 5מתקג6 5טר5ס תפ3ריןכד
 5ק3*ס קר3כמ כרמ סמי 5קר63 פעריך נם 3רכ5

 ו6תמס3 דסכינתמ נדפוי תמות 5יס 5תיט5 דל63. נרעונמדומ
 דמ וקר3נמ 3רטומ. 65תקכ5מ ס)ש קר3נ6 ד6יסו ק3*סקתי
 . יותין 5מ' ודמ . יותין 5מ' ד6 . ד3טירמ דקר3נמכנוונמ
 יר5ס. 3ת6י יר5ס. וס5מס ססמיכי ותייסדכתיכ
 ס3ת6 מד ט5יס דמע3ר כיון ]י[ ס3תמ מד ט5יס3תע3ר
 דמתדכק כגין . 6תמי 5קר3נמ ודמ 5קר3נמ דמ יר5סכדין
 ד6 1פ5 ]י6[ קדיסמ ד3רית רזמ ס3ת ססומ 5נ3יומזדתן

 כסרת מו ספחת מו סמת 3סרו 3עול יסש כי אדםי( : ר*ת ע*כ 6יסו. פ5מס 3רזמנ5מ
 מו ספחת מו ס6ת מד תמ מיימ מ*רוגו'.

 סס"ד . 5רטת ננט מקרון וכ5סו . סכמ זיכין נ' סמ3סרת
 5רעת. כנט תסו 5רטת. 5גנט 3סרו כפור"סיס

 העולם רווצת כל וראה טא ונו'. ה' טעשך רטמה
 יוצאים4 ונקבה וכר יוצאים וכאשר ונקבה. נהכרכלהףם
 הרוח בכל. אחד בזענ ומתחברים ענו. בת היא וזויחד. אח"כ מזדונים האדם זוכה אם בדרכיהם. נפרדיםואח'כ
 לאחר. ונתנית ממנו ייינה מפרישים זוכה אינו ואם "ודגוף

 : הגונים שאינם בניםאולידים

 הנאמןרועה
 למול זו מצוה ערלתו. בשר ימול השמימ וביום6(

 עליון סוד הקדוש הברית מילת ימים.לשמנה
 למי, להודיעם. ובריהו ליראיו ה' סוד נ( שכתובהוא.
 הקדוש ברית סוד שהרי חמא. יראי אותן יראיו.לאותן
 ככר הקדוש בריה וסוד להם. מלבד לנלוהו ראויאין

 לשמנה לסול הסוד וזה מקומות. בכמה ונתבארנאמר
 שכתוב נ~[ הקדוש העם לכל העולם על חיוב הואימים
 על רמז זה השמיני. עם ערלתו. בשר ימול השמיניוביום
 ומילת ]ון המדרנות לכל שמיני שדוא הקדוש הבריתאות
 ]מ[ הברית מלפני ההיא ערלה שם להעביר היא הבריתזה

 וו ערלה להעביר הקדוש עם שנאסף הזנק באותושהרי
 הקדוש. היסיד ברית מלפני למעלה ההיא ערלהלהעביר בודאי ונתנלה שלו פמליא כל הקב'ה מאסף הבריה.מלפני
 פעולה מעוררים למטה "פראל שעושים המעשים כלשהרי
 העם מכל ההיא ערלה נדחית הזמן ובאותולמעלה.
 עפר עם אחד כלי מכינים זו ולערלה ]ט[ למעלההקדוש
 לרגפו. עפר ונחש נ( הכתוב בסוד בועכו. זו ערלהלהניח
 לנהונ נצרך שלא נראה מכאן חייך. ימי כל האכלועפר
 הברית מלפני אותו שמעבירים אע"פ היצא. במקוםבזיון
 הקב'ה לו עשה אדם. מלפני נפרד היוא "גחשלאחר שהרי הוא. עפר הברית מזה נפרד כאשר ומקומוהזה.
 וכיון חיך. ימי כל תאכל ועפר שבבצב בעפר.מרורו

 הנחש מדור  עשה אדם מלפני העבירו כאשרשהקב"ה
 צריכים אנהנו ממש, הדכות בשתו כן לו. שיכיןבהעפר
 להקב"ה ליבן בט להקייב הטילה ביום צריך אדםכל שלהי מדור בו לדףות עפר לה להבין הערלהבכריהעז
 ונחשב השכינה. כנפי תחת להכניסו דלב. ברצוןבשמחה
 עום. לח' וזה ימים. לח' זה הבהסות. קרבן כדמיוןייא זה וק-בן ברצון. לדיעקבל שלם קיבן שהוא הקב"הלפני

 בוה ירצה. כסה ירצדע והלאה השמיני ומיוםשכתוב
 אחר שבת עליו שעבר כיון ]י[ אחד שבת עליושעובר

 תורמן שנדבק לפי ולמה. לקרבן. וזה ל9-בן זה ירצהאז
 וע*כ ]י6ן הקדוש בריה סוד שהוא הוצא השבתאצל

 בהרת ש ספחת או שאת בשרו בעור ימה כי אדםי( : ר'ם ע'כ העל"ע. בסוי הואהכל
 ש ספחת או שאת וראה בוא וויא א*רגו'.

 וש"כ ציעה. ננע נקראים וכלם מימם. ג' כאן הריבהרת
 כתרנופ  צרעת. גץ מהו  צרקדע לפע בשדו בעורתץיה
 תו'. הכהן אהרן אל הצבא וכועב מנ[ בכל ה0נרסנירו.

אבל

 הזהר1ר
 השפן ש שהוא שהנחש *" ןין : ישראל לץם הנשפעת השפן סשם יגול שלא היפוד פפירת מן הערלה 18פאת חסהצ הנחווקליפת להעביר 9י "ן : טלבות הייט ד חגה". חנחשג פפירות וף ה"ט יץ בתי. א אוץך. של הפוד טובן פבאן מדרגות4 ח' הןבכיל ועד יסוד עי חכפה שמן פי' מ( : לבויח מכני"ו אבע אין אפ הנולד דעזיטק למול פהויבים אהרים אנשים טתם ש רין הבית "ייטא

 ההשפעח געי1 שנסגר פי' ]יגו הפעין: לתוך הטבע הפשי סן 9פו לקגל העולמות בל חשתקשרות ופלטת יפוד והודגותהתקשרות סוי הוא שבת ,לא : ימים בשבעה יי אין לבך הלילה. וסן היום פן  הוגת זנן בל מייגו אהד שבת ]י! : ישראל על יקפרג שלאנרחה



 הוהרישוןרזזריע קורשלשון ,*4
 אותו. וטמא הכהן וראהו כהעב מבחוץ הגראים הננעיםאבל
 המופאה מצך באנשים מבחוץ דגיאים הנגעים דאי בשהרי
 שכך. מניין יוסי א"ר אהבה. של יסורין ום ואיןבאים.
 מטהרת. מאהבה מטלה תוכחת טובה 6( שכתוב חייאא"ר
 תוכחתו דברי להסתיר צריך באהבה לחברו שמוכיח מי,ה כדמיון מאנעום. דךא נסתרת מאהבה דךא התוכהת זואם

 תוכהתו דברי ואם חברו. מהם יתבייש שלאמאנשים.
 כשמוכיח הקב'ה כה באהבה. הם אין אנשים לפניבפרסום
 בנוט לו מכה בתחלה באהבה. מוכיו% ענין בכללאדם
 בנדיו תהת לו מכה לאו. ואם נ%טב. בו חזר אםבפנים.
 מוטב. בו חזר אפ אהבה. של יסורים נקראים ואלובעורו.
 בשביל דנל. לפני בפניו בהתנלות לו מכה לאו.ואם

 של אוהבו הוא ואין חופא. הוא שזה וידקץ בושיסתכלו
 : -רבוט

 אלהים ה' וייצר בתוב ואמר. אחר איש פתהכ(
 ויון חיים נשמת באפיו ויפח האדמה טן עפר האדםאת

 בית מקום והוא נברא. שכהטם הקדושה ארץ עפריו האדמה. טן עפר ממללא[ לרוח ]הרנומו חיה. לנפשהאדם
 הקדושה הנשמה זו חיים. נשמת באפיו ויפחהמקדש.
 חיה. לנפש דאדם ויהי שלמעלה. החיים מאותןשגמשכה

 שהוציאה העליונה חיה מן קדושה בנפש נכללאדם
 עלי:נה חיה של נפש חיה. נפש האדץ תוצא שכתוב ]ינןוץארץ
 כאשר עלי:נה. קדושה היא זו חיה שנפש ולפיההיא.
 היא אז בה. ונכללת בקרבה אאה ס:שכת הקד,שקארץ

 הילך שהאדם ונע בכל וראה ובוא ]יון נשטהגקראה
 תפלה קתשים דיבורים מדבדים ולשונו ופיו אמוז.,בדרך
 הוא. רבוט אהוב בו. מתדבקע דנשמה אותה אזותודה.
 למוב הוא נרשם הצדדים. מכל ישמרהו שומריםוהרבה
 הוא וזה עליו. שורה הקדושה ושכינה ולמטה.ימעלה
 בבל נכנס הקדוש. המלך לפני ומדבר למעלההעולה
 מלבד המלך לפני לדבר רשות להם אין הנפשות שאדכל שהרי ממללא. רוח נקרא וע'כ בידו. מוחה ואיןהשערים

 דיבורים מדברים ולשוט ופיו בדרכי נלוז שהוא ובונקזה.
 בורחת הקדושה ודגשמה מטט ממתלקר* השכינהרעים.
 נתעורר והתקיף הרע נחש ומצד בו. מתדבקת ואינהסמנו
 הרעים דיטרים ועתן משם. נסתלקה העליונהפושה במקום אלא שורה ואינו בעולם. והולה שמשומם אחדרוח

 וכשהם נמשך.  לשרשו דנל כי הרע. נחשלמקום
 הרע דיבור ססביב העלו ואומרים. מכריויםכלם

 זו ונשמה דעזקיף. נחש של לדרכו מום פנו פלעי.של
 לדבר מקום לה נותנים ואין נדול. ובצער בבושהעולה

 ידועים בדרכים עולה הזה הרע דיבור וכאשרכמכךם.
 בע:לם. רוחות הרבה נתעוררים אז דוזקיף. נחש לפניושורה
 עוררו האיש שזה ומוצא הדצא הצד מן יוצא אחדורוח

 או ממנו. ברח הקדוש ממללא רוח ושזה רע.בריבור
 מצורע. נעשה הוא ואז אותו. ומטמא ההוא רוח עלוושורה
 פיו שומר נ( כתוב וע"כ פניו. במדאה בבשדוונפנם
 ממללא שריתה דחאת נפש ודאי נפשו. מצרות שומרילשונו
 כך נענש שהאדם ובמו הרע. דיבור בשביל אלמתגעשית
 ליוץ הבא נ%ב דיבור בשביל ענו% נך רע. דיבור.נשביל

 8 מונע ופת6 סכסן ורמסו כתיכ 5כר דיתמ~ון מיגוןמכ5

 , 5ן תגמ יוסי מ'ר נינסו. ך6סכס יסורין עמו .ג6תיין ותס6כ6 תספרמ נס6 ככני לכר דיתמוון מיגון ודמיוסמ
 . תנ%תרפ ת6סכס תנעס תוכמת עוכס מ( ךכתיכמיי6

 כנוונ6 . נס6 תכני תנ%תרת מיסי ממסכס תיכמת סמימי
 ת5ף 65סתרמ כעי כרמיתית6 5מכריס ומוכמ תמןדמ
 מיגק ת15י ו6י מכריס. תינייסו יכסי5 ד5מ . נס6תכני

 מוכפ כד קנ*ס כך כרמיתותמ מיגק 5או גסמ כני קת'כמתנ5ימ
 כנרתיס 5יס "מי כקותית6 . כרמיתית6 מוכמ ככלמ נס5כר
 תותכיס תמות 5יס תסי 65ו. ו6י תועכ. כיס סדר מי .ד5נו

 . תועכ כיס סדר מי . ומסכס יסיין מקיון ומ5יןכעורו.
 רמימ8 ולמו . מיסו מפ6ס דסמ וינופון כיסויסתכ5ון כנע כ5מ. קתי כמנפוי כ6ענ5ימ 04 תמי . 165ו6י

 : - סומדת6רי:
 מ5סיס ס' ויי5ר . ו6תר נכר6 ססומ פתמכ(

 קדיס6 נסתתמ ו6 . מייס נסתת כמפיו ויפמ .תקדממ וכי מתר וסומ . 6תכרי דתתתן קדיס6 דמרעמ עפרמומ ס6ותס4 תן עפר תת5ל6[ 5רומ ]תרנותי . מיס 5גפססמדס ויסי מייס נסתת כ,סיו יפמ סמדתס תן עפר סמדסמת
 מיס. 5נפס סמוס ויסי . ך5עי65 מייס תמינוןומתתסכמ

 ד6סיקפ ע5מס תסיס קדיסמ כנפסמ מתכל'למדס
 %ס וססימ נסס מ"ש. נסס ס6רן תו65 דכתיכ ]יגןמרעמ
 כו ע5מס. קדיסמ מיסי מיס נפס וס6י וכניןע5מס.
מרעמ

 קדיס"
 כיץ כס. ומתכ5י5ת כנווס לס תסכמ

 כ5לא6 קויסין ת5י תת55ן עיסניס ופותיס . קסוטכמירמ 6זי5 נס דגר זתנ6 ככ5 מוי ות6 ]ידן גסתס 05קרינן
 כג5 ועיי5מ קדיס6 ת5כ6 קתי ותת55מ 5עי65וס5ק6 מיסי %מ ע5וי סר64 קדיסמ וסכינתמ ותתח.5עעמ 5פכ מיסו רסיתמ . ססרין תכ5 5יס גערין נעוריןוכתס מיסוי ות46יס רמיתמ כש. מתוכקת נסתתמ סמ'וכתוריית4
 וס6 . תת55מ רהם מתגךי וע*ן . כידסמ דית% ו5יתתרעין
 נר ת5כ6 קתי 5ת55מ רסו 15ן 5ית נפסתמ סמרכ5
 מתעכרפ קויס6 וגסתת6 תניס מסתלקת סכינת6 .כיסין ת5ץ תת55ן עיסניס וססוותיס מורמיי מספי ומ':ו וכותכמסמי.
 מתפר תקיפמ כיסמ ומוימ ותססרמ . כיס מתדכקת ע6תניס
 כמסר 56מ סרי6 ך5מ כע5תמ. ומוי5 דסס מדמרוממ

 ס5קין ת5ין ומינון תתתן. 6סת5ק ע5מסדקדוסס
 כיס6 ות5ס סומרניס 6סת5קו . ומתרין תכרי:ין כ5מ:סלקץ וכסעת6 . . 4ת:דר 45פריס וכ5מ . כיס6 דשי656תר
 נסתת6 וס6י . תקיפמ ומוי6 %5מיס מתר סנון .סלני6
 5ת655 מתר 05 יסכין ו5מ . דכלמ כעקו ככסופמסלקמ

 יויטלע כ6ורחין ס5ק6 כיסמ ת5ס סמי וכד .כת5קתדין
 כע5ת6 תתערין רומין כתס תקיסמ. דמ%מ קתיוסמרי
 5יס 6תער כ'נ וסמי ומסכמ ססרמ תססומ נמתמורוממ
 כדין תגיס. מתעכרת קךיסמ תת655 דרומ6 וסמ . כיסמגת5ס
 סניר6. 6פפכין מיסו וכוין 5"4 וסמיכ ע5וי סרי6 רוממססומ
 תת655 וטת ס6י וומי נפט. מלרת סותרעסינו פע סותר נ( כתיכ וע*ן . ומנפוי כחיוו ככסריסומתסנס
 5יוש וקמפי פכ6 מלס כגין ענסיס כך כיס6. ת5סכנין כס6י נס וכר דעונס6 וכתס כי~. ת5עמ כנין תסתוק6מתעכיות

ויכי5

 ין%1
 האוש ונטש תתאה* אפא שגקראת הטלכות טפירת % הארץ עלאה* איטא חנקראת הגינח ספירת הייגו שלקץלח חיים ,ץ[ :ילעילא
 גשטפם נקראת הקוושח אוץ שגקראת למלכות בינה טן בואת לאחי *י' ניז[ הזה לעולם וטטנה ל(לטת. בינה טן תחלה85שבת

 : במלטת הוא הדבור כי הדבור. גה לה ניתןושם



 ~*כא קידשישיןתזריע הזהרלשון
 . תת655 חמ6 5סס61 יפ3יס נ3י1 . ת%5 651 5ת655ויכ%
 5ץ655 יכי5 61':1 . עקית6 כ6רמ6 6י65 פת6 6י מגןי5 כקדוסס וכ65 . 5תת6 %מ655 5ע'5] 5ת655 6תתקנתוסי6
 ךתס6כית6. כתכתסין געכר ת5'5 6% וסתיק 5סו 651וכח56ס1
 .. נעכר וכ6כי תסוכ סחם'תי ךוקיס ג56תתי 6( יכתיככתס
 6*ר . סכסן 6סרן 56 וסוכ6 5רעת 5ג3ע ככסרו וסיסנ(
 ]ט1[ מנרי6 נסו 6תערו ךי5יס 3וונין כ5 נ3ע %ייוסי
 כיס ךת6יס נת6ן ך6מתכמו 6יגון 16 ךרמיתוק6 יסורין1סוו 6יגע 6י יךפ סוס . %תס6כ6 5ךכי6 נסו ידע סוסוכסכ6
 כיס6 6למף 5סוס י5מק 6"ר תניס. ורמיק"6ריס
 נ3ע וסייגו כע5ת6 סרי6 וךיכ6 . כע5ת6 כנע 3ריס נם1כר
 6כ5 חכרי6 6תערו ס6 %עת ננע ]סו[5רעת
 ךסניר . סנירו . תרנותו ת6י יסוךס 6"ר . כתר3ותו5רעת
 : - ך6קרי סו6 ג3ע פתמ 651 ס61 ס3'ר 1כן ]ח[ פתמן65

 . 6ךס . כם כר 6תקרי ךר3ין ככתס ת6כ6י5מק 6"י . סיסן 56 1ס1נ6 נ6יס (תסייט כי 5יעת נבו3ג(
 עסס 56סיס כ55ס כי וכתיכ כ55תו. ס6ךס 6ת"5סיס י'3ר6 ךכתיכ "ךס. סככ5ס 3ךו5 6כום. 6'ם.33ר.
11נע מ6.קזןמ 3 רי סכי 6' יסוךס 6"ר 6נוס 6ים 3כר כת'כ 651 . ס6ךס6ת

 קרככ6. סו6 ותת6ין ךע65'ן ךע5ת6 קיות6 חזיק6
 . נ"מ6 ס6י קת'ס 5עקרכ 6תמזי ות6ן ךקכ*סגחמ6
 וסוכ6 131' ס6ת כסרו כעור יסיס כי 6ךס כת'כ ס6יכי
 56 וסוכ6 כ6דס תסיס כי 5רפת נ3ע וכתיכ 6סרן.56

 דת6ן . תכ65 יתיר 5ךכ6ס ק3"ס כעי 5ס6י ""5 .סכסן
 כתינ כך ונ3ין . סכי 5ית'נ 65 דכ5סו פ%5 כךר6163'סו
 656 כתינ 65 ונ6 . סכסן 56 וסונ6נ6דס

 וסוני
 . כסג6 קת' 65קרוכיס כ'ס 6תמ"כ 5'ס ךמתי"6ן ךכ5 .

 כעור יסיס כי 6סס 16 ו6ים . 131' כר6ם נ3ע כו'סיס כי 6ס: 16 6ים וכת'כ סכ' 5'ת'כ 65 קךיממזן'וקנ6
 כתיכ 1ס6 6*5 ו0וכ6. כסו כת'כ 651 . 131' כסרותגסרס
 ךכת'כ . 5ת5כ6 פכד ד6קרי כנין 6*5 6דס. 6קרי65 6ת6י . 131' ת6ן פכו חסס וס6ים . ונו' ס6יס תסס זסכ'
 6מר6 וכ6תר6 סכסן 6סרן מד כ6תר מזי"6 6תר מזקיס רכי ס( .. ]יח[ ד5פי65 6ךס צ3כי6יס 6קרי סכי 161ף פכדי. תסס י( תס0. פכדי כןל6

 נ3ע כתיכ 1ס6 י5מק 6'ר ]יפ[ קג*ס ז6 . סתססכסן
 ך6 סכ' 6י . סכסן 6ל  וסו53 כ6ךס תסיס גי5רפת
 קךוסת6. 1כ5 ךכיות6 כ5 ת5י6 דכיס כנץ 6ין 6'5 .קכ*ס
 . 5יס תכפי וסוע5ס . וסוכ6 6ת6י סכי 6י5"5
 כט ד6 ךפיי5 . כטכעות כדיו 6ת יסוכ6 כו'66'5
 5יס 5ךכ% 5כסכ6 5יס דענסון . וסוכ6 סכ6 16ף .ז6

 נפט דם ת4 נל:ו6ט ט.:י:גינהנפ
 סנירו . ע65ס ךנסור6 סגעץ . ד6תתר כתס . ס3יח .5רפפ
 כ6ךס. תסיס כי 5ע5ת6. נמית ד65 ע65סדטיכו

כ6ךס  יסחט י( * פת 91 0 פ" 97 0 5ש ייס ט טקוטתטראה

 ההוא. ממליא רחה שטנם לפי מרבר. ואינו לדברויכוי
 לרבר יכול' והוא נלוז. בדרך הולך העם אם שכןכך בקדושה. והבל למטה. ולדבר לסעלה לדבר טעתקנהשהיא
 ממאים. בפעים נעכר מדבר. ואינו ושותק וליצכיחם.עמם
 נעכר.. וכאבי פמיב החשיתי דומיה נאלמתי 6( שכהובכבת
 א"ר הכהן. אהרן אל והובא צרעק לננע כבשרו והיהנ(
 ]סו[ החברים בהם נתעוררו שלו מראית כל זה ננעיומי
 הם אם מכיר היה ולממא. למהר בהם מכיר הי'והכהן
 בו שמאס הוה באיש נמצאים שהם או אהבה. שליסורים
 של הרעים דרכיו 5פי יצחק א"ר . ממנו ונהרחקרבונו
 אבל החברים. בו נתעוררו הרי צרעת ננע ,עי[צרעת ננע וזהו בעולם. שורה והרין בעולם. ננע נורםהארם
 שסונר סנירו. תרנוסו. מה יהורה א"ר כתרנומו.צרעה
 : ננע- נקרא וה נפתח ולא נסנר וכאשר ]'י[ טתחואין

 א"ר דכהן. אל והובא בארם תהיה כי צרעת נבענ(
 אדם. ארם. בן נקיא מדרנות בכמה לסרפיצהק

 ויברא שכהוב ארם. שבכלם נרול אנוש. איש.נכר.
 עשה אלרים בצלם כי וכתוב בצ~מו. הארם אהאלהים
 כן אם יהורה א"ר עוש. איש נבר כתוב ולא הארם.את
 יצחק א"ר ארם. וכהוכ חוטא. שהוא וה קרבן.להקריב צריך מי לה'. קיבן מכם יקריב כי ארם כתיבהרי
 הקרבן. הוא וההחתונים העליונים וקיום העולם קיום וראהבוא
 רוח טשת לפניו להקריב ראוי ומי הקב"ה. של רוחנתת
 אם א"ל מהכל. הנכבד הארם אותו אם כי זה איןהזה,
 והובא ונו' שאת בשרו בעור ידהה כי ארם כהוב הריכן
 אל והובא באדם הדרה בי צרעת ננע וכתוב אהרן.א*

 שזה מהכל. ייתר לפהרו הקב"ה רוצה לוה כי א"להכהן.
 כתוב ולפיכך כך( ישב אל יותר העליונה כמררנהשהוא
 שכל והובא. אלא כתוב לא ובא הכהן. אל והובאבארם
 לבעבור הכהן. לפני להקריבו בו נתחייב אותו שרואהמי

 ב4 אשה או איש וכהוב כך. השב אל קרושהשצורה
 בשר יהיה כי אשה או ואיש ונו'. בראש ננע בוידוה
 כתוב הרי א"ל והובא. בהם כתוב ולא וט'. בהרחעבשרם
 שנקרא וה נם ואף עברי. משה ד( כהטה. עברי כןלא שכתוכ למלך. עבר שעקרא לפי א"ל אדם. נקרא לאמה מפני וט'. מאד ענו משה והאיש וט'. האיש משה זהכי
 אמר חזקיה רבי ס( .. ]'ח[ שימעלה הארם דעומתאיש
 אהר ובפים הבהן. אהרן בתוב אחר במקום וראהבוא
 זח כאן גם א'כ הנדן. אל והובא באדם תדףה ביצרעת ננע כחוב ודוי י?חק א*ר ס[ ] דקב"ה זה סתם.הבהן

 קרושה* וכל טהרה כל תולה שבו לפי כן, א'להקב"ה.

 לומר, צריך הי' והועלה ודיבא. כתוב למה בן אםאלי
 אוחו שיפהר הכהן אל אותו שרכנימו ודובא. כאן אףוה. בתוך זה שנכנם בפבעווז. בייו את והובא ככתובא'ל

 יצחק וא*ר ]כ[ דיבוריולפניהקב"ה יעלו ואז בחשובה.להחזירו
 הכנר העלען. אור הסני שנהבאר. כמו סנירו.צרעת. בעולם. השורה תקיף דין הוא נגע צרעת. ננע למדט.כך
 באים. תדץה בי לעולם. יורד שאינו העליון פובשפע

באדם
 : מע 41 ס(6'

 הזהרדו
 בז8 האנשיט ב8י ו*מויגל פמו ע*הם צ*ר תיגות שתי צירוף היא צרע*ת פי ]ע0 1 נגעיס מראות גהלכות 4לפל שתשתו 8")%
8דט : שלפעלה להבהן אח"ג יובא ועי" גתשבה. לההוית שלם8ה להבועיובא תחלא לה. וש שלמפח היינו גהן פר[שסתם יפורש ג'פ גאן ,0 : לעולם חסר חפש8עה מדה והייפ הע*ב"וב 8ת ש5טעלח. חפהןקל ומור ומז וגדרך שלמפה הבחן על גששופ למרש שיש חיינו סתם ענין 8י ניס( : מלטעלח עליו אדם נמראה דפות הנסא רמותי% יחזקאל ע*ו שאטי זה לעומת 4" ףמ( ז נסנרים תששע ששערי 8י 1'8 : צר עת עתה לוה זח 4שמריפ גראוי בעולפ ש8ע שאין(



 הוהרלשוןרצזריע קדדשלשון42
 שלממה. הכהן זה הכהן. אל והובא ]כ"[ מתםבאדם
 הנרות את ולרדליק ההוא. ד3גר לפתוח נתהקןשהוא
 ויברח ולממה למעלה ברכות שפע ידו על נמצאשיהי'
 דגל. על רחכים של אור שורה ויהי' ההוא. ננעוהשעלק

 : הכהן אל ודובאולפיכך

 בהדות בהרות בשרם בעור יהיה כי אשה או דאיש6(
 עזה בבהרת פראות למדנו יוסי א'רלבנות.

 וההפלפלו בשרבומיו.ובהםראיתדנו סלהכצצבביםוםםובכי'כםו
 הלכות מעמי ש' שלמד מי יש יצהק א"ר ]כנ[ דגוניםבאותן
 שבהרת לבנה. בהרת מלבר מאבי. למדתי וכלם עזה.בבהרת

 . דלתת6 כסן ד6 . סכסן 6) ו0וכ6 ]כ6[ סתסכ6דס
 513יני6 1)6דלק6 סנירו. 6100 )תפתמ 6תתקןדס61

 ויתט3ר . 1לתת6 לטי)6 3רכ6ן ידוי ע)דיסתכמו
 . כל6 על דרמתי נסירו ויסרי . ננפ 6100ויסתלק

 . סכסן 6ל וסוכ6 כךו3נין

כסרות כ0רות 3סיס נעור יסיס כי 6סס 16 ד4*יש6(
 סזס כ3סרת מיזו תגינ6 יוסי 6"רל3נות

 63יגזן 6תדן וכמיזו . כסילת6דתוקפי
דנריס ת6ן 6ית סטנוי ס' ילמק 6*ר ]כב[נווכין
 .מוור כר . ת636 6וליסכ6 וכלסו . עזס3כסרת

 פו יקוס )6 דכתי3 . ל3תר 6וליסנ6 1ד4 . כת6ס ן %י יקום לא שכתוב אח"כ. מעצמי למדתי וזה ככחשה.ושטעים ותרי כתרי ת6ס 6פיל1 1)סל6ס מכ6ן . ודכי , כשתים מאה אפילו ולדיאה מכאן פהור. ובודאי עדיםב' ססיי תרי תרין. . מד ססד6 ס6י3 מד בהרות. שתי למהרה. היא עדאחד מםא.רק ינולהלהטתשה
 ד3ר: יקיס עדיס ס:ים סי ע) . ומ' 63יס 6מד : דבר יקום עדים שנים פי על וט'. באישאחד

 ננע כתוב ואמר. שמעון רבי לפני עשב היהחזקיה רבי אדמדם. לבן ננע בנבחת א בקרחת יהיהדכי
 עומדת אין הללנונית שהרי ננע. הוא אז אדמדם.לבן

 יהיו אם ג( כהיב ואמר שמעון רבי פתח ]ננ[במדאיתה
 רוצה שהקבשה ישראל דם זכאים גו'. כשניםחמאיכם
 לפניו. בדין נמצאים יהיו שלא בשביל בכל. אותםלמהר
 מינו. אחר הולך הנל שויי בהם. ישלמו אל הדיןושרי
 לשמאל ושמאל 4מק. ימין ללבן. ולבן יאדום.אוום
 בו שורה וןה וע"כ אדמוני. דואשק רצא כתובבעשו
 נם כהוב והלא בעשו. כתוב אדסוני תשאל ואם נ(3רט.
 הזהב זוהם מן עשו אלא אדמוני. ודצא ויביאדו ד(נדוד
 בו כתוב בעקע נדבק. הזהב בזוהר ודוד ]כד[נעשה
 הזהב התוך ופסולת בזוהם שהוא שער. כאדרת כלואר13ני
 וראה בוא ראי. ומוב עינים יפה עם בו בתוב ובדודיצא.
  ענינו. ידוע אדום וטן  ענינו. ידוע לבן טן כי הפעם.מה
 כח הרי לבנינות. בו נראה ואח'כ בהחלה הארמימותאם

 בתחלה לבנונית ואם להמהר. ומתחיל בו טלדמהור
 כתוב בזה להממא. ההחיל הרי אדמימות בו נראהואחשכ
 והכהן להממא. אודם של הבח בו נולד שדןי דנהן.וממאו
 נון בו כשנראה ולפעמים הנונים. אווק בכל מכירהיה
 נון בו נולד אם לראות להסנירו. צריך היה מהרהשל
 תו'. הכהן ומהרו זש"כ ממהרו. היה לא וש ממא.שו
 אם הוא ממש ננע אדמדם. לבן %ע מרי אמר יצחק ר'0(

 ממה נשמע כך  עברה. לא והאדמימות נראתההלבנשת
 אינה שהלבנינות לפי המעם אמר יוסי ר' אדמדם. לבןשכתוב
 לבן של ערבוב כעין האדמימות. עם ביהד אלא בלברהטרארת
 אם בלבדה נראית שהלבנינות אע"פ אמר יצחק ר'ואצדם.

 חמאיכם יהיו אם שכהיב ]כסן הוא %ע עברה לאהאדמומקע
 4טצאים ההמים הכל נתלבן וכאשר ילביט* כשלנכאצים
 נקע וכתוב הוא ננע כתוב אבא. רבי למד נעקרו.והדינים
 העולם כאשד אלא נקבה. לשון ואחד זכר לשק אחדדךא.
 היא. פע כתוב התחתונש חמאי  בעבור נממא נקבה בחינתשל

 ננע כתי3 61נור. סתעון דרכי קתיס יתיכ סוסמוקיס ר3י . 6דתוס )3ן גנע 3נ3מת 16 3קרמתיסיסדכוי
 ק"יס )6 מ11ר6 דס6 ננפ. סו4 כדין 6דתדס.)3ן

 יסיו 6ס כ( כתיכ 61תר סתעון ר3י פתמ ]כנ[3עיניס
 3עי דק3"ס יסר6ל 6ינון וכ6ין . עו' כסניסמס6יכס
 . קתיס 3דינ6 יסתכמון ד)6 3נין . 3כל6 )ון)דכ6ס

 זיניס. 3תר 6זי) כ)י ד% 3סק. יס)סין ל6 דדינ6ותטיסון
 )סת6)6. וסת6)6 )יתינ6. יתיג6 למו1ר6 ומוור6 . )סותק6סותק6
 כיס סרי6 ד6 1פ) . 6דתוני סר6סון 1י65 כתי33עסו
 כיס וכתי3 . 3עסו כתי3 6דתגי תית6 ו6י נ( .זיניס
 דדסכ6 ת11סת6 ד6 6)6 . 6דתעי 6101 וי3י6סו ד(כדוד

 3יס כתי3 3עסו 6תד3ק. דדס63 113סר6 1ד6 ]כד[6תט3יד
 . נפיק דסתו% 113סת6 . סער כ6דרת כ)ו6דתוגי
 חד ת6 . ר6י ומו3 עיניס יפס עס 3יס כתי3ו3דוד
 6סתתודע. סותק6 ומוג6 6סתתודע. מ11ר6 נ11נ6 . סעת6ת6י

 60 . מ11ר6 3יס 61תמזי 3קדתית6סותק6
 כקדתית6 מ11ר6 )6תדכ6ס. וס6רי 3יס 6תי)ידדכיות6
 כמיכ )6סת6כ6. ס6רי 60 סותק6 3יס61תהזי
 וכ0ג6 . )תסת636 סותק6 3יס 4תי)יד דס6 . סכסן1סת16
 נח% כיס ד6תמזי ו)זתכין . 113גין 6יגון ככ) ידע0וס

 נ11ג6 3יס 6תי)יד 6י )תמתי . )יס יסנרדדכיות6
 וט'. סכסן וססרו סס*ד . )יס תדכי ל16 61י6מר6.

 תסתע . 6תע3ר )6 וסותק6 6תמזימ11ר6 6י 610 תמס ננע 6דתדס. )גן ננע תסו 6תר י5מק ר'0(
 )6 דמ11ר66תר יוסי ר' 6דתדס.ל3ודכתי3
 וסותק6. מ11ר6 כנוג6 3סיתק6.6)66תמזי

 מע6יכס י140ק: ]כס[ 610 ננט 6זי)ל6
 6סתטצ רגאצי כל6 6תמ11ר וכד . י)3יגו כס)נכסניס
 נגע וכתי3 סחש נגע כתי3 . 636 ר' ת6גי . 6תפקרוווינין
 נוק63 כד %6 נוק63. ומד דכר מדסי6.

 . סי5 עע כתיכ תת6י מוגי 3נין6סת36ת
יכו פט. ז9 *01( י "ספ*) % ו9 0 6' "י' י9י:" ט מקוטתטיאה

 דמות הטפא ד8ות ועל יליו שנאמר שלמעלח חקילט חייט וסור לטו ובדרך שלמפה היינו בפשופ ארם פתם גונתו גך, יירש גאןן%[ הזהיוו
 ז הדין שבמדג ה*וב טן ויוד הדין. פמדת שברז ההרע ה*מולת מן *י ,קן[ : ושא גגע באדמומיוע שפתוך וביון דין. קל ואודם הפד.על מרמז לובן מראה ני טטמ ? מבין לגל מובן ווחיין שכהבתי כמו ובצשל פעות *י על מהופבות התיבות שפ ול*"נ"ד בפירווטם.*אד 4דחש וחפפור"ים סתומה כחידח הם גאן הזהר דגרי ןגכ( ו ל4עלה *נם בהפאיו טרפ שלמטה חאדם בי מלמעלה. זליו אדםבמראה

 ? ללמרי האצדפ גשעבדאלא *דטר שאין פדטיר טטקק ו' אבל ושדשר. שאצ4 ה14דם מקלקל אין בלבדו עומד הלוכן אפ אדמיטת שיש  שאען* מקיל יאא ר'ןגס(
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מממיחו3י גגיןהמדכי65רכרוכד
 כסגמ 5נכי מ5ין ת5ין ומסמתודפמן ]כי[ סומ כנפכמי3
 %1מתודען תסמי דממו ודינין תר64י ד6תודיכין
 וכהי3 . מתיס זכר דגמי3 5קר3מ דנעייןקרנני
 ממו תמן ת5י מפמתודע6ן דסמ . יכי*ס מתיתסבק3ס
 ]גזן 3ס6י  15 3סמי 6תמחדן מי . דו3י 6י:ין ות6ןייגין
 5פ5תמ ם5תמ דמינון נס3רס רומ כמי3 ד5מקך3גין סמי 65פקמ נפ3רס. רומ מ5סיס זכחי 6( כתי3 דמ1פ)

 וממ6ין דפ65יןוחדוס
 מו 3סמי מו עו' 5רפמ ננפ ני יסיס כי דהבגרג(

 נס ד3ר עי3דוי 3כ5 56עזר מ"ל3ער3
 . קדיפמ 5סתמ תסי קדיפמ 5סתמ כ5סו ד5סיון )יס5געי

 פ3יד דמיסו תמי כ5 ע5 קדיסמ סתמ 3סותיס)מדכר6
 5נ3י תדירמ זתין דמיסו 3נין מנגימססרמ ע15י יפרי 51מ . )פ51חייס סומדכ5מ
 מו ססמי ךמ 1ע) פ3ידמ6. ססומ ע5 5מפרמס ויכי5 כסמ3ני

 ע5 56עריך. ד5מ מחרמ. 5ססרמ 15%י דסקיד תמןכך. 3סמי ותמי תסמ3מ רוח ע)יס יסרימ מסתמ3 סוססער3
 : רע ד3ר מ:5 ונסתרמ כמי3 כך ו3נין וכתס כתסמחמ

 ומ' ספסמיס 16 ס5תר 3נד 5רעמ גנע מורמ זן*רזנ(
 . מתמי סססמיס מו ס5תר 3נד יוסימ"ר

 דמ כנווג6 61ימ . ס5פ6 ו3כ5מ סרימ 3כ5מ י5חק6*ר
 ד?סומ ס51סניס כך 31ניכי . וססתיס 5תר דרפס ד(דכתי3
 נוחי 3מרי 3כ)מ ם5פ6 דמ ע5מס ת6מר דנסיקכגע
 כנד סנרעמ ננע מורת וממ כך 31נין ]כח[ ו3פסמיס53תר
 65תך כיתי י( סממ מ3מ ר3י ס( ספפתיס. 16ס5תר
 סורקג6 65חזמס ק3"ס זתין כס165מ 6ר6כו ת5ריסת6רן
 5יסר,5. 65פקמ ק3"ס דם5ח ייתין כ6ינון35נוי
 דיפרמ5 3ניכיסון )1ן 61)קי 3ת5רמי תכססין מינוןוממזי
 סורקגמ . דת5ריס 5פורקגמ דמ פורקג6 3ין תמי חזיממ

 ת5כין 3כ) סכמ . חד6 וכת5כי ת5כ6 3חד סוסדת5ריס
 ס5סנו כ5סו וי:דעון ע5תמ. 3כ5 ק3*ס ימיקר וכדין .דע5ת6
 סו5סכיס ימג5י וכדין . 3יפרמ5 כ5סודיסי3ין 3נין . מרין חד ע5 פ5מין כתכמסין י5קון וכ5סודק3"ס
 כ)סו וכדין . סמרן כ) ע) 5ת5ך ס' וסיס דכמי3 .דק3*ס
 1ס3י16 ז( סס*ד . 5קכ*ס 3יסר56 3סוימנד3ון
 3חדוס מ3סן קייתין וכדין . 5ס' תנחס מחיכס כ5ממ

 ת6רן 65מך כיתי סס*ד . כת5קדתין ד3גייסו פורקנ56תחתי
 5פו)ס ס' 3רקי . ר5ון יסי כן מתן . כפ5מומ מרמנות5ריס

 : ומתן6תן

 התדחונים חטאי בעבור סטוהר אינו זכר שלביו'וכאשרהעולם
 והבין העולם, מזה שבאו ודינים העולם מוה שבאוייגים רנהן אצל הענעים אלה ניכרים והיו ]כו[ הוא ננעכתוב
 וכתיב תסים. זכר שכתוב להקריב. שצריך ויגן איזהנהה
 באו מאין הענין ניכר היה שהרי יביעה. הטימהנקבה
 נכז[ בז[ק או בשה נאחזים אם החמאים. שתן ומהיכןהדינימ
 שאר לדעציא נשברה. רחה אלהים זבחי מ( כתוב והועל

 לשלם שלום שהם נשברה. רוח בהם כתוב שאיןקרבטת
 : והתחתוגים העליוניםושמחה

 ש בשתי או ונו' צרעת בע בו יהיה כי רךעבגך3(
 האדם של סעשיו בכל אלעור א'רבערב.

 הקדוש. לשם מהו הקרוש. לשם כלם שיהיו לונצרך
 ויאטר עושה. שהוא מה כל על הקדהט שם בפיולהזכיר
 על ישרה לא ואז הבורא. עבוית לצורך עושה הואשהכל
 אצל תסיד נמצא הצד שהה לפי הטומאה. צדמע"רו
 ש השתי וע'כ ההוא. מעשה על לשףות ויכולהאנשים
 בוה אם ומה טומאה. רוח עליו ושרה נכמא הי'הערב
 על נצרך. שאין ה%5סאה. לצד חפייו שמפקיד סיכך.
 רע! דבר מכל ונשמרת כתוב ולפיכך וכמה. נמהאתת

 ונו'. הפשתים או הצמר בנד  צרעת נגע תורת צאך:נ(
 מה. מפני הפשהים או הצמר בנד יוסיא"ר

 זה כדסיון ויש דגנע. שוימ ובכל שורה בכל יצחקא'ר
 גע שליטת ולפיכך ופואעים. צמר דרשה ז(שכתוב
 אופנים בשני בכל "ילט הזה עליין ממקום קרוצאהווא
 בנד הצרעת ננע תורת זאח 1לפיכך ]כח[ ובפשתיםבצמר
 צאתך כימי 1( פתח אבא ר' סג הפשתים. אוהצמר
 גאולה להראות הקב"ה עתיד נפלאות. אראנו מיריםמארץ
 ישראל. את לויציא הקב"ה ששלח הימים כאותןלבניו
 ישראל. בשביל אותם והכה במציים המכווע אותןוהראה
 נא.לת מצרים. לנאולת 11 נאויה בין מה וראהבוא

 ממשלת כלם וירעו העילם. בכל הקב'ה יכובר ואזהעולם. מלכי בכל כאן אחת. ובמלכוה אחד במלך היתהמצרים
 לפי שתש. אחת על נפלאית במכות יוכו כלםהקב"ה.
 ממשלת יתנלה ואז ישראל. אה לשלח ימעושכלם
 כלם ואז הארץ. כל על ל* ה' והיה שכתובהקב*ה.
 והביאו ז( שכתוב כמו להקב"ה. להביאם בישראליהנדבו
 בשמחה האבות יקיבו ואו לה'. מנחה אודכם בלאת

 מארץ צאתך כיסי זש'כ כסקרם. בניהם נאולתלראות
 לעולם ה' ברוך רצון. הי כן אמן נפלאות. אראנומצרים

 ואמן:אנע

 ס*1 י;עף ו( ו' ט*נס 1( גנ. דף ס( ל6 ת:גי ד( ג6. זף 0 ". י5 ס ג*6 ת4ס 6( מקופותמראה

 הזהרזע
 תחלה אמטר 1לכך וסד. בח" שהמא הח*ארת מבעולם האנשים חטאי ע*י גדול יותר הפגט נקכה גחינת שחיא המלמת בשלםמיו

 ר' ןגח[ : וכר בחינת שהוא נהעולם ש*גם או נקגק בחי' של בהעולם פנם אם שניבר *יי ןכא : אתדכי לא אוטר ואה*כאמתאגת.
 ופשתים. צמר דרעוה המלכות במדת שנתוב ל*י יצחק ר' והשיבו הפשתים. או צטר בבגד אלא נגעים טמאת אין מה ס*ני שאליוסי
 הסלכות. בסדת הפגם נראה ישראל חפאי ע"י אבל ישראל. לפובת יהיה שהכל ודרשה גגורה. על ופשתים חסד על מרמו שצמרוידוע
 ובבלא בצמר. הנרסז החסד מטדת החטרים יוגקת להיותח היינו שריא. ובכלא לנג"ע. ענ*ג מהפכת הקיושה לעומת שהיא הן4*הועיא

 בפשתים. הגרמו הגבורה מדת גכח לישראל ח*ו לענוש היינושלטא.

 וע-

 מן שנגזל החסד ושפע נמתקים. הדינים הכל. נתקן התשובה
 : וע' 1יקיאנו גלן חיל נאפר זה עלישרחל
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 אל הצבא טהרהו בעם המטרע תורת תה" זאת8(
 חרב מפני יכם טרו נ( פתח אבא רביהכהן*

 כמה כתיב. שדין שדון. תדעק למען חרב עוטת חמהכי
 הקב"ה. מלפני ולפעקד דרכיהם לשטור לאנשים להםיש
 ולא ההורה דברי על יעבמ4 ולא דןשר מדרך יסירשלא
 בה שמק ואעו בתורה עמל שאחצ נר שכל אותרישכח
 שורה אינה והשכינה טממ. הוא רויק מהקב"ה. וצאנ9ף
 מסתלקים עמו ההויכים השומרים מלאכים ואותןעמו.
 העלו ושמרים. לפניו שטכריוים אלא עוד ולאממנו.
 שהרי לו וי רבונו. כבוד על ד%שש שאיט פלוני.ממביב
 החיימ* בדרך חלק לו אין ותחתונים. עליוניםעזבוהו
 כמה בתורה. ועמל רבונו בעבוףת עוסק הואוכאשר
 ודנל עליו. שערה והשכינה לשמרו. לננדו מוכניםשומרים
 דגולך. של לדמותו כבור תנו ואומרים. לפניומכריזים

 ובשלם הוה בשלם הוא נשמר רג?לך. של לבנו כבודתנו
 הטקש שאמר הרע בלשון וראה בוא חלקו. אשריהבא.

 ועל מיתה עליהם שעור ולהארפ להגשה נרםלהאשה
 חדה. חרב ולשטם גג כתיב הרע בלשון השלם.כל

 חמה כי הרע. לשון מפני חרב. מפני לכם טרולפיכך
 לה'* חרב וה חרב. שטת חמה כי מהו חרב.עונות
 לרשעים. דן הוא שבו להקב"ה לו יש חרבשלמדמ
 ולפיכך בשר. תאכל וחרבי דם. מלאה לה' חרב ד(וש"כ
 שיש מי נידון שכך וטזדעו בשביל כתיב. שדיןדון. תדעון לטען חרב. עוטת חטה כי חרב מפני לכםטרו

 הנל. את המכלה ההוא נחרב שניחן בישוט.חרב
 ? המצורע הורת תהיה זאתוש"כ

 בהם בפח האחוית בצפרים ס( פתח אלעזררבי
 וראה בוא אבל נרדש. כבר וה מקרא ארם. בניעקשיס
 שישמע מי ואין לנניהם קמץף יום בכל והכרוזרבונם. ברצת מסתכלים ואין שומעים ואין יודעים אין אדםבני
 שנחשך בשעה רבונו. לעבוהת רורצ שיועעורר מי ואיןלו.

 נקב הנקראת הקליפה נתעוררה עעלים והשעריםהל,לה
 או בעולם. נמצאים חבלה מלאכי וכמה רכה.תהום
 אשר כל על ואפילו העולם. כל על הממה הקב"המפיל
 1םודיעים בעולם משוטטים חהם קדושה. של ההעוררתבהם

 והאנשים אמיתים, ומהם כובים מהם ענינים.לאנשים
 הלילה בחצות צפוני רוח כשטעעורר שגה. בחבלינקשרים
 הצדיגןם. עם להשתעשע עדן בנן הקביה נכנם אוירא. וויא רהרננול כנפי תחת בנממצין ומכה שלהבתיו?אה
 במשכבותם. נתעוררים האנשים וכל וקורא. יוצא כרחואו
 רבונם. לעבודת יגומו קדושה של דגזעוררות בהם שישאלו

 הבקי כשיאיר הבקר. עד הקב"ה ובשבח בבצרהועומקים
 וש'כ להקב'ה. משבחים שלמעלה והמרנא החילותכל
 נפתחים שערים כמה וא הף. בוי ככבי יחד ברן1(

 ישראל בכנסת נפתח אברהם של והשער הצדדימ.לכל
 בבאר אשל וימע וש"כ ]6[ העולם באי לכלליעמין
 באיזה רבומ. לעבודת נתק~רר רודע שאין ומי ז(שבע.
 כתיב ע'ז להגצל. וכות עליו נמיא יהיה ולא ~נ[בילר ויתפשוט בדין עליו יעוררו כאשר המלך לפני יעמדפנים

 ומרם ארם. בני עקשים כהם בפח האהזותוכצפרים
 הגפש נטיונה דעים בכמה הוה ק~לם מן הארםשיוצא

 6) וסוכ6 עסרש כיוט סת5ורע תורת תסיס זאת6(
 מרכ תפני 5כט נורו כ( פתמ 6כ6 רכי .סכר4ן

 כתס כתיכ סדין . סדון תדעון לתען מרכ עעות מתסכי
 קכ*ס. תקתי עומ65 6רמייסו 65סתתר6 נפ6 לככי 5ק6ית
 6% 6וריית6 פתנתי ע5 יפכור 651 דכסר6 ת%מ6 יסעיד65
 כס יסמד) "6 כ6וריית6 5עי ד65 תא דכ) . מכסיתגסי
 סכיכת6 סרי6 ל6 תמס סו6 רמיק6 תקכ*ס. סו6כויפ6

 656יזדתכרזי ו65עעתתכיסן
 י5יז

 52%קו ו6תרי. ס
 דס6 5יס וף . דת%יס יקר6 ע5 מס ד65 דפלני6.סומרכיס
 . ומיי כ6למ6 מעק6 )יס 5ית . ותת6ין ע65יןסכקוסו
 כתס כ6וריית6 ו5עי דת6ריס כפו)מכ6 6סתד) 6יסווכד

 וכ65 ע5יס. סרי6 וסכיכת5 5יס. )גפר6 5קכ5יס זתיכיןכטורין
 . דת5כ6 )דיוקכ6 יקר6 סנו . ו6תרו קתיסמכרזי
 וכע5מ6 דין כעלת6 סו6 6תכסיר דת5כ6. )כריס יקר6סכו
 כמס ד6תל כיס6 כ5יסכ6 10י ת6 . מו5קיס וכ6ס .ד6תי
 כ5 1ע) תיתס ע5ייסו 5תגור 1)6דט )6תת6 נר.ס65תת6
 מזס. מרכ ו)סינט נ( כתיכ כיס6 כ5יסכ6ע5ת6.
 מתס כי . כיס6 )יסכ6 תפכי . מרכ תפכי )כט גורו כךכנין
 . כס' סרכ דמ . מיכ עוכות מתס כי תס1 . מרכעוכות
 . %5יכי6 ד6ין דכיס )קכ'ס )יס 6ית מרכזתגן
 כך וכנין כסר. ת6כ5 ומרכי . דט ת65ס 5ס' מרכ י(סס*ד
 תדעון 5תען מרכ. עוכות מתס כי מרכ תפכי 5כטנורו
 ד6ית ת6ן 6תדן דסכי דפדעון גנין . כתיכ סדיןסדון.
 . כ65 דס5י מרכ כססו6 ד6תדן כ)יסכיס. מלכ)יס

 . סת15רע תורת תסיס ו6תסס*ד
 כסט כפם ס6מו1ות כ5פליט ס( פתמ 56ע1ררכי
 מוי ת6 6ג) 6תתר 60 קר6 ס6י . 6דט ככייוקסיט
 כרעות6 תסתג5י 6% סתעין ע6 ידעין 65 כס6כני

 ד5יית ת6ן ולית קתייסו ק6רי יות6 כל וכרוז6 .זת%יסון
 . ימ6ריס 5פעמכ6 רומיס דיתער ת6ן ו)ית .5יס

 כוקכ6 6תער סתיתין ותרעין 5י5ס דרתסכסעת6
 כדין . גע5ת6 תסתכחי טריקין מכי5י וכתס רג6דתסות6
 די כ5 ע) ו6פילו עלת6. ככי כל ע5 סיכת6 קכ"ס6פי5
 ותודיעין כע)ת6 ס6סן ו6יכון דמיי. "תערות6כסון
 כס6 וככי קסיס. ותנסון כדיכין תכסון . ת5ין כס6 )ככילסו

 5י5י6 61תפ5נ ד5פון רומ6 6תער כד כסיכת6.6תקסרו
 דתרכנו65 נדפוי תמות וכסס כפק6סלסוכ6
 5דיקי6. עט 65סתעפע6 דעדן כננת6 ע56 וקכ*ס .ומרי
 . כערסייסו מתערי ע)ת6 כגי וכ5 . וקרי כפיק כרוז6וכדין
 . דת6ריסון )פעמכ6 קיימין דמיי אתטרות6 כסון די6יכון
 5פר6 6תי כד 5פר6. ד6תי עד דקנ*ס וכסכמ6 %וריית6ענסקי
 סס"ד . 5קכ*ס 5יס תסכמן ד5עי65 ותסריין מיי)יןכ5
 6תפתמו תרעין כתס כדין . ונו' כקר כככי ימד כרן1(
 יסר56 כככסת כס 6תפתמ ד6כרסט ותרע6 . סערין)כ)
 ככ6ר 6ס) ויעע סס*ו ]6[ ע5ת6 ככי )כ55ותכ6
 כסיך . זמ6ריס גפו5מכ6 רומיס יתער ז65 ות6ן ו( .סכע
 ויתפסק כדיכ6 ע5יס יתערון כל ת)כ6 קמי יקוט6כפין
 כתיכ כוץ 65סתזכ6. זטת6 ע5יס יסתכמ 6% ]נ[ כק%ר6)יס

 )6 ועד %ט. כמ יוקסט כסט כפמ ס6מוותוכ5פריט
 גפ% %דן דיכין גכתס ע5ת6 מ%י כס כריכפוק

 הזהר %-
 ? בפתלת 4א*נב שיפול פף גט : החפד מדת הא8 דאברהם חיעא ח מצורעועמן



 ;*כ3 שדשלשוןמ18רע הזהרלשון
 כססו6 דיסגמ. ת6ן ו5ית ד6. תן ד6 יתפרסזן 65 פד ניפ6עס
 מפ6 תן כפס6 כפק6 65 65תפרס6 סעת6 דמם6אהג6
 סדות6 תנו וכסס6 . סכיכת6 ע5יס ד6תנ5יעד

 סו6 וכ6ס 6י . 5קכ5ס6 מניפ6 כעק6 דסכינת6ומכיכות6
 6א6 סכעת6 . 165 161 . נס ו6תדכק כסתתר~ר
 תרוי פפפרס6. ל5 י5יי  סוגר%55רי. פמלי  רגופ4.  פריסופ5 ע5 ותת6נ5ת ו6את 6סת4ת.ה:י6

 ידוי ע5 תרוויי0ו 6תדט 5כתר 6כתריס. 6א56סכיכ6

 . ע5מ6 כסמי כך כ5 6סת6כ ו65 כש6 ס6י ני[ו5עע6
 65 תעות 6( . 165 ו6י . ד6 כמוכ6 תקכת6 5ס 6ית%י
 : ונו'  לפסןיוכ5

 . ונו' ססתם וכ6 ססט0 וזרמ כ( סתם י5מקרני
 וכ6 ססתם וורמ כדין ע5מ6. כס6י כם דכר עתיס קיית6יסי6 נסעת6 כס. דכר נגסתת6 5יס 61יתיתנ6 6תתר כך%6י

 . כתסוכס 61סתכמ ע5ת6 תס6י כ'כ דכפיק כזתנ6ס0פס.
 כד"6 . סו6 זכ6ס 6י סס. סו6 זורמ סו6ף תקותו 56כוץ
 כ) מזי ת6 . סקדסיס תן י6כ5 64מר וססר ססתםוכ3
 תססו6 כר כתסוכס. ע5ייסו תכפר קכ'ס ע5ת6מוכי
 6וקתוס וס6 ]ס[ מכריס ע5 כים סוס ז6פיק כיס56יסכ6
 תורתו סי6 ז6ת סת5ורע. תורת תסיס ז6תדכתיכ
 5יסנ6 ד6פיק מ6ן כ5 6תר מיי6 רכי . רע סס תומ506
 ~6סת6כ. ע15י תס6כ6 רומ6 ו6תפר ס5ק6 כים6ת5ס דס6י כנין . 5סגר6 ויתמיי סייפוי כ5 5יס 6סת6כןכים6
 6תער ד5תת6 נת5ס 5יס. מם%ץ 65סת6כ66תי
 כ6תכס קריס לזוכס סיתס 6יכס נ( 61תר פתמ 6מר6.ת5ס
 ד6 . כס י5ין 5ד'ק ]י[ קכ"ס ד6 וד6י תספט .תקפט ת65תי 115כס. 6סדרת 5כע5ס תסיתכ6 דסות %ןונו'.
 6מר6 ת5ס ד6תערת וכנין 'סר56.כנסת
 סס'ד דקסו5י. רומ6 כס וסרי6 קכ"ס תנס6סת5ק
 ס6ר . כך קדיס6 קרת6 ירום)יס ותס תר5מיס.ועתס
 תורת תסט ז6ת סס'ד וכתס. כתס 6מת ע5 נס6כני

 65תפרע6 5קכ5יס וד6י תסיס 61*ת 6תר יסודס רכיסת5ורפ.
 סכסן. 56 וסוכ6 עסרתו כיוס מ[ רפ סס פו,י6 דסס61תכיס
 ליסכ6 5יס ד6ית דת6ן פסתע . לן תסתע ק6ת6י
 ע5יס 6תער דס6 . קכ*ס קתי ט56ת 65  55ותיסכיס6
 תסוכס ע5יס וקכי5 כתסוכס ד6סדר כיון . תס6כ6רומ6

 : ]ח[ סכסן 56 וסונ6 עסרתו כיוס . כתינ%י
51וס

 בזמן שישג"ה. כי ואין זה. מן זה ד5ררם מרם הגוףעם
 הטף מן 5וצאה הגפש אין לדפרד השעה שהניעההוצא
 שמחה מתוך והנפש השכינה. עליה שבליתעד

 היא זכאית אם לננדה. מהנוף יוצאת יהשכינהוחביבות
 השנינה נפרדת לא. ואם בה. ונדביע בהשכינהנקשרת
 משל הנוף. פירוד על ומתאבלת והולכת נשארת.והיא

 ברצונו הולך השור להפרד. מהאש חרד החתולאומרים.
 המלאך ע"י שנירם נדונים אח"כ סכינו. לו החודדאחרי
 והנפש עפר. להעת שחוזר עד בקבר נדון דגוףדום"ה.
 עליה שננור ההוא הומן ער דינים. בכמה הניהנםבאש
 להמהר. הו0ן והנט עונשה שקבלה לאחר העונש.לקבל
 ככר4 םקת-תיה. ונתלבנת הגיהנם מן עולה היאאז

 שלמכה. עדן לנן שנכנמת עד עמה ועולים באש.שמתלכן
 הרחץ. שם אשר ובבשמים המים. באוהן שםורוחצת
 שננזר הזסן ער שם ועומדת ולבעה. טר מקטרתכם"ש
 וכאשר ]נ[ הצדיקים בו שטשבים מהמקום להתרחקעליה
 תורת תהיה זאת זש"כ דגוזבח. על כקרבן שנקרבתעד מדרנה* אחר מדרנה עמה עולים אז לעלות זמנהדגיע

 עלאה כהנא הכהן. אל ודובא מהרתו ביוםרמצורע
 הוה. בעולם כך כל נממאה שלא דזאת נפש ]7[רלעילא

 לא מעות 6( לא. ואם הזה. באופן תקנה לה יש11
4 : וט' לתקןיוכל  

 ונו', השמש ובא השמש וורח נ( פתח יצחקר'
 ובא השמש מרח אז הזה. בטלם האדם עם קייסתשדיא בזמן הארם. נשמת על אותו וביארו נררש כבר זהמקרא
 בתשובה. טמצא הוה סע%ם יוצא שהאדם בומןהשמש.

 ככתוב הוא. זכאי אם שם. הוא 8רח שואף מקימו אלאז
 כל וראה בוא הקדשים. נץ יאכל ואחר ומהר השמשובא
 לשון מלבר בתשובה. הקב"ה עליהם מכפר השיםחמאי
 ביארו והרי ]סן חברו על רע שם שהוציא ההואהרע
 תורתו דףא שזאת המטרע. תורת תהיה ואת שכתובבמה
 שזה לפי בצרעת. ונענש אבריו כל לו מממאיםהרע לשת שמוציא מי כל אמר הייא רבי רע. שם מוציאשל

 נממא. והוא עליו מומאה רוח ונתעורר עולה הרעהדיטר
 גהעורר שלממה הדיבור ע"י לו. מטמאין להממאהבא
 נאמנה קריה לזונה היתה איכה נ( ואמר פתח אחר.ענין
 11 בה. ילין צד"ק ]י[ הקב"ה זה ודאי משפממשפמ. מלאתי לדנה. נהפבה לבעלה נאמנח שה*תה זדוט'.

 אחר ענין נתעורר שבחמאותם ולפי הקדושה.השבינה
 שאר כך. הקרושה עיר ירושלים ומה מרצחים.ועתה זש'כ מרצחים. של רוח בה ושורה הקב'ה ממנהנסחלק
 תורת ההיה ואה וש"כ וכמה. כ0ה אחת עלאנשים

 להפרע לננרו ודאי הדףה זא"ת אמר יהודה רבידגהתרע.
 הכהן. אל והובא טדרתו ביום ]ז[ ההוא רע שם מוציאק
 לשון שמרבר מי שבל נשמע מכאן בזה. משמיענומה
 עליו נתעורר שהרי הקב'ה, 4פני עולה תפלתו איןהרע
 תשובה לעשות עליו ומקבל בתאפבה שחחר כיוז פמא.רוח

 ? ]חן דכהן אל וושבא מהרהו בעם כתוב.מה

 גג* ז8 ז( 6' יפע" נ( 6' קסלת כ( 6' קר,ת ט מ9כשתכ%2אה

- הזהרדו
 התכל6ת ענין ווה שלמעלה. הטזגח אל ישראל נשמות ה0קריג סשרת מיכאל המלאך וה 1ז[ ? "למטה יון הנן מן 4פעלה 4ע6ת 8"ח
 * ? מועלת תשונהוע "8 הוצאת בלי להיר פתפ ,ל 8י שעלש חדיגים 4תפתיק מאיח פשם ויקגל חהפר למדת שיתקרב ומטבען ממר. בבומ' המא גוק08 2 הדין סדת שהיא אלחים שגקר8ת ממלעת טדת על מיט וא'ת מו ? רטקגץ עלמא אור והייט חמלכות. 0דת וו מנר"ק דדכורא.עלמא אור והייגו משפפ* שגקראחן קת*ארת מדת 11 ןע ? הרע לשון פתם מן יוהד חמור רע שמ "הוצאת פי' גס( ? וחגן גהגל. הה*ן



 הוהרישוןמצורע קורש ן,ש ,4%

 טהורוה חיוה צפרים שתי למטהר ולקח רכהןדצדה
 בוא שמעון א"ר 6( ואזוב. תולעת ושני ארןיעץ

 הקדוש בהורה. ועוסק רבינו בעבודת שעמלו אדםוראה
 שהארם כיון עמו. משחהפת והשנינה עליו שגרה ה1אבתך
 ממנו. מתרחק הקב'ה ממט. מגהלקת השכינה להטמאבא
 ושורה ]ס[ ממנו מתרחק רבונו של רקיךשה צרוכל
 להמהר כשבא הטומאה. של הצד וכל טמא רוחעליו

 הק-ושה צד בהשובה. ווזזר שנטהר לאחר לו,מסייעין
 ולוץ שכתוב וראה בוא עליו. ושחיה חוזר ממנושמשעלק
 צפרים שתי שאם* כיץ מהורות. חיא צפרים שתילמטהר
 חיות. אבל נתבאר. זה אלא חיות. שהן מוכן איןהאם
 המים % רמו החיות. וארא נ( כמש*כ ממש,חיא

 רסז נורע ככר ארז. ועץ ]י[ האמת נביאי ממנושיטקים
 הגבורה שבמדת השדם צד ע4 מרמז תילעת. ושני נ"ןשלו

 הקמנה וא"ו על מרמז ואווב. ]ינ[ בתחלה עמ1עטשוןזף
 משהמשים ואזוב ארז עץ ולפיכך המלכות. למדתדגזניקה
 ואחת עלענה *יעע נמצאות. ביחד וא"ו וא"ו ולכןקץר.
 חוורות וכל ]ינן תחתונה וא"ו ע*טה וא"ו ונק-אותקמנה.
 עץ לממה יש אלה לעומת נטהר. שהוא בעבור עליו.לשכן
 ].ד[ הזה לכח ממונלים שמטצאים תול,ת ושני ואזובארז
 וצוה אמר יצחק ר' . העליונות מדות מאלו פשתלשליםוהם
 שמשה נתבאר הרי וראה בוא ונו'. לממהר ולקחהנהן
 עניני וכל ]סי[ המלכות שושכין ואררן רמלך. שושבץהוא
 שאהרן לפי וע"כ בהכלכוה. המלך את לפייס היואהין
 תמיר ולהשוב הבית לתקן עמה. מרורו עשה שלהשושבין
 עליונה ממרונה ל1 שהיתה למלך משל הכיה.בעניני
 יסהכל .שהוא לה להכן שושבין לה טק עשה, מהחשובה.
 אינו 4מלך זה שושבין נכנס כאשר וע"כ הביה.בעניני
 אל אהרן יבא בזא"ת זש"כ הממרונה. עם אלאנכנם
 כהן .נקרא שלמעלה. כדמתן הוא טש;קן ולכך ]ט,[הקרש
 ואין המלך מבית לוקח לו שנצרך מה כר ולפיכךצדק. מלכי דברתי על לעילם כהן אתה נ( שכתיב מניין,נדול.
 הנכנמים אותן לכל לטהר הוא עומד וע"כ בידו. שימחהמי
 אותז בין טסא נמצא יהיה שלא כדי דוכינה. ביתאל
 : ונו' למטהר ולקח הכהן וצוה כתוב ולפיכך ההיכל.באי

 ארץ בביה צרעת ננע ונתתי ונו'. ארץכנען אל כ:'הבאוי(
 שיהי' הוא מוב שכר וכי אבא א"ראחזהכם.

 ביארו הרי אלא לארץ. ליכנס העכים איתן בין ננעמטצא
 ושיהנו בבחיהם. שממנו המטמונים שימצאו כדישההו
 שהם ישראל הם ובאים וראה בוא אבל ישראל.מהם

 אהבתי ס( שכתוב אוהבם. והקב'ה בהקב"ה. בוהדבקים
 הקרושה. לארץ הכנימם להם אהבבן ומתוך ה'. אסראתכם

 "יהיו עמהם. מדורו ולהיות ביניהם שכינתולהשרות
 וראה בוא הטלם. באי כל על קרושים נטצאים"פראל
 המלאכה שעשו בשעה תו/ לבן נשא אשר הנשים וכלכתוב
 כל וכז לפרוכת. זה למשכז. זה למקדש. זה *מרות.היו

 עסזרית מיות 5סריס סתי )תססר ו)קמ יכקדצוה
 ת6 סתעע 6*ר 6( 61זזג. תעעת וסני 6רזוטן

 . כ16ריית6 ו6סתד5 דת6ריס כפ51חג6 דתסתד5 נס כרמזי
 דנ*כ כיון נסדיס. 6סתת% 1סכינת6 ע15י ס%יכנ*ס
 תגיס. 6תרמיק קכ'ס תניס. 6סמ5קת סכינת6 )6סת6נ66תי
 וס6רי ]ע[ תכיס תתרמקין דת6ויס דקדוסס סער16כ5
 65תדכ6ס 6תי . דמס6כ6 ססר6 וכ5 מס6כ6 רומע)1י

 6100 . כתסונס 61סדר ד6תדכי כתר . 5יסתסייעין
 51קס ככהכ מוי ת6 . עלוי וס6רי 6סדר תגיסך6סת5ק
 5פריס סתי ד6תר כיון . ססורות מיות 5סריס סתי5תס0ר
 מיות. 6כ5 6וקמוס. 60 656 . חיות ד6יגון ידענ656
 6תר 5קג5 סמיות. ו6ר6 כ( כד*6 . נומסמיות
 60 6ר1. ופן ]י[ תסיתגי נכי6י תנייסידינקי
 דגנורס סותק6 ססר תעעת. וסנ' ]"[6תמר

 זעיר6 61*1 ד6 . 1161כ ג[ ] כקדתית6 כסדיסד6סתתפ
 16)ע 11%נ 1% ען כך וכגין . יסר56 5כנסת )0דיג'ק
 ומד ע65ס מד 6סתכמו. כחד6 61'1 61"1 וע*ד .כסד6
 )סרי6 06דרו 1כ5סו ]ינ[ תת06 1%1 ע65ס 61*1 5ין וקרייןזפיר6.
 פן 5תת6 56ין 5קכ5 . 6תדכי דס6 ננין .ע5וי
 ]יין ד6 כרכיות6 6סתכחו ת%עת וסכי 61ז1כ6רז
 51וס 6מר עמק רני .. ע65י1 ת56יןות5יין

 ת5וי וכ5 ]ק1[ דנוסרונית6 סוסכיג6 6סרן דת)כ6סוסכיג6
 ד6יסו גנין וע*ד כמסרוג'ת6 5ת5כ6 05"60 סווד6סרן
 תדיר 51טיינ6 כית6 5תקנ6 כסדס. תדוריס סוי 05ס1סכינ6
 . ע)6ס תסרונית6 5יס דסוס 5מ5כ6 מת) דכית6כת'5י
 05 יסכ עכדת6י

 סוסכינ"
 651סתכ65 05 5תקנ6

 65 5מ5כ6 ד6 סוסכינ6 טיי5 כד וע"ד . דכית6כת5י
 56 6סרן יכ6 כוח*ת סס"ד . תסרת'ת6 עס 56חעיי5
 כסן 61קרי ד5ט'65. כטונ6 6תתקן וע'ד ]מז[סקדס
 ת5כי דכלתי ע5 5ע51ס כ0ן 6תס נ( דכת'כ . )ן מנ6 .גדו5
 51ית נסי5 ת5כ6 תכי ד56סריך תס כ5 וכג*כ .5דק
 דע56ין 6ינון 5כ5 5דכ6ס ק5יס 6יסו וע*ד כידי0. דיתמית6ן
 ג6יגין תס6כ6 יסתכמ ד65 כנין תסרוכית6)כי
 : עו' 5תטסר 51קמ סכסן 0151 כתיכ וכנ*כ סיכ65.כגי

 610 עכ 6נר וכי 6כ6 6*ר .6מזתכס 6ר7 ננית 5רפת פפ ונתתי ונו' כטן 6רן 56 ת1% כיד(
 16קתוס 60 656 כ6רע6. 5תיע5 דזכ6ן כ6ינון ננעדיסתכמ
 6%סנ6ס . ככתייט ד6סמרן תסמוגין65סכמ6

 ד6יגון יסר56 6יגון וכ6ין מזי ת6 6כ5 . 5יסר1556ן
 6סכתי ס( דכמיכ 105. רמיס וקכ*ס . כקכ*ס כיסתתדכקן
 קדיס6. 65רע6 105 6טי5 די5יס רחימות6 ותנו ס'. 6תר6תכס

 . עתסק ייוריס ו5תסוי כיגייסי סכיגתיס)6סר6ס
 מד ת6 . ט5ת6 כני כ5 ע5 קדיסין יסר56דיסתכמון
 עכידת6 ענדין דסון כסטת6 1נ1/ 5נן גסן 6סר סגסיס 1כ5כתיכ
 כ5 וכן 5פרוכת6. ד6 5תסכנ% ד6 . )תקדס6 67 . 6תייספ

6ינעאוהן  % פי6גי 0( ג. דף ד( ק" ת"ס 0 6' 'ט;% ג( פ. 97 6( כקומותבא%אה

 ועזהרעיר
 התפארת ספירת על רמו )י6( : והוד נצח חספירות איה שתי היינו 1[ רקרושה ספירות חד מן הארה שפע לקבל יכול "אי*ו פ"א[

 גל *פע ממט יונקת שהמלטת היסוד ספירת על רמז ותחתונה קפנח וא, ]יג[ : ממייא הדיניפ נמתקיפ ספירות הו' מכל הארהעליו טשפין שהכהן ועתה לענשו. טומאתו בזמן קמו שנשתתף דין ג6 שבגבורה נבורח היינו יטערח סומקא ,'גן : חיים עןשנקראת
 פפירות ה' דק שחושב להבן וצריך הארה* עליו להשפיע חוורות הטפירות אלו וכל התפארת. מרת על רטז ועליונח גרולה וא'והספירות.

 שהיא לפי חו*ב אינו ומלכות חמר. נבחינת הוא געצמו שהכהן וי'ל וטלבות. חסר גם לא ומדוא וסור. נבורה. תפארת. והור,נצח
 מקבל בבחינת רנוקבאעלמא

 ומח"
 הרכורא עלמא שושגין הוא טשה [ט1[ : האלו הארות עליו לעורר סגולתט זץ[ : משפיע בבחי' ולא

 : הקרושה והשגיגה המלכות מרת על מרמות זא*ת התיבה ,סון . דנוקבא עלמא שושבין ואהרןר



 47כך קורשישוןמצורע הזהרלשון

 ו6תקדס יוייסו ע5 קוק6 ותסוי עין 6אנין.6ינון
 כקדוסס 65תריס ס)יק וכד . עכידת61006
 6חר6 )ססר6 16 )ע*1 טכידת6 דעכיד מ6ן ד6 כגוונ6 .ס)יק
 עכידת6 ססו6 ע5 5יס ד6דכר כיין קדים6.ד)6
 כמס6כ6 טכידת6 ס)יק וכד ע)וי סרי6 מס6כ6 רומ60
 כרומ כחד6 כ)סו ומתדכקן 6י:סו. )טזז פ5חי כנעגייסס)יק

 ו5נעו)ייסו 5פר5ופייסו כנינין כניין וסוו דע*יחס~6
 6נורי סוו )מככי סר6ן וכד דע"1. מס6נ56ססר
 . מס6כ6 רומ ע5יס ס)יק כפומ"סו ד6תדכר וכיין .מ5ס
 דע6)1 כיון . 6סת)יק מס6כ6 כרומ עכידת6 6סת)יקוכד

יכר6)
 65רע"

 . 6רע6 5ון ו)קדם6 5ון )דכ6ס קכ*ס כע6
 . מס6כ6 נו סכינת6 תסרי ד65 5סכינת6. 6תר651פנ6ס
 ו6כנין ד6טין כניכין סתרין סוו נרעת ננע כסס61וע*ד

 65סכח6 סוס ד6 טיכד6 6י מזי ת6 . כמס6כוד6תטכידו
 865רייסו ד6ינון כמס 5כתר 6כנין יסדרון . כ5חודויתסיוונין
 6ת ומ55ו כתיכ קר6 6כ) . 65תריסועפר6
 דיתעכר כנין . יקמ 6מר וטפר וכתיכס6גניס
 ויסתכמו . כמ5קדמין ססת6 ויתקדם . ויתפני מס6כ6רומ6
 . סכינת6 כינייסו 5מסרי קדיס6 וכדיור6 כקדוססיסר56
 כפומיס 65דכר6 כעי 5מכני ס6רי כד כנין דככי מ6ןוע"ד
 כונס סוי 6( דכתיכ כנין . כני סו6 דקכ*ם 5פו)מנ6דס6
 . ע15י %רי יסמי6 סייטת6 וכדין . וט' 5דק כ65כיתו
 סס'ד ס5וס. ע5יס וק6רי כ]דוסת6 ע5יס זמיןוקכ"ס

 6וקמוס. 60 כוך. ופקךת מסו ונו'. 6ס)ך ס5וס כי וידעתנ(
 כני. 6יסו כד כפומ6 מ5ס 65פקד6 . ופקדת6כ5
 סער6 5כותיס ומין 60 . 165 ו6י . כתיכ תמע6 551וכדין
 6מר6 כנווג6 ורעותיס דכני מ6ן סכן כ5 .6הר6
 60 כיס. 65סת6כ6 6מר6 5סער6 כית6 דתייחדכנין
 נם כר ס6י כפיק 651 . מס6כ6 רומ כיס סרי6ה6-י

 65ת1ז"נ יכי5 כיס דוייר ומ6ן כית6. כס6י ד6תענס עדמע5מ6
 ד"תכמ 5מ6ן 161יק כיס סרי6 מס6כ6 רומ דירס 60ידס6
 6100 כית6 נססו6 ד6תזק כנון . ידיע6 כמ6י תימ6 61יניס
 נסקי 6י דנו% כנ1קי 6י . כיתיס 6נסי 16 05דכני
 יטרוק ת6י 60 6כתריס. 6מרנין ותרין סו6 .מתונ6
 651 דעפר6 כט-מ65 ידור כיס. ידור 651 5עור6כ'כ
 ידעין 65 ד6יכון דיסר56. ע5ייסו קכ'ס מס וכנ*כ כיסייור
 ידעין. 65 6תון 6תר. וסו6 כתי. 6ינון ככ5ת5ס
 ]יו[ ככית6 וייר ננע כננע. 5ון ו6רסימנ6 ידענ66נ6
 ע5מ6. מן 5יס ףטכיר 5יס דיפיק תקיפ6 6מר6 כנע60
 5יס ד16י5 כיק . ע5יו את 6כניו 6ת סכית 6ת וכת?וכדין
 ככין דס6י 1תנ6 ככ5 656 . סכית 6ת וכתן סעת6ת6י
 כ6רט6 ס6י נ( . 65סדר6 ויכי5 610 די5י0 קייס)יסוי
 מס%6 רומ דותינ6 6מר6. כ~ע6 סכן כ5קדים6
 סכן וכ5 56ע1ר 6*ר 65תזק6. כ"כ ויכעיתיר.
 ו6פי5ו תמן. 65סתכמ6 6מרנין דמכרוי נק5סוידק6רי
 כית6. תססו6 5יס מטכרן % ]יחן דקספת6ערפי
 5דק. כ65 כיתו טכס סוי ו6מר 6כריז קר6 ס6יוכנ*כ
 : כית6 כססו6 יומ6 ככ5 ק6מרי וד6יסוי

 כ65 כיתו כוכס סוי ו6מר. יסודס רכי פתמד(
 רומין כ5 ]יט[ 5ד'ק כיס דחתכמ 6תר ככ5 דס6 .5דק
 וטס . קמיס תסתכמי 651 תכיס ערקין ע5מ6 ת1יקי1כ5

 תהקרשה ירירם על ק-ושה שהשרה כדי האומנש.אותן
 עלתה למקוטה המלאכה עלתה וכאשר ההיא.מלאכה
 אחר לצד או לע"ו מלאכה העושה וה כרמיוןבקרושה.
 המלאכה אותה על שמו שמזכיר כיק להקרושה. שייךשאינו
 ננמהת המלאכה תנמר וכאשי עליו. אירה ממא רוחהרי

 ברוח יחר כלם ודבקש הם. ע"י עוברי כנעגייםבמומאה.
 ולתועבותיהם לרמותידם בנינים בונים והיו ע'ז. שלהמומאה
 אומרים היו לבגות התחילו וכאשר ע"ז. של המומאהלצר
 רגצמאה. רוה עליו עיה בפיהם שנזכר וכיון בונים. מהלשם

 שעלו כיון ננמרה. מומאה ברוח המלאכה ננמרהוכאשר
 הארץ. להם ולקרש להם למרו הקב"ה בקש לארץישראל
 ממא. במקום השכינה השרה שלא להשכינה. מקוםולפנות
 ואבן עץ של הבנינים מוהרים היו צרעת ננע ע"יוע"כ
 למצוא דמתה זו פעולה אם וראה בוא במומאה.שנעשו
 למקומם שהם במו אח"כ האבגים יחזירו בלבר.מממונים

 את וחלצו כתוב ק"א אבל למקומו. יחוירו העפרהם
 להעביר כרי זה כל אלא יקח. אחר ועפר וכתובהאבנים.
 ישראל ויהיו כמקרם, המקום ויתקרש הטומאה. רוחולפנות
 השכיגה. ביניהם שתשרה קדוש ובמדור בקדושהנמצאים
 בפיו להזכיר צריך לבנות כשמתחיל בנק שבונה מיוע"כ
 כונה הוי "( שכתוב לפי בונה. וצא הקב"ה לעבורתשזה
 עליו. תשרה שמים עזרת ואז וט', צדק בלאביתו

 זש"כ שלום. עלט וקורא קדושה עליו מזמיןוהקב"ה
 טעבאר. וה טך, ופק-ת פוצ תו'. אהלך ש*ם כי וירעתנ(

 טטע הוא כאשר בפי הרבר להזביר הינו ופקרת.אבל
 צד לביתו מזומן הרי לא. ואם נתוב. תחמא ולאואז

 האחר באופן ומחשבתו שבונה מי שכן כלהגצמאה.
 שה הרי בו. להממא המומאה לצר ביהו לייהדבשביל
 מן יויא אינו הזה ואיש רגוומאה. רוח בו אערהטדאי
 להנוק* יוכל ט שרר ומי הוה. בבית שנענש ערהשלם
 שנמצא לם4 ונהיק בה שורה הפומאה רוח זו רירהשהרי
 זה ההוא בבית ניזק אם נרע. במה תשאל ואםשם.
 יברח בודאי הרי אחייו. אחרש שנים וזור תאממת. במקי בק המף בנזקי בק ביתו. אנשו ש אותושבנה
 ירש לא שהם ישראל. על הקב'ה חס ולפיכך בו.ירור ואי בעפר שנמוח במערה ירהי בו. ידור ואל להרארם
 יורעש. אינכם אתם אמר. והוא הבהש. אטען בכלרבר
 ~ז[ בבית כבר שרר בע בננע, וארשאמם יוףע אניאבל
 העולם. מן ויעבירו אוועו שיוציא ממט תקיף אחר פעהרי
 לו שהלך כיק עציו. ואת אבניו את הבית את ונתץואז
 זה שבנין זמו שכל לפי אלא הבית. את עתץ מהמפנ*
 בארץ כך ואם ג( לחזור. ויכול הוא שלו קייםידוה

 רגימאה רוח בה שמאמן אהרת. בארץ שכן כלהגךושה
 ואפילו שם. נמצאים שיהיו האחרים חבריומלמזיקים הרוח שזה שכן וכל אלשר א*ר להנזק. האיש ויכולטתר.
 ההוא. מבית 6 מעבירים אין ]יח[ קפפתא שלם
 צדק, בלא ביצ בונה הוי ואוטר מכרק וה מקראולפיכך
 ? ההוא בבית יום בכל צועקים ודאיהוי

 בלא ביתו בונה הף ואמר. טצרה רבי פתחד(
 רוחות כל ]יט[ צד'ק בו שנמצא מקום בכל שהריצדק.

 ואף לפניו. םטצאים ולא מםנו בורדים עולם מזיקיוכי
על

 הזהרלו
 שיש הגחשר נבית שלו העלים לקמר קדטוניות בשנים רמלים שהיו ירוע צמה מין חוא שקםפתא לי יראה ("( ! ממא 8ה" 8"ט11(

 ? הקיזשה השנינה ואור המלכות מרת על מרמז יד'ק ]יט[ ורוחות: שדיםבו
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 א"ל בו, מחזיק הוא המקום ינוטל  שמתקדם מי כן פיעל
 רגטימאה. רוח ככהשקל הקדוש שם משל כן אם חזקיהר'
 טמא. בסקום שורה אינו הקדוש שהשם אלא כן. לאא"ל

 הקדוש השם אםולפיכך
 נו~

 רוחתז כל בתחלה* המקום
 ושכן כל בו. להתרשת יכולים אין העולם מזיקיוכל

 ונומל מתקרם ממא רא אם עמה רהקרבות לרםלהיות
 מקימו. זה אץ שרוי בו. שורה אין הקורש שםהסקום.
 ועציו אבניו הבית נתש ואח"כ ממקונו. הטומאהליוח והוציא המקום. ממהר היה צרעת ננע שם באוכאשר
 בצר"ק. הקיושה בצר כמקדם מחדש ונבנה השאר.וכל

 כן פ4 על ואף קרושה. עליו ומשרה הקיוש השם אהשמזכיר
 ממקומו החדש בנין ולהטזיק אחר,  עפר ליקה צריךהיה

 ננע. נראה שאין ועכשו ]גן מפרים שני הראשוןמיסודו
 בו שנמצא טמא ברוח וילחם שיקהאז טי לבי)ז יורדואין

 כמקרם ויבנהו יסתירט לא. ואם מיב. הרי הזהמבית לנמרי לצאח יכול אם יש. תקנה מה ממקומו.להוציאו
 בנין שור וירחיק השאר. כל וכן אחיים ועצשבאבנים
 ואעפ*כ הקדוש. שם בהזכרת ויבנהו הראשון. ממקומוהחדש
 לפי ]כ6[ הראשון ממקומו הרוח אותו ינמרי יוצאאין

- טמא מקום על שירה איןשהקדושה  ז 

 נראה כננע לאמר לכהן ווניד הבית לו אשר דנבא6(
 וידבר. או לכתוב צריך ויאמר והניר. בבית.לי

 וזה הוא. חכמה דבר ורגיר מקום בכל אלא והניד.מהו
 לומר. צריך נגע כנגע. בבית. לי נראה כננענתבאר.
 ננע וב~תי כתוב שהרי לומר. צריך לי יש לי.נראה
 יאמר ולמה לכל. רגנע שיתראה אח,תכם. ארץ בביתצרעת
 אחרת צורה נכנסה זו שצורה בשעה אלא לי. נראהכננע

 שהצורה לי. נראה אמר וע"כ זה עם זו ויתרוצצנהנתנלתה.
 ]כנ[ שם נסתרה והננלית טענלתה. בכהעל נמתרתשריתה
 הביה. מע בצורת הכותל על ונראית משם יצאחואח"כ
 ]גג[ נעלמה בכווזל נסתרת מכבר שהיתה האחרתוצורה
 ונהצו הכהן בא ואז הוא. וגמה דבר שזה לכהן. והנידיןהו
 ונמהר שנתץ כי,ן השאר. וכל ועצט אבניו וישליכוהבית
 וישבת. תבנה מובים ובתים שכהוב כבע מהברכים. אזרגל
 ואץ מובים. אינם הראשונים שהרי טובים. נקראיםאלה
 יפורש איך כן אם יהודה א"ר ומהרה. קרווטה בכללהם

 מלאה. לא אשר מוב כל סלאים ובתים שכתובהמואא
 א'ר מוב. כל מלאים הם איך בתוכם שורה טמא רוחאם

 בשביל אלא היו. ואלילש כע:פים מלאש מצרים בתיבל הרי יהודה וא"ר מצרים. ארץ כל מוב כי ככהש"כעושר. מיני ובכל ובוהב בכסף בממין מוב נל מלאשאלשר
 והממון העושר בשביל כאן אף בך. נאמר הארץששר
 כשיצאו אחד עושר ישראל. נטלו עשירות שגי כך.נאסר
 שסעון רבי לארץ. כשנכנסו אחד ועושך מצרים.בגלות
 האךץ שתחקדש הננע. הי' ודאי אלה שתי לכלאמי

 וכאשר ישראל. ומתוך הארץ מן דםומאה רוח%העביר
 אותו. ולמלא ביתו לבנות סמון בו נמצא היה דגיתמעצו

 6'ל נין. 5מיו 6תר אסיי ד6קדיס  מ6ן  61כל
 תס6ג". כרומ קחס6 ספ6 סקיל סכי %- מוקיסרני
 . מס6נ6 כ6תר סרי6 ל6- קייס6 סמ6 6ל6 . סכי 6165*ל
 רהמין כל . ןנ6 מקןמח 6תר כעיל קןיס6 סת6 6יוכנ*כ
 סכן כל . כיס ל6תחז6ס יכלין ל6 ןעלת5 תויקיןוכל

 וכסי5 קן-ס, מס6% רומ ו6י כסןיט.לקרכ6
 6חריס. ל6ו וס6 כיס. סרי6 ל6 קןיס6 סת66חר.
 ו6פיק . 6תר6 מוכי סוי 5רפת כנע כמיח סוטוכך
 וע6ין 6ככין כיפ6 מכת5י ולכתר . "תריט תס6כ6לרומ
 נ5ך*ק. קןיס6 כסער כתלקןתין לס וככיוכל6.
 לממ6 ליסדןכיר

 כ3 ועס . קןוסס עליס ויסרי קןי"
 מ6תריס כית6 וירמיק . 6מר6 כעפר6ן6

 . 6תמזי י65 ססח6 ]כ[ ספמיס חרי קןמ6סתיסוך6
 מס6כ6 רומ כסס61 כיס ןמקסרנ ת6ן כמיח1ל6

 לכפק6 יכיל 6י . תקכתיס מ6י . מ6חריט ליסל6פק6
 כתלקדמין ליס יכגס . ל16 ו6י ספיר. כיח6מן6י
 ן6 כ5 ועס . קןיי6 סת6 על ליס ויככי . קןמ6סת,תר ל'ס ףרמיק ויפיק וכל6. 61עין 6מרכיןכ6ככין
 כץ ב-)ל[ ",י ו י-,4 סו" א'ק41

 . ויוכר 16 ליס מכעי וי6תר . וסניך .ככית לי כר6ס כננע ל6מר לכסן וטניך סכית לו 6סר ן:נ*פ6(
 ו60 טי6. ןמכמת6 תלן 6תר ככל 6ל6 וטגיך.תסו

 . ליט מכעי ננע . ככנע . ככית לי כר6ס ככנע .מוקמוס
 כגע ונתחי כתיכ ןס6 . ליס תכעי לי יס . ליכר5ס
 6מ6י . לכל6 ןיתמזי . 6מזתכס 6רן ככית5רעח
כננט

 כר~
 6מר6 עייל דס6י 61 כסגי 6ל6 . לי

 וע*ך . כך6 ן6 ומקטרני .6חנלי6
 נר~

 6100 . לי
 ]גנ[ 6חכמי וך6סנלי6 6חגלי6ן6תכסי
 . ןכיח6כנע דס0ו6 כןיוקכ6 ליס ממחזיענתר

 ןמלטלכסן וסניך וט"ך ]גג[ 6מר6ו6תכס'6
 כית6ויגח5ון כסג6 6תי וכןין . סי6ךהכתח6
 ומתוכן ן6נח5ן כיין וכל6. י6טין 6ככין ליטוירמון
 ול16 . טוכיס 6יכון ל6ו קןט6י ןס6 טוכיס. 6קרון:לין . ויסכת חכנס עוכיס וכתיס כךכחיכ . מחכרכ"ן כויןככ6

 תל6ת. ל6 6סר עוכ כל מל*יס וכחיס ןכחיכ קר6תוקתיכן כת6י טכי 6י יסוןס 6'ר . כיגטו וןכיו ןקןוססכלל6
 6"ר . עוכ כל וול6יס סיך כגווייסו סרי6 מס6כ6 רומ6י

 וכןסכ6 ככסס6 כממע6 עוכ כל מל6יס6לעזר
 וס6 יסודט 61*ר . מ5ריס 6רן כל טוכ כי כך'6 .וככל6
 כנין 6ל6 ס1ו. ועסוון מרסין מליין ןמ5ר6ין כתיכל

 ותתינ5 עותר6 כנין סכ6 6וף 6חתר. ן6רע6עוחר6
 כפקו כך מך יסר6ל. כסלו עותרין תריןסו6

 סמטין רכי ל6רע6. ט6לו כך ומד ןת5ריס.מנלית6
 סוס כית6 וכך . יסר6ל ומנו מ6רע6 מס6כ6 רומ"6עכר6 6רט6 ל6תקדס6 . סוס וך6י ד6 כל6מר
 ניתיס. ולמלי6 ליס למנכי מתוכ6 כיס ~תכמ סוסכחין

בדי  י ג 9 " טקוטתמראה
 הזהרדו

 נראה פעמים הרבה גי בו לדור שידאים אירופא במדינת ישן מבצר שיש עתים מבתבי בחרבה גתפרפם הללו בןתים כי ע*זתתמה ואל שם, הנמהד פמא הרוח של הצורה לגרש הבית בבותל ונסתרה הננע ץוהביאה החדשה השניח יורה וו העלית צורה ענ[ :דא לאו ואי צ'ל דא כל ועם ובמקום טיס. נאן יש ואולי התקנה. הועילה מה דא*ב מובן. אין זח [ג6[ : לחוור רשות לו איןמקום שנוי וע*י ורוחות. לשדים שין מכל מעלה למלאכי אפילו וגגולים אוירים שיש הידון עפ"י להבין ואפשר זה. דין נזכר לא בש*ס%
 ונסתר וחנר 4ע לגמרי סשפ ברמ אם ידוע ואין 1כגן : במדין םעוספת נקבה בצורת רוה הבותל מן  שמתפרץ אחד בהיבל בלילהשפ

 ז הדגר גחברר הנגע וע"י חרוח.שם
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 - דקדוסס נדיור6 , 1יסי11 דת6 ע5 עסער ד65שטע

 60 6% 6"ר 1)נתק. 5רטת ינט )כל סתורס זאדזח

 ע5 סססף55ת טנידס ע5 . 6יכון % נם6נגי
 . סקר טוות ע5 סרט. 5מין ט5 נגכס. ט5 . עריותנ5יי
 דע56 ע5 סי6. סכועת ט5 דיג6 ית דמק5ק5 דיינ6ט5

 דתם5מ וע5 . כיסין ממסכין דממסכ ע) . דחכריסכתמית6
 וכ5סו . כים6 עינ6 ע5 6ף ד6מרי 61ית 6מיס כיןמדגיס
 6ת מסס ףר6 דכתיכ . מניין פ'1 כעתגית6פניגן
 . 610 סרוט כי מ0ז 6סרן פרעס כי סו6 פרוע כיסעס
 וס5רוע 0תם וכתיכ סו6 פרוט כי סכ6 כתיכ . כ5רעתד56ק1
 יעג . פריע יסיס ור6סו פרזמיס יסיו כנדיו סגגט כו6סר
  וכתיכ כידי ס' יסנרך סזס סיוס 3( דכתיכ . סססק55ת

 רוך 6ת ספלסתי ויקלל רכ0ינ  רכיון . סכסןוססנירו
 וסוס 06ר ונכל . ניס6 נעינ6 רור נקם 6מ0כל .יילסיו
 מעיניס 6תמסכן 5רטת זיגי כ5 כיס6 כעיג6מסתכ5
 ס6כן ותסכע מיד . ד56פרט כת5מיס דמת6 וכיון ..דדיו
 קדקוד ס' וספמ נ( דכתיכ עריות. נ15י ע5 ..כמ5מו
  ופל סו6 ס3וט0 טל . ולססמת ולסי0  וכתי3 . 5יוןככות
 6ל ונ6ס לנ6ות ס'  נ6ס סול06יס ר( דכ0ינסגנ3ס
 ו6ת וכלתו וגו' לסקר נסמי סנסנט יי0 ו6ל זגל33י0
 ד5 י6נניס. טליס רפכלס מלס סו6  י6ן 36ניו. ו6תפליו
 טל . פליו ו6ת 6נניו 6ת ס3ית 05 יגתך דכ0ינלרפת
 עו'.  3פסס  ו6סרן פריס ותדנר רכ0ינ סרפ.*סון
 סקר. טדות ט5 . מ15רפת וסכס  מריס 6ל  6סרן  ייפן0%יכ
 כק5 יסר56 56סיך 6)0 ו6מרו סקר יסר56 ד6ססידופנין
 מן ויס5חו ד6 כנין . כממגס מ5ממס קע דכתיכ .תנךף
 דינ6. דתקלק5 דיין ע5 . ונו' זכ וכ5 5רוט כ)סממנס
 כ6כק ופרמס וגו' ומסס 6ס 5סון קס כ6כ51 0(7כתיכ
 61ין 5כ6ות. ס' תירת 6ת מ6סו כי סטמ6 מ6י . ומ'יע)ס
 ע5 . ס5רעת תסרמ פרומ 061 דכתיכ . 5רטת 656פרמס
 כתחומ6 דט56 מסוזיסו . מגיין דמכריס כתחימ6דט56

 זמס5מ 1ט5 . כמ5מו זרמס יס5רעת י( זכתיכדכסח6.
 ס)מ ד6יסו . פרעס 6ת ס' ויגנט דכתיכ . 6מיס כיןמדגיס
 : ]כד[- ד6תתר כמס כיס6 טינ6 וע5 וסרס. 6כרסס כיןמדניס

 עו'. פ5יו נדתס ותסי 6יתס 6יס יסככ סככ ך4פמי(
 מע5ת6. סכיגת6 דדמיין 6יטן ת5ת6תגיגן

 גס6 וכני ע5ת6. כס6י סף 65 דקכ*ס דדיוריסונרמין
 עוכר6 ס6י דקעי5 מ6ן 6יגון. 561ין ק5יסון. 6;תמע 5651חמין

 סתיר 6יסו . כתטס6 )יס 5קמ65 דנריס . 6תתיס7תתטכר6
 קכ*ס ד6 ע5 די5יס. 161מנזת6 דקכ*סכניג6
 : ע5מ6 ט5 6תיץ ותותנ6 וכפנ6 ומרכ6 . תט5מ66סת5ק
 ככת וסכיכ ככסריס דמתיס קדיס6 ככרית ומסקרמ6ן
 6מר6. כרסו קיימ6 61ת קודס כרית ד6טי5 ככר.6ל

 קמי קנ6ס )ית דתגיכן גכר. 56 כת וכט5 ח(גדכתיכ
 כנין כגדס. דסכיכ ת6ן דתסימגות6: ורז6 ]קס[62 דסת6 קיימ6 ד6יסו קדיס6. דכרית קג6ס גרקג*ס

 תס6נו דגדס. תס6נו נר נע)מ6 תקיףמ%ט
 %ל 6יסו 6סת6נ ופל%. פנן6מ יכל קפ"6ונרס

 ו קויש במדור וישכט הנית על *צטער שלאבדי

 היי אבא א'ר ולנחק. צרעת ננע לכל התורה זאת6(
 על באים עעים דביים י'א שבשביללמרנו

 על השם. ק~ת על זרה. ענודה על הם, ואלואנשים,
 שקר, עדות על הרע. לשון על ננבה, ,ל עריות.נ~ץ
 רגכנס על שוא. שבועת על הדין. את הסקלקל רייןעל

 המשוח ועל רשת. מץשבות הוצשב על חברו. עלבנבול
 וכלם רעה. עין על אף אומרים ויש אחים. ביןמרנים
 אח משה וירא שכתוב מניין. ע"ז התנאים. אצללמרני
 והצרוע שם וכתוב דשאי פרוע כי כאן כתיב בצרעת.שהכו וצאי פרזע כי מהו אהףן. פרעה כי הוא פרוע כיהעם
 ועף פרוע. יהיה וראשו פרומים יהיו בנריו הננע בואשך
 וכדעב בירי. ה' יסנרך הזה היום ג( שכתיב השם,קללת
 שהיח מקום ובכל רעה. בעין רוד בו הסתכלבאלהי. די אח  הפלע%זי ויקלל שכתוב לפי . הכהןוהסנירו
 של מעעיו נסשכים היו צרעת מיני כל רעה בעיןמסתכל
 האבן ותמבע מיר שנצפרע. במצחו שראה וכיון ..רור

 קרשד ה' ושפת נ( שכהוב ער*ות. גלוי על ..במצדד
 העל שרא שבועת על ולספחת* ולשאק וכתוב ציון.בנות

 % ובאה צבאות ה' נאם דךצאתיה ד( שכתיבהננבה.
 ואה וכלתו תו' לשקר בשטי הנשבע בית יאל הננבנית
 11 ואבנים. עצים שמכלה דבר איזה אבנע. ואהעציו

 על עציו. ואת אבניו את הבית את תתץ שכתובהצרעת.
 שקרי ערות ע4 מצורעת. הגה מרים אל אהרן הפןוכתוב וע'י במשה ואו~ין מרים ותדבר שכתוב הרע.לשון
 ביע ישראל אלהיך אלה ואמרו שקר ישראל שהעירולפי
 נן יישלרצ לפיכך במהגה. מלחמה קול שכחובחזק.

 רוץ. את הםיקל דיין על תו/ זב וכל צרוע כלהמחנה
 כאבק ופרחם ונו' וחשש אש לשון קש כאנול ס(שכתוב
 ואק צבאות. ה' תורת את מאסו כי המעם. מה תו'.יעלה
 על הצרעת. הפרח פרוח ואם שכרעב צרעת. אלאפרחם
 של בהחום שנכנס מעוזיוו מניין חברו. של בנבולדגכנם
 המשלת ועל במצדצ. והחה והצרעת 1( שכתובהכהונה.
 שלח שהוא פרעה. את ה' ויעע שכתיב אחים. ניןמדנים
 1 ]נ7[- שנתבאר כמו רעה עין ועל ושרה. אברהם ביןמרנים

 וע'. עליו נרתה וועהי אותה איש ישכב שכב ר4פכןז(
 מהשלם. השכינה את הרהדם הם שלשהלמרע

 וה%עאם הוה. בעולם יהיה לא רקב"ה של שמרורוונהימים
 העובר אח שתרנ מי הם. ואלו קולם. נשמע ולאצועקים

 מתר ""% בכריה. להידגו "נורם אשוע.שנתעברה
 הקב"ה שו ובשביל ש*. והאומטת הקב"ה שלבנינו

 ו השים של באים ומגפה ורעב וחרב מהשלם.מסתלק
 בת עם חיכב בבשרו  שטשתם הקדוש בברית שמשקרמי
 אחר. ברשות רנרטע ואות וקרוש ברית שסכניס נכר.אל

 לפנ* קנאה אין שלמרט נכר. אל בת ובעל ח(ככהוב
 השם יפר שתא הקדהפ. הבדית קנאת מלבדהקב'ה
 דפ נדה. עם שעהכב מי ו האמונה וסור ]נס[הקרוש
 וכל הוא שנממא שבעולם. מומאות מכל קשההגרה מם%י הנרה. מומאת כמו בעולם חוקה מומאהשאין

 הזהרדו
 4%" ש רע4* מאשפנח שחשב נח1י ירעת סן נלמד שזח ה'ל בישין. מ"שבין ימהשנ ל ראה "סר81ת

 ש4"4 ניי "ששק שא
7דין שלי: חשם וה מסן ? ה' ל מיניפ ומ%ין, א4שע יצון י%רועשה



 הוהרלשוןכטטבוו*ע קורשלשוןט6
 נרחית שוילכים מקום בכל עמו. יממאו אליורמתקרבים
 רעים חלאים שנורם אלא עור ולא מלפניהם.השכינה
 האיש כשיקרב כי יוליי. אשר הזרע אותו ועל עצמועל
 בכל ונשארת עליו טפצת הטומאה איתה דגדהאל

 רוח עליו נמשך השעה באותה שיוליר הזרע שלו.אברים
 והיסור הבנין שהרי במומאה. יהי' ימיו וכלהמומאה.

 שבעולם. מומאות מכל וחזקה נרולה במומאה דצאשלו
 ג~פצת המומאה אותה נרה. אל ארם שיויב מידכי

 1 עליו נדתה ותהי ככתובעליו.
 קולות בכל שאין וראה בוא הירוע הזקן אמר6(
 ולהתאחר בו להתרבק הנחש קול שי,'כל שבעולםהנשים
 של קולו שיכול הן נשים שתי אלא בו. יהשוצתףבו
 זו אחת. בכלבתא. ככלב שלהן בקולות להתאחרנחש

 או כראוי. לבונה וימר נרותה מומאת שומיתשאינה
 שמאחרת האשה זו ואחת. למבול. אחר יוםשמקרמת
 הוא אם מלבר לבעלה. צער לעשות כרי שנתהלבעלה
 רנשים. שת4 הן אלו זה. על משניח ואיט מקפיראינו
 קול אצל מאוחרות דן כך למבול שהקיימו כמוא1הרי
 למבול שמאחרות וכמו בקולה. קולו שנרבק ערהנחש

 הנחש קול מקרים כה המצוה. בעכוב לבעלה צער לעשות"
 הנשים שתי הן ואלו האשה. אותה של בקולהלהתדבק
 מומאה בכלבתא. ככלב שלהן בקולות נקשר הנחשששל
 איזה תשאל ואם מעו, אחר מץ מומאה. אחרושלכת
 שכך וי. נקשר. 4א או בקולה קולו נקשר אם לנומק

 כאשר האשה של הקול אותו רעת. בלי העולם בנינאברים
 והמרשעת שהחייבת בשעה הנחש. קול עם ימשתחףנצזערב
 פונעת אם ]גו[ בעולם ומשוממת מקומה איבה מתוךיוצאת
 מתחממת היא האשה. וקול רגחש ק% קולוה. ב'באיתן
 וושלך רוח. מהם ניר שמתחממת וכיון בה. והםבהם
 ]גז[ ההיא האשה של במיעיה ונכנס שמטממ ערעמה
 על פוקרת ההיא מרשעת כשתבוא תלר. אשר התינוקוזה
 הנתש קול מן רע חבור שהוא ההוא. לרוח רוזינוקאותו

 מרשעת שתבוא ער רוזינוק עם מצחק וריא בה.שטכשכש
 לו ומפמפמת אחרת. יאשה בנה המפקרת כאשהההיא.

 רוח עושה כך אמו. שתבוא ער בפספומ לוומצחקת
 ההיא המרשעת של שליחה שהוא פעמים וריבההזה.
 של רגח זה כח. עושקיהם ומיר 3( זש"כ התינוק.להרנ
 להם ואין זה במקרא כהוב פעמים שני וע"כ הרוח.אותו
 1 ההוא הרוח מן ואחר רגטרשעת. לילית מן אחרמנחם.

 הנאטןרועה

 בנרתה. תהיה ימים שבעת ונו' זבה תהיה כי ראשהג(
 שבראש כמו שאמר. חנוך של בספרומצינו

 ]גמ[ בבעלה להתחבר המלכות מרת שנמהרתחורש
 ]גס[ שלו המין מאותו אחר חלק המומאה לצר ליתןנצרך
 עם להתחבר שנמהרת בזמן להאשה נם נצרך כןכבה

 שלו. רגטין מאוהו המומאה לצד אחד חלק ליתןבעלה.
 ]ל[ בהן שרבוק בהלכלוך צפרניה דטשלק. זה דטאונאה

 6תדמי5 ד6ז5ין 6תר 3כל סתיס. ימת6נון כסוי0ותתקר3ין
 3יסין מרסין דנריס 656 סוד 651 . קתייסו תןסכיגת6
 גס כר דיקרכ דכיון . דיעיד זרס6 ססו6 ופ5 נרתיסטל
 גכל ויסת6ר ס5וי ד5ינ מס36ו ססו6 נדס5נכי
 רומ ס5וי תסכק ססת6 כסס61 דיו5יד ורס6 . דיליססייפין
 ויסוד6 3נינ6 דס6 3תס6כו. יס6 יותוי וכלמס6כו.
 וסלת6. תס6כו תכ5 ותקיף ר3 כתס36ו 6יסודיליס
 ד5ינ ווס6גו ססו6 . גדס 5גכי כ"נ דקריכדמיד
 : ט5יו כדתס ותסי דכתיכ .סלוי

 ק5ין 3כל דלית מזי ת6 סכ6 ססו6 6תר6(
 651ת6סד6 3ס 65תד3ק6 דחוי6 ק65 דיכל6 דס5ת6דנסין
 ק65 דיג65 6יגון כסין תרין 656 3ס. 1ל6סתתפ36ס

 ס6י מד6. . ככ5כת6 ככ5כ6 3סן 65ת6מד6דמוי6
 16 . י6ות כדק6 5כיכס ויתי נדזתס סו6כת כעירתדל6

 דת6מרת 6תת6 ס6י . ומד6 . 5סגו5 חד6 יות6ד6קדיתת
 6יסו 6י כר 5כט5ס. 5סר6 5תסכד די5ס סוגס5כסלס
 . כסין תרין 6יכון 6לין . 5ד6 6סגח 6% מיימ65
 קל6 5נכי תת6מרן 6ינון סכי ד6קדיתו כתסדס6
 דתת6חרן וכמס 3ק65. קל6 ד6דכיק סדדנחס
 דגחס ק65 6קדיס סכי דת5וס. גסכוכ6 5כס5ס 5ער56תט3ד

 כסיז תרין 6יגון 561ע ד6תת6. ק65 כססו656תדכק6
 ס6ו3ת5 ככ5גת6 ככ5כ6 ד5סון כק65 6חיד דגחסדק65
 ת6י ת6תר ו6ס זיניס. כתר זינ6 ס6וכת3.6תר
 דסגי ווי 6מיד. 65 6י נק65 ק65 6מיד 6י 5ן6יכפת
 כד ד6תת6 ק65 ססו6 . דטת6 כל6 טלת6 נגימת36ק
 ותרספת דמייכת כסטת6 . דנמם ק65 כסדי ו6סתח65תסר3
 ערטת 6י ]גו[ כט5ת6 ותמסס6 6יכס מנוכפקת
 6תחתתת 6יסי . ד6תת6 וק65 דנמס ק65 . קלין תרין3סני
 ו6זי5 רומ6. תתסכדין ד6תמתמת וכיון . 3ס ו6ינון3סו
 ]גז[ 6תת6 דססי6 כתסס6 וס6ל דתססס6 סדנסדס
 ס5יס פקידת חייכת6 ססי6 6ת6ת כד דילידת. ינוק6וס6י
 דנחס ח65 3יס6 ח3ור6 ד6יסו . רומ610056

 ססי6 ז6תת טד כיניק* תחייה ו6יסי כסדתכסכס6
מייכת6.

 כ6תת"
 5יס ותפספעת 6מר6. 65תת6 כר" ד6פקידת

 ס6י סכד כך . 6תיס דתיתי סד כפעפוע6 5יסומייכת
 חיי3ת6 דססי6 ס5ש6 ד6יסו סני6ין וזתניןרומ6.
 כמ ס6י ד6 כמ. סוסקיסס ותיד כ( סס"ד . 5יסוקס5
 5סס ו6ין קר6 3ס6י כתיכ זתכין תרין וס"ד . רומ6דססו6

 : רומ6 מססו6 ומד . חיי3ת6 5עית תן תד .מנחס

 טהיטנארעיא

 . 3נותס תסיס יתיס ס3פת ונו' ו3ס תסש ני ראשהנ(
 ד3ר6ס כתס . ד6תר דמגעי 3ספר66סכחנ6

 ]גח[ 3כטלס 65תקר63 סיסר6 ד6תדכי6תמוס
 ]גס[ די5יס ויג6 תססו6 מד6 חו5ק6 6חר6 5ססר6 5תיסכ56סריך
 65ת63% ד6תדכי6ת כסטפ6 65פת6 56עריכת כתי סכי6וף

 די5יס. וינ6 מססו6 6מר6 5ססר6 מד6 חו5ק6 5תיסנ .כנע5ס
 ]ל[ ד5סון כסנופ6 סופרס6 מו5ק6. ס6י 6יסוומ6י

ווסירומעמ
 : ליח פגחס " ל' קסלת ט : קי6 פאיס " טקהטותבטטאה

 דעזדט*זיך
 שע'ז אהבה נקרא חקדושה ףטטבינה משגן מקום וה ולעומת להקביה. ישראל בין שנאה ממלת שהיא איבח נקרא **ת משבן מקום1ט1

 מלבווה עם תפארת ויונ היינו זנח[ : היוח וה מקולה ושנעשה שחפאה האשה 11 ןכזן : ג14חבה ישראל בעמו הבוחר מביגיםאנו
 נל א, : שעיר איש אהי עשו חן בבתוב להטאת. עזים שעיר חיים ןגען : ושגינתיה קנ"ה יוצד שנקרא דנוקבא עלמא עם ידגוראעלמא



 !6כו קודשלסוןנננורע הזהרלשון

 . רים6 ל6סרק6 ד3ע* כגין . דריס6 תמער6וזעיר
 תט3יד ותס . ססרין ככל תכס 61תסרם . ל0ל6נ6ם, כזס6 סטר6 ססו6 6נתרס יזע 631 . נד6 67 15ן1ל%רכ6
 56סריך כתד6 15ן דתכריך ל3תר וטיפרין. סער6תסס61
 נמ 6ו . נם6 כני תתן עכרין דל6 כ6תר לוןל6נמ6

 : ר*ת עזכ . תתן ל1ן וחנכיז דמ5ר6 תת6יןתורין

 נדת0 עת כל6 רכיס ימיס דתס זונ יז31 כי דאשה6(
 לס' מר3 3( דכתי3 סיינו מתעון 6*ר .גו'

 ס' וימקד נ( דכתיכ סייני נדתס. עת כל6 . ר3יסיתיס דתס זו3 יחכ כי דכתיכ . וד6י דס ת65ס . דסתל6ס
 "קדיס קכ'ס דתנינן . טלינו ויכי6ס סרטסע5

 כמיכיסין סורטטת6 תקדתין דמיי3י6 5ע5ת6.סורענות6
 דכתזכ סיינו . נדתס על תא3 כי 16 . 5ע5ת56תיתי
 ע5 דינ6 16סיף ליסרס. ויספתי תסו . 6תכס ליסרסויספתי
 מרכ 3ס6* ד6ית תס ע5 יתיר דת6. על דת6 61תן .דיכ6
 60דתס 6ת עוד לק5ל 16סיפ ל6 כתי3 . דס תל6ס5ס'

 תוספת פוד 6תן ל6 6ל6 . 6וסיפ 65 תסו . ס6דסכע3יר
 כתיכ וס6 . לתסכל עלת6 דיכע כנוונ6 6ל6 חרכל6100
 זו3 יתי כ5 תסו . סות6תס זוכ יתי כל . נדתס ע5תזוכ כי 6ו סס'ד 5סי65ס. ע6 כתי3 ליסרס 6ל6ויססתי
 . לגרתי0ון 3חו3יסון תס36ין חיימ6 656 .סות6תס
 סת6 ס' תקדם 6ת כי כד*6 . 6מר6 ל6תרותס6כין
 קכ'ס זתין 67תי ולזתנ6 ע)יס תס6כ6 רהם61תער
 . תע5ט6 תס636 רומ לס0ו6 ול6פכר6 ליסר56. 105לדכ6ס
 61ת וכתיכ . וטת6 ערל עוד 3ך יכ6 יוסיף ל6דכתיכ
 : ]65[ וד6י ס%ן תן ס6רן. תן 6עכיר סטית"סרומ

 6ת כסת6ס גו' תעת6תס יסר6ל 3ני 6ת דוץזררצםי(
 . וסזרתס 6לעזר 6*ר . כתוכס 6סרתסככי

 לתת6 נס6 כני דתסת6כין 3ספת6 מזי 1ת6 .דיליס דלית6 כתס 6תחכר 1ל6 תכ5סו. זר ד6יסו זרכס6י
 ככסת6 6כ5 . 6תתר 1ס6 . ככל6 15ןתס6כין
 . 6חר6 תס6כ6 רומ 6תטר 5תת6. 6תצר תס636דרומ

 ליס61תיסי3
 רסות"

 דקדוסס רסות6 רסות6. תסו 5עלת6. לכמת6
 וכדין . 61סת)ק 6סתכמ ל6 כיס ותמי נחיתיסוס

 רומין תרין וכדין דיכיס. על דיכ6 ו6וסיף דמייכין. לק3ליסוןדו6 6תגלי"
 . דתס"כ6 רוח6 ומד דדינ6 רומא מד כעלפ6חסתכחין

 . ת6כ6 ד516יפנ6 תלס 5תיתר סכ6 56טריכנ6 6לעזר6*ר
 רהם דכד . דטת6 תננט ילפינן 0כי מזית6

 ננפ סדר . ליס 5דכ6ס כעי וקכ'ס . ככית6 סרי6תס6כ6
 עד כית" תסס61 6סתלק תס636 דרומ ו6ע'נתכית6. 6עדי ל6 ננע וססו6 . 3ד6 ד6 לקסרנ6 33ית56רעת
 6תר6 מתוכי כדין . וכל6 61סין 36נין 3ית6דינת15ן
 עלוי. וס6רי תס6כ6 רומ 61תער 67סת6כ ת6ן ניונ6כס6י
 דיכ6 רומ 6תער ע5ת6. לד"ס קכ*0 3פיכד

 ערתין סייפין 6תר. ס6י דינתן עד ט6תריס6סתליק 65 תקיפ6 דינ6 רא 61001 . תטלת6 דיתט3ר טד כד6ד6 ותקטרני תס636. רומ 6100 על וסרי6 . נעלת6 61סתכמתקיפ6
וכנ6  יף י( ט' יגי6ל נ( י.י יא" ט . יי י9 6( טקוסות83רי.זה

 ראשה. לסרוק שצריכה לפי ראשה. שערא מןומעם
 ההוא הרע צד אחריה ילך ולא בזה. זה אוהןותכרך
 עם תעשה ומה הענינים. בכל טמנה ונפרש לה.להרע
 נצרך בהזד  שהכרכן לאחר והצפרנים. השערוהאותן
 ? ר'ם ע'כ שם. אותן ותננז שבחצר התחתוניםחורים תוך שדציוע או אנשים. שם עוברים שאין במקוםלהנטץ

 נדתה עת בלא רבש ימים דמה זוב יזוב כ* ר4*שה6(
 לה' חרב נ( שכתוב זוו שמעון א'רונו'.

 מקדים שהקב"ה פעמים שלמדט עלינו. ויביאה הרעהעל ה' וישקר נ( שכתוב זדצ נדתה. עת בלא רבש.ימים דמה %ב יזוב כי שכהוב בודאי. דם מלאה דם.מלאה
 זש"כ נדתה. על תזוב כי או העולם. על רפרעניותלהביא מקדימים בחטאותירם רושעים כי לעולם.הפרעניות
 על דין אום'ף ליסרה. ויספתי מוו אתכם. לימרהרספחי
א טד לקלל אוסיף לא כתוב דם. מלאהלה' החרב בצתו שיש מה על יותר דם. על דם ואחןדין  תוטשת עוד אתן לא אלא אוסיף. לא טהו האדם.בעבור האדטה 

 זוב ימי כל טדי מומאתה. זוב ימי כל נדתה. עלהזוב כי או זש"כ לרגרית. ולא כתוב ליסרה אלאויספתי. כרצב ורוי לסבול. העולם שיוכל כבע אלא הדצא.לחרב
 בעונותירמ. עצמם את ממםים שהרשעים אלאמומאתה.
 ממא. ה' מקדש את כי ככהענ אחר. למקום מ1מאהגורמים
 הקב"ה עתיד לבוא ולעתיד עליו. ממא רההשנהעורר
 העולם. מן הטומאה רוח אותו ולהעביר לישראל. להםלמהר
 ואת יכהעב וממא. ערל עוד בך יבא יומיף לאשכתוב
 ! ]65ן ודאי הארץ מן הארץ. מן אעביר השוומאהרוח

 את בממאם גו' מממאתם ישראל בני את דףןןררצכן7(
 והזרתם. אלעזר א'ר בתוכם. אשרמשכני

 למפה. עצמם פפפאים שהאנשים בשעה וראה ובואשלו. שאץ מה עם מתחבר ואעו מכלם. זר שהוא הזה זרבמו
 בשעה אבל נררש. וזה בכל. מלטעלה אאםמכמאים
 דקףושה רשית רשות, מהו לעולם. לרדת רשות לוונחן אחר* ממא רוח נהטרר למטה. נתעורר הם1מאהשרוח
 מדנלה ואז ונמתלק. נמצא לא בו ומכה יורדשהי'
 מומאה4 של רהה ואחר דין. של רהה אחד בעולם.נמצאים רוחות שני שז דין. על דין עהומף הרשעים. כננדהדין
 מאבי. ששטעתי דבר כאן לומר אני צריך אלעזרא'ר
 רוח שכאשר הבית. ננע מענין ללמור יש כך וראהבוא
 דמקום. נמהר אז השאר. וכל ועציו אבניו הביועשינהצו עד הריא. מבית משעלק הממא שהרהה אע"פהבית. מן יסיר אל הפע ואותו בזה. זה שיקמרנ בביתצרעת פע ישלח אהו. לטהר תצה והקב"ה בבית. שורהממא
 עיי. ושירה כמא רהה ונהעור שנטמא מי הכדמיון
 ומקטרנ הדוא. ממא רוח על ושערה בעולם. טתפשםחזק דין רוח נהעורר העולם. את למהר הקב"ה ירצהבאשר
 והעצטת האברים הזה. למקום שינהץ ער ממקומוממתלק אין חזק רין רהה ואותו העולם. מן שיעביר ער בזהזה

צי
 הזהריו

 : בלגד ישראל אלא הקדושה טאדץלהניק הידועי4 ופמא ערל עוד יוסיפו לא העולם בזח וכן הטלגות. טדת טן שפע יגיקת לה יהיה שלא עי*ז תתבפל שהסט*אחזמגיו; המלבווע מרת על מרמו האדץ ע6[ : טסוכגים פיקרובים לאלפים גפיאים הצפרגים תחת שבהלכלוך גלתה הרפואה והגמתטהלות. פיני הרגה האגשיפ על שטגיאים סיקדוגים הגקדאיפ טזיקוט סיגי כל הלכלוך בטשמות נולדים ולכך אחרא. לסירא שייך לכ~ךטעי



 הזהרישוןכמצורע קורשלשוןט6

 הממאים. רוחות ממנו ובורחים הע41ם נמהר אז השאר.וכל
 מממאין להמטא הבא למדנו זה ועל בטהרה. נמצאוהעולם

 ונסצא ממא רוח עליו שורה כאשר לאדם לו וי ודאי.לו
 רוח לבער רוצה שהקב'ה בודאי וידע העולם. בזהבו

 קדושים. שכלם הצדיקים הם זכאים העולם. מןהממא
 רוח עליהם ושורה הקדוש. מלך לפני בקדושהונמצאים
 אנע לעולם ה' ברוך הבא. ובעולם הזה בעולםקרוש

 תס6כ7. רומין מיכיס ו6תעכרו ע5ת6 6פדכי כזין .1כ65
 מס6כין 65סת6כ6 6ת6 תכיכן ד6 וע5 . כדכיו 6סתכמוע5מ6
 61סתכמ תס6כ6 לחם ע5יס ס6רי כד כמ 5כר 5יס ווי וד6י5יס
 5יס 5כער6 כעי דקכ*ס לינזע דוז6י כע5מ6כיס

1 כקזימס61סתכמי
 ן

- 
 רומ ע5ייסו וס%י . קדיס6

 6תן 5ע~ס ס' כווך ז6תי. וכע5ת6 ע5ת6 כס,יקזיס6
 :ו6תן :ואמן

4_ש**444

 מות אחריפרשת
 ונו'. אהרן בני שני מות אחרי משה אל ה' רירבך8(

 כיון יהודה א"ר 1ג1', משה אל ה'ויאמר
 אל ה' ויאמר אחר פעם למה משה אל ה' וידברשכהעב
 די. הראשון בדבור שהרי אחיך. אהרן אל דברמשה
 אליו. ה' וידבר משה אל ויקרא כתוב למדנו כךאלא
 הענין נתבאר והרי ה'. אל עלה אמר משה ואלוכהוב

 וירבר כאן אף אחרת. מדרגה ואח"כ אחת מדרנהשבתחלה
 משה אל ה' ויאמר ואח"כ אהת. מדרגה משה אלה'
 במשקל והכל ]6[ אחרת מדרגה אחיך. אהרן אלרבר
 יצהק ר' כ( נהחבר. הכל אחר שורש ומן עולה.אחד
 אחרי שאמר כען וימותו. וכתוב מות אחרי כהובאמר
 כך אלא מתו. שהם נדע לא האם אהרן בני שנימות

 היו שלא ואחת ה'. לפני אחת מתו. מיתות שתילמדנו.
 לפיכך כמר2. חשוב לבנים זוכה שאיט מי שכל בנים.להם
 1 וימותו מות אחריכרעב

 מות אחרי נהטה א5 ה' וידבר אמר אלעור ר'נ(
 נראה כי בו לעיין 4ש וה מ49א וע'. אהרן בנישני
 דבר משה אל ה' ויאמר אחריו כחוב שהרי מטחר.אטחוא
 המקרא וזה הפרשה. התחלת כאן הרי אחיך. אהרןאל

 וה מה משה. אל ה' וידבר שכהוב נכתב. למהשמקודם
 קמרת של העבודה הקב'ה שמק בשעה אלא לו.שאמר
 א"ל בעולם. שלום הרבה שאהרן לפי המעם. מהאהרן. בחיי אחר איש בזה "טתמש שלא רצה לאהרן.הממים
 ירבה ידך על בעולם. שלום להרבות מבקש אתההקב"ה
 מכאן בירך מסור יהיה דממים קמרת הרי למעלה.שלום

 ואבידו נדב אחר. אדם בו ישתמש אל ובחייךולהלאה.
 ה' וידבר כתיב מה מיצר. והיה וה. מעות להםנרם מי מהרהר היה שמשה ולמדנו ט. שטעו להם גרם"ה ודבר להם. נמסר שלא מה להקריב אביהם בחייהקרי%

 לו. אמר ומה אהרן. בני שני מות אחרי משהאי
 בקרבתם. אלא כתוב לא בהקריבם וימוהו. ה' לפניבקרבתם

 שתם אותם. צוה לא אשר שכתוב ויץ בזה. ומעוטבידם בחיי השעה שדהקו להם נרם וה למשה. הקב"הא"ל
 : צוה לאדדן אבל צוה.לא

 מוה אחרי משה אל ה' וידבר אמר יומי ר'ד(
 מפני לימר. צריך ואבעע נדב %ת אחרי אהרן. בנישגי

 . ונו' 6סרן כני סגי תות 6סלי תמס 56 ס' ד'רנ~ך6(
 כיון יסודס 6"ר . וגו' מסס 56 ס'וי6תר

 56 ס' וי6תר 6מר6 יתנ6 6ת6י תסס 56 ס' וידכרדכתיכ
 . סני קדת6ס כמ5ו65 זס6 06יך 6סרן 56 זכרמסס
 56יו. ס' ויזכל תסס 56 ויקר6 כתיכ תג'נן סכי656
 ת5ס 6וקתוס וס6 ס'. 56 ע5ס 6תר תסס 561וכתיכ
 וידכל סכ6 6וף . 6מר6 דרג6 ו5כתל 0ד זרג6דס%
 תסס 56 ס' וי6תר ולכתר מד. דרנ6 מסס 56ס'
 כסד וכ65 ]6ן 6מר6 דרנ6 . 6מיך 6סרן 56דכר

 י5מק ל' כ( . 6תחכר כ65 מד6 סרס6 ותן . ס5ק6תתק65
 סכי 656 ויתותו. זס6 ידענ6 65 6סרן כני סניתות 06רי ד6תר כיון . ויתותו וכת'כ תות 6מרי כתיכ6תר
 סוו ד65 ומד . ס' 5פכי מד . ס11 תיתות תרי .תגינן
 כך כג'ן . סו6 תית 5כנין וכי ד65 ת6ן דכ5 . כנין5סו
 : ויתופו תות6מרי

 תות 6מרי תסס 56 ס' וידכל 6מל 56עול ר'נ(
 דכל תסס 56 ס' וי6תר כתליס כתיכ דס6 . 6יסו7יתיר6 ז6ת0וי כיס 65סתכ65 6ית קל6 ס6י וגו'. 6סרן כניסני
 קר6 וס6י דפרסת6. סירות6 ת%ן 6חיך. 6סרן56

 ס6י ת6י . תסס 56 ס' וידכר דכתיכ . סוג ת6יד5עי65
 קערת יסכ דקכ'ס כסעת6 656 . 5"ס?6תל
 כס כר כ0ייוי כיס ימתתס ד65 כע6 65סלן.כוסתין
 6'5 כע5ת6. ס5ת6 6סני ז06ר1 כגין . סעת6 ת6י .6מר6
 תכ6ן כידך תסול י% כוסתין קסרת 60 5עע6.ס5ת6 יסני ידך ע5 . כע5ת6 ס5ת6 65סנ6ס כע6 6תקכ*ס
 ו6כיסו כדכ . %ר6 כ*נ כיס יסתתס 65 וכחייך .ו5ס65ס
 ות5ס 5סו. 6תמסר ד65 ת6י 65קרנ6 ד6כיסון כמיי6קדיתו
 ת6ן תסרסל סוס תסס ות6נ6 . כיס דעעו 5סון נריסד5
 סי וידכל כתיכ ת6י . ע5יכ וסוס . ד6 סעות6 5וןנלס
 . 5יס 6תר ות6י . 6סרן כני סני תות 6סרי תסס56

 כקרכתס. 656 כתיכ 65 כסקליכס ויתותו. ס' 5פכיגקלכתס
 16תס . 6ותס 5וס 65 6סל וכתיכ וסייכו כס. ועעו6כוסון כמיי סעת6 ידמקו 5סו גרת6 ד6 5תסס. קכ*ס6~5
 : 5ים 65סרן 6כ5 . 65015

 תופ 6מרי תמס 56 ס' ףדגר 6תר יוסי י'ד(
עעת6 ת6י 5יס. תכטץ %1יסו כדכ תות 06רי %ק. ככיסמ

0 ט " 9 "פטהקטת 3 9 נ 9 " 9ש   
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 6ל6 . סוו דככוי יווע 1ס6 . מסרן ככ' סגיפעתמ
 כרסות6 36מ קייתי כרסותייסו למו כ6ן דפד ת"כ6סכי

 דמקו ד6ינת . ויתותו ס' לסני נקוכתס ק* וכניןד6כוטן
 דעכדו. מיכ6 ססו6 כנין סוס וכ65 . ד%וסון כחייסעתמ
 פו כ6תר דתכי6 . זרס % נסקריכסדכתינ
 כתיכ מו וכ"תר זרס. מס ס' לפמ כסק,-יכסכתיכ

 כמ סכ6 כתיכ וכנשכ סזס. וסמי סמי . ס' לפכינקרכתס
 : ]נ[ כקרכתס וכתיכ6סרן

 6תתקן וכטרי יות6 כס6י יוסי 6*ר ת6נ66(
 וכנין כגלות6. לימר36 לכפר6 דמ. פרסתמלתקרי
 כנין . 6תסדר סכ6 דמ דיותמ סדרמדמ

 316'פכ תכמן . יסרמל פל תכפרמ מסרן דככידתיתתסזן
 כפרס עליס 6תיין דתמריס דיסירי כס כרכל

 דחוכ-

 6יכון.
 סוכימ תעכיריס ד5דיקימ יסוריסון פל דת5עער תמןוכל
 ויתכפר ד5דיקי6 מכודסון פי וי5סמרון עתמ דיסתעק .מסרן ככי סני תות מחרי נףרין ד6 כיותמ ועוד . תעלת6דלסון
 16 ד4ויקי6 מכידסוו על דת5ססר וכ5 . חוכייסולסון
 וסר נ( 161תר עליס תכרי1 קכ*ס . ע5ייסו דתע.ןממית
 ככוי יתותון יל6 6ל6 פיד ולמ תכופר. וחע6תךעוגך
 תו . ונו' יתיס י6ריך ןרע ירמ? נ( כתיכ ומליס .כיותוי
 דיג6 תעלת6 תסת5קי דכדיקימ ותנ6 ככל ד(מתרו
 טכי ע5 תכפית ד5דיקימ ותיתע?ין תעלתמ.6מתלק
 וכפורי ניית6 6?רן דכגי פרסת, ד6 1ע5דר6
 קכשס מתר . דיסרמ5 לחוכיסון כפרס לוסוי . 3סקרינן

 5תון כמל1 לכו ויתחסכ . מלין ד5דיקימ כתיתת:ון6תעסקו
 כ5 דתכיכן . ע5ייכו לכפ-6 יותת כס6י קרכניןתקרכין
 יותמ. כסמי קרככין יקרכון ולמ . כנלותמ יסון דיסר6לזתגמ
 דוכרכמ לסו יסמ לקוכ6. יכלין למ סעירין תריןומיכון
 מוי ת6 מיימ 6*ר ס( .. ע5ייסו ויתכפר מס*ן כנידתרי

 אלא הט. שבניו ירוע והרי אהדץ. נני שני סתם אמרמה
 ברשות אלא ברע%תם עמרו לא עתה שעד למדגוכך

 את רוחך שהם ויכ%תו. ה' לפני בקרנהם ולפיכךאניהם.
 שעו%* הרצא חפא בעטר היה והכל אבטקם. בחייהשעה
 אחר שבמ*ם מה שלמד% זרה6 אש בהק-יבםשכר%ב
 כחוב אהר ובמשם ורה. אש ה' לפני ברקריבםכתוב

 בני באן כד%ב ולפיכך טה. ווה וה הן. לפניבקיבתם
 ? ]נ[ בקרבתם וכתובאחין
 ב?ם לקאות וזזכמים תקם יתפי שא"ר למרט' 6(ש

 בנלות. ישראל על לכפר כדי 1% פרשהוג%רים

 ובעבח-
 אדיץ נני שלשמיחתם לפי הכפורים. ניום ישה יום עבודת סרר לומר נסהרוה

 סכפ-

 לסד% סכאן ישראל. על
 הם. חשאיו על כפרה יסורין עלי 11,.5ח שיטנו ארםכל
 חמאע את מעבירים הצריקים ימורי על שמצפער מיוכל
 במ שני מא אחרי שרין וה ביום וע'כ העולם.ק

 ויכופר הצריקים מיתת עי ויצמערו העם שישמעאהרן.
 % הצריקןם מ?זת על המצטער וכל תמאותם,להם
 נ( ואומר עליו הקב'ה סכריז עליהם. דפעותפ-ר

 וום-

 בנט יטהו שלא אלא עור ולא תכופר. וחמ"וזךעונך
 קשפ פו'. ימים יאריך ש*ע יראה ג( כה%ב ועליובימיו.
 טשזלק העולם מן מסתלקים שהצריקים זטן בכל י(אמרו
 הקב*ה אמר ישרא4. חפאות על כפרה לוךותהכשיים, בים נקראת אהרן בני מיתת של הפרשה וע'כהיור. חמאו על מכפרת הצריקים וסיתת השלם. טןהרין

 4תם כאלו לבם ויחשב האלה. הצדיקים נמיתתהתעסגך
 נל שלמד% עליכמ* לבפר הזה ניום קרבטתמק-ינים

 הווג ניום ע*בטת יויבו ולא בנלות. ירךו שישראלוק
 לוכרון להם יהיה להק-ב. יוכלו לא שעירים השניואותן
 וראת בוא חיא א"ר ס( .. ע4הם רכפר %הק בנישני

 יכ6 361 6חיך 6סרן 6ל דכר תסס 6ל ס' דיאבצךו(
 סתת %תעון רכי . עו' סקוס 56 עתככל

 תלמ 6יגכו וסיס סיס 56 סולכיס סגמג*ס כל י(ומתר
 דס6 פ5ממ. ככי פ5 ת11סג6 סתפין 6'רונו'
 1ל6 ידעין 6% 3מעממ. ולנמ לתח1י פיינין לסולית
 ו5מ גייתין סיך . דת%יסון כרעותמ ל6סתכ63 לכייסוסיויין
 פלייסו דמפי יותמ ססו6 ייתי למ פד תסגתייסותתערי
 תגייסו. חוסככ6 דסקדונ6 תמריס ססומ ויתכע הקכל".מסוכמ
 ככל כסו 6ססידת וכסתתסון ח( פלי"ט ק6רי יות6 כלוכרו1מ
 תכר~ת פנר. ל5ל קלין ר%6ת 16ריית6 ולי3י6.יות6

 יסור פתי תי . פתי ת6סנו סתט תתי פד פ(ו6ותרת
 כיין וסתו כלמתי לסט %6 . לו ו6תרס % ססרסכס

 ז - טזבאר וזה נאבדו. לאונשמותיהם

 יבא ואל אחע* אוז-ן אל רבר משה אל ה* די14כפר0
 מלאאע% ח*ם ד% כל 1(ואמר

 "י ה4' % ס"'נןשוימ:יו"ימ(נן~יע
 - ףקשוןהדוא ועדפ-חשך
 בכל בהםרה ח(' ל4ם קורא יום בכלוהכרוו

 ':ק גן עסים"זמפז4:םשיוזנג
 ש' 6' ט(פגגי ז4גמ* ט 6' 0קפלת ט: 9 0 %: 9 ט %: 9 ח אגינ 0 קי"ר 9":כ( ט טקופתמדאה

 הזהידו
 יומא* בן שסעון רגי נקרא בך ,ח : ורה אש של החפא על רמו ובקרבתפ אגיהט. בחי. השעה את  שיי יפא ש רטו אהרן בניח
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 בוא לבו. שיתעורר מי וא*ן אונו. שיטה מי ואיןססכתי.
 מהם. התורה שתשתכח האחרונים דורות שעתידיםוראה
 שיסנר מי נמצא יהיה ולא למקומם. יאספו לבוחכמי
 כדור רור יהיה לא ולהלאה וטכאן ההוא. לדור ויויפהח.
 כעילם. העעורר והדעת המשיח. סלך שיבא הדור עדהוה

 בוא נדולם. ועד למקטנם אוועי ידעו כלם כי 6(שכתוכ
 ולמדט הגן. את להשקזת מעדן יצא ונהר כהיבוראה
 שכתוב שמי. יבל כי ביארנו ההוא. הנהר של שמוסה
 סבא. הסטנא רב של ובספרו שרשיו. ישלח יובל ועלנ(
 חיי נקראים ורם לעולם. רוים טצא שמשם שמו.חיים

 אשר והתקיף הנדול העץ שאותו נתבאר והריהמלךן-'
 באותן שרשיו "גמע עץ חיים. עץ נקרא בו לכלסוון

 הו(רא ההוא שהנהר ולמדנו יפה. עולה והכלהחיים.
 ולהרטת הנן להשקות ]ס[ הסשחה בשמן עסוקיםנחלים
 לבנון ארזי ה' עצי ישבש נ( שכתוב ונ3ם4ית.עצים
 ונאספים ונסשכים מתפשנרם הנחלים ו4תן נמע.אשר
 יוצאים יסשם ]י[ וננרעז י3נין רגקראים עכרדיםבשני
 החכמה. ים ידוא יבן. "גקרא ההוא למקום ונאספיםי ה,יכים וכלם עולם. ימוד וצדיק 7( שנתוב ]'[צדימ הנקראת אהת במדרנה וטבימו הבח4ם אאן%
 ואפשר ]"[ גו' הים אל הולכים הבהלים כל ס(יש'כ
 דוורים ואין טפסקים וה למקום מניעים שהנחליםתאמך
 הם שם הולכים שהנחלים מקום אל כהוב ]ט[אח"כ
 שם לעולם. פוסק איט ההוא שהנהי לפי ללכת.שבים
 ושמחה. ברכה להטציא עבך4יס ברג~דרגה ללכתךהךז4 נצת העסודים שני לאותן שבש. סקום לאיזה שבים.הם
 וה בו. לשחק יצרת ו זה לויתן י( שלמרט הסודההו

  עתו. איזו בעתו. אכלם לקת ישברון אליך כלם%ד'ק*
 ולפיבך ]י[ צדי"ק של עת'ו שנייאת'סלכו"ת

 וה סמקום לסמה שגזונים כלם הואה. לעת*ו מחכיםכלם
 ואתה ישברו אליך כל עיני שכתוב הסור וזהנוונים.
 וראה ובוא שביארט. כנע בעת'ו. אנלם את להםנטזן
 כל או עמה. ומהחבר לעת"ו ממהיק הבל שזהבשעה

 מטצא שלום או בברכות. העולבות כל בשמהה4העולמחע
 יהיה שלא עולם רשעי טרמים וכאשר ותרדענים.בעליונים
 מצר ט ,גרע ויונקת הנחלים. מאאן ברכות שםנמצא
 נסיא. לא 5ש6ם בע%ם נתעוררים דינים אז דקשה.הרץ

 על אלא יכולש אין להתברך השלם בני סבקשיםובאשר
 מדת והתברך שלו כתר שיועשיר לבעבור הכהן."י

 העולסות4 בכל מטצאווע תריינה וברכטע ]י6[המלכות
 לו. ואמר זה דבר רקב'ה מלפני משה שאל שאולמדט
 א*ל מתברכים. מי יוץ על לפניך ישעבו העולם בניאם

 בקץ אוצי אחיך. אדדן אל דבר אומר. אתה וליהקב*ה
 הקב'ה בא גאן ז( .. ולממה למעלה הברכותמטסרות
 אל אחרת ע"ת לחבר יפקה אל ולפיכך ידוע* ייעי( שהרי בניו. שמעו החמא באותו ימעה שלא לאוקרןלהוהיר
 כלומר ה9-ש. אל ע'ת בבל יבא ואל וש*כ ]ינ[רגשלך
 העולם. דגהטת אחרת ביד שנמסרה זמן שיראהאע'פ

ס"ם

 ת6 לניס ויתער %ן %*ת 6ווניס. וירכין ת6ן ו5יתתסכתי.
 . ת3ינייסו 6יריית6 ויתכסי דייתון 3תרמי ורי זץיכיןמזי

 וסניר ת6ן יסתכמ 651 . 5מתרייסו יתכנסין 5כ6ומכיתי
 . כע5תמ יתער ותנדעמ . תסיממ ת5כמ וייתי ורמ עדי6 כור6 ורמ יסמ 5מ %ס5מס וחכ6ן ירמ 5ססומ וויופתמ
 תמ . נדו5ס ועד 5תקסנס מותי יועו כלס כי 6(דכתיכ
 ותנינן . סנן מת 5ססקית תעון יו5מ ויטר כתי3מזי
 נסר. וססו6 סתיסתמי

 מוקיתנ"
 וכתיכ סתו. יוכ5

 ס3מ. סתנוגמ דרכ וכססרמ . סרסיו יס5מ יוכ5 1ע5נ(
 ותקיפ6 רכמ מ%נמ וסס61 מוקיתנמ וס6 ]ד[ת5כ6 מיי מקרון ימינע . 5ע5תמ מייס נפקין דתתתן . סטיסמי*ס
 63יטן סרסיי ונסע מי5נמ . מייס פן מקרי כיס 5כלמותזון
 מפיק נסר ססומ ותמנמ ספיר. סזמ וכלממייס.
 ו5רוומס ננתמ 5מסקמס ]סן רכות 3תסמ עתיקיןנמ5ין
 5כטן מרזי ס' סלי יסכעו נ( דכתיכ ונעיעין.6י5נין
 ומתכנסין 61תתסכין ננדין נמ5*ן ומינון נסע.מסר
 כפקץ ותתתן ]י[ רבנך7נז יכנין 5ס1 דקרינן קייתין3תרין

 ומכתת6: יתמ וסומ יבט. דמקרי מתך 5ססו, יתתכנסין' י 1כ5סו .י 5עי5:3ס י41יק י( ו נמ5 'מ[צדיק
 סס סס סיכיס ססנמ5יס תקוס מ5 כתיכצנס[ תיי3ין 6% וססקין דמ 5מתר תעי וסמתיתמ ומי ]ח[ עו' סיס מ5 סו5כיס סנמ5יס כ5 ס(סס"ד

 סס . 5עלתין פסיק 5מ נסרמ דססומ 3נין55כת.
 ומייו. 3רכמן 65סכממ' צךיק 3ס6י %כתרהךד4 נפטןן קיתין , תלין 5מינון . סכיס 6תר 5מן . ס3יססס

שן:ן?
 :ו:ין,~ן,ייון,~

 ,:נעע,ייק
 ו :שם דמ:75כיק5ם 1 עת %י1 ת12 "

 מף ותמ . ומוקיתנמ כתס 3עתע מכ5ס מת 5ססנותן
 כ5סד . פתיס ותתמגרמ 5פתץ תכסס כנל דסמיכסעתמ
 מסתכת ס5תמ כדין . 3כרכמן פ5תין כ5סו . כמדופ5תין
 65 דתתן פ%5 מוי3י נרתין וכד ותת6י.כפ5מי
 תססר6 7נרן סמי וינקמ ימלי.  ר5ילוו  3רלין4פלמו
 . מסתכמ 5מ וס5תמ 3ע5ת6 תתפרין דינין כדין6טר6.
 ותתגרר ע כתרמ דיתער 3גין . וכסנמידמ פ5 56מ יכ5ין 65 5מתכרכמ פ5תמ כני 3פמןוכד
 ליס 61תר ומ ת5ס קכ'ס קתי תסס כעמ סעתמ כססימת6נמ
 6*3 . תתכרכמן וח6ן ידמ ע5 קתך יתו3ון ע5תמ כני6י

 3ידיס דסמ מחיך. 6סרן 56. דכר מותר. מתס %יקכ"ס
 קכ"ס מתמ וסכ6 ז( .. ותתמ 5עי5מ כרכמןתס*וש
 'וס6 3נוי דספו מו3מ 3ססומ יס7ה י5מ 65סרן5מזסר6
 כ15תר סר~ס מ5 פ'ת ככ5 יכמ ומ5 סס'ד ]יכ[ת5כמ 5נכי 6סרמ פ'ת 5מכרמ יסעי 5מ כך יכגין ידיע. 7גרזס6י
 פ5ת6 %5סנמ 6פר6 כיימ ד6תתסר פיק דימתימס'נ

- 65
 ג"? ד4 ו( קיד תלש 0 6' קס5ת0(
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 ]יג[ 5קדס6 5יס %5כ6 כיס 5יימד כידוי יתטסר65
 ע*ת ככ5 יכ6 561 וכגיכ . ס61 מד וסמי 6נ6דס6
 כ61*ת . כו6'ת יעע כ~י 5מנדע כטי ו6י . סקדס56
 ד6חיות ע*ת סי6 61*ת דס6י . סקדס 56 6סרןיכ6
 : - סקדם 56 י*ע51 כסטי ד6מידת פ*ת כס6י ]יד[כסמי

 כני נכי כתיכ 5יס 61תר 65כוי ס6י5 56עזררכי
 וכתיכ ויתותו. 6ותס ית6כ5 ס' ת5פני 06 1ת665סרן

 סממסיס 6ת ות6כ5 ס' מ5סני י065 ו6פ . דקרמככניסת6
 רכי 6*5 כד6 ד6 דסקי5ין דעתך ס5ק6 . 6יםות6תיס
 כ6ינון 6כדס כסו כתיכ ד65 6סרן כגי 6ינון ס6ניסתפון

 סן וכתיכ . סקס5 מתוך וי6כדו כסו דכתיכ דקרמדכניסתח
 קסרת ד6קריכו 6יגון 65כ655 6כדנו. כ5גו 6כדנוגוענו
 6ת6כידו. 55 561ין וד16 ד6ת6כידו ומטסין מ6תןכוסמין

 וכתיכ . סקדפ 56 פת ככ5 יכ6 561 כתיכ ס6י5תו
 ככ5 יכ6 %1 ד6תר כיון סקדס. 56 6סרן יכ6כז6ת
 סמטון רכי 6*5 ייעו5 זתנ6 כמ6י כתיכ 65 6ת6י .עת
 דמ6כו מ6י ע5 6כ5 . כסנ* ידעי ס11 וזמנ6 6תמר60
 1כ5 קרכנין כ5 מזי ת6 סכ6. 65זסר6 כפ6כנוי
 קפרת. דס6י כחס ניימ6 סוס 65 6כ5 דקכ'ס. ס61 כיימ6ע15ין

 5נ1 5יס תפ5ין ס11 כך וכנין מכ65 מט5י6דקסרת
 כס6ר נם6 ככי כ5 6תענסו 65 וכנ*כ 6תטר. 601 .כנמיסו
 6תקטר סכ6 דקכ'ס ס51מנ6 דכ5 כקסרת. כטו וע5ווןקרכנין
 1ס6 . קטרת 6קרי וע*ו תכ65 יתיר61תקסל
 5כ יס?מ -טרת סתן 6(6תתר

 65סתכמ6 קכ"ס קטי 6ית זתנין . ונו' סקדם 56 עתככ5
 וזמגין כעיתי. 51מתכפ כרכ6ן 651סתכמ6רפוון
 מתערין קסיין ודינין מזדמנן. 65 וכרכ6ן 6סתכמו 65דרע111
 כסת6 6ית ומנין מזי ת6 . ת5י6 דדינ6 ווטנין .כע5מ6
 . 6סחכמ דויג6 כסת6 6ית ווטנין 6סתכמדרע611
 6ית זמנין ]סי[ ות5י6 6סתכמ דדינ6 כסת6 6יתוזתכין
 כירמי 6ית וזמנין . כסו 6מתכמ דרע611כירמי
 כסכוע* 6ית זתנין ]טו[ כ65 ע5 ות5יין 6סתכמודדיגין
 תסתכמן דדיגין כסכופי 6ית וזתנין . תסתכמןדרעוון
 כע5מ6 6סתכמ דרע611 כיותי 6ית זמנין ]ייןכפ5מ6
 ת5יין דדינין כיומי 6ית וזמגין ]ימ[ 6תכסת6ופ5מ6

 5כ5 1עת נ( כתיכ וע*ד כסעת*. 6סי15 סכי 161ףותמתכמן
 וכתיכ . ר15ן עת ס' 5ך תפ5תי ו6ני וכתיכ . ומ'מפן
 כרמוק תטמד ס' 5תס וכתיכ וגו'. כסת165 ס' ידרסוד(

 . 5י כר6ס 0' תרמוק ס( וכתיכ . כ5רס 5עתותתט5יס
 . קור6יו 5כ5 ס' קרוכ דכתיכ . קרוכ ד6יסוווטנין

 : - ומ' 0קדס 56 פת ככ5 יכ6 א5 כךכנין

 56 6סרן יכ6 כ61ת . סכסרת פ5 6ר6ס כענן נגיי(
 סוס כו כספת6 5סכינפ6 ממי 65 כסנ6 .סקדס

 ע5 תע6 נתית סוס וכד . נמית סוס עננ, 656 .ע56
 61קס1 דכרוכין גופייסו ותתפרין כפרת.ס6י
 ס' נד51 כי . 6תרי סירת6 ות6י סירת6. 61מר51סו

ומס55

 ]יג[ הק'דש אל לקרבו בו לייחר בירו נמפר יהי' לאמ'ם
 ע"ת בבל יבא ואל ולפיכך הוא. אחר ושמי אנ4שהרי
 בוא"ק בזא'ת. יגא. במה לדעת ררצה ואם הקרש.אל
 שנאחות 4"ת היא הזו והא"ת הקרש. אל אודץיבא
 ? - הקרש אל יבא בשמי דגאחזת זו כק'ת ]ידןבשמי

 בני אצל כתוב לו. ואמר לאביו שאל אלעוררבי
 וכתוב יטהו. שתם ותאכל ה' מלפני אש ותצאאהרן
 החמשים את ותאכל ה' מאני יצאה ואש קרח.בערת
 כמו אברה בהם כתוב שלא כמוהם. אינם אהרן בנישמעון רבי א"ל . כזה וה ששקילים לחשיב היש איש.ומאתים
 הן כתוב הקרי. מתוך ויאברו בהם שכרעב קרח.בערת
 קטרת שהקריבו אטק להכליל אברנו. כלנו אברטגוענו
 נאברו. לא אלו אבל בודאי. שנאבדו איש ר"ןהסמים
 וכתוב השיש. אל עת בכל יכא ואל שכהעג שאלעור
 נכל יבא ואל שאמר ניון הקרש. אל אהרן יבאבזאת
 שמעון רבי א"ל יכנם. ונן באיזה כתב לא מרועעת.
 בא כאן אבל הזמן. את הכהנים וירעו נ-מר זהדרי

 וכל הקרבטת כל ודאה בוא בניו. שחמאו מה עללהזהיר
 דקמרת. כמו לא אבל להקב"הי ניחח ריח הםהעולות
 בפנים אותו מכנימים הט ולפיכך מהכי. מעולהשהקמרת
 בשאר איש נל נענש לא ולפיך מעבאר. וזהבחשאי.
 טעחבר הקב'ה מעשה שנל בקטרת. כ% ועולותקיבנות
 ו לב ישמו וקפרת שמן 6( שנאמרוזוו קטרת* נקראת וע"כ עבודות. מבכל יותר בזהונתקשר
 יבא ואל אחיך אדון אל רבר אמר. אבא רבינ(

 להטצא הקכ'ה לפנ' יש זמנים וט'. הקדש אל עתבכל
 נתעוררים קש*ם ורעים בטרמנות. אינן וברכא רצון. ףז:ין ולפעמים הפלא. ולהחפלל ברכות ולהמצא רצוןבהם

 בשנה יש אנים וראה בוא תולה. הדין ולפעםיםעולם.
 נמצא. שהרין בשנה יש וזמנים רצון. שז גהםשיש
 יש זמנים ]עו[ ותולה נמצא שהרק בשנה ישוזמנים
 בחרשים יש וזמנים בהם. נמצאת דצת שעתבחרשים
 גשבועות יש זמנים ]יז[ כלם על ותולים נמצאיםשדינים
 נמצאים שהדינים בשבוע יש וזמנים נסצאת. רצוןשעת
 בעולם מטצאת רצון שעה בימש יש זמנים ]יי(בעולם
 תלוים שדינים בימים יש וזמנים ממ[ נמתקוהעולם
 לכל ועת נ( כהעב וע"ז בשעות. אפילו כן וכמוונמצאים.

 ברחוק תעמר ה' למה וכתוב וט'. בהמצ% ה' ררשוי( וכתוב יצון. עת ה' לך תפלהי ואני וכתוב וט'.חפץ
 לי. נראה ה' טרחוק ס( וכתוב בצרה. לעתותת4לים
 קוראיו. לכל ה; קרוב שכתוב 9*וב. שהואולפעמים
 ? - וט' הקדש אל עה בכל יבא ואללפיכך

 אל אהרן יבא בזאת הכפרת. על אראה בענן כי1(
 שהיה בשעה השכינה את ראה לא הכהןהקרש.

 בגיע היה יה-ר היה וכאשר יורר. היה ענן אלאנכנס.
 משיקות והיו הכרובים כנפי נהעוררו אז רבפרת.על
 ה' גדול כי שאמרו. השירה ומה שירה. ואסרובהן

ומהלל
 גע. 7ף ו( )'6 ירטי' ס( נ.ס יסע" ד( ל י)ת נ( נש ק ט גק פס4 6( מקוטיתגש*אה

 הזהרדו
 ? אחר ולא ומלכות תפארת היעו ושמי אני הוא. אחד ושמי אגי בי דדגורא, עלטא עמ האחר גח א בבונות ~ווג שלא פ"זינ(

 בה תלוין העתים שחשתנות לפי ע*ת שגקראת המלבות בספירת הא אדני הו*ם בי הויה. השם קם המתאהד אדני שפ חייטוי17
 . הרין שעת ובערב רצון עת הוא בבקר 1'ט[ 1 דין יפ* הם ניח קורש.  בשגת עהר ו*ריצון. יפי נקראיפ אגר*ו ף11 : נהם ועלה שהדין או בדין שהם או הימיפ ושאר רצק. עת היא הלביה סלף חק  שגחיש הדאשוניפ'מיפ י*י ,טו[ 1 הארייל תולה. הדין כס* חשע תשרי א~ל דין, עת שבפ פבת אב תמוז רצע, עה פטן אייר ניסן אדו שון ו גהלגגהבמו
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 כשהיו אמרו כך אלהים. כל על הא ונורא מארומהלל
 כל כי אמרו. אותן שפרסו ובשעה כנפיהם.מרימים
 על סחפים כשריו עשה. שמים וה' א4לים העמיםאלהי

 תבל ישפמ הארץ  לשפמ בא כי הן לפני אמרו.דכפורת
 ויורדות עולות הכרובים וכנפי בכרשיים. ועמיםבצרק

 דטשכ שתן. ומנשאים הכפורת מכסים שירה.ומזמרים
 שומע היה ושלם ]יס[ רוקא מוככים בבנפיהם.מוככים
 מה גתכוון במקומו הגףרת את הניח אז במקרש.הכהן
 היה שקולם ומניין דבל. שיתברך רבעבור לכוון.שצריך
 א"ד אליו. וידבר הנרובים שני מבין אלי מרברהיל את וישמע וכתוב וט'. השל את ואשמע 6( ככתובנשמץ.
 מישרים ככתוב במישרים. מדצ במישרים. ועמיםיסי

 ונקבה. זכר ברמות שהיו הכרובים שני להכלילאהבוך.
 יצחק ר' במישרים. ועמים שכתוב זוץ ]נ[ ודאימישרים
 ונקבה זכר נמצא שלא משם שבכל למרט מכאןאמר
 ישרים ישבו נ( שכתוב זדצ השכינה. פני לראות כדאיאעם
 וכר בחינת היינו דצא. וישר צריק כתוב ולמדנו פניך.את

 כתוב ועליהם ונקבה. זכר הכרובים כאן אף ]נ6[ונקבה
 זה ובעבור במישרים. ועמים מישרים. כוננת אתהנ(

 כי אמר יהודה רבי 2 טזבאר וזה אודו. אל אישאניהם
 שהקב"ה הצריקים הם זבאים הכפרת. על אראהבעק
 זל רוכב ארם אם ורם בשר מלך ולמדט בכבורם.מבקש
 שלו. על לאליהו הרכיב והקב"ה הוא. מווז בן שלו%ם

 כתוב. מה כאן ט'* השכום במערה אליהו %41 ד(ושכתוב
 דנניגן והקב"ה וגפרת. על אראה בעק כי יטח%א

 הענן בתוך העק. ברצך משה ויבא ככתוב בעק.למשה
 על ה' וברא ס( זש'כ הבפרת. על אראה בענן כי8מש.
 כ* וכתוב ועוק. ימם עק מקיאיה ועל ציון הר מכוןבל
 בעק כי בענן. ה' וירד וכתוב עמם. ד0שכן % ה'עק

 בו שורים  שהע המים בענין למרט הכ8רת. %אראה
 יושבים, היו בנם שהברובים שנתבאר. כמוהנרובים.
 בשעה בכפיר0. נם ~עשה ביום פעמים שנ'%מדט
 מנשאים היו מעצמם הם ד0לג קיושת עליהםשגתגלה
 מדשים הע אח"כ הנפרת. על ויכםו אותן ויפרםוכנ8יהם
 פורשר הכרובים והי ככתוב בטטתם. ונדבגוכפ4הם
 0כוכים. ולא סוכבים ]כנ[ פהחן ולא טרשי לטעלה.כננים

 ? בדחטכינה וכהטכצדם שמרים וףו שבנםחדיט

 "חמאת. עזים שוןרי שני ייש "שראל בני עית דבצאוז0
 קךלם שבצד למדנו ואמר. שמעון דביפתח

 הדק שצרוש במים הגאחזים הדין שצי שני מאיריםהבינה
 הארץ את לרנל מטגים שהם עהבאר שמאלית. ירוגק4א
 מרנלים, אנשים שנים שכתוב דטור וזה מים. יוםבבל

 עכושם, העמים מכל עתר ישראל של חלקם אשריולמדט
 חלש שהם עליהם. ולרחם למהרם מבקש הקב"הבי

 נאואינ הם שצדי ]כנ[ רוקא אר*ץ בנצזי ץי ארץ.בנצזי ע" ירכיבהו וכתוב וט'. עגצ ה' חלק כי וש'כהשרלו*
 בהם נרבקז הקב*ה 6ל אהבדצ וע'כ מעלה.למעלה
 ה מאהבת כי עצצב ה'. אמר אתכם אדגטזי '(דט"כ
 להנ צק אותם שאוהב יהדה אהבה ומתוך וט'.אהבם

כך ס6י 6לסיס. כ5 ע5 ס61 ונור6 מ6דחס%
כ5 כי 6מרי. 5סו דפרמין וכסעת6 נדפייסיט5קי
ע5 מפיין כד . פסס סתש וס' %56יס סעתיסא5סי

 תכ5 יספע ס6רן 5ספס כ6 כי ס' 5פני . 6תרי:פורת6
 ונחתין סלקין כרוכי6 וגדפי כמיסריס. ועתיסכ5דק
 סס*ד . 5סו וםלקי 5כפירת6 תמסיין סירת,'זמרי
 סתע סוס וקלסון ]יפ[ דייק6 0וככיס . כככפיסססוככיס
 כמס ו6תכוון כ6תריס קערת סוי כדין כמקדס6:סנ6

 דק5סון 5ן ותכ6  כל5,  יימכרך  כגיןר5תכוון.
 6ת ויסתע וכתיכ . גו' סקו5 6ת ו6סמע 6( כד*66סתתע.
 6"ר 56יו וידגר סכר31יס סני תכין 56יו מיכרסק%
 מיסריס כד*6 כמיסריס. מסו . כמיסריס ועמיסיוסי

 . ונוקנ6 דכר כרונין תרין 65כל665סנוך
 י5חק רכי כמיסר*ס. ועתיס וע*ד ]כ[ וד6יתיסריס
 דכר 6סתכמ ד65 6תר דככ5 6ו5יפנ6 מכ6ן6מר

 יסריס יסכו כ( סס'ד סכינת6. 6פי 5מממי כד6י165 ונוקכ"
 דכר סו6 ויסר 5דיק כתי3 ותניגן . פניך6ת

 כתי3 וע5ייסו . ונוקכ6 דכר כרוכיס סכ6 6וף ]כ6[ונוקכ6
 ו3ג"כ . כתיסריס ועמיס . תיסריס כוננת 6תסנ(

 כי 6מר יסידס רכי : 6וקימנ6 וס6 6מיו 6ל 6יסופנ*סס
 דקנ*ס 5דיקי6 6ינון זכ6ין . סכסרת ע5 ~6סכענן
 ע5 רכיכ נס כר 6י ודס כסר מלך ותנינ6 . ניקריסוןנעי

 די5יס. ע5 65ליסו 6רכיכ וקכ*ס ס61. קס65 כר די5יסכעסי6
 כתינ. מ6י סכ6 ונו' ססמיס כסערס 56יסו ויע5 י(דכתיכ
 עיי5יס וקג*ס . סכפית ע5 6ר6ס כענן כי ימות6%
 סענן כתוך . סענן כתוך מסס ויכ6 סס*ד כ*ס.למסס
 ס' וכר6 ס( סס*ד סכפרת. ע5 6ר6ס כענן כי .ממס

 ע5.

 כי וכתיכ הצסן. יומס ענן מרי6יס יע5 4ון סר מכוןכ5
 כענן כי . כטנן ס' וירי וכתיכ . יומס סמסכן ע5 ס'עק

 6ינון סר6ן דסוו 6תר ת6נ6 סכפרת. ט5~6ס
 נמס .כרוני

 ד6וקימנ"
 . *תכין סוו 6ת ע5 כרוכיס .

 כסעתת . כגדסי"טו נם6 6תרמיס כיומ6 ותנין נ'ותט6
 ס5קין סע מנרתייסו 6ינון דמ5כ6 קדוס6 ע5ייסוו6תנ5י
 סכוכיס. 6% סוככיס ]כנ[ סרוסי 6% פורסי 5מע5סכנפיס פירסי סכרוכיס וס*1 כד*6 3נופייסו. ונ6מויןנדפייסו קמיפי 5כתר כפורת6. פ5 וחפיין 15ן ופרסיןנדפייסו

 . כסכינת6 וסד6ן ק"מי ס11 דכ6ת סו6סד6

 . למפ6ת עדס סעירי סני ינף יסר56 נני טת דכטאתי(
 כספר6 ת6נ6 . ו6מר סמעון רכיפתמ

 .וסמ6פ
 פר

 ~פ6 6פ1 קינע 6וקימנ6 וס6
 מרג5ש. 6נסיס סניס דכתיג ר61 וסיימ . ייומ6 יומ36כ5
 . עכו*ס עתין מכ5 יתיר דיסר56 מיקיסון זכ6סותט6
 ט5נדס ד6ינע . ע5ייסו %רממ6 5ס1 5דכ6-ס 3עיוק3*ס
 ע5 ירכיכסו וכתיכ . וט' עפ ס' מ5ק כי סס*ד .ועיכיס
 -6ר*ן נעתי ע5 לן.3מתי

 דייק"
 6ת6מדן 6ינון דס6 נכנ[

 . כסו 6תדכק די5יס רףמית6 קכ"ס וע*ד . 5עיל56עי65
 ס' מ6"נת כי וכתי3 ס' 6מר 6תכס חנתי ו(יסיד
 6ן שכ 5ס1 דרמיס יתיר6 רמימות6 וממ . עו'6פכס

ומ6

 הזהר9ר
 : חטיד על אהה שעפ כך שנאואה חטורח עבר 4עק נטתב ולא נחטידית. געשית הפעולה שזאת לומר וצח חע הוא מוככים ח18על4ע[

 ? נקבה ובדף' זסר בהי וסלכות י10ד הס*יתת על 0רמו דשר צדיק ןק"[ : חנרוגים שני על מורה סישרים "י רבים הלשוןוט
 ששייש מורא ארץ גמתי ועל המלנוהם מ8ירת על מרמז אר*ץ ןכנ[ : לעיל נתגאר ומומעותו פוככים כמו הוה אק נשב חוא "1רשימט

 : 1"שראל יעקב שנקראת חת8ארת ב0שירת ווצא יזתר גגוח ישראלנשפות
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 . מ31יסון תכ5 5ס1 ולזכמס 5סו 5דכ6ס כסת" חד-מ6
 דיסון 3נין . וגו' ע5יכס יכסר סזס נייס כיוכתי3
 3ס1 יסתכמ 651 . ד6תי וכעלמ6 דין נעלת6וכ6ין
 כלט פ5 1ס5עין יסר56 נותעערין ד6 כיומ6 וע"ד63%.
 כנין . עדפ ות6ת . 5חע6ת עזיס סעירי סכי יקמיסר56 3גי עדת ומ6ת ת6ג6 6( . עסירין כלסו 1ע5גר~יכין
 יסר5ל דנוי  מולייסו כל רס5  לכלרו.  וי0כפר מכלסודיס6

 חטאותם. מכל ולהצדיקם אותם למהר בשנה אחדיום
 כל על ושולמים ישיאל מתעמדים הזה ביום וע"כחטא. בהם נםצא יהיה ולא הבא. ובעולם הוה בעויםזכאים שיהיו בשביל תו'. עליכם יכפר הזה ביום כישכהוב
 ישראל בני חטאות כל שהרי לכלם. ויתכפר טכלםשיהיו כדי עדה. וטאת לחמאת. עזים שע*רי שני יקחישראל ב% ערת וסאת למדנו 6( אורותם. כל ועל הריןשרי
כאן

 תו"
 שיביאם די לא לכן בזה. מתכפרים וכלם ]גד[

 עוטת"ס. כ5 6ת ע5יו ססעיר וגס6 דכתי3דיעק3.
 סתימן סתמן כמס יו% 3ס6י ת6נ6 ]גס[ ת'ספוס*ת
 דיסר56 מו5קיסון ~כ6ס %ותסון. 5קג65 דיסר556ק53יס11

 3יוס כי סס"ך . 15ן ו5ךכ6ס 5ון 5זכ6ס כע6 ק3*ס7ס6
 3כמס כסנ6 6תעער יומ6 %3י . ומ' ע5יכס יכפרסזס
 פ51מ1ן. מכ5 ור3 יקיר6 דכסנ6 פ51מנ6 יומ6 3ס6י .פסלין
 יומ6 3ס6י דק3'ס. קר3מן 63יטן מו5ק6 יס53כל6
 קרכנין מקר3 דכס65 יד6 ט5 3ע5מ6 מס67תער
 ע ו35תר 3קדתית6 מו3יס ע5 דעת6. מוכיסוןפ5

 6וקימכ6 1ס6 . עמ6 1פ5 ע5יס ע5וון מקר3 דעמ6מוכיסון
 :מ5י

 רא ס61 מ6י מזי ת6 סכ6 גסור6י 6זרכ(
 סעיר 61ת6י . 6מר6 מ5ס 651 ספיר 5קר763קר3נ6
 ד6יסו כנין תיח6 6י סעיר. נמי וסכ6 מדס3ל6ס
 מ5ס 656 . עי סוס 65 6מ6י . *16ת . די5יסס0ר6
 סער6 5ססו6 0עק6 ד6יסו 6ע*נ מד 1ת6 %עריך..67

 6מרנין סערין סני דכ5 . סכ6 רז6 .06ר6
 דרנין דנמתין מס 1כ5 ימיר.  מט5נין  כלסורל0ת5
 יתיר 3עז ו3נ*כ יתיר. ד5סון מס36י סכיתת6ין
 מ3פיר6 יתיר ת64 די4ס דסע% 3נין .3ם5ר~יסון
 3מס36ו. 5תת6 פ5י6 57סון ודינ6 כמס .6סר6
 65 . סעענ 651 ת5י6 65 די5יס 7סער6 ספירופאד
 3נין . ת5" 651 . 7עיס מס36ו סס61 3נין .פפיע
 3ג'כ תת6י. כסגי מס%י 3יס יתתקף657
 סעיר ס6י מזי 1ת6 נ( . 6מר6 6% ספירה6י

 5מיס3 ינין מד3ר6. 5ססו6 5עז6ז5 יסר56ימסדרין
 פימ6 61י 3סדש. 65תעסק6 6מר6 סער6 5סס61ט5ק6
 סער6 5ססא ומו לט' סד ס% 5פ5י  ספ"ריןפרין
 5ס' . 6סר6 וסטר6 סעיר סס% %נם .06ר6
 5סנעיר6 קר6 3ריס. פ5 "דניז דסוס 5מ5כ6 4%656.
 דיתמן כנין תויר. ג% 33ני 7ינ6 דפכיו6100
 65 671י 6מר . 3רש מס -"סגם כיק . פמן 5תע5פ5כ6 33י 1ע56 מוי סגעיר6 סס% 33ריס. וי5%מע3ו
 . ע4 מ5כ6 ו6וניז 3נין %6 מנ6 33י 67 סנעיר5%6

 נפתחים פתחים כמה הוה שבעם למדט ]ג0[ ת"םעונו'ת
 ביום כי וש'כ אותם. ולמהר לזכותם מבקש הקב'השהרי ישראי של חלקם אשרי תפלותם. לג~ל ישרא5לשמת
 בכסה הכוע נהעמר הזה ביום תו'. עליכם יכפרהזה

 העבודות. מכל ורבה יקרה הכהן עבות הזה ביוםעמדותי
 השה ביום להקב"ה. אשד הקרבנות באוהן חלק נקעןלכל

 קרבנהן שם9יב דגהן ירי על בעולם חסדנתעורר
 על ואח'כ תחלה חמאותיו על העם. חמאותבשביל
 גהבאר חתרי העם. ועל עליו ייבנות טקריב העםחמאות
 זהענין

 %ר ווא מה וראה בוא הזקם נהוראי א"רכ(
 שעיר נקרב ולמה אחרת. בהמה ולא שעיר להקריבהקרבן
 לצד חלק שהא אע"פ וראה ובוא .. *זה נצרךשעיר רק אלא עג נקרב לא מדוע אבל כן. נכע שלו.צד מן שדוא לפי תאמר אפשר שעיר. כאן תם חדשבראש

 המומאה צדרי אעזן שכל סוד. כאן יש ההוא.דשוומאה
 מדרנ%צ שיורדמז מה וכל יוחר. כמאש כלםשלממה

 יהשר יממה ותלויות ארוכות שלה שהשערא לפייוחר. חלקם בעז ולפיכך יתרה* שלדם הנומאה כךדוזחתונות
 בדגצסאה. למפה הולה שלחם שהדין כבי אחרת.מבהמה
 לפ4 תלועת. ואיק שלי. ד3עמאה שתה בעבורחלקות, אען חלקות* ואינן ת*יווז אינן ופלו שדחחערהז שעה%וע"כ
 לפיבך דחחתוטת. ב*ותן כב% וןטומאה חגבוהת בושאין
 חשעיר זה וראה ובוא נ( אחרת. בהמה ולא שעירוראי

 תשאל ואם עגן. שיתע5ק ההוא דפומאה לצרחלק לעע בשביל היוא. למדבר לעזאזל משלווםא~ישראל
 המומאה לצד ואחד יהז אחד כאן לפה שעיריםשני

 הסנמר לאותו קרא בט. על שרנז לסלך פשל אלאימח. לדף אבל דגימאה. לצד אשר השעיר אותו תינחההוא.
 לבהז ונננס היוא סנמר שמח בבט. דץגיעשת שיהוה בשבי דנאשמים. בהעשים תם4ר דיניםשעושה

 לא וראו אמר בט. חתו שראה כיון שם.לאכל
 המלך. עלי שרנז לבעבור אלא אבי לבית זה סנמרבא
 פקר עמו שגתפים כיון עמו. ומעפים הלך עשה4מה

דפל
 % מריטות3אראה

- 

 קיו: תט0 0 קפס. %ח 0 0גש
 יעזדע%דך

 %8ת שיאש שגקרא יעקנ % זגס( 1 הה%א*ם של יזגשט שהדין או הרין* שם הוממק לה0 שיטשו אש יוין שירש בפקופ שפ * פ*ש3מ
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 פקד גם בנו. ועכור עבחיו נדולה מעודה לעשיתהם"ך
 המנטר. אותו נכנם אח"כ ההוא. סנמר מזח ידעשלא
 הגדולה הסעהרה מן לו יודע אם עכשו המלךאמר

 קרא  עשה. מה השלהן. יתערבב ולבני לישהכיניתי
 מאכל דבר איזה תכין לו. ואמר הסזודה עללהממונה
 שסועד שיחשוב כדי ההוא. דסנמר לפני וגם לפניוהערם
 היקרה רסעודה אוהה מן לו יודע ולא מסעודתי.לפני
 ויתפרש לו וילך ההוא חלק יקח בני. ושמחת שמחתישל
 כך עושה המלך היה לא ואם שלנו. המעודה שמקתמן
 הקב"ה אמר כך המלך. מנית ההוא סנטר נפרש היהלא

 להמקמרג ואחד לי אחד שעירים. שני הכיטלישראל.
 יודע ואל אוכל. הוא שלי שמסוודה שיחשוב כדיההוא.
 ההוא הלק יקח שלנו. השמחה של האחרת הסעידה סןלו
 עולם העליונה שהאם כיון מביתי. ויהפרש לדרכווילך
 עולם היכל בהוך לשכון תבא הבא עולם שנקראהבינה
 שלא הוא דיו ]גו[ הפנים הארת נמצא שיהי'דיעההון.
 הוא אז לפניו. הדין שרי ולא ההוא מקטרג נמצאהיה
 תמצא. ההיא החירות וכל לכל. ויאיר רברכות כליוציא

 הבא עולם זה כאשר שהרי הברכות. מאוהן יקחווישראל
 ההחתון שעולם 1מוצא דושהתע. עילם של בהיכ"ינכנס
 מברך הוא אז העליונה. הסעודה באותה בניו עםמשמח
 וכל שמחה וכל מתברכים. העולמות וכל השלחן.את

 : תטהרו ה' לפני זש"כ שם. נמצאות פניםהארת

 רבי אמר גורלוה. השעירים שני על אהרןונתן6(
 מצד בא שהוא לפי אהרן. ונהן למדנושמעת

 מדת לדמתיק בשביל דוקא. קל השעירים. שני עלהחמד.
 והלא לעזאזל. אחד וטרל לה' אחד גורל ]ג,[המלכית
 הקכ'ה אמר אלא לה'. אחד מה מפני הם. שעיריםשני
 שאלמלא בעולם. וישוטמ ילך ואחד אצלי. זהישאר
 הולך זה יוצא ]גח[ לסבל העולם יוכל לא שניהם"דוגו

 בכמה עבודות בכמה לישראל ומוצא לם. בעומשוטט
 אין בינירם. ש4ם כלם טובות. הנהגטע בכמהמררמת
 עם נשלח האחר השעיר וזה עליהם. לקמרגביכלהו
 מזיקים כהות שכמה למדנו ישראל. חטאות כל שלהמשא
 על הארץ. את לרנל ממונים רשותו חחה שהםמזימנים
 הוה וביום נ( דעעורה. דברי על שעוברים אותן כלדבר
 השעיר מגיע שכאשר ישראל. על לה?שין מקמרג נמצאלא
 וכלם בהם. נמצאת שמחה על שמחה כמה ההר אלהזה

 ואומר חוזר לרנל שיצא הדין שר ואותו ידו. עלנמתקים
 וראה ובוא . סניטר נעשה הקמעור ישראל. שלשבחם
 ישראל עשצריכים מקום בבל אלא דיא. בלבד והלא

 הרין. שרי לקשר עצה הקב"ה לרם נהן מעונותם.להטהר
 הקב*ה. לפני שמקריבים ועולות קרבנות באוהן~רמתיקם

 וכמו הכל. ע? יוהר הוה וביום להרע. יכולים איןאז
 כל למעלה נבצעקים כך לכל. למטה ישראלשממתיקים

 קרבן הוא ווקכל ישראל. על מלשינות להם שישאותן
 ולקח שכתוב היעא בשעה למדנו ]נס[ להקב"הועבודה
 בעולם. ולצאת לש?מ ורוצים למעלה. הוה ביוםהדין שרי שני אותן נתשררים הו'. השעירים שני אתאהרן

כיון
 פע ז9 0 : סנ י9 " מקומדתנחאאה

 וכקיד ו5כריס. 5יס ע5מס סעודת6 5מטכזמ5כמ
 סגטיר6. ססו6 ע56 5כתר . סגסיר6 ססו, כיס יגדעד5מ
 ע"ס מסעוזת6 ד6 יגזע מי ססתמ ט5כ6מתר

 קר6 . טכיד ממי . פתורמ יתערככ ו5נרי 5ידמתקיגת
 דסטיד דימסיכ כנין סנט'רמ דססומ קמיס ותסויקממי ותסוי טידי מתקין . 5יס ו6תר סטוזתמ ע55ממגמ
 יגזט ו5מ מדי5י.קטמי

 יקירמ סעוזת6 כססי"
 ויתסרס 5יס וי1י5 מעק6 ססומ ויטו5 . ודכרי די5'דמזוס
 קכ"ס 6מר כה . מ5כמ מכי סגטיר6 ססומ יתפרס5מ סכי עכיד דע5כ6 5מו ומי . די5ן דסעודתמטמזוס
 5ססו6 וחד 5י מד סעירין. תרין מ1תיגו .5יס-מ5
 יגדע ו5מ ק"כי5 די5י זמטעוזת6 זיחסיכ כגיןזלטורמ
 ע5מ6 טלמס י"ממ כיון . מכיתי ויתפ-ס 5מורחיסויזי5 מעק" ססומ ויס: זי5ן זחדוס 6חרמכס:ודתמ
 תת"ס. דטלתמ סיכ5מ נו 5תסרי מתימד"תי

 ד5מ סומ דין ]גו[ דמגפין גסירו5מסכממ
 כדין 5קת'ס דזיג'ן תמרי 51מ ד5טורמ ססומיסתכח
 . יסתכח חירו ססומ וכ5 5כ5". ומגסיר כרכמן כ5מטיק
 תתמ0 ט5יומ דחדי ומככח תתמס זט5טמ 5סיכ5מעמ5 67תי ט5נומ כז זס6 כרכ16 ממיגון גע5יןויסר56
 כריה מיסו כדין . טל"ס סטודתמ כססימ כגויטס

 וכ5 חידו וכ5 מתכרכין כ5סו וט5טיןפתורמ.
 : תטסרו ס' 5פגי סס*ד . תתן מסתכמו דמגפיןגסירו

 תסטרמ ד"תי כנין . מסרן וגתן תמגמסתטון רכי 6תר . נור5ות ססטיריס סגי ע5 מסון ונתן6(

מערוג'תמ
 נור5ס ]כ,[ג'

 וס6 5ט61ע. 5ונוך5ק6מד .5ס' מחד
 קכ*רי 6מר מ65 5ר1' מד 6,תמי . מיגון סעיריןתרין

 מ1י5 סמי גסק ]גח[ 5תסכ5 טלתמ יכי5 5מ מזדוונןתרווייסו
 ככמס פו5חגין ככתס 5יסרמ5 5סו ומסכח . ככ5עמום"ע
 65 . כיגייסו ס5תמ כ5סו סכין. גימוסין ככמסדרנין
 עריקין מכי5י כמ0 תמגמ דיסרמ5 חיכ"סו דכ5כתסו5, ס5חין ממרמ סעירמ ו60י כד5סורמ כסו 5תיט5יכי5

 ע5 6רע6. 65565 טתגן יךיס תמות דמיגוןטידנוגן
 יוט6 61001 נ( . מורייתמ פתנטי ע5 זטכרין מיגוןכ5
 סלו מס6 דכד כיסר56 כסו 5מ55מ ד5עור6 סכיח5מ

 . כסו 6סתכח מיזו ט5 חידו כטס סורמ 5נכיסעירמ
 ומטר מס?ר זגפיק נרזיג6 וססומ . כיס כ5סוומתכסתין
תוסכמתי

 יסר56 דכטיין מתר ככ5 מ65 . סו6 כ5חודוי ד1656 מוי 1ת6 . סגינור6 מתעכיד קסינור6 . דיסרמ5
 ק "י ע5 , יוטא ס6י 65כ6ס% כ5ין65: וזיג6. מ6רי 5קסר6 עיט6 5ון יסיכ קכ"ס טחוכייסו.5מתזכ6ס

 וכטס
 5כ5 מכסטין סכי 5כ65 5תת6 יסר56ומנסמן

 ,"" ימי י"" ," "%י" י י".7מי"
 51טיפק 5ס5ע6ס ונעיין . 5עי65 יוט26סם
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 ! נע5ט6
גיון

 הוהרזיו
 נע,הת שיהף מרמז על היגה גח 1 העולמות הודוגות מכח רב שפע חשפעת ע*י ושמהה הדינים הסהקת על מודה פנים הארת ענין4[

 : להקביה ועבודה קיבן נחשב שהכל אלא ח14 ועבודה קרנן הדא לעואול והחעיר ושוה גחשוב לבל *י'3גען $ לע;ל כמוגא הנבוהיט הדין שרי שני קל רמו השעירים שני כי 3גמ, : הדין לפדת המהקה תהיה ידו שעל התקון לטעלהכך



 69ך קורשישון מותאחרי הזהרלשון

 ,ע,,"סיו'ווי עוין "זג נן)ו ,תת"ונל "ומע ש,ננל,"
 5יס מפקין ומד 5תתמ. כקכ"ס כיס מסת6רדחד
 כקכ"ס. כיס מסת6ר מד 5עי5מ. כתי סכי תדכר5.6ססומ
 ומד ])[ ע5מס מוכר6 3ססומ כע5נז6 וסמס כפיקומד
 : מסקסרכהו

 ססעיריס סכי ט5 מסרן ונתן תנן יוסי מ"ר6(
 טכד6 חתיתון . דטזמז5 ס61 יקרמ סכי 6י .נור15ת
 כטי5 65 דטכד6 דט)ת6 6רמ6 כתמריס. עדכיןדסדי
 זתין דסת6"5 כגין 6נ5 תמריס. 5יס דיסיכ תס656
 פסר6 5יס יסמ ד65 וכנין כד5סור6. יות6סמי
 כיס דס5יק סומ תכרתיס עדכ6 וס6י כסמי. הי5ק6 5יסיסכין
 . כטדכ6 מסכמנמ ע65ס ת5ס *)מק 6"ר יסודס ר'ד6תר
 סנור5 סי ע5 סנור5 פי ע5 כיס כתיכ ייסוסעעדכ6
 וכן דכניתין ד6 דיסודס מ51ק6 דמ מתר ד6יסו .ודמי
 6'כון ידוי. סוי דכסכ6 כיון סכמ מוף .כ5סו
 סס"ד . כ6תרייסו וסרמן דכסכמ כידמ וס5קי תדלניעדכין
 דמ 651 וד6י. ע5יו ע5ס . סנור5 ט5יו ט5ס מסרוססעיר
 רסות6. 5יס 61תיסיכ זתין דדי5סורמ זתנ6 ככ5 656כ5חודוי
 . 5יסר6) 5ון וככיק דיתעסק כתס 5קכ5יס 5סומסכעיכין
 חתר6 זטיר 5יס סכ ת5כמ דכי 6511515 6תרי.תת5י

 סינהוננ::1 4ג :ו:ך: :יעון"ג,:גכן
 כמו למעלה. ערלות נותן כהן לטמה, גירל נותןכהן

 %מ ש,%שךעה"ששקג::נ
---.-

...- 

 וכן בניםין של זה יהודה חלק זה אמר שהגורלבויאי.
 אוהן בדקלפי. ירו הניח שהבהן כיון כאן אףכלמי

 זש"כ במקומם. עחו דגהן בירי ועלו כ4צוהגורלות
 זה ולא וראי. עליו עלה ףנורל, עליו עלה אשרוהשעיר

 מתס נמ5יס כי נ( וכתיכ כנין דטתיס. וכיסי5ריס6
 כסטת6 ועסו 5טת6 15ן 11י יוסי מ"ר . ר6סו ע5שתס
 דכניניס דע5ייסו. תתכ6 ד5עורמ 5ססומ תסדרי סע"הוסמי
 מוכין מינון כ5 מסדר וקכ"ס 5יסרמ5. 15ן 5סכממ6תי
 65 סקריס דוכר ד( דכתיכ כנין . דעתיס5ריסמ
 טכו"ס ידעו סת מ5ת5י יסודס מ*ר עיכי. 5כנדיכון
 . כט5תמ מד יותמ 5יסר56 15ן סגקין 5מ סעירתס6י
 . סטיר נססומ מיסו תסתד5 יותמ %י כ5 מויה6
 תכ65. 15ן %כי 5יסר56 5ס1 תכפר קג*ס כךונניכי
 5ס1 ומסכמ מתי סומ 5כתר . קתיס קסנורי6 6סתכמ6%

 ס' וי6תר ס( כדכתיכ 5יס סמי5 וכדין5יסרמ5.
 . דיסרמ5 כתוסכמתייסו מתיכ וס% . תכמ ת6ין סססן56

 מתר קכ"ס כדין . 5יס ומע5 סכינורמ 6תעכיוקסינורמ
 ס6י מתיתון כויסי6. דסמרין סרין55כעין
 סעירמ ס6 תדהה. כני ע5 ק6יס ס6יךד5סור6
 1כ5 מוכייסו דכ5 כסתק6 נכיס ד6סתכממדמ

 קכי5 וסו6 קת6י. ומכו דחטו תמי וכ5עטותייסו
 ע5 מ1כין מיכון דיסדרון כ5סו מסתכתו כדין .15ן

 תתדנקין ומסמין מינין מיכון כ5 מתר מ% רכיטתיס.
 . מט6תס כ5 יס כת5ו5ות ותס5יך י( דכתיכ כתסניס.

51כתר

 השעיר* באותו נעעעסק ורא הזה היום כל וראהבוא
 ט"בל. אותם וממהר ל"טראל ו,קכ'ה מבפר זהובעבור
 את ומשבח בא דשא כך אחר 4פניו. המקהע2 נטצאולא

 ה' ויאסר ס( ככהיב אהתו ש%אל רקב'ה שאז"שראל.
 ישראל. של בחשבחהם טשיב וויא תבא. סאין השמןאל

 רקב-ה אוסר אז 6. והולך סנינחי  נעשהודקטיטר
 לה הראיתם הכבוד, כסא אח רמובבים שריםלהשבעים
 מכל ר5שעים מכל הכתב בצירוף לו נשלה אחרשעיר הרי בני. על להלשין המיר עומד הוא איךהםלשין
 קבל והוא לפני. ישראל שחמו% החטאים וסכלהעונה

 'על החטאים שתן כל שרדהרו בלם טסכים4ם אז ורעכל
 נדבקים חש"מאים 1:עונות אה:ן כי אסר אבא רביעמו,
 חמאתם. כל ים במשלות ותשלקי 1( שכתוב כמובו.

ואח"כ

 שעוטר לשומה משל אמר, הוחק ר' נ( בעבורו. דיןעושה
 כל לו ותראה לו תאמר ואח"כ ייו. לו הן המלך.לפני
 יבא והוא הרעים, רברים אותן וכל שעשיה העולותאותן

 כאן אף כמוך. איש בעללם העצא שלא ויאסרדשבחך
 כהגה לו נותנים "שראל המלך, לפני רגזקטרנ עומדהרי
 וכל הרעות כל נרשם שבו בהב המהנה ובאותהזו.

 את ומשבח בא ודוא ישראל, שעשו העינות וכלהעולות
 על הכל מהזיר והקב"ה עליהם. סנינחי עעשהישראל

 י' פ'כס י( 6' 6ייכ ס( ק*6 תייס ד( כשס פס)' 0 קג. ט0 מ : ק6 6פי " מקוטותטראה
 הזדש4ו4ר

4*

%ש  * שלטטה בהעבידה גקשו לטעלה שנעשה שהתקת *י' גקשו באחר ואחר השטן. שליטת במקוס ישראל חטאי 6שש 



 ההי"%ן מותאחף קורשלשון60
 השעיר ונשא זש'כ עמו. ראשי על נהזרים כלםואח'כ
 ! נזרה ארץ אל שנותם כל אהעליו

 זא אחרקזאזל. ונורלה' נורל נורלוההשעירים
 נורל עסו יפיל שהקב"ה מה ההמא. להמלשין שמחההיא

 על מכרל הוא לוהם שאש יודע ואינו אליו. אהעוומזמין
 על חווזה אחה טחלים כי כ( ככתוב עמו. ועלראשו
 המלך עם המלנה אמתר הביאה לא אף ג( וסימנךראשו.
 המן יצא וכתוב שתי. אם כי  עשתה אשר רסשתהאל
 לו. והולך שנומל ההוא בחלק לנ. ומוב שמח ההואביום
 היא השכינה. להיכל העלין טלך יבא כאשךואח"כ
 בזנע ואפילו המלך. םן העם השל בניה ועל עליהמבקע%ז
 היא הזה. דהום כל תפלות ומתפללים בנלותשישראל
 בניה. על ומבקשה הזנליק מלך לפני הוה ביוםתעלה
 ~ם לעשוה הגך'ה שעהיר הנקמות אותן כל נטריןואז

 העולם, מן להבמל הזה מלעין עתיד איך ונגזיאדום.
 כי הנלוה. בזמן ו%מנך לנצח. הסות בלע 7(ככתיב
 מהו המיך. בנוק שצה הצר אין כי ונו'. ועמי אנינמכרנו
 ומה הארץ מן שמנו את והכריתו ס( ככהוב הטלך.בנזק
 ])6[ בקיומו יתקיים לא העליון שם שהרי לשמךהגדול.תעשה
 והמלכה4 רגשלך מלפני נבעח וועשן ואז המלך. בנזק הוא11ה
 יוצאים וישראל נמצאת. שלמה ושמחה פנים הארתאו

 וחדוה שמחה והלאה הזה היום מן א הזה. בייםלחירות
 עם לשמח מבקש הקב'ה ואז עליהם. תשלמבההגלות
 וכמו ולהלאה. מכאןישראל

 שישר~
 להמקטרנ חלק נתנו

 שיתפרעמ מכ[ העמים לשאר נהנים כך מהם.וופרד
 : לממהמהם

 *עבודה ליכנם *דיו ושדש גופ שמבל לאחרי הכהן יצחק. א"ר ה'. לפני האש על הקמרת את רניזן0
 הכרגים. אחיו %. ססבבווע היו חומתע נ' סדכלחקרוש עלית אחר למקום *יכנם שמהכוון עד הקדושה.אחרת
 ונשאו אותו מברכים הט כלם העם. שאר וכלחיוים.
 מנ[ ביגלו קשרו זהב של ושלשלת בהפלה. עליוידיהם
 אחריו. הלכו ולא במקומם עמדו וכלם פסיעות נ'הלך
 עור הלך ])7[ למקוסו ופנה אחרוה פסיעות נ' עודהלך
 שנצרך למקום נבנם למעלה. ורמקשר קיניו סתם פסישתנ'

 הכנפים ומקישא טימרים הכרובים כנפ4 קול שמעליכנס.
 ק1ל נשתכך הקטרת. מקטיר ד-ה למעלה.הפרושות
 למעלה אז הרי וכה הכהן אם הס[ נרבקו ובלחשכנפיהם

 ססטהה וגס6 סרי"ד . דטתיס כויסיסון תפסוק כ5סו51נתו
 . נזרס 6רן 56 טונותס כ5 6תע5יו

 67 5פז6ע 6מד עור5 5ס' 6מד נור5 נור5ותססטיריס סני ט5 6סרן וגפן כתיכ סכ6 גסור6י 6*ר6(
 גור5 טתיס יעי5 דקכ'ס כגין ד5עור6. דססו6 מדוס6יסי
 ט5 6עי5 ד5יק דגור ידט 651 . 5יסוותין
 ט5 מותס 6תס נמ5יס כי כ( כד*6 . די5יס טת6 וט5ריסיס
 סת5ך טס סת5כס 8סתר סכי6ס 65 הק נ( וסיתגך .ר6סו
 סתן וי65 וכתי3 . 6ותי 6ם כי טסתס 6סר סתסתס56
 5יס. ו6זי5 דגטי5 מו5ק6 כססו6 . 5כ וסוכ סתמ ססו6כיוס
 6יסי תטרוגית6. 5כי ט65ס ת5כ6 6תי כד51כתר
 13',ג6 ו6פי5ו . ת5כ6 תן טת6 וט5 כגס6 וט5 ט5ס6תכטת
 6יסי . ד6 יות6 כ5 5לותין 1551 כנ5ות6דיסר56
 . כגס6 ט5 ותכטת ט65ס ת5כ6 5קתי ד6 כיות6ס5קת
 טס 5תטכד קכ'ס דזתין גוקתין 6ינון כ5 6תנזרווכדין
 . תט5ת6 65תעכר6 ד% ד5עור6 ותין סיך ו6תגזר .6דוס
 תסו . סת5ך כג1ק סוס ס5ר 6ין כי . עו' וטתי 6ניגמכרגו כי . דג5ות6 כזתג6 וסיתנך . 5ג5מ סתות כ5ט 7(כד*6
 ותס ס6רן תן סתגי 6ת וסכריתו ס( כד*6 . סת5ךכגזק
 ])6[ כקיותיס 6תקייס 65 ט65ס סת6 דס6 סנדע 5סתךתטסס
 וסת5כס. סת5ך ת5פגי גגטת וסתן וכדין סת5ך. כמק 6יסווד6
 נפנף ויסר56 . 6סתכס מידו וכ5 ד6גפין גסירוכדין
 ומדוס מירו 51ס65ס יות6 תס6י כדין . יות6 כס6י5מילו

 טתסזן 5תמדי כטי וכדין . ט5ייסו לס5טמסכ6תנ5י6
 65תסרס6 מו5ק6 5יס דיסכו וכתס . עס65סתכ6ן
 65תפרס6 ])כ[ טתין 5ס6ר יסכין גתי סכי .תגסון

 5תת"תנסין
: 

 כסנ6 י5חק. 6*ר ס'. 5פגי ס6ס ט5 סקטרת 6ת רנןזןו(
 כפעמג6 65ט65 ידוי וקדס נופיס ד6סמי5כתר

 3' תכ65פ6 פ65ס 6הר6 65תר 5תיפ5 ד6תכוון טד קדיס6.6מר6
 6מוי כסגי 5יס. ש סורע

 מנן כרנ5יס זקפין דדסכ6 וקסר6 553ות6. ט5יסידין
 . כתריס גס5ין ול6 כקיותייסו קייתין וכ5סו פסיען נ'גט5
 געי5 ])7[ 5דוכתיס ו6ססר 6מ,-ן ססיטן 3'כע5
 65תר ט56 5טי65. ו6תקסר טייגין 6סתיס פס'טןנ'

 נדפין ו6קיסן תזתרין דכרוכי6 נדפי קו5 סתט .דט56
 קפ 6סתככ6 . קערת 6קעיר סוס 5טי65.פריס6ן
 5טי65 ס6 %י כסג6 6י ]5ס[ 6תדכקן וכ5מיסונדסייסו
 רטו6 נפיק סטת6 כס6י סכ6 ו6ק( 6סתכממידו

 דכי6 6פרסתוג6 דעורי תרימין מתכסת6דגסור6.
 כתלי רימ6 6טע 6תר. ססו6 ככ5 ו6ע6ד5טי65
 ופטר6 53מיסו סו6 כ65 כדין ])י[ 5כ6 ו6תיסכ6 דמוסתיסנוקכי
 כרטות6 553ח6 פותיס כסג6 פתמ תתן. 6סתכמ65

 כרוכי6 יקפין דסייס כתר 55ותיס. 551יכמווות6
 וטיק דרטית6 כסנ6 ידט כדין . ותזמרין ג7פייסוכת5קדתין
 כת5 . 55ותיס ד6תקכי5 ידטין ופת6 . 5כ65 סי6תדותא
 וס61 . י5כיגו כס5ג כסגיס מע6יכס יסיו 6ס '(וכתיכ
 . 55ותיס 551י 65מוריסתכ

 זכ~
 דס6 דכסנ6 מו5קיס

 5פי65 יות6 נס6י 6סתכם ה11 ט5 חדו יחיע5

 רצון שעת הכהן ידע א מזמרים. והיו כבהחלהכנפיהם
 כמו תפלתו. שנתקבלה ידע והעם לכל. היאוחדוה
 והוא ילבינו. כשלנ כשנים חטאיכם 4דדו אם ז(שכתוב
 חלי אשרי תפלתו. וההפלל לאחורוחזר

 למעלה הוה ביום נמצאת שמחה על שמחה ידועל שהרי דכהן. של
ולממה

 6' 'סי" 0 סו. יף 0 1 יסועע % גשס יסי" 7( ס' 06תל 0 גש0 פשי נ( ק0ש %ח 6( טקומותמראה

י4ך

 ד;זדק-
 יתיאווש שפ ימות שא0 51ט : העולפ אומות ע' כננד פרים י הפכות גחג שסקריניפ מה הייפ 1)% : וגי יה כס על יד גי גנתונ1651

 אווק ענין עןו , אפור אין גוה נאופן אנל תגשיפ או מלנוש ררך דוקא הייגו נוהנ. פגימח ליכנם שאמור והגפ השלשלת."4י
 שנרבקו *ה מי( , המחחה הגחת סקום מניר והיה  עמידתו סקופ יודע היח ח*סיעות מספר שעא ואפשר מונן. אין בסספרןה04וקות

 , הפחד פו מאד ר91ק לנו שהיה און . כנפיה0 תר4נח ונעפדם הבתונ ררך על לג041הגגפים



 41לא קורשלשון מותאהרי הזהרלשון

 6סרי 15 סככס סעס 6סרי כתיכ סעת6 ססי6 ט5 .ותת6
 : 56סיו סס'סטס

 . כ56געו ס?ס תן פעתיס סכט יוס סכפרת ןלס4בי6(
 כטערין כסכ6 תתטער יות6 כס6י 6כ66קר

 ע5יס ותכסר ותתמי. ע65י כין ק6יס יסו6 .ט65ין
 ת6כ6 כ5סו. יסר56 וע5 תקדס6 ופ5 כסני 1ט5 כיתיסוט5

 דתסיתגות6 כריס6 תכוין דסר כדת6 דט56כסע%
 ו5פני סכפרת ע5 "ותו וסוס דכתיכ כתס . 5%נעיסאיי

 ו6די ד56כע6 כקטפ6 כסיס עכיד. וסיךסכפרת.
 ו6תכוון 6די . דכפורת6 5סעו6 ד56כע6 כסיסיןכת55יף
 . כ65 דכ5ע 6מת כ5מודס6. 6מת . 06ת . 5תתגיוט%י
 ריס6 6חת . 5קכ5ס 6סדרן דכ65 %ת . דכ65 סג4%פת
 כרעות6 כמו6 סריין ד6יכון ו6מת. 5גאן 5נתר ])1[1כ65

 ו6מת 5ס6י דתט6 כתר ]5ח[ 5ע5תין תתסרסן 64%מוות6
 ותגי כוווג6. 5תתני תכ6ן ס%י דכ65 6פ%6שי
 ומתס. 6מת ו%כע. "חת וס5ם. 6מת וסתיס. 6מפ61תר
 6:5י ו5כנד6 65תסכ6 כגין ])ט[ וסכע 6מת . וסם6מת
 ד6נו6 5כתר6 ידיען כורנין ע65ס 6ת6 ד6יסילעןז
 5כגסת ת6תרייסו עתיקין גסרין 651תסכ6 ]פ[קת6ס
 6חמ . כמד6 כסרין כסורין תרין ד6 יות6 וע"ד .יסר56
 סכפוריס יוס כתיכ יע*ד תת6ס. 65ת6 כסר6ע65ס
 קסיר6 מד6 קפער6 י5מק 6"ר ]ת6[ ד6תתרגתס
יפקוסו סתס יתית ד6( ע56. דסוס כסעת6 דכסכ6כרג5וי
 ו6מתתודע 6תידע זסורית6 כססי6 ידעי. וכת6ית5כר.
 דכסג6 6סתתודע סעת6 כס6י . ניוכי יססך 65גד

 6תידע כ~סורית6 כם5ס יפוק ו6י כמק6ס. 5גו6מתכמ
 מדטת6 כדין . 5מוור נווכי דיססך61:תתודע

 . כ5טר6 6סתכמו כ5סו . 165 ו6י . ותת6י כע65יסי6
 כיון יסיס 6*ר . 55ותסון 6תקכ5 ך65 כ5סו ידעי1סוו
 כתס %5תכ65 ד65 . עיגוי וטתעס ע56יסוס
 ת~תרי כרוגי6 גדפי ק5 סתע וסוס 56עריך.ד65

 ויפוק כמדו6 סוס דכ65 כסכ6 ידע סוס .1תסכמי
 כפקין דת5ין ידע סוס כ155תיס ד6 כ5 ועס .גס5ס

 מדות6 וכדין י6ות. כדק6 ותת:רכן ותתקכ5ןכמדות6.
 . ותת6י כעל"יסי6

 ת6כ6 . וגו' יסר56 כני תסת16ת סקדס ע5 ךכנס4ךג(
 תניגן ס6 56עור 6"ר סקדס. ע5 וכסרת6י

 ונרתין דיגין ותתערין 5עי65. פניתות6 עכדיןמייכי6
 דיגין יכדין 65תנ65ס. ס6רי תקיפ6 והוי6 תקדם656סת6כ6
 . כ65 5דכ6ס כסנ6 כע' י,ת6 יכס6י . כע5ת6תתטרין
 ]טנ[ דת5כ6 רים6 דסו6 די5יס קדיס6 כתר6516תער6
 ריס6 וכד כמסרוכית6. 65סר6ס ת5כ5 יייתיינין

 ו65תער6 כתטרונית6 65זדתנ6 וייתי . כסי5 כ65 כטי5?ת5כ6
 ד5עי65 ס5יתו דכ5 6סתכמ כע5ת6. וכרכ6ןמידו
 די5יס כתר6 6תער ד6י ת5י6* ככסנ6ותת6
 ע5 יכסר כתיכ וע*ד . 6סתכמ כם5יתו 1כ65 6תערי65

 כט5ת6 ס5ת6 65סנ6ס סקדם פ5 וכסר כנךתית6סקדס.
 6סתכמ דאנ6 מידו וכו . כע5מ6 תידו651סנ6ס
 כ5טו סיכ65 כגי וכ5 סתסין כ5 וכתפרונימ6.כת5כ6

6סתכמו
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 ן אלהיו שה'העם אשרי ל1 שככה העם אשרי כתט השעה 4ותה %ולממה.
 באצבש* הדם מן פעףם שבע יזה הכפרת ולפני6(

 בעמרות הכדע נחעמר הוה ביום אבאא'ר
 עליו ומכפר ותחהונים. ץליונים בין עומד והואעליוטת.
 למרנו ישראל. כל ועל המקרש הצל הכהנים ועל ביוזוועל

 האמונה בוןקי מכוין דיה הפר דם עם שנכנסבשעה
 והוה בהדם האצבע ראהט טבל קמטה. ואיךהכפרת. ~פני דגפורת על אותו והזה שכתוב כמו באצבעו.והזה

 וטזבין הוה הכ4רת. יד לעומת שבאצבע בטיפותכסצליף
 הכל* הכ:לל אחת בלבדה. אחת אחבה למנווז.והתהיל
 ראשית אהח אליו. פונים ו4רגל 94צז הכל. של שבחאחה
 ברצון טזר שוכנים שהם ואהת. אחת אח"כ ]5,[הכל

 אחת לזאת ו4הניע אחר ])ח[  לשלם נפרדים ואיןבאחוה
 חימה 8הג. למגות מכ4ק התחיל הכף של האםשהיא
 אהת ולהפיק להמשיך בשביל מע[ ושבע אהת ושש.אחת העיפ* אחת וארבע. אהת ושלש. אהת ועטזים. אחתואומר
 האם של להכתר יויעות במדרטת העלינה האם שדךאהזו

 לכנמת מם9מם ענוים נח*ם ולהמווך ]ת[התרחונה
 האם כאחת. מאירים מאורות שני הא ביום וע"כישראל.
 הכפורים יום כתוב 1ע'כ התחחגה. 9אם מאירההעליונה

 נקשר היה והב שלשלת יצחק א'ר ]ת6[ שנתבארכמו
 יוציאוהו שם ימות שאם נכנם. שהיה בשעה דגהןברנלי
 וניכר נודע הץה והורקז של בהלשון ירעו. ובמהלחוץ.
 שרגדע ניכר  שעה באותה האדום. טנו נהפך לאכאשר
 טיע היה בשלום לצאת יוכה ואם חמא. עם בפניםנמצא
 דיתה או ללבן. נהצ שנהפך והורית של בהלשוןוניכר
 בצער. כלם טטצש לא. ואם ובתחתונימ* בעליוניםשמחה
 כיע יוערה א"ד תפלתם. נתקבלה שלא בלם יה*ודםורץו

 במה י0תבל שלא עעע. את ממממם ויה הכהןשנכנם
 נהמרים הכרובים כנפי קיל שימע והיה נצרך.שלא

 לצאת ויוכה בחדוה וצא שהכל הכוק ידע אוומשבחים.
 יצאים שהדבורים בתפלתו מבין היה וה כל ועםבשלום.
 שמהה נעשה ואו כראף. ומתברכים ומתקבליםבשטחה.

 : ובתחתטיםבעלטנים
 למדט הוי אלעור א"ר הקרש. על וכפרמיצ למדנו הו'1 ישראל בני מממאות הקדש על רכפרנ(

 גורמים דימם ומעמירים למעלה. פנם עושיםשהרשעים
 דעים ואו לדוזנלות. מהודל' דחקיף ונהש המקדש.לטמא

 דגל. לטדו הכהן צריך הזה וביום בעולם,נהעוררים
 ]תנ[ המלך ראש שנייא שלו הקרוש כחרולעורר
 ראש כאשר הםלם"ת. אצל לשכן המלך שיבאבשביל
 לעורר דגולכו'ת עם להודונ יבא הולך. הכל הולךהמלך
 שלמעלה השלמות שכל נמצא בעולם. וברכוהשסחה
 שלו הכתר נחעורר שאם בהכהן. תולה הי'ושלממה
 על וכפר כתוב וע"כ בשלכות, נמצא ודגל נתעוררהכל

 בעולם שלום להרבות ו,קרש על וכפר בתהלהרקדש.
 נמצאת ההזדונות שמחת וכאשר בעזלם. שמחהולהרבות
 כלם ההיכל בני וכל משרתיהם כל ש והםלכו'ועבהמלך

בשמוא

 הזהרץן
 דל4 רעין תרין והן ואטא אבא הגקראין וגיגה חכסה הספירות על מדמז ואחת אחת 1לח( : ג"זר ספירת על מרפו חראשון אחת1%[

 וגבורה, חמד עט בעה היינו ושתים אחת זה, דרך על התהתוגות ספירות ז' עם הביגה ספירת ומורוונ  שטחגר *י' 1וס( .מתפרשין
 בלעען כפורים 1מ6[ : מלכות טן ביגח לחבר *ף ,א : הסלכות ספירת שהיא ושבע עד השאר ובן תפארת עם ביגה הייגו ושלשאחת
 משש להטשיך ויטון ההגמה. 80ירת הייגו ,פג( : בניהן ישראל על מכפרות  שתיהן התהתחה החפ ע0 העליונה שהאם מרמזריי*

 י פלפת עט ה8444 הזדועת בוביל לממהקארה



 הוהרישון כיתאחרף קורשלשון88
 מהבפר הםלך לפני שחטאו ההמאש וכל הטצאום.בשמחה
 כתוב יפיכך תמחע. ה' ל8ני חמאתינם מכל זש"כלהם.
 עד בקדש לכפר בבש טעד באהל טעה לא אדםוכל

 וכשנעשה רקרוש. הייד לנרום שנכנס בשעהצאהו.
 בערו וכפר השעה ב*טתה א רגטלכו"ת עם המלךהזדונות
 מעורר רגוע אומוע יהודה רבי למדנו 6( . ביתוובעד
 במררגה שנבנם קודם ולמדט לממןע למעלה בעולםשלום
 אחרת למדרנה זו ממדרנה כשרצא עששט* מטבל דף'אחת
 קדש ]תנ[ ובזה בזה קלמות מקשי טי' עצמו. מבלש?ד
 ונצרך עבורה. להראות נצדך ובכי כאעיז. ומתברכיםידיו

 עד והבונה. העבודה כדכרון  שמתלפש בבנדהלהתראות
 ותחתונים. עליונים ויוזברכו שנשת*ך ככט הכלשקשרר

 מממאות הקדש על וכפר כהעב אמר העע נדצראי רבינ(
 צר*ך חמאתם ומכל חמאהם. לכל ום8שעיהם ישיאלבני
 חמאתם. לכל ולהלאה. מכאן ולייפויזם לנגףתם אלאלומר.
 שריא כפור ביום וע'כ עליהמי לשלם המקטרנ יכלשלא
 ה' ה~ליונים. כמלאכים רנלים יחפי וללבת עצמםלנקות ישראי צריכים שלהם. וונקיון החמאים כל שלקטה
 וויום העליונים צדדים מהמש להמחיע בשבילענויים
 נם נהשוב ואם ]תד[ שלו השערים והם סוציאם.הכטרים
 שבבלל ואע"פ שואה היי יצחק ,טל מצד שדראשטזיה
 תשמוש האחרון ועטי הם. עטיים ששה ואז היא.אכילה
 אנו ולעימהה 1-:[ נמצא הששעז ובמדרנה הוא.הממה
 : לו קורים אנו וכך נקיון. של ים הייט כפורים כן ואל הזה. בטם מלפניו ומבמלה מומאה כלואמנשק לפי אלא כפור. נקרא מה מפני כפור. .. הזה ענויעושרם

 למדט עלץ. כפר ה' לפני אשר הגחבח אלךישבא8(
 שנעשה כמו סהם. המונח אל יףודהשא"ר

 ולמדנו בה. זה מתקשר והכל למעלה. נעשה כךלממה
 למעלה. נעשה כן כמו למפה. הכהן מכפר הזה שביוםנמו

 הכהן עושה כן כמו עבודתו. ממרר שלמפה וצהןוכאשר
 לממה. שנמצאת עד למעלה עבודה נמצאת לאשלמעלה.
 תמצאים העליון. מלך  קדושוז לעלות מתחלתומלממה

 יהודה א"ר הקבשה. לפני כאחר מתקשרים העולמווזכל
 ליצכיהם עלירם הקב'ה פקד מה מפני ישרגל הבינואלמלי
 מהל הקב"ה שהרי ידעים היו העמים. שאר מכלטתר
 שוקב"ה למדנו ממאה. אחד אפילו מהם נבה ולא שלואת
 ממונים שרים כמה לו. יש חיילווז וכמה מרכבותכמה

 הזה בעולם ישראל את ושמין וכאשר לעבודתו.טטצאים
 אווזם והשכין שלמי. כדכרון קדושש בכתריםהכתירם
 לכל וקשר לעבודתו. נמצאים יהיו לבעטר הקדושהבארק

 ועבודה לפניו נכנמת לא ושמחה ישראל. בעבודתהעליונים
 וכל לממה. ששרם שרשראל עד למעלה לפנץ נעשיתלא
 נעשה כן כמו לממה רבונם בקבודת נמצאים חישראלונק

 נתבמל לממה העבודה במלו שישיאל ובזמןלשעלה.

 ואם לממה. ולא למעלה לא נמצאת לא ועטדהלמעלה.
 נעשה בארא שרוים כשהיו הקב"ה עבודת במלוכשישראל

 ל4שראל הקב"ה אמר אח'כ. שכן בל למעלה. כןבמו
 למעלה מהעכבש חי6ת במה מוצות כמה ' ידעתםלולי

בשבילנם
 ט. דף ג( קפ4 1%ס מ ש: ש " מקומטזנשראה

 6תכפר ת5כ6 קתי דמכו שכין יכל 3מ*ויו.6סתכט
 כתיכ ו3נ*כ . תעסרו ס' צפני פס6ת'כס תכ5 סס*ד5סו
 עד 3קדס 5כ9ר כ63ו תופד כ6סל יסיס 65 6דס1כ5

 ונסעת6 . 5סו 5זוונ6 דע56 3סעת%6תו.
 3עדו וכפר סעת6 ססי6 ותסרונית6 ת5כ6דתזדוונין
 6תער כסגה 6תר יסודס ר' ת%6 "( .. 3יתוו3עד
%ת6

 כע5ת"
 ע56 וחני6 . ותת6 5עי65

 6מר6 5דרנ6 דרנ6 תס6י נ9*ק נופיס. 5גטמימד 3דרנ"
 וכעי . עו3ד6 65ה061 3עי וככל6 . כמו6 ותתכרכ6ןידף קדס ]תנ[ ונס6י נס6י ס5ת6 %יד . נופיס6גטמי

 עד דיתכוו: דעו3ד6 כגאנ6 ןית35ס 35וסוי65מש6ס
 . '1תת6י ע65י ויתנרכון וטעריך כפס 6%ויסוו

 תסת6ות סקדס ע5 וכפר כתי3 6מר ס63 נסור6י ר'נ(
 . מט6תס 5כ5 . ו5ס65ס תכח 5סק 5סג% ש6 .ליס ת3עי מס6תס ותכ5 מע6תס 5כ5 ותפמסףסס יפר56נני
 ד פך נרתייסוט ד6יס1 דכ9ור ניו% וע*ד פ5ייסו. 5פלע6ס פקערנ6 יכי5דל6

 . פט,, כת65כי רנ5ין
 יס

 דיות6 ע65ין ססרין תמתס 65סתייע6 כניןפנויין
 סת'ס ו6י ]תד[ די5יס תרעין 61ינון . 5ון 6פיקדכפורי

 תסתיס 3תר6סוענוי6 6יטן יי6?סיוכדיןטעס
 6נן ו5קכ5יס ]תס[ סכיפ סתית6ס ו3דרג6 . 6יסוסתקס
 כנין 656 כפור 6קרי 6ת6י כטר. ד6 ענוי6ע3דין
 : 5יס קרינין וסכי דנקיות" יות" כ9וריוס ופ*ד . יות6 3ס6י תקתיס 5יס 61עכר תס36ו כ5דתנקי

 ת6נ6 . ע5יו וכ9ר ס' 5פני 6סר סתז3מ 56 דישנאנ(

 . 5פי5ח נתי סכי 5תת6. כסנ6 תכפר יות" ד3ס6יכתס ות"נ" . 3חך מד וכ65סת6תקסר . 5עי65 6תע3יד5תת6
 ד5ע'5 כסנ6 פעמניס. תמור ד5תת6 כסנ6וכד

 ין ות ע65ס דת5כ6 קדוס6 5ס5ק6 סשןיותתת6
 65וכמ6 דיסר56 ע5ייסו 9קיד ק3"ס 6ת6י יסר56 יופיסוו 56ת5י יסודס 6*ר . דק3*ס קתיס מד פ5מיןכ%6
 יתי5סי

 ןס דס6 . מונדעון - עתי1 1ל6תכ]3יס6רת
 3סט 5יסר56 5סו זתין כד 93ולמניס.תסתכמין תתגן סולטנין כתס . 5'ס 6ית מיי5ין כתס רתיכיןכתס

 עלת"
 נגין קדיס6כ%פ6

 ק
 דיסתכמו

 נ9עחד
 5כלסו קסיר

 ופעמנ6 קתיס טתלין 65 ומדוון . כיסר56 3סופ65י
 קתיס 6תטכיד65

 ע3דין דיסר6ל עד 5עיל"
 כ5 5תת"

זתנ"
 נתי סכי 5תת6 דת6ריסון 3פולהג6 תסתכמין דיסר6ל

 סר6ן כי דק3"ס פו5מנ6 3ס5ודיסר56 3וע5 5לתת6 ע6 5עי65 653 6סתכמ 65 ופו5מנ156י65
 5יסר"5 קכ'ס 6טר . 5כתר סכן כ5 5עי65. נתיסכי 63רע"

 תתפככין מיי5ין נפס 5%וסין כתס ידפין 6תע6י
נניכיכון

 הזהרח
 עולם על טרטו חנפורים יום ןפד[ : חעליונות בואטעת וויוג ימוי שם לנרום בדי הי' 81דרגת פיא נל לימה ינזדתו שנונת י'מנן

 יחיא בלבדה שתיה נחשוב ואם הספירות. א6 בנגד אם ענהים וחחמשח חתהמטטונ ס8יוות 1' חחמאה שהיא עלאה אמאהבינה



 63לב קידשישין מותאחרי הזהרלשדן

 6פ'5ו 3עלמ6 5מיקס כן6י 6תון 31ית תנךטון .3ג'ניכון
 כ6רן 3סיותם זמת גס ו6ף כתי3 ת6י ועכ"ן מך6סטתח
 סנ,זכמ מ5 סמז3מ 56 וי5מ סס'ן )ומסתיס 665ויכ':ס
 וי65 35תר . ט5יו וכסר ]תין סתס ס' 5פנ' חסרסחס
 ממי . ט5יו וכפר . ונו' סטס עו5ת ומת עו5תו 6תופס:
 3קדמיתח 3ע5ת6 מסן 65תער6 יוסי 6'ר . ת"ריק6

 כך 3נין ס)זעון 6'ר . עו' ע5יו וסתוךסי סמי ססטיר רמס ע5 ילע סתי 6ת 6סרן רכמבשדי(
 . ידוי ע5 יסתכס דקכ*ס י1יו סתי מת חסרןוסמך
 ]מי[ ך5עי65 ססו6 65כ655 ל"ק6 סמי סחי ססעיר ר6סט5

 מכר וסתוך: ךכתי3 כמס עונות. כג 6ת ע5'ויסתוךס
 ע5'"ס ו6סת6ר נס גר ך6תךכי . ע5י"ס ו6וקימנ6 ע5'ס.מס6
 ך6וךי 3תר ע5יו וסתוךס סכ6 6וף . מו63 ססו6כ5

 חוכין כ5 יסת6רון כ5ותר . ע5י*ו . ךיסך56 3נינייסוכסנ6
 עון יז3חו 651 כתי3 וס6 סכי 6י 636 ר' 6'5ע5'"ו
 ךסתס . סכ6 ס~י 6*5 . 5סעיריס ז3מיסס6ת

 ע6 כתי3 65 ו3נ*כ . קר3ג6 קר3ין סח5סעיריס
 ךסתס 5סעיריס 656 . סטיריס וכמיסס 6ת טוןיז3מו

 ססעיר ונס6 וסכ6 וסו5טכות6 פו5מנ6 ע3ךי סוו5סעירים
 עונותס. כ5 6פע5יו

 וקרככ"
 5סק3'ס. 56מ 6תע3ין 5מ

 . ותתמין ע65ין מתכסתן קר3נ6 ך3ניגי מזי,פ"
 3ין וס5מ ת6נ6 . ךיסר56 ע5ייסו וס5ט5 סר6 65י1ינ6
 סכי ךת5ס רז6 656 עתי. 6יס תסו . סתך3רס טתימיס
 . ת5ס 5ססי6 זמין נס 3ר 3עי ך6תע3ין תס 3כ5 .סו6
 ת6 כ( מ6מר6 יתיר ין'ס ע5 6תקייס ך3רכתמ 3"נ6ית
 תקרי 56 י3ורך סו6 עין סו3 ג( 3כסנ6 כיס כתי3 מ6יחזי

כרכת"
 ע65ין'ס3

 5סכו6 ז:ין ך6יסו י3*נ וא,ת 3ס6י
 ומ6רס 5וועי6 5יתי ך'סגמ תס וככ5 יךיס. ע55ווסין
 3יס 5כ5 זמין יסוס עין רע ך6קרי 53עס כנון .ו3טית6
 כרכת6 65 3רכתיס ך3רך. ו6ע*נ . 5עכ זמין סוסו65
 התק"ס ך5ייע מ6ן כ5 5"ס סוס וכן 6תקייסו65

 התר 3כ5 סטין סתס כת'3 וט"ן חן6 כרגע616פ')ו
 56 ויסת כת'3 ע6י מזי ת6 .6ת5טי6 ס5ט6וטיניס
 ךס5ס6 ס6י סער6 תססו6 ו'תער גנין . פניוסתך3ר
 3סז כת'3 ממי ךיסר56. ע5ייסי 3י5טורי6 וייתיתתן
 3ס6י זמין סוס ךסו6 '3ורך סו6 עין עו3 .3כסגי
 גס נר יסטי תכיכן וע"ד ךי5יס 63סנמותח 3רכת6וס~י
 כיס6 ט'.ת 5'ס ך6ית ככ*נ '6רע ע6 6רמין ממ6ס6פי5ו
 ורכיס 5סמי ו)וין ךסו6 עתי. היס 3ין וס5מ סכ5166
 ת6מרמ יפיר טיג6 מן 3יס מסתמיךע סוס וכסנ6 .5ס6'
 סנימין 3סערין 6תמפי6 טיני6 1ט5 סורט6פורת6
 זמין 3'כ סו6 ס6י 3תיסר תסתכ5 ו65 עיני6מכמ65
 כגוס עתי 6יס 3ין כתי3 וע"ן . 5יס מזו וכךק56ס6י
 מית :וס כיךוי ךתסי 6תר ך3כ5 כ"כ סיסמ635
 ךככ5 3'נ סוס כסורי6 . כסךיס מקרכין נס6 3כי סתע6
 סוס מן יומ6 35יס. 6תספך כ65 5טכ 6פי5ו ך6סתכ5מתר
 3*ג ססו6 6תי . גסירין מגפוי וסוו גסוקמ 6זי5 3*נמז

 זתין 3"נ סוס ככ65 גנ*כ עיגיס. ו6ת3קע  3יסו"ססנל
 56 י3ורך סו6 עין טו3 כת'3 וע*ן ו5ס6י.5ס6י

תקרי

 אפילו בעולם לעמוד כדאי אתם שאין תבינובשבילכם.
 בארץ בהיוהם זאת נם ואף כהוב. מה יעכ"ז אחת.שעה

 דסזבח אל המזבח, אל ויצא זש"כ מאסתים. לאאויביהם
 ויצא אח"כ עליו. וכפר ]תו[ סתם ה'. לפני אשרסתם.
 מה עליו. וכפר תו'. העם קולת ואק עולהו אתועשה

 : בתחלה ~עולם חסד יעורר יוסי א"רענינו.

 "ה בשביל שמעון א'ר תו'. עיתוהחודה הוי השעיר ראש על ידיו  שתי את אדרן דכםכמך6(
 ידו. על יסכים שהקב"ה כדי ידיו שתי אה אהרןוכמך
 ]תז[ שלמעלה אותו להכייל דוקא החי החי. השעיר ראשעל

 אשר חשקודה שכתוב כמו עומת. כל את עליויההודה
 עלי"ה ונשאר האדם שנפהר עלי"ה4 וביארנו עליה.חכא
 שדתודה לאדר עליו. והתודה כאן אף ההוא. דחמאכל

 דחמאים כל ישארז כלומר עלי'ו. ישראל. בשבילהכהן
 עוד יזבוי מ~א כתוב הלא כן אם אבא ר' א"לעלי"ו.
 שם כי לכאן. דומה אין א"ל לשעירים. זבחיהםאת

 ולא כתוב לא ולפיכך רהרבן. מקריבים העלשעירים
 שם כי לשעירים. אלא שעירים. זבחיהם את עודיזבחו

 לדקב'ה. אלא נעשה לא והקרבן עונותם. כל אתעייו השעיר ונשא וכאן וממשלה. עבורה עושים העלשעירים
 ותהוענים. עליונים נמהקים הקרבן שבשביל וראהובוא
 ביר ושלח למרט ישראל. על וש~פ שורה אעווהדין
 כך הדבר שד אלא עתי. איש מהו וומרברה. עתיאיש
 ענין. לאוחו המובן איש נצרך שנעשה ענין בכלהוא.
 בוא כ( מאחר. יותר ידו על מתקימת שהברכה אדםיש

 שתתקתם ומזומן ראוי שהוא לפי יברך. אלאיבורך תשיי אל יבורך. הוא עין פוב '( בכהן בו כתוב מהוראה
 לרל:קים מזומן שהוא אדם ויש בזה. ידו עלהביכה
 ומארה קללה תבא שישניח מה ובכל ידו. עלקללות
 רע לכל מזומן שהי' עק רע שנקרא בלעם כנוןובהלה.
 נרכה אעה ברכתו שברך. ואע"פ למוב. מזוטן היהו~א
 נתקיים שקלל מי לכל מקלל היה וכא:ר נתקיימה.ולא

 מפם בכל העיז.  שתם כתוב וע"ז אחד. ברנעואפילו
 אל  ישת כתוב מה וראה בוא נתקלל. עיםששלפה
 ששולפ הכח זה ההוא מצר לעחיר בשביל פניו.המדבר
 כהיב מה ישראל. על במלשינווע לבוא ויוכלשם

 והברכה לזה טזומן היה שהוא יבורך. הוא עין טובבהכהנים.
 האדם יסור למדט וע"כ השנהתו. במקום שורההיתה
 רעףש עין ל1 שיש באיש יפנע ואל דרכים ממאהאפילו
 ונרשם לזה מזומן שהוא עתי. איש ביד ושלח כאןאף
 מעינו מעם נדולה אהת שעימ בו מכיר היה והכהןלוה.

 שערות. בהרבה מכוסים העינט שעל הנבותהשנית.
 המזומן האיש הוא זה ישר. ססתכל ואש בולמותעיניו
 בגוש עתי. איש ביד כתיב וע"כ זה. לו וראוילזה

 ססית. היה בידו שהכה מקום שבכל איש דףהרלבא
 שבכל איש היה בסוריא אליו. מתקרבים אנשים היוולא
 היה אחד עם ליע. דגל נהפך לפעב אפילו שדג~:כלמקום
 ההוא איש ויבא מאירים. פניו והיו בשוק אישמהלך
 הן מזומן איש לכל יש לפיכך עינו. ונבקעה בווהסתכל
 אל יבורך. הוא עין פוב כהעב וע'ב לרש והולטוב

תקרי
 ג'כ פסג' נ( סג: 1ף ט סנ י9 " מקומותמ4אה

 וקןדעילך

 לעיל1 כגוכר ה?"'ו:ים הדין שרי שני מן אחד היינו ,פזן : לטטה ועל למעלה על לפרשו יש :ת: שנאמר מהאן



 הוהרלשון מותאחרי קודשלשדן*8

 השעיר עם שהלך האיש זה ולמדנו יברך. אלא יבהיךתקרי
 עד ההר לחצי מניע היה ולא ידיו. בשתי אותוודחה לרי עלה ההוא השעיר עם למדבר הגיע כאשרלמדבר.
 ימחו כך אוסר היה ההוא והאהש אברים. אבריםשנעשה
 ונעשה ההוא סקמרנ שנסתלק ולפי %ו'. עמךשנות
 שנרשם מה וכל ישראל חמאות כל ףכן לישראל.מנעור
 ממל האנשים. עוטת להןכיר שלסעלה הפתקאותבאהען
 זש'כ ים. סצלות שנקרא לם,ךם ומשליכם הקב"הטתם

 : חמאהם כל ים במצלעז ותשלך6(
 בעשור השביעי בהדש עולם להעז לכם רו?ירצה0

 שמעון א'ר נפשותיכם. את ת4נולחרש
 רמלך לפני נמצאים יהךו שישראל בשכיל נאמר.אשתגם
 להתרבק הקב'ה אל שלהם הרצמ ויהיה צאים.השעש
 שאוכי מי וע"כ ע"עתתשם. להם שיכפר כריב1.

 השמעה
 ענה בעשירי מטצא ומשטעה. במאכל נפשו ומוגנ4צזאיוף
 תשרקץ חתענה כאיו ונח,8ב ]חח[ חלקים בשגי"נפש
 יכפר הא ביום כי ימרט עוטתם. על עיב4ר וטהבים ולדבנע והגשש. דגוף הכל לחכליל נ8איתיכם. אתמעשירי.
 חפאות על לכפר רקדוש רקרמן נתנלה שבוטניפ[ הזה ביום אלא לומר. צדיך הזה העם הזה. בעםעמ~כם*
 ]נ[ העליעה בהאם השלה הכל העולמת כי שליע?וון צי הארה וכי שמחה בי הוה שביום ולמדנונ(
 שנםתק עד שמחה של בהארה וסאירות המנורות.4יתן כי פאירות %ז סמנה. ההו*ית נמשכות השפעותשבל
 אונו ההרע בהארה. נמיאים הרינים אותן כל ואואבל.

 : פועתיכם את תעט כן ועלנעשה.

 יכפר אלעזר א"ר עו'. עליכם יכפר הוה נעם כני0
 יכפר אלא לומר. צריך עליכם אכפרעליכם,

 ביום להשקות שפע הסנהטיך ]ג6ן יובל להכלילעליכם
 עליכם. וזהו לכל. ולהשקות רכל להשביע צד. לכלהזה
 לפני שכהעב הזה. ביום אחכם לכהר בשבייכם.ביומר
 הזקן נהוראי רבי ס( רץ. עליכם ישלם ולא תמהרו.ה'

 כי אתכם. למהר עליכם יבפר הזה ביום כי כתובאמר.
 שבו יפי אלא הזה. בים כי סהו לומר. צריך הזהווום
 הוה ביום כי כתוב אורה עתסלא למעלה המקדשבמהר
 שיאיר. כדי הזה ביום תחלה ועקה יכפר ]גכ[ עליכםיכפר
 וינקרצ הזה ביום יכפר ועור הארה. עליכם ישפיע כךואחר
 ולמהרו לנקוהו נצרך בשבילכם עליכם. זה גלהחלה.
 העליון עולם ויא זה אלא יכפר. מי יכפר.תחלה.
 שנקראים הרעים צדרים כל ולכך לכי. וסנקההמאיר
 ה' לפני חמאהיכם מכל לסדנו י( מתבכיים. שמצולת
 ה'. לפני אסר למה חמאתיכם מכל שכתוב כעןתמהרו.
 החדש סראש כי שלסדט ססש. ה' לפני יצחק א'ראוא
 רינים בתי ויום יום בכל דנים. ויינים %תחיםס8רים
 יחיש. תשיעי שנקרא הזה היום 4ד בדין לעייןנמסרים
 כסא ומכינים הדין. ירבון הדיץנים כל 4ולים יםבאותו
 צריכים הזה ביום הקדוש. למלך רחטים שלהעליעה

ישראל

 6זי5 דסוס 3'נ ס6* ות6ג6 י3רך. 656גי3ורך
 5עור6 ס5יק סוס סטיר6 כססו6 3יס תסי כדר6
 עד סיר" 5פ5נות נמית סוס 651 . ידוי 3תרין 5יסודחי

 יתחו כך 6תר סוס 3*נ וססו6 סייפין. סייפיןד6תע3יד
 61תעכיד קסינור6 סס61 דס5יק ו3נין וכו'. ממךעונות
 דכתיכ ת6י וכי דיסר56 מו3ייסו כ5 כוין . דיסר56סניניר6
 ק3"ס . נס6 ד3כי חו3ייסו 65דכר6 ד5עי65 סתקיןעיגון
 סס'ו יס. ח155ת ו6תקרי 65תר 15ן ורתי 15ןי5

 : חע6תס כ5 יס 3ת155ת ותס5ך6(
 3עסור 0ס3יעי 3מדס עו5ס 5חקת 5כס ר1קירז1קכ(

 סתעון 6"ר . נפסותיכס 6ת תענו5מדס
 ת5כ6 קמי מסתכמין ויסר56 3גין . ק6תרנפסזתיכס
 5,תזכק6 קכ'ס 5נ3י ד5סע רפות6 ויס6 . זכ6יןקדיס6
 וסתי ד6כ5 ת6ן וע"ד . ח31ייסו 5ס1 דיתכפר 3נין3יס.

 עכוי6 3עסי-6: 6סתכמ ותסתי6. 3תיכ65 נפסיס ותעננ36תסיע6
 תסיע6ס 6תעני כ6עו 61סתכמ ]תח[  תולסין  נמריןוצפמ8

 ע6תכנטס ונסס6. נופ6 כ65 65כ655 נפסותיכס. 6תועסיר6ס.
 יכפר סזס 3ייס כי ת6כ6 . תו3שון ע5 65תכפר6 יות6נס6י
 סזס 3ייס 6ל6 5יס. ת3עי סזס סיוס סזס. 3יוספ5יכס.
 מו3יסון ע5 5כסר6 קדיס6 עתיק6 6תנ5י ד3יס ]תפ[.וייק6
 1כ5 נסירו 1כ5 מיוו כ5 יומ6 3ס6י ות6נ6 נ( .וכ65

 ]נ[ ע65ס 63מ6 ת5יין כ5סו וע5תין11תרנות6
 כ5 נסירץ וכדץ . מנס וגסקין גנדין ת3וטיןוכ5
 ומתכסס מו 3מוות6 3ממר6 ונסוין . כ%יגץ*ימן
 65 ווינ6 . 3נ0ירו 6סתכמו וינץ 6יטן כ5 וכךץ .65

 נפמתעס: 6ת תפט ד6 1פ65תע3יד.

 יכסר 56עי 6"ר %ו'. עמכס יכפו סה יייס כי1(
 יכפר 656 . 5יס מ3מי ע5יכס 6כפרע5יכס

 . ע5יכס וד6 . כ65 651סק6ס כ65 65ר061 . עי3ר 5כ5יות6 3ס6י 65סק6ס תמע* דנניו ]ג6[ יו653 65כ6%פ5יכס
 5סכי דכתי3 . יות6 3ס6י 5כון 5דכ6ס כניכיכיןכ5ותר
 ס63 נטר6י ר3י ס( . דינ6 ע5ייכי יס5ע 1ל6 . תעסרוס'

 3נין 656 . סזס 3יוס כי תסו . 5יס ת3עי סזססיוס כי . 6תכס 5ססר פ5יכס יכפר סוס 3יוס כי כטינ6תר.
 סזס ניוס כי כתי3 %1נסיר 5עי65 תקדס%16וכי
 דית::יר ננין ס~ס 3ייס 3קד%ת6 וינקי יכפר ]גכן ע5יכסיכפר
 3קדייית6. 5יס וינקי סזס 3יוס יכסר תו . ע5יכס351תר
 51דכ6ס 5יס 5נק~ס 56סריך 3ניניכין ע5יכס. ד6וכ5
 ט65ס ט5ת6 ס61 ד6 656 יכפר. ת6ן יכפר. 3קדתית56יס
 ד6קרון 3יסין ססרין כ5סו ד6 1פ5 לכ65. ינקידגסיר
 ס' 5פני חס5תיכס תכ5 ת%6 1( . 6תע3רו יסמ515ית
 . ס' לפני 6ת6י מסהתיכם תכ5 דכתי3 כיון .תסכרו
 דירמ6 מריס6 דחכי6 . תתס ס' 5פני י5מק 6"ר656
 דינין 3תי 1י1פ6 יית6 3כ5 דיינין ודייני פתימיןספרין
 5ירח6. תספס ד6קרי יינו6 ס6י עד 3דיג6 65תפתמ66תתסרן
 כרסי6 ותתקכי דדינ6: 5ת6רי כ5סי דיינין ס5קין יות36ס6י
,ר56 3עא יות6 3ס6י . קדיס* 5ת5כ6 ורמתיט%5

% 9 0 !' פש % מימותמיאה % 9 0 י   סג 1* 1( . "ס %יס 8 : סס 9 י( : 

 ןץזדטשזיר

 הילשל מב4ר עפ של שעצומו הנתוב מנת שאם היא קושיתו נפע[ : כשלה עטי נחשב ושתיה אבילה של העוגנ מתוך התענית בי%מן
 "לנך ומתרץ נמתר. בלשון יב4ר אמר ולמה עליבם אכ4ר הזה ביום כי היליל תקב'ה על מומב הא0 עליכ0. יבפר הוה חיוםבי.
 קדישא. עתיקא אעקרא הבתר אור הארת שהיא מאד ונבוה הגסהרת ממדרנח הארה התגלות ע*י כאה שהכפרת ספני נסחר בלשוןנווב
 ולנך הבינה ספירת 4י' מ"[ : חביגה מ_ירת 11 ז0 : קדישא עתיקא נקראת הנסחרת 11 מדרגה נפ שלפעמים המנמח ספירת האותשי

 שימל": מקדש שחעיא חמלכות פשירת על מרמז ואשז שביום הטביון נ*ע ,גמ במתר: בלשען יב8רכהוב



 *8 לג . קדדשישדן כותאחרי הזהרלשדן

 5יומ6 דזמין מ6ריסון. 5קזמות כמזוזת6 5ממזי 5תת6יסר56
 זרממי. קזיס6 ככרסי6 ע5ייסו 5מיועכ6מר6
 וכתיכין קמיס זפתימין ססרין 6יכזן וכ5 דוותרטת6.ככרסי6
 ס' 5פכי . תססרו ס' 5פני ט5תיכס מכ5 סס*ד .8כלסו
 . יתיר ע6 6מרין סכ6 עז קר6 ז6מרין 15גון .ממס
 זפ5מ רכ6 כסכ6 656 תססרו. ז5ימ6 65מר6 רסואית

 6תנהר סוס וכד . כפומיס קזיס6 סמ6 וקסלפעמכ6
 מ5ס 61תנסיר כיס. וכסס נמית ק65 ס6י . כפמיסומתכוך

 : תססרו ו6תר זכסכ6כפזמיס
 סמעזן 6*ר ווש'. 5כ0ר ע51ס 5מקת 5נס ו6ת דועייצהש

 זממי . את מסו . ניס מכעי )נס1סיתס
 עו5ס מקת ו6תר מתר ככ5 656 . עי5ס 5מקת ז86ר60

 ו6סתיס ז6 כ6תר כימוסוי כ5 דעיי5 . דמ5כ6 נזרס%קרי
 וד6י עעס וחקת . מד6 כ%קופ6 כ65 דסתיס כמ6ן .5ון
 %ר זעיס.. סמירין וכ5 דעיס נכיזין כ5 ומקיק רסיס ז6יתנ60י
 וכעי . כסו 6תרפי וקכ*ס יסר56 6יטן זכ6ין"מזס
 כני דיסון ננין מזנ6. כסו יסתכמ ז65 4ט51זכ%
 ומ'ט וססרתס ססזריס מיסע5יכס חרקתי כ( כתיכ ז6תי 51זמכ6 . כסיכ5יס ייוורזןסיכ)ש

 מהימנארעיא

 5סס6ת. ע1ש סטןרי סני י"מ יסר56 נני עדת דמאתמ
 פ51מכ6 רכ6 כסכ6 5מפ5מ ז6פקוז6

 . 5פא51 פעיר ו5מס5מ ז56סריה. כמס יומ6יס6י
 מעמ6 65תפרס6 גנע ז6זקימכ6 כמס ד6רו6

 ע5ייסו. יקסרג 651 מ5כ6 קמי מוכיסע יפכע ע6קף4
 . מ5עי65 רצ61 6תקף כד כר וס5סט תנץפו 5יס 5שדס6
 6תומי6 וע"ד פ5"סו. 6פמרופס6 5נתר %סשך דורכ16כס8י
 ]ננ[ כסר כ5 קן ז6יסו כגין 16קימכ6 1ס6 . מ5כ6מקתי
 ז6 ורז6 סעיי. 5יס ז56סריך כמס 5יס יסכין קדיס68016
 זקזוסס כסטר ז"ית וכמס . סעיר %ס %י עסוסן
 ]נז[ וכוקכ6 זכר מס6כו כססר סכי 6יף . ומקכ6ונר
 זרנ5ך. עפר6 וי5מך נרמ6 5יס 6רמי 5כ5כ6 . 6מרימת65
 כתיכ 5סס 6מר . כ5כ6 5סרוסי מסי זומ6 5כןס%ו

 כמס . תעסו 65 ד4ר5כס כ5 . תעסי 65ונ6ר5כס
 6תמר וע"ז ]גסן 5ס6י ע5מ6 56סריך סכי 5ס6י ע5מ6ד4סרז
 ע5מ6. מן 5יס 5כט65 5ית סמחן. מ65ך ד6 מ6ד טזכוסנס
 עזי וסכ5כיס ד( כיס זכתיכ 6ע"נ . 5יס 6נסריךע5מ6
 נ65 ע5מ6. מן יתכס5ון 65 . ונו' סכעס יזע1 65כסס

 5תרמי ז6 כיומ6 15 6ית כה וכנין . ורפ סוכ%סריך
 זייעו5 מ6ן ייעו5 נריר ו6יסו ועד 5כ5כ6. נרמ046
 יכסכס 5כתר . כידוי זימחי מ6ן עית . זמ5כ6 סיכ65)נני
 6מד עזיס וסעיר ירמ6 כריס וכנ"ד ס( . נזככיס5*ס

 6ת עגף ע5*יסו ד5תמר 6יכון סעירין תרין . 5ס'5מס6ת
 5ע61א. 6סו ונור5 5ס' 6מד נור5 וגר ססעירשסכי
 6מד עזיס סעיר 61יס1 . סיסר6 מיעוס ננין 5ס'סעיר
 סעיר 6כ5 . דימוז6 מססר6 6מד 5ס'.5סס%
 ע6 6סס 65 ריכן 65 . 6מז כיס כתינ 65דעז6א
 . וס5מ . סמונרס עתי 6יס כיד יס5מ 656 .עו05

כז6מר

 ביום שעתיד רבונם. לקראת בחדוה לשכדח לסמהישראל
 על רחם4ם. של קדושה כסא על עבורם לשנתדסחרת
 ונרשמים לפניו הפתט1ם ספרים אוחן וכ1 והרנות. שלכסא
 8ישראל וסמהר אותם מזכה יצא העונות, אותן כלבהם
 ה' לפני תטהרו. ה' לפני חמאתיכם סכל וש"כמכלם.
 יותר. זלא אמרו כאן ער הזה דגתוב שאברז אלוסמש.
 שעבד הנדול הכהן אלא תטהרו. לומר לאחר  רשותואין

 מכוון היה צאשר בפיו. הייוש שם כויחד היההעטדה
 דבא4 והאיר בו. ונקש הגףל וה ירד בפיו. וטעברךדףחוד

 : תטהרו ואמר דגהן של בפיווה
 שמעת א"ר תו'. לכפר עולם לחקת לכם ואת דוקירעה6(

 וה ומה א*ע. סהו ליסר. צריך לכםוהיהה
 עולם חקת ומקום סקום בבל אלא עולם. לחקתשאסר
 וד)(מין וה במקום כהטפמיו כל שהכניס דסלד. נורתנקרא
 ודאי שלם והקת אחד. באוצר הכל שסממין כסיאותם.
 א"ר . מממטתיו וכל אוצרותיו כל וחקק רשם הוא*תבזו

 תרקת* נ( כתיב לבוא ולעתיד בהיכלו. וישכנוהיכלו בני שיהיו כדי חמא. בהם נמצא יהיה שלא אותםיטהר וסבקש בהם. רוצה שהקב'ה ישראל הם וכאיםיהודה
 1 וט' ומהרתם טהורים מיםעליכם

 הנאסןרועה
 לחטאת. עים שעיר4 שני יקח ישראי טי עית דכןאתנ(

 קעבורה את הנדול הבהן שיעבד זומציה
 מעם דסקמרנ שיפרד בשביל שביארנו כטי והסוד לעוא1* השעיר את ושרשלח שנצרך. כ% הזה יוםשל

 ניושה וע'כ עלתעם. לאפטרופם אח"כ נהפך זוובטחנה לסעלה* הרונז כשגיבר אלא ושליטה תוקש לו איןשהר4 עליהם* יקמרג ולא דסלך לפני עונותם יוכיר ולאהקדוש
 ]גנ[ בשי כל קן שהוא לפי נהכאר ווה המלך.סלפני
 סוד וזהו שעיר. לו שנצדך כסו ל1 טהנים הקדושועם
 בחיטע וקדושה בצד שיש וכסו שעיר. איש אחי עשוהן
 ]נד[ ונקבה ונר הטוסאה בצד נם כן נקבה. ובחינתוכר
 רנלך. עפר ילחך לכלב עצם השלך אומריםסשל
 כתוב להם אטד כלב. לסרס %תר אם זומא לבןשאלו

 כבע תעשו. לא שבארצכם כל ת~מטו. לאובארצכם
 נאמר זה ועל ( ]נס לוה נצרך כן לוה נצרךשהעולם
 העולם. מן לבטלו שאץ הסות. סלאך זה סאד. מובוהנה
 הכל העולם. מן יהבם6 לא תו'. שבעה ידעו לאנפש עוי והבלבים ד( בו שכתוב אע"פ לו. נצרך העולםכי

 להשליך הוה ביום לט נצרך ולפיכך ורע. טובנצרך
 ליכנס שצריך בר יכנם נוררו הוא וכאשר להכלב. עצםלו
 יכשכש כך אחר בידו. שימחה בף ואין המלך. היכלאל
 אהד עוים ושעיר חדש בראש זה ובעבור ס( בזנבו.לו

 את ולקח עליהם שנאמר הם שעירים שני לה'.לחמאת
 לעזאול. אחך ונורל לה' אחד נורל פו' השעיריםשגי
 אחד עוים ,טעיר ודדיט דירח. סיעום בשביל לה'שעיר
 השעיר אבל עילם. של יוידו סצד אחד לה'.לחמאת
 כגפ ושלח. דטרברה. עתי איש ביד ושלח אלאעויה. ולא אשה לא קרבן לא אחר* בו כתוב לא עואולשל

שאמר
 לפח. 0נחס 0( יטי'ג-1 ז( 40 9 0 לש 0י""% פ: 9 " טקוטחעמראה

 הזזהרדר
 9מית צ העונש יראת בשביל מס( : ולילי*ח סמא*ל הנקראים אז( : הטת 8לאך ג*פ שהוא ה0קפרנ השפן נקרא כךמג(
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 כאן אף לעשו. לאדני שלוחה היא כנחה יעקב.שאמר
 לקטרנ. למקדש יתקרב שלא סמא"ל של רונזו לשברשחחד
 נוהן לו ינשך שלא שרוצה מי *עב. שהוא לכלבטשל
 אם י( הדבר ומוד מים. וישקהו לחם או לאכל בשר*
 של לאוהבו יתהפך ובזה ונו'. לחם האכילחו שונאךרעב
 יסורין. בכמה לישראל נושך שאעו יי לא כאן אףאדם.
 שלהם. לאוהב ונהפך סניגור עליהם להיות שנהפךאלא
 שצרדי לפי פטם. עתי איש ביר לו שולחים היו מהימפני

 שכתוב שעירים. ונקראים כרמין. בעלי כלםדמומאה
 את עוד יזבוצ ולא בהם ונאמר שם. ירקרו ושעירים3(

 אלוה. לא לשדים יזבוצ נאמר שעליהם לשעירימ*זבחיהם
 עליו. ישראל עחעת כל ונשא מהכי נפרד אובשעיר
 שהוא לאחר עונותם. כל את עליו השעיר עי848כמשיכ
 נושא. לנשא. נושא בץ מה עון. טשא והקב"ה תשא.לוקהם

 שהא יען כי נ( המשא. לו9ץ נשא. הסשא.המתלקות
 יודע ואינו  עסו. להתכלל אליו תאותו השע"י זהרואה
 ישראל אצל ההר צשוצא השעיר. שנשא העוניתמ~ותן
 מונחים כלם ש9שרי פשעים. בלי עונות ביא אותםירואה
 הקב"ה4 לפני ומשבחם למעלה " אז השעיר.בראש
 שהקב'ה ומפני הדצא. המקטרנ של עדוהו רואהוהקבשה
 שנעשה מה כל יורע שדצא אע'פ עמו. על "רחםרצונו
 יתשרר שלא כדי בזה. תולה והנל "צראל. על דצאחס
 לעלות התעוררת לו אין שהרי נתשרר. הואשאנעום בשביל זה. מתעהיר ואם בא. וצא הקשה דןין מצדזה שדיי העולם. בני ויכרתו זה ויהגבר מלמעלה הדיןרתז

 האנשים. עימת בשביל מלבד הקשה. הדיןלעורר
 אלפים כמה עם הוא נתאספים חומא שהאדם בשעהשדיי
 ועולים החמא אותו ולוקחים שם וניץלים שלו.עוזרים
 עצה הקב"ה נתן דנל תל א. רחטנא למעלף.עגן

 : ר'ם ע"כ אלהיו. שה' העם א"רי ל1 שככההעם אשרי כתוב וע'ז הרעים. צררים מכל לונצללשראל

 אבא א"ר וט'. לשעירים זנמהם חת 9ר "בט ולאא
 עמרטן כתרים עשרה הקכ"ה שהוציא וראהבוא

 הם הוא בהם. ומהלבש בהם שמתעמר למעלה,קדדשצת

 .  ל*רנ6 לת9יס6 יתסרי3 דל6  רם6%'ל רונז6 לת3ר6סוחו סכ* 16ף לפסו ל6דגי סלומס סי6 תגמס יעק3.כד6תר
 יסי3 ליס כסיך דל6 ונפי ת"ן . רטנ ו6יסולכל63
ליס

 נסר"
 06 6( ותלס 1ר61 תי6 ליס ויסקי גסת6 "ו לתיכ5

 לרמיתו יתסור וכו6 עו' למס ס"כעסו סוג6ךרטכ
 יסורין. ככתס ליסר6ל כסיך ול" ריי ל6 סכ" 16ף גסוכר
 עלייסו לתסוי "תסדר5ל6

 סנינור"
 לרמיתוי. ו"תסור

 וססרין כגין פגיס עתי 6יס 3יד ליס סלמין ס6111ת"י
 יכתי3 סעיריס ו6תקרי16 תותין. ת~י כלסו6מרגין

 קת עוו יזכמו ע" 3סון 61תפר . סס ירקוו וסעיריסכ(
 "לוס. ל6 לסויס י31מו "תתר ועלייסו לסעיריס.זכמיסס
 . עליס ויסר"ל מוכין כל וכס6 תכל6 5תפרס ד6וכסעיר
 ונע'ל כפר עוגותס. כל "ת פליו ססטיר וגס6כדי6
 כו*. לנס6. גוס6 כין ת"י עת. גוס6 וקכ*ס וגס66יסו
 ו6יסו וכען נ( . תטול6 כפיל . גס6 . ותטע6סליקו
 יוע 1ל6 3סדיס. ל"סתכלל6 לג3יס ת316תיס סעיר. ס"ימתי

 ויסר6ל לג3חסו תנ ספיר.  נפיל  וק6 מו3יןת6יגון
  סר6ן  כלסו רס5 .  פספין יל6  מונין נל5  לוןוס%י
 קכ*ס. קתי לון וסכמ לעיל6 סליק יספיר.3ריס6
 וקכ*ס וס~4ל תקסרנ6. וססו6 ססוות6 מתיוקכ'ס

  פוכו6 כל יופ ו"יסו 6ע'נ . פתיס על לרמת6תי"וכתיס
 יתפר ול"  3נין כו5. פרי5 וכל5  ויסר5ל. עליסוןמס
 וס6 . פלת6 3כי ויסתלון ס6י ויתקף  תלעיל6  רריל5רוגז6
61

 תסער"
 ס6י. יתער 61י 5תי. י6 9סי6  רריל5

  לסל61 5תפרו ליס ל"פ  רס6 . "תפר 6גס6 כגינחוכי
 נם6.. כני סוכי נריל יר ספי6. יינ6 ל6תפר6לפיל6
 ישי וכיס ס5י 5תכנם סונ5 פניו רכ'נ 3ספת6רס6
 וסלקי ליס וכעלי תתן ותתכגפי . ויליססייען
 פיע6 ק3"ס יס3 כל6 ופל ליסזכן. רמתכ6לעיל6
 . ר'פ ע'ג . 6לסיו סס' סעס "סרי ל1 סככססעם 6סרי כתי3 ופ*ד . כיסין ספרין תכל ל6סתזכ6ליסר6ל

 שהשם ש ,אאטא
 ושאר הממות. אאן מסביב הדם את מסבבים והיובארץ
 עליהם. הניחו והבשר ס.ת. הנ אותן לתוך אמפוהדם

 הרעים מינים ואותן הרעים. מינים לאותן קיבנותםוהקריבו
 ההוא. בהר עמהם והתפיים: יחד והתקרבו :ספוהק

 מהם ולמדו להם טתקרבים היו בשעבודם שהיוישראל
 מצרים ארץ כמעשה שכהוב וזדו אחייהם. מועיםוהיו
 ונו'. כנען ארץ ונמעשה תעשו לא בה ישבתםאשר

 פ5י6י וכו עלת6 כגי כל פל יתיר  סרסין  %לריסירפי
 ס11 . לטו3דיסון 3מרסייסו כגופי6 לתט3ו3ע6ן
 נותין ועכוין . ו3מין ווכחין רת6י. לעורי למקל5גפקי

 גיתין. וסגי סומרגיס ות6 ס6י וסמריןכ6רע6
 . פלייסו סויין ונסר6 נותין נסגסו תתככפירפ6 וס~

 כיסין זייגץ 61יכון . כיסין זייגין ל6יגון קרכגיסוןוקרכין
 טור6. כססו5 כסוייסו ותתפייסין כמו6 ותתקרכיןתתכגסין
 תגייסו 61לפו לסון  ?תסר3ין סוו כסטנוויסת וסוויסר"ל
 תלריס 6רן כתעסס וכתיכ וסייגו כתרייסו. טפ6ןוסוו
 . ונו' כגען 5רן וככוססס תפסו ל6 כס יסכתס6סר

וכתינוכהוב
 ע* דף ד( . סג לף 0 ישנ י;עי' ט ג'ס מפגי 6( טקופת23ץאה

 יץזךע4ףך

 : המלכות גספירת והיא,גז( ו ועפרות כתריט בשט שנק-אי, הקדושות הסכירות אלו וה'ם כלל. כיה תפיסא מחשבח דלית חוא נרוך סו*ף האי') זח מו*א.*טש
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וכתיכ
 ת6ג6 . ונו' )סעיריס זכהיסס 6ת עיד יזנמי 1)"

 תימני וסוו מק)6 נכי ע) )סון תקרכין דסווכסטת6
 6ינון כ) תתכגס. ט11 קרכגייסו. ותקרכ. דת6ססו6
 ?)1ין כ)סו דסעיריס כנווג6 )סון ומוו6ן . גיסיןזיינין

 : כעי.ן ד6יגון ת6י )סו ותודעי .סער6

 6ותס וסכרת. סיס 6ת ס16כ)ת ככסם סגי דנוערצי6(
 6קרי סתסן ת)ת 6כ6 מ*ר עתס.תקרכ

 ד6 כ)י)ן וכ)סו . נשכמה ריךך[ נם8עמ גם דגרנסתת6
 6סתכמת ד6 גפם מ.)ייס. 6סתכמ דוכתי וכת)ת .גד6
 כס6י תתנ)ג)ת וד6 כעפר6 6תכ)י דנופ6 עד קכר6נו

ע)ת"
 דע6) 6.סז ד6 . רומ . ע)ייסו רמתי כע6ת 56סריכודי וכסעת" די)סון כ5ער6 1)תגדע מיי6 נו )6:תכמ6

 דס6י דנופ6 נדיוקנ6 תתן ו56סייר . כ~ע6 דיכנגת6
 תוון 6תסני וד6 . תתן דתת)כם6 וו)כום6 נמדע)וו6
 וירמי וכסכתי דכנגת6 כזי61 וכסופיןכסג6ין
 כתיכ וע'ד )"תייס. ותכ תתן ו6תסגי )עיל6 ס)ק6יזתגי
 וד6י תסוכ גתגס 6סר ס6)סיס 6) תסוכ וסרומנ(
 )6תר6ס תיד ס)ק6 6יס. גסיו? דר6ת-ן. זתגיןכסגי
 6תגסירת דכנינס 6יסי וד6 תתתן -יכקת ' התר)ססו6
 . )ע)תין )תת6 גמתת )6 ד6 ]גח[ )עי)6 )6גסר6כו5יג6
 ]גט[ וטתת6 תעי)6 סטרין תכ) ד6תכ)י)ת ט6ן 6תכ)עת3יח
 טתעטר6 )6 כדוכתס6 )6תקסר6 ס)ק6 )6 ד"י?יועד
 כדוכתס6. תתיסכ6 )6 וגפם . כ6רע6 די כנגת6רומ
 56סריך וכד גיימ6 )סו 6ית כ)סו ס)ק6 ד6יסיכיון
 . קכרי )כי ו6ז)י כ5ער6 6יגון כד ע)ת6)כגי
 ו6תער6 ותכטט6 6י)6 ו6יסי 6תערתכססס"י
 )נכי ו6תער וס)יק 6כסן )נכי 6תער רומיס16)רומ
 ו6ע'נ 6וקיטג6 וס6 ע)ת6 ע) מייס קכשס וכייןגסתס
 כ)סו 6מרגין כנווגין דגסתת6 ")ין ח)יןתפרו
 מד וכ)6 דת)ס כרירו 6יסו וי6 ד6 כיותק)6פ'קין
 6ז)6 רומ6 )דוכתס6 ח)ם)ק6 6תעככת גסתת6וכד

 ו6ז)6 פתמ6 )0 פתמין 1)6 דפדן דנגת6 כסתמ6וקיי?"
 ותססט6 6ע6 וגפם6 כס דיסנמ ח6ן 1)יתוקסטט6
 כססו6 ומת6ת תי)פ.ן דס)ק6 )מפ6 מת6תנע)ת6.
 דכתיג ד6וקחוס כתס ע)יס ווות6כ)ת דקכר6דיג6
 6יסו וכ)6 . ת6כ) ע)יו יגפסו יכ6כ ע)יו כסרו 6הג(

 כ)סווכדין )עי)6 כדוכת?6 6תקסרת דגסתס עד .כע,גם6
 6יגון. מדי קסור6 ת)ת סני דכ) כנין . כדוכתייסותתקסרין
 ]ס[ וגסתס רומ דנפם כרז6 ד)עי)6כנווג6

 כ)1ס טנרתס גסור6 )0 )ית נפ!ש . מד וקסור6מד דכ)"
 כרז6 דטסתתפ6 6יסיוד6

 ס שי~תנ6 'גופ6 6יסן ין6יניל:ך )3כ) "וט )"טגנ6 ימד דנוס"
 ד6 ריךךץ . גופ" וססו6 סייסין 6יגון 6)יןוגערותיס
 ככ) )0 וגסיר ע)ס ים)יע גפם ססי6 ע) דרכיכ6יסו
 ד6 נןטןכטךן רומ. )ססו6 כורסי6 6יסי וגפם ד56סריך.ת6י
 )יס וגסירת . ע)יס ום)יסת רומ )ססו6 ד6פיקת6יסי
 גסתס כססי6 ת)י6 רומ וססו6 . דמיין גסור6ג0ס61

ו6תנסיר

 למדנו ונו'. לשעירים זבחיהם את עור יזבחו ולאונהוב
 מכ4נים והיו השרה. גבי על להם מקריבים שהיובשעה
 אוהן כל נאספים דיו קרבניהם. והקריבו הרוא הרםאה

 מלאים כלם שעירים בדם,ה אוהם וראו הרעים.מינים
 : מבקשים שהיו מה להם והוריעושערות.

 אותה והברתי הרם אה האוכלת בנפש פני ןנך(ןעי6(
 נ49את שמות שלשה אבא א"ר עמה.מקרנ

 ;ה נכללים יכלם נשמה. רךך[ 3כפש האדםנשמה
 הנמצאת זו נפש. כחהותם. מטצאים מקומות ובשלשהבזה.
 בזה מהגלנלת וזו בעפר. נרקב שהטף ער הקברהוך

 ובזטן שלהם. בצער ולרעת החיים בין לרמצאהעולם
 זה של הגוף ברמות שם ונצמייר שבארץ.עדןג שנכנם הוא זה רוח. עליהם. רחטים  מבקשה היאשנצרכים
 שם נהנה והוא שם. שמקלבש אחד בלבוש4ם
 חרשים וראשי ובשבתות שבנן. מה%ו והענוגוהבדנאות
 כתוב וע"ז למקימו. תזוזר שם ונהנה למעלה עולהומועדים

 וראי השוב נהנר. אשר האלהים אל השוב והרוחנ(
 למקימה מיר עולה היא נשמה. שאמרנו. הזמניםבאוהן
 נוארה שכעבורה היא ו% משם. שיצאה הדואלמסום
 לעולם. לממה יררה אעה % ]נח[ למעלה להאירדכנו-ה

 ]גט[ וטלממה מלמעלה הצררים מכל שנכללת מי נכילתבזו
 מהעפר אין במקומה לדהקשר עילה אינה שהיאוער
 במק.מה. מתישבה אינה והנפש שבארץ. עדן בגןדווח
 נצרך וכאשר מנוחה. השאר לכל יש עויה שהיאכיון
 הקברות. לביה והולכים בצער שהם בזמן העולםלבני
 אה ומעוררת ומשומטת הולכה והיא נתעוררת זונפש
 אצל ומעורר ועולה האבות אצל נתעורר הרוח וזההרוח.
 ואע"פ נהבאר. ווה השלם. על הקב"ה מרחם ואזהנשמה.
 כלם אחרים. באופנים הנשמה של הענינים אלהשהקירו
 אחר. והכל הענין. בירור רוא תה אחר. במשקלעולים
 הרוח הולך למקומה. מלעלות נתעכבה הנשמהוכאשר
 והו5ך ר*תח. לו פותחים ואין עדן. נן של בפהחוועומד
 וסשופמה הולכת והנפש בו. שישניח מי ואין טםומש
 באוהו ורואה תולעים. שמעלה הנוף אח רואה לם.בע
 שכהונ שנתבאר כמו עליו. ומהאבלת הקבר שלהרין
 הוא והכל האבל. עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אךנ(

 כלם ואז למעלה. במימה נהקשרה שדגשמה ערבעונש
 הם. אחר קשר ה2*לשה איו שבל לפי נמקומם.נקשרים
 שהכל ]כ[ ונשמה רהה נפש של בדגור שלמעלהכדמיון
 כלום. עצמה של אור לה אין נפ!2ט אחר. וקשראחר
 אוהו לענג ביחר. נוף של הטור עם שמשתתפה היאוזו
 טרף ורצען י( כמששכ לו. שנצרך מה בכל אותוולזון

 אוהו. תזון שהיא דגוף זזי ביתה לנערוהיה. והקלביה-
 זה ר~ח ההוא. הגוף של האברים הם אלוונערותיה.

 בכל לה ומאיר עליה ושילפ ההיא נפש על דויכבהוא
 % נ2שכטךן ההוא. לדרוח כסא היא והפש שנצ-ך.מה
 לו ומאירה ~ליו. ושולמת ההוא לרוח שהועיאההיא

באו-

 ההיא בהנשמה תולה הדוא ידיוח ההוא. החיים
ונואר

 )68*ס)י

 הצדליו
 הצדדיפ נכל הקדושות הספירות מן ספירה באיוו נכללת להיות יכולה שהנשמה פי' עט[ 1 ח8שות פרת שהיא שלמעלהנאטיורה הקיושה חש*ע הארת שיתוסף טרמת חיא ואז אדם  גשגאן ה' בנר אור יאיר ומצות נתורה אאים של הקדושח ענודה ש,ףי *ףמח
 היינו דלעילא דשוף וסוד וניגח* תפארת מלכות קס*ירות היינו דלעילא ונשמה רוח גפש של סיד נש * קףןות ו*ש וגקראים שוחקשהם

 : דאיילות לטלכות ולטש גוף ננחי' שקפ בישע8שלפות
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 תיה ההיא והגפש המאיר. אור באותו ממנהטואר
 אחד. קשר והכל מפנו. וניזונה ממנו וטארת ההואברוח
 נביעת תוך עולה אינה ההיא העליונה שהנשמהועד
 השפע באור ותהמלא הנסתרים. בל נסתר הקדטוניםקדמון
 בק נכנס אינו זה רוח נפמקת. השפעתו שאין לפיממנו
 אלא שורה אינו הרוח לעולם כי הנפש. שהיא שלוערן

 מתישבת אעה החשע ונפש למעלה. והגשמה עדן הנןבאותו
 כך למטה הכל זה כרמיון שלה. הגוף תוךבמזמה
 דגשמה תעלה אחר. קשר שכלם שאע"פ באדם.מתנהנ
 שלמטה העדן בנן נכנם רוח ]:"ן הבאר נביעת תי"מעלה
 ואמ הקבר. במקום מתישבת ווצפש שלמעלה.כדמיון
 איה בקבר. נוף בתוך שמתישבת שלמעלה דגפשחשאל
 וע"כ קשה. קליפה בועך ענינו שם אלא הקבי.אותו
 הם ולפיכך זה. כדמיון זה והכל לממה. זה כדמיוןהגפש
 ובכל אחר. וסוד אחד קשר והן נפרשות. מררנותשלש
 נמצאת דגפש זאת נם רקבר, תיך נמצאים שהעצטתצע
 העמרה בתוך למעלה נתעמרה שהנשמה בשעהחמא. יראי האמת דרך היורעים לאותן סוד כאן רש ]סכןשם

 אור מרעך הרהה יורד כאשר הנפש וושע ונתערים.חרשים וראשי נשבתות העליון באור מתקים והרוחרקדושה.
 מתקיימת היא אז העדן. בנן לשכן ומהנוצץ בעארהעליון
 דגוף תך שהיתה הטרה באותה ומצמיירת רקברתוך

 ומשבחים עולים ההיא בצורה העצמות אותן וכלבתחלה.
 נתנה ואלמלי ]סנ[ תאמרנה אלא כהווב לא אומתתבמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי כל "( זש*כ להקב'ה.ונןדים
 ]יציאה[ ]כנימת[ בליל לראות יש לראות לעיןרעטת
 על אנשים כצרות ומועדים חדשים ראשי ו"לי"שבה
 האגשים מפאית אבל להקב"ה. ומשבחים מוריםהקניים.
 ועל העליון. עולם בכבוד להשניח שכן מכל הזה.געולם העליע מלך בכבוד להשניח מהשבים ואין ה,ה.בעים מתקימים מה על משגירם ואין יורעים שאץ להם8עכבת

 : הענינים טבנים ואיך מתקים.מה

 "ומרת הדין וכמא נידון. שהעולם ר~טנה ראש נגירמי4
 נפש כל העולם. את לדון העליון מלךאצל

 שאחר בלילה החים, על רחמים וסבקשת בהטומטזונפש
 הדין הוא מה ולרעת לשמוע ומשומטווע הולכות הדץטם

 להחיים. בחזיון מודיעווע ין ולפעמים העולם. עלשיצא
 ונו' אנשים על תרדמה בנפל לילה חזיץ בחלום נ(ככתוב

 זו מוסרם. מהו יחתם. ובמופרם אנשים אזן ינלהאז
 מומר. לקבל דברים לאנערם טצתמת קטמת שהיא"פש
 הםלך. מביה פתקאות שיוצאץ המכוה חנ של האחרוןבליל
 העולם. מוה הננרעים אנשים מאותן המירו הדואוהצל
 בלילה יורד  יוץרךיעם השר אחד ססונה אזשהרי
 אלפים אלף צמה בחותם. חקוק מפורש בטתבההוא
 ואחד אחר מכל ההוא צל ולוקהים קנת. רבבותורבוא

 ומשוממח רולכות אז למעלה. אותו ומעליםדגנרעים
 הקבר. תוך מן למק וחוזרות הצללים אווען ורואותהנפשיז
 אצלנו. בא פלוני אצלט בא פלוני הפתים. לשארומכריזות

 ת5י6 נפס וססי6 דכס"ר. נסור6 כסס61 מינס61תכסיר
 סד. קסולת 1כ65 תניס. 61תזכת תכיס 61תכסירת רוחכסס61
 ככיט נו ס5ק6 65 ס65ס כסתס דססי6ועד

 %1מ5י6 סתיתין. וכ5 סתית6 דעתיקיןדעתיק6
 כנכת6 פ56 65 ד6 רא . פכדק ד65 כנץמכיס
 56ל סרי6 65 רחם ד5ע~ס כסס. ד*יסודעדן
 6תיסגת 65 ד6 וכפס 5פי65. וכסתס דעדןכנכת6

 סכי 5תת6 נ65 ד6 כגע6 די5ס. מס6 נוכדוגתס6
 ס5ק6 כסתס מד6. קסור6 דכ5סו ד6ע"נ . כס ככרתתפרסן
 דפדן כננת6 5% רוס ]ס6[ דניר6 ככיעו מ5עי65
 61( קכר6. נו 6תיסכ6 וכפס ד5עי65.כנוכ*
 6ן כקכר6. נופ6 גו ד6תיסכת 5עי65 כססתית6
 ופשו . תקיפ6 ק5יפס ססי6 נו 656 קכר6.ס61
 6יכון כך וכנין . ד6 כנו% ד6 1כ65 5תת6. ד6 כנוכ6כפס
 וככ5 . סד6 1ר61 סד6 קסו% 61יטן . תתסרסן דרניןת5ת
 6סתכספ כפס ס6י . קכר6 נו 6סתגסו דנרתיזמכ6
 פער6 מ 5פי65 מתפער6 דנסמ% כסעת6סע6ס. דמ" קסוע %ס דידפי 65יכון סכ6 1ר61 ]סנ[תמן

 וירט כסכתי פ65ס כנ"רו ק6יס 1ר%1קדיס6.
 נסירו מגו טטת דרומ כספת6 כפם ס6יוזתכי.
 כרימ6 6"(י . א5ין כסיר דפדן כננת6 5דייר6פ65ס
 חסכמן שש דיונץ6 כססא נרמי 6עון 1כ5 .כקדתית6 מפ* ט דסות כויוקג6 61פנ5ימת קכר6נו

 6תיסיכ 561מ5י ]סנ[ ת6תרכס 656 כתיכ 65 16תרות .כמוך פי ס' ת6מרכס פ5מותי כ5 6( סס*ד 5קכ'ס.161דן
 ]ונפיק[ ]דפתם כ5י5י6 יסמי 5תמתי 5פיכ6רסו
 נכי פ5 כדיוקנין וזמני ילשה אעיסכת6
 נ% דכני עססו 5% . 5קכשם ומסכמן 16דן .קכרי
 קיימין %י פ5 מסנימין 651 ידפין ד65 !סו תפכ%ק6
 565% ומ6% כיקר6 65סנ% מספין 651 פ5ת6.כס6י
 ע5 פ5פ6. דטס61 כיקר6 !6סנס6 סכן כ5 פ%5.כס6י

 . קיי%מ6י
 61י

 : מ5ץ פתפרסן

 ק"% דדי% וכרס"1 6פדן. דפ5מ6 ססנם דר6ס גנירנטאנ(
 גס% כ5 . פ5ת6 5מידן פ65ס מ5כ56נכי

 דיכ6 ט61 ת6ן 51תנדפ 5מסתפ ותסעען 516י1 דויכ6ית6 דכסק6 כ5עי6 מ". פ5 רממי וכע6ן תססע6וכפס6
 5סי. כמא61 מודיפין דק6 51יתכין . ע5ת6 ע5ד6תדן
 ונו' 6כסיס פ5 תרדמס ככפ5 5י5ס סזיון כמ5וס נ(כד"6
 ד6 . תוסרס מסו . יסתס וכתוסרס 6כסיס 6זן ינ5ס6ז
 . מוסר 5קכ65 ת5ין כס6 5ככי וסתיס קיית6 ד6יסיכפם

 י5כ6 תכי סתקע כפקן דק6 דסנ6 כתר6סכ5י5י6
 ע5מ6 דס6י גריעו תככי 6עדי16 55וססי6
 56פין 56ף וכתס כעזק6. נ5יפ6 תפרס נכתכ5עי6 נססי6 כחית יןץרךיעם סרכ6 מתכ6 מד כדיןדס6
 ומד 'מד מכ5 55 5סס61' וכע5ין סתיס. רכוון1רכ61
 ותסעע6 6י65 כסס6 ס6י כדין 5עי65. 5יסוס5קין
 1ק6 קכר6. נו 65תרס ותכת 55 5סס61ומת6ת
 5נכן. 6תי פ15כי 5נכן 6סי פ15כי תתי6. 5ס6רמכרזת

6י  ג'ג 6ית נ( קפכ. א ס 5ע ת5יס " מקוטתסראה

 הזהרי'
 הוא תאמרגה פי' 1:י: : הקברות בית של בהאוי הוא המתים נפשות שמקום הוהר מפרשי כתבו ]מנ( : דדכורא עימא מוד ז"נ%[

 עד בקבר נמצא הגח ווה דגרמי. הבלא הנקרא צורתם אלא ממש העצמות זה ואין הסיתה. לאחי גם אף והיינו עתידלשון
 : המתיםתחיית
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 6תרי כלסו . 165 ו6י . מד6ן כלסו 6יסו סכ6 זכ6ס5י
 פכד ססו, לנכי 5'0 סלקין 55 ססו6 ס5קין וכד .יוי

 וסליק לנכיס ל5 ססו6 1גמ'5 כעבמכמריךן דסמיסתסיתן
 55 'סהף 55. יכ"ף כעכן ו 6( כדי6 65תריס.5יס
 גמתת6 5ס0י6 דוכת6 תתתקג6 ו6ילך סעת6 מ:סי6וד6י

 5כפס ודוכת6 . דעדן כנגת6 5רומ ודיכת6 כ*נ.דססו6
 נפס ד6'ת כגין . ו6ז65 דתסעע6 כמעת6 1ל6תסג6ס5נ"ח6
 6ףכך כפס ו6ת כ( כס דכת'כ 5יסי ס6י . כיימ6 05ד5'ת

 6ז65 6יסי וד6 . סק5ע כף כתוהיק5עכס
 . ו5י5י יתח6 כ55 גיימ6 05 ו5ית . ע5ת6 ככלותתנ5נ65 ותססט"

 נופ6. פס ד6סת5י6ת גסם ו"ית . מכ65 ית'ר עיכס6 6יסו6%
 עתס. תקרכ 16תס וסכרתי כס דכתיכ 6יסי60י
 וככרתס נ( נס דכת'נ 6'סי ס6י ע65ס מ6תרותסת5י נו" פס תסת5' דל6 כסס 61'ת כ55. דוכרגו 05 5יתעס6'
 ע5ס סרי6 ד65 . ת5פכי תסו ס'. 6גי תלסגי ססי6סכסס
 וכדרומ6

 רומ"
 סותפו 05 5ית ע5ס סי'6 65

 כ5ל. עלת6 דססו6 ת5'ן ת5יכון 'דעית 651 ד5ע'ל6. כת6'כ5ל
 ס6י כיימ6 05 ד6ית גפס כדכעירי גפם 6יסיוס6י
 6~6 כד"'ס'

 ותססס"
 תתנ6 כס6י 6ערעת

 "ע5ץ 05 גס5ין . די5'ס ס-כין ו%'ג'ןיו-,ךז-.גם
 ד5דיקי6 יקר6 05 ו5מז%ן . עדן נן סתמי גכל05

 נו ככיימ6 כיס תתדכק6 ו6יסי . די5ס רומ דס6יויקר6
 נעין כ6'כון 'דעת וכדין . 5כום6ס-ות

 דססו"
 . עלת6

 ע65ס גמתס נו 65תעשר6 ס5יק רומ ססו6יכד
 חכימ ו6תגסירת %ומ כססו6 תתקסר6 גפס ססי6 .לעי65
 תתק*ל רומ וססו6 תסתם6. 6תגסירת כדכסיסר6

 סוף נו תתקסר6 כסתת6 וססי6 כסתת6. סס"ט
 גפס וסס'6 ]סי[ ד5עי65 דגסס ר61 ד6יסו .ממסכס
 וססו6 ]סס[ ע65ס רוח ססו6 נו 6תקסרתד5עי65
 וססי6 ]ס1[ ע65ס גסתס ססי6 נו "תקסר ע65סרומ
 כיימ6 6יסו וכדין מדף. כא'ן 6תקסרת ע65סגסתס
 כרז6 כל6 . ותת6 י י פ'65 דכ65 וקסור6יכ65
 ד5תת5 דגסס כיימ6 6יסו ד6 וכדין . מן6 ונווג6מד6
 סמייס כ5רור 5רויס 6דגי כסם וסיתס י( כתיכ ד6ועל
 ]:'[ 6'ת דססי6 מן6 וכרז6 מד6 כנווג6 . 56סיך ס'6שת
 דגפס רז6 סיסר6 גחת6 כד . ד6 כבווג6ד6

 רתיכין 5כ5 גסר6 6י0י . סערין תכ5 כסיר6ע65ס
 כזי61 כגסייו דגסיר ס5ית6 מד6 נוס6 5ון ועכידת .ותמריין
 תת6ס גסס ס6י גמת6 ד6 כנווג6 סכי 6וףע65ס.
 גסירו תנו . ססרין תכ5גסיר6

 דגסתת"
 דרומ". גסירו ותנו

 סייפין ד6'כון ותסריין. רת'כין 6יגון 5כל וגסר6ונחה6
 דגסיר םל'יז6 נוס6 לין ועכידת . ד'5ס דניפ",גרעין
 . תתס גפמך גפסך כנחנמית וסמכיע ס( ססשדככסירו.

 נאסן עבר אצל אוהו סעלים ההוא צל מעלים וכאשרוי. טיים א כלם לא. ואם :מהים. כ(ם הוא ומוב זכאיאם
 לםומעלהו

 שטו
 צל ה:ף ם. ג% ן~% 4'ממ"(

 נשמה לאותה טקום טכינים והלאה שעה ט%4ההבוראי.
 לנפש וטשם עדן. בנן הרוח עבור ומקים הדיא. 5 הא?'
 נפש ערש יפי והולכת. שסשיטמת בשעה וליהגותלמח
 איבך נפש ואת כ( בה שכתוב היא זו טטהה. להשאין

 ומשומטת שהולכת היא 111 הקלע. כף בתוךיקלענה
 ולילה. יומם כלל כנוהה לה ואין העזלם. בכלומתנלנלת

 רניף. עם הנכרהה נפש ויש סדכי. נדול שנש הואוזה
 זו ולנפש עטה. טקרב אותה והכרתי בה שכתוב היאזו
 רק, הנוף עם נכרתת שאינה נפש ויש כלל. זכר להאין

 ונכרתה נ( בה שנתוב היא זז העליון. טטק*םשנכרתת
 עליה שורה שאין טלפני. טהו ה'. אני טלפני ההיאהנפש

 'הד%(יש1מו לז' עליה :הכ: 1מעגמגךנבהעבעקיגך
 ומכנימים אותה לוקהים שלו. השרים ינאותןיהוריעם הטטונה באותו תפנע וטשוטטת הולכת כאשרהיא י טמחה לה שיש נפש הברטות. כנפשזת נפש היאוזו

 הצדיקים כבוד לה ומראים עדן. נן פתהו בכלאותה
 תוך בטטחה מ טתדבקת ודהא שלה. הרוח אהעווכבור
 העליץ. העולם של ענינים באותן תדע ואו ההוא.הלבוש
 העליונה נשטה תוך להקעטר עולה ההוא רוחוכאשר
 מטנו. וטוארת ההוא ברוח הנפש אותה טתקשרתלטעלה.

 טתקשר הרוח ואותו טהשטש. טוארת כאשך דיבנהכטז
 סוף תוך טתקשרת הנשטה ואאה ההיא. הנשמהתוך

 הנפש ואותה ]סי[ שלטעיה הנפש מד שהואהמחשבה,
 ורזח ]ס:[ ההוא העליון רוח תוך טתקשרתשלטעלה
 ונשסה ]סו[ הויא עליגה נשמה תוך כ%עקשר ההואהעליון
 טנוחה זה ה-י יאז סדת? באין מתקקרת ההיאעליינה
 הכל ולטמה. לטעלה ' * ' הכל של וקשר הכלשל
 שלטמה. הנפש טטחת היא % ואז אחד. וברט-ן אחדבסיד
 ההיים בצרור צרורה ארני נפש והיתה י( כתיב זהועל
 ]ס'[ ההיא א"ת של אחר ובסוד אחר בדמיון אלהיך. ה'א"ת
 נפש םוד שהיא הלבנה יוררת כאשר כי %, כדםיוןזז

 הטרכבות לכל טאירה היא אז הצדדים, טכל טוארתהעליון
 זיו באור הטאיר שלם אחר נוף אותם ותעשהוהמחטת,
 נה רחחת הנפש זאת יורדת זה וכדטיון כן כמוהעללן.
 הרוח. אור וכ%עוך דגשטה אור טתוך הצדדים. טכלטוארת
 אברים שהם והטחנות. הטרכבות אותן לכל וטאירהויורדת
 המאיר שים טף אותם ותעשה שלה. הטף שלועצטות
 ";ןיש נמי יד,נ'ד. ףשבה "'ןי .'~ם ש'א'רננר"-, 7"ן,ן ;,ן ,ק:.7, ותונ, נוב,[~ו,ס',,ג,.;וגן טטש. נפשך נפשך. בצחצחות והשביע ס( זש*כבהארה,

י5 ע ע. ימי י ו , ,נמגפן
 תעע% לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ ככעעשה 1( תפסו 65 כס יסכתס 6סר ת5ויס 6ון כמעשהי(

 הזהרדו
 : ונשמה -*ח נ"ש של היינו מנוחות נ' ןסה( שג'ניהן הדמיון שמע4 סיהד*י שנקראת המל%ות טפירת על מרמז א*ת ןסו; : ה%יוח ספירת היינו 1"1( ; התפא%ת פפירת היינו ]ס0[ : הטלכות ספירת היינו,סד[
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 הט וכנש שנתבאר. כמו שפחה. שנייאת לע"זע-בוים
 כהוב וע"כ הבור. בבית אשר שבי עגק4את לע"ועוברים
 מכזביפ כלם לפיכך לאחיו. יהיה עבדים עבד כנעןארור

 לפיכך בכל. עריות מעשה ועושים הקדוטרםבענינים
 רבי תעשו. לא כה ישבתם אשר מצרים ארץכמעשה
 הארץ. את לטמא רעים כשפים מיני שעשו אמריהורה
 ז דארץ ותממא וכתוב אדמתך. את תממא ולאכבתוב

 כתוב בהם. ללכת תשטרו חקתי ואת תעשו משפסףאין
 א'ר לישראל. ומשפטיו חקיו ליעקכ דבריוסניד

 מכל בהם בחר שהקב"ה ישראי של חלקם אשריאבא
 משפמי לרם נהן עייהם אהבתו ובעבור עכו'ם,העמים
 בבשרם. הקדוש ברושם רשומים שרשיאי לפימה. מפני ביניהם. שכינתו השרה החיים. עץ בהם נטעאמת.
 אלה כל ולפיכך היכלו. סבני שלו ש%;מוניכרים
 שלו. הם אין בבשרם הקדוש ברושם נרשטיםשאינם
 להתחבר ואסור באים. מומאה של מצר שכלםוניכרים
 להם לחודיע ואסור הכך"ה. בדברי עמהם לעטקבהם
 דיא. הקב"ה של שמותיו התורה שכל לפי התורה4דברי
 שאינו מי וכל הקדוש. בשם נקשךת התורה של אותוכל
 דברי לו להוריע אמור בבשרו הקרהפ ברושםנרשם
 פתח. שמעון רבי בוה. עמו  יהש%;רל שכן צלהתורה.
 עבד וכל וכועב בו. יאכל לא נכר בן כל יפסח וצזזואת
 בשר שןצא פטה ומה תו'. שתו ומלת כסף מקטזאיש
 אלה לכל אסור קרושה עניו על שטרמז ומפנילאכל.
 נימולים. שיהיו %ד לאכל להם ליתן וזפ0ור בטלאכל
 על רקב"ה של העליע שמו קרטדם קרש שההאהתורה
 ומשפמיו חקיו ליעקב דבריו מניד וש"כ וכמה. כמהאיצז

 %ת אפילו עמו ולומדים נימול שאינו מי וכל ..לישראל
 דקב"ה. בשם ומשע% העולם מדייב כאלו מהדערה.קפנה
 לא אם 6(  שכתוב מתקשר. בזה וזה הצלה בוהשהכל
 וראה בוא שמתי. לא וארץ שמים חקות ולילה עמםבריתי
 לפגי ישראל. בני לפני משה שם אשר התורה וזאתכתוב
 דבר לפיכך שם. לא עברם לשאר אבל שם. "שראלבני
 אבצת ינקץצ כלם. וכן תאמר. ישראל נני ואל ב"י.אל

 חיא לשנקלוס. אכצץ שבך ושמאי. הלל דם הלאהעולם.
 טשקשר  טגיבעל ומי .. שנימול ער תהיה דבר %דידיצ
 מעקשר ולא נימול שאינו וכר האמונה. של הצצאבקשר
 תתן נ( ולפיכך . קרש השכל לא זר וכל בו כתובט

 משפמי. ג( תשטרו. חקתי ואת תעשו משפמי את אמרח,קיה רבי .. אמת 6רע אמת הורת לאחר. ולא ליעקב.אמת
 ןסס[ הםלך דתי הם אלו חקותי. ההערה. נזרות הםאלו
 שנקרא במקום ששורשם המצת אותן כל אסר ידצדהרבי
 מקונ ובכל המלך. נזרות והם חקותי. נקראיןצד"ק

 הקדה מלך שדיא המלך. ריני נקראין משפםשנקראין
 הקרוע מלך טוהוא הוא. של1 כלו שהעולם מלךהקב"ה.
 כתוז וע'1 ]ט[ בזה וה נאח,ימי חלקים ששניבמקום

 ולפיכן ורחם4ם. דין והם כסאך. סכון ומשפמ צדקו(
 לישראל ומשפמיו חקיו כתוב וע"ז ונהצפמ. הקטקראים
 עשו לא כתוב. מה אחריו עמיפ. לשאר ולאל~שראל

 דככען עו3י6 ד,וקיתכ6. כתס לספמספ5מין
 כתי3 וע*ד ס3ור. 33ית 6סר סכי ד6קרי 61005ס5מין
 מכדנין ג5סו גך 3גין )6ח.ו. יסי: ע3ויס פ3ד ככען6רור
 3נ*כ 3כ65. ךער%ן עו3דין ועכדין קךיסין3ט)ין
 ר3י . תעסו 65 3ס יס3תס 6סר תגריס 6רןכתעסס
 6רע6. 5ס636 3יסין ייכין ךע3דין 6תליסודס

 ע6כד*6
 תסת"

 : ס6רן ותסת6 וכתי3 . 6דתתך 6ת

 כתיכ . 3סס 55כת תסמרו מקפי ו6ת תעסו מססעיאת
 6'ר . 5יסר56 ומסססיו מקיו 5יעק3 ד3ריומציד

 מכ5 3סו 6תרעי דק3*ס דיסר56 5%ק6 זכ6ס636
 כיתוסין 15ן יסי3 ע5ייסו די5יס רמימות6 וכגין עכו*ס.עתין

 ת6י 3יכייסו. סכינת6 6סרי דמיי. 6י5כ6 3סו כסעדקסיפ.

 . דק3*ס סמ6 כ65 ד16ריית6 3גין . ד16ריית6ו5י
 ד65 מ6ן 1כ5 . קדיס6 3סט6 תתקסר6 ד16ריית6 6תכ5

 3סר6 ד6יסו פספ6 ומ6י . וגו' 16תו ות5ת כסף מקכת"יס פ3ו וכ5 וכתי3 3ו. י6כ5 65 ככר 3ן כ5 סססמ נןקת"ת . פתס סמעון ר3י . 3זס 65סתד65 סכן 1כ5ר16ריית6 מ5י 5יס ל6וךע6 6סיר 33סריס קדיס6 3רסית6שתרסיס
 סני לכ5 6ס"ה קדי% 3ת5ס ד6תרתי1 ע55מיכ65.
 . ד6פנארו פד 5יכ5 %5 5תיסנ %סי . ניס5מיכג4
 דקנ*ס פ%5 ס% קוסי6 קדס דסי66וריית6
 ומססעע מקע 5יפק3 דנריו מגיד סס*ופ6כ*ו
 6ת 6פי15 5יס ויס3ין 6תנזר ד65 מ6ן 1כ55יסר56.
 וקכ*ס. 3סמ6 ומסקר ע5מ6 מרי3 כ6י15 ד16ריית6איר6
 ל6 06 6( דכתי3 . 6תקסר 3ד6 1ד6 ת5י6 3טלהיג65
 מה ת6 סמתי 65 51רן סמיס מקות יי5ס יומס3ר*תי
 )פגי יסר56. 3ני )פכי תסס סס 5סר סתורס ואתכתי3
 36טן יכומו . כלסו וכן . ת6מר יסר56 נכי 561 . 3אש ד3ר 3נ*כ . סס ל6 עתין לס6ר 36ל . סס יסר356כי

 ע 65עק5וס. 6תרו דסגי וסמ6י. ש5 6יקדש%.
 6תקסר ד6תנזר ומ6ן . ד6תנזר עד ד6וריית6 מ5ס 5יס5צדפ1
 6תקסר 1ל6 6חגי- ד65 ות6ן דמסיתגו%. קסר36ססי6
 תתן כ( וננ*כ קדס י6כל 65 זר וכ5 ניס כתע3יס
 רן .. 6מת 15רפ 6תק תורת ל6מר6 1ל6 )יעק6.3טחע

 . תססעי נ( תסמרו. מקתי ו6ת תעסו תססעי 6ת %רמוקיס
 6תר ו3כל מ5כ6. גאהת 61יכון . מקוועי 6קרון5ד"ק ד6קרי ת6תר כימוסין 6יכון כ5 6תר "טעטי' ]סע[ מלג6 כיתוסי 6עון 56ין מקותי. 16ריית6 גזרי 6ינק56ין
 קדיס6 מלכ6 ד6יסו . דת5כ6 דיכ6 6קרון מסססד6קרי
 קיתיעיתי קךיס6 מלכ6 דס61 610 די5יס כ65 דפ5ת6 מ5כ6קנ'ס.

 . %6 1 ת1)קי
 עעדדיכ6]ורממץ:2גי::ן י6

 עסס 65 כתי3. מ6י 3תריס עמין. 5ס6ר 56%יסר"5 . 5יסר56 ותספעיו מקיו כתי3 וננ*ד הץססס מק5קרון
כן % לן 0 י' עיכס נ( י*נ ו"י " מקוטותמיאה  פיע תיט י( 

 הזהדיו
 : ומלכות יסוד שהט,ע, נתפארת: המ ומשפטי צדק שגקיאת במלכות המ שחקותי מובר ור*י ההפאלת. גמדת שניהם הקותי והן משפפי שהן סובר חזקי' י'שע,
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 סקווי ע3יד ל6 6י י6ת:וך 6ע"נ ותניגן . נוי לכ)כן
 ליס לתילף ו6סיר ככל6 כע:ו"ס סו6 סרי6וריית6
 6'ריית"פתנתי

 ]ע6[ סתס נוי. )כל כן עסס )6 כג"כ
 : - טלתין ו)עלתי )עלס ידעוס 3לותספעיס

 יסידס 6"ל תנלס )6 6תך וערות 36יך ערות5(
 גסירין ו6גסס6 קד'ס6 תי:)כ6 ותת3רכ6 סכין לימיןס)ק6
 סלק6 ל6 יסר6ל כגסת 3עלת6 מיי3ין ד6סג'16ו3ותכ6
 כת'3 כדין תריר6. 6ומר6 תסער6 ככיכע ו6מעמת ס3יןרימין
 'וסי ל' . מסוכן ו6נססח ונו' 6רן נוסת'ס ססל'ךנ(

 כע)י:6 מיי3ין דהסנ'6 ו3ונזכ6 תמ3קגי ויתיגולר6סי
 תסכמ. 5תר מזקיס רכי . ית'גו 6מור סס34 ד(כת'3
 . מסרוכית6 תן ת)כ6 6פרים כלותר 56וף תסריד וכרגןס(

 6)ע1ר ר3י תגלס )6 6תך וערות 6גיך ערותסס"ד
 סרק)'ס6 6' 61") 36וי קתי 'תי3סוס

 3תסרונית6 3ע)ת6 קטינורי6 ו6י חמתכמ.3תסרוגית6 3ע)ת"
 תתסרוגיתמ. 3ר ליס דסוס לתלכ6 6"5 6ת5'.6סתכח

 ע3יד מ)כ6 . דת)כ6 רעות6 ע3יד 3ר6 דססו6 זתג6כ)
 ע3יד 3ר ססו6 סוס ד)6 ותנ6 וכ) . 3תסרמית6תדורי?
 כך . תתטרוגית6 תדוריס סרים תלכ6 דת)כ6.ר15ת6
 רעות6 ע3דין דיסר6ל 1תכ6 כל יסל6ל. וכגסתקכ'ס
 סעת6 ת6י . יסר6ל 3ככסת תדוריס סוי ק3"0 .דק3*ס
 3כי דכתי3 . דק3"ס מכר6 3ר6 סו6 דיסר6לכנין
 61ל 1( דכתי3 . 'סר6ל ככסת סי6 ד6 . 6ת6 . יסר356כורי
 יסתמ מכס 3ן כתי3 ת6י מתי 0 %ך.. תורתתסום
 מכית6 וסו6 תיסר %3מ 6וי5 3ר דס6י 3גטד36.
 סתס. 36 יסתמ דלעיל6. קדיס6 תלכ6 ד6 36יסתמ
 כסע ו3ן כתי3 ת6י . תקל6 %רמ6 3ר ס6' 6סתכח61'
 יסר6) ככסת ד6 . וד6י 6תו תונת . 6תותוגת
 דכל6. עריית" סי6 כדין דתלכ6 לרעותיס 6תד3ר ל6 3רס6י וכי .. 6תכס סלמס ו3פסעכס ח( דכתי3 דת5סורו6

 פריס תלכ6 דס6 . סערין דכלטריית6
 תתסריכית"
. 

 ,ערות ה3יך ערית כתי3 וע*ד . 6יסי תלכ6 3ל6ותטרוגית6

 ה* ל.ע,גיל טל נ,,ימי."י

ויו"ת1
 סת'ס%'%7"

 וג5'6. סתיס גתי סכי קדיס6 סת6 דסי6 6וריית6 .ונ)י6 י קג,17 ל 5'ע,ו
 ד6וקיתנ6. כתס וסתיס ידיע6. 63תנלי6 כל6סכ6
 ותנ6 כ5 ת6נ6 36יך 6סת . ס61 סכי קר6וס6י

 6תך 6קרי לך ויגק6 3תלכ6 6סתכמתדתסרוכית6
 6סת . תלכ6 תן ו6תרמקת עתך ד6תנלי6ססת6
 6תפסרת ל6 קדיס6. דתלכ4 סי6 6גתו 6תקרי36יך

 דכתי3 כתס וד6י. סי6 6גתתיס . תניס3תרוכין
 סלמתיס 6סר 6תכס כריתות ססר וס 6' ס' 6תר כסי(

 מזות מקיים אינו אם שנשול אע"פ ולמדט טי. לכלכן
 ל1 ללמד ואסור דבר. לכל כעכו"ם הוא הריהתזרה
 ]ע6[ סתם נוי. לכל כן עשה לא לפיכך .. תורהדברי

 ! - עולמים ולשלכר לעולם ידעום בלומשפמים

 יהודה א"ר תנלה. לא אמך וערות אביךערךףן6(
 ישראל כנמה בעולם זכאים שמרוביםבשעה

 מאירים. ופניה הקדוש מלך מן ותהברך מוב. ריחמעלה
 מעלה אינה ישראל כנסת בעולם רשעים שמרוביםובזמן
 כתוב אז המר. הדין צד מן כביכול ותמעם מיב.ריח
 יוטי רבי חשצכים. ופניה ונו'. ארץ משמים השליךכ(

 תחת שמאלו נ( כתוב בעולם וכאים שמרובים בשעהאמר
 בעולם רשעים שמרובים ובזמן תחבקני. וימינולראשי
 מכחו. אמר דהקיה רבי ימינו. אח.ר השיב ד(כהוב
 המלכו"הע מן המלך מפריד כלומר חל1ף. מפריד ונרנןס(

 אלאיר רבי תנלה. לא אמך וערות אביך ערותזש"כ
 בע:לם מובות מליצות אם לו. ואמר אביו לפני יושבהיה
 בהושנינה. ניכר בעילם קמינוריא ואם בהשכינה.ניכר
 וזמנפקצה. טן בן לו שהי; למלך משי א"ל מה.מפני
 רגטלך עושה רמלך. רצק עושה ההוא שהבן זמןכל

 ששה אעו הבן שאותו זנק וכל הממרונה. אצלמדורו
 כה הממיונה. מן מדורו המלך מסלק המלך.רצון

 של רטט עושים ורשראל זמן כל מלכותו. ומרתהקב"ה
 טה. ממעי מלכעץ. במרח מדהאו הקב"ה טשההקב"ה.
 בני שכתוב וזקבשה. של בכורו בט נקראים שישראללפי
 ואל י( ,שכתוב מלכוועו. מדת היא זו האם. ישראל.בכורי
 ישמח חכם בן כתוב. מה ראה ו( .. אמך תורתתמוש
 חנם העא הושר בדרך הולך הבן שזה זמן כלאב.
 סהם. אב ישעטח שלמעלה. הקדוש מלך זה אב.ישמח
 כסיל ובן כהוב. מה מעוקל. בררך ונן זה נמצאואם
 והשכינה. המלכות מדת זו בודאי. אמו תוגת אנט.תונת
 וכאשר . אמכם שלהה ובפשעכם ח( שבתוב הרברוסור
 הכל. ערות דןא אז רמלך. כרצע מהנהנ אינו הבןזה

 טלכותו. מדת נק נפרש רמלך שהרי הצרדים. כלערות
 וערות אביך ערווע כתוב וע'ז היא. מלך בליורמלכו"ת

 ושכקטעיה בודאי היא אסך היא. אמך הגלה לאאמך
 : ערווזה הגלה לא לפיכך עמך.ושורה

 אשצן של הרנח מה . תגלה לא אביך אשת זנררועי(
 דברי שכל למיט הרי שמעון א"ראביך.

 נסתר הוא הקדוש שהשם כמו ונגלה. נסהר הםחתורה
 נננלה. נסתר כן כמו הקדוש השם שהיא רועורהוננלה.
 שביארנו. כמו הוא העסתר ידוע. הוא דגגלה כלכאן

 שמרת זנק כל למדנו אביך. אשת ענינו. כך זהומקרא
 אמך. ני*את לך ומניקה המלך עם מטצאתהמלכות
 אשת רמלך. מן ונחרחקה עמה השכעה שהנלוטהעכשו
 נהנרשה לא היא. הקרוש המלך של אשתו נקראת.אביך
 וטכתוב כמו בודאי. היא אשהו ממנו. כריתותבמפר

 שלחהיה. אשר אמכם כריתות ספר זה אי ה' אמר כה'(
 פקד יע"כ שרנלתה. אע"פ היא רמלך אשת ודאי אלא פקיד וע"ד ד6תג)י6. מע"ג דת5כ6 סי6 6כתו וד6י6ל"

 עליהעכס
 ג' יסט"י( * עס 41 9( ג' *ססי' ת( . ט1 91 1( י'6 מסיי 0 סא טס)י ס( 3' 6'גס 1( נ' ס'ר ג( נ' 6'כס 0 ע1 י9 " מסוטדתכש*אה

 ך(זןקךז*ך

 ניסול: הוא אם אף עי מתם טי'ןס"[



 הזהרישון כץתאחרי קורשלשוןצז
 בזיונ המלך עם יושבת כשהיא אחר פעמים.  שתיעליה
 לא תנוה. לא אמך ערות שכתוב אמך. ונקראתאחר
 עונך. מפני ותשתוח זאת מן זה שיתרחקו לטיוםתעשה
 כשהיא ואחר אמכם. שיתה ובפשעכם 6( שכהעבכמו

 דמלך. א42ע ונקראת המלך היכל סן והגלתה עמךבנלות
  שת0תלק שתנרום מה תעשה לא ממנו שנתרחקהאע"פ

 שתך תשצמר ולא שנאיך. בך וישלכו מבינך.השכינה
 המעם. מה תנלה. לא אבו אשת ערות זש'כבנלות.
 המלך מן שנתרחקה אע'פ היא. אביך ערות כילפי

 שלא מאר. ננדה להשהר ונצרך תמיי. בה המלךהשנהת
 : אליהנחמא

 שזה יהודה רבי למד תנלה. לא אביך אדר ערררצנ(
 האלה ,ובות שמפני שלממה. ישראל עלמימז

 וע'כ שלממה. ירושלים ויהורב האומות בין ישראלינלו
 שנאמר אררם. אותם קרא לישראל הקב"ה שמאהבתלמדנו
 נ49אים וע"כ .. בך שלום נא ארברה ורעי אחילמען
 כמו נקראת. אמך ארות שלממה ירושלים נ(לילם. מהם ארבתו מסיר שאט מפני להקב'ה אהיםישראל
 תו'. יחרו לה שחוברה כזיר הבנויה ירושלים י(שכתוב
 כהט12ה המלך בה שמזרת בשביל יהדו. לה ,שחוברהברצ

 ]ענ[ צדי"ק שנייאת בהמררנה הסלך צדרי בכל?דרים
 ]ענ[-: יחך"ו לה שחוברה והאמ בו. כלולים המלך כתריוכל

 קליק בסור כלה חזקיה א"ר תנלה. לא כ~ךעררת
 למעלה. פתם לממה שפנם שכר להראותהיא.

 חכמים תלכררי של עוטעם שלמדנו תנלה. לא כיערות
 ]סד[ לבם את ויכעו הרבר פר שיורעים מפני לש5ה.משבת
 דג:ל. בני נ49אים 2יולידו והבנים שלם. רצונםונמצא
 בהכלה הם פוגצצים כביבול למטה. הדבר ינברם הםואם

 הוא זה ענין תנלה. יא כלתך ערות כתיב אזשלמעלה.
 השכעה מפעלקה זה חמא ובשביל ממש. כלחך. יעיר זה מקרא העם רשאר הדצורה. ררכיטהיודעים

 :מביניהם
 ארצתה אל אשה עו'. תנלה לא ובתה אשה ערדרצס(

 ט %יינויחד. 4מ שני של מדויא
 ]עס[ למעלה העלטנה מדרנה שזו טעבאר הרי מ"י.וומלם.

 ככהוב מ'* ונ9יאה שאיה. לשק בה ששיזההתחלה
 דיא וא"ת. אלה. ברא מ'י ורא עיניכם מרום שש1(

 הן ו2יע*הן ]עו[ התחהען עולם שלממה ההחתונהמדרגה
 ארש ~עקב ביחד.. אחד בקשר אחר בחבור שימותשני
 ]עז[ למטה יחד וחברם למעלה יחר חברם יחך. חברםתם

 ]עח[ שלמקלה כרמיק הקהשרם שבמרם עשר שמם יצאוומשם
 כפ העולמות בשני אהבה הננים תם איש שהי'יעקב

 עריות מגלי הם ככה. שעושים אנשים שארשנתבאר.
 הורמים העולמות בשני שנאה נורמים ולממה.למעלה
 שנעשו לצרור. תקח לא איצתה אל ואשה זש*כפיוער.
 באחותה. רחל ותקנא שכתוב תשאל ואם לזו. זו שנאהבעלי

 כזוונ6 כמ5כ6 יתכ6 כד מד זתכי. תריע5ס
 65 תנ5ס. 65 6מך ערות דכתיכ 6מך. ו6תקרימד

 . מוכך ע5 ותסת5מ י6 מן ד6 ויתרמקיןתפגיד
 סי6 כד ומד 6מכס. ס5מס ונפסעכס 6( דכתינכמס

 דמ5כ6. 6נתו 61תקרי דמ5כ6 מסיכ65 61תנ5י6 פמךכנ15ת6
 דתעדי דתנרס מ6י תפכיד 65 מכיס ד6תרמקת6ע"נ
 ע5ך תסתמר 651 סכ6ך. כך ויס5סין .תכיגך
 עפת5. מ6י . תנ5ס 65 6כיך "סת ערות סס'ד .כנ15ת6
 מ5כ6 מן ד6תרמקת 6ע*נ סי6. 6כיך פרות כיגנין

 65סתמר6 וכפי6 תדיר6. כס דמ5כ66סנמות6
 ,קכ5~

 קיר.
 : 5נגס תיסוכ651

 ד6 יסודס רכי ת6כ6 תנ5ס. 65 6כיך 6מי ערןרןנ(
 56ע דכמוכין . ד5תת6יסר56

 וע*ד . 5תת6 ירוס5ים ויתמרכ פתתי6 כיגי יסר56יג15ן
 סכ6מר 6מים. 5יסר56 דקר6 דקכ"ס רמימוון6פנינן
 6קרק וע'ד .. כך ס5וס י6 6דכרס ורעי 6מי5מען
 די5סון רמימות6 6עדי ד65 5קכ*ס 6מיןיסר56
 כמט . 6תקרי 6תך %6ת ד5תת6 ירוס5ס נ( .5ע5תין
 . ונו' ימדו 05 סמוכרס כעיר סככויס ירוס5יס י(יכתיכ
 מסיפ מ5כ6 כס ד6זדוונ כנין . ימדו 05 סמוכרסתסו
 וכ5 ]ענ[ ד5די*ק כדרנ6 מ5כ6 ססרי ככ5סערין
 : - ]עג[ ימד"ו 05 סמוכרס וס"גו כיס. כ5י5ן ת~6כתרי

 ע65ס כרז6 כ5ס מזקיס 6"ר תנ5ס. 65 כ5תךערדרצ
 5פי65. פניס 5תת6 דפניס דמ6ן 65מו6ס6יסי

 מכתים ת5מידי ס5 עוגתן דתגינן תנ5ס. 65 כ5תךפרות
 ]עי[ 5כ6 ויכוונון דמ5ס רזי דידעין גנין . 5סכתמסכת
 . דמ5כ6 נכין 6קרת ד516ין וכנין . ס5יס רעותסוןויסתכח
 נכ5ס 5יכון סגתין ככיכו5 5תת6. מ5ס צתין 56ין61י

 גנין ד6 . תנ5ס 65 כ5תך ערות כתיכ כדיןד5עי65.

 1"1נ,,6.יי1'1י
 נ~~

 :מכינייסו נת,ו4
 6חותס 56 ו~ס ונו'. תנ5ס 65 וכתס 6סס צנרררצס(

 וו6*ת מ"י סמפון 6*ר . ומ' 55רור תקמ65
 עו5ס ט61 1ד6 . כמד6 מתמכרין ע5מין דתריןלז6

]עס[ 5עי65 פ65ט דרנ6 6וקימכ6 ט6 . מ*י1פ51ם.
כד'6מ*י61קרי .כס56ת6דקיית6סירחח6

 . ז6'ת . 056 כר6 מ*י 1ר16 עיכיכס מרום ס6וו(
 ותרעייסו ]עו[ תת6ס ע5מ6 5תת6 תת6סדרנ6
 ס5ימ6 יעקכ . כמד6 מד6 כקסיר6 מד6 כמכור6 פ5מיןתרין
 ]עו[ 5תת6 כמו6 5ון ומכר 5עי65 כמד6 5ון מכר כמד6 5וןמכר
 ]עח[ ד5פי65 כ113ג6 קדיסין סכסין תריסר כפקו1עתמן
 כמס ע5מין כתרין רמימו 6עי5 ס5יס דסוסיעקכ

 עריין תנ5ין . כדין דעכדין גס6 כני ס6ר .ד6ור[ימג6
 ונרמין ע5מין כתרין דככו נרתין ותת6.עינמ
 ד6תעכידו 55רור תנך 65 6מיתס 56 0061 סס*ד .פרוד6
 . כ6מותס רמ5 ותקג6 תימ6 61י 5ד6. ד6 דננומ~י
 656 6יסי 165 תי15כתס כ5 תת6ס ע5מ6 דס6 1ז6י. ס61סכי

 הזוד%
 מית על רמז ואשו ואות הוא*ו. עם יחר *תחיה לה שיחובר פי' ו'. יחשד צירוף יהד*ו [עג[ בו: גכל~ת הספירות שכל היסור ספירת זה,עג[

 על4ה אמא חבינה עולם ןעס[ : והבן ה*ה ד*ע כלומר רעהו. דרכי*ך ככל ככתוב למעלה. הזרוגות לגרום יכונו [עו[ ,התפאדת
 "4ב אח[ : ומלטת בינה כגגר חן ורחל לאה כי [עו[ תתאה אמא המלכות מדת זו 1ט1 : ביגה שערי נ' שם על נ'. שבנינ מ*ינקראת

 ב*ח: הוי"ה שם צידופי י'ב כגני הם יהשגמי



 18לז קודשישון נותאהרי הזהרלשון

 כנוונ" 5מיויכגין
 וכרז6 .. חכת?6 51מירת ע65ס דע5מ6

 . מד6 כר,6 וג65 וכרת6. ד6מ6 דפריין רז6 6יתד6
 וכרמימו כ6מוס ד6*גק כגין . 6מתן 6תקרון וז6*תמ'י

 פרייתסון דנ5י מ6ן . וכרת6 6מ6 61קלון . דרטת6וכמכיר6
 - כמסימטת6 מעק6 5'ס 151ת ד6תי. 5ע5מ6 מ51ק6 5יס5ית

 ובסור .. מקומו הירש העלהן עולם כדסית להיותבשביל
 אחד. %ד והכל ובתה. אשה של העריות סוד ישהוה
 באהבה באדשה שרם לפי אהעת. נקראין וזא"תמ"י

 שסנלה ס4 ובתה. אשה ונקראות הרשון.ובהחחברהז
 ! בהאמונה חלק לו ואין הבא. לטלם הלק ל1 איזערותן

 51ססר6 מ6%0. ד6יסי כיומי דרכיסער6
 נרז6 דת6נ6 . נסון די זוסמ6 6100 1נ5עיפרס6

 וכג'כ ]עס[ 6מר6 זוסמ6 יתער דסיפרין זוסמ6דמס6כות6
 5ז*נין דוכרנ6 5מיסכ 65יניס 5יס 5כעי 65 דתני6 .כע5מ6 מסי 6סנ' כ156 פמרי 5ון ד6פכר ומ6ן גניז6.כעיין
 דתני6 . כסו דרסיס זוסמ6 61001 סופרס6 ויעכרכיסין
 *כי5 ע)ייסו כמס6ניס 6פי5י כרג5יס דדריךמחן

 . כך ד5עי65 דזוסמ6 דסיורי ס'ורי כס6י ומ6י .5התזק6
 6חת ע5 ומוי6 זוסמ6 ססו6 כס ד6ת"מד כזמג66תתק
 זוסק6. תסס61 מנס דמקכ5 5מ6ן ח' וגמס.כמס
 5ע5מ6 ווי כמיכיס נריס 61יס1 ע5'ו נדתס יתסידכתיכ
 תקיפ6. דמוי6 זוסמ6 מססו6 ד5עי65 מ6תרדמקכ65
 תקרכ 65 סימ6תס כנדת 6סס 561 כךכגיגי

 6מ6 5"ר . 5זרע סככסך תתן 65 עמיתך 6סתלן*לנ(
 כ6ל1 ד6מר6 כ6נתו דמתמע מ6ן מזית6

 מכפר 65 קכ"ס ופ*ד . 'סר56 יככנסת כקכ*ס כיסמסקר
 . מע5מ6 דיסת5ק פד ת)י6 דתסיכס 656 . כתסוכס5'ס
 . 61'מתי תמותון פד 5כם סזס סעון יכופר 06 נ(סס"ד
 5יס ו6יק ע5מ6. 5ססו6 כתסוכס דפ56כסעת6
לקכ5"

 ככ'י דמסקר מ6ן 6מר 56עזר ר' עונס6.
 כ5 דניסנס כדינ6 דיתדן עד כתסוכס יתקכ5)6
 6י סכן 1כ5 . וכקכ"ס יסר56 ככגסת דמסקר מ"ןסכן
 ד6מר6 כ6נתו דתמיר דיוקג6 5תעכד 5קכ"ס 5יס6סרמ
 דמלכ6 פומכי61כמיס

 רכי עמיס וסוס 5קפוסק'6 6זי5 סוס 6כ6 רכיד(
 6תי דסוס נס כר מד ממו 516י דסוו עד .יוס'

 כך כניני ד16ריית6 כעריית6 דעכר ע5יס 6ססידודדין 6נפוי דס6 6ורמ6. מס6י גסמי 6כ6 6"ר כ6גפוי. מדורסש6
 ליס סוס רסימ6 ס6י 6י *וסי ר' 6"5 . כ6גפיי6תרסיס

 3":פ,י מתיג6 6ג6 6"5 כיס. 6סתכמ עריית6 מ6י יגוק6 ס,סכד
 רכ' 5יס קר6 ד6וריית6. כעריית6 דעכרד6ס:ידן
 מ5י ד6גסך רסימ6 ס6י . מ5ס 6'מ6 ו6'65כ6

סו6

 סראה עסה א1 שיהקרב מי כי הדוא. בזסן עסהוותקרב
 חתקיף נחש נתעורר זה חמא בעביר שהרי -למעלה.פגם

 דעט ואז . נצרך שלא בסקום שלו זוהם וסמרללמעלה.
 את כי וש"כ נטמאים. וכלם בעולם ~ההעוררמתחילים
 שתן לנלח צריכה להפהר האשה תרצה כאשרימדנו .. האנשים חמאי בשביל נמסא ה' סקדש ממא. ה'סקדש

 ולחתוך טמאה. שהיתה בימים אצלה עגרלוהשערות
 ב%דות שלסדנו בהו. שנמצא ההוא דשוהם בכלהצפורנים
 ולפיכך ]עס[ אחר זוהם מעורר הצפורנים עהוהםהמוסאה
 חסד הרבה כאלו לנסרי שסעבירן ומי עיזה.עדיכות
 שלסדנו בהן. שנרשם ההוא וזוהם הצטרנט ויבערהרעים. למימן וזכר שיור לרען לאדם נצרך שלא ולסדמבעולם.
 יכול הצפורנים על בסנעליו אפילו ברנליו שרורךסי

 כך. שלסעלה הזוהם סן שיריים ויור בזה וסהלהמק.
 אחת על דגחש של ההוא זוהם בה שנאחז בזמןהאשה
 ההוא. העהם סן סמנה שסקבל למי וי וכמה.כסה

 העולם. על ר בחמאו נורם וזה עליו. נדתה וההישכתוב
 של ההוא הזוהם סן שלסעלה סק.ם אותו סןשיקבל
 תקרב: לא פוסאהה בנדת אשה ואל לפיכך התקיף.הנחש

 אחא א*ר לזרע. שכבתך תהן לא עסיתך  אשת דאלנ(
 סכפר איז הקב'ה וע.כ מלכותו. ובסדת בהקב"הסשי4 כאלו איש אשת עם שמתחבר סי ראהבוא

 העולם. מן שיסהלק עד תולה שהתשובה אלא בתשובה.לו
 ל1 ויש ההוא. לעולם בהשובה שנכנם בשעהיכופר. ואימתי תמותון. עד לנם הזה דעון יכיפר אם נ(זש"כ
 סלכותו בסדת שסשקר סי אסר אלעזר רבי עונש.לקבל
 כל דגיהנם. בדין נירון שיהיה עד בתשובה סהקבלאינו
 אם שכן וכל ובהקב"ה. סלכותו במדת שסשקר סישכן

 : הסלך מכסיםומכחיש אחרת* באשה ססזר צורה לעשות להקב"ה לוסמרהה
 לו והיה בא שהוא אחד איש ראו סהלכים כשהיויוסי. רבי עמו והיה לקפומקיא סהלך היה אבא רבי7(
 פניו שהרי הזה. סדרך נסור אבא א"ר בפניו. אחדרושם
 ובעבור תויה. של ערוה על שאבר עליו סעיד זהשל
 לו היה הרושם זה אם יוסי ר' א"ל בפניו. נרשםזה

 בפניו רואה אני א"ל בו. נסצא ערוה דבר איזהסנעוריו
 רבי לו קרא תורה. של ערוה על שעבר עליושפעיד
 טה בפניך אשר זה רושם דבר. השיבני לו ואסראבא

 סס דף 7( נ ג .גע.' נ( מ7: 7ן ג( . טע 97 " מקומותמיאה

 זקזדט4ויר

 סור שם למעלה זה כרטיון כי הר14אה מפפרי בירוע רעים חלאים מיני מבל ,טיקראבים" אלפימ אלף נמצאים הצפורנימ כזוהם091[
 מה לפדש יש ער'ז וכן יראיו. אל ה' סור בכתוב הראיה. מגרלי בלים בלי נם הכל ירעו וחז'ל הטומאה, צר אחרא הסטראשורש

 הזיעח מחמת ג'כ והיינו :( )מב בפסחים גדאיתא טיפול ע'י להשירן אז נהגו בן בי הערוה. של רהיינו השערות. לגלח קרפשאמר
 ראו לא מימי שאמרה קמחית בהצנועה נאמר רמה הראש טערות על לפרש אין אבל רצפורניג בזוהמא גמו ברבר סכנה שישוהזוהטא
 8 0ירן : החפיפה בענין חראש שערות מוכיר מצורע פרשת סוף לעיל מובא :( )רמח 4נחס בזוהר וגמ )מז.( יומא ראשי, קלע. ביתיקורות



 הזהרישון מותאחרי קורשלשון*1
 לאיש יותר תענישו אל מכם בבקשה להם אמרהוא.
 א"ל עון. איזה אבא א'ר לו. נרמו עונותיו זה שהרידזה,
 ללק ובאנו ואחותי. אני בררך מהלך הייתי אחריום

 אחר ואיש האכסניא בעל וינה בבקר קט;י אהותי.עם התחברתי ההוא הלילה וכל ביין. ונשתכרתי אחתבאכסניא
 וזה אחר מצד זה והכוני להפיירם ביניהם נכנמתינצים.
 הרופא. זה הוא מי א"ל בינינה שהיה אחר רופא יריע4 ונרפאתי המוח. מקום עד הניע הזה ורושם אחר.מצר
 א"ל לך. נתן רפואה איזו א"ל הוא. שמלאי רביא"ל

 ובבל בתשיבה. חוזר אני ההוא היום ומן דגפש.יפואת
 הרמעות ובאוהן ההוא. החמא על העולמים רבוןהקב"ה לפני אני ובוכה אחר. במראה פני את רואה אנייום
 תשובה ממך נמנעה לא אם אב א"ר פני. אה רוהץאני

 01ר "( עליך קורא אני .,בל הזה. רושם פניך מעלאעביר
 זה.[ 4פסוק פעמים נ' אמור א"ל הכופר. וחטאתךעונך
 שרבונך וראי אבא א"ר הרושם. ועכר פעמים נ'אמר
 טרר א"ל נמצאת. בהשובה וראי כי ממך. להעבירורצה
 מה א"ל ולילה. יומם בתורה לעסיק והלאה מהיוםאגי
 נורם שמך וראי ~ז"ר. א"ל אבא א"ר אלעזר. א"לשמך.

 וברכו. אבא רבי שלחו בסערך. ויהיה יעזרךשאלהיך
 ורורש יושב שהיה הזה לאיש אבא רבי מצאו אהרלזמן
 אלא מרבר. הכחוב במה יענה. בפני כהשי בי ויקםנ(

 הקב"ה ררכי לרעת בתורה העמל אים של חלקואשרי
 הקרוש בשם עמל כאלו בהורה. שעמ14 מי שכלנ(

 כך אף משפטים. עושה הקב"ה של שמו מהממש.
 ההורה הזרה. רברי על בר :ע מי כל וראה בואהת,רה.
 על קללות שופכים וכלם ורטקרדנים. עליינים בושיסהכלו כרי בפניו. רשימיה דזה באיש ואושה ויוררתעולה
 ומשוממים ההולכים ה' עיני אזהן כל ולמרטראשו.
 ומסהכלים עינידם טשאים כלם האנשים. ררכי לרעתבעולם
 מפביב העלו הבא. בעולם לו וי הזה. בעולם לו ויוי. וי עליו פותחים וכלם בו ומכירים האיש. זה שלבפניו
 עליו. שורה טומאה ורוח בפניו. ערותו שהריפלוני.
 מוליר אם לערות. בפניו הרושם שנמצא הימים אותןוכל
 לכלוהם הזה בעולם מניחם שרבונם פנים. עזיהרור רשעי הם ואלו הםומאה. מצר רוח לו ממשיך הוא בןאז

 יומם נהורה שעמלו זכאי צריק זה למרנו הבא,בעו4ם
 לו שנרשם חמר של חום עליו ממשיך הקכ"הולילה.
 כמו ותחתונים. עליונים מפחרים הזה הרושם :מןבפניו.
 טמא רוח עליו נמשך הורה רברי על ש"יבר מיכן

 ותחתונים. עליונים מתרחקים ומממ בפניו. לוונרשם
 וזכיה4 אותך שראיתי הרחטן וברוך ררשת. יפהאבא רבי לו אמר לנפשו. וי לו וי רבינה מצות ועלהתזרה רברי על שעבר פלוני מסביב העלו עליה מכריזיםוכלם

 ? הבא ובעולם הזה בעולם חלקך אשרי זו. במררנהלראוהך

 הנאטןרועה

 מ*ל תסו 636 6"ר . 5יס נרתו ק6 מוכוי דס36"ג 5סמי יתיר תעגסו 5מ תגייכי כתסותמ לון מתר .סומ
 סריגס וממת' 6ג6 3מרמ6 6ף5 סויג6 סדיותמ
 ממידמ 5י5ס ססימ וכ5 . מתר6 ורויג6 מוספי1מ3הד
 נמד קסס ו6וספיזמי קץג6 נ5פרמ .3ממתי
 וך6 ניס6 תסמי ומ 5י וקערו כיגייסו עיי5גמ .ננרמ
 וחסת1כגמ תומ6. 5ני עיי5 סוס דמ ורסיתמ ניסמתסמי
 מסי6 סומ ת6ן 6*5 כגוון. דמית מסיח דמך יד6ע5
 6"5 5ך יסכ מכעת6 ת6י 6'5 ס61 סת5מי רכימ"5

 וככ5 . כתסו3ס 6טדרג6 יות6 ותססומ דגפסממסותמ
 וקעין וכ6יגון 1 מו3מ ססומ ע5 ע5קין רכון דסומק3*ס קתי וככיגמ מי1ו. כמך מגפמי מ1יגמיות6

 תסוכס תגך מתתגע 65 מי מכמ מ"ר 6גפמי5סמיגמ
 יסר מ( ע5יך קריג6 מכ5 רסיתמ. ס6י ת6גפךמטכרגמ
 ת"רך וך5י 6כמ מ*ר . רסיתמ ו6תעכר 1תגין נ'מתר ולין.[ ]סגי 1תגין נ' מיתמ 5יס 6תר תכופר ומסמתךעוגך
 גדרג6 6*5 6סתכמת כתסוכס ווך6י תגך 65ע3ר6כע6
 נריס סתמ וומי ע1"ר מ"5 636 מ"ר 6לעזר 6*5סתך תמי מ*5 ו5ילימ יתתמ נמורייתמ 5מתעסקמ יותמתסמי

 .: וודריס ;וןץ2יכ 5ס"'רגנר6 חנ6 רניטמזונסכמיס
 דקכ*ס מורמוי 5תגדע כ6ורייתמ דמסתד5 וכ"ג מו5קיס1כמס 656 תיירי ק6 3תחי יעג: כפגי כמסי נ' ויקסכ(
 כסתיס 6סתד5 כ6י5ו כמורייתח ן6:תד5 תמן דכ5ג(

 מורייתמ מוף גיתוסין. ע3'ד וקכ"ס סתיס תמיתתס
 6וריית" פתני,י ע5 ועכר תמן סמי מזי ת6 גתי.סכי

 מוריית6
סלק

 לחעין א1סדן וכ5:ו ותקמי ע5מי ניס 1 '
 עלד

 יו:לן שן י4.%ן י:%שנ(;י1ג111
 יי: .סימ::ןמ6,ןן ווגנג :טכ:סער6 ישט ט4עו . ע5וי סרי6 דתסמכמ ורוממ נמגפוי ססדותמ וסמדפלנימ. תסומרגיס מסת5קו ומת' נע5ת6 5יס ווי ע5תמ כסמי 5יס חיווי
 5סו 5ס54מס ע5ת6 3ס6י 5סון סכיק דת6ריסון 6גפין. תקיפידר6

 ותסמכ6 רוממ ע5יס תסכמן מורייתמ פתנתי ע5 דעכר תמןגתי סכי ותתמי פ65י ומ5י רסיתמ ותסמי3מגפוי. 5יס ו6תרסיס דמסד מוסמ מד עליס תסיך ק3"ס51עימ יתת6 3מוריית6 דמסתד5 1כ6ס 5דיקמ סמי תגיגן דמתי3ע5ת6
י ט4יס:2שבר1,לנס:שנק1

 . דמתי ו3ע5תמ וין 3ט5ת6 תו5קך 1כ6ס כסמי5ך 5תמתי ו1כיכ6 5ה דמתיכמ רמתגמ וכריך ק6תרת ספיר36מ רכי 5יס מתר 5גפסיס ווי 5יס. 11י ותמריס. פקתי וע5מוריית6

 מהימנארעיא

 5נ15ת תקר3ו 5מ 3סרו סמר כ5 מ5 מיס אישי( לנ*ת תפרבו לא בשרו שאר כל אל יש אישז(
 . יךן כמס3ון מיכון עריין ע"ו . ס' 5גי ערוס ועור 'וק. כמ0פר הן עריות ט"ו ה'. אניערוה

 :נלות6 יסרחל דנ15 קדס ]ס[ ך כמסכון 5חרגיןופית בנלות ישראל שנלו קורם ]פ[ ן כממפר אהוותשש
 - קו נר6סית ד( ע,. דף 0 ע'ו 6'ונ ט 1 'סעיס י מקומותמראה וסכיגתמוהוטכינה

 יקזןקךזיך
 2 קדושה איסוו שהן אלו ה"גו1ש



 16רח קירשלשין ב%תאחרי הוהרלשון

 . תגלס ל6 6תך ערות ל'סר6ל קכ"ס ממ עמסוןוסכע4
 טרות6 גלוי 6יסי ג6פ6וך6

 דסכיכת"
 וכססעיכס 6( סס"ו

 וסכיכת6 ימר6ל נלו טריות נליי ועל . 6פכססעמס
 לילי"ת 6יסי ערוס וס6י ןסכיכת6 ערוס 5הס* וך6כנלות6
 ועריות ןילס עריות 6ינון רכ וערכ . רכ ןערכ6ת6

 תנלס. ל6 6כיך ערות 6תתר יעליס . דלפיל6דיסר6ל

 'י;;"נ םעת, תו,ק ," 'וונהו ,נל ווותון'7
 כין ר*ע( ננ*ע )סיתכס ע'כקיס ר'4יסע4מלק,ס

 . תת6ס כךן ףכסטל6סהכס וכסר3(
 . סמייס פן ד6יסו ך תן וכ ערכ יתסרכסון דל6ננין

 ולית .מכייסו
 ק

 סס*1 תניכ6 כוק לקרכ6 ז ך ל6ת
 על6ס. לך2 ך כין חפריסו ו6יטן תנלס ל6 כלתךטרות
 דץ 6כ. 6יסו י ןס6 תנלס ל6 6כיך 6סת פרותסס"ד

 9(%, .ןה,'"%: "צי":טש""י
 ו6נךי . עלמ6 מרכ כ6ילו פרוד6 דנריס מ5ןככיגול
 טל6ס דץ לגכיס תני ן6 וכגין י( ןכל6.עריית6
 61 . 6כיך כת 6מותך ערות תגלס ל6 6כיך 6סתערות
 ס*ס. ס*ס 6יטן כתס כת והת ככס כת 6ת תת6סרץ

 ןמיסו יו'1 ן6 6כיך. 6מי ערות ]ס"ן 1ין תולדיןד6.גון
 ןערכ כותכ6 כ%ף סוף ]סג[ לך 6מ ו6יסו . י ן6תמעוס
 ןסס כ6תוון יימודי קריכי )ית כיסר6ל מפורכיןרכ

 פ 7!ן;11יב~ול::"גךליי'::
 6תרמקת מטרונית6 דס6 מד 6סתכמ דל6 גרמועלת6
 6תרמקת ט65ס 6מ6 כווונ6. פסתכמי ע6 ת)כ6מן
 מערוכית6 כל6 דמלכ6 כגין ]סנן ליס יכק6 ע6 מלכ6מן
 6תמכר כ1 כקדתית6 כתס ד6מ6 כעסרי מתעערל6

 . זסירין ככתס . עטרין ככתס ליס ןטטרתכתסרוכית6
 ניון ככות ור~ס ל6כס ןכתיכ על6ין קןיסיןכעסר6ן
 6וןווג כד 6מו. ל1 סטסרס כעפרס סלמםכתל

 דל6 וססת6 י16ת כדק6 על6ס 6ת6 ליס עער6 כדיןכתסרוכית6
 כעלת טל6ס 6ת6 כדין . כמסרונית6 תלכ65סתכם
 6סתכמו ול6 וכמ)ין תכועי תגיס ותכעתעסרס6
 ןתיתוכ וכזתכ6 . מד 6:תכח ל6 ככיכ1ל מךכקסור6
 מך. כזוונ6 טמס יוןווג ותלכ6 סיכלס ל6תרפסרוגית6

 ססו6 כיוס כתיכ ד6 1טל סרו61. כל6 כמד6 כל6 יתמכרכןין
 ןתיתוכ כיתכ6 ססו6 כיוס . 6מד וסמו 6מך ס'"סיס

 . פרוד6 כל6 מד יסתכמ כל6 כדין )סיכלס.מסרוג'ת6
 עסו סר 6ת לספס ל'ון כסר תום'עים ועלו ,(וכדין
 כסיכלס כמוות6 נוטרוג'ת6 תיעול ל6 סתטון 6"רדתנ'6
 נוקתין תנס ותיסכ . יטסו תלכות6 דיתדןטד

ןנרת"
 מדו ויס6 כמלכ6 ת,דווג לכתר . ס6י כל

סליס

 תנלוע לא אמך ערות לישראל הקב"ה טה עמהםוהשכינה
 ובפשעיכם 6( זש*כ השכינה. של ערוה נלוי דשא הזהונלות
 והשכינה ישראל נלו עףיות נלוי ובשביל אמכם.שולחה
 לילי"ת היא % וערוה השכינה. ערות היא וזובנל,ת.
 ועריות שלה העריות הם רב והערב רב. הערב שלאמם
 תנלה. לא אביך ?רות נאמר שעליו העליון. ישראלשל
 בינירע. ך תחקרב שלא יק וק בין פרוד נורנרםוהם
 העל14נה שכינה והן חנלה. לא ובתה אשה ערותוש"כ

 נ'בורים נ"פילים שהם רב שהערב זמן כל כיודושחתונה.
 הדבר וסוד ביניהן. להתקרב להקב"ה רשות אין הה בין שמדים ר'ע( ננ'ע )סימנם ע"נקים ר'פאיםע"מלקים

 החהונה. בךן רבש עליונה בך[ יחרב ויבש. יחרב ונהרג(
 החים. עץ שהוא ך מן רב ערב יתפרנסו שלא3די

 זש"ב  השציה. בי[ להתחבר ך לאהע רשות ואיןביניהן. רנ שהערב בומן וק וק בין לך ההקרבות אין והובעבור
 העליונה. לדץ ך בין מפרירים והם תגלה. לא כלתךערות
 , , אב. ווא י שהוי תנלה. לא אבז  אשת ערותזש"נ
 קשר והכל בכלי סתקשרת וה בךן. מתקשרת ךבן. מתקשרת ה בה* מתקשרת י נ( בת. ר[ בן. ךאם.
 לעולם. זה מן זה להפריר אין אחר. וענין הואאחך

 ונן4א העוים. החריב כאילו פרוד שנורם מיכביכול
 העל*נה ךן לעומת סצוה ולפינך י( הכל. שלעריות
 ה*ה ה"ה הן בתה בת ואת בנה בת את התחתונה.וה י אב*ך. בת אוותך ערות תנלה. לא אביך אשתערות
 שיעא יו'ר זו אביך. אחי ?רות ]ס"ן ךן עשל הילדהעשהן

 שהערנ בעץ %ף סוף ]סנן לך אח ודוא י. האותועלרת
 השם באיחיות ויחור התקרבות אין בישראל מעורביםרב
 של באותיות נאמר העולם מן כשימחו ותיכף ;.הךי

 ואפשר ו( אחד ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום ס(הקב"ה
 מערחקת השכעה שהרי אחד. נמצא שלא נירנרםעולם רשעי שעתה אלא לא. אחד. הוא אין שעתהתאמר
 מערחקה העלענה האם בהזדתוה. נמצאת ואינה המלךק
 השכינה ב* שהמלך לפי ]סנ[ אותו מנקת ואינה המלךק
 עם התחבר כאשר בתחלה כמו האם בעמרות מעעמראיט

 הארות. בכמה עמרות. בכמה עמרתו היא שאזהשכינה.
 ציון בנות ורויה צאנה שכתוב עליונים. קרושיםבכהרים
 עם נזרונ כאשר אמו. 14 שעמרה בעמרה שלמהבמלך
 שאין וזתה כראוי. רעליעה האם עטרהו אזהשכינה
 נמלה העליונה האם בכן השבינה. בהזדונות נמצאהמלך
 נמצאים יאין הנחלים מעיני ממנו ומנעה עמרותיה.ממט
 שתשוב ובזמן אחד. נמצא לא כביכול אחר.בקשר
 אחר. בףונ עמה יזדונ והמלך היכלה. למקוםהשכינה

 ההוא ביום כתוב זה ועל פרוד. בלי יחד הכל יתחבראז
 שתשזב בזמן ההוא ביום אחד. ושמו אחר ה'יהיה

 פרור. בלי אחר רכל נמצא יהיה אז להיכלה.השכינה
 עשו. רי את לשפמ ציון בהר מושיעים ועלו ,(ואז

 להיכלה בשמחה השכינה תכנס לא שמעון א"רשלמדנו
 שטחה ותריה המלך עם תודוג אח"נ זה. כל שנרמהעל נקמות ממנה ותקח עשו. של מלכותו נידון שתהיהעד

שלמה

 6' טנ1.' ו( טו 1ף ו( י*ד ,גר.' ס( כ, נו4:ית 7( ע"ו 9 ג( "ס .אי' נ( י קל 6( טקוסותטיאה
 יץזדש4ויך

 בינח בין ררות ה, רוינו ,סג[ . עשר שמספרן ושר האותיות הן 'ו'ר של חמילואים כי )טנ[ המילואיט של האותיות אלו פי'ש6[
 : נסתר בררך א7א פנים בהארת נראוי ישר בררך נשפעה העל'ונה שפן אין ועי" היצ'רה. לע41ם הבריאה טלם ניןלתפארת.



 הזהרלשון כךתאוו' קורשלשון6י

 עשו הר את לשפם ייון בהר מהיעים ועלו זש"כשלמה.
 וו םלוכה. מה הםלונ:וע לה' וריתה ואח"כ לה.בתד

 טןר שיזרונו ולאחר המלוכה. לה' והףהה זש"כהשכינה.
 יווה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' והיה כהוב.מה

 : ואמן אנק לעילם ה' ברוך אחד. ושמו אחדה'

 עסו סר 6ת לססע 5יון 3סר תוסיעיס וע5ו סס"ד .ס5יס
 ד6 . תלוכס ת6ן . סת5וכס 5ס' וסטעס ו)כתר .3קדתית6
 כטד6 די1דחנן 351תר סת5יכס. 5ס' וסיתס סס"דתסרונית6

 יסיס 6100 כיוס ס6רן כ5 פ5 לתלך ס' וסיס . כתיכת6י
 2 ו6תן מתן 5ע51ס ס' 3רוך . 6מד וסתו 6תדס'

 קדושיםפרשת
 קדושים אליהם ואמרת ישראל במ עדת נל אל רבר6(

 כמס תהיו אל כ( פהח אלעזר רבי תו'.תדיו
 התורה הוהירה מקומות בכמה תו'. הבק איןכפרד

 לעוררם. הצדדים לכל קולה הרימה פעמים כמאבאנשים.
 ואינם מסהכלים אינם באפיהם. בתרדמה נררמיםוכלם

 כחשר העליון. הרין ליום יעמדו פנים באיזהמשניחים
 יעקה אשר תורה. של עלבונה העליון מלך מהםיתבע
 ב5ל נפננו כלם והם אליה. פניהם דחוירו 1לאלנגדם
 . לנפשותם וי להם וי העליון. מלך של האמעה ידזולא
 הקב"ה. דרכי ויודעים בתורה העדסקים הצדיעךם הםוכאים

 בכל. קדושים זנסצאים דמלך. בקדושת עצמםומקרשרם
 כלם ובניהם מלמעלה. קדושה רוח ממשיכים והובעבוד
 להם וי קדושים. בנים ~לכש בני ונקראים אמת.צדיגך

 ניחלים לפיכך מחוצפים. ומעשיהם סךצצפים שכלםלרשעט
 ונטמתם שכתוב כמו הטומאה, מצד מחוצפה נפשבניהם
 כפרד. כם:ם תהיו אל לו. טממאין להממא הבאבם.
 האנשים ילכו אל דבין. אין הנל, על ונות בעלישהם
 שם וכהוב הבין. אין כאן כתוב הבין, אין של זהבררך
 לא חעט והסה שבעה ידעו לא נפש עוי ההכלביםנ(

 עוי הנקראים אוהן להם מזומנים יהיו כלומר הבין.ידעו
 רועים. והמד רבין. ידעו שלא משום מה. מפנינפש.
 האדם את ומנהעים המוליכים שהם אלא רועים.למי

 בנות שהי לעלוקה ד( ככתוב שבעה. ירעו לאלנעצם.
 שבעה. ירעו לא הב הב קוראים שהיו לבעבור הב.הב
 הניהגם הושבי הרי מקצהו. לבצעו איש פנו לררכםכלם
 בזיוינם התקרשו שלא לפי להם. נרם מי זה וכלהם.
 ה'. אני קדוש כי הףיו קדושים כתוב וע"כ שנצרך.במו
 בי להדביקם בקשתי לא האומות שאר פכל הקב"האמר
 שאר ולא אתם בה'. הדבקים ואתם שכהוב ישרא",אלא

 קדוסיס 6)יסס ומתרת יסרמ5 כני עדת כ5 מ5 ו*בך6(
 כסוס תסיו מ5 כ( פתמ מ5ע1ר ר3י . ונו'תסיי

 כסו 6ססידת 16ריית6 1תנין 3כתס . גו' ס3ין מיןכסרד
 5ס1. 65תער6 ססרין 5כ5 ק5ין 6ריתת זתנין כתס נס33.6ני
 ע6 תסתכ5ין 65 כתוריסון. 3סינת6 דתיכעוכ5סו
 כד ע)6ס. דדינמ 5יות6 יקותון 6נפין 3סיךתסנימין
 ד115מת . ד16ריית6 ע)כונ6 ע65ס ת5כ6 )1ןיתכע

 ככ65 סניתין דכ5סו . 5קכ)ס 6סין מסדרו 51מצ5יסון
 .. 5נפססון ווי 115 11י ע65ס. דת5כ6 תסיתטת6ידעי
 דקכ"ס. 6רמוי וידעון 163ריית6 דתסתד5י 5דיקי6 6ינוןזכ6ין
 . 3כ65 קדיסין ו6סתכחו . דט5כ6 3קדוס6 נרתייסוותקדסי
 כ05ו וננייסו ת5עי5מ. דקדוסס רו* תס5פי כךו3נין
 לסון ווי . קייסין כנין ת5כ6 כני ומקרון קסוטוכ6י

 ירתין כך 3ביני ח5יסין ועו3דייסו ח5יפין דכ5סו5רסיעימ
 ונטתתס דכתיכ כתס דתס636 מססר6 מ5יפמ נסס6כנייסו
 . כפרד כסוס תסיו מ5 . 5יס תס36ין 65סת6כ6 6תמ .כס

 נס6 כני יסתד15ן ד65 ס3ין, 6ין כ65 ע5 1נות6 ת6ריד6ינון
 סתס וכתי3 . סכין 6ין סכ6 כתי3 . 0כין ד6ין ד636רמ6

 כ6 רועיס וסתס סנעס ידעי 65 נפס עף וסכל3יסנ(

 1 3ין י ד5מ תסוס טעת6 ת6י .כפס
 . ןועין ק

 נס 5כר ותנסני תד3רי 6יטן מ5ין רועיס.ממן
 3כות סתי )ע15קס ד( כד'6 . סכעס יועו 65כניסכס
 . ס3עס ידעו 65 סכ ס3 ד6יקרון כך 3נין ס3ס3
 דניסנס דיילי סמ תק5סו %5עו טיס פנו 5דרכסכ5ס
 11ונ6 כ60י 6תקדסו ז65 כנין 105. נריס ת6ן ד6 יכ5מינון
 ס'. 6ני קדיס כי תסיו קדוסיס כתי3 וע"ד ד56טריך.כתס
 3י )6ד3קמ רעית6 65 עתין ס6ך תכ) ק3"ס6תר
 סמר 651 6תון . 3ס' סדכקיס ומתס דכתי3 . ינרח65)ח
 חיי6 ר' .. ס' 6ני קדוס כי ת0יו קדוסיס כנ"כ .עתין
 דמוריית6. כתי5ין 656 5ע5תין נס 3ר 6תדכי 65 מוי ת6מתר
 דמיסי כנין טותמס. תק53ין 65 דמורייתמ ת5י כךו3ניכי
 . ~תכמ כמוריית6 6סטת, . תס6ני 5מ5ין לוכמסקיי*
 ודכיית6 5ע5תותיך. וסקוי 5סרך תסי יפמות ס(דכתינ
 . לעד עומדת ססורס ס' יראת דכתיכ 163רייתמ6סתכט
 "תעדי ע6 וכיות6 3ססימ תדירמ דקייטמ 5עד. עותדתמסו
 קדוס כי דכתיכ . 6תליי קדוסס 161רייתמ .. 5ע5תיןמניס
 ט6ן וע"ד ע65ס. קדיס6 סתמ דמיסי 6וריית6 ד6 ס'.6ני

 . תסיו קדוסיס דכתיכ 6תקדס. עכתר 6תדכי כסדמסתד5
 דכתי3 כמס ודמי תסיו תסע. מ65 כתי3 65 סיוקדוסיס
 כתריס וכתיכ . קדוס ונוי כסניס תט5כת 5י תסיו61תס

 קדוש כי שכתוב קדושה. נקראה והתורה .. לעולםממנה
 כל וע"כ העליון. הקדוש שם שדיא התורה זו הן.אני

 תהיו. קדושים שכהוב נתקדש. כך ואחר נמהר בהדהמסק
 שכתוב כמו וראי. תהיו תהיו. אלא כהוב לא היוקדושים
א *" , *, * " ,ח/י, אחרי וכרעב קדוש. תוי כהנים ממלכת לי תהט"ש 4* "ר 
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דסמקתהעלה
 נ' פס)' ס( )' פס)י ז( )'1 יסע" ג( )"ג תייס ג( פ. דף 6( כפנקררנח-גנפוי**יי



 זילם קודשלשוןקדולטים הזהרלשון
 סתיתמס ס5מס 7מכתתמ וק7וסס ק17סין כ5 פ75ס5יקת
 וסתק7סתס סס"7 יוסי מ'ר . ]"[ כ5מ פ5ס5קמ
 תק7יסין ת5תסס ע5תו תק7ס מ7ס ק7וסיס.וסייתס
 : ס' מגי ק7וס כי תסיו ק7וסיס סס'7 . ת5תע5ס16תו

 ומותממ מיסי 7מורייתמ כ55מ 7מ פרסתמ מכמ. רגי ן*אני6(
 7מ כפ,יסתמ . מיסי 7נוספגקמ7קוספמ

 6תירין כעסר . 7מורייתמ ע5מין רזיןמתחדסו
 מכרי6 תפמן וכ7 ע5מין. ופקו7ין ופגסיןונזרין

 7עריות סרסתמ סעתמ תמי מכן מ*ר מ7". סוו 567פרסתמ
 תמכמ סכי מ5מ . 75מ 7מ סתוכין תסיו 7קזוסיסופרסתמ

 . י7מי 6תעכי7 כק7וסס עריץ תמ5ין 7מסתתר תמןכ5
 מכרימ מתערו 1ס6 7תמריס. כק7וסס 6תק7ס מי סכןוכ5

 תמן מוי תמ גפ. כר 5מתק7ס 7כ65 טנתןמיתתי
 מ5מ 5יסתס 5מ . 7ת5ביס כרפותמ 5מתק7סמדכפי

 קכ*ס סעתמ 3ססימ 7ס6 3י5ימ. כפ5טת מו ומי5ך 5י5ימתפ5נות
 וכ7ין . מתער ע5מס ונץוסס 7ע7ן כנגתמ6סתכמ
 ת5תי7י גסמ כגי 5ס% ס6י . 5מתק7סמ סי6ספת6
 7י5סון סעתמ 5י5ימ כפ5נות 7מורייתמ מרמוי 7י7עיןחנתיס
 5סכמ6 יסרמ5 כככסת 5מתועמ . כמורייתמ 5ת5עי5תיקס
 7רעותמ 7סכתמ כ5י5ימ . ק7יסמ 5ת5כמ ק7יסמ5סת6
 5מפק6 סעתמ. כססימ 57סון עונמ 6סתכמ7כ5מ
 67תתר כתס . יסרמ5 וכגספ 7קכ*סרפ1תמ
 7כהיכ . ק7יסין מקלון ומ5ין מ5סיכס. 5ס' 6פס ככיסדכתיכ
 סתו5 כען וסיס וכתיכ . פ' 6גי קווס כי תסיוק7וסיס
 מ*ר תו ומ'.. 3עתו יתן פריו מסר תיס ס5גיע5
 6מ7 . 63ח7 . ומ' יסינט ותי כ7% וסומ כ( כתיכ6כמ
 מ5מ מסתכמ %מ קכ"ס ס%י 5מ מ5מ 5יס.תכפי
 סומ כ7ין מי 5תסוי ע5מס כק7וסס 7מתתקן כתמן%מ7.
 כ*ג מקרי ומיתתי . ממרמ כמתר 6% כממדסרימ
 ע5מס נק7וסמ ומתק7ס עוקכמ. 7כר 7מסתכמ כסעתמ .7%

 כ*ג 7מסתכמ כזתג6 מזי ותמ . 5מתק7סמומתכוון
 כ7ין . ימות כ7קמ 5מתק7ס, ומתכוון וגוקכמ 7כר מ7כזוינמ
 כ'ג כעי כנ*כ . פניתו כ5מ מח7 ומקרי ס5יססזמ
 מ7מ כרעות6 5ס 5זתגמ סעת6. כססימ 5מתתיס5תמ7י
 תרווייסו תסתכמי וכ7 ת5ס. 5סמי כמ7 פרחי*סו ויתכווגיןפתיס.

 יהתיי2שזם  שכהוכ זהו יעף א"ר . ]6[ הכל עלטיה העליונה רנמתרת החכטה  וקדושת קדושות. כל עלהע1לה
 טקדשים ה מלכ ע?מו רמקדש ארם קדושים.והיהם
 ו ה' אני קדוש כי תהיו קתארם שנתוב והו מלמעלה.אותו

 וחותם היא. התורה כלל זו פרשה אבא. רבי לכהד6(
 % בפרשה דףא. הם4ך מבעת שלהאמת

 מאסרות בעשרה הקירה. ש4 עליונים סודותנהחדשו
 החברים דניעו וכאשר עליימת. וסותת ועונשיןונורות
 ערהת פרשת מה 0פני אבא א"ר משמידם. דת זולפרוצה
 למדנו כך אלא לן. ע סגעכות תהיו קדישיםופרשת
 בודאי. נעשה הזא בקדושה העריהע מאותן שגשמר מיכל
 רוזברים העירו והרי רבעו.  בקדושת נתטיש אם שכןוכל
 בף וראה טא האדם. שיתקדש הנל של עינהםמתי

 אחר אלא ממי% ישמש אל רבונו. כרצין להתקדששרוצה
 נטצא דיעא בשעה שהרי הלילה. בחצות או הלילהחצות
 היא ואו נתעוהרה. עליעה וקדושה העק בקהקב"ה
 עצם הא ה4ילה בחטת התורה דרכי היורעיםדגמים תלמידי אבל אנערם. לשאר וא בהזינ. להתקרשהשעה
 לח% הקרואאה בשכינה להתחבר בתורה. ולעטקלקום
 רזץ עת שאו דהטבת בליל הקדוש. להמלך הקרושלד,שם
 להמשיך ההיא. בשעה להיות ראוי ויונם נמצאח הכלשל

 ככתוב הקדושה. והשכינה הקב'ה של הרצץ מןנשמות
 שכתוב קדושים. נקראים ואלו אלהיכם. לה' אתםבנים

 שטעול כעץ והיה וכדעב ה'. אני קדוש כי תהיוקרושים
 א'ר ועוד .. עו' בעתו יהן פריו אשר מים פלנועל
 אלא נמצא ואינו שערה הקב"ה שאין אלא לומר. צריךיףן אחר באחד. ונו'. ישיבמ ומי באחד והוא נ( כתובאבא
 ש אחד. להיות עליונה בקדושה שטשקקן בםיבאחר.
 הארם נקרא ומתי אחר. במקום ולא באחד שירההקב'ה
 עלהנה בקדושה ונתקדש ונקבה. זכר שהם בומןאחר.
 הארם שטטצא בו0ן וראה ובוא לדהקרש. שנתכווןכיון
 א כראוי. יהתקדש וסתכת ונקבה זכר אחדבזיונ
 האדם צריך לפיכך פנם. בלי אחד עטיא שלם ארםהוא

 אחד ברצץ אווטה להומין שעה. באורטה לאעט:ולשמח
 שגאשם ובאשר הזה. לדבר כאחד שניהם ויתטטעמו.

 שלא שראיש שלמדט כט ובנוף אהד. ביצון בוו ןה ן ט 7כ*ג 7מ%יפגמ כתס וגגופמ. מ7מ כ67קכו7מ
 וגוקכמ 7כר תתמכרן וכ7 7מתפ5ינ כתמן סומגסי3
 נופמ. 1מ7 גפסמ מ7 7מיכסו מסתכמ מפמ מ7 מתעכי17כ7ין
 רוהמ ומפקי7 3ממ7 ס6רי קכ*ס כ7ין 7%. כ*נומקרי
 7קכ*ס כגין 6קרון ומ5ין ]כ[ ממ7 ג%י7ק7וסס
 . ס' מגי קווס כי תסיו ק7וסיס וכנ*כ 7מתתר.כתס
 656 ממרמ כ%ר 7מ ת5ס מיקיס 57מ יסרמ5 6יגוןץמין
 3יס 65ת7גקמ פנין ס'. מגי ק7וס כי 7כתיכ תתס.כיס
 : 56סיכס ס' מכי ק7וס כי תסיו ק7וסיס וע*7 . כממרמ%מ

 סמ . תסתורו ס3תותי ו6ת תירמי ומכיו מתו 44'2טנ(
 תקיס . 7מורייתמ כ55מ 7מ 7פרסת6תכיגן

 תמן מד כ5" יוסי ומ*ר . 5סכתיתי ומתמ 7מגמ7מי15
 מק7יס ומכיו מתי מיס 5סמי. כסיר רסמי77מי5

מתו
 פ6 9 נ"נ0 8יוכ 0 %. י9 6( מקוטתכט4אד:

 אחר. תוף אחת נפש שהם עטצא אחר. נוף נעשואו
 רוח ומפקיד באחר שורה רקביה או אחד. אדםונקראים

 לו,קב"ה בנים נק-אים ואלה ןנן הזה באחד קדושהשל
 ה'. אני קדוש כי תהיו קדושים ולפיכך שנאמר.כמו
 אלא אחר במשם וה דבר תלה שלא ישראל הםזכאים
 בו להרבק בשביל ה'. אני קדוש כי שכתוב ממש.בו
 ! אלדיכם ה' אני קדוש כי תהיו קדושים וע"כ באחר.ולא

 השוה רוערה. כלל היא זו שפרשהלמדנו דוי תשסורו. שבההזי ואת תיראו ואביו אמו איעןנ(
 כף אחר. הכל יוס4 וא'ר שבת. לשמירת ואם אבבתרא

 רקרים ואביו. אט איש שבת. שעמר דיא מהםשנתירא
אנצ

 הזהרדן
 שרמח שבייח ביניהם שלום ואשה איש וכדאיתא פובים. ביים שיולידו ויוגם כשעת פיי ןכ[ : הקבלה "כפת יי ש סרושיםפרשת

 : אש אש ונשאר י*ה שנסתלק אוכלתן. אש לאו וט י'ה. השם והבעיהם.



 הוהרישוןקדושים קורשלשדן8;

 אין שהאם שביארו כמו המעם. מה ביראה. לאביואסו
 אצלה. יראה הקרים "פיכך האב כמו כך כל בירהרשות
 כשבא תהיו. קרושים למעלה כתוב מה אמר יצחקר'

 ייתר השבח הוא ממי בקזך. אשתו עם להקקרשהאדם
 אמו איש לפיכך שמסנה. הרבר מובן הקרושה.בשתה
 תיראו. ואביו אמו איש אמר יהירה רבי . תיראוואביו
 ושמים. ארץ אלהים ה' עשית בים כהוב זהכדכרון
 ששניהם להראות אלא לארץ. שמים הקרים אהרובמקום
 אחר ובמקים לאב. האם הקרים כאן אף נעשו.כאחד
 ואת בו. שוה כחם ששניהם להראווע לאם האבהקדים
 נשקלו יחר שהכל בזה. זה תלה תשמרו.שבתותי

 לכם. היא קרש כי השבת את ושמרתם שכתוב ]נ[אחד במשי
 לבחימע אחר איא לקרש.. השבת יום אה זכורוכתוב
 תיראו ואביו אמו איש כאן כתוב ]7[ אם לבוד' יאחראב
 השמורו שברעתי את "( שם וכתוב תשמוו. שבתותיואת

 אלו מקרשי ועור כפשמעו. מקרשי. מדו תיראו.ומקדשי
 וממקרשי נ( זה כדמיון הזיונ. בשעת עצמם המקרארםהם

 להלן מה ממגףרשי. אלא ממקרשי ה49א אלתחלו.
 רבי ג( והאם. האב שהם מירשי כאן אףפמקודשי.
 תשמורז. שבחיי~י ואת תיראו ואכיו אמו איש אמרשמעון
 ישראל יקם זכאים וע'. איהיכם בה' הדבקים ואתםכתוב

 ב~:קב"ה בו רבקים שהם ולפי בו:קב*ה. בוהרבקים
 שהארם בשעה וראה בוא בזה. זה יחד נדכקיםכלם
 עצמם שמקרשים חכמים תימירי כנק לממה. עצבומקרש
 ההוא בזמן שהרי נמצא. העליון והיע בזמן לשבהכהטבת
 של נפש יחד. כים נדבקים אז מזומנה. וברכה נמצארצון
 ואביו אמו איש כתוב וע'ז א. שהוכן הטף עםשבה
 המקורעצן. שעה באוהה נטף יחד הזחע שהםהיראו.
 ]ס[ התחהען ושבת העויון שבת זה תשמטץ. שבתותיואת
 וע"כ ההא. העליון הזינ מן הזה בטף נפש מזמניםשהם
 זה תיראו. ואביו אמו איש שבתות. שתי שבתותיואת

 והכל דגפש. בשביל תשמורו. שבתותי ואת הטף,בשביל
 משבת בזיתם הממתינים לאותן אזהרה כאןתשמורו. שבתותי ואת ר"א ישיאל. של חלקם אשרי בזה. זהדבוק
 לסרימים ה' אמר כה י( שנתוב במה ביארט ודיילשבה.
 תורה. ללבעד נר* ימים שאר כל עצמם שממרמיםחכמים הלמירי הם א6 סרימים. סוצ שבתותי. את ישמרואשר
 את ישמרו אשר זש"כ לשבה. משבה לויונם מחכשתשם

 ואת וופיכך הרבר. את שמר ואביו כמש"בשבחאעי.
 * תשמוהושבהותי
 הנאנןרועה

 ואם. אב לכבר צ מצוה תיראו. "בע "% אישס(
 ולכבד ומאמו מאבי להתירא הארםשעויך

 הרוח מצר דקב'ה את לכבד האדם שצריך כמואותם.
 לאביו לכבד ריא צריך כן ממנו ולהתירא בתוכושנתן
 הם שהדי מהם. ולהתירא שיו דגוף מצדולאמו

 שוהפין שהם ווואיל הטף. % ועשו בהקנ'המשחתפים

 ולית 6ת6 ד"וקתוס כטס סעמ6 ת6י . כומילו ל6כיו6מ1
 וילס. ומילו 6קויס כ6כ6 כך כל כידס6רסו
 6תי . תסיו קווסיס לפיל6 כתיכ ת6י 6תר ילמקר3י
 יתיר סכמ6 סו6 תת6ן כמו. כ6תתיס ל6תקוס6כ*ג
 %6 6יס כנ*כ . תגוקכ6 6ית6 סוי קויס3.6ס6י
 . תיר6ו ו6ניו 6תו 6יס 6תר יסתס וני . תיו16אניו
 וסתיט. 6רן 6לסיס ס' פסות ניוט כתינ גווכ6כס6י
 ותרווייסו ל6ה61ס 6ל6 . ל6רן סיזיט חקויט 6הר6וכ6תר
 6חר6 וכ6תר ל6כ6 6ת6 6קויט סכ6 16ף . 6תעכיווכמד6
 ו6ת כיס 6סתולו כמו6 ותרווייסו ל"מז6ס ל5ת6 "כמ6קויס
 כיזתקל6 6תקלו כמו6 וכל" ל61 61 סקיל תסמרו.סכתותי
 . לכס סי6 קוס כי ססכת 6ת וסתרתס דכתי3 ]נ[מו

 מו 6ל6 לקוסו ססכת יוס 6ת וכורוכתיכ
 תיר6ו ו6כיו 6תו 6יס סכ6 כתיכ ]ד[ ל6ת6 1מול6כ5
 56ין תקוסי תו . כתסתפו . מסי תסו תיר"1תסי תסתורו סכתותי 6ת 6( סתס וכתיכ . תסתורו סכת-תיו6ת

 ט"יס ג 6ףתתקוךמי
 ו6ת6 % ו6שן

 נ(ל
 רני

 תסתורו. סכתותי ו6ת תיר16 ו6כיו 6תו 6יס 6תרסתפון
 יסר6ל 6יכון זכ6ין וגו' 6לסיכט כס' סוכקיט ו6תסכתיכ

 כק3"ס כיס תתוכקן ו6ינון וכגין . כקכ*ס כיסותתוכקן
 ן3'ג כספת6 מזי ת6 כו6. 61 כמו6 6תוכנץכלסו

 סעת6 נססי6 1 6סתכמ. ע6ס ועע6 נמפת6 לס3תטנת
 כמו.-גסס6 כלסו תתוכקן כוין 6זותכ6 וכרכת6 6סתכמרפו6
 %1יו 6ת1 6יס כתיכ ופ"ו ו6וותן. ונוס6וסכת
 ו6תקוס6 ספת6 נסמי ננופ6 מד ווע6 ו6ינוןתיר6ו
 ]ס[ תת6ס וסכת פל6ס סכת 61 . תסתורו סכתותי61ת
 וע*ו . פל6ס אע6 תססו6 גופ6 נם6י לכפע6 תותגיןו6יכע
 61 תיר16 61כי1 6ת1 6יס תרי. סכתותי61ת
 וכל6 נפס6 61 . תסתורו סכתותי 61ת .נופ6

 תסכת לזוונאט ותמכ6ן ל"יכון 6זסרס 61תסתורו. סנתותי 61ת ו'6 ויסר6ג מולקסון וכ6ס . כו6 661תוכק
 1ס6 .לסכת

 לסריסיס ס' 6יור כס ר( וכתיכ כת6י 16קיתכ"
 מכרי6 6יגון 6לין סריסיס ת6ן סכתותי 6ת יסתרו6סר

 . כ16ריית6 לת-לפי כנין יותין ס6ר כל נרמייסוותסרסן
 61פ וננ*ג סו3ר. 6ת סמר %1יו כו*6ס3תותי.

 : תסתורוסנתותי

 מהימנארעיא
 . 061 % לככו 61 פמת6 תיו16 %1יו 6ש אישס(
 לקכ*ס ליס ל16קיר כ*נ ן56סריך כמס .לון

 תססר"
 ורומ6

 ל6כף ל16קיר ליס 56סריך סכי תנט. עתומל כנויסויסכ
 6יכון 661 תגסע. 1לתךמל ויליס ונופ6 תספר6ול"תיס
 סיתפין ו6עון 1ס61ע גופ6. ליס ופכד כקכ*סתסתתפין

כפוכו6

 הזהרדו
 ושנה קדישין. תפוחין חקל התאה אמא בחינת היא רלילה שבת 71[ : לזח הכדיחפ הפבעי שכח באמרם ואם אב נבודמקיימים אין הם ובן בלבד. הטבע כח רק חוא ושהבל זח אלא עולם עוד שאין אומרים חאפיקורסים בי בזח תולה שזה מובן גפשפות גםןט

 : גהעיגור שב גפש שיומשךטרפים שגיחפ שקדושת ומנתו בפשופג התחהון  ושגת המלבות מדת 11 העליון שבה אן : אנפין וזעיר קרישא עהיק8 אבא בהינה 18אאממא
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 3סותפו דס6 1יקר6 3ךמי)1 סותפין 5יסוו3ע,3ך6
 פקון6 קסתירו סכתוקי 61ת ח( 67תתר. כתס 5ון ו)מוקיר,1תפין ת6יכון )תדר! 61נסר.ך 5ט)ק6 6ק. גם 3ר זתק6ך)ט1)6
 6365 דס3ת 5יקרח 61ס ך36 יקר6 סק') . 5ך6 סקי65

 6יס "גי 6נ ו6ס נ( קר6 ד6טר מיסו וס6י ככ1ן6קדיס
 3הכ13ן ס)יק כ3,ד"י תור6י 6י: 6גי 6ך1ניס ו6סכ13ךי
 31כ5 . ך3ר6סית ךעו3ךה ")סים 51"כ מתירןעסר
 ו16קתוס . ק15ן תריס וכסי)יס יגח5ו מכתיס כ3ין נ(6קר
 6)סיס )*3 ד6יגון 3נין ת,רס מ65 כ13ן מיןר3גן
 ךמ1רייתח קכיייס 6'ג1ן 56ין ךי)יס יקרמ7ת1רס
 ךט5ייס1 קפסי 51ח כ3ון ס6י ירתין 3מכתסמכת'ס
 כ6וריית6 יךע ך65 ךת6ן 1תג5ן ק)ון תריס וכס'5יס6תתר
 ז6ת ו6ין . זמת 6ת '3ין )6 וכסי5 ךכתי3 . כם'5מקרי
 61)ין -( תכס סס 6סר סתירס 1זקת ךכתי3 תורס656

 ככיד 3ס6י תסתן)ין ך65 3תר ס6רן עת' 6יג1ןכסי5'ס
 מוס קו5גו סתע ס3סנויס מ3יגו . 6תרין מיךךמוריית6
 מ3 ומס 5ון 5יתמ מיסו סמ תפ)תגו וק53 ע5יג1ורמס
 ך)כון מסתן5ות6 6יס כ3וךי. מיסמגי

 63ויייק"
 ךי5י וכפק1ן'ן

 יטכין 6יך ךת6ייס 53'ויס 'ךע ך65 ךת6ן . 5וויי5תע3ן
 מיסו 1ס6י . 1ע3ין תמכתיס ךסתע תמן 3ר5יס.

 ר'ת. -ע'כ וגסתע געסס ע5יס7ק3י5

 בהשתהפות שהרי . וכבוד ביראה שוהפין יהיובהעשיה
 מאותן לההירא וצריך לעולם. האדם בא ושלממהשלמעלה
 מצוה שבהוהי. ואה -( שנאמר. כמו ולכבדםהשותפין

 4האב השבה. לכבוד ואם אב כבוד השוה כזו. שק.להזו
 איה אני אב ואם 3( הכהוב שאמף וזהו כבוד.הקדים
 במספר עולה כבוד"י מוראי. איה אני אדונים ואםכבודי
 ובכל בראשיה. שבמעשה אלהים ול"ב מאמרותעשרה
 וביארו קלון. מרים 1כמי14ם ינחלו חכטים כבוד נ(טקום

 אלהים ל"ב על שמרמז לפי תורה. אלא כבוד איןהחכמים
 דתויה. חכמי הם אלה שלו כבוד התירה.שבההחלה
 שעליהם הטפשים. ולא הזה כבוד נוחלים בחכסהחכמים
 בהורה יודע שאינו שמי ומניין קלון. סרים וכסיליםנאטר
 זאה אין זאת. את יבין לא וכסיל שכהוב כסיל.נק-א
 ואלה ד( .  משה שם אשר ההורה תאת :כתוב תורה.אלא

 הכבוד בזה עוסקים שאינם מאחר הארץ עמי הםהכסילים
 חוס קולנו ע*מע שבשמים אבינו אומרים. איך דהורהשל
 אב ואם להם. יענה הוא הרי הפלהנו. וקבל עליטורחם
 יעשה איך רבונו מצוה יודע שאינו מי כי פקודהי.לעשוה שלי ולהמצות לדוזורה שלכם המבוקש איה כבודי. איהאני
 הוא וזה ועושה. החככים מן ששומע מי מלבדאותן.

 : ר"ם ע'כ - ונשמע נעשה עליושקבל

 .:ית",
1 כ"" "לקבריג(יךנןלן 1"ו 3 ע : , נוני' :711(ע ש:ן  י: 

 ' ]:[6מרמ

 3תזה מזי5 סוס כן ע3ין סתע1ן ר3י סוס וכך
 ק6יך ספיר6ן 5מיגת1 1מת6 36תריס מאין מ3רימוסוו
 3ספירו ךיסתכ5 ת6ן וכ5 תפגו מ5 )מ3רי6 מתר וסוסעיגיס

 ססומ ס)יק ו6י 53י5ימ. )סרסורי 6תי 3יתתמך6גתתמ
 תפסו 65 תסכס 561סי תסוס 6ע3ר ע5ויס 3יס6סרסורמ
 3יס 7ס5יק 3זתגמ 63גתת'ס סתס 6י תו ]ז[5כס
 תסכס 56סי ךמעי7ו 3גין מיגון 3יסמ סרסור6ססומ
 תסכס 561סי ס56'5יס 56 תפגו 56 כת'3 וע'ן .6קרון
 5מסת:65 35"ג 5'ס 6סיר 6תר 636 ר3י 1( 5כס תעס51ן

 651 תגייס1 5מתסגי6 )6 עכו'ס ךעת'ן 31נס' זרס ע3ו7ס51563י
 3מתר )6סתכ5מ 35*ג 5'ס ד6סיר 3סו65תר%ס

 63תר 65סתכ5מ 35'ג 5יס ךמטיר מזי 1ת6 מ5סריךך5מ
 ךרמיס 3תס ך6י . נססיס 3יס ורמיק6 3יס ת6'סךק3"ס
 כתס ממת ע5 ךרחיק 3תס . כיס 5מסתכ65 מסורקכ"ס
 67יסו 3נין 3קסת. 5מסתכ5מ 35'ג 5יס 6סיר ךסמ .,כתס
 3מת 65סתכ65 5כוכ 5יס ומסיר ע5מס יי'1קגממ.זו
 %5יקמ רתיז 7ס61 3נין ךי)יסקיית6
 7כסג' 3563ען 65סתכ5מ 5כ'ג 5יס ו6סיר7ע5ט6
 ע65ס 7ת5כמ יקר6 סרימ ךתתן 3נין יךייסו. ךסרסי3סטתמ
 תס36מ 63תר 5מסתכ)6. 6סיר ע65ס קד'ס6 63תרותס

 ר' ס56י5יס 56 תפג1 56 3נ"כ סכן כ5 5מרמיק6
 מג* כקךתיסמ 5'סר56 5ס1 )6זסרמ מת6 סכ6 6תרעחק
 סמ5עיס 6) תסגו 56 . 56סיך ס' 6גכי 5ק3י5 מ5סיכסס'

 תסכס 56סי סכי ע5 מחריס מ5סיס 5ך יסי' 565קכע
 6תו 6יס פס5 5ך תעסס 65 )ק3י5 5גס תעסו%5

 ס3תותי ומת מתך ו6ת 36יך 6ת כ3ן 5ק3י5 תיר6ו1מ3יו

 בעיר פעהלך כשהיה עושה שמעק רבי הי' וכך ]י[אחר
 ביופיה שמסתכל מי וכל הפנו. אל להחברים ואמרעיניו השפיי יפות בנשים כשפנע אחריו. מהלכים החבריםוהיו
 אותו בו שולם ואם בלילה. להרהר יבא ביום אשהשל

 קעשו לא מסכה ואלהי על עובר דוא הרי הרעהרהור
 בו ששילפ בזמן באשהו סשסש הוא אם ועוד ]1[לכם

 להמתכל לאדם לו אסור אטר אבא רבי ו( לכם.תעש. מסכה ואלהי האלילים אל שו ש כתוב וע'כץ*ום. ססכה אלהי שיוליד הבנים אותן הדמא. דועהרהור
 ואין מהן ליהנות אין עט"ם העמים ונשי ע"ז.באלילי

 שלג במשם להסתכל לאדם לו שאטור בהן.לההרפאוה
 במקום לדגעזכל לאדם לו שאסור וראה ובואנצרך

 שאהונ במה שאם ממנו. רחוקה ונפשו בו ממאסשהקב"ה
 כמה אחת על שמרחק במה בו. להסתכל אסירלדקכ"ה
 שהוא לפי בקשת. לדגיעכל לאדם לו אסור שהייוכמה.
 באות לה:תכל לאדם לו יאסור העל*ת. דמותמראה
 שנקראה הע4יונה המיה על מרמז שהוא לפי שלו.דנרית
 הכהנים באצבעות להסתכל לאדם ואטר עולם. יסודצדיק

 העליוז. מלך כבוד שורה ששם לפי כפיהם.כשנושאים
 ממא בטקים להסהכל. אמור נה ע4י קדישה במקוםומה

 ר' האלילים. אל תפנו אל לפיכך שכן. כ4 לאהמרוחק
 האלילים ש הפנו אל א4ריך. ה' אנכי כננד אלהיכםה' אני בהחלה. כמו לישראל להזהיר בא כאן אמריצחק
 מסכה אלהי פני. על אחרים אלהים לך יהיה לאכננד
 אמו איש פסל. לך העשה לא כננד לכם תעשולא
תשמורותסתרו שבהותי ואת אמך. ואת אביך את כבד כננד תיראואביו

 *7. זף 1( פנ. 7ף ס( פג 47 7( ג' ט:ני ג( 6' מן6כי ט פ6 9 " מקומותמראה
 הזהרזיו

 ז גיו*ית סוכין שהכל שס על יסכה נ18 הסתכלות. משמעותו טסכה כי כונתו י*ל 0[ ! לזטת גם אף או קרי געל להיות0ן
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 תשב"ו לא לקרשי. השבת יום את זכור כננדתשמורו
 לא לשוא. אלהיך ה' שם את תשא לא כננד ישסרבשמי
 איש תשקוץ ולא תבהשו לא הגנב. לא כננדתעבו
 הטאף יומח כצת שיי. עד ב-עך תענה לא נננדבעמיתו
 כננד רעך דם על תעמד לא הנאף. לא כננךוהנואפת

 החמר לא כפד האלילים אל תפט אל ]ד'א תרצח.לא
 זו. בפרשה התורה כלל וע'כ נתבאר[ וזה רעךאשת
 את זכור אלהיך. ה' אנכי בראעינה טה מפני חיאא*ר
 תננב. לא תנאף. לא תרצח. לא תשא. לא השבח.יום

 ואביו אמו איש אלהיכם. ה' אגי ונאן ההיד.בלשץ
תק*או

 ואת'
 האלי~ם. אל תפנו אל תשנורו. שבתותי

 נמצאים שישראל היום מן וראה בוא אלא רבים.בלשת
 אחר. וברטן אחר בלב הקב"ה לפני מטצאו לאבעולם
 רגל נאמר ולכך סינן בהר שעטדו הךצא ביוםכמו

 כל א נמצאו לא שהרי רבים. בלשון ואח"כ עזיד.בלשון
 ז ההט ברצקכך

 כתוב האלילים. אל תפנו אל אמר יהודה רבי6(
 נחשב במה כי באפו נשמה אשר האדם נן לכם חדלונ(
 .. האדם מן לכם חדלו מהו אבל נהבאר. זה מקראדצא.
 ש אליו להחקרב הוא. מה לרעת האדם ניכרבמה

 מה לרעת וטכל האדם ניכד בכעסו אלא ממנו.להחרחק
 זף אל תחתיה שישרה ממגףמה אותה 5עקר לבלתיע*ו. בא שכעסו בשעה הקוישה נשמתו נומר הוא אםהוא.
 זה רבונו. עבד וצא זה כראוי. אדם הוא זהההוא.
 נשמהו. אז נומר שאינו ארם ףצא ואם שלם. ארםהוא
 ההתיה אישרה ממקומה. 11 עליונה ויהטה יעק-ודצא
 ואטור ברבונו. המח*ר אדם הוא א ודאי דנעמאה.כח

 אל בקרבו והשרה כעט בשביל נפשו ועוקר פירףריא באפו. נפאצ מורף הוא זה ענו. ולר%עחבר ענולהתקרב
 באפו. נשמה אשר האדם מן לכם חדלו כתוב וע"כש%.

 אותה וממטא לה טורף הוא הזאה  הקרושהשרגשמה
 נחוטב בם'ה כי באפו. וגשמה מחליף שהוא כעסו.בשביל
 עמו שטתחבר ומי הארמ* זה נחשב זרה עבודההוא.
 ממש. זרה בעבודה שטוחבר כמי עמו שמשתחףומי
 ולא בייבו. עפרה ממש זרה שעבודה לפי המעם.טה
 תחתיה חצרה ממימה. העלינה קרושה שעוקר אלאעוד

 תפט אל בו כתוב זר שאל וכמו וף. אל זרהעבודה
 האיש. זה של בפניו להטהכל אסור כן כמו האלילים.אל
 ת"ח של כעס הוא. מה וגם תלמיד של כעפ תשאלאם
 היא והתורה אש היא שההורה למדנו כי הצדיים. לכל הואמוב

 ה'. נאם כאש דברי כה הלא ג( שכתוב להם.מרתחת
 כבוד ליהן הוא ת'ח כעס תורה. בדברי הוא ת'חכעם

 הכעס אם אבל קנא. אי ריא אוכלה אש אלהיךה' כי נאמר זה ובעבור הוא. הקב'ה לעבוהת הכללתורה.
 לדתקרב ואסור הקב"ה. לעבודת זה אין אחריםבקנינים
 ע"ז נעשה אינו האדם שעושה החמאים שכל לפיאליו.
 הי' לשעה רק שזה תאמר ואפשר הוה. בחמא כסוממש
 ממנו נפשו קיושת שעקר לפי כי כן לא בו. וחזר וחמאשעבר

 מהנבר הוא הרי הזה. מקום הארדת ההוא זר ואלוממקומה.
 ומממא ומבחוץ. מבפנט נוט בל ומממא מניחו. ואיןבו

 מלבד והכל.הגפש

 כאיכפש-

 על ועוקרו וכל מכל האדם
 אז עליו. קדושה ולהכהטיך להתקדש יעפל ואח"כתמיר.
 א הפנו אל כתוב זה ועל לדוזקדש. בידו שרעלההלואי

 בשביל לכם. לכם. תעשו לא מסכה ואלהיהאלילים

 תסנעו 65 5קוסו. ססנת יוס 6ת זכור 5קני5תסמרו
 65 5ס61. 56סיך ס' סס 6ת ת% 65 5קגי5 5סקרנסמי
 6יס תסקרו 651 תכמסו 65 . תנננ 65 5קני5תנננו
 סכ61פ יומת מות סקר. ער נרעך תענס 65 5קני5נעמיתו
 5קנע רעה רס ע5 תעמר 65 . תנ6ף 65 5קני5וסכו6פת

 תממד צ6 5קני5 ס56י5יס 56 תסכו 56 ]ר*6 תר5מ.65
 ר6. נסרסת6 ר16ריית6 כ655 וע*ר 6וקמוס[ וס6 רעך%ת
 6ת זכור 56סיך. ס' 6נכי נקדמית6 מיי66"ר
 תנננ. 65 . תנ6ף 65 . תר5מ 65 . תס6 65 . ססנתיוס

 61כי1 6מ1 6יס 56סיכס ס' 6ני וסכ6 . ימיר6ינ5יסנ6
 . ס56י5יס 56 תפנו 56 . תסמרו סנתיתי ו6תתיר16
 סכימין יסר56 רסוו מיומ6 מ1י ת6 656 . רסני6יןנ5יסנ6
 . מר6 ונרעית6 מד נ5נ6 קכ"ס קמי 8סתכמו 65נע5מ6
 כ65 וע'ר רסיני. נעור6 רקיימו יומ6 נסס61כמס
 6סתכמו 65 וס6 דסני6ין. נ5יסנ6 5נתר ימיר6י. נ5סון6תמר
 רעות6 נסס61 כךכ5

 כתיכ . ס56י5יס 56 תפנו 56 6מר יסודס רני6(
 נמסנ נמס כי נ6פו נסמס 6סר ס6דס מן 5כס מד15כ(
 .. ס6רס מן 5כס מד15 מסו 5% . אוקמוס קר6 ס6י .ס61
 16 נסדיס 5קרנ6 6יסו. %ן 5מנדע נס נר 6תירענמ6י

 מ6ן ףסתמודע נס נר 5יט ידפ נרונ1יס 656 מניס.65תמנע6
 56 6100 תמותס 5מסרי כנין מ6תרס6 05 יעקר ד65 .ע5יס 6תי ררונ~יס נסעת6 די5יס קדיס6 נספת6 נסר 6י .6יסו
 ד6 דמ6ריס. ענד6 6יסו ר6 י16ת. כדק6 נ'נ 6יסו ד6 .זר
 . 05 נעיר 65 נ"נ %י 61י פ5יס. ננר6יסו
 נ6תר0 5מסרי . מ6תרס ד6 ע65ס קרוסס עקרו6יסו
 61סיר . נמ%יס רמריד כ*נ 6יסו ד6 וד6י . 6מר6סער6
 נססו עורף 6יסו ד6 . עמיס 651תמנר6 נסדיס5קרנ6
 % נטיס 61סרי רונזיס ננין נפסיס ועקר עריף לרסו .כ6פו
 נ6ט. נסמס 6סר ס6דס מן 5כס מד15 כתינ וע*דצ.

 05 וס6יכ 5ס עריף 6יסו קדיס6 כסמת6דססי6
 נמסנ נמ"ס כי נ1%6. נסמס 6מ5יף 6סר . 6טכנץ
 פמי0 ד6תמנר ומ6ן נס. נר ס6י 6תמסינ זרס ענודטס61נ

 ממס 1רס נענודס ד6תמנר כמ6ן נסדיסטו6סתתף
 651 . נמיס ס%י ממס זרס דענודס כנין .עעמ6

 נ6תרס וס6רי מ6תרס. פ65ס קדוס6 דעקר 656פוד
 תפנו 56 ניס כתיכ ור ד56 וכמס . 1ר 56 זר0פמדס
 כ*נ. דס6י נ6נסוי 65סתכ65 6סיר ד6 כטונ6 . ס56י5יס56
 6יסו עכ דרגנן רונ61 דרכנן. רוט6 60 תימ616י
 ק6 161ריית6 6יסי 6ס6 ר6וריית6 תנינן דס6 . מערין5כ5

 . כף נ6ס כ6ס דנרי כס 650 נ( רכתינ 5שמרתמ6
 יקר6 5תיסנ דרננן רונז6 . ר6וריית6 נמי5י ררננןרונ61

 כי 6תתר ד6 וננין . 6יסו דקנ*ס 5פ51הנ6 כ65 .165ריית6

 :% )1::עו(~נוש י'ויו"וצ12ל
 דענר סוס 5סעת6 ס6 תימ6 61י כס6י.ממס
 מני0 דכפסיס קדוסס ו6עקר דכיון סכי 165 6סדר.וסור

 6תתקף 6תר. ס6י מקסמ זר 56 וסס61ומ6תרס.
 ומס6י% ומ5נר. ממ ט% כ5 וס6יכ . 5יס סכק 651כש
 5יס ועקר 1כ5 מכ5 נס נר 6פוכי כד נר 1כ65.נסס6
 כדין ע5יס. קדוס6 651מסכ6 65מקדס6 6סתד5 51נתר .5ע5מין
 ננע . 5כס . 5כס תעסו 65 ממכס 561סיס56י5יס 56 תפנו 56 כתינ ד6 וע5 . ר6תקדס6151י

 3נ)שס.)נ)ס) עצשכם.)קיקק . ....4.4.44*

 ל3 ירמ' ג( כ' 'סע" ט קפנ. %יס " טקוטותכמר.אה
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 סכיל פעו5ת ת5ין 65 תנע 6% רפך 6ת מטסק לאפ(
 פע%ת ת5ין 65 56עור 6"ר . כקר פד6תך

 כיותו וכתיכ 6סתמע. 6מר6 מנך6 56פ %6י.סכיר
 ס61 561יו סו6 עכי כי ססמס פ5יו פנ6 %1 סכרותתן
ן65 6זדסר ססמס. ע5יו תכ6 65 כפסו. 6תכיס6
 כד"6 . 65תככס6 ימכך ימעי 65 עד מע5מ6 נגיכויתתכגס

 מ5ס %6יפכ6 מסכ6 וט'. ססמס תמסך 65 6סר פדנ(
 דכעי5 מ6ן מזי ת6 נ( . סכיל פפ%ת ת5ין 65 .ייעיר מיין 5יס ויסיכ 5כפסיס 6ס*ס קכ"ס מפ5מ65.6סת5ק6 יומוי דמעו 6פי5ו דמסככ6. 5כפס6 ד6ס5יס מא .06ר6
 סו6 כיתיס. וד6כסי כפסיס כסי5 כ6י15 דמסככ%6ר6
 מססו6 כפסיס אופר יומוי 6זער קכשס . כפמייסו6וער
 מפומיס דכפקי סכ5יס 6יכון כ5 ד% .פ5מ6
 . קמיס וקייתין דקכ"ס קמיס ס5קין כ5סו יומ6 ססו6כ5

 כיתיס ו6כסי וכפסייסו כפסיס ס5ק6לנתו
 6פי15 וכדין . דפומיס סכ5יסטכ6יכון

 כ5סו . עכ6ן וכמס יומין כמס כ'כ ססו6פ5
 65 דעש דכפ% 656 פוד 651 מכיס. ומספ5קי מניסמתענךן
 מכייסו 5סיזנן רממנ6 6% ד6"ר וסייט . 5פי65ס5קמ

 561י1 . ט61 פסיר 6פי5ו ו6וקתוס .ומעלכוכייסו
 וכ5 . נמי כ"נ כ5 6פעו דייק6 . נפסו 6ת כוס6סו6
 6ניר6 ס6י סוס כד עכץ סמטכ6 רכ דסוס וסייכו מסככ6.סכן

 סע 61"5 6גריס 5יס יסיכ סוס מעכידתיס.מסת5ק
 יס6 6תר 6י ו6פעו פקךוכך. ע% כיד6י.טד6פקידת
 6מר . כעי סוס 65 . 6ליי 5ס5ק6 כפיכ6ד6נ6

 פקדוכ6 סכן כ5 כייי. 65תפקד6 6תמזי 65 דטסךפנףוג6
 . 5סקכ"ס 656 6תיסיכת 65 דכפס6 פקךוכ6 דס6דנ%ם6.
 מיי6 6שר רומי. 6פקיד כידהדכמהכ
כידיס6פי15 6"5 .ס6ריד6מר'6וכיד6
 וכתיכ . סעיל פע51ת ת5יו 65 כתיכ 5יס. ד"טיככתל
 כמ6ן . יומ6 כסס% די5יס כסס6 5יס יסיכ צ6,יסו 61י 6מר6. פ65ס אמ6 טס ס5ע6 ן65 ףומ6 יו% 5ה5ית מזי ת6 6כ5 6וקתוס. 60 6% ססמס. ע5יו מג656

 % סכלו תתן ניומו ונג"כ פ65ס. יו% 61005לפנש
 ננין ת5ין. % ו6תמו ו% ספמס. פ5יות%

 : ו6תמל כמסכיתיס וד6כסי ומסככ6 כפס6 %י ום5יק . ס5יק 65דכפסוס
 מיקח 6"ר . מכס5 תתן 65 שר ו5פכי צס ת"%לא

 מכס %6יסכ6 כ65 ד6 פרסת6 5% כמסמעו קר6סל
 מ6ן מזי ות6 כד6. ד6 תל"ן וכ5סו 6מרכיןמ5ין
 דמיס 6וסיד כ156 5יס. %1סז קמיס 61יסו 5מכריסד5יימ
 וסו6 עמיס מכויס ן145 קר6 וס6י . 6וקימכ6וס6
 מפומיס דכפיק ות5ס מ5ס 5ך ד5ית ס5ק6. מ5ס ס6י 5יס.5ייס
 וכמס 5עע6. ס5יק ק65 ס6י ק65. 5יס 6ית ן65דכ"כ

 %1מר דם5ק6 עד ק65. דססו6 ממיס מתמכר6ןקססרין
 וכתס . ד6וקמוס כמס ר% דתסומ6~תר

 כיס6 מ5ס ד6פיק 5מ6ן ווי . כ'נ דסס61 ע5יסמתערין
 כתסתעו. מכס5 תתן 65 עור 51פכי . 6וקמוס וסימפומיס
 5נריס דממי כת6ן בן 5ממעי. 65מר6 דנריס כמ6ן61וקמוס
 ?כתיכ כמס . 161רי 5סור6ס מס6 ן65 כמ6ן וכן .רכ6
 וד6 . סרוניס כ5 וע5ומיס ס59ס מ55יס רכיס כיי(

 כנין מכסו5 תמן 65 פור %פכי מסוס 6עגר ס6י .16קמוס
 כ6רמ ד6וי5 מ6ן דתכיכן ד6תי. 5ע5מ6 5מכריס 5יסד6כסי5

 שכיר פ?ולת תלין לא תנזל ולא רעך עק תעשק לא6(
 פעולת תלין לא אלעטר א'ר בקר. ?דאתך

 בימו שכתוב נשמע. אחר מייא מן אלא טחע.שכיר
 דצא ואליו דצא עני כי השמש עליו תבא יא שכחהתן
 תהי' שלא הזהר השטש. עליו תבא לא נפשו. אהנושא
 ככהוב למות. זמנך שעיע טרם העולם מן בשבילונאסף
 ענין למדט טכאן ונו'. השמש תחשך לא אשר עדנ(

 זמנו דגיע אם אפילו העני. נמש שמשיב מיאחר.
 חים לו וטתן לנפשו משלים הקב"ה העולם. מןלהסתלק
 שעושק מי וראה בוא ג( שכיר. פעולת תלין לאטהר.
 טא באו. בני ונפשות נפשו גת עושק כאלו העניו*כר

 מעולם נפשו ומגרע ימיו ממעם והקב'ה  פשצתם.המלם
 הענ* הטעל מ8י היוצים הבלים אותן כל שהךיההוא.
 לפניו. ושמדים רקב"ה לפני שלים כלם העם אטעוכל

 בעזו בני ונפשות נפשו תערה העושק לו שנעשהואחר
 הקב"ה. לפני וקובלים פיו של הבלים באותןוסתעמפות

 טובות. וכמה ימים נמה האדם זה על עזר אם אפי*אז
 לא שנפשו אלא שד ולא סמט. וממתלקים מתעקריםנלם
 מהם י(וילנו הרוצק אבא שא"ר וזהו למעלה.תעלה

 ואליו עשיר. דצא ה8ועל אם שאפילו וביארוומעלבונם.
 שא8מי משמע נפשצ. את נושאדיא

 וכל כן. אוש כל
 שכירו הוה כאשר עושה הטנעא רב שהיה חיצ הענ*.שכן

 את קח לו ואמר שכרו לו טתן היה מעבודהו.מסתלק
 יהיה אמר אם ואפילו פ9יעך. קח נטי. שד*קרתנפשך
 אמר רוצה. היה לא שכרי. לקבץ רוצה שאניבידך
 פקדון שכן כל בשץ. להפקידו רשי אין טפך שלפקדץ
 לה,נוה. אלא סתנה אינה הנפש פקרץ שהריהנ8ש.
 לה8קיד רוצה אם חיא ר' שאל רפד. אפקיד בידךשכבצב
 אבל הביוע בעל ביד אפייו א"ל נעתר. מי אחר בידשכרו
 וכתיב שכה*. פעולת תלין לא כתיב לו. שנתןלאחר
 וראה בא אבל הרצו. כבר זה השמש. עליו תבאלא
 ואם אחר. ע*ט יום ט שולם שאין ועם יום לך .אין

 וטא דיי הטם. בשהו ש* נפש לו נאן איןהשוכר
 ולא שכרו תתן ביומו ולפיכך העליט. יום לאוהו18גם
 לפי הוא תלין. לא שנאמר ומת השמש. עליותבא
 : שנתבאר כמו וקךנלות עולותבוט גני ושל העני נפשות אבל לעלות. תוכל לאשגפשי
 דייא א'ר טכשל. תתן לא עור ולפני חרש תקלללא

 ממנה למרט כלה וו פרשה אבל כמשמעו. זהמקרא
 רמו שפך כאלו והכליט. לפניו והואלחברו מי וראה ובוא בזה. זה תולים וכלםסאחרים.

 ווצא עמו חברו כשאץ טדבר זה ום9יא נתבאר.וזה
 פפי שיוצא ודבור דבור ל שאין עולה. זה רבורמקללו.
 וכמה למעלה. עולה הקול וזה קול. לו יהיה שלאהארם
 ונתעורר שעולה עד הקיל. אוהו עם מתחברים הריןשרי
 והרבה שנתבאר. ככע רבה תהום שנקרא הדיןמקום
 רע דבור שם,ציא לכה וי האדם. זה על נתעורריםרינים
 ככהצבמצו. מכשל חתן לא ע:ר ולפני נתבאר. וזהטפיו
 לבנו שטכה במי וכן לחמוא. לאחר שנורם במיונדרוש
 וזה הרוניה. כל ועצומים רפילה חללים רבים ניי( שכתוב כמו ומורה, להוראה הניץ שלא במי וכןנרול.

 בהרך שהולה מי שלמדנו הבא. ל,מלם חברו אתשרנשיל לפי מכשל. תתן לא עור ולפני משום שבר וצאנתבאר.
 חלק ל1 יש כרשי הוערה שלומך ומי בועעורה.ישר

 טעי' י( סס. י 0 יג ק%ת ט ט: 9 ש מקוסותטראה
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 מפיו שהוציא תורה דברי אותן כי הבא. לעולם תמידשוב
 עליונים וכמה למעלה. ועולים בעולם ומשוממיםהולכים
 מישור בדרך 4עולים הורה. דברי באוהן מתחבריםקדושים

 לם ע של בהנהר ונמבלים קדושה. בעמרהונהעט-ים
 ונבלגים בו ונתקבלים ]קן העדן סן ויוצא הנמשךהבא

 ההוא. הנהר סביב עליון עץ נמיעת מהם ונעשהבתוכו.
 כל הוה באדם בו ונ;עמר עלי:ן איר ויזצא נמשךואז
 ובדרך אמת בדרך בה עמל ואינו תורה שלומד ומיהיום.
 שיההבר מי ואין דרכים לכמה ונומה עילה וה דבורישר.
 ואיפ בעולם ומשומם והולך ה:צה. לו דוהים וכלםבו.

 הישר. דרך מן שנטה מה זה. לו נרם מי מקום.מוצא
 ויראת כתוב :לפיכך מכשוי. תהן לא עור ולפניזש"כ

 מוצא ואינו תורה ללסוד שתש.ק;1 ומי ה'. אנימאלחיך
 ומנמנם בה עמל להתורה באהבת. והוא עמו. שילמידמי
 והקכ"ה עולה. ודבור דבור כל הבנה. בלי נמנוםבה
 ~טן ההוא הנחל סגיב א:תם ונזמע ומקבלם. בהםשמח
 נהל. ערבי ונקראים גדולים. עצים הדבורים מאותןונעשה
 הורני אמר המלך ודוד תמיד. השנה באהבתה "(זש"כ
 למען סישור בארה ונחני וכתוב באמתך. אהלך דרכךה'

 בה ולומדים התורה דרכי היורעים הם וכאיםשוררי.
 הם שכלם למעלה חיים עצי נומעים שהם ישר.בררך

 : -רפיאה
 עמיתך. תשפם בצדק ינו' במ:פמ עול העשי לאנ(

 הוא. תקיף דין שצדק האמר אל הוקיהא"ר
 בו אין צרק שזה אלא תרדף, צדק צדק כתובשהרי
 לו לעשות צריך אינו חברן את הדן כן כמו כלל.ותרנתע
 אהבה. על טניח שלא בצדק. אלא כלל. הדין מןותרנות
 שפתן למי זה. ולצד זה לצד והדנות כלי צדקמאזני
 % שפרשה אמרו הרי אמר יוסי רבי ג( שמקבלולמי
 התורה. מצות באוהן בה ישנם ויקרים עליוניםענינים
 עמימך. תשפמ בצדק שכתוב מובן. הוא מסופו זהמקיא
 בין מאי וצדק. משפם כאן. הן מררגוק שתי וראהבוא
 כאשר בוה. נמתק ווה דין. ואהד רחמים אהד אלא 4וה.וה

 דחמים בו שאין בשיה. לכל דין דן הוא צרקנתעורר
 יהיה יכול רהמים. בו יש משפמ כשנתעורר ותרנות.ולא
 עמיתך. תשפם בצרק ואומר הכתוב בא במשפמ.כלו
 אלא לזה. ומוחל לוה רן אינו שציק לפי המעם,מאי
 דל פני תשא לא הבתוב כדברי אהד. במשקל יחדלכלם
 שיהיה יכול אחד. במשקל כלם אלא נדול. פני תהררול"
 שצריך תשפמ. ואומר הכתוב בא בלברו. בצדק הדץכל

 שלמות וזהו זה. בלי זה נמצא יהיה שלא יחדלהברם
 נצרך ולפיכך שם. נמצא שהקב'ה לפי למה. כך וכלהדין.
 כדמיון לממה. עושה שהוא וכמו בשלמוה. הדיןשיהיה
 כסא מכין שהקב"ה וראה ובוא למעלה. נעשה ממשזה
 9משפמ כונן ד( ככתוב *ושבים. שהדיינים בי8עההדין
 אלו כסאו. הוא ומה הקב"ה. של כסאו הוכן ובהשםכסאו.
 וםי כסאך. מכת ומשפם צדק ס( זש'כ ומשפמ. צדקהם
 מהם אחר פתם ואם דומלך. כסא כעין לדון צריך דיןשדן
 היתנים מבין נסחלק הקבשה ואז המלך. לכסא פתםכא14
 אקום עתה 1( שמר ומה דונם. בשעת שם עומד,אינו
 אלהיס,: דמשמים על רומה ו( אומר הקודש ורוח ונו'. ה'יאמר

לא

 תפותיס ד"פיק ד16ריית6 תלט דטסי6 ד6תי. לפ5ת6 תדירע63

"(16
 פ5"ין וכתס לעי65 וסלק6 3ט5ת6 וס6פ6

 תיסר 63רמ וסלק6 תלט. 3טסי6 תפמ3ר6ןקדיסין
  רפלי5 3נ?ר6 - 61סתמי . קדיס6 3עטר16"חעטר
  ו6סת5כ 3יס 1התק3) ]ח[  פפרן ולפיס רלגיררי:י
 סיקרני: 1"חנסעכגייס

 . ע5"ט "ילג6 גסרח דססי"
 וכ6רת קסוי  כירת  נן פכטרל  ול5 תיריית6 רילל(  ות,ןיוי, כל לם  כר נ?מי  כיס ו,תון- פל5ז נ?ור, ולפי, לגיווכוין
 דיתח3ר  ת6ן ולית 16רמין וססי סלק"  פל? י,יפיסר.
 1ל6 3עלת6 וס6ט 61זיל ל3ר לט דמיין וכל?ו .3ס
 תיסר ת6רמ ליס דס"עי ס"י ד" ליס נריס ת"ן "תריסכמ
 ויי"ת כתי3 כך ו3נין . תכסי) תתן 65 פו- 1)פניסט"ד
 6סכמ 1ל6 3"'ריית6 )תלעי דתי316חיס ות"ן ס' 6נית6)סיך
 ותנתנס 3ט לעי דחורייח" 3רמיתות" י"יסי ליס דיו)יףת"ן
3ס

 וק3"ט . סלק6 ותלט תלס כ5 ידפ דן" תנתנוט"
 ]ס[ גמל6 דסס61 סמ,-ניס לס ונתע לס וק3יל וו)? 3ס"ימדי

 . כמ) ער3י י"קרון . ר3ר3ין 6י)נין ת)ין תח)ין61תע3יד1
 סורני 6תר יז)כ6 ודוד תתיד תסנט 63ס3תט "(סט"ד
 )תען ת.סור 3"רמ ונמגי וכקיכ 3"תתך "ל)ך דרכךס'

 כס ותסתדיי ד"-ריית" "רמוי דידעין "ינון וכ"ין .סיררי
 6ינון דכ)טו )עי)6 דמיי 56נין נסעי ד6יגון תיסר63רמ

 -6סו-ת"
 פתיתך. תספע 53דק ונו' 3תספס פ51 תעסו ל4*כ(

 "יסו. תקיפ6 דינ6 ד5דק תית6 ל6 חזקיט6"ר
 3יס לית גדק וס6 6ל" . תרדף 5דק 5דק כתי3דס"

 )תע3ד 56סריך 5" למ3ריס דד"ין ת6ן סכי 16ף כ11.55תרנות6
 5רמיתו יסגמ ד65 53דק. "ל6 כ5) דינ6 תן 11תרנות56יס
 5דקת"זני

"(3 
 דיסי3 5ת6ן סטר6 ~ס"י סטר" 5ט6י 11תרנ1

 "תתר ט6 6תר יוסי ר3י ג( . דתק3ל51ת6ן
 דפרסת"

 ד6

 . 16ריית6 3סקודי 3ט 6ית ויען ע5"יןתט
 3ין ת6י 51דק תספת סכ6 6ינון דרנין תרי מזית6
 כד 3ד6. 6ת3סס 1ד6 דינ". ומד רמתי מד "65 . 5ס6יס6י
 5כל" דיג6 ד"ין 5דק6תער

 רמץי 3ס ולית כמד6.
 יס5 יכול רספי. כיס 5ית  פספי 6תער כד 11תרגות6~16
 תספס  כלרס ויתר סר5 5מט .  כיספיכל6

  פתיתי
. 

 1ל5 לר5 וסניס לר6  ר5ין ליו רלוס  נגין יפי,.פ5י
 רל פני תס5 ל6 ד6 כגוונ5 סד5. כסיו-ן5 כסר5כלסו
 יט6 יכ51 53דק מד6. 3סק651 גלסו "ל6 גדול סיי  תפררול5
  רנפי תספס 61תר קר6 "ת6 . 3)מודף 53דק דיג6ג65

 סליפו 5יסו וסיי ר5. נל5 ר6 יסתכת רל6 כסר5  ליולמנר5
  כג11נ6 לתת5. פניד ר5יסו  וכגוול, דינ6.ל5סלפ6 נפי  ונג"כ  תפן  סכית וק3"ס 3נין לתס כך וכלררינ5.
 כורסי5  סוי ק3'ס מף 1ת6 לפיל5 ע3יו תתםדיליס
  6לין כורסיס. 5יפי  ופין  רסנ'פ.  כורמיס  5תתסןופתפןש לפספס  כולן  ר(  יס'ו  יתנין ררייני כספת5ורינ5

 ות6ן כס6ך תכון ותססס 5וק ס( טט"ד ותספס.5דק
  תנייסו תר  פניס ו5י ריל5.  נכורמיי  ליידן נפיוינ6
 דדייגי ח3ינייסו 6סתלק ק3*ס  וכרין ותלכ6. לכורסיספגיס

 י6תר 6קוס עתס 1( "תר ומ6י . 3דינייסו ק6יס651
 : 6לסיס ססתיס 50 רותס 9 6תר דקווס6 ורומ6 . עו'ס'

 *ש* ע0 0 ישג סס 1( 9'0 פס ס( ס' תגיס ז( 09: יף ג( ק,0 שק ט 9 "פס)י מקומת0ראה

 י תתאה אמא הנקרא הסיכות עולם וה ,ט[ : עלאה אמא הנקרא הבינה שלם ז"ע
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 וכסמת6 ופות6 עעת6 וסעתין ותיכין נס6ו3ני 3סעת" מזי ת" 6כ6 6*ר . כעמך יכע ת3ר לא6(
 עוכוס6 על 61ת3מיסת וקיית6 63תר קיית6 לעיל6.סלק6
 עעת6. %י פתק6. על לסו וכת3ין יומ4. כלוע3ות
 ופ5 ו3*כ עוכווי ע5 ו6ססיות לעיל6 סלק6 וכסמת6נגין
 ו6סיק תלס טסי6 וכו ת0ותיס. וכפ*ק ותלט מלסכל
 קויס6 מ)ס י6ות כוק6 6יסי תסומיס3"כ

 ו6וריית"
 1ו155ת6.

 וע6ל פו וקיית6 3מתר וקיית6 . רקיטין ו3קעסלק6
 ממעץ מלס 61יסי י16ת כוק6 6יסי ל6ו מלס ט6י וכותלכ6. קמי לס ו6עיל תלס לס6י ו6מיו סלק6 וכסמת6ליל'6.
 וכוין וסלק6. 65תר סלק6 מלס ס6י . 3יכ6 מליסג36יסין

 פסוככת נ( סס*1 ו3*נ עליס מו63 וס6י מלס %י6טרסיס
 : שך סתמי סתורטקך

 מהימנארעיא

 ית*תך 6ת תוכים סיכמ כ5כ3ה 6מיי 6ת ש5 5אג(
 ליס ו3תמזי ומתי לסמ* ל6וכמ6 41 פק,ו6 .גו'

 יתעכס 651 כנין 4ס. ורמיס סממרמיתו
 ס' י306 6סר 6פ כי י( כתי3 3ק3'ס וס66יסו.
 כמ6י קכ"ס . לח3ריס ויגמ 6ל% מסס61 כ"גיוליף סכי . ליס ורמיס לת6ן ו6וכמ ע3יו וק3*ס וכמס .יוכימ
 ליס יקכל 6י . כסתר6 כרמיפו ליס 6וכמ . לכ'כ6וכמ
 . עשת יקכל 6י רמיפף 3ין 5יס 6וכמ . ל6ו ו6י .י6ות
 יקכל 6י וכל6. לעיכיהין 63תנלין ליס 6וכח . ל5צו6י
 וייזיל ליס ס3יק . ליס 6וכמ ול6 ליס סרי . ל16 61י .י16ת
 ל6וכמ6 כנין . כסתר6 לט 6ווע 3קומית6 רעות"ט.ויעכיו
 טנש 6עא וד6 כס. כר ניס יגוע 1ל6 ליס 1ל6תפר6ליס

 נץ 5יס 6וופ . ל16 ו6י . י16ת מקכל 6י .לכיכיט
 5*5 "אנ כע%5 סוס ר63 וכסכ6 כזמכ6 .רמיתוי
 15 ליס 151וסש וקכ*ס רמימף 5תו . כפרסיסתרעין
 . כוהלש 5פין תכיס וייתוכ מו63 כיס6ית
 63תנלי6 ליס 6וכמ ל6ו ו6י . "8ות תקכל6י

 5ר . לנכיס ףיתון עליס מלמסן וכ65 3ככףכתתוגיס
 למפנו מ%יס ליס סרי ל6ו. ו6י י6ותמק3ל
 ליס %ערך 61 כנ11ג6 לפלמין כיס יתקיף 1ל6רעותיס
 . למימוי 3ין לכתר 3סתי6 3קותית6 3מנריסל6וכמ6
 ופ"ו רעותיס. ליזע3ו ליס .סכוק ולסל6ס תכ6ן כ6תנ)י6לכתי
 . כס כר כיס ינוע ול6 3סתר6 סוכמ תיכימ סוכמכתי3
 וע*ו 63תנלי6 טמיתך 6ת ירהי-וי מכרוי כיןתיכימ.
 6יסו 6י . סוכמ תו סוכמ. 6ל6 תיכימ כקומית6 כתיכל6
 . 3סתר6 6סילו ליט יוכמ ול6 ליט יימ6 ל6 ויכסף3*כ
 וכט 5ג(רכין 3מלץ ותסתעי כמ6ן קתיס יית66ל6
 וכך. כך סו6 מו63 ססו6 וע3ו וק6ן ייכר מ5ין6ינון
 וע*ו . מוכ6 תססו6 ויסתכיק 3נרתיס יוע ו"יסוכנע
 מכ6ן 63תגלי6. עתיתך 6ת ול3תר תוכימ ל6ו ו6ס .סוכמ

 . מט6 עליו תס6 יל6 ו*6 מע6 פליו תס6 1ל6ולסל6ס
 63תגלי6. ליס ל6וגמ6 ו6~ומן למכריס 6וכמ וכ"כ כיתוס6
 ו6סיר ופכיו. מו63 ססו6 קמיט יסלקל6
 . מוכ6 עלוי יר;יס 1ל6 . 63תנ64 מוכ6ססו6 עלוי "סלק ילח סתס יית6 6ל6 יו5י5יס

 ר*פ: ע*ג כמיי3י6. 6פילו וג*כ יקר6 על מסוק3"ס

 סיך כל6יס תרכיפ ל6 כטטתך תסתרו מטתי אתס(
 כו שי ת6 6לט~ר מ*ר . כל6יס תזרע ל446

 בשעה וראה בוא אבא א"ר בעמך. רכיל תלךלא6(
 ורגשמה מיתה מעם ומועםים ישניםשהאנשים

 מעערה על ונבחנת שעומדת במים עימדת למעוה.ש1ה
 המעם. מה אנרת. עו אותם וכותבים היום, כלופעשתה
 חצל הארם סעשי על ומעירה למעלה עולה שוצשצהלפי
 שהוציא הרבור אותו וכאשר מפיו. עחהוציא ורבור דבורכל

 ותפלה. תורה של קדושה דברי כראוי. הוא 0פיוהאדם
 פדבורים דבור ת?א כראוי. אינו הדבור זה כאשדהםלך. לפני לו וסכנסת הרבור לזה ואההטע שלה והנו4מהדיילה. שגכנם עד שעומד במקום ועומד רקיעים. ובוקעעולק
 וש שעולה. למקום שלה הדבוד וה הרע. מלשקהרעים
 משוכבה נ( זש"כ האדם. על החמא וזה הדבור אט"שם

 ז פיך פתחי שמורווקך

 הנאסןרועה
ש יש4 לאג(  לו ולהראות שחמא לזה להוכיח % משץהוט:. ע0יתך את תייח הוכח בלבבך חחיך 

 על יענש שלא כדי ופכיחו אותו. שאוהב רבהאהבה
 כך שתו. שאוהב למי ומוכיח עושה שהקב'ה וכמויכיח. ה' יאהב אשר את כי י( כתוב בהקב"ה שמייחמאיו.
 במה דקב*ה לחברו. רוכיח הדצא מדרך האדםלפד
 פוב. הרי ל1 שימע אם שרביו. בין כצכטץ לא. השםפוב. דוי לו שומע אם ב0תר. באהבה פכיצ לאדם,פכיח
 עוירך אותו עוזב מוכיו?. השין מניחו לא. ואםמוב. הרי לו שוסע אם כל* לעעי בדוזנלטע כצכיחו לא.חשם

 להייז בשביל בסתר. לו מוריע בתחלה כרצונו.הץשה
 לבינו. בש הוא וזח מזה. ח84 ירע שלא שחוהאףרר
 ננאןם עייו הביא בשלם נרול כוץ שדיה בצקזייגט. בק לו מוריע לא. ואם פצנ. הי חתטדה מקבלאם

 שאם לו והודיש הקב'ה של אודביו ובאו בגששה41שישכב
 במעשט. ולפשפש תשובה לעשות ד1א צריך חמא בו"8
 בפרסום הקב'ה מוכיו? לא, ואם פב. דיי להם ציתאם

 אם אליו. ובאים עליו מתלחשים שהגל בבניו. שבמממצ
 לעשות רבאצ שזבו לא. ואם פוב. דוי הצזוכתהמקבל
 האדם צריך וה כדברון 1עולם. מעוררו ואיןכרצונו.
 שהביו. בין כך אחר ב0תר. בהחלה יחברו.לרשכיח
 וע'כ כרשט. לעשות יעזבנו ולהלאה מכאן בפיסום.אח*כ
 לאיש. מזה יודע שלא בסתר הוכח. תוכיח. הוכחכתוב
 ולכך גפרסום. עמיתך. את ואורביו. חבריו ביןתוכיח.
 הוא אם "כח. ועוד הוכח. אלא תוכיח בתחלה בתוב1א
 בסתר. אפילו להוכידצ ואין לו לימר אין שיתבישאדם
 ובתוך אהיים. בענינים ע4מספר כבר לפניו יאמראלא
 כך ענש ההוא חמא שעושה נר כ* יוכיר עניניםאותן
 וע'כ הדצא. החטא מן ויבדל מעצבו יבין שהוא כריוכך.
 חמא ערע תשא ולא ד'א חםא. עליו תשא ולאולריאה מכאן בפרסום. ענרתך את ואח"כ תוכיח. לאו ואםהוכח.
 בפרפם. להוכי? ונזדנע לחברו מוכיח האדם כאשרשהרי
 החטא. אווע עשה שהוא בפירוש לפניו טכיר אל אזגם
 לפנט טכיר ולא מתם. יאמר אלא בודאי. לו אפור זהכי

 אפיוי האדם כבוד על חסהקב"ה כי שנש. עליו ירשום ולא החמא. 4צתו שעשהבפרשם
 : ר'ם ע'כ ברשעים.

 שרך כלאיס תרביע רא בדגדך תשמרו חקותי 4פרזס(
 כאשר וראה בוא אלעור א'ר כלאים. תזרעלא

נרא3ו6  ש ס(יף מ מגיי ז( פס. וף 1'נ( פינס 0 קג6. נ;6 6( מקונותמיאה
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עגה,ממגה;:ן4גע
בארין

 אחד שכ4 טה וכל למעלה: עליון כח לו ידיה שלא.

 מי אין שמדים. הדין פ4 ועלנוסעים
 ז

 מן
ע

 עץ על שפעם מקבל4ם וכלם ודבר. דבר כל עלמושלים

 ג"נגי ג"1%:ל:יו:11:
 יי שנ"ן ,מ"'

 םס
 לפי תשמרו. חקותי את כתוב ולכך ני6ן הואלישראל :ענ'%גו

 ד ץ מין לרגנים ינים לרהליף ךלפיכ
 א

 תכמים ומחליש ממקימאיהם ובח כח לכל עוקר שהואלפי

 לעשוג יוכל ע כדילא. אל מ( ככתיבהנלא.
 כלאיםכלום.

 כהממנ
 אותן לכל שמונע מניעות.

 ז המרך תכסים ומהיש שלמעלה בכחיתערבוביה

 אלעזר א'ר עליך. יעלה לא שעטנז כלאיםלבנבד
 שתהיה להראות האדם צריך בכל למרנוהרי

 שנצרך. כמו הפעולה ולעשות שלמעלה. כעיןהפעולה
 כח בו לשרות עליו ממשיך אחר באופן משנה הואואם
 הפעולה מראה שהאדם בשעה וראה ובוא נצרך. שלאאחר
 רוה וסוציא ממשיך הוא שנצרך. כמו הישר בדרךלמטה
 הפעולה מראה שהוא ובשעה ע"ו. שישרה עליוןקדוש
 ממשיך הוא אז דץשר. דרך דיא שאין עקום בדרךלמטה
 והוא נצרך. שלא מה עליו שישרה אחר רוחומוציא
 ההוא. רוח עליו ממשיך מי הרע. לצד האדם אתימשיך
 צמר דרשה כתוב אחר. בצד שהראה זו פעולה אומרהוי

 דבר על ודורשת שחוקרת דרשה. מהו דרשה.אשתים.
 בייצית תשאל ואם ביחד. שמחברם מי ופשתיםצמר
 הוא הבנד אותו שם אבל נהבאר. זה מותר. מהמפני
 צמר דרשה וזהו ]יכ[ כראוי העשיה בשלמותבהקוט
 סתי אבל ביחד. אותם שמחבר במי נקמה לעשותופשתים
 ותעש שכתוב שלמות. בהבגד שיש בשעה לחברם.טותר

בחפ"
 ככלל הבגד נמצא שם ני ביארני הרי וציצית כפיה.
 בזה נמצא שלא בשעה אבל כלל, מקלקל ואיןהשלמות,
 שאינו רחק עליו נתעהיר יחד להברם שבא מישלמות.
 בא שזה מוכיחים. והבל קץ יוכיח. מי זה עניןנצרך.
 לנו נצרך אץ ולפינך אחר. מצד בא וזה אחדטיד

 של קרבנו מלפנ4 נתרחק קרן של וקרבן ביחר.לחברם
 יעלה לא קליך. יעלה לא שעפנז כלאים ובנד וע"כהבל.
 ]ינן בך לשלם אחר רוח %יך יעלה יא 0תם.עליך
 בפעולה כי כרשי. כשרה פעולה להר*ת לאדם לוונצרך
 .. בו לההקדש עליע רחק קרוש רחק עלי שירהכשיה

1ם4
 : % ז9 ס לק יפ4 ש מקומותנ%*אה

 כספרוי. ומי מי כ5 ותלס ת5ס כ5 6תקין ע5ת6 קכ"סכר6
 זטיר6 עסכ6 6פעו 5ך ו5ית . ע5חין סי5ין ע5ייסוותגי

 חד דכ5 תס 1כ5 . 5עע6 פ65ס מי65 5יס ד5יתכ6רפ6
 דתתג6 ט65ס מי65 דסס61 כתקיפו 6יסו כ65 עכידומד
 דיכ6 פ5 . תייכ6 נזירין גיתוכהן וכ5סו . 5עיל6פ5יס
 קיותיס תן דגפיק ת6ן 4ת . קיי%ן דיג6 וע5נע5ין
 תתסקדין ע5ת6 ד6תכרי ית6 תן תתנן וכ05ו5כר.
 יד6 ע5 כע5ין וכ5סו ות5ס. ת5ס כ5 ע5ס5סיני
 ךי[ ומד חד כ5 תינס דכע5ין ע65ס 6מר6 ימתום
 5כערותיס. ומק 5כיפס ערף ותתן 5י5ס כעוד ותקס דכתיככתס
 וססי6 מקית 6קרון כ5סו מק ססו6 דנע5יןכיון
 מקות 6תקרון וכדין . 6תי ק6 סתי6 תן 105 ד6תיסיכמק

 מק כי דכתיכ 6תיין. ק6 סתיט דתן ותג5ןסתיס.
 כנין תסתרו. מקותי 6ת כתיכ וע'ד ]י6[ סו56יסר56
 מק. כססו6 כע5ת6 ידיע6 ת5ס ע5 תתג6 ומן מדדכ5
 פיתכי ו6כמיס ת6תרייסו ומי65 מע6 5כ5 ד6עקר,נין 6חר6. כוי% זינ6 65ע65 וינין 5תמ5פ 6סיר כךכנין

 5תעכד ד65 כנין . סכ65 כית 56 6( כד*6תסר6. ככי 6מר6 דיסיכ כת6ן . כ65יס תסו . כ65יס .דת5כ6
 מי5ין 6ינון 5כ5 דתנע . תניעזת6 כ65יס .תידי

 דעכיד . ערכוכי6 כ65יס . דמתפכידת6

 56עזר 6*ר . ע5יך יע5ס 65 סטענז כ65יס ןבגךנ(
 65מז6ס נס כר כעי נכ5 פכיגן60

 ד6כטריה. כתס טוכד6 51תעכד ד5עי65. כנווג6עוכד6
 054 כיס 5סרי6 ע5יס 6גניד סו6 ממר6 כת5ס 6סתגיו6י

 עוכד6 6מזי דכ*כ כסעת6 מד ות6 6נסריך. ד665מר6
 וסרי6 ונפיק כניד . ך ד6גסר כתס תיסר ג6רמ5תת6
 עוכד6 6מזי ד6יסו וככטתח ט65ס. קדיס6 רומע5וי

 וגפיק גניד כדין תיסר. 6רמ 6יסו ד5ית טקית6 כ6רממ 5תת6ן
 ,ס; ,ם)'ן'

 בו
 !ע. "; 1""ן',ינסןיו'י,י נע

 וו""
 ע5 ודרסס דכעי6 דרסס. תסו . דרססופסתיס.

 כנינית תית6 61י כמד6. 15ן דתמכר ת6ן ופסתיס5תר
 6יסו 5כוס6 ססו6 סתס 6כ5 6וקתוס. ס% סרי6ת6י
 5תר דרמס 6יסו וד6 ]יכ[ חזי כדק6 עוכד6 כ6ס5תותכתקוגיי
 ותטס דגתיכ . כ6ס5תות6 ד6יסו כסעת6 .סרי6 6יתתי 6כ5 . כמד6 5ון דתמכר כת6ן ניקת6 5תענדופסתיס
 כל65 כססו6 דסתס 6וקיתנ6 ס6 מיגית . כפיסכהסן

 6סתכמ ד65 כסעת6 6כ5 תדי. עכיד 651 מכתכמ.ד6ס5תות6
 ד65 רומ6 ע5יס 6תער כמד6 5ין 5מכר6 דמתי נו6ןכ6ס5מות6.
 6תי דד6 . 6וכמן וסכ5 קין . 6יכח נו6ן ד6 ת5ס .56פריך
 5ן 5כעי 65 כך וכנין המר6. תססרח 6תי וד6 מדתסער5
 קרככ תקתי 6תרסק דקין וקרכנח . כמד6 15ן5מכר6
 יט5ס 65 ע5יך. יע5ס 5ח סעענז כ65יס וכנד ופ"ד .דסכ5
 ]ינן כך 5ס5ע6ס 6מר6 רוס6 ע5יך יע5ס 65 סתס.ס5יך

 וכססו6 די16ת. כתס דכסר6 טוכד6 65מ%1 5כ'נ 5יס561עריך
 .. כיס 65פקדס6 ע%5 רח קדיפ6 רוח ע5יס סרי6עוכד6

ות6ן

 הזהריו
 ישואל ונם שמיפ הגקראח התפאית מדת טן  ו%%וס הפלכות מדת מן הזה לשלם הבאח שהששע *י' ןי6( : המלבות מעולפ ה"םוא

 ז ע"  *פ'ן צירוף הוא שע4גו בי השפן* רוח ?ה ,יגן מצוח לשט הבגד שגעשה הייט העשיה שלמות 1'נ( :העקב
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 תסתכמ ד65 ד6תרו כתס ניוג6 כססו6 15ן דסריםות6ן
 כ5 ופ) ע5יס ס)ת6 6סני כ"נ ס6י . כמד6 ונוז ס11יסיע

 דסכל וקרכנ6 פסתיס סוס דקין קרבג6 "(ע5מ".
 קין דת)ס ר61 כד6 ד6 י16 כד6 דת )16 5תר.סיס
 סכ) 6תי6 ק6 ססר6 מססו6 וקורכניס וחוס.דמדס ייג" דל6 6מר6 סער6 56סריך. ד65 פרכעית . סוסכ5"יס
 תרין 56ין 6תמכרו דמוס וכתפס6 . ומיס ד6דס מד6תזיג6
 תוט5ת6 תנייסו 6תי6 65 כמן6 ד6תמכרו וכניןסטרין
 ות6ן קיית6. די5סון ססר6 דין יות6 ועד . ו"ת6כידו5ע)יי6
 ע5יס 6תפר ד6 דתכיר6 כפוכד6 נרתיסדממזי
 רוח6 ע15י וס6רי 65תזק6. ויכי5 כמד6 ססרין6יגון
 ריו!6 פ5ייסו )6תפר6 כע"ן ויסר56 56סריך. ד665מר6
 וכפ5ת6 דין כפ5ת6 כם5ת6 65מתכמ6 . קויסין 5תסויקדי%

 .ד6תי
 * וט' ת6כ5 ען כ5 ונפפתס ס6רן 6) תכ6ו ןכניכ(

 עכיד )6 6י)ג6 דס6 מזי ת6 מיי66*ר

 נמצא יהי' שלא שאמרו כמו אופן באותו שפפרידםומי
 כל ו~ל עליו שלום מרכה הארם זה ביחד. ומז מווישוע

 הבל של וקרבנו פשתים היה קין של קרבנו 6(העולם.

 טמין שאינו רגזוסאה צד נצרך. שלא ערבוב דיה.כלאים
 היה הבל בא. היה ההוא הצר מן וקרננו וחוה.אדם
 תועלת מהם באה לא יחד שנתחברו ולפי הצרדים.אלה שני טעחברו חוה של ובמעיה וחוה. אדם שי המיןמאותו
 עמראה ומי קיים. שלהם צך הוה היום וער ונאברו.לעולם
 רוח עליו ששורה להנזק. ויכול יחד הרעים צרדים *תןכל עליי נתעורר שעפנו של חבור מן שנעשה בבגר נופואת
 רוח עליהם לעורר צריכים ויש*אל נצרך. שאינואחר
 ובעולם ה!ה כעולם בשלום להמצא קדושים. להיותקדוש

 :רבא
 ונו'. מא:ל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבאו ךכינ(

 עושה אין העץ שהרי וראה בוא חייא.א"ר
 הפירות אותו ותראה תוציאם והארץ בארץ. אלאפירות
 אחר כח מתוך אלא פירות עושה אינה והארץלעולם.
 כח מתוך אלא הולדות עושה אעה שנקבה כמושעליה.
 שלש ער בשלמות מושלמים אין הפירות ואותןוחכר.
 השתלמותם. ער שלמעלה הכח עייהם נפקר ולאשנים.
 בהם. מתתקמע והארץ הכח עליהם נפקר השתלמותםלאחר
 6% כיס 6תתקכת )6 %ע6 סגין ת5ת פווס6 ואעה בהם סתתקטת אינה הארץ טגים שלש עדשהרי

 סי6 כדין כמי6 61תתקכ1 ד6סת5יס כתר עתיס.6תכסתת
 6יכ6 ד6תעכרת זתנין ג' פד גוקכח חזי ת6 .ס)יתות6
 6תתקנת גוקכ6 פידו6ן נ' כתר %ת)יס 65דתעס6
 ס5יתו איכ6 סלהכדין כמד6. ו6תכסתו 6יכ6כסתי
 ת5ית6ס ד6יסו תכ5סו התרעי 15י דכ65 וספירודכ)6
 6יכ6 סכי 6יף כסדיס. וחתכסתת כיס ד6תתקנת65תיס
 )פי5". מ6% 5יס 6ית 65 סנין נ' עו דנפיקכתר
 6תפקד סנין נ' כתר . די5יס כס%א 6סת5ס כדיןדס6
 פ65ס מ6%ע5יס

 כ5 יסיס סרכיפית וכסגס . 5פי5"
 כגסת תזדוונת סרכיפית דכסנס דת5ס רז6 . 5קכ'סייס 5סכמ6 תיסכמן ס515יס. קדס ת6י ס15)יס קדספריו
 . כקכ"סיסר56

 וס515"
 . ס%5יס קדס דכתיכ 6סתכמ. ומזוס

 ומדוס6%50
 נ11ע"

 . סרכיטית סגס ת6ן ותניגן ]יי[ מד6
 קיית" ד6יסי יסר56 כגסתד6

 וכ65 ]סי[ 5כורסי6 רכיע6ס
 וכדין . יסר56 ככנסת כס תזדוונ קכ*ס כדין זס6 .סד
 מיי5ין וכדין 6סתכמ קדים6 וש651 קדס.סי6

 תכ6ן 5יס. מזי כדק6 ות5ס ת5ט כ5 ע5 ע5ת6 ע65תתנן
 כ5סו דס6 . 5חיכ5 וסרי ג5סו תתכרכ6ן1)ס)06

 חתת6 ככ65 6סת)יס 65 ופד ותת6. דפ6%כס5יתות6
 כת6ן תניס ד6כי5 ות6ן תכיס. 5תיכ5 6סירותפע6
 6100 דס6 . יסר56 וככנסת כקכ"ס מו5ק6 )יסד5ית
 65 דס6 תת6ס. רסות6 1כ65 . דיסת5ס עדפ5יס ס6רי ד65 קייח6. קדיס6 ע65ס רסות6 כ65שכ6

 נרתיס 6מזי תניס ד6כי5 וס6י . כיס ד6רפ6 מ66%תכסתת
 ע5יס כריך 61י . ותת6 )פ6% קדיס6 מ%ק6 5יסד5ית
 סרי6 65 כ6ן פד קכ*ס ד% שיסי 3כס5סכרכס
 ת6יגון ליסזכן רמתנ6 קדיס6. מ%ק6 כיס %יתפ15י

 דת%יסון: כיקר6 תסנימיןד63
%

 הארץ פרי כן כמו ענו. ומפעקה בו  שטשתקנהלאמו
 שלמעיה. הכח עור להם אין שנים נ' ער שיוצאיםלאחר
 נפקך שנים ג' אחר שלהם. רגףטל ננמר ששהרי
 כל ייךה הרביעית ובשנה למעלה. העליק כחעליהם
 ישבח תשבחוון דלויים. טיש מהו היולים. יישפרע
 שכינת מזדונת הרביעית שבשנה הדבר פד להקבשה.*

 הלולים. קרש שכהוב נמצא. ושנפןה והללשבהקכ"יע
 הרביעית. שגה הוא נר ולמדנו ]יד[ אחד בזיעושמהה

 והכל ]טי[ ברכמא רבהגי קימת שהיא מלכותו מרת%
 ואז הקוישה. בשכינה בה מזדת ךקב"ה או שרייאחד.
 הקדושים כחות ואז נמצאת. קדושה והלל יישהיא

 מכאן לו. כראוי ורבר דבר כל זל העולם. עלנתמגים
 מלמפה בכל שנשלמים ופרם ושלמטה. שלמעלה יתפ- נמצאים כלם שהרי לאכול. ומחער כלם מתברכים%הלאה
 כבר הוא מהם שאטל ומי מהם. לאכול אפרלה
 אותן שהרי הקרושה. ובהשכינה בהקב"ה חלק'ו

 שורא שאינה נמצאים. הקרושה עלענה רשותבלי
 לא שריי התחתינה. רשות ובלי השתלמוהם. עדעליהם
 בעצמו מראה מהם שאוכל וזה בהם. הארץ כחנמתק
 לושאין

 ח"
 עריהם מברך ואם ולממה. למעלה קרוש

 מאלה יציינו הרחםן הקרוש. חלק בהם ואיןעייהם. כוו השיה יא שד הקב"ה שהיי היא. לבפלהברכה
 י רבונם בכבוד משניוזיםשאין

4 0 *. 9 ט מקומותטראה ט  

 הזהריו
 י*שמוו בר*ת הנרמז ב*ת הוייח השם על מורח שמחה בי ושגינתיה. קג*ה סלגות עפ ת*ארת הזדוגות על מרמז ה*מחא ה%~ד[

 ותשבחות ושמחה בהלל הרביעית בזגה ה*ירות שאבילת ובונתו במלכות. שהוא אדגי העום בגי' והלל ח*ארץ. 1'תנלה*שמיפ
 : מלמת בבחי' שחוא ודוד יעקב יצחק אברהם הם רגסא רגלי וד' המרבבח. הם חן שהאבות גירוע ש1[ : ושכינתיה קביה יחודגורמת
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 מ*ר תע,גנו 51מ תגמסו 5מ סדס ט5 תמכ6 לא מ( א"ר תעוננו. ולא חגחוו לא הדם ש האבלו לא6(

 שיאכל. קודם דטו על מתפלל שאינו תפלה ב9יאכל מי כל הדבר ומוד נתבאר. וה טקראשמעון
 לדגיפ הנשמה עולה שבלילה לפי וטעוע. כטנחש הואחשוב
 ונשאר לו. הראוי כפי ואחד אחד כל העלית. כבודבמוד
 שיתקיים כדי הדם בתוך שטתפשט ההוא בכחהאדם
 המומאה צר שהרי מיתה. מעם טועם הוא וע"כהנוף.
 האדם נתעורד וכאשר נשמה. בלי שנטצא הנוף עלשולמ
 ואינה בטקומה. עומדת אינה נשסתו בתורה שעוטקאע'פ
 אותו נפש. שנקיא בלבדו הרם כח אלא באדם.שפלטוע
 טתפלל וכאשר נתבאר. וזד תמיד. בהרם שמתפשטהכח
 הרם כח נתישב אז רכונו. עבודת של החפלההאדם

 ההוא. המקום על ומתישבת דגשמה כח ונתנברבמקומו.
 טתישבת הנפש שנצרך. כמי רבונו לפני האדם נשלםואז

 שטתפלל זה וע"כ לטעלה. הגשמה ענין וטודלמפה
 ונשטתו שנצרך. כטו קיים נופו האכילה גךרםתפלתו
 טרם אוכל ואם שנצרך. כטי טושבק טקום עלתעלה

 הדי טקוטו. על נתישנ הדם כח שאין תפלתושמתפיל
 4צד להעלווע הנחש דרך שזהו לפי ומעונן. כטנחשדךא

 האיש וה נקרא טה וטפני הקדושה. צד ולרשפילהטוטאה
 ההוא בנחש שעמל מפני מנחש. ההוא בצדשעמלו
 אחרים. לאלהים שעובד כטי וזהו שיתחזק. כחולהנביר
 להקב"ה עובד ואינו הדם. של הכח לאיתו עובד זהוכן

 לפי נקרא. טעונן הקדושה. צר הנשטה צדלדנביר
 גמצאת הרי תשאל .אם בזכות. עטל ואינו בעוןשעמלו
 4שיום יכולים אין שהרי בודאי דשא כך באמצע.נו"ן
 טצד ערבוב בו שנתערב עד ההוא. הטימאהבצד

 השקר לחזק שרוצה טי אחד, דק חוט כמוהקדושה
 וכאשר ההוא. שקר שיהקיים כדי אטת דבר בויעיבב
 בו מכניסים השקר שיתקיים כדי הוא. שיי דברעון
 הדוא. לשקר טחוקים בזה נו"ן. היא וזו אמת,דבר
 על עראכל קודם הקב"ה לפני תפלתו מהפלל שאינווטי
 . וטעונן כטנחש הוא הרידכע

 וכי טשפט. לבקר דינו נ( כתוב אבא ר' למדנ(
 שיאכלו קודם לבקר. אלא היום. בכל ולא לבקררק

 שאכל לאחר דין הדן טי שכל שישתו. יקודםהדיינים
 הדם. ע4 תאכלו לא שכתוב ]טז[ אטת דיין אהעוע*הה
 שירונו קודם יאכלו שלא לדיינים אזהרה הדם. עלטהו
 מחייב כאלו ושתה שאכל לחחר דין הדן מי שכלהדין.
 לאחר. נותן הוא טטש דטו שהרי לאחר. חברו שלדטו
 הדיינים שצריכים נפשהה. בדיני שכן כל בטטון.זה

 וע"ז וישהו. שיאכלו קודם אלא הדין ידונו שלאלהשמי
 חסד עשה ה' אני ד( וכתוב טשפט. 4בקר דינוכתוב

 : ה' נאם חפצתי באלה כי בארץ וצדקהומשפמ

 טקרא יוסי א"ר זקן. פני והדרת תקום שיבהכפנ*ניס(
 שיבת זו סתם. שיבה טפני בו. לעיין ישזה

 תורה. ספר ספני לקום האדם שצריך תשם.התוה.
 עמד תורה ספר רואה כשדץה דשקן הטנונא רב עשהוכה

 אדם נל צריך כן כטו תקום. שיבה טפני ואטרמלפניה
 בדטות קיים שהוא לפי חכם. תלמיד טלפבי9גךם

 ן דתיס ט5 ד%י5 קדס די55י 55ותמ 53מדמכי5
 ומסתמר 5יס. ד6תמזי כמס ומז מד כ5 ט5מס דיקירמ3רזמ 5מסתי ס5קת כסמתמ ז53י5ימ כנין ותעוגן כחגסס מיסוסקי5
 5מתקייממ דתמ נו דמתפסס מי5מ כססומ גס3ר
 ממר6 ססרמ דסמ זתותמ. סעממ סעיס וע"ד .נופמ
 3"נ חתטר וכד . גסתתמ 53מ דקייממ מתר ע)ס5יט
 ו65 3מחרס מתקייתת 5מ גסמתמ סמי כמורייתמ דמסתד5מע"ג
 . גפס ד"קרי 53מודוי דדתמ מי5מ 3ר גס. 3כר 3יסס5טמ
 ינ5י וכד מוקימנמ וסמ תדיר. 3דממ דמתפססמססימ
 דרמ6 מעמ חתיסכח כדין . דממריס דפ)מגמ 55ותמ3"ג

 מתר. ססומ ע5 אתיס3מ דנטתתמ חי5מ ומתנכר3מתריס
 גפס זמ5סריך כתס תמריס קמי מסת5יס גס כרוכדין
 וס5קמ דמ5סריה. כתס נרתיס קמיס ייכו5 5מ טד55ותמ ד55י ממן וט"ד 5טי5מ דגסחתמ דמ5ס ורזמ5תתמ
 ל6 טד מכ54 ומי זמ5סריך כמס מותכסמ מתר ע5נסמתמ
 כתגחס 6יסו סמ . מתריס ט5 זממ 5מתיסכמ ג5ותיס55י

 5ססרמ 5ס5קמ דתגמס מרמיס מיסו זדמ כנין .ותעוגן
 כ"ג סמי מקרי ומתמי דקדוסס ססר ו5ממכ,מחרמ

 גמס כססומ דמסתד5 ע5 . תגמס סטרמ כססומד6סתד5
 ממריס. 5מ5סיס דפ5מ כממן מיסו ודמ 5מתנ3רמ מעיס5מתקפמ

 5קכ*ס 5יס פ5מ 651 דדמ6 מי5מ 5ססומ פ5מ ס6יוכן
 ט5 מטוגן דקדוסס ססרמ זגסמתמ סטרמ5מתקפמ
 קיימ6 סמ תיממ ומי כזכו מסתד5 ו5מ 3מו3סדמסתד5

 5ס5סמס יכ5ין 5מ דס6 ודמי סומ סכי כמת5טיתמט*1
 זסער טירוכמ 3יס דמתערכי עד ממרמ ססר6כססומ
 סקרמ 5קייממ ד3טי ממן . דקיק מז כמוסמקדוסס
 1ט*1 . סקרמ ססןמ דיתקייס 3גין דקסוס ק5ס 3יסיטר3
 כיס טמ5ין 5יס 5קייממ וכנין . מיסו דסקר ת5סטע
 סקר. 5ססומ מקיימי 3דמ גו*ן. מיסו וזמ . דקסוטת5ס
 ע5 ייכ51 5מ עד ק3*ס 5קמי 55ותמ 55י ד%5ותמן
 : מיסו ומטוגן כמגחסדתיס

 ייכ5ון 5מ טד 35קר מ5מ יותמ. 3כ5 עמו35קר וכי . מספע 35קר דיגו נ( כתי3 מכמ ר' תמגמג(
 דמכ5 3תר דינמ דדמ-ין תמן דכ5 יסתון 5מ וטדדייגין
 סדס. ע5 תמכ15 5מ דכפיכ געו[ מיסו דקסוט דייגמ %5וסתס
 דדיימ קדס ייכ5ון ד5מ 5דיימ מזסרס סדס. ע5מסו
 מייכ כמ6 וסתי דמכי5 3תר דינמ דדמין ממן דכ5דיגמ
 כ5 . נממוגמימי %5רמ. יסיכ ממס ךתיס דסמ 5ממר6 דח3ריסדממ

 ככ~
 ד6 וע5 ופתו זהכ5ו קזס מ5מ ן':ק 5תידן ד5מ5מסתתרמ דייני דנטי גפסות. נדיגי

 פסו עסס ס' % 7( וכתי3 תספע. 35קר דינוכתי3
 : ס' %ס פ%תי 5%ס כי נ6רן 51דקסתספס

 כך6 %י יוסי 6'ר זקן. פמ וסורת תקוס סינס נפפניס(
 סי3ס דמ . סתס סיכס תסני . 3יס נמתערממית

 תורס. ספר תקתי 5מיקס 3*נ ד3טי תכףסד16ריית6.
 קס סוס תורס ספר מתי סוס כד ס3מ סתטגמ רכוסכי

 3"נ 3עי ד6 כמוג6 . תקוס סי3ס תפגי ימרתקמיס
 3דיוקג6 ק6יס דמיסו כנין . מכס דת5מיד תקמיס6עיקס

קדיסמהקדושה
 פו 1ף ס( ע' ילט" 1( ג68 ,רפוס ג( קגכ פססט.ס נ( יש יקסי 6( טקומותנ42אה

 וקזוקן*זיך

 ג: סעיף ה' סי' ובחו"מ ע*ד. דף שבת ססטת ראשת. ואילך ומכאן 1לדון. לי"ב חדיין סחהב לת'ח סעודה ומן שהיא ששית *עה עיאי[
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 וס7רת דכתיכ . טל6ס לכסנ6 ורתי . על6ס*ויס6
 רתז תכ6ן סתטון 6"ר ]י,[ כטלת6 ד"סתכמ זקן*ני

 תגינן תו ]יח[ פס סכטל לתורס ורתז סככתכלתולס
 כתס תקוס. סיכס תפכי ד6ת6 סו" לדרכ6 קר6:6י

 יסתלק ל6 טד גס לגר ליס 6זסר מכרי6 כיסר6תטרו

כסיכות"
 סו5 ווין כנין כעלת6 סכ" כקיויו6 דיקיס

 כך כל לכ*ג 3יס סכממ לית יונזי לסוף 6כל . ליססדור6
 6ל6 כיס. לנזסוי יכיל ול6 סיכ 6יסוכד

 סכח"
 כד דיליס

 ו6נזל לווח תלכ6 וסלתס סכ. ו6יסו כתוקפיס6יסו
 . כמרותיך כיתי כור6ך6ת וזכוי כ( כתיכ ד6 כגוונ6 ונו' נטל יתנכל כמטלליו נס6(
 ילמק 6*ר ונו' קדוסיס והייתס ןך:ךעקדעירנםנ(

 "3.י;,%
 י

 ו".וון ננין . וקלהיננ" ",,ק"
 ד6תקדס ת6ן 1כל דת6ריסון. כקווסי גרתייסוחקוסי
 . קדוסיס וסייתס וסתקדסתס דכתיכ . ליס תקדסקכ"ס
 וכו תלטי)". ליס תקדסין תלרע נרתיס תקדס נסגר

 קדיס6 נסתת6 ליס ילתין דת6ריס כקדוסס כ"נ"חקדס
 ו"לין . כל6 ירית וכדין . יסר6ל יכגסת וקכ'ס"מסנ6
 לס' "תס כניס דכתיכ כמס לקכ"ס כנין"קרון

 קדוסיס. וסייתס וסתקדסתס 6תר יוסי רגי ד(6לסיכס
 דתס6יכ ת6ן תלטיל6. ליס נוקדסין תלרט נרתיס דתקוסע6ן
 תלטיל6 ליס תקדסין תלעיל6 ליס מס6כין תלרענרתיס
 תסמכין 6כל ט3יס. סלי6 דת6ריס קדוסס וס6י6ות
 סרי6 תס6כות6 וכי . תלפיל6 תית6 ו6י . 6תל מ6ןליס
 חתטו ולתת6 כטוכו6 ךת:יגן סיינו מיי6 ""רלעיל6

 6תעל . נקדוסס סי6 דלתת5 טונד6 6י לעיל6:ונד"
 6יסו ו"י . כ*ס ו6תקדס טליס וסרי6 .6תי לעיל6קדוסס
 טליס וסרי6 61תי לטיל6 תס6כות6 רוח 6תעל לתת56סת6כ
 טכ לך לית דס6 . תלת6 תלי6 כטו3ד6 דס6 כיסו6סת"כ
 קדוססזכיס

 ותס6כות"
 . לטיל6 וסרס6 טקר6 ליס דלית

 דת3י6 ת6י . דלעיל6 עוכד6 6תטר דלתת6וכפוכד6

געוכד"
 . טוכד6 ו6תטכיו כטוכד6 לעיל6 6תטר

 כתלס 6תנזר כד . כמלין 6תטר כתלין ותלי6ות6י
 . 6תעל ת6י תלס תית6 ו5י לעיל6. סכי 5תטרלתת6
 תלס 6תטר וכור ס6י . וכר ודכר ס( כתיכ סכי5ל6
 . סיס 6סר ס' דכר ו( . דכר ד6קרי לטיל66מר6

 יס6 ]יס[ כטסו סתיס ס' כוכר יקר. סיס ס' ודכר1(
 ד6תיסנ6 טד רקיטין ונקט סלק6 תלס דס6יו:נינן

 : רע וכר תכ3 וכסתרת כתיכ ד6 וטל כיס.כיס 6י . ס3 ט3 מי . ד6תסל תס ומתערכווכתיס.

 תירהסתרי
 תלין כל ת6ג6 . קוו;יס טיקס והתקדשתם"(

 וסרסור6. תמסכס כתר "ז)יןועלתין
 קדוסין וכל כגין . קדוסיס וסייתס וסתקדסתס כתיכזט"ד
 ד6סת"כ ת6ן . סכ6 כסרסור5 ותסיך 6פיקוטלת6

 רטיתיס וסוי כ6תתיס ל16וווג6 6תי כד כיס6גסרסור6
 ד6 6מר6. כסרסור6 זרע6 וזרע . 6מר6 כ5תת6יסרסוריס

 דקודס6 ורג6 . ולטיל6 טל6ין ורנין ו6מליףוסו6

 והררח שכתוב העליון. לנק רמ והא העליונה.הקרושה
 רם! סכאן שסעון א"ר ]י,[ בעולם הנסצא זקן.פני

 לסדם עור ]יח[ פה שבעל לתורה ורסז שבכ"בלתורה
 כמו תקום. שיבה ספני בא. הוא לררשה זה*ומקרא
 שיהעלה מרם כי ארם לכל אזהרה החברים. בזהשררשו
 הוא שכך מפני בעולם. מוב בקיום לקום יראבשיבה
 כך כל ארם של שבחו זה אין יסיו לסוף אבל לו,יפה

 בעור נלו שבח אלא רע. לעשות יכול ואינו זקןכשהוא
 ואמר הכייז הסלך ושלסה מוב. איש והוא בת'קפוהוא
 וזכור נ( כתוב זה כרסיון וט'. נער יתנכר בסעלליו נם6(

 : בחרותיך ביסי בוראךאת
 יצחק א"ר וט'. קדושים יהיתם רןקךעקדשר:םג(

 וחים יפי קהמלך.בקרושת חלק בהקב"ה.עליון
 עצסו שסקרש סי נל רבונם. בקרושת עצמםפקרשים
 קרושים. והייהם והתקרשתם שכתוב לו. סקרשהקב"ה
 וכאשר סלסע~ה. לו סקדשין סלסמה עצסו רמקדשארם

 קרושה נשסה לו סנחילין רבכו בקרושת הארםסתקרש
 והם הכל. נוחל הוא ואז ע%. ושכינת הקב"הנחלת
 לה' אתם בנים שכתוב כסו להקב"ה. בניםנקראים
 קרושים. והייתם והתקרשתם אמר יוסי רבי 7(אלהיכם.

 שמטסא סי סלסעלה. *1 סקדשין סלסמה עצסו שסקרשסי
 סלסעלה לו סקרשין סלמעלה. לו מממאים מלסמהעצסו
 מממאים אבל עליו. שורה רבופ קרושת שהרי סובן.זה
 שורה סאה מ וכי סלסעלה. תאסר ואם מקום. סאיזהלו.

 נתעוררר שלסמה בעשיה שלמדנו זדו חייא א"רלסעלה.
 נתעורר בקרושה. דיא שלסמה העשיה אם לסעלה.עשיה
 הוא ואם בה. ונתקדש עליו ושורה ובאה למעלהקרושה
 עלט ושורה ובא למעלה מסא רוח נתעורר לסמה.נטסא
 מוב לך שאין הרבר. הולה בהעשיה שהרי מ.ונמסא
 דמעלה. ושורש עיקר להם שאין ומזסאה קדושהורע

 שהולה סה  שלסעלה. עשיה נתעורר שלסמהובהעשיה
 נעשר. והפעולה עעיה ע'י למעלה נתעוררבהעשיה

 ברבור בשפזר רבור. ע'י נתעורר ברבור שתולהוסה
 ברבור. נתעורר סה תשאל ואם לסעלה. בן נתעוררלסמה
 רבור מעורר הדבור זה רבר. ורבר ס( כתוב כךאלא
 והרי ]יט[ נעשו שמים ה' ברבר יקר. הוה ה' ורברי( היה. אשר ה' רבר ו( רבר. שנקרא לסעלהאחר
 שנתישב ער רקיעים וטקע עולה הרבור שזהלסרפ
 אם מוב. מוב אם לעורר. שצריך מה וסעוררבסקומו.
 י רע רבר סכל ונשסרת כתוב וע"ז רע.רע

 תורהסתרי

  עניני שכל למרנו קרושים. והייתם רוןרנקדשועםח(
 והרדור. טחשבה אחר הולכיםהעולם

 קרישות נכל לפי קרושים. והייהם וההקרשתם כתובוע"כ
 שסכמא סי מוב. בהררור ולדנשיך להתיא יששבעולם
 נו -צ ומשים באנהו. לדזךונ בשבא רע בדררורעצמו

 זה אחר. בהרהור ז-ע 'מזריע אחרת. כאשהוסחשבתו
 קרושה מררנת שלמעלר. ?ליונות מררנוה רומחליףהוא

בשביל

 הזהרדו
 מלגותי בספירת הוא הרבור ענין מעו ! שבעש* תורה מגמת וחייפ*שמה שסג* מי א(א ,קן אי, זקן. ופ,י שגכקג תורה היינו התורה ס*ר % שיבה פי' מח( ! שגימיך שו** אלא לך אין שאמרו עי*י *יי*ש
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 חלופין עשתה שמחשבתו וכמו המומאה. מדרטעבשביל
 של שהנוף וכמו למעלה. חלופין עשתה כך אףלממה.
 המורה בן בהנפש כך אף תמורה. בן נקרא הנולד הבןזה

 %. במחשבה קדושה המשכה הטשיך לא שהרינקרא.
 שהרצע ודאי שהרי אחרת במדרנה נתחלפה ש6ואש

 שנצרך. מה בכל פעולה ועושה המשכה ממשכתוהמחשבה
 אותן בכל וכן לכוון. ומחשבה רצזן נצרך בהפלהוע"כ

 וממשיך פעולה עושה והמחשבה הרצון הקב"ה שלעבותת
 ! ס"ת ע"כ שנצרך. מה בכלהטשכה

 למדנו ונו'. הוא חסד ונו' אחותו את יקח אשר דאיש6(
 לאשתו. אדם הזד והבל קין שנסתלקושאחר

 רורות נתיחסו מכאן שת. 14ע והזליד אחר ברוחונתלבש
 כל 1עם בעולם. חסד הקב"ה והרבה בעולם.הצדיקים

 שלמעלה. כדמיון העולם שיתישב עמו נקבה נולדהאחר
 אשר ואיש שכתיב המשנה בסודות החברים ביארווהרי
 ולאחר ודאי. הוא חסד דיא. חסד ונו' אחותו אתיקח

 למעלה מלממה יצאו ושרשים נ!עין החסדשהתחיל
 אחד בזיונ להתחבר ובא הענף נתנרל אז ענפים.ונתפשמו

 העולם. בהתיסדות היה זה בתחלה. היה !ה ]ג[ העץעם
 מכאן אבל יבנה. הסד עולם אמרתי כי נ( שכהובלפי

 זה באיסור רגמצאים והאגשים נתרחק. הקרובולהלאה
 : עמם בני לעיניונכרתו

 אתכם ואבדיל ה' אני קדוש כי קיושים יי דד,יירעמנ(
 אני רדאה אבא א'ר לי. לה*וה העמיםק

 בכבור יודעים ואין משניחים שאין השלם באיאאן
 תו' קדושים לי והייהם בישראל בהם כהוברבונם.
 מתרחקים הם אם לי. להיות העמים מן אתכםאבדיל
 ממנ.. מערהק שלהם הרטין הרי שלהם. קדושה היאאוה

 הבין. אין כפרד כסוס תהיו אל ד( ואומר מכריזוהכתוב
 להמצא עצמם. בקדושת ופרד. ססום אנאים נבדליםבמה

 בזמנים הוא האנשים !יונ וע"כ מכל. ומצףניםשלמים
 העירו והרי בהקב"ה. בו להתרבק הרצון לכוץקיועים
 להשהעשע העדן בנן הקב"ה נכנם הלילה שבחצותחחברים

 עת והיא להקב"ה. משבחת ישראל וכנסה דודיקים*עם
 משתהפים התורה לומדי חברים בהם, להתדבקרצון
 בתורה. ועוסקים הקרוש למלך לשבח ישראל בכנסתבה

 ]ג6[ הקב"ה בקדושה להתקדש רצון עת אז אנשים1לשאר
 ו!ה ]ננן נמצא אחר שזיונ בשעה היא עונתםהתורה לומדי החברים ואותן בו. להתרבק הרצתולכוון
 בהקב"ה בו להדבק הרצון לכוון לשבת. משבתהיא

 עלי:נים כים. שמתברכים רצון עת שתא ע!ו.ובשכינת
 ומהנהנים מרקב"ה מתרחקים האנשים ואםותחתונים.
 איה קדושים. להמצא שלהם קדושה היא איהכבהמות.

 דסלך ושלמה מלמ,לה. שממשיכים הקדושות נפשותק
 ברנלים ואץ מוב לא נפש דעת בלא גם ה( ואומרמכריז
 לא נפש הקב"ה. !ה דעת. הוא מי דעת. בלא נםחוטא.
 שהרי מוב. לא ב!יונם ממשיכים שהם הנפש אותהמוב.
 לפי טוב. הן שאץ נפשות עליהם נמשך הטומאה צדק

 הרע יצר של מצד נפש ממשיך הוא להקב"ה. הלב וכונתריון בלי הרע ביצר שמתלרב מי להקב"ה. לבם מכוניםשאין

 מ15פש עכיי דיליס דסרסור6 וכתס . דתס6כ6 דרנ6כנין
 דנופ6 וכתס . 5עי65 מ5ופין עכיד סכי 6וף .5תת6
 תתורס כן כנפס6 סכי 16ף תמורס. כן 6קרי דיעיד כר6זס6י
 . סרסיר6 כס6י קדיס6 תסיכי תסך 65 דס66קרי.
 דרעות6 וד6י דס6 ,. 6חר6 כדרנ6 6תמ5ף די5יסונסס6
 . ד56טריך תס ככ5 עזכד6 ועכיד תסיכ! תסיךותחסכס
וע*ד

 כל5ותי
 6ינון ככ5 הק 5כווג6. וסרסור6 רטות6 56סריך

 ותסיך עוכד6 עכיד וממסכס סרסור6 דקכ'ספו5מנין
 : ס"ת ע*כ . ז56סריך תס ככ5תסיכו

 ת6נ6 ונו' 610 חסד ינו' 6חותי 5ת יקח מסר ך4פילט6(
 65נתתיס. 6דס 6תסדר וסכ5 קין ד6סת5קוכתר

 וככ5 כט5ת6 מסד קכ"ס ו6סני . כעלמ6ד5דיקי6 דרי 6תימסו מכ6ן . 5סת י6ו5יד 6מר6 כרוק6ו6ת5כס
 . ד5טי65 כנוונ6 ע5ת6 ל6תיסכ6 טתיס נ1קכ6 6תי5ידתחד
 6סר ו6יס דכתיכ דמתניתין כסתימ6ס מכרי6 16קץוסוס6
 וכתר . וד6י סו6 מסד סי6 חסד וני' 6מותו 6תיקמ

 5עי65 תתחות :פקן וסרמן נוטין חסודס6רי
 דע5ת6. כ6תיסד6 ס6י כקימית6. ס6י ]ג[כ6י5נ6 מי כווונ6 65תמכר6 ו6ת, 6סני עגפ6 כדין ענפין.ו6תפרס6ן

 תכ6ן 6כ5 . יכנס מסד עעס 6תרת' כי נ( דכתיככנין
 כיס דיסתכמון נס6 וכני . 6תרמק קריכ6ו5ס65ס

 : עתס כני לעיניונכרתו
 6תכס ו6כדי5 ס' 6ני קדוס כי קדוסיס לי ד!ץיירעכ!נ(

 מתינ6 6כ6 6"ר 5י. 5סיות סעתיסתן
 כיקר6 ידסין 651 תסגמן ד65 עלמ6 כני65ינסו

 ונו' קדוסיס 5י וסייתס כיסר56 כסו כתיכ .דת6ריסון
 מתרמקן 6יטן 6י . 5י 5סיות סעתיס מן 5תכסו6כדי5
 מניס. 6תרמקת די%5ן רטות6 60 . דילסון קזוסס ס661ן

 סכין. 6ין כפרד כסוס תסיו 56 ד( ו6תר 6כריווקר6
 ל6סתכמ6 דנרמייסו. כקדוסס ופרד. מסוס גס6 כני 6תפרס6ןכת6י
 כזתנין סו6 נס6 דכני ~11נ6 וע'ד . תכ65 ורסיתיןס5יתין
 6תערו וס5 . כקכ.ס כיס 65תדכק6 רטית6 5כווג6ידיען
 65סתעסע דעדן כננת6 ט56 קכ"ס 5י5י6 דכפ5מתמכרי6
 סטת6 וסו6 5קכ"ס. 5יס תסכחת יסר56 וכגסת . 5דיקי6עס

 תסתתפי כ6וריית6 דתסתד5י מכרי6 כסו. ל6תדכק6דרעות6
 כ6זריית6. ו6תעסרן קדיס6 5ת5כ6 5סכח6 יסר56 ככגסתכס
 ]ג6( דקכ"ס כקדוס6 65תקדס6 רעות6 עידן כדץ נס6 כניוס6ר
 כקכ'ס כיס 65תדכק6 רסות6 5כוונ6 5סכת מסכת6יסו וס6י ]ככ[ 6סתכמ 6מי6 דווונ6 כסעת6 די5סון זתנ6כ16ריית6 דתסתד5י חכרי6 ו6ינון . כיס 65תדכק6 רעות6ו5כווג6
 ועכדן תניס 6תרמקו נס6 ככי ו6יותת6י. 655י . כ5סו דתתכרכ6ן רעות6 עידן דסו6 יסר56.וככנסת
 6ן . קדיסין 65סתכמ6 די5סון קדוסס סו6 6ןככעירי
 ת5כ6 וס5תס . תעי65 דמסכין קדיסין נפס6ן6יטן
 כרנליס ו6ן סוכ 65 נפס דעת כ65 נס ס( ו6מר5ווח
 65 נסס . קכ*ס ד6 . דעת סו6 מ6ן זעת. כ65 נס .מוס6
 דט6 . סוכ 65 כעוכדייסו תסכין ד6ינון נפס סי6 ד6סוכ.

 כנין סוכ. 6יסו ד165 נפסת6 ע5ייסו 6תתסכ6ן 6חר6מסער6
 כ65 סרע כי5ר ד6ת5סיס מ6ן . 5קכ'ס 5כייסו תכווניד65

 דעס"ר תססר6 . 5קכ"ס ד5כ6 וכוונ6רעות6
6תמסך

 הזהר9ד
 ב!ית להתקדש פי' 1ג16 ! ואחות אח חיינו וברתא. ברא נקראים שניהם התפארת פפירת החיים עץ זה העץ המלגות. ספירת !1 קענףנמ

 בשבת וויט ,גג( : דנוקבא עלמא המלגות מדת עם דוכרא בחינת של הספירות הזדוגות לגרום וטהדה בקדושה שמים לשםלכוון
 : נבוה שעל לגבומ בהתעלות בזאת זה ה0פירות והזדוגות העולמות עליית זמן "אזקודש



 י!אמה קודשלשוןקררשימ הזהרלשון

 ודמט מוס6. ט%יס סוכ מיסי ד5מי גפסמ ס5יס6תמסך
6ר"%
 . דקמוס מור"תמ 5ס1 יסינ דקנ.ס 'סר6ל 6'נוז ז
 ממן 5עו5ס ס' כרוך ס'. ממר מתכס %נתי ג(דכתיכ

 ודוחה אץ שהוא מי וומא. נרנלים ואץ טוב. היאשאין
 בכל. ודאי חומא הוא. חומא הקדוש. רצוו ב4השעה

 אטת. תורת להם נהן שהקב"ה ישרא4 הם זכאים6(
 עכו"ם. עםים שאר מכל אותם ואוהנ האמונה. שלתורה
 אסן ל,ךלם ה' ברוך ה', אמד אתכם אהבתי נ(שכתוב

 :ואטן

 אמורפרשת
 6"ר ונו'. סכסכיס 56 6תור מסס 56 ס' ריאנצךנ(

 5פי65 דכתי3 . ד6 5קכ5 ד6 סעמ6 מ6ייוסי
 וסתיך יותתו. תות ידעוני מו מוכ כסס יסיס כי 6ס0 4%16ס
 5יסר56 05י ד6זסר כיון מ5מ סכסגיס. מ5 6תור5יט

 55ויס. אע 5ע 5קדסמ 5כסני 5סו מוסר ככ5מ. 5ס51קדס6
 . תכיין %5י . סכסמס 6ל מתור דכתיכ . מכיין5כסכי
 גגין 0046. %1רת תדכר שויס ומ5 י(דכתיכ

 סכ0כ*ס מ5 ממור יניין. קדיסין זכ6ין כ5סודיסתכמון
 ידע% 65 וכי . 6סרן נגי סכ6 עעממ ממי . %רןכגי
 דלג~רן 5וי. כנ' 651 6סרן כגי 656 גיגסו. מסרןדנכי
 תכ65 קכ*ס מתרעי דכיס דע5ת6. כסני דכ5 ס'רות6סומ
 ס5יקן מרחוי דמ:רן וגגין . כע5תמ ס5מ6 5תטכדכנין
 ש% 65סנ6ס מסתד5 סוס ן6סרן יותף דכ5 . 5סמי5יס

 5תיפ5 5ס6י ק3"ס 5יס ס5יק כך דמרלעי וננין .נ%ממ
 סכסניס 56 שמחך כך וכנין . ד5ע'65 כפמ5י6ס5ממ
 . כ5חיסו סכסגיס מ5 ממור ממר י5מק ר' ס( מסרןכגי
 כ5מיסו. ד5סון 6מירס כך כ5מיסו דכסני עו3דיסון דכ5כתס
 ע5 5ס1 למוסרמ . זתגין ותרין מד זמנמ וממרת."תור

 קדי% 3מתר דמס,ס דתמן . יסתמכון ד5מ 3גיןקדוסייסו
 כנווגמ 5תתמ דקמיס כסכ6 . נכל6 קדיסמ דיסתכמ:עי6
 65 5גפס . מכלמ ית"ך כקדוסס 5"סתכממ מ5סריך-5ע'5מ
 רומ ע5יס וס6רי סו6 מסמכ6 רומ6 כלמ דנופמ- ..סתמ
 נופיסון לנכי תסמכמ דרות' תי6וכת6 דסמס36מ
 וכתנ קדיס6 רוחמ מנייסו ד"תרק כנין . 6'סוךיסרמ5
 ע5 קדוסת6 קדיסין דמיגון וכסני . ל6תמ3ר6 מתיין~ודסמ
 נחך כי דכתיכ כגין כ55. 5מסה6כ6 3עיין 5מוסתמ
 מני ע5יו מ5סיו מסהת סמן כי וכת'3 . רמסי ע05%5'1

 : 5תתמ ק6יס ד5עי65 כנווגמ וס,מ .ס'

 מ53רס 3גדיס ממון ממדוס 3מ זס מיי( פתמ 6כמ ר' . ומ' מ5יו סקרוכס סנת%ס רלאחררערו(
 גוקמ6 35וס' 355ס6 ק3*ס זמין . 'תמדוס כמ וס תיוגו'.
 5כנסת ונ15 סיכ5יס 1מוקידו כיתיס ד6מריכו 6דוסע5

 עד . ע5מין נוקמת 5סון %מע3ד עממימ. ניגיטר56
 . עתין מקסג5י מ5יין פ5תמ תסורי טורין כ5ד*סתכחון
 פד . סכין סכפ דסמימ ועופ6 . ירמי תריסרמנייסו יתוטן כרמ מיות 1כ5 . ע5ייסו דסמימ עו% לכ%5מנךי
 5ס' ונמ כ' ח( ססשד ד'דסו. ג'ח5מ %עמ תסכ5ז5מ

 35וסין ד6ינין עד 6דוס כ6רן נד51 וסכסנכ5רס
 . 65יס סירס 65 6סר 56י1 סקרוכס סכת%ס%"הותו דכתיכ 5תס כך וכ5 .. 6נ56תי מ5כוסי 1כ5 ססשד .ינאן6כין

 א'ר עו', הכהנים אל אמור מוצה אל ה' ריאטינ(
 למעלה שכתוב זה* אחר לא ענין מה"שי

 ונסמך יופתו. מות ה,עני ש שב בהם יה*ה ני אשה אוח**ש
 לישראל להם שרשהץר ניון אלא הכהגש* ש אטר6

 ללחש וכן לקד,שם לנדנ*ם להם ה"היר בבל. אותםל49ש
 ממץ, ללוים הטהרם. אל אטר שנטב מנץ.שהנש
 הכועים אל אטור ומדירימ. קרושים בלם טטצאיםש-דךו נשבי אלים. חשמרת תדבר הלהם ואל ד(שכהצב
 ידעט לא האם אתץ. בני כאן נבתב לסה אהרן.בני
 יצרן כי לוי, בני יא שצן בני אלא הם. אהרןשנני
 מכלם הקב'ה בחר שבו ושבעולם. הבהגים כל ראשקהוא

 ירכט העלודצ שאהרן ולפי בעים* ש6ם יעשותבשב*ל
 ש*ם להרגות עטי היה אוצן של ימץ שכללוה.

 שיביא 6ה הקב'ה איי קעלה דרט שכך ולבענורבודלם.
 רבדגים אל אנצר כהעב ולפיכך שלמעלה. בפם84שלום
 כ4חש. הבהנים אל אגיר אמר יצחק ר' ס( אחת*בני
 נלחש, להם האטירה כך בלהש הכהגים עבורת שכלכמו
 על להזהירם פעמים. ושני אחד פעם ואטרת.אגיר

 9ץש במקום ש*מא*סש סר ני יטמאו, שלא נשבילקדדטתם
 כדטיץ למטה שהעסד הבהן בכל. ק-וש להמצאצריך

 לא לנפש מנלם. יתר בטתשה 4דסצא צרזשלמעלה
 רהץ עליו ושורה ווא טמא רוח בלי סף נייטמא.

 לנופות היא המומאה רודית של רהשתוקקת שויץהמומאוע
 של ובכלי רגךוש. רוח מהם שהורק לפי ישראל.של

 : שלמעלה נדםיץ יממה שמד והואה/ אני עליו אלהיו משחת שנע כי וכתוב ראשו, עלדיו נור ני שכתוב לפי כלל. לדממא צריכש איןשושה על קדושה 9-ושים שהם והכדגים להתחבר. ב,רםקדושה

 מבצרה בנדים חמוץ מאדום בא זה מיי( פתח אבא ר' ונו', 8ליו הקרובה עתולה רלאחרתוי(
 נקמה בנדי רלבוש הקב"ה עתיד מאדום. בא וה ברונו'.
 לכנסוז והגלו היכ6 ושדצ ביתו שהחר*בו איוםעל

 שיהיו עד עולם. נקפז בהם ויעשה האובצה. ב*ןישראל
 יצט השיה חיות וכל עג~הם. חשםים עץש כלולקרוא העכרמ* מהרתי מלאים שבעולם ההרים נלנטצאים
 ן זבח ני ה( וש"נ ז8שם. 2צ17נל ט%ט8

 הבנדים שאותן זד אדום, בארץ טיול ומבחבבצרה
שק16% לאיש* היתה לא אשר אליו דקרובה הבתולהויאחוהו שכדעב למה. נך וכל אנאלתי. מלבושי וכל זש'נהענאלו.

 12יב 5'ז סס מ( ס"נ .כי' ו( 0* יף 1( . פח י4 0( י"ח גפדנל ז( . פח ז5 0 6' 6%גי ג( . שו זף " טקוטאמראה
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 זה של בנורלו ה'תה ולא עשו. של הלקו היאשאין
 באותן ימסא לה שרה. איש ציר יורע איש בושכתוב
 שכהיב החילות, אותן בין להממא שעתיר נקמהבנרי
 והוא לעפר שוכבת שהיא לפי בעבורה. יטמא, להבו

 : אורך בא כי אורי קומי 6( שכתוב כמו להקימה.מבקש

 יקרחה לא יוסי רבי אטר בראשם. ק-חה יקיחהלא
 שהוא ההיא העליון שמן אלא המעם. מהבה"א.

 כמו ]'[ הימים שבעת לכי המשלים קורש, משחתשמן
 שנץ ירכם. את ימלא ימים שבעת כי בהכתובשנהבאר
 לפ4 ראשו, יכנם הוא אם ויוקרח ממנו יומר ההואהעליו,
 לא וע"כ ]כ[ העליון שמן הוא העליון הכהן אותושדאש
 כלל. פנם בעצמו בו להיאות שלממה להכהן לונצרך
 ימים שבעה כי מתוב וראה ובוא נ( בה"א כתובולפיכר
 שהמקום נתבאר הרי ימים. שבעת איזו 'רכם. את'מלא
 שבעת נקרא האחרים ששה כל כולל שהוא ההואהעליון
 באותה נתעטר שהכהן ולפי תשובה ונקרא ]נ['מים
 ההיא שבעת ראשו. פוגם אם יטים* שבעת שנקראהשבע
 כלם של הקרושה אותה כל ממנו תקריה כלם כוללשהיא
 בראשם קרחה יקרחו שלא נזהרו וע"כ %יו.השורה
 בשלמות להמצא הכהן צריך ולפיכך מהכל. פטמיםלדומצא
 אבא א"ר מכלם. העליון שהוא זה שכן כי מהכל.'והר
 שהוא נרול כהן העליונה* בה"א כאן ההחתונה. בה"אכאן
 שכתוב ירו. את ומלא ונו'. ירו את ומלא המשחהשמן דאעי על יוצק אשר שכהוב ]י[ העליונה בה"א מכלםעליון
 דוזחתונה. בה'א אחר כהן ]ס[ ירכם אה ימלא ימיםשבעת
 יחללו ולא אהייו וכתוב בראשם. קרחה יקרחה לאשכתוב
 והכהן כתוב ולפיכך ]ו[ ירוע דשא ש"ם וזה אלהיהם.שם

 את ומלא המשחה שמן ראשו על יוצק אשר מאחיוהנרול
 קרוש שהוא ולפ' שאמרנו. כמו הבנרים. את ללבושירו

 ובוא יצא לא המקרש ומן בו כתוב שלמעלהכיסיון
 בפנים 'פות בפנים לדגעראות נצרך הנרול כהןוראה

 בו שיתראה נצרך ואין . מכלס יותר בשכאמהמאה-וה
 חלש אשרי שלמעלה. כרמיון הכל אלא ורונז,עצבות
 נחלחה הוא ה' וכתוב ונהלתך. חלקך אני כתובשעליו
 שלא ובבנדיו. בטפו בכל. שלם לדו.ראות צרייוע*ב

 : שנאמר כמו כלל עצמויפנם

 הנאלןרו;ה

 ואטר. דגאמן דועה פתח אשה. יקח מעמיו כתולה אםכי
 אלמנה זש"כ בתולה. הנרול כהן שיקח %מצוה
 בתולה אם כי יקח לא אלה את זונה וחללהונרושה
 בת1לה אלא יקח שלא נצרך מה ומפני אשה* יקחמזמיו
 פנמו. מעמו ביכה. של כוס היא אשה אלא פנם.בלי

 בכהנים. פומלים מוטין כי פנם. בלי באבריו שיםפנם. בלי שלם שיהיה צריך ה' לפני קרבנות המקריבורבוץ
 רעיתי יפה כלך בו לקיים באשתו. שלם בעפו*שלם

 יסס61 3עופיס סוות 6% דעסו מו5קיס 6יסיי165
 63יגון יעת6 05 . סוס 6יס 5יך יודע 6יס 3יסדכתי3
 דכתיכ 6וכ5וסין 6יגון 3ין 65סת636 יזתין דגוקת356וסין
 ויו5 לטסר5 מנינס  וייסי 3גין 3ניגס . יעת6 305יס
 :  5ורך כ5 ני  5ורי סו%י 5ן רכתיכ כתס . לס ליץץ5נטי

 יקףמס 5מ 6תר יוטי ר3י 3ר6סס קרמס יימסלא
 ו6יסו ע65ס סתן ססו6 656 עעת6 תאי03"6

 כתס נ"[ יותין ס3מס 5כ5 י6סגיס . קודס6 רכותתסמ
 ס610 . יוכס 6ת ית65 יתיס סכעת כי דכתי3ד6תתר
 3נין ריסיס. 6פניס 6יסו 6י ו6תקרמ תגיס 6תעדי ע65ססתן
 %5 וע*ד ]כ[ סוי ט65ס סתן ססא ע65ס דכסג6וריס6
 . כ55 פניתו 3נרתיס 3יס 65תי6ס י5תת6 5כסנ6 5יס35עי
 יתיס ס3עת כי כתינ מזי ות6 כ( .. 03'6 כתי3 כךו3נין
 6100 6תתר 60 . יתיס ס3עת ת6ן ידכס. יתית65
 סכעת 6קרי %רכין סית6 דכ5 כ655 וסו6 ע65ס6תר
 6תעיר דכסג6 וכנין .. תסוכס ו6קרי ]נ[יתיס
 ס3עפ ססי6 . ריסיס עיס 6י . יתיס ס3עת י6קרי3ס3ע
 דכ%5 קיוסס ססי6 כ5 תגיס 6קרח דכ5סו כ655ד6יסי
 3ר6סס קרמס יקרמו ד65 6זוסרו וע"ד ע5יסדסרי6
 3ס5יפ 65סתכמ6 כעי כסג6 כך ו3נין תכ65 פניתיןויסתכמו
 6כ6 6*ר תכ5סו ע65ס ו6יסו סכן כ5 . תכ65יתיר
 ר6סו ע5 יו5ק 6סר דכתי3 ]י[ ע65ס כס*6 תכ5סוע65ס ד6יסי נדו5 כסן ע65ס 3ס*6 כ6ן תת6ס. כס"6כ6ן
 דכתיכ . יוו 6ת ו65% . ונו' יוו 6ת 1ת65 סתסמססתן

 תתחס. כס*6 6מר6 כסג6 ]ס[ ידכס 6ת יתל6 יתיסס3עת
 יח155 651 3תריס וכתי3 כר6סס קרמס יקרמס 65דכתי3
 וסכסן כתיכ כך ו3נין ]1[ 6יסי ידיע6 60 ס"ס וס6י 56:יסססס

 6פ ות65 סתסחס סתן ר6סו טל י%ץ 5סר 5%מייסנוול
 קדיס6 ד6יסו 31נין . ד6תרן כתם . סכנךיס מת 55כוסידו

 ות6 י65. 65 סתקדס ותן כיס כתי3 ולעי65כנווכ6
 ד6גפין 3גסירו ד6גפין כספירו 65תח61ס 3עי ע5מס כסג6מזי

 3י6 65תמז6ס 3עי 651 תכ65. יתירכפידו
 מיקיס זכ6ס ד5עי65 כנווג6 כ65 656 ורונז6ע5יכו
 גמ5תו. סו6 ס' וכתיכ וגמ5תך ח5קך 6גי כתיכדע5יס
 י%5 353וסיס. כנרתיס 3כ5א ס5יס 65תמז6ס 3עיוע"ד

 : י6תתר כתס כ55 נרתיסיפגיס

 מה'מנארעיא

 61תר. תסימג6 רעי6 פתמ . 6סס יקמ תע~ו 3תו5ס 06כי
 56תגס סס*ד . 3תו5ת6 ר63 כסכ6 5תיס3 ד6פקוך6
 כתו5ס % כי יקמ 65 056 6ת זוגס ומ55סונרוסס
 נתו5ת6 656 יסכ ד65 נעיגן ו6ת6י 6סס יקחתעתיו
 סנתו. עעתו ד3רכס. כוס 6יסי 6תת6 656 פנשוכ65
 כ65 ס5יס 6יסו ד5יסוי 3עי ס' קדס קרכג6 ךקריכוכסנ6
 3כסגי. פס5ין דתותין . סניתו כ65 63כרוי ס5יס .פניתו
ותוסומום רעיתי יפס כ5ך כיס 5קיית6 3כוקכיס. ס5יס . 3נופיסס5יס

 : פע 41 ט י יסעי' ש טקומותכציאה

 הזהר4ו
 כואפע טשלים העולט זמ כי הבנים. אם שנקראת ג"ה הף*ה השם מן הראשונה ןן ששרשו הבינה עולם יה "י אמורפרשת

 ספירת היינו וראשו החסר. ספירת זו העליון כהן וכ[ : מלכות עד חפר מן הספירות לז' היינו חימים.לשבעת
 ער*ר תשובה היא ונינה כפ"ע. שלם עולט היא מלכות כי מלכות. ער חסר מן שאחריה הספירות לשש הכולל היא בינה ,נ[ :הבינה
 וכה'ר בינה. שהיא העליונה כה*א פונם שכה'נ הריוט. כהן ובין נרול כהן כין לחלק אנא רבי רעת ,ז[ : לו ורפא ושב יבין ולבבוהכתוב
 ספירת על טרמז שס סתם 11[ : לעיל כנזכר היטים שכעת שנקראת טהבינח נשפע שכה"ג מרטז זה ,ס[ : טלכות שהיא התחתונה בה*אפונם



 ולמו קודשישוןאכץר הזהרלשון

 5תם5מ יסר56 ו5ריכין 6יסו 7ורכ6 7קרככ6 כך 6יןותופ
 כססוכמ 67יסו ס)יס גכר י67 ע5 5ת5כמ ד5סוןתכמת6
 5יס ס5מין ס11 סניס עתי 6ים כי7 7ס6 6מר6דסער6
 5עזמ51 6מ7 ונור5 5ס' "מ7 נור5 7כתיכדורכמ

 ר*ת ע'כ - 6ינון פניתין כ5סו 6מריס567סיס

 מזי תמ . תקדסו ס' 6ני כי כעתיו זיעו ימ% דלא6(
 5תמתי וכי 5א 5כס5ס 1רע ד6סיק תמןכ5

 רסע מסן 56 65 כי כ( 7כתיכ רע ומקרי סכיגת66פי
 כ6כתו 6ו כי7יס 5יס 67פיק ת6ן ס6י . רע ינורך 665תס
 5יס 7מפיק תית6 ו6י . כסר6 657ממר6
 כתס 654 5מ כתי סכי תתעכר6 657 7י5יסכחכתו
 ת6נ6 5יס 7יזתין תקכ"ס כ*כ יכעי 67 1ע5 .ד6תק
 כת6כ6 זרע6 67סיק 7ת6ן ורעיס. יפניס 657דכסר6
 ותס זרעיס 7פניס 5ת"ן וה 15רעיס 5יס סניס כסר6ד65
 57עי65 כמוכ6 5תת6 7ק6יס ככסכ6 כך. כם6 כני3ס6ר

 כעתיו. תסו כעתיו וכתס. כתס 6מת ע5 ע65סנק017ס

7ס"
 056 6ת וונס 1מ55ס ונרוסס 56תכס 5עי65 כתיכ

 . 5יס תכעי כסן . כעתיו זרעו ימ55 ע6 גתיכ . יקמ%
 1ע3 כעתיו. פניתו . כעתיו ק5נ6 67 ת5ס מ65 . כעתיופס1
 . ט6י תעתיו . 6סס יקמ תעתיו כתי5ס 6ס כי כתיכ61
כ5"

 מקוסו. תסו . תק7סו ס' 6כי כי ]י[ 57עי65 כנווכ6
 יסגיס 65 וגנ"כ יות6. ככ5 5יס תק7ם 67יסו 6100 ט61 6כ6%6
 געיג6 ד%6 תק7סו. ס' 6כי 7ס6 פניתו כיס 'סתכמ 651זרפיס
 יד6 פ5 יסתתס 7קדים6 ככ65 ק7ים6 ויסתכמ 5יס5ק7ס6
 ויג*פסם דכסכ6 י67 ע5 יסתתם קכזס מד ת6 נ( .7קדים6
 יסתתס 7קכ"ס וכגין . )סתס6 6תי כדק7יסמ
 77כי6 י67 ע5 כסכ6 יסתתם ק7יס6. 67יסו 7כסכ6 י5:67

 כם כר סכי 6וף . 5יו6י 6יסו ות6י כ7כ'ותיס-חתק7ם
 7יסתכחע כנין ]ח[ 6מר6 77כי6 י67 ע5 יסתתס6מר5
 כע5ת6 יסר56 מיכון וכ6ין 5קכ"ס 5סתס6 כקדוססכ5סו
 מן 6תכס ו6כ7ע כתיכ 7ע5ייסו ד6תי. וכע)ת6יין

 כק7וסס תכ65 יסר56 פריסן כתס . 5י 5סיותסעמיס
 כי ק7וסיס וסייתס וסתקןסתס סס"7 . 5קכ*ס)סתם6

 ס' חניק17ם
 יסיס "סר 75ורתס תזרעך 6ים י6תר 6סרן 56ך,2ר

 67יסו כנין 6תר י5מק ר' ומ' יקרכ 65 מ,סכו
 וס6 . כק71ס6 5סתם6 6תמזי 65 סניס 67יס1 ומ6ן .פניס

 תסיתנותח. כיס 5ית פגיס 67סתכמ 7כ*גמוקתוס
 65סתכמ6 7כעי6 כסכ6 סכן כ5 ע5יס. 6ססי7 סניתווס6י
 ת6 56עור 6"ר . תכ65 יתיר 7תסיתכות6 ת6ריסס5יס.
 יקרכ 5מ מוס כו יסיס 6סר חים כ5 6תר קכ*סשי
 כגמת .. פניס כמתר סרי6 65 7)עי65 נף1ס76ס6
 ס5ט. ת5ך 75ק ות5כי כד*מ ס)ס 6קרייסר56
 כ6תר 656 כ*' סרי6 65 וכנ"כ סכי כס5ס ויסיי(
 כנוונ6 . יקרכ )מ נווס כו יסיס 6סר "ים כ5 וע"7 .ס5יס
 כי 7כתיכ סעת6. מ6י יתקריכ. 65 תות6 7כיס קרככ6ד6
 סרי6 65 קכ*ז 60 ת'ת6 ו6י . 5כס יסיס 5ר15ן65
 7כ6 ו6ת ס( דכתיכ . תכיר6 כת6נ6 תכיר6 כ6תרמ65
 7ת6יך כנין . תכ65 ס61 יתיר ס5יס 6תר ס6י רומ.'ספ5

נרתיס

 לשלח "שראל וצריכים מנחה. הוא ,טהקרכן בך. איןמטום
 מן ההיפוך שוהו שלם. אדם ע"י לרמיך שיהםמנחה
 לו וטלדי6 הט פנום עתי איש ביד שהרי המומאה.צד

 כי לעזאזל. אושר ונחיל לה' אחד נורל ככהובהמנחה.
 : ר'ם ע'ב - הם פנומים כלם אחריםאלטם

 וראה בוא מקדשו. ה' אני כי בעמיו זרעו יחלל דלא6(
 לרשת טכה אים יכמלה זרע שמוציא כרכל

 רשע חפץ אל לא כי כ( שכתוב רע. ונקרא השכינהפני
 באשה או בידו זרעו שמוציא מי זה רע. ינורך לאאהה
 זרש מוציא שאם תאמר ואפשר כשרה. שאינהאחרת
 כמו אלא לא. כך. נ'כ להתעבר ראויה שאינהבאשתו
 אשה לו שיובוץ מהקב*ה הארם יבקש וע"כשאמרנו.
 באשה זרש שכוציא מ4 כי זרעו. יפנם שלאכשרה
 ואם זרעו. שפוש לם4 וי לזיעו. מ פצם כשרהשאינה
 שלמעלה כדמיון לממה שעוטד בדגדש כך. אנשרםבשאר
 בעמיו. ביע בזמיו. וכםה. כמה אחת ול העליטהבטיושה
 אלה את זונה וחללה תרוטפה אלמנה למעלה כחובשהרי
 לומר. צריך בדט בעמה. זרעו יחלל ולא וכתוב יקש.לא
 1על בעמיי. פנם בעמיו. בזען זה ופדבר חל8 בענרו.ברצ
 ודאו. מעסיו אשה. ישש טעמט בהולה אם כי כתובכן
 מקדשי. פהו מקדשו. ה' אני כי ]ין שלמעלה כדמיההכל
 יפנם אל ולפיכך יום. בכל המקדשו זה הוא אניאלא
 רוצה שאמ מקרשפ. ה' אגי שהיי פנם. בי ימצא ול2?עו
 וצריך הכהן. ידי על "שעמש הקכ'ה וראה בוא נ(קדוש. טי על יופזמש שהקדוש בכל. שיוש שימצא לולקדש
 ישתמש שדקב*ה ולבעבור לשמש. כשבא טיושלהמצא
 טויר עי על הכדט יט*המש קדזש. שדיא דגהן יריעל

 איש כן וכגט הלף* וה הוא. ומי במריתו.שנתקדש
 ממצאים שאהיו בדי ]ח[ אחר מוץר טץ על ישתמשאחר
 בעולם ישראל דמ זכאים לדקב'ה. לשמש בקדושהבלם
 מכלם ישראל נכד4ים כמה 4י. להיוההעמים כט אהכם ואכדיל כחוב שעליהם דבא. ובעולםהזה

 : ה' אניקדוש בי קדושים והייתם והתקדשתם זש"כ להקב"ה.לשמש כקדושי
 יהיה אשר ידורתם מזרעך איש לאמר אהרן אלדבר

 שהוא לפי אמר יצחק ר' ונו'. יקרכ לא מוםבו
 האמונה. קדושת עליו שורה אין פמם שנמצא שהאישביארו והרי כקודש. לשמש רשי אינו פנום שה~א ומיפטם.
 להמצא שצריך הכהן שכן כל עליו. מעיד הפנםוזה
 כוא ~לעזר א*ר . מכלם יותר האמינה כעל שהואשלם.
 יקרב. לא מום נו יהיה אשר איש כל אמר הקב"הוראה
 כנסת פנום במקום שורה אינה העליונה קדושהשהרי
 וכתוב שלם, מלך צדק ומלכי כטש"כ שלם נקיאתישראל

 במקום אלא שורה דחטכינה אין ולפיכך סכו. בשלם ויהיד(
 כדמיון יקרב. לא מום בו ידיה אשר איש כל וע"כשלם.
 שורה אינו הקב"ה הרי תשאל ואם לכם. יהיה *רצוןלא כי שכהוב המעם. מה יקרב. אל מום בו אשר טיבןזה

 יכא ואת ס, שכתוב שבור. בכלי שבור במקוםאלא
 שמשפיל לפי מדגל. יותר שלם הוא א מטם רוח.ושפל

עצמו

 הזהרזיו
 ימיא אחי איש עשי 'דיו הנופל איש כל נח( ? כלה אחותי נעול נן בתוב ועליה י*ראל בתולת נקדאת המלנות שמדת פיי ,ח :שלמת

 : 'ריו נסל וכבר פהור אישהאהר
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 ו% העליונה. נאות דנל. שעל נאוה עליו להשרותעצמו
 ושרוע. וחרום ושטר עור ואת כתוב לא אבל שלמות.היא
 הקב"ה עצמו שמשפיל מי רוח. ושפל דבא ואתאלא
 שלמעלה כדמיע לממה שעומד הכוע ולפיכך אותו.זוקף
 וע"כ פנום. יתראה ולא סכלם. טתר שלם להיוהצריך
 בו יהיה אשר לרורתם מזרעך איש לכהנים להםהוהיר

 : וט' להקייב יקיב 5אמום
 נר יקרב אשר איש כל לי-תיכם אליהם אמר6(

 א"ר מלפני. ההיא הנפש ינכיתה עליווטמאתו
 רוויים שכל השים הבא. עולם וה אלא מלפני. מהו*צחק
 אין שמיסי נהר העליון. הצינור זה ד"א ]ג[ שםקימים
 כל השואב הוא שוה אחד. והכל ]'[ לעולםנפסקים
 הכרת העליונים עהנים וסאותן ן ]י" הבא עולם שלערונים
 סלפני. ווהו שם. ה' נועם שאוהו מהסקים הואתנפש
 האדם על ננזר שכאשר ביאינו הרי אסר אבא ר'כ(

 מקום טעקנים חהלאה שעה מאהזה השלם. מזהשרנרע
 בנן שלו להרוח ומקום עליון. במקום ההוא הארםלנשמה
 שמשוטטת בזמן אתעננ שתנוח לנפשו ומיםהערן.
 למעלה עולים ומוערים ור"ח ובשבתים הוה. בשיםוהויכת
 הרשעים וינפשות העליונים. מערונים להתעננ והנפשהרוח
 מנוחה. לה שאין נפש יש להם. יש שנש אופנינ'
 שאינה נפש ויש דגוף. עם ותכרת שתכיה נפשזיש

 שאין נפש העלען. ממקום נכרתת רק הנוף. עםנכרתת
 אויבך נפש ואת נ( בה שבתוב היא זו מנוחה.לה

 ומשיטמת ההולכת היא % הקלע. כף בדעךיקלענה
 יומם כלל מנוחה לה ואין ]י:[ העולם בכלומתנלנלת
 עם הנכרתה נפש מרנל. הנרול עונש דצא וזהה~לה.
 עמה4 מקיב אותה והכרהי בה שכתוב היא זויגוף.
 עם נכררעע שאינה נפש כלל. זכר לה נשאר איןולואת
 בה שכהוב היא זו העליון. ממקום שנכררען רקדנוף

 שלא מלפני. מהו ה'. אני סלפני ההיא הנפשעכרתה
 לה אין עייה שורה אינו הרוח וכאשר הרחק. עליהישרה

 מאוהן כלל יורעת יאינה שלמעלה. במה כללההחברות
 הבהסה-1 כנפש נפש רץא ית י' הדצא. השלם שלהענינים

 הקרשים בתרוסת דךא אי לא"ט תהיה כ* כהן דבנתי(
 ההירה רברי ואמר. דיצא וקן פתח תאכל.לא

 בכל הנ0תרים חכמה עניני הם והרבה הם. נ0תריםענינים
 היודעים החכמים אצל הם ום:בנים התורה. של ורבורדבור
 ואיש מתם וכהן וסנן טיול כהן שיש במו דדצרה*דרכי
 תהיה כ4 כוע ובת תוף. ונפש ורוח נשסה יש כךכהן.
 עלית ממקום שנכהטכצע הקרושה הנשמה זו זר.ל44ש
 אותן משם פורדאע דטה. בעץ נשמות ונותן מנשבהקייק הכהן של רוחו וכאשר החייס. עץ של מהרו לתוךונכנסת
 יודעים שאין לעולם וי אחד. באתד טכטצהדגשמות
 הרע יצרם עם המשכה ממשרכים שהם להשמר,האנשים
 ומוצאת למטה פרחת הואת כהן ובת ]ינ[ זר איששהוא
 שם נכנסה יבונה רדן שהוא ילפ4 ור. באיש שלההבנין
 בעולם להשהלם יכולה ואין ןיי[ לשלם יכולה יאקינכפפח

הזה  גשס 6' עפו5ג ג( קפנ סס ט ; ק'פ עופס א מקומותטיאה

 611 . על06 נ16ת6 . וכל6 נ16ת6 עליס לתסרינרתי0
 . וסרופ וחרוס וס3ור עור ו5ת כתי3 ל6 36ל . סליס610
 ק3*ס נרתיס ות6יך ת6ן רהץ. וספל וכ6 61ת6ל6
 ןלעיל6 כנווכ6 לתת6 וק6יס כסנ6 ו3נ"כ . ליס1קיף
 ט יסי0 6סר לךורתס תזרעך 6יס לכ0כי לס61זסר וע*י . פניס יתמזי 1ל6 . תכל6 יתיר סליס לתסויכעי

 : ונו' לסקרינ יקר3 ל"תוס
 ונף יקרנ 6סר 6יס כל לורתיכס 6ליסס 4פכמרי6(

 6"ר תלפני. ססי6 סנפס ונכרתס עליוועת6תו
 מיין וכל ססו6 ן6תי. פלת6 ן6 6ל6 תלסכי ת0ועמק
 פסקין ול6 נסר . פל6ס 5ינור6 ן6 ו"6 ]סן תתןקייתין
 כל ונסיל 6יסו וך6 מך וכל6 ]י[ לעלתיןתיתוי
 . תלפני 6יס1 1ך6 תתן ס' ניעס וססי6 תמתר ן6נסס6 תסת5י על6ין טדוכין ות6ינון ךי6[ ן6תי ועלת6עווכין

 6תנזיר כד נס וכר 16קיתנ6 60 6תר 636 ר'3(
 ווכת6 תתתקנ6 ו6ילך סעת6 תס0ימ עלמ6. תס6י לתגרעעלי0

 לרהם וווכת6 פל6ס 63תר 3שכ דסס61לנסתת6
 ותסעע6 כסעת6 ול6תסג6ס לניימ6 לכפס 1ך1כת6ועון 3ננת"

 לעע6 סלקין וזתגי וירחי ו3סכתי פלת6 3ס6י161ל6
 ומיי3י6 1לכפס6 על6ין תעיוניןלתתסנ6ס

 ניימ6. ל0 ןלית נפס 6ית לסו 6ית עינס6 גיוכיתלת
 ול6 גפס 1"יח נופ6 פס ן6סת5י6ת נפס61ית
 ןלית נסס על6ס ת6תר יתסתני . נופ6 פסתסת5י
 ,:.לג:י":,, גג חיי"ןלקל :זו,,םע" 6וי3ך נפס 61ת ג( 3ס וכתי3 6י0י 60י ניימ6.לס

 . עתס תקר3 6ות: וסכרתי 3ס וכתי3 6יסי ן6 .נופ6 ה:י
 עס תסתלי ול6 נסס כלל ןוכרנו ל0 ליתולס6י
 3ס וכתי3 6יסי ד6 על6ס. ת6תר 1תסת5יגופ6.
 ןל6 תלפגי ת0ו ס'. 6ני תלפני ססי6 סנפסוככרתס
 לס לית עלס סרי6 ל6 רות6 וכך רומ6 עלססרי6
 ת6ינון יועת 1ל6 ולפיל6 3ת6י כללסותסי
 : - כך3עירי גפס 6יסי וס6י . כלל פלת6 וס610תלין

 סקדסיס נתרומת סי6 זר ל6יס תסיס כי כסן ד:בתי(
 ן6חהיית6 תלין 61תר ס63 6100 פתמ ת6כלל6

 נכל  רנזתייץ דמכית5 תלין 6ינון וכתס . 6ינון סתיתיןתלין
 ויועין מכינוין לנכי  6יכון  ו5ססיורטן ר5תןייס5 וילםתלס
 61יפ סתס יכסן וסנן נך" כסן ד6ית כתס ן16ריית56ורמי
 תסיס כי כ0ן ו3ת ונוס6 וגפס6 ורומ6 נסמת6 6ית טכיכסן
 על6ס ת6תר ן6תתסכת קויס6 נסתת6 ן6 זרל6יס
 יומ6 וכך ומיי ן6ילנ6 ספיתו לנו1ע6לפ

 6ינון תתתן סרמין . ן6 63ילנ6 נסתתין ויסי3 כס63פל6ס וכסנ"
נו.

 11"":'ת"1" וו:"
1 

 נוו, ינל,ית:'מ וק"
'1,. 

 'וו

 ד6יסו ו3נין זר 63יס3כינ6
 3ס,י מסתליתת 1ל6 ]יין לסלע06 'כילח 1ל6י5תכסי"ת תץן ע"לת דת6רס רעות"

עלת"  יס מ:פעיסי(
 הזהרדו

 שהשפי פי 1י6( . המלכות לעולם השפע מימי המעביר תיסוד פפירת זו ,ן : הבינה עולם והזע(
 יהימוד נאספת טביבמ  מזולס הבאה

 : ולהשתמ" למרב שליטה לח אין ו*ו( : הטו"אה כח שהוא נכר אל בכחנכנה גי ווקדושה סן ור זינ( : עוגשה תם עד האנושי ממין שלא ושפלה נמוכה בריה של נגוף מתגלגלת ולפעסים 1'נ( להמלכותוממנו
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 65 סקדסש 3תרותת סי6 מניס גכקז כו .פ5מ6
 תו פ5מ6. 3ס6י ד6סת5יתו נסתתין כל כם6רת~5
 ע)וכת6 . ור 65ים תסיס כי כסן ו3ת קר6 3ס6ימית
 דק6 . זר 5"יפ תסיס כי קדים6 נסמת66יסי

 "ורמ עדן מנן ע5יס וסרמת ד6תנייר ניור6 ע65תמסכת
 סות ד6 תס6נ6. מער5ס ד6תנגי גכינת ע5טתיס
 דעכיד עד ת6כ5. 65 סקדסיס 3תרותת ו6יסי .. זרמיס

 : - דפכיד מ6י קכ'ס3ס
 ונה. 05 6ץ וזרפ ונרוסס 6)מנס תסיס כי כסן ר1בר61(

 ת)ס 6וקיתנ6 60 כסן 3ת סכ6 66100תר
 ד65 ונרוסס קדת6ס. נוט מסס61 6)תנסננטי[
 מפ5ת6 61תפקרת ]מז[ דת5כ6 5פרנוד56ת
 6ינון וכ5 . 3ע5ת6 65פם6 תי5דץ ע3יד ד65 3ניןדדכיר6
 . מעק6 3יס 5סו 6ית 65 דדכור6 3פ)מ6 קייתיד65
 6ית 65 דוכור6. תפ)ת6 נרמיס 61עקר 6סתתיעסו6

 לא הקרשים בתרומת היא העולם מזה תצא כאשרה~ה.
 עוד האה. בקץלס דגשתלמת הנשמות כל כשארתאכל

 עלובה זי, לאיש תידה כי כהן ובת זה בס49א לרמז"ט.
 כאושר זר. לא4ש תהיה כי הקדושה דגשמההףא

 בדרך העק מק על*ו ופורחת שנתניר. דגר עלנמשכת
 שה"תה היא 11 ממאה, טערלה שנבנה הבנין עלנסתר
 שרעומה ער תאכל, לא הקדשים בתרוסת והיא .. ורלחוש

 ? - יעשעת שנצרך מה הקב'הבה
 תו'. לה א*ן וורע ונרושה אלמנה תהיה כי כהן רוברז6(

 ענץ ביאינו הרי כהן בת ההוא ישקןאמר
 שאעה ונרושה ההוא. הראשון הפף מן אלטנה ]מו[זה

 בחעת של מהשלם ונדחית ךטז[ המלך פרוכת דרךנכנסת
 אווע וכל בעולם, להרבהע תולדות העמיד שלא לפיזכר.
 בו. חלק לאן אין זכר ביו' של בהעולם קימותשאין
 אין לכך זכר, נהי' של מהעולם עצמ ועקר השתממדוא
 ייה שאם לה. אץ חרע נרושה. היא וע'כ בו, חלקל1
 העולם וה אביה, בץע איוה אביה. בית אל ושבהנקבה. בח" של להעורם לרדת ממנו נעקרה דיתה לא ורעלה
 וא"זח ]יז[ נקרא אביה בית העולם שאותו נקבה. בחי'של

 הוא טהפכת, בה להשתמש לו מוומנת שהוההדגקבה
 כאוהו כנעוריה. למעלה. עיה ההיא ונקבה לממהיורד
 ישיב וראי. ילדתיך ילדתיך. היום אני נ( שכתובהוטן
 ]יח[ 1מעלה ששה עשרה משלש שהיה כמו עלומטלימי
 מלתם אביה בית אל ושבה הואיל ףפ[ להתתקן תזכהאם
 בחף שהוא ה*לם של היצא מעננ תתעפ תאכי.אניה
 לרסתכל אבל מלמולה. היורד אבירים לחם ששכליםנקבה.
 שהיה לפי תוכל* בל הצריקים שאר שנהנים ממהוליהטת

 תרומה תאכל אבל קרש. תאכל אל כן ועל לשם.ור
 של מהעולם ט*היא וכיון ]כן נקבה בדר' של בהעולםשדוא
 השמש ובא שכתוב בלילה. אלא תאכלנו אל נקבהבחף
 קדש שהרי הוא. לחמו כי הקרשים מן יאכל ואחרומהר
 .. ביום אלא נאכל אינו זכר בחף של מהטלםשפעא
 שפוקדים הידועים זמנים באותן שקדים הרוחאצאשר
 להעולם זכו לא שהרי פוקהים. אין הם הקברות,לבתי
 זכה לא ואם קרש, יאכל לא זר וכל שכתוב קדש.של
 *א ]כ6[ בנלנול חזר כאשר כראוי להתתקן הההחרוח
 אפילו נקרא ושי אוכל. אינו תרומה של ההוא במקיםאפילו
 : שם אוכי ואינו התחתוןלעולם

 תרושה אלפנה תהיה כי כוץ ובת אמר אבא רבינ(
 העם4ם סכל ישראל של חלקם אשרי צו'. לה איןוודע

 אלא בראו לא העולס את הקבשה כשברא שוושעכו"ם.
 וימהוז סעי. בהר דעעורה שיקבלו לבעבהי ישראל,בשביל
 נשתלם כאשר וראה בוא לפניו. זכאים נמצאים וידתבכל
 הוצנ ההוא וארם שלמעלה. כדמיון ישראל עם הזהעולם
 להושיא הקב'ה בקש ר"שמים. רום ער הניץ ונובהובארץ
 שיתאחר כדי למסה. ולשלחה מלמעלה קדושהנשמה
 עפר הארם את אלהים ה' וייצר זש"כ בוה. זהיתקשר

 בשלמות ףמצא בזה זה נקשר להיות ונו'. האדמהמן
 ברא ולפיכך כך, עצמו ויחקן וישלים שלמעלה.כדמין
 שלם דארם נקרא ומתי בשלמווז, ללףמע ונקבה זכראותו

כדמיון

  יפוכ . י* י~מד  ילרסיך. סיוס 6ני נ( דכתי3זמג6
 ]יח[ ו5פימ סנין פסליסי  רכיפ  כפס  פלופיולייי
 ת5מס 36יי 3ית 56 וס3ס סו6י5 ]יס[ 65תתלן6 זכ6ת6י
 דפ5ת6 פמנ6 מססו6 תתפנג ת6כ5.טיס

 65מתכ65 536 ת5פי5ת. דנמית ד36יריס תנסמ6 ד6כ5ידנוק63.
 דסוס 3גין . יכ)6 65 5דיקי6 ס6ר ד6תסנון 3תס1)6תסמ

 תרותס *י5 536 קדס. 6כי5 65 ד6 וע5 . 5תמןזר
 מע5ת6 ד6יסי ותנו ]כ[ דנוקמ נע5ת"ד6יסו
 ססתס ו63 דכתי3 53י5ס. 656 5יס 6כי5 65דנוק63
 קדס דס6 . סו6 5חתו כי סקדסיס מן י6כ5 ו6מרועסר
 . 3יוס 6)6 6ת6כי5 65 דדכור6 מע5ת6ד6יסו

 6ק651 1שק
 5מיצ " י6 א ין.ז

 וכס 65 ו6י . קדס י6כ5 )מ יר וכ5 דכפ3 .דקדס
 ]כ6[ כגפ651 ד"סדר כית י6ית כדק6 65תתקנ6 רומ6ססו6
 6פי5ו 6קרי וור 6כי5. 65 דתרותס 6תר כ0ס661פי)ו
 : 3ס 6כי5 1)6 תת6ס)ע)ת6

 ונרוסס 56תכס תסיס כי כסן וכת 6מר 636 רכינ(
 פתין מכ5 דיסר56 מ1)קי0ון זכ6ס ונו'. 05 6יןוזרפ
 656 5יס 3ר6 65 פ5מ6 3ר6 כד קכ*ס דס6 .עכו"ס
 ויתדכון וסיני. 3סור6 6וריית6 דיק53ין ננין דיס3.5%גיכיסון
 6סת5יס כד מזי ת6 קתיס. זכ6ין ויסתכמין3כ)6
 6ת:פין 6דס וסס61 . ד5עי65 כנוו65 3יסר56 3סו ע)ת6ס6י

 65ס)פ6 ק3'ס כע6 . סמי6 5ית פד תעי ורותיס63רפ6
 דית6מיד 3גין . 5תת6 תפי65 קדיס6גסתת6
 פסר ס6דס 6ת 6)סיס ס' 1"5ר סס*ד . 3ד6 ד16יתקסר
 ס5יס ויסתכמ 3ד6 ד6 קסיר )תסוי . ונו' ס"דתסתן

 3ר6 כך ו3נין סכ*. נרתיס ויתקין ויס5יס . ד)עי65כנוע6
 ס5יס גם 3ר 6כףי 61יתתי . ס5יס 5תסוי וכוקכ6 דכר5יס

 ויקר" ם ל שש ט א יס"י" ט מקוכותמראה
.1 

 הזהריו
 בית שגקרא המיכוה עולם היינו ,*זן : *רוכת גקרא העליון לעולם הגשמות נכנמות גו שדרך חרקיע ,ע3 ? חנשסה על שמרמזאו(

 1 להוליר הראף גדול איש של הכח לו וניתן בגלגול לעוחיו שנית *עם שבא פי' 1'ח( : זכר גחי' של העולם שהואלהתפארת
 : בנים הוליר לא עתה שגם 1ג16 : חמלכות מעולם רק שיוגקת פי' ]ק( : הוה גגלגול גגים להוליר *י'~יען
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 באחדות זונו בת עם טמזדו.נ בשעה ש"מעיה.כדמיוין
 אדם הוא אז ובת. בן ומזונתו סמנו 1וולדו ברצת*בחדוה
 השם כדמיון לממה הוא ונשהלם שלמעלה4 כדמיוןשלם
 עליו. העליון הקדוש לשם השרה ואז ]גנן העליוןהקדוש
 מופב ]כנן לממה הקדוש שם להשלים רוצה ש*נווראיש
 בהשם כלל חלק לו אין שהרי נברא. היה שלאלו

 בהשם נקשרת אינה ממנו נשמתו תצא וכאשרהקדלפ.
 בנלנול שחוזרת עד רבונו. דמות המעים שהרי כלל.הקדוש
 ונרושה אלמנה תהיה כי כהן וכת זש"כ בכל.ותתחקן
 מלך. של בתו שנקראת הקדושה הנשסה זו כהן. ובתונו'.
 המלך הזדתות מן נולדת הקדושה שהנשמה ביארושהרי
 סן הוא שלממה שהנוף נמו ולכך מלכותו. מדה עםהקדוש
 תדיה כי שלמעלה. הנשמה היא כן כמו ונקבה.זכר

 שנתנרשה ונרושה. וימת. בו שנתקשרה דגוף מזהאלמנה.
 שזרע לפי למה. כך וכל הקדוש. השם של הדוא החלקק
 הקדוש. בהשם ולהתקשר שלמעלה כדמיון ~המצא להאין

 להתתקן מתם ושבה ושבה. מהו אביה. בית אלושבה
 הקב"ה. זה אביה. בית אל ושבה ואז ]גד[כמקדם
 בעננ שם להתעננ תאנל. אביה מלחם כמקדםכנעוריה4
 הזר. הוא מי קדש. יאכל לא זר וכל ולהלאה מכאןהמלך.
 בו. חלק לו ואין ]גס[ לממה דקדוש שם הקים שלאזה
 בו שיש שלמעלה בהעננ חלק לו אין קדש. יאכללא
 שלמעלה אכילה תו: רעים אכלו "( כנתוב אכילה4ענין

 ז הקב"ה של עננהאנו
 החת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב * שורכ(

 אחד בהמה ודין אדם דין יומי א"ר תו'.אנ%
 בהמה. גר. כל לכם ימול ימים שמנת ובן אדם.הוא.
 ירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעתוהיה
 ר' נ( אחד. שבת זליהם שיעבור כדי לה'. אשהלק-כן
 הכח עליו נתסנה לא שנולד אדם וראה בוא אמרחייא

 התעוררות עליו נתעורר שנימול כיון שנימול. עדשלמעלה
 עליו נתעורר בתורה לעפק כשזוכה שלפעלה.הרוח

 עליו נחעורר התורה מצות לקיים כשזוכה יותר.ההעוררות
 בנים ודוליד זכה אשה. ונשא זכה 1ג1[ התעוררות יוהרעוד

 שלם. אדם הוא אז הרי הקדוש. המלך דרכיומלמדם
 לה שיש הכח אותו שנולדה בהמה- אבל בכל.שלם
 עליה* אז נתמנה והכח שנולרה ההיא בשעה לה באבסופה
 פלה אי ענל יולד. כי עז או כשב או שור כתיבולפיכך

 עז. או כשב או שח4 אלא נאמר. לא נדי או שעיראו
 שבעת והיה שנולדה4 בשעה לה יש בסופה לה שישד"טם
 בו. ויתקים ההוא כח בו ג שיתיע בשביל אנ%. תהתימים
 לא לא ואי אחד. שבת עליו ישכן כאשר בו. יתקיםובמה
 לקרבן ירצה כהוב ההוא כח בו שיתקים ולאחריהקים.
 ברנח והאדם עלי. שעבר אחד שבה של בהכח לה'.אשה
 חהכח ההוא עולם התיררת: בו מהקים אחד שבתשל
 העליון. רוח התעוררות עליו נהעורר שנימול לאחרשלו.

 נתעוררת הקדוש. בךושם אותו ורואה עליו עוביתחהשכינה
 כמש"כ הקדוש. ההוא עולם של הרוח עליו ושורהעליו
 בדמיך. ונו'. בדמיך םתכוםסה ואראך עליך ואעטרד(

 ממצרים ישדאל כשיצאו שם תינח תשאל ואם דנרם.בטגי

כנוינ6
 ד5פי5"
 63מדות6 זיניס קגת ד6זיוונ כסעת6 .

3חדוות"
 כ*נ סו6 כדין וכת. כן ותנוק3יס תניס ויפיק 3רעית6.

 כניינ"ס5יס
 דסת6 כמונ6 5תת6 סו6 ו6ס5יס . ד5פי65

 . ע5יס פ65ס קדיס6 סת6 6סרי וכדין ]ככן על":קדיס6
 מכ ]כנ[ 5ת% קדיס6 סת6 65ס5ת6 3עי ד5" גסו3ר
 3סת6 כ55 מו5ק6 5יס 5ית דס6 . 6ת3רי ד5מ5יס

 6ת6מד6 65 תניס נסתתיס נפק6 1כ1קדיס6.
 ד6ת0דר6 טד . דת6ריס דיוקנ6 6זפיר דס6 . כ55כיס

 ונרוסס 56תנס תסיס כי כסן ו3ת סס'ד . 3כ65ו6תתקנת
 . דת5כ6 כרת6 ד6תקרי קדיס6 נסתת6 ד6 כסן. ו3תונו'.
 דת5כ6 תז11נ6 קדיס6 דנסתת6 היק"1סדס6

 ד5תת6 נופ6 דסיך כתס וכנ"כ . נפקתותפרונית6
 תסי0 כי . 5פי65 נסתת6 סכי 6וף . ונוקכ6תדכר
 ד6תרכת ונרוסס. ותית. כיס ד6זדוונת נופ6 יזס6י .56תנס
 דזרע כנין 5תס. כך 1כ5 . קדיס6 דסת6 מעק6תססו6
 קדיס6. 3סת6 651תקסך6 ד5עי65 כנ11כ6 65סתכמ6 5ס6ין
 ל6תתקנ6 סתס וס3ס וס3ס. ת6ן . 36יס 3ית 56וס3ס

 . ק3"ס ד6 36יס כית 56 וסכס וכדין ]כד[כת5קדתין
 3ענונ6 65תעננ6 . ת6כ5 36י0 ת5מס כקדתית6 .כנעוריס
 זר. סו6 ת6ן קדס. י6כ5 65 זר וכ5 ו5ס65ס נזכ6ןדמ5כ6.
 מו5ק6. כי0 5יס עית ]כ0[ 5תת6 קדיס6 סת6 מוקיס ד65ס6י
 ד5ית ד5עי65 כעגונ6 מעק6 5יס 5ית . קדס י6כ655
 ד5עי65 6כי05 . ונו' רסיס 6כ15 מ( דכתז3 . 6כעס3יס

 : סוס דק3.סענונ6
 תמת יתיס ס3עת 1סש י51ד כי ע, 16 כסכ 16 שורכ(

 מד 3סתס וד'ן 6דס דין יוסי 6*ר . עו'6תו
 3סתס. זכר. כ5 5כס יתע יתיס סתגת ו3ן 6דס.ס61.
 יר5ס וס65ס ססידני ותיוס 6תו תמת יתיס ס3עתוסיס
 ר' נ( חד ס3ת ס5ייסו דיע3ר כנין 5ס'. 6סס5קר3ן
 ע5יס 6תתנ6 65 ד6ת'5יד נס 3ר מזי ת" 6תרמ"6

 6תערות6 עליס 6תער ד6תנזר כיון . ד6תנזיר עןד5עיל6 מי5"
דרומ6

 ד5פ'ל"
  %ליס ימ%ר  כיוריימ,  ל5פ%מן5 זכי .

 6וריית" סקודי ועכיד זכי 'תיר.יתערות6
 ע5*0 מתער

 ס5יס. 6דס סו6 כדין 60 קדיס6. דת5כ6 6רמוי 15ןצף ננין ו6עיד זכי 51תנסי3. זכי ]גו[ ית'ר6תערות6
 5ט ד6ית מ'65 ססי5 ד6תי5ידת 3סתס 6כ5ככ65.

 . ע5יס ו6תתנ6 ד6תעידת ססת6 3ססי6 05 6יתכסופ6
 ס5ס 16 טנ5 יעד. כי פז 16 כס3 16 סור כתיכ כךוכנין
 עז. 16 כס3 16 סור 656 6תתל. 65 נדי 16 סעיל16

 כיס. 61תקייס מע6 6100 כיס 65תיסכ6 כנין 6ת1. תמתיתיס ס3סת וסיס ד6תעיד 3סעת6 5יס 6ית 5סופ6 5יס ד6יתספ6
 65 65 61י . מד ס3ת פ5יס יסרי כד . כיס יתקייסוכתס
 5קרכן יר5ס כתי3 מי65 6100 כיס דיתקייס 51כתר .יתנץיס
 כקיוי5 וכ"נ פ5יס. ד6עכר מו דסכת 3קיות6 5ס'.6סס
 ומע6 ס%5 דסס61 6תעלות6 כיס 6תקייס מדדס3ת
 . ע65ס דרומ6 6תסרית6 פ5יס 6תער ד5תמר כתר .דעיס
 6תערת קדיס6 כרסית6 5יס ומת6ת ע5יס 6עכר יסר56וכנסת
 נדתיך. וני'. 3דתיך תת3וססת 61ר6ך עייך ו6ענורי( כד'6 . קדיס6 ס5ת6 דס610 רומ6 ע5יס וסרי6פ5יס
 תפ5ריפ יסר56 נפקו כד סתס תית6 61י דח6.כתרי

 פ*1 ימיק"ן ז( 5". ז4 ג( ג3 ז5 נ( ל יי "( כקוסותמראה

 ז:זהרזיו
 ואפ אב לחיות היינו ןכנן : ובת בן נקהאות האחרונות אותיות וב' ואפ. אב נקראות הראשומת אותיות ב' ב'ה. הוי'ה 2שפ היינועט

 ז שנה י*נ בן סצוה בר בשנעשה היימ :כו( : ובת בן הוליד לא בנלפל גפ שאפ ןכ0, : ררכורא מ;לסא הייע המלך מענג הארהלח יוש*ע ולשם רדכורא. עלמא להתפארת בית שהיא רעקבא עלמא המלבות עולפ הייע להקב'ה פי' נמקדם. אביה בית אל לושבה תזכח,ז וגת בן 18לדת עא הפגפ תתקן ושאם בגלגול. לעהה*ז ששבה אופניפ* בשני סתפ ושבה משמעות רורש עו: : ובת בן הולרתעפ
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 . תיי כדתיך כת'כ כדין תי5ס. ודס פסמ דס כיכייסודסכימ
 . דפריעס ומד דת'5ס מד תרין 656 כדתיך. תסוסכמ
 דסריעס ומד יכר%. דכנסת דנזירותד

עדיק
 מיי כדת'ך סס"ד . ד6תי דע5תמ כקיותמ

 ק
: 

 . ממד כיוס תסמפו 5מ כנו ומת מותו סס 6י ךשךך6(
 . ו5כר0 05 כתרניתו יוסי6"ר

 כתר 6וי5 ע6 כתרס דמזי5 . כרס לתנדע דמתמדעקרמ
 . 6מד כיוס תסחסו 65 . סומ ת6ן ידעינן 5מ 1מגן .חכוס
 נפע ענתת תסוס תית6 מי תעת6 תמי יסודסמ"ר

 6מרמ. ככיתמ 51סמי מד ככיתמ 5סמי ניכוסדכעירמ
 דסרי ת6ן מית 6"5 5כתר. עסמי ססתמ 5ס6י16
 הזי תמ תתס. ממד כיוס מ65 סכי.1ל16
 דתעג'תמ ועקרמ . 5נעורת כמס 5מ15ס תענית יפסתנינן
 ד5'ת כנין סעת6. ת6י ממרמ. כיות6 ע6י תנוס יות6כס6י
 וכד . ע65: 6מר6 יות6 כיס ס5עמ ד65 5תת6 יוסלך
 6תעדי 65 יותמ דסמי מעיפנ6 דמ5ת6 כתעגיתמ סמ-'6יסו
 6מר6 5'1ת6 5יס דמי 61י . נזרס ססי6 ד6תכע5עד
 כ'ותמ יותמ עמ5 עמ . סומ 6מר6 דיועמ סעסנמ60

 יותמ ע5'ס מתתנמ ד65 יוס 5ך 5ית מוגמ כסמ' דמכריס.6מרמ
 סג'תו יעכיד ד65 5מסתתרמ % כר וכעי ]כז[ לעע6ע5מס
 . 6מרנין יותין סמר קתי יתפניס ע6 'ותמכס6י
 מי . ד5עי5מ עוכד6 6תער ד5תת6 כעוכד6וסאהק
 כדק6 מי65 מתער סכי ימות. כדק6 5תת6 עוכדמ עכידכ"נ
 5עי65 מסד 6תער כע5תמ מסד כ"נ עכיד . 5עי5מי%פ
 6תדכר 61י ]כח[ כניניס כיס 61תעסר יותמ כססימיפ6רי
 יות6 ססומ ע5 רמתי מתער 5תת6 כרממיכ"ג

 כספוכ6 ד6 כמונ6 . 5יס ד%סריך כסעת6 כניניס6פערופ6 5תסוי ע5יס ק6'ס יותמ 6100 וכדין כניניס. כרמתיימתעתר
 יית6 כסס61 6תער סכי ד6כזרי עוכד6 כ"נ עכיו 6ידד6.
 5סינ6ס 65כורי עליס קמיס ו5כתר 5יס.יסנש
 תנן. 5יס תודדין כס תודד דכ"ג תדס כסמי . מע5ת56יס

 ע6 . עתין ס% תכ5 תנייסו מתתנע מכזריתןיסרמ5
 דעיינין ת6רי כתס דסמ . כעלתמ עוכד6 תנייסו'תחזון
 תמן ז~ס . די5'ס עוכד6 כס6י דכ"נ ע5יסק"מין
 ככ65 ת5ת6 ת5י6 כעוכד6 דס6 . 5תתמ דכסר6 עוכד6ו*מ4

 : 6מר6 ת5סלמתערמ
 ד6'סי קדוסס כ5 סתעון 6"ר ומ'.יסר56 כני כתוך ונקדסתי קדסי סס 6תתמ5ל1 ךל4פכ(

 סקודס דלסון כנין . 5יס 5תיתר 6סיר 'סיד סקודסכ5סון
 . ונו' יסרמ5 כני כתוך ונקדסתי דכתיכ כעסרס.מ5מ חיסי 5מ1 6תי6 דסכינת6 קדוסס וככ5 כסדיס. תתתכרמסכינתמ
 עתין סמר 651 . וד6י סקודס 5סון 6'נון יסרמ5כגי
 דקדוסס סקודס ד5סון ת5ין מכ5 . דתרנוס ת5יןצן ל0 15תר יכי5 ימיד 6סי15 1ד6 ד6וקיתנ6 כתסת-מס 6יסי כסופמ די דסדר6 קדיסמ 6מרמ. 5יסן 15ןדמית

 דקדיס קדוסתמ 60 ת'ת6 ומי . כעסרס 6656יגון
 קדיסת6 מזי תח . כימיד 6יסי 165 6ת5י תרניסז6'סו
 ד6 קדוסתמ 6כ5 תס5ם'ן. דמינון קדוס6ן כסמר מיסי 5מ1ד6

 חי. בדכרך ברם כהוב מילה. ודם פסח דם בהםשייה
 פריעה. ושל נרלה של דם4ם שני אלא בדנרך. מהו כאןאבל
 בה0רה 8ריעה ושל רמינות. במדת היקום מילהשל

 מתקחם דאדם דמים שגי ואלו טלם. ימוד צדיקאגקראת
- ח% בדם4ך זש"כ הבא. העולם בקיוםבעבורם  1 

 אחד. ביום תשחמו לא בנו ואת איצ שה ש ךשךך6(
 דץא שהאם ולבנה. לה כתרגוכה. יוסיא"ר

 אחד. ביום השחמו לא הואי מי יודעים אנו ואיןאבי. אחר דולך ואיע אחריה שרולך בנה. את לוכירהעיקי
 רמעם. מה יהודהא"ר

 אפש-

 נפש ענמת משום האמר
 אחר. בביה ולבנה אחד בביה להאם נשח,ם הבהמה.של
 כך שמתיר מי יש א"ל אחיכ. ולבנה עכשו להאםאו

 וראה בוא ממש. אחך יום משום הטעם אלא כן.ואינו
 רוזעניוז ועיקר לנעורת. כאש לחלום תענית שיפהלמדנו
 שאין לפי הטעם. מה אחר. ביום ולא ממש יוםבאותו
 ובאשר עליון. אחר יום בו ישלם שלא לממה יוםלך

 9בר "ום הוה שיום למדפ ח*ם בתענהע האיושעירה
 אחר. ליום שהו מדחה ואם ההיא. מרה אצתבטלהעד
 בים נכנם אחר יום ואין תא. אחר יום ממשלת אזהרי
 יום עליו נהטנה שלא יום לך אין זה כדמען חברו.אחר
 פגם יעשה שלא להשמר רארם וצריך ]נו[ למעלהע*ת
 אם שלמעלה. עטרה נתטררה שלממה בעטרהימדע למעלוע האחרים ימים שאר לפני יופנם ולא דיוםבוה
 למעלה חמד נהעורר בעולם חסר אדם ששהכראי. למעלה רנח נתעורר כך כר%י. לממה עשיה עושההאים
 מהגד3 ואם ]נח[ בשבילו בו ונתעפר היצא ביוםושורה
 ההמא היום על רחמים נתעורר למפה ברחמיםאדם

 לחיות עליו עומד ההוא יום ואז , בשבילי ברהטיםונתעטר
 של בהיפונו הא זה כדמיון לו. שרצטרך בשעהבעזרו
 ההוא ביום כן םע"ורר אכזר מעשה ארם עושה אםזה.

 לרנריהש כאכזר ע*ו עומר ואח"כ אותו. ופונםלמעלה
 למדם, לו בעדדץ בה מורר שאדם מדה באותה העולם.ק

 ונל אוסות. משאר יותר מהם נמנעה אכזריתושישראל
 עינים בעלי כמה שהרי בעולם. אכזר מעשה מהםיראה
 בעארה תולה דבר נל שהרי לממה. פבים מעשיםשמראה מי וצא זכאי שלו. המעשים באלו ראדם אצלעומדים

 בר בשדשתי שם ? החללו רלאכ(

מ % " גיי' ויי ימ"~ע ק  

 ום'1 ישראל בני בתוך ונקדשתי שכהוב בעשרה.אלא
 אומות שאר ולא בודאי. הקודש לשון הוא להם ישראלבני
 היא שלבסוף קדוש ואתה  קדוושת אחר. לשון להםשיש
 לה לומר יכול יחיר אפילו וזאת שביארנו. כמותרטם
 הקדועצה של קודש הלשון דברי אבל רושרגום. דבריאלו
 הקד-ט קדוע%ז הרי תשאל ואם בעשרה. אלאאינם
 קדווטה וראה בוא בידרד. הוא אע מדוע הרעםשוךא

 9 9-ושה אבל משולשות. שהן קרושות בשאר אינה9
דץאסיסי

 . קכ"ע תוועס ט 5ט דף 6( כקומותכאפאה
 הזהר19

 ההיא שהספירה הפוביפ במעשיו מעורר אאהאדפ פ4 ]כת( סלכות: עד חסד שמן ספירות הז' מן פפירה איזו כח ה"נו עלהץ יוםאח
 ! מעלה מלמעלה בשפע!לתעמר
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 האמתה. צדדי ובכל ולממה למעיה הצדדים בכל עולההיא

 הה רשת, וקליפות ברזל של ווותמות סמנרותוסשברת
 אחר. שבח מן יותר הקב"ה בבור בו שמץעלה שבחהוא

 ערם שהא לפי המעם, סה סד3ל, יהרה הזאתוהתעלות
 הכל. על הקב"ה בבור ושיתעלה המומאה לידלהכניע
 ולענות הכומאה, צר של נהלשון לאטרה צריכיםואנו
 כח שישבר ברי מברך, רבא שסיה יהא אנע חזקבקול
 הקב'ה נתעלה דמומאה, צד של הנח % קרושה ע'ינשבר וכאשי דכל, על בכבודו דקב:ה יתעלה המומאה,צד

 נתעלה שהקב'ה ולפי שמו, ו%בר בניו את וזוכרגבבווץ
 ז - בעשרה אלא דףא אין זו בקדושהבבבווץ

 הנאמןרועה
 -שראל בני בחוך פקדשתי קדשי שם את החללו דלא6(

 שתעלה יום בכל אותו ל9-ש זו מצוהתו'.
 ער למעידא קדהט ווצא כמו למעלה מלממה9-ושהו
  ת9ישתי של הסוד וזה ולבנים, לאבות  קוץשתושתעלה
 של מררנחע בשלש הכל ולממה למעלה ישראל, בניבהוך
 ]גכ[ הכל על למעלה קדושה שיש במו כי קדוש, קדושקדוש
 בהם שבתוב למעלה, העליונים מלאכים כדמיעיטמה מקדשים דשראי לטמה וקדושה באמצע קרוווה "טכך
 קדוש קיוש שנקרא ומה קדוש, ואמר זה אל זה וקראג(

 דצא קדש כי לראשונה, לומר צריך סףש שהריקדושי
 בית אלא נמצאת, לא וא"ו ושם ]5ן הבל ראשרת שלדסור

 כבוד למעלה מלממה עיה למפה סקדשיםשישראל
 העליונים שם*ם סור שהיא וא'ו שבתעלה עיהעליה
 קדש מאיר למעלה נתע6 השמים שאותן כיון ט6[לטעלה
 ולאחר קדוש, העליונה מררנה אז נקראת ולבך בהם,דו?א
 הנ[ שמים שנקיא ד3סא על הדיא העליון 44רשהאיר
 העליון באור בו ומתישבים למקומם חוזרים השכרםאווק
 ההוא העליון אור יורד אח'כ ן)נ[ קדוש נ9יא ואזדהוא,
 מד[ הנכברה טדרנה אחד עלין צדי'ק נלו שלוקריעד

 אז ד3ל לוקח ההוא שצדי"ק כיון לממה, הכללהשפיע
 שמכוון וכר ]לה[ קרוש נ' של דסור וזהו קדוש,נקרא
 בשלש כונתו שמכוון ומי עושה, דוא יפה זה באופןבונתו

 עושה. הוא יפה נ"ב יותר כונתו לכוע יכול אינו אםש[ קדושה באכהרת אחר בכלל אותן ליהד האבווע שלמדרטת
 לסטר, העליונה קדושה כהוך דארה להמשיךבדי
  להשרות אוהה. ולשמור זו בקדושה עצמו אחד כליקדש
 בה1ך ונקדשהי דגדר וזהו עצמו, על הקדושה אורהשפעת
 ובאיזה ]י'[ מקדשכם ה' אני ואח"ב בתחלה. ישראלבני
 עצסו לד%3יל זו קדושה הוך לההקדש האדם יבווןטקום
 יבליל אז בבודו, הארץ בל לבלא האדם עיע כאשר ..בה

 יק ~טי יסניגבפי
 י5 ימי6. -

 נד65 דיתכר ננץ מנרך. רנ6 סטיס יס6 תגףנמע6

 ,2;: שש בי,ישהב"1:ז17צו:"
 מהימנארעיא

 גים "".. ונ:י.",":::גג"ג גמ :יי~שווגי(קיך,:רי,ב י'אד
5סת6

 מקדסי 1יסר56 .. עגסס5סי65ק ומ65כית6 יתכמו5סס

 .י;,קחנ.
 ,זל,"

 י. 'וקו ה,
,"' 

 :ן,י,,"ץ5
,ע,,".11,ן

 ינק,",
 מז וון ק,ע,ן, ,סש ס

 .;ךו.ני;,"סק1! יי"וון'1
 תס 7גי(ס נו0י"

4,,גיומי44%מ%?51ע
 1(עי"'"וטו :4"' 1!"י'י::7:נ"'"נשג

 הזהרדו
 יסוד באמצע. תפארה כלא, על לעילא הכמה והיינו רדכורא, עלמין ספירות ג' 8ן ולמפח ואפצן למעלה של קדושזת המ א6צט(

 שמיפ, שנקרא ההפארה מרה על רמז ואץ אות ח6[ : בהכמהא בראשית בדמ6רנם הכמה, הייני דכלא דראשיתא רוא ען :לסטה
 ועי*ז קדוש, ונעשה כקדש הוא? שנבנטה והייגו הארה, משם לקבל החכמה עד התפארת נתעלה סקדשים שישראל הקדושהצע"

 וך ]5ד[ : קד,ש נקראת התפארת מפירת שאז היינו ןוג[ : להחכמה כסא חתפארת נעשה שאז 4י' מנ( : קדוש החבמה ספירת אזגקראת
 בקרוש לבהן צריך זה לפי אסן : קדוש היטוד נם אז נקרא ולכך להמלכוח. להשפין התפארת מן הארה אותה שסקבלת היסודספירת
 חג' ובקרוש פתיח. בגקוד היי-ח שם עם הול*ם בנקוד הוי'ה שם הב' בקדוש חול"ם. בנקוד הוי*ח שט עם פת,ח בנק~ד הוי*ה שפהא'
 המלבות זו בבודי. האר*ץ בל יתמלא % ובקפע פת*ה, בנקוד ושי*ה שם ועפ חולשם בנקוד הוייה שמ עם שור"ק בנקוד הוי"השפ

 המקדש כל זשל באמרם א0 ז תפארה גבורח הסר שהן האבווז של הנ' על טרמז קדוש שהנ' ופשופה קלה טנה זו מו[ ז ארץשנקראת
 : פלמעלא אותו טקדשין טלממהעצמו
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 ססי6 מ 5תת6 65תקוס6 קדוסס. נססי6נרהיס

 כ65. 65תקדס6 פרם %מ יפניד~נתר
 5ק

 : ו"ן

  ווון "  ונו' ם י ימ5ך ומ ~סבמס
 שס ב סנ6. ן6 : %נ ]ח[ו5תת6

 ק,-וסס תמן*סתכמ6
 כרכסז

 ומ5כות
 .ק

 6מסתכק6
 ט. קדום קדום ד6תוך כמס קדוסס. ]ח6[ כמד6כ65
 ויסוי נ"נ יכוין וע"ד 65ס5ץ6. 5ריכין 6נן נ65עו'.
 6ותס תקר16 6סר קדם מקר6י ס' מיטדי **לר;נ(

 4ן ";" ג;'ן ןנן ' ד י"7:; ,ין ::1,מ'ו

 ]תג( תניס  יסק1ן ותגו%ין  דנח4ן  דפמיקת6 פמיק6מי.סא

 י6תטמ "אי
  יש! 6תר נ6נ6 ד6נר' ימדוות6 ה

 זמיגין . ותיכין מס6י וכד ]תד[ דקדס זמיכין .קום

 . דפ5מ6 מיכ65 זיכי מכ5 קמחסו 6עסר .5סעודת'ס

עצפ
 נתי

 בכבודי. ונקדש 6( של הסוד חין ]5ח[ שלממההדיא כבוד בהוך לממה להתקדש הידא. קדושה
 מלאכים לעומת הכל. שהעקדש פרם בדרך יבווןואח"כ

 כבוד זהו טמקומו. ה' כבהי ביוך שאומריםהעליעים
 דכבוד זהו ונו' לעולם ה' ימלך ואח"כ ]5ע1העלית
 קדוש קדיש נאסר. הזקן ייסא רב של יבספרו ]פ[שלממה
 זו בקדושה צריכים שאנו הטוד זהו ונו'. לעולםה' ימלך ואח"כ ממקומו. ה' כבוד ברוך ואח"כ תו'.קדוש
 נסצאין שההיו ומלכות. ברכה קרושה שם נמצא שיהי'לכוץ
 קדוש. קדוש קדוש שנאטר כמו קדושה. ]ח6[ כאהתכלן

 לעולם ה' ימלך מ5כות. ממקומו. ה' כבוד ברוךברכה.
 וישים הארם יכוון זה ועל להשלים. א% צריכים כלןונו'.

 : ר'ם ע"כ יום. בכל טחשבתו!
 אוהם ת9-או אשר קדש מ9יאי ה' פעדי אלהנ(

 כרם ודחנים דג%עדים איה יצחק א"רבמועדס.
 בומנו. ואחד אחד כל ביומו. ואחד אחדכל לעטרם בשניל ]חג[ קדש שנקרא לם9ם שתםמזמנים

 ו*ניי
 כלם

 ]חנן ממנו יהואים ודמעינית שהנחלים שבעומק העומקמאוהו
 ההוא למקום הם שנוסנט קדש. מקראי כתובלפיכך
 שיתקדשו לבעבור בו. ולהתכלל בו להתעמר קדש.שנ9-א
 ומונים מזה. זמונים וכאשר ]חד[ מקדש הם זמונים9-ש. מ9-אי אמר אבא ר' שטחה. בהם ותמצא הץדכלם
 אורחים שהזמין להלך ]פס[ רוצא ונמשך מהנחלהם

 שבשלם. מאכלים טיני מכל לפניהם מעמר היהלסעודהו.
 לשתזת4 בטעם. והפוב בריחו דגצב יין בדי להםפתח
 ושתיה לאכילה אורחט שמזמין מי כי לההת. ראוישכך
 לסעודת 9ייאים שהם כיון קדש. מקראי כן כמומזמ1ן.
 וע"כ ]חון המוימר ויפה מוב לין הם זמוניםהמלך.
 כהוב במועדם. *תם תקראו אשר כתוב. קדשמקראי
 קדש. אנשי נייאט למטה ישראל ליי תדיץ קדשואנשי
 יתשסחו. סעודה תכי% ואז אותם. תקראו שלמטהקדש אנשי אתם ]חז[ שלמעלה וקדש מן הם שזמוניםכיון
 ויהיו קדש. אנשי נ9-אט שאהם לפי לכם. יאוי כךכי
 : ולמטה למעלה קדש של הצדדים בכל זמוניםכלם

 מלמטה %;קשרים שבו ]תחן הם מה' שהרי אלאה'. מועדי מהו ונו'. ה' מועדי אלה אמר שמעון רבינ(
 ומת1טר*ם. מתקשרט בו כלם למטה. ומלמעלהלמעלה
 מה המלך. בקשר אחד לקשר להתקשר מתאחדיםכלם

 ברכלך בו הנאחזים אותן כל נך ]תטן בהם ונתעמרההיא בקדעפ ונאחז ולבינה לחכמה נוחל שהמלך כמו כיהמעם.
 כד* קיש. שנקרא ההוא העליץ במקום להזדמןצר*כים
 יאח"כ ה' מועדי נקראים וע.כ יחד. כלםשיהאחדו

 מתת6 מתקסרן דניס ]פח( 6יכון מס' דס6 656 .ס'
 . ותתעסרן מתקסרן כיס כ5סו 5תת6. ומפי565נף65
 מ6י . דמ5כ6 כקסר6 מד קסר6 65תקסר6 מת6מדןכ4א

 כססו6 ו*יד ו65מ6 65נ6 ירית דמ5כ6 כמסטעמ6.
 כמ5כ6 כיס ד6מידן 6יטן כ5 כך ]פס[ כסו ו6תעפרקדס
 כנין קדס. ד6קרי ע65ס 6תר כססו6 65זדמנ6נעאן

 ו5כתר 6קרין ס' מועדי יפאד כמי6. כ5סויית6מדו
 תקר6ו 6כר ]ג[ מ5כ6 6תפסל כסו דס6 קדס.מקר6י

6יתס

 ספירת זו עלאה ננוד ח' גסד מע[ ? רלתתא הכבוד והיא ארץ "גקראען להמלכות הנש*ע חאור מן הארה עצפו על 4המשיך פיחמ! הזהידו
 לפרופ בא שמעון ר' !פתן : רלעילא קרש שגקרא בחבמה ישראל נשמת אוי% נפון ? הגינה "פע היי% המשומר יין !פו( : הנינה ע1פסן : מהביגה גס שפע יונקים וממילא החבמח ער גתעייס שושעערים אבא ר' רעת !פו[ ו הבינה מן השפע "יבע מקופ מאוהו *"ןפנ( : בהביגה רק מקום השם בה שייך ואין בלבר קדש גקראת החכמה בי הבעח. ח קרש שגקרא מ9ם אט : קדואעת ל לברב,*חרית לו יש בצבור שחרית המת*לל וגם ומוסף. מגחה לשחרית אופגיט הג' יחלק נמוח בח בעל שהוא ומי אחרת* בונה עוד מובא ו"א*ער סוף אורה "וערי ובספר הקרושה באמירת לבוון אופנים ג' באן גזבר הר' העולמ. לוה וממנה להמלבות השפע להמשיך הבונה*ייפ ה' ימלך ובאמירת מלכות. ער חסד שמן הס*ירות ולשאר להתפארת הראשונות ספירות ג' מן השפע ברבת לוטקיך הכוגמ ממסו18וף ב"ב ובאמירת הראשוגות. ספירות לג' הבחה קרוש גשפ שבאמירת האלה. פפוקיס ג' אטירת ע"י ספירות העשר בל יהיד וח*ינוימלכות. ברכה קדה*ה של היחור לבוזן היא הקדושה באמירת סגא ייסא ר דעת א6ן : הםלכות ספירת זו רלתתא בבוד חף והתפארת

 "נקיא בהתפאיתתהלא וסתקשרים עוליס הטפירות שאר שהם שהמהעדים לפי ה: מועדי גקראים שתחלה ומבאר תפארת. היינו ה' סתם בי ור. מועדיה*
 מלבא~

ינ : עמו ש*1 הספירות אשו שהם והמועריפ ובינה בחכמה אז ינתעפר ש* שהתפארת פי' ע( : ובינה בחבמהורים בהו ,פס[ : ובעה חבמח היעו ואמא. אנא ער התפארת עם ששלים ביון קורש. מעראי נקראיפ ואח"ב
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 -צהר1-4 הורשיטר*ש*1

 מצד אם בהם. לישראל -פ חלקים שני במרעדם.אותם
 הדבגןם ואתם שכתוב בו. עליון חלק לישראל ישדמלך
 מצד ואם עמו. ה' חלק כי וכתוב ונו'. אלהיכםבה'

 שכהוב בו. עליון חיק לישראל יש קדש שלהעליון
 לכם וע"כ לה'. ישראל קדש וכהוב ל4. תהיון קדשואנשי
 ח ולשם וסעודה שמחה לפנידם ולהכין להזמינם ראויישראל
 ופנים שמחה לו להראות צריך לאחר שמזמין ומיבהם,

 שהזםין לסלך ההוא. האורח של דרכו ולשמורמ-ירוה.
 הייהם ימים שאר כ5 היכ~ו, לבני אמר נכבד. אורחאליו
 בסחורתו. הלך זה מלאכתו. עשה זה בביהי, ואהד אחדכל
 מוכנים תהיו שכלכם שלי היום זה מלבד בשדהו. הלךחה

 ביצוני אין ונכבר. עליון אורח הזמנהי שעתהבשמחתי.
 כלכם אלא בשדוה. ולא בסחורה ולא במלאכהשתעמלו
 פני לקבל עצמכם וד%עקינו שלי. הי,ם זה כדמיוןתזדממ
 יו דכינו בתשבחות. בשמחה מאירוה בפנים ההואהאורח
 בכל להאורח שלי ההזמנה שתהיה כדי חשובה.מעודה
 הימים שאר כל בני. לישראל. הקב"ה אמר כךהצדיים.

 שעהה שלי היום זה מלבר ובמ0חר. במלאכה עמליםאהם
 בפנים אוהו תקבלו אתם הזמנתי. ונכבד עליוןאורת

 בשלהנות נדולות סעודות ל1 הכימ אותו. הזמיממאירות.
 אשר כהוב לפיכך ןגחן שלי היום זה כדמיוןערוכים
 למטה שישראל בשעה וראה בוא במועדם. אוהםתק-או
 עורכים להקב"ה. שבח ומשבחים המועדים באוהןשמהים

 העליונים מלאכים כבוד. בבנדי עצמם ומלבישיםהשלהנות
 הקב"ה להם אומר בזה. ישראל של מובם מהאום-ים
 של ויא הם אומרים הזה. ביום לרם יש חשובאורח
 הקב"ה משיבם קדש. שנקיא ההוא הסקום מן האורחרשא
 ראוי להם קידש. נקראים ואין ק,דש הם אין ישראלוכ'

 הם שהרי נלי. מצד אחר מעם שלי. אורח אתלהזמין
 קרש "( שכתוב קדש. של מצד מעם ועוד ],נ[ בייבקים
 הוא הרי קדש נכראים שישואל והואיל וע'. לה'ישראל
 קדש מן רזה אורח שהזמנה לפי בוראי. שלהםאורח
 קדש כן זמונים הם טלשה קדש. מקיאי שכהובהוא.
 רבי א"ל הסכוה. וחנ השבועווע חג דמצות הנ יותר.ולא
 ושמרהם שכתוב נ:נן נקרא קדש בודאי שהוא אחדמעמים. משני לא, ל א' קדש, מן נזמן הוא אין שבה וכיאבא
 נצרך אין שבח כי ואחד רכם. היא קרש כי השבתאת

 הוא קדש של ירושה בודאי. ירועע:ו זה שהרי ]:י[לזמנו
 ומתקשרים בקדש זמונים כלם בשבת וע"כ אורח. ואינויורש

 בו. נתעמר השביעי היום זה ונם ]גס[ בוומהעמרים
 אביו לביוע שנכנס כבן אלא הוא. אויח אין השבהוע"כ
 לו שהיה למלך רוצה, שדצא בשעה ושו::ה ואוכלואנע
 אותו שישמרו ריעים לו נתן נפשו. אהוב יהידבן

 אותן להזםין היבר יפה רםלך אמר עמהם.ושיהחבר
 להם. שלי והאהבה הכבוד ולהראוו:ם בני. שלהריעים
 שהוא אלא בהזמנה. אינו הבן אבל הריעים. לאותןוהזמין
 : - רוצה שהוא בשעה אביו בביה ושותה ואוכלנכנס
 ונו/ שבח השביעי וביום מלאכה תעשה ימים 27שיןנ(

 רנליך משבת תשיב אם נ( פתח אבארבי
עשות

 ג'ח 'סטי' נ( . פו 3מח ט נ' ייפ" " מקוסות423אה

*4ר

 מססר6 6י . נסו 5יסר6ל 6ית מי5קין תרין כתי0וס16תס

ותלכ"
 סדכקיס 61תס דכתיכ כיס. ויסר6ל 6ית 0ל6ס מעק6

 תססר6 אי . עתו ס' מ5ק כי וכתיכ . ונו' 6לסיכס3ס'
 דכתי3 כיס. 5יסר6ל 6ית 0ל6ס מעק6 ןקדס0ל05
 לכו וע"ד לס'. יסר6ל קדס וכתיכ 5י תסיון קןס61גסי
 ו6נפין מידו ליס ל6מז6ס כפי 65חר6 ןתזתן ות6ן .גסו עתחןי וסטוןת6 חןוות6 קת.יסו 1למקנ6 5ס1 לזתנ66תמזו
 דזתין לתלכ6 16ספיז6. דסס61 16רמיס ולגסר6נסירין
 סויתון יותין ס6ר כל . סיכליס לכני 6תר . יקיר66וספיז6

 כסמורתיס: 6זיל ד6 עכיןתיס. 0כיך ד6 כ3יתיס. ומד מדכל
 כ0ינ6 ל6 ויקיר6 טל6ס 6וספיז6 זתינית ססת6 ןי5יכחדוומ, מת0תןי דכלכין דעי יות6 ס6י כר כמקליס 6זילוך6

 כלכו 656 . כןכרי ע6 כסמורת6 1ל6 כ0כיןת6ןתסתןלון
 לקכ65 גרתייכו 61תקיכ1 דילי יות6 ןס6י כנוונ66זןתנו
 6תקינו . כתיסכמת6 כחןוותת נסירין כ6נסין 16ספיז6לססו6
 ככ5 די5י זתינו דיס6 כנין . יקיר6 ס0וןת56יס

 יותין ס% כל . כגי . ליסר6ל קכ"ס 6תר כך .ספרין
 ןססת6 דילי יות6 ס6י נר נסמורת6. כעכיןת5 תסתך5י6תון

 כ6נפין ליס קכעו 6תון . זתינית ויקיר6 טל6ס6וספיז6
 כסתורי טל6י סטוןתי ליס 6תקינו . ליס זתינונסירין
 6סר כתיכ כנ"כ ]ג6[ די5י יות6 דס6י כנוונ6תסןרן
 לתת6 ןיסר6ל כס0ת6 מזי ת6 כתו0דס. 16תסתקר16
 תסןרין לקכ'ס. סכמ6 ומסכמין תועדי6 כסנימך5ן
 טל6( מל6כי . יקר כת5גי גרתייסו ותתקגיפתורי
6תרין

 ת6י(
 6תר קכ"ס ש. דיסר56 טיכן

 "ם י,ון . ,יים "קו71 :מ' לוו ק~נ עיוונ"ו:י
 6ינון ןס6 ןעי. תסטר6 מי . ןעי 6וספיז56זמנ6
 ת;דם שבעי" י""5דס6י 1י%"צין "נ1ן3:"שנע קןם "( דכתיכ ןקןס. תסער6 ומד ]:נ[ כידכקיס
 6"ל:סכות ססנו חנ סתל מג . יתירול6

 ק

 וכת-ת0 דכתיכ ]גנ[ 6קרי קןס 1ך6י ןס61 מד .ספרין כחרי . לה1 6*ל . זתין ס61 תקןס ל16 סכת וכימכ6
 165 ןסכת ומך . לכס סי6 קןס כי ססכת6ת
 ס61 ןקןס ירות6 וד6י. סי6 ןיליס ירות6 ןס6 ]גד[ ס61זמין
 ומתקסרן כקדס זמיכין כ5סון כסכת וע'ך . זתיני 1651ירית

 כיס 6תעסר סכיע6ס יות6 וס6י ]גס[ כיסותתעסרן
 ליס דסוס למלכ6 . כעי דסו6 כסעת6 וסתי 61כיל61יתיס ד6כוי לכית6 ן560 ככר6 ]6ל6[ . ס61 זתין ל16 סכתוע*ך
 ליס לנסר6 סוסכינין ליס יסכ . דנססיס מכיכ6 ימיך6יכר6

 לחין לזתג6 סו6 י16ת מ5כ6 6תר כסו.ול6תמכר6
 . כסו דילי ומכיכות6 יקר6 ול6מז6ס . ןכריסוסכינין
 6ל6 . לזתנ6 6תמזי ל6 כר6 . סוסכינין לסני ל1ןוזתין
 : - כעי ד6יסו כסטת6 ד6כוי ככית6 עתסתי עתיכ5למיטל
 . ומ' סכת ססניטי וכיוס ת65כס תעסס יתיס ששןצנ(

 רנלז תסכת תמיכ 06 נ( פתמ 6כ6רכי
0סופ

הזדע4

 בגל כמבואר המועדים בשאד וכן בסוכה לאכל ובסכות מצה לאנל ב*סח ננון קדווותה ו4רוו לפי היא מועד כל של שההננה *"נ:5(
 גט וממילא בהחכמה* וננגס התפארת גתעלה קבווגת פי' ,גס( : ישדאל של והזמנה קריאה גלי מעצמה וקיימא קגיעא השבתקדושת כי 1.ד( אבא: שנקרא החכמה אוד שהוא קדישא עתיקא אוד מאיד בשבת ני ,גגן : נהתפארת היינו 1:ג( : נמקוסו ואחדאחד

שא-
 אש. אח'כ כו. ומתעטרין ומתקשדין החכמה עולם עד עמו עולות נכלל עד ולא מלכות עד חסד מז שהן בו הנאחזות הספ.ר1ת

 ומעפירח מכתירה שהחכמה גמצא בהגינה. ונכנסת נתעלה המלכות כי בהחכמה* בו אתעפד המלכות ספידת הייגו רשביעי. היום ורש4:



 99נ קודשלשוןאכור הזהרלשון

 דקכ"ס יסר56 6ינון וכ6ין וט'. קדסי כיוס חס5יךטסות
 ומנו . דע5מ6 עמין ס% מכ5 3סו ל6תד3ק6 3סין6מרפי
 5ין וי0כ 6וריית6. 6ן ויסכ 5נכיס 5ון נןיכ ד5סיןרהימומ6
 ומדו5 מכ65 וניימ6 . יומין ס6ר מכ5 קדיס6 ד6יסוסכת
 ס3ת דנסיר ומ6ן . כ65 6וריית6 5ק53 ס3ת וסקע .דכ65
 דכל6 טנינ6 . טננ 5סכת  וקר6ת . כ65 6יריית6 נעירכ6י5ו
 5סנת וקר5ת ותת6ין. דע65ין ענוני . וגופ6 דנסם6טנו%
 . קדם מקר6י כד"6 . 5יס דיזמין . וקר6ת מסי .טגנ
 וקר6ת וע*ד 35יתיס 6יספי61 דמזמין כמ6ן . זמיניןכ5ינור
 כפתיר6 6יספיז". דמזמנץ כמס 5יס דיזמין טננ.לס3ת
 י6ות כדק6 וכמסתי6 3מיכ65 י6ות כדק6 מתקנ6 ככית6מתקנ6
 . יוס מ3טיד . עננ 5ס3ת וקר6ת . יומין ס6ר ע5יועיר
 ]:י[ חד ד6ינון תרי כפיריס. יוס ד6 . מכי3ד ס'5גףום
 חפ5ך ממ615 . ד6וקימנ6 כמס דרכיך. מעסות1ככדתו
 י6תער ס5ק6 מ5ס דס6י כנין 6תמר 60 . דכרתנר
 3עי כיס 6יספי61 דמזתין מ6ן 5עי65. דמו5מ05

 מסימיס דנפיק מ5ס ס6י מץ ת6 . כ6מר6 %5651תד65
 6י 5ס3 6י . 5טי65 6תטרות6 ו6מער . ס5ק6 נםד3ר
 מ5ס 65תער6 5יס 6סיר דסנת6 כענונ6 דיתיכ ו%ן .לכיס
 כס5י65 דיתיכ מ6ן קדים6 3יומ6 פנימו פניס דס5 .דחע
 כ6מר6. ויתעסק 5מ5כ6 5מס3ק יתחזי 65דמ5כ6
 65תטר6. כעי דיומ6 יכקדום6 דסמי6 כמ5י וכס3תד"נעריך ממ6י 6תערות6 651תער6 עוכד6 65מ061 כעי יומ6י3כ5
 : 6מר6 3מ5ס651

 ימיס ססת כי כתיכ יוסי 6"רע3ידתייסו. מ6י ימיס ססת מל6כס. תעסס ימיס ססת"(
 601 . 3ססת כתי3 651 . ס6רן ו6ת ססמיס 6ת ס'ססס

 יומי י6קרון ט3ידתיס עניד ויו% יומ6 דכ65וקמוס
 ססת 6קרון 6מ6י סכי 6י י5מק 6'ר ]גז[מל6כס
 עלמ6 6תנסינ ססת6 יוסי 6"ר . מול 6ת6י מי.יתי
 6מר מיי6 ר' 6קרון. ט5 יומי כג'כ ]גח[ דם5וחייסו יד6על
 . קדם 6קרון 65 ד6 כגין טכידת6 3סון 5מעכד דמריכג.ן
 ח3רי6 6תקינו ד6 וט5 6קרון. חו5 קדם 6קרון ו5קימ5ן

 ]נט[ סכ6 סכד5ס מ6י 5מ51. קדם כין3ס3דלס
 מניס ום6ר6 סו6. כגרמיסמ5ס קדם656
 6*ר ]ם6[ תקדס ומינץ כד . פסו נמירו4ספכמ 61ימתי 5נמר6. 561ין 5עוכד6 56ין וע*ד ]סן6תיין
 סו6. כ65 ע5 דסכת5 דיומ6 ונמירות6 מווות6יסודס
 ו6תוסף ו6מ6. 63כ6 6תעסר יומ6 דס6יוננין
 ע5מין. ככ5סו 3רכ6ן מלי6 כיס. חד5ן כ65,תת6י. דעלתי חדוות6 יומ6 ס6י 3נ*כ קדוסתיס. ע5קדוסס
 . ותת6י דע65י נייחי יימ6 כס6י 6תזנו. מגיסוכ5סו
 5יס ומני ע65ס. כטמר6 5יס 6טמר . יחיו6י פריסשפ דעכד 5מ5כ6 דניסנס. דחייכי6 נייח6 יימ6כ%י
 סנמיר6 חד 5כ65. מחות6 יומ6 3ס6י כ65 ט5מ5כ6

 שהקכ"ה ישראל הם זכאים וט'. קדשי ביום חפציך תעש
 העולם. אוטות שאר טכל בהם להתדבק בהםבחר

 להם ומק ההורה. להם ונוק אליו הקריבם להםאהבחו ומתי
 ושטחה טנוחה ובו דףטים. שאר טכל קדוש שהואהשבת
 שבת ששוטי וטי התורה. כל ננד שבה ושקולה הכל.של
 לשבת וקראת משעחתונים. דעליונים ענג ודגוף* הנפשעננ הכל* של ענ עננ. לשבת ו9יאת דתורה. כל שוטרכאלו
 קדש. ט49אי כמש"כ אותו. עיזטין וייאת. מהועננ.

 וקראת וע"כ לביתו. אורח שטזמין כטי ומונים.כלוטר
 בולחן לאורח. שטזטנים כטו אותו שיזםין עננ.לשבת
 יום. טבעוד עננ. לשבה וקראת היטים. טשאריותר כראוי ובטשתה בטאכל כראוי. מתוקן בביתערוך
 ]יין אחר שדם שנים הכפורים. יום זה טכובד. ה'לקדוש
 חפצך טטצוא שמעבאר. כטו דרכיך. טעשותוכבדתו
 ונתעורר ?ילה הזה שדבור לפי אטרו הרי דבר.ודבר
 צריך בו לביתו אורח שטזםין טי לטעלה. חול שלדבור
 טפי שיוצא הדביר זה וראה בוא אחר. בענין ולאלעסוק
 אם למוב אם למעלה. דועעוררת וטעורר עולה.האדם
 דבור לעורר לו אסיר שכת של בעננ עיושב ומילרע.
 בחיפתו שיושב טי הקרוש. ביום פנם פונם שהרי חול.של
 אחר. בענין ולעסוק המלך את לעזוב ראוי אין הם5ךשל
 טטה התעוררת ולעורר פעולה להראות נצרך יוםובכל

 לעורר. נצרך היום ובקדושת שמים בעניני ובשבתשנצרך.
 ? אחר בעניןולא

 ימים ששת כי כתוב יומי א'ר בהם. טוכרחתמלאכה י מה ימים ששת טלאכה. תעשה יטים ששת"(
 וזה  בששת, כתיב ולא הארץ. ואת השמים את ה'עשה

 ששת נקיאים טה טפני כן אם יצחק א"ר ]גז[טלאכה יטי ונקראים טלאכהו עושה ויום יום שכלנתבאר
 דעולם טתנהנ שעהה לפי עסי א"ר היל. טדוע חו4.יטי
 אטר חייא ר' נקראים. חול יטי לפיכך ]ג"[ עלוהיהםע'י
 קדש. נקראים אין לפיכך טלאכה בהם לעשות שמותרלפי
 ההברים תקנו ולכך חול. נקראים קדש נקראים שאיןזאלו

 ]:ס[ בזה שייך הבדלה מה לאול. קדש בין לוטרבהבדלה
 טמנו קדזשתם והשאר הקרושה. "צם של ?נין דשא קדשאלא

 ונען* לשכהרה. ואלו לטלאכה אלו ולכך ]ס[נשפעת
 הטא. הכל על השבה יום של והשטירה דמשסרזהידידה א'ר ]ס6[ קדש מן זמונים כשהם בהם. שסהרהטטצאון
 ונתומפה ובינה. חכטה בספירות נתעמר היום שזהולפי

 הע*ונים שמחת דוא היום זה לפיכך קדושתו. עלקדושה
 הע.למות. בכל ברכות שטטלא בו. שמחים כלםורחחתונש.

 והתדתונים. העליונים טנחשע הזה ביום נזונים. טטנווכלם
 שעקוה לטלך משל בניהנם. הרע"ים טנוחק הזהביום
 אותו וםינה הנדול. בכהר הכתירו יחידו. לבנוהופה
 אחד טושל לכל. שמחה העם ובאותו הכל* עללמלך

שהיהו5תפקיו  י *1 י9 6( נגעמותנשיאה
 הזהרדו

 ווקדושת לעיל נזבד הלא לשבת. והזמנה קריאה שייך איך א: תרתק ליה קשי' אבא ר' בי ב*ורים. יום דא הגירסא לקיים נ189(
 טבובד. אומר ה' קדוש וא?ל ענג שבת א?ל ומזכיר לחוד ח' וקדוש לחוד שבת ואומר פחלק למה בע מעצמה. וקיימא קבועחשבת
 שוה. שניהם וקהושת ענינים. שני חד* דאינון תרי והם ה: כגדו באורים בבתוב בבוד. אלא ענג שייך אין שא?לו בפורים. יוםעל מוסב ה' קדוש בי בתרתי שמחלק ומה האדם* של והזמנה בקריאח דתליא שבת תוס*ת היימ יום. מבעוד על מוסב שוקראתוסתרץ
 ביופ "מפתה אחת בל מלבות* עד חסד מן המעשה ימי ששת של הספירות ו' היינו ימיפ ששת 8י' עון : ע'א קי'פ שבת במם'ונן

 הספירות שאר הייע הימים ושאר חכמה. היינו קדישא 2תיקא בו סאיר בי קדושה עצם הוא קודש שבת וסן : הן קדועעת הספירותבל הרי ,:ע( : שלזח'הן מלאכים יע"י אלא בראשית מעשח יום בבל מחדשין ע?מן הן שאין 8י' עמ[ : לה חשייך מבריאה פעולתשלה
 : מלאכה מעשיית לשמרו ונ?רךמסודש זמין הוא או חול ביום יו"8 בוחל חייע %1ן : ביניהם הבדלה ושייך המלאבה בהם מותד לפיכך השבת. יום מן ווה ק להםנשפע



 הוהדישוןאכור קורשרשון00"
 חייבי אנשים ביויו היו האנשים. עונש על סבונהשהיה
 של ררום אתעו כבוד ובשב4ל מלקות. חייבי אנשיםסיהה.
 חכמה מספייות ושמחה ורגזלכה. המלך חופת השבתים זה כך המלך. שמועע הטמך עונשם סחל הסלךשסחת
 צריכים והתהתונים* העלענ*ם שסהת עליהם. האירובינה
 כתוב ע"כ בו. ינמערו ואל המלך בשסחת לשטחכלם

 לסעלה אלא נמצא אינו עב עננ. מדי עננ. לשבתוקראת
 ה'. על תתענג אז כסש'כ שורה. העליון שקדשבמקום
 של חפתו יום שיוא היום וזה ]סנ[ הוא ה' על השגשזה
 לשבת וקראת זש'כ עננ. של ההיא בעטרה נתעמרהסלך
 שלש הזה ביום יסט. בשאר כך נסצא שלא מהעננ.

 בשביל השלחן ולמדר להכין. הסלך בני צריכיםסעורות
 מוער או חנ בו נזדמן וכאשר שנתבאר. כמו הסלךכבור
 לשבת אחר מעורה. בכל שלחטה ב' הארם יסרראל

 המיד הפלך שלחן על 6( שבהוב לפי להאורח.ואחר
 הבא הזה להאורח הסלך בשיחן ספוק שיש אוכל.הוא
 ורשא להסלך. שלם שלהן לסדר האים צריך וע"כאליו.
 : להאורח ססנויהן

 פתע כאשר שבת של שלישית סעורה אלעזרא"ר
 אם אותה. סבמלין אין ט אוהה סבמלין ]מנ[ האורחבו
 הטלך. סשרחן נרחה שהאורח נסצא אותה סבמליןאין
 רבי א"ל רסלך. בסקורות פנם נסצא אותה סבמליןואם

 פאכל נומל אורח. לו שנזרסן לסלך סשל אביו.שסעון
 אינו שהמלך אע"פ נסצא שלו. להאורח וסעלרומלפניו
 לו נותן והמלך רסלך. טסאכל אוכל הוא עטו*אוכל
 דטלך. של אורח להיות בא שדיא בשביל זה וכללאכל.
 זו. בשעה להאורח חששו לא הזקן הסנונא רבובבית
 הרבור הזה ביום להאורח. השלחן מסררים היוואח"כ
 ולסרמ ]סד[ רבר ורבר חפצך ססצוא נ( זש"כאסור.

חפצך
 :*ה 'סעי' ט ת' ג' סע"ן 6( מקונותכ42אה

 וכעיין ניכרין כידיס ט11 כס6. וכגי ויג6 פ5ך6תסקין
 יות6 וס6י יקר6 וכגין . 565ק6ס וכעיין מכריןקסי65.
 ס6י כך  ותלכ5. 5חויות6 וגסר ויגיי סכיק ות5כ6ומותת6
 ן מויית . נתסרוגית6 ות5כ6 ס5ו65יות6
 . ותת6ין וע65ין מו11ת6 . ע5יס י6ת6ך6כ6

 כתיכ ע"ן . כיס י5סערון ע6 מן6ן כ5סו ות5כ6נמווות6
 5עי65 656 "סתכמ 65 עגג עכנ. תסו . עגנ 5סכתוקר6ת
 . ס' ע5 תתעגנ 16 כן"6 . ס6רי ט65ס וקוסכ6תר
 ס5ו65 וסו6 יהץ6 וס6י ]סנ[ סו6 ס' ע5 עכנוס6י
 סס*ן . ועגנ עסר6 כסס61 6תטסרות5כ6

 וקר"
 5סנת

 ת5ת יות6 נס6י . יותין נס6ר סכי 6סתכמ ך65 תס .עננ
 כנין סתורי עסור6 . 5זתג6 תלכ6 נכי נעייןסעתת6ן
 זתכ6 16 מנ6 כיס 6זותן וכן ך6וקיתג6 כתס ות5כ6יקר6
 לסכת מי . סעוות6 ככ5 פתירי תרי כ"כ יסור55
 תתין 0ת5ה ס5מן ע5 6( וכתיכ כגין . ל16ססיז6ומן
 ך6תי6 16ססיז6 61005 ות5כ6 כסתור6 610 ספיק6 6יכ5.סו6
 וס61 5ת5כ6. ס5ית6 סתור6 5סור6 כ"כ כעי יע"ן5יס.
 . 65וספיז6 תגיסיסיכ

 6ערע כן וסכת6 ת5ית5? סעיות6 6לעזר6"ר
 . ות5כ6 תפתיר6 ומי6 6וספיז6 6סתכמ 5יסיסנקין 6י . 5יס סכקין 65 16 5יס סכקין ]סנן 6וספיז6כיס

 תיכ65 כט5 16ספיי6 כיס ך6יערע 5ת5כ6 6כויסתעון רכי 6"5 . ות5כ6 כסטתת6 סניתו 6סתכמ 5יססכקין
 65 ות5כ6 6ע'נ 6סתכמ . 165ספיזיס וסלקיסתקתיס
 5יס יסיכ ות5כ6 6כי5 ק6 ות5כ6 תתיכ65 עתיס6כ5
 . ותלכ6 6וססיויס וס61 כנין ך6 וכ5 .5תיכ5
 . ך6 כסעת, 65יספיז6 חייסי 65 סכ6 0תג1ג6 רכוככי
 ת6515 יומ6 כס6י 65יספיז6 פתור6 תסוריעכתר
 ותכן ]סרן וכר ווכר מפ5ך תת615 נ( סס*ן6סיר.

משך

 הזהרוו
 והנה הזה. במאמר יש פירושים הרבה זסג, : תפארת היינו ח' סתם כי עלאה. קדש חכמה והיינו לה'. ממעל גבוה משמעותו ה' עלנא

 ה*תדל ימיו שכל מפיק ר'ש דהלא בדוחק נכנסו להיפוך. המנונא רב ודבית ג'. סעודה ווטבטלין לר"א השיב שר'שהמפורשיס
 לפרש נ'ל לבך המנונא, רב כבי אבל צ*ל הי' ועכ*פ לסתור. מעשה המגונא דרב הא יביא איך וגם לעולם, ג' סעודח לבטלשלא
 לסדר אין כשג~ע יו'ט חל שכאשר שאמר לאחר והוא בפנים,  מעצמו יבין והמכין אחת בפעמ הזהר דברי המשך בל ואבאר אחרבאופן
 נ' לסעודה נעשה מה דא'ב ר'א שאל לפיכך אוכל. הוא חמיד המלך שלחן על שהאושפיזא אלא סעודתא בכל פהוריתרי

 כשחי
 יו*ט

 כן שלא אביו רשש השיבו ע'ז להאורמ. כבוד אי זה 1הרי זו. בסעודה המלך משלחן נדחה שהאורח נמצא אותה מבטלין אין דאיבשבת.
 נבטל- לא שאם מוכן זה לפי אחד. שלחן על המלך זם ביחד אוגל האורח ואין עצמו. בפני לאכל מסעודתו לו שולח שהמלך אלאהענין
 הלא כי "האורח. נצרכת וואינה סעודח כלבדו אוכל המלך אם להאורח לו איכפת מה בי להאורח. בלל כבוד אי מזה יהיה לא ג'פעודה
 רב מהנהגת נראה יתו ועוד בן. נהגו סבא המנונא רב בבי שנם מביא וע'ז המלך. שלחן על האורח אכל לא הסעודות בשארנם

 לכבור השלחן מסדרים חיו במוצ*ש שאח'כ אלא האושפיזא, בבוד חשש בשביל נ' סעודה פבטל הי' לא מ*ם להאויח. כבוד אי ג'כזה וחרי לתיאבון. בלילה יו"ט סעודת יאבל שלא ב' חשש עוד שבת של נ' בסעודה יש וא"כ שבת במוצאי שני יויט כשחל וואףהמנונא
 "התנחנ לתפוס נוכל דאיה אלעזר ר' ושאל חזר זה ועל נליות, של שני יו*ם נהגו ושם בבבל חיה סבא המגונא שרב וידועהאושפיזא*

 שהמלך אלא ביחד המלך שלחן על אובל אינו שהאורח הטעם פי על ג' סעודה לבטלשלא
 מם"

 אין א*כ להאורח. להעלות מסעודתו
 ' כשביל גס שאף מוה מובן ודאי אלא ש6. אורח הפסח אין עריין שאז אע*פ פסח ץרב בשבת נ' סעודה סבטלין מה טפני בללטובן

 כשביל ג' סעודה לבטל שנצרה השבת באותו הוא בשהאורח שכן כל א'ב נ'. סעודה לבטל נצרך במוצ*ש שיבוא האורח כבודחשש
 להעלות מפקודתו המלך מסלק אז השבת לאותו אורח הוא החנ כאשר דדוקא הראשונים. דבריו להזק ר*ש לו השיב וע*ז האורח.נבוד

 מאכל סילוק כלל שייך אין אז במוצ'ש בא שה1א אלא השבה לאוהו אורח החג אין אם אבל אחד. שלחן על עמו אוכל שאיןלהאזרח
 אורח הו4 אם הן האורח. כבוד בשביל ג' סעודה לדחות אין דלעולם תחלה בגזכר זה לפי נמצא להאורח. להעלות המלךמלפני
 בזה שיש אלא האורח בבוד בשכיל בלל זה אין *סח ערב בשכת ג' סעודה דנדחית ומה  במוצ'ש. בא הוא אמ הן השבתלאותו
 לחם לאכל אז שאפור דביון ועוד לתיאבון. לאבלם שחיוב ומרור מצה פפח אבילת של עשה המצות לקיים בשביל דהייגו אחוים.טעמים
 ומעתח תורה. בדברי ובמה. הימיס. באותן אפילו נ' סעודה לקיים ימיו כל וחטתדל משמ בשכת ע*פ חל שאמ בגון ג' סעודה כהם,קיים אפשר שאי הימים אותן בשבת אשתכחו אי גם שאף ר'ש מסיק זה ועל יין. בהרבה לא אם בראוי, ג' סעודה ""ם אפשר איהרי
 הגראח אבל הזה, זר כענין להפסיק כאן כלל שייבות אין דלבאורה זח על מתמיהים יביס ,סוו : גמגום בלי הזהר דברי מבין כליבין
ילך אלא אחד. *לחן על האורח עם אוכל המלך אין בשנת שחל יו*ט דסעודת שיטתו מבאר שר"ש לפי והוא קאמר. רשפיר בס"דלי

 חו"
 להאורח ~כוד

 ומס"
 א*ג האורה עם יו"פ מקודת בשנת שחל ביו'ט אוכלים שאט ידוע והנח להאורח. להעלות מסעודתו

 בשעת אפילו הדבור אסור זה שביום אלא הוא כן שלא ר*ש כאן מזהיר לכך שנרצה. מה בל לדכר דהיינו חוג גיום שחלניו*ט כמי סעודה גשעת להתנהנ לנו מותר לכן בלבדו. יו'ט האורח אלא השלחן זה על יושב שבת המלך שאין שכיון לחשוב מכלזה
 הפקר של בדבור להקל אין לכך השבת, יום שהוא לפי בו נקשר האמונה ביל יומא דבהאי בגין והוא יו"ט, סעורת שנקראתהסעודה
 ש4 הניחו סשם ות*ל 2וצה?. בבל כמו בדבור למעפ טרמ היום קדושת בי הש4"1 *י יושג איו שגה שהמלי הסעודה בשעתאפילו

 : בזהלהתגדר



 161נא קודשישוןאכור הזהרלשון

 נ5 יומ6 וס6י נגין . נתינטל
 מסימנית"

 . כיס 6תקסר
 דמ5כ6 סעודת6 5סלק6 עכיךנ6 וסיך 56טזר ר'6"5

 ס5ק6 כסכת 5סיזת דח5 6רכיסר דס656וספיז6.
סטודת6

 5פסח"
 . 6יססיזיס 6יסו ד165 6ע*נ

 16ספיזיס ס61 ד6י . 6יוינ6 סכי6"5
 ,6י . 5יס סלק6 65 165 ו6י . 5יס ס5ק6מיכ65
 דמ5כ6 סטודת6 6תדמי6 נסנת 5סיות דח5 די*דתימ6
 דסעוות6 ססח ס6גי 6( . דפסח6 סעידת6מקמי
 ותרוריס ט5ית כנין מד מוגין ככחס 6תדחי6דסכת
 פסח. כנין וחד . ת6יכ6 דיסתכח כ*נינעי
 דסתיר6 וסדיר6 . 51קט5ס סטית מו' 6סתכח 65 גסת16ס6

 חמר6 . כחמר6 ת'ת6 61י . סדיר6 ס61 165 גסמ6כ5"
 כטי5נ6 ד65 6סתד5נ6 מיומי 6כ5 5כ6 דנריר כניןכר'

 . כיס 6סתכחו יומי 6ינון 6י 6פי15 דסכת.סע1דת6
 1מתנרכ6ן ]סס[ 6תכרך קדיסין דתפוחין חק5 יות6כס6י
 . ד4ריית6 ס61 שור6 יומ6 וס6י ותת6ין.ע65.ן
 ד6סת5ק כזמנ6 סמעון רכי טכיד סוס סכי 6כ66"ר

 כתעסס ו6סתד5 פתוריס מסדר דסכת6.ספודת6
 5מיכ5 דייתי דמ5כ6 סטידתם ד6 6מר וסיסמרככס.
 זתנין מכ5 טדיף ככ65 6סתכח סכת כך כניגי .נכ6י
 כ5סו יסודס 6*ר . קדם מקר6 6% קדם 61קרי .וחנין
 ר*ס נסקי 6כ5 . כסו קוינן קדם מקר6ימוטדין
 6ינון דס6 חד11ת6. כסו 6סתכח ד45 דכסור61ויומ6
 תקדם זמינין ת5ת6 56ין 6כ5 . ס11דיג6

 וסממתס סס*ד . כקכ"ס כסו 65סתטמע . דכ65ימויות6
 כס6י 56סיך. ס' 5פגי וסמחת וכתיכ 56סיכס. ס'5פגי
 תכ5 דוחק6 1כ5 רוג61 וכ5 5טר6 כ5 6תגסי דסכת6יומ6
 6תוספן ונסמתין דמ)כ6. דסי5ו65 יות6 ד6'סו כנין .ט5ת6
 6ת זכור כתיכ יסודס 5רכי י5מק 6"ר ד6תו. דט5מ6כנ11ג6
 ט5 6מ6י . סיין ע5 זכרסו ותגינן . 5קדסו ססכתיוס
 וייג6 . ד6וריית6 חדוות6 דיין כנין 6*5 .סיץ

 5מ5כ6. חדי יין וס6י ]ס'[ דכ65 סי6 חד11ת6ד16ריית6
 ור6גס 65נס כ( סס"ד . כטטרוי 5מ5כ6 מעער6 ייןוס6י
 ותגיגן . 6ת1 15 סטסרס כעערס ס5מס כמ5ך 5יץכנית

ככ5"
 6סתכח 651 . טוכד6 כ*ג 65חז6ס כעי6

 דודיך סוכים כי נ( כד64 כיין. 656קדוסס
 וע"ד מיין. דודיך גזכירס וכתיכ מיין. טכ"ן 6ינוןמיין.
 : כיין דסכתקדוסס

 5סכת וקר6ת ס( כתיכ י5חק 5רכי יוסי 6*רד(
 דרכיך מעסות וככדתו . ונו' תככד ס' 5קדוםטננ
 נריטות6 ות6י ס61. ת6י דכר ודכר חפ5ך ממ615 חכ5 .ספיר
 מלס 5ך ד5'ת . סי6 נריטות6 וד6י 6*5 )סכת.סו6
 וסלק6 ק65. 5יס ד5ית דכ*נ מסימיס דכפיקוט5ס
 ח% ד6קרי ססוא . סו6 ומ6י . 6מר6 מ5ס ו6תער5ט6%
 נריטות6 קדיס6 כיות6 מ51 6תטר וכד . דחו5 יומיןמ6יגון
 מ6ן ט5יס סח5י יסר56 וככסת 1קנ*ס וד6. 5עי65סי6
 מ51 דכעי ס61 מ6ן . די5ן זוונ6 65פרס6 דכטיס61
 ח%. ע5 סרי6 6% 6תחף 65 ]סזן קדים6 עתיק6 .סכ6
 עכיד 65 דסרסור כנין טעמ6. מ6י . מיתר סרסור כךכנין
 לכתר 6כ5 . ס5יק 6% ק65 תגיס 6תטכיד 65 .מדי

 בו. נקשר האמונה כלל הזה עוש לפי נתוב.חפצך
 המלך סעודת להעלות לעשות נוכל ואיך אלעזר ר'א"ל

 נפתלקה בשבת להיות שחל נימן י"ד שקרילהאורח.
 אורח הפסח אץ שאז אע"פ פסח. בעבור שלישיתסעודה
 אז שלו אורח הוא שהדג שבעת אומר. אני כך א"לשלו.
 ואם לו. נתעלה דגמאכל אין לא ואם רמאבל. לונהע~ה
 רמלה סעודת נדחית בשבת להיות שחל י"ד הריתשאל
 של נ' שסעודה פסח דומה אין -( הפסח. סעודתספני
 ומרורים מצות בשביל אחד כעטים. מכמה נדחיהשבת
 ונם פסח. בשביל ואחד להיאבון. לאכלם האדםשצריך
 השלחן וסדור ולמעלה. שעות מו' נמצא לא לחםשהרי
 שביין אמת ביין. תאטר ואם סדור. חשוב אינו לחםבלי
 לבטל שלא עםלתי ימי כל אבל הלב. שמרעיב לפימותר
 בו. נמצאים היו הימים אוחן אם אפילו שבת.סעודת
 ומתנרכים ]ססן מתברך הקדושים תפוחים שדה הזהביום

 התורה* עם היא דהקשרותו הזה ויום והחתונים.עייונים
 שנסתלקה בזמן שסעון רבי עו,*ה היה נך אבאא'ר

 במעשה ועסק שלחנו ממרר היה שבת. של נ'טעורה
 לסעוד שיבא הטלה סעודת דןא 11 אומר והיהמרכבה.
 מיעדים מכל בנל מוטב ,שהשבת נמצא לפיכךאצלי.
 כל יהודה א"ר קדש. מק-א ולא קדש ונקראוחנים.

 ראש יצאו אבל בהם. קוראים אנו קדש מייאיהמועדים
 הם שהרי בהם. נמצאת שמחה שאין הכפירים ויוםהשנה
 קדש מן נזמנים הם נעערים נ' אלו אבל נקראים. הדיןימי

 ושמחהם זש"כ הקב'ה. עם ברם להשתעשע הכל.לשמתת
 ביום אלהיך. ה' יפני ושמחת וכהוב אלהיכם. ה'לפני
 מכל דוףק ונל רונז וכל צער נל  ו*?ויז שבת שלהזה

 נתוספית ונשמות הםלך. של חפתו יום שדעא לפיהעולם.
 את זכור כתונ יהודה לרבי יצחק א'ר הבא. עולםנדמיון
 על מדוע היין. על זברהו ולמדע לקדשו. השבתיום
 של והיין הורוג של שמהה הוא שהיין לפי א"להיין.
 למלך. משמח היין וזה ]ס1[ הכל של שמחה הואהורה
 וראנה צאנה כ( זש"כ בכהריו. למלך מכתיי הייןווה
 :למרנו אמו. לו שעטרה בעטיה שימה במלך ציוןבגות
 נמצאת ולא פעולה. האדם שה*אה נצרך עניןושבכל

 דודיך מובים ני ג( כמש"כ ביין. אלא קדושההחעוררת
 וע"כ מיין. דוריך נזכירה וכהוב יין. מן ה.א מובתםסיין.

 : ביין שבת שלקדושה
 לשבת וקראת ס( כתוב יצחק לרבי יוסי א"רד(

 דרכיך מעשית וכבדתו תו'. מבבר ה' לקרשעננ
 זה ומה דיא. מה רבר ורבר חפצך מ:צא אבלמובן.
 דיביר לך עואין חסרון. הוא שזה :ד"י א"ל לשבת.הסרון
 עולה והוא קול. לו יהיה שלא הארם מפי היוצ"וריביר
 חול שנקרא אותו דצא. ומה אחר. דבור ומעוררלמעיה
 חסרץ הקדוש ביום חול נתעורר וכאשר ל. הח ימימאוהן
 ועל המבקש דשא סי שלנו. זיוג להפריד שרוצה זהדיא מי עליו שואלים והשכינה והקב"ה בוראי. ימעלההוא
 חול. על שורה ואינו מתנלה אינו ]סי[ רקדוש קדמוןנאן.
 עושה אינו שהרהור לפי המעם. מה מ.תר. הרהורלפיכך
 לאחר אבל עולה. אימ ג~ל ממנו נעשה שלאכלום.

 הזהרזיוי
 עולפ וה ,סון : סוד בגי י*ן חתורח. סודות היינז תורה "ל יין ןס1ן : לה קריגן שבע*ש ותורה פה מלכות ע~ה *נזגר מלכות זוןססן

 ! התפארת חיינו המלך. על ה*בת ביופ החרתו חמגלה אבא שנקראהחכמה
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 וע'כ אחר. דבור ומעורר למעלה ועולה ורקיעיםאוירים
 קדוש דיבור שמוציא ומי דבר. ודבר חפצך ממצואנתוב
 למעלה. ועולה ל ק מממ נעשה ת.רה ברברימפיו

 ואו בראשו ומתעמרות העליק מלך קדושותינהעוררות
 ועתה הוא כך ודאי א'ל ולמפה. למעלה שמחהנטצאת
 עושה האם בשבת בתענית ששורה כר אבל הענין.הבנתי
 הוא שהרי נדול. ועונשו האסונה סעהיות מממ מבםלהוא הרי פנם. עושה שאינו תאמר אם לא. או לשבתפנם
 שמעהי. וה דבר א"ל שבת. של השמחה ממנומבמל
 העולם. בני מכל יותר מלמעלה עליו שמשניחים הואש:ה
 של שמחה ולממה. למעלה היא שמחה היום שבזהלפי
 ואפילו נמצאת. בה האנהנה שכל שמחה שמחות.גל

 שמחה לו אין הזה ואיש הזה. ביום נוחים ניהנםרשעי
 ווע:תתונים. העליונים מכל משונה והוא מנוחה. לויאין
 ובשעה בצער. שדוא פלוני נשתנה מה עליו שואליםכלם

 בצערו נמצא האיש וזה הזה. ביום מתנלה הקדוש,שהקדמק
 ,דינים נזרות כל נקרעות אז לפניו. וקיימת עולהתפלתו
 .:ליו י:מלך של רינו בבית שהחליטי ואפילו עליו.שננורו
 נתנלה הסיוש שהקדמון שבשעה לפי נקרע. הכללרעה
 בחפהו שמתנלה לפי נמצאות. שמחות וכל חירוו:כל
 של דינו נזר לו שקורעים למדנו וע"1 ]סה[ דמלךשל

 שהמכימו אג"פ א~א שנה. שבעים אי9 שנה.,חבעים
 מתנלה שהיא המלך של כתרים ע' אווק כל לרעהעליו
 הנזרה. סנמל הקדוש שהקדמון לפי נקרע. הכלבהם,
 בליל בחלום עליו מעוררים באשר אמורים דבריםיבמה
 על שמהה ונור לבנו חופה ופע,*ה למלך משל 6(שבת.
 ואיש שסחים. היו העולם כל החופה של יום באותוהכל.
 להשמחה המלך בא בשלשלאות. ונקשר עצב היהאחד
 וירא עיניו נשא נור. שהוא במו שמחים העם כליירא
 וה מה אמר ונעצב. בשלשלאות קשור ההוא האישאת
 באזיקים. אסור וזה בני. בכלילת שמחים העולם בני,שבל
 וה כך השלשלאוה. מן ורמיוירו והוציאוהו צו נהןמיר

 נעצב והוא שמחים העולם כל בשבה. בתעניתהשורה
 ביום נהגלה הקרוש שהקדמון בשעה בשלשלא.ת.ונאסי
 על שהסכימו אע'פ באזיקים. אסור האיש זה ונמצאהזה.
 דין הנזר לקרוע רשות בו יש אחר ביום אם עליו.שירה היין ואין נקרע הכל שאמרמ. שנים ע' אותן כל:זרהו
 11ם לך שאין בשבת. שכן כל החלום. ביום חתעניתע'י
 באותו חלום בתעניה והשירה וה. כח בו נמצא"1לא
 לאו אבל דינו. שנקרע ער הזה יום נסתלק לאהיום.
 היום באותו יתענה לפיכך השבת. כיום שנה שבעיםשל
 כל אחר. יום על ליום רשות שאין אחר. ביום ולאממש
 ביומו נקרה שלא מה לתקן. יכול ביומו "נקרה מהיום
 התענית לדחות לאיש לו נצרך לא וע"כ לתקן. יכולאינו
 דבר ולא נאמר ביומו יום רבר ולפיכך אחר. ליום זהמיום
 עליו עוררו לחנם שלא וראה ובוא אחר. ליום*ום

 האיש לאותו וי רחמים. עצמו על שיבקש כדיבחלום.
 נייא שהרי בהלום. לו מוףיעים ואין עלע מעורריםשאין
 יפקר בל נ( וכחוב רע. טרך לא נ( כתיב ולפיכךרע.
 : רע שהוא לפי יפקד בלרע.

 בשבה  בתענית ששורה מי כל אמר שמעון רביד(

 וע"ו . 6מרמ ת5ס ומתער 5עעמ וס5ק6 ורקיעין16ירין
 ת5ס זמפיק ותמן כתיכ. וגר ווגר חפ5ךתר615

 . 5פעמ וס5יק ק5מ תגיס 6תעניו ומירייתמ ת5סתפותיס קוי~
 וכזין גרי0יס ותתעסרן עלמס זת5כמ קוו0יו6ת:רן
 6:1 ס61 סכי וזמי מ"5 וקתמ. 5עיל6 הזוותמ6סתכח
 עכיז גככתמ גתעניתמ זם6רי ן ת מנ5 ת5ס.סתטנמ
 סמ נריטותמ עגיז ז5מ תיתמ הי 5מ. מו 5סגתנריטות6
 זסמ . סני וטינסיס תכיס גסע זתסיתנוקמסעוזתי
 . סתטנמ ז6 ת5ס מ"ל . ת:י? גסע זסגתממזוותמ
 . ע5ת6 ג:י תכ5 יתיר ת5טי5מ ע5יס ומסגחן סימוומ
 חזוות6 ותת6. 5טי5מ סימ הווותמ יותמ וסמיכנין
 ו6פי5ו 6כתכה גיס תסיתניתמ זכ5 מזוותמ . חזווןזכ5
 מדוומ 5יס 5ית ג*נ וסמי . יותמ גס6י ניימין דניסנסרסעיס
 ותתמין. ט5מין תכ5 זמ וס:ימ נייחמ 5יס51יק
 וגסעת6 . ג5ערמ 6יסו דפ5נימ 0ני6 חמי ע5יס סמ5יןכ5סו

 . גגערמ סמי ומסתכח . יותמ כסמי מתנ5י קויסמזעתיקמ
 זינין נ?י. כ5 6תקרעו כזין . קתיס וקייתמ ס5קמ55ותיס
 ע5יס דת5כמ זינמ גגי 6סתכתו ואסעו ע5יסז,תנזרו
 מתנ5י6 קזים6 זעתיקמ זנסעתמ גנין . מתקרע כ5מ5כיס
 גס15למ זמתנ5ימ גגין מכתכח. חיזו 1כ5 חירוכ5

 ס5 זינו נ1ר 15 קורעין תניכן וע*ו ]סמ[זת5כמ
 זמסכיתו 6ע"נ מ5מ . סנס סכעיס ת6ן סנססגעיס
 . 5ש גסע קויסמ וטתיקמ גנין . מתקרע כ5מגסו. מתמזי זסומ ת5כמ כתרי סגעין מינון כ5ע5יס
 ג5עי6 גח5תמ ע5יס תתערי כו ת5יוסני

 ע5 חוחס ע1ר 5גריס ס515מ דעגיו 5ת5כמ 6( .זסכתמ
 נס וגר . מדמן ט11 ע5תמ כ5 וס515מ יותמ גס6י .כ5מ
 5חזוות6 ת5כ6 מתמ גק%רמ. ותפיס ע5יג סוסמו
 מתמ עיכוי זקף נזר. ז6יסו כתס מזמן עתמ כ5מתמ
 ותם מתר . וע5יכ גקולרמ תסיס נס גרססומ
 גק51רמ. תפיס וזמ זגרי. גס6%5 מזמן ט5תמ גגיכ5

זס6וי
 פ3תעני%י

 נסגת6
1. 

 כ5
1 

פ5ינ ומיסו שן פ5תמ
גסמי 6תג5ימ קזיסמ זעתיק6 גכטתמ . כקו5רמותפיס  ע5יס זמסכיתו 6ע*נ גק%רמ. תפיס כ"כ כמי ומסתכח .יותמ
 5תקרט רסי גיס מית מחר6 כיותמ . וינמע5יס סמרי %מ מתקוע כ5מ ומתרן סנין סכעין מיגוןכ5
 יוס 5ך ז5ית . סגת סכן כ5 . יותמ גסמי5יס
 5מ1 6ג5 . זיניס זמתקרע עז יותמ סמי מסת5יק 5מ .יותמ גסמי זמ5ת6 גתענית6 וסמרי ותמן חי5מ גיס 6סתכחז5מ

 יותמ גסמי גג"כ זסגתמ. כיות6 סגסוסגעיס
 כ5 6מר6. יות6 ע5 5יות6 רסו ז5ית ממר6. גיותמ 651תתס
 גיותיס 6ירע ז65 . עגיז גיותיס זמירפ תמייותמ
 זכר 651 תנינן גיותו יוס זגר וכנ"כ ממרמ 5יות6 ומתייתמ 5תטניתמ 5ס5ק6 5מינס 5יס 5כעי 5מ וע*ו . טגיז5מ
 פ5יס תתפרי 5תננמ 5מ1 ח1י ותמ מחרמ 5יות6יוס

 ג*כ 5ססימ וף . רחתי ע5יס 5תתגע כניןגח5תמ
 מקרי זסמ . גח5תמ 5יס מוזעו עמ ע5יס תתעריז5מ
 יפקז ג5 נ( וכתיכ . כתיג רע ינורך 5מ נ( וכנ*כ .רע
 . רע זמיסו גנין יפקז ג5 .רע

 גסכתמ גתעכיתמ וסרי ת6ן ס6י מתר סתטון רגיד(
פרישנים - רו 1.ק:1 7( י*ע פ:יי נ( ס' תגיס ג( . קס ז9 6( מ:ומותנשראה

ד  

זיי
 ך:זדע4

 : המלכה שבת זו הסלנות. עם התפארת חופת היינו:סח:
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 רומ6 6100 מי . קדיס6 ת5כ6 קתי ע5יס תתעריתרי
 ומד 6תעכנ. 651 65תעכנ6 ד56סריך קוים6ט65ס
 וםנגייה כתעכית6 חוי מא ע5 דקיית6 תמג61006
 . עליס ותתערי קדיס6 מלכ6 קתי וס5קין .סתיס
 . ד5תת6 6תסכות6 מססי6 נריע 6סת5ק רומ61006
 6מר6 רומ6 5תת6 6סת5יס 65 רומ6 ס6יוכו

 כוע 51ע6% 5תת6 6סת5יס ד65 וכיין 6מת5יס. 65ולעי65
 ד6סתליס כיון 6ל6 . 6%תעכס6 65ת5טי6 נס כר ס6י6תמזי
 ותענית6 עכוי) ע5 י6תתכ6 תתכ6 ססו6 6מר6זתכ6
 וקורעין ד5עי65. כעכוג6 6מרכין תתכן 6יכע גו6סליס
 . על6ין סכין סכעין ת6יטן ד6תנזר דינ6 נזר כ5ליס

 . עתיס מד5ן כם6 ככי וכל די5יס. כס6%5 דמדילתלכ6
 כנין . וסריוסו ע5וי פקיד כקולר. יסיכ כס כר מדמת6

 יתסדרין 65 י5כתר וכנין כמדוס. כ5סודיסתכמון
 ט5 נם. דכר תכיס ל6תפרע6 כט6 5ככי דעכסין תתגן6לין

 ליתיכ תקכתיס. ת6י ותת6 עי65 נריעות6 כניכיסי6סתכמ
 דסכת6 עטנ6 כעי5 ד6 . סעת6 ת6י . תעכית6 עלתעגית6
 תתעכנ 1ק6 דסכת6 עטנ6 תכס5 6יס1 61י דמ%. עטנ6יכע5
 דמסיכ תתס יתיר 6מר6 למ5ס דמסיכ כת6ן דתיכמול
 עליס דסרי6 דקודסין קדיס6 ט65ס רומ6 . 5קכ*ס5יס
 רומ" תכיס. 5יס וכטי5 עכינ65

 דמ51 6מר6
 תסדרין כיין 5יס. תעכנ6 1ק6 מסיכ ע5ת6 ע5 לכתרדסלי6

 56סריה כך כנין ד6תי. וכע5ת6 ע5מ6 כס6י תכיסותתפרעין
 על דסרי6 כזתכ6 . דמ% קןת6ס כיומ6 5מריכ6תענית6
 דל6 כיון 6מ11ת6 5יס 6ית וכס6י דמ1ל. רומ6 6100ע5ת6
 6סר סנז5ס 6ת וססיכ וסיתכך דה% 5רומ6מסיכ
 . כס6 לכגי מסיכ 1ל6 5קכ"ס מסיכ ד65 נז5ןנזל.
 יתיר גס6 לכגי דמסיכ נככ כנככ. עוכס6 ליס 5ית כךכנין

 זכ6ס . ד6תי וכעלת6 ע5ת6 כס6י עוכם6 5יס 6יתטקכ'ס
 2 מוי כדק6 ע65ס עענ לססו6 5תת6 ד6ם5יס ת6ן6יסו

 וט'. למיס יוס טסר כ6רכעס סר6סין לבנהרש"(
 סוס דקכ*ס כמעת6 מזי ת6 מיי66*ר

 61מית %5י6 כס5נות דקסל 6יגון כ5 . דט5ר6י 5כיכריקסי5
 כקיוק6 יסר56 פ156 מעת6 כיס . לתת6 תעי65דרנין
 יסר6ל כככטת 61סתתפ1 6תנזרו קןיס6.י6ת

 ותרין פתת6. פל 5יס 6מזי16 דת6 ססו6 כדין . כס61ת6מו1
 וסוס . ד6תגזרו דת6 ומד ןפסמ6 מד . סוייתי
 ומד סכ6 מד יתסיתכות6. רסית6 פתמ6 ע5רסיס
 סתי ע5 וכתגו 6תתר 601 ]סט[ כיכייסו ומיסכ6

 תסימ:1ת6. 65מז6ס כנין . סתסקוף ועלסמטזות
 1ס16ר. מתן תכע5ין דכדין 6תתר 60 עסרוכ~כעס
 כת5ס 61ד61מו1 תכיס. 61תעקר1 6מר6 תרסות6 יסר6156סת5ק1
 ע6ל1 ד6תנזרו דלכתר כ( קדיס6. 6קסוו
 יסיכ וכוין . וי5סון רסית6 61תג5י6 ו6תפרט עד ]ע[כס
 כ6תר . ותסיעכות6 כקסור6 ע65ס כ6תר קס1ר6לסון
 ססמיס תן ססמיס. תן למס לכס תתעיר סגגיוכתיכ
 כסעת6 כמתיסר מזי ת5 . 16קתוס וס6 ]ע6[וייק6
 וכתרין סתס6. עס כס5ית1 6סתכמ ומיסר6דז11נ6
 כמדתותי דס6 . כע5ת6 כך כל תסתכמין 65תת6ין

 רוח זה אחד הקדוש, מלך לפני עליו מעורריםשנים
 והשני התעננ. ולא להתעננ שנצרך ההוא הקדושעליון
 וסננריה בתענית ששורה מי על שנתמנה ההוא המנףנהוה

 אודתי. על ומתוכוום ו,קדוש מלך לפני עולים והםשמו,
 ההנאה אותה מן בנריעות שעלה על מתרעם הדיארוח

 האחר רוח למטה נשתלם לא הרוח :ה וכאשרשלממה.
 או ולמעלה לממה נשהלם שלא וכיק  נעטעלם. לאשלמעלה
 שנשתלם כיון אבל ~עונש. לילה האיש זהראוי

 ותעניתים ~נוים על שנתמנה הממונה אותו האחרותבשבתות
 וקורעין שלמעלה. בהעוננ האחיים ממונים אוהן תוךמשלים
 משל העליעות. שנש שכעים מאותן שננזר דין נזר כללו

 עמו. שמחים האנשים וכל חופתו. ביום ששמחלמלך
 כדי להתירו. עליו פקד בכבלים. נסנר אחר אישראה
 ההזרו לא כך שאחר ובשביל בשמחה. נטצאים יהיושכלם
 על הזה. מאדם להפרע האנשים שנאר על הממוניםאלו

 יפייע הר~תו* מה ולממה למעלה נריעות בשבילושנמצא
 שבת עוננ מבמל שויה כית רמעם. מה תענית. עלתענית
 ומתעננ שבה עוב מבפל הוא שאם דול. עוב נםיבפל
 שמחשב ממה יזתר אחר ענין שמחשב כמי דומהבחול

 עליו שורה שהי' הקדשים קודש העליון רוחלהקב"דע
 חול של אחר ורוח ממנו. העב מבפל והי' מענט היהלא

 חוורין ואז ומעננו. מחשבו הוא העולם על אח"כהשורה
 נצרך לפיבך הבא. ובעולם דחה בעולם ממנוונפרעין
 על ששורה בזמן חול. של הראשון ביום אחרלתעףת
 שאיט כיון רפואה לו "ט וב"ק חולן של ההוא רוחהעולם
 אשר הגיה את והשיב ומימנך חול. של להרוחטקשב
 לאנעים. מחשב ואש להקב"ה מחשב שאיט נזלןנזל.
 יותר לאנשים שמחשב ננב כננב, ~ונש לו איןלפיכך

 : כרשי ההוא עליון לעונג לממה שמשלש מיריא זכאי הבא. ובשלם הוה בעולם עונש * ישמהקב"ה

 גו/ לחדש יום עשר בארבעה הראשק רבהך2ט6(
 היה שהקב'ה בשעה וראה בוא חייאא'ר

 והשפיל הלילה בחצות שהרנ אותן כל מ?רים. בכורידירנ
 בברית ישראל נכנמו שעה באותה לממה. מלמעלהמדרנות

 הקדושה בהשכינה נשתתפו נימו6 הקדוש. האותשל
 והיה המילה. דם ואחד פסח הקרבן דם אחר היו.רמים ושני הפתח. על הדם אהו מראים היו אז בה.ונאחוו
 אחר וקו מכאן אחר קו האמונה. רושם רש~עח עלנרשם
 ועעי על וגתנו נאמר וכך ]סס[ באמצע אחד וקומכאן

 האמונה* רושם לריאות כדי המשקוף. ועלדגהוזות
 וששר. חמץ מבמלש ביום שבו יחע הרי עשרובארבעה
 במצה ונאחי ממנו. ונעקרו אחר מרשוה ישראליצאו
 נבנט שנימול1 שלאהר כ( הקדוש. הקשר על רמושהיא
 ניתן ואז שלהם. היושם ונתניה שהתפרעו עד ]ע[בה
 במקום האנףנה. בקשר עלען יותר במקום קשרלהם

 השמים מן השמים. מן לחם לכם מממיר הגנישכתוב
 בשעה עשר בחמשה וראה בוא נתבאר. וזה ]ט"[רוקא

 וכתרים בשלמית. נמצאת השמש עם הלבנהשהזיעות
 בשעת שהרי בעולם. כך כל נמצאים איןהתחתונים

 לרוזפשם ונתשררים נטצאים רעים מויקים הלבנהמולד
בעולם

 שט 9 0 "* 9 " כקוטתטראה

 הזהףלו
 פריעא בלי שנימולו לאחר ש! ; מהימגותא שגקראת חמלכות שודש ב'ה 18ישה השם של אחרעה השא 5ל יטו ה. כדמות "ייטאש

 : שמים שנקרא והתפארת היסוד  בקדושת נם נכנסו ה*ריעח לאוו !ע6[ : בלנד הפלכות בקדושת רקגכנט
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 השמש בהא*ת נמצאת הלבנה שהזדונות ובזמןבע.לם.
 המלך וק-ושות אהד. למ,ום כלם מסתתייםבשלמות
 זיונ שהיי . לה הוא שסורים ליל כה.ב ע"זנהעוררות.
 אמר אחא רבי ]עכ[ בכל שמורים והוא נמצאהקרש
 נטצא הזה ובלילה הזה. ביום הוא השכינה תקון זהבעבור

 כאשר הבית בני מן שאינם לאותן וי הביה.התישבות
 הם שאין לאותן ף ]ענ[ ביחר בלילה להזרונבאים
 ביוז להם מכינים קרושים ישראל לפיכך אצלם.ירועים
 והם ליכנס. שראוי סי נכנסים ידיהס ועל היום. אזתוכל

 הזה לם בע ישראל הם זכאים בשמחהם. ומזמריםשמחים
 הרי כך. כל להמריח לנו למה מי י א"ר הבא.יבע.לם
 נהעורר הקרוש העליון זיונ דיה שבלילה הוא שלםמק*א

 וסתס6 3כסירו 6סתכמ וסי0ר6 דזוונ6 ו3ספת6נע5ת6.
 מ%5 וקווסי מו. 65תר כ5סו מתככסי3ס5ימו
 זוונ6 וס6 . 5ס' ס61 סתוריס 5יל כחיכ כוין .6תערו
 6תר 6מ6 ר3י ]עכ[ 3כ65 סתוריס וסו6 6סתכמקויס6
 *תכמ ו53י5י6 יות6. 3ס6י וכ5ס תקוכ6 כך3נין
 כד כיכסו נית6 מנכי ו165 65יכון ווי ונית4.יסוכ6
 651 65יכון 11י ]ענ[ כמן6 נ16רת6 165ווג66ת6ן

 3ית6 5ין תתקכיז קויסין יסר56 כך 3נין . נ3ייסו6סתמתטן
 61יכון ועיי5י מ6ן עיעי יוייסו וע5 יומ6. ססו6כ5

 וין 3ע5ת6 יסר56 6יכון זכ6ין . 3מוווייסו וזמרןמן6ן
 . ס6י כ51י 65סרמ6 5ן לתס יוסי 6"ר . ו6תיו3ע5ת6
 6תער קוים6 ט65ס זוונ6 5י5י6 3ס6י וס6 סי6 ס5יםק-6

ןי,יןי..י(י,ייו"ריי:, סמורים "סו פמורים 5ס' סז0 סלי5ס סו6 סס*ד61סחכמ
 וונות, 'דן"וו;;י,י ייוי;.ונ ,:,4"1 ו:נ"

 י,"ן,.,
 נ"קונעס ננ-נ

 ונכנסים מביניהם. החמץ ומכערים עצטם מהקניםעשר
 האם בעטרות כלה חתן מתעמרים ואז הקיושה.ברשות
 : חו*ין כן שהיא עצמו להראות האדם וצריה ]עס[העליונה

 מה. מכני הזה הלילה של כוסוה ארבע אלו יומיא"ר
 אבל נאולוה. ד' ננר שהן החברים ביארו הרי אנאא"ר
 שהזיונ מפני שאמר הזש. ייסא ר' של בספרו נרמזיפה

 בארבעה הוא והזיונ הצרדים. בכל הזה בלילה נמצאהקרוש
 וכאשר ]_ון מזו זו פרשות ואין מררטת. ר' שהםקשרים

 יש שהרי לפי בשמהתם. אנרגו מתעוררים נמצא הזיונזה
 בכל. זוכה זה בזיונ אחיזה לו שדש מי כי בהם. זכותלנו
 לעשות ונצרך הלילוה. שאר מכל זה לילה נשהנהוע"כ
 שמחה שיש לפי הזה. בלילה ולשמוח בכל השםיוור

 נאולות ד' טררנות ד' שאלו אמר ועוד ולממה.לסעלה
 טאל הזו דו;חת.נה שמררגה לפי המעם. מהק*אין.
 ע'י אלא נואל נקראת ולא ]עז[ הטאל המלאךגקר*ע.
 ]עח[ לה ומאירה עליה העומרת העליינה אחרתמדרנה
 המררנות שתי באוהן אלא הארה לה משפיע איןוהוא
 : הן נאלות ר' מררטת ר' שאלו נמצא ]סס[שעליו

 ימים שבעת כתוב הרי אבא לרבי שאל יהודהרבי
 הימים. שבעת כל היא ושמחה בבתיכם. ימצא לאשאור
 שיש בסכות כמו ימים. ז' כל הלל משלימים איןלמה
 ויום. יום כל שמח" של בשלימות הלל עם ימים חינו

 נתקשרו לא אז שהרי הוא ירוע אכל שאלה. יפהא"ל
 לפיכך כך. אחר שנתקשרו כמו בכל כך כלישראל
 העליונ'ת. מררנווע אוהן בכל נמצא שהזיונ הזהבלילה
 שמחה. באותה נתקשרו וישראל לכל. נמצאתושמחה
 אע"פ אח"כ אבל נשהלם. וההלל שלמות אנחנועושים
 ישראל. בהן נהקשרו לא עור מים נמצאות. דמדרנותשכל
 ולא הקרוש. רושם בהם נתנלה להיות פריעה עשושלא
 לפיכה אח"כ. שנכנסו במה נכנסו ולא הת.רה עורקב6
 אבל ביותר. הבל וחדות בו נמצאת הכל שלמותבסכות
 כך. כל שלמוה בו נמצאת ולא וכאים היו לא עודבפסח

 נ%6ות 6ר3ע 56ין ך6ר3ע 6מר תו ותת56עי65
 נ561 3תר06 ורנ6 וס6י כנין . טעת6 ת6י . 5ס1קריכן
 ין6 ע5 656 ני56 6קרי 651 ]עי[ סט56 סת65ך .6תקרי

 ]י"י יי ת י4נ"שי- ': ע:ן'נ.ו
 ימיס ס3עח כתי3 60 636 5ר3י ס6י5 יסודסר3י

%4.-%-%לם"שש34
 3"6;ן 6יכון3:ני1 ט 6סתכמ כךוזוונ6 %5"נס6י

 . חו11ת6 3ס6י 6תקסרו 1יסר56 . 6סתכמ וכ165מו11ת6
 6ע*נ 35תר 6כ5 6סת5יס. וס6%5 ס5יתוע3ויכן

ו65 קדי,6 רסימ6 65תנ5י6 6תסרילו6%

 ן פופ:ו:נע4ן";ן;ע:,"::י,ןן
 כתחנ5י4 ס61 165 . 1' כ5 ך6סתכמ6ע*נ

1יסר56

 ך6ית6 3עסרוי יוכ5ס ממן טתעפרי וכוין קויס6. 3רסות,ן ועייני תכיכייסו. מתן ומ3פרי 3רמייסו תתקניעסר
 : מורע 3ר ך6יסו נרמיס 65מ061 כס גר ו3טי ]טסןט65?

 6מ6י. 5י5י6 וס6י כסי %נע סכי י1סי6*ר

 הזהרזיו
 השכיטש של הבית כגי מן שאיגם פי' ןעג[ בכל: גשמרים ישראל אז מלכות עם תפארת של הקדוש הע4ון זיוג גמצא כאשר פי'אל

 זת ]עס, : ושבינתיה *ה יהור מלכות, עט חפארת הזדונות הייגו "ד[ : הפסח חנ על כהלכה עצמם הבינו שלא אלההקדושה
 וכג:רן ב"ה, הוי"ה השם של האותיות ד' ושרשן ומלכות תפארת וגינה חכטה שהן 1ט1[ : שבעולם חיר1ת מיני כל מקור הבינהוולם
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 כסו 6תקסרו ל" טו1יסר"ל
 וט"ד מזי. כוק"

זס)יתו וכל" מו11ת"
 כנין . לילי6 603י וס)יל"

 מ1לק" 100"
 ו"תקסרו

 וזוונ" לילי" וכס6י וכיין . סטת6 ת"י ]סן3יס
 . "סתכח

 ק:ור6גל
 "מתכמ זכל"

 1ל" זזיונ" תססר"
תססר"

5 0" תסתכמ* 6לין וכז ]סכ[ טלס זקייתין זרנ? תרין:לין מסתכמי כס "סתכמ אונ6 וכז ]פ6[ זיסר"ל
 נופ"

1מו11ת6 וכל" ס)יתו וכוין . כס מסתכמ
 וס)יל" וכל"

 "תטסרת כזין זס" 6סתליס.
 ויות" יות" זכל . )כתר )" "3ל . ככל"סיסר"

 . 6סתכחו
 ס)ית6 סליל6 ל"1 0" . 103 זכו ל" טזףסר"ל

 . "מרגין 3זתניןכתו
 ר"סית טתר "ת וסכ"תס עו' ס"רן "ל ת3"1 כ2י6(

 קתמ מזי ח" סתטון "'ר . סכסן "לק5ירכס
 זנרוסזת לרימיין תס" זסוס כיון . טתר זס"יסטיריס
 סטוריס 1"קרי13 נפס 3י*ג תגופס טסרון תלסתפיקין
 ותן . ס6רן תכו"ת ס"ר תכל קדת"ס ז"י:1כנץ

קות"ס
 תססו" 1)" תתק,יכ"

 . זתת"מר
 קרתתס 6מיזו וס"

 תכ1"ק 61י0י . ט61 סכ" כקכ*ס כיס 5ת"מזוזיסרתל
 1"תקסר1 3יט "תטסקו ]סג[ וז"יס6רן

 . קסיר" כס?1"
 ווי"אפ*נ

 וי5 . תתן "סת:מ
 3ס)ת"

 : - כיס "סתכמ

 טהימנאר;יא

 . ונו' 40 לפגי סטתר "ת דהניףס
 פקוו"

61 
 לקרכ"

 ותת"טע"
נית" .

 סעוריס. תן "יסו קר3ג6 וס"י ולסון. כוכיית" יסר"לתקרנין 1" טתר . "זלין ' וכגן
 זגוכיס 6סת . וכעל0 "תת" 3ין רמיתו לתיפל "תקריכ611

 "סת . גכס על לתיקס יכילת זל" ת3יגייסו נרתס"תרמקת
 גרתס קריכתמיל

 כסג" לנ3י לקרכ"
 עסורס וז6י ר3".

 מיל" 1"1סיפת זרט. 1כזרטס ונקתססי"
 ו"לתלי . לנ3יס לתקי3 ז)" תקזם" תן טרקת זגוגיס"סת 3עלס. לנכי ורמיתו

כסס61
 זתג"

 לנ3ס "תקרי3ת 6יסי נרתס "גזיקת מיל ז6סת
 3עי6 ל6 וע4ז תעלת"."ת"3יזת

 תרתין ז" ןסתר6 רז6 זתסיתגית". רז"לגכי "מר" טר3ו3י" 3ל" זכ"ין יסר"ל 61סת6ר1 . תגי0וערקק לתקזס" לקרג"
 לכתס זילס 3כויקו ז6 לג3י ז" "רמת זכד6מתן
 לקר3" ל3גוי ק3*ס זיט3 טיסח "יסי 1ך6 זגוניסל"סת ותות" סת" מיל ז"סת כויקו זס6 ירכס. ונס)סכטגס
 . תגס זגוגיס 6סת דתטרוק . מיל "סת כנין ז"קר3ג"
 וין 3עלת6 "יגון זכ6ין "מר" טר3ו3י" 3ל" יסר6ל61סת"ר1

 : ר'ת ט*כ . ז6תיוכע)ת"
 סנתות ס3ע ונו' 0סכת תתחרת לכס דכמפר-רצבטנ(

 מזי ת" מיי" "*ר תסייגסתתיתות
 "מיזן וסוו "מר" 3רסות6 110 כת5ריס 110 כןיסר6ל

 זמס"כית6 כיותי ית3" סי" כז ז6 כ"תת"כתס"3ות"
 כיון כרית ד6קרי קזיס" 3מ1לק" עחלי ז"תנזרו3תר

 פסקו כז זח כ6תת6 תגייסו. תס"כות6 פסק 3יסז"תתמזו
 וספרס כתינ ת6י תגס ך"תססקו כתר תס"3ית6. זתיתגס
 זפ6לו כיון סכ" "1ף יתיס. סכעתל0

 כמו)ק"
 קווס6

 ונל של שמחה ועשכ כראוי. בהן נתקשת לא עידרשראל
 שנהקשיו רהוא החלק לבעבור הזה. בלילה ההללושלמות

 הזדונות. שמטצא הזה שבלילה לפי המעם. מה ]סןבו
 ולא ההזרהות מצך נמצא האורות כל של התקשרותכל
 נמצאות בח נמצא הזויונות ונאשר ]ס"[ ישראל שימצד
 שלנעת ואז עמה. נמצאא נוף בבחינת שהן המדרנותכל הרי נמצאות וכשרע ]סכ[ עליה העומדות מירגות ב'שהן
 מתעטרה אז שהרי נשלם. וההלל הכל ושמחתהכל

 נמצאות. ויום יום שבכל אח'כ. לא אבל בכל.השכינה
 בשלמות ההלל אין לכך בהם. זונים אין עוד ישראלאבל

 : אחרים במועדיםכמו
 ראשרת עמר את והבאתם וט' הארץ אל תבאו 23י6(

 קמח וראה בוא שמעןן א"ר הכהן. אלקצירכם
 נרומית של לריחים שהניע כיון הזה. העמר שלשעורים
 שעורים והקריבו . נפה בי"נ מנופה עשרון מטנוהוציאו
 ומן הארץ. תבואת שאר מכל ראשונה תבואה שהיאלפי

 הראשעה דבקות שהרי המאוחרת. מן ולא נקיבהמבכרת
 תבואת וה-נו . היה כאן בהקב"ה בו שנדבקו ישראלשל

 הדוא. בקשר חשעקשרו בה התעסקד ןסנ[ בוראיהארץ
 ו - בה מטצא שלום עם דדין שם. נמצא שהדיןואע"פ

 הנאסןרועה
א דהניףנ(  להק-יב % משה תו'. ה' לפני העמר 

 והתרמתז בהתחברות כלו חה קרבו העמד. מיבן ןן
 זה עמר הולכים. כאחר ובניה השכינה לשלממה.שלמעלה
 שעורים. מו הוא הקרבן וזה במהרתם. ישיאלמק-4בים

 זנונים אשת ובעלה. אשה בין אהבה להביא נקרבוהוא
  אשת אצלה. לעמוד יכולה שאין 5ביניהם עצמהמרחקת
 טיורה ויאי הגרול. דגהן אצל לייב עצמה מקרבהחיל
 בעלה, אצל השהבה בכח ונתוספת זרע. ונזרעה ונקתההיא.
 שאם אליו. לקרב שלא דמקדש מן בוהחת זטניםאשת
 אצלה דץא תקיב ?צמה בודשע חיל שאשת ההואבזטן
 למקרש היא תקרב לא וע"כ העולם. מן נאברתהיתה
 אחר ערבוב בלי זכאים ישראל ונשארו מממ.ובורחת
 צבתה שלה בהבריקה מ% זו הריחה שבאשראחיתע. העטזי של בהענין נרבה הזה נמתר %ד האמתה. סודאצל
 דגןת מם חיל אשת של הבדיקה שהרי ירכה. ונפלהבטנה

 להקריב לבניו הקבשה שנחן העצה האת זנונים.להאשת
 מסנה. זטנים האו%ע שתברח חיל. האשת בעבח- זהקרבן
 הזה בעולם הם זכאים אחר, ערבוב בלי "8ראלרשאת

 : ר'ם ע'כ הבא.ובעולם
 שבהא שבע תו' השבת ממהרת לנם דספרתםנ(

 וראה בוא חיא א'ר תהיעה.תמימות
 דבקים והיו אחר. ברשות היו במצרים כשדץוישראל

 טומאהה. בימי יושבת היא באשר זו כאשהברטומאה
 כטן ברית. שנקרא הקדושה בחלק נכנ% שנימולולאהר
 נפסק כאשר י כאשה מהם. דג:ומאה פסקה בושנרבקו
 וספרה כתוב מה מסנה שנפמק לאחר טסא. דםממנה
 הקדושה בחלק שנבטסו כיון כאן אף ימים. שבעתלה

 הזהרדו
  בשאר נם להתקשר יוהר נהעלו ולא הההקשר1ת בענין הלאה מלגת שעמדו וכיון פסח. בליל בה שגתקשרו המלכות מדת זונ8

 הייגו )פגן : רלתתא אתערותא מצד ולא דלעילא אתערוהא מצד פי' (פ6( : השלם הלל אמירת נפסק לכך יוהר הנבוהותהמדרגות
 ארץ. ונקראת לעילא מתהא מדאשונה ספירח שהיא חמלנות במדת ישראל התקשרות על רמו האוץ תבואת ןפגן : ויסודתפארת

 1*יר : דין בבחינה עצמה מצדוהיא
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 החשבון ולהלאה מכאן הקכ'ה ואמר מהם. המומאהפמקה
 ולמה. לעצמכם. לכם כאן אף לעצמה. לה ימים.שבעת ל" וספרה כמש"כ דוקא. לכם לכם. ומפרתםלמהרה.
 לבוא ואח'כ הקדושים. עליונים במים לדגוהרבשכיל
 כתוב שם התורה. לקבלת הקדוש בהמלך בולהתדבק
 שבע למה שבתות. שבע וכאן ימים. שבעת להומפרה
 ההוא הנהר של במים להמהר לזכות בשבילשבחות.
 שבע דווא ונהר חיים. מים שנקרא ]סד[ והיועאהגסשך
 כדי וראי שבתות שכץ וע"כ ]פס[ ממנו יוצאותשבתות
 להשתמש בלילה שלה מהרה שהאשה וכט בו.לזכות
 על לילה. המחנה על המל וברדת כתוב כךבבעלה.
 על אלא לילה. המל וברדת כתוב ולא כתוב.המדנה
 הימים אותן על ההיא הנקודה מן יורד שהוא לפיהמחנה.
 ההוא מל ירד אז סיני להר כשקיבו ההוא. המלירד ומתי הקדוש. המלך עם ומתחברת ]סון מחנהשנקראים
 ברמלך בו ונתחברו מהם. זוהמתם ופסקה ונמהרובשלמות.
 ובזמן נתבאר. וזה דוערה. וקבלו מלכוהו ובמרתהקרוש
 ולטבול. להמהר הים אל דילכים הנחלים כל וראיההוא
 הקדוש. ביגטלך בו ומתחברת נתקדשת הקדושההטכעה
 שבע אותן של זה חשבון סופר שאינו איש כל וראהבוא

 ולא מהור נקרא אימ זו. למהרה לזכות תסיסותשבתות
 בהתורה. חלק לו להיות כדאי ואינו הוא. מהור שלבכלל
 ממנו. נשכח לא והחשבון הוה ליום מהור שמניעומי

 ולהתחבר בהורה ללמוד צריך הוא הלילה לזה מניעכאשר
 האה בלילה עליו שנשפע העליונה טדרה ולשמודבה.

 בלילה ללמד האדם שצריך שהתורה ולמדנו "(ויומחר.
 מן יחד שיומהרו בשביל היא. פה שבעל תורההזה
 תבא היום באהעו ואח"כ ]סי[ העטק הנחל שלהמשן
 כהודונות .ביחד נמצאים ויויו בה. ויתחבר שבכתבההיה
 ואת ואני נ( וטמרים עליו מכרקים אז למעלה.אחת
 בלילה ישנים היו לא הראשונים חמידים וע"כ וט'.בפיך שמתי אשר ודברי עליך אשר רחטי ה' אמר אותםבריתי
 הקדושה ירושה לנחול נבא ואמרו. בתורה עמלים והיוד"ק.
 הקדושה שכינה הזה ובלילה עולמות. בשני ולבנינולנו

 ושניהם הקדוש. בהמלך להזדת ובאה עליהםמתעמרת
 שטעון רבי יזה. הזוכים אלו של ראשם עלמתעמיים

 אצלו. הזה בלילה החברים שנאספו בשעה אומר דךהנך
 למחר נמצאת טטעהיה כרי השכינה. תכשים4 לתקןבואו

 של חלקם אשרי כראף. המלך אצל והקוניםבהכשימים
 הם מי ויאמר המלכה.  עבור דגטלך יתבע כאשרההברים
 לך ואין תקוניה. והכינו עמרותיה והאירו תכשימיהשתקנו
 אשרי החברים. אלא כלה הכשימי לתקן שירע מיבעולם
 ; הבא ובעולם הזה בעולםחלקם

 תכשים4ם הזה בלילה מתקנים שהחברים וראהבוא
 מתקן ומי המלך. אצל בקמרות לה ומעמריםלהשנינה.
 להזדונ השכינה עם לדמצא הוה בלילה להמלך*
 אם שנקיא דגהרות מכל העמוק הקדוש נוט- דגטלכה.עם

 שלמה במלך טיון בנות וראנה צאנה נ( זש"כהעליונה.
בעמדה

 נ' עיר 0 ג'ע יעע" 0 גת. ס " סקומותנטיאה

 חיסכנ6 עס065 תכ6ן קכ*ס ו6תר תנייסו תס6כיפסק6
 5כס . 5כס וספרתס5זכיות6.

 זייק"
 05 וססרס כד"6

 עתס. 5ע5תכס 5כס סכ6 16ף . 5פ5תס 05 . יתיססכעת
 סתס 16רייתיס 5קכ65 כת5כ6 כיס65תמכר6 5תיתי ו5כתר קזיסין. ע65ין כתיין 65תזכ6סכנין

 סכע 6נז6י סכתות סכע סכ6 יתיס. סכטת 05וססרס
 נסר זסס61 כתיין 65תזכ6ס 5ת~כי כניןסכתות
 סכע גסר וס0'6 . מייס תיס ו6קרי ]סד[ ונפיקזנניז
 כנין וז6י סכתות סכע וע*ד ]סס[ תניס נסקוסכתית
 65סתתס6 כלילי6 זי5ס זכיו ז6תת6 וכתס . כיס5ת~כי

 ע5 5י5ס סנזהגס ע5 ספ5 וכרזת כתיכ כךככע05.
 ע5 "ל" 5ילס סס5 וכרזת כתיכ 651 כתיכ.סתמנס
 יותין 6ינון ע5 נקיזס תססי6 זיורז כניןסתמכס

 3ת5כ6 ותתחכרת ]סו[ תמנסז6תקרי6ו
 י6יתתי קזיס"

 ע65 6100 נמת כזין זסיגי 5סור6 קריכו כז ס65. ססו6נמת
 כת5כ6 כיס ו6תחכרו תנייסו. זוסתתן ו6תססקת ו6זכו תוכס5

 יכס:61 6יקיתנ6 וס6 . 6וריית6 וקכי5ו יסר56וככנסת
 651סתח6ס. 65תז:6ט %ס 56 ס51כיס סנמ5יס כ5 ו~ני,תנ6
 כת5כ6 כיס 61תמכי6 6תקזס6וכ5ס

 קדיס"
. 

 סכע ז"יגין ז6 מ1סכנ6 תני ז65 כ*נ כ5 חוית6
 י65ו ססור 6קרי 65 . ז6 5זכיית6 5תזכי תתיתותסכתות
 כ6וריית6. מעק6 5יס 5תסוי כז6י 610 1651 610. זססורככ655
 . תניס 6ק"כיז 5" ומוסכנ6 יות6 5ס6י ססור זתסיות6ן
 ע"תמכר6 כ6יריית" 5ת5עי 5יס 5כפי 5י5י6 5ס6י תטיכז
 54י6 כס6י ע5יס ותטי ע65ס זכיו 51נער6כס

 כמז6 זיתדכון כנין 6יסי פס זכע5 16ריית56י5י6 כס6י 5נז5טי 5יס זכעי ז6וריית6 5161יסנ6 "(61תזכי
 כמז" ויסתכמון כס. ויתחכר סככתכתורס 5יתי יות6 כס6י 5כתר ]סו[ עתיק6 זגמ65תתכוע6

 כאונ6
 ו6ת ו6ני כ( ו6תרי ע5יס תכריוי כזין 5עי65.מז

 קזיס6 ירות6 65מסנ6 גיתי . "תרי כ6וריית6 5ע6ן וסווש מתתי 6סר וזכרי ע5יך 6סר רומי ס' 6תר 6ותסכריתי

 ימוגע
 ע

 יתייו
61 

 ותרווי56 כת5כ6סת כיס5י עיתיע6,ייס6י

 סתעון רכי . 5סכי זוכ6ן ז6ינון ריסייסו ע5תתעסרי
 . 5נכיס 5י5י6 כס6י מכרי6 זתתכנסי כסעת6 6תרסכי
 5תמר זתסתכח כנין כ5ס. תכסיעי 5תקנ6ניתי

 מ51קסון זכ6ס . י16ת כזק6 ת5כ6 5נכי ותקונס6כתכסיעס6
 תקין ת6ן . 5תסרינית6 ת5כ6 יתכע כזזמכרי6
 5ך ו5ית תקונס6 וסוי עערס6 ו6גסירתכסיסס6
 וכ6ס מכרי6. 656 כ5ס תכסיסי 5תקנ6 זיזע ת6ןכע5ת6
 : ז6תי יכע5ת6 זין כע5ת6מעקסון

 תכסיס60 5י5י6 כס6י תתקני מכרי6 מזית6
 תתקין ות6ן . ת5כ6 5נכי כעסרס6 5ס ותעסרי .5כ5ס
 65זזוונ6 ככ5ס כס 65סתכמ6 5י5י6 כס6י 5ת5כ56יס
 6ית6 נסרין זג5 עתיק6 קזיס6 נסר6 כתסרונית6.כס

 ס5תס כתלך 5יון כנות ור6נס 65נס נ( ססזךפ65ס.
כעערס

 הזהרדו
 גבללת אחת שנל ול*י גהיקש הג,ת שתחתיה הספירות ו' שהולידה הננים אט הנייה ןפ0[ : הניגה עולם של הש*ע קארת זיאח

 נמלנמ היא שבע"פ ןטון : ישראל על להתפשט ןה?שיה והיצירה הנריאה דעולם המפירות שהם מחנה הנקראים ןהימים אותןעל
 עולם אור*מו

ק
 ש תורה נם ללמוד צריך הוה שנלילה רשנ"י נשם מונא ולקמן יחד. ונטהרים ר~טהרה מקור

 "ך: ק
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 5יס ד6תקינת 5נתר ]סחן ונו' מתו 15 סעפר0נעפר0
5ת)כ"

 . 5תפרוגיתמ 05 )דכ6ס מתיית 5יס 1"עפרמ
 ג3ס יתטתכמיל6יגי;

 5ת5כ"
 ימידמי. 3ר 5י0 דסוס

6ת6
 כ5 . מתיס ט3דת ת"י ט5"ס 3תסרוניתמ 5יס 5זייב"

 ט)6ס עסר6 מפיקת נגיחסמ 35י טמ5ת 5י5ימסיוח
 דתי5ת 35ומין 6פיקת )יס ומעפרת סחרגסמ יקר מנניגס3:ין
 עמ5ת 35תר . דח5כין 3תקיגי 5יס ומתקגת . ני0וח5כי:ת

 ע3וסס6 עט-סמ תתקגי יק"- טו)יתק0מ מע6ת כ5?35י

ותכסיס0"
 פכי5?. 3י "תקיגת סח יון מתרס . 05 5תקגמ

תיין
 1%4 ג"י3טי1.כ5%5

 נאיתיותטחנית"
 ד3ר!

וטו5יקתס"
 ד,תקיגת מתר 3ססומ ויתדכון

 3י 3ססי"
 05 תקיגו ):תר דעחי גכטת דתייןט3י5ס

 05 מעסרי 35י:ס6  05 ")3יסוגתכסיפסמ
 סיכ5מ יתקין 3עעריגיתמ 5מודוינמ 3רי ייתי כד5תמר 3טסיס"

 ת5כ" כך כתדמ 3כו מדוריס וי:ת:מ5כ)סו
 קדיסמ

ותטרוגית"
 גוונמ כסמי ימ3רימ

 ומית"
 דתתקגת ע5"ס

 ט5מס דת5כמ מסתכמ,כ5"
 ותפרוגית"

 כמדמ. חדוריסון ומ3רימ

 ומ'. 3מ?5ך ינור תי ס' "( סס*ד . 5ט5תין חתפרסיןג"
  סו" ת"ן 5דק ופופ5 תתיםס51ך

  מינון 5לש לרס.  פוכן
 3תכסיס0מ לתערונית6דת5קגי

 353ום:"
 1כ5 . ו3עערסמ

 : ]פס[ מקרי 5דק פוט5חו

 מ3רי6 מיגון כ5 דתגינן 33ע05 מתמ3רת7כ5ס
 דכ5ס 5י5ימ 3?"י מ5עריכו . דכ5ס סיכ5מי3ני

 5תסוי 3כפ5ס. מופס נו ממרמ 5יוח6 5תסוי"1דתנת
 ד"יסי 3תקיכסמ טתס 51תמיי 5י5ימ סמי כ5עחס

 3מוריית" 5ת5עימתתקנת
 5כתו3יס. ותגני6יס 5כ3ימיס תתורס

 מינון ד56ין 3נין דמכתתמ ו3רד דקרמיו3תירסות
 1ט51חתסמ ומיסי . ותכמיפ0מ די5סתיקעין
 ומדת 3סו 61תתקכת ריסשון. פ5 וקייתתע56ת
 מ5מ 5מופס ע"5ת 5" ממרמ עיות" 5י5י6 ס6י כ35סו

 5מופתמ דעמ5ת יכיין . חיפתמ 3ני מקרין ומ5ין .גסדיי0ו
 . דכ5ס 3פערסמ 5ון ותטער 15ן ות3רך . פ5ייסו ממי5ק3*ס
 תרגנין מ3רימ וכ5סו סתטון ר3י וסוס . מ51ק?1ןזכמס
 ומד מד כ5 דמוריית6 ת5י; ותמדמן . דמוריית36רגס
 סמר 1כ5 סתפון ר3י מדי ו0וס .תגייסו

 מ3רי"
 מתר .

 5מ ד5תמר 3גין . מ51קכון 1כמס 3גי סחפון ר3י)ון
 דתתקכין דכ5סו 3נין 3סדייכו. מ5מ 5מוסס כ5סתפ51

 רסיתין יסון כ05ו . 3ס ומימן 5י5י" 3?מיתקיגסמ
 3רכמן 3ס3פין 15ן ת3רך וק3"ס . יוכרנימ 3ספרמ.וכתי3ין
 . ט5מס יע5תמוטסרין

 מזינמ 0מ ומתר מ3מ 5ר' סמיל יסודס ר3ינ(
 ממרמ 3יותמ ימד11ת6 1ס5ית1 . 1' 31סכות 1'3פסמ

 סכמ 601 . יתיס 1' 3יס מסתכמו )מ מתמי3ס13טות
 כטתך תי ד( ומתר סתמ תכ5מ יתיר6תמז11
 דמקרון סכ" סנ" תמי וכי . 3מרל ממד נוייסר56
 דס3מ כיון מ65 ממרמ. ת6תר יתיר ממדיסרמ5
 ס3ממ 6תר 3כ5 דסמ . ממד 15ן קר6 5פרממ מתימדיסרמ5
 קסירו דכ5 3גין . טטתמ תמי . סומ 6מדייפרמ5
 ]5[ מסתכמ יסרמ5 דמקרי מתר 3סמי יתתמייט65י

 לו שהתקינה ולאחר ]סחן ונו' אמו לו שעטיהבעטיה
 להםלכה. טהרה להשפיע באה ררא לו ועטרהלמלך
 יחיר. בן ל1 שריה למיך טש" אצלה. ךגמצאיםולאותן
 כ5 אסו. עשהה מה חשוכה, מטיונה עם לו לזוונבא
 יפה עטרה דשציאה ננזיה. לבית נכנסה היילהאוו;ו

 סשר בנדי הוציאה ועטרתו. מסביב יקר אבניבשבעים
 נכנסה אח"כ הטלך. בתיקוני לו וד%;קינה לו.והלבישה
 ובנריה עטרותיה שטתקינות עלביתיה ראתה הכלה.לבית

 טבילה. בית הכנתי הרי להן אמרה לייפותה.ותכשוטיה
 אותן ססביב וכשמיפ ריחות וכל הנובעים. מיםמקום
 עם בני של מטרונה כלתי תבוא לכלהי. לטהרהמים

 הטבילה בבית שרכינוהי. הד%א במקום ויטהרועלמותיה
 לה התקינו אח"כ עמרי. אשר הרבעים כרם שלההוא

 בעטרותיה. לה תעמוו כנדיה. לה תלבישובתכש.מיה.
 היכל יכין המטרונה עם לה~רונ בני יבא כאשרלמחר
 הקךוש הםוך כך יחד. עמכן מדורו נמצא ויהיהלכלכן.
 המתקנת היא העליונה והאם וה. כדמית והחבריםוהשכינה
 יחד. מדורם והחברים והמיכה העליק שמלך נמצאלכל.
 תו'. באהלך עור מי ה' 6( זש"כ לעולם. נפרדיםואין
 אלה אלא צדק. פועל הוא בר צדק, ו%על המיםהולך

 טל ובעטרותיה. בבנריה בתכשוטיה להשנינההמתקנים
 : ]סס[ נקרא צרק פועלאחד

 לילה באותו בד%רה ווימק יושב היה שמעון רביכ(
 החברים אותן כל שלמדנו הקב"ה. עם מתחברתשהשכינה

 שכינה שד הזה בלילה זרעים השכינה. של רךכלה בנישהם
 להיחן הקב'ה. עם החופה תוך למחרת להיתמזומנה
 עידא שלה בתקונים עמה ולשמוח הזה. הלילה כלעמה

 לכתובים. ומנביאים לנביאט מתודה בתורה לעשקפתהקנח.
 הם שאלה לפי הקביה. ובסודות הפסוקיםובסדרשות
 משמשיה ר%שלאכים עם וררא ותכשרמיה. שלהתיקונים
 ומשטחת בהם ומהחקט; ראשיהם. על וקיימתנכנסת
 אלא לחופה נכנ0ת אינה ולמחרת הלילה. אותו כלבהם
 להופתה שנכנמת וכען חופתה. בני נק~א4ם והםעטהם.
 דנלה. של בעטרות ומעטרם ומבדכם עליהם. הקב"השואל
 ם-%ים החברים כל עם שמעון רבי ודיה חלקם.אשרי
 ואחד אחד כל תורה דברי ומחדשים תורה. שלברנה
 אמר החברים. שאר %ל שמעון רבי שסח והיהמהם.
 לא שלמחרת לפי חיקכם. אשרי בני שמוון. רבילהם
 הסתקנים שכל לפי עמכם. אלא לח,פה הכלהתכנם
 נרשסים יהיו כלם בה. ומשמחים הזה בלילה שלהתקינים
 ברבחז בשבעים מברכם והקב'ה הזכרון. בספרונבהבים
 : העליון מעזלםועטרות
 רואה אגי דיי ואמר אבא לרבי שאל יהורה רבינ(
 האחרון. ביום השמחה השלמות ז'. ובסכות ז'בפסח
 ראף כאן והרי ימים. ז' בשבועות נמצא לא 0המפני
 כעמך בר ז( ואמר פתח מבשאר. יותר ימים ז'להיות
 שנקראים כאן נשחנה טה מפני בארץ. אחר עיישראל
 שבחם לפרש שבא כיון אלא אחר. ממקים יוחר אחרישראל
 של שבח סקום בכל שהר4 אחד. אותם ירא ישראלשל

 של התקשרות שכל לפי הטעם. סה הוא, אחרישראל

 ;' ג' ספו6) 7( גו 7ף ג( ח. נד6עית ט ע'1 ע)ש " מקימתעסיאה

 הזהרףו
 ועיר הקגלה בל*ון שנקדא התפארת היינו ןט : ידק נקראת הקדושה השכינה גי ןפע[ : התפארת היינו המלך. אפ הבינח. עולפ זהוטח;

 ומייחד הכל מקשי שהוא וביון הפלכות. סדת עם המ;חוג והוא בו. ות נקשר שכלן הספירות כל טרכו והוא חמייפ. עץ ונקראאנפין.
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 ונקשר שלמטה. במה ונקשר שלמעלה. במה שנקשרועור
 ניכית הזה ובמקום אחד. הכל נקרא וע"כ מלכות..במדת
 יום וע"כ הקדוש. העליון ויחוד השלם והקשר האמתמדה
 וכתוב הכל. של קשר הוא ררי האמונה קשר שהואזה
 אחר. שנקרא העץ הוא זה בה. למחויקים הוא חייםעץ
 כי אחד. נקראים הוה במקום נקשרים שישראל יפיוע"כ
 נתקשר. נו שרגל לפי נקרא. ודאי הוא אחד החייםעץ

 ואמצעית הכל של קשר הוא בודאי. דיא אחד שלווהשם
 באמצע. ממש בתוך הנן. בועד החיים ועץ זש'כהכל.
 והוא וסכות פסה וע'כ בו. ונתקשרו הצדדים בכלונאחז

 שבח הוא ווה רגל. של אמצעית שהוא לפיבאמצע.
 האמונה שבח וזהו יותר. ולא הזה אחד ביוםהתורה
 וזכיתי ששאלתי ההחסן ברוך יוודה א"ר הבל. שלוקשר

 . האלהלדברים
 רבי אמר וט'. תנופה לחם תביאו רזינ2בם ד2221 כמכ62(

 כתוב מה וראה בואשמעון
 חטץ תהיינה סלת ונו' תנופה לתם תניאוממושבותיכם

 שהכל לפי אלא חמץ. שנקרב כאן נשתנה מהתאפעה*
 נאחזים בהעץ ענפים. נאחזים בהעץ שדרי בהעץ. בונאחז
 נו. נמצא דכל הצדדים. בבל דינים הרבה וקליפות.עלים
 בפנימיות שרוא הרע דוצר % מכפר דוצא עץלפיכך
 העצים שאר כל נינים חה מעץ אלשר אודהאדם.
 ויוצא. שנמשך אחד ענוק נהר על נשרש וווא ]1"[לממה
 כעץ והיה כ( כתוב עליו לשלם. םימיו שםקיםאץ
 נקראת וע*כ ]5נ[ שרשיו ישלח יובל ועל מים עלשתול
 ותומכיה ומהו תו'. היא חים עץ כמש"כ חיים עץדיערה
 באשרי ככתוב מאושר ותוטכיה אנל נהבאר. זהמששר.
 : בנות אשרוניני

 ישראל. אכלו לחם מיני שני אלעזר א*ר שדנ(
 במדבר ואחד עוני. לחם מצה אכלו ממצרים כשיצאואחר
 מן לחם לכם מממיר ףגני שכתוב השמים. מןלחם

 הלחם ועל הוא. לחם הוה יום של הקרנן וע"כהשםים.
 שכתוב הלחם. הוא שהעיקר הקרבטת. שאר כלנקרבו

 ממושבוקיכם וכתוב תו'. כבעים שבעת הלחם עלוהקרבתם
 בו שהבינו הלחם הוא שוה ונו'. תנופה לחםתביאו
 ער,ה בדרכיה. ונכנסו רוזה"ה של עליונה חכמהישראל
 שנקרא הלחם נע ישראל שיצ"ו בפסח לדגנין. לםנצרך
 אוכל כל כי וכתוב חמץ. לך יראה ולא כתובחמץ.

 שנקרא הלהם זה כטד בשביל המעם. מה וט'.מחמצת
 לא האם יותר. עליון שהוא למוון ישראל שזכו עההמצה.
 הזה קיבן ומיוע כלל. יתראה ולא שיתנמל דףהיפה
 חירות אצקראת והתורה ]5נ[ היצה"ר נתבמל הזהביום שהרי ועוד תאפינה. חמץ תהיינה סלת שכהיב היה*חמץ
 ונחלן יזיד נן לו שהיה 5מלך משל אלא נמצאת.אז
 מאכל המלך בן יאכל אמרו לאכול. תאב היה אחדיום
 וממן מאכל נמצא יהיה לא שיאכלנו ועד זו. רפואהשל
 אמרו ההיא רפואה שאכל כיון כן. עשו בנית.אחר
 להזיק יוכל שלא רוצה. שהוא מה כל יאכל ולהלאהמכאן
 וושמוד העייי יודעים היו לא ממצרים ישראל יצאו כאוחר כךלו.
 ועד .. רטאה ישראל ימעט הקב"ה אמר האסכה.של

שיאכלו

 ו6תקסר דלתת6. כת6י ו6תקסר דלעי)6. כת6י ד6תקמרועוד
 6סתמודע6 ד6 וכהתר 6חד. כ65 6קרי וע*ד יסר6)ככנסת

 וקסור6תסיתנות6
 ס)יתי

 יות6 וע*ד . קדיס6 ע)6: ויחוד6
 וכתיכ דכ)6 קסור6 סו6 דתסיתנות6 קסור6ד6
 . 6הי ד6קרי סו6 6י5נ6 . כס 5תחזיקיס סו6 חייסען
 סכי. 6קרי ד6 כ6תר תתקסרי ד6ינין כניןוע*ד
 . 6תקסר כיס דכ)6 כנין 6קרי וד6י סו6 6חד חייססען
 ו6ת5עית6 דכ)6 קסור6 . וד6י סו6 6חד די)יסוס~6
 כת5יעות תמס כתוך סנן כתוך סחייס וען סס'דדכ65
 וסו6 וסכות פסח וע*ד כיס ו6תקסרו סערין ככלו6חיד

 סכח6 סו" וד6 . דכ65 6ת5עית6 ד6יסו כניןכ"תנעיתח
 דתסיתגית6 סכח6 יתיר ו)6 יות6 כס6יד6יריית6
 וזכינ6 דס6י5נ6 רהתנ6 כריך יסתס 6*ר דכ)6וקסור6

 רכי 6תר . ונו' תנופס )מ0 תכי6ו ממדעז22יזיכם"( ת5י)סכי
 גתיכ ת6י חזי ת6סתעון

 חתן תסיינס ס5ת ונו' תניפס )חס תכי6ותתוסכותיכס
 דכ)6 כנין 6)6 . מתן סכ6 סנ6 ת6ית6פינס
 6חידן כ6י)נ6 עגפין. 66ידן כ6י)נ6 דס6 . כ6י)נ6 כיס6היד
 . כיס 6סתכח כ)6 ססרין. ככ) סני6ין דיכין וקליפיןע5ין
 תותכיס ככי דסו6 סרע י5ר ע) תכפר 6י)נ6 ס:ו6 ד6כנין
 6י)נין ס6ר כ) 6תזנו 6י)נ6 תס6י 6)עזר 6*ר נס.דכר
 ונפיק. דנניד עתיק6 נסר6 חד ע) 6סתרס6 וסו6 ]65[)תת6
 כען וסיס כ( כתיכ ס)יס 5ע)תין תיתוי פסקין651
 ותותכיס ותסו ונו'. סי6 חייס ען כתד*6 חייס ען16ריית6 6קרי וע*ד ]1כ[ סרסיו ים)ח יוכ) וע) תיס ע)סתו)
 כ6סרי כד*6 ת6וסר ותותכיס 6כ5 6וקתוס. 60ת6וסר
 . כנות 6סרוניכי

 . יסר6) 6כ)ו גסתי תרין 6)עזר 6*ר תונ(
 כתדכר6 וחד עוני )חס ת5ס 6כ)ו תת5ריס נסקו כדמד
 תן )חס )כס תתעיר סגכי דכתיכ ססתיס תן)חס

 נסת6 ופ) . 6יסו נסת6 ד6 דיות6 קרכנ6 וע*דססתיס
 דכתיכ 6יסו. עיקר6 דנסת6 קרגנין. ס6ר כ65תקריכו
 תתוסכותיכס וכתיכ ונו'. ככסיס סכעת ס)חס ע)וסקרכתס
 כיס ד6חכיתו נסת6 6יסו דד6 . ונו' תגופס 5חסתכי6ו
 ססת6 . 63ורחס6 וע56ו ד6וריית6 ע65ס חכתת6יסרה)
 ד6תקרי תנסת6 יסר56 נפקו כססח . 65סתכ65 5ן6ית

 ד6 קרכנ6 ו6ת6י . כ55 יתחזי 6% מתן 65תכס65 סוסי6ות
 דססת6 ותו . ת6פיכס חת? תסיינס ס5ת דכתיכ . סוסחתן
 מירו ד6תקרי6 ו5וריית6 ]5נ[ י5ס*ר 6תכס5 ד6כיות6

 א5ם ימידאי כר 5יס דסוס 5ת5כ6 6656סתכחת
 תיכ65 דת5כ6 כריס ייכ51 6תרו 5תיכ5. ת6יכ סוס חדיות6

 ותאנ6 תיכ65 יסתכח 65 5יס דייכו5 ופד ד6.ד6סוות6
 6תרו 6סוות6 ססי6 ד6כ5 כיון . סכי עכדו . ככית66חר6
 5נזק6 יכ65 ד65 ת6ינ. ד6יסו ת6י כ5 ייכ51 ו5ס65סתכ6ן
 ורז6 עקי6 ידסי סוו 65 תת5ריס יסר56 כפקו כד כך .5יס

 ופד .. 6כןות6 יסר56 יפעתון קכ'ס 6תר7תסיתנות6.

 הזהרדו
 הס8ירות ה1ינו 611ן ! שביניהם ס8ירות דר על סורה שבאמצע דץ סלנות. כתר. *שר. ספירות. העשר כל על רמז אהד כי אח*ד. נקראחגל

 יובל ןגג( : יובל נקראה והיא כידוע. הדעת קו ע" הבינה  שהוא העסוק בנהר נשרש והוא עץ. שנקרא ד~ז*ארת מן למ8ח שהםוהנחות
 1 שבעיסה ושאשד חמץ נקרא שחייה*ר 451ן : יובל שנקראאץ הבינחע
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דייכ15ן
 6ס11ק"

 ד6כ5ו כיון 6הר6 תיכ65 5סון 6תחיי 5" ד6
 1'י[ דתסיתגוק6 כרי6 %ץנדע 5תיע5 6סוות, ד6יסית5ס
 . 5יס וייכ5ון חמן 5ון 6תמיי %ס65ס מכ6ן קכ*ס6תר
 סכן 1כ5 5ון לגוק6 יכי5 65-דס6

 דכיומ"
 דסכועות

 מקרכין וע"ד ]נסן דכ65 6סיות6 ד6יסו ע65ס גסמ66ודמן
 ע5 5"תוקד6מתן

 תדכח"
 תרין 61תקרכין ]ני[

 דתדכח6 כגור6 6תוקד6 וחתן ]גין כתד6 6מרגיןגסמין
 יסר56 כך וגנין . 5יסר56 5ון %גיק6 5ס5ס6ס יכ6%%

 ד16ריית6 כ6סיותין כקכ*ס כיס 6תדכקוקדיסין
 ססרין תרין יסר56 גסרין סוו 561ת5י ד6.כיומ6
  פיילי סוו 65 . 56יןדגסמי

 לרינין
  וריס  נייפ5  לפלפין

 . ד6סוות6 תיכ65 נסלי ד65 65יגון דדיג6 יות6  6יסוספנס
 ממן. ד6יסו %ר6 מיכ65 כנין ד6וריית6 65סוות6וסכקו
 ס5ק6 מתן 6100 דר"ס ד" ניומ6דס6

 ע5 תקערנ6 ד6 כיומ6 קיימ6 ו6יסו ע5יס. 561סין גם דכרס5יס וקקסרנ"
 . ע5מ6 וד6ין כ65 ע5 כדיכ6 יתיכ וקכ*ס .ע5ת6
 6סעיס 5יסר56 6וריית6 קג*ס יסכ כדוכנ*כ
 ותנו ]גמ[ 6תר דססו6 ע65ס נסת6 מסס10561
 כ"ורמ 5תסך ד6וריית6 כריי ומסתכ5ין ידסין 110 כסמ6ססו6
 56ין כרוין מכרי6 6ינון ת5ס 6וקמוס וס6 .מיסר

 .דק6מרן

 טהימנארעיא

  5ספיר 51 פסוו5 וגו'.  יסלמ מתמרת 5כס דמפרתם6(
 60 סעמרספירת

 16קיתנ"
 ד6 ורי6 .

 ממס6כו. ונסקו  פממ5 לפפנך  י*פרנו 6ע*ניסר56
 כיותי נמור ט55 165 וט"ד . מוי כדק6 תכיין ס5מין סוו65

 כ6תת6 . י6ות כדק6 6סת5יתו 65 כפן דעד .דפסמ
 . 05 וספרס 0650% מתתן דגפק6 וכיון . ממס6כודכפק6
 ועכדו . ממס6כו גפקו ממ5ריס נפקו כד יסר56 סכיו"וף
 יעכדון ו5ס5"ס מתען ד6כוסון. כפתיר6 5מיכ5פסמ

 ו6יגון . כסדיס 65תחכר6 5כעלס 6תת6 5מקרכמוסכג6
 . ד6תי דס5מ6 5רז6 65ע65 דדכיו יומקממסין

 יימין ד56ין וכנין 5כעלס. 6תת6 %תקרכ . 16ריית%6קכ65
 6תמסר 5ה . דדכור6 דעלת6 יותץ6עון

 כעתידס ד6 מוסכג6 וע*ד כ5חודייסו. 5נכרי 655 ד6מ1סכג6
 ורי6 . כעתידס 651 כיסיכס תת6ס דע5מ6 ומ5ין .6יסו
 מתסין 561ין ]גס[ דתיוסכ ו55ות6 דעמידס 55ות6ד6
 דמחסין כיות5 דס6 ד16ריית6 6גפי כ55 6יגין.מ"ס
 יכיס יותין מתסין 6יגון 5,1ין מתס. ד6וריית6 רז66יסו
 6יגון. מ*ס מתסין 56ין 60 תית6 י6י ]קן ויוכ65סמסס
 יות6 וכס6י ]ק6[ טליס 6סתמיך וע5ת6 6יסו סמיר6 מד656

 6יקיחג6 601 דממסין יות6 סכי 16ף תתן %1חכמסוסכיגיס 5כי ד6תי כמ5כ6 . כיס 61סתכמ סתיר6 6תנ5י6דחמסין
 דכתיכ . ס5חס סמי 3קרכ6 ד6נתי כשקדדאנ( - ד6רו6
 . סתיס תגופס 5מס מכי16מתוסכתיכס

 נח. ד4 נ( יג י9 5( טקומותטראה

 שאכלו כיון אחר. סאכל להם ראוי אין זו רפואהשיאכלו
 ]נד[ האמונה בסוד ולהבין ליכנס הרפואה שהיאמצה
 אוועו. ויאבלו חמץ להם ראוי ולהלאה מכאן הקב"האם-
 השבועמע חג שביום שכן וכל להם. להזיק יוכל לאשהרי
 מקריבט וע"כ ]5ס[ לכל רפואה שהוא העליק לחםהוכן
 ונתקרבים ]'י[ דגשזבח על האהר חסץ נש-ף להיותחסץ
 המזבח. באש נשרף והחסץ ן'י[ ביחד אחרות הלחםשתי
 ישראל ולפיכך לישראל. להם ולהזיק לשלוט יכולואינו

 ההורה של הרפואה ע'י בהקב'ה בו נדבקיםקדושים
 של הצדרים שני ישראל שומרים היו ואלמלי הזדנביום
 ראש ביום לעולם. בדין נכנסים דדו לא הלחם. שתיאותן
 הרפואה. מאכל קכלו שלא לאותן דוין יום הואהשנה
 חמץ. שד?א אחר מאכל בשביל התורה לרפואתושבו
 ומקטרנ שלה ההוא חמץ השנה ראש של הזה בטםשהדי
 "ל לקמרג הזה ביום שמד וד?א עליו. ומלשין האדםעל

 העולם. את ודן הכל על בדין יושב והקב"הה"ולם.
 הטעים לישראל ההורה את הקב-ה נתן כאשרולפיכך
 וסתוך ~ח[ ההוא שבמקום ההוא העייץ הלחם מןלהם
 בדרך ללכת ההערה ברזי ומבינים יודעים היו הךעאהלחם
 האלה בסודות החברים בין הענין טעבאר והריהיעשר.

 :שאמרנו

 הנאטןרועה
 עיע_

ש
 דגיד וזה נהבאר. דיי הץסרספירת לספוי זו מצוה וני'. השבת סמחרת יכם דכמנשרשרעכם6(

 מהמומאה. ויצאו הפסח לעשות שנמהרו אץ"פשרשראל
 כאשה כראף. נושעלטן לא עוד הווא בזסן כיהפסח. בימי גמור הלל אין וע"כ כראוי. ומהורים שלמים היולא

 לה. וספרה ואילך מכאן שיצאה וכיון ה8ומאה. טןשיצאה
 ועשו המומאה. מן יצ*ע ממצרים כשיצאו יעשראל כךואף
 יתחילו ולהלאה משם אביהם. של בשלוץ לאכולפמח
 הבא. עולם של להסוד ליכנס כדי מהרה של יוםחמשים ואותן עסו. שתתחבר להקב"ה השכעה יקרבלספור

 ביארנו ודיי החטשים. יום כך אף שם. ונמצאידידו
 : זהסוד

 שכתיב הלחם. שתי להכךיב שאחריה וץכפצוהכן
 שתים. תטפה לחם תבישממישכותעם

 ייס"
 הזהר%

  יי4יה  ההורה ע  ילסן : האמויה סוד וחייע כלומ, מנרטה לה דלית עוני לחם שנקראען הקדחשח ושכינח הפלנות על רמו טצחמח
 ח בולמא העמידח ותפלת דמקבא. בעלמא היא סיושב ת*לת 1גע( . בתשאית"שא שמקורו הסן זה 51ת( : ופלכות תשארת והמצה. "מן היי4 "~ן : דיליה כת וכל השטן שהוא היצה*ר זה 51ון . בלחמי לחמו לכוכתוב

_ 
 ושבעה השסטה סוד במלבות יסיפ ושבעת (ש י רא

 1 טרשנ ש"איו  ה12*ן שער וח ןק6( 1 היוב4 סוד בבייהשבועות
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 השכינות שהי על מרמזות הלחם שהשתי ביאינורוי
 לחם שהי וכננדן קכ[ ן יחר שמתחברות ושלממהשלמעלר
 נן ך ושלממה שלמעלה  שתים הוא האחד ש5 מזינובשכת.
 קול הקול הוא. ומי אחד. שנקרא לזה אחד.במים להתיחד ודאי. לאחד לאחד. העמר שני כתובוע"כ
 ביחר. לחם וטעי ומלממה. מלמעלה טחל שהוא ]קד[יעקב
 ]קס[ ושלממה שלמעלה השניטת סוד היא שהשבתילפי

שכ"
 וטהוא ובשבועווז . לחם שתי נצרך לכך שבת. הן

 רוזיים. עץ מצד התורה לוךות שני שניתנו תורה. מתןזמן
 שבועות של ימים שני כי הלחם, וטזי להם לרקריבנצרך
 1קךן. שהן הלחם  שתי להם להקריב ונצרך ]קי[ יןהם
 לחנן לכו 5, כתוכ שעליה התורה מען הוא לחםשהרי
 הוא וזה הארץ. מן 5חם הנת!יא מן ךזוק והןנלחמי.
 "שת שכתוב כמו ה"א. וא'ו ה"א *ושד שהוא אדשם0אכל
 עומר לה'. קרכן מכם יש-ב כי אד'ם אד"ם.התורה
 שמהם השדש חיות שהם בהמות. מאכל דשאששרש
 על דמז אילים הבהם"ה. נק שכהוב זהו להקריב.נצרך

 הבקר. מן שלהם. הפיחוום באאן בהמשניותהמננחים
 יהרה. בגבורה לפלפל בהמשניות המפחים הפרים עלרמז
 תפלה. היא שלהם שהקרבן העם שאר על רמו הצאן.ונק

סכיכמףתרתיסלחססתי 6יק.תג6ס6
 גסתי תרי לנכיסון ]קכ[ כחד6 י6תח3רן יתת"0.ל6

 ]קנ[ ותת6 דעיל6 תרין דחד תיינ"כסכת.
 ל6תיחד6 . וד6י ל6מד . להמד סעתר סני כתי3וע*ד

 י ד6יס1 ]קי[יטקנ
 ק

 כמן. נסתי תרין . חתת6 טיל6
 ןקק[ ותת6 דלטיל6 רז6 6יסי דסכתו3נין
 ד6יסו וכסכיעית נסיזי תרי 56טריכו . סכת 6יסו1כ55
 דהיי. ד6ילג6 תססר6 ו6יריית, לוחין תרין ד5תיסיכו תורסתתן
 דסכועיק ייתין דתרין סלהס סתי לגכייסו לקרכ56ריך
 ןקוק. ד6יגון סלמס סתי לנכייסו לקרכ6 5ריך ]קין יך6ינון

 לח:זו 5כ1 5( כיס ד6תתר ד16ריית6 ג?ט6 6יסוזסי

 ז6ת דכתיכ .ה6ר' ג 61ש1 יו"דיס*6 ד6מ 6ו*טת6כ5
 עיתר . 5ס' קרכן נזכס יקריכ כי 6ד"ס 6ד'ססתירס

6לצ ש 1 ג.ז לריכ56ריך
 . סכקר תן דלסון פססין 63לין גתתגיתיןתגנמין
 ס65ןיק

 נ
 עת6 נס6ר

 קטון קרכג36ת 1 ת
"5 
: 

 6תס. חדס תרעיתי 65ן 65גי ו6תן כ( 5תתרועלייסו
 ס6ר דחיי. ד6י5נ6 תססר6 6יכון תדות ות6רי ק53סנו6רי
 תן ד6 ו3נין . וסיתר 6סור ורט דס31 ד6ילג6 תססר6טת6

 דכתיג כת? . סטיריס עתר דלסו; ת~לס3סת*ס
 דכטל 6וריית6 . עליסויסת סעיריס סס ויתדנ(
 דחיי ד6ילג6 6לין 36ל . תסגס סדרי דסיתפס

 . דק3"ס 16ייית6 דילסון ג?ת, . 6דסד6יגון
 : סיגי קתי ק6יס ת6ןו6תרו ו6תור6ץ תג6יןכלסו

 סכעת סלחס על וסקרכתס דכתיכס5חס. סתי כנין דתוספין קרכן לסקריכ ד6 3תרפקדרא
 ד6קרי3ו וכתס . דיליס קר3ג6 לקרכ6 56סריךדתוטדי6 יותי ככל כתס דתוססין קרכג6 ד6קריכ לכתר . עו'ככסיס
 סגיסכס כיוס ועסיתס דכתי3 . עתר כנין תוסעיןתוספת
 לכתר 3סכיעות סכי 16ף וגו'. תתיס ככס סעתר6ת

 שתי בעבור מוספים של קרבן להקריב שאוייההמצוה
 שבעת הלהם על והקרבהם שכהובהלחם.

 ימי בכל כמו סוספים קרבן שהקריב לאחר תו'.?בש*ם
 להקייב שצריך וכמו שלו. קיבן להקריב צריךהמועדים
 הניפכם ביום ועשיתם שכהוב העמר. בעבור מוספיןהוספת
 לאחר בשבועות כן כמו ונו'. תמים כבש  העמראת

 3קי ר ג( י'ז ימק5ן ג( טי טסן. " מקוטותמלאה

 הזהרזץ
 התיארת זה ;קז[ : השכינות לשתי התקשרותו מן הלחם.  שתי מן הוא אחי עא תפארת של שמזונו פי' נקג( : ומלנות בינה היינונקנ,

,יי;,,י,;.,ןן.יון,י'ו
 ויו4 י.,"',ו,'י ,ז,.ו, י, 11 ו, נ' "יו,. ;..., ו,יו י;" ,;וי ;'. פי,ו, ה,.ז ו,",.

 נ" גן::ןג"1 :ע;"ייןןי2":ג,,:'י'יןי:: ש: עךןגזנגן:,.יו",(,ג:':(
 "ג.::::ךעכי:::, ::,

נ::י.י:י,(~."ו,,,ע.,(,ב"י,,לגי:"זגי:%ןךין'י,,:;('י,נ"יי'.ה"ייוין;נ"גי'"ןיןוןג-,4:;י%"
 ~ם
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 5יס. י6ית תוספות ע5יס לכדכ6 56מריך סלמס סתיו6קריכ
 . 5כ5ס מתן י16סיף ומתגת6 כתוכת6 ותוספתננ11ג6
 . סכין יומין וככ5 . כסכתות כ5ס ד6יסי מ5כת6וסכת
 מתג1ת ד6יגון ומתנת6 דקרכגין תוססין י6'גון תוספת5ריכ6

 : ר*מ ע'ככס1גס
 סכת1ן 5כס יסף 5מים נ6חדססניעי ננזקרש6(

 61מר סכ6 גסור6י ר4 פתמ תר1עס~כרון
 זמג6 6יסו ססת6 מגגו 5יוס ככסס סופר כמדם תקעוכ(

 טער6 6תער 6יסו וכי תקיפ6. ע65ס ייג656תער6
 ומסי6 ס5יק תתתקף י6יסו וכיון כסדיסצ6תתקף

 . יייג6 מססר6 61תמ5י6 ]ק,[ ג0ור6 גסיר ך655
 כריז יכרוז6 . ותת6ין ע65ין כייג6 6יסו ע5מ6 כ5כיין
 . כמיכר6 5ן 61תגסיר סכ6 ירז6 . ע5מ6לתיין כעי ד6יסו יכ65. 5מ6ריס יייג6 כורסי6 6תקיג1 רכדעיןככ5סו
 רזין כ5 656 י6 כיומ6 ע65ס ייג6 6תער6ת6י
 סכיע6ס וססי6 כסכיע6ס. ת5יין כ5סו יקירין קיוסין1כ5
 מגיס ]קח[ י6תי ע5מ6 י6קרי ע65ס ע5מ6ע65ס
 כע6 ]קס[ 65גסר6 וקיוסן כרכ6ן 5מית1תי זמג6מסי וכי . כרכ6ן 1כ5 קדומן 1כ5 כ51יגין כלנסרין

 תקוגין 6יגון 1כ5 . כלסו יע5תין סקונ6 ככ55מסנמ6
 . כסר6ן 6יגון 6י תת6י ממ ס5קין כ5ס1ן65חקיימ6

 ]קי[ גסיל ך65 ת5ס קיימ6 מין ע"ן 65אי

 . יינ6 "תער וכיין . זכ6ין ממ מייכין י6תסרסןפי
 תקסרנ6 י6סתכמ 6מר6 סער6 6תתקף ייג16מסס61
 כתיכ יע5יס כנין . מייכי6 6יגון 5יס ייגתגוןכנין
 י6ת6י . לסי0ר6 ומפי6 מ1קר ט61 תכלית 51כ5נ(
 תי16כתיס ילית כנין . ומקערנ6 כיי6 15ן מסרס65

 קיימ6 6מר6 ססר6 61001 ייוי. 5עוכיי 165כי6דקכ*ס
 עימ6 כס5י כר ל6תכר6 יכי5 ךל6 תקיפ6כק5יפ6
 ל'וס ככסס סופר כמים תקעו יכתיכ . 5יסר56 יסיכיקכ*ס
 ע6 סיסר6 ו6תמסי6 כסס :סי6 5תכר6 כנין .חנגו
 ק65 ס6י כסופר לתת6 יסר"ל -תערי 1כיגסיר.
 דס5ק6 עי . רקיעין וכקפ כ16יר6 כסם תס1פריגפיק
 6סנמ וכי . 5סיסר6 דמפי תקיפ6 סגר6 56100נכי

 5עי65 וקיימ6 ים5יק 6100 כיין ירממי 6תערות6י6סתכמ
 . ייג6 6100 י6עכר קיימ6 קל6 ?6י וכיין י( .6תערככ
 6תער 5עי65 גמי סכי רממ' ,תערי י5תת6וכיון
 61ערע1 רממי ד6יסו ק65 61פיק ]קי6[ על6ס 6מר6סופר6
 6תער ד5תת6 וכ6תערות6 כרממי. רממי כקל6קל6
 קל6 יכי5 סיך תימ6 61י 5עיל6 גמיסכי

 . 5עע6 נמי סכי ל6תער6 דלתת6 6תערות6 16י5תת6
 6קרי 6101 . תייר 5קכל6 ק"מ6 תת6ס ע5מ6 מזית6
 כג11ג6 656 5יס יסיכ 65 ע65ס וע5ק6 ]קיכ[ סכ66כן
 כיין . מתת6 י6נפין כגסירו קיית6 6ק1 6י י קיימ6י6יסו
 יסכין כע5יכו קיימ6 6יסו ו6י מעל6 5י0 גסריןסכי
 כסממס. ס' 6ת עכיו ד6 כנ11כ6 5קכ5'ס. ייג56י?
 גמי סכי . ע065 6מר6 מיוס לנכיס מסיך גם דכרהיוס
 עליס 6תתסיך סכי 6תער י6יסו כנ11ג6 . תתתס ע5מ6ס6י

 קל6 כסופר 61תערי יסר6ל תקימי כך כגיןתלעע6.
 61תעכיי ]קינ[ ורומ6 ומי6 מ6ם6 כלי5 . דרממי רז6י6יסו

 טנקט ]קפ[ להאיר והקדושוה הברכות לחרש הזמןםניע
 התקונים אותן וכל העולמות. כל טל חתקתים בכל4השניח
 ישרים. הם אם חתהתפים מן שלים כלם העולמהעלקיום
 ]קי( האור את דמחשיך דבד איץ שמד אז ישרים אישואם
 הדין. נתשרר ואו הצדיכרם. מתוך הרושעש שנפרשיםעד

 נ8צא חשמקמרנ דשצמאה. צד מתנבר ההואומהדץ
 לפי הרשעים. שתן * טינתניבשביל

 ושעל-

 כתוב
 ולמה יהלבנה. מכסה והוא דו--. דצא תכלית ולכלנ(
 טל רשט טשן לפי הםקםרנ. בידי אותם מומרתאין

 עומר המומאה צר ואותו טיו. מעוו להאבידהקבשה
 שנתן צ בעצה מלבד להשבר. יב1לה שאין חזקהבקליפה
 ליום בכסה שופר בחדש תקעו טשכהוב לישראל.הקב"ה
 שלא להלבנה דיזכסה ההוא כסה לטבר בטבילחגנו.
 הקול זה בטופר. לממה "שראל מעוררים וכאטרתאיר.
 טעולה ער רקיעים. ובוקע באויר מחהך מהשעפדשיוצא
 רואה ובשיצא להיבנה. דסכסה ההוא החוק לדנלעוםניע
 למעלה ועמד שעלה זה אז הרחמים. חתעוררותטנסצא
 ההוא. לדין ומעביר עומד הקול זה ואז ד(נתערבב.
 נתעורר למעלה כן כמו רחמים נתעורד טלממהוכיון
 נתעורר שלממה ובהתשררדת ברחגזים. רחמים בקוליל ופנשים רחמים. טףצא קול ומוורא ]קי"[ עליון אחרט,פר
 להקול ביכולת יט איך תשאל ואם למעלה. כןכמו

 למעלה. כן כמו לעורר טלממה הדהעוררות אוטלמטה
 נקרא והוא הצשיד. לקבל עומד התחתון עולם וראהבוא
 כדמיון אלא לו נותן אץ העליון ושלם ]קינ[ מבהאבן
 אז מלממה. פנים בהארת ק-ם הוא אם קיים.שדצא
 מתנים בעצבות קיים הוא ואם מלמעלה. נך לומאירים

 בי בשמחה. ה' אה עבדו כהוב זה כענץ כננדו. דיןלו
 כן כמי עליונה. אחרת שמחה אליו מושכת דארםטמהת
 של בשופר ומעוררים "שראל מקדימים לפיכךמלמעלה. עליי נמטך כך מעורר שהוא כדם14ן התחתון. העולםזה

 ונעשה ]קינ[ ורוח ומים מאש כלול הרחמים. סודשהוא
 נצמבעת והיא הזאח. מובה באבן ומכה למעלה ועולהאחד

 להקריב נירך הלחם  טתישהקריב

 על-

 לו. שיש תוספות
 להכלה. החתן שמוםיף ומתנה כהובה תוספת טלכדמיון
 יו"ם. בכל וכן בשבהות. כלה נקראח שהיא ד6לכהושבה
 ביענות  ,שהן וסדגהע המופפים. קרבנות שהם תוספותנצרך

 : ר"ם ע"ככדינה.
 טבתק לכם ידה לחדט באחד הטניעי בנוקדש5(

 ואמר הוקן נהוראי ד' פתח תרועה.זכרון
 הזמן הוא עוזה הגנו. ליום בכסה שופר נחדש תקעוכ(

 הזהרזיו
 חייש ,קיכ[ : הבינח פדח ח ןקי5( : המקפרג השפן וה ,קי( : השנה ראש ביום הייגו ןקע[ ! הבינה מדת 11 ,קמ( ! המלכות מדת 4%ש[

 ! הרחמים מדת שהוא תפארת גבורה מסד היינו אינ[ : המלכותשוש
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 נראית שהיא ככף ואו ]ק*ד[ ההוא היל של תוניםבשתן
 ההוא בקול שנתתקנה וכיון מלמעלה. עליה נכהשךכך
 ברחמים ונכללת עליה. ושורה מלמעלה רחמיםיצא

 תוקפו ונחלש המומאה צי נתערבב ואז ומלמעלןםלמטה
 פנים בהארת קתסת הזאת מובה ואבן לקפרג. יכולאינו
 ומתי שלמעלה. ובהארה שלמטה בהארה הצריים.טנל
 וביום הבפורים. ביום וד*ף זה שלמעלה. בהאיהל"מה

 שלמעלה מהאור הואת טובה אבן על אח- נשפעהבפורים
 ייום בכסה שופר בחדש תקש פתח יצחק רבי6( * : - הבא עולם של האויטהעך
 מכל אליו המאיבם שוקכ'ה ישראל הם זכחיםרגנו.

 אליו. הקריבם רחוק וממים בהם. ובחר עכו'םד*צכות
 ה' אטר כה העם כל אל יהושע ויאסר כ( שכתוביי
 להראא מעולם. אבאיכם ישבו דנהר בעבר "שראל.אלהי
 ואיש וכתוב אליו. והיייבם בהם בחר רדצק פטקוםשהרי
 האלו מקרשת ום'. הנהר מעבר אגרהם את אביכםאת
 וכל זה. יורעים הע לא ישראל נל וכי בהם. לעיין"ש
 שהשם כמו וננלה נמתר התורה כל אלא יהושע.שכן

 היא. הקדוש שם כולה שהתורה לפי וננלה. נסתרהקרוש
 למה זה. ידעו וירצשע "שראל ואם ענלה. נסער היאועשכ
 נרולה שפובה הרבר מור ודאי אלא ה'. אמר כהכרעב
 אותם ועשה באנותיהם בהם שבחר לישיאל. הקב"העשה

 הנהר מתוך והמווכם לנבודו. עליונה קךושהסרכבה
 בשביל הסאורות. כל של מאור והקדוש. היייהעליון
 *שבו הנהר בעבר ה' אמר כה זש'כ בהם.שההעטר
 והנורע. דג:ושנ היצא הנהר וה דגהר* מעולם.אבותיכם
 כעבד חכמה. להראות אלא כאן. בזה רוצה מהמעולם.
 אמר וע"כ ]קסי[ עולם נקרא הייא נהר מעוים.הנהר
 והאמת החסר להראות מעלם. אבותיכם ישבו הנהיבעבר
 אברהם את אביכם את ואקח לישראל. הקב"השעשה
 בו גתרבק לא אברהם %א ענש. מה הנרר.מעבר
 בצר להתנבר בו שגתרבק יצוק. כמו ההואנהנדר
 יוצאים רין. שאינו אע'פ הדצא נהד וראה בוא ןקסז[שלו
 מתנבר יצחק וכאשר בו. ומתנברים שלו הצד טןרעים
 כסא והוכן לרין. נאספים ותחהונים על"צים אז שלובדינים
 אז הטלם. את ורן הרין כסא על יוו*ב הקדוש והםלךהרין.
 : הגנו ליום בכסה שופר כחרשתקעו

 לו אמד שמעון. רבי לפני ישב היה אבארבי
 ועך שינו. מהו זה עעפר על שאלתי פעמים כמההי*
 שישראל ברור דבד זהו ודאי א'ל בו. נתישבתי לאעתה
 ידוק הרי שקרן לפי קוץ. ולא שופר הוה ביוםצריכים
 אבל רושים. אנו אין הרין ולהדביק ]קיז[ הוא מקוםבאיוה
 ענינים ולעורד להראות נצרך ובמעשה בדבור למדעהוי

 שהארת ההוא עליק שופר כאשר וראה בואנמערים.
 נתעורר הדין או ]קיח[ להבנים מאיר ואימ נסתלק טהבל

 נקרא יצחק של איל זה וששר הרין. לבית דצכנותוכסאות
 וכאשר נ( האבות. של והתשבחת יצחק של תיקפושהוא
 יצחק אז להבנים. מיניק שאט הרצא יגרול שופרטשתלק
 דיצא שופר נתעורי וכאשר בעולם. לדין ומגןמהגבר
 להשמיע צריכים מחמאיהם. בתשובה דשורט האנשיםאם
 נתעוי אז למעלה. עולה דקול חה מלממה שעפר4

 ד6תחוי6ת כתס וכדץ ]קיד[ ק5מ דססי6 ניוניןנ6יטן
 ק65 כסס61 ד6תתקנת וכיון . ת5פי65 פ5ס 6תתסיךסכי
 כרמתי י6תכ5עת פ5ס. וס-יין ת5עי5מ נפקירמתי
 תקפיס ו6תמ5ס 6חר6 ססרמ 6תפרנכ יכדין ות5פי65.תתת6
 ד6יפין כנ"רו קיימ6 סכמ 6כן וס6י . 5קסרנמ יכי5ו5מ
 מיתתי ד5פי5מ. וכנסירו ד5תתמ כנסירו ספריןתכ5
 וכיותמ . דכפורי כיומ6 16תר סוי . ד5פי5מ כנסירוקיית6
 ד5פי65 ננסירו פנ6 %ן ססי6 6תנסירדכסורי
 : - ד6תי דפ5תמ נסירותנו

 5יוס נכסס טפר כתוס תקפו סתמ י5חק רכי6(
 תכ5 5נכיס 15ן קריכ ד)4כ*ס יסר56 מיסן וכ"יןמננו
 5נכיס 5ין קריכ רמיקמ ות6תר כסו. 61תרפי עכי"ס16תין
 ס' אתר כס ספס כ5 מ5 יסוספ 1י6תר כ(סס"ך
 %5ז6ס . תפ51ס 6כותיכס יסכו סנסר כעכר יסר56מ5סי
 ומקמ וכתינ 5נכיס 15ן 1)ךינ נט מתרפי רמיק6 ת6תרדס6
 1כ5 ד6. ידפי 110 65 יסר56 כ5 וכי . כס1 65סתכ5מ6ית )ך6י סמ . ונו' סנסר תפכר מכרסס מת 6כיכס6ת
 דסתמ כתס ע5י6 סתים כו5ס מורייתמ 56מ יסוספסכן

 סי6. קדיס6 סת6 כ51ס דמוריית6 כנין . ונ5י6 סתיסקויס6
 15ן ופכי? כ6כסת6 כסו דמתרעי כיסר56 קכ*ספכד סני דסיכו דת5ס סתיפ6 וד6י 656 . ס' מתר כסכתיכ 6ת6י ידעי. ס11 ויסוספ יסר56 6י . ע5ימ סתיס 6יסיופ*ד
 נסר6 תנו 15ן 61סיק . 5יקריס פ"ס נךיס6רתיכ6
 יסכו סטסר כעכר ס' מתר כס סס"ך . כסוייתפטר כנין כ51ינין. דכ5 כ54ינ6 קןיסמ. יקירמע65ס

 ו6תידע. דמסחתודפ נסר ססומ ד6 סנסר. . תפעסמכיתיכס
 כעכר . מכתת6 5ממ61ס 56מ סכמ כעי ק6 תמיתפי5ס
 ופ*ד ]קפו[ 6נ4יי פעס נסר ססומ . תעו5ססנסר
 וקסוס סיכו "מזמס . תע51ס 6כותיכס יסט סכסרכעכר
 6כרסס 6ת 6כיכס 6פ 61קמ 5יסרמ5. קכ"סדפכיד
 כיס 6תדכק 65 מכרסס מ65 . תיירי ק6 ת6י . סנסרתעכר
 דיכין דינ6. 6יסי ד14 6פ*נ סשנסר מזי תמ ]קפז[שנעפמ
 6תתקף י5מק וכד כיס. ומתתקפו תססריסנפקין
 6תתש. דדינ6 וכרסי6 5דינ6. תתכנפי "עת6ין ע5מין כדיןכדינוי
 כדין . פ5מ6 וד6ין דדינ6 כורסי6 ע5 יתיכ קדיס6ות5כ6
 - מננו 5יוס ככסס סופר כחדסתקעו

 פ :קך %'ע,י:;' ג4ץ יי %ע
 6תידפ 60 דקרן ננין . קרן ו5מ סופר ד6 ניותמכעיין
 ת5ין ע6תפר6 65תאס נעיכןנו6 נת5ין תנינןסמ

 צם יו"(':41מימ:ח נני.לע י4: סופר ססו6 6תער וכד כע5תמ 5דינ6 וקתתקן6תתקף ימי  כוין תנין ינק6 ד65 3דע סוסר סט6ע 9 נן"תיש:ו""שלשן
סיפר6

 הזהרזיו
 1שתחתיח  הספירות ז' שהן ידה " "יייביץייםלהספייות ל"ש:2ייע:סמג נ:םיעי[

 הידוע:פ? 1 1
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 וכעיגן . דיג6 ו6סת5ק רממי ו6תער פ)6ס. 6מר6סיפר6
 כס6י 65סק6 6מר6 סוסר6 65תפר6 כסיסל עוכד656מ~ה?
 ~סו ה5עןלעיא

 ק
 ע65ס סופר כססו6

 ית%ון ז
 מי65 יסר56 יסכין ד5תת6 ק5ין וכסגי ןקים[1כפק6
 דכיס 6מר6 סוסר 65תפר6 כגין כיס ו5כווכ6 ק5ין)סדר6

 :מ ימל %עיו'"לי":, ,"צי:נ41171
 5כורסלץ 67תר,ין6כרסס 6תער ט5יקקומ6ס

 1ו;'ו 1.;" סוו, ",מ וו" ווווץ. תוו.' )ת1ן,4
 ];מ[ ס5יקדעמל יכנת .תי(פ:ט5,מגר~ן65ממ,וכעבי1

 . רהי6 תו64 ותכר 6תכפי6 6ת:יןהמ6די5:יס
 6סרי6( רהי6. דוז 60 1ן%

1 

מ1% ר 6יגון כ5 וכקפ וס5יזן כפיק%
י,נר7ם

 'נ,קן,.י,.
 :' 'ן,,"ר, 1,,

 "לג:"ש ]11,
 כ5סו סדרין ת5ת6 וסגי 5כר. 5כסק6 תוקפוייכ5ין

 65כרסס וכעי5 וס5יק כג ק65 ]קגט[ 6מר6 כםזאראג(

%,עש(י":נ'4,1*1%
 ק ג,,, ד6יכת ום ידיכ6 כי ~יכץ 5נכי6ל6

 . ר
 %: י;ו:!1" %י'שס"ם7,י'.ג:י"ע:י'7ןן:ונ:'"יק
 """נ'-ון","ינ';;ן:4,;נ:צנ,ש':ה

 ת, "ן"'ש,,

 הו.י17,1
 עיסכמ 5מתרייסו. 5ון 5ס5ק6 דכפי6 ]קגו[ כתר6ססדרא

 5יסכ6 כפי ד6יסו כנין כמ5קדמין. 5י5מקכיכייסו
 ק. ו9 0 פ"ס ת)יס 6( מקונותמראה

 תצרך הדין. וממעלק רחגדס ונתעורר העלין. אחרעיפר
 בא להוציא האהר. שופר לעורר בשופר פעולהלהראות
 רגץלות אותן שבל להראות והולות. אוהן למטההשופר
 טזשררו ההוא העליון בהשופר כלם טגכלליםשלמעלה
 כח ישראל %תנים שלממה הקולות ובאלה ]קיסן~את

 הזה בים שופר להכין נצרך וע'כ שלמעלה.להרחמים
 שמ האחר שופר לעורר בשביל ט. ולכ%ן ווקו*תלסדר

 עולה למעלה, וסתעמר יוצא ל ק ]קג[ הראשוןסדר : שלמעלה הקולותגכללים
 ונתעטר בתעורר והוא ]קגנן בראשו ושיה אברהםאצל ומגיע ]קג5[ הרמים ההרים בין ומבקעלרקיעים

 הקול שזה בשעה למדני האנדות ובספר להכסא.וסתקן
 להכסא. ומתקן אברהם ומתעמר נתעורך עולההראשון
 : וביגה חכמה מן הארות עליווגשפע

 קול שלה כך בהי
 ]קגנ[ שני סדר דשא וזה הרונז. תוקש לשבר התקיףשני
 היינים כל עולה הוא וכאשר בהוקפו. משבר הוא הקולזה

 קגי[ 1 יצחק של למקומו שעולה עד נשברים. לפגיישנתעוררים
 לדגסא שמתקן לאברהם ורואה נתעורר שיצחקכיון

 הקשה. הרין תוקף ונשבר נכנע הוא אז לפניו.לעמור
 לשבר בשביל והמחשבה. הלב לכוון שתוקע מי צריךובזה
 יורקץ העם אשרי 6( זש"כ הקשה. הדין של והתוקשהכח

 ]קגו[ שלישי סדר ]קכס[: ודאי תרועה יודעיתרועה.
 נתעורר. והחמים ריקיעים אותן כל ובוקע ועולה יוצאקול
 ורואה נהעורר יעקב ]קגז( יעקב של לראשו וה ק.לומניע

 אוחזים אז ]קגח[ אתר בצד הכסא שמתקןלאברהם
 סרר כלם סדרים נ' ואלו לחוץ. שיצט לנבורותיוביכולת ואין זה. טצד ואהר זה מצד אחר ביצחק. בושניהם

 : הםאחד
 לאברדם תומל ועולה יוצא קול ]קכס[ השני כמןארנ(

 שהגבורות למקים יטטה. וממשיכוממקונ%
 ]ק5נ[ כהראשון תקיף ואינו המשבר. ק%ל יוצא 1ק)6[ שניגר : בד%כן לאברהם לו מעמיר והוא ]ק)[ ש%רות יצחקשל
 הוא אין ד(קול טהה אלא שר%קע. הקול זה שחלשן

 וכלם עתר. רפוים שהם שלססה דץ בטז לעומת שהואאלא שורהי הדין תוקש שם אשר בתחלה. כמו יצחקלעוכ%ז
 סרר יבוא כך בתוך : לפניו ונכנעים אצלם לאברהםרואים
 והוא שורות. הגבוףות שאותן ההוא למקום לממה.וטמשיכו יעקב של בראשו חצזעמר ועולה יוצא הקול ]ק)נ[שלישי
 אלה וכל בסקומן. וכהצתככין כ" נכנעין אזבאסצע. והן זה מצד ויעקב זה מצד אברהם כננדן.עומד

 י השני אחר סדר הםהקולות

 להושינ גצרך שהוא לפי כמקרם. ליצחקביניהם ויהושיב למקומם. להעלותם שנצרך ]ק)ין האתרוןסדר
%4ר%

 הזהרדו
16מר : התמירי במקוסם להתיטב טיחזרו תפארת נבורה המד ספירות הג' היינו יעקב. יצהק אברהםהאגות את ר*מלכות עולם פן לה?לות בהם טהכונה הג'. תר'ת סרר סן מדבר עתה ןקיו[ : הטני תר'ת של טגיה תקיעה היינו הטלישיסרר וה ןק)נן . א' בתרועה נטבר כבר התקיף יין בח כי של~פה. רין בהבית הדין טרי להגניע אלא הרין לשבר באה טאין היי%תקיף טאינה הענין ומפרט הראטון. שגסרר חראשונה כתיועה תיף איגה % טתיועה פי' איט : הטני תדשת של התדועה היינו השנימרר וה 1ק)16 : שלסמה רין בית טנקראת המלכות בעולם היינו ןקין : הטני תד'ת סדר טל א' תקיעה סן מיבר עתח אכע[ ? חסר טלבגח פי' 1קכח, : יעקב מרת ונקראת רחסים טהיא התפארת ספירת 11 ןקכ1( : ב' תקיעה היי% הושלישי סרר זה ןקט[ : הרין ולבמל לו%בראיך אומכינים פי' 1קכס( י רין טהיא יצחק סות טנקראאע הנבורה לספ.רת היינו ןקכז( . כרזל גטגפ תרועם ערה*ג טבירה סלשוןונררטת התרועה. הייס הטני סרר זה 1קכגן : בחסר הרין כסא לתקן אברהם מרת טנקראת החסר לפפירת גח נותנת 11 טתקיעה פי')קגגן הקדוטות: ספירות היינו ןק1% : תר*ת טהם קולות נ' יט סרר בכל כי סררים. לג' סרר כל מחלק וגם רשה. במסכת בראיתא אח'כ*נתקן ותטר'ת תטית כי סררים. ר אותם ושיא תר'ת. נ'פ סן רק מדבר הוא תנא רטב'י וכאשר הראשון. סרר מן הראטונהתקיעה זו 1קכן : שנתעוררים הרינים להמתיק וחסדים רחמים כלו טהוא האצילות מעולם אליה הבאה הבינה. מעולם הארה "תצא פי'א"[
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 הדינים כל ואז לחוץ. בננורותיו יצא שלא במימושתו

 והמחשבה הלב לכוון צריך יה ועל נתעורר, ורחמיםנחלשים
 כאשר ואז רבונם. לפני בתשובה ולחזוי הקולותבאותן
 וכאו1ר ]ק)ס[ ההוא העליון שיפר למקזמו חיזר דשה.בשופר כראוי הלב ברצון הקולות ומסדרים מתקנים"שראל
 ה-ין וכסא הכל. ינתתש ליעקב ל1 מעמר חוזרדצא

 העולם. על מיחם והקנ"ה בכל נמצאת שמחה ואזהושלך.
 לרבונם ולהמשיך לפים טיודעש יטראל של חלקםאשרי
 בוא 6( ידיהם. על העולמות כל ולתקן לרחמים.מדין
 טרחמים וכבו הזה. בעם נפתחים ספרים נ' זה כגדוראה
 דצא כך למקומם. תכנסין נחלשים וקטרם והריניםעזשרר
 ומתבמלים נחלשים הקשים רינים שלמעלה. כדמיוןלממה
 דינים טהם משורים רטעים אותן אלו הם. ומי העים.ק

 ונחתמים נכתבים ועשכ העולם. נק ונאבדים נבנעיםקשרם.
 הרדגק ברוך הדבר. תוכן וצא זה ודאי אבא א'רוכו'.

 בראט אבא א*ר עוד .. האלה דברים ודיורצזיששאלתי
 בתשיבה חזר רבונו. לפני בדין ועמד האדם נבראהשנה
 לבניך סינק תהי' אתה אדם לו. אמר הקבשה.וקבלו
 אקבל אני ישובו ואם ברין. יעמדו דחה ביום רזרות.לדורי
 הרחמים כסא על ואהקיים הדין סכסא ואקיםאהזם.

 : - עליהםוארחם
 זכרון כתוב יהודה אשר קדש. מקרא הרועה ןכרדןנ(

 והמהטבה. הלב בכונת עוטים אנו זכרוןתרועה.
 טיתעורר כדי במעטה. במה. לממה. וכרון עושים"שראל
 לום בכסה כתוב אלעזר אשר למעלה. זה כדמיוןענין
 כאשר אלא נתכסית. ואז הלבנה. בו טנתכסיתדגנו.
 הלבנה נתכסית אז מאיר. אינו והשמש הענן עבעומד
 מאיר. הטמש אין העק עב כלפני וע"כ מאירה.ואעה
 בכסה כתוב וע'כ מאירה. ואינה שנתכסיה הלבנה טכןכל
 מאיר ובמה ]ק15[ הלבנה שנתכסית בה"א. חנמליום
 עדקץ העם אשרי שכתוב שופר. וביל בתשובההבל.

 : יהלטן פניך באור ה' ואזתרועדא
 השביקץ בחדש דהבה ותנח כתוב וראה בואנ(

 או כאן נהה אם מזה ל0 יוצא מה אררמ. הרי עלתו'
 תולה שהדין שבטעה אמרו הרי עליונים. סותתגיש ענין שבכל התורה. דברי הם חב*בים כמה אלאכאן.

 הדין כסא ע5 יוטב והקב"ה שערים. והדיניםהעולם
 כמה בו. נרטמין רשיבבת כמה ההוא בכסאהעולם.

 דספרים כי המלך. אוצר בתוך בו נמזותפתקאות
 המלך. מן נשכח דבר אין ולפיכך שם. ננוזיםהמשקח*ם
 השביעי. בחדט אלא עהרה ואינו מוכן אינו ההואוכסא
 וכלם בו. נפקדים העולם באי טכל יום הדין. יוםשבו

 השביעי. בחדש דהבה ווזנח וע"כ ההוא. כסא לפניעוברים
 אררמ. הרי על נדק. העולם שאז ודאי השביעיבחדש
 ביום שכיחים שכלם ויללה. יבבה בעלי דןינים שריא6
 ביום נהעוררים עונשין שרי והרבה הקב"ה. לפניההוא
 נדק. שהעולם בעת ההוא כסא החת עומדים וכלםהזה.

 ומהוצנים ומבקטים הזה. ביום תפלות מתפלליםוישראל
לפניו

 קפע נסע5תן נ( סס נ( : ק 9 6( מקוטותמראה
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דינ6 ותספך ט5ייסו מייס ק3"ס . 3סופר ותקעיןקתיס
6סרי 61תרין סתהין ותת6י ע65י וכ55רמת'
 עקד"ייע דתקט דס"י יות6 3ס6י 3טינן וט"ד . ת-יטס יוןטיסעס

 ת5ס ויט3יד 3תרועס 3יס ויכוון דת5ס
 1ל6 . תרועס יודטי סטס 6סרי כתי3 וע'ד ]ק)'[3מכתת5
 . תריעס תיקעיכתיכ

 תכ65 ס5'ס נם כ3ר 65סתכ65 טת" כטי יות6 כס6יי(
 דיכעי . דת5כ6 3יקר6 יידט קדיס6 דמ5כ6 6רמיייידט
ע5ייסו

 ע5-ין 3כ5סו סופר6 ק5 51אנ6 . יות6 3ס6י 3טות"
 ד5כ"3כויכ6

 ויסח5ק ננין 3ם5יתו. 3רעות6 3מכתת6
 65 ד5?ון דס5'מ6 65ינון ווי . ט5ת6 תן יד1י ט5דינ6

 65דכר6 6תיין טת6 מו3י דס6 . י16ת כדק56סתכמ
 ימתינ" .גביניס

 ד65 סכפחןיס ויוס דר*ס 3יותי 6365
 תלת6 ט5יס ק6יס 6י 656 . 3*נ תכ5 155ת6 5תסתע3ט'
 דס6י 553ות6 . סכי 6תר וסוס 5יס. 5דכ6ס קודסיותין

 הדין וטהפך עליהם חם הקב"ה בשופר. ותוקעיםלפניו
 אשרי ואומרים פותחים ותחתונים עליונים וכללרדמים.
 התוקע ווהאיש הזה ביום נצרך ויכך הרועה. יידלהעם
 הדבר ויעשה בתרועה בו ויכוון הדבר. עיקרידע

 ולא תרועה. יודעי העם אשרי כתוב וע"כ ק5ז[ ןבחכמה
 : תרועה תיקעיכתיב

 בכל. השלם באדם לבחור העם צריך הזה ביום(
 שיבקש דמלה. בכבוד ומבין הקדוש רטלך דרכיהיודע
 העולם4ת בכל שופר קול ושיעלה הזה. ביום רחמיםעלירם
 שיסהלק בשביל בשימות. ברצת בחכמה הלבבכתת
 אינו שלהם שהשליח להצבור ף העולם. מן ידו עלהדין
 לרזכר באים דקהל חטאות שה-י כראוי.נטצא
 שלא הכפורים ויום ר"ה בימי לאבי וראיתי .בשבילו
 נ' עליו עמד אם אלא אדם. מכי ההפלה לשמוערצה
 זה בתפלת אומר. היה וכך אותו. למהר מקודםימים
 בהקיעת שכן וכל העולם. מהכפר אותו מטהר שאניהאיש
 של בספרו נטצא וע"כ ההקיעה של דמוד פי עללתיע מבין שאעו מאיש הקיעות לקבל רצה שלאשופר,
 שהיה השנה ראש של התפ*ת בענין הזקן רמרנארב

 שנמצא הזכאי. איש שסוציא שופר והקול ההפלהאומר.
 וביום למעלה. עולה זה קול השיפר. בזה ומנפשומרוחו
 עולה וכאשר למעלה. מקמרינים ונמצאים עומדיםההוא
 לעסוד. יכולים ואין מלפניו כלם ניחים הזה שופרקול
 ע'ז השופר. בקול הזה ביום העולם לתקן ויודעיםרבונם. לפני דומדח*בה לכוון ש-דעים הצדיקים של חלקםאשרי
 וע"כ . תוקקי ולא יודעי תרועה. יודעי העם אשריכתוב
 ולכוון הק~ות אותן ענין לרעת בהשופר לואהרנצרך
 הזה, לקול קקמ נווענים ההוא שברקיע הח4לותאיק כל אחד. ברקיע עולה שאינו שופר קול לך ואיןבהם.
 זה וקיש גו'. חילו לפני ילו נתן וה' נ( שמריםומה
 כאחד 1מתחברים אחר. קול שבא עד ההוא ברקיעהקול
 המעלה קול יש למדנו וע'ז אחר. לרקיע בהזדוטתועולים
 לממה. ישראל של ההקיעות קול זף הוא. ומהקול.
 לרקיע ועולים שלממה. הקולות איתן כל שמתחבריםוכיון
 כלם מתיצבים בו. שורה הקדוש שהמלך ההואהעליה
 של אחר וכמא נשלכים. הרין כמשת ואז המלך.לפני

 ? - ומתתקן עומדרחמים
 אותן של הסדר בכונה אמר הזקן ייסא שרבילמדנו
 קו השני. מהר ]ק)ח[ מהכל כלול הראשון מדרהתקיעות.

 ]ק)ס[ באטצע נבורה של וקול כמדר ואחד כפדראחד
 נבורה של וקול מכאן ואחד מכאן אחד של הש~ישי.מדר

 קשה אחד לרדת. דתרועה לעלות. השברים ]קת[באמצע
 דיא ואחד תשע. הם עשרה שאותן ונהבאר רפה.חאחת
 הראש ו-וא יצחק נתעמר הוה וביום ]קת"ן הכל שלכלל

 חמאים. בציין פחדו נ( כהוב הזה יום על ]קתכ[להאבות
 ]קיג[ מיללת ושרה לכל. ועוקד יצחק נעקד הזהביום
 ביניהם שעבר זה של חלקו אשרי מאד. חזק שופרוקול

ונהנל

 ו3ססו6 5טי65. ס5יק ק65 ס6י סוסר6 3ס6י ותנססיסתרומיס
 ס5יק וכד 5טי65 תקסרנין 1תסתכמין קיימיןיות6
 5קיית6 יכ5ין 651 תקתיס 6תדמיין כ5סו דסופר6 ק5"ס6י
 5קתי רטות6 5כוונ6 דידטין ד5דיקי6 מולקסוןזכ6ס

 ט"ד סופר6. 3ק5 יות6 נס6י ט5ת6 5תק% וידעין .ת6ריסון
 %כוונ6 ק)י 3סני 5תכדע  3סופר6 65ודסר36טי וט"י .. תוקטי 6% יודטי . תרוטס יודטי סטס חסריגתינ
 וכ5 מן. רקיפ4 ס5יק ד65 דסופר6 י6 5ך יית .3סו
 . ק65 %5י 6תר יסנין רקיט6 דססו6 6כ5וסין6ינון
 ס6י וק6יס ונו'. מי15 5סכי ק151 נתן וס' כ( 6תרי ק6ות6י
 דס5יק ק51 6ית תנינן וט'ד . 6מר6 5ררויע 3זוע6ילקין כמד6 61תטתד1 . 6מר6 ק65 ד6תי טד רקיט נססו6ה65
 5תת6 דיסר6ל דתקיטת5 ק65 ס6י . 6יסו ות6י .5
 5ססו6 וסלקין . דלתת6 ק5ין 6ינון כ5 דתתמ3רןוכיון
 כ5סו תתטתדין 3יס. ס6רי קויס6 דת5כ6 ט65סרקיפ6
 6מר6 וכורסי6 . רמע דדינ6 כורסוון וכדין . ת5כ6קתי

 ו6תתקן ק6יסדיטקכ

 . תנינ6 ]ק5ח[ תכ65 כ5ע6 קדת6ס .קקיעת6

 ]ק)סן 3יכייסו ג3ורס כסדר6 ומד6 כסדר6מל"
 ונ3ירס סכ6 ומד סכ6 מד .תלית6ס
 תקיפ6 מד . נמת6 קותסי6 . ס5ק6 סוסק6 ]קת[3ינייסו
 מד תסע 6ינון טסרס ד6ינון 16קתוס וס6 רפי6.ההד
 ריס6 וסו6 י5מק תתטסר6 יות6 ו3?6י ]קת"[ דכ65כ655
 מס6יס. 3כיון פמדו נ( כתיכ יות6 6:3י ]קתכ[ל36סן
 ]קתנ[ תי55ת וסרס . כ65 וטקיד 6תטקד י5מק יות36ס6י
 3ינייסו דעכר ת6ן מעקיס וכ6ס . 5מן6 תקיף סופר16ק51

61סת1י3
 לנ 'סעי' 0 ג' יו1 0 ית. י"י6 " מכ~שתטראה

 הזהריו

 תש"ת. מדר זח ]קלע[ : הקולות מכל כלול תשר'ת מדר זה ,קלח[ : מלאכה ואינה חכמה ן81ר הקיעת אמרו חז*ל וע'ז בכונח. *י'הל"
 של קול נקראת התרועח שגם תר*ת. מדר זה [קת[ : הקשה הדין תגבורת לשבד באמצע ושברים לאחרןה ופשופה לפניהפשוטה

 לשבד עולה חשברימ רפה. והתרועה קייח שה,*ברים ואומר לתרועה שברים בין ההילוק ומפרש בדזל. בשבפ תרוזם מלשוןנבורה.
 קולות העשרה פי' ,קפ"ן : רפיא דינא שהוא שלמטה דין בהבית הדין שרי להבניע יורדת וההרועה מוצאו. במקום קשיא ודינאהגבורה

 זמא מספק אחד להיותם השנים כולל תשר'ת סדר של תרועה השברים והיינו כולל. הוא אחי גי תשע. הן תר*ת תש"ת תשר"תשל
 הקדושח השכינה % ]קתג[ : הגבורה מדת יצחק של כחו וחיינו הדין. יום נקרא היום זח גי מ,מג[ : חשרה של ונ-ועה % ביחדמש:יפ

 : בישראל הדין ישלפ שלאמיללת
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 ביום יצחק  פרו%ז קורין לפיכך אבא אשר מהם.וניצל
 באותו ונתקשר לממה יצחק נעקד הזה ביום כידחה.

 את ויעקף שכתוב בשעה נתקשר. מתי ]קתד[שלמעלה
 : - גו' ב%יצחק

 השנה ראש בימי וראה בוא אמר שמעו! רבי6(
 לקמרנ. עומד והמקמרנ בעולם. נמצא שהןץ הבטריםויום

 באש הנלול קול ולעורר בשופר. לעורר ישראלצריכים
 השופר. מתוך הזה קול ולהשמיק אחר. שנעשו ורוחומים
 בו ומכה הרין, כסא של המקום עד עולה הקולחה

 יעקב שף ק,ל מלממה הקיל זה לשם שמניע כיוןועולה.
 שישראל כמו שהרי רחטים. מעורר והקב'ה למעלה.נתתקן

 היוצאים ומים ורוח באש כלול אחד קול למטהמעוררים
 ההוא. שופר למעלה נתעורר גם כן השופר. מהוךכאחד
 זה ויוצא טשתקן, ורו*ח ומי'ם בא"ש הכלול דהואוהקול
 ורחמים העהים ונתתש מלמעלה. הקול וזה מלמטההקול
 ברין לשלומ חושב שדףה נתערבב. דועא והמקטזנמצא.
 אז רחטים שנתעורר רואה הוא וכאשר בעולם.ולקטרנ
 והקב"ה מאומה. להרע יכול ואימ כחו. ונחלשנתערבב

 לא נעשה. שהדין תאמר ואפשר ברדטים. השים אתק
 ברחמים. נרון והעולם בדין רחמים שנתחברו אלאכן.
 חנמ. ליום בכמה שופר בחרש תקעו כתוב וראהבוא

 ויכול ההוא הרע נחש שולמ אז שהרי הלבנה.שנתכמה
 הלבנה נתע*ת רחמים נתעורר וכאשר לעולם.יהויק

 לשלומ. יכול ואיט נתערבב ודוא החשכות. מןומתרחקז
 נצרך השנה ראש של ביום וע'כ שמה. יקרב שלאונתרחק
 וביום כלום. *ודע ואינו משנהו דגשר כזה *תולבלבל
 לו. שנשלח בהשעיר רחה נהת ל1 לעשעת נצףךהכפורים

 ראש של ביום אבל ישראל. על מליץ להיות נהפךואז
 מאוטוע להרע יכול ואש יורע שאינו נתבלבלהשנה
 ורחמים מלממה עולה רחטים של התשררת רואהשהוא

 ואינו נתבלבל אז ]קתס[ ביניהם עלתה והלבנהמלמעלה.
 ישראל את דן והקכ'ה לשלומ. יבול ואעו כלוםיודע

 עשרה אווק כל ר,זסן להם ומאריך עליהם. ה,םברחטים
 אותן 5ל לקבל הנטרים ליום השנה דאש שביןימים
 רקב'ה טה דבר בבל וע'כ הכפורים. עםטל הדין וססלק חמאהזיהם. על להם ולכפד לפניוהשבים
 מזכל ננע. על האב כאהבת בארץ. זבאים בלםיהע הדין. עליהם ישלומ שלא כדי פשלה. לעשאל

 ז הולה וברבורבמעשה

 הנאנןרועה

 לשים הדץ יום שרוא השגה. בראששיפר לתקוע % מטיה תו'. לחדש באחד השניעי בחדשט
 שופר בחורש תקש הכתוב ענין ביאדו והיי שנתבאר.בט
 שהלבנה רתם דצא והה ט ואמרו דגנו. ליוםבכסה
 ההוא שהמקמרנ לפי ]קתו[ ברין עומד והעולם בונתכמית
 שורה שהדק במקום המלך על הפתח וסתר ומכסהמדפה
 רשות לו' נחנה איך תשאל ואם העולם, על רץלתבוע

להמקטרנ

 עחק 6תעקד יות6 ד3ס6י .יות6
 ק

 6ת ויעקד י דכתינ :סעת6 . 6תקסר *די%:,קט ק3סס61 ו6תק 5הת6

 ססנ? דר6ם 3יות6 חזי ת6 6תר סתעון ר3י 6(י

 כ"ס6 דכ)י5 ק)6 ו65תם . 3סיפר ק 65 יסר6)נטיין
 דכורסי6 6תר עד ס5יק ק51וס6י

 3ס ונסס . יתכ6 דדיכ"

 6תפר וקנ*סש5טט.
 ק

 ט כנייכ6 זס6 י.
 דכפקי ותי6 ורוח6 63ס6 כ5י5 מד קו55תת6

 . סופר 5עי65 6תער נתי סכי . סופר תנוכחן6

ט6 "ה לצ,7 "ייז;ו %י נ"וצ,
 61ס)ת::),ס

 ןד
 )תסנד יכי5 ומ

 תידיתי
 וק3"ס

 ן ל.יו י .ל,יעותע,ג~ן
 1י,7,1, ,% לו," ,תווננ

 תסנתיס טסר יטן ד5יס5ערג63
 651ד

 ז . כ)1ס ידע

 1דר6ס ניות6 6כ5 . דיסר56 ע5ייסו ןסכימר6 6תריפךעדין
 . כ15ס )תע3ד יכי5 651 ידט ד65 6תער33ססנס

 ;7'ת,נוי"ון,ן הנ'ן יש,17. ו,"ינ'11,ונ
 עסרס 6ינין כ5 זתכ6 5סו 161ר:ך . ע)ייסו טייס3ר0תי

 5יטסדאע
 סו;3*סס5סקיד 3כ65 ועשד . וכפווי

 ד
 עמ' ינן:י,י:"ןו:ו;(וייי,ו 5ון

 י"~:'ן"
 מהיסנארעיא

3כססדשנחנטוס וום ו" 11" :1 ,ך: ע": שץ בחדש"
 דס6י ושר וס6

 6יר.יו
 י1ת6ד:סיסר6

 תקסרנ6 דסס61 ם ט[ פתמ36פ65 ט סיוט22י

 רסו 5יס 6תיסי3 סיר תית6 61י . ע5ת6 ע5 ויכ56פת3ע

 "זהרה
 הפתה טנירת הענין וזהו הלבנה. על אשרו מופין שאתשט,ט כדרך להמלבות חתפארת מן לחו*יע הדחמים אור שנפסק כ:יןוק?י[ ז הרחמים לטדת להתקרב גהעלתה חקדדפה והשכינה המלכות מדת ןקפס, ז שלטעלח רגבורה במדת גתקשר חעקדה שעשי *"נקפזו
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 כיז6 וז6י 656 ויכ6. אמתכע 5מפ6ם תקעונ6לססא
 . פ5מ6 כ5 ע5 זיכ6 לתתכע קנ'ס סוי מקערג6זסס14
 . זע5ת6 זיכין כ5 קמיס 5מתכע יזיע4 *וק6 5יסיסוי
 דמי15 5מסו' . קתיס 5יס וסוי 5יס עכיז קכ*סזס6

 1ס6לסיס 6( ז6 ורו6 כ65. ע5 '0רי6 ס5ק6זקכ*ס
 תקערנ6 5ססו6 עסס . עסס ע6י . ת5פכיו סייר6יעסס
 ז6 וכ5 ע5מ6. כ5 ע5 0ככ6 סייפ6 למסוי קמיס 5'סי6תקין
 סגעיר6 6יסו וז6 כלסו. קכ"ס מקמי זיזמליןכנין
 :ם6 כני ותפיס  ריל4 יתכע כם6. כני מוכ'ותכע
 זס6י כנווכ6 זע6 מן דכסיק כמס כ65 לון 561קי 5וןוקע*5
 קתי 65זכר6 רסו )יס ז6תיסיכ . זלתת6 זיכ4 כיתמעס
 עמתכע כך. פ5 עכר ס5וכי כך עכז ס5וכי . זיכ6כי

 מתוכס 5ססו6 6תיסיכ רסו ותכן . זינ6פ5*יסו
 זיכ6 זינזרון עז . פתמ6 זיכ6 כי ט5 65גע65 זיכ6זכי
 כג'ן 5יס. 5זמי6 זינ6 5כי רסו עא תכע. ז6יסו מ6י כ5פ5

 זע5מ6 כעי ו6יסו . מססס 6וסכ ס' 6גי כי נ(זכתיכ
 סוי נווכ6 כס6י . דיין ו6ית זין ז6ית 5תנזע כז'ג6יתקייס
 ת5כ6 קמי זיכ6 תכע זיס6 מקסרנ6 5ססו6 קמיסקכ*ס
 5כס6ס רסו 5יס 6תיסיכ .1ת6 וכס6י . ע5ת6 כג* כ5על

 דיתנור פד ]קמי[ 5מ 6תמסי6 וסיסר6 . זמ5כ6פתמ6
 קכ'ס קתי 6תנ5י זכ65 ו6ע*נ . ע5מ6 כגי כ5 ע5זיכ6
 ו*כ6 ותכע 6תי ומכשו6 יומ6. כס6י זזיכ6 כרס.6מקן ותת6 עי65 מז6 כמוכ6 ה65 . כזיכ6 656 כעי65

 יכסוס 5רמוי כסוס ומז מז 5כ5 . ע5ת6 כני עוכזיל5
 ע5מ6. ככי עוכזי כ5 פל יססדי 6תיין יססז'ן . זעכזמ6י
 6יגין וכתס . ע5מ6 ככ5 תסעעי ז6יכון ס' עיכי 6יכעו56ין
 עלת6 ככ5 ותסעעי 6ז5י דק6 חוסככ6. 5ון ד5'ת ס'עיכי
 ע6 מסגימין ז65 65יכון ווי . ע5ת6 כני עוכזי כ5וממ6ן

 ססזי 56'ן קיימין פכייסו זס6 כפוכזיסון.תסתכל'ן
 ו6תרין. פכזין ד6יכון ת6י כ5 וממ6ן ומסנימיןזתלכ6.
 ק6'ס סנעיר6 וססון . ת5כ6 קמי וססזין ס5קיןו6יכון
 על עכר ושוכי . כך עכז פליכי . זיכ6 ותכע מלכ6קמי
 )ון 5ית 5ון ס6י5 65 זקכ"ס ועד ססזי. סכ6 וס6 .כך
 . ססזות6 ססזי 6יגון כזין 5ון 60י5 וכו . 5ססז6רסו
 מד "ית מ5כ6 ככי כסתק6. מ5כ6 קתי 6כתיכוכ65
 תתנגנ65 6ס6 וס6י . חוור6 6ס6 מ5י6 ז6 סיכ65 .סיכ65
 ססו6 5נו . 5ע5מין ססיק 65 וס6י . סכיכין עסיעכסלק6
 5ע5תין. פסיק ז65 16כת6 6ס6 מ5י6 6שר6 סיכ65 6יתסיכ65
 זזיכ6 כסעת4 תלכ6. כ~מי תזיר קיימין סוסריןותרין
 נע5ין סוסרין 61ינון . מ5כ6 קמי ססוי כ5ססוין
 6ס6 כסס61 ע5יס וכתכי מוור6 ז6ם6 פ5ק6מססו6
 כין זי%5 ייע6 ומכ6 עז ?יכ6 6מתין ת5כ6 וכזין .6וכמ6
 . נקרעין פתקין יסזרון 6י . כתסיכס יסזרון כך וכיןכך
 קייתין 1כות6 זכי 6יכון וכ5 ית'כ מ5כ6 . 165ו5י
 יוליף מ6ן . כך עכז פ15כי וכריו. קס כרוו6 .קמיס
 ו5י . י6ות זכות ע5יס זיו5יף מ6ן 6ית 6י . וכותעליס
 קכ"ס. יזפ כ65 . לסנסיר6 "תמסך ס1656

 5כגי זפומ6 פער6 יס6 ז65 כנין 656 ד6. לכל 56מריך61מ6י
 קמיס וכימ6 . קסוע כ6רח עכיז זכל6 ו65מן6סע5מ5.
 65סתכ65 כעי 6י יוע. ז65 מ6ן י6פילו למכיתין6תמסר ס6י ס6. 5ן מכ6 תימ6 ו6י . זיניס מן ז6סתויכת6ן
 זס6 כסת-6. ז6יסו מ6י ויזפ כ6תנ5י6. ז6יסי כת6ייסנמ

כ65
 ס'6 '0עי ט ג' תסית " נקוכעתמראה

 ב*ד ודאי שא רי4 ולהבוע לכסות ההואלהמקטרג
 העולם, כ4 על דין לתבוע הקב'ה נתן ההואהמקמרנ
 השלם. של הדעים בל לפניו לתבוע ידוע יום לוונתן
 פחד יהיה למען לפניו. והעמידו אותו ברא הקב'השהרי
 והאלהש 6( הכתוב סור ווהו רגל. על ושורה עולההקב"ה
 הףוא למקמרנ עשה עשה. מה םלפניו. שיירשעשה

 וה וכל השלם. כל על חדה חרב שיהיה לפניווהתקש
 העונשין שר הוא וזה כלם. הקב"ה מלפני שרפחדובשביל
 האנשים ותופם רין אובע האנשים. חמאי על עונששתובע
 ממונה כרמיון הרין. מן שיעא כמו הכל ומיימרם.והורנם
 של ההוא לממונה רשא לו שנהנה ולמדנו דין.עלידם ~תבוע כך. על עבר יפלוני כך. עשה פלוני דין.הבית לפני להזכיר רשות לו שנהנה שלמטה. דין הבית שלהוה
 שדעולם רוצה והוא משפמ. אוהב ה' אני כי נ(שכתוב לפי לדחותו. רין להבית רשות ואין תובע. שהוא מה כלעל הדין שעזרו ער רין, הבתע על הפתח לסנור דיןהבית
 עשה וה כרמיון ריין. ויש דין שיש לדעת בדיןיהקיים
 רמלך לפני דין תובע שיהיה הושא מקמרנ לפניוהקב"ה
 לכמות רשות לו נהנה הוה וביום הע:לם. באי כלעל
 ננזר שיהיה ער ]קת,[ בפנים נתכסית והלבנה רסלך.פתח
 הקב"ה לפני ננלה שהכי ואע'פ העולם. באי כל עלדין
 ולמפה למעלה אחד בדמיון והכל בדין. אלא רוצהאינו
 העולם. בני מעשי כל על ומעידים באים וערים שעשה.מה וכפי דרכו כפי ואחד אחד לכל האנשים. מעשי כלעל דין אובע בא העונשין ושר הזה. ביום הדין כסאהוכן
 הם וכמה העולם. בכל משוממים שהם ה' עיני הםואלו
 העולם בכל ומשומםעז ההולכית ממפר. להם שאין ה'עיני

 ו*ן סשגיחים שאין לאותן וי האנשים. מעשף כלורואות
 של העיים אלו עומדים אצלם שהרי במעשיהם.מסתכלים
 ימדברים. שורם שהם סף כל ורואים ומשניחיםהמלך.
 שמך העונשין שד תה המלך. לפני ומעייים עולשוהעדים
 על ענר ופלוני כך. עשה פלוני רין. ותובע רסלךלפני
 להם אין אותם שואל שהקב"ה ועד העדים. כאן ודריכך.
 עדוהם. מעירים הם אותם שואל וכאשר להעיד.רשות
 היכל יש המלך בבקע בפתקאא. המלך יפני נכהבוהבל
 בענעד סתגלנל האש תה לבן. אש מלא זה הינלאחר.
 לעולם. פוסק שאיט שדשר אש סלא אחר רוכל ישהיעא מהיכל לפנים לעולם. טמק איט ודךא נציצות. ולוי5עטל
 ושץין בשעת רסלך. לפני תמיר עומדים סופריםושני

 טמלי6 הסופרים ואותן המלך. לפני הערים כלמעידים
 השחוד אש עם עליו וכוהבים הלבן אש עמודמאותו
 בין אפשר ייוע. זנק ער הרין מחטיץ המלך ישההוא.
 עומרים וכות מלמרי אותן וכל רסלך יושב לא.ואם הפתקאותי ני4עין חוזרים אם בהשובה. יחזרו כך וביןכך

 ילמר מי כך. עשה פלוני ומכריז. עומד הכרוו בעל4פניו.
 יאם נעב. הרי ,כות עליו שילמד מי יש אם ,כעז.עליו
 הקב.ה. יודע דגל העונשין. לשר נססי הוא הרילא

 וה רבר כך. לנו מניין תשאל ואם דינו. טן מי עצלאם לפניי ומוב אמה. בדרך עושה שרגל ולהרשתהשלם. "בני פה פתחת יהיה שלא אלא וה. לכל נצרךולמה
 לדבין יוצה אם יורע. שאינו מי ואפילו לחכמים.נמסר
יכל שהרי בנסתר. שהוא מה וידע בעלה4 שהוא במהישנית

 קיידרו
 "הט"כות ה"יארת מן -וה-ים אור יופיע לא *נימיות נדרך שגפ,קמו(
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 הוא דכל בארץ הקב*ה שצוה מה כל אחד. בדסיתדכל

 ודמלך הדין. יום הוא השנה ראש של יום שלסעלה.כדסיק
 הסלך פתח ומכמה בא העונשין שר הדין. בכסאיושב
 כי "( כסששכ הדין. את אוהב שהקב'ה ואע"פ דין.והובע
 הדין. אהבת את לבניו אהבתו הנצח סשפם. אודב ה'אני

 הקב'ה צוה עליהם מעטתיו למעק עוסר שהסקמרנובשעה
 סזה למעלה. סלסמה רחסים לעורר כדי בשופר.לתקךע
 טזה עעשה וסים. ורוח באש הכלול קול עולההשופר
 שמוען מענות כל א וסלסמה. סלסעלה נתעוררדיעא קול וכאשר ]קתח[ למעלה אחר קיל ונתעורר אחד.ל

 6יסו כל6 63רט6 ק3"ס דפקיד ת6י כ5 . מד6 3נוונ6כ5"
 דת5כמ שתס6 ומסי ק"קי סגעיר6 . דדינ6 3כרסי6יתי3 ות5כ* ונדינ". יות6 5יסו ססנס דר6ס יות6 ד5מי65כנוונ6
 דדינ6. 5רמיתו ד3נוי רמימו ג5מ תססע 6וס3 ס'6ני כי "( כו*6 . 5דינ6 5יס רמיס דק3"ס ו6ע*נ . דינ6ות3פ

 פקיד ע5ייסו ת5ין 5תעטן קס דסנעיר6ו3סטת6
 תנייסו ו6תט3יד ותי6 ורומ6 63ס6 כ5י65 ק65 ס5ק6סופר 3סמי . 5פע6 תתת6 רמתי 55תטר6 כגץ . 3סופר5מתקע
 ססומ כד ]ו,פ:[ 5עי65 6מר6 ק65 ו6תפר מד5.ק5"
 פעין דק6 עעג'ת כ5 כדין . ותתת6 תטי65 6תטרק65
 וקרי נ5מודוי. י5מק נפיק ססנס דר6ס ביומאנ(

פיכיו

 ח:ר6ו:פ-

 דנפק
 ~ניגס6מ6ךעסרט וי

 6פי
 הין

 ומויךר נת5פסו גסנגינקי ף ו1ג3"תפרס
 ורנקס

לסתיא'עגי
 יטצצנןתאג ע ייפססת גו

 תת35ס תתת6 6תטר ויעק3 . די5יס תסעתיס63ינון
 ::ן, יי:ןיך"גמ . וי6כ5 % ויגס 3סדיס ו"רי3 5ג יעק63תטר

 כיון . רמתי 6יסו ט 635 ומדי רגז6 רמנ(6כמוערכסו :ו":'1," ,נ" עה?וניו7~
 [1 י נ5(ג"315ויל תן נפקין ויסר56 . תמן 6סתכמו ץ65 "ת3דרו זתיגיןדסוו

 וקורא בלבדו. יצחק יוצא השנה ראששל בידםנ( תתער33י תקערנ6ססו6[ : מתבלבלות ההואסקמרנ
 העולם. כל של דוזבשילין לו שימעיםלע,טו

 ותכדין נאסר ההיא השעה על שדוי דרכו. לפי אחדכל
 והוא הבריות. פני שסחשיך נף ססנו שיצא סראות.עיניו
 צא ואוסר. לעשו קורא הדין. סטת על ועיכבנפרש
 ורבקה תו'. ממעמים לי ועשה ציד לי וצודההשרה
 שנטסר אהובה בנה נפשה. אהוב בנה יעקב אלאמרה
 הוא שיעורר לו הצוה והיא העולם. שנברא סיוםלה

 טתלבש סלממה נתעורר ויעקב שלו. דסמעסיםבאותן
 הזה. בשופר שעולה יעקב קוי והיל ובקוות.בתפלות
 ויאכל. לו ועש אליו. וסתקיב יצחק אל נתעורריעקב
 זה וישת. יין לו ויבא עמו  שנתכלל כיון בוה. זהנבללים

 ]קתס[ הבא עולם סוד הלב. את סשמח שווא יץ המשומר.ק
 העולות והבקעעת יוזפלות בנדיו. ריח את וירחאז

 כיק רחמים. הוא וכלו דלב ושמח רתזו נח , נויברכהו.
 והרונזות ודגבורות החילות אוקן כל ביעקב נכללשדךא
 מן יוצאים וישראל שם. נמצאו ולא נהפזרו מוכניתשהיו
 בא ועשו עליונות. ובברכות בחדוה הזה ביום אביויצחק פני מאת יעקב יצא יצא אך רדך ובברכות. בשסחההדין
 הוא נם ויעש הע.לם. סעשי 4ן סשאות נושאמצידו.

 ויבא עדים. סזסין מענות. למעון לשומ שונןטמעמים.
 סעשים כסה ויאכל בדינו יתעורר אבי. יקום ויאמרלאב?
 הרדה יצהק ךחרד מצאתי. אשר העולם כל שלרעים
 יעקב של סכלל להפרד יכול אימ שהרי סאד. עדנדולה
 בכסה ציד הצד הוא אפה מ4 ויאסר בשמחה.שהיא
 הגה לו שאסר לאחר עד כלום. פעי לא שצירוראה כי ונו'. צעקה ךצעק אביו דברי את עשו כשסועיהיה. ברוך נם ואברכדו תבא במרם סכל ואוכל ובקשות. תתפל

 של והמוטת הגבורים אלו מושבך, יהיה הארץמשמני
 יעקב את עשו וישמם טהכל. לו קשה ווה העם4ם.שאר
 הים4ם באותן הולך ויעקב תמיד. לו ולקמרנ אחריוללכת
 ססע. להנצל ובורח דכפורים ל'ום השנה ראששבין
 אז דכפורים. יום שבא עד בתענית ויושב בתשובההוזר
 כלם איש. סאזת ארבע ועסו בא שעשו ישראליודעים

 סאד יעקב ויירא מ4ד עליהם. לקמרנ דמוכניםטקמרעים
 אלהי יעקב ויאטר ובקשותי בה*לות וטרבה לו.היצר
 עצה שטמל 1ד גו'. יצחק אבי ואלהי אברהםאבי

 ויקח לפמ. ההולכת בסנחה פנע אכפרה אסר כינבתוב
 וט'. עשרים ותישים טאתים עזש גו' סמןה בידו הבאק

טטלים

ומתי
. 

 סוס 65 דס6ת5ידו
 כ5וס.י

 טד
3 

מ סנס 35תר5זתףק5יס
 ,בי:מ~

 וסריק סכפוריס 5יוס ססנס ר6סד3ין ק'ן 1ו"ן יי~ן 1~ן.
 כ5סו 6יס. מ6ות 5ר3ע ועמו 63 דעסו יסר56ידעי כדין סכפוריס יוס ד6תי סד 3תענית6 גרתיס סוי 3תיו3ת6ת3 תגיס. 5"כתז3"

 56סי יסק3 וי6תר . ו3טותין 553ותין ו6סני . 15ויי5ר מחד יעק3 וייר6 תיד 15ן 5קסרג6 דזתיניןתקסרגי
 ענמס יפניו 6תר66כפרס 3כדכהתינ

' 
 ומ/ טסריס ותיסיס ת6תיס פזים עו' קגמס 3ידו ט63תן ץש . 5גן ססי5כת

נת5יס

" הזהרדו גי"  גנהופשת נ גמג 1גס 
 עש היין 5מי" "8מ".9 "4יי" יייפ שי א יקפע( י ייי" "ש סים כמי ש"
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 גמס סו6 נמ5יס. זי5יס ספר6 סו6 דכך ומ'. מיניקותנמ5ים
 פ5 6רכי3 ז6זס 65תת6 סמ% זפתי ז3סעת6 נמ5כמין
 מיתס 3מ5מיס נמ5 זממי מ6ן ותניכן גמ5. כמיןנמס

 6סיר וכזין מז. וכ65 תיניס. ו6סתזי3 ת5מע5ס פ5יונקנסס
 זוכסיס כפ6 65 ויעקכ זיפקכ. 6פערוסס6עסו

 ויסכ כדין . פ3זו 5פני 6ז%י נ6 יעגר .ופוק5יס
 6תפרס זס6 נפעס. 3סעת . 6ימתי 5דרכו. עסו ססו36יוס
 . ע5ייסו ומכסר 5מו3יסון ס3יק וק3"ס קדיס6.מעמ6
 . מנייסו 61תפרס דורנ6 3ססו6 6זי5 מקסרנ6 זססו6כיון
 סכתס נסע ויעקכ כתיכ מ6י . 33סי 5ממךי ק3"סכפי
 כיון סכות. סמקוס סם קר6 ק ע5 ומ'. 3ית 15ויכן
 מזי וק3"ס מקערנ* מן 6סתזי3ו 60 3סכותזית3ו
 : ר"מ פ*ג ז6תי. וכע5מ6 ע5מ6 כס6י מו5קסון זכ06כ3נוי.

 ס61 סכפוריס יוס סוס סס3יעי 5מדס נעסור אך6(
 5רני 6כ6 ר מ6ע . נפסותיכס 6ת ועניתםונו'

 6מר . סכ6 כפי ק6 מ6י זכתי3 6ך . 5יס 61תרממט1
 6ת ועניתס 35תר ד6מר זכיון . 6תי6 ק6 5תיעוס56יס

 עסור 6ך 3פסור. 6ך 6מר 5מדס. 3תספסנטמותיכם
 ]קנ[ סכי 6י 5יס 6מר מ5ת6. ת5י6 ז3עסור ]ענוי[ 5יס3פי
 מכתיכס. מל1ר תס3יתו סר6סון כיום 6ךכתי3
 . מותר ומ5יו ממן כ6כי5ת 6םור מ5יו . מ5ק 6ךותנינן
 כ6כי5ס 6םור ז%" 6י% . 5מים כפסור 6ך סכ4166
 ת5י6. נפסותיכס 6ת נועניתס סכ6 6וף 6"5 . מותר~5יו
 סכפוריס יוס נ( . נססותיכס 6ת 3ועניתם מ5ק 6ך62 וספיר 51ס065. יומ6 מפ5נות 656 6סתכמ 65 ענויזס6
 סכפוריס. יום מ6ן 5יס. מ3פי כפור יוס %עזר ת*ר6.
 ]קגח[ סיסר6 6תכסי6 ססגס זרמס 3יומ6 מזי ת6566
 כ5סו תייכין זיסר56 5מזס. 3עסור עז נסיר651

 ]קגכ[ 05 ונסרת ת6כת ע65ס 61ימ6 . ס5ימת6גתיוכת6
 . 3כ65 מיזו ו6סתכמ נס65. 6יסי ז6ימ6 נסירו יומ6וס6י
 נסרן נסורין זתרי 3נין . סי6 סכפוריס יום כתי3וע"ז
 ]קננ( תת6ס 35י5ינ6 נסיר ע65ס 3ו5ינ6כמז6.
 מנסור6 ו65 נסיר6 ע65ס מנסור6 יופ6וכס6י
 כ5 יונו6 3ס6י ת6נ6 . נססותיכס 6ת ופניתס נ( .זסמס6
 ת5יין כ5סו זע5מין וותרכות6 וכ5 נסירו וכ5מיזו

 . מנס וגפקין ננזין מ3יעין זכ5 . ע65ס63ימ6
 כמזוות6 3נסירי חסרין . כו5ינין 6יטן כ5 נסירץוכזין
 6סתכמו זינין 6ינון כ5 וכזין . כ65 זמתכסספז

 . 6מר6 3זרנ6 651 ת5י 6תר 3ססו6 ס61 6מ6ייומ6 ס6י 5יס. ו6מר 36וי סמפון 5ר3י ס6י5 56עזר ר3יי( . נפסומיכס 6ת ועניתם ופ"ז . 6תעכיז 65 וזינ36נסירו
 יתיר ס6רי זמ5כ6 3זרנ6 5מסף סו6זי6ות
 וז6י סו6 סכי כרי 56עור סמעון ר3י 6'5 ]קגז[מכ65
 סיכ5יס ס3יק ]קגס[ קוים6 מ5כ6 מזי ת6 ס56ת.וי6ות
 5ז3ר6 3נין פמס 35נוי וס3ק . דמטרונית6 3יז6ו3יתיס

 ט 1% ת)נ". נג' יגקו5 11שוור4יומש6)2ת
זכ6ן

 מ,ש דוא ממ~ם. שלו צד הוא שכך תו'. מיניקותשלים
 על הכב אדם  לאוטע סמאל שפתה שבשעה טטל.כמין
 מיתה בחלמו נסל שרואה מי ולמדנו טמל. כמיןנחש
 נהפך ואו אחד. ודנל ממנה. ונישי םלמעלה עליונקנסה
 רבשפ לא רהנה אעו ויעקב יעקב. של לאפסרופםעשו
 ישנ אז עבוז. לפני אדוני נא יעבר ואומר זקצו.ולא
 פרש שהרי נעילה. בשעת מתי. לדרמ. עאע ההואביום
 עלידגב ומכפר לחמאותיהם מיל והקב'ה הקתש. העםק
 מהם. ונפרש המנחה אותה עם הול ההוא שהמקמרנכען
 סכתה נסע ויעקב כתוב מה בניו. עם לשמוח הקב"הרוצה
 כין סכות. המשם שם קרא כן על תו'. בית יוויבן

 עם משםח והקב'ה המקמרנ מן נצו* הרי בסכותשישט
 : ר'ם ע'כ הבא. ובעולם הזה בעולם חלקם אשריבנע.

 ד1א חכטרים עם הוה השביעי לחדש בעשר אף"(
 לרבי אבא ר' שאל  נפשתיבם. את ההיתםתו'

 אמר להשממהו. בא מה כאן שכתוב אך *. ואמרשמעם
 את וופיתם אח'כ שאמר שכיון בא. דשא למעמלו

 עשאר שרק בעשער. אך אמר לחדש. בתשעהנפועתיכס
 ]קג[ כן אם לו אמר הרבר. תולה בעשור כי ענף לונצרך
 מבהוכ48 שחער תשבקעו דראשון ביום אך כתובדרי

 נעחר. הזציו חמץ באכילת אסור חציו חלק. אךולמינו
 באכילה אטור וטזציו נאמר לחרש. בעשער אך כאןאף
 ההיע נפשותיכם את בועניתם כאן אף א'ל טתר.וחציו
 ות"נה הריאה. ויום הצי מן אלא נמצאת לא ענהשהה
 דגטרש עם נ( נפשותיכם. את בהענטעם חלק אךהוא
 הכפורים. עם ברצ לומר. צריך כפור יום אלעור א'רהוא.
 ]קג*ן הלבנה נחכסית השנה ראש של בים וראה טאאלא
 וטורים ישראל שכל לחורש. בעשור ער מאירהואינה

 ]קגנ[ לה ום4ורה ווות העליונה והאם שלמה.בתשובה
 בכל. נמצאת ושמחה מקבל. הוא האם הארת הוהויום
 מאירים מאורוה ששנ4 לפי הוא. הכפורים יום כתובוע"כ
 ]קגנ[ דועחתעה למנורה מאירה העלענה מנורהיהד.
 שר מן ולא העליק האחי מן המלכות מאירה ההוביום
 בל הזה שביום למרנו נפשותיכם. את ועניתם נ(השסש.
 הדלה הע~מות כל של ותרנות וכל הארה וכלשטחה
 מממק ועצאה: נמשכות השפעות שכל העליונה.בהאם
 שמחה של ב1טטיה ומאירות דגצורות. אותן כל מאירותאו
 נמצאים דוינים כחות אווען כל ואו הכל. שנמתקעד

 פשותיכם. את ועניתם וע*כ נעשה. לא ודויןבהארה
 עם לו. ואמר אביו ושטעון לרבי שאל אלעור רב4ז(

 אחרה. בטררנה ולא ההוא בטקום תולה ועא מרועהכפורים
 יותר טערה שהמלך בהמדרנה הולה שיהיה מופבכי

 טראר דוא כך בני אלעור שמשן רבי א"ל ]קגז[מהכל
 היכלו מסר ]קג0[ הקרוש המ4ך וראה בוא שאלת4ויפה
 שתנהנ בירה בנע את ומסר הקרושה. השכינה בירוביועו
 וכאים דם שאם ביניהם. ותשרה אותם וועימראותם

 אינם ואם המלך. אצל ובכטד בשמחה נכמשעהשכינה
וכאים

% ט 6( טקדטתטראה  . קנ ז4 ז( א זף נ( : ק ז4 ג( . 

 הזהרויו

 ~ריעך ן::ן :1,,:' 4ג% ,שקגלל%ק,",."יק:ך12ע:::יהן"י:~.ש~ה7:לווו
 התפארת: וח ,קגס: דדכורא: עלמא בהתפארתולא
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 שכהיב כ0ו ביארנו והרי בגלות* הולכים והם היאזכאים.

 שלחה ובפשעכם נ( וכהיב אם. יבריח אב משרד6(
 ולחעור בהם להשניח בשנה אחר יום יש וע'כאמכם.
 העליונה האם אז הזה יום מניע וכאשר בישראי.בהם
 בישראל. בהם להמתכל לננדו נודמנת בידיה חירוהשכל

 תפלות בכסה עבודות בכסה הזה ביום מזררזיםרשראל
 העליונה האם וכאשי לזכותם. כדי הכל ענוים.בכמה
 כלם זכאים. כלם השכינה בידי שנפקת המלך בניהראה
 וררות לרם סזמינה היא אז פשעים. בלי חמאיםבלי

 אצל השכינה נכנסת ואז השכינה. בידי חירות כלססקור
 גדלה שהרי וברצון. בשלמות בשסחה בהארההמלך
 נמצאים לא הזה ביום וכאשר כראוי. העלען למלהבבים
 מהרחקת השכעה שהרי וי. לשלוחידם וי להם וינדאוי
 הירות סמנה יוצא ואז ססתלקת העליונה והאם ה0לך.סן

 כרי דרכיו. מלמדם שהקב"ה ישראל הם זכאטיהעורם.
 הזה ביום כי זש"כ לפניו. זכאים נמצאים ויהיו הרין מןשרנצלו
 : וט' פמאותיכם טכל ופהרהם פהודים מיםעליכם וזרקתי נ( וכהוב חמאתיכם. סכל אתכם למהר עליכםיבפר

 הנאטןרועה

 נפשוהיכם. את ועניהם לבם הוא שנתקעטבת
 להכניע הכפורט. ביום להתעמת %0%ה

 של המדרגות נגד שהן ענוים. ה' של בסוד ודצפשהטף
 עונותידם להזביר בא הסקטרנ שהרי ]קנין הכפוריםיום
 והנל אביהם. לפני שלמה בתשובה נלם שנתבאר*כמו

 : ר'ם ע"ב סיסות. בהרבה שגזברכסו

 תו'* דור עץ פרי הראשון ביום יט ולקחתם8(
 בשם4 דגקרא נל 1( פתח שמטןרבי

 כסה וראה בוא עשיתיו. אף יצרתיו בראתיוולכבודי
 דנועשים אותן שדרי היץש. דםלך סעשי הםנטהים
 שלמעלה. עליונים בדנרים אותם קשר לספה עשהשדצא
 עבודה. בהם ועושים לםפה אותם 6טקים האנשיםוכאשר
 אזונ. בגון בהם. שנקשר שלסעלה הענז אותונהעורר
 בהשם שנאחזים מהם ויש הענין. נתבאר והרי ארז.עץ

 נאחזט שכלם וערבה* הדס ואתרנ לולב כנוןדקדוש.
 אותם לקרצז נצרך וע'ב ]קיז[ למעלה הקדושבהשם
 שנקשרת היןא שסחה לטרר כדי עבודה. בהםולעשית
 הענק להראית נצרך ובמעשה בדבור לסדנו וע'בבהם.
 יצרתיו. שלי. דרחור לנרום בראתיו. כבודי. יקץרר"בבודי. בשצד הנקרא בל זש"ב שלסעלה. הענין לעחירבדי

 שלמעלה הכח בו לעורר עשיתיו. אף עבודה. בולעשצת
 עבא. עץ וענף עע יצרתיו. תמרים. כפות אלובראתיו. ולכבודי ההר. עץ פרי שכתוב זדצ בשמי. הנקיא כלד'א
 תא זה של וחתקון ]קגח[ נחל וערבי זהו עשיתע*קש

 ס5חס וכסמטכס נ( וכתיכ . 06 יכריי מכ תסדד"( דכתיכ כתס מיקיתכמ וסמ ננ5ות6. %סדרו ומיגון סאזכמן.
 . *ג6ס ,פ6 יוקמ סמי 6ודתן וכד כיסרמ5כסי 5סייקי כסו 65סגחמ כסתח חד יוינ, מית וט"דמתכס
 . כיסרמ5 לסו 65סתכג1, 5קכ5יס 6זדתגת כידסמ מירודכ5

 55ותין ככתס סו5יחין ככקס יותמ כסמי מודרוןויסרמ5
 ט5מס 6תמ וכד ד5סון. 5זכותמ כ5סו פגויין.ככמס
 . זכמק כ5סו דתסרוגיתמ כיו6 ד6תפקדו ת5כמ כגימתמת
 מההד 5ס1 מותיגת כדין מוכע. כ5מ מעמין כ5מכ5סו
 5נכי עמ5ת תסרוניתמ וכדין דתערוגית6. כידסמ מירו דכ5תמקר
 רכימת דסמ . כרטותמ כס5יתו כמדוס כגסירות5כמ
 6ספכמו 5מ יותמ סמי וכד ימות. כדק6 ע5מס 5ת5כמככין
 מת-חקת תסרוגיתמ דסמ ווי. 5ס5ומיסון 11י 5ין 11י ימותכדקמ
 מירו מגס גפיק 51מ מסת5קת ע65ס ומתמ ת5כמ.תן

 נגין %מוי. 5ון מ5יף דקכ"ס יסרמ5 מיגון וכמין .5ע5תין
 סוס כיוס כי סס"ד קתיס. וכ6ין ויסתכמון דיגמ תן5מסתזכמ
 : ונו' סחמותיכס תכ5 וססרתס עסוריס תיסע5יכס וורקתי נ( וכתיכ מסמתיכס תכ5 מתכס 5עסר ע5יכסיכפר

 מהעמנארעיא

 . גססותיכס 6ת ועגיתס 5נס סו6 סנתון שבתי(
 5"כגסמ דכפורי כיוממ 65תטגמס ד6עקודמ

 דיות6 דרנין . עגויין דס' כרזמ וגססמנופ6

 ",",;מנ,:ע:םנייק"ע;ש"צי"
 ונו'. סדר ען סרי סימסון ניוס 5נס ןלקחתםס(

 כרמתיו51ככודי
 ר

 עועף י5רת14
 וננ "נקי1116כ5

 טיכיי מיגון דס6 . קדיסמ ת5כמ עוכייע65ין
 נסוי מ" ון גס5ין נסמ כניוכד

 עונד"
. 

 עוכדמ ססומ6תער
 ד5עי5"

 6ווכמ כנון כסו דקסיר
 וסמ . 6רזען

 כסת6 דמחידן תגייסו ו6ית . ת5י מוקיתג"
 6מידן דכ5סו וערכס סדס ומתרנ 515כ כגוןקדיס6.
 כסוו5תעכד

 דמחיד ססימ י מדוס ;מתערמ כנין עוכד"
 ת5ס %5ו6ס כעיגן וכעוכד6 כת5ין תגיגן וע"ד .כסו
 . י5רתיו . 5י 5ימד6 . כרמתיו . יקרי 5מתפרמ .51ככידי נסתי סנקך6 כ5 סס'ד . 6מרמ ת5ס 5מתטרמנגין

 ד5עי5מ מי65 כיס 65תער6 עסיתיי. מף עוכדמ. כיס5תעכד
 טכות. טן וענף סיינו י5רתיו. תתריס. כפות סייגוכרמתיו ו5כנודי . סדר ען סרי דכתיכ סייגו כסתי. סגקרמ כ5ד*מ
 דס6י ותקע6 ]קנח[ נמ5 וטרכי סייגו . עסיתיומף

תמי
 פשג יסס" 1( ימ ךחי ק6.שס( לף י( )*1 יתיק6) נ( ל עי" נ( י*ע פשי " מקומותסראה

 הזדשיזיר
 השם של אותיות ד' נגד הם מינים הד' בי ":ון : בביגה מלכות העליונה. דץ בתוך ההחתונה וץ חתבלל1ת ענויפ ה' עא לוויםניי[

 לחום דופה ל1לנ ךץ. אות ופקורה לבא. בינה שהיא ללב רומה אתרג י1 אות ופקודה חבפה שהיא לעין דוסח הדס ב'ה.הוי'ה
 העשיה: עולפ שערש והיא ב"פ. מגדמה לה דלית פלבותעל מרפש ערבה ייירה. על מרמו ריח רק בו שיש הדס בריאה. על מרמו פעם בו שיש תמרים כ*ות אצילות. על מרמו וריח פעפ בושיש אתרנ לפיבך גבוה הייתר עולם על פרפו יתרה מעלה לו שיש פין שבל בונהו נראה וה *י' לפי 411ח[ : אחדיפ אופניפ בזה ישוקיד האהרמה. ךן אות זוסקורה פה מלכות והיינו לשפתים. דופה ערנה ן. אות ופקורו גופא. תפאדת שהוא העף בל ומעפיד המחויקהשדרה
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 סרמסין . סרמסון 3יום 5כס ו)קהתס קר6 דמח*ת6י
דייק"

 יוס סמי סו6 ותמן ]ק,ע[ עסור ע) חתיסמס דסו6
 דתיין 3תכיע 5כו65 ר6סון דנסיק יוס דמ מ5מרמסון.
 כפיגן והנן ]קס[נ3יעין

 )6חסכ"
 6תת תסרו4תח 6תיס . 3קטרף נפמ 3ני דהמף5מ)כחז4 תת5 5ע5ת6. 5יס

 5ון ויס3 די5ס 5יקרמ 6סנח ות5כ6 . )חירות 5וןוהסיהת
 5ון מסיקת 60 מתרס . ו5חין כייסין )ון 6פכמת .3ידס6
 ו5חיגן 5ת11נ6 כפני קייתין ו6כן )חירו. 5כ)6חפיק דכפירי יות" ס6י כך . ותסתי6 תיכ65 )ון מייתילחירו

 )תלכ"' 5עסרת סי6 .)תסתי6
ענ ומנן . יות6 3ס6י 3עסרוי

 יום 5יס קרינן ע"ו חיי51 ן "
 מ53 סימ. וססיר דמנדת6 3ספר6 6סכחנמ דמ ]קס"ןרמפון
 יקר 3ענני 6י . דכ65 פירותמ 36ר0ס יוח6סמי
 די5הק 3יר6 דמ . סדר ען סרי ]קסכן דתימ 3ירמ5תחפר ס6רי ד36רסם . סירות6 סומ 3תי6 מי . סירות6סומ
 סרי סיר. מן 5יס וקרח . 5קכ*ס 5יס 6סדרדס61
 דכתי3 . תמריס כסות ]קסגן ידיממ סדר עןדס6י
 ]קסד[ פרוד6 3ינייסו מסתכח ו)מ יסרח כתנורגדיק
 ד6 ס5יק ד5מ 3נין . כפות מ5מ וכפות כתי3 )מוט"ד
 יע5מין נחיס %3 ססי6 מתת5ימ ו:סהי ד,ג)מ
 3קדת.ת6 6תת5י מיסו ]קסס[ מ5מס תנמרמנניעין
 ען וענף . 5כ65 נ3יעי ד6יסי עד כיר6 מתת)י6ותניס
 3סרסוע ומסתרס ד6תתקף ר3ר63 דמי5נ6 ענס6 ד6טכו"

 סו6 סמי . 3כירמ 5מרק6 ו6תת5י6 דע5חמ יסזד'6נסי5 תסמי דס6 ]קסז[ לע3ות דמחיד ען . ע3ות תעןדתיסו ענף ]קסו[ סערוי 3כ) ד6חיד כ65 ע5 ע)6ס מי)גתומתע3יד
 מינון תרי. נח) וער3י דסקיות6. "רח6ע6,5
 ]קסה[ 55דישק 65רק6 3סו מתכנים דתימ נח5יןתרין
 3י5הק. 3יס ד6מידן ג3ורן מינון 56ין גח5. וער3ידיח

 חסער6 עמ ע5הס נמ5 דססו6 חסער6ד6תיין
 עמ 5סירין 3סית6 ו)6 י6י 655 כך ננין ]קסטןדחכמ
 ש טק6ק 12 6יגון וח5ין ]קט"[ ע)ייסו רויח6דנוס6
 . סדר מן ערי סרמפין 3יום 5כס י)קחתס ד"6לכירמ
 ד6 ע3ות. ען ועכף . י5הק ד6 . תתריס כסת . מכרסםדמ

 דמתרן-: דרגין תרין 6ינון 6)ין ]קככ[ גה) וער3ייעקכ.
 6וספיזין 6יכון מ5ין דכ) קמתר ססיר דמנדתמ 3ססרמ6(
 5חסכה6 31עיין ]קענן יות6 3סמי קדיפמ עת6דיוזתנין

 ק5כ" מורנ1י :נן ים~ יי:2מ:תק)גשכ6
 קדיסתץ

 יזם זה דוא וסי ]ק:ס[ דעשור על חםישי שדואדוקא הראשע הראשון. ניום לכם ולקחתם דכתוכ שאמרמה
 מים של בסעין לכל ראשון שיצא דיום זה אלאהראשון.
 כחשל לעולם. להסשיכו צריכים ואנחנו [ק:ןהנובעים
 באה הממרונה אסו בסאסרו. לאנשים שסגרלמלך

 הוצאתים דרי אמרה וצמאים. רעבים אותם סצאהבידיה. ונתנם כבודה על השניח והמלך יחירוו:. אותםוהוציאה
 הכפורים יום זה כך ומשהה. מאכל להם אביאלחירות
 וצמאש לסזץ רעבים עוטדים ואנו ל~דרות. כלםהוציא
 ואנו הוה. ביום בכתריו למלך םעםרה כשדראלשתה.
 אנחם שואלים נסצאים. עמה הנונעים מים שהרייודום
 יום לו קוראים וע'כ לחירות. שדיציאנו ממילשתות
 אבל הוא. ונכין האנדוה בספר נמצא כך ]קסח[ראשק
 יצחק של באר זה הרר. עץ פרי ]קסכ[ מים בארלחפיר דוצדל שאברהם תחלה. הוא הםים בשין אם תחלה.דיא כבוד ענני בענין אם דגל. התחלת דוא אברדמ הוהביום
 שכהוב מה היינו תמרים. כפות ]קסנ[ ירוע הוה הדרעץ ופרי הדר. עץ לו וקרא להקב"ה4 לו מדדר הי'שהוא
 ]קסדן פרוד בעיהם נמצא ולא יפרח. כוגמרצדיק
 זה עולה שאין ל8י נפות. אלא וכפווע כתוב לאועשכ
 עליונים מים עם דדיא באר נתמלאית ונו זה.בלא

 תחלה. נהמלא דוא ]קסס[ העליונה באר טןהנובום
 בשרשיו. ונשהרש שנתחזק דגרול העץ של ענף זהעבות. עץ וענף לכל. מעין שורא עד הנאר נתם4איתוממנו
 ממנו שדוי ]קכז[ לענות שנקשר עץ ענות. מעץשהוא ענף ]קסין צדדיו נכל שנאחו הכל על עליון עץעעשה
 הוא זה בהבאר. להריק ונהמלא הקולם יסו'ד4קח
 הם שנים. נחל ועיבי להנאר, להשקות שדרכוהעולם
 ]קסח[ לצדי'ק להריק נהם נאקש שהסיס דגח4םשני
 שנקרא העילם מצד ולא ההוא העליון נהל מצדהב*ת ביצחש הקשורות דגנורהע הן אלו נחל. וערביך'א
 דעמודים שני אלה נחי. וערני ד'א ]קן[ פירוהעושין ואין לפירות דאויות ואין יפות לצל לפיכך ]קסט[אב

 הרר. עץ פרי דואשון ניום לכם ולקחתם ר"אלנאר. מים להריק פועלים אלו וכל ]ק*"[ עליהם עומדשדשוף
 זה עבות. עץ וענף יצחק. וה הסרים. כפת אברהם.וה

 אורחים דם אלו עבל אמר יפה האגדות בספר"( שאמרמ-ו דטדרנות עאעי וץ אלו ]קיכן נחל וערבי*עקב.
 להסצא וצריכים ]קגגן הזה ביום מזבהנס הקדוששהעם
 בקשתו האדם סבקש ובדם אוהם. שמזמינים כיץלהם
 דקדוש. הטלך דרכי שיודקךם ישראל הם זכאים דמלך.ק

מרף,ה יףורעיםוידעין
 מקו_

 יגג 1יתי "( ות
 הזהרדו

18ט ? בסכות לישראל יאירו ספירזת דהחכע של שהאורת דיא האושפיזין ענין 1קעגן : והוד נצח ששרשם ואהדן משת היינו ג,4נ[ : קשופפטכי תרין והוד נצח היינו ף64[ ? עלאח אמא הכינח על מרמז הסכך כי לסוכה. סכך מהם לעשות לצל נאות אכל דרכורא. עלמא שלהכח בהם שאין כ*ון הסן : מתערין חסדים רק דמניה אבא שנקרא החכמה מעולם כאות ואין * מתקרין וגבורות דינין דמינה הבינה זועלאה נחל ןקסט[ : אלוה אחזה ומכשרי כנהוג חייט [קסח[ : תתאח באר שנקראת המלכות היינו חארץ על להריק התפארת מן בהםשנתמלא השפע מימי המעביי העולט שהוא היסוד ספירת זו יריקו. האדץ על גשם ~עכים ימלאו אם ככתוב הארץ. על וטריקים מיםשמתמלאים עבים ממשמעות עכות שנקרא ה*סוד לפפירת שנקשר פירזאע ונ*ל לעכות. נקשר התפארת היינו העץ שזה ל*י שהוא עבות.שגקרא הטעם בזה יבאר [קסון : להן מרכז כטו והוא הספירות כל עם ונאחו החיים עץ שנקרא התפארת זה הנדזמ העץ מן הואוהשתלש4תו מוצאו ההדם היינו הענף שזה פירושו נ'ל [קט[ : ולצאצאיהם שלמטה להעולמות השפע לחלק מע~ן נעשית שהמלכות עדהבינה שהוא העליונה כאר מן היורדת השפע ףם המלכות 11 התחתונה כאר נתטלאית היסוד מדת ככח [קססן : החכור לואשו מקום איןכלל פירוד שס אין שאז וכיון נפרדים. דבריט שני חכור על מורה וא'ו כי וכפות. כתוכ לא ולכך ומלכות יסוד כין פירוד יהיה שלאושגינתיה קב'ה יחוד הקדושה כעכודתם טדמים שישראל היטוד ספירת זו אסד[ : יצחק שורוח הגבורה מדת מן גכורות עיקרה שנלהמלכות מדת 11 [קסג( : אכרהם מדת שהיא חסד על רמז םים כי ןקסג[ : הכנין ימי של ספירות ז' מן הדאקענה ספירה שהיא החטדבספירת שמקומם חטדיט םשי על היא שהכונה לשתות מים העליוגה האם הבינה מן שואלים אנו כי יען 1קס6[ : הע14נה כשפעהנוכע פעין שהיא עלאה אמא חכינה עולם זח וקף( ו ידץ גגד והם קףשור שנקרא הכפודים יום אחי החמישי יום הוא דטכות א' יוט"גט[
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 ואיזה בדין. זבו שהם לפי רסלך. סלפני נ-שםיםבסיסנים
 סשל העליק דסלך של חיתסו האנענה סיסני הם.סיסנים
 העולם ידע ולא- לדין. הסלך לפני שנכנסו אנשיםלשני
 אותו. ושאלו המלך סבית אחד שר יצא נצח. מהםסי

 נצח. הוא דסלך סיסני יהיו ובידיו שיצא סי לדםאסר
 הדן העליון. סלך לפני לדין נכנסים העולם באי כלכך

 לחודש. עשר החסשה יום עד הכפורים ויום ר"ה מיוםאותם
 ממריחים בתשובה. כלם זכאים. ישראל נמצאים כךובין
 בדין. זכה מי ידוע ואין ואתרנ. לולב בסכהעצמם
 ביום בדין. זכו הם שלו מימנים בידיהם דמוציאיםאיה משיבם הקב"ה בדין. זכה סי שואלים עלייניםמלאכים

 ההלל. בתשבחות הסלך רושם עם ישראל יוצאיםהזה
 כלם רואים ביסין. לולב בשמאל אתרנ בסוכה.נכנסים
 ואומרים פותחים הקדוש. המלך ברושם נרשמיםשישראל
 : אלהיו שה' העם אשרי לו שככה העםאשרי

 הראשון ביוס לכם ולקחתם אסר יהורה רביי(
 נחל וערבי עבות עץ וענף תמרים כפת הדר עץפרי
 עץ מן אתרנ וכי אתרנ. זה הוא. מה הרר עץ פריתו'.
 וסכאן. סכאן סביבו יש קוצים כסה וה~א הוא.הדר
 ויבן שכהיב רדבר סוד אלא רדר. עץ פרי איסרואתה
 יביאה לאשה האדם מן ל"ו אשר יצלע את אלהיםה'
 הוא וזה מבשרה ובשר סעצסי עצם וכתוב האדם.אל
 כי שכתוב עא. נקרא שהאדם סניין ]קטד[ הדר עץפרי

 שנה. לשבעים דבדל המרים. כפת השרה. עץהארם
 נכפת והוא ]קט0[ העליונווז שנה שבעים נתיסרויבו

 שכתוב כסו כפת. נקרא וע'כ ולסמה. לסעלהונתקשר
 בשמים כל כי שכתוב זהו ולכאן. לכאן שעולה כפיתו.נ(

 המזבח זה הדר. עץ פרי אסר יוסי ר' ]קסו[ דוקאיבארץ
 סה ]קטז[ הצדדים לכל פירות וסעלה פירותשעושה
 וסתברכת חלק לה נותנים שנה השבעים שכל לפיהמעם.
 יום. בכל אחת פעם המזבח את מובבים בחנ וראה בוא .מחכל
 שהזסין לסלך סשל אלא ענינו. סה לנסוף. פעמיםושבעה
 אסרה יחידה. בת למלך לו והיה בהם. והתעסקאורחים
 אמר עלי. סשגיח אינך האורחים לבעבור המלך אדונילו.
 שהיא יום בכל לך אעשה אהת שעשוע בתי חייךלה
 פדים ישראל מקריבים ההג יסי בכל כך ]קעח[ ככיםשוה
 לכלם הקדוש. לם5ך הסזבח אסר העולם. אומותכננד

 לה אסר נותן. אתה מה ולי וח,ים. סתנוהנסצ'"ים
 לברך העליונים ימים שבעה אותך יקיפו ויום יוםבכל
 כנטר יום בכל חלקים שבעים לך ויתנו ]קטס[אותך

 שבעה אמר ידצרה רבי בדבי שמקריבים פריםהשבעים

 . 5יס וס6י5ו מ5כ6 מכי מד 5ניון נפק נ5מ מנייסומ6ן
 . נ5מ 6יסו דמ5כ6 סימנין ו3ידוי דישק מ6ן 5ון6מר
 דד6ין . ט65ס מ5כ6 קדס 5דינ6 ט56ין ט5ת6 כ65כך
 . 5ירח6 יותין סרי מתס טד סכפיריס ויוס דר*? תיות56ון
 סרמין 3תיוכתי. כ5סו . וכ6ין יסר56 6סתכמו כךו3ין

 דינ6. ננמ מ6ן ידטי ע6 . ו6תרנ עו335סוכס
 5סס 16מר ק3*ס דינ6 נ5מ מ6ן ס156 ט65ית5,כי
 . דס5י65 3תוס3מת6 דמ5כ6 3רסימו יסר56 נפקייות6 3ס6י דיג6. נ5מין 6ינון די5יס סיתנין 3ידייסו דמפקי6ינון
 6תרנ כסוכס.ט56ין

 3סמ56"
 כ5סו ממ6ן 3ימינ6 5ו5כ

 ו6מלי פתמי . קדיס6 דמ5כ6 כרסימין רסיתיןדיסך56
 : 56סיו סס' סטס 6סרי 15 סככס סטס6סרי

 סר6סון 3יוס 5כס עקמתס 6מר י0ודס רכי"(
 נמ5 וטר3י טכות טן וטנף תתריס כפת סדר טןפרי
 מטן 6תרנ וכי . "תרנ ד6 . סו6 ת6ן סדר טן פרי .ונו'
 ומכ6ן. מכ,ן סמרניס 6ית קו5ין כמס וס6 . סי6סדר
 וי3ן דכתיכ דמלס רז6 656 סדר. טן פרי 6מרתו6ת
 וי3י6ס 65ס0 ס6דס מן 5קמ 6סר ס~ט 6ת 56סיסס'
 סו6 1ד6 . מכסרי ו3סר מט5מי ט5ס וכתי3 ס6דס56
 . סכין 5ס3טין דסליק . תתריס כפת ססךס טן60דס כי דכתי3 6קרי. טן ד6דס מכ5ן ]קעי[ ?דר טןפרי
 6כפת וד6 ]קע0[ ט65ין סכין ס3טין 6סתכ155ו3יס

 6תר ד6ת כמס כפת. 6קרי וט*ד עתת6 5טי65ו6תקסר
 ": )"ה "~י יו"יו"י%1י יייני1,י11ענז 3סמיס כ5 כי סס'ד . ו5סכ6 5סכ6 דסייק כסיתו3(

 61ת3רכ6 מו5ק6 05 יס3ין סנין ט' דכ5 3ניןסטמ6.
 מן6 זמנ6 סמז3מ 6ת סו33יס 3מנ מזי ת6מכ65
 דזתין 5מ5כ6 656 מיירי. ק6 מ6י 35תר זמנין וס3ט יות36כ5

 16רס ימיד6ס 3ת 5מ5כ6 5יס וסוס . 3סו ו6תטסק6וספיזין
 6"5 . ט5י 6סנמת 65 6וספיזץ 3נין מ5כ6 מ6רי5יס
 יומ6 ככ5 5ך 6.ס5יק מד6 פרנס6 3רתימייך
 5כ5סו . קדיס6 5מ5כ6 מז3מ 6מר דט5מ6 6ומין5ק53

 05 "מר יסיכ. 6נת מ6י ו5י ומו5קין מגיןמסתכמי

 5ק53 יות6 3כ5 מעקין ס3טין 5ך ויס3ין ]קעט[5ך

 ג'6 ל י:"1 ג( כי. יקי6 ט מקומותטראה

 הזהרץו
 מיניפ הד' עם יום בכל אחת פעם המובח את סקיפים עישראל ע'י והיינו נהי"ם. יגשת הכנין ימי של טפירות הו' הם העליוניםיטים ז' ,קעט[ : שלהם השעשועים ככל ,קעח[ ! מלכות אתרג יסוה לולב והוה נצח ערבות ב' תפארח. נבורה חסד המ הדסים ,שג'האריז*ל רעת ל דלעילא הצדדים מכל שפע מקכלת שהיא כיון ~תתא הצדדים לכל פירות םעלה שהיא מה היא והדרה מלכות. של שמהן הדר עץ פרי תיבות הג' שכל יוטי ר' דעת 1קעו[ ! לואת ונותן מוה שמקבל ולכאה לכאן שעולה ווהו ומלכות תפארת וארץשמים המקשר שהוא היסוד הוא כ'ל אע1( ! הבנין ימי ספירות 1' של הכולל שהם דלעילא וו'נ של תמריק דחפני ומקשר כופת שהואהיטוד ע5 רמו תמרים כפת .לפיכך כידוש ונקבה וכר של כחות כ' עם תמיד גדולו שתמר כיון וגם שנה לע' גדל שתמר וכיון שכעים.מספרן לפיכה מדרנות מעשר כלולה ספירה שכל ולפי ספיר*ה בגי' שנ"ה כי שנה ע' ונקראין נהי'מ. חגשת שהן הבנין ימי ספירות ו'היינו נעלג בשבעה צדיק יסוד והוא לזולג קיום אין בלעדו כי היסוד וה על עומד והכל בואת. זה שישפיע דנוקכא עלמא עם2דכורא עלמא מקשר והוא הבנין ימי טפירות ו' של היסוד שהוא לפי יסוד ?נקרא הימוד על כונום אפ0[ : התפארת שהוא הדר העץמן עזמלדה פרי נקראת והמלכות תפארת. מן מלכות למעלה כן אדם מן נבראה שחוה וכמו מלכות. על מרמז וההאתרנ דורש יהודה ייאיי[



 "12מב קורשישוןאמור הזהרלשון
 יותין. ס3עס תכ5סו מת3רכמ וסמ ננין יות6. נ%ת51ין
 מסתכמ ר3ותמ דתסמ תמתר תתכרכמ51כסוף
 3נין יותין. ס3פס 6יגון כ5 5ק3י5 ]קט[ זתניןס3עס
 תדיר דנניד דנמ5מ ת3ופמ תן 3רכמן 505קייתמ
 : - פסיק6%

 ס3טס. מיגון 53ו35 תיגין מר3טס מיימ מ"ר6(
 מר3פס מ15 סכי. 145 מיגון. תיגין דז' תיתמומי

 ו3פו3דמ . מומרגין 5ת5תמ תתסרסין ומיגוןגיגסו.
 פ5תמ 5מוס3מ 5פי5מ 6חרגין ס3טס מתטרוד5סון
 . דז' 3כ55מ ומיסי מפ"נ יסרמלכגסת . ססרין3כתס

 פסיק %מ דנניד דת3ופ ותגמ5מסית תכ5סותת3רכמ
 3נין דסמ . 35ת ויגקמ . פ5ייסו תלגנדמ תיתף5פ5תין
 תגייסו מת3רכ6 ותתמס. פ5מס 5ע5תמ 3תד6יסי

 תנייסומת3רכמ יסרמ5 דכגסת ו3ספתמ . דמ63תערותמ
 כתס סתזכמ מת סו33יס וט"ד 6ת3רכן. פ5תיןכ5סו
 תת3רכמן סיתמ כ5סו דמ 3מתערותמ וטוד .דמתתר

 הימש*  שבעת מכל מתברכת שדרי לפי יום. בכלחלקים
 בשביל היטים. שבעת אותן כל כנגד ]קס[בפעמים שם נמצא המשחה ששטן מהמקום מתברכת היאולבסוף
 תמיר שנמשך הנחל 4ל הסעין מן ברכות להע
 : - פםקואינו

 שבעה. הם שבלולב מינים ארבעה חיא א'ר6(
 מינים ארבעה אלא כן. לא הם. מינים שו' תאמרואפשר
 שנעשה וכהעבורה אחרים4 לשלשה יפרדו והםהם.
 לופלם להמיב למעלה אחרים שבעה נתעורריםעמהם
 השבעה. בכלל שהיא אע"פ "מיאל כנסת צדדים.בכמה

 4סק ואינו שנמשך דגובע ומהנחל השש מכלמתכרכת
 מהם מתברכת ]חו"בן. והתחהת העליון לעולם בתשהיא לפי שהרי להבת* ומעיק עליהם. מלהשפיץ מימיולעולם

 מהם מתברכת ישראל שכנמת ובשעה הזאת.בהתעוררת
 כמו הטוכח את בהם סובבים וע"כ מתברכים.  העולמוהכל

 דמ5גין ומדותמ 5פי5מ כלסו ד5סון ומדותמ דמ.3זתנמ
 ם גס5י יסרמ5 ונו . ת5יין ת5נמשוןםיסמ ד5סון ומקפרותמ סומ. דמ 3זתגמ כ5סו 5תתממ5ין
 סרפיס סכ13ד מ5 סתיס פ5 ס' ק% כתי3 . 5פ5תמ3רכמן
 ק51 י5מק. דמ . 3כמ ס' ק% . מ3רסס דמ יוסי מ'ר .עו'
 ק% נ6(. דמ מרזיס. סו3ר ס' ק% . יפק3 ד6 . 3סורס'
 דמ . תד3ר יפ5 סן ק% . סוד דמ . מס 5ס3ות מי35ס'

 פ5 תתגד5י וכ5סו 5ד'ק. דמ . מי15ת ימ5% ס' ק551די*ק
 תפדן י51מ עסר סס'ד . 5נד5מ 3תימ 61תסקייןית6

 5פ5תמ 3רכמן תתפרו סני וכ5סו סנן. מתלססקית
 ק5ין ס3פ סגי מזי תמ . כ5סו דמתסקיין סקיותסס1מ
 ת5"ן 65 וססת6 . סתמ ייתי 3ס6ר דפותמ 3ת5סת5יץ
 ד3זתגמ ננין ת5ס. 51מ כפינן קמ פו3דמ 61גן 3פו3דמ.מ65

 : סתמ 5כ5 ת3רךדמ

 וט5תמ. ידי% סיותמ סומ דמנ ס3יעמ:ניךכמז*

 1 ש. נסמיותסתיי"
 קיו

 3 3ס1 גמ5
 ן'.

 ן
 נ13רן -

 תתי6 תז3מ 5ס6י 5ר0611 זתנין ז' %סמרמלתימ.
  רילסי. נירמ %י תימ דמתת5ימ כנין ]קט6ןדי5חק
  לכתר.  לון ולסיית6לתי6  כפינן נכורותיפ6  וכסיי כיי6. 6תכרכ6 פלפ6 כל 6תתלי6 סי6וכי
 יוי6 דסיי יסתכסי. יל6  לון ולסייפ6כירפ6  לון לכעס6  נפינן ונצ"כ .ויגי תסתייתי יותמ 3סמיוס6

 וסיו% 6תפרות6 ופ*ר יו6. וסיות66תפרות6

 דמנעא רב של בספרו ולמדנו הזה. בזמן שלהםהשמחה
 אחר כל האלו. עצים על שנפקר הךצא הנח שדריהזקן
 אלא למעלה שמחה ש5 ברכות מקבל אינו םדםוישתד
 עצים של ושמחה למעלה כלם של ושםחה הוה.בומן
 תולה שלהם והתשררת הוא. הזה בומן דגל לממההאלו
 שחם פ%ים ישיש וכאשר דםלך. של קדוש"עבאאן
 להשפיע מתברכת ישראל וכנמת זו. בשעה נתעוררהנל

 הרלק ענו ש ד5דם על ה' קול כתוב לעולם.ברכות
 קל נצה. וה ארדם, שובר ה' 9ל יעקב. זה בהדר.ה' קול 5צחק. שו בבח. ה' יל אברהם. וה יוםי א"רתו'.
 וה סדבר. יחיל ה' יל הצד. זה אש. לרנות ועצבה'

 ש נדלש וכלם צר'ק. זה אילהע. יהולל ה' קולצדהש
 4ן לדה4לם ברכות משפיעים אלה וכל הק. אתלהשית פטן שצא ונהר זש*כ לנרל. בטים ונשפעים ובינה[.הים

 האל6 קולות ו' וראה בוא לכלם. שנשפע ההיאהשפע
 תולים אין ועכשו השגהי ימי בשאר הפה בדבורתולים
 נתעוררות ונבורווז דסלך מבית יוצאותופתקאא השלמ* של דין שר הוא יג ש*השביעיבידם 1 השנה לבל ברכות הוכןהזה שבעו ל8י דבור. ולא עשיה צריכש ואמצו בעשעגאלא

 טערות לעורר בהם נצרך נהל ועיבי הוה. ביוםונשרות
 של המים מן למזבח להשביע פעמים ו' ולדקיףלמים.
 יצחק. של וחאת באר מים ש5עמלאה לפי ]ק69[יצחק
 וביום בסש. הקןלם כל נתברך מעמלאתן דדאוכאשר
 אח'כ. וחותם סיום להם ולעעית למים נבורות נזרךהזה
 לחובמם נצרך ולפיכך הדינים. ננמרים הזה ביששדרי
 שזה נמצאים. יהיו שלא ודעתם מיום להם ולעעותבארן
 וסיום ההעוררת וע"כ שלהם. ורניום התשררת הואהיום

 עבקע הוא  נך  וראי חיא  א'ר נתל.  בערבי קץשים 4נהנו וספעש סו6 סכי  וו6י מיי6 46ר . נמ5 נסר3י דפ3דיקסומ
 ו,שרביופרגי

 הזהריו י 4 ט " מקופתמראה

 הפ'ן שער הכינה מעולם המלכות פתבדכת ואז ם**. הכל כסך פ*ירות חו עם *ע8י8 י ןףקי*ים יכ" "ישענא ביים יעיא"
 שנעו" ע" כי שכננורה. החסדים מן היינו נו64[ : העולסות קיום בשכיל ה*0ק כלי איוכן נחל של מדן והוא יוכל.שנקרא

 : העולם ולכל לטלכות המים נש8ע ופמנה הה0ד* במיפי הגבורה נתמלאית הרינים דשחעקתג
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 הזה וניום דגבורות. טצשת הנחל שסצד נחלוערבי
 ות,פור יצחק ישב כהוב הזה ב4ום ונחתמת.נתעוררות

 מרצ ו"פב. ]קפכ[ חסר כהוב באית המים. בארתאה
 הדק התחלת דיירש זה של הראשון שיום אלאה"טב.
 דעולם. להון הרין כסא הקים רצהק העולם. בבלהיה
 הדינ4ם. ועמור הדינים לשרר יצחק וישב הזהוניום
 המלכות לסרת נבורות להריק הגרם. בארת אתהחפר

 3עולם.. יורדים ננבורות מים שהוי ]קסנ[ נרםלהתשררת
 מהו הזה ביום לשפתים רומה ערבה למהמ הרי יוסיא'ר
 נוראי. הוא כך בא הוא שלררשה אע'פ וויא א'רהדמז.
 הזה ביום ]קפך[ בשפתים הרבר תולה הוה ביוםשהרי
 הדינ4ם התמנשין. לשר הפתקאות למסור המלךפוקד
 ביום השלם. מן המקמרנ של היע לשון ונסתםננמרים
 ב4ום דיא ורכיום וצא. הדין התחלת הזה לחורשהראשון
 עכו"ם להאוסות וננמר נשלם הזה ביום נתבאר. וזההזה

 ננמר הא ביום וישראל ברין. ונמצ*רם שלהםרנרבות
 שלאחריו לטם שהרי בברכות. ונמצאים שלהםדוינים
 לכל ברכות ססנו לקחת הסלך. עם להשתעשעעהידים
 ישראל אלא הסלך עם נמצא4ם אין הזאת ובשטחההשנה.
 בלבדו. עסו וסשתעשע המלך עם שיושב וסיבלברם.

 ישראל אז וע"ב יו. נותן והמלך סבקש רוצה שהוא מהכל
 1 ונו' ה' אסראתכם אהבתי 6( כהוב וע"ז ממחמים. עכו'ם והאוםותמהחילים

 וישסע פתח יהורה רבי ימים. שבעת תשט בנמכרזנ(
 מתנות נ' כי למדנו ונו'. ערר מלךהכנעני

 בזכות סן ומרים. אהרן סשה ע'י לישראל נזדמנועליומת
 וכלם מרים. בזכות באר אהרן. בוכות כבור עעימשה.
 מממיר הנני שכתוב משה. בזכות מן למעלה.נאחדם
 נרא'ה בעין עין אשר ד( שכתוב ארון. בזכותבבור ענני נ( משה. זה השמי"ם מן ]קפ:[ השמים מן לחםלכם
 שם סה הקמרת. ענן וכסה וכץזוב ]קסו[ ונו' ה'אהה

 עננים ז' בקמרת שהרי שבעה. כן נם כאן אףשבעהי
 ]קפו[ העע4ם שבעת לנל הראש דצא ואהרן באחר.מתקשרים

 בזכות באר יום. בכל האחרים לששה בו מקשרוהוא
 הא.רת ובמפר באר. נקיאת בויאי היא ושר91 ]קסח[מדים
 מים באר היא זו ונו'. לדעה מרחוק ארותו ותתצבמובא
 הבאר. משתלקה מרים נצזה אחד. קושר והכל ]קסט[ה4ים

 באר בקשה ההיא ובשעה לעדה. מים היה ולאשכתוב
 וכאשר ]קגן ישראי עם שכיחה שהיתה זו להסתלק.אהרת
 נם התקשרה עליהם נקשרים שהיו עעים ששהראתה
 הקנן ונסתלק העננים. אותן נסתיקו אהק מת בהם.היא
 עלית ס( שכתוב זהו והחזירם. משה בא עמהם. הבארשל

 ודאי. מתנות בארם. מתנות לקקת שבי שביוזלמרום
 הנאר זו באר. והעננים. הבאר בתחלה שהיו רמתנותאוהן
 מפני יצחק א"ר אוטץן. של העעים א6 עננים. יצחק.של
 והוא להעעים. המקשר שהוא לפי לזה. אהרן זבהמה

 כלם ומהברכים ]קגקן ביחר לבלם ויום יום כלמקשר
על

 גמיגר ד( קג. דף ג( קג וף ג( 6י פפג' 6( כקומותמראה

 יות6 וכס6י . נכור6ן כפקין דכמל תספר6 נחלוער3י
 ייחפור ילחק ויס3 כתי3 יות6 כס6י ותסייתי.תתערי
 תסו ויסכ. ]קפנ[ מסר כתיכ כ%ת סתיס. כ6רת6ת

 דדינ6 סירות6 דירמ6 קדת6ס יות6 6ל6ויסנ.
 . עלת" ל3הדן לכרסי6 קיית6 וילמק . עלת6 3כלסוס
 . דינין ולסיית6 דימן ל6תער6 ילמק ויס3 יות6ו3ס6י
 יסר6ל לכנסת נטרין ל6רק6 . סתיס 63ית 6תויחפר

 . לעלת" נחתין כנכורן תי6 דס6 ]קסנ[ ל3ה6ל6תער6
 ער3ס תנינן 60 יוסי6'ר

 ]קסו[ תלי6 כספוון יות6 נס6ימג . וד6י ס61 סכי ד6תי ס,6 דלדרס6 6ע'ג מיי6 6*ר .סי6 ת6י יות6 כס6י לספוון דדתי"
 3ס6ע

 ~ןת6
 3יית6 תעלת6. ניס6 לשנ6 "סתיסךינין

 סירות6 דירמ6קדת6ס
 עכו'ס עתין ותסייתי סלתין ד6 כיות6 מוי ת6 6תתר. 601יות6 3ס6י 610 וסיות6 ס61. דדינ"

 6מר6 ליומ6 דס6 . 33רכת6 וסר6ן דלסוןדינין תסייתי ד6 גיות6 וטר6ל . כדינ5 וסר6ן דלסוןכרכ6ן
 לכל כרכ6ן תניס לנסל6 3תלכ6 ל6סתעסע6זתינין
 יסר6ל 6ל6 3תלכ6 תסתכחי ל6 חד11ת6 וכס6יסת6.

 . 3לחודיס 04 ונטל תלכ6 עס דיתי3 ות6ן3לחודייסו
 יסר6ל וע"ד . ליס ויסי3 ס6יל ד3עי ת6יכל

 6ס3תי 6( כתי3 וע*ד תסייתי. עכו"ס ועמיןסר6ן
 : ונו' ס' התר6תכס

 ויסתע פתמ יסודס ר3י . יתיס ס3עת תס3ו בנסכוןנ(

 וכלסו . תריס כ1כות 63ר . 6סרן כוכ,ת כ13ד עגגי .תסס י תן ותריס 6סרן מסס כ*י ליסר6ל ל10 16דתנ1על6ין
 תתסיר סנני דכתי3 תסס 3זכות תן לעיל6.6מידן
 נר6*ס 3עין עין 6סר ד( דכתי3 6סרן. כ~כותכ3וד ענני נ( . תסס ד6 ססתי'ס תן ]קסס[ ססתיס תן למסלכס
 לסלן תס . סקפרת ענן וככאט וכתי3 ]קפון ונו' ס'6תס

 עננין ס3ע6 3קערת דס6 . ס3עס נתי כ6ן 6ףס3עס.
 ]קסו[ ס61 עננין ס3ע5 לכל ריס6 61סרן כמד6..תתקסרין

 ד6נדת6 וכספר6 . 6תליי כ6ר וד6י סי6 דס6 ]קסח[תריס כגות כ% . יות6 3כל כיס 6חרנין לסית קסיר1ס61
 כ5ר. 6סתלק מריס תתס מד. קסור6 1כל6 ]קספ[מייס תיס %3 סי5 ד6 ונו'. לדעס תרמוק 6הותוותתלכ
 כ6ר כע6ת סעת6 וכססי6 . לעדס מיס סיס 1ל6דכתיכ
 וכד נקג[ דיסר6ל עתסון פכימ6 דגשת . ל6סתלק66מר6
 5תקסרת עלייסו קסירע דסוו עננין סית6סת6ת
 פננ6 61סתלק . עננין 6עט %תלקו 6סרן תית . כסו6יסי
 עלית ס( סס"ד . לסו 61סדר תסס 6ת6 . עתסוןדכיר6
 . וד5י תתנות . 63דס מתנות לקמת ס3י ס3יתלתרוס
 כ% ד6 . כ% . ועננין כ6ר כקדתית6 דסוו סתנות6ינון

 61יס1 . לענניס קסיר ו6יסו כגץ . לד6 6סרן זכסעעת6 ת6י עמק 6'ר ד5סרן. ענניס 6לין ענניס.דעמק.
 כלגש 61ח3רכ6ן נקג6[ כמד6 לכלכע ויומ6 יות6 כל6קסיר

ע5
 פ"ת תגיס ס('ד

 הזדליו

י ש-"2י;
 והמלכות בן שגקרא בתפארת הוא משה כי משה של אחותו ונקראת המלכות 11 פי' ןקפטן : באר שנקראת במלכות שורשה כי,קכתן יייצד"ין ,,'י.,

 : התקשרות משמעותו קטרת גי הקמרת* עגודת סוד ע'י וקג6ן . הקדושה השגינה היינו [ ןק : אחד שעגינם אחד קשר הוא וה כל*יים מים באר דא מרחוק אחותו ותתצב על שאומר ומה מרים ב,כות שהנאר שאומר מה "י' חד. קשורא וכלא שאמר ווהו גת.נק-את
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 . ליסך56 קכ"ס דעכן חסד כ5 ע5 חזי ת6 . ידויע5
 . יסןחל 3כגסת לסו וקסיר . יקירן עכני 1' עתסוןקסיר
 סכע6 ו3כלסו 6מרנין. 3סית6 6תקסר די5ס עכנ6דס6
 קסר6 דכ5סו 3גין טעת6 ת6י 3תד3ר6. יסר151656

 ת"י יתיס ס3פת תס3ו 3סכות וע"ד ]קננ[ כינסודתסיתטת6
 ופריו ויס3תי מתדתי 1553 ח( דכתי3 3נין . תייריק6

 סוו 6סרן דק6יס סנין 6ינון כ5 חזי ת6דתסימנות6 55" תמות דיתי3 גרתיס 5"מז6ס נם 3ר 3עי . 5מכימתוק
 דתית 3תר ע:נין 56ין תמיק דתסייזכות6 6553יסר"ל
 ס6י וכד דכ65 ייויכ6 דסי6 חד עננ6 6סת5ק6ס-ן
 כל:ו ו6תקזי16 עתיס עגגין ס% כ5 6סת5קי6סת5ק
 נופ כי סעד? כ5 ייר6ו דכתיכ 16קתיס 1ס36נריטית6
 סכנטני ויסתט תיד וייר16. 656 ויר6ו תקר6 56 ."סרן
 סתפ ס6תריס  ורך יסר56 3" כי סננ3 יוסכ עלות5ך

 הי:ון דכ5 ר3ר63 תייר6 ותית עככיס 6ינוןו"סת5קו
 ת6י סככסני וי:קע 636 6'ר .. כיס 6תקסרולגכיס
 כתי3 ככען 656 טנגיס 6ינון ו6סת5קו 3תר סכ6 תייריק"
 סכ6 65חי1 יסיס ע3דיס ט3ד ככען 6רור וי6:זרכיס

 5תסוי 6תמזי דמסיתנות6 ת655 נרתיס ד6פיק ת6ן6י5יסנ6
 תתני ייס3 3יסר56 וי5חס סס,ד ע3דין. 5ע3דיע3ד
 כ5 כתי3 וט"ד 5נרתיס תיסר56 ע3דין נס5פ3י

 ונזפ6 תסרם6 ד6יסי ת6ן כ5 3סכות. יס3ו 3יסר56?6זרח
 ג[ ]ק דתסיתגות6 655 תחות 3סכות יס3ו ויסר56קדיס6
 יתי3 65 דיסר56 קדים6 וסרם6 תנזע6 ד5יתיסית"ן
 דיתי3 ת16 וכל דתסיתגות6 655 תתחות גרמיס ויטיק3סו
 5פ5תין י35:וי 5יס חירו 6חסין דתסיתנות6 655תמית

 תנ65 נרמיס ד6סיק ות6ן . ט65ס 3רכת6ו6ת3רך
 3יסר56 וי5מס דכתי3 כתס ו35טי 5יס נ5ות6 6מסיןדתסימטח6

 . יותס ט5יסס ס' ענן כי דכתי3 ]ק,י[ 3יס קסיריןוכ5סו חי טגנ6 ד" מסר תס3ו 3סכת כ( . ס3י חתכוויס3
 סו6 ד6 יותס. 5סכיסס סולך 6תס פנן ונעתתטתינ
 ס' לוס  יויס  ג(  רכתי3 . יותס ו6קרי ו6סרןענ*
  ו8ילון  8תרכין מת0 פזיס רלטיל מר פלג8  61 .מסח
 כ?ר6 ד6 ]קנס[ לילס 8ס י3פיוך רכתי3 8חהם ופלי8 .סית
 סית  ר8ילין תנסירו 5יסר656מ

  מסד ש* וכרתי ס'  8תר כס ד( פתח 8לפאךר3י
 נסעת6 . 6תתר יסר56 כיסת ט5 6% ס6י . ונףגעוריך
 חסד 5ך זכרתי דיסר56 טתסון נתונר6 6ז65דסות

 6מרכין 3חמם דנע65 ד6סרן עננ6 ד6נטוריך.

 %אצ ככט 5ך ו6תקיטשו5ך.
 תת זרוטס 65 63רן גתד3ר 6מרי 5כתך 3ביןגתס
 דתכיתגית6 655 ד6 3תדיר6 יתי3 י3*נ 3סעת6חזי

  מס3ו  3סכת סס'ו פתיס.  יווריסין  סויין  5תרניןלרייי8 ומ-ס:  וי3רסמ תלפין8. פליס  גרפס5 מר%סכיכט"
 ]ק'י[ יתיס 3סכעת 51" כתינ  יתיס ס3פם  יתיס.ס3פת
 כס,רין 63:פין ייו6% יית6 3כ5 5תחדי 3*נ ו3פייני' ססתיס 6ת ס' עמס ימיס ססת כי כתי3 ד6כנוונ6

 כסכות כת'3 "63 ו".ר עמיס דסריין 56יןכ6יספיזין
תכ3ו

 לישראל. הקב"ה שעשה חסר כל על וראה בוא תיו.על
 הקדושה. בהשכינה אותם וקשר כביד. ענני 1' עמהםקשר
 השבעה כל ועם ראחרים. בששה נקשר שלה הענןשהרי
 של קשר שכלם לפי המעם. פה בפדבר. ישראלהלכו

 ומה ימים. שבעה השבו בסכות :ע"כ ]קי:ן הםראפונה
 חפדהי בצלו '( שכקוב יפי לז-.ענינו

 וישבת-

 ופריו
 צל תחת שיושב עצפו להראזת הארם צריך לדכי.פהוק

 היו קים היה שאהרן השנים אוזן כל וראה בואהאפ41ה1
 שמת לאחר העננים. אלו תחה דאמזנה בצלישראל
 זה וכאשר הכל. של הימין שהוא אחר ענן נסת4קאהרן
 כלם נראים והיו עפו. ענגים שאר כל נסקיקינסה-ק

 טע כי הערה כל וייאו ש:תוב נהבאר ודריברפרונם,
 הכנעני וישמע פיר וייראו. אלא ויראו תק-א אל ן.אה
 פע י האקרים. ררך ישראל בא כי רננב יושב עירפלך

 אותן שכל הגרול התייר וימת עננים אוהןשנסתלקז
 סה הכנעני. וישסע אכא א"ר בו נקשי.ים היוהענעים
  כזיב כנען אלא העננים, אוהן שנסתלקו לאחר כאןעניני
 זיאפרבו

 ארו-
 כאן "אחיו. יהיה עבדים עבר כנען

 להיות היא ראוי האפונה צל סן עצכו שמיציא פילפיגו
 פפנו וישב בישיאל וילחם זש"כ עבדים. לעבריעבר
 כל כתוב וע"כ לעצפו. פישיאל עברים לקחשבי.
 וגזע פשרש שהוא פי כל במכות. ישבי בישראלהאז-ח
 ]קנגן האסונה צל תחת בסנוה ישבו ישראל שלדקדיש
 ישב אל ישראל של הקריש והשרש הנזע מן שאינוומי

 שי.שב מי וכל .. דאפונה צל מהחה עצפו ץוציאבסכוה.
 לעילם. ולבניו לעצפו חירות נוהל האפונה צלתחת

 צל מן עצסו שפוציא ופי הע4יונה. בברכהונתברך
 בישראל וילחם כבהוב ולבניו. לעצמו ג14ת נוחלהאפונה
 האחד הענן זה חסר. תשבו בסכת כ( שבי. כפנווישב
 יומם, עליהם ה' ענן כי שכתוב ]קנדן בו נקשריםשכלם
 הוא זה יומם. לפנההם הולך אתה ענן ובעפודוכתיב
 ה' יצוה יומם ג( שכתוב יומם. שנקרא אירן שלהענן
 והם האהרים חטשה עפו שלוקח ראחר הענן  והחסדו.
 היה  וה ]קנס[ לילה אש ובעפור שכתוב אחר וענןששר.
 : הששה אותן של האור מן לישראלמאיר

 חסד  %ך  וכרתי ה' אפר כה 7( פהח אלעזררבי
 בשעה נאפר. הקדושה השכינה על הזה פקרא וט:נעורו
 חסד לך זכרתי ישראל. עם בפרבר מהלכתשהיתה
 שהיו האחרים חמש עם שנסע אהרן של הענן זהנעוריך.
 שרכלילו כלולוועיך. אהבת עליך. ומאירים עליךנקשרים
 בך וכל "ריה. תערה ככלה אותך וההקינו לך.והכהירו
 בוא זרועה. לא בארץ בפדבר אחרי לכהך בשביללמה.
  האכונה, צל  שהיא  11 בדירה יושב שהאדם בשעהוראה
 וחמשה ואברהם סלפעלה. עליו כנפיה השכינהפורסה
 תשבו בסכת  וט"ב עמו. מרורם ישימו האחריםצדיקים
 ]ק'1[ ימים בשבעת ולא כתוב ימים  שבעת  ימים.שבעת
 השמים את ה' עשה ימים ששת כי כהוב זהכדפיון
 מאירים בפנים וטם יום בכל לשמוח הארם וצריךוגו'.
 בסכות כתוב אבא וא'ר עמו. העיכנים האלו האורחיםעם

תשבו
 ג' וטי' ז( ע-ג תגיס ג( קג: זף ג( ג' עי " טקוכעתמראה

 !קזךט*זיך
 סטירת מכח הע*ן זה ן[ [ק : חירות מיני גל מקור שהוא הגינח עולם על היינו ןק,ג[ הב*ין ימי ס*ירות הז' על מוריפ הם כיק::[

 . חארהם שצשזייאירו גגא?  א*פיוון להיות ת נ:כ ישבו ספירות הז' היינו יטים שחשגעת הכונח ]קנון : המלכות ס"ירת טכח חענן 4י  [קנס( -החסד
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 בהחלה בסכות. ישבו כהוב ואח-כ ימים. שבעתהשבו
 לבני והשני להאורחים דראשין אלא ישכו. ואח"כהשבו
 הזקן רמנינא רב כהנרגת להשרחים. הראשץהעולם.
 הסוכה פתח אצל ועסד שסח. ורה לסוכה נכנסכשהיה
 ועסד השלחן ססרר היה להאושפיין. נזטן ואמר.מבפנים

 ימים. שבעה תשבו בסכות ואסר ק"ו[ ן וטברך רנליועל
 האסונה אושפיזי תשבו תשט. עליונים אושפיזיןתשבו

 חלקם אשרי הלקנו אשרי ואטר ושמח ידיותשכו.הרים
 ישב. זה ואחר ונו'. עסו ה' חיק כי שכתוב ישראל.של
 בעם חלק לו שיש סי כל כי העולם. לבני השניישבו
 האו-חים. לקבל האמונה בצל ישב הסיושה ובארץישראל
 לשסח וצריך "( הבא. ובעילם דזה בע,לם עסהםישסוח
 אושפיזין אותן של שההלק לפי הטעם. סהלעניים.
 האסונה. של הזה בצל היושב וזה להעניים. שייךשהזם4ן
 ואינו האסונה אושפיזי האלה עליונים אושפיזיןוהזמין
 אל נ( ואוסרים ססנו כלם עוסדים חלקם. להםנוהן
 שערך השלחן שזה נסצא ונו'. עין רע לחם אהתלחם
 פרש וזריתי נ( כהוכ עליו הקכ"ה. של ואינו הואשל
 היוא לאיש לו וי הני. ול" חניכם פרש ונו'. פניכםעל

 וא"ר סשלחנו. עוסדים האסונה אושפיזי שאוהןבשעה
 להזסין דרכ4ם בפרשת עוסד היה יסיו כל אברהםאבא

 ולכל לו שמזמנים עכשו לפניהם. שלחן ולערוךאורחים
 עוסד הלקם. להם מהנים ואין המלך ולדודהצדיקים
 האנשים אהלי סעל נא מורו וקורא. משלהגואברהם
 אוטר יצחק אחריו. הולכים וכלם האלה.הרשעים

 אכלת פהך ס( אוסר יעקב תחסר. רשעים ובמן7(
 שלחנות כל כי 1( אומרים הצריקים כל הטארתקיאנה.
 אוסר רגולך רור טקום. בלי צואה קיאסלאו
 משלים והוא לזה[ "שר כל אה ,טמרהי לשקר אך]ו(

 סנבל סבקש היה שדור לפי אלא ענינו. סהימת. נבל את ה' ועף הימים כעשרת יהי ח( שכתובעונשו.
 להיווע ליוד הזסין האיש וזה נבל. ויסאן אצלו אורחלהיות

 שרור ימים עשיה ובאוהן חלק. לו נתן ולא שלואושפיזא
 ושנסל נק"ה[ זה על ההוא איש נדון העולם את רןקטלך
 הטריחה לא החורה אלעש4 א'ר סנבל. יותר רעהלדור
 איש שכתוב ביכולת. שהוא כסו אלא יותר האישעל

 ואשבע  ואשתה אכל אנ4 האיש יאסר ואל גו'. ידוכסהנת
 הכל ראשיוע אלא לעניים. אחן שישאר וסהתחלה.

 וכהטביעם להאורהום סשטח הוא ואם יכבד.להאורחים
 זל רעעעננ אז ע( עליו קורא אברהם עסו, שמחהקכ"ה

 יצלח. לא עליך יוצר כלי כל י( עליו קורא ויצחק ונו'.ה'
 אבל נפקדו. דוד בידי הם5ך מלוומות וכל רגטלך שלזיין כלי שכל לפי אוסרו. הםלך דוד זה פסוק שסעוןא"ר
 ועושר הון ונו/ זרעו יהיה בארץ טמר י"( אוסריצחק
 ונו'. שרך כשחר יבק'ע אז ינ( אוטר יעקב וט'.בביתו
 יוצר כלי כל אוטר המלך דוד ]קנס[ הו' נפשךביחצחווע והשביע תסוד ה' ונחך 'נ( שטרים הצדיקיםשאר
 שבעולם זיין כלי כל על הוא שררי יצלח. לאעליך

 3קדחזת6 3סכית 'סכי %כתר .ת'ס כגטעתככ.
 ס63 סץנינ6 דר3 סמ כי .5מוססיזי מ (ו )כני תניגח 5ת'כפזיי קדתמס 6)6 יככו ו)כתרתכ3י
 דסיכ: פתה6 ט5 וק"יס מדי. סוס 5סיכס טיי5 סוסכד

 וקחיס פתור6 תסדר . 165מסי1'ן נזתן 1"1!ר.ת5נ16
 . יתיס סכטת תסכו כסכות 61תל ]קנו[ וץכרך רנ5וסיט5
 תסי:וניתמ מוספיזי ת'13 תי13. ע)חזן מיספיזיןתי3ו
 מ%קסין זכמס מ%קנמ זכמס ומתר ומדי ידוי מריס .תיכ1

 . ית*3 וסוס עו'. עתו ס' מ5ק כ' דכתיכדיסרמ).
 3עת6 סו5קמ 5יס דמית דתמן . ט)ת6 35גיתנינמ
 553מ יתיכ קד'סמ31"רעמ

 דמסיתנות"
 מוספיזין. 5קכ5מ

 5תמדי וכטי 6( . דמתי וכט5תמ ט5ת6 כס6'5תסד'
 מוססיזין דמינון דמ%קמ כגין . סטתמ ת6י .)תסכני
 דתסיתנות6 דמ 553מ דיתיכ וסמי . סומ דחסכנ'דזת'ן
 %מ תסינ!גותמ מוספיזי ע5מין מ5ין 16ססיזיןומזתין
 מ5 3( ומתרי תניס קייתי כ5סו . מו)קסון )ון"ס'כ
 דתקין פתור6 דס6י מסתכמ . עו' עין רע 5הס מתת5מס
 פרס וזריתי נ( כתיכ ט5יס . דקכ*ס %מו סומדי5יס
 3"נ 5ססומ 5יס 11י מגי. 6% מגיכם פרס . ונו' פג'כסט5

 61"ר . תפתוריס קייתי ץסיתנות6 מוספיזי ד56יןכסטת6
 5זתכח מורתין כסרסת קמיס סוס 'וטוי כ5 מכרסס636

 %כ5סר 5יס דתזתנין ססתמ . פתורי 15ן ו)תקנממוססיזין
 מכרסס מ%קסין 15ן יסכין ו5מ ת5כמ %דוד5דיקימ
 סמנסיס 6:)י תע5 נ6 סורו וק6רי תפתוריסקמיס

 מתר י5תק . מכתריס ס5קין וכ5סו . ס56ססרסעיס
 מכ5ת פתך ס( מתר יעקכ תמסר. יסטיס וכסן7(

 ס5מנות כ5 כי ו( מתרי 5דיקימ כ5 וסמרתקי6כס.
 מתר ט)כמ דוד תקוס. כ5י גומס קימת5מו
 ומם5יס 5זס[ מסר כ5 מת סתרתי 5סקר 6ךמ(
 גכ5 מת ס' ועף סיתיס כעסרת ףסי ח( דכתיכ .ד'גוי
 5גכ5 סמי5 דדוד 3נין . תיירי קמ תמי .ויתת

 זתין ודמ . נטמ %% מוססיז6 5יסדיתעכיד
 דדיד יותין טסרס וכ6יטן מ%קמ 5יס יסיכ 51מ5יס
 דמס5יס ]ק5ח[ דמ ט5 כ"נ ססו6 מתין ט5תמ דמיןת5כמ
 מסרמ 65 מורייתמ מ5טזר מ"ר . תנכ5 יתיר כים5יס
 מים דכתיכ . דיכי5 כתס מ5מ 'ת'ר גס דכרע5יס
 ומסכע מכי5 6ינים 5'ת6 6% 1נ1'. ידוכתתנת
 דכ5מ רים6 מ5מ 5עסכני מתן דיסת6ר ותס . כקדתיתמ61ר11י

 15ן ורוי 5הוססיזין סדי ומי סומ.ד16ספיזין
 ע5 תתעגנ מז ע( ט5יס ק6רי 6כרסס . טת'ס מדיקכיס
 י55מ. 65 ט5ין- יער כ5י כ5 י( ט5יס ק6רי ף5מק . וגו'ס'

 :מ קלגן"זוו';;", ,י:, ,ג;::ג
 ועוסר סון וגף זרעו יסיס 3מר7 גכור י6( ק6תרעמק
 . 1נ1' 16רך כסתר יכק"ע 6י יכ( ק6יור יעקכ . עו'כ3יתו
 יססכיע תתיד סן עמך יג( 6תרי 5דיקימסמר

 'י5ר כ5י כ5 קמתר ת5כמ דוד ]ק,ט[ וגו' גפסךכ5מ5חית
 ט5תמ זייני כ5 ע5 סומ דסמ . י55ה 5מט5יך

6תפקדשקד
 ג'8 יסמ' ט( סס ח( ג*ס 6' סטו6) ו( ג'ת יעט" 1( ג*נ סס ס( .4ג תס)י 7( ג' ת)6ל ג( כ"ג פסגי נ( קי* 97 6( ממומותמראה

 סס יג( גשח .סעי' יג( קי'נ ת~ס '6( ג'7 גסי(

 הזדש*4ך

 אותו גדק יה" לעשור כסא בין הבאה לשנה היינו ןק,מן : לקמאייתן עובר להיוח צריכה הסצוה גרכת כי בסוכה ליףב סמדא"
 : קדושה בשפע לישראל להשכיע ההש*עה כלי הם הלא נה" שם יוסף אהרן משההצדיק'ם ש4י הרפואה. שמשם בתפארת ושרשו המאיר. שמש בבח" הוא שיעקב תם יעק-מ איתיות יבק"ע כי יבקע. או אומר יעקבנקגסן דוד: בטקום מסעודתו 'שיהנה לעני כלום נתן ולא הזמיגו וזה ידוד חומין לא גבל כ' גבל. מרעת הנדולה רעתו עלהאיש
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 זכ6ס . ס6י 5כ5 דזכי כס וכר תי5ק,ס זכ6ס ."תפקו
 פ5ייסו . ד6תי וכע5מ6 דין כט5ת6 ד5דיקי6מ51קיסון

 ומ': 5דיקיס כ5ס וטמךכתיכ

 מהיטנארעיא
 5קר% ד6 פקוד6 . 5ס' 6סס תקרי13 ימיס שבעת"(

 6מ טייין נמדוות6 ש 5%ק6 סלי
כ5סו ד6י5ג6 סרם6 ד5נני ד5תת6 טגפין ]ר[גחי5פ
כ5סו תוע5ת6 כסו ד5ית 6ע*נ 6י5ג6 כנין6ת3רכ"ן יס3י ד5טי65 363וסון דיםר56 וכמדוות6"תכרכ"ן  5מיס3 קרכגין 56ין 1כ5 כיסר56. 3סו 61ת6מד1כ"י5ג6 6מידו 15ן ד6ית טתין ס6ר 6יגון 5כ5 דכרכ6ןה51ק6
 דק6 רמימו מנו דס6 . טמון דם6ר תתגן 65יגוןמווג6
 16יכיו נס 6יס ןרכי ס' כר5ות נ( ן6 ור61 .י5סון רמימין יסון ןכ5סה כעי 5כגוי קכ*סרמיס
 כ5סו ע65י תקערני 6יגון כ5 6פי15 6ת1.ים5ים
 ד5טי65 %י5ין וכד 5יסר56. רמימין6סדרן
 6מת ט5 ד5תת6 6יגון כ5 5יסר56 רמימין6סדרו
 נךכגין תקרכי געו 5סון תימ6 ו6י וכעס.כתס
 מזוכ6 פריס 61יס1 ומתקרכ. ס5יק 5קכ*ס כ5" 656 סכי165

 דורג6 נסס61 דיתסגון 6מרגין. דססרין 6כ15סין5כ%5
 דס6 ותת6 עי65 ויגדטון ד5סון 5רמיתין ויתסדרוןדכגוי
 .ו י6ות כדק6 ותת6 עי5ת דקכ'סאיקר6 . וק3*ס וטדכיס מו5קיס ד6יגון . דיסר56 כטמ6 עת56ית

 וכ5
 כ6רן6מד נוי יסר56 כטתך מי 1"מרי סתמיט65ין

 כמס מכרי6 161קט"ם 16קימג6 רז6 וס6י די5יס.זינין כ6יגון יומ6 כס6י 5י35 5יעו5 ד6פקוד6י . וגו' סדר טן פרי סראסוןניוס 5כס ךלקוץרצםנ(

 ד6יסו וניס 1מיגין 51%נ יא סא 1ד6ניס ומד6ן ע51קסון 5קכ'ס 5יס גס5י 1 י ' .סכי16ף
 . 5ד'*ק ד6 515כ י( 6תמר וס6 ]רח[ ד6דס דיוקכ6רז6
 גטגוטין מ'י 5חכ5 מ51יין מ"י דכיס ססדרס. 5מוסדדמי
 6זכרות מ"י ו5קכ5 . ד55ות6 כרכ6ן מ*י 5ק53 61יגוןד5ו35
 סמע 'דקרי6ת 6זכרות מ"י 51קכ5 . א5ים כגי 5ס'דסכו
 סדסיכ נ' ד6יכון . מיגין 1' כ5י5 3ימין 515כ . מ"י"יגון ססר6 3כ5 נטגוטין נ' 3מוסכן ססרין 5סיתוכעטע
 דעיג6. נוגי 5ת5ת ודתיין תפ6רת. נכורסנדו5ס

 . ססו~ן 5תרין ודתיין וסוד. כ5מ טרכות 3וי3'
 כ6ג6 מ*י ו"יגין 5ו5כ דגעי5ת כגעגוטין תסותפין6יגין דס55 1געגוטין . סרסיין י3יס 6355 דתי6 .:עכות 6תרנ . כתוך מי ס' ת6תרכס ט5מותי כ5 דוד 6מריע5יס . נרתין דכ5 קיומ6 דכיס 5סדרס דותס . יסוד515כ
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 חלי אשרינפקד.
 ישראל ועל הבא. ובעולם הזה בעולם הצריקים שלחלקם אשרי זה. לכל ה9כה הארם של

 : וגו' צריקים כלם ועסךכרעב

 הנאסןרועה
 4הקריב י סצוה לה'. אשה הקריבו עיים שבעתח(

 הוא זה וקרבן הוצ. ימי בכלק*בנוה
 נאחזים 'שכלם לפי בניו. בשמחת לכל חלק ורהי'לבעבור
 כלם העץ שורש שאצל שלמפה הענפים ]רןבהעץ

 כלם תועלת בהם ש9ן אע"פ העץ. בשבילמתברכים
 נוהנים שלמעלה אבירס עם רשראל ובשסהתמהב*נים.

 אחיזה להם שיש השב%ת שאר לכל ברכות שלחלק
 שפע ליתן דקרבנ%ע אלו וכל בישראל. ונאהויםבהעץ
 כלם העליונים מקטרעים אותן כל אפילו אחו.ישלים אדבי נם איש דרכי ה' ברצות נ( הרבר וטדשלהם. אוהבים יהיו שכלם רוצה לבניו הקב"ה שאוהבהאהבה מוצוך שהרי האומות. שאר של המסונים לאותןמזע

 שלמעלה ההייוה וכאשר ישראל. של לאוהביםנד4כים
 אחת על שלטטה אותן כל ישראל של לאוהביםנהפכים
 ש ההיא בכקנה שיהנו אחרים. צדדים של החילות לכלן מזון מחלק והוא ונקרב. עלה להקב"ה וגל אלא כן. לאן הקרבטת. מקריבים היו שאליהם תאמר ואפשר וכמה.כמה
 הקב'ה של כבודו ונתעלהן הקב"ה. של ונורלו חלקו שהם ישראל. כעם עםנמצא שאין ויטטה למעלה וידעו שלהם. לאוהבים ויד4כובני

 למעל~
 ילממה

 כראוי.[
 וכל

 נף ישראל :עמך סי ואומרים פותחים העליוניםהחילמע
 . בארץאחר

 ונו' קדר עץ פרי הראשון בים יכם ךלקחרצםנ(
 כפו החברים. אצל ונחבאר ביאינו זה ומוד שלו.הםינים שאר עם הזה ביום %15ב לימול זומצוה

 שהוא שלו רמינים שאר עם הלולב מור הוא חהבו. ימשסחים יחלקם שיייר להקב"ה לו לוקחים ישראל גם כן: בהם. " ישם ראלי בימים ישראל אה 14קח הוא ברוךשהקרוש
 צרי'ק. זה %לב י( מעבאר. וזה ]י"[ הארם תמונתמור

 אזכריה ח"י יכננד דיעפיה. ברכהע כנגר והם הלולב.של נענועט ח"י כנגד הוליות ח* שבו השדרה. לחוםשדומה
 יר בכל נענועים ג' בממפר צדדים לששה והנענועיםן שטע. שבקריאת אזכרות ח'י וכננד אלים. בני לה' רהבון

 הדמים, נ' שהם מצות. ו' כולל בימין לולב ח"י. הםהרי
 שפהים. לב' ורומים והוד. נצח ננד ערבות בדיב' שבעץ. געים לשישה ורומים תפארת. נבורה נהלהפר
 שבהלל והנענועים המחשבות. שב. ללב דומה מלכות. ננדן אתרנ כמוך. מי ה' האמרנה עצטוהי כל דור אמרועליו העצמות. .כל קיום שבו לשררה דומה יסוד. נגרלולב
 באנא ח'י והם לורב. נטילת של בדנענועים משותפיםהם
 תק% ולפיכך דיטנטע. 9יע ךעסך הרי לולב של מינטן וך חם. במם8ר לולב ולפיכך ע'ב. הרי לולב.עפילת של חשי וסוף. תחלה בהודו ח.י ח"י נא. הושי?הה'

לולב

 הזהרזיו
 תפארת שמאלא דרועא נטרה ימיגא דרועף חסד גגד באמצע ואחד בשסאלו ואחד הלולב מימין אחד הדסיפ ג' בח"ג.הראשומת מפירות נ' נגד והייט האדפ. ראש ננך מלמעלח הלולג ראש של פפח ביצד. הא אדמ. המחת סוד ןל"[ : חידוע חחיים עץ נת%(

 עפ שבאים שדרה ננד לסטה עד היולב שי שדרה קשופ. סמגי הרין והוד נצח גנד בשסאל וחחת מימין אהת ערבות ב'טפא*



 ה%הרישוןאכדר קורשלשון**1

 הנבורה לצד יב שהוא אתרנ , החכד לצד נימץלולב
 שמאי. בצד שיהיה הקנו ללב דומה שאה-נ ולפילשמאל,

 זכור כננד והם בשסאל. ואתרנ בימין לולב שביארוכמו
 לולב האמצעי. עמוד הוא שניהם שנומל והאדם .ושמור

 ! נשמאלו ואתרגנימינו

 בסוכה. לישב זו מצוה ינךם. שבעת תשבו נ2סכין6(
 אהצבים ע4שראל להראות בשביל ביארנווהרי

 מהם. נפרד המקמרנ שהרי כלל. פחד בלי האמונהבסוד
 שביארנו כמו בסוכהי ישב האמונה בסוד שהוא מיוכל

 בסוד שהוא מי בסכות. ישבו בישראל האזרח כלשכהוב
 השביעי לחדש יום עשר בחמשה כתוב :( מקומות.בכמה נתבא- זה וסוד בסכות. ישבו ישראל וגזע ומזרעהאמונה
 שבעת לה' חנ אהו יחנתם וכתוב ונו'. דגכות חנהזה
 את"ו. וחטעם יךק. של מצד עשר. בחמשה בשגה.ימים
 בת של מצד ימים. שבעת האמצעי. עמוד ך. אותזו

 ייסף אוטרן הנאמן רועה אבות נ' מלכו"ת. שהיאשבע
 ז' ובשביל . הספירווע שבע ננד שבעה הם הריודוד

 ישיאל בני את הושבתי בסכות כי נאמרהספירות
 סוכ"ה הכבוד. עטי בשבעה סצרים. מארץ אותםבהוציאי
 וכך אדנ4. ךקךיה המדרגות שתי בסוד היא רנאות
 הכרובים שני הם יאהדדנהי. בסספר סוכ"העולה
 אחיו. א4 איש ופניהם הכפרת על בכנפיהם סוככשאשר
 עד מרנליהם למעלה מלמטה בכרובים מפחים עשרההש

 שהם רנליהם, עד מראשיהם לממה ומלמעלהיאשיהם.
 טפחים עשרה על ועומדים יךך4. דיינו עשרה.עשרה
 אמרו הסוכה בשיעור ולפיכך י. היעו והכפרת. הארוןשל

 לא  מעשרים למעלה ולא מעשרה פחיק לאהחכמים
 המדרנוה. כל של עשירית מלכו"ת. שהיא מעשרפחות
 שאין עלתן. - כרנ כ2 שהוא מעשרי"ם. 4סעלדי4א

 . ם ר' ע"כ בו שולטעדעין

 כתית זך זיה שמו אליך ויקחו ישיאל בני את צך1(
 למה אבל נתבאר. זה אלעזר א"ר ינו'.למאור

 שכל לפי אלא המועדים. לפרשת זו פרשה הקב"הממך
 שמן בהן להדליק סנורות הן כלן העליונותמנורוה
 מתברכים ישראל וע"י שנהבאר. כמו ]י-ן דעייוןהמשחה
 בהכתוב שביארו כמו המנורות. ונדלקות ותחהוניםעליונים

 ודתחהונים העליונים שמחת שזו לב. ישמח וקטיה שמןד(
 נצרך שאין שאומר מ4 וראה בוא אמר אבא רביס(

 בהם ולעשות לפועל להוציאם ענין. בכל דבור אומעשה
 הדלקת מוכחת. זו פרשה כאן והרי רוחו. תצא ]רנ[קול

 אה אהרן ובהעלת ]שכתוב ביחד. דסמים וקטתעהנרות
 וקטרת שמן כתוב וע"כ יקמירנה[ הערבים ביןהנרות
 למעלה ושמהה הדלקה נמצאת זו שבעבודה לב.ישמח
 דעבודה שע"י לפי כראוי. טץד וההקשרותםולממה.
 מזבח יהודה א"ר למעל-. פעולה נתעוררשלמטה
 ! למעלה עבודה נתעורר שלמטה בהעבודה כיאחר. כהן מעורר שלמטה כהן אחר. מזבח מעיררשלממה

 כיתיןל,ל3
 לססר"

 לסטר" 35" 6תרנ . דחסד
 דנכירס

5סתח)"
 ד"קרנ ו3נין .

 דקי"
 2מ"). כיד ,י )ט תקינו ל5כח

 ':ור )ק3) והיגון כסר"ל. י5ת-נ תין כ 5כ 5 ד"וקת1סכתס
 .קיסו תרו,ייסו דגטי) וח"ןו:יוי-

 )ו)3 ד"ת5עית" פקיד"
 : כסתה)יס 1"תרנ3יתיגיס

 . יתיס סנעת תסנו נ2כמכ2רז"(
 פקוד"

 . כסוכס ליסנ ד6
 יתכי דיסרחל )"תמ1"ס כנין "וקימכ"1ס"

3ר1ה
 דס6 כ55. דחי)1 53" דתסיתכות"

 תקטרנ"
 ת:ייסו 6תפרס

 ד"יסו "הןוכ)
 3רז"

 כר61 ד"יסו ת"ן כסכות. יסכו כיסר56 ס16רח כ) :דכת ד"1קיתכ" כתס 3סוכס יתיכ דתסיתנות6

 ויוזרט"דפסייונוה"
 "תתר ד" ור61 כסכות יס3ו דיסר"5 וסרס6

 :סכיטי 5מדס יוס פסר 3חתסס כתי3 ג( דוכתיככ)וס
 ס:פת 5ס' מנ "ת1 וחנתס וכתי3 עו' ססכות חנס1ס
 "ק"י. ומנתס דיךק. תססר6 טסר. 3מתסס כסגס.יתיס
 ך. "תדח

 ד6ת5עית" עפוד"
 ד3ת תססרס יתיס ס3עת

 אסיתג" רעי" 6נסן נ' . ת)כו"ת ד6יסיס3ע
 י~י יוסף "כרן

 ע.,, '-ניי"מ, ~'י
 וסכי . אךני ךקךיר; דרנין דתרין כר1"' 6יסי ךכ"ת
 כרו3יס תרין "יגון 'אךקךךנהי נמוסנן סוכ*סס)יק

 עי תרג)י:ון )עי)6 מתת6 3כרו3יס ספמיס טסרסו"ית . "חיו "5 "ים ופניסס סכפרת על כככפיסססס1ככיס
 ותעי5חריסיסון

 ד"יכון רג5יסון עד תריסיסון 5תת"
 6מרו דסוכס סיעור6 ו3נ*כ . י סייגו ,כפרתד"יון טפמיס טסרס ע5 וסריץ 'ךזא. סיינו . עסרסעכרס
 ל6 מפסריס.. לתע5ס ע6 תעמרס פמות 5"רככן
 דרנין דכ5 עסיר,ס ת)כו"ק דהי?י י,עסרפה'ק
 ד)6 . פ5יון כ2רצך כ: דחיסו מפכרי"ס )יוע5ס1)ח

 ר.יו פ"כ פינח ניסס)ס6

 כתית ב וית סתן56יך ויגו יסר"5 ננן 6ת צונ(
 ק3*ס"סתיך

 כ)סו 6)6 . תועדיס )פרכת ד" פרסת"

 כ ]ג[ ט5"סר13ת
 דיסך ידייסו יע5 "תתר

 דכתי3 ד"יקתוס כתס 3ו5ינין 1"דלק1 ותת"יןט5חין "למתנרכ*
 לכ יסתח 1קטרת סתן7(

 מדווק"
 . ותת"ין דפ)"ין

 ד5ח ד"מך יו6ן חוי ת6 5)ור 6כח רכיס(
 3כ5"טיכד" 3פי"

 *לשת "וכח. ד" פרסת6 סכ" וסח רוחיס. תיפמ ]רנ[3סו ק5" 1לתעכד )ון 5"סק" תי)ין "1
 6ת 6סרן ינסע)ת ]דכתינ . כמד" נוסתין וקערתנעיני"

 צת ומם "ד5קית" 6סתכמ ד% ד3פו3ד6ב35

 טיתת"
 עונ"

 ת1נח יסודס ""ר ט
 כסן 6תער דלתת6 כסן "מרמ מ31מ "תערדלתת6

 דכעוכד""סר"
 "תער ד5תת6

 5עי)" עו3ד"
: 

תחוזטי"
 קס. חד4 " %י"יסל* 9 0 תסי 8ח "9י:0 מימותסיאה

 הזדע4יו

 "ביי" עיים עם י:ןוש%:*;:נן:צומיצאעחףושי:ין:"שייי ןגד4 *,ט %סת צ ב"
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 טהימנארעיא

 6סרן 6ת1 יפרך מופל נ6ס5 סעןת 5פוכת מחוץ6(
 כסג6 5סןר6 ן5 סקוו6 ינו'. 3קר פךממר3

 דמגורס. 3ר61 6וקיתנ6 1ס6 . מקןכ6 33י 3ו5יגין יומ6נכ5
 פ65ס דגסירו 3גין ךלפי)6 כנ11ג6 רז6ומיסו
 ריס6 ע5 נמיפ ר3ו3תסמ

 ןכסג"
 6יסו 35ת- 3קןתית6

 פ5 ססו3 כסתן נ( ןכתי3 כוכיגין כ5 61נסירמך5יק
 תדזתיי סי פ5 סיורך 6סרן זקן סזקן ע5 יורךסרמס
 ע65: קך'כ6 רכות רסמ ן6 . סר6ס פ5 סטו3כסמן
 ן"6 ]ידן ןכל6 פתיק6 ןגסר6 תהתר וגסיקןנניך
 ]רס[ סתיחין ןכ5 סתינו6 ריסין 1כ5 מריס6 ונפ'קןנניך
 ן6ןס רים6 611י סר6ס פ5 . סר6םפ5

 ]יו[תוקמוס
 י1

 זקן
 6סלןקז

 וסס61 . 6%51 גש כסן 61
 עפיק גנע מסימו ןת6'נון ]רמ[ מןותיו סי פ5 יורוסתן
 פת6ס כסנ6 ,6תטסר גניך 61 וכנתג6 5תמ6י.וגמית
 ע5יו 56סי1 מסמת סמן גי ןכתי3 5חת6. ר3ותכמסמ
 3ו5יגין 5סדר6 כ5שךוי 5כסנ6 רסו 6ת'סי3 ופ"ךונו'.

 הנאמןרועה
 אהרן או קרך מאי נאהל העדת לפרכת מחוץ6(

 הכהן ארמדר זו מצוה עו'. בקר עדמערב
 המנורה. בסוד ביארנו והרי המקדש. בביה רגרות יוםבכל
 העליון שאור לפי שלמעלה. כדמיון שהוא הכהןוסוד
 הוא ואח"כ בתהלה. הכהן ראש על יורד המשחהבשסן
 על הפב כשסן נ( שכתוב הנרות. כל ומאירמדליק
 מרותיו. פי על שיורד אהרן זקן הזט על יוררדראש
 העליון קודש כהטחת שמן זה הראש. על המובכשמן
 ד'א ]ידן מכל העטוק דנהר ממקום והיוצאהנמשך
 ]יה[ נסתרות כל נסהר ראשית כל ראשית מן ויוצא טךשנם
 אדם שנ49א העולם ראש בוראי. הראש על הראש.על

 כמו כבוד של זקן זה הזקן. על יורד ]ריןקדמון
 ושמן שלמעלה. הנדול כהן זה אהרן. זקן ]יו[שנהבאר

 ויוצא נמשך השמן ומאותו ]יה[ מדותיו פי על יורד אהה,
 דוזחתון כהן עתעמר נמשך זה וכדמיון נים. לתדהוי-רד
 עליו אלהיו משחה שמן כי ככתוב לממה. המשחהבשמן
 הנרות לסדר בלברו להכהן רשות ניתנה וע"כ '.ונ
 ועל נצרך. והבל פעמים. ב' יום בכל וקרבןפעמים. שני היד~ד הארת נננר פעמים. ב' יום בכל דליקםול
 לשמוח ולממה. למעלה בכל. הנרות מאירים הכהןידי

 דגרות. הדלקה בכח הצדרים בכל שמחה ולהשפיעבשמחה
 נמצאת שתהיה הכדה. ע"י העבודות אלה שתישדרי
 והקמרת הנרהע הרלקת הם. ואלו הצדרים. בכלשמחה
 לב. ישמח וקמרת שמן בהכתוב ביארנו והריהקסרת.

 : ר"םע"ב
 וט'. מטדי איש בן והוא ישראלית אשה בן ךיצאנ(

 של החלק מכלל יצא ויצא. יה,דהא"ר
 וינצו האמונה. מכלל יצא הכל. מנלל יצאישראל.
 לב0וף מזוהם ורע מן שבא סי כל למדנו מכאןבמחנה.
 הרע חלק של זוהם לו. נרם מי הכל. לפנינתפרסם
 במחנה וינצו ד( ישראל. בכלל חלק לו שאין בו.שיש
 בן היה זה אמר אבא רבי הישראלי. ואיש הישראליתבן

 שבא וכיק שלומית. של בעלה היה שאביו אחרה.אשה
 דובר. והכיר לביתו חזר הלילה בחצי ההוא מצ-יעליה
 אחרת אשה לקח עליה, בא ולא מסנה עצמופייש
 % והאחר הישראלי. איש נקרא והוא לוה. לידוה

 של בעלה הישראלי האיש אנני יצהק ר' ,ד,ישראלית
 שלומטל של בעלה בן אמר יהודה ר' היה.שלזמיה
 המעשה לו ואמר ביחד נצו יצהק א"ר היה. אחרתמאשה
 הקדוש. השם ע"י שנהרנ א היה אביו וכי אמו.מן
 שהרי אומר. אהה הלהרנני שכתוב במה שביארמככו
 רע דבור הוציא וע"ב משה. הרט הקדוש השםבכח
 כסש'כ ודאי. ויקוב אבא א"ר ויקוב. סהו ויקלל. השםן אה הישראליה האשה בן ויקוב שכתוב חהוכננדו.

 אמו ושם נסתם. שהיה מה נקב בדלתו. חור ויקובס(
 כיון אמי. שם נסתם הי' כאן ער דברי. בתשלומית
 אותר ויביאו .. אסו שם פירש הוא הוי ויקךבשכהוב

אל

 ומ'. מ5רי 6יס 3ן 1ס61 יסר56ית 6סס נן ויצאנ(
 ךמעק6 תכ)65 נפק . 1ל6 יסוןס6'ר

 ויפ1 . ךתסימגות6 נזכל65 נפק ןכ65. תכללמ נפק .1יסר56
 5סיף וזרפ6 נו11סת6 דחתי חמן כ5 5,6יפג6 מכק .3ממנס
 כיס6 רמו5ק6 חסממ ל'ס. נריס ת5ן כ)מ קמי 5יסנ5יין
 3ממכס 1יג15 ד( דיסר56. ככ655 מו5קח 5'ס ן5ית 3יסך6'ת
 3ר 61 6מר 636 ר3י סיסרה)י 61יס כר")ית סכן

 61ת6 וכיון . סוס ךכל,מית 3פ)ס 361וי . המר66יגתו
 ת3 5'5ימ כפגמת פ5ס מכר6ס0ס61

 35יפ"
 . מ5ס ויךפ

 6מר6 6יגתו ונס5 פ5ס. מת6 ע6 מנסמתפרם
 3ן 61מר6 . סיסרמ5י 6יס 61קרי )ס6י.וח,5יך

 3עלס סיסר56י ס6'ס ממר ינמק ל'0יסר56ית
 ךס5ותית ן3פ5ס כריס 6מר יסוךס ר' . סוסוס5ומית
 מ5ס 5יס 61תר כמ61 נ5ו יגמק 6"ר . סוס 6מר6ת6נתו
 . קןיס6 כסת6 ןהתקסל ססו6 0וס 36וי וכי .מ6מיס
 ןס6 6ותר. מתס ס5סרנגי וכתי3 ן16קמוסכמס
 מ5ס 6וסיט ופ"1 מסס 5יס קסי5 קךיס36סמ6
 הת סיסך56ית ס6סס 3ן ויקו3 וכת'3 סו6 611 .5קכ5יס
 כך"6 . וך6י ויקזכ 636 6"ר ויקיכ מסו . 1יק55ססס
 6מ1 1סם סת'ס ךס1ס תמי גקינ . נך5ת1 מ1ו ויק31ס(

 כיון . 61תיס סמ6 סתים כ6ן עך . וכרי כתס5ונויק
 מותו וי3'16 " ן6מיס סמ6 נקינ ויקו3זכתיכ

ה5
 י'נ ג' פגגיס ס( ש דף ד( קס 1ף 0 י'ג ת)יס ט פח. י9 " מקונותמראה

 ד,זןק1יזיך

 נך ,רו[ ; כתר טפירת *ל ה*ם וה ןרו( כהר: מספידת היינו ,רס( : ובינה הכמה מהודומת תמיד הפבעת מעליונה השפע 11זר1[
 הספירוו2 המדות ל*אר וכהאם הגדול* גהן שנקראת החסד טפירת עד השפע תרד מתחלה ,רת[ : היחמים מדית ישגגקראות
17ין : שלמטהוהעילמות



 הזהרישוןאמור קודשלשדן0ח1
 אביו את שהרנ לפי אלא פשה, אל סה ספני סשה,אל

 שראה כיון סשה, אל אוהו ויביאו לפיכך הקרושבהשם
 :סשה בירי נפלו והבן והאב בסשסר. ויניחוהו סיד סשהאותו
 יקלל כי איש איש לאסר הרבר ישראי במ ואל6(

 חפאו. ונשא לכך סתם אלהיו שאסר ולפי סתם.אלהי. יקלל כי אסר יהידה רבי חטאו. ונשאאלהיז
 יראהו. היא סה אלהיו. הוא סי יורעים אנו איןשהרי
 ממנהעי אחר או הכוכבים מן אחר או השרים מן אחראם

 ריבור יעורר אל הוא גסור צריק אם יוסי א"רהעילם.
 חיישינן זה ריבור סעורר הי' שוה וכיוןבחילותיהם.

 רבר שהוא לפי זה על יסות אל לכך בו. נזרקהשסינוה
 אסר שאם בזה. לווב אותו רנים אמר יהורה רביסתום.
 עכשו. ער לי שהיה אלהי לטעון יכול אלהימתם

 ונקבו ה' או אלהים ה' אסר אם אבל העייונה."סונה עלי לקבל בי חזרתי ועכשו בלבי. אחריושנסשבתי
 עיקר דצא השם שזה לפי כך. לטעון יכול אינו זהבשם.

 לשם עולה הזה הקדוש השם סן ואית אות וכלהאסעה.
 הוא הזה שם שהרי בוראי. הוא כך יוסי א"ר נ( .שלם
 העולסות. כל מתקימים ועליו והתחתונים. העליוניםאסונה
 דבבות ורבוא אלפים א* היוים קטנה אדו2ובאוה
 נקשרות האותיות שאלו לסרנו וע"כ הנכספים,עולסות
 אות בכל תלוים עולמות רבבוה אלפי וכסה באלו.אלו
 מה בהן ונסתר ]יט[ בהאמונה וסתקשרות ועולותואוה.
 עולם תלויה. בהן דתורה ותהיענים. עליונים משעיםשאין
 אבא רבי . אחד ושטו הוא תלוים. בהן הבא ועולםהזה
 חיאה בוא חטאו. ונשא אלה*ו יקלל כי איש אישאטר
 העולם שרי באווען יורעים היו במצרים ישראלכשהיו

 אןון לו דיה ואחר אחר ובל האונ~ת. שאר עלהממונים
 והי-בם האמונה בקשר שנתקשרו כיון מהם.בלברו
 האסונה אצל וקרבו מהם. התפרשו לעבורתוהקב"ה
 אלדץו. יקלל כי איש איש כיעב ולפיכך הקרושה.העליונה
 אותם הפקרתי שאגי כיץ היא. זרה שעבורהואע"פ
 ונשא אותם וסבזה שסקלל מ4 העולם. בהנהטעלממתים
 ומנהינים והולכים עומרים ברשותי שהרי טראי.חמאו
 אבל הרבר. ואסור הפקרתי. שאני לסשסשי מבזהירי. סעשי שסבוה לפי חטאו. ונשא אלה בשביל העולם,לבני
 נהת ה' שם וטקב אבל בשבילם. נתחייב אינוסיתה
 יוסת. מות אלא אלה. בשביל כסו חפאי ונשא לאיומת.
 1 - הבא בעולם יוסה הזה. בעולםסות

 יורעים אין האנשים שהרי וראה בוא שסעון א"רנ(
 לארם הקב"ה שברא בשעה משניחים. ואין סביניםואין
 בו. רבוק שיהי' ססנו בקש העליון. בכבור סכברווהיה
 של הרבקווע ובמקום אחד בלב באחרות נסצא שיהי'כרי
 קשר באותו לעולם יתהפך ולא ישתנה שלאאחר.

 ועץ שבתוב זהו נקשר. בו שהכל אחר. שלהאסונה
 ועזבו האמונה. מררך סרו ואה"כ ]יין הק נהוךהחיים

 חייסינן ז6 ת5ס ד6תטר וכיון .3מי5יסון
 6יזר ז6י . 3ס6 5טכ 5יס י6ין 6תר יסוזס ר3י .סתיס מ5ס י6יסו כנינ ז6 50 יתות ו65 3יס 16זריקתזתיגות
 . ססת6 עז 5י זסוס "5סי לתטען יכע56סי

 5קכ5 6סדרנ6 וססת6 כלכ6י. 36תריסז6תתסכנ6
 ס61 זז6 3גין סכי. 5תטען 5יס 5ית ס6י 3סת56יס וגקי3 ס' 16 56סיס ס' 6תר 6י 536 . 650סתסיתנות6
 ז6 סץ6 זס6 וז6י. סו6 סכי יוסי 6*ר נ(ס5ית6 5סתמ סלק6 ז6 קז'ס6 זסת" ו6ת 6ת 1כ5 זכ65.מסיתנות6
 . כ5סי ע5תין קייתין ד6 וע5 ותת6י זע65ימסיתנות6

 חת 3כ5 ת5'ין 50נוין ר33ן 56ף וכתס . 563י561ין
 636 ר3י . מז וסתיס סו6 . ת5יין כסו ז6תי וע5ת6זין ע5תמ ת5י6. 3סו 6וריית6 ותת6ין. ע65ין 6תזקוי65 ת6י 3סו וסתיס ]רפ[ 3נוסיתנות6 61תקסרו 61סת5יקו .ו6ת
 פ5מ6 רכר3י 63ינון ייעין ס11 3מ5ריס יסר56 ס11כד חוי ת6 . מע6ו ונס6 56סי1 יק55 כי 6יס 6יס6מר
 דס65 5יס סוס וסד מו 1כ5 עתין. ס6ר ע5דתמנן
 5ון וקריכ זמסימנות6 3קסר6 ז6תקסרו כיון מנייסו.כ5מויוי
 . 56סיו יק55 כי 6יס 6יס כתיכ ו3נ"כ קזיס6.ע65ס מסימכות4 5נ3י ול~י3ו מכייסו. 6תפרסו 5פ51מניסק3"ס
5נניו ונס6 5ין ומ3זי ז5ייס ת6ן ע5ת6. 5ז3ר56ממכ6 נון פקיזת ז6נ6 כיון סו6. נוכר6ס זפ51מכ616פ*נ

 565ין ע5מ6ין

 ונס6ותמס6י

 15 6 נניו מ
 יתדורו! י

 : - ז6תי 3פ5מ6 יותת . זין 3ע5ת6מות . יועפ מות 656 . 565ין כץס חע6ו ונס6 165 .יומת מות ס' סס ונוש3 534 . 3סו 6תמיי3 65מיתס 536 . סו6 61סור . פקיזת ז6ג6 5סמסי מ3זי .יזי

סמייס ופן סס"ד . 6תקסר ניס דכ65 . יסיז6סזמסימכות6 קסור6 3ססז6 5פ5מין יתססך 651 יסתכי ן65"ץיז6י. דדכיקות6 ו63תר ימיי6י 53כ6 ימיד6י דיסתכמכנין 3יס. 65תז3ק6 מכיס כפ6 . ע65ס 3יקירו 5יס61וקיר 5י6דפיזס ז3ר6כ?"% :עת6 עץ סתעון מסתכ5י'651651
6י5נ6 וסכש דתטימכות6. מ15רסל ס6ע1 ו35תר נרט סנן כתי

 זמת6 כיון . תסס 56 6ותו וי3י6ו 3נ*כ קזיס36סת6 365וי דקסי5 50 656 . מסס 5נכי 6ת6י . תסס56
 3יז6 נס15 ו3ר6 ו636 . 3תסתר וינימוסו תיזנוסס

 דשהר%
1 עמ ש ונבוה מןלה 4טעלה גנערה גאחדות בומ וה ומתאחדים קשורים העולמות וכל מספירות שכל היא האמונה עיקר*ס, א  8  ? לפובוכור יוה94 בר שט*ן רבי של העטוק הטאמו וה לבאן השייטת יבין המקלל ענין והמבין ועטוקים. גדולים סודות בוה יש כי באריכותוזענין לבאר מקום כאן ואין ומלואו, לעולם מיתה והםשיך טות יורדות שרנליה בלבדה להטלכות והשתחוה אה מן ד4 האות עחפרידהיה חרףשון אדט והטא ושכינתיה, קכ*ה יהוד נקרא ווה חו*טות בשני תמיד לגוון ועלינו ורן. טוב הדעת עץ נקראת אדני השם אואלהים הושם  ש*ידשה והטלכות דדכ1רא. עלטא והוא החיים. עץ ונקרא הספירות. לשאר מרכו כמו היא ב*ה הוי*ה שם ששורשההתפארת' י ומפירת הםלטת. 11 ך נה-. חג*ת ח*ב ספירות הח' א6 ה כתי. א אהד. תיבת היא אחדות של האמונה קשר ע'[מדף: 
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כ6תר 65תדכק6 61תי . 6י5נין תכ5 ע65ם ימיז6ס6ילג6
5סכ ותכים 5כים תטכ . 5נוונ6 תנחג6 ומתספךזתסתגי
 כסנויין 5תת6 ו6תזכקי 5תת6 תעי65וגמתו
 יסר ס6זס 6ת ס56:יס עסס 6סר "( סס*ז5ע5תין 6סתגי ע6 הך ד:61 זכ65 ע65ס וסכקו .סני6ין
 לסכ זתגין . תתם ססר6 כססו6 5כייסו התספךכזין 1ד6י רכיס מסכיגות רכיס מסכוגות כקסווסתס
 ת)ס כסס61 5זיג6 ~תגין 5רמתי ~תגין 5כיס.זתנין

 ו"תזכקו רכיס מסכיגות כקסו סתס . וו6י . 03ז6תונקי
 . כתות6 1"תזכקת מיי סכקת . 65דס קכ*ס 6")נסי

 ס יזס ז6מגזת"ן
 . גשרי5"ג י סטעת6 ס2:2 65

 סס*ז )קכלך. ס61 תות6 וז6י 60 . 6מר6 כ6י5ג6"תזנקת
 תת,ת תר 6ני ותונ6 ג( וכתיכ . תות יירזות רנליסכ(
 6תר וסכק 6תזכק זתות6 כ6תר וד"י סהסס6ת
 סו6 6י תות6 ע5ת6 כ5 וע5 ע5יס 6תנזר כנ"כזמיי
 כרייו זכ5 תית6 6י . מס16 ת6י ע5ת6 כ5מס6
 656 סכי 165 לכ)6 ז6רתי ד" ת6י5ג6 ו6כ615תו

 כריין 5יס מתו רנ)וי ע) ק6יס זהזסכסעת6
 תלכ6: קתי כעכזין כתריס גס5ין וסיו . תקתיס 1זמ15כ5סו
 נכרכס וגכרטס נסתמוס כו6ו ד( 61תון 6ג6 )1ן 6תרוסו6
 ן6דס דחתו כיון . כתריס 6ת1 וכ5סו . עוסגו ס'5פגי
 6כתריס 6תתסכי כ5סו . כיס ו6תוכק 6תר 5ס6יסנין
 גווגין 5כתס 6זם 6סתגי כדין ע5ת6 עכ5 5יס מות6ונריס
 . ניימ6 ויתנין רונ61 ~תגין . 5כים 1~תגין 5סכ~תנין

 וזתגא מיי ~תגין . רמתי וזתנין דינ6~תם
 . סתתספכת סמרכ 5סם 6קרי וע*ז . 5יס נרת66תר
 0150 תן 5וינ6. רמתי תן 5כים. סכ תן ד6 5סטר6 ד6 טתר6מן

 זכתיכ ורט סוכ 61קרי ככ65 סי6 תתססכת5קרכ6.
 ע65ס ת5כ6 60 . תתנו ת6כל 65 ורע סוכ סדעתותען
 סזעת ותען 5יס ו6תר . 5יס 16כמ יזף עוכדי ע55רמת6
 '61תתסך תגיס קכי5 )6 1ס61 . תתנו ת6כ5 65 ורעעוכ
 סלק6 ז6 65תר 6תת6 זס6 לע5תין. 6תתרך 6תתיסכתר
 5ע5ת6 הף ת6 5כ65. תות6 נרנו6 ו6תת6 יתיר.ו65
 ססו6 סען. כיתי . עתי יתי סען כיתי כי ס( כתיכז6תי
 5ג5מ סתות כלע ו( כתיכ ~תג6 כיס . ד6סתתודעען

 יסיר עתו ומרטת פגיס כל תע5 זתעס 6)סיס ס'ותמס
 . 61תן 6קן 5עו5ס ס' כרוך . ס6רן כ5תע5

 במקום לדיעדבק ובא העצים. מכל העייון האחדעץ
 לטוב. ומרע ירע טוב מן לנון. נון מן ונחהפךשנשתנה
 הרבה שיש במקום למטה וההדכקו למטה מלמעלהוירדו

  נשתנה ואינר אחר שהוא מכל לעליון ועזבוהשתנוק.
 ישר האדם את האיהים עשה אשר "( זש"כלעולם.
 בוראי. רבים של חשבונוה רבים. חשבונוה בקוווהמה
 לטוב פעמים ממש. ההוא צר כרמיין לבם נהפךאז

 הענין אותו כמו לדין. פעמים לרחמים פעמים לרע.פעסים
 ורג:דבקו רבים חשבינוה בקשו המה ובוראי בה.ונדבקו
 במיהה. ונדבקה חיים עזבת לאדם. הקב"ה א"לבהם.
 חיים. ש:קרא עץ הנן. נתוך ההיים ועץ שכהובחים.
 ואתה יעולם. מיתה מעם מועם אינו בו הדבוק מישכל

 זש'כ לתדך. היא המיתה ודאי הרי אחר. בעץנדבקת
 ממות מר אני 1מוצא ג( ובהוב מות. יוררות רנליהכ(
 מקום ועובה נדבקת מיתה של במקום וראי האשה.את

 דוא אם ס4תה. העולם כל ועל עליו ננזרה לפיכךהחיים.
 הבריות שכל תאמף אפשר . חטא מה העולם כלחטא
 אלא כן. לא לכל. פריו שהשליך הזה מעץ ואכלובאו

 הבריות כל איתו ראו רגליו על עמד שארםבשעה
 המלך. לפני כעבדים אחריו הולכים והיו סמנו.ופחדו
 נברכה ונכרעה נשתחוה בואו ( י ואתם אני להם אמיוהוא
 לארם שרא. כיון אחריו. הלכו וכלם עושנו. ה'לפני

 אחריו. כלם נמשכו בו. ורהדבק הזה למקוםשהשתףוה
 גונים. לכטה ארם נשתנה או העולם. ולכל לו מיההונרם
 במנחץה. ופעמים ברגז פעמים לרע. ופעמים למובפעמים
 ופעמים בחיים פעמים ברחברם. ופעמים בדיןפעמים
 שמקום לפי מהם. באחד תמיר בקעם עמר ולאבטיהה.
 רגשההפכה. החרב להם נקרא וע"ב כך. לו נרםההוא
 שלום סן לדין. סרחםים לרע. מטוב זה, לצר והמצר

 שכהוב ורע. מוב ונקרא בכל. היא טתהפכתלמלחמה.
 העליון טלך הרי סממ. תאכל לא ורע טוב הדעתומעץ
 הדעת ומעץ לו ואמר הזהירו. יריו מעשי על החםלמען
 ונמשך טמנו קבל לא והוא מסנו. תאכי לא ורעטוב
  עולה ה,ה למשם האשה שהרי לשים. ננרש אוצזואחר
 לעולם וראה בוא לכל. מיתה נרמה והאשה יוו:ר.ולא
 עץ העץ. כימי עמי. ימי העץ כימי כי ס( כתובהבא
 לנצח המות בלע י( כתיב הוסן אותו על הירוע.ההוא
 יפיר ו%ד וחרפת פנים בל מעל רמעה אלהים ה'ומחה

 : ואמן אמן לעולם ה' ברוך הארץ. כלמעל

 בהרפרשת
 56 תכ16 כי 56י00 ו6תרת יסר56 נני 56 זאבנרי(

 :ב 6סע:ת יס ית%: נ.ון3 ו6גי1מב נ5 4ר 6%יעזו
 . כיס לגיימ6 סתסס 0סי6 סי6 זי5יס יס6 כסתסס.גיימ6
 נייח6 . כס 6ית מירו וז6י . ס6רז סכת 6קרי1ד6
 ניימ6 סתסס ס*נ . דכג6 סו6 גייה6 דסכת כתס .כס
 סי6 ניית6 ון מוי ת6 ונופ6. דרומ6 סי6 ניימ6 .דכ)6

דע65י

 אלעזר א'ר לה'. שבה הארץ ושבהה תו'הארץ אי תבא כי אליהם ואסרה ישראל בני אל דבנרו(
 מ~ח לו יש הקדוש רושם בו ויש שנימול ישראל אישכל

 בה. לשבוה השמטה אותה דךא שלו שהריבשמטה.
 ממחה בה. יש חירוה וראי הארץ, שבת נקראתוזאת
 מנוחת השמטה נם בן הכל. ממחח היא שהשבה כמובה.
 מנווצצ היא ןק וראה בוא ודגוף. הרוח מנהשע דךאהכל.

העלתנים
 קח זף ו( ג'ס כס ו( ס"ס *סע*' ס( גשס ת5*ס 7( ו' קרעת נ( ס' מט5* ג( ו' קסות 6( מקוטתמראה
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 ]6[ תחקונה וץ עליונה ף: לפיכך והתחהונים.י;4יונים
 שנ'ם שבע עלטנה ר; ר4עהתונים. מנוהת רעליוניםכג,הה
 שמטה זו בלבדן. שנים שבע תחהונה 1ק פעמים.שבע
 ן אחדן להביןשהכל יש הענינימ באותן יובל.וכאשרםעייניםוז,

 ההיא הארץ ובשבע(ע לה'. שבת הארץ ושבההלפיכך
 ! לסח העברים נםצריכים

 :בה השביעית ובשנה ונו' שדך הזרע שנים שש6(
 ביא-ו והרי לה'. שבת לארץ יהיהשבתוו

 עמן- אביוני ואכלו ונמשתה השמטנה והשביעית כ(שכתוב
 ם במק שהעניים לפי עמך. אביוני ואכלו מה מפניוגו'.
 שסרחם מי וע'כ יאכול. הניחם ולפיכך הלוים.הזה
 בעילם. ברבות ומוסיף מלכוהו במרת שלום טתן הואלעני
 להשפיע ]ג[ צרקה שנקרא להמקום וכח שמחהוטתן

 ! ישראל לכנמתברבות
 בעשור השביעי בחדש הרועה שופר ד1קעבמ14ןנ(

 הרועה שופר שמעון א"ר וט'.לחדש
 השלינה שמשבר שלשלאית. שמשבר שופר אלאלמה.
 ויא פשום שהוא בשופר לתקוע ונצרך ]י[ העבדיםמכל
 בשביל קרן. ולא שיפר וע"כ עשיה. להראות נצרךענין ובכי הגורם. הוא היום שוה לכל. חירות להראותכפוף.

 : שופר שנקרא רמקום הוא איזהלהראות

 דרור ושראתם שנה החמשים שנת את דקדשתם0
 וקיאתם אלעזר א"ר יושביה. לכלבארץ

 ממנו שיוצא ולפי לבל. חירוה יוצא מכאן בארץ.דרור
 כתוב וע'ב חירות. נקראת ממנו שיצאה ההורההחירות
 היא חו חירות. אלא חרות תקרא אל הלורצת. עלחרוה
 עליון יום שמוציא מה שהרי דדרות. שנקראתהתורה
 הא היום וזה הבל* של הירות והוא חירות. נק-אחזה

 עליונה. וחירות חחהונה חירות עיש לפי העליונה.חירית
 ]ס[ תחהונה הץירות עליונה חירוה הן תחהונה ה ועהה

 : הן כאחד ויובלשממה
 וצויתי וט/ השביעית בשנה נאבל מה תאמרו ד23יס(

 יהורה ר' וט'. הששית בשנה לבם ברכהיאת
 אמונה. ורעה ארץ שכן מוב ועשה בה' במח 1(פתח
 באסזנה לבו וידבק ברבונו נזרו אדם יריהלעילם

 שלם יהיה שכאשר ברבונו. שלם שיהיה בשבילהעליונה.
 במח וראה ביא העולם. בני בל לו להרע יוכלו לאבו
 בפעילה למרנו בך אלא מוב. ועשה מהו מיב. ועשהבה'

 מוב ועשה וע"ב .. למעלה פעולה נהעוררהשלממה
 כי צריק אמרו ז( שכתוב צדי"ק. אלא מוב ואיןבתוב.
 ],ן יהעורר הדצא מוב ודאי מוב. עושים שאתם כיוןמוב.
 ארץ. שכן ]ו[ אחד הכל אמונ"ה. ורעה אר"ץ שכןואז
 לשכן שיכול מי בע:לם לך אין שרוי העליונה.ארץ
 ארץ. שכן ואז אצלה. ההוא מוב שיתעורר עדעמה.
 אמונ"ה. ורעה אהה. תטתעשע פירוהיה. תאכל עמה.השכן
 ורעה בלילוה. ואמינהך כמש"כ אחר והכל אר'ץזו

 האמונה בני וראה בוא . רצונך כנל מנהיגה דצהאפונה.
מנהיגים

 ]"[ תת6ס ןן ט65ס וק כך כנין ותת6יוע65י
 סגיס סכע פ65ס י; ותת6יז גיימ" וס65יןגיימה
 סתסס ן6 . כ5חוןייסו סגיס ס:ט תת6ס ר: פעתיס.ס3ע
 ]כ[ מך כ65 ת5י תסתכ5ין וכך . יוכ5וך6
 67רט6 כיש6 ו3ססי6 . 5ס' סכת ס~ן וסכתס כךכנין

 : גיימ6 עכןין 16ף56טריכ1
 סכת ססכיעית וכסנס גו' סןך תזרפ סגיס שש6(

 6וקחוס יס6 . 5ס' סכת 5,רן יסיסס3תון
 עתך 36יוכי 61כ15 וכטסתס תסתטכס וסס3יעית 3(ןכתיכ
 גסשי ןתסככי 3נין עתך 6כיוגי י6כ5ו סעת6 ת6יונו'
 ןרמיס ת6ן וט*ך . 5תיכ5 15ן סכיק כך וכגין . ת5יץ6תר

 . 3ע5ת6 כרכת6 61וסיף יסר56 ככגסת ס5ת6 יסיכ5תסכג6
 65רק6 ]ג[ כוקס ן6תקרי 5מתר 1מי65 מיןוויסיכ

 : יסר56 5ככסת3רכת6
 כטסור סס3יפי 3מןס תרועססיפר ןןץעב2רןןנ(

 תרופס סופר סתעון 6'ר וגו'.5מןס
 סו5סכות6 ןתת3ר ס5ס65ין. ןתת3ר סופר 6%6ת6י
 651 ססוס ן6יסו סופר 65מו6ס ו3עי6 ]י[ עכןיןתכ5
 31כ65 . נרים יות6 ןס6 . 5כ65 מירו 5תמז6ס .כפיף
 3גין . קרן %1 סופר וטוך . עו3ד6 65מז6סכעי

 סופר: ן6קרי 6תר ס61 ת6ן65מ61ס

 דרור ג6תס סכס סמתסיס סגת 6ת וקדשתםי(

 מירו 6קרי תכיס הסקת טית6מיוו
? 

 כתי3 וע"7
 ט65ס 67 יות6 ן6סיק ת6י 7ס6 . מירות ן6תקרי16ריית6 6יסי 1ך6 מירות 656 מרות תקרי 56 . ס5ומ:ת ע5מרות
 6יסו יות6 וס6י ןכ65. מירו ו6יסו מירו.6קרי
 . ט65ס ומירו תת6ס מירו ן6ית 3נין ע65ס.מירו
 ]ס[ תת6ס מירו ע65ס מירו תת6ס ה ע%סה

 ו5ויתי . וגו' ספכיעית 3סכס כ6כ5 תס ת6תרו דכיס(

 1)מעזימע, ניי;,וזק 1:::1סו,1:~1::
 5מכ6ם6 יכ5ץ3יסס65

 5יסס
 צ: כות6יסמזי ת6ריע5ת6 כ5

 סוכ ועסס וגו*ך .. 5עי65 עוכך6 יתערן5סת6
 ;"ן יל"נ"" ו". י:ף 13ן", כי גןיק 6תרו י( יכתי3 5ןי*ק. 656 סיכ ו6יןכתי3.

 " "ן
 : ס2גנו וכייז . 5ט1 מט2יכ1דוסב2ע1ווע%11י
מוגס6ר'12י

 יכ65
 3כףתסיתכות6 מף ן *. :'"מעותך '

עוסי*
 יפשי' 0 5" תגיס 1( קי. 97 ס( קסג. תוס ל( 5נ. 7ף ט נ*ג סטית ט קת: 97 " מקומותסראה

 ג-
 זקזדט4זיך

 מרמז שעליהן תתאה ואפא עלאח אמא ומלכות בינה על 8דמוות שחן ב*ה הוישה השם של האחרחה וה' הראשונה ה' על כ11נת611[
 כגתה כאמף [ט : ממגה להט בא שהשפע דתהאין גייחא והמלטת ממט4 לאם בא שהשפע לפי דעלאין גייחא הבינה זשמטה.יזגל
 עולט על מרמז א4ופר כי 71[ ז צדקה שנקראת חמלטת למדת הייט ןט : הבית עקרת ואחת חבנים אם אחת דמקבא. עלמאשגיהן
 מדת על גונתו ח( : עליונה יוהר היא היובל הייגו הבינה וחירות ושמטה שבת היינו המלכות של חירות ,ס[ : החירות מקורהבינה

 : חמשות מדת על רמז שתיהן ואמונה ארץ מ( 4 פונ נל גש*ע ידו על ני פוב שנקרא צדיקהיסוד
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 מסימגות6 3ני 6ינ1ן מ6ן ]ח[ יי:1, 3כ5 5רעותסון 05טד3רי
 די5יס ע5 מס ו65 ]סן לנכס סו"כ ססו, דמתעריקיגון
 תפזר ים 6( כד"6 יתיר ליס יסי3 ק3"ס דס6וידע
 לקכ5יס 3רכ6ן 6תער דסמי 3נין . טעת6 מ6י פוד.ונוסף
 קכ*ס 6ל6 . 5ממר 6עכיד מ6י ססת6 6תן 6י יימ6ו65
 וכי ו3נ"כ . דמ1קת1ס כמס די כלי עד 3רכחן 5יס*סי3
 וגויהי כתי3 מ6י . ונו' סמ3יעית נסגס נ6כ5 מסת6מרו
 סת3י6כ 6ת ועסת סססית. 3סגס לכס 3רכתי6ת
 עכדת 65 וגיימח סמעס 5ס ד6ית י[ 65פק6"ל, ועכת מס1 5יס מ3עי ועסתס יעסת. ססניס.!:לם

 סוה כן על ססכת 5כס גתן ס' כי ר6ו כתי3 .עכידת6
 6ת וגויתי ד6 כנווג6 . יומיס 5מס סססי 3יוס 5כסניתן

 ונו' סססית 3סגס 5כס3רכתי
 ,תיכ: נר כי וסמזקת עמך ידו ומטס קמיך יתוך ןכניכ(

 3עמ נ( ו6תר יוסי ר' פתמ . עמך הת?ומי
 מו5קיס זכ6ס . 6מונס ורעס 6רן סכן סו3 ועסס3ס'
 3כגסת סו*3 6תטר דס6 מדידיס. 30 דע3יד גםד3ר
 סמ 5דקס 6תער דכד . 53וקס . ו3מס ]י[יסר56
 ו5דקס י( כתי3 וע*ד . יסר56 כגסת לנ3י טו"3 6תערכדין
 סו6 דמיי 6י5ג6 דגדקס 3נין טעת6 מ6י . ממותת5י!
 ד6מידן 6ינון ונטי5 . דמות6 6י5ג6 0ס61 ע5י6תער
 ד6תער דמיי 6י5נ6 5ססו6 נריס מ6ן מות6. מן 5ון וסף33יס
 . 3צי65 5יס ע3יד סו6 כ3יכו5 . עכידד6יסו 5דלוי ס6י 6ית6 סוי . דמותמ 6עג6 סט6ע5

 3*ג יכי5 עת 3כ5 וכי עת. 3כל 5דקס עוסס ס(כד*6
 כד"6 עת. 3כ5 מסו 6י5יטג6 סכי 56ח 5דקס.5מע3ד
 י' ו( . ו6וקמוס ]יה[ סקידם 56 ע'ת 3כ5 י63ו56

 3סעת6 גסה 3גי עס 53דקס דיוכי נס 3ר 6מרתלעזר
 וע3ד גדקס 5ססי6 5יס 6וכר ק3*ס 3עלמ6 סרי6דדיג6
 נסח 33גי גם 3ר דזכי סטת6 ו3כ5ננין
 סרי6 דדינ6 3סעת6 וחטי15 . 5טי65 פ5יס6כתי3
 גס6 3גי עס וזכס דע3ד טי3ו 5ססו6 5יס 6דכר ק3*סעלוי
 : ממות ת5י5 ו5דק0כד'6

 מספע סומרי 6סרי ח( ו6מר פתמ 636 ר3יי(
 . תססס סומרי 6סרי מזי ת6 . עת נכ5 5דקסעוסס
 . מססס 6יסו דקנ*ס 3נין דקנ*ס. תסיתגות6דנטרי
 656 6חר6 65ורמ6 יססי דל6 5נער6 נם 5נר 5יסינעי
 3*נ יכיל עת 3כל וכי . עת 3כ5 5דקס עוטס .תססט 16רמיי וכ5 מספט 6יסו דק3*ס 3נין . מספט גסירדיס6
 ד6וריית6 63ורמי דיסתד5 מ6ן 6יסו ד6 56ח . 5דקס!מע3ד
 דע3יד ת6ן דכ5 5ס. ד56טריכו 6ינון עס 5דקסויע3יד
 פ6 . ותת6 5פי65 5דקס ססי6 6סני תסכנ6 עסכדקס
 ס5יק דע3יד 5דקס ס6י 53דקס ד6סתד5 ת6ןהזי

 רתיכ6 61יסו דיעק3 6תר6 5ססו6 ומט6 .5עי65
 דכ5 מת3וע6 6תר לססו6 3רכ6ן ו6מסיך .ט5מס
 5כ5 3רכ6ן ו6ר3י 6מסיך 5דקס ותססי6 .מ3ועין
 וכ5סו . מי5ין 51כ5 רתיכין ו5כ5 . תת6י6ינון

 6קרו דכ5סו 3נין . י6ות כדק6 נסעין ו6תוספן6ת3רכ6ן
 . עת 3כ5 5דקס פוסס דכתי3 סו6 וד6 ]ינ[ע"ת

ר'

 דאסו:ה. כני המה מי ךח[ יום בכל ררצינם להמנהיגים
 לנטיו. ברכית מעורר שזר לפי הטעם. מה עוד.ונוסף מפש- יש ח( כמש"כ יותר. לו יהן הקב'ה שהריויודע שלי על חס ואינו ]ט[ אצלה ההוא טו"ב שמעורריםאלה
 הקב"ה אלא למחר. אעשה מה עכשיו אתן אם יאמרואל
 וכי ולפיכך שנהבאר. כמו רי בלי עד ברכות לויהן

 וצוית' כתוב מה ונו'. השביעית בשנה נאכל מההאמרו
 ההביאה את ועשת השש'ת. בשנה לבם ברכת'את

 ועשת. מהו לומר. צריך וקשתה ועשת. השנים.לשלש
 עושה אינה ושביתה שסטה לה שיש יק להוציאא5."

 הוא כן על השבה לכם מק ה' ני ראי כהובמלאכה.
 את וצויתי זה כדם'ון יוסים. לחם הששי ביום לכםנותן

 : ונו' הששית בשנה לכםברכת'
 ותושב נר בו והחזקה עמך ידו וממה אחיך ימוך ךכ'נ(

 בטח נ( ואמר קסי ר' פתח עמך. אהיךוחי
 של חלקו אשרי אמונה. ורעה ארץ שכן מוב ועשהבה'
 בכנסת מו"ב מעורר הוא שהרי משלו. טוב שעושהאדם

 וצרקה ד( כתוב וע"ז 'שראל. כנ0ת אצל טו"ב נתעורראז הרי צדקה נתעורר שבאשר בצדקה. ובמה. ]יןישראל
 הוא. חים עץ שצרקה לפי המעם. מה סמות.הציל

 דנאחזים אוהן ולוקח מיתק. של ההוא עץ עלונתעורר
 שיהעורר ההוא ח"ם לעץ נרם מי המיתה. מן ומצי"םבז
 הצרקה היא שזו אומר הוה מיתה. של ההוא עץעל

 למעלה. מלטתו למרת עוז טתן הוא כביכול עושה.שהוא
 אדם 'כול עת בכל וכי עת. בכל צרקה ע:שה ס(כסש"כ
 כמש"כ עתז בבל ברי למדנו כך אלא צרקה.לעשות
 ר' י( נתבאר. וזה ]י"[ הקורש אל ע"ת בכל יבאואל

 בזמן עשים. עם צדקה העושה אדם אמראלעזר
 שעשה. הרףא צרקה לו ווכר הקב"ה בעולם שורהשהדין
 אגשים עם צרקה לעשות הארם שזוכה שעה נבכללפי
 אנשים. עם תכה שעשה ההוא מוב הקב"ה לו זוכרעליו עירה שהדין בשעה ואפילו למעלה. הצרקה עליונכתב
 : ממות תציל וצרקהכמש"כ
 משפם שוסרי אשרי ח( ואמר פתח אבא רביי(
 משפם. שומרי אשרי וראה טא ע:. בכל צרקהעושה

 משפט. הוא שהקב'ה לפ' הקב"ה. אמונתששומרים
 אלא אחר. לירך יסיר שלא להשמר לאדם לוונצרך
 ררכץ וכל משפם יוא שהקב'ה לפי משפם. שומרשיהיה
 האדם יכול עת בכל וכ' עת* בכל צרקה עושהמשפט.
 התורה בדרכי שהולך מי הוא זה אלא צרקה.לעשוה
 שעווטה מי שכל לה. ףגצרכים אותן עם צדקהועושה
 בוא ולממה. למעלה ההיא צרקה מרבה עני עםצדקה
 עולה עושה שהוא הצריץ זאת בצדקה שעם* ם4וראה

 מרכבה שהוא יעקב של ההוא למטם והגיעלמעלה.
 כל של המקור מן הדוא למקום ברנות וממשיךהעליונה.
 לכל ברכות ומרבה ממשיך הדףא וטהצרקההמעינתע.

 כלם החילות* ולכל המרכבות לכל הצהונש.אאן
 נקראים שכלם לפי כראוי. האורוה ההוספ'םמחברב'ם

 : עת בכל צרקה עושה שכתוב וזהו ]ינ[ע"ת

 קש תייס ש ינ. ויא ו( קד. ויו6 0 קץ ת"0 0( פס5י* 5"ו( לי0 0 יףוענ ט פטי'א מקוטות"מראה

 זץידעיוי
 צדיקק התקערות *טרמים "ףיט שן י"מטה: יראיו רצה ככושב יראיו, כרצון ברחמי0 חעול0 תנהנ הםלטת שטדת שטימים 8"זח

 0תהיל הזאת מספירה ני ע'ת גקראעץ המלכות מדת מ6[ וםלכות! יסוד יחוד מייט מן : צדקה נתיית עא ומלכות יסודוצר*ק
 ו 0מנח למפה וה0 דאצי5ת. המל0ת במדת נאחויט שהט ביון 1'נן ו וומגים עתי0 שלהעגין



 הצהרישוןנ2הר קורשלעטון ו*צ

 צדקתו לאביונים %ק פזר נ( פתה היא ר'%6
 סון לאביונים. נתן פזר בכבור. תרום קרנו לערימדת
 מתם. פוור יכול עור. ונוםף מפזר יש נ( כסש"כפזר.
 לאביונים שנותן כיון לאביונש. נתן פזר אשר הואלכך
 ונוסף בכל. נוםף עוך. ונוםף מהו מוב. דוא הפזורזה
 צריך דה' כך זה מקיא בחיים. עוד ומסף בעושרעוד
 ההוא מקום אלא ונוסף. מהו עוד. ויוסף פפש* ישלופי
 ש"מעלה. ההיים מן שיתוםף לו נורם הוא מיתה ל?שירה
 מעיד. ב דגת הייא א"ר יהורה א"ר חים. לולהוםיף
 ד4ים להוס'ף ההיים עץ נתעורר לעניים שנותן מי?כל
 למעלה. ושטחה היים נמצא ואז מ4תה. של העץלאותו
 חיים עץ ישועה לו שנצרכת בשעה א. עגרםיהאיש
 ולפיכך עליו, מגין מ4תה של ההוא ועץ עליו. גךםההוא
 עומרת מוו לער. עומדת צרזו'ו ~נ[ שר ונוסףכתוב
 כמו והיים. קיום לו להזמין הארם על עומרתלער.
 ככ? ףד[ היים אייה מעורר ודךה חיים לה נתןשהוא
 להצילו עליו קימים העצים שני ואותן לו. עתניםבן

 העולם וראה בוא בכבוד. תרום קרמ הים. לוולהוםיף
 ]ס.[ שלפעלה בכבוד ובפה. תרום. דו,וא קרן היינו,שאמרנו
 למעלה ברכות ולהשפיע יחך להברם נרם האישואה

 לחמך לרעב פרום היא ס( פתח *הודה ר' ד(ולמטה.
 נקרה עני כאשר הארם של הלקו אשרי וראה בואזנו'.
 מ' לו. ששלח היא הקב'ה מתנת העני שזהאליו.
 בוא הלקו. אשדי יפות פנים בםבר זו כהגה,שמקבל
 עליו מעלה נפשו. לו ומשיב עני על שחס סי*ראה

 שהיה אברהם וע"כ לנפשו. אח ברא וצא כאלוהקב"ה
 ווא כאילו הקב'ה עליו העלה העולם. בני כל עלפרחם
 שנררש הנם בהרן. עשו אשר הנפש ואת שכתובנראם.
 מפה לו לפרום פרום. פהו פרום. הלא אחר.באופן
 פרים י( כמש"כ פרום. הלא ר'א לאכול. ומזוןבלח6
 יבוש. שלא כיי לפניו %חם חתיכות להתקי שצריךפריסה.
 אלא כתוב לא לחם לוומך. טובה. בעין לפנייויפרום
 עשק של ולא נזל של ולא מממונר שלך שהיא וה1'
 1 שבא לו אוי אלא זכות. וה איו כן שאם ננבה. שלולא

 ! חמאיולהוכיר
 1 זה מקרא עוד. אענך לא ועניתיך ועבר ננוזו וכןרבים ן וכו שלם4ם אם ח( אמר יוסי ר' פתח עודז(
 1 בעלי בהם ואין שלום בהם יש העם כל שכאשרנתבאר
 בהם. שהלמ אין והדין עלהשם מרחם ההב"השנאה.
 שולמ היין אין בעיהם שלום אם ע"ז עובףי שכלםואע"פ
 לו. הנח אפרים עצבים חבור ט( שכתוב ונתבארעליהם.
 אלא לומר. צריך די' ונגזו בוו, וכן מהו ועבר. ננזווכן
 עניע כאן אף שלום שהוא המקרא לראש טחוברשוה
 ן שלום. ה4א זו שצרקה לפי צרקה. זו הוא. ומהשלום.
 שלום ומדבה למעלה שלום פרבה בצרקה שמרבהזמי

 1 טמונם שנווזים ועבר. ננוזו וכן כתוב ולפיכרלמטה.
 אלא ועבר. פמ לומר. צריך היי ועברו ועבר.בצרקה.

 ן שעבר ועם. יעבור ער י( כמש"כ רונז. של הרין דשאזה
 בומן אלא ועבר. פרו אמר שמעון רבי .. מעליה6הדק

 מים נרונת דינים בכמה הוה. מעולם יוצאתשהנשפה
שתבא

 ג"1 יסע.' י( 7'י 7( י8* מס5י ג( קי"נ תליס ג( . קגנ ג0עיתך " סקומתמראה

 ייק"י ,"יי;" :"י ",7;ין י"" ""ו"וןני'
 5מסככ* דיסינ כיון 65ניוניס. נתן פזרקמ"5
 ונוסף . ככ65 מסף טוד. ונוסף מסו . י16ת סזור6ס6י
 מכע* סכי קר6 ס6י . כמ" טוד ונוסף כטיתר6טוד
 6תר 6100 656 עוסף. מיו עוד. ויוסף מפזר יס5יס
 . ד5עי65 ממייס דיתוסף 5יס נריס סו6 מיתס כיסדסרי

 6ססיו. קר6 מיי6 6'ר יסודס 6*ר מיי. 5יס5חוספ6
 65יספ5 דחיי 6י5נ6 6תטר 5מסכני דיסיכ מ6ןדכ5

 . 5טילת ומזו מייס 6סתכמ וכדין . דמית6 6י5נ56?סו6
 כך וכגין ט15י. 6נין דמות6 6י5נ6 וססו6 . ט5יס ק6יסדמיי 6י5נ" ססו6 5יס ד56סריה כסטת6 . ד6 דגריס נסיכי
 עומדפ מסו 5טד. עומדת 5דקת*1 ]ינ[ טודונוסף
 כמס ומייס. קיומ6 5יס 5זמג6 נס דכר ט5יס טומדת .5עד
 סגי ]יי[ מיין 5נכס ו6תטר %ין 05 יסיכד6יסו
 ט5מת מזי כככוד.? תרוס קרנו מיין. 5יס 5יסי6%1וספ56סיזכ6
 ןס1ן ד5טיל6 כככיד וכמס . תרוס קרן 6100ד6מרן
 5עי5ת כרכ6ן 651רק6 כמד6 5ון 5מכר6 נריס כ*נדס6י
 5ממך 5רטכ סרוס 650 ס( פתמ יטודס ר' ד( .ותת6
 6טרע מסכנ6 כד נס דכר מ%קיס זכ6ס מזי ת6 .וני'

 " ייי י ;"',-י"ייי;]גי"71י
 דסוס 6כרסס וט'ד 5גססיס. כר6 סו6 כ56וטליס
 סו6 כ6י15 קנ"ס ט5יס ס5יק . ט%5 כני כ5 ט5מייס
 דס6 י6ט*נ . כמרנ טסו 6סר סנסס 61ת דכתינ . 15ןנר6

 ומזוג66נם
 פריס 5י( ד'6סוס65רפרוסלךסכד"6 ז 5תיכ5

 5כסיף דל6 כנין קמיס דנסמ6 פריסין 5תפרס דכטיסריסת.

 ונ:נוו,,
 ונו,, וגת"ו;

 ט ,.7 "ן,יוו. . וו"
 : מוכוי5חדכר6
 וכן ס5מיס 6ס ח( 61מר יוסי ר' פתמ תוי(
 6ית ו65 ס5? כסו 6ית כ5סו טמ6 דכדחוקעוס

 :1:'ע"?; פוי5 ו"י'ו( קגיש';)"מ

 ון תרוג דנזוי וטכר. ננוזו וכן כך ונגין5תת6 נ,יש
 הל6 וטכר תסו . 5יו? מכטי וטכרו . וטכר .כ5דקס
 כומנ6 656 וטכר. ממ 6מר סמטק רכי .. מט5ייסווינ6

65 טי 6תדנת דיכין ככמס ט5מ6. מס6י נפקתדנסמת6
 סוגו ע( 6' גתוס "מ י: פש 0 ס' 7ני6ן 1( גשת יגעי' 0( ק*ת.ויקסג

 הזהרדו

"'י
 מ%('י

 "ענבג 'ם:' '"מההה?ף:נן :ן;גי י:'ר"4נןיג'וגמזך נשנ*:ן,'2,ה:,"



 85צמח קורשישוןבךד הזודלשון

 15ן 6ימ נסתתין 5ינון כ5 5כמר 65פרס. תיפל65
 . מתן 651:תמ6ס ונ0יק דגניד דייור יסר כסך5מפכר
 תי "( כד"6 . 7מי5ו כ65 ויטכר תחן ויקוס 6יסוות6ן
 דמי5ו כ65 6מכר ד,כ6ס ינסטת6 . ונו' ס' כסריפ5ס
פ5ת6 כס6י כ5דקס ד6סמך5 ות6ן קדסו. כמקוסהקוס
 ו65 6תר כסס,6 טכר כךין כ5דקס. תמממיסוימן
 6פנך ל6 ומנימיך נסתת6 5ס6י 5ס קרי 'כרוז6 .ךמי5
 .כ55 ית'ר דינס 5יס 5ית כס6י 5תפכר דזכס מ6ן .:וד
 מטס 50 כידיס וסוס יגהק ךר' קתיס 6פכר ט6 תסכ35(

 כר גכ6י 6סתכמ 65 דס6 נפסייכי 6ס5יס וסיך6"5' . כסס6ן ו5כחי י5כני 5י 6ס5יס י5מק 5ר' 6*5 .ךכטף
 ך6ית 6הר6 כפ5ג 6ס5ימג6 כד6 6"5 תעס50נ
 דסוס כמ5מיס 5יס 6מ1י6, 5יס ויסכיס 06קיס .נכ6י
 . 3גו,יס 5חסד"ס וכפ6ן רכ6 דימ6 כספמ66פכר
 סס,6 ו6תי . צקכליס ידוי 16סיע דס,ס סמפון 5ר'מח6

 6תפר כד ו6סת,יכ. סתטון דרכי כיווי ויסמס אסקיסמסכג6
 גיוס ז5 56 תסכי5 6סרי נ( קר6 %י כפומיסיפ5

 : ס' ית5ססורפס

 מהימנארעיא

 סקת6 . 65רן יסיס ס3מון סכת טכיטימ רבשנהד(
 5סכות ו6כתריס ססכיפית. כסנס 5סכ,תד6

 ו6כתר*ס כס3יפית. כססיס 5ססתיס ו6כת-יסכמכיפי.
 סכפ ימי 5ך וסיו פעתיס. סכע כניס סכפ5תנית
 דכ5 רז6 סכ6 . סנס ו6רכעיס תספ ססניססכתות
 חסער6 סכפ ד6תקרי6ת דסכיגת6 תססר6סכיפית
 תסער6 סכפ כת 61יסי . 5כינס ס3יפי ד6יסו ]מוןדגדי*ק
 ס55תיך. כיוס סכפ ס( כס י6תמר מי[ פ65סד6ת6
 6תוון. מ*כ וכס,ן יועץ. אבג 6ינת סתסןסכפ
 6ת6 61רכטץ. תספ' 6ינון ומיכין 6תועכ5ל
 וקר6מס דכס ]יחן סנס סמתסיס סנת 6יסיפ65ס
 פדות דרור תת6ס סכ'נת6 תס6 03 . כ6רןדרור
 כפמר זרפך וסיס כסון ד6תתר ]יע[ 5יסר56,סכיתס

 -ס6רן

 1 והיוצח הנמשך דינור הנהר בזהלעבור צריכתז המשמות אותן כל ואח"כ מקומה. עלשתבא

 1מב~
 ש48

 השח בעולם בצדקה שעמלו ומי . קדשו במקוםויקום שתר בלי עובהה הזכאי ונשמת , ונו' ה' בהריעיה מי 6( כנהש'כ 8חד. בלי ויעבור שם יים אשר הואומי
 כלל. יותר דץ לו אין הזה בנהר לעבור שווכה מישר. אענך לא ופאז  הנשמה לאותה לה קורא וכרוזמתירא, חיפ ההוא במשם עובר הוא אז לצרקה. מממונוונותן
 אלש אייי נמצא לא הרי נפשוהיכם אשלים ואיךא"4 נפשותימ1 1בנותי ~בני לי נא השלם יצחק לר' א*לכסף. מעה חצי בידו וההה טרק ר' לפני עבר אחר ענינ(
 דים. בהוך להשליכו ובקשו הנרול ים שפת עלעובר שהיה בחלומו לו הרש לה ונתנה הוצטשה אצלהשיש אחרת מעה חצי עם נשלם אהיה בזה א4ל מעה.חצי
  כשהשד ונטי. שמעון רבי בידי ונתנו והוצשוההוא ענ* ויבא לפדג ירו מושים שהיה שמין לרביראה

 ביום רל אל משכיל אשדי נ( זה מקרא בפיו נפלמשנוע
 8 ה' ימלמהורעה

 הצאנןרועה
 בטוה לארץ. "יה שנתק צת מצץ" רבשנהי(

 לשבות כן וכמו השבטיב בשנה לשבותע
 ונם בשביעיצ דהובות להשמימ ונם השביעי.ביום
 של מצד שבע שגקיאת השכינה מיד הואשביעית שבל הנוד כאן שגדע וארבעים תשע השמםשבתת; שכע ימי לך והיו ככהעב פעמש* שבע שנט שבעלמתת
 מצד שבע בת פדא לבעה, שבהר שהוא ]עו[צדי*ק
 הללתיך. בים שבע פ( בה שנאמר ]יי[ העלענההאם
 הש8ם השרבעים. תומע וע ' דצזיבחע עם האהזיהזכיל שתיעב מ'ב ובהם עו/ יןצ"ו אבג הם 8םחןשב?

 הוי84זם שבה ]יח[ שנה החמשים וגת ההשהעליונה
 8רתז ררור שלשששע הושכעה מההה בה בארץ.דרור

 נעשר איעך ההקה בו2ם שצאצשר ]יס[ לישראלושבשזה

 יוכ5 ]כ[ סנין חסכפ ד6וסי תמ6ססכינת6
 6תשסון וכס סמן. 5חתסץ 6שי כעס מ65ס6מ6
 תספממו 56 איס סס'ד נ15ת6 תן כתפקנומסץיסר56

 . דמ5ריס דתפקני כניינ6 ]ג"[מסוכו
 כטסור ססכיטי כסדס תר,טס סופר רוקעברוזו(

 מחפס סוסר 5תקופ ד6 פקוד56מודס
 סיסר וכתק,פ תר6ו סריס כס כנסו6 ח( סס*ו .כי,כ5

 פכךין כ5סו דיוכ65 סופל דכתקיפת כנונ6מ:תפו.

 שמימה וגו/ האלהים אל תשוב והדחה ,( בהכתובשנחבאר
 נתיחסו ובה שצה, לחמשים היא בינה העליונה האםהיינו יוב4 ]כ[ שנט שבע מן שהיא שלממה השכינההיימ
 משפחתו אל טיש וש'כ הגלות, מן בצאתםישראל

 ; מצרים יציאת כרמיון ]כ6[תשובו
 בעשור השביעי בחרש תרועה שופר רהעברתו(

 תרועה שופר לתשע זו מצוהלחודש.
 שופר וכתקוע חראו הוים נם כנשוא ח( זש"כביובל*
 העבדים כל יובל של שופר שבתקיעת כמוהטמעה

יוצאיםנפקין
 י-ח יסיי. ש ק4 דף ו( י*נ קסלת ו( קי-ע תליס ס( קח זף 7( מש6 תגיס 0 %: נסגח 0 גץ ת,ש ט מקומותטראה

 וקזד:רז*ן
 גכח היה מצרים יוניאח2 ןגח המלכות: עד בינח מן שהן מפירות ו' מן ש*ע שמקגלת על שגע בת ץוגקראת לעיל כנזנר נכ[ושג: אלא נאמר לא והשיג שגותה את אלהיך ה' ושג עה** זנדרש כמו ת*דה השגינה שנם ןיא : בכח אנא חתשלה מר"תחיוצא משג השם וגם בינח ששה מ בח "יש ןיה( להבינה: שביעית ;היא גיו( צריק: היסור מפ.רת עם וקשורח דבוקה כשהיא 8י)ע11

 מקור שהיא ש*בחנו*ן
 : מצרים יציאה *עמים נ' ביערח נוכר ול~יכך החירוח~



 הזהרישוןבהר קודשלשון צ1*ה
 ו%פר בתקיעת האחרונה טגא%לה כך ל%רוהעיוצ"ים
 לקבל מטע על עבדים בהם יש רו%רה נק,4 כ4היובל. עבדי שהם העולם. ר%ןת טארבע "שראל כליתקבצו
 המיך של בניו אבל והמלכה. המלך שגדי ונקראיםפרם.
 נשרים כנפי על אתכם ואשא כתוב. עלהשםהקדוש

 : המרכבה היות ננפי שהם א4%* אהבםואביא

 אחושז לרוחע אחריכם לבניכם אותם והתנחלתם6(
 כנענק בעבר לעטד זו מצוהום'.

 ם4לה חם של מצד שהם העכודו. בהם לטלםשכתוב
 לשדג יהיה עבדים עבד כנען ארהי עליו שגאמרעריות.
 ]כנן טלם עבר לאוהו עבד אלא עבדים. עבדמדוע

 : - יובל ,של עולנ%שד1א
 וו מצוה %ו'. הם עבדי עבדים ישראל בני לי כינ(

 למקדש ודיא במקדש עבודה מיני בכללעבוד
 אחר ולחזור בתפלה עבודה. שנקראות המצות אוקןבכל
 אצל העמל כעבר עבודה. נקרא שהכל ה. ההומצות
 עבדים. להם קרא שישראל לפי שנצרך. מה בכ"רבוני
 הפעם מה הם. עבדי עבדים ישראל בני לי כישכתוב
 מארץ אותם הוצאתי אשר שנהוב לפ4 עבדים.שהם

 הג אנכי כתוב היברוה בעשרה אח"כ ולפיכךמצרים.
 כעבר לו לעטד מצרים. מארץ הוצאתיה אשראלהיך
 רעות מכל שהצילו רגויתה. מן שהדלו לרבוטשעובד
 להקב"ה. ישראל נקראים האלו שמות בשגיהעולם.
 שכתוב בנים. הם. עבדי ושכתוב עבדים ובנים.עבדים
 בהקב"ה ידיעה לאדם יש כאשר אלהיכם. לה' אתםבנים
 ואין רבונו. מצות שעושה עבד. נקרא או כלל.בדרך
 וכאשר ביהו. של ובנסתרות רב%ו בעוי לחפש רזיתלו
 בן נקרא אז פרם. בדרך ביקב"ה ידיעה לאדםיש

 שבביהו. הנמתרות בכל בננזיו רמרפש כבן והיאאהיבו.
 ויעבור עבד. של העלל מן עצמו יוציא אלישראל. בכורי בני כמש"כ להקב"ה. הבכור בן בן. שנקראואע"פ
 לכל נצרך וכך לאביו. כבוד שהן העבודות בכללאביו
 הסודות לרעת בעויו. לחפש אביו אצל כבן להיותאדם
 אביה אצל עבר להיות ונם אהויהם. ולהשץר ביתושל
 האדם ששדיך למעלה מדרנות שתי שיש הדבי דוס

 אחר יחר. נקשר%ז והן האמונה סוד והן בוץ.לההעטר
 נקרא העבד וןה ]כנן בן של טוך ואחד עבר* שלסוד
 ישראל. בכרי בני שביארט כמו בן. הארץ. כלאדון
 להתעמר הארם וצריך האמוטג של אחר טדוהכל
 לעבוד עבד. האט%ה. במוד לדמכלל המדה%תבאוהן
 ההוא כעבד עבודדע שנקראת בהפלה עבודות פיניבכל
 משבח והוא הצך. לעולם שוקם שאינו עזין %דשהוא
 העליונוה. ה*דדות בעבודווז טעבאר והרי ]כד[ הסידומננן
 וטבד. 4ץסן הוא הה%למוה בל ועניני העטדוהשכל

 נ9יא לעבוד עבד שד%א לפי אדון, נקרא אהובעבור
 עבר לדי%ן וה בשר שנתעמר ואדם הארץ. כלאדון
 בשתה להיות %תעמר ע"יה הוא רטט. עבודתלעבוד

 בבל פברך המא ש%יי ארק. נן גם וטקראהמדרגה.
שתן

 : 69 9 ט י3 9 " מק%צתמראה

 סופר 3תקיעת 3חרייתמ 3טרקכ6 סכי 5חירותכסקין
 ענדין דמיכון ע5ת6. סערי ת%נע יסומ5 כ5תתכנסק
 5ק53' תכת ע5 עכדזן כסון מית תורס דפ6רי .דיונ65

 דפ5כ6 נכוי מנ5 . ותערוניתמ דת5כמ ענדי 61פ%י* .פרם
 פריס ככפי פ5 מתכס ו6סמ . כתינ ע%5סוקדס6

 : דתרכ3תמ תיוון נדפי דמיכון . מ5י 6פכסומ3י6

 ממוזס 5רסת מחריכס 35כיכס מותס יהתנהלתם6(
 65מיו. יסיס ע3זיס ע3ד ככען מרור פ5יס דמתתרעריין זנ5י דמס תסערמ דמיכון . תע3ודו כסס 5עו5סדכתיכ ככעכי 3ע3ד 5ע3וד דמ פקודמ .ומ'

 ]ככן ע51ס פנד 5ססומ ענד 656 . ענדיס ענד%6י
 : - יו53 50 ע51תודמיסו

 ד6 סקודמ . וגו' סס ע3די ע3זיס יסר56 3כי 5י כניכ(
 תתקדס י 351ר 3תקדס ע3ודס מץכי ככ55ע3וד

 3תר ו5מסתז5מ 53לות6 ע3ודס ד6קרי פעמגין מיגון3כ5
 3תר דמסתד5 כעכד . ע3ודס מקרי דכ65 . מורייתמפקוזי
 . ע3דיס 5ון קרי דיסרמ5 3נין . דמי5סריך פס 3כ5ת6ריס
 עענומ תמי . סס ע3די ע3דיס *סרה5 3כי 5י כיוכתי3
 תמרן 6העס ס51מתי מסר דכתי3 כנין . ע3דיסמיכון
 ככע3ד 5ים ::יוזירנתס5מ תמרן מויןסוגזךמ5:ז
 . 5ק3*ס יסרמ5 מקרון 56ין :יוסן 3תרין .דע5תמ ניסין תכ5 5יס דסריק תותמ תן 5יס דסריק %5ריסזפ5מ
 דכתי3 3כיס. סס. ע3די דכתי3 עכדיס ו3כיס.טכזיט
 5ה3*ס כס 3ר 5יס דידע 3זתכמ "נסיכס. 5ס' 6פס3כיס
 פקודי דעניד ענד. 6קרי כדזן כ%3.55ת

 דת%יס..
 במי נמימ ג דטג. ייפתמרימי ונ1תכ6 . דניתיס ונרזין כנכיאי 5תסס6 רסו5יס %ית

 ו ץעיתש נכ5דיןרזין
 ככורי 3כי כז*מ 5ק3*ס. 3וכרמ 3ר6 כן. ז6קריו6ע*נ
 5כ5 מכעריך וי~כי דמנוי. יקימ ז6יטן פ51מיין נכ655נוי
 ע3ד מ3וי 5ג3י ו5תסף . מכתרייט 651סתד65וכיועיס רזין 5תכד6 . כנכיעי 5מפסמ 3ן 6כוי 5נ3י 5תסוי3"כ

 ט . ינ ומיכע 61יכוןנרזממידתסיתכות6 . 5:סו5מתעסרמ
 5מתעערח כ*נ ומ5ערעי דתסיתכות6. מדמ רז6וכ5מ ימ 3כרי 3כי ד6וקזנוכמ כפס 3ן. סמרןכ5
 5תפ5מ . עכד דתסינוטת6. 3רזמ 5מתכ55מ ורנין3מ5ין
 וס5מ. עניד מיסו כ5סו דע5תין ות5ין פ%מכיןדכ5 ע5הין ממרכין נס%מנין 6תתר ו% ]כד[ תדירותננכמ פסכחמ וקמ . תזיר 5ע5תין סכיך ז5מ ע5מס ראזמשו ענד כססא עטדס. דמקרי נ155תמ פ%מכ6 ויכי3כ5

 דמתעעריס~ר61 ועס נר כ5מס%%
 נ

 55תיסף דמ
 6ק

 5תסי. 61תעסר ס5יק 6יסו דת6ריס. פו5מגמ5תפ5מ
 3כ5 3ריןי 6יסו 1ס6 מדע. סכי 6וף %קרי ד6.כדרנ6

מיטן

 הזדדה
 תאמרנה. ע?פויי כל גבחינת בבח לתתפלל התפלה בשעפ קרושות ואעי באותן להתזו%ר צריך ותארם הת*ארמע סרת הזעבן של ושר לפעטים. ג1 טהלבשת שהשגיגח ס%*ט הגרול המלאך היע עגד של מוד מגן : הבינח משולם חיתת 4ל יטל שאיעכ[



 187סט קודשלשוןבהר הזהרלשון

 1עתושיי 5יס. טייס פישס5סמ::ף6גג
ט~ ימיד6י ככרמ . דכיתיס רדן וככ5 דממיכגכד  6ק יי5יס נט. 5,טשו 5קכ"ס 5יס 5מנדע כמורייתמ דימתד5 ממן . כ5מע5 דם5יע ד5יס יקרמ מיסו ודמ נכזזי. 3כ5 6כוידמס5עיס

 5מיע5 ד56עריך סצ 3
 5יס 5תכדע6סתד5

 ק
 3רזמ 1פרע 63רמ

1 
 דמכמת6

 : כן מקריכדין

 כיס 5מתעערמ וכן עכד 5מסוי . כתרווייסו 65תכ655כ"כ
 כס 5מסף דמ5סריך ד55ותמ סו5מכמ דמ . מיסי וממי .כקכ*ס

ע6תקכ6
1 

 3ר61 155תמ
 דתיויג6 ק ' 1 י י1

 5מתדכממ דמכתתמ 3רדן רעותיס ע6דכקמ .יע5תין

תרוהי1ו ענד . 3ידיס גמי ממן שת . ט5 טודמ כ5מכמ3וי
 נכ655

 3מטמדמ ד:דמי
 י6עמיסו* -ו

 כ5ח וממכר כ55 פרודמ כ5מ מדמ ככ55מ ת:יממתמ דכ5רימ מןדמת(ין נ*כ
 56ין ככ5 ע15י מכרי1 דק3"ס כ*כ מיסו ד6כמד6.
 יממרייוכפ5:ימ

 .31 עטמ קדכדכי
 דכ5

 ן ידיס 1 ךק- מיכין
מיסו % 3עי 65 ננ*ס,רוק3"סםתמ . כ05ו 3פ5מין ו6תרסיס ד6 3"כ 6סתמודע ו5ס5מסיוממ תס0ומ . ד6תי כט5מ6 מיסו וזכמס פ5מ6 כס6י 6יסוזכ6ס

 נכי 5מסוי 5ימיד סומ י16ת מתער וק5מכ5מו11י.
 6סכשי1

ק
 5י ויממר מ( דכתי3 קר6צ

1 . 11 
 ' ויממר 6תסמ4. כך ממרימר56

 60 . מתס עכדי )י
פ

 61תן:' מען טעו5ם ס' כרוך 6ת1. כן- ממר

 ארון. נקרא וע'כ לו* ומקיים הזה לעולם העבודהןאותן
 לההינע העבה הבן זה של חלקואשרי

 להביןו
 ולהשכיל

 יחיר בן כטו ביתו. של הסודות ובכל אביובנמי
 בהקב"ה ידיע, ל1 להיות בהחיה שעסלו טי הכל.על שולפ שהוא בבודו הוא וזה ננזיו. בכל אבעשהשליטו
 חילות בבל להקכ'ה. בן נס*א שלו נסתרות ננזיובאותן
 ליכנם לו שנצרך שעה בכל בידו שיטחה טי אץהשמים
 באשר ולפיכך העולסות. בכל חלקו אשרי אביו.אצל
 החנטה בסוד פרט בדרך להקב"ה לדעה טתינעהאדם
 : בן נקראאז

 שצריך עבורה יש להקב'ה עובד שהאדםבהעבורה
 בו להתעטר ובן עבד להיות בשניהם. להתבללהאדם

 בה להיוה שנצרך התפלה  עבודת ע היא. וטהבדקב"ה.
 לעבוד האלה. עליונות בטדרגווע לרו:כלל ובן.עבד
 תקון של העבודה לעבח- עבד של בסוד ההפלהולהקן

 להתדבק החכמה בסודות טחשבתו ולהרבקהעולמווע.
 תטיד טהדבק הבן כראוי. העליונא נמתרות בננזיברבונו
 העבד בידו. שימחה טי ואין כלל* פרוד בליבאביו
 שהוא מי העולם. תקעי וטתקן רבום עבודתעובד
 הכל ומחבר בלל פרוד בלי אחד בכלל האטונה כלסוד שטהש אדם הוא זה אחד. בחבור אחד בכללשניהם
 אהען בכל עליו טכריז שהקב"ה אדם הוא זהבאחד.
 הזהרו הרקיעים. ובכל העולטווע כל של וטחנותחילות
 בידו. רבונו אוצרוה שכל הטלך. בית של דנאסןבפלוני
 העולסות. בבל נרשם והוא האיש זה ניכר והלאההיצא טיום הבא. בעולם ועא וזכאי הזה בעולם הואזבאי
 טזדרזים והבוגווע החילות כל לישועה שנצרךבשעה
 הנטדרנות אלה עיעי של והסוד ביהיד. יחיד ולהתעסקיחיד אצל להיות לייד הוא נאה נתעורר ויל אותו.יציל בעצם שהוא אלא רוצה אעו והקב"ה לעזרתו.לבוא
 אהה עבדי לי ויאטר ח,  שכתוב אחד. בטק-אטצינו
 כחוב אז אחד בלל הם שבאשר בן, זה ישראל.עבד. זה אתה* עברי לי ויאטר אהפאר. בך אשרישראל

 : ואסן אטן לע,לם ה' ברוך אחפאר. בךאשר

 בחקותיפרשת
 "יו, סן:מ"י,ע5,.פ~וני. ש 06 . ונו תסמרו מ15תי "ת ת5כ1 טקתי אםי(

 פקודי 1כ5 וכ[ ותתמי עי65י 3ד6 ד6ומתמכי6ן
 תורס דס6י 3נין4היק.

ק
 סכפ5 תורס וס6י

 כטש'כ בו. תלויות התמיה שגזרות המקוםזה בחקתי אם תו/ תשטרו מזהי ואת תלכו בחיעי אםנ(
 חקה חקהי. תשסיו. טשפמי ואת חקתי את ועשיתםנ(
 טשפטר. ]מ[ נכללות בה ההורה גזרות נייאת. כךהיא
 ט. נאחזת החקה שואת עליון אחר טים הואזה

 טצהע וכל ]נ[ ורועחתונים העליעים בזאת זהוטתחברים
 בהן החורה קדושטת וכל התורה נזרות וכלהתורה
 שבעל תורה וחקה שבכתב תורה שטשפט לפינאחזורם

 הזודףו
 מנאר וע8אתאפיג סשפפי ואת חקהי את ועשיתם ה8סוק דהיש שתחלח תנטנונ נירסא היא וכך נהעל, כאן 483 שנהיס תינה ש בחקמעיפרשת

18יה : מלכות עם תפארת הבור חיים ןט : יעקב שורש  שבנתב תורח ת"ארת על טרמו פצוה ונן וטשפפ שבעקנמירח טלכוח * מרטז שחקח וכוטע  תשפרו. טצותי ואת תלנו נמקתי אם דכאן מפסוק אחשי
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 ודינין דגזרות אותן כל הקהי. את ועשיוזם וע"כפה.
 פה שבעל הורה שנקרא המקום בזה ?דן יסצוהועונשין
 תורה שנקרא הכקום ב1ה השמרו. כחטפמי ואהוחקה.

 בזה נאחז זה יעקב. לאלרף משפט ר( ככהובשבכהב.
 ]ג[ הקדוש השם כלל וזהו אהד. והכל בזה נאח1וזה
 הקדוש. השם פנם כאילו דועורה דברי על שעוברומי
 בחקתי אם וע"כ הם. הקב"ה 9ל שמו ומשפט שחקלפי
 תורה 11 תשמרו, מצותי ואת פה. שבעל תורה 11תלכו.

 ברצ טתם. ועשאם הקדוש. השם כלל הוא וזהשבכתב.
 ועשיתם. למה ותשמרו תלכו שאמר כיון אותם.ועשיתם
 כביכול בדרכיה. והולר התורה מצות שמקיים מיאלא
 ועל עשאני. כאילו הקב"ה אמר ,ז[ למעלה עשאוכאילו
 הואיל ודאי כהוב. אהם ועשיתם אותם. ועשיתםכן

 השם נמצא שיהי' בזאת. וה לחבר התעוררות לכםשכאה

 ודיגין נוירין מיגון כ) מקתי. 6ת ופסיתס ופ*ןפס
 פס סכע5 תורס דמקרי 6תר כס6י ז6ינון ופקוזיןוטו:סין
 רס ת דמקיי 6תר כסמי תסתרו' תספטי ומת .ומקס
 כד6 6חיד זמ יפקכ. )מ)סי תספס מ( כז"6סככתכ
 ]נן קזיסמ דסת6 כ))6 סו6 ודמ מז וכ5מ כז6ודמ
 קדיסמ סת6 פניס כמי)ו מורייתמ פתגתי פ5 זמעכרות6ן
 כמקתי מס ופ"ד . סוי זק3*ס סתמ ותספס דמקכנין
 תורס דמ תסתרו ת5ותי ומת . פ: סכפ5 תורס דמ .ת5כו

 תסו מותס. ופסיתס . קזיסמ דסתמ כ5)מ סומ וזמסככתכ.
 ופסיתס. מתמי ותסתרו ת)כו דמתר כיון מותס.ופסיתס
 ככיכו) . כמורטי ומ1י) מורייתמ פקודי זפכיד תמומ65
 ופ"ד . פסמני כ6י)ו ק3"ס מתר ]ז[ )פי)6 )יס פכידכמי5ו
 סו6י) וזמי . כתיכ מתס ופסיתס 6ותסופסיתס
 סתמ )מסתכממ . כזמ דמ )מתמכרמ פ)'יכודמתער

 מ"ר דמ כגוגמ ודמי מתס ומסיתס ימות. כזקמ קזיסמ ן א"ר זה כדמיון בוראי. אתם ועשיתם לכן כראוי.הקדוש
 דמזין 3גין מ5מ )יס. פכיד זוד וכי . סס דוד ויפס כ( סתעון 1 שרלך לפי א4א עשאו. דוד וכי שם. דוד ויעש ג(שסעון
 ת)כות4 ומגסינ מוריית6. פקוזי ועכיז זמורייתמ. כ6רמי ן מלכותו 1:הג דהורה. מצות ועשה התורה.בדרכי
 ד1כס ת)כמ סוס ו)מ . )פי)מ סס פסס ככיכע י6ות כזק6 ן וזכה מלך היה ולא למעלה. שם עשה כביכולכראוי.
 )ק3"ס. )יס תסכמ וסוס )י)ס כפ)נות קס דסוס נ( כזוז. 5ס6י ן להקב"ה משבח והיה הלילה בחצות שעמד נן כדוד.לזה
 דס5יק כספתמ ]ס[ די)יס 3כורסימ קדיכ6 סת6 זס)יק עד ן שדאיר כשעה ן ן כבודו בכסא הקדוש שם שעלהעד
 ויקכ כד"מ . תתס ס*ס פכז סומ ככיכו) דיתתה גסורה ן ויקב ככהוב ממש. ש"ם עשה הוא כביכול הבקר.אור
 זוד ויפס ו3נ*כ ויק)) ססס 6ת סיסר6)ית סמסס 13 ן דוד ויעש ולפיכך וילל. השם את הישראלית הא9הבן
 תכתז)ון מתון ומי כתיכ מתס וססיתס ופ"ד סס ן עמלים תהיו אתם ואם כתוב, אתם ועשיתם וע"כשם.

 אוהן כל בראוי. הקדוש השם שה?תקן אותם.לעשות
 כמו כרא,י. בתיקוניהן אצלכם יניחו שלסעלההכ-כות
 יהן ואחד אחד כל ונו'.  בעתם נשמיכם ונתתיוכתוכ

 השם זה שעשיהם. ההקן הוא ומה עליכם. שלוכח
 ה' דרך ושמרו י( כהוב זה כדמיון ן ] ההואדקד1ש
 ה'. דרך ושמרו שבתוב כיון וכי וטשפב. צדק-לעטות
 דרכי ששומר מי אלא וםשפם. צרקה לעשות אם4למה

 צדקה ומהו ומשפט. צדקה עושה דוא כביכולהתורה.

 להם וי ואסר שמעון רבי בכה מן הקב"ה זהוםשפם.
 מי רבונם. בכבוד משניחים ואין יודעים שאיןלאנשים
 צדקה דטהן זה תאמר הלא יום. בכל הקדוש שםעושה
 בדין נאהזים שהעניים נהבאר הרי וראה בואלעניים,
 וצדקה .. צד"ק שנויא המקום והוא בדין. מאכלםוכל
 נוהן וכאשר ]ה[ לצד"ק נת?ן וצדק'ה החיים. עץזה

 שלם. נם?א הקדוש והשם ב1ו. זה נהחבר אזלצד"ק
 שם עשה כאלו ודאי למסה. זו התעוררת שעושהומי

 נתעורר כך לממה עושה שהארם כדמיון בשלמות.הקדוש
 הקדוש שם לעשות הווכה של חלקו אשרי .למעלה
 בצדקה רק ווה הכל. על עולה הצדקה לפיכךלמעלה.
 יחד, לחברם לצד"ק צדק'ה נהעורר שהרילשמה.
 נתהקן לא צד"ק שהרי כראוי. הקדוש שם ו כלולהיית
 הכונני. בצדקה ס( שכהוב בצדק"ה. אלא נשהלםולא

 י ד5ני)6כרכ6ן
 ק
 כתס ימווו. כדקמ קכתקוניסון- ין

 יתן ומד מז כ) ונו' כעתס נסתיכס וגתתידכתיכ
 ס' זרך וסתרו י( כתיכ דמ כגווגמ ]י[ קזיס6סת6
 ס' דלך וסתרו דכתינ כיון וכי , . ותספס 5דקס)עסית

- 
 5זקס ותסז ותססס 5דקף פוסס ני6 ככיכו5דחורייתמ

 תסנימין ו% ין ד5מ נסמ)כגי
 ניקר16

 תמן דתמריסון
 5דקס זיסי3 תמן מיתמ סוי . יותמ 3כ) קזיסמ סתמפכין

 נדינ5 3יס ממידע דתסכגי טס סמ מד ת6)תסכני

 ס5יס שתכמ )געמ יג:6 ש:6. בנ4נ*1יצן
 סוו" פ3יז כמ1)1 ודמי )תתמ ז6 6תפר1ת6 דט3ידות6ן
 תי)יקן וסגי . כ5מ פ)ס5יק ננ"כ .)פי5מ
 תכונ3יו. 53וקס ס( דכתי3 ככזק"ס 656 מסת5יס651 "17 5ן %"" ל;::יז:יקצ

 הזהר%
 תנו ערהש3 ה"צו ]דן : בסלגות אלהים או ואדני בתפארת. הוישה אלהים. עם או ארני ?ם בשלוב רשהה הוא קדישא דשטא בללאש

 י ביה חוי*ה השם עם ליחרו שנגרום ע'י ורחסים חסד של בשפע ויתחזק יוטתק טלנות על המרטז אלהים שהשם לאלהישע11
 עזו שבינת % 'ריליה מרסיא שהם א"הים השס או אדני השם היינו שם וסתם ביה. הוי"ה הו1ס על בונתו דכאן קדישא שטא[ס[

 עשה אשר הבקר בן ננתוג תש4 הייגו סתם השם עשיית וענין ושגינתיה. קב"ה יחור נקףאה שחרית תפלת וע'י טלבותו.ומדת
 הורה ע*י לפעול פי' נון : ורהמיס בחסד נסתק וא1 ב"ה הוייה השם עטו שיזדוג וטצות תורה עיי פועלים שישראל סה הואותקונו
 היינו וצדקה צדק. שגקראת אלא צרקה תסיד נקראת ר,מלבות שאין טבאר שמעון רבי ןח[ : יחר 6וגם התקון לפעול היינויעשות ת*ארת היים ומשפפ טלמת היינו צרקה 11ן : לעיל שנתבאר כמו סתם השם עם יזדוג קרישא ששסאומצות
 : אלהים או ארני ים גהזדוע ש4ם. אשתגח ב'ההוי"ה השפ שיעא קדיז*א שטא ואו צרקה. המלבות נקראת אז שטע גה להשפיע מלכות עם תפארת נתחנר כאשר ורק ההיים. קץתפארת
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 : 6תס ועסיתס כתי3 וכנ*כ . 6תתר ימר56 כננאןוע5

 הי . ש' טויו אין סנ3תס %3ן ת15סונרצרזי
 קר6 ס6י . 1נ1' תמע16 561 רנ~ו מ( סתמיוסי

 סרפ י% פ5 עוכ י5ל 65רנז6 3.נ ד3פ*6וקתוס
 ע5 סכי3 וכ*נ 5י5י6 דרתס כסעת6 536וספיר.
 ו6עין 3ע5ת6 תתפרין גתוסין נרדיני כתסערסיס.
 קכ"ס טקתי 65תרמ6 3פ6ן נס6 ו3גי .יס6סץ
 תנייסו. ויסתדכ 3טוייטו נפסיס יסתכמ ד65 3נין מניס.לדח5ח
 3נין 3פותיס. ת5ס תנייסו יפיק ד65 35'נ 5יסויכעי
 סס"ד . 3סדיס יסתכמון ע6 5נ3יס 105 יתער657
 ת5ס תנייסו יפיק ד65 . ס5ס ודתו תסכ3כס ע5 353נכס5תרו

 קתי וכ6ין יסר56 ד6סתכמון 3סעת6 מ~י ת6תפיתיס.
 . געי65 ס6י . 63י*ן ס15*0 ונתתי . כתי3 ת6יקכ'ס
 וסג3תס כדין ]י[ יסר56 3כנסת 65תמ3ר6 ק3*סד6תי
 תן רעס מיס וסס3תי 3נין . פעת6 ת6י תחריד.י6ין
 6נר*ת 6יסי ות6ן . 5תת6 3יס6 דוינ6 מיס ד6 .ס6רן
 ו3יתת6 53י5י6 ס6י . די5ס סייפת6 וכ5 סי6 . תח5"תגת
 תעכור 65 ומר3 סס'ד ד6. טסערס6 דחתי כס6בכי

 ס5 מר3 ד6פי15 16ק?וס 60 6טר 636 ר3י .ג6ר5כס
 סייעת6 ד6 תעכיר. ל6 ומרכ 536 נכס. פרעס כניןסלוס
 ו6פעו . כ6רע6 תם5ע ד65 רעס מיס וסס3תי .די5ס

 דס6ר מרכ ו6פי5ו . ע5ייכו תעכור 65 3ע5תחטע3רס
 . ע5ייכו יעכור 65 תויינ6 3*נ 61פע1עתין

 ד6 תסכני. ונתתי . ומ' 3תוככס תסכני דנרצתיג(
 6תתסכנ6 דס" דעי תסכע6 תסככי.סכינת6.

 5כ*נ תת5 וד6י. תסכעי תסכני. ונתתי . דיסר56עצ%גייסו
 ע65ס 3רחיתות6 וד6י 6*5 65חר6. רמית6דסוס
 דתידור 6נדע סיך 6מר פטך. 5דייר6 3עינ6 נ3ך 5יו6ית
 60 6תר . 5נ3יס ו6ייתי ד3יתיס כסופ6 כ5 נס5נכ6י

 3ע6 קכ"ס כך . 5ע5תין תנך 6תפרס ד65 5נ3ךטסכינ6
 נעל . עכד ת6י . כיסר56 כסו5דייר6

 כסופ~
 ונמית די!יס

 נכייכי. דעי תסכע6 60 יסר56 5וןי 6תר . 5יסר556סו
 6תרמיק דקכ*ס 61ע*פ 5ע5תין. תנייכו 6תפ,יס ד365נין
 כסופ6 ססי6 נטרין ו6נן 3ידן. סכיק תסכונ6 .תנן

 כך 3נין נ3ן. 5דייר6 ייתי תסכוניס די3עי ת16 ]'ןדי5יס
 3נין 3ידייכי 6תן מסכונ6 . כתוככס תסכניינתתי
 תסכונ6 3נ5ות6 ססת6 דיסר56 ו6ע*נ . פתכוןד6דור
 כפסי תנע5 ע6 5ע5תין. 5יס ס3קו 651 נ3ייסו 610דקכ*ס
 ת6י עתיס 5די*ר6 וכע6 5מ3ריס דרמיס כס 5כר .6תגס
 דעי ערס6 60 6תר 5כיועיס. ו6ייתי די5יס ערס6 נע5 .ע3ד

 כך ות6גך. תפרסך( תינך %מיק ד65 כנין .33יתיך
 נפסי תנע5 651 כתוככס תסכגי ונתתי 6תרקכ*ס
 תנדעין עמכון די5י דערס6 וכיון 33יתייכי. די5י ערס6 ס56תכס.
 . 6תכס נפסי תגע5 651 כך וכנין . מנייכו 6תפרסד65

 דתסכ1נ6 כיון . 565סיס 5גס וסייתי 3תוגכסוסתסלכתי
 כי כד"6 עתכון 16י5 ד6נ6 תנדעין כוד6י נכייגידי5י
 6וי3ך עתת 5סגעך תמנך 3קרכ תתס5ך 56ייךס'

 דותס כתיכ י5מק 6*ר נ( קהס.. תמניך וסיסוטיך
דודי  קי7 9 ס קיי- ז9 ס ל 6(ש" מקומותגשראפץ

 י אחם ועשיתם כתיב ולפיכך נאם-. ישראל כנסתועל
 רבי תו'. מחריד ואין ושכבתם בארץ שלוםדנר(יץי

 וה מ9"א וט( החטאו ואל רנוו "( פתחיוסי
 הרע יצר על הטוב יצר להימו האדם שצרירנהבא-
 על שוכב :הארם הלילה שנחשך בשעה אנל וצא.וכר

 והולנים בעולם נתעורר*ם עונשין שרי הרבהממתו.
 הקכ"ה מלפני פחר להמלא צריכים והאנשיםומשוטטים.

 סהם. וינצל ביניהם נפשו תמצא שלא כדי ממנו.ולירא
 כדי בלילה. מהם כלל ירבר שלא להוהר הארםוצריר
 וש"כ אצלו. נמצאים יהיו ולא אליו אותם יעוררשלא
 מהם יףבר שלא סל'ה. ירמו טכבכם ם על בלבבכםאמרו
 לפני וכאים נמצאים שישיאל בשעה וראה בואכלל.

 למעלה. וה באר'". שלו"ם וטשתי כתוב. מההקכ"ה
 ושנבתם או ]ע( מלכותו במרה להתחבר הקב'השיבא
 סן רעה חיה והשבתי בשביל מה* מפני מהריך4ואין

 4נר"ת היא. ונר למטה. הרע מין של החיה זוהארץ.
 אלו ובעם בלילה. וה שלה. הנת וכל היא ~חל*ת.בת

 תעטר לא וחרב וש"כ שלה. מצר הבאיםהאנשים
 של חרב שאפילו נתבאר הרי אמר אבא רביבארצכם.
 הכת % תעבור. לא וחרב אבל נכה. פרעה כנוןשלום.
 ואפילו בארץ. תשלט שלא רעה חיה והשבתישלה.
 שאר של חרב ואפי* עליכם. תעטר לא בלבדהעברה

 : עליכם יעבור לא מזוין אוש ואפי6הענרם

 % משכני. וטשתי ונו'. בתוככם מונני דנרערן'נ(
 נתמשכנה שהיא שלי משבון משכני.השבינה.

 לארם משל ודאי. משבוני משכני. וטשתי ישראל.בעונות
 הגרולה אהבה בשביל וראי א"ל אחר. לאיש 14הנשהיה
 שתרור אדע בסה אמי עמך. לףור רשוני אליך לישרש
 הר* אמר אלוו. והביאה בתעו חמרת בל לקחאצלי.
 בקש הקב"ה כך לעולם. מעמך אפרר שלא אצלךמשבון
 והורירה שלו חמרה נמל עשה. מה ישיאל. ביןליור

 אצלכם. שלי משכון הרי ישראל להם. אמרלישראל.
 התףחק שהקב"ה ואע"פ לעולם. מכם אפרר שלאבשביל
 חמרתו טטרים ואנחט בירינו. הניח הטשכוןטגעט.
 לפיכך אצלנו. לחר יבוא משכוט שיבקש מי ]י[ההיא
 בשביל לכם אתן משבון בתוככם. משכני ונתתיכתוב
 של פשכוט בנ,ות קתה שישראל ואע"פ עמנם.שארור
 נפשף תנעל ולא לעולם. יעוביוו ולא אצלם הואהקב"ה
 מה עמו. לדור ורוצה לחברו האוהב לא"ט משלאתכם.
 בך ומכליך. מממתך מעמך א,-וחק שלא בשבייבביתך. ממתי הרי אמר לביתו. והביאה מטתו לקחעשה.
 נפעף תנעל ולא בתוככם משכני ונההי אמרהקב'ה
 תרעו עמכם שמטתי וכיון בביתכם. מטתי הריאתכם.
 אתכם. נפשי תנעל ולא נתוב ולפינך מכש אפףדשלא

 שמשכון כיון לאלהים. לכם ודריתי בהוככםוהתהלכתי
 ני ככתוב עפנם. הולך שאני תרעו בוראי אצלכםשלי
 אויבך ולתת להצילך מחנך בקרב טתהלך אלהיךה'

 יונטז כהעב יצהק א'ר נ( .. קדוש מיציך והיהלפניך
התץ

 חי1
 : הקיוישה השכיגהעל 8י8* השעי ופשל ננמים המדא שגקראה ההויה על מרמו היאשע משל 1( טלטת: % פוט 81יץ יפה 1ת % ןט ש6ם4(



 הוהרישוןבנהקתי קורשלשדן40ש

 כהלט אחר עוסד וה הנה האי4ים לעופר או 4צבידורי
 אצלם יהיה זה שמשכון שזכו ישראל הם זנאיםונו'.
 בכל הקב"ה בא בנלות שהם שאע"פ העליון. המלךמן
 ולהסתכל עליהם. לד"שניח ומוער ושבת חודשיאש

 למלך משל חמדתו. שד%א אצלם לו שיש ההואבמשכון
 לקחה עשתה. מה מהיכלו. הוציאה המטרונה. ננדושסרחה
 שעוד ולפי אהובו. בן שהוא המלך של חטדתו בנהעמה
 שעולה בשעה בידה. דגיחו המטרונה על ימלךרעת
 הננות על עולה היה בנו. ועל הממרונה על המלךרצון
 בין ולהשניח להסתכל כתלים והרים המדרנות עלוירד
 לבכות מתחיל אותם שרואה כיון עליהם. דכותלנקבי

 אע'פ ישראל כך לו. הולך ואח"כ הכיהל. חרכיסאחורי
 ]י"[ עובו לא ההוא משכון המלך. של מהיכלו יצאושהם
 בשעה עמרם. משכונ. רניח ישראל קל דמלך שרצוןולפי

 יופראל. על ש:ינתו על הקדוש המלך רצוןשעולה
 חרכי בץ ולהשגיח "הסהכל כהלים ומרים מדרנותיורד

 לננ כותל כן האילימ. לעופר או לצבי יודי דומה4, זש"כ לבכות. סתהיי אוהם ש-ואה כיון עליהם.הכוהל
 כנסיות בבתי כהלנו. אחר ע-מד זק הנה לכוקל. ננומן

 החרכים. מן מציץ החלהות מן משניח מדרשות.ובבתי
 : עליהם ולהשגיחלדמתכל

 ה' מוסר 3( פתח יוסי רבי ונו'. תמאסו בחקהידאמ
 חביבים כמה בתוכחתו. תקוץ ואל תמאס אלבני
 ולהנהינם להיכיחם רוצה שהקבזה הקב"ה. לב"יישראל
 אליו אהבהו ומתוך לבנו. האורב כאב הישר.בדרך
 ממנו יסיר שלא הישר. בדרך להנהינו המיד בייושבמו
 יוכיח ה' יאהב אשר את כי ן נ כ זש' ולשמאל.לימין
 שונאו והוא אותו אוהב הקב"ה שאין ומי ירצוג בן אהוכאב
 אהבתי י ד כתוב שבטו. ממנו סנלק תוכחה. ממנומכלק
 בידו שבמו לישראל אהבתו מחוך ונו'. ה' אם*אתכם
 ממנו סלקתי לפיכך שנאהי. עשו ואת להנהינם.תמיד
 הלק. בי לו אתן שלא כדי התוכחה. ממנו סלקזיהשבט.
 ולפיכך בודאי. אתכם אהבתי אתם אבל הוא. נפשישנוא
 ואל מהו בתוכחתו. תקוץ ואל תמאס אל בני ה'מ7מר
 שאלה הקוצים. מביו דבו-ח זה כמו בו תמאסו אלתק"ן.
 בשעה וראה בוא בטפו. כקוצים הם תוכההדברי

 אדומים צדדים כמה ]ינ[ שלו בדינים צד"קשנתעורר
 מהם. יוצאים שרבימים כמה ומשמאל. מימיןנהעוררים
 יוצאים כלם שלהבה. שרביפי גחלים. שרביפי אש.שר:ימי

 ממתים יש רשותם תחת לאנשים. ומכים בעולםונהעוררים
 משופמים אחד חטר ארבעים ממונים אש שריאחרים.
 בעומק נכנסים רשות. ומפלים חמלים סכיםויורדים.
 השורף ואש באש נצבעים רבה. תהום שנקראתהקליפה
 ונמצאט יורדים ומשופםים אש נחלי עצארם בהם.מהחבר
 אהן אתכם. ליסרה ויספתי שכתוב תדש ה4גשים.לננד
 אוסיף לא כמש"כ שלהם* הדין כח על תוספת הדיןלשרי
 אוסיף. לא מדו האדם. בעבור האדמה את ילי?וי
 תוספות אלא השלם. להשחית הדין לשרי תוספות אתןלא
 אתן רספתי. כהוב וע"כ לסבול. העולם שיכולכמו

 שבע אהכם ליסרה בשביל למה. הוספית ודאי.תוספת

 כת5כו 6מר טותד א סגס ס6י5יס 5עופר % 55כיותי
 נ3ייסו 5תסוי י6 ומסכוג6 ך~כו יסר56 6יכון וכ6ץ .ונו'
 3כ5 6תי ק3*ס 3נ5ות6 וחיגון ו6ט*נ ט65ס מ5כ6תן
 ו65סתכ65 . ט5ייסו 65סנמ6 וומגי וס3תי ירמיריס

 5ת5כ6 וי5יס. כסופ6 ו6יסו נ3ייסו 5יס ו6ית תסכונ36ססו6
 גס5ת . טכות נו6י עסיכ5יס 6פקס . מסרחית6וסרמ6
 וכגין וי5יט רמית6 ותלכ6 כסופ6 וי5טכר6

 סכקיס ט5ס ומ5כ6ודעת6
 3ידס"

 וס5'ק כסטת6
 6נרין ס5יק סוס כריס וט5 תסרונית6 ט5 ות5כ6רט1ת6
 כין ו65סנמ6 65סקכ65 כת5ין וס5יק ורניןוגמית
 ככי ס6רי לון ומנוי כיון ט5ייסו. כות65גוקכי

 ]י"[ סכקו 65 תסכיג6 ססו6 ות5כ6 תסיכ5יס גפקוו6ימן
 טתסון סכקיס ט5ייסו ות5כ6 ורטות6וכנין

 יסרה5 וט5 תערוגית6 ט5 קויס6 ומ5כ6 רעות6וס5יק כסנת"
 קוסטי 3ין 651סנמ6 65סתכ65 כת5ין וס5יק ורניןגמית
 ססיד 3כי ס6רי 5ון ומתי כיון ט5ייסו.כות65
 65ינרה תכת65 5ו5ב6 ס6י5יס. 5טופר הו 55כי וווי וומט6(

 ככסיוח ככתי כת5נו המר טותן ,ס סגס . 5כת65ות6ינר6
 . סמרכיס תן ת5ין סמ5וגות תן תכנימ . מירסותוככתי

 ט5ייסו ו5חסנמ656סתכ65
 ס' תוסר נ( פתח יוסי רכי ונו' תת6סו 3מקתידאבט

 לנכיס ויניס רמיתו 1 י י-,4- י כ6כ6 תיסר. כ6וממ הגיגין כתס כתוכהתו תקון ו56 תת6ס 56ככי
 יוכיר ס' י6ס3 הכר חת כי נ( כי סס"ן עסתה565יתיג6 יססי 651 תיסר 3"רה 5יס 5וכר6 תויר כיויססרכיס6
 5יס וסהכי קכ"ס 5יס רמיס י65 ות6ן יר5ס כן התוכ"3
 מגיס ס5יק תוכהס. תגיסס5יק

 סרכיס"
 הסכחי ד( כתי3

 כידיס סרכיס6 וי5יס רמינוות6 תנו . ונו' ס' 6תרמתכס
 מו5קה 3י 5יס ש"תן כניןק ת יכס5יקיתסרכית6
 ק"ש"4. וכנ"כ וו6י. 6תכס 6סכתי מתון 6כ5 . סו6 וגפס6ירמיק6

 תתכן תמותייסו נס6. 35גי ו5ק6ן כט5מ6 ומתטריןגסקין נ%לץ";",ן~~

 77,' 'יויי 1ייו'נ;'עו,';וס' :נה,,1ינ,פ
 ;י . י:~סע6תו6סת וס6סין ותרי1  יפ:יינו ייס" ינליקכ5סון
 6וסיף.. 65 מטו . ס6וס כטכור ס6דמס מת 5ק55טון 6יסיף 65 כן*6 יי5סון. ויג6 ט5 תוספת דייג6,ת6ריסון

 תוספת 656 . ט5מ6 5סי65ט ויג6 5ת6רי תוספות 6תן65
 נ5מ6 וו6יןתוספת

 6תכס 5ימרס 3נין . קת6י
 ן

 65 וי5יס טטו6 נ3י 6י ר,כוט וס6 . סכט . מס6תיכסט5

 הזהריו

 חפאות פ טה שבשמים לאניהם  יטל בין המקל מסך הי"1 חופ%כת4ם ענין מתמה עידזינח1*י



 141עא קורשלשוןבחקתי הזהרלשון

 )גכח'1 :י(ן ווך'"1 מך":נך :: יי~ע' ;ה .": ב 'נ נן ::וי עונות אם ~( זש'כ אחד. רנע אפילו לסבול -עולם יוכל טוכית 6ס י( סס*ו . מו6 רגט6 6פי5ו 5תסכ5 ט5ת6יכי5

 מקרי סכט כת כס. כ65 ]יי[ מירו 651פק6דינין
 כת5כותמ %5ס5ס ]עי[ 65נסל6 כמד6 כ6מר6ד6תמכר
 כת*כ . 6קרי סכע כת וככ65 . כ6רט6 ת5כות656ודט6

 סכט כ6ר סזס. סיוס טד סכט כ6ר סטיר סס כןטנ
 ס61. ת5ס מד 1כ65 ]עז[ 6יסי דינמקכיר6

 6"ר מט6תיכס. ט5 סכט 6ני 6ף 6תכס דיכמררצינ(
 דתטנן יו6 ט5 6תכס. ויסרתי6כ6

 6תטר 6נ"י ס6 6ני. 6ף ]'ז[ ד6וקתוס כתס6מרנין
 1 רמיתות6 מזי ת6 ט5ייכו. 65תטר6 סכ*ט ס56קכ5ייכו.
 ן כר 5יס דסוס 5ת5כ6 כיסר6). דקכ*סט65ס
 ת5כ6. קתי סרמ מד יות6 ת5כ6 קתי מסי וסוס .ימיד6י
 תכ6ן קכלת. ע6 )ך 56קיג6 יונוין סני כ5 ת5כ66תר
 ו6פיק ארט6 תן 5ך 6תריך 6י 5ך 6טכיד ת6יו6י5ך
 מק65 ז6כי 6ו מק65 דוכי ט5ך יקותון ד5ת6 . תמ5כות56ך
 61כת 6כ6 656 6טכיד. ת6י 6רט6. תן 5ך ויטכרון )סעין6י
 יסר56 . קכ"ס 6תר כך . "מרעמ וניפוק כנ5ות6נסך
 1 . 6דגייכי 6רכיתו 651 5כו 6לקיכ6 ס6 5כי 6טכידממי
 5כין 565ק6ס ספסין ת6רי תריסין ת6רי ט5ייכו 6ייתינ6ס6
 דמי5נ6 . 5מודכין נו6רט6 5כו 6פיק 6י . סתטתין651

 ט)ייכו דיקותון . ז6כין תכתס דוכין תכתסט5ייכו
 6)6 5כו. 6טכיד ת6י 6כ5 . תט)ת6 5כ1ויעכרון
 ויסרתי סס*ד כנ15ת6. ונסך ת6רט6 ניפוק ו6תון6נ6
 6ף 5כון. ד6סכוק תיתרון ו6י . כג15ת6 )פזך6תכס
 דתתרך סכ*ט ד6 מס6תיכס. ט5 סכט . טנוכיןמני

 ס)מס וכפסטיכס נ( סס"ד . מס6תיכס ט5 . ו6ת6י .טתכון
 ניפוק ו6תון ד6נ6 גרתתון 6תון קכ*ס 6תר6תכס.
 6תמרכ ס6 . טתכין תסיכ)ס כפקת תסרוכית6 ס6 .ת~ט6
 ותדוס תסרונית6. טס טיי5 6יסו כד 656סיכפ 6תמזי 65 5ת5כ6 דס6 . 6תמרכ ודי5כון די5י סיכ65 .כ65

 דתסרונית6 כסיכ65 דט56 כסטת6 656 6ספכמ 65דת5כ6
 ססת6 . כמד6 כ5סו ומד6ן כסיכ65 טפס כרס6ו6סתכמ
 מריכ6 סיכ65 60 . ותסרונית6 כרס6 כיס 6סתכמוד65
 וססת6 טמכון. 6סך 6נ6 6ף . 6טכיד ת6י 6נ6 656 .תכ65
 ע6 טתסון 6סתכמ קכ'ס . כנ5ות6 6ינסו דיסר656ט*נ
 יתוכ קכ*ס נ15ת6 תן יסר56 יפקון וכד 5וןסכיק
 ס' וסכ . סכותך 6ת 56סיך ס' וסכ דכתיכ .טתסע

 רכי פתמ . כרית כקס כקמת מרנ ט5יכס דדץ2נארציי( - 6תמר וס6 . וד6י6)סיך
מתס כי מרכ תפני 5כס נורו ס( ו6תרספטון

 גו. ו6ר6 7( ג' 'סס" ל קעו. דף ג( ק') שש ח 0קדכותכשפאה

 כתוב נקראת. שבע בת וה בכל בארץ. רסלכותלקוריע
 שבע באר הזה. היום ער שבע באר העיר שם בןעל

 ו הוא אחר ענין והכל ]טי[ יצחק של הבארדץא

 א*ר חטאתיכם. על שבע אני אף אתכם דיכמופרצי6
 ממונים ירי על היעו אתכם. ויסרתיאבא

 אתעורר אנ"י הרי אני. אף ]יו[ שנהבאר כמואחרים
 אהבה וראה בוא עייכם. להתעורר שב"ע הרילננדכם.
 המלך. לפני סרח אחר יום המלך. לפני חומא והיהיחיר. בן לו שהיה למלך סשל בישראל. הקב"ה שלהעליונה
 מכאן שמעת. ולא הכיתיך הימים אותן כל המלךאמר

 ואשלחך הארץ מן אנרשך אם לך. אעשה סהולהלאה
 השדה זאבי או השרה רובי עליך יקומו פן מלכותי.מן
 ואתה אני אלא אעשה. מה הארץ. מן ויעברוך נזלניםאו
 ישראל הקב"ה. אסר כך הארץ. מן ונצא בנלותנלך
 אזניכם. המיתם ולא אתכם הכיתי הרי לכם. אגשהמה
 לכם להנות אש שרי מלחמה שרי עליכם הבאתיהרי
 מתירא לבדכם. הארץ טן אתכם אנרש אם שמעתם.ולא
 עליכם שיקומו זאבים. מכמה רובים מכמה עליכםאני

 אלא לכם. אעשה מה אבל העולם. סן אתכםויעברו
 ק8 אתכם. שאע%ב תאסרו ואם בנלות. ~נהאתכם. ויסרתי זש"כ בנלות. ונלך הארץ מן נצא ואתםאני
 חגרש זו שב"ע הרי חמאתיכם. על שבע עמכם.אני

 שלחה ובפשעיכם נ( וש"כ חמאתיכם. על ולסה.עמכם.

 נן נצא ואתם שאני נרםתם אתם הקב"ה אסראמכם.

 נחרב הרי עמכם. סהיבלה תצא השכינה הריהארץ.
 לו רשי אין למלך שהרי נחרב, ושלכם שלי דףכלהכל*
 ושמהת המלכה. עם בו נכנס הוא כאשר אלאהיכל
 המלכה. בהיכל נבנס שהוא בשעה אלא נמצאת לאהמלך
 חרוב ההיכל הרי המיכה. עם הבנים בו נמצאיםשאין עכאי ביחד. כלם ושבודם בההיכל עמה טמצאיםובניה
 ועכשפ עמכם. אצא אני אף אעשה. מה אני אלאסהכל.
 ואיט עמהם םפצא הקב"ה בנלורם הם שישראלאע"פ
 יחפך הקב'ה הניות גע ישראל יצאו וכאשר אותם.עוזב
 ה' ושב שבותך. את אלהיך ה' ושב שכתובעסהם.

חמה ני חרב ספני לכם טרו ס( ואמרשמעק רבי פתח ברית. נקם נקמת חרב עליכם ר1[2בארציי( : נתבאר וזה ה-אי.אלהיך
 יפ 6יוגס(

 הזהר%
 48ירות ז' מן השכיעית ספירח הסלכות מדת הייפ זאמ וצדי*ק: צרק*ה נלי *לכדה היא כאשר צד*ק שנקראאןהמלכות

 עם מחוברת כשהיא הייפ ,טו( ענודתו: של הופניעית נשנה העברי לעכד 1י7( כלנדה: כשהיא הדין מדת והיאהתחתונות.
 יתיש מאשזו כי ,יו( : יצחק שורש הגבורח ספירת של הגנורות מן הוא המלכות מדת ננין ףיקר כי ןטו[ : התפץרת מרת קדישאמלכא
 הטתרת דרך על נעולם (דין של עונש להיות שיונל כדי אחרא הספרא של הרעים הכחות כל ננראו זה ונוניל הרעות. תצאלא
 פדת היא העונשין כחות שפשחילים קודפ והתהתונה האהרוגה וקרושה מלפנ'1. שייראו עשה והאלהים מהפטוק נידוע דקדושחז.פגיפ

 : שב'ע ונקואת אגא שנקראתהמלנות
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 טרו כהיב. שדין שדץ. תדעון למען חרב עונוועחמה
 ]'ח[ בריו: נקם נקמת חרב זו חרב. איזה חרב. מפנילכם
 בברית* שמשקר בנד להסתכל עומדה !1 חדבשהיי
 היא מסנו שנוקמים דגקמה בברית שמשקי מישכל
 לפי ד%מעם. מה חרב. עונווע חמה כי זש"כ ההיא.החרב

 ואין העולסות. בהזדתווע פרוד טרם בבריהשהמשקי
 למקוכן נשפע השפע ואין לקבל. שצריך מי השפעמקבל
 הראו4 מקימו אצל נתע8-ר המשפיע אין שהרי לו.הראוי
 למקומו ההוא ברית שיתעורר נורם בריתו הנומר וכללו.

 ברית מעורר מי ודהחהונט. העליונים ונחברכים לו.הראוי
 ! בעולם דנמצאים צדיקים למקוסו.ההוא

 ורבי יהודה רבי ונו: יעקוב בריתי את ד1כררצי6(
 בהורה. ועוסקים בררך מהלכים דץויוסי

 שם מצא אהת. למערה ונכנס יוסי ר' נפרש כךבהוך
 המערה. בקצה אבן נקב תוך מונח שהיה אחדספר
 אותיות ציורי ע"ב בו ראה שפתחו כיון ויצא.לקחו

 של ההכמוה כל מבץ היה ובהם הראשון. לארםשנמסרו
 אח"ר שנקיאים רקליפוה אותן ושל הקדושים.העליתים
 עליונים. אורוה תוך רפרוכה החה דגשתנלנ14םהרחי"ם.

 ענן שיקום היום עד לע41ם. לבוא העתידים עניניםוכל
 וההחילו יהודה לרבי קרא כן ן רןולם ויחשיך מערבשבצד
 שלשה או שנים להגות הספיקו לא ההוא. בספרלדגווע
 עליונה בחכטה מסהכלים שהי- עד האוהיות. באוהןצדרים
 עם זה ודברו המפר בסודוה להגוה שהניע כיוןרהיא.
 ידיהם על ורכה סערה רוף עם אש שביב יצא!ה.

 ושלום חם אפשר ואמר יומי ר, בכר מהם. רספרונאבד
 כאשר בו. ללמוד זוכים אנו שאין או בנו. חמא א"היש
 להם אמר דזה. מעשה ל1 ספרו שמעון רבי אצלבאו

 הונים. הייתם המשיח קץ של האוהיוה שבאוהןאפשר
 מאתנו. נשכח דכל שהרי יודעים אנו אין זה לואסרז

אמ-

 שיתנלה בזה. ה דקב' של רצונו אץ שמעון רבי להם
 דוששיח ?ימוה וב ק יהיה וכאשר לעו?ם. המשיחקץ

 ההכמה. סודוה למצ,א עתידים שבעולם דגעריםאפילו
 לכל. דקץ יתנלה ההוא ובזטן וחשבויה. קצין בהםולהבין
 מהו ונו'. ברורה שפה עם4ם אל אהפוך אז כי נ(וש"כ
 לה ויקים העפר. מן יש-אל כנסת שהקום בזמןאז.

 כלם לקרא ברורה :פה עסים אל אהפך אהקנ.ה.
 : אחר שכם ולעברו ה'בשם

 יעקוב. ברטעי את וזכרהי יאמר שמעון רבי כשרצהנ(
 אלא מה. מפני בוא"ו מלא ''

 היא שהוא"ו אחד. חכמה. של סוד ד%א אופניםבשגי
 אבל ט* שורה שיעג4 מקום חכמה. של מדדנהסוד

 בתוך הם שכאשר ]גן נאמר ישראל נלות ע5 זהמקרא
 והוא וא"ו. של בסור יופקדו שיופקדו. ההוא ומןהנלות.
 רנעים ששה שהוא וי"ו. של בסוד ופקידה הששי.באלף

וחצי  קש. ויו6 ג( נ' 1פגיס ג( ק'". ייי6 " טקוכ%תטר~%ץ

 נורו . כתי3 סוין סוון תדטון 5תען מר3 פונותמתס
 ]יח! גרית כקס נקתת חר3 ד6 תר3 פ6ן מר3. תטגילככו
 ת6) 65מתכ65 קחיס חרג סחיוס6

 דתסרי
 . 33רית

 תניס ונקתין כוקת6 33רית דתסקר ת6ןדכל
 . פר3 פונות מתס כי סס"ו . 6יסי מרכססי6

 ת6ן כסיל 2651י6וכת6
 ק

 יסי3 6% !
 ת6ן 1כ5 . 6תריס 5נ3י 6תער 65 דס656תריס
 3רית 61005 65תער6 נריס 6יסו כרית 5ס6י 5יסדנעיר

 6100 6תער ת6ן ותח6ין ע5הין ו6ת3רכחן65תריס.
 : 3עלת6 זכ6ין 6סתכמו כד . 5מתריס3רית

 ור3י יסיס ר3י . ונו' יפקי3 גריתי 6ת י31נרתי6(
 . 63וריית6 ו6סתד5ו 63ורח6 6ז5ו סוויוסי

 6סכח . מד6 תערת6 נו וט56 יוסי ר' 6תפרס6דסכי
 . תפרת6 3סייפי דטנר6 כוק63 נו נט-ן ד0וס מדססר6
 י6תוון ג5יפין ותרין ס3עין מת6 5יס דפתמ כיון 3יסנפיק

 מכתת6 ג5 יופ סוס ו3סו סר6סון. 65דסד6תתסרו
 רימי6 ד3תר 6יכון 1כ5 . קויסיןוע65ין

ותתנלג"

 ססירע ט פרוכת6 3תר
 ט65*41

 וכ5

 וסרו יסודס 5ר3י ק-6 ]יסן עלת6 וימסיך תער3ד3סער
 תלת6 16 תרי לנעעי ססיקו 65 . ספר6 3ססו6לת5עי
 מכתס 3ס0י6 תסתג5ין דסוו עד 6ת11ן. ד6ינוןמטרין
 טס ד6 ותסתעי דססר6 3סתירו 5ת5פי ותסו כיוןע65ס.
 3ידיסון ו3סס דרחם6 יפ5עע6 ו6ס6 ס3י63 נפקד6

 מ*1 די5ת6 61תר יוסי ר' 3גס תנייסו.ו6ת36יד
 כד . 5יס 5תכדפ זכ6ין 6נן ד165 16 נ3ן 6יתמו3ס
 15ן 6תר . ד6 פו3ד6 5יס 6סתעו סתעון דר3י 5נ3י6תו

 : 1%5יצנס-תדי: ו%ע י%"ף ש% %5ע%י
 ויתנ5י . כו6 וק3*ס רפות6 לית סתעע ר3י 5ון6תר
 ירג"6פי5ו

5 
 וע5ת6

1 
 .ומכתת6 ס 65סן זמיגין

 . 5נל6 6תנ5י6 זתנ6 ו3סס61 . 1מוסכנין קנין 3יסעטנדע
 תסו וט'. כרורס ספס פתיס 56 6ספוך 16 כי כ(סס"ד
 לס ויוקיס . תטסר6 יסר56 כנסת דתיקוס 3זתנ6 .16

 ג5ס 5קר6 3רורס ספס פתיס 6ל 6ספוך כדין .ק3"ס
 : 6סד סכס %פ3דו ס'3סס

 יטקו3. 3ריתי 6ת 1זכותי 61תי שמעדו רבי פתחנ(
656 6ת6י 3ו6*ות65

 !קש6ע5ימכ%ת6.% ד6יסי .מד6 דחכתת, רז6 6יסו ססריןגתרין
 ט.536 יטק 3י ימייי ד6תי5

 ו6יסו . דו6*ו כרז6 יתפקוון ויתפקדון זתנ6 6100נ15ת6
 רנפי סית דויץ. נרז6 ופקיוס סתית6ס.563ף

וע5ג

 הזוד %י

 יציי:ן2 א4'ין נ', :'יי:"לממ" מיוי ".:'י:":'"ים "י., שש%';':1".,
 ,,"יןשן .,"ייןךן,.;.יךןי,:;ךיי"

 'ינ"יוי,:515 ,י7':2 ןיי",":ן.:ן,י%,,עמ:1:ןוןניי.":ב"",גג'
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 כ56ף דדם6 5עכור6 סכין דסתין וכזתכ6 . פידןוס5נ
 1תסס61 . דיעקכ 5כרתיס 0קידו סתי6 056 יקיססתית"ס

 1תסס61 . !פ5ג6 סנין סית זכירס 05 ויס6 פוזת"
 . ות5ת סכעין !6יכון . ]ופ5ג6[ 6מרכין סכין סיתזעג6
 ומד . דגלי5 כ"רע6 נוסיט6 ת5כ6 יתנ5י וסיתכסיתין
 וס5סוכ6 5פון. תססר כגכי6 סכע יכ5ע תירמ דכסטרגככ6

 וקרכין . יותין סיתין כרקיע6 ת5י6 תס6 6וכת6ד6ם"
 נ6יטן יפ5ע ת5כין ותרין 5פק. 5סטר 3צ5ת6יתערון
 דיעקכ כרתיס ע5 עתתי6 %סון 1יזחטן ]ג"ןקרנין
 5רס ועת 6( כתיכ זתכ6 ססו6 1ע5 תע5ת6. 6505דחי6
 תמפ6 כפסין יסתייתין וכדין יוסע. ותתכס 5יעקכסי6
 5יעקכ סכ6ס סגפס כ5 נ( וסיתכך 5רתמדס6.וכעיין
 5כית סכסם כ5 וכתיכ וסם. ססיס כפם כ5 ומ'ט5ריתס
 וקכ*ס ]כנ[ דרותי רכת6 כדת6 5מ יתככסוןט5ת6 ת5כי כ5 הע5ת כסגעין . סכעיס ת5ריתס סכ06יעקכ
 תעלת6. וית6כדון 56גכים 61כגי וכרד6 6ם6 ע5ייסויתער
 65נמ6 ושדרון . 5תתן יתסין ד65 ת5כין 6יטןכר

 ככ5 יתער תסימ6 ת5כ6 זתכ6 וכססו6 . 6מרכיןקדכין
 עד . 6תרי 6יכון ככ5 יתככסון יסר56 ככי 1כ5ע5ת6 כףיפי תכ5 חיי5ין וכתס עתין כתס עתיס ויתכנסון .עלנו6

 ]כנ[ כדץ יתחכל ך כדין 5ת6ס. סכין 6יטןד6סת5יתו
 03' תכחס סגויס תכ5 6חיכס כ5 6ת 1סכי16 נ(וכדין
 כ) עס 65תער6 זתכ6 כסס!6 זתיכין יסתע56 ונני .עו'
 יתי5כו ס( יגתיכ . עו' 5תלמטס ירום5יס 56 סטיס כ65ת 61ספתי י( דכתיכ ]כי[ ירום5יס ע5 5תיתי דע5ת6טווין
 !כתינ . תסימו 1ע5 ס' ע5 ימד נוסדו ורוזכיס %ןת5כי
 זעיר6 ך 5כתר . 5ת1 י5עג ס' יסהק נסתיסיוסנ
 5מדת6 כנין . עתיקין דס1ו כסתתין עמדס6 65תמכר6יתער
 ס' יסתמ 3:5%ס ס' ככוד יסי !( יכתיכ כתס .ע5מ6

 ס' יסתמ י6ות. כדק6 65תחכר6 5ע51ס. ס' ככוד יסיכתעסי1.
 . מדתין כריין כ5סון 5תסוי . 5ע5ת6 5ין 3כחת6כנועסיו
 7יסת6רק 6יכון כ5 6יכין זכ6ין . כחד כ5סו ע5טין51הכר6
 כדין דס6 ]כס[ כסנת6 5תיע5 סתית6ס 56מ כסייפיכעלת6
 51ת5קע י6ות. כדק6 65זד11ג6 כ5חודוי 5קכ"ס מד יות66יסו

 כקדתית6. ד6סת6רו 6יכון עס כע5ת6 5תסוי ח7תיןכסתתין
 קדוס כיר!ם)יס וסכותר כ5יון סגם6ר וסיס ז(דכתיכ
 : כיר1ם5יס 5מייס סכתיכ כ5 15י6תר

 ת6 עו/ יפקוכ כריתי 6ת וזכרתי 6תר 6למזר רכיח(
 ע5ת6 ככי וכ5 ע5ת6. קייתו ד6כסן 55ות6מזי

 6תכסי 65 ע5תין עפ5תי 5ט5ס . וסתכין קייתיןפ5ייסו
 דעי65 קיות6 6יסי ד6כסן דזכות6 כגין . ד6כסןזכות6
 תכ5סו. יתיר ס5יס קיוקי 6יסו דיעקכ וקיוח6ותת6.
 קתיס 6מתי קכ*ס . דיעקכ 5כטי דע6קו כסעת6וכג*כ
 6ת וזכרתי כד"6 . ע5ת6 ע5 ותייס דיעקכדייקכ"
 י6יסי נגין ט1.6. 6ת6י ט6*1. יעקוכ יטקוכ.כריתי

דיוקכ6

 בארף הרלת לבריח שנה ששים של ובזסן סועד.וחצי
 הזסן וםן . יעקב לבת פקידה השמים אלהי יקיםהששי
 דזסן ומן וחצי. שנים שש זכירה לה ורהיה עדההוא
 ושלש. שבעים ודן [וחצי(. אח-וה שנים ששההוא
 וכוכב הנליל. בארץ המשיח מלך יתגרה וששבששים
 ושליבת צפון. מצד כוכבים שבעה יבלע ס!רח שבצדאחד
 וסלחסות יום. ששים ברקיע קולה תהיה שחורהאש

 באוהן יפט מלבים ושני צפון. לצד בעולםיתעוררו
 יעקב בת על העסים כל 1יתחבר1 ]ג6[סםלחמוה
 צרה ועת "( כחוב ההוא זמן ועל העולם. מןלףחות"
 !הגיף נח הנפשות תכלנה ואז יושע. וססנה ליעקבהיא

 ליעקב הבאה הנפש כל כ( וסיסנך להתחדש.ויוצרכו
 לבית הנפש כל ובתוב ושש. שקרם נפש כל וט'מצרימה
 טלכי כל ושלש בשבעיס שבעים. מצרימה הבאהיעקב
 וקב"ה ]כנ[ רומא דגדויה עיר לתוך יחאספוהעולם
 העולם. כע ףאבדו אלנב"ט ואבני וברר אש עריהםיתקורר
 להתגר יזזרו והם שסה. עיעו שלא דםלכים אותןמלבד

 בכל יעורר המשיח מלך הווא ובזסן אחרות.מלחמות
 קצוי סכל חילות וכמה עמים כמה עמו יתחברוהעולם.
 עד המקומות. שתן בכל יתאספו ישראל בני וכלארץ.

 ]כנ[ בוק יתחבר ן א למאה. השנים אותןשי4תלפ
 לה' סמתה הטים מכל אח*כם גל את והביאו נ(וא!
 כל עם "ההערר הו%א בומן עתירים ישמעאל ובגיונו'.
 ואספתי י( שכתוב ]כי[ ירושלים על לבוא העולםאומות
 קזיצבו ס( וכתוב תו'. למלחמה ירוש4ים אל השץם כלאת
 וכתוב משיע. ועל ה' על יחד נוסדו ורוזנים ארץמלכי
 ך תתעורר אח'כ למו. ילענ ה' ישחק בשמיםיושב
 לחדש בשביל רישבות. נשמהן ולחיש להזדתהקמגה
 ה' ישמח לעולם ה' בבוד יהי ו( שכתוב כמוהעולם.
 ה' ישמח כראוי. להזדונ לעולם. ה' כבור יהיבמעשיו.
 להיות לעולם. אווק להורידבמעשיו.

 כ"
 חרשות. בריות

 שישארו אותן כל הם וכאים כאחד. העולסות כלולחנר
 ח שהרי ]כס[ בשבה ליכנם הששי אלת בטףבעולם
 ילקופ כרטי. לר,ודה בלבדו להקב"ה אחד יוםהוא

 מתחלה. שששארו איק עם בעולם להיאן חדשותנשממע
 קדוש בירושלים וה%הר בציק הנשאי ודץה ז(שכחוב
 ! בירושלים לחיים דכתוב כל ל1יאמר

 בוא בו'. יויב בריתי את וזנרתי אמר אלעזר ר'ח(
 העולם בני וכל הקולם. וום היא האבות תפלתוראה
 השכח אל עולמים ולעולמי לטלם ונממכים. קימיםעליהן
 שלמעלה ושקיום היא האנות שהכות לפי האבות.וכות

 מכלם. יותר שלם קהם הוא יעקב ש5 והקיוםושלסטה.
 לפניו מראה הקב"ה יעקב. לבני צרה בשעהולפיכך
 את ווכרתי כמש'כ ה,ץלם. על ומרחם יעקב שלצורהו
 שריא לפי בוא"ו. למה בוא"ו. יעקונ יעקוב.גריהי

שיו%
 יטט" 0 פ'ו נד6סית ג( ל עפי' ג טשםותסהאה

 ס-

 קפח. ויע5ת ח( 7' יעעי' 0 ק"7 סם 1( כ' תליס ס( ה7 .4רי' 7(
 ן.זךע%%

 רוח אניות קאנפטאנטינאפג העיר היא שזאת זו ממלחפה נראה !גכן : זו במלהמה שנפ6 אשכנ: ומלך רופיא מלך שהט אפשרן%!
 אז שין שבשנת מזה נראה ןגגן : כברר לרוב קטנים כדורים עם אלנביש כאבני נדולים אש כדורי עליהם שם השליכ1המע1פפות

 תרע"ג שנת אהר ובאטת פשיה חבלי ,4יתחי6 להנאולה זכירה בשסים תהיה תרע'ג בשנת להגאולה. הראשונה פקודה בשטיםתהיה הששי באלף תרשם זשבשנת נראה זה מכל הקצור : בתקפו יתעורר ושכינתיה קב'ה של הקד%11 והיחוד בשימות. הגאולה טטרההיה
 מעט השחר כאילת לחתטצץ התחיל תר"4 שבשנת פעירצ. הוא הרביעי והנהר ישראג לכל אחו ביולדה 1חיל הנוראה המלחסההתחילה
 אלהים לי שת ציון תאפר או שרצ. שנת עד הדבר שיוסשך מכאן וננראה יוראל, בארץ להתישב לח%ר *שראל רשות שינתןנחמה
 באלף הייט !ט( ן טץלח פלחמה תתלקח !ה ובשגיל ביהטשק לבג1ת ישראל ירצו שאז אפשר ןגז! : קין הרט כי הבל תחת אהרזרע

 : שגת שכלו יוםהשביעי
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 זכוו; בשביל שמעון א'ר 6( מכה2. יעקב שלצורהו
 אק וזכרהי שבהוב לישראל. גאולה תמיר נזדמנההאבהע

 בריתי את יאף ק יצ- בריתי את ואף יעקובבריתי
 מהו אבל מיבן. ראבוה אזכור. והארץ אזכוראברהם
 שהוא המלך. רוד עמהם להכליל אלא אזכור.והארץ
 : לישראל גאולה המיד מעוררים והם האבות. עםמרכבה

 ונו'. יעקוב בריתי אה וזכרתי אמר יצחק ר'כ(
 בנלות. שישראל בזמן וראה בוא נתכאר. זהמקרא
 זזה אינה דשכינה שהרי בגלוה. עמהם ד"קב"הכביכול
 בנלות נםצאו שישראל בזסן וראה ובוא לעולמימהם
 דנלוה. מן עסהם וחזרה ביניהם השכינה שרתהבבל

 ולא בארץ. שרתה בארץ שנשארו הצדיקים אותןובזכות
 עם להזדוג השכינה שחזרה יהודה א*ר לעולם. מהםזה

 לפיכך ]כון הכלך בשמחת חזר וסכל הקדוש.המלך
 ]כז[ בודאי הגרולה כנסת הנדולה. כמשע אנשינקראים
 מקדים זכארם. הם אם בנלות. שישראל זנק בכללמדנו
 אינם הם ואם הגלות. מן ולהוציאם עליהם לרחםהקב"ה
 וכאשר שננזר. רהוא הזסן עד בגלות אותם מעכבזכאים
 שמו בכבוד רקב"ה מסהכ4 ראוים. אעם ועוד הזמןמניע
 יעקיב בריתי אק וזכרתי זש"כ בנלות. אותם שוכחואינו
 ? בוא"ו- יעקוב כאן ונקרא נאחזת. בו הקדוש השם שלן לפיכך הקרוש4 עץ נקרא והוא האכוה כלל דואשיעקב לפי אלא לראשונה. יעקכ כאן נזכר מה מפני אמרחייא רבי ]נה[ הקתש השם סוד הם שכלם האבא אלוונו'.

 מאסהים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת נם דאףנ(
 לרבות נם. אני. אף כמש"כ ואף. יוסי א"רומ'.

 לעולם. לישראל עוזבה שאינה זא"ה. שנקראתהשכינה
 לא ]גס( ביחד כלם בהיותם אויביהם. בארץבהיוהם
 עמהם. לחתחבר שלא לכלתם. געלהים ולאמ"סתים
 בריהי הרי אותם אגאל לא שאם אתם. בריתילהפר
 שמעת* אני רדיא א"ר אתם. בריתי להפר זש"כ ]ג[נפרד
 געלתים ולא מאסתים לא אלעזר. רי שאמר חרשרבר

 נמאם לאחר ששונא מי נעלתים. ולא מאמתים לאאלא 9ומר* צרקי לכלותם הרנתים ולא הכיתים לאלכלהם.
 לא כאן אבל לפניו. כתועבה הוא ומגונה לננדו.הוא

 לכלתם. זש"כ אצלי. חביבים כלם ובעבורה ]65[ביניהם נפשי שאהובה לפי המעם. מה גע"תים. ולאמאמתים
 ולא מאמתים לא בעבורה וא'ו. חסר כתובלכלתשם
 אצלה. שלי אהבה נפשי. אדצבה שהיא לפיגעלהים.
 שהיא כיון לעול~: כו נכנם לא שם קייא לולאשראע. מעבדי של בשוק מדורה והיה אשה. שאוהב לארםמשל
 שבעולם מוב ריח שכל הרוכלים. כשוק בעיניו רומהשם

 אויביהמ. בארץ בהיאם זאת גם ואף כאן אף שם.נמצא
 נעלתים. ולא מ8מתים לא בורסקי של כשוקשהוא
 שהיא אותה. אוהב שאני כלתם בעבור לנלת*ם.ולמה.
 מוב ריח ככל עלי ודומה שם. השוכנת נפשיאהובת
 אילו יוסי א'ר ביניהם. אשר הויא כלה בעבמ4שבעולם.

 ! לי רי זה דבר לשמוע אלא כאן נאתילא
קור

 . קעי ט 0 ש. שי ט גג גשמ " מטטתנ42אוז

 3ניניסון . סטעון 6'ר 6( תתס ויעק3ויוקכ6

 6ת וזכרחי וכ;יכ . 5יסר56 חויר פורקג6 6זותןו6כ:ח"
 3ריחי 6ת ו6ף עמק 3ריתי 6ת ו6ף יעקו33ריחי
 תסו . תינפ 36סת6 6זכור. ו:6רן תזכור6כרסס
 ו6יסו ת5כ6. דוו עתסון י6כ655 6)6 6זכור.וסמרן

רחיכ"
 עו'. יפקו3 3ריתי 6ת וזכרתי 6תר עהק ר'נ( י 5יסר56 חויר סורקנ6 תתערין ו6ינון 363סת6

 3גלוח6. ויסר56 3ספת6 מזי ת6 6וקתוס. קר6ס6י
 כנל1ת6 6סחכמו ויסר56 3זתנ6 מזי ות6 . 5ע%5ןתניי:ו 6תעוי 65 סכיכח6 וס6 3ג5וח6 עתסון ק3'סכ3יכו5
 . נ5ות6 תן עתסון וח36ח סרי6 3ינייסו סכינת6ו533
 651 63רע6. ס6רת 63רע6 ו6סח6רו 5ויקי6 6ינוןו3זכות
 תטרונית6 ו6חסורח יסווס 6*ר . 5ע5תין תנייסו6עוי6ח
 ]גון וד6י סגוו5ס ככסח . סנוו5ס כנסח 6גסימרון כך 3נין ]כו[ ות5כ6 3ס6%5 כ65 61חסור3ת5כ6.
 ק3"ס . זכ6ין 6ינע 6י . 3נלות6 ויסר56 זתג6 3כ5נ6
 וכד ו6ח:י,- זתנ6 ססו6 עו 3ג5וח6 5ון תעכ3וכ6'ן 5" "ינון ו6י . ג15ת6 תן 5ון 651פק6 ע5ייסו לרמתח6קויס
 וסתיס ליקי6 6סגמ ק3"ס 6חמייין ל6 ו6יגון זתנ6תט6
 יעקי: 3ריחי 6ח וזכרחי סס*ו 3נ5וח6 5ס1 6נסיו65
 וכי ]גה[ קדיס6 וסט6 ר61 וכ5סו 36סן 56ין .וגו'
 ע.: .ן"מ," שה; ~המןט" 4בו,עג, כגין 656 סכ". קות6ס יעק3 טעת6 ת6י 6תרמיי6
 5ר3ות נס מכי 6ף כו"6 ו6ף. יוסי 6"ר ונו'י ת6סחיס 65 מ1י3י:ס 63רן נסיותס ז6ח נס ןאהנ(

 11611 א'עאס65כל6 6גיסס י63ר-ן3סיוקס
 65 ]נט[

 . 3סו 6חמ3ר 651 5כלחס נע5חיס 551ת6סחיס
 סתע5 6נ6 מיי6 6*ר . 6חס 3ריחי לספר סס"ו ]5[פ5ינ 3ריתי ס6 5ס1 6פרוק 65 ו6י . 6חס 3ריחי5ספר
 גע5חיס 651 ת6סחיס 65 56עזר ר' ו6תר מוח6מ5ס

 . 5יס ת3עי 5כ5וחס ס-נחיס ו65 סכיחיס ל6 .לכ5תס
 ת6יס 65מר6 וס6נ6 ת6ן . נע5סיס ע6 תמסתיס ל66ל"
 65 סכ6 536 קתיס כניעו65 ס61 תע65 5קכ5יססו6

 5כ5חם סס'ו . נ63י מ3י3ין כלסו ו3ניגס ]ל6[3ינייסו ונס:"י ומ3י3וח6 3נין . טעת6 ת6י . געלתיס ול6ת6סחיס
 651 ת6סחיס 65 3נינס 61"1. חסר כחי53כלח"ס
 נ3ס6 וי5י רמיתוחח . ונפם6י רמיתת6 ו6יסי כנין .נט5חיס

 דפ5ת6 ע3*ן רימין וכ5 דיוכ5י. כסוק6 כפיכוי ותיחתן לי" גיון )ן,ן,ן. נ.ן ו.י) 1" תין ו'" ,"יוומ "י:נווסק;
 6וי3יסס. 63רן נסיוחס את נס ו6ף סכ6 96 חתן.6סתכמו
 נע5תיס ע6 ת6סחיס ל6 ו3ורסקי סוק6ך6*סו
 6י15 יוסי 6*ר ו3נווייסו כ5ס ססי6 םוע5מ6 עכ6ן רימין ככ5 ע5י תתי . תתן וסרי6 ונסס6ירמיתח6 ותיסי . 05 רמיתנ6 ו6נ6 כלפס כנע 5כלח'ס.ו6ת6י

ש

 הזהרוו
 בחזרתח גףולה נעשית שהשכינה גדולה. ון ננסת ל1מר כונהו וגז[ : כירוע שני בכית שחסוי ינהס יי שמ_8' ('28ילן8 י"'?218את השכינה שחזרה קהשא דטלכא הלולא *שאת4? בעכור בבל גללת אהר ליישראל הזרו חקדושות וכל חלאל נחה של חנטק של 8י;א

 ו ויעקנ יצהק אברהט היינו וישר ה8וך ישר ע*ב. השח על כונתו חשם שזח י*ל ןכה( : קטנה דן חיא במ~ת אעל ישראל* לארץמבבל



 6*1ע3 קורעלשון3מליעי הורולשון

 כ5 פ5 ינג%א 6עק ג6ץ . ונף מ6סם*ס 65*יניסס %לן ני"ס *8 ט 4% 8%ד %י ט6(
 65 קכ*ס . ת6ריסק ל4י ך6רניזו 6ע*נ . פכו*סעמע
 קכ*ס פתעי6. כיכי דנ15 06ר דככ5 5ע. 5סכק6כעי

 כ6רן כסיהעס א*פ נס 61ף סס*ו כנ15ת6.פמסון
 כסיותס 61ת נס ו6ף 6מר 6כ6 ל* ]5כ[ ונו'16יכיסס

 ך6ע*נ . דיסר56 5נכיסון ךקכ*ס מכימת6 כתם פית6
 תכסון 06עף 65 סכיכת6 . עמל6 כיגי 5תנ5יךנלמץ
 656 . מסמכמין ננ15ת6 כ5כ%דייסו ד6יגון תי% ד565ע5תץ.

 גסיותס 61*0 נס 61ף 8*ד 80פכ%. אק א" נסיי
 ונזר נרש. מ5 ו%ניז 5מ5ס6 עף. 16ימססכ6רן
 סמפס . למיק6 %5פ6 %מיע ממס 65תרמק6 עעם6ע5יס

 כמן6 מרוע6 16 5יט. 6סכוק 65 6כ6 . תסיכ5יס מ5כ56יס וסךי רמיק6 65רע6 5116 וכרי ס*י5 אמרס.מערעית6
 ךסוות 6סכחס. 651 מסרוכימ6 ע5 מ5כ6 סקיןצן 6מר6. כ6רע6 כיתוכ כחן6 מרועמ 16 דמ5כ6. 5סיכ65גיתוכ

 יתוכון. מרוהיסו ממן ותערוכית6 ס61י5 6מר כרס6.עס
 כקומית6. 5ס סקין 5ממרוגית6 . 5ככף קכ*ס דפקידוכ1מכ6
 6ת סמעתי 6כי ונס סס*ן . 5כמי סקיןוכניכס
 . עקתסק סמעכ6 ך6כ6 נריס מ6ן . וט' ימר56 ככיכהקת
 06 61זכר סס*ד ]5נ[ 05 ךךכר% מסרונימ6ככיכו5
 56סיס ףזכר כ6קתס 6ת 56סיס וימתע וכתיכ .נריתי
 מ6י נ15מ6 תן 5יסר56 יסדר קכ"ס וכד כריתו.הת
 . מערעית6 ך6 1רמתך. סכותך 6ת 56סיך ס' וסכ .כתיכ
 ]15[ יפקכ סכות סכת 6ר5'ך ס' ר5ית נ( כתיכיעוו

 - 61מן 6מן 5עו5ס ס'כרוך

 בארץ בהעתם א*ע ש אף אלעזר אשר עוד6(
 % % ה8רש הם זכאש עו'. מאסתים לאאףביהם
 הקב'ה אין רבעם. לפני שהרניזו שאע'פ עכו"ם.שטת
 הקב"ה השטות. בין שנלו מקום שבכל שתם. לעזוברוצה
 בארץ בהיעזם זא'ת נם ואף דששכ בנלות.עמהם
 בהיותם. א*ע גם שף אמר אבא ר' מכ[ עו'אויגיהם
 שאע"פ ישראל* אצל הקב'ה של אהבבע כסה וראהבוא

 סום מרה לא השכעה השנות. בין לדגלותוגרט
 אלא נמצאים. בנלות לבדם שהם תאטר שלאלשים*
 בהיותם זא'ת נם ואף זש'כ נמצאת. עסהם זא'ת נםואף
 וגזר בט. על שכעם לטלך סשל ום'. אויביהםבארץ
 שהשליכו רחוקה. לארץ דשלך שבני כיון ואמרדעהמיכה ,שמעה רחוקון. לארץ ללכת טטט ש*רוחק עינשעלי
 יחד שנימ או אוחו. אשוב לא אני טהיבלו.הטלך
 אחרת. בארץ נשב יחד שנעו או הסלך. להינלנשוב
 שהיתה . סצאה ולא רםלכה את המלך פקר זסןאחר

 ישובו. אגיהם שם שהמלכה כיון אמר בנה. עםסהלכת
 להשכינה. תחלה הוא %קד בניו. אח הקב"ה שפיקדובזטן

 אה שמעתי אני ונם זש"כ לבניו. פוקר דיאובעבורה
 נאקתם. שסעתי שאני נרם טי עו'. ישראל בנינאקת
 את ואזכר זש"כ ]5נ[ אותה שכרתי השכינהכביכול
 אלוךם ויזכר נאקתם את אלה*ם ישסע וכתובבריועי.
 סה דגלא מן לישראל ישיב הקב"ה וכאשר בריתו.אה

 ]15[ יעקב שבות שבת ארצ"ך ה' רצית כ( כתובוקיד השבינה. צ ורחמך. שבאך אה אלהיך ה' ושבכתוב.
 : חשסן אנ8 לעולם ה'ברוך

 פשס תיש ט "' ס " מקומותמראה

 הזהרףו
19ים : אמן נימימ במהרה יעקב. שנות שנת ובענורה ארץ. שנקר*אן הקדישח השניגהש ארצשל ה' רצית ח*שק י18רש גם וכן שבותך. עם כמו שנותך את ישורש וה לפי ושנ. אלא נאמר לא והשינ שדרשו כמוהג6ת. מן תשונ חקוישח שהשנינה נונתו %ז[ 1 ברית נקראת הקרוושה השגינה ונן הטלנות מהת ש( : הקרושח השנינה על מרמו ואשתמנ[
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 קודש ללשרן נעתק שיאמה

 מיתה ענינינ(
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 ויקרא הלקל





 3בהזהר חו5 תפאטינירהשלמת

 ן';י':"5,'ייזינ'ן יו ע!צ"יי
 :;ן ת;י"תי;,י; :נזליי"ו ;ץ:1'!' ::;!י'ט"עו:בשמגנץ4מ

 יו; .1',ג קן"ףי" - :עי ו.ן",ת";';ן"ל ונ:';'י-י'ימ,ר,'ןו,יל'נ,';
 י 71%ם.
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שששששם'2.415י*
 .1,י"ן'. 'ת" ,וו.,ג,,,'ןששששמש%8א111ש

 "ן"וקנ,ת .
 יט ונונו,
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 ע"%י":ןת":ן%::"'י"יקי;עג פי"צ" ~לננש. .י,ש"7!,ן 1'ן,(שן")ש:":"~יוי.,
 :ב:ייש נלשפג,ג

 1על . לד6 ורעותיס לכיס זיסף מ6ן 6יסו %1ס וע*י ."3ייסשה18צמא411מש12

 מלג6 לנני . ס' פוומת % י3י6ס 5ט כדיכ כל כפי3ד6
 : ד6תמר כמסעל6ס

 1י%5ך ע*ע( )יס*" כפיכ ו6מך עטי רני פש12ן ר6.()ויקסן
 המיס %ל6ס גס כר דכעי 53ל1ת6 סכ6 . נו' 6פס עכדילי

 מ6ינון ויקיר6 ר63 מד6 פעמג6 י6יסי ס61 3ריךדקוזס6
 ס61 נריך וקודס6 ס1למג6 6ית מד ת6 . דמ46יספ,5הכין
 דנופ6 נפוכד6 דקיימ6 סעמנ6 ד6יסו נסוכד6רקיימ5
 סז6 נויך דנץדפ6 שלמג6 61ית . פעמכ616יס1
 )קיימ6 דכל6 ערי6 ד6יסו יתיר סכי%ס ס1לחג6ד6יסו
 6יפ 3נוס6 דכל6(. עקר6 ד6יסו פגימ6ס סעמכ6נסס61
 כמס דנוס6 נע31ד6 דקי,מץ פ,,סון כתי1כ4ך 6( ע';)גן6פית
 610 3ריך דקידס" וס1למג6 דנופ6 פייסין ו6יכון .ד16קימג6
 3תרין ס61 3ריך דקוזס6 דשלמג6 ננין . 3ס1 קיית6דעוכד6
 6מרנין סייפין תריסר וקית . ל3ר דנוס6 3סייסיןספרין
 מפ6 הן לנו סנימ6ין תקוהן 61יכון מפ6 תן לנ1פגימ6ין
 סגימ6ס יקיר6 פעמכ6 ד6(סו דרומ6 תקוכ6 כסול6תתקכ6
 דר"תר פכימ6ין רוין מ ד6וקימג6 כמס כע6 כריךדקודס6
 מ3ריי6 כיגי 61תידיע1 פל6ס דמכמת6 רז6 61ינון פמפוןר3י
 61יסי דרומ6 ס1למכ6 6יסו גפ ד3ר 5ל1ת6 . מ51קסון~כ6ס
 כפ ד3ר 5ל1ת6 דס6 ידעין ל6 גפ6 ו3גי על6ין כר~יןנףימ6
 לעיל6. וסלק6 פתסין סתה6 רקיעין כקע6 16יריןכר"צ6
 כר611 כדין מפוכ6 מן גסור6 61תפרס כסור6 וגסיר3ספת6
 דסיכלין מ6ריגאן דפתהין מ6רי 6תתקכו רקיפין ככלסו16ל6
 ל16 כיממ6 דסלפגיסון ד6יכו; כגין . מפריס פל וחד מדכל

 סעפנין 6תפ3רו לילי6 עחל וכד . 3לילי6 דסלסגי0ון6ינון
 61תמלפן נלילי6 דסליסין %רגין סעסכץ 61תמג11דיממ6
 לממסלת סנד1ל סמ16ר 6ת 6( )נר6סית ד6 ורז6 נ6לין.6לין
 יי 6יכון פעפגין סלילס וממסלת סיוס וממםלת . עו'סיוס
 4קרת ו6לין . 3לילי6 ממכן די 6יגון ופולפגין 3יממ6ממנן
 לעי6 ע6ל כד . סלילס ממפלת 6קרון 61לין . סיוסממסלת
 . ל6תריס ומד מד כל דלילי6 סעפכין 6תתקמ גפק6כרוו6
 מד כל דיממ6 סולסגין 6תתקגו גפק6 כר611 יממ6 גסירוכד
 סלענץ 61תפקדץ וליליח פלסגין מתעכרין )כדין . ל6תריסומד

 על 6תסקד ומד מד כל כלסו כדץ 6כרין כרוז6 וגדדיממ"(
 ויסרש וכמת6 קדמ6 פכיגת6 כדין . ליס ד6תמוי 6תר6100
 ותופ3מן 3פירין פתמין למשיסין לס3מ6 כגיכת6 לניע6לין
 3פעמכ6 נרמיס ד6תקין כיון נ( ק'כ )ייקי, כס ל3ר ליסד3עי

 כתקוכ6 ל3יס לימד6 וקדופס דמ15ס כתק,גידפוכד6
 3סס61 ורעותיס ל3יס 1לם061 דמ6ריס סכימ6סדפ1למג6
 סלק6. מלס ד60 דק6תר( )י'6 מלין ד6ינוןס1למ%
 לספר . עלמ6 סערי לד' 6תמגון נ6הר6 דקיימין ממגן61יכון
 סער6 ל6100 כ16יר6 דקיימ6 מי ממכ6 6תמכ6יורמ

 ממכ6ן ד6ינון 6מרגין ממכן גסרכין ועמיס פמיסנ11רדי"6
 ל0 וכעיל ספר6 כסס61 163יר6 וסלק6 ד5ל1ת6 מלסלססי6
 דרקיפ6 16יר6 ססו6 עד עתס וסלקין מלסשלססי6 סרכץ להכון 1כל 610 י16ת כדק6 מלס סי6 6י ממ%.ס5ר

 מלס לססו6 דנפקי 3סעת6 . 4מרכין סרכין ממקדתמן
 למ%5יכק ל6עפר6 דידעיתו יסרש 6סץ וכ6ין 61מליפתש
 כפנ4 ד6 ופער6 דפלס פומ6 6יסו ש6ס . קדיסין3עפרין
 קדי% יכסמ6 כ16יר6 דקיימין 6פוע סורהן כדץ .מכיס

 )יי6עא 6"א 401 כ6ויר6 שיע סמ6 דסס61 6תתןדתרטר
 לפמי6 ו06תלק עו שיס*1 3יס ס6ס דסוס סמ6 4(ע"

 . יש ס' 4ךחח י*ה( 5 )ילי'ס לש*סו עוגדיס דק6מרו0ייע
 עגיוגי8ש פרס נ 6גוש יכ ב שמ%ס- עעח %ש9 ש" ש א8דרך
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 צ %1ף3בג -וגישי:תהן:י% נגג6 וה22ע
 תמכו 2:א נ:%מבן יצ4ג %ת:נ ש4ש:ן

- 
 6ע:כץ

 63ויר6 דסלם6 6מר6 ממכ6 6ים ורוס לססר . לעי)6לסלק6
 ססנגי"ס . עמיס וסרכין 6חרגין מ4 וכמס סערלסס'6

 סש י16ת כדק6 מלס ק 6י יל63 ת3ירו מנו טקת6מנו
 )ס"6 ל0 וכסיק ממכ6 ס6* 05 וכעיל סער6ל6יי-6'3ססו6

 ססר6 ק וםלסיןפרין 6תזין ד %מכון"י::א ממכן %ון כל עמס סלרהן רממין יתמלי י3נינגלק3לך
 י!מכ6 ססו6 עד רקיע6 טד ד6ויר6 סער6 נישסו6 51ד16יר6

 ת61ןי לבי%עב%ע%יען%ש1ב1%% :ש סס"*ש צ% :ש6 גצ שפ0חהסכסמיס
 ל0 כעיל ס"

 6.ירין 6יג,1 3כל ק6רי רומ6 1" דנסון שם"צ
 . ל0 וכסקין %ע6 עד ל0 וסלקין מלס סר.י6 כלסווכםלי

רק
 ד6קמג6 ן מד לנ3י מם6ת 5ל1ת6 סלק6 כד

 ונ'ן'"';ו
 ת" ,'ן ""'-נ 7'1,, ]'7וק'ן",ניו ,ני,'.

 64יכון מד6 סתמ6 פלקו 6ל611צגוזסליקן
 סלק6 5לות6 וכד . כלסו %ל על6ס סתח6 ד6יסו סתמיןס'

 צו וכפרן- ממכ6 ר3 ססו6 31עי6"ל ועליסון .פתמ6
 תניינ6 גיקי65 )ס" . תכייכ6 צ עד עמ0 ומם6ןלס

 סלק"
 תרט6 610031 . רקיע6 דססו6 תרטץ תריסר 6תסממורקיע6

 פתמו"( ) ו6מר פתמין 6יכון כל 11ל

 ל דק6יס דיומין ס63ממכ6 6גדת

 עייכין במליץ יץ מ%י נידנדסין ועסו מסויץר3"

 5 %נ~ע י(;"::ו";ןן,'עמן(לקע
 י5חמ"ההצ

 כל ל0
 .6יכייי

 ית י6ק
 דמלס וסו 4 כם6 נמ 5ל1ת6 ל00י6 יפמעון דל6ל6טממש
 דעלמ6 ומלס ג( נ )גראית על6ס 3עימ6 6ת6חו6ד55ית6

קוה6וריית6 אי .סוקצק
 פ םפש%א *ורחן גשגין שחח ג : ים"ך מוג6יך יגיין 6זוגין א אמתדיך

 . מד כל6 ודי3יר קל6 ומד )3נע ו5על6 יסימ%ןתקניע,

 קל6 6100 דיס6 ננין ד56סריך כמס מו תניו קפויי6

 וכל מסריין ר3ו6 סתין 6יכין כל 3למיסו סלק6 ללית6ססי6

 ס 6ל ו6וכיו5דירהס
 ק

 מ6רי 6לין 5דיקיס 6ל ס' טיני

 ג"גןג:י".ןד4:ול%ממ "',"ויכןני
 סליק דכסיק ד1סיר6 סרכים6 חד 1עלק3ל יך"3יומ6ג'

 נ' דכסיל סר3ים6 6יסו וס6י מד 63סר קיימ6 1ל6וכמית
ז

 :ןדנב6%1 1סת
 דססו6 63מ5עית6 ק6יס ד6יסו דוסיר סקיפ6 3עיכר6סר3יע6

 :""יייי.~ו" "" י:ן:" :י לי"ע"
 י"""ן

 "ת"
 כ%יעדניגי )בק( 61ןר סתחי1 זי 1ע%ה שות6 ימכ%6ססן

:ע גנבא .יינףיזתץלצןל%1ג 2:1 ז'ך%4:ד"םמי
 סי6*ל ז

 ק
' 

 ק
 סלרהן מסריין וסס*ס

 ק

 "ן: .יין:]נ' ,", :ויי :ןן,,"%"נ:ה.ונןנ:י,%1,7
 צשג,בנ1%11ש4:צ %:נהצ
וי5יס

 מילייסףלק "תנר5
 לסס" שטסוין גנו*

 %ט

נ5
ן;"י:,ןי4"עין~וןי:ןייןמ:1[%)ן,פ

 %יר6 לסס"סמם66עע
 י%ל ןי%1וכדן4ת%;%(בס%עשציטזי . דמלכ6 סיכלין ד6יכון על6נכלין

 . מד למסוי ותת6 עיל6 ססרין 3כל מתעער6 דק3*סוסמ6

 שי3 ש כדק6 5ליתיס לסדר6 דידעכם
 ומתעסר6 זכ%ות6 -

 : ותת6 עיל6 י16ת כדק6 נסלימו 6יסו 2וכדין

 6וק קר6ק ספל 6ת נזס 1ל6 ר4שרטרפפלת
 מסו . סמע 16 לש מנעי סר4ינ . פגס . מכר"ש כ"שו6נ4םו

 שגו6 6עלם ל6 דעד . פקיפ* נשל6 6% קדי% מלכ6קמי
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 . 03 61טתכי קכ*ס כס 6סנמ כדוכתס ל6פעסר6ללות6
 גן ע3יו דל6 תס . 3*נ דססו6 וכוכותיס 3מוכייו6סתכי
 תן רלח 5לותין 6יני! כתס דסני6ין ד5לות6 . דסני6ין ת536ל
 כוכיתיס ו6סתכי מספה . סערער תפלת 6ל פנסכנ"כ 3ה,כ"סי 6סנה 1ל6 ק3*ס קתי כלסו וע6לין . 6ינעוכ6ין

 ד5לי 3*נ ססו6 ו64ן . 6תעכיר רעות6 3ת6י 03ו6סתכי
 לג'נ ליס לינעי כך 3נין . עו3וף 6ינע ות6ן . ד%6ות6
 6ת כוס דל6 3נין . סעמ6 ת6י 353ול6. 5לותיסזלגלי
 6מר ד3ר רל% ורעא6 3כוונס כלסו דלש 6ע*נ .תםלתס
 ..  3סני6ין  ר5סכליל ימור6י ד6 סערשר. פפלת 6לפנס
 קתי סליק דכגי6ין 5ל1ת6 סתעון ד6"ר מד  1ת6 קסי:()יי:)ח
 ומתעעיק3'ס

 3ססק"
 סגי6ין כגועין רסלק6 כנין . 5ל1ת6

 נוולן תכמס ד6תכלעת וננין . ססרין מכתסו6תכלילת
 51ל1ת6 . סעו)עש מי ד%יק ריס6 על ותנמ6 עערס6תענירת
 וע*ו . מד 3סע 6ל6 6וסי י16 כליל6 6יסי ל6ודימיד
 : דסני6ץ כ5לות6 ל6פקכל6 מתתק64 לאס* ל15 ריחיר5לות6

 מ63ו. עד סתם תתזרמ 6רן ךקר6 דכר יי' 6לסיס 6לל6סף תאי ג( )ת0ל*ס 61תר פתמ יסודס רצני סד:()6חרי
 מזתרין סירת6 מ6רי ר613 וממסין מ6ס ומתם 6לףת6נ6
 יתתכי6 3%1עין ת6ס וממם 61לף . יממ6 נסיר כדלק3'ס

 סעת6 003י6 ר613 6לף ותסעין ת6ס 1מתם 61לףא3ע,סי6
 )ס.6 . 3קר דס6י לק3לי תום3מן 3תלי מס3מן ר,633נתמר, 6יגון גל יתמ6 נסיר כד 6תר יוסי ר' . סערכיס 3יןר6קרי

 ורינ6 מת3סמין כלסו 3קר ס6י 6הער וכר דכן( 6תסרגד
 ככ3י ימר 3רן )ח( )6'ינ סס*ד תוס3מן. ו6תרי;6:תכיך
 מדוות6 )0יע:1ת6( זתנ6 וססו6 . 56יס נני כ5 ויריעוכקר

 ליס ל6מיי6 ל36רסס 6תער וק3*ס 3עלת6 תסתכמץ'3רכ16
 3קר רס6י לן ותנ6 3עלת6. 61םלסיס 3יס.ו6מתעסע
 . נ3לך %רסמ ףסכס 'ט( )נר6פית דכתי3 610ד%רסס
 ותסעין ת6ס ומתם 6לף 6ימן כל סער3יס ד3ין זמכ610036
 מעת גססי6 מזתרין . 6קרון דיל)ס ת6רי . ר6613לף

 ר6תער 6תערות6 סעת6 וססי6- . 3עלף6 סרי6וקספית6
 על רע3רין למיי3"1 וד6ין וקם לי5מק 610 3ריךקורס6
 על 61לין וגפקין ננדע 6ם6 נ0רי 1ם3עס 16ריית6פתנמי
 תעע6 תתערין רנור6 ננותלין וםלסו3י ררסהציי6ריסיסון
 :3 %1יסט יח( )סס כר"6 ל6תריס 36רסס ת3 וכדיןלתת6
 1( )'ימיס 61תוין 5תחין גיסכס ומיי3י 6תפכי והמ6 .למנעתו

 3עי סעת6 וססי6 . ער3 5ללי ינסו כי סיוס פנס כי צט16
 6ינון ל'ל* דמסי 3זתנ6 . דתנמס 53לות6 ל6זדסר6 נס3ר
 לפרוגת6 ע3ר6 6קרון ותת:י6 3%1עין ת6ס ומתס6לף

 וס6:ין ו6אין תתערין דלתת6 דימן כדין סירת6ו6תרין
 מסערס לילי6 דיתפלנ עד סירת6 6תרין 61ליןכעלת6.
 כמר6 6מריכי כלסו מזדתני מלי6 דיתפל(נ 3תר1פלנ6.
 שודס ר3י . י3סרו יי' ותסלות ס( )י:י*ס כד*6 תסלית61תרי
 ליס. ול4יל לילי6 3סלנא 6תער ד5פון דרומ6 3תר6תר יוסי ר . ת3סרין יי' תסלות %פר6 %תכמ רעו6 כד6מר
 הד11ת6 כדין 3נך %י ו6תער 5פר6 דייתי עד מ3סריתסלות
 כקר 60י ד6תער סעת6 נססו6 . תלת6 סרסן תכסון1עיל6 סכי כלסו 6% ר3י 6תר ת6:6 3עלת6. 6סתכמו3רכ6ן
 רכ61 וחתסין מ5ס 1מתס 6לף 6יגון כל תום3חןוהתערין
 ותמיק דלתת6 לקכליס סמיס והימן תמ% מז עגייסו6תתנ6
 סעת6 כססי6 סירת6 ל6תקנ6 עלייסו תפק רסרכןיד*ס

 מ6ס ומתם 6לף 6ינין כל וזתר*ן 0ער3יס ד3ץ יהנ6ד6הער

 תמכ6 חד על"סו 6תתכ6 דעלס ת%י רי613 6יותסעין
 מתק סרגין יזש ותמות . רלתת6 לק43ס סתיסוידותון
 עריגיס ,תיי ג0( )סס כד'6 זתר6 ססו6 ל6תקנ6על"סו
 לפרוכת6 רת3ר6 6ינע כל תתערין לילי6 רחעי סעת34ססי6
 . תתערץ רלתת6 יריגין 6סתכמ ל6 וססר6 כל6 סכיךכדין
 3תר . לילי6 דחתפלינ ער . 6לין על חלין כסר6 6תמנןכלסו

 וכניס ממנ6 מר עלייסו 6תמנ6 כלסו ותתכנסי לילי6ר6תפלינ
 ואסף צותר סתהנות לכל מ6סף 1( )נעזגר כד'6 מסרייןלכל
 ממגן סרכץ 6ינון כל ידיס  השמות . דלתת6 לק3ליססתש
 ססו6 קס 5פר6 ר6תי כ*ון 5פר6 ר%י ער . תסליתומ3סרי
 6תער כד . לסמס6 1ע6ל לסו לדכ6ס 6תיס מסרי יוכקכער
 3תלכ6 תערוכית6 ד6סתעי דרעוו5 סעת6 סי6 כדין3קר
 מערונית6 על ופריס ד3רכ6ן שס6 מד תניס תסיךומלכ6
 6יכון עתס רמזדווני 6ימן %ן . ל0 דתזדווני 6ינון1על

 6תר סתעון ימ . 6תספ כד גלילי6 נ16ריית6דתסתדל1
 מולקיסזכ6ס

 מ"
 לק3ל6 ר6תת 3סעת6 הטרוג*ת6 עס ד5יף

 ר6וסיס 3סעת6 עתס ו%תכמ . כיס ל6סתעי תלכ6שפי
 כנשי 6ם6 ק)ט( 3")" סש*ד . לתסרעש6 לק3ל6 יתינ6מלכ6
 סעת6 סס*6 . יס 6מרית ת6י יס. כ5מרית 6סכנססמר
 סוס ורינ6 סוס סירהש6 6תפלנ דכד סו6 יס דססו66הרית
 3נרסוי 1ע6לת ריכ60 דתסתלקין ר*לס 610 %ריתוססת6
 63מרית %ככס סס*ד . ל0 דתזדוונין 6ינון 1כל סי6רתלג6
 ד6תפלינ נסעת6 163ריית6 דמסתרלי 6יכון כל ות6כ6יס
 6תמ3רת ותסרונית6 5פר6 6תי וכד . 3סכינת6 6סתתףלעי6
 על פריס ותלכ6 . תלכ6 עס עתס 6סתכמ 610 מלכ6עס
 ס?ס 31לעס מסזו סן 0151 יותט ענ( ):ס סס*ד נדפויכלסו
 3עסרוגית6 מזדתג*ן 36סן סעת6 3ססי6 ת6נ6 צו'עתי

 עמס תליל וקכ*ס . עתס ול6תמ3ר6 3סרס ל6סתעיוקדמין
 מזתור :( )סס סס"ד נדסוי. ל0 לפרס6 ל0 ק6רי וסו1036
 נסינה ר6 6ל צו' 6רן ויקר6 ד3ר יי' 6לסיס 6לל6סף

 סלימו ד6 ידיד . נ3ורס ר6 6לסיס . מסד ו6קרירמכתת6
 י ונו' %ן ףקר6 ד3ר ד6 ועל . רממידכל6

 ( קגש,תר1ע0

 אנט-

 ער3 ג0( )תויס כתי3 סתע1ן ר3י
 36ל . 61תמל 6יקתוס קר6 ס6י . ונו' 6סימס 0%ייטו3קר
 6תערו ומ3רי6 . *1ת6 וכל ד5לית6 610 עדגיט ערןסכ6
 נסר6 דל6 6ססקלרי6ס סי6 ד6 ער3 . זתגין תלת03גי
 ד6קרי 6תר ו5סריס. . דנסר6 6ספקלרי6ס ס*6 ר6ונקר
 ר6תתר ותס . ר6 עס ר6 וקיימ6 3ער3 ד6מיר 6יסוחסך
 ו0כי . נקס מעלי6 ליסנ6 . דסהס6 תוקפ6 ר6יסו5סריס
 מטלי6 וליסל6 חוור ליס קר6ן 6וכס נס ל3ר . 16רמ66יסו
 ונו' לי 6תס כוסייס כ3ני 0ל6 ט'( )עתיס לקמ כוסית%ס כי "נ( )נעדנר רכחי3 6וכס ליס קר6ן למוור ולזתניןנקם
 3יס 6תערכ ר6 ר3ער3 ו3נין דער3ית. 5לות6 ד6ער3
 רסות ליס סוו 3לילי6 וסלס6 גסוריס דמסיך 6חר6ססר6
 תת6כלין ופדרין 6תורין 6'( הס'ג *' )קט'6 ק3ע זמן ליס1לית
 וסלסין דנפקין ססיץ מ3ילין כמס 6תזנו ומכ6ן זמח3ס6י
 ססר6 תאיי 6ינון דכל תנינן 60 סכי 5י פיפ5 ולה .3לילי6
 יס6 . קריס6 63רע6 י( )ה*ע סלסי ל6 מס636 דרופ6חר6
 על צסרי6 לון ל6תער6 ו6סיר 3ס6י יסר6ל ל1ןמתערי
 שיק 1ל6 . סליק תככ6 6100 3לעי6 6ל6 קדיס%6פ6
 וסכ6 . תיסר %3מ תנג6 "סליק דסוס 6מר6 דקר3כ6כמוכ6
 תדורין כל דתמן ד5פץ נוק63 למז תגנ6 ססו6 סליקסוס
 ל( יע'נ 6' ,קי'6 סליק תככ6 דססו6 וכיון . כיסיןדרומין
 וע6לק וקייהץ מתזנ*ן 110 כלסו מער6 ל6100 6וימ1עקיט

 יסוכדוכתי
 ע:י שי0 ח עתוג'ס :ריס י . % נחגי נ 0ד'ן לתוקף ורעו קהעס כאי ב - עשעית נגפס לשע 1י%גוש שאשה
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לססו6'י?טר"
 ט 6יכון ככלד5פון ש טל

 תסרייץ ר3ומ 6לף יסתין תתנ6 ס6י'סליק
 6מק

 כולסו

 יעה גן "ענ;":נ:::ן :ז,(הוז::נ% "י על י2"" ::ן%נ~ל,ל(שן%
 6ינון 3ר לעיל16ל6תמז"ס

 ק
 ד6ינע טליוגיס קדיסין י

 מין לעלי3ד'וקנין ו6תחזיע ל0 ל3ני כדי3'1 ןה::נין
 ץן ונסעת6 . ק נרתי יקרי תסתה6 דנפקיןד6ינון
 סכירתזונ6דילסון

 ך'לסי61 ו
 ונדפל" לץ ת6יסד6תמזי

 יק

 ותתטר3י 6ינון ין מ3ילי קינין דכן . 6תס עלסרכ
 ל6 וע"ד דלילי6כס1לענ1

 סייוס"
 דל'ת דסרכית לנלוק6 מו63

 דכתס פמד תנו 3ל'לות פמד תנו מלן למננמ *סו ד56לות6 י רסו ד6יסו נכ על ו6ף ימונ כדק6 ליס ותתקןתסכנ6
 על 3גי:נס למיי3ימ ערוי סעת6 3ססן, דסמ דני:גססערין
:,סת

 תק :6פמ1נ4צסצ ד6י:ו
6%

 ד6תמוי ליס ל"תער6 6ם'ר *ר6 דינ6 ול6 דניסנסדיכ6
 דקטרינה ופהד . נוטלת6 דינ6 ל6ע3ר6 לס3ת רסו ליתדס6

 עג,הק. ייו ,חן נע יקוליס ,:ן נןוון
י 1 שק 1ג6  ייי6נונסת . י65תכישי

 לכוףום יעל
 סכת6 . עילי6 לילי6 3כל דער3'ת ת6 נל י6 וטל3ידסמ " יכל.,י6. ד1ל1 תנן

 כ רנ כד לילמ 3סלנו . דנ6 רז6 נלפ3דין
 גי:ר ן

 תשפ6( נ)ט'י:: הד ות3ר 3יסין דרם תדורין ימ:נתנכל

 סלסין 1ל6 הילייסו 61תנר ליוכתייסו סיעץ ססיחןמ3עי

 6ת 1דערן
 ך

 ו6תע3ר סלט6 3קר וכדין דיתת6 נסור6 הקתי 6תגניז3לי64 הלס" דסרנימ נס,רמ 5פר6 6תי ן

 טל6ין מתז( תכיס . כלסו לסלתין סינו 6םליס 3קרס6י
 עלת6 דכל כסירו 6יסו ס6י לנכת6 6סקי ס6י .ותת6ין

 ט)קחגרנ'( סעת6 לפוט 2מסתכלית6 זיסנמ 3ננס6גיקוס
 נמית וד6 סל'ק דמ 3רקיע6 ד3ססי י ד6תוון כמיזו יימתיתזרמ
 ד6רנ:ן צ ד6יניןיןרזמ1דסת6 6תוון ד6ינון 3רזף:ד1%
 ני ימת' דלנ6 נרע,ת6 חזי כךק" לון וידכר 6תיץותרין

 כרקיע6 ונעי ונמתין דסלקין ווי*ן 1תלת סנו6ל".לססר
 למורמ6 ויפוק 5לותיס ינלי וכדין . כסניס דכרכת מתווןו6ינון
 : מילקיס זכ6ס עתיס 6קדיתת סכינת6ת6י

 לנ1 דרוס 3ספר נטין מד סתוד6 3קר ס6י 6תיכד
תתימו

 דרקיט"
 ד6'סו סתוד6 תססו6 3ר . ננת6 נכי דעל

 נ:יר מיסו דמ יסתוד6 דננפ6 63תנעו נעיל נ,()ק9*ן
 3ססו6 . ד6רנוינמ תרקיי" נוונץ דקלת 3נסירו ( מ ר'.ס),'ת'
 קיימ6סתוד6

 ענפ"
 3ססומ חד6

 ענפ"
 לפרין תלת התעתדו

 סלל1יס קי'נ( )תס).ס ו6תר מד סתמ . לס3ח6 לפלופ6תחטרין
 סס יסי ו6תר זניינ6 פתה ס' סס 6ק סלל1 ס' ענדיסלל1
 תתזרמ ו6תר תלית6ס פתמ סעס. ועד תטתס ת3רךס'
 6תעתדו ונץ" קדיס כרוז6 כדין . ס' סס תסלל ת3ו"ו עדסתם
 3ם3מ6 אתתקכו לת6ריסון דתם3מן "ינע טליוניגקדיסין
 ת6ן מולקיס זכ6ס . ליל'6 תן יתק6 6תפרסון כדיןדיתת6
 3ססו . 3לילי6 דלעי ד6וריית6 תוסכחת6 תנו 3לסר6דקס
 6ת6 סותר 6תר כ'6( )'סייס כתי3 ת6י ד5פר6 דללותמזתנ6
 וים6%ל סעיר 3ני גו דית3י ד'סר6ל נלית" על ליס6וקץיס קר" ס6י . 6תיו סו3ו 3עיו ת3עיון 6ס לילס עס3קר
 ד6 נלות6 תן סלן תסמ תס תלילס תס סותר לקכ*ס6תרי
 ו6סיקנ דתלריס 3נל1ת6 לכו נסירנ6 כ3ר 3קר 6ת6סא 3ריך קודם6 ד6 סותר "תר כתי3 תס . דלילי6 למסוכ6דדתי
 דתזכין 3נין לכון יס3ית י16ריית6 לפ1לחני יתכון וקריכיתלכו
 כנלותמ לכו 6טילנ6 לילס ינס 16רייתי. כ3קתון עלת6למיי
 6טילנ6 כתלקדתין מורייתי ס3קתון לכו 1"שיקג6 ד33ל)ס"6
 ל'ד( )סס כד*6 3עיו ת3עיון 6ס . כתלקדתין 3נלות6(לכו
 נלות6 תלי6 3תס תסכמון ותתן . וקר6ו ס' ספר תסלדרסו
 קתייכו ותכריז תית6 סימ 03 ת3עיון וכד דלכון ונ6ילסדלכון
 . דותס תס6 כתי3 קר6 ו3סמי קי6( יס6י ,גי" )י'6לנ:", *ו6תקרי13 6תיו ותיד סליתת6 3תסו3ס סו3ו . 6תיוסו3י
 לכ3י6י מתתך דנ13מס 16רחין( )גחתסס דרנין 3סית ד6'רז6

 וכלסו 3תם'מ. 3ד3*ר . 3מזו*ת . 3מזיו'ן . 3מזו"ןכתמז"ס
 דנסורח נסירו ססי6 כותל6 3תר דמנוי כת"ן כלסומתם6
 תם6 36ל . טססית6 תני דסתס6 נסורמ דמתי כת6ןותנסון
 דל6 סלוי תלס ו6סרמ סני כסורמ נסור6 ססו6 תסי כדסוי
 כל תס6 6ת לסוס '-6( ,גתדגר כד'מ ייס ל6קנליימיכע
 סני6ס פולמ דוחס תם" וסכמ . תם6 וכג*כ . סלי סזססטס
 מלי . 3למיסו וקייתמ 3לחיסו נ613ס 61יסו ל6תגליימ יכילדל6
 קיית6 תמי ד6 ננ"ס 35ל תסיתנ6 נ3'6ס 6י ג'סקודם6 6י תסעיר קר6 6לי 6תר ת6ן 6תנליימ ל6 סכ6 תססירקר6

 נ3י6ס סתית6ס רז6 ותנו עלמס דתסיתנות6 רז6 נונלמיסו
 ו6מר דהסיתנות6 דרזמ קלמ קרמ סוס דליס 6תרתסיתנ6
 'לה לת1 תסעיך וזךמ ג*ג( )יגר'ס כד"6 תםסיר קר66לי
 תגו דרנין מיסו סכי דתסיתכות6 דרזמ כנין לסעיר וזרמכתי3
 תוממ. נו ותוממ קליסס נו קליפס ה6לין פנית6ין 6ליןדרנין
 תן 63ס סערס רומ וסגס 6'( ).""6י דכקי3 6וקיתנ6וסמ
 ו6ם . 6מרמ דרנ6 סמ נדול ענן . מד דרנ6 ס6ס5פין

 דרנ6 60 ס3יכ ל1 ונינס תליתמס. דרנמ סמנותלקחת
 ותתוכס ענתר סמסתל. כסץ ותתוכס ול3תר .ר3יע6ס
 "41 . תדרנין טגין( )יא ט דרנין סמ . שות מרכעדתות
 שיף פפירמ דסיס דרנמ 63 תסיני . 6ליו דרנין חנז"ל6 "סנלי* למ ליסר6ל סומ כריך קודס6 מתנליימ כדסכ6
 דרנ6 סמ תסעיר וזרמ ומתר ל6תנליי6. 56סריךיל3חר
 תומ6 נ3 סל דסרי6 קליפס יתיר 3מתנליי6 ד%סו6הרמ

1ל13
 ט"יש ססש גרקיט ופהג5%יש פפג'0 ד . נ60'ל סשת9'ל נשת ננקר 'פשוד נ . חוק פגפ ב . נש)0 0פתפגטש 0ד'ן ט94י *וות מיע1ת ש *מתייר
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 ו6תס 51כפר 6פר6. ורנמ 0" פ6רן יטר סופיעולכתר
 מלין תכ5 ו6תני64 ומע'נ וכלמ סכמ6 י6 קוספרנכות
 דק6תרן דרנמ תססו6 תסעיר קר6 מלי סכמסמוף לעיל6 על6ין ורנין 6יכון מיסו קוס תרכנית . 6יסו 6פלפין תגיס 5מתנ%5 סוי וכל6 עקר6 דסי6 %ר טססו6ילנין

 סותר . תיי3 תס סותר הליל0 תס סותר . 5טיל6ק
 4ניו וסותר ג'ו( )פסצי וכפ'נ יש%( )סופר מסטרו"ןז6

 תס סותר ת5ע0 מס כ5ילי6. וס5ם6 רז6 1ד6 .שונו
 מ5מריך 5יל . כל5 סלטמ למ ד6 וכמולקמ "מר6 ססרמסיעמ ד6 כמו5ק6 מכל מד כל6 מלמ לס6י ס"י נין ת0תלע
 תפלנו ומתפ5נ. עו לילימ ע6ל כו מיסו 1ד6 ס'מסר ד" יעל :ימ סתוריס ג'( )צ"ו ליל נ( י ):טית וכתיכלגמיר6
 סלילס כמ5י ויסי דכתיכ כס' 5ייס סלממ עסלקסיילי6
 וכנין . ונו' י6יר כיוס 1לי5ס קל'ט( )תסל'ס סזס 0ל'ל0סו6
 6מכמג6 סותר מתר תלי5 תס סותר תלילס תס מותרכך

 ו6תר 5עילמ וימתל . 5מתר וימתר כין תס ומוסכספר6
 סו5מגו ו6יסו דסמרית כ15תמ ד6 כקר מת6 פטערוןד6 סותי 6תל . מתר 6'( )קס"ד ת6ן . 6תר תסס 561 .לתתמ
 6תי ד6י0ו תית6 ומי . 5י5י6 ע5 דסייט וססומדיתת6
 תרוייסו 5ילס ונס כתיכ 60 תגוקכמ וכר ומתפלס53ל4דוי
 5נכייכו. ~תיגין תרוייסו יילם ונס כקר 6חמ 56ין כתיליןצי ומ 1קל6 . לעלתין ומ תן ד6 תפסרסין 6'( )ף וימסעמ
 כ155 כעותכין תכעון 06 כעי. תנעיון 06 ולסל"סמן
 5גכי ותוכי כעיתכון וכטו 5ל1 כעיי קדיסמ ת5כמקתי

 . ע5ייט 51רמת6 ל:נוי לקכלמ דותין כתמן מתיי .ת6ריכון
 : מתיו 61תר קרמ לילס עס כקר סו6 כריך קודסמ סכי4ז

 לקרנ6 לון 6%1 עלון כעי דת6ריסון קדיס6 עתמןכ4ה
 נכ' ע6ט65 5מתמנר6 כפ6ן קויס6 עת6 כוין 5נניס6ת

 כסכיגת6 מתמכר כקדתיח6 דמקויס תמן וכל .כניסת6
 כגיסת6 ככי דמסתכח קדת*ס ססימ מזי תמ . מד6כחכור6
 ד5ויק נוונ6 קייתמ ו6י0ו מ51קיס יכ6ס ג)יסח"( גל)"ייך
 יתלמוגגי. ותסמרי ח'( )ע:יי רז6 מיסי 1ד6 סכעת6כסוי
 כמעתמ תגינן סמ תיתמ 61י ט65ס כסליקו סליקד6

 עסרס תתן ":כמ ילמ כגיספח לכי חתי סומ כריךונףוס6
 כסכיגת6 6תמכר וחקויס מד ססו6 מתרת ו6ת . כועסחרד

 דסדר א5תלכ6 6'( ק.'1 הם6 מל6 . ד5דיק כורגמוקיית6
 עד . ס5ן כדוך ס5ן כיוס עתיס ויסתכמון תתמ כגילכל
 5ססו6 ומת6 מו 6קדיס תתמ כגי 6עין גרתייסו תזתגיוסוו
 נם כר 5ססו" מסכמ ת5כמ מק6 כך וכין כך כין .מתר

 ליס מטר 6ינין מן תת6 כני סלן ציס "תר תתןד6קדיס
 לסקודמ מכתי6י מת6ן "יג'ן יסמ תנייסו מקויתג6 מנמפמרי
 ו6סתעי כסויס סתן ייתיכ תלכמ כעיגי טכ כדיןות5כמ
 כל מתי כך וכין כך כין דת5כ6 רמייזמ ימתעכיופתיס
 "יגון מי 6כ5 . לסלס 115 וסור עתסון מלכ6 ימתפייסעת6
 ת5כמ קתי ל"סתעי 6קדים 65 ימו 6תיין ל6 תתמ3ני

 . תלכ6 ורניז כעיס היו 6תיין כ5סו דס6 כניגייסו5"תחזמס
 וסכינת6 כגיסתמ ככי ומסתכמ 6קדש ומו כיון סכ66יף
 תטן 6סתכמו ג5סו כמי5ו מתמסיכ כדין ליס ומסכממתימ
 התכי סכינת6 עתיס 6תמירת תז תתן 5ין 16ריך ד6דס6
 ל4 . ו5ויק כורנמ 5יס י6יפיכ כסדיס י6:פתיוע מוכזוונמ
 תדופ נ'( )':יס כתיכ תס תתן חסת:מ 1ל6 6קדיס 65מו
 מיס ומין 6למ כתיכ 5מ ע:ר0 ומיו "ים 1".ןכ*תי

 ס56סיס 6יס 6טר ו6פ כתס נכמי לתסוי כ0זמי5,תמכר6

 ום6יל כסויס ומסתתתע מ5מ עוז 51מ . ו5ויק נורנ6יתסוי
 ו6יקיתכ6 6'( קצ.1 )גלק כנז? מתי ל6 מו 'וק6 מיעל1י
 ו% עכוו. כקול סותע ס' ירמ ככס מי )::(דכתיכ
 כתר ורג6 דסמ תסעיר קור6 6לי דכת'כ נס6ימתע-:6
 יות6 ככל כמיל6 קור6 סותר ססימ ורגמ נו דרנמדרג6
 וכגין . תעסרון ד6 פנוו . עכדו כקיל סותס מיסי יד6ויו)וח
 כססו6 לסלק6 כגיסת6 לכי ד6קדס ת"ן מיסו יכ6סכך
 וק6תרן עלמסורנמ

 כעו כגיסת6 ככי 6סתכמו ו5כור6 :פר6 6תיכד
 6יסו דסדורמ מוקיתגמ וס6 דדת ותוסכחן כסיריןל6סתכמ6
 מדוס ע6תטר6 תקוגין ל6תקגמ ותתמ צעיל6 רמיתולמתערמ
 לט'למ ומווס רמיתו ל6תערמ תהערי ליומי ד6 כניןדסמ
 כת5ין כגיסתמ ככי ותסתעי ות6ן . ותוסכמן סיריןכמיגין
 5יס לית וס6 ו6חזי ויסרמ5 כמלסמ מולקמ ליס דליתליס ווי תסיתגותח דנרע ניס ווי פרוד6 דממזי גיס יוידחוג
 תניס ומיל 651 ני0( ח.לק6 ציס )ייית תתן מסתכמ ולמ6לסמ
 וס6 . ו5עילמ ע5מס כתקיפמ( )ס'6 כתקוג6 קלג6ו6גסינ
 ותוסכמן דסירין סוורמ כגיסת6 ככי תסולי דיסרמ5כסטתמ
 על6י. ותל6כי תסיריין ת5ת תתכנסי כוין . ד55ות6וסדורמ
 תסכחן וק6 )פן*ן( קדיסין ת65כין 6יגין מומתסריית6
 תסכמן וק6 6חרגין ו6ית כגין כיתתמ סו6 כרזלקודסמ
 וקמ 6יגון ומי5ין( )ס*6 ו6מרנין . כיילי6 סו6 כריךלקודסמ
 כסדייסו ותוסכמן סירין ו6תרין סו6 כריך לקווסמתסכמן
 קדיסין ת65כין 6ינון תגייגמ תסרייתמ . כיתתמדיסר6ל
 מסר% וקדוסס קדומס ככלדתסתכמי

 תקדס"
 . לתתמ

 )סי6 רקיעין 6יגון נכ5 ותתערין מינון כל ולסוןונסלמגמ
 תסרייתמ . ותיוסכ( )ס'6 דיסרמ5 55ותמ כססי6סיכלין(
 עס 'תתתמכי וקמ ע651ין גע1לתפן ג'( )י'ס 6יגוןתל'תמס
 6יגון ומלין תיכמ חתי ל0 5מעלמ 05 ותתקגיתערוגית6
 ויסר6ו כסדורמ טתתקגי וכ5טו . כלסו ע5 עלמיןתסיריין
 וק6 155תמ וכססי6 ותוסכמן סירין כ6יגון לתתמדתתתקני

 יסרמ5 כוין תזותנן תסריין הצת וא5ין כיון יסר56.תללו
 1* מומ עסרייתמ 1ססי6 . תמריסון קתי י~תרי סירתמפתף

 עתסק יזתרי עלייסו מזותגן כיתתמ לת"ריסין 5סכממתתנ"
 . ת5י מוקיתגמ וסמ תלכמ וווו סכחי כ6יגוןכמד6

 6פ 0ל15 ס155יס קפח( )תסל'ס ו6תך צ*1וח לצג.()פקוד'
 לקכל ות 6תר ומ תוסכמתמ מף ת6 . ונו' ססתיס תןס'
 תרין דכימ. דתיסכמתמ כל5מ ד"יסו קדיסמ דסתמרז6

 כ5ל דמיסו עי65ס קדיס6 וסתמ דרזמ כנייגמ 6יגוןתוסכמן
 כ5למ דתיסי כתר6ס ותוסכמתמ דמ ומיגון וכלמדתיסכהתמ
 כקוסו מ5 0ל15 ס5ל1יס קג( )"ס וכתיכ דכל6דתוסכמת6

 1כ65 סכע ע5 סוס וומ פיניס עסר ע5 סוס ומ מכ5 .ונו'
 ססתיס תן ס' 6ת 0ל5י סל5ויס . קדקמ כס% מומרז6
 רז6 6יסו דד6 5תת6 ל6תפסם6 ססרק ומיפ מירות6מיסו

 5יתש ג6 סמל כי ד( )יירס 6תר ד6ת כמ0 לסמיסדקיימ6
 לס6נמ רסי 6'ת סכ6 עד ונו' לפניך סיו 6סרו5סיגיס

 ילסלמס ת:מן ססתיס ק5ס וטו עו' כר6 6סר סיוסתן
 50ל1 וע"ו . וגגיז סתיר 6תר ו6יסו כנין 5ס6לס קיית6למי
 6תפסם6ן ותסכמ וס65% יתיגמ . וסירות6( רות6,ו"יג'ן ססרין תרין 56ין כטרותים סליוסו ססתיס תן ס'מת
סלימןי " גק' ייגן ""ף( ייו.,'ש;~"ו י16ת כדק6 ל6חתקנמ דורנין כרזמ ' 5תת6 6מרכעכל:י

 : סוס ג% ססכ.:ס פהתה סיכיוה וסס פו'1,ו* גפלא נ . הג6ג'ס ה".,ת ג' ג פג61ר 1ט6 וט' וע)ן פ:צ 4 אמחררך
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  6יסו 15פ סזי לנ"ופ ס'  י%( לייפיס רכ 5ייןל4
 ץה15ים

' מ  יכסרין עפין טכני" ק"מה - 
 וק6יס 6תר 61005 5פי65 6סור 5כתר . חוקיתג6 וס6ותעי

 . ונו' וכרו 6ם 56ין 5קנ5 . ה6רן תן ס' 6ת 51550כתר
 קייה6 יכ65 :ה2מס

 ת
 נדיוקכ"

 :י( וס6ח"'ת י!5"סו
 עלת"יי 6"יז 5 ניעגנ6כךני"הה

 ולתת6
 יק צ:צ י

  "ש  נ:ד'1,יעש"י:יש, ח1ך1
 סכקי ימר56 ומסיימי זמכ6 בחחוא ( קי6)שהס

 1656 יסירח6(?י ס 65רימ6 56עריך סכיו6קויתת
 מנו

 63תתק צ6 יצי56שכםת
 תוסנקק" 1חי יתקוכס6

 מע5י6

6 נ5ים6 כת[ ג'(' . מסימ6 נת5כ56"י!סו6  "ן~::% שך~יפן "1 וי.,מ
 מסימ6 5מ5כ6 5מממי זכי 6'( )ס' ע5מ6 כס6י 05וזכי

 סירת6 ס6י 5סכמ6 וזכי וזייכיס שמנירו כתר6 סס"נתקיכי

 סס"%ת 610 יצבג
 . ט65ס

 י05 65כ655 א%ן 5
 ת5יסר ו6יכון . 6תנרכת ומכסון פ65י ורחמי מכעןאכתיוסך

 פז וזמיס. . סל5 וסכמס. סיר. 6יכון. וסכמ ונו'.וקכתון
 קווס:. ותס6רת . תס5ס . ונכורס . נוו5ס כ5מ. .ימהם5ס

 וי ס5כי6 ו6תר 1'65 וקתרי ס5סונ6 מו גסיקכרי3"6
 יר06 :נ5 ?י( )יטעיס 6מר כמסךו6ת ש ות5כ6נ6ות6

 י  ,5 י צ פ5כ6 ד6 יכו' ססוו16ת56
 וי5יסדס5ת6

ס5וס
 וכור"1

 6תססכ5
 .)"סוס6ס
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 מכרא6 ו6תערו כיס ק י51'

תת%6יומיכון
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 ג'( ג' וי6גית )ג 2 ן אירין 6תוון

 . תת6ס זפ2וצ% ט:1 יש4 61ת1ו1 ש6תוון

 55 ' ננן ק'.עו נמ'% עת11
 . כסמס כ5 83י ומטרך כווך סמעסיס כ5 פ5 6וון56

 וי 6מרמן 6תוון יןד6תי
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 %161ע ':ף:נו2יסתתמז יפ5מ6 5כ,ריו כ5 15טןי%' כסית עיכון ס*ת כסוס6
קותתי

 62רז 2 מתם115
 2 63מ5פית6 יי 6תחן

 2 ד6יכון פ65ס ורתיכ6 כרז6 ד6'כון כנין 6רכפנ6רנפ
 תתכיסר 6ם4רו פ5צ. 6תוון 5שכ'נ תיכין כ*ככסו

 ט ויים6.?ל:ןםצ%:יי5יםץםשיםז6גן
 גו כסו 65תטער6 ד6 כרז6 וס5יק יסר56 וככסתמעיר6

 כפפ שקין וסיקי5

 . כמהם כי"ת נמית תי"ו כממס. :נ.,56"ף נ ת 26י2ד

 קיים6( יסת6 )ס"6 . סכי5ין ותרין ות5תין עמרסד6*כון
 נ:ם "*ם רו6:סיכ%5". וכ5סו כריךםננימצוסייס

1
א ימ"לן'י 'ונע ךה,1 ן  

 קו6תתמו6ן פ65ס ופן,ת6 פ65ין סמסן כ6עון פ65ססמ6
5פי65

 רא 6כ5 . 6יסו פ65ס סמ6 וס6י גנ פ5 61ף 5פע"
 רו6 6תוון ומ*כ סמ6 כ6כסן ומתפער6 ה6:5 דויועיס

 5פי65 יסלמ6נ )ם"6 ו5טי65 כמס שג ע5תש2
 צ פ65סנ תמסנס מצר

 ליס חלירפ  %י
 ר, נ' י'ג ליי%5" רקמ רור  5מוון רפ'ל ספ" . ליסו5וירר

 דין דת5י סת6 מ5פ*ן  ת5פ*ן ר5 כנווח:מית

 ון,'סות;
 ס,ק'ן ו:י17 11'ון"ת 1"1,'ק1

 ון"ת'1
 ר,. נר

  טי6 . פ65? 5רתיכ6 מתעער6 6יסו ימ*ג סמ6ט. 21:א;שפע,שןי;לן"י:' מכי15 יתייסי םצ6 יט צשש :צב ט טט22ט
ופ'3

  ספניי:1ח: פהת  גיע א אמהדרך
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 מיסוןע38
 תתצטר"

 ת"ן שלקי? זכמס תתמס. לרתיכ6
 6י?ו זכמ? ל""*יס להנדעדתסתדל

 י~עלת6 דין כעלת"
 לתלכ6 חסכח6 וקמ דסכת היסכמת6 כך וכנץ .ד6חי

 דכ*כ רז6 תיכין וככ*כ דע"3 כמתמ ליס תסנח .דיליס 'דםלנו"
 . דמ כת'מכחת6 לטיל6 לסלקמ כיס דתתטסר כנין6תיון
 "יפרימו 6יסי דמת' דעלתמ תיסכחתמ 6ד,ן מל ד6יעל
 . על6ס רתיכ6 נו לסלק6 דתתטסרמ 'ם-מל דכגסתופריחו לעיל" לסלקמ דתתעפרמ פלמס קדים6 דרת'כ6 ופריכו()ס-ג
 כ'ס 6'ל  דמתתר כתס ונחתי; 6'( )יס"6 סלקין כ*סמ"ת
 ייוס סכ"ת ודמ כלמודוי סכ'ת דמ וסיתגיך נהחין ולמסלקין

 רזמ דםלק06כסוריס
 לעיל"

 כ6ין כלמ דתתעסרמ עד לעילמ
 ככסת ותקעי זעירין ד"תוון סדורמ דמ נריך מל .סוף
 לית זעירין מתוין ד6ינון וכנין . ב5ליתמ יותמ ככליסר6ל
 עס דמתתן פ1ליתתן תקיכי ומינון כינייסו רהממ ג'()ל*ס

 על6ס תלכמ לניתתלוגית6
 מיט ל6ו על6י תל6כי תקדסי דק6 דמקדושה

 יחיד סקדס כלסין דמיסו קדוסס כ5 מוקיתגמ וסמנ"זד
 ףמיד נסנימין 1ל6 כימיד לעולס תרנוס . לתיתר ליס6כףר
 סניס ד6 לרימ וסיתן סני6ין וימ וי6י דיליס תקונמ6יסו
 דוד6י 6יסו דסנימין ליסנמ סניס . תרניס וממוחקרמ
 קדוסת כימיד. ,קכיע( 6יסי מסיר סקדס דלסוןקדוסס
 תרנוס ממד לעולס. כיחיד מלמ כסנימין 6יסי מסירפרנוס
 וסכי ל%עופמ 6תי6 תרנוס יתיר. 1ל6 תהן 1ל6תנינן
 דתעלין . %פריך וסכי לרכויי6 מתיימ :קדם לסון .%פויך
 6מד תעלין. 1ל6 תורידין וכתרנוס תירידין. עמכקדם
 קדוסת6 ד6 ק-דוסס . כלל תעלין עמ יתיר ולמפנינן

 לג3י ל6תתקנ6 דעס רתיכין מינון וכל סכינתמדמתקדסת
 תיוסכ מיסי תת6ס פלתמ קדוסת דמיסי וכגיו . עלמסתלכי
 קדוסת6 6שי 5ל1ת6 ד6סוורי ממרמ קדוסס בעתידס1ל6

 05 ל6חסכ6 3גץ כעתידס 6יסי כך וכנין עלמסדעלתמ
 נףוס3. 1למ כע%וס 6יסו על6? דטלתי הליי וכללתת6
 ד6 ועל לתת6. כסו תתקדסי יסרהל קדוסחר סניוככל
 וכקדוסס תיוסכ תתמס דרתיכמ כקדוסס תתהדסייסר56
 תוספת ג'( )יס*6 6יסי 6חרמ קווס0 . תעותז על6סדרתיגמ
 פוספת ד6יסי וכנין 5לות6. 3תר 6יסי כך כניהקדוסס
 מד דכל וכניו . 5לית6 לכתר 8יסי 6מרני! קחסן על3ךשס
 יחוד לכל מתתקן תוססת תסט6 עליס ל6טסכ6 כעיומד
 תוססת 3סש6 ככלל כלסו ל6תקד% ל5כור ססו6 .סקים לסון קדוסת כס 6ית 60 תיתמ י6י . תרנוס קדוסתףמיד
 סקדס כלסון למותרס רסו ליס לית די%ד ו3ג'ן .קדוסי

 ני6יד 1מיס1 חרנוס 3לסין ל0 6תקינו ימ*דמיולמתקדסמ
 קדוסס עליס ל6תסכ6 תוטפת כססומ ומו חי כל%תקוסמ
 סדכקיס %תס ז'( )דגיש דכתיכ נעע6 דכזו %עע3נין על6י גקדופי תתקדסי דק6 דיסר6ל מ1לקיסון ש06 .יפיר

 : סיוס כלכס מי"ס 6לסיכסכס'
 קדום 6לסיס 6יס כי ידעתי גמ סנס י( י, )%ייסכתיב

 קסנס -ךר פלית נ6 נפסס וכתיכ ונו' ע31רסומ
 סנס . דלליתמ לסדור6 כעלתמ סתך לן מית קר6 כס6יגי
 כנהס לם61ס נס כר ד56טרך רעות6 *סו דמ ייעתי%

 על6ס עלת6 מיסו ד6 סוי קרוס 6לסיס 6ים כי .%ל1ת6
 ד6יסו זוסס תססי6 תתיר פלינו עוכר . על%ן לכלסופריס ומיסו תניס נסקין קדוס6ן וכל יקריס כירסי על יתיכז5רסו
 דס6 עלתמ כס*י לן תקדם 6יסו לעיל6 עלתין לכלתקדס
 קדוסס 6ית 6י מל6 לעיל6 קדוססליפ

 6תר דמת כתס לתת"

 עלית נ6 שמס טו6 וכך "ש6ע . י;שר% כני כתוהונקדטתי
 דסכיכת6 ( ג יג*" לי"י דעקאמ סדורמ 6יסו ד6 קסנסקיר
 חזקיסו ויסג ג'ה( )':עיס מתר דמת כתס קיר עליתד6י:י
 מתר ד6ת כתס זעיר6 ד6יסי כנין קענס סגךר. מלסני'

 דמנן ד6 כתנףנמ סס לו ונסיס קפנס. עיך ט'()קסלת
 ,וגתקינ6 וכ5לותמ ותוסכחן כסירין דילן וכסד,רמתתקנין
 וכס6 וסלחן תס0 . דיליס לני"המ לנכיס תתקנין מגןז"(

 ככל )כלמ( ו"יסי 6ינון כסכינתמ גלסו 6לין 6רכע .וץנירס
 תסדרץ. ד6נן כסדור6 סלמס עלתמ לנכי תתתקנן מליןטקעין
 כטדורא . תטס 0מ דיליס וכתקעמ דערכיה דגל,ת6סדורמ
 סירין ומיכון כ5פר6 תסדרע דמנן ועלוון קרכגיןד6ינון
 וכתקוגמ דתיוסכ ד5לות6 סדורמ וכסס1מ . סלחן 60ותיסכמן
 כססו6 כס6 60 תתקנין דמין ימור6 כססומ סתעדקרי6ת
 נךוסס ותוססת קדוס6ן וכמינון דתפוטד ד5לותמסדורמ
 כס כר 6יסו וכ6ס . תנורס % ל0 תסדרין דמנןוכרכמן
 1ל6תק% יו% ככל תמריס לנכי למסלת6 כרעיתיס סוידדמ
 וומי כוץ תקוגץ כסמ ת%יס לנכי קפגס קיר עלית%י

 6יסו זכ6ס . יות6 ככל 6שפייס יסמ סו6 כריךקודסמ
 %כע דמלץ כנין . ו6תי כעלת6 מיסו תכמס פלתמכ0מי

 פנף3*ן כ6רכע כפלס לגכי ל6תתקנמ דסכיכת6שתקוני
 סדים5 ועיי ע.י 3מוחס6 כסדוזס6 כספירסממתתנ4מ
 וש למתתקנ8 ליעקכ ליס מתיסיכת תעס .יות6

 נ6יכון תלכמ דוד 6חרון סלמן . דערכית 5לותמ 6תקיןיעקכ
 ג"נ( )תסניס 6חר דמת כתס מתקין דמיסו יתומכמןסירין
 כמתקסרות6 מכרסס מזקין כסמ . לוררי נגד סלמן לפניתערך
 וליפ עלת6 כני יכל דנסתתין וסליתו טיכי דעכידדיליס
 יסוכן ס"1( )'שיס גד*6 דמכרסס כמסד מלמ דכט6תקוכמ
 דקודס6 סת6 ד6קדיס י5חק 6תקץ תנורס כס6.כמסד
 פל% דכו5ינמ נסירו חסיר פלת6 דכל לעיניסון סו6כריך
 פדהר ל1תר קדיס6 עתמ 5ריכין כך כנימ . קדוססכסמ5
 ה6ריס דמשו על6ס עלחמ לנ3י לסדרמ רעותסון1לסי6ס
 פלי% יתסף ותנורס וכס8 וסלוטן תפס . סמלסיס מיסדכית6
 : ותת6 עיל6 יוה6ככל

 נפ דכר %לופ6 סתעון יכ4 4אנטך רסו:()ויקסל
 תקוטץ 6יסי 5ל1ת6 . סלש %תפמו אפסיס נופיסתתתקן
 תקע קד%ס תקוכ6 . %כע ו6ינון כסד6 דתתתקנתחתקנן
 . עלה6 דס6י תקונ6 תניכמ תקונ6 ל6סתלת6.דנרתיס
 . ס6% מילי 6ינע 3כו לעיל6 דפלת6 תקונ6 תלית6סתקונ6
 קד*פע דרתיכין כר61 קדיס6 דסת6 תקונ6 רכיע6סתקאמ
 כדק קדיס6 דסת6 כתקו% ותת6 עיל6 כלסו דעלתיןונרא
 למתר4ש דמ5טריה כנין . דנרתיס תקונמ קדתמס תקע6 .י6ות
 דכר6סית. כעוכד6 פלח6 דסמי דקיות6 כתקע6 תגינ6תקע6 צ6תיכמסי ועלוון כקרכגין 1ל%תקנ6 . 1קדוסס כת5וסנרתיס
 0ללוס1 . סללויס כ6ינון ועוכד6 עוכד6 כל על לקכ*סלכרכ6
 קיות6 לקיית6 . עו' ססתיס סתי 0ללוס1 . 6ור כככיכל
 כלמ. על כרוך כרוך ס6תר ככרקי דמ ועל . טלת6דסמי
 מיילין מיכון ככל לסול6 לפלת6 תקוכמ ד6יסו תלית%תקינמ
 וחיופ וס6ופניס ונו'. תסרתיו ומסר תסרתיס יולרותסריין.
 דסתמ דר% נתקא6 דללות6 תקונ6 רכענ6ס תקוג6 .סקודס
 : סליס דפתמ דתקונ6 רזמ סכ6 .קדיס6

 ורז6 אהודמ יפרמל חימדי די בשעתא ( קלנ)תר,פס
 דסלת6 סתיתו תני נפיק כדין סליס כרעית6 יסר6לדסתע
 דיףידינות6 כו5יכ6 נו 3פס נסירו וססומ נסירו חדעל06
 דמ"9 ד6ילגמ 6נפין כע' נסורין פ' ו6ינון גסורין לע'ומתפלנ

א  מ",וש",א*ק1%,ו"ייאישקא%. "ן""י,,שקת
מ,
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 ונכתמ מילני יכל וכזסתין ריהין סליק מילגמ ססומ:זין
 6זתקגת כוין ו:מ לטהןי0ון ותסכמן ריחין סלקין כלסווטון

 טלמין :ייסין 6יגון כל כעלס 03די לתופס למצל:תע-יג'תמ
 תתחכרןכלסו

 כתי5עכת"
 כלמ חו לתסיי חומ ו3רטותמ חזמ

 לנכסח מתתקן 3טל: ,כוין . כ%פרוו6
 לחטל"

 להופס
 לס תתערי 6ק ד6 ועל כתערוניתח למתי*חומ מונימוומ
 ייסי כעליך 60 נרתך 6תי[ץ י5רמל סתט 1'( )ינריסו6תרינן
 מוח כיחוו6 6תד 0' 6לסיט ס' . לקכלה זתין 3עקונולנ3יך

 6תעכיוו כלסו סייפין 6ינון וכל סרולמ כל6 מו6כרעות"
 חחו ס' יסרמל ו6תרי כיון תימוכתמ כחו ועייליןמו

 מתטכיוו ססרין סית 6ינון כל כו'ן סערין וסיתכמתערות6
 כלתוןוי פסיעו פו ו' ד6 ורזמ ת'ונתמ כמו 1ע6לץ .*ר
 תכלמ ססיפ כלמוווי מיסז מל6 לגכיט ממר6 יכקות646
 ותתקססמ תתתקנמ תערוניתמ סעתמ כ0סומ מי.אשי
 ל0וטחלין

 סס כרוך 61תרי כעל0 לנ3י סני 3להיסי סתסס"
 %עויך וסכי כלחיסו מיסו ומ . ועו לעולס תלכותוככוו
 כטל0 ומתחכרו סעפמ כיייימ . ותסיתנותמ עלמסמדור6 ותסורי ומ ויוטי טת" ~כמס כעלס. לנכי ל0ל6עלס

 מתערו ודרוס תסערמ נפיק כרוו6 כוין כחו6ופסרוניתח
 חו מתער כוין תמריכון לנכי רחיתותמ ונל' ותסירייןנהלין
 מרכע 31'דיס נוסיריין ר3 סתיס כומ.ל 6'( גק:"ו על6ס8הכמ
 6הרסיס תפתממ וחד עלת6 סער' תמרכע וכפיי88תהן
 הפתח6 ומו . 0"מ כמת מתרם'ס %ר6 ותפת% יו'וכ6ה

 ס'( כ% מתרסיס 6הרמ )והפתמ6 ומ'1 נ"ת4רמס
 ו6תרם'נ!ו תפתחן תלת 6יכון וחיי. חילכמ תחות ל0י61גמ
 סד ומתע3יוו כיון . הו מתע3יוו 6לין מתווןכתלת

 תפחמן תרין למיגץ טיילין יהיילין תסיריין 6יכון וכליםלת כללמ 6מר6 כססומ "תח3ר וק6יס סליק 6חרמפפתמ6 1:0"
 ולתק" כנווג" ת'חוי וכלסו נכת6ט

 דמת רסיתו ומ יו"ד
 ורסיתו רזמ 6יסו ומ "ל:ינו קויסח ו3סתמ עלמ0 ריסמ"
 ו3מץ" תגייכ" מת עלמס 0'ומת

 יוסיכו ד6 יוו'ו . קויסמ
 מתזין ש ומיכון ו' ז"ת זרסיטי כרזמ לתת"ומתתסך

 כישוח מד "תצ3'ז ומ וכל כיון מו. כימווממי
 ותטעמ תריסמ סליס ו' ומת נרז" כלמ ו6סת%סו

 עיילין כוין 51~ת6 למכמ וירית פניתמסשוסיכל6
 ככל סליס מיסו ססתמ ו60 כ0ויסלתפרוכית6

 ת~ונמ לס ולנ!י0כ ל0 למתיכ6 ויכיל על6סעיכו
 ט'ילין כוין . הו כלסו ויליס ס'יפין מינון וכל . ימותכוקמ וספוק"

 כססו ~ר יתערכ דימ כנין כלחיסו מת6י . כלחיסו לגכיסל0
 זר יתער3 למ יכסנ!חתו .-ד( )פמי' "תר ז"ע כתסמוו0
 6יסי סכי מוף . ססיין כסית לפילמ 6ת'מו ו6יסוכיון

 לטילה ממו לת0וי כגין מחרכין ספוין כסית לתתמ6תימות
 לתת"ו6הו

 . 6חו וסתו ממד ס' וסי0 י*ד( )יגרס כו'מ
 ס' יסרמל כתע ו'( )יגר'ס וכתיכ ספרין כסית לעילמ6חו
 חהז . סערין סית לקכל תיכין סית סמ . מחו ס'6לסיכו
 סית 60 כסכתל*ו וכתיכ( סו6 )0ומ . ספרין כסיתלפת6
 לטילח ממי ס' . תיכין כסית "חרכין ספרין 6'( י*ג)נר6:ית
 1לתתמ לעילמ מחו כתינ % 9ית6 61( לתתמ. ממדוכתו

 דדכורמ סכם6 וס6 . תמחלמי וטקכ6 6תוון . תתחלסילח ווכור" 6פוון . סתוון נמלופי 6מו סומ ועו . 6מו כתיכל"
 6תוון תמלפי 5גן סרע עין תסלוע דל6 וכנין . כוקכמ4
 סרע עין ויפפכר ומתי זמתנ6 . כמתנלימ ממו 6תרינןדל6

 . כמחנלימ 6מו יתנךי כוין )כסדס( תסליס 1ל6פעלת6
 חי0* ל6ו כסוס 6תוכק ממר4 ספר6 וס:ו" וססתמכנע

 6מרכין ו6תיון כר~ח כ4דסו ל0 תימוין ומנן מלממחו
 תשס סער6 ססימ וית8רם ו6תי כותנמ 6כל . וטוומתרי
 %ו ס' יסי0 0סומ כטס ייד( )יגריס כו'6 6מר6יוניקו סותש נ:ו0 י0מ 1ל6 וו6י 6מד יתקרי כדין תטלח6ויתטגר
 ומ ועל . נר,מ ולמ כלהיסו ול6 גסדש כ%יימ מחווסץ'
 ג"חרמ וזת'ן כנ!מן ממרמ ססר6 תססו6 ל0 ץיחויןחנן
 ת0סומ "תפריסן 6יסי שוין . לנכן ססומ מיסי למו"קי, 1סער" ויפ ססיו 6י0י דד6 כמן ויליס. ססיו ס"לע

 תלכמ כעלס לנכי לחופס ל0 תעלין מנן ומתת כיוןססרמ
 6תת למ מחר6 תסערמ ל6הפרסמ וכט"ת כעילתת:מ"תת ומיסי כספוא . 6מו מ':ו וע'ד ולכ" וכווגמ רעיתמ ככלעלח:
 "תר ומת כת: . ותלכ" 3יקר" לתחתי ויוותגוןתכריוי י0כי יתיר ולמ ונ!לכמ כיקרמ לתיחתי זמ,ותגת כת"ן6למ
 לס עיילין סתםסמ 6':ין כל ומתת כיון . תיג0ומתסרס לתתתי לי0 ניחמ למ מחימ ססרמ כוין ותלכמ.3יקרמ לתמיוי פיקו . סלתס 3תלך 5יון כגות ורמיגס 5מ'נ0 ( ג)גיר

 כלתיסו עלמס תלכמ כסוילקוס0
 סכי למו ומלתלמ . כרו"

 6נל . מרוותס ויתערכ מחר" סטרמ ססומ נ!ינס יתסרסל"
 תינס ויתפרס ומתיכזתגמ

 כיוס כוע 6חרמ ססר" ס0ו"
 61עוי למופס וטמלת כיון מחו וסתו מחו ס' יסיס6100
 וסת6לח ויתיימ חויס תתערי מנן כוין טלמס תלכ"כ0וי
 ום' סטע "ם וסי0ונו' לככך ככל מלסיך ס' 6ת 1"סכת ו'( )ונו'ס מתר ומתכתס

 6הר6 סערמ וסמ כלל זמעו כל"
 לעמלס  יכע"ן ,תג" כל כלס רסי ל'ס ולית תנ!ן יתקרכל"
 לחוו0 תלכמ לנכיל0

 כנין כרזמ כלחיסו חגמריך וסנ!ום"
 ניסמ זכוטרמ רתז געוסמ זגגי( ,ס )נ- 3רנלי יסתכחךל"
 6י( )ג'יע' פסיל מירע וסלוס מס סת" לכגיי יעקכחי!ר וסכי . כלל ססול רתו ככגוי יסתכחין ולמ כסוס יתוכק1למ
 ס :2רמ טגי לי1ייטן.כו'

 סוס סר'5מ וסמ י כלל "מרמ
 ומנןתטרסך

 תלכ" לנכי 3יחוו"
 כלל ך3'קו לן ולית עלמס

 רעיתמ סיס מהרמ תססרמ כס-'סו וסמ החר"כטער"
 כלחיסו 3טלס לגכי מתתמ ט"4ה כויןכלל

 כרומ מ'ס' ו:מ וטד כסכנ!ל'1 ומתר פהח סערין.וסית שיהיו" כרז"
 וסט-" ס'קסי 1ל" כלל ערכ31ח כלמ כעוליץתסמד"חי
 י77' יתן,י'7ז,

( 

 ג:ונ:ןן 'ך" ':,נ'יו ינית"
 ס6 קי תלייג שתי7%תיעזי:1 ס:בןמג ומיפ סיהין קן 6'( )קג"6 מית קן ו6ית קן ומיתימוקיתנ6 כתס קן ?סו6 לון לנלמס כע6 ומיסו . תתמסזםלתמ

 כיון 6וקי4גמ וס6 כסר כל קן ו6קרי מתימוססימ סיש2 וחלכ1
 וכתס כלושיסו. ל0 מעיל כוץ וכנוי לכ" ו6יסותתמ: וטל% ור,מ ויעקכ ל% ד6יסו על6ס ועלת6 רז6לככזת תרי מוכרו דמ ועל . 6חד 8הסו תת6ס ועלתמ נרזמו"גן מגן 6יף 6חו 61יסו על% ועלתמ כרא ומנת 6הומלמ כלכך ולית :תס 6תרו מינין וכו' תג*0 סכיכתמו6סתלקת וחנ!"

 ל0ל4 לעיתיס ויסוי תמן וח%קש עוכיס ש6ס * מחווסתו 6טד ס' י*ד( )זגריס סערין וסית כרז6 סכ6 תי3יןום'ת ססרץ וסית כר61 סכמ תיכץ סש כך יגנין . ספריןנכית 6% סערין כסית ד6 . ו6מו כרזמ תתמס על64ולימו6 כ%ו עלמס טלת6 לימומ 5ריכין 6נן 0כי 6וף .כממד תת6ס ועלת6 ורימ כמ0ד טל6ס ועלת6 רז6 6תייחדוו6יג'ן
כעלתמ
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 ד6 סכי 6הר מנ6 סשנו% לכ . ד6עי וכעיש6 וץכע5מ6
 6וקייגנ % רסלם6 רנראך6  רה4 6"מו סשקר דירו56תערהו6
 2 כ% כש% כ% יושין עתיק קףה 65תעתד6 עמנין  56יןיםלז

 ימר56 סשע 0 )ייי" 61פר ר*פ פתח 151:()טחס
 8ד י6 ונית% סכי 16ף ד' לכרכ6 ע' . 6מד א' 56סינוא'
 עי יכ( 6 )פפו6ל וכתיכסייט

 פ*מ 86וש 6ספ6רון נכס אן
 6ת11ן . תת6ס ע%5( )ס'6 מ5כ6 פתים6 ש' . ע65סס5ש'( )י* מ5כ6 טפי%- דס' כנין סתיש6 ל6 ש*מ פתומספ'

 כ5 סנ6 סשנונ6 דרנ נספר6 %כמכ6 .יתינ דנר מאר %סיס כ13ד כס( )עפל' 6.מ 6סת%ו5מרמן
 ש"

 ד6תיון שר61 ש5עי65 5יס ושיכ' מדוס יוש, נכ5 ד6ישי6 דשימד
 6תוון וש5רף סמר6 שס6י 6.מ ספר6 שס6י ס"מ56ין

 דכתיכ 6סשמ וסישן סייס )""ס( וכשיסר סרי )פיי(5מפרע
 1ספיר קדיפ6 ימודש ד6 . ששם . נ"' 6סתה %כי קי()ה5יס
 דתא גוה6 ס6י כי ד6שר דמכיך כסער6 סו6 וסכיליסו
 תו מ5עיל6 5יס ושינ6 מד61 יוש6 ככ5 ד6 ימוד6דמיימד
 סתסן סכעץ 56ין רכרכ6 פ' שן ד6תכלי5 ס*ש כיס6ית
 וד6 קהסין ד6כ0ןגר61

 סו"
 56סינ1 "' יפר56 ע' סס סמע

 ס( )סיר סס*ד 6*ם 5ון ד6היד דתפ5ין כתי 6רכע 56יןא'
 6מידת דס6 תפי5ין סצ קסר ד6 ד' רעתתי 6חזתי 95תמי
 ר5טץ תרין לג65ס 6ן רסו די% שסי% ש3כ6 ד"תי עדי6 כדי6 ו5ית שתכמ רע61 ודלה דס6 %ש6 6מל ומייךיכם . סמעע ר' סתיק . 5גל6ס דל6 6תשסר 5מכימין ר61כסו
 דס5ר ד5תת6 ?כין דתהן ר61 ד6 ומסמר6 ד6 מסמר6גפקין
 דס6 נסו 5גוק קסומ דנני6%'ם

 מ5סו~
 תר*ן גפקין

 %56הידת 1ד5'ת ומסש%' שישינ6 דרונהן דתרץ ר!6י15עין
 686מיופ דס*6 מון 5תש6 ירכין אתססעו נמת6 3כתרכסו
 הן כ6%סם6 65ת06ד6 5תת6 נמת6 י16ת כדק56עי65
 נריפ הה ורפיט ירכין כפיפ%י 6היד6 6ת%זת6ימ
 ד6 "*ד . מד נימוד' 6ת6מזת 6יסי כדין מיעיי6 ע5סקדיפ'
 %סו י6 כרי8 דנמר מ6ן כ5 )וע*ד( דכרים רז'ל~סי

 וננ*כ דלת% דינ6 ושן ע%5 דינ6 מן 6פתדכ ד6 כריתע5 3הי ד6"סו כגין פנמס )מנ5ן( 5תת' ו6סהדכ 5עי665ספדכ
 %רן כן 56ע1ר נן פיכמס סס*ד ננוויס ד6 יו'ד5תרסיס
 ד6 יו'ו 6יסו . י' נ%י היס מדוס 1כ5 פוה6 יעניד651 ויי תס5ס ממ כ33 יתעדי ד65 56פריך ד6 יו*ד . ונו'סכסן
 וכנ"כ 5דק ו6יסי 5דיק 6יסי כנוקכ6 651 6יסיגוכיר6
 ט61 רמוק ד6 ת6תר 5י' דרמיק ופ6ן כסד'6תקריכת
 כל6 %ק איגף 5דיק 6יסו כדכור6 ד6תי דע5ש6שעדונ'
 )ג'6 מדוס וכנ*כ יו*י נ65 6סס ו6יסי 6יס 6'סו*1*ד

 דרמיק מ6ן כסד' 6%תעדנ6 כס 65תקרכ6 דע'תי16כת6(
 )סש%% כתיכ ופ*ד . ד5עי45 שעדונ' 5ט ירמקין ד6עדונ6

 : וגו' 6ככד שככדי ני כ(6

 דףו אלהינו ה' ל י שמע יכ קדפסוקת
 אוהדע

 נע6 יעקנ . ד5עי65 נה6 ממקקין ג5יפץ 6תוון כ"ס,61ינת
 שסככ6 ד6תתקן כיון .' שסכ% %תט 65 דעדצכנץ 5כ"ס 5%יס 1ל6 . ועד לעולם םלבותו כבוד שםברוך 61ינע . 6תות ככקי 61תקין . המוד6 נמ6 5תת656תקכ6
 ש% צ6 %ת5ט כד . שיכט כסיק דסוס מלסס
 ד5עי65. כנווכ6 ד6 %תליס דס6 ל6מז6ס . 6סוון נכ*ס655

 60 . 65שר שועד ה6ס5 6לי1 ס' וידנר 6( )יהי6דכפ*נ
 . דמקדס6 תקונ6 6מס5ש6 וינץ כ*ם ד6 1ע5 . 6פוקג'ס
 שמר ז6עיפנ6 נ5יפין 6תוק כ6ינון 6וקימנ6 6ת11ן סר1כ5

 דפ5ימו מטדמ כ*ס 6קרי %ן כרזץ 6ספ*ס ושסכנ6ופין
 ר61 כתינ ינרנטס שטרהך קפי( )"שיפ וע*דדמסככ6
 86הן כ*כ לקכל כ*ס די5יס ה8קונ6 מסכנ6 דכ5דסליפו
 נפעת6 מ61 ח4 . מד6 כ6% ד6ימן וכפוכיס ונכי6יסותורס
 6תוע וכ"ם נר81 ז6 כס6י יסוד6 פיפדי ק6דטר56
 ד6יגון . 1נסכ*מ15 -%ז "ף %הס יי' יסר56 פפעדלוכע
 וכףן זיע65 נרא תרעין 61רנעיס תסע מד5%חנל6 כמד6 שתסנג[ %וץ כ%6 3ס1 פד 50 ויכאן 6תוץכ*ד

 ומסיכ תרעין 6תפתמו וכדין יתיר 65 ועד5ס5ק6
 6תי6 ד6יסי כ5ס 16ריית6 ק"ס כ6לו כ*נ5ססי6

 וכ6רכע ככ*ם רפות6 לכ11נ6 56מריך וע*ד ככ65 8ניסכש'מ
 תרעין ו%נעין כתסע ד5כ6 כרעות6 5ין 5ס5ק6ועסרין
 תר ל6מר יהד6 נססו6 יתכהן נס6י ד6תמון כיוןדק6שרן
 זכ6ס כ65 6וריית6 דכ5 כ655 כסכ*ש15 עף יסר56פשע

 6ורייתח דכ5 6יסו כ655 וד6י כסי ד6פטון ש6ןש5קיס
 ור61 ונוקכ6 דדכר ס5ימו ד6דס ר!6 6יסו ה6 ותת6דעיל6
 ונסכיכס נקישס וס% דסש% מם5וקת תסיממת6.דכ5
 דק6 נערנ סנר דסש6י . ונקומך נפכנך 1'( )ייייטדכתיכ
 ויקרח~. יסו רק6 נוקכ6  לגיי 56מרין4 נפלפכס6 כוקנ6כ5י65
  %ערו  על6ס רעלם6 נסילסיו רכור6 םלפ6 רק6וככקר
 ונכל שטפד נתפלס ר%פוהך ניס דדנחך6 סהיסלהיקם
 5מוד ד6 6סתכמ 6לשלי סכר ס55 ונית . %" דדכור66תר
 כחו6 לון ממנרן ד6נן כיון 6נ5 %ערז סכי 5מודוד6

 56עריככ6 ל6 תרעין וש*ס טיס ותסע נ%נעיןנמנור6
 מד 6יסו דכל6 65סנמ6 656 5סוד פ6 5מוד ד656סר%
 ד% "מ6 סכי ט %ר 5יס ד16דמן וכשס פרוד6כ65

 65תק61?. 56סריך וסכי לון דכימ6 כמס חד6 נמנור6תרויטו
 ד6ינע יסר56 דסשפ כקר6 גפעריו גסים דכור6 ד6וע5
 טרי סעהן כמית וכוקכ6 תיכיןסית

 שלכופו כנוד סס
 מד6 כמכור6 וס5קץ 6מרנין תינין סית ד6ינין ופו5עי5ס
 : 6תר ככ5 סל5 ככית וסיכס תרעין דש*מכר61

 ד6 . %ד יי' 56סי0 '" יסך56 שמע לסז,()%ההק
 ס6 . ועו 5ט5ס ש5כותו כנוו סס נרוך . מד ימוד56רסו
 560סיס סי6 יי' ד6 ורז6 מד ר61 סשיס 5שסוי 6מר6ימי6
 כנווכ6 סכי 6י תי% ו6י . מד כימיד6 6ינון כד כשכד6

 כ( ק9, גתרועס )גדפס 6מד 1סמו 6מד אן יך( )יכייסדכתינ
 סויכ6 6מד מ6 וסמ1 '" כתינ ד6י סמגסיס יי' 6יסז165
 6מד וסמ1 6מד יי' 656 כתינ 65 סכי6מיי

 561פרי
 ל1מל

 6מד טמו %ד יי' ויתמזי סו6 ס56סיס ס61 יי' ד6כמונ6
 מד כימוד6 ד6 56ץ סשסן תר*ן 6ת6חדן דכד מד כ65665
 61תכ5י5ן מד 6תעכידו 56ין סמסן תרין כדין מד כיחוד16ד6
 סו6 יי' וכדין מד6 כימיד6 ס5יס סמ6 כל6 וסוי כד6ד6

 ועד חד 5שסוי נד6 ד6 כ65 6תכ5י5 כהן ד%ס56סיס
 ד6 %כלי15 65 כ5סודף ה6 נלמהוי ד6 מד כ5ד6תיימדו
 ד% וד6י סו6 סכי 16רייק6 דכל כ655 מד כ65 5תסףנדח

 תורס . פס סנע5 תורס  ח"ימ סנכתנ תיס 6יסי6ליית6
 ס6לסיס דכתיכ סכע"פ תורס . יי' דכתיכ ס61 ד6סככתכ
 תורס סכי 6קרי קדיס6 דסמ6 רז6 6יסי ד6,ריית6וכנין
 %סריך כ55 פרמ 1ד6 כ55 ד6 פס סכע5 ותורסס3כתכ
 מד כ65 יסוי כד6 ד6 אתייחדו 5כ55 56מריך ופרמ5סרס
 דסיו6 כגין ותת6 דיעי65 כ655 6יסו ד16ר9ת6 כ655 ד16ע5
 רזח 1ד6 ע65ס דע5מ6 ר61 ד6 5תת6 ד6 וסש6 5עיל6ד6

 סו6 יי' כי לדעת סר6ת 6תס כתיכ וע*ד תת"סדע5מ6
 5מנדע כ*ג %פריך ד6פרן ד6 וכ5 דכ65 כ5ל6 ד6ס6לסיס
 : ע5מ6כס5ו

61הר



חזוד ח% ת8לתעניניהשלמתנן

 ש6 1*ג611 רו6 סתעק רני ואפר יע"()יקי
 שייפ*ן %ימו6 . סא כר*ך וקווס6 סת6 לימו6ו6לעחך

 ד56פריך כ6פר 1ל6טל06 . כ5סו ל6כל% ותת*ןשע65ין
 ה' יו4ר%ל ששמע וכת'כ יז6 6י0ו וד6 .קסר6

 ש6 . סמשן 5ע' דס5יק סס וסתפ רא . אחד ה'שלהינו
 יכשכ 1ופ6. וחית כנין . סכמ יסרמ5 יפר%6. מו6.כלל6
 סכ6 יסר56 מיסו ת6 . ולצסכ:ז 'סו6ל נער כי "()שש

 6תח6 6תכ5ילפ סכ6 . יסר"% סהע . מדמ ככל65 מומר""
 כדין . מומ ככ655 כד6 ד6 ד6תג5ילו יכתר .ככט5ס
 ככ5סו כמו6 תסכגין תרץ ולהכר6 סייפין ליימו566פריכ1
 ל6תונק6 סיף ו6ין נדנקותמ ל%ת5ק6 ו5כ6 כרטוסייסין
 יס*ס דמ ור61 וחת6י. ט65י מוא רשת6 5תסף חתןכ65
 כקוים וסלו נמש 6תר( )ג'6 65תר פנית6: סיכ5מו"יסו נס' 6%חזנק6 )'מד6 י' . וי0יס כרא ממז ס' 'סיסכד'6
 1156 . 56סיע יו1"ד 6( )לח ר1מ 6'סו וד6 " דמי0ופ65ס
 ייין כ5 %%%מ י*ס. ד6ינן סתסן( )ג'6 6חו'ןפלין
 ת5ין ל6ש63 8נית6ס סיכלמ ו6יסז מגיס וגפקו 6תרכס610
 דפרס4 6שר 6100 עד ד5:ין וסרסמ ויסוומ יטקר656תהס
 5אשד6 יס( )ד4סו 6תרנין מיעץ תרין 6ינץ ולכתרו3רית.

 ס' חסיה . קדיעמ וכריח ר61 6יסו י' . גס' י'651תוכק6
 . 4 ד6יסו קויסמ דכרית ר61 וסלו נני1ו 6תר סיכ5מ6יגץ
 מר כקשר6 לטי)6( )תתת6 כל6 65תקסרמ רשח6 .44"5 כחד6 כל6 ו5טי65 תתתן 5ימד6 %ו כמו6 ל11ייהא %ק ר61 י* מ4 חגיינמ ו' ז6יסו ו6וקיתג6 נכ ע45שף
 סיף 6ץ טד לטי65 5עי65 ורמיתו כזמי5י רפותיס 66שג
 נכלסו 6)6 'סייפ* דרנין מיגס תכ5 רעות6 .ש"נק '651

 ומט'נ . כתקונ6 וימוומ מיסו וספיר ד56יס1 פית6 שיתרניס ומנוי %גוי ומוליף סכמ סתגונ6 דרכ ימוד6 610 1ד8סיף כ6ין הו6 קסורמ כלמ %ת0וי לין ל6וכקמ רעופשיסהיק
 5מו. סלקין ר1ין כ5סו רזין ככתס לס6י מוקימג6ד6נן
 . כתקע6 ויחוו6 6יסו וספיר כספריס 6סכמנ6 ד6 ר1מ6כל
 ספיר 61יסו תלין  6חערנ6 5הר4 דיא כימת6 מנן601

 נחקינמ ימודמ ומ ישו6 6כ5 . סו6 יגי מד כוקמ1*מתמ
 ת6ן 6תר סוס 1ת1 . סנ6 סתכו% ה"נ יל%ד4 6יסוודמ

 . פפי פפיו ו6מי נתל0 דישו6 ל1ץ 38 %5ל85ורעות'ס
 5תת6 תטי65 רעותיס )ג%ק6 נ6מו ת%עץ %ןיסכי
 סיתנ6 יסי*ס ד6 נר8 5% . פד גל6 5תסוי 5ע16%תת68
 ותת6 ע'65 וז6 י( )ימי' 6הד דתג'ק 601 . )ס6ילף0ו
 ספריןו%נע

 כתס ותת6 ט6% 5ימז6 610 סכי ופ5ת"
 רזמ 6ינון 6ל'ן דטלת6 ספרין ו6רנע 1למרנט( )ס*%14שי
 כיהודי מד6 כקסר6 כתד6 כל6 65תכל5מ ע65סרת'כש

 מו6
 : ו6וקיתנ6 כת: סוף 6ץעד

 מכור 5וסו 165 כנ15ת6 ד5רסי וכ1תנמ כנ5וח6 סכעת6דסות
 מירו ול6מו6ס על6ס כעלתמ תתמס ט5תת כז6 ו,למתחכר6
  קיו% דעכו נכףן ככתס 6תין ככתס י0ות נמי5:ד:סי6
 ד6ף 6%תמ14ס למתונרמ סורקנ6 מ סס ומ5פריך 0ו6נריך
  דחינון  תיו% 05 6ית שרו ססת6 כנל,ת" וסות ננ .פ5

 ומ5ער*ך מתטנח ונסין 6חין 6ינ,ן מסתרי6ו נת5ריסקנ-יס
 ל6סתכמ וכניו ככיע)ס 67תמכר6 כנין וי5ס מירו65חו6ס
 .4%ש1 י%]1!נ"1ששנ;1 חרוכין 65מ061 651 פרוו6 כלמ מד כלמ 5ת:וי לתפלסנ6')ס
 נ15 ד65 טד סני וככית ר6סון ככית מזמ1י 65 סכיגתמ"ם6

 6נ5 . 8תסע תוור0 פף6ת 6"א ולכהר 5ע'5מ סלק6יסר6ל
 ו6ית שרקנ6 065ז6ס כעי ד6 וכנין 5פ5תץ סות 65תרוכין
 כנל1ת6 סכיכ68 ונפק6 כפפת6 סכמ ור61 נ%6ות מרכטכיס

 1הנין %נע סס% 05 דיפרוק כ'ס תקודס6 חכט6דת5ריס
 %נע ומפפרקת קיית6 סעח6 וכטסימ . תחרכ6 תסמ%מ מיר*ן נת דאס6 נג'ן %'ות %נע 5קנל נ91516 %נעו6עון
 נתקיכס6 ד%סריכת וססת6 . ת5ריס '5י6ה נססי%6ולות

 י6'ח ת5ריס נמולת 0סימ ל6ה061 6נפריך ככט5ס5מתמכר6
 ו' נ%6ס כ0גי6 ל6וכר6 6ית וע*ו . נמ1לות מרכעכס
 610 דומ . 6כוחיכו עורת עד 6תת 6תת 6תת 6תתותג'ן
 1תכין %נט 1ל0650 ותתתן כ5סו ליסר56 וסתךע"ךס
 56ין נמ1ל1ת %נע 5תסוי מתת 6תת 6סת 6תת6מרגין
 נ6וליח ד' . דהלכ6 ונופפגק6 תקיף כמותתמ תקיףנקיותמ
 65 ו%6ו ת5ריס. י5י6ת כססי6 וגלסו כקיות6.כפ51ין
 1חג6 כל ת5ר*ס י64ת כססימ נ%6ו9 ד' מיען6סתכמו
 . קויס6 סת6 65תהחד6 כתקונס6 6פהכרת ל6 נלוח6ד5סוי
 )ךוסין ככ5 תויר ותגריס נלאלס ל6וכר6 6יח ד6ופל

 דקווסס רז6 טלת*6. %ע5ת' לעלס סהיס כריךדקכ"ס
 ע'65 כ5מ תתקוסי נקיוסס ד% 6וקיתנמ 60)דסתיס(
 תחקוסי כ5:ו ותפ6? טל6(ן רת'כין וכ5 ורנין וכלותח"

כקווסת"
 . ס%קסע זכ6ש דתמריסע נקזופ0 ותסחכ5'ןרין ת%י ל6'נון טל6'ן רין מוקיתנ6 ומ וכקווסס . ז6
 ע, )ני6סית דכתינ 5ה%יס וסנגונש ונרכ6ן כ155 נרלטי65 יווי 65רת6 8ס 5נר 04 6סל חנען וס6 קויס6ה5כ6 לקת' כ5לו ידי 6ךיוף8 56עזך רני %טך ( קג0)ג,ק
 . נ5ל1 יוי מריתית ותתרנמיק ט5יון חג %' % 'דיסל'תות'
 ת"ריס קתי קשדר %נט ד56*ן מלע ו:5 ו6מינמעניונמ סכי 6גמ וסספמ נסו 6ית פל6ץ תלין ד'דין מ5כעןדס6
 ד6 כחק,ג6 %%ק כדק6 ד6 נתיקץכ6 נרעות6 נרתשועניד
 סנס%  5שדרם . טכו כקדמית6 . נליקניח 55ות'ס תסור%
 55ות6 דקתי נפוסנחן ת6 קתיס. %,תר6 ת6ריסקתי

 זסור ענז6 6י0ו ופתיוס %45 ד45 לכפר . פנד51נחר
 . פכד ומ כ45תמ גרת'ס עכו זתנין ת5ת דוד 1ע*ד4ס. 5161 5לונוס כל י5לי לנתר טנד %נחר . דת4רש155פ6
 וכתיכ עכוך נפס סתמ מלסי. 6חס פכוך סזסעדג8יכ
 לס%1 %סליך 1תמן תלת סמ . 5ענוך פזך תנס 19()ת0גש
 כפס"סו ופסרי 6יכון נו נרתיס לסי06 לנחל . ענדנותיס
 כיסור" "יייגי סש"ז.  קדוסתעל

 ע"ן רנל יסר4ל. רסהע
 נפסיס תסר כ6ל1 ליס מחמסיכ קרמ כסמי רעותיס סכידסוי
 וט6ל כותנ6 . טני גרת'ס לסומס לכתר סתיס. קדוסחע5

 )וסתיך( וי5'כ מתת מתר כד תרותיס דרוהי וסיןווסיק
 ענימ לכ6 פכ"ר וטתידס כ5לית6 5תסוי לתפלסנ6ולס
 דלנמ נתנירו תסכני נו 65תכל65 רטיחיס 1)סו%ותסכג6
 כסותע מסידיס נו גרתי0 5סו6ס לנחר . ונפס6נת6'כו
 . תפלס כסיתפ יהיו 56סריה דסכי . מפמוי לפר:מתפ5ס
כנין

 65תוכק"
 וכוין . דתכין 65יגון לקל65 ופסופם כיתיכ6

 0ני 5כ5 נ%5 ת6ן . י4ש כדק6 מ4ן %נע 60 מסיד6קר*
 5כ3 ו6כלי5 טכד 6יסו וס6י לון לכ5ל4 56פריך וקמססו6
 יטלייסו מד וכלסו דוכת'ן כחלת 6יגון עכוין חעת .ס6ר
 עכד כין . ונו' 6דוניסס יד 56 עכויס כטיני סנסכתיכ
 נרתיס %סו% . סתיס דקווסח יסוומ על כפסיס 5תתסר5יס 6ית חנייג6 5טנד קות% טכו כין 6מרנין. 6ינוןלטכו
 מסידיס נו נרתי: 1לס061 . זטתידם נ5לותמ ותסככמעכי

 תנן . כ65 יסור דסייס כחר תלית6ס טכד . תפלסכסותט
סוווץ
ד5נ6
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 ע5יס יתיניס ,9רים . קתיס ניממ סומ 3ך'ר קוום16ל3מ
 דכתי3 מתס עכרי ומ"ל עליס וקרמ . תל'ת"ס עכרג0סומ
 6ספ6ר.  כך 6סר יסר6ל 6מ0  ענוי 5י 1ימתי פט()יסע'ס
 :  לבל%ין 3ריסגי6 מסור ל6 נם 3ר ו0יי ללום6ור6י

 נמצא באריכות עשרה שמנה דתפלתרוין
 , השביעי בהיכל היכלות של ה~הרבהשלמת

 : נחת ותמצא שםעיין
 מליך 5ד1ד גס( )תסגיס סתעון רכי פךזח קג.()נמינר

 ווו מתמ קמ תמי . ונו' 3סמתי 3ך מלסי מסמ נפס'יי'
 3יתמ 3"לסמ ר"'ג~ן סכמי וכלסו . סכי ס3מ6 סמי5סורמ
 סרור6 "ומיומי 1. כיס מית רלמ מסרמ וסחי סלת'ןכלסו
 נניו סומ ע5מס רי6 מזי( )תמ %מ . "גפין על לתנפ5ומ
 תתמס 6'5נמ )ופ5ע6( עמ5 ו5יל'מ 3סעתמ מ3ר"מ.גין

 . מתמסך וע*ר . 5כ65 ותכסימ ענפוי סריס תותמ כיסות5יימ
 ויסי3 נס 3ר ו6קויס ותותמ סעתמ עעתין עלתמ 3כי,ג5
 ונסי5 וכנין . כפקו~נמ כיויס ומפקויס ונפסיס סקוונמליס

 כר לפר6.  ריסי כפעת6 לתמריס פקויג% ת3צ3פקוונמ
 לס3'ס לי0 ל3רכ6 3פי  פקרורס לג3יס ומ3 לפר6י
 תלפר כנסם6 לני פ6ל  רסס 5כתר . עלמס תסיחגמר6יסו
  נקו-ננין גרתיס ותרכי פ6ל . ולליס נכיסויי  6מנסי .נסויפי
 וס3חי  נסרור6 %לכוס6 פול פליס סניל לנמר .נקר%ים6

 ר6 רס3ח6 ו3סרור6 %לכוס6. ופול סוור6  ו6ינוןוחו
 ותיוסכ ו5לותמ סיורמ 5כתר ע". ססומ פליס6מר6
 6ט'ג  רתל9 ר61 ם"ס . כחר6  לין  לוסר6 ר%פי%רוללום6
 3טסר6 מליי6 כל6 . רפו6% ור3יר6 %3ל1ל6 פלי6רללוס6
  תמן ופות6. ונתלול6 3ר3יר6 ול3סר כקרתיס6דפוכר6
 כגוונ6 כסרתים6 יס 3ר  רפכיר עוכומ ססומ 6למ .פו3ו6
 פונו6 %נד6( קד%ית6 לסא . רללוס6 כנוונ6ניי%ים6 פונר6 ריסהף פר ללום6 נס נר יללי ול6 סו6רללום6
  לרכ6ס כעי . ק"יס נפ דכר נסעתמ . יסו%ים6  נ( ר6ל:יית
 פל לפרם6 פול סיי פליס יק3ל לנמר נקר%יס6.נר%יס
  ריייון ריסיר6 קסור6  יתססר ל3פי ר9לוס. פריסוויסיס
  לון ולימסנ6 יר וסל ר6ס סל ספלס  ספלין(  ליסוםפלין
  נש לייי ריוסיתי6 כיס ל63 וטל נסי6ל6 סר36קסיר6
 ש כמותס פיתני ח( ):ס וכתיכ . וגו' 5רמפי תמתפממ5י
 פוכו6 סו6 1ד6 . מוקיתכ6 וסמ . ורועך על נחתסלנך

  פליס יסני ינסי . רסו6% יתלוי6  3ייייניו  נסרתיסינר%יס ירכי כניסם6 ל3י פיל  ו3ינ 3סעתמ 35תרכקדתיתמ.
 כסכמי ות5וס( )פריפו ריסיס פל לפרס6 %לכים פול%י
  ר%לוס. יריסו ריסיס פל יפריס רטו3ר6 כגוונ6 %לכ6ררור
 ללום6 לנסר יר סל ספלס לסנל רתיוסכ ללום6ולכסר
 טונר6 . רר6 כצוו% ור6 . ירים6 מפלס לק3ל רסי6רתפותד
 6יסו ול6ו ניס רסרי6 6מר 6סכה ל6 %לול6 טונר6פגיס ו6י ללום6. תליי6 ו%לול6 נטו3ר6 ור6י דרנור6.כנוונ6
 מלמ( עת )651 ות%. לעילמ כ"נ ססומ ומתסניס55'תמ
 5ל1תמ סו6 וומ עליס ת5ו65 ולתל5מ עונומ לממזמסדנעינן
 ע5יס . ותמריס פו5מנמ 155תיס ופניס 5כ*נ 5יס וף .ס5*ס
 תרט כי גס . ונו' סני לר16ת ת63ו כי 6( )'סט,סגת'כ
 ם,ח %לם6. סלי6 וכ%לול6  כטונר6 וסמ פותע מ*נניתסלס

 עכיר ר3*נכי,ן
 גגוק"

 וקפיר ו3נו5ולמ 3עו3רמ ,מ כגוינמ
 . ותת6ין עלמין תת3רכן יריס רעל מסקכח ריימורמקמירמ
 5ליתיס רסייס 3תר נרתיס 65מזחס לכ"ג ליס 3עיכדין

  רחיי מי5גמ תן מחפרס וסמ עלתמ  תן  6ספיר כ6לורפ?יוס
 100" לג3י רגלויוכנים

  ססרוני9 ליי ויסור  ותיס, "'לגמ
 6ילנ6 ססו6 לג3י לימכנס5 3טי ס:ם6 . טלייכו ,לליחסיוי 6ווי  וס6 סיוסס. מ5 ונליו 1ימסיף פט( )ני"סיתכו"5

 3סר%ים6 6ם6. נפסי יי'  6ליך לג3י' ולית6 ולתנפלרתימי
  לךיסי3ל6

 3פקרו"
 פוני6 וטכירי6 ייסוו6 וססירנ6 ססם6

 5ך תסירנמ נפסי 60 חי6י  פל ויוריי6 י-6ום כרק6וילול6
  ונססיס עלתמ  תן  פפיר כיילו נרתיס כם 3ר ויסוי .וו6י
 רו6'ו 61'1 3יס 6ים ל6  כך  3גין  ו%ום6 מתר לסמיתסיר

 ורו6 קת"5 וסמ . סומ רת~תמ מילנמ וסמי . סו6 רמיי6ילג"
 %סכפין רל6  סו3ין  ריים ות5ס( רומ קת*ל תמי )ס'6רתלס
 יכישר 6ס  ינ( ליפ9ס סס'ר %פל6% נס 3ר ויספפרפר
 ל%ום6 וריי  נר%יס י0יכ וס6י  מתוסון פך  לכס סוססשון
 מ65 כ5י5'מ כתס כפקרו:מ 165 מתר לסמי נספיסותסיר
 3כחנס כעי ומ ותקונמ . וומי ע5תמ הן רמתפפרכת"ן
 זכמס למו3יס 5יס ותכפר ע15י מרמס קכ"ס וכריןרל3מ
 כרע,תמ לתמריס ולתפלמ 5יס 5תפתי ריוע נפ כרסומ

 3ל3מ 5תמריס לתפתי דמתי לתמן 5יס תי . ו35מו3כוונס
 וכ5סוגס נסיסס 1יפת1סו עח( )תסליס כו'מ כרעות6 ו5מרמיק6
 יי' מ5יך גסן )פס מופר סומ . עתו נכון 5מ עכס 15יכוכי
 ע5יס גרס % רמיקמ כלכמ מ5מ ת5וי כ5 ע"ו 6ם6נפפי

 מילג6 וסמי כותנ6 יותוי תסון 5מ עד תטלתמ65סת5קמ
 ל6ר3ס6 נס נר נפי ר6 ופל . הי6 לתעכו כע%5מתער
  3נין כרי63 3יפום לגניס יימי ול6 8%3ריס ורפוסיסנפסיס
 ל5 6%י . פיני לננו י:ון למ סמליס ד1כך ק"( )ססרכסי3
 רמיקמ ול3י0 לס,י  גרתיס  6סקין וסו6 נסטם6 6ל6יכון

 ס6י )מת6י( עינ*. 5ננו יכון 65 ו6תר נפיק ק5מתקכ'ס
 6י כ*ס . ויתתקן 3עינמ למ יכון 5מ גרתיס 5מתקנמ3עי
 וכיס י6ום כר69 לס %ימו ול6 סויס6  סת6  5'מו6מתי

 כסינ פלייסו רימי ונטלת6  רין נפל6% רלריסיי6סולקיפון
 ונו'. 5סתך יווו5ויקיס י קמ( )ת%'ס וכסינ . וגו' כנווי 6ם  1ר16 1631  %()יסעיס

 6כג 16קתוס. קר6 סמי כפת*ס. סיפכי עיני מתגש"תי מ5ו קגנ( )תויס וממר פתמ יסווס רבי יגע.(),י"י
 5ע,תק6 5עע6 6יסי כס ומתכחן נפ ר3ר 55ותמ חזית6

 נססז  ותמ%ן מירו וכל  נרכ6ן כל  נגרין ותתתן .ע5מס
 תמתר יו*ו פסיק ד5מ  כנין יו'ו יסיר וט'ר כל6.לקית6
 לפיל6 6כץו .  3סתיס סיסכי כםינ  ד6 ו3נין . 5שלתיןד6

 כרסי6 9ל ריפינ למס6 ויחיר פליס. רחכתס6נר61
  3סתיס סיסני ו3ג*כ  סייס ר6קרי  כרסי6 פל ויתינ .רינכן
 נייל . ר6 תפו%ס6 %טיל6 נגרץ  נרכ6ן כר ו%סכ6 .כמי3
  עו לתתמ  טוין ו?ס6י ס%יס ר6קרי 6מר ס6י  כלסולון
 מיעין  מינ~ן כל  %סכרכין ות0כ6 . רפל6% סי6%  ללריס6ו%יו
 3פ3עין מזי תמ . מוקתוס וסמ . לזנייסו תסיריין מיניןוכ5
 דע5ת6 עחל" תסירי*ן וכ5 עסרמ מסתלק נסוריןותרין

 נקווס ענעמ ססו6 3נ1 . כלסו ענו5מ חר דוכתיב3סכע,ן
 ססו6 כ5 מתזגת נקודס  תס6י %63:טים6. וסיי6%סו6
 רומין רכ5 רוממ רסס,מ מחר מיסו סקומס קרס כיתעגעמ
 6יש סתירו סמי . כגויס מתעתר רוין( רכ5 רזמ סכמ)ס"6

עו
 . 5וחת גששנ פו6 פ%חסת כל סל פ9רש ג : כו' סשח 6ל6 יתרו 6שיס גישילת 6:6 יפפי פי  שזן תופור 6תר חגת*ס סירוס ישס א אשאןירך

 . שיריו גלי %ר ניחור יפית פ"5%יית יקורפ 6תי :פסך  יסן . ש%ר סו6 ספיגול ג9יך ישייתי ינשפ ייחיו .אקיגש



הזהר הל תפלתשניניהשלמת4
 6% " %י נד %ו. פו 4ש פיו6 מע?6.פו
 : נרפס 6ההך תסכר 6'( )שי סס'ד . 6נתרססלקין

 כיר6ס ס' % פכה ג'( )א 61תר סתמ יוסירבי
 לסכה כ16 כסתוזס ס' 6ת עכדו קי( )םפ וכתיכ כרעד:עיל1
 נרז לשד% לש לתפלם דמתי כ*נ כל מף ת6כרנג?
 שיק כד כ5פר6 לקכ'ס ליס לתסלמ כעי וכפני6 נ5פר6ס"

 כר כש* כוץ כעלמ6 6תפר יתינ6 דטטר ותתטרות6נסור6
 ד65פ6 כשאמג6 קהיס עתפלמ דקכ'ס כיתינ6 ל6תקסר6נם
 כרכ* ו6תסיך לעיל6 תוקפ6 6ממין ד5לות6כנין

 פעותק6
 פעמנ6 . ד%ות6 פולמ% כססו6 תתכרכ6ן ותת6יןצין %ש"נחו לתשי כרכמן 6תסקך ותתתן טלתין לכלסועל"ס
 ס61 נרץי קוד% קתי לתסלמ נם כר נפי דק6ת6
 ניכייסו יסר6ל לככסת 63כלל6 ונרננס כסתמס א'( פ כ)ספות
 610 ס' כי דפז דכתיכ מזי כדק6 יימוד6 ליימד6עכתר
 כם* ד6 כל וטס דפ'לחג6 כר61 דיימוד6 ר61 ד6ס6לסיס

 תרין 5לותץ סרין 6לין תרין לקכל ורגנס סתמס תרץסלין כפילמכיס מדוס 1ל%אשס כחדוס דקנ*ס קמיס לתסלמ נםכר
 סתמ? ורננס סמהזס ד6ינון 6לין תרין לקכל ליות6רכנין
 ד6 ופל . ספרניס כין תפסס ססגי סככם ו6ת ככקרפעסס 5אשי סככס לאן גשח( )גפדנל ד6 וטנ . כרתס6 ורננסכנסר6
 ער:6 תחלק סעת6 דססי6 כנין 6יסי רסות דערכית5לות6
 לתיסכ 6ל6 ל6תכרג6( )ני6 ל6דכר6 סעת6 ול6ו מילס36כל
 נ4שר6 6לת ספרין תתרין תתנרכת סי6 ניתת6פאנ6
 כרכ* סלינ וכלילי6 ורננס סממס תמוכרתס6

 כדק6 3כל6
 : ינו' לכיתי קלף ותתן לילס כעוד 1תקס 64( )פםלי סס'דשה

 טרכ חנמת 6ת6י . ערכ תנמת כפי תם6ת לסגיךקירת פ:לתי פכת קשא( )ה%'* 61פר מ1קיס רכיפתח
 ט3 6% 6חי6 ל6 קסרת לסניך קערת תפלתי תכוןשהמר סכי 6ל6 ככקר תפלתי תגון גתיכ דל6 ד5פר6 5לות6ה6
 כ?כ6 וע"ד לכ יסתמ ונהלת ספן ג'ו( )פ:לי סס*דמחס
 נ:סינו )'( )מש" כד'6 קמרפ תקריכ סיס כו5ינין 6דליקנד
 סטרכיס כין סכרות 6ת 6סרן וכסטלות יקטירכס סכרות6ת

 לתמדי כרת:6 נריס דסם64 מדוס פל כ5פר6יקסירנס
 . מדוס על 6% 6תי ל6 ולטלס 6תמזי וסכי סה6ל06מר
 6עכר 1ד6 וחת6 לטיל6 ו6חיד קסרין תק:ר קסית מזי1ת6
 דכתיכ כווס כפלמ6 לםלט6ס יכיל דל6 ורונז6 וקערונ6פ1ת6
 טליס ותן סתמתס 6ת קמ ש(רן 6ל מסס יי6תי '*י()כפייי
 ז6 לכתר ונו' ת?רס 5101ך קערת ומיס סתזכח תטל6ם
 נין ויעתיד וכתינ סטס על ויכפר וט' 6סרן וירןכתינ
 סטרין כל יכלין דל6 כנין סתנפס ותפ5ר סחייס וכיןסתתיס
 רז6 6יסו ד6 וטל קסרת קרה לתיקס תקסרנין וכלכיסין
 דדינ6 דתנמס וכ:טת6 . דכל6 וקסיר6 דכל6 חדוסן)ס*4
 תםלחי תגון דכתיכ 5ל1ת6 כסס61 דוד 6קכוון כטלת6סרי6
 דדינ6 רוני6 יטכי דסליק 5לות6 וס6י ונו' לפניךקטרת
 ו6טכר דךמי קערת כסס61 1תנ6 כס6י ססת6 דםליםקסי6
 קט-ת כססי6 סטת6 כס6י ססת6 )דסליק . רונ61 כלקתיס
 דכתיכ( סי'כו ג*ג )ס'6 דטלת6 קסרונ6 וכל רונז6( כלד"עדי
 תלי6 דדינ6 ערכ תנמת ד6יסו( כגין סעת6 ת6י)ס'6

 1תן ד6תוקד כ:טת6 תקדס6 כי 6תמרכ כד ת*מ .כעלת6
 סיוס פנס כי לנו 6וי ,'( )ייפ" כתיכ ד6 ועל סוסתנמס
 דטלת6 תקסרנין 6ינון ערכ 5ללי ת6ן . טרכ 5ל3י ינסוגי

 )סש4 ונפי פנען ופשד סעפ6. כססי6 דזת*נין ודינץהעמ*

 %ות6 נכלסו . דתסשס %לית6 דעעיס לכוונ6 נס כר נ'(4י
 כנין תכלסו יתיר 5ל%1 וכס6י דעתש לכו1נ6 נם נרנעי
 3סי הקין עמק דפנטס 5ל1ת6 וחן וע"ו כעלת6 סרי6דדיכ6
 : 16קפזס601

 סתעס- ו'ס( )"שיס 61תר סתפין רמ פתח *ג()"*י
 טטת6' ת6י . תמרם 6ל דתעתי 6ל ס6דנס 1םועתי ס'תשתי
 וכ6תר ונו' ומנני ס' סתע כתיכ מד כ6זר סתפ ע6סתטס
 1ל1פכין לדכיר6 סתע ל1תכין 6תר נכל 636 . סמעס%ר6
 עו' 5דק ס' סתעס י'ו( )מס כד'6 ספעס לנוקכ6.סתטס
 דטכד6 סגיכן 1ס6 דטל% 5לותץ כל דתקכל6 דרנ6)י6.ס'( דס6י כנין ס' תפלתי סתפס ווכ6 וסתע סגא:פ ג'ו()ינל'ס כני םתט 6'( )פםלי ומגני ס' סתט 1'( )סס כד'6סתע
 דכתינ סטולתיס פי חדיק נריס6 ל0 וסוי עטרסתכייסו
 5לות6 ד6 ס6וינס וסועתי כלמם די 5לות6 ד6 ס' תפלתיסהטס י ס' תפלתי ספטס ד6 ופל 5דיק לר6ם כרכות '()פ:י'
 6ל סועתס ותפל ל( )ספות כד'6 כטקק*: קליס נס כרד6-'ס
 תרטץ תתני ד6 1לל1ת6 ססי. 6ל וס1ע ג"נ( )י:עיס כד"6לעיל6 סוטי וזקיף קליס 6ריס דכ5לותיס 6ל6 סיעתס ותסוס6לסיס
 ד6 תמרס 6ל דתעתי 6ל 5ליתוס. ל6על6 לין ודמ*ק( )י"6ודכיק
 6סדרו ל6 עפעס קתיס דק6יס תרע6 עית תלכ6 קתי6עיל
 תפלה דרנין תלת אסכ6 כתיכ 60 תו כריקני6דתעין
 . עהך 6נכי נר כי . 6מרגין תלת 36ין לקנל דטעהשועה
 גלות6 ת'מ . דטלת6 טקר6 6כותי ככל לכתר ת*שכ3כתר
 תטופד ומד תישנ הד  ניי0ו  ללותי דתרי כנין תסההדדכ'נ
 ר6ס םל ותםל? יד םל תסלס דרנין תרין לקנל מדו6ינץ
 תפלס לנכי רהוסכ תסלס סכ6 16ף מך וכלס ולילס *וסלנכי
 וקסיפ לכלס ד6תקין כת*( )י"6 כמס ל0 ל6תקין יוםל
 ויסיכ5גך כר61 ל0 תקפסץ נפי סכי 14פס %4פלסל0

 יחיית  וס5וסניס תסרסיו י5סר תסרתי0 יולרופם"ויי%
 ל*י יכנזכ נכוקכ6 4פחכר דכור6  ליינ6( כדין ר60פל06 הלכ" קתי  קייתין 6נן  כרין לס לקנל6 5סי 4%שפל"ס הלכ* ל3ני דפ6לת  ניון תעסנ ללי% רש ושל וט'סהדם
 תרין ותפלס 6'( קג'ו )ממית )ונ6ולס לתפלס ג15לס כץיססיס
 קמיס דכ"נ וכנין ורמ'ל( יוסף ו5דק ד4ק רז6 6ינתדרנין
 :ו6וקתוס ל5לותיס 6מות 6רכע נפל פל6ס תלכ6קתי

 תס 1כל כל6. דיונר דסויפ6 כסיטור6( )י*6דכסיפיר6
 כקיותיס לתיקס ל6יניס ליס כעי דוכור6 כססר6ד6תי
 ככרקי כרפ כרע "יסו כד ד6 כנ11נ6 ו1,דקף( )ס-%16דש
 טל דדכור6 סכמ6 ל6חז6ס כנין כסס זקיף זקיף 6יסווכד

 61תתר רכיס 6מורי כ'כ י5לי ל6 6וקתיס דס6 ות'מ .נוקכ6
 ל6כלל6 6ת . תיר6 6לסיך ס' 6ת י'( )יגי,ס דכתיככתס
 רכיס דתלמיד 1דמיל1 דסכינת6 כמור6 תרכיס לתדמלדכטי
 לקתי0- תור6 ססו6 יסוי ל6 דל3ות6 כ:טח6 כנ*כ .6יסו
 %ר6. ת1ך6 1ל6 נלמודוי דקנ"ס תיך6 6ל6 לגל1ק6( ו"ג)ף6
 ד6תקין כתס וד6י ינמק ליס 6תקין דתכמס 5ל1ת6ות"מ

 וכן כיס ד6תדכק דרג6 ססו6 לקכל ד5סר6 5ל1ק66כרסס
 ירנ6 ססו6 לקנל דתכמס $לות6 6תק!ן י5מק כך( 6)י

 לנמת*, סמס6 נטי תכי דתנמ? 55ות6 וע'ד כיסד6תדנק
 תערכ ל5ד סתס6 כסס ל6 פד דס6 תערכ לססרכדרנוי
 חסד ג*נ( )תסגיס דכתיכ 1תג6 ססו6 טד ת5פר6 יוס6קרי
 1'4 )'ימ'ס דכפיכ ת'ס מסכס טד תית6 "י . סיוס כל6ל

 סייס פנס כי . ערכ 5ללי עסו כי סיוס סנס כי לנו נ66וי
למכל

 : ע"נ גיד ד' )ע'3 סנוגל קויס מישל פשין יסי6 .מיו ו*לש*4 סרשש סש6 ס8*יוא נשז יסייגו ייל יייה ש4 של ה%שי6 סרפ"1 נסיעול כי6ר)וסו גנר ב י "גחס ריס ונר'פ ק4ס ננק א אמתדרך



 15החזהר ה% ה8לתעניניהששפת
 כדץ יס6 סיוס נל 6י מסד  רכמיכ %פר6 %ות6לק3ל
 לס;ר ונמ68 סתס6 דנסס כיון תדם לסער 4ס1סת%
 סיוס מנס וככר דתגחס כלהן6 ומן 6יוא כדע 60הערכ
 ד6יסו סיוס ופכס כעלת6 קמי6 וי% ו6תער ערכ 5ללי61ת1
 וכדין קם*6 דדיכ6 דרנ6 ד6ינת פרכ 5ללי ונש דמס"דדרג6
 כ*נ דיס6 תנינן וע*ד . סיכל6 ה"תוקד מקדם6 כי6תמרכ
 ל0 וץ לס 6תקין 5רסו דס6 דטרנית 5לות6 6תקיןןנ . כטל% סריי6 קם"" דדינ6 ותנ6 ד6יסו דתנמס כ5ל"ש6שיר

 רם'ת ערנית תפלת וננ*כ גל5 תנרתס נסי6 ל0 41ת"*1 מן 6תוש וס"6 ל0*6 6תקין 61*1 וד6י ד"5עריךתס
 ל16 וססת6 ל6ת:סר6 כנין דיות6 כ5לות6 6תכלילתדס6
 דיתח6 כסור6 6מנליי6 ל6 ד% ל0 161קיתנ6 6יסוותכ6
 לילי6 דפלנות זתנ6 טד נחסוכ6 סלס6 61יסי לסדיכסיר

 זי:6 סו 6 וכדין דעדן כגנ% 5דיקי6 עס קכ"סד6סתטסע
 . ד6מי!ר כחס נ16ריית6 %תלטי( )640 נס נרל%תעסע6

  דכתינ  רללומי ותכין חלת 6לין "תר %6 דוד מוית6
 תלת" % 51סריס ו3קר ערנ ג*ס()תסי'ש

 5לי ל6 "יסו
 לגלומ6 ד6 יתיר 6% %התס 6ם*מי דכתינ תנ"ש מוי%6

 ונתנמס כ%ימ0 כהגשד  ליס סצי רוא4ר  ספת5 ד6יסו53פר6 דייק" 61סתס 6סימס כך כגין דתנמס ל5לומ6 1ד6ד5מר6
 61:תס. כך וכגין 0תייס נעי קסי6 דדיכ6 סעת6דכח6
 כדק6 ושסכמן כסירין קס סוס לעי6 6תםליג גד1לכתר
 . 6תתר 601 עחי סירס ונלילס 8'ג( )תסל*ס דכתיכ .ל4ת

 ת:לס ד6תר ת6ן גל תניכן 56עיר א*ר רגו.()שוחס
 כר "יסי זת:יו תלת יום ככללדוד

 מתתר יס6 ד"תי טלת"

 סר:ס" כגין 6י .מפת"
 זתנין תרין . עלת6 דכל ותזוג6

 כערכ לכס ס' כתת דכתיכ . וכסגי6 כ5סר6 יות6 כגל6ינון
 ל:!זונ6 תרין 6ל6 . יות6 ככל זתכין תלת 6פ6י . עו'8מר

 הלש . 61 מן י6 תמנהן 6לץ סינץ ותרץ . ייהיפתהע 6תר לס610 ישקח6 למץס3 וסו . %ש6 ח2ל 6נשינמ
 . נעכש "נ5ס % לסס פשן %1ס . סכ6 גתימ תאניתלמ
 . מו % . נעסו סני ה*נל6 4ן ד*סינ דעשיי תאכ6ד6
 ד5רנון דפסכמ מוה6 61 . ר5ע ש לכל הןמכיע דגהינארין
 ר5ץ כפ)4 וידף דנסתיש 6תר לססו6 תוק68 ד6ידיך. 6ת סוהמ דכתינ מלת . טני מיכל6 תט 1ל6 תר5ץסכע*ן
 1תכי ת4י 6ל6 6יסו דל16 45לים% סכי תו . לכל6השכפ6
 4% . נ*נ פל מיונ6 461ן . יות6 נגל ופרנטס תוונ6ננץ
 תוסכמן גו סכח6 ננץ 6% . 6שו שכס כנין 155 יתיר6מר

  דדשדונרעתת
 מלכ"
 נגץ . יתכי תרי ד6יגון סע% ה4% .

 . דת6ריס ופרגסס 5ל1ת% נמר 6% לתס% מה ל6דמרנס0
 ס( )סיי סס*ד . עכדוי חגל1ן %כסר כקדתית6 "כיתלכ6
 פמ ייר  ססיסי דנסי טס ישה %לש כלס 5מזעי לגמ%תי
  וייופנ. ללוס5 ר6 .  שיי %לפי רפימ. 4% ליפר .%ני
 5ל1מ6 ר5 יפרי. %לתי סיצ. שרה*פ ר5 רנסי.פס

 גלס תסרתיו 61סו . 6יר י51ר . לנכון יער סט6 .דתיוסנ
 6ילנין יטר 6)ךון סני גל . סקיים הזיומ 1601סכיספויריס
 תתיקו ד6יסו . סתע קרי6ת ד6 . דכסי טס . כי0 דיוג5ינין
 . דתעותד 5ל1ת6 ד6 ייגי. סתיתי תתיקין. 5יפץ ככתסדכל"
 . ר6סוגית כרכות כסלס וד6 . ד4תנ;ר פל"ס דה6תסיכו
 6לין ו6תגלילן . 6מרונות כרכומ סלס 5ונת 46ן מלכיעס
 6גל1 תלכ6 ד6כל ל3תר . לתלכ6 תיכל6 כ6ן 9י .כ6לין
 מיו% לית ד6 ופל . לתת6 דודיס 1סכ,19 שא . לעיל6רפיס
 קודס דתנמס ונ5ל1ת6 . דסכוימ 155ת6 לנחר 8%דתווכ6
 קס(6 דיכ6 %תכמ ל6 דעד כנין סעה6 מל4 .5לית6
 סוזר6 כס6י לדוד תס5ס יימ6 כסירין דתלכ6 61כפיןנעוד
  פפם4 ל16 על% ע5 ותלי  פרי6 דןיכ6 דלכתר .דתיונ6
 י לי56יסו
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 הזהר שנת תפשת עניניהישלמת15
 גש 3מעל5~"%ח*ילת110נ,:דייעשצ 'מבם'אל6יו[ יותי ]סית" ד6ינון כנוינ" סקעון א*ך קיס.()תרומס

 על יתיכ ל" לפיל" "חו קכ"ס .חו
 כורסי"

 עו . דיקריס
 חתעכיותד"'0י

 כי1"
 6חו לתסוי . ד'ליס כניונ6 ו6ח"ו

 דסכת ר61 "חד וסעו 6מו וס' ר61 "'קית:" וס"כ6חו
 ד6ח*ד כרז6 6ת"חדתן ]דסכת ( ד"תחחדנ יסכת"יסו.
 יקיר6 כורסי6 6ת"חדת ]ס"[)ד0"( ס3ת" דתעל' ]כ5לות6ן )5לות"( . ד"ח*ו ר," על0לתסיי

 קד'ס"
 ד"חך כר61

 סנת6 עחל כד על% קדיס6 תלכ6 עלט לתסרי61מתקנת
 תתעכרין דיגין וכל 6חר6 תסטר6 1"תסרסת 6תיחרת6'סי
 גכתס ו"תעטרת קדיס6 דנסירו כיחוד6 6סת6רת ו6יסיתינס
 תלכ6 לגגיעטרין

 קוים"
 דדינ6 ות6רי רוג,ין פולטני וכל

 ס'לטנ. 1ל'ת תינס( ו6תעכרו )ר6 פרקיןכלסו
 6חר"

 ככלסו
עלנוין

 41נסס"
 3עמ6 לתת6 ו"קעערת על"ס כנסירו נסירין

 ד5לות6 סירות6 כד'ן מדת'ן כיסתתין תתעערן וכלסוקויס6
 ס' 6ת כרכו ולונור ו6גפין כנסירו כמדוס ל0לכרכ6
 61סיר : ככרכס לנ:ס לתפתח כגין דייק6 ס' 6ת .סתכורך
 רחוס וסו6 כגון דדיג6 כפסוק6 לגכס לתפתח קד'ם6לטת6
 תר61 6תפרסת וס6 כניןוגו'

 6חר" דססר"
 לתת6 ס6י ד6תטר ות"ן תניס. ו6תעכרו 6תסרסוודינין ת"רי וכל .

 יכל6 ל6 קדיס6 וכרס'6 . לעיל6 סכי ל6תער6גריס
 דכל דקדיסס כעער6ל6תעטר6

 6'נון לתת6 דתתערי זנונ"
 ל"קסנור6 כלסו 16לי וסוו תתעכרן דסוו דדינ6ח6ריסון

 ל6סר06 תייכין כלסו רכ6 ותסות6 ועסר6 נוק63נו
 6תר כסו 61תרחקת "תדחקת( )סש6כדוכתייסו

 ל'ת 6ל" כלחידוי 4יסו דד6 תינו6 ע6 . נייח6זכע6ת קדים"

6תערות"
 כתס לתת" תתערי ויסר"ל פו ל6תער6 לעיל6

 מג ליוס חגני ל'וס ככס6 פ*6( )תש'ס וכתיכד6,קיתנ6
 דק6 קדיס6 לעיו6 חסיר ד" ועל : מגנו ליוס 6ל" כתיכל6

 ל"תער6 כנין וגסתתין קויסין כעעריןמתעטרין
 ג'ימ"

 ו"יגון
 כרכחן דיתערון סגי ורחיתו כרעו כלסו דינ6*6ל6*תערון
 0' כריך . סכת6 דתעלי ס3ת כ'( ס')נל"סית ד" כד6תרן דייק6 6ת 0' 6ת כרכו . כמו6 ותת6פיל6

 סקיו כל מניס דנפיק ו6תר דחיי מתשר6 דכרכ6ן6סיקי סתכורך.ד"
 קרינן קיית6 ד"ת כרז6 תקור6 ד"יסו וכנין לכל%.ל6סק6ס
 6מרינן צ6 ד" 1על לעלתין תיתוי ססקין דל6 6תתוי6כיר6 וד6י 60 תתן דתטו וכיון . דכיר6 תכוע6 6'סו סתכורךליס
 ס' כרוך 6ל6 סתכורך ס' 6תגרוך

 ד6לתל"
 תעי ל6

 ו6סק' 6סליס ו"יסו 3גין סיו3ורך 6'סו 6ת6' .יסתכורך ד" ועל . כלל כיר6 6תיולי6 ל6 על06 תתקור6 נכיפוסתס
 61נן סכת6 דתעל' סכת 6יסו ד6 ועד עולס ועו.לעילס
 כלסו סחס דתט"ן וכ'ון . מכורך ד6קרי כ"הר כרכ6ןמקעין
 מס,ן סכ" עד 0נו3'רך ס' 3רוך 6יסו 1ד6 ועדלעולס
גרכ6ן

 תעלת"
 לחתכרכ6 . ועו לעולס וכלסו על6ס

 י"ות כדק6 סליס ולתסף1ל"תסק6ס
 כרוך : סטרין תכל תל'"

 סקכ 6' )קס-כ67
 לע'"

 גפקין 3ר:ן דכל על6ס תק1י6 ( 6
 4כל תת6י לגכי סכי לס קריגן 6סתליס סיסר" וכד ,מני0
 סטרין דכל 6מ5ט' ד" ס' כדק"תרן על6ס תקור6כרוך
 ד6 0תכורךעל4ין

 ל"סית6 דכיר6 תכוע6 דכית" סלת"
 ד6 ועו לעולס . כל6ול6סק6ס

 עלת"
 ד56טריך תת06

 חיסו כל6 וסתכורך ס' דכרוך ורכו ומסח6ל6תכרכ6.
 פרת( 13 מ'ט( )כוקסית 6תר ו6ת כמס )תכורך . ועולעולס
 סכת6 וכנועל' לכרכ6 עת6 כל 56סריכ1 ד6 כרכ0 ד6יעל

 ד6 ככרכס 3סרות6 לתסרי כעו וכחדוס דל4-63ע1

 תעת6 )ייי"( סכת6 דתעלי סכת ס6יל6תכרכ6
 קויס"

 סר16 כד 3יכו( "חליס )ספליס כרכס כס"י י"ותכדק"
יסר6ל

 16ל" קל" ל3רכ"
 כקדו:ס דתתקדסי רקיעין ככל0ו

 ס3ת"דתעלי
 ותקדס' תכרכי ד"תון קדיס6 ענו6 6תון וכ"'ן .

 לעיל" ויתקדסון דיתכרכ,ן כגיןלתת"
 ע5"'ן תסריין כיוס

 עלת" כס6י 6ינ,ן זכ6'ןקל'סין
 ד6תי. כעלת6 6יגון חכ6'ן

 ונסתתין כעפרין דתתעטרן עד ד6 כרכ0 יסר6ל תכרכי51"
 לתזכי וע כעלת6 לין דזכי עת6 ,כ"ס כדק"'ורןקויסין
 ו6תי לעליו6לון

 נ0יך כך קלו:()ת-ומס
 סליקו דסכת6 3יות6 יתת"

 כוין כחדוס כניימ6 עלתין ככלסו 6'( ח' )כל6טית סליקוחווס
 תניו ידיו ותעסס "ל ככוו תססריס ססתיס י'ט()תס,.ס
 גסו 6תח1י על6ס וסת6 סתיס 6לין סתיס ת6ןסרקיע

דסת"
 תית6 6י תססריס ת6י תספריס . גסו 6תרסיס קויס4

 1נ5'5ין דנסרין 6ל6 . סכי ל"1 דכריס ססור דתסתע'כמ"ן
 דסליתו כנסירו דכליל כסת6 וסלקין על6ס דנ0ור6כנ5י5ו
 על6ס דכוסר דסליתו כנסירו דפ5י ססור 6יסו ונו"ןעל"ס
 כנ5י15 ונ5גי סליס ככסירו 1:סרין סליס גסת6 סלקין כהוכנין
 דססר דנ5ינו נסירו מגו כנרמייסו ונסרי תנ55י 6ינסו .סליס
 כ13ד לכל 6חר,ג6 לי,סח" וסער סער לכל ונסרי ונ55יעל6ס
 כיס דתתדכקןוככוו(

 תנייסו דס"
 תססו"

 נסיר וגסירו ססירו
 תתטטרן יומ6 דכס6י כגין כנל'15. ונ5ין 1ע1"6 פ1ק6כל

 ידיו ומעסס . י)תין תס"ר יתיר קד'ס6 כסת6 וסלקיןסת'ס
 יויו תעסס ו"יסו נניףן ססוין תכ5 דנסיר על6ס טל06סו6
 דתתהקנ6 דיליסותקוג6

 מגיד יותין. ס6ר תכל ד" כיות"
 לתת6 ונג'ד חסיך תניד ת6י .סרקיע

 תריס"
 תלי6 דתלכ6

 ד6יסו רקיע ס0ו6 0רקיע . סערוייוכל
 תכוע"

 דכיר6.
 6יסווד6

 ססו"
 ומסיך דכניד 6י0ו וד6 תעדן דנפיק נסר

לתת"
 וך ססרין תכל כנ5י5ו ונגיז דנסיר על6: דטל6 נג'דו

 סק'1 ל6סק"ס ותי16כת6 דרחיתו כתסיכו ליס "גנידרקיע
 דגד.לח6 טל6 6100 ותסיך נניד וכד סכת" למעלידמדוס
 סכילין 6ינון ככל קדיסין נ6תווי וסל'ס תלי6 ):ג'ד(כל6
 ל6סק6ס 6ורח6 כיס 6תעכיד כיס התחכר דכל" כייןקדיסין

 יונו6 ליוס 'וס לתת"ויכרכ"
 ל'ונו"

 ססת6 לע,ק6 וע,ק6
 ותתק:'ן תססריס סמ'ס סיך פרפ כ6ורח קר"יוסתעי
 ס0ו6 ותסיך נגיד וסיך ככוו ל60י על"ס וכנל'15כספירו
 'ונו6 16תר יכיע ליוס יוס ו"תר . על"ס דטלח נג'דורקיע6
 כד6 ד6 ל6תכלל6 יחוו תוחו( )ס-6 לדרנ6 ודרנ6ליות6

 סת'ס ונונסרי ונונ5גי ססירו תססו6 ד6 תן ד16ל6תנסר6
 6ומו וגו' 6תעכיד תכע 6תר ד"ת כחס יניע כנודל60י

 ספירו תססו6 ד6 מן ד6 1ל6תנ655 ד6 תן ד6ל":סר6
 ו"ימ6 ת6כ6 דנפקין וסכילין ד"תוון כלל6 6ת"ר .1נכי15
 כר6 ו,יסו תנייסו ד:סיק ריס6וססו6

 וכו 636 "ל"ף כוכר"
 % )ס'6( 61יט1 6' כסדי מ' חתחכרת ונחית סליק6יסו
 . 6מר כלסו 6ת11ן מתמנרן כד . כוכר6 ( כ )קית ריס6ר'
 כמכור6 כד5 ד6 וגסרין כוכר6 וכר6 61ית6 ד6כ6 ג0ירוד6

 כד6 ד6 6תכליל כל6 ד6 ועל . דסכת6 כיונו6 סלע6חד"
 למעכד "ל ככוד לס6י לתת6 61:סיר 6סקי 6יסו כדיןרקיע לס6י 61תתסך 6תנגיו ס6י כל וכו . חד כל6 לתסויעל": סליסו 6תר 6100 כו6 ד6 16מו כך וכנין . מד לתסויכנין
תולדין

 נריוקנ"
 )וד6 6ל ככוד לסס61 ונסרין סת'ס ד"ינון

 לד6( )ד6 דילס רתיכין ופת יחוס ללילס 1לילס דכתיכ(סו6
 6תר ו6ת כתס ליל1ת 6קרון וכלסו דכרס"6 גוס6ד"ינון
 . ללילס ליל0 ליל1ת 6קרי תתמס רתיכ6 ליוס. יוס'תיס 6תקרי פל5ס רתיכ6 . כ4י1תי ,סיוני ל1לות 6ף ט"1()תסג.ס

ימוס
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 ספיס. ד6יכון ג6יגון( )י'6 תולוע ימס . "מיס יה*ם ופתקוס
 ג'( ~גוגשת כתיכ מזי ת6 . ימיס 5יסו ל16 ימהש ת'ת6ו6י

 מיס . מי כל 6ס סיתס סו6 כי מוס 6סתו סס ס6רסויקר6
 6יסו ר6 ו' ועייל י' ר6סתלק ומל . סלקין מר6 כתלסאדס
 י' ומיס מוס ר6 ועל . ור6י מיין 6יסו ו' רס6 י16תכרק6
 . ימיס ישס 0כ6 6וף . ו' תן מיין גטל6 נסל6( זעיר6)ס*א
 סכ6 6וף סערין ס'ת סת'ס תס רסתיס. ר61 6יסו ר6דעת
 ר6 ועל דיליס כנווג6 ימיס רק6 ת"רין כ6יגון ססריןסית
 כר61 ללי5ס ולילס 6ומ"ר טל06 כררנ6 6תכליל ליוסיוס

 וכנין דעת סמיס כמיס( ):'" ר6י?ו לס גסיר רק"דרכור6
 קר6 6סרר 6תירן כם6ר 651 "יסו על6ס ר61 6,תרדס6י
 6ל6 . רעלת6 6מירן כם6ר רכריס 61'ן 6תר 6ין ו6תרעל'ס
 "ת'רן תתן רלית על6ין כררנין 6יסו על6ס ר61 6תרס6י

 דתסימ:ות6 ר61 ר6יגון ררנ'ן כם"ר 6סתתעו ע6ורכריס
 6סתתעו נ'( 5' )ני"ס,ת ל6 סני 36ל רתסתתע קל6ר"יגון
 י65 ס6רן ככל "3ל . קעס גסיוע כלי רכתיכ וסייגולעלתין
 לטלמין 6תיירעו רל6 ע65ין פתירין ר6יג,ן גכ על 6ף .קיס
 עלמ6 כגי וכל עלת6 כס6י סליתת6 תסיתג,ת6 לן 6יתתסיכ, ססוא וכנין לתת6. והתנניר 6תתמך רלסון ומסיכוננירו
 ררנין כ6ינון סו6 כריך רקורם6 רת:ימגות6 רז6פסתעו
 תכל וכק5ס וסייגו ונניוין סתירין סוו 1ל6 6תנלייןכ6'ל1
 חכימי 6יגון תסתע6ן עלת6 סייפי עד רעלת6 תרים6שיסס
 כתס 36ל . 6תיירעו רל6 גכ על 6ף נגיזין דרנין כ6יגוןלכ6

 קרים6 סתם6 כגין . כסס 6סל סס רלסתם כנין6סתת,רען
 רגסי5 גסור6 61'סו קריסין על6ין ררגין ת6יגון מסכג6ר"יסו
 מסיתגות6 6תמף וכניגיס רלסון מסיכו וסס,6 נגי,.ן גסוריןכל
 . ררנין לכלסו רגפיל כת6ן לסמם6 רגסיל ת6ן . עלת6ככל
 ו6יסו כל6 וגס'ל כסון ר6תכליל 6סל 6יסו דסתם6כבין
 כמפן ו0ו6 ר6 ועל . לתת" גסורין נווגי 6יגון ככלכסיר
 כתי6,כת6 רכלסו נגי,ין גסורין דכל וג5י15 כנסירו ממופתוי651

 ל0 ליויס3 וכלסו( 6מלי.6 ):וסח6 רכלס ותי6וכת6 רעו5ית רלהחן כתס רלסון וגסירו רעות"סו ל'ס יסכי סליסשרעופ6
 מופתו. ת6ן . תמופתו יו65 כמתן וסו6 ר6 ועל . ותפגןככזכזן
 6יסו ר6 עדן . תפדן יו65 וגסר ג'( )סס ד6 ורז6 . ערןד6

 ר6ור תסטר6 יסים . כנגור יסים . כל6 על רמפי6מופס
 רגכורס. תטפר6 כנכור . כל5 ריג6 כיס 6סתכמ רל6הרת6ס
 נכהך 1ל6 כתיכ כנכור סליס דיג6 6יסי דנכורס נכ עלו"ף
 ורע,ת6 כתי6וכת6 כחר6 כל6 וגטיל כמסד ריג6 ר6תתיקגנין
 סגותן פ'נ( )יספיס ר6תתר כתס 6ורמ לרו7 ר6 ועלסלים
 ססרין ככל דסיסר6 גסירו ול6םלת6 ל6סק6ס . דרךכיס
 ססמיס תק5ס . לתת6 ל6גסר6 6ורמ כס ולתספח 6'()רט'1
 כנין אפיק 6'סו רק"מרן על"ין סמיס 6ל'ן תסייפיקו165

 רכר כין 6סתתורע 6תר ו3ססו6 "פ'ק 6'סו רנופ6רכסיות6
 ולתק5ס . על6ס עלת6 )י'"( ד6 ססמיס ק5ס . ססתיסקיס ועד ססמיס 1לתק5ס ד'( )יני'ס רכתיכ סו6 ור6 .לגוקכ6
 כל גסיל ד60י כתס . ריליס ס5ת6 ר( )תלכ6 ר6ססתיס
 וכלסו כסורין כל נסיל ס6י סכי "וף . כיס וכלסוכסורין
 6יכון ככל דסיסר6 ותקופתי . ססמיס מק5ס כסיק 4"יסוכיס
 %"תסק6ס ל6תגסר6 ר6תמזון קריסין טפירן1 )ג*6סערין
 גסירו תססו6 ר6תמפיי6 ת6ן לית גסתר ו6ין תניסולנ655
 ר6תמזי כת0 ומר מד לכל מר6 ככלל6 6גסיר לכלסודס6
 סיסר6 כרין סתס6 תנו ו"תנסירו 6מת5'תו כל?ו וכרל'ס

 6יסו 1ר6 תרעין ככ' סלית6 על"ס ר6ימ6 כנווג6פתעסר6
 תתיתס ס' תורתדכתיכ

 דס"
 תתיתס )סלית6( 6י0י כדין

 ר6ית" כנויג" ררנין דמתס כר61 סעריןתכל
 מתס דשכון על6ס

 כנץ פיכין מחס כחתס %א 5אסי כך וכני:י . ומתסיןרז6

ל6סלת"
 60 כפס תסיכת תתיתס ס' ת,רת וחתסין לרא

 ס' פקויי . ממם 60 פתי תתכ*תת ג6תכס ס' עוות .מהס
 עיניס ת6ירת כרס ס' ת5ופ . מתס 60 לכ מסממייסריס

 תססעי . חתס % לעד עיתרת עסזרס סן יר6ת . חמס0"
 מתס כסמפ 6תיין וכלסו ' . מתס 60 ימדו 5רקו 6חתס'

 סית יסו'ס יסו*ט ר6 של על% ר6ימ6 כגווכ6ל6תכלל6
 על6ס רסת6 ר61 ר"יגון על6ין סערין סיק לקכלזתג'ן
 6סתליס דכל6 דסגת6 כי1ת6 6יסו ור6 י6ית כיקחע*"ם כסד,ר6 ו6סתליס 6תתלי6 סיסר6 ד6 ועל על6ין( רסת'ס)י""
 כיות" וע'ד ותת6. עיל6 דסכת6 כר61 י6יתכדק6

 ר6
 רמא תמקור6 כילי סתיס כרק6תרן ככל6 גסירו"ת,סף

 ת )גר"פ תרז6 על6ס לככיד ותתקגי תכסרי 61יגון3קרמית6
 על6ס. 6ית6 רספר ותר61 . וכ65 6% על6ס רספר ג'(5-ס
 וכנ*כ . יותין ס6ר כל על רסכח6 כטת6 רסלפיןטין רתלפ כרז6 כדק6תרן תספריס כך וכגין רספור תרז6ו6יסו

 וג5י% גסירו על קדס6 כרופ רור ק*תרר6
 )ס"* יותין ס% כל על דסגת6 דיומ6 וכעיתו( )ס"6וס"סגו
 ר61 ננין יומין( ס% תכל ד6 ג"ת6 ד6תתקן ויליסות'קוכ6

 נסל'תו ו6סתליס כנ5י5ו וג5ין כגסירו גסיר דק6 על6סרסת*

עיל"
 סכת6 רתעלי סכפ תתיתס ס' תורת וכדין . ותת6

 תתיתס ס' תורת סי6 דס6 לילס ככוד רסמור רז6)ס'"
 תורס על 6תערו 601 תסימ פורם קכל תסס סכע'פתורס
 סלויס 6ת פסס 1*15 כתיכ 60 סככתכ תורס ר6ילוסכע'פ
 ד6חיד ל%י 6תפד ליו6י ור6 . סתורס ספר 6ת לקומונו'

 סגין פ' ליפר6ל כסיר מפס פניס ד6תי6 וחלכ6כסתספ

 כרר~מין מר6 כר61 סכת6( תעלי ד6 ס' ותורפ כיותויסטס"
 מכריי6  יתוסגחת6( סידול6 שיעס ג:סת 6ני )ס*6ו"תקיגו
 ססתיט ד6 פרא דווו פוסכמפן ת6יגת רתוסכחתיסירות6
 גסר ססו6 %כפר ס6ו. לכל עסיר כרי% נטילר6יסו
 . נס' 5דיקיס ינגו 5יג( )ת50יפ ר61 6יסו וד6 תעקרגפיק
 פל6ס כר61 דפתיס תר61 כל6 וכפיל כמפ גסר וס6יכנ'ן

 6תקין ופת% ד6 כיות6 י6ות כדק6 כל6 דמייותקור6
 דק סיסר6 ויכפר ד6. כיופ6 י16פ כרק6ל6גסר6
 סמס* מן ל6תגסר6 כנין ר6 כ'ות6 %ר6 תסער*תפפרסת

 ד6תסרמפ ולכתר . נט' סעתו 6ת כסנותו לדוד 6יסוור6
 ר6עיל 6ת11ן ככ"כ ר6 ותוסכמפ6 כסתס6 6תמכרת 60תיגיס
 מספר6 דסיסר6 שריפו ד6 ותוסכחת6 . כסיסר6 סתס6כס

 ולכתר דסתס6 כגסירו 6תוון דכ'כ ותוסכחת66מר6
 5'( )סס 6יהץ 1ר6 . כעלס עס דתפרוכיפ6 וסליקו6תחכרות6

 ו6תרכנ~ת6 6תסכרות6 . ס56סיס 6יס לתססתפלס
 כחר6 1ל4סוי ל0 לקכל6 וסת6ל6 יתינ6 לפרס6ככעלס ר6תת"

 תספריס סמיס 6לין וכל . פד כר61 מו )לתסוי מו6כמכיו6
 דמדוס 6מרגין תוסנמן 1ל0ל06 תכ6ן לון. ומתקגינלון

 על6ס סליתת6 תקוג6 6יגון סכי 6כל . סליתת6ותי6וכת6
 קדיס6 דסמ6כר61

 כרק"
 6תקיגו 6לין ותוסכחן י16ת

 י6ות כדק6 כעפרוי ו6תעסר סליק ד6יסו רסכתשכתק'ג6
 6ל רככוד כר61 מד לתסוי קריס6 רסת6 כרז"וסלקין
 )סס 6יסו וד6 כרק"תרן( ליס וזסרין ליס מסס-יסדסתיס
 )גר"סית 60 ר6 תוסגחת6 מרס סיר לס' סירו מזמור5-ח(
 6תער1 כיס ר6תערג6 נג על 6ף %ל . 16קימג6 ג'(קכ'ג

 סח גד עלופ פרות ד0גסו 6יסו ספיך 6תער1 דק6דמנריי6
 1'( 6' )ישי56 כד*6 תוסכמת6 כס6י 6תערו 6רוג%געל'
 לס' סירו תזתור 6תרי סוו סירס והס . כררך ספרופויסרכס
 . דלעיל6 ננווג6 6יסו ר6 רז6 . עפס גפל6ות כי מרפסיר

כסעת6
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 5ע6% ליס ל%ת6 גרסא6 )6יה6( גע4 את ו4גץ53ע%
 מדם סכ6 כתינ 6ה6י פית6 61י . ד6 תיסנחת6 6תרי6יג11

 ומדם 6יסו מדם וד6י 6ל6 ד6 תום3תת6 ק6תרי תדידוס"
 סמם6 תן 6פגסירת כד דסיסר6 נ6תחדתות6 6)6 6קףיל6
 וזרוע יתיגו 15 סוסישס . מדם סיר 6יסו 1ד6 מדם 6ישכוץ
 1תום3מת6 ל0 לקכלס וסת6% דיתיג6 6תעויפ6 60 .קדסו
 סתם לנית סל9ן כד לס תסנמ6ן קמ %ע6 גפ5י כדי6

 ננין ס5קין מד נרז6 1כל6 פתפ לנית סל9ן דפג4תנמו%
 דתום3מת6 ת%9 5פיל6 5ש% וכיסי6 ס5יקי 6ש1ונפנת
 ליס לפנמ6 נ5נפ קעקיט כ5ש שסמו %ן כם3תי6
 . נעלת6 ימיד6886

 ז6 תסנמת6 . ססנת 5טס שו שפו מנ()ה%"
 1"ת6 ועון תננת" "תתרך 3שת6 % שי סר6סון16ט
 תסנהת" מנריי6. "וקתוס פליס אגץפנת

 ע5ת6 ל6
 ד6יש ניס( )ייי6 יית6 ע%5 טלת6 ינכי תסכח ק6תת6ס
 ש6ס יוה6 ססנת ליוס . ד6וקיתג6 כתס ליס ק6תר2ק כתינ 1ל6 סיר תאשר *סו ו% ד%יס דס%5 תלג6 סנתט4
 6ל6 לס6י. ס6י 3י1 הס ס3ת ודא ס3פ ד6 פל6ס.3ת
 סנה % סםנת יו0 . ס3ת6 דהעלי ס3ת ד6 סתססנח

 יסר6ל נגי וספרו ל*6( )מפוה . לילס וד6 יוס ד6 .ז5עיל6
 6ת אשר ג'( )סש דגוק63. ר61 לילס ס6 סם3ת יוס6ת
 ליוס סיר תוהאר כך וננין דדכו% ר61 יוס ס6 סם3תעס

 נם% שיק ל6 תת4ם ועלת6 6תר נכתס 61סכחן .ססגת
 גנע 8פס % ףקר6 וכנון ס6י כנין סתט ק*3( )ייי6שתי6
 כלסו גף. % עלס 6תך ת5ס 6'( )קיש6 61ל גיז()פס
 נגץ 1כ1ל6( 6הריס )ספריס )6%5( . 3יס טליק 1ל6 סת6כשעיס
 שיק 65 6יסו על% דרנ6 ו5נכי פל6ס דרנ6 ניסד6ית
  וסהס1 נגסחו6 ניהת6 סליק ל6 וסרנ6 גסיר6 .נסת6
 על פל6ס תום3מת, 6יס1 י1ט הו:נחה6( 6"ש ס:נת דיוס)ג'6 כני ד6יוזי ום3ת תוסנחן 6לין וכל . 3סם6 50יק ל6וע'ר
 נתיקיג6 6תקינו תוסנמן 56ין וכל )י*" יותין ס%גל

 קיי:ין טסלין פ44ן לעערין 61קעער שיק ד6יסווסנת6
 : יותךן( ם% כל8ל

 תלין ניס )י'י( 6תערי מנרי6 60 . כף גלנאשפת
 תססו דסרמ6 כסתת6 י6י ל6דכר6 5ן 6ית 36לדקסיפ
 וסריין נרכ6ן כ5 גפ9 דתמס דיייס ד6יסי וכנץ ספ%תיס8י
 "ית פכיס דכפק6  גסתת6 ס6י לתת6 ותנרך 6סקי 6101כיס
 תססו6 גסתתין פרמין ד6 1פל . 6אר 5ס6י 35רכ6 רסו05
 תנרכין תתם פרמ6ן ד"י:ין גסתתין 5אגון ס3ת6 נתע5ימי

 תגיס דגפקי 6תר וססו6 . תתת6 סס ד6קרי 6תרלס6י
 תתת6 נרכ6ן תקכל6 סס וס6י לעיל6 ליסתגרך

 כרכ6ן תק3ל6 6יסי דמ% ניייי . ס8רין תג615תכלילת 1תמי5"
 6יסי דם3ת כיות6 תתת6 לס תנרכין וק6 גסתתיןפם6ר
 לס תנרכ6ן דק6 ע5"ין גסהתין ת6יגון נרכ6ןפקנל6
 31רז6 6חריס )ספריס ת*ס כמים3ן תיכין ימתםג6רנפין
 ד6וקיתג6 6'( ל )סקדפס כתס ת*י( כחום3ן תי3יןדמתסין
 . תת6ס עלת6 1ד6 על6ס עלת6 ד6 . ת*י 31רז6 ת'סנרז6
 תל6 סיגו 61ילו ותן . ת*ס ס6מרוגיס( פד )640 כף ג5שתת
 0ינז.  מיסין 6חר6  ת1ם3מת6 סלק6 ותלפגיס פדסירס
 ר64 מום3כ6 סלק6 נחוסכנ6 הלס מפן קייפ6 רל6ו6פ*נ
 )ת'ס( למסנין %ר6 תום3מת6 טלק6 'לסל6ס ופתפןפ*י
 ד6יסו דסרי6 תס ע5 רתיכ6 ומד דכל" תם15ה6 תיניןמ6ס

 1כל ד6 ס3מ6 וכ5 ע65ס( ס5ית6 6100 6חריס )ספייספםלות6
 דם3ת לתםל1ת6 3מום3ג6 ידיפן סייפין כלסו 6ליןפלין

 לסדר6 ויועי עפ6 זכ6ס . מ~י כדק6 תגייסו1ל6סתלפ6

 ד%155 סוור6 51סל06 תכ* . י6ות כדק6 והריסעסכח6
 תהק ש ס' %1ס נ*כ( )ת0)יס כחינ ד6תתקנתכפס
 דסו0 נסעת6 ד6 6תר תלכ6 חו מוסס 5מזרפי4ל1תי
 תום3מת6 ותסורתתקן

 . 3סיסר6 סתם6 5מלר6 כנין ות5כ"
 61תס 6הר ל6תמנר6 דיציס סנמין ותסור תתש דסוסכיון
 %תפער6 סלק6 ד6יסי כען תרמק 6ל . פרוד6 3ל6מד, דמ3ל1ק6 ל( קפיפ קפ*" 6' )ייי" רא ס' ו6פס . תרמק 56ס'

 מ9 65ץ לסלק4 3פי ומתהן ע65ס 3עלת6 1כ65ננעלס
 ל6סתלק6 תרמק 56 כך 31נץ 5עי65 לעי65 כ%565קסר6

 נע6ן דתום3מת6 סדור6 3נ1 כך 31נין . ל1 לם3ק6תינן
 יכעי ו6לתלי תתת6 נסדאסו ול6תדנק6 תתן 65תכלל6יסי56

 ותר"ץ ניס 6חיץ לתת6 יסר56 60 ככיד ס6יל6סתלק6
 53מם 5ל1ת6 ד6 1על פכ"סו. ל6פרמק6 ליס ס3קי דל6ניס
 65 פשס 3רז6 ד6יסו 31פוו . פ5כ6 פם 3ר61 דת5י5כת6ן

 ד%6י 3ספפ6 י3י 6י5 תס 6י15תי . כ55 תגיס6פרחק6
 נהך קוו% 6ק( . דם3קי 6תר לססו6 6סדרן יידותרמקי
 6סדר תיד סוף נ6ין 5עיל6 5פי65 ד6סתלק ננ ע5 6ףש6

 6% ניס 6ת66ון 5תת6 דימר56 גנין ספת6 ת4 .4*תריס
 ד6 1פל . פגייסו 1ל6תרמק6 )יייס( 65תגסי6 4סס3נףן
 לפת6 מעי65 ד"פסיך כת6ן 3יס 651מד6 ס61 נריךשום6 ניס 65ת6חד6 נעיגן כך וכנין . מוסס 5פזרתי5ף15תי

 כו ד6 1ע5 . מו6 0עת6 6פילו פמס נם כריסתנק
 53כףש כסייס 651סתעי ניס ל6מד6 3פי 5תפ5ס נ6ו5ססתיך

3רז"
 ג0ינ ד6 1ע5 תיגן יסתנק 651 תיק יתרחק ד65
 . סיוס כ5כס שיס 6לסיכס 3ס' סדנקיס 61קס ד'()ינרס
 : 56סי1 סס' סעס 6סרי 15 סככס ספש 6סה קי*ד()הסלש

 155תע תלת קדי% דעת6 דס3ת6 צלדי82 וס:()יוא
 מו וכ5סו ושה18ס סכתי ת5ת 5קכל . יות6 3ס*6סתכמו
 6מי15 ל%תד65 6סור כגיסת6 לני קדי% עת6 דפ156כיון
 %לות6 תוסנמן נפ5י 6ל6 כגקת6 נינ5'רה

 161ריית"
 וכדק6

 6מרגין נתלין ד%תד5 6( קש *שי 6 )יי ומלש . צוןמזי
 ליס ציפ סנפ6 תמלל דק6 גם נר 6יסו ד6 דפלת6ונתלין
 3יוה6 ט*ד תהגן ת65כין תרין דימר6ל. 3עת6ח,לק"
 דלית 5סלמ6 וף ו6תרי ריסיס פ5 יד*סו! ס11 ו6יגוןדם3ת6
 31סיר*ן נ5ל1ת6 ל6מחד65 נפי וע"ד . 3ק3*ס מ1לק56יס

 6יע יות6 סלי . 63יריית6 6%סתדל6 דת6ריסוןונתום3מן
 )3תיסכמן דכסתתין 5רור6 400* ד6תפסר6 דכסתתיןיות6

 וסייפ דכסתת6 תוסכמת6 כתום3מן תסנמי ננ*כ .דת6ריסון(
 גל ורומ 56סיג1 ס' סתך 6ת תנרך מי כ5 נשמת 6()קי-ח
 . ורומ6 דגסתת6 3סמר6 6ל6 תום3מת6 י5ית . וכי'נסר
 תום3מ% דחפ6. י16 יגסתת6 נרומ6 קיית6 יות6וס6י

ודרנ"
 נסול6 ד5רסו קדים6 סתם6 דיות6 ר61 על% 6מר6

 6תוק דפכיס דגסיר דגסור6 רז6 . 16ר ייר סייגודיתת6
 . פלת6 ע5דסלסין 6ינש וגל ות%י וכשני6 רתיכין מיילין 6יגון כ5וגסרין

 תום3ממ"
 . 0ימ ד6 כיוס6 ד6מף דעלת6

 %ין ותרץ דעשין 3רז6 6יסו ד6 ות1ם3מה6 6דוןאל
 קדי%. פל% ונרתיכ6 נ6נסן ותתעערן קדיסיןעל6ין

 %"6%י%ייצ יתהן 2נ םיזווי ?ןןין6222)עםגנ
 הינ0 נכל וםי% 6ת 6ל6 6מר6 ריומ6 לתינס תיכסנין

 קויפין וספנין רוימ6 6ית ע65ס 1נע5ת6 3( )הי'גות*נס
 ו6תיץ פומג0ע6 טל תוסנמת6 46סו יד6 65ה. 6תנין

 לש5ש ו%שר פסנם ק6 6( )י'י ס3ש6ס דיית6על6ין.
 פ8ץ 5פי5* שק6 ד6 תוסנהת6- גד . נרשיפ יירע65ס

ש9



 1419?זןש4 שבת תשלתעניניהשלמת

 תעת6 תוסכח% לס5ף וגפלין תזותג*ן וק84הSפל6ין
 05וסלקי

 ל6תעער"
 די פל6*ן רת'כין נכתס כס

 ד5דיקי6 נסתתיו 6ינון 1כ5 לשגין 5ףנקשוכל תתעערן כלסו דעדן דכגגפ6 5דיקיי6 5רנוןוכ5
 פס6 כד . דכורסי'6 רא פו ד6וסכמת6

 פו תמן קיי% יסר6ל דכל ד6תומנמת6
 דלתת6 שוק4 וכדין . דיוסף ש6ס קדוסס דק%תריזתג6
 ד6 . מד כל% לתסף לעיצ6 לעיל6 כל6 65ת6מד6לעיל6
 עסל6ס מכק . תוסכמן כ5סו פ5 דםלק6 תוסנהת66יסי
 דדרנ6 מד11ת6 וכאי יסס יסתח יותי דס"ר ד5ל1ת6סדור6
 םליק כו דיל'ס עדנ6 נסס61 דמדי ד6נ?ן פקר6פל%
 מדוס 6'סו 1ד6 . כחד6 ומתחכר6ן לס ,גס'ל לנכיסגירסיי6
 כ16ריית6 דמדי סככתכ תורס דלעי65 על6סד6וריהע6
 ד6תמכרו כיץ . כד6 ד6 61מחכר1 סס סכעל תורסדלחת6

 יסתש קדים6 לפת6 מדוס כסס61 ל"כלל6 כ"ג כעיכמד"
 נ6 ר5ס 6נותינו 61לסי 6לסינ1 . וכו' סנת סותריגתלכוהך
 :נתנומתכו

 כתיכ תניגן . 16קתוס 60 ד6 כיות6 תורס דספירו%
 סכל 1םוס תפורס ס6לסיס כתורת נםפר 1'קל16 ה()נחמיס
 ותסורת סעתי פסוקי ד6ינון רא 16קתוס וס6 . כתקריויניגו

 נכל 6י . ועתמסקםיני6תעסר
 טע%נסר %ק

 מסר 6יסו 6ת6י קדום6ן 6ינט ככל ד6יסו תורס םמר5תס:
 6ל6 . כ16ריית6 לתסס ליס ו6תתםרו ורזין תקוגין סניתכל
 כתורס 061כלילת תתעטר6 קדים6 כורסיי6 כד ד6רז6

 כלסו ותסורות פעת'ן 6יגון 1כל דיוקגין 6ינון כלסככחכ
 דיוקג'ן 61יגון קוי% כורסיי6 כט 61תרסית1 כנכיזופ6לין
 6תענית וכסו סס דנעל נ"וריית6 דנכתנ "1רייפ6דע6יצ
 דכור" תן ד6תעכרתכ6תת6

 למודייסו טל"ין 6ת11ן %1ת6רו
 6תנרכת דס6 כג'סת6 ננ' ע6תהז% . מזי כדק6נקדום"סו
 6'נון כל 6עע ותמן סככתכ דתורס תרז6 כורם"616תעערת
 לחודייסו כ6תוון ל6תחז6ס כפי תג'ס 6תקדסת ו6יסידיוקג'ן

כדק"
 הזי כדק6 על6ס נקדוסס "תקדם כל6 וכדין י16ת

 נוכרין סכעס לסלק6 כעי יות6 כס6י '1מ6 נס6י וכ"םכ"ם
 וכתועד'ן וכזתנין ד16ריית6 רז" ד6יגון קלין סכעסלקכל
 . ד6 על6ס רז" נו סית דכפורי כיות6 ד6 רו6 נומתם
 ד6הה תדרנ6 לסת6 דרנין ממם ד6יגון מתם . מד6 רז6וכל6

 ססרין ס'ת ד6יגון סית ד16ריית6 רז6 ו6ינ,ן לתת"קדת6ס
 חד6 רז6 וכלסו קלין סכע 6'גון סכע . חד6 רז6וכל6
 סמס" כנין תלת6 פל מד 6תוסף כר"מ 61לין."ל'ן

 דיסיר
 זתג6כסס61

 לם'סר"
 רז6 ,סיינו סיסר6 על גסור6 61תוםף

 קל6 חד לסתתע כעי תורס כספר דתוסף. 6( '1)נר,טית
 יותין וכם6ר ד6 כיופ6 קדים6 פת6 לסדר6 םדור6 .ודכ1ר
 ד6קרי כרסיי6 כמד תקונ6 1לתקג6 לסדר6 כפי תורסדספר
 כ( קם'י ס)ח 6' פ'נ נ' )'*י כסית דלסוי כרםיי6 61001תיכס
 העל1ת 1סם ס( נ )דס דכתיכ ית'ר 1ל6 כסו לםלקחדרנין
 ע6חז6ס תורס םפר עליס לם%1 לעיל6 חד ודרנ6 .לכם6
 עת6 כל נפט כיץ לתמן תורס םפר סליק כד לכל6ליס

 1לכ11נ6 כזיע כרתת נדמילו נ"יתת6 לתת6 נרתייסו5סדר6
 16ריית6 לקכל6 דסיני פי6 פל קייתין דססת6 כתסלכייסו
 פומיסע ליופתמ לעת6 רסו 1לית . "ודגייסו וירכון 5ייתעףסון
 כל0ע 6ל6 6מר6 כמלס סכן 1כל ד16ריית6 כתילי6פילו
 ח( )נחמיס דכתיכ 16קתוס 601 שת6 ל'ס דלית כת6ןג6ימת6
 סתורס. ספר 6ל סעס כל 61זגי )סס( ספם כל טתדו*כפתחו
 כיס לתקיי כ5כור6 ס*פ תפקין כד סתעון רכי6פר

 5עע6 קמסנס "0 ותעוררין דרמתין סת64 תועיא0מק
 סכי לת*תר נם לנר לש61נפי

 יס6 61מרך כהלך כרץי פלת6 דמ%י סתיסבריך
 %ותנ6 עקכ65 נסזרך פעוכ לנ6 1ל6תס1" פקוסךננית יפפכ מתיי יתי49 וסורט לע5ס יסל6ל שמך עסרטיתך
 6% א0ה יס*כו ח4ן לן דתייך קדמך רפ61 י66 .כרמתי
 כנו פקיד6פנוך

 5דיקייי
 כל 1*ח הצ 1למכסר פל למרחס

 לכל6 ויפרנס לכל6 זן סו6 6פ יסר6ל. לפתך ?ידילי
 שלכע61 תלכי6 פל וס"פ סא % כל6 ענ סליפ ט661ת
 דיק4. ומק4י קמיט יסניד% דקכ"ס פגד6 6נ6 . גאשדילך

 כר על 1ל6 רחי5נ6 6כם על ל6 ופ?ן פיק ככל6ורייתי0
 נךוט %ס6 וס61 דסמי6 כ6ל60 6ל6 ס4?*כנ66לסין

 וקסופ סכ1,ן 5תענד ועסני קסופ ונני%סי קשס161רייתש
 שסכהן 5המר 6% יקיר6 קדים6 1לסתיס רנאן 6נ6כיס
 כנין לי ותיסכ . כ6ירייתך צכ6י דתפתמ קדתך רע61יס6
 דכצ ולב6 דלכ6י תם6א ותםליס . רפותך דעכדיןיכרין
 : 6הן 1לסלס 1למיין צסנ יסר6לפמך

 קכי5ו כ6י15 מפומרס מלץ דיסתעון גנין וסתקין 5ייתין1כ65 כ5חודי מי כר ד6יריית6 כספ,64 לתקריושסיר
 כ6זריית" דקרי ות6ן יפיגי. מסור6 סעת6 ססי056

 צסף
 ל6 גלמודוי מד דכול כר יסתתע דל6 וסתיק פ3"ס ק6יסמו
 1לף דכורין תרין 1ל6 0י6 ה?ד חד קתם 5שן דגורץתרין
 6יסר דתסימגו% דיז6 נריעות6 תורס כספר פסתכמיותלין

 מד ונשי . 0ורס נססר 6סתכמ ד16רייה6 דיקר6וגריעות6
 . מד תתרנס .קל6

 ורז"
 ד% דפלת6 )רז6 ומץ% קל'פס ד6

 כ( )סשת דכתיג ק%' ומד שהקין נל6 ד6תי( דעל%ווז6
 דכתיג לת% פת6 וכל 5פיל6 6יסו . ונו' 6ת 6לסיסוידגר
 ש0 ותמס )טס( גתיכ . 0סר כתחתית ןית'גנ, יט()ספות
 ורפותי0 5ג"ס יסו* כ16ריית6 דק6רי וססו6 . ס6לסיסש

 תלץ וסני נסדעי דת%יס סל,מ6 "'סו וכי תל'ןל6יגון
 כך כנין . פל6ס כדונפ6 ק6'ס 5ףסו דס6 עה6 לכללתסתע
 כקדמי%  מלין  6ינון  יסרר  כ"1רייתת לתקרי דםליקת6ן

 . רנור מססו6  טנלן . נ"יריי?6  י~רי ל" ל6ו ו6ינניסיס
 16 גמ( )6'יג כתינ מס קרים6 לפמ6 6וריי60 ים?ע ל6ער
 סן ל6דס וי6תר עכתר . חקרס ונס סכיגס 1'םסרסר6ס
 כ16ריית6 דל*רי למ"ן ליס 6סיר ונו' מכתס סי6 ס''ר"ת
לתססק

 סרסת"
 דפסק כ6תל 6ל6 מדס מלס 6פ'ל1 16

 יפסיק ע6 יפםיק. )ל6סלק6( קדים6 לעת6 פרסת6תסס
 ד6 רא . 6חר6 דסנת6 כסרסת6 ד6 דסכת6 דפרםת6תלין

 קתי וקיית6 6תעער6 ,מד חד כל פרסיע ד6'פסיקוכטעתמ
 דכל פרסיין לתפםק סני ד6סליתו כיון ס'6 כריךק,דם6
 )ספלי0 פליני תסכת 6ג6 61תרי קכ"ס קתי 61תעטר1סת6
 . סל1גי ת5נ,ר6 . פל,ג' תסנת 61נ6 פלוגי( תננ,ר6ה"ר.0
 רתיכין ותלת ולחקסין תנזג6 רכ 5'1פ'6'ל קר6 סעת6נסס'6
 רת'כ6 1כל . ד16ריית6 כסמוס6 ד"תתגון ידיס דתמותקדיסין
 על רתיכ6 ל?6' ל'ס נוג'ורתיכ6

 פרסת"
 דכסכת סלגי6

 על פל1נ' ורתיכ"סל1גי
 סרסת"

 חד 1כל פל'גי דסכת פלגי6
 06'ל1 דחגרי? כרת'כ6 רת'כ6 5"על6 1ל6 כ6לין6ל'ן לערכ" לן 61סיר . דיליס סכת דססז6 ל16ריית6 תסתם6וחד

 חד כל 6ל6 חד. נ6ת %ילו 16 תיכס כחד ו6פילוגית6 כתל"
 לון דתני וכתס ס61 כריך קודם6 ל1ן דפסיק כתסוחד
 כד ר6 ופל  פטריז. על ומד חד כל פרסייןכלינ,ן

  ד6סתליס פרנ60 חמ?"*  מלין 6עון  סלקן ד6סרשס6  פסט?י"
 פרסס6 כס0י6 וממנ6 רתיכ6 ססו6  לון ינפילנכנור6
  ו"מריך קה"ן קייתן ממם  פלין  ו6ייון קכ*ס קמי  ליוסליס

6ע



 הוהר- שבת תפלתעביביהשלמתש
 מל ותתעסרן תלין 6יגון כלקין ליס ועי כוק66סק*ם 6י . יסכי סכי פלוגי 5נור6 4 ו"סליוץו פלג* סרס6%כן

 רתיכ6 כל כ4ויס ימתס6 רתיכ5 וססו6 קוים6כורסיי6
 ננו התפפון וכלסו וסכ% מנת6 וכל סרמע6הותיכ6
 לעיל6 לפיל6 ל6היטו6 סלק6 5וסו השו קוים6כירס"6
 מ*ן סאק-ס זכ6ס כך נג? מו6 כ6% כל616ת?3יד
 ו6פסיש כתס י16ת כוק6 ומ3ת5 שנ% וכל פרסנש6ו6כל':
 כחגמם גסנת6. תורס נספר קריגן זתגי תרילמיל"

נ:עע"
 סת6ל6 ל%לל6 5ריכין ערנ לעיון תלי6 ווי:6

ני,ויג"
 וכתע 6ת"%נת סענין 6( )פ"ד תתרין חוריית6 וס6

 מליתו ל6 6נל יתיר 16 סס,קין נעםרס יי נתנחסתייס ספר קי ננין . 1סת6ל6 יתי:6 ל?1 דת 6ם תי?וכן !ג()וג-'ס
 ויתיג6 ניתיג6 6ל6 סה ל6- ןפרמת6 סליתו וס6דפרסת6
 וכמתימי כ0כת6 נסגי הוקיו,ס ו?5 ותנק: טפה6 מוטליי6
 ך16ריית6. כלל6 ד6'גון לתת" ורנין גחת'ן וק6 כגיןנמנת"
 וד5ף סו6 סכי "ל6 לקתן יותסךם'ן גכי6ין 60 תית6ו6י
 כלס, חתת6 סכי%ל

 כליל וסד חד וכל ד6וריית6 כל:"
 6קרון 6יגת על"ין ורנין 6לין ותלס 4רז6 וחד מדלכל

 ו6ת"1ון דר:ין תסט טכייסו יסקין ולנתו חד6פרסת6
 ות5ם נח:חס 3פ:ת6 תלת נונוין השמס כך ונניןכמו6
 ו3סשר6 פסמס ס" היוס"ס ניות6 והלת תגייג6נית6
 נמגמ: סנ6 יינ6דרנ

 נסנת"
 דסטהל6 ר'" ,תער ס6

 נסל" ספת6 כססו6 כויןו6וריית6 יז" ייקכל6 ו:,ת,ל6 :סר6 נס:י6 תת6ס 6( )י*ווגקווס
 ויוו'ליס ו:י!"ל6 תסעו6

פן:111
 שנננ'י

4 
 ד:-מע6 כ6% ד4גון מל6ץ סערין ותלת כגווג6סמרין
 6יסו זכ6ס וסכפ* *קר6 וזכי ת6ן מילקיס זכ6ס .דסנת6
 : ו6הי ונעל?6 וין נעלפ6 מלתיןכתרין

 סס3יפי. ניס תתק,תו 6ים יל6 6ל ט,( )ספיחכתיב
 לתסך ו6תח4 6תר תססו6 תתקוטו תגינן . תהקותות%
 6סר סלע4ם כו נ( )מפיה וכחינ ח6 %סו 1ד6 תקיס6יס, וך . פתקו% 1' כנוו כרזך ג( ך"ייע וכתינ ות!ס1ר61
 תקוס ליס וקריגן לפיל* 6יסו יוי% 5אשר . מליו פותו6תס

 6זסרו% כך וננין ולעע". מל6ס יקר6 ניסד6מתתוופ
 יסוק ול6 ולע'ל6 קוים6 3עער6 תתפער6 וס6 גםלנר
 תהלל ק6 תניס יפוק ומול( י!ליל6 תפותיס )יפוק ו6יתניס
 ל3ר לתסך כרנלוי . ו6וקי-ג6 כתס כמנידפ6 ניווי .סנת6
 %ין כל . 6תין 6לפיןפסרי

 מל1ל~
 ע6 6ל . 6יסו דמנת6

 תגיס וס6 ד6 וקדוסס יקר6 *תר 6יסו ד6 תתקותו6ים
 . העקותו ס' כנוו נרוך . 45ס1 6חריס ד6לסיס 6תרלנר
 ולתה6 כנוו ד6 תתקותו . ולפיל6 "( יס )נו"ס'ח ס'כנוו
 תהקותו. 6'ם י65 % כך ננין וסנת6 ימסר6 רא 6יסו1ד6
 תקיס סגס גג( )סס כת'נ . פלתין ולעל% לפלס סו6נר'ך
 ול6 ונגיז טחי חקוס 6יסו ד6 וד6י 6תי תקוס6עי.
 וקיית6 6תנלי6 דל6 6תר *תי וכחונ תסיוע כלל6תייופ
 טל% סיכל6 לציל6 למיל6 על6ס 6תי 6יסו וד6פתיר6
 1ד6 כדק"תרן. לפת6 6תר 6יסו ד6 %ל צגיז.פת'ר
 6ל כך וכנץ . לתת6 ו6תמרם למיל6 ו6תסרם תכ4ס6יסי
 מיצן 1ת7ימס יס( )גפוכל . ססכיעי ניוס חתקותו 6יםע6
 45קתוס )יס( % . וני כ6תס 6לסיס קותס ס6ת 6תלמיר
 סערט נתריו סויר תתעפר6 61יסי מפר לכל סקרין נ(ס )אדיי פרין וות6 ג6תס 6לסש %ל . פל6ין רזיןכ6יגון

 תתחות6 לנר 0רי6 ל6 סכינס וסיתגעי . לתתח ניןגלמיל6
 . לסמזי

 וס6 ל6תצכנ6 דלתת6 ימר6ל לריכין סנת6 גפקנד
 כוץ קוי%. נ6וססי* ומקין "א ל6תמ61סל6תעכנ6 נפי כך ננין עליס סרי6 ק6 ויקיר6 רנ6 16מפיאיו% ונס6י מליס( ל6תמככ6 )5,1עריך 6יסו מל6ס רכ6יות6
 ונף מון יכפר ימיס ףסא פח( )"סייס ו"תרי ימר6לפסחי

 ל*תרים 6תסור וויכ6 מע לילי6 כס6י 6יסו מפיר6ותקוג6
 . 6סתכמ 1ל6 6סתלק וויג6 מנת6 עייל כו חתחזי דל6תס

 . 6לסיס סגחי נויס כל לם16לס רםמיס 1ם131 *( )ס*ו6תר ,ציז?צי 16יישמחט1י ;קייי זבתישתצךישוגעיצן . קדימ6 פ% ימר6ל 6תון זכ6ין ו6הרי פ0חין וניסנס*ייכין 6יגת כל וטור6 וקווסת6 גומס ויסי יסר6ל ופהמינסעת6
 ותרחס ת6ן ולית נניסגס לון פר1ין עסירין ח3ילי 6יגקוכל

 : כוק"תרן תלג4ל6 וסר" טננלססו6 תמכני 1ק6 פל% נס6י סכת6 גסרי לל 5יכון זכ6ין .מליסון
 ס*ע( )חסליס 61הר סימ6 סס61 בשושח קווי()תריעס

 נ6תם מכגי מסור נרכ 6לסיס רלון פם טף לה תפלתיאגי
 5נור6 כוין וס6 . וו6י 6יסו וסכ' 6יסו סמיר .תלל6ן ק" דלנור נמעת, ילון מת *41יי 6יתתי תגיגן .קפך
 תםלס ד6 11פלעי . נ"1לקן ו6וי 6ס%ך כ'( :-ס)*%יר תלכ6 ווד ד6 ו5גי . וימוד6 ר61 סכ6 ס6 ס' לך*פלתי ושי ס,עת5. לתם6ל %קרז כוין וס6 . יסעך%תת מגגי חסוך נרנ 6לסיס וכתיכ ם%ת6 לתס6לאגסויך ר15ן עת 5רסו וכוין פת וכ44 תקוג6 ותפקמהסורי

 נ6ילס סתך 6'סו כו . מד ו"יסו לנ6ולס סתיכ66יסו וסכ"
 וסוו נד6 ד6 6תכלילו מו ר15ן 0ד פפ כחו6 6יסוכלל6 סכי 6(ף רל1ן מת . רלו )ישס( פם *יסו כוין .ל0סלס
 ומ1ל נ5לות6 ול6 ותגחס 5לית6 נססי6 כמ3ת לתסוי6יסו י16ם דסנת. ותגחס נ5לית5 קי6 ס6י 6תיוכי 6ת5ףסית6 ו6י . חו6 ימוו6 קר6 נס6י לימו6 נפ6 תלכ6 וווו .חד
 נמול וס6 כגץ ככצל. וסנם ותנשם 5לות6 ל16ווו6י
נסע0"

 עת 6יסו %1 נפלת6 ויג6 תלי6 ותגחס נ'( )פ'ח
 ששו ~ נ ינס:י"י5א קי %טריך ד6 ומל 6יסו 6סנסתופ6 6תמר וויג6 בנמל ו"ף כמו6 6תכליל וכל6 6תעוי רונז6 וכל נסנת 6נלרלון
 י5ל1ת6 מפת6 נססו6 תעל% 6סתלק תסס . נכל6חווס
 סעת6 ונססי6 "סתכח. ר15ן ופת נמעת6 וסגתוחגקז
 מכן כל 6תנעיל ותסס תור% כי זתג6 נסס61 .נניגיס 6תנעל6 ו6יריית6 תסיתג6 רפי6 לתסס ל6וכר6 נניןתירס6 וני תרמין גגמלו תרעין ט6ן ולמע6 ותנחסתסמת6 נסנת 0רמין נכע6 ד6 ומל לתק6 51מר6 לעיל6 סוסרע'6

 כך כנימ . תלכ6 דוו וחו 5ויק6 יוסף ומד מל6סתסיתג6 גגי56 תסס חו נתפס. כלילן וכלסו זתג6 נס6יתפלת6 ו6סתלש 6יגון תלת6 . 6ל כסררי לוקתך ל*1( )ססוסייכו סנח6 נ6ירח סו" נריך לקיוס6 ליס ל5וק6 כל5616פריכ1  גכנלו תורפי וני תרעי כל כך ננינ ע5ינ ל6 ח16זתג6 (ךיעסמ6 :מ םם6 ימסךישי!2ן ת16צאמ
תסס ומי . פל6ין עורין ככלסו 6ל כסררי כלמוווי ו6יסייוסה ד6 ונף תסוס?נס תספעיך 6ל ררי5יקתך



 21ף84הזףש4 שבת תפלתוניניהשלמת

תמ?
 נגי~

 1לדקתך ע-6( )סס דכתז3 מיסי י6 יסיחכ6
 לכל גט'ל ד6יסו 3נע גדולוח ע:'ח מסר תרוס עד6לסיס
 ינויגמסטרין

 1סץ6ל"
 דכחי3 6יסו וד6 תלכ6 דוד היסו וחד

 דוד ד" לעילס . מתח וחירחך לע1לס 5דק לדקקך קי.ט()סס
 וקורס סגכפג חירס זתנמ ג?"י כלמ "חכגים כדין .תלכ6
 וגגצלו דמה"יחמ חרטי נגטלו ,יוכ6 גסמי דמ 1טל סיס3על
 זתנ" גסמי עלתמ דכלתרעי

 5דיקמ יטף דתיח גסוח6 .
 סתחו . גנלוח6 גפל1 סכטין וכלסו ותגועין תקיייןיגסי
 . וגו' ר3ם ח?וס תססטיך מל כסררי 5דקחך והתרוטל"*

3:טק"
 חורס ו6יעלח גט':ך6 סתטמ "חחסה תסס דנויח

סככתכ
 גסורס"

 דגסי6 ד6:פקלרי6ס
 גסעח"

 דוד דתית
 גסורס6 סיסר6 כגיסחתלכ6

 ומור"ח"
 כגיסת ס? דגעל

 ו6סני6ו ד"ירייתמ גסורין מתננ'11 ,תג6 ותססי6כסור6.
 לג6 חקיפי וכלסו קת גתחל והכיתי6 תסגס עלתהלוקת
 ,תגח כססומ 6יסו ל"ו ד"יריית6 חד,ס ד6 ועל3ער3ינימ

 ר3נן דנ,רו דחעגיוח ורי הו מיגון ותס . דעלתמ דרץככל
 ד6 )ס"6 כך נזרו כך סו? כד תעג.ח ג,*ו פלוני תיתכד

 וחורס סגכח3 רקירס דחדוס יחיר כג.:י סוס זכדיס,ס(
 ססדגעל

 גססו"
 דיכ6 לדוקי סמ 6יוריכן כך וכנין זתגמ 3ססו6ד"ורייח6 חיעי לתנעל ד":עריך עמכ"ו ,תגמ

 : ד6חתרכתס

 3דך6 תקי:ח" דרים קל6 ח3רימ שמען ( קסנ)סיח

עי" יי1מ ח 1ת"%1ןק דקליר ת"ן : יחססק דססק ת* סכי. ד6?רדתדכ-מ
 ז תתג.ס

 ליס מכיל כיסמ מוי6 כפיף למ 6י ויחקייס י,קיף כס*ףכד
 דתעיין חש 6חעגיד רטוח.ס לגו כרוכין חרין דמטלת6ן
 קרגג6 קרעוחיסרמיק

 דרגי"
 . ל"עקגמ סליס

 תלין דפסק:6ן יחססש דססק ת6ן . סו6 סכי פחגתין ד"יכוןפירושא
 ד6ורייח"

 חיייסו יחססקון גסלין תל.ן על
 יחקלר. דקיר יו6ן עלת6 גסס,מ קיית6 ודיגיס עלת"ס6י

 ק:מ6
 דק5ר ת6ן

 למעס6 "לעריך "חד דמתר ת"ן יח6וךך
 יח6ן כלל 6ח גס6י יטכג 1ל6 דילס קיי6ס 1לק5רמ6ל"ף
 דל" ת"ן מייו 'ח6רכון כדיןדטגיד

 ו"חכחח מתי יסחכל
 דל"ת6ן

 לטיל6 ממי . סתירין תילין חלח כ6יגין מסחכל
 ל"קפחמ6 6יסו ,תין . וכו' לחתמת6י

 גמור.יח"
 ולפקה6

 כפיף כד גם דגר סדרחו . סרי דחתגי מילכ6 גסטייגין

 כ:צ . 1הי:.1:י66142י,מ1 לג מף6 מחעגידיט12דיס
 לגו פחתין חרין ס'טור ד"על ת"ן . לגו כרוגין חריןדמעל
 דתעיין ת"ן 6חטגיד ורעוחיס 3ת6ריס מחדגק כגיסת6גי

 קרגגח . דם6יל תרעוחיס 6יסו רמיק גס ו6סחכלכגלוחיס
 ד6. . לתילס 16 סער6 לגי 3ריס נם 3ר קריג כדדר3ימ
 : ל"חקגל6 ס5יסקרגנמ



 הזהררשלמתצ
 קודש ללשון נעתקו שלא מיתהעניני

 ג8פי 3רגי לדזד קג( )תשיס פתח אבא רבי קגה()גס"
 סס % מרמ 1כל ס'6ת

 3פ%מנ6 1למנוע ל"סמכל6 לנ*ג ליס 6*ת כמסקדסז
 ויוץ6 'זת6 נכל דס6דת%יס

 6( )פעל' 61מר ק"רי כרוח"
 3הס ש3ז נ( וייפ" . ונו' פתי מ"ס3ו פת"'ס תתיעד

 . 6ידכיס דקןכע מש %ימ . טסו3ומיכס ת-ח,סיכ3'ס
 נם נר מ*מ . ויסגמ ת6ן ולימ קץייסו תכרז6 ק166ריימ6
 3גהס ויסמ% מדיר 610 דדיליס חסי3 וסא טלת6 כס6י16יל
 3קולר6 ליס יסנין נטלת6 6זיל ד6יסו יעד דריןלדרי
 ליס 6סמכמ 6* . דיג6 3גי ס"ר עס 3קיגסון ליסודיינין
 ט11 יס 06 ל.( )"י,נ סס*ד . דיג6 מן 6סמזי3 60סגינור6
 וי6תר 1*חגגו יפלו ל6דס לסגיד 6לף מני 6מד תליןתל6ך
 עליס דק"ש דכסרן פו3דין 6לין . סגיגור6 סו6 מ6ן .עף
 סחגיר6. עליס יסמכמ ל6 61י . ליס ד%מויך כסעמ6 גסדכר
 כד שפ6 3סס% על%. מן ל6טפלק6 דיג6 הן 6ממי*603
 דשפאן ממ6 . סהכוי דזקיף עד דתלכ6 3ק%ר6 סכי63יסו
 וכל . עלמ6 3ס6י דע3ד מל4 כל קמיס דכמ3ין תריןלגיס
 סס*ד . כל6 טל )מוס3ג6( דינ6 ויסי3 . שת6 מן ד6פיקת6י
 מס ל6דס ומגיד רומ ו3ור6 סליס יו5ר סגס כ* ז()ששס
 דססי6 כנין . פפמ6 מ6י . פלייסו 16די ו0י6 . עףסימו
 וכלסו . 3יס ל6ססד6 עליס וקיית6 סלק6 ט3יד ד6*סועו3ד6
 עד תמס ממע3רן 1ל6 . קתיס וקיימ* קהףס י6מרסימונממין
 מל'ן 6ינון כל מזי מ6 עלמ6. 3סס5 3סו ד6מדןסטמ6
 3יס ל6ססד6 וקשתו ~מ*ג*ן כלסו עלמ6 3ס6י 3*גדט3יד
 תגיס. 6מ"כידו1ל6

 כלסו לק3ר6 ליס דמפקי וכספמ"
 מד קתיס מד . תכרזי כרוזי ומלת . קתיס ו16לץתמעמק
 . 3ת6ריס דמריד פלכי6 ד6 61מרי . מסמ6ליס וחדמימיגיס
 . 3פקשוי תר*ד 163ריימ6 מריד . לממ6 תריד לע6%הריו
 לג3י דתסי עד . 36רי דל6 ליס מ3 . תלוי ממו עו3דוימתו
 ווי וח 61מרי . עליס תדוכמייסו 6מרגזון תמין כלסוקשר6
 לק3ר6 1ט6לין 6קדתן 1תל1י עו3דף * 3גות 6תק3רדד6
 על ותת36ל6 וס"י 6%6 ורומיס גופ6 דססוש על'סוקייתי
 ,ק6'ס( קדיס דומס ק3רי כ3י 6ממתר ד3'ג כיוןגיפ6.
 דיג6 על התק י* דינ6. 3י תלמ6 ידיס ממומוגפיק
 וגופ6 רומ6 ודיינין 3ידייסו ד6ס6 סר3יע' ותלמ .דק3ר6
 . טו3דיי טל ווי דיג6 ססי6 על ווי .כמד6

 ד'גיס ו6מדן דתלכ6 3קולר6 פסיס ד6יסובשןתא
 :חימ דתלכ6 סנטיר6 . סגיגור6 עליס 6סמכמ דל6ו%תליס
 3*ג זקיף . 3ידיס סגג6 סייפ6 ומד לרגלוי קתיסוק,יס
 )דדו6( 63ס6 דתמלססן 3ימ6 כמלי וממיעינוי

 . תגיס .
 6ס6 ל3וס*ס . עייגין מלי6 כ%יס קתיס ליס חתי6דסכי
 גס6 3כי כתס דסש . וד6י 610 סכי . ד3"כ קתיסדלסיס
 ממ6ן ל6 נס6 3כי וס6ר . קתיס וקייתי 3סוק6 מל6כ6מתו
 רוחומ תל6כיו עןפם קד( )תליס כתי3 60 מית6 ו6יליס
 60 ד6 תלס 6ל6 . 63רס6 ל6תחז6ס 'כיל וסיך .וגו'

 דגחימ דכיון6וקת,ס
 מל6כ"

 ו6ממזי 3נופ6 6פלכס ל6יע6

 ל6 ל16 ו6י . 3יס ד6מל3ס ל3וס6 3ססו6 ד6זקזילתי
 ס6י סכן וכל סכן כל 6%תהז6ס ליס לתס3ל על.'6יכיל
 וס6 . וכו' 3חר3יס ססין תלת לי0 5ריכין טלמ" 3רדכל

 . ורוהיס נופיס כל 16דטןע ליס דמתי :יין מכרי66יקתיס
 ד*ליס ורומ6 . נופ6 דכל תלכ6 ד6יסי 3גין . סכיך ל6ול3יס
 ד%מ% כס כ3ר . מגייסו %סת6יל גופ6 ס*יפי 3כל6זל6

 ש1 פל 11י %מר סא כוין 6מר6. ל6מו לתץחיש
 עד דמסו3ס 6סוומ6 * 6* 6ל" ליס מסגי6 6%ועכע
 ל6מפפי6 31עי נס 3י סס% ות*ל סעמ6. ססי6 מפ6ל6
 61ספכל טינוי פממ 610 יכ*ל יל6 דמתי כיע . יכיל1ל6
 ו0סש . וכפסיס גרה*ס מסיר ט61 וכדין . פק*מץ געאנץכיס
 . עי% כ%י 3יס 6מדן ד3'ג רכ6 דדיג6 עידן סו6סעמ6
 וס6פ . תמיסו ו%מ6יל מפ6 סייפ* נכל 6%6 רומ6שדין
 כלסו ניפ6 סייפי תל . ספרין לכל 61זדטזע סייסיןנכל

 סייפ" לכל רו% תע6 כד .מזדעזען
 מגש %1מ%6 וסייפ,

 סייפ6 טסו6 על ז*ע6גפ%
 ורומ"

 תימ ומיד . מניס 6ספליק
 דס6 למיפק רוה6 דמע'  כיע ננ5י.  וכן . סיפ06סו6

 תן פרמ ותיד ע"ס קיימ6 סכיגמ6 כדין גוסן. תכל6פס6יל
 שיה6 ל*טן וף . 3ס ד6מד3ק דתש שלק*ס ~כ6ם .גו%

 גר %גר דנ6 ני שהס כס. תתדנקץ 1ל6 מיגסודמהקץ
 דק6תח על6ס ד% 6100 מי . שמ6 ה60י מףק כדכס
 לק3ר6. עיל כד דיג6 ומד . טלוי מכר*זי הרוו*יהס 16לץ 1מל1* פו3חי כד חג6 הן . נש6 מן רומ6 גשקכד
 דיג6 השד . דמילעמ6 דיכ6 חחו . דרוכר6 דיג6שחד

 6% . כפלת6 וס6פ ד16ל6 דרה8 דיכ6 ומד .דגיסגס
 ימלפין פדנין ס3פ6 וד6י . עי3דוי דיסמל*ש עד 6מר6סכמ
 עלת6 3ס6י 6סמכמ לףסו כד 3*נ 3עי 3ג*: .טלו*

 הימי3 . 3עו3דוי ו*1ת6 *1מ6 ככל 6%סמכל6 מ6ריסנון לדמל"
 דינץ 63יגון מלכ" דה 6ממכל כד . %ריס קמיתגי"מו
 . ס' 6ת גפס* 3רכי . 6מר על% מס6י 6סמליק כדד3*ג
 גופ6. עס 6ספכחת ד6מ ססמ6 מעל%. מפוק דל6עד
 3רומ6 דמסממפ* סי*פי 6מ'ן . קדסו סס 6מ קר3יוכל

 . קדי% סמ6 לנרכ6 6קדימו עמכון ראש6 ד6סתכמססמ6
 ליס 6%וד6ס ליס ל3רכ6 מיכלון דל6 ~מנ6 *תפי ל6עד

 :על"כו
 לכ% ססמס 1*סי . ו6מל פממ מזקיס רבי רגו.(),יחי
 ד6 %ל . "1קתוס קר6 ס6י . ונוי 36רס על גפלסומרדמס
 דתני5 על%. מס6י ל3*ג ליס ד%קי קסי5 דד'ג6יומ6
 ססו6 על% תס6י גסיק נס ד3ר דמ% ~מ% )יות6(6100
 . כהסר6 תן סמ% ד6ממסך ר63 וה% יומ6 זמנ6)יית6(
 דש . ססמס ממסך ל6 6סר עד יג( )ש%א דכמי3כתס

 יפהן ל6 עו יותין תלמין ת3*ג ד6תתגעמ קדיפ6נסתת6
 ת6י . 6תמז* 6% תגיס 6פתגטמ ד%5מ6 וממ6 .מטלת6
 61פע%3 סלק6 קדיס6 דגסטס6 3גין מניס 6מתנפמעעמ6
 ס6י ותימ 3'כ 6תמלס דכד מ*ת6 דל6 . 6ממף 6%תגיס
 3מוקפש 3מייו 6יסו כד 6ל6 מגיס. 6מט3רפגסתת6
 לרומ6. גסר6 6% גסתת6 ס6י )6תמלס( תניס6מעכרמ
 וכל ומיכל6 6ממלס6 גסס6 כדין . לגפס6 נסיר ל6ורוה6

 6פילו "שודס 61*ר ו6מט3ר. תניס סלק6 דנופ6מי16כת6
 נסתמ6 . ל5ל06 יכי5 6% תרטיס 33י 6יגיס דנסיל זתנ6כל

 עד לגפס6 רומ6 גסיר ל" וכדץ . תגיס וסלק66מט3ר6
 כסממ6 כד*ן לט3 ל'ס דייג'ן ו6י נס ד3ר דיג'סדיייגין
 תלס דקיימ6 כיתכ6 וס6 לכל6. וגסיר6 ל6תרס6סדרמ
 6קד'ממ אתין מלמין 3דיג6 מלס קית6 דל6 ו3~תג6 .3דיג6
 לסלק6נסממ6

 %51ת"
 ון"גץן 3אג5 מ"ג6 . ממס 6מט3ר

 טל ודאכין דינ6 ל3י לגסתמיס סלקין לעיל6 ל3יכליס
 דגר רעיוגי 3כל ו6ססידמ 3כל6 6ססידת וסי6תימרס6

 ש6ש . נמי3ין 3ספר6 כלסו ד% 6ססידמ ל6 ו3עו3דין .נס
זינץ



 מיבהזרו %יתחומניהשלמת
 . לפי65 לכ*נ לי0 דדיינין סעת6 03סי6 . נם ל3ר ליסייימן
 דיינין 6י . זממ6 תס"ר יתיר 6סתכמ דנו% דמק"ידין
 ונסתת6 נוס6 ע5 6ת3קפ זיע" . תכיס 6רפין כוין לע3ליס

 תרעיס ת3י נס 3ר סל'ק 651 . 5כ65 ונסר6 ל3תרי4סורת
 מיי3י כתס 60 תית6 61י . 5פי65 דיני0 דויינין עדלפלתין
 ק3*ס 656 3קיוהייסו קייתין ע5ת6 רסיטי כת:פל?6
 וס61 . זכי 65 דססמ6 נ3 ע5 ד6ף גס דכר 3דיגיס"סנמ
 זכ6ס דעעי 3ר די51יד 15תכין 16 וכי לכתר דס"מ?י

 . לס3 דק3*ס ודינוי ט,3ווי וכ5 . לע3 5יס ו6ין .גפלת6
 נ6ס 6ני מי ינ( )'"'ק"ן דכתי3 כת0 לס3. 6סנמי3כ65
 תדרכו. רסע 3סו3 6ם כי סרסע 3תות 6מפון 6ם 6לסיסום'
 ק3*ס 3קיותייסו דקיימין עלת6 מיי3י 6'נון כ5 ד6י3נין
 זתגייס 6סתליתו תרעין ד6ינון 151תנין . לט3 ל1ןו6ק

 . וכ6תג'ט רעים 1מל6יס  גה( לייייס  כו*6 . תתן"לתסרי
 מניס תסתלקי נס דכר פליס סרי6ן דכד . מסיתנות6דפ3וו
 וכל6 . 5מיי3י6 3ין 55דיקי6 3ין זתכייסו ד6סליתולכתך
 : כדק4תלץ 3דינ66תע3ד

 נס. ד3ר 1דמי65 תקיפ6 יות6 3סס61 תנא יימ-(),'מ'
 דטלת6 ספרין 6ר3ע תפלת6. 65טתלק6 זתני0 תעיכד

 פלת6 סערי ת3%ע דינין ותתטרין . תשס6נ3דינ6
 ו3עיין . כינישו %תכמ וקעעות6 נ65ןקסוחן

 פלמ6 כססו6 1תכל61 נפיק כר611 . לסערוי מד כ655פפרס6
 עלמין כלסו ט61 זכ6ס 6י . עלתין וסנעע 3ת6תן,%תתע

 תנ6 . ולמיקיס כ*נ 61005 וף 165 61י .צלקדתותיס
 תספר סלסו63 מד נסיק כדין . כרי, דכרוו6 זתנ66
 ססרי %5נע ותהפר% . דינור 3נסר ו6פוקד ,56%6סון
 וסלק6 סלסו63 6100 נסיק . דמייני6 נסתתסון 161קידעלמ6

ושת"
 6וכת6 יחרננ6% כנדפוי תט6 סלס631 ו0ס61 3עלת6

 זתנ6 . עו' כתמר 3ופל 63 סיוס סנס כי ג( )פצ6ג'ח"מר קרי קדת6ס זמש6 . תרפי 3ין 3סתה, וקרי כנדסףי3עס
 רומ 1טי6 סיש י51י סגס ני ז( )ספ,ס 61תר קויתנ*נ6
 3פ1כדף כס כר יפי3 פעפ6 זססש . סימו תס למדסיתניד
 3פיץ כד תלית06 זתנ6 . עלייסו 6וד' וסי6 ק?יסדססדין
 תרנג651 יוסי 96ר . ונו' י6תס 5ך כי סנויס תלךצ6ך 65 תי י( )ייפיס 61תר תרננו65 קיי תניס נסתתיסל6פק5
 כפק" לת6יכ?6

 קכ'ס דפ3ד ת6י כ5 שודס ר3י ""5 .
 סס*ד . ידפי ל6 נס6 דנגי נר . 3מכתס רתיז כ65ג%ע6
 3מכתס י6תפכידו 31ני1 . יני' ס' תפסיך ר13 תס קז()תצש
 וינ6 דלית תנינן 16כת6 ותרנגול6 3מכתס. רתיויןגלסו
 דדיג6 תסער6 161כת6 דג'ס. דסו6 63תר 56"סרי6
 ד5סון דססל6 רומ6 כד ת?ס ליל.6 3סלנות ו3נ"כ .ק6תי
 דתרננע6 נופוי תמות ו3טיס נסיק סלסו63 חד6תער.
 3תרננול4 סכן 1כ5 .וק6לי

 . ליס וק6רי ס6רי יתער נס ד3ר דדינ6 כסטת6 סכי"יף . ת6מל יתיר ו6תכוון 16כת"
 3סטת6 דתניק . דסכי3 נס 3ר 6100 3ר ליס דידע51ית
 6ת1סף . פלת6 תס6י 5נ:ק6 עלוי סרי6 ידינ6 סכי3 נסי3ל
 ע15י דסרי6 וטון . 3יותוי סוס ד65 ת6י 3יס על5ירוה6

 ד6תוסף 3נע . 3יותוי זכס ד65 ת6י מתי 3יס61תד3ק
 תס6י נסיק כדין ,מה6 3יס 6תוסף וכד רומ6 ססו36יס
 כדין . יסו3ון פסרס 561 ינוטון רומס תוסף סס"דפלמ6
 זכ6ן צ6 3מי"שון . ומי סחדס יר6כי 65 כי צג( )ס%יתכתי3

 זכ6ןגהיתתסזן
 רסות6 ליס 6תיסי3 תית נס ד3ל 3ספת6תאנא

 י6סתתודע טלה6 תססו6 "ח3רוי קרי3יי נ3יס ומתי .לתמתי
 "י עלת6. 3ס6י דסה כתס 3דיוקנחשון נליסין וכלסולסו.

 ו6י . פלס ליס ותקדש קהיס מד6ן כלסו 3*נ 6100זכ06
 חיי3י6 ת6ינק כר נ3יס 6סתתידען 65 סוס 65וכ6ס
 3וה ופתחן ע5י3*ן וכל0ו 3ני:נס יות6 3כ5 לוןדפרוין
 מן דתסחלק6 כעיס6 לון ומת6 עיני* וסליק . כיויותסייתין
 דנסק6 3סעת6 תנ"" . 11י סתמ 610 סכי 16ף .נור6

 עלת6 דס610 ומ3רוי קרי3וי כל0ו %6ין נס ד3רנסתתיס
 . דעוגם6 61תר6 ופדונ6 6תך6 ויס 61מזאן . כסתתיספס
 3עזונ6 61תעדן התי3 יסליק דוכתיס מתי סוס זכ6ס6י

 ססי6 6סת.6רת זכ6ס סוס 65 ו6י פלת6. דססי6פ65ס
 ד6ס?ר כיון . 63רפ6 נוס6 ו6סתר עד עלת6 3ס6ינסמת6
 וע6לין לדות"ס ותע6 עד . 3יס 6מון נתוס*ן נרדימכתס
 16ל6 נסתה6 יותע 1' כל יסודס 6*ר . וניסגס 3תדורויליס

 . דנופ6 עלוי 61ת36לפ ל3יתיס ותק3ריס לק3ריסת3יתיס
 . ת36ל עליו ונססו יכ36 פליו 3סרו 6ך יי( )6יייוכתי3
 תכ6 . ותת36ל6 פ5י3ין 5כלסו מתי 33יתיס וימ6%663
 לדוכת0. פ56ת ונסתתי0 . דסוס כתס ס,י נוס6 יותין 1'3תר
 65תר 1ע6לת ומת6ת ת6י מת"ת . דכפלת6 5תערת6ע56ת
 דמר63 וסנן לכרו3יס ,6ערפת . פון 5ק דתע6ת פד .דפ56ת
 ת6נ6 . ע56ת דהיפ1ל סי6 זכ6ס 5י . ד5תת6 טדן 3נןדי

 וסו . ,תינין סתכין6ר3ע
 דיוקנ"

 תמל3ס6 . 3יד"סו דנופ6
 פד דלתת6 פדן דנן תדור6 3סע6 ויתי3פ 3חךוות36יס
 )יס*יס דכתי3 . 5יון סר תטן 6תקרי פתוד6 וסס61 .",ותן נווגי דתלת וטתוד4 ק6יי כרו61 ל3תר . פלס ד6תנזרותנ6
 יותס פנן תקר6יס 1פ5 14ן סר תכין כ5 פ5 ס' 31ר6ז'(
 סלק6 . ונו'1~סן

 3ססוי
 51יון . ד5דק 5פתמ6 עתוד6

 ופד3יס מ51קיס ס3 יתיר 5סלק6 זכי 6י . כיסוירוסלס
 . יתקה 5סלק6 זכי 65 ו6י . דמלכ6 מס6 כגו%5דנק6
 י6תר קדוס 3ירוסלס וסכותר 53יה סנס% 1סיס )סס(כתי3
 דתלכ6 5יקר6 דזכי מ6 זש4ס "ץיר לסלק6 וכי 61ילו.

 סתש. ד6קרי %תר ולפ6% פל% 3פדע6516תעדנ6
 וכ6ס . חיק6 ס' פ5 . ס' פ5 תפפננ 16 גח( )ססדכתי3
 גד% כי קמ( )"5'ס וכתי3 . ד6 למסד דיכי די"ןמילקיס
 גו( )סס כת'3 ש6 . 610 0ספיס פ5 וכי . מסיך פתיסתפ5
 . מסד ו6ית מסד לרת יוסי 6*ר . מטוך סזס פד נדולכי
 סי6. סתיס תפל פל6ס מסו פת6ס. ומסו פל6סמסו
 . סג6תכיס חד מסוי גס( )'סייס דכתי3 ס% ד6 תת6סמסד
 : סמיס פד כתי3ו3סני

 עינך ר3 תס צ"( )תליס סתח וסודס רצני חמ.()6פ,ר
 פ65ס כתס . טו3ך ר3 תס עו' ליר6'ך 5פנת6סר

 6ח 56סיס ויר6 דכתי3 . עו3 ו6קרי ע65ס גסור6ססי6 ויק*ר"
 ס3 ק3"ס פ3יד ד3יס סנגוז ה,ר ס'6 וד6 ע,3 כיס6ול
 תתקאס ד3יס 3נין . יות6 3כ5 ליס תנע ,ל6 .3עלת6

 ע3ד על06 נסור6 דתנן . ליר6יך 5סגת 6סר ע5'סוק6יס פלת"
 3זתנ6 . סעלת . 3ך לח,סיס ספלת . לירהיך 5סנת"סר ס:"ד . ד6תי 15תנ6 ללדיקי6 ליס ונניז עלנז6 3ר6 כדק3"ס
 דעלת6 תחס6 ונסיר ק6יס סיס נסור6 ססו6 עלת6ד6ת3רי
 ד,תיגין מ"3ין 65יג,ן ק3": 6סמכל כד . ועלת6לסייסי
 צמ( )".,כ דכתינ . גס,ר6 5ססי6 ליס נניז 3טלת6לקיית6
 . ד6תי 5טלת6 55דיק'6 5הנ:ר6 וותין 6ורס תרסעיסויתכע
 לכס 1זרמ? ג( )פצ6גי וכתי3 . ליר6יך 5סנת 6סל סו16ד6
 5ימס פמס ממייר6י

 ותרפ"
 נמטת6 מזי מ6 3כגסיס.

 . תרעיס 33י וסי6 . עלת6 61005 לתיסך ק6יס נסד3ר
 לתחתי 3*נ יכיל דל6 ת6י פתן וחמי . סל1הין נ' עליס6תיין
 . סו6 פ65ס דדינ6 יות6 יות6 61001 . פלת6 3ס6י 6יסוכד

6תינ דסקדוכי* נ"כ 6100 זכ6ס ד%יס. סקח% 3פידת5כ6
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מקיכ
 )תלכ"

 פקדוג6 ססומ מי כנויס )'ס ד6תיסיכ כתס
 עיגוי זקיף סקדיג6 לתמרי יית" ת6י דנוסמ כסניסימקם:ף
 3יד'ס סליפ6 וס"פמ קתיס קמיס סתות לתלמךוחתי
 כסקכריס תוסל ]פי' . גס 3ר דססומ 3קותסמ 3קטריןקססר
 ת1סן 1ס לספרידס ססומ סמיס סנ 3בופו יחדוסגגכדיס
 ו3ר גו% תן די)ס כפריסו 3כל6 קסיו לנפס6 לסו)ית
 סנימות ותגי . לסכיגתמ דמתי עד ת'ת )"גם

 תמן דגסק6 3תר לסכיגתמ לקכל6 גפקת גפם6דסכיגתמ ת'מוכת"
 . 3ס דמתדכקמ גפם66יסי

 כתר6 ססו6 פקך6 סעת6 כססימ תאנא ( רי),י"י
 1ת1 5( )ת,'ס דכת'כ ס6' מיסי ותמן רוחיס. עלקדיסמ
 ו"ס . דכ)6 סכיטמ כתרמ וסימ סגס סכעיס כסססגיתי:ו
תססר"

 סגס סתגיס כגכורות ומס כתיכ ק"ת' דנכורס
 מתר לית י)סלמס תכמן . סוי תת'גמס דגכ'רסדכתרמ
 יסודמ סוי דלמ כמקר . ומון עתל ורס3ס כד"6 .ל"התסך
 'קנ"

1'ילם יו מע[
דתגימ

 ולם"כמ ליס ריחיס )מקכמ כעמ דק3"ס כסעת"
 דת:ימ כנויס. רימ"ססומ

 כסעת"
 למת:מ3עי דקכ"ס

 ינ( );:לת כתיכ תמי ר,חמ ססומ מ ס זכמס מ' . ליסרומיס
 1כמס מכקכח למ והי גתנס 6סר סמלסיס מל תסוכוסרומ
 לססו"ווי

 . ולמתתקגמ דדליק כג'רמ ל6סתח6ס ד3עי רומ6
3נין

 ל6:תמכ"
 לססו6 ווי "תהקגת ל6 ו6י . דת)כ6 3גופ6

 ג'ס( מ' )מעו% דכתיכ . כקוססיתמ ג36גמ דתתג)גלמרומ6
 ססומ 6י תממ . סק)ט כף כתיך יק)עגס 6ויכיך גפסומת
 דכת'כ . ט)ת6 כססומ ליס נג',ין ע63ן גתס 1גירוחמ
 לו לתמכס יעסס זולתך מלסיס ר6תס ל6 עין סד()יסעיס

 כ'ס 6תיעי דקכ'ס זכ6ס ססו6 תנא ( ריע)ויחי
 'כ)סו דפדן כגגת6 5דיקי6 3יני יותין ל' טליס קר'גרוומ

 דס:ומ דוכת'ס ותטסרן 6ת'ין 5דיקימ כ)סו . חדמן5דיקי"
 סומ מייכ6 ו6י . כיגייסי דיוריס לת'דר דייתי עד5דיקמ
 . ע5יכין חייכימ וכ)סו יית'ן ל' כניסגס טליס קריגרוא
 כניגיס ססת6 6תער מדתמ דיג" דס6 . ווי סתחיןכלסו
 ל6קדתמ לק3ליס ת1דתגין דגתיסין נרדיגין כתס .דסלג'מ
 41תרין 0תהין וכ)סו לסגגו 6וי )רסע 6וי ווי.ליס

 ( קי )חיי ל1 יטמס ידיו נתי כי רט לרסע 6וי ג()ימעיס
 כתס . לס)ק6 ו3טמן עלת6 דסמי תנוס" גסתתין גפקיןוכד
 ]כנין כ0סרייסו מיגון 61' קייתי 0סירין חכ'ל'תרטין
 לון ותסרי נססהן 3)ףגון 3גע "חד'ן כ)סו ד)סין[מוכין
 3סו. ו%דן סלש ולכתר . כניסגס )ון )6ט)מ דדות"ס3ידמ
 שקודי על ןטנרו 6יגון 6לין נסו ותכר,י לסון גע)'ימי:ון

 לניסגס. לסו תסןרי 1ל3קר עלת6 ככל ספיין וכן .דתחריסון
 3ססו6 תסתככי ירחף תריסר ל3תר ירחי תריסר עדוכן
 כתס לעיל6 סלקין דזכמין גסתתין 1"*ג'ן . 5ק דמתחזי6חר

 1כמס . כידיסת דיתמי ת6ן ו)ית כדוכת"סו ו,כ"ןדמתתר
 ד'ן 3ע)תממעקסון

 ד6תי ו3ע)נו"
 ל6מר6 דתסכמ ח16 תגיק חזקיס ר3י אמר ( ר,נ)יחי
 סכ' יקריס וכפיס . יקריס כשס ליס לס3ח566סריך
 דלית כס3ח6 )6חר6 דתסכח ח"1 וק:ינן . סכהיסמגטריך
 . יתיר ע6 יקריס כפוס 6נטריך גס 3ר על סספד6דטכיד תה דמ וע) )יס )נגמס וסככ גגותיס נלי סו6כיס.
 גפוס 56סרז סכח6 וככ)6 לננותיס. 6תי ס3מיסדתנו
 :יקריס

הזהרמיתה
 עכרין גלסו . ורסיעי וחי*3י ותת'תי חסיי' כיןש5דיקימ גלסו . עלתמ תסמי גס 3ר גפיק כד ח'ג(העס,

 דמוג"ש שבן לשן ןצשצ שבועמייטור:וש:1
 חותות ת)ת תמיגון דלכר חותס לנכי תתקרכין דעדןלגגתמ

 ת וססומ . 3עלתמש6תוןז5דיקיא
 ק

 יעזריי
 ס

 דגיסגס מדמ תרטמ עד קתיס ומזלין מורחמלון
 יקיותמ 5נון תגנ6 לגון . ו6תר כח'ל6 קמרי תתוגסססומ
 ועכרין. וסכל'ן כ)סו ועמ)'ן ל0 תלגגי ככס'ל1 סטתמ3ססימ

1 שע,ןוצש
מ י'

 דמטחן עד קתייסו מזי) תתוגס ססומ וטכרין דסכ)'ןוכתר
 ומותר. לפתממ קמרי נותוגס וססומ דעדן דגגתמלסור
 לנו דמנלו כיון . וסתהח פתח6 ככ) וכן ל11 ומעילפתממ
 ץסלס21%)תמ %2יתי3שת~דמן 4זיישקייך'ק:2ל2ג

 ,(, "נ.ו 17ון מ,ת, "וו"ו"עו' . יו 11 ;נ,ך'
 6נייע 3יי%מין%יעמן1מ:ץל6יתיעקל

 'ל, - ן6 יתיכמ[
 קד'סמ יקרמ תזיומ ומתתלימ . סערין )מרכם גנת6 נ3יטל

 וכסיפ6 חדומ מתמ תמן . 5דיקי6 כלסו ומתסגן תתןו6תמוי
 ס' גועסדססו6

 1'6תיגסה צי6ן2ל1:%יגן:1 (מ%ש ע%י'"סינןלדג
 דכר נסתתמ מיסי דמ לססיגס דגהית יונה : עלתמ3ס6י
 עתיתו מת "ים תונו ולמ ג"ס( )"הי5 דמתת- כתס .עלתמ כסמי 'וגס "יסי כד'ן 3גופמ ד"סתתפת דכיון 3ניןיוגס. מתקרי מנו6י גס דכר 3נופמ לתסוי טלתמ לסמי דגמת6גם
 דחסינת ר63 ית6 3נ1 כספיגס ט)תמ %3י ה1יל נס 3רוכדין

 גם וכר לססכך ממכס וסמג': מתר ד6ת גתסל6תנר6
 1ל6 ת6ריס תקת' דטרק וחסיכ הסי עלתמ 3ס6' 6יסוכד

 רוח סו6 כריך קודס6 ממיל וגדין . עלת6 3ססו6מסנמ
 6יסו וד6 . תקתיס גם וכר דיג6 יכטחת סומ כריךקודס6 קת' תדיר דקייתמ ד'ג6 נזירת "'סי דמ . תקיפמסערס
 כיון . )יס למתססמ גם ד3ר חוכוי ו"דכר לססיגס תטידקח

 דכר נכ על 6ף . וירוס ויסכ3 סספיגס ירכתי 6) ירדויוגס כת'כ תס תרעי כ3י סטרס דססי6 ידמ טל גם 3רדחתסס
 תמריס קתי למתכמ 6תטרת ל6 נסתת6 תרעיס כ3ינס

 ר3 ת6ן . סמיכל ר3 מליו ויקרכ כתי3 ת6י . מו3וילתפיק
 )ך תס )ו וי6נור . כלמ תגסינ ד6יסו סוכ ינר ד6סחוכל
 לתדתך סומ סטתמ ל16 ונו' מלסיך 6ל קרמ קיסגרדס
 תו עלתמ נסמי דמכדת תס כל על לד'גמ )ך ס)קיןדס6
 ת)6כתך תס . לתמרך ותוכ 6)ין כת)ין מסתכלתחי:ך
 . קנויס תתנ6י 1למ סרומס תטפס כמת תמין מסתג)תכ6 ות"ין . תמרך קתי טלס ו6ודי עלת" 3ס6' כס עסקתד6ת
 קיתו3 1ל6רע6 מת3יימת תמרע6 דסמ 6סחנל 6ר5ךתס
 דינין ד6כסן 1כו לה 6ית 6י 6סתכל התס טס ת1סו6י
 דסתמ, תגסון מית . ד'ג6 3' התקר'13 סעתח 3יס .קתיס ם חד 6תחן שסו ייימ:יךועכ6 נ'ית %שש ססומ דלטילמ דיגמ 33י )דיג6 ליס דסנקין כיוןטלך

כזכות



 25ינהזהה טיתחוניניהשלמת

 תכעת דיג6 ונזיית 3מו3ס. ופתמו תגסע ו6ית3זכיק.
 וימ0רו כתיכ ת? כוינ6 זכי ל6 גם 3ר ססו6 ו6יוינמ

 ומורו 6יגון תסתךלין . יכלו 1ל6 סינסס 56 לססיכסמגמיס
 3מוכוי וסעיר מזיל וויכמ גזרס . עליסס וסוער סו5ךסיס כי סעתמ ת6י יכלו. 651 ע5תמ 5ס6י ליס 5מתנמזכו0יס
 סליחן תל0 עליס גח0ין כוץ על"סו. ומ0נכר גסוכר
 כס6י גם 3ר וע3ד חוכין וכ5 זכוון כ5 דכעיכ מד .תתגן
 כו עתיס 6זיל וסוס ומו יתוי מוסכן ועכיו ומדעלת6
 עד סכיך 65 דינ6 דנזרת "וקיתגמ וס6 . 6תיס כתעיסוס
 ליס גט5י כו וים16 יוגס מ0 וים16 וכ0י3 זתנמסס61
 וכ"ס 6.סו 6י עלוי. תכרזין כוין קכרי לכיתכי0ש
 ,*ו( )ש"יס דת5כ6 לויוקג6 יקר סכי ו"תרי עליסתכרזי
 וכתי3 תגלן . גכמו סלך תסכני0ס ע5 יכוחו ם5וסי63
 מיי63 ושי . י6ספך ס' כ3וו 5וקך לסגיך וס5ך נ'מ()םס
 דל6 5יס סכ לסלגי6 ליס ווי ו6טרו עליס תכרזי6יסו
 . תזעש סיס ויעתוו סיס 6ל ויסלסו כתיכ תס כויןי30רי
  גורס כוין רוינ6  "תר ו"יסו סנרי לכי  ליס  פיליןכר
 6יסו ד6 ליס ו3לע ונוג6 . תזעסיס סכיך סעיר וסוסויגמ
 ד6 דדג תפיי . סדג 3תעי יוגס ויסי כתי3 תס .קכרמ
 ו6יסו . סועתי ם516 תכסן וכ0י3 תנלן ם516 3סן6יסו
 ום5סס יתיס סלסס . ס6ע גסן ליס וק6לי סום וגוג,כתעי
 . תעוי ו6ת3קפו 3ק3ר6 גם ו3ר יותץ 0ל0 56יןל'ל01
 ומותר 6גפוי טל 06ספך סגיפ6 ססו6 יותין תל60לנ0י
 יסכ0 651 יות6 כ5 ום0ית מכלת . 3י ויס3ת תס טוללי

 כסנין סוו ותסכני וכתועוין כמגין ס11 יותך וכ5לתסכני
 דכתי3 סו6 סו6 . 3י ויס03 תס סול 3סוך 6כלודל6
 . 6וקיתג6 וס6 . וגו' פגיכס ע5 פלם וזריתי כ()טל,גי
 תעיגף גס 3ר 6תק כדין ולס65ס יותין ח0ל0מ ומלכתל
 0ל0ע 6יגע כ5 יותין. 0ל0ין עו ו6וקתוס ותרגלויתידוי
 גסת0מ מסתכמ כך וכגיגי כחו6 ונוס6 גפמח 6תוגויותין
 ל3ר וי30ת כ6006 למ0רס סלק0 ךלמ 3שעמ05תמ
 . לט0יי6 סו6 3ריך קודם6 וי0על ותגמ ססומ עונמרע6 06נ5י וגופ6 סלק6 גסתתמ לנתר ת%נוחס. יותיכ5

 ג'ו( ).ספיס ףית6 מ3רי ככי למתערמ מדמ י6וזתיג6
 רפ6יס 61רן סלך 6ורו0 ט5 כי טפר סכני ולגנוסקי5ו
 סתות תלמך וי0ע3ר 3ותג6 דמ יס6 6יתתי .0פיל
 וכלע כיון . ונו' לנגמ סתו0 3לע ג'ס( )סס וכתי3תעלמ6
 סגיס כ5 תעל ותפס מלסיס ס' ותמס 5נ5ח ל:תלסמו0
 וי6תר כתי3 כדין ס6לן. כ5 תעל יסיר עתיומרפת

 סס61 ד6תעל כיץ סינסס מל יוגס 6ת ויק6 לוגס'
 ת0יי6 ל6יגון יקי6ו קכריי6 כל כוין ק3רי 33יקל6
 וקכילו רפמיס תסו רפ6יס ל3ר. לון ויקי6תסיל ת6י תפיל רפ6יס 61רן דכתי3 סו6 סד6 לכרדכסע
 ומלין . 3גרתין נרתין ו6תסי6ו כתלקותין6סוו%
 רפמיס פכו'ס( )כם6ר כתיכ ס6 0יתמ ו6י רפ6יס6קרון
 . קנרי 33י נרתי י0סון עלת6 כל וו6י 6ל6 . ישתו3ג
 כ0י3 ד6 ויול יקותון 65 ותנסון יקותון תגסע6כל
 כסו וכתי3 דיסר56 מו5קסון זכ6ס . ינףתו נ5רפ6יס
 וכל ל%וש6 תלין %כמכ6 גוגמ ו3ס6י . ישתעג3לתי
 סוס וניס תית. ליוגס דנלע כיון גצ6 ס6יעלה6.
 ליונס ו6קי כתלקיתין 6תקייס לנתר יותץ 0לת6יהס
 6לסיו ס' 6ל יוגס וי0פלל וכ0י3 5עקתוס וס6לכל
 ו( )סטות סתס וכ0י3 . סוגס סכ6 כתי3 . סינסתתפי
 זתשפ % כטה6 . 6וקתש וס6 התס ני6ור %רוסדגס
 לפ6ש ו4ן ולג0ר 3קותית6 65תט% דיסר456ע6

 18ש *י

 ונר ע5יס יח5פין דיגץ וסנפס 6וקיתג6 %1תפי5.
 כד ע5,ס ויכ6 סס61 מו . ע5ת6 תס6י גסיק כדגם
 קתיס 6זלין ותלוי עוכווי כד כ' . נוע6 תן רומ6גפיק
 . וקנר6 דינ6 ד' . לקכרמ עייל כו ג' ע5ויותכרזי

 דיימס'
 ו0ולע0"
 ולו% וינ6 ז' וג'סכס. ויכמ ו' .

 ויס0ליס פו גיי% מ0ר מסכח0 1ל6 3ע5תמ וסמע0ומ651
 נעוניף תויר ל6ס0כל6 גם נר נעי ד6 נגיןעונווי.
 6לין 3ויגין תלכ6 ווך 6סתכל וכו תרש. קתיוי0י3
 ס'. 06 גססי 3רכי ק*נ( )תסי,ס ו6תר 6קויס גםו3ר
 גו%. עס 6ם0כח0 ומגפ כעוו עלתמ תן 0פוק ל6עו
 סת6 ל3רכ6 מקויתו עתס ו0ססכחון סם0מ 3רוממכחן6 ותם0תפי גופמ סייפי 6יכון קוסו סס 06 קרניוכ5

 1ל6ת63 לכרכ6 0יכלון דל6 זתנמ יתסי ל6 עדקוים6
 : סללויס ס' 6ת גססי 3רכי ק"ד( )מס 6תר ד6 ופל03יו3ת6

 ס56סיס סתעון לכי שטר קט.()ויקש
 ועלת6 רוכ"

 ל"ס0תר6 יועי ולמ נר . זתגייסו תטמ 65 עו וף6510
 5כ5 ח601 גריס וכגעס . לחוס דפתי תיות6 6ורחויסו6 וסכי . גסי 3יגי 6ת6י גסי. כיגי מס0כמ סתותתלמך קכרי לכי תכיתיס לתי0מ ו6פקי 3סע60 וס6נרתייסו.
 6ם0כוץ וגוכרי גם6 3ני קטיי )כו( ד6 ועלעלת6.
 רסו ליס 61י0 63ורמ6. נמי 3יגי פ6ל טית6עס

 ו6תמזי6ו 63ורחמ 63כסייס1 אס0כל . ג% 3נילתיקסל
 עד ק3רי 5כי תכי0יס 5יס ותפקי תסע60קתיס
 גו3רין לכתס פמם6 גריס ו3ניגיסון 5כי0ייסו.ד6סדרו
 יג( )פס,י כתינ ד6 ועל זתגייסו. תט6 ל6 עד3עלת6
 61וכר ו6ססין וסליק כגץ . תססס 3ל6 גספסוים
 חוכץ 6יגון על ו6תק ק3*ס קתי גם ד3למו3וי

 3ספ60 0קג0יס ת6י . זתניס תס6 ל6 עדו6ס0לק
 ד65 3נין 5ממורמ יסך תקותי שגין ו6י כתסוי.3תר 5נסי ויס3וק 6גפוי גס כר יסור ק3רי ל3י תי60דנטלי
 כסו יסתכל 651 קייהין דגסי "ירמ6 3סס61 יסדר65 ק3רי ת3י דתסדרי ל03ר . 3ששן %פץ עתסעי0מד
 ל6 גם6 ו3גי ו3גין מחר6 63ורמ6 יססי 6ל6 .כלל
 רו3מ ד6. תסתכלן 1ל6ידפץ

 ועלה"
 3ייג6 6תוגו

אס0לי
 סכי 6י מלעזר 6*ל . זתגייסו תס6 ל6 פו

 3ר ד% . 65 ליס 6תר . לתיח6 יודף דל6 לכ"ג ליסס3
 וכ5 ויופץ. ל6רכ6 6חחף גיוכ6 כסמי ו6סחתרגם
 קומלף 06קיגו 5תננ6 45 מזי 60 ו6תי 5ע5ת6סכן
 תית6 6י . ק3רי ל3י 3י60 תן תי60 ל6תסכ6סופר
 כגין 6ל6 . ל6 6יסו למוד דיליס ויקר6 תית6דעל
 65סטמס סהות חל6ך עלייסו יסל1פ ד65 חיי" על5מגג6
 . תגיס ויס0תרוןלעי65

 מהשנארעיא
 הודויטוד

 וינ6 6יסי סכיג60 . יותת סקרכ סזר כתיב 5ט()ט
 ך6':ין ג% 3גי 6סכמ0 6י ועלוון. קר3גיןד6כיל0
 . לין "4קהש פרפס לון 4סי רמתי מ1ר"60ו6יסי הסח* 653 י3סין פ0ילחע ומיכת כנווגמ י3סיס.פ5יס
 ומיגץ ד4קחש נפס 3פירן 6ינין ס4ן ופתיו3נץ
 זקרכץ ננץ 6ש. 6יקיופ מדנ'י ו6יסי סכיג60סקן
 סרי3 סי סס'ו . 11 סרפ י5ר ד6יסו סר? שש5גני

יותת



עניניהשלמת26
 לון סלהע 3ד נתיונ% מזרץ נמיחה0ון ו% .ישח
 י6כע 6ריס רנ6 כסג6 ד6יסז תיכ6"5 סהזת.פל6ך
 כגץ . ס' קדס קורכנ6 ל1ן לקרכ6 על%סו גחיתקרכנץ
 נפק6 וכד .  ח-ויין ככפס  יפורס נסמתש דתשקדקדס
  םפפ . ססס 6ת לנתיר  תזסין סוס סו6גסתת'ס
 'סו*ס. לסס קרכנ6 :סתת'ס 5קרכ6 מם וכרוךיסריל
 ולקרנ6 נתיונפ6 ל%זר6 לקכל6 5ק3*ס לתתודסו%יך
 7אדני ת'נ. כחוסנן 67ינון . ואהיה יהו לגכיה

 תפרס כסת6 ויכוון דיג6. דתלכות6 דינא ליסקרינ6
 יפוק וכיס . אחד כלב ס'6 61'1 ס'6 יו*דד6יסו
 . ויסורין תיתס סל'ס תקכל דיליס כגפסרומיס.
 תקנל ככפם ותתמרע. ודהין ככתס הזדסוכנסתת6
 ת'תות 3%ע 5ריך ומי . 51רפס ממיעס תיהסעליס
 פקכל ומגק סרג סריסס סקילס ד6יגון דיןנית
 ודהין ככתס תודס וכגסתתיס ד'ל'ס. ככפס ת76נ'יליס
 יסו"ס סתסן כתרץ ן6תין 6סי*ס לגכי כת'וכת6מהתר
 טליס תיתס וקכלת ודוי ל6סק6 יכוון וכתמסכתיסיסו'ס.

הוהרפיתה
 פמסס על ותסתחוש כורעיס כסניס דניס ס*".61*1 ס'* ו'ו ד6  עוא6 משס שי  איט שחד.נלב

 5וסו ככו*ד . יען לע1לס תלכותו ככוד סס נריך61ותריס
 )61ץ ססס 6ת לנפור תתכוון סיס וניס כחי:כן.5'כ
 : ל"כ( פס 6מ'די6יסו

 עז 'ק 6ו כסור עו ס6רן עס ון6י [ל6 ד6.יופ
 6וריית6 'דעין ל6 כעירן תס יוגס. 16 תור פר.16

 6ל6 . י7ע ל6 ס6רן עס סכי . יסו"ס פסד6יסי
 קדס וקרגג6 ע~ס ליס עכיד 6יסו רכ6 כסנ6תיכ6'ל

 דתשק דרומיס כסליקו תפרס כסת6 תכוון 61'סו .ס'
 ככל גס דכר רוה6 גפיק דנד כנוונ6 . 6ח'דכל"כ
 לפגי 6מי יוס סיכ רכנן 16קתום י6 וכגיןלילי6.
 כת'וכת6. ל6סור6 גס כר 5ריך ויוס יוס דככלתיתתך.
 96קיד נידך סס*1 נ1%. ךיפוק ל%ס רוחיסיתתסר
 : -רומי

תח*ית

 ימ:ת68 ת6יי גם6 3מ לקון מתניתין 9(י6א
 תק קרי קל6 7סכלתגות6רי

 גפון סער 6פקין לעיל6 ;יותת6 ולתת6 תטע6ינית6 רים" 6תקין מהור6 7רים6 נס!ת6 וידע ד6תמכס8שכון
 על6ם ותזות6 יוק6 ע רםיס כ"ש דקוג6ך'ת6 נעסור6ו

  הזזפ 3"לף סהי-" דרגמ מו נוית 3נו'י0 וגחיתלסגיק
  פהותימ י( ," י  פלפין חל%ן והפס  י5לף  רסיפיןי,ז
  עיייין ו5רו ל? פסר  וסרלין ' ו:י  כר5 סיופ סרפטלל
 סלק6 כד רכרכן 'לל פ אדס להיות5 5לם5 !יעי

6ול"
 כי"נו6

 פמיר"
 כיתת6 עתיר6 גחת6 כד כל'לי6

 ד"הי7ן מנ-ופי 3%ע תזדעז6ן נ:ל6 כד כלילי6ו6ילח
 חרנ6 חן כל דנ'ר6 סול:ין :הין טק: ונטליןנ'7ס6
  סליט5 נס 3ר למפק; ת6 כרע סל'ק יריכי: עלסנג6
 כליל רקיק, פפר5 סד  סיופ4  ני5י  5פליולזס4
 5ספסי כיס כסכפ:ל5

 פ1לסץ וד' עלת6 ססרי  כו'
 . ל7רוס ההן ל5פין חן לתת6 חד לעיל6 חן4תנלגלו
 רסי ספיר5בגפ5 כסי נס 'חווהצ חל-כ-  יפזיף רכרכ5 הר*ילכ5

 יפס פח( )"י)'ס כר'ס רכלה סרוופ5.
 חד %יקו 6ווווג כיס ס6רן כל תסיסנוף

 רנלוי ש וק6יס דעפר6 גנילו לססו6 ותלי06ת'ר6 ר01"
 "( ):ם סס"ן . כל6 על וסלעיס טלת6 נל על*4תלכיס

רגבעים
 5ילגמ 6100 על 6תפקיד עו' ידיך נהע:יתפילסו
לגטר6

 פקוד"
 חיות6 וססו6 ל:3יס רוסיס תלכ6 מת'3

 לס*5  כסיפסר5  ק7יסין תל6כין נין ~גמפיןזץ3קוסר6יס
 .  כפיכייסו  ספימין  כסר5ין  ורין  5פ4זון  ופיורז60003(
 פססוי  רוהיסון5ססליף

  כעכר6 6נניז לכתר ולכוס6 ת6%
 תקיה נרת6 נמד ו%גגיוו 6תעתרו גמל6 רנכ'כין

 תגייגוק חילין ה'ל'ן יקותין כקדתית6 יתנגון ת6נ6דססו6
 טסרת סס'6 לתגכל קכ'ס וזמץ תתערין קדיס6נ6וע6
 7קיק גנילו כיס א6על6 תתס מלע6 7ססו6ק7נוית6
 דלעיל6 5חות6 ד6'סו נכילו ותס:ו6 7עגשס חתיר6דכס"י
 י( )',6ן קר6 ו6תר כנווג6 דכפר6 ת6נ6 דויתיסךיתתקן

דס:ו"
 כחלת

 6סגי
 חכיכות6ק

 לנוינל(1(קן ""י;;לפיל2,"% ום כטלת6 :וח6( )ס""
 61ל0 טלס לחיי הלס יקילו עפר 6דתת תיככיורכיס
 כ6סר כי סי( )'טעיס כתיכ וכדין ע,לם ונדר6ונלמרפות
 עיתך'ס עוסס %י 6סר סחדסס הס6רן :חדסיסס:מיס
 ייל6"ו: 1 כיל6 וסתכס 1רטכס יעתוד כן ה' נ6סלפגי

 נין סחקוקין כקיסור ג )פיג נ'6כגו פונכי וגן ב גבטהר שליק סקסוס שופק רימס  ס*ו סקת'יס 6גן ייסוד פ) נפשלס % ש*שזדרך
 ישיס ה סנפיסס: סוס  גב6ור ד : ספ)6ג'ס גסגין  רוחגיי  גנ"ר סש פתנייריס סשס ור'ל )6חויס סעערות כ*',ר קד':'ספג6גש

 : שנו6ויפ 411בי1 5ת5ש ט ס16ס *סיי סר6:ון פסר זק **גי) ייי ושת*ש שגון נונוק א%וקן ש*שר.

 * --ן.--- --ןןשבןן"23םםם1?מ52(,
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 2ב הקבלה חכמת משר אלירו פתחמאמר

 כל על עילאה דצא אנת בחושבן. ולא חר הוא ראנת עלמין רטן יטי אליהופתח
 עשר ראפיקת הוא אנת כלל. בך תפיסא מהשבה לית סתימין. כל על סתימאשלאין

 פרטה המאמר על וצח בהיר איר יאיר צח אור הביאורזה
 המה הלא המקובלים. גדולי מפרי מז נלהמ והואאליהו.
 חב"ר וסידור טל" "שפע מלך", "הדרת רמונים","פרדס
 וקוני צירי ובעזרת זצוקלה"ה. התניא בעל הרבשל

 נופד ובהוספת וצח קל בלשוז הקדושים דבריהםהרחבתי
 להמעייז יותי נק5 שיקי' כדי ברו"ח. השי"ת שחנניממה
 והם עולם של ברומו העומדים הקדוש הזהר דברילהביז

 בבחינת שנותיו האדם יבלה בלערם אשר האמונהיסודי
 בענין לשטאלי ימינו ביז ידע לא אשר המוחיז,קטנות
 היא ומה היא. טה לנו. הקב"ה נתז אשר הזאתהעבודה
 בלבו האלה דברים ישמור אשר לארם ואשרי היא.ו5מי

 . ה' חסדיויתבונן

 צחאור
 לבאר כ11ן לטוב זכור הנביא אליהו ואמר. אליהופיטק

 האלהית החכמה בופי רוב נטרץ בקיצור חזהבמאמר
 באחדותו סוף איז ענין וביאר הקבלה. חככעעשנקראת
 ופעם וכלים עצמות ענין ביאר וגם האצילות. ועניןה9שוט

 עלמיז רבוז אמר והנה והכרחתם. הםפירות ומניןהאצילות
 רצת הוא כי עלמין. רבון יקראו סו4. אין נגדהכוונח
 יבון סוף לאיז קרא לכן ואצילותו. העולם בעניןלדבר
 המציאות מחויב כמו הוא עלמין שרבון ועודעלמין.

 החלטה לידי ויבא האדם יכיר הנבראים מציאות טתוךכי
 עלמין. רבון בשם נקרא שיהי' יצדק ולכן מנחיג. לעולםשיש
 אחה ערמין שובון ופירושו הוא, במלת האריך הואאגת
 הנגלה. בחינת על מורח אנ"ת כי המציאות. מחוייבהוא

 הנגלה בחינת שמצד כלומר הנסתר. בחינת על מורח1ה1"א
 שהוא ואע9"י הטציאות. נשחויב הוא הנסתר שבחינתטובן

 הנבראים מצד אבל עצטותה כעד חשכל טהשגתנטתר
 כי לנו ונגלה נודע מאד. נפלאה בחככיו חעולםוהסתדרות

 תמיד יום בכל בטובו הטחדש גבוהים נל מעל גבוחיש
 ולא הד לנוכח אוצז בבחינת הוא כאילו בראשית.מששה

 האמונה בעלי בפי שמורגל במה יובן הזח עניןבחויטבז

 אחד מין כל כי פירוש המנוי. כאחד ולא אחדבאמרם.

 לו יט בעולם הנטצאים דברים של חשבון באיזחחמנוי

 והבא הראשון הוא י9הקודט אלא לו. חדומים רביםחברים

 נגשר עם חאחד למספר ערך 1יש 'פני. ב*ם סבונחאחריו

 הרבוא מספר ,טטצ'אות לפי הרבוא. מס9ר עם ואפילוהב'
 שאין מח אחד. אחד מספר של קטנים חלקים ושצרוףבא
 ואף לו. בדוטח שנ' ואין אחד שהוא עלס'ן ברבוןכן
 העולסות כל של ההשתלשלות כללות עם כלל לו ערוך איןגם

 הלבשת כדמיון לא פף כלל והלבשה תפיסה בגדר אינטכ'
 רבבות רבוא של ההשת"שלות כל כי בגוטיות.הרוחניות
 גי14י טן רק נבראו עשיה יצירה בריאה דאצילותהעולסות
 טהותו שאין סוף האיז של העצמיות טאור בעלמאוהארה
 צד על רוי "אחד" של הכתנה שבו אלא כלל. לנוטושג

 להמשיל בערכו שני שאין כזה בערך אחד שהואהשלילה.
 "אחד" 'טאין 9ירוט בחושבן. ויא חד הוא אנת וזהלו.
 'שני אין כי יען שבעולם. חיטבון בשום לכנוס יכולהזה
 ושל האחד במו הזה "אחד" שאין בקיצור יתבאר אולו.

 מעצמו מובן שבעולם חשבון בכל כי שבעולם חשבוןאיזה
 שבזח המיעופ מס9ר חוא וזאחד שטספר הראשוןבמושנל

 אבל הטרובים. הם החשבון שבזח המספרים ושארהחשבוה

 חמספר הוא האחד שזח הוא. נהפוך עלמין חרבון שלהאחד
 מ'נ' בכל אשי המרובים המספרים מיני כל נגדהמרובה

 הע41טות רבבות רבוא עם הבר'אה כ4 כ' שבעולםחחשבונות
 בערך לעומתו והכל האחד. זה נגד המ'עוט ה'א בהאשר
 עילאיז ?5 על עילאה הוא אנת האוק'נום. 'ם נגד אחתטפה

 העליוניט נל על עליון 9יר1ט סווימיז כ5 עלסתימא
 חסבות כל וסבת העלות כל עלת נקרא סו4 ,טחאיזהוא



 הקבלה חכמת משר אלידו פתחמאמר4

 דלא מתימ*ן עלמין בהון לאנהףא( )נ"א לאנהנא מפירן עשר להון ומפ'נןתקינין
 ומיחר לון רקשיר הוא ואנת נשא. מבני אתכסיאת ובהון ראתגלין. ועלמיןאתגלין

 צחאור

 ומפני נאצליס. והטה חטאציל הו" טטנו. עלולים כ"םכי
 במסום נתפס חיותו טורה זח שכל ועלא"ה. אנ"תשאמר

 סורה ועייא"ה טחות. איזח סורח אנ"ת כי בטהותו.ומושג
 איננו כי באלוה. חאלח המדות טן ואין חטקום. סיטןעל

 על סתימא אסר לזה כלל. טושג טחותו ואין בטקוםגתפס
 אליו שיינות שום טקום לענין שאין להורות סתימין.כל

 שאין אליהס ונעלם מטיר הוא חסתימין בערך אפילו כיח"1.
 חנפרוים חשכלים וכל העליונות הספירות וכל כלל. בומשיגין

 טהם. וסתימתו העלטו לרוב גוף כבעלי ערכו לעוטתהן
 שהענינים שהגם בזה חבוונח נ55 בר תפיסא סחשבהלית

 סוף בתאין אבל בטחשבח. סושג להיות יכוליםחרוחנים
 גם כי ח"ו, בלל בו אין בטחשבת טועטת תפיסחאפילו
 לעוטת גשטי דבר בטו חוא המחשבח של חרוחניכת

 דאפיקת הוא אנת ב"ח. סוף חאיו טהות שלהרוחניות

 קצרות בטלות חגאוציל בטעלוה שהפליג אחר תקוניועשי

 עשרה חאציל סוף שחאין חאצילות בענין לדברהתחיל
 חכת תקון בחם שיש מפני תיקונין. שנקר%יןנאצלים
 ידי שעל ש5עם הטאציל. של תבליתות הבלתיוהגבורח
 וזמאציי יכול דוקאאמצעותם

 כחו חתגרות לידי ~וא

 לענין גם וכן גבול. בעלי ונבראים עולטות ~רואוגבורתו
 ביד בכלים חטאציל ביד ספירות העשר חן השפעתש*עת
 ט5עם חעולם תקון וחז פעולותיו. כל בחם לתקןהאוטן
 ידן על יוכל וחטאציל העולטות. חנהגת ההיה ידןשעל

 לקבל העולטות שיוכלו גאופן השפע. אור ולצסצםלחסהתר

 1קרינן טמציאותן. יתבמלו שלא וצמצום בטדה אורוהשפעת
 אנחנו חאלה תיקונין שחעשרח פירוש ספירו עשרלה1ז

 טפני והמעם וחשרח. ספיר טלשון ספירות. בשם אותןקוראים
 חארח נשפע אטצעותן ידי ועל סוף. האין אור טאירשבהן

 רגע בכל והנעלטים הבגלים הנבראיס ולכל העולטותלכל
 בהון ללאנהרא( לאנהנא וקיימים. הייס להיותןורגע
 בזח יירה דאתגלין ועלמין אתגליז רלא סתימיזעלמיז

 יאיר סוף אאהאיז כדי תוא תיקונין  העורה אצילות מעםכי
 העליונים עולטות אמצעותן ידי ע4 ויהיח וינחיג הארתובהן

 חיו לא אם כי הנגלים. החחתונים ועולמותחנסתרים
 סוה האין חארת שפע לקבל בכח העולטוח חיו ל%חספירוח

 בנאיאותן. טתבפלין וחיו וגדלותו. רוממותו לרובב"ה

 עניניס שגי ט5ני הוא ספירות העשר אצילות שטעסנטצא
 ליד יבוא סוף האין שרצח טפני אם אחד. ענין הםשכמעט
 ולברוא לח%ציל דרגא נחות בבתינת טלכות: כחהתגלות

 גבול בעלי נבראים עס עולטות רבבות ולעשותוליצור
 אורו ולצטצם להסתיר סוף חאיו שרצה טפני ואםוגשטיים.
 הנטצאים חנבראים כל עם חעולטות כל שיוכלו בכדיהגדול
 והשפעתו אורו תטיד לקבל חגשטיים חבבראים אפילובהם
 יחבמלו ולא וטדרגחו כחו לפי אחד כל וגבול וצטצוםבטדה

 עוד בזח יבאר נשא סבני אתנסיאת 1בהוובטציאותן.
 תיקונין. חנקראין ספירות העשר ידי על שנעשה אחדתיקון
 כדטיון בחספייות חא"ס אור חארת טתלבש חי' לא שאםוחוא
 טטילא שז הגו". אברי בפניטיות וטת*שפ שטתלבש חנשטחכח
 סוף חאין אור הארת טתגלה שהיח  חעשיח בעולם בןחיח

 חארה. אותח סתגלה חיה הגשטי חאדם לעיני וגם לכוש.בלי
 בראותה חגשטי בגוף הנשמה שתתקיים באפשרות חיח לאואז
 וחי. האדם יראני לא כי כמש"כ חחארח. אוהח זיונועם
 ידי על חספירות, תוך מתלבשת חארח שאותח ביוןאבל
 ויכולים הגשטייס חאנשים סן חארח אוהה נהכסיתזה

 מת וכן כלם את טחיח ואתח שכתוג וטה געולם.לחתקיים
 הוא 1אנת בהסתר. נע,פח הבל סשלה. בכל ומלכותושכתוב
 פועלת ספירח שכל שאעפ"י י"ל לון 1סיחד 115דקש'ר
 ביניהן. התפרדות שיש לוטר ח"1 תטעה אל אחרתפעולה
 סוף האיז כח וחוא נובעות. אחד סטקור ח*עולות שכלאלא

 טיוחד אבר שכל האדם בגוף כטו בפניטיותן.חטתפשי
 כח שהוא אחד כח סן נובעות חפעולות וכל אחרת.לפעולה
 כפל ואטר וטח אוכר, אבר כל בפניטיות חמתפשמחנשסח
 שיש דביקות טיני  ~רי אל בזה ירטז וטיח"ד. קשי"רלופון

 אלח עם אלו לחן שיש התקשרות ענין הוא חאחדבהספירות.
 חיחוד ענין חוא וחשני טכלן. אחת כל טטוזגותלחיותן

 אור את עי"ז לחסשיך כדי וטקבל טשפיע טבחיטת זיוגשל

 הגשטיים חנבראיס עד טפח סמח בחשתלשלות סוףהאיז
 ומחדש כלם. את סחיח ואושה כמש"כ לחחיותם.והשפלים
 זיוג של היחוד וענין בראשית. סעואק תטיד יום בכלבפובו
 אבא ונקראות ובינה חכטה ופחן ספירות בדן אלא צווקאינו

 זעיר או וברתא גרא חנקראות ומלכות בתפארת ונםואיטא.
 השם של אוחיות חדן רויחות ס*ירות חדן ועלונוקביח.

חויאח
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 אתתשיב ספירן עשר מאלין חבריה מן הר ראפרהם מאן כל מלגאו ראנה ובניןלון.
 וחר קצר וחר אריך חד כסררן. אזלין אנון ספירן. עשר ואלין בך. אפריש כאלוליה

 צחאור

 לעולם "ורא היא פפירות תד' סאלה ספירח וכל באח.חוי"ח
 ע"יח. יצירה. בריאה. אצילות. עולטוחנ הד' ושחן 1"לםטלא
 לעולם "ור" פוטא האצילות. לעולם "ור" נע"חאכא

 לעולם "ור" טלכות חיצירה. לעולם "ורא! זעירהבריאח.
 טיוחדות. ספירות ע"ר בפרשיות יוש ועולם עולם ובכלהע"יח
 זכר. בבדינה הן תאצ'לות עולם "ל ספירות "העשרנט:א
 עשר נקבח. בבתינת חן חבריאה עוים "ל ספירותעשר

 "ל ספירות וע"ר זכר. בבחינה חן חיצירח עולם ,4לספירות
 בכלל "חן עולסות תד' ואלה נקבח. בבחינת חן חעשיחעולם
 טזה. ימפח זח "הם ענינים ד' עוד לחם י" י*ווגים טיניב'
 בשי בטלך לט,של וכטו ודבור. קול וסחשבח. שכל חמה.חלא
 בצד  לעשות לו "5וב שכל בטוהו חופיעח "נ"טתוודם

 ידי ועל חסלך. בלב סופיע תיכף ח"כל וזח נחסד. גןחיכלו
 ערך לפי בפרמיות טבין חלב ובח הטתובח. כח נתעוררזח

 ומאיזח ורוקבי. וגדלו חגן. "יחי' טקום גאיזו חלב1זטדת
ן  ח"כל והיינו ובינה. חכמה של פתד זיוג זח וחרי ינפע.עצימ

 חזח בדבר פקודתו ליתן חטלך שריך אה"כ חפהשבח.עם
 חדיבור. עם חקול וחן כחות. ,יני עוד לזח ונצרךלעבדיו.
 בטלך ח?משל לחבון אלוח אחזח וטב"רי ה"ני. זיוגוחיינו

 עולמות חד' כללות "ל חענין חוא טה חקב"ח חטלכיםי1לכי
 חיינו ובינח הסטח סזח. לטפח זח בחינות ד' ,שחםאבי"ע.
 "אצל וכטו ודיבור. קול חיינו וסלכות תששרת וטח"בה.שכל
 "נ"מתו זה ידי על חאלח זייוגין ב' נע"ין ודם בשרהטלך

 בחספירות הגטש4 כן חזח. לדבר "כלי אור בטוהוחופיעח
 החתק"רות וחוא בחש "ייך דבקות טיני שהב'ותעולטות

 "לחם חחתיתדות וגם טשלה. שלו סטוזגות לחיותן,שלחן
 הו"א. אנ"ת ידי על נע"ח הכל וסקבל. טשפיע "ל זיוגבענין
 סוף חאיז אור טן חבאח והחארח חגילוי ידי %חיינו
 כנ,שב1הש לחפ8ירות חוא כי חספייות. בפניטיווהלחופיע

 מ5נאו ךאנת ובגין שחאכ. הטאטר בזח שנזכר כטולגוסא.
 ספירן עשר כאש5יז חבריה מז חד דאפריש מאזכ5

 "חיות גיון פירוש בך. אפריש כא5ו 5יהאתחשב
 סמקור הכל טזו זו חשונות פעולותיהן וכח חספירותכל

 בפניטיותן הט81יע מוף האין חפרת וחיש יח~ון.אחד
 אוחח כי אחד. בשרש דביקות ושכלן נטצא בחן.וסתלב,ש

 חקשורמ כשלתבם מוף חאין בעצסיות ודבוקח קשורחאהשרח

 האדם זח ובכן ח"מש. בעצטיות ח"ט" מור כקוי אויגחלת
 כאלו לו יה"ב הזדווגותן וטונע חספירות בין פירודהגורם
 חאדם אל בזח וחמשל בעצטו. חקב"ת חטלכים סלכ' ימלך*גם

 אע"8 חטלך. על חלבו" בחיות גם ומת חטלןל לבי"הקורע
 וחתחייב חטלך בכתר פגם זה כל על עצטו. בטלך נגע"לא
 הפירוד גרם וענין חספירות. בפגם חנמשל וכן לטלך.רא"1
 ערכו לפי טי"ראל ואי" אי" בכל "ייך הפפירותגין

 במדדגתו יותר גדול "חאי" סח וכל נ"טתו. 1"ור"וטדרגתו
 כתיב זח ועל גדול. יותר ופירוד פגם לגרום יכולחוא

 כהופ סביביו עם סדקדק שהקב"ה טשד. נ*ערחסביביו
 חטחשבת. כח ידי על או לחיות יכול חמירוד וגרםח"ערה.
 חן וחרחטים חחסד "ספירות חשדם יח"וב אם לסשלכטו

 טדת "ל אוה"ם ויאטר חנבורח. ספירת סן ~טרישונות
 ח"ם קהוא חגבורח מדת אל יחשם א5 ח*ם שחופחחסד
 מקצץ נקרא זח הרי נפרדות. כחות ב' ח"ו חןא5הים
 זו שנמיעח אע"פ לטשל כטו חדבקים. בין וטפרידבנפיעות
 סם בחם שיש פירות עו"ח וזו תאנים. 1ז1 ת18חיםעו"ח
 חיניקח וח"תנית חארץ. טן לשור"ן אחת יניקה ט"טחטות.
 אור קוי כטו נאות יותר 15של לך ועוד בהעצים. רקנע"ית
 טע"ר עופשיות טיני עשר ושל חלון דרך יעברו אםח"כהש
 א"ר חקיר עבר אל יגיעו ,1פר חאור וקוי משונים.גתנים
 אור האטת לפי וחנח גוונים. ע"ר בחם נראח חחלוןסנגד
 אלש ח"תנות. "ום בו ואין חעששיות לכל חוא אחדח,שטש

 חנטשל הוא ען הע""יתנ 1גתי טן בא חטומם"ה"תמת
 אין בחספירות חמתלב" סוף האיז אור "הארתבחספירות

 אח"כ נע"ח פעולותיחן "ל הה"תנות ורק ח"העות שוםבו
 חפירוד גרם להיות יכול ועוד הספירות. עצטיות ידיעל
 טצות. החרי"ג טקייטין אינם "י"ראל ידי על חספירותבין
 ותפלח בחורה עבוהתם ידי שעל הכח זח להם י" י"ראלכי

 ו"כינתיה. קב"ח ליחדא חספירוח חזדחגות גורטיםוטצות
 חמקוה טן "פע לחט"יך וטלכות תפארת "ל חיחודוחוא
 חיינו  יגון. גאותו י"ראל על לאלחים עוז תנו ישכתובכטו

 לאלחים עוז ליתן "יכלו לי"ראל רק ניהנח חגדלותשזשת
 ,פפש שח:מפיך יזדווגו 'שחספירות וחיינו 'עבוו1עג ידיעל
 בחחריאג חופאים י"ראל ח"1 באם לחיפוך וכן חטקור.טן

 חששע מנישת גורם וזח חספירות. בין פירור גורטיםסשות
ומטילא



 הקבלה הכמת משר אליהו פתהמאמר6

 מכל ולא לרעעא ולא לעילא לא לך ראנהיג מאן ולית לון. ראנהיג הוא ואנתבינוני.

 לון הקינת גופין וכמה נשא. לבני נשמתין פרחין רמניהו לון תקינת לבושיןסמרא.

 צחאור
 יגרום לבלתי להאדם יזחיר ולזאת בעולם. חרע שולטומטיוא

 : ספירן עשר מאלין חבר"ה מן חד להפרישח"1
 כעט. יהאריך ראיתי מלגאו דאנת ובגין ואמר במה11,נה
 האנטרים מקובליס קצת שטת כדעת לטעות בזח נקלכי
 זת ולא הספירות. תוך מתפשט סוף האי3 וסה,תשעצטיות

 עוזנו גאון אדומו"ר שייסד כמו הוא האכת אלא האסת.דדך

 חמיוסד שךו החב"ד בסידור זצוקלה"ה התניא בעל הרבמרן
 מה הטעם מעט. בקיצור לשונו וזה חאריז"ל קב!ת יסודיעל

 כמשל שהוא ס8ני היינו אור. בלשון סוף איז אורשנקרא

 בחינת ולא בלבד ההגלות גחינת אלא שאינו השכהט, ואורזיו
 בלבד. התגיות בחינת רק הוא סומ אי, אור כךעצמיות.
 העולמות בד' הצמצום אחר טמנו שנמשך וחביט הקווהארת

 ערוך ואין ממנו. ב:למא הארה בחינת רק אלא אינואב'"ע
 וכסש"כ עולמות. הד' השתלוטלות בללות עם סו4 לאיוכלל

 קודם בין כלל שנוי שום בלי פי' שניתי. לא ה'אני

 איננו ית' סוף שחאין לפי ההשתלשלות. לאחרהחשתזשלות
 בח.נת לו היה שאם בההשתלשלווע כלל הלבשה בבחינתמותפס
 שלא ודאי אלא בעצמותו. שנוי זה הי' חרי והלבשהתפיסה

 טבחינת א4א כ~. עצמותו מבחינת הראשונה חחארההיתה
 לגבי כלל ערך הזאת להארה ואין עצטותו. של וזיוואורו

 השע"ט אור קוי לזיו ערוך שאין כמועצ10ת1

 הזת ענין יותר ויובן עצמו. השמיטלגגי

 שאין הגוף. באגרי המתפשט הנפש ח"סמשל
 משני הנפש. מעצמות גילוי בחינת רק בן גם הזאתחיות

 לדבר אור טטנה בהאיר ע"כ בעצם חיים רוח היאשחנפש

 הדבה אותו להחיות חח"ם כח זרם שמה היא 0ביאהזולתה
 רוח עצמיות טבחינת נחשב הדבר אותו וחיות לאאבל

 הגוף. באברי מחולקים כחות שנראה וטה שבנפש.החיוני
 נתחמה זה כל וכיוצא. בעין וחראוה במוח השכל כחכסו

 סאירה היא האיתה לוי ודי שעל הנפש של החתפות טןדק
 המוח כלי סחמת ורק שוה. באור וגיף אברי ובכלבטוח

 געשת העין כל. ימהמת שכג אור בו חנפש הארת סןנעשח

 סין שהכל נסצא הראות. כח של אור הנפש חארת סןקגמ
 הגוף. אברי ידי על רק נולדה וההשתנות היא אהתחארה
 הוא כי התחלקות. שום ניכר אין שבנפש ספני הוא זהוכל

 וסוטא שחגר רואים שאנו ,טו לזה וחמופת פ*וט. אחד אוררק

 בגופו וחעין הרגל 'טחסרון טשני וחוא שלם. בגוף ולדמוליד
 גוף תטיד הוא מוליד וע"כ בנפשו. חסרון שום גרםלא
 שמובדל עצמותה בחינת בנפש שיש יובןן וסזה כצלמו.שלם

 מחולקים. לכחות הגוף באברי התפשטוותה מבחינתלגמרי
 ההגלות בחינת אלא אינו כחותיה חתחלקות כילהיות
 על העולם בחלל שמאיר השסש זיו כדמיון בלבד.הארתה
 שונים מכיים נלים בן וכמו נשפסיקים. עבים ויישהארץ.
 וה ידי שעל גמנים כנאז שטשיות בהם שיש חלונותדרך

 אינו זה כי אבל האור. זח הארת של הגלוי מהותנשתנה
 הדוגמא ומכ4 השטו. מאור עצמיות לבחינת וכלל כללשייך
 סוף. איז אור בחינת בפירווש למעלה למשכיל יובןהזאת
 ההארה התלות בחינת רק הוא הרי אור בשם שנקראדמאחר

 עצמיות כלומי חחיים. חי תנקרא ט:וט ית' עצמיותוסן
 עצמותו טן ההארה החגלות מבחינת ורק הח"ם. כל0קור
 דוקא הקו בחינת ידי על רבות 8רטיות המשכות נטשכיןית'

 מטת בהשת"ולות אביעע עולטות הד' 'טל הספירותבפנימיות
 מאד. עצום בהסתר כולם את מחיה ואחח בבחינת להיותוסטח
 טדבר ,טאינו סלגאו. דאנת ובגין שא0ר מה יובןן זחוטכל
 הארתו גילוי מן אם כי סוף האין ומהות העצמיותמן

 ומפר ואלק בגוף. הנפש ככח הספירות גפנימיותשמתפשט
 ביטני וחד קצר וחד אריר חד כסדין אזלק אינהספירן
 כסדר חוא חספירות עמידת שסדר לנו להורוח בזחחכוונה
 באמרו הכוונה ואין ועלול. עלה כדרך מזו לסעלה זואצילהן
 שרוצזז אלא ח"ו טמום גבוליי וקוצר אורך על וקציראריך
 שחן האלח מדות ג' 9י על מתנהג שהעולם בזה לנולבאר
 גבוליים שהן הספירות ע"י נעוטה והגל ורחמים. דיןחסד
 אצלו כי ה0אציל. גוצד ולא הנבראים. מצב מדרגת ערךלפי
  וסי* בלבד. הפהור הטוב רק חמדות השתנות וטום שייךלא
 לרשעים. אפילו אפים אריכק שים החסד קו היינו אריךשל

 חדין. קו שהוא חיגאה בעל דהיינו אשים. קצר ר"לוקציר
 דהיינו שניהם. בין המתסצע הרחמים קו הואובינוני
 וגבורח. חסד ספירווו בין טתמצעה היא תפארתשספירות

 באסרו נכ4ל זה וכל וחוד. נצח בין היא יסוד ספירתוכן
 בללות שזה ורחמום דין חסד דהיינו ובינוני קציראריך
 אלוו עם אלת חספירות התקשרות כילות וזה חאצילות.כל

 ולפעטים דין על לפעמים הסד. על לפעסים טמוזגותלהיותן
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 ררועא חטר רא. בחנץנא ואתנךיצ על'הת. רמכטין לבושין לנבי מפיןראתק*יא1
 רנופא טיומא יסור שוקין. תרין והור נצת גופא תפארת שמאלא. ררועא גבואימינג

 צחאור
 לך ראנהינ מאז ולית לון ר8גהינ חוא 1אנת רחמים.על
 היא בזח הכוונה סטרא מכל ולא לתתא ולא לעילאלא
 השינוים ושאר ורחמים דין חסד של שהשנוי שאמרגיון
 הפעולח נייחס כך טפני שלא לחזחר עלינו הספירות. מצדחם

 כחן וגל כלום. לפעול בכחן אין עצטן טצד הלא כיאליחן.
 בתוך אורו שטופיע ידי על הטאציל סוף האין טן רקחוא

 המאיר הזח ,הכח ידי ועל בגוף. כנשטה אותן וטטלאהספירות
 ולכל ינחל. עדרו כרועח טנהיגן הוא עליהן וחופףבתוכן
 ל11. דאנהיג חוא אנת אמר זה ועל אותן. יפה יחפץאשר

 שום ולא הכרח שום הקףציל אצל שאין להודיעוכדי
 מוכרת יהיה אשר זולתו. מדבר נתפעל שיחיההתפעלות
 דאנהיג טאן ולית אטר ע"ז רצון. אל 'טרצון לחשתנותבעבורו

 שטות וטזכירים טה8ללים כשאנחנו נבין זה 9י ועל וכו'.לך
 מרטז וכיינוי שם י8כל הקב"ה. של וחכינויםהקדושים
 השפחז וקריאח בזכירת כתגתנו שתהי' ימיוחדת.לספירח

 אבל עליה. מרטז יגינוי או חשם שזה הס"יחהלאוחוו
 אור שהוא במקורה הפטרה אותה לקשר תהי'הסחשבה

 שהוא המקור טז חדשה שפע בתוכה להטשיך כדי סוף.האין

 חשפע חשפעת לגרום בכחנו ייש זה ובאופן ונעלם.פטיר
 לטדותיו. ולא אייו חז"ל אטרו זח ועל העולטות.לכל

 מטא לבני נטגץתין פרחיז רמנייהו לון וזקינו2לבושיז
 האצילות עולם אטצעות ידי שעל הטאציל שראה כיון8ירוש
 הארתו לקבל גשסיים נבראים מוכשרים י"יו לא עודבלבד

 טיני ג' עוד ישל הישתףשלות ברא כן על והעצוסח.הגדולח
 רבות וזסתרות י8אחרי כדי סזח. לסטח ות כולליםעולטות

 טקוי סן חיות לקבל 'פפלים נבראים גם יוכלו ,ןספראין
 עולמות הד' בכל אשר הספירות אטצעות ידי עלהחיים.

 לבושין ראשית ואמר כסדה למנותן טתחיל ועתההכוללים.
 של אחרות ספירות חטאציל ברא 'שעוד חיינו ל11.תקינת
 ספירות עשר יעבי לבושין נקראין 'שהן הבריאח.עולם

 כשירות שהן הלבושין. בערך דאצילות וספירותדאצילות
 הוא סוף חאין ואור גופיה נקראין הבריאח. דעולםהשניות

 1לב1,1א גופא י8ל והענין חאצילות. בעולם )צופאכנשטתא

 הוא לבושא לגבי גופא כי חוא. סהם 'שלמפח בעולמותגם

 הגוף אין כי נגלה. לגבי ונסתר חיצוניות ,עבי9נימיות

 9עימיוח ,פבין והחילוק לבוש. ידי על רק ערוםנךעיה

 ,ש81יע. דוכרא בבחינת הוא שתפניטיוו חוא.והיצוניות
 טן שלו תחיות ש0קבל נוקכא.. בבחינת היאוהחיצוניות

 חנפש כח טן החיות ושקגל 'שחגוף כטו תפניסיות.בחינת
 בחינת הוא האצילות עולם וכן אבריו. בפניטיותאשר

 13קבא בבחינת שהוא חבריאה עולם )עבי ופניטיותדוכרא

 חבריאח ועולם אבא. חאצילות עולם נקרא ולפיכךוחיצוניות.
 עוד אזכי לא לגופא נשטתא של הענין אגל איטא.נקרא

 על אם כי יחכן לא נשטחא ישל המעם כי ישלטמה.בעולטות
 זאת ורק עלטיה דכלהו נשמתא שהוא סוף חאק אורהארת
 ולבו?יה גופין בשם דלפמה עולטות השתלשלות לכנותיתכן
 יובן ובזח ונוקבא. דוכרא בחינת וחיצוניות 9ניסיותי8הוא
 בנשמיות כטו רעל נשא. לבני נשטתין פרהין ייהו דםאטרו
 ידי על ברוחניות כן ונקבח. זכר ידי על התולהחנעשית

 שהן יאימא. אבא חנקראים עליונים עולטות ב'הזדתגות
 הצדיקים 'פל נשטות נולדין חבריאה. ועולם חאצילותעולם

 נשא לבני לשרוח ונתגלות האצילות. טעולם שחןהגדולים
 פרחיה דוקא דטנייחו 'שאטר וזהו הבריאח. עולם ידיעל

 הלבושין ידי על ותולרה חתגלות לידי באות ,8הןהיינו
 גנפיז וכנץה דנוקבא. עלסא חבריאת עולם 'שהואדוקא.
 עליהוז המכסיין לבושין לגבי גופין ראתקריאו לוזתקינת
 אצילות של חכוללים עולמות ב' בריאת '8תוזכר אחרפירוש
 דטזדווגן ונוקבא דוכרא ולבוי8א גופא בבחינת 'פהןובריזאן
 בשתי די אין כו הסאציל שראח עוד יאמר עתתכחדא.
 יוכלו לא כי גשטיים. נבהאים להחגלות הכוללים עולטותאלה

 חרבה ולפיכך בטציאוח. ויתבפלו הגדול אורו עודלסבול
 בחינת של כוללים עולמות 'שני עוד לברוא תיקוניןעוד

 ובמה כמה ובחם כחדא. דטזדוון ונוקבאדוכרא
 סוף. האין לאור ויותר יותר ויעליסו ,8יסתירוספירות
 בקיום ולהיותם הבשטיים נבראים להבראות יטיוכלוכדי
 תיקון שסלבר 8י' לון. תקינת גופין וטטה אמר זת ועלחזק.

 לחעשר עור תיקן דבריאה. ספירות ה,מ8ר ,1הןהלבושין
 כללי בעילם ספירות כמה 'של ג' ,צדרגת דאצילותספירות
 ט8ני נופין. נקראין שלו וחספירות חיצירח. עולםשנקרא
 כףלי בעולם כשירות כטח של ג' מדרגה עוד לחןשנברא
 חספירות לגבי לבושין בבחינת שחן חעשיח. עולםשנקרא
 סשני הוא ולבושין גופין שמותיהם ופעם חיצירה. עולםשל

שפ
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 מחשבה איהי מוחא חכמה לידנ טפ'נן פה שבעל תורה פה מלכות קורש. ברית11ת
 כתר אלהינו. ליי הנסחרות כתיב תרין אלין ועל מבין. הלב ובה לבא בינהמלנאו.

 צחאור

 כחדא. דסזדווגין ונוקבא דוכרא של בחינות ב' חםשגם
 הבשסיים תנבראים עד החיים מ0קור חשפעותלהמשיך
 כיון גופין. נקיאין חיצירה עולם של הספירותוהשפלים.

 וחספירות זעיף. או ברא ג"כ ונקרא דדכורא. עלמאשחוא
 דנוקבא. עלמא שחוא כיון לבושין. נקראין העשיח עולםשר

 עולמות ג' כדמיון דזעיר. נוקכא או ברתא ג"כונקרא
 שהם כיון ואימא. אבא שנקראים ובריאח אצילותחראשונים

 וגם להמקור. יותר שקרובים מחמת גבות יותרבטדרגה
 ,טאין מה העולטות.. כל קיום לצורך חדירי חואשהזדתגותן

 עם ישראל בעבדות שתולה וברתא ברא של תהזדתגותכן
 בחזדווגותן וי,ט הזדווגותן. גורם הזמן קדורטת וגםקרובו.

 כל ולאו ,טו.ן. הזטנים כל לאו כי פרטיות. מדרגותהרבה

 של הזדווגות סיני ב' עתה עד ,טזכר נמצא שוות.העבדות
 ספירות ש4 מדרגות ד' שהן ניקבא בחינת עם דכוראבחינת
 יצירה בריאה אצ'לות הנקרא'ם כולל'ס עוימות ד'מן

 של ספירות העשי מן ספירות הד' הן שלהן והשורוטעשיה.

 01לכות. תוארת ובינה חכמה הנקראות האצילותעולם
 פעוית ועולם עולם לכל מיוחד והההגלות הפעולותולענין
 נקראות והן ויותר. יותר להתגלות בודרגה אחר מדרגהאחרת

 אבא נקראין הזדווגותן ולענין ודיבור קול ומחשבהשכל

 ב"ה הזי"ה השם של אותיות הד' וגם וברתא. בראואימא

 בינה ה חכמה י כזה. אבי"ע של עולמות להד' מקוריםהן

 הויה וטם עו4ם בכל מאיר זה ומלבד מלכות. ה תפארת.י
 הוי"ה שם מאיר האצילות בעולם מלאות אותיות עםשלם
 הבריאה בעולם ה"י. וי"ו ה"י יו"ד כזה ע"ב מילוישל

 שם דיצירה בעולם ה"'. וא"ו ה"י יו"ד כזה ס"ג שםהוא

 כזה ב"ן ום העשיה בעו"ם ה"א. וא"ו ה"א יו"ד כזהמ"ה

 העשר מן וספירה סעירה בכ4 מאיר וגם ה"ה ו"1 ה"היו"ד
 מאיר כתר בספירת כזה אחר בניקוד הוי"ה שםספירות

 פת"ח. בניקוד חבמה בספירת קמ"ץ. בניקוד הוי"השם
 סגו"ל בחסד ציר"ה, בניקוד בינהבספירת

 בהוד חיר"ק, בנצח חול"ם בתפארת שו"א.בגבורה

 הוי"ת שם מאיר במלכות מלאפו"ם, ביסודשור"ק,
 זח ידי ועל קמ"ץ. חול"ם שו"א שהוא שח"קבניקוד

 ודבוקים קשורים הם שלהן חספירות כל עס חעולמותכל

 הוי"ה חשם 'טל אחד כח כי הגמור. באא,דות אלה עםאלו

 דרועא חסד רא בתיקונא ואתקריאו בכלם. סאירב"ה
 חוזר עתח גופא. תפארת שמאלא ררועא גבורהימינא
 משמוות. הן לסה בפרפיות דאצילות ספירות העשרל8רש
 שמגלת מח מדות חז' מן ומרטקיל ישר. אדם בצלם אותןומצייר
 באדפ שיש כמו ואומר תכליתן. להבין יותר נקל .גםיותר
 חנקראות פפירות ג' יש כן באמצע. והגוף שסאל ויד ימיןיד
 החפד מדת חיא למעלה ימין וענין תפארת. גבורחחסד

 הדין מדת היא הגבורה ומדת בעולם. וחסד טוב אךלהשפיע
 כל לחם תג'ע שלא הצדיקים על ולסוכך הרשעים אתלהעניש
 חסד בין הממוצעת הרחמים מדת היא התפארת ומדתרע.

 העולפ הגהגת לצורך נצרכות שהן להבין נקל זה וכלוגבורה.
 ועונש. שבר של פרטיתבהוגחה

 להאריך כאן ראיתי הנה שוקיז תריז והודנצה
 תלונת יתורין ואגב המפרש'ם. שקציו במקוםמעט

 בהקירה ואמונתם מעיינם כ4 אשרהמשכילים
 ה0קובלים. מן י4עוג חק לבלי פיהן ויפערו תטבע.ודרך
 הכחות כל מן הטקורים את בספירות מקום הראו שלאבאשר

 בשט נקראים אהטר וחזק אביר בכח הזה בעולםהשולטים
 המפרשים קצרו הנה כי בעזהש"י בזה ואבאר הטבעדרך

 הספירות, בין פטמשות הן עגין לאיזה שוקין תריןבביאיר
 השי"ת ויפקת חעוימות. בתוך והשמעתן תכליתן היאומה
 רגלימ שתי הגשמי באדם "היט כטוו כי להבין עיניאת

 התנוע" כ" בהן ונקור 4מקום ממקום הג:ף אתהמניעות
 אחזה ומבשרי שונות. תגועות בכמח הגוף כ" אתלהניע
 שצריך ספירות עשר כן העוטד א4ה,ם בהצלם הוא שכןח14ה
 כחות טיני כל לעולם יושפע שמהן ספירות שתי בהןלהמצא

 מחם ויט וטבעולם. הנועית מיני כל הגורמיםהרוחניים
 חידועימ הכחות :הם גשמיים. לדברים גםשטתקשרים
 בכיי וייש הדוחה וכח המישך כח כמו בעולם.והניכרים

 כת החום. וכח הקור כח העיעקטרין. וכח המשגנעט כחזה
 שפלים ח"ם בעל' מינ' ב" והמהוה הטוליד כחהצומח.
 כ4ם אשר כאלה. כחות הרבה ועוד וסרוח, לח דברמכל

 תכחות אלח וכל בעו4ם. תנועות מינ' הרבה וגורמיםמוליד'ם
 חרבה תגורמים תכחות הן אחד מין מינים. ב' על לחלקם'ש

 רוצה דחד שכח והתחזקות. התגברות ידי על בעולםתנועות
 אי לטקום ממקום לדחותו או המנגדו. ח"גי כח אתלנצח

לב~ו
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 רתפלין. טדקפחא שיהו אחרית מראשיוז מגיר אתמך ועליה מלטת. כתו אוושייו
 אצ'לדרצ. שרה ר4*'ועד ה9א( ואעו ה"א ע9ד )כזה מ"ה שם איהומלגאו

 דא'~
 י44*'לבא שקיד

 צחאור
 קור ודוחה. מושך של חבחות בפו לגמרי. ולבערולבטלו
 חניצות סבת על תוקפו בכל וטתנועע עובד אחד שכחוחום.
 שדוחח חאור כח כמו חמננדו. השני כח את לנצחשרוצח
 מרכה חגורמים חכחות חן ב'. מין חחשך. כח אתוכא:פל
 אשר ונעיטות. ויופי חן של וחזיו חחוד כה עעי בעולםתנועות

 מקרוב אוהו בחסובבים והשתוקקות חשקות מביא זח ידיעל
 או עמחם לחתחבר אליחם להטשך מרחוק ממנו בחיודעיםאו

 של חכחות 19רש כי יובן ובכן מחם. וליהנות אורםלראות
 הנקראות המפירוה שתי אותן חן שבעולם חתנועות מיניכל
 חגורמים כחוה מיני כל נשפע נצח שמס*ירת דהיינו והוד.נצח

 ישאף כח שכן חהתגברות ידי על מזו זו שונות חזקותתנועות
 כל נשפע חוד ספיות ומן חמתנגדו. חבח את תקפו בכללנצח

 מיני הרבה חגורסים ונעיסות ויופי חן וזיו זוהר הודמיני
 לחטשך וחהשתוקקות החשקות ידי על בעולם הזקותתנועות

 חשמאה ירך שחיא חחוד קאדת הס99 מתדבק ולפיכךחליהם.
 לאדם רשת לחכין טום ויונק ירכה בכף ויגע הכתובבסוד

 לד91ח. חו"ד מן מחפך זח ידי ועל האסור, בדברלהכשילו

 'טהספירות חפעם יובן ובזח דוח. חיום כל חכתוב בסודכידוע
 'פוקין חתרין נמו כי 'טוקין. תרין נקראין והודנצח

 למקום ממקום יעוף כל את המניעות חן הגשטישבאדם

 כל נשפע חספירוה שתי סאותן כן שונות. תנועותוגורטיז

 ועוד בעולם. אשר חחגועות טיני כל חגורמים הנחותמיני
 דוקא חיא חנביאים 'ניקת למח חפעם כן גם יה י'  עייובן

 כת לינק צריר הנביא כי וחוד. נצח ספירות השת'טאותן
 שיחי" השוטע לב על בנבואתו לפעול יוכל ידו על אורכזה
 הניצות כה ידי על אוו דוקא לחיות יכול וזאת אליו.בפל

 השומעים ;ל אימח ולהייל ולחרעים לחרעיש)ועע"בדות
 שאטר כמו חאחרונים. נביאים שחחגבאו דרך על נבואתושז

 חף  פ;מים וחרבח 'נצה מ' ונראח וונוכחח. נא 1"1ישעיחו

 גדולים. מוראים של ומופת'ם באותות להשתנדט הנביאצריך

 שיחיו נגואתו את חשוטעים לב על 'צות ה בכת גהתערגד'
 לא כזאת לפע41 הנביא ביכולת ח" ועוד אל'1.טבופלים

 וז'ו חוד על'1 'ושורח חן רוח בכח אם כי ובמורא.ברעש

 אליו :תניטך דבריו ושומע רואחו שכל עד קדושה.ונעימה
 ות ולכן ?ל'י. מחודך ונתת כתיב זה ועל גדולח.1~ז*תוקקות

 ניח חספירות 'פתי מאותן דוקא חוא חנביאים יניקת שלחכח
 עלי שינפר בזח שגיתי שבאם חשי9ת מאת ]ואבק*וחוד.
 עינים לחאיר לפובח שכחנתי חאמת יודע חוא כי לי.ויסלח

 חקבלח[. חכמת טעל תלונח כל ולהסירעורות
 כמו חנח קורש. ברית אות דנופא טיהשאוסדר

 חכת תלוי שבו זח אבר חגשמי באדםשיש
 מתקיים זח ידי ,פעל לו בדוטח ולחולידלחשפיע
 צריך חרוחני אלחים נחצלם למעלח גם גןחעולם.
 חחשפעח הלך ידח שעל מיוחדת ספירח חפפירות ביןלחמצא
 כמו כי יסוד. נקראת וחיא דנוקבא. לעלמא דדכוראסעלמא
 תלוי חבריאח כל קיום כן בחיסוד. תלוי בנין כלשקיום
 חיסוד ס*ירת חיתח לא אם למעלח וכן חזח. אברגכח

 קיום חיח ל" לעולם. טעולם ס41 חאיו אור חארתחמעביר
 לה. קרינו פה ישבעל וחורה פה פלכות לחעולמות.וטציאות
 חיא טח נ~כות חנקראת חעשירית סשירח ענין גזחיגאר

 עלמא ריא המלכות מדת חלא כי חאצילות. בעולםנמאששת
 וכטח כטח אחרי סו4 אט אור של החשפעח חטקבלתתוקבא

 פוא ששכל עד בח ועעשם חחשפעה שאותח כדיחשתלששת

 ולכלכל טטמיים דברים לברוא חעשיח בעולם חתגלותלידי
 אמר ויפיכך חאצילוה. בעולם הזה לענין מעם ואין9וחם.
 נעשת חיא האצילות עולם של חנלכוות 'שספירת זח,טמלבד
 ספירת ?נין שחיך עוד לעיל. כטבואר חעשיח לעולםשורש

 לידי חתורח אור שטביאח האצילות בעולם שם גםחסלכות
 חאתרתה מדרגח חבשמי באדם למשל כמו כי וחחבנה.חחגלות
 ידי על הפה חוא חתלות לידי ומחשבתו רצוט אתהסביאה
 ספירת כחחששת יים חאצילות, בעולם חוא וכןדיבורו.
 'של ריונו חתגלות ליד' 'שמביאח כיון 9ח. בבחינתואזלכות

 חרצון "וא טה להבין וכד' הקב"ח. המלכים מלכ'סלך
 ותורח אמר לזח חחגלות. ליד' מביאתו המלגותשספ'רת
 התורח של חסקור חיא *חיא חיינו לח. קרינן ועושבעל
 חיא האצ'לות עולם של חחפארת 'טספירת כטו פח.9בעל
 הבורא של רצונו היא התורח וכל שבכתב. תורח 9לחמקור

 פשוטים דבריט שלומר אעאפ תורח. הלומד ולפיכך'ת"ש.
 חטור ס"לית 1*וחזין ו*נים כמו ונמוגים. טטמייםושענינים
 קדוש אור ,ממטו על מ,ששיך חוא טקום וטכל ח*רח. אוופנגח

וגשמתו
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 הוא אנת עלמין רבון : שקיו בההוא ואתרבי לאילנא ראשקי כמיא ואנפוי.בררועוי
 נביעו וההוא נביעו. בההוא לאילנא ראשקי הסבות וטבת העלותעלת

 אי~
 כנשמתא

 צחאור

 שכלו אז שמדבק כיון ודביקות. חתלהבות לידי באהונשמתו
 יקרה שבאם ית"ש רצונו הוא כן כי ית"ש. חבוראברצון
 שבכתב שהתורה וכיון וכך. כך חפסק יהיח וכך כךבעוח"ז
 שספירת נטצ" ע"כ פה. שבעל התורה בלתי טובנתאיננה
 נוקבא. בבח,נת חאצילות בעולם שם גם משמשתהטלכות

 שבכתב התורח את והבנה התגלות לידי המביאה היאכי
 עולם של התפארת טספירת הנובע דוכרא בבחינהשהיא

 שביאר אחר מ5גאו. מחשבה איהי מוחא הכמההאצילות.
 מתתא הוזר גופא. בבחינת שהן התהתונות ספירות ז'טעם
 רישא בבחינת שהן הראשונות ספירות ג' גם לבארלעילא
 טחשבה בבחינת רק היא החכטה שספירת שאמר וזהוולבא.
 היינו הכולל השכל כי חכולל. שכל חיא אין אבלמלגאו
 הכתר פפירת והיא שבעולם. הכמות מיני כל שלהמקור
 הנאצלת ענח כמו רק היא ההכטה וספירת אח"כ.כטבואר

 שיש מ' לאטי. האנשים בפי שטורגל וכמו הכולל. חשכלמן
 חכטת או התכונה חכמת למשל לחבין 'כול הוא טוב שכללו

 שכל א'. בזה. ענ'נים ג' שיש ולמד צא וכ'וצא.הטוז'קא

 בקרבה הטכילה הכולל השכל ענף שהיא החכמח ב'.חכולל.
 החכטה ענף הבנח והוינו הב'נה. ג'. שבעולם. חכמה מיןאיזו
 כ' טרגאו. טחשבה איה' שאמר וזהו פרפות'ה. בכלהזאת
 נוקבא ובה'נת פנימ'ות. ה"נו טלגאו. נקרא דוכרא בחינתכל

 ומצ"רת טכינה שהיא שם על חיצונ'ות. ה"נו טלבר.נקרא
 כנ"ל ג"ב וה"נו ההתגלות. ל'ד' ומביאתו הפנימ'ותאת

 ובח'נת דוכרא בחינת של ענינ'ם ב' שהם ולבושא. גופאבענין

 חחכטה שספירת אמר ולפיכך וח'צונ'ות. פנימ'ותנוקבא.
 היא הכולל. חשכל של הטקור טן הנאצלת ענף כמו רקשהיא
 שנקרא דוכרא בחינת פנימיות בלומר טלגאו. מחשבהבבחינת

 לצמצט בינה שלה בכלי נתצטצטה לא שהחכמה זמן כל כיאבא.
 ביכולת עוד איננה ודקדוקיה, פרטותיה בכל אותהולצייר
 ליהנות עוד טובשרת ואיננה והכרה. התגלות לידילבוא
 השדם במוח מחשבה הושיעה אם לטשל כטו היא והריממנח.
 המחשבח היי דירה. לבית נאה פלפין לעצטו לעשות לושפוב
 אל טכה ולהוצישה החגלות לידי לבוא ביכולת איןהזאת

 מבין הרב שבח הבינה בכלי היפב יעטוק אשר עדה18על

 ושעורין במדות הזאת הטחשבה לצטצם חלב חטדת ערךלפי

 חיינו מביו. ה5ב ובה 5בא 3ינה וכטה. ומה איךוצמצוטין
 לידי המוה מחשבות את המביא הלב גשמי באדם שישכטו

 לחפיב אם בלב. התלויות המדות פי על בפרטיותהחגלות
 להקפין או לחגדיל אם לטעט. או להרבות אם להרע.או

 החכמה אור נתצמצם שבה בינה ספירת יש וכןוכיוצא.
 לידי להוצישח בפרפיות בה ונצטיירה צטצוטיןבכמח

 לבוש מלבר. בבחינת היא הבינה שספירת נמצאהבשלות.
 ונקראת נוקבא בבהינת היא ולפיכך מלגאו. אשר החכמהאל

 ירצה א5הינו. 5ה' הנסתרות כתיב תיין א5ין וע5אימא.
 בחינת ובינח חכמה הספירות שתי של שההזדווגות בזהלומר
 לחחגלות מוכשי שיהי' הועילה לא עוד אימא ובחינתאבא
 המחשבה שתשחלשל עד גשמיים. נבראים עם חתחתוןעולם
 אחרוח. ספירות שתי של שנית פעם הזדווגות ידי עללעבור
 הנקראות דיבור. ובחינת קול בחינת וטלכות תפארתשהן
 לבוא טוכשרת הטחשבה נעשית אז ורק וברתא. ברא כןגם

 הזדווגות את קורא ולפיכך ולבנינו. לנו הנגלוח בחינתלידי
 שני כי לה"א. הנסתרות בשם ובינה חככ~ה שלהראשונח
 ובינה. חכטה של ספירות השתי על טרמזין האלהשמות
 טראשית מניד אתמר וע5יה מ5כות כתר איהו ע5יוזכתר

 שהיא לה. בחינות שתי הכתר שפפירת יבאר בזהאחרית.
 מלכות בבחינח גם והיא דאצילות. חספירות לכל כחרבבחינת
 שמקבלת הראשוי מקבל בחינת היא כי הימנה. שימעלהלטה

 אחר טטנו שנטשר סוף האיז מאור הראשונה הארהבקרבה
 וכתר קיים. בעץ כמבואר וחחופ הקו הארת ידי עלהצטצום
 העליון הקוע כמו אם כי האדם בסחשבת נתפס אינועליון
 עתיקא בשם נקרא ולכך ב"ה. הוי"ה השם מן י האותשל
 והארה אנושי. שכל השגת מן ומורחק נעתק הואכי

 הכתר בספירת שחאירח סוף האין מאורהראשונה
 לחחיות הזאת כהארה די שיהי' ומדה בצטצוםהיה
 למפח שהן שלהן הספירות כל עם העולטותכל
 חתחתון עולם שהוא האחרית עד הכתר ספירתטן

 הוא טגיד אחרית. טראשית יוגיד עליו שאמר וזהוהגשמי.
 חוא שהכתר והיינו וקשירח. אגידה לשון וגם המשכהלשון

 הבריאח. כל ובין הכל ראשית שהוא הטאציל ביןהממוצע
 ידו שעל וגם האחרית ועד חראשית מן חהארה מסשיךוהוח

נאגדה
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 ובראת ולבר. דלנאו מה מכל דיוקנא ולית רמיון לית ובך לגופא. חיים דאיהולגופא
 ורשאין אילנין ובארעא ומזליא. וכוכביא וסיהרא שמשא מנהון ואפיקת וארעאשמיא

 צהאור
 ואיהו חראשונה. הסבה עם הבריאה כל ונקשרהנאגדה

 רוחניותו לגודל שהכתר בזה לומר רוצה רתפיל'1.קרקפתא
 שאר בערך חוא וקדושתו תפארתו רוממותווהתעלמותו
 ראש על המונח דתפירין קרקפתא כטו והעולמותהספירות

 כדין בעחת ראש של חתפילין אם האסתי שהסימןה"דם.
 את הטניחן האדם יגביה שבאם הוא. המוח על הראויבמקום
 ראשו. על אשר התפילין את יראה לא למעלה ויסתכלעיניו

 ראשו. על אשר דתפילין הקרקפתא את רואה אינו שהאדםהרי
 קדושה בחן שיש תפילין ראשו על שיש ומרגיש יודעורק

 הטניחן. החדם של חראש בשר מן ויותר יותר הרבהעליונה
 מדרגת חוא וכן ראשו. בשר מן אחר מהות לגטריוהן

 חכתר של וקדושתו תפארתו רוממותו והתעלמותורוחניותו
 ער שהמשיל וכיון אחריו. אשר והעולמות הספירותבערך
 להמשיל מוב טצא ע"כ הגשמי. האדם בצלם הספירות אתעתה
 : האדם ראש על המונחין דתפילין לקרקפתא הכהר ספירתאת

 ראיהן ח"א( וא"1 ה"א יו"ד )כזה ס"ה שם איהומלגאו
 וענפוי בררועוי ראילנא שקיו ואיהו אצילותאורח

 הודיעו אחרי שקיו. בההוא ואתרבי לאילנא ראשקיכמיא
 אבי"ע. שתן הכוללים עולמות והד' דאצילות ספירותהעשר
 דעליהן ובי.ה חכמה של חראשונים עולמות ב' עלואמר
 מהם. ולדבר בהם לעיין שאין היינו לה"א. הנסתרותגתיב
 כלומר 1?1'. האם את תשלח שלח הפסוק על בזוה"ק נדרשוכן

 הבנים ואת אימא. שנקרא הבינה עולם את ממחשבתךשתשלח
 עולם וברתא ברא ומלכות תפארת של היחוד זה לך.תקח

 ולדבר. לחשוב לעיין טותר בהם העשיה. עולם עםהיצירה
 חיצירה מעולם באריכות לדבר מתחיל שעתה אליהו עשחוכן
 זה ועל חיים. ועץ אילנא בשם הנקרא אנפין זעיר מקנןשבו

 שקיו ואוחו אצילות אורח דאיהו מ"ה שם איהו מלגאואטר

 ובינח חכמה ספירות שהד' הנ"ל עפ"י יובן וזהדאילנא.
 בריאת אצילות לר"ע שרשים כטו חן דאצילות ומלכותתפארת
 שמות ד' הן האלה הד"ע של והחיות והנשמה עשיה.יצירה

 שעיקר ואע"9 ב"ן ט"ה ס"ג ע"ב מילואין בד'חוי"ה
 בעולם הוא ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב של הויות הד'טציאות

 באופן טטה. למטח בהארותיהן טשם מופיעין מ"טהאצילות.

 עולם של וחחיות תנשטח היא שלו חסיליי עם הוי"השכל

 עולם של והחיות חנשמח הוא ע"ב ושהשם וכמו שלו.הכללי
 ל'כ הוא מציאותו שעיקר אעפ"י ס"ג השם כןהאצילות.
 הבריאה. ע,לם של והחיות הנשמה הוא ט"מ האצילותבעולם
 עו~ם של והחיות הנשמה הוא האצילות דעולם מ"ה השםוכן

 והחיות הנשמה הוא האצילות דעולם ב"ן והשםהיצירה.
 עולם ריינו האילן על אליהו שאמר וזחו העשיה. עולםשל

 היינו האצילות אורח שהוא מ"ח השם הוא דמלגאוהיצירח.
 שהוא ראילן בפנימיות מ"ה השם מאיר הצילות עולם מןכי

 בגזעו הכאהפוטט האילן של היניקה והוא היצירה.עולם
 שהמים כמו היצירה. בעולם אשר הטפירות בכל ר"לוענפיו.

 החשקה. אותה מן מתגדל והאילן לאילןמשקים
 כוונתו יכו'. העילות עילת הוא חנת עלמיורבוו

 מלגאו מאיר מ"ה שחשם זה ידי שעלבזה
 וחלוי ודבוק קשור חאילן זה ידי עלהאילן.
 וחוא הסבות. וסבת העילות עילת י*הוא ב"ה סוףבאין

 רמיח לית ובך הגוף. את חמחיה כנשמה בו חיותוהשולח
 בהמאציל שאין י"ל ולבר רלנאו מה מכל ריוקנאולית
 שנוכל רזה באופן במחשבה נתפם שיהי' ודמות דטיוןשום
 ומקבל. משפיע נוקבא ובחינת דוכרא בחינת בין בורחלק
 פנימיות דלבר. ובחינת דלגאו בחינת יטל העניןשהוא

 ובראוז כלל. בי' תפיסה מחשבה דלית כיוןוחיצוניות.
 ידי על המאציל שברא איך מספר עתה יכו'. וארעאעחץיא
 היצירה. עולם שהוא האילן בתוך מ"ה השם אתהארתו
 עולמות ששני כיון העשיה. עולם של הנבראים גםומחשב
 תבל דעשיח ועורם בזאת. משפיע וזה כחדא מזדחגיןהאלה

 כוכביס ולבגה המה יבו היצירה בעולם תלוי הכלוטלואה
 ולב_ה קמח עט וארץ 'טמים ובראת אמר זה ועלוטזלות.

 אח"כ הגשיה עולם עם היצירה עולם על בכלל טרמז זהשכל
 ~א:תמורעא הנבראים. שאר גם בפרטיות עוד ימחשבמונח
 ידן על ניכר הנבראים אלה כל מן כ, י"ל יכו/ עילאיזבהח

 היינו אלוח. אחזה נעמטרי שכחוב כמו העליוניםעולמות
 הרוחניים ענין לה,טיג נוכל הגשמיים נבראים ידי,טעל

 כל ידי על ונ~טיגים מכיריט אנו ועוד העליונים.ועולמות
 איך ראל ותתאין. עילאין יתנהגון איך חנבראיםאלח

 התחחונים חנבראים עם חרוחניים חעליוניםשהנבראים

 יםוזבשנ(י



 הקבלה חמפת משר אלידו פתחמאמר2נ

 עלאין. בהון לאשתמורעא נשא ובני ונונין ועופין ובעירין וחיון .ועשבין רערןוננתא
 כלל. בך רירע ולית מתתאי. עלאי אשתמוףען ואיך ותתאין. עילאין יתנהנוןואיך

 צחאור

 אלח עם ואלו בזח. זח ותלויין יחדו טתנחגיןחגשטיים
 טתתאי. עלאי אשתטודען ואיך עוד ואוטר טזח. זה10זפעלים

 'ד'עות שואבים חרוחנ"ם העליונים נבראים שיפעטיםר"ל
 חנבראים וטכירים שרואים ע'"ז טהם למעלח טהלחבין

 ואדון עד כלל בך ד'דע ולית שאטר וטה הגשט"ם.חחחחונים
 ידיעא שם לה אית ספירא וכל טעצטו. טובן הוא כלאעל

 על הן הספירות שמות ר"ל וכו'. מלאכיא איתקריאוובהון
 ופם על מסד לטיפי כטו שלהן, והחשפעה הספירות 9עולתופם

 תפארת וגבורה. דין השפעת יפם על גבורה ומסד. פובחשפעח
 השמות ובאותן הספירות. שאר כל וכן רחטים. חשפעת ופםעל

 שם על הגופטי לעולם השפע הטורידים הטלאכים גםנקראיס
 חסדיאל נהודיאי אוריאל למשל כטו ופעולתן.ופלימותן
 מלכיאל צדקיאל יהוריאל נצחיאל רפאל נבדיאלמיכאל
 איזו להוריד או פעולה איזו לפעול 'שלימותן שם עלכלם

 בעצמו שהטאציל אמר זה 1ע4 הספירות. טן שטקבליםהששעה
 כמות טיני טכל ההיים טקור מוא כי ידיעא שם לואין

 כל את המטלא והוא הפובות. השפעות טיני וטכלשבעולם
 גילוי ידי על ושפע ומיות באור הספירות כל ואתחשמות
 הגוף. אברי לגל חיות שמשפעת הנשניו כטו בהם.מארתו
 מסרים הן בלעדה כי הכל. של השליטות היא מזאתוהשפעמ
 יסמהן כלהו איפתארו מנהח תסתלק אנת וכךומשוכים.
 לחביא נצרך הזמ הטאטר לחבין כדי נפמתא. בלאכמפא

 שטקשח זצוקלהעה. ההגיא בעל הרב של חמבעד סידורדברי

 צריך הכל טחעולמות סוף אין אור טסתלק אם וחלאכאן
 ואם טמש. ההשתלשלות קודם שמיח כטו אין לבהינתלמזור
 ביפול זמ אין והלא עכ"8. טפא במינת שישמאר אטר למחכן

 כתיב. טלבדי עוד אין ובאטת יתקיים. מגוף כאשראמתי
 אורות של מענין להבין תחלמ 3קדים זו קושיא לתרץוכדי

 גופא. נקראים והכלים נשטתא נקראים שחאורותוכלים.
 שלפמ סומ אץ אור טעצטות הנמשך מקו שבמינת ידועדמנח

 וטהוא חכתר. בספירת הצמצום מלל תוך אלמצמצום

 עד גפרפ. ההשתלשלות בחינת לכל הראשוןטקור
 הבינח בספירת כך ואמר חמכטמ בספירת טמנו אורשיאיר
 טחנפופ אור ההגלות משל דרך ע4 מיינו זו חארמ ופירושוכון.

 וכיוצא. בעין תראימ בטומ. משגל מארת במו חגשסי.באדם

 חתתלקות טבתינת למעלח מיא חנפש שעצטות ידועשזאת
 חנפש מארת בהסתלק גי טובן וא"כ כנ"ל. פרפיותכוחות

 באברי המהפשפים שרמ כומות כל טטילא יסתלקו אזבכלל
 טוף איו אור במארת לטעלה חוא זת דטיון עדער והנחחגוף.
 ידי על וכלים אורות בבחינת דאצילות ספירות עשרתוך
 מכלים וכל נשטח. לבחינת נדטו האורות כל דחנה הל'ל.מקו
 בהטוה. חשכל מארת טשל דרך על כטו חגוף. לבחינתנדטו

 וכטו אור. בבמינת מוא והשכל כלי בבחינת הואשהטוח
 מיות בלא האברים כל נשארים הגוף. טן הנפש הארתבהסתרק
 שמכתר טאחר דאצילות. בעעס לטעלה גם הוא זו כדוגטאכלל.

 כפו כלים. בחינת ,ןל במתלבשות באין וכיוצאוהחכטמ
 כלי ודרועא החכמה. כלי וטומא הכתר. כלי הואשקרקפתא

 הטתלבשיפ חנפש לכמות נמשלו בהכרת מרי וכיוצא.המסד

 שסאיר סוף אין אור הארת יסתלק כאשר כן ואם מגוף.באברי
 1!2 ידי עי יסתלקו וטטילא הנעל. הקו בחינת ידי עלבהן

 גי ישהארו אזי שלמם. הכלים טבמינת דעעס האורותכל
 תיות בלתי הגוף ישתייר כאשר ותיות. אור בלתיחכלים
 תסתלק אנת וכד שאטר וזמו הנשטח. אור טטנובמסתלק

 עד'ין אך נשטחא. ביא כגופא שטמן כלהו אשתארוטנמון
 מכלי טצ-אות שישאר אפשר דחאיך עוטדת בטקוטההקושיא
 בהסתלקות כן אם טלבדו. עוד שאין טאמר אור. בלת' גםעכ"פ
 מוא הענין אך אין. לבחינת תוזר הגל מ"1 סוף איןאור
 עצטו בפני טיוחד טקור הכלים בתינת מתהוות לשורשדיש
 עצטו. בפני טיומד טקור חכלים במינת התהוות רופורשדיש
 עצטו בפני טיותדת טציאות הגוף לכלי שישעדער
 בעץ כידוע הוא מענין ושרש והנפש. הנשטה מיות בלתינם
 חטשכת שלפני מצטצום במלל רשיטו במינת שנשארחיים
 פנוי אמר ~ית מוא ומאמת פנוי. טקום הנקרא הנ"למקו

 אני הארץ ואת משטים את תלא שכתוב וכטו טמש.סיניה
 עצטיות העלם טבמינת נמשב מזאת חרשיטו ובמינתטלא.
 וטובדל קדוש יפמוא גדול. בחעלם חיא זו שמשראמ טוף.מאין
 הרשיטו במינת ומאותה בגילוי. ולא דוקא חמעלם בבמינתשם

 נם בן ועל מכלים. טציאות חתחוות של ושרש טקורנעשמ
 זת אין מנעל. חקו במינת שחוא חאורות גל טקורבהסתלק

 ופורו4 לחן יש הרי כי חגלים. סציאות יפיבופל גללחכרת

טיומד



 ננז הקבלה חכמת מק~ר אליוי פתחמאמר

 כולא. על ד84רון כולא על עלת אשתמורע האנת העתאי. בעלאי יחורא לית מנךובר
 דאנת יריע שם לך לית 841נת מלאכהא. אתקריאו ןבהון הריע שם לה אית םפיראוכל

 צחאור
 םוף. חאין עצטיות של החעלם סבחינת עצטן בפניסיוחד
 והיינו חנ"ל. חקו שחוא חאורות חתחוות מקור לבחינתשקדם
 חכים הוא אנת הנעל. חרשיסו טבחינת חוא שורשםשטקור
 לא חשגח שום שאין *ירוש וכו'. ידיעא בחכמה1לא

 כי שכתוב כטו מציאותו. למקום ולא לבינתו ולאלחכטתו
 אחת חשגח ורק דרכי: דרכיכם ולא טחשבותיכם טחשבותילא
 עולטות הדי ועשח ויצר וברא שחאציל טה שגל לנויש

 שחוא בוביל ברא לח חכל שלחן. חספירות כל עם*ביאע
 אלא הבריאח. כל טן חפבה איזו העו שיקבל או מזהית*על
 בשביל חיינו ניפא. לבני וחילך תוקפך לאשותטודעארק

 1לאחזאה עם. בלא טלך אין כי יתעש. טלכותו טדתופיתגלה
 וכהשפט צרק דאית וברחמי  ברינא  עלמא מתנהנ איךלון

 אטונתנו יסוד חם חדברים אלח נשא. רבני עובריהוזכפום
 חצדק שטדת להאמין מצות. ותרי"ג והפלח בתורחועבודתנו

 שנקראח חקדושח חשכיגח של חדין סדת שחן הטשפפ.וטדת
 המש*פ ומדת אדיאן. אותיות אדני השם רוטז שעליהצדק
 חתפארת. פפירת דאמצעיתא עטודא הרחטים טדתהיינו
 של טובים חטעשים בערך תלוי ומדהגתן שגיחן טצבמציאת
 של חענין וחיינו לאלחים. עוז חגו כתיב זח שעלישראל.
 תורח של בעבודתיגו גורטים שאנחנו ושכינתיח. קוב"היחוד
 וטלנות תפארת של חזיווג זח לייחד טצות ותרי"גותפלה
 אלח שת, ש4 חהזדווגות ובחיות ונוקביח. זעיר וברתאברא

 נהפכים וחעונות לרחמים. ונחפכים נמתקים חדיניםחטדות
 גורטות חעבירוח כי לעולם. חרבה פובה ונו*פעלזכיות
 של אורה ונטנע וטשפפ. צדק חטדות בין ופירודחשכות
 ואז הטלכות. בהינת הקדושח השכינח שהיא חצדקפדת
 וע"י ה"ו. לעולם רע ויורד השדפך שחוא חדין טדת בהטתגבר
 להמשיד *ועלים ומצות ותפלה בתורח שמתגברים ישראלעבודת
 ושכינת'ה קובעה וצדק משפם טתיחדים זח ידי שעל גדולאור
 כידוע. דחשך את מבפל תאור כי טטילא במל חהשכותואז
 וכתב חן. ליודעי ידוע וסודם סדרגות. וכסה גטח בזחויש

 ונוקבית זעיף לתקן חוא וכזונתינו טעשינו שעיקרהאריז"ל
 מדריגות דרך לחם חבא םוף אין אור יפפע לקבללחנינם

 רחןיח לא כי פרס. לקבל טנת על שלא חעבודח וזחוחעליונוהע
 וירד שישתלשל ודאי יטנע של* חנם עצטנו. ל~זנאתחכוונח

 8ר,ית בזוחעק כיאיתא במעשיו. הטעוררו ראש עלהש*ע
 ברכאן טאינון הולקיח ונפל אחברך לקובעח ד14כרך טאןעקב.

 זעיר לחנאה תחיח חכוונח עיקר טעט עלטא. דכלב8דמ'תא
 לחכינם ושכינחיח קובעח יחוד ליפם ולוטרונוקביה
 אדם בני יד תשיג כי תחטח 1*ל זאת. עם זחשיתייחדו
 מוצב סולם האדם כו בעליונים. לתקן או לקלקלחתהתונים

 חם נופו 'סודות די ושורשי השטיטח. טגיע וראשוארצה
 שלמעלה עם וחעל'ון יפעליו. בעולם קשור עולם וכללטעלח.
 באח. םוף חאיז אור 'פחוא חנל על חעל'ון חאור עדמטנו
 יתקן. או ישגום שם למעלה נשמתו שורש בטקום אדםוכל

 לתתא דפנים טאן דרגיח לפום חד דנל בתיקוניםכדאיתא
 חשבות לשם שממשיך והיינו נשטתיח. דאתגזר באתרפגים
 דוקש שזח ואפשף חדין. טדת והתגברות אחרא חסמראשל

 גם ווטועיל לחיות יכול התיקון בענין אבל חפגם.בענין
 וגם בני. חנינא בוזביל ניזון חעולם כל כם"יפ חעולם.לכל
 ע"ב כ"1 -ף ובויקרא ע"א רלעפ דף שטות בזוה"קאיתא
 וחמחשבה חחשגה עולה חיכן עד אביו לר"'פ אלעזר רישואל
 אין עד ופעולח לו והשיב וישראלים. לוים כחנים עבודתשל
 יוי על ונשתנה טתפעל ם91 שחאיז ח"1 הכווטה ואיןםוף.
 וכתיב שניתי. לא ח' אני כתיב זה על כי חאדם.עבודת
 יפאנו משל דרך על יובן יפזאת אלא לו. תתן טח צדקתואם

 ואם הארץ. כדור על בתוקפח סמיד טאירח שהשטשרואים
 רוח בא וכאשר חארץ. סן חאוי נסתר ועבנים עביםיש

 טטילא וטיבן ארץ. עלי חגדול חאור יזרח שוב הענניםוטפזר
 חוא וכן רהפמוש. בעצטות חשתנות שום גורם איננו זאתשכל

 האדם עונות ידי שעל םוף. חאין אור עם סעלחלמעלח
 תפארת חטדות אלה שתי בין פירוד לגרום לטעלחפוגטים
 וצדק. משפם ונוקביח. זעיי ושכינתיח. קובעחוטלכות.

 סדת וחתגברות אחרא חספרא טן חשכות לשם סטשיכיםכי
 ועל פניך. למאור עלומנו לנגדך עונותינו שתח כט"שהדין.
 חהסתרות כל סתבפלים ומצות תורח וצדקח ותפלה תשובחידי

 תורה. זו אורח ידי על וטבופל יפל חהשך כיוהחעלטות.
 חקדושה וחשכינח ושכינתיח. קובאח טתיחדים קובואז

 חמלאות חספירות ויאר סן אליח חנכהפך יב שפע טןנתטלאה
 רין ישמתה. אורח חיתח ליחודים ו*ז ב"ח. פף אין*ור

איחו
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 אשתארו מנהת תמתלק אנת וכר רכלהו. שלימו הוא ואנת שמהן כל ממלאהוא
 מבין הוא אנת יריעא בחכמה ולא חכים הוא אנת נשמתא. בלא כטפא שמהןכלהו
 נשא. לבני וחילך תוקסך לאשתמורעא אלא יריעא אתר לך לית יריעא. בבינהולא

 עובריהון כפום ומשפמ צרק ראית וברחמי ברינא עלמא מתנהב איך לוןולאחזאה
 מאזני קרישא. מלכותא צרק ראמצעיתא. עמורא משפט בבורה. איהו רין נשא.רבני
 עלמא. מתנהג איך לאחזאה טלא ששש. ברית אות צרק הין קשום. סמכי תריןצרק
 מכל ולא רחמי. ראיהו יריעא משפם ולא רין. ראיהו יריעא צרק לך ראית לאואבל

 : ואמן אמן לעולם יי ברוך : כלל מרותאלין

 צחאור
  עלמא. מתנהנ איד לאתחזאה כלא עד יכו' גבורהאיהו
 ספירות שש כי בזה ומודיע הנ"ל. מכח מעצטו מובן זחכל

 התחתונים בשבי4 הוא עיקרן ~כות ע- גבורח מןהאחרונות
 שאין העליונים בשביל אבל ועונש. שכר בחם שייך כיבלבד.
 הראשונות ספירות בארבע די היה ועונש שכר בחםשייך
 מן ניזונים המלאכים שכל כידוע וחסד. ובינה דכמחכתר
 השש ענין ביאורו אחרי שמסיים מה יובן ובזה החסד.מדת

 היינו עלטא. טהנהג איך לאחזאה כלא האחרונות.סיירות
 ראית לאו אבל ועונש. שכר של ות פרפי בחשגחה חזהעולם
 שייך אין המאציל עצטות מצד כי ר"ל יכו. יריעא צרקלד

 וסדת הדין מדת של והשתנות תתחלקות שום בולערוך

 הכלל מן פרפ היא מדה כל כי אחרת. מדה אוהרחמים.
 שייך אין המאציל ואצל שונים. לפרפים הכללוהתחלקות
 13דע ואך כלל. ביח ה8יסה מחשבה לית כי כאלה.תוארים

 הרוחני. והעונג החיים של מקור חוא כי הבריאה סצדלנו
 מיני כל של השכל עצם והוא כחות. מיני כל של הכחוהוא

 וקשר אחד כלל הכל וחעונג והחיים והכח השכל ושםחכמוח.
  חן בעל שר השכל ואין לדבר יכול הפה שאין מהאחד.

 נדע לא אשי היא הידיעה ותכלית להשיג. יכולחושים
 לעולם ה' ברוך ח'. בובקשי לב ישמח כמ"ש תבקשחו. בקוםאבל

 : ואמןאמן
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