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 תורהזהר
 התורה על הקדוש הזהר פירושהוא

 ז"ל ייזאי בר שמעון רבי התממאת
 הפירושים וגם 15. השייכים והענינים הפירהטים פםוק כ5 ע5מטיר
 ונקבצו נ5קמו הזהך מקומות בשאר הנמצאים הפמוקים ש5והענינים
 5עומת שורה הקורש 5שת העתקת עם הזהך ב5שון במקומםונםדרו
 ו5מיי5 5כנום ה ר ו ת ר ה ז שערי באי כ5 יוכ5ו זה ידי וע5שורונ
 יתג5יא האהר שספר יוחאי 5בר א5יהו שאמר מה ויתקיים ועהךבפררם

 ונו'. אחחתו א5 א"ט ושבתם ובניניה יומיא בםוה5תתאי

 הפירוקצ הצנתי המעיין ע5 5הק5וכדי
 דעיך:רזיו

 האהר. מפורשי המפורםםים המשב5ים ררך פיע5

 ההמן אני יתברר השם בעזרת הכיטתי יהכ5
 יע5 יצחק ישראל במהרר ראזענבערנ יודליהודה

 זע5. חםיד יהויה וןממע
 וטאנמריאל, מוראנטא בערי ראבאד אח"כ פולין, מדינת לשדז, בווארשא, רבטלפנים

 אליהו ילקומ המלאך, רפאל נדרים, ידות - המפרים מחבר קאגאדא,טדינת
 בכתובים. מפרים ועוד יהודה, מקוה הקדושה, קריאההנביא,
 מהףחח4="או11ץתגא5 בשנתנדפם
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 השגתי אשר זמננו מגרולי והםכמהעמכתבים
 ויט~א שמות בראשית הזוה"ק חלקי ג' הרפמתאחר

 מאתמכתב
 האדירהנאון

 שליט"א קוק הכהן יצחקאברהם
 ישראל לארץ הראשיהרב
 תובב"א ירושלים בעיה"קהאב"ד

 השי"תבעזרת

 וטזכה זוכה ונשגב צדיק המובהק הגאת הרב ידידי לכבוד מקוד,צ וברכהשלום
 יצ"ו מטנטרעאל אבד"ק שליבו"א רטזענבערג יודל מוה"ר כקש"ת הרביםאת

 הקדושה התשורה על העמוקים תודתי רגשי את כתר"ה יקבל באה"ראחרשה"ט

 השי"ת זכהו אשר לשה"ק בהעתקת ויקרא שמות בראשית הזוה"קמפרי
 חביון ואור תוה"ק קדושת וכבוד הרבים זכות הוא וגדול רב מה עולם. לאורלהוציאם
 לי ממכים אינו כעת שהזמן ולולא שליט"א. כתר"ה צדיק פעולת ע"י שנתרבהעוזה
 אשר והשי"ת מאד נפלאה שהיא עבודתו בשבח מאריך הייתי טרדות המוןמפני
 על הזוה"ק חלקי שאר לאור להוציא ג"כ יעזרהו שליפ"א כתר"ה עם לעשותהפליא
 השירים שיר על השביעי וחלק התהלים ספר על הששי חלק את וגם הקדושההתורה
 ותמלא ורזיה התורה ולכבוד ב"ה המקום לכבוד הקדושה נפשו כאות וקהלוןמשלי

 עת לקרב חפצה ונפש לב בכל ד' על להתענג ואהבה ביראה לעבדו ד' דעתהארץ
 עוז ידידו נפש כחפץ כנהר שלום זה והיה התקוה אמירי ד' לעם וישועהגאולה

 ירושלים הקודש מהו ונפש לב מעומק ומברכו באה"רדושכ"ת

 קוק. הכהן יצחק אברהםהק'



 יץמכמותמכתבים

הםכמת
 מוה"ר כקש"ת וכו' ותפארתו הדור גאון הרבניםוקן

 שליט"א כורגליורןרג"ז
 יע"א בנויארק ישראל לערתראב"ר

 ישרק ניו תרפ"ח, ה'" ברוך "בוא לסדר ה' יוםבעזה"י

 ר4זענ- יךרל יוץירה מוה"ר כקש"ת וכו' הלופורמם הגדול הגאון הרב לפני באזץן
 רצךרה, יוץך מפר בידו, ותלמודו קנדה, מאנמריאל, דעיר רב שלים"א,בעךג

 לו ויש וץזןץף, זיך הנקרא פירוש עם הקודש, בלשון העתקה עם הקדוש הזהר,טהוא
 הדור כהטכילי וגם ההלל, את עליו גומרים שאיז וצדיקים גאונים מן המכמותהרבה

 הברכה את שיאמפו אחב"י מאת אני מבקש בכן העתקתו. את ומפאריםכחטבחים
 היהדות בעולם הדש דבר הוא הזה המפר כי ביתם, תוך אל תדךה יהך מפרהזאת
 קע~ה כערצ כי ברצים, לבעלי והן לרבנים הן ממנו יוצא גדול ותועלת הרבנות,ומפרות
 דברי הקודש בלשון להבין יהיה נקל ועתה הארמית, בלשת הזהר דברי להביןמאד
 לתוך הזה הקדוש אוצר המכנים וכל מכמים לים כמים וגו' דעה האר'ן ומלאההזהר
 יהי' זה ע"י כי דאורייתא, ותמכין תורה לומדי החזקת של הזכות גם לו תעמודביתו

 על הקדוש, הזהר חלקי שאר גם עולם לאור להוציא שליט"א המחבר הרבביכולת
 גואל לביאת 3זכה זה ובזכורצ וקהלרצ. כהטלי השירים שיר המפרים ג' ועל תהליםספר

 בלונ"ח אתכם המברך כנפש במהרהצדק

 מרגליות זאבנ2:ךיאל
 וקנרה. הברית יארצות הרבנים לכנסת ונשיא שבנוי~רק ישראל לערתראב"ר



 והמכמותמכתבים

 מאתמכתב
 מוה"ר כקש"ת וכו' ישראל תפארת הישיש הגדויהגאון

 שלימ"א מרגליות זבולןמשה
 נוי"רק בעיר אב"ררב

 האורתודוקסים הרבנים לאגודתנשיא

 וקנדא הבריתדארצות

 השי"ת.נעזרת

 מוה"ר כקש"ת וכו' המפורסם הנדול הגאון הרב ידידיכבוד
 יע"א. מטנמרעאל אבד"ק שלימ"א רטזענבערג יודליהודה

 ועם בלשה"ק העתקה עם הזוה"ק מפר שהוא תדךה זדןך הנחמר מפרואחדשה"מ
 לכ"ת להשיב יכולתי לא טרדותי ומרוב לנכון קבלתי דןזדןך זיךפירוש

 ב"ה לי יש כי אף והנה הרבות. ממרדותי לנוח ברענמש" "לטנג לעיר באתי אשרעד

 גדול דבר כי מובים. כאחד ושניהם מפרו מאד בעיני חשוב מ"ם מכבר; הזהרמפרי
 מעהר אחד רק בו לעמוק זויות גקרן מונח הזהר מפר עוד יהיה לא למען בעמיועשה
 ערכו. לפי יבין ואחד אחד וכל ישראל בית כל בו ילמדו סעתה והנה ממשפחה.ושנים

 עמוק לב מקרב כ"ת את מברך ואני - - - המפרים מהיר בזה רצוף שולחוהנני
 כאות הזוה"ק של החלקים שאר כל לאור להוציא התורה קרן בהרמת לראותשיזכה
 ומוקירו מכבדו והנני דאורייתא. בנהורא עיניהם להאיו הרבים את לזכותנפשו

 ערכוכרום

 מנויטרק מרנליותמ"ז
 ברענמש. 5טננ 8ה ישבז, ימים 5חו4אשר



 יןמכמותמכתבים

 מאתמכתב
 מוה"ר כק'ם"ת וכו ישראל תפארת הישי,ש הגרולהגאון

 ז"ל הכהן ז"צ במוה"רהילל
 קליין ד"רהמכונה

 נויארק בעיר צדק" "אוהב עדת דקהלרב

 לפ"ק תר8"ה שבנצח נצח בספירה ב' ליום אורב"ה

 מו"ה כקש"ת וכו' הזהר בית שר ומגדול מעוז הגדול הגאון הרבלכבוד
 קאנאדא מאנטריאל, בעיר האב"ד שליט"א רשזענבערג יודליהודה

 והמזהיר הבהיר במפרו כבדני אשר על תודתי להביע בזה הנני כיאות~~הדשכ"וז
 תמורתו בזה ויקבל ויקרא. שטות בראשית חלקים נ, תורהיהר

 הנדפם יזדךה זהך שעך מפרו מלא בכמף לקנות זכיתי כבר כי לדעת וזאת - --
 אמרת* ועתה בו הוגה אני רבות ושעות מאד בעיני חביב והוא תרם"ו בשנתבווארשא

 ללשה"ק הזוה"ק העתקת לאור להוציא ומתחזק וחזק הולך כ"ת כי בראותיברקאי.
 הזה. גדול בדבר הרבים את לזכוונ שזכיונם חלקכם אשרי הזוה"ק חלקי שאר עלנם

 מבדך והנני בהם. צמאוני לרוות החלקים שאר את לראות ונכמפה נפשי כלתהומאד
 כחין ומוקירו המכבדו דברי בהרחבה המוגמר על לברך שיזכה לבי מעומק כ"תאת

 והיקר הרבערכו

 קליין. ד"ר המכונה הכהןהילל



 שלישיתהקדמה
שוששו~8488"8שש

 הקדוש הזהר מן ח5קים יותר 5אור מוציא שאני מה כ5הן
 שואי. שהבן מה שומע אני יותר 5שה"קבהעתקת

 והקושיות 5הקשות קושיות שמחפש א5א שוא5 רק51א
 5שנות היתכן אחת. בפרט. כפ5ים וכפ5 בכ55. שתיםהן

 קדישא והחבריא רשב"י שסדרו מה הזוה"קהמתדרות
 בםדר הזוה"ק מאמרי לסדר עוז בנפשי הרהבתיועתה
 שחברו הקדושים אותן מן יותר אני חכם האםאחר
 5עמוק לנו 5מה הישנה קושיא והשנית הזוה"קםפר

 התורה ש5 ולבנינו לנו הנגיות 5נו די 5א האםבנמתרות
 ליכנס שפחדו ע51ם גר51י רואים אנו וה5אהקדושה
 לא הקושיות שתי אותן 1ע5 התורה סתרי ש5בפרדס
 אותן בענין שכתבו מה להביא רי שיהיה רק חיקיאענה
 המפורממים נד51ים וצריקים ע51ם גאוני הקושיותשתי

 היהדות.בע51ם
 הקרוש 5מפד ההקדמה מן אעתיק א' קושיאבדבר

 הגאון שכתב מה מובא שמ הזוה"ק שע5 החמה",אור
 וזה היוחסין בספר זצ"ל זכותא אברהם רביוהצדיק
 בעצמו הוא עשה 5א ע"ה שרשב"י 5דעת צריך5שונו
 5קמו תלמידיו ות5מידי ותלמידיו שבנו א5א הזהרמפר
 נעשו ומזה שלהם דרשות והוסיפו רשב"י מאמריוקבצו
 שנה ששים מן יותר עד חיבורם ונטשך הזהר ספריכ5

 מביא ( קסח )רף שם ויש5ח ובפרשת רשב"י מותאחרי
 וזה זצ"5 נ5אנמי אברהם רבי והצריק הנאון הרברברי
 כמא תיבות פעמים כמה בזוה"ק שנמצא מהלשונו
 אותן רברי שזה א5א המאמר בעל מן זה איןדתנינן
 המימרות וקבצו 5קמו שהם הגאונים בזמן 'טהיוהחכמים
 של מופר שהיה אבא רבי שכתבם הזוה"ק שלוהררשות
 ובשביל התורה לפרשיות המאמרים את חלקו והםרשב"י
 הם אמרו בזה זה ולקשרם המאמרים את לחברהחיבור
 דבים יש בזה וכיוצא וכו' רתנינן כמא האימש5הם
 שקושיא אומר אני וכן עכ"5. בהכי 3!תרצו וכלהובזהר
 בהכי מתורצת שפירא'

 המקובל החכם על ירמזו האלה שרברים נורעכהיום
 אותן באו לירו אשר ריליאן. טוב שם בן משה רביהנרול
 פרשיות על מררם והוא הזוה"ק מאמרי הקונטרמיםמעמ

 הסתדרות לו היתה מאר קשה עבורה ובאמתהתורה.
 נראה אם הראשונה המתררות לאחר אמנםהראשונה
 נעשה לא טדוע טוב. יותר באופן ההסתררות אתלהטיב
 הזהר רברי אשר המשכילים המבקרים אומרים ומכאןכך

 משה רבי שאשת ששטעו באשר בעיניהם מכאיבכקוץ
 המחבר בעל הוא שבעלה מותו לאחר התפארהדיליאן
 מכחישים הם הלא כי חירוש. זה אין אבל הזהר. ספר.טל
 וטחקו הנבורה. מפי נאמרה לא הקרושה שהתורהג"כ

 משה שם אשר התורה וזאת הפםוק את הסידוריםמן
 ומדוע כאלה פםוקים ועוד משה ביד ה' פי ע5 ב"ייפני
 . הזוה"ק על גם דבה 5הוציא בעיניהם נק5 יהיה5א

 הנ"י בהקרמה שם מב.א הזוה"ק קדמות דברוע5
 שספר דע ישונו וזה הנ"5 זכותא אברהם רבי בשםנ"כ
 מנורת במפר ראיתי וכן אור" "יהי נקרא היההזהר
 הזהר שםפר ואמרו אור יהי מדרש 5ו שקוראהמאור
 ומכרו י'טמעאיי ומצאו אחת במערה במירון גנוזהיה

 ביד ממנו ג5יונות קצת ונפ5ו העייון בג5יי5רוכ5ים
 הנ5יונות וקיבץ וחיפש והלך המערב מן שבא אחרחכם
 אמנם תב5ין. בהם חובשים הדוכלים היו כי הרוכ5ים.מן

 "תודנא" הנקראת המערב מערי מעיר היה מוצאועיקד
 לעידו הוליכו הוא המערבי חכם שאותוואפשר

 הגאון ש5 הפטש מן 5העתיק די ב' קושיאובדבר
 יאחר 5שונו וזה זצ"ל רלטאש יצחק רבי המפורסםהחכם
 מודות 5ימוד לנו ולמה מה על השוא5ים קשיות'טהביא
 כ5 ע5 כול5ת תשובה לכם נותן הריני כתבהתורה.
 ש5 בדורו ונכתב נתחבר הזהר שספר והואהמענות
 ונ5נלו 5כך ראוי היה כי השמים מן בו שהסכימורשב"י
 בדורו הימים שבסוף כרי חבריו ידי וע5 ידו ע5זכות
 היה שבמצרים וכמו ישרא5 ינא5ו זה בזכות משיחשל
 להוציאם כדי מילה ובדם פמח ברם ישראל 5זכותצדיך
 ישראן להוציא כדי כן א5ו. במצות רי והיה הנלותמאותו
 הנביאים כ5 כי הנסתר. ביריעת שיזכו צריך הזהמהג5ות

 בעיניך זה יהיה ואל זה על א5א המשיח לימות נבאו5א
 כי אמתתו תושג לא אלהי ענין הזמן כי וחשוב וצאפ5א
 מאורו יפעת שתתג5ה חכמתו נזרה וכן שבראו. למיאם
 בתקופת כש3!ש השפל בעולם מבהקת האמת ותהיהפעם
 בעלטה תהיה או נעררת האטת תהיה ו5פעמיםתמוז.

 שאין חלילה מצרו העכוב שיהיה ולא רואה. איןובאפלה
 הדור שאין המקבלים מצר אבל המשפיע אצלכילות
 נחלק הזמן כי הקרויסה התורה על והיקש לכך. והגוןראוי
 תורה אלפים שני תהו אלפים שני ז"ל שאמרו כמוע5יה
 הראשונים אלפים השני כי המשיח. ימות אלפיםשני
 גנוזה התורה היתה הזמן ובאותו לתורה ראוים היולא

 בה זכו ולא עמו כמומה באוצרותיי חתוטה גנזיובבית
 במעמר נתפרסמה ואחר והשבטים. כאבות מגולה יחירירק

 מתומים הנה ער היו תורה סתרי כן סיני. בהר רבואששים
 בא שלא לפי מועמים והנם עליה לבני אם כי נורעולא

 מעיר אחד אם כי נביאים היו לא כן ועל 5התפרסם.זמנם
 המשיח ימות של אלפים בשני אבל מכמטפחה.ושנים

 שקרובה עתה שכן כל לכל ותתנלה החכמה זאתתתפרמם
 נשע כי המופלנ ההתעוררות תראה הלא להגלות.הישועה



 יקרים בדמים לבקשו הארץ מיושבי ואיש איש כלבלב
 הגיג הזמיר עת פקודה ימי באו כי מובהק סימןזה

 לקיים התורה סורות באורחא ליזיל כי אינשרלזמיר
 הכסף נקורות את זהב תורי התור וקול בדרך.ובלכתך
 הוא ספרו למור ~כות הזהר דברי לפי כי בארצנו.נשמע
 מהאי יתפרנמון קתתא נשא בני וכמה וז"י הגואלהמלאך
 בסוף בתראה בררא לתתא אתגלייא כר רילךחבורא
 אחר ובמקום וגו' בארץ ררור וקראתם ובניניהיומיא
 אנת זכאה כמה ר' ר' שמעון לר' אליהו ליה אמרז"ל

 ראתגלייא ער עילאה כמה יתפרנסון דילך חבורארמהאי
 ואיש אחוזתו אל איש ושבתם ובגיניה יומיא בסוףלתתאי

 העיון שזכות מבואר לך הרי כו'. תשובו משפחתואל
 ועליו נלותנו ויהעביר שבותנו להשיב מספיק הזהרבספר
 ויקרא נגאלין ישראל יהיו בעבורו כי אחישנה זכואמרו
 שעתיד שבדור הזהר יבשר אחר ובמקום בארץ.ררור

 וחבורו ספרו להתגלות הרשות יותן בו להתנלותהכהשיח
 ונו' יזהירו והמשכילים בתקונים. נרולה בפתיחהוז"ל

 אתכנשו כד יזהירו וחברייא ר"ש איליןוהמשכילים
 עמהון ולאליהו לון אתיהיב רשותא חבורא האילמעבר

 לנלאה רשו אתיהיב רלא טמירין רזין לון לנלאה עיכו'
 לומר תגמגם ואל וכו'. כהסיחא רמלכא ררא דייתי עדלון

 שקר שזה המשיח. ביאת אחר ער לנלותם רשותשאין
 רמלכא ררא רייתי ער רקאמר נמי ריקא נרול.וטעות
 פשוט זה וכל משיחא מלכא רייתי ער קאמר ולאמשיחא
 לך לך עליו המכימו השמים מן החבור שזה תרעולמען

 זה בלשון שם ותמצא התיקונים מן הקמנהבפתיחה
 שמעון רבי אינון אלין ונו' הרקיע כזהר יזהירווהכהשכילים

 ורבי חייא ורבי יוסי ורבי אבא ודבי וחברייא יוחאיבן
 הרטיע כזהר לעילא זהיר ראזרהרו חברייא ושאראלעזר
 לעילא עליה אסתכמו חבורא האי עברו כד אלא כזהרמאי
 נפישין יהון כרין הרבים ומצדיקי הזהר. ספר ליהוקראו

 לעלם רלהון נהורא אחשיך רלא וער לעולםככוכבים
 רשותא חבורא האי ראתחבר זמנא בההוא עלמיןולעלמי
 מתיבתא מארי ולכל ביה עמהון לאסכמא לאליהואתיהיב
 עלאיז ונשמתין עלאין רמלאכין חיילין וכל ותתארלעילא
 תפול ואל ע"כ. וכו' ורעותא באסכמותא עמהוןלמהוי

 מאבד ונפצאת ותקצץ תהרוס פן ופחד אימתהעליך
 בכסלך יהיה ה' כי תירא ואל תחוש אל אחת. בשעהעולמך
 אם ואפילו מצוה. נוררת מצוה כי מלכר. רגלךושמר
 לך תחשב צדקה אררבה זדון. עולה שננתך איןתמעה
 לקבל ותזכה מעלה של ובירושלים בציון אלהיםותראה
 : עכ"ל השכינהפני

 וז"ל החמה. אור לספר הנ"ל בהקרמה מובאועור
 הנשמות מ"ום היא מצ.אתו מהימנא רעיא סוראמנם
 סקבצים וחביריו רשב"י עם משרע"ה שהיה מנוחתןבעולם

 כנזכר זה חבור יצורך שם והמלאכים והרוחותהנשמות
 ואין המצות. מעמי בענין הוא זה וחבור הזהר.בתיקוני

 ררכו ולכך מהימנא. רעיא שנקרא כמרע"ה שידעםמי
 מעשיהם שיתרצי ישראל על להתפלל הספר בזהתמיר
 המתחדשות הקשה הנלות גזרת ולקבל השכינהלייחר
 שאי וכוונת ע"ה רשב"י כוונת היתה וזאת ישראלעל

 לבמ5 גבוה צורך שהוא הזה בחבור הצריטיםנשמות
 בהם ונתוספת מתגרלת זו שחכמה ורור דור וכלהרינים
 היתה וכן והנזרות הרינים ולבטל השכינה לייחרזוכים
 שהיה במה הזהר ספר בחבור רשב"י כוונת עיקרזאת
 יחור לגרום כרי התורה בסורות עוסקים חביריו עםהוא
 ורצה או"ר. רהיינו ר"ז שהוא הסור ע"י ושכינתיהקב"ה
 זה. חבור ע"י מועמ יחור עכ"פ התפאר"ת עםליחרה
 בין ישראל של הגלות וקלות הקליפות בימול גורםוזאת

 להתפרסם עתיר הזהר וספד וכו'. מרעתם להצילםהאומות
 לגאולה יזכו אליו שיזכו אותם וכל כהסיחא. מלכאבימי

 הזוכים. בכלל שנחיה במחנו ובה' הש"י בעזרתהשלימה
 עכ"5 רצון. יהי כיאמן

 כעין נ"כ טובא ( )רמב פנחס פרשת מלךובמקרש
 האטת אטנם וז"ל והתיקונים, מהימנא הרעיא בעניןזה

 והאמוראים התנאים ערן בנן שחדשו רברים שהרבהאצלי
 שנטצא הרברים ורוב לנו נתגלו מיתתן אחרי רבזמן

 חרשו מאשר הוא והגאונים האמוראים טעניניבזהר
 בזהר שנמצא וזהו בג"ע. מותן אחרי בתראהבחיבורא

 הרבה יתורצו ובזה וכו'. קדמאה ובחבורא הלשוןר"מ
 האמת על ומורה למבין בזה ורי עכ"ל.קושיות

י
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 גדץגייטיוי"ייגת5וןיגבם . 100ושו 65 6נ6 8יר ומ'. מעו 63ס5 סיכי נתו3ר תסס ש40
מ65ין

 ותת"
 6תוקתו ותפככ6 ד16ריית6 כען

 מיי5ין כתס .ד16ריית6
 6ה"

 ת5ס ש סא ת6 . ותפככ6
 2;,"1:1",ין' 3פות6 ד6דכר פד תתיס63 65 3דוכתיס 65תיפ63דנעי

 ,נוו'," קו ,17,7
 7,. ין ת"!רמ'ן

 לע אבא א'ר עו/ מער באהל מי במתו משה אלהן
 ונמחקו  ונשתלכו העולמות נתקים או המשכן.יהוקם סיני בהר דהורה ישיאל שקכלו עך העולםנשתלם
 הסשכן והוקם התורה  שנתנה כיץ והתחתונים.העלמצים
 של הם חילות כמה ההירה. חילות לפקד הקב"הבקש

 דבר כל חיאה בוא י0שכן. של דם חילות כמההתורה.
 בפה שנזכר עד מתחזק אעו במימו. להתחזקשנצרך
 התורה חיו~ת ףפקר הקב*ה בקש כאן אף עלט.עפקד
 זה. מן זה נפרשו ולא כאחד היו צלם הסשכן.וחילות
 נפרשים אעם ורמשכן ההערה שדרי שלמעלה. כדמיוןהכל
 נכנסים חילוהוהם זה ובשביל ביחר. ת1לכים מזהזה

 שאינם י%4ץרים מלבי אצלם. ידועים שיהיובחשבט
 משה אל ה' וירבר כתוב זה ובשביל ]6[ החשבץבבלל
 במדבר למה מוער באהל אם מועד. באהל סיניבמדבר
 באחד ווה חה לטשכן. אחד לתורה אחד אלאמיני.
 חודש נעיא וזה אחד. הכל השנית ובשגה השנילחודש
 דגצלכות4 למדת המאיר ההוא והשנה 5החודש רמזוץ.
 מארץ לצאתם בשליפת. נטצאים העולמות כל אזשהרי
 בחורש ממצרט ישראל יצאו שכאשר להודיעטצרים.

 : ]נ[ היההראשון
 א'ר וגף. "שדאף בני עדת כל יאש א שאונ(

 ברכה שאין ניארו הרי וראה בואיצחק
 ה1ך ישראל תאטר ואם רגמנה. רבר על עירההעליונה
 ל* והחשבון נתבאר. ואה מהם. נטלו כופר אלאנמנו.
 ,בתחלה לחשבון. ועלה ההוא הכופר כל שנקבא עדדף'
 ואחר דגאר. מנים הט כך אחר ל4שראל. מברכיםהיו
 נהברכו שישראל נמצא *שראל. וברכו דערוזה

 סיתה ולמה סיתה. בהם שלמה ולא ובמף.בתחלה
 שורה אעה שהברכה פוים אלא דצבצה. בדברוילם
 למלק אריון מ8ר ףוקודם בטנץ וה בשביל לדגזק4יכול עלי ו%רה די%מאה צר הברכה ש0תלוה גה!במנין.
 ב"שר% מנץ נמצא שלא וראה מא .. מהםמיתה

 הש; להתברך דגצץ שזה הע; כמנץ בושגתבחט
 יצשת שהברמת ובמים היה* השלמח של%תויהשלים
 ברמת ש5 הרו שהש השצי. לחרש באחר שכתובנמנו.
 וצישו נייא * ]נ[ והעולם הזט יוצא שממ%הווום.
 יברהך ג( כתוב שה ועל מנצו. יוצא דגל של ה כיי,*
 את ח' שצה שם 48 י( אץצב אחד. שמן %ני 0חוט.ח4

 18*8אנהטה

 חודס 6קרי וס6י מד כ65 ספכית ו3פנס ספכילמודס
 . 5סיסר6 דגסיר וסת6 ירח6 5סס61 רתז .זיו
 ת6רן 655תס כפ5יתו. 6פתכחו כ5סו ע5תין כדיןדס6
 3מדס תת5ריס יסר56 כפקו כד דס6 65פתנוודע6 .מ5ריס

 5ס5ק6 וסדיוכ6 כופר6 כע5ין 3תמ5 ד6 ננין 65תזק6.וימ5 ע6י ס%י 6תר6 סער6 3רכת6 י6סת5ק וכיון .3תגיכ6
 ניפו"5 כסו תמנ6 6פפנס 65 פי % .. נזכייסותזתכ6

 . %ס 3%5רכ6 תגיג6 וס4 . תכיג6 כס5ר 3יסו6ת3רכן
 כפקע דכרכ6ן ו63תר . סוס דע5תין פ5יתות6516ס5מ6
 ד3רכ6ן זיח6 י6יסו . ססכי 5מדס נ6מך יכתי3 .6תתמן
 מהס 6קרי ד6 ןש ]נ[ 5פ5ת6 1י6% גפיק דתמס .דמ5ת6
 יגרכך נ( כתי3 ד6 1ע5 תגיס גפיק דכ65 דזי61 .זי*1
 66 ס' 5וס פס כי י( וכתי3 . ת5ס מד וכ65 . ת5יוןס'
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 ששםדמר אאםל,םושר. 4ישי*ט888-אר בקישור חשז*טר בל 8ירוש ןט רסז "ייב יש ש במדכר*פרשת

 של 38ח רק לחם בהגלה פמצרים יש%ראל יצאש ח0*שר ה8לה. ו4עי ככתוק משנן. נקהאת וחיא דמקבא עלמא מיבמץ בסשירתפקיו * 88 דחמרא. עלמץ ת8אהת במ8ייק 0"ףרו וששרח כף משאק. דהיימ חת*לה נח * פער. נאהי חשרש נ8 % %בי.טדנר
 להש ומעלה דרכורא בעלמא ליכנס התדולו המשבן והקימו ואזורח שקבלו ולאחר מלבוהם מפירת היינו הראשונה. ושנה הראקעןחודש
 עולמיוג פן וההארח אש8ע ה8עביר בח  שי%א דונרא גא" ימוד שנקר%%ן ו4ני' ספירה הייע השמת. ושנח השגי חורש של הבהנפ

 היא*רא שאע מתקבז בו שי 4י* בושם וה בשניל ונקרא מ4ירשה. נגי' שנ-ח בי ונירוע הקרושח. והשביגה חמלמת אלחעליונים
 השניח ובו4מח השני לארש באאר והאי והאי ווא8ר ווהו החילמוחע בל של וההתקשרות היהוד געשח ירו ועל מעליוניםמעו.מות

 האר שהרפ % ש $ ירשחיא %שא ו%שחלת וש"יא יטהר שבקראה לעילא מתתא השנית פשירח על סרמו ואזכל 8ירוש אחד.הגל

 לול82זי



 הוהרישוןבמרבר קורשלשון
 ארבעה אלה אלעזר א*ר ונו'. נאאות ינלו עי איש6(

 עשף שגים שהם ישראל כנסת של כרצוק6
 כדם5ת הכל לוע סביב סביב נבולים עשר שגיםשבמים.
 העולם צדדי לר' הם מלאכים מוצות ד' "שלמעלה
 ונסע שלמעלה. כדמיון לממה כן כמו י'ב.ונמצאים
 ומיגה שריא"ל. כרצה ננד יהודה. בוצה דנלבראשונה
 דגחבה לכהרה. ווה לדרום וה נרבא"ל. מיגה ננדראובן
 וכוגה לצפון. ד3 סוגה ]י[ מזרחית דרוכרת בך כןנם

 אפרים וטוצה גבריא,ג מוצה ננד ק מחנה ימה.אפרים
 צפונית בך כן נם הגאבח רפאיל. סוצה גדלמערב
 הכל ושעולה עד באה זה נקשר הכלמערבית*

 ונתקוש-
 קדושען הכל. עליון הכל. ראשית שהוא וששיוש.בשם

 :' - בו נכלל הכלהכל.

 א'ר גו'. יהודה מחנה דנל מזרחה קרמה דוץד[רנימנ(
 על יושראל ושעכיץ ,צבשהמץ למדנואבא

 שכום וימ נ(  ושכתוב להא"י. הלבנה ההחילה טיניהר
 להאיר והתהיל הלבנה אצל השטש שקיב וירד. מהוירד.
 כיצה דנל מזרחה קדמה והחנים שכתוב ]ס[ הלבנהאת

 במלכות. הראשת *שר ידודה נתמנה סיני בהריהודה.
 נאמן. קדושים ועם אל עם רד עוד וידשדה 7(שכחוב
 ואתם לישראל הקב"ה אמר באשר נאמן* קדושים ועםמה
 לקבל יהודה הי' נאבע קדוש. עוי כהנים ממלכת ליתהיו

 : להאיד הלבנה והתחילההמלכוו;.
 מה זה אהר ונו'. הלוים מחנה מועד אהל דנכ!עס(

 זו ימה. לצבאותם אפרים מחנה רנלבתוב.
 אפרים מרגה הדנל זה לפיכך במערב השרד'שכינה
 אחד. טצד ראובן דרום לדרום. צפון בין והואימה.

 אהר. מצד דן צפון תימנה. ראובז מחנה דנלשכתוב
 נמצא לזה. זה בץ אפרים צפונה. דן מוצה דנלש:תוב
 : שימעלה כדמיון הכל לררזם. צפון בין אפרים שהואמערב

 נזכר לא יוסי א"ר ימה. לצבאותם אפרים מחנה רגלי(
 מחנה דנל שכתוב הדגלים. בין יוסף שלשמו

 על שנתנאה לפי יוסף. מחנה דנל כתוב ולאאפרים.
 ו%ל בומלם הוא שיוסף שמעתי ההוא יהודי אמראחיו.
 הם. נקבה בהינת של בעולם השבמים וכל זכר.בחינת

 אלעזר ואביהוא נדב הבכר אהרן בני שמות ואלהי( : עמהם יוסף נכלל לא כןיעל
 ואיתמר ואלעזר ואיתמר. אלעזר מהו ואיתמר.י

 ונדב אחיו. כשני אביהוא היה שקול אלא לומר.צריך
 ואביהוא בלבדו. זה נדב. הבכור כך. אומרים וישבכלם.
 ואיתמר. כאלעזר כשניהם בעיניו נחשב אחד וכלבלבדו.
 שבעים כננד דןו שקולים בלבדם ואביהוא נרבאבל

 מיתתם זה ובשביל משה. לפני משמשים שהיוסנהדרין
 ישראל ביה כל ואהיכם ח( כהוב כן ועל ישראל. עלמכפרת
 זה כלופר נדב. הבכור שמעון וא"ר השרפה. אתיבכו
 על ואביהוא נדב. שמו מה שלו והכבוד השבהשכל
 בישראל? כמוהם נמצאו לא אלה שני כי וכמה. כמהאחת

וימת

 3%ע 56ין "5עזר 6ור ונו' 63ותות דנ5ו פ5 איש6(
 תריסר ד6ינון יסר56 דכנסתתסריין

 כנוונ6 כ65 . 05 סמור סחור תמותין תר*סרפנסין.
 ע%5 סטרי )ד* 6ינון ת65כין תסריין ד' ..ד5עיל6
 ונסע . ד5עע6 כמנ6 5תת6 סכי 6וף . תריסר61סתכמ1
 ותמכס ד6ורי6"5. תסריי6 5ק3י5 יסודס תמנס דג5כר6סונס
 תז3מ 5תזרח. 1ד6 )דרוס ד6 דתיכ6*ג שריי6 5ק3י5יר316ן
 ותמנס 55ס1ן. דן נמצס ]ד[ תירחית דרותית נתיסכי

 6פריס תמנס 1נ3רי6*5. תפריי6 5קכי5 דן תחנס יתס.6סריס
 5סונית נתי סכי תצם . דרפ6'5 תסריי6 5ק3י5)תער3
 ו6ת6מד כ65 דס5ק6 עד 3ד6 ד6 6מיד כ65 .תער3ית
 קדי% . דכ65 ע65ס דכ65. ס*רות6 ד6יסו . קדיס6גפת6

 : - ניס 6תכ5י5 כ65דכ65
 6ור עו' יסודס תחנס דנ5 תזרחס?דתס ן1:דץבימנ(

 ע5 יסר56 דקייתו 3סשת6 ת6נ86כ6
 סתיס 1יס נ( דכתי3 65גסר6 סיסר6 סרי דסיניעור6
 65נסר6 וסרי סיסר6 5נ3י סתס6 דקרי3 . וירד תסו .וירד

 תמנס דנ5 תזרמס קדתס וסמניס דכתיג ]ת[5סיסר6
 3ת5כות6. רוסינוס יסתס 6תתני דסיני 3סור6יסודס

 5ק653 יסודס סח? נ46ן ק-וס ומי כסניס תת5כת 5יפסיו צס מ ק3*ס 6תר כד . נ6תן קדוסיס ועסתסו
 65גסר6. סיסר6 וס6רית5כות6

 תס 35תר עו' ס15יס תמנס תועד6ס5 ןנכ!2צס(
 6סריס תחנס דנ5 ס6י כך 3נין .. 3תסר3 סרויססכינס סייט יתס. 6355ותס 6פריס תמ:ס דנ5כתי3

 : %ט%ו:ג 2%לסג%1י:תג:י1ן1%ק צו1ג,3
 6סתכמ 5ד6 ד6 3ין 6פריס 5סוכס דן תמנס דנ5דכתי3
 . ד5עי65 ככוונ6 כ65 5דרוס. 5סון 3ין 6פריס ד6יסותער3

 תחנס דנ5 דכתי3 דג5יס כ"יגון ויוסףסיויס זכר 65 יוסי 6"ר . יתס 6355ותס 6סריס תמכס ךשנל1(

 . 6ינון דגוקכ6 נע5ת6 ככעין וכ5סו .דדכור6 3ע5ת6 6יסו דיוסףי סתע% יוד6י ססו6 6ותה .גמוי
 6לעזר ו36יסו6 כד3 ס3כר 6סון נני סשת דאלהז(

 361יס61 53מ1חי. ד6 גד3 ס3כור סכי 05 דתתני ו6יתככ5סו וכד3 . 6חוי כתרי 36יסו6 סוס סק51 656 . 5יסת3עי
 ס3עין 5ק53 110 סקעין 53מודייסו 361יס61 נד5363 ו6יתתר. כ56עזר כתרוייסו 3פיניס 6תחסי3 מד 1כ5 .53מודוי
 יר16ע55

 56תס"ס
 יסר56ז 2ית כ5 ו6מיכס ת( י3 זד6

 1 :%ג:2 ?610 כ15תר . כדכ ס3כור סתעון ו6"ר ססרסס. 6תי3כו
 1יק

ר56 1ת"ט
וי%

 4 הקר6 ת( . גו 6תרי ז( ר4 טקן 1( . קיט ד9 ש '*נ ס1סע י( ג'ג ג' סת61ג ג( טס. יתיז ג( : ק'ת 7ף 6( מקומותטראה

 דזזוץרו*ר

 ענ: ן,:ג"יייל,:"ןן:::".י:2:ג יוין" ש:פן %ן ]ץ:'י""יןע:ילמןגיעז"



ג קיישישיןבמרבר הזהרלשון
 ת6י 6כ6 6*ר . ונו' כף 5פכי ו6כיסו6 נדכ די23רצ"(

 כסקריכס ס' כפכי ו6כיסו6 נדכ ויתתדכתיכ
 ו5יתתר 56עזר ויכסן 5סס סיו 65 וכניס ס' 5פמ זרס06

 "מה אבא א'ר גו', ה' לטי ואבתזא נרב די23רז6(
 בהקריבם ה' לפני ואביהוא נדב וימתנתוב

 ואיתמר אלעור ויכהן להם היו לא ובנים ה' לפני ורהאש
 ואיהמר אלעור ויכהן ענין מה לזה. זה ענק מהוט'.
 מיתות ששתי הדבר מור אלא יהם. רץו לא ובניםאצל
 בנים. להם ה*' ולא נשאו שלא ואחת ה'. לפני אחתרץו.
 ודאי. הוא וכך כמת. חשוב לבנים זוכה שאינו מישל
 מיתת אלא מתו לא שהרי אנשים. כשאר מתו לאאבל

 השה "ונן.1 =נמ 4 1,י ווין י,74:יינן שס ש%5י,ו "מש ,ו ש קוון;,יו"ג,ו,מ
 לנהטפחותם. הלוים אבות ראשי אלה פטהס את לוותלד
 שמיתת בשביל אלא היה. בלבדו פנחם והרי ראשי.אלה

 : - מהו לא נפשותם מיתת ]1[ מתוטפם

 כי וככ5סו ע5ת6. כססו6 5קכ"ס 5יס תתוקנין6תרין
 5יס מזי כדק6 דרניס 5פוס ומד מד כ5 55דיקי6. 5וןתופכי
 5עע6 תתת6 נסתתין 6ינון דסלקין 5גכיס.מ5ון דקכ*ס מ5ריך. יסכן ותקרכ תכמר 6סרי ד(כתיכ

 56ין מ5ריך יסכן 5סו ד6תתנ~ן כ6מסכתיסוןסו6
 ונתתי ס( כד'6 . 6ינון ות6ן 5כר ודרנין6תרין
 . ע65י1אן כין דרנ6 ס61 וס6י ס56ס. ספותדיס כין תס5כיס5ך

5 
 6יכון ד6 5דרנ6 דזכ6ן ות6ן

 651 כקדוס6 תדיר ד56ין כנין . דת6ריסון כרעות6תדיר
 ע5יס תסיך 6יסו עלת6 כס6י ד6סת6כ ת6ן ד6 כנונ66סת6כו

 ותזורש 5ס. תס6כין תכיס נסתתיס נפק5 וכד תס6כרומ
 ד6תתסיך כתס דע5ת6. תזיקין 6יכון 61לין תס6כין. 6עוןכין
 תיוריס ס61 סכי . עכת6 כס6י נרתיס כסכר

 5יס תס6כין תס6כי רומי ו6ינון ע5ת6 3ססו6ו6תתמיך
 ונעיר ד6תקדס ת6ן מד ת6 5ניסנס. 5יסו6עלין
 כין ע5ת6 כססו5 תדוריס 6סת6כ. ד65 ע5ת6 כס6ינרתיס
 561ין ]ו[ תדיר ס5ימות6 ועכדין פ65ין. קדיסין5יכון
 וע5ייסו . סתסכן %ר 6ת 6תר ד6ת כתס . כמ5רק"ת'
 ד6ינק 6מרנץ ו6ית מ5ריך יסכת ותקלכ תכמר 6סריכתיכ
 6תר ד6ת כתס . ככית6 656 כמלר 6יכון ד165 יתירלנו

 יסכון ד6תר כיון . סיכ5יך קדוס כיתיך כעוככסנעס
 כסוכ יסכע כיתז כסוכ כסכעס כתיכ 6ת"ימ5ריך
 תכיק 60 6ל6 . יפכן דכתיכ כתס . 5יס תיכעיכיתך
 ו6ית . כלמוךייסו דוד כית 5ת5כי 656 כעזרס יסיכס5ית
 כדכתיכ 6יכון ות6ן לנו דעיי5י עליוכין 5מסידי6תר

 תסס תזרמס תועד 6ס5 5פכי קדתס סתסכן 5פניוסמוניס
 ע5 עסורין תךורין ע5 תדורין וכתס וככיו.ו6סרן
 תכסור6 6כסיף מד וכ5 . פ5ת6 כססו6 תתפרסיןכסורין
 סכי . עלת6 כס6י 6תפרסן דעוכדין כתס .דמכריס

 : ע5ת6 כססז6 תתפרסין ונסורין דוכתיןנתי

 שהקב"ה חצריך. ישכן והקרב תבחר אשרי ד(כתוב
 למעלה טלממה עולות הנשמא שאותן אליו.מייבם
 אלו חצריך. ישכן לדע. שהוכמ בנחלותידעלהתנחל
 וטשתי ס( כמש'כ הם. ואיזה שמבחוץ. והמדרטתהמשמות

 בק מדרנה היא ו% האלה. העומרים בין מהלכים5ך
 שוע זו. למדרנה הווכים הם ומישהעליונים.

 תמיד עושים כמלאכים שהם העולמים. רבון שלם
 ולא בקדושה תמיד שאלו לפי רבונם. שליזותברצון
 עליו מושך הוא הוה בעולם שנפמא מי זה כרמיןנממאו.
 ומדורו לה. מטמאין ממט יוצאת נשמתו וכאשר ממא.רוח
 שהארם כנע העולם. מזיקי הם ואלה הפמאים. אותןנין

 דיא וכך מדורו הוא כך הוה. בעולם עצנןממשיך
 ל1 מממאים הממאים ראות ואותן ההוא. בעולםנתמשך
 ושומר שמתקדש מי וראה בוא לניהנם. אוהוומכנימים

 בין ה~צא בעולם מדורו יממא. שלא הזה בעולםטפו
 וחם ]ו[ תמיד שליחות ועושים העליונים. קרושיםאותן

 ועליהם המשכן. חצר את שנאמר כמו בחצר.עומדים
 שהם אחרים ויש חצריך. ישכון ותקרב תבחר אשריכתוב
 שנאמר כמו בביה. אלא בחצר הם שאין יותר.בפנים
 ישכון שאמר כיון היכליך. קיוש ביתיך במובנשבעה
 במוב ישבע ביתיך. במוב נשבעה כתוב למהחצריך
 למדט הרי אלא ישכן. שכתוב כמו לומר. צריךביתיך
 ויש בלברם. דוד נית לםלכי אלא בעורה ישיבהשאין
 ככהוב הם. ומי לפנים. שנכנמים עליומם לחסידיםמקום

 משה מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן לפניוהחונים
 על ומאורות מדורים על מדורים וכמה ובניו.ואהרן
 ממאור מתבייש אחר של ההוא. בעולם מתפרשיםמאורות
 כן הזה. בעולם מתפרשים מובים שמעשים כמוחבירו.
 : ההוא בעולם מתפרשים ומאורות מקומאנם

זאתז6ת
 נ וכרי' ס( ס'ס תייס 7( קכע תיי 0 1' פטת ט סג 6חה ט מקוכותמראה

 ד,זוקךזוך
 מיתת ולפיכך עיבור בבחף בפגהם נתגלגלו ואביחיא נרב שנשמות כיון פנחם. על ראשי אלה של רגים חלשון סרמז זח שעל *י'א

 : מלאכיפ גגחי' הפ והרי מחפ* שננזר כפי שליחות לעשות שלמעלה הפמליא תן שנשלחים היי% מ, : מתו לאנפשותם



¢הסה ¢á╞לá כגקג ק╞ז÷ 6 כזקם

.íגק╞÷ה  (6 כ¢וס ú╞זáץ ג╨ú áה÷ םהוá ¢ץזל ק¢÷
ך╞÷ áה÷ זח÷ם 4םú קá╨ג áו ¢סץגו הץק"¢ 
.íץגזו םיה .í¢ז╞÷╞ סו וá כהי הל╨ז םד╞ í¢ף זá¢÷ ץפ╞÷ם  וםז זכ╞ íגוז¢ íםזץם הל íהך .íגח÷זם וםו
á╨ñץז םק הליí. ╨úהג╨ףá ז╨╨ áגúיק וáז כ¢הו זג╨áז ñיñז¢ז הá úלה .'זñף ט¢áú וú ה╨חלה ז╞ג¢זהז 
.ז¢לוז áק ג¢╞ ז¢וגúםיú áקáהגה םג. úםיú גםי ק¢ז÷ה ÷¢áז  ¢חום הñיú╨ק םáה זá¢÷ ג╨ú áה÷ .זח÷םז וםז

כ¢הו  וםו כגí áגזáה זךםáך .Σזחם זהז .áזúיך הם╨ז
ה╞÷ á╨ג גáו ך¢ז÷ה 'ץז ג¢חוז כי קú יםñזú זá╨זג 

ס  úוקם 'ךז
.íגזםה  (╨ םו זהג¢יה úו ףáך úפ╞ףקל גהה÷ה טזúל

זךץ  íזךל íהק ץסד╞ ק¢קהז גק .íגזםה úוסז
ú÷╨14  íהם ז¢הז ו%ה .זúזלג טג¢?ק, Σגיה ÷úם íהם
ú÷ץך áג וגו גףá╨ñגגגק םו ק╞קה ום זáק ז╞╨í 
.¢úזג  .כהיח וזהק ץ¢ג כלגí ñז÷לה קץק זםפו וםז
'גהז ה÷גúקá ¢קוי זלúá╨ גםד╞ ק╞ז÷ סו הñיל ¢חו 'ו╞ .ה¢זך  ¢ז0ו íהם כקך╨ם .גñúáהם ג¢הק כג╨ץ הקץדה
ו1╞  כגו íםפו וםו םפו .íגד╞יה כג╨כק úז╞áץה íהםך
úז¢áץ   ¢זáñ .ה÷גúקáז úז╞áץז íגםה íג¢הם .םז÷ כáם
áá¢¢'  íגד╞יה Σקגúקá ¢זףáז וםז .חל╨ל╞á גףם Σזיהק
הגהג  íג╨ג╞ íג¢זק íםזץá ╞פף .םולקה

 .÷לגה ¢קוי
╞÷ áף╞ áקúגגΣ ל÷╨ וזהק¢ú זá9ל .הל*á. ╞כגלג 

גחúל  גלג╨ףז .םיהל וזá הו¢ז ¢קוי ו חáה╨ ¢חוה
חáסל  כגו íגופל╨ .íג÷ג╞פ סו

 ¢¢זץם úז¢¢זץץג╞ כג¢ ¢קוי
.íגáיץ%ק╨  í¢ג╞הז

 ז╞╨╨י
 גלג╨ףה ¢¢קה╨ זםפו ¢לקז

:  טיםז ╞לזץ חáזל הס גלי .הס כוז כג¢ה ÷םהךל
גג╞*  9 כ¢וס╞ זקץ íהם ץחז וםז גú%יג .'ז╨ז ¢"ו גñזג

¢י áף¢ףז .╞חו╨ 'גח áוסז םם'ú. וñ╞ז. 
.זזו  'גזáז .הá÷╨ םזםáם ה╨גיקזה ה'á÷ק╞ú áזגהם םיה
áוז  .םáו .ú'וס גםú áףñזח ז'ו וה úזו¢הם .÷╞
╞קל  הו¢ז áזáú (ז úוס גקו .í¢% ו% .úוח גגהק
áúזá  Σ╞ה íה í%חá וםז ╞פל .í╞פז¢╞ ¢"ו ה╞זהג ג¢הז
úוס  úוח זקץ íחם .גסח הה íגםá .¢לו╨ הץקח ¢לק
קגוק  ו% ץגוה גקו 4קך טá וזה וקí9הז דך╨ף ¢╨

קוóוקףק6קקק
קק  ÷םה קג%גúחח זק ~ח .לק םקלז
ה¢'וס  זךץ [ח] ג"ץ ú"וח ט¢פ╨ íהם וםז

 íגח áג%לי
í÷ךז  ¢'ו ה╞זהג ג¢קק 41"*1 גזקוז ף4~"ז םק' .%ק%זג
íגסז áגה ו'הáכדí ╞ץקí ñ) פ¢קקá áה÷á'הל .ה╞áזדí 
%ז¢ג  ~ל"לד ╨קגז áפזך 0 כד÷ז íםי íזץ╞פ íםל"ז

:כñוזזק*  *Σ¢ק ╞ךפ*  óז 111%1

. ñ÷╞גףñ ÷╞ñ 36 םץזלñ5 ÷ñú 33ף לúú 6 כ¢וס) 

 ,ק"כג╨,ץ╨ ד ד,ג╨", ג╞ד(, "ק2
קל  ñיñúñ ז╞ג¢זñז ú 6úיסגñ פ 'ז╨ז . 3ז¢ז

÷5ñי11  ד:%╞:3 זגגñיג '
'1 
ú÷¢ 

%ñ656 6גזגד 
÷ñף  ל3ז úזñיñ 6ú 5╞ז÷ñ 'ז╨ז ג¢ח6ז כי 361ג ל3

. ñ51גñ לúטז ñ÷ñúל גñזחףú ñ36 ףú ú3 םו זקזי) 

4  %ñי 6י÷56ú ק5
ñ 

 גץ3ז
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 1ך קודשלשון נשא 13רשרנ. הזהרלשון

 מהימנארעיא

 סגס ס5סיס תכן . ומ' נרס1ן כני %ס % נשאא
 פכדס 5פכד ככ6 55כ6 סכ6 כ5 . ום'ותע5ס

 כתקדם תסירריס ס15יס 5סיות ד6 פקוד6 . תועדכ6ס5
 05ע6 קרכנ6 דתנךיכ כסן דס6 ד5מי%.כנוו%
 5נננ6 5ריך 61יסו . נכרי56 6*0ו 15י . תיכ656יסו
 . רכ6 כסנ6 מסד ד6 מסדו. ס; י15ס יותס נ( דה5ס1רז6

 דסדיום ד6 כ5 "צס ]6[ ת6ריס פכי סויום כסן 6יסוומיכ56
 ופני . 6יסו סקתם דמיית ת5ך ת6ריס. 56)6"טו
 . כעיניך ק5ס תסי 6ל סדיום וכרכפ סימין. 56לליס
 ד6 . 0תי סירס וכ5עס . 0סדו ס' עוס יותס 6יסווס6י
 . תס0ת56 סור וממ . 15 סדר סעיו ככור סירסנכורס
 נ0 כר פ5 מיוכ6 ד6 כמע6 0%150. 6יסו1נכרי56
 נףכנין תכ5 קכ"ס קתי 0סיכ ד6יסי כ6הןיית656תפסזא

 61יס1 . ומ' 51תנמס 5פ6% ססורס 61ת נ( כמז*כ1501זן
 ד% 1פ"ן ד16רי"ט6. כמתר6 כמד611 51כנן 5סזרר5ר*ך
 5ר6ס כ5עס רכי קומי י( 'ק"ס . כ6יר"ת6 65ת0כה4יכי5

 ותמכוכיס ס5יחות גתס כ6סחורות הית66סתורות.
 65פק6 כטר ד5הקא . נטוומס רנס תיני ככ15כקסית
 כסש 11רד6. 0ס רי6ס כנט כסית ק65כיס
 דט ת5כ6 5י ויפוק . ן 1ד6 . זקנספ1ק6ן
 . וויכי6 תקונין תיני כמתס . ה ופק ט%פמ
 וסומטת סירפ . תרץ ספהן . אאך האמס סשוןד6עץ
 0פ6 ן46ט כתפסכס ו5כ6 תכעסינפיק וויכור6 ק65 651פק6 .. מתס 60 ומז . תעיןתרין

 : ר*ת פ'כ ]נ[פפרפ
 ת6 . תצ' ס6וס מס6ת תכ5 שט ני 6סס 16 84ישס(

 5פי% . כ16ריית6 דגי כ*נ זכ6סמוי
 ו%ריית6 ג%וטי 6ז% כשנ דכד כ16רמף.65תדכק6
 מ5יט יפרס פו י( גו"6 פ065. קדיס6 רא6 פ)יטתסעי
 פ5יס ת0יך 16רפה סעי כ*כ גך . תתרוסרומ
 דמס6% וססרן דתס6כ6. ססר6 דסי6 6חר6 תס0ר6 6חר6רוח6
 דתתן רכ6. דתסות6 דנוקכ6 תססר66תטר
 חצ645 ד5פי% פ5ת6 . פ5תין ק"ס ס61 ככיכ51 .16רייפ6 סגץיי ופכיד כקוכ'ס כיס ד6תדכק ת6ן 1כ5 ו( ..פ5מ6 נוקי ד6קרון נפ6. 5כני דנזקי כיפץ דרזמיןתזורין
 סנ4ס ככיכ51 %רייפ6. פקךדי פ5 דפכר ת6ן 1כ5 .ד5תת6
 . פ5תין 5כ5 וסגיפ 5נרתיס סגיס . 5תת6 ופנש5פי%
 פד קס כ6רכ6. דס6סין ית6 תסרטי 65ינ1ןתת5
 16 6יס ופ"ד כחכפיס. כ%כ6 5נקכ6 וכע6 כינייסוססי6
כיהש קדת% %ס %דס %דס. חפ6פ תכ5 יפסו גי6סס

 הנאמןרועה

 שגח שלשים מבן נו'. נרשון בני ראש חת בשאא
 עביה לעבד צבא לצבא הבא כל ונו'.וסעלה

 במקדש. פאיררים הלוים להיות יו מצוה מועד.באהל
 לםעלה קרבנווז המקריב הבהן שהרי שלמעלה.כדבוון
 לזמר. צריך והוא נבריא"ל. הוא לוי מיכא'ל. המלאךהוא
 הניול. הכהן ח0ד וה ח0דו. ה' יצוה 14מם כ( הרברוכור

 שהוא וה כל ועם ]6[ ארונו אצל הריוט כהן הואעויכא'ל
 בעיניך. יה תהי אל הדיומ וברכת הימין. אלאה"ה %ני הוא. וזקודש חיות של מלך ארונו. אצלהדיום
 ע עמי. שררה ובלירה חסדו. ה' יטה יומם הואווה

 מהשמאל. אטר ופני לו. הרר שורו בכור שררה.גבורה.
 ארם כל על חיוב וא כדמיון שליי. הואונבריא"ל
 קרבנות מכל הקב'ה לפני חשוב שוה בתורהלעסוק
 ודוא וט: %כצחה לקןלה החורה זאת נ( ככתובועולות.
 שאעו ובו הורה. של בייצה בשסחה ולזמר לשיררצריך
 לראש בלילה רעי קוטי 7( יקים בדערזג לעסוקיכול

 אחנונש %מרות כמח בוקר גךדם ויאמראשמורות.
 ודצשיא כטר כמו שהוא בנרוט. רטה מעי בבלובקשות

 שש ררך הורדא. עם ריאה כנפי שעוה ירי על הקולבו
 אשר הלב נט הגךל ויציא 1. החנו רקנה. שלפבעות
 ויעלהצ .. סבץ הלב רהבאימ* שביארו כמו הבינה.שם
 הדיבר. של תינים מיני בחמשה ןק. שם אשר הפהאל
 ומודצא שינים שתים.  שפתים והחי. שעים ופתיםוהם
 והדיבור הטל וודוציא . חמש הרי תיוך סינש.שי

 שם שהוא ריעששבה עם הלב של ריבעה נטשרהמא
 ו ר"ם ע'כ ]נ[הםטרש

 בוא הו'. הארם חמאת מכל יעש ני אשה ש 4*ישס(
 עליט יערה ער 1( כבהש"כ העויץ. הקורש רוחעיע רוירח בררבי דצלך האדם שכאשר בררכיה. בקטן %נת בתורה. שזוכה הארם אשריוראה

 עלע מושך הרצרה מדרכי סר הארם כאשר מצים.רדח
 השצם4שת הנר הנצטאונ צר שהוא אחר מצר אחר רוחן

 שם אשר רבה. תדים שנקראת הקליפה טקטז מצדנתעורר
 מדקך שנקראום לששים. המויקים רעים רוחות שלהמרור
 מטת ועושה ברקב*ה בו שניזרבק בף וכל ,( ..העולם
 ועוום העלטן שלם עולמט. מקיים דצא בביכולדהורה.
 פתם כביכ4ל הרשרדג סצות על שעובר בו טלהתחתץ.
 השלסות. 5כל וטגם לעצמו פתם למטה. ופעםלמעלא
 שומה עמד באגיה. דגומעים ימים פורשר לאווץמשל
 ש אוש והים במקוט. רשגיה ונקב ובקש בירהםאחר
 הראשת אדם 8ה הארם האדם. חמאת מכל יעשו כיאשה

במש'ב
 קגגי י5 0 5.ג שע*' 1( . קג6 ין טג'

 הוהר או-
 האדפ בכח יש איך לבאר בוה ירצה ,ג( : הגבורה מרת של שליח הצא טטיאשל וק ואסד. פרת היעו אתט "( נשאפרשת

 בקז, חוישה חשם הצא חיותם העולמות שכל דביון יובן ותפלתו. תורוי ע*י שיתפע6 עלימים עולמותלקךרר
 של אותיות ד' פן נשתלשל שקיומם יהות ר' בו מושרשים ובאד9 אבי*ע. עולמות חד' שרש פלטהנ דן תפאית ן בינה דן חכמה*

 אות סן נשאזלוול ה8ח של הדבור נח בי האדם, של חדיבור בנח יחד מתקשרים בדות חד' ואלה אא. ריאח לב טח שחפ ביה, הו"חהשם
 שהקול ופה בקח. טיזח השס של ואע שת מן נשהלשל בהו הקנח פבץות שש מן חיוצא והקול ב*ח, הוי*ה חושפ של הא"רונחח'

 גדאיתא ב*ה. וצי*ה השם של עשד אות טן נשתל4ל המהשבח של חיה חח המוה. של חמאשנא התקשלות החט להבמח. נצרך והא ועם ב'ה וצייה השם של חראשונ0 ח' שת פן שנשתלשל חבינח של חבח טץ פבין. שהלב חל5 גהת*ע6ת ח*ה מן יוצאיםוחדבור
 לתורח ביחד חאלה כועת בר'  פשהמש האדם אם ולנן מבין. חלב ובח לבא בינח םלט9, מהשיה אטד מוה% הכמה ובו', *המלכות
 והשוב4 החאם פק%ר שחוא ב"ה הצייח חשם מן קרושה ש*ע 1להמשיך שלמות, הף והתקשחת התיהדות לטי9 8ת לו יש1לת8לח

 ן אמוה ומחשבת חלב ביבת בלגי ב-לוטר ודבור בקךל רק מחשלל ח*ח אםמשאשב



 היהרישוןנשאש קודשלשון8
 עבר הראשון ארם ברית, עברו כאדם והמה 6(כמש"כ
 העולם, ולכל לעצמו מיהה הרם שבהורה אחת מצוהעל
 עד תולה ההוא יקלקול ]נן לממה ופגם למעלהפגם
 מן ההוא פגם ויתבמל כמקדם, העולם את הקב"השיחזק
 מעל דמעה ה"א ומחה לנצח המות בלע זש"כהעולם,

 , כתוב האדם חמאת מכל יעשו כי ולפיכך פנים,כל
 גורם הדין מן ויונק הרחמים מן שיוצא שזה בה'. מעללמעל
 עולם מרשעי ליצלן רחמנא ולזאת למעלה, כביכולפגם
 בשבילם. מסתלקים צדיקים כמה '8להם, הפגם ומןהזה

 ! ולממה למעלה פנם שגורמים מהמלבד

 כתוב יהודה א"ר וגו', עשו אשר חמאתם אתדוץועןדך
 וט'. בור איש יכרה כי או בתי איש יפתחכי

 כך. זה על ומה ונו'. ישלם הבור בעל אחריו כתובמה
 וכמה. כמה אחת על בחמאיו להעולם להרע שגורםמי
 השובה. לו תוומל להעולם שהרע שאע"פ מתפלאואני

 חמאתם את והתודו תו'. יעשו כי אשה או אישדכתיב
 תשעבה, שעושה בשביל להם מועלת זו ודאי אלאוהשיב,
 למעלה שפגם מה שהרי ממש. למעלה מתקן הואכביכול
 מתקן תשובה שהרי ]י[ בתשובה ובמה, מתקן,הוא
 לכל מתקן לעצמו מתק למפה, מתקן למעלה סתקןהכל,
 נקראת השכינה אפילו וראה בוא יצחק א"רהעולם
 בכל שכיחה אינה מעולה שתשובה תאמר ואםתשובה,
 אליה. רחמים ינמה כאשר תשובה נקראת היא אלאמקום,
 מעולה ותשובה להם. ומניקה החילות כל על מחזרתוהיא
 שהיא בזסן לה ומקבלת אליה נפשו מומר הואכאשר

 ומהתקן ולממה, למעלה מרעזקן הכל אז ]ה[בתשיבה
 אנשים כמה ונענשים בעולם אחד רשע העולם, וכלהוא

 יונה וראה בוא לשכנו, אוי לרשע אוי בשבילו,אחרים
 אנשים הרבה אדונו. בשליחות ללכת רצה שלאבשביל
 ודנוהו אותו סבבו שגלם עד בים. בשבילו נאבדיםהיו

 עליו .יחם והקב"ה כלם. ניצולו ואז בים,להשליכו
 שב כאשר מתי, בעולם, חילות דובה ו[הציל כךאחר

 ה' אל לי מצרה ~יאתי נ( זש'כ צרתו, מתוךלאדונו
 8 יה בםרחב ענני יה שיאתי המצר מן י( וכתובויעעי,

 הנאמןרועה

א והתודוא  היא זו מצוה עשו. אשר הש44זם 
 בית משחרב ובעונותינו תשבה,מצות

 מלכות. זו בלבד, דברים ודף אלא לנו נשאר לאדמקדש
 ן לאות וץ אות החדר כאלו בתשובה שחוזד מיוכל

 תשובה. היא וזו ןץדידץ. בו ונותלם ]1[ יוץ בןשהוא

 ט3ר קדת6ס 6דס 3רית. ע3רו כ6וס וסת0 6(כתו*6
 טלת6. 51כ5 5נרתיס תיתס ונריס ד6וריית6 מד פקוו6ע5
 עד ת5י6 מו63 וססו6 ]נ[ לתת6 פגיס לעי65פניס
 פניתו ססו6 ויתע3ר . כת5קדתין ע5ת6 קכוסדיקייס
 תע5 ותעס ס'6 ותתס 5נכמ סחות 53ע נ( סס"דחעלת6
 . כתי3 ס6וס מס6ת תכ5 יעסו כי כך ו3נין סגיסכ5

 נריס סו6 וינ6 תן וינק6 תרמתי ויסוק ות6ן כס' נופ5לנול,)
 י60י תמייגי 5יסזכן רמתכ6 וט"ו 5עיל6 כניכו5פניתו
 3ניגייסו. תסתלקי זכ6ין כתס ד5סון. פניתו ותןט5ת6

 : ותת6 5טי65 דנרתי תס כ5כר

 כתיכ יסודס 6"ר . ונו' עסו 6סר מס6תס 6תךהתודו
 . ונו' 3ור 6יס יכרס כי 16 3ור 6יס יפתמכי

 . כך ד6 ע5 ותס . עו' יס5ס ס3ור 3ע5 3תריס כתי3ת6י
 וכתס כתס 6מת ט5 3חו3וי פ5ת6 6365ס6 דנריסת6ן
 תסו3ס 5יס 6ית 6ת6י עלת6 ד6כ6יס ד6ע*נ תחסג6ו6ג6
 מט6תס 6ת וסתתו ונו' יפסו כי 6סס 6ו 6יסדכתי3
 תפו3ס וע3יו 3גין 5ס1 תסני6 ו6 וו6י 656 .וססיכ
 5עיל6 דפניס תס דס6 תתס. ליס ע3יד סו6כ3יכ51

 מ 6תרון 5נרתיס 6תקין לתת6. 6תקין 5עע6כ%י61תקם
 תסו3ס יסר56 כנסת 6סי15 מזי ת6 עמק 5*ר .ע5ת6
 6תר ככ5 חעלי6 תסו3ס תית6 ו6י .6תקרי
 5ק53ס6. רמתי 6סור כד תסו3ס 6קרי ד6 656 . סכימ65
 חע5י6 ותסו3ס 5ון. ויגק6 6וכ5סין 6יטן כ5 ע5 תכתוסי6
 ו6תתקן ותת6. 5עי65 6תתקן כל6 כדין ]ס[3תסוכס וחי?י 3זתמ 5ס וכטי5 5נ3ס נפס6 6תתסרכד
 וכתס וקלקו65 3ט5ת6 מו מיי63 . ע5ח6 וכ5סו6

 יונס מזי ת6 . 5ס3יכיס חי 5מייכ6 חי כניניס6חרגין
 גס6 כני כתס . דת6ריס כס5ימות6 5תסך כע6 ד65כנין
 וד6נו ע5וי 6סורו דכ5סו עד . כית6 3ניניס 6ת6כיווסוו
 ע5יס מס וקכ*ס . כ5סו 6סתזי3ו וכדין . 3ית6 כוינ56יס
 6סור כד 6יתתי. 3ע5ת6 6וכ5סין כתס וסזי353תר
 ס' 56 5י ת5רס קר6תי ג( סס'ד עקתש תמ5ת6ריס
 : יס כתרמכ עני ש קר6תי סת5ר תן י( וכתיכ .ייענני

 מהימנארעיא

 6יסו ד6 פקת6 עסו %ו מט6תס 6ת והתודוש

 ת5כות. 1ד6 5כד. ו3ריס ודוי 656 5ג1 6סת6ר 65תקום6

 יוץרני[3ו6סת5יס כןד6יבו
 כ6לו

 ססוכס. 6יסו יד6 ןץךיך4

 קגג. לף "( ק'"ח קליס ד( נ' ,חס נ( נ*ח יסע" ג( ו' ס1עע 6( פקומותמראה

 הזהרףו
 שורו4 כי דע אבל עליונים. בעולסות בוה יפגום איש יחטא כי לוסר יצדק שאיך תתפה אל בקיצור, וו'ל ח'י ספר בשם פביץ ה8ק"8וט

 תוך אל משוך חוש או אור קו כעין העליון משורשה יתפשם פאשר הוא הטפ שבתוך ומה הכבוד כםא תחת הוא ישראלנ,8מת
 המצוא 4שר המקום באותו הקליפה כח נשסתו סצד האדם סשליט העביוות וע"י השמיסה, פגיע וראשו ארצה מוצב סולם כדמיוןמנוף
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 ]ז[ זנריס וזף 6יסו וזמי ה  ו6ם ז. 5גני וז5י התמי3
 . ונו' ס' מ5 וסו3ו ז3ריס עתכס קמו מ( זת5סור1מ

 מו0מ 6יסו כ"כ כז זוזמי ספתיכו. פריסוכס5תס
 אתרמקו תקזסמ 3י 6תמר3 ו3ג"ז ]ח[ ךץ תמתיך:ך זמ יוק כן ז6סחלק ן תמת ןץ 5מתרמקמנריס
 דעגיז תמן כ5 זמ ו3נין . עתתי6 כיכי ומג5ו תתתןיסרמ5
 . ת5ימ כזמ ופורקכמ . ן )מת וק 5ממזרמ נריסתסו3ס
 כ) קזתמי מתרו זכך . 3תסו3ס ת15י סכ) זמוכנין
 ס5יתו ז5יסו . 3תסו3ס מ5מ ת5וי סזכר ומין כ5וסקליס
 . וגו' סתי )תען ומעסס נ( כתי3 ופ"י .זסחיס
 מזרין 65 ומס מעסס 5תעגי 5ת:גי נ( כתיכופוז
 תם5 גזרותיו סקסין ת5כמ 5ון מעתיזמכ6
 ונו' 5ך 53ר סס"ז . כרמייסו ש וימורץפרעס
 תיכין כתס ומית 1( . וזמי ס' עז "5סיך ס' פזום3ת
 עו3ר ומיסו . יתיו כ5 נתור רסע זמיסו 3*כ 6ית .שין מפיי כ5 5מו מכ5 30ין כ5סו כסמ ככי זע3זיןפסו3ס
 ו35תר ע)ייסו. ותוזס ותתמר0 תפסס ז5מ פקוזין כתספ5
 5יס יממע וזמי 5זמ . 3יס ו5מ 30 55 פ3ז 5מכן

 כ"כ מית . פ)מס 5תסו3ס זיזכס 5מ 6כ) .הכ'ס
 פלוס.  3ררך 16יל 6יסו ליס. ותסכפר תמס6יו רייסו3ל3סר

 סמ6ס. ססוכס 6יסו ור6 ין. ר6סקרי סס6סלססו3ס וכי ר6  רק3"ס ורמיתו 3רמילו כמו ככלותספסק
 לכסר 3'נו6ים

 ססו3ס ויפכיר 6הו3וי רתסמרי
 יכת פל ו%  רס3"ס. ורמיפו 3דהילו 63ורייס6ימפסק
 6ססרי6ו הזת5וס ססורס תקייתין  ריסר6ל  ונגין .ןק  לג3י ן  רססו3 נרס וז5 ך. ל5וס וכי ר6 .  פרסלסנל
 פ"כ  6לסיכס. לס'  6סס  3ניס סס"ו לס3"ס.3ניס

 פסמ  סוקיס ר3י %ו: 6ססו סספס ני 6יס %%ישס(

 תן,תי:ו י~כתי6ן%יר:ן6-ל  טו%ןתן:. יק3ל,6
 ר6 כססניכ6 ווגס 3ר 6ל6 פלס תקכל6 רל6 גוונ36ס6י
 3ירכסי  סוריס  כגסן ופ"ר עג?. 3ר 5ל6 תק3ל6רל6

 נירכתי . ומן . ס%מ -  "%:%51ר~ס
 35ר ו5מוי כיתדס

 סכמס. 6לסיס נרים ו6ס נפורי: הלוף -פווגס י,6-ר וסלתי  פל6ס. ככ-יס לסקר5 סיסי  רל6 :ניןכשקח
 וסי6 3רית. זמקרי מתר ססומ 56סיס כר"פתמן

 רריסס יספר6 רססמוי ל6כססיס רס3ק 3"נ ס6יפל ליסי סונ63 חוקיס 6שר 3יקך. 3קץכסי  כך ננין 3יס.מתקסר6
 ר3יס6. לניפוס6  י6יכון סר ?ו6 ור6ל3ר.
 כיס. ל6ססקנ6 לכר רריסס תספר6 ר6פיקסי6תס6
  יסחסכון רל6 ל3נס6 וגר% ל3ים6.  תסכנוס6נרת6
 גרים י* . כ3יס6 רסראו 6ואה6 תלס וגרי5 .נרר6
 33ים6 ותס לכר יריסס ר6תמוי ספר6 ססא .ר6
 6מר6. חליסומ6  סכן וכל 3סוק6  סכן כלסכי
 ר3פי6 ..  ניסך כירכסי פוריס כגפן  6ססךו3נ"כ
 6ס6נידו ל6 3קאס6 3י  כססוא  כין ר6 ףס יס .ףסים כססילי ססו  לסלמכיך סכיכ ףסיס כססילי  כניךכסיכ. י6י  כן פ3דם ו6י רכים6. 3ףווסי  ל6תכסי66פם6

 ]ו[ דברים ודוי הוא בודאי ךץ שאות ן, אצל ודאי התשוב
 ומ', ה' אל ושובו דברים עמכם קחו מ( הדברוסוד

 הוא חוטא האדם כאשר ודאי כי שפתימ. פריםונשלמה
 שעושה מי כל ולפיכך האומות. לבין והנלו מארצםישראל  ונהרחע  המקרש ביץ  נחרב וה  ובשביל  ]ת( ה מאוהיהו  זה יך; בן תסתלק ך. מאות ךץ להתרחקנורם

 תיויה.  בוה והנאולה ך, לאות וק  להחזיר נורסתשובה
 נל החבמום.  אמרו  שבך בהשובה. תולה הכלולפיבך
 שלימות שףיא בתשובה, אלא תלוי הרבר ו*ן כלוהקצים
 ומ', שמי למען ואעשה נ( כתוב וע"ו הקדוש.השם
 יחזרו לא ואם אעשה. למעמ למעני ג( כתובועוד

 משל נוירותיו שקשין מלך להם מעמיד אניבתשובה
 וט' לך בצר זש"כ כרחם. בעל השוכה ויעשופרעה
 מינים כמה ויש 7( ודאי ה' עד אלהיך, ה' עדושבת
 הפנים כל לא אבל טובים כלם האנשים. שעושיםתשובה
 עובר והוא ימה. כל נמור רשע שהוא ארם יששיים,
 ואחר עליהן. ומודה  ומתחרם תעשה, לא מצות כמהעל
 לו ימחול בודאי לזה רע. ולא 5וב לא עושה אינוכך

 אדם ויש עליונה. לתשובה זוכה הוא אין אבלהקב"ה.
 מצוה. בדרך הולך הוא ל1. ונתכפר מחמאיו ששנשאחר
 זוכה וה הקב'ה. של ואהבתו ביראתו כחו בכלוץוסק

 תחתונה. תשובה היא חו ,. , שגקראת תחתונהלתשובה
 הוא תשובה ועושה ח5איו על שמתחרם שאחר אדםויש
 סנה על ולא הקב'ה. של ואהבתו ביראתו בתורהעוסק
 אצל ן שתשוב  טרם  חה ן.  לאות  עבה  וה פרס.לקבל
 נקראים והמטה התורה מקיימים שישראל ובשביל .ךק
 ו ע"ב אלהטם. לה' אתם  בנים  זש"ב להקב"ה.בנים

 פתח חזקיה רבי וט'. אשהו תשטה ני איש  אישס(
 נפן מה וט'. ביתך בירכתי פוריה כנפןאשתך

 לעמד צריכות ישראל נשי כך משלו. אלא עליו מקבללא
 פורחת. פוריה ראש.  פורה  כמש"ב  פוריה. מוךביחך.  בירכתי  פוריה  בגפן וע"ב ינה. בן אלא מקבלתשאעה י ניונה  זוט2 בן אלא עליה תקבל שלא זה.ברמיון
 להוץ ולא ביהך בירכתי ואיה. צר.  לבי  ענפיםשחוציא
 ושלסה עליון. בברטע לשלי תבא שלא בשבילבשוק.
 שובחה. אלההה בר"ץ ואת  נטריה  אלוף  העוזבת ,(אמר
 והיא  ברא. שנייא ההוא  פקום אלהיוב בריתאיוה

 ראשה טשערות להתראות לאשתו שמניח האיש והי מאדה תבא חזקיה א"ר ביתך. בירכתי לפיכך בו.נקשרת
 שבבית. הצנןעות מענעי אחד חהו מכיפתה.החוצה
 בהן. לההקשם הדוצה ראשה משערהע שמוציאהוהאשה
 חשובים קשץ שלא לבניה עורמת לבית. עניותטרמת
 כל נרם מי בבית. שףשרה מומאה לרוח וטרמתבדורם.
 בבית ואם מבדוץ. בדן שדמקשטה השערות אוךעוה.
 חציפות מראה דףא אם שכן וכל בשיק. וטכן כלכך

 וטצריכה . ביתך בירכהי שוריה כטק אשטעך ולפיכךאחרת.
 סה כן תעשה ואם הבית. בירכתי צטעה לדףוועהאוטה
 מש*ך אימ בקיץ בק בתרף נץ וה זית מהויתים. כשתילי סהו לשלהגיך. סביב ויתים כשתילי בניךכתוב.

דפלים
 ג( י*י סוספ ש כקומותמראה

 נ' פסלי 1( קכס וף  ס( קכנ. יף ז( פ"ה יספ" 8( עף יתזק"י
 ועירשט4ץ

 חת*ארח על חמרמו ואץ אות 1"[ ! פה מלכות גחי על מרפו ה' אות גי 11[ ! וא, לגבי תשוב ה' ואות הפירור ז8 נתקן חשובחוע*
8בית : יה"ו הם וביחד ואפא. אגא שגקדאיפ  ובינ* חבטה תולרת  *הוא חה בןנקרא
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 שאר על עהר חשיבוח בו נמצא ותמיד שלו.העלים
 העולם. בני שאר אל בחשיבות יתעלו בניה כךהעצים.
 שרמ1ה בברכות בכל. מתברך שבעלה אלא עודו1א

 הנה זש"כ בנים. ובבני נבנים בעושר שרממהבברכות
 וראה מציע ה' יברכך וכתוב ה'. ירא נבר יבורה כןכי

 שלום לבניך בנים וראה חייך. ימי כל ירושליםבמוב
 מה ונו'. אשתו תשמה כי איש איש 6( : ישראלעל

 למעור שכתוב כ% אלא לשלמעלה. זו פרשהסמיכות
 משמע איש. 4וש אבל נהבאר. א אלא די. באחרשייי איש. איש מה איש. איש אמר אלעזר רבי ]ס[ בה'מעל
 מים  ואעה נ( שכתוב המקרא וקיים איש. א*הואאווש

 נט אשתו אצל ואיש בעולם איש הוא כזה אדם ונו'.מבורך
 אחת םעיוה אלא די. באחר הרי מעל. בוומעלה
 לבעלה. אחת ישראל לכנמת אהת לממה. ואהתלמעלה
 סוד הכהן. אל ולמה אשתו. את הא"8 והביאלפיכך
 ושהם הבוי. בן את ושחמ ג( כתוב דרי לראות.יש כאן ]י6[ השכינה של הוושבין היא והכהן משםרובה
 אומר ואתה ]ינן בו שנדבק היעא מקום יפעםשרא כדי רין. מעשה לו אטר שונדן הבהן. ולא אחראיש
 ודאי אלא דינה. לדון הבהן א5 אשהו את האישורניא
 השכינה. של השושבץ שרעא משום לוה. רשישרגהן
 האשה ולכן בהשכינה. נאחזה שבעולם הגשיםוכל

 שנאחזת ביון ברכות. בשבע מתברכתשלמטה
 השכעה עניני לתקן עומר והכהןבהשכינה.
 אחר. ולא מה כהן נצרך רפיכך שצרינה. מה בבללעיין
 רהרבות אלא כן. אין דזן. מעשה עושה שדוא תאמרואם
 אשה שאם חםד. ולהרבות בזה מנקש דוא בשלםשלום
 עוד ולא בהם. שלום מדבה הכהן נווה טטצאתהיףא
 לא ואם ידו. על שלום ונעשה זכר. בבן שמתעברתאלא

 הקדוש שם אלא הדין. עושה הכדן אין נקיה.נםצאת
 לה. בודק והוא הדין עושה וצא בו משקרת שהיאההוא
 כאשר אלא לשץ. עצמו פכניס אינו שרגהן וראהבוא
 ושתים אהת פום לצדקת. לפנע עצמה פראיתההא
 ש צדקת. להמצא מבקשת היא וכאשר לה. שואלר%א
 הי' הכהן שלום. להרבא בשביל הפעולה הכהןעושה
 כתב אח"כ ישר. בדרך אחת פעם הקדוש שםטתב
 רחמים נדין. דץ בבהירות. שרימות אותיות למפרע.*תו

 זכאית נמצאת ]ינ[ ברחמים ודץ בףין רחם5םברחמים.

 . פלת6 גי פ% ע3 כמסיכו א4תלקין כנס5 כך .צנין 60ר פ3 ית*ר מסיכות כיס 6ספכמ אדל .ער0ף
 ד3פי63 ננר%ן . נכל6 מתכ-ך דנפ3ס 636עוו
 ור6ס מ5טן ס' יכרכך וכ0יכ . ס' "י6 נכר ימרך כןכי סכי סס*ד . נכין וננכי ננכין נעו0ר6 ד3תת6ננרכ*
 ס3וס לנמך נניס ור% מייך. ימי כ3 ירוס3סכטוכ
 ט5ף ונו". 6סתו תסטס כי 6יס 6יס 6( . יסר6לפ3
 3מעא דכתיכ כמס 6ל6 0לף 3נכיס6י
 6ש. 04 מ6י 6יס. 6יס 6מר 6לפ4ר רכי ]ט[ כס'מעל
 מספפ 6יס. 6יס 6נ3 16קמוס. 60 636 סני. כמדדס6
 נהס סתס נ( דכ0יכ קר6 ונןיס . 6יס ד6יסו6יס

 ]י( %תיס לגכי 61יס כפ3מ6 5יס סו6 כדין ומ'.מכורך
 מד 6ל6 . 0רי 6מ6י כגי נמד % . מע3 םומפלס
 . 3כפ3ס ומד יפרש לכנסת מד . 3תת6 אמו3פיל6
 רא סכק. 36 6ט6י . %תו 06 ס5ופ וסכי6 כךנגין
 סכמ ף6[ דמסרומ% 5יסו טסניכ6 דכסג6 נניןדמלס
 וסמס . סנקר נן 6ת וסחע נ( כתינ 60 63סתכ663ית
 כניו . כדינ6 3יס 5נ11ר דכסנ6 כסנ6. "616מר6
 6מרת ו6ת ]יכ[ כיס ד6סיד התר ססו6 יסניסד63
 . לתערוניט5 סוסכינ6 ד6"מ כנין . סד לד6כסנ6 וד6י 636 . דיכס6 לתידן סכסן 36 6סתו 6ת ס5יסוסכי6
 6ת% ד6 ופ3 יסר36. נכנסת 6ת6מדן עלמ6 נסיוכל

 נס . ד6מידת נרכות. נסנפ מתנרכ6ד3תת6
 דממרוגית6 מ3י %3קכ6 ק6יס וכסנ6 . יסר6לנכנסת
 6מר6. 631 3ד6 כסכ6 כך ננין . ד56טייך מס נכ3ולעיינ6
 ל6סנ6ס 6% סכי ל16 די5 עכיד ד6יסו תימ6ו6י

 סס*6 ד6י . פסו ול6סנ% נס6י 6סתד3 ק6 נפלמ6סלמ6
 סיד 631 . כסו ס3מ6 6סני כסכ6 זכ6ס 6סתכמ66תת6
 63 ו6י יויס. פ3 ס3ת6 ו6תפכיד . דכר כנר6 דמעעכר6366

 סמ6 סמ6 636 די5. עמד ל6 6יסו זכ6ס6סתכמת
 3ס. כדיק וסו6 דיי6 פכיד סו6 כיס מסקרת ק6 ד6יסיקדיס6
 כד 636 . %3י נרמיס פיי3 63 כסנ6 מזית6

 כיון 103ס1ל
 ו6יסיק

 כוץ זכ6פ. ל%תכמ6 נעי6
 כסנ ס3ת6. ל6סג6ס נגין טכד6 עכידכסנ6
 רממה . כדינ6 דינ6 . כססירין סריטין 6תוון . למפרעליס כפכ 3כתר . מיסר כ6רמ דמנ6 מד קדיס6 סמ6כתיכ
 1כ45ס שתככחע ]ינ[ כרממה תינ6 נדינ6 רממי .כרממי

6טק

 הזהרזץ
 פשרשה ופ 14 ניי מעל למע1ל כתונ דלע*ל שנפרשח כ13 והיינו "לפניה. הפרשה אצל סופה לפרשת י" "ייכות דמה הקושיא מתרץט

 הוא שנט אלא' מנורך מים שתה קיים לא דאם מ( : נהקכ*ה ואחד נכעלה אחד מעילות ני עשז ודרעע מעל. בו ומעלה כתוכזו
 : לכתהלא למצוה הוא שוחפ זר הזחר ועפא ואער"ו. מקורו "ם כי החפד מדת היינו מט : נמלכות הוא נאומתן "ור" "כעולם הנשיםשכל לקמן "אומר כמו הקדו"ה. והשכינה נמלכות הוא חמונח האשה של והפגם 1י6( : חו'ל כרר"ת אשתו את נודקין המים אין נזנותחפא
 ג*ל. לגן וזקדוש. בהשם וכפרפ להוסיף ואסור לשנות דאטור ומווות תפילין ס'ת ככתנ הוא ?יטה פר"ת כתנ דין ע"פ כי אמת.אינו דין שע** מה יבתנ וצהזוהר לומר דאין דחוקים. כלם כנודם כמחילת אמנם כאן. הפירו"ים רנו לפענ*ד. הנכונח נירפא היא כך1'ג(

 פא נפהירי4 פרי8ין שאמו וזחו האותיות. כציור ולנן חלק בחן "הניח עא הנכתכות האותיות של חעכות כהגטת ממילאנעשו דלמפרן חשעי שם של והאותיות נשתנו לא הישר הראשען שם של האותיות כי דין. ע"פ פוטל אין ווה *'. אות כתוך ב' אותשיש דרך *  שהורח. אות נתוך לננה אות דהיינו אות. נתוך אות להיות "יכול נאופן וענות גדו6ת באותיות הי' ה"ם "כתנלפרש
 ה נשרטה ד; ונאות דץ נשרטה ג גאות ן. נ"רפהה באות וץן נ"רפה 1 שנאות נמצא נלננינות. משמעותו ננחירות, להיותן שם כנ"רפו נראות היו רלמפרע השם "ל השניותשהאותיות

 נינה ס*ירת היא כי רהמים. היא 8,ם נקבה כחי שהיא חנט הקדוש ה"ם מן הראאענה ךץ "אות לדקת צריך ועוד דין. עלמורה להיפוד וגאי רחסים, על מורח נקבח באי' של להאות קודמת ובר "ל-באיי האות "כאם לרעת צריך ועור נקבות. נגחינת ףןההי"ן וני זכ~ם בבהינת הן 4 י שהאותיות הכלל וה לדעת וצריך מאוחרות. נחשנות דלמפרע ה"ם מן "נתוכן הנהירות חקפנותואותיות קרומות* נהשגות חישר ה"ם מן הגדולות שהאותיות 181נן אחד. 8רפ הן שכתוכה הנהירה קטנה אות עם גדולה אות כלפרמים. ד' על אותיות הה' שמחלק וט'. נרינא דינא אחשכ שאמר מח חי8נ יונן וע8"
 מלכות. טפירת היא כי חקעיג דין על מויח הקדוש חשפ מן האהרונה דץ אות אבל רחסים. היא במקורה אבל מינה מתערין די14ןורק



 11 ן. קודשישוןנשא הזהרלשון

 6סתכחת 65 . ס5קין ודיגץ חתכמו דרממ*6תיון
 דיכ6 וכדין 6סת"רו. ודיגין ס5קין רחתי י6ותכדק6

 אסתכחת חת6 6י חד ת6 יום' 6*ר 6( ..6תע3יד
 וגק6ן מת'קן. ו6תססכן גנווס ע56ין מיין %ץ .וכיית6
 ס11 דתתע3ר6 כ'ון דתתע3ר6 עד 3נ11ס וקייתיןנרתס
 653 גקי ססיר6 3ר6 וגפיק דתעס6. 5עוכ-6 3ססירומססרי
 61רח6 3גוס עיי5ין תיין 6יגן 65ו. ו6י דע5ת6.תהצ6
 . חכרי6 6וקתוס וס6 5כ5" ק5ג" ו6סמזי 6תססתשק5ס 3ת6י 3תעס6 5חוי6 תתספכין ת'ין ו6יג1ן . ד~וסת6ריח6

 ו6תדגו. קייתי ג6תרייסו ע5ת6 גסי 6*גון כ5מ~י
 זכ6ס 6תדנו 3יס קייתי ד6יגסו תתס 6תר 3סס61וע"ד

 לדכ6ס וכעי 3סו 6תרעי דקכ'ס דיסר56ח%קסון
5סו

 ת6י 56ע~ר 6*ר . ונו' גדר 5גדור יפ5י6 מ **ישנ(
 65תקדס6 ט5ת6 3גי תס6ר ד6תסרם יס5י6כי

 6תי גם ד3ר 3סעת6 ס5יס 6%סתכח6 ד5עי65כמוג6

65תדכ~
 תקדסין 5"תקדם6 דנעי גם נר . 5'ס תדכין

 ד6תקום קדוסס . ד5עע6 קדוסס ע5יס ופרסין5יס.
 ד6סור כיון )6סתכל6. 6ית סכ6 ומ'. יויר 1סכר נפיין,( ק3*סכס

 3עכ3יס . 65 גתי. עכ3יס יכ51 ומ'. תסת 56 וסכריץ כתיכ 3כסגי דס6 . 5תס פג3יס . חתר56יס
 וסכ" .סרי

 עו3ד6 656 עג3יס 5יס 6סר עעת6 ת6י 5ג1יר
 וס6 3כ)6. דיג6 תן 65תסרס6 סו6. ע65ס רזמ ד6 ות5סד6

ידיע6
 דסס1"

 . סוס עגכיס קדת6ס 6דס כיס דמכ 6י5נ6
 חן 3סער6 ועגכיס וסכר יין דס6 . דת)ס רו6 סו6וד6

 לכתח65 סכר . 161קתוס 5עי65 יין .6ת"מדו
 כלסו דכגיס ענ3יס . גפק" תיין סכרדס6
 3נ*כ .5נכרי

 כ)"
  תית6  ו6י . 6ת"מן ססר6 כחד

 656 . סכי 165 כ5וס ע)6ס תתסיתגות6 ס3יק גדרדס6י
 חוי ת6 כ)וס סת656 תסער עוכד6 כיס 6תח9ד)6
 סתגוג6 דר3 תספר6 %6יסג6דסכי

 סו6 וסכי ס3"
 ריסיס סער דיתר3י כעי ר6סו. סער פרע נד5כתי3
 ססר דכ5סו 3ג'ן ועג3יס וסכר תיין ויתפרס .ודיקגיס
 ע)6ס 5ית6 יין סער6. ת5יין 6%סת656
 כד וכנשכ . סער6 58י 1)6 . ע65םתיין וגפקי . 5י61י גיס ד6מידו סער6סכר
 ו)סון. סער6 כ5 65פכר6 כע"ן 6פר 5ססו6 5יו6יס5יקו
 עגכיס . כפרס כ5 ע5 תער וסעכירוכד"5
 65 ד6 ועיכיס . 5נ%ס וסכר "ן דכייס תתח6ית6
 5ססר6 כעי יוקכ6 דס6 . ודיקכ6 סער6ת5י
 65 ד*קנ6 1ס6 כוכור6. %8צ6 6תי6 כדסער6
 ]יד[ תעקכ6 דריס6 סער6 ת5י סו6 כך כנץ כס.6סתכח

1ר61
 י3 ז9 0 קט. 91 0 י* 9 " מפמותמראה

 נמצאת לא נסהלקו. יץ ושל נשארו רהמים שלאותיות
 הדין ואז נשארו. דין ושל נמחלקו רחמים שלכראוי
 נמצאץ האשה שאם וראה בוא יוסי א"ר "(נעשה
 וסנקים למתוקים. נהפכים בה טנכנסים האלה מיםוכאית.
 דט שנתעברה כיון שתתעבר. עד בה ועומרים טפהאח

 ומריחה בה נכנסים האלה מים לא. ואם שבעולם. מוםכל בלי ונכך יפה כן ונולד שבמעיה. להעובר ביופימיפים
 במה במעיה. לנחש נהפכים דסים ואוהן זוהם. שלדיח

 החברים. ביארו וזה לכל. קיונח ונתנלה נתפסתשקלקלה
 נדונות. קעמן במקום שבעולם הנשים אותן כל וראהבוא
 אשיי נרו%ת. הן בו קיסוה שהן ממש ההוא במקוםוע"כ
 לנקות ורוצה בהם בחר שהקב"ה ישראל שלחלקם

 :אותם
 מהו אלעזר א"ר ונו'. נרר לנדור יפליא בי אישכ(

 להתקדש העולם בני משאר שנפרש יפליא.כי
 בא שהאדם בזמן תסים. ולהמצא שלמעלהכדסיון
 סקרשין להתקדש שסבקש האדם אותו. מטהרץלהסהר
 שנחקדש קיושה שלמעלה. קחשה עליו ומשפיעיםאוחו.

 שנאסר כיון להבין. יש כאן ונו'. ילר ישכר כ!יין,( : הקב"הבה
 כתוב בכהנים שהרי סה. ספני ענבים יין.לו

 בענבים לא. ענבים. נם יכול וגו'. תשת אל ושכרין
 פעולה אלא ענבים. לו נאסר סה ספני בנזיר וכאןסותר.

 וזה בכל. היין מן שיתפרש הוא. עליון סוד זה ועניןזו
 הידנ ענבים הראשון ארם בו שחטא ההוא שעץידוע
 אחד בצד וענבים ושכר 4ץ שהרי הדבר. סוד הואוזה

 לשסאל. שכר נתבאר. ווה העליונה מדרנה ייןנתאחדו.
 האוספת ו~מררנה % ענבים היין. מן יוצא שכרשהרי
 תאמר ואפשר נתאחד. אחד בצד לפיכך'דגל אצלה.לכלם
 אלא כן. לא העליעדנ האסונה מן כלום עוזבשדגזיר
 וראה סא ברום. הדיו צד מן פעולה בו נראהשאין
 הוא. וכך סבא המנונא רב של דבפר מן נלמדשנך
 ראשו שער שעדל צריך ראשו. שער פרע נדלכתוב
 צר מן* שכלם לפי וענבים. ושכר יין מן ויתפרשוזקט.

 ה4ליונה. האם על רטו %ן תלהות. שערות שם ואיןהשסאל
 כאשר 1לפיכך תלויות. שערוה להם ראוי ואין העליון.סיין והשתלשלותם הלוים. בו שנאהוו הגבורה צד על רמווטכר
 שערותם. כל להעביר צריכים ההיא למקום הלויםלים
 על רנם ענבים בשרם. בל על תער והעבירובכתוב
 אין % וענבה לחובה. ושכר יין האופפת התההונההאם
 לפפר צריבה דגקבה שהיי וזקן. תלויות ששדות בהנראץ
 לא העליק הגע זכר. עם להזדת כשנאה בשרהשער
 ]*[ וזקנו ראוע שער תולה דגזיר לפינך בוענמצא

וסוד

 הזהרא
 . שכתוכה * לאות מוקדפת שהיא וסה דקשח דין על פורה היא גי כפיל. דין על פורה שכריכה י לאות המוקרמת האחרונח דץדויע
 רחפים על מורה שכתוכה הראאעגה ךץ לאות הטוקדפת ן אות הייגו בדחמי. ההמי אומר אח*כ רין. על נשכ מורה לזכר. קודמתגקכה
 זכר לה. מוקדמת י שאות וכיון הקשה. דין היא האהראה ךץ כי שבתונה. האמוונה ךץ לאות המוקדסת * אות חייפ בדהמי.ודיגא אומר אה*כ דין. על מורה זה לןכר. קודמת שגקכח כיון אכל רחסים הן שהאותיות הגם שכתוכה. ן לאות המוקדמת ראשונח צץח'ינו כדיגא. רחסי אומר אחשב רחמים. על מורה לנקבח קודם שזכר מה וגם רחמים. היא הראשונה ךץ רחסיפ. היא ן שאות ופששלש.כפול
 והשם ששגיתי. נ*כ להיות יפל אמנם הצור. בעזר האמת פירוש שתח לי שנראח הגפ היפב. ודוק רהמים. על מורח זה לגקבה.קודם
 הין : יכין מי שגיאות כיוכפר.

 בהן שיש והספירות המרות מן ומרוחק גפרש ולהיות ורחמים הסד של כהמרות רק כקדושה לרעעעלות עכודתו חנזיר כי והואהו*ירות. להעכיר שנצסוו ה6ים וכין שערותיו לגדל שנצפ1ה הגיר כין החלוק לכאר הזה המאמר בבל קונרי
 גבורה כינה -על מרמזים שהם וענכים שכר יין מן שנפרש וזהו מינח. מתערין דדינין חבינה פן גם ואף וסלכות. גכורה שהןד'ן

 גכורה ול כפדות שענודתם הלוים אכל רהמים. חן השערות אצ6 כי תלאלים. קוצותיו להיות שעדותיו לגדל נ?פ1ח ולפיכךו~לכות.
 כשרפ. שערות תעכורנה בסלטת שו%ורשן גשים וכן שערותם. להעביר גצפוו לכן דין. חן חשערות אעלם הביחש סן הוא ושרשם1דין.



 היהייעיןנעמש ן קודשלשון12
ור1מ מן שנפרש ה'. נזיר ולא אלהים פיר אנשיא הרברוסוד
תדי, שמאל. צד של ענין כל מן נפרש ווא וע"כ בכל.הדץ
ד65 וראה בוא אצלו. שלהם פעולה כל נראה יהיהשלא
ט5 על ונו'. הנפש על חמא מאשר עליו וכפר כתובשע"ז
נססו זו היא, ומה סתם. דגפש על אלא כתוב לאנפשו

טנ3י לפי חפא. כדמב וע"כ נפש, שנקראת ענביםמךרנת
דסס הדין. מקום ממנו נרע וזה הוא. ושכר ין הענביםשבצד
מסמ אם הנפ"ש. של הדין ממעט שהיה אלא חפא, מהודוטא.
סכי לדצעחבר רוזר הוא שעתה לפי עליו. וכפי למהכן

3סד נמלך שיהיה עד האלו מקומות שתו מקבלים ואיןעמהם.
 3כס , בהחלה. אותם מרחק היה שוהוא לפי עליו. ויכפרבכהן
 וכיון ן של תקק להתחברות צריך אצלם בא הוא שעכשווכיון
 דכפ מה והלוים . הדבר סוד הוא וזה אותו. ויקבלוכפרה
כתין מי עליהם הזה לפהרם להם תעשה וכה בהם.כתוב
 מסל ן השערות שהעבירו כיון בשים. כל על תער והעבירואפאת
 וט3ו קדוש. ולא פהור הלוים נקראו אז שנצמוו. מה כלועשו
מ53 ולא קדוש נקרא הרין צד מן שנפרש לפי זה נזיראבל
ססו לה' יזיר אשר ונו' נזרו נדר ים4 כל כתוב לפיכךפריר.

 : - יהיהקדוש
6( בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל ךאב:ך6(

 וחסד נ( כהוב ואמר פתח יצחק ר' ונו'.ישראל
ס' כמה בנים. לבני וצדקתו יראיו על עולם וער מעולםה'

נדע ובכלל ענוה. היראה שבכלל הקב"ה. לפני היראהנדולה
סטג ישנו חפא יראה בו שיש מי שכל משצא חסידות.הענוה
3כ5 חסידות ולא ענוה לא בו אין ו*מים ירא שאינו ומיבכלן.
חמג צבאות. ה, מלאך נקרא חסירות בו שיש אדם בללמדנו
סס' מפיוע יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי נ(זש"כ
כי להקרא כהן זכה מה מפני הוא. צבאות ה, מלאךכי

 ת5ל ' כהן צנאות ה' מלאך מה יהורה א"ר צבאות. ה'מלאך
 5תכ מלאך הוא ומי למפה. צבאות ה, מלאך כהן אףלמעלה.

ס' מחסד שבא הנדול השר מיכא"ל זה למעלה. צבאותה'
50 נדול כהן כביכול שלמעיה. נדול כהן והואשלמעלה.
ד5ח החסד. מצף שבא יפי צבאות. ה' מלאך נק"אשלממה

תסו נמצא לא הכהן ולפיכך רחמים. תוך רחמים חסד. זהמה
תסי בשביל לרסד. הכהן שזכה המעם מה הדין.בצף סיר .. יראיו על עולם ועד מעולם הן וחמד זש"כהיראה.
דכ5 א"ר אימתי. אדם. נקרא חמא ירא שהוא מישכל
56ג א"ר יכל* כולל וחסיךות ענוה, יראה בו כשישאלעזר
יסו א"ל ונקבה. זכר כולל הוא שאדם למךנו הרייהודה
וד6 התחברות בו שיש מי כי הארם* בכלל הוא כךודאי
דכנ חטא. ירא להיות יכול שאז אדם. נקרא הוא ונקבהזכר
ולמ שנמצא אלא עוד ולא ענוה. בו שנמצאת אלא עודולא
ניכ בו אין ונקבה זכר ההחברות נמצא שלא ובמי חסד.בו
5מ אדם נקרא ולפיכך חסידית. ולא ענוה ולא יראהלא
כמ שכתוב חפד. בו שורה אדם שנקךא וכין הכל* שלכלל
7( להבנות באפשרות שאין יבנה. חסר עולם אמרתי כי7(
מי ועד מעולם ה' וחסד וכתוב ונקבה. וכר נמצא לאאם

ט, וחסד ד"א אדם, של כלל היינו יראיו. יראיו. עלקךלם
ס' שבאים כהנים הם אלו יראיו. על עולם וער מעולםה'
 תכ ו שלמעלה מעולם היודדת זו גחלה וגחלו ההסד,מצד

 5ט, ן שכתוב שלמפה. הכהן זה יראיו. על שלמפהלהעולם
 וכג 1 ולפיכך אדם של בכלל לההכלל ביתו. ובעד בעדווכפר
 חג ן שכתוב בעבורה. אסור זונ בת לו שאין כהן כללמדנו
 ומ ' השכינה שאין לפי יצחק א'ר ביתו. ובעד בערווכפר
 פ*ע ת5יס ד( ג' עג6גי ג( קשג ת5יס ט יס. י9 6( מקוסותכשיאה שורהי

 פרו0 . ט' נזיר 651 8קרי מ5סיס כהר דתפור1מ
 סתמ5מ. סטר תכ5 מתפרס וט"ד נכ5מ.תדיגמ
 מץ ח6 5נ3יס ד%5ן עו3ד6 5ממ61סד65
 ע5 . 1נ1' סגפס ט5 מס6 תמסר ע5יו וכפו כחינ דמט5
 דמ . מיסי ותמי סחם. סגפס ע5 מ65 כחי3 5מנססו
 3נין . מעמ כחי3 וע'ד . נפס דמקריטנ3יס
 . דדינ6 6תר תכיס ונרע . סומ וסכר יין די5סדססר
 6י סנפ"ס. 50 דיגמ דגרט מ65 . מסמ תסו .מס6
 5מחמכר6 מחיכ קמ דססחמ 3נין ט5יו וכפר מתמיסכי

 דית5ך טו מחרי סני 5יס תקכ5ן ו5מ .3סדייסו
 . 3קדתית6 5כר 5ון סדי ד6יסו 3נין ע5יס ויכפר3כסגמ
 תקוגמ 5מתמ3רמ 3טי 5נכייסו 6חי דססח6וכיון

 ,ון,יויוש ן,,גל ,ף:ןן, ;ן 1,י, סטרמ דט3רי כיון 3סרס. כ5 ט5 תטר וסטכירומעמת תי ט5יסס ס1ס 5סר(רס )סס תטסס וכס 3סוכתי3 ת6י 5י61י . דת5ס ר1מ סומ ודמ 5יס. 1יקנ15ןדכפרס
 - יסיסקדוס

 3מ מח ח3רכו כס 5מתר 3גיו ו56 מסרן מ5 ן8ב:ך6(
 1מסד נ( כחי3 ומתר פחמ עמק ר' . ונו'י0ר56

 כתס 3גיס ל3ני 51רקתו ירמיו טל טו5ס וטד תט51סס'
 31כ55 . טגוס סירמס ס3כל5 סק3"ס 5פגי סירמסנדו5ס
 יפגו מסמ ירמת 3ו סי0 תי סכל כת5מ . מסידותסטגוס
 .. מסידוח ו5מ עכוס 65 3ו מין 0יויס ירמ סמינו ותי .3כ5ן
 . 35מוח ס' ת5מך גקרמ מסידוח 3ו סיס מדס כ5חמגמ
 תפיסו י3קסו ותורס דטח יסתרו כסן ספתי כי נ(סס"ד
 5סקרמ כסן 1כס תס תפגי סומ 35מות ס' תלמךכי

 כסן 35מות ס' ת5מך תס יסודס מ'ר 35מות. ס'ת65ה
 ת5"ך סומ ות6ן 5תטס. 5כמות ס' ת65ך כסן מפ .5תט5ס

 תמסד דמחי סגדול ססר תיכ6*5 1ס 5תטלס 35מותס'
 נדו5 כסן כ3יכול תטלס 0ל נד51 כסן וסומ תט5ס.50

 דמסד. תססרמ דמחי תסוס 5כמוח ס' תלמך מקרידלתתמ
 מסכמ 5מ כסן כך וכנין רמתי מ רמתי . מסדגזסו

 3גין . !מסד כסן 1כס סטתמ תמי . דדיגמתסטרמ
 .. ירמיו ע5 טולס וטד תעולס ס' ומסד סס"דסירמס
 מ'ר מיתחי. מדס. מקרי מטמס דמיל דמיסו תמןדכל

 מ"ר דכ5מ כללמ ומסידוח טגוס ירמס 3יס דמית56ט1ר
 מ.5 וגוק63 דדכר כ655 6דס תגינן סמיסודס
 דמחמ3ר דתמן דמדס ככללמ סומ סכיודמי
 נ דחיל וכש . מדס מי וכשדכל
 3יס ט11 5מ וגוקנמ דכר מ0תכח ד5מ ותמן מסדכיס
 מדס מקרי כך ו3נין מסידוח ולמ טגוס ו5מ ירמס5מ
 דכתי3 מסד 3יס סרימ מדס דמקרי וכיון דכלמ.כ55מ
 5מת3גמס יכיל דלמ י3נס. מסד ט51ס 6תרתי כי7(
 וטד תטעס ס' ומסד וכתי3 . וגוק3מ דכר 6סתכמ 5ממי

 ומסד ד"מ ד6דס כללמ ירמיו ירמיו. טלטולס
 דמחו כסני מינון מ5ין ירמיו ט5 טעס וטד תטולסס'

 ד5טי65 מטעס דגמית דמ מחסגמ וממסיג' דתסדתססרמ
 דכחי3 דלחתמ כסג6 דמ . ירמיו ט5 דלחחמ5טו5ס
 וכנ"כ . ומדם 3כל5מ 5מתכל5מ 3יתו ו3טד 3טרווכפר
 דכתיכ 3טכודס מסור 11ב 3ח 15 סמין כסן כ5חגיכן
 סכיגחמ ד5ית ע0וס י5מק 6,ר . 3יחו ונטד 3טדווכפר

סרי6



 18ן קודשלשון3שא הזהרלשון

 ס6ר מכ5 יתיר כעיי6 וכסגי . 6גסיכ 651 כת6ןסרי6
 סכיגת6 כסו דסרת וכיון סכיגת6 כסו 65סריי6עע6
 עת6. 5כרכ6 וכעיין . מסיויס 61קרון . מסן כסוסרי6
 65ים ו6וריך תתיך 6( וכתיכ יכרכוכס ומסיויךסס"ן
 כך וכנין . 5נרכ6 כעי מסיד 6קרי וכסג6 תסוסמסידיך.
 תכרכו כס סקודם. כ5סון תכרכו כס . 05ס 6עוריסר56 כגי 6ת תכרכו כס . 65תר כגיו 561 6סרן 56 וכרכתיכ

 כעגוס תכרכו כס .כיר6ס
 6כ6 6*ר 5סס 6תור יסר56 כגי 6ת תכרכו כנוקכ(

 כ"ס ותסחי .. כ*ס 6תקרי 5ן*ק ס6ית6ג6
 . 6ת3סתת מסן עתס ופן6תמכר ]עי[ ייגיןתתערין
 כנין תהסן י6תי 5כסן י6 6תתסר כךוכנין

 כ5ותר . תכרכו כס 0ס"י . כ'ס ותתכססדתתכרך
 ותכרכון 05 תכסתון . כויגק 6סתכמת כ*ס יס6י6ע"נ
 מסד כס6י תכרכו כ*י 6ת תכרכו כס וכתיכ .05

 יפפכמון י65 כנין ויסר56. 5קכ5ייסו 05 ותכסמין .5כ"ס
 . 5סס 6תור יסר56 כגי 6ת תכרכו כס סס*ן ויכין.כס
 ספרי5יס תסרכו 65פק6 6תור. 656 כתיכ 665תרו
 סת6 5סרסת6 6תסקוו 65 דס6 ת5ס תסרסטןד65

 6תור 05ס 6תור וכתיכ תסמע ]פיןקדיס6
 כתיכ 65 6ת6י תכרכו כס דכתיכ כתן . 6תור ו*6 .סתס
 ]יי[ 5סס זכו . 5סס 6תור יסווס רכי תגי 656 .ת6תרו
 כ"ס וס6י כסעתה 6תר סתעון רכי נ( סתס 6תור זכו5מ

 וכסעת6 קתיס 5תיקס ע5ת6 כני יכ5ין 65 כויגוי5תער
 מסו 6תער תמסו. ו6תיין יוייסו כסגיופרסין
 כ6גסין ותתכרכ6 ותתכסת6 כ"ס כ60י ו6תמכרד5עי65
 כס סס*ן . ויגין תגסון 61תעוי יסר56 5ככיגסירין
 651 . יסר56 כגי 6תתכרכו

 5ס~
 כסן כנ"כ - עמין

 מסן. י6יסו וי5יס כתר6 ס6י דיתער כנין . כסן . 6מר6516
 65ים ו6וריך תתיך דכתיכ . מסין י6קרי ידויע5

 . יכרכוכס ומסידיך וכתיכ ומסן מסטר6 6תי וסו6מסיוך.
 כסס . תכרכו כס כ*ס. יכרכו 656 יכרכוכס תקרי56

 יסווס 6"ר ת6גמ סקוום כ5סון תנרכו כס .0תסורם
 כתרין כ5 יווי וסריס קס דלתת6 וכסכ6כסעת6
 וכסרין 65תכרכ6 ותתתקגין עתערין ו5עי65קויסין

 עותק6 תסס61 5סו ו6תתסיך . וכיר6תעתיקת6
 5כלסו תכועין דגכען כרכה פסיק 651 פוירוגפק
 זתג6 כססו6 ות6כ5 . תכ5סו ותתסקיין ותתכרכיןע5נוין

 וכעי 5ת5ך ע5תין ככ5 סוי וסתיקות6נמיסות5
 כ5 . כלמיסו 5נ03 5תיע5 וכעי כתתרוכית656זוונ6
 ת5כ6 60 ותפ5מסין זתכ6 כססו6 תתעריןסתסין
 כגסת י6 תסרוגית6 ת6ן כתסרוגית6. למזווג66תי

 י5מק 6"ר ת6ג6 סתס יסר56. כנסת ת6ןיסרת5.
 וים6 י( דכתיכ סת656. ע5 יתינ6 5זקפ6 כעיכסג6
 יויו 651 כתיכ יוו . ויכרכס סעס 6ל יוו 6ת6סרן
 רז6 מלעזר 6"ר סת656 ע5 ויתיג6 וסכמ6תסט
 כסן ת6ג6 ]יחן כך יתסו5 וסי6 וכתיכ תסוס .סו6

וכעי

 שאר סכל יותר 3צרך והכדע א,טה. לו שאין בכרשירה
 העם. לכרך וצריכים חסידים. ונקראים חסד. בהםישרה בכדגים השכינה שתשרה וכיון השכינה. עליו שהש-ההעם
 לאיש ואוריך תסיך ח( וכתוב יברכוכה. וחמידיךזש"כ

 לאם בנע מ אהרן אלכתוב(בר
ך ך

 תברכו כה הקודש. בלשון תברכו כה להם. אטר"טראל בני את
 : בענוה תברכו כהביראה.

 אבא איר להם. אסור יש-אל בני את תברכו כנןןכ(
 הזאת כ"ה וסן כ"ה נקראת צד"ק מדתלסדט

 נסהקת. חסד עסה נתחבר וכאשי ]סון דימםנתעורר
 כלוסר תנרכו. כה זשיכ כ"ה. המדה ותסתקשרעעברך כדי סחסד. בא שהוא לכהן זאת נססר והובשביל
 בדינים. נסצאת כ"ה שדמדהאע"פ

 תסתי
 ותברכו לה

 הזה בחטד תברכו ב"י. את תברכו כה שכתובאותה.

 נסצאים יהע שיא כדי לעוסת'ישראל. לה ותסתקולכ"ה.
 להם. אכהר ישראל בני את תברכו כה זש"כ דינים.בה

 הפריש*ם סשיבו להווויא אנ,ור. אלא כתוב לאאסרו
 שם לפרסם נצטוו לא שהרי הדבר. יפרססושלא

 אסור להם. אמיר שכתוב ממה סובן זאת ]עו[הקדוש
 כתוב לא לסה תברכו כה שכתוב כטן אסור. ד"אמתם.
 ]י,[ להם זכו להם. אסור יהודה. רבי לסד אלאתאסרו.

 כ"ה שאותה בזמן אסר שמעע רבי נ( מתם אמור זכולא
 ובשעה בפניה. לעסוד יכול העולם אין בדיניהנחעוררה
 החסד נהעורר מחסד. הבאים כפיהם טשאיםשהכהנים
 בפנים וסתברכת ונסתקה הזו. בכ"ה ונהחברשלסעלה
 כה זש"כ הדינים. מהם ונתבטלו ישראל. לבניסאירות
 חסד. שהוא שלו דגתר זה שיהעורר כדי כדע. אחר.ולא כדע לפיכך עמים. לשאר ולא ישראל. בני אתתברכו
 לא"ט ואוריך תסיך שכתוב דגדד. נקרא  ,טהוא ידיועל

 יברכוכה. וחסידיך וכתוב החסד. מצד בא והואחסידך.
 בשם תברכו. כה כ"ה. יברכו אלא יברכוכה תקראאל

 יהודה א"ר לסדנו הקידש. בלשון תברכו. כההספורופ.
 כתרים כל כפיו. ונושא עוסד שלסטה שהכהןבשעה

 וסאירים להתברך. ונתתקנים נתעוררים שלסעלההקרושים
 ההוא עוסק מן ברכות להם שנסשך הבאר. שלסעוסקה
 לכל סעימת שנוב?ים פוסק. ואיט תסיד 141צאשנסשך

 זמן שכאותו ולמדנו מכלם. ויונקים ומתברכיםהעזלסות.
 שיוצה לסלה סשל העולסות. בכל נעשה ושתיקהלחש
 כל בלחש. אליה ליכנס ורוצה הסטרונה. עםלהזדוג

 המלך הרי ומהלחשים. ההוא בזסן נחעורריםמשמשיהם
 כנסת זו הסטרונה. היא סי הסמרונה. עם להזדונבא

 יצחק שא"ר לסדט מתם. ישראל. כנסת היא מייש-אל.
 וישא י( שכתוב השסאלית. על יסנית יד לזקף צריךהכהן
 עיו. ולא כתוב ידו ויברכם. העם אל ידו אתאהרן
 סוד אלעזר א"ר השסאלית. על הטנית שסשובחתמשום
 כהן לסדט ]יח[ בך יסשול והוא שכתוב לפי הוא.הדבר

הרוצה
 ע' ויקל6 7( קמו. 7ף 0 קעס לף 0 וע ינוש ט טקומותמראה

 וקיי,ךףי
 הוישה שם חארת ובלתי טלבות. שנקראת ספירות טעשר האחרונה ספירה על טרטז ב"ה ןעו[ : טבוסות להיות צרינין ראשן שערותוט
 הקודש בשם להשתטש שבקשו הפריציט וטשרבו הטפורש. בשם בהנים ברכת טברך הי' הבהן בי זסו[ . דיגין מלאה היא בתובהב"ה

 ר' ו.ון : בסוד להיות שצריך טה לסתופ פי' סתם. אטור ירטז ועשז אחרק אדם יבין שלא בנעיטה הטפורש שם מבליעים היולהנאתם
 : הביכות להם יהי' יזכו ובאם להם. לא סתם אמור יהי' יובו לא שבאם בזה ירטז בי סתם בלשון אטור של הענין דורשיהודה
 ה' על רוטוות דשטאל אצבעות וה' חסדים ה' על רוטזות דיטין אצבעות ה' כי1'ח[

 נבורוד~
 והחסדיפ ספירות. או טדות חעשר והיינו

 עליו:  וטמושל טוה גבוה תטיד והמושל וכר. בחי' חתטבדות היינו בך. ימשל והוא של הרטו וזהו פקבא. בבמי' חן וחגבורות זנר. בבח"ק



 הזהרלשוןנוטא קודשלשון*1
 על קרושה לו להוסיף צריך כפיו את לישאההוה
 הן איזו קרוש. ידי על ידיו את לקרש וצריךקרושתו.
 של קדושה לקבל הכהן שצריך הלוי. זה קדוש. ופלה-ים
 קדושים. הם הרי הלוים. את וקדשת שכתוב מיריו.מים
 אביך שבם לוי ממה אחיך את ונם ,( בלוים בהםוכתוב
 להתקדש צריך כפיו את הנושא כהן שכל מכאן אתך.הסיב
 לא כן ועל קדושתו. ע4 קדושה שיתומף קדוש. ידיעל
 קדוש. דצא שאין אחר מאיש מים של הקדושהיקבל
 הכהן שנתקדש שהלוי למדנו. דספרא צניעותאובספר
 לוי. ע"י ולמה בתחלה. להתקרש הוא צריך ירועל

 אחר שכהן למדנו ט[ ] אחר כהן ידי על הכהןיתקדש
 זה נצרך לא תםים שאינו כהן שהרי לזה. נצרךלא

 אבל תמים. שאינו הפנום זה ידי על לההפנם תמיםהכהן
 באהל לעבוד הדוכן על לעלות וראוי תמים. שהואלוי

 וקדשת שכתוב קדוש. נקרא והרי הוא תמים הרימועד.
 ומהרת שכהוב מהור. נקרא אף תנחום א"ר הלוים.את

 קרושתו. על חדושה להוסיף הכהן צריך זה ובשבילץותם.
 אצבעותיו יחבר שלא צריך כפיו את ד13שא כהןלמדנו
 אחד כל הקדושים כתרים שיהברכו כדי לאחת.אחה
 הקדוש השם כי יזן ]נן לו שראוי כמו בלבדוואחד
 מעורבות תהיינה שלא נרשמא. באוהיוז לדותפרשצריך
 מבקש יצחק א"ר הכונות. באלו לכוון וצריך בזו.זו

 התחתונים. שיתברכו בשביל הליתים איתברכוהקב"ה
 ע"י עליונה. בקדושה קדושים שהם העליוניםויתברכו
 יברכוכה. וחסידיך שכתוב שלממה. הקרושים מכליהר קרושים שהם עליונה. בקדושה קדושים שהםהתחהונים

 מברך. למי וא"י זה. סוד יודע שאינו כהן כל יהודהא'ר
 וזהו ברכה. אינה ברכתו שמברך. הברכה היאומה

 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפקי כי כ(שכתוב
 מפיהו. יבקשו ותורה סהם. רעת דעה. מהו נו'.מפיהו
 תורה תורה. מפיהו. יבקשו ומה מפיהו. יבקשועליונים
 0תם. תורה שנקראה שלמעלה התורה זו ]ג6[מתם

 באותן קשורות שבע"פ ותורה שבכתב תורהשלמרט
 ה' מלאך כי המעם. וסה כך. שנקראים העליוניםכתרים
  הענינים באותן לכוון ד3הן שיריך ולמתו הוא.צבאות

 1  ענצרך כנץ הקדוש שם ליחדשלמקלה.
 םטצאת הברכה אין וראה בוא אטר אלעזר ר'נ(
 אף למעלה ומשנטצאת למעלה. שגמצאת עךלממה
 לרע. והן למוב הן בזה זה תולה כך ובכל נמצאת.לממה
 ועל במרום רמרום צבא על ה' יפקר ס( שכתובלקע. הארץ. את יעט והם השמים את אענה 7( שכתוכלטב.
 אמור כתוב לפיכך יהודה א'ר האדסה. על האיסהמלכי
 כאחד. כלם ותחהתים ע4ונים שיתברבו מתם.להם.
 ישראל. נני אה ואח"כ בתחלה. תברנו. כ'השכהוב
 ה'. יברכך כאחד. כלם איחברכו מתם. לדם.אמור

 בנ'ב מתברכים כאחד כלם אסר אבא ר'לממה. לך וישם למעלה. אליך. פניו ה' ישאצלממה. למעלה. אליך. פניו ה' יאר לממה. וישמרך.לטעלה.
אותיות

 ע5 קד1סס דית!סף כעי ידוי 5פרס6דכעי
 ת6ן . דקדיס6 יד6 ע5 ידוי 5קדס6 דכעי די5יס.קדוסס
 קדוסס 5יעו5 כסג6 דכעי 5-יו6י ד6 דקדיס6יד6
 . קדיסין 6ינון ס6 ס5ויס 6ת וקדסת דכתיכ . תידוידתי6
 6כיך סכע 5וי תטס 6מיך 6ת וגס 6( כ5ויס כסווכתיכ
 5ח ד6 וע5 קדוסתיס ע5 קדוסס ציתוסף . דקדיס6 יד6ע5- 65תקדסמ כפי ידוי דסריס כסן דכ5 תכ6ן . 6תךסשרכ
 . קדיס6 סוי דל6 6חר6 נס תכר דתי6 קדוססיעו5

 כסנ6 ד6תקדס 5וי ת6ג6 דספר6וכ5ניעות6
 6מר6 כסכ6 ת6נ6 ]'ט[ 6מר6 דכסכ6 יד6 ע5ויתקדס 5וי ו6ת6י . כקדתית6 65תקדס6 סו6 כעי ידויע5
 ס6י כעי 65 ס5יס דל6 כסן דס6 כעי65

 6כ5 . ס5יס ד65 דסגיו!6 יד6 ע5 ל6תפנס ס5יסכסנ6
 כתסכן ו5תפ5מ כדוכנ6 5ס5ק6 ו6תחזי ס5יס ד6יסו5וי
 וקדסת דכתיכ קדוס. 6קרי 6:1 סו6 ס5יס 60זתג6
 ופסרת דכתיכ . טסור 6קרי 6ף תנחוס 6"ר . ס5ייס6ת
 קדוסתיס ע5 קדוסס כסנ6 65וספ6 כעי כך ונגין6ותס
 6גכען יתחכרון ד65 כעי ידוי דפריס כסנ6תחנ6

 ,ו-נ, ו;"א ענ.ן ]ל )'ו""קדת~,.סן נ,ס נ,"וווייו
 כעי י5מק 6"ר . תי5ין כ6יגון 65תכוג6 וכעי כד6ד6

 ץ, י, ע),7 נ,וו;ו קו':'ן "'נון ו)"'דתנונון
 קדיסין ד6יכון . על6ס כקדוסס קדיסין ד6יגוןדתת6י
 . יכרכוכס ומסידיך דכתיכ ד5תת6 קדיסיןתכ5
 תכרך ו5ת6ן ד6. רז6 ידע ד65 כסן כ5 יסודס6"ר
 וסיינו כרכת6. 165 די5יס כרכת6 דתכרך כרכת6 סי6ות6ן
 יכקסו !ת!רס דעת יסתרו כסן ספתי כי כ(דכתיכ
 תפיסו. יכקסו ותורס סתס. דעת דעת. תסו עו'.תפיסו
 תורס . תורס . תפיסו יכקסו ות6י תפיסו יכקסוע65ין
 . סתס תורס ד6קרי ד5עי65 תורס סיך ]ג6[סתס
 כתינון 6מידן סנע'פ ותורס סככתג תורסדתני6
 ס' ת65ך כי עפת6. וץ6י . סכי ד6תקרון ע65יןכתרין
 ת5ין כ6ינון 5כות6 כסנ6 דכעי ותגינ6 . סו56כ6ות
 : ד56עריך כתס קדיס6 סת6 5ימד6 .ד5עי65

 5תפ6 3רכת6 5ית מזי ת6 אתר 6לעזר י'נ(
 5קף 5פי65 וטד6סתכמ . 5עי65 דיסתכמ עד6סתכמ
 51גים-. 5עכ ת5י6 סכי 1כ65 6סתכמ.5תת6
 ס6רן. 6ת יפנו וסס ס;תיס 6ת 6עגס ד( דכתיכ .5עכ
 551 כתרוס סטרוס 5כ6 ע5 ס' י0קד ס( דכתיג .5כיס
 6טור כפ31 כך כגין יסודס 6*ר . ס6דתס ע5 ס6ותסת5כי
 כסן5. נ5סו ותת6ין ע65ין 65תגרכ6 . סתס5סס
 יסר56. כני 6פ ו6מ*כ כתח5ס. תכרכו. כ*סדכתיכ
 ס'. יכרכך .כתד6 כלסו למתכרכ6 . סתס . 5סס6תור

 נכ* תתכרכ6ן כמד6 כ5סו מתר 6ג6 ר' 5תת6.ס5~ס 5ך ויסס י5עי65 56יך. פגיו ס יסה 5תת6ךי'ץכך.
6תוע

 הזודץו
 1 המלכ!ח על רמזשלמעלה שכעשפ והתורה התפארת, על רמו שככתכ תורה חיינו שלמעלה והתורח גרמנ שלמעלה וכענין כפשומ. שלמפה בענין אופניט.בב' לפרשו יש סתם שנ14מר דגר כל 1כ6[ : כידוע וט' רחמים ולאחת גבורח לאחת חסד לאחת אהר. ומין כח של שפץ נשפע ספירהשלכל הקדושות. המפיוות היינו הקדזשים כתרים נכ[ ! עי"ו יתפגם ההמים הכהן כי כן. יתכן דלץ מתרץ יע"י התמימימ! לכהניםבמים המקרש עכ"* הוא יהי' כפים. לנשיאת ראוי שאינו הגלוי כמום מום בעל ב1ק קל מורה חבירהוזה כאן אמר ולא אחר כהן ה4טןנש
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וסתיס ו5תנלל סוימ5.  ופמ5 נ5יפין6ת11ן
 מ רחמי 61'גק . כ5סו מת3רכ6ן 6ת11ן 3כ*3 ]כנןסכ6
 ס' י60 וסכתי3 . 651 . דיג6 3סו 6סתכח ד65רחתי
 3נין ויע3יר יס5ק י60. 636 6*י ]גנן 6)יךסניו
 וכסג6 כסעת6 יוסי 6'ר ת6נ6 כ55 די% יסתכמד65
 דסכיגתת תסיס . 3יס 65סתכ65 5עת6 5יס 6סיר ידויסריס

 ןצכידס6דסמם! סכע6 6י ייחק 6יל%בי;.1.
 תסוס 6'5 ממ6ן. 3תיתתסון 536 ממ6ן 65כהייסון
 ג60 3גי 3עי דידוי 3563ען רתיו6 קוי60וסת6
 3ע6ן 65 סכינת6 ממ6ן ד65 אע*נ ]גד[5ומ65

 מ5יס6ן עת6 יסתכמין ד65 3נין . וכסגי 3ידייסו)6סתכ65
 פריס דכסכ6 סעת6 3ססי6 ת6נ6 0כיגת5.6נכי
 דססי6 51יגדמ 63יתת6. 3דמי65 5מית3 פת6 גריכיןיווי

 עי65ין ומת3רכן מ5מין. 3כ5מ 6סתכמ רעות6 עידןסעת6
 ד6תנ5י 0עת6 וסי6 גכיסו. דינ6 %שותת6ין.
 . 6גפין 3ועיר וסתיקין עת'ק6סתית6
 קר6י ת5ח 3סגי 0מעון 6*ר 3כ65. ס5מ616סתכמ
 מסימטת6 061%5 כיסו י*60. יץ6ר י'3רכך י. י יריסיסע
 ]גס[ ןכ65 תעתיק6 6גסין טיר 65ת3ר50%יתת6.
 כ6מו. וכן 5תת6. סכ6 ויסמרך. 5פי65. . ס' י3רכך כךו3נין
 . 3מ5מיס דמ5עפר מ6ן ס6י סמטן דר* קפיסות6מ
 50 ר3וגו . וגימ6 יייטו פרסי דסטכי 3סעת56יתי
 ד3ס6י ננין . 6מ6י . וכו' ס5ך 1מ15מיתי ס5ך 6ניע%ס
 155תיס די3טי ות* . כ5סו נמ5תץ רמתי %תכמו0עק6

 : 5רממי יע6 5ש 6תססך53עריס

 6ת וסמו תסו עף. יסר56 3מ ע5 טד 6ת דשמונ(
 טמו וכתי3 כמס . יתקמ יסווס 6*ר .0ת*

 33רכתסון 65תש6 . מס6ו 561 ע3ודתו ע5 6י0 6'ם6ותס

 עמתם שננלל הקרוש* כ'ב השם של מפוחחותאותיות
 חשך רחגןים והן םהכרכים. כלם שתלת נהכ'ב ]ככ[כאן

 ה' יומש כהעב הרי ולא. דין. בהן נסצא שלארחמט
 שהבון בשעה יומי א"1 למדמ כלל* רין נמצא יהיהשלא כדי הרתז ויעביר יומלק ישא. אבא א*ר ]כנ[ אליךפניו
 שהשכעה לפי בו. לה0תכל יהעם אסור כפיו אתנושא
 אותה רואין שאין כיון כן אם יצחק א'ר ידיד. עלשורה
 תד. האדם יראני לא כי ה( כתוב שהרי להם. פ1זמה

 לפי א'ל רואים. במיתתם אבל רואים אינםבחייהם
 הששים צריכים ידיו באצבעות נרמז הקדוששהשם
 צריכים אין השכינה רואים שאינם ואע'פ ]כך[ מזהלהתירא
 מחוצף העם נמצא יהי' שלא כדי הכדגים. בידילהסתכל

 את נושא שרבהן השעה שבאוהה למדנו השכינה.אצל
 שבאותה ולרעת ופחר. ביראה לישב העם צריךכפיו.
 עליונים ומתברכט העולמוה. בכל נמצאת רצון עתהשעה

 שנהנלה השעה והיא בכלם. דץ נטצא ולאווזחתונים.
 קטנות. פני שנקרא בהתפארת וד'%ה4 היימונים קדמוןהנעלם
 פמוקים נ' בהחלת שמעון א'ר בכל. שלמותונמצאה
 אמונה להרשת כלן י*ושא. י'אר י"ברכך י. י יהאלה

 ]כה[ הבל של הקדמון מן קטנוה פני שרהברךהשלמה.
 כק. כן לממה. כאן וישמרך. למעלה. ה'. יברכךולפיכך
 רע. בחלום שנצמער מי כל שמעק רבי לפניולמדמ
 של רבופ ויאמר. כפיהם נושאים שהכרגים בשעהיבוא
 שיעולם

 שבש"ה לפי ודמה. וכו'. שלך וחלומותי שדך '
 תפלתו שסבקש ומי העולמוו4 בכל רחמים נמצא1

 : לרחגוים הרין לו טהפך בצערכשהוא

 את מהוש% הו'. ישראי נני % שי " רשמונ(
 וש% שכתוב בסו יתקנו. יהודה א"רשמי.

 בברסתם יתקן משש. ואל עבודתו ?ל א"פ אישאותם
 כראר. לש6'אל שמאל של וכתרים לימין. יבמן שלכתרים
 עליונים שיתברכו כדי הכל. לתקן בהם ימעו לבלשיוהר

 למן אברכם. ושי כתוב. מה כך יעשו יאםוהחתינים.
 ואברכה וכתוב ברוך. ומברכיך שכתוב כרנים.לשתן

 כתוב ולפיכך אותם. אבדך ואני לעם יברכו הםמברכיך.
 שאיפ כהן כל למרם יזכרו. או יאמרו בחוב ולאושמו.
 אחר בכהן רף' ומעשה כפיו. את ישא אל לעםאהוב
 של נל נעשה שהש*ם ומרם כפיו. את ונשא שעסךשפא

 אחר ועמד באהבה. ביויך שלא יפי המעס. מהעצמות.
 שאוע כהן כל ההוא. יום וט2תקן ובירך כפע אתעשא
 את ישא אל אוחו. אוהבים אינם שהעם ש לעם.אוהב
 ש יטרך. היא עץ מב נ( שנתוב לעם. לברךכפיו

 ז יברך אלא יבורךתקוץ
רבר

 כסן 3מד סוס ומו3ד6 . יווי *פרוס 65 עמ6 5יסרמתץ
 ת65 6תעניו 5%יס ד65 ועד יי4. וסריסוקס
 6מל וקס 3מ3י3ות6. 3רץי ד65 מסוס . סעמ6 מ6י .וגרתי
 65 וס61 כסן כ5 יומ6. סס% 61טתקן עריך ידויופריס
 יטרום צ6 5יס. רממץ 65 עמי % . 5ע%רמים
 % יפן. ס* עץ ט31 נ( וכתי3 5ע%. ינר%ידוי

 : *נרך 6%5 ימלךמקרי

 ג*נ פ%י ס ש8: 9 מ ל* ש" * ספמותמראה

 הזהרדו
 אותע8 חילופי ע*י נסתר בררך כהנים ברבת של הפסוקים טן וווצא שתיות ג*ב בן שם חנקרא 8ידת חשפ 8צא חא חקדח ש8אט

 סכות נן4ה כ(בקשיך: ך2פלת קבל נאור אנא זו- תפלה של בר*ת נרשם וכאן הפרדס. גספר במבח*ר שוטת בית*אבאלפ'א

ש4י ט  יצ2י5שנגנויננאז יאי2נשחים" *יתיט יי" מיי: 
 טש 6

 שע*י חבונח אלא פנימ. טשא של חמשמעות גא שאע אבא רי ומ4רץ לרע. הדין סצד תיוב ע4ין בא 41פטר 4צעא הטנ4. 46מפות
 זה!גס! שאל 8' הטדים* יסין של ה' 41רות,המצ

 ך
 יודיט - 4שי ' ן

 ו' ות 4פ' "'ייט:ו'י 1"'4' ב12 נ,1 יון נ'". ", 4(ו,ת "'מי י: "1 יומ ו:יי(בתי. של פפירות לעשר ימזע
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 הנאמןרועה
 בכל העם את הכהן שיברך ע מצוהישראל. בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל רבר6(
 יהמצא יום. בכל הברכה ולברך האצבעות, בזקופתעם

 בסוד עומדות האצבעות שהרי ולממה, למעלהברכות
 שמאל. של וחמש ימין של חמש חמש. תוך חמשעליון.
 לפי שמאל. של מאותן יותר משובחות ימין שלהחמש
 בהברכה כן ועל השטאל, על יותר שבח לו ישושהימין
 השמאל על הימין להנביה צריך העם. את הכהןשמברך
 שורה כפיו את נושא הכהן וכאשר פוב. בעיןולברך
 עם מסכים הקב"ה שהרי האצבעות. אותן עלהשכעה

 צדדים, משני מתברכים וישראל הברכות,טבאותן
 אותן על שורה שהשכינה מלמעלה. ומלמפה.לה
 שהדברים וראה בוא מברך, שהכהן מה מלמפה.האצבעות.
 זה כדמיון למעלה. כאלה ענינים מעוררים למפהדנעשים
 השכינה מתעוררת לממה הכהו של האצבעותבפריסת
 שמעוררים בעולם יש דברים כמה וכן עלינו. ישכוןלרדת
 כח נתעורר שלמפה בהתעוררת שהרי לסעיה. כזהץנץ

 של הפעם וזה מקומות. בכמה ביא"נו וזאתלמץלר.
 זה. בדמיון הם והרבה שופר. של הפעם תהלולב.
 ומעוררות עליהן. שתשרה השכינה מעוררות אצבעותעשר
 בזמן והכל ]גון להאר למעלה אחרות מדרגותעשר
 על זקופות אצבעותיו להגביה לאדם לו אסור וץ'כאחד,
 וזאת הקב'ה. של ובשמו ובברכות בתפלה אלאחנם.
 האמונה, וסוד הקדוש השם התעוררת שהןביארו
 עשרה שלהם הזקיפה באותה מעוררת האצבעותזק,פת
 פוב בעין לברך צריך והכהן שביארו. כמושליפים
 שהברכה שעה באותה שנאמר. כמו השכינהבהסכמת
 יוצאות אותיות ששים אותן הכהן, מפי יוצאתהזאת

 אות כל על שרים ששים ומפקדות ]מ[ לרקיע81ורחות
 המעם מה הברכות, אלה כל על מסכימים וכלםואות.
 רבוא ס' שישראל לפי האלה. בברכות אתיות ס'של
 אהן וכל בעולם. תמיד מתקיםים רבוא שס' ודטודהם.
 עולה מזה היוצא הקדוש שם אחת. רבוא נגד היאוטת

 העליונה שכינה וכלן ]גח[ שלמעלה ההוא כסא עדלמעלה
 כל וכן הברכות. באווק לכק מ0כיכהת דו:חתונהדשכעה
 ישראל. את מסיך הקב"ה שאז אברכם. ואני"8ר~ל בני על שמי את ושטו כתוב וע"ז מכונים. ס'אותן

 : ר"םע'ב
 היום שהה לסד יט4 רבי תו'. משה כלת בים דיוקי3(

 ביום יתנאר ואיך ]ג9[ לדצפה כלהשגכנסה
 א"ר ונו'. מועד אהל אל לבוא משה יכול ולא נ(כדעב והרי למקומה. נכנסה ולא נתעכבה עתה עד וכי"ידה א"ר נכנפה. משה ידי שעל סלסד אלא סשה.כלת

 משה. כלת ניום ויהי בהורה. ומאוחר מוקדםןאץ
 זה מאי שמעון א'ר שלטדט מ[ טדאי מושהשל

שנתוב
 מ ס"ות 0 י", 9 0 יס. ז9 6( טקוכיתטראה

 מהימנארשא

 3כ5 עת6 ית כסנ6 35רכ6 ז6 פקוז6יסר56 3גי 6ת ת3רכו כס 65תר 3גיו 561 6סין 56 דבר6(
 65סתכמ6 יות6 3כ5 3רכת6 351רכ6 . ז356ען 3זקיסויות6

ע65סז.
 ועי65

 נו
 3רז6 קייתין 56גע6ן יס6 ותת6

 %ס ג 6ית יתיג6זס6
כינ6 וכו . ט63 כ% ייי3צ 33רט ז6 וע5 סת656 ע5 תיר6

 פפיס יסתכס סנ*ס  רס5  55נפן. 6ינע פלסרי5
 6יגון ע5 זסרי6 דסכיגת6 . תעע6 ותת6תעי65
 ד6 כנווג6 5עי65 ת5ין תתערין 5תת6 ע3דייק6

 זתתערין 3ע5ת6 6יגון תלין כתס ק . ג ו5סרי56תיתי
י 16נ.. 6צן65
 ~תתערי . 52ייס1 5סרי6 סכיגת6 תתפרי 356עןעמר
35 י וע5נ:ז6

 יז6 גימן, 6 ד6יגון6וקיתג6
 ק

 . ת6 1:
 35רכ6 3עי וכסג6 ז6וקץוס כזגין

 פ63 - ז
 ז3רכת6 סעת6 3ססי6 ז6תתר כתס זסכיגת636סתכתות6

 "1 נ.ן,י,;"'יונן "117ןי1י,,יוינ1,,1;::יי;'זת1.ו%ן ק" 1) 1, ונונ'ן ;שן 1תיון ןוון ונוקין,יעם'ן
 'י י יי "" י" 57" "יי , יי; יייטש וכ5 . 3רכ6ן 63יגון 3כסג6 6וזן ד5תת6וסכיגת6 סיקי - יס6י ז5עישי"ה[יקנ :סווי:יסי6שלינ

 3יוס יוסי ר3י ת6ג6 ונו'. תסס ג5ת 3יוס דיוקי3(

 :ו',וין 6*ר . טסס זתסס דע5 מ5תד 656 . תססכ5ת
 :ו:1יוו~
 ו: "1"ג4 ז:ו יע

 ייקט1
וכתי3 ת6י סתפין 6*רמנן5 1

 הזהרזיו
 ג'ג בן השם היינו ןגש : גהנים בברכת הנמצאות אותיות ס' היימ 1ג1( : גבורות וה' חסדים ה' בהן שיש הספירות עשרהאנוא(

 עליו שת"רה ראוי ו8הי' עד כך כל גדולה למדרגה נתעלה וטמשה פירוש עו : במשכן השכינה ששרתה *ירוש ןגע( . הנ*לאותיות
 בגל לילן הפפרנם התן כדמיון שהוא וה בשם נקרא הוא לפיכך שלמעלה, מאורות הקדושה להשכינה 14ב נל שפע ממשיך הייבטהרה גקדואוח בתמידית משה עבדות שע'י ועוד מאשתו, משה פרוש הי' לא אם להיות יכול הי' לא וזאת מלאך, (3ל גמו בתמידית השכינה*שר

 : בפרטיות לישראל הקדושה שפע נשפע השגינה ופן ובקישוטין,פוב



 17ם קף8שיעןןנושא הזהרלשון

 ס"טר כמפס 656 סכי 0כית 5ממס פ4ט 6(וג8ע
 6תר ססר. 6זדעזפ רנ5יך. תפ5 נפ5יך 50 סר4*ס15

 5סתור תכפי פו5ם 50 רכעו קנזס. קי%כ6*5
 לצתם. ויכרך כר6ס ונקכס וכר כתיכ דס%6ס.
 656 6סתכם כרכת6עיון

 כת"
 ו6ת ונוקכ6. דכל ד6יסו

 פרים תסס קייס ס6 6"5 %תת'ס 65תפרם6 5יס6תרת
 ו3ניניס 3סכינת6 דיתנסכ נעי% 6)6 ססת6וניס.
 סכי. פכית 5מרוס  פ5ית ססזד פוהס. 5י"ר6 סכינת6סומופ
 מתטת 5קמת פתך. ו6תנסיכת סכינת6 ד6 מכי.מסו
 ]י"[ 5פי65 סידופ נ6דס 6% כטיכ 65 כ6דסכ"דס
 נחת6. נתסס ו6תנסנ6 'ומ6 סס61 סכיגת6 דנמתטוניות6
 וכיס'סע מתם. מסס 50 כ5תו ת0ס  כלת דכטיכ סו6סד6
 ד65 ]5כ[ כט5ך 50 נ( כתיכ ס*סר6 כ6נסיי6גסה
 פתיס  6תנסיכת 65 דס6 *י*פן. 3ןמגין 6656תפרם
 דכת*כ . 5יס 6תחף 6% . כך כ5סכינת6

 תסס כ5ט סכ6 5% ןינ[ 5%ס טאףו פל אאספ ףפ5נ(
 מולקיס זס8ס ]5י[ כתינ יתנפ . נ8וס מתנותהל4
 . פ5ת6 3ני ס% כל פ5 3יקריס כע* דמיג"ס .יהסס

 דטיעט . ת0ס כ5ת מש הסי 6תך 6נ6 ומז(
 4שו 46 6תך 3כ5 וטי טי% אי . %5פ6 תססכלת

 יו% נסס61 656 נ-ס. הסי כתינ וסכ6 ד5פר6. 5יסנ566"
 ומפם שף אנינן * תימות 651 ננץ 5נכס2קנ5 ססחש ימפש . 5ננס סקערנ6 6סתכמ %5פ6 נמתתד0כימפ6
 651 כטץ %נס %פכמו יקערנץ ת65כיןרס6

 פ55ף דט65כי כטפ5 כ5 %טגט ז4ש8 1כסס61 .טעאת
 ג5 ד* כ5 . דפ%5 %ל* . קתיס 81פר1 . קףכ"סנ1ש*

 תס "דונינו ס' ס( 41ער1 פתמו קי. כ5סו דמתו כון%י84 עשש8 פקיפץ נויאן ווה4כר כמלע . קכ5יגהך סס* שנרש 0מנ% %סקפת ממת6 נטסו6שא4 5נני תשופ וססת6 6הא. עןך נסכעט ד5ןנהל6
 גהדן כטס דאנרת . וולא 6ויר . ס6רן ככ5 סתך6דיר
 כטי3 81 1פ5 . ככ85 ומ5יסא 85רפ6 ונח8ת תקיפץתאלץ
 ייו% אפ*רץ מי5ז כתס דשה15 6פר6 כנץ .הסי

 : ל6רפ6 נמתת תססדכ85
 6שר . ער 4וס 6מן נסי6 תמס % ס' די84נםושי(

 865כרכ6 ד6תמגכו ד5עי65 "הץ*סויס
 ו6תמקי %תע מי ג5 . דשפפרסין תמימץ טויסרכלהמן
 כלט ות6ג6 . ד5ת% 56ץ ידה פ5ננרכת6
 %ט65 סתפץ 6*ר 8מ6 . תת3רכין פכיקס פתץ"פעו פת6ץ "מפעו גלס[ דלפ*65 שד3מ6 ננץתת3-כץ

 מג*ס דכת*כ . יכתעש נס*6י טרטשר קטי5יקש ש% ע% % . נסי6ץ טריסר 6לץ 6קןים65
 דסר% %ץ תד6קרי3ו . 5הושתס נס64שפ0ר
 עע %ס. 6מד גסי6 כך ננץ דכיסו. ס51סנום6טשנו
 ן התטעץ טץ 96ריט. ח651 כטע6 ד%שר*טעם

%סח

 שאמר בשעה אלא ושבי, שנהע למרום עישז אשכחצב
 ואמר ההר, נזר1ע רנליך, מער נעליך ש5 הקב*הלו

 למהצר תבקש שלם של רבחצ . הקכ"ה לפנימיכ'אר
 אותם. ינרך בראם עקבה זכר כתוב והרי האדם,בנין
 הטזה חקבה, 1כר שיש במקום אלא טמצאח הברכהואין

 השכינה, עם שיוזקשר מבקש אני עתהורביה, פריה משה קחם הרי א'ל מאשצזו, לדצזפרש לואמרת
 שכתוב כך, ב5 לו ראצ" הירנה ולא כך. כלהשכינה עמו רמקשרה % שרוי ירועים. בזמנים אלאפרוש ה" שלא ]לכן נעלך של נ( כרצב היבנה כפניושפניו וביהצושע טכהש, משה של כלתו מע~ה, כלת שכתובזהו ירדדג בבושאה ואהתקושרה היום הצא השכינה שורדהוביום ]65( יטעלה היוץע בארם אלא כתוב לא בארםבאדם, מתטה לקחה ענץי, שטזעקשרה השכינה י ,8בי4מהו שבי. שבטז ימרום ק,4ת זששכ עטו, לדור השכינהחרד ובשבהי

 1 דעולם בני שאר כל % בכבורו רעה שאדופ8שיע של חלקו אשרי ןלד( כתוב סתנת באדם, מתפתודאי, סשה כלת כאן אנל ]לנ[ ארצה פניו ע4 יהחשע ויפלנ(
 זה אין סקום בנל ויהי תאמר ואם לארץ, סהשהכג4ז שיררה נהאה, כלת ביוום ויהי אמר אבא רביד(

 העלינש סלאכים של הפ8ל"א כל משצא הדיא ובומןחרד, שלש בשביל אציה טאתצ םקמרנש 0לאכים רבואנח*ה השםשש איף יטרפ הרד, שלא בשביל בפנ*ה ההואאשלה חשך וכסה אייה, המ9שרנ נמצא לארץ מידהאשהשכינה ההוא ביים אלא ביום, ויהי כתיב וכאן , צער לשוןאלא
 אזל רצ4ד וזפזה רצ*ג כבורך בשכעת 4למהם*צר ונל ה,ע כל העולמימ. רבצן לפנץ. ואצשיו דשקנ*העלפני

 כוה הדוא.אפיה "שך חשבוה השכעה התנברה הההש בשעההישתהצנים4
 ויררה חאףם כפהי חתעשת ששמשבי

 בעש וטישאע חהית במה שקבלו הצזר בושבילוההי. בהוב שז חשל בכלם. חשלםה 'לארץ ידדה טצרש8ילהז נדזש נמה ששכרה בודאי, ארקי הארץ. בכל שכקיאריר מה ארפעו ה' ס( ואנצץ פצזרצ כך. כים כואיאילאר-"
 לשיז יררה משהשכלת

 א*ר אצ4 לעם אהר נקרא משה אל ה' רי84כשך0
 דעזחתע"ם ה*פילו ןלס[ שלמעלה יגהבח בשנילפתברכים שכלם ולמדפ שיבששר, יגשט1ם אלו עץ עלבברכמז ונתחנך נתתש חחר נל . אלנמת טעלי י*בבאיק להתברך ש4העבו שלטעלה חעצים ש4טעדה

 שנים אלה הקייבולא לילי שםשוז א'ר למרפ או2ברבע2 עכו'ם האעצתואפה4

 שוש-

 גע1רם יכול אי לש נש1תיש.
 "שרא1 נשאאף איה משוז1ינו לאצביחגג נשושאםעואר שנים  שבתוכ ישמעאל, נשיאי עושר שצים לשמלושזקאם
 וכל לטם, אהר נשאש י8"כך כלם* של הממשלהלקוו
 שיתגרבו בשביל 21קריבו* שיפשלא בר8הע שצשקרשצ8ה

שפש 8 0 י אצש 0 8שש שש 4 םימותמרחה  ק188 9 * י %ש * שש: צשש 1( 

 הזהרלו

 ע%%י
 בדקד"

 נ8 בית. לקש84 אא-8 8ת48חשע עדה*כ ארשש בשם 4קראת של8עםים וקרושה חשבי1ה של מהכ1נת נחאהל. תהת ב*4הל 8שמשחרנרשיון היריעה. 8ה' י1חא-8. ננהב נא4 חה 8ה בשישנ ממא בקמשץ הנ' באד8 8אצות לקחת שנכתנ יבן וע8יא נל"נ. וחשצתעה4אתה יבהא ושלר אחנקיר הףף תהפר ש חידיעח 1והף 6יות ציוך שראואת בשלא נל*ב אות*ות יבואצ 881 קמשץ. ששה 1,עשה ה8תשהאל ר:9?א ח1שש8ר 5צש 8קצלו8 שאינן א8חק"ר 1ל88י ברנש* שאיי"ה אאשאש2 באצו*א. 8נ1קר8 בש18ת הידיעה שחי 4ק

צפש84 8 ת %  ח 8 1- 88נע. מלאזא'האשאל 'ק ח4% שהי 4ט בשי ג ז 
 רשנא עוי 818 4 ין אצח 8שא 6אא וקנ" שטי אי ,א., ע הקיושה 8ראעיהשמא.%דו

8צ0ל
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 נבורים ששים כמש"כ ששים.  עהורים ששים אילםכלם.
 ווה ומ'. זהב עשרה אחת כף דנבורה. מצר לה.סביב

 :נתבאר
 שמעק א'ד הקודש. בשקל הכף עשרה עשרה6(

 עשרה אלא נכתבו. למה כפל עש*העשרה
 מאמרות עשרה תורה. למתן ועשרה בראשיתלמעשה
 מה תורה במתן מאמרות ועשרה בראשית.במעשה
 וכל ההורה. בשביל אלא נברא לא שהעולם לפיענינם.
 ומן וכל מתקיים. העולם בתורה עוסקים שישראלזמן

 בריתי לא אם :( כתוב מה מהתורה מבמליםשישראל
 וראה בוא שמהי. לא וארץ שמים חקות ולילהיומם
 בעשרה שלמדנו כמו בראשית. למעשה מאמרותעשרה

 אלו תורה. למתן מאמרות עשרה העולם. נבראמאמרות
 בשקל דגף עשרה עשרה שכהוב וזהו הדברותעשרת
 העולם זה ובשביל אחת. בחשיבות יחר שקוליןהשדש.
 הצדיקים של חלקם אשרי שלום. בו תמצאפזקיים
 ועליהם הפלתם. ומקבל ברכות עליהם משפיעשקקב"ה
 הפלתם. את בזה ולא הערער הפלת אל פנה נ(כהוב

 ו ואסן אמן לעילם ה'ברוך

 נגוריס ססיס כת"ד . ססיס פתודיס ססיס מי5ס .כ)סון
 וס6 וגו'. זסג פסרס 6מפ כף גכורס דכסטר . )0סכי3

 :6תתר
 סתפק 6'ר סנףדס. 3ס* סכף פסרס 2צשרה6(

 פפרס 656 6פלנ ק8 5ת6י פסרספסרס
 *תרות פפרס . תורס )תפן ופסרס 3ר6סית5תפסס
 ק6 כת6י פורס גתפן ת6תרות ופסרס נר6סיתנתעסס
 וכ5 6וריית6. גנין 656 6תכרי 65 דע)ת6 3גיןתיירי
 ותנ6 וכ) תתקרית6. פ5ת6 כ6וריית6 תתפסקי דיסר56ותנ6

 מף 60 ספתי. ל6 ו5רן  סייס  תסות ו)עסיותס נריתי 65 % נ( כפיג תס ת6וריית6 תתכק)ידיסר6)
 6לו  תורס  לפתן תייוות  טסרס .  ספולס  נכריייפרות כפסרס  כדתנן כריסית. ליפסס ייתרותפסרס
 3סק) סכף פסרס פסרס דכתיכ וסיינו סד3רותפסרת
 ק6ש כך ו3נין . מד6 כסק6% כחד6 6הקליסקידס.
 ד5דיקי6 ' מ%ק:ון זכ6ס ס5ת6. ניס 61סתכחפ5ת6
 וס5ייסו 5)1תסון. 51יית כרכ6ן ט)ייסו תריקדקכ"ס
 תפ5תס. 6פ 3זס 6% ספרטר תפ5ת 6) פנס נ(כהיכ

 : ו6תו 6תן )פו)ס ס'3ר,ך

ן גן 1 וע/ 4י 4 שושן 4**י4**=י*י**

 הגרות את בהעלתך אליו ואמרת אהרן "י דברי(
 שהכהן בשעה וראה בוא אבא א"רתו'.

 הסמים קטרת מקריב והיה למטה. הנ*ות להדליקנקכוון
 הכל ונהקשר מאירים העליונים נרות אז השעה.בא"תה
 שמן י( זש"כ העולמות. בכל נסצא וששון ושמחהביהד.
 ]"[ז וגו' הנרות אק בהעלתך וע"כ לב. ישמתוקמרת

 ]נ[ בהדלקותך ממש בהעלתך אמר יסי רביו(
 שהן העבודות שהי הכהן ידי על נעשה כאחדשהרי
 וקטרת שמן ככהוב וקטית. שמן הן. ואיזו אחד.קשר
 סםים קטרת אהרן עליו והקטיר ,( שבתוב לב.ישסח
 ובהעלות וכתוב יקפירנה. דנרות את בהם4בו בבקרבבוי
 כאן כתוב למה יקפירנה. הערבים בין דגרות אתאהרן

 ענין הכל יהודה א"ר ובהעלות. שם כתוב ולמהבדטיבו.
 סיין. דוריך מובים כי כמש"כ בהטיבו. אסר יום5 רב'אחר.
 מובים. ונהיה לחם תשבע ת( כמש"כ יין. איבעיבעבים.
 טשתה לב וטוב מ( כסש"כ מםש. הטבה אמר יהודהרבי
 שפע סן פשבעים ארונקים באק שהר* ובהעלות.תמיד.
 נמצאות וברכות בעלף. טזעלין אוהבינה.

 בכ"
 ושמהה

 שעומק בשעה אמר אחא ר' ובדעלוה. כתוב וע"כבכל.
 ישף בדרך נטשך השפע תחל בהבינה. סאירהכל

 לפי בהמרבו, ובהעלות. בהמיבו כתוב או לכל.לדחטקית
 מטד שבאים לפי ובהעלות. עצ*ין. ונל סשסקשהרי
 אחר, ענין והכל מחשבה. שנקרא הבל שמק שהאהע*ון

ואז

 סנרות 6ת כספ5תך 6)יו ו6יזרת 6סרן 56 דברי(
 3סעת6 מזי ת6 6כ6 ""רונו'.

 3יסתין קטרת קרי3 וסוס 5תת6. כ51ינין )"ד5ק66תכוון דכסנ"
 סתן ס( סס'ד . פ5תין 3כ)סו 6סתכמ ומדות6 ומדוכחד6 כ5" ו6תקסר נסרין פ)6ין 513ינין כדין . סטת36ססי6
 : ]6[ וגו' סנרות 6ת 3ספ5תך ופ"ד . 35 יסתמוקטרת

 יד6 פ5 6תפ3יד קדסמ
 ד6יכו: פ1)מכין תרין . ך

 וקסרת סתן כדכתיג וקסרת. סתן . 6ינון ומ6ן מד6.קסור6
 סתיס קערפ 6סרן פ5יו וסקפיר ז( דכתי3 . 35יסתמ
 31ספ15פ וכתיג יקעירנס. סנרופ 6ת 3סעי13 33קר33קר
 סכ6 סנ6 ת6י יקטירכס. ספר3יס 3ין סנרות 6ת6סרן
 כ)6 יסודס 6'ר . ו3ספ15ת סתס סנ" ות6י .גסעיכו
 נהין. חדיך עו3יס כי כדק6 3סעיט. 6תר יוסי ר3י ת5ס.מד

 . עוניס וכסיס )מס ,נסנפ ח( כד"6 מתר6. רחי .עו3יס
 תסתס 35 ועו3 ע( כד"6 . תתס סע3ס 6תר יסודסרני
 תסקיו ו6פרויין ד6פסקיץ 3ות5 דס6 . ונספ5חפ .תמןד
 וחדו ככ)וןו 6ספכמו ונרכ6ן . 3פ)ף6 6פפ)ין כדין .דנח65
 דפתיק6 נספת6 6תר 6מ6 רני ו3ספ5ופ. ופ"דגכ65.
 כנין 3ססי3ו.גספ)ופ. כפי3 כד-ן 5כ65.65סרוש
 תסער6 ד6תאן גנ*ן וגספ5ופ. פי. וכ65 תטפק6ח8
 . ת)ס מד וכ)6 תססנס. ד6נןי דכ65 דפמ*ק6פ)6ס

 הזהךיו
 ננתנא ליחש נאת מהרץ ש ז סשירות הז' דיינו עולמעא*4 הגרות א*נעת י44רו ,8למפה המפרה 8ני מולשאלי מששנת אלא חשר41 ששת א*יי ש4ישףל הנרוום ח*רצ,יאנאת הממיא 48 נ*ל אל "נתחנ לש1 לייץ פגתו נק בהעלתףפרשת



 ! ,!י קודשישוןבהעלתך ( הזהרלשון

 . ע5מין ככ5סי 6סתכמו וגלכ6ן . 6תכרכ6 יסל56 כנסתיכךין

 פיסת" ס6י 56פ~ר 6"ר עו'. סמנורס תעסס דזךן"(
 ס6

 . דכס תס וכ) ותקוגס6 דמכרת6 פוכד66תיזר
 קר*כו דנסי6יס כיון 656 6מר6 ימנ6 סכ66מ6י
 6ת6 . )יס ד6תמ!י תשנ6 1כ) . דתדכמ6קירככ6
 יד6 פ5 תקוג6 זסי6 זמנרת6 פוכז6 ו6סתפיקרה

 יר6 פל  רילס  נו)יגיו וכל  פגרמ* לפיל5  ר60דתטרן.
 תריסר מדכמ6 מד ת6 כ65.  נסריןר*סרן
 תריסר 6וקמוס 601 5יס. 651תקנ6 06 )מגכ6 ט11כסי6ין
 תריסר וכ)סו דג5יס. ד' סערין 5ד' סכעין"עון
 ג51ינין כפכפס ומגרת6 . ד5פי65 כניונאכ65

 . ד5עי65 כנוע6 כ65 יכס5. יד6 ע5 65ד5ק66תמט
 601 . 6תעכידת עניס5 ]נן קיימ6 6ת ע5מכרת6
 קיימי ומכרת6 פנימ6ס ומדכמ . דמנרת6 כעוכד66וקמו0
 .. 5כ יסממ וקערת סמן דכתיכ דכ65. )מךוות6כמד6
 ]ד[-: 6סתכמ דסמן כסעת6 656 קערת6 6תקרכ 65 ד6ופ5

 ס15יס 6ת סדץי(
 60 . 6ותס יפ0רת יסר56 כני מתי

 65תקסר6 15ן 651מסכ6 5ון )זכ6ס דכעי 16קמוס"
 . דדיכ6 וסער6 סמ656 ירופ6 ד6יכון כנין .כ6תרייסו

 כנין . ספר6 ירכי ד65 כפי ווינ6 מסער6 ד6תי מ6ןזכ5
 ד65 נוע6 כס6י 6תת6 וע"ד גפ5מ6 זינ6ז6סני
 51כסי ריסס 65תמפי6 וכפיי6 )כר. ספר6יתמ1י
 6יגון כ5 6תגרכן וכדין . ו6תמר 6וקימכ6 וס6 .סערי61
 5סס תפסס וכס כתיכ כ5י61י וע"ד דדינ6. מסער6ד6תיין
 65 5יו6י 61תמר ונו'. תפל וסעכירו גו'5עסלס
 זימיל גגין כ50. 15ן זיריס פד )6תרייס1ס5קין

 : - ]ס[ 5סמ6)6 תזירמדכר
 כ) פ) תפר וסעכילו וט' 5עסרס 5סס תפסס דכנהג(

 מ6ן כ5 מזי ת6 סתפק 6שר וט'.כסרס
 פד 6תדכי 65 כיס. מת6מזין ודינין זוינ6 מסער6ז6שו

 6תוכי ספר6 מכיס ומד6תעכר . סער6 מכיסז6תפכר
 דדינ6 סער6 מס6י ד6תו 5י61י זס6 מזי 1ת6 ..ו6תכסס

 וכס דכתיכ ספל6. מכסון ז6תפכרו פד מתדכ6ן)6
 כסרס כ5 ע) תער וספכירו ונו' 5ססרס 5ססקעסס
 ע65ס דמסד מססר6 ד6ת6 כסנ6 כפי יתיר. דיתכסמקוכנין
 מסוס 6)6 . כמספריס 6% כתפר כתינ 6מ6י ותניכן .ס' 5פכי תכופס ס)ויס 6ת %רן וסכיף זכתיכ . 15ן%5מ6
 תת5ץ דיכין מנייסו ויתעכרון כסרסוי סער6זיתעכר

  ~תין לממ6  פונרין  ריתכסרון ולופג6טסלסיליסון
 עממ ד65 כנין . 51מנ5סיס 5יס 5פכר6 י6 סער6קכ"ס

 ר*סי ימרפ כי 61יס דכתיכ כמסיירכס.
 ית מריס סוס כסכ6 6מ6י 6כ6 5ר' ס6י5י יסווס ל' . ס' 5פכי תגופ0 ס5הס 6ת %יו והניףי(
 6יסו כז 5רכי6 . דמי6 ז6 מ5ת6 5מ6י תת65 6'5 .)יו6י
 כגין עכדין מ6י ולבז.גכי

 5פיי~
 מריתין י0ודס ר' 6"5 )יס.

 יסודס 6כ6. ל' 6"5 5יס. )סתק6 כנין יתיס ומיעכעיןיתיס
 י5יתין ס65 כגוס. כדקת 651 5יזך 6תי6 ד6 מ05יסודס.

 העילמוה: בכל נסצא71 וברכות מהברכת. ישראל כנמתואו

 כבר זו פרשה אלעזר א"ר וע'. דטנורה סעשה ךזוקמ(
 בה. אשר וכל חעיקוניה הטנורה סעשהנאסרה

 הקריבו שהנשיאים כיון אלא שנית. פעם כאן נכתבהלסה
 עתה בא 15. ראוי שוף' התישן וכל הסזבח.קרבנות
 ירי על שלה הנרות וכל הטנורה לסעלה שדייאהרן. ע"י נעשה שלה שהתיקון הסנורה מעשה לספרהכתוב
 עשר שנים שהמזבח וראה בוא סאירים. כלם היואהרן
 עשר ששנים ביארו והרי לו. ולתקן לחנכו רףונשיאים
 השנים וכל רנלים. ד' עם צררים לארבעה היונשיאים
 נרותיה בשבעה והמטרה שלמעלה* כרמיון כלםעשר
 שלסעלה. כדמיון הכל הכהן. ירי על להדליקנצמוה
 כך והרי נעשית. ובנס ]נ[ קיימת היתה לאותהסנורה
 עסדו ותסטרה הטניסי וסזבח המנורה. יסעשהביארו
 .. לב ישסח וקמרת שםן שכדעכ הכל. לשמחתביחר
 ]ד[-: נסצא הי' ששנן בשעה אלא הקפית נקרב לאוע'כ

א קחנ(  שיתקשיו ולהסשיכם אותם למהר  שנצרר ביארוי הרי אותם. ומהרת ישראל טי מטר הלום 
 הדץ. וצר השסאלטז זרוע בבווטע שהם לפיבעירשמ*

 משום דהשערוח. לנרל שלא צריך הדין סצד שבא מיוכל
 שלא תזהר זה כדסיון האשה ועשכ בעולם. דץשסרבה
 ולכפית ראשה לחפוף וצריכה לחוץ. שערותיהתנלה

 אלה כל מתברכים ואז נתבאר. כבר ווהשערותיה.
 להם אי! שהלוים ונירש פו'. תער והעבירו תילמרים להם תעשה וכה כהעב ב6ים וע"כ הדין. מצרהבאים
 השץ שבחינת לפי הכהן. אותם שיניף עד לשורשםעליה

 -: ]ס[ השסאל לבודנת המירסנהל
 כל על תער והעבירו גו' לפהרם להם תעשה דכוקנ(

 עד ימהר לא ט. מתדבקים ורינים היין סצדשהוא מי כל וראה טא שסעון א"ר וט'.בשרם
 ימהר השערות סעלע גשיעביר השערות. סעלישיעביר
 הרין צד סזה שבש הלוים שווי וראה ובואויוסתק.

 וכה שכתוב השערות. מעליהם  שהעבירו ער נמהרולא
 בשרם. כל על תער והעבירו עו' למהרם להםתעשה
 לפני תנופה הלוים את ארון והנץש שכתוב אוהם.להניף העליע חמך סצד שבא הכהן צריך יותר. להמתיקםוכדי
 משום אלא בממפרים. ~מא בתער כתוב למה ולמרפ ..ה'

 דושקתונים דעום סהם וטזבסלו בשרשם. השערותלהעביר
 יצמחו שלא כדי ולסרמם. יהעבירם השערות אותןהקב"ה עתיי לסמה דטעשים שימיט ו6נןסהשתלשלותם.
 : ראשו ימרם כי ואיש שכהיב כמוהגילו.

 יהחרה ר' ה'. לפני תטפה הלוים את אהרן והניףי(
 את סניף הכהן היה למה אבא לר'שאל

 כשהוא לתינוק דומה. הרבר לסה סשל א'להלוים.
 מניפין יהורה ר' א"ל לפייסו. בדי עושים מה וכועם.בוכה
 יהזרה אבא. ר' א"ל להשתיקו. נדי אותו וסנענעיםאותו
 ישסעו הלא ט. חקרת ולא לידך בא וה דבריהודה.

 הזהרדו
ל טיפש  : שמאל זרוע גגורה בחי' שהוא הלוי את ינתל היטין ורוע חסד בחייייעא שהגהן היינו 1ס[ : המנורה הדלקת שהיא השמן ?בודת פי' 111 : שורה שפ שהשכינה חע1לם לנל טת שקו הפיגי 



 הזהרישוןבהעלתף קורשלשון3ץ

 מעסת הגבורה. מדת היא כך מדבר. שפיך מהאזניך
 מכורותיהם. חמם כלי אחים ולוי שמעון 6( שכתובורונזת.
 שהם לפי קשתה. כי ועברתם עז כי אפם ארורוכתוב

 דין. לעעית לצאה ועברתם באפם ומתקשיםמתנברים
 החמד שהוא הכהן ואז העולם. בני ולהכריתלכלות
 הנברה. מדת ושהיא הלוים. של הצד אותו מניףהעליון
 שישתברו וכדי וכעסה. רנזה 1להשקימ לשכדכדי

 יתחזקו. ולא יתנברו ולא  השתלשלותן מכלהשערות
 בשביל ת%פה4 הלוימ את שהניף הכהן הוא זהנדמיון
 הדין יתעורר שלא כדי שלדם. הנבורה צדלהשקימ

 :בעולם
 בן הלוי וראה בוא שמעת א"ר ללףם. אשר זאתכ(

 וכ"ה לעבוד. זנתעטר למקוכו עולה שניםכ"ה
 כשעולה דמשים. של למדרנה שעולה עד יעבודשעה

 תנבורת מן יורד ולהלאה וגה חסוום של 11למדרנה
 פתם ויא הרי נהקרר והחשף%ת שהאש וכיון שבו.האש
 אין שלו זמרה שהקול ושד בו. שנחקשר הדיאלמקהם
 אלא פנום. יועי' שלא נצרך והקול כך. כל עמומתקשר
 ולא עומד הוא הדץ תוקש במקום שהרי לדחבבר.שנצרך

 שנתקשר הדצא מקום יפנום שלא צר*ך ולפיכךבחולא%ת.
 נצרך לא וע"כ חולעית. ולא הדץ תוקף שהואבו.

 כל למרנו. מכאן נ( הצדדים. בכל כלל  חולאיתלהראות
 קול לו ארהי' צריך בקולו. להקב"ה לשבח שצריךמי
 יעמוד לא לאו ואם לו. הו%מעים לאחרים שיומתקנקים
 כתוב זה. מצד שבאים הלץם וראה בוא קולו.להרים
 מה 1נ1'. העבודה מצבא *שוב שנה חמשים ומבזבהו

 חבריו. כשאר לאזנים יומתק ולא נמוך שקולו לפיהמעם.
 חילוה מאותן הזאת. העבודה מצבא לו מעביריםאז

 שם ולכבד הזאת העבודה אצל לננן העומדיםשלמעלה
 שיש כמו למעיה ומחנות חייות שיש לו. כראויהקדוש
 ולזמר הקדוש שם לשבח התחתונים. אצל ומחנותדרלות

 : העבודה מצבא ישוב זה ובשביללו.

 אבא א"ר ונו'. סיני במרבר נהשה אל ה' ךיו218ךי(
 והרי הפסח. על כאן שהזהירם המעםמה

 היה. השנית בשנה שאז אלא נמצרים. להם נאמרחשע
 וכיון במצרים. אלא נוהנ אינו שהפסח חשבושיש-אל
 יותר. נצרך שאין חשבו במצרים אחת פעם אותושעשו
 עבר כבר שהרי יחשבו נלא עליו. והזהירם הקב"הבא
 ואע"פ רורות. לדורי % מצוה להם לתש השנית.בשנה סיני בסדבר נאמר לפיכך יותר. נצרך ואין במצרים.זממ
 אחר. פעם להם שיוה עתה במצרים. להם מזהירשהיד
 כתוב לפיכך נתנו. בו התורה מצות שכל ההואבמקום
 אלא הראשון. בחרש השנית בשנה מהו השנית.בשנה
 חודש לזה. זה בין מה חודש. ווע שנה הן הוא עליון%ד
 המאיר דחפארת על רמז שנה המלכות. מדת על רמזזה

 בו נססרו הוערה מצות שכל בזמן היה וכךלמלכות.
 :לישראל

 ]1[ 1יעוי מהו במועדו. הפסח את ישראל בני דיעשךס(
 מעשה שמיאה מי כל אמרו הרי יופ4א"ר

בשבילו וויי למעלה. זה תיקן עשה כאילו כראו*. למטה8וב

 חתתגית סנכורס. תדת 6יסי כדין . תת55 דפותך ת6י6ודגך
 תכורותיסס. חתס כ5י 6חיס ו5וי סתפון 6( דכפיכ .ורגחיפ
 . דיג6 5תעכד 5תיסוק ומתתסון כרונזיסון ו6תקסיין%ן ד6יגון כנין קסתס. כי ועכרתס עז כי 6פס 6רורוכתיכ

 חסד ד6יסו כסג6 וכדין . דע5ת6 כריית%6סעי
 סנכורס. תדת ד6יסי ד5יו6י. ססר6 ססו6 תריסעי65ס
 דיתכרק וכנין . וחתתס6 רונזס6 6%סקס6 65סככ6כנין

 יתתקפון. 6% יסנכרון 651 סיפו5ייסו תכ5סעריי6
 כגין . 6רת6 )י61י ית ד6ריס כסג6 6יסו ד6כנווג6
 וינ6 65תער6 ד65 כגין . ד5סון דגכורס ססר656סקס6

 :כע5ת6
 כר 5יו6ס חזי ת6 סתעון 6"ר 55ויס. 6סר ואךןכ(

 ומתס 5תפ5ח. ו6תעסר 5דוכתיס ס5יק סגין ועסריןחתס
 ס5יק כד דחתסין. 5דרג6 דס5יק עד יפ5חועסרין
 תוקפ6 תן נפיפ ו5ס65ס סגין דחתסין דרנ56ס6י
 פניס 60 6תריר ומתיתות6 ד6ס6 וכיון דכיס.ד6ס6
 65 דאור6 דק65 ועוד . כיס ד6תקסר 6תר5ססו6
 656 . יתפנס ד%5 כעי 1ק65 כך. כ5 כסדיס6תקסר
 651 קיית6 תקיפ6 דדינ6 כ6תר דס6 . 65תתקפ6כעי

 ד6תקסר 6תר- ססו6 יפניס ד65 כעי וכנ"כ .כח5ס6
 כע6 65 וע"ד ח5ס6. 651 תקיפ6 דינ6 ד6יסוכיס

 כ5 . %6יפג6 תסכ6 נ( ססרין ככ5 כ55 חו5סת656חאס
 ק65 5יס כעי כק65. 5קוכ"ס 5סכח6 דכפית6ן

 י"וס 65 165 ו6י 5יס דסתעין 65חרנין דיערכגעיתית6
 כתיכ . ד6 תססר6 ד6תיין 5יו6י חזי ת6 . ק6565רת6
 חכרוי. כס6ך ל6ודגין יערכ 651 גתקך דקליס כניןסעת6 ת6י ונו'. סעכודס תגכ6 יסוכ סנס חתסיס ותכןכסו

 ד6ית כתס 5עי65 1תסריין ח"5'ן ד6ית חזי כדק6קדיס6 א פכודס ס6י 5נכי 5גגג6 וקייתין650
 %זתר6 קדיס6 סת6 5סכח6 . תת6י 5גכי ותסרייןחיי5ין

 . סעכודס ת5כ6 יסוכ כך וכניגי .5ון

 6כ6 6"ר ונו' סיגי כתדכר תסס 56 ס' דיךשנ2ךד(
 6:1 ססמ6. פ5 סכ6 5סון 16סר סעת6ת6י

 . סוס ססגית כסגס 656 כת5ריס 5סו6תתר
 וכיזן . כת5ריס 656 6יסו 165 פסח דס6 מסיכודיסר56
 עוקי:צ'"'ל"פ יתיר. 56סריה ד65 מסיכו כת5ריס חד6 זתג6 5יסדעכדו

 1("י:יד~
 חחר6. זחג6 5ון פקיד ססת6 . כת5ריס 5ס1 16סרדס6
 יע"ו %יסיכו כיס ד16ריית6 סקודין דכ5 6תרכססו6
 656 סר6סון כחדס ססכית כסגס תסו ססגית.כסגס
 5ס6י. ס6י כין ת6י חודס. ומד סגס חד סו6 ע65סר61
 דנסיר ספס6 ד6 סגס . סיסר6 ד6מווס

 6תתסרו ד6וריית6 פקודין דכ5 כזתג6 סוס וכדין .5סיסר6
 יגיס

 ]1[ ויעסו ץסו כתועדו. ספסמ 6ת י% כגי ריעשוס(

 עכע כ6י15 . י%ת כוק56תת6
 5יסז

 וס6 . 5עי65
עיגיס

 קנני 7ף ס( קג6 7ף 7( לפע החי ג( קג6 57 ג( פ'ע ג"סית 6( מקוטותמראה
 יץידע4זיך

 ? וישהמו שהי?"לח[
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 ס61 כ6עו כ3יכ51 מ5ס. ססי6 6תער יגיסנ
 . 5יסעכד

 ונו' רשקס כדרך 16 5נפס ע% יסיס כי 5יס איש"(
 דסו6 6יס 655 . 6מ6י ותני תרי 6יס6יס

 נרמיס פניס וסו6 . ע65ס גסתת6 5קכ65 ויתמזי6יס
 ד6יסו כנין סעמ6. מ6י סכינת6 ע5וי סרי6ד65
 6יס 6יס. 6יסוע*ד . 5נרמיס 5יס מס6כ דסוסנריס
 מס6כ דסו6 . יכפס ע% יסי' כי . 6יס 5מסוידיתמזי
 כדרך 6ו ד5עי65. קדוסס פ15י יסרי ד65נומיס
 נקודין ד6יגון דוכתי תעסרס מד 6יסו ד6 .רמוקס

 .רמוקס כדרך מסו מ5ס 65מאס 6תיין וכ5סו .כ16ריית6
 .5פע6 5יס מס6כין נרמיס מס6יכ ד6יסו דכ"נ3נין
 .רחוקס כדרך6יסו 60 5פי65 5יס דתס6כיןוכיון

 כיס. 6מידן דיסר56 דזרע6 %1מ6 6תרמססו6
 ול6תקסר6 5כון ת5מקרכ ד6תרמק . 6מיד רחוקס כדרךוס6
 . מ5ין תרין ד6תמזי רשקס. כדרך 16 5נפסעמ6 יסי כי כתיכ וס6 י5מק 6*ר מתקסרין ד6תץ כמסככון
 . 5יס תס"כין 65 עד כ6ן יוסי 6'ר . 6ו דכתיכמסתע
 16 ס6י 6פי15 ומסמע ]ז[ 5יס דמס6כין כתרכ6ן
 פסמ6 יעכדק ע6 ד5עי65 קדוסס ע15י יסרי 65ס6י
 כירמ6 ס6 תימ6 61י . 5יס עכדין דיסר56כזתג6
 65 נרמיס מתקן 65 6י עכידחניג6
 ירממ ס6 נרתיס ומתקן דמתדכי כיוןמ65
 ק6'ס יתיר ע65ס דכורנ6 תימ6 ו6י . 5יס מדכ6ןנרמיס דמדכי כ*ג כ5 חכ6ן ]ח[ ססמ6 5תעכדתגינ6
 קדיס6 זרע6 יסר56 דס6 . סכי 165 . תנינ6כירמ6
 ]8[ כמד 51סמם6 5סיסר6 5יס געיו כימניס פסמ6דעכדו
 ]י[ דע5מ6 ד5דיק6 ע65ס יסוד6 תיח6 65יסוד6 מ6י . כגינ6 געי5 כקדתית6 יסוד6 דנטי5ומ6ן
 מ6סו 6כן כ( כד*6 עכ6 ד6כן יסוד6566

 מ6ן ע5יס דס6רי 6כן סו6 וס6י . סנס 5ר6ס סיתססכוגיס
 כירמ6 6פי15 גסי5 כ65 וד6י יסודס 6*ר .זס6רי
 סעמ6. מ6י כזתניס 5י' דנעי5 כת6ן 6יסו 165 6כ5 .תניג6
 5עי65. תתת6 נסי5 כזמגיס פסמ6 דנעי5ד6
 דנסי5 וד6 . מורידין 651 כקדס דמע5ין כנין גמיתע6
 סויין כנ"כ . 5תת6 מעי65 נמית זמניס.כתר
 גמית וד6 נמית. 651 ס5יק דד6 . סויין 651ככ65.
 יתיר סכמ6 כזמניס פסמ6 דמקרכ מ6ן כך כנין . ס5יקע6
 1כ5 כ16ריית6. דזכ6ן ככ65 דזכ6ן יסר56 6יגון זכ6ין 5יס.6ית
 וכ6ין . קדיס6 כסת6 5יס זכי כ16ריית6 דוכימ6ן

 8 ד6תי וכע5מ6 וין כע5מ6 יסר656ינון

 מהיטנאר;יא

 יפסו ססרכיס כין יוס עסר כ6רכעס ססגי בחרש0
 לוסן ע5 סני ססק 5תעכד ד6 סקוז6 ונו'.6יתו

ד5ח
 : וףנ יף נ( קי'ח תייס 0 : יג ז9 "( מקובצתכנראה

 עשה כאיל1 כביכול הדוא. ענץ למעלה נתעוררבשבילו
 ? וה תיקוןשם

 שהוא איש אלא לטה. פעסים שני אישאיש תו'* רחוקה בדרך ש 4נפש ממא יהיה ני איש 84ישמ(
 עצמו פתם והוא עלטנה. נשסה לקבל ראוי והואאיש
 שדוא בשביל המעננ מה השכינה. עליו תשרהשלא
 איש איש. איש ודףימ עצמו. סשמא שהיה עלהנורם.
 פימא שהוא לפש. פסא יהיה כי איש. להיות ראוישהי'
 בדרך או העויונה. קדושה עליו תשרה שלא עצמואת

 נגוקדים שהם סקומת סעשרה אחד הוא זהרחוקה.

 רחוקה. בדרך מהו ענץ. איזה להראות באים עלםבהורה.
 סרמעלה. אמעו מממאץ עצסץ םםמא כשהוא שהאדםלפי
 רחוקץג בדרך הוא הוי סלמעלה אאו שממסאיןוכיון

 בו. דבוקים ישראל שזרע הדרך ומאותו ההואממקום
 ו*ר~עקשר לכם מלייב שנתההק נדבק. רחוקה בהרךוהוא
 ענינים. 2גי שנראה רחווה. בדרך או לנפשסמא יה" כי כיעיב ההרי יצחק א"ר נקשרים. שאתם כמובכם

 שתו. שממש קוים כאן יופי א"ר או. שכתובססשמעות
 14 וה או שאפילו וסשמץ ]ון שתו שממאו לאחרכאן
 הפסח יעש ולא שלמעלה. קוישה עליו תשיה לאוה
 שנ* בירח הרי תאמי ח*ם אותו. ששש וישראלבזמן
 חודש בעעיל לזה הרי עצמו. ותע8 שנמהר כיוןאלא כלום* לא עצפ מתקן אץ ששם האמת אבל פסח.עושה
 עצפ המםהר אדם שכל סכאן ]"[ הפסה בו לעשותהשני

 עומד יתירה עליונה שבסדרגה תאסר ואפשר ל1.ספהרין
 ]ע[ ב"הד והשמש הירח משעים בזמנו הפסח שעושיןידש זרע ישראל שהרי כן. אינו השני. בחודש פסחהעהשה
 איזה הבנין. כל נהשע הוא לראשונה היסוד ושמשעוסי
 ]י[ העולם צדיק של העליון יסוד שזה תאסר אליסוד.
 מאמו אבן כ( כתוב שעלי' הטובה. אבן של יפד שזהואלא

 בחודש אפילו הכל שסשע ודאי יהודה א"רששורה. מי עליה ש2יכן האבן והיינו פנה. לראש היתההבונים
 רמעם. מה בזמנו. הפסח שעושה כזה לא אבלהשני.
 למעלה4 טלמטה ומשע עולה בזמנו הפסח שעושהזה
 שעושה וזה סורידין. ואין בקודש שמעלין לפי ירד.ואינו
 שוים לכן למטה. סלסעלה בהשנתו יורד ומנו.לאחר
 יורד חה יורד. ואינו עולה שזה לנמרי. שוים ואינםבכל.
 יותר שבח בזמנו הפסח שסקריב סי לפיכך עולה.ואינו
 וכל בהורה. שזוכין בכל. שעכין ישראל אשריהם לו.יש
 אשרירם הקדוש. שם להשנה זוכח בתורה 2אובהמי

 : הבא ובעולם הזה בעולםישראל

 הנאסןרועה

 יע2צ הערבים בין יום עשר נארבעה השני בחרש0
 לשתן שני פכח לעשות % מצוה וט'.שתו

שלא

 הידיו
 תעלה שלא גף[ : רחוקה בדרך  שיעא נקרא פלמעלה לו ש44צ ואהד לנ*2ה פמא בשט רק נקרא מלמאלה אותו שטמש קודם %י11(

 לארץ להש*יע הש*ע המקגית שהיץ ניון דמקבא עלמא מלטת מדת הנה ,ס( : נר4שי עצמו יתקן לא אם שני פםח לעשותבידו
 ףרוחניות שפע בא ודח ועל לארץ וקרוב נמוך היותר ה4חרק הם4שך דוא שהלבנה כיון ללננח. נמשלת השנינה באמצעיתהגשמית
 לשמש. נפשל להמלבות דצמ84יע גבוה יותר שחוא את*ארת "1לם ונן  מהשמש* מקילת היא שלה 4שר ונל ירחים. נרוש ננה4*נלארץ
 חתקשרותה ע*י אליה נש*ע שלה שחאיר וכיון מלבות. פ*ירת אור התגלות זמן הוא ישראל נגאלו 4טי ניפן והורש סה84יע. זכר נדף'שהוא

 והנהשפיע המקבל ףעולטף. ץני והוומש הירח הארת להשיג יטל הוא ננימן בומנו השסח שהעושה אסר לנן רדטוא עלמאבהת*ארת
 נאן שאין יבאר לבן להמלבות. דדבויא מעלמא הששע הפענור אבא שיפא יסוד בשם נקראת לעילא מתתא שנימ ם8ירח ני ,י[ :ביהד



 היהרישוןבהעלתך
 הוא הפמח %ד אם מת. בטימאה שנממי9 או יכלושרא
 הוא ואז בניסן. שולם בה נכנמין שישראל האסונה0ור
 שנממאו או יכלו שלא אלה יכולין איך לשמחה.הזמן

 כיון אלא זמנו. עבר שהרי רשני. בחורש פסחלעשות
 ן הכתר הומר לא בניסן. שלה בעמרה נתעמרהשהשכינה
 1 היום מן יום ל' אותן וכל יום. שלשים ממנהוהעמרה
 וכל שלה. בעמרה השכינה יושבת כפסח. ישראלשעאלו
 לראות. יכול להשכינה לראות שרוצה מי בשמחה.חימתיה
 להשכינה. לראווע יכול הי' שלא מי כל מכריזכרוז
 ן מנריז. יגרוז אימהי השערים. נעילת מרם ויראהיבוא

 ימים שבעה עד משם שהרי השני. רחודש עשרבארבעה
 ועל השערים. ינעלו והלאה משם פתוחט. השעריםטד

 * : ר"ם ע"כ שני. פסח נתקןזה
 תו'. המשנן את הענן כסה המשכן את הקים דננידכ61(

 אבא א"ר תו'. יכמ% הענן חגדד יווהכן
 יום אז ]י6[ אנשים פעולת ע"י משכן הקמת זמןבבל
 באותן נהמשך קורש משחת וטומן לכל. שמחה יוםדדצא

 טרם זאה עגורם מי כלם. ומאיועם העליוניםמאורות
 הבא. בופלם חיים לו ויריה הזה. בעולם שינצללעצמו
 צדיקים וארח נ( וכריב ממות. תציל וצדקה נ(וש"כ
 שאל יוסי ר' י( : היום צון עד ואור הולך פהכ*ר
 במקרא. נזכר משכן פעמים שלטוה לו. ואמר שמעוןלר'

 6יסו דפסס ר61 6י 6מר6. נתס36ו ד6סת6כי 16 יכי15ד65
 6יסו  וכוין 3ניסן ס5ס6 כס פ56ע ויסר56 ותסיתגות6ר61
 ו6סת"3ו "1 יכ%ו ד65 56ין יכ5ין  6יך  לסוופ.%1נ5
 ניון 6% . זתנ6 6עכר וס6 תגיג6 3ירמ56תפ3ו
 כתרס6 6תפדי6ת 65 3גיסן. 3פערס6 תתעסר6 יסר56וכגסת
 יות6 תן יותין 5' 6יגון 1ג5 . יותין ת5תין תגסועסרס6
 וכ5 3עסרס6 תסרוגית6 ית63 כססח. יסר56וגפקו
 5תמ:וי. יכי5 5תערוגית6 5תמתי וכפי ת"ן . 3מווסמי5ס6
 תסרוגית6. 5תמתי יכי5 ד65 ת6ן כ5 כרי1וכרוא
 . כריז כרוז6 6יתתי . תרעי יגע15ן 65 פד וימתיייתי

 יופן ס3פס פד תתתן וס6 תגיג6. 5ירה6 עסר63רכעס
 1פ5 תרפי. ינפ15ן 51ס065 תכ6ן פתיסן.תרטן

 . ר'ת פ"כ סני פסמד6
 ומ/ סתסגן 6ת סעגן כסס סתסגן 6ת סקיס דננידכ!6(

 זתנ36כ5
 ותסכג6י

 י4ס61 כדין ]י"[ גס6 ו3גי כפו3וסע 6תקס

 ם 219 .'":ן:!: ים1'בו,
 5ויקיס 61ום נ( וכתי3 תתות ת5י5 51וקס נ(ססשו
 ס6*5 יוסי ר' ו( י4יוס: גכון פד 161ר סצ גנסכ6ור

 סתסכן 6ת ססנן כסס סתסכן 6ת סקיס ו3יוסדכתי3
 פו 06 גתר6ס סתסכו פ5 יפס ו3מר3 ספוות65ס5
עצ.

 3ימ ו%
 56סגי

 היה במרבר ישראללכוף מזי ח6ח*5 'ן 6%
 לדמןמשכע

 זה להמשך דגיד דיא המשכן וזה שם* ועמדלשילה. ד6תי פד תסמן. סוסע1 3מו%3 יסר56 ו%6י זתנ6 כ5 1 שבאו ער
 להאיר בשביל בזה זה ושיתקשר בזה. זה לרכניםבזה.
 אלא כצההה נ9-א לא שהרי .[ ]י6 למנוחה לאאבל

 מנוחה היה שאז המלך. שלמה ביוצ4 המקרש ביועכשנבנה
 לנסוע ולא רמטחוע תוקש ששם ובשביל ולממה.למעלה
 בין מה . בטע ויש משכן יש זה טשום למים.ממקום
 ואיט אוהבו. אצל שבא כמלך תא משכן אלא לוה.זה

 עלע. להמריח שלא כדי עמו. *לו המחנות 4מניא
 הורילות שכל רייט בית. חיילות. במעם אצלו באוהוא
 וא הזה. בבית לדור עמו מביא כלם שלו המחטתוכל

 של מרור הוא המקרש בית בית. ובין משכן ביןהחילוק
 הצורות. אהען בכל המרכבות. אותן בכל עולמים.מנטשע
 הפעולות לחבר שלמעלה. כרמיון דפעולות אותןבכל

 במעם שורות. במעם הוא ומשכן שלמעלה. כדמיקשלממה
 : שלמעלה במור הוא והכל למים. ממ9ם מפעפעו6ת.

 הנאמןררעה

 ה' משמרת אה יסעו ר' פי ועל יהנו ה' פ4 עלס(
 רשכינה זי שמרו. דנאמן. רוגה אמרשמרו.

השימרת
 סקו1י ו( ו' סס ג( י*6 מסני ג( ק.י י9 ת( כקומותכט%אוז

 גיםיתגומס 4ג5תןטכ6ןיב6 פטבצ",6:41 יי2צ, ל*נסר*  נבין נר6 די  ול6פקסר* נו6. די %פל* .3ד6
 5גס65 6% . דגיימ6 תקיפו דתתן 3גין . ותת56פי65
 3ץ ת6י .. 3ית 61ית מסכן 6ית כך ו3נין 65תר.ת6תר
 5% רמיתיס 5נ3י ד6תי כת5כ6 תסגן 656 . 5ס6יס6י
 . ע5יס 65סרח6 ד65 3נין עתיס. די5יס 16כ5סין כ5תייתי
 6ייתי כ5סו די5יס *ג5סין1כ5

 ווא כית6 כס6י 5וייר6 1

 ד%. "11 ונק~ 2פ"ש'י::1נ
 כ1עיר . דייקנין כזעיר ותסכן . ו5עי65 כגתג6ד5תת6

  ו5פי65. 3רא וכ65 65תר. ת6תר 5גע65עו3וין.

 סהימנארעיא

 סן תסתרת 6ת יסעו ס' פי ופ5 ימכו ס' סי 7נלס(
 סכיגת6 ד6 . סתרו . תסיתג6 רעי6 "תר .סת-ו

וגסר6
 קפע קלת ס(ופ6.

 הצהר%
 המוגת אנן יסוד שנקראת סלכוה ספירת שהיא שמלמפה הראשונה מפירה על הכונה אלא צריק יסור הנקראת השניה מדה עלהכונה
 ספירת ' ש ספירה של ההתגלות היא שגו חשגי בחודש ששי פסח העושה משא"ג ימור שנקראת שןלי' הם"ירה ם משינ ירהושעל
 מעמיריפ שישראל זמן בל על כונתו 1'16 : מורידין ואין גקורש דמעלין משום הפוג. דרך זה אין אגל ה משיג הוא שגם אףהיסוד.
 נשפ המגונה חשפע השפעת גזה גורמים הם זה. עבור צרקה שנותניפ ע'י המררש בית או הגנסת גית היינו סעם. מקרש אוס;כן
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 דכנין פיכיס. ויתיס סכסיס רספרי  ל5ינוןדנסר6
 .  פוכימ  ויטיס  סנתות ככל תיסריל  סכילס זזס 65כך

  במון.  ופסונרס  מוגרת רהיסי  *(  וסול  כסכסוסו5פילו
 5תרככת6 דתס6ת פד . 5סן עו5ס  6יסי ללות5צכל
 ך6ית תפ6ר'ת גטר"ס גוו"5ס ד6עון ע65ין.ד6נסן
 516יפת ד6יסי וגפוס  סנסיוי תריסר 5קכ5 5נפין פריסר5סון
 פקוד6 נכ5 זכתן ות%י 55ותין ת6רי 56ין ע5זכות

 יסעו וכן דלסון זכוון ע5 יחנו סכי . ך16ריית6ופקין6
 1כ11ן דפכדין אעון 5גכייסו. סתירס )מת6 1:כי5גנייסו
 וי5יס כתרככת6 פ5ייסו נמית קכ"ס סרם 5קכ5 ע"ת650
 פרם 5קכ5 ע"ת זכוון דפכדין 61עון . וי5יס מיחןוכן'
 סותרין וכד' תססרו"ן ועכד כתרככת6 ע5ייסונמית
  סרין  ניינון  כפוכרייסו  פלייפו נסיס  ולרסיפי5די5יס
 כתרככת6 ומיתס 6ף תסמית עון מכ5ס ות65כיות,יקץ

 . ר"ת פ"כ . תנסון 65תפרפ6וי5סון
 ת6 0תפון 6"ר . ונו' כסף מ5ו5רות 0תי 5ך עוטךץ6(

 דינין 5תכר6 זתינין 6ינסו ח515רות 0תימוי
 וכיוס כתיכ וכג"כ ]יכ[ תכסף 6יגון ופ"ן . 5ק6%כפי6
 כמ5גרות ותקעתס מוסכס 31ר06י 31תועויכססתמתכס

 תכ16 וכי כתיכ מזי ת6 כ( . וגו' 5זכרון 5כס וסיוגו'
 ע5 ודייקנ6 ונו' 6תכס ס15רר ס5ר ע5 כ6ר5כסת5מתס
 נ60 5כגי וקעי5 תדיר 6תכס ס15רר סמות מ65ך ך6 .ס5ר
  יות6 וס61 ס0נס כר06 06 וסרעותס תקנתיסת6י
 65סגמ6 כגין 5תת6 נמית סתות ת65ה וס6י 5עע6וויג6
 51מסוי 15ן 65סס6ס 5עע6 ו5סלק6  נס6. י3נינעוכוין
  כסוסר תקותי ד6 דידעי י0ר56 . ע5ייסותקטרג6
 ]יג[ פ5ייסו 651גנ6 15ן. 65סס6ס יכ% ך65 ע5יס5יכג6
 061תכמ . נ60 כני וקעי5 דינ6 דפכין כ0עת6 0כן5%
 61סדר1 קכרי 5כי ד16פ כ0עת6 סגן וג5 .5תת6

 : קכריתכי
 סכ6 56פור 6"ר . 1ג1' ת0ס וי6תר ס6רון כנסופ ןיוץי0

 סכ6 65מור6 טנוזר6 ד6יסי נו"ן 65סתכ6.65ית
 יויע6. ס6 כפופס נוץ ]יי[ 6תר0ית6 6ת6י יוכת6נתרי
 ווכר כ655 פסוסס נו"ן . גוקכ6 כסוססנו"ן

 כנסופ ויסי. ד6 וכ6תר 16קיתג6. 1ס6ונוקכ6.
 1ת6 ס. ד6 גגוע6 6תסיר6 6ת6י 351תרס6רון
 וסי6 כגין . 6תתר 65 כיתך יו0כי כ06רי נו'ןמ,י

 תוסיף %5 נפ5ס ד( דכתיכ מכרי6 6וקתוס וס6 ]טי[כנ15ת6
 61רון 5פי65. גתינ %י 656 . וני' יסר56 כת51תקוס

נרית
 ? . קנס יף ג( ק5ו פט1ת ח5ק ט ויש י9 " מסומותנסראחה

 שבשביל טובים. וימים שבתות השומרים לאותןהשומרת
 מובים. וימים שבתות בכל מישראל שכינה חה לאזה

 בהם. ומ0ונרת סנו-ה שהיא *( חול של בשבתותואפילו
 שך להטרכבה שמניע עד לה'. עולה היא התפלותובכל
 שיש הפאר"ת. נבור"ה נדול"ה שהם העליעים.האבות
 מלמדה שהיא וכפי השבמים. י"ב כננד פנים י'בלהם
 מצוה בכל הזכיות ובעלי התפלות בעיי אותן עלוכמע
 ימעו וכן שלהם ה~כיות ע5 יחט כן התורה. שלומצוה
 זכיות העושים אלה אייהם. שמירה יורדת וכןאליהם.
 שלו במרכבה הקב"ה עליהם יורד פרס לקבל ע"םשלא

  פרס  יסבל  ע"ם  וביות  העושים ואלה שלו. החיותובארבע
 שומיים ובר' ממטרו"ן העבד של בהמרכבה עליהםיורד
 השדים באותן כמעשיהם עליהם טרד ולדשעיםשלו.

 בהמרכבה וחימה אף משחהז עון חבלה ומלאכיומזיקים
 : ר'ם ע"כ מהם. להפרעשלהם

 בוא שמעון א"ר נו'. כסף חצוצרות שתי לך עשוק6(
 הדינים לשבר מזומנים הם חצוצרות שתיוראה

 וביום כתוב ולפיכך ]ינ[ סכסף הם ולכן אותם.ולהכניע
 בחצוצתת ותקעתם הדשכם ובראשי ובמעדיכםשמחתכם

 תבאו וכי כתוב וראה בוא ג( וט'. לזכרץ לכם והיופר
 על ודרשנו וגו'י אתכם הצורר הצר על בארצכםמלחמה
 לאנשים. והורנ תמיד אתכם הטרר המות. מלאך ~ההצר.
 יום שהוא השנה בראש אם ההרעותם. רו. תקנהמה
 להשניח בשביל ימטה יורד המות מלאך תה למעלה.הדין

 ולהיות להם להשמין לטעלה ולעלות האנאים.במעשה
 בשופר. מקדימין זאת שיודעים ישראל עליהם.סקטרנ
 נ[ ] עלההם ולהנן להם. להשמין יוכל שלא עליולהריע
 נמצא והוא לאנשים. והורנ דין שעושה בשעה  שבןוכל

 הקברות לבית הג2ע עם שהולכים בשעה שכן וכללממה.
 ! הקברות מבהעוחוזרים

 כאן אלעזר א"ר תו' משה ויאמר הארון בנפע ריךץינ(
 כאן לאחור נזורה שהיא ט"ן להבץ.צריך

 ידוע. ענינה כפופה מ"ן ]יז[ נרשמה למה מקומותבשני
 זכר בחי' בולל פשומה ט'ן נקבה. בחינת כפ'פהנו"ן

 בנסוע ויהי של זה במקום אבל נחבאר. וזהונקבה.
 ובוא ס. וה בציור מהופכת היא למה אח"כ ונםהארון
 שהיא לפי נאמר. לא ביתך יושבי באשרי ט"ןוראה
 תוסיף 4א נפיה ז( שכתוב החברים ביארו וזה ]ט1[בנלווז
ברית וארע למעיד. כבעב מה אלא תו/ ישראל בהולתקום
 *טפוס

 : השבת ואהר השבת קודם שבת תוס*ות של 2חשעות %'ק

 הזודףו
  בוו  וח הט*ירות ויודוגו יתקשרו ובן שלמפח. 2המשנןיתקאי

 פקום אבל שלטאח. להמשכן וטשם שלסעלח.  לחמאבן *6ע להש*יי
 זבות להם ,שמוביר ישראל על מנין השופר מט : חרין את הממתיק חסד על רטו בסף בי מג( היה! לע עוד הארן על 6חקנוע

 נדולי והקל בוח. מהשבאים בביאים הבל הבבה. קשה חוא בנאן הזוהר מאמר מו[ ! הו*פן את לערבב סנולה ל4 יש וגטהעקרה.
 סאץשלל מישראל *אחר שכל ביון אטגם אסון. יקראמ *ן י*חד ולא ולויתן. בור אער בין ראעע יבנים וטי ומשרקין. טותביןה*וסק~ם

  טמצ*ן ני ההףרא ידע ראשית וקוני. טרי בעור אני. א3 הלקי אענה ונבן בוערה. מל4 *חהד לטל יש שתמא נעמה השטותן
 וחרבר קמשוניפ 2הם שעל1 עתיקים נתבים בהעתקת שנאעו השיבושים ודרשו חקרו של4 הוא הטהר מפורשי *ל  חדזיייפ  בל*נח

 עי שהצה והפניחים תורח. בעלי אי82 רונ ע*ק ה*יתיות מטדרי בחר*ום בן ואחרי צורתן. שחחל8ה ש אה8רו אשפששתיות
 ויהק44 חנושא ואאתיב הבשה ששאר הרושלפי בבלי תל18ר ונ8קרת בראוי. להגיה יד לשלוח 8חדו השהר מאצרשי עצ8.84הצה

 קןל40ת של 2מהית א8ד2רים במקו18ח רק ואילו זה. בע2ין דטנתם ירך יצאש לא עוך 88אר 88ורקא אנל הצהר. 8קרת נן1"שיבו,שים
 במאטר באן אע הומתר. של (ודרוש הפו 8שמ 2הלק י*ח דרך וח אין אבל לעשות. המי12 למגיח *חי *ודו המאשית א**רותאעליונים

 ני יבין חאמק של אטויא מבין ובל עמה. בן ולא דמחאא. בקו*א *ילא להנניס ה2קשו נרסאוונ והילו8י שיבושים אי2ה טאימוח
 נא %מיי אאטת חשיא מאי 4שהנ צייטת הטניץ אאזי בי הסנימו משצפקי8 אן2 שהטפוהה יאשדיע אבאי ושתף שצדאי48ד2רי
 שוף אששה 8רש מ8 של לנאר 2א חלא% ח4פ.

 הממ"
 אהרשימ4א חיל שיבוש. אה8א*הוא באאי%4 שנד*ן ו2שקום באן. הגרשמות

 טץ שענין ר"א חששר תש21א. חמ 828 אח%ת דחשפי8. שא8רו כאצ חהשו. 8א של טץ חאשת שמן 2ץ8אלהי 28אר א84ד ר'מם(
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 להם לתור ים4ם שלשת דרך לפניהם נוסע ה'בריה
 והרי עפו. נסעה נו"ן הארון נוסע שהיה כיוןמנוחה.
 הקב"ה חביבת וראה ובוא שרהה. הארון נבי עלהשכעה
 אין הישר מדרך סרים ו*הם אע"פ שהרי ישראל.אצל

 לעומהם. פניו מחזיר והמיד אוהם. לעזוב רוצההקב'ה
 וראה ובוא בעולם. הקומה להם היהה לא כן לאשאם
 לא והנו'ז ים4ם. שלשה מהלך לפניהם נוסע היההארון
 ישראל אהבת ומתוך עמו. ונסעה ממנו נפרשההיתה
 כפו הארון. עבר מן ישראל לעומת ונסבה פניההחזירה
 למקום פניו אה מחזיר הולך הוא שכאשר האיליםעופר
 לעומת פניה הנו"ן נסבה הארון בנסוע וע"כ משם.שיצא
 בנסוע וע"כ הארון. לעבר הנו'ן נוף וכהפיישראל.
 פניך המב אותט. תעזב אל ה'. קומה משה אמרהארון
 (. זה בציור ישראל אל פניה הנו"ן החזירה אזאלינו,
 לנמה. הארון התדול וכאשר לאוהבו. פניו שבחזירכמי
 לעבר ונתהפכה יושראל מלשבצן פביה דגו"ן החזהיהאז

 כך ודאי אלעזד שמעון. א"ר ]טן[ נתדפכה וכלההארון.
 שאם מ4שראי. פניה דחזירה לא הארון בנוח אבלהוא.
 הצורה מן ליךפוך עתה מצוירה לדיוה הנו"ן רדצרכהכן

 בדרך ב' ונרן לארור. נזורה א' נו'ן שלמעלה.דאחרת
 מ4שראל. פניה דהזורה לא וראי אלא ]ח[ הארון לעבר"שר
 מושה כשאסר לנוח. הארון שההחיל בשעה עשתהומה
 אחר בצר ועמדה חזרה והשכינה הארון. נח אז ה'.וובה
 ואז הארון. ולעומת ישראל לעומה ררו ופניה הארון.של
 נרפו ארשראל אלא ולישראל. להארון מכוונת כלההנו'ן
 כמהשננים. העם ויהי שכהוב מהמן.  1שנתהפכהאח"כ
 ייבא רב של רספר מן דיא כך שאמרהי אני אלעזרא"ר
 דחזרה. היתה זה בצד ובין זה כצד בין ו*אמרסבא.
 כך המצא שאם4הי ההחזרה א.פן אבל אמר. יפהא'ל

 ? בוראי הוא וכך סבא. דמנונא רב של בספרומבואר

 א"ר חנם. במצרים נאכל אשר הדנה חת זכנרנו6(
 נהן שאינו ברנה. בלא רנם. מדואלעזר

 שלמעלה. עול במצרש עלינו דיה שלא כ~ם.לארונו
 וע"כ שלמעלה. מלכות מעול פנצרין עבדים וראהבוא

 כש:ר אלא שמים. מלכות ע% מה דיהתה. מן*מורים
 מוב פמנו להו(רא כדי בתחלה. עול עליו שנוחניםהזה

 כלום. ישה אעו ההוא ,ול עליו מקבל אינו ואםלעולם.
 בהחלה. פ'ש ע1ל עליו לקבל לאדם לו טרך נםק

 )סס 5תור 'תיס ס5סת ורך יפגיסס ססט 40כרית
 יס6 עת'ס ג650 נו'ן 6רונ% גטי5 וסוס כיוןתנומס
 וקכ"ס מניכות6 מזי 1ת6 יתכ6 %וכ6 נכי ע5סכינת6
 קכ"ס תיסר תמרמ 1600 ו6יטן 6פ"נ וס6 ויסר5.56נכייסו
 . 5קכ5ייסו 6כפוי 6סור זתג6 וככ5 15ן. 5סכק6 כעי65
 מד 1ת6 . כט5ת6 יקותון 65 סכי 165ו6י

 65 כו"ן יותין. ת5ת6 6רמ קתייסו ג0י סוס%ע6
 ויסר56 ו5סון רמיתו ותנו עתיס. וכס65 תגיס תתפרס6סוס

 כס6י 1%כ6. ת5נכי ו6סתמר6 6כפס66סול6
 65תר 6פוי 6סור 16י5 6יסו כו וש5ת%6י65
 5קכ5ייסו 6כפין 6סמרת ס"ן ס6רון כגסופ וט"ו .וגפיק
 6רוכ6 כו וע"ו %ע6 5נכי נופ6 וכתפי .ויסר56
 6כפך 6סדר 15ן. תסכוק 65 ס'. קותס תסס 6תר ג0ייסוס
 (. 61 כטע6 5נכייסו 46סדר6 ט*ן כוין5נכן.
 5תסרי. 6רוג6 ס%י סוס וכד ורמיס. 5ת6ן 6כפיס ותסדרכת6ן
 5נכי 61תסור6 תיסר56 6גפס6 גו"ן 6סור6כוין
 סכ* כוו6י 56פזר סתפון. 6"ר ]טז[ 6תסור6 1ככ65 .6רוכ6
 ו6י . תיסר56 6כפס6 06דר6 65 סכ6 6כ5 .ט61
 ו6מרמ תנוכ6 5מתספכ6 כו*ן כפי6סכי

 נ6רמ מ"ן וס6י 65מור6. תכוזר6 ס*ן ס6י .ו5טי65
 תכייסה %פס6 6סור6 65 וו6י 656 ]יז[ %ע6 5נכיתיסר
 תסס 6תר . 5תסרי 6רוכ6 וס6רי נסעת6 פנו6ות6י
 6ומר6 כס0ר6 ק6תת וסכיכת6 . 6רע6 סרי כוץ . ס'סוכס
 וכוין . ו1%כ6 %קכ5יס ויסר56 5קכ5ייסו 61כפס6ו6תכ6
 נרתו ויסר56 656 . %יסר56 65רונ6 6כ11ג6 כ65כו*ן
 . כתת16כניס סטס ויסי וכתיכ . תכייסו[ ]ו6תספכ56כתר
 ייפ ורכ תספר6 ו6תרן 6% 56פזר6'ר
 6תסור6. ני% כס6י ונין נים6 נס6י ונין ו6תר .סנ6
 תסכס סכי ו6תינ6 61 6כ5 . ק6תר ספיר6'5

 וד6י סו6 וסכי . סכ6 סתכוכ6 ורננספר6

 6*ר מכס. נתכריס כ5% 6סר סינס 6ת וכנרנד6(
 יסיכ 651 . נרכס 6% . טס תסו56פור

 . ו5עע6 ע% כת5ריס ע5כ6 סוס 651 . נ15ס5ת%יס
 וע"ד . ו5עי65 ת5כות6 תפ% פ0ורין פכוין מוית6

 0כ תניס 65פק6 כנין . כקותית6 פ51 פ5יס ויסכיןתור6 כס6י ש6 . סתיס ת%ות פ% ת6י . סת%ת תןפסירין
 תיי. פכיו 65 ט% 6100 פ*ס קכ5 65 ו6י5פ5ת6.

 קת נ0ר " טקוטותמראה

 דזזדש8ץר

 עט ה8לכות והזדוטת התנללות על הרפו פשהשח וטץ הקדדשה. והשנינה המלנות פדת ץל *תרמז נחחגריא ונהנאר ידוענ*ו*ה
 רשא עוד פביא אהשנ הקדושה. והו-טיבת ה8לנות גפדת תרמז ענין איזח על עור גתבאר לא הפונה נו'1 ענין אנל דדבורא.עלמא
 בי*ה. חאל"ף לפי הפפוו;ים בפדר ביתך יושני  באשרי ט'ן גאפרה לא ני הקרוופה. והשניגה המלנות על תמיד תרמז גושן שאותראיה
 הקדזשה. משנינח בהםלנות ענין איזה על ה-כה ה,ו, הרפז נאן נפ פסתפא ואשנ השניגה. ונ~ת נפילה על רמז שהנו"1לנע?ץ
 ישרה אלא ח-4ח לא השייה טץ להיות *ריבח דאשכ היא שפעון רבי קושית ןץ( ? * נזח נ*יור הן נושן אות של הפונותפינן ששתי חיתח ר*א פברת און ? לעילא בהינ פאי אלא נאמרו הענין לבאר ר*א פתחיל ועתה הרמז. חוא פה עוד נהנאר לאאבל
 הזרה לארק. ישראל נין בנסוע גשעת שעמדה ממח מקומה שח*גה מפא ח%שן של השניה ווהפיבח 'רשש פגאר 1לכך הגוני'ן.גבל

 **: נזה נ*ער וישראל האוון לעומת חארון של השנ* בעבר לעפוד גנוחה בשעהאהיט

- - -- - 8 ( ישראל : בנמוע'  
 558 נ ישראלבנמה:

8 ( ישראל :בננצע  
א ישראל :בנחה  ) 



 6שיג קורשלשוןבהעלתף הזהרלשון

 פס ככ5 ייס דפ5מ%נסר
 י56פוי
 פ5יס י~% 8 4% .

 סה6 63 ע% וס6י .. 5מפ5מ ייכ% 65 נקותית%6י
 מ5כות פפ51 פמורין פכדץ ופשי ג6מר6. כפית ד6יסיכת6ן
 דס6 . פפיין ס% פכ5 . פטהן ע% פס6י ו6י .סמיס
 פוג %י טמם ד6סמנמ פד ונ*נ פ5ש סרי6 65ס%

 : פם כמ%ש ש% 5%י שופע

 י% 5י% יוי %ל ש'. סו6 ני צפרהמי
 סרי6 מכ6 כך . 6טר6 נ6רפ6 מו5קשון גפ5י תדי% ש עתמ. מי ט נ% כ%%. וג%יןי

 . סו6 נד סרפ ד*6 . קחם6 ת%פ6 5כר דיסר56פ5אסו
 ו6תכ5פ 65הר6 כ9ת כד 61קפי . מוור6 דנדגזרפ6
 6'ר ג( טור. ד6"זו כד51מ6 כססו6 סנו5ם. כפין ופיטגנופ6.
 מג6 ססו6 כמדכר6 5יפר56 יסו נמות דסוס מנ6 מד ת6פתעון
 דכ5 סתי% תגש"ש6 סית דכיס ד5עי65 מס65סא

 . פ5מץ כנ5סו נסו טצריס סוס כ9ת סוס וכו .סתיתין
 גד . פ65י ומ65כי ]ימ[ דתפום1ן מק5 6פק1פיניס
 ויהס. 61סתני ש5יד דפ5פ6. 46ר6 נש וס5יפ 5תת6 גמיתשס
 סו6 נד נזרפ וסמן יכפיכ. כתס 656 אויס סוס6%

 כיוז - ת%5ין סכן ח5 . יתיר 651 . סנו5ם כפץופיי
 קדמ%6 דרנ6 מססו6 6סתט 16יר6. כסו ופ5יטדנמש

דסת:
 כע 6כמין . 5יסר56 6ורייפ6 קג"סעיינ 65 פד מד ת6 פפפון 6"ר . חע' %קעו ספס עטבצךפ(
 נמס . נק . 5ת %מין וכתס . %ור"ת6טימין מסימכות6. נגי 6יכון ד65ו מ"כי6 6ייון וכין תסאעטפ6. נני6יטן

 ו5קסי גפקי תסימטת6 כני 6עע ג5 ..6גסנו
 דכ5 רימין ס5יק טס מ% וספ6 פ4ס. קדיס6 סמ6ומנרכ6ן
 ]יפ[ 5תת6 ונסית 6תמסך כיס דס6 . דפק דנגת6כוסמין
 . 5יס פעיס סכי כפי ד6יסו סעמ6 ככ5 . 5קתיספיס
 מתכרך ונדין . פ16ס קדיס6 5ת%5ותכרך
 כמכמט ו6סתכי ]ג[ 5פי65 וידפ מסתכ5 וסוס .נמעח
 . תסימנות6 ככי סא ו6ייו . דפס דור 6קרון ופ"ו .פ65ס
 ו6ינון 6ורמס6. ו5תנדפ כס 65סתכ65 6ור"ת6 6תיסיכתו5סע
 ו5קסו. ספס ססי כסו. כתיכ מס מסימטת6. כני 6סתכמוד65
 ס% ד65 כגין ינרתייסו. נסכי סת ססית6 ססו.מסו
 לם 16 כרמיס ועמנו כסו. כתיכ מ6י . מסימנות6גני

 65 ד6ימן 656 ס6י. כ5 5ון 6סרמ ת6ן וגו'גמדוכס
 כש מסימני די6 6יגון ד6 כנווג6 מסימטתן. ככיסוו

 . ויי5י יפת6 מזוג6 נתר יות6 כ5 נרמייסול6כר% כעש ו6ינק כ6ורמף. 65סתכ65 כפ6ן 65גקגשס
 ס6י. 5ון נריס %ן . דגסת6 עת6 כידייג(1 ס5יק 65זי5ת6
 %קעו. סעס ססו סכ6 96 תסימכות6 כגי 6ינע ד65וגנין
 656 גיו"פ ס5יק ל6 % סר% כ5 כתר . כרמיסיסמט סס*ד . פייס 65פרח6 וכפ6ן וגרמייסו כססות6ססו
 . יתיר ו65 . ססתן 5פד כספס עפמו וסיס . דכתיכגתס
 אסי 6יר תסימגות6. כט סת ד65 גגט . ס6י 5ון גריס"6ן

 שורח אעו העול וזה . לעבוד יכול אינו בתחלה העולזה עיי קבל לא חם שמחיב מה בבל ט יעטדוש*נ
 סלכתן סעול פמירש עברים וע"כ לאחר. כפוף שהואבסי
 העול. זה עדיו ששטיא עד האדם על שורה איןשאר שהיי פ%רים. שאר מכל פמורש, העול סה ואםשסים.

 : חנם בסצרים ישראל אוכלים היוולעעך

 שיע לרגףם עסי א"ר תו'. הוא נד כזרע ןדעכמן6(
 שורה הי המן כך אחרת. בארץ חלקם נפלו נר שלזר"ו מה עודט. גדוד נר כם'ש בארץ.תזילות

 הוא4 נד כזרע ד"א הקרושה. לארץ מחוץ ישראלעל
 ונבלע לאויר כשררד ונקרש *בן. שהוא נר הירקכזרע
 א'ד ג( לבן. שויא ההיא ככדלח הבדלח. כעין ועינובעף,
 הייא םן בםדבר. לישראל שירד והמן יראה בואשסעון
 מכל הגסתר הקדסון של יוסו סן שירד העליון ספלהיה

 שלו. ףו ונשתנה נק8ה העולם. שיר בו ושלםיסמה צש*רר רעליעש, ומלאכים ]יח[ תפחים  השדה ניטןוממנו העולמותי בכל סאיר אורו היה ירד וכשהיהנמערות.
 וצא נד כזרע והמן שכתוב. כסו אלא שלו זיו די'ולא
 כתן מלאכים. שכן צל עתר. ולא הברלח* נעעועעו
 הריא ראשונה ממדרנה נשתם האויר, בהם ושלפשירדו

 : להםשהיתה
 פרם וראה בוא שטעון א*ר וט'. ולקפו ו,עם שפצךנ(

 בין סבחין היה לישרא*. התורה הקב"השנהן
 אנ%נוע בני שאינם הרשעים אותן ובין האמונה. בנישתן
 כמו בגק. אוהם. הבחין ובסה בהורהי מחזיגוםמשינם
 ולק~צ יצאו האסונה בני שתן כל . אגסנו לסעןשנאסר
 מכל ריח סעלה היה ההוא ומן עליו. הקדוש שםוברכו
 ]'פ[ לספה וירר נמשך בו שהרי ערן. שבנן בשמיםנרני
 טחברך המן הי' ואז העליע. הקדוש למלך סברך%י' טועם. הי' שבקש פעם בכל לפניו, הסן מעים הי'כאשף
 בחכמה והבין ]:[ שלטעלה במה וירע ממתכל והיבמעיו.
 האמוטק בני היו ואלה דעה. דור נעיש וע'כהקלי%ה.
 ואיון דרכיה. ולדעת בה להבין ההירה נתנהולהם
 ולק"י, העם שפו בהם. כבעב סה אמצה. בני נמצששלא
 יכו ש ברחים ומחנו ברם. כתוב מה אגשה,בני הי שלא משום לעצסם. יוישים הי פטיגן שמו.מהו

 לא שהם ארא כך, בל להם הפייח נר ונו'.במףוכה
 מאמינים שאינם העשים אלה וה כדסיון אמונה. בניהי

 צריכים והם בדרכיו. להסתכל סבקשים איןקהקב"ה
 ולילה. יומם סזונוה בשביל רעם % עצמםלה%ריח
 כך. להם נרם סי לחם. פת בידם יעלה לא פןשרראים
 ולקמו. העם שט כאן אף אמונה. בני שאינםמשום
 זש'כ ייו. להמריח ומבקשים עצמם של בשפותשמו
 אלא בידם עלתה לא ט מרחא כל וושחר בררום.ומהנו
 יותר. ילא השסן. לשד כפעם מעטו וועה שכתוביכנצ
סהופפ יוסי א"ר אסונה. בני היו שלא משום כך* להם נרםנף  סג גשת 0 ת שא 0 יש 9 ש מישתטיאה

 הצד9
 בהסלכות גש*ע ק יוזק. אךופ לבן שחףפ ל לו יש שהתפוח כמו חנשס%ש משכן מקופ חמלנות שלפ ה9טוק,

 ש*"
 חסד חווגות

 כויה לפרש לן ונראה ורעה. בינח נחבמה שלחפ חפורין גת"וקו המן אנילת ע"י ןג( : עדן הגן ייד פ" נ"מ : תפארתגבורח
 שהכונא להאמין אמונה בעלי היו שלא ה*שום חעם וחייגו חסחשבח. הנה ההכמה חחעך שהוא שפות ענין 1לקש הים ש18הזוהר

 להפוך המהשכה לחס הועילה לא מדה כנגד סרה ול*ייך העלעניפ. נעולשת 4ע4 עי4 1*עו4 הקון טרם הארפ שלוחמחשבח
 הבח להם היה הם חמצוה וכונת והפלה בתורה חמהשבה כח ב*עולה ה*שינח בעלי אבל לפזוס. וחתאוו ו*השבו חאו לרפר *ששאת

 למעום: רוצים שה9 אפעפ לשת אשן את המהשנה בבח לה*1ך 2חמןנפ
**,,ר
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 כתרנונה. בשנע הנילט כדבר אומרים יט השמן. לשדמהו
 המן כך נונים. לכמה מתרפך השד מה אומריםויש

 מיץ השמן. לשר אמר יהודה ר' טנים. לכמהנחהפך
 :השמן

 א*ר ש'. הרנ נא הרנני לי עושה את ככה ראם6(
 העולמ* בני מכל ןנו שרף' משה וכייוסי

 למיתה. עצנו מסר לאכי ישראל ממנו טשאלומפני
 מטה הוא. עליון וסוד למדתי זה דבר אבא א"רלמה.
 למאה טאל ולא . לפניו רע עשהלא

 בטבי
 ששאלו

 טלא במה ונתעלה נתקטר מטה וראה בוא לאכל.ישראל
 נע נמצא בטבילי טהרי נמצאת. בי ההיא שלימוועעתה ודאי ואמר משה טמח  השמים. מן לחם לכםמממיר הנני למשה הקב"ה לו שאמר וכשעה אחר. נביאנתקשר
 למדרנה לההת שחזרו פשה טראה כיון ]:"[לישראי
 הקלוקל* בלחם קצה ונפשנו ואמרו בשר ושאלואחרת.
 בשב14 שהרי פנומה. טלי מדרנה ריי הוא כן אםאמר

 ואהרן פטם אני הרי ]כנן במדבר מן ישראלשכלים
 עושה אה ככה ואם אמר פנום. עמינדב בן ונחשוןפנום
 מקונו ולפנום נקבה בחעת של להמקום לריתלי.

 חן מצאתי נא אם הרנ נא הךנני כן אם ]גנ[ומדרטתי
 להתקשר ודאי היא רעתי ברעתי. אראה ואלבעיניך
 מאכל לישראל לחת הם היי "שראל. מזקני איששבעים לי אספה משה אל הן ויאמר אז תחיענה4במדרנה
 נע ואצלתי וע'כ שיך. במדרנה פנום תהיה ולאהאחר.
 שהם משום חמעם. מה עליהם. ושמתי עליך אשרהרוח

 וע'כ לה. 9האיר השמש וצריך ]כד[ בהלבנהנקטרים
 השמש נע עליחם להאיר בשביל עלטקם. ושמתיבתוב
 כה משה. יוי על יבוא אל זה ומאכל הלבנה.כער
 עושה את ככה אם משה שאמר מה אטר יצחקצר' בכבורו. רוצה שהקב"ה משה של חלקו אשרי יופנם.שלא

 בחינה ההוא ומקום אמר. בו וורה טרמיההלמקום
 והיינו הרנ. נא הרנני אמר לפיכך הוא.נקבה

 ע-

 מיתה, בו שורה אין החים שבעץ ביארו והריהמאה.
 אמו ולא ארה ואמר המיתה עץ אצל עצמו החזירוע"כ
 ! וע' משה אל ה' ויאמר ומיד לו. נצרך וכךאתה.

 ומ', איש שבעים לי אספה משה אל ה' ךיאכ2ךנ(
 זמן בכל מקעה מבקש אתה הקכ"הא"ל

  ידו שכא! וראה בוא ונו'. הרוח מן ואצלתי לך.הרי
 ומיד! אלדד שהרי לארץ. יכנס ולא ימוה שהואבחטה
 בשעו לאדם לו נצרך לא וע'כ אומרים. היו זהדבר

 יע הרבה טהרי עצמו. את לקלל בה שולםשהרעז
 ולפיכ, ויוחק. רנז מתוך אלא היה לא עתה אבלהיה. ישראי למובה שרגל *פי ממנו. קבלו יא מיתהנהטה שביק" אחר בזמן בו. לקיים דברו לקבל אצלוהעומדים
 ואמר ומידד אלדד אח"כ נטארו וע"כ ממנו.קב6
 לארץ יטראל את יכניס ויהושע מת שמשה הזאת.נביאות
 משה בשביל וקינא משה אצל יהושע בא זהובשביל

ומשה
 קנס יף ג( קיס י9 ג( קע. י9 6( מקומהעכש%אה

%ר

 י כתרנומו גמסממ ד5יס ד6מרי 6יכ6 ססמן. 5סדמ%
 מג6 מוף . נוומן 5כמס 6תמזר ססד מס ד6מריו6יכ6
 יניק6 ססמן. 5סד 6מר יסודס רגי . נוונין 5כמס6חמזר

 :דמסס6
 מ*ר עו'. סרג ג6 סרנני 5י עוסס מת ככס ראם6(

 ע5מ6. גמ מכ5 ענו ד6יסו מסס וכייוסי
 . 5תיתס נרמיס מסר 5מיכ5 יסרמ5 ממס דס6י5ו3נין
 מסס 6יסו. ע65ס ור~מ 6ו5יפנ6 מ5ס סלף 636 6"ר .6ממי
 וס6י5ו ע5 5מיחס ס6י5 ו65 . קמיס 6ג6יס65

 ד65 גמס ס5יק וסוס 6ת6מד מסס מף תמיסר56
 סנני 5מסס קכ"ס ד6*5 עסעתמ . 6חר6 נגי6ס6ת6מד
 וד6י ו6מר מסס מדי ססמיס. מן 5מס 5כסממטיר
 מן מסתכמ כגיגי דסמ . 6סתכמ גי ס5ימו ססו6ססת6
 5ורנ6 5נחתמ ד6סדרו מסס דמממ כיון ]כמ[5יסר56
 סק5וק5. ג5מס ק5ס ונפסט 61מרו גסר וס6י15 .ממרמ
 נמכי דס6 . פנוס די5י דרנ6 % ס61 סכי 6י6מר
 ו6סרן פנימ6 6נ6 60 ]ככ[ גמדגר6 מן יסר%56כ15ן
 5ממדמ וד6י ס*6 רעתי . גרעתי 6רמס 3561עינען מן מ65תי נ6 מס סרע כ6 סרנני סכי 5ף ]כנ[וירני 65תרי 51מסנס דנוק63 5לשאך 5נמש56י. עוסס 6ת ככס ו6ס מפר . פניס עמינדג גן ונמסקפניס
 מיכ5מ 5סו 5מיתן 6ינין ס6 . יסר56 מזקני 6יססגעיס 5י 6ספס תסס 56 ס' וי6מר כדין . תת6ס3ורנ6
 מן 1מ55תי וע*ד דעך. גדרנ6 פניס תס6 ול6ממר6.
 ו6עק גנין עעמ6. מיי ע4סס. וסמתי ע5קי 6סרסר%

 וע*ד . 5ס 5מנסר6 סתס6 1געי ]כד[ נסיסרמ6תממדו
 סמסמ מן 65נסרמ גנין . ע5יססוסמפי
 3נין דתסה יד6 ע5 מתימ 65 ד6 ותיכ65 דסיסר6.ככסור6
 : גיקריס 3כה דק3'ס דמסס מ51ק6 זכ6ס . יתפניסד65
 מתר וססומ קממר. 3יס סמרי דמות6 65תר5י. עוסע 6ת ככס מס מסס ד6מר מס 6פר י5מק ר'3(

 מי5ג% וד6 . סרנ נ6 סרנני ממר כך גנין . מיסודנוק63
 תותמ. 3יס סרימ ל6 דמיי דגמי5נמ מוקימכ6 וס6 .דמותמ
 6תר 51מ מת. ו6מר דתותמ מי5נמ 5נ3י 6תסדרוע*ד
 ונו': מסס 56 ס' וי6מר ומיד 5יס מכעי וסכי .מתס

 . עו' 6יס ס3עיס 5* מספס מסס 56 ס' רי*פכ2ךג(
 ידע דסכ6 מ~י 60 עף. סרום תן ו556תי 5ך.סרי
 ומידד 56דד דסמ %5ע6 %ע51 651 ימות ו6יסומסס
 גסעת6 5מיכס 5יס 5געי 65 ד6 1ע5 6מרי. סוו ד6מ5ס
 כמס דסמ נרמש 55עי6 ג"ס %רידרגזמ
 דכע6 6ומר% 3זמנ6 . מ5ס ססימ דמקג5י ע~סקיימי
 דיסרמ5 5תוע5ת6 דכ5מ כנין מניס קגי5ו 65מיתס
 כך וגנין ודומק6. רעי6 מנו 656 6יסו 5מו ססתמ .סוס
 וממרו ומידד 56דד %תר 6סתמרו וע"ד מניסקגי15
 דמסס. ע5יס וקכי מסס 5נגי יסוסע 6ת6וננ*כ - 5מרעמ 5יס5% 15ן ייעו5 הסוסע יתכגיס דמסס .דמ

ומסס
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 ן תסס 6דכי מתל ופ"ד . די5'ס 3יקרמ מסגמ 5מ1פסס
 כו"מ ת5ין. חינון תנסון תנע . כ5מס ת6יג5מס
 תכיפותמ . ססתיס תן סגסס ויכ5מ . תס3י6 ספס ויכ5מ6(
 תמי . 7תסס פנוותנותיס מתי פוק 3עמ 5מ ותססתתס
 7מיסו 7תסס מו5קיס זכמס . עו' 5י מתס סתקנמכתי3
 נ3ימין סמר כ5 יס71מ מ"ר . נ3י6י כ5סו פ5ס5יק

 סתס6 5גכי כסיסר6 תסס5נ3י
 6ים ס3פיס טל חתן פ5יו מסר סרומ תן ד1444רלג(

 תכיס 7כסרין י6 כ3ו5ינ6 מזקיס מ'ר .סזקניס
 . סכימ כקיומיס וסומ . כו5יכיןכתס

 3תר6ס ס' נ3ימכט יסיס מס 37רי נמ סתפו דיאנטרנ(
 רני פתמ 3ו. 376ר 3מ5וס מתתפמליו

 כסי5 וקו5 פכין כרו3 סמ5וס 3מ כי ד( ומתריוסי
 מוקתוס ס% פנין 3רו3 סמ5וס 63 כי . ד3ריס3רו3
 . ורנין פ5 7רנין ותסני . 3מ5תמ סתיכין 6יכ1ן7כתס
  3ס1 ריית  ופנסון כל6 קסוס  פויון  דפלייןפר

 5ע מתג5י 5מ קסוס זכמי צמינון מ53 וכוי3ו.קסוט
 תמי 7ני56 מזי תמ . קסוע כ5סו 656 כ5וס כ7י3ןת5ין
 וכתי3 נ5י. רז6 5י5י6 די 3מזו 75כימ5 מ7ין ס( 3יסכתי3
 חל6%  63רין  יסכנ0 פל  ריס0 ומזוי מזמ מ5סוכימ5
 כתו3יס. 3ין מכתי3 מתמי כדי3ן ת5ין 3יס מית ומיכת3
 ל6  סל9ין  רגסיס0ון 3ספס6 קפפ  וכיי 6יפןמל6

 ילי  ליס  ר6ורפין  9ריסין.  %לין 6ל6  03ופסחכרן
 תיי6 ו6י  לפליין.  פסקרן רל6  היי%ין  יליןרססוס.

 6סתפפ 60 . פנ6 חלפ8 0ת6 ל6 פלכ6 ררור  סון60
 ור6י 6ל6 9סופ. רל6  פלין וור פייר0ו0
 וכל  קרנין. ו6גת ריע ליוסר6 יססרל  סוס יו%ויכל

 ורפ6 וסופתופ6 חור63 .  ניסין  סליין 6ל6 0מ ל6חלפוי
 60 פיפ6 ו5י  רסלס. מ5תמ 51מ  רר%ין.ו6וסירו
 ו7מי. סומ סכי 3יס6. חלי6 לי0  6סוי6ן פנ גס רלנר6ספר
 פ5 7פ3רין 6ינון פ5 5מתד3ק6 7זתינין 3יסין 6ינוןכ5

 פלפ6.  03סו6 ל6תפנס6  רופייין  פחסין ומינון 167ריית6פתנתי
 רפילו י60  ספס6 דכ5 3נין זכמין.  6יוון חפיכל0ו

  פס0  ו0ילסי0  י( רכתינ 6ספרו ו60 פלי0.רפ,רי0
 6מזיו זכמס 5ססומ ופ'ד רפ מלזס זס . ת5פניוסיירמו
 דסמי תגינן ס6 מזי תמ דמתתר. כתס 3ים6 מ5תמ5יס
 כס6 3כי קתי 3יס פותיס 5תפתמ 5יס 3פי מ5תמ דמתיג"נ

 כ65ות5סיפותמ ויססכח לס3.פופיייו  ויפתחון לפ3. לג3י0  רל0ון רפות6 ריסלס  3גין  ליס.ררח%ין
 ות5ס רכל6.  סירותמ תמס3ס 7מיסי רפותמ5פ3
 3רז6 מיסו ס5יתו דס6 6סתכמ ופ'7 . דכ65 טיות6מיסי
 רמית6 כ"כ ונעיכין . כ5מ *קייס וכנ"כ .פ5מס

 ו3נ"כ ימות. כוקמ מיסו וכ5מ די5יס. ע3מ פסרמלמתקייתמ
 7רנמ 3סמי ומד מו כ5 35"כ 5יס מו7פקכ"ס
 כתס ומ7 מד דכ5 גח6 ו3סמי . ד6יסו כתסדיליס
 5כ"נ מ5מ חיסו למו ומ5ת6 פ6י יוימי ססו6 6תר .דמיסו
 דכד מזי ותמ מזי. כוקמ מ5ת6 מתמ דמ4סוזכמס
 3פל6%  וססי6 נפק6 נסתתיס פרסיס פ5 כמיסג"נ

  פ0ירין ח3ילי  וכ0% ר6פלת. כיתר6 1פ6לתלפיל6.
 . דמת6פ תמי ומ~ת 5פי5מ ס5קת סי6זכמס מי . נסתתמ 3ססי6 3ס וסגפין 3פ5תמ ומז*ןקייתין
  ת*ן ל0  ו%וריפין  3יסמ סער6 נסס61 6תממ7ת . 61165י

 מתפר וכד קריכ. 15תן 5תיתי 7זתיכן ת5ין מוכויכן
ס6י  קסלת 7( קגס מקז 0 %: יתוו 0 לץ ספ" 6( סשטותגשץאה

 משה אדני אמר ולפיכך עצמו. בכבוד השניח לאומשה
 כמש"כ הדברים. אלה מהם טנע כלאם. מהכלאם.

 מנ.עה השמים4 מן הנשם ויכלא סדוניא. העם וינלא6(
 מה משה. של ענהתנותו וראה צא רצה. לא ומשהממש.
 שהוא משה של חלקו אשרי תו'. לי אתה המקנאכתוב
 נביאים שאר כל יהורה א'ר הנביאים. כל עלנהעלה

 1 השכהט לפני כלבנה משה אצל.
 איש שבעים על יתן עליו אשר הרהה מן ןיאצלכ(

 הוה בבי ח91יה  *"רהזקנים.
  טמרלייי

 מספ
 : נמצא  ב9ץמד והוא נרות.הרבה

 במראה ה' נביאכם יהיה אם דברי נא שמ,1 דיאמרג(
 רב4 פתח בו. אדבר בחלום אתודעאליו

 כסיל וקול ענץ ברוב החלום בא בי ד( ואמריסי
 שיש ביארנו דוץ ענין ברוב החלום בא כי דברים.ברוב
 מדרנות. על מדרנות ומהם החלום. בענין יסודותכמה
 בהם ורש ימדם אמת. שכלו מהם יש שיחלומותעד
 להם נתנלה לא אמת צדיקי לאותן אבל ושקר.אמת
 מה דניאל יראה ביא אמה. כים אלא כלום שקרדברי
 .כתוג נלי. רזא ליליא די בחע לדניאל אדין ס( בוכתוב
 חלמא באדין כהטכבה על יאשה וח%י חוא חלםדניאל
 כתוב*ם. בין נכהב למה שקר דברי בו יש ואםכתב.
 קשאל ואם לעולם. נכזבים שאין קיימים עניניםאמת. רבוי להם שמודיעים קדושים. ענינים אלא בהםמתחבר או  עויא  שנשמותיהם בשעה אמת צדיקי אותןאלא
 נשמע דיי טוב. חלום יאה לא המלך שדור למדנוהרי
 כל מלחמות. ונלהם דם לשפוך נהינע ימיושכל לפי ודאי אלא אמת. שאינם ענינים רואה דןה שדודמזה

 ודם ושממה חורבן יעים. חלופת אלא היו לאחלומותיו
 בוראי. הוא כך רע. חלום לו מראים מוב לאדם כיאמרו הרי תשאל ואם שלום. של חלום ולא דמים.ושפיכת
 על העובר" אותן על לבוא העתידות הרעות אותןשכל
 הדיא. בע1לם להענש העתידים העונשין והם התורה.דברי
  יראת תהיה  שהמיר  ברי  הוריקים.  אותן רואהש  והכל

 עשה והאלהים 1( בהכהוב העירו והרי עליהם.רבונם
 מראים ההוא לצדיק וע"כ =ע. הל1ם זהו מלפניו.שייראו

 שזה למדנו דוץ היאה בוא שאמרו. כמו רע חלוםלו
 שהם אנשים לפני אותו לספר צריך חלום שראההאיש
 ויפתדו למוב. אליו שלהם רצון שיעלה כדי לו.אוהבים
 הכל והדבור הרצון נמצא ויהיה למוב. אותו לפתורפיהם
 והדבור הכל. ראשית היא המחשבה שהיא הרצוןלטוב.
 בסוד שהוא שלמוה בוה נמצא יהיה וע"כ רנל. נמרהוא

 אוהבו טרעא איש לזה ונצרך הכל. יתקים ולפיכךהעליון.
 ולפיכך כראו4. הוא והכל שלו. טוב פתרוןשיתקיים
 המדרנה באותה ואחד אחד כל לאדם לו סודיעהקב"ה
 כמו ואחד אחד כל של הנוון ובאותו שהוא. כמושלו
 לאיש אלא איע שהחלום ודאי ההוא יהוך4 אמרשהוא.
 שכאשר וראה ובוא כראוי. הח6ם רואה שהואצדיק
 בעולם ומשוטטח עולה נשמתו מטתו על ישןהאדם
 רעים רוחות כתות וכמה שנכנסת. במקום ונכנסתלמעלה.
 אם ההיא. בנשמה בה ופונעים בעולם ודולכיםקיימים
 לראוה. שטריכה מה ורואה למעלה עולה צדיק נשמההיא
 דבר4 לה ומוו"עים הרע צר באותו נאחזת לא.ואם
 וכאשר קרוב. בזמן לבוא שעתהים דברים אושקר.

נתעורר  ג' ק0יז 1( ג' זמ1יש
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 מה * סודעת שבקרנו הנשסה "שע האדםנהעורר
 טוב חלום לו סראום צדיק שאינו לאיש ועשכש-אתה.
 וכיון האמה. דרך מן לנס1תו כדי אסת. כלו הואשאין
 שכל אותו. ממטאים האמת דרך מן דרכו נומהשהוא
 להמסא ,שבא ובר אההו. ממהרים להמהר שבאטי

 : אהוטממאים

ה~
 שכאשר אסרו הוי וראה בוא יסי א"ר עוד

 בעולם לשופמ צריכות והנשמות ספחו. על ישןהאדם
 לעלות זוכה ונשסה נשמה כל אין הנופא. מתוךהיצאות
 אלא הימים. קדמץ פני נעימת בכבוד 1לראותלשופפ
 עולה. נשמתו בך מעאיו וכפי תסיד נסשך שהואכמו
 אותן כל יוצאת. ונשמתו יוק הוא כאשר נממא. הואאם

 מדרנות באותן בהם ונדבקת אותה. שחזים הטמאיםרוחות
 דברים לה מודיעט והם בעולם. המשפפותהחחונות
 עתרש ש1כה מי ובל נהבאר. וזה בה. ומצחקיםכזבים דברי לה מודיעים 1ל8עסים בקךלם. לבוא קרוביםשהם
 ד1א כאשך הוה. בשלם קימה עשנוע קים שהואבעוד
 שתן בץ ובוקעת וטשופפת הולכת עולה. נשסתו"טן

 8מ. מקום סנו אחיים מכרידם וכלם המס~ום.רוחוה
 ימודיעים הקרושים אותן בין 1לה והיא סשלנו. זהאין
 הרעים רוחוה כתות אותן כל יורדת. יכאשי אמה. דברלא

 מודיעים והם ההוא. דבר ידעת אצלה לדוקקרברוצט
 הקדושים אותן מן שקבלה ההוא ודבר אחרים. עניניםלה
 בוא נ( בהבן. בר במו האחרים ענינט אותן ביןדוא
 הששים. % שירה נטאה היתה הקדמונים ביסיםמיאה
 שפסקה כיון העליון. בכבוך להבין ומסתכלים יודעיםתעו

 שפסקה עכשי קי. בבת משתמשים הע מהםיצבואה
 אלא האנשים משתמשים אין קול. הבת ופסקהנבואה
 למדמ שהרי סבחוץ. דךא תחתעה סדרנה והחלוםנהלום.
 שהוא לפי הפעם. מה לנבואה. מששים אחד הואשהחלום

 וראה ובוא נהבאר. וזה למפה. הששץז סדרנה סןבא
 ייירד בא השמאל סצד שהחלום לפי ניא-. לכלהחלו%
 יאפילו לרשעים אפילו החלום ונראה מדרגות.בכמה
 שמצחקךם מהם יש לאנשים. אותו ומודיעים הרעיםסינים אותן שש,סעים החלום מקבלים שלפעמים לפילעכו"ם.
 להם ומוייעים לרשעים שלוחים שהם ולפעמיםששמקי. אמת דבר ולפעמים כזב. דברי להם ומורעיםבהאנשים
 : עליוניםשינים

 ברא~ם אהשיע אליו בסראה אסר חייא רבינ(
 עשה למדרנות סדרעת כסה וראה בוא בו.ארבר
 1 סדרט2 על סדרנה זו על ע קייפת וכלןהקב'ה.
 להן. הראף כפי אלו סן אלו יונקות וכ* סזו.לשעלה
 סשסאל. ואלו מימיןאלו

 וכ*
 ה% אלו על אלו נתסנוה

 מצד יונקים כלם השלם נביאי כל וראה בוא להן.נראוי
 נראתן המדרנווז ואווק דידועות. סדרנות שתי סהוךאחד.
 אליו בסראה שכתוב סאירה. שאינה אספקלריאבתוך
 שבל ד%יאה שזהו שאמרו כסו הסראה. היא איזואתורע.
 סאירה. שאינה אספקלריא היא וזו בה. נראיםמנים
 כמו בנבואה מששים אחד הוא זה בו. אדברבחלום

 ע63 מלת6 5יס תייעין זכ6ס 6יסו ד65ו נס 35ר וע"דדחת6ת. ת6י 04 מויפ6 6יטי ד3יס נסתת6ס6י
 וכ'ון דקסוס ת6ורמ6 5יס 65סט6ס 3נין כ65. קסוס 6יסוד65ו
 דכ5 . 5יס תס36ין דקסוס ת6ורמ6 6ורמיס 6ססיד6יסו
 ט 5יסתס6:'ן 65סת6נ* ד6תי ות6ן . 5יס תדכ6ין 65דכ6ס ד6תית6ן

 דכד 6תתר % מוי ת6 יוסי 6"ר פו6(
 :ע5ת6 5סוסס6 56סריכו ונסתתין . פרסיס ע5 נ6יס3'נ
 סלקת וגסתת6 נסתת6 כ5 165 . נופ6 תטונטקי
 6למ . ',תין דפתיק 6פי ס3ר 3יקר 5תמייוססי6
 . ס5קמ נסתתיס סכי עו3דוי עפוס תדיר ד6תתסךכתס
 6יגון כ5 גפק6 וגסתתיס נ6יס 6יסו כד 6סת6.36י

 דרנין כ6ינון 3סו ו6תד3קת . 05 נקסין תס36יןרומין
 ד6יגון ת5ין 05 תודיפין ו6ינון 3פ5ת6. דססייןתת6ין
 ת5ין 05 דתודעין %זתנץ 3פ5ת6. 5תיפיקרי3ין
 .  יתיר דא:י ת6ן וס6י 6וקתוס. וס6 . יס וגדיכץכדינין
 6יסו כד . ע5ת6 3ס6י סייע6  ונסעפיס 69יס ר%יסו3עור
 56ין 3ין ו3קע6 וססי6 6%6 ס5ק6. נמתתיסנ6יס
 ותודעין קייסין 6(נע 3ין ס5ק6 ו6יסי תססרנ6 ד6י6ו . פנון 6תר פנון ו6מיין תכריזין וכ5סו . תס36יןרומין
תוופין ו6ינון . ת5ס ססי6 5תפע 3סדס  6תקר63ס*ן5  טריקיו מ3י5י 6יטן כ5 . נמת6 וכד דקשס מד6 ת5ס5ס

קדיסין 6ינין נו דנסל6 ת5ס וססי6 6מרניןתלין
 . נם6 ד3גי ע5ייסו סרי6 ג3ו6ס סות קדת6ס 3יתנ6מיי ת* כ( תי3נ6. נו כע3ור6 6מרנין 6ינק 3ין6יסי
 56 נם6 3ני תסתתסי 651 קי. 83 ופסק_6נ3ו6ס פסק* ססת6 . קול 33פ תסתתסי סוו תנייסונ3ו6ס  דפסק* כיון ע65ס 3יקר6 5תנדע ותסתכ5ין ידעיןוסע

 תנינן ד% . 35ר סי6 תת6ס דרנ6 ומ5ת6 .3מ5ת6
 3נין . סעת6 %י . 5נ3ו6ס תססיס 6מומ5ק6
 ונמית 6פי6 סת656 תססר דמלת6 3נין 6תמוי לכ65חלת6 מזי ות6 . 6תתר וס6 . 5תת6 סתית6סתדרנ6ד6תי6
 ו6פי5ו 5סייני6 6פי5ו ח5ת6 ו6תמזי דרגין.3כתס
 דסייכין תנייסו סט6. 35ני ותודפץ 3יגהןדני סגי וסתעין מ5ת6 נקסין דותנץ 3נץ .5פכו"ס
 דקסוס ת5ין %זתנין . כדי3ין ת5ין 5.ק וסןועין נם336ני

 : 6%ץפ5ין 5ון ותודעין 5תאני6 ס15מץ ד6ינק %ז8ניןדסתפין.
 3מ15ס%יע שע נתר6ס 4פר מא6 ר3ינ(
 15-ן. תזיכדק6 56ין תן 56ין ינקין עו . ז6 .קם ע3ד5דרגין דרנץ כתס טה % גו.3%ר
 תסטר6 ינקי כ5סו פ5ת6 ג3י6י נ5 טה ת6 . י6טכדק6 כ5* 56ין ע5 56ין 6תתנן וכ5סו תסת6לן. 561ין תיתינ%66ץ

 %י 3צ יינ:3 . פי6%1י:סו6 3מסתתזחן
 דכל מיזו ד6תתר כתס תר6ס. סי6 ת6ן6תודפ.

 1 קסג. וי:ג ג( יות. ויחי ג( קל. סיס "יי 6( מקומותמיאה
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 כתסכדיכין
 ד16קיתכ"
 ותנייסו קסוע תנייסו וכנ*כ .

 כ5 . כד6תרו כ65 כמ5ת6 כיס ו6ית יכניןנים6- ותס6י ניס6 תס6י כיס 5ית ד65 מלת6 5ך %יתכדיכן.
 161קתיס . דסות6 פסר6 כתר %6ין דע5ת6הלתין
 כגין סעת6 ת6י סיס כן 5מ סתר כ6סר ויסידכת'כ
 כנ*כ כ65. ע5 סלס6 ות5ס וקסוס. כויכז כמ5ת6 כיסד6ית
 דכ5 כנין 6תר יסודס רכי עכ6 פסר6 מ5ת6נעי
 כנ*כ . ע5יס סלס6 ודכור . "יסו ד5תת6 תדרג6מ5ת6

 : - ססר6 כתר 6%6 מ5ת6כ5
 מיי6 6*ר . כמידות 6% ותר6ס גו 6דכר פס 56 ם11ק6(

 וכ5סו דנסר6. ת6טסק5רי6 מת6 תססתגיכן
 דכתיכ כסר6 ד65 6ספק5רי6 תגו 656 מתו 65נכי6י
 ס' גכי6כס יסי' 6ם וכתיכ 6לסיס תר6ות ו6ר6סכ(

 סס . וגו' תסס עכדי כן 65 . ונו' 6תודפ 6ליוכתר6ס
 5נכיס כ5סו דנכי6ין מזי ת6 יוסי 6*ר . כו 6דכר סס56

 כו 6דכר סס 56 ס: דכתיכ . דכר 5נכיכנוקכי
 6% כתר6ס . 6תודע 56יי כתר6ס ככי6ש %ס6רותר6ס
 כמידות.ז ו65 כתסס דכתיכ סכן 1כ5 .. ]גס[תר6ס
 6יסו זכ6ס . כורייס ע5ן ת5ס כ5 656:י

 דככי6ס דר"
 כ5 מזי ת6 6תר מזקיס ר' ג( : כגוייסו סרי סוסד6

 קכ*ס 6תנ5י כ5ט 5יסר56 קכ*ם ד6וכדס ונכי6ינכי6י

 ע65סק ע6תר דמ5כ6קויס6
 כ קריכ 65 536

 ק

 יתיר מ%קיס זכ6ס דס6 . תכ65 יפ"ך 5ת5כ6 קריכדסוס
 נו 6דכר פס 56 פס כתיכ דפ5י0 פ5ת6. כניתכ5

 ת6תר מת6ן סוו נכי6י וס6ר . כמידות 6%וחר6ס
 יקסס 61י ס( . 5י כר6ס ס' תרמוק ד( כד*6רמיק6
 ליס תית6 תתוגס כ5 ר6יתס 65 כי י( כתיכ 60כ*נ

 כחית כד 6ל6 תתוגס. כל 5יס 5ית דכ6תריס וד6י6יכר6
 יתמד ע5ייסו ויתססס כריין ע655ת5כ6
 יייי."י"י יןי" 7"י" "י"" "י,לניין . י'ג,
 תי 56 כדיוקגייכו 5כו מדתס ד6נ6 ד6ע*נ%1וס
 קדס דס6 ו6סוס.תדתיוני

 וכר"
 כע5ת6 דייק% קכ"ס

 : - ]כו[ ודתיון טרס כ65 ימיד6י סו6 סוס . 15רסו5ייר

5ס. נ6 רפ6 נ6 56 65תר ס' 6ן תסס ךישךעקח(
סדר כד מפס מזי ת6 סתעון6'ר

 כק5ירו 155תיס סדר וכד 5עי65. דקיית556ות6 ד6יסי כנין %ות6 כס6י %יך . דיסר56 כגיכיסון55ותיס
 ]גז[ 5תת6 דק"ת6 כנין כס. 6ריך 65י6מתיס
 ד6יסו כמן ית"ה. 6ריך ול6 05 ג6 רס5 % 56דכתיכ
 6ריך 65 וכנ*כ . מזי כדק6 כיתיס וסקיד דכית6ת6רי
 05 ג6 רס6 נ6 56 6תר הכ6 ר' ס( ככע,תיסיתיר

 זה. ומצד זה מצד בו טיה שלא חלום לך ואיןבים.
 כל לכן שאמרנו. כנע פדגל תעהובת בחלוםשיש
 כנתבאר הפה. פתרון אחר הולכים שבעיםהח~מות
 לפיכך הכל. על שילם הדמר ואמת. ששי בהחלוםשיש לפי המעם, סה היה. כן לט פתר כאשר ויהיבהכתוב
 שכל לפי אמר יהודה רבי מוב. פתרק להחלוםטרך
 לפיכך על*ה. שולם והדבור הוא. רהחתשנה ממררגהחלום

 : - הפתרת אחר הולך חלוםכל
 חייא א*ר בחידות. ולא ומראה בו אדבר פה אל פ!רץ6(

 וכל המאיר. מראה טתוך ראה כחטהלמרע
 אלא ראו לאהצביאים

 מהי
 שכתוב מאיר. שףנו מראה

 ה' נביאכם יהי' אם וכתוב אלהים. מראות ואראה3(
 פה תו'. משה עבדי כן לא תו'. אתודע אליובמראה

 אצל דגביאים שכל ראה טא יוסי א'ר ב1* אדבר פהאל
 בו אדבר פה אל פה שכתוב זכר. אצל כנקבהסשה

 ולא במראה אתורע. אליו במראה נביאים ולשארומראה.
 בחיהצ4ז ולא במשה שכהוב שכן וכל .. ]נ"ןמראה

 שנב"ש היור אשרי שהוא. כמו דבר כל שראהואלא
 כל מאאה בוא אסר חזקיה ר' ג( : בתוכו שירה היההשה
 דקב'ה מתגלה כלם לישראל. הקב"ה וטהקים ונביאנביא
 של כבודו זיו וראו קדושות. עליונות במדרעתעליהם
 כמשה. קרוב ממקום לא אבל עייון. מ"ים הקחש,המש
 יותר חלקו אשרי ובזה מכלם. יותר למלך קרובשהי'
 בו אדבר פה אל פה כתוב שעליו העולם. בנימכל

 פמקום רואים היו נביאים ושאר בודדות. ולאוטראה
 יקשה ואם :( לי. נראה ה' מרחוק ד( כמש'כרחוק.
 6 תאמר תמטה. כל ראיתם לע כי י( כתוב דויאיש

 כשררד אלא תמונה. כל לו אין שבמקומיSודאי
 טהראה עליהם. שי בשכינת ולרועפשמ הברטת עלך

 ואל י( אמר זה ובשביל ארמה. הנביאים ובידשכרעב וזדי שלדם, והדמיון והמחזה המראה כפי אחדלכל
 נר אל בהמינתכם. לכם נדמה שאני שאע"פואשוה. תדמוטי מי ואל לו. תערכו דמות ומה אל הדמיוןמי

 בילפ תמעה הקב"ה שביא קודם שהרי ואשוה.תדמיוני
 ]ם[-ו ודמות צורה שום בלי יחיד וצא היה צורה.וצר

 לה. נא רפא נא אל יאסר ה' אל משה ךיצעקמ(
 ממדר כשהיה משה וראה בוא שמעתא"ר

 שהאא לפי זו. בחפלה מאריך היה ישראל. בשבילתפלתו
 מחלת על תפלהו מפרר הי' וכאשר לםעלה. הץוםדתתפלה
 ]נז[ לממה הטמדה תפלה שוו לפי בה. האריך לאאחותו
 שהוא לפי יותר. האריך ולא לה. נא רפא נא אלשכתוב
 האריך לא לפיכך כראוי. ביתו מפקד ודף' הבית.ארת
 לה נא רפא נא אל אמר אבא ר' ע( בחפלהו.הרבה

 משה רצה ולא ]גה[ אותיות י*א של קדהט שם סוך הוא מסס כע6 651 ]גח[ 6טוון סרי תמד קדיס6 דסת6 רז6סו6
 רו!פלל%ל6ס

 קם. דף ט( וטד פקויי ש פ' יעטי' 0 ד ט1גרש טנ: % ס( ירטי'ן'6 7( קעד. סגח 0 6י י"ק% ט צ: "ת 4 מטסותמראה
 זץזךעיזוך

 רוק סראוג ולא בסראח דאמר מה לקק דקיוק גללי פי על ומוגן פשומ הדבר אמגט חיוהר. כ1נח להבין שונות גרסאות כאן יש]כסן
 גסנ*ל: סטקדת הא' שאות תסצא ומראה שכתוב משה ואצל בקמ"ץ. הא' אות סנוקדת בהחומש נמצאה במראה שתיגתותשגח

 הוא מזשה מקוה. כמו ה' קודם בסנ"ל יסיים אשר והשם נקבה. שם הוא ה' קודם בקמ*ץ יסייט אשר שם שכל הדקדוק בגלליוידוע

יי4 "ט י4 גי יי4ט%(ללק1.ג
 : רזיאל כמשר כמגואר ןטה! : עקבא בחי'  שהוא נסוך סעולם רחמים עליה %ור4ש
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 להטריח רצה לא שלו חולה שעל לפי יותר.להתפלל
 ובכל משה. של בכבודו הקב"ה רצה לפיכך הרבה.למלך
 מבכבודו. יוהר צדיקים של בכבורן הקב"ה רוצהמקום
 מן ישראל עלבון לתכוע הקב"ה עתיר לבואולעתיד

 65סרמ6 כעי 65 דידיס דפ5 כגין יתיר.5נ65ס
 וככ5 דתסס כיקר6 כע6 קכ"ס כנ*כ יתיר.5ת5כ6
 . די5יס פ5 יתיר ד5דיקי6 כיקריסון כפי קכ"ס6תר
 דיסר56 ע5כוכ6 5תתכפ קכ"ס זטין ד6תיע~תכ6

 לך שלחפרשת
 א'ר וט'. בנען ארץ את ייתייי אנשים לו שלח"(

 ובקש שמש. בבחי' הי' משה וראה בואחייא
 השמש אור בא באשר משה. הקב"ה. א"ל לארץ.ליכנס
 איך השמש. שאתה עכשו ]6[ בתוכו הלבנה אורנכלל
 מאירה אין הלבנה הלא ]נ[ והלבנה השמש ביחדיעמדו
 יכול אתה אין עכשו אבל השמש. שקיעת בשעתאלא
 למובצזך. אנשים לך שלח ממנה. ידעת תרצה אם*כנס.
 ידע לא שהוא האמר אם משה וראה בוא לדעת.בשביל
 רק ידע. אלא כן. לא ההוא. בזמן לארא יכנסשלא
 אלה ושלח שיסתלק. מרם ממנה לדעת מבקששדיה

 פעם שלח לא כהתן. דבר השיבו שלא וכיוןהפרנלים.
 הר אל עלה נ( שכתוב ל1. הראה שהקב"ה עדאחר.

 כל את ה' ויראהו נתוב הארץ. אה וראה הזההעברים
 לעמוד נ,עתידין אותן כל אלא בלבד. זה ולאהארץ.
 משה שרוזחיל כיון למשה. ל1 הראה כלם ודור. דורבכל

 שאמר. זה מה וכי עץ. בה היש להם. אמר מהלשלח.
 יש אם סשה. אמר כך אלא לא. ידע. שלא תאמרואם
 עץ זה עץ. מהו שמה. שאכנס יודע הריני יעץ.בה

 שבארץ. ערן בנן אלא העץ. ויה לא שם אבלהחיים.
 אין לא ואם שמה. אכנס אני הזה. עץ בה יש אםאמר
 נדבק. החיים בעץ משה יצחק א"ר נ( .. ליכנם יכולעי
 לפיכך לא. או בארץ נמצא הוא אם לרעת ביקשוע"כ
 מפרי ולקחתם ורגזחזקתם אין. אם עץ בה הישאמר
 אלא הביאו לא והם לכל. נחמד החתם עץ שהריהארץ.
 ונאחזים. תלוים אחר בעץ אשי ]נ[ ותאנים ורפונים,גבים
 שלנ כצנת ד( פתח יהודה רבי בשבילך. לך. שלחוט"כ
 כצנת ישיב. אדוניו ונפש לשלחיו נאמן ציר קצירגיום
 לשלחיו. נאמן ציר ולנפש. לנוף שמועיל קציר ביוםשלנ
 ונפש יהושע. אצל נאפנים שלהץים שהיו ופנחס כלבאלו

 ישראל בין לשכון השכינה את שהחזירו ישיב.אדוניו
 לדישע בכיה נרמו משה ששלח ואלו מהס. נסתלקהזלא

 ורבטדע אל1ם כמה נרשראל שינרתו תרמוהאחרונים.
 1 ישראל מבין הארץ מן השכעה שתסהלקונרמו

וישלח

עשש115צש
מע1%18%"שישאנ1%[~ושו
ששש811אאשיי"

 גשס טפ5* 7( קגז. דף ג( ע'נ 7נייס נ( . קט 9 " מקוטותמראה

 ד4זן4ךזיך

 : השמש אור טן ו1מקבלת 4ח אלא עצמי אור ללבנח ואין פאירה. הלבנה אין השמש זריחת בעת ש" 61[ לף שלחפרשת
 על שהגונה מפרשים יש הלבנה. כפני יהושע ו4ני חמה כפני טשה פני ז'ל כאמרם ויהושע משה הייטזט

  ום-וי? פעץ אלא טוב שגלו החיים מעץ נשפעים אינם האלה פירות זט : במלכות אשרשה גי יען לגנה גבחיגת שהיא ישראל4רץ
 : ותוך קליפה ורע.טוג
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%4%: 
 6'ר . וגה תפס ס5ם 6סר ס6נ%ס ס%ע אלהנ(

 %ורמייסו. י55מק ד65 ויופ 6סחכ5 תססי5מק
 ת0 6תר . כדומק6 %ס כ35 כדין . דיסחפ פ5יס 45כוץ
 דסדר . דתסס פ65ס 3סייפח6 6זי5 יסוספ 60 .6פכיד
 ד6יסו 3נין 1553חיס. פ5יס 6נסיר וסו6 דסיסרמ. נסירו3יס
 5נ3י ו6ת6 תגייסי 6סחתיע . כ33 פכיו תססתס6
 6רמ יסודס 6"ר 155חיס. חתן ע5י . ד36סןקנריי6
 ו6סתכן ד36סן ק3רי פ5 ותע6 . ס3י5ין ופק*% גסי65מר6
 . ספגק י5ידי וח5מי ססי 6מיתן וסס כחי3 דס36נרתיס
 3גין כ35 כך תדי 6סחכ3 65 3דומק6 ד6יסו מ6ן6נ5
 ק3ר* פל 06555 61ס6 . תדי 6סחכ5 65 3דומק6ד%ס

 ד6 תעיס6 65סחזכ366סן
 תסס 1י6תר נ( כחי3 וס6 . קר6 קר6יס סוספי וכי 6תר עמק ר' יסוספ מן 13 5סחפ תססריקרא

 פמ5ק. 6ח שוספ וימ5ס . גפר גין כן ויסוספ . יסוסע56
 כיון 6תר 636 ר' תכישו. יוסיפך יס מסס. 6*6565

 3סכיגח6. וכת6י. ס5יס. 26סוי 56עריך 5חתן 5תיפ5דסדריס
 ו3ססו6 ]ד[ ד6וקיתנ6 כתס 6קרי גפר ספח6 ססי6דפד
 יסוספ ד6סכחן ו6פ*נ כסדס. תסס ליס קסירספח6

 . 5תקרייס דזתין 6100 פ5 סכי קרייס קר6כקדמיח6
 3סכיגח6. 656 חתן 5תיפ5 ד6 6י5עריך 65 וד6י תסס6תר

 : 6חחזיוסכי
%היש  סוס 65 ומ 6תר מ"6 ר3י ונו'. 6יו 06 פז 

 תן ד6 תסגיין 6י5גין כתס 3ס ד6יח תס:ידפ
 וסו6 . יתנין 3כתס 5יסר56 05 ס3ח סו6 601ד6.

 דסי6 3קד%ח6 5תסס 3יס ק6תר ק3*ס וס6 . נד66סחפק
 . מ3רי6 6חפרו ס6 יוסי 6*ר וו3ם. מ35 זכת6רן
 6"ר סתו. 6יו3 פון 63רן סיס 6ים ד(דכחי3
 3קדתיח6. דס56ו תס פ5 דמגתל6 לתיא 5סס רתייסתפון
 חחתון 6י 15ן 6תר 5ס6י. 16 ~י6י 6חמזי6סי6 6י חמתון חתן 6מר . 6י'ן 06 כקר3נו ס' סיסדכחי3
 פן 3ס יס דפ5ת6. 6רפי כס6ר ד6רפ6ד6י63
 ד6'63 חמתון ו6י . יחיר פי65ס ת6חר 651 . דמיי6י5נ6
 חנדפון דפ5ת6 6חר תכ5 ותסגי6 יחירד6רפ6
 ססו6 61חתסיך כניו ק6 קדיס6 תטחיק6דס6
 3כורי יתי וסיתיס . די5יס סגו'6 5תגדפ ' .רן מפרי ולקחחס 1סחמזקסס 1פשד ]ס[. אין 06צוצץ סיס חגלפון ו3ד6 . דפ5מ6 6חרי תכ5 פ63ססכוי6
 פגכיס 3כירי ו6ז דס6 . תיירי ק6 ת6י וסיתיס .פנ3ש
 סוו כ05ו . ד6סח%דען 6יגון איתיס 656 . 5יססג'

 . סר6סון 6דס 3יס דמע6 6י655 3ססו6 זתנ6 3סס61תחמכרן
כת0

 ז(6יע %איא 0 קא: 9 מ *"* 9 ש טקומחענמראה
ץן

 הם אבל היו. יטראל וראשי הץ,צריקים

 אלא זו. עצה נמלו למה רעה. עצה למובתם להםלקרי
 מלהיא אותט יעבייו לארץ, ישראל יכנ% אםאמרו

 זכעו שח% שהיי אחרים. ראשים משה וימנהראשים.
 ובטביל נוכה. לא בארץ אבל ראשים. לדהוהבמרבר
 שקבלו אלה וכל הם מתו לעצמם. רעה עיהשלקחו

 :דבריהם
 א'ר וגו'* משה טלח 4ר2ר העטים שפתאלה

 בררכם. יצליחו שלא וירע הסתכל משהיצחק
 מה אמר בצרה. כלב היה ואז יהושע. על התפלל8ת

 שקשר משה. של "ליונה בעזרת הולך ידושע הריאעשה.
 שוצא לפי בתפלתו. עליו האיר ודוא הלבנה, אורבו

 להטתמח והלך מהם נטמם כלב. עשה מה טמט.בבחי'
 בדרך תודה א'ר תפלתו. שם וחתפיל האבות. קבריעל
 ונמתכן האבות קברי אצל והגיע עקום. בשביל הלךאחר

 הענק. ילתע ותלמי טשי אודמן ושם כתוב שהריבנפטו.
 משים כלב כך כלל. מסתכל אין בצרה שהוא מיאבל
 : הזאת מעצה רישצלהאבא. קברי % ירועפלל ובא כלל. הסתכל לא בצרהשהיה
 וכ4 אמף יצחק ר' יהושע. נק בן להושע משהויקרא

 כהשה ויאמר נ( כתוב והרי רגצעוב. 9-אוהושע
 כיון אמר עבא ר' מהם. יוטיעד יה נה2ה. א"לאלא עמל* את יישע ויחלש נער. נון בן וידושע יהוט",אל

 בשכינה ובמה. בטל%ת. להיות נצרך שמה ליכנסששלחו
 יבטעה [ נ; טביארו כמו נקרא נער השעה שתהשער
 יהה2ע שם שמצינו ואע"פ עמה. משה לו קשרהריא

 להקרא. שעתיר מה שם על כן קראו הכתובבתחלה.
 בשכעה. אלא 2*מה ליכנם הוא נצרך לא וראי משהאמר

 : להיות יאויוכך
 היה לא וכי אמר חייא רבי תו'. אין אם עץ בההיש

 והוא פעמים. כמה לישראל משבחה הי' הוא והריוה. נע זה משעים עצים הרבה בה שיש משהירע
 שהיא בתהלה למשה לו אמר רקב"ה והרי בזה.מ2תפק
 שעץ ההברים העירו הרי יומי א"ר חרבט. חלב זבתארץ
 א'ר שמו. איוב עוץ כארץ דף' איט ד( שכתוב איוב.וה

 תחלה. ששאלו מה על חכמה רמז להם מרמז דף'שמעון
 אם תרש שם אמר אי"ן. אם בקרב% ה' הרששכתוב
 תראו אם להם אמך לאאן. או להוי"ה נקשרת הואתארץ
 עץ. בה יש שבעולם. ' ארצתע בשאר כמו הארץשפרי
 שפירות תי% ואם יותר. עליון ממקום ולא ההיים.עץ

 תרעו טבעולם. המקומות מכל ומשונים נרוליםהארץ
 העליעה השתנות 2משך נטפע הקרוש הקרמון מןטהרי
 היש תרעו ובזה שבעולם. המקומות מלבל שמהההיא
 דף' ענבים בבורי ואז שהרי נאמר. למה והימיםענבים. בכתי ימי ת,ימים ש6. השתנות לרעת יהארץ. מפרי ולקחתם וריעחזקתם וע"כ ]ס[ אין אם עץבה
 היו כלם הירועים. ימים אותן והימים אלא לומר.די

 ייאשון. ארם נו שזמא עץ באותו ההוא בזנקטחוברים
כמו ,6

הזהר
 :מ: :יועגומ %מן:י?

 ש2 ג:מי?ןל.'ש. ס נן:גי



 הוהרישוןשלח קורשלשון%4
 והימים. כתוב זה ועל היה. ענבים שנפן שלסדנוכמו
 : רוקא  ענבים בכורי יסי אן היו הירועים ימיםאותן

 אלא יומר. צריך ויבאו חברון. ער ויבא בנגבדיעלך
 קברי על להתפלל שבא הוא כלב יוסיא"ר

 עליונה בעזרת משה ברכו הרי יהושע כיב. אמרהאבות.
 נתישב אעשה. מה ואני מהם. להנצל ויוכלהקדושה.
 מעצה להנצל כרי האבות. קברי על תפלהלהחפלל
 השוב שהיה מי אמר יצחק ר' המרנלים. שאר שלהרעה
 וראה ובוא רנל. תולה בו בי ]ין בתוכו נכנם זהמכלם
 שהרי שמה. לכנס יכול שהי' האחרים משאר הואסי

 הי' סי שלהם הפחד ומן ותלמי. ששי אחימן ושםבתוב
 כלב עם שמה נכנסה שחשכינה אלא במערה. לכנסיכול
 שנשבע לארץ בניהם שיכנסו הזמן שהגיע להאבות.לבשר
 אחימן למדנו חברון. עד ויבא הוא וזה הקב"ה.להם
 הנפילים מאותן ?רע היו הם יצאו. מסי ותלמיששי

 ומהם הארץ. מבפת והולירו ],ן לארץ הקב"השהפילם
 הגבורים הסה 6( שכתוב במו שבעולם. הגבוריםיצאו
 העולם משנברא מעולם. אשר השם. אנשי סע'לםאשר
 יהורה רבי נ( ותלמי. ששי אחימן השם. אנשינמצאו.
 נכנפ עסו. היה אבא ורבי בדרך מהלך היה שלוםבן

 -אשיהם דנירו לשכב כשבקשו שם. ללון אחרלמקום
 שמעו שיש,ו מרם אהד. קבר שם שהיה אדמה הלעל
 שנים זה ץ בא, שנטמן הזרע ואומר. הקבר מן קוראקול
 לבעבור עתה עד נהעוררתי ולא מאז. עברו שנהושר

 א"ל אתה. מי יהורה א"ר בני. של הפנים כאןשאראה
 למעלה. ליכנם ביכולתי שאין נזוף יושב ואני אני,יהורי
 היה כאשר ההוא עכו"ם שננבו בני של הצערבשביל
 זו, בשעה אלא הזה במקום נתעה4רהי ולא במקומי.טייכנם אותי מעכב שלו והצער יום. בכף אוהו ומכה קמן.נער
 עפר שוכני א"ל. החיים. אנשים בצ"ר הדעו האםא"ל
 רצ4 מתקיימים הט לא החחם אנשים על תפלאיהםלולא

 בכל ל. אמרים שדיו כאן נתטייתי ועבשו בעולם.-ם
 מת. או חי אם אדע ולא לכאן. בני יבא שבקרוביום
 כך בתוך ההוא. בעולם שם מעשיכם מה יהודה ר'א"ל
 בני. ילקה זו שבשעה ולכו קומו ואטר הקבררעש

 הבקר. שהאיר עד ישבו מיל. כחצי סשם רברחוויהמהו
 במהירות. לפניהם ועובר בורח אתר איש ויראו ללכתקמו
 שאירע מה להם וסיפר בו אחזו כהפיו. על נוזל רםוהי'
 אמרו ליואי. בר לחמא א"ל שמך. מה לו אמרולו.
 לדבר לירא תש דמת. אוהו הוא לחמא בר שלטאיודאי
 שאמרו זהו אבא א"ר להקבר. חזרו ולא עמו.עור

 בנגב ויעלו שכתוב מניין. החיים. על תגין המתיםשתפלת
 : חברון ערויבא

 לאחר אמר אבא ר' ונו'. אשכל נחל ער ךיננאךנ(
 לא לו. להגביה באו ההוא אשכלשכרתו

 לקחו ויהושע כלב באו יכלו. לא לו. ליקח באויכלו.
 במום וישאוהו זש'כ ידם. על ונזקף אותו. והנביהואוהו

 מבקשים. היו למה זמורה יחידים. שנים באוהןבשנים.
 במקשו מחובר שדיה ובעוד בה. הולה הי' אשכלאלא
 ישאוהו שכהוב מט. קראוהו כך אהר זמורה.נקרא

במום  קס דף ג( יז. עפות י( י גו6סית " מקומךרצמיאה

 וסיתיס. וע*ד סיו. פנכיס דתנינןכתס
 . דייקמ ענכיס ככורי יתי דמסתתודעןמינון

 מ65 5יס. תכפי ויכמו מכרון עד ויכמ ככנכךיעלך
 קכרי פ5 555מס דמתמ ס1מ כ5כ יוסימ"ר

 ע5מס כסיועמ ת0ס כרכיס סמ יסוסע . כ5כ מתרמכסתמ
 מית5ך מעכיד תס ומנמ תגייסו 5מסתזכמ ויכי5קדי0מ
 תעיסת דיסת~יכ כנין מכסתח. קכרי ע5 כעותמ5תכעי
 ר0יס דסוס תמן מתר י5מק ר' . תמ55ין ד0מרכי0מ
ות'ח נ65 ת5ימ דכיס ]י[ כנוויס פמ5 דמתכ5סו
 דס6 . תתן 5מע5מ דיכע ממרי ת%0 סומתמן
 תמן די5סון יתדמי15 . ות5תי 0סי ממיתן ו0סכתינ
 ככ5כ תתז עמ5ת סכינתמ מ5מ כתערתמ. 5מע5מסיכי5

 דמותי 5מרע6 כנ"סו 5מע65 זתנמ תסי דסמ 5מכסן5כ0רמ
 ממיתן תמגמ מכרון. עד ויכמ סומ וד6 קכ"ס.5ון
 נס)ין תמיטן ?11 זרעמ נפקו תתמן ות5תי00י
 ותנייפ מרעמ. תכנת ומעידו ]י[ כ6רעמ קכ"ס 15;דמסי5
 סנכוריס סתס מ( דכתיכ כת? ע5תמ ניכרינפקו
 ע5ת6 תד6תכרי . תעעס מ0ר ס0ס מנ0י תעעסמ0ר

 יסודס רכי נ( . ות5תי 00י ממיתן ססס מנסי .ת0מכמי
 עמ5ו פתיס סוס מכמ ורכי כמורמ6 מזי5 סוס 0150כר
 רי0יסון 110 5תסככ כעו כד תתן וכתו מתרמ5מד

 דתיכו 5מ פד . תתן קכרמ מד דסוס ד6רעמ ת5מכססומ
 תריסר מעמ 5מרע6 זרעמ ומיור קכרמ תן ק5מ מדקרמ
 סמידנ6 כר מקערית ו5ה סוס0גין

 מ'5 מת ת6ן יסודס מ'ר . סכמ מתינמ דנרידפרכו%
 . 5תיע5 יכענמ ד5מ נזיפמ יתיכ ומנמ . מנמיודמי
 סוס כד עכו"ס ססומ דגנכיס דכרי 5ערמ ססומכנין
 נעותמין 5נת51211 . סמידנמ כר מתערית 5מ חתרמ וכסמי . כדוכתמית5תיע5 5י דמי די5יס 51פרמ יותמ כ5 5יס וח5קיועירמ

 פ% יתק" 5מ חיי ע5 די5סון
 כ5 5י מפרין דסוו סכמ 6תפרית וסמידנמ כע5ת6יותמ
 כתות6. מי נמיי מי ידענמ ו5מ סכמ נרי ייתי ד5ענ5מיות6
 נ: ,ה~1 מ 1;,:% 11:וי"תן,1:1):ן1".,ימ מטרנפ ע5תמ. כססומ פכידתייכו ת6י יסודס ר'מ"5
 וערק. רסיס דסומ כ'כ חו מתו 5תיעקתו
 . טוכו6 5ס1 וסח כיס ממדו . מכתפוי דתמ סתיתוסוס
 מתרו . 5יומי כר 5חתמ 5ס1 מתר 0תך תס 5יסמתרו
 יתיר 5מסתעויי ותסתפינמ תיתמ. ססומ סוס 5מת6 כר 5יו6יותס

 דמנ%רו סמי מכמ מ"ר מסדרו עמכסויס.
 כנגג ויפ15 ךכתיכ . תכ5ן . חיי ע5 תגינמ דתתימד155תסון

 : מכרון עדויכמ
 מתר 6% ר' 131'. 6סכ5ימ5עד ךיבנ"שךנ(

 % 5יס. 5ס5קמ 6ת1 06כ5 ססומכרתו
 נס15 הס01ע כ5כ מתו יכי5ו. 5מ 5יס 5נע5מ מתו .יכי5ו
 כתוע ויסמוסו סס*ד . ידייסו פ5 ומזדקף 5יס וס5יקו5יס

 כעמן. קמ תמי זתורס יחידן. 0ניס כ6ינוןכ0ניס
 כמתריס תתמכר דסוס וכעוד . כיס ת5י6 סוס מ0כ5מ65
 ,י0מוסו וכתיכ תוע. קרייס 5כפר ותורס.מקרי

נתוע

 הזהר%
 הנזאףלט עז*א הטלאניט הפ !1! : חנל טן חחשוב שהיא השנינה אור על מופב יינוא פ194
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וכרתו ססומ ]ח[ריסתתודט ססומ .כתוט
 51תסוי 5מרטמ. 5תיט5 מתמדן דמיכון וכ5כ יסוסע ידטותכמן
 ע5ייסו מת5כו מתיין דסוו פז . וממסכמ מעק כס15ן

 מיכמ. מיכמ מתר . כמיכמ כ5כ קמיס ךע[כ5ס1
 6תר מ5טזר ר' 15ן. ויסכו נרתיסק5ע תיי . כמעקך מכן תס . תתקס5ין 6ק גגיכךמי
 וכתיכ כתוט 11סמוס1 כתיכ זס6 . 5מחרי יסכו65

 יסוסט מו5יף ותכמן כוותייסו סכיס 110 5מ וככ5סוכסכיס.
 סכיס סססיס תן כון כן יסוספ ויס5ח 6( יכתיכ .5כתר
 וכז . קזתמי מוקת1ס סמ סגיס וסכי . תרנ5יסמכסיט
 ומיכון . 15ן יסכו זיסרמ5 5נכייסותסו

 ס11 כד 6תר י5מק ר' . סירייס נרת"סו ופכזומסתמרו
 זתסס תוטרמ 6100 סוייז ס11 טכקיס דמיכון 5נכייסותעמן
 סס'ז 15ן. יסיכ מוער6 זססומ ותכ5ן . ומסתזיכוקתייסו
 וכתיכ . 1ס ע5ו סכמ כתיכ ככנכ 1ס ע15 מ5יססוימתר
 . מסת~יכו וכנילס ונו/ כיזך תקמ סוס סתטס ומת נ(סתב
 6ת1 מ5מ 5מ . 15ן סכקי פכקימ סכי תיתמד6י

 תקתייסו. ומסתזכי מוטרמ ססומ 5קתייסו סוו וסוו 15ן5כסכ6
 תסס. 15ן תסר קדיסמ סתמ תסורת מתר יסודסרכי

 מקרון. סתסן ת5ת מתר מיימ ל' . תכייסו מסתזיכווכניכיס
 כפי5ין . יותי מורכי וכ5סו . רפמיט . טכקיט .כפי5יס
 כסמ ככי כככת מתמכרון כז 5כתר . כקזתיתממקרון
 תססוי ותתרפין .ע5תמ כסמי וסטמן מז5י דסוו 5כתר עכקיס מקרון . תכייסוומעידו

 רמ .. רפמיס מקרון ד5טי5מ
 כמותכמ 5מרעמ יסר56 פיי5ין סוו מ5ת5מ מתרסתעון
 מותנמ תמן מז רנטמ ט5תמ קמיס סוס 5מ . כיסמז5יסכמ
 מוס ע5 כמס תז6תמ זת5ס ור61 . כמס כיסמז5יטגמ
 כר קכ"ס תמ5 כ5מ וט5 סתטון מ"ר . זוסתמ כסמטי5
 55סוכיט מתרו מסר נ( דכתיכ כנין . כיסמ 5יסכמתן

 טכז כתס חזי תמ 5ט. מזון תי 6תכו ספתיכוכנכיר
 . 65רעמ ייט15ן ז5מ מכסתגמ ע5 נזר . כיסמ 5יסכמססומ
 . ט5יס מפיקו כמ'15 . קזיסמ 6רפ6 פ5 כיסמ 5יסכמזמפיקו כיע ככיכפ זרין 5דרי ככיס ו6תנ1ר . זמתרו מיטןותיתו
 כ5סו יסר56 וק6יתו . ז6 פ5 קכ"ס קכי כךכנין

 זתסס: כפותיס מ5ת5מ תע5פ65.6סת65ס

 ס% סכמ תמי פי6 6'ר פו'. 1ימתרו 15 דיכמפרוי(
 וימתוו. מו ויניזו כתיכ ו5מויספרו

 ככ5 1*נידו. ]י[ כ5סוזוי ת5ס מ51יף מז כ565מ
 מתירס . וי6תרו כמכתתמ. רתיו קמ רתןמתר

 . סמרן מ5 כמגו . מתר ככ5 דתלס פריסותמ .יספרו תפקיזת6. . וימתרו ז5כמ סרסורמ וימתרו .נט5תמ
 5ססי6 5תתן עמ5כמ ]י6[ כמכו מ5מ . 5יס טכפיס5ככו
 זכוותס. ז5ית מתרת וסוית . יותמ ככ5 תסכס דסויתמרע6
 5יס דיסתט כגין כקזתיתמ. זקסוס ת5ס מתר כדינמ5תיתר זכעי תמן מתר י5סק רכי . סימ וזכס מ5כ 1כתונס

 ~עמ 5ססימ עמ5כמ מתרו. סכי מתר חיימ ר'כדיכוי.
 ת6יטן מו מתכ5מ . פריס ~ס זסמ . סכי עמי . כ5מט5 סכח* ומריתת זכוותס. ד5ית ומתרת יותמ כ5 05 תסכמזסוית

ועירין
 ש ו( י"נ ת5יס 0 י סטא ג( ל יסופע 6( סג4טותנש*אה

 שכרתו. יבר לאותו ]ת[ הידוע דבר לאותו נששבמום.
 ילריות לארץ. ליכנם ראוים שהם וכלב יהושע ירעומכאן
 שאר עליהם נתיעצו ללכת כשבקשו ונחלה. חלק בהלהם

 פירוק. פירות אמר הפירווע. לפני כלב עמד ]פ[המרמים
 טיד בחלקך. גחשבים אנו מה נהרנים. אט בשבייכםאם

 אטר אלע~ר ר' המרנלים. לשאר ודועטסרו עצמםהקילו
 וכתוב במום. ישאוהו כתוב שהדי לאחרים. התטסרולא

 יהושע לטר וטכאן כטוהם. שנים היו לא ובכלםבשנים.
 שנים השמים טן טן בן ידושע ישלח 6( שכתובאח"כ.
 וכאשר הראשונים. ביארו הרי שנים ואלו טרנלים.אנשש

 והם המרנלש. לשאר הפיתת נתט אז ישראל אצלדגיעי
 בשהיו אמר יצחק ר' כשירתם. לעצטם ועשאונשארו
 זש"נ כהטה. להם נתן ההוא שטמה וטנהן ונצולו.יפניהם משה טטה את משימים היו הענקים. אהען אצלמניעים
 וכתוב זה. עלו כאן כתוב כנגכ. וה עלו אליהםויאמר
 נצולו. ובשבילו תו/ בייך תקח הזה הממה ואת נ(שם
 באו א~א לא. להם. הניחו הענקים שאלו תאמףשאם

 טהם. ונצ:לו ההוא טמה לפניהם טשימים והיולהפשם.
 משה. להם ססר הקודש שם ססורת אטר יהויהרבי

 נקראו. שמות בנ' אמר חייא ר' טהם. נצולוובשבילו
 נפילים יטים. טאריכים היו וכלם רפאים. ענקים.נפילים.
 האנשים בבטת התחברו כאשד כך אחר בחחלה.נו-או
 בעולם ושטו כשהלכו אח"כ ענקים. נקראו מהן.והולידו
 רני רפאים. נקראו העליון. טעולם נרפים והטהוה.
 של האוטטת עם לאיץ ישראל נכנסו אלטלא אטרשמעע
 האומן טי אחד. רנע הקולם טתקחם ה*ה לא הרע.לשון
 חוה על הנחש טשבא הדבר וסוד הנחש. הרע. לשוןול
 לבר הקב"ה פחל הכל ועל שטעון א"ר זוהמא. בההטיל
 ללשונינו אטרו אשר ג( שכתוב לפי הרע. לשוןק

 נרם נטה וראה בוא לנו. אדון מי אתט שפתעוננביר
 לארץ. יכנסו שלא אבותיט על נגור הד~א. הרעלשון
 כיון בביכול דורות. לדורי בכיה ופזר שאמרו. איוומהו

 עליו. דשציאו כאלו הקדושה. אדץ על הרע לעפוןווהוציאו
 ישראל כל עומדים והט זה. על הקב"ה נתקנאולפיכך

 2 סשה של תפלתו שלא העים. טןלהנרת

 באן נשתנה למה חייא אשר פה. יאטיו * דיםפרוי(
 בכל וינידו. ]'[ אחר ענץ מלמי אחד כל אלאנלבי. ויאמרו או ויניח כתוב ולא ו"מפרו.שכתוב

 אטירה היינו ויאמרו. בחכמה. שמרמז רמז על פרהםקום
 צוי. היינו ויאמרו. הלב. הרהור דוקש זיאמףו.נפשום.
 הארץ. אל ב*גו טקום. בבל הזנין נישר הינוויספרו.
 לארץ שטה נכנסנו ]ימן ג*גו אלא לומר. צריךהלכם
 כטוה. שאין תטיר ואמרת עם. בכל משבחה שהייתההיא
 שרוצה טי אמר יצחק רבי ההא. ודבש חלב ובתפם
 לו שיאטינו כדי בתחלה. אנחע דבר שמר שךממד
 ההיא לארץ נכנסנו אמרו. בך אמר חחא ר'שקריו.
 שבחה והעלית כבעה. שאין אמרת יום נל סשבההשהיית
 טאותן אחד אשכל פריה. שת שיצץ כן. ואק הנל.על

הקמנים

 הזהריו
 לעשות יעצו הטרגלים שאר *יי ,עו ו פירות מיני איוח קפז4 רבים בלשון וישאום ולא יהיד בלשון וישאוהו כהוב למה להדץ רוצה,ש

 שבל ויספרו, ויאמרו ויגידו, של הטשטעות פבאר 1'[ : וכלג יהושע ע"י אלא להגטל התטסרו לא שהפירות בשביל ובלב ל*הושןרע
 לתוכה בניסה סשטעותו באגו בי טבאר א6( : ויגירו באן נבתב לא הבטה של רמו על טורה שויגירו וביון אחר, פשפעות על מורהאחך

 6הא י שלה פניטיותלחקור
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 בצורות. והערים ונבורים. תקיפים הם העיר בניאפילו
 בהם יעשו לא עלידם. יתאספו העולם מלכי כלשאפילו
 וקשה אמרו. הרע בלשון שאמרו מה כל יוסי א"רפנם.
 שנשכו לאדם הננב. בארץ יושב עמלק שכתוב מהמרגל

 וסכמ . מרמין 5מסתתרמ . 35ר ית3יןקר3מ תגימי נ3רין ךמיגון דע5תמ מורמיס עו'. סעס עז כי8:84כ2
 . כ15רות וסעריס . נ3ורין תקיפין תתמ 3גי מיגוןמפי5ו
 3סו יע3ךון 5מ ע5ייסו. יתכגסון דע5ת6 ת5כין כ5דמסי5ו
 וקסימ מתרו כיסמ 53יסנמ דמתרי תס כ5 יוסי מ'רפניתותמ.
 דנסכיס נס 35ר . סננ3 3מרן עס3 עת5ק דכתי3תכ5סו

 מ63 ר' סכמ. סוימ סמ 6תרי 5יס. 65נזתמ 3עג,ן כו . סוימ ן אבא ר' כאן. נחש הרי אומרים יהפחירו. כשרוציםנחש.
 שנלחם זה כלומר שאמרו. מה מכל קשה זה וראיאמר

 בארץ מקום. ובאיזה כאן. זומד הוא הרי בכלם.מלחמה
 הקרה כל העשא מיר בו. ליכנם המקום זה שהריהננב.
 בלילה לעולם לדורות בכיה קבעו בבני. קולם אתויתנו
 עף מה הכל. רקשעי שם להוציא ליץו עצה יוסי א"רההוא.
 דוקא. העם עז כ* להכניעם. שיוכל זה הוא מיהעם. ש כי אפם שכתוב ממה נשמע זה א"ל מניין.הקב"ה עי ניחא. הארץ על יצחק א'ר הקב"ה. ועל הארץ עלהכל.
 כמו וה כל נרטו אז הנגב. בארץ יושב עמלקוכתוב

 זש'כ העולם. טן להכריתם הקב"ה ובקששנתבאר.
 וט': לפניו בפרץ עמד בחירו משה ליא להשמירם ויאסר6(

 ונו'. לאמר רברת כאשר ה' כח נא ינףל רעועהנ(
 ישראל הם עאים אמרו. יוסי ור' אחאר'

 בהם. ומתפאר בהם בחר שהקב"ה שבעולם. עכו"םמעמש
 שיעסקו ישראל בשביל אלא נברא לא העולםשהרי
 בעולם לממה וישראל נקשרים. בזה ושזה לפיבתורה.
 הקב"ה ברא כאשר וראה בוא רטנם. רטןעשעושים מתי. עמים. שאר כל של ורקיום שלו הקיום הםהזה

 תבורהו כחו לו גתן העליון* כדמיון התקיעבעולם
 כל של ההוקף שהוא הלב שורה שם כי הני.באטצע
 במקום ונתחזק נאחז זה ולב הנוף. כל נתון ומשםהטף.
 בזה. נקשר וזה שבראש. רסוח שהוא שלמעלההעליון
 כל באמצע וורה והלב הלב. סביב דגוף אבריורוצין אחד נוף עשה העולם. את רקב*ה התקין זהובדמיון
 תוקש שהוא ההוא הלב מן נמנים האברש שתן וכלדגוף.
 במוח עאחז נקשר ההוא 1לב תולה. בו ורגיהבל.
 לברוא הקב"ה כשבקש וראה בוא למעלה. השורההעליון
 דעולם. ישוב נל שיסובב האוקינוס לים ההקיןהעול6
 להר הסובב והיא שורה. הישזב כל *ל באמצעירושלים לירושלים. םסביב רסדיר אומות שבעים כל שלוהישוב
 עזרות ואותן ישראל. לעזרוה סובב הבית והרהבית.
 יושבים. נדולה סנהדרי שם אשר דגזית ללשכתפובבות
 בלבד. ףוד בית לםלכי אלא בעזרה ישיבה שאיןולמדנו
 האולם. לבית סובב והסזבח למזבח. סובב הגזיתולשכה
 השכינה שורה ששם קה"ק לבית והיכל להיכל.והאולם
 בזה. זה ונאחזים הראש. מוח מן נזון הזה ולבהנוף. אברי שהם הישוב מקומות אותן כל נזונים ומכאןוהעולם. הארץ כל של הלב הוא כאן והארון. והכרוביםוהכפרת
 למעלה דוא זה כרמיון . ה' פעלת לשבהך מכוןזש"כ
 הנעלם. הכבוד ובסור העל*ון. מלך בסור והשמעלה.
 מדגל. התלם העלען מוח טן נזון שדגל שצמצאעד
וכאשר*

 ק60 י4 ט ק" תלש " סקומותשראה

 3מרן 6תר. ו3מן ותין. סכמ סמ 3כ5מ.קר63
 סעדס כ5 ותסמ תיד . 3יס 5מע5מס מתר סומ דסמ .סגנ3
 3ססומ 5ע5תין 5ךורות 3כיס ק3עו 33כי קו5ס מתויתגו
 . 3יס סוס 5מפק6 כ5מ ע5 נס3ו עיסמ יוסי מ'ר5י5ימ
 ע5 תינמ. 5רעמ ע5 י5מק 6'ר ק3*ס. וע5 מרעמ ע5 כ5מ. ע5תמי
 עז כי מפס דכתי3 תסתע מ'5 תגט.ק3*ס
 . דייק6 סעס עו כי 3סו. יכי5 ת6ןסעס
 כתס סמי כ5 נרתו כדין . סננ3 3מרן יוס3 פת5קוכתי3
 סס*ד . ע5תמ תן 15ן 5סי5מס ק3*ס ו3עמ .דמתתר

 : ונו' 5סנע 3פרן עתד 3מירו תסס 5ו5מ 5ססתידס וי6תר6(

 יסרמ5 מינון זכמין מתרי. יוסי ור' מממרצ וגו'. 5מתר דנרת כ"ר ס' נח נמ ימ5 ןעתהכ(
 . 3סו 61תפ6ר 3סו 6תרפי דק3'ס . דפ5תמ עכו*סתעתין
 דיסתן5ון דיסרמ5 3ניגיסון 656 מ3רי 5מ ע5תמדס6

 . מיתתי . עתין ס6ר דכ5 וקיות6 די5יס קעתמ מינוןע5תמ 3סמי 5תתמ ויסרמ5 מתקסרן. 3מד דמד 3נין3מורייתמ.
 ק3*ס 3רמ כד שי ת6 . דתמריסון רעותמ דע3די3זתן
 ותוקפיס מי5יס 5יס ויס3 650ס. כנוונמ 5ש מפקין 3ע5תמ נס3ר

 ךכ5 תוקפמ דסומ 35מ סרימ דתתן דנופמ.3מת5עיתמ
 3מתר ומתתקף 6מיד 35מ וסמי נופמ. כ5 מתזן ותתתןנופמ.
 . נדמ 6תקסר 611 . דריסמ תו" דמיסו ד5עי5מע5מס
 נוסמ מד ע3ד . ע5תמ ק3*ס 6תקין דךמונניגמ
 ךכ5 3מת5טיתמ סמרי ע63 ך35מ. סמרניס ךמסמ סייפיומתקין
 תוקפמ דסומ 35מ תססומ מתזגו סייפין מיגון וכ5 .נופמ
 3תומ6 ומתמחן מתקסר 35מ וססומ ת5ימ 3יס וכ5מדכ5מ.
 . ךע5תמ יסו3מ כ5 דיסחר ך16קיגוס 5יתמ מתקיןטתמ 5ת3רי ק3*ס 3עמ כד מזי תמ 5עי)מ דסרימע5מס
 5ירוסליס. 6סמר כ5מ 6ותין ס3עין ךכ5ו3מ
 5סר מסמרמ וסימ סרימ. יסי3מ דכ5 3מת5עיתמוירוס5יס
 עזיות ומיגון . דיסרמ5 )עזרות מסמר ס3ית וסר .ס3יפ
 . ית3ין נךולס סנסדרי ךתתן סגדת 55סכתסמרן
 3למוךיסו. דוד 3ית לנו5כי מ)מ כעזרס יסי3ס 5יתותגי0ן
 סמו)ס. 35ית מסחר וסתז3מ . 5תז3מ 6סמר סגזיתו)סכת
 סרימ סכינתמ ךתתן סקךסיס קדס )כית וסיכ5 5סיכ5וסמו)ס
 מרעמ ךכ5 635 ס61 סכמ . ו6רון וכי,כיסוכסרת
 3דמ דמ ומפממיד . דריסמ תמוממ מתזן דמ ול3מ .ךנופמ סייפי דמינון דיסו3מ מתרי מיגון ג5 מתזנוומסכמוע)תמ
 )עילמ דמ כנוגמ .. ס' פע5ת לס3תך תכוןסס"ד
 סתיתמס. יקירמ ו3רזמ פ5מס דת5כמ 3רז5 ומיסו5עי5מ
 . דכ5מ סתיתמס ע5מס תתוס6 מתזן דכ5מ דמסתכמעד

 ש.מכו



 *8יח קורשלשוןשלח הזהרלשון

 נד6 ד6 6תקסר כ65 ת5י ימתכ5תוכד
 כמומ6 סתימ6ס עתיק6 6נסיר כד שי ת6 כו6.וד6

 ]יכ[ ס' כמ סו6 ד6 , ס' כטס כדרך ללכ6 6נטילומוח6
 מעתיק6 ד6תי נדל6 ססו6 ס'[ כמ כ6 צד5 ועתס]סס*ד
 ויסני דיתרכי כ6. ינדל סתימין דכ5 סתית6קדיס6
 . דנרת כ6סל . לתת6 ויתמסך ויתכניד . 5טי565טי65

 פיי:1י"י,ק1"יל11י"1
1" 

 מכ6ן. ס)יק 6ת6י 6מת י5חק 6"ר . מ5י 4קיתכ6וס6
 כסקר6 דס6 מכ6ן ד6סת5יק 5יס נרמו 6ינון מיי66*ר
 מודדין כס תודד גס דכר תדס וכססו6 גרמייסו.דכרו
 תסס יכי5 ד65 6סת5קו 6מרי ס% וכן5יס.

 כדכריך כדכריך. ס)מתי ד6 נרמו ד6יכון ננין5מימריגסו.
 : 6תמר וס6 . מכרי6 6תערו וס6 .ממס

 כתיכ . ו6מל 6ע4 רגי פתמ יתתו סז0 במרברא
 תס נין מ6י 56סיך כה פס תטי'תמיס

 יטקכ תמיס וסיס 5פני סתס5ך כתיכ כ6כרסס .5תמיס
 6קרי 6מ6י ]ינ[ תס 6ים ויעקכ כיס כתינ יתיד%ת5יס

 פריעס דס6 כלל פסו5ת ניס 6סת6ר ד65 כנין תס6ים
 ו6עכר פסו)ת מססו6 6תדכי ד6תפיע וכנוס . כיססוס
 ט5 6תסקד ד65 6כרסס 6כ5 כ65 דפסו5תזוס"6
 דלכיס נם כר ד6 כגווכ6 .. תמיס כיס כת'כ ]יי[פריט0
 %טניד ע65ין. דרגין מ נתפי)ין 5כתר ו6סת)ק .54ית
 ל6 כס. כר כס6י 6סתכ5 כד ניס6 סטר6 תמיס. יומ6ככ5
 ס' טס תמיס 6יסו כדין דס6 כיס6 כעיג6 04 )6כ"ס6יכי5
 )מסוי מתקנן דמדכר6 דר6 ד6 כנוונ6 תמס..6לסיו
 כמדכר כתיכ ד6 רז6 ום) ס'. טס תמיס מדכ5
 . 6תתר 5כים יתמו 6תמר דכד 0יטרון ו6י יתמ"וסזס
 טס תמיס מד כ5 5מסוי 5ון סוס דס6 וד6י. סו6סכי
 )מסוי תמן. ס6רי דס' 6תר קד'ס6. כתרט6ס'
 כמדכר6 תמיס סוי חד כ5 וססת6 טמיס. כמד6 כ6סין6פין
 ד65 . מתמן רמיק 6תר קד'ס6 מ6רט6דלכר

 וטוד .. י6ות כדק6 ס' טס 5מסוי כסדיס כ6נפין 1פיןיסתכ5ון
 וסס ]סין 65 6מר6 כ6תר 60 . יתתו סזס כמדכר6וקתוס
 65 6כ5 כנוסין וד6 65. 6מר6 כ6תר 60ימוסו

 ע6 דמיכר6. כדר6 עלתס דר6 כט)מ6 סוס ד65 ..ככסמתין
 ד6תי. ע5מ6 כני ו6ינון מסיח6. מ5כ6 דיתי טדיס6

 זמיכין מתיי6 קכ"ס יוקיס כד  ד6תיעזקג6
 6יגון 56'ן מתיך ימיו כ( כד"6 כקדמית6. ל6מי65)ין
 ופנריכס דכת'כ מ6י 6וקמוס ד6 כנווג6 וטוד . דמדנר6דר5
 כ5יל סרט. י5ר ד6 . פנריכס מלו . סזם כמדכר יפ615תס
 ניס6 י5ר6 כגין ככו ד6ית מסרוגץ ]יו[ ונוק5דגר
 06 מעכור פנרו 6סר נ( נו*6 סיס. נתדנריפ6

 פנריס 5סני 5סי65ס דקנ"0 דרטת6 כנתסכמל.
 ע6 יס15. דכתיג . סכי ל%כם דקר6 *סו% 5ע5ס.מעל%

 בהמוח, הנעלם הקדמון מאיר כאשר וראה בוא בזה,וזה
 ]ינ[ ה' כח נקרא זה ה', נעם בדרך להלכ מאירוהמחה
 הקדסק מן הבא הכח איצ ה'[ בח נא יגדל ועתה]זש"כ
 רתגדל שיתרבה נא, ינדל ונעלם, ממיר שהואהקדוש
 דברת, כאשר לםמה* ונמשך נשפע ץהיה מעלה,למעלה
 האחרונים דורות כל מכאן ללמוד לאמר, שביארו,כמו

 צרה, בשעת כך יומר לאמר, עולמים, ולעולמילעולם
 וגו', אפים ארך ה' הוא, וטה הרוחה, בעועת כךלומר
 מ:אן, נסתלק למה אמת יצחק א*ר הדברים, ביארטוהרי
 בשקר שהרי מכאן, שנסתלק לזה גרמו הם חייאא8ר

 מודדים בה מודד, שהאדם ההוא ובמדה עצמם,ההגהגו
 משה יכול שלא נסתלקו, אחרות מדות שאר וכןלו,

 כדבריך כדבריך, סלחתי זה, גרטו שהם משוםלאמרם,
 נדרש: וזה החברים, העירו וזהממש,

 כתונ ואמר, אילאי רבי פתח יתמו, הזה 1בכפרבך6(
 תם בין סה אלהיך, ה' עם תהיהתמים

 יעקג תמים, והיה לפני התהלך בתוב באברהםלתמים,
 נקרא למה ]ינ[ תם איש ויעקב בו כתוב יותרשנשתלם

 פריעה שהרי כלל, פסולת בו נשאר שלא לפי תם,איש
 ונתבםל ההוא, מפסולת נמהר שנתפרע ובזה בו,היהה
 על נצמוה שלא אברהם אבל לנמרי, הפסולתזוהם
 הלובש אדם הזה כדמיון תמים בו כתוב ]יי[פריעה
 נעשה עליונות, מדרגות תוך בתפילין אח*כ ונתעלהצצית,
 בל הזה, באדם יסתכל כאשר הרע צד המים יוםבכל
 ה' ע9 תמים הוא אז שהרי רעה, בעין לו להרעעכל
 להיות טשתקנו המדבר דור הזה כדמיון ממשאלהיו
 במדבר כתוב זה סוד ועל ה', עם תמים מהם אחךכל
 נאמר, לרעה יתמו נאמר שכאשר תאמרו ואם יתמ"ו,הזה
 עם תמים אחד כל להיות להם היה שהרי ודאי, הואכך
 להיות שם, שרויה שהשכינה מקום הקדושה, בארץה'
 במדבר תמים היה אחד כל ועכשו עמו, ביחד בפניםפנים

 שאין משם, הרחוק מקום הקדושה. מארץשמבחוץ
 ועוד .. כראוי ה' עם להיות עמו, בפנים פניםמסתכלים
 ושם ]עי[ לא אחר במקוס אבל יתמו, הזה במדברביארו
 לא אבל בטפים וזה לא, אחר במקום אבלימותו,
 ולא הטדבר, כדור עליון דור בעולם היה שלא ..בנשמות
 הבא, עולם בני והם המשיח, מלך שיבוא עדיהיה

 עתידים המתים את הקב"ה יחיה כאשר לבואולעתיד
 הם אלו מתיך, יחיו נ( כמש"כ בראשונה, להחיותהם
 ופנריכם שכתוב מה ביארו זה כדמיון ועוד . המדברדור
 בולל הרע, יצר זה פגריכם. מה הזה. במדבר יפלואתם
 הרע יצר בשביל בנם שיש החסרונהע ]ס,[ ונקבהזכר
 אה מעבור פנרו אשר נ( כמש*כ הזה, במדבריפלו
 מן פנרים לאותן להכריוע הקב*ה שרצון משוםהנחל,
 ולא יפלה שבועב נך* מוביח הפסוק וסוף לנצח.העולם

כדצב
 4 6' סמ61) ג( ג, שי' פ קט. 9 * מכףכצתנא8אשז

 הזהריו
 כדרך להת*ארת חיינו להלב, מאיר השח וכאשר מוח, נבח" שהיו החכמה ים8יית עלית 8חר 8 8רש8 האיה באה כאשר 8יומ

 שלפעמי8 דמשמע כחו שיתגרל הנורא אצל שייך איך להכין הוא המאכך וה ענין וכל ח'. כ8 נסרא זה 8בינה, שש 48 ה'.נ*ם
 כינח 1מן לבינה חכמה ומן להכמה הבתר מן חדש אור שיושפע הוא שעניע ג81 ומבאר שניתי, לא ה' אני כהוב הלא קפן,9ע

ם מ1ןע ,)]:ת 11 ;:'מי,5 ש צנ נ!:היי"4וה"  



 הוהרלשוןשלח קוישלעיןא

 וכו שלא מה עכשו זכו המדבר חר"4 6( .. ת*לונהוב
 לעם יש הרבה "שיבות ראשי  וחהרי בח"ם. היוכאו4ר
 בעלי לבד. משנה בעלי לבד. מקרא בעלי שבמדבר.הזה
 חדשרם בראשי כלם הישרבות ראשר שלה יבד.חנדה

 הכהן. אהרן של ההר אצל מתאמפים ומועדיםהשבתות
 ומתחדשים שלו. ה"ובה תוך ונכנמים אצלו.ונתעוררים

 המשחה ושמן ראשו. על שיורד הקדוש המל בפהרתשם
 האהבה בהתחדוית כלם מתחדשים ועמו פי[ עליושנשפע
 ואהין אהבה. של הישיבה כאן שנקרא עד הקדוש.למלך
 לתוך כנשרים יעיפו דקה. בהסתרה ה"שיבה כל עםטסע
 עומדים וכלם משה. של הישיבה והיא אורה. של"שיבה
 ולפי בלבדו. אהרן אלא פנימה. נכנסים חרןמבויץ
 שחרי למשה. לו עיראה מי ואין ]י"ן בשם נקראיםהשעה
 כבוד ענני ושבעה לפניו. פרוסה פניו של ההואמסוה
 מפרש ת*הרן לאהרן. מתם דבר שמר משה ..סביביו
 החכמה מעינות שתן בכל מפרש. במה ה"שיבות.לראשי
 הוא ועכשע יהחשע, של זםט כשהניע ממנושנמתפ
 פחלים ומעינות וטקורים 8ליאות בכמה אליומחזירם
 הדור שבאותו הצדקניות נשים כל רענין. ענין בכלהנוכעים
 כלן עולתע חשז הזמנים. באלה כן נם למריםבאחע

 יום נקרא ההוא וטם הזה. המדבר תוך שהשןבתמרחע
 כלן מובש ימים ובלילי שבתות בלילי הנשיםשמחה.
 העולמש. רבון בידיעת להשתדל ויודעה מרים. אצלבאות

 1 שבעולם הדור"ע מכל הזה דורזכאי
 החכמה. מודא למדנו זו מ8רשה שמעוו ר' אנ?רנ(

 עליונים סודהז ממנהפשמע
 לכו ואומר. התורה מ"שבח הקב'ה טששה בושורמים.
 לעולמתז מביאכם אני והרי בעבודתי. תתינעובדרכי
 מאמינש אין יודעים שאינם האנשש העליונים.טובים
 ההוא. המובי עולם לתור לכו הקב-ה טמר מבינש.ואץ
 לו להור טכל איך האנש"ם אומוים ההחש. הגחמדטים
 התינעו סן ] בנגב זה עלו כתוב מה א. כלולדעת
 1 אותו תביט ומסנה ל8נ"בם. שןסעען היא הרי ותראי.בוערה

 עולם תרש מהתורה ונו'. ה"ש 8ה הארץ אתוראיועם
 מביאכם שאני נחלה ירושת היא שדויההוא.

 עדן. שבנן הצדיקים אלו עליה. היושב העם ושזבה.
 עליונווז. במדרגות עליון בכבוד שורתע שורותהעומדים
 כאשר זה לכל זכו אם תר14 בה הרפה. ההשהחזק

 כאשר שזכו או לא. אס איצ. כבשו יצרם עלהתנברו
 כאשר אם או ולילה. טם בה להנחע בוערהההחזקו
 אם רב. אם הוא המעם זה. לכל זכו 0מנה ידםר*תה
 בשביל ברערה. והתחזקו בעבורתי שהתינש אלה הםרבים

 : לא אם זה. לכלשזכו
 מה תבינו מההורה רזה. אם היא השמנה הארץונ?ה

 פוב מש8יע הוא אם ההוא. עולם מההארץ.
 עץ בה היש כלום. ממנה מנרע אם או ליושבט.העליון
 או צלברם. ולעלמי לשלם החיים עץ בה היש אין.אם

יעלו : לא אם ברעכו. נמצא החאם צרוראם

 אצ ו65 תס ססת6 זכו דתדכר6 ודר6 6( תפ5ו..כתיכ
 5מת6 6יכ6 כצי6ס תתיכתי ר6סי וס6 כמיץ ס11כי
 ירמו כריס כ5סו תתיכתי ויסי 561ין 5מוו.ד%וס ירי 5חוד תסכס ת6רי 5מת. תקר6 ת%י דכתדכר5.ד6

 כסכ6. ד6סרן סור6 5נכי תתככסו ותופו"6וסכתי
 ותתמדסן . וי5יס תתיכת6 ם ופ56ין 5נכיס.ותתפרי
 רם ותסמ . ריפיס מ5 דכמית קדיס6 דס65 כדכיוסתן
 דרמיתין כמדוסין כ5סו תתחדסן ופתיס ]יז[ פ5יסונני
 61יס1 דרמיתות6. תתיכת6 0כ6 ד6קרי פד . קדיס6דת5כ6
 ט ככסרין תסמפפן . דקיק כסתירו תתיכת6 ככ5געי5

 קיינה וכ5סו . דתסס תפיגת4 4%סי ונסור6.תתיכת6
 וכסוס . כ5חודוי 6סרן כר . 5נו פ56ין 6%לכר
 וס6 . 5תסס 5יס דספי ת6ן ייפ ]יח[ כסת6 6קרוןספת6
 'קר פככי וסכפ . קמיס פריס ד6כפוי תסוסססו6

 פריס 61סרן 065גץ. ספס ת5ס 6פר תסססמרניס.
 תכופין 6יטן ככ5 סריס. כמלא תתיכתי.5רכרכי
 לוסו ו0סת6 דיסוסט. יתכיס תע6 כד פטסד6סתיתו

 םא ש גתן י כ5 ושס. ת5ס ככ5וכנפץ
 כ5סו ס5קין וגדין . זתכין כסמ סכ6 16ף 5תר*ס6ת6ן

 יות6 6קרי יוקא וססא ד6. תדכר6 ט פסןכתתרות
 כלסו ע3ין יותין וכ5י5י סכתות כ5י5י נסץדס6515.
 פ5פ6. דת5וי כידיפס %תד5ותח ףופין . תריס 5נמ%6ן

 : דפ%5 דרין תכ5 ד6 דר4זכ6ס
 דמכתת6. ר" %6יסכ6 ד" תסלסת6 שמעון ר' אמרנ(

 פ65ין רזין מגס14סתתפ1
 16י15 41תר. 63צשית6 תסגמ ק3'ס מזי ת6"קירץ.
 5פ5לץן 5כע תטי5 6% 601 כט5מניי %תד4כ16רמי
 תסיתמ 65 ידפי 6% ג% נני שלהן. 5פ5תיןעכין
 . סכ6 ט5ת6 6100 %י15 6"15 6מל קכ*ס . תסתכ5י6%
 5יס 65565 רכ51 6יך 6שה 6עון וכפ%. פ%5ססו6
 6סתד4 ]יס[ כגנכ 1ת פ15 כתיכ ת% כלא. כ%5תנדע
 5יס: פכדפון ופגס קפייכו. ק"% סי6 דס4 ופתפק.כ16רי*פ6

 6100 תגס תמת1ן . ט' ט6 ש %ח %ךראיתם
 5כו פיי5 ד6ג6 ו%סג6 ע'1פ6 דס6פ5ת6.

 6יטן . שש טחכ פס יםפ.
 5דיק"

 דפדנ. דכננת6
 . פ65ין כדרנין פ65ס 3יקר6 סיין סוריןדקייתן

 6י 16 . 51י64 יתת6 כס ו5ת5פי כ16רייפ66תקפו
 6* . ר3 06 610 סתפס ס6י. 5כ5 וזכס תכס ידי"טו6רפי
 כנין . כ16ריית6 ו6תקיפו 3פ51מגי ו6סתד15 6ינוןסני6ין

 65 6י %י. 5כ5דזכו
 מס סכדפע תד16ריי% ריס. 6ס סי6 ססתכס ס6רןו23ה

 סינו 6סגי 6י . פ5ת6 6100 ת6י .ס6רן
 פן כס סיס . כ15ס תכס 16פיר 6י 16 . 5יתכס6פ065
 % . פ5תין ו5פ5תי 5פ5ס דמ" 6י5כ6 כס ס6ית . 6ין06

 : 65 6י . כמףס 6סתגס דסי %ן56ף

 שי: 9 ס יג 9 4 ס9מתמראה
 הווליו

 וועח לפי *י' ['ח[ : אהרן לנשמת הנש8ע קהשון איר ששן על רמז וזה וגו: או"רן אע אוקן קל ערד חראש על ח8צג נשק טש*נ81
 ויל גאמרם דעזודה חכמת על רסז ננב 1'ט, ז שצאת ליגנפ רשות אין קר"אה גל"ף אבל ליגגס. ושראוי מי ליכנם גשם נקראיפירוע
 : ידריפ להחגיפחרוצח



 81ים קודשלשוןשלה הזהרלשון

 כמ6 3כי . 3פ3 ויע5ו . מנרון ען יי% 3כג3 דיעלך"(
 י6סתי5 כת6ן ע655 6353 3כג3. ננווסס5קין

 עותר6 יס6 מתי 6נר. 3ס י5ית ךמסינ 3כני3ו.גתנכ6
 3ננ3. סו6 ךכ65 מסיכ 3גיכס. 36ין ע5ת6דס6י
 חכרון. ען וי63 35תר כני3ו. ותתרנתיכן סתיס. מר3וכן*6

 האנארם בננג. ץעלו חברון. ער יגא בננב דיעלך6(
 שמתינע כמי עצלי בלנ בננב. בתכהנכנסט

 שהעשירחע רואה שכר. בה שאין שטחשב ביבשות.לחנם
 ! בה ושונה וקורא בה. להתחברכשבא חברתי ער ויבא אח"כ נניגה ותרנימו המים. חרבוכמש*כ בננבי הוא שהכל מחשב בשבילה. אבר הזה עולםשל

 פלונהות, כמה שם רואה ותלמה ששי אחימןדשב(
 הם אלה ושכר. עונש ומותר. אסור וטהור.טטא

 מצר ש:ולרו הענק. ילירי התורה. רקרוקי התורה.ררכי
 השבעים הם אלה נבנתה. שנים שבע וחברוןהגבורה.
 עשרה. צר לכל לה. יש פנים שבעים לתורה.פנים

 לפני חבר. נקרא בה שמתינע שזה התורה. 11וחברו4
 תורה והיינו תורה. כננר תורה שיש למרנו מצרים.צוען

 שבכתב מתורה זה וחברון פה, שבעל ותורהשבכתב
 נבנתה חו ]כ[ את אחותי לחכמה אמור ג( כמש'כיוצא.
 צוען לפני שבע. בת נקראת זה שבשביל שנימישבע

 לבני הם דברים ראשי פרקים. ראעף משםלומדים וע'י טורה משם ויכרתו האמונה. מצרשתלוים ומדרשי אטרה רברי הם אלה אשכלי וחל עידי:נאו : מצרש חכמת ומכלקרם בני כל מחנמת שלמה חכמת ותרב נ( במש"במצרימי
 ]כ6[ בתוכם הרברים ומתברכים ברבריהם. שמחיםהאמונהי
 בשנים* במום וישאוהו זש"כ ]ג3[ להפרד להאמונהגורמים לשמהי תורה לומרים ואין אמונה בני נמצאים שאיןואותן פירודי בהם נמצא ולא אחר. ועיקר אחר בשורשממתכלים
 וישובו זש'נ ]כנ[ הפייוד לצר אפיקורסת. ללרהמומאהי לצי האלה רברים משימים כלם התאנים* ומןהרמונים ונע רגיידי למום יתן אי ו( כמש"כ במופי מהבפירודי
 מררך וחוזרים הרעי עצר חוזרים ו"פובה הארץ.מתור
 טוב ראיתי לא היום עד לם. מועלת מה אומריםהאמת.
 בבזטן יהפב ואני ריקמי וביתי בהי יגעתילעולמי
 מומב לתוט* יננס ומי יזכה מי ההוז* ולעולם ]כו[העם

 ! כך בל נמריח שלאלנו
 בשביל וינעתי עמלתי הרי ונו'. ייאמרו יי41ספר4

 חלב זבת תם ההוא. עולם של חלקלרעת
 ? בו י1כות יכול מי אבלבתורה. שהבנתי כמו ההואי העליון עולם היא פעב היאיודבש
 העולם נל שאין העם. הוא הקיף העם. י ביאפם

 שיוכל רב עושר תורה להלומר שיהי' כללחושב
 ש בי אפס ודאי בהי שיזכה הוא מי בוערהי%מול
 להיות צריך בה לזבות שרוצה מי בארץ. היושבהעם
 והערים עזההנ "צנה ווהשיר ס( כמש"כ בעשירות.תקיף
 להם יחסר שלא פוב כל מלאים בתים ובצורותיגרולות
 לנוף נצרך שם. ראינו הענק ילירי וגם זה כל ועםכלומי
 ופסול. כשר ומהורי ממא והיתר. איסור בענינילהתינע אדמי של בחו מתשת שהתורה לפי כאריי ונבורחזק

 6יגון 56ין י%לין עוגסין ותותר. 6סור ועסור.עת6 * סני6ין פ5ינן מתי תתן ות5תי. פפי 6חיתןדשבש
 תסער6 ך6תי5ייו סעגק י5ייי 6וריית6. ךקיוקי ל6ורחת6.%י

 פ3עין 6יכון 56ע . כ3נתס פכיס פ3ע ומ3רוןיננורס.
 עסרס סעו6 5כ5 . 05 6ית פכיס ס3עין . יל1ר"ת66:סין
 5סני . מ3ר 6קרי 3ס ך6סתך5 ךת6ן 6ול"ת6 61 .ומ3רון
 תורס וסייכו 16ריית6. 5ק3י5 שית 6ורי"6 תניכן ת5ריס.5וען

 פ3כתכ תתורס מ3רת וס"י . פס ס3ע5 ותורספ3כת3
 נננתס וס6י ]כ[ 6ת 6סותי 5חכתס %ור נ( כי"6 .:פק6
 15ען 5פכי פ3ע נת 6קרי כך ך3נין . סכיןפנע
 3כי כ5 תמכתת ס5תס מכתת ותר3 נ( כךש .ת%יס

 וךרסס. 6נךס נו5י 6יכון 56ין 6סכ5. ימל עורי!נאך ת5ריס מכתת ותכ5קוס
 ]ג6[ ננווייסו ת5ין ותתנרכן . 3ת5ין תךלעתסיתכי%. 3כני 6יגון ת5ין ר6סי . פרקין ר6פי תתתןלעיפן וגו'. זתורס תפס ויכרתו ךתסיתכות6. תסער6דת5יין

 סרוך6. כסו 6סתכמ 651 . מן ועקר6 מן 3פרס6תסתכ5ן
 5סתס. מוריית6 6עפי 651 תסיתכות6 3כי תסתכמי י65ו6יכון
 3ס:יס. 3תופ ויפ6וסו סס*ן ]כ3[ 3פרת6 5תסיתכות6 5יספוין

 ותן רנ5יך 5תוע יתן 56 ז( כן'6 . 3תוע תסו3פרוו6.
 5סער6 תי5י 5סמ פוין כ65 . סת6כיס ופןסרתוכיס
 1יפו3ו סס*ן ]כנ[ ךסרת6 5סער6 ךתיכ6י. 5סער66תר6.
 ת6רמ6 ותיי3ין 3יס6 5ססר6 תיי3ין ויסו3י. ס6רן.תפור
 ע3 מתיכ6 65 יות6 ען . 5ן 6יכפת ת6י 6תריךקסוע.
 3ק5כ6 ויתיככ6 ריקס. ו3קע6י . 3ס 6עת5כ56עלת6.
 עכ . 5נ11יס ייע51 ותמן יהי ת6ן ע5ת6 6100% ]כן[ךעת6

 גנין 651י% 6עת5נ6 60 ונו'וי6תל1 15ריכפנשרך . ס6י גולי 6ערמכח י565ן
 ויךעכ6 כתס . ע65ס ע%5 6100 ס61 ע3 0י6.יי3פ מ35 זכת ונס ע5ת6. ךסס61 מו5ק56תכדש
 : כיס 5תוכ יני5 ת6ן 536 .נ6יאת6

 כ5 ימקי3 י65 ס". תכףף . סעס עז כיאכפם
 סני6 עותו6 5יס ויס6 טע כ55ע%5

 עז כ* 6פס 1ך6י . 3ס ךיעי 610 ת6ן ניס.65סתו65
 כתסוי 3עי כס למזכ וכפי ת6ן . 63רן סיופ3סטס
 וסטריס עזות יענס ועסיר ס( כן*6 . 3עותר6תקיף
 ימסרון י65 טוכ6 כ3 ת5יין 3תין ו153רות.נזיפת
 גופ6 כעי כס ר6ימ סעכק י5ירי וגס 61 כ5 ועס .תכ65
 נס. י3ר חי5יס תתסת ךסי6 3נין כ6רי. ניכרתקיף

 ופס%. כסר ועסור עתמ וסיתרי 6יסור 3סס6561סתן65
 אם הננבי בארץ יחטב עמלק ועוד בהי לזכות יבול מי 6י . סע3 3מרן יוקג פמנק ועת . 3ס 5זכ6ס אכ%ת6ן

 'אמריט6
 י'ש פסי' % קע"6 תייס ד( ס' 6' ע5עיס ג( ז' טפיי ט קס. יף % טקופתמראה

 ד[יך:ךייך
 להתבייש שאק ל4* ינע לא נם אשקך ונו' לי כאח ית:ך מי הכהוב ובענין לאהות. כאח לוה זה באהגה התחנרות ענין "ברוןא[

 הוא לשמה התורה לומר ש4אגו 1מי חיים. מם יו שגעשית זוגה הוא לשמה תורה שלומר שמי ו"ל באמרם אג[ 1 מהפ ספתלקתשהשכיגה *" אט ! דבר מתוך דבר להנין המ"נבר במעין לאיותם הוא הברכה פי' ,כ6ו : למד הביישן לא בי חמלעינים מן תורהנתלמוד
 חלק פי' התאניש ומן הרמוגים מן הרמז וזהו האמת. היפוך רעים ענינים תויה מדברי ללמור המות מם לו ובהיוגעשית לאבכלל
 להיפוה שעו*ים היינו בל!, ולא משירישמאיהן

 מנבר השם שאין גג1* מאירו כרבי רלא להוץ. הפגימיות ווויקין אובלים קליפתם'
 2 חורחללומדי
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 הקטיגור, הרע יצר הרי יזכה, זה בכל שאפילו האדםיאמר
 והאמורי והחתי בנופו. תמיד הנמצא אדם שלמקמריגו

 האדם יוכל שלא שם, נמצאים מקטריגים כמה ועודתו',
 ! בתוכו יכנס ומי לו תכה מי כלל. ההוא לעולםלעלות

 שהוציאו לפי האלה, בדברים ישראל, בני לב אתדיני4*ד
 דבת אח ויוציאו כמש"כ התורה, על רעשם

 הפץ אם אומרים, מה האמונה בני אלה אבלהארץ,
 לפני הלכ כרצוז האדם שי"צמול כיוז לנוי ונתנה ה'טנו

 ס6 י- י:ך:ל נכ5 "פי:' ןכומן2ך"
 ש וימתי ק

 1," תג ע;תגש זועו,' נען ועוווו'.
 1; גל ע',

 ן6פיקו ננק . 56ין כמ)ין 'סי56 ככי 5כ 6תדיניאו

 ש ן)כ6 נסקכרגנות6 ןיסתך) כיון )גו ונחנ ' זככו
 ססי6 וןיסתתרון )כ6 6)6 4גן כעי )6 ק3"ס. אות ולשמור הלב. אלא מאהנו מבקש שאינוהקב"ה,
א כלם תמו ,( שנמינ ]נ-[ ה,ו-שהניון  ,עווס ~יקש נוס י-ן ,( הת'נ ,מ ב י" , 
 ע*,* ו/תע/ ווה עשין יכי, צ, /א וי ש,מג[ו י,* ו4נן ונכ,

 נשבר גוף שהרי האר(. עם את תיאו אל ואתםחהב.
 רפאות נ( 1ט"כ בכל. רפואה "טצא בתורה י:מולאם
 מרפא, בשרו ולכל וכהוב לעצמותיך. ושקוי 'שרךתהי
 לפלוני מקום פנו ואומרים. מכריוים הסקטרנים אותןוכל
 הם הם. לחמנו כי תיראו, אל זה משום המלך,עבד

 בתורה, העמלים לאותן יום בכל מזונות יזמנובעצמם
 והעורבים וכתוב לכלכלך, צויתי העורבים ואת ג,נמש"כ
 צלם, מהו מעליהם, צלם סר ]ג,[ ובשר לחם לומביאים

 אתנו רה' משום שסר, המעם מה הקשה, הדין חוקףזה
 אשרי התורה. בשביל תסיר הקמינוריא כל היראום,אל

 בהקב"ה נקשרים שהרי לשמה, בתורה העמלים שלחלקם
 ורעי אחי למען 7( זש"כ ורעים, אחים ונקראיםממש.

 : בך שלום נאאדכרה
 עצים מקשש איש וימצאו במרבר ישראל בני דיוץיןס(

 ומי כאן. עצים איזו חייא א"ר השבת.ביום
 העצים אותן על מחשב שהיה צלפחד זה אל4 זה.הוא
 כבוד על חושש היה ולא השני, על גדול מהםאיזו
 בחמא סת, בחמא"ו כי זש*נ לשבת, שבת והחליףרבוני
 דינו נהפרש ולא סתום די% היה לפיכך ' ]גון מתן

 ובהסתר בלחש להיות צריך זה שענין יפי אחרים.כדינים
 עשה והקב*ה בנגלה, נאמר לא ולכך בהתנלות,ולא
 השבת בשתוף עצים שאר אמד יומי י' לנבודו.נבוד
 וע*כ חמאו, ונתכפר שעה לפי עונש וקבל מקושש,הי'

 וצריך נתכפר אם ידע שלא בנותיו, בדין משהנתקשה
 זכר שהקב'ה נית לא* או ונחלה, חלק לבנותיולהיות
 נתכפר שהרי %דע דוברות. צלפחד בנות כן שכדעבשמו,
 לממה, ואחד למלה אחד הם, עצים ב' וראה בואחמאו.
 מיתה לו נורם שמהליפם מי מיתה, ובזה חייםבזה

 שלמה אמר וע"ז ההוא, בעולם חלק לו ואין הזה,בעולם

 ו עו' רייך אכול מצאת דבש*

 הנאטןרועה

 תכיומ נופ6 ןס6 * ס6דז עס 6ת תר6ו 56 ו6תסוןסכ4.
 לפ6ות נ( סס"ך ככ5א. 6סוות6 יסכמ כמוריית6 'סתך65'
 . תלפ6 כסרו ו5כ5 וכתיכ . 5ע5מיתזך וסקוי 5סרךתסי
 )פ)כי6 6תל פנו . ו6תרן מכר61ן מיגון שטרני 6יכוןוכ)

 כ16ריית6 ןתסתך5י )6יגון יית6 ככ) מזוגי תזתגןכנרתייסו
 וסעורכיס וכתיכ . 5כ)כ)ך 5ויתי סעורכיס ו6ת ג(כך'6
 . 5)ס מ6ן תע5יסס נ)ס סר ]כו[ וכסר 5מס 15מכי6'ס

 6תנו ןס' מסוס 6עןי טטת6 ת6י קסי6 ןןיכ6 תוקפמן6
 זכ6ס . 6ורייתמ כגין 6עןי6ו כ)6 תיר6וס.6)

 כקכ"ס תתקסלי ןס6 5סתס כ6זריית6 דמסתד)י י6ינוןמו5קסון
 ולעי 6מי 5מען י( סס"ך ורעיס 6מיס ו6קרוןמתס.

 כך ס5וס כ6מןכרס
 ע5יס תקסס 6יס וימ165 כמןכר 'סר6) כני דיך:יךס(

 וק6ן סכ6 ע5יס מ6ן מיי6 6"ר ססכתכיוס
 6)נין 56ין ע) ןייק ןסוס 5)פחך ן6 6)6 . ד6סו6
 5יקר6 חסס 1)6 6חר6 ע) לכ תכייסוסי

 כחס6 . מת כמע6*ו כי סס"ך 5סכת סכת ז6מ)'ףדת6ליס
 ןיניס 6תפרס 651 סתיס דיכיס סוס כך כנין ]ג[[ תתד

 ו כ:ע2נס %תנ64י עצנ כשע -סייז%,%דרכיו
 עכיך

 סנת כנע ע5יס ס6ר 21ר יקי ר' . ):קרןסיקר

 6תכפל 6י 'דע י65 ןככת6 כןיכ6 מסס6תקסי
 ןכל ןקכ"ס כיון 165. 6י ו6חסנ6 מ51ק 5ככתיס5מסוי
 6תכפר דס6 6תידע דוכרות 5)פמך ככות כן דכתיכסתיס.
 5תת6. וסד 5עי65 מד . מיטן 6'5כין כ' מזי ת6 .מוכיס
 טות6 5יס 3ריס 5ון ד6מ5יף ת6ן . תות6 וכך6 מייןכך6
 ס5תס מסל וע"ד ע5מ6. כססו6 מו)ק6 5יס ו5ית ע)ת6.כס6'

 : וט' דייך 51% ת65פ דכס1(

 טהיסנארעיא

 . 5עת טג1ע"2 יט %ט %י 2ן ן14נר *( ציצת. לד%ם העש% ואמרתולטקם ושראל בני אלדבר

 : קעל לף 1( ג'ס יסי' ו( ק1ו לף ס( קג'ג ת)יס י( י*ו 6' מנגש 0 ל ט"* 0 % ייי " מסומותטראה

 הזהי1
 כלל שזח מפוך %ך ואהנת יקייפ ואז נ*י, לנא רה0נא 81ל כאמרם מ1נ, לנ נעל להיות א'. היהרית. כל יטד אלה שתי הנהאס[

1 טל טיא.ש ש רמז וא'1 אות ,ג,[ : המקפריגיט על גטדקאי



 9פכנ קורשלשוןעפלדץ הזרע4לשון

 ס' מ15ת כ5 6ת וזכרתס 16פ1 ור6יפסגד"6
 . 51ממכד 65וכר6 דמ5כ6 כףמכ6 6יסו ד6 . 6יתסוט"יתס
 רז6 %קיתכ6 1ס6 ססור. זסכ 4ן ומסיפכמונ
 5ין 6יסו 611 . רנ6 כסכ6 ניס %5מסר516ין

 ע565 דפ5מ6 כהמן ד%סו טיגץ. ניס65סתנ65
 תכפר6 די5יס 6סתכל1פ6 וננ'כ . ונ6 נסג6 מסי6תמסו

 סניס 656 5קמיס יית6 651 פגש. שאפ%
  פניס  ר*ינין ע65ין פמס 6ינט ונ5 ח16נףוס.
 6יסי 54ית . דיעקנ כ6תת וכ5לין ד6הפ פנש .1נ4פוע
 לין ר*רכר8. 8מפכלו% ספ8ס  רפלי8 רז6סקכ6.
 *סור  וסנינן נם. נר לכל 41ליס לכסש*. 4ןרכר

 8יסו רסכלפ 3צז פכל* 8יפ  כו ננז . יכס:ינפ8ל*סתכל8
 רוד לכיסכיכר8

 וסקוני
 ס'  קוס ין וסל8 4גי ור8 ר4ליס.

 6ת וזכרתס %5פ יר6יתס וע"ד . 6תר מסס561וה65
 כודמ . נפסופ דיני נס  דריינין כרסי6 1ד6 ס'. ת15פג5

 ר8יסו . סכל* 3ר לץלפ6  סבין  גוונין דכלר5י19ימ

 דסלייגרכאי
 ליליפ פל ונפנו כסיכ רגפסוס. רינ8 י"מ

 ונפכו 6ל6 כסינ. ל8 סכנף פל ונסנו . פכלם פסילסכנף
  ור4סמ  פסין. ס8ר פל וספי 6יסו דד8 4ליפ. .פל
 מלה פי5ע. לך פסמ 5סר 06 ג4ר וסמינ תכרפמ.6ח%
  וגסכיס גרר8 דפרין %ר6 8% רר8.פפ%
 6תר. סוס 5נויס 165כ% נעי ד6נף אוג6 כ5כ%5.
 6ותו י6יפס ס% 16ף . כ5כ6 5ך גסיך כו וכיסוי

 . 5מףדן נסמתין דס5קין 6פר 6יסו דו6ושרתס.
 656 6מ6י. ווא. %5ש ור6ס סנסוך ש האס 81ננו%
 5"ש דנסיך דססו6 דיוקנ6 וממי 5סהנף ס5יקכד
 מג% ד6יסו ידפ וסוס ס'. קדס %)י דסי5סוס

 דסע ד%ה ר15פס מ% ונר6 זמג6 כ5ית"ני6.
 5יס גרש מ6ן מכ65. 6סת~יכ פר5ופס %תדכמ6נוי.
 ר15מס ססי6 ר15פס. פסי6 כפיגף דממי ס6י .65פתזכ6
 ר5ועס ממי . אד 16ש י6ס וע"ד . %5תזנ6 5יס%ש
 ור6יתס סכ6 16ף . 65סתזכ6 5יס פניד 51וס1 . 04ד56קי
 ועסיתס. וכדין תדיר. ח5י 5ש5מנ6 תכץ )מסוי 5טןער"פ דס6י . %ופס ס% . 165 61י . וד5ף ומסיטס וגרפס16ט1
 6מונין %סין מגכע ימנע . 5כככס 6פרי ת19וז651
 שק6 ששי . מפן פענדו 6% פשוד % . וו5ףמסץ
 תס . סכנ% לכס8 דמי8  וסכלפ . % תכ65נוע
 6וף 5יס 5דכ6ס דמיסר נ6רמ6 5מסך 5נשג פניד סכמוכ%
 דכלסו . וד6י תיסר %רמ 5תסך 5כוג מכיד תכ5תס6י
 .. מיפר כ6רס %מסך 6תר מס6י 5דמ65 5סולאת

  8ס6 כגור6 ורסמי. דינ6 %נן פג5פ כלע 5י5יפדמ15ת
 סס"ד 1ס5י. 6כע תכ65 6ס6 .  6כ% %ס%י8

 ה' מצות כל את הכהתם אותו יקשיהם שכתובכגע
  ולעשוה, לוכה%  המלך ש4 האאץ האש  וה אותם,ועשיתם
 של הסוד ביארמ השרי  מהור,  והב ציץ ועשיתכתוב
 לבעבוו% הצק הוא  ווה הגר%, הבהן בו ורהעמרהציץ

 העליק עולם של ה%4ת שהוא העינים, בושיסתכלו
 מכפר בו ההסתכלוה ולפיכך הגרול, הנהן בושנתעמר

 פנש אלא בפנץ לעמור ביכולה' הי' שלא פנש, עזתזעל
 פנים שהם העליונים הפנים אתען כל של סור אמע,של
 היא ציציה יעקב, של באמת הנכללים אמת פני אמת,של

 הוא צ"ן ולזכור, לראתז התהתון עולם סור נקבה,בהינת
 שאסור ולסרנו אדם, .כל וציוקץ  לכהן. ציו  וכי.בוד'

 הוא שההכלת לפי הכלת יש לפיכך בהשכינה,להסתכל
 ה' מלפני היראה היא הו ש4ו, ותקון רור לבתזכסא

 תכרתם אותו וראיתם כתוב וע'כ ההוא, מהמקוםלהתירא
 כמו נפשוה, ריני בה שדנים הכסא 1ע ה', מצווז כלאת

 שהש תכלת, מלבד להלום יפים הנונים שכלשביארו
 צטטז על ונתמ כתוב נפשווז, ריני בה שעולההכסא
 ונתמ אלא כתוב, לא הכנף על ונהם הכלת, פתילהכנף
 וראיתם ההופין. שאר על מכסה דיעפ אהה ציצטע,על
 מה עמלק, לך עשה אשר את זכור וכהוב חכרתם,אותו
 נרר שפרץ לבן משל אלא  הוכייהץ. אותן שלהמעם
 אומר, היה לבם להוכיה רוצה  שאניו  זמן כל כלב,פשכו

 שתו וראיתם כאן אף הכלב, אותך  נטך  כאשיתוכי
 לירוה בו עולא שהנשמות הכגץם הוא שהריתכרתם,

 אלא נטה. מפני חהי, אורע וראה הנשוך כל והי כןכנ%
 ל1 המשך ופל התבנקע שהו וראה עיניו הריםכאשר
 עונש שהה יודע והף ה', לפני והתפלל נהיראהיה

 מתירא אביו של הרצועה רואה  שהבן  זמן כללרשעים,
 לו נרם גר הכל, מן מנל הרצועה מן נינלמאביו,
 הרצועה אותה ההיא, רצועה בעיניו שראה זהלהנצל,
 הרצועה ראה חהי, אווזו וראה וע'כ להנצל, לונרמה
 וראיתם כאן קש שינצל, לו עשהה והיא לו,שוהכרנה
 והטפ הרצועה, היי לא, ואם בוראי, ועשיתם חכרהםאותו
 ועשיתם, שז תמיד, לעבורתי התרים שתהיו לבםתנרום
 אחרש ררכים מבם ימנע לבבבמי אהל4 תתורוולא

 עיה וע"כ רשיב תעאו %א חוערו לא בוראי,הרעים
 מה הכבור, לכסא רומה שתכלת זה, תכלה נווןבציצית
 אף למהרו, הישר בדרך שילך לארם עוומה הכבודכסא
 שכלם בודאי, הישר בדרך שי"ך לאדם עישה זההכלה
 אש יש באש ורחסים, רין 4לבן תכלת כולל ציציוזמצות כי .. הישר בררך וללכת המקום מזה להתיראצריכים
  וט'כ ומכלה, שורף התכלת אש שורף, שאינולבן
 תכלת ימין נהיבת לבן העולה, את המזבה על ותאכל6(

 4 הי ש טינעתפשה

 הזהרח
 לעיקה המלכות מדת י%היא התחתת לוובת ועאזה לא*בה שבת "ההליף שאמר וזהו דנוקבאי עלמא המלכות מרת ששרגחדעת
 אקף שה0 ייי* שאי שמח בה"תתפות לעיאר המלכות א%ן פרמם שצלפהד יוסי ר' ולדעת פפל. תהפארת שהוא הע14ןבת

 : לישראל "נאסר נ"תוף זרה עבורה ענין וה והרישריפי



 הזהרישוןשלח קודשלשון"4

 יכון לא שקרים דובר 6( כתיב העליהם לידון1 תנלתשל
 מי %למעלה, להמחנוח הקב'ה אומר וכך כ( עיני,לננד

 שיהיה בין חכם. שיהיה בין טטר. קרהיה ביןשמתפלל
 8ל במצות. ועשיר בוערה תשנם טטר בזכיות.עשיר
 המימנים אלה בו  שתראו עד תפלתו זה בהיכלתיכנס
 חכמי דרעצ ולפיכך שלק תקונים בעשיה עצטושהכניס
 יבקשו תורה צבאות ה' למלאך דומה הרב אםהמשנה
 תק%לו בבנדו הסימנים אלה עם רשום שיהיה מימפיהו.
 תכלת עם בתפלחו נרשם שיהיה הוא אחד סיטןהפלתו.
 כטטטרדן שהוא לרקיע. דומה שהוא ציצית. מצותבכנפי
 י עליונים מפחדים זה מנות . שבציצית תכלת שלוצורה

 הרקיע מחנות ממנו. מפחדים הים מחנותותהתונים.
 הניהנם אש של מהטת מפחדים. ממנו תכלתשמראהו
 דינא אדנ"ה דינ'א דין. הוא החכלת וזה ממנו.מפחדים

 אחד בהמלית. נרשמים הנונים ושני דינא.דמלכות"א
 ותחת נ( נאמר האלה נונים שני ועל תכלת. ואחדלבן
 שני כולל הוא הספיר לובן הספיר. לבנח כמעשהרנליו
 אלו ועל התכלת. שחרית ושחור לבן ודין רחמיםהנונים
 בשחרית, שמע את קורין מאימתי רבנן רמזו הנוניםשני

 שהוא בק*ש המלך בת להיות ילבן. תכלת ביןמשיכיר
 אדני הוהה שהם האלה. טנים משני כלולה הקב*היחוד
 הוי"ה נונים ב' כולל שהוא הקב'ה כדמיון ודידרחמים
 זכאים . רחמים וכמא דין כסא ודין. רחמים להיותאדנק
 להיטיב למעלה ניכרים ותקונם שבנדיהם הצדיקיםהם
 : ר"מ ע"כ הבא. ובעולם הזה בעולםלהם

 משער שיוצא מי על אני מעיד נהוראי רבי אמרין
 בשעה בראשה ותפילין מצוה של במליח עמוףביתו
 ושני עליה השכינה נזדמנח המזוזות שני ביןשיוצא
 כלם משמאלו. ואחד מימינו אחד עליו העומדיםמ~אכים
 קמינור אותו. ומברכים הכנסת בית עד אותומלוים
 ועל מאחריהם הולך האיש בית פתח לפני שעומדהאחד

 ! אמן ואומר עונהכרחו
 להם ועשו אליהם ואמרת ישראל בני 8ל דאבנרס(

 כל יצחק א*ר לדרתם. בנדיהם כנפי עלציצת
 מצוה. של בעמוף לההעמף הזה בעולם זוכה שאיטאיש

 ההוא בעולם נכנס כאשר מצוה. של בלבושולה:לבש
 זה. על בדין ועומד נצרך. שאינו ממונף בלבוש שםעוטד
 האיש וזה ההוא. בעולם מוכנים לבושים כמה וראהבוא
 לעולם כשנכנס מצוה. של בלבוש הזה בעולם זכהשלא
 שרי אצל הידוע אמד בלבוש אותו מלביששההוא

 כמה שהרי בו. שנתלבש למי אוי זה ולבושהניהנם.
 לניהנם, אותו ומכניסים בו לאחוז מזומנים העונשיןממוני
 לבנים. בנדיך יהיו עת בבל 1( ואמר צוח המלךהטלמה

 בהם התלוים עדים. ארבעה לעימת יוצאיםמיים ארבעה דצניעותא. ספרא שנקרא הספר בסודות למדנוז(
 העדות מעידים שרים. ז' בהם וכרוכים באשכל.כענבים
 עשה עדש כמה יהודה א*ר ח( במקומם. עומדיםואין

 טובה בעצה וכלם באנשים, להעיד הוא ברוךהקדוש
 רנליו ומוציא בבקר יקום כאשר ננדו. עומדיםובהתראה
 מעגל פלס תלך. כאשר רנלך שמור וט', ישמרחסידיו רנלי ואומרים ומכריזים ננדו העדים עומדיםללכת.
 העדים, אומרים בעולם. להסתכל עיניו יפתח כאשררנלך.
 נצור העדים. אומרים לדבר, נשרוצה יבימו, לנכחעינו
 העולם. בעניני לעסוק ידיו כשמהץא ונו/ מרעלשונך

 יטן 65 סקריס וו3ר 6( כתי3 1ע5ייסי 5מידן.ותכ5מ
 שמיסננוי?ר ענץ-דמ55י

 יסמ נין
 ם

 י% ןלע3ין מכס
 65 3מ115ת. ועסיר 3תורס ומכס נ3ור 3זכ11ן.עסיר
 56ץ סימנין 3יס ךתמזון ען 5לותיס ך6 3סיכ)מייע51
 יכנ~טו ת1רס 35מ1ת ס' 5מ65ך ךותם סר3 מסמתגיתין ת6רי 16קמוס וכנ*ד . וי5י תקוגין 3עסר נרמיסויסכ
 תק53ע 3)נוסיס כהמגין 63)ין רסיס די% ממן .מסיזו
 3סכלפ  3לליפיס רסיס ךיסמ מדמ סימ% .5ל1תיס
  כטטטרון ר6יסו  לרקיפ. רתי ר6יסו לילית פלופ3ככסי
 י על6ין דס5ין ד6 מנוץ סנ5י5ית.. תכ)ת ויליסדיוקנמ
ו5יסון

 תכ5ת
ן . דשין מכיס ז

 ק -ז

 דינ6 . מךנ*י יינ*6 . דץ 6יסו תכ5ת וסמי . תניסךמ)ין
 סר . 3סלהפ  רסיסן גוונץ  ופרין . רינ5ךת)כות"5

 גליל 6עץ רספ"ך  לו3ן סספיר ל3נת  כתפססרנ5יו
 56ין ופ5 דתכ5ת. 6וכתו ומוכס מיור וךינמ רממיגוונין 3פרי

 . כסמרית פפע 06 נ%רץ ת6ימתי ר3גן רמיזו גווגיןתרין
 פתפ 3נןימת ושכ6 3ר% )תסוי 55כן תכ5ת 3יןמסיכיר
 מךכי סוי"ס ו6יגון %ץ. נותין מתרין כ5י) דק3"סימוומ
 . 6ךמ סוי"ס גוומן 3ן כ5ע ךקכ"ס כנוונ6 תיגמרממי
 %5ס63 5עע6 6ספמתען ותקוניסון דמל3וסיסון 5דיקימגון ג5ון י רמתיס וסם6 דץ כס6 וךינ6 רמתי5תסוי

 ר"מ פ'כ . ךמתי ו3ע5מ6 פ5מ36ס6י
 מתרפ ונפיק ממן ע5 6ססךגמ נסורמי ר3י ממרד(
 וסרז . פליס  סכינת5 מזךמנת סיפין תרין3%ין 3ספפ6 3ריסיס.  ותפילין  רתלוס  3פסופ36יתיס
 כלסו . תסת6ליס ומר ?ימיניס חו פליס  וקייתיןן

 תקסרג6 מר . ליס  ות3רכין כייסת5 3י פרליס
 ופל פ3פרייסו 5יל  נס ו3ר פתממ קמי  ק6יסר6יסן

  6מן ו6פר 6סי3כרמיס
  לסס  ופסו מ)יסס וממרת יסרמ5 כני מ) דאב:ךס(

  '"ב  %די-ג,י~יע:%נלנ נ-"י
 ע)יס. 3ךינמ וקמיס מ5סרז ך)6 סגופמ כ5כוסמק6יס
 נס  3ר וסלי פלי6 3ססו6  פורתנין  לכוסין כמס מזיתמ
 לססו6 פיל גר רתלוס.  3ל3וסין פלת6 3ס6י וכירל6
  ת6רי?ון לנני ר6ספתורפ  ל3וס5 3סר ליס  פל3סיןפלפ6
 כתל רס6 ניס. ך6ת35ס )ממן ווי )כיסמ וסמי .וניסגס

 . 35גיס 3נויך יסיו פת ככ5 י( וממר 115ח טט)מס
 מ5כין 3%ע ד5כיעות6. ךספרמ 3רז6 תמנמ1(

 כענ3יס 3סון ת5"ן ססוי. מר3ע 5קדתותכפקין
 פ3יד טסדי כמס יסודס מ'ר ח( . 3ךוכתייסויקיימיו ססדות6 ססדין . רסיעין 1' 3סון 5רירן3מתכ5מ
 3פיס6 וכלסו .  נס6 3כמ 3סו 65ססדמס

  רג)ף 6וסיס 3לסר6 קמ לק3ליס.  קייתיןו3ססרופ6

 רנ5י . 61מרין ךמכריאן לק3)יס קיימין ססוימ .5מי
 מתרי. ססדימ 3ע%5. %סתנ5ת עינוי מסתמרנ5יך
 )יו))מ. קס . י3יסו 5נכמפיגיך

 כוסד"
 נ5ור 5טרי.

 * דע5פ* כת5י ייה 6וסיס . וט' תרע)סונך

 שו"י: יף ס( קעס. דף  ט'(ו( קסגת 1( קעס דף ס( נטספות ד( ג*? סמק ג( לט "ט 0 שק %" מקוסות*כטיאה
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ססד"
 5ס1 5יים 6י טוכ. וטסס תרע סור 6תו*.

 יתינו ע5 עותד וסססן 6( כתיכ 65. ו6יי16ת.
 כעי 6י . 5עי65 כמ,כיי ע3יס ססדין כ5סי .5סענו
 סנינורין ססדין כ5סו . דקכ'ס כס31מנ6 65סתד65 נפכר
 5יס. ד56טריך כסעת6 טכ6ן ע5יס 65ססד6 ונךיתין .קתיס
 כריסיס תפי5ין 6נמ נרכ6ן כתס תנרך 0%~6קס
 ע65ס קד'ס6 סת6 מתי ריסיס 15קט6 כעי . עיגויכין
 6וסיס דת6ריס. כיקר6 6סתכ5 ס6 5כיס. ע5ניס6 ותס6י מס6 תס6י ת3יין יר5'עין . ריסיס ע5 ורמיס4הד
 דסט6 כקסור6 תתקסר6 6מר6 יד6 נאייידוי

 6תעסף . דת6ריס ניקר6 ו6סתכ5 ידיס 6סדר .קדי"
 ת5כין 6רנע דכסותיס דויין נ6רנע דת5וסכעטו4
 קסום ססדי 6רכע 6רכע. 5קדתותנפקין
 כענכיס כסון ות5יין 1יוויין ת6רכע דת5ייןדת5כ6
 עגכין כתס כיס ות5יין חד ד6יסו 6תכ65 תסכ6תכ65.
 כס ות5'ין מד6 ת5וס ס6י כך ססר ותס6י ססרתס6י
 . רסיסין 1' ]נח[ כסון 5רירין ו1טורין וזנין . ענכיסכתס
 ככ5 כיס 5כרכ6 דכעי דתכ5ת6 5לירין 1' 6ינון56ין
 יוסיף 65 דיוסיף ת6ן ת5יסר עד 65סנ6ס "1 ומד.מד
 ות6ג6 תסכעס. יתעם 65 דיתעט ת6ן ת5יסר.ע5
 מוט6 1ד6 . ת5כ6 דדת ר61 סו6 תכ5תס6י

 תכ5ית תכ5ת תסו . כתרוי 5כנוי כיס דזכסד6כרסס
 ר' 6קרי. סככוד כס6 6תר יסודס יכי ]נס[דכ65
 סכיעת6 סכיגת6 6יסי כריכן 1' 6תרי5חק
 6חרנין תסית6 תתכרכ6 סי6 דס6 ]5[ וד6ידכ65
 עסר ת5ת עסר ת5ת ו6י ד5די*ק יד6ע5
 . תכי5ין עסר כת5ת ד16קתוס כתס .6יגין
 מד מוט6 וסי6 ])6[ דכ5זו פתח6 סי6וס6י

 כיס ד16י5 גונ6 תמד נפיק די5ס ינווג6 כגוונס6ורסית6
 כטר ועוד . 6תקרי סתס ע5 וכנרת .כנרת
 וכנ"כ . ע65ס קדיס6 5ת5כ6 ת56י1 דתננן דדודגנור 6יסי וד6י דס6 דדוד תערס6 5עי65 ת15יסוס
 . כורסי6 עד ותרקיע6 רקיע6. עד עיי5נינוי
 תדוע . סי6 סת5ך ת15ת כ( כד*6 ]וכ[ ת5וס כתי3וסכ6
 ע5יסס סת5ך ת5ית כי ג( . סת5ך תגית 6ת עוכר6תס
 ]גנ[ כמד6 תתעערין כנו5כ6 וסרס6 יסוד6ות6נ6
 פתמו דכתיכ . כתרין ס6ר 5כ5 ופתח6 כתר6 סו6וס6י
 כתיכ וע'ד . 5ס' ססטר זס וכתיכ ]יד[ 5ד'ק סערי5י

 כ5 כס6י 65כ655 . ס' ת15ת כ5 6ת וזכרתמ 16תוור6יתס
 ת15ס תסתיסי ותגיגן ת15ס. ד6יסי כנין ]5ס[כדוכתייסו קייתי ע6 . טסדות6 ססדי 6ינון וע"ד . כתריןס6ר
 קדוסס תסתיסי וכו' וערכס 5ו5כ ס6 תית6 ו6י .נזרקין
 כגין קדוסס תסתיסי 656 . נ1רקין 6%61י6ינון

 מוטין 6ינון י5מק 6*ר קדיס6 דסת6 נכתיכ6דרסיתין
 כר61 כ65 ע5 ס5ט6 ו6יסי ]15[ 6תר תס6יע5מ6 סטרי 5ד' ותכ6ן תכ6ן ת5חן סיך65מ61ס

ד5כ
 יא גה%י' ג( 'א ל 4ניס 0 מ הי" 6 מקוטת8ראה

דו

 להם שומע אם פוב. ועשה מרע סור העדים.אומרים
 ימיט עי עומד והשפן 6( כתוב לא. ואם מוב.הרי

 יבקש אס למעלה. חמאיו את עליו מעידים כלםלשמנה
 טובים מליצים העדים כל הקב"ה. בעבודת לעמולהאדם
 4ה שנצרך בשעה מובות עייו להעיד ועומדיםלפניה
 בראשו תפילין מניח ברכות. כמה מברך בבקר הקםאדם
 העליון הקדוש שם רואה ראשו לזקוף כשרוצה עיניהבין
 ומצד זה מצד תלויות ורצועות ראשה על ונרשםנאחז
 כשמוציא רבונה בכבוד מסתכל הוא הרי לבה עלזה
 השם של בקשר שמקושרת השמאלית ידו רואהידיו

 כשמתעמף רבונו. בכבוד ומסתכל ידו מחזירהקדוש.
 יוצאים בגדו כנפות שבארבע סטצא מצוה. שלבעמוף
 של אמת עדי ארבעה והם ארבע. לעומת מלכיםארבעה
 כענבים בהן ותלוים כנפות. מארבע התלייסהמלך
 ענבים כמה בו ותלוים אחד שהוא אשכל מהבאשכל.
 בח ותלוים אחת מצוה היא ציצית כך זה. ומצד זהמצד
 שרים. ז' ]נח[ בהם כרוכים וזמורות וזנים ענבים.כמה
 בכל בו לכרך שצריך התכלת מחופ כריכות ז' הםאלו
 ולמדנו משבע. פחות ימעפ אל שממעמ מי מי"ג.יותר יוסיף אל שמוסיף מי י*נ. עד להרבות או וציצה.ציצה

 של החופ הו[ח וזה המלך. דוד של סוד החש זהשתכלת
 של תכלית תכלת. מהו אחריו. לבניו בו שזכהאברהם
 ר' הכבוד. כסא נקרא שהוא אמר יהודה רבי ]נפ[הכל
 שביעית שה"א . השכינה על מרמז כריכות ז' אמרינחק
 האחרות שש מן מתברכת היא שהרי ט[ בודאי כלןשל
 מתברכת שהיא רמז זה כריכות י*נ ואם צרי*ק. היסודע'י
 הרהמים. מדטז הנ מן הארה ,פמקבלת שביארו כמו י"ג.מן
 אחר חט הוא התכלת וזה ])6[ כלן של הפתחוהיא

 בש הנמצא החלזון דנ מן יוצא שלו ונוון בנוט.הנצבע
 שכטר הענין וזה נקרא. השכינה שם על וכנרתכנרת.
 ה"ש בודאי שהרי דוד. של מסמתו למעלה תולההיה
 ולפיכך הקדוש. עליון למלך מאליו המננן דוד שלכנור
 הכבוד. לכסא הרקיע ומן לרק"ט, עד נדמה שלוהנוון
 מדוע היא. הםלך מצות נ( כמש'כ ]5כ[ מצוה כתובוכאן
 עליהפ המלך מצות כי נ( המלך. מצות את עובראתה

 ]5י[ הקדוש בהםלך כאחד מתזפרים והשורש שהיסודולמדנו
 פתחו שכתוב הכתרים. שאר לכל והפתח הכתר הואוזה
 כתוב וע'כ לה'. השער זה וכתוב ])ד[ צר'ק שערילי

 כל בזה להכליל ה', מצות כל את חכרתם אותווראיתם
 תמיד עומדים ואין עדות. מעידים הם וע*כ הכתרים.שאר

 מצוה  שתשמישי ולמדט מצוה. שהיא לפי ]5ס[במקומם
 קרושה תשמישף וכו' וערבה לולב הרי תאמר ואםנזרקים.

 אלו הן קדושה תשמהשי עיקר אלא נזרקים. ולמההם
 החוטין אותן יצחק אור הקדוש. השם של כתב בהםשיש
 לד' ומכאן מכאן תולה שהכל איך להראות הן הציציתשל
 בסור הנל על שולטת והיא מו[ הזה מהמקום העולםצדרי

הלב

היהר
 הכרוסוהנ *בין הקשרים "פ זגיפ החופין. כל שכפוף הקשרים הם *הענבים לפרו4 ואפשר רצניעותא. הםפרא רגרי מבאר יחויה רגחו
 1 :נרה רהיא א6[ 1"חסר

 אחר.ןכנרמז להיותם אותםהם"ור ספירת עיי יה יש קלה ן, ןן נ2ה יפ ארי*נ הן םצות התרי*ג כי ה'. מצות כל את חכרתם אותו וראיתם שכתוב ןיגן : לעילאמתתא

ינע*מ1
 הת ספירת עם 1 שגעש:פק

 ך
 לפרש אפשר מס[ : צר*ק את מלכות פפורת ,ןל[

 ק
-8ואו : הםלכות םן פי' 1)1[ : יותר ניפים להחליפן כשרוצה 161יקן הציצית להתיי שמותר וגם לבגד מבגדציצית מח על
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 והקש העליונש, של ייב הזה עים של הלב היא כיהלב.
 החכמה מן שיוצא בהלב תולה והכל מו[ העליון בלבתולה

 נזכר הציצית חוטי של האורך שיעור ייחק א'רהעליונה.
 הקב*ה יהודה א*ר אלעזר. ד' של האותיות ציוריבספר
 הלב אחר ילך שלי היראה בדרך ללכת שרוצה בראומר
 כמש"כ העינים. הן מי עליה. העומדות העינים ואחרהזה,
 לבבכם אחדי תתורו לא אתם אבל צדיקים. אל ה'עיני
 אחריהם. זונים שאהם לפי המעם. מה עיניכם,ואחיי
 שכתוב מצרים. יציאת כאן נזכר מה מפני חייא א'ר6(

 יצאו שכאשר לפי אלא מצרים. מארץ אתכם הוצאתיאשר
 הרנ זה ובכח ])ח[ הזאת הקדושה בחלק נכנסוממצרים
 0צרים יציאת נזכר במקומו וע'כ מצרים. להרוגיהקב"ה
 הש זו שמצוה לפי במימה מהו בזה. הזהירםובמקומו
 מארץ צאתך כימי נ( כתוב ייסא רבי למד שלה.המקום
 העליונים ימים כאותן אלא נתעכבו. ולא יצאו אחדביום שהרי לומר. צריך כיום כימה נפלאות. אראטמצרים

 להוציא הקב'ה עתיד בך ישראל. כנ0ת בהםשנתברכה
 ביום ואמרתי נ( כתוב אז ועל הגלות. מן ישראלאת

 עשה נאות כי ה' זמרו תו'. בשמו י%או לה' הודוההוא
 לפי טט[ זא"ת מורעת מהו הארץ. בכל אשתמודעת
 ההוא ובזמן מצוה. של מלית בעמיפת זאת עדעתשעכשו
 הקב"ה שיעשה שלה. משפמש בכמה זאת מודעתתהיה
 ו ואמן אמן לעולם הן ברוך אחר. הטמו אחרה' יהק" ההוא ביום י( כהעב אז חצל בעולם. ונמיםשושתע

 וס65י. 6351 ש64 40 דכ3 %5 ו4סיע3.
 תמכתס דכסק 353 סו6 1כ65 ]5זן ע65ס 53כות5י6
 6תתר דס6י ד6ורכ6 סעור6 י5מק 6'רע5"ס
 6תר יסודס 6*ר . 56פזר דר' נ5יפן63תוון
 5כ6 3תר יסך דמ5תי 3תר 5תסך ד3עי ת6ןקכ"ס
 כד"6 פ*ינין 6ינון תק . ע5ס דקייתין פיינין ו3תרד6
 335כס 6מרי תתורו 65 6תס 6כ5 . 5דיקיס 56 ס'עיני
 6מריסם. עגיס ד6תס כנין סעת6 ת6י עיניכס.ו6מרי
 דכתי3 ת5ריס. י5י6ת סכ6 עעת6 ת6י מיי6 6*ר6(
 כפקו דגד ינין 656 . מ5ריס ת6רן 6תכס ט65תי6סר

 ו63תריס 6דכר 63תריס וע"ד דת5ריס. קעע3,6"ס קעע ו3ס6י ])ח[ ע56ו מעק6 כה6יתת5ריס
 סי6 ת15ס דס6י 3גין 63תריס תסו 3ד6 5ס1זוסר
 ת6רן 65תך כיתי כ( כתי3 ייס6 ר3י ת6כ6 די5ס.6תר
 דס6 5יס. תנפי כיוס כיתי גפ65ות. 64כות5ריס
 ע65ין יותין כ6יכון 656 . 6תעככו ו65 נפקו זתנ36מד

 65עק6 ק3*ס זתין כך יסר56. כגסת 3סוד6ת3רכ6
 3יופ ו6תרפ נ( כפיכ וכדין ג15ת6. תן 5יסר556סו
 פס0 נ6ות כי ס" זתרו . ונו' 3סתו קר6ו 5ס' סודוססו6
 זת63 ו3ססו6 דת5וס. 3פעו% 41ת 6סתתודפ6דססת6 3נע ])ט[ 61'ט תודפת תסו . ס6רן 3כ5 ז6תתודעת

 ק4*ס דיפ3יו ועס. ניתוסין 3כמס ז6ת6סתתודע6
 יסיס ססו6 3יוס ד( כפי3 וכדין 3פ5ת6. וכסין-ן

 ופנענ 6פן 5פעס סי 3רקי 6מו. וסתו 6סוס'

ק

 קרחפרשת
 יצחק א:י תי'* יף בז קהת 3ז יהי 3ז ו" יקח%

 שהיא התורה זו למו. דת אש מימינוכתוב
 ימין מן שעושה מי ]6[ בהימין נבלל והשמאל הימין.שח

 בוא עולם. כמחריב דוא הרי יסק* שםאל צעשמ*4
 קרח שמאל. בחינת לים ימיד בחינא הוא אהרןוראה
 עוד ולא נענש. זה בשביל לשמאל. הימין להחליףבקש
 אמר יהודה רבי בכל. ונענש הרע לשון בו שנמצאאלא
 ההקון להחליף בקש קרח בימין. תמיד נכלל ישמאל

 ויקח ומלממה. מלמעלה נאבד לפיכך ושלממה.וטלמעלה
 אחרי הרודף כל לנפשה רעה עצה לקח ויקח. מהקרח.
 מה אלא עוד ולא מלפניה בודח הוא שלו. .שאטמה
 שלו. שאינו מה אחרי רדף קרח ממנו. נאבד בושיש
 מה במחלוקת. הלך קרח הרויח. לא ו"וחר אבד שלואה

 ומי ושלמפה. שלמעלה התפדדות התפרדות*מחלוקת
 העולמות. מכל נאבד העולם תקון להפרידשמבקש
 על חולק שלום על שחולק ומי השלום. מפרירמחלוקת
 וראה בוא שלום. ני4א הקדוש שהשם כיון הקדוש.הששם

 . ונו' 5וי 3ן קסת 3ן עסל 3ן קרמ ןיקוקס(
 6"ר%

 % . דש% ת16 כ6ש 6יסו 60 . יתינ6 וסת656סת656
2. :5 ;ש 5"5כ24וצש." טד ו65 . נכס כך 3נין . 5סת656 יכ6 1נפ6

 די5יס
 ק

 ט פוד 651 תקתיס. עריק 6יסו
 . 5יס ד65ו 3תר רדק( קרמ תגיס. 6ת36יד מסד6ית

 ותת6 ד5עי65 פפנח6 פ5ונת6.פמ5וקת
 ו

 ות6ן

 % ט 4. "מ"ב'ש%"ם!?וי4
 הזהרזע

4%  סשירת קדושת שחוא הראעען ב"ער "נננסו היינו מחן : החכמה בספירת תולה והכל לבא, בינה שנקראת בינה היי3ו עלאה 4 
 : המלכות על רמז זא*ת סתם מ מק[ :המלכות
 שיוה' חדין הפתקת היי3ו בימין השמאל והתכ,לות יגבורה. הדיג מית הייע שטאל החמד. מדת היינו ימין א[ קרה.שצ4ן2י(

 - מתקיים: העולם הי' לא וה ביא כ' ותתא. דלעילא תקונא נקרא וזה טפל. והדין עיקרחחמד



 8*כב קודשלשוןקרח הזהרלשון
 קכ*ס כר6 גז פ15ס. ע5 656 קיס %ת846
 ]015. ט5יס 1סר6 ד6ת6 טד 65תקיית6 יכי5 465מ6
 וכזין ותת5ף זט65י מ5ת6 ז6יסו סגת . סו6ח44

 55פמד . תטית6 ית6כיז ע5יס זפ5ינ ות* ע5מ66תקייס
 כיק ~ייערי6 6יייו מהז ץנג ?זציןם, טגיס. תקוסס וסוס סכת ע5 דפ5יג זט5ת6 ס5ת6 ט5פ5ע
 סי6 "יריית6 וגו' תורתך 65וסכי רכ ס5וס "( מוכ%5*ר
 65פגת6 6ת" וקומ סלוס גתיכותיס וכ5 נ( דכתיכס15ס
 : ותת6 תטי65 סו6 6תטגיס כך ננין . וחת6 ד5טי5חס5וס

 4סי מוטד קר6י עזס גסי6י עו' תסס 5צי דיקרמו0
 יו"ז הסר כת'כ קר6י סתטע 6*רסס

 ת5כית6 כעין ז"רט6 ת5כות4 ס61 סכי "5" . קר6י4מ6י
 זסת6 ט5מין ;תיין 6יכון כ5 . ז" ורז6 .ירקיט6
 ת"תר זתיגין כ5סי כסו 6ת6מיזקךים6
 זת,טד 3סעת6 ו"יתתי קזם מקר6י סס"ד קדם.ד6קרי

 :]:יג.' גציך'נ 1ש,
 זנוועד כזתג6 תת"ס קזם כס6י 65תטטר6 זמיגיןשס, היי5'ן ו6יגון העס". 5כ5 זנויגת 6'סי כתי וסכיס5תס "1"

שץ"
 . 3ט5ת6

 יכנוג"
 גתי סכי 5עי65 קיית'ן זמי5ס6

 ]זיסר56[ זטת6 תתגןקייתי
 כווגמ"

 וע"ד 5תת6 זי5סו
ק

 יותת ס"ס כגקכו רז6 סו6 וז6 . ס' "כסיע6 וז6י "גס?ם*ס עיטן זיתיר כס5יתוד65 כ
 זתסער6 כיון וז6י. ס"ס 6כסי סכ6 6קרי וט*ז .161קיתג6
 ז'5סון סכה" וס6 6יגון ס"ס 6כסי 6תיין ק6דנמרס
 . כתמ5וקת ו6ת6חדו 5גרתייסו גק5ו 6יגון 6כ5 .'פיר

 וזקכ"ה ברא כאשר שלום. על אלא טתקים העולםאין
 ש4,ם. עליו ונח שבא עד להתקים יכול לא העים.את
 וש והתחחונים, העליונים שלום שהוא שבת, הוא,ומה
 צלפחר העולם. מן נאבד עליו שרולק ונף העולם.נתקים
 עצים. מקוומש והי' ושבת על עמהלק העולם שלום עלחלק
 שטהבאר. כמו האחרים קצים אוהן העצים. הםואיזה
 יוסי רבי שורה. אינו בכךש וחול חול. של עציםשהם
 היא התורה וט', תורתך לאוהבי רב שלום "( כחובאמר
 לפנום בא וקרח שלום. נתיבותיה וכל נ( שכתובשלום.
 ומלממה: מלמעלה נענש הוא ושלממה,לפיכך שלמעלהשלום

 יו"ד. הסר כהיב 49אי שמעת א'רשם. אנשי מועד קראי עדה נשקשי וגו' מושה יפני דיקדכוונ(
 מלכות כעין הארץ מלכות הוא כך אלא קראי. מהמפני

 שהשם העליונים כתרים אתען כל הסוד, וזהוהרקיע.
 מהמקום הארה לקבל נומנים כלם בהם נאחוהקדוש
 שמועד בומן ומהי. קדש, מקראי וש*כ קודש,שנקרא
 מן נומנים העליונים כתרים שאותן וכמו בעורם,נחקן
 לעמרם חילוהיו אה מוםין ההחהת קודש כך העליון.קורש

 חכמה היינו ההחתון ק3דש ידוע. העליון קוד,ןולהעלותם.
 החילוה ואוהן חילוהיה, לכל מומנת היא כן וכמו )*(שלמה
 שמוער בזמן היה ההחתון בקודש להתעמר מזומניםכלם
 נן כמו למעלה, שמדים שחילוהיה וכמו בעולם.שורה
 וע'כ לממה, חילוהיה כדמיון ישראל עם מנהינישמדים
 מועד קראי כתיב לממה שהם ולפי מועד, קראינקראים
 בודאי ש*ם אנשי רק הם יהרה, בשלמוה שאינםחסר.
 ווה יתשע ש"ם בנקנו הכהוב סוד וזהו ה', אנשיולא

 שמצד כיון בודאי, ש"ם אנשי כאן נקראים וע"כנתבאר.
 נדול היוהר שבח ווהו הם, ש"ם אנשי באים הםהנבורה
 2 במחלוקה ואחע בנאוה ההנשאו הם אבלשלהם,

 הם מהרה מצד שהלוש אלא טהור, %א קדושי ימה בקר, למה וט', לו אשר אה ה' יייעבמר
 כהר שאו ב49. משה אסר קדוש. הוא והכהןבאים,
 בקר, הרי כהנים אהם אם ]כ[ בעלם נהעוררנהונה
 הקדוש. ואה לו אשר אה ה' ויודע ואו הבקר. עבודהעבדו
 ואו הכהן. וה הקדוש ואה הלוי, וה סהם. לו אשראת

 אם בקר, אלא הדבר שיברר מי אין אליו,והקריב
 הבקי אין הדין, בצד להשאר ראויםאתם

 יסבי
 לכם,

 בחסד, להשאר אתם ראוים ואם ומע, הוא איןשהרי
 בקפרה, במה, לכם, ויקבל אצלו והשהארו הוא זמנוהרי
 %ההקשר ידו על להקמר לשוופבין, נצרך קמרתשהיי
 האיש והיה ולפיכך הכהן, וה רתעשבין, הוא מיבכל.
 מדרנוה ו%עי המהור. ולא הקדוש, הוא ה' יבחראשר
 הייא ולכן פריר, לוי קדוש, כהן ופהור, קדושהן,

 :כהוב
 בשר, לכל הרחהוה אלהי אל ףאמרו פניהם %דיפלו

 במה, למיתה, עצמם מסרו ואהרן כהשה וראהבוא
 הרוחוה. אלהי אל ויאמרו פניהמ על ויפלו שכתובלפי
 ובנל החש, המות עץ ולפיכך ]נ[ ח*'ו חסר כרעברמשע

מגךם

ץזיש4
 מרמו 1ח*1 ע( : האמר מדת היינו כהוגה נהר ,ט : חגמ*ההייע
 . התפארתמדת

 651תקסר6 יזיס ט5 65תקטר6 . 5פופמג6 גפי קסרתיס6 כקסרת. כת6י 5כ1. ויקכ5 נכיס 1תסת6רון ס61 ותגיס60
 ס"יס וסיס כך יכגין . כסנ6 ד6 . סוסכיג6 מ6ןנכ65
 זרנין תרין סססור 651 סקדוס סו6 ס' יכחר6סר
 סקזוס וט*ד עסור. 5וי קווס גסן וססול. קדוס .6יגת

כת'כ  כסר. 5כ5 סרומות 56סי 56 ף6תרו פמסס ע5דימפלך
 כת6י. 5תיתס נרתייסו תסרו 61סרן תסס חזית6

 . סרומזת 56סי 56 וי6תרו פכיסס ע5 ויפ5ו דכתיכשנץ
 וככ5 ס61. דתות6 6י5ג6 כך וכנין ]נ[ 61'1 מסר כתיכרומת

6תר
 קטי זף " נ' פפ5' ג( י"ע ת4ס * טקחמורצנשר%4ץ

 ןךך

 העליון וקודש 1*ם. שגקראת התפהק קורש חמלעת סרת 1%*(
 החייס עץעל



 הזררלשעקרת שדשישון**
 אלהה אל חצ"כ ]ד[ ההוא למקום הוא א9ים נפא"עמקום
 מקום שהא הרודצת. אלהי יום. בבל זועם וש 6(דש*כ
 עולות שמה הנשמות וכל השולם. של הנונאתצרור
 הרוח זה הרוחות. אלהי אמר יוסי ר4 .. ]סן באחעומשם

 שלא האנשים % חס והוא חקב*ה. ביר שחםוהנשמה
 הרתשע אלהי אל לפיכך אחר. ומעורם המת מעולםשבדו

 2 בשילכל
 כתוב אבא. ר' הקשה ונר. פיה את הארץ ךרזנ8יעחג(

 ה' ויפתח וכתוב פיה. את הארץותפתח
 בה כתוב שלא מאתון ארץ  נשתנה למה האתון. פיאת

 הארץ. פי על משה נזר כאן אלא הארץ. פי את ה'ויפהח
 לכתוב נאה ולא משה. מידת הארץ ועשתהופתחה
 ופצהה וששי נזר מוא שהרי פיוהג עשהשהקב'ה
 שכתוב פקודתה הארץ עושעה הצ*כ פיה. אתהאדמה
 שגזר. מו נמצא לא שם אבל פיה. את הארץותפתח
 היה הקב*ה שרצק וכיון היה. כך הקנ*ה שרצוןאלא
 הרבר בא ממט האתת. פי אה ה' רפתח כתובבעש

 : נמצאוממנו
 שמעון א*ד שפעלה. חיים להם אשר וכל הם דיררךנ(

 ודינים הדין מצד שהש מי כל וראהבוא
 השערות. מממ שמעבעים עד נטהר אינו בו.נאחזים
 הלוים וראה ובהש נפהר. השערהע ממנו מעבירשוכאשר
 מהם שהעבירו עד נמהרו לא הדין. צד מזהושנאים
 עליהם הזה למהרם להם תעשה וכה שכתובהשערות.

 יצחק א'ר .. בשרם כל על תער והעבירו חמאתמי
 כדמיון רממה הקב"ה שעשש קרח. היה הלוש מכלנדול

 נהזלזל מלכים. כחבשומי מתקשפ לאהרן וראהשערות. בלי ראשו קקח ראה וכאשר .. ]ו[ קרח וקראושלמעלה.
 כדמיון לך עשיתי אני הקב"ה א*ר לאהרן. וקנאבעיניו

 והיה לממה רר בעליונים. להתעלות רצית לאשלמעלה.
 שאולה. חיים להם אהא4 וכל הם וירדו שכתובבתהתונים.

 כאשר ולעלות. להחיוה הם הנתידים עליהם.שמרחם מי ואין הרשעים צועקים ששם ניהנם. שאול.מהו
 ממית ה' י( שכתוב להם. להחיות לעמו הקב*היעורר

 : ויעל שאול מורידומחיה
 ואיש מות מלאכי מלך חמת 1( פתחחייא רבי ונו'. המחהה את קח אהק אל משה דאמר4
 מעונותיהם להשמר האנשים צריכים כמה יכפרנה.חכם

 ובכל נדון. העולם זמנים בהרבה שהרי במעשיהם.ולהזהר
 עליהם ומשגיחים עולים במשקלת המעשים וטםיום

 אינם האנש-8 מעש" וכאושר לפניה פכתביםלמעלה
 זש'כ נתשרר. והדין הרתז עולה המלך. לפנימובים
 האדם צריך ויום טם בכל וע"כ מות. מראכי מלךחמת
 הדין ששרי בזמן יכפרנה. חכם וא"8 בעששאיהלהזהר
 הזא בדה4 מטצא אם תולה. אף חהרון העולם עלשמדים
 הרוגנ ונשתכך בו מבש הקב*ה למעלה. שנרשםצדיק
 המענמ8 השי לקרות ושלח עבדו. על שרנז למלךנמשל

 לפניו. ועמד המלך אוהב נכנס כך בין הדין. בולעש4ת
 המלך אוהב אה חתחיל פניו4 האירו חמלך ח1עכשראה

לדבר

 . 9% % זע*ד ]ד[ סף 06ר לסי61 6כפין גסי0605י
 6פר ד6שו . סרימו0 5לסי . יוס נכ5 זועס 561 "(סס"ד
 ס5קץ 0תן כסת0ין 1כ5 . דע%5 דכסת0ין5רורח
 רו"6 ד6 סרומו0 56סי 6תר יוסי ר' .. ןס[ "תייןות0תן
 ד65 כס6 דכגי ע5יסו ומיים . דקנ"ס נידף ד6'כוןוכמהת6
 סרומ0 56סי 56 כך כנע 06ר6. וטע5ת6 ע5ת6 טס45י60כיוץ

 כ0יכ רתי 6כ6 ר וט'. פט 06 %ק ךין83רזחי( : כסר5כ5
 ט' ויפ0מ וכ0יכ . פיס 6ת ס6רןותסתח

 03 כ0יכ ד65 ת06ון 6רן סנ6 ת"י ס06ין סי06
 סות6. על נזר תס? כה 6% ס6רן. יי "0 ס'הס0ח
 י6ו0 651 דתסס פקת6 %% ופכד0ופתח0
 ופ5סס ופקיד נזר תסס דס6 פקודיס. יעכדדקנ*ס
דכ0יכ פקודיי. עכד0 סי6 יע'ד פיס 06ס6דתס
 .דגזר ת6ן 6ס0כח 65 סתס 6כ5 פיס 06 ס6רןותס0ה
 סוס ורעותיס וסי,י5 סוס. דקכ*ס רפו65660
 ת5ס 606 תמס . ס06ון פי % ס' ייפ0מ כ0יכ .ככך

 6סתכחותניס
 סתעון 6"ר . סלע5ס חייס 5סס 6סר ג5 סס ךירן4ךנ(

 ודיכין דדיג6 תססר6 ד6יסו ת"ן כ5 חזי60
 . סער6 תכיס ד06עכר עד "0דכי 65 . כיסתת"חדין
 ליו5ף דס6 מזי 601 .. 06דכי סער6 תניסותד"תעכר
 תכסץ ד06עכרו טד ת0דכמן 65 יויכ6. סער6 תס"יד"תי
 ע5יסס סזס לטסרס 5סס 0עסס וכס דכ0יכסער6
 ע0ק 6*ר .. כסרס כ5 פ5 0ער וסטכירו הע06תי
 05ת6 קכ*ס דעכדיס . סוס קרמ 5י6י תכ5רכ

 כ65 ריסיס קרמ חת6 וכד .. ]ו[ קרח וקרייסד5טיל" כגווכ"
 6תי5זל . תלכין כקסוסי ת0קסט 65סרן ומת6סטר6
כעיגיס

 וקכ"
 כג11כ6 5ך טכדי0 6ג6 קוכ*ס 6*5 65סרן

 ס0516. מייס 5סס 6סר 1כ5 סס וירדו דכ0יככת0"ין וסוי 6605 מו0 . כע65ין 65ע065 כט0 65דלטי65
 כך 651ע65 65מי6 6יגון וזתעץ . ע5ייסודתרחתי ת* ו5י0 מייכין 5ווחין ד0תן . ניסכס ס%6 6יסות6י
 תתי0 ס' ד( דכ0יכ 5סו 65מי6 5עתיס קכ*סי0טר

 ויט ט16נ תורידיתמיס
 ו6יס תו0 ת65כי ת5ך מת0 י( פתחמיי6 רני . גו' סתמ0ס 06 קמ 6סון 56 תסס ךיאכטךס(
 תמיכייסו 65ס0תר6 כס6 5כגי 5ס1 6ית כתס . יכסרגס0כס

 וככל 06דן. ע5ת6 זתכין ככתס דס6 . סוכדייסו%נטר6
יות6

 ויות"
 ע5"סו ותסנימין ס5קין כת0ק65 עוכדין

 ל6 כס6 דככי עיכדייסו וכד קתיס. ו6כ0יכו5עי65
 סס*ד 06ער ודיג6 רוגז6 ס5יק ת5כ6 קתית0כסרין
 כ'כ כעי חות6 'ות6 נכ5 ןע*ד תו0 ת65כי ת5ךמת0

 דדינ6 דת6ריסון כסע60 יכפרגס. מכס ו6יס ת10טי.65זדסר6
 כדר6 6סתכמ 6י . 50י עענז6 ע5ט6 ע5קייתץ
 רוכ61. ו6ס0כך כיס 6סנמ קכ*ס 5פי65. דרסיסזכ6ס
 סכסיר6 ע5 תכע וסוס פכדף. פ5 ד06רנזלת5כ6
 קתיס. וקס דת5כ6 רמית6 ע56 6דסכי דיכ6. כיס5תסכד
 דת5כ6 רמית6 סיטו6 ס6רי 6כפוי. 6תגסירו ת5כ6 5יס דמת6כיון

65מתפי  ששו פסלי פ ק*ג י4 ס( כ'"'

 הזהךלו
 4 חיא שיער חוא קרח ראשו "פרש כי ואיש הפסוק בעחר שגתבאר כפוחדינימ. ביפול על המרפן חש*יוח קך*הת שפ של %, : צרק ששרי חנקרא התחתון שער המלכות עולם מן הייגו אתיין ומתמן שאמרווהו העולם בוה לחופיע הנשפות מתנלות ו*משזפ וחשחתון מרור שטח שי' נא : אהשא נפשי ה' אליך כמש'כ הגפש מסירת של בבוונה שי'ןח



 8*כג קורשלשוןקרח הזהרלשלן
 סכעיר6 6ת6 כו  לנטר . שוי ומ5כ6 כסויס.65סתעי
 ות5כ6 %פףמז6

 מד"
 עכיד 651 5יס 61זי5 6סת5ק .

 ותכער עכדוי ע5 5ת5כ6 נעי רמית6 ססו6 וכד*ן .דיג6
 מפס מת6 כד סכ6 16ף יכפרנס. מכס ו6יס כך 31נין5ס1

 ננין %רן. % תסס ף6יר מ*י ת5י. סוסדרונ61
 656 ס5ק6 65 וקערת ]ו[ דתטרומת6 4סכיכ6ד6יסו
 דתסיתכות6. ג"ר6 קסיר גע%3 ס%5 6טני ד6יסו .כידו*
 קס4ר6 . ותת6 דעי65 מד11ת6 16קפהם 60קסרת

 יסתם וכ4ערת סנע 6( סס*ו דרוט6. 1ס5יק1דתסיתכית6.
 . חגא 05מ6 הדמ ימץ . יכפוא מכם ו% עוץ .%

 : פמעריןימתץ
 סקס3 תי % ףרן תסס דנר נ6סר6סק ךיקחנ(

 . עו' 9קסרת 6ת ףוא נעס סננף סמלוסנס
 סקערת. 6ת ףתן עו' 6סרן יקמ וע*ד 6תתסר. 5כס%כרז6 די ת6י וכ5 טגית6ס. ד6ינף קערת 6לעזר6'ר
 סעס. ע5 הכפר כדין דכסנ6 רז6 טגית6סד4סו
 6י5ג6 ונין דמ" 6י5ג6 נין * סהיי ונץ סתתיס כץ'יעתי
 . ספגסס ופטלר נד6 ד6 קרינ ימי%  כדין .דיוות6
 ו5ית לפיל6 מיל5 ליס 6יפ רכיג6 . דכסנ6 מולס6וכ6ס
  ויסרפוך.  פליך וילוו  סס'ר . ליפי% פלת ספ6ל6ויי6 וככל . ומפ6 לפיל6 סלפ6  נריס וסו6 למפ6. מףל5ליס

 י נפקרס פס0כמי נספ6ל6ויפי%
 6*ר . סתנפס יתע5ר סיש ולן ספתיס נץ ףעמךנ(
 כר 6מר6 5סער6 תכירו 4תיונף-

 וקיית6 , כקסרת קכ8ס קמי מכינ6 ת5ס ל ד5יתקטרת.
 ועסג6 רימ6 . תכית6 כיסין ות5ין 0רסע5כע65
 ]ח[ פניל 6יסו פונד6 גגוסו6 נס6 נני רפנרידג"4רפ
 ת6ן דכ5 קכ*ס. קתי קיית6 נזרס ד6 ות5ס קטרת. סכןכ5

 ת5ין תכ5 יסתףכ דקערת. פרסת6 יות6 ככ5 וקריד6טתכ5
 ותסרסור . ניסין עעש ותכ5 דע5ת6. ומרסיןכיסין
 כ5 יתזק 651 ותותנ6. מס6 ותד*%כי%.

 יות6. סס"
 כיס. דיכוון %1עריך ע5יס 5סלט6 6מר6 סער6 יכי5דל6
 6יסז עי65ס כתס ידעי 110 נס6 נני 5ר סמעון6*ר

 ות5ט ת5ס כ5 כע5י ס11 קנ*ס קת* דקטרתצוכד6
 ככתר6 ריס"סו ע5 עערס 05 ס5קי 1ס11 .תגיס

  דקטרת. כעוכד6 65סתכ65 נעי כיס יל*סתד5 ות5טזדסכ6.
 ונטלת6 פלפ6 נס6י מולק6 ליס 5ית יופ6. נכל ניס יכיןו5י

 דינז תכל ףס0ףנ ופפלת6 סניס פותנ6 ויסמלקד06י.
 דתלכו ותדיכ6 דניסכס תדיכ6 כיסין. תססרץ - ע5ת6זס6י
 וכין סתתיס כין ויעתד כ6סץ כתינ תס ד( .. ]ע[6חר6
 ד65 סתות 5ת65ך 5יס דכשת . סתנפס ותע%סמאס
 נידכ6.  5סתסר ר6 ניפנ6 דינ6. לפפנר ול6 כלל  לסלי6סיכי5
 רסטרפ פינר6 רלנ6 ורפופ6 נכוונס רק6פרי 6פר נכלדי
  יכלין ול6 יפוק ול6 6פר  נססו6 פותנ5 טלט6ד%
 %תריס. רדיףןדינ6  ת16 ס6י מף 60 %ר.. ססו6  פל  לסלס6ס טתיןס%

 וד6י ונס6י . פנט  רימן ל6ס0לק6 6יסו סיופ רס6פ%יס. קפי יל5תנ5  קירס לס6י  %טרי
  ותנין פרין ל6רכר6 יס6י רציל סי6 לף ינש.פססלקז

כיופ5

 העונשין שר כשבא כו אחרי שמח, והמלך עמו.'רבר
 עחשה ואיט לו והולך נסתלק שמחים, הטלך פנירואה
 ל1 וסכפר ענדו על למלך מבקש ההש אוהב ואזזרין.
 משה כשראה כאן אף יכפרנה, חכם ואיש ולפיכך;מלך,
 משם אהרן. א5 סשה ויאסר טיד תולה, שהי' אף;חרון
 אלא עולה אין וקמית ]ין השכינה של שושביןשהוא
 האסונה. קשר ומקשר בעולם שלום מרבה שהוא:ידו,
 קשר ושלסמה. שימע"ה שטחה שהיא ביארו הרי;מרת

 החש. לחרת וימהר ינקה יכפרנה, חכם האש חאיגם "שמח וקמרת שמן 6( זש*כ החרון, וה0הלקותןאמונה.
 ? נתעוררוהחמים

 הקהל תי אל ררץ מוצה דבר כאשר או;רן דיקוץפ
 וע'. הקמרת את ויתן בעם הצף החלוהנה

 שהא מה וכי פניסיות, עבורה שהיא קמרת אלע"רש*ר
 סקטרת. את ויתן וגו' אהרן ויקק הנ"כ לכהן, נמסרנמי
 העם. ש ויכפר אז הכהן, בחינת פד פנימיותטהש
 עץ ובין החיים עץ בין החיים. ובין המהש בין-עסד
 המגפה. ותעצר בזה זה היסין בחי' כח הקריב אזחסוו;.
 ויש יסעלה כח לו יש שהכהן הכהן, של חלקוששרי
 ובכל ולסמה, לסעיה שלום ערם והצא לסמה. כחרו
 וישרהעך. עליך וילוו זש'כ להימין. כהשרת השמאלוםן

 : בסקדש נמיאים היו השמאל עםוהיסין

 א'ר הסנפה, ותעצר החמם ובין המתש בין דיע23ך0
 כמו המסאה לצד סבטל דבר איןיוסי

 ועוסדת בקמרת, הקב'ה לפני חביב דבר לך שאיןקטרת,
 ]ח[ רעים דברש לבמל בזה כח יש אנשים שעושיםקמרת מיני ועשן רהה שהרי טבית. רעים ודברים כשפיםלבטל
 מי שכל הקב'ה, סלפני נגזר שה ודבר הקטרת. שכןכל

 דברים םכל ינצל הקמרת. פרו4ע יום בכל וקוראשסכוון
 ומהרהור רץים. פנעים ומכל שבעוים. וכשפיםרעים
 ההוא. היום כל ינזק ממא ומסהעה, רע ומדיןרע.
 באמירתו, שיכוון וצריך עליו, לשלמ המוםאה צד יוכלשלא
 חשוב הוא כמה האנשים יודעים היו אם שמעוןא"ר

 ותיבה תיבה כ5 טמלים היו הקב"ה, יפני הקמרתמעשה
 של ככתר ראשם על עמרה להיות לה מעלים והיוססנו.
 הקטרת. בסעשה להבין צריך באסיררע שעוסק וםיזהב.
 ובעולם הזה בעולם חלק לו יש יום, בכל בו יכווןאם
 דין סכל רנצל העול". וסן סמט סיו;ה ויבמלהבא,

 סלכות ומדין גיהנם םדין רעים. מצדדים הזה.שבעולם
 ובין המתים בין וקצסד באהרן כהעב מה ז( . ]ס[אחר
 שלא הסות לסלאך לו שהכניע המגפה. ותעצרהחיים

 בידינו. נססר זה סימן דין* יעשות ולא כלל לשלמיוכי
 הקמרת. סעשה הלב ורצון בבוונה שאומרים מקוםשבכל
 יוכלו ולא ינזק. ולא ההו4* בםקום שולטת מיתהאין
 סי כל וראה בוא ההא. מקום עי לשלופ עמיםשאר
 פעמים שני להזכירו בזה רניל הצא אם ממט.מסתלקים ודאי ובזה ססנו. הדינים לסלק מסיע זה שהרירבונו, לפני ולשוב הזה לקמרת נצרך אחריו. רודףשהדין

ביום
 וק, ו(ח יש. 0יק% 89: * 0 ש5ינא מ9מותשטהאה

 הזהרדו
 הקטרח של עישון ע*י רעים רוהות מהחדגקות הנ%ש תחלואי או מג4ף החלואי לר8אות רפואות טיני גמה שיש ]ת[ :יהשושבין ע8י וצזשה דלעילא זיוג עגין הא חדיה את לה ומפתיק החפד מנגרת הארא עליה טהאשיז וקדושהו שפעגודחצ חייט שלה שושבין11[

 : הושעה מלכות עול 8" א( : עשגיפטיגי



 ה1הרישוןכץ%ח קודשלשון46

 בבקי, בבקר סמים קמרת שכתוב ובערב, בבשיביום
 השלם קיום הוא וזה יקמירנה, הערבים ביןוכתוב
 ודאי לרורותיכם, ה' לפני תמיר קמרת שכתובתמיר,
 ובמקום שלמעלה, העולם וקיום שלממה, העולם קיוםהוא
 שלמעלה רינין הקטרת, מעשה יום בכל נזכר שלאההוא
 שולמים אחרים ועמים בו, סיתוה מעי והרבה בו,שורין
 לפני קיים הוא תמיר ה', לפני תמיר קמרת זש"כעליו,
 הקטרת, מעשה הח חבע אחרות עבורות מכל יותרה',

 עבורות מכל יותר הקב*ה לפני וחביב יקרשהוא
 מ'מ מהכל, מובה היא שתפלה ואף שבעולם,ומעשים
 וראה בוא יותר, הקב"ה לפני וחביב יקר הקמרתסעשה
 תחת נתקנה תפלה הקמרת, לעבודת תפלה ביןסה

 הקרבנות אותן וכל ישראל, שהקריבוהקרבנות
 כקמרת, חשובים הם אין ישראלשהקריבו

 מה לתקן תיקון היא התפלה אלא לזה, זה בין מהועור
 ופועל קשרים ומקשר מתקן יותר, פועל קמרתשנצרך,
 הזוהם שמעביר היתרה, פעולה היא ומה מהכל, יותרהארה
 כאחר. ונתקשר ונתתקן מאיר והכל המשכן, אוירומנקה
 יום בכל לתפלה הקמרת מעשה להקרים נצרךוע"כ
 ]י[ הכל של תקון שהוא העולם מן הזוהם להעבירויום,

 ! הקב'ה בו שבחר ההוא החביב קרבןכרמיון
 והמגפה מוער אהל פתח אל משה אל אהרן רישל6(

 מהלך הייתי אחת פעם פנחס א'רנעצרה,
 רבר ארון לי יאמר לו אמרתי באליהו, בו ופנעתיבדרך,
 אז ונכנסו הקב"ה, גור חקה לי אמר לבריות,הסועיל
 אשר האנשים, חמאי להזכיר הממונים המלאכים כללפניו
 וישים משה, שצוה הקרבנות את האנשים שרוכרובעת
 ועוד למוב, אותו יזכירו המלאכים שכל בהם, ורצונויבו
 על נכרז וכרוז נגזרה חקה באנשים, סיתה שיקרהבזמן
 כנסיוה בבתי בארץ בניו יכנסו שאם השמים, חילותכל

 קמרח ענין והלב הנפש ברצון ויאמרו סררשות,ובבתי
 א"ר מהם, המיתה יתבמל לישראל, להם שהי'הסמים
 גך אהרן אל משה ויאמר כתוב, סה וראה בואיצחק
 קטררנ ושים המובח מעל אש עליה ותן המחתהאת
 וגו', ה' מלפני הקצף הנא כי אסר למה, אהרן לואמי
 בעם, הנגף החל והנה הקהל תוך אל וירץ כתובסה

 המגפה, ותעצר החיים ובין המתים בין ויעסודוכתוב
 ? הסיתה ונתבמלה לשלומ הבהשחית מלאך יטללא

 רח"ל לפנפהס3לה

 סלונו בית אל ויבא מרשא, לכפר הלך אחארבי
 ואמרו העיר בני כל אורותו מלחשיםהיו

 לו ואמרו אליו באו אצלו, נלך לכאן בא נדולארם
 אמר זאת. מה להם אסר אברותינו, על אדון דואגהאינך
 1ל1 סתחזק יום ובל לעיר, המות שבא יסים ז' וה בילו

 רחמינ ונבקש הכנמת לבית %ך להם אמרמחבמל,
 פלונ ואמרו אהרט באו ללנת כשבק12 הקב'ה,סלפני

ופלוני

 33קר. 33קר כיהס קסר* וכתי3 ו3רתסמ כ5פרמ3יות6
 וע)חמ נףוממ מיסו וומ . יקעירנס סער3יס 3יןוכתי3
 וד6י )וורותיכס ס' )סני תתיו קערת וכתיכתויר
 ונססומ )פי)מ ופ%5 וקיותמ ו5תתמ וע5ע6 קייתמסומ
  ולעילמ  וינין וקסרת עונומ יות6 נכל מוכר ד)ממתר
 ס)סין 6מרנין ועתין 3יס. סגימו ותותגין . 3יססריין
 לפגי קיית6 מיסז תתיו . ס' 5פני תתיו קסרת סס"ופ5יס
  וקערת.  עו3ומ 5ףסו מ3י63 6מרנין פ)מגץ תכ5 יתירס'

 עכ5מ תע)מ* לאסי ו5)וטמ 61ע'נ . 2מדעי3ןין
 מזי תמ . יתיר נה'ס ספי ו0כיכ  יקיר סו6  רססרתעי3ו6
 63ושך 05 מתקיגו 55ותמ וקסרת 5עו3ד6 נ)ותמ 3יןת6י

 קר3נין "ינין וכ) .  יסר56  פנוין רסוורקרכלין

 ת6י )מתרימ תקע6 מיסי 55ותמ 56מ 5סמי סמי 3ין ת6יותו
  וקסיר תתש . יתיר ע3יו קסרת .ומ5סריך

 נ~אהי
 ועליר

 יוסת6 ו6ע3ר .  6יסו  ופ6ן  יכל6 י0ירלסירו
 כמומ. ומתקסר ומתתקן מתגסיר וכל6 תסכנמומוכי
 יוי6 נכל לללו60  ר~רת עו3ו6 5מקותמ כעינןוע"ו
 ]י[ וכל6 0קול6 ר6יסו ?פלי6  ווי?6 ל6פנר6ויוי6

 ש ק3"ס 3יס ומתרעי ח3י3מ קרכגמ וססומכנוגמ
 וסמנסס תועו 6סל פתמ 6) תסס 6) 6סרן ריש621(

 מז)י סוינמ מו6 זתנמ פ:חס מ*רגע5רס
 ת5ס מר )י 5יתמ )יס מתיגמ 3מ)יסו 3יס וערפית63ורמ6
 ועמ5ו קכ"ס נזר קייס )י מחר 35רייתמותפ5י
 רי לס6. ונלי 0וני  לירכ% ותתגן ת65כימ 6לין כלקתיס
 ועוו . 5ס3 ליס  ייכרי רכלסו כסו ורפו0יסלניס ויסוי פסס. ריני קרנני6 6לס6 נלי  ויוכרוןנפול6
 ע) %נר וכרוז6 6תנזר קיתמ מגסמ 33גי מותנ6 ויערע3עונ6
 כנסהפ ננתי נ%ע6 גטסי ייע)ון ומי . וסתימ מי65כ)

 ור1ערת פנעמ 1)63  נפסמ 3רעה2 וייתרון תורסותוננתי
 6,ר . 0ליפו 0ו0נ6  י0נסל  5יסר6) )ס1 וסח3וסתין
 ק0 6סון 6ל  יסס וייפר כ0ינ ייי 0יי 60יל0ס
 . נאשרת וסיס סתזכמ יפל 06 פליס  ו0ן  סמ0סס06
 ונון. ס' מ)סמ סקיף י5מ כי מתר מתמי 6סרן )יס6תר
 3עס סנקף סלל וסנס סקס) תוך מ5 וירן כתינת6י
 . סטנפם ותפ5ר ספיט ו3ין סתתיס 3ין העתוווכתי3
 : תופנ6 חתנע65 )ס5ס6ס ותמכ5מ ת5מכמ יכי))6

 רח*ל למנפהמנלד:

  *ספיזיס. )%י 6פ6 סרס6. )כסו מזי) אחארבי
 אתי1. ת% נפ כ) ע)יס)מיסו

  5ט. ו6תרו 5נכיס 6ת1 )נניס. ניזי) סכמ 6ת6 רנ6ננר6
  מתרו פסו. ל%  %ר 6ינרנ6. פל יר  00)מ
 ול6 006קס 609 וכל נ60%. יוסל6  רסירי  יויין  סלפס ו6יפ)ק

 רמעוי ול0כפ לכי600 ליי לייל 4סו  6פר06כ0ל.
 פ)וני ו6חרו 6ת1 16)י  דסוו  פר . קכ'ס קדסטן

ח5עי
 : ק ה* " מקומותפראה

 הוהריו
 נקי אי פקףם נל חנום~שקט 1נקוילין" *פוקרובים הנקראום עהמא מיני נל מקוד ו%הוא בעולם אמהפשם חשמאה ווח כח "יינוא

 ס*פ הראלח. מניל י4 גאפצעות אלא לעין נראות שאינן מאי ק8נות בריוח והם ואף האנשיס. על רעים חלאים מיני כלומביאים
 הווהפ אשמש לב%ל ש"ה לה% אין ק%רת %4סייח שאין והרו*אים אוחן. לגפל הק%רת וכח סינים. הרבה וחוק ערא ארם פלאות4ש

 : הקרג41 חומץ ע*יאלא



 ז*כר קידשישעןקרח הזהרלשדן
 רני לסו 6מר לתות. כועים ופלוכי וסלומ מיתוופלוני
 6פויסו 6נל . דמיק6 וסעת6 סכי לקימ6 פדנ6 לית6%
 עסרס יתיר רזכ6ין מ6ימן נס6 נמ %נעיןמגכון
עסרס עסרס . עמכון 61ג6 . מולקין למרכפסעסרס
עכיכ6 כפמכוו כרעות ו6תרו . ומת4 זווית6לק-כע
 וקרככ6 יפכינ6 למסס "יכ וקכ*ס . כיסתיןזקסרת
 מת6 כל ו6עכרו . זמכץ תלת גן פנרו .שןיס
 ל6יכון גיזיל לסו 6מר לכתר כן. 6מרין וסוו 111ית6ל%נפ
 כוע. ו6תרו לכתיסע מכייכו יתסון 6פריסו . למימתי6!סיעו
 ממם וי6מר ססוקי6 6לין תימרון תסיימווכו
 ונו'. 6סרן ויקמ ונו' 6ס עליס אן סממתס 6ת קח %רן56

 . מגייסו מותג6 ו6תכעיל כן עכוו . וגו' סמתיס כיןייעתו
 ד6 עכות ליס ו6מרי סמע 6ת6 רכי 6ומוךכו
 נתסונס וימזרון 5ק61ימ6 הל 61.עכיר
 וקכילו סל'מת6 כתסוכס לסו 61מזר קס קמ6י. 6יגעדמיינין
 סמ6 ו6חליפו לעלס. מ6וריית6 יתבסלון רל6עלייסו

 . מחסי6 מת6 לס וק6רוןרקרת6
 6*ר . ונו' מועד 6סל פכורפ 6ת ס" סלוי דענ12*"(

 כ6תגלי6 תת6ס טלמ6 מזי ת566פ~ר
 ומכמס כמס נורטי. לסלק6 וכל6 סירות6 וסו56יסו.
 מכמס תת6ס עלת6 כמי סכי . וכל6 סיות6 סי6על6ס
 ו6יסו כנץ 6ת"ס קרינן וננ,כ וכל6. סירות6 וסו6 .6יסו
 סו*6. ר,רינ6 יוכל6 ולרסו פל6ס ועלמ6 ]י6[ ו6תגלי6סמעס
 וכתיכ ול6ס ומלס היז6 . 6ינון כ6תכסי6 מלויזכל
 . סו6 סלוי ועכד כתיכ ד6 ועל . סו6 כלילס פמסויסכג
 על6ס עלמ6 סו'6 5כל6. כרכ6ן מגיס ל6הסכ6כגין

 ת6 סו6. סלוי טכד 6מר 6כ6 ו' נ( תויר.ו6תכסי6
 וכט6 סעת6 כסס*6 עלמ6. קכ*ס כר6 כומזי
 וסרין רומיסון גסקי סה ל6תקוס6. סניע6יומ6

 61סת% 6תכרי16. 1ל6 יומ6 61תקוס . דלסין מפ6ל6תכרי
 ו6תקוסו כיע מעניות6. ו6קחסר ו6תסניס כמסעלמ6
 סמ6ל6. כססר ליו6י ו6סתכמו כורגיסע. ו6סתל"עויסר6ל
 וט*ו . סמ6ל6 ומסער דפלמ6 פנימ6 ססו6 6סתליסכוין
 ועלמ6 ניתיכ6 6תכליל כל6 וכדץ 65תוג6ס. ל*ו6ינע6ן
6סליס סו6 . סו6 סלוי ועכד כתיכ וננ*נ . 6תפגיס)6

 סער6 ססו6 ו6פילו ועלמ6 לסנימו 06לים ט61 סמ6ל6.לטטר
 פלטי. קנשס נר5 נר נפלי5. מסר  ר%ת6רולסק
  מסול5  3ססו5 53רונ5. י5י  לכל5.  5סליס 53רונ5לע,ס
 ייסו. על פנימו ססו6 כל  5ססליס . 3מסכנ5 נסלידסוו
 סף ת6 ]יכ[ כימינ6 6תגליל !סו6 . לסמ5ל6 לעיל6מ6

 נס6 נמ יועי סוו ל6 . נעלמ6 %תכם ל6 ריכ66למל6
 1ל6 . כ6וריית6 גס6 כני יסתולון 1ל6 סל6ס.מסימכות6
 כעלמ6 ריסתכמ סלימות6 סולחכ6 6וריית6. פקתייתקיימו
 ר6 6ומר סוי . ליס עכיו מ6ן קוש6 מלכ6)נכיי
 ס6לסיס. סו6 ס' כי  נ( כו*6 . ס61 סלוי ועכו תו .לת6ס
 יויס 5ססיע ס!6 מו. גל6 למסף סלימות6 6סליסס51

 הבי להם אמר לטות. טפים אלוני ו8לוני מתואלוני
 בררו אבל דחוקה. שויפעה כך רעמוד עת איןאחא
 עשרה ונחלקם ביותר. צדיקים שהם אנשים ארבעיםמכם
 ילכו עשרה עשרה עמכם. %41י חלקים. לארבעהעשרה
 של ענין הנפש ברצון ויאמרו העיר. קרטתלארבע
 הקרבנות ענין ונם למשה. מסר שהקב*ה הסמים.קמרת
 העיר כל סביב ועברו פעמים. שלשה כן צשועמו.

 לאלה נלך להם אנשי 4ה אחר כך, ואמרו ש"טתיהלארבע
 כמו ואסרו לבתיהם מבינגם אותם הפרישו למת.שנמו

 ויאמר האלה,  8טקים תאמרו תטטרו וכאשרשאמרתם.
 מהם4 המיתה עתבמל כן עשו וט'. המהים ביןיעטד ינו'. אהרן ויקח ונו'. המחתה את שו אהרן אלמשה
 כך עשית לה אומר י שמע אחא רב: ישןכאשר
 וקכלו  שלמה.  בתשובה  חעטוירם עמר  לפני. הםחוטאים כי כתשובה. שיחזרו להם ואמור לך זאת. נםעשה
 שם והחליפו לעולם. התורה מן יהבמיו שלאעליהם

 : מחסיא מתא לה לקרותהעיר
 א"ר ונו'. מועד אהל עבודת את הוא הלוי דענ2ך6(

 בהתנלות התחתון טשלם ה"שה בואאלעזר
 ש4החנבטץ כמו המדרנהע. בול-ת הכל התחלת והואהש.

 חכמה התחתון צלם כן כפו הכל. דיזחלת ההשהעליונה
 שהוא לפי את'ה נקרא ט*צך הכל. החחלת 911אהה*,
  הו*א. 4קרא יובל שהצא העלית הטלם ]י6[ תנלהשממה
 שכתוב בלאה נרמז היבר וטוד הם. בה0תר  שיניושכל
 הוא. הלוי ועבד כתונ כן ועל החג נלילה עמהוהשכב
 העליון עולם הו'א לבל. ברטת טטט להמשיךבשביל
 בחש היא. הלוי ועבד אסר אבא ר' נ( תמיד.שגפתר
 שנצרך שעה באותה הע~ם. את הקב'ה ברא כאשרוראה
 השדים א*ל הרחקהע יוזאש היו לדוזקראם השב"צייום

 ונשואר בבראצ. ח84 היום חעעקרש נו18ב להםלברוא
 שנתקדש% כין המדאכה, בט ובחסרון בפגם כמזהעולם
 הושמאל. בצד הלוים עמצש במדרטתיהם, ונשתלמוישראל

 וע*כ הושמאל. שבצד השלם של ה8גם אותו נשתלםאז
 והעולם בימק. נכלי הכל ה4 להמהר. הלויםצריכש
 דהשלים החש הוא. הלוי ועבד כתוב יפיכך פנום.איט
 צד שתו חשפילו הע~ם פנם השלש דצא שמאל,לצד
 העולש את הקב'ה ברא כאשר בעולם, חסר שגשארצפון
 ידיהם, על ההוא פנם כל נשלם במשכן. נושאיםשהיו ההח* במשא הארון, עם מה לכל. השלים הארון עםהלוי
 וראה בוא ]'כ[ בימין נכלל והוא לשמאל: למעלההוא

 האנשים 14דעים היו לא בעילם. הרין נמצא לאאלמלא
 ולא בהורה. האנשים שסקים היו ולא העליונה,אמונה
 בעולם להמצא שלמה עבודה התורה. מצות מקיימיםהיו
 נורם שזה שמר הף לה ששה היה מי הקדוש מלךלפני
 האלהיש הוא ה' כי נ( כמש"כ הוא הלוי חצבד ועורהלוה
 טז פושמ היא 4חר. הבל 5הית השלמות משלשהוא

לקבללקנלס
 שקסמ 0 יצי !יפ " מקוםותנ4-אה

- 
 זנושצ 0

 הזהד%
 נא ושייי שלמפה. הכמה ראתגליא. עלסא שמפה. נקראת העשיה "לם נשמה בבחי שהיא התחתונה ספירה מלכות מדת פ4י5ן

 הו'א.  הל*ון בה  ושייך ראהבסיא.  1למא יובל, נקראת הבדיאה לעולם נשמה בבחי' שהיא הבינח ומדת לנוכח. את'ה.חלשון
 שתיבת חו'א. הלף ועבד באמר וע" הימטג שלמפה עלמין לכל דאהגמיא מעלסא והשפעות בדבות להמשיך היא הלוי ועבורתגמתה
 48 ל,שמאלא. לעילא דצא שהליי לרמו שחי לשון הו"א בתיבה מגח שי שמבאר פי' 1'נ[ ! 11 כונה על מרמז מיותר "נראית!עיא

 ש,רימפ דיינו בי6ין נבלל יא4 שהא*מאל הגיום הלף שעבורת *י' גימינ8. אתבליל והו*א הרין. ממרת הוא למעלה הלה אערששמשר
 882ר אשון ה%*8 נ4עב א ובשביל לחפתיש* בההס[הפ ומוב,ים נגטים י4א רק פלל גתג4פ הדימפ יחע וו84 ב4ישרישימהש
 : הלוי בשגודת4



 הזהרלשוןקרה קורשלשוןש4
 בשביל לראשה תחת שמאלו כסש*כ ישראל. לכנסתלקבל
 אומר הוי האהבה. מעורר מי יחד. העולמוה זיונלחבר
 לפיכך עמו. אנחנו ולו עשנו הוא כמש"כ הוא ועודהוא.
 הוא נ0תר. הוא ננלה הוא למעלה. הוא לממההוא

 להלבנה להאיר הקב*ה עתיד אמר יצוק ר'האלהים.
 שבע אחד על נכפל יהיה השמש ואור השמש.כאור
 ונו'. החמה כאור הלבנה אור והיה 6( זש"כפעמים.
 וכתוב וט'. יושטף לא וירחך ו*משך עוד יבא לאוכתוב

 לך וה" ונון. יומם לאור השמש עוד לך יהף לאנ(
 לעולם וד ברוך לתפארתך. ואלהיך עולם לשרה'

 ננין . לר5סי תמת סת5לו כ7'6 . י:ר6ל לכנסתלקכלם
 16קר סף . רמיתות6 6תער ת6ן . כמ67 זונ6למכר6
 כג"כ עעו 6כמגו ולו עסכי סו6 כד'6 סו6 תוסו6
 סו6 סתיס סו6 6תגלי6 סו6 . לעיל6 סו6 לתת6סו6

 לסיסר6 ל6כסר6 קכ"ס 1תין 6תר ילמק ר'ס6לסיס.
 סנע מ7 על י% דסתס6 וכסור6 דסתס6.ככסור6
 עו' סמתס כ6ור סלנכס 6ור וסיס 6( סס"ו1תכין
 וכתיכ וגי'. י6סף ל6 וירמך סתסך עוד יכ6 ל6וכתיכ
 )ך וסי' . וגו' יותס ל5ור ססתפ עו7 ל יס" ל6כ(
 לטו)ס 0' נרוך . לתס6רתך ו6לסיך עולס ל6ורס'

 : ו6תן6תן

ש,84אא8888ףשחש15888ל"

 חקתפרשת
 וזקת אשת לאמר אהרן חשל משה אל ה' ךירבךנ(

 הבערה וזאת ד( פתח יוסי ר' ונו'.התורה
 התורה דברי וראה בוא ישראל, בני לפני משה שםאשר

 שכתוב כמו הם. מתוקים הם. עליונים הם.קדושים
 שעמלו מי ונו'. מדבש ומתוקים רב ימפז מזהבהנחמדים
 התורה. ומקבל סיני הר ע4 היום כל עמד כאלובתורה
 החברים. ביארו תה לעם. נהיית הזה היום ס(זש'כ
 אשר התורה וזאת וכהעב התורה. חקת זאה כאןכהוב
 הוא עליון שד אלא לזה. 8ה בין מה ונו'. מושהשם
 אחד. ביהוד הכל להראות התורה. וזאת למרע.וכך

 אחד. הכל להמצא ההש ברוך בהקדוש השכינהלהכליל
 אלא וא"ו. חוספת למה ]6[ ההורה וזאת כתובלפיכך
 בלל וזא"ת פרוד. בלי אחד שהכל להראות שאמרוכמו
 וזאת כחוב ולפיכך נקבה. ובח" זכר בחינת כאחדופרמ
 התורה חקת וא*י הוספת בלי ואת אבל ודאי.התורה
 אחר ביחוד ממש שהוא על מרמז הךערה וזאתלפיכך " ההורה נזרת תורה של רינה ]נ[ התורה ולאודאי
 זאת דוק. נקבה ובח" ובר בחינת כולל שלם.בהקוד

 : התורה חקת זאת מרמז וע"ז בלבדה.ה

 ונו'. אדומה פרה אליך ויקקו ישדאל בני אל רבר0
 לכהר באה, היא למהרה ע פרה אלעזרא"ר

 הוא ומי שמא4. בחינה מן שמקבלת פרהטמאים.
 ארומה. מהשמאל. שור ופני 1( כמש"כ שור.לשמאל.
 ארומה. תו'. החוחים בין כשושנה שכהוב אדומה.כשושנה

 ש.מדט כמו תטימה. מהו תמימה. הדין. נזרה עלרמז
 דין מוער שור רפה. דין חם שור מועד. ושור תםשור
 זו התחתובה נבורה הרפה דין תפימה כאן אףקשה.
 והיא הקשה. דין ה*א ע העליונה נבורה תמימה.היא

 מקת "תת ל6תר 6סרן 61ל מסס 6לס' ןירבךנ(
 סתירס 611ת 7( פתמ יוסי ר' . וגו'סתורס

 ד5וריית5 תלע מ1י ת6 . יסר6ל כגי לסגי תסס סס6סר
 7כתיכ כתס . 6יכון תתיקין 6יכון על5ין 6יגון.ק7יסין

 67כתדל ת6ן ונו'. ת7כס ותת1קיס רכ ותפז ת1סכסכמת7יס
 5ורייתמ וקכיל דסיני סור6 על יות6 כל ק6יס כ6ל1כ6יריית6
 מכרי6 6וקתוס וס6 לעס כסיית ס1ס סיוס ס(סס'ו
 6סר סתורס וז6ת וכתיכ סתורס. פקת ז6ת סכ6כתיכ
 סו6 על6ס רז6 6ל6 . לס6י ס6י כין ת6י . ונו' תסססס
 מד. כימו67 כל6 ל5מז6ס סתורס. וז6ת 6וליפכ6.וסכי

 . מד כל6 ל6סתכמ6 כקכ"ס יסר5ל ככסתל6גלל6
 6ל6 61*1. תוספק 6ת6י ]6[ סתורס 611ת כךכניכי
 כלל 611*ת . טרו67 כל6 מ7 וכל6 ל"מז6ס 6תתר60
 סת1רס 611ת וכג"כ . וכוקכ6 7כר כמ67וסרע
 סתורס מקת 61'1 תוספת כל6 61ת מכלו67י
 167ריית6 ג1רס 67וריית6 7יג6 ]נ[ סתורס 1ל6ו57י
 מו כעעו5 תתס סתורס וז6ת כךכניני
 ~שת דןן. וכוקכ6 ווכרכלל6סליס.כימו67

 : סתורס מקת ז6ת וע*ד כלמו1.67ק

 וגו' 6וותס פרס 6ליך ויקמו יסר6ל כני 6ל וש21רי(
 לוכ6ס 6תי6. ק6 לדכיות6 סרס ס5י 6לעזר6"ר

 סו6 ות6ן . סת6ל6 תן דקכי)ת סרס .לתס6כי
 6וותס תססת6ל. סיר 1סגי ו( כ7*6 סור.לסת5ל6.
 76ותס. 1מ'. סמוסיס 3ין כסוסגס דכתיכ . כור67יסותק6
 7תגיגן כתס . תתיתס תסו תתיתס . ויג6גזרת
 דיכ6 תועו סור רסי6. 7יכ6 תס סור תועו וסור תססור
 67 תת6ס גכורס רסי6 דיג6 תנויתס סכ6 16ף .קסי6
 וסי6 . קסי6 וינ6 סי6 67 ע)6ס נכורס . תתיתססי6

 הזהרדו
 בחינח שהן טלכות עד חפר מן כפ-רזת שוש כול4 שהוא כיזן כלל נקרא זהוא כ*ה. הוי'ה השם 1 1 האותהוא ששורשי התפארח על רמו ן האות כ5 ושכינתיה קב"ה יחוד זמלכות תפאדת על תרמז תאשת שאתיבת לפרש יינתו ש חקתפרשת
 פר8. ונקראען נוקכא בח" זהיא ב*ח. הוי'ה השם מן דן האזת הוא ששורשה ווקדושה זחשכינה המלכזת על תרמו וא'ת זתיבתדוכרא.
 בלבד וא*ת דתיבת כזנתו ,נ( ; מקומות בכמה כדרכז הראושונים לדברין מפרש קא דפירושא לי נראה זא*ה תזספת אמאי שאופרומה

 : הרחמים מדת על רמו התורה כי התורה ולא ה~שרה חקת יהייע משתג4 בלתי דין על מורח ואץבלי



 9*כה קורשישוןחקת הוהרלשון

 נך 6ין יתוצ רעיתיגס
 6ם-

 נ ע51 ע5יס ע5ס 65
 כנין סעיו6 ת6י ע) סוקס סנכ- .כקס "( כד"6כתיכ
 6)ה סי6 165 וע5יס . יסר56 6עוני ס15תי נ(דסי6
 נתו)ת נ( דכתיג סיעו ע5. ע5יס ע)ס 65 6סו ]נ[פתס

 ידעס 5" 61ים כתעסיסר56
 . "וקתוס . נסנן תכותס 56עור 56 6יתסרנרצרצם

 סוסכע6 5סרן 656 65סרן. ע6 5יס פעת6ת6י
 תססר6 6תי 65 ד6סרן ועוד ]י[דתסרוכיפ6
 5עסרס 6תי6 דד6 וכנין , דקדוס תססר5 656דססור
 סי6 פרס דס6י ת5ס כ5 5יס. 6פיסיכ65

 כנין סעת6. ת6י 6תתר. 1ס6 וכו' ככוסיס ז' .כסכע
 ועשד 6תקרי סכפ וכת ]ס[ סתסס סכי סכעדסי6
 תס6י ד6תעכיד ת6י כ5 מזי ת6 כסכע עוכדויכ5

 5סנן. ד6יתסיכ 61ע"נ 5קדס6. ע6 5דכ6ס 3ניןסלס.
 כספרוי. דיכ6 יסתכמ ד65 כגין . סריף 651 פמיס 65פ61
 כעי ד65 יתיר. ס5יס כדרג6 ד6יסו 6סרן סכן1כ5

 6סר. ד6תעכיד כיון פרס ס6י תתן ו65ודתכ6 תתן65סתכמ6
 56ין וס6 תו5עת. וס4 ו6זוכ 6רו ען כיס 5תסדיכעי

 5תמכס תמון וסכימ קדוס 651 ססור. 6יס ו6סף6תתרו
 ססר6 תן 656 6קרי 65 ססור דס6 ססור.כתקיס
 כדס 5תי דכתיכ ס6י דכ65 ר61 ]י[ כקדתית6דתס6כ
 6יכון וכ5 תת6ין דיכין דכ5 ננין ]ז[ סי6חע6ת
ד"תו

 תסע"
 דדיכ6 תססר6 יכק6 6יסי כד . דתס6נ6

 ]ס[ דס ת65ס 5ס' מרכ י( כדן6 ]ח[ כדיכ6ויתיכת
 כיון כע5ת6 וסר6ן ומסת5קי תתערי כ5סוכדין
 ד כ6תר דיכ6 ס6י וכ5 . 5תת6 עוכד6 ס6ידעכדי
 6תמ5ס כדין 1%'. %ו ען ע5ס ורת6ן פרסדס6י
 ו6תמ5סו 6תכרו דסר6ן 6תר ונכ5 . ד5סוןמי65
 ד6 כנווכ6 6תמזי ד5סון מי65 ס6י דכד תכיס.וערקין
 חתקרי וע"ד ו6תדכי כס ככר סר6ן 65 כדין5נכייסו.

 יסער6 [ ן כדיכ6 ס6רי ע)ת6 כד 5דכ6ס תי6 נד?תי
 תסחכו זינין כ5 6תכ5י5ן סכ6 . כע5ת6 6חפססתס6כ6
 ע65ס כ655 וססרס סות6ס כך וכנין דכיו, זיכין1כ5

 סכריי6 ו6וקתוסד6וריית6
 סעלכ. עד סכסן וסת6 ונו' סכסן 3גדיו ןננצנכןה(

 עד וסת6 ונו' כגדיו יככס 6ותסוסס-ף
 יסודס 6*ר . סערכ פד וסת6 ונו' ס,סף וככס .סערכ
 ססור יתן תי 6מד 65 תפת6 ססול יתן תי י(כתיכ
 דכפק ססור 6יסו דד6 . סו6 סכ6 ד6 רז6 .תסת6

 ו6תיסיכ דיכ6 כיס ד6תעכיד וססת6 סט6 כקדתית6 דס6תפיז"
 פסור 6יסו ססת6 6פר. 61תעניד ד57יק. נכור6 56%יקידת

תעת6

 על עול, עליה עלה לא אשר בך, אין ומום רעיתייפה כלה כמש"כ מום. בה אין אשר הנבורה, החזקהיד
 4פי הטעם, מה על, הוקם הנבר ונאם "( כמש"ככתוב,
 אלא הוא אין ועליה ישראל, אמוני שלומי נ(שהיא
 בהולת נ( שכתוב זהו על, ~ליה עלה לא אשר ]ג[עמה

 נתבאר, חה בסנן, מצותה איעזר, אל אותהדניעיעם : ידעה לא ואיש בתולהישראל,
 שושבינה אהרן אלא לאהרן, ולא לו מהומפני

 של 'סצד בא לא שאהין ועוד ]7[ הוא השכינהשל
 לטהרה באה שהפרה ולפ" קדושה, של מצד אלאטהרה
 במספר הם זו פרה עגיני כל לו, ניתנה לאלבך
 משום הטעם, מה שביארו, כמו וכו' כבוסים ז'שבע,
 ועוכ נקראת, שבע ובת ]ס[ שטיטה שני ז' עניןשהיא
 מפרה שנעשה מה כל וראה בוא בשבע, פרה מעשיכל
 לסנן, שניתנה ואע"פ לקדש, ולא למהר בשביל הואזו,
 בצדו, דין ימצא שלא כדי שורף, ואינו שוחפ אינוהוא
 נצרך שלא יהער, שלמה במדרנה שהוא אהרן שכןוכל

 אפר. שנעשית ביון זו פרה שם, ולהזדמן שםלהמצא
 זה וכל תולעת, ושני ואזוב ארז עץ בו להשליךצריך

 למחנה מחוץ והניח קרוש, ולא טהור. איש ואסףנתבאר,
 שה*' מצד אלא נקרא לא מהור שהרי טהור,במקום
 נדה למי שכתוב זה הוא הכל מוד ]י[ בהחלהטמא
 אותן ובל התחתונים רינים שכל לפי ]ו[ היאחטאת
 הדין מצד יונקה היא כאשר הסומאה, מצדשבאים
 ]סן דם מלאה לה' חרב י( כמש"כ ]ה[ בדיןויושבה

 וכאשר בעולם, ומתפשטים ועולים מתעוירים כלםאז
 זה במקום הזה הדין כל ועושים לטטה, זה מעשהעושים
 נחלש אז וכו'. אח עץ ויה ומשליכים הפרה,של
 ונחלשיס נשברים שנמצאים מקום ובכל שלהם,הכח

 וה כדמיוי נראה שלהם הכח זה שכאשר ממע.ובורחים
 נקרא וע'כ ונטהר, האדם על עוד שורים אין אאצלם,
 וצד ]'[ בדין שויה העולם נאשר לטהר מים נדה,מי

 טמאה מיני כל נכללים כאן בעולם, מתפשםהטומאה
 נדול כלל ומהרה טומאה זה ומשום טהרה, מיניוכל

 ? החב4ים שביארו כמובתורה,
 הערב. ער הכהן ופמא ונו' הכהן בנריו רכצנםס(

 ער וממא וט' בנדיו יכבם אתהוהשרף
 יהודה א'ר הערב, עד וטמא ונו' האסף וכבםהערב,
 מהור *תן מי אחר, לא מטמא מהור יתן מי 1(כתוב
 מן שיוצא טהור הוא שזה כאן, יש השד זהמטמא,
 ונהנה הדין, בה שנעשה ואחר טמא, בתחלה שהיהממא,

 טהור הוא עתה אפר. שנעשית ער השורף באשלשרפה
מפמא

 "1 5טג 1( ייי4  פשיי ס( 74 'ספי' 7( ס' פפוס 0 ג' פס 3( ג'נ ל סמ") " כקוטתמראה

 הזדש4ויר

 תהאא גבורה שנקראת הקדושח והשבינה המלבות מרת טן היא שהשתלשלותה תטימח אדומה פרה של הבח מרטת שהפ0וק בונתומ[
 אפרח ולכך הדין, בטול עגין היא ושרפתה הקדווה. והשכינה המלכות מדת על רט הן בגתוב שצזכר הפרה מעלות וכל רפיא,דינא
 בה. להשפיע עליה ל*לופ אחי סושל  הקדושה והשבינה המלנות סדת על עלה שלא והבונה מושל, משסעותה  ע*ל ותיגתטטהר,
 עמה הוא שלפעסים היינו עטה, אלא הוא לאו עליה שאוסר וזהו ישראל, אמוני ש5סי נקראת שהיא ביון עש1, של שרו ססאלדהיי12
 יודע איש שנקרא עש1 על רמז ידעה, לא ואיש בתולה שגקראת הסוד ווהו עליונה, במדרגה ישראל אין כאשר הש*ן ססנה~נוס
 המטרוניתא שושבינא והיינו גדולה, שנקראת החסד סדת סשו-ש דשא הגדול כהן אהרן ןי[ 1 אחר בסקום בהזוהר בסבואר שדה אישציד

 בי ]ס[ : בור ועשייתה בסגן סצותה ולכך הפרה. ושר*ת שחיטת של חדין עשיית לו נאה ולא בחסדים. שלה וגבורות דיניםלהמתיק
 בשם נקראת ולפעמים מלכות שנקראת מפירות הז' סן דהטביעית סדה על ירמז שבע מם*ר בהם שנובר בתורה חגמצאים העניניםגל

 מקוסעותו חטאת נו[ ישראל: ע*י שנטהר קזדם ,1[ : לוה הואוי במקום הגשמי בעולם 4שכון בגודה אור שולחת שהיא סהשכינה.
 בא גשפעים כאשר דרינא טסטרא לפעמים יו*קת שהשכינה פי' א[ : שוין גדה וטסאת סת פמאת גי הנדה טטמאה שטפהרחפוי

 דפ נקרא וזה ודינים, גבורות היינו דם סלאה כשהיא הקדושה השכינה נקראת לה' חרב וע[ : טמנה חנגוחים סעולמות ידיניםגכורות
 נוקמהש חיב כזאת בעת נקראת שטים המלכות כי דם, מלאה לה הרב יהי' ואז ב*דום לנקום העת שתבוא הנביא דברי והיינונדה,
 1ןייד : בעולם מת*שפ נרה בדם שנרסז הטומאה כח שאז זט : באדום נקמה לעשות סלסעלה ודיגים נגורות בה שיוש*ן היינו דםופיאה
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 בה שעסקו אותן כל ולכן ממא, מן יוצא מהורמממא.
 אפר. משנעשית ונם בוראי, הוא כך שהרי נממאים,כלם
 וכבס ככתוב לכל, מממא משם ונסתלק נאסף שיה"עד

 אפר הערב, ער וממא בנדיו את הפרה אפר אתהאסף
 ]י6[ ונו' אפר יהיו כי רשעים ועסותם 6( כמש"כ המעם.מה
 מממא. מהור הוא אז מים, הזה האפר על שינתןוכיון
 הזה 3( וכתוב היא. חפאת נרה למי שכתוב הדברוסור
 חמאת לפתח נ( הכתוב ררך על חמאת, מיעליהם
 בתחלה. וראי רובץ חמאת פתח שהוא ומשום מ3[רובץ
 ממא היה בתחלה מממא, מהור הוא וזה ]יג[ נרול לכהןויא לסנן נתנה ולכן למחנה, מחק אל אותה העציאכחוב
 בורח כך, כשרואה המומאה רוח צר וכל מהור,ועתה
 נרה, מי ודאי חמאת מי ההוא, במקום עוד שצרהואינו
 של והרוח הקרוש, רוח שם שולם וע"כ ]יד[ ממאהכל

 רוח של הדין וזהו כלל, עוד שולמ שאינו נכנעמומאה
 ככהא'כ ממא, רוח שהח9 משום למחנה, מחוץהמומאה

 ! קדוש מחניך והי'ד(
 א'ר ימים, שבעת וממא נפש לכל במת ןץננעס(

 הראשון אדם חמא כאשר וראה בואיהורה
 העולם, באי ולכל לעצמו ומימא המומאה, כח עליומשך
 שלמרנו 4העולם, ומימא ממא שהוא הרע הנחש מןחהו

 נוף מהם נשאר האנשים מן הנשמות מוציא הואכאשר
 בו, הענעים אותן לכל ומממא להבית המממאממא,
 שהוא כיע ולכן ימים, שבעת וממא וגו' במת הנונעזש'כ
 צרדי לבל רשות מענה אז הנוף, ומטמא הנשמהעמל

 מצד נממא ההוא טף שהרי עליו, לשרותהמומאה
 שגחש מקום בכל וע'כ עליו, השורה ההוא הרענחש
 בני כל וראה ובוא ונממא, לו מממא שורה ההואהדע
 פורש והללה בלילה, ממוהיהם על שישנים בשעההעולם
 ומתוך מיתה, מעם מועמים העים. בני כל עלכנפיו

 בעולם משוממ המומאה רוח זה מיתה מעםשמועמים
 וכאשר ונממא, ארם של ידיו ע5 ושורה העולם,ומגפמא
 מממא יריו שיקרב מה בכל נשמתו. אליו וחזרהנתטרר
 יקח אל וע*כ המומאה, רוח עליהם ששורה לפילכל,
 ממשיך שהרי ידיו, נמל שלא ממי ללבוש בנדיוהאיש
 רוח לאותו רשות לו ו"8 ונממא, ההוא מומאה רוחעליו

 וע'כ מצרו, רושם שימצא מקום בכל לשרותהפומאה
 שממשיך לפי ידיו, נמל שלא ממי ידיו את א"8 ימולאל
 ממנו, מים שנמל זה ומקבלו המומאה רוח אותוליו
 איש כל צריך לפיכך האיש, על לשרות רשוח לוויש

 שלא הזה הךע הנחש של הצד מן עניניו בכללדישמר
 הימנית יד לימול האדם  שצריך ועוד י( עליו,"8לומ
 השמאלית מן תחלה הימנית וירחץ השמאלית, בידחחלה

 ליצר מקום ליתן שלא כרי השמאל, קל הימיןלהשלימ
 להעבירו לבוא לעתיד הקב"ה ווטעיד כלל, לשלומהרע
 הארץ. מן אעביר המומאה רוח וז*ע ז( זש"כ העולם,מן

 1 ונו' לנצח המות בלעוכתוב
 שבעת יממא ונו' באהל ימות כי אדם התורה ןארן8(

 ישראל בין מה וראה בוא יהורה א'רימים,
לעמים

 כס דתסתד15 6עון כ5 ובנזכ . תסת6 דפיק עסורתעת6
 . 6פר ד6תט3יד וכיון וד6י. סי6 סכי דס6 . תסת6כוי5סו
 וכגם כדכתיכ 5כלטו. תס36 תתתן ויסת5יק דיתכניס טדכדין
 6פר סטרכ עד ועת6 3גדיו 6ת ספרס 6פר 6תט6סף
 ]י6[ 1ג1' 6פר יטיו כי רסעיס וטסותס 6( כד"6 עעת6.מ6י
 תעת6 עסור 6יסו כדין תיס 6פר טסי6 ט5 ד6תיסיכוכיון
 סזס נ( וכתיכ . סן6 מע6ת נדט 5פי דכתי3 דת5סורז5
 מע6ת לפתמ נ( 6תר ד6ת כמט מס6ת. מיט5יסס
 . 3קדתית6 וד6י רוכן מע6ת פתמ ד6יסי וכנין ]יכ[רו3ן
 5סגן 6תיסיכת כך וכנין 5ממנס. תמון 56 6ותט וסו5י6כתי3
 עת6 3קדתית6 תעת6. עסיר ס61 וד6 ]ינ[ ר63 5כסכ6ע6

וססת"
 עריק ד6. דמת6 כיון תס636 רומ ססר 1כ5 עכאר

 . גדס תי וד6י מס6ת תי . דוכת6 3טסו6 יתי3ול6
 ורחם . קודס6 רומ ס5ע6 ועקי ]יד( תס636כל6

 דרחן דיג6 טו6 וד6 כ55 ס5ס6 ד65 6תכפי6תסח63
 כת*ן תס536. רומ ד6יטו כנין 5תמגס. תחתתס636

 . קדוס פמניך וס"ד(
 6*ר . יתיס ס3טת ופת6 6דס כפס 5כ5 3תת דץ3גזצס(

 פ5ת6 נני 51כ5 5יס וס6יכ . תס6נ6 מי65 ט5יטתסיך קדמ" 6דס מ3 כד פי ת6יסתט
 דתניגן . ט5ת6 וס6י3 תס36 ד6יטו ניס6 מוי6 סו6וט6י -

 גופ5 תניס 6סת6ר נס6 מכני נסתתין 6פיקכד
 3יס דתקר3ין 6ינון 5כ5 וס6י3 3ית5 וס6יכמס36
 ד6יטו כיון וט"ד יתיס ס3עת וקת6 ונו' 3תת סגוגטסס"ד
 תסקר6 6סת36 נופ6 ססו6 דס6 . ט5וי 5סרי6תם"3ן ססרי 6ינון 5כ5 רסו 6תיסי3 כדין גופ6 וס6י3 גסתת6כסי5

 דסס61 6תר ככ5 וט"ד . ע5וי דסרי6 כיס6 מוי6דסס61
 ככי כ5 מזי 1ת6 ו6סס36 5יס תס36 ס6רי כיס6מוי6
 פריס ו5ע" 53י5י6. טרסייסו ט5 דנייתי כסטת6ט5ת6
 ומנד דתות6 סעת6 עעתי ע5ת6. 3י כ5 ע5נדפט6
 וכד ו6סת"3 גס ד3ר ידזי ע5 וסרי6 ט5ת6.וס6י3 ט5ת" על סעי6 תם636 רומ6 סלר דתות6 סטת6דסטתי
 תסקכ 3יווי דיקר3 ת6י ככ5 גסתתיס, 5יס 61תסדר6תסר
 יסכ 65 וט*ד תס"3" רזמ טלייסו דסרי6 כגין .5כ5סו
 6תסיך דס6 . ידוי נסי5 ד65 תת"ן 565כס6 מכויכ*כ
 וט*ד תסעריס רסיתו ד6סכמ 6תר ככ5 5סרי6פס6כ6 רו" לסס61 רסו 5יט ו6ית ו6סת36. תס636 רומ סטו6פ5יס
 ד6תסיך 3נין ידוי נסי5 ד65 תת"ן ידוי ג*כ יסע65
 תניס תי6 דכסיל ס6י 5יט וקכי5 תס636 רום ס?61ט5יט
 גס 3ר 3טי כג"כ . ד3*כ ע5וי 5סרי6 רסו 5יס61ית

 ד65 3יס6 מוי6 דס6י תסער6 סערוי ככ655סתתר6
 יד6 5כס65 נס 5כר 5יס ד3טי ותו ו( ט5ףיס5ית
 65ס5ט6 כת656 תן ילהכ6 ויסתמי 3סת656"עינ6
 5יגר דוכת6 יטי3 ד65 3גין . סת6ל6 טלימינ6
 65תט3רת ד6תי 5ט5ת6 ק3"ס וזתין . כ55 5סלע"ססרע
 ס~ן. מן 6ט3יר ססות6ס רזמ ו6ת ו( סס"ד תעלתמ5יס

' י וגו' 5נ5מ סתות נ5טוכתינ

 ס3עת יסת6 וס' 63ס5 יתות כי 6דס סתורס זארןט(
 יסר56 3ין תט מזי ת6 יסודס 6*ר .יתיס

לטתין
 רג. ויחי ח( יינ ,גד" ו( ק~ח- פקו 0 פ: ס(גל6סית גשנ דנויס 0 ל ג"עית 0 1 נפזט %%יי0 א מעטתמואה

 וזזד42זיו

 ! האדם את להחטיא חייהשר כח היינו רוכץ הטאת ,יג[ . אפר נעשית שתהא הוא שלח תקק הפרח וכן שלהם התקון הוא שזה פי'98ע
 1ש1"מ הפומאה רוח בורח לאפר עד בשרפה ביט1למ 1!" המ המ1מאה *צאת שגיחפ 1'ן( : חסד נ6 ועא הגדול הכהן כיןיג(
 2 קד1שה של רוחשם



 51כו קודשישוןהקת הזהרלשון

 תס36 610 תית. 3"נ 6סתכמ כד דיסר56 כות'ז. עו3די5טתין
 ו3ית6 נופ56כ5

 תית "יסו כד כופ*ז דעו3ד וגופ6 תס6כ"
 יסר56 עעת6 ת6י תס"63. 65 ו3ית6 . 65מר6 תם6י653

  י:יס.  יספלרן  ריוריס קחסי כ5 מית. ד6יסו3סעת6
 5עת6 ט6י  פניס5ספגר

 רומ ס6י תגיס 61תע3ר . קדיס"
 סכי. 5ית כות*1 עו3ד 36ל תם6כ6 נופ6 6סת6ר .שדס6
 6סיר 3נ11יס  סריין  6לין רס6כוסי  ופין יס*כ6ריליס ורוס6 .  יס636  ריליס לולפ5 .  ססרין לכל פס5לד3מיי
 תס36י. 56ין כ5 גסקו דתית כיון 5ג3יס.5תקר3
 תס36 ד5סון דנוס6 61ע"ג 5ס636 תסחכות6 653 נופ616סת6ר
 6יגון דכ5 3מייסון 536 . 3תיתתטון 3י1 3מייסון3ין

 . 65מריגי 5ס6כ6 מע6 5סון 6ית . 5ג3ייטו פסתכמיתס36י
 יכ5ין 65 תיגייסו תס36י 6'נון כ5 דגפקי3תיתתסון
 3תיתתסון. 65חריגי 5ס636 יכי5 ודיסר6ל5ס6כ6
 6מר6 סער6 ע5יס וסר6 תכיס. גפקין קדיסין דכ35נין

 ר5ס*ליר ופפכ6 פסכ6 לים סף ס6  סתפוןץ 6'ר . ונו' וסזט עטור 6ש 3תיס וסל 6זי3 דלקה6(
 וסיליס סגי6ס חכתת6 3יס סיס רל6כ6רפ6.
 6תר דככ5 6זו63. תו מיי ת6 ]טו[ סני6כספי6
 ח'65 6100 דט6 ע15י. ד6תסקד6 ד5עי63 מי5יס דיתערתסוס ספת" ת6י תתדכי. 63זו63 גס 35ר 5דכ6ס קכ'סדכעי

 תם6כ6 רומ תכער6 6תער6. כד ע15י.ז6תטקד6
 6זי5 סויג6 חד6 זתכ6 יוסי 6'ר תגי6 כס. 3ר,6תדכי
 6סכמ:6 "51י1. דסויג6 עד עתי 3רי חיי6 ר' וסו1630רמ6
 קרינכ6 65ט11ת6 עס3ץ 3חקל6 לקיע יסום נ3למד

 61תיג6 6מר, זתג6 6סדרג6 תידי. 6תר %1 ליסיסמוקיף 5יוס דעסכין דק,ע-' קיע-ה נם נך . 5'ס 6תיכ56נניס
 16 3רי מיי6 5ר' 4' 6תיכ6 . פייי 6תר 651 .'י
 יתי3ג6 מכית6 16 ססי6 16 . 16דכין 6עוס כס 3רס6י
  פליסון וספ6  לון. ו6תיר  פס3ין 6יכון 5קיע 35תר .נ3וי
  ויוי"ין . 6סון  ריוד6ין ספי:6 6:6  לון 6תר  גיס:יןסרפי
  רירססין ר" כסציר6 :ס6. יכ:י  רחיקין  ססווןססת,.
 רסוס פס63 רסר ררית6 חתי:פ 6:5 רס6 . תכל6ליס
 . יותין ת5ת6 רמיקין 1תט11ן . 3נופייכז ע56 ג3יכוןקרי3
 תגייסו 6כ5ג6 . ותתסע 3ר6 תותי 56ין 6כי5ו656
 עידן עד 3זיע6 61תקסרג6 61דתכג6 קתן סכימיןדסוי
 56סכון ססת6 נ3ר6 סט51 5ן 6תר . 6תערג6 35תרסני
 רל6  חפיסין .. * 6תר  16לין דסוי:6 פד"ססליס ידי ע5 דנופייכון 6ס11ת6 דס6 5י. י6סכמתוןעתכע
  כפסכין חכיפ6 ד636  תסוס כסרייכו. 6סספינ6 ול6 ריס6י1קיפנ6
 פסכין דנל  6ורסף ת6כ6 ו6וליס:6 . סוס דר6 3ליפכל
 וס6י כי:ייסו  פדור5י סת6 3כל ו6נ6 קסוע.ר3סון
 6לין.  ריוס:ין  כסרפי ליס ומפע6  רמפיסוןפסכ6
 "סר ו3ססו6 .  לפון  לססר וסו6 סר 6סר 6יסככיס6י
 ת5ער ק6 יות6 ו3כ5 . 3ידיס סיגג6 ומר63 . ריסיןבין נ3ר מד נפיק רימי5 דסט61 ותעיג6 רימי6. מדכטין

 תיליס  וסחתון 36סר6י ווילו פסכ6 ס6י  לקיס:16"כ6
 כפלת" נלי פל6ס תלס6 רי ותס .פסכ6

יייפ  ת6ן 'לית

 מממא הוא  שמת.  ארם  כשגמצא  בישראל  עכומ"ז,לעמים
 מת כשהוא עכום"ז של ונוף נממא. והבית נוףלכל
 ישראל הטעם. מה נממא, אינו והבית לאחר. מממאאינו

 ממנו. מסתלקות העליונות קדושות כל מת, שהואבשעה
 הרוח זה ממנו ונסתלק הקדוש, הצלם זה ממנוונסתלק
 כן, אינו עכומ'ז אבל ממא, הגוף נשאר לכןהקדוש,
 ורוח ממא, שלו צלם הצדדים, בכל מממא הואשבחייו
 אסור בתוכו שורות האלה שמומאות ולפי ממא,שלו

 המומאות. אותן כל י(חצ שמת כיון אליו,להתקרב
 ממא שלהם שהגוף ואע'פ לממא, מומאה בלי הגוףונשאר
 אותן שכל בחייהם אבל במיתתם, ובין בחייהםבין

 לאחרים, לפמא כח להם יש אצלם, נמצאותהמומאות
 יכולים אין מהם המומאות אותן כל שיצאובמיתתם
 במיתתם, לאחרים לממא יכול ישראל של ונוףלממא.
 : המומאה צד עליו ה8ורה ממנו, יצאו הקדושות שכללפי

 ועשב עשב כל לך שאין וראה בוא שמעוןי א*ר וגו'. והזה מהור איש במים ומבל אזוב דלקה"(
 וכחו גדולה, חכמה בו תהי שלא בארץ,שנולר
 מקום שבכל האזוב, מן וראה בוא ]עון גדולבשמים
 המעם. מה נמהר. באזוב לאדם, למהר הקב*השרצה
 ההוא כח שהרי עליו, שנפקד שלמעלה כחו שיתעוררכדי

 הפומאה לרוח מבער נתעורר, הוא כאשי עליו,שנפקד
 מהלך הייתי אחת פעם יוסי שא"ר לטדנו האדם,ונמהר
 האיש בני, חייא לר' לו אמרתי כלום, ענה ולאכך. ושאלתיו אחר פעם חזיתי כלום, ענה ולא ראשו  וקף לאן למה. העשבים אגודות קשר אדם, בן לי, ואמרתיאליו קרבתי לרפואה, עשבים בשדה מלקמ שהיה אחדאיש מיאתי מהלכים כשהיינו עמי, בני חייא ר' והיהבדרך,
 עליהם וכסה ואגדם, העשבים אותן שלקם ואחראצלו, ישבתי חכם, או שומה או באזניו, חרש שהוא אוהזה
 ויהודים אתם, שיהודים רואה אני לנו אמר נפנים.עלי

 עליכם הס שאני לא אם חכמים. ווהם עליהםאומרים
 שהכל הזה כמצורע מאנשים, מרוחקים הייתםעתה.

 שהיה אחד עשב מן שריח רואה אני שהרי אותו.מרחקים
 ימים. נ' מצוראים ותהיו שלכם, בטפות נכנס אצלכםקיוב
 מהשומים אכלנו ותתרפאו, השדה שומי אלה אכלואלא
 שעה עד בזיעה ושכבנו נרדמט לפנינו. נמצאיםשהיו

 אלהיכם ההוא, איש לנו אמר נתעוררנו, אח"כגדולה,
 גופותיכם של הרפואה שהרי אותי, שמצאתם עמכםעתה
 שלא ראיתם . לנו אמר מהלכים כשהיינו נעשית, ידיעל

 בעשבים חכם שאבי משום עמכם, דברתי ולא ראשיזקפתי
 דפשבים נל עניני מאבי ולמדתי היה, דורו בנימכל
 חה העשבים, בין מדורי שנה בכל ואני אמיתים,שהם
 ההוא ובמקום צפון, לצד מקום יש בביתי כי זה,לצויך הו4* האלה גפנים בזלי אותו שכסיתי שראיתםהעשב
 אחר איש יוצא הרחיים אותו של החור ומן רחיים.עומד
 מצ*ר הוא יום ובכל בידו, שלופה וחרב ראשים,בשני

 כדצ ותרש אחרי לט הזה, העשב לקמתי זה ובשביל לנו,ן
שירע פי ואין בעולם. ברא עליון שאל ומה הזה. העשבשל

 פ. יסרו ת( מקךמאשמיאה

  הזהרזי
 שפשאיי אוילו גו ששח  ענין גד5 *4 ואימר פו המכת  בשופיפ למע"ה מלאך לו יחי' שלא פלממח עשב לך שאין חו*ל דאמרואי(



 הותרלשוומכ4ע קודשלשןי6
 מהלכים היינו באשר אחריו, הלכנו דבר, בכל דרכיושידע
 מעשב וישם בעפר, אשר אחד לנקב עצמו השפילבדרך,
 לקח נדול, וראשן אחד נחש משם יצא בהנקב,ההוא
 לכו לנו אמר נבהלנו, גדי, כמו להמץש וקשר אחדחבל
 ההוא מקום ראיתי לביתו, שבאע עד אחריו הלכנואחרי,

 ממוך בערה והבעיר נר נמל לכותל, ממוךבחשכות
 לא שתראו ממה לע אמר הרחיים, 4ל ההח*למקום
 מקשריו, להנחש התיר כך בתוך כלום, תדברו ולאתפחדו
 הנחש, בראש ממנו וישם ההוא, מעשב במכתשתוכתש
 שכל זעקה ושמענו הרחיים, של החור בתוך הטץשנכנם
 ההוא איש בידינו אחז לצאת, בקשנו נזדעזק,המקום
 הנחש יצא כך בתוך אלי, נשו תפחדו, אל לנו,ואמר
 הנכתש העשב מן עוד ההוא האיש לקח דם, ממנותמף
 הרחיים, בחור הנחש נכנס כבראשונה, הנחש בראשוישם
 אחד איש ההו** החור מן שיצא ראיתי קמנהלשעה
 החור בתוך נכנם ערפו, מביב כרוך והנחש ראשים,בשני
 ]טז[ וקימא זקימא ויצעק. פעמים, ג' ויצא הרחייםשל
 נעקר כך בתוך הזה, למקום אותו שהנהעה לאמואוי

 שניהם, ומתו ונפלו והנחש האיש ויצאו ממקומו,הרחיים
 כח הוא זה ההוא, א"ט לנו אמר מאד, נפחדנואנחנו
 ו~א עמכם דברתי לא ולכך יפניכם, שלקטתיהעשב
 אילו לנו אמר ועוד אצלי. שקרבתם בשעה ראשיזקפתי
 בארץ, הקב'ה שנמע מה מכל החכמה אדם בניידעו
 כח מכירים היו אז בעולם, שנמצא מה מכלוהכח
 זו חכמה הקב*ה העלים לא אבל נדולה, בחכמההבורא
 בחכםה יבמחו ולא מדרכיו, ימירו שלא כדי אלאמאנשים,
 ברוך אמר, עצמי חצל היה, חכם וה ודאי אמף שמעון,ר' לפני הענין כל ומפרתי כשבאתי הבורא, וישכחוההיא

 : שהצילךהרחמן
 ואמר פתח שמעון רבי הממא, על המהור דוקז1;6(

 מזבחך את ואמובבה כפי בנקיון ארחץכ(
 כאן, הדבר סוד וראה בוא אבל נתבאר, זה מקיאה',

 ביילה, מיתה מעם מועם שאינו בעולם אדם לך איןשהרי
 ויען ססנו. ויוצאח האדם מן מסתלקת הקדושהשהנשמה לפי מה. מפני הגוף, זה על שורה המומאהורוח

 רוח שורה ממנו וממתלקת יוצאת הקדושהשהנשמה
 חוזרת הנשמה וכאשר ונממא, הטף זה עלמומאה
 זוהם האדם שידי אמרו והרי הזה, זוהם נתבמללהגוף
 עיניו, על ידיו יעביר אל וע*כ בהם, נשאר מומאהשל
 ידיו, שנומל עד עליהן שויה ההו*ו מומאה שרוחלפי

 ואיך קדוש. ונקרא נתקדש אז כראוי ידט נומלוכאשר
 מלמעלה, אחד וכלי למטה אחד כלי נצרה להתקדש,נצרך
 שיתן שמלממה חהכלי שלמעלה. מהכלי שיתקדש -כדי
 כלי וזה המומאה, לקבל כלי זה בו, המומאהזוהם

 בהם, אדם יגע שלא כדי בבית, לשופכם מווהמיםיים אותן נצרך ואין ארור, ווה ברוך זה ממנו,להתקדש
 נזק לקבל ויכ% המומאה, צד מן מתאספים בהםשהרי
 אל ידיו מן הזוהם שיעביר ועד הממאים. מיםמאותן
 ידיו האדם שמקדש מרם ולפיכך נתבאר. וזהיברך

בבקר
 גץ שש 3( קפד י,:נ 6( סקומותכא*אה

 ש5י זסוינ6י עד . 6כתריס 6ז'5נה . 3כ65 16רמויוידע
כ16רמ"
 פק63 5מד ת"יך .

 עסכ6 תסס61 וסוי 3עפר"
 מוי6 מד נפק3כוק63

 נס5 . סגי ו5יס וריס"
 זי15 5ן "תר ז5%נ6 . נו"6 כמז 5יס וקער סנתיר6חן

 עד36תר"י
 ותעינ"

 מתינ6 . 35יתיס
 ססו"

 6תר

3מסוכ"
 מד נע5 כות5". מן 3תר

 1ד5יק סרנ"
 ך5יק"

 סמרניס
 תקסרוי. מוי" סרי "זסכי תיוי תסתעון ו65תומלון 5" זתמתון תתס 15ן "תר ורימי6 "תרוססו6
וכתס

 דכ5 ק65 ופתענ6 . ורמי" עינ" 3ססו6 מו'6ע"5 . ומוי6 3ריפיס ופי עס3" תססו" 3קיסס"
6תר

 תוועזע"
 6חיז 5תיפק. 3עינן

 ססו" כיזנ"
 נ3ר6

 ה~י6 נפק %סכי נ63י. קרי3ו תדמ5ון 65וחתר
 6100 נקק . ות6סת.ת

 ע56 . כ3קןתיוו6 3ריסיסוסוי עפ3" תססו" ננר"
 זרמי6. עינ" 3סס1"

5סעת6
 חמינ" ועיר"

 דכסק
 נ3ר6 מד עינ" תססו"

 5% זנף5וי. סמרנ6 סרי6 ומוי6 ר6סין.3תרין
 . "תר סוס ותני ת5ת וכפיקזרמי6 טיכ" נססו"

 זקית" זקיס"
 ]ט,[

 65יתיסווי
 ך5ססו"

 6תעקר "זסכי 5יס. 6ו3י5 חתר

 1נפק1 ע6תריסרימי"
 ומוי" נ3י"

 . תרווייסו וייתו ינפ5ו
 ססו6 5ן "תר סנ' וחי6:5ו"נן

 נ3ר"
 תי65 סומ ו" .

 651 3סזייכו "סתעיג6 5" כך ו3ניני קת"כי 5קיסנ6 ו"נ"וענ3"
 קי5ו 5ון "תר נ63י וקרי3תון 3סעת6 ריס6יוקיפג6
 מכתת" נס" 3ניידעין

 3"רע6 ק3*ס זנתע תס וכ5
ות"ייס.ן חי65 יסתת1ועון 3ע%5 ך6:תכמ תס וכ5וחי65

 נמכתת"
 ך6 מכתת6 ק3*ס סתיר 5" "נ5 מני"ס

 יתרמי5ו ו5) תמירמיי. יסטון ך5" 3נין "ל6 נס"ח3ני
 6תינה כן . 5יס וינסוןתכתתק 3ססי"

 קת": ת5י סני 61תינ"
 3ריך . "תר דיזי 1ע5'ס . סוס מכית6 1ד6י "תר .ור"ס

 ופו3ךרמתנ"
 61תר פתמ פפפק ר3י ססת6. ע5 סעסר ןןקזןק6(

 תז3מך "ת %סו33ס כש 3נקיון 6רמןכ(
 סכ". זת5ס רז" מוי ת" "53 6וקתוס קר" ס"יס'.
 סעיס ו5" 3עלת6 נפ 3ר 5ה 5יתזס6

 דתות" תעת"
 53י5י".

 כנין . סעת6 ת"י גופ6 ס"י ע5 סרי6 תם636ורומ
 קויס"זנסתת"

 וע5 . מניס ונפקת נס ך3ר נוניס "סת5קת

 רומ סרי6 תגיס ותסת5קת נפקת קייס"זנסתת"
 נופ" ס"י ע5תס%6

 וכן ו6סת"נ
 "תסזרת נסתת"

5נופ"
 ווסת" ס6י 6תע3ר

 זוס% ך3'נ דיזוי 6תתר 1ס6 .
 . עינוי ע5 יווי יעניר 65 וע"ן נסו. "סת%זתס"13
 ן יי:4ייס%עי5" 02 :! :: דיצ. יב~נב 5ע. זנעי5 עד ע5ייסו סרי6 תס"נ" רומ זסס61נגין
  ייסיכ רלסס5  וסיי ולטיל5 ת50י  ריתסוסכנין
 5ק53" כ5י ד6 3יס. ותט36וזוסת6

 ון6 תס6כ1.

 "ינון 3עיין 651 6רור וד6 3רוך ו" תניס.5"תקזס"
תיין

 זווסת"
 3'נ. 3סו יקר3 ך65 33ית6 15ן  ל16סר5

 נזק8 5ק653 תכי5 ך5סון ססר6 תתכגסי 3ס1דס6
 5 ידוי תן זוסת6 ו'תעכר וען . תס"כין תייןת6ינון
 ו"1קיתנ"י3לך

 יייי יקוס 5ש עד נס 3ר ו3נ'ג .
4לפר5

 המדוד
 חאח לא ויקפא ההיא חלק פרק מטטרא ראי' ומביא תולעיט, פן חנענית 8חותה בריח שהיא זקיטא משמעות פירש אמת הררך בעלשי(

 : כ,אטזת נקראים כלם הנרואים  אלה כי*סו *י ו4*ך  44*ו4  ל4ר* יובל וה  ה4ה  ווי44. נזכר וכאן זיקמא ק*ם שנחר מ48י הטת בפירוש שססופק ומי אכלת. סאי אבאירע
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 65 וכנ*כ . ססור 6קרי ד6תקדם כיון תת6 6קרישפר6
 סתסור וסזס דכתיכ . כקתיית6 ד6דכי יד6 תן 656יפ%
 כך כנין תת6 6קרי 1ד6 ססור 6קרי ד6 . סעת6ע5
 5ץ יכית ו65 תידי. כסו 5תעכד 6טיר2תיין . תמ6כ6 וד6 קדיס6 ד6 . 5תת6 כלי ומד 5צ65 כ5ימד

 פ5ייסו. יענרון 65 נ% דכמ כ6תר 5ון 165סד6 כעי656
 תתן 6סתכמ תס6כ6 רומ נ6רע6 ד6תוסדן כיעדס6
 6רגו6 חחוח תדרוו 5ונ מפר ו6י 5נזק6הכע

 אל ולפיכך פהור. נקרא שנתקיש ביון טטא. נקראבב49
 הטהור והזה שכהוב החלה. שנמהרה יר מן אלאירחץ
 נצרך לפינך ממא. נקרא וזה מהור נקרא וה הטמא.ל
 טמא, וזה קדוש זה למפה. אחד וכלי למעלח אחדכלי

 אותם ילין ואל כלום. בהם להשתמש אסור מיםומאותן
 עליהם יעברו שלא במקום לשופכם צריך אלאבביה.

 . מרסימ לנסי לון לתיסכ ול6 ספיר. יתמזוןדנמ
 . ד6ת5עיין תיין ד6ינון כנין נס6 5כני כסו 65כהס6דו5ע
 דכתיכ קד'סין. ו5תסיי 5יסר56 5ין לדכ6ס כעיוקכ"ס
 : עו' תת6ותיכס תכ5 יתסרתס ססוריס תיס ע5יכסחרקתי

 6*ר . ונו' יסר56 כני רכו 6סר תרינס תי וץכטה"(
 6ת כנ'י רכו 65 6מר6 כ6תר וכייסודס

 6% תריכס תי סתס דק6תר סכ6 סנ6 ת6י .ס'
 ותוקפ6 מי65 דיסנו וד6י. סוי תריכס תי סני 6656מרנין.
 דדיג56ת6ריסון

 65תתקס"
 תיין ו6ית תתיקן תיין ד6ית כגין

 סת ד6 ( ז תיץקו6ית
 ץ

 רכו-
 ן . 56עריך ד65 5ת6ן ע5ייסו ד6תסיכו . ס' 6תיסר56

 ן סכי 6י מזנץס ר' 6'5 כס ויקדס סס"ד כיסו6סת6כו
 6סתליקת ת5ס 656 5יס תנעי "קדסו ייקדס%י
 ד6תפניתת ככיכ51 56סריך ד65 ת6ן 6תפגיסויקדס

 סכ6 6יסו לסכמ6 165 . ויקדס ]יי[סיסר6
 6*ר ונר. סנננ יוסנ ערד ת5ך סכנעגי ריעטמעכ(

 6זדתנו ע65ין תתנן נ' תגינןיסודס
 . תסס כ~כות תן . ותריס 6סרן תסס ע"י 5יסר556ס1
 כ655 יסר56 ט11 . 6סרן דקייס סנין 6ינעכ5 מ~י ות6 תריס. כזכות כ6ר . 6סרן כ~כות ככודעגני

 6סרן דתיפ כתר יקירן ענני סכעס "נין תמותדתסיתגותח
 6סתלק ס6י וכד דכ65 יתיפ6 דס61 מד פננ66סת5ק
 וס6 כנריעות6. כ5סו ו6תמד6ו עתיס ענכין ס6י כ65סת5קו
 56 6סרן נוע כי סעדס כ5 ויר16 דכתיכ6וקתוס
 ערד ת5ך סכנעכי ויסתע תיד . ריר6ו 656 ויר5ותקר6
 ד6סתלקו סתע . ס6תריס דרך יסל56 כ6 כי סננכיוסכ
 עננין 6ינון דכ5 רכרכ6 תייר6 ותית . עכנין6ינון

 סנגכ יוסכ ערד ת5ך סכנפני '5מק 6*ר כיס.6תקסרו
 עת5ק 6תרו תסס דסדר ת556ין 6יכון 6ת1 וכד .וד6י
 כעתלק דס6 5כייסו. 5תכר6 כגין סנגכ כ6רןיוסכ

 - כקדתית6 היליסון6תכר
 'ידכר ת6י י5מק 6'ר וכמסס כ56סיס סטס ןיך214ךנ(

 ,עס ,כתרגותו כקכיס. כיסח ת5סד6מרו
 כך כנין . סווין 6סיי6 כל סוו סעל'תונו 5תס . נ5ותסס
 06 ופיי5 כ6ס6. 15ן דתוקדין מוין 5נכייסו16דתן
 סנמסיס 6ת כעס ס' ויס5מ כד"6 . תתין ונפ5ין5תעיטו
 כפותייסו ת5מסן 6ת"ן ס11 מוין 6תר מיי6 ר' .ססרפיס
 6תבי כ5ועץ.בסכיז

 1 יןסי ס11ת5קשסן
 6סתלקו 56ין ת5ין 1ס6 ותתין תעייסו ו6תוקדחן נסו606

 6מר6תר
רעס

 ק:)ת ד( קפג יף נ( קנ 6פי נ( ש. ,ת " סקוטותטראה

 מכשפוה. לנשים המים אותן ליתן ואין מוב. מה יתגלו,שלא
 מאוררים המים שאותן לפי לאנשים. בהם להרעשיכולות
 ככהוב קדושים. שיהיו לישראל למהר רוצה והקב*ההם.

 : וגו' ממאותיכם מכל וטהרתם מהורים מים עליכםוזרקהי

 א"ר וגו'. ישראל בני רבו אשר מריבה מי דץמה6(
 את בנ*י רבו לא אחר במקום וכייהודה

 במקום ולא מריבה מי המה שאמר כאן נשהנה מהה'.
 והוקף כח שנתנו בודאה היו מריבה מי הם אלאאחר.
 מים ויש מתוקים מים שיש לפי להתגבר. הדיןלשרי

 שלום מי יש עכורים. מים ו"8 צלולים מים ישסרורים.
 נצרך. שלא זה אה עליהם שהמשיכו ה'. את ישראלן בני רבו אשר מריבה מי המה כן ועל מריבה. מיויש
 כן אם חזקיה ר' א*ל בם. ויקדש זש"כ בה ונטמאון

 ~סעלה. מרמז הענין אלא לומר. צריך ויקדשו ויקדש.סה
 שנפנמה כביכול נצרך. שלא זה שנפגםויקרש.

 ! כאן נכהב לשבח לא ויקדש. ]יו[הלבנה
 א'ר וגו'. הננב יושב ערר מלך הכנעני רישכטענ(

 נזדמנו עליונוה מתתה שנ' למדנוההודה
 משה. בזכוה מן ומרים. אהרן משה ע'י לישראללהם
 וראה ובוא .. מרים בוכות באר אהרן. בזכוה כבודענני
 כנפי בצל ישראל היו קים. הי' שאהרן השנים אותןכל

 אהרן שמת אחר כבוד. ענני שבעה אוהן החההשכינה
 נסהלק. זה וכאשר כלם. של הימין שהוא אחד ענןנסתלק
 אל אהרן. נוע כי העדה כל ויראו שכתוב זהוביארן והרי בשפלות. כלם ונתראו עמו. עננים שאר כלנסתלקו
 ערד סלך הכנעני  וישמע מיד וייראו. אלא ויראוהקרא
 שנסהלקו שמע האתרים. דרך ישראל בא כי הנגביושב
 היו עננים אוהן שכל הנדול ההייר ומח עננים.אוהן

 הנגב יושב ערד מלך הכנעני יצחק א"ר בהנקשרים
 עמלק אמרו כהשה ששלח המרגלים באו וכאשרבודאי.
 בעמלק שהרי לבם. אה לשבר כדי הנגב. בארץיושב

 ! - לראשונה כחםנשבר
 וידבר, סאי טחק א'ר ובמשה. באלהים העם רידברג(

 ועם וכהרגוכו הקב"ה. על הרע לשוןשאסרו
 בעבור בשוה. הפנים כל השוו העליהונו. למה נצו.בהטה
 אש והכניסו כאש. אותם ששרפו נחשים להם נזדמןזה

 הנחשים אה בעם ה' וישלח כמש'כ ובטזו. ונפלולמעיהם
 בפיהם מלחשש באים היו הנחשים אמר חייא ר'השרפים.

 ישך אם ד( כמש*כ מלחשים. מה ומהה להם ונשכון
 וזרקו ונשכו. בפיהם מלהמים היו אש לחש. בלאהנחש
 נתבארו האלה דברים והרי ומהה מעיהם ונשרפו בהםאש

 : אחר בעניןעוד
ויעש

 הזהרזיו
 : להיטוך אלא קדי*ה כאן 4ירושו אין ויקדש וזה לבנה. שנקראת הקדושה בהץ4כינה פגמו ישראל של המריבה שע*י פיו'11
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 א"ר הנם, על וישמהו נחשת נחש משה דיעש6(
.
 אלא לבהפה לו אמר לא הקנ'ה הרי שמעון '
 המעם, מה נחשת, מה,א ועשה בח והוא שרף, לךעשה
 שהרי הדבר, עיקר היה חה הדבר, שורש שידעאלא
 וכתוב השרפים, הנחשים את בעם ה' וישלח כתובקודם
 שמשה וכחאום ]יח[ הנחש ההש שלהם העיקר שרף,נחש
 עשה לפיכך ההא, ממקום והיסוד והשורש העיקרידע
 חמאו שישראל משום המעם, מה עליו,  ונשען נחשתנחש

 וע"כ ובמשה, באלהים העם וידבר שכתובבלשונם,
 הלך לא וכחאה השרפים, הנחעים את בעם ה'וישלח
 הדמיון באותו נחשת נחש ועשה העיקר, אחראלא

 שאמרנו כמו . הוא נהשת וש*שו שהרי לו,שנצרך
 כשנצרך זהב, הרי דין, בלי לשמחה נציך2כאשר
 וע"ז נחשת, הרי הדין, תוקף כשנצרך כסף, דיילרחמים,
 ויעש שכתוב הנחשת, נחש של במעשה משהנסתכל
 ההוא הזהב החוך מקום יודע שהיה נחשת, נחשמשה

 היה ומקומו הוא, נחשת כלשון שגחש לפי ההוא,בנהשת
 ההוא רושם על הנס, על מה הנס, על ו"*ימהו ..יודע
 הנחש שזה מקום, בכל למדנו והרי ]יע[ למעלהשהוא
 מבקשת זנונים והאשת חיל, האשת של הסוד בדרךהולך
 אשת ביכולתה, אין אבל חיל, האשת כדמיון עצמהלתקן
 ראוי וכך וק, אות היא שלה והאות הרושם שתוקיל
 כדמיון הוא שלה והאות הרושם אותו זטנים אשתלה,
 היא שלה אות כמוהו. כך להיות נתתקן לא אנלזה,
 להיות נתתקנה לא אבל ר:, אות כדמיון שהיא ק,אות
 שהולך אנשים אצל הקוף כדמיון והיא ממש, כמוהכך
 כמו כך לעשות נתתקן ולא ]נ[ להם להדמות אנשיםאחר

 רושם על הנחש אותו משה עשה זה וכדמיון ממש,האנשים
 : - לו שראויההוא

 הנחשת נחש אל והביפ איש את הנחש נשך אם דדץיהנ(
 לעיניו, הגביה כאשר אלא מה. מפניוחי,

 לפני חשעפלל נהירא היה לו, שנשך זה של הדמותוראה
 רואה שהבן זמן כל הרו*עים, עונש שהוא יודע והיהה',
 מן כשנצזל מאביו, נתירא הוא אביו. של הרצועהאת

 שראה זהו להנצל, לו גרם מי הנל. מן נצולהרצועה
 להנצל, לו גרמה הרצועה אותו ההיא, רצועהבעיניו
 לו, שלקתה הרצועה יראה וחי, אותו וראה זהובשביל

 : להנצל לו תגרוםוזאת
 וגו', בסופה והב את ה' מלחמות בספר יאמר כן עלנ(

 התורה, בדברי להסתכל לנו יש כמה אבאא"ר
 בתורה ענין לך שאין עניניה. בכל לעיין לנו ישכמה
 ענין לך ח*ין העליון, הקדוש בשם נרמז ידויהשלא

 בפפר יאמר ע'כ להבין, יש כאן ענפים, כמהשרשים,
 כך אלא הוא, איה ה' מלחמות מפר כי ה',מלחמות
 זוכה התורה מלחמות שלוחם מי כל החברים,העירו
 קטמה הן שבעולם מלחמות כל דבריו, בסוף שלוםלהוסיף

וחורבן
 . גס גס1ח נ( . קטס סלח י( : קטח תראט א מקומותמראה

 6"ר סגס על ויסתסו גחסת כחס תסס דיעש6(

 סעת6 ת6י . גחסת גמס ועכד 6ן .ייסו . סרף לךעסס
 ךס6 . סוס ךתלת6 ועקר6 . ידע כיס 6תר6ל6

 וכתיכ ססרפיס. סכמסיס את כטס ס' ויסיח כתיככקךתית6
 ךתסס וכנין ]יח[ 6יסו גמס דלסון עקר6 סרף.גמס
 טכן 6חר תססו6 ו*סוך6וסרס6 עקר6 ידעסוס
 מט6ו ךיסר6ל כנין סעת6 ת6י . ע5יס ו6סתתיך גמסתגחס

 וע"ד . וכתסס כ6לסיס סעס ףךכר דכתיכ .כ5יסגסון
 6ז5 ל6 ותסס ססרסיס סגמסיס 6ת כעס ס'ויס5ח
 נ11ג6 כססו6 גהסת גחס ועכן . עקר6 כתר656

 כד6תרן .. 6יסו גמסת 6תריס דס6 ליס.ך56סריך
 56טריך כן . זסכ ךיג6 ול6 למדוות6 56טריךךכן

 וע"ד גחסת. . ךדיג6 תקס6 56טריך כד כסף.לרמת*
 ויגנס ךכתיכ סגחסת דגמס כעוכך6 תסס6סתכל
 כססו6 ךזסכ דסתוכ6 מתר יךע וסוס נחסת גחסתסס
 סוס ו6תריס . סו6 ךיליס כליסג6 ךגחס כנין .כחסת
 רסיתו ססו6 טל . סגס על ת6י . סגס על ויסיתסו ..ידע
 גמס ס6י 6תר ככל תגיגן וס6 ]יס[ 5עיל6ך6יסו
 זגוכיס 6סת וכעי6 מיל ך6סת רז6 כתר6ע6

 6סס יכילת. ול6 ךילס כנווג6 נרתסל6תתקג6
 6תמזי וסכי ה 6ת 6יסי דילס ו6ת רסיתו ססו6חיל
 כס6י 6יסו דילס ו6ת רסיתו ססו6 זגוגט 6סת .05

 6יסי ךי5ס 6ת סכי לתסוי 6תתקג6 ו65נווג6.
 5תסוי 6תתקג6 ול6 . דץ ד6ת נווג6 כס6י . ק6ת
 ד6זל6 גסי כגי 6לל ךקוס6 כנווג6 .סכי
 סכי. 5תעכן 6תתקן ול6 ]כן גס6 כגיכתר
 רסיתו ססי6 ע5 גחס ססו6 תסס עכד ך6כגווכ6

 - 5יסד6תחזי
 סגמסת גחס 56 וסכיע 6יס 6ת סגחס גסך 06 ןןץיףןכ(

 לעיגוי ס5יק כד 656 6ת6יוחי.
 ו5לי דתיל סוס 5יס דגסיך דססו6 דיוקג6וחתי
 ךנר6 זתג6 כל ךמייכי6. עוגס6 ד6יסו ידע וסוס ס'.קדס
 תרגועס 6סתזיכ ת6כיי דמיל ך6כוי ר15עסמתי

 זסתי ססו6 ל6סתזכ6 5יס נריס מ6ן . תכ665סתזיכ
 65סתזכ6. ליס נרת6 ר15עס ססי6 . ר5ועס ססי6כעיגוי
 5יס. ד56קי ר5ועס מתי וחי 6ותו ור6ס ר6וע5

 עו'. כסוטס וסכ 6ת ס' תלמתות כססר י6תר כן על.( ל6סתזכ6 ליס עכין61יסו
 6וריית6 כסתנתי ל6סתכל6 לן 6ית כתס 6כ%6ר

 כ6וריית6 תלס לך ךלית תלס6 ככל לעייג6 5ן 6יתכתס
 תלס 5ך "ית על5ס. קדיס6 כסת6 6תרתיז6יל6

 כתס סעתין. כתס רזין. כתס כס ד5יתכ6וריית6
 כססר י6מר ע"כ ל6סתכ65 6ית סכ6 עגסין כתססרסין
 סכי 6ל6 . סו6 6ן ס' תלממות ססר וכי ס'תלמתות
 זכי כ6וריית6 קרכ6 ך6גה ת6ן כל חכרי66תערו
 קקעס ךעלת6 קרכין כל . ת5וי כסוף ס5ת6ל6סנ6ס

וסרכג6

 הזהריו
 הלאה, שמגאר כמו קו"ף האות והיא הגחש על המרפז והרושם האות היינו 1'ט[ : והמחלוקת הרן הלשון מקור הקדמוני נהש הייט41ח

 הגהשת גחש נכ*ף הי' הנס ועל הקו"ף רנל במקום הי' הגם כי ק. כמו מרחוק נראה שה" באופן הנם על חנח"ת גחש הגיחומושה
 הוא הףרמוני נחש של רוו*ם מדוע לבאר בזח ירצה 1ג[ : יכ*ר השם שגיתי ואם לפענ'ד. ל*רש לי נדאה כן הקו"ף, רנל שעל הנגבטו
 עיון צריך אבל לעולם. בידט זאת יעלה לא הקדמוגי כהגחש וכמוה לאגשים, להדמות תמיד הבקש קוף ששמה החיה כי יען קו"האות

 מובא מקובלים ונס*רי אחר ונבשךם דדינא, תוקפא על וגחשת רחמים. על וכסף דין, בלי שסחה על מורה זהב כי ,שאמר זח88א8ר
 1 רחמים על ונחשת ננורה. על וזהג חסד, על מורהשכמף
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 66 כח

 סס'ד ורנהתות6. ס5ת6 י6וריית6 קל3ין זכ5ומר3כ6.
 כ5ותר . 3סופס וס3 6ת ס' ת5מתית כספר י6מרפ*כ
 קסי6 תו תס6י. 3ר וס5ת6 6סכס 5ך י5ית . נסופס6ס3ס

 5יס ת3פי ס'ת5נות
 ת6יכ

 656 כססר.
1 

 סו6 'פ65ס רז6
 כי*6 1יכ6[ ססי יטי % 04 4תנת-

 6(ק
 דקכ*ס . כסוסס וסנ 6ת . גפקין 'תתתן ת5יין ספר3ס6י
 . כסופס . סנ ס3 נמת סתי 5פ5וקס נ( כד*6 .וסנ 61קרי . דדרנין כסו% ד6יוא 6חר כמן קל13י6נמ
 י6יסו יס . 6תקלי סוף יס כסוסס. 6סתכמ. דרניןנסוף

 ב 1נ3,%כמ"3,ליכי'תססענ[ . יתין 5כ:%ט"
  ד65 יתנינוס5.  פל5פ  וווג5 6רטן ת6י  6רפן  ו6קריפ65ס

  יססרסן  ונר5  פפרן. יו55 ונסר כו'6  לפלפין.יססרסין
 5תר כנל קרניי ליוספ5 פלפוי ו5סריי5וסרסוי
 הקיר6 לנ6 סעסג6 61%51ס . ונטר6ן  פ4ן%וספ6

 .דכ65
 סכ6 ת5ו מיי6 6'י סנ%. סי6 נ%ס ןכששבשג(

 נ6רס %6 כ6ר 51כתר כ6ר0וסכ6
 כ6ר ]כנן 5תח6 וכמתי ית6 5מ תיי6 דתתככסי5כתר
 . כתיכ סו6 סכ6ר סי6 . 5יס ת5י6 די5מק3סעת6
 636 ר3י 610. ס15י ופכד ד( דכתיכ כתס ד6ורז6
 דכר סי6  ויריגן סו6 6תר 3כ65תר

 כמ6 א דכר ן כוקג6 ךץ . ט65ס 1כ655 כמד6וכוקכ6
  6פ*ג יסריל  5יכון  וכ5ין סרי5.  נסלייי א דס6 .דכ65
 ו3נ'כ דכ65. פ65ס נכ655 %יד6ן 6יכון 5תת6ד6יכון
 כתי3. כ56'ף 6כמכו 651 פסגו סו'6כתי3
 6תר סתפון ר3י . כ65 דכ5י5 561'ף דו'טכ655
 63רס כקיתית6 סג6 ות6י קריכן. ס%3 טי6 ס63רסו6

 ]כד[ 63ר 6קרי ופקכ6 דדכר כ655 . סו6 רס5ירויסס5 . כלחירס5 לוסכ5 כסויית5 5ל5 נ6ר.4טסס6
 יכר פק63 ת5ס %י5ו דכר. ד6סתכמוכ6תר
 ספס 6ת 6סוף 5קסס ס' 6תר 6סר 5כ65.קריגן
 סיך תית6 י6י . תכייסו 6פיי 65 63ר יט6י3נין
 5ת5יסר גפיק 6יסו 656 . כ65 תכיס 5ס6כ6יכ5ין
 יסר56 סוו וכיין . ססרין 5כ5 וגפיק 6תת5י וגכיפכח5ין.
 65גפק6 תיתיך ס5קי כ6ר פ5י . 6תרי ותססירת6 ו6תרי פ5יס קייתין . תיי6 ו3פין יס6רן3ספת6
 . כמר יס6י תוסכחת6 6תרי וכן תגך. 651חסק6ס 5כ65תיין
 . ס61 וכך 6תרי סוו קסוע ת5ס ונו' סריס מפרוסכ6ר

תסכ6

 זש'כ חאהבה. שאים הן תחיה של מלחמות וכלוחורבן,
 כלומר בשפה, ודב את ה' מלחמא בספר יאמרע'כ
 קשה חצוד אה. סלנר השל4ם אהבה לך שאין בסופה,אהבה
 בתורת ה'. מלחכ%ת בסשר יאמר עשכ  שכתובבמקומו.
 החש. קייון סוד אלא בספר, ביצ לומר, צריך ה'מלחמות
 ררשו 6( כנאש'כ ]ג6[ ספר שנקוש להקב'ה לו ישמקום
 הקבשה. שהווחה תצמראע כחות ושכל וקר*צ, ה' ספרמעל
 ואהקבשה בס%פה, והב את יהמאין, ומע*ם תולין הזהבספר
 ונקרא המדרנוה. בסוף שהוא אחר במקום מלחמווזיולוחם
 בסופה, הב. הב נטת ש%ןי לעלוקה נ( כמש'כוהב,
 שהוא ש נטיא, סוף ים בסופה, נמצא, המדרגותבסוף
 כח עם והחש ]כנ[ ארנון הטקלט ושע המדרנות, לכלסוף

 העליון ממקום הזה המקום אל ונמושכים הנמצאיםהנחלים
 שאיש הדבוב, עליון זיונ ארטן. מהו ארנון, שנקראההוא
 נשישים ובזה מערן, יטא ונהר ככתוב לעולם,נ*רדים
 מקום, בכל מלחמותיו לעיוך ענפיו ונתנדלים סוף יםשרשי
 ונבבדה גחלה 4משלה ולהרשת ונטרא. חילאלהכין

 1מדגל
 נשתנה מה חיש א*ר הבאר. הוא נארה רכ*שםנ(

 נקרא בארח אלא באר. ואח*כ בארהכאן
 באר ]כנ[ למפה וטררים הים לחוך המים שנאספיםלאחר
 הוא הבאר. הש לה, ממלא טדק שמדת  בשעהנקרא
 אנא רבי דצא, הלוי ועבד ד( כ3הש'כ הפד וזהכתוב,
 זכר בוץנת על "ינה הש, עשיא החש שכתוב מקום בכלאמר
 כולל א זכר, ן נקבה. ףן העלטן* כולל עם ביחרונקבה
  אע'פ "שראל הם זכאים שרה. בשלמות א שהריהכל,
 ולפיכך מהכל, העליון בכלל הם שחזים לממהשהם
 אגחנו[, ]לאל'ף כרעב. ב%4"ף אנהט. ולא עשנו הו*אכתוב
  שמעון ר הכל.. הכ%ל ף ה%4 עם ו*ה הכללשל על רמזהו"א
 בארה תחלה ומדוע היא, והוןן כהעב. הבאר הואאמר
 בלבד, נקבה בחי' על ירמו בה4לה בארה אלא באר.ואח"כ
 ]כד[ באר נקיא ונקבה. זכר בחף הכולל הוא. שאמרואחר

 נקרא .שאצלו נקבה ינין אפילו זכר, בח" שנמצאובמקום
 העם, אה אםוף למשה ה' אמר אשר לכלם, זכרבשם
 איך תאמר ואם מהם, נסחלקה לא הזאת שבארמשום
 ישראל עשו וכך הצרדים, לכל ויצא נתמלא והמעיןנחלום. פשי לשרשה  שגתפשפה אלא כלם. ממנה לשאביכלו
 אצלה ועמדו נאםט 3ןם. ממנה לבקש שנצרכובשעה
 להוציא מימיך העלי באר. עלי אמרו. ומה שירה,ואמרו
 הזאה. לבאר שבחה אמרו ובך מימיך. ונשתה לכלםמים
 ההש וכך אומרים הט אמת רבר נו'. שרים חפרוהבאר

נחשז יא
 הזהרזיו

 חבהיעת ב' של ההודוונות שע'י סשום באר נקרא שלפיבך אלא אבא. ר' דכרי לפי הוא תיבת שמורה במו וו'נ, בחי' שלהזיווגות על מורה חגאר והוא אויווטת. בלי בלהור נוקבא בחיי על מורה בארה בי בארה. מן טוב יותר הוא שבאר אחר בדרך מפרש רששזןגד[ , הנצרבת שפע להנגדאים לחו*פיע כדי להודוונ אותם והמחבר הםלל עליון יותר כח על רמז אל"ף ואות ווזנ של הבחינות ב'על מרמזים והבחינ ו*הקרי הואע תיבת מפרש אבא ור' הגבורה. של בכחות לה ממלא יצחק בחי' שהיא הגנורה שמדת חזועח שפ עלזכר בלא*ון באר ונקרא לבנת, המג"%ז באפ לישראל להישקות למשה משפעת נק והיא העליון הים לתוך נאספה שלמעלה שהשפע שעהעל מורה נקגה בלשון בארח שהלשון חייא ר' פירש לנך נקבה. לשון היא הקרי ולפי זבר לשון היא הכתוב לפי הוא. תיבת ובןזכר. בלשון ולשעטים נקגף בלשון לפעם-ם לח קורא שהכתוב מוה משמע בירא, להון אתיהיבת ומתמן תרנומו שהרי לבאר. כמו גארחשאין ההדנומים ביאור על מטסדים כאן הוחר דברי ]ט[ היטבן יבין הוא בינה ולב חבמה מוח לו שיש ומי ואמא. אבא של ויפ בשםנק-א שלהם והזיוג מתפרשין. דלא  רעין תרין והן בינה. שערי חמשים הייגו נו"ן בראשו. עיגיו החכם בי אור גשם המיד המבונהחנפה הןינו אור נו'ן, או'ר צירוף הוא שארנון י'ל ועוד  הגשמים. גבראים מעשה מן פגם שם עד מגיע אין בי' נמקומו וחדוה עוז שם עלרנה, היא ארנון משמעות בי ארנון. שנקרא העליונים עולמות ויונ מן אליה שנמשך מה ע*י אלא מעצמה דבר תעשה המלכות מדתשאין ינאר בזה ןגט !  הארם ירי מעשח  ינרשם  ניבר  ששם וו מדרגה על ירמוו נכחבים בספר מ"שיך וכל חו'ל שאמרו מה גם ובןחלב, הן ר8 חן גחת הן ערח %ש  הנשפי לעולם נשפע וממנה המדרגות בל בסוף והיא מלנות שנקראת חשביעית מדח היינו המטם זהנג6[
 : הג%שיות ב. מתורץ ובוה הקידש. לשון בדקדוק הבלל הוא ובן זכר. בלשון נקבה שפ של המלה נםנקראת



 הזדדלשוןחכץז קודשלשדן6*
 ענינים לעורר שמבקש מי כל למדנו מכאןבאמת.

 או ההוא מעשה אם בדבור. בין במעשה ביןשימעלה.
 באי כל כלים. נתשרי אין כראוי, נעשה *א ההואדבור
 אבל שלמעלה. ענין לעורר הכנמת לביק הולכיםעולם
 לכל קרוב והקב'ה לעורר. היודעים אלה הםמעט

 אם אבל כראוי. למעלה ענין ולעורר לו לקרואהיודעים
 ה' קרוב שכתוב קרוב. הוא אין לו לקרוא יודעיםאין
 באמת, מהו . באמת יקראוהו אשר לכל קוראיולכל

 כאן אף בכל. וכן כראוה אפז דבר לעוררשיודעים
 שאמרו ומרם לישראל. להם שתשקה הזאת בארלעורר כדי אמה. דברי הדיבורים. אלה ישראל אומריםהיו
 שיודעים האלה לצדיקים אשרי "( נתעורר לאכך

 לנלות רוצה אני כאן ו*מעון אזר כראוי. לרבונםלקרוא
 כראוי. העבודה לסדר שיודע מי כל וראה בואדבר.
 להקב"ה מעורר ודאי זה הרי כראוי. התפלה דבדיו"סדר
 ממיבים אין לא. ואם להפיב. עליונים עניניםלהכהפיך
 דברי ולסדר עבודה. לסדר יודעים כלם הלא א*כעבורם.
 שורש היודעים הצדיקים של החשיבות ומההתפלה.
 יותר והפחשבה הלב לכוון ויודעים והעבודה,התפלה
 יודעים שאין אלו אלא כך. כל יודעים שאיןמאחרים
 ולא בלבד לסרר שיורעים אלא כך. כל העבודהשורש
 הקב"ה. של כאפיו מתחת השפעה עליהם ממשיכיםיותר.
 ]נס[ השנחה שנקרא בהאויר לפרוח בתפלתם נחשאין
 ברכות ממשיכים ומחשבתם לבמ לכוון היודעיםואלה
 ישר בדרך ושורוט גזע בכל ונש*עים המחשבה.ממקום
 הקדוש ושם ותחתונים. עליונים שמתברכים עדכראוי.
 קרוב שהקב4ה חלקם אשיי ירם. על מתברךהעליון
 מכין הוא אליו שקוראים בשעה לנגרם. ומוכןאצלם
 הוא אצלם. הוא בצער שהם בשעה בקשתם.יהם

 השק בי כי שכתוב זהו הבא. ובעולם הזה בעולםטכברם
 : שמי ידע כי אשנבהוהופלמהו

 לה. ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל ץרר אןנ(
 מלמעלה ברכות למשיך כח לה יש ששירהלמדנו

 אלעזר א"ר העולמות. בבל בדכות שימצאו עדלמפה.
 ומלמעלה למעלה מלמטה שירה לומר ישראלעתידין
 ישיר אז שכתוב השכינה, של היחוד קשר ולקשרלממה.
 אז אלא נאמר. לא שר אז הזאת. השירה אתישראל
 הזאת. השירה את זה. כדמיון השירות כל וכןישיר.
 כלומר באר. עלי לה. ענו באר עלי למעלה.מלמטה
 מלסטה זהו שלך. המשפיע עם להתיחד למקומךעלי

 שהולידו שרים. חפרוה באר למפה. מלמעלה יאח"כלמעלה.
 העם. נדיבי כרוה ]נו[ ואם אב שנקראים האלהות כחותאותה
 שיזדווג אותה תקט ]נו[ עמים נדיבי שנקראים האבותאלו
 זה במחוקק, הזדוועת. הוא ובמה בברכות. המלךעמה

 מלמעלה זהו ]נח[ והו'ד נצ*ח זה במשענותם.היסו"ד,
 במות. וממחליאל נחליאל וממתנה מהנה ומסדברלמטה,
 עם העליונים עולמות קשר ]נע[ שלם קשר על מרמז זהכל

השכינה
 יט. ועך 0 קייי ס " מקימות 4עץ כשפ4

 ת5ין 65תער6 דכטי ת6ן כ5 מו5יפכמתסכמ
 מו עוכדמ ססומ מי . נת5ס נין נעונדמ נין .ד5עי5מ
 ככי כל תדי מתער 5מ י"וח. כדק" "תעכיד 5מ ת5סססו6
 ככסת" 5כי מעיןט5ת6

 6כ5 ד5טה5מ ת5ס 5מקערמ

~ך~
 ,נוכצ יגו קשמ העיו5"מנורנ4 %25

 55יזסו י:מלקונ5נ
 תן נ דתינסףר ןחתן גןוסףיי 1

 סכ6 מוף ככ5מ וגן ימות. כדקמ וקסוע ת5ס ל"תער6ויועי

 דם קועד. ט~. 115 631סקמס 5סמייסכירמ5מתטרמ

5תקרי
 5ג5מס סתעוךכצכמ5נם מ"ר ימיתץ מכדרןמ 5תמריסון

 . ימות כוקמ טוכומ 5סורמ ויוע תמן כ5 מזי תמת5ס
 5קכ*ס תתערי ודמי סמ י"ות. כדקמ ת5יןו5סדרמ
 מתכסנץ 5מ . 5מ ו6י . דתתכסרן ע5מין ת5יןלמתסכמ
 !לסור6 עוכומ. 5סדרמ ידעי ע5תמ כ5 סמ סכי מי5נכייסו
דתיי

 קמע1ייע יייסין1 - 1
 . וקכ"ס כתפוי דכתר תסיכו ע5ייסו תסכיןיתיך 51מ כע)ת6 סוור6 דידעי "5מ . ס6י כו5י דעוכדמעקימ ידטי ד65 מ5ין 56מ כה. כ5 יועי ו5מ"מרנין ש יר

 כרכ6ן לקי ורעותמ 5נ" 1תכ11ני ויוטיומ.,ין
 תיסר כ6רמ וסרסין נזטין ככ5 הפקי . ותמסכסתמתר
 קויסמ וסתמ . ותתמין ע5מין ותתכרכן עו ימותכדקמ
 קרינ קנ4ס דס6 חו5קסון זכמס . ידיסון ע5 תתכרךט)מס
 5יס דקמרן כסעתמ 5קכ5הטון. וזתין5נניסון

 זתין סו"
 ס61 5נכייסו סומ כעמקו ומיגץ כסעתמ15ן

 מסק כי כי סס*ו ומתי וכע5תמ וין כע5תמ 15ן16קיר
 : סתי יוע כי מסנכסוומס5טסו

 . 5תתמ תעי5מ כרגמן תסיך סירסת"נמ . 5ס עט %ר ע5י סאת ססירס מת יסרמ5 יסיר 84זכ(
 מ5עזר מ*ר . ט5תין ככ5סו כרכמן ויסתכסוןעו

 ותטי5מ 5עעמ תתתמ סירתמ 5תיתר יסרמ5זתינין
 יסיר מז וכתיכ . דתסיתגותמ קסרמ 51קסרמ .5תתמ
 מז מ5מ "תר 65 סר מז . סזמת ססירס מתיסרמ5
 ז5סע5י ט5מתתתמ

 ככ~

 עגונ
 תתפמ ס61 ד6 . ככע5יך 5מתממו6מ5מתרך כ15תר . כמר מ:5י . 45

 ומעיוו . סריס מפרוס כמר . 5תתמ תעי5מ ו)כתר5מ
 165חגמ מתר כרוס ]נז[ עתיס גויכי ומקרון מכסן:5ץ . סעס כויכי כרוס ]גו[ 1מיתמ מכ056
 ד6 כתמוקק. זוג6. סומ וכתס גכרכמן. ת5כמס

 תעי65 סמ ]נת[ 1ס1'ן ג5"מ ומ . כתסטגותס .יסו*ו
 ותגמ5ימ5 נס5ימ5 ותתתגס תתגם ותתוכר .5תתמ
 קס1רמ ]כט[ ס5יתמ קסורמ 60 .כתות

דתסיתנופ6

 הזהרףו
 ספירוח ף הייפ דקב'ה כתפוי ובתר חראש. מן היא השנחה חב'ה הנקראות דמלכא רישא בבחינת שהן העליוגות ס*ירות ל 1יט]פו

 גהודחטת הפיד שהם ובינה חכמה של העולמות היינו ואמא אבא 1ג1[ : עמוקים והדגרים דמלכא. טפא גבחי' שהןהתחהועת
 תפארוע נבורה גרולה ונקיאות ובינה הכמה אחר שהן פפירות הו' מן הראשונות פפירות נ' על ירמזו האבות ןגזן : העולמות קיופלטרך
 ברי4או אצילות ,ילמות הד' כל התקשרות ול כוונתו שליטא קשורא ןגע[ : במשענותם וזהו קשופ. פמגי תרין נקראים והוד נצמזגאן
 היא ונשמתו העשיה. עולם היינו מדב*ר. למעלה. מלמטה במות נחליאל מתנח מדבר האלח שמות בר' נרמזיפ עולמות הד' ואלו עשיה.יצירה
 עולם הייט מתנ'ה הדבוה כח שם על טרבר נקרא וגפ העליוניפ. עולמות נגר כמדבר הוח כי מדבר וגקרא ג'ה. וטי'ה השפ מן י;מ4שת



 61כם קידשישיןחקת הזהרלשון

 6תרינן ופ'ך 6( . כיס וכ65 קי"ץ6 קסור6 .יתסיתנות6
 61קרי גס65 ו6כסן כסייע6 גט65 כ6ר ס6י)ך
 ת~ייג6 גפק ר'5מק כסעת6 כ% 6קרי . יס "קריכ%

 כוין . 05 ות5י וך6 6כתר6 65תסכ6 ו6תי . ו6ת6תססר6
 וס" . ותריס 63ר . ועמק כ6ר6קרי

 . יס . 6וקתוס
 סנח5יס כל כ( כך*ק לנוס 516ין וגמליןיס 6קרי כוין . ו"כ6 ט65ס ת:סר6 6חגסר6כך

 כנסת ונ5תס ותיות6 . ת65 להכנו וסיס סיס 56סולכיס
 יסר56. כגסת ן6 יס. תגי תיס 6ז)ו נ( כקי3  יולומייסר6)
 ס5ויק י( כתיכ וע"ך . 5וי"ק ן6 ויכס ימרכוכסר
 . כגוס ועיי5 1'קיר6 ע65ס גסר סוס וסו6 . וגו'6כך
 תגניוו וגנוין יגהלין גסרין 6יגון כ5 כגיםיס61
 וגייך 5ע5תין חיק11 ססקין ו65 קויס6. גסרוססו6
 . 6נתס6 ות5י כנוס פייל וסו6 . טל6ס תעוןוגפיק
 מף ת6 ככ65 כרכ"ן כ5סי ט5תין ירתיןיתתתן

)סעת"
 ויסר6) 6תכרכן כלסו ע5תין יסר56 כגסת ו6תכרכ6

 דיסר56 ע5ייסו 6ג:6 וסי6 . כניכס ותתכרכן יגקין5תת6
 - ו6תתרכתס

 עיר יתכוגן ת3גס מסכין כ6ו סתס5יס י6תרו גן עלס(
 וחריכו 3סעת6 מזי ת6 סתעון 6'רסיחון.

 6תכגסו וסתי6 כת5כו 6תעכר כרוז6 וסימון קרת6יסר56
 סיך ומתיר6ס ת5כו ותמתון . עתין ס6ר ע) 51סגיןנכ-ין

 וסיו ס5טגון 6ינון כ5 סעת6 כססו6 3ת5כו.5תחרו3
 סס'ד 65חור6. 6סורו ותסס תקפת ומוזו כיוןליוסנס חלכי 65סור6 וכעו . 6תכגסו עתתין סכט ע5תתנן
 ס5טוגין 6יגון מסכון כ6ו סתום5'ס י6תרו כןע)
 ת4ף* יאהיי יייהדתי"א יתרייי תיי" ," ד"יייייל סו6 ת6ן מסכון כ6ו 6תרו סוו . ו6תכגסו מ5ייסותת:ן

 אמרט וע"ז 6( בו. תלוי שהכל הקיום קשר וזההשכינה.
 ונקראת נוסעת, האבות בחבורה נופעת הזאת בארכאשר
 מזוין יוצא שיצחק בשעה באר. נקראה ים. ונקראתבאר
 נקראת אז לה. וממלא להבאר להשפיע ובא הבינה.מצד
 נקראק. ים נתבאר. וזה מרים. של באר יצחק. שלבאר
 נקראת אז החכמה, עולם של העליון מאור תאירכאשר
 הנחלים כל כ( כמש"כ לתוכה. הולכים השפע שנחליים.

 כנסת שנלתה ומיום סלא. איננו והים הים אלהולכים
 הצדיק ד( כתוב וע*ז צדי"ק. יסוד זה ויבש, יחרבונהר ישראלי כנסה זו ים. מני מים אזלו נ( כתוב בנלוהישראל
 בהוכה. ש"כנם והיקר העליון נהר היה שהוא ונו'.אבד
 מהטשך הנמשכש ונחלים נהרות אותן כל המאסףוהוא
 ונמשך לעולם נפמקים מימיו שאין ההוא. הקדושנהר
 בשפע אגמיה וממלא בתוכה נכנם והוא העליון. מעדןויוצא
 וראה בוא בכל. ברכות העולמוה כל נוחלים ומשםההיא.

 וישראל העולמות. כל נהברכים ישראל כנסתכשנתברכת
 ישראל על הנין שהיא בעבורה, ומתברכים יונקיםלמטה

 : - שידועכמו
 עיר והכונן תבנה חשבון באו המשלים יאמרו כן עלס(

 שהחריבו בשעה וראה בוא שמעון א'רסיחון.
 האספו שמים. במלכוה כיוז נכרז סיחון. לעירישראל
 איך האמורי מלך ותראו עמים. שאר על השולטיםשרים
 שהיו השרים אוהן כל ההיא בשעה מלכותו,נחרבה
 המלכוה להחזיר ובקשו ההאספו. האומות ז' עלממונים
 זש'כ לאחור, חז-ו משה של תקפו שראו כיוןליושנה,
 שהיו השרים אותן חשבון, באו המשלים יאמרו כןעל

 הא מי חשבון. באו אוטרים היו שההאספו. עליהםממונים
י"

 י"ייי "יי- ..".*ף-
 ייח",-

 של נבורתו וכשראו ליושנהויי ן 6תרו ות)כו ק5:וכ6 ותקס נכורת6 מתו וכך .לססנס היזףרי" יח"ירף
 משהוושלהבהו

 אמרו מלכוהו.
 שכתוב כיון סיחון. מקריה להבה מחשבון יצאה אש כי ן וכתיכ כיון . סימון תקרית לסכס תמסכון י65ס 6סגי

 חשבון סיחון קריה שהרי סיחוז. מפריה למה מחשבוו ' מסכוו סימח קרית וס6 . סימון תקרית מת6יחמסכזן

 6תרו 1)6 סתס. סימון עיר 1תכונן מכנס 6תריןל6יגון
 כוין . ן6תור6ס 5תותכ6 ית3גי כך וכגין דמסיכוח:כון.
 6רמין וכ5 3נין עעת6. ת6י יכי5כ6 )6 וחתרי6תיכו
 גסור 6י . ן5סון ט65ס ורכ כתיקפ6 6סתתתווסכ'5ין
 ע"ס )סכס 60 סימון. קרית ינית6 גסור"י . תמסכע ע6ס 6ס 60 . ות3גס מסכון וגוכרהית6
 חתן סרי6 ן6ס6 ס5סוכ6 וססו6 כיון וך6י סימוןתקרית
 תכ5 וס6 . 5יוסגס 05 )6סור6 05 ויכי5 ת6ן 5יתעלס.
 . ת61כ 5ך 6וי 1)ס65ס תכ16 . רסו 1 5יתספרין
 יסווס 6*ר . 6יתו תיר6 6ל תסס 56 ס' די**23ךו(

 סעת6. ת6י ]5[ 16ת1 6תיך דיוס טד ומך ן6."ך ווי*ן. כתרי כ16ריית6 ס5יתין 6יגון 6ות*ותרע

 אלא האמרי. מלר סיחון עיר חשבון כי ושכתוןהיתה.
 בשעה הכל, והחריבה יצאה שמים טלכוה שלשלהבה
 אמ-ו ולא סהם. סיחון עיר ותכונן הבנה אמרושהם
 אז האמורה למושב תבנה זה שבשביל שחשבוחשבון.
 הד-כים שכל משום הטעם. מה יכולים. אנו אין ואמרוחזרו

 נחזור אם שלהם. העליון הרב בתוקף נסתתמווהנהיבוה
 מחשבון. יצאס אש הרי הבנה, שחשבון ולהזכירלומר
 יצאה להבה הרי סיחון. קיית סהם ונאמר נחזוראם

 שם שורה ההיא האש ששלהבת כיון ודאה סיחוןמקרית
 מכל שהרי ליושנה. להחזירה לה שיוכל מי איןעליה.
 מואב, לך אוי ולרלאה מכאן רשות. למ איןהצדדים

 : נשבר עליך מגין שהי' זהשהרי
 יהודה א*ר אוהו, הירא אל משה אל ה' דיא23ךי(

 ווין. בשני בהורה מלאים הן אוה"ושני
 הטעם. מה ]ט אוהו אחיך דרוש עד ואחד כאן.אחר

* הזהרדו  וחסד כדכתינ חטד על מורה אל והשם בידוע. הגן את לה*קות טעדן יוצא ונהר בהפסוק וירמז הגהר רחובות גקרא העולם זה כיא'ל. ' נחל*י*~ הצירוף שם על גהליאל ונקרא ב*ה. הוי'ה השם טן הראשונה ןץ האות היא וגשמתו ניגה. ש:קרא הכריאה עולם היינוגחליא.ג האחרונח* דץ לאות תשפן גיתן העולם זה מן ני ד4 סתן הצירוף שם על מתנה ונקרא ג*ח* הו"ה השם מן האוחל היא ונשמהומיצירה,
 שגקרא האצילות עולם הייגו בטו*ת. לחסדים. שם נמחקים וטלוחים טרורים הם אם אף הזח הים אל הבאים הנחלים כל כי היומ כלחל

 ווש*בלתיך ארץ במתי על והרבבת~ך גאמר ועליו ארץ. במתי גקרא ונם היצירה בטפר רום עומק זה בשביל ג*כ גקרא העולם חהשלנו. המח?נה בכח להשיג שגוכל מה ועליון נבוה היותר מקום הוא גי נמות, ונקרא ב"ה הוי*ה השם טן י האות היא ונשמתוחכפה,
 שלט שהמפרח בתורח כאלא מקומות עוד ויש מלאים, ולא הסרים הן שלגו גתג*ך המטורה לפי ו:ן ינין והטבין אניך. יעקנ:חלת

8חית : הזוהר עםמחולק
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 שצריך אוהה אחיך דרוש עד ממש. א"ע שחוםסשים
 זה כאן אף ההיח, אבידה של ד*מת הוא מהלפרש
 היה* ביתו ומאנשי באברהם. שגדבק שנ היינושתו.
 תר ביהו אנשי וכל כתוב. מה אברהם ניבולוכאשר
 זה וקבל אהו. שנימל שוג זה אהג נם"י נכר בןמאה
 אליו. מחקרבים שאשראל שנ שראה כימ הקדוש.האוה
 וישם להם. יטעומד הזכתע לזה גןדם אני ודאי הריאמר
 יוכל איך משה. נתירא שעה באוהו לנגדו. הזכוהזה

 ]לכ[ שלי ולא לבנה בחינה של הימין הוא הלאאלעזר. הרי נאטר אם לזה. נצרך הימין והרי ]ל6[ מה שלישין הרי ודאי אמר אברהם. שרשם מילה בריה רושםיעקור
 אמר מיד הוא. שלי לימין שאברהם הוא. שלי לימין האוהחה
 שלו. האוה מזה ההירא אל אוהו. הירא אל הקב'הלו

 שמאל אותו. טשעי בידך כי נצרך. לא לימיןחשפילו
 להרושם פנם הוא שהרי העולם. מן אוהו "צקורשלך
 כל העולם. מן להעקר ראוי הזה אוה שפוגם ומישלו.
 ולפיכך העולם. מן לו יעקור ידך שהיא שלך ששמאלשכן
 כיון הנבורים, מכל הקיף ושה" ואף העולם. מןנעקר
 ולפיכך ונכרה. משה בידי נפל לישראל להכריה,8בקש
 לו. אשר וכל עמו וכך בניו את "שראל. החרימולכלם
 אשריהם עמו. כל ואה בנע ואה אתו ויכו שכהובכמו

 להם עשה שבעבורו ביניהם. היה הנביא שמשה"שראל
 עם בריתו כרה לא והקב'ה האלה. הנמים כלהקב"ה
 של בניו שהם ישראל עם אלא בו. להתקשר עמיםשאר

 ובין ובינך ביני בריהי אה והקמהי 6( שכהובאברהם.
 זאה ואני וכהוב עולם. לבריה לדרהם אחריךזרעך
 שמהי אשר ודברי עליך אשר רוחי ה' אמף איהםבריהי
 לעולם ה' ברוך וגו'. זרעך ומפי מפיך ימושו לאבפיך

 דץ סכ6 '6ש . %יוס דטסי6 6ות סק*66 ד3עי . 15ת1 8ל"ר דרופ פד 9 ממס 6ות4ד6יכץ
 . סוס 3יתיס ות5עסי 363ר0ס. ד6תד3ק טנ 661וט.
 1נ1' 3יתו 6נסי על . כתי3 ת6י 6נרסס 6תגורוכד
 ג3יס תקר3ין דיסרש עע דםת6 מ1ן . מרק%6 ס6י וקכי5 עתיס. ד6תנ"ך שנ ד6 6ת1. כמלו ככר 3ןת6ת
 1ד6 . 5ע דק*ס 1%ת6 6קו*ת% 6ני וד6י 660מר
 יכיל סיך מסס. דףל סעת6 3יס 5קכ5יס.סוי

 60 וד6י 6תר . 36רסס דרסש רסית656עקר6
 60 כית6 6י 5ס6י. כעי6 יתיג6 דס6 ]%[ תית די5ייתינ6
 ]לנן די5י 651 ט61 דסיסר6 יתי56%עזר.
 5יס 6תר מיד ס61. 5יתיכ6 ד%רסס . סא ליתי% 16תוס6י
 . די*ס % לססו6 תומל % . 6ופו תיר6 56קכ*ס
 סת656 16ת1. נתתי 3ידך גי . %סריך 65 5יתינ616פי15
 רסית6 סגיס סו6 דס6 . מע5מ6 ליס יעקרדילך
 כ5 . תעלמ6 65תענך6 6תמד 6ת 5ס6י דפניס ות5ןדיליס.
 כך ו3נין . מעלת6 ליס יעקר ידך ד6יסי די5ך סת656סכן

 כך ונגין %1ת5י דתסס נידיס גפל 4סר56 5ס1 לסיל6סדנען כיון . גנרי6 ת3ני תקי% ד6יסו 61פי15 . תע5ת66תעקר
 דעיס'. 1כל טתיס וכל נגף יסר"ל סלי16כ65
 6יגין זכ6ין . עמו כ5 61ת ככיו ו6ת 6תו ויכו דכתיככתס
 לון עכין דכניניס 3יכייסו. סוס נכי"ס דתססיסר56
 עס קייתיס נזר 65 וקכ'ס ו6וקתוס 6תוון ס0 כ5קכ'ס
 כגף ך"יגון יסר6ל עס 6ל6 . 3יס ל6תקסר6 עתיןס6ר

 וכין וכינך כיני כריתי 6ת וסקתתי 6( דכתיכ .ד6כרסס
 ז6ת ו6נ( וכת'כ ע51ס. לכרית לךרתס 6חריךזרעך
 סתתי %ר ודכרי ע5יך 6קר רומי ס' 6תר 6ותסכריתי

 *4---י- ג*?.ין-ןי

 בלקפרשת
 ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק דיראנ(

 ראיה איזו וירא. אמר שמעון רבילאמרה
 וראה חכמה של בהשקפה ראה ממש ודאי ראיהראה.

 יסר56 עסס 6סר כל 6ת 5פור 3ןנלק ריראנ(
 ר6יס ת6י ויר6. 6מר סתעון ר3יל6תרי.

 ומת6 ומכתת6 כתסקופ6 מת6 תתס וד6י ר6יסממ6.

 בלק וירא כאן אף החכמה, בעיקר ליאוק שיכו4מי
 ממש. צפור בן אבל שנדרש. כמו צפור, בן שלו,בחכמה
 לקח ידוע. צפור של אופ:ים בכמה היו כשפיושהרי
 פעולה עשה באויר. הפריחו בעשב, לו כשכשהצפיר,
 בכיו ההוא עשב עם הצפור אוהו ויבא לחשים.ולחש

 53ק ףר6 סכ6 6וף . דחכתת6 כעקר6 ךמתית6ן
 תתס 5פור 3ן 6כ5 ד6תרו, כתס 5פור. כן די5יסכמכתת6
 נסיל 5פור ךסס61 זינין ככתס סוו חרס,ידס6
 ק ותקסר מד ככל~כ ליס 6עיל . קתיס מלפכפ6 קמרה מקכיר והיה בכלוב הכנימו לפניו, מצפצףוהיה 3פותיס עסכ" וססו6 6קי ס,ס 5פור 1סס.6 לחי:.עחיס עיכזין עכיד כ16יר6 תסרמ כעסכ6 תכסכס5פור

 יסלפניו
 ס' ס,פטיס 0 קשי יף ג( ישו ג"סית 6( מקומותכש*אה

 הזהריו
 : האצטגנינוה "כמת זי "( בלקפרשת : הלגגח נשני יהושע ו*ני המה כ*גי מושה אופני כידוע יהושע זח ענן : הכהן אהין זהמ6ן
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 מרסוי עכיך מל'ן כיזס ליס 6וןע 61יסוקמיס.
 ]נ[ עיניס נ5,י 5גכי וסס וסרמ עופ6זתגס5ס6
 כ?סו6 מלוי וכ5 6תי ו6יסו 4ס.ו6תע
 )סור ססו6 וגטע עוכןוי עכך מך יומ6 מו.גסור
 כנפסיס מגטע- סוס 6תה ול6 ו6תעככ ומזילוסרמ
 ו"וקיך 6נתריס ןסס ן6ס6 ס5סונ6 מך ממ6 ן6%.עך

 ]ג[ ןיסר6) מקמייסו וןמע ןממ6 מ6י ממ6 כןיןנןסוי.
 ןמסמסי 6ינון וכל יןו*ע. 5סור. ןססו6 סמיסמ6י
 מרסין יןעין ל" 5סור כססו6 לסמם6ויןעי
 סוס 5פור כססו6 יןע יסוס מכמת6 וכל כ5ק. יןט דג(וסגיוס
 ו5פר6 סע"ס. 6מר 6יסו ו6מר ונמיןריסש מעי קסרת6. וקעיר קמיס נמין עכיך. סוס וסכייןע.
 על . ר*כ 6תיכ עסר6 . מ6*ך 6תר 6יסו . יסר6"ל6תיכ
 ד6 5פ5סו זמכין סכעין ]י[ נסו ן6זי5 ע65ס רכסוס
 . ןמיל כןין . ר'כ 6מר ו5סר6 ן*ל. 6מר 6יסו,ך6.
 ר'כ . סו6 רכ כי מ6ך סעס תמכי מו6כ וינרןכתיכ

 ."1":1"נו8
 ":ג 47ב::ח;)%:י":"ייו שייי

 כקוןין ןןסנ6. נו" 3כסס6. מעירכ קל5 מגמסמנןסוי
 ליסן נשמיס וסויין ןןסכ6. רנלין . ןכסףןנפי
 כחלון 5פר6 5ססו6 וסויין . יןו*ע גסורדססו6
 כוין סתמין וכ5ילי6 סמם6. 5קכל כוין וסתמיןמד

 ו6ומ5ן מרסין ועכדין קערתין מקערין5סיסר6.
 יומין. סכעס עכןין וך6 . לסיסר6 6ומ6ן וכ5ילי6לסמם6
 ןססו6 כסומ6 מכסכם6 ליסג6 ססו6 ו5ס65סמכ6ן
 ממ655 וסי6 ןןסכ6. כממט6 5יסכ6 לססו6 כקרין .נסר6
 וע"ך . ן6 כ5סור כלק יןע סהס וכל6 נערמס.רכרכן
 יכי5 ל6 6מר5 גם ןכר תס מת6 וכג*כ . גפורכן

 סכסן מ5ך ןעוג וכיון 6( .. 5נוממי יכי5 5651מנןע
 ל6במ6 יכלי 65 עלת6 מ5כי כל קסכון מלךוסית1ן
 ןמו6נ ורמ5כו . ןלסון תוקט6 כנין כסוקרכ6
 קרכמ. כסו ו~מ מסס 6ת6 וכך סוס.עגייסו
 סעס תעני מו6כ וינר כ~ין . 6תכר ן5סון ןמנן מו6כהנו6
 ןס6 . סחש רכ כי ]ס[ ממית6 יתיר ח6ד מסו .מחך
 סנס נ( ןכתיכ . זעיר סוס ורכ . רכ סוס 6יסוכןין
 ןכתיכ עסו כ6תר רכ סוס יסר56 כנויס. נתתיךקען
 עיל6 יסר56 ןם5סו דמתו כנין עעמ6 מל4 . ורכ 0כיס
 6סר . ל6מרי יסר6ל עסס 6סר כ5 6ת ןכתיכ .ותת6
 65סנ6ס כל. 6ת מסו 5יס מכעי יסר56טפס
 תם5עניסון 6סי5ו . עי65 ותת6.עיל6

 מם5סניסון 6סילו . ותת6 ד5עיל6 ום5טגיןרכרכנין
 כ5 6תוע*ד ן5תת6 וסלסניןרכרכנין
 ןרכ כ6תר סו6 רכ כי וע"ך . טססמסר
 ת*מ6 ו6י . יסר6ל ככרי ככי ןכתיכ . קןיס6כוכר6
 קליסס עסו חזי ת6 . ןיג6 מן ע6ו סכי כע6ןקכ*ס
 60 . ו6תעכר קליפס ןגסק כיון סוס 6הר6 וססרמסוס
 . לכר ק6י קרתמס עילס . ככיהמתוקק

 : 5כתר 6תנלי ו6יסו מכ65 יקיר6 6יסוכרית
וי6מר

 ג'ס גר6;ית ג( 6' ע1גז" ג( קפק 97 " מקומותננראה

 כשפיו כשעשה ענינים. כמה לו הודיע והצפירלפניו.
 ]נ[ עינים גלוי אצל ומעופף פורח והיה הצפורצפצף
 איתו ע"י יריעותיו וכל היריעה, עם בא והצפור לו. הודיעוהוא
 ההוא צשר ולקח פעולתו עשה אחר יום היו.הצפור
 בנפשו מצמער בלק היה בא. ילא ונתעבב והלךופרח
 ושיפה אחריו מעופף אש שלהבת ראה אז שבא.עד
 ]ג[ ישראל מפני ונתירא שראה מה ראה אז הצפור,כנפי
 המשתמשים אותן וכל שמה ירו"ע ההוא. הצפור של שמומה

 כשפים כך כי ידעו לא הצפור באותו להשהמשויודעים
 ההוא צפור ע"י יודע שהיה חכמה וכל בלק. שידעכמו
 כסה קטרת. והקמיר לפניו השתחוה עושה. היה וכךידע.
 והצפור הע"ם. אכר הוא לדבר, והתחיל והשתחוהראשו
 על ר*ב, הערב והצפור מא"ד. אמר הוא ישרא"ל.השיב
 וה צפצפו פעמים ע' ]ין בתוכם שהולך העליון רבושם
 נתירא. אז ר*ב. אמר והצשר ר"ל. אמר הואחה.

 ר'ב הוא. רנ כי מאד העם מפני מואב וינרשכתוב
 הראשון ממונה קסדא"ל של הכשפים ובמיני ודאי.הו"א
 מן ידיעות בשעות אותו עושים היו כזה שצפורנמצא,
 כסף. של הפה זהב. של הראש זהב, עם מעורבכסף
 נק,רות זהב. של הנוף בכסף. משרב קלל טנחשתכנפיו
 לשק בפיו והניחו זהב. של רנליו כסף, מן הנשתשל
 בחלון הצפור אותו יהעמירו ידויע. שנקרא ההוא הצפורמן

 נפחח שהיה בחלון ובלילה השמש, לננר נפתח והיהאחד.
 ובהטביעים כשפים ועושים קמרת סקטירים הלבנה.ננר

 ינ4ם. ז' עושים כך להלבנה. משביעים ובלילהלשמש,
 הצפור של בפיו הלשון אותו מכשכש ולהלאהמכאן
 מדברת והיא זהב. של כמחט ההוא ללשון רוקריםההוא.
 ולכה זה. צפור ע"י יודע בלק היה והכל מעצמה.נרולות
 יכול אחר איש שאין מה ראה ולפיכך צפור. בןקרא
 הבשק מלך שעונ וכיון 6( לראוה יכול ואינולדעת
 להחגר יכלו לא העולם מלכי כל חשבון מלךוסיחת
 מואב של ובמחונו שלהם, נבורה לבעבור בהם.מלרצמה
 מלחמה. עמהם והתנר משה בא וכאשר היה,עליהם
 העם מפני מואב וינר אי נשבר. שמגינם מואבראה
 הצה נ( ככתוב קטן. נעשה והנדול נדול. הוא נעשהכעת שהוי הוא. רב כי ]ס[ המות מן יותר מאד. מהומאד.
 שכה~ב עשו במקום גדול נעשה ישראל בנוים. נתהיךקפן
 למעלה ישראל שלימת שראו לפי מה. מפני ורב, נ(בו

 אשר לאמרי. ישראל עשה אשר כל אה שנאמרולמטה.
 לרבוה כל. את מהו לכתוב. צריך היה ישראלעשה
 של ממשלתם מן אפילו למ"לה. ולממה. למעלהתוקפם
 ממשלחם מן אפילו ולטטה. שלמעלה. והמושלים השריםבח
 כל את כחוב וע*כ שלמטה, והמושלים השרים כחשל
 נעשה הוא הרב שבמקום הוא. רב כי וזהו עשה.אשר
 תאמר ואפשר ישראל. בכרי בני שנאמר קדוש.בכור

 קליפה עעע וראה בוא הדין. פי על שלא כן רצהשהקב'ה
 הי* ועברה. הקליפה שיבאה כיון היה. המומאה וצדהיה
 מבויץ. עומדת לראשונה היא הערלה המוח. נמצאאז

 ו כך אחר נתנלה והיא מהכל יקר הואהברית
ויאמר

 הזהרזיו
 היינו ]11 : לבשפיו ה2בגל רטכי,ה ש א היא שהשלהנת הבין בי ןט . התשך בהרי תפוס 1יושב הקב'ה שהפילו עזא'ל המלאךזהמ(

 מיתה. על לפעטים רמז 2אר תיבת ,:ן נידוע ממצרים שהעלו חר8"ח מן קרישין נציצין הר*כ על הכוגה אפשר או השכיגה.כח
 : מאר טוב והעה מהפמוקכירוע
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 אותן וכל וער. בדמות נתנשם שנתבאר כמושיורר
 לוחך הוא בניהנם להכניסם שנידוע הרשעים שלהרוחות
 לאחר לדום*ה ומוסרם ויורד וחוטפם אחר. ברנעאותם
 מדין זקני אל מואב ויאמר שנאמד וזהו אותם.שבלע
 השור השור. כלחך סביבתינו כל את הקהל ילחכועהה
 השדה. ירק את העולם. בני לכל להרע שעומדהידוע
 ההוא שיה השיה. ירק שנקראים האנשים רחהותאותן
 ההוא. השור ררכי כל לדעת לו נצרך היה וכךכן. ודאי א"ל בלק. היה חכם כן אם יוסי אשר ]י[הידוע
 וקסמיו. כשפיו לעשות יכול היה לא אותם ידע ראשאם
 : אמרת ויפה הוא כה ודאי יוסיא"ר

 זקני אל מאב ויאמר ואמר. ההוא עלם פהחד(
 כהוב. לא מדין זקני אל מואב וקני ויאמרו ונו'.מדין
 העצה מה עצה. להם ונתנו אחריהם נמשכו והםמדין. מזקני עצה לקחת באו מואב נערי מואב. ויאמראלא
 רבם. משה הוא. ומי בינינה נדינו רע נידולמואב. לנערי להם אמרו לעצמם. לקחו רעה עצה להם.שגתנו
 לו ונתן בביתו ונדל שהנדילו בינינו היה אחדנומר
 למצרים ושלחו ממון לו שנתן אלא עוד ולא לאשה.בתו

 אם אחריה נמשכו ביתו וכל והוא האןץ. כללהשחית
 יעקר שלו העם כל העולם. מן לעקור נוכל ההואלרבם
 ממדין פעור ענין של הרעה העצה וכל העולם. מןמיד
 על עצתם וכל ממדין. היה שהכל וראה ובואהיתה.
 שראו וכיון בלעם. את שכרו ובעצתם היתה.משה

 לעצמם. אחרת רעה עצה נמלו לקללם יכל לאשבלעם
 ממדין והכל ונו'. ישראל לבני היו הנה הן כתובמדין נשי על שהרי ממואב. יותר ובנותיהם נשיהםוהפקירו

 ! -היה
 ונו'. פתורה בעור בן בלעם אל מלאכים דישלדטס(

 כ'ח כנגר תיבות. ועשרים שמנה ישכאן
 רצה ביק אם לעיין ויש צפור. של קסטים כשפימדרנות
 סיד אליו שלח למה עמו, ולההדבר בלעם עםלרבר
 יצא עם הנה שאמר בפירוש. הענין כל אצלו שבאמרם

 להתחבר לו היה לי. ארה לכה ועתה ונו'ממצרים
 לו להוריע כך ואחר ולשחדה לפיימו תחלהעמו

 בלק ירע שכבר נשמע מכאן יוסי א"ר אלאבקשתו.
 בענינים להחכבד תמיד מבקש שהיה ר,טע. אותו שלרצונו
 בלק רעות. לעשות אלא אחר רצון לו הי' ולאנדולים.

הי'

 : 6תרת וי6ות סו6 סכי וו6י יוסי6*ר
 זקני 56 תו6כ וי6תר . ו6תר יגוק6 ססו6 פתמד(
 י )6תסכי6 תייז' ןן ?51תי561 1ג:6ת4י6תה6?יעי)יל

 עיס4 ת6י עיט6 5ון יס13 61'גון 36תרייסו 6תתסכווסכי6
 )ון 6תרו . 5גרתייסו גע5ו 3יס6 עיט6 5וןיס3ו
 ר3סון. תסס . ותגו . 3יגנ6 גו5ג6 3יס6 גוו565תו36
 04 ויס3 33יתיס ונוע 5יס ור3י כיננ6 סוס כותר6מך

 )ת5ריס 5ש וסור תתונ6 5יס יסכ 656 עוד ע6 65גת3.1רתיס
 תתוין וספור ת5ס וססי6 כיס6 עיס6 וכ5 . טע5ת6תיך יתעקרון ועיס עת6 כ) ספנ6. תן 5עקר6 גוכ) ר3יסון5ססו6 6י . 36תריס 6תתסכו 3יתיס 1כ5 ו6יסו 6רע6. כ55סי65ס
 ע5 ו5סון עיס6 1כ5 תתוין. סיס וכ65 מז* ות6סוס
 ומתו וכיון . 5כ5עס סכרו ו5סון וכעיט6 . סוסתסס

 . 5נרתייסו כיס6 6מר6 עיס6 נס15 יכי5 65ו53עס
 נסי ע) וס6 תתו36. ית? וכנתייסו נסייסוו6סקירו
 תתדין וכ)6 . ונו' 'סר56 35ני סיו סנס סן כתי3תוין

 -סוס
 ונו'. פתורס נעור כן נ)לס 56 י6מס ןישלח0(

 כ"ת 5קכ5 תי3ין ותתני6 עסרין 6יתסכ6

הפ~
 ::,ל6שן6%ניסי: 3מ?ךו%1י6 ::י

 ינ6 עס סגס וק6תר 3סירוסח ת)ין 5נ3יס ייתיס )6עו
 65תהכר6 5יס סוס 5י 6רס )כ? ועת? ונו'תת5ריס
 )י? )6ווע6 351תר 5יס. ו)סימו6 5פייס6 3קיתית36סויס
 כ5ק יוע וס6 6:תתווע תסכת יוסי 6*ר 656ת5וי.
 3ת5'ן תזיר )6תיקר6 וכע6 רסע וססו6רפותיס
 3)ת 3יסין. עכיך כך 6)6 תי6ו3ת6 5יס 51ית .ר3ר3ין

 5יס נעי5 וניסנס תתג6 ססו6 65ו. ו6י וינ6 תן וזכית6ן
 5תת4 תתתן 5יס ותק5ע 3יווי. 5יס דתסריןנסעת6
 וק3ע 5ניסנס 5יס וסוי . ונו' סק5ע כף כתוךיק5ענס 6וי3ר גפס ו6ת כ( וכתי3 . 3קוסיפ6 6כנ6 דתק5עכת6ן
 על6ס ססן ססו6 מזי ות6 נ( ו6תון ת6י כפוסעינסיס
 6ינין 1כ5 וסור. 3ויוקנ6 6ג5יס ו6וקתוס כתסדכמית
 5חיך כגיסנס 5ע"65 ו6תונו 3יסיןלומין
 תוין יקגי 56 תו36 וי6תר וכתי3 סז6 וו6 . 5וןו53ע )כתי 5ךויו"? 15ן ויסיכ ונחית 5ון ומסף . מו6 3רנע56ון

 הזהרזיו
 של והתולדה הצמ'הה טמים ום כי קדישין. תפ1חין חקל ונקרא המלכות, מדת זו ה' גרנו אשר השדה גריח נאמר ש;ליו השדה והטו

 על המורים ירוק ארום לכן טגים ג נמצאים שבהטוח כיון תפוחים השם לו יש 1עוי שלמפח. עדן גן כן גם וגקרא הא:שיס.רוחות
 1 חד'ר מד1ת הג' אותן *י על הזה העולם מנהגת שהמלכות ורחמים. ד'ןחסי
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 וידפ . 5סר6 61תקין מרסין ופכיד קפתיןקמס
 כמרסוי ומרם . ויקירין ע65ין דתסםדךרנין
 5קנ5ייסו. 110 דכ5טס דדרנין חדט נקסת1יוקסס
 . סתירס 3טור. כן כ5טס 56 ת65כיס ויס5מתיד
 ו6ת6י 5קל)ך נסריס 6רס תסתור 6( כד"6 סוס ד6תר6סת6
 ופתור6 ס5מן 5נד סטורכיס כ( דכתיכ כנין . סכי6קרי
 דסערין תקינ6 סו6 דסכי . יות6 כ5 תתן תסדלסוס
 וע3דין . וכתבתי6 כתיכ)6 סתור6 קתייסו תסדרין .ניסין
 רוחין כ5 תתן ותתכגס'ן פתור6. 5קתי ותקעריןמרסין

 ען לע,""ים"ייי,קומעץ
 ;תון" בוו"

 וננ'ג סיו.
 כ6רס קורין דסכי . סתורס ססו6 ד6תר6 סת66קרי
 ט5י ס5מן וטסית י6תר פתה פת1ר6. 5ס5מןנסריס
 כ5 ונו' פגיס למס סס)סן ט5 ונתת וכת'כ וגי'.סעיס
 65תסכ6 קתי: לחעכד קכ"? כע6 קודם6 ת6גי6יגין
 סוס דכ)!ס רסע 6100 לתת6 תעי65 קדיס6רוהק
 ד6קרי יגסיז" ס)חן חסדר וסוס 6מר6. לססר6 סכיתסדר
 כתר 6מר6 סער6 6ז') דסכי ד6תתר כתס . תנוה5למס
 י6תר 5,מ ת5כ6 יסלת: גס6 כני כתר כקוףקדוסס

 ככר 6סר 6ת סתלך 6מרי סיכ6 ס6דס תס כינ(
 .טסוסו

 ת6י וגי . 5סור כן כ5ק ויר6 6תר 6לטזר רכיד(
 6תיסך ית-1 6ל6 . ת5כין תם6ר ד%וי סת6 ד6דכירסנ6

 וכגוי. סו6 כיסר6) 65תדכק6 ו6ת6 . זרס תענודס61תענר
 סוס כנוי מכני כ5ק 6כתריס ורדסו נדוסו טלת16כ5

 תדין וסכי תו6כ סכי דמתו כיון . ד136י ת6רמ616תטכר
 וסוס תנסון 6תתסך וד6 כסכינת6 6תדכקו וכנוידיחרו
 ד5סון כמ51ק6 זרס כטכודס דלסון כ6מוס סדדיכסדי
 כן וכ)ק דכתיכ . סעת6 כס6י ט5ייסו 61תלכוס61ת1
 וו)ך סוס ססי6 כעת ססי6. כעת לתו6י תלך5פור
 ליס. תכטי ויסתע . כלק ויר6 . סכי לתטגד6תמזי ך5" ת6י 5פור כן כתיכ וע'ד דנ6. תקדתת סוס דל6ת6י
 כיד6 5תגס5 סו6 דזתין וידע מת6 ר6יס ויר6.תסו

 6יסו ולכתר . כקדתית6 כידוי לתכפל ויסר56דימר56.
 . דיסר6לכיד6

 תסו עף. סזס סטס 6ת 5י 6רס כ6 5כס רערעוק8(
 וד6י 6תר רסע ססו6 6לטזר 6*רועתס.

 וידע הצפור. והתקין כשפים ועשה קסמים קומםהי'
 בכשפיו מכשף והי' ויקרות. עליוטת הן משהשמדרנות
 משה. של כננדן הן בלעם שטררנות וירע בקסמיווקוסם
 הוא פהורה. בעור. בלעם אל מלאכים וישלחמיד
 ולמה לקליה נהרים ארם מפתור 6( ככהוב המקום.שם
 ושלחן שלחן. לנר העורכים כ( שכתוב לפי כן,נקרא
 לצדדים ההכנה הוא שכך יום. בכל שם מסדרהיה

 ועושים ובמשקה. במאכל שלחן לפניהם מסדריםהרעים.
 רוחות כל שם ומתאספים השלחן. לפני ומקטריםכשפים
 וכל לדעת. רוצים שהם מה להם המודיעיםממאים
 ולפיכך ההוא. השלחן על היו שבעולם וקסמיםכשפים
 ההו4" המקום שםנקרא

 בארם קוראים שכך פתורה.
 כל ונו'. פנים לחם השלחן על ונתת ונאמי ונו',שמים עצי שלחן ועשית ואמר פהח פתורא. לשלחןנהרים
 להמשיך כדי לפניו לעשות הקב"ה צוה הסקדש כליאוקן
 היה בלעם הרשע אותו לממה, מלמעלה הקודשרוח

 ש_קרא ומזון שלחן מסדר והיה הטומאה, לצד כךמסדר
 אחר הטומאה צד הולך שכך שאמרו כמו מנואל.לחם

 ואמר צוח המלך ושלמה האנשים. אחר כקוףהקדושה
 כבר אשר את המלך אחרי שיבא האדם מה כינ(

 !עשוהו
 מה מפני צפור. בן בלק וירא אמר אלעזר רביד(
 נחמשך יתרו אלא מלכים, משאר אביו שם שנזכרנשתנה
 ובניו. הוא בישראל להתדבק יבא זרה. מעבודהונתרהק
 היה בניו מבני בלק אותו, ורדפו נדוהו העולםוכל

 מדין וזקני מואב זקני שראו כיון אביו. מדרךונתרחק
 והיה מהם נתמשך וזה בהשכינה. התדבקי ובניושיתרו
 ש~הם. החלק של זרה בעבודה שלהם יבאחוהבאהדוה

 בן ובלק שנאפר השעה, באותה עליהם והכליכיהובאו
 מלך נעשה ר~ייא בעת ההיא. בעת למואב מלךצפור
 שלא מה צפור בן נאמר וע"כ לזה, מקודם היה שלאמה
 ל,מר. צריך הי' וישמע בלק. וירא כך. ~עשות ראויהי'
 הוא יפול ואח*כ תחלה, בידיו יפלו ושישראלישראל. בידי ליפול הוח שעתיד וידע ראה ראיה וירא,מהו

 : ישראלבידי
 מהו וגו', הזה העם את לי ארה נא לכה דער~הס(

 בודאי אמר ההוא רשע אלעזר. א'רועתה,
 ולג ראה רוצה, שאני מה לעשות לי עומדת שהשעה , 651 מת6 . כעי ד6נ6 ת6י 5תטגד לי קיית6סטת6
 ידו על נופלים מישראי אלפים כמה ראה יפה. ראה ן ידוי ט5 תיסר6ל גפ5ין 56פין כתס מת6 . י16תמת6
 ולפיכך לי. עומדת השעה עתה ודאי אמר קרוב. בזסן ן וכנ*כ . לי קיית6 סטת6 ססתמ וד6י 6תר . זטירלזתן
 מהו לומר צריך היה לד לכה. אחר. בזטז ולא ועתה ' תסו ליס תכטי 5ר . לכס . 6חר6 כזתנ6 ו65וטתס

 קיית6 דכטת6 ססת6 . ט5ייסו דקיית6 סטרונ6 61:0כנין
 )כ"ס רסע דססו6 טיע6 וכל קרכ6. נטכיד 5כסלן
 כ"ס 5ססי6 6טקר . כס 6קרס 51נכי דכתי3סוס

 סוו. כ"ס לססי6 כיס6 כפיפ6 1תר11ייס1 ]חןת6סריס
 0סי6 לכתר דס6 ידטו ול6 . תסימו וע5 ס' ט5 1(גד*6
 וכי . תתני 610 ע5וס ג* תפ5ת6. לון פעקרכ*ס
 וכ6ן . 5יס ונ5מו קרכ6 ניס %% . פפפ6 סמיעי

6תר

 לזה עליהם. בכנפיו החופף לזה עצמנו נזדרז אמרלכה,
 בכ'ה מלחמה נתנר לכ"ה. ועתה ],ן כ"ה שמואשר
 אותם, שנצח מי בעולם היה לא עכשו עד אמרההיא,
 עומדת שהשעה עתה עליהם, עומד ההוא שהשלימלפי
 כ'ה על רשע אותו של עצתו מלחמה. ונעשה לכהלנו

 ההש כ"ה אעקר כה, אקרה ואנכי שכתובהיתה.
 היו, ההש כ'ה על רעה בעצה ושניהם ]"[ממקומו
 אותה כן שאחרי ידעו ולא משיחו, ועל ה' על 1(כמש"כ
 וכי ממני. הוא עצום כן העולם, מן אותם תעקרכ'ה
 ובאיזה אותה ונצחו עמו ישראל נלחמו איה שעה אותהער

 ע' תי84 8 קנח4 י4 8( : קט יף י( ג' קסגת ס פיס י"טי' 8 גע 8צש ש טגךפתכשיאה

 הזהרדו
 . ישר4ל עם *ל תשרה "לא היינו ממקומה 8י' 811 : חקדושח  ח"נינה 9ש



 הזח-ישוןנלק קורשלשון5יי
 מהו נבורתם. את להראות שלהם בחהב נפנשומקים
 וראה היה חכם ההוא רשע אלא ממני. הוא עצוםכי

 נבור המואכיה. מרות שיוצא המלך לדוד ראהימרחוק,
 ומכריעם למואב וכגצח נדולות מלחמות ועושה כארי,הקיף
 שינחל מהם אחד מלך זה הוא. עצום אמר רנליו,תתת
 למואב, להכרית יצא מאתנו סמני. ההיא. נדולהנבורה
 אולי לומר, לו היה כך הזה מקרא בה נכה אוכלאילי
 היוא ר-%צ אלא בה ונכה מכל אולי או בו. ואכהאוכל
 נמשכת נבור ארי של אחת יד אני רואה אמר היה.חכם
 אוהצ מן תנרע שניט שנתחבר עמך אוכל אוליעלינו,
 ואל לעולם. ההוא מלך שיבוא מרם הזאת, ידהארי
 א'ר ליי ארה מהו לי, ארה ממקומו, מואב אתיוריש
 פעם לבלעם, אמר הלשונות בשתי הרשע אותואבא
 אלא לזה. זה בין מה לי, קבה אמר ופעם לי, ארהאמר
 ]ס[ הנחשים ראשי של והכשפים הידועים עשבים לי ארהא"ל
 של שבחו שראה כיון כשפים, של בקדרה אותםושים
 ואע2"כ לה קבה נא ולכה ואמר חזר בפיו, יותרב~עם
 כרני כל לקפ אלא כשפיו, את עזב לא הרשע בלקזה

 הקדרה ולקח הנחשים, ראשף של והכשפים הידועיםעשבים
 אמה, ות'ק אלף הארץ תחת והממינה הכשפיםעם

 ות'ק אלף בתהום חפר רוד כשבא הימים, לסוףתנזה
 באותה המזבח. על לנסך התהום מן מש והוציאאמה.
 סיר מואב 6( ככתוב ההיא, קררה ארחץ אני אמר,שעה
 ! ודאי רחצי סיררחצי,

 מה אמר יחק רבי לפני עומד היה יהץנן רבי3(
 הנה אמר ולא ממצרים, יצא עם הנה לומר בלקראה
 וכן היה, נדול מכשף בלק יצחק ר' א"ל ישראל, בניעם
 אין כן כמו חשד, בו שאין דבר לקחת המכשפיםדרך

 דבר זה כי אמה שם אלא איש של האב שםמזכירים
 בדבר שמעיינים השדים דרך כן כי ספק, חשד בושאין
 שקר, דברי לו מודיעים שקר הוא ואם להם, הנאמרוה
 אמת, הוא קרוב לזמן שאומרים מה כל אמת הואואם
 דרך בלק אמר אחא רבי ]י[ פעולה איזו לעשות שכןכל
 אמ שאין כלומר ממצרים, יצא עם הנה אמר,בזיון
 כאשר חזקיה א"ר הארץ, מן ואנרשנו נ( הם, מייודעים
 אמר הארץ, מן ואנרשנו אמר בלעם עם בלקנתיעץ
 בודאי]י"[ הארשן מן היא ישראל. בה שדבוקים ההיאמדרנה
 נהם להתנר יוכל מי ודאי ממני, הוא עצום כיוזהו

 היא תקופה שלהם מדרנה ישראל, כננד ולהתיצבמלחמה
 הזאת מהאר'ץ ואם האר'ץ, מן ואנרשנו ולפיכךממדרנתי,
 עמהם לעשות אוכל אז ממנה, אותו וארחיקאנרשנו
 הפה הרי ובמעשה, בפה הוא. במה שלהם הכחכרצוני.
 ונו', מבורך תברך אשר את ידעתי כי שלי, והעשיהשלך
 כתוב בתחלה שהרי טעבאר זה יודע, היה ממהוכי
 ארצו כל את ויקח הראשון מואב במלך נלחם והואי(

 ידיעה ידעתי, כי וזהו לקללה בלעם את ששכר עשימידו,
 למה מבורך, תברך אשר את שלו, בחכמה ידעוראי
 היה קללה בשביל שהרי ברכה, כאן יהזכיר לונצרך

 קללה מכבר בלעם מן שידע ההוא דבר ואםמשלח,
 כאן יש סוד אלא מבורך, תברך אשר את מהוהיתה.

 תסו ילסק. נ3ירת6 ל6חז6ס דלסון 3חר63 6ערפו6תר
 וחת6 סוס סכיס רסע ססו6 6ל6 תת:י סו6 ע5וסכי

 נינר סתו%יס. תרוט ד6תי תלכ6 5דוד חץ6 .לתרחיק
 ס6י דירית ססו6 סו6. פ15ס 6תר . רניףתחית 5ת וסוי 5תו% וג5מ תקיפין קרנין ועניד . כ6ריסתקיף

 יתו36. 5סי65ס יפוק תיגן תתגי. תכסון. תלכ6 מדנ3ורת6
 6ולי . 5תיתר -ליס סיס סכי קר6 ס6י . 3ו גכס 6יכ65ולי
 רסע ססו6 6ל6 . נו ככס כוכל 16לי % . 3ו 6כס6וכל
 פריפ תקיפ6 %יס דמד סד6 יד6 מתיג6 6תר . מכיססוס
עלג"
 תסס61 וגנרע תרוונ6 דגתתכר עקך 6יכול %* .
 651 5ע5ת6. ת5כ6 סטו6 תתי 65 עד ד6. יד66ריס
 6-ר . 5י %ס טסו . 5י 6רס . ת6מויס ס361 יתיתרך
 16ור חד . ינלעס ק6טר ליסכי נתרי רסע ססו5366
 ש6 . 605י ס6י גץ ת6* . 5י ק3ס 6קר וחי . 5י6רס
 ]מ[ מויין דריסי ומרסץ עסנין 4 %ס6*5

 1ת6."פ"ך
 ק

 ףגי כ5 5קיפ ש6 . מרסוי ס3ק 65 ד3לק רסעססו6 ו6ס* 5י. קגס נ6 ילכס ו6תר

 %ק השמ:? עהנ זבתממ:ג:יס 13עחת6
 יי5חק י6"י,י "י6ל ,3ניעס

 65 סכי 6וף ד6. י " ל
 תלת6 ד6תיס סת6 6ל6 גס ד3ר ד36יסו סתחתדכירין

 ן כדי3 תלין 5יס מידיעין כדי63 6יסו 6י לסה דק6מריןת5ס
 6רמ6 6תרקנ5ק 6מ6 ימ י עניע ג סכןכ5

 6גן ולג כ5ומר תת5רש. '65 עס סגס גקסדקלג6

 ]י6[ וד6י ס6רשצי תן *סר6נ 3יס 6ת6חדן ג6 דונ6סס"
 3סו ל6נח6 חכע ת5ן וד6י . תתגי גע6 "לוס כי סו6וד6

 6שני תפ:, "' עת ימ*י ." 7י:6נ:2 1םן .שינלי
 עו6 6411ת3:ן 6יס1אבטןעך11ע%1דמית%תי4

 ש ל'" -" נני="ון "ן 1)מ םך
 ידיעס . ידפתי כי 536 . וכו' ל3לעס ליס ד6נר .תידו

 נק נם ון י דסוס תלס ססי66זיל.ך61י
 קללס -

 יכ6 רא 6ל6  ינורך.  תכרך 6סר 6ת טסוסוס.

 השהרדו
 צריכיא גאלה לפעווית גהא שטשתפשיפ הרגרים גל שגויאי הייע ף[ : פורי אריתי 8לשון לקימה פשמעות על גם לפרשו ישארח8(

 : הקרושה השנינה מקור המלנות פרת זו ה6[ : גוורימ רגויפלהיות



 48לב קודשישוןבלק הזהרלשון

 וירס 6לעזר רני ו6ח6 טו ניס זכיג6 ול6 ניס יטכ16ל6
 וכתינ . נפי תסלתו תתיו מת נכל ס' 6ת ~רכס6(
 ד6לסריך סו6 ת6ן . כליותי יט5ני 6סר ס' 6ת ~רךנ(

 כסלטוכ6 נטו 6ת6מו וס6 ]ינ[ "שא: תת6י תןנרכמ6
 6תר אךז. 6נרכס 6תר 61 יוע וסוס וותכסתילס
 כגין כסי 6מיו ולסון ורנ6 ססי6 . רסעסטו6

 לך 6ית מע6 . יות6 נכל לס תנוכין וק6מולטון
 כי טו6 611 תגייסו. לס ותיוקר ורנ6לסטי6

 כסו. כיגול ונו6 . גו' תכורך תנרך 6סר 6"תיוטתי
 . לפתילס ותילוס סלסונ6 ורנ6 לטסי6תנרך
 651 תנייסו 05 6עקר ]יג[ כ*ס6קרט ו6גכי 6תרוט*ו

 61תסיך ~ניו ]יי[ כ*ס 6קרס ותו נטו.תת6מו
 ונסות6ס נקרי נתס6ני נמונין ורנ56ססי6
 זקגי ףלכ1 תיו . נתיר6 מתסון תטכיו וסי6 נגט6וטכוו
 רסט טס61 'ית6 ול6 כידס וקסתיס תדין וזקגית61כ
 ל6תטכנ6 . נידוי ו6גטריך מרסין זיכין טחיטול16

עלייסו
 6*ר . כיוס וקסתיס תוין וזקגי ת61נ זקכי ןילכ:ךנ(

 סרסטיס סכס כי ז( 6תר מ)כ6 111אלטזר
 60 קר6 וס6י 6מ'נ עו'. יתר על מ5ס כוגגי קמתיורכק
 ס6י 6נל 6תתר ומזקיס תתגן יי61מ סכג6 וטל6וקתוט
 וטיסוי מונדוי וכל 6תתר. טכי 16ף וסיטתיט סת6"ל עלקר6
 תתם 6רמ טס61 וכלטס נלק מכסו. יסר6לטל

 עתל'ק 6תרו מנוו. ניס6 ךמניר6 6תתר %1גקעו.
 60 ויליט. נזננ6 ותחי כמוי6 לון ולק6 מת6 . 5*קע*ס
 . כרעותיס לון ולקי ת6ן 6ת6 5*ק נ*6 כ5*ק . יתירשן

 נריתו וילן סתט6 . רטי6 1לית עת6 לית מ*ס. כל*יכלמ"ס
 6מר6 ננוג5 מסיכ וקנ*ס . תעלת6 ל10 1ל6טנ4"6 לוןלסי65ס
 מ6י . נלנ"ל ט6 נ"5 וננלטס נ"ל נכלק .סתיסון
 651 ולסון ותמסנס מתק6 כלנל . מת"ק . 6סת6רו6תות
 י16ת 56עזר סתט1ן 6*ר נפלת6 יסת~ון ול6 נעלת6יסלעק
 יסתחקת ונלעס . כניסגס רומיס תסמ נלק 6נל .6תרפ
 ש נסל1 נים6 מיס6 610. וסכי ורומיס. נרתףפתן

 לס6י 65טקר6 ומסינו . כ*ס ס6י פ5 .פסרו%
 ונמונו6. כפות6 5יס לסלק6 נים6 לססר6 ומסינוכ*ס.
 וור . יכילו 651 6סתולו קות6י . רפמ ססו66תר
 ופות6 . טוכו6 טנוו . יכי5ו 1ל5 6סתדל1ספלנס
 60 6נפ 6נ5 . יכילו 651 6תנלנ5 וליחכסון טמיט.ססר
 6סר 6ת . 6לין ססרין נתרין תמתקן וליסגה סנןסיתך
 מסר6 וסטו6 . 6סתליק 1ליסכך נפותך לטיל5.לסל64 נטי ו6ת ססר6 ססו6 י61ר. ת16ר ו~ר תנורךתנרך
 . תלי6 נך וכל6 . תילום ופותך נמיל6 . לתילט נעיו6ת
 וט"ל כל6. תלי6 נת)ס 6נל 6תתקן. פונו6 ו%ס(

 ססו6 נסופדי כ65 תס5יס ו6גת 6תקין 6נ6 דכמםנפונו6
 ות6יר ססר6 וסס61 . תנורך ותכרךססר6

 יו~
 וס61 .

 זקניס וטטס לג6תגיס ססט תסיר י( וקנ*ס יומל6
 וור 6)1 . לג6תגיס ספס תסיר . קיית6 נרסותיס הל6יקמ.

 וכתיכ כלל כתלס יםלסון ול6 5יסגסון וכלנלטסלנס.
 156 . יקמ זקגיס וסטס . רמסו ספת 6יס יפתמו 65קסר

נלטס

 ודרש אלעור דבי שבא עד בו זכיהי ולא אותו ידעהיולא
 שנצרך הוא מי כליותי. יעצני אשר ה' אה אנרךי וכתוב בפי. תהלהו המיד עת בכל ה' את אכרכה6(

 כשלהבה בהם נאחזה שהרי ]ינ[ אין ההחהונים מןלברכה
 אמר אךז. אברכה אמר זה יודע אוהיה ודורבפתילה.
 לבעבור בהם נאחזת שלהם המררגה זאת רשע.שהו

 כח לך יש הלא יום. בכל לה שמברכים שלהםהברכות
 כי אאשמר וזהו מהם. ותעקרנה ההיא למדרגהלברך
 לנצחם. נוכל ובזה ונו'. מבורך הברך אשר א'תירעתי
 להפהילה. ותקלל השלהבת שהיא המררגה אווזהתברך
 שלא מהם אעקרנה ]ינ[ כ*ה אקרה ואנכי אמרוע"ז
 ואמשיך אוציא ]יי[ כ"ה אקרה ועוד בהם. נאחזתתהיה
 המומאחע ובשאר הקרי במומאת בהעוניה ההיאמדרגה
 וקני וילכו מיד כליה. עמהם העשה והיא בניה,שעושים
 ההוא רשע יאמר שלא בירם. וקממים מרין וזקנימואב
 לההעכב כדי ביויו. להיות הנצרכים כשפים מיני עמושאין

 :בשבילם
 א*ר בירם. וקטמים מדין וזקני םוחנ י2 ךילכדג(

 הרשעים הנה כי ו( אמר המלך דודאלעזי
 וה שמקרא אע*פ וגו'. יתר על חצם כוננו קשתידרכון
 מקרא אבל נאמר. חזקיה שרי יואח שבנא  ונעלמעבאר

 ועצוהיו פעולותיו שכל נאמר. וחילהזיו סמא'ל % נםזה
 ממש הדרך אותו ובלעם בלק הן. ישראל עלהרעות
 עמל"ק אמרו רעה. התחברוה שעשו נתבאר והריתפסו.
 דוי בונבו. המכה מקש כמו אותם שלקה עם ל*ק,ע*ם
 כרצוט. אותם שילקה מי בא ל"ק. בא בל"ק יותר.כחנו

 נורמימ שמותם ררמה. ואין עם אין ע"ם. בל"יבלע*ם
 אחר באופן חשב והקב'ה העולם. מן ולעש~םיכלותם
 איוו בלב"ל. הרי ב*ל. ובבלעם ב"ל בבלקשמותיהם.
 שלא שלהם המחשבה עומק בלבל עמ"ק. נשארו.אותיות
 יפה אלעזר שמעון א*ר בעולם. ישארו ואל בעולםישלמו
 "שתחקו ובל'עם בגיהנם, רוחו יתנפח בלק אבלאמרה.
 על נמלו רעה עצה הענין. הוא כך ורוחו. עצמותיושם

 כ*ה לעקור שחשבו הזאת. כ*ה על ישראל. שלהשלמון
 המעשה. ובכח הפה בכח הרע צד להעלחע וחשבוהזאת.
 דהש יכלו. ולא עמלו הראשונים ההוא. רשע אמרוכך

 היה הפה כח אבל מעשה. עשו יכלו. ולא עמלוהפלגה
 הרי אתה אבל יכלו. ולא נתבלבלה לעענם כי מהם.חסר
 אשר את האלה. צדרים בשני מתוקן ולשונך שנןפיך
 תבקש שאהה הצר אותו יואר. תאור ואשר מבורךתברך

 הצד ואותו תהעלה. ולשונך פיך בכח למעלה.להעלות
 בך. תולה והכל הקלל. פיך בכח לקלל. תבקששאתה

 וע*כ הכל. הולה ברבור אבל הוכנה. הפעולה שהריס(
 אותו בפיך. הכל השלש ואתה אכין. אני הנחשפעולת
 והוא יואר. שתאור הצד ואוהו מבורך. תברך שאתההצד
 זקנים ומעם לנאמנים שפה מסיר ו( שהקב*ה ירעלא
 רור זה לנאמנים. שפה מסיר קים. ברשותו והכליקח.

 ככתוב כלל. ברבור ישלטו שלא לשונם שבלבלהפלנה.
 אלו יקח. וקנים ומעם רעהו. שפה איש ישמעו לאאהשר

בלעם
 ישנ 5'זג 1( ל. 91 ס( "6 תז'ס י( קגט 91 0 ע" פ0 6 5י *ש " מקוכצתכשףאשן

 הזהרדד
 ישרא4 11ל הקדושח עכודח ולפי תי,. עד אל*ף מן ני"ת האלשף גל כוללת חיא כי א'ת נקראת חתדושה השנעה וכן הםלכהת 8רתמט

 ע4 רמז וכ"ה עקירה במשמשת אקרה דורש 1.ג[ : וט' לאלחים ע11 תנו נאמר וע"ז למטה. להשפיע מלמעלה שפע מקבלת היאכן
 : וטומאח קרי במשמעות אקרה דורוו עדמת זי?! ! הקדואחתהשכינה



 הוהריסוזברק קודשלשון4"

 בלק ויעל ש:תוב אחת, בעצה היו שש.יהם ובלק.בלעם
 בלעם הרשע אותו וראה בוא במזנח. ואיל פרובלעם
 הקרבנות. העלו שניהם לבה בגאות לרע היו מעשיוכל

 שרך היה בלק המזבחחע וכל ובלעם. בלק ויעלשכתוב
 שבעת את ואמר. עצמו משבח היה הרשע ווהאותם,

 לא בלק ואת במזבח. ואיל פר ואעל ערכתיהמובחות
 שוב אלא יודע. אני הכל רשע הקב'ה. אמר עמו.השתהף

 זש"כ תדבר. וכ"ה אלא לדבר צדיך אינך ואתה בלק.אל
 וילכו שכתוב יקח, זקנים וטעם ד"א יקח. זקניםומעם
 הזקנים אותן של טעם בידם. וקממים מדין וזקני מואבוקני
 וידביו כלל. שלהם בכשפים לשלומ יכלו ולא בהם,נ~ל
 פגום ]טו[ בלחש ולא בקול אליו דברו בלק. דבריאליו
 בעל היה מקומות בג' רגל. ופגום עין ופגום היהאוזן
 המוסאה לצד נצרך וכך הטומאה. לצד היה מתוקןמום.

 ! למינו מין פגם. בו שיש מקוםההוא
 וידברו כתוב בהם הלילה, פה לינו אליהםרי14כ1ר

 פה לינו ,כו[ אליהם ויאמר כתוב ובואליה
 הוא טוב הטומאה צד של הזמן הוא שהלילה לפיהלילה.
 רעים צדדים ושולמים שנמצאים הזמן הואלכשפים.
 ה' ידבר כאשר דבר אתכם והשיבותי בעולם.ומתפשטים

 שרי וישבו ה'. בשם עצמו כהטבח היה שקר שבחאלי,
 וזקני שם. לשבת וימאנו מהם נפרשו מדין שרימואב.
 יפה נלנדם, מואב שרי וישבו שכתוב נשארו.מואב
 לא לייא מהם וכל מכל שהתפרדו מדין זקני עושיםהיו
 לישראל נשיהם לשיח בלעם בעצת שהיו יבסוף. מכיםהיו

 כי שכתוב חטאם. מוכיה והמקרא להבעותם,בשטים
 פעור דבר על לכם נכלו אשר בנכליהם לכם הםצוררים
 חמאו אלה בשהי אחותם. מדין נשיא בת כזבי דברועל
 אלו ול:ך כך. אחר בזנבם הכו גדול. שלהם החטאוהיה
 מיאב שרי וישבו ד"א בלבדם. הלכו ואלו עמונשארו
 גם אם שהלכו מדין לבני היה יפה כמה בלעם.עם

 של אותן שישבו ישיבה אבל ]"[ כך באמת היהרצונם
 גרמה מדין של אותן שהלכו ומה מוב. לדם גרמהמואב
 הקב"ה דברי לכבוד דהטשו אלה המעם. מה רעה.להם

 לדרכם. והלכו כלים לזה חששו לא ואלה שם.ונשארן
 כאשר דבר אתכם והשיבותי הרשע אותו שאמרבשעה
 הזה לדבר מואב של אותן נזדעזעו מיד אלי. ה'ידבר
 והלכו כלום לזה חששו לא מדין של ואותן שם,וישבו
 בלעם, עם מואב שרי וישבו וע"כ כך. אהר ונענשולהם

 להטים ועשה לחשים הדשע אותו לחש ההואבלילה
 בלעם, אל אלהים ויבא מיד מלמ1לה. רוח ע.יווהמשיך
 הלילה פה לינו אליהם ויאמר אמר חייא רבי6( י שמאל בחינת של הטומאה מצד שלו מדרגה מתם.אלהים
 נסתמים השערים וכל החמה שקיעת בזמן וראה בואתו'.
 מן ניתרים כלבים מחנות כמה ונחשך, הלילהונכנם

 ממונים שיים וכמה בעולם. ומשוטטים והולכיםשלשיוהיהם
 מצר כ"ם על הממונה שר ויש אותם. המנהיניםעליהם
 אותו אצל בכשפיו רגיל היה הרשע בלעם ווההשטאל.
 בכשפיו סלחש היה והוא כלם. על עליון שהואהטסונה
 היה והוא מהנותיו. כל עם שולט שהוא בזמןבלילה

 כ5ק ויע5 לכת'3 חל6 כעיס6 סוו ןתרווייסו . 531קנ5עס
 ן53עס רסע ססו6 מזי ת6 כתז3מ. ו6י5 פר531עס
 קרכג6. ס5קין סוו תרווייסו . 5כיס כרוס 5כיס עוכןויכ5

 סוס כלק תוכמין 1כ5 . ו53עס כ5ק ויע5וכתיכ
 סכעת 6ת . ו6תר גרתיס תסכמ סוס רסע וססו6 .תסךר

 65 535ק ו56ו כתזכח 61י5 סו ו6ע5 ערכתיסתזכחות

 סס"ו . תונר וכ"ס 6% 5ת655 5ריך 65 ו6ת . ףכ5ק56
 וי5כו ןכתי3 יקמ. זקניס וסצס ו"6 ע(מ. זקניסוסעס
 כ55 3מרסייסו ינ5וק5תס5ע ש תכייסו%

 ויק .1

 סוס דוכתין תת5ת רנ65 ופ_'ם עינ6 וסניס סוס6וןג6
 סער6 5:סו6 6נסריך וסכי ההר6 5סעךח סוס תתוקןפג'ס

 ויך3רו כתי3 כסון . ס5י5ס סס 5'כו 56יססריאמר 5זיניס זינ6 . סניתו זסרימ 6תרממר6

 ]טיגי נן",;,וישייי י7"3 גקע""ו"י;'"
 ס' יך3ר כ6סר ך3ר 6תכס וסס'3ות' כצ5נוחותתססען

 וסכי תתן. 5מית3 כצו 651 תנייסו 6תפ-סו תןין סךיתו6: סרי ויסכו ןס' כסת6 גרתיס תס3מ קמ ס3ומ' .56י
 י6ות . כ5מוןייסו תו6כ ס-י ו,ס3ו ןכת'3 6:תקרותו6כ
 65 56ת65 תניקסו וכ5 תכ5 ך6תסרסו תוין ס3י עכןוסוו
 ןסוו כסופ6. תמ"ןסוו

 3ציס"
 מיוין מוע מ וג;,:;ענ יוי::ייוגי: 5ימר56 גסיסון 5ס5ת6 ןכ5עס

 כ6סר וכר 6פכס 1'םסיכופי רסע ססוח ו6תרכסעת6

 11 .י:;;:":י,")"1;!הו,ניע להש1" ו6ז5ו כ5וס 5ו6 מססו 65 ןתןין ו6ינון תתן.וית.נו
 וסת656 6חר6 תסער6 וי5יס ורג6 . סתס56סיס

תתכ656~קעאששם
 113 מ1י י:ימ 1:ן וכ5:רס:חומך ע65ס

 %ס וסו6 . וי5יס סיעת6 3כ5 ס5ע6 ןתיסו נזתנ536י5י6

 הזהר9ר
 משא*כ רם. ובקיל בכח ומשמעותו הכבד טבנין הוך יבורשו

 אסירה4
 חיח בי רט :לשול לרבר שחצרבו למעלה מקושר זה נטזן
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 5נ3ייסו מת6 סומ 36ית5ך מ) מ5סיס וי3מ . 35ן 36%סיס
 . 3כ5מ מסתתף דמ סתמ מ5מ מ5סיס כתי3 סמתיתמ 61י . זתין מתר 5יס 5ית דס6 5ג3יס 6יכון51מ1
 [ ו3כ55מ ממריס. מ5סיס 6קרי מ5סיס גתי ע"יומסי5ו
 ן סכי. מקרי ו3נ*כ סוו. תתכןמ5ין 6מריסד56סיס
 ן . 5נ3יס ומתי 5יס וקרי כמרסוימתר סוס רסעוססומ
 כמסר ד3ר מתכס וססי3ותי ס5י5ס סס 5יכו כתי3ו3נ*כ
 דס6 . נרת'ס תס3מ ק6 רסע ססומ מ5י ס'יד3ר
 ס' יד3ר כמסר ד'מ מ5סיס. וי3מ מ65 3יס כתי653
 תיתמ ומי . ממרמ דססרמ ס5יממ דססומ ידמ ע5 .מ5י
 וד6י מ5מ . 3)ק 5ג3י סוס כד 5ג3יס מסתכמ 3יתתמסמ

 סוס יתג6 ו3ססומ ]תדיר[ 5יס סוס 6סתכ5ותמ3גמם
 כפעס ס5ך 51מ סס'ד ]יח[ סעת6 5כווגמתסתכ5

 . גמסים 5קר6ת3פעס
 דרנ6 סתעון מ*ר עתך. סמ5: ס6גסיס תי ןי4*כןךכ(

 דקמ סוס דסתמ65 ממר6 תסערמדי5יס
 . ממרי 3גוגמ 3דמ מתערו דח3רימ ומע"ג . 5מסמ5מ5ערינ
 3כסיוגמ. סוו ת5ת6 3ת5וי. 5יס עכיד כסיוג6 דק:"ס "תריו6יגון
 ימות כדק6 קייתו 65 תרין 53עס ומו ימזקמ5 ומד חזקיסוחד
 סתמייכס נ( דכתי3 . ימזקה5 . ותגו ק6יסומד

 מ5סיס ס' וימתר ו6תר. ת3 ומיסו ט56ססע5תות
 6לן ונךס11 ניש ססנ5לן22.יענ

 . ומוקתוס וי36דס. 5נויס תסגימ ס( דכתי53יס 5תעפי 5יס סמי5 וק3"ס ום5יעין ת5כין 3עיכי 6ג"חס'כ
 חתיכ6 תקיפמ מי5מ 5יס ומתר 56עזר 5ר' ס"י5 כותיחד
 56 ויקרמ כתי3 3תסס דמי5ו תתסס. יתיר 33לעס3יס
 וי63 וכתי3 3)עם 56 56סיס ויקר כתי3 ו533עסתסס
 ע5 כסיכ5יס ד'תיכ 5ת5כמ 5יס 6תר . 53עס מ5מ5סיס

 החלון בעד מ( טם וכהעב החלון בעד כאן כתובהחלון.
 כמוהו. ובלקם ביארו. הרי לבן סיסרא. אם ותיבבנטקפה
 ויבא בלעם. א4 אלהים ויבא אלהים. כתוב בכלםוע"כ
 אצלם בא הוא אבימלך. אל אלהים ויבא לבן. אלאלהים
 ואם מיועד. מק.ם לו אין טהרי אליו. באי שהםולא

 בכל. נשתתף זה שם אלא אלהים. כתוב הריתשאל
 של ובכלל אחרים. אלהים נקרא. אלדרם נמי ע'זואפילו
 כך. נקרא ולפיכך הממונים. אותן היו אחריםאלהים
 אצלו. ובא לו וקויא בכטפיו מלחש היה ההואורשע
 שהרי עצמו. מטבח היה נשקר ההוא רשע אלי. ה'ייבר כאשר דבר אקכם והשיביתי הלילה פה לינו כתובולפיכך
 ה' ירבר כאטר ד"א אלהים. ויבא אלא בו כתובלא
 תשאל ואם המומאה. שבצד ההוא שליח 4ך1 עלאלי.
 ודאי אלא בלק. אצל היה כאטר אצלו נמצא ביוםהרי

 היה ההוא ובזמן ]תמיד[. שלו הסתכלות היהשבנחש
 כפעם הלך ולא זיט"כ ]יח[ ביש השעה לכווןמסתכל

 : נחטים לייאתבפעם
 מדרנה ו4מעון אשר עמך. האלה האנשים מי ךיאמרכ(

 הוא שמאל בחינת של הנימאה מצדשלו
 אחר. באופן בזה השרו טהחברים ואע"פ לשאל.שנצרך
 בנמיון היו נ' בדבריג לנסוהו בא שהקבשה אמרווהם
 כראוי בנסיון עמדו לא טניפ ובלעם. יחזקאל חזקיהוכזה.
 דמחיינה ג( שכהוב יחזקאל. הוא. ומי כראוי.ואחד

 אלהים ה' ויאמר יאמר. השיב והוא האלה.העצמות
 אלי. שלח מואב מ4ך צפור בן בלק אמר בלעםמבבל. אלי באו רחוקה מארץ י( אמר חזקיהו ידעת.אתה
 נתבאר. וזה יאברם. לעים משגיא ס( ככתובלהמעותו. כדי לו שאל והקב'ה ושרים. מלכים בעיני שיחשוב
 רואה אני חזק כח ל1. ואמר אלעזר לר' טאל אחדכותי
 אל ויקרא כתוב במשה שאלו מבמשה. יותר בבלעםבו

 ףבא וכתוב בלעם. אל אלהים ויקר כתוב ובבלעםמשה.
 :ין%" על בהיכלו שיושב למלך משל א'ל בלעם. אךאלהים

 (ן,שן~

. 

"%( 
 ?(ן117,ןוןןוי:ךשנ: פל('י""מ4 05 , :% . וקיעיז.

 ומגזיס מיז) 6ג6 536 . 3סדיס ויקר3ויסת"3 35רי ויייי5 מייס 65 5יס מיתמ 3ס5יח6דמי
 . 5יס יס36 51מ וכרי. תתות3מ מרמיס דירמק3יס

 סגיר סגיר 5יס 61תר ומגזיס 5ג3יס ומתמ ת5כממקדיס
 6תינ6 165 ו6י תתן. סמרי ד3רי פ6רממ רג5ךתגע

 רמיתמ ו6י . ספמותי 3גי מתיכין נופךדיע3דון
 6תרו . סומ תמן ת5כמ 6תר . 5דסמ קרידת5כ6
 ומתר. ת5כ6 15מ מגמ מ)6 מחרמ ק65 5יס יקרי5מ דגססמי ומ3י63 רמיתמ ת5כמ מתר פ5גימ.רמיתך
 סיכ5מ מתקיגו די5י. רחית6 דגפסמי חכי3מ עו5 סלגימפ5גימ

)ת)5מ

 כשאומרים הוא. מי שואל והמלך ד5;ח. על קורא מלךשל
 נפשי תריר אהובי זה המלך אומר אהובך. פליני שזהלו
 ואומר. המלך קורא אני. אלא אחר קול אלי. יקראאל
 היכ4 הכינו שלי. אוהב נפשי יריד אלי בוא פלוניפלוני

לדבר
 י'3 6יונ ס( ע' 3' ע)כיס ד( )'1 יהוק6) ג( ר. זף 3( ס' ;יסטיס " מקושתמראה

 י,זדע4שיך
9מית * הקדזשר באור מרחוק הנחש דרך להסתכל שיוכל גיום השעה לכוון *י')יה(
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 מאנשים. המרוחק המצורע היא בלעם כך עמו.לדבר
 מצורע ואסר. המלך שמע המלך שער על קראכאשר
 ללכת צריך בעצמי אני היכ4. ימגף ואל יכנס אלממא
 שמא %א בני של השער אצל יקרב שלא ע4ו.לדגוים
 מצורע לו ואמר גו'. בלעם אל אלהים ויבא וע'כלו.

 הוא. ברוך כי העם את תאור לא עפהם תלך לאמצורע
 אתה ממא לרעה. הן למובה הן בני אצל ת9יבאל
 הםלך של קמיו טויה. אל יקרא כתיב במשה אבלבכל.
 מהיכל וע5-וש. מהיכל מועד. כאהל אחר. שליח ע"יולא

 משתוקקים ותחהונים שעלענים היקר. מהיכלהסתוקן*
* ז אצלו להתקרב יכולים ואיןאליו  מואב מלך צפור בן בלק האלהים אל בלעם רי4*נ!ך"(
 שאמר רשע אותו של ניאיתו ראו אלי.שלח

 הראשת מואב במלך למואב. מלך אמר ולא מואב.מלך
 בן מלך הראשט* מואב במלך %חם והוא בו. כתובמה
 בו. כתוב למואב מלך זה אבל חשוב. בן חשובמלך

 שאיני איש ההיא. בעת ימואב מלה עליו מעידהמזיא
 ההוא רשע שנתכוון העירו הרי מלך. ונעשה למלךרא:י

 שליחו. אלי שלן העולם מלכי מבל הנרול לבו.לניאות
 י"א שבשביל למדנו הרי אבא א"ר כ( אצלו* אגיתששוב
 ועל ע"ז. ול הם. ואלו העשים4 על באים ננורםדברים
 הרע. לשון ועל ננבה. ועל עריות. נלף ועי דהשם.קללת
 שוא. שביעת ועל דין. הממה דיין ועל ש9י.  ערותועל
 רזת. סחשבות המחשב תי רעהג בטמל הנכנסועל
 בבלעם בו היו וכלם .. בתלמוד נלמדים כלםרעה. עין על אף א,.מרים ויש אחים. בין מרנים המשלחועל

 מהו דגהר. על אשר פתורה כתוב פח וראה בואהרשע.
 להם ש*ימד הריא הנה'ר על רעה עין שנוע הגחר.על

 והוא ם. נל בנהר אליך נומה העי נ( שכתובלישרש.
 מרא תן א בל אבא א'י בהם. והתנר דהוא באת48הבא

 שכהשב פגיין. ערית %ף אבל בבלעם. ודאי היורעות
 בה' מעל למטר בלעם בדבר ישראל לבני היו הגהק
 תודע שבתוב ש49. עדות עריות. גלף ע'ו כאן הריתו'.
 הדין* את פלקל ירע. לא בהםרט רשת ואפילו עלטן*רעת

 עומר דין פי על באיסור שהרי וגו'. איעצך לכהשכתיב
 עצה לתת הדין מן ונמה להרע. רעה עצה פהןהדבר.
 8ר ואעל שכתוב שלו. ש"רנו בנבול נכנס עליהם.רעה
 משלח ערכתי. המזבחא שבעת את וכתוב במזבח.ואיל
 ואנכ4 שנאמר השם. קללת כמוהו. בעולם היה לאהרע. לשת שבשמים. לאביהם ישראל בין אחים. ביןמדנים
 כמו רעה עין ]יע[ בו היו השאר כל גם כ*ה.אקרה

 עיניו נהן ישראל של ההוא הנה"ר על והבלשנתבאר.
 מהדבקים עמו בני שכל היינו סור* זה אלא היא.עמו בני שארץ ידוע אין וכי עמו. נני ארץ ]כ[ בהםלהתנר

 היה לא ובלעם בלק אבא וא'ר 7( נהבאר. וזה ]כ"[בו
 היה 'נבורהו כחו בלעם במוהם. וקוסמים מבשפיםבעולם
 וזה הידים. בפעילת היה ונבת4תו כחו ילק ועינו.בפיו
 בפה שבע,לם בשפים מיני בל שהרי לזה. נצרךדףה

ובפעולה
 נת,ספת 7( ס*, 'פפי' נ( יי. 7ף 3( . י 97 " טקונצתמראעע

 .זיר

 . נסמ ת3גי רהיקמ סגל מיסו 53פס כך . פתיס5ת655
 סניר ומתר ת5כמ סתפ 'דת5כ6 5תרפ6קרמ

 5תי51 "כפריך "נמ די5י סיכ65 יסנף 651 ייפו5 5מתסמ3מ
 יסמ3 651 ד3רי תרפ6 5נ3י יקר3 ד5מ 5יס.5מנ1תמ
 סניר 5יס ומתר 1נ1'. 53פס 56 מ5סיס וי63 ופ'ד .5יס
 סומ 3רוך כי ספם 6ת תמור 65 פתסס ת5ך 5מסניר
 מנת תס35 . 35יס סן 5ס3 סן ד3ר* 5נ3י תקר653

 דת5כ6 שמ תסס. 54 ויקרמ כתי3 3תסס 536 .3כ5מ
 תגיכ5מ קדיסמ. תסיכ5מ תופד. תמס5 6חרמ. ס5ימ6 פ*י%מ

 ת6י3ין ותת6ין דפ65ין יקירמ. תסיכ5מתתקנמ.
 : 5נ3יס 5תקרכ יכלין 5651נ3יס

 תוח מ"ך 5סור 3ן 53ק סמ5סיס מ5 53פס ןיאמר6(
 ד6תר רפפ דססו6 נמיתמ חתו מ5י.ס5ח

 קדת6ס דפ36 3ת5כמ 5תו36 ת5ך 6תר 6% . תו36ת5ך
 3ר ת5כא סרמסון. תומ3 3ת5ך נ5חס וסומ 3יס כתי3ת6י
 כתי3. 5תומ3 ת5ך 7מ 536 מסי63. 3ר מסי63פ5כ6
 ד65 נ3ר6 . ססימ 3פת 5תו36 ת5ך פ5יס מססידקר6
 רספ ססומ דמתכוון מתפרג6 סמ ת5כמ. ו6תפ3יד 5ת5כ66תמד
 ס5וחי0. 5נ63י ס5ח דפ5ת6 ת5כין דכ5 ר3 . ד5635נ6ותמ
 . סרפ 5סון ופ5 נכ3ס ופ5 פריות נ5וי ופ5 ססס.קי5ת ופ5 . פ*ז פ5 . מיטן ימ5ין גסמ 3ני פ5 6תהן ננפיסת5ין סרי מד ט5 תמנן 60 מ3מ 6*ר 3( . נמס מ%ומסי3מ
 סו6. ס3ופת ופ5 דינמ. ית דתק5ק5 דייגמ ופ5 סקר. פדותופ5
 . 3יסץ תחס3ין דתחס3 ופ5 . דמ3ריס 3תחות6 דפ56ופ5
 רסע 3ססו6 3יס סוו וכ5סו 3תתנית6.. תנינן וכ5ט 3יס6ן פ""" פ5 6ף ד6תרי ומית . 6חיס 3ין תדניס דתס5מופ5

 דכתי3 . תניין פריות נ5וי 6כ5 . 533פס וד6י סאן ת5ץ סגי כ5 636 מ*ר . 3סו ו6נרי פתור6 3ססו6 6פ6ן וס61 ס5וס כנסר 56יס גוסס סנגי נ( דכתי3 3יסר56.ן 3טו דקטת6 נס"ר 6100 פ5 3יסמ פי% דיס3 . סנסר פ)1 תסו . סנסר פ5 6סר פתורס כתי3 ת6י חזי ת6ד53פס.
 3ס תפ5 5תסר 53פס 3ד3ר יסר56 35ני סיו סנספן
 ויודע יכתי3 דסקר6. ססדותמ פריות. ונ5וי פ"ז סגמ %וט/
 דינ6. ית ק5ק) ידפ סוס 65 3סתתו ודפת פ5'ון.דפת
 . קי*תמ 3דינמ' דסמ . תו' 6יפ5ק 5כקדכתי3
 סר ו6פ5 דכתי3 די5יס ד165 3תחות6 פ56 . פ5ייסו3יסין
 תס5ח פרכתי סתז3חות ס3פת 6פ עתי3 . 3תז3מו6י5
 כנסרמ5 3פ5תמן 6חי %5סרפץ

 ו6נכי דכתי3 יסס ק55ת
 סצס61יסנ ר*סוכ65כ5ס:5שר

 נ'ס[
 דיסר56

 כתס 3יס6

 תתד3קן פתו 3מ וכ5 דמ. ר61 מ5מ סימעתו 3כי ד6-ן ידפכ6 65 וכי . פתו 3ני מרן ]כ[ 3סו5מתנרמ
 סו 5מ ו3)פס 53ק ח63 61*ר י( מתתר וס6 ]כמ[3יס

 סוס ותוקפיס מי4ס 53פס כוותייסו וקסתין הרסין3פ5תמ
 וד6 דידין. 3פו3ד6 סוס ופ,קסיס מי5יס 53ק ומיגיס.3פ,ת'ס
 . 5דמ56סריך

 3פות6 דפ5ת6 פרסין זיני כ5 דס"
ו3פו3ד6

,והזהר



 ז%לך קורשישוןבלק הזהרלשון

 ו% 5עע 5יס סוס 53עס . ת5יין ו3סו סחו3עו3ז6

 ן יע)טס6)י)ס ויבאיד5%סיס)ן)ש
 ))1 וי6תר

. 
 )קר6 6ס

 כ5 יוסי 6*ר 6תס. )ך קוס ס6נסיס כ6ו)ך
 3נין . יזע סוס 3)י)י6 יזט סוס ז53עס יזיט6ססי6
6) סכימי )6 ומתרי קק6ין כתריןד6'נון

 6תג6 )יס סוס ד6 וט5 ]ככ[ ז)י)י6 ר6סוכס3תסתרס
 ו6י ד)י)י6 כריס6 3סדס קתרי )6תמכר6 גיס6דססו6
 סו6 סכ' )י)ס 53עס 56 56סיס וי63 כת'כ ס6פית6
סי6 ט5'יסו זתתנ6 תתנ6 זססו6 ו6וקיתנ6וז6'
 )'נו 3)ק )ר3ר3י 6תר סוס ד6 וכנין ת)ס מז וכ)56י5ס ס6רתי )3ן 56 6)סיס ויכ6 ד6 כנ,ו:6 . )ק53יס 6תיסוס
 3)טס תתכ6 ססו6 6תי דסוס וכיון ס)י)ספס
 ס:ו6 ט)וי )תסרי טו3ד6 6ח,י ו6יסו 5'ס6וזט6 6תג" וכדין ת5'. ו6תר טו3דיס וע3ז 6תכיס )נכיס 6ת'סוס
טו3ז6 6מתי כדין . ד)י)ימ 3קזתית6 וסר6ןסת6ן דמתןי יוע סוס סו6 . 6מ,י ות6י .רוס6
 ת)וי. וסדר עו3דוי וטכיד תתתקן 63תר 65תניסוק6יס
 דססי6 'ד6 ע5 5יס ו6ודט ז6תי ת6ן 6ת' סוסוכז'ן
 ז)טי)6 3רסות6 6יכון 6)6 . תס6' תכיכות ת3עעת6 ת6י טתסס ת5ך 65 5יס 6תר מז ז)י)י6 וכיון6תון.
 תו)יכין 3ס 55כת רו5ס ס6זס 3דרך תג'כן וס6קייתי.
 ק3*ס זמתח כיון . עתסס ת5ך )6 כתי3 3קזתית66ופ.

 סד3ר 6ת ו6ך 6תס )ך קוס )יס 6תר 5ת'סך סו6דלעות'ס
 כ) כ)עס ט3ד ת6'וט'.

 תסרסר סוס 5')'6. ססוי
 . 6תקערכ6 6מר6 3קעור6 6י ז')י יקר6 סו6 6ן ותסו6תר.
 דיס6 סער6 6סנמ 1)5 3מרסוי. )'),5 ססו6 כ65סנמ

 6*ל עמק ד6'ל הס"כו י6תניס סעל6 656כרשסיס
 ו6ית יתינ6 6ית תת6ין כתרין 563יןיגווזס
 זסת656 ותסטר6 ז6וקיתכ6. כתס מ::רי. זיתיכ6 תססר6סת6)6
 3מכתת6 יזט ת36וי 6תטרס כד יוסף יוס'י6*ר סו6 וד6 5סת6%. ועסרס )יתינ6 6יכון טסרס ות6נ6 .6תכי
 זסוס כיון . ע65ין קזיסין דכתרין 3רז6ד5עי)6
 . תת6ין כתרין 63יכון ז5סון חכתת6 3ססי6 6ו5יף3ת)ריס
 טסרס דסת6)6. 61'כון דיתיכ6 6יכון %יזןסיך

 ו3נ'כ ו6פני. מתלי דסת656. וטסרסדיתינ6
 כו6ת ס5מ 3651יו דכתינ פתן. ד516'ף תפס %5וירתז
 כ5סו כ5י5ן דיתיג6 6יפן יוסי 6-ר ונו'. ספוריסעסרס
 דכתי3 מתול ססו6 סו6 וס5ו . מתול ד6קרי3מד
 דזתין מתול גע6 וס6י "תוו. 31מתול 3סול תמרס65

 דסת6) ו6ינון ד6וקיתנ6. כתם ע5יס 5תס)ע תסימ6ת5כ6
 חסטרס6 דס6 6תון. ד6קרי 3מד כ5סוכ5י5ן
 וסייגו ז6וקיתנ6. כתס דדרדקי קערוג6 עיר*סגפיק
 6תחות. 3ן עיר וע5 מתול ע5 ורוככ עכי 3(דכתי3
 סתטון ד6ול סו6 וד6 כמז. דכ5י)ן עסרס מסל.6תגת
 קכ*ס ~תין . עילס 5גפן 6סרי נ( דכ3%פ6י

 ד6יסו . פיי*ס . נפו ו6קרון זיסל56 כגיכסון5קסר6
 6תון. דססי6 תסעל6 דכפיק ססוש 6ת-גו. 3גי שרק.נעטתיך ו6ככי י( דכתי3 סולק. ד6קרון ו3גין ד5סון.קע'נור6
 6מרגין טסרס 61ית 3קסס. תסתכמין 6יגון כ5סוסוי. 3סגי ז6תכ5ען תסת656 ועפלס פית'ג6 עסרסא~:י

דיתינ6

 לו: היה לשון בלי ירים בלקייים. ולא לשע לו הי בלעם תלוים. ובהם נעשיםכפעולה
 לקרא אם לו ויאמר לילה בלעם ש "להים 1'בבא6(

 כל יוסי א"ר אתם. לך קום האנשים באולך
 אלא נמצאים אינם והחמורים תחתונים כתרים תןשא לפי יודע. היה בלילה יודע. היה שבלעם ההיאידיעה

 את:ן לו הי' זה ועל ]ככ[ שבלילה ראשונהבמשברה
 השם הלילה. בהחלת עמה החמורים שיתחברו הה:אמצר
 הוא כך לילה. בלעם אל אלהים ויבא נאמר הריהשאל
 הוא עליהם השימ הממ:נה שאותו שנתבאר במ1ודאי
 הארכו לבן אל אלהים ויבא זה כדמיון לננדו. באהי'
 לינו בלק לשרי אמר זה ובעבור אחד. ענין יהכללילה.
 הולך היה ההוא סמונה בא היה זכאשר הלייה.פה

 הוריעה ואז לחשים. ויחש פע,לתו ועשה אתגו אלבלעם
 רוח עליו להמשיך פעולה מראה היה והוא האקון.לו

 החסורים שהמזיקים יודע הי' הוא מראה. היה ומהההוא.
 הפעולה הראה אז הלילה. בתהלת עמצאיםמשוטמים
 דבריו. וסרר פעולתו ועשה מיוחר בסקום אתונושהעמיר

 אותו ע"י סבוקשו לו והודיע שבא סי בא הי'ואז
 מה עמהם. תלך לא לי אמר אחר שלילה וכיוןהאת:ן.
 שלמעלה ברשות שהם אלא סזה. שנית פקם שחזרהטעם
 סוליכים בה ללכת רוצה שאדם בדרך למדנו והריקיימים.
 הקב"ה שראה כיון עמהם. תלך לא כתיב בראשונהאותו.
 הרבר את ואך אתם לך קום לו אמר ללכה. הואשרצונו
 מהרהר היה הלילה. אותו כל בלעם עשה מהתו'.
 נקשר. אני אחר בקשר אם כבודי הוא ואיה הוא ומהואסר.
 שיהיה צד סצא לא בב,שפיו. הדצא הלילה בלהסתבל
 א"ר יצחק שא'ר וזהו אתונו. של הצר אלאברשותו
 ובוד' יסין בחינת יש רוזחתונים כתרים שבאותןיהורה
 השסאל ומצך שנתבאר. כסו חמורים. היסע מצרשסאל.
 וזהו לשסאל. ועשרה ליטין הם שעשרה ולמרנואתו%ת.
 החכמה ידע סאביו יומף נפרר שכאשר יוסישא"ר

 שהיה ביון העליונים. קרושים בתרים במורשלמעלה
 חתחבענים. בתרים אוהן רנר על חכסהם למדבמצרים
 של העשרה שמאל. של ושתן ימין ש9 אאן נאחזיםאיך
 הי' ולפיכך ואתונות. חמורים שסאל. שי והעשרהשין
 כזאת שלח ולאביו שכתוב שם. שלמר סה לאביומרמז
 כים נכללים ימין שי אותן יוסי א"ר וגו'. חמוריםעשרה
 שכוצב החמור %תו ועצ חמור. שנקיא אחרבטסונה

 שמא8 של ה%וק שביאהמ. כפו עליו לשלם הבה%יחמלך שעתיי ההמור הוא תה תןרו. ובוזמור בשור תחרשלא
 פצרה שויי אתע. שבו-א אחר בםנענה כלםנכללים
 הון שביארנו. כסו ה94ר1ם של קמגור *רר*ה דגחיקעצא

 אתונות. בן עיר הגל המור עי ורוכב עני נ(שכתוב
 שמעון שא"ר ווהו באחהי נכללות עשר כי חמר.אתנת
 הקב"ה  שעחיר עעי4 לנפן אסרי נ( שכתוב והמה

 שהוא עיר'ה. גפן. שנקראים ישראל בשביללקשמי
 הוךא. הארען מצד שיוצא איתו אהגה בני שורק.נמעתיך ואנבי ד( שכתוב שורק. שנקראים ובשביל שלהם.הכ~טר
 של אהרים עשרה יש בקמם. נסצאים הם בלםהשנים. באאן הגבללים שסשסאל והעשרה שסימין העשרהואלה

ימת  ל יופ" ז( טשע גו6;ית 0 י %" ט יג ז5 " סקומותטרחה

ק הזהרדו

 חמור1 שנקיאת הקליפה והיינו גוער. חמור ראוענה טשמרה ה41ל נסאסרעט
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 כי כתוב העשז בנחש. הנמצאים טמאל של ועטרהימין
 כי לפי מה. מפני בישראל. קסם ולא ביעקב נחשלא
 קסם של מצר אהר* יוצא נחט של מצר עמי. אלהיוה'
 שידע ביון בלעם וע'כ חומור. שר וזהו חמור.יהצא

 הדבר את אך לו שאמר והוא אחר. ברטהטנקשר
 ברר ופלי. הכבוד הוא ואיה הוא מה ואמר. לו חרהפו'.

 הקליפה אלא ברושותו שההיה סצא ולא בכשפיונםתכל
 לעשות אתפו. את ץחבוש בבוי בלעם ץקם מידאתו"ן.
 הולך כי אלהים "ש ויחר וע"כ בלק. ורשין ריחצבה
 לו שאטר ממה מרשוהו עצסו שהוציא רוקא* הצאהחש.
 בצזחלה ושדשיי החש. שכך וראה בוא גו'. הדבר אתואך
 בראאת היא הו*ג טהולך ל8י שא איהים. אף יחיימה דפלך ושדיה קשכשי אתם4 לך קום השמר רטווז לונ,תן
 א'ל הדבר. את ואך לו טאמר מזה עצמו לההויאשלו.

 מן לצאת זיינך בלי ונהרז ממן אתה רשע 6(רקב'ה.

 ויתיצב מהר ברטותי. ההיו ואהונך שאזה חייךרשותי.
 ת באוכנ ועמד שיצא אבא א'ר תהיצב. מהו ה'.מלאך
 וזהו רחמש. של מלאך היה שזה טלו. מאוכגותאחרת
 לו. לשמן לדון. רחמים מהפכים טהרשעים טסעוןשא'ר
 לא אמר אלעזר רבי שלו. האומנא היתה לא זאתשדוי
 מלאך שהיה לפי אלא מאומנווזו. יצא ולא המלאךנשהנה

 דקסס תסער6 . סור כפיק וכמס תטער6 . שט %סיוס' כי כגין . סעת6 ת6י . כיסר56 קסס 651 כיעקכ גמס65 כי כתיכ ופ'ד . כגמם דתסתכמי דסת656 ועסלסדיתינ6
 דידפ כיע כ5פס ופ*ד אששר. של 610 1ד6 . מת1רכסק

 סדכר 6ת 6ך 5יס 61תר . 06ר6 כרסות6ד6תקסר
 תיד . די)י *קר5 ט61 ק ותס . 61תר )יס 6כ6יס1נ1'

 סלו 656 כרסות"ש די64 6פכמ 651 כמרשי%תכ5
 5תפכד 6פכו. % ףמסס ככקר כ5פס ויקס תיד .6ת1"ן
 סו5ך כי 56סים 6ף 1ימר ופ*ד . דכ5ק ורטופ6 כסרפות*ס
 5*ס ד6תר מה5ו תרסונףס 3ריש ד6סיק . דאז6 610 .610
 נקדתי% דס6 סא. דסמ מד % 31ף. סדכו 61%ך
 6זי5 דסוס וססת6 . %ס 5ך קש *תר וסו% 04יסכ
 כרשת6 ס61 610. דס51ך ננין .656 . 56סיס 6ף ואשר6ת6י
 6"5 סדכר. 6ת 61ך 5יס ד6תר תס6י 5נפק6די5יס.

 נםהכל פו'. הדבר את ואך שכתוב הדבור משתורקב*ה.
 כתוב מה הדיא. באתת אלא כדצ מצא ולאנכש8יו
 מכלם. לה והנליל בה שהכניסם יודע.משדיה ובכל הכשפים בכל אאה המעין אתונו. אתיחבוש

 הולך כי אלהים "ש ויהר כרד לישראל.לקלל
 הקדים הקב"ה. עשה מה שנתבאר. כפ דוקא. הואהוא.
 וקממיו. כטפיו ויבמל לנניו שיעמר רהמים טלמלאך
 אגתנלה מרם ה'. כתוב לא עתה שעד וראהובש

 בהכנת וזרזה אתומ שהכין כיק ועכשו גשמיהבקסמיו
 מלאך הקב"ה הקרים יטראל. את לקלל הדין מצדנשפיו
 חנמתו לםתור כרי הרחמים. בשם לננרו. רהגרםשל

 מן האתון אם עגאמר כמו הזה. מדרך אתפוולהמות
 מלאה והזיצב נאמר לא וץ"כ ]כנ[ דץא הדרך מןהדרך.
 טל ה' מלאך אלא האלדים. מלאך ויעמדהאלהש.
 בבטפך לאתונך המענת אתה רטע הקב"ה. אמררחמים.
 קדהיה משאך אבמל שי בני. לפד הדין צדדיבכמה
 לשמן רחגרם של מלאך הקדים כוד הזה. מףרךלהיפך

 :  שנתבאר כמו דוקא לולו.
 למה וכי ןצחק א'ר גו'. ה' מלאך את שתקדרצרא

 ראה. לא כך כל חכם שהיה ובלעם היא.ראתה
 רקדוש. במחזה יםתכל הרטץ ושאוהש ושלתם חס טםיא'ר
 שמעהי א"ל עינים. פלף נופל כהוב הרי כן אםא"ל
 צריך היה שכאטר טמעתי אני א"ל אגלה. יא עניןבזה

 להסתכל. לו נצרך לא ועתה ורואה. נופל הוהלהמתכל

האםעה נביאי כל על היה ויתרה עליעה במררנה כן אםא'י
 ה. 9 * מפטותנציאה

דו
 ייר מ1 פיחשופו

 מכתת6 סתיר . 5קנ5יס יק6ים דרמתי תסער6ת65כ6 ס6י דסוס נ3ע 656 דעיס. ת16תכות6 גפיק 651 ת6%5סגי
 סען סוס 15 . 15 5סען סס'ד . רפותיס וק5ק5די5יס

 6"ר ת6כ6 . סען סהש 65 65מר6 6כ5 סעןו6סתכמ
 . ע5ת6 ככי כ5 ע5 כחרסו* כ5עס סוס מכיס כתססתעון
 תרסותיס 5כפק6 עיע6 65סכמ6 ד6סנמ כסעת6דס6

 6סתכ5 . 131' סדכר 6ת ו6ך דכתיכ ת5ס תססנ6דקכ"ס.
 כתיכ ת6י . 6תון 05*6 כר 6סכמ 651כחרסוי
 וככ5 מרסין ככ5 05 6עעין . 6תוכו 6תוימכוס
 תכ5סו. 05 61כ5י) כס 61עי5 . ידפ דסוסקסתין
 ט51ך מ 046 ש וימר תיד 5יסר56. 5תעעכנין

 6קדיס . קכ"ס פכיד ת6י ד6תתר כתס דייק6 610 .ס"
 . וקסתוי מרסוי ףסתיר 5קכ5ש 5קיית6 דרמתית65כ6
 6תמוי 65 פד . ס' כתיכ 65 ססת6 דעד מוי1ת6

 5ת65כ6 קכ"ס 6קדיס 5יסר%. )תי5ע דדיכ6 כסטר6מרסף כתקוכי ו1רזס 6תגש ד6תקין כיון וססת6 . ומיסויכקסתוי
 די5יס 6כתת6 5סתור כגין . דרמתי כסת6 5קכ5יסדרמתי

 מן ס6תון ותע דכתיכ כתס 6רמ6. תס6י 65תייס6%סע6ס
 ת65ך ףתענ כתיכ 65 ופ"ד ]כנ[ דייק6 סדלך תן .סדרך
 4 ת65ך ש6 . 5%סש ת65ך ףפתן .סללסש
 כמרסך 65תכך 6פפנת 6ת רסע . גץ'ס 6תר .דרמתי
 פעוכך 6עכיר 86 כני. 5קכ5 דייכי סטריככתס
 5ססו דרממי ת6%5 6קדיס וויד ד6. ת6רס6וי0פך

 6תלה וכי עמק 6"ר . 131' ס' ת65ה 6ת ס6תוןררזרי8 . ד6תתר כתס דייק6 15 .15
 . ממ6 65 כך כ5 מכים דסו0 וכ5עס . סי6מת6ת

 קדיס6. כמיזו יסתכ5 רסע דססו6 מ"1 יוסי6"ר
 סתפכ6 6"5 . עיגים 31)וי גופ5 כתיכ 60 סכי 6י6"5
 : 65סתכ65 %ער*ה 65 וססת6 . ומתי כפי5 סוס65סתכ65 %ערל סוס דכד סתעג6 6ג6 6"5 . 6ית6 651 תידיכס6
מסיתטפ6 כגי6י כ5 פ5 סוס יפר פ65ס נצרג6 סכי 6י6'5
קידעי
 ז ל1 שהכיןהכשפיפ



 69לה קודשישוןבלק הזהרלשון

 3יקר6 61סתכ5 ממי עיניס ג15י ו6יסומסימגות6.
 סוס 3מרסוי 53עס 6מר. סמעון ר3י וס6יקכ*ס.
 דכתי3 כמס . ד5תת6 תת6ין כתרין 63ינוןידע
 קריס קוסס ונו'. סקוסס נעור 3ן 53עם 6%1(
 . דמ6ריס 3יקר6 יסתכ5 וסיך . דענופי טטסי .קר6
 . סעת6 לסוס דמ61 מד 3מי1ו סמעון 6*ר 60זעוד
 ו6ת . עינוי 6תעקימו 53טס עיני 6ת ס' וינ5רכתיכ
 3יקר6 61סתכ5 דעיינין 3נ15י ממי דסוס6מרת
 רירי .  לסכן 6סורנ6 6נ5 5"ל .רקנ"0
 6סיר כך 3נין ע5ייסו. 5מיקס ע5מ6 3ני יכ5ין6%

 ע5 05 - וידע מ5ס דיסתע עד ד6וריית6 3מלס65קדמ6
 פתמ קמיס. מ5ס ו6מרו סמעון דר3י 5קמיס 6תו .3וריס
 16קמוס קר" ס6י . ומ' ת1כרט כי 6נום מס ג(61מר
 דק3'ס 3רעותיס דס5יק 3סעת6 6מרוס דע5מ6יתמנן
 5ון 161תינ ע65ס דמל6כי כתות 5כתות קר6 6נם6ל?3רי
 6דס ג( קמיס 6מרו 6-ס. 5מכר* 3ע*נ6 5ין 6מרקמיס.
 161קיד די5יס 356ע6 קכ"ס חים'ס ונו'. י5ין 53כיקר
 5מ3רי נעינ6 15ן 61מר קמיס 6מרכין כתות 16תיכ .5ון
 סי3וי מ6י ד( . ת1כרנו כי 6טם מס קמיס 6מרו .5דס

 בכבורו ומסתכל רואה עינים נמי היה שהואהאסינה.
 לא בכשפיי שבלעם אמר. שסעון רבי והרי הקב"ה.של
 ככתוב שלסמה. התחתונים כתריס באיתן אלאירע
 אותו קירא קוסם ונו'. הקוסם בע'ר בן בלעם ואת6(

 נו. רב בכבור יסתכל ויא ואיך שבמנופת. מנוףהכתוב.
 שעה. לפי שראה אחר שבמחזה שסעק א"ר הריועוד

 יאתה עיניו. נתעקמו בלעם. זיני את ה' וינלשכתוב
 של בכבורו מסתכל והיה עינים בנליי רואה שהיהאמרת
 הם עלטנים התורה רזי וראי הסברה. צריכיםורבריך רברי אבל רבריך. לעומת בי אני חוור א"להקב'ה.
 להיות אמור לפיכך עליהם. לעמר יכולים העולם בנייאין
 על אותו ונרע הרבר שננין ער תורה ברבריסהיר
 פתח לפניו. רבריהם והציעו שמעת רבי רפני באובורע.
 ביארו זה מקרא בו'. תזכרנו כי אנוש מה כ(ואמר
 הקב"ה של ברצונו שלה בשעה אותו. אמר הע1לםששר
 והושיבם עריינים מלאכים כתות לכתות קרא ארם.לברוא
 ארם ג( לפניו אמרו ארם. לברוא רצוני להם אמרלפניו.
 ושרף ביניהם אצבעו הקב"ה הישים כו'. ילין בלביקר
 לברוא רצוני להם ואמר לפניו אחרש כתות הושיבאותם.
 מימ סה ד( תזכרנו. כי אנוש מה לפניו אמרוארם.
 שתהיה שלנו. בצלם יהיה הארם להם אמר זה. אהםשל

 וטא וחמא ארם שברא כיון מחכמתכם. נרולהחכמחו
 פתחון . לפניו ואסרו ועוא"ל עו"א באו סלפניו.בעונש
 אמר לפניך. המא שבראת הארם הרי אליך. לנו ישפה
 חומאים הייתם בארץ. אצלם נמצאים הייתם אלסלילהם
 הקרושה מררנה מן הפילם הקב"ה עשה מה מהס.יותר
 חוזר אני עכשו שמעון א"ר לארץ. השמים מןשלהם
 מלאך את האהון ותרא כתוב שכאן ]מה שאלתכם.אל
 עינימ* נלוי נופל בלעם אמר ושם[ ראה. לא ובלעםה'.
 איך עצסי. משבח היה ובשקר כן היה שלא נאמראם

 הוא אמת רבר ואם בתורה. שטי רבר הקב"היכתוב
 כל על יתרה עליונה במררנה רשע אותו ישתבהאיך
 שורה העליונה קרישה אין שהרי ועור האמונה.נביאי
 הראשון. לענין חוזר אני עכשו לה. הראף במקוםארא
 נשר אחדי ונו קדשם ממקום הקב"ה שהפילםלאחר
 עושה ה( נתוב הלא לעיין. יש כאן העולם. והזנוהעולם
 יכלו איך האלו מלאכים והרי בו'. רוחותסלאכיו
 באור אלא לעמור יכולים ואין מתקימש איןשלסעיה המלאכש אותן כל וראה בוא אלא בארץ.להתקים
 אור מהם נפסק ואם ומעמירם. להם הסאירהעליק
 שהפיים אלה שכן כל להתקים. יכולש אין ההואהעליין
 שלהם. הזיו ונשהנה העליון אור אותו מהם עפסקרקב"ה
 נשתנו העולם זה ש4 אויר בהם ושלמ יררווכאשר
 הע,לם. שהזנו כשראה הקב"ה עשה מה אחרתלסררנה
 ובאיזה החשך. בהרי ברזל של בשלשלאות אותםקשר
 והשליך לעז"א לו הושיב ההרים בעומק יושבים.מקום
 בתוקפו סרר הקב"ה אותם קשר שכאשר לפי בפניו.החשך
 קרקדו ער בעומק הקב"ה הפילו מעלה. כלפיורמ

 הושיבו בהיקפו מרר שיא עזא"ל בפניו. החשךוהשליך
 מקומם שיורעים העולם ובני החשך. לו והאיר עז"אאצל
 וקססש. ונהשים כשפים להם ולומדים אצלםבאים
 בלעם שאמר וזהו כשפים. סהם לסרו ובלעם לבןקרם. הררי נקראים חשך הרי ולפיכך לאור. קורם נבראשהחשך לפי דמעם. סה קרם. הררי נקראים חשך הריואותן

 סיך נרמיס מסכמ ק6 וס3ומי סכי סוס ד65 נימ66י
 סו6 וקסוע מ5ס ו6י כ16ריית6 כוי63 מ5ס ק3"סיכתו3
 כ5 ע5 ע65ס 3דרנ6 רסע 6100 יסת3מסיך
 ד5עי65 קדוס6 סרי6 65 דס6 ועוד . תסימנות6נכי5י
 . קדמ6ס 5מ5ס 6סדרנ6 ססת6 5יס ד6פמ~י 63תר6566
 עוסס ס( כתי3 60 65סתכ65. 6ית סכ6 ע5מ6. 61עע1ע5מ6 כסי 3תר עעו דלסון קדיס6 מ6תר ק3*ס 15ן ד6פי35תר

 יכי15 6יך מ65כין 56ין 601 . וט' רומותמל6כי1
 מ%5ק 6ינון כל מ1י ת6 656 . 63רע656תקיימ6
 ננסור6 נר 5מיקם יכ5ין 651 קיימין 65דלפי65
 6100 מנייסו פסיק 61י 5ון. וקייס 5ון דכסירפ%5
 15ן ד6פיל 56ין סכן כ5 5מיקס. יכלין 65 ד5עי65כסור6
 1יוייסו. ד6סתני ד5ע'65 כסור6 ססו6 מנייסו ופסקק3*ס
 6סתנו דע5מ6 16ירח 3סו וס5ע6 נמתיוכד

 עלמ6. ד6טעיין דממ6 קנ*ס ענד מ6י 6מר36דרנ6
 ו63ן . דחסוכ6 3עורי דפר1ל5 3ס5ס65י 15ןקסר
 6תתקף קכ*ס 5ון דקסר סטת6 ד3סס61 3נין %3שי.מסוכ6 ורמי 5ע1'6 5יס 6ותי3 דעורי כעמיק6 ית3י.5פר
 16ת3יס 6תתקף ד65 ע61"5 . כ6נפוי מסוכ6ויריק קד5יס עד נעומק6 5יס 6של וקנ*ס מע5ס. כ5סיו%נט
 6תרייסו דידעין ע5מ6 ו3ני מסוכ6. 5יס ונסירנ3יס
 . וקסמין ונמסין מרסין נס6 5כני 15ן 5161סון 5נ3ייסו6תיין
 כגין מעמ6. מ6י . קדס סררי 6קרון מסוכ6 עורי61ינק
 53פס ד6מר וסיינו מרסין. 6עפי מנייסו ו53עס ל3ן 6קרון.קדס סררי מסוכ6 עורי וכנ"כ לכסור6. 6קדיסדמסוכ6

מןמן
 קשד תליס ס( לת. דף ד( ע'ע סס נ( ת' תייס ט י, *טימ ט מקומתנטחאטה



 הזהרישוןבלק קודשלשון78
 בוא גו'. קרם 8"ירי נ%אכ 8לך בלק עהגי חרםק

 נאם ואמר הוה מכקום עצכו כו%בח היה בלעםהףאה
 לאותן מספרים ועזא'ל שעו"א לפי ינו'. אל אמרישומע
 למעלה. מכבר יודעים שהיו הדברים אלה מן העולםבני

 אותן אל. אמרי איא כהוב. לא אל קול שומעא5. אמרי שומץ זש'כ בו. שהיו הקדוש העולם טןומספרים
 ושואלים התלמוד מבית שבא מי ממנג רנאמריםהמאמרים

 עליון. דעה ויודע % אמרי שומע נאם כך חיים.אלהים רברי בו שנשמע המקום מן משיב הוא בא. אתה מאין15
 מני,ן והיה בעולם דץ בה שתולה השעה יודעשהיה
 זה טפל ועזא"ל. ש"א שהם עינים. גלוי נופל הםאיע שדי. מחוה איוו יחזה. שד* מחזה אשר בכשפיו.השעה
 בעוכק יושב וההש החשך. בעוכק הקב"ה שהורידועז"א.
 וע"כ בפניו, נשלך והחשך שאמרנו. כמו קדקדו עדהוה
 שנית פעם ונפל השמים. מן אחה פעם נפל פי. ננקרא
 לא שהרי עינים. נלוי הוא עזא"ל החשך. בעומקאח"כ
 הרניז ולא למרוד טשהקף לא כי עליו. החשךהושיך
 לאותן שדי מחזה להם קרא ובלעם י( עו"א. כמולמעלה
 שיוכל מי בעולם נשאר לא ההוא ובומן עינים. זנלוינופל

 מםתתר היה יום ובכל בלעם. מלבד אצלםלהמצא
 שמעט א"ר קדם. בני מארץ ולא ודאי. קרם מהרריקדם. מהררי כהאב מלך בלק ינחני זש"כ ההרים. באוהןעמהם
 שהרי מבינים. החברים ואין זה דבר אמרתי פעמיםכמה

 במקום קרוש. במקום אלא שכינתו משרה אינוהקב'ה
 לא כ( ושמר מכריז הקב'ה וכן עליו. שתשרההראוי
 ואיה ונו'. קפמים קוסם באש ובתו במ מעביר בךימצא
 של חלקם אשרי אלא עמהם. להתערב הקב"היבוא

 שכהוב וזהו בינקהם. לשכון שיוכל מקדשם שהקב"הישראל.
 ואהוא 1לפי 1נ1'. מרגיך בקרב מתהלך אלדףך ה' כינ(

 וכתוב גו'. קרוש מחניך והיה כתוב מחניך בקרבמרוהלך
 גו'. אלה בכל תממאו אל וכתוב וט'. קדושיםוהייתם
 והייהם אילם לקרב יכולתי שלא גו'. בם ואקיץכתוב
 של חלקם ואשרי "שראל* של חלקם אשרי מבחזץ.ש%רה
 חלק להם יש קדושים שהם הקדושים. אמהנביאי

 ה' מלאך את האחון ותרא : העליונה בקדושהלהשתמש
 הדרך בשתו בדרך. בייו. שלשה וחרבו בדרךבצב
 אם והלא בייו. שלופה תשרבו בה טשוקע בלעםושד,יה
 ראה. לא היא האתע ראתה מה מטי בלעם לנגד"יא הוא ואם לחרב* נצרך למה הצ* אמון כננר המלאךהמא
 6יציאה האתע 5צו נזדנץ ההוא. מלאך נזדמן לכלאלא
 עם ברחמ*ם. ובמה. בה נטענת שיעתה ההוא הדרךק

 רוצה הוה שוצא על אוהו. לענוש בלעם לנגדמרנץ
 למה קוץש. ממקום ולא דשזחהצים כתרים מצדב*רם הי בלעם דנדי אם לששל. יש עכשו יוסיא'ר י שלמעלה ברשות ולא ברשאוללכה
 אשר הדבר את ואך גו'. בלעם אי אלהים ויבאכתוב
 אלדים שהה לימרתי כך יצחק א"ר ונו'. אליךאדבר
 מצד הבא מקוט המש ווה הענ מלאך בכלם כאןשנזכר
 כהרים איץ של והגבורא הבחוה נאחזים שבו הקושה.הדין

 אלהים יבא ולפיכך בלעם. בהם שהשתמשהתחתונים
 נקרא שלפעמים בלעם. אל אלהים ףאמר בלעם.אל

 מן משעה הדיך. נץ האתון וועפ עלי:ן. בושםמלאך
 "שראל. לנגר הקשה הדץ מצד פעונה שהיתה הררךאאו
 כך אלא הוצאע מררך משעה שהיא בלעם ראה%נמה

א"ר
 נ*ג סס 0 יש צצש 0 י8: פ 6( מקומותנט*אה

 פ8 . ונו* קדס ת0חף תו% ת5ך כ5ק יכמכי %סמן
 כ6ס ו6מר 6תר תס6י נרת"? מסנמ ק6 סוס 53עסמוי
 65יטן 6תרי ועא"5 דעו'6 3נין . וט' 56 6מריסותע
 5ע'65. כקדמהפ6 'דפי דסוו ניין ת56ין עלמ36כי

 היכע . ש 6"1* 656 . כתיכ 85 ש ק51 סומע .56 תתרי טמע סס*ד . ניס דסוו קדיס6 מע5ת6ומסתעי
 תפרק" ד6פי ת6ן . מכיס ד6תמרי6ת*רן

 . וץיס6 דת%5 מ5ץ מ5תסתע 6פר . 6תי 6ת תש5יס וס56ע
 . ע5יון זעת ויזע 6) 6מרי סותע כ"סכך

 :תכוץ 3ע%5 דיכ6 דתיי6 סעת6 ידעדסוס
 . 0וי מ%0ס ת6ן . ימוס סדי תמא 6סר נ0רסויסעת6
 ו6 טפ5 וט6"3. עו"6 6יכון ו56ין עיכיס. ונלוי גופ5 6יכון56ין
 כפומק6 וה4כ תסיכ6. כע,תק6 קנ'? 5*ס ז6עמיקעז"6
 ועשז %%וי. 6זדרק ומסוכ6 . כזק6מרן קד5יסעד
 6מר6 וחכ6 ונז% . סתי6 מן מד6 זמכ6 גפ5 . טפ65קרי
 65 דס6 עיייס. ג15י סו6 פו6"5 דמטוכ6. כעומק356תר
 %נט % 6תתקף ד65 ע5ש. מטכ%66רק
 65'כון סזי מ10ס 15ן קרי וכ5עס 6( . עו*6 כסס561עי65
 כע5ת6 6ספ6ר 65 ותכ6 31סס61 עיכיס. ג)ףכופ5

 6סתיס סוס יות6 31כ5 6יסו. כר ננייסודיסתכמ
 סמעץ 6'ר )%ס. נכי ת%ן ע6 ת6י. קדס מסוריקזס. תסררי ת61כ ת5ך 53ק יכחמ סס*ד . עתסון 0ורי63עון
 דס5 מנרי6. תסתכ)י 651 ד6 מ5ס 6מיכ6 ומכץכמס
 כ6תר קיי% נ6תר 656 סכיגתיס 6פרי 65קנ"ס
 65 נ( 061ר תציו קנ*ס וכן ע5ה. 5סרי6ד6תמף
 ו6יך . זנו' קסתיס קוסס כ6ס ונש כט מעניר נךית65
 דכתיכ וס%ט . 3יכי*סו 5סרי6 15ן קדיס דק3"סדיסר56 נ5%)ףסע זכ6ס 656 3סד"סו. 65תער63 ייתיט61
 י ות:בתי3 טסת?הצ דס61 וכנע . וט' ממכיך 3וך3 תתס5ך 56סיך ס' כינ(

56 
 מבמ6וק

 . ווט' ככ5ונ56ס
 כי5כ4טע ו1כ6ס דיסר56 ט5קסע זכ6ס 5כר 5יוסרו ג3"יי לקר53 יכילל5  רל5 . צו' כס 61קיןוכתיכ
 ט5ק6 5ון ו6יפ קדיסין ד6יכע קדיסי* תסיתכידנני6י

 ס' ת)6ך 6פ ס6תון ותר6 ע65ס: כקדוסס65סתמס6
 6ר% כס"צ6 . נדרך . כידו שופס 1מר13 נזרךכ5כ
 6ש1 6י אה . ניח פ15פס ומרנו . נמוס 6פתקעדסוס
 6ע% 4% . מרכ6 כעי 5מ6י . 6פון ס6י 5קכעכפיק
 מת6. 65 61"ט 6תכיס מת6ת 6ת6י דכ5עס )קכ5יסכפ*ק
 ב ש 5 1 י5נ 65ש*ק6 י6פץ 6קכ~ס 6זדתן ת65כ6 סס61 16דתן 5כ65665
 : ד5עי65 כרסות6 ע6 3רסותיס5מיסך

 סן %0י 6י 5ס5ל6. 6ית ססת6 יוסי6*ר
 6מ% קדי%. מ6תר 1651 תת6ין דכתרין מט0ר66תיין
 6פר סונר 6פ "ך ונד. נ5עס 56 56סיס ףכ6כתינ
 %סיס דס6י 6ו5יפכ6 סכי י5מק 6'ר . ונו' 56יך6דכר
 8סעו8 %נו 86ר 6יסו וס6י . סוס ת65כ6 כ5סודסכ6
 כפרץ דל4טן ותונ4*מ מי65 6מידן דכיס קפיס.דדיכ6
 5ימס ו*% וכג*כ . כ5פס 3ס1 נוסתתס דסוסתת6ין
 דיפר56. 5ק53יסון קסי6 דדיי6 תסער6 עעיכ6 דסות 6רמ6ססו6 81 סס6ת . סדרך תן ס6תון ותע . ע65ס כסת6ח65כ6 6פקיי ד6תכין כ5פס 56 56סיס וי6תר כ5עס.56

 סט 6% . %מ6 תסס% סס6ת דסי6 53עס ממ6וכמ6י
%י
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 ו6עניס3חי65
 ם

 06וו כ ט6י כידא ס5יק ד65 גיון
 ט ודי6 3אע61 5ס 3561יפ 5ס 6עפין . 3תק5ט6תון
%תקיפ"  . נכרל1גס6 ו*?61 
 טץ וע,". 5ושו4 פו4" פצ" ו%מ ,ק."ו.ימי

 ט ? 4 ט" י"ט ש6יי1
 %י:ס%:נכ,%י42יי

 %אע % 53ש הך
 6של וסוס %% פססו6 05 65סג61ס . סולך5סע'תט

 טט 06 ויך כדין . יכי5 ד65 53עס טט6 כדו35תר
 636 6"ר . וט' ס' ת65ך ויפתד . ד6פתר כתס3נוק5

 פ6%5 ע נפק5טננ6 ,( . ש%מחכתת6
%בש%,  ש"ס * . 6תי6 . 

"3 5 
 ייי6

 5קש" 6
 פ65ך ויפפו . וק3*ש מיקיס ו6יגון 3נץ 3שץ.:גין 3ט ים5עו 651 דסו% ש5ייפ %5נ6 כנץ קכ'סגפי

 1דוני ש*חג6ודק'ז
 קהפץ 6% 3סו

 דסח שששו'

5ס11
 ויסרש ]נס[

 גע5ון
 טניס מו4ק6 51סדרי כ65

  וטטנן פ5קסון סעוי וןא%6
  פ15

 2 יעי(:::-",17'ד'י,ל%ש ן~::ן"ננ ען ס6ר
 5תת6 ונץ 5נ עין , רגסט6ת%קיטג6

 פ6ר כנן 1
 פפ5יון. טסט6 656 6פאו % פכו*סמתין
 פפ6ץ כפדץ %גון 6פעו %6 53פוה. ו6יגון *ט6516

 ס% 6יטן 3יס יסתייעון ו65 ס3ע6 65סתת6 .טכלטיס
 כ% % ו6ע6 תת6ין כתרין "יגון פכושסמתין

 1";מ ויין") ננ,;ת". עון ,:י 1,נונ" %";מ:.
 סיג 6% 6'ר . פזס עור טזס גור חד גושתתנוכין
 6מד יסתס ר' . יסר56 וכגסת קנ"ס . 5יס טס6סל6

 לישראל להרע בקש בדרך בעטץ שאפיו שכחקאשר
 את ץך כהוב. מה בטץ עלתה שיא וכיע אר*ט.בכח
 דקשח הףץ של בשהת ההלב*שה המעעה במקל.האהק
 כמה היאה צא בפקל. אלא כחרב לא במע4והתיף, הקשץ היין שהפ הקא. במקל בטקל. זש'כ4עתקהר*
 1 לישראל יהרע להתנבד הוהשרצעו ל8י ה?לית, מרעעת לצאת אך מסתכל שהרה1*שרשי. להרע שלו והרצק הרשע. אותו חככטן נדולהה"עה

 ה' מלאורעמך
 כרצב 8ה וגו/ יברמים במש1י

 הררך מן האתץ ותם כהמב בתחלהל8*מדג
 ]נין השדה סצד "שר בדרך עטזלכה נשדוע*זלך

 האתץ את בלעם הך כיג נרבק שהי' מהכחעתגרשה
 א"ר השרה. של הדרך מאהזו לחירה הררך.להטתה
 כי בצרה. האתון הותה בלעם וביז הטלאך בץיסי
 ה*עץ את יך אן יכול. שאיט בלעם אייאהלאחר
 אבא אשר גו'. ח' סלאך יעמד שגתבאר. ככובמקל
 נרמזה דג4קויאות אלו וצזורה. בהנרי לענע לנו ישכמה
 ההוא מלאך יצא לדגם וכי 6( הש4עה. חכמהבאם

 כננרדע הכרנרם בץ לעמור וי 1*4 לאתעלחתראות
 וד,כל דצא. 4ון סהר הכל אלא בברע ופעם בכה8שם
 בהם ישלמי שלא ישרש עו לוצ5 כ]'י הגשנ'הנרצון
 מלאך ויעטר הקבשה. של חלקו שחם לפי הרוץפמעים
 הברטת וק א 4כל למרט . גו' הכרכהם במשעיה'

 שהרי ישראל. של הן הע4עים אי"ת מהורוטתהגש8עיז
 שיעכוד סי ואין האורות א1ע ה1דתות ווגרום מיאין

 ומשמשש אצלם בטן כבני שהם ישראל. מלברזמהם
 השפע משתו חלק ומשלחים רגל לוקרים וישראל ]גסןלהם
 האומתז. שאר כל ניזונים החלק וב*יתו האימות.לשאר
 העמים שאר של חלקם שהם הםמונים צדדי לבין כיולמרנו
 כלו העולם ולכן הקרהפה. ארץ מצי שנמשכתתמש?ת. יקי4י זו ולשפע צרדים. לכמה יפרד ומשםהתתינים. לאווע חלק נמשך שמשם נ( אחד. דק צנהינמשך

 ישראל. ארץ איזו שטזה. הוא ישראל ארץ ושל%8שמת?ת
 שאר א.תן כל לממה ובין למעלה ובין ]גו[ טעבאר8ת

 ההיא. מתמצית אלא ניועות אינן עכו"ם עובדיד*%מות
 התח;ונים כתרים *וק אפק4 אלא בלבק. שהן תאמרה*ל

 צניר דברמים. במשעול וזדו שתים. ההיאסתמצית
 ראה כאשר ממני. מ;ברכים האומות שאר שלשהשרים
 ]גון ההוא לצנור הא;ץ קליפת את המה שבלעם ההואמלאך
 ה' מלאך ויעמד מיד הדרך. להמותהשכתוב

 שאר אותן בכחו יתחזקו שלא הצנור לס;וםהכרמים. במשעי
 מ;אים הענין וזה התחתונים. כתרים ואותן עכו"םהאומות
 הכימים א; ממרה שטנ4 נ( הכתוב על יצחק שא"רלמה
 שהם ץשראל בנלות. אומו; לשאר ולברך לנמירום'.
 יכולים ואין בנלות שהם לפי נסרת4. לא שליכרמי

 הי' איך אבא א"ר מזה. וניר מ1ה נרר כראוי.להתברך
 שעזרה לפי אלא הצנור. אוחו לסתום ההוא מיאךיכול
 אמר יהורה ר' ישראל. וכנסת ד,קב*ה לו. דירטהאתרת

 הזהריו
 שעש הוא חשמוש ענין ]גס[ : ח' ברכו אשר שדה שנקראת המלכות חנהגת שעפ*י הקדושה של דרך מדרגת על יטן ~ה שדחגז(

 לשא1נ ]נ,ן : דקדושה המלכות סדת שזו ]גון : לספה שפע להשפיע העליונים ועולמות חספירות הזדועת גורמים הקדושהענודתם
 : נבורה של כחטשם
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 אוקה על כתובים. הם ומזה מזה שנאמר ל1. עזרההתורה
 מהו הקיר, אל ותלהץ ונו' האתון ותרא כתוב. מהשעה
 שלמון. קיר וט'. קיר מקרקר מ( ככתוב הקיר. אלותלחץ
 הקיר. אל בלעם רנל את ותלחץ ]גה[ עלי~ם השולמזה
 לקיר אאו השליכה ובלחיצה בלל, עור לל נתנה לאהיא
 בצד להנפותה להכותה וטקש אז א. לו לרמוהוצא

 : ]גס[ההוא
 בשעה וט/ צר במקום ויעמד עבור ה' מלאךדידכ(ף

 שלא עזרה. וכל הדרבים כל בפניה מתםהדיא
 תחת ותרבץ אז שבע1לם. צד מכל עור למצואהוכל
 ויחר כתוב, מה ביכולת שאינו בלעם ראה כאשרבלעם.
 שהמעינה שנתכאר כמו במקל. האתון את חה בלעםאף

 הדברש מאותן ץג:חד ונו/ יינן:יבדומזקויפתח
 יצחק א"ר השמשמת. בין שבת ערבשגבראו

 לישראל או לאתון או לבלעם היה נצרך כך כללמה
 השרים אותן ממנו שישחקו יומי א"ר האלה.בדבהיים
 שלחת הזה לשומה וכי ל1 אמרו לבלק 1בשב14 עמו.שהיו
 אמרה לא אלמלא אמר חייא ר' כבורו. מן נתבזהאהונו דברי ובאותן בדבריו. ולא ממשות בו תמצא לאלכבדו.
 האקון ובדברי שלו. את בלעם סניח הי' לא כךהא;ון
 הא-ץ ותפ;ח כתוב הקשה אבא ר' כחו, שנשברהבין
 נשקנה מה הא;ון. פי את ה' ףפתח וכתוב פיה.את
 הארץ. פי את ה' ויפתח בה נאמ- שלא מאתוןארץ
 הארץ ועשתה ופ;חה הפה. על משה נזר שםאלא
 פקורתו. עטה שהקב'ה לכ;יב יתכן ולא משה.פקהרת
 נאמר וע"כ פיה. את חאדמה ופצ;ה ופקר נזר משהשהרי
 פיק. א; הארץ ו;פ;ח ב שכת פקור,קה עש;השה:א
 רצון הי' שכך אלא כך. שנזר מי נזכר לא כאןאבל

 אמר יהורה רבי נמצא, וממנו הדבר בא ממנוהאתון, פי את ה' ויפתח כתוב היה כך שרצתו וכיוןהקב"ה,
 שאינם ונראים הא;ון, דברי ובאותן זו בפ-שהעיינתי
 עצמו משבח דןה שהיא החביים שהעי*י כמו ואםחכמה. דברי דעת דברי הריבורים אותן להיא צריכיםהאתון. פי את ה' ויפתח שכתיב כיון והלא הנצרכים.דיבורים
 לרברים פיה שתפתח הקב"ה הפריח למה כן ואםלך. עשיתי מה פתחה והיא להתחיל. לה דיה מכאןאתונך. אגכי הלא ואמרה השיבה והיא באחו. רועה שלושהסים
 של רעתו למדנו הדברים שבאגתן ודאי אבא א"רהאלה.
 נם הקורש. רוח עליו לשרות כראי דיה שלאבלעם.
 ועוד להימיב. ט להרע באתונו יכולת היה שלאלמרנו
 רעת עליהן שתשרה בבהטות כח שאין % מאתוןלמדט
 ובאותה אתעו של האלה בדברים בלזם וראה ובואשלמה.
 אחת על העליונה בדעה לעמר. יכל יא נבערהדעה

 : וכמהכמה
 הוא ברשותי וכי לך. עשיתי מה לבלעם דך:אכט*נ(

 אען בהמות *והרי לא. ורע. מובלעשות
 זו שאתון ואע'פ  אותן. שמנהינים מה כפי אלאמתנהעת

 בלעם שהרי ברשותה. אינה מ"מ היתה. יותר עמוקבכח
 כננדה השיב והוא ממנה. לצחק לו היה בי.התעללת כי לאתון בלעם ויאמר עמדה, וברשיתו בכשפיוהמעינה

 תסייע"מוריית"
 3ססי,1 כתוכיס. סס יקזס ת.ס זכת.: ליס

 תסו 0קיר, ,5 ות5חן ונו' סח;ון ותר6 כתיכ וומיסעתמ
 עערונ6. קיר ונו'. קיר תקרקר "( כז"מ סקיר. ")ות5מן
 :קיר. מ5 כ5עס רנ5 מת ות5מן ]גח[ ע5ייסו זס5ס,ס0ומ
 5ססומ 5יס 6סזת וכעקותמ . כ55 סיועמ )יס יסכמ 5מסימ
 כססו6 5סכהעס ויוסף כוין . ס6י )יס )רת~מקיר

 : ]כט[סער6
 ז5מ סיועין וג) ~מין כ) 05 מסתיס סעתמי כסס** עו'. 5ר כתקוס ויעחז פטל ס' ת)6ךדידכ(ף
 תמת ותרנן כדין . סיוע4 דע)* סערמ תכ) כסיסתכמ
 וימר . כפיכ תמי יכי) סוס ז)6 כ)עס מתמ כד .נ5עס
 )ס ז6עען זמתתר כתס כתק5 סמתון מת ויך כ)עס-ף

 י ותקיסמ קסימ זינ6 כ~ירו~י )סומ5כיס

 ח5ין תמינון מז סיינו . וט' ג6תון פי מת ס'ףינפר:דץ
 י5מק 6"ר . ססתסות נין סכת ערכזמתכרימו

 5יסרמ5  16 5"תון מו )כ)עס ס6י סניפ6י
 רכרכין 6ינון כיס ויחייכין יוסי מ"ר ת)ין.כסגי
 סזרת סעימ 5סמי יכי )יס מתרי 5כ5ק תעו וכז . עתיסדסוו
 ת5ין וכמיגון . כת)וי ו5מ תתסות כיס תסכמ )מ5יקרמ
 מתרת 5מ מ5ת5מ מתר מיימ ר' . יק-יס תן מתכ.מזמתנמ
 ז6תנמ וכת5י זעיס ססומ כ5עס ס:יק )מ סמימתגמ
 . סגרל פי מ,ת ס' ויפתח כס כתיכ ד)מ ת6תון:ק סג6 תמי סמתון פי מת ס' ויפתח וכתיג . פיסמת סמרל ותפתמ כתיכ רטי מכמ ר' חי5יס. זמתכרדע

 . פשזיס יעכז זקכ"ס ימית 51" דתסספקידמ
 וע"ד . פיס מ; ס"זיזס ופ:תס וסקיז נ.ר תססזסמ
 פיס. 6ת סמרן וקסתח וכתיכ פקתוי עכזקסי6
 זקכ"ס רעוקמ מ65 דנזר ת6ן חסתכמ 5מ סכמ6כ5
 מתל יסוזס רכ מסתכח ותניס ת05 מת, תגיססמתון פי מת ס' ייפתח כתיכ ככך סו? ויעיתיס וסומי5סוס

 ז5מו ומתחייין זמתגמ. ת5ין וכמ5ין זמ כפיסתממסת:5גמ
 תסכפ זמיסו חכרנ6 ז6תערו כתס ומידחכתתמ ת5י תע5יית" ת5י ת5ין מעון 5תסוי כעייןסמתון פי מת ס' ייפתח זכתיכ תמחר וכ. . 6יגון ז5ריכןת5ין

 כרסיכ" רעי די5יסדסוסי6
 מ:כי ס5מ ומתרת תכת וסימ

 זעתמ מעיפנמ ת)ין כ"5ין ודמי מכמ מ*רפ5ין. 5סני עותס 5תפתח קכ"ס טךח קמ מתמי סכי ומי)ך. עסיתי תס פתמס וסימ )תפתח. 05 סוס תסכמ .6תונך
 . קוזסמ רומ ע)יס 5תסרי סו6 כזמי ז5מודכ5עס.
 . 65וסכמ מו 5מכ6סמ כמתגיס יכי5ו 5ית דס6ו16)יפנמ
 ע5ייסו 5מסרמס ככעירי מי5מ 5ית זסמ מתון תסמי161)יפנמ
 ממת ע5 ע65ס כדעתמ 5תיקס יכי) )מ עפסמדעתמ וכס6י דמתגיס ת)ס כסמי כ5עס חזי ות" . ס)יסדעת6

 וכתסכתס
 סוס נרסותי וכי )ך עסיתי תס 5כ5עס דרעאכטךכ(

 )6 כעיר' דס6 165 וכיס עכ5תענז
 מתנ6 זס6י ומע"נ 15ן זנסטן כתמי מ5מתתנ?נן
 כ5עפ דסמ . סימ כרסותס 165 סות יתירכעתיקתמ
 5קכ)ס 6תיכ וסומ תגס. 5חייכ6 5יס סוס כי.סתע55ת כי 5"תון כ5עס וי6תל . קייתמ וכרסותיס כחרסוי 05מסעיד

עפסופ6  לי. זף 0 ג'נ יסע" " מקומדתטי"ה
 הזהריו

 הטוסאהז לצד *י ,כס[ : הקדושה השכינה זו]כח[



  *ולז קורשושוןבלק הזררלשון
  כעינ"סו ו5מתליל תניס הייכו  כדין רתלס5.פפסות5
 'ם 15 3' 0תע55ת כ' 6תר. ות6י סעי6. ן6'סוויימו
 5סי65ס יכי5 6יסו 6י י6 ספ'6 . 6חר' ונו' 3ייימר3
 3טי וס61 65קגיס 5סי65ס יכי5 65 סיך 3פותיס.עת'ן
 רומ6 ע5ייסו 65סרמס 33עירי מי65 י5ית 5161יסג6מר63
 3עירי 'ת55ון 6י גם6. 3גי ייתרון י6י6מר6
 תס6י 5161יף פוק 5ע5ת6. יפקין ס5יס יפת6כתס
 ת5ס6 מתי פותס6 6סתמ קכ'ס יס66תג6
 ת65כ6 ת5י5ת כד י53עס 6תון 6תר סתעון ר3י6(

 סתע. ת3רי5  לגל5ס. 5יס  תססת6 ת5ע'65. ע5ס סוסע65ס
 ד6תכי תג6י 16 זתכ6 תססו6 סתימ6 סוס יפות36יעתייכו ס5ק" ססתסות  כין סנ0 פרכ ר35רי  ס5תוןפי

 6100 ס6תון סי ד635 5עפסו תסנמןי65 5מכיתי ד6תתסר סכ6 ורז6 . סכי 165 . זתכ6 3ססו6קכ"ס
])[ סוס גוק3' דססר ד6תכי ע65סירנ6
 ק3"ס 3ר6 וכד ע5ס ות5י5 6תון ססי6 ע5דסר'6
 גק63 3נו 5י0 סתס ס6תון פי י6קרי ירנ56ס6י

 כד זתג6 ססו6 עד ע5'ס אסתיס מ"[ ר63דתסו%
 ע5ס וסר6 ונפק  גק63 ססו5 פתת ותנ5 ססו5תס6
  ליסג5ס 06  פיס.  05 ס6רן ותסתח י6 כנוג6ות5י5ת
 ל5סג5ס  ס5סון. פי 66 ס5רך. פי  ר5יסורות'ס

 פי ת6ן ד6 כנוג6 ס63ר סי . ס6תון סי  ר6סריקתרי6"ל
 . 5תת6 ע5'ס תתג6 דסוס דרנ6 6100ס63ר
 ת5ת סת'ס. יוקךריאל 6י0ו. ות6ן הנ[ ס' פי תפתאיסו
 יקים ו3סעת6 ססתסית 3ע ע"ם 6ת3רי6ו 56יןסות'ן
 ])נ[ פיתין ס6ר כ5 מ5 יתמג6 סס ס5ק6יות"
 ססו6 ככ65 ו6תקים ד6סת5ק יות6 ססו6 י6 . 6יסוות6ן
 מ6ר 6כרון ססתסות 3ין פ*ם . ס' פיד6קרי
 כ65 ע5 דם5יע סות6 סמק יות6 6תקדם .פותין

 . ס' פיד6קרי
 . 3ע5 3חות 1'ע5סו 53עס 6ת 53ק ויקח 3כקר ןיךזיכ(

 תנלעס. ית'ר 3חרמין סוס חכיס 53ק '5מק6*ר
 ]5ד[ וכו' תסל 55פי6 ספת6 תכוין סוס י365ר

 5'ס 6תקין סוס סו6 . ונו' 53עס 6ת 53ק ויקמ3נ*כ
 3תות ויע5סו תסו 3ע5. 3תות ויע5סו 5כ65. 5יס61חין
 ו6סכח 3סו. 'ת"ח'ן ססר6 3ת6י 3מרסוי 6סנמ 656 .כעל

 יכתי3 כתס 35ע5 ו5תפ5מ 3תות 5תע3ד 'סר56דזתיגין
 ל3ל3י מ% סעס ק5ס תסס ץר6 . ס3פ5 6ת ויע3דונ(

 ויקר6ו ד( יכתי3 כתס 5יס דפ5חין ד5סת ות5כ6דעת6
 . ומ' 6מריו 5כו ס56סיס ס' 6ס וכת'3 . 30ע35סס
 תיד 5ס6י ימר56 דזתינין 53פס דמת6כיון
 ר' . תז3מת מ3עס 3זס 5י 3גס 53ק 56 53עסוי6תר
 6קרי3 יקית6י תי3מן 5ק53י 6תר מד יסודס ור'יוסי
 ע3יד 3מכתת6 6תר ומד ])ס[ תד3מן ס3עס6יגון
 דרנין כס3ע0 ד'סר56 דמו5קסון 6סכמ .כ65

 : תי3מן ס3עס 6סדר גך 3נין ]ל1[6תקסרו

 בעיניהם ונתבזה ממנו השרים צחקו אז מפשות.דברי
 יש לי בי התעללת כי אטר. ומה שומה. שהואוירש
 להכרית יכול הוא  אם  וה שומה אמרד. וגו'. ביריחרב
 נצרך והוא אתונו את להכרית יכול אימ איך בפיו.קמים
  רוח עליהם להשרות בבהמות כח שאין ולמדנולחרב.
  לבהמות  הרבור בח הי' שאם  אנשים  יאמרו ופןאחר.
  מיו ולמר צא לשלם. מהן יתאה היתה שלמה דעהכמה
 רבריה.  וראה פיה. את פןח הקב"ה שהדיהאתין.

 מלאך דברה. כאשר בלעם של אתת אמר  שמעון  רבי6(
 חברים. שמעו לנלות. יש מעתה מלמעלה. על4ה היהעליק
 על התעלה השמשית. בין שבח ערב שנברא האהוןפי

 החנה שהנאי או ההוא.  מזמן פה~ח היה שפיהדעתכם
 לחכמים שנססר כאן יש וסוד כן. לא ההוא. בוטןהקב'ה
 מדרנה  י האת:ן. פי הלב. מפשות על משניחיםשאין
 ])ן היתה הנקבות צר של האת'נות שבקליפות ההיאעליונה
 הקב"ח ברא וכאשר עליה. ודיבר ההיא אתון %ששרתה
 הנקב בהוך לה סתם האתון פי שנקראת הסדרנהלאותה
 כאשר ההוא. הזמן ער בפניה והםניר ])"[ רבה תהוםשל
 עליה ושרתה ויצאה הנקב אותו פתח הזמן אותוהניע

  לרבות את פיה. אה  הארץ התפחח  וה כדמיוןודברה.
 הממנה לרבא האתון. פי את הארץ. פי שהואדום"ה

 פי  איץ  יה. כדמיון הבאר פי האתון. פי שגקראקמריא"ל
 לממה. עליה ממונה שהיתה המדרנה אותה 11הבאר.
 נ' שמו. יוקךריאל היא. ומי ])כ[ ה' פי תהתוהיא
 שנתקדש ובשעה השמשות. בין ע"ש נבראו האלהפיות
 ]ינ[ פיות שאר כל על הממונה הפה אותו נהעלה השבתיום
 הוא בכל. ונתקדש שנתעלה השבת יום וח הוא.ומי

  טאר נבראו השמשא בין שבת ערב ה'. פ4*גשיא
 הבל עי השולם הפה  נהעלה  היום בשנתקרשהפיוה.

 : ה' פישנקרא
 בעל. במות ויעלהו בלעם אה בלק וייק בבקר דיףזי3(

 מבלעם. יותר בכשפים חכם היה בלק יצחקא"ר
 ]1ד[ וכן' משל לקלל. השעה לכוון יכול היה שלאמלבד
 לו מכין היה הוא תו'. בלעם את בלק ויקחל8יכך
 במות ויעלהו מהו בעל. במות ויעלהו לכל. אותוומחבר
  ומצא  בהם. יאחז צד באיזו בכופפיו הסתכל אלאבעל.

 שכתוב כמו לבעל. ולעבוד במות לעשות ישראלשעתידים
 שנדולי ראה העם. קצה בהחם וירא הבעל. את ץעבדונ(

 ץקראו י( שכתוב כמו לבעל. יעבדו שלהם והמלךהעם
 ונו'. אחריו לכו האלהים ה' אם וכתוב הבעל.בשם
  מיד  בוה. לחמשו ישראל שעהידים בלזם שראהכיון
 ר' מובחות. שבעה  בוה לי בנה בלק אל בלעםויאמר
 הליכ  הקרמונים מובחתז  בננר אמר אחר יההחה  ור'יתםי
 עשה שבחכמה אמר ואחד ]5ס[ הנעבחוה שבעתאוהן
 בשבעה שנתקשרו הוא ישראל של שחלקם מצאהכל.

 :  מזבחות שבעה ממרר היה לפיכך מי[המדרנתן

 שפי. מהו שפי. וילך בלעם. רשע באותו י . פפי תסו ספ' וי5ך . ד53סס רספ3ססו6 בי כתוב מה וראה בוא שמעון א"ר שפי* דילך ס( 3יס כתי3 ת6י מזי ת6 סתעון 6*ר םפי. וילךש
 קקידי'היד6י

 תסע:  ויכיה ס( ימ 6' מוגיס ו( '" ג' "כ'ס ג( לי. 9 0 י": ז9 " מקומותכא%אה

 הזהריו
 כירוע חמלבות מרת שהיא ו5נ[ : הקליפות מקור חיינו נג6[ : אאץוגות גקכות ועשר חמורים. וכרים קלי*ות עשר *היא לעיל כגזכר51(

 המקום יורע היה ולא סכין גירו *זחיה לאחד משל ז'ל כאמרם ,)מ . העליוגיט לעולמות המלכות עליית זמן שאז ממ : *הפלכות
 : טלכות עד הטד שמןספירות הי ככל שמרובקים היינו מ:ן : ואהרן פשה יעקכ יצהק אברהם נה ארם שהם מס[ : וכו' מכין לו היה 1ל4 המקופ ידע והשנילחמשך*

6*יךר



 הצחישוןבלק קורשלשון14
 יחידי ושהולך דהה כנרהש שרח. עלי שפיפץ ציבייה,
 מהלך היה בלעם כן כמ ושבילים* הררכים על%41רב
 שכל הגצמאה. ראק עליו להמשיך כרי המעם. מהטדרי.
 במקומטז בקץר א8ילו יתעיג בזמנים עצוי שיילךמי

 הארם מהר הי' לפיכך ממא. רוח עהו משךידוע.ם.
 במקום אלא בורר. א8ולו בדרך יחעי ילר ש1א ומןבכל

 אדם ילך אל חצ*כ שם. גמצאים ושבים דויכיםש34ק%ם
 הפעם חהו נמצ%ם. 4גשים שן שאז כיע בלילהההירי
 היה הרשע בלעם זה לפיכך בלילה. הארץ עלריה בלי ש%צא המת נטש לדגוה שלא ננ4תו. תלץ ששל

 : אשנחבאר כנצ דשה. הגחש ככ% עירימהלך

 לשת וימר. חייא א"ר גו'. בלעם אל שטים דיקר6(
 כתוב הלא תאמר ואם תפם. פומאהשל

 ההיא פומאה מקום לו הום4ן הקכ"ה אלאאלהים.
 בה נדבק ריה שהוא המדרנה אותה תו נה?יסתאב
 הקרבנהז אותן שבכח חשב הוא בלעם. עשה מחלהממא.
 ההוא* ם מק הקב"ה לו הומץ טיר למעלה. לעלותיוכל
 ויקר וע"כ לך. שראוי כמו פומאה לך הרי לוואמר
 חזשונ אחהב לו  שה" יארם כהשל נ( בלעם. א5אלהים
 להתקוטפ מפחדים היו והאגשים אניו. לו שהניחאחד
 מבקש והיה אחד איש בא לימים האוהב. אותו בשבילעמו

 עפ אתעורר אם אעשה. מה אמר עמו. קממהלעחיר
 מה אגל. ולא עמו שנקשר ההוא שהב הריקטמה
 וכי האוהב אותו אמר ההוא. לאוהב מתנה שלחעשה.
 בשביל הוא שזה אני מבין אצלי. ההוא לאיש לו ישמה
 תנוד1 לפני. יכנם אל זה מתן אמר. ההוא. אוהבינן

 קמפה לעורר בא נלעם כך אווזו. ץאכלול5לבים
 דוצא העליון אוהב לבעבו יכ:ל שאיני וראהבישראל.
 רושע הקב"ה. אמר מתנה. לפניו להכין התורלשלהם.
 טתן הרי בבמ. להתנר רשה אתה אצלי* לך *שמה
 אל אלהים תקר כתוב מה וראה בוא לכלבים. מוכןשלך
 לרס שלך מתן ומומאה. קרי לשץ זה שמעון וא"רבלעם.
 לפני נ( ככתוב תקי. אמר אבא רבי לפני. יכנס ואליומסר
 מתנה שבאיתה "שב מכץ היה ההפ יעמר. מיקרתו
 כהה עצמו התישר %הים. ויקר כתוב מה לישיאל.ינצה

 ועי בלע".ש8קשנ
 שנתעהיר שאמרו כמו אלהים ויש%

 חשב בלעם ויגשר. 4גצר איעור רבי הגצמאוע יד כשעליו
 לה עקר ודקכ'ה לישראל. להרע יבנם ההיאשבמהצה
 הושב. שהיה ממה לבלעם לו ועקר מוצה. לשתהמלפניו
 ככוזוב ויקר* זוש'כ ]5,[ המדרנה מאותה עויוגם

 לחתקשר בראי אתה אק רשע לו. אמר מהל.י(יק1יוהוירגי
 : ימסי לכלבי שלך מתן לפני. יכנסעמרי

 בוא שמעת א'ר ט'. ביעם בפי יבר % דישכ!ט(
 שלא דךה. הכל תוזבת רישע אוחושראה

 ה' ויינר או בלעם. אל ה' ויאמר זו פרשה בבלנמצא
 בסי גו'. בלעם בפי רבר ה' וישם נתוב מה ח*האליו

 וישם ע יגה. דגה יפה שלא החמור בפי רסןשטשים
 שעל חושב אתה רשע הקב"ה. א'ל בלעם. בפי רנרח'
 ים איז להשל* ש בבני. ברנה ותתקיים תבאירך

שריכום

 עדו4 ד%4 %0 ש4 4א. ש!י שהא כועקיך4.
 6וי5 שס נ5פס נמי סמ שממן. 6י1ן פ5יוכפין
 דכ5 שג44נ6. רו% פ5יס 65יששם6 כגץ 9פ44. פ6ישיד6י
 כך נמן . מ%נ% רו5 פ5ש 9סיך .ידיפן %פרע ננאש6 6פ"4 ויפן. נאגין י%ד6י ד6וי5מ6ן
 9%ר 656 . נפפ6 נ6רח6 ימי4 נ*נ יסך %5 שכ6נ%
 כס כר "פך 65 ופ*י . פיו וסעפכתע ופכין %6ין נס6ונמ
 כ65 פש6 נו4 5ק"% ד65 . ינ5תו פ5יןו65 עפש* וסי*ט . פספטן 65 נס6 וככי ס61'5 כ5י5י6אדו6י
 : ד6וקטש כטס . נסס כס6י ימיד6י6יי5 ס*ס דנ5פס רסע ססה4 גך ננץ . נ5י64 6רפ6 פ5רוח6

%מ%ג,,5ז,?2

51113
 5 נעשה-.%..'ז1נו?:יישי~צ

 " ןלנאעז'צו""ו,ג"

ן

יששי  ז ל* ש ש4 1 פ8גי י( קפ" אגיס 0 ר* ש 0 קגי. יקסג " מסוטות אוזכא

 לקזדשךז*ך
 5זטחשח88 אשר אקד"שש 88ידאש 5*ששש 5התנגר ידה על שריח דבוק שחיה הטומאה מדרנת סאותה גם עקרו%ו(



 16לרז קרדשישוןבלק הזהרלשון

 6ת 656 ]לח[ ט' 55רעס י6מרץ כמס י.טכון
 . נרסותך תס6 65 8ומך ת0תמ וכו נ5ק 56נ
 כ*ס סרי תדכר וכס 6ל6 מ5ו65 ת5י6 כסומך651

 דכד דככי כרכס תמל5 כ'ס ]5ע[ 5ון 5כרכ6דומיכ6
 תסכוק 6% כני. מ5 65חנףימ6 ת5ץ תמ)5 סי6 סומךפ0תמ

 ו53ק 5נ5ק ו6ת6 דכיע ס%. ויך מד 52%ך.
8 . 58ע 6ינעככ  וכגמס מסומיס דסם מטיכ 
 ס3 כ5פס 516 וט'. 1נףח,ך 6ויומ 5יף3 א8רנ0קע.
 4% . כ*ס 5ס6י סכ6 1הפככה ננץ כידך מרסץ5לץ
 05 6ע1 6כ6 מרסץ 3סמ נס 65מככ6 חוט65ת

 ע5 כ'ס סתיננ . כתינ %* . 6תרס וכף6 ת5ץפ6יכץ
 6קרס ו6נכי לס. תמכנ חרסין ונ56ין גס6יפולתך.
 קכ*ס 6*) . מ5ין מ56ין 5ס 6עקר כ15מרכ*ס
 56 0' ו"(ר . כתריס כתיכ מל4 . י 6מקר 6ג6רספ
 כמ5ו5י ק65 6ריס דכר הזסו6 . 3פיו ייר הסס53פס
 תדכר כ*ס תינר וכס 53ק 56 318 ה6תר .דכ"ס
 מ5 כס סת'5כ כתיכ 65 כקינוית6 מזי ת6וד6י

 ס' יקרס 416 "5כס פיתו % סת'% 656 .ש5תיך
 6מר כוין כרכ6ן. 6יכון 6מר זכ*ס יממ6 כען5קר6פי.

 : כ*ס 6קו0 %%מ פ5שך פ5 3"שסם*נ

 %ס ונו'. יעקנ 5י %ס 5כס ט' נ5ק ינסמי6רם
 5ע %וי כ5ותר. 6תר יוכו ר' ]8[ 5שט כ5ומד .4
 . 6ורס 5דס 6( כי*6 . ק"מין ד6ינע ילנ86ססו6
 60 ד5סע. ירנ6 תססו6 5ץ 5מפדי טוכ% 6י6מר
 יסר56 . יסר56 וופמם ו5כס . הע5מ6 יתעקרוןכ5סו
 ו% כ( כד*6 קמ'ס. רונו6 יספכמ ]68[51יל6

 יוס נכ5זופס
 מד ת6 56מ1 6*ר ונו'. 56 קנס % 6ק3 23דץ*

 5אש 5פ*65 לתת6 6ית 5פיל6 ד6יתכנוכ6
 6ת6מדן יסר56 . ומנוין יפר6ל 5תט6 סמ6%. ו6וטימי%
 עכ'"ס עתץ . קויס6 ימ5כ6 נקווסס5*מי%
 דסמ656 דרנין וכ5סו מ1%כ6. דרומ 5סער56סמ656
 דת5'ין עד ני6 ד6 6מיק ירמן וכ4ש . תכ5סו5תת6
 נעל נוכ6 כססו6 כעע ד4ט6 עצאש6 ]תכ[ ר*ס6ען
 . מם ד6מץ ננין . %8 פ4 . ת%א %שח63
 . תת6ץ דרנין נכ5סו 6סתמם סו6 נ5עס ]מנ[%ינרו 0כי ' ילסין מס6כח ססר נססו6 פסרס מטןענ*כ
 ד% זננ6. ד6יסו תת6ס כ%י תתי סוסוסו6
 %נ תס 6מר ננ"כ . נריס8 656 8%ונר6קי5
 פ65ס רים6 דסס61 נניז . רש6 ד6עץ . % קים65
 %ימנ6 56 וט6י חע*נ יטי4 %עת 3וי% 5סתכמ65

 טסד פנ וסו6 . פ55ס 6מו6נ6מר
 נסה5 קויס6 מיכות6 ס8י ]מי[דפ5מ8
 ]ת0[ 56 6"רי וננ"כ . יז6%ס כנונ8 י8סמ6
 טא 881 וע6. 3ס ו8פחגם שם. 3נ5 ינטם י6"שי656
 . דש% סי0וק6 יטס %ז881 % שר"6*5
 י%טצ מ6 6*5 וט6י ןש[ ף 4ט5ס 6שו4%ש

 אתה אלא ]5ח[ ט' לדבורה שאומרים כסו לך.צריכים
 ברשותך. אהה תהיה לא פיך תפתח וכאשר בלק. אלשוב
 כ"ה הרי תדבר. וכה איא הרבור תויה יהי' בפיך%א

 תניח ולא בני. על שרחילו דכרים תדבר היא פיךתפתח כאשי בני. ברכת תרבר כ"ה ])ס[ לברכםשעת*דה
 ובלק לבלק בא שכאשר הוא. שכך וראה בוא הדבור.לך

 יוצאים בלעם שמפי חושב הטה הדברים. א1ק כלשמע
 קח ביעם א"ל וגו'. לקוצזיך איבי לקוב אשמרהדברים.
כשפים

 האא~
 ואם והאה. כ"ה כאן יע4ב בשביל בייך

 לה אעקחי אני האלה. בכשפים אאה יעכב היכ5אתה
 של כ'ה דומצב כהעב. מה אמרה. שהיא חרבעיםמאותן
 אקרה ואנבי תעכבנה. האלה וככשפים בהקרבנותע51הך.
 אל ה' ויקר אח"כ. כתוב מה אותך. אעקור אגיי2ע הקכ"ה. א'ל הרמרים. מאוהן לה אעקור כלומרכ'ה.
 כהדכור הק,ל את הרים דבר ושתו בפיו. דבר וישםבלעם
 תדבר כ"ה תדבר. וכה בלק אל איב ראמר כ'ה.של

 על כה התיצב כתוב לא בהחלה היאה בואבויאי.
 ה' יקרה אולי ואלכה עולתיך על התיצב אלאעולתיך.
 אטר ש הברטוג אותן אמר שכצה שראה כיעלקראהי.

 ארה גו'. יעקב לי ארה לכה גו' בלק ימצי ארם ןי, ו כשה *וקרה ואנכי עלאך ע5 כ'ההתטצ
 אותם השלך כלומר. אמר טמי ר' ]מ[ לקופ כלומרלי
 אורה6 צדה "( ככהוב בה. קיימים שהם המדרגהמאעעה
 "אראל ישראל* 4עמה לכה העלם. מן נעקרים עיוכלם הרי שלהם. המדרנה סאותה להשליכם תוכל אםאמר

 משל נ( כסש'כ לפניו. ר'גז נסצא שיהי' ]ה6[שלמעיה
 ! יום בכלוועם

 וראה בוא אלעזר א"ר גו', אל קבה לא אקב כ2וקנ(
 יש למעלה לכמה, יש למעלה ש שכדמיון

 נארחים עכו"ם עמים הקרוש. המלך בקדהשתפ' נאושים ישראל ועכים. ישראל למפה שכאל. ובחי' ימיןבדינת
 שסל בוד' של המדרנות וכל המוסאה. רחזלצד

 שתלאת עד בזו זו נאחעת הסדרמת וכל מכלן. למפהק
 הנק באותו כן הראש תריובת וכדסין ]תכ[ הראשק

 יהנחט שלהם יפומאה ןד בשתו עכו"ם עצםיפיכך בו. שנשש ל4י טה. מפני התחתץ. שהוא הצבת4לוכת
 שאיק ר1ב. שוץ אתחתעטז בשרע רואה4יה התחתונוהע טררנות בכל נשתמש הא בלעם ]תנ[ כןכמו

 אקב מה אמר לפיכך הראש. עם אלאלההשוג
 ההוא העל:ע שהראש יפי הראש. שהואאל.

 והחסר ריצב סדת שהוא עלט4 ש6ר אחר בכףףם:דצא ביארט אל שזה שע"פ הומים. בשוע בדין נמצאאעו
 לוקוצצ הקרושה המלכות כטטן 1 אבי ]תד[ העולםל
 ]תס[ אל נקרא; %פיכך דה%יונה. כטטץ כרכוע הוהשם
 ראה ובוא דין. בה שנמיא יש* 3כל עעם עפצאאלא
 לעילש4 השפע הספקת 8ח שבו בהשרט ושרי שרשי8"ל
 שמשזפ הוא א'ל דאשם אה 181[ וי לשל% *אשרשעמפ

1 ש1 ק  * 1 9 % 8 4 ששיטענ4 0 

 חזחריו
 לח%"(

 8שקי
 ע 1מוש : חתפארק שרת 1 א*א 1 18רי אהמי 8לק*ץ אא 1 88%  שקי"8 יאיוש8 8*טעה צ אשו 1 8המ1 4%

 היופן כל אל הסר ככתוב 1פד[ ! אים בפמ כקיף הקר1שה הנהגת בפדר נמו הנהטעם ןפג( 1 לשחמים ראש שואא אמלכ1תטדת
 ואהר אהר לכל השפע מ,אעת היא כי י?ז אל גקראת המלכות גםאס[

 נקראת הסלטת סדת אגם ראיה פניא אטן 1 התהחון ב1ל"
8 4 1815 שרשי שהשם אחר. שם  נעשה ששטת ב' התקשוות שמן שיא "9 משש ש ט"48שש 1  1 לקח אארץ אי4 ואת ושנויב 188 ושוד1ג טטדה פשמשה1 א1 אשט של8שטיש ונם אטלכות, מרת שהיא ע18 שמ,רווג אלהקשש עיי שפע די הםשפיע היסור 



 הזהרי2טדןבלק קדדשלשדן76
 שד"י. עם המחובר א"ל שד'י. א*ל נקרא ולפיכךעמה
 שנתעורר הדמיון שבאותו לפי אל. קבה לא אקב מהזלכך

 : דוזחתון שהוא הצב נם נתעוררהראש

 צורים מראש יצחק א'ר בו'. אראנו טרים מראש כי6(
 צת4 אל דגימו נ( שכתוב האבות. הםאלה

 א מצר בין האמהות. אלו אשורנו. ומנבעווזחוצגצזם.
 כי אמר אבא רבי לקללם. ביכולת אין וה מצדובין

 החא שהרי לישראל. לנצח יוכל מי אראנו. צוריםמראש
 הם ומי ןט'[ צורים כל יוצאים שממנו מהראשנאחז

 הנבורות מאותן שבעולם הדינים כל שהרי נבירות.הצורים.
 שאר אלו אשורנה ומנבעות בהם. נאחים והםיוצאים.
 ישכן, לבדד עם דע ]תק[ בהם שנאחזים הקרושיםכתרט

 : ונו' ינהנו בדד ה'ככתוב
 יומי א"ר ישראל. רבע את ומספר יעקכ עפר מנהכ2י

 ואח"כ יעקב בתחלה וישראל. יעקב דן מדרטתשתי
  שהרי הן. מדרנות שתי ]מס[ אחד שהכל ואץ"פישראל.
 מדרנה יעקכ. עפר מנה מי הוא. ישראל העליונהמדרנה
 יתן נ( עליו שכתוב זה שמעון א'ר עפר. אטו ]ג[שלממה
 שנברא ההוא דמקום זה עפר. דם. מלאה לה' חרבי( שכתוב ידוע זה חרב. איזו ]ג6[ ונו' חרבוכעפר
 האדם את אלהים ה' ריצר ו4כתוב הראשון. ארםממנו
 יצאו. מחנות וכטה חילות כמה ההוא ומעפד כו'.עפר
 כמה חצים. כמה הדין. שרי כמה אש. כרוריכמה

 מעפר נמצאו ויין וכלי חזרבות רומחים כמהבליסמראתז.
 רבע את ומספר לנדודית סספר היש ס( ככתונההוא.
 הוא. אחד וענין ]גנ[ וק היא זו ישראל. רבעישראל.
 רביע. חרנימו משאו. תחת רובץ כמש"כ ישראל.רבע
 כמו ישראל. רבע ד"א שלשלמה. ממתו דגה 1(זש"כ
 הכתרים. לפי נייאת רבע לממה שהרי שבישראל.רביעית

 ]גנ[ הכסא של רביעית רגל שהוא דור. עלהמומעות
 כסו עפר החשובים אוחן כל יעקב. עפר מנה מיר"א

 היש שכתוב ישראל. רבע את ומםפר ]גן[שנתבאר
 יעקב. עפר מנה מי ד"א שנתבאר. כמו לנדודיו.מספר
 ובקצירה. בנמיוה בזריעה בעפר. התליות המצותאורע
 כמש"כ ]גט[ ישראל רבע את ומספר החברים. ביארוווה

 : כלאים תרביע לאבהמתך
 וישא מהו כתוב. לא וידבר ויאסר. משלו ד'ש4פ1(

 מדים רק היה הוא אמר חייא רבימשלו.
 ויאמר. בלעם. משלו. וישא ההוא. המדבר אצל בלבדקול
 היתה. ממנה האמירה תדבר. וכה ככתוב היו4.כ"ה
 %4תה ובכל כשפיו שבכי בלעם שראה כית וראהבש

 אקרה ואנכי כמש"כ ההיא. כ"ה לעקור יכול אינוהמתנה
 י%שב אתה רשע הקב"ה. א"ל ההיא. כ"ה אעקורכה.

 כיע כך ואחר שנתבאר. כמו בלעם. ש אלדיםויק4 כתוב מה אחחתך. מכקום אותך אעקח4 אני אותדעלעקור
ושךאה

 . וסוא 6*5 . סו* 6*5 6כךי 31נ*כ .3סדיס
 ד6תעל דכמכ6 3גין 56. ק3ס 65 6ק3 תסופ'ו

 : תת6ס ו6יסו ח63 6תפר כמי סכיריס6

 15ריס מר6ס עסק 6*ר . עו' 6י6כו 15ויס מר6ס כני6(
 15ל 56 ס3יסו 3( וכתי3 36סת6 6יגין56ין

 ססר6 מס6י סין . 6מסן 56ין . 6סורגו ומנ3פותח351תס
 מ 6מר %6 ר3י . 65ת5טן6 יכ5ין 65 ססר6 מס6יו3ין
 ט61 וס6 5יסר56. 5ס1 יכי5 מ4 . 6%כ1 15ריסמר6ס

 ן מ6יכץ טמ6 ויגין ג5 וס6 . גטק .15ויס
 %ר 56ין . 6סורכו ומנ3פות . 3סו 6ת6חדן 61יגון .גסקין
 , יסכן 5נדי פס סן ]מחן 3סו ד6ת6חדן קדיסיןכתרין

 1נ1' יגחכו 3דד ס'כד"6
 ענתר 'פק3 3קדיוית6 ץסר56. יפק3 6יכון דרניןתרץ יוסי 6'ר . יסר56 רנפ 6ת ותספל יפק3 פפר מכסנטי
 דס6 6יכון. דרנין תרין ]מע[ חד דכ65 י6פ'ניסר56
 יעק3. פפר מיס מי ט61. יסר56 פ65סדרנ6
 ית נ( 3יס דכתי3 ס6י סתפון 6*ר פפר. ט61 מ6ן ]ג[5תת6
 ס6דס 6ת 56סיס ס' וח5ר דכתי3 . סר6סון 6דסמכיס ד6ת3רי 6תר 6100 . פפר . דס מ65ס 5ס' סר3י( דכתי3 ידיע6 60 הר13. מ6ן ]ג6[ גו' חר13כפפר
 גסקי. מסריין וכתס חיי5ין כמס פטר ומססו4 עו'.פפר

 רנ65 ד6יסי יימסמפ
 ר3ר3יטרי
 ד

 יפוס
 ]גג[ ק

 ]גד[פומד16קימכ6
 ק

 ו ק
1 

 סיס דכתי3 יסר56.

 ו6יגון סקתין6עע
 3ד ט%

%  נכסיפס 

 ונח~
 כדק6 ]גס[ יסר56 רנע 6ת ומספר . ח3רי6 16קמוסח6

 ויס6 מסו . כתי3 65 1?3ר . ץ6מר מס15 דיש44'(
 . %ס מכס 61מירס . תד3ר וכס דכתי3 כתס . כ"סססי6 וט . 53פס מס15. הס6 יי [' 5נ3יק65

 5סנף6 6פקרנס
 ק

 ק נ צם.. ג ייני .י"יב %פ רספ . ק3*ס6*5
 הזהרץו

 ן גלאים 8ימ בבל המממת מצות היינו עס[ : הצדיקיפ א%תן תחת", תנגממש 88שידש 4ההץ 8י% ישראל וקבץ ע%ה גע* חצדיקיפ מיינו מ" : הכגוד גסא של רגלים ד' נקדאים דוד יעקנ יצהקואנרהם 8מלכו41 גמרת שרשש המלך רור ןוג[ : שלשלמח מפתו הרא מגיא וע*ז במטה. ושניבה רביצח מלשון חזדוגות זח  בסהשמעותשיש רגץ נקראת שאזמלגות וט4ר,8 חעליוגדם במדרנה ומלגות תפארת הזדוגות על מרמז ג*כ ישראל רבע כי יעקב, עפר של חענין עם4חד ענין וחיינו רגפלכות. שירש היא הוזשח השם מן הוביץית אות דן אות ,גט : חרב נקראת בדין מלאה המלבות מדת ובא*ו יעקטע*ו הוא י"ו ושניהם התפארת. עט ,שמזדפגת המלגות מדת על רמז עפר עין : שבתפארת ישראל מדרנת מן למטה שהיאשבתפארת חטדרגא על רוםז יעקב 18 ! גתפארת ששניחם זפע[ : הקדושות ספירות שאר היינו ומת, : מתערין דינין דמינה הבינה ע1לם והןפ,1



 יילם קורשישוןבלק הזהרלשון
 ע6 6סיכגס. 651 וכרך ו6תר סדר יכי5 ד65דמת6
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 . ת5ם 6יפ עוכד6 ד5ית וכ6תר . 6וקתוס מ64כקווסס.
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 1ת6 נסו. ותת5כסן ע5ייסו תתערי וקדוסס .5תיין
 כגמס. וכלעס סכיתין תג5 רכ כ5ק סוס כקססמזי
 ועכו . כתיכ ת6י עתיס 65תמכר6 כ5ק וכע6 כסעת6וע*ד
 כת5ס מד ת6 . מדס וקסתיס תדין זקני עס ח61כזקגי
 וכ6סתכ5ות6 . ומ5ת6 מרסין תכ5 רכ כ5עס סוסופות6
 כמ6 ועקו . סמת6 5כווג6 יומ סוס גחסוססו6
 רסע . קכ"ס 6'5 . וגמס כקסס ת5ס 55כ5ת6כ5ק
 כיסין ססרין דכ5 כנוייסו 5ית פכד6 כגי. קדתוך%
 . כסוישו לקרכ6 יכ5ין 65 דע5ת6 ומרסין כיסעוזינין
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ככל

 ולא אטיכנה. הה* וברך ואמר חהר יכול שאינושראה
 להחזירה ביכולת אני אין תדבר. וכה טנאמר כ"הלאותה ודאי אטיבנה וו~א אלא הו[ לומר צריך היהאשיבנו
 בהם. *כנס בקשתי מדרנא בטתי בלעם אמרמזה.

 בקשתי יכולתי. ולא יעקנ של מהמדרנה בהם ליכנםבקטתי
 מה יכולתי. ולא ישראל של אחר מצד בהםליכנס
 בנרנש מקושר אינו הטם זה או השם שזה לפידמעם.
 ששתי *מדמ ונו'. ביעקב אע הבש לא זט"כהרעים.
 בלעם אמר ושן. עמל לעומתם וקסס. נחש הן.מדרנווז
 און וישראל. יעקב כננד שהן לאלה מצאתי בודאיהלא
 בקסם נקטר שהוא עמל יעקב. כננד בנחש נקטרטהוא
 לא ודאי אמר יכול. טאינו שראה כיון יטראל.כננד
 ענו אלהיו שה' לפי דמעם. מה תו'. ביעקכ אתהבש
 ונחש בקסם אבל יכולתי לא באלה שרק תאמי ואםתו'.
 אלא עור ולא ונו'. ביעקב נחט לא כי כתוב יכול.אר
 שץ ידקןם אין הסחנות וכל שלמעיה הררלותשכל

 אלה לשני ששוגלים עד העליץ. מלך במשפפימפ;כלים
 אלקזר א"ר אל. פעל מה שמרים. ומה וישראל.קקב
 בלבד קול הרים והוא אמרה. כ"ה האלה הדבריםכל

 אלא ממנו נשמע ולא הדבור. הוא מה ירע ולאלננדה
 : בלבדקול

 יהורה א"ר בישיאל. קסם נלא ביעקב נחש יא כ~י6(
 דוה בע1ם האדם שמבקש מה כל למדתי.כך
 שבמעטה למפה. בעשיה לקורר צריך הקב"ה.בעבית
 להיווז צריכה וו ועערה למעלה. פעולה נתעורטלממה
 דבחי. יש מעשה טאין ובמקום נתבאר. ווהבקדוטה.
 שנצרך כמו ל'מעלה. פעולה לעורר תולה הפהובדבור
 אותן כן כמו ובדבור. במעשה העליונה ייושהלעירר
 במעשה שלהם צד לעורר צריכים המומאה מצדהבאים
 מנל הנדול מכשף היה אפבלעם ואע'פ הפה.וברבהי
 היה בקסם בלק. היה ממנו נבוה מכטף העולם.מכטפי
 שתי ונחש קמם בנחש. ובלעם החכמש. מכל נרולבלק

 בעשיה תלה אינו נחש בעשיה. לה ת קמם הן.מדרנא
 רחה עליהם נתעהיר ואז הפה. ובדבור במחשבהאלא
 וישראל לעשות. שבכחו מה ועושה בהם להתלבשפמא

 לעורר מעשיהם וכל קדושים כלם אלא כן. לאש17"ים
 ממרום. רווה עליני יערה עד :( ככתוב קדושה.עליהם
 שהרי ב"פראל. קסם ולא ביעקב נחש לא כי כתובק"כ
 בקדושה ומעשיהם נאחוים. העלי,נה קר,שה בצדהם

 ובוא בהם, ומהלבשת עליהם מתעוררת והקדושהבאים.
 בנחש. ובלעם החכמים מכל נרול ביק המז בקסםהךאה
 וילכו כהוב. מה עמו לדחחבר בלק שבקש בשעהוע"כ
 בדבור חיאה בוא בידם. וקממים מדין וקני עם מואבוקני
 ובהסתכלותו העולם. מכשפי מכל נדול בלעם היההפה
 בקש וע"כ השעה. לכוון יודע היה ההוא הנחשעזי
 רשע הקב"ה. א"ל ובנחט. בקסם הדבר להשליםבלק
 הרעים צדדים שכל ביניהם יט עבורה בני. קדמוךהרי
 אצלם. לקרב יכולים אין שבעולם והכטפים הרעיםומינים
 ונלי פעד אר1 היא. ומה מלפנידם. בורחיםטכלם
 כל מבמי שוה הסמים. וקפרת המקדש ותשמושיהמקדש
 ודבמת עיא תם ולממה6 לשעלה שבעולם זעמהאש

בכל  ל'ג יפיי נ( . ק'ג גתשת' 6( מקוכשתנשיינו;

 ו,זד9פלו
 1 המנוך על שמוסב ניקשו



 הזהרישוןבלק קורשלשוןי:

 המזבחות. עבודת עליהם לעשא טובחות ושני יט.בכל
 משמשים וכמה כנו. ואת הכיור ואת דטנט. ולחםח%~ן
 העדות. להוות ושצי הארק הפה. דסר שללעבודה
 שהשניח כיון טם. בכל בתפלה העם על לכפרחהרן
 ק0ם 51א ביעקב נחש לא נ4 אמר. זה בבל רשעא%תו

 מלך תערועת עמו אלהיו שה' לפי 8ה. מטיבישרש.
 מלך בלק יעץ סה נא וכר עמי י( כהוב וע'כ12.

 ער השטים מן בעור בן בלעם א,תו ענה ומהסואב
 בבקשה נא. זכר עמי ה'. צדקוו2 דעת ימעןהנינל
 ללימס'דכם ובלעם בלק שרתחברי הזמן אותו שתזכרוסכם
 ו"ין בבנ. המחזיק כאב בכם החזק:י שאני . יכלולא
 לננר זה מה הגלנל. שד השסים סן אחרת. ביר חומנ
 שתזכרו מכם. בבקשה לישראל הקב"ה אסי אלאזר.
 ההוא רשע יכל ולא בי. דבקים שיייתם הזסןכל

 ידיכם ,צעזבתם וכיון עליכם. לשלום וקסמיובכשפיו
 העם ויאכל כתוב. מה בשפים והייתם ביסיהדבק
 שוורים בגלגל כ( כמש"כ דנלנל. וער לאלהיהם.ץשתחוו
 דעת למען למה. זה וכל שונאיכם. בכם שלטו ואזזבחו.
 שהייתם בזמן עמכם שעשיהי הצדקות אותן כל ה'.צדקות
 והרונז בכם. לשלוט בעולם דבר הנחתי ולא בי. םדבק

 אלינם: לקרב יכלו לא הרעים וסינים ושלסמהשלמעלה

 כישראל* תקיף עם איוה גו'. יקום כלביא עם רןןנ(
 לעבודת כאריה :סתנבר קם השחר שמאיר בשעה*
 כל בתורה עמלים תשבחות. בכמה תהלות בכמהרבונו
 יבקש כאשר מרף. יאכל עד ישכב לא ובלילההיום.
 ממליכו העליון. שם מקדש ממתו על לשכבהארם
 לפניים נקשרים העונשין שלמוני כסה ולממה.לסעלה
 ישראל. בשמע מטותיהם על פיהם את שפותחיםבשעה

 רחמים. פסוקי בכמה הקדוש רטלך לפני רחמיםומבקשים
 לקום הזה עם עתיד יקום. כלביא עם הן אמר אבאר'
 אבל טרפם. על לשכב האריות כי של דרכםשליהם. ףתרומני ותקיף נבחי כאריה כו"ם עוברי עסים כיעל
 כלביא עם הן ד"א מרף* יאכל עד ישכב לא אעם
 המזבח. נבי על סלכם לפני ועולות זבחים להקריביקום.
 נראה היה המזבח. ע"נ נשרף הי' שהקרבן בשעהוימדט
 ואשר ואכלו. הקיבן אותו אל רובץ אחד אריה צ%תשם
 בצורת א:תו וראו עליון. סלאך אדריאל היה זהאבא
 הייב%ת. את שכל והיה רמזבח על רובץ תקיףאריה
 צחית רואים ד%ו כך. כל זכאים היו לא ישראלוכאשר
 שטדיכים ישראל יודעים היו אז עליו. רובץ חצוף אחדכלב

 פרף. יאכל עד ישכב לא בתשובה. וחזרו תשובהלעש%ת
 ישתה. חללים וים עולות. כמו הלילה קרבנותאאי

 אלעור ר' אויביהם. על סלחסתם סחניר הההשהקבשה
 ולילה לילה בבל אלא ישכב. לא סהו ישכב. לאאמר
 סטתו על ישכב לא רטנו. בסצות הולך האדםבאשר
 עסו. השורים הרעים סינים מאותן וקכ"ה אלף שיהרנעד
 יפול שכר%ב השמאל. לצד הם איף אמר אבארבי
 בכבחר רסירים יעלוו שכד%ב כסו והחנו אלף.מצדך
 לעו%ת . ט' בנרגם אל רוססות סשכבותם עלירנט
 בכשפים. והמעינה לאתונו בלעם שהכה פעמיםשלשה כנני חוקיה א"ר כתוב. סשפט בהם לעשות גו'.נקמה
 פעסים נ' כננד אמר חייא ר' פעמים. נ' ישראלנתברבו

שעלו
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 . דח~כמות עו3ז6 5חע3ד ח31מות ותרי . יוח36כ5
 סמוסין וכתס כנו. ו6ת סכיור ו6ת ספניס. ו5מסוס5מן
 . ז6וריית6 5ומי6 ותרין סמרון דפוח6 זח5ס5טוכז6
 י"מנח כיון יות6. 3כ5 553ות6 עמ6 ע5 5כפר6ו6סרן
 קסס ו65 3יעקכ נמס 65 כי . 6תר 3ס6י רספססו6
 ת5ך ותיועת עתו 56סיו ס' זס6 עעמ6 ח6י .טסר56
 ת5ך 3נק יען מס " זכר עמי 6( כתי3 וע'ז3ו.
 ססקיסי"עז חן 3עור 3ן 53עס 6ותו ענס ותסחו"3
 33עו . כ6 ~כר עחי ס'. 5זקות זעת 5חעןסג5נ5
 5כ1 5סי65ס 1כ5עס כ5ק ד6תמכרו ~טנ6 ססוח זכירין סווח:ייכו
 ע6 33ריס ז6מיז כ6כ6 3כו "חיךנ6 ך6נ6 . יכי15ו65
 5קכי5 ז6 ח6י סנ5נ5. ועד ססעיס מן ז6מר6 3יז6 5יססכיק
 דכירין סוו מנייכו. 3כעו ליסר56 קכ"ס 6חר ה5תד6.
 רסע ססו6 יכי5 651 כי. 6מידן זסויתין זחנ6כ5

 ידייכו זס3קתון כיון . ע5ייכו 5ס5ס6ס וקסמוי3מרסוי
 ספס ה*5 . כתי3 מ6י 3סיסיס וסויתון 3יח65מז6
 סווריס 3נ5נ5 נ( כד*6 . סנ5נ5 ועז 565סיספ.ושתמוו
 זעת 5מען 6מ6י. ז6 וכ5 . סג6יכון 3כו ס5סו וכזיןז3מו
 ד6תון 3ותנ6 5כו זעכזנ6 נזטת 6ינון כ5 . ס'5זקות
 ורוגזמ 3כו 5ס5ס6ס זע5ח6 ח5ס סכיקנ6 ו65 3י6חיזן

 . ככו 5קרכ6 יכ6 65 3יסין ו1ינין ותת6ז5עי65

 כיסר56. תקיפ6 פח6 מ* . ונו' יקוס "מ6 טהן2(

 ט"111:נדש%:%ייי:;11?
% מתקסרן נמוסין נרדיני כחס ותת56עי65  כ5טפא ו:ךל"ינ"י::;" %על~,'%י:;"ן:ו 
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 3כ3וד מסידיס יע5א דכתי3 כמס וסייגו . 56ףמ5דך *

 המטלן 61סעין 65תניס 533עס וממ6 זתניןצ 5עסופ . גו' 3גרוגס 56 רוממות מסכ3ותס ע5ירננו
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 99מ קירשישון בלק( הזהרלשון

 ג4 נתברכו הקדוש. המ"ך לפני לייאית יי1 שעלי , %ת %פי . 9ש6 %% 19 %845 שר%יש"
 :זתכץ .יא-ך

 שמ% % 15ך י נ11 שש 1 שש וירא6(
 . ומ' מצוס 5קר% נפפס כפעס סל6%

 5כח% 6סתכ5 ות6 וטא6 656 . 6%0 %י "אזס6הר
 רונ% דס6 פת6 נוץ . ייתע כס4 6סתכמ 651 .ספט6
 5כלך ס' נעיי סונ כ* ייע כדין . נע5ת6 6פתכס %ר%
 כמסיס תכ5 נרתים סכיק אכ6 נטס% . 'פר6%ת

 נפפס כפפס ט5ך י6 0ס'ז . טצ %תכי ו%זפ5מ6

 "8וחל את לניך ח' ועויונו מ ג"ח ךירא6(

 וקח-הא'ר
ך

 לברך ה' בומני מרב כי *רע ש בשלם. נמצא 4ש לכוע נפתבל הייאם'

484 מ4שבשלמע
 ש נטח שחרט שעה באותה וראח מא פאים.לטיאת

צ ולק4. השמאל בצרלאחת  
 שכל בלעם. הרשן אאו על אני המה יצחק א'ריה/ היו ?השי יצשק ר' כ( ה/4ם

 והצאים נקשרים כלם שבשלם סתואם מיני סאשנ

 ולפ,כך מזחי%ם. ה ההזא. הקרכהני נחשם

 ת%נ6 רומ פ5יס 6תסיך סכי דתס6% כססר6 6תער6יסו %י . %קדסי% צך וקחססנש%
 65סת6נ6 נ"כ 6תי דפ:יכן %י פ5 6תתר דסכי .ז6סת6נ
 פ5יס 65תסכ6 כנע דכלפס רספ ססו6 כנ"כ . 5יסתס36ין

דץמכ"
 עס3יו .מווכסיימ כמס כסע . סוס 1פ31ווי יסיוו% . וש3מימישי

 יריףט
 ו%
. 

 ות:יס ופניד . כ65
 5ש ו3זפ מוי6 דססו6 ריס6 גע% 5נתר מד43.6רפ6
 מד פנ6% ופ3יד 6מר6. קסרת6 תכיס יפ3יד . ססרץ65ר3פ

 . ץפס%*ן והץ %ש"תוך
 %ץיפןץ

 ד56תריך ת6י 04
 תססר ידפי ד6יכע %י כסוס ש3ווי 3סו ופניו .04

 4בץ יייע"יענ ;זעיויייוע'נל
6%כ

 0ל
 ון*ץ כ1 . 3 זקסת ט ק ד כשםפ

 . ד6תתר כתס 6ש1 3תס6נות6 ה1סי6 ט%1ופנך6
 יסי 6שר . 3כחס 656 6יסו 155 דכ65 סיל9פ6ו5כתר
% מ עסש.נס ססי פלתמוס כמס וניתד6נ שכ6 סכ* כ6*5 .נכש6  זד*. 60 0מ 6תר %33ט. % 

ט6י
 ס6'לכ כת 6ש5 ססת6. 6% צנס 6% 58סי

 5יס 6תר . 5ש *5ז 6פר פא 53עס היפ **וש
 %6-ף קדס 5דו ד6"א קוס סמה 63יסן 5נ%5טה.

 עצמ1 מממא היה ההוא העליון הנחש נץ מימאהרוח
 אישות* מעשי עמה עושה חקיה אתע.. עם לילהבכל

 עשה "ו משאה י" שץ ולתמשלך לרגממאבשביל
 נחש לקח היה. כך פעולותיו ידאלת שעולאיהנשפיו
 פעציא ראשו פצע לפניו, וקשרו הידועים נחשיםמאות!
 מממ ועשה דבל. ושרף ידחךם עשבים 1לקחלשזט.
 שצעו המשש שתו 5ל חראש לקח אח"כ אחד.כרך

 אחד ש4ול חגשה אחר. כרך מממ ועשה צדרים.לארבעה
 ער אד1יהע פעהיק ויד ועשה 5חשים שמיוהיה

 שנצרך מה לו וההריעו חמובהיג רחקווע עליוקמעמשרך
 מצד טרעים שהם מה כפי פעולותע בהם ועושהלט
 בפעולותט גמשך היה מושם ברקיע. אשר הנחשאותו
 הייא. הקרמון הטקש מן רווק עלל שמשך ערצשפיו
 כתגב ויפיכך וקממים. וכשפים ידיעות טדע היהומוה
 ודאק נחשים נחשימ. לק%את בפעם כפעם הי%א

 שנתבאר. כמו הוא בדש1מאה רגצכשפים של והוורשורה1שי
 יופי א'ר בנחש. אלא הוא אץ הכל התחלת אחשכצן*
 איא " נמצאש אעם וקממש כשפים סעי בל מהם8ני

 הנאל חחה על הנחש בא כאשר לסדתי. נך אילבנשימי
 בתק*ע ד1א כך אמר בבעלה* ממא המיל בה ווהטא.בה
 שא4 פשרם 0הה אמר טיק* לר' עשקו יומי ר'בא
 הפשלט8 אלה כל אשל עבש* אלא בו וכיתי %א שהרנר
 למר קרם ארץ שהם קרם הרר* ב(*וע אבלסאביו. א'י אוהם. למד מקום טאץה בלעם ורדע מה*כל
 וטהרים שבאורע לפי קסם*ם. מעי צל כשפים מירבל

 המאשל ש*א הטלאכים אוועננוצאים
 הקב"ה שהפילם.

 ומ1יעש בר%. של בשלשלשת נקשרים ףם השמרם*ק
שיםמרסקי
 . יש צש פי ס י4 "אי * מקומותמראה



 הזהרישוןבלק קדדשלשוןפ5
 ככתוב זה. כי בלעם יודע היה ומשם לאנשים.כשפים
 הלא א"ל קדם. מהררי מואב מלך בלק ינדגי ארםק

 אל :ישת נחשים לקראת בפןם כפעם הלך ולאכתוב
 המומאה צד מן הבא שלממה הצד א"ל פניו.הסדבר
 כאשר במדבר שולמ שהיה ממא רוח הואשלמעלה.

 לממה שהוא עסו להמטא ובשביל הענל. את ישראלעשו
 ישראל. את לעק.ר שיוכל כדי כשפיו עטה ובכלנתכוון.
 בפעם כפעם הלך ולא אסר יזמי ר' י( יכזל. הי'ולא

 שני ,טבאותן אלא נתשים, לקראת מהו נחשים.לקראת
 לקלל ובקש כשפיו בכל הולך היה הראשוניםפעמים
 אל שזב שאמר הקב"ה של רצ141 שיאה כיזןלישראל.

 דבור אלא לךיבורך. צריכים אינם בני שהרי ונו'.בלק
 כ"ה תדבר. וכה ככתוב הזו. כ"ה מן לבוא עתידאחר

 השלמונ.ם כל על השולטת תדבר כ"ה אתה. ולאתדבר.
 להרע יוכלו שלא הרעים ומינים והקססיםוהמכשפים

 רשע וראה בוא רעה, בעין בהם להסיזכל בקש אזלבני.
 אלה בשתי ססתכל היה בישראל. ססתכך כשהיההה:א

 בזה או בזה או להם, להרע וישראל יעקכהמדרמת
 נתברכו. וישראל יעקב וברכה ברכה בכל לפיכךבכשפיו.
 שפני בשעה כי ראה ראה. במה ונו'. מוב כי בלעםתרא
 וכל במעמדם. עוסדים איו הרעים מינים מאיריםהםלך
 באותן וראק בהש בכשפיהם. עולים אין קממים וכלכשפים
 בלעם אל ה' ויקר אלהים. ויקר ויקר. כתוב פעמיםשני
 נמצא שלא שראה כיון ועתד תדבר. וכה וכתובנו'.
 . ונו' בפעם כפעם הלך ולא אז ,3'ילים. אינם וכשפיורונו
 בהקעוררת התחיל סכשפיו עצסי והסתלק שנפרשכיון

 כאן. יש התעררת איזו יהיה א"ר לישראל. לשנחאחרת
 שנקטרים זה השסאל. מצד אחר רוח של דו:עוררתא"ל
 כך אלעור ף"ר שלה חהכשפים הרעים מינים אותןההתיו
 דש, הק רוח עליו שרתה לא שעה באותה שאפילולסדתי.
 א-הים. רוח עליו ותיף כתוב היי כן אם יוסי ר'א*ל
 כן א"ל כך, בהם כתוב לא האחרים פעמים אותןובכ"
 נתכאר וזה יטרך. הוא עק מוב נ( כתוב וראה בואהוא.
 שלא עין רע דיה ובלעם יברך. אלא יבה4ך תקריאל
 ש:יה מקזם שבכל כסוהו. עק רע בעולם נמצאיה'

 שמעביר מי כל אסרו וע"כ נתקלל. דיה בעיניוממתבל
 את בסטפחת יכסה רעה. מקףן ומתירא ברחוב בטאת

 כאן אף עליו. לשלופ רעה עין תוכל שלא כדיראשי.
 להרע וקסמיו בכשפיו יכול שאינו בלעם שראהביק

 שבכל לפי רעה. בעין בהם להסתכל בקשלישראל.
 וראה בוא נתקלל. היה הרעות בעיניו ססתכל שהיהמקזם
 המדבר אל וישת שכתוב ישראל. לננד רצונו היהמה
 במדברא ישראל עבדו די ענלא לקבל ]ושוי כתרממופניו.
 ראה עתה להם. להרע עזר צד לו שיהיה כדיאפוהי[
 בקש ישראל, את וירא עיניו את בלעם 1ישא כתוב.מה

 שהקדים לולא שעה באותה רעה. בקףן בהםלהסתכל
 עיניו. בה0תבלות סאבדם ייה הרפואה זאת הקב"הלהם
 היא זו ההיא. בשעה לישראל הקב"ה שנתן הרפואהומה
 עם על עליו. ותהי אלהים. רוח עליו ותהי שנאמרמה

 כדי הילד, ראש על סמפחת שפורס כסי נאסר.ישיאל
 מובו סה ואמר פתח אז הרעות. עיניו בהם ישלמושלא
 בעין להמתכל שרוצה מי כל וראה בוא יעקב.אהליך
 דבר לאותו וסכבד סשבח כאשר אלא יכול אעורעה.

 טוב טה ראו אומר דרכו. ומה רעה. בעין להזיקוטמבקש
דבר

 ג*ג טטיי 0 : א 91 4 מ%מותמראה

 גו-6 . נ5פס לפ סוס ופתתן . נסמ %35מרסין
 1ס6 6"5 . קךס תסררי תומ3 ת5ך כ5ק יגמג' "רסתן

 56 ויסת נמסיס 5קרמת כפצס כפעס ס5ך ו5מכתי3
 תס6כ6 תרוח ך6תימ תתמס ססר6 מ"5 סגיו.סתך3ר
 כד 3תך3רמ ךס5יס תסמ3מ רומ %" .ך5עי5מ
 תתמס. ךמיסו 3?ךיס 5מסת"נ6 3נין עג5מ. ית יסרמ5ע3ךו
 . 5יסרמ5 5ון 5מעקרמ ךיכי5 כגין מרטי עכיןו3כ5מ
 3פעט כפעס ס5ך ו5מ מתר יוסי ר' 6( יכי51.5מ

 תרי ךסגי 56מ . גמסיס 5קר6ת תסו . נססט5קרמת
 5תי5פ 31ע6 מרסוי 3כ5 מ1י5 סיס קדתמיזתגי

 56 סוג ךמפר ךק3'ס רפות'ס ךמתמ כיון5יסר56
 ת5ו65 כגי. 3עיין 65 תלולך ךס6 וגו'53ק
 כ"ס . תד3ר וכס ךכתי3 כתס כ"ס תסמי 1תיומקרמ
נף:1 ס5יסין כ5 ע5 ךס5ס6 תך3ר כ"ס מגת 651 .תך3ר

 כךץ
 מ1ימנמס6 עיגי5מיסמ:5ס6 "ין 5מסם6 3סמן

 תיין 43ין תסתכ5 סוס 3יסרמ5 3סו מסתכ5 כןרסע
 3ס6י מו 3סמי מו . 15ן 5מכ6סמ ויסרמ5 יעק3ךרנין
 . מתכריכו ויסרמ5 יעק3 ו3רכמן 3רכ6ן כ5 3נ"ג .3חרסוי
 ךמגפי 3סעתמ ךי מת6 מתמ. כת6י ונו'. סו3 כי 53עסוירמ

 נ,עם 6,ו' ע, ןו ו'קי. !ת'ג 1תף
 4פכט 5מ ךס6 ךמתמ כיון וססתמ תן3ר. וכס וכתי3ונו'.
 . ונו' נפעס כפפס ס5ך אמ כדין . ס5קין 5מ טרסוירונ61
 . ר,כמ מתערות6 תמי יסוךס 6*ר 5יסר56 5סנממממרמ 43ערות* ס6רי תחרסוי גרתיס 61סת5ק ך6פרשכיון
 ךמתקסת ססומ ךסתמ65 תססרמ מזמ ךרוממ מתערותממ"5

 מ:1512ייני .2גנ
 מ:יי%1ק1ין: 65יינ:ימ גשן

 . 54סיס רומ ע5יו ות:י כתי3 סמ סכי 6י יוסי ר'מ"5
 סכי מ"5 . סכי כ?1 כתיכ 5מ 6מרגין 1תגין מיגוןוככ5
 6וקתוס 1ס6 . יכורך סומ עין עוכ נ( כתי3 מ1י ת"ס61

 ין,סתנ,
 ש,וו

 תתן;',.נוהק
 : ",ן י.,' -ו!ו

 ס% מוף . ע5יס 5ס5עמס כיס6 יכי5 ך5מ נניןריסיס ע5 סוךרמ ימפי . כיס6 תעיגמ ותסתסי כסוקמכריס
 י5מנמס6 וקסתוי נמרסוי יכי5 ך5מ נ5טס ךמתמכיון

 ך3כ5 3נין 3יסמ 3עיג6 3סו 5מסתכ5מ 3ט56יסרמ5.
 מף ת" . תת5סי6 סוס 3יסין 3עינוי תסתכ5 ךסוסמתר
 סתך3ר מ5 ויסת ךכתי3 ךיסר56. 5ק53יסון רעותיס סוסתמי
 3תך3רמ יסרמ5 עכךו ךי פג5מ 5ק53 ]וסוי כתרנותו .סגיו

 3עמ . יסרמ5 מת !ירמ עיג.ו 6ת 53פס ויס6 כתיכתמי מתי ססתמ %5. 5מ3מסמ סיועמ סטר 5יס דיס6 גנין6פוסי[
 ך6קךיס מ5ת65 סעתמ כיס 3יס6 כעיגמ כסו5חסתכ5מ

 . ךעיגוי 3מסתכ15תמ 5ון תמ3ן ס01 מסוותמ קכ"ס15ן
 סו6 ך6 . סעתמ 3ססימ 4סרמ5 ק3"ס יס3 מסוית6ות6י
  ריכוס6.  ריסיס פל סורר6 רסריס  כת6ן . ק6פריסר6ל פל ט4ו. וססי  6ל%ס. רוח טליו ותסידגתינ

 3טיכ6 ל6סתכ4 רכטי פי גל סף  6 .סטיפקכ  טו3ו  תס ו6פר ס6רי כרז טיגוי. 3יו  יסלונורל6 נגי
 פ5ט  לססו6 ו6וסהה פסכס כר 6ל6 יכילל%

 ע63 כ%ס תתו 6תר  6רסיס. וי6י 3יס6. כצינ6 ל6ליי,רכטי
ר6



 81מא קידשישוןנלק הזהרלשון

 6וף 3ים6 עינ6 3יס דיס5וט כנין . ד6 ימס כמסד6.
 כתס ימן מינון כתס . יעקכ מס5יך ע31י תס מתרסכ6
 דתיין . טנייסו ד6תגסען ספילן ען נט כתס . ספירןמיגון
 יז5 6( דפדן. כננתמ ק3"ס דנטע ימיין .נסיעין65ינון
 . 5תמזי ימן פסירן ידין 5יס דסו1 נס 35רדכסו תסכני תמיגון יסתכמין נסיען ומ5ץ יתן ת* . תד5יותיס
 גקיט ידין כמינון מסתכ5 . כיסמ 3עינ6 נם 3ר חדמעכר
 ן מינין כתס ססירן מינון כתס מתר . 115 5ס3מ6 וסמרי5ס1
 1 5כתר . ע5מס דספילו תנזרס מ35ען מתו .ימין

 1 ן כסו 5מסתתסמ י"יתיס דמרם יקר *וסייק'רין
 די5יס סכחמ כתר 53עס כך . דעיס 3הי13תמ נגיזיןויסון
 דמ. ספירמ נעיע6 כסון יסתכמ 5מ . תד~ו מץס יז5מתר
 ד5סון תסכנין כ6ינון 5כר . דמורייתמנטיטמ
 551 יסני ד5מ ]:חן רכיס כתיס וזרעו):י[
 יכ5ין 5מ רסע קכ*ס. מ'5 . דקודסמ לוממירכי
 כדין . ע5ייסו דקודס6 פריסו דס6 . 5ץ 5מ63סמעימך
 כמ כ5 יכ5ין 5מ סמ . ונו' תת5ריס תו5י6ו מ65ת-
 כסו ממיד ע5מס תקיפ6 מי5מ דס6 . 115 5מכ6סמע5ת6
 56מ טוד ו5מ . :וט5ריס ת51ימ1 מ3 . מיסוותמן

 ידיס 5מוסיע נם כר יכי5 ד5מ . 6 רמסכתועסות
 ן . ע5מס כזקיפו ותדמסתכמ ר1תיס תנוע5יס
 . 115 65כמסמ דיכי5 תמן 51ית ונו' 5ריו נויס ימכ5 סכ*1מי

 יכ5ין 65 ע65ס כזקיפו מיגון ד5מו נזתנ6ז6פי15
 כנין דמי5. 5מ סככ. כרע סס"ד .5סון

 עתתימ כיני מינין כד מסעו . וכ5כימ כמרי מכרד6סתכח
 מוריית6 כניתוסי יסתכמ סו6 כ6רי 3יגייסו. וסכ3'כרע
 כ5 דמסי15 כתמריסון 5ס1 מית וס5ענותמ . מורי"צ636רמי
 כד דמ כמריס 5סון. יעקרון 5מ דע5תממ5כי6
 סס"ד . תניס 5יס 5מקת6 יכנין 5מ ערפיס ע5סכיכ
 6תר מיי6 ר' כ( . יקיתנו תי וכ5כימ כ6רי סכככרע
 ע5ייסו מפימ דסכיגת6 מתמ- . 5סכעיו סוכן יסר56ויר6

 תמותס. סכסין כתריסר תתתקנמ פ5ייסו.זרכיע6
 5סון מיכ51 מיך מתר עיניס ע5ייסו 5ם5ט6ס יכי5ז65
 5ון ומסת ע5ייסו רכיע ע65ס קדיסמ רחהוסמ

 . ע5ייסו כים6 עינמ ותם5ס דיתנ5יין כנץ תע5ייסויקיתנו תי יקיתנו. תי וכ5כימ כמרי סככ כרע סס"ד .כנופסמ
 כ53עס 5מכמסמ מכיס כע5ת6 6סתכח 5מ מ5עזר מ"רג(

 קסרו ידף וע5 כת5ריס. מסתכח סוס כקדטיתמ דס6וסיט6
 תעגדותסון יפקון ד5מ קסורמ דיסרמ5 ע5ייסו:ו5ר6י
 דס6 . 5סו 5מכמם* מיכו5 תמי דמתר סו6 וד6 .5ע5תץ

 יסקון ד65 עכידנממג"
 מ5 מכ5 . 5ע5תין ד:ו5רמי תעכידת"

 כ5 יכ5ין 5מ ו5קכ5יס תט5ריס.ח51י6ו
 יסודס ר' 1נ1' מיע5ך 5כס 5*תי סו5ך סגמועיזוז . דע5תמ ו"רסיןמכטין

 עתך ונו' מווניו מ5 עכד תסניר 65 י(סתמ
 מכיג6 כתס . דמורייתמ ת5י חגיכין כתס כקרכךיסכ

 קכ"ס 5ס דמורית מורייתמ מגיכ6 כתס ק3*ס. ק,עימוריית6
 תמ:ריס גסקו די כסעת6 מזי תמ יסרמ5.5כנסת
 ס5יקו 5מ קסורין מיכון ע5 וקסתוי מרסוי ד% 53עססתע
 ו5תירם נרתיס פרר6 ס*י ניסר56גסו

ריסיס
 ג*ג זגויס ז( לי4 י9 0 סט: גח 0 ייט ז9 " נשקוטותשפר4שזה

 אף רעה. עץ בו שהשלם כרי זה. יפה מה וה.דבר
 כמה טובים. הם כמה יעקב. אהליך פובו מה אמרנאן
 דוכות והן מהם. נתנמעו יפות נטיעות נמה יפים.הם

 יזל -( העדן. בק הקב"ה שנפע היפות נטיעאלאוקן
 הדלים מאותן יצאו הנטיעות ואלו יתן מי מדליו.מים

 מראה. טובות יפות ידים לו שהיו לאדם משלשבהם.
 אחז הידים. באותן נסתכל רעה. בעין אחד אישעכר
 אח"כ העליט. יופי מן הננזרות האצבעות אותן ראום.בות. הן כסה יפית. הן כמה אמר לשבחן. ורוזחילאותן
 אבנים בין שרויות תהיינה הירים ואלז יתן ם4אמר
 בדן. להשתמש בביתו ארנמן של כבוד ובבנדייקרות
 ששבח השבח לאהר בלעם כך בארונו. ננתותותהיינה
 העניים בין אלא תירה. בני של נמיעות היפות.נטיעות אותן בהם נמצאות תהיינה לא מדליו. כום יזלאמר
 ולא יתרנה שלא ]:ק[ רבים במים הרעו ]:יןשבהם
 ביכולת אין רשע הקב"ה. ל א' הקודש. רוח אצלםיתנדל
 בהם. מחונר העל'ת חזק שכח לפי להם. להרעהעולם בני לכל ביכולת אין הרי וגו'. ממצרים מךציאו אלאמר. אי עליהם. קדושה של הפרסת שהרי להם. להרעלעיניך
 שהוא אלא ע:ד ולא ממצרים. מוציא אל הוא.ומי

 יר*ו להרים איש לכל ביכולת שאין לו. ראם תכתועפ
 עליונה. זקיפה בקומה נמצא שהוא ומתוך מבהו. מתוךעליו
 להם. להרע כל אוי מי וא.ן ונו' צריו נוים יאכף כןזאם

 ביכילת אין עלי:נה זק.פה בקזמה הם שאין בזמןואפי4,
 שרוא לפי מתירא. אינו נ"כ שכב. כרע זש"כלנצחם.
 האומות בין הם נאשר אפילו וכלביא. כארי נבורנכצא
 התורה במשפטי נמצא הוא כארי ביניהם. ושכבוכרע
 כל ו8אפילו ברבמם להם יש וממשלה התורה.ובדרכי
 שכאשר הזה כארי אותם. לעקור יוכלו בל לם העמלכי
 זש'כ ממנו. להקימו ביכ1לת אין טרפו על שוכבהוא
 על"הם חופפת שהשכינה ראה לשבטיו. שוכן ישראלירא אמר חייא . ר' נ( יקימנו. מי וכלביא כארי שכבנרע

 תחתיה. שבמים י"ב עם נתתקנה והיא עליהם.ורובצת
 לנצהם. אוכל איך אמר עליהם. לשלום לעינו ביכולתואין
 אותם ומכסה עליהם רובץ העליון הקודש רוחשהרי
 עליהם. לשלום רעה עין ותונל שיתנלו כדי מעליהםיקימנו מי יקימנו. מי וכלביא כארי שכב כרע וש"כבבפיו.

 בלעם כמו להרע חכם בעולם נמצא לא אלעזר א"רנ(
 כשפיו ירי ועל במצרים. נמצא היה בתחלה שהריהרשע.
 העבדות סן יצאו שלא קשר ישראל על המצריםקשרו
 שהרי להם. להרע יוכל מי שאמר וזהו לעולם.שלהם
 אל אבל לעולם. מצרים נלות מן יצאו שלא עשיתיאני

 כל מאומה לעשווז יוכלו לא ולננדו . ממצריםמוציאו
 : שבעולם והמכשפיםהחכמים

 יהודה ר' וגו'. איעצך לכה לעמי הולך הטידערצה
 עמך פו' ארטע אל עבר תסניר לא ד(פתח

 חבובה כמה התירה. דברי הם חבובים כמה בקיבך.ישב
 הקב'ה שהנחילה התורה חבובה כמה הקב"ה. לפניהתורה
 ממצרים ישראל שיצאו בשעה וראה בוא ישראל.לכנסת
 פעלו לא הקשרים אותן ובל וקם2יו שכשפיו בלעםשמע
 שערות ולמרום עצמו לההנורד דעזחיל ישראל. עלכלום

ראשו

 11יא : הזרע גתקלקל רביפ במיפ כי הח[ : ועניות ד6ת טלשון דליו דורןעוו הזייו
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 שתן אשל שהגיע עד חשך היי לשתן והלךראשו.

 אצלם. ההולך זה של דרכו הוא וכך ברזל. שלשלשלאות
 אותו שא"ל. רואהי ההרים ראש. בין האיש שנכנסכיון

 ל ק נעזנים א! לע!"א. אומר הוא מיד ,ינים. נלוישנקרא
 להם. ומסובבים השרפים נדולים נחשים אצלםונאספים
 נראית שהיא ולמדנו האיש. לננד קמנה דוהמשלחים
 ידיה בה. עבות ושגי נחש. כראש ראשה חתול.כמין

 פניו. מבסה אותה רואה האיש כאשר קמנות.ורנליה
 לבן. הרננול שריפת אפר עם אחד כרך א;ו מביאוהוא

 אצל שבגיע עד עמו הולכת והיא בפניה האפרמשליך
 ומניע בארץ נועץ הטלשלאווז ראש תה השלשלאעע.ראש
 נועץ שהוא אחר עמוד יש גתהום ושם התהום.ער

 השלשלאות. ראש נקשר העמור ובאותו התחתע.בתהום
 פעמים נ' בו מכה ת השלשלא לראש האיש כגיעכאשר
 והיך ברכת על :משתחחץ כורע הוא אז 6. קוראיםוהם

 וכל לפניהם. יושב ש אצלם, שמניע עד עיניוומעצים
 עיניו פותח זה. ומצד זה מצד לו טבבט הנחשיםאותן
 לננדם. ומשהוצה פניו על ונופל מזדעזע אותם.ורואה
 חמשים אצלם דושב וכחמים. כשפים לו מלמדיםאח"כ
 הקטנה חיה אתעה לדרכו. ללכ; הזמן מניע כאשר "(יום.
 ההרים קן שיוצא עד לפניו ה'לכים הנחשים אתזןוכל
 הודיע אצלם כשהניע ובלעם ההיא. הנדול החשךבתוך
 לקמרנ ובקש עמהם. ההרים בין עצמו והסניר ענימ.להם

 כל וקלקל בלבל והקב"ה למצרים. להחזירםלישראל
 לנשת יוכלו שלא שבעולם. הכשפים וכל העולםחכמות
 יטל שאינו בלום שראה כיון עכשו וראה בואא~הם.
 שלא מה לבלק עצה ונתן פניו החיר לישראל.להיע
 רבר על היתה ועצתו להם. להרע בשביל ממנו.בקש
 היעו לא משה להם שאמר ולולא י8מע שהיו מדיןבמת

 בלעם. בדבר ישראל לבני היו דשה הן שכתובעדעים.
 בעצמך אתה בודאי הרי אמר עצתו הקב"ה שראהניון
 הבשפים. כל על השימ ההוא כח עשה ומה ב?צתך.תפול
 רח:ק. ל!מן שררה להם יש וכי הכל. של סוף לוהראה
 עליו. שעמד מזה שנאמרו הדברים ראתה ,רנו יצחקא"ר
 צרץי שהיה מי ויאמר. בלעם. משלו. וישא נתכארוהרי
 נתעב נבר דברי יתקיימו שלא כדי המעם. מהלומר*
 : התורה של עליוןבדעת*
 ונאם בטר בנו בלעם נאם ויאמר משלו דישאנ(

 בדמיע אותם שעושה מי ויש בידו. ומצליח כשפיםשעושה מי יש וראה בוא אלע~ר א"ר העין. שתםהגבר
 נבר באלה לפעולות שהרי בידג מצליח ואון ממשההוא
 מתוקן ההה ושהוא מבלעם וראה ב1א ]גס[ נצרךמתוקן
 ונאם שכתוב לפי בידיו. שיצליח של1 הכשפטלשתן
 אחד. דגל העין מתום העין וטזש העין. שתוםדנבר
 לא עיניו ורא,ת תמיד. בו מיעמה דיתה אחתשעין
 ביד וושלח כתוב בעיניו. בו ההה מש ישר. בדרךהיתה
 כראף תהיה שלא בכל. ל!ה מוכן שיזיה עתקאו,ש
 מה עמו שישתמש כף הקודש רחש אבל עעיו.ר*ית
 למדנו נ( יקרב. לא טום בו אשר איש כל ביכבעב.
 בלעם. רשע נ*עתו נועב מה וראה בוא יצחקשא"ר
 בעין משנמש דיה אטראל את יברך לו שנמסרבו4עה

דעה
 : קם ט6 0 אנ 8יד 0 8 ין צ4 8 סקוכצתכא*און

 6ינון 5נ3י יתס, מסוכ6 סירי 55ונון 61אריסיס.
 גנייסו דמסי ומ6ן 6רמ6 סו6 וכך דפרז65ס5ס65י
 ססז6 פז6'5 5יס ממי סורי6 3ריסי 3*ג דפ56כיין
 ק65 יס3ין כדין . 5עז*6 6תר מין . עיגיס נ15יד6קרי

 . 5ון וסמ-ין דמתוקד! ר3ר3ין טיין נ3ייסוומתכנסון
 ותכ, נס. ד3ר 5ק53יס זפירת6 16גיתת6מסדרי
 3ס. זג3ין ופרין . דוע"6 כריס6 וריס6 סי6 סוכר6כמין
 . 6כפוי מפי 05 דמתי 3*כ . יפירין ורנ5ס6ויוס6
 סוהך6. דשרננול5 מ16קךד1 קעורפ6 חד מייתי6101
 ומעי %3פ6 נפין דס5ס55ר ריס6 וס6י . דס5ס65יריפ6 5נ3י דפעי 8ד פתי0 6פיפ וסיי 63גפס6פדי
 כעין 1ס61 סתיך מד נתסומ6 ותתן . תסומ6פן

 וס5ס65 ריס6 6פקסר מתך ו3ססו6 . תת6ס3תסות6
 זמכין נ' 3ס 3עס דס5ס65ס 5ריס6 3*כ תסיכן

 61ד5 3רכד פ5 וסניד כרפ כדין 5יס. קר6ןו6יכון
 1כ5 קפייסו. יפי3 כדין נ3ייסו. דמסי פן פיכוי61עיס
 עעוי פתמ ססר6 ומסלןי ססר6 מס6* 5יס סמרין חו*ין6יגון
 . 5ק53ייסו וסנין 6גפוי פ5 וגפי5 6זדפזפ 15ןומתי
 תמסין ג3ייסו ויפי3 . וקסמין מרסין 5יס 6עסין5גתר
 6ונימתמ ססי6 . %5נףס 5מיסך זמכ6 מס6 כד 6( .יומין
 6י"61. ם %"נין

 ק
 מפ6ק : ס

 6ודפ 5ננייסו
 5קערנ6 ו3ע6 . עתסון 3עורי6 נרמיס ו6מניר מ5ס15ן

 כ5 וק5ק5 ג5כ5 וק3"ס 5ת5ריס. 15ן 65ת563יסר56
 5קרכ6 יכי5ו ך65 . דפ5מ6 מרסין 1כ5 ופ5מ6מכתת6
 יכ'5 ד65 כ5פס דמת6 כיון ססת6 מזי ת6 .3סדייסו
 ד65 מלר 5נ5ק 5יס 61מ5יך נרמיס 6סדר . 5יסר6%36556
 ומ"יכון כי0 דיליס ופיע6 . 15ן 6365ס5 3נין . תכיסנפ6
 סויכ 65 תסס ך6*5 561מ65 . ספירן ך6יכון דתדיןכוק3י
 53פס 3ונר יסר% 35גי סיו סכס סן וכפי3 .ידפ
 נרמך ת6י 60 6תר די5יס פיע6 ק3*ס וסמ6כיון

 . מרסץ כ5 פ5 ומ5פ מי65 6100 פ3יו ומ6י . יפ351עיסך
 . רמיק 5זמן רסות6 5ס1 6ית וכי . יכ65 סופ6 5יס6ממי
 . פ5יס וק"וס תססו6 ך6תמרו מ5ץ מת6 פיג6 י5מק6*ר
 5יס ו6י9 מ6ן וי6תר. . 53פס . תס15 הס6 16קתוסחם6
 גפ65 דנגר6 ת5ין יפקאמץ ך65 כגין ספת6. ת6י .5מימר

 : ך16ריי% פ3%5יפפ6
 ח"ס נטר נכו נ5פס ג6ס ף6תר 15% ןישאנ(

 כססו 5ון דפ3ין ת6ן 61יפ 3יחי. 5561מ מרסיןוע3ין מלש 6ית מזי ת6 56עזר 6*ר . סעין סתססנ3ר
 נ3ר6 56ץ 5פוכדין וס6 3יווי. 556מ 651 תתסמכ6

 מפקגת סוס ך6יסו ת53פס מוי ת6 ]כע[ 56סריךמתקנ6
 וכ"ס דכ0רכ כנץ . 3יווי 5565מ6 די5ש מרסין65יכון
 . מד כ65 ספין ספוס ספין סתוס . ספין סתוססנכר
 נ%ת סוס 65 ופימי טיע . פויך ניס סתימ6 פיכ6ומד
 3יד וס5מ כתי3 3פיכוי. 3יס סוס טת6 .תיסר
 יתכסר ד65 . גכ65 זנרן דיס6 * פתי6יס
 פ6% נ( יקר3. 65 מוס 3ו הסר 6יס כ5 כיכתי3 מ6י 3סדיס דיסתתס ת6ן קודס6 רומ 6כ5 . ופיכוימיזו
 . ד53פס רסע 3סס!6 כפי3 ת6י חזי תת י5סק6'ר

 3פי80 מסנח סוס 5יסר56 35רכ6 5יס ד6פמסר3ספפ6
כיפ6

 הזהרדו
ק
 י מ!ל עפ"י!ט[



 88מב קודשישוןבלק הצודלשון

 ]ס[1 שעא שהיה לשה בן בעור. ע5ה6 תכ5נגי ליייס .: בעץ דברץ תיה התטה הכרכה. רצזקיים שלא כדי רעה. , כססו6 תלוי ת5י אטחש . נרכת6 יתקייס דל6 כנץ .כים6

 6לסיך ס' 36ס ע6 ג( כתי3 מזי ת6 יוסי 6"ר . כ5לנונת6
 נ5ק 56 . נ5עס 56 5סמוע . ונו' נ5טס 6ללסתוע
 : כ5עס 56 תסו כל6 עניד נ5ק וס6 . 5יס"נעי
 . "טר56 ית3רכץ ו65 3נין עעוי סתיס יסוס 3נין6ל6
 סת*ס "ת רסע . 35לעס קכשס 6ש5 אעשי 5שרח6נ6
 1כ5 . טימ 4קמ 6ג6 . כגי יתכרכץ ו65 כנץעינך
 5סו 6ספך ותי4ת5ין

 5נרג"
 ויססך סס*ד .

 6לסז: ס' 4נך כי 5סרכס טק55ס 6ת י 56סךש'

 ת5ע וס6 קרו3. 651 6שוגו פתס 651 אראנוי(
 . 5נתר ומג4סו זתג". נססו6 6תקייט תגחסו4ין

 מיעקכ כוכ3 ורך תסימ6 ות5כ6 נזתנ6ותמיסו
 651מז6ס . ירום5"ס 5ת3גי קכשס זתין תגןונו'.
 זיקין וכס3עין רססין  כסכפין פגל65 ככל6סר

 ע' כיס ושת36ון רקיע. 63ת5עית טגיסגסרין
 השץ. ע' ~ס*ס גסיר 1*ס6 . 6מרגץככ3ין
 . סתית6ס 5ירמ6 יותין ככ*ס יתמד סת'ת6סוכיומ6
 ית6 ]ס6[ יתין ע' 5סוף ס3יע6ס 3יזת6וימכגיס

 "ייצ :"" . יי (41"צ("
 תקיפין קר3ין יתערון זתנ4 ו3ססו6 3עלת,.65תמז6ס
 631ת5עות 3יגייסו יסתכמ ל6 ומסיתנות6 ספרין ו' לכלגע5ת6
 יקוס . רקיע6 63ת5עות ככ63 ססו6 "עגסיר כיעלת6
 כ5 ע5 רומיס ויתנ6ס . נעלת6 וס5יס רג מדת5כ6
 . ע5ייסו י ויתנ3ר ססרץ 3תרין קרכין יתעל .ת5כין
 תשם קדיס6 6רע6 יזדעזע כננ6 דיתכסיי3יות6
 תמות תו חו6 ותערת6 . תקוס6 גי דסוס 6תר ססרגיסתילין
 65וקו6 תקיפ6 6ס6 יפוק תפרת6 הוסס*6 . 'תג5י6לע6
 עו6ס ר3ר63 עגס6 מו יסני תערת6 ותססי6שת6.
 על*ונין וקויסי . ת5כות6 תת*סי3 51יס . ע5ת6 ככ5דים5ס
 עיס עלת6 נג5 תסימ6 ת5כ6 יתג5י גדץ נניס.יתגכסע
 יסע ויתנ5י 3סעת6 ע5ת6 וכני . ת5כותמתת*סיכ
 כדין יתנ3רון ויסר56 וסנ6יסון . עקת6 כתר 3עקת6מסתכמע
 . מיי63 ל6ווס ויסי5י ע5ייסו דתסימ6 רומ6יתער
 עיסס ויסר6ל כפי3 כוע 3גור6. יוקיו דסעיר 6רע6וכל
 6וי3יו. סעיר ירסס וסיס ירסס 6דוס וסיס סס*ד .מיל
 זמג6 ו3סס61 מי5. עוסס ויסר56 וכדין . דיסר656ויכיו

 טוצ4 הט1בה עין סותם שהיה העץ. שהם הגביונאם
 כך יהמרה א'ר הברכה. תתקים היא יתברכו שלאנדי
 פקח 6( שכתוב לברכה. פקוחה עץ שנצרך בוראיהוא
 הזש הטנונא רב ובברכת לברך. בשביל וראה.עיניך
 ההוא וברשע עליך. עיניו יפקח הקבשה אומר* הי'כך

 יצהק וא'ר ידו. על יתברכו ש*א כדי העין. שתוםכהוב
 ושאש מתיימת. ברכתו טובה בעץ הפברך הכהןלפיכך
 רע לחם את ת~חם אל כ( בו כהוב נובה בעיןמברך
 ברכה טמט תנקשו אל כ6טר לממעמותיו. הן:או ואלעין
 שהיך ה' אבה ולא נ( כתוב וראה בש טסי א"ר .כלל

 היה בלק אל בלעם. אל לשמוע ונו', ביעם אללשמוע
 אלא בלעם. אל סהו 'הכ". עשה בלק שהרי לומר.צריך
 ישראל. אה יתברכו שלא כדי עעיו מוחם שהיהלפי

 אתה רשע לביעם. הקבשה לו שאמר עפי א'רלסדנו
 וכל עיני. אפקח אני בני. יתברכו שלא כדי עעיךמותם
 ויהפך דט"כ לברכות. יהם אהפך שתאסר רעיםדברים

 ז אלהיך ה' אהבך כי לברכה הקללה את לך איהיךה'

 דברים שהרי 149ב. ולא אשייט עתה ולא 4%4אנךי(
 ומהם ההוא. בזמן שנתקיסו מהם ישהאלה

 מיעקב כוכב ררך המשיח. מלך בזסן ומהם זנק.לאחר
 ולהראות ירושים. לבנות הקב'ה שעתיד ימדטבו'.
 ו*קין ובשבעים אש עמורי בשבעים מתנוצץ אחרנוכב

 שבעים בו נבלעים ויהיו הרקיע. באטצע ממנומאירים
 יום ]ובגמר[ יום. ע' ולוהט ם4יר ויהיה אחרים.כוכבים
 ויה*ה הששי, לרידוש כ"ה יום ]בהתחלה[ יתראההששי
 ביום ]ס6[ שלטם יום ע' לסוף השביעי יום ]בנמר[נאסף
 נ' יפלו יש ובאותו רומי. בעיר יתראה להתנלותוא'

 י4ל. הגדול והיכל רוסי. העיר סשהה גבוהותוומות
 הדשא כוכב יתפשם אז י יסות ההיא עיר שלוהשל"ם
 נדולות סלחמוה יעוררו ההוא ובזמן בע1לם.יהתר%4ת
 ובאמצע ביניהם. תמצא לא ואמונה הצדדים. ר' לבלבעולם
 ישם הרקיע. באמצע ההוא כוכב יאיר כאשרהעולם
 כל על ברחהו ויוזנאה בעולם. וישלום אחד ניולטלך

 עליהם. ויתנבר צרדים בשני מלחמות ףעוררהםלנים.
 מ"ה הקדושה ארץ תזדעזע הכוכב נאסף שיהיהוביום
 מהחת אחת וסערה המקרש. בית למקום סמביבסילין
 את לשרוף חזק אש יצא המערה וסאותה תתנלה.הארץ
 עעלי:ן נדול אחד ענף יצסח ההיא הסערה וסןהעולם.
 עליונים וקדושי הסלכות. הבתן ולו העולם. בכלו4ישלום
 ולו העולם. בכל הבשךח סלך יהנלה ואז אצלןיתאספו
 יועו הסשיח שיהנלה בזמן העים ובני הסלכוה4תנהן

 אז יתנברו. ישראל ושונאי צרדע אחר בצרהנמצאים
 הרשעדע לאדום וישמיד עליהם המשיח של רוחויעיר
 עושה וישראל כתוב אז על באש. ישרף שעיר ארץוכל
 אויביו4 שעיר ירשה והיה ירשה אדום ודוה זש"בחיל.
 הדוא ונימן חיט4 ששה 1"4ראל ט4 ישיאל. שלאיביו

יקיםיקוס
 הנ: ס ט ג'ג וצש ט לנ נ(פשי טקום4ע4יג*יטרחה

 - הזהרדו
 קושית יתורץ ובזח ורג. לעת היי% הששי ב*ום שאטר וטה לשבת. טשכת יהיו שלמים יופ שכעיפ א6[ : לנן שהוא ו"ייים שח

 וטרפ ראש. אד"י לא וקי'ל ד'. ביופ ר*ה יהי' זח דלפי בשבת ו' ביופ א*ל כשמ שיהי' אפשר דאיך שהקשה אורות נצוציבעל
 השבתז יום חייגו אלול כ"ח *ופ כי שפיר מתורץ דברינו ולפי עיון. בצריך והגיח חסר. לעולפ שח6ל קבוע חשגון ל% יש חמשי4אדבוא
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 שיהיה למי י ואמר. ובבה ידיו זקף שמעון רבינ(
 ויהי' שייקדש נו חלקו ואשיי . ההחו בזמןנפצא
 ההוא* בשן נמיא שיהיה למי ף ההחו. בזנקנמצא
 . השכינה את לפקוד הקב"ה יבא שכאשרלפי

 הנמצאים אאן ובבל עמה. העומדים הם מייסתכל
 בהם ימצא ולא ואחד. אחד כל של המעשים בכלעמה.
 על צרא וכמה כו'. עוזר ואין ואבים נ( שכתובוכאי.
 ףהי' שיוקדש מי חלקו ואשרי ישראל. על יבאו?רות
 בזמן בהאמונה שיתקיים ששץ לפי ההוא. בומןנמצא
 אורע על דסלך. שמחת של הדשא להאור יזכההדשא.
 כבחת ובדגהים הבסף את כצרוף וצרפתים ד( כתובהומן
 יוראל* על יתעורו הצרות שאורע לאחר כו'. הזהבאת
 ויעוררו עליהם ביחד יתיעצו מלכיהם עם העםיםוכל
 האח4:נות יבאו. צרתע על וצרות רעווע. נזרותכמה

 יעמד אשר אחד אש עמור יתראה אז הראשונות.משכחווע
 יראו העולם אומית וכל יום. ארבעים לממהמלמעלה
 ייתעורר צפדר. כ(ן שנקרא ההוא המקום מןידן. הק מתי לצאת המשיח מלד יתעורר ההוא בזמןאותו.

אר"
 העולם. כל ירנז " שמה שיצא יום ובאוועו דגייל.

 יחשט שלא וצורים מקדות תוך יתחבאו העולם בניוכל
 ארים במווזת ובש ס( כתוב הזמן אותו ועללהנצל.

 לערוץ בקומו נאונו ומהדר ה' פחר מפני עפרובמחילות
 העולפ: כל של הבדיה אותו וו ה'. פהר מפניהארץ.
 כששר הארץ. לערוץ בקוסו המשיח. וה נאונו.ומהדר
 הראשק המק:ם הוא שועא לפי הג*ל. בארץ ויתנלהיקום

 לכל ראשונה שם יחנלה יפיכה הקהושה. בארץשנחרב
 ארבעים לאחר הע1לם. לכל מלהגוות יעורר ומשםמקום.
 השים בל לקץני לשפים סארץ יעמד שהעמודיום

 בבל 15הם אחר כוכב נהרח מצד יקום יהנלה.והמשיח
 דחגרו ההוא. לכובב יסובבו אחרים כוכבים ושבעהנונש.
 ים* שבעש ער ביום פעמים נ' הצדדים בכל מ5חמהט
 מלחמה בהם יתנר ההוא והכוכב ירש. העולם בניוכל

 עד בהם ויכה  עבר. לכל ומהגרנץ לוהפ אשבכדורי
 בהם ויתנר יוציאם וביום וערב. ערב בכל אותםשיבלע
 י:ם. שבעים עד יום בכל וכן העים. כל לעינימלחמה
 י"ב עד המשיח וטננז ההיא כוכב יענז יום שבעיםלאחר
 ובו כבראשונה. להתנלות ההוא עמוד טץזו ואזחודש.
 השנים לאחר כי יתראה. לא ההוא ועמוד המשיחיוננז
 ההוא בעמור המשיח יתעלה חודשעשר

 הרקיע. לתי
 יהנ'לה המשיח ירד וכאשר מלכות. עתר תוקי יקבלושם
 בך ואחר העולם. כל לעיני כמקדם ההוא אשעמוד
 מלחמא ויע:רר רבים עם*ם אלע ויאספו המשיחיוזנלה
 נל על גבהיתו הקב"ה יעורר ההוא ובזמן העולם.בכל
 וכל העולם. בכל יתפרסם המשיח שלר העולם.אומות
 סלהמה. בו ולהתנר יחדו להתחבר יתעוררו העולםמלכי
 ויטאו אליהם* ללכת יתדפכו לאהעים" פריצי מןוהרבה
 כל יחשך אז המשיח. מלך על מלחמה להתנרעמהם
 ביםי ימותו ישראל מעם ורבים יום. עשר חמשההעולם
 ארץ יכסה החשך הנה כי ו( כתוב ועשז . ההואהחשך
 הקב'ה יבא אח'כ .. גו' ה' תרח ועליך לאומיםוערפל
 שכת את אקים י( ככתוב העפר. מן ישראל לכנמתויקים

י
 . ומגת כססו6 דיזדתן מ6ן וף . זמנ6 כססו6ויסתכמ יי מ . ו4ו ,הס יי "ף 5,שו וי ט

 יסתכ3 . )6ילת6 לסנך6 קכשס ייתי דכדכנין

 דק 6יט5 .פנס
יסתכת 1ל6 . ומו מו וכל י

 מ3 עקתין וכמס . ומ' פוזר ו6ין 61כיס נ( דכתיכ .זכ6י
 ייזדמן ת6ן מעקיס תכ6ס . 5יסר6לפקתין
 יתנן כססו6 דיתקייס דס"י כנין . זמנ6 כססו6ויסתכמ

 6100 ע) . דמלכ6 דחדוס גסירו ל6100 יזכס .כמסימנות6
 ככמון וכחנתיס סכסף 6ת כ5רוף 51רפתיס ד( כתיכזמנ6
 יסר4. על יתערי פקתין ד6ינע לכתר ונו'. סזסכ6ת
 ויתערי פלייסו כמד6 יתיעסון ומלכיסון עמץהל
 כתרייפ6 . עקת6 על עקת6 וייתון . כיסין נויריןכמס
 ק6ים ד6ס6 עמוד6 מו יתחזי כוץ קקיית6מסכמן
 ממ6ן דפלמ6 עתין 1כל יומין. 6רכעין )תע6מעע6
 מסימ6 מלכ6 יתפר ומג6 כססו6ליס

 לנפק"
 נגת6 מנו

נצ4

-% 

 . עלמ6 כל יתרמ ידלתתן יות6ק המ6-
 ימסכון ד)6 ופנרי מערתי מ תתמכ6ין ע)מין כני1כל

 5וריס כתמרות וכחו 0( כתיכ וקג6 ססו6 1טל)6סתוכ6
 )ערון כקומו נ6וגו ומסדר ס' פמד מפני עסרוכממילות
 . ע)ת6 דכ3 רניזו ססו6 ד6 . ס' פמד מפני .ס6רן
 קדמ6ס 6תר 610 ד6יסו כנין דגליל כ6רע6 ויתנליייס כך . ס6רן לערון כקומו . מסימ ד6 נ6ונוומטיר

 )כ3 קדמ6ס תמן יתנ)י וכנ"כ . קדיס6 כ6רע6ד4מרכ6
 4כעין וכתר מל,6. )כל קרכין יתפר ומתמז6תר.
 עלמ6 דכל לעימסע )סתיח מ6רע6 יקוס דעתוד6יותין
 ככ3 מ)סס6 כככ6 מד מזרמ מסטר יקוס . יתגליומסימ
 יינימון . כככ6 לססו6 דסמרן 6מרנין כככין וסכעסנוונין
 . יומין סכטון פד כיומ6 זמכין תלת ססרין ככל קרכ6כיס
 קרכ6 כסנ ינימ ככנ6 61001 . ממ6ן עלמ6 כיי1נל

 עד כסו ףכעס . עכר לכל ומנ55ין מלסעע דנור6כסיסין
 וינימון לון 6פיק וכיות6 ורמס6. רמס6 ככל לוןדכ)ע
 תריסר עד מסימ ועוגניו כככ6 6100 יתנניז יומין סכעיןלכתר - יומין סכעין פד יומ6 ככל וכן . עלמ6 דכל לפיניס:ןקרכ6
 וכיפ כמלקומין. ד6ס6 עמוד6 ססו6 ויתסדר .ירמין
 תריסר לכתר . יתמזי ל6 עמה6 וססו6 מסימיתנכיו
 רקיע6. 5נ1 עמוד6 כסס61 למס"ש 5יס יסלקיןירמין
 יתמד יפת וכד . דמ)כות6 ועטר6 תוקפ6 יקכלותמן

 עכתר . עלמ6 דכל לעיכיסון כמלקדמין ד6ס6 עמוד6סס"
 קרכיך ףתער סני6ין עמין לנכיס וקעכנסון מסימיתגלי
 לכל פורתיס קכ*ס יתער ומנ6 וכסס61 עלמ6.ככל
 וכ3 . עלמ6 ככל יתידע מסימ6 ומלכ6 . דעלמ6פמין
 . כיס קרכ6 ל6נמ6 ל6תמכר6 יתמרון דפלמ6מלכין
 ניימעך . לנכייסו )6סדר6 יתספכו יס671ין מפרי5יוכתס
 כ3 יתמסך כדין . מסימ6 תלכ6 פ) קרכ6 ל5גמ6פמסון
 תתין יסת דיסר6ל מעמ6 וסני6ין . יותין פסרס ממספ5מ)
 *ץ יכסס סמסך סנס כי 1( כתיכ ועשד . להוכ6כסס61
 קכ*ס ייתי 5כתו ונו'.. ס' יזרמ ועליך ל16מיס"צרפל
 כןכפ 6פ 5הוס ז( כי'6 . מעפר6 יסר56 לכנסתאקיס

 ט' פפוס 0 פ' יםפיי 0 פ. יספי' ס( *שנ *סהף 7( ס'נ יספי, 0 : ז סמוק 0 1 פת7יי " כשקוטותנש4אה
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 ויכגום ס"יי תסימ6 ת5כ6 יות6 3ססו6 . סגופ5תיוד
 יסיס 6ס 6( כד*6 . ע5ת6 סייפי עד ע5ת6 תסייפינ)ות5
 יות6 תססו6 . 56סיך ס' יק3לך תסס ססתיס כק5סגדמך

 36ג5ריס
 יע3יד

 ט כיתי כד*6 י 5יסר56 )ון1 ו
 : כפל6ות 6ר1% ת5ריסת~ן

 ר6ם"ע וכי יסודס 6*ר עו'. עת)ק נויס ראשירצנ(

 3עלת6 ס11א1תע
 6ת656 ון.

 גפקו כך 656 . עת5ק
 דע5ת6 עתין כ5 ע5 גפ5ס ו6יתת6 דמי5ו תת5ריסיסר56
 פ)ספ. יס3י 6מז מי5 ירנזון עתיס סתעו סס*ד .תיסר56
 . דק3'ס ע65ין תנ3ור6ן דמ'5 סוס דל6 עת6 סוס6%

 ד6ת6 קדת6ס עתלקגויס ר6סית וע"ד לג3ך,תקר3 דמי5 65 . 56סיס יר6 651 סס*ד . דמי5 סוס 65ופמ)ק
 ו6מריתו כך וכניגי .סוס עת5ק 3יסר56 קר663נח6
 וכתי3 עת5ק זכר "ת 6תמס תמס כי דכתי3 6ו3דעדי

 עדי . 6ו3ד עדי ו6מריתו סס'ד . עת5ק זכר 6תתתהס
 וי36ד ק3'ס ד"תי עד 656 ום3ן )יס ת3עי36ד1

 : ונו' 6תמס תמס ני דכתי53יס.
 3גות 56 )זגות סעס וימ5 3ססיס יסר56 רי2טנננ(

קג~
 ד6יסו קדים6 ד3רית

 ק
' 

 קדים5 דםז ק
 3כ,פ 56 5זגות סעס וימו כתי3 ת6י ]סנ[ דתסיתגות6ורז6
 ד'דטו עת6 ריסי 3יסר56 ס' 6ף 1*מר תיד .תו36
 כ5 6ת קמ דכתי3 . 3קדתית6 6תעגסו 3ידייסו תמו6%
 6תר ר3י ]סד[ ססתם גגד 5ס' 6ותס ,סוקע סטסר6סי
 6תתר ועליס . סתם ד6קרי ס3רית גנד . טמתם כנדתסז
 . קדים6 כרית ד6 . ותנן סתם . 56סיס ס' ותנן סתם כיד(
 קדיס6 3לית סכי 6וף . ע5ת6 ע5 61גסיר זרמ סתםתס
 ט5יס 65נג6 6יסו תנן תס . תגן גם ד3ר נוס6 ו6גסירזרמ
 דכסיר ות6ן . גם ד3ר סליס תנן קדים6 3רית סכי 6וףד3"כ
 סו6 1ד6 . כסדיס 5תקר3 דיכי5 3ע5ת6 גזק6 5ית5יס
 ודר6 דר6 ככ5 יתפסון עת6 ריסי ססתםכנד

 3ס6י )ק3"ס 5ש טקג6סייס1ז
 כתי3 עליס 6מר6 3רסות6 ד6 קדוסס ד6עי5 ת6ן .3רית
 5סס תסתמוס 65 . סגי ע5 6מריס 56סיס )ך יסיס65
 וכל6 קכ6. 56 56סיך ס' 6נכי כי תט3דס6%
 גנד 5ס' 16תס וסוקע 6ותר יסוד6 ר' ס( מד6קג"ס
 16 53י5י6 דקעלץ ע) וכי . ססתם נגד תסו .ססתם
 גנד כתי3 דעי63 3יות6 3יתת6 דקס5יןע)

 656 6תתר כך 3נין 165 סתטון 6*ר63תגלי6. דמ3י כתס 63תנ5י6 תיתתסון דתס6 656 ]סס[ססתס
 לססו6 לק3"ס. 3*ג דמ3 דכדרנ6 6וליפג6תסכ6
 קדים6 33רית מט 6יגון )גפם'ס. תקנת6 לתעכד 56סריך6תר
 כגנד 6יסו ד5סון ותקוג6 דיג6 כך 3גין סמס.ד6קרי
 גם 3ר 56סריך ד65 תכ6ן . 6מר6 3"תר 6%ו .ססתם
 דמ3 6תר 3ססו6 6)6 גפסיס)תקג6
 תקת6 5יס 5ית סכי יע3יד ד65 ות6ןלנכיס.

 בני לקבץ יתחיל המשתה מלך היהוא ביחם דגופלת,תד
 יהיה אם 6( ב ככת קצהו. ער העולם מקצההנלות
 ההוא מיום אלהיך, ה' יקכצך משם השמים בקצהנדחך
 הקב"ה שעשה והגבורות והמופתים האוהות בלתהלאה
 צאתך כימי בכתוב לישראל. אותם *עשהבמצרים

 : נפלאות אראנו מיריםמארץ
 ראשית וכי יהודה א"ר ונו'. עמלק נוים ראש4רצנ(

 ועמים לשונות כמה והלא עמלק.גוים
 יצאו כאשר אלא עמלק. שבא קורם בעולם דךוחאובעת
 מן העולם עמי כל על נפל ואימה פחר ממירים"צראל
 פלשת. ישבי אחז חיל ירנחן עמים שמעו וש"כ"טראל*
 הקב"ה. של נות עלי מגבורות מפחר היה שלא עם היהולא

 נתירא לא אלהים. ירא ולא וש'כ מפחה היה לאהעמלק
 שבא הראשק עמלק, נוים ראשית ולכך אליך.מלט*ב
 ואחריתו ולפיכך היה. עמלק בישראל מלחמהלהתנר
 עמל* זכר את אמחה מחה כי שכרצב אובד.ערי

 עאמר
 ערי אובר. עדי ואחריתו זש'כ עמלק. צר אתתסחה
 ויאבד הקב"ה שיבא עד אלא ]סג[ לומר צריך ה"אבדו

 ! ונו' אמחה מחה כי שנאמרשתו.
 ננות אל 6נות העם ויחל בשפים ישראל רי2טבנ(

 הקדוש השם ימור שהוא הקרוש, ברית פנם שליאה כמו הקב'ה לפני קנאה שאין למרנומואב.
 בנות אל לזנא העם ויחל כתוב מה ]סג[ האמונהוסוד
 שידעו העם ראשי בישרש. ה' אף ויחר מידמואב.
 כל את קח שצאמר לראשונה. נענשו ביים מיחוולא
 אמר רבי ]0ז( השמש נגד לה' אותם וווקע העםראשי
 נאמר ועליו שמש. שנקרא הברית עד השמש. פרמוצ
 הקודש, ברית זה ומנן. שמש אלורם. ה' ומנן שמש כיי(
 הקרוש בריה כן כסו העולם. על ומאיר זורח השמשמה
 על להנן הוא מנן מה מנן. הארם. לעף ומאירוורח
 שנומר ומי האדם. על מנין הקרוש ברית כן כמוהאדם.
 שכתוב וזהו אליו. לקרב שיוכל בעולם נוק איןבריתו
 ורור רור בכל נתפסים יהע העם ראשי הע*מש.ננד

 זה על הקב"ה בשביל ,נאות עליהם מומל זהשחיוב לפי ל; מקנאים ואין למחוה רעים י אם זה, חמאבעבור
 כתוב עליו אחר ברשוה זו קרושה שסכניס מיהבריה.

 רהם  תשהחוה לא פני. על אחרים אלהים לך יהיהלא
 החמאים ולשני טא. אל אלהיך ה' אנכי כי תעברםולא
 נגר לה' אותם והוקע אמר יהיה ר' ס( אחת,*אה
 או בלילה שהמיתו מפני וכי השמש. עד מהיהשמש.
 ננר כחוב בעבים השמים כשהתכסו ביום שהמיהומפני

 שחמא כמו בפרהסיא מיתתם שנעהיה אלא ]סס[השמש
 אלא כך. נאמר חה בשביל לא שמעון א"רבפרהסיא.

 למקום להקב"ה. הארם שחמא מדה שבאותה למרנומכאן
 הקדוש בבדית חמאו הם לנפשן. תקון לעשות נצרךהה,א
 כננד הוא שלהם ותקון רינם לפיכך שמש.שנקרא
 לאדם לו נצרך שאין מכאן אחר. במקום ולאהשמש.
 לתקן תהיה שההשובה באופן אלא בתשובה נפשולתקן
 הקון לו אין כן עושה שאינו ומי שם. שפנם ההואמקום
 בשמחה כי ,( שכתוב זה מה אבא א"ר ו( כראה.לעולם
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 זץזדש4ףך

 או"פ והוקע דורש ,סד[ : שד"י א'ל השם זח וסנ( ז  וישמידו אותו יאבד *הקבזה משמע אוגד ממילא. נאבד שיהיה משמע אבדושפ
 : כך ל*רש ואין באמת בן לא הרי בי  דשמ*. צגד דוקא יסות1 שבאן להזהירם פי' ןסס[ : ה*שופ פירוש בן ולא העש ראשיעל



 הזודלאיןבלק קורשלשוןי"
 נץ "פראל יוה4 כאשר אלא ונו'. תובלץ ובשלוםתצאו
 בשמחה כי זש"כ יצאה עטה עמהם קצא השכינקהגלות.
 זש"כ עדי"ק. זה אמר יצחק ר' הקב"ה. זה ששץתצאו.

 ששון צדי"ק שסעע א"ר ]סין בה ימצא .שסחה ששון6ן
 נמנעו בגלות. נפלה ישראל שכנסת היום וסןנקיא.
 דוצא צץ על אבל הוה. סצרי"ק לעולם סלררתהברכוה

 ורצ"ר. בצ*ח אלל אחר רבר ובינ'ה. וגמ"ה אלוהישועה. ממע?י ציי"ק. זה בששון. מים ושאבתם :( כתובמה
 ביום ואמהת ג( אז עם:ק.ם. מעינות מבג4ר נשפעיהכל
 טץל כי ציץ ישבת ורני צהלי ד( גו'. ה' אורךההוא

 ! ואמן אנץ לעולם ה' נרוך ישראל. קדושבייבך

 לש יסר% יפשן כז 656 גף חוכ15ן וכס5וסת45
 כסתמס כי סס'ד יפקון וטתס טקפן חיפוק פכינת%1%6
 סס"ז 5זי"ק ז6 6תר י5מק ר' קכ*ס ז6 ססוןת165
 6תמכט . ננ5ות6 כפ5ת יסר6ל וככמת יש6 וק ."וי ספן 5זי*ק סתעון 6"ר ]ס1[ נס ית65 וסתמס ססץ6(

 זנוכ6 נסס61 5% . 5זי*ק תס6י 5ט5ת6 מללספ6גרעלע
 תתטימ 5די*ק. ז6 נססון ת'ס וס6נתס כ( כתינת5ו

 וסו*ז. נ5'מ %ץ ד'6 ו6ת'6 6כ"6 56יןסיפופס.
 ניוס ו6תרת נ( כזין . טתיגןן כניטין פפטגהג65

 גד% כ' 14ן יסגת ורר 5ס5י י( ?ו' ס' *יךסס"
 : ו6פן %ן 5טעס ס' כרוך . יסר56 קזוסכקרכך

 פנוםפרשת
 בן אלעשי בן פינחס לאמר. משה אל ה' דין8בנר0(

 אלעזר רבי גו'. חמתי את השיב הכהןאהרן
 תורת הגצש ואל אבז סוסר בני שמע 1( ואמר.*תח
 תורת תמהפ ואל הקב"ה. וה אביך. מומר בני שמעאסך*
 וו מוסר אביך. משר מהו הקרושה. השכ?ה זואמך.
 כמש'כ עונשץ. כסה תוכחווע בסה בה שישהתיה
 שעסלו סי שכל לפי ומ/ תמאם אל בני ה' סוסרי(

 לעילם שערים כמה לו ששתחו זובה דפה בעולםבתורה
 ההורה הזה מעולם שיצא ובו4עה מאהיוהע ולנסהההוא

 ואומרת מכרזת שערים. שוסרי לכל והולכת לפניוסקדסת
 לפליני כמאווע הכינו צדיק. טי ויבא שערים פתח.ח(
 בהורה. שעם"ו מי אלא להקב"ה שסחה שאץ המלך.עבר
 כל שהרי בתורה. ק לעס בלייה שנתעזרר ארם שכןכל

 נסצא והקכ"ה לקולו. מקשיבים עדן שבנןהצדיקים
 חביים בננים היושבת ט( הכתוב שביארו כמובינירם.
 דכקרא זה אמר שמעון רבי השסעיני. לקולךמקשיבים

 השכינה זו בננים. היושבת בו. יש חכמה שלסוד
 בצרותיהם. עמהם והולכת ישראל עם בנלות שהיאהקרושה
 מקשיבים כלם עליונים סחנוק לקז~ך, כקשיביםחברים
 הראיני י( כסש"כ השסעיני. בנלות. תשבחתך לקוללקולך
 של הג~ל את השמעיני לך. ק אק השמעיני סראיךאת
 לפני שבחה אין שהרי בתורה. העימקים החבריםאותן
 אותן כל כביכול שסעון א"ר בקורה. מקים דעכאוהן
 השכינה עם ובאים הלייה. סחצות בהו-ה לעסוקהויכים
 מוסיפים הם בתפלה. דמלך פני להקביל הי.ם יאיר:אשר
 של חומ עליו ששורה אלא עור ילא להשכינה, ועזותוקף
 להתחזק שעכה מי כל וראה בוא שביארנו. כסוחסד

 איזה כננרה. שהם הרברים מאותן עצמו ישסחיבהשנינה
 נכר. אל בת כנון קורש ברית בעת לשקר שלאדם.
 בו נדבקת השכינה כביכול סזה עצמו ששוסר סיוכל

 זוכה אם שכן וכל שלום. לו מקרכת והיא אוחו.ושוסרת
 לבליה ישראל היו ראףם שטעון וא"ר בזה. קנאייהיות
 והשקימ סעשה לאותו פנחס שהקדים ל.לא ההיא.בופעה

הרונז

 נן 56עזר גן סינמס 65תר. תסס % גף דין8נצ4ס(
 56עזר רכי עו' מתתי 6ת ססיכ סכסן6סרן

 תורת פעוס 561 6כיך תוסר כני סמט י( . ח*פרפתמ
 תורת תט1ס 561 קכ'ס. ז6 6כיך. הוסר כני סתפ6תך
 ז6 ת1סר %יך תוסר תסו יסרמ5 ככסח 661תך

 כז*6 . סחסין כתס תגמץ כתס נס %ית15רי'%
 ד4תז5 מ5) זכ5 כגין . וט' תת6ס 6ל נני ס' תדטרי(

 03ס61 תרעין כתס 5יס זיסתמון זכ' טלת6 ג%יכ6וריית6
 סי6 ט5ת6 פס6י ז':פ1ק וכפטת6 נסורין ו5כתטעלמ6

 ו6ותרת תכרות תרטין. נסור' לכ5 ו6ע6 קתש6קדיתת
 כ6וריית6. ז6סתז5 ת* 656 3קכ"ס מזו ז5ית . זת5כ6טכז6 5ס5נ"* כרסיין 6תקיט 5זיק מי ויכ6 סעריס פפמוה(
 כ5 זס6 כ6וריית6. 65סתז63 כ5'3י6 דמתטר נס כר סכןכ5

 תסתכמ וקכ"ס לק5יס. 5תתין זטזן זכננפ56זיקי6
 מכריס כגניס סיוסכח ט( ז6וקתוס כתסכינייסו.
 קר6 ס6י 6תר סמעון רכי ססתצ'גי 3קולךמקסיכיס

 כגסת ז6 כנניס סיוסכת . כיס 6ית זמכתתמרזמ
 כעקתייסו. טתס1ן ו16ל6 יסר56 טס כג5ות6 ז6יסייסר6ל
 סר6יני י( כז'6 ססתעיני. כג5ות6 תסכמתך 5קו5עלך 5ייתין כ5סו ט65'ן מסיריין לקו5ך תקסיכיסמכריס
 -קוריית6. י ו', ! קז6יכון

 זסי
 ק% תוסכמת6 5ית

 6'נע כ5 ככיכו5 סתטון 6'ר כ6ורייתח זתסתז5יכ6ינון
 כתערונית6 ו6תיין 5'לי6 פ5'ג תכז כ16ר,'ת6 65סתז65זזכ6'ן
 6תקיפ . ת5כ6 6גפי 5קכל6 ימת6 נסירכז

 ל5 מופ גיס זסרי6 6% טוז 651 כסכינת61.6חסין
 65תתקף זזכי ת6ן כ5 מזי ת6 ז6וקיתכ6 כתיימסד

 ת5ן 5קכ5ס. ז6מיק תלין ת6יגון גרתיס יסתתרכסכיכת6
 . נכר 56 כת כנון קזיס6 כ6ת 5סקר6 ז665ינון
 כיס 6מיז6 יסר56 ככסת ככיכו3 נרתיס זכטיר ת6ןוכ5

 ~כי 6י עכן 1כ5 ס5ס. 5יס 6קויתת 1סי6 ,יס.חער6
 65סת65ס יסר56 6תחףין סתטון 61*ר 5ס6י.וקגי

 וסכעי טוכז6 5ס6י סנמס ז6קזיס כר סטפ6.כסף6
רוט6

 יספ" פ( ג' פס 0 6י "ה%י 1( ל*ג. זף ס( סס 0 סס ג( י'ג פ" נ( ג" יסעי' 6( סטמותסראה

 ג-

 נ' סס י( פ' פיר ס(

 ו;ודע4יו

 : פוב כל שפע בא י4מזח ומלכות יסוד הודוטת היינו ושמחה ישין]ס.[
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 6ת ססיג סכסן מסרן כן 56טזר 3ן פיגחס סס"דרונז6
 )סתמ דתקגמ ע6ן חזי ת6 6( .סתתי

 קדיס"
 דקכ*0.

 ירית ד6 5ס. 6תחזי 651 פד51ס זכי ד5מ6פי5ו
 גטס61 05 6תמף 65 סגחס )0 ועיי055
 5כ65 וס5יק 5כ65 רווח דתמריס 5סת6 דקכמ וכניןזת:מ

 8%ם ככסיעם 65סתתס6 וזכס כ65. כי0ו6תתקן
 ד6פפמפ סכסן. 6סרן כן 56עזר כן פיגחס סטתמתס0ימ
 מ4% 61תתש דת6ריס 5סת6 דקג6 כנין ]"[ דרנין5תרין

 . )1 6סר סנזסכס כתרככת "'תי 1.רככ דכתיכתיוסף * תגל . כ65 ע5 נו%יס 5יס ד.וקיר זכס %יעסיר כס8י דתמריס סת6 ד6וקיר ת6ן יים, מ*רד6תטקס
 56מ עוד 651 נ( תגריס. "רן כ) ע5 מ1ת1 וכתוןוכתיכ
 ננויס ע56 דיוסף 6רוג" ית" ית יסר56 עכרוכד

 סס'ד . קתיס קייתייסו ע5 קייתין נזימ סוו ו65גקדתית6
 כיס דכתיכ ססו6 ר6ס 656 יטס תסו ויגוס ר6ססיס
 זתן ססומ כנין 6ת6י. כחייו כתיתתיס.5יקר6 וזכי טדיוי 5יקר" זכי חזי תמ 0ח51ס. וי5מויכס
 %ת 56 1י6תר וית6ן דכתיכ כס 5מתדכק6 כע6ד65
 . עתס 5סיופ 0556 5סככ "5יס סתט 651 וכתיכ .6דוגיו
 ותתפקסו דכתיכ כיון ע5ת6. כס6י זכסכנ'כ
 ע5ת6 כסי61 5כתר זכס סחו5ס וי5מ ויכס וכתיכככנדו
 דידיס 5יס "תחזי וסכי ]נ[ ט65ס פרוכת6 5נודט56
 סכחס . 6חר6 כט5תמ גע5 ודידיס ט5ת6 כס6ינע5
 יתיר 5קייתמ וזכי . דמתי כע5תמ וא:י ע5תמ כסמיזכי
 1כ5 סו6 ט65ס 5כסוגס וזכס תת5רים. דכסקו 6יגוןתכ5
 65 טד 5כסגמ זכי ד65 תית6 61י 6כתריס.כגוי
 זכס ד65 ד6תרי מיגון דס6 65 ד6. ט1כד6עכד
 כסוגת6 רוומ ד6 עוכד6 דכנין דמסתס .565סיו קי" מסר תמת "וקיתכ6 כת6י 656 סכי. 165קתס
 כפס דקעי5 כסן כ5 חזי ת6 קודם סוס ד65תמי
 ססי6 סכף5 וד6י ד% 5ע5תין כסוגתיס 5יספסי5
 סוס 5כסג6 סכף5 דיג6 תן ופנחס . 5נכיס די5יסדרנ6
 5יס ט5תין כסכת 5יס 5יחס6 56סריך 5קכ"ס 5יס דקכ6וכנין
 רסוס חזי ת6 י5חק מ*ר דרין 5דרי 6כתריסעכנף
 יפוק 5מ עד 5תת6 סו6 ורס1ס 5עי65. סגחססו6

 6תתגי תת5ריס דגפקו 6יגון עס דס6 ]נ[5ע5ת6
 6סרן כן 56טזר כן פיכחס 6תר סתעון רכינ(
 דיג6 קתי ק6יס פיכחס חזי ת6 חתפי מת ססיכסכסן
 דכתיכ פר5ס קתי קס די5חק רז6פיגחס 5נכי 6ס5יס כנ*כ . פר5ס וסתיס די5חקתקיפ6

 דע6 קתי כפר5ס קס ויפ55 סיגחס ויטתדד(
 כד6 ד" כ5י5 וע"ד דיסר56 ע5ייסו 65נג6 כניןדי5חק

 656 ת5ימ 65 חוסכג6 ס6 תית6 ו6י ]ד[כחוסכג6
 656 כעחק 5עי5מ חוסכג6 וסכמ ]ס[ די5ס3עייגין
 %ר כססז6 ו6תתסך ת5י6 די5חק כנין סו6 סכיתמי
 דכ5 דיכין דייכץ דתתן טייכיןד6יכון

 ע5ת"
 דס6 .

דע%5 דדיגע 6תר קתדר,ין סכטין מיכין ךי5סעאנין

 את השיב הכהן אהרן בן אלעור בן פיטהס וש"כהועו.
 הקב"ה. של הקרוש לשמו שמקנא מי וראה בוא 6( .חטתי
 ניחל עתה לה. ראוי הוה ולא לנרולה זכה לא אםאפילו
 בומן הגרולה לאותה רא:י היה לא פנחם לה. ובאאותה
 לכי ועלה הכל הרויח רבונו ישם שגהץ ובענורה4וא.
 מן נרולה בנהינה להשתמש ו'כה הכי. קץ עיעחוע*
 שנשתלם הכהן. אהרו בן אלעזר בן פעחס החפגקשעה
 מה תוטעקו רבונו לשם שקנא לבעבור נ"[ טההנא*ל%טע*

 וה בענין רטנו שם שמכבד מי יסא א*ר ..ושמעעקם
 מניץ. הכל. על רבונו שתו שיכבד צבה בריעעשר
 לו. אשר המשנה במרכבת אותו ויכב ונצענמיוסף.
 אלא עוד ולא נ( מצרים. ארץ בל על אחתו וטזוןוכתונ
 בתוכו נכנס יוקש של ארונו יס. א "פרש עבהונאשר

 זש"כ לפניו. קיומם על עומדש המים דיו ה~אלראשענה.
 בו שכתוב אותו שראה אלא ויטס. מהו הטם. ראחהים
 חכה בחייו לכבוד שזכה וראה בוא הייצה. דצאףנס

 ההוא הזמן לבעבהי מה. מפני בהייו מותו. לאחרלכבוד
 אשת אל ויאמר וימאן שכתוב נה. להחרבק ממאןשהיה
 עמה. להיווע אצלה לשכב אליה שמע ולא וכתובאדוניו.
 ותתפשהז שכתוב כיון הזה. בעולם להכבור וכהלפיכך
 ההחש בעולם אח"כ חכה החוצה. ויצא ועם וכתובבבנדו.
 שכרו לו. ראוי עך ]כ[ העליונה פרוכת לה4ך ישםשנכנם
 פנחס וכן העריק. בעולס קבל ושכרו הזה בשלםקבל
 יותר להתקיש וזכה הבא. בעולם וזכה הוה בשלםזכה
 וכל הזא גרולה לכהונה וזכה ממצרים. שיצאו שתןמכל
 שלא עד לכהונה זכה שלא תאמר ואפשר אחריו,בגיו
 זכה שלא האומרים 4תן שהרי לא. מעשה. *צתועשה
 קנא אשר העש; יפורש איך אלא כן. לא לכהונהקודם

 הכהונה הרויח וה מעשה לבעבור כי שמשמעלאלהיה
 נפש שהורנ כוע כל וראה בוא מקזדם. היה שלאמה
 מדרנה אצלו נפנמה בודאי שהרי לם. לע לכד,ונה הואנפסל
 לכדצנה. פסול נעשה הדין מן ופנחס ל1. השריכתההיא
 לו שלם כהטע לו ליחם נצרך להקב"ה שה~אולפי
 משרסם וראה בוא יצחק א'ר דורות. לדורי אחריוולבגיו
 שיצא קודם עוד לממה הוא רמם ומפ למעלה. פנחסהוא
 : נמנה ממצרים שיצאו אאן עם שהרי ]נ[ לעולםהדבר

 אהרן בן אלע41 בן פינחם אמר שמעון רבינ(
 דין לפני עמד פינוש וראה בוא חמתי. את השיבהכהן
 אצל נשלם לפיכך הפרצה. ומתם יצחק מדת שלהחזק
 מדת של הדין לפני בפרץ עמד יפלל, פעחס ויעמדי( שכתוב הפרצה. בפני עמד יצחק. של הסודפינחם
 בזה זה נכללים וע"ב ישראל. על לחנן בשביליצחק
 אלא תולה אינו מספר הרי תשאל ואם ]י[במספר
 אלא ביצחק. למעלה המספר ענין וכאן ]ה[ שלהבעינים
 של ההוא במקום ונמשך תולה שיצחק ל48 הוא כךודאי
 של הדינים מקום למשפמ. נסאות ע' וץ שלההעינים שהרי העולם. כל של הרינים דנים ששם העינים.שתן

העילם

 הזדדח
 נפש שהרג כיון ס*ם בהן. הי' סקודם שגם דאמר י8אן אליבא אף בי גדול. כהן למדינה וגם נהן למרוגת פי' אן פנחםפרשת

 : העדה עיני נקראיםסנחדרין כי שנמלכות. הכמה היינו ןס[ : ר*ח מם4ר אחת. גים8ייא %ם יש שניהם ופינחם שיצחק פי. ןו[ : ותבין שם יעוין אח1כ.שיהיה מח על שם ונזכר כן. ננתב לזמרי קנאתו שבשביל תירוצים כ' ופוערץ רבים. בלשון ראשי אלח נבתב למה בזוהר שס ומקשההלוים. אבות ראשי אלה פינהס את לו ותלך לאשה לו פסואל מבגות לו לקה אחרן בן ואלעור וארא. בפרוות ש:וכר מה על ובונתופצרים. יוצאי בין 4נחם נמנה כבר לומרי קנאתו שאירע קוים שעוי פי' [גן : הביגח עולם וה ,ג[ : הכהונה למירגת נפס'1
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 שיצחק לפי אחר. רגל וע'כ סנהררין. ונקראוםהעולם
 פעחם ועמר יצהק, זה פינחס נכון. והכל הולכים. יחדוהם
 שמאל. בחינ; שהיא חזקה בנבורה ונתלבש הדין. אהורן

 בימין. שמאל נכלל כאן ]'[ הימץ לבחינת זכהולפיכך
 אותן אלה אלא חמתי. את השיב מהו חמתה אתהשיב
 שכאוא4 ילפי וחימה. אף. משחית, ניהנם. של שריםנ'

 מצר ונתמשך מתפשם שהיה ההיא לחימה פיטהסראה
 ואוח יצהק במרת הוא נתלבש עשה. מה יצוק.8דת
 לאחתי, 4הצ והשיב בחברו. ש%4הו כמי ההיא.בהימה

 הבועל שכל הדין רן רץ. ועשה הדין את ין ואז6(
 את וירקר שגאמר הרין ועשה בו. פוגעים קנאשארמית
 שם צתוב חמתי. את השיב כאן כתצ וע"כשניהם.

 את לאחור שם מה " שיב. מפני שינו אחי השיבכ(
 של י היא כאן שבפינחם י אות וע'כ לאחור.כאן
 לחימה ראה שכאשר ישראל. בני מעל הוא והכליצחק.
 מה ישראל. ראשי על יורר שהיה אוו;ו ראהההיא
 של סימן הוא וזה ברקיע. משוממ; כ! אא ראהראינ
 מה 5ן. ובאות ך בא:ת להבנוו; שמבקש המאמלאך
 אות לקח יצחק במרת מתלבש היה כאשר פימתס.עשה
 מלאך שראה כיון עמ:. אותה וחבר וחמפה ההיאמ

 מיר עמו. להייתה ההיא כ! לאות חמף שפעחסהמות
 בלבו פינחס קנא שכאשר לפי המעם. מה לאחור.שב

 ונך ר4ח* במספר להיזת ונתעלה יצחק במדתנתלבש
 כיון יצחשק. השם עולה ובך רח. פינח"ם של שמועולה
 אוהה וחבר חמפה ברקיע המשוממת כ! לאותשראה
 לפי בירו. רמ"ח ויקח זש"כ רכ2ח. מיר ונעשהעמו

 להביא הראש:ן לארם הראשזן מימן היתה כ!שהאזת
 ראשו על משוממת היתה זו שאות לפי הע:לם. עלמ:ת
 והיו פריו. כ2 מפרי:. וו;קח שנאמר בשעה ארםשל

 ררצתן דועאכל שנאמר הזמן. באותו ררע האותיתמחכות
 לה ראה פינחם הע:לם. על מו'ת נבנה שררצפקרצה.

 ישראל. ראשי על משוממת שהיא כ! אות לאאהעתה
 מלאה פהחקה כ! צורת ראה שתה. ראה ח81ןובאיזה
 מלאך של סימן זה וראי הרי אמר אותה שראה כיתרם.
 והיריר המפורש שם עליה שהזכיר חמפה. מ4יהכית.
 רכ2ח* להעשא נצפרף רח שריה ומה אצלו. זו4ת
 ישראל. בני מעל כתוב וע"כ בידו. רמיח ףקשאז

 אותו מחברים שהיו הקיש לשם שקנא קנאתי. אתבקנאו
 הולך שהיה לפי בתוכם. מהו בתשם. ]'[ אחרברשות
 עצמ: וממר נרולים. אגשים וכמה רב המון בתוךונכנס
 ההיא קנאה היתה כ! בתוך בתכ"ם אבל ביניהם.למיתה
 היא מות. של המימן שיצא לפי כ2* מה מפנישקנא.
 לך* יייי לכ2 עיה ועלה. ירד וירר עלה ומשםיין. בית מהעות ר' של המינא היא מלקיות. מ' שלהסימן
 זכר מתוך ו4מהפרשים קליפות רחשות ר' אלו לר'ירר

 יין. בית מיתות ר' שבשבילם ]י[ המומאה שלונקבה
 של והכלים הסימן שהוא ךכ2 יהיינו לב2. עלהומשם
 וע"כ ]ע[ כ2 בהוך ועמר פימהס לשש וזה המא.מלאך
 פינחם השיב ואיך בקנאתי. ישראל בני את כליתיולא

חמהו
 נ "':ס ג( "', 97 " מקומותמראה

 די5מק 3נין מד כ65 וע"ד . סנסדרין ו6מיוןדע5ת6
 וכ" 16לין. כמד616יכין

 פיגמס וקס י5מק ד6 פינמס ססיר
 . סת656 ד6יסי תקיפ6 3ג3ירס 61ת35ס . די:6וד6ין
 3יתיג6. סת6ל6 6תכ5י5 סכ6 ]1[ 5יתיג6 1כסו3נ*כ
 6יגון 6לין "65 . מתתי 6ת ססי3 תסו ממתי 6תססיכ
 דכד ו3גין ומיתס 6ף. . חססית דניסגס תתוגיסנ'

 תססר6 61תתסך פסיט דסוס מיתס לססי6 סיגמםמת6
 ו6ואו ני45ק 6יסו 6ת35ס ע3י ת6ידי5מק.
 65חור6. 04 61תי3 . 3מ3ריס ד6מיד כת6ן . מיתסכססו6

 סכוע5 דכ5 דיכ6 ךן דינ6. וע3יד דינ6 דן וכדין6(
 6פ וידקר דכתינ דיג6 ועכיד . 3ו פעעין קג"ין%תית
 ספפ וכתיכ מתתי % ססינ סכ6 כתי3 וע*דסכ"טס

 סכ6 65מור6 5סלן תס 16י3 תפגי יתיגו 6מור ססי33(
 יו"ד 6יסי סכ6 דפיגמס יו"ד וע*ד 65מור6גתי

 5?סי6 מתמדכד יסר6ל. 3גי תע5 ס61 וכ65די5מק.
 ת"י ריסר6ל, ריסיסון ע5 גמית דסוס 5יס מת6מיתס
 סיתנ6 610 ון6 3רקיע6. ע6ס דסוס ד6 6ת כן מת6 .מת6
 ת5ו . רן 61פ ך כ6ת 65ת3נ6ס ד3עי" סתותדת65ך
 16פ ססי6 גסי5 כדין 3יגמק תת35ס סוס כד פיגמס.ע3ד
 ת65ך דמת6 כיון 3סדיס ליס ומכר 5יס "סףכ2

 פיגמס כ35יס נףי דכד 3נין . עעת6 ת6י . 65מור6תכ תיי . כסדיס כ2 לססי6 ליס מעף דפיגמססתות
 וסכי רןק כמוסכנ6 5תסוי 61סת5ק כי5מק6ת35ס
 כ! 65תומת6

 יג
 ק ע מעף ר3רקיע6 ס6ס

 5יס
 3נין 3ידו רת*מ ויקמ סס"ד . ר4כ!ך[ תיד ו6תע3יד3סדיס
 לת3כי סי6סון 65וס קות6ס סיתג6 סו0 כ!ד6ת
 ריסי0 ע5 ע6ס סוס ד6 ד6ת גנין ע5ת6 ע5תות
 1101 סריו. כ! תכיי"ו. ותקמ ךכתי3 3סעת6ד6דס

 קסו סוס פיגמס ע5ת6 ע5 תו"ת 6ת3ני כדע .ךועסקמגס
 . ויסר56 ריסיסון על ע6יס כ! 6ת ססי6 ססת56יס
 ת5י6 פתומס דכ! ייוקג6 מת6 5יס מת6וסיה
 דת65ך סיתג6 וד6י 60 6תר 5יס דמת6 כיוןדת6
 . רב2ןק 6ת5ריף ריןק דסוס ות6י 5נכי60ת 5ס5י וגהית תפרס סת6 ע5ס ד6דכר 05 מפף תיד .סמות
 . יסר56 כגי תע5 כתי3 ועשד 3ידו רתשמ ויקמכוין
 5יס תמכרין דסוו קדיס6 5סת6 דקגי קנ6תי. "ת3קג16
 6ע דסוס 3גין . 3תוכס תסו 3תוכס ]ז[ 6מר36רסו
 נרתיס ותסר ר3ר3ן וכתס 6כלוסין כתס 3נווע6ל
 קכ6ס ססי6 סוס כ! 3תוך 3תוכ"ס 536 3יגייסי5תותמ
 3ית תיתות דד' סיתכ6 6יסי . ת5קיות דת'סיתג6 6יסי דתות. סיתג" ד6יסי 3נין כ2 סעת6 ת6ידקני
 לןא. ונמית לנ2 ס5יק וס5יק. גמית וכמית ס5יק ותתתןדין
 דכר תגו דמתפרסן רומין ד' 6יכון 5ד'גמית
 . דין 3ית תיתות ד' ד3גינייסו ]ח[ דתס36ות6וגוק63

 נקן""'ק ין'., וי" ,ת נ'ת.ו,,
 ,ן

 ו~

 שי.י ון[ מ"
מתתיס

 חימה! אף מטחית עון שנקראים הראטועת קליפות רוחות ר' מתפרטים ולילי'ת סם' מן 1ה[ : נכר אל בת חיינו אחר יברשותשדה הטפ הוא הברית א:ת של הקרוש שם מ[ : שמאל נקראת הנבורה 1מרת ימין, נקראת החסר ומרת חסה בחינת שהיא הבהונהזיע, הצוי9ר
 ן בלבר נ2 אית בתוך ועמר רם. מלאה שהיתה כמ אות מן והפרירה צ4 אות שלקח פי'שן
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 וגו'. כפגפס  יפתיס  ויסיו וסכתיכ  רקכ"ס.מחתיס
 מתתי 6ת סס,כ 6תינ6  יוס פכייסו סר פי: ל5תי
 טעת" ת6י תיתו סכי וכ) כיוןחכ)

 מתקי מת ססיכ
 דת)ס כריר6 וד6י 656 . יסר56 ככי 6ת כ)יתיו)6
 זרעיס נעיר י65 )ת6ן 5יס וף 1רעיס זפגיס נס 5כר ),סויי

 656 . תית תיקר6) מן ן6פ%ו וס)וס חס ו16ת.כזק6
 כנסין 6תערכי רכ ערכ 6ינון 6תי כז עון דסככטמ
 תנסון כנין. 61ו5יז1 ז6תניירו כתר ךסנועוןזככס6
 סכ6 תימפ ו6מרכין כתות6. תיתו ותכסון גינ5.תיתו
 תתו 6פר . כתנפס סתתיס ףסיו סס"ז ז6סת%ו6יכון
 וכנין ט11. זתעיקר6 תתיס סתתיס. 656 כתיכ)6

 . כ5סו 6תתכון קדים6 זרע6 6יטן וכ) יסר56ז6סתתרו
 כ5'תי ו)6 כת'כ ויי"ז תגייסו. מז 6פי)ו מסר ז65גגין
 6ת ססיכ וכן כ5ו ז6מררן תכ)5 . יסר% כני6ת
 6כ) ססיכ יסר56 ככי ת:5 . יסר56 כני תע5מתפי
 רסיס וע*ז ססיכ. 65 רכ פרכ ו:ח 6הרכיןתע5
 יסר56 כני 6תיזנון וכנ*ז . יסר56 כני תע) ו6תרקר6

 כעוכז6 ז6 כנווכ6 כסזיס. קכ"ס 15ן ומכרכת5קדתין
 סוו.. רכ תערכ 6יכון כ5 ונו'. סעס תן ויסו5 דכפוכדענ5
 סתתיס. ויסיו ס11. כיס6 נ~ע6 ת6ינון 6יטן ס6 סכ6 6וף6ן

 15ן תנס וכנ*כ . תיסר56 %51 תתיס 1ך6י ]י[סתתיס
 . ריסייסו 6ריתו . יסר56 ככי ר6ס 6פ ס6וזכתיכ
 ס)1נת6 6סכמנ6 65 6י סו6 י6ות כתס 6כ6 56עזר6'ר
 יסר56 ף5תך כתיכ ו60 6*5 . 6ית6 כרי 6*5 ך6.ע5

 ז6 כ5תיז6 כסזיס יסר56 ך6תמכרו ותגיכן . פעור)כע5
 ככע5 יסר56 6תתכרו סכי כקסועוי. ככ*נז6תמכר
פעוי

 וי5תז זכתיכ כתס ס61 סכי 6)ע1ר 6*)
 יסר56 ך6תזכו 6תרית 65 6כ6 5% . פעור 5כע5יסר56
 ע5ייסו סרי6 י65 תתות6 ז6פזט ש6 מוכס.תס6י
 וסוקע סעס ר6תי כ5 6ת פת כתיכ ו% 6*5קות6.
 ותן . יסר56 כני ר6סי 6% 1ך4י ספס ר6סי 6'165תס.
 ףר6 נ( סתס וכתיכ סעס סכ6 כתיכ 5ת%ף. 5ן 6יתסע*ס
 וי5תז תוי ת6 6כ5 ספס תן ויפ51 סעס ויקס5סעס.
 זקר6 סיפיס תן 6כ5 . 5יס פ5מו 6% פעור 5כע5יסר56
 ויסתמוו ה6כ5 כפיכ 651 . ףסתפ1 סעס וי6כ5 זכתיכ6וכמ
 וי6כ5 תסו יסר56 וי4טן ךכתיכ כיון . סעס 656יסר5ל.
 ךיסר56 1מ1כס נ( ט11. כיס6 1רע6 ס6י 656סעס
 וי5תז פ1י ת6 פעור. 5כפ5 יסר56 וי5נוז זכפיננמלא
 קסוסין . פעור 5כע5 656 . כתיכ 65 פעור ככע5יסר56
 זפעור ךפ%מנ6 כנין ךפת6 כ65 פפור 5כע5 יסכוותוקפ6
 וססי6 רותמת. 615? קתיס 651פק6 נרתיס 5תפרעסו6

 מסיכו ז6 ךמתו כיון 1יסר56 תניס. "תתקף 5יס 6סניעטדת6
 כתיכ נע'1 זס6 ה5יט. וק5ק6% 6יסו וי5יסךז5זמ

 1רס זעכוז0 51ז6% כנין 61(כון 15. ת6תר 65ד(
 וכעכ פינמס כפר טני ועג יויעס. ככ6 נרתייסו*רש

 י יסר56 כני פ5 ויכפר זכתיכ .תותנ6

 עו'. במנפה המתים ויהיו כתוב הרי הקב'ה. שלחמתו
 חמתי. את השיב לוסר יש סהם אחד סת היה לאאם
 חמתי אק השיב הטעם מה סתי אלה שכל כיוןאבל
 ברור דבר זה וראי אלא ישראל. בני את כליתיולא
 ורעו נופר שאינו למי לו וי זרעו. שפונם לאדם ל,וי

 אלא מק. מישראל אחד שאפילו לומר ם ושל חסכראוי.
 בהנשים נהערבו רב הערב אותן באו כאשר שמעוןשבט
 מהם בנים. והולירו שנתגיירו לאחר שטעון שבטשל
 שנשארו אותן והאחרים בסיתה. מתו ומהם בענל.מתו
 לא מתו אשר במגפה. המתים ויהיו זש"ב באן.מתו
 בלם. נמנו קורש זרע אורגן ובל מהם ישיאליפנשהמרו ולפי במתים. נחשבו שמתחלה מתים המתים. אלאבתוב
 בליתי ולא נאסר וע"ב מהם. אחר אפילו נחמר יצלאלפי
 את השיב וכן נבלו. שאחרים משמץ ישראל. בניאת
 אבל השיב. ישראל בני מעל ישראל* בני מעלהמתי
 מדייק ולבך השיב. לא רב הערב הייפ אחריםמעל

 ישראל בני נמפ ולפיבך ישראל. בני סעל ואוסרהמקרא
 במעשה וה בדמיון עמו. הקב"ה חהברם הקודםבמספר
 .. היו רב מערב אלה בל וגו'. העם סן ויפל שנאסרהעגל
 המתים. ויהיו היו. הרע גוע מאותו אלה כל באן אף6(

 כגאם ולפיבך סישראל. ולא מתים יאי ]יןהמתים
 ראשם. ותרים תשא ישראל. בני ראש את ושאוטגאגטר
 סתירה מצאתי לולא רברך יפה בסה אבי אלעזרא"ר
 ישראל ויצמד כתוב והלא א"ל אטר. בני א"ל זה.על

 א בצנרר עפ ישראל שנתחברו ולסרס פו~ר.לבעל
 בבעל ישראל נתחברו בך בתבשימיו. האיש עםשנההבר
 ףצמד שנאמר כמו הוא בך אלעזר שמעע רבו א"לפעור.
 ישראל עצטהרו אסררף לא אגי אבל פטר. לבעלישראל
 עליהם חלה שלא הבותה סן שנטהרו אלא הוה.סחמא
 והוקע העם רא*ף בל את 9ץ בהיב הרי א"להמיתה.
 ונן ישראל. בני ראהשי ולא וראי העם ראשי א"לשתם.
 וירא נ( שם צאמר העם באן נאמר ללסר. לנו ישהע"ם
 וישמר וראה בוא אבל העם. מן ויפול העם. ויסהלהעם.
 חטשנ סוף סוביח וכך לו. עבדו ולא פעור. לבעלישראל
 וישתרצו ויאכלו כתוב ולא וישתתוו. העם ויאנלשנאמר
 ויאבל מדצ ישיאל ויצמד שנאמר ביע העם. אלאישראל.
 ויה ישראל של והמא נ( היו. הרע זרע אלה אלאהעם.
 ויצמר וראה בוא פעור. לבעל ישרא3 תצסר שכהובבמה
 פאר פעור. לבעל אלא' בתוב. לא פעחי בבעלישראל
 פעיר שעבורת לפי רעת. בלי קעור 3בעל נתםותוקש
 וסעשה רותחת. צואה לפניו ולהווניא עצסו לפרועהיא
 חשבו בך שרש ביע ישראל מוה. ונתנבר לו תועילוה
 כתוב זרה בעבודה שהרי שלו. ונוית הוא שלו 31וולשוה
 זרח עבורה של ולזול לבעבור וישדאל לו. תאמר צאז(

 ובטל פימהס מכפר היה אלה ועל רעת. נלי עצמםפרעו
 : ישראל בני על יכפר שנאמרהמיתה.

 פשיאל סבנות לו לקח אהרן בן ואלעור 1( כתוב י פועי56 תכנופ 6 5קמ 6סלן כן 561עזר ו( כתיכי אבא א'ר שלום. בריתי את לו נהן דגני אמד לננזס( 6כ6 6'ר ט5וס. כליתי 6פ 15 נותן סנר 6תו לכןס(
 הלוים אבות ראשי אלה פנחס את לו ותלר לאשה5ל ס5ףס 6כות ר6פי 056 פנמס 6ת 15 ות5ז 0065לו

 לסשפחותם5תספמושכ
 41 טפית 1( : גו 6חרי ס( ל יסטי' ז( ו)ח. זף 0 י'ג עיית ס : יי' י9 6( םקוםתןבטץאה

 וקזועךזוך
 בחייהפ ר"גיס ז"ל כאמרס קודם. עוד כמתים נחווגו טוראי נפזרץ בסגפה. ויטיתו לוטי לו שהיה המתיס. גאמר למח וטקשה מתטהין

4.ריש : טתיפקרוים
*1שש



 הזהר"4ןפנחם קודשלשדן*9
 . מה תם נופ מיעה ואביהו שנדב לפי אלא הלוים.אבות ראשי וכ;וב היה. בלברו פטתם ריי אלה.למשפחותם.

 נשמע כך זדאי אלעור א*ר מהו. לא פשו.;יהםסרתת
 אלעזר בן פינחס כהוב ולפ4כך ]י"[ יאשי משמע וכךאלה
 אהרן בן אלעזי בן ופימהס "( וכתוב הכהן. אהרןבן

 היה הכהן אלעזר בן פינחס ההם. בימים לפני:עומד
 אהרן בן פינחם. שנזכר מקומות בהרבה אלא לומר.צריך
 שנאמר הכהן. אלעזר אלא כתוב לא ובאלעזר כתוב.הכהן
 הכיץ אלעזר ויאמר נ( יעמד. הכוץ אלעזר ולפנינ(
 מחו. ;ם גופ מיתת ואביהו שנדב מפני זה שלצו'.
 ן תרי המשנה. בסור ולמדנו מתו. לא נפשותיהםנרתת
 האוהיוה בין דקמנה יו"ר ט;באר, חה ]יכ[ ח"ס פ'נ9נות.
 מוד היא זה יחד. שניהם מחברת הי יףר כי פינחםשל
 הרי לו ואמר לאב*ו שאל אלעזר ר' נתבאר. ודואהענין
 א"ל ]יג[ שנים נמצש לא מה ומפני היי. ושגים הםשנים
 נבללו ולפיכר נשרם, נשאו לא שהרי היי ג,פות חצאישני

 וגו'. ראשי אלה פנחם אה לו ותלד שצאמרבאחד.
 בשעה אלא האותיות לחבר בו נתנה לא שבפ.נחסוהיו'ד
 הקדוש ברית אות שיה הנעקם.שראה ליישל זבא להקב"השקנא
 נתתקן בתחלה שנתעקם ובמה אחר. ברש,ת זפריהכנים
 ירה. אש בהקריבם שנאמר ב;חלה נתעקם בזר-תבאן.
 ובעל י( ב שכת כמי נתתקן. ירות שבשביין בקנאה ,וכאן
 זמה זרה. אש כאן אף זרה אש להלן ומה נכר. אלב;
 המרוחק. את מקרבים היו שם כבע אלא כאן. זרה אשענין

 את מק-ב זמרי היה כאן אף ירה. אש בהק-יבםשנאמר
 ברר המריחק. אל מקרב היה המלך שם אתהמרוחק.
 העדה. מחזך ויקם הכהן אהרן בן אלעזף בן פנחסירא
 יו"ר אות ניתנה אז ק1דם. שנעקם מה מתקן היהכאן
 שכריב בשל,ם, ונתבשר יחד יטתיה; גי ז ב' לחברבשמו
 השייבות מה שלום. בריתי את לו נותן הנני אמירלבן
 מקידם. חטאו הכהר שבאוקו לפי אלא כ*ה. שלוםשל

 שנ;;קן ועכשי 1.י[ דם מק קממה עוררו דנתרבאותו
 ;היה ממש בריתי שלום. בריתי את לו נותן המיברעב
 שהרי . בשם קמנה ין"ד ניהנה זה ובשביל בשלום.עכצ

 מה נה;קן שעתה להראות ]סי[ היא ת הקמנמאותיות
 אלעיר רבי בא אמו. השלימה והרי קודם.שנעקם
 נאבד ולא יה דבר ששאל;י השם ברוך ואמר ידיונשק
 ;ממני

 יאיר בן פנחס רב שאמר מה ניכרתי יוס4 א"רה(
 אהרן בן איעזר בן פינחם כןי אומר והיה הזה.בפפק
 ביתי"ן אלפי"ן שתי שיש לפי קמנה. יו"ד באותהכהן

 של בי"ת ואל"ף נרולות אותיות של בי"ת אל"ףנרשמת*
 ואותיות הבא. בעולם הן גד:לות א.תיות ק~צות.שתיא

הקמנות

 ר6סי וכתי3 . סוס 53ו4דה פגמס חמ6 . 6לס5תספמותס
 . מיתו נרתסון תיפת 344*סו דגד3 3גין 656 סלויס.36ות
 תסתע וד6י 56עזר 6קר . מיתו 65 כפססוןתיתת
 56עור 3ן פיגמס נתי3 נך ו3נין ]י6ן ר5מי ותסתע56ס
 6סרן 3ן שעזר 3ן וסינמס 6( יכתי3 סכסן. 6סרן3ן

 0כסן 6)עור 3ן פינחס ססס. 3יתיס 5פ3יועותז
 6סרן גן פינחס. ז6ת6 06ר 3כתס 6% ליסת3פי
 דכתי3 . סנסן 6)פזר 6ל6 כח.כ 65 וכ6לעור כחי3סכסן
 סכסן 6לעזר וי6תר נ( יעתד. סכסן 6)ע"ר עפגינ(
 תיחו. נרתסון תיחת ו36יסו דגו3 3גין ד6 וכל .ונו'
 חרי . דתתניתין 3רו6 וחגיק . תיחו 65 כפססוןתיתת
 6חוון 3יגי ופיר6 יו'ד . 6חתר וס6 ]ינן מ*ס פ"גזוני

 רו5 ס61 1ד6 . כטד6 תרי כ)י5 י*י דס6יזפיכמס
 60 5יס ו6פר )%וי ס6י5 6לעזר ר3י . 6פפר וס6דת)ס
 6"5 ]ינ[ 0רי %תכש 65 61ת6י . סוו וחרי 6יכוןפרי
 3מז ו3נ*כ 6גסי3ו 65 דס6 סוו מפ6 59ניתרי

 . ונו' ר6סי 056 פנמס 6ת 15 ות5ד דכתי63חכ5י15
 6)6 6חוון 5מכר6 3יס 6פיסיכ6 65 זפיגמסויו"ד

 קדיס6 3רית 6ח דס6י דמת6 עקי:ו6. 5יסר6 ו6ת6 5קג*סדקכי 3סעח"
 ,ת;כע 3קדתית6 ד6תטקס ו3ת6י 6חר6. 3רסוח6 ותריפיי5
 ~רס 6ס 3סקרי3ס זכתי3 כקדתית6 "תעקס 3גוכר6ססכ6.
 ו3ע5 י( דכתי3 כתס 6חסגע גוכר6ס ךגגין[ ]3קג6סוסכ6
 ות6י זרס 6סס גתי כ* 6ף ורס 6ס 5ס5ן ותס גכר. 356ת

 קרי3ו רמיק6 3קדתית6 656 סכ66חתזי
 קריכ ס4ס  אורי סכ5  5וף ורס. 5ס  כססריכסרכסיכ
 פיר רמע5 פני קרינ סוס דתלכ5 סת5רמין5.
 . סעדס תשך ויקס סכסן  6סרן  נן 5למור נן  פכתמויר5
 יו"ד 6תשי3 כיין . דקותיח6 עקית6 6תקיןסכ6
 דכש3 3פ5ופ ו6ח3פר כפך6 6פ4ן 5ח3ר36סתיס
 ת6י סל1ס 3ריומ % 15 גומע סכגי 6הור5כן
 . 3קדתיח6 ש3ו כתר6 3סס61 ש6 . סכ6סלוס
 ד6חתש וססת6 ]יי[ 3קותית6 קסעוח6 6פפרו כתר36סס61
 תסמ פמס 3רינמ . ס5יס 3ריחי 6ת 6 גותן סגכיכחי3
 דס6 כסתיס איר6 יו"ד 6תיסי3 כך ו3נין 3ס5וסעתיס
 ת5ו 6תתקן דס6 65תהז6ס ]סי[ 6יסי זעיר6ןת6תיון
 ח)עזר רני 6ת6 . ע:זיס 6ס5יתת 601 . 3קדתיח6ז6חעקס
 6ת"3יד 651 ת5ס ס6י דס6י5ג6 ימיזג6 3ריך 6תר ידויוגסיק
 .תג6י

 י6"ר 3ן פגחס ר3 ז6הל ת6י 6דכרג6 יוסי 6*רה(
 6סרן 3ן 6לעזר נן פיגמס . סכי 6תר וסוס פסיק36ס6י

 3יחע 61ל0"1 ר3רכן ד6חוון 3ית"6 056*6רסיתין
 61תוון . והתי 3ע5ו,6 6ימן ל3ר3ן 6פתן . ועירןז6תוון

ועירן
 דג* י5 ס( ג' :ו:6כי ד( ח י :ס ג( כ'ז גתזגו ג( כ' ס,פטימ "( מקוסותמראה

 ךןיךיךזיך
 בן עצמו שהוא בפינהס נאמר ולפיכך ראשי. אלה רבים, לשון בו כתוב לפיכך בפינחס. נתעברז ואביהו נדב של  חנשמות שב' 6י'ןי6(

 והנלפע.ד ביניחם, ?צמי אדחק אני גם לכן בדוחק כלם א% כונהע, לפרש הזהר מפורשי כאן ןמלו הרבה ,יג[ : הנשמות מצדאהרן
 נדב של הנשמות ב' על מרמזים אותיות זועת ב' ואלה לבו. וח*ס לבד פ*נ אותיות זוני ב' על לחלקו יש פנחס אוהשם שר"להוא

 דהויח שישה וירוע ע*מ דהוי*ה. ה*ר מן ואניהו דהוי"ה יו'ד מן שורש1 נדב ח"ל :( )גו דף שעל מלך במקדש המובא עפ"יואביהו.
 דומרי ה*נם זה וכעין אמתא. אלא ברתא לא ואמא לאבא לקרב נשמותיהם בשורש פגמו זרה אש ובהקריבם ובינה. חכמה ספירותהיינו
  הנשמות ב' על מרמזים ח*ס פ*נ אותעת זוגי וב' בו. לההטעקן גדו*א נשמות בו שיתעברו וזכה דזמרי 9נם תיקן בקנאתו ופנחסבידוע,
 הסדיפ ה' של הויות ח' מן היא שמוצאה בידוע חכמה ספירת "ל רמז קיל. בני' פ'נ ני ובינה. חכמה במפירות ששירשם נדו'אשל

 עפ ביגה בי בינה על רמז 41*ם . נדב נשמת נשתלשלה ומ"ום ק*ל. ע"ב על רוכב ה' הנה בהפמוק כגרמז ק*גשבגל

 חכו~

 מ"ח. בני'
 יתעברו לא מה משני 4י' מג[ : ,להתתקן ביחד הנשמות ב. בו להכליל פנחס באותיות שנתום8ה והיו'ד אביהו. נשמת נשתלשלהומשמ
 הי' ו4חפאם דאמר כמאן חא ואתיא שלופ. ברית שנקוא הימוד במרת פגמו ואביהו נדב שגם פי' מן[ ; צדיקים בשגי מותם לאחרנם

 1 חיפוד 8דת על ר8ז קינה יי*ד ]עח : ומלמת ימוד בזיונ פירוד שנרמו שלהם הפנם היח חריעות שאר אליבא ואף נשים. גשאושלא



 81מו קודשישוןפנחם הזהרלשון

 ק"ת6 דכרית רז6 זטירמ יו"ד תת6ס כע5ת6 *גץזעיק
 מתר 0עתמ כססימ ד6 ד3רית רז6 זעיר6 יו*דגיס 6תדסף ד6 3רית ע5 פנמס דקני וכיוןקדיסמ
 ]טז[ סוי דתסס ד6 3רית תסס. טס מע3יד חמיק3"ס
 דעתמ 653 5ממר6 5יס %5סכ סומ נכמי סוי די5יס'כ5מ

 ומתר קכ*ס סמרי סומ ילות 5מו דתססירטות6
 מ*5 . סכסן מסרן נן 56עיר 3ן פיגמס תסס5תסס
 דתסרת ס61 מנת 6"5 תסו עו5ס 50 ר3וכותסס.
 . זתכין 3כתס ט5תמ תן יסת5ין ד5מ יסר56 ט5נפסך
 מסס מתר . ונו' יסר56 3גי תט5 מתזי 6ת ססי3ו6יסו
 כ5מ סמ מ"5 . דידך כ65 סמ ת% 3עי 6תות6י
 % תסס 6ת4 ]יז[ 3נויס די0יי 5יס 6ית6 6%דידה
 . ס5יס 53כ6 3רטית6 5יס תסיר ד6גח קלי6ריס 3שתך מגת מית6 6"5 5נ3יס תסמ ס5יסכ55מ
 6פ 15 כותן סכני 3רטותמ מית6 מת . מתור 5כןר~ס*ד
 דמעו . ונו' 15 מתן סנני 6תר סוס חסס ס5,ס3ריתי
 נותן סנני כי 15 6פור 5כן %5יתר. 5יס סוסק3"ס
 6תור. 5כן 656 כתי3 פ 6נ5 150ס. 3ריתי מת15
 ד6 ככו5ינ6 656 5מ. תסם "ץ דמתטכרת תימ6ו6י

 תנס. חנרע 65 ת6 עייכ ד6 תניס.דמי5יקן
 5טוכדמ דקגי 03עת6 פנחס פ% פמ יסתס 6"ר6(

 סיני כתי3 ו3נ"כ כ6פריס. 3ריפ 5סלי מתקיןדזתרי
 ד3נין דעתך ס5ק6 וכי ס15ס. 3ריתי 6פ %15תן
 מ65 3רית 3ס6י 5פנחס 4ס סוס קעטס ו%י . סוסשגמס
 . 3ריתי 6ת 15 נותן 0נ% . כדוכתיס ת5ס מתק0רסכמ
 . מתריס דמיסי כ3רית 5מתח3ר6 . 5ס5וס 6תןאמי
 מתריס דמיסי ]יק[ ס5וס . 3ריתי 6ת 15 נותן סנניוט*ו

 וכניניס 3תו3ייסו תניס דמתפרם תמי 3סדס65תמ3רמ
 3דוכתיס. ת5ס מתקין וסו6 סומי5 וע"ד נסיתתכר
 עו5ס כסוגת כרעז %ריו ו5זרטו 15 וסיתס 51ס65סטכא
 : ונו' 5מ5סיו קגמ 6מרומת

 6ת6 ד6. 3סרסת6 ו5עי יתיכ סוס סתטון ר3יכ(
 ע3ידתייסו תמי ומ3יסו נדכ 5,6 כריס. 56עור ר'לקחיס
 ו35תר תיתו כד 3ט5ת6 פגמס סוס 5מ מי .גפגחס
 פנטס מ53 . ספיר דוכתייסו ו506יס 5ט5תממת6
 ע5ת6 תן ד6סת5קו ד3סעתמ . %מ וסכי סכמ ע5מסיזמ כרי 516 . ק6י 3קיו% כיס ונסתתיס סוסכע5תמ
 . עטתמ ת6י . קדיסמ טנרמ גדפי תמופ תתעתרן סוו5מ
 ייוק64דמוטורו 5סס סיו 65 וכנ*ם ג( דכת'3כנין

 ]יטן ר63 3כסונמ 5סתסמ 6תמאן 65 להנון דס6לת5כ6.
 דכ5 5טיניסון רותחמ ע5 5נייפץ 15ן וס5יק . מוכ5וסיןגתס 3ני וטמ5 קדיסמ כרית ע5 טמס דקניו3סעתמ
 ד6תו מוכ5וסין 3כתס דסתפון 5סכעמ מ% כד .יסר56
 טרסע6ין דסוו נסתתין ופרין . תניס נ0תפיס פרמ56נכיס
 ומתסדר6 כמו6. 61תג5י5ו 3ס מתקריכו דוכת6536

 3יס ומתתקסו רו%ן כפרין דמתכ5י5 רומ6 כ5עמגסתתיס
36דק 6תחזי ד65 תס . רכמ כסנ6 5תיסוי דוכתייסו רוומכדין

 6כיד ו65 . סעתמ כסטימ מתמכיך ד5מ
ק

 הברית מור ההא ק8שה יו"ד התחתץ. בעים יץהק4גות
 מזיספה האק נרית עבור פנחם שקנא וכיע הקרוש.יסוד
 אטר ההיא בשעה הע2 הבריה סוד קטנה יו'רבו

 ]ט8 היה משה של הא ברית משה. עם אעשה מההקב"ה
 דעתו ביי לאחר *1צ לירע הגא ננאי היה, שלווהכל
 א'ל ינהן. אתץ בן אלעזר בן פינחס משה.ימשה. ואמר הקב"ה התחיל כן. פכת לא משה. שלורצונו
 שממרח הוא אתה אול הדבר. וסה ןולם ,של רבעוכה%ה.
 העולם. מן יכלו שלא פ"מים כטה ישראל %נפשך
 משה אמר ונו'. ישראל בני מעל חמתי את השיבווצא
 הכל הרי א"ל שלך. הכל הרי ממני מבקש אתהומה
 אזה ר אמ א"ל אצלו.  ו%זהיה מרוצה אגי שלםבלב הרי משה אמר ]י,[ בתזכו ש:שרה לו אמור הוא.ושלך
 שלם. בלב ברצון לו מוסר שאתה קולך והריםבפיך
 את לו נאן הנני ברצון אמור אתה אמור. לכןויפ'כ
 שאילו וע'. לו נותן הנני שמר היה משה שלום,בר*תי
 אמו. לכן אלא כתוב לא אבל שלום. בריתי את* נווע הנני כי לו אמור לכן 6מר. לו היה הנותן.הקב"ה
 זו כמנורה אלא לא. משה. מן שנסתלקה תאמרואפשר

 ממנה. ננרע לא והאור נוחסז היא ממנה.שטרליקים
 מעשה על שקנא בשעה פנחס 40אה ביא יהודה א"ר6(
 כוסב שזה דעזך על הזלה כי שלום. בריתי את תנותן העי כתוב ,ה ובשביי במקימו. הזה לברית רמקיןזמרי
 בריתי. את לו נ,תן הנני במקוכו. דבר כלינחקשר אלא הברקז. זה עם לפנחס היתה מריבה איזה פמהס.על

 מקומו. שהיא בברית שלום שיתחבר לשלום.אתן.
 מקומו שהיא ]ימ[ שלום בריתי. את לו נותן הנניולכך

 ובעבור חטאם. ר בעב ממנו שנפרד סה עמהלהתחבר
 בםקוסו. הדבר ההקין שהוא הואיל 1כן בה. יתחברפינחם
 עלם כהונח בריח אחריו ו6רעו יו והיתה ולהלאהטכאן
 : פו' לאלהיו קנא אשרתחת

 ואביהו נדב של מובם מה א"ל בנו. אלעזר ר'יפניו בא 11. בפרשה ועוסק יושב היה שמעון רבינ(
 ואח"כ מתו כאשר בעים פנחס היה לא אםבפנהם.
 פנחם אבל נכון. הרי מקומותם מתקן וועה לעולם באהיה
 לם הע מן שנמתל1 שבשעה הוא. ונך נאן 4יעסוד בני א"ל בקיום. בו עמדה עשמתו בעולם דיה כברהלא
 הטעם. סה הקדושה. השכינה כנפי בסתר נסתרים העלא
 של צלמו עגרעו להם. היו לא ובנים נ( שנאמרלפי

 ]יי[ נדולה בכהונה לשמש ראוים היו לא הם שהריהמלך.
 בהוך ונבנם הקדוש הברית עבחי פמתס שקנאובשעה
 כל לעיני הרומח % הגואפים את ורגביה נרול.המון

 ערומות שהיו הגשמות שתי ואותן טמנו. נשמתו פרחהנדול בהמת לננדו שבאו שמעע לשבפ ראה כאשרישראל.
 אליו עערה כאהת. תתכללו אליה התקרבו מנחהבלי

 בו. שהתנברו רתית עגי עם כלול דחה כלילה.נשמתו
 היה שלא מה נדול. כהן להיווז טדרטזם ם מק הריחאז
 כאשר רוחו את אבד ולא ההיא. בשעה נאבד שלאאנד. נקי הוא מי נא זכור ד( כתוב וע'כ בתחלה. לזהראוי

פרחפר%
 6יונ.י ד( ג' כפדגל ג( ד*ויו. 0 ש: גת 6( מקומותכאיאה

%ו
 האתר_

 : נשים גשאו שלא ל8ימע( 1 יגין והסבין משוגשות גרטאות חילופי כאן יש וג1הר נקבה. לקין לה ו*יתכן חמלכות סרת כאן נקראת וגריתי זגר. לשקלו שיתכן היסוד מדת גקרא ושלום בריתי. את שלום 6 טתן הנני גכתב כאלו היא הכתוב שםשמעות נמצא בריתי כהיבתמפסיק פעפ גכתב שלכך פי' ויח[ : גתוכו תשרח היסוד קרושת של שוהמדרגה *י' ןיא : לסה*ת גיתגה חיסוד קדושת של 4"שהמדדגהאו(



 הווייעיןפנהם קררטלשרןצ%
 שחזרו אהרן בני אין נכהדו. ישרט ואיפה כמנו.פרח
 כפינחס בו כתוכ ולכך בחייהם. שאבדו מה לזכותלעולם
 : הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחם פעמים. שני כןבן

 זה מקרא ייהק א"ד ונו'. המוכה ישראל איש ךשבם6(
 או4ר ישראל איש ושם ליכקב. לו היהכך

 אלא נאמר לא ולמה הזכה. אשר המוכה ולא פנחם.הכה
 הקב"ה ,טה*לה כיון שמעון א"ר כך אלא נמתר.בדרך
 הרינת לפנחם לדצכיר בקש לא נרולה. לכהונה פנחםאת
 אותו שהעלה פרם לכהונה. זאת ראוי אין שהרינפש.

 רומח ויקח צו' פנחס וירא ואמר לו הזכיר נדולהלכהונה
 גד1לה לכהונה אתו שהעלה וביון שניהם. את וידקויצו'
 וחם ואת. לו ראוי אין שהרי כהרעה. שמן וכרלא

 יאמר פהח נ( המוכה. האשה ושם בהכהצב הטעם זהוכן בהיעהי להזכר נרוי לכהן נאה שאין כבויו. עלהקב"ה
 בה' במח אמצה. ורעה ארץ שכן מוב ועשה בה'בטח
  שההא הקדוש. הברית תקון *ה פצ. ועשה לב.בכל

 ההיא אטונה ממך ותתפרנם טמך אתון בארץ*4כאן תהיה כן עושה אתה ואם כראוי. אותו ונופרמתקסו
 מא4אית לך ויתן ה' על העעעננ נ( וש ]נ[לה
 היה ברית על שכךא בשביל פנחם הכל. נתתקןהברית שנתתש כיון הברית. תיקון ידי על יתחקן זהכל

 ובו "שראל. כל ער שהנין אלא עוד ולא לכל.זכה
 למקלה ונתקשר נתעלה שהרי ה'. על והתענננתקים
 שהיה ההוא באור צנזו הקב"ה. שנרא הראשוןבאור

 יאהר בה נתקשר הכהן ואהרן ממנו. נהנהאברהם
 ולא וטרי הרינת בו נזכר לא נרולה לכוינהשנתעלה

 שייכתן כל לו תדיה שלא כדי בו. זאת להזכירנאה
 עלע. זאת להזכיר ראוי ואין ה%מאה. נה שלבדינפים

 שנחם בו. יש המומאה צר של ענפים נפש ההורגשכל
 המצמאה בצר חלק לו ואין הימין בבחינת נאחז ףצאהרי
 שנראה מה שהרי הרנ. שהוא כאן נוכר לא ויכךכלל.
 העליצה ממדרנה ירידה וזהו לו. הוא ננאי שבחשהה

 ובמו בסתס. הוכה אשר המצה כתוב וע"כ בו.שנאחזה
 ? מי ידי על נזכר ולא המוכה. האשה ושםכן

 א'ר למעט. רב בין נחלתו החלק דגרל פי עלד(
 מלפניו4 שיה*או עשה חהאלהים ס( כהובאבא

 סוף מאין אשר הנבורה זו סתם האלהים אלא עשה.מהו
 להבונהו. חקר אין י( כמש"כ חקר.ומאין

 האלהי"
 ול4

 וההקץ אותה עשה הזה. התחה:ן לעץ עשה ]כ"[אלהים
 ברשוה4 יכנם העליון לעץ שיכנם מי שכל לכעבוראוהה.
 נראוי. שיהיה אלא ליכנס יפחד התחתון לעץשימצא
 נקראת וע"כ היא. הפתח שזמר התחתון שעץ וראהטא
 מן ציזצת שותה שעשה התחהון עץ וזה ישראל.שומר
 ולא לקרכ הראוים אותן אלא אליו יקרבו ואלהעים. בני מלפניו שייראו כדי עשה. מה ומפני שלמעלה.העץ
 לימין מהם יסירו ואל הקורה. דרכי האנשים ךשמרואחר.

 הכחזת שכל העץ אוהו על וראה ובוא ]ננןולשמאל

 י,תסדרו 6סרן כני 56ין . גכפה שריס י94ס תמס.פרח6
 כפיכמם כיס כפיכ וצ'ד . כמייסון ד6כדו כת6י)ע)ת6
 סכסן: %ק גן 6לעאך כן פיגחס זתני. תרי כןכן

 קר6 סמי עמק 6"ר . צו' סמוגס יסרש 6יס דשכם6(
 6סר יפר6ל 6יס וסס )תכתכ. ל" סחטסכי

 מל6 גמתר )6 ו%6י סוכס 6;צי סעוגס 1ל6 פכמססכס
 קכ"ס דסלקיס מון סתעון 6*ר סכי ש6 סתיסכ6רמ
 ס)קיס 5מ עד לכפגתמ. 6תתה % דס6 גסדכר כקעלגות* )פכחס 5יס )6דכר6 נפ6 )6 רכמ. לכסגמ)פגמס
 רו6ת ויקמ צו' פגמס ףרמ 61תר )יס 6דכר רכ6)כסכ6
 רכ6 )כסנמ דס5קיס וכיון סגיסס. 6ת וידקורצו'
 ומס . 5יס 6תמזי דלמ . כקסלגו% סיויס 6דכר)6

 נקעלכית6. 5מדכרמ 6ת0זי למ רכ6 דכסגמ יקריס. פלקכ*ס
 ו6תל פנצז כ( סכי. מוף סתוכס ס6ס6וסס
 כטן כסח . 6תוגס ורעס מרן סכן סוכ ועסס כס'כעמ

 דתס4 . קדיפ6 דכריוו תקוג6 סוכ. וס0ס ימותכדקמ
 6:ת ד6 תעכיד ו6י . י"ות כדק6 ליס וגסיר 5יסתתש

 6תוגס סס" תגך ויתסרגסו תגך ייתק . ג6רפמ סכמתס"
 תסמ)ות ל ויתן ס' ע) 1סתטגג נ( וכדץ ]ג[ד5עי)מ
 ד6תקגפ כיון דנר*ת. נתקוג6 מתתקגת ד6 כל .5כך
 דל4 כר"ן ע) דקגי כנין פגתס כל6. "צ4עכענריפ
 )עי)6 ו6תקסר ס)יק דסמ ס' ע) 01ויצגג6תקייס וכיסי . יסרמ) כל צל ד6נין 6)מ עוד 1)6 . 5ג)6זכי
 16ר כסס61 ציס ונגיז . קכ*ס דכר6 קדת6יכ6ור

 1לכתר כיס מתקסר כסג6 61סרן . תמס 6כרססד6תסני
 ו)6 דזתרי קפלגות6 ליס מדכר )6 רכ6 )כסג6ו6סתלק
 כ)) ית6מד ד5מ כנין . )תדכריסימות

 עליס 65דכר6 מתמזי 1)6 . 06ר6 דסערמכעגפף
 ופג0ס . כיס 6ית 6תר6 דססר6 עגסין דקתי) תמןדכל
 6מר6 כסער6 חילק ליס עית כיתיגמ תת6טידס6
 דמתחזי %י דסמ קעיל ד5וסו סכמ מדכר )6 וע"דכ)ל.
 6וף סתס. סוכס מסר סתוכס כתיכ וע"ד . כיסדמת6מיד ע)מסי תדרגמ וגחיתו ליס גנמי 6יסוסכה6
 . דתש ידמ ע) 6דכר ו)מ . סתוכס ס6סס וסססכי

 מ*ר לתעע. רכ כין גחלתו ת0)ק שנול) פ* עלד(
 . ת)פניו סיירמי עסס וסמ)סיס ס( כתיכמכמ

 סוף ת6ין גכורס ד6 סתס סמלסט 6למ פסס.תסו
 1ל סמלסש )תכונתו 0קר 6ין י( כד"מ מקר.ות6ין
 1מתקין )יס עכיד תתמס. מי)כמ )סמי פסס ]ג6[6)סים
 כרסו. ייפ5 ע)מס ל"י5ג6 דיפע דת6ן כנין .)יס

 . מד כדק6 6)6 5תיעל ףדס5 תת6ס ל6י)כמדיסכמ
 6קרף ופ"ד . ס61 פתמ6 נסיר דס6י מזית6
 ומתוג6 %סקי6 דעסס תת6ס 6י5כמ ודמ . יסר6)סותר
 ול6 )קרכמ דיתמזון 6יגון מ)6 )יס יקרכון 651ע)ת6. כגי ת)פגיו שירמו כנין עסס. סעת6 ותמי ד)עי)6.ת6י)נ6
 )יתיג6 יססון ע6 ד6וריית6. 6רמי גסמ נגי ויסתתרון6מר6.

3יסקירש מי)וי וכ) 6י)גמ ס6י ע) מה 681 נכג[ו)סת6)6
 פ' י0פף 1( נ' קסלת ס( רלט דף ל( ל"ו תליס ג( רגס דף ג( רכ6 י9 6( מסומותטראה

 דקיד,ךז*ך
 ספירו* 11 האלהים א6[ ? לאלהיפ עוז תגו הכתוב פוד וזהו בח. העליונה שפע השפעת שיגרום הקדושה השכינה זו דלעילא אמוגה8פ

 ל4 פי' עג( : יילה ברתא שגקראת הטלכות % חתהחון. א הולידה אפא שנקראת והבינה טלכית. או גבורח היינו אלהיםבינה.
 . ליגרע ולאלהוסיף
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 נור5י. תסו נור5י. תיתך 6תס ד1ד. 6ער דננ[ סר"1כיס
 סניל5 סי ע5 ופ*ד . ת5כ6 דת כיס ד6מיד עדנ6ד6
 ::ע .סי 1 ק6 . נתינ :'ר5 סי .6ש ל[ס'מי:5

 עדכ6 כעדכ6 6פכמג6 ע65ס ת5ס י5מק 6*ר יסוזס ו6יר6(
 . וד6י סמר5 פי פ5 . סטר5 סי ע5 כש כתיכדיסוסע
 דכניתין 67 דיסודס מ51ק6 ד6 6תרד6יסו

 : כ5סווכן
 . ונו' סעדס כ0וך סיס 65 וסו6 כתדכר טת 84ב:י8ךכ(

 חנתו5 ניזי5 5חכרי4 56טשר 6"ר מז6יות6

 סתיס דסקיעין יוסי ור' . תכ65 ת5י6 זסעס 5רטונ06מי
 דמ,י ת6ן 51ית דין תע5ת6 6סת5ק דס456סו.

 15ן דחתו כיון 5תתן. 1%6 5נכן. קריכ ו6יט . כיס65סתד65
 יוםי רכי ככי תתן 1ע156 5ננאסו נפקי תפ6 כמכ5

 . דמית כתר ד6כוי 5ערם6 דיתסי נס 5כר סכיק651 יוסי )ר' 5יס סוס זפיר6 כר6 56ין ומכרי6 6ינ1ןדסקיעין
 כפותיס סותיס ע5יס וככי 5יס סת'ך סוס כ5מודוי ס65661

 כתיכ . דע5ת6 ת6ריס . 61תר י13ק6 ס6י פתמ .טתדכק6
 06 תם5מ ס5מ צו' 05ניך 5פור קן יקר6 כיכ6ור%ת6
 ת4יס . %תר נמ ינול4 %י נעי סוס . ונו'ס6ס
 סויג6 ככין תוץ %וריית6 67 ת5ס קישדע%5
 יע5ת6 ט6ריס תית6 ו6י ד16ריית6. ת5סגו5קיית6 5תיסכ 5ך סוס מל4. זשרת6 ו6מתי 6נ6 61תי.%כ6

 %6 . ו6מ6 6כ6 סו6 כ65 סכ6 ס6 . 6כ 6%כ0יכ
 דסוי 6כ6 ססת6 . ננין תע5 5ס וכסיכתתיתת
 ר' ככו ד6וריית6 דינ6 ט כנץ. תע5 6גסיכ פטמפי

 ככש 5קכי5 וחכרי566ע,ר
 . יגוק6 דס6י ונעי"

 . ונו' 5עותק 61רן 5רום סתיס נ( 61תר 56ע~ר ר'0תח
 61ם6 טתוד6 סוס % קר6 56עזר ר' 6מר 7סוסעד
 6% ד6כוי כפוטיס יכיק סוס ינוק6 וס6י . כיגייסופסיק
 5תרמם קכ*ס כעי 16 56עזל 6"ר . תתסרם6ןס11
 ת5ע ע5 6כ5 ע5יס. 4ר6 נם כר יסתד5 ד65 כטי 16 .ניס6
 דסוו עד . 5תסכ5 יכי5ג6 65 ודתעוי יטק6דס6י

 נורלי. סהו טרלי. תומך אתה דוד אמר ]נח בושרים
 וימת וכתוב ה'. פי על שכתוב מה כן וכמו ]כי[הנורל פי על כתוב כן ועל המלך. דור בו שנאחז הנ40לזה
 נורל פי על ולא כהוב. הטרל פי על ה'. פי עלשם
 בנירל בנורל. מצינו נדול רבר יצחק א"ר יהודה וא'ר6(
 ודאי. הנחיל פי על הטרל. פי על כתוב יהושעשל

 בנימין של וזה יהודה של חלקו זה אומר היהששרבורל
 : כיםוכן

 פו'. הקדה בתוך היה לא ודיא במדבר מת אבוינדכ(
 וננמול נלך להחברים. אלעזר א"ר אחתפעם

 הוא מפקיעין יומי ור' מהכל. מלא מה"ז להרנהןחמד
 ראף שרהיה מי יאין העולם מזה נמתלק שהרישמו.
 אותם שראו כיון שמה. הלכו לט. מודע והוא בו.לעפוק
 יוסי לר' לו היה קמע בן החברים. ואלו הםמפקיעין יוסי ר' בבית שם עכנסו אליהם. יצט העיר בניכל
 מותו. לאחר אביו ממת אל לקרב איש לכל רגיחולא
 אביו בפי פיו עליו ובכה ל1 סםל היה בלבדו דעאאלא

 כתוב עולם. של רבונו ואמר. הזה עלם פתחמדובקים.
 אה תשלח שלח גו' לפניך צפור קן יקרא כיבתורה
 של רבוני ואמר. בכה הוה עלם נועה היה תו'.האם
 נולדע יידים שני התורה. דברי אלו אתה תקיים אגאעולם
 לקחת לך היה ממני. הצעירה ואחותי אני ואמי.מאבי
 עולם של רבונו תאסר ואם התורה. דברי ילקךיםאוהט
 שהיה אבי ועתה הבנים. מעל אותה ולקחח מההכבר אמי והאם, האב %קח הכל כאן הלא אב. ולא כתובש
 ר' בכו התורה. דין איה הבנים. מעל נלקח עלינודעפף
 הוה. העים של :נעיה הככיה לעוסת והחבריםאלעזי
 ונו'. לעומק וארץ לרום שמים נ( ואמר אלעזר ר'פתח
 אש עמוד דיה הזה מקרא אלעזר ר' שאמר כךבתוך
 ולא אביו בפי דבוק פיו היה הזה ועלם ביניהם.מפפיק
 דברי על אבל אחר. איש בו יעסוק שלא שרוצה אונם. כאן יקשות הקבעה שרוצה או אלעור א"ר נפרדים.היו

 כך בתוך לסבל. ביכולתי אין שלו ורמעות הזההעלם
 אתה וכאר י( *ימר. שהיה אחד קול שמעו י'שביםשהיו

 נ'וי'"י:" 'י", י:יי. מ; ר'יד",
 "ו" :שה'ס ישי'י "ו"%'.י"".היהיק'הב'

 כמס נ6יס ינוק6 ס6י וסוס 5נכיס קריכו . כעיכ6עיג6
 וכרעי יוסי ר' מיקך זכ6ס 6תרו ע5ת6 תס6ידנוט
 דכגר וככיס נעי6 ע5 גיס6 5ך ד6רמיסרמחכ6
 . סתי6 5תרע ספילין כתי5ין דמיק דסכי1כת15י
 וגסקוסו עוק6 5ס5ה נע15ס1 מיין 5ך 16סיפ1 וכדתגתיונתלוי
 61תערו 6חר6 5כית6 6פקיסו . סני4 תמזוס עתיסונכו
 תתן מדו . סכי 5נתר 6% תיד 5יס 16זע1 6% .ע5יס
 ד6וריית6. מדוסין כתס יוסי ר' ס6י כסדי וחייסו יותיןת5ת6
 5נ65ס רסו 5י 6תיסיכת 65 חכרי6 . יוסי ר' 5ון6תר

 נסתלק. האש עמוד יט44תו ראו כרד בבית. לעמרארוש
 המתים תחיית שראיט חלקינו אשרי אלעזר א"ראביו. בפי דבוק פיו היה עוד הוה ועלם עיניו. פתח יוסיור'
 היה כאילו נת4ף הוה שעלם וראו אליו קרבו בעין.עין
 וברוך יוסי. ר' חלקך אשרי אמרו ה?ולס. מזהעוע
 ובעבור בנך של ונכיה דגזה בעבור נם לך שעשההשם
 ובעבו השמים. שער אל נאים ברנרים רועיס שכךדבריו.
 עשקוהו ואה עלם לקקו חים. לך ושמיפו ודמע,היודבריו
 להשךב אחר לבית הוציאוהו השמחה. מעדל עמוובט
 שם וישמחו כך. לאחר איא מיד לו הודיעו %אנפשד.
 תורה. חידושר הרבה הוה יומי ר' עם תזרשו ימיםשלשה
 לנלות רשות לי ניחגה לא חבייס. יוסי. ד' להםאמר

מ"*
 רט. ?ף ז( גשס פפיי ג( : ל7 זף ט ק6: 6פול " מקומותמראה

 יקיך,ךץי
 ? השלום עליו הס"ך דוד *הרש 8ה. מלגות זל 6רמז חיריעה בה'א )ג7[ 1 גמלנות כהותיהן משפיעע הס*ירות שטל 48ענ,
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 אבל שנה. י'ב לאחר אלא ההוא בעולם שראיתימה
 במספר נכנסו בני ששפך דמעות חשמש וששים מאותשלש
 שבשעה חברים לכם אומר ואני הקדוש. המלךלפני
 נ' נזדעזעו הדברים. בטתן ונעה ההוא בפמוקשפתח
 וכלם מעלה. של בישיבה העומדים כמאות אלפשמאות
 ]גס[ בעדי וערבו קלי רחמים ובקשו הקדוש המלך לפניעמדו

 איך בני דברי לפניו והומבו עלי. רחמים נתמלאוהקב"ה
 ואמר. הקב"ה לפני עמד אחד ואפטרופם עלי. נפשימסר
 ימית ויונקים עוללים מפי 6( כתוב הרי עולם שלרבומ
 לפניך רצון יהי וביענקם. אויב לרהטבית צחיריך למעןשי

 אביו. על נפשו שממר הזה ילד ובזכות דשעורה.בזכווע
 לפניו הזמין אנשים עשר ושלשה וינצל. עליושתרחם
 ]כט הזה הקשה סדין ]שאנצל[ לעירבץ 6 ונתטתחתי
 אלי שישוב עליו ופקד המות למלאך הקב'ה קראאז

 לפניו העירבון ניתן לא שהרי שנה. ושתש עשרשלאחר
 ועתה ]גון בידו שהיה המשבץ בידו שיההזר לבעבוראלא
 נעשה אמת צדיקי שאהם הקב"ה שראה מפניחברים

 : לעיניכםהנם

 המיתהמור

 ממית. ה' וכי בו. לעיין יש זה מקרא ויעל, שאולמייד ומחיה ממית ה' נ( כתוב ואמר. יומי רבי8תח
 לתה של הענין וזה לכל. חיים סם הוא הזה שםוהלא
 העזלם. לכל חיים נותן הזה שם מקום ובכל בו. שורהאץ
 לכל ממית שהוא האנשים ההשבו הרי ממית. ה'מהו

 אפשר ממית. הוא ואיך ודאי. ממית ה' אלאהאנשים.
 ם. האנש מעל נמתלק השם כאשר הסות שבא לפיתאמר
 שבעולם המקטרינש כל יכילים אין עליו שהוא בעודשהרי
 המקטרינים כל מיד האיש מעל שנסתלק ובשעה לו.להזיק
 ]כח[ המוסאה צי מן הנמשך שבנוף הרע כח לאותוממית. למי ממית. ה' אלא כן. לא מת. והוא להזיקוצולים
 של כבודו זיו את רואה הרע מצד הנמשך הכח שזהכיון

 כיון אחר. רנע אפילו קיום לו ואין מת. מידהקב"ה
 רוח מן ףגמשך הכח לאותו מחיה. למי מחיה.מיד העלם* מן ונעבד מת המומאה צד מן הנמשך כחשאותו
 בקיחם וטעמידו אחזו מחיה הקדושה. מצד שבאהקודש
 מוריד שאמר ומה אחך. בזמן הקב"ה עושה הכלפלם.
 בשאול. נידון שיהיה קדוש רהק לשתו מוריד ויעי.שאול
 למקום ונבנם מעלהו טיד להמהר* פבילה שם לוועושה
 שנסתלקתי ההיא בשעה חברים. ואנק עדן. בנןשנצרך
 קטנה שעה ער ביר ומידם נסתלק. שלי רוח העולםק

 ש8תח ובשעה בוע היה והגק8 ]נט[ הקב"ה שתישהחיה
בני  נ' 6' ספ"י 3( מ' תג'ם 6( מקומותנ48אה

 6כ5 סגין תריסר 5כתר 6ל6 ע5ת6 כססו6 דמתיג6תס6י
 כמוסכג6 פח5ו כרי ד6וסיד דתעין ומתס וסתין ת6סת5ת
 מכרי6 5כ1 ו6ותינ6 . קדיס6 ת5כ6קתי

 ס5ת 6זדפזע6 . ת5ין נ6יכון ונפ6 פסוק6 נסס61דפתמ דכספ"
 וכ5סו . דלנדפ6 כחתיכת6 דסוו ספסלי 56פית6ס
 ]גס[ 5י וערכו ע5י למתי וכעו קדיס6 דת5כ6 קתיסקייתי
 וסיך ת5ין 6יכק קתש וספר ע5י. רמתין התתליוקכ"ס
 . ו6תר קתיס סוס 6פסרופס6 ומד ע5י גפסיסתסר
 יסדפ ויוגקיס פ551יס תפי 6( כתיכ ס6 דפ5ת6ת6ריס
 קתך לעו6 יס6 . ותתכקס 6ויכ 5ססכית 5ורריך 5תעןט11
 6כול. ע5 גפסיס תסר דק6 רכי6 דס6י 11כ1 ד16ריית6.זכי

 5יס 6זחין כס6 כני ות5יסר ויסתזיכ. ט5יסדתשס
 ]גו[ ד6 תקיסמ תדיג6 ]ד6סתזיכן 5יס יסכ וערכוג6תמותי
 דליתכ ע5י 5יס ופקיד סתות לתלמך קכ'ס קר6כדין
 5:יחיע ובג בוג6 ~הין דיננן4~2י

 2 ]גט
 6תלמיס קסוס וכ6י ד6תון קכ*ס דמת6 גגיןמכלי6

 5עינייכוכיס6

 המיתה%ד

 ותסש תתית ס' נ( נתיכ . "חר יוסי וכיסתמ
 תתית. ס' וכי כיס 65סתכ65 6ית קר6 ס6י ויע5. ס516תוריד
 דתות6 ד6 ות5ס . 5כ65 6יסו דמיין סתמ ד6 סת6וס6
 פ5ת6. 5כ65 מיין יסיכ ד6 סת6 6תר וככ5 כיס סרי656
 5נ5 קסי5 ד6יסו כס6 כגי מסכין ס6 תתית. ס'תסו
 . כס6 ככי תע5 6סת5ק דכד כגיןתית6 6י . תתית 6יסו וסיך . וד6י תווית ס' 6ל6 . גס6כגי
 דפ5ת6 תקסרנין כ5 יכ5ין 65 ט5יס ד6יסו כעודדס6
 תקסרגין כ5 תיד תכיס ד6סת5ק וכסעת6 5יס.5ג1ק6

 5ת6ן תתית ס' 6ל6 סכי. 165 גס כר ותית 5יס יכ5יןן
 ]גח[ כיס6 6מל6 דססל6 תסיכו 5ססו6תתית
 יקריס 5זיו 5יס מתי כיס6 דססר6 דתסיכוכיון

 כיון מד6. רגע6 6פי15 קיות6 5יס עית תית תידדקכ"ס
 ע5ת6. תן ו6תעכר תית 6מר6 דססל6 תסיכו דססו6ן

 דלומ תסיכו 5ססו6 תמיס. 5ת6ן תמיס.תיד
 כקיות6 5יס ו6וקיס 5ים תמיס . דקדוסס תססר6 ד6תיקדס6
 . כס516 65תדנ6 קדיס6 רומ 5ססו6 תוריד . הפ5 פ516ן חוליד ד6תל ות6י . מד6 כזתנ6 קכ*ס עכיד כ65 .סליס
 65תר ופ56 5יס ס5יק ותיד 65תדכ6ס. סכי5ס תתן 5יסופכיד

 ד6סת5קנ6 פפת6 כססי6 מכלי6. . ו6כ6 . מדן כנן ד56סריךן
 זפיר6 סעת6 פי תיד ודתך 6סת5ק. די5י רהם6תע5ח6
 דפתפ חספת6 . תיפ סוס עלש6 ]נט[ קכ"ס 5יד6מי6

 דשהר9ר
 נלשקרר [גח צ דשטיא סייעתא ע*י להיות יטל זה ועגין תהייתו, עשי לנשמתו רעה ויולד טעשיו יקלקל שלא בעדו עריבים להיותוגי(

 נפשש יוטי לר' עתה להשיב שיתרצה המות למלאך בטוחות בחור אנשים י*ג גתן מטשט המלאך שהוא האפטרופם שזה אפשרבדרך
 שנית טעט גפו*ו אאן או ויקח שנית 8עם יוסי ר' שימות בטוח המות מלאך ויהיה ת8קידתו. תחת להיותה מיתה בשעת ממנושלקח
 המתיפ על הטמונח דומח למלאך למופרט מיתה בשעת המות מלאך אותן לוקה המתים שנפשות המלה גזרת היא בן גי ת8קידתהתחת
 ימות ונאשר המתים. תחיית חה קודם הנ8ש להשיב שיתרצה מלה*מ אצל לפעול נצרך היה ולבך המתיט. תחיית זמן עד טשנןגתוי
 4טר נ8ש8% להבין קשה אנשים י'נ 1ל העירטן וענין העירגות. מן אז יפמרו אנשים הי*ג דהיינו והעירבון ויקחנה. יחזיר פ'ב יאיר'

 ורודוחם נסשותיהם לגט~י לחיזתפ בטוחות דהיינו עירבון בתור 6 שניתנו 6מר נראה יותר אלא זמנם. קודם אז מתו זהישבעבור
 שעם עוד ימות לא למאיח יוסי ר' יעמד שגאט השב מלה,מ ני ב'. פעם י"י ר' יטות שלא זמן בל המות מלאך רשות תחתונשמ9תיהם

 תנהמיות נ*ש חייט וגמ( לוףל: שנתבאר כמו יופי ר' של הנפש היינו וג[( : המתים תחיית בזמן לבוא לעתיד להיות שעתיד במוב'
 נתשררו חל4 בעתיט מע( 1 וחי האדם יראני לא ני בבתוב נרמו חענין וזה עוהא. ותאות הנשמיים לענינים הנוף בכל בחותיתחם8שטת



 96כאק קודשלשוןפנהמ הזהרלשון

 ו6ערטת כסמנמס. פרמם כדץ ט5ץ כ6ינעסה
 יפ5לת  עכילס ומצו דכיו %נו סלק8  ריוסיי)י גגסממ"

  פסרין לי ו8תיכץי  הנס5  5תרן  וספן . דפ5לתכ5תר

 י4 5ית ;%"יממ1;2ץינס6 65ב~6 גז4 51נשאס1מתן6ן
 . דמתיג6 מלו זממיכ6 כ*ון ט)מ6 זס6י כמ5ין65סתז65
 : - כ5וס מנ6י ויתגסי ית6כיד ו65 קכ"סוכטי

 6כיגו . ו6מר כריס יכוק6 טלו פתם"(
 כמדכרמת

 הסו"
 60 6כיט . וגו' סעדט כתוך סיס 65

 6י ])[ 05 ומסיה מ5ט 6ייך 5עי)6שפמ6
 . %ינו כמכךי ד5טר6 טסיכו כמס . קויסיןמסידין
 ]65[ סגי קרש כד 656 וגפס6 דרוח6 כ6נ6 51ית 5פר56ית

 מיתו 65 06לגץ וכי . כמדנר מת . ד5כ6 נכ6נ%6יגו.
 כמיכר. מת ד6יסו 61מר 5יט לסיס דסכינמדנר6

 גס6 גמ כתס 656 . כמזכר6 מ*תו ורככן 56ףוס6
 עניס מקוסם דסהח 6מרי מנסץ . ד6 ע5ערטי65ין
 6מרי ומנסון סכי 6מל* ותנטון מת. כמע6ו כי דכתיכסוס.
 5י 6עפי מרעי כגי גפ5 ד6ג6 יומ6 6ו5יפנ6. טכי ו6ג" .טכי
 6כ6 5י דפקיי דממיג6 מ6י ממיג6 ו6ג6 .ד6
 ו)6 כמדנר6. דתימו טח וכמס כמס 656 5נ)"ס.ד65
 נזרס 6מגאך כי דמרנ5יס מוכ6 ע5 651 דקרמ 0וכ6ע5
 61ינון ע)מ6 מעטי 5יגון דעכדי דטנ65 מוכ, ט15)6

 כנתין 6ינון דעענו טעגס 6כ5 . 6כתרייסודתת"סכו
 ומגו . יוסף 5כי רכ 55פ0ד סוס ו6יסו . כטדכרדמית
 סוס וס61 נסי6ן טוס 65 י46פ כדק6 ד6וריית6 6ר0וי ידט סוסד)6

ז)"
 וימת נ( כתיכ וט5יס דמסט. )קכ5יס ומ),י פומיט גסר

 י6ות כדק6 ד6וריית6 6ורמוי ידט ז)6 נכר ])נ[ תיסר6) רכטס
 . ימגסס תכנף דיוסף דורט6 רכ מספמס רכ סוס1תיסו
 דמסס מסיכו מסס 5נכי כת)1)6 כמדכר דמכוכנין
 וכ) 561טזר דמסס 5קמיס קריכו וכנ"כ . דככו6נטיר
 6)6 מסס טס ת)י15 651 . 6כסן ריסי וכ5סגסי6יס
 דמייס מן מכ6ן מגיס קג6ט דקגי6ו כנין .)קמייסו

 ססו6 כסדי כנוכרין ויסני "חרגין יקלכ ז'ינ6מן
 יסיס ו)6 . מגייסי וידמ) מגיס דיג6 דיסמטון כנין .דיינ6
 מ6ז מסס6יטגו דיסחיס6' דס6יוטו

 ט5 6סרי מכ5מס6זס.
 כיון סכי. 165 דמסס ידטו 651 ט"דמס.פני

 דנוכרין כגופי6 דכ) ממיכ6 6מר . כך מססדמת6
 כנסת6 נסי6י וכ) 6כסן ריסי וכ5 מיסר56רכרמן
 סס'ד דיג6 מן מסס 6תפרס מיד קריכוע5י
 דמסס טגותגות6 ס' 5פכי מספען 6ת מססויקרכ
 6רמ" 6מרגין ייינ*ן ס'. 5פגי מספסן 6ת6סריכ

 ד6
 6יגון ע)יטון סני זכנוסי6 ד%טשנ . גע5ין)%
 מטנותנות6 כסו 5ית . סניס טוי 61קרון . זיג6דייני
 56עזר ר' מדו . זמסס מעקיס זכ6ס . ג)5ימסס
 מת 6כיגי קדמ6ין )מ5ין 6סזרג6 ינוק6 ט6י 6מר .ומכרי6
 דת)י6 5גמס דמי עעמ6 4% . 6כעוכמדכר.

 בנשטה פנקק נשפצ. פרחה ש הדיבורים נשתןנני
 תבנסת הטבילה ומתוך המהרה מתוך עיה שהיתהשל*

 4שרים לי ונתוסף דינה דט ושם ליכנס. שנצרבהבמקום
 . בני של והדיבורים הדמעחז בשביל חיים. שניתושתים
 שואיתי. מה שראיוזי כיון הזה עולם בעניני"סוק 4י עוד ואין שראיתי. בגשה לעסוק לי "ש ולדלאהמכאן

 ! מאומה- ממני ונשכח נאבד יהיה שלא ררצהוהקב"ה
 אבינו ואמר. יוסי ר' של בט הזה עלם פתח"(

 יש אבים. ונו/ העדה בדצך היה לא והוא במדברמת
 אבי%. של במקרה הצקר משך נדול כמה קדושש.חסידים אוי ]ל[ לה ומושך התבה את המאריה למעלה פעםעליו
 ])6[ כזה במקרה אלא ונפש רוח של כאב ואין צעראין

 מתו לא אחרים וכי במדבר. מת לבב%. בכאבאבי%,
 במדבר. מת שהחש ואומר בכתוב נרשם שכךבמדבר
 אנשים הרבה אלא במרבר. כוע ורבבות אלפשוהלא
 עצים מששש שהוא אומרים "ש וה. ענין מהבנתערומש
 אומרש ויש כך אומרים יש מת, בחמאו כי שצאמרהיה.
 אבי עלי ופקד שראיתי מה ראיתי אני רעוד וה.עען לי למדו במחלתו אבי שנפל ביחם למדתי. כך שניכך.
 ולא במדבר. שמתו היו וכמה כמה אלא לנלות.שלא
 הנזרה. כשננורה המרנלים חמא על ולא קרח. של חמאעל
 ושתן העים את שהמעו 4צתן שעשו הענל חמא עלולא

 שאביהז הבגות אותן שמענו המענה אבל אחריהם.שנמשכו
 ומפני יוסף. לבית נדול צלפחד היה והוא במדבר.מק
 היה והמאו נשיא. היה לא כראוי התורה דרכי ידעשלא
 וימת נ( כתוב ועליו כהפה. כננד ודיבורו פיו שמרשלא
 כראוה דמורה דרכי ידע שלא איש ])נ[ מישראל רבעם
 מנשה. מבני יומף שבזרע נדול שבמשפחה. רב היהוקחש
 שמשה חשבו משה לננד בדיבורו במדבר שחמאולפי
 וכל ואלעזר משה לפני קרבו ולפיכך להם. שנאהנומר

 אלא משה עם דברו ולא האבות. ראשי וכלהנשיאים
 על שחושש מי מכאן ממנו. שנאה שחשבו מפנילפניהם.
 עם להיווז אנשש וירבה אחרים אליו יקרב דיין מןשנאה
 טיה ולא מהם. ויירא ממנו הדין שישמעו כדיהדיין.
 לא והם הדין. מן אותו ידחה לאו ואם כראוה אלאדן
 על אשר האדם מכל מאד ענו משה והאיש שהריידעו
 כית אדם. כל כשאר אינו שמשה ידעו ולא האדמה.פני

 מאנשרם האספה שכל אני רואה אמר כך. משהשראה
 העדה נשיאי וכל האבוה ראשי וכל מישראלנדולים
 וש"כ הדין. מן עצמו משה חשך מיד נאסש.בשבילי
 משה של ענותנותו ה'. לפני משפמן את משהויקרב
 הולכים אין אחרש דיינים ה'. לפני משפמן אתהקריב
 שנאה מחשד עליהם רבים אספת שרואים שאע"פ וה.בדרך
 מענותטדצ בהם אין פנים. זוי ונקיאים הדין. דניםהם
 אלעזר ר' ,שמחו משה. של חלקו אושרי כלל. משהשל

 סת אבינו ראשת. לענין נחזור הוה עלם אמרוהחברים.
 דגמרים לנחש דומה שעליו ד5עם וה אבים,במדבר.

ראשועג
 יי6 ט7נד ט יס; 97 ט מקוטותטראה

 הזהר%
 של השינה ענין חדוות להם שנורע 81רסמ1 אוב* בעלת כעין למתימ דרישה אאתיא הספיריפאליזם בחכמת לעסוק הפילאזאפיחנמי

 שנזנר אמעריקא ארצצת מציאת במו זח והרי ישראל. לחכמי *נה אלפים ב' זה כבר ונודע בה,הר כאן ונזכר סה מיתה לאחרהנשמה
 העקב על עם כאן לפרש שאין [)נ( : קמגים יתומים ומניח מת שהאב כזו צרה יקרה כאשר ,)"ן : אכימ תיבת שעל הזרקא טעם והמ, : ארוך ,מן יימז בחשך הרושעים נשמות אבל . יוטי ר' אצל כאן כנוכר מיר נתעוררת הצייק שגואמה מזבן ווה כידוע. בהוהרג"כ
 ו פישראל והוא שבמשפחה נדול הייט רב. והיא משה. כגנד תארץ עם נטו שדיבר איש על הרמז אלא מישראל. שכתוב כיוןרב
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 לרמו ])נ[ לפיו זנבו ומושך קרקדו על עימו וסומךראשו
 סת, למעלה אבינו תיבת על שנמשך ההוא מעםשמפני

 ואחז בבהלה ההוא עלם נתבדל פיו, בדיבורבמדב"י,
 דיבור בשביל זה צלפחד ת!סר. ובכה אביו שלבקדקדו
 החזיר השה, לעולם חזרת דיבור בשביל אבי ואתהמת.
 אלעזרי ר' א'ל 6( ארתו, חקבק לו ונשק א"יו פניואביו
 ]יו[ מת בחטאו כי מהו !ה דבר שאמרת הואילבני
 לט, די אחד שבדיבור אמת אבי אבי הזה, עלםאסר
 ומה הה"א, נחש שחמא החמא באותו בחמאו. מהואלא
 הנמשך פעם אוהו של בחמאו כי ])סן פיו דיבורהוא,
 י - ודאי בחמאו בזנבוי הכרוך נחש שהוא כת,הוא
 העדה, על איש בשר לבל הרוחות אלהי ה' יפקר3(

 משה עולם ימי וחנר נ( כהוב שמעון א"רי
 שקול עמו. מוטה הקב'ה, זה עולם, ימי ויוכרעמו.
 העם מנהינ כי מכאן ולמדט ישראל, ככל משההיה
 ואם זכאים, העם כל !כאי הוא אם העם. כל ממשהוא
 בשבילו, ונענשהם זכאים אינם העם כל זכאי, אינוהוא
 שאין בדקתי היתי טסתכל יוסי א*ר 7( נתבאר,חה

 העם ראשי אם העם, ראשף על אלא מתקהםהעו"ם
 לעולם וי זכאים אינם 41!ם לעם. מוב לעולם מובוכאים
 ראיתי ס( שכתוב מניין, הא, כך ודאי חייא אשר לעם,וי
 ישובו לאלה ארנים לא ה' ויאמר ונו', ישראל כלאת
 לביהו, לומר, צריך ישבו ישובו, בשלום, לביתואיש
 אלא במסףמם. עמדו עור אז שהרי לומר, צריךבביתו
 בחסאו, העם טעפס זכאי, איט העם ראש אם למדנו,כך

 תו' חמאתי אנכי הנה וט' דוד ויאמר ו( שכתובמנייןי
 ראש ואם סבלו* וישראל חמא רור עזט, מה הצאןואלה
 שורה אינו הדין שהרי העם. נצו4 בחכ4ע נהפםהעם

 אם כלומר ל.!"ה, אדונים לא ה' ויאטר זש"כעליהם,
 הזה. בררך לה~ם ראנים עור יהיו ולא יהרנו האהעשאלו
 ראשיהם אם ינצלו כלם בשלום, לבטעו אוש ישובואז
 ויזעק שכתוב ההיאי צעקה לולי אחאב. עםשנתחבר לפי להענש. עליו נגזר יהושפמ ואפילו נתפסימיידיו

 !יהושפמ
 לחמי קרבני אה עליהם ואמרת "טראל בני את פמןז(

 וזבהים בקךלות לה' החפץ ח( כתוב תף,לאשי
 שיחמא ~,קב'ה של רצוט אין ונו', ה' בקולכש3צע
 בלי שהוא קיבן אלא חמש, על קרבן ויקריבהאדם
 ש%בן כן וכטו שלמש, ונקרא שלם קרבן הוא זהחטא
 רצוט שאין נהבאר זה מקרא תו', נשברה רוח~הים זבחי 9( פתח אבא רבי חמאים, על שמכפר אעשפדצ*מיד
 רצוט אלא חפאג על אדם שמביא בהקרבן הקב"השל
 וכך שטמרים, מה מבינים "ון והאנשים נשברה,ברוח
 להממא האיש בא שכאשר הקדושה, הטנורה מןשמעתי
 הרוח וזה המומאהי צד מן רוח עליו ממשיךבהמאיו
 וצד שלוי הרצון בכל עליו ה8ולמ הזה איש עלטתנבר
 האיש על ושולם וט:חזק בכחו מתטנר ההו4*הפוטאה
 צד על שילמ והחש להמהר האיש בא אם לרטנו.*רנמה

הרע
 )ו כ6 ז( ס-ג יס9' ג( פ!. גסגמ ג( יי. י9 6( כקומות3שיאה

 ]לנ[ לסוחיס א3יסוחסיך ק7ליספל
 כתד3"ר. . חת לפילמ עליס דמתחסך 7ססומכעטט6
 ו6קקיף ככסי)ו ינוק6 6100 6תכסי) דסוחיס.כת)ול6
 כח)יל6 דמ 5לפמד . ומתר ו3כס דמכף3קו7ל6
 6ס7ר . דמ לע)חמ 6סדרת גיולול6 636 י6כתתית
 . 6לטור ר' מ"ל 6( . ליס ונסיף ליס וגסיקמכוי
 ]:י[ חת כמס16 כי חסו 67 תלס ו6תרת סו6ילכרי
 יגוק6 סמי6מר

 . )ון סגי מלס כמד 6כ6 ח3"
 . 6יסו 1מ6י גחס 7סס61 3מס6ו . ט*טמוחסו
 מסיט טע% 7סס61 כמעמו כי ]יס[ 7סותיס1%)6
 : - ודמי נמסמו נזגניס 7כריך גמס ד6יסימפ.

 סקול עחו חסס :ומ כריך קו7סמ 7מ עעס יתי ויזכרטיע תסס פעס יחי ויזכי נ( כתיכ סחטון"*ך סידס. על מיס כסר לכל סווהת "לסי ס' יפקר3(
 דעת6 רעימ כי תס6 ומ1)יפגמ יסר6ל ככל מסססוס
 3ניגיס. 61תעגסו זכמן למ כלסו עחמ זכי. למ6יסו ו6י זכמן. כלסו עמ6 זכי מיסו 6י . כלסו עמ6 מתססו6
 דלית כ7עתמי סויגמ תסתכ) יוסי מ4ר י( . מוקמוסוטמ
 עת6 ריסי מי . דעת6 ריסיסון ע5 %מ מתקייח6טלמ6
 לפלחמ וף זכמין למ 61י . לעת6 פכ לעלח6 ס3זכמין
 יסו3ו ל6לס 6דגיס ל6 ס' וימחר וגו'. יסרמל כלמת ר"יתי ס( 7כתינ חגלן 610 כך ו7מי מי"1 6'ר . לע11%י
 . ל3יתו . ל"ז ח3עי 'ס3ו יסו3ו . 3ס)וס ל3יתו6יס
 6ל6 . קיעוי 3ממיייט דסמ . ליס ח3עיכ3יתו
 1די:ן(ב 3מונהג מתפמ עמ6 . ני % 7ט% ריס6 מי תגיגןסכי

 ריסמ ו6י . סכל1 1ויסר6ל תידודדמ3 סש
 סרי6 ל6 7יגמ 7ס6 טפת~3ן עמ6 3הוכיס חתססדעתמ
 יסו3ו . 16רמ6 3ס6י לפטמ רש'ן סוו לח6לי מי כלוחר . ל6לס 6דוגיס ל6 ס' וי%ר סס*דעלייסו
 רי:יסון מי יסמזכו כלסו 3סלוס )3יתו6יס

 כנין ל6תפ3סמ עליס לתנזר יסוססס ימסילומתססן
 ויזטק 7כתי3 5וו60. ססימ למ1 מי . 3מממ3דמתמ3ר

יסוספט
 5מאן קר3כי 6ת 6ליסס ומחרת יסר6ל ככי מת שבךו(

 וז3מיס 3פולות לט' סמפן ח( כתי3 . ונו'ל%י

 ;,שפ'ם ,.:ונונ!עיה"4' ו,"!נ,
 ז3מו ע( פתמ "ג6 ר3י . טכין ע5 דתכפר "ע"נ סכי6וף
 דרעו% מ1קמוס קר6 ס6י 1נ1'. (גסנרס במ ס'א?
 . דפ%% מססר6 ר"ת פלש 6מסיך3מי3ף ל6טת636 י*3 6תי דנד . קדיס6 מ3ומ%סחעכ6 וסכי . ק6מרי %י ידפי ל6 גסמ %כי . כס3רס3רומ מ)8 * פ3ף על ו3*ג 3קר3נ6 6תועי למדק3'ס
 . על"ס וסליס ל6פדכמס 3"3 מתי .לרעותיס פליס ופ5יע 61תת43 3מיליס 6תג3ר תס636?טי6 וסס61 דעש. רעט6 ג53 עליס יסליע דמ 3"כ עלמתנ6י

מדכ6ין
 גש6 חל*פ % 9*1 6' ספ!6) ח( לט. 7ף !( ג'ד סזג ו( חח דס*נס(

 הזהרדו
 מסן טת! חטא אי!ו בשביל גרמז דיבורן שבתהלת גיון 143ל "הלשון פ" ~7! . גרולח ירה שעלגנוחי של לרמו הנפ"ר פעם "הוא הדמז גזבר לעיל בי אבינו. תיבת שעל הזרקא גפעם 3' רפז "יה נמצא חזרקא, פעם תמוות היא כך*ן

 טדיבורו חפא *אתנח"



 י9מט קודשישוןפנחם הזהרלשון
 6קרינ קייס תק%7 ט וסוס מתג6 . 5יסת7כ6ץ
 67תחרע ע7 ע)יס ת)י6 7י)יס כערס וכ)קרנני0
 הגיר1 סו6 671 )יס. ומ6יך 7י)י0 נ16ת6 ר1מ 605יותנר
 תס6כ6 רהח 6100 6תכר 1כז . 7מס6כ6 7רנ76ס0ו6
 . 161ת גזק6 כרע61 ז6תקכ5 6יסו 67 קרכניסוקדיכ
 6תתסר. 51כ)כי ג)1ס. קרכניס )16 לומ 6100 6תכר 6165י
 . 5כ5כי 656 7קכ*ס )16 ז6 קרכנ6דט6
 . נסכר0 רומ 0ו6 י*חע כזוא 56ס*ס זכהףוינ'כ
 7יתכר מ6ן וע'י . יפ)ע 651 מ%נ6 רוש 76100יתכר
 5יס1י ישכ. 1)6 10)ך רא 6( כתינ ס%יס י6ות ג7ק6)יס
  6תנ6י ך65 גכר6 ס6י ונ7כס. מפכר 5כ . יס1כ6% ס0זי 5ע5מין 5נ3יס יתוכ 7)6 נ6כעמופ6 נכל6ססו6
 נינך6 . תטס 8 שיס . 7ע5ע6 כשנונין 6תעננ1)6
 ~רס. ענתס ז6 15 תס1 . יסר56 כס 6ת 15 . )נניס6'0ו
 61עא . תס%6 3ר1ח )6סת6% נומיס ייע% 657ננין

 . ממס זרסענ71ס

 דקרבנערוא
 ש,1 סי4 . ונו' 7כסי עס יערי 6כ)תי נסמי עסתיי 4ץעי כיס 6פתי 5נני 63תי נ( פתמ 56פןל'
 5ע 6פפר. 1כ65 . סכ6 7שרכנ6 סתרי 6ית 6כ) .6וקמו0
 . וטעמפ מ3ס 7סרית 610 1י6ות סמעוןרר

 7ממך כספר6 7ממי% כנין 6מר6מ6י.
 ז"מית ת)ס ססי6 6ית6 6מר . 5161יפנ6ת5ס

 6מר קכ'ס מ)ס מ7 כ)6 6מר נ( .וסמעת
 ג7 7ע5ת6 קרכנין 7כ5 כנין . 5נני כמתי67

 רז6 כק7תית6. 7ע7ן נכת6 )גו עיעין כ)סוס)קין.
 וסירות6 כק7מיתמ . א6יך ])1[ יסר6)7כגסת
 וזריקו וככיסו ע)ס מס6וי 6ו7י כס זכר כסעת76קרגנ6
 רו0ין 6יגון ס6יך 65סתכ)6 5הת ססת6 ])י[ מ7כח6 ע73יוויס
 601 . 7כסמס 7נך3ג6 עעמ6 ות4 מס6י. 6תסגוןק7יסין
 כתיוכת6י 1)6תכ6 רומ6 6100 כס גר )תגל6 סני ס1ס*8יל
 ננור6 )ק י)6וק67 7נסמ0 נכיסו עע4%8%

 ע) זרכיש6 נסתס ר5יס ננץ .  סו6 ר61 6)6 .ומ7גמ6
 ]5ח[ י1מ6 כג5 6ג)ת  טורין  61)ף .אעורין
 67*8תנ"ק 1ע'7 . 6* כסררי כסתופ%ק
 )חך ג5סו . מ6% . ס11 1ממ6י . 3טרי6כי)

 ססשי 670. ג6שכ6 נסתס ססי6)1ן
 6)סיך ס' כי ד(

 נסים ז6פפ65 מרדן תי6 ג5 קה6. 56 סו6 5%ס66
 יכסמ 0( 0ס*ו מן6. נתיע6 5יס עכזע 0י6סמן
 7כ5 ס"הר6 7שף טתר6 ])עו פיסו % ילין יממכי
 . ו5תת6 כעע" יסמ 1'סצ6 פקרשסמ
 . )תת6 6תפסש מג"סו 7כטזרי  זרמאכנין

 פ נר פנ וכ7 נש:ףה. )תת6 רו% 6100ו6ת4יר
ל5פרשי ועכ ס)ק6 % ונטר6 מש6 %י )קרנ%. נטץר%6ייסה

 הקריב קש דמקדש ב"ז שדייה בזסן לו. ממהרשהיע.

 שנתחרם עד עליו חלויה היתה שלו הכפרה וכלקרבן.
 שבירה היא חהו אותו. והכניע שלו נאווז רהק ל%ותוהשבר
 ההש מומאה רוח נושבר וכאשר הדיש. חפשאהלצד

  כראוי.  ברצון שגתקבל הקרבן הוא זהפק%בט.
 נמסר. %כלבים כלש קרבם איז דיצא רוחנשבר
 לכלבים. נמסר אלא הקבאה של %ט זהגקיבן
 שיהיה נ,שברה. ראת הוא כראוי אלהש זבחיכהוב

 סתנאה שאעו האיש שה ונדכה. נשבר לב "שב.יא וש'כ 4טלם. %ליו עשור שלא בפ%ח לךיות היצאאיש יכי "%ב. %א דולך רוח 6( בתוב עליו כהאףאיע שסשבר טי דצשכ ישלם. ויא הההש מומאה ריתמצבר
 בבבחר תג1ה. לא שדום העים. בתעטצי מתשצנמשעו
 1רה. עבודה 11 ש. פצ "8ראל. בבי אצז צו אצלו.זאא
 שחש מוסאה. של נרוח להנפפנ עצמו ענים יא%חן

 ! טמש וההעבוהה

 הקרננותסור

 ארית4 כלה אחותי לנני באתי נ( פתח 8לשרי
 וה סייא וגו'. דבשי עם יערי אכלתי בשסי עםמורי

 א"ל נתבאר. והכל כאן, "פ הקרבטת סוד אבלנתבאר.
 והשםיז. לדנר שה,חלת הוא פוב כך וכי שמעתרבי
 נספרו וה ענין מכר ושנבר שוא"עי ל4י אמר סה.מפני
 שאיאית ההחש דבר אמור שמעון אשר בו. ימרתי חטךשל

 אותר ואשטר אחד ענין זה כל אלומר אשר נ(והבנת.
 כאשר שבשולם הקרבטת שכל לפי לנני. באתיהקכ"ה.
 הסוד שהוא בתחלה. עדן הנן לתוך כלם נכנסיםנתעלים.

 ודהחית בראשית הדבר, הוא ואיך ])י[ ישראל כנמתשל
 חריקת ושחיטת עליו חמאו מהמרה שהאדם בשעההקרבן
 רטצת אותן אוך להבין צריך עכשרו נמ[ דגטבח ללדמו

 %יא הגהמה. קיבן של הפשם וסה נהה. טציםהקדושים
 בצזשיבה. הש"טוב דחהח% לרחק הארם ש"שבר דיבה היהמוטב
 ש באש שתה ולושרף הבהמה שחימת ושל המהנםכאה

 ש חץבצת בהםה ו4ש לפי וה* הוא פד אלאדמזבח.
 ])"[ עם גבי %4כית דששהם א%ף של חשצשב הרים.אלף
 ש"ן למרט הצ*נ אלף. נששררי בועית נקהשיםוכלם
 יתשבת וכלן מאש. הםדג וממה ברגצת. אוכלתבהמה
 אלהיך ול כי 1( יש*כ אהצב בלהוכה הרוא בהמהשתן
 ;מ%צ ,שדצ%א נףםיוףררן וכל גהא. אל ועש *גלל;*מש
 יטא " ינ שח. ;צ%שו  *ןם טמא הששטם
 שכל דוא דצנהר ענין טוד ])8[ פיהו 8ל ייק ע"מ
 הבהמות לאמון ישד שושש הן שלמעלה אש בהמותשתן

 לטמה. מהן מן8שפום הבהכ%ת של שרמצת לפישלסמה,
 דצפא האדם גחשר בחבוצצת. ימפה דווש החוגתצייר
 שישר שלה ש1 8הטה ש% אשה רשח לששק. בחמהומבקש

5פשם

 הזהרדו
 ,;,'.ןי".2,'""'גן."

 ין: ש ם ?1'שי.ןםמ.גי'.'י,ו"ע/ן'," ""י' " וי:~
 :יג':%:י31ילנ.,"%7י~

 גהפ שנשפע מו%ע וייט שבהם וחצמחים :עלמים* שולמוה היינו חרים  ואלף הנשמיי. עולם פקור שהיא המלבות 8דת שלהש%יש
 :  חנושמיי שבזולם דגואמיות לביעשהש חחיים ונח רוהות :שפע שמהם אש של בהמות בדמות שם נצפ*ירת השפע ואותה נג1ה שעלפנגוה
  שנ*8. ג*ש שצהמי" ואידו פיפי ש*8%ר מצצ פיש* חג"ת שהן ספירות שש מן המלכות לעולפ שפע המשפיע יסוד לספירת רמו ירין;85(

88ע ו פ8ירשא גגי' שב,ת8י



 הצהרלשוןפנהם קודש פוןל96
 למעלה אותן וכל בכלז. הזה רוח ומתפשמ שורשו.למקום
 החלב מזה ונהנין ובאין מתקרבין הקרבן זה ממיןשהן
 הצד מן שהרי ]מ[ הזה רוח של הלבוש שבאותווהדם
 מליצים ונעשים ונתונין. נהנין וכלן הרוח. זה היהשלהם
 ]ת6[ שטזבאר כמו הושמ ררך ונכנס ההוא. איש עלמובים
 להקב'ה. בני ברוך שמשן א'ר הבהמה. מן הקרבן%פיכך
 ישמח יולרועי. הזבל ואמך אביך יישמח 6( נאמרעליך
 יירתך. ווז% הקךושה. השבינה זו ואמך. שלמעלה.אביך.

 מח שפות של ושיבן בהמה. של בשיבן מובן זהאמור. בגי אלעור ]תנ[ הושמיד יאקי בן פטהס ר' של כוע11
 זה ענין א'י קיבע. ע~ה הען מן ואם שנאמרהח*.
 ענין הבהמה מענין להבין "8 אבל ההוא. בספר ראיתי*

 חגר ראשזי לח קחה לפי שמר ולא אענה ולאהעוה.
 ? שמעתי לאעתה

 מדך אבל אמרת. יפה בגי אלשר שמעוןא'ר
 לנלחן מטמרו יא בזה. מטערות הרבהןתבנות
 מהם. נעלמים אין רבונם של שסורות אמתלצדיקי

 ר' הירש. חיות שתן של המור הא זה הקרבנותסור
 פרנסת הש הכסא וזאת רנבוד. בכפא חקוקווזצורחז
 וכל לכלם. כולל הוא ארם פני אדם* פניאריה. פני נשר. פני שור. פני נטג[ הקרושרוטלך
 רמהם נאלו. אלו ונכללש לאלו אלו מפחכליםהשנים

 למעלה היבבות אלפים צררים לכמה ]כחות[מתפשמים
 שור נ*ני ומספר. ומנין שיעור להם שאיןולממה.
 שנבללש מעים *ארבעה ממנו רוחא לבהמתזמזפשפ
 ח4מה המימ* ועתודים וכבשים פרים הם. חשלהבאחר.
 אותז לכן הע. מהם חיותם שכחות ולפי לקרבן.ראו*ם
 מתקרבש ההחו שור פני מן שנתפשמו קךושיוםבחות
 והיבוש היסצר מאווזו ונהנים ]תין הזה שבעולםליסורם
 הע לא ה1ה בעולם יפד להם שהיה זאת ולולאשלהם.

 מן דקדהשה להשכינה נחת שיש כרמיון שמה.מתקרבים
 הההו הצריק של ריצ לקבל ומתקרבח הצריקים.רתצת
 אותן כן כמו הדצא. רוח הךה שצצמנה לפי ממם.תדגען
 מאותו ונהניום שלהם. היסוד מאותו נהנים הקדושיםכרצת
 החלב שהרי שלהם. היסוד מצד להם שנשיבהלבוש
 צררים בשני ונשר ממט. רוחות לששת מתפשממטר פני : מהם נהנים יפינך היה. יטרם ושל לבושוהרם
 שני ולפיכך ]תס[ רוחות שני יעופף. הצעש סור וזהודוא.
 קרבן ומשמאל. מימק ויוררים ממע מתפש*מיםהדחווז
 ותורים. יעה 4לא נקרב לא המהור הצד מכלהעוף
 והם כ( השפחע. שאר מכל לזיונם נקשרים באמתשהם

 זוגה. לבן הנקבה לזה. זה ונאמנים רודפים. ולאנרדפים
 רחץות אותן ומתקרבש ויוררים מהם. הקרבעת%כר

 תשאל ואם שלהם. והלבוש השור מן ונהניםהקדושים
 אחת תור מן או זו יונה מן קמון חלק מתפשמאיך

 מן אפילו או שרעור. להם שאין וכחווז צדריםלהרבה
 הנדלק אחר קמון נר וראה בוא כן. כמו אהתבהמה

 6יכון וכ5 . ככ5סו רומ6 ס6י ו6תססע65תויס.

 ו5י4ק תטער6 41 מ[ ק 5צנוח% ש*סט

 דלך וע6 . כס ססו6פ5
 ]ת6[ ד6תןמר ע

 . ט?ותך ו6תך 6כיך יסתמ 6( גתרפ5ךז
 ק

 . יו5דסך וסג5- יפר%. ככסת ד6 ו6תך . ד5עי65 .6כ(ך

 טי  רפפי קרכג6 . דכסטס קרככ6 תיגמ ס6 .6ית6
 %ל . 61%"

 פפכ5כ6ף
 יו ו 2 תס5ו

 ופו 0טיכ6 ד65 נמן 6ית6 651 6חאכ ו65דעו%.
 סתפכ6 65כפן

 ז פ קסועןמ5וכ6י,  ר%זא 6כ5 6ערת. י6וע סרי 56סשר סתטן6שר
 *נסי 65 קקן

 ק גיסו כורסי6 ור6 .  נכם6  עדוקע

 .ק שיטסו %ס אדמץ פניאריה,
 ותמיי14 . נ56ין 56ין 61פכ5י5ן 65פי, 56ע תספג5ע%פין

 1 ד*תכ*. דנין 65רנפס תכיס רומק 5כפירי י*%
 1; . ע: ":ןס ':::ג ושו ' 'ץ:עמ,י4ע
ש שת6 %ס* קבכון געתד[ג4  
 65 פ%5 כסלא יסוד6 5סו וסוס 65 ו6י .ו)סק

 קדהש6 5פסאמש6 כיימ6 ד6ית כנוכ6 4.תת1מ

תססוע . י5סק יסוד6 תססו66תסכון
 מ5כ6 דס6 ו5סע. דיסוי6 תסער6 5סו דתתקרכ56כוס6

 6פפססנשר
 5עופ6ס 1

 תק וכנ*כ ]מס[ רומין תרין יפופף 1פ1ף י6 י"ים;- סערין כי . תמס רומין
 וסוריס. יוכס 6ל* 6תקרינ ל6 רכי6  מער מכלרפומי
 וסס ו( פופין ס6ר תכל  4ווגייסי  ניוער6ינון

 רומא 6ן 4תתע 1כמתי יוגי:סו קרכנ6וע*ד
 חד6 תספכיג6 16 יוכס תס6י ועיר 6תפסעסיך
 מן 16 סיפור6 5ק ד)ית ומי5ין סקריז5כתס
 ד5יק דקיק סרנ6 מו פה ת6 . סכי 6וף חד6כפיר6

 י4. 97 0 גע ס5* " מפמותמראה
 הזהר%

פ  וובשמו הארוכה נז'ן ונתקצרה בחו נחלש הקפער שהוא שהשפן טנתו גפ6ן הבהמה: של הגשמי עף הייט חוה הרוה של חלבוש,פ[
 יטל אמו ראובשי  אשאע שחיא שג, : להמף שובן מביא 1ושט להנוף, רעב לחביא השפע מונע שטן וש'ט. שט"ן ל

 תורה קרבנות ישראל. של העבורה מן ניחוח ריח הקדוש המלל לפני עולה שבה הצורות ר' עם המרכבה שעשי פי' ופג, . אלעזרר'
 *רנסא ש*ע יורד זה ובעבור שבשמים. לאביהם ם*רנסים ישראל שבביבול הזשל אמרו ו,ץ בזח, 1םשתעשץ נהנה שהקביהותפלה.

  יעלף 1עוף כ14ב מדלא ,פ" : נשמיים גך ואפנל נוזזים והם ל*י בוהבוש. קורא והרם ולהחלב נשמיים. ויותד מזצקיםוהמ
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3כמ6 4" "ני" " י:יה%[מ.יי:
 יסת

 ומ6י
 י0

 עפת6
5 . 

 5יי
 ש . ת6מרמן נךנכ6

 ו6ת:כי ו6כי5 טם6 ופ56 ימית 4ס ס5יסוקר3נ6
 אדםפכ]:תן

 כסתתיס-

 תדי5יס תכיס 61תסני 5-כיס 6תקיי3 :כ6 1כ5 נתח[תת"ס ת6דס 6תסני פ65ס 61דס

 כ5י5 6ריס מנ5 ךמט[ קרכנין נ6יכ1ן 5תת6 יסוד6 5יך5ית

 וכגשכ . כ6 ן 1 ן ח 3כסע דחקירךן דיוקנין ד'52

 י:גחק*סו:ג 1כנקד% דנג3[י6 דעקכיןוול6יז ":י 'י:ג.3,שזיש:ייע~.ש
 5ייכי4ק6תרן ץכג סמקדצון *יי מן 1י"ק 1יכ:.4

 חדנ אדם פניפני""יגדיי'י"נון'.לן

 5כית דט56 ססו6 ע65ס כסכ6 5נכי תתקר3 קדיס6סת6

 5יו6י . ד5תת6 כסכ6 ת ?4כפין
 ק

 די
 ק

 כ65 נ5 55ות6 60 כ55ות6 1 קרככ6 ע5דרךיתו

 ת5ס וכ5 15יכיס דכ6כ5
 ק

 6ש 1 די5יס ק',ן
 ז תמ יכ5ס:ן %5 פים ז ייביו,תת"גק2:1תעי"

1 שי 1,ד כ,צ
 . תת6י 5דרני 651 פ65י 5דרני 65 5תיכ5תכייסו

 11::.י,:: ע ":י,יש ל'ציי4:
 יס 5ע3%

 י
 מ65יזי מהי 1::ן ית:12 4תי1?ף 5

 דרוע6 ד6 י16ת. כדק6 ו6תסכי 6כ5י כסמי עסתורי
 דכסי. פס יערי 5%תי ]גו[ סת656 כילכ6ימהי6

1%1ו41%"ג:קין*
 ! בהכמאהנחקקים

מ ימ3ימ  1.% יאהיינ גחח מ,תו ק ר,ן 
 ונהנה וושוכל באש ונננס אריה יורד בללמותהקרבן

 מאדם נהנה העליון ואדם תשמתו. רוחו שםומקריב

ז ' -- לממה ימוד לואע
] נחינת שהוא לפי ממנו י'ם או- איןדיאר

 מ'בך מןג נהמם כאשר ש% קינן וההי'

 מררנ%ע לאוהן חרקר שוד שיהיו נהענש ו*שראליםלוש

 ן אלמעי. מ'ן סחי'ג'סגליוש,נד ךם,סחונ'וי
 כפ 3שר כ38י שלהם. והימוד להעיקר מתשביםכלם
 העליון. אדם אצל מש הוא ונשמתורוחו
 בהארת בהקגו ומרליק מתליב והוא ךגנ[ הקדששקדש

 הכתה צדקרבן:ע
 ]ג0[ פנים הארת ונעעא שפ"שא מבא "פראל %עומהםנתעורר

 3תעוררלרמ
 פתעה*ר"ע הע*תצת, ל4שרמקמדה%ת

 ה%תן שלהן.ימוד
 שהן שבארץ המדר%ת בהכמןלעומת

ק הא למררנות לאק"ט.

-  

 ער בקרנן, יר לדושימ ולא הנאה. כל ליה%ת%א

 מדרנו:: הן אלוטן* ע מורי אר'יתי6(
 בודםע של הזרוע זו כראף. ונהנים אוכלש בשמי עםמורי

 0י סיי * מקומותמראה

 הזהרזיו
 רףץה ניצ%ץ רק שנצרך מיא 8ששי ומשל נדול. לקופה *ף ש1[ . ולממאים למהויים שמאל ושל ימין של רוחות שני פשמע יעופףאיא

 וח'8מלאך 1פ0 : להבינם רב ועיון גדולה ידיעה שנצרך נסתרים סודות זה וכל גדולי ליותר וגדול לגדול מדזיק קמון ואח*כמלממה
 דף9ין אל אריח 1פגי  שאטעוב ע( ! לקרבן ראויח אינה חיח הלא כי ןפע[ : רצונו ונעשה שאמר רוח ונחה ניחח ריח היינו ההנאהוענין הנ"ה דסות אתח לחש%ב חשו אבל מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל שבתוכ חסוד היינו העליון אדם ןמח( :אוריאל

 *הלי6 אשכלה. אוש הכה%ב עדשר הקרבן טרפת עני% זו אכילה כונת אלא השואר. ולא אוכל הארי טרק הכוונה אין ]נ6ן :לארבזתם
 לשרוף חמ%יופ אש בחיר השמים מן אט טיורר מח לו ונמלח החומא עמ חסר עטה  שהקכ*ה סימן טזה כיון כי והכונהמאוכלות.

 בהמרבף8. הימין בבחיי שחיא אריה בדמות נצפייר זה ואש הימין. כחינת שהיא החסד מית של אט להיות צריך היה לפיכך הקרבן*טן
 לויפ בהציפ ,)נן ופריפתו! ריח מן נחצין שמ"ן אלא הקרכן מן שורפין אין צורות השאר יךל הקרבנית ככלו ?ירף שהארי ?אימיחהו

 טורש וכן חהמר מרת ששפרואו ושלמעלה בהפרת מיבאל המלאך זה מגן תפארת: גבורה חמר הן שלהם העליונות מררגותישראלים
 ה%ף שלמעלה קדישא סבא יטראל ןגס( ! החנך אליך פניו ה' יאר כמט"כ השפע הטפעת היינו פנים הארת ענין ןנז( ; טל9מההבהן



 הריישוו ,פנחם קודשלשון*"1
 כראוי. אכילה היא זו רחל. במדת יעקב מדת הזדוטתזו

 בהירך השמאל בחי' של דחרוע זו חלבי, עם יינישתיתי
 בהן שנהנה העליוטת מדרטת כל הרי היכרן. בחי'של

 כאן עד והנאתו. אכילתו היא וזו  לראעינה, הקדושהמלך
 רשות נותן ולהלאה מכאן לראשונה. העליון המלךאכילת
 מהם שמתפששצים אהען ולכל בהכסא. החיית צוראלד'

 דודים, ושכרו שוצ רעש אכלו זש*כ ולאכול.ליהטת
 ושכרו שתו שאמהט, צורות ארבע אותן אלו רעש.אכלו
 ונהנים אוכלים כלם מהם, שמתפשמים אוהן כלדודים,
 בשמחדנ הם העולמות וכל פנים הארת ונעשהכראוי.
 התחתוטת מדרנות ובין העליוטת מדרנות בין ואחת אחהוכל
 דהנסתך דץסדך הוא זה ונהנין, מתקרבין שלהםליסוד
 ושאר אבא ור' אלשר ר' באו כראוי. הטרבדשל

 לא אלמלא אבא א'ר לפניו. השענפלו ' 'החברים
 אצל דרי הקב'ה שאמר אלא סיני. בהר חתורהנמסרה
 כאושר וי לעולם, די שלי, והמשתרהן התורה יישיבן

 יוחשך הכל התורה, נרות יאיר מי העולם, מןתסתלק
 דור יהיה לא המשיח מ5ך שיבוא עד שהרי ההוא,מהיום

 : בו שוכן שמעון שרבי הזה דורכמו

 קרבן במקום התפלהמיד
 לאדם ל1 אמור זה סור פי על 'שמעון רבי שצר6(
 תפלה* ההש, ומה העליון, 5לך שיאכל משצמהעדלמעום
 להצורהן מזמינים בתחלה הקרבן, כדמיון "צראלתפלות
 הבריחן שתן על מהם רהקות שמתפשש~ים . בהכסאהחקקא
 שלהם שהרהק בריהן לזיבן, הראויות ובהמותעופות
 אומוקם שמנו ועי מהם. הוא העולם זה של בהיסודאשר
 הראויא הבריות שהרי %ו', ה' מעשן רבו מהנ(

 אט הצורות ארבע עליהן. מתפשם שלמעלה רהקלקרבן
 ההאופנים אומרים שאנו חהו השה, קרבטת עלמזמינש
 מהם, שמתפשמים אחרים חילות אותן ובל הקודש,חקיות
 זהו הקדוש, שם שמיחד הנדול הבהן מזכירים אגוואח'כ
 באמירת הוא שנתיחד הההוד ויס[ וכו' אהבתט עיםאהבח
 הלרם כח בא אח'כ אחד. ה' אלהימ ה' "טראלשמע

 תוי, תשמעו שמוע אם והיה זהו ]גס[ לננינהשנתשררים

 ס656% ורוע5 61 . פ5כי עס אמספיתי "ה* כדק6 %ל0 61 . כרפ5 יעקנ61
 כסו ד6תסגי ע65ין דרכק כ5סו 60 . יהיכ6כירכ6
 סכ6 עד ןי5יס. וסנ5ס די5יס תיכ65 1ד6 כקדמ*ת6. קדיפ6מ5כ6
 רסו יסיכ 51?065 תכ6ן . כקדתיפ6 ע65ס דת5כ6תיכ65
 תנייסו דתפפססן 6ימן 51כ5 . ככורסי6 דקקוקין דיוקנ~ז5ד'
 יסכרו סתו ד6תרן.יי %כע 6יכון 56ק רעיס1%6
 . כמדוס כ5סו יע5מין 6גפק ו%סירו . י16תכדק6 ו6תסנע 6כ5ין וכ5סי סגייסו דתתססעי 6ינון כ5 .דודיס

 יצ'"%עיש21יי"":":ן4
 65 65%56 6כ6 6*ר ק%ס. ו6סתסנה סכרי6ר'

 ט6 קכ"ס ד"תר 656 וסיגי כעור6 16ר%ע66תתסר
 כד ווי 5ע5ת6. די די5י. וסשוין 16ר%% יו%יככו

 יפפסך נ63 ד%ר"פ46 כומיע יגסיר ת6ן ע5ת6. מןתסת5ק
 6% ישף 65 ת%% פ5ס6 ויפי עו ד% . יות6תסס61

 : ננה0 ס%י סטפק ור5י 61כדר6

 קלבן במקום התפלהמור

 ונו*. ססתעו פ%ע ש וסיס ס13% ]גס[ 5נטנ6 פפמהוק6
 גניןבישביל דגיופי גנוגח 1ט . ום נככגס עפס ק  שנ9 ס9גוג[ לג,'ם ננימנ 11 * ןט לבבכמ יפתה פן ןכםהוסרו
 ק*ד "5" ג( יפש י9 * נשקומותננראה

 היל%
 בירכא איגא ד%שש8 ואאו8ר ח1ש ל8שינ הש*ן למשפעת בזו 11 0פירות חיהתקקיות
 צנור הייגו 2יהל* יוקנ עד, עי חמד סן באלכסון הגמשך מש*ע ?טי הייטו8מאל8.
 צנור היעו שינא. 2א"טא "שא*לא דרוקא ולמליות. ~סוד הפארת סן געשר ה2משךהשופע
8 תיקק וטט : ג*( כוה גצח. עד גבורה מן 2אלספון משפשךיהשפע  שבמ*ירת ש%אשנה שששל 

 1 אאפ%1שו בט%רת א תיטן מע[ :הסי

שד
1

שלכות
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 ו5נטר . 61 נקונ% % טיר6 65תצ6גנץ
 פ5 וקךט6 סנ6 יסר% . אכון וי5יכ 6מ%ז ד6 .יסר56
 פממ6ץ פ65ין דלנין פסרס ו6יסו ]ס[ פ65סקרנכ6
 5מן רסו 5יפ 6כ5 ספור6. פ5 ק"פי כ5סווכ65.
 %ינ פ65ס דת5כ6 פי 5נףכנ6 יד6 14%סים 5תיכ5עכייס1
 6כי5 ו6יסו כיון . 6מרונו8 וס5ם ר6סוכופ ס5סוסייס
 דתתפרסץ ססרין 6ימן ו5כ5  דיוקכין 15' רסויסינ
 כ5 וכ5ע דיוקכ6 ו6יסו ד5פת6 "וס נוע . 5תישתנייסו
 נרתיס ותסיר 6כשי. פ5 וכפי5 פ6? דיוקמ!ס%

 תכ5י5 ויוקכין 6עת פ5 דקיית6 . ד5כמ65 6דס 5גניורו%ס
 וסינו 0ף. כוק6 פ5יס 65תפר6 דיוקאמן.ג5
 6חרגע י*ונףץ 651פפר6 6ס6. כפסי 40 56יך6(
 וסייט 1115. פס5ס תכייסו דתתפסעי 6יכוןוכ5
 כ5 ו6תסגיין 6כ5ע וכ5סו ]ט6[ ידכרי . יתתרו * ירכט .יניפו
 פ6גף כם כר 5ית6 ו5ס65ס פכ6ן . 15ס מזי כוק6 ומד"ד

 כפ6נף. דיפכ6 כפוכרת6 5רס. כיוס ס' יפכך נ( וס"סו5כיס.
 כפע ופשי . נם דכר פ5יס סכעיין כ5סו65פספכ6

 2 ח11 15 סככס ספס6סרי
 5סנך*3 טספרו מח0י רים %5י 5ממי קיככי 4*יצ1(

 ו6יפ פמן. 6*פ כנףככ6 יסתס 6*ר . כתופוו4
 יפק 6ז כי ד( דכתינ ורונ". מ%י 6יכון פסן. . כ"שםרים
 ופסן . תפסן 6פסטן 6יטן ונו'. נ6פו פסן פ5? ס'.6ף

 * רממה ממם. רימ . 6יסו כמיסת6רוגז6

 קרנכי 6פ 6פר %פזר רכי 1( .. כתפומיס 6פך ורימס( סס*י כתסומיס. 6כ6 6*ר ]טנ[ תסודהן ו6קרון5יכון
 וכפינ יסר56. דככסת רז6 קרככי. 6ת 65ם*.5מתי
 וקסור6 קרככ6 6יסי ד6 . קרככי ]סג[ רייק5 5"ת .5ם

 פ5פי65 ד5תי תווכ6 ד6 5מתי. ]סי[65תקסר6
 1%ק מעין ס% 65תכ655 . 65מי . ד5תת6כ6תערות6
 רש  ליס. מוי כרק% ומר  מר כ5 65פע5616סריכ1
 ופ5ת6 כרו6 כ65 ד6פ6מד6 ]סס[ וקסור6 רפית6 ד6מממי.
 כזתן . תופדו ת6ן . כתופדו 5י 5סקריכ תסתרו .פ65ס
 6נרסס ויסכס וכתינ רפותיס. 5תענו %רססו6תער
 ספת6 וססי6 תדכמ6. גכי פ5 ילמק י6תפקו וכזתנ6גנקר.
 כתופוו. 6מ6י סכי % אס6 6'ר סוס. סערכיסכין

 נכ5 מד ת6 ]סו[ נתופדו כתינ כך וננין . נ6ס6ות'6 נפ" 6% 6פכ5י5 ספט6 ססי6 5,6 . 5יס תכפינתיפויס
 . כתופדו 5י 5סקריכ 0סתרו דכתיכ .פי65 5נכי 5קרכ6 כריכ6 ד6יסי ]סז[  רסמיר  רז6מסתרו. . לי לסקרינ תסיוו סכ5 וכתינ כעס כתיכ 65קרנכע
 . וי~שק %כרסס ו6תתר כתס וסת656גימיכ6

 : פ65* נרז6ג65

 כח בא אח"כ הזה. בקרבן שלהם צד לעוררבשביל
 פנימיות שהן עליוטת םדרעת עשר שהוא ג0[ העליע%ן עי העומד הזקן ישראל ונכון. ויציב אנשע  והוהישראל.
 לאחת רשות אין אבל השלחן. על קיימות כלןהבל.

 אוכל. העליון שמלך עד לקרבן יד הרהושימ לאכולמהן
 אוכל שהוא כיק אחרונחז. השלש ראשוטת ברכות נ'והייט
 שמתפרשים הצדדים אותן ולכל הצורהז לד' רשהעניצן
 והבולל הצורהז אותן על העומד שלמעלה. האדם אלורוחו נפשי ומוסר פניו. על ונופל ץצמו םשפיל הצורותופאר כי הכוללת הצורה שהוא שלממה האדם אז לאכול.מה6
 שחומרים ווהו כרשי. עליו יתעורר למען הצורות.כל
 האחרות צורהז יוזעוררו ולמען אשא. נפשי ה' אליך6(
 והייע לדור. תהלה אומרים מהם שמתפשמים אווזןוכל
 כל ונדגים אוכלים וכלם ]ס6[ ידברו יאמרו. ירנט.יביעו.
 צרת האדם ידבר ולהלאה מכאן לו. כרשי תטהדאחד
 בצרה. שיושבת כיולרה צרה. ביום ה' יענך נ( והייטלבו.
 כתוב וע" האדם. על מובים למל"מם כלם יתה9מולמען

 2 תר יו שככה ה4םאשרי

 להקריב תשמרו נעשץי ריח לאשי  להטי 1-צני  44וצ"
 עשן או כי ד( שכתוב ר1נו. בעלי הם עשן. בהשץ.ריח ויש עשן. "ש בקרבן יהודה א'ר במועדו.י

 וצשן העשן. טן נהנים הם בר. באפו עשן עלה ה'.אף
 התים. עי םורה ניחח. ריח הוא. בחומם שהרתוטרה
 זש'כ כתפהזים. אבא א"ר ]סנ[ תפוחים שנ9יאיםאותן
 קרבבי את אמר אלשר רבי ו( .. כתפוחים אפך עיחס(

 שנאמר הקדושה. השכינה מוד זה קרבני. את לאשי.לחטי
 וקשר קרבן ההש זאת קרבני. ]סנ[ דוקא א'תאת.

 עשי מלמעלה הבא טזון שפע זה לחמי. ]סד[להתקשר
 אחרים חילווז זמשר להכליל לאשי. שלממה.התעוררהז
 ריח לו. כראוי ואחד אחד כל ניזונים להיותהנצרכים
 עולם בסחר הכל שנתאחד נססן והקשר הרצון זהנההחי.
 בזמן מהגדו. איזה במועדו. לי להקריב תשמרוהעליון.
 אברהם וישכם שנאמר רצוט. לעשות אברהםשנתעורר
 שעה שאותה הגהבח. נבי על יצחק שנעקד ובזםןבב49.
 במועדו. כהוב לטה כן אם יסא א'ר היה. העדבשבין

 במים אש נכלל ההיא בשעה א'ל לומר. צריךבמועדים
 בכל וראה בחו ]סי[ במועדו כתוב ולפיכך באש.ומים

 לי. להקךיב תשמרו כאן שנאמר כמו כתוב לאהקרבנות
 ]סז[ שםור של מוד זהתשמרו.

 שהן~
 אווזד לקרב צריכה

 בזמן במהצדו. לי להקריב תשםרו שנאמר  שעליה.לעולם
 באברהם כאמור שמאל. בחי' של ובזמן ימין בוד'ש*ל

 הוהר%
 על רדמום לשוסת ר שאלו *שוט בררך ל*רש לי נראה 601ן : סבא יוראל ונקרא הת*ארת שבס*ירת חרצון בהיגל א תיקק%

 ול קול בהומקף וייך בעח "ו בוע סדרן. והיינו ובמרכבח צורות הד' מן היים 1ל וכהות רוהות עליחם שנופן ולממההבריות
 למרות עול, ניחה וריה דדינין. מארי נןזונים העון שטן גונוע נסט : יעושש אמר שורו בורוך במובא אמורין ארי ונקוא מזיקם.ואימ אנשים לבין שבא תרבות ארי אצל שייך אמירה הנשר. צורת ששורשם עופות ול קול בהשמעת וייך רננה השור.  צורח  ישורשםב4מהע
 לובן מן המעורב בסראח והייפ לת*וחים. דומין שהן אלא תטהים נקראין אין המדות שאלו אבא וא"ר ת%הין, שנקראיןהרהמים
 קרבן. נקראת השכינה שזן : ת' עד אי פן ב"ת חאט מאותיות התכללותה שם על א'ת. גקראת הקרווח השכינח ןסגג : כידוץואודם
 נקראת ונם בגלותא* ושכינתא מרוחקת חץ חיא ושה לאו ואם ומצות. ת*לה תורה ע*י להקב"ה לקרבה ישראל ול לעוז צריכהגי

 ישכמוה והמחשבה הרצון הייע רעותא. על רמז ייח ןססו : ומלואח לתבל ש*ע בה להיש*יע הספירות בכל עמה מהקשר הקב'ה כיקוה
 עלאה. דעלמא ברוא כלא ראתאחרא שאמר 11ה1 אלהים. בגי' היא בי 6למת על רמז גיחחי והויגת לי ונראה נ-ההי. היבתיטימו  וזליח האחריה. ושהיא המלכות ספירת נקראת וקשר ראשית. שנקראת החבמה מקום המוח עד החו9ם נקכי ע*י לתרא"ו נבנפ הריהכי

 ספירת והיא הראשית ער מלכות ספירת שהיא האחרית מן החכמה. שלם והוא העליון עולם בסוד הפפירות כל נתאחדין הקרבןוע'י
 ומים אש ונבורח חסד שחם הערבים ובין שחרית הזמנים שבי פי' %ו( ו סעל ומים ממגד אחרית מראוית מגיד עי" ונעוטץחכמה.

 : הסלכות מפירת הוא דשמור רזא ןסזן ?  ימה1ם  חריניי בי אחר  להיות  ישראל  תפלות 1*ימתאחדים
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 זה ]סח[ בבקר מהו בבקי. תעשה *שד הננש את6(

 אברהם וישכם שנאמר אברהם. שלבקר
 אלעזר א'ר הוא, אברהם של הבשי שה מנייןבבשי.
 אור. הבקר אלא כתוב לא טר בקר אור. הבקר נ(םכאן.
 ולכך בה%שיוז. במעשה הקב'ה שברא הראשון אורוזה

 אברהם של בקר וכננד הידת. בבקר בבקר. תעשהנאמר
 וכננד רצחק. זה הערבי[ם בין של קרבן הזה.~קרבן
 לשוח יצדק ייא שנאמר מניין. נקרב. יצחקשל
 טזבאר. וזה הוא. יצחק של מדתו חצרב ערב. לפנותבשדה

 ואת בבקר תעשה אחד הבבש את כתוב יוסי א*רנ(
 תמידין כננד תפלות הערבי[ם. בין תעשה השניהכבש
 כן כמו נהעורר שלממה בהתעורהת וראה בואתקנום.
 למעלה עוד כן כמו נתעורר שלמעלה ובהתעוררתלשעלה.
 המנורה להרליק שנצרך למקוום ההתעוררת שמגיע עדממנו.

 המנורה נדלקת שלממה העשן ובהתעוררתתדלזז.
 המנורות שאר כל נדלקת זו מטדח וכאשר ]ספ[למעלה
 שהתעוררת ממצא העולמות. בל מוה ומתברכי[םדולקות.
 העולמות. כל של הברכה והש העולם תקון היאהקרבן
 הקדושות צורות אותן לעלות העשן כשמתחיל כיצד.חה

 ונהעוררות ]ע[ להתעורר טשתקטת העולם עלהממונין
 הכפירים י( ככהוב שלמעלה. המדרנמז אלבתשוקה
 שעליהן. עליונות למדרנא מעוררות אלו תו'. למרףשואגי[ם
 בהמלכהנען[ להתחבר המלך שירצה ההתעוררת ששזפעלער

 מים לעד תחתונש מש נובעש שלממהובהוטזוקקות
 בדוזעוררת אלא נובעש אין העליונים מש שהריהעליונש.

 להתדבק מביאה דוזשוקה ואז שלממה.ההשתוקקות
 והעולמות העליוני[ם. מי[ם לעומת דיזחדעני[ם מיםעובעי[ם
 והתהתונים חהעליונים בהלקות. המטרות וכלמתברכי[ם
 שהעזחבר נמצוררים ולוי[ם כהני[ם וראה בוא בברכות.מםצאי[ם
 כך אבל בודאי. הוא כך הכל חזקיה א*ר בימיהשמאל
 מעורר וא השמאל מעורר זה ולוש כהמםשמעתי,
 הנקבה בחיז עם הזכר בחינת שהתחברות לפי ]ענ[הימין
 שמאלו ס( כמ*ש וימין. שמאל של בבחות אלא היאאין
 הנקבה עם הזכר מתחבר ואז תחבקני. וימעו לראשיתחת

 ורטהתונים הצליוני[ם מתברכים העולמות נמצאועותשוקה
 לממה הדבר מעוררי[ם והלוי[ם דזכהנים רצ*כבושמעץה.
 בהכחות ת~ה שהכל למעלה. ואדנה תשוקהשתתעורר

 יפה ודאי יוסי א*ר ותד%זונים. עליוני[ם ושמחתהעולם תקה העולם עיד הוא שהקרבן נטצא ושמאל. !מיןשל
 ה*ני אותו. ושכחהי הענין שמעתי וכה הוא. וכךאמרת
 במקום התפלה שעכוע כאחד. עולה והכל זה דברשמעתי
 ואם ]ינ[ כראוי רבוט שבח לסרר האדם רצריךהקרבן.
 שלם סרור וראה בוא תפלה. תפלתו אין שבחו יסדרלא
 נראוי. הקדוש שם ליחד שיודע מי הוא הקב"ה שבחשל

ועל ,,,,,,

 ד6 ]סח[ ככקר מסו . ככקר פפסס %ן סכש איז6(
 6נרסס ץסכס וכפיכ . ד36רססכקר

 6לפור 5,ר סו6.  ו6כרסס כקר וס6י פנלןככנך.

 סכקר 6% כפיכ 65  16ר נקר 5ור סנקר  נ(פסכ6.
 וע*ו דכר6סית. כעוכד6 קכ'ס וכר6 נךמ6ס %5ר 1ד166ר.
 ד%רסס כ% ו5קכ5 ומסתמתע6 ככקר . ככקרתעסס
 ו5קכ5 י5מק. ד6 סערכיס וכין קרכן . ד6 קרכג66תקר*כ
 5סומ י5חק ה65 וכת'כ פג5ן . 6פקוינ ויגמקסרכ
 4וקתיס. וס6 . סו6 ו5סק ופלכ ערכ. 5פכופנסדס
 ו6ת ככקר תפסס %ו סנכס % כתיכ יוסי 6*רנ(

 תתיוין כננד תפ5ות . ספרכיס כין סעסס ססניסננס
 5עי65 כתי סכי ד5עי65 וכ6תפרות6 .5טי65 גתי סכי 6פער ד5פת6 כ6תערות6 מי פ6תקכוס.
 65ד5ק6 כו5ינ6 דכפי6 65פר 6פפרופ6 ופיי פד .מניט
 כו5י65 6ד5יק ד5תת6 דפנג6 וכ6תערו% .ו6ד5יק
 6מרגין כו)ינין כ5סו 6ד5יק ס6י וכד ]ספ[5עע6
 ד%פרות6 6סתכח . עלמע כ5סו פנוס ופתכרכ6ן .ד5קין

 קדיסין דע~ן 6יגת 5ס5ק6 פננ6 ס%י . כי5ו60
 נ6תערות6 656 ע65,ן תאן גכפין 65 וס6 .ע5"ין תיץ 5קכ5 תת6ין פיין גכעין ד5פת6וככסופ6 ןם " י"1יפן יך:ל ותתערין ]ען 65תער6 6תתנץן פ55 ע5דתמגן

 כגיקכ6 וכר 6תמכר %וץ . תמכקט וימיט 5ר%יתמת
 5תת6 פלס פפפרין ו5י51א ססכי ופ*ד .כמידו ותת6י ופ65י פתכרכין ע5פץ %תכמ.ות6וכת6
 דכ65 . 5פי65 ומכיכופ6 כסו655תער6

 תקח6 דע5ת6 יסוד6 וקרכנ6 6סתכמ . וסת656כיתיג6 ת5י"
 ספיר וד6י יוסי 6"ר ות5ץ. דפ65ע ומידודע5מ6
 ו6נ6 5ם. ו%סינ6 ת5ס ספענ6 וסני . ס61 וסכיק6תרת
 ]ינ[ י6ופ גוק6 ו%5יס סכח6 5סדר6 נס כר וכעיוקרכנ6. כ6תר 5לות6 ססת6 . ס5ק6 כמד וכ65 כ6סתעכ6
 ס5יס סדור6 סד פ6 55ות6. 55ופש 65ו סכגהס יסור 65ו6י

יט 5ופ. נדק6 קדי% ספ6 5ח?ר6 ויופ פ6ן וקכ*סדסכמ6
 הזהריו

 : שעליה הס*ירות היינו המאורות שאר ואח*כ ישראל עבודת של דלתתא אתערותא ע*י תחלה סוארת שחיא חמלכות מדת5יינו לעילא מתתא הראשונה ממדה ,סט( : אבההם של בקר שנקרא החסי מדת של חומן על ורמו הידוע. ה'א עם בהבקר נכתבכאילו אוא שתשה עם 1' שא%ת חדקריק כלע4 עפשי מובן והתירץ הערבים. נבין ולא הערבים בין שגועב סטו בקה תעשה שהיל*ל מקשה01ח(
 וכר בנהינת אוהוא עולם במלכות תפארת ושבינתיה קנשה ידיד חיינו נפ6[ אדם? נשר *יר אריה חמרכבה של הצורות ר הייט!ט
 נונתו ,פג[ : שמאל ששקראת בגבורח שצרו*ם והלים ימין שנקראען החטד במדת שורשם הבהנים 1פגן : נקבה בבחי' שהוא חזולםקט

 נשרך בת*לה 1גןיח. [ קב יטד געת שמגיע עדם. הי העולמות שארואח*כ המל מדתואח*ב
 הנמוכיט. נ~סית

 חייט ושז*לח עיקר ואאשנ 41ריאש יצירא ע,שיח חעולמות בוזקון נדבר וח שכל וקיש יוצר וגרגות דומרה פסוקי הייט ווקב'חשל
 1 האצי5ת עולם ננד שדיאהוטשן
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118ש "5שאש::
אאמ1מ1גששםמ8םמ85ש

 ברכות וממשיכים ותחתוניום עליונים נהעוררים זה ירישעל
 יסרר לעולם שאמרנו מה חזקיה א*ר 6( .. העולמותלכל
 שלבו מי כל תפלתו. יוזפלל ואח*כ רבונו של שבו1ארם
 יכול ואינו בצרה והוא תפלתו. להתפלל ורוצהמרור
 ר' לו אמר ]עד[ "עשה מה כראוי רבוט של שבחולסרר
 השבח סרהי ומחשבתו. לבו לכוון יכו5 שאעו אע*פיוסי
 אע"פ רבפו של השבח יסרר אלא ערע. למה רבונוש5

 תפ5ה ג( ז'8*כ תפלהו. יתפלל חשח'כ לכוון יכו5שאינו
 צרק י' שמעה פו/ רנתי הקשיבה צרק ה' ,שמעהלרוד

 הקשיבה ואח*כ רבונו. של דחשבח סדור ההש זהבתחלה.
 ט*עו רבונו של שבחו לסדר שיכי מי תפלתי. האזינהרנתי
 ? שומע איעי תפלה תרבו כי נם נ( כתוב עלט כ4עושה

 הנאטןרועה
 תקט ארך להבין נצרך עהה השמן הען אמרי(

 הן. תפלות ש5ש איא הקרבנטז. כנגדה%8לת
 118ייז תפלת כנגר בבקי. תעשה אחד הבבשאת

 עמד אשר המים א5 בבקי אמזם ישכם בחשגאמר
 ת4מג אלא עמידה שאין החכמים ודרשו ה'. פני אתשם
 המנחה הפית כננד העהבים. בין תעשה השני הבבשהשז
 לפטת בשוה לשוח היק יצא אש'כ יצחק. אטזהשתקן
 אימרש כננר ערבטז תפלת תפלה, אלא שיחה ושיןערב4
 הלן במקום ויפגע יש"כ הלילה. כל שנחאכליןופדרים
 8 - ת8לה אלא פנהגה ואין השמש. בא כישם

 פף. לה' תוייבו אשר הששה וה להם ךחנשרה*ס(
 לה'. ומוספש תמידים להקריב %מצחה

 הוא לה'1 כלם שהקרבטתאע"פ
 הקרבנטן ומחלק הכל נומי

 הפסולש קרבנות אותן לכלבים. מחלק מהם 4לו.למיגטן
 יורדת היתה זה ובשב(ל ולמחטתיו. כיב לפמא'לשטתנם
 כבהמיג בהם ש"ש לשדים ומהם המזבח. לאש כלבצורת
 שמעשיחם אותן כאנשש. ומהם השרת. כמלאכיומהם
 כמלאכש שמעשיהם אלו לשרש. ייבנם מחלקכשרש
 לחמי קרבני אה זש*כ למלאכים. 4להם קרבטתמחלק
 בבהמות. תלוים אין שלהם הקרבנות ו1אטזן ]עס[לאשי
 וקרבנות הארציום. עמי של הם הבהמות קרבטתכי

 מובים. ומעשים תפלות הייט כמלאכים שהםהאנשים
 סורות בעלי חעם מדטן בעלי חכמיום תלמיריקרבנות
 בעצמו הקבוה יורד שבה. הנטזות והנסתרטזהתורה
 שכינה תמימה ה' תורת שהש שלהם. הקרבטתלקבל

 החכמים של חשזלמירים מרווז. מעשר הנכל5תהקרושה
 המתגבריום אחרים ויש מנחות. שירי כאכילתרבריהם
 קרשיק. אכילת שלהמ שהתורה אחריום וישבגחות. שיי ולא עצמן מנחות כאכילת שלהם  שהתורהעליהם.
 'מאכל4 של מנחות וכל למלך. מינים מכמהמאכלים
 שהש שלו בבית אליו כלם להקריב הקב*ה צוההקרבטת
 הבחירוע בבית קרבטת להקריב המצוה היא וזוהשכינה.
 מ,של ]עו[ פו' דג1זהלל שהלל בוא,ע אם פי 0לקים

למלך

 1 הזוד9ד
ש השאלהאח  בואשת ]עון ז אישים "נקראים המלאביט היינו לא"י ,עסן : בלבר השמ'ע וק ולחתפלל חבל לד4 4 18תי א בש*ן 

 1 זא'ת שנקראת 4קרושה דחשבימת עללמז
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 לנערותיה. וחק לביתה פרף ותתן שכתוב הכל, מחלקידה
 כו" ידץ בן ך שהקב"הלפי

 ה, שלו משתלמות יהו,
 התקרבהע היא לה', שימים לה', קרבן לה/ עולההיא
 יןכל דץךידץ, להיות ירץן  נשחלם שבה ושלימותו,וטלו

 שכל בקרבן, המומאה לצד ממשלה לתת שלש לבדו,לה' בלתי יחהם לאלהים זובח נ( וה ובעבור בה,מתהדר
 התקרבות להמ ואין הם, הפרור בעולם אהריםאלהים

 מן השך יטר~בדיל כמו במטמו הפרידם השעב'הוהתיחדות,
 ומי החשך, ונין האור בין אלהים ויבדל זש'כאור,

 נדה ממאת שמקרב כמי שהרחיק, מה להקב"השמקרב
 לא פומאתה בנדת אשה ואל נ( הסוד וזהולבעלה.
 התקרבות ףרותן תגלה לא אותן וכל ערותה. "גלותתקרב
 האחרים צדדים שכל זרה, לעבודה שקולין עריות כלשל

 וכתוב בארצותם, הטים איי נפרדו מאלה ו( נאמרעליהם
 שפת ה' בלל שם כי וכתוב לטיהם, בארצותםללשעותם

 קרבן איזק שמקריב מי וכל ה'. הפיצם ומשם הארץקל
 חלק לו ואין שמו, מן מפרידו הקב"ה אחרים,לצדדש
 האומות, שאר מכל ישראל את בחר שהקב"הבשמו,
 להלקו, מהם אותם והבדיל תו', ה' בחר ובך ס(זש*כ
 התורה להם מע וה ובעבור עמו, ה' חלק כי 1(זש'כ
 והרי דר. לדר זכרי וזה לעלמ שמי וה שכתובמשמו,
 "יה זכר"י זם ךדץ שס'ה, עולה שמ"י עם ירץטעבאר
 להיות בשמה ישראל את הקשיר ומצוה מצוה בכלרמ"ח,
 זה ובעבור ונחלתו, גורלו חלק שלהם חשבר אברכל
 : לבדו לה' בלתי יחרם לאלהיםזובח

 הראשון בחבור שנזכר מה המהורה, מטרה אמרו(
 וקמנים נדולים בהם "ח הכבד גידי שכמו הקרבטוקסוד

 כך אף ויונקים, ושואבים צדדש לכמהומתפשפים
 אברים נומלים שלהם כדמיון שהם החילות טתןבש%בטת,
 אמרת הרי הלילה, כל שנתאכלים ופדריםאמורים

 שנאמר כמו לה', הכל אלא נויבים חם אץשהקרבטת
 שכל אץ"פ אלא לבדו, לה' ביתי יחרם לאלהיםוובח

 המחטת לכל מקיק הוש לפניו, להקרב צריכיםהקיבטת
 מזון לשכליים לו, כראף אחד לכל הקרבטת שלמאכלים
 שהם לקבעיים התורה. של תום הין ומשקההתורה
 המבעים. מאכלים אהזן ל~הם קתזן אדם לבני הדומיןשדים
 החכמים שביארו כמו שתם, לאכול *להם אש12יורר
 השם הקאבן, לאכול אש של "%שי כמו יורד הי זכהשאם
 כאשר כך ו*קש אש. של כלב כמין שם יורד היהלא,
 השם נפ2צ. לקבל אריח בדטת יורד זוכה אם האדםמת
 מחרב הצילה 0( דוד אנשף שעליו כלב, בדמחעלא,
 טפא הקב'ה 2רצ"ל יבעבור יחידתה כלב מרדטשי
 2פל קרבנתע להקריב צוה כטזם ונפשהזיהם "טראלשל

 רעב אם ט( לקיים במקומם, יהיו וגופהזיהםבהמות,

 דע5 ותנלן מס5ס. ככ5 וק5כותו כס 5נדיסונמ5י.
 5כערותיס. ומק 5כיחס סרף ותתן דכתיכ כ65 פ5יגייס6
 ךץ. די5יס ס5ימו . ידץן כ5י5 ירן כן ך דקכ*סננין
 נךיכו 5ס'. ס5מש 5ס'. קרח 5ס'. ט51ס*סי
 וכ65 ך:ויה. 95טי ידץן 6ספ5יס ויס די5יס. ס*תווליס
 כ5תי עיס 565נוס "3מ נ( ד6 וכגין כס.96סור
 דכ5 כקרכג6 06ר6 5ססר6 סיסכות6 5מיטיכ ד65 5כדו.5ס'

 קריכ6 15ן 51ית 6ינע. דפרת6 ע5מ6 6מריס56סיס
 חסך ד6פריס כתס מסמיס 5ון 6פריס וקכ*סףמוד6.
 ומ5ן . סמפך וכין ס16ר כין 56סיס ויכי5 סס*דמ16ר
 דכדס מ%מ דקריכ כמ6ן . ד6פריפ מ6י 5ק3*סיקריכ
 65 עומ6תס  נכדת 6סס 561 נ( רז6 6יסו וס6י .5כע5ס
 קירוכ טרופן. תג5ס 65 וסני ערותס. 5נ5ותתנ~כ
 56רנין ססרין דכ5 אןס. 5עכודס סקו5ין ערייןדכ5
 וכתיכ נ6ר15תס. סטיס 6א כפרדו מ56ס ד( 6תמרע*יסו

 ספת ס' כ55 סס כי וכתיכ . 5נףסס כ6ר5אס%סונותס
 קרכנ6 סום דקריכ ת6ן וכ5 ס' ספי5ס ומסס ס6רלכ5

 חי5ק6 5יס 51ית מסתיס. 5יס 6פר.ס קכ"ם . אחוגין5סערין
 . 16תין ס6ר מכ5 5יסר56 5ון כמל דקכ"סכסתיס.
 . 5חעקיס נונייסו 5ון ופ5ינ . עו' ס4 כחר וכך ס(סס*ד
 16ר"ת6 15ן יסיכ 61 וכנין . עמו ס' מ5ק כי י(סס*ד
 1ס6 . ור 5דר וכרי 11פ 5ע5ס סמי 1ס דכתיכמסיויס
 זכר*י טס ףךץ . סס*ס סמ*י עס ירץ6וקמוס
 5מסוי כסמיס. 5יסר56 15ן 19ר וח.י: מ5וס ככ5רמ"ח
 י6 וכנין . 61מסנתיס טדכיס הו5ק ד5סון ו6כר 6כרכ5
 . 5כדו 5ס' כלת' ימרס 0565*0ווכמ

 קדמחס כמכור6 61תמר מ6י קדיפ6. כוגיכ6 6מרז(
 וועירין רכרכין כסון 6ית דככד6 דערקין דכמס דקר3נין.ר61

 סכי 16ף . וינקין וס6כין סערז 5כמסומתפססין
 6נרין כפ5ין דלסון כנונ6 ד6"טן ט5ץ 56ין .כקרככין
 6מרת % ס5י5ס. כ5  יפפ6כ5ין ופורץ61מורין
 61תמר כמס 5ס'. נ65 ש6 קריכע 6ינע 165דקרכמן
 דכ5 6ע"נ 656 . 5כדו 5ס' 53תי יסרס 5%סיסזוכמ

א אאי  61י . ןכ:ין 5מיכ5 ד%6 %יס' כט יטת 
 כד סכי ו6וף . ו6ס6 כ5נ6 נמץ תמן נטת 9ס .%5
 ו6י . יפסיס 5ק653 6ךיס 3ומות נו,ית זכי 6י 5ףומףפ
 מחרכ ס5י5ס ח( יוד 6מר דע5יס כ5כ. 3ומות165.
 טפיסון ק3*ס 5סי1כ6 וננין . ימידתי כ5כ מידנססי

 קרככין 5קרכ מכי מכסון ונפססוןדיסר56
 ,, רעכ 06 ט( 4ק"ס . כ56רייט יסון ונופיסון .דכעירן

סח6ך שונאך
 .8 ' ע: ט( ג*6 תייס ה( : דגד זף ו( לג פס ו( י*ז ינלש ס( " גכ6סית 1( י*ח ויקר6 נ( ג*נ פטות ט ק"נ י'ס " מקוטותמראה



 105נג קודשישוןפנחם הזהרלשון

 קכ*ס 6ג5 מיס. ססקסו 5מ6 ומס 5מס סמכילסו%נ6ך
 וכמי 6( סס*ד . דיליס ומכירו ד5כמ רעומ6 56מ געי5למ

 ]עו[ פכיס 5מ מ5סיס ונדכס נסכר 5כ נסכרס רומ56סש
 כסכי . נעסרו כסכרו כסון דמממר מרס דכליככונמ
 כעכודמס כסניס כסון ו6ממר נופמ שרמל לכמ. לומימוממ.
 לקר% כעי ככי ו6י כמעתדס. ויסר6ל כדוככסו5ויס
 656 נסיל 65 6יסו . הס6כין דמיכץ מ5כיס דלנמ5נני
 ססור שכ ננו% דמימ וכנונ6 עסור. דמ5כסמנונו
 . כיסולמ פכוי  ודס  ססולמ כלח 55ע וס סמ6מלכ
1סליין15בקין
 מפק ומלין ד5כ6. ערקין ע5 ממנן מ5ץ סטוכ.די5ל
 %51מין יסר56 6ומי. תרי סכי ומוף דככד6. ערקיןפ5

 : כי*ס עוכדידעלממ
 מפי5ו מכ5 ככ". קממרמ ספיר מסימנמ. רעימ 5יסממר

 מסער6 מ5כות ככי כסזן דמימ . סוין כ5סו 5מויפרמ5
 סיץ ותכ5 ספיר6ן מעסר כ5ע6 . קייסמדמ5כופ6
 אע עכדו דמיסו דפכד מססר6 פכדין מנסון ו6ימ .וכנויין
 465 וממן ג( כסון ו6תמר . ככעירין מנסון 61ימ ]עח[כימו
 דד"ףין 461נון . פ5אסי 5גפ64 כממרייסו4כעירן ממ קכ'ס 5עכ6 ידמ"ן ומיטן . 6מס 6דס מרעיפי5מן

 דפט%ן . עכץ עוכזין 6יטן ד5סון קרכנץן
 ו6ינע כ6תרייסו. יקן*ס דמקריכעמל6כיס

 .. 4סעס 5ס' ממס נניס סט*ו . 5סי כמןמתקרי6ו
 6סת5ק . 5ס' כנין דממנךי6ו 56ע מכו כונ(

 טרו" ו5סמ4ין קיי% דסממ משון תןנ4'ס
. 

 7קגשס. קוהשמ סתמ ד6שי . מורייתמ . ד5יון מק1ל6אמי
  6וף . כך[ ד נוע י דקכ*ס. ךפמ6 4חן כט5קל%
 8מוכץ דמיון. מכוטר6 די5יס עגדין  מינוןסכי
 . אסע פקנמ6 מל4 . מכסע 5מסמלקמ 5"ס גרמודלסץ
 6עע סכי 6וף 5ון. 5-קרכ6- עלייט קכשס5טפפ*
 וגרתו דקכ'ס. פ6נ6 דמיטן יסודע. ת6רכפדסוו
 5קכיקש 5ון לקרכ6 ד5סון מקנממ . מגאסו קנ*ס5פלק6

 ר"טב פשכ - ליף קר5ן פני 5אמליי ד%ונבין

  תררהנשתרי

 למשי קרכני 06 מ5יסס ו6מרפ יסר4 כמ 6מצו
 5עי65 עיסלס קכ*ס עכד מנן .%5י

 פחימץ. ופפמין ומגד5ץ כסורת . ד5ממ6 דירוסלסכגונ6
 ספטוסי  עיסלי% %טפז פ5 ס( וכמיכ מומומ.ד%שק פועי וכסוי כערין ע%5טו 6יפ דממן סוריןח4נץ
 6שע6 מיסו ע65ס רכ6 כאמ ךכשיכאל אצ'.סומרש
 כד נסממ6 פפומ. דמינון פרשף נסגיפכ5ט
 . ד%4 ועדן כננמ6 ע056 ג6מ 6י פ5מ6 פס4נפקפ
 דססא כט4 ]עט[ ד5דיקי6 5רומיטע קכ*סדסשפ
 וט . דע5מ6 15יקימ כ5 דממץ . ד5עי5מ ועדןנכפ6
 דפפן . דנפ5ממ כתערפא פאיפ ש%5 תס6י כפקפנסתפ6
 %יגע %ת4 %3 3ש . טץ ק פפ4-'6יסו

 מ' אלא ךצמדאינו
 ]עז[ תבוה לא אלהים ונדכה נשבר לב נשברה רחהאלהש זבחי6( י,ק

 בעכורתם כהגים בהם ונאמר ישינופא. לבא,סוחאוזלואי
 להע רהצה הכבד ואם במעמרם. וישראל בדוכנם ים1ל

 בפסולת. עכור ודם צצ שי דםש ממא."לב

 טקם'קש:יו:ן":י:ל יףהעגיק ייוג'עחיע:.(ןע4יג'"צ:ג.
 הויות ומכל ספירהן מעשר הכללה הקרושה.המלכות

 ימ :יש*זוי"י"ע 41מת צאני שתןנ(ו מה ו"ש ]עמ[ביתו

 ס ונ'ה4גיי(סה"ע נום %י14ך1;.ם

 בפירור. תש%צית הקדהש השם של מהאתיותהקב"ה
 ד%'ה, של י שמו שהיא התורה* שלהם, ד1עקוןן

נטיוהפיתאנקן:ו:ב
 "אג'תי:וג ענןשנ:1ן

 תורהמתרי

% :ג :נע,1:נ ש אשו דוצמותח%תן   שערי לשמור - שצמרים ן4הם "ש 
א תי'.שץש  לע ה,א 'רן.,,ן נח, נק 

ש %י %'מקימה  , גך 
 ששם המכפלה, במערת נבמשע השה מעים היאתדגשמה

 הצד וו*
 ובחי הבחשב על אחר פירוש קךישאא פבחהטש ששושש )רם.( בדף 14בא ושא*ר מה ב*י 4אש צו החפון על לעיל פובא כי 0לא והח8

 ואהי קא0רי. מאי ירעי לא בשא דכני רכאן הפירוש ,ה על ואמר נשברה. רוחהיפ
 הכיצב שוה ירע: לא נשא דבבי טנתו

 14יך : נשמה בשפ להרוח כאן שאףרא טהשמע הלאה ו*מיאר כפי נשש( : הפבים ושר מפאט המלאך זה ]סמ[ : פירושיפ כ'סובל



 ה1הרלשוןפנחם קודשלשון6"1

 ונכנמה, פתח לה ופותחש בה שמחים זכתה אם שם.אשר
 הצורה בלבוש ומתלבשת בנן שם יושבת שננמשתכיון
 דוחים זכחה לא ואם שם. ומתעננת הזה בעולם להשהי'
 ! לחוץלה

 הן מדרנות שלש נמסר. לב לחבמי דגמתרות%ר
 . הן ואלו בזו. זושצצצברות

 נשמה רוחנפש

 האדם שכאשר ממנו. נבנה שהנוף הכח עינפש
 אבריו כל באשתו להזדונ הזה בעולםנתשרר

 שלה והרצון הזאת ונפש בזה. ליהנתע ומתחקניםממכימים
 הזאת הנפש מן כח מהשך והוא הזו. לפשלהמסכמת
 והמשכת הרצון ומפני שבטריע. הזרע באותו שםומכניסו

 מאותן שמה אחר כח עוד נמשך שחשה שנמשך הנפ,צכח
 ההוא כח ונכנס אי~ם'ם. שנקראות שלמעלההמדרנות
 הגוף. ממנו ונבנה הזרע שבאותו הנפש כחבהמשכת

 הקרבן הנוף. שוד של ברבקות נתקרבה הזאתשנפש ולפי כחות. הג' מאותן התחהון הראשון כח הח*חה
 נפש ד4*ם 6( ככתוב ]הנפש. )הנשמה( על לכפרשנקרב
 לאותן ח4 מםט נאן תחמא[ כי ונפש תחמא.אחת

 הנפש זאת של העלית כח שהמשכת לפי האישים.מדרנות
 לאשי. לחמי קרבני את שכהוב חהו מהם.בא
 האדם מת וכאשר חלקם. ממ% טמלש הנפש כפרתשזה ולפי שלי. לאישים נהו-ן שנאן לאשי. לחמימהו

 לעולם. הקבר מן עוברת אינה ההיא נפש הוה.בעולם
 ! זה עם זה הנאעים מספרים ירחצ שאינוובכח

 נמשך והוא הזה. בעולם להנפש המקיים הואררדץ
 בתשוקה הם כאשר הזכר אל הנקבהמהתעוררת

 הרחה זה המשכת בתשוקתה מעוררת היא ואזאחת.
 תשוקתה יףי עי זרע בטרומן שהנקבה כדמיוןמלמעלה.

 האלהים אל תשוב והרוח נ( הכתוב סוד חה הזכר.אל
 )העולם( ]הנוףן כוזה יוצא כאחשר הרחץ שזה נתנה.אשר
 ונתלבש העולם שבזה עדן לגן נכנס הנפש. מן נפררהוא
 מלאכים שמתלבשים כמו הנן. אויר מתוך בלבוששם

 ההוא רוח מן שהם לפי העו4ם. לוה כשיורדיםעליונים
 כן אף ונו'. רחץות מלאכיו עושה ג( שכתובנעשו.
 העולם. זה של בהצורה התחתון עדן בנן הרוחמתלבש
 צורות יש הזה עדן בנן התעטנהם. בכ4 מתעננושם

 עולם של ותמוטת צורות ו"ש העולם. זה שלותמונות
 ובאמצע למעלה. לעלות מבקשים הם ושנהותחדשים ובראשי ומתעננים. הולכים הצדיקים אותן כל ושםהעליון.
 כאשר הרוח וזה נונים. בכל מרוקם אחד עמוד ישהגן

 תוך נכנם ההוא. הלבוש מן שם מתפשמ לעלותמבקש
 שיצא ההוא המקום יתוך למעלה ועולה ההואהעמוד
 בושם קרבן אותה ומקריב העליון נדול כהןמיכאל אותה ונומל ונו', האלהים אל תשוב והרוח ככתובממט.
 ההוא. החייום בצרור ומתעננת שם ויושבה הקב"ה.לפני
 ומתעננ ההח* ב4בוש ומהלבש התחתון, עדן נןשלה~ך הו4* אח"כ וגו'. זולתך אלהים ראתה לא עין שכתובו(

 שהיה מכמה שנים פי מעומר שם ויושבהתענוגים.
 :מקודם

 . וע6לת שצת6 05 וסתוהן 3ט מו6ן 6יסי זכ6ת 6יותתן
 וויוקכ6 ג135ס6 ו6ת5נסת כנכת6 תתן ית63 וע56תכיון
 ומיין זכ6פ , 65 ו6י פתן. ו6תעוכפ ע5ת6וס6י
 : 35ר05

 6ינע ורנין ת5ת 6תתסר. 635 5מכיתי וסתריןסתר6
 6עון ו56ין 3ד6 ד6ו6מיון

 נשמה ריחנסנש

 נס נר וכו תניס. 6ת3כי יגוס6 מי65 6יסינפגמ
 ע5ת6 כס6י6תער

 65ווונ"
 פ"פוי כ5 ככוק3יס

 וי5ס ורעות6 כסס וס6י . 603 65תסכ6ט ותתתקניתסתכתי
 ו6עי5 כפפ תט6י מי65 ותסיך . עו3ו6 5ס6י6סתכס
 ותסיט רעות6 ותנו . ו6וסיד זרע6 3ססו6 תתן5יס

 ת6ינון תתן 6ומר6 מי65 6פתסיך תמן ותסיהוכסס6
 . נוס6 תכיס ו6ת3ני ורע6 וטס61 וכפס6 3תסיכומי65 סס" ת56 . 4*ישים ו6תקרון ו5עי65ורנין
 ו3נץ ת5ת. ו6יכון תת6ס קות6ס מי65 6יסווו6

 תסיכו 61יס1 ע5ת6. 3ס6י 5כפפ ותקייס 6יסורדוץ
 3פ316כ6 6יכון כו וכור6 5ג3י וכוקכ6ו6תערות6

 רוט וס6י תסיכו וי5ס כת6ו3ת6 6תערת וכוין .מו6
 וי5ס 3ת6ו3ת6 ורע6 6סוי% וגוק63 כמנ6ת5עי65.
 ס56סיס 6ל תסו3 ו0רומ נ( יגסי3 סתר6 611 . וכור56נ3י
 )ע5ת6( ]נופ6[ תס6י כפיק כו רומ וס6י . כפכס6סר

 61ת35ס ע5ת6 ו3ס6י ועדן 5נכת6 ע56 . תגסס6תסרס
 ת65כי ותת35סין כתס יננפ6. 6-16 תגותתן
 רומ תססו6 ו6יכון 3נין . ע5ת6 %5י גמתין גוע65י
 ע5ת6. וס6י 3ויוקכ6 ו"רע6 עון 3נן תת5כסרומ6 סכי 16ף . ונו' רומות ת65גיו עוסס ג( וכתי3 .סוו
ע5שינ 5יורין 6ית י6 עון 3נן עיווכין 3כ5 6תעוןותתן

 6ז5יןו 5ךיקי6 ה6יכ5ע"יכון 1
1 

 ין ה
 ו3ת5יעופ 5עי65 5ס)ק6 כע"ן 6יגון ופ3תיירמי
 כו רומ וס6י מוכין 3כ5 נזרקת6 מו6 עתוו6 6יתנכת6
 מ ע56 135ס6. תססו6 תתן 6תפסס 5ס5ק36ע6
ססו6

 עתון"
 ונפיק 6תר טסו6 % 5עי65 וס5יק

 05 וכסי5 תו'. ס56סיס 56 תסוכ וסרומ כדכתיכתכיס
 13סתע קר3ן 05 ותקריכ ע65ס ר63 כסכ6כ2יכ~אל

 ומת 45ור6 נססו6 ותתעוכ5 תתן ויפ63 ק3"סקתי
 35תר . הו' זו5תך 56סיס ר6תס 65 עין ךכתי3ו(

 ו6ת35סת עווכין גכ5 ותתעדכ6 . ו6רע6 נכת6 5נוכמת6
 וסופ תכתס פרין מו ע5 3עעור6 תתן ויתנ6 %וס6.כססו6

 :3קותית6
פתפ6נשמה

 ס"ו יסע" ד, ק'ו תגיס ג( ייג ק"ת י( ל הקי6 " מקומותמר4פה
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 תט65 "יסי 6לין כ5 פ5 ע65ס 6% ט6נשמתא
 ס5ק" 61יסי ומיי ו6עכ6 רז6ווכור6.

 5עי)6
 כד6 ו6 כמד6 מתקסרין ורנין ת5ת סגי 1כ5 ]ס[תיו
 5ססו6 ות3ין ס5קין כלסו תתפרסין וכו וכ'גכנוס6
 ע5ת6 תס6י גפיק רומ ס"י כו . תכיס וכסקו6תי
 יסכין 6ינון . תתן ו6כסן ו6דס תערת6 כגוופ56
 כו ]ס6[ ועון ננת5 5גכי וע6) סיתכ6 מ4ניאכס5יס
 . סתתספכת סמרכ לסם וסס.6 כרו3יס 6סכמ תתןקריכ
 5יס וסתמין סיתנ6 פכקס מת6ן זכ6י6י

 עון נגן תתן . 5נר 5יס ומיין . 65 ו6י . וע056ת%
 ע5ת6. וס6י נויוקכ6 תת5נס ויתינ זתנ6 ססו6כ5

 לדיקי6 טס לסליק 3טי כר  ח3תי ירסיוכויס
 3ססו6 וסליק סיתכ6 פכוס 4ט  יס3ין . דטרן 3ננת6די

  ירוסליס. מותו0 יערי 63עון סנט  תתןעיוך6.
  געלין ל6. ו6י 1פ6ל.  ס0ס5 ליס  ס0מין וכ6י6י
 5ננת6 תכ 5כר. ליס וומיין סיתכ6 פנקס סיו6טייס
 6ת גס16 וגו' כעיר ססוככיס ססותריס ת65וכי 6(ו6תר
 סותרי . תכיס ונע5י סיתנ6 פנקס 6יסו 61 תע5ירויוי
 ו5טי65 ירוסלס מותות נערי 6יגון 56יןסח'תות

 5מתי קרכני 6ת כתיכ ו6תר מנ6י רכי פתמנ(
 דת6 לכפר6 ו6תקריכ כסר6 קרכן ו6 קרככי. 6ת ונו'.65סי
  00קרנין ל6ו קרנגין רכל  נגין . נסר6 טל  נסר6 ו%פל
 תע6 3'ג 6י סתטכ6 וסכי 3סר6. טל לכסר6 נסר66ל6
  תכמ יקרי3 כי 6וס 6תר רק3*פ . מע06 60י3סטס
 נס6 3כי רומ טניר ק3שס 6ל6 6ט6י. לפ'.קר3ן

יוו2
 רומסככי.

 סכטתס טי6י5תע5סו13רחח סבלס ס6וס
 ל6 עו ו6. תן ו6 תתסרם ת6י . %5ן לחסס סי6סירות
 6ת 5כס כתתי סכס 6לסיס ואתר כתינ. ת6י 6וסמט6
 ול6 ל6כ5ס יסיס )כס וכתיכ . ונף 1רע ארפ עס3כ5
 6ינון וככ5 וי4ס כנופ6 6סת6יכ סוע %ו והע6 כית .יעיר
 נופ וס6 נמ מתה 3%תר ייכ6 כסו פ3יות51וין
 ס", 64 2ן;1?4ן ס ן:ננ:ייד ס%2טי 6וס ו6קריכ כתס קרכן. "קריכ סרע וי5ר ת6תר56תככי
 . כ5 6ת 5כס כתתי עסכ כירק כוכתיכ כסר6 וייכו55ים ו6תמזי כתס נופ6 יתעגנ טרע י5ר תססו6 6סת6ינונו%
 כו6 61 ו6תערכ וי5יס 3סר6 6תעננ כסר6 6כעכו

 מע6ין ככתס מס6 נופ6 עננ ותס6י . תכיס נופ6ו6תרכי
 . מע5 וגיס תניס 6תרני ונסר6 %י5 3סר6 קכ'ס6תר
 עכיו ו6כי5 וכסר6 וכיון . כסר6 נופיס על כפרס3נ*כ
 06ט0ר  רל3ר  כסר6 חססו6 דנפיק דת6 כך כנין 5נופיסות6
 ס61  סרס כי  ד( רכ0י3  טניס.  ד05פ3יר ד60 טללכפר6
 6ליסס ו%ר0 יסר6ל 3כי 06 ל1 כ0י3 יכפר3נפס
 ס6י 3ין י6י קר3נכס. 06 0קרי3ו  ס( וג0י3 קרנכי.05

 004ידץ סלוס טל  ר06יין  ס5תיס  כנון . קרנר 6ל56ט6י.
 מע על  ר06יין ו6סתו0 מט6ו0 גטן קר3נכס.וטוססיון.
 ומתר6 גסת6 . למתי . כסר6 .  קר3ני 06 כג'כו6סס.
 כסג6  דטניד רומ כמת 61 . טטהי . קסרת %רימ

3רעו60

 מכח נמשכת וההש אלה. כל על  עליון נחהשנשב2וץ
 למעלה עולה והיא החיים. עץ סודהזכר.

 בזו 11 יחד נקשרות המדרנות שלש אותן וכל ]ס[מיד
 למקום וחוזרחע עולות כלן מתפרדין וכאשר האדם.בנוף
  העולם מזה יהמש  הרוח  זה כאשר ממנה שיצאוהההש
 הם שם. והאבות הראשון שאדם המערה לתוךונכנם
 כאשר ]ס6[ העדן נן לפני ונכנס ימימן פנסם לונותנים
 המתהפכת. החרב להפ ואותו הכרובים ' מוצא שמהיקרב
 לו וטהחים שלו המימן בפנקס מביפים זכאי הואאם
 קדן בנן שם החוצה. אותו דוחין לא. ואם ונכנס.פתח
 העולם. זה של בהצורה מתלבש הוא שם שיושב הזמןכל

 הצדיקים עם לעלות מבקש כשהוא ושבתות חדשיםובראשי
 בתוך ועולה לסימן פנקס לו נותנים העדן. בנןאשר
 ירושלים. חומות שומרי באותן פונע שם ההוא.העמוד
 נומיים לא. ואם ונכנס. פתח לו פותחין וכאי ה~אאם
 לגן חוזר החוצה. אותו ודוחין הסימן פנקם שתוממנו
 את נשאו ונו' בעיר הסובבים דהימרים מצאוני 6(ואומר
 : שלמעלה ירושלים חומות שומרי הם אלההחומות.  שומרי ממנג  שנפלו הסימן פנקס ההש זה מעלי.רדידי

 לחמי קרבני את כתוב ואמר חנאי רבי פתחנ(
 דם לכפר שנקרב בשר קיבן זה שיבני. את וגו'.לאשי
 נקרבים אין הקרבטת שכל לפי בשר. על בשר דםעל
 חפא אדם אם שמעתי וכןי בשר. על לכפר בשראלא
 מכם יו1ייב בי אדם הקב"ה שאמר חמאת. מהבדמה
 האנשים רוח את עשה שהקב"ה אלא למה. לה'.קרבן
 הבהמה ורוח למעלה ד~א העולה האדם בני רוחיויע מי נ( כתוב ולפיכך זה. מן זה והבדיל הבהמה.ורוח
 פרם זה. מן זה בברל ודאי לארץ. לממה היאהירדת
 את לכם טשתי הנה אלהים ויאמר כתוב. מה אדםשחפא
 %א לאכלה. יהיה לכם וכתוב ונו'. זרע זורע עשבכל
 אותן ובכל בטפו נכנם הרע ויצר שחמא כיוןיותר.

 הנוף ,שהרי נח ראה השח'כ די4 בהמ עשההתולדות
 אדם. שהקריב כמו קרבן. השייב הרע יצר ממקוםנבנה
 יצר כי ונהוב ונו'. הנתשח ריח את ה' וירח כתובמה
 כיון ולהלאה מנאן הקב"ה אמר מנעוריו. רע האדםלב

 הראוי בפי הנוף יתעע ההתש. הרע יצר בו נבלעו%הטף
 כל. את לכם טשתי עשב כירק ככתוב בשר. ויאכללו

 בזה זה ונתערב שלו בשר התעננ בשר אכלכאשר
 חמ5%ים. בכמה הטף חמא העננ ומזה ממנו. הנוףונתנדל
 חפא. וט ממט נתנדל ה,בו%י אכל בשר הקב'האמר
 עשה שאכל ושדבשר וכיון בשר. נופו על כפרהלפיכך
 הוכן לחף! הדיא בשי מן שיוצא הדם לפיכך לנופו.דם

 הוא הדם כי 1( שכתוב ממט. שנעשה הדם עללכפר
 אליהם חשמרת הפראל בני את צו כתוב : יכפרבנפש
 זה בין מה קיבנכם. את תקריבו ס( וכתוב קרבני.את
 ]ותמידים שלום על הבאים שלמים כנון קרבני. אלא6ה.

 חפא על הבאים ואשממע חפאות כנון קרבנכם.ום,מפים[.
 ונמכים. חלות להגפי. הבשר. זה קרבני. את לפיכך ם.השי
 הכהן אועהשה רהה הנחת וה ניהוד. הקפרת. זהריח.

בכוונת
 6' סס ס( יק יקר6 ד( ג' יגס ס ט. 4 8יי0 ט מקוטותטיאה
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 והשנחה. השיר של נכוטזם והלוים הקדהש. השםבכוונת
 תאמר אם במועדו. מהו במועהו. לי לוזקריבתשמרו
 אלא ]9נ[ במועדו אמר למה ובערב. בבט* יוםבכל
 למעלה שמצצאת רצץ עת ההוא. בומן השולפמועדו

 נקרב קרבן כאוחי במועדו. כתוב %כך ידחשה,במדרנה
 ההקוד צד. לכל הקליפווע ונפזרים חלק. טמלשכלם

 בכל ורצון שפע ונמצא נוארות, והמנורות ונתיחרמתקרב

תסמר61
 פית6 6י . כמועדו מסו 3תועדו 5י 5זקריכ
מופח'ותוסטר

 3ססא
 6""3תד"טכם זצי .

 כ[
 5עע6

 "י(ש2ש';קשו[:,א(קני"
 ס ג ע . )[1' ע;קש ;')[[ז)[ נ7[)ן )[ס)ה)[ ,י 1),ג  עק17ן , וו. ט ע ע גרחוי, היחור נשור נמצא ה והקבהעוןסות, ח* ' 11 ה6 ר דיח1ד6 ררז6 6מחיח 1הי"מי11%%

~( 

 האיפה עשירטז למנחה. סלת האשה רעשירית6(
 מדת כננד האיפה עשירית אלאלמה.

 להעלות למנחה. מלת העשירית. מדרנה שהטשהמלכות
 נפג[ הורועות ושתי בין העליון מלך לפני הזאתמלת
 הלחם שהיא ולפי לחם. נקראת והיא ימלת. לחם?היא
 ושעורה חמה שהם המינים חמשת של הלחם על נפקדלא

 מי יפ"כך בלבדו. הקנ*ה אלא הטלם. שר וכו'ושיפון
 אחריו. רודפת עמתע הארץ על ומשליכו בלהםשמזלול
 לו 4תת אחריו רודף והוא זה על נפקד אחרוממונה
 ועליו לבריות. שטמרך ער השלם מן יצא ולאעניות.
 מטולמל ויך הא טדד איה. ללחם הוא נודד נ(בתוב
 עליו. שישניח מי ואין הוא. איה ללחם למקתם. ממקוםוטלה
 בשמן ]פד[ בשמן כתית. בשמן בלולה .. עליו שירתםמי

 8 - מלמעלה ויוצא א*נמ,צןיהההח

 הנאמןרועה
ש הנאק יטה אמרנ(  לחם בפירורי שמולזל מי 

 כל כןי עונשצ נצרך שאין במגץםומשלש
 ר,זרע. מר*תע שהן המוח "צל בפט*ורים שצחלול מישכן
 את בשר כל השחית כי נהן שנאמר הארץ. עלוזורקן
 ש נכר אל בנת או בנרה שוורקן ט הארץ. עלדרכו

 האותייג ותני האותיות קוצי שהן התורה. שללחם בפירורי שמולל מי שכן וכל שכן וכל בזונה. אונשפחה
 בראשית מעשה וסתרי קבלה וסתרי התורה רזישמומר מי שכן כל חלף. בתנא המשתמש כל עליהםשאמרו

 כי ד( עליה שנאמר וונה. אשה הרע טר עליהםששימ מהוננים. שאינם לאנשים המפורש שם של האותיות מודאו
 אותיות כ'ב אלא לחם ואין לחם. ככר עד וונה אשהבעד

 בליה ט אחת. הלכה אפילו אלא ככר טיןהתורה.
 בשמן בלולה כאן נאמר השמן רוצה אמר כתית.בשמן
 במשנא במקרא בלולה פה שבעל בתורה שם ונאמרכתית.

 ודאי כתית. *שמן בלולה עצי. מוד יש ועודובתלמוד,
 הרבה שסובל במי אלא אייצ בכל בלולה התורהשאין
 שאין משנה. בעלי שדרשו כמו ]סס[ בשבלהדוחק
 ועוד עליה. עצמו שממית במי אלא מתקיימתהתורה

אמרו

 ס6יפפ פס?י* . 5תכמס ס5ת ס6יפס רעשירירז6(
יסר56
' 

 ד6יסי
 פסיר6ס'

 אצ 5מכמס .פסס25 'דדרנין
 ]סנן ירופין תרץ כין 5מנסס פ65ס מ5כ6 קטי מ5ת5ס6י

 1 מסס % מינץ דממסת ' פ5 6תפקד65
 מ6ן ד6 ו3נין 53וצחי. ק3*ס 656 דפ5מ6. ממנ6 וכו'וסיפון
 36פריס רדיף פניופ6 כ"פ5 5ש חריק כנסט6דת%%
 5יס 5תיס3 36תריס רדיף 61יס1 ד6 פ5 6תיקד תתנ6ומ7

 וע5יס . 5כריין דיעסריך פד פ5מ6 מו יפיק 651 .פניות6
 תס5ט5 ויסך ס61 נודד . 6יס ללמס טו6 כודן כ(כתיכ
 גסס61 ]סד[ כסתן כתית כסתן כ5ו5ס .. פ5יסדירמס תט פ5"ם דיסנס מי 51ית ס61. 6יס 55מס 65תר מ6פרעלי

 : - ת5פ6% ונסיק ונגטסטן

 פהימנארעיא

 דנסמ6 נפרורץ ותז515 ט5ן 6י תסימנ6 יפ" אמר0

 נ"ת" ןחמק
 ",1'י נ,ז"'

 ויו,4
 );יןי~ו',ת;

 ונ,ר'יא נו
 16 גכר 56 3כת 16 כנדס 15ן וזריק 16 . ס6רן פ5ורט

 3פילורין דת5151 מ6ן סכן וכ5 סכן 1כ5 . 3זוגס 316ספפס
 שן סכן כ5 ט.3תנ6 כ5 פ5ייסו%תפו
 כר6סית תפסס וסתרי חכ5ס וסתרי י6יריית6 רזיןדמסר
 סנוגיס. 6יגון ד165 6נס6 5ככי מפרס דסמ6 6ת11ן סתרי16

 5153ס ס( . 6מת ס5כס 6פי5ו 656 ככר %ית .ד16ריית6 6תוון כ*3 656 5מס ו5ית . 5מס ככר פד זוגס 6סס3פד כי ד( ע5ס ד6תמר . זוכס 6סס סרפ י5ר ע5ייסודס5יע
 3מסנס כמקר6 53ו5ס פס דכפ5 כ16ריית6 סתס 61תמרכתית. 3סתן כ5ו5ס סכ6 6תמר מסימג6 רעי6 6מר כתית3סמן

כתס דס3י5 כת6ן 656 ככ5 5153ס 6יסי 6וריית1656 וד6י כתית 3פתן %53ס תנינ6. רא 6ית ועודו3ת5מוד
ד5ית . מתלתט ת~י ד16קתוס כמס ]סס[ כניגסמכתס']
 ופול פ5ס. נרמיס סמתית 3מי 656 תתקיימ166ריית6

6תרז
 י48 91 ס( 1' פי4 ד( יתי. 97 נ( ע*1 6י ט דמד. 97 " מקומותמראה

 והזדעאלר

 הס*ירדת שהן הזרועות שתי גין המלטת מרת להע4ת *" אג[ : וגו' בבקר תעשה אחר הכגש את בפירוש הלאה אומר היא בימגן
 בהזרוטת. וא*1 אות עם הוי"ח השם של ח*ה "ית ושבינתיה, קנ"ח יחור והיינו הע14ן מלך התפארת לעומת שתהיה וגבורקחסר

 שגאו*ר לומר ויש וא"1. ב4 מלכת ובנביאים בתורה נזבר *עמים ובמה מלב"ת. בני' סלשת בי לי נראה סלת בשם למלבות שקוראומה
 וא"1, מלא מלבות היא אי הת*ארת עם ובהזרועתה וא'1. מסר מלבת נקראת אן ואש האות שהוא הת*ארת עם הזרוגות בליהיא
 מה יובן ובזה וא"1. מלא מלבות להיותה התפארת  שהוא העליון מלך לפני וא'1 ב4 סלבת רהיינו הסל*ת. להשית באן שאמרוזהו

 יו*ד אות עם ה" אות ואפא. אבא מהזרועת שנש*עת הש*ע נקראה אומן ,פל[ : להם נקראאן שאשה ובירוע סלה, לחם שהיאשאמר
 : חתורה הבמת על רמז  ושמן וצער. רוחק מלשון בתית משמעות נדרש הררשות אלי בבל ,פס[ : ובינה חכמה רחיט הוישה. חשמשל
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 תוכס )מךינס מתדיכס לנ5יך מכתת ס"תס 13מן6תרו
 ססי6 ד6 כתי9. כסמן כ5עס ועוד ססכיכס פכי5ר6ות
 ופוד . %ו' תסתס כתסורס ותיס ת6כ5 גת5מ סתדתק"ס
 תךוכ6 ממסעיכו מסו55 וס61 6( ססוד כתית. כסמן53ו5ס

 ד6יכון ]19[ ע65ס תמוח6 קדיסין ס9ין דכנידע5תין מי 5די*ק ז6 כת'ת. כסתן כ5ו5ס ועודמעוכותיגו
 ת5ת6 . יי 5קכ5 עסרוכיס תרי . י 5קכ5 עסרוןמד

 סכי . 5ככס 5תד עסרון ו"יכון ]ס1[ ייי ור[כ5פסרוניס
 ד6 . טסץ רכיעית .. 5סר עסרוכיס וס5סס . 65י5עסרוניס
 ותו כ*ם ךץןיוץ סס מן כתר6ס וץ קדים6מ5כות
 . תמיד עו)ת . ע65ס 5כרסי6 רכיע6ס רנ65 ססק.רכיעית
 תמסכת6 עד ויומ6 יות6 ככ5 5נכוס תמיד ש5סד6*סי
 סרסור ע5 6תי6 ק6 פו5ס ד6 וכנין סוף 5ס ד5יתע65ס
 דיתוסף כגין . תרין חד ע5 די5ס ע)יס וכסכתס5כ.
 כסר סטסויס תמיד ע5ת ג( י6ות כדק6 ום5יתו כסירו3ס
 ]סמ[ תמיד ע5ת מ6ן סתפון 6"ר 5ס'. 6סס כיממ 5רימסימ
 כס ו6תתר דרנ6 כססי6 5פע6 דם5יקת סגינת6ד6
 יסר56. סתע פעמיס ו6ותריס תמיד *וס 3כ5 וכקרעלכ
 9רוד6 כ65 עתס תדיר ד6יסו ד6ט5עית6 כפמוד6 ס5יקתו6יסי
 ד6יסו מתתו ד6תנזרפ 65תר ס5יקת. 651ן ]9ס[כ55
 ס5יקת 6יסי %ד . ס5ק6 5נכוס כ05 י עו5סי 6"קתוס ד6 ו3נין . ס9יר6ן מכ5 נכוס 61יסו . מוםאיו
 ס5יקו אפ5ף . פטס .ס)נה ו6יטן ס9ירן כ5 כס4ידן
 ו5כתר ף[ סן קזס עכ6 ר"ה6 )מיסכ . כימס 5ריס .דעס
 מ64 נמתת חזעיס סמע6ת מעסות וירי נ( כס6תתל
 כעמוד6 6יסי די5ס ס5יש וס6 . דסל56 פכץ 5כ5כפרס

 כ*ס. 6יסי די5ס מיי5ין וכ5 די5ס נסח% סכי 6וף .ו6ת5עית6

 תזכה למדינה ממדינה רנליה מכתת שאתה בזמןשרו
 רעוד וכו', תשתה במשורה ומש תאכל במלחשפת זה כתית, בשמן בלולה ועוד השכינה, פנילראות

 מדוכא מפשעיצ מחולל והוא 6( זש'כ כתית,בשמן
 שהן ]סו[ העליון מחה מן קדושות פפחן המושךהעימים חי צדיק וה כתית, בשמן בלולה העודמעונותינו,
 שלשה י, י כננד עשרונים שני י, כננד אחדעשרון
 ע ההין, רניעית .. לפר עשרונים השלטשה לאיל,עושרונים שני לכבשי אחד עשרון והם ]ש[ י י י כננדעשרונים
 ועוד ב"ה, דץדיוץ השם מן האחרוגה וץ הקדושהמלכות
 תמיר, -שץלת השיונהי לכסא רביעטז רנל ההיןירבתנית
 המחשבה ער ויום עם בכל למעלה חמיד עולהשהוא

 הרהור ש באה דשמלה ולפיכך פףי לה שאיןהעליהה
  שיתוסף לבעבור כפולהי המלכות עלית ובשבת ..הלב
 בהד דעשויח חמיד עית נ( , ברשי הפלמות הארהבה
 ]09[ תמיד עלת איוו  שמעון א"ר לדףי אשה נקח להאסעי
 בה שנאמר ההיא במדרנה למןלה העולה השכינהזו

 "פראל, שטע פעמש הצמרים המיר יום בכל ובקרערב

 להוי*ח שהוארב מדרנה אץ ]5נ[ אחת כסף קערת**בנו
 קרבנחע וכל דועהה מצות מכל ומצוה תפלה ד4*יןבלערה,
 מתקבלות אע דספירות של מדהנהז וכל בלע~היו:נולות
 יוזהלל בש'ת אם כי ד( כתוב ולפיכךהקדש,ם, יבא בש'ת עליה טשמר יפיכך בלעדה, הויהלפני

 הושם ע*ל דהשתלמהע שההא שלמים נקראתהקש
 מן ה אדעיה, מן וק הקש ומררנה, מדרנה בכלהוי'ה
 סוף ס( בה פמר וה ובעבור וכנוי, הוי'ה כל שלסוף שדיי ק י אד5י* מן י אלהים, ק מיהודי
 שמור, מצותט השע ""א האלהים את נשמע הכלדבר
 העייתים ולימות סו'ףי י'ם ספירווז, העשר סוףהיא

 כנוי לכל חכמה לכל ליכנס השער היאוהתחתונים,

 קיי9 ת5יס 0 י*נ 9(קש9 ש'0יש"י ,יקד6 ":0 ט 0 שש"לו ש טכףטותמראח

 !ץ"תר%
 א*כ המובח. על שנקרב תמיד הקדכן על רק הכונה ראם ל*ה קשיא 91מ( : אהי*ה של יושד נ'. המשה, של טפר ג: אדגי. שליףך י, הן. ייי'ן מ א9 : העולמים מי צדי*ק שנקרא ח*פוד מפירת עש המלכות לטדת חנש8ע העליונח הוש8ן על שמן רורש כאןאו1
 ועולח דדכורא. עלמא התפארת ספירת היינו ראמצעותא עמודא 1יע1 1 ומלכות השגינה על שמרמן ומתרץ 0ינה באר העשויח והפה

 תורח מן חייע טוכ ריח 151 : מלכות כתר איהו עליון כתר אליוש שאמר חהו מו'ף. איק שגקרא חכתר ס8ירת עך התפארת עםהפלטת
 הבפים כל כי מנ( : וערדים עולים בו שדרה שם על סלם גקרא ג"ח הוי*ח השם ששורשו חהפארת פא ישראל: של ומצותשעשו"ת

 : במלנות שיאףמח השתוקקות מלשק גאן דוראו כקף ופ( 2 המלכות עיי נעשין חששולות משל ש%נצת. *עולות עלפמים
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 א'ר ונסכה, התמיד עלת על נצתו שי עלתא

 הכל אלא לזה. זה נדמה מה מפני ונו', בשבתופשמן ומדי בחדשו חדש מדי והיה נ( כתובו*מעט
 זה של ושמחה ])י[ באשע מזדונ זה שלה, אחתבמדרנה

 ])ס[ הקדוש הקדמט מתגלה כאשר אלא נמצאת אינהבזו
 השבת. ליום שיר מזמר כתוב ולמדנו הכל, שמחתחשז
 ואז הקב*ה. שמשבח השבח זה ])1[ ממש השבתליום
 הקדוש הקדמון שהרי נתוספת, והנשמה ממצאתשמחה
 הקדוש הקדמון של ההארה בשמחת השמש להמאיר שהרי הלבנה. במולד כך אף תזדמן, והזדונותנתנלה

 לבעבור יותר, עליון הוא הקרבן זה לפיכךמלמעלה,
 שבת עלת כתוב למדנו ])1[ הענין דוקא על*יכפרה, עלי הבהשו ולכך בעולם, שמחה נמצא ויהי' הכלשיומתק
 למעלה הלב לכון שצריך ונסכה. התמיד עלה עלבשבתו
 ע"ל התמיד, עלה על ולכך הימים, משאר יוהרלמעלה
 ע"ל ה', על ותתפלל נ( בחנה כתוב למדנו ]5ח[דוקא
 תולה הקדוש העליון במזל הבנים שישועת לפידוקא,
 קמנה אות או בתורה דבר לך ואין ])סן שנתבארכמו

 ממנה ותולה ע~ינה, חכטה בה נרמז יהיה שלאבהורה
 קוצותיו י( זש*כ העליונה, החכמה של סודות תליםהלי

 : נתבאר וזהתלתלים,

 הנאמןרועה
 מצוה ונסכה, התמיר עלת על בשבוע שבת עלועש

 קרבן ולהקריב יום, בכל מנחה להקריבזו
 וקרבן ולבונה הפנים לחם להסדיר השחריו פם?ימוסף
 לשלח נצרך יום בכל המהורה, מנורה חורש, בראשמוקש
 בעלה ברשות היא ואם המלכה, ירי על למלךמתנה
 ומוסף חודש, ובראש בשבת מוסף כנת תוספה.נצרך
 הוא וזה מובש, וימים בשבתות יוראל כל שליתירה נשמה היא וע עליון. כתר שהוא שלו בכתר"*ראל כ* על מוכתר ףזךיףן שהשם אלהיט. ה' לך יתנוכתר במוספ לומר תקנו מוב ויום ובשבת ון .. מבין יומיןדכל
 אחד לכל פרמ בדרך אבל ההד. ישראל לכל כללבדרך

 החסד ממדת יתירה נפש לו נותנים חסיד הוא אםמעשיו, לפי מדרנהצ כפי יתירה נפש אליו תרד כךמ"אראל
 לו נותנש חמא ירא נבור ההש אם שלו. המדרנהכפי
 ממדרנת זו יתירה ונפש האמת, ממדת יתירה נפשט נאנים תם איוצ הוא ח*ם הנבורה, ממרת יתירהנפש

 של מדתו כפי ונם ספירות. מעשר כלולה וההשהמלטת
 בחכמה מבין או חכם או ישראל נשיא הוא אםשדם,
 בנביאים או ומליצה. משל להבין 1( בה שנאמר בתורה,*
 כתר שנקראת יתירה נפש לו נותנים כך בכתובש,או

 לכל המחכים דהייט שבהשרנו כמו חכם הוא ואםמלכות,
 נפש לו נותנים עשית, בחכמה כלם ח( שכתוב כמואדם.
 בתורה, דבר מתוך דבר מבין הוא ואם משם,טעירה

 6*ר אסכס סתתיו ע5ת ע5 3ס3תוס3ת עלון6(
 כ65 656 . 3ד6 סקי5 ד6 6ת6י ונו' 3סכתוס3ת 1פדי 3מדסו מדס תוי וסיס נ( כתי3פתעט

 דד6 ומדות6 ])ד[ 3ד6 6זדוונ ד6 . ס5יקו דרנ36מד
 ])ס[ קדיס6 פתיק6 6תנ5י כי 656 "סתכמ 365ד6
 סס3ת. ליוס סיר תזתור כתי3 ותגיגן . דכ65 מדות6וכדין
 כדין . ק3"ס תסגמ זק6 ס3מ6 ])1[ תתס סס3ת5יוס
 עתיק6 דס6 . 6תוססת וגסתת6 "סתכממדות6
 דס6 . סיסר6 3מדתותי סכי 6וף יזדתן. 111נ66תנ5י
 דפתיק6 דכסירו 3מדות6 סתס6 05גסיר
 3נין . 5פי65 סו" קרכג6 ס6י כך 3ניגי .5עי65
 סכת ע5ת כתי3 ת6ג6 ])ז[ ת5ס יייק" ע5"יכפרס. ע5י ס3י6ו ופ*ד . 3ע5ת6 מדוח6 ויסתכמ כ65וית3סס
 5עי65 5כ6 5כיג6 ד3פי * ונסכס סתחיד ט5ת ע35ס3תו
 ע"5 סתתיז. ע5ת פ5 וע*ד . יותין תס6ר יתיר5עי65
111::71'1% ע*5 ס'. ע5 ותתס55 ג( 3חגס כתי3 תגי6 ]5ח[וייק6

 רן !" י "נן י ו; :י
 . 6תמר 1ס6ת5ת5יס קטגותיי ד( סס*ו ע65ס דמכתת6 רזין ת5יןת4

 מהימנארעיא
 סקט6 וכסכס. סתתיו פ5ת ע5 3ס3תו ס3ת עלוןס(

 וקר3ן ט ספגיס 5מס 5ססויר ו56תריס . ס3תתוסף
 5סדורי 3עי יות6 3כ5 קדיס6. 3ו5יג6 מודס 3ר6סתוספ
דורג"

 ד3פ5ס כרסו  6יסי  ו6י . דתסרוגית6 3יד6 5ת5כ6
 דכ5 פ5ישו תטתר וקדיךן וסס 56סיט. ס'  לך יסנוכפר  לפוס5  לפיפר תייוו פול  ויוס ולם3ס  י( .  עלין  יופיןרנל  ותוסף מודס ו3ר6ס 3ס3ת תוסף כנון תוספת.5ריה
 גסתם 6יסו וס6י . פ5יון כתר ד6יסו 3כתריסיסר56
 כ%פוה

5 
 פר:ד5כ65: 3ח ::ץ ריס"35ט6. %5

 5פוס די5יס  ירנ6 כסום  יתירס גפס 5יס גמית סכיתיסר56
 סססר פפרפ  יתירפ לפס  ליס  יסלין  ססיר  סו6 6יפו3דוי
 ליס  יסלין פס5 יר5  ג3ור 5יסו 5י ריליס. ררנ5כסוס
  יפלין  פמ 5יס *פו ו6י סנ3ורס. פירת  יפט*סנפס

תת5כותפס
 ז6יסי

 ס
 כ5י65

 דתתעסר6ת
 תדס וכפוס . ספיר6ן

 3מכתס ת3ין 15  תכם 16  יסר5ל  כסי6 06 נס.ד3ר
 3ג3י6יס 16 וט5י5ס. חס5 5ס3ין 1( 3ס ד6תתר . 3תורס16
 כתר ד6תקרי6ת יתירס גסס 5יס יס3ין סכי .  3כתו3יס16

 5כ5 סתחכיס ד6וקיתג6 כתס מכט סו6 ו6ית5גות.
 . 63וריית6 ד3ר תתוך ד3ר ת3ין 610 ו6ס . תתתןיתירס כסס 5יס יסכין . עסית כהכתס כ5ס ח( ד6תתר .6דס

 הזהרזיו
 דורש )15[ ו הבתר הארת לכגוד מומר עצמו השבת שיום אלא השבת. יום לכבוד מזמר שאהר הפייוש כאן שאין  ?ונחו  111 :חבהר ספירת של מדרנחז חארת זו 1)סן : לגשים מוב יומ מלכות. הייגו חודש ראש תפארת. היינו השבת יום בי במלכות. תשארת 8י'יאש

 ~יגן: גחןי:ג"~גז"'ב"ןצב','י"%12י
 עג'ץ."

 ;,:"גש: ןעג':מעצ.לזן.



 3111ר קודשישוןפנחם הזהרלשון

 כנכי6ש מכס סא 061 . ת3יג"ס יתירס כפס )יסיס3ין
 סו6 61י 1ס1*ז מכ5*ם יתירס כפס )יס יס3יוו3כתו3יס
  יוטין 6ופ סנס 6ות כריס 5ות רנכור  בטורלויס
 ונכל . טלרי'9  יתירס נסס )ש  יס3ין .  ספלין 5ופסכין
  טרום טכל נס נר סו6 ו6י . תתלכו*ס הזירס גפס5פר
 מע)מ6 .. וץןיךץ  נסמ כפר ליס  יסנין5לין.

 . ע65ס נכפר נטכסו מי . תפ4*ת ד6יסוזוכל6.
 כסמס 6יסו וכפר .  יתורס נפס ד5וסי נסכייסיס  יטלךרניפ
 וננץ . ססנפ נעס ז6פוס4 כספס 6יגף %1י ..יתירס
  5סמ6*5 סולפניס6 ליפ סוב"מ י"ימ  נסנסות .רעךיוק נסס 61תססע . כסר כ%י ומכוסס מוס4 ספ15תדט)ת
  לניסים  סלסיית6 )יס ו4ס  וי)יס. תתכן 51כלעכם*ס
 פסספרז כלסו .  ףליס  לטפריין ו% דסי6"ל ניס6נו9כ5
 16מין זיתעמרין כנע6 זמ)כ6. מסריפ6 קוסען

 ונ16 6( סס'ז . פסי% יתנ)י כד יפ5ט6עכו*ס
 : ר*מ 8אכ . סס)0הס ונכקעף נ( . %5יסנמפרא

 כפס וכי . 4ט' ע)ס פנךשנומזשכס ןצנר4*שינ(
 רי% ייפ 1ס6 . 5סיסו6 6יכוןר6סין

 ר6סין 656 ]ק[ פנס רי% ז6יסו סמס6 5656סיסר6
  זמפסותי ויג4 יפקכ  %"ע ול%. ירפ6 נכ5תרץ
 05 וסד% כ8י 81*ז ]ק6[ סיצ6ט5
 . וי5מק 6י5 ז6 . 6מ1 61ע .. סמס נ% נכיפרש
 טו פק ד4ער כגץ 656 . 6ף5 55ן 6נרססוכי

 טפרכיס וס5סס ]קג[ ייס יממי ז65 8רסס6פגמס
 ט . שסנעףס ]קב[ ז)עי65 כנונ6עפר הי ט ה% מ8. %%ץ ורא פ5ת4פ.
 6ט4 . 5ס' ספע4 6מיעאס ופשל .עעפרס
 . סו5  רמס4 ופסער6 מט4ד5ףסו כמן . מע6ת6נךי
 . וד6י 5צ4סרינ לס' 6ל6 ר(  לס'. נפינ א"י 6לפאר6"ר
 ]קי[ ע)יכס 5כפר מע6ת 6פן פדס וספיר ס(זכתיכ
 כס4 6מיז 651 . 45ס 61כי5 )סמ6*5 מו6קויק6 יסמ 656 . 5מ%ס6 6תרויכ וכ65 . ]3יסין[ 6כפץ5ת3ר6
 עיים 6מר6 4תתף ז65 )סיזיס 6יסו 1ז6 .קרנכין
 זמ%5 סע%ת6 נמ 6תג*% 6יסו 3יס.ותיכ5

 נ5%ק"
 ד3

 . ל5"סו מקערנ 651 פיסר% 61תפרס טדי ז16ע5
 כסע%ת6 04 יסני סוו 65 וסיסר6 מיטס6 זסוס 61165י

 656 . עכע ק6 ס6י זסשר6 3מיעוע6 וכי . כ)וסזמ)כ6
  סט6ל6 ססר מגו 5עעיס פי65 וכש5 ויניק וקריכננין

רם"שד6

 בנביאים חכם הוא ואם מבעה. וזירה %ש לוטדגש
 הוא ואם והו"ד, מנצ"ח יתירה נפש לו טתנשובכהעבים,

 הימים אות השבת אה הברית אווע הטמר טשדצדיק
 ובכל מצר"ק. העירה פש לו טתנים תפיין, אותפובים
 שהוא מעולם .. ךזןיךן בשם בתר לו טתניםהמויג אותן מכ4 אדם הוא ואם מלכו'ת. מן יתירה נפשמקום
 עלית. בבתר מוכתר מלך התפאר,2 שהוא 1כד,בודנת
 בשם ומתפשפ הזה, בכתר ומכהשה מופלא העלותשעלת ולפי השבת. ביום שטצספת הנשמה ההש ווו ..אעירה נשמה הוא והבתר יתירה. נפש שהיא בשכינתו ימלךשבו

 להגיהנם ממשלה בהם ואין שלה הנצמונים ולכלינח'ש לסמא'ל ממשלה בהם אין מנש ושים בשנתההד'ה*
 נממרים כלם שלה להמחטת 4מא 0מא"ל של הרעהנקבה
 אומות גפמרים שיהיו כרמית הםלך. שו המחטתמ4פני
 וב*צ 6( 1ש'כ המשי21 קענלה כאשר שבעולםעכושם

 : ר'ם ע'כ הסלעים, ובצקיוך נ( צורים.במעהתן

שרצצן%1%שינ( 8 %   כמה גי 4י. %א  תיבו 
 ראש אין הולט  להלבנה. ישה%%ט

  שמתחרשים ויוסף יעקב והם וירח, ירח בכלהראושים שני אלא ]ק[ אליה האש שהש השמש אלאלהלבנה
 לה לחדש נצרך י8*כ ]ק6[ הלננה % הארהבהשפעת
 יצחק, של האיל ננר שה אחר, תויל .. שגים בקר בניפרים
 עשו שם וגתעורר לפי אלא הלך, לדיכן אברהםוכי

 ראחת אחת שכל שלה, הראשוטת מררנהע נ' ננרסלת. עשרנים ושלשה ]2נ[ שתו יהאה שיא אנרהםנמתר
 אחת שכל ומשרונים. ]קן[ שלמעלה כרמיון מעשרנבללת
 מה מפני לה'1 לחמאת אחד שים ושעיר מודשר,נבלרת
 הוא. המאת של ומצד יט4מ שהת* לפי חמאת,נשיא
 בודאי. נקרב לה' אלא י( לה'1 כהצב והרי אלעזרא*ר

 ]קי[ עליכם לכפר חמאת אחד שים ושעיר ס(שנאמר
 בשאר אחיוה לו ואין שכלה והוא לסמא*ל אחדהלק שגיתן אלא לקרהשה, קקרב והכל ]הרעש[, פניםלהכניע

 וה. בהלק המלך סעודת מדצך נהנה הוא ממט,ל"כל עמו אחר מעשזתף שאין נלברו הקרבן חההקיבטת,
 עליהם. מקמינ ואיט מישראל ונפרר שםח הוא כןועל
 בסעודת לד טתנים היו לא הרבנה מיעופ היה לאואם
 אלא עישה, הוא מה הלבנה במהצום וכי מאומה,המלך

 של השמאל צד בצצך לאגי כה וטמל הגקשפזקרב
 *הלבנה

 ג"ש געוגד ס( סס. ט יימ* 9 0 ו פפ 0 ג' ש%' " כקוטתמראה

 הצד%ד
 מספרא ששעיר לפי הטא שנקרא הראשון בהירץ בי המאת. נקרא אמאי הקושיא פתרץ בזת 1קו[ : עשציגים נקראין ולפיכך .מקמשר כלולה אהת וכל פפירות עשר יש לבנה שנקראה המלכות מדת רטקבא בעלמא כך אף  מעשר. כלולה אאת וכל ספטעת עושר ישדדטרא שבעלמא כמו היינו דלעילא כגונא ואומר . סלכות על רמז שםלה נזגר וכבר פלת. עשרנים ג' ווקרגת ע'י הע4ונה הארה ש8עלקנל שיתתקט המלכות פפירת של הב'ד הייע שלה היאשונות ל 11ה[ : אבדהם מדת שהוא ההפר ספירת מן לעשו יננקה תהיה ושלא ופי~אט : יצהק מדת שהיא הגבורה מספירת השפע הארת כה אליה לעורר נקרב יהאיל למגיה כסו:ע והצד נצה  עפ הוא יסור בילמ4עוש שאר  ה*פצת כה לעורר הקרבנות שאר וכן שגיג בקר בני פרים נקרבים אליה שפע תארת בהתהדשות כהות ב' אותןלמלכות וכרי . יפור הייט 1יופף תפאות. היינו יעקב . לה ראשים יקראין שניהן לכן הי10ד ספירת עשי אלא בטלבות להשפיע יטלבת שאין וכיון שמש. בשם נקראת התפארת וספירת  לבגה  בשפ צקראח המשוח  *פפירת סור פי על רמו  שחה נעערז 691( ו השמש  סןהוא  הלבוה  אור *כל כידון  השמש. והוא אליה לראש שנהשב שם יש אהד כה רק הלא  לעלבנה.  ראשים שנקראים שבשמים כהותעל מרמז אשה לתרץ 2הצה אשפ הדשיכשנ של ןאשק עם נל שחה מובן וווה הדשיכג ובראש שי4ל יחשי, יגיפ "לשק 4" טי"א

 ועתה לה'* 4פאת כהוכ למה עוד מהצרץ אין הדארהט4עע

 מתור-

 צ ל%להיות צריכה ההקרכה מ*מ דהמאת לפמרא השעיר שגיתן שאף להודיע לה'. וכושב יליכפ, לבפר ח8אה שור עןים ושיעיר בפירוש ר*ה,של ר*ח בשעיר ככתוב ישראל על לכפר שבא ל8י הפאת שנקרא הבל
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 ונהנה מהכל נפרד זה ובעוציר ]קס[ בו ונתחיקהלבנה
 שעיר לו נותנים הלבנה את הקמין שהקב"ה ו,פיבזה.
 למדנו ולכך לקדושה. יתקרב ואל ממנה שיפרד כדיהזה.
 שמעון א"ר 6( לזה. צריכים אתם סבתי ובעבוראותה. שהקטנתי נשבילי עלי, כפרה. עלי הביאו הקב"השאמר
 נותנים תתחדש הלבנה כאשר חורש ראש בכל וראהבוא
 הקרבנות על יותר אחד חלק בשר כל קץ לאותולו

 ישראל של הצד ויהיה בחלקה וישתמש בושיתעסק
 ףפי השעיר הוא חה במלכם, דבקים שיהיו כדיבלבדם.
 איש אחי עשו הן נ( בו שנאמר עשה של חלקושהוא
 משתמשים הם וישראל בחלקו משתמש הוא וע"כשעיר.
 ישראל יה לו בחר יעקב כי נ( כתוב לפיכךבחלקם.
 אין רצהו כל בשר כל קץ אותו וראה ובואלסנלתג

 תמיד בשר של התקון ולפיכך תמיד. בבשר אלאהוא
 שולמ הוא 4כאשר בשר. כל קץ נקרא וע'כ אליו.הוא
 למקומה תעלה הנשמה הנשמה. על ולא שולמ הנוףעל

 עולה שהמחשבה הקרבן כדמיון הזה. למקום ניתןוהבשר
 הוא צדיק שהוא והאדם אחד. למקום והבשר אחדלמקום
 בו. שמום לפי לא. צדיק שאינו ואחר לכפר, מכה2קרבן

 כפרה הצדיק וע"כ לכם. יהיה לרצון לא כי ד(שנאמר
 בעולם הצדיקים הם זכאים ממש, קרבן והוא בעולםהוא

 1 הבא ובעולםהזה

 הנאמןרועה
 ושעיר וע'. לה' עלה תקייבו חדשיכם דבראשיס(

 זו מצוה תו', לה' ללשאשת אחדעזים
 חודש בכל הלבנה חידוש בעבח4 שהוא קרבןלהקריב
 ראש של הקרבן ]קו[ המקדש מבית הזוהםיהעביר ולממה, למעלה חביבות לקרב חידושה ובזמןוחודש.
 ממקור הפנים הארת להסשיך בשביל למעלה. עולהחודש
 הלבנה, של וקמטת מיעומ מפני לזה ונצרך לממה.העליון
 שלא ומסלקו הזוהם מעביר חודש ראש של השעירחה
 ~למעלה אליה אור פשוו נמשך חשז להלבנה.יכסה
 הזוהם מפנה ,שהשעיר לפי כראוי, מוארת והלבנהלממה,
 לממה. מלמעלה הארה להמשיך ונורם המקדש. מןתמיר
 לה', לחמאת בו כתוב ולפיכך למעלה. עולה זהוקרבן
 לחמאת כתוב למה תשאל ואם רובץ, חמאתלפתח שנאמי הסוד והוא ]קו[ להלבנה שמכסה ההוא זוהםמפני
 ההוא, לחסאת מעביר  השמציר וצאותו ודאי אלא ]קח[לה'
 עזים ושעיר וצכהצב וזהו מלמעלה, הארה להכה2יהונורם
 לה', המקדש, מן להעבירו לחמאת, לה'. לחמאתאחד

 אורה נפרד ההחש חש84ת שכאשר מלמעלה. הארהלהמשיך
 ולהעניר המקדש לנקות כפרה, נקרא זה וקרבןלמעלה, זה קרבן טלה וע"כ לממה. מלמעלה יורדותושמחה

 : ר"ם ע"כהזוהם.
 פסח לחדש יום עשד בארבעה ההאשון דננחך2טו(

 על תערנ כאיל ו( פתח אבא רבילה',

 9 %:'ש,וממקגג"',:ה :]ו,שן:פ. ו6תסגי מכ5ח 6תפרס ן6 וכסעיר ]קס[ כיס ו6תתקףןסיסר6
 ין ק 6 סיסר6 "ד רג'יומ6קוירמ6 נ%ת6יזמזי
65תעסק"

 ןט סטר6 6 מ" . כ4 ו6סתתס כיס
 6יכע ויסר6פ נמו5קיס 6סתמס 2טע"עלןי 6יס יק סזנ( ןטיכ ןעסו מעק6י6יסו

 65ו רפותיס כ5 כסר ה קן :6 מ ות6 .5סנ5תו מסתתסי

 65תרס ס45 -גסמת6 . נתת6 ט5 קל6ו -פ5ע'נופ6ס5יס

65תר
 מףיס:2סר6ת

 יט:כג "ינ1:נר 65תר
 ד6יסו
 ע

מ6 6יסו זכ6ס
 כפוס י5מג ט"ו גיהג2קכס 65 ןכתיכ5:רכי

 %'" 'י"" י" נ%יג, ויג מ'י""
 מהימנארשא

 אעיר ונו'. 5ס' ע5ס תקריכו מיסיכס ןבנראשיס(
 ד6 פקון6 ונו'. 5ס' צמט6ת 6מךעזיס

 ירמ6 כש דמיסר6 חןתות6 ן6יסו קרככ656קרכ6
 ותת6 פי65 סכיכ1ת6 5תקרכ ןי5ס וכמןתות6וירמ6.

 ק. ץ . י )נ'ן שן'ך וו,צת,.
 י65 5יס וס5יק זוסס6 6עכיר מוןס דר6ס סטירוס6י
 מעע6 5נכס כמדו 6גניד וכןין 5סיסר6.ימפי
 זהסמ6 מטכי ךסעיר כנין י6ות כדק6 סיסר6 ו6תכסירת5תת6.
 3תת6. פעי65 גסירו 5"מסכ6 ונריס ממקןס6תןיר

 5ס' 5מע6ת כו כתיכ וכנ"כ . 5עי65 ס5יק ן6וקרככ6
 ןכתיכ רז6 61*וש ]קז[ 5סיסר6 ןמפי זוסמ6 ססו6כנין
 5מס6ת כתיכ 6מ6י תימ6 ו6י רוכן. מס6ת5פתמ
 . מט6ת 5ססו6 מעכר6 סעיל ססו6 וך6י 656 ]קח[5ס'
 פזיס וסעיר 6ימ ת" מטי65. גסירו 65תסכ6ונריס
 5ס'. מקדס6 מן 5יס 65עכרה 5מע6ת . 5ס' 5מט6ת6מך

 גסיר 6תעכר מט"ת 6100 ןכד מעי65 כסירו65מסכ6

 [%נו4 4ז1 ,ע"ס ון. מ'ת,%4"",קיצנ.
 פסמ 5מזס יום עסל כחרכטס סר6ס1ן דונדץדשו(

 פ5 תערנ כ6י5 ז( סתמ הכ6 רכי .5ס'
6פיקיאפיקי  פ*ג תגיס ו( רפט לף 1( ה'ג תוסטת6 ס( ג*ג .יקי6 ו( ק5.ס תגיס ג( ג"1 ג"ס'ת 0 יפ. פשזי 6( מקומותמראה

 ך(זדזךשוך
 חשה %שק האאת משפטת יירש לפא א8 הקדושה: מן יניקה לח להיות תמיר השוא8ת הקלישה הייע ז)הם להו,המלכות: מרת על המכוון כאן שנוגר ירח סיהרא לננת שנל לדעת וצריך . המלכות ש4טרת שטאל ג48 הקשה הדין מרת טר הייט"ש
 דהייפ להלגנה האוה ולהמשיך הפקדש. מן דחפ4ת פיא עיא לה*ויד . ענינים כ' ,8מומו וסאזרץ בלבד. לחפאת שהיל~ל 1קח, :41קיון
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 "י5 סכ6 כתיכ . 56סיס 56יך תטרנ גססי כן תיס"טיקי
 וכו65 גוק63 61ית דכר ד6טן כגין . 0סמר 6י5ת סתסוכתי3
 נוקנ6. 6קרי ו6יסו דכר 6כןי 6יסו 6י5 ד"יהד.
 תסו ססחר 6י5ת "( יערנ כתיכ ע6 תערנ. כ6י5סס"ד
 ד5ית ]קען רמתנית מד6 מיס 6יסי ד6 656 ססמר6עת
 05 דדחיקת ד3סטת6 כנין . כות0 דע5ת6 מיון3כ5
 6ז5ת 6י0י והון ו5כ5 05 5ת1ח6 561עריכתסעת6
 נט6ת ו)6 תזוכ6 161נעת 61תי6ת . רמיק6 %5מ5תרמיק
 ננין 6ת6י. 65תרס6. ותסדר דתיתי פד5תיכ5

 תזזג6. תסס61 5ק ותמ5ק כהון ס6ר 5ננסדיתכנסון
 וסי6 מיון. ס6ר כ5 3נ3ס תתכנסין 6תתוכד

 ומד. מד 5כ5 1פ5נת נ6ת5עית6קתת6
 וסיתגי

 ותקס כ(
 ותת6י . 5נטרזתיס ומק 35יתס סרף ותתן 5י5ס3עוד
 .. תכ65 תיכ65 יתיר 6כ5ס ג6י15 ס3טס 6יסי 5קדפ5יגת
 ס% כ5 5נ3ס תתכנסין 5תסר6 56סריך דט5ת6וכסטת6
 5רים ס4קת וסי6מיזן

 סור"
 הסס6 ו6תטסספ רת6ס

 כתע וק3"ס . נועס 3תר מפס ונטת 3רכס35ין
 ע5 ההס רמתין 61תת5יק)ס

 ט5ת"
 גחתת וסי6

 מיית6 ס6ר 1כ5 . נרתס6 וסתירת ורססת סור6תרים
 ע5 תערנ כ6י5 0ס*ד . 5ס תסכמין 651 35תרמ6רססין
 תיס דנסקי ט5 . תיס 6סיקי ט5 תסו . מיס6פיקי
 .. תערנ כ6י5 כדין תי6 ט5 גמי וע5ת6 ד6תי3סותנ0רי
 . דנ15ת6 מ3)ין 05 ייתי סמר ד6קרי 5סר6 ייתיוכד
 קדרות6 סס ט5 . 0סמר 6י5ת 6תקרי6ת ד6ו3נין
 תק-י3 סר0 כתו נ( סס*ד כיולדס 05 ימ3)ין .ד5פר6
 סר6סון. ו3מדס י( . ונו' 3מכ5י0 תזעק תמי5)5דת
 6תנ64 מי0 דס0י6 מדס 6י0ו ד6 . סר6סון מדסתסו
 יוס טסר 63ר3עס 5ט5ת6 וגעקת 3י0 ו6תתקפתמס

 סער 5כ5 טסר טסר ד6יגון מיות6 ס6ר 56ין טסר.63ר3עס
 6יסי קדת6י ו3ספרי ]קי[ דט5ת6 ססריןנ6ר3ע
 ]קי"[ פסר 6ר3עס 6יגון סערין 63ר3ע סער 5כ5 ימד6 .עסר
 עסר 6יגון עס ותתתקגן תתמ3ר6ן 6ר3ט ד6יגיןוכיון
 ד6 מיס 65תתקג6 נמדוס פסר 5רנעס כדין . יתיג36ססר

 . -3תקעס6
 קגס מית נער י( כתינ 61תר פתמ סתטזן ל3י ס(.
 מיס ד6 . מיפ נער . ומ' עתיס 3טנ)י 35יריסעדת

 ת5כ6 ס5תס דגסכ דכיות6 תגיגן . קגס . עסו 3סד6ת6מד
 יע5ש ר63 3ית6 קגס 1גטן גבריאל 63 סרעס5גת
 3יס6. מיס דססי5 דכיר6 ד6 קגס ת0ו . דרותי נךת66ת3גי
 קגס 6יסו 1ד6 ו( דקדומס %3דות6 זעיר6 ספר6 5יסד6ית
 . ט5ת6 ט5 ס5ס6 6יסי כך וכנין . רנ6 נית6דגטין
 קנס . קת15 וסוף כ4ס ח( כתיכ ד6 סולסט1ט5

 ק3*ס דזתין . קגס תו . ת5כוון 5כ5 וריס6ס5סגות6
תכו

 איל כאן כתוב אלהים. אליך תערנ נפשי כן מיםאפיקי
 והכל נקבה. ויש זכר שיש לפי השחר. אילת שםוכתוב
 נקבה, בלשון ונק4א זכר בלשון נקרא האיל שזהאחד.
 מהו השחר. אילת 6( יערנ, כתוב ולא תערנ. כאילזש"כ
 ישאין ]קט[ רחמנית אחת חיה היא זו אלא השחר.אילת
 לד, שנדחקת שבזמן לפי כמוה, שבעולם החיותבכל
 .ד44כת ה"ש החיות. ולכל לה למזון ונצרכתהשעה
 רוצה ה4נה מזון. ומוליכה ומביאה רחוק. לדרךלמרחוק
 כדי מה. מפני למקומה. והבא שתחזור עדלאכול

 הוצא. ממזון להם ותחלק החיות שאר אצלהשרתא0פו
 והקש החיות. שאר כל אצלה מתאספין באה הקשוכאשר
 והקם נ( והסימן ואחת. אחת לכל ומחלקת ~אמצעעומדת
 וממה לנערותיה. וחק לביתה פרף ורעזן לילהבעוד

 .. מכלן יותר מאכל אכלה כאילו שבעה היא להםשמחלקת
 שאר כל אליה מתאספים לממר נצרך שהעולםובזמן
 ראשה את ומרכנת נבוה. הר ראש על תעלה והיאהחיות.
 שומע והקב'ה צעקה. אחר צעקה רצועקת ברכיהבין
 יורדת והקש העולם. על ומרחם רחמים ונהמלאקולה
 החיות שאר וכל עצמה. ומסתרת ובורחת ההרמראש
 על תערנ כאיל זש'כ אותה. מוצאין ואין אחריהרצין
 מן המים שהמאו על מים. אפיקי על מהו מים.אפיקי
 .. תערנ כאיל אז למים. צמא והעולם ונהיבשו.הנהרות
 הנלות. חבלי לה יבאו שחר שנקרא הבקר יבאוכאשר
 פרם החשכות שם על השחר, אילת נקראת זהובעבור
 תקריב הרה כמו נ( זש*כ . כיולדה לה שחבליםהבקר,
 הראשון. ובחדש ד( ונו' בחבליה תזעק תחילללדת
 נהנלתה ההיא שהחיה החדש הא זה הראשון. חדשמהו
 בארבעה יום. עשר בארבעה לעולם. ויצאה בו וטעחזקהבו

 בארבקה צד לכל עשר עשר שהן החיות שאר אלועשר.
 בעלת היא נזכר, כך הקדמונים ובספרי כקי[ העולםצדדי
 ]קיח[ עשר ארבעה הן צדדים בד' צד לכל ואהתעשר,
 העשר אותן עם ומתתקנוה מתחברות ארבע אותןוכאשר
 9 חיה שנתתקנה בשמחה עשר ארבעה אז הימין.בצד

 : -בתיקוניה
 קנה חתז נער ו( כרעב ואמר פתח שמעון רביס(

 החיה זו ח-ה. נער ונו', עמים בענלי אביריםעדת
 הםלך שלמה שליו שביום למדנו קנה. עשו. בהשנאחז
 וע14 הנדולו בש ינעץקנה גבריאל בא פרעה בתאת
 ההקש רעה חיה של הזכר זה קנה, מהו רומי. זירנבנה
 הקנה הוא וזה ז( הקדושה. באחדות קפן צד לוש"פ
 העולם, על לשיפ כח 4ה יש ולפיכך הנדול. ביםשנעץ
 דקנ-ת שעתיד קנה, ועוד העולם. מלכי לכל והראשהמושל שהח* קנה קמלג וסוף קנה ח( כתוב % ממשלההן

לשבר
 4ש יפשי' ח( רגג. זף ו( פ*ח שש 1( - דפ4 ון ס( ייע: ז4 ז( ג*ו יסעי' ג( 5" פ%י 0 גי %ש ט טקופתטראה

 זקידש4ייו
 : המלבות מדת שהיא דלעילא חלב4ה גה חההדשות של המימו שלמפה הלבנה חתש עגין פ ונל הדש. בנח העליוגיח 8עולמותחמלבית
 בלבדם. בעולם הנצחי עם להיותם ישראל עם הקדושח האומה מולרת הקרושה והשכינח המלטת מדת היי% חיח ב4ן שנוכר מה בלאס,,

 עטר שרים. חע' היינו החיות, לשאר מנבוה שמקבלת השפע המחלקת חיא המלפת ומרת ניסן. בהודש פצרים בנאולת אותפוהולידה
 הש*ע חמשכת פועלת שהיא ובשביל משלה. בבל ומלבותו גאמך ועשז תגל. יצורי כל עבור שבמרבבח ההעת ולארנע האומוה.ש*ר

 הויות ד' על הבונה לפרש אפשר מן'1 : השחר אילת נקראת ישראל בגאולת שלח *רה החנלי ונשניל תערט באיל נקראת לגל84חלק"
שב8רכבה,

-* 

 ספירות ד' ולימתן מערמ מורח צפון ררוס העולם צדרי נארנעה ספירות עשי ננללאע,14 אהת נל , אדם ג,*ר שור
 בוללת שהיא המרכבה נההזקה ישראל נאולת שעא לרםז , עו4 *עמים ר "שר באר4ה משמעות ווירש . מלנות ת*,*רת גבורהחסד

 *ירוש וח אי5ן דוד! יעקב יצחק אברהם שהם המרכבח. חן הם האבות חו'ל  ו4אטרו דרך על וחיינו עשר. פעמיםאיבעה
 המיבבה צדדי שבד' החיות ד' ועם , ספירית עשר בוללת היא המלבות מרת חחיה שזאת וחייגו . עשר ארבעה של הרמז עלאחר
 ובשלימות נתיקון הכל או שבה חהמי בחיגת והיי% . חמלבות מדת של חימין מצד ימק לחיותן מהחגרות הן וגאשר עשר. ארכעההוא

 16מך
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 3רז6 וכ65 5זנייסו. ס)פנין כתס נפקי ותנס ס)ע, בסוד והכל למיניהם. מושלים כמה יצאו וממנההגטושל. 6יסי כת5ריס מזי ת5 . ד6 כקנס 5יס )פ6.3 היתה היא במצרים וראה בוא זה. כקטץ אותולשבר
 והכניס ו,מץ הוציא הקב"ה אותה ששבר כיק חמץ,,*ל
 ונעשה חמץ של דץ שבר מהכ4 הרק בחופ במה.מצה.
 שנקראת זו חיה של ח ששבר איא שוות, האותיוועמצה.
 זה, כקנה להשבר שתחה קנה, חית נקראת ולכךוזמץ.
 כחה ונחלש ןץ שבר כשערה דק בחופ נשברה.במה
 הקב"ה בה שנער קנה, חית גער כתוב וע*כ מצה,תעשה
 לשבר הקב"ה ועתיד ךץ, ונעשית חמץ של חתשברה

 קנ*ה מן ס של הרגל שישבר זה. כרמיון ההוא הקנהאת
 וזרועו יבאי בחזק אלהים ה' הנה 6( הנ'ה.ו"טאר
 ופעולתה מהו לפניה ופעולתו אתו שכרו הנה לומחצלה

 הפעולה היא וזו אותה, שישבר ההיא ק שי הפעולהזו
 לציון ראשון נ( הנ'ה, ויהיה ר~ה "שבר" הואלפניו.

 : אתן מבשר ולירושלים וצםהנה

 הנאמןרועה
 הולידה בו נימן, זה ראשון, איזה הראשון, ובחודישק

 המשנה חכמי שררשו מה לקיים ההיא,חיה
 ויאמר י( שלו. ובי"ר להנאל, עתידים ובניסן נגאלובניסן
 עשו של זרע להכרית נשבע שם יה, כס על ידכי

 למשפחותיכם צאן לכם וקחו משכו ההוא בזמןעמלקים.
 וע', הנבלים הנביאים על הוי ארהים ה' אמר כהי( ההוא בזמן לוצצים, אעז ידו בהטך ס( משכו הפסח.ושחמו
 הם ואלה ]קיג[ יבאו לא ישראל אדמת ואל 1(ואומר
 ובשביל הדור. פרגסי רשעים קדשים. צאן של שקררועי
 הטרברה, והולכתיה מפתיה אגכי הנה ח( עליהם נאמרזה

 ר"ם: ע'כ חשך. במכת אותם שהמית אבותיכם,את נשפמתי כאשר פנים אל פנים שם אתכם ונשפמתי ט(וכתוב

 וגו'. לה' חדשה מנחה בהקריבכם הבכורים ד1נידבט0
 לה' שירו מזמור י6( ואטר שמעון רביפתח

 ובעבור ]קינ[ נקרא חרש שיר עשה. נפלאות כי חדששיר
 כאן ]קיי[ קנאות מנחת שם חרשה. מנחה בהקריבכםוה

 161ניד ד% יה תכל טיל6ט .י?וס6 םת5סז..
 ד6קרי מיס דס6י דץ דפכר 656 . 6תוון 6ינעת5ס
 . ד6 כקנס )6תכרת דנומ . קנס מית 6קלי וע"ד .מיון
 ת6יתנס ו6תעכר6 ןץ ת3ר כנית6 יעיר6 כמוט6 6ת3רכת6י
 ופעאתו מס 5פניו. וסטו)תו 6תו סכרו סנס 15תוס)ס 1 " :ק: י ןוןהנ~1.ףן קכ"ס כס דנער . קנס מית נער כתיכ וט"ד ת5סוסוס
 פעו5ס סי6 1ד6 )ס ייתכר ס דססי6 פעעסד6
 55יון ר5סון נ( טנ"ס ויס6 רנ)יס' יתכר 6יסו5פניו

 : 6תן תכסר ו)ירוס)'ס סנססנס

 מהימנארעיא

 516זת תתן . ניסן ד6 . ר6סון ת6ן . סי6סין דבחדשנ(
 תתנית'ן -61ר' ד16קתוס ת5' )קייס מיסס:י6

 יי5תר י( . די)יס וכי"ד 5סג56 עתידין וכניסן ננ6)1כניסן
 דעסו זרט6 תע)ת6 )6ע3ר6 6וץי תתן יס כס ט) ידכי

 יתספמופיכס 65ן )כס וקמו תסכו זתנ6 כססו6עת)קייס
 זתנ6 כססו6 )551יס 6ת 'דו תסך ת( תסכו ספסמוסמעו

 . ונו' טגכ5יס סככי6יס ט5 סו' 6)סיס ס' 6תר כס1(
 6ינון 61)ין נן ]; יכ6' )6 יסר6) 6דתת 561 ,(61ותר
 יננ"ד דר6 ס-נסי רסעי דטנ6 סקר6רטי
 . סחדכ-ס יסו)כתיס תפתיס 6נכי סכס ח( ט)ייסו5תתר
 גסססתי כ6סר פניס 6) פניס סס 6תכס וגספעתי ע(וכתיכ
 : ר"ת ע"כ . מסך כיזכת 5ון ןקסע 6כותיכס6ת

 ומ'. 5גף מדסס תכמס כסןיככס סככוריס דבנידםי(
 5ס' סירו תזתור י6( 61תר סתעון רכ'סתמ

 וכנין ]קינ[ 6קרי מדס סיר . טסס נס63ות כי מדססיר
 סכ5 ]קין[ קכ5ות תכמת סתס . מדסס תכמס כקריככסכך

 דכ65 קסורמ סכח דכנמ דמדוס5 . מדסס מדסס תגמס , הכל קשר כאן, הכד שחדוש חרשה, חרשה.מנחה
 יעקכ הצ"ד . דתסיתגות6 קסור6 ]קטו[ ותת6 ד5עי65 איש יעקב וע"כ האמונה, קשר ]קטו[ ושלממהשלמעלה

 ככור'ס תעון וכד 6תיסיכת  161רייפ6 כטסרוי 6תצסרס)ית6 בכורים מביאים וכאשר ניתנה, והתורה בכתרו נתעמרהם
 כתריסר ד)טי65 כמכ6 ד6סת)יס 67רט6. 6י)נ6 ססו6ט) בי"ב שלמעלה כרסיון שנשהלם שבארץ. ההוא עץעל ת)'1 ו)פרס6 )תיתר נס כר כעי סוס כסג6)נכי הנאמרים הדברים ולפרש לרבר האיש צריך היה הכהןאל

 הזהידו
 הוא המאמו זח טנת ]קיג[ : ישראל נגאולת היה וכך . העליונים מעולמות שנש*ע הגדול האוו מן רנה נשמחה וכלן ,הראו'

 משבו ה*סוק וה ירמו ההוא  ומן על להגאג עתירין וכנימן נגאלו גגיסן  1"ל כאפרם עסן ג1*ד שלו בי,ד להיות העתידהשבגאולה
 ודורש . או שיהיו הדור *ונסי והושעים שקר וועי אותן מן אותן ולמשוך קדשים הצאן לקהת גדולח עבודה אז שתהיה צאן. לכםוקחו
 של נדרשות קדשים צאן הרנה אליחם למשך כה להם יש שקר רועי אותן כי . לוצצים את ידו משך לה*סוק שוה גורה דרך על?,*ני
 שנקראת האפיקורסות אש שהתלקהה נומנמ נראה וכן . נהרמם אותם ללכד הדעת קלי לג דמשכא אפיקורסות ודבריליצנות

 ולקלקל להריע כלומר ,רע-פארם' כי להם נאה השם , ראגיי' *רע*ארם הנקראים לישראל רועים ללמד ע'ו נתי להם ויששרקחאום"
 נוגתו ]קי14 : במצוים ההשך נמכת שמתו כאותן יהיה שסו*ם העהו ואומר נלנג תוענות שבע כלומר *רע-כימ4, אלהים.חצלם
 . מ"ג תסיד יום נכל במונו המחדש כאמור העולמות. קיום התחדשעת כל כי . חד*ש שגקרא הת*אות מדת ננד הוא השבועותשחג
 . וכו' משנ עמ הקנ*ה התנח שתנאי כידוע . תווה מתן עא השכועות נחג נעשה גדולה היותר והתחדשות התפארת. מדת ע"יהיא
 בחקליפה שפ ,קיד[ ! הת*ארת שם על חרשה מנחה המלכות נקראת לכך ומלכות ת*ארת של גדול היותר היהוד געשה הוה שניוםוכ1ון

 ההייפ עץ שנקוא הת*אות נמדת ]קטו[ : חדשה מגחח שנקראת דקדושה הטלכות לעומת קנאות מגחת נקראת הקדושהשלעומת
 גבולימ י'ב יש התפארת פרת שהוא חחייט שבעץ נמו ,קעון : יעקב קדושת שורש ומיא חאמונה קו*ר נקרא וזה הספירות. כלנקשיות

 הארמי לבן להאבידם ובקש ]קיי[ ענפים בשבעיםגבולים
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 כתס ככגוי ו6תעטר 04 סזיכ וקכ'ס . כגיגיס ע5ת6ד6תפניס
 6100 כגין .ד6וקיתג6

 6ילג"
 כיס דת?ימגות6 קסר6 דכ5

 דמדתותי כנין טעת6. ת6י 6תקרי חדסס תגמס ופ*ד .ת5ימ
 וככ5 ]קיז[ דסיסר6 ומדתותי סו6 ותת6ידע65י
 דסיסר6 מדתיתיזתג6

 קסר"
 . די5ס ומדות6 610 דתסיתגות6

 6תקין חד6 וכרת6 כגין 5יס דסוו5ת5כמ
 סע'דת"

 5כ05ו
 ,תרת 6ת6ת כד . סתור6 ע5 כרת6 ס"י 6סתכמת 651כגין

 ידיען תגין מו 5כ5 וי0כת זתיגת 6מי 5כ5 ת6רי5ת5כ6
 די5ך תכ6 כרתי. מייך 05 6תר כיגייסו חולק6 יסכת 65ו5י

 6סתכמ . תחולקיסון 5ך יתגון כלסו ס" תיין מד ע5יסתכמ
 כגסת כך תכ5סי תרין מד ע5 מ51קין כידסת5כתר
 . כ5ע6 כ5ס 6תקרי6ת וע"ד ];יח[ מו5קין גט65 עכ65יסר56
 כך ותכסיעין 1מ51קין ת6גין לס תזתגין דכ5סוככ5ס
 מעקין 05 יסכין וכלסו . ככ65 די05 מדות6 יסר56 כגסת6יסי
 כעסרף 6סתכמ קריס6 יתלכ6 כספת6 מף  ת6ות6גין
 6תפסרס 8תיסיכת 16ריית6 וכו . סי6 יסר6ל  רכיססמיות6
 רתסיתגיס6 קסר6 ד:ל  וכגין פל6ין כפסרין יסר6לכ:סת
 יוס וסיס  6( דכסיכ . %ד יוס 6קרי 6יל:5 לס6י6תקסר
 יסר56 דכגמת ]ק'ט[  ור8י 6חד  יוס לס' יורפ סו86תר
 ד6ת5עית6 גיס6 סו6 דמ 6י5ג6 . ד5פי65 כקסיר6 6מד יוס6יסי
 . כסון וסו6 3יס תתקסרן כ5סו ]קג[ דרנין 5כ5ד6מיד
 6יסו כדין תסרוגית6 כיס 16דונת וכד מד כ65 דמוע5
 0ככוריס. וכיוס 6תר 636 רכי כ( . ת5י 6וקיתג6 וס6 .6מד
 ככורין ת6יגון יות6 ד6יסו . חעדן דגפיק גסר ד6 יוס.ת6ן
 6פיק 61יס1 . כיס ת5י6 ד6וריית6 מיסו וד6 ]קכ"[ע65ין
 דמיי 6י%5 6יסי ד6ורייתמ יכנין . דמוריית6 רזיןכ5

 : 65יית6ס %עריכו 6י5גיןפרי
 נססמ מד ת6 . 5ס' גיממ 5יימ ע51ס ד1ץקרבתםנ(

 וסכ6 5ס4. עעס 6סס וסקרכתסכתיכ
 גנין טעת6. ת6י ע51ס. וסקרכתס מ65 6ס0 כתיכ65

 יותין עגו יסר56 . מי0ו 5מופס כ5ס דעיי5ת יותמ ד6דיומ6
 וסי6 . דדכיו כיותין 1ע156 61תכלי15 וסכועין יותיןדדכיו
 ורז6 . מזי כדקמ דכיו יותי וגטרת כיס6 סער6 תכ5געקת
 65 כג*כ ]קגכ[ עעיס כתו5ס עפס ת5כ6ז6
 6סרח9  וס8 לפסכג8 קריכ ל6 6חר6 יס6 .  6סס כיסכתיכ
 ]קגנ[ לסכ6 6לסריכו ון16 סכ6 ל6ו  6סימ ופ'רתספן.
 ידי 6ריתיפ  סתפון 6"ר לתפפת ד6 לפתח8  6:ןיריכין  פדיין 6כ6 6"ר כיס6  סטר6 תן 6יגון תרמשויסר56
  כספרי  5סכחן ר6 ורו6 פלי6 רכר6  לפ8ןכללו
 דמ נסקר6 ו"תיין נ6ח5עיתמ. 6יגון %יס .קדת6י
 6תדכקן ורע סוכ דדטת כמי5גמ 6תדכקו . ז6וכסער6
 כסו כתיכ יותין כס6ר 1כג"כ ]קגד[ כסוכ 61חדכקןכרע
 קיית" דמיי ד6י5ג6 יותי כסגי 5% ע51ס%ס

 ו65
 ויוח6 תתן 5תסוי  56טריך 651 . 65ס0 5ריכין 6:ן 5ית6חר6.
 . ורע טינ זדעת ע6 6יסו דמיי ד6עג6 יות6ז6
 : 5סן 6סס ע6 . 5ס' ניממ 5רימ עעס וסכףכתס ד6וכגין

וכיוס
 . לגח זף נ( יג4 ז9 ג( *ץ איי ש כשקהמחןנשיאה

 תולה. בו האמונה קשר שכל ההוא עץ לבעבורשביארנו. כמו בבניו ונתעטר הצילו והקב*ה ידו. על העולםשנפנם
 ובכל ]קיו[ המלכוה והתחדשות הוא והתחתוניםהעליונים שהתחדשות לפי המעם. מה נקראה. חדשה מנחהוע"כ
 שלה. ויטמחה האמונה קשר הוא המלכות התחדשותזמן

 הבנים לכל סעודה הזמין אחת. ובת בנים לו שהיולמלך
 חשיבות. מנות אחד לכל ונתת קראת אחי לכל רבונילמלך. ואמרה באה אח"כ השלחן. על נמצאה לא הבתואותה
 נומלת כך לכלם. שהיה ממה שנים פי חלקיםבידיה נמצא אח"כ מחלגף. לך יתנו כלם הרי שנים. פיתהיה שלך מנה בתי. חייך לה אמר ביניהם. חלק טעת לאולי

 כלולה. כלה נקראת וע'כ ]קיח[ מכלם חלקים ישראלכנמת
 בכתריו נמצא הקדוש שהמלך  בשעה וראה בואובגדים. מנות לה נותנים וכלם בכל. שמחתה ישראל כנסתהיא כך ותכשיסים. ומנות בגדים לה מכינים שכלםככלה
 נתעטרה התורה ניתנה וכאשר ישראל. כנסת שמחת היאאז

 האטונה קשר שכל ולפי עליונות. בעמרות ישראלכנסת
 יום והיה 6( שכהוב אחד. יום נקרא העץ באותונקשר
 הוא או המלכות עמו מודונת וכאשר אחד. הכל כןועל בהן. והוא בו מתקשרות כלן ]קג[ המדרגות לכלהמאחד האמצעי גוף הוא הזה עץ .. העליון בקשר אחד יוםהיא ישראל שכנסת ]קיט[ ודאי אחד יתם לה'. יודע הואאחד
 ! עץ פרי להביא נצרךהיה לכך החיים עץ היא שהתורה ומפני התורה. סודותכל הוציא והוא בו. תולה שהתורה הוא וזה ]קג6[העליונים בכורים מאותן יום שהוא מעדן. היוצא הנהר זה יום.איזו הבכורים. וביום אמר אבא רבי נ( הענין. נתבאר והריאחד.
 בפסח וראה בוא לה'. ניחח לריח עילה דךץקרבתםג(

 לפ4 המעם. מה עולה. והקרבתם אלא אשה. כתובלא וכאן לה'. עולה אשה והקרבתםכתוב
 ווה כראוי. פוהר ימי ונמרה הרעים צדדים מכליצאה והיא מוהר. בימי ונכנסו ונתכללו ושבועות. ימיםפוהר ימי ספרו וישראל הוא. לחופה כלה הכנסת יום והשיום
 לא לפיכך ]קגנ[ פועם היה בהולה טעם שהמלךסור
 ]קננן לכאן נצרכו ולא כאן נוכר לא אשים וע"כמשם. נתרחק לנהשכן'והוא קרב לא אחר שהרי אשה. בוכתוב
 יד4 הרימותי שמעון א"ר פתח. לפתוח כאן אנוצריכים עריין אב4 רבי אמר הרע. צר מן הם מרוחקיםוישראל
 וה בצד נאים רגומעעת. בבחינה הס אשיםהקדמונים. בספרים מצאתי זה וסוד העולם. שברא למיבתפלה
 בהם כתוב ימים בשאר ולפיכך ]קכד[ בפובומתדבקים ברע מתרבקים ורע. פוב הד"ת בעץ נדבקו זה.ובצד
 ויום שם. שיהיו נצרך ולא לאשה. צריכים אנו איןאחר. ולא קיים החיים שעץ האלה בימים אבל ע4לה.אשה
 ס 1.%אב ני לרהה עולה והקרבתםולפיכך

%ש

 הזהרוו
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קי  

 לה' חדשה 8נחה בהייבכם "בנורש וביום*
 טזחרשת השכינה שלהם שמע ובקריאת "8ראלשבתפלטן ודאי חדשה, מנחה איזו וגו'.בשבעתע:ם

 לה'. חדשה מנחה והקרבתם זה ובעבור הקב*ה.לפני
 תפלות של קרבנות באיזה הקרבנות, במקום שהןבהמלות
 תורה. מתן שבו שנועות זה בשבועותיכם. נתחרשת,היא

 מצד שבוז%ת שבעה ובו לעומר. החטשים יום%קרא
 מלכתז והיינו הללתיה, ביום שבע בו שנאמרההוא

 שהחש בבינה וכלולה ספירות, מושבע הכלולה כלהשנקראת
 חמשים. מאותן כלול כ*ל ישד לחמשים. מפירותבחמש
 חמשים. בוצך נבללין כלן מחמשים, כלולה ה' כ'לכל'ה
 חכמ*ה י חמשים. בתוך נבללת העליונה י שהיאחכמקה
 חמשים. היינו ה' פעמים עשר עשר פעמים ה' נינ*ה.ה

 שלו מקור התורה. ים והט י*ם. ובסספר כ*לבמספר
 שמה על נקראות המפירות שאר מוף. לו שאיןכת'ר
 כל של מוף מו*ף. הם נקראת ומלכות הימים.שבעת
 מנחתם לכן ש%עות ושבע חמשים שהן ולפיהימים,
 שלשה עשרוני"[, ]ושבעה עשרונים ושני עשרוניםשלשה
 עשרה. פעמים חמשה שהן חמשה. עשרונים ושניעשרונים
 לפר עשרונים שלשה בשמן בליה סלת ומנחתםדש"כ
 לכבש עשרון עשרון האחד. לאי עשר%ים ושניהאחד
 שבע נ( לקבל הכבשים שבעת רנבשים, לשבעתהאחד
 שלו. ימים ששת עם אחד כל תהיינה. חמ5מחזשבתט

 : ר'םע*כ
 תרהצה יום ונו' לחדש באחד הושביעי ד1מד[רשצנ(

 ראש שיום שנתבאר כמו לכם.יהיה
 ועשיתם רפה, ודין חזק דין העולם. כל נידון %השנה
 מהו הימים, בשאר כמו לומר לו היה והקרבתםטלה,

 כמה כתוב, ממענךם לי הצשה ד( הזה ביום אלאהמרתם.
 בעוד האלה. בימים יישראל עושים ותבשיליןממעמים
 כה%ב לא וע"כ העולם. של עונות לחפש ד%לךשהמקמרג
 בכל וכן עולה, אשה ולא טולה. ועשיתם אלאוהקרבתם

 בכל חלק להם שאין לפי אשה. כתוב שלא הימיםשאר
 ממעמים עושים ש%גו הזה ביום שנן כל הימים.אותן

 משלחו יצחק שהרי המומאה. צר ידיעת בליותבשילין
 ובעוד אליו. ולהביא העולם בני זונות של צידלצוד
 כל,אותן ועוטרם מרבקה. עצה ישראל טמלים הולךשהוא

 בו ותוקעין שופר מכינים התפלות, אותן כלהעבודט
 יין לו ויבא ס( הכתוב ביארנו והרי רחמים. לעוררכדי
 ושתה ]קכס[ ישן יין של המקום מתוך ממרחק הבאוישת.
 ברכות בכמה מברכו היה ואח*כ שמח. והיה לוונמתק
 יעקב יצא הנא אך ויהי כתוב מה חמאיו. עלוהעביר
 בכמה נמען מצידו. בא אחיו ועשו אביו יצחק פנימאת

 יום הוא ולפיכך הענין, זה טעבאר וכבר עוטתמשאות
 שהוא שדרשו כמו אחד. 8ול עולה הוא וקרבנותרועה.
 לחמאת, אחד שט ושעיר יצחס, של אילו להזכירבשביל
 שהיה ההיא בכיה בשביל פניו. לכפר לסמא*לשההד
 היה ולחנם רצונו. נעשה שלא כשלאה הזה ביוםבוכה

צד

 מיימנארעיא
 4ר מושס תטשס נסקרינכס עמויס רבידם6(

 811' . מדסס תכמס נו6ן ונו'3סכעתיכס
 4פחרשפ 6אא סכיגת6 ד5סון סתע ונקרי6ת דיסר6)553ותין
 6ט'. תדשס תנחס וסקר3פס 61 31נין וקנ*ס.קתי

 י%ו*ץ קר3מו 63ן . דקר3נץ 63תר ו6יגון1555סץ
 פורס. מיק ד3*ס ס3וטת דסייגו 3סגועותיכס. תתחדסת6יסי

 פ5מפ ולהסי . ס55ת*ך 3יוס פ3ע 3יס ד6תתריססא פספר4 פ3ועופ ס3פס ו3יס 5עותר יוס מתסיס%תקרי
 ד6יסי 3כינס 1כ5י65 . ספיר* תסכע כ5י65כ5ס
 מתפין. ת6לין כ5ע כ*ל יסוד 5מתסין ספיר6ן3פתס
 . ט%וסין כנו כ53ם?ן כ5סו תמתסין כ5י65 ס' כ*5כ5*ס
 חכת*ט י . חתסין 3נו תו3)עת ע)6ס י ד6יסיחכת"ס
 . מ"חין ס"ם ס' זנונין עסר עסר זתנין ס' 3יכ"ס.ח

 י*ליס תקור6 . סתורס יס ו6יסו . י*ס ו3חוס3ן כ*35מופכן
 פתס6 ע5 6תקריל% ספיר* ס6ר סוף. 5יס ד5טעכת"ר
 דכ5 סוף סו'ף י*ס ועלכות . יתיססכעס
 פנמפס סכועות ופ3ע מתסין ד6יגון ו3נץ .ית'ס
 פ5פס . עם-וכיס[ ]וס3עס עפרומס ופני עפרוגיסס5סס

 . עפר זתכין חתס ד6ינע חתס. עסרוניס וסניעסרוגיס
 5שצ עפרונים ס5סס 3סתן 53ו5ס ס5ת ותנחתססס"ד
 5כ3ס עסרון עסרון ס6מד 65י5 עסרומס יסגיס6חד
 סכע נ( 5קכ5 סכ3סיס סכעת . סככסיס 5ס3עתס6מד
 . די5יס השין פיפ עס מד כ5 . תסיינס תתיתותסכפופ

* . ר*תע*כ
 פרועס טס ונו' 5חדס כ6חד סס3יעי ר1בדקרשנ(

 יר6ס ייופ6 ד6תמר כתס . 5כסיסיס
 ושפיתכ רפי6. ודינ6 תקי% דיכ6 ע5ת6. ד% ייג6ספגס
 תסו . יווין כ5 כס6ר 5יס ת3פי וסקר3תס .ע%ס

 כמס כתיג תסעתיס 5י ועסס 1( ד6 3יות6 656ועסיתס
 3עוד . יותי כסגי יסר36 ע3ד ותנסי5יתסעמיס
 נתינ 85 וע*ד דט)מ6 סימן 5פספס6 6זעדתקסרג6
 נ:) %ן ע51ס. "סס 1)6 . ע51ס ועסיפס 656וסקרנתס

 3כל כ%לק4 5ון ד5ית כנין 6פס. כתי3 י65 יותץפ%
 תספתים ע3וץ ד%ן יות6 3ס6י סכן כ5 . יותיסגי

 ליס פסור י5חק דס6 6חר6 דסער6 דעת6 653וסכסי5י
 עסוד . 5ג3יס 651יית6ס עלנו6 ד3כי דחו3ין 5ידס155ד
 6ימן כל וע3דין . תרכקס עיס6 גע5י יסר56 6זי5ד6יסו
 3יס ותקעין סופר נוזתנין 55ותין 6ינון 1כ5פעחגין
 יין 15 וי63 ס( 6וקיתנ6 1ס6 . רמתי )6תער36נין
 וספי ]קגס[ עתיק6 דחנור6 6תר תט תרחיק ד6תיויסת

 3רכ6ן 3כתס 5יס נו3רך ו6ח*כ וחוי. 5יסו6סעיס
 יס1,כ י65 "4" 6ך ~יסי כתי3 ת5ו מוכוי. ע5ו6עכר
 תכמם סעין ת5ידו ג6 6מש ועסו 36יו י5חק פרת6ת
 יופ4 5רסו וכנ"כ . ת5ס 6וקימג6 1ס6 ד6תתר כתססיטני
 ד6תער כתס . 6חד 6ע עיס 6יסו וקר3נ6די633.

 י4 עיזן
 ד5יסו כהזיססס"מדנניס במל ן-!ייעם"

 5ת4% 1ס6 . רעשיס 6תעמד ד% דחפי מק ע% נ%י גכי[
5ד

 פ8 ט ג'ז גי%6ת י( יגח י5 0 גע "י6 0 ה0. 9 ט פקוטותמ-אה

 הזהריו
 ו דו*8% לטל חממתיק הגינא ו~ש אוי ח%ג0[



 ז1*נ8 קורשישוןפנחם הזהךלשון

 מ56ין פר 5ן 5י% סמפון 5ר3י יסודס 6"ר6(
 ה"תר ספפץ ר3י פממ ססנס. דר6ס תע5ית6מ5ין
 1"ף . 85ל 5וסו 1"א וכתי3 6תר 3כ5 . סיוס ויסי3(
 ת6 . %ל טס ו6ית יו% . סיוס ויסי וד6י. נער3ימי

 מס. ספכס ור% יו% . סונס 56 56יוםע ויע3רסיוס וסי ע5ת6. ש קפ6 די% 3יס ו6ית יומ6 ססנס ר6סס"
 פלץ זפנ8 ויכי . ס*ס ססנס ור6ם יא6 . ס56סיס3ני 1*3* סעס ויסי נ( . ספח ר% ד6 סיט ושי 6תרו3כ5
 כ5ע 8%ק ז5פי ננץ . פעמ6 מ6י ]קכו[ 6עוןעמין
 ז%מ4 פד. 6% י1מין פרין ]קגז[ ירממיוינ6
 . רנר63 וינ6 3י שץ סל%סיס. 3ני וי63ו . סיוס ףסיסיוס הסי "שלן פרץ טפיכ ופ*י . ע5ת6 ימר*3 ימו6ייסתכמ
 %אנת . גכיס קני3ין ו6עח ומ5כ6 3נף . %1י ס56סיס3ני

 וינ6 מפכץ 61יטן 5מ%כ6. תויר6 וסמק מתנןס3עין
 86 . 9י י ש  וכי . ס' ע5 5סתי35 . ע5מ6ע5

 זכ65 קלמ6ס יש6 . וש6 ע5 ק"מי ז56ין3סעת6
 ]קכח[ זק3'ס 5פת6 עקרר ז65 110 מ6ן .3יס
 610 ח16 סכי 6ש . 51ענמי 165ל"ת6 יוקיר1ז65
 .. 63רע6 יתמ55 ו5" קד*% דס% יקר6 ע5 מייסז65
 קתור6ץ ס3עין קימץ ססכס ור6ס יומ36ס6י
 65דכר6 5מו63. תסמ56ץ 561*ן 5זכו מיימינץ 56ין5עע6 וקיימי קעימרץ תריסץ מ6רי 6ינק וכתס . 5ע%5 דינ56מידן
 56סריך ופ'ד . ומז מד זכ5 מוכין דע5מ6מ,3ין
 3נין ד6יסו כתס חעי מז כ5 מו3ף 5פרס6 נס5כר
 דת5כ6 3יז6 656 זימס 6תמסר 65 מס16י דמפרסדנו6ן
 ועוו . 5ס3 6יסו ק3*ס 5יס יד6ין ות6ן 53שזויק3"ס
 וכן 6מר6 651 6נת . 56סיס סססני ת5כ6 זוז3ימ6
 1כ5 . 6מר6 651 610 . ע3זו מססס 5עסית 6מרס5נוס
 מו3ין 5פרס6 15ן 56סריך ופ"ז ממכו. 3זי5ין זינ36י
 סס"ז . 3סרע זערד %י 1כ5 וסייפ6 סייס6יכ5
 נס6ת 61תס 35תר כסיתי 65 ועומ 16דיעך מע6תיז(
 סעס מס6 6נ6 זכתי3 ממפס תנ5ן ס5ס מס6תיפון
 פ~3נו כי מס6נו ס( כתי3 3יסר56 נד51ס מס"סס~ס
 65. 353זר 536 3שיז ס6י תימ6 ד6י . ס'6ת
 536 353ור 60 תימ6 61י . ז6 קר6 כתי3ס6

 ס' 56 מסס ויס3 כתי3 60 65 דיסוןס5ימ6
 דמ6ן סטת6 %י . ומ' 5סס ףעסו ומ' מס6 6כ6ף6נור
 גס ד3ר 3נין . מניס 3די5ין דיכ6 3י סו3יסזתפלס
 ס3יק 65 1ת1 פומש ע5 6תדן 6% 5נרמשקרי3

 יקדיס נס ד3ר תות6 מו63 ע5יס 65ו5פ56,מקערנ6
 5יס מחי5 ק3*ס וכזין 5מיתר 65מר6 דוכס6 יסי3 ע6ףימ6
 ססכס זר% 3יומי - ירומס 1ע311 ומודס '(סס"די
 1'סר56 פ5נו6 כ5 5מידן 5מ5כ6 כורסי6 דינ6 3ימתקכין
 תנן רונו6. ז5יפוס מקתי 3דיכ6. 3קדנוית6ע6לין
 3יומו יוס . 3יומו יוס דכר יסר6) עמו ונוסססכתי3
 דמתחכרן דינ6 ט תף "יגון ב יותץ .ם 6ת6י ]קגס[ ססנס זר6ס יותין מרין סני 656 ס%%י

רפי6
 תליס 7( 6' 6יוג נ( 1' ל פעש ט יי3 י " כקומותטראה

 ? הכטרים יהם על וה כרמיון שדרשו כמו צידה.צד
 לנו האדון נא יאמר שמעון לרבי יהודה א*ר6(
 ואמר שמעון רבי 8תח השנה. ראש בענין מובשדרושים

 ףדד צער. גיד ויהי שכהוב מקום בכל היום. ויהי3(
 ההג השנה ראש של יום שונם. אל אלישע ויעברחיום הזי העים. על קשף דין בו שיש יום השנה. ראשדיא הה יער. בו שיש העם זה היום. ויהי בודאי. צערבימי
 1יב81 היום ףדר נ( השגה. ראש זה היום ויהי משםובנל
 ב' זנק ובבל היה. השנה ראש של יום האלהים.בני
 נבלל עחק שיהיה כדי המעם. מה ]קכו[ דין ימי הםערם
 היה שאלמלי אחר. %א ימים שני ]קכז[ והחמש דיןק

 דגדול. דין בית אלו האלהש. בני ויבאו היום, יהיהעם ויהי פעמים שגי כתוב חנ'כ העולם. נחרב טקידינמצא
 והם %ליו. קיובים שהם מלך של בניו ודאי. האלהיםבני

 אל% נצבים. ה' על וכי ה'. על להתיצב העולם.% הדין חותכין והם המלך את תמיד הסובבים שריםשנעים
 תולה שהבל הראשת דין הדין. על עומדים שאלובשעה
 ]קכח[ הקב'ה לשם טכבד שאינו זה הוא מי הצא.בו

 חש מי כן וכמו הקב*ה. ולעבדי להתורה מכבדהאאיט
 .. בארץ יתחלל שלא הקרוש השם כבוד על חסשאינו
 העומד"ם קמעורים עונשין שרי הם וכמה העולם. דיןידון לטשפפ כסאות שבעים עחןרים השנה ראש של הזהביום

 להזביר לחונ. משמאלים וי*לו לזכווע מימינים אלומעלה.
 צריך חנ"נ ואחד. אחד כל של שטת טעולם.שטת
 שכל לפי שהוא. כמו ואחד אחד נל צטתיו לפרשהאדם
 הסלך בידי אלא דינו נמסר לא חמאיו שמפרשמי

 וע*כ למעב. הוא שתו ידין שהקב*ה ומי בלבדו.הקב"ה
 וכן . אחר ולא אתה . אלהים שפפני המלך דודבקש
 וכל אחר. ולא הוא עבדו. משפם לעשות אמרשלמה
 העוטה לפרש נצרך וע'כ ממנו. נבדלים דיןהבעז
 זש'כ בפרפ. שחמא מה וכל ואבר. אבר כלשל
 נשאת השתה אח*כ כסותי. לא ועוני אודהנך חמאתי7(
 העם חמא אנא שנאמר ממשה. מניין. סלה. חמאתיעון
 עזבט כי חנשע ס( כתוב ב"שראל . גדולה חמאההזה
 'לא. בצבור אבל בטיד רק זה כי תאמר שאם ה'.את
 בצבור זה הרי תאמר ואם שנצאל. דאצל קרא כתובהרי
 ה' אל משה וישב כתוב הרי לא. שלהם שליחאבל
,ןי~ג,נ7')ןו(ס,":;,, שהאדם לפי ממט. בדלים דין בית חפאיו שמפרש מין כל כי המעם. מה ער. להם ויעשו תו' חמא אנאויאמר

~ 

 ;נמן ,ין.ם ש','טנאים

 השנה ראש של בימים : ירוחם ועוזב ומודה ו(זש*כ
 ו"פראל העולם. כל לדון למלך כסא דין הבית מכינשן

 למדנו . הדוגז שיתגדל מרם . לדון תחלהנכנסש
 ביומו יום ביומו. יום דבר ישראל עמו ומשפםנועוב
 שמתחברים דינים בתי שני שהם לפי ימש. שנימה מפני ]קג*[ השנה ראש של ימים שני אלה אלא הוא.מה

 שהוא התחתון בדין קשה. שהוא העלית דיןכאחד.
רפה  ג*ח מגל- ו( י*נ 6' ספו"ל ס(י*ג

 שהריי
 נשיפ הדין גטמר 4א מ*ט אחד יום רק ר*ה של יו'פ היי ולא בומנט ערים ובאו ראיה פי על טקדשין שח" בשן אפיוי פ",קט,

 : הרחסיפ מדת בו שנגלל ~*י רפה חיין טדח געשח השני ביום ןקגו[ : הדין יוט הוא לם"ות שגם אלא בל5ר ראשעןביום
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 ויללה יבבה של הסוד הוא ווה נמצאים. השניהםרפה.
 יבבה עושים מפק מטעם הם בבל חכמי נצרכות.ושתיהן
 לדרך יוצא והכל שהיהן. ועושים יודעים ואנחנוויללה.

 : -האמה
 יהיה קדש מקרא הוה השביעי לחדש דונעשךך6(

 כתוב הוקן נהוראי א'ד . וט'לכם
 לחדש בעשור אך וכתוב הוה. השב"עי לתרשובעשור
 הי' בעשירי בעשור. הוא. הכפורים יום הוההשביעי
 כל הוה ביום שעתה לפי אלא בעשור. מהו לומר.צריך

 הלבנה על לשכון אלו על אלו באות העליוטתמדרטת
 וכאשר למאה. שעולה עד עשר של במוד וכלן לה.ולהאיר
 הכפורים יום ונקרא אחד הכל או מאה של במודעומדת
 באות שכלן ושמור. וכור כמו בעשור. כתוב וע*כ ]קסהוא
 החויר עשר. של במוד לה ולהאיר עשור היות4מען
 הכתוב בוה שאלה לשאול שתבקש יודע הרינישמעון. לרבי וא"ל שטעון רבי לעומת ראשו את ההואזקן

 נכון בעשור ודאי שמעון ר' א'ל השביעי. לחדשבעשור
 הכתוב מן הרי למאה. עולה מה מפני כן אם אבלהוא.
 שכתוב מטה נשמע כך לשבעים. שעולה אלא נראהלא

 עשר לשביעי מעשרים ובאשר השביתי. לחרשבצשור
 וה בשביל א'ל ]ק65[ לשבעים עולה ודאי הריפעמים
 בוא אתה. שחכם ידעתי כי אליך. ראשי אתהחורתי
 שמאירות לפי עשור השביעי חדש נקדא ולפיכךקראת. השביעי חרש הלבנה שהרי אחד כאן. יש סודות שניוראה
 שאמרת הוה דבר שגם ועוד מאה. הרי מדרנות. עשרלה
 במדרנה ]ק5נ[ הוה ביום לשבעים שעולה ההו כךודאי
 מאה של במדרנה היא. מאה של ובמדרנה היא שבעיםשל

 שהרי שבעים של מררנה ובאותה ]ק)נ[ ולהאירלהשהלם
 בכח עומדים וכלם לדונם. ישראל עם לכל נומל והיום

 הנפש עינוי הוה ביום שהרי הנוף. מבכח יותרהנשמה
 כ כי נפשותיכם. את ועניתם כמש"כ הנוף. ולאהוא
 והן הנפשות לכל נומל היום ווה תענה. לא אשרהנפש

 רשות לו אין שבעים של במוד קיים אינו ואםברשותה
 כמש*כ שבעים. של בסוד הוא הנפשות שקיוםבנפשות.
 שנפשות תאמר ואם נ( ונו'. שנה שבעים בהם שטתינוימי

 מדרגת בהם שולמת אין שנה לשבעים הניעו שלאהנערים
 בוה כמו בשלימות לא אנל בהם. שולמת ודאיהשבעים.
 כן פי על ואה . התורה מצות לקיים רבים ימיםשווכה
 אחד למדנו ועוו . שולמת שנה השבעים מדרנתבכלם
 המדדנה באחדות שוים. אחד באיוה ד4ממעימ. ואחדהמרבה
 וע"כ בשנים. שממעט ומי בשנים שמרבה מי שנה שבעיםשל

 י16111מ6
 1ץ *. ל ן ט כד'ז

 5 ע: יגב'"םיק(; נש'י_ש,מפ:%ס
 י16ת כוסור וד6י סתטון רני 6"5 ססניטי 5הוסכטסור נס*י ת:עי זס56תח יוטנ606סתטון
 תקר6 יס6 . 5ת6ס ס5יק 6מ"י סכי 6י 536סו6
 דכתיכ תסתע 5סנטין דס5יק 656 6תמזי65

 טסר 5סכיט4 מטסרי וכד . 0סניטי 5מדסכטסור
 י6 ט5 6"5 ]ק)6[ 5סכטין ס5יק וד6י סה~תנין
צויסישיכ סס3יעי חזס סיסר6 דס6 חו סגמ רוין תייןמ~י

1, 
 "ק

 יק6דמנע31נ"5 6 6
 3זונ6 ]ק)נ[ יות6 3ס6י סג 5סנטיןוו6י

 1כ5י14ז . 5תידן דיסר56 טת6 5כ5 נעי5 ד6יות6
 קיתין

 זנפס5 טנוי6 ז6 3יות6 דס6 תגופ6 יתיר3נסתת6
 ג5 גי . נפסותיגס 6ת וטניתס כז*6 זגופ6 6651יסו
 וס1ו נפס6ן 5כ5 נטי5 יות6 יס6י תפנס 65 6סרסנסס

 -סו 5יס 5ית זסנטין 3רז6 קיימ6 65 ו6ינרסותיס
 גפס"ן תימ6 61י נ( ומ'. סנס סנעיס נסססנותינו יתי כד"6 דסנילין 3ר61 דנסס6ן דקיומ6 .ננעס6ן
 נסו ס5ס6 65 סניע 5סנטין 6ס5ימו ז65דרניו

 ד6 כ5 וט5 16ייית6 5סקודי סני6ין יותיןד~כי
 6מד תמכן ד6 ופ5 הז5" סמן סנטיןנכ5סו
 וסנטין 3ימוד6 6תד. פ6ן סתתטיע 61מדסתרנס
 וט"ז ו6תעיע ות6ן ד6סני פ6ןסגין
 ורג6 ס6י ו6סת5יס סכטין 3ג5סו 6טנר דגפוריכיווו6

 וש ;ע4 :מיגה" "ג:;",::יייס

 ק* סס ג( קסס תגוס 6( מקומותמראה
 ןקזוקךזיך

 לנל נתעלית חפ4טת מית 11 שחלנגה ארמז נאע הע הנינה. עולם על שמרמו הו'א, הלוי ועבד הכתוב ררך על הבונה אפשר)41(
 : הושא נתיגת הנרפו הניגה עם נטזאהרת עאהמלנ4ת עהו הראשונות. מפירות ג' מן גם וחיינו הארה. משם לקנל עלאיןדרנין
 פן ס*ירח שכל הבלל *י ועל יותר, גבוח מררנות 1' רק וה הרי . חנינה עד ניוח*כ נתע4ת המלגות דאם מקשה רשביי,ק)"(
 נקרא4 שממלנות הנתוב משמ*" גם ונן . למאח ולא לשנעים רק היא עלייתח א*נ , מדרטת נעשר 4בללת ספירותהעשר
 שחמלבות *י' א4ט : גקראת שחמלכות השבעיפ בענ:ן אמת רשב8י קנלת שגם הסבא מנאר עתה 1*ג( : חשניעי חידש זה בעבוראו

 ישראל עם *אן לדון חנינה במפירת *שרהא ולנעבור מדרטת. מאה שהן ספירות הע*ר גל מן הארה שמקגלת בעבור מאח באןנקראת
 בבל נשאהלמת חבינח ער ק"4יחח ע*י הפלגות  שמדת *י' 1744 : שגעימ עולה עשר *עמים שש' לעיל ננ"טר חשבעי* במורגת חיאחרי

 5, : חר"8י0 מרת גואאה4אן ישר*ל 09 את לרון להנינה גמ ויש מררטת.השנעים
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 רפפ ך%6י 6פר כטט4 18ע יו% נסלף 48טס
 45תעטל6 ס5יק 6% . יס 151%ע ד4סו .אציע
 ח60,י 5פרס6 כ*כ 56עריך 65 ך6 שיות6 דת5כ6:גריס6
 ס0"" ושס5י 6יטן דכתס שמן . 6הר4קתי

 ת5ס
 "יס . מלס נ0פ6 ססיין ו6יפ . 5עי65 5ס%%קי
 ך5ע5י לרנון פכן 50 . פץ4 פפמי סתור מיקך תסוכ3ת6(

 7מ5יפו סכן ג5 . 84% וסס7י 115 5קערמלופ"ני
 56 נ( גתיכ ופ*י . 7קג*ס סמ6 ומ%5 נ)6 5ר4ילהסו

 : כסרך 6ת )0ע4? 8יך 6תתתן

 טהימנארעיא

 )כס יסיס קו0 תגך6 סיס ססכיעי )מים דבעשורנ(
 ווקר6 תסרי. 6שו ז4 , ססכיפי מ7ס .ונו'

 כ5י5 י פסירי ח"סו . סכפוריס יוס 67 . )כס יסיסק7ס
 5מנל6 טותין 0תם טס ופרוט תשכס. יתיטטסרת
 67ית יותין תס6ר )יס )%רס6 . קיס תקל6 תסו . ךץעס
 . תעסו 65 עכ71ס ת65כת כ5 ך6 וננין 7ל1) סעמגמגסו
 עוכ ס7עת 7טן תסער6 6ינון מו) ת65כת כסון 67ית7יותין
 מן 5כ5 5תעס ותכמס 5נמס תטטס 67תספך .ורע
 6כ5 . סת6") כמם ת0ס. כטמ1מ1ררן ת6 עוכ7וי.כפוס
 6'5ג6 ס5ע6 ק7ס ך6תקרי ' סכפוריס יוס 67יסו יוח6כס6י
 ן ינורך 65 ונוססריס . רע ופנע ססן עתיס 6גאתף ו765תיי
 . 5מירות כפקין וכיס . 7מ" כ6י)נ6 עכוין נ"מין 67 וכניןרע
 1 7ין נזר פ)ייסו ך6ופ 6ינון תם)ס)יסון נפקיןוניס
 ן סרירין 65 ו0כיקין סכיתין יסון נ5סון ינו'.דאמרי 3דרי כ1ל כ*ס 5תיתר תקיכו 67 ו3נין וכסכועס.כנךר

 י%,ן ינ5ות6 ז ת5כיתיך'ייה יוי6י:ף:1נתס"ןאדני
 ו65 סרירין )6 וסכיתין סכיקין יסון וכינ"סכמכת"ס
 . תיס 6'סו יחמ"ן . יסר56 ככי פ7ת )כ) ו:ס5מקיייוין
 7סכועס וכנין . כ6ויר פורמיס כ7ריס סהערתת:'תין מ6רי 6וקתוס 67 וכנין 6ויר תפ6ר'ת . 6םעכיו"ס
 ע5 7נוריס 16קתוס . תניס 5תת6 ך6יסיגת5כו"ת
 גסכע כ6י5ו סנסכע כ5 6וקתוס וטון ]קיסן ע%יס סכועותנכי
 סת5ך סת5ך גמיי נו7ר כ6י5ו סכו7ר וכ) ע5תו.גח5ך
 גטסותיכס. 6ת יטניתס סכפוריס כיוס ו6תתר 5ס' נ7ר*ןיל ני י( ך6 וננין . ןץךיךץ סת5ך מיי ארןיע5טו
 תקיגו -( נפסותיכס 6ת תענו סזס סק3יעי 5מ7ס31ע:יר
 כסכיס מע6יכס יסיו 6ס י( כיסר36 )גדיס . 55יתיןממס 67יסי עי65ס כוק זעיר6 ךץ 7תת5כן כנין עכויס מתקניס
 7כ5 כנין זסורית ס5 ך5סון רז6 6יסו וס6י עכינוכס5נ
 כינ"ס 67יסי ותסוכס . ת5כו*ת 5נכי תעון 7יסר56מוכין
 . עות6תס כתוך 6תס ססוכן כס ך6תתר כניו . 5וןמ5כגת
 ך)סון רז6 5מ5נם זסנ ננ7י ו%נע 5כ1 כנ7יארכפ

 5ס5ק6 ככ0וריס כיוס סופר 5תקופ ותינו .יאהדונהי
 . 5ר 5ן 5רתס 3כ5 ו( כיס 67תתר . )מירות ן 67יסוקו5

 6ינף סכפוריס יוס ופכו7ת וכתיכ. ל(רי וגו6'5631'ף
 . ותעסס יכור תמסכס 7רנין תת)ת כ5י65 ו6יסי .ג6ריכו

 : ר"תפ"כ
וכ0תסס   גפדגר ו( לו0. ד5 ג( ס' קסות 0 ו' פיג0 6( טכךטותכר"ה

 רפהש עגקרא ההוא במקום נסבעת הזה ביוםתפלתו
 שטרה ל,יות "ןלה ,8להו ואין ים. טצולות והיינוומימ,
 חם8רו לפרש לארם נצוך אין הזה בטם : הטלךבראש
 הפהש דטר הטפלים הם שכמה לפי אחר, ארשמעבקול
 חשם ההיא. רבור ש עדים רש למשיה* אודצומעלים

 ההולנש שבו 8ל 1 שיך שתדו שטור דרקך טטוכבת6(
 8ל נ( נדצב ה1א אעאטשג ישמ והיול כל לפני זאתדיא יפחצעעת שנן וכל ע4י* תצשיים הארף על לקמרנומבקשים

 צ בשיך אא לחטאא פיך אתהיץ

 דגאגערועה
 לכם "יה קדש טקרא הוה השביעי לחרש ד21עשדך0

 טקרא תחיי. דצא אה השביעי. חרשתו',
 בולל י ששייי ואצא הכפת-ם, יום זה לבם, יה"הקרש

 לחברו תפלהע אפש בו ותקט , תשובה ימימעושית
 בדם שוש דדפים ששד ס1 להברילו קרש, מצא מהו ךץ.עם

 תצשו, לא צטוה טלאסת כל זה ובשבל ח%. 9ל%אכה
 מצב הדעת עץ מצד הם חול מלאכת בהם ויששהימים
 אחר לכל לממה נחש וסן לנחש מטה מן שמתהפךורע.
 אבל , סמא'ל נחש מטה, כוממרה וזהו , מעשיוכפי
 עץ שולמ קרש שנקיא ' הכפורים יום שהוא הזהביום
 יגורך לא ומצדו רע, ופגע שמן עמו משתתף ואיןהחיים.
 לחירות, יתאים ובו החיים, בעץ עברים נוחים ולפיכךרע.
 רין נזר עליהם שיש אלו שלהם העבותים מן יוצאיםובו

 3וארי כגל בו לומר תקנו זה ובעבור . ובשבועהבנרר
 שרירין לא ושביקןן שביתין יהוו כלהון וכו',ד4פכם1שי

 תפאר"ה שהוא= הדיךץ של נרר ולפיכך . קיימיןולא
 שלנו, הגלות על שעשו מלכו"ת והיא אך3י שלושבועה
 ו~א שרירין לא ושביתין שביקין יהיו ובינ*הבחכמ"ה
 מים, הוא חם"ר כי ישראל, בני ערת לכל ונסלחקיימין.
 חכמי ררשו זה ובשביל . אויר תפאר'ת . אשגבור"ה
 שהשבוזה ולפי באויר, פורחים נררים שהיתרהמשנה
 חלים ואהגררים דרשו מטנו, למטה  שהיא במלכו'תהיא
 נשבע כאילו הנשבע כל דרשו ועור ]ק)ס[ שבועות נביעל

 המלך המלך, בחיי נודר כאילו הנודר וכל עצמו,במלך
 נפשותיכם, את ועניתם הכפורים ביום ונאמר לה' נררירור כי ז( כחוב זה ובשביל , ךץדיךץ הטלך חיי אך3י'עצמו

 תקנו 0( נפשותיכם, את הענו הזה השביעי לחדשובעשור
 שהוא העליונה בך; הקטנה -; שרעעלבן לבעבור ענוים ה'בו

 כשנש חטאיכם יהש אם ( י בישראל לקיים תפלות,חמש
 שכל לפי יזרית, של הלשון מור הוא וזה ילניט.כשלג
 בע'ה שהיא ותשבה , למלכו"ת נוגעים ישראלחטאי
 טצמאהם. בתוך אתם השוכן בה שנאמר לפי אותן,מלבנת
 שלהם סור .י ללבוש זהב בגרי וד' יבן בגריור'

 להעלמ הכפורים ביום שופר לתקוע יתקנויאהרונהיי
 צר, לן צרהם בכל ו( בו שנאמר לחירות, ן שהואהקול
 דהא הכ%רים יום ועבורת דכתוב, קרי ובוא"ו,באל"ף

 רבור מחשבה מירגחע ג' מן נכללת והיאבאריכות.
 1 רשם ע"כומעשה.

ובחמושה

 - הצהרזיט-
 1 פיני טהר ושטד שמושבע אע-פ הסצוה על הנדר חל לפיכך הגוף על והשבועה החפץ על מוסב הנדר כי5קוס(



 היהרישיןפשנחם קורשלשדן126
 אבא ר' גו/ השביעי לחרש ים עשר וב:ך[13שחק6(

 בשבעה השב,ף בחרש התיבה ותנחפתח
 אותן כל הי4אה ביא אררמנ דוי על לחדש יוםעשר
 צד "שלפ ש4מש כדי ]קיו[ דנגים על האם מגבתהעום

 והם בניה שגטטלו כיון להצלם. וכדי על"הםהפאששה
 השבי וישם דצט*שון יום בשמירה. משמרים ב0כאזי,שבים
 ]קלז[ ה*יפת ע49י של להשיים טעודה לעטית ל4שדאלצוהה
 מתולת לחדש יא שהא הנ' ביום ,שם. ש"רה שימהחה"ש
 השניזר בחדש התיבה וחגח וש"כ ]ק5"[ ש4הם"שטת
 שכל הרים אררמ. הרי ו לחדש יום עשיבשבעה
 של הראשון יום אלעזר א"ר בהם. וצרתז והמרדותהר4וה
 ביום אלא . הוגי יום ולא עליהם שירה אינהטכוה

 אותיות נתוקש עליהם. שורה גנרע שגתוקשהשלישי
 ראוי וכך ]קלט[ ונו' עשי עשהי שכתוב קרבצת.גנרע
 שמחת הם השני ויום הראשון שוזם לפי עין.לרע
 והלאה השלישי מילם להם. שלל מחלקים והם ~ף[בניה
 וחסור הלוך היו והמים כתוב. מה עליהם שמיהשהיא
 שהולכש הקרבפת אלו יזפר. הלוך היו והמים נ(ההרים. ראשי נראו לחדש באחד בעשירי העשירי. החדשעך

 המוב נתמעמ נם כן מהמעפים שהם וכמוובנזמעפים.
 התחילו השגי ביום וראה בש אלעזר שמעון א'רשלדום.
 רשובצת ,שהתדדלו כיון ]קת6[ להיראות חמיםרשימות
 שרתה היא ולהלאה השלהו מיום .* לדיראותהמים
 למה בבל חכמי ידעו לא מים האותיווז ואוהן נקתכ[עליהם
 של במגףם בא אינו ישראל של המצב שיצי כאן.נרשמו
 מש וחצתן לפי אלא ]קתנ[ רבוי של במקום אם כימיעומ
 להשמיעם. הכתוב שבא זהו מתמעמים כן נם כאןשנרשם
 הנרשמים חיתן הבג. בשי הידועים מים אותן והמש,וזש"כ
 הלוך דףו קללווז. של הרים אותן עבהי שנויבו דקרבנותאצל

 דגיבוחסור.
 שלה"

 מי"ם דשצתיות אין לכך הם קךורם המים וח%רץיפי עזמור. הלוך הו עליהם  שנמשך והמצצ
 מזש. מפמ אלא שלהם הפוב ירטקבר זצלא כדי ]קטו[מרצברחז
אל

 לישראי
 ה' ירח4שי נ( כחוב מה הקב"ה של עמו שהם

 ור"כנ רשו כפירש הא המקרא ראש פצב. כל יחסרולא
 לא ישראל אלו ה'. ודורח9י האומות. שאר של הטמונים%ו

 מעלה. למ%ה ונה%4ףם דצלכש ופהם מוב. כלטזפרו
 ער וחמור. הלוך הי מש באווזן הנרבה שלהם דגצבולפיכך
 ]קתס[ היו הרעה ימי ש שהרי פבת. זה הושדי.החרש

 הח*רה לא הקדושה וכלה ונתגברה. ההיא רפהשגתשוררה
 החוץ: הרי הם אלו ההדים. ראשי נראו ש ]ייו[גהשטש

,,, 4  לישראל בעולם רעות ועשו ונתנברו שגתנלו קללה של 
בימים

 )'ו ת,יס ג( יגט ז9 ט יגח 9 * מקומצת3צ4אה

דך

 6כ6 ר' עו'. ספמפי 5מוס י1ס עסך רג2דזכועיה 6(ן
 כסכעס ססכטי כמדס סתיכס ותנמ סתחן

 סכי כ5 מ~י ת6 6ררס. סרי פ5 5מוס יוסעסר
 סטר6 יסלט ול6 ננין ]ק)ו[ נני6 ע5 6ת6 6ז5ת יייזיןן

 1ס6 כנסח ו%תזיכו כשן . 5ון 5סזכ6 וכנין פ5ייסו6מר6
 קניג6 הות6 קדת6ס ש69 . כנסור5 תתנסרין כסכותיתכין
 ן ' ]; עיוי וס6ר 5פסק- ספודת6 5תעכך 4סר56 5וןסקדת
 סרי,ת 5חוס י*ז ן6"צ ת5ית6ס כיופ6 תען סרי6 5ש61יסי
 ססכיעי כמוס סתיגם ותנמ סס*ך ]ק)ח[ פ5ייסו5תסרי
 וכ5 טורין %רע. סרי ע5 5מוס יוס פסרכסכעס
 קות6ס יונז6 56סשר 6*ר . כנ11ייס1 סר6ן ותרוין5וותין
 י1ת6 ' 656 תנינ6. יו% 651 פ5"סו סרי6 65ווצ

 6תהן 6וסיף פ95סו. סרי6 ערפ ן6וסיףת5ית6ס
 6תמף וסכי ]ק5ס[ ומ' פסר עסתי וכתיכ קרכמןונרמ
 חווס תניכ6 ויו% קרת6ס ויית6 כנע . עין5רע

 ו5ס65ס ט5ית6ס תיות6 15ן עו6ן תפ5ני 61ינון ]קת[וכנס6
 פך וססור ס5וך סיו וסמיס . כתיכ %י ע5ייסו סרל(ו6יסי
 ר6סי נר16 5מוס כ6חך נעסירי . סעסיריסמוס
 ן6עין קרכגין 56ין . וחסור ס5וך סיו וסתיס כ( .ססריס

 סוכ6 מתתעת נתי סכי תתתעתין ן6ינינ וכתסותתתעסין
 סרי6ו תגינ6 כיות6 מד ת6 56ע~ר סנופון 6*רן5סון
 רסיתו וסרי6ו כיון ];י"[ 65תחז6ס ותי6רסיחי
 סר6ת 4י עס65ס ת5ית6ס תיות6 . 65תת61סותי6
 6ת6י ככ46 ייפי ס11 65 תי*ס 61יכק ]קתכןע5ייסו
 כ6תר סוס 65 ויסר56 מכ6 ו% סכ6רסיתין
 ת"ן ן6)ץ וכנין ]קתנ[ ררכוי6 כ6תר 656ותעות6
 65סתפינין קר6 6תי חתנופען סכ6ורסיתין
 ורסיתין ל1נון . ומנ ניותי וידיפן 6יטן וסטיססס"ך
י וג~,פוכ1

 ם 5
 נ זפיר ~סהר 656 ו5סון סינ יתחנר ]קתי[7)6פ
 ס' י1רסי ג( כתיכ ת4 וקנ*ס פת6 ו4נון 5יסו656כ5
 ורעכו רסו כפיריס וקר6 ריסיס . סוכ כ5 ישסה65
 65 יסרש 56ץ . ס' ווורסי פתין וס6ר פשק56ץ
 . 5פי65 לעי65 ו4%ת)קין 6ז5ין 6לע סוג כ5יסגשרו
 סיו נהס ד6ינץ ו5סע סי%ומנשכ

 ס5י
 פד . וחכצר

 ]הת"[ טו סרעס עה כדץ דס6 . סכת 61 . ספסציסשוס
 %סיפ 65 קדיפ6 וכ5ס . ו6מ81קפת רפס ססי416פר8
 הסיכ6 סרי 6עק 6)ץ ססר"ס. 4*סי גר5צ כיין ]קתו[ 0פ4חמ
  כצ5ת6 ג?סז  ופכרו 61פחג4ש 4פע ו5וועץסאכץ

כיותע

הזדעי

 שןג"ייישע12ן%ו:יי'ו'י,":יביי"נ'"י '4יי"" '.י:'- ו,:ש-1, . .:1."ני,:נין;'!יב"":","ילי.ע'~1::ל,
 לא ור*א אבא ר' בי אבא ר' רברי על 4א4יור' במו אלעור ר'רמרי

 מ
 ש 5 ור*ש * בלבר הקרבגות מענין אלא

 נ~':ו"['ן:"1'"קט:'י"גב נ"יל:'"'"''"..":' י " גנ 15::'5(1'ג~של251.
פשמיענ

, 
 לאע ןקיר( : 1ה1לך פ של"ם שהש*ע להרא1ת הקרבגות כמו ה*מות לשרי המים נימוך 9לק -תן

 1ות מן "איה פילה %טתת . יתג ?גאיו4 "מיל ההחהיהלם
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 סני כןין ך% . עו5ין 3סגי כפי3 6סס . 56יןכטחין
 5ק53 4יגון 56ין פריס ס3טים ]קמו[ מעקסון 6כ5י6סיס
 3יומ6 ס)קין . טתין ס3פין ע) דס)טין תתכןס3טין
 טננמים פריס ו6קרון . ויות6 יומ6 3כ5 ונמתיןקדת6ס
 6יגון יות6 נכ) תלין %ניסר 6י5ס . ד5סון3יותין
 . ויומ" יות6 3כ5 תךיל ע5ייסו ךס5,ס6 61 ןאךיה,"ך
 6י תית" ו6י ]קתח[ וקץ ך)סון תגיכ6 סכס 3גי6תרין
 נמ5ים כי 6( כתי3 דס6 י 6ק . 5ג3ייסו סויגן עין לעסכי
 . 3מךות6 656 יסכען 65 6גן 536 . ל6סו ע5 דעתס6תס
 ד6נן וכנין . יותין כ56ין מדות6 סת6 גיותיך5ית
 גמ5יס פ5ייסו 6תספך . דמךות6 וכרעות6 635 3סוגיס3ין
 3ון ע3די ךי5ן ךמךופ6 ת5סען נותרין ויסיס1ןע5
 ]קתט[ ז5סון קר3גין 3מוס3כ6 ט5קין כך וקץ יוי 317יס
 פ5"סו. )6קרכ6 5ן י:י3 ת6ן ' ד6 כ5 תיע6ו"י
 6יגון 5כ5 מדוס 5ית 656 . ד6 כ5 3פ6ן 65 6ינוןך)ת"
 3סט% גסגי . ו6תרין 6י5ס תוריס 6ינון ככ5תתגן
 6תקונו )6 ד6 כ5 וטס "5ין. סעתתי 5ון יסנידיסר"5
 61יס1 תתן תתקרכי ו6יגון 53מוךוי. 5קכ"ס 6)6כ5סו
 . 5מס ס6כי5סו סוכ"ך לטנ % כ( כתי3 וט"ד . 5וןפ5ינ
 תים 56ין . תיס ססקיו 5ת6 ו6ס ךמנ. קרנכץ 6יגון"5ין

 . וס3יט6ס סתית6ם תגיג6 כיות6 . ךמג 3יותי סכ5דדסית'ן

וסיתג"
 6ת 5כ3ות יוכ5ו 65 ר3ים תיס נ( . 15 י3י~ו בנדז
 3מךוס כמנ יסר56 יתגסכץ תיס 6יטן 56יןס"ס3ס.
 65 וגסלות 3ססון. תיס וס36תם ד( דכתי3 . דק3-סו3רמיתו
 ד3קי ךכ5סו . דכי6 ד6סרסתוג6 כסלי 6יכון 56ין .יסטסוס
 63ס3ס 3יתו סון כ5 6ת 6יס יתן 06 ן6 3רמיתויתתקסרי

 5תסף דיסר56 . 63ס3ס סח6'5 ן6 6יק 15. י3יזו3וז
 ]קג[ 3פרסת6 סכ6 דרס*תין קים 63יגון 3סד'יסו מו5ק56יס
 גס3ר דץך2ט 5נ3ן "תמסי3ו כ5סו דס6 וד6י 15 יכיזונ2ןז
 י2דז. 3יותין 6תס5ימ ך5סון תים . 5ע5תין תקגת6 5יסך5ית

 חרש . ש5יסי רי3יעי וקתיסי ך6יגון יות'ן ס"ר6סת"רו
 תית6 י6י - 5ט5תין כסןן קקוכ6 15ן ו)ית . ס6ךנוס מרסי6ת
 651 נזס 65 כי ס( סתם דכתינ % כי 15. יכוזו3וז
 656 ]קגכ[ 3יס פ3יד ת6י קךת6ס יות6 ]קג"[ טגי טכותסקן
 סתס פסר מתסס 6)6 תמן "קרי ו65 ר6סון "קרי%5
 536 ג55. רסות6536

 סי-'ת"
 . סוי סגי תיום ךיותין ךלסימו

 לסיס 65 ו3נשכ כסגי עו3 ך5ית כגין 6תמ:יוסכי
 רסיתו וס6ל* . 3סתם וסוי ג55 6מד 651רחכון
 מעקסון ז%ס ת י6 כךק6 1כ65 ך6תתר כתסשריץט 4מספ6רו 3כןז. תיס ו6תפ5נו . סגי 3ייסדת"ן

 5תיט5 ו3נין ז6ניי,. תוה6 )נ1 65פ65דיךעין
5גו

 תוה"
 35תר כתי3 ת6י . ופ56ין 6)ין ק5יסין תתכלין

 35תל . 5גס תסיס ט5רפ ססתיגי 3יום . ס"יכ5
 וכתס נדזן כטס ות3רו ק5'פין סגי כ5דת3ר1

נמס*ם

 אותן א שהרי , האלה בעולת: כתוב אשה ההם,בימים
 כנגד הם אלה פרים שבעים ]קתו[ חלקם אוכליםהאשים
 ביום עולים אומות. שבעים על השולמים שריםשבעים
 מננחים פרים ונקראים ויום. יום בכל ויורדיםהראשון
 הם יום בכל שנים עשר ארבעה אלים שלהם,בהימים
 ויום, יום בכל תמיד עליהם השולםת יי , הויהי"ך

 אם תשאל ואם ]קפך[ וקץ כמספר מנינם שנה בניכבשים
 נחלים כי 6( כתוב ו שהרי הוא, כך להם, היינו עין רעכן

 בשמחה, אלא נוהנים אין אנחנו אבל ראשו, על חותהאתה
 שאנחנו ולפי האלה, בימים כמו שמחה השגה ימי בכלשאין
 בגחלים עליהם נהפך שמחה, של וכרצון מוב בלבנאנים
 להם עושה שלנו שהשמחה לוהמים. גחלים ראשיהםעל
 ]קתט[ עבורם הקרבנא מ0פר המ חץ יך ערעה.
 עבורם. וה כל להקריב מאתנו בקש מהמי מי תשאלואם

 אותן לכל שמחה אין אלא בזה, רךצים אין שהםאפשר
 בשעה באלה כמו וכבשי6, אילם תורים שאר בכלהשרים
 נקרבים אין ואעפ'כ האלה. מעודות להם נותניםשישראל
 והוא *מה מתריבים והשרים בלבדו, להקב'ה אלאכלם
 לחם. האכילהו שונאך רעב אם נ( כתוב וע-ז להם.מחלק
 המים אלו מים. השקהו צמא ח*ם החג. קרבטת הםאלה

 והשביעי. והששי השני ביום החנ. ימי בנן כאןשנרשם
 את לכבוו; יוכלו לא רבים מים נ( לו, יביזו בריוהסימן
 בשמחה בחג ישראל שמנסכים המים הם אלוהאהבה.
 לא ונהרות בששון, מים ושאבתם ד( ככתוב להקב'ה,וכאהבה
 נדבקים שכלם המהור. אפרממון נהרי הם אלוישמפוה.
 באהבה ביתו הון כל את איש יתן אם זו. באהבהתקשרים

 להיות ישראל של באהבה. סמא'ל, זה איש לו. יביזובוז
 ]קג[ זו בפרשה כאן שנרשם מים באותן עמהם חלקלו
 אנר דץרש אצלנו נחשבו כלם שהרי בודאי לו. יניזובוז
 בדן, בהימים נתחלקו שלהם מים לעולם, תקנה לושאין
 יש ועוד לעולם, עמנו תיקון להם חשין האדמה. חרשיץת חרש שיישי, רביעי המישי שהם הימים שארנשארו
 ולא בזה לא כי ס( שם שכתוב כמו לו. יביט בוזלווטר
 אלא ]קגנ( בו נעשה מה הראשון יום ]ק:ח[ עני ענותשקץ
 סתם עשר חבהפה אם כי אחד נקרא ולא ראשון נקראלא
 היתה, השני מיהם הימים רהפם התחלת אבל כלל* רושםבלי
 נרופם לא יפיכך בשני. מוב שאין לפי להיות ראויוכך

 רהשם התחלת וכן בסתם. ונכתב כלל אחד ולאראשון
 ומפארו ג2רן. בי5י להם המים ונחלקו השני. ביוםהמים
 של חלקם אשרי כראוי. והכל שנתבאר כמו וקרשימי

 ליכנס ובשביל האנח. מוח לוטך ליבנס שיודעים"חראל
 כהיב מה , ונכנ0ים הקליפחע אותן משברים המוחלתוך
 לאחר לכם. תהיה עצהת השמעי ביום זה, כלאחר

 והרט כפור. של חומות במה ושברו הקליפת: אותן כלששברו
הרבה  ג,ג תייס ס( י*ג יעו" 7( ה' ;יר 3( א ט ג-ס טט4 6( מקומותמראה

 וץזזזךז*ך

 בוא הס ש* ימיס שנ' פעם טד מגאר בוח ן641ן : מישראל שיגדל אליו ברורה תשובח זו חר*ש. חאותיות ר'ת ,שלישי, רגיעיהמישן לטפרע סימבם בלבי לישראל רק שייביפ שהמיפ 1' עד ב' מן חימיפ ח. בו*ז, של תיפיס אס כי לו ניתן לא אגל בהקרבבות. כמוההנ ,בי א המיפ בניסוך ע % טות יחשק ר,וא ןין : מ תנתן ג ט:שפר0הנתגי"יגג,ויעםל:ם7שהמיגגטןיסבנאולה
 קודט סתחלת השואבה גית שמחת מה מ*גי דא*כ לחבין טריך אתר. ופעפ גאסתה ודשא נלל בזכר לא ראשון יום ההשם גמ ביהיג. ימי בשאר כמו גדול רעש בלי בהסתר אבל הטיט. ביסוך ה4 הראשון ביומ רגפ משמע רשג'י מדגרי אטבם השבי. יופ עד חיה לאחטיפ שניסוך ליה דסבירא אבהו כרבי ואפשר המרם. ניסוך של רמו וח יום על ב*טר לא בי ,ו4ג, : "פראל אצל בבזיון  שאהוא לו להראותבדי
 וניתן ב' יופ של המיפ לני0וך רפואה מח ביש. לון עבדי די* דחדותא לעיל ר,פב*י גדברי מגו*אי ה?תירץ ב'. 'ופ של המיםקיפוך
 , רעדח מיץ' שפ גילח בפקו"ס חז'ל חטו*פר על שאמד וצוקש ל1בלין מהרבי אפת דגרי גסיר ודאיתי ביותה יתנברו שלא לחלק04

 : רעדה הרע גצד שס תה4 עי*ז שמהח. יש בהקדושח שא*פבדוטר
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 עד ]קננ[ חשך הרי באותן להן שהיו העקרבים נחשיםהרבה
 מסביב חומות המוקפת קדושה ועיר ישוב של מקוםשמצאו
 ולשמח שם רוח נרה לעשות אצ5ה נכנסו אז  ויוריסביב
 אספה, לשון עצרה, נקרא ולכך נחבאר. הענין וזהעמה,
 שאתם לאחר. ולא לכם תהיה אליה נאסף שהבלמקום
 בה' שמחו "( כתוב וע"ז עמכם, והוא רבונכם עםתשמחו
 בחנ וראה ובוא י( לב, ישרי כל והרנינו צדיקיםבלו
 השיהי"ן באוהן החם'ד נביעה זה המים, נסוך שעושיןהזה

 העליונים ימים שבעת וכל ]קגקן בראשית ימימששת
 עליונה ירושלים מן היוצאים חיים מים מאותןמקבלין
 לפי זו, בשמחה שמחים וצריקים וחסידים 1[ 3קהנמתרה
 יעביר כאשר לעשות הקב"ה שעתיר ההיא למובהשמרמזת
 חיים אאןמים נשפעים שיהיו האר*ן, מן הפומאה לרחההקנ'ה
 ים שנקרא ההוא עליון במזבח השיתי"ן, באוהןסהורים
 הצדי'ק כננד ביוהם, י*ח מים, לונין שלשה והםהאחרון,
 השיתישן, באוהן מש נשפ1ם ידו ועל העולמים, ח'ישנקרא
 אמר, הזו בשמחה משמח היה כאשר הזקן הלל וראהובוא
 בדרה כאן, מי כאן אני אין ו41ם כאן, הכל כאן אניאם
 הכל כאן מטצאה אני שנגךאת השכינה אם אמר,רמז
 השם ]קנז[ עמה להזרונ שבא כנל שנקרא המקוום זהכאן,
 בשלמות, המוב נחשב לא ע4הרי כאן, מי כאן אנ'יחין
 יבח4 כאשר אבל הקהשה, בארץ שורה אינה שהשבינהלפי
 מים ה%אבתם ג( בתוב הזמן אוהו על הפרים לאוהןהסוף
 משפיעים שהם מעינות ששה אלו ה"שועה, ממעיניבששון
 לפי בשמחה, יהיה כלו העולם 41*ז ]קנח[ הישוע'הבזאה
 עמים שאר של ההיא הפומאה נ%זוך השכינהשתצא

 : לכם תהיה עצרת השמיני ביום %פיכך ,עכו"ם

 הנאמןררעוז

 בני פרים לה' ניהח ריח אשה 4" והקרבתםי(
 מנורה פהח , ונף עשר שלשהבקר

 לא רבים מים 0( נדרש הראשון בחבור ואמר,הפהורה
 יבתו בוז ונו' איש יתן אם תו', האהבה את לכבוהיוכלו
 סכוה, של השביעי ויום ששי ויום שני יום בףז, מהולו,

 סכות של ימים ח' ]ק:ט[ ויין נרם מנסכים היושבהם

 טד ]ק,נ[ דחסוכח סורי כמיכון 5ת דסוו עק-כיס יכת? קט5ונמסיס
ד6סכקן

 דיכ "תר
 'כ'מ'

 סחור סורין טנ קריס6 וקרת6

 וסמ03
 6יקייונ"

 . כניסו . ט5רת 6יסו ודמ ת5ס
 . 65הרמ ו5מ 5כס תסיס 5נכס כ5מ דתתכנס6תר
 כס' סתחו "( כתיכ וע*ד . כסדייכו ומיסו כט"ריכון 6ת,ן5תחדי
 סיתי"ן כמיכון דחס"ו נכיט דמ סתיפ נסנ דסכדיןחגמ 3ס6י מזי ותמ נ( 5כ יסרי כ5 וסרנינו 5דיקיסוגי5ו

 ע65סי תירוס5יס דגפקין חייס תיס ת6יגוןתקכ5ין
 חייכו תיס 6יגון דיחתון . ת*רעמ ס"ינוקנ"ס י כד יתטכד קג*ס דזתין סימ נמדרתי61
 יס סטומ ע5מס תזכח נססא סיתי"ן כ6ינוןססוריס
 5די"גן 5קכ5 כי5יס י"ח . תיס 15גין ת5ת4 ומינון .סמחרון
 . סיתיק כמינון כחתין תיס ידיס וע5 סעו5תיס. ס*ידמקרי
 סוס . כמן תי כ6ן מכי מין ו% . 4 סכ5 כמן מכימס

 "ס עק "יחי%ו'"'א,גןולנ: ", "גו.
 כד מכ5 קדיסמ. נ%עמ סרימ 5מ דסכיגת6כגין

 תיס יסמכתס נ( כתיכ כדין סריס מיניןיסת5תו
 תריקץ דמיכון תטיינין סית מינון . סיסופס תתעיניכססון
 כניך כחדוס כו5יס ט5ת6 וכדין ]ק:ה[ יסועסכסמי
 עתין דסמר ס4כו ססו6 תכין סכיגתמדתיפוק

 . 5כס תסיס ע5לת ססתיני כיוס וכג"כ .עכו'ס

 מהיסנארעיא

 כו5ינ6 פתח וגו'. עסר ס5ססכקר כגי פריס 5ס' נימם ריק מסס ע5ס והקרבתםי(
 יוכ5ר 5מ רכיס תיס ס( 6תתל קדתמס כמכורמ ומתרקדיסמ
 יניזו נוז ונו' 6יס יתן % . עו' סמסכס 6ת%כות

 דסוכות. סכיעמס ויות6 סתיתמס ויות6 תגיגמ יותמ כו*ז תסו15
 דסכופ י1תין וסכע ]קגפ[ ויין תיס תכסכין סוודכסון

 ונח%ס"עסר 'ט'ד סתנייסו. מרוכ 'ע5תמ ים-ת"6ר- ד5מ כמן ן עשר ונחמשה%:לאיוישאראמחרונעםדם*םזש*כ
 5ס' גימם ליח 6סס ט5ס וסקרכתס . ונו' ססכיעי 5חדס ייס ן לה' נההח רהה %שה עלה והקרבתם וט', הוטניעי לחדשיום
 3קר ככי סרים ססני וכיוס טסר ס5סס כקר כני פריס ן בקר בני פרים השני וביום עשר, שלשה בקר בניפרים
 סרכיטי וכיום עסר עסתי פריס סס5יסי וכיוס עסר סגיס הרביעי וביום עשר, עשתי פרים השלישי וביום עשר,שנים
 הששי וביום השעה, פרים החמישי וביום עשרה,פרים
 שבעים, הם כלם שבעה, פרים השביעי וביום שמנה,פרים
 רומז זה על אלא מהמעמים, למה מהמעמים, היו יוםובכל
 יום עשר בשבעה השביעי בחדש התיבה ותנח '(הכתוב
 הלכו הם4ם המבול בימי שם וכמו אררמ, הרי עללחדש
 שבו השביוגי חודש שההש בתשרי כך אף וחסור,הלוך
 לולב סוכה שופר הכפורים, ויום השנה ראש מצותנמה
 ישראל על שורה העליונה שכינה שבלולב, והמיניםאתרג

 6יגין. ככעין כ5סי סכעס סריס ססכיטי יכיוס סתנססריס ?ססי וכיוס תסעס סריס סחתיסי וכיוס טסרספריס
 ק6 סכמ חלת חסריס מתמי חסריס סוו יותיוככ5
 יוס עסר כסכטס ססכיני כמדס סתיגס ותכח י(רתיז
 ס5כו סתיס סופנ6 כיתי דסתס וכטס . מרלט סרי ע55מדס
 דכ*פ סכיט6ס ירח6 דהיסי כתסרי סכי 6וף . וחסולס5וך
 5ו5נ סוכס סופר סכסוריס ייוס ססנ0 י6ס פשדטכתס
 יפר% ע5 סר"ת ע65ס סכינתמ ד5ו5כ ותינין6מא4נ

41סי
 אף 1(גנ,"ס*ת "ף פיר % יט. ז(11 חנ קטי' נ( פא פנוו4א יע %ש " טקוטתטראה

 יק1ןקךיוך
 *881ך % ,)04 מלכותי על רמז שיתין ]קג[ סוכה מ4ות הייגו ויח : חמלטח לטדת 44ראל בין ברזל חומת העושים ה4קפרוגיט אלו44נ(

 לפרש נחן 4ועים הרבה ושט[ , מלנות עד חסד מן חטפירות ו4ש חם המייגות שואת . מלכות % ישועה ןקגח[ : היסוד זהמגו[



 0188ב קודשישוןפנחם הזהרלשון

 סוכס תסו3סז6יסי
 ]וסכיכת"

 6תרנ. 67יסין תת6?
 ומסיל, ס5וך סיו וסתיס תיד 3,5 ד6יסויק3"ס

 ד6יגון תתנן תתתעעין סכי 161ף זי:ר56 מ31יןתתתעעין
 טופג6. 5תי זדתיין זיסר56 ע5ייסו זתתגן מ3)סע65כי
 . 6תז קעינול 15 קגס 6תק עכירס עסס 7,וקתוס:תס

 . 57סון פריס תתתעטין טוכין דתתתעטין ~תנ6י3ססו6
 . 6ותין ע' תתתעט'ן . 6ותין וע' תתגןתתתעטין
 ס'כס  ו6יסי ע65ס וסכיגת6 ד5סון סוכ6ז6תתעע
 וסריסת . ע)ייסו6גיגת

 נדסס"
 'כנין 3גין ע5 כ6ת6 עמיסו

 )כ3ות יוכ5ו )6 ר3יס ת'ס 56ין פקודין כ5 ד3יסס3יע6ס 3ירמ" ד" וכנין ע)ינו 0)01 סוכת ספירס )כרכ6 תקיגול8
 זויס ו)ית סכסתיס כ6:וסון יסר6) זעס סמס3סהת

5  נ זין טת6 ג ד6ית יסה~י ומי! סון כ5 6ת~
 גת . יסר56 עס סקודין 563ין דיסתתף כמןכחסכס

 סתת . עו' סניס 6עס סכעס סריס סס3יעי ד:2ידכם"( ר"ת ע*כ 15י3וזו
 6ת 56סיס וי3ר6 כתיכ ו6תר 0תעוןרכי

 6:כמג6 53)ת1ס6דס
 כספר"

 זכסעת6 ת5כ6 זס5תס
 כסר5ופ6 דיוקנ6 מד קכ"ס סזר 5תת6 6סתכמזז11נ6
 ססו6 ע5 וקיית6 5153יו6 מקיק6 רסית6 . גסדכו

 רסו 6תיסינו56ת5י ז,נ"
 ע5 גס 3ר תתי סוס )תחזי )עיג"

 וכססו6 נס ד3ר כסר15ס6 רסית" 515ת6 מוליסט
 "תכרי 5ו)ת"

 נו"ריס )יס דסדר 5עת6 ססו6 דקיית6 ועד נט.3ל
 6ת 6)סים וי3ר6 סס"ד גס 3ר 6ת3רי 65 תתן הסתכת ריסיסע5

 . )ע5נו6 דגסיק ען )ק53יס 6זדתן 055 וססו6 . כ55ת1ס6דס
 . 6זי5 055 ו3ס:ו6 "תר3י 055 כססי6 נסקגד

 . ועעי65 "יסו 055 יס"י "ים יתס5ך 53)ס "ך?ס"ז
 6תתקן ורות6 רות6 כ) יו6תריי:י גסקין רימין ד6יגוןו3סעת"
 זק6יס 3סר15פ6 יקר 3תקוגי קדיס6 ת5כ6קתי
 ס6י גסיק יקר תקוג6 זיוקג6 ותססו6 ע5ת6כס6י
 ע5ת6 3ס6' 61ק7יתת 5רומ6. ת)ית6ס 1זמ55ס.
 ז65 3ע5ת6 זוונ6 5ך 51ית . 6סתכת דזוע6כסעת6
 קזיס6 055 ס6י חזי ת6 כ( . 3טוייסו 5)60סתכת
 דיוקג6 סר15פ6 תס6י ו6תעכיד ו6תוכי גס 3ר 6זי5כז

 נפי5 1ד6 כמד6 ותתתכרן 6תר6 5עת6 6תע3יד .זי5יס
 ונופ6 גס כר ס61 גטיר כו5תין תרין ד6סתכמו כסעת6 .)ד6
 . נעירו כ65 כ*ג ו6סת6ר 5ד6 ס5יק ז6 תניס.תתעכרן יומוי זקריכו וכסעת6 כנויס סרי6 וריתיס כקיות76י5יס
 תזי ות6 ד( . תרי ס555'ס וגסו סיוס סיפות ע7 נזידין
 3מר6ס כ5י5י6 ת5כ6. זס5תס כספר6 516יפנ6וסכי
 65 ס5יס. 5י' ותזי די5יס כ515ת6 3*ג יסתכ5 6יזמנ6
 דז' כנין . 5י5י6 כס6י עעת6 ות6י תיתס ע15י6תג~ר
 וסגע יותין דכ5 . 6יגון ע65ין יותין ז' 5קכ5 7חג6יותין

 י ,ן 4 "מ"5) י"ממלכה
 ד30יעי 5עי6 ט6י 6תי6 וכז 6מריתסכיע6ס

 אתרג, שהיא[ התחתונה ]וש2ינה סוכה, תשובהשהיא
 , וחסור הלוך היו והמים מיד , לולב שהואוהקב"ה
 שהם השרים מתמעמים כה ואף ישראלי עונותמהמעמים
 המבול, למי דומים והם ישראל על הממונים חבלהמלאכי
 אחד, קמיגור לו קנה אחת עבירה עשה שביארוכמו

 שלהם, פרים מתמעמים העונות שמתמעמים זמןובאותו
 האומות, ע' מתמעמים האומות, ע' של השריםמתמעמים
 סוכה שהיא העליונה ושכינה .. שלהם הטובשטהמעם
 ול2.כך בנים, על כאם עליהם כנפיה ופורסת עליהם,מגינה
 בחודש זה ובעבור עלינו, שלום סובת הפורם יברךתקינו
 לנבות יוכלו לא רבים מים האלו, מצוה כל שבוהשביעי

 מים ואין שבשמים, אביהם אצל ישראל עם של האהבהאת
 זה איש, יתן אם שלהם, והשרים האומות כל אלארבים

 הזה, בעים לו שיש מה כל ביתו, הוו כל אתסמא"ל,
 בוו ישראל, עם המצות באותן שישתתף בשבילבאהבה,

 : ר"ם ע"כ , 14יבחו
 פתח וגו', שנים אילם שבעה פרים השביעי ד:2יךבם6(

 את אלהים ושרא כתוב ואמר שפעוורבי
 שבשעה המלך שלמה של בספיו מצאתי בצלמו,האדם
 כתננית אחת צורה הקב"ה שויח לממה נמצאשהזיוג
 ההוא, זיוג על ועוסדת איש, בצלם וחקוקה רשומהאדם,
 על רואה האדם היה לראות לעין רשוח ניתנהואלמלי
 נברא הצלם ובאותו אישי כתבבית רשום אחד צלםראשו
 לו ששולח ההוא צלם ראשו על שיעמד ומרם ,האדם
 את אלהים יברא זש'כ אדם, נברא לא שם לה:צארבונו
 לעולם, שיצא עד לקראתו הוכן הצלם וזה בצלמו,האדם
 הולך, הוא צלם ובאותו מתנדל ההוא בצלם נילדכאשר
 מלמעלה, הוא הצלם וזה , איש יתהלך בצלם אךזש"כ
 נתתקן ורוח רוח כל ממקומן יוצאות הרוחות שאותןובשעה
 בו שעומד בתבנותו כבוד של טתקון הקדוש מלךלפני
 זה יוצא הכבוד תקון של הצורה ומאותה , הזהבעולם
 בזה לבוא והתקדם לרוח, שלישי הוא הצלם וזההצלם,
 שלא בעולם זיוג לך ואין נמצא. שהזיונ בשעההעולם
 הקדוש הצלם זה וראה בוא 3( ביניהם, צלם נמצאיהיה
 הצורה תבנית כזה ונעשה ומתגדל הולך האדםכאשר
 נוטל וזה , כאחד ומתחברים אחר צלם נעשה אזשלו,
 שלו הגוף האדם, נשמר הצללש שני נמצאים כאשר.לוה,
 סרים למות קרובים ימיו וכאשר בתוכו, שורה והרוחבקיום
 ההיא עת על שמירה. בלי האדם ונשאר מזה טתרחק זהממנו,
 וראה ובוא ד( שנים. הצללים, ונ0ו היום שיפוח עד ג(נאמר
 של האחרון בליל המלך, שלמה של בספרו למדתיכך

 לא של": אותו ויראה שלו בצלם האיש י0תכל אם0נות
 ששבעת לפי י הלילה בזה המעם ומה מייעה, שיוננזר
 ושניב ימיום שכל , הם העליונים ימים ז' כנגד ההנימי

 ה' לך ס( בהכתוב נרמזים והם תלוים. בהםשבעולם
 שמדד נמצא הימים, אחרית הבלכות מדת ווממלכה, שלהן והסיום ןקמך, המדות אותן התחלת וט',הגדולה
 הצלם זה ואם האחריוע, בזה ימיו נגמרו אם להכיר' גו5ת6 ס6י 61י . 6מריפ כס6י יותוי 6סת5יתו 6י6תמזי יי השביעי הלילה זה בא וכאשר אחרית. היאהשבתנית

 יפחר ולא כמקרם. עליו יויל אל חסי עליו נראה העליק טספפי ו65 ככקותי~. ע5יס יתסול 56 חסז ע5יס "תדע65ס
 מןתס6י

 ג-ע יס"6 טט ט*6 כסוספוק 7( כי סיר 0 יג 1'מ' ט קד. 6עיי " מקדמותבשיאה
 דןזןקרזיך

 האוש שמשוך היא הוהר כו:ת טי . שבוש וזהו בלבד, שיט נ' באותן אלא הטיפ ניסוך היה שלא לוטר הבטרא על שהולק העהר18למ
 שש המיט ני:עך אבל שרים, הע' % לכפר נשביל היה וה כל פרט ה:' הק-בת וכן יטים נ' אותו,8ל

 ישראל בשנ'( רק ה" היטיפ שא-



 הוהרישון ןפנחם קורשלשון*שן
 ובשמהה בשלמות עמו והיא ]קס[ צד"ק של הדין זהק

 להנצל לישראל הקב"ה מזהיר ולפיכך . פנים לושראת
 ולישב עליהם שלום סוכת לפרם צד"ק, אותו של הדיןמן
 להכליל ימים, שבעת תשבו במכות זש"כ , האמונהבלל

 העליונים, מים ברכת בה ולהומיף למעלה הזאתמדרגה
 ואנחנו , הטלכות מדת נגד הוא השביעי יום שזהלפי

 שהם( עמודים )שני באותן העליון נהבח לאותומקיפים
 צדי"ק( )שישפיע המים נמוך בו ועושים ]קס6[ נחלערבי
 במוד הוא הכל בראשית, ימי מששת שהן שתיןבאותן
 תעשו לכם, תהיה עצרת השמיני ביום ואח'כהחכמה,
 לפי , מוב יום ועשו העליונים ימים ז' לאותןאמפה

 ! ההוא השביעי יהם של דינו מןשנצלתם
 לעורר האדם צריך העולם, לדון בר"ה הדין כסא עלישב שההב"ה בעולם, הדין נתעורר כאשר וראה ובוא6(
 פחקאות ההוא בעם שהרי מחמאיו, שישובבתשובה
 זוכה אם המכהבים אלו מער, באוצר כלן ונמצאותנכהבות
 של יום הכפורים יום האדם לפני הקב*ה הכיןה"ה אח"כ, שעליו הפתקאות נקרעין רבונו לפני שישובהאדם
 המלך יפקד לא, ואם מוב, הרי מחמאיו שב אםתשובה,
 להסתלק צריך התשובה כח שהרי לו וי הפתקאות,לחתום
 תולין כראוי, בשלמות ולא בתשובה זוכה ואםממנו.
 לחג, שמיני שהוא העצרת חג של האחרון יום אותו עדלו
 אינו ואם נקרעים, רבוע לפני שלמה תשובה עושהואם
 בידי ונממרות המלך מלפני יוצאמ פתקאות אותןזובה,
 לבית עוד נחזרות אינן והפתקאהע נעשה, והדין העונשיןשרי

 עליו, יעבור המלך של המחע מם ודאי הרי ממנושצעברים כית עמו, נמצאיום ואין ממע נעבדים הצללים ואזהמלך,
 שרי חג של האחרון לי ובאותו המיתה, כוםרמעום
 אותן שנומליום לאחר הפתקאות, ועמלים מוכניםהעונשין
 חלייום בחמרון ממצאים ואם נמצאים, ולא הצלליםנעברים
 נתבאר, וזה הצללים, חמרון שמורה כפי עליו יעברורעים

 והגוף הראש נחמר כאשר יותר, מפורש הקדמוניםובמפרים
 דברים במה יסתלק, והוא י2ארו אשתו או בנונומצא,
 אם אבל ההוא, הזמן כל בתשובה חזר לא כאשראמורים
 הגץ י ואם וירפא, ימעם מיתה מעם בתשובה,חוזר
 והוא ימתלקו מזרעו או אשתו הטצא, והראש נראה4

 עדיין שהוא קמון בן לו כשיש אמורים דברים במההעקיים,
 ואם ידיו, במעשה היזק יהיה עיו בצל החמרת ואםברשותו,
 בורח הצל אם אחריו, רודפות צרות רגליו בצלהחמרון
 ערב, יתן מי תאמר בבקר כתוב עלי וחוזר, בורחוחוזר
 אבל באוי. נהחקן והלילה מאירה הלבנה כאשר זהוכל

 באותו כאילו בלבבם כדציינים ויום יוום בכל וחמידיםצדיקים
 חלקם אשרי אחר, ענין מאיזה לפחד נצרכים ואיןרבונם, לפני שלמה תשובה ועושים העולם, מן ממתלקיםיום

 ! הבא ובעולםבעוה"ז
 והקרבתם וגו', לכם תהיה עצרת השמיני בנידםנ(

 אחד איל אחד פד לה' ניחח ריח אשהעלה
 ישראל שאמפו מה כל כנ"2ו, כתרממו עצרת, מהותו',

 עמים הזה[ ]ביום מזה יונקים אין העליונות ברכותמאותן
 , לכם תהי' עצרת ולפיכך , בלבדם ישראל רק .אחרים

לכם
 סד :ח ג( יכ, ,יתי " טקומותכחאאה

דו
 נקראת ימלכות מדת ןקס[ .בלכר

 ל5סתזכ6 ליסר6ל קכוס לון 16טיר כך יכגין "גפין. ליט61:דרת כחדות* 3סליתו כטדיט 61'סי ]קס[ דלד"ק דינ6תס6י
 עתיתכ עלייסו סלת6 סוכת למס"ס 5ן"ק דס6יתדינוי
 ל6כלל6 יתיט. סכעת תסכו כסכות טט"ד . דתסיתכות6כ5ל6
 על6ין. תיס כרכת כיס 1ל6וספ6 לעיל6 דרנ6לס6י
 ו6נן יסר6ל. כגסת 6יסו סכיעמס יות6 דט6יכנין

 ד6יגון( סתכין )סרין כ6יג1ן על6ס ת1כמ לטטו6תקיפין
 5די"קן )דיטיכ טקיס נסוך כיט וע:דין ]קס6[ גמלערכי
 עכדו לכס תטיט ע5רת טסתיגי כי1ס ולכתר .דתכתת6 כר1* כל6 . כר6סית יתי תססת ד6יגון סתיןכ6ינ1ן
 כנין עכ6. יות6 ועכדו על6ין יותין סכע ל6יכוןככיסות6

 . סכיע6ט יות5 דטס61 תדינויד6סת1כתון
 ל6סער6 כ"ג כעי עלת6. לתידן דדיג6 כרמי עליתיכ דקכ*ס כעלת6. דינ6 6תער כד מ1י ות66(
 פתקין יות6 כטטו6 דט6 . תמוכוי דימוכתסוכט
 . )כתר דעליס סתקין קרעין ת6ריס קתי דיתוכ כסכר 1כי 6י כתיכין סגי נ6מתת6. כלסו ותסתכמיכתיכו
 יות6 דכס1ר6 יות6 גס דכר קתיס 1תיןוקכ*ט

 תלכ6 סקיד ל6. 61י עכ. תמע"1י תכ 6ידתסוכט.
 . לסנ תיזיכ6ס דטי" דע5רת כתר6ס יות6 סטו6 עדליט תליין י6ית כדק6 סליתת6 1ל16 כתסוכט 1כי ו6י .תכיס ל6סתלק* כעי6 פסוכט דס6 ליס ווי . סתקיןלתמתס
 ל6 ו6י 6תקרעו ת6ריס לקתי סליתת6 תס1כט עכיד61י
 כיון . עתיס תסתכמין 1ל6 תכיס 6תעכרו 5ולתין כדיןתלכ6 לכי תו תסירן ל6 ופתקין תתעכיד. ודיג6דסכעיר6 כיןוי ו6תתסרן תלכ6 תכי גפקין פתקין 6יכון .1כי

 עליס. יעכר דתלכ6 עופסק6 וד6י ט6 תכיטדתתטכרן
 דתות6. כס6ויסעיס

 וכטט"
 כתר6ס דמנ6 לילי6

% ית1
 ק

 יעכרין 3ריעןתסתכמין . מין
 . לס6 6וקיתכ6 ו% . דלסון כ3ריעות6 כיסין תרעיןעלוי

 . 13פ6 ויסתכמ 6נרע ריס6 כד . יתיר 6תרי קדת6יונספרי
 נוס6ו6י ויתסי. יספס דתות6 סעת6 .6טדר 6י %) כתיוכת6. 1תכ6 טסו6 כל 6סדר ל6כד תילי וטני . יסתלק וט61 יסתכמו 6גתתיס 16כריס
 וטו6 יסתלקין 6ינון ריס6. ויסתכמ 6תמ1י)6

 . כרסותיס 1עיר6 כריט כד תילי וסגי .יתקייס
 ו6י פניתין. דידוי עכידת6 סגיתו ידויו6י
 ערכ יחן תי ת6תר ככקר כת'כ עליס ו6טדר ערקו6טדר 5ולת* ערק 6י עליט רדפין תרעין סניתורנלוי
 6כל כגטור6 5תתקן 1לילי6 סיסר6 כסר6 כד ט6יוכל
 מ1לקיטון 1כ% 6מר6. לתלט ילסרכון 1ל6ת6ריטון. קתי סליתת6 תיוכת6 ועכדין תעלמ6 תמתלקיןיות6 ס6י כ6ילו כלכייסו תסתגלי 1יות6 יות6 ככל ממידי1כ"י

 . ד6תי וכעלת6 דיןנעלת6
 וסקרכתס . ונו' לכס תסיס ענרת טסתיכי ב:יןכןנ(

 "חד 6יל 6מי פר לס' כיממ ריח 6ססעלס
 יסר6ל דכניש מ6י כל . כניסו כתרנוקו עלרת תסווגו'

 עתין ד6ן דכיות6 תני: יכקין ל" על6ין כרכ6ןת6יכון
 לכס תסי' ע5רת וכנ"כ כ5מודייסי יסר6ל כר .6מרכין

לכס

והזדזר
 ! קשימ ממכי תרין והוד נ?ח זקסאן :צדק



 186מנ קירשישיןפנחם הזהרלשון

 6גן וע"ו . מעגן 5ס6ר 651 5כס . עמין 5ס6ר 5651כס
 דיתעסקון 3רכ6ן מ51ק 5ון 5מיסכ ]קסכ[ סמיס ע5מר5ין
 יגקין כו ויסר56 3חוות6 )3תר יתער3ין ו65 .3יס

 ד65 . 15 ו6גי 5י וודי כתיכ יומ6 ס6י 1ע5 . ע65ין3רכ6ן
 3סעתת6 רמימוי דזטין 5מ5כמ 3סון 6וחר6יתער3
 יופ ומ5כ6 רמיתוי ס6 . רסימ6 )יומ6 5יס דע3יוע65ס
 עס 5מחוי 3עי 6ג" ססת6 מ5כ6 6מר . ניס 6תרעיומ)כ6
 רחית6י עס כסעודת6 6ג6 וכו וומי5ג6 .רמית6י
 5סתור6 עמג6 וית3ין ממגן קססורי "יגון כ5*ע5ון
 6קויס . ע3יו מ6י רחימ6י עס וחווס סעתת56מסעו

 5כתר . 5מףכ5 תמגן קסעורי וג קמייסוו6קריכ
 עווגין תכ5 ע65ס סעודת, 3ססי6 רחיתף עס מ5כ6יתיכ
 כ5 מגיס ס6י5 מ5כ6 עס 53מודוי ד6יסו וכעודדע5ת6
 ע6 53מודוסי רמיתף עס מ5כ6 וחדי . 5יס הסי53רכוי

 כנ"ג . קכ*ט פס יסר56 כך , כיגייסו 6חרנין6תפרכין
 - 5כס תסיס ע5רת ססמיגי כיוסכתי3

 ת6ן פ5רת ססמיגי כיוס 6מר סמעון ר3י6(
 6קרי כמד6 מתקסרן דכ5סו 6תר ססו6 656 .פ5רת
 עעמ6 מ6י תימ6 61י . כגיסו . ע~ת טסו ]קסג[פ5רת
 יומי יומין 6יטן 3כ5 656 ]קסי[ ע5רת סג6ד6קרי
 . 6יכון סריס ס3פץ וע*ו ]קסס[ סוו 6י5ג6 דפגסיספודת6
 ס61 ו3ניגיס . ד16ר"ת6 ומדות6 ממם ד6י5כ6 מדות56כתר
 ד6יסו ו6י5ג6 ומדות6 ד16ריית6 מדות6 ע5רת מדיות6

 וככסת 5קכ"ס 656 יומ6 נס6י מ51ק6 5ית וע*ו ]קסי[נו"
 וס6 כ( . 65מר ול6 5גס 5כס תסיס ע5רת 3נ*כ .יסר56
 3סו יי5יס מדות6 . 3)מודוי סו6 ומ5כ6 דמיומ6

 כ5 3סו 6סתד15 . 6וספיוין דזמין 5ת5כ6 מת35יסר56
 6סתו5ג6 ו6תון 6כ6 כ6ן עד מ5כ6 6מר 35תר סיכ5יס3גי
 3כ5 עמין ס6ר ע5 קרכגין וקרגתון . 63וססיטןכמא
 3יוס סס"ד . מד יומ6 גמדי 61תון 6ג6 6501ס מכ6ן .יומ6
 ע5ייכו קר3גין )רי63 . 5כס 5כס תסיס ע5רתססמיכי
 ו3יות6 . תויר6 מסתכחין 3מ5כ6 מסיתגות6 16ססיזי536

 כתיכ וע"ד . עמיס ותסתכמין מתכנפץ כ5סון דמ5כ6דמדות6
 ריכ6 סו6 יטק3 יומ6 וסחי . ככיסו תרנומו .פ5רת
 וע"ד . עתיס מד6ן מסימגות6 16ססיזי 6יגע 1כ5 ]קסי[5מוות6
 5י וי6תל נ( וכתי3 כמוך. מי יסר56 6סריךכתי3
 6תפ6ר 3ך 6סר יסר56 6תספ3די

 תסיס ע5רת ססמיגי כיוס ס63 גסור6י 6*רי(
 . 6יסו ויסר56 חדות6 ע5רת ד6יסו תמיג6ס יות6 .5כס
 ססו6 ו6כ5ין סד6ן ממק ס"ר ו6יגון 3עוו מזיות6
 5ק3*ס גורסי6 יסר56 מתקגין יסר56 15ן דמתקגימזוג6
 3חווס זיגין ו' 63יגון 5עי%5 05 5ס5ק6 ]קסח[מתת6
 3רכ6ן וגע65 ס5ק6 6יסי כדין . מו3מ6 ו65קס316ס5ו65
 6כ5ן דטתין תמגן ר3ר3ן מיון וס6ר . ת3ע5סומווס
 3עגונין גפס6ן גקס6 61יסי . 61תזג1 ורפסןימדקן
 כ5 גקע6 60 דגמת6 וכית ד6תמר. כתס5עי65
סכפס סכי כ) ויסר56 . עכוגין 1כ5 קווסין 1כ5כרכ6ן

 אנחנו וע'כ שרים, לשאר ולא לכם עמים, לשאר ולאלכם
 שיתעסקו ברכות חלק להם לרעע ]קסכ[ המים עלמתפללום

 יונקים כאשר ישראל בשמחת אח4כ יתערבו ולאבו,
 ש'לא לו, ואני לי דודי כתוב הזה יום ועל עליונות,ברכות
 בסעודה לאוהבו שזימן למלך משל עמנו, אחריתעלב
 יח"ע המלך אוהב הרי נכבד. ליום עבורו שעשהגדולק
 עם לשמוח מבקש אני עתה המלך אמר בו, רוצהשהמלך
 על אתנו וישבו העונשין, שרי הממונים אותן כליכנסו אוהבי עם בסעודה אשב שכאשר אני ומתיראאוהבי,
 התקדם עשה, מה אוהבי, עם השמחה בסעודת לאכולהשלחן
 שור ובשר ירקות תבשיל עם נדולים כדים והכין ההואאוהב
 אח"כ . לאכול העונשין שרי הממונים אותן לפניוהקריב
 כל ממט מבקש המלך עם בלבדו שהוא ובטדהעולם, סעדני בכל ההיא נדולה בסעורה אוהבו עם המלךישב

 ואין בלבדו אוהבו עם משמח והמלך לו, ונותןהצ8רכהעו
 לפיכך דקב*ה. עם ישראל כך ביניהם, מתערביםאחרים
 : לכם תהיה עצרת השמיני ביוםכהעב

 איזו . עצהת הו8מיני ביום אמר שמעון רבי6(
 נקרא כאחד מתקשרים שכלם ההוא מקום אלאעצרת,
 הפעם מה תשאל ואם אמפה, עצרת, מיצ ]קסנ[עצרת
 עצ ההג ימי אותן בבל אלא ]קסד[ עצרת כאןשנקרא
 הם. פרים שבעים וע4כ ]קסס[ היו העץ ענפי ש4הסעורה
 זה ובעבור התורה, ושמהת ממש העץ שמחת כךאחר
 אגקרא העץ הטמחת התורה שמחת העצרת, חנ הוא אחדיום
 וכנסת להקב"ה אלא הזה ביום חלק אין וע4כ ]ממוןנוף

 עם היא שלו שמחה הוא, בלבדו המלך של הזהיום שהרי נ( לאהר, ולא לכם לכם, תהיה עצרת לפיכךישראל.
 כל בהם השתדלו שרחים, שהזמין למלך משל"פראל,
 השתדלנו ואתם אני כאן ער המלך אמר אח'כ היכלו.בני
 בכל העמים שאר על קרבנטז והקרבתם בהאורחים,כלנו
 ביום זש'כ אחד. יום נשמח ואתם אני והלאה מכאןיום,

 עליכם. קרבטת להקריב לכם, לכם. תהיה עצרתהשמיני
 וביום תמיד, המלך עם נמצאים האמונה אורחיאמנם
 כתוב וע'כ עמו, ונמצאים מתאספים כלם המלךשמחת
 הטש הוא יעקב הזה וביום כנישו, תרטמועצרת,
 ועץ עמו. שמחש האמתה אורחי וששר וכל ]קסז[השמחה
 לי ויאמר נ( וכהצב כמוך, מי ישראל אשריךכתוב
 : אתפאר בך אשר ישראל אתהעבדי

 תחיה עצרת השמעי ביום הזקן נהוראי א"רי(
 הוא. ישראל שמחת העצרת חג שהוא השמיני יוםלכם,
 אותו ואכלים שמחים, העמים שרי שאותן בעוד וראהובוא
 להקב*ה הכסא ישראל מתקנים להם, הכינו שישראלהמזון

 בשמחה מינים ד' באותן למעלה להעלותהטנקסח[
 ברכטז ומקבלת עולה היא אז המזבח.יהקיף

 אוכלש העמים שרי הנדולות חטת ושאר מבעלה.ושמחה
 בעוננ הנפשות כטץזקת חהיא ונזונים, רומסיםמד,ים

 כל מחזקת היא שיורדת וכיון שנתבאר, כמושלמעלה
 אותן כל וישראל , התענונים וכל הקדושות וכלהברכות

שבעת
 קטז. ח15ס 7( פ'ט יסע,' ג( קו 6טור נ( : ט 6מיי " טקומותנא4אה

 זץזך:ךזוך
 ליה קשיא אסד( : דאילנא ט*א זה בעבור ונקרא בו, מחקשרות הט*ירות  שגל הת*אלת זח ,קסגן : רבח דצשעגא ביופ הייגוןקסגן

 התפארת זה ןקסו[ : האומות של שרים *' אלו ןקסס[ : למלכות עהי ,הכן השם זה הלא  עידת. ב*ם ההפארת כאן נקרא מהמפגי
 גקר* יכך שאת גיהי היא החת בים ומלטות ת*ארת שטץהתקשרות ול4י , המלבות מדת עם הזה ביום המש8ח החייט עץשנקרא
 העליוטת בפפירות לקשרה המלכות מרת להעלית 4י' ןקסחן : הת*ארת במרת יעקב שורש כי ןקסון : חמלכות יל בשם עירתחתפאות
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 שהם העבודות ע*י אצלם אותה ממשיכים הם הימיםשבעה
 בניה אל להתקרב יורדה אז אליה. ומתקרביםעובדים
 שכל לפי השמיני, יום הוא היום וזה אחד. יוםלשמרם
 שם4ני הוא ולכך ];סס[ עמה הם האחרים ימיםשבעת
 שכל אספה. עצרת. בקרא ולפיכך כאחד. ימים שמנת הםכי

 אלא שמיני שאין שמיני ונקרא הזה. ביום נאספיםהימים
 בלבדם ישראל שולמים השמיני שביום ולפי "( שכעה.ע"י

 ן כנגד כבשים ז' היחוד. סוד אחד. איל אחד פרמקריבים
 יעברנו ההוא שבומן אע"פ עזים. ש"יר המדרגות.ו'

 -עבמלו שלא ממנו כח ישאר מקום מכל העולם. מןהקב"ה
 העליונה מחכמה חיים מים יצאו ההוא ובזמן ורביה.יפריה

 ן הים אל וחצים עליון. חמד זה הקדמוני. הים אל חציםכו
 ן יבחורף. בקיץ עלאה. ונבור"ה תהאה גבור"ה זוראחרון.
 בעולם. הדין ישאר שלא מים. ש4 ובצד אש שלבצד

 ן 1 בעולם וחירות וחיים רחמים הכלאלא

 הנאמןרועה

 והקרבתם . עי לכם תהיה עצרת השמיני ,2ידכ2נ(
 הרי גו'. אחד איל אחד פר ונו'עולה

 לאחד אורחים. שהזמין למלך משל המשנה. חכמיביארו
 סעודה נעשה ואתם אני ביתו בני לאותן אמרששלחם
 . בעמי יעוור זה י( שנאמר כמו . עצרת ומהוקמנה,
 נעשה העליונה השכינה מצד מלכות. אלא עצרואין

 ונוהגים קמנה. מעודה המלכות ומצד ]קט[ גדולהסעודה
 ומעמרים תורה. שמחת ונקראת שמחה. עמה לעשותישראל
 . לתפאר"ת רבה תורה מפר . שלו נכתר תורהלספר
 אלעזר א"ר תפארת. עפרת להשכינה רמז שלו[]כתד
 השרים כל נזמנים העליונה האם של מצד מה מפניאבי
 אלא נזמן לא התחתונה השכינה ומצד האומווע. כלי2ל

 . שאלת יפה בני ח4ל . האחד פר בנגד היחידהאומה
 בבית צנועה שהיא בת על מרבהת שהמלכותלפי
 דרך שאין . נשואה ולא ארוסה והש , ואמהאביה
 ארץ דרך נשואה שהיא האם אבל אורחים. עם לאכלארץ
 השלחן על היא תאכל אורחים מזמין בעלה שכאשרהוא
 אוכלים אין . זרש הם האורחש אותן ואם בעלה.עם

 בהסעודה ולפיכך ד,נ2ע. שכן ובל האם ולא האב לאעמהם
 מן אחד אף עמהם לאכל נשתתף לא שרים שבעיםשל
 עתה ודאי א*ל זרים, שהם לפי המלך. של ב-עוכני

 ז ר*ם ע*כ מכונו. על בלבי הדברנתישב

 אלעזר, לרבי חייא א'ר במתדיכם. לה' תעשו אלה:(
 של האחרון יום עד השנה מראש הימיםאלה

 אותן סדר אלעזר א"ר . ענינם לרע2ין רוצה אגיסכתע
 ואמו פתח הקבלה. חכמי בין הוא החכמה מודהימים

 תולד שבה השמאלית זרוע זו קרשו. זר1ע אה ה' חשףו(
 ולאיזד הנאולה. תולה שבה דגקמה. תולה שבההישועה,
 אלי אותה ולכ4קת מצפר. ישראל לכמשת להקימהענין.

 גדוו פחד לעומתה נתשררה זו זרוע וכאשר יחד,להזדוג

 דק6 עו3דין 63יכון )ס חסג6ן סוו יזמיןסכעס

 ככננע %5יתיכנ% 6י%"ג6 י1ת16 יסדץס6י 115תץ62'שי
 . תתיכ6ס 6יסו וע"ד ]קסע[ גסדס 6חרכין יות*ן ס3עםדכ5

 כ%5 ככיסין ע5רת. 6קרי ו3נ*כ כחי6. יותיןתתני6
 "65 סתיגי ד5ית סתיכי ו6קרי . יות6 גס6יכניסין
 5הווייסו יסר56 ס5טין תת':6ס דכ'1ת6 י3נין "( סכעס.-גו

 5קכ5 ככ:'ס סכעס דיחודמ רזת החד. 6י5 6חד פרתקייכין
 דכססס,6 6ט*נ עז'ס סטיר דרגיןסכעס

 זחנ"
 יט3רע.ס

 יתכס5ון 651 תגיס יסת6ר ד6 כ5 ע5 . תע5ת6קכ"ס
 ע5מס. תחכתס חייס תיס יסקון זתג6 ו3ס6% ורגיס-פריס

 סיס 6) ומ5'ס ע65ס חסד ד6 . סקדת,גי סיס 56 ח5יסכ(
 .61ס6גכוכסטר6כסם

 דתי6ננו
 י ט דינמ ץסת6ר ד65

 : 3ע5ת6 וחירו וחייס רמתי כ65665

 מהימנארעיא

 וסקרכתס . עו' 5נס תסיס ע5ות סס-יכי ביוםנ(
 ס6 ונו'. 6חד 6י5 6מד פר גו'עעס

 . נעתי יט5ור זס י( 6תו ד6ת כתן ע5ות ותסו .: 7-35 טזא:ן:!ן ניישס 5קגי27י?2ה:לצ4
 ונסנע זעיר6 סטודת6 דת5כות ותססר6 ]קט[ ר3ר63סעודת6
 ונזטטרן . תורס סתתת 61תקרי6ת . חדוס טתס 5תע3דיסל56
 5תפ6ר"ת. רתז תורס ספר . די5יס ככתר תורס5ספר
 ה5עזר 6'ר תס%ת. עסרת  5סכיכת6 די5יסן]כתר6
 תנוכי 5כ5 זפין ע65ס ד6פ6 תסטר6 6ת6י6נ6
 656 זתין 65 תת6ס דסכינת6 ותסטר6 . 6ופיןדכ5

 ס6ילת. ספיר כרי 6"5 יחיד6 פר 5ק53 יחי561חותס
 ככית 5כוטס ד6*סי 5כרת6 רתי61 6יסי דת5כותכגין
 6ורח 65 . נסו6ס וי6 6רוסס ו6יסי . ו6תס36יס
 6רע6 16רח נסו6ס דסי6 6ת6 6ג5 6וססיזין עט 5תיכ65רע6
 פתור6 ט5 5קיכ5 6וספיזי תזתין 3ע5ס דכו6יסו

 י %"~1 ון;""הג21ננג כסמ 5 נרב72ייו33*כ ,בןכ:בי טא 4נ0:26:16זר1
 . 56עזר 5ר3י מ"6 6'ר . נתועדכס 5ס' תעסו 4*להס(
 56עזר 6*ר ןע5ייסוץ צ"קס נפיכ6דמנ

 6 -גת ית6

 ו6תר פתמ . מק65 תסיוי 3ין 610 דחכתת6 רז6יותי
 ת5י6 ד3יס מד6 דרוע6 ד6 . קדסו זרוע 6ת ס' מסףו(

 . 51תס פורקג6 ת5י6 דכיס . נוקת6 ת5י6 וגיסיסועס.
 5ג3יס 05 עק653 תפפר6. יסר56 5כנסת 505תיקס
 יחי6 כתס 5ק53ס %פר ס6י וכד . כמו656זדונ6

שרי6
 יעי, י( חא יסשות טקוכות"טראה

- 

 ג*ג טפי' ו( ויה ס פ ס%%יי ד( ו4יט: ג(

 ה1דט4דר

 משפיעק השגעח וגל מלגוה שד הסד שמן חט"ירות אהש עפ מתקשיח הבינה שנפ "י' אסט( י*דא* עבוית עשי נעשה ווה שפע.לקבל
 . חפרים ע' 1ל חסעורה נעשה הבינה מצד ,קסן . הזה ביום במלבוף גדולה האיהשפע



 ז18סר יושישוןפבחם הזהרלשון

 65תמגר6. ריסס6 תמות דרוע6 ססו6 דיגמ עו גע5ת6סרי6
 ךינ6 כיימ6 וכדין ונו'. 5ר6סי תמת סת"15 6( 6תר ד6תכחס
 מדות6 כדין 5מגק6 יתינ6 6תי 5גתר מוגין.וחכפר
 ט65 ס5יתו סו6 וכדין פרוד6. ג65 6מד 6קריטכ65 גנופ6. 6~דוונת 5כתר נסירין. 6נפין וכ5 גע5ת6סרי6
 יר6ם יותין דסני סדור6 דס6י וננח6 . זממנם% סני 6סתכמ דל6 ח6י . וד6י ו6מידו דנ65ת6
 6תעל ססנס גר6ם . דמנ גתר6ס יות6 עדססנס
 ע5פ6 כ3 וכדין לתמרונית6. 05 5קכ65 דסת656דרוע6
 גתטגת6 ותי6 ססו6 וגעי גדיי6.גדמי5ו
 וגעיין חערונית6. 6תי6ת 5גתר קכ'ס. קתי ע5ת6 65סתכמ6ס5יס
 כנסר6 ו5תעג5 . מדות6 5תעגד וןירמ6 כתסע6 סיכ65גני

 סו6 6מר6 גיות6 . דתטרעי% גחונ6 נרמייסו5דכ6ס
 כד*6 ריסס6. תחות סת656 5סוו6ס דילסץוג6
 מוגייסו ע5 גתפ)ית6 יסר56 הוין . %מסי תמתסת156
 5תסרוגית6 6)פס6 6נסירת ע65ס 6ת6 דס6 . 5סוותכסר6
 דסת656 כטז סינ65. נ)י נ5 וטתכפריןגאונס6
 סת656. ע5 סר"8- דמסרחית6 רים6 י% נס6י 05תקג65
 גנין 5קג3ס יתיי6 יתער דמנ קדמ6סניות6
 ומדופ6 . )סירין %סין וכ5 גמדוס כ5סו וכדין .5מגק6
 6חר וגכ5 . נרים יתינ6 דס6 דמדוס. ויייןנכ5 5תמדי כם6 נמ עעץ תיג%. ע5 5)סכ6 55י5ןדטיס
 סי6 חדופ6 ונדק גכ65. %עריך חדות6 יתי%דם6רי

 . סי6 ד*ריפ6 מדופ6 תץכ6ס כית6 5נקר .65סתפסע6
 נפ 45וי ד6% ווו% סא דט% וווא נדןד%
 ס61 י*סר56 יות6 וד6 . דכ65 ס5יתו ס61 וד6 ]קע6[מד
 . ל6מר5 מעק6 גיס ד5ית 53מוי"ס1 ייוסו ועדג6 .וי6י
 כתי3 שאסו ד6תי. ונפימ6 חן נע5ת6 המכעע 6יטןזכ6ין
 5פעס סף נרוך . 6לסעי 5ס' 6תס קי*8 עס עינ(

 : %עק6טן

 לדוובר. ראשה תחה ההיא זרוע ערניח ער בעולם.שורה
 הרין ישקם ואז ונו'. לראשי תחת שמאלו 6( שכתובכמו

 שמחה אז לחכק. הימנטז תבוא אח"כ . העונותומכפר
 בהגוף. מודונת אח*כ מאירין. הפנים וכל בעולםשורה
 הכל של שלמות הוא ואו פרוד. בלי אחר נקרא הכלח

 כך נמצא שלא מה בוראי. התאחדות ויש הכלף8צעז
 מראש הימים אותן סרר הוא כך הזה וכדמיון אנים.בשאר
 העולם כל ואז . להשכינה לה ליקת השמאליון*יע מתעוררת השנה בראש סכות. של האחרן יום ערהשנה
 בתשובה נמצא יהי' שהשלם ההוא בזמן ונצרך הרין.באימת
 וצריכים . השכינה באה הנה אח"כ הקב*ה. לפנישלמה
 כמים ימבול שמחה. לעשות לחדש בתשעה ההיכלבני

 כמש'כ . ראשה תחת דהשמאלקז זרוע להניח שלהיונ הצא המחהת ביום השכינה. של הזיוג לעת עצמםלמהר
 עוטהם על בתענית שרוים ישראל ח% לראשף. תחתשמאלו
 יהשכינה פניה מאירה היינה האם שהרי להם.עכפר
 ד"שמאלית. ורךע על השכינה ראש שורה הזה בטם להיהדה השמאלית שזררע כיון ההיכל. בני כל ומתכפרים שלהבזית
 השמחה ויש מאיה". הפנים וכל בשמחה כ%ם ואולחביז. כשביל לקבלה הימניוז זרדצ תתעורר סכווז של הראשוןביום

 לשמה האנשים טריכים המובח. על ?ללים מיםשמנ0כים
 מ844 וכבל כך. טרם הימין בחינת שהרי שמחה. מעיבכל

 היא השמחה ח% בכל. לשםחה נצרך הימין בחי'שתשרה
 היא. תורה שמחת השמיני בעם אח*כ השעשחרם.לבעבור
 הנל יהיא הני של זית . הט* הטף של זית 4שהרי
 לאחר. חלק כו שאין כלכדם שלהם תורלבודאי. הח* יאאיאל ישל היהם הה הכל. וש*מות דצא ווה ]קע6[אחר
 נאמר עליהם הבא. ובעולם הזה בעולם ישראל הםזכאים
 לע""8 ח* ברוך אלהיך. לה' אהה קדוש עם נינ(

 1 ואמןאנק

 ממותפרשת
 דצאנץרועה מהימנאריא

 6סר 65סר סטשמ ספטצ * 5ס' פי וי מ איש*
 גו5ע6 6תר . ונו' דגרו ימ5 65 )פסופ5

 5חננ6 651 . עזידס גת סכיכת6 6עוי . ס' סלועת .קדיס6
 656 . 5יס 5תססר ואין נס6 גמ דת5תקקיגו
 וסגת בןז . 6כסן עי9 ת5פ חנת ש דשבתגנין
 סגועס וגי6י ]6[ גסו ד6סתתפת סגועס ימיוסנת
 6פ5 מ5 נור תמס. ט סיס דגר ע5 656 ס5סל6

ע5
 שי: ששים פ 4צ דגיש ס נ' 9ד " מקוטטןט*אה

יץ
 קודש שבה של הטיר שנ8 "מביז עיו " פך 8י %א%(

 . אברהם מדת חימגית זרוע בחי' נתיורר שבת שלבבקר

 אפר לאסר שכעה השבע או לה' ניי ידי ט אישנ(
 סנורה אמר . ונו' דברו יחל לא נפשועל

 להנם ולא יחירה. בת השכינה היא ה'. שכועתהקדושה.
 אלא . השבועה מן לפמור יכולש אנשש ששלשהקקנו
 ישנת בת האכא. ענפי ג' הייט ישנת ש ששבתלפי
 שכועה ובוראי ]6[ בהם הנשתתפת שבועה יחירה נתע

 אפילר חל נדר ממש. נו ומיש דבר על אלא חלהאיטה
על

דטחף
 א9*י אהה של היהוד עיקר ונע*ה יעקב ו4יף8ח ההשירובמ"תה השמא*וע זתע וו4ינו יצחק. פחד יתעורר  שנת ב*ל הוא.בך
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 הזהרישיןממות קודשלשין6פ1

 הישיבות ראשי אתם הנאמן. רהנה להם אמר ]ג[ המלךבחיי
 בכל שמחדש מי אבל ]ד[ מבינים שאתם בכם אנייודע
 הלא כי חדשות. לנו יחדש הוא בראשית מעשה תמידיום
 אבל . השטש תחת חדש נל אין 6( קהלת שאמרהראי

 לומר רוצה אני תורה סתרי הל "ם. ד,ושמש מןלמעלה
 שלו בהעולם ]ס[ אלהים ה' ומכן שמש כי כ( ככתובכונתו.
 עשה זה לעומת שזה אע"פ מ[ הדיום של בהעולםולא

 דתת'כת6ן תלי . תסיתכ6 רעי6 לק 6תר ]נ[ סתלך3מיי
 3כ5 דתמדם 6100 6כ5 ]ר[ ידעין ד6תון נכוידעכ6
 דס6 תידוסין לן ימוס 3ל6סית תעסס תתיריוס
 36ל . ססתס פמת מדס כל 6ין "( קסלת 6תרוד6י

 לתימד. כעינ6 6כ6 פורס ו3סתרי לו יס ססתס תןלתעלס
 דלש נע%5 ]ט[ 56סיס ס' ותגן סתס כי נ(כדכתי3
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7סכיסע6

 פת~
 כחע*5 דיליס. דיור6 תערני גותל

 ת*ל. כ'ו כות"5 נו. פוכיס ססכ5 ת5 ד6"א סספל
 סס פל ]י6[ די5יס פל 6'סי סכינת6 וד6* כ"וסף*ס
 קון כ5 ע5 י16קתוס . כעורכ סמורות תלת5יס ק51ופיו6(
 ססכל תל 5ם'ד תן וש . ס5כות ס5 תליס תליחען
 יוכתן ותרטס . 61רן כסתיס כ'ל כי כ( סס'ד ]ינ[ ד'יכין 6'מ כין 6מיד 610 דש ד16ת קון וס5ו ]יכ[ נופאיס
 . עעס יסווד ו5די*ק 6תתר ועליס . ונ~ע6 כסתי676~יד
 ]ידן ו6רע"6 סתי'6 קייתין דע5יס דסכועס כרית לוסווכ61י
 61ר*ן סתי*ס מקות 51י5ס יותס כרית'י ל6 06 נ(דכמיכ
 61ת*ס ד( סס*7 סתי"ס. 6*מ . דש 6'ם 61יכון . סתתיל6

 סדוס וסצ'ן 0( סס*ד . ס6ר'ן דש ]סו[ ססתי'סתסתע
 סכ,עס וכיס . 61רע6 סתי6 כין 6מיד דכרית וכנין .רנ5י
 כסתיס ד6ותי ת6ן . סכקר עד סככי ס' מי דכתיככתס
 ע5ת6 ו6סדר . ו6רע4 דסתי5 ככיכ6 סרס כ6ילו5סקר6
 6מ*ד תן דדל*ת קי65 יעדי גס כר ד6י . וכסולתסו
 כר 6100 וכ6עו . סקר דכ6תריס סת6*5 ד6 . 6מ*ריסת6ר
 65 וסקר6 ק6י קוספ6 ]טי[ פקר פ5 ו6רע6 סתי6 ככינס

 יסיכ ת6ן . יסר56 תפ6רת 6רן תסתיס סס5ז 1( כ6ילו5יסו וס6י . ו5רע6 סתי6 וכפלו ככיכ6 סרםק6י.
 ד6 וד6י 656 . 6רן תסתיס ססליך דק6תר כסתיס6ר7

 . דידס כנפילס ת'כס 6פסרס דל6 עתס ותס6ר'תסכיגת6
 ותכ5ן . 6תן 65 65מר וככתי סתי סו6 ס' 6כי ו( כסלקייס
 ות6ן . ~5ס 6תת ותסלך ח( דכתיכ . עתס כסלד6תת
 ד6יסו . ףן5תמ נן6רן אתת ט( תקייס סו6 קוסק6ד6יתי
 דסכועס וכנין . ס6רל ו6ת ססתיס ,כתר 6רז56סיכן כר54 סס*ד . ככיכ5 קיית6 דכיס ד6ת5עית6עתוד6
 דכר . יכע*ד כ65 קיות6 05 ליפ ד6 דפלת6 כניכ66יסי
 56טריך ד65 . תתס כו ס6ין דכר ע5 50 ו6יסו ס5יקסכועס נכי פ5 67תי ע5ת6 ד6יסו נזר מו[ תתס כוסיס
 סת0ס תסתיס דכיס כרית ד6יסו ע5יס 5קיית6יסו*ד
 כ5 תקיכי דכיס ד%6 ע5ת6 ד6יסו סכפוריס כיוסוכנ*7
 תנ6 6'סי י כריפ 6ות תתן סתטס כתסמיס 6סורנדרי
 כו 6ין סכ6 סטו5ס ד6וקתוס כתס . 5די*ק תורס ספרפ5
 5דיקיס 6ל6 . סתסס תסתיס ול6 סתיס ול6 6כעס65

 . ר*ת ע*כ - כר6סיסס ועפרופיססיוסכיס
 ססו6 6תר . סתויג'ס ת6ת יסר6נ כ% כקתת נמםי(

 פיס6 1כל תתדין. סוס דכ65 מ~י פ6יכוק6
דילסון

 ת'ל. כ'ו כות'ל בו. טנים שהנל תל היא שהשכינה שםעל כהז'י שלו. טדור התו הסערבי כותל התחתעה השכעהכי
 שפ על ]'6ן הוי'ה של תל התו שהשנינה וראי כ'ו.הוי'ה
 קוץ כל שעל וביארו כעורב. שחורות תלתלים ק~יהזיו6(
 התל החנו אח*ד מן ר הלכות. של תלים תלי נדרשהעץ
 א"ח בץ חמשק הוח ר אות של דקק הה ]יכ[ בו טניםשה5ל
 עולם. יסו'ד עדי*ק נאמר ועליו ובארעא. בשמתודאחיד יונתן הזרטם וארץ. בשמים כיל כי נ( דש*כ ]ינ[ ד'ובין

 יד[ ואר*ץ] שמהם מתקימים שעליו השבועה ברית שהואובודאי
 ואר*ץ שמי'ם חקות ולילה יומם ברית"י רא אם נ(ככהעב
 ואתה ד( ככהעב שמי*ם. א'ח . ר א'ח והם שמתי.לא

 ומנייו אתן. לא לאחר וכבודי שמי הוא ה' אני ז( בהלקיים
 ומי- אריה. אגטז ותשלך ח( שכתוב עמה. נפלשהאמת
 שהוח רצצמח. כןארץ 4*מת פ( מקיים הוא באמתשנשבע
 ברא שכדעב והו . הבנין מתקיים שבו האמצעיעמוד
 שהשברעה יפי הארץ. ואת השמים כך ואחר ארן.אלהים
 דבר יסו*ד. בלי קיום לה אין הזה עולם בנין שורשהיא
 נצרך אין כי ממש. בו שאין דבר על חל והואשבועה נבי על שלה הבא עולם שצרש שהוא נדר ~ו( ממש בוש"ט
 הממה. ת,טמיש שבו הברקן שההש עליו להתקיים יסו*דלו

 כ4 בו שתקנו הבא עולם שההש הנפורים ביום יפיכךן
 עטרה החע י הברית אות שם הממה. בתשמיש אסורנדרי
 בו אין הבא שהעולם שאמרו כמו הצדיק. תורה ספרעל
 צדיקיט אלא דגומה. תשמיש ולא וטזיה ולא אכילהלא

 : ר*ם ע*כ - בראשיהם ועמרותיהםיושבש
 עלם אמר . המדינים מאת ישראל בני נקמת נקםי(

 העצה וכל ממדין. היה שרכל וראה בואההוא
שלהם

 הזהריו
 התפארת של וההר התל היא ומשיינח חמלטת שמרת *י 6.1( : להיאך ערם ששי שבועת היא חק ואם השפע והמשטת הורתותםנורפ

שנשזון
 ,י,'ח,1(1.)יו":,ןויי","ו. : אלא עצפיותה אור פ%*מאה 1 ~יצאע אב ב % %זבג: 39( : :צגגה :%:( ל: שטבן:ם:ין טת הזרי יהייטן עליה.

 'י":"י,יי."י
 "'ד :גיגיקי'4'י ,:י: ינפותיי"ג 1.בייה

 *כמיי~גן,
 , נ*סק קמלכות וחוטפן ממש'ב' ונע במל היטור ברית ט בטל נ:סה בב :נ:ם:%ג:י:ט*נ,ג

 1שש,י מג ברתאן:יינו להרי"ת אח ור,וא שמים. שנקראתיארת
 , ימזית מ שמ יינק""

 רבר להיותו לכ*ל ולחזק לגרל גרית הקמת כעבורתם שיגרמו גברא כח יאל ת לע

 פי על חל  שהנרר הענין וזרש לעיל.בנזכר
 כאן  שכהבתי מה בל בינהע עם חנמה ושל ק"יר נג והוא ממש שא"ב רבר %ק

 שב .היזאמר
 ק

 המעתיקים וגגח ע"י הנעוים סטנים
 ק

 ובשעקים. ב כברקים מאירים גרורים מפ חחתר רברי אגל סים.
17ףן
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 שראו כיון לבלעם, שכרו ובעצתם היה. משה עלשלהם
 לעצמם אחרת רעה עצה נמלו לקלל. יכול אינושבלעם
 נשי על שהרי ממואב. יותר ובנותיהם נשיהםוהפקירו
 ממדין והכל וגו'. ישראל לבני היו הנה הן כתובמדין
 בתו. את שי8קיר שלהם הנשיא עם עצה נמלו .היה

 העמירו כשפים מיני ובכמה ברשתם. משה אח לצודשחשבו
 אחור. חכמים משיב והקב"ה ישראל. ראש לתפוסאותה
 מי. ידעו ולא ברשחם. נחפם יהיה ישראל שראש ראוהם
 אלפים וכמה עמה. ינפול העם שראש ראו ראו. ולאראו

 על לה ופקדו אותה הפקירו הוא. שמשה וחשבואחרים.
 אדע. במה להם אמרה לו. אלא לאחר תזדווג שלאבה2ה
 תזדווגי אליו לפניו. עומדים שבלם שתראי זה להאמרו
 תשעה לפניו עמדו מלוא בן זמרי שבא כיון לאחר.ולא

 שלהם. נשיא היה שהוא לפי שמעון. משבם אלףוחמשים
 כל שראו כיון אליו. ונזדווגה הוא שמשה חשבהוהיא
 והכל שהיה. מה והיה שעשו מה עשו לזה השאראותן
 מדין. נענש ולפיכך כשפים. מיני בכמה ממדיןהיה

 המדינים. מאת "שראל בני נקמת קקום למשה אסרוהקבוה
 שיצאו לאחר אותם מניח אני למואב נאה. ולך ראוילך
 נקמת ינקם שהוא ישי בן דוד הרי ]יח[ מהם מרגליותב'

 מואב "( זש"כ הפעור. צואת שמלאה הקדרה וירחץמואב.
 נענשו, לא יצאו לא מרגליות ב' שאותן ועד רחצי.מיר
 שלהם, צואה מן הקדרה ורחץ דוד בא שיצאוביט
 ובוא דוד. בימי ומואב משה בימי מדין נענשו.ונלם
 שלהם. הרעות מכל שקמו לא זה כל על מדין רשעיחיאה
 הזקנים אותן וכל יהושע מת כי שראו דורות איזהלאחר
 עומדת השעה עתה אמרו ידם. על נם לעשותהראוים
 מה לזכור לכם יש ואמרו. עמלק אצל באו עשו. מהלנו.
 שלו. התלמיד ויהושע רבם ומשה ישראל בני לכםשעשו

 מי בהם שאין העת היא עתה העולם. מן אתכם,פהכריתו
 ועמלק מדין י( ככתוב עמכם. איך ואני עליהם.שיגין
 את ישראל בני להם עשו מדין מפני וגו'. קדםובני

 רעות לישראל שיךשה מי בע~ם היה לא וגו.המנהרות
 להלחם שנקרבו לפי כעמלק, גם לומר ויש כמדין.בכל
 נקמת הקב*ה נוקם וע"ז הקדוש. הברית אות דברעל

 : ישכח שלאעולם
 בלעם אלשר א"ר הרגובחרב. בעור נן נלעם דארןנ(

 יצחק א*ר נהרג. ואיך אותו הרג מיהרשע
 ולמדנו חלליהם. על הרגו ככתוב הרגוהו. ועחריופנחם
 באויר שפרחו כשפים של בחכמה עה2ה היה מדיןשבעיר
 שפעלו פנחם ותפלת הקודש ציץ ולולי מדין. ומלכיהוא

 חלליהם. על וש*כ להם. יבולים היו לא חלליהם עללהפילם
 א*ל בחרב. הרגו הקוסם בעור בן בלעם ואת ד(וכתוב
 עניני כל אלעזר שמעון א*ר ידעתי. זה כ4 אלע,רר'

 ולא שנאמר החברים ביארו והרי הם. חזקים הרשעבלעם
 אבל קם לא בישראל ואמרו כמשה. בישראל עוד נביאקם

 הדבר ביארנו והרי בלעם. הוא. ומי קם. העולםבאומות
 כמוהו אין ובלעם העליונים. בכתרים כמוהו איןשמשה
 הטומאה. בצד וזה הקדושה בצד זה התחתונים.בכתרים

 א"8 בחכמה. תקיף היה כך וכל בידו היה זה כלואם

 ומתו כיון 535עס סכרו וי5סון ו3עיס6 סוס. חסס ע5וי5סון
 טתוין וכ65 עו'. יסרמ5 35ני סיו סכס סן כתי3טוין נסי ע5 דס6 . טת,6כ יתיר ו3נתייסו נסייסוו6פקירו 5נרטייסי כיס6 6קר6 עיעמ נס5ו יכיל 5תוכ5עס
 3רתיס. ויפקיר ועסון כסי6ס 3סוי עיט6 נט15סוס

 6עערו מרסין ~יני ו3כנוס 3רקתיסון 5טסס 5נט65ותסיכו
 . 6מור מכטיס טסי3 וק3יס וי5סון ריס6 5טתפס05
 . יועו 651 די5סון 3רסת6 יתפס ויסר56 וריס6 מטן6ינע
 56סין וכת0 3סוס ונסי5 ועט6 ריס6 מתו . מטו 651ממו

 ע5 05 יפקיוו 05 6סקירו 6יסו וטסס ומסיכו6מרנין
 . 6כוע 3טס 5ון 6תרס 3יס 656 65מר6 ת~דחנ ו65טסס
 תסעס קטיס קטו ס5ו6 3ן ~נזרי ו6ת6 כיון . 3"מר6516 תזוווני 3יס קפיס קייתי וכ5טו ותמתי ססו66מר1
 . ו5סון נסי6ס וסוס 3נין וסטעון טס3ע6 56פיןוחטסין
 כ5 ומטו כיון 3יס. 161וועת 6יסו וטסס מסי3תוסי6
 וכ65 . דטוס ט6י וסוס וע3וו ט6י עכוו 5ו6 ס6ר6ינון

 ויפקון 35תר 15ן ס3יק 6כ6 5ט361 . י6ות ו5ךפ6תמ~י סט טמת יסר56 3ני נקטת נקוס 5טסס 6טר1ק3*ס
 טקטין ינקוס ו6יסו ויסי 3ריס 111 ס6 ףח[ טנייסו טרנ65ןין

 טו36 6( סט"ו . וסעור סכופ6 וט5י6 קוירס ויסח .361
 . 6תענסו 65 נסקו 65 טרנ65ן תרין י6יגון ופו . רמ5יסיר
 . ו5טון טטטפ6 קוירס ו6סמי 111 6ת6 ונסקוכית
 1ת6 . 111 ניטי וטו36 טקס 3יטי תוין . 6תענסווכ5סו
 . וי5טון 3יסץ טכ5 סכיכו 65 61 כ5 ע5 וטוין מיי3י6מ~י

 ~קכיס 6יכון 1כ5 יסוסע וטית ימטו ורין35תר
 קייט6 סעת6 סקת6 6טרו . יוייסו ע5 נס6 5טע3וו6יתמח

 5כון 6ית ו6תרו פט5ק 5נ3י 6תו ע3וו. ט6י .5ן
 ט6י 65וכרי

 ו5יט ת5טיומ ויסוסע ר3סון וטסס יסר56 3ני 5כוןדע3וו
 מ6ן 3סו ו5ית עו:6 סומ ססת6 טע5ט6 5כוןדסי5י
 ועט5ק חוין כ( וכתי3 3סוייכי. ו6נן ס5ייסו.ד6נין
 6ת יקר56 3ני 5סס טסו טוין טסני חמ,. קוסו3ני

 כיס6 ויפ3יו ט6ן 3ע5ת6 טוס 65 . וגו'סטנסרות
 קנ6ת ננין . כעט5ק תיט6 אי . כחדץ3כ65
 קנ6ת ק3*ס קני ד6 וע5 3רית 5נ3י וקרי3ו3רית

 . יתנסי ו5מע5טין
 53עס 56טשר 6'ר 3מר3 סונו 3פוו ק ייעס דאתנ(

 י5מק 6"ר 6קעי5. וסיך 5יס קעי5 ט6ןמייכ6
 ותמנן . מ55יסס ע5 סרנו וכתי3 קס15סו וסייעתיספכחס
 63ויר וט6סי ומרסוי 3מכתת6 ע3יו 0וס ותוין3קרת6
 ו"י5ו ופנמס ו55ות6 וקחס6 5ין 561ת65 . טוין וט5כיסו6
 . מ55יסס ע5 סס'ו 5טון *כ5ו סוו 65 קעי5י6 פ55סון
 6*5 3מר3 טרנו סקוסס 3עור 3ן 53עס ו6ת ד(וכתיכ
 ט5וי כ5 56עור סתעון 6*ר . יופנ6 61 כ5 56ע~רר'

 ו65 וכתיכ ח3רי6 16קתוס 601 . 6ינון תקיסין מיי63וכ5עס
 536 קס 65 3יסר56 ו6נזרו כטסס כיסר56 עוו ככי6קס

 ט5ס 16קיטג6 1ט6 . כ)עס ונוני קס. סעעס63וטות
 דכווחיס 5ית ו53פס ע65ין 3כתרין וכוותיס 5יתטסס

 וסטמ65 3ססרה 611 דקווס6 3ססו6 61 . תת6ין3כתרין
 נ3ר . 3מכטת6 פקיף כך 1כ5 3יויס סוס 61 כ615י

 "ג יסועע 7( קגג דף ג( " סשטיס 0 י 4ש 6 מקופת8,מ

 הזהרדו
 העמונית: ונ;מה עו16 ושל ב-ו רות זו ]יח, : ינפר חשפ שגיתיהש
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 . כס 6קוש %4כי דכתיכ . תקיף כמי)6 נרמיסוסכמ
 כמפר6 6% . )יס )קע)6 יכלו שהך . מנסון )ג'ס5עקר

 כףתן 6יכון סימגין ת5ת . ממל סכי ת)% דס)מסומכמת6
 כ)וס  י7ע ד65 סימן . מ)ין )סעות סימן . ירקק)עכירס
 . זר )6 6ס . פיך ע6 זר יס)5ך 6( כתיכ וס6 . כיס"ית כ)5 טכירות ככל סוטס 5ס6ר 6כרע וד6סכומי.
 . )ך ד6סממודע מ6ן סוס 65 6י 6)6 . סכי )6ו .סיך
 ד5ית , 6גת מ6ן ויכדעון )ך יסכמון כ6וריית6 דפומךשתימו וכדי! %וריית6. קסוט מ5י ו)6ודע6 כ6וריית6 5מ655 סומך6פתמ
 ד6פתמ כזמכ6 6)6 כס )כר 5יס דיסתמודעון כע5תתמ)ס
 דכ5טס רסע ססו6 ס61. מ6ן גס6 5כגי 16דע ס1וויססומיס
 נכיכ ק6 דדעת6 3כיכו ד6 כ) וע5 ככ)6 גרמיס מככמסכימי
 . רכרכין עכיז סוס זעירין ממ5ין כת5וי.ו6סת)ק

 6מר סוס מס6כין דרגין 6יגון ע5 מ)ין ד6מרמס
 נרמיס ומסכמ 6מר סוס רסע ססו6 6כ5 6מרוקסוט
 חסיכ סמע דסוס מ6ן דכ5 כמ)ף. ו6סת)ק סתיסכ6רמ

 6) 6ירי סומט דכתיכ ע)מ6 ככי6י כ5 ע)ד6סת5ק
 כ5סו ע5 ע5יון ד6יסו דרג6 ד6 .. ע5יון דעת1אוע
 6תכסי5 ד65 סכי סמע ת6ן ]יס[ דימ6 6רכ6מכסגי
 רסע 0סו6 6כ5 כ( כע)מ6 כניניס סוס ד65 ויית6כדעתיס
 דככי דעת6 ונכיכ קסוע מ5י 6מר . סתיס כ6רמ 3רמיסמסכמ
 דסוס חסיכ ד6 דסמע ת6ן . ימ1ס סדי ממ1ס 6סר .ע)מ6
 מד6 עגפ6 ד6 סדי. ממזס . כע5ממ 6מר6 ממי ד65 מ6יממי

 כד*6 . תמזס ו6קרון .. מסדי גפקין דסוו עכסיןמ6יכון
 ממ1ס. ססו6 ומ6ן . מתמן דגסק עכס6 תמזס. 6) תמזס ומ51נ(

 תמ1ס ו6יסו ]כן עיכיס 531וי כוס) ד6יכון וט61*5עז*6
 6תר כ5ק 6ת6 וכד עיכיס ונ5וי כופ5 ממ6 דסוססדי
 לנכייסו 6ת6 ד6 מכתת6 כסדי עמ5ק דס6 )1ן 6יכי6%
 ,תוון תרי 6כ6 5יס ו6תר )כ5עס סדר . 5ון1*גי)

 נח. אקרה ואנכי שנאמר ושק, בכח  עצמו משבחשהיה
 בספר אלא להרט, יכלו ארך מוקם, כ"ה להטדהאעקר
 סימן הם, טימנים שיוטה נח4טר, כך המלך שלמהחכמת
 כלל יורע שאיט סימן מלע4 לשפהז סימן יהקון,לעבירה

 כל עבירהז, בכל שומה הוא לשאר, מכר"פ וזההתפארהז.
 ור, לא אם פיך. ולא זר יהללך 6( כה~ב פיץ בג "שרע
 אוחך, ורכיר מי נסצא ל4 אם אלא כן. לא פיך.אז

 ו%4 בצזורה, אנטז דברי ולהודיע בבערה לדבר פיךפתח
 שאק אתה, מי וירעו ישבחוך בתורה פיך שתפתחע*י
 שפותח בזמן אלא האיש זה הוא מה שיודיע בשצלםדבר
 נונב היה רעת נניבת זה כל ועל בכל,טעצמו היה בלעם רשע אותו הת4, מי לאנארם מודקע פיו בתורה,פיו

 גבוהים, עושה היה נמוכש ענינים מן בדבריו,ות
 אומר, היה הסמאות מדרנות אותן על שאמרהדיבורים
 עצמו ומשבה אומר היה ההוא רשע אבל אמר,ואמת
 חשב שומע שהיה מי שכל בדבריו, והתעלה נסתרבדרך

 אל אמרי שומע שנאמר העולם, נביאי כל עלשנתעלה
 כל על עליונה שהיא המדרנה וו . עליון דעתויודע
 יהבהל שלא כך השומע הת4 מי ]יס[ הים אניותמנהיני
 הי' ההת4 רשע אבל נ( בעולם, כמוהו שאין לאמורבדעתו
  שהוא חשב בך ששמע מי יחזה, שדי מחזה אשרהעולם, בני רעת וננב אנטז דברי אמר נסתר, בדרך עצמובמצבח
 אחד ענף זה שדי, מחזה בעולם, אחר ראה שלא מהרואה
 כמש"כ מחזה, ונקראים .. שדי מן יוצאים שהם ענפיםמאותן

 , מחזה השיזה משם, היוצא ענף מחזה, אל מחזה ומולנ(
 מחזה חהן ];[ עינים ו%וי נופל שהם ועזא"ל זף*אאלו
 אמר בלק בא וכאשר ~ינים ונלוי נופל רואה שהיהשדי
 עליהם בא זו חכמה עם עמלק שהרי אותם, אנצחאני
 של אווזיות ב' אני לו, ואמר לבלעם שלח אותם,ונצח
 אותיות בן ואתה עמלק. של סוף ל*ק שהן בי ישעמלק
 תאמר ואם עמלק, התחלת ע"מ שהן בך יש עמלקשל
 יפשם הוא רבם שמשה לפי . בכשפים לנצחם נוכלשלא
 בידיהם בידם. וקסמים שכתוב חהו ]גנ[ יותר להתנברן בכשפים שיכולים השרים באותן יד יש הרי ]ג6[ ידון
 בלק לו שלח כך יד. לעומת יד בידם. אלא נאמר לא[

 באותה בלעם היה תוה .. ונהרט נענשו ~כךלבלעם
 הולך הנני הטתה כתוב הרי במדין. תאמר אםהשעה.
 רשע אותו אלא למדי!. הביש מי לו הלך אםלעסי.

 נתעכב עצתו. בשביל אלף כ"ב מישראל שנפלו שראה כיוןן
 בא שם שנתעכב ובעוד שכר. מהם תובע והיהשם
 באויר פרח לפנחם שראה כיון שמה. חחיל שרי עםפנחס
 מתו הלא תשאל ואם ויומברו*ם. יוע*ם עמו בניוושני
 . בודאי הוא וכך 1 הענל עשו הם שהרי . הענלבחמא
  כשלשה ההוא ביום העם מן ויפול שכתוב זהושהרי
 הלא הזה. קמן מספר יודעים היו לא וכי איש.אלפי
 הכהוב ידע ונדולים רמים עליונש אחרים חשבוטתכמה

 בניו שהם אלא איש, אלפי כשלשת חומר וכאןלחשוב,
 אלפי כשלשת שקולים שהיו ויומברו'ם יונו"ם בלעם שלן

 רשע אלא בלעם, עם בניו שני פרחו איך הנאןא"ש*
הועא

 כססי6 כ5עס סוס 61ן ו6תקס15 6תטכסי ו5סכי5כ5עס
 סעך סגגי ועתס כתיכ ס6 כמדע תימ6 6יסעת6
 רסע ססו6 656 כמדין יסכיס מ6ן 5יס 6ף) 6י .5טמי
 ן 6תעככ . עיסוי ע5 56ף כ"כ מיסר56 דגפ5ו דממ6כיון
 6ת6 תמן ד6תטככ וכטוד 6נר6. מכייסו כטי וסוסכאןן
 כ6ףר6 סרמ 5סכמס דממ6 כיון . 5תמן מי65 ורכרככיסכמס
 מיתו ס6 תימ6 61י ויותכרו*ס יוגו4ס עתיס כגוסיזתרין

 וד6י סוס וסכי עכדו 6יכון דס6 . דטנ)כעוכד6
 כס)סת 6100 כיוס סעס מן ויסו5 דכתיכ סו6 ד6ד%
 סרי . ד6 1עיר6 מוכככ6 ידעי סוו 65 וכי 6יס6לפי
 קר6 ידע ורכרכ:ין ע5מין רמ6ין 6מרכין מוסככיןכתם
 כגוי 6יכון 6ל6 6יס 56סי כס5סת וסכ6 .)תמנ'
 ן 6יס 6)ט' ככ)סת סק)י דסוו ויומכר."ס י1כו*םדכ5עס

 6100 656 . דכלטס עמיס כיוס' תרין סרמו 6יךוסכ6
רסע

 1' 6' מנגיס נ( ק75. 57 ט גק ט:)י מ( מסומותנשיאה

 דק?י41יך

 ואינו ~ג6ן : עיניס גלוי ועוא*ל גאל, נקרא עז*א ןגן : הפבע גהות ההליכת ועניני העונשין עניני על המושל החובל רב שר 1הןהט
 .עזא"4 עז*א חגפילים מלאכים היינו השרים אלה ]גנ[ : הכשפים כח לבפל חקדושהכח
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 מתעלה והוא באויר פורח שהוא א~זו ראה פנחםונתעלה,
 היש ואמר, שלו חיל לאנשי קול הרים מעין,להמתתר

 בלעם זה שהרי ההוא, רשע אחרי לפרוח שיודע מיבכם
 שבפ של בן 1לידן פורח, הט איך כלם ראוהוהוא,
 אחריו. ופרח כשפים ע5 השולם ממשלה כח ונטל עמדדן
 באויר. אחר דרך לו עשה ההוא רשע אותו שראהכיון
 העק. מן ונעלם ונתעלה ההוא בדרך אוירים חמשהובקע
 הךה שלא ב.וער, והיה ההיא בשעה צלי"ה נסתכןאז
 התנין צל ואמר, קולו את פנחס הרים לעשות, מהיודע
 ידע מיד ]כנ[ שערותיך הפוך הנחשש כל עלהרובץ
 וירדו בלעם נתגלה מיד אל(ו, ופרח ההחא דרך לווננלה
 פנחם, לפני רשע אותו שירד כיון .. פנחם לפנישניהם
 הקדהט, עם על עשית רעים גלנולים כמה רשע לו,אמר
 שאין הקדוש, בשם ולא אותו, והרוג לך לצלי"הפקד
 תצא טלא כדי עליונה, קדושה עליו להזכיר כדאיהוא

 ותתקיים הקדושות, מדרגות של בדיבורים ותתכללנשמתו
 עשה שעה באותה ישרים, מות נפשי תמות שאמר מהבו
 ן שהיה חרב שלקח עד מת. ולא מהזות מיני כמהבו

 ן פנחס א"ל השני, מצד ונחש וה מיד נחש עליוחקוק
 ן , לו ויכל הרס אז ימות, ובשלו , אותו תהרג שלובענין
 ימות בה אחריה שהולך מי המומאה, צד של דרכושכך
 ודמם בלעם, מת וכך תתכלל, ובה נשמתו תצאובה
 נופו כל לעולם. נקבר ולא ההוא, בעולם בעונשיןאותו
 לשאר המזיקים מזוהמים נחשים הרבה ממנו ונעשהנרקב
 נ נחשים נעשו בשרו את שאכלו התולעים ונםבריות,

 המלך, לשלמה שנתן אשמדאי של במפרונמצא
 אם , עינים אחיזת חזקים כשפים לעשות שרוצה מיכל
 הנחשים מאותן שם ימצא בלעם, שם שנפל ההר אותויודע

 ן מהם. אחד יהרג אם רשן, אותו של ספ מןשנעשו
 כשפים שלו בגוף גדולים, כשפש ראשו עם לעשותטכל

 יש כשפים מיני שלשה אחרים, כשפים שלו בזנבאחרים,
 באותן שלמה, אצל כשבאה שבא מלכת ואחד, אחדבכל

 מן נעלם דבר היה לא 6( כהעב מה נצוד, במהכשפים מיני ג' של הנחש גוף אמרה, שתו ששאלההענינים
 נחטהם לאותן צריכה שהתזה זה על שאלה היא ונון,המלך
 שהיו דברים לה השיב מה מהם, אחד לצוד יכלהולא
 כך דבריה, כל את שלמה לה וינד שכתוב לבבה,עם

 העולם בני כל לצודם יוכלו לא הנחטרם אותן לה,הודיע
 רותהת, זרע שכבת הוא, ומה אחד, נסתר ענין ע*ימלבד
 איש שיוציא בשעה אלא בינ4רה, יש איך תשאלואם

 בדצון המץש אותו לשם בהאיע כשהא זרעשנבת
 בבגד מיד ארזו לוקחים ברתיחות הזרע כשתצאתאותו,
 ראשו יכיף מיד הט,ש, אצל טשליכים הבנד וזהאחד,

 שתופמים כמו אותוותופמים
 תרנגי

 זיין כלי בכל ואם הבית,
 נצרך לא ובוה לו, יוכלו לא מהם באחר יתגרושבעולם
 נצרך ממש אחר, ענין ולא שבעים זיין כלילאיש

 ט אליו, נכפפים כלם שהרי מהם,להשוזמר
א%תן נדטי

 דרש מר% דכס5 עו תית. 6% פת6 דכי כטסמס
 פגחס 6*) . סער6 פס6י ומף6 סער6 פ60י מה6 פ5וימקיק
 ליס. הכי) 5יס קס) כדין יתות וכדי5יס יתיס. קס%נדי5יס
 יתיש נס 6נתר% ד%6 ת6ן . סעל6 וסס61 %פידכך
 ודיי:ץ 53מס תית וסכי . תתכ5יל ונס נסמתיס תשקו3ס
 כ)סו גיתה 5פ5תין 6תו4יר 6% . פ5פ6 נסס61 כועין5יס

 פ6ר דתכזקי תזוט"ין %ק כתס ו%ע3*דו6תרק%4
 חויין 6טסדרי כפריס 6כצי דסווי ת%עתץ 61פי6 .נר"ן

 . חל% )ס5תס 5ט ועץנ  ושט6י מפי5שכפ6
 פיץ ת6יכון יסכמ כ5שס וטהן דש5 סטר6יע 6י . דטמכ6 סגהתין טגןטע חרסין 5תענד דנפי יאכ5
 טכייסו מי יקסע 6י . רסע דסטו6 מנרתוידסט
 מרפין י5יס 3גו% . על"ין מרסין יפ3יד כיס די5יסריס6
 %ח מרסין זיכי ת5ת 6מלגין. מרסין ך%יס 3זכ63 .%רכין
  כ5ילין . סלתס  לגכי 6תת כד ס63 ת5כת . וחד מדנכ5
 רסלם רמומ* גרת5  6?רס. ליס רס*ילפתלין
 תן כע5ס דכר סיס 65 6( כסיכ ת6י כתפס. 3ת6ימרס*ן
 חויץ 65יכון 6נסריכת דסות ד6 ע5 %%ת 6י% ונו'.סת5ך
 כך דכריס כ) 6ת פ5תס 05 ויגד דכתיכ .כ5כס דסיי ת5ין 05 6חי3 ת6י . תכ*יסו מו 5כע65 יכי5ת651
 רוקמת אךע סכנת . 6יסו ות6י . מד6 דרז6 תת5ס3ר ע)ת" נכי כ) 5ון יכ5י 65 תהין 6יכון 605ודע
 כס 3ר ד6פיק 3ספת6 656 . יכי5 מלע תית616י

 כרעות6 מוי5 דססו6 5סת6 3תי6ו3ת6 לרסו כד "רעסכנת
  כ5כוס6 ע*ד ליס נס5י כררהמו כפיק כד .דתי16כת6

 ריסיס כסיף תיד מוי6. לנכי  זרקין לכיס5 וי5ימר"
 קרכץ תחכי 3כ5 ו"י דכיח6. סרכנו)6 דתפסין כתס 5יסותפימק
 56סרקך )6 ו3ס6י 5*ס יכ5ין 65 תכייסו כמו ינוסיןדע5ת6
 6תד13ן כדין %לס. 6תגפאן כ5סו וס6 טש%ט.%5שפפר6 ה5ירז 6% 5ננא ת)ס 651 נע5ת6 קר63 %מ נט8ר

6יכון

 סוס ד65 כ5ער6 שוס סע% ני(י(" ג %תקנוין
 דתנע6 ט65 . ו6תר פכמס ק65 5ש ר% . יע3יד %יידפ

 6למ6 סס"ונ5י
 יז

 וך5נ3יס וע56
 ת~נ[ זייך

 וכמתו 6תנ5י

 מיר*ן " י שגש " מקופתטראה
% גזרה הוא אח אשי4ש[  בלעם שיתגלה כדי אחר לצד  שעתתיו שי"שוך ע14 פנהס ונור כלעמ, בפני שלו השער"ת טן וענן צל כמושעאוה זייז באיר להסתירו לב*ם לעזור שנא הגחשים נל שר הנרול התנין שדיא הקלי"ות שר על השנעח 



 ח18כפז כ*ורשלהצוןכמכפןרצ הזהרלשון

 מ5עזר ו5ס65ס חנ6ן . 5סמי ותמי3ת %353 ת5יןמיטן
 חיי63 3ססו6 זפ3יד ת6י ע3יז ק3"ס3רי
 3נין 536 5ג5הס 56סריכו 65 56ין סתותיןורדן

 65 נסמ וככי 3ע5ט6 6יכון סתיתין כתוסין כת?יס6 5כו. נ5יכמ דפ5ת6 סתיתין 6חדמין יכדעוןדמ3רי6
 ע5יס וע65ין ר3ר3ין סתיתין ס5י"ן ומינוןידעין
 - ונו' 5סתך יודו 5דיקיס מך כתי3 ע5ייסוקסוע. זכ6י 6יכון וכמין . ירק3 רפעיס וסס 6( קרמן 5יס ידתי1ע5

 סמיו זכר תסכ3 ידעו ל" 6סר ככפיס סטה רננלג(
 תתכסנ סעו5ס מין יסודס 6*ר תכיגן תתן . ס5

 635* מכיתת דמפתכחת מתת6 תסער ד"תיין גוג'ן כתרי656
 מת תטוס וי3ימו סוו 3ידיס 5כ מכתת 6סס וכ5סס'ד
 . סמרנתן ומת סתכ5ת מת תתיין. ת6י סמרנתן. ו6תסתכ5ת
 זרסס סס*ד ]גד[ ע65י טוגי 3נו דכ5י5ן1ווגין
 תסו . סוו 3יזיס וכתי3 . כפיס 3מסן 1תעפ ופפתיס5תר
 . 3רמתי וכ5י65 3זינמ דכ5י5מ מ*5 ]גס[ 6פס6יתקרי6 מת6י י5מק 6*ר 3רמתי עוו 3דיגמ עוו יסודס 6*ר .סוו
 דמעעתת עד 6תקרי6 כזינ6 מתתמ כ5 מ5עזר דמ*ר מזיחמ

 ותסטרמ . מוורמ 6תי דדכירמ תססרמ ותכימ דרמתיעעת6
 מוורמ תמוור6 מתת6 סעתמ וכז . סותקמ מתי?מתת6
 עכו"8 עכהן פ% גפי מסירין 6ת6י מזי ות6עדיף
 ומית יתיכמ 6ית דתכיכן 3נין . דכורמ תפככזידעי
 ע5ת6 . וניסכס עדן גן . עכו*ס עתין ופ% יפר56 .סתמ65
 עכו'ס עתין ופ% דרמתי 5ק53י יסרמ5 דמתי וע5תמ?מ

 . מתדגק 3וע6 דיכמ דייג6 עעתמ דמעעתת מתם6 .%ממ רמתי דרסתי סעת6 זמסעתת מתתמ ותק . דדיכמ5ק53י
 וע'ד . ס3עס ידעו 5מ כספ פי וסכ35יס נ( 6תתרוע5ישו
 תקיס6 כ35מ תס . ככ35 3ו קסורס 5פכו'ס סכגע5תתגיק
 3רומס6 תקיס6 3דיכמ דיכמ דמתד3ח סכ" 6וף ומ5יפמגרומיס
 ומתס "תתר ע5"סו 5יפר56 סנכע5ת מ53 . 3כו5מומ5יס6
 מתת6 ו3נ'כ . ת5סני דכתיג תפתע . יעעף ת5פנירומ כי ד( דכתי3 . מש ד56סיס תרומ6 מתי6 דיפר56דיסתת6 3נין . עעת6 ת6י . סיוס כ5כס מייס 56סעס 3ס'סד3קיס
 . עכו'ס עתין דס6ר קפי6 3דיכ6 5תד3קת ד365תו5ת6
 גתי3 מזי ות6 . ומתכפרת כ5ח6 רמתי . 3יפר56י6תדכרה

 מו סו6 מסד תסו י3נס. 0סו פעס מתרתי כיס(
 ק3'8 5ס קר6 זיפר56 אסתת6 דת5כ6. עי65י"כתרי
 תע5ממ. מסד יפתי5י ע6 ד*ת3ני תכ6י ע5"סד
 מסד דפ5י ת6ן תנינן כך 3נין י3גס דכתי3תסתע
 תסיס 5מ כתי3 ד6 וע5 . ד6תי 5ע5ת6 סומ %תי5יתע5ט6
 טי% עס מסו 5תע3ד 3נץ . וט' סש5ס סשת5סת

 : י3סס 0סו עעס דגתי3 כטס . 3ט%דיתע3ע

 6'ר . וטסר 63ס תעכלו %ס י% 6צי3י כל"
 סייסוי 6תמ5סין נס ד3ר תעגתיס 8נושתס

 תי3יס 5מקר3מ %עריך פעתמ ו3ססי6 מ%. ע5יס5תתקף
 ר5ון יסי נופי מ,5סת 3מתיתות *תס "שרתמתייותי. ח35י 5פניך ססקר3תי 36ותי ו56סי 56סי ס' 5סטךוידוע נ5וי ומתר ת55י סוס 3תעכית6 יתי3 סוס כד56פזר זרגי ס61 סדמ כפרס. תז3מ 6תקרי וז" 6פ6. 3ססומהתיס

 אלשר חלראה מכאן לזה. וחשקה בלבבה הרבריםאאן
 רשע. לאותו לעשווז שנצרך מה עושה שהקב"ה תדעבני

 בשביל אבל לגלווז. נצרך לא האלה נמתריםוסורווז
 לכם, מנלה אני שבעולם הנסתרים דרכים ידעווצהחברש
 אינם והאגשים בעולם יש נסתרות הנהטת כמהשהרי
 בלעם של ועלינות. גדולא נמערות פליאות והןיודעים.
 : וגו' לשמך יודו צריקים אך כחצב עליהםהאמת, צדיקי הם זכאים ירקב, רשעים ושם 6( נאמר לווהדומים

 החיו זכר משכב ידעו לא אשר בנשים המף דכלנ(
 מתנהג העולם אין יהודה שא'ר למדט כברלכם.

 לב. חכמת שנמצאה האשה מצד הבאש גונש בשניאלא
 את ממוה ויביאו מוו :ידיה לב חכמת אשה גלזש"כ

 הארגמן. חשע החבלת את הביגו. מה הארגמן. חשעהתכלת
 דרשה זש*כ ]גד[ העליונים גונים בתוך הנכלליםטנים
 א"ר מוו. בידיה וכתיב כפיה. בחפץ הזעש ופשתיםצמר
 טה מפני יצחק א"ר . ברחמים מוו בדין מ11יהודה
 בהחמים. וכלולה בדין שכלולה לפי א'ל ]גס( אשהנקראת
  שתמעם ער נקראת בדין או1ה כל אלשר שא'ר וראהבחש
 ומצד הלובן. בא הזכר שמצד ולמדנו . רחמש שלמעם
 גובד הלובן מן האשה תמעם וכאשר האורם. באהאשה
 עכו'8 דימים שאר של הנשים נאסרו למה וראה ובואהלובן.
 וברו' ימין בחינת "ש שלמדט לפי זכר. משכבהיודעתז
 עים וגיהנם. עדן גן עכרם. עמים ושאר ישראלשמאל.
 עכו*8 דימים השאר הרחמים ננר ישראל הבא. ועולםהזה
 טיח החמים של פעם המחנמת אשה ולמדט הדין.נגד

 בדין. דין מתדבק דין של 5עם הפועמת אשהההחמים.
 רצ'כ שבעה. ידעו ל4 נפש שי והכלבים ג( נאמררצליהן
 תקיף כלב מה ככלב. בו קשורה לעכו*ם הנבעלתלמדנו
 ברוושה תקיף היא בדין דין שעדבק כאן אף וחצות.ברוחו
 חטזם נאפר עליהן לישראל הנבעלת אבל בכל*חשצשה
 אשה ולפיכך מלפני. שכתוב כך נשמע יעמף, מלפנירוח כי ד( שכתוב חים. אלהים מרוח באה ישראלשנשמת לפי המעם. מה היום. כלכם חים אלהיכם בה'הדבקים
 עכו'ם, העמים וצאר של הקשה ברין נדבקה שלאנועלה
 כתש וראה ובוא ונכשרת. נעח החמים בישיאל.ונדבקת

 טן אחד הוא חסד. מהו יבנה. חסד עולם אמרתי כיס(
 הקב'ה לה קורא "צראל תשמת חמלך. של העליתיםהכתרים
 העילם. מן החסד יכלה ולא יננה. שהעולם תשי עלחמד.
 תהיה לא כחצב ועא הבא. לעולם הוא נכלהמהעים חסד שמכלה מי למדט לפיכך יבנה. שכתוב נשמעכך
 : יבנה חסד עלם  שכתוב כמו בנין. נעשהשיהף המת עם חסד לזנשאע כדי ונר. השיה המתאשת
*8

 א*ר ומהר. באש תעבירו באש יבא אשר דבר כלו(
 אברע נהלשים אדם של תעניתו מתוךיהחיה

 ודמו חלבו להקריב צרך שעה ובאותה האש. עליותובר
 רצון יהי טפי. הולשת בהטימאע שתם והרתחתיודמי. חלבי 4פניך שהקרבתי אטתי ואלהי אלהי ה' לפניךוירוע גלוי : ואמר מתפלל היה בהענית יושב היה כאשראלעזר שרבי הוא וזה כפרה. מובח הנקרא והוא האש.באותו

מלפניךמ5פגיך  : ג סטות 1( פ'ע חויס ס( ז-1 סס ד( ,י1 יסע" ג( יגס ז9 ג( 1' %8י " נשכיטד1ןוצך4ע-;

י8הוץידעי
 מורח השם שזה ומתרץ ביושד, א"8ה נקיא" אינח פדוע יו שקשה א*שר הסו : ורהמיפ דין על 18רים חטעמן תכלת חטנים שט*מת



 הוהר3צןמפית קודשלשוןאי

 הקרבן. במקום ההפלה תקנו ולפיכך כפרה. מזבח הואשה
 פכאן יצחק א'ר . שנזכר למה לכוון שצריךובלבד
 באש תשנירו באש ינא אשי דנר כל כיצבאאלאה
 שחמא ארם קים המארש בית כו4היה טסי א'ר ]טןאשהר
 בשבי ק4בםאקריב

 של תפלתו עכשו לו. ונתכפר זה
 : ]גו[ הזה כדמיון הקרבן בג*ים עליו מכפרארם

 וה' פתח א5מו יבי "ישראל* מ"' הים רהייתם*(
 עוופה. אני אשר מאברהם אני הפכסהאמר

 יורעש אין משגיחים. ואין יודעש שאין לרשעים להם8ר
 ודרכ*ו אמת מעשיו כל אשר הקב"ה ומה מהמאיהם.8השתמר
 שמנלה עד בעים עה%ה עהוא מה כל עושה איםבדין.
 אצל לאנשים. פה פתחון יהיה שלא כרי להצדיקים.ק~דם
 יהיה שלא מעשיהם לעש1ות להם ש"% שכן כל לאא8שים
 מה' נקיים והייתם זש"כ עליהם. סרה לדברלאנשים
 משניחים ואין החומאים באווען להתרות תצרךייהם. לאנשים פה פתחון ידה שלא לעשות להם וישומישראל.
 פה פתחון הקב"ה של רינו למדת לה תהא שלאהשחמר.
 : מובים ומעשים תשובה שיעשו להזהירם ובמה. ]כחןקליהם

 בן פנחס רבי של משמו ואמר אבא רבי פתחנ(
 כמה ונו', זו*ה בכחך לעשווז ירך תמצא אשר כל נ(יאיר.
יפה

 לו.
 להיות ראשו על ושורה דולק שהנר בעוד לאדם

 הוא הנר אותו שהארת לפי רבונו. רצון לעשותש8ל
 אדני כח נא עדל ועתה י( נאמר רצ"ז עליו. השורהכ'ח
 ועל הצריקים. ראשר על השורה כ*ח הוא זה ארני.כח
 למרנו וע*ז ]גט( רבונם רצון לעשות העמלים אותןכל
 ]5[ וכו' כחו בכל מברך רבא שמיה יהא אמן העונהכל
 שע"י לפי חזק. בכח האברים כל ללורר נצרךודאי

 הקדוש העליון כ'ח אותו נתעורר שמתחזק חזקההתעוררות
 המומאה. צד של החזק כח ונשבר בקודש. למעלהונתעלה
 מעשה אין כי רבונך. רצון לעשווע נצרך בכחךהצ"כ

 אי! שמה. הולך אתה אשר בשאול וחכמה ורעתחקושבון
 הצם שהוא העשיה. יש ההת* שבכ*ח לפימעשה.
 להשלים העשיה עולם עשיה. שנקרא הזה בעולםלעמול
 , בהרבור התולה העולם הוא זה וחשבון. המחשבה.כ%ף

 ותקופות ניממר"שות כל וע*כ תולה. בהדבור חשבוןשהרי
 של סוד הוא זה ורעת. ]ג6[ הם בהלבנה העולם שלועיבורין

ששה

 6קריכ 6יסו כס ד3ר 6פשכמ ותר5גי סתינח %3ת:קר3ן סעאסי כרימ זו 3ססס תפי ספו5ס סרימ סיס6ת5סכיך
3תענתיס

 תר3"
 .'פייויס דס5יק ורימ6 . ונרתיס 63ס6 יוע6

 קורכגה תמופ 1%פ6 פקכו כך וכנין . כשרס תדכמ חיסודמ
 4008 י4הק 6"ר . ד[4טתר 5ת6י 5נא4 ד%קריךכרס
 כ6ס תפנירו ג6ם יכ6 6סר וכר ג5 גתיכ%י65ס
 דחנ כס 3ר 3קתתיס תקד% 3י 8ס גו יסי 6'ר ]כי[ועסר
 נ-י[ גו6% 60י כ* דשר3ג6 כ6פר6 ט%י0 תכסר6 נסיכר 8155יס ונ8ן . 5יס ו6תכפר ו6 כנין גןלכגיס8קוי3

 וס פתח 6לטזר ר3י ומיסר56. תס' כייס רדזיירצם6(
 . טוסס 6כי 6סר ת%רסס 6כי סתכסס6תר

 %ס1
 ידטק 65 תסנימין 651 ידטין ד65 5מיימ6 , 5וז

 5ס1 יג5י טד 3ט5ת6 דע3ין ת6י כ5 ט3יד 65 .דין
 ית55ון ד65 תי5ייסו 5פיענד 5ין ד6ית סגן כ5 65 גס6 ככין נ3י . ג% 5כגי דפועמ פתמ6 5ון יס6 ד65 כנין . 55דיקי6י

 תס' גקייס וסייתס סס*ד ט5יסון ססי6 גס6נני
 לכגי דשות6 שתמ6 5ץ יס6 ד5" 5תיעכד 5ון ו6יתותיסר56

 8תמ6 מ6 3ריך קם ט בת ג ש6פצנתתר6:'ד%
 8 דגסרן ופו3דן כמשוכס . וכת6י ]גח[ 5נכייסויפות6

 נן פגמס דרכי תסתיס 61תר 6% רכי סתמכ(
 כנוס וגו' טסס 3כמך 5טסות ידך תת% 6סר כ5 נ( .י6יר
 ריסיס ע5 וסרי6 ד5יק ד3ו5יג6 כפוד 5כ"ג 5יסי6ות

 ד3ו5יג6 נסור6 דססו6 נגין דת%"ס לעות6 5תטכד65סתד65
 6דגי כמ כ6 עד5 וט8ס י( כתי3 וט"ד . ע)יס דסרי6 כ'מ6יסו
 1ט5 . ד5דיקי6 ריסיסון ט5 דסרי6 ג"מ ס61 ד" 6דכיכמ
 תנינן וט*ד ]גטן דת6ריסון כרטות6 דתסתד5ין 6ינוןכ5
 ]י( וכו' כש ככ5 ת3רך ר63 סתיס יס6 6תן סטוגסכ5
 ננין תקז. 3חי65 סייפוי כ5 %תסר6 56עריךוד6י

דכ6תטרות"
 6%ס קדי% כ"מ ססו6 6תטר ד"תתקף תקיפ6

 6ץ סתס ס51ך 6תס 6סר 3ס6ו5 ומגתס ודטתומס3ון תפפי 6ין כי דת6רך רטות6 5תטנד "5טריך 3כמך וט*דן . %ר6 דסער, ותוקפ6 חי65 וחתני גץדס6 מו6סת5ק
 6סתז6ת8 . תטסס 6ית כ"מ דכססו6 כנין .תטס:

 5תפ85 דטוכד6 ע5ת6 תטגס ד6קרי ט5ת6 כס6י65סתד65
 . 3ד3ור6 דת5י6ט5ת6 סו6 ד6 . ומסכון דתחס3ססיפ6
 ותק~פין ניתטר6ותכ5 וט"ד ת5י6 3ד3ור6 מס3וןדס6

 רז4 6יסו ד6 . ודטת ]65[ ס11 3סיסר6 דפ5ת6ופיכורין
דסאע

 ד( ט' קסח נ( יג 97 " ק7 י.י6 " מסוטותמראה
 גמ7ג-

 י'ד

 מרפז הכתוב וזה 8" ]ט( וברחמי'ם! בגי שאוח ונם דין. על המ1רה אש לשון הוא ח*ד בלי אשה כי ורחמים, דין מןשכלולח
 תעבירו עכשו קרבן. עליו להביא גצרך שהי' דבר כל פי' באש. יבוא אשר דבר כל ככתוב. לקיים עלינו והלאה ביהמ'ק חרבןשמן
 תאמרנה: עצמותי כל של אש בהתלהבות היא התפלה אם פי' וגו[ : ומחר התפלה. אש או למו. דת אש וונקראת התורה אש היינובאש.
 המאידח הקדושה השכיגח מאור ניצוץ הארת היינו הכח זה ןגס[ : ושותקים ולחזהיר. להתר1ת להוכיח בכחם שיש אותם על פי']נח(

 יהא ען . יחסר אל ראשך על ושמן שלמה אמר ועשז אדני. בהשם נקראות ושתיהן המלכות, ספירת מ( היא והשתלשלותה הזהבעולם
 אמרו ולכך הקדושה. והשנינה המלכות כח נתעורר שבזה לרמז אותיות. וכ*ח תיבות ז' בזה יש עלמיא. ולעלמי לעלם מכרך רבהשמה
 השביעית פפירה היא כי שנה. שבעים שנקראת המלכות מדת מן שיצא דין הנזר היינו שנה. שבעים של דינו גזר לו שקורעים בזהחז'ל
 . מלכות הספירית. הן שמקורם אצילות. בריאה. יצירה. עשיה. . העולמות ד' על ירמז כאן 1)6[ : בראשית מעשה של הפפירות ז'סן

 ודץת. המלגות. מדת על רמז והלבנה העשיה. בעולם הם וחשבון מעשה כי והכמה. ודעת והשבון במעשה ונרמז.ם הכמה. בינה.תפארת.
 שלהן, חמרכז היא והתפארת מלכות. עד חפד מן הפפירות שש שם על קצוות 1' שנקרא היצירה עולם כ. והבריאה. היצירה עולם עלרמז
 פרפיות. בביאור המהשבח את מבין הלב ובה לבא בינה כ. המח,ובה. התפשמות שהיא הבינה תולדות הן כי הבריאה. בעולם תוליןהן

 ש4 איהו מלגאו כי מ*ח. כשח ונקרא עשית. כחככמה כלם כדכתיב הכל תולה ממת האצילות. עולם שורש המחשבה מקור היאצחכסה.
 להמשיך בזו וה הפפירות והתקשרות יח1ד ולגיום העולמות כל לעויר הקדושה בעבודתו בה לו יש והאדם אצילות. אורח ואיהופיח
 להאיר*בעולפ וומתפש%8ז הקדושה. השכינה כח עיי העשיה שבעולם להנבראים ושפע חיות שתחלק המלכות. עד פו*ף *ע*ן מןשפע

 : יבין וחמבין נאריכוחע הקכלה בספרי מבואר זה ובל לזה. הראוים המקום ועל האדם עלהזה
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 וססי6 ע5ת6 ו6קרון כתמסכס דת5יין ססריןוסית
 6)יןוכ5 תג'ס ת5י6 דכ65 6יסו ד6 . וחכתסממבנס
 דס516 כסטר6 סכי י)16 ט6י ת"ס כ"ח כססו6כג')ן
 כ*ח כסס61 6סתד5 ד65 כ"ג כ5 דס6 . וגיסגסדרג6
 . 1מכתס וועת 1מסכ1ן כתעסס כיס 65ע65 . ע5ת"גס6'
 וחכתס. וועת 1חסכ1ן תעסס כיס ד5'ת כס6ו5 65ע5ססופיס
 ס516 ורכי "( וכתיכ 6'סו ס6ו5 6רח 6מר6 סטר6דס6
 סטר6 כיס 6תקף קדיס6 כ*מ תססו6 ד6תרסי ת6ןכיתס
 כ5 וכי סתס סו5ך 6תס 6סר . כיתס דס5%6מר6
 וכתיכ . תיו ס)קין 6כ5 6ץ . 51605 516ין ע5ת6ככ'
 סרסלוד65 חייכין 6יגון נר הע5 5160 תול'דכ(

 5דיקיסו6פי5ו ס)קין 651 דכמתין- 5ע5תיןוצסונס
 חייכין כתס דגס5ין כנין גחת'ן 6ת6י . תתן נמתיןגתוריס
 דסרסרו 6יכון חייכין 6יגץ ות6ן 5עי65 5ון וס5קיןמתתן

 . ע5ת6 תן ו6סת5קו יכי5ו 651 עית6 כס6יגתסוגס

 יירסו 5עו5ס 5ך'קיס כגס 1עתך נ( וכתיכ דחתי2ת6
 5עו5ס ס' כריך 5סתפ6ר יוי תעסס תעעי כ5ר5רל

 י6ען6מן

 המחשבה של עולם ונקראים במחשבה. התולים צרריםששה
 אלה וכל ממנו. תולה שהכל עולם הוא זה וחכמה.ההיא.
 שאול של בצר כן שאין מה מ"ה. כ"ח באותונכללים
 הכ"ה באותו עמל שאינו ארם כל שהרי הניהנם.מררגת
 וחכמה. ורעת וחשבון במעשה עמו ליכנס הזה.בעולם
 וחכמה. ורעת וחשבון מעשה בו שאין בשאול ליכנםמופו
 שאול ררכי 6( שכתוב הוא. שאול ררך המומאה צרשהרי
 צר בו נהגבר הקרוש כ"ח אותו מן שמתרפה מיביתה.

 כל וכי שמה. הולך אהה אשר ביתה, שאול אשרהמומאה
 שכתוב מיר. עולים אבל כן. לשאול. הולכים העולםבני
 הרהרו שלא הרשעים אותן מלבר' ויעל. שאול מורירכ(

 צריקים ואפילו עולים. ואינם שיוררים לעולםבתשובה
 רשעים כמה להעלות כרי יוררים. למה שמה. יורריםנמורים
 ווהרהרו אלה הרשעים. אותן הם ומי למעלה.כה2ם

 העולם. מן ונמתלקו לעשות יכלו ולא הזה בעולםבתשובה
 ולוקחים לשאול. הרשעים אותן בשביל יורריםוהצריקים
 הזה בעולם הצדיקים הם זכאים משם. אותם ומעליםאוהם
 יירשו לעולם צריקים כלם ועמך נ( שכהוב הבא.ובעולם
 לעולם ה' ברוך להתפאר. ידי מעשה ממעי נצרארץ

 ו ואמןאמן

 מסעיפרשת
 . ספטיס ס' עסס ונ56סיסס %1' טר~ריס רכ2!בריםי(

 ודסכ6 וכספ6 כ56ס6 וכ' מגיכ66*ר
 וכספ6 56'ן 'וסי 6"ר 656 . ספסין 6ית ו6ככ6'6ע6
 56טזר 6"ר חתרק:ו וד6ע6 תגרתיסק. 6תכתכויוסג6
 ו'גין כיס 5עטכך פקך וקכ"ס סוס סס דת5ר6י56ס6
 תסרפון 6)סיסס פס'5' 6תר דות כתס כ6ס6 ית'ס)6וקד6
 וט5 כרעיו ע5 ר6סו ות1 כקיף ריחו ויס6 גמןג6ס

 ספטיס סס"ו . תכ)6 קס"מ6י
 ק

 6וור יסודס ו'
 ס' יפקד ס( 5קייס . ד5סון תתג6 6יסו וד6 . טתסכ56סיסס

 ס6דתס. ע5 ס6ונוס ת5כי 1ע5 גתרוס ?תרוס 5כ6ט5
 ספטס 6עסס תלריס ,5סי וככ5 ו6תתר גסעת6 יומגןו6"ר
 קכ"ס 6"5 פרס6 ת6ות ד' דת5ר6י סיטוג6 דות"ס%6
 סץרוס לנ6 ע5 ס' יפקד דכתינ . קותי מן 6תגזר6נזרס
 . ורסיעי6 גססת6 תיזן 5דוג6 . דגיסגס ס)טוג6 5תסוידותס ו6תתגי תג'ס ס5טג6 6תגעי65 ד6 גסעת6 . וגו'כתרוס

 6תתנ' טתיי6 ע5 6תר יסודסור'
 סס ויתת ס' פ' ט5 ססר סר 56 סכסן 6סרן רי!צל1(

 תחין 6יכון דכ5 6תתר ס6 י5מק 6"ר .ונו'
 תתין )6 קדיס6 ג6רע6 די תתין 6יכע וכ5 .יפות ת)6ך י6'סו תחנ65 ד%6% י% ש תתין כ5סודע5ת6
 6י כ6רע6 דס)יס ורחתי ת65ג6 יוי ע5 656 יוף.ט5
 ע5 כסו דכמיכ 1תריס 6%סרו ימסס 6יסו סנמ6 ת6יסכי
 .  פפכל5  יליך  דסיו5 יו* ש תיתו 65 ו56ין . ס'%
 וסנמ6 וד6' סו6 0ני י0וי0 ו* 5'לדר5. ידוי פל  יסין ל5 ויסר5ל כ%פ5  וייסין פלפ5 נולי50

ותסס
 טטא 7( ס' קל' 0 %0"ייל זי 8שי " מקוג2ותנא%א%ה

 שפמים. ה' עשה ובאלהיהם ונו' מקברים דכ!צריםי(
 זהב ושל כסף של באלוה וכי חנינאא"ר

 כסף של אלו יוסי א"ר אלא שפמים. יש אבן ושל עץושל
 אלעזר א'ר נרקבו. עץ ושל מאליהם. נחכים היו זהבושל

 שפמים בו לעשות הקבוה וצוה היה. שה מצריםאלוהשל
 תשרפון אלהיהם פסילי שנאמר כמו באש. אותולשרוף
 ועל כרעיו על ראשו ועור טרף. ריחו שיהא כריבאש.
 היתה וזאת בשוק. מושלכים יהיו שעצמותט ועורקרבו.
 אמר יהורה ר'  שפמים. זש"כ מהכל. קשהלמצרים
 ה' יפקר ס( לקיים שלהם. השר הוא וזה ממש.באלהיהם

 הארמה. על האדמה מלכי ועל במרום המרום צבאעל
 שפמים אעשה מצרים אלהי ובכל שנאמר בשעה יוחנןשא"ר
 הקב"ה א"ל פרסא. מאות ר' מצרים של שרו רומ"ההלך
 המרום צבא על ה' יפקר שכתוב מלפני. נגזרהגורה
 ונהמנה ממנו. השררה נמיה שעה באותה . וע'במרום
 הרשעים, נפשות שם לירון גיהנם. של שר להיותרומה

 ו נתמנה המתים על אומר יהורהור'
 שם וימת ה' פי על ההר הר אל הכהן אהרן ריעל1(

 המתים אותן שכל אמרו הרי יצחק א"רוגו'.
 מ~אך שהוא המו2חית המלאך ירי על מהים כלםשבעולם
 מתים אין הקרושה בארץ אשר המתים אותן וכלהמוה.

 אם בארץ. השולמ הרחסים מ"אך ירי על אלא ירו. עלו
 על בדם שנאמר ומרים ילאהרן למשה שבח זה מהכן
 המשהית, המלאך אותו ידי על מתו לא שהם ה'.פי
 ידי עי מתים אין ישראל בארץ שסתים העולם כל הלאן

 ושבח"של בוראי. הוא כך יהודה ר' א"ל המשהית.מלאך
משה

 ח ק תר1רס 1( ג"7 ':ס" ס('מ.
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 סתו שהם העולם, בני כל מן יותר החש ומרים אהקמשה
 המשחית ידי על מתים שכלם במקום הקדושה. לאיץחוץ

 על אלא סךע שלא ומרים אהרן משה הם מלבדההוא.
 מתים אינם הקדושה בארץ המתים אותן אבל הקב"ה,ידן
 עומדת אינה הקדושה ארץ שהרי ההוא. המשחית ידיעל

 כתונ וע'כ בלבדו. הקב"ה ברשות אלא אחר.ברשות
 וגו'. עפר שכני ורנם הקינו יקומון נבלתי מתיך יחיו6(
 וע'כ כלל. המומאה צד שם שולמ שאין אחר. שליא שלו מתים שהם הקדושה. בארץ המתים אלו מתיך.יחיו
 נכריה בארץ המחים אותן יקומון. נבלתי מתיך,כתיב
 שיצאו אותן כל ר%*ב ההוא המשחית ידי עלאחרת

 המשחית ידי על יצאו לא הקדושה בארץנשמותיהם
 הרחמים מלאך ידי ע5 אלא שם. שולמ אינו כיההוא.
 בערלו: עומדת הקדושהשארץ

 ולא ההוא. כהטחית בו שולמ שאין ב"טוב ישמקום
 שם הדרים אותן וכל ]16 שמה ליכנם רשות לוניתנה
 מכל אכם לך וושין לעיר. מחק שיוצאים עד מתיםאינם
 אב5 אנשים שאר כמו מתים וכלם ימיתו. שלא שםהדרים
 בעיר. תמיד לישב יכולים שאין לפי הטעם. מה בעיר.לא
 תאמר אפשר ההוא. המשחית מלאך שם שולמ איןמה ומפני כלם. מתים כן ועל נכנמים. ואלו יוצאים אלואלא
 עומדת אינה הקדושה ארץ הלא ברשותו. עומדת שאינהלפי

 מתים, אין מה מפני ההוא ובמקום שם. ומתים אחרנו,שוו
 קדוש מקום אין הלא קדושה. בה שיש מפני תאמרמשפושר
 של הוכות בעבור תאמר ואפשר ישראל. ארץ כמו הישובבכל
 שחכותם היו אנשים הרבה הרי אותה. שבנה ההואהא"ט
 באו אדבר. ולא שמעתי לא אני יצחק א'ר משלו.נדולה
 אין הההש שמקום ודאי להם אמר שמעון. רבי אתושאולו
 ההוא שבמקום רתה אינו והקב'ה המות. מלאך עליושולמ
 ההוא במקום לכן שקודם תאמר ואפשר לעולם, אדםימות
 נרום אלא כן, לא . אנשים בו מתו שנבנהמרם

 יש סודות ומודי לקיום. ההח* מקום טשתקן העולםוגברא
 הקב"ה ברא כאשר החנמה. בסוד הממהכלים לאותןכאן
 האותיות שנתג~גלו האותיות. במוד אותו ברא העולםאת
 האותיות נתנלגלו הקדוש, השם בחקוקת העולם אתוברא
 העולם ונתפשמ נת%%ו וכאשר בחקיקה. העולם אתומבבו
 ננמר שיהיה הקב"ה אמר רברוא. מובבות האת,יות והיוונברא,
 ביו*ד וננמר די לעולמו הקב*ה שאמר כיון ]כ[ יו'דבאות
 מקום נבי על באויר תלויה בלבדה מי*ת אווזנשארה
 שרואה מי לפיכך חיים. המאירה אות היא מו'תההו4*.
 ולכן לו. טזתקנו וחיים לו הוא מוב מימן בחלומומי4ת
 און ההוא מקום נבי ע5 תלויה היתה מי*ת שהאותלפי

 1 - מיתה בושולמ
והורשתם

 תיעו ד6יכק . ט5מ6 3)י תכ) יתיר סוס ותריס 6סרןדתסס
 דסט, יד6 טל תיתו דכל0ו נ6תר6 . קדיס6 ת%ט6לנר

 על 6% תיתו ד65 יתריס 6סרן תסס 6יכון 3ר .תמ653
 טתין 65 קדיס6 %3ע6 דתתין 6יכון 6כל דק3*ס.יד6
 ק"תה ל6 קדיס6 6רש6 דס6 . תמנל6 דסס61 יד4טל

 כפוכ ופ*ד . כלמודוי דקכ'0 כרסו 6ל6 . 6מר6כרס1
 . יגו' פפר סככי ורככו סקי5ו יקותון ככלתי תתיך ימיו6(
 -ילי0 , פפ ד6ינון קדיס6 כ6רע6 דתת'ן 56ין תתיהימיו
 וע"ד . כ)) 6מר6 ססר6 תתן ס5ס6 ד)6 . ד6מר6%6
 טכר6ס כ%ט6. דתיתו 5ינון יקותון ככ5תי תתיה.כתיכ
 6עון שנ וע*ד . תמנל6 דססו6 יד6 טל6מר6
 דסטא ידפ על כסקו ל6 קדיס6 כ6רע6 כסתתייסודנטק1
 דרמתי מל6כ6 יד6 ש 5ל6 תתן ס5ס6 דל6תמכ65
 כטדכיס קיית6 קדיס6ד6רע6

 1ל4 פמל6. 6100 כיס ס)ס6 ד)6 כיסוכ6 6ית6תר
 סתן דדירי 5וכע וכל ]6[ תפן 65על6 רסו 5'ס6תיסינ
 תכל כס כר לך %ית . תקרת6 לכר דכטקין עד תתיןל6

 536 נ% נמ כ%ר תתין וכ5סו תתין ד65 תתןדדיירין
 נתת6 תדיר לתיתנ יכ)ין ד65 ננץ סטת6 ת6י נתת6)16
 1ט6י . מפין כל0ו ד6 וש . ע46ן 561ין כפקין 56ין6ל6
 פית6 6י תפכל6 ת65ך 6100 תתן ס5ס6 ל6עעת6
 קיית4 6% קדי% %ט606 כרסותיס קיית6דל6
 . תתין )6 6מ6י 6תרוכססו6 . ותתין אמר6כרסו
 כנץוסס 6פר לית60 . קדוסס גנין תית6ו6י
 0?61 גנין תית6 ו6י יסר56 ד6רן כמכ6 יסוכ6ככ5
 דיכותיסון סוו כס6 ככי כתס ס6 . לס דכנינכר6
 5י% . 6ית6 6% סתטנ6 65 6כ6 י5מק 6'ר תדעיסיתיר
 65 6תר 6100 וי6י )ק 6תר סתעון 5רכי 04ס6'ל1
 6תר ד3ססו6 כעי !6 וקכ'ס סתות ת65ך ע5יסס5ס6
 דוכת6 כסס5 לכן דקדס תית6 ו6י 5טלתין כס כריתות
 תעת6 "65 . סגי 165 . כס6 ככי כיס תיתו 6תככי 65עד

 דרדן ור*6 לקיות6. 6פר ססו6 6תתקן ע5מ6ד6תכרי
 קכ"ס כר6 כד דמכתת6-. כרז6 דתסתכ)י ל6יגוןסכ6
6תוק דל%(נ5נ15 . ד6תוק כרז6 5יס כר6ע5ת6
6פוון 6שגלג15 . קדי% דסת6 כנ5ופי עלת6וכר6

%פ6 ו6תפפט 6תנ5נלו %ד . ננ5וטי ע5ת616סמרו
 דיסתייס קכ"ס 6תר . 5תכרי סועץ 6תוון וסוו .ו6תכרי
 נע*ד 61ספייס די קכ*ס ד6תר כיון ]נ[ יו*דכ6ת

 ססא נני פל פ16יר6 ת5י6 כ)מודס6 עי*ת 6ת6סת6רת
 י"שף ו4א כנוכ כאין. דגגףרו 6ת 6יסי סי'תדוכת6
 א*ו . 04 6תפ%41 תדין 5ש סו6 עכ6 סיתנ6 כמלתיסטי'ת
 65 6מר 6100 נכי ש ת5י6 סי*מ דסוסננין

 : - פופ6 כיסס)ע6
אאלפפפ

 נ'ו עט" 6( מקומותמראה

 הזהריו
 שיר אפן ושששיט אוץ האיש 41לך וגו'. פר מבוא את ויראם א' בשופפיפ הנזכרת לוז העיר היא ]6, מסעיפרשת

 דקר"
 14 שפמ

 ה4*תי4א בל שנאו נחהר הנאר *י על לפריש שא*שר רעתי ועל כאן. ה*ירושים רבו ןג[ : הזה היום קר שמההוא
 א""רוא שעשר וי"ל ב/ כאות להתדיל הבורא והסכים העולם. בריאת בהן להתחיל ואחת אחת כל ובקשו א' עד ת' מןלמפרע

 ירוש5א חהרגום של הפור ווהו מלכות, על יושר ואות נסדר, וכן חכמה קל ב' אות כתר על א' אות ספירות העשר על מרמוותהראשתות
 העשיח. עולם הוא הגשמי העולם וזה עשיה. יצירה בריאח אצילות ר'. על נחלקים העולמות שכל וידוע בחוכמא. שתרגם ברא בראשית4
 בין להח*כ נמחשבה נתפפת אינח העלמח לגודל ראצילות כתר וטפירת נהי'ם. חג*ת כח'ב שהן ספירזת קשר גמצ"ות ועולם עולמובבל

 פאר ריצירח 1פלבות ל*צירה, כהי דבריאה מלכות ובן הבריאח. לעולם כתר נחשבת האצילות עולם של מלכות אבל הנאצליס.חאורות
 חשיבז נו4דח שהיא שבמלכות מלכות עד ס*ירות העשר של הכחות נמצאיט הארץ כדור שהוא העשיה בעולם גם לפ"ו והנה העזויה.4ולם

 , אמרכז 4קורת טביב מטביב חאיץ נרור התפשטות התחילה פנתה אבן הבורא שירה ולאחר בירושלים. שמקומה שתיה אבןשנקראת
 היינו יו'ד באות הבריאה דהסיאים הקב*ח ואמר . חחכמח ספירת וחייצו ב'. האות בכח היתה הארץ כדור הת"שפות שלי-התחלה



 י8! כצש קודשלשוןכ(מעי מזהרלשון
 'וגתי כ( כתי3 636 6"ר . ס6רן6ת גתתי 5נס ני נס ושכתס ס%ן 6ת לצץורשרזם6(

 . יסר56 כגסת ן6 . יוגתי . סתדרגס 3סתר סס5ע3מנוי
 תס . ע5ת6 כ5 ע5 ס5ק6 ד6יסי ירוס5ס ד6 . סס5ע3חגיי
 כית ןחקרי 6תר ד6 . סתדרגס נסתר . נ65 ע5יתקיפ, ע65ס 6יסי ירום5ס "1ף . כ65 ע5 ותקי% ע)6ס 6יסיסלע
 כסתר כת.3 כך וכנין ע5ת6. דכ5 635 סקןסיסקדס

 ן6יסי כ6תת6 תסתתר6 סכינת6 סופ דתתן 3נץ .סתדרגס
 6תר ד6ת כתס . 35ר ת3ית6 גסק6 6% 5כפ5ס5גופס
 כגסת כך . ונו' 3יתך 3ירכתי פוריס כנסן 6סתהנ(

 נסתירו ת6תרס6 5נר סרי6 61*סר%
 656 דדרני

 3נ)ות6 ד6יסי ו3גץ נ5ות6 3ני 6יסי 6וף דנ)ות6כזטג6
 3זתג6 מזי ת6 . יתיר 1ס15ס קי3ו 5ון 6ית עתיןס6ך

 תתתנן סוו כ65 קדים6 %ע6 ע5 סרייןדיסר56
 פו5מג6 וע3ןי ע)ייסו. ס5יס וכרסי6 י6ותכדק6
 )6תריס. 5עי65 ט5מג6 ססי6 וס5יק . דע5ת6 6ויריןו3קע6
 . 53מודייסו 5יסר56 656 5פ51חג6 6תתקגת 65 ד6רע36נין
 סלסץ ס11 ד65 תתרחקי ס11 עכו"ם עתין ס6ר כךו3נין
 61( . תתתלית 656 6תזגו ד65 3גין . ססת6 כוכס
 3זעג6 דם5יעין ס11 ת5כין כתס חוהגן ס6שית6
 3כית מזי ת6 . ע5ת6 ע5 קייס סתקדםדכית
 ס5ס'ן ס11 65 6רע6 יסר56 ס6י3ו 65 פדר6סע
 ס11 ו3ס . תתתלת 6תזגו 656 . עכו'ס עתיןס6ר
 6רע6 וס6י3ו יסר56 דמ3ו כיון כה. ג5 1651ס5עין
 5דוכת6 ו6תקרכת ת6תר6 5סכיגת6 צס דמו כ3יכ51כדין

 61ס5יע רדיסר65156 ס5סיערע6 .1"ע5ם5ס%
 ע1115

 פתג6
 1ס11 יסר56 דמ36ז ו3סעת6 . 53מוןוי ק3"ס כר6מר6
 6דמי6 כ3יכ51 6רע6 3גו 6מרגין 5סע11ןמקסרין
 65תקסר6 ותקערי תסכי דסוו . ע6תרססכיגתמ
 . ס5טגות6 )1ן 6תיסי3 וכדין ]נ[ סכיגת6 נו 6מרגיןסעוון
 ס5עו וכדין . 5חתקער6 ס61 קסר6 דקערת3נין
 דרנין 6יגון וכ5 ג3י6יס. 31ע15 עכו"ס עתיןס6ר
 דס6ר ס51עגות6 6תעד ו)6 %3ע6 ס5סו 65פ)6ין
 3כית וע"ך . 5נכייסו 5סכיגת6 תסגו ן6יגון נניןפמין
 3נלות6 סכן 1כ5 . 6תעדי 65 עתין תס6ר ס51עגזתהסגי

 תתגן ןס6ר 6תר . עתין 3ס% 6יסידסכיגת6
 . נכייסו ד6תקרי3ת סכיגת6 תן *גקין כ5סו כך וננין .ס)סין
 פ%מג6 ופ5מי 6רע6 ע5 סר6ן ס11 ןיסר56 גזתנ6וע"ך

 תמ גפקת 651 כיגייסו 5גהצס סות סכיגת6 .דק43ס
 דסוו ג3י6יס 6יגון כ) וכנ"כ . 63תנ5י6 5כר3ית6
 יוגס וכנ"כ . כ6תרס 656 ג3אס גס15 65 זתנ6כססו6
 . ג613ס ע5יס יפנ5י ד65 קדיס6 ת6רס6 35ר ערקס1ס
 ס6 תית6 %1 . דקכ"ס 3ס5ימות6 יסך651

 ס6 . 35ר ד6יסו 5333 סגיגת6 דמתנ5י6מת*ק

 הקדהטה, השכינה זו יתהי, המדרנה, בסתר הסלעבחנוי יונתי נ( בתיב אבא א"ד הארץ,את
 מה העים, כל על עולה וטהיא ירושלש זו הסלע,בחגוי
 עליונה היא ירהטלש אף הכל, על ותקיף עליון הואסלע

 בית שנקדא ושקום זה המררנה. במתר ה%. עלותקיפה
 בסתר כתיב ולפיכך העולם, כל של הלב הקרשים,קרש

 שהיא כאשה נסתדת השכינה היתה ששם לפיהמררנה,
 שכתוב כמו לחוץ, מביתה ירצאה ואינה לבעלהצמעה

 השכינה כך וע', ביתך בירכתי פוריה כנפן אשתךנ(
 אלא הסררגה, בםתר למקומה מחוץ שורה אינההקרושה
 בנלות ולפי*שהיא נלות, בהוך היא נם הנלותשבזמן
 העבודה ועשו עליהם, ב~מות היתה הכבור וכסאכראוי. מתוקן היה הבל הקרושה ארץ על שרוים היושישראל בזמן וראה בוא יותר, ושלוה מובה להם יש העמיםשאר

 למקומה, למעלה ההיא עבורה ועלתה העולם, אוירישבקעה
 , בלברם לישראל אלא לעבורה טעתקנה לא שהארץלפי

 שולמים היו שלא מתרחקים היו עכו'ם העמים שארולפיכך
 ואם תמצית, מן אלא נזונו שלא לפי עכשו, כמובה

 בבית וראה בוא העולם, על קים היה המקרששבית בזמן שימים שהיו מלכים כמה רו**ים אנו הלאתשאל
 שולמים היו לא הארץ את ישדאל שממאו מרםהראשון
 היו הזה ובכח התמצית. מן שנזונו אלא עכו"ם, העמיםשאר

 הארץ את וממאו ישראל שחמאו כיון כך, כל %אשולמים
 למקום ונהקרבה ממקומה להשכינה לה דחו כביכולאז

 רשות להם שניהנה לשלמ עמים שאר התחילו ואזאחר,
 ממונה עליה שולמ אין ישראל ארץ וראה בואלש~מ,
 והיו ישראל שחמאו ובזמן בלברו, הקב'ה אלאאחר

 נדחית כביכול , הארץ בתוך אחרים לאלהיםמקמרים
 שיתקשרו בהקמרתם ממשיכים שהיו ממקומה.השכעה
 ממשלה, להם ניתנה ואז ]נ[ השכינה עם אחריםאלהים
 שלמצ ואו להתקשד, החש התקשדות של כח שקמרהלפי
 מדרנות אותן וכל נביאים, ובמלו עכו*ם עמיםשאר

 בבית הצ"כ אצלם, השכעה את משכו שהם לפיהעמים, שאי של הממשלה' סדה ולא בארץ, וטלמו לאהעליונהע
 בנלות שכן וכל העמש, שאר מן דוממשלה מרה לאשני

 השרים ששאר מקום העמש, שאר בין היאשהשכינה
 אצלם, שנהקרבה השכינה מן יונקים כלם ולפיכךשולמים,
 שהיו הנביאש אותן כל ולפיכך בההנלהע, לחוץהבית מתוך יצאה ולא בוניהם צנהצה השכינה היתההקב'ה, עבודת ועברו הארץ על שרוים היו שישראל בזמןוע"כ
 היה ולפיכך במקומה, אלא נבחשה נמלו לא ההחשבזמן
 אנו הלא תשאל ואם הקב'ה, ,טל בשלההותו ילךיא הנבואה, עליו תתנלה שלא הקדושה מארץ לחוץ בורחיונה
 הדי לארץ, חוץ שהיא בבבל השכעה שצתנלתהדואש

ו 6' יאה6ל 9( קגיא תליס 0 ג' סי 0 פ9 גו 6( מקוטתטוחה

 הוהרדו
 ובחינח מצמצום כח חייפ ש4מלגות. מלטות המרכו נקורת שהיא תחלה גמחשבה שחיהא מעשה אטוף על כהה תשפיע מ"דשוטצת
 החכמה םפירת מן והיינו ט', ח' י ר ול ר ג' ב' האותיות מנ המשפיע כח עיי הי' אארץ כדור של ההתפשפות שכח נמצא השפע.קבלת
 מלכות שהיא י91 שאוח שכמו וה מכל ומובן תחשב. ריצירה למלכות הגתר 80ירת שהיא א' והעת כי בכלל. וער הימר משירתעד

 מיוחר מקום יש הארץ שבכדור ום*ירה מפירה לכל כן גמו ירו*לימ. עיר מקום בנורלה גפל הףרץ שבכרור העשירית ס8ירהשבמלכות
 לוז. העיר מקום בערלא נפל העולמים חי שנקראת היסור ספירת היינו ט' שהאות ימפעון רבי 9נו ו4לה . שאת ביתר שם בחהלהתפשטות

 1 יכפר השם שניתי ואם למבין, המאמר בל יובן ובזה יותו. יתפשט שלא רי לעולמו הבורא שאמר ביון באויר תל*יח צשארהדשם
18יח : העליונות מספירות בתובח הבאה השפע סמנה לינק הוטכינח עם שוים מט' התקשרות ייי0818
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 לשעתה הנביאה ואותה המקדש. ביה שנבנה מיוםיזה

 שנברא מיום היה שכבר נהר כבר. נהר על וכחובהיתה.
 יוצא ונהר שנאמר עליה תמיד נהנלתה והשכינההעולם.
 הוא הנהר וזה ונו'. יפרד ומשם הנן את להשקותמעדן
 לה שנצמרכו שעה לפי השכינה נהנלתה ושם מהם.אחד

 : נתנלית לא אחר בזמן אבל שלהם. הצער כפיישראל

 באמה אלפים קדמה פאת את לעיר מחוץ ךכטדרזם6(
 העליונים. סודות באותן ביארנו הריונו'.

 והיא צד. לכל צדדים ב' שנוחלה באמה אלפיםאבל
 ופימנך לממה. בין למעלה בין צדדים בשני תמידמתעמרת

 ! לה שראוי להתחום מחו"ן שורה אינה -שהשכינה
 א'ר וט'. הדם נואל ובין המכה בין העדה ךשפמונ(

 הדין כסא מכין שהקב"ה וראה בואיוסי
 כסאו. למשפם כונן נ( זש"כ יושבים, שהדייניםב,טעה
 שלו, כסא היא איזו הקב"ה. של הכסא מתתקנתומשם
 כסאך. מכון וכהשפם צרק ד( זש"כ וכהשפם. צדק הםהלא
 ומשפם, בצדק המלך. בכסא לידון צריך הדין את שדןומי
 נמתק זה רחמים. ואחת דין אחת מדרנות. שתישהם
 , המלך בכסא פונם כאילו מהם אחד פונם ואם .בזה
 בדיניהם, עומד ואינו הדיינים מבין נמתלק הקב"הואז
 הקודש ורוח ונו'. ה' יאמר אקום עהה ה( אומר. הואומה

 : אלהים השמים על רומה 1(אומר
 , צלפחד בנות עשו כן משה את ה' צוה גנאשרו(

 ה' נחלת הנה ח( ואמר. פתח אלעזררבי
 דבוג להיות נחלה ה'. נחלת הנה הבמן. פרי שכרבנים
 לבנינ הזוכה שהאדם לעולם. ממנה יתרחק שלאבה'

 ]זל הבא בעולם הפרוכת לפנים ליכנם בהם זוכה הזהבעולם
 להיור והביאו הזה בעולם האדם שמניח הבן שאותו4פ1
 בשביל ליכנם וזוכה הבא. לעולם לאביו מזכה הואזכאי,
 נקראו וכך . החיים ארץ זו ה'. נחלת איזו ה'.לנחלת
 נחלו לה קרא המלך דוד החיים. ארץ שהיא ישראלארץ
 לאמו ה' בנחלת מהסתפח היום נרשוני כי ס( שכתובה'.
 בנים ה' נחלת הנה ולפיכך אחרים. אלהים עבודלך
 בעול, זכאים להיותם הביאם אם בנים. לאדם. לו מזכהמי
 בעולו עבורם לו מוב וחלק שכר הבמן. פרי שכרהזה
 פר של והנחלה הירושה בנים. ה' נהלח הנה וראהבוא הב" לעולם בהם האדם זוכה במנו פרי שבשבילההוא.
 מש שהרי החיים. מעץ מלמעלה. הקב"ה מן היאהבמן
 מ נמצא. פריך ממני י( שכתוב כמו לבנים. האדםזוכה
 יבת לא מהם, אשפתו את מלא אשר הנבר אשריכתוב.
 יבוע לא הבא. בעולם ואשרי הזה בעולם אשריונו'.
 א'  בשער. אויבים איזה בטער, אויבים את ידברוכי
 ה כמה הזה מעולם הנשמה יוצאת שכאשר הדינים.שרי
 למקום נכנסת שהיא מרם לפניה שנזדמנים הדיניםשרי

 שהנ' ובשביל שמה. ליכנס שצריכה השער באותובשער.
 ן ועל ההוא. בעולם בשבילם יזכה הזה בעולםמשכנות

 יח רבי פתח בשער. אויבים את ידברו כי יבושולא

 ג3ומס וססימ תקזס6. 3י ד6ת3גי תיותמדג6
 י651 וגטר דכתי3 . פ5יס תדיר מתג5ימ וסכיגת6ע)ת6 ז6ת3רי תיותמ סוס זכנר גסר כ3ר גסר פ5 וכתינסות 5ספ"

 מיסו גסר6 1ד6 ונו' יסרז ותסס סנן "ת )ס:קותתטדן
 05 זמ5סריכו ספתמ )פוס פכיגתמ 6תנ5ימ ותתן תגייסוחז

 6תנ5י6: 5מ 6מר6 3~חג6 536 . 5פרייסו 5סוס.סר56

 63תס מלסיס קזפס פחת 6ת 5עיר תמון ךכטושרזכט6(

 "5סיס6כ5
 3מנס'

י6יסי ט5 סטרין תרין 4ירת6  וסיתגך 5תתמ 3ין לפי5מ 3ין סטרין 3תרין תזירתתעסר6
 05 זחקחזי תתמותמ 35ר פרימ 5מסכיגת6

 מ*ר יגו' סדס גו56 ונין סתכס נין ספזס ךזט:8כפךכ(
 זזיג4 כורסימ סוי ק3"ס מזי תמיוסי

 ס . ותססס " עיגעי . כסמו 5תספט כוגן נ( סס"ז ית3ין. זזייגי3:עת6
 ק

 כס6ךי יוכון וקפפס 5דק ד(
 . ותססס 3גדק זתלכמ. 3כירסיס לתיזן 3פי זיגמ זז6יןותחן
 6ת3ספ ז6 . רחתי ומז ןיגק מז דרנין תריןז6יגון
 . דמ5כ6 5כורסיס סניס כ6י)1 תגייסו חז סניס ומי .3י6
 3זיגייסו. ק6יס ו65 דדייגי ת3יגייסו 6סת5ק ח3"ס.כדין
 זקודפ6 .רוח6 גו' ס' י"קר 6קוס טתס 0( 6תרומ6י

 56סיס ספתיס פ) רותס י(מתר
 . ג5פמז נגות פסו כן תסס 6ת ס' 015 גנאשרז(

 סן גח5ת סגס ח( ומתר. סתמ 6)טזרר3י

 65תהחז6 ממסנת6 ס' גח)ת סגס ס3טן פרי סגר3גיס
3ס'

 )3גין זזכי נם זכר 5פ5תין תיגס יתפ3ר ז5"
 ]ד[ ז6תי 3פ)תח )סרגוז6 5תיפ) 03ו זכו ע5ת6כס6י
 3ע5תמ 3יס וזכי גס 3ר דס3יק 3ר6 זססומ3נין
 14 ,;" :[1 " :יג~ק~ול~שי"ג 3י0 65ע)6 וזכי זמתי 5פ5ת6 5יס יזכי 6יסוזמ
 . 3גיס ס' נח)ת סגס כך ו3גין 6חריס 56סיס ט13ז5ך
 3סחי 3סו זכי מי 3גין גס. )כר 5יס 6זכיתמן
 3ססומ 5יס טכמ ומ1)קמ מגר6 סכטן טרי סכרפ)יות
 3סו פ5ת6 כססומ גס 3ר זכי דתפוי "י63 ז3ס6יפ5ת6.
 דמינין 61מסגת6 ירותמ 3גיס :' גמ)ק סנס מזית6

 תתתן דסמ דמיי ת6י5ג6 קי0ו ת)עי)6 זקכ"סזתעוי
 ת6י נת65 פריך תתגי י( מתר זמת כתס ן 35ג כס כרזכי
 י3וסו 65 תסס 6ססתו מת ח65 מ:ו סנ:ך 6פריכתיכ
 יכוסו 5מ ז6תי 3פ)ת6 61סרי דין 3ע)תח 6סריונו'
 56ין . 3ספר 6וי3יס ת6ן 3ספר 6ייכיס מת יז3רוכי

 דכז זדיגיןת6ריסון
 6ינון כתס פ5תמ תסמי גפקת גסתתי

 5זוכתיס ייפ51 65 פז קתי0 דזתיגין זדיגיןת"ריסון
 פכיק זתפכוגין 31נין . תתן זייעול תרעמ כ:סו6 .כסער
 ז ופ5 פ5תמ 3ססומ יזכי 3גיגיסון פ)ת36ס6י
 יוסי ר3י סתח 3סער 6וי3ש 6ת יז3רו כי י3וסו65

 זמתת6 זתג6 כ5 פוריס כנסן מפתך . 5סו5חגך ס3ינ זיתיס שהאשד זמן כל פוריה. כנפן אשתך לשולחנך. סביבויתים כסת5י 3גיך כיתך 3ירכתי פוריס כנסן מפתך י6( "תר כשהלי בניר ביתך. בירכתי פוריה כגפן אשהך י6(ואמר
 ג"1 ה' ;מ61ג ט( קג*1 תגיס ח( קטו 1יל6 ו( ג'ו סס 1( ישג פס ס( פ'ס סס 7( ס' תליס נ( : פס קויסיס נ( רו ויקס) "( מקומותמראה כירגתיבירכתי

 קג'ח תלס ,6( י"ז סוסע'(

 זקזהךווך
 : פרכת נקרא השכיגה כגפ' תחת :חיים בצרור צרורות להיותן ה,ש:.ת נכ:סות בו שדרך חייע%(
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 %65ז6 61תמזי 5נועס סי6 . 5נר נפק6 6% 3ית6כירכתי
 651 3זיגס 656 התנסע6 5, גסן תס . כנפן דכסרןכנין
 נס ת3ל נסיען תע3יד 65 זכסר6 6תת6 כך 6מר6כזינ6
 סכי 16ף 6מר6. ת6י5נ6 רכי3ס 3יס 6ית )6 נסן תס .6מר6
 גניך ' . 6נרס ת6י מתי נתי. סכי זכסר66תת6
 1 יותי כ5 ערפייסו נפ5ין 65 זיתזס תס זיתיסכסתי5י
 ן כסתי5י 3ניך סכי 6וף . תזיר כ6י5נ6 קסורין וכ)סוסת6
 כן כי סנס . כתריס כתיכ יו6י . לס)מניך ס3י3זיתיס

גן
 ך

 65סנ6ס 656 !יס.
 6מץ. ת5סכז ס

 נ
 ן %%יפנ6

 63תרס 5כיע6 סות זסכינת6 זתנ6 זכ5 ]סן תנסז6
 יסר56 56ין . 1תיס כסתלי 3ניך כ3יג% . 5ס מדכזקח
 וסת6ן ז6כ5ין . )ס)מנך ס3ינ 63רע6. סר6ןכז

 יסר56 6תנ15 נפקת דסכינת6 35תר . 3נינייסוותת6ין ע65ץ ותתכרכ6ן . ק3"ס קתי ומד6ן קר3כיןוקרגין
 יות6 כ5 1151מין עתמי6 3יגי וסוו . ז6כוסון פתור6תט5
 נס 61ף 6( זכתי3 . ק3"ס גר כסו ז6סנמ51ית
 ומתינן עו'. ת6סתיס 65 6ף3יסס ג6רן 3סיותסז6ת
 נמן % וכ5 תקיפין. כגורין תיתו ע65ץ קזיסיןדכתס
 63רע6 סר6ן סוו כז יסר6) קיימו דל6 ז16ריית6עונס6

 :קזיכ6
 3נות ונעס ומ)כס ימנ)ס תר~ס תח5ס ךןזדן'ינהכ(

 היי6 6*ר . 5נסיס דדיסן 35ניג5פמד
 6ותגות6 זס6 . זק3'ס עו3זי ר3ר3ין 6יגון כתס מדת6

 ויות6 יות6 ו3כ5 זע)מ6 כנונ6 6יסו נס ז3רוליור6
 5יס. מזי גזק6 מז 5כ5 זוונין ותזוינ ע)מ6 3ריקכ*ס
 מזי ות6 . )ע5ת6 ייתון 65 עז זיוקניסון ת)ייר1ס61
 ווףנין אונין כ)סו דע5מ6 זנסמתין זיוקנין 6ינוןככ5
 . זווינין תזוונ ק3'ס ע)ת6 )ס6י 6תיין כז ו35תרקתיס
 . מיירי ק6 ת6י יוסי 6"ר . 5פ)וני פ5וני 3ת ו6ותרותכריז
 יסוזס 6"ר ]ו[ ססתס תמת מזס כ5 6ין נ( כתי3וס6
 ייס6 6'ר 5עי)6 ס6ני כתי3 ססתסתמת
 גססי6 מיי6 6"ר מוקיס ר3י 6מר וס6 מ[ סכ6 כרוז6ת6י
 6"ר 15 6זזתנת אנו 3ת )ע5מ6 נס כר זנפיק תמססעת6
 קמי תתטסרין דנסתתסון )זיקי6 6ינון זכ6ין6כ6
 גססי6 תניגן דסכי . )ט)ת6 ייתון 65 עד קזיס6ת5כ6
 רומין 6ינון כ5 . )ע5ת6 נסתתין ,כ"ס ד6סיקסעת6
 61תתסרן כמד6 זתתמ3רן ונוק63 דכר כ)י5ן כ5סוונסמתין
 נס6 37ני ע7ו6יסון ט) ז6תפקז ס)ימ6 . ממג6 זססו6גיזמ
 . מתפרסין נידוי  61תימרן  דגחתין ו3סעת6 סמיסו)י)ס
 נס6. כגני 5סו ו6מית ז6 תן 6קזיס ז%6ותגיז
 רחזין 6ינון זיזט קכ'ס . ז5סון זזוונ6 עיזן תע6וכז

 וכז ]ח[ ע)ייסו ותכרז6 כ3קדתית6 )ון תמ3רונסתתין
 יתינ6 חתת6 ט נו% מז 6תע3יזו6תמ3רן

וסת656
 *י יא 0 5ט )ר 0 ג, "61 " מסוסות0-אה

 להוליד ח"אויה צנועה היא לחוץ, יוצאה ואינה דניתבירכתי
 ולא במינה אלא נימעת אעה נפן מה ננפן, כשרים,במם
 מאיש נטיעות עושה אינה כשרה אשה כך אחר,במין
 אשה כך אף , אחר מעץ הרכבה בו לן נפן מהאהר,
 בנז שכרה, מה ראה אחר, מאיש הרכבה בה איןכשרה
 יסי כל עליהם נופלים אין זיתים מה זיתים,כשתילי
 כז כי הנה כך, אחר כתוב מה לשלחנך, סביבזיתים כשתילי בניך כך אף תמיד, בהעץ נקשרים וכלםהשנה,
 הנה נבר, יבורך כן כי הנה מהו ה', ירא בבריבורך
 דבר ללמוד אויש אחר עגין לרבות אלא לומר, צריךכן
 במקומה צנועה היתה שהשכינה זמן שכל ]ס[ ממנוזה

 ישראל אלו זתים. כוטתלי בניך כביכול לה,כראוי
 ושותים אוכלים שהיו לשלחנך, סביב בארץ, שרויםכ,טהיו

 עליונים ונתברכו הקב"ה, לפני ושמחו קרבנותומקריבים
 ישראל נלו השכינה שיואה לאחר בשבילם,ותחתונים

 היחם כל וצועקים העמים בין ובאו אביהם, שלחןמעל
 גם אף 6( שכהשב הקב"ה, מלבד בהם שישניח מיואין
 רהרם ואנו ונו', מאמתים לא אויביהם בארץ בהיותםזאת

 בארץ שרוים כ,שהיו ישראל קיימו שלא התורהעונש בשבי זה וכל חוקות, בנזרות מתו נד~לים קדושיםשכמה
 :הקדושה

 בנות ונעה ומלכה וחנלה תרצה מחלה ךרצוץיינהנ(
 חייא א*ר , לנשים דדיהן לבניצלפחד

 האומנות שהרי הקב"ה, מעשי נדולים הם כמה וראהבוא
 ויום יום ובכל . העולם כדמיון היא האדם שלוהצורה
 לו. כראוי אחד לכל זוונים ובהוונ העולם בוראהקב"ה
 וראה ובוא . לעולם שבאים טרם תבניתם מציירוהוא
 זתות נזוונים כלן שבעולם הנשמות של הצורות אותןבכל
 מזות הקב"ה הזה לעולם שבאים ולאחר לפניו,וונות
 הענין, זה מה יומי א"ר לפלוני, פלוני בת ואומר ומכריזזותים,
 יהודה א"ר ]ו[ השמש תחת חדש כל אין נ( כתובוהלא
 ייסא א'ר השמש, מן שלמעלה במה כן ולא כתוב, השמשתחת
 באותה חייא א"ר חזקיה א"ר והלא ]י[ כאן הכרוז עניןמה
 א"ר לו, נזדמנת זוט בת לעולם יוצא שהאדם ממששיה
 לפני מתעטרות שנשמותיהם הצדיקים הם זכאיםאבא
 באותה למדנו שכך לעולם, וצבאות טרם הקדושהמלך
 הרוחות אותן כל לעולם, הנשמות את מוציא שהקב"השעה

 ונמסרות יחד, שמדוברחע ונקבה זכר ננללותוהנשמות
 האנשים, עיבור על שנפקד מלאך ההחש. הממונהבידי
 מתפרדורע הן בידו חנמטרות שיורדווע ובשעה שמו,ולילה

 באנשים, מורידן והוא מזו, לבוא מתקדמת זוולפעמים
 הרוחוק אותן שיוקע הקב4ה שלהז, הזית עת מניע וכאשר;

 וכאשר ]ח( עליהן ומכריו כמקדם אותן מחברוהנשמות
 ובחינת ימין בחינת ובנשנעע נטף אחד נעשיןנתחברות

שם5

 הזהרדי
 דת אאיך איך 8קקה אש7 1" % 8 8ן 888 מואמעוחן כן חמ השגינח, מענין ללמוד יש ואשתו איש בין העולם בוה הנוהג שדץן פי"ו

 כל אין שייך בלבר העולם בות חנוהנים ברברים שרק יהודה ר' ומתרץ . הע41מ לןה שגאו קורם ב,יוג היו שכבר לאחרמהדש
 לטוב להשתנות ויכול חאדם בני במעשה תולה שהענין ביון השטש. מן למעלה הטגע רבר הוא בוו וה הנשמות הורוגות אבלחדש,
 כפי מחרש הויוג מכריו שהקבשה לוטר אפשר חיה הזרוגותם בומן הכרוו היה אם רבשלמא . הכרוו ענין מה מקשה "סא ר' );[ :ולדע

 והדי הויוג. לכלם נורמן חה1לרה בשעת שתיכף חייא שא"ר ביון אבל נשתנה. לא או ההוא בעולם שהיה מה מכפי נשתנה אםמעשיהם
 אבא ר' !מ[ : מועיל הוא ומה נצרך הוא למה הכרוו. ענין מה א*כ העולם. לוה שבאו קורם ההוא בעולם חזיוג שהיה כמו בוראיוה

 להזד41ס שוגות סבות נצרך חיה לא אחר בומן הזה לעולם הנשסות באות היו שאם אלא חרש כל אין שבאמה הקושיות ב'מתרץ

 שוטת סבות נצרך וגם הכרוח נצרך לכך מהשנית מתקרמת אחת הרוב פי שעל כיון אבל הברזה. נצרך היה ולא ההוא בעולם שהיונמו
 : כראוילהזר.גם



 היהרלשוןכמכמע' קודשלשון 1שי
 ואם השמש, תחת חרש כל אין *נך "[ נרשף88ל
 של ודרכיו מזחיו לפי אלא זיונ שאין למדנו הריתשאל
 זוכה ישרים ומעשיו זוכה שאם בודאי. הט כךהאדם,
 א"ר מלמעלה, הזיונ שיצא כמו עמו להתחבר של(להזית
 הזיונ שתו יבקש מקום באיזה ישרים שקעשיו מיחיא
 לו אשר כל אדם ימכר לעולם למדפ הרי לו אמרשלו,
 הנשמות אהען כל המשנה בסודות למדנו ]י[מבירו רבונו של פקדת חנם שהתלמיד חכם, תלמיד בתוישא
 זיונ ברחמים להקדים יכולים במנול, לעולםת
 במועד נטרם נושאין שאין החברים העירו זה ועללעצמם,
 אמרו ויפה ברחמים. אחר ירימט שמא מקדשק,אבל
 על הקב'ה לפני הזווגים קשין ורכך מ6[ דוקאאח"ר
 לו שלח יהודה רבי כתוב, ה' דרכי "8רים כי בודאי,הכל
 אבל יודע, אני הנלעל ענין סוד הרי ואמר, אלעזרלרבי
 . זיוג להן יש מטם מאיזה בנלגול הבאחע הנשמותאותן
 תון, לנשים לנתערים להם נעשה מה 6( כהעב לושלח
 בנים4ן בני של הפרשה ונו', לכם וחפ8תם לכוגתוב
 , בהחמים אחר יקדמנו שמא למרט זה ועל ]ינ[תוכיח
 של זיוג ליקק להקדים אחר שיכול לך שאמרתיןואע*פ
 הוא השני חה זכאי החש אם איא יכול איפ בהחם4ם,שגי

 להם מלמדת  שהתורה "שראל, של חלקם אשרידקב"ה, לפני הזווגים שקשין ודאי החש זה יועדה א'ררשע,(
 חהו לפניו, הננהחע והנמתרהע הסודות וכל הקב'הדרכי
 שעמלו מ4 חלקו אשרי גו', תמימה ה' תורת נ(שכתוב
 מן עצמו הפורש מי שכל , ממנה נפרש ואהצבתורה
 העולם. חי מן נפרש כאילו אחת, שעה אפילוהדערה
 ימים אורך כי נ( ונתוב ימיך, ואורך חייך החש כישצאמר
 ז ואמן אמן לעולם ה' ברוך לך, יוסיפו ושלום חיםושטת

 זכי 6תכסרן ופוכדוי זכי ד6י . וד6י סו6 סכי . גסדגר
 6*ר דכפיק. כתס כיס 65תמכר6 די5יס5סס61
 15 6סר כ5 6דס יתכר 5פו5ס תכיכן 60 6"5 .י*5יס זווג6 6100 יתכע 6תר כ6ן פוכדוי ד6תכסרן ת6ןמיי6
 דתהריס עקדונ6 מכס דת5תיד . מכס ת)תיד פתףס6
 6ינין כ5 דתתגיתא כרזי ת6כ6 ]י[ כיד'ס6תעקי
 111נ6 כרמתי 65קדת6 יכ5ין דכסתתין. כנ5מ65ו6תו
 כתוסד כסיס כוס6ין 6ין מכרי6 6תפרו ס6י 1פ5 .ד5סון
 ק6תרו וססיר . כרסתיס 6מר יקדתכו סת6 . תקדסין6כ5

 5יס ס5מ יסום ק כתיכיו סן דרכי יסריו ד6כימ65רוד6י
 6יכון ידפכ6. דת5ס רז6 60 ו6תר 56פזר5רכי
 . זות6 5סו 6'ת 6טר ט6ן דכסתתין כנ5נ651ו6תו
 . ונו' 5כסיס 5כותריס 5סס כפסס תס 6( כתיכ 5יסס5ס
 ככיתין דככי טרסת6 . גו' 5כס ומתעתס 5כ1וכטיכ
 . כרמתיס 6מר יקדתכו סת6 תכינן ס6י 1פ5 ]ינ[16כמ

 105 516ע  ד16ריית6 . ויסו56 "1ישב(סון 22צו 6יסו 1ד6 זכ6ס 6יסו 6י 656 יגי5 65 כרמתי.יד6 זחנ6 5תיתכ צ6קדת6 6סר6 דיכי5 5ך ד6תיכ6)61פ*נ
 610 1ד6 . קתיס דגניזין ונכזי6 סתירין 1כ5 וקכ*ס16רמוי
 דיסתד5 ת6ן מו5קיס וכ6ס . ונו' תתיתס ס' תורת י(וכתיכ

 דיתסרס ת6ן דכ5 . מכס יתפרס 4651וריית6
 דפ5ת6. תמיי ד6תסרס כתס . מד6 סעת6 6סעו4וריית6
 יתיס 16רך כי נ( וכתיכ יתיך 161רך מייך סי6 כידכתיכ
 י 61טן 6תן 5פ51ס ס' כרוך . 5ך יוסיש וס15ס מיסוסנופ

 י טשי* 0 ישט ת4*פ ג( ג" שששיס " מקוסותמראה
 דזטרש4ו*ו

 4יוג תנשא בתו שנשמת הפקדון על עין ישים הפקדת ובעל וי( ; גבורח שטאל בחינת והנקבה . חפד ימין בחינתהזניא(
 אף הוה בעולם ויונ לחפוף שאפשר תוביח בנימין שבמ פרשת ויג( : אחר פעם חזת לעולם בבואו אחר שנע-ה 1'4ן ; שלההאפחי

 . וחמים של התעוררת ע'י אם כי זה ואין , ההוא בעולפ בחטזעת עמה היחשלא

~88שששש4-ן
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 3בךקןהךהיכלותרהשלמת
 וכד תניכן 60 ס"צון ר13 6מר בבךשש-ךן )ת.( נית)גר

 ונ5'ף 5ע'ל6 ונ5'ף ע65'ן כר1ין ססירין נו זחסימגות6דר61 ננילופי ינ5'ף טלמ6 קנ"סנרח
 כנווג6 תת6ס טלת, ועכיז חד6 כר61 וכ565תת6

 חד6 כיחיז6 חד כ65 5מסוי ד6 5קכי5 ק6יס וד6 .על6ס זעליו"
 וכסו . יתת6 עיל6 ז6תוון ג5יפי נ5יף קכ*סו3ב"כ

 זעדן כנגת6 קכ"ס 5יס ו6צי5 . קזמ6ס 65ךסליס כר" נת' סכי ע5נו6 קכ'ס זעכז כנוונ6 ח1י ות6 .ע5נוין כר"
 ייןויס ותסתסין 5יס סחרין ע5"ין תל6כין וסיו על6'ן 3עדוניןתמן 65תעזנ"

 ן ת 1 'חן
 . זמריס כיקר6 1ל6סהכ65 5מגזע כנין . חכמח6 ונ5ע65ין
 דמסימנות6 ר61 ז6'נון לעי65 6'גון מזירין ס,כליןבסנעס
 לקכי5 חז ד5סון )כנו,נ% 5תת6 6'נון סיכלין וס:עסעל6ס
 לקת6( 6יגין זסיכ5ין מז,רין ס3עסהד

 כנוונ"
 ז5ע'65

 יכל 5ע'65 6יסו ונג'ז טמיר וחז על6ס כגוינ6 סית61'נון
 דףן 13"בג"סן!גגלין65ית "צש"יניזזב2

 סית: וכסי דלהתה זי1ה יכז'וקנ6 ז5ע'לח דרז6נדיוקנ6

~

 :%,1:~פ ,7,1ה",1נ%:ן
 ד6וקימנ6 כמסז5תת6

 5תסוי 5תת6 מתתקן ד6יסו 6תר קדמאההיכלא
 זעזן ךננת6 ניויס' חכרייח 6תערו ו?6 ז5ע'65כנווכ6
 גו )גו ווהקן )ד6'סו על6ס כר61 ז6יסוכמס

 סיויר"
 זרז

 1סת'ס לנו חחתקן ו"יסו )נ"6 . תכ65( וכת'ס נני1ז5תת6
 ע6מכו65(

 סלט"
 ל)וסוי ד5זיקיי6 נסמתסין כר טינ6 כיס

 וכענונ6 זמריסון כרז6 תתמן 1ל6סתכ65 וחת6 5עיל6נל'פן
 כנין דמריסון יק-6 6ח5פי ד65 5זיק"6 6ינון 561יןדלעיל6
 רז6 כעלס צטרת חי5 "סת י'נ( ומ:יי כת'כ . 6חר6דח65

 73ורי: נס כר ל6תךנק6דתסימנות6
 ו)דחל"

 הךיר יוג':
 נס כר 'סך ז)6 "יקימנ6 וס6 וסת6ל6 5ינוינ6 יסס'ול6

 כחיכ כך וכנין . זנונ'"ס "ס"ת ז6קרי 6חר6 זהל6רכתר
 סיכ65 . סח5יקס 6תריס מנכריס 1רס מ6סס 5סמרך 1'()סס
 ד5דיקיי6 נסתתין דכד כנין ע65ס זל61 כזיוקנ6 ק6'סד6
 דעזן 3ננת6 די סיכ5ין 56ין נו ע56ין עלנו6 חס6ינפקי

7להת"
 1מג6 ססו6 גל וחד חד כ5 יתכין )ע56'ן( ות)ין

 6ית 1סיכל6 סיכ65 ונכל ת"ן 5מיתנ נסתת6זח:טריכ6
 )תח6ס( כנוונ6 וזיוקנ'ו זלעי65 )ע65ס( כנוונ6דיוקנין

7לקה"
 ע5ת6 זס6' כנווג6 כלכיסין גסתת6 6ת5כסת 'קיון
 1תנ6 זמס' עד ז56טריכת ותג6 ססו6 כ5 תנון61חעדנת

 יט6נ6 ססו6 ומנו ז56טריך כחס ע65ס ל"תרלסלק"
 כיק-6 5"סתכל6 ע65'ן דיוקנין חנו6ת כיסז6ת!3:ת
 טל6'ן נסורין 6ית סיכ65 :?6י .דווריס1ן

 תתן ועה)ין תמן קיימין ד6תג'ירו ניורין ז6ינין3גממתסון !חסתכל"
 תמן ומת5כםן ע65ס ניקר656סחכ65

 כ5כוס"
 הז6

דנסיר"
 טכ6 נו6נן מקפ6 סיכ65 וססי6 נסיר 651 זכסיר

וזסכ"
 . זניסנס פתק6 5ק53 זנהית חד6 פתה6 6יסו ותמן

 כו"ס( זעיכז' )נ"6 1זיסך6ל( חייכ' 6ינון 3כ5 מסתכלןמתתן
 קיימ6 ככרית ע6לוז65

 קד'ם"
 ע5 ומז6ו חתחן 61'נון זזל'ק 3נור6 15ן זסרךי:כל: ת5"כי כ,ינין יהתתרכו

 טל"ס נסירו מנו גסרין ניומ6 1מנין ות5ת67תנ"ל1.

 . ת)וןומסתעסען
 1ע'5"

 וס"ר גיור6 ו6נקלוס עיכז'ס נונסין
 נסמתסע 5ס5ק6 1כ"ן כד לעע6 ז6 כנווגה . ז"תנ"רוניורין

 תתןל6תעסרח
 סיכ65 מס6י 5נו קיינו6 ד6 סיכל6 תביינשהיכלא

 סיכל6 )ג"6 טערת6( 5גו סת'ך 6יסו )פתח6 וס6יקזמ6ס
 סכ6 נוקזח6ס נסיל סיכל6 וס"' ז6כסן 5נוערת6(סמיך
 6'ת היכלח דס6' ננו . 5יס ותקפן יבן 6:ע כ65'ת

 כנין עלמ6 3ס6' ונורעין יסורין וסנלו הינ.ן ק"טיןסיכל6
 יות6 כ5 לי'ריסין ומסכחן תוין וסוו65תתקנ6

"51 
 סוו

 3מצ6ךצפין2ר~כ5 6'נון כל ק"חין סי:ל6 מס6י לגו 5ע5תין 155ת"סומכטל'ן
 1 1 י6'ח,%6י'2!ג,:"ש2,ן מ,סל

 תססו6 5ון גסיר נוונין כ5 זכ5י5 נסור6 וססו6סיכ65

 1 נינ"סו ור~יס ע56 ז"'סו תסיח מנסון מ6כנוייסו
 וע56 סיכ65 תס6י נט'5 6יסו5ין

 וכ"כין תרעין ננ' 6'גון כ5 והתן תליתאהבהיכלא
 6'גין וכל יומין 6םלימו ז65 רכן זכ' זרזק' היגון וכ5'ת'ר
 נוקזס" כי חרוכ עלזענכין

 זתעין 6'סדין וסוו 1ו6וסידו(
 ועחלסיכל6 תס6י ונסי5 5ון מנמס ו6יסו סיכ65 כססו6 קיינויןכלסון

 וירוס5'ס 5'ון 536' 6ינון כ5 ותטן רביעאהבהיכלא
 ,כזין וככ' סרי ו"יסו עעכו"ס עיוין זס6ר קטולי 6ינוןוכ5
 ל'ס ומנחנוין כיס 6חיזן כל?ו זזוז זזרע6 נס'"'ן 6'גוןכ5

 קל6 כססו6 ומת6חז נפיק דק65 עד וככי חנייגיתם6רי
 נחת'ן נחית וכד . 'רח" ריס עז תתן י6סק?י 5טילחוס5יק
 ות6 ו6ס סיכ5ין חיגון 5כ5 חנסרין וז'וין נס'רין כמ?ענויס
 עתיס זסנ'15 ומכ6וכין תרעין וכג' קט'גין מינון 5כ5ונסורח
 6'גון כ5 ורמיחין חקיקין ותמן לכיס יפורפיר6 וכזיןדמסיח
 ססו וםליק פ,רסיר6 כסח' עעכו'ס ענוין זם6יקסו5י

פורפיר6
 5ע'!"

 ךח)כ6 עלהס פויפיר6 נו תמן ו6תחקק
 להל_:6 זט'ןוק:"ס

 :ן'"
 זכת'כ עטין ולמיז, פורפיר6

 ק"י()תס,יס
 יזי~

 115 ונמיס 6ת6 זי עז גי"ה מלח 3;"ס
 ורחיכין מלהכין וכטס 5"תעדנה ועזונין נס1-ין עתיסונחת'ן
 וכיד" ,נ"6 כ"!6:3 וחן חד כ5עחיס.

 יחד חז זכ5
 ותמן זקטו5ץ נסתתין 6ינע כל כסו להתלכס6מלנוס"(
 1כנון( נומנן רכרכן עסרס 6יגין על6ס זרג6 נו ק"מיסיכ65 תס"י 5גו ונהית ס5'ק ז6'סו 1מנ6 ססו6 כ5מתעזגין
 6סכקלך'6ס נו כסליקו סלק' וכלסו 1חכרוי עקיכ6רכי

 ס"ל( )'עעיס כת'כ ע5"סו ע65ס יקר6 כ1יו ונסריןד5ע'65
 15 5נוקכס יעסס 1ו5חך 6לסיס ר6תס ל6עין

 ח6ריסון 6'נון כ5 קיימין חמישאבהיכלא

והיו:ח"
 ינכקת כסו ו6תנחת' תחט6':,ן זתכו סל'חת6

 קכ*ס 5יס זקכי5 'סוזס ת5ך נונסס ק6'ס )סתה6(סיכל6 זס6י וכחרטה מות6 מ3"סו וקכילו זמריסון סיו6זקד':. 6יגון 1כ5 זתי31ת"( חקריס1ן 6ינון 11כ5 כזכיוגסייזייסו
 ינביהס,ן תקיפ6 ךת'ו3ח6 י61ריסו1 6ינין כ5 קיימ'ןסיכל6 ט:תי ו5נו 5יס 5ק653 מתיר6 ליס וחתר :ל'נות6כתייכת6
 כסעת"גפקת

 כוז1נ6 מתנךגין ו56ין עוכז'סון ע5 זהקיוריורו
 ע6ל גסי,-ו כיומ6 וטנין ותלת 1'ות6. 'וט6 ככלע65:
 5'ס. חזי כזק" וחד חד כל 3'ס זטחעזני סיכל36ססי6
 נכוס חדוכל

 מנ:ור"
 לע'ל6 ני, 5תחח 3ק זחגליס זשפס

ס6'
 1 שתתתון וש1ס שש)טן ש1)ש יג'ויי גסן ם'ס ג )יג זף כ"ח ותיף, ששג ר"ג ויקס, ב סט"ס יסז '?ס סש ס"ות'ות חקישת תקק ש שתדרך



הזהרהינייתהשלמת4
 5הקיס 6161 פת% סיכלי 6ינון פל קיית6 סיכל6ס6י
 1למיקס נץכל6 ס5ר )ססו6( כבו ל6ט65ס יכלין ל6נת,רין
 ורנ6 נר )כיס( כל6 טל על6ס דרנ6 6יסו וס6י .3יס

 . כל6 טל טל6ס דרנ6 ד6י0ודחסידי
 סיכל6 דמסידי סיכל6 ד6 סיכל6 שתיתאההיכלא

 כ65 טל דקיית6 סיכל6 סו6 וס6י כל6 טל על6ס סיכל6ד6
 דס6' ולפתמ6 סני. 3רחיתי לתריסון דרמת' "יגון11כל מסידיס "ינון 6ל6 כיס דיקיס ת6ן לית דיהיג6סיכל6

 ל,ק" ו"ע'ן למ, מי%
 )ויי'ת,

 קיית6 6מר6 ,לסתמ6 . דקג"ס 'ת'ג6 6נר0ססת% ון.)"
 קת'ס סליס קר3נ6 וסוס תדכח6 נכי על ד6תעקדעמק

 סלית" יטקכ קיית6 לנו 6מר6 %פתמ6דק3-ס.
 ותריסר

 3טקו יסר"ל וכד . ריסיי0ו פל וסכיגת6 סחרני0ס3םין
 וכדין טמיסו ל6ננ6 לסכינת6 לס ותתטרי 36סן תלת6תטרו
6יסו

 וכתס דיסר6ל טלייסו ו6נג6 לטיל6 ו6תטערו סלק"
 סיכלין 6ית לע'ל6 גתי סכי דעדן 3נגת6 לתת6 סיכליןד6ית
 סיכלין סגי )6יגון( וכל . דתסיתגות6 רו6 ד6ינוןתתקנן
 0יכל" 3מד ותתעמרן תתקסרןכלסו

 ד6'סו
 תכל יסתיס נגיז 6יסי סיכל6 וס6י שגיעאההיכלא

 נסתהין וכד 6,כס סותק מוור ירוק "סני6'ןש3נוונין עייוד6 מד ק6יס סיכל6 דס6' 63תנטית6 . סיכליןס6ר
 נוון לס6י ד6תמזי ת6ן סיכל6 ?6י נו ע6לין6יגון
 ומד מד כל 3יס סליק נוון לס6י ד6תמזי ות6ן3יס
 . כד6תרן לתדור6 6יגון סיכלין סית ו6לין ליס מויכדק6

 ד6 1ע5 דסת 3רז6 כל6 וסית צמדור6 6יסו ל6ווסכיט6:
 וכל6 לתת6 דרנין סית לטיל6 ורנין סית . ס'ת 3ר6כתיכ
 מד6ר61

 ל6וט6 ד6יפ כמוג6 6מל מ'י6 רבי פ.()גר"5ית
דלתת6

 כסיס נ'6 %ק6 6דתס 6רן ד6ינון תדורין ס3ט"
 6יגון מדורין סנפ6 . טל6ס ל6רן 6'ת סכי 6וף תנל5יס

 טל 6לין טל6י מל6כי תדורין וככלסו דרנ6 על דרנ6לעיל6
 . מד כל6 לתסוי כד6 י6 ממיד וכל6 לתת6 גתי סכי6לין
 פריסן ךרנין דקכ*ס תוסכחת6 קיינו6 וככלסון קיית'ןוכלגת לע 6מידת טל6ס 6ר7 וס6 לעיל6 6יג,ן תדוריןס3ע6
 ד6 תן ד6 פרימן אתרין 61 מןד6

 דל6 תקיפין וטלטולי בוקסעירי רומי לתדורי מתתקןוסו6
 כלל. דיוקג6 ו)6 מסיכ6 6% גסור6 כיס 6ית 6%%פחזיק
 כלל נו 15רס 3יס דל6ו כלל ידיע6 כיס ידפין ל6ופמן

 חל6כ6 מד תתכ6 6תר 6100 1טל )סורם6(.כורס"6
 גתדקי 61תתמץ תעוספין תתגן ס3טין ועתיס סתיספהריאל
 וכד . תסתככי 1ל6 6תמוץ ול6 קייתע ו% )דפלייסו(סכי3ין
 1ל" תתמדסן 6י( )י*ע כלסו 5סר66תי

 לנ3י תע6ן כד קיית6
 גוקנ6 נמד ופ6ל'ן תסת:הין 1ל6 36וץ מתר )דס6י(ססו6

 ת6יגון 6תתמון צילי6 6תרמיס כד . 6תמזון 1ל6דתסות6
 5פר6 דמ0י טדס3י3ק

 חסוך ו6יסו ית'ר דנסיר 6תר 0ו6 תניינאםדורא
 תל6כין לתדורי תהמקן ,סו6 קדת"ס כ:סו6 מכוך ל366ל
 לעסט'( )7'6 וליוספי גם6 ד3גי עו3דיס1ן ט5 תתגן דיטל6ין
 )שיג"( קרנ6 לסון 6ית תל6כין 61ל'ן קדת6ט מןית'ר 6תמזי 6תר ו?סו6 . %6ין ד"יגון 3יס6 16רמ 61003לסון

 אפת6 1ם0פ6 פיי% )יפ*יק( ותתזק נם6 3מפס
 תתג6  מו ושאו יתיר. %"יסר6 נתועלת6לסלק6

 לון 61זלץ ותסתככי סירת6 פתמין 61לין סתיסקדומיאל
 כדין מירת6 ו6תרי פתמי לתת6 דיסר6ל פד 6תמזון1ל6
 3יימ6 זתגק ת5ת יתיר. נסירין ו6תמזן כדוכת'יסוק"תין
 יפ6סין כלסע 3"וריית6 פסקי יסר6ל וכן קדוסתחתקיס6
 : על'יסו מייס וקכ*ס לט6% ססדות6 )6'נון(וססדי

 ותתן וק0ורין "דסכיכץ 6תר 610 תליתאהמדורא
 דגפסייסו תוקד6 3י ד6'סו ונפיק דגניד ד'נור דנסרעקע

 ותתן דרסיע"6 ריסייסו טל 6ם6 גמית דתתתןדרסיעיי6
 טל'יסו דלסוריי6 6סתכמע ותתן ל10 דערדי מכלסתל6כי
 כלסו 1סת6ל6 תסער6 פלייסו תמנ6 ומד ליסלדמ"ס6 י6סוות" דנס3י 3זימנ6 כר ל1ן 1ל6סס6: לזתגיןדיסר6ל
 ופטאל תסוס פמ טל ומסך 6תר ד6ת כתס דמסךתסער6
 . תתן 6סת:ממיי63

 נסירו ט61 ופתן דנסיר 6תר 610 רביעאהטדורא
 1ל6 ו0יימי סירת6 ופתמי יתיג6 3סער די טל6סלתל6כי
 ותתט3רן ותתיקדן סירת6 דפתמין קדת6י כסגי ל6ט3ר%66ין
 כדוכתייסו קיימין וסנ' כמלקדת'ן ותתמדסיו ות3ין דליק3גור
 ועלייסו . לטלת'1 תסג'ין דל6 דרמתי מל6כי וסגי תתע3רן6%

 16 טזוו6 3ר גם6 ל3ג' 6תמזוןסל'מות)תסליס3עלנו6מול6
 תתג6 חל6כ6 ומד . סנ' נסכלתנו ח'( )ל*י 6מר36סער6
 ל6'נון דרמתי תסתמן סת'הין ו3יס סת'ס פאדאלטל'יסו
 5לותסון ל6ט3ר6 תרפין ופתמין דת"ריסון לגכיסדת"כין
ו3עית:ון

 תכל0ו יתיר 3גסירו דנסיר תדור6 ס" חמישאהמדורא
 6סתכמו ל1תג'ן מי6 יתגסון 6ם6 תגסון תל6כין 3יס והיתקדת6י
 כססר6 61לין ד6 3ס0ר6 6ל'ן . 3ד'נ6 6סתכמו ולותג'ן3רממי
 לת6רי0ון ל1תר6 תתנן 61לין 6לין ומסכין 6לין גסרין לזתג'ןד6
 טל'יסו פתג6 ומד . גסור6 סליק כד 61לין ליצי6 3סלנות6לין

 וקודם6 5פון רומ 61פער לעי" 6תםלנ כד סתיסקדשיאל
 גגנת6 5דיקיי6 עס ל6סתעספ6 ע*ג( )ס' 6תי סו6כריך
 ליל'6 3םלנות דתתנן ל6'נון ותס6 6קים 5סון רומ כדינדטון
 ופתמין תזתרין וכלסולזתר6

 ס'רת"
 ומתמכר 5סר6 6תי וכז

 סירת6 6נורין 6מרנין כל:ו כד'ן 3גסור6 ד5פר6'קדרות6
6לסיסוכ ל1ן תסייעין )דלתת6( תל"כין ס6ר וכל רקיע6 ככ3י1כל

 דיסר6ל טד
 :פליז

 סירת6כותוסנ

 עתריי:י
 3ג'

 למלכז קריכ טל6ס תדור6 סו6 שתיתאהטדורא
 וכח? ית6 תן דתתפלנץ ונמלין וגסרין ה6רכט וכיססת'6
 מסרכין תנסון ועיל6 פלת6 סמרי ל6רכע דתרמסן 6יגוןגוגין
 פל תתנ6 וסו6 סתיס ואוריאל טלייסו תחנ6 ומד .תתנן
 )דרוס( לספי 6רני געלי כד . ד6 ולסער6 ד6לסער6 %ני נסלי 'כד ורנט' נסטתי געלי וכלסו תת6ין 6ל'ןכל

 טלייסז דקיית6 תתנ6 5פון לסער 6רכי גקלי וכדת'תינ6 ד"תי מיכ6ןל ס61 סער6 לססו6 טלייסו דקיימ6 חתג6מזרמ
 יכד דסת6ל6 תססר6 ד6תי נבריאל 0ו6 ססר6ל:סו6
 דקיית6 תתנ6 6'סו תתן 60 דרוס )תזרמ( לסער 6רכיגםלי
 -וסו6 סתיס 16רי6ל( )נ"6 רפאל סער6 לססו6טלייסו
 עלייסו דקיית6 תתכ6 מטרנ לסער %ני גםלי וכד .לימיג6
 : ל3תר6ס ו6יסו רפ6ל( )נ*6 אוריאל סו6 סער6לססו6

תוור6
 ;ע)יסש 0סלסגת פמקי ג : 6יס לגוי ור*יס ו6יוס גע1לס פמועעיס 01ס וסערס סופס יע,ן ג : 0גס6 רגלי י' "ל ורופו רגות פר"ות א אמתדרך

 ו10" 1עיו* סשיגהן ח . 0'וס ג"ור 0נקר סחו(ת ופתהנר 1 תסוג0 וס.',ו ר0ו"ס לרוס :,וקחיס 1 גגיס:ס רבע.ס ר"ם 9ל ונופלדי:ור יו0ר ונ'17 ותפן ג6ומר1 ו0ולגת גפסגת "וגלת "ם וסס עסן ותפרות סל0גח :ל ה ס פפופפ ד גליי0 לק גי'ס ,ר6יס ס "י01ס
 6, רש

 : 0ספיו1פ גסט0*יס י . פשניס סריס פ . 6)'0ס ריו געס זגיס ר'ל גוויס וגן עוי,ויס ת)"גי ס:ג':םעווחי



 5נהזהרהיכלותהשלמת
 ותתן . גלמ פל על6ס מדור6 סומ שביעאהמדורא

 3ססומ מתעדנין דתמן ז5דיקיי6 גסמתס,ן 3ר "סתכחו5מ
 . על6ין )פל6ס( ותפנוקין 3עזוגין ומתעדגין על6ס~יסר6
 וגז3ס ו3רכס סלוס ונג~י . זכ6ין 6יטן כר מסתכמו ל6ופמן
 ל%ן סומ כזין . מנריי6 6מרו 1ס4 על% כנווג6 ?י6כל6

זלתת"
 6ית ונכלסו דלעיל6 כנ11נ6 1כלסו מדירין נסנע6

 סו6 3ריך לקיזסח ומסכחן מוזן יכל:1 גסק נני כ)דזוהגין
 יקריסגש 61לין על"ס 3מדור6 ד"ינון ג6לין יקרי? דידע מ6ןולית

 כזק"
 1ל"סתמוזע ליס עס3מ6 לי: למפלמ י16ת

 6ל6 נקיומיס קיימ6 ל6 ת3ל ד6יסו על6ס ז6 ועלממריס
 ל6 דלעיל6 כנווגמ . קוימין נופין ד6יטן ז5דיקיי36ניגיסון
 סכי ז5זיקימ לגכתתסון מל6 ס3יע6ס מדור6 ססומקיימ6
 צנופיסון 6ל6 קיימ6 ל6 לתת6 ס3יע6ס מדורמ סמיגמי

 כנווג" דמ מד גלמ למסויז5זיקי6
 ר"ם 6תר מ~י תמ . וד6

 ממיגון סיכלין ז' 6ית מיגון ו3נו דק6מרן 6ינון מזוריןסכעס
 וסיכל6 סיכל6 ו3:ל על6ין רקיעין 1' לק3ל מסימגוס6רה
 עללהן רומיוחית

 על ד6תמג6 רוממ 6ית סכמ קדמאההיכלא
 גפיל 61יס1 סמיס. ורחמיאל . ד6תניירו דנריןנם"תסון

 . דלעיל6 יקר6 מזיו ו6תסגוןל1ן
 1ד6 סתיס אהינאל מד6 רומ6 6ית תנינאהיכלא

 עלמ6 3ס6י 1כ1 זל6 דר3יי גסמתין 6יגין כל עלקייממ
 : ל1ן ומולק( עלייסו קייממ 61יסו 3מזריית6למלעי

 אדרהינאל 'מד6 ר,מ6 6ית נס6י תליתאההיכלא
 3תיו3ת6 ז6סדרו ז6ינון גסמתסון על קייממ 61וסוסמיס
 מל1ז . מיתו 3סו 6סדרו למ יפד דמסיכי גנץ מסדרוע6
 רומ6 לס6י ל1ן ע6לין ול3תר 3ניסגס י,זפרדיו

 ממג"
 וגסיל

 י6לין 6ת:גון 1ל6 דמ6ריסון יקרמ מ~יו ל6תסג6ס וממזןלע
 מזם מוי 1סיס ס'1( )';עי: כתי3 ועלייסו 3סר כט6קרין
 ס'"הר לפני לססתמות 3סל גל י3" 3ס3תו אסכת ועדי3מזסו

 גדריהאל רוממ מד קיימ6 סכ6 רביעאהדיכלא
 גסמתין 6יגון גל פל קיימ6 ד6 סרהס גסדס"6ל(וג'מ
 דשכ6 פורפרמ מ ל1ן למעלמ )עגו*ס( עמין דם6רזקסולי

 )ת%יס דכתינ קנ*י ל1ן יינשס יי% עד תמןו6תרסימו
 רנס 6רן עי ל% פמ-ן נהות מלמ ננהס *זיןק"(

 מד קייממ סכ4 וזמישאההיכלא
 ")דממידן )מסר( גסתתין %ץ גל .פל קיי% וד6אדיריאל ד6קרי רומ"

 מכלסו לעע6 6יגון 61לין ססר6 נססומ חתק"שוגתיונת6(
 ממג6 ר3 )סמיס( ומיכאל כל6 פל פלמ? דמ נמדור6די

 ורכ3ן מלף וכתס כיס )דקאמין( קחממ גלסי ש)פלי"טו(
 מיגע מתעדגין ותמן ססרמ 3ססא תחותיס קיימיןגלסו
 . מחפי מעלמ4 דננד6 פל6ס גסירמ 3ססומ דמסידיגסמתין
 דידע סו6 מק סמעון ר3י ממר ז'( 1' סיגל )מסרת"מ

 למורמ ליס ד%סרז 3סעתמ גמסס דמריס 155ת6לסדרמ
 סכי לק5ר6 ליס ד56פריך וכסעת6 סדר 63ריגות5ל1תיס
 סדור6 קד64* 3ספרי 6סגמג6 0מ סמעין רכי 6תר .גמי
 5לותיס לסדר6 ד56סריך אוגין מדמ 3קסיר6 זר~יןדרזי
 ימ1ת כדקמ למ%יס ל3סומי קסלץ %קסר6 ימותגדק4
 תרעץ 1ל%תמ6 רקיפץ למקרע סלימת6 ימ!זמ 4חדמ1למגדע
 יסמ א6ופתמץ

 טכינתמ 1לאסרמס נ~רין ולכסולי לתמריסון גלמפתי ?פידמינון %יקיי 6ימן *כ6? . 3יד*ס יימחי מ"
 יםלסון דלמ דךיג? ממריסע %מעדי כרג6ן ענמתמ3פלממ
 גף נ3ירית יממ מי ק*1( )ת?ציס 1"מר ר*ם קם .כעלתמ

 למי4( )*ג"6 ספים( )*ס'4 זחסיזי()*:'6
 . סשסלס ישוז נ : ל"זו:יסס לששת ב : ש*נ פוכ יויטן א אנאןררך

 דקכ"ס ימו6 מסיימ 36רסס מעיגך פפרמ ינלי מ6ן .ונו'
 לך ו6תנליין 3עלמ6 5לותין וסרי4ת זר~ין ר61 לךדנלי
 ומיגון 6ינון קזיסין סיכלין ס3עס . עלמ? זתלכ6סיכלי
 זימיד6 5לות6 פמל ומד מד ו3כ5 גקיומ6 3תרעיןקיימין
 ימוז6 %יהז6 לממריס ל3סותי זידע דמ6ן ומריס( ל"נ)ד*6
 רומ6 63לין 6לין קסרין ולקסר6 3כלסו ל6על6 זיזעכסלימו
 53ר ס' ג.י( )'פסי: גהיכ על6ס גרוממ תת6ס רומ36ר,ממ
 למ1 מוסרך למס 5ק11פקדוך

 רומ 6ית( )ד"מ דר~ין רז6 . לפסר ססמיס וכע5ססספיר
 . סטרץ לתרין ג5ין ע63 ז36ן כססירו ספיראד"קרי
 ססר לכל ג5ין מיור גסורמ וס?61 וגמית סליק מדגסור6
 . עליי6 סתיס תליין גסוריס עלמ" סטרי ולמר3ע יתת6עילת

 נסורין יכלסו סערין לד' ג:ורין דד' מתסרסין דממגסיר6
 גסור6מד

 ג3ו5יג"
 זעייגין למיוו גסורין וג5ין דדליק זסרנמ

 ותיי3ין 6ולין וגמתין סלקין דסרנ6 נס1רין ו6יגון גס"ד3גי
מגו

 ססו"
 סכי גסורמ מד יכלסו זזליק דסרנ6 זגסור6 6ס6

 3סומק6 3פיס6 דגמס6 כמיזו נסורין כלסו 'גני5ן 6ליןגמי
 סזש דמ קלל נמסת כעין 1גו5ליס "'( )ימוה6ן ד6תמרכמס

 6תכליל ודמ לבנה ז6קרי רומ6 6ית ילסמ6למליתינ".
 כמד6 ומוור סומק גסוריס 3זמ ז6 ועמל קדממס3רומ6
 מסו דזמ גסירין מתו כד קזממין גסורין מ6יג,ן דגפקמננין

 ג?ירי ו6תחזין מד ומיגון 3יס ו6תכליל1 יקזמ6ין3גסורין
 6תידעו 6% 6סרגין 6יגון מתנליין 6% 3להודייס1קזת"י
 גודע 1ל6 מ*"( )גי,סית כז*6 3יס 61תסמר1 3נווייסודע6ל1
 סו6 ,דמ ונו' קר3גס 6ל 63וכי

 רומ"
 . מד ד6יטן 3רומ6

 )רקיעין( תרעין תרין 6יגון וסכ6 מי ז"יגון כגסוריןגסויין
 מתרץ )רקיע( ססמיס 'סמי דמקרון רקיעין מ"יגוןתת6ין
 קזיסין ד6יטן מוסגין 6יגון 6ת3רי6ו מנ55ן 6ליןרומיו

 סמוסגיס מר6ס ( 6 ).מוק"י כדכתי3 זמיות כדיגמדדיגייסו
 כגמלי מר6יסן סמיות ודמ,ת דכתיכ סומ ודמ ונרומטסיסס

 ממן . סמיות כין מת?5כת סימ סלפידיס כמרמס 3וערות06
 ל1ן נסיל 51ו?י מגיס דגפקו "תר קזיס6 רומ6 ד6סי6

 רחה6 6תכליל גד . 3לק י51מ ס6ס ומן ל6ם וגונסדכתי3
 6יפגין ד' על *ררהז מיוותמ זמז גסירו מגייסו גפיק3רוח6
 ר3ו מ6ס ותלת 6לף על סליפ כמריס דיליס דיוקגמוסמ

 16פניס 6יגון על מתמג6 ס6י דגסרמ נדפס6 אמרטןדמוסגין
 נלנל6 3גל מר3ע ממיגון ומד מד כל גטלין נלנליס3ד'

 רומ6 נלנלין 3ד' סמכין זמי,סי ומיגון סמכין תלתונלגל6
 לכלסו. קייממ רוממ ודמ . גפקו מסג6 גל6- על סלסמדמ

 6נסין ד' 16פגיס( ל*נ )ד*6 %ין מת~גד מיגס וסמ()ד'6
 זססומ ססרין ל6רנע מסתכיץ 6גפין 6יגון הל ומד מדלכל
 ססומ תמות %נע 6לין גסלין גד . פלייסו דקייחמיותמ
 תק3יל1ת כד'6 3זמ דמ ומסל3ן כומ דמ עמל1מיוותמ
 ז6 אע6ל6 3חד6 מדמ ל6תכללמ 6מותס מל מסםסל1ל16ת
 מילין מתפרם*ן י8 סיגל6 תנןת . לדג"סו דלתתמ מעיןטן נכל געימותמ קל %תמפ גלבלין 5ונון נסלין כד י3ד6

 דשבתאי לכג63 דמסו עד דלתתמ דרקיעין ספריןלכמס
 גסיגל6 די 6לין כל 6תזגו משמן . דמ לסיגל6 6סתגיץכלסו
 יסיס מסר 6ל )טס( דגתי3 רוממ לססומ 6סתכו גלסוד6
 סיגלמ סומ ודמ 3לכתן. יסכו ל6 ילכו ללכת סר"הפמס
 תנ"גמ ממרמ רומ6 וכליל ד6 רוהמ סספיר ל3גתדמקרי

סלק"
 כנסורמ לעלמין )פכק( סכיך דלמ גסור*ס ונמתמ

 נפ ד3ר רעותמ נר ע"ס דק%ס מק לית מימ גודסמסמ
וגמס

 : יוץ מנ זיא %שף * : טפאנע 1 : *הק א : טחש שהמהל



הזהרהיכייתהשלמת6

 לקסר6 וסלק6 סיכל6 3ס0ו6 זטמלת 5ל1ת6 3ססו16כ6ס

וסלק" וחוי 3'סנון'~גמתעתטטך*
 6% ג טהס

 רומ" ל6כלל6 תג"ג6 ך0יכל6כק:'ר6
 6הר6 3רומ6 זכליל

 1כל היוות6 ססי6 כי? כלי5 זכליל דח ורוה6 זעל'סעל6:
 3מער3 חורמ 3זריס 5סון כ5פון דרוס 63סמ ותי36מימ 6ם" ז"ת"מזמ כמוג6 כיס ו6;"מךן וגלנלין 6'פנין6'נין
 ד6  וחתקסרן 3ו6 ד6 כלסו  8ש5מדן סכי 3פזרמומער3
 6סתכיי6 מיות6 וססי6 ל6תקמר6 ס5ק6 רומ6 ססו6כד6
 63מכעית6 . כו6 זמ ו"סמכ"ן תגיינמ סיכ5מ לנכילמיל6
 זסיכל6 ממ5טיה6 עז זםלק6 עתוז6 מד געין ד6ד:יכלמ

 תהתק נטין( גת'נ "מריג6 )נוס% וכעין גקי3 ,6'סוממר"

לעיל"
 ל:וס,י מכעסו לעיל6 עז וכן נרומ6 רומ6 להסזנק6

 לכל 6מז ,ר,מ ג'( )ק0ית 6מר ז6ת כמס מד6 רוממכילסו
 סכ6 . 5סוסר ססמיס וכע5ס כתיכ תנינאאהיכלא

 ול8 תדיר  3הוורת5 יקייפ6  והר דיקרי  רוס* 66100'סו
 ד6  לעלתין. *ספכי דל* ענס ו*יסו 3*חר* גווני*תטרנ
 ל6תגלי6 קסי ד"  כ5מר* ל"תנלל8 סכי 3"תגלי6 5יסול6ו

 *יף יד6  נגלגול5 וגליך  *יריר פתנלנל* דכד דטיי5כסתיפו
 וגל' 3נל?1ל" מנלנל סלק6 קזמ"ס רוממ ססו6 דכד  נניןסכי
 6מר6 נ11ן נו דטינ6 זמוורת6 3קס,ר6 3סזיס ו6סקסרליס

 רומ6 תנו ז6 רומ5 מתנלנל6 טלוי דם6ר' מגיס זקיקד6'סו

זלהת"
 ו6תססר 3י0 תת"ס ו*חיו פד  ל6תנסר5 יכיל ול6ו5הכ:יר ד* יסוי*  ):'5יגלגל( לנלנל6 6סמר דלתת" ג?1ר6

 ן מיר ז0וס '"נ )י'" דלת;8  3יסור* ו"חיד 6כסיר וכריןנסויס

 ננלנולמ נניניס 6תנלי6 6ל6 כלל %תגי 1ל6 כלילדס61
 וכזדילי:

 גסור"
 לססר 6חר6 כסורמ נפיל מתנלנלמ דמ

 כת'3 ז6 ורז6 עתיס 61סתמר 3סז'ס ו6תנלנלמסמ6ל6

 זכ6ס 6מן יזי מטסס מל6'ס כמו ירכיך ממ,ק' ו'()סי-
 רו% נסוןין ג"ג'"( )ג'" לנל6ס דיזע מ6ן"יסו
  3נוט סמרגיס וכסיר ר( )0,4 ימסתמר נסדיס מתכליל6מר6
 ו*תכלילו סת"ל*  ולספר תתח:  דיסור* 3סווק*6קקסר תכל* וסיו* ד*  3מתר מתקסר מוור 6100 ומוורתכל8
 נד"ד6

 פ0 וכל  השמים  עצם  ו*קרון מר  וסוו
 6תכליל זכל6 ו3נין סכ6 6תכל'ל כל6 זלתתמ סיכלמוססו6 דלתת"

 "ינון 6תנריחו  6לין  רנסורין תכלל8  ססתיס ע5ס 6הקריסכ6
  עותויס  מיפיס ( 1 )י:פיס *פר ד5ת כת6 נדפין דסיתמרסיס
 ננין כסס כלסו . ל%ד כגפיס סם  כיסים סם לופחטל
 מייסי זלמ ל6ינון ז6יקיזו מינין מלין :סמיס תעלכוכל:ו
 דק"רי  ת6ן  מל5 3תנ6  ד*סמתם ורז6 זמריסון יקר6טל
 ולקסר8 לסדר6 דידע  פ6ן סומ ד6 פסכי כודרי מיתוהכי
 סמ6 דתקדסין "ינון 6לין '6,ת כזק6 דמ6ריס  ימ,ז6קסיי,
 גפק כסורין מתנלנלן כד תזיר יומ6 3כל זהריסוןקז,סק
 מיוון ד' על ורמי6 קייממ ד6יסי מיוות" מד גסירוחגייסו
 גסל'ן כד 631ל'ן 3גווייסו ל1ן וכלילו קמ6י עלםל'טין
 סרף גמס ססומ מנו וגפקי גמסיס תת6י סלפיס6תכפיין
 לנ3י מסתכלן גסר 6גפי מיוון 6לין טלממ לכל מות6זנריס
 זיך )'( )מ:גי כושמ דעלייסו עלמס גסרמ מיותמססומ
 כה11ת6 ססימ כלמ על סלע6 ומ רוממ . כסמיססנסל
 לנ3ס( )ד*6 לנ3יס וכל0ו לפיל6  מסתכיימ כלסו על*דךמיז
  מנסח ג:ירין מגסון מיילין כמס מוזעזעין גסלין כדכלסו

 לוי ומוקיזק )תימיסק( תקמייסון תסתכרי( )נן6פתסכרי
 ר,כף5 תמות צ6לין כלסו כתלקומין ותתמזסן 61תייןככ,רמ
 ד' מיגון לעי5מ ל1ן ל%ללמ נדפס6 תמות תסתתריןמיותמ
 7לפי6()*,'446

 0ו" ז0 פ0יגי ב 0ו7 * *פהדרך
 פפי פ0ו" )פ' פירוס 0פמיס ענס

 נלנלין 6רכט מ'ווה6 ססו6 3נ1 6וזסר רומ6 כז סלקיןמיוון
 ומז מןלכל

 נלנל"
 סתכין תלת מירח לססר 6סתכי מז6

 ל6מכטיתח ו"נתכ"ן ליסגעל'ן
 ונל.ל"

 לסטר מסחכי מז6
 .גלגל6 ל6מלעיתח ו6סתכי'ן ליס גטלין סיוכין ותלתמטל3
 1"סתכיין לי: גטלין :3'ן ס ותלת זרוס לסער 6סתכימז6

 סתכין ותלת 5פון לסטר 6סתכ' 6מ-6 1נלגל6 .ל6תגטיתמ
 נטל'ן תריסר סתכין וכ5סו ל6ת5טית6 ו"שתכיין ל'סגסל'ן
 וססו6 6מ5עית6מנו

 מת5עית"
 נלגל6 1כל ופתמ סניר

 חר3ע 6לין רקיעין 3כלסו מסתתט קל6 כעל6 כדונלנל6
 3ר6 ד6  חסתל3ן(  )ס*6  )תתלנסן( כלסו דלעיל6( )ז"6מיוון
 כלילן זלטי% מיחן 6לין 3מ זלתת6 6ופגיס  "י:'ןוע8לין
 וסלק5 תלסס6 רוחין כמינון ז6קכליל ז6 רוק6 כח)ין6ל.ן

 ע"תקסר6 ל6ת"מזח( ),קייח6 לט'ל6ל6ת"מד6
 3רטוק"

 ז3ר
 כס:י" וכ6סנס

 וע6לת סלק" זכד ז5לי גל'ת6
 סר 3ד6 ד6 61;כלילי נסדס  נטלין וכלסו כל" גס'לסיכל6 נססו"

 דקסור6 3רעית6 נטלמ רומ6 וססומ רוהח 3ססו6ד6תכלילו

  פ4ת5ס לסיכלמ כלסו זמטו עד כלמ זמ'מז6 זגל.ת"זימוד"
 3ספר6 רומ6 3*ם, יפי* 3פי5 6ם" כקדח6י 3דה ד6כלילן
 זרוס 3זרוס 5פון 3מזרמ מער3 3מערכ ת1רה 3רומ6.עפר6

 זגמהיז )ג"6 ך6ת6מזו יינ 1 שן כתס וכן ז6 עס ד6'מםל3ן
 כמס ותמן ז5זק 5ככ63 זמסו עד תתמי כ6'נון והתטר3'לתת6
 מכל:' מתכליל( )ז*מ ד6תכליל ד6 רומ6 וכז עלה6 עלממגן
 תל'תתס סיכל6 3נו ועמל ומתמסד סליק 3יס כלילןוכלסו
 ד6ת6מזעד

 63מ5עיתח זק"יס עתוד6 6100 כנו דתמן 3רומ"
 סכת לכל 6מד ןי1מ ( ג )ק:גת כז"6 מכל6 1ם5'ס מכ65כליל מד* רום6 וללסו י16ת כזקח סכ6 עד 6מתל'ס כל"וכוין

 : גת6ריס ל6תד3ק6הכרעה
 דסס61 סיכ5מ 6יסו ומ סיכל6 תליתאהנחיכלא

 לית פכלסו 3ריר רכיי6 6י% ר6 רחץ*  ננה  ו*קרירומ"
 ול,  6וכס ול8י ירוק ול*ו מוור ל8ו 3יס  ד*תחוי ניקליס

  תת5ין  8לין פכל נריר* דכיי5 פיסר  6קרי  כך  וננין%פק
 תת*י  ר46ן פד *פחד ל6 פכל6 דכיי* ד5יסו ג3 טלו5ף

  כיון  )גי:( 3גויס  ופ"לין 3יס  וכר8ן( )נ'6 ו*מיהפתגל?לן
 מגיס 06ץק תתמי מכל% רש ס5י*ספליס

 גסור"
 זכליל

 3ססיה וכ55ין וכמתין סלכךן כסורין תרין מינון גסורין3הלת
 וכלס' ז6 מן דמ תסגיין גסור*ן ותרין יעסרין מתחזוןכ5ונ6
 כליל גסור6 6100 . גסורמ מד ססו6 3נו וע6ל'ן נסור6מז
 וססוק סלקין זלתת6 גסורין ד6לין 3זמנמ 3ר כסיר 1ל6לון

 מג' כפיק גסור6 6100 כזין . לכלסי כסע ז5לות6רטות6
 לסורין תרין 6לין 61פיק :סור6 ססו6 6תגסיר רומ6ססו6
 מתסדרין ל3תר . ז16ריית6 מתוון כ'3 כמוס3ן 61תמזוןכלגינ
 )0ולין( ,נ6חק תת6י גסורין מיגון כל כסיר6 3ססו6וכלי)ן
 ס6י ז6 3גס1ך6 1כלסן )תת6'( כסורין 3סגי כלילןכלסון
 3סיכל6 קיימ6 רומ6 וססומ רומ6 ססו6 3נ1 כל'ל 6יסוגסור6
 ר3יט6ס סיכל6 3גו מל6 ל6תיס3מ ק6יס 1ל6 ד6תלית6ס

ותי6'כתיס
 למלק"

 ססומ מגו זגפקו נסורין מלין . לגויס
 דגפקי 3סטתמ דג55ן גסורין כלסו תתמ3רן מג55'ן כדרומ6
 ססו6מנו

 גסור"
  5ינון רכל כחיח דיקי0* רכר3* קחם6 חיות5 חרפנייסו נסק* ל5פי6%  ודמחן( )גש6 וומקין . הדמ

ס6ר
 מוומ"

 כמד4  כלילן ונסר ודיולכ* ד*ריס דיוקנ8
 ר' 8יפ חיומ* ס*י ת?ות . פנחסו דיוקי* מד 3סו5פעכירו
 ומית .  נין בי וכל ככלילו  פרקין רתרסש כמיח  פל*ץ*וסנין

תמס
 "ל ד : נ5מ נ )פפ0פיפפש

  גרי
 וכו' גחג



 7ךהזןש4יינלותהשלמו2
 6וסגים ו' 61לין 3נווייסו כלסו לר3ר3ן( רכו6 6לףת":

 וססו6 גסירו תגו כפקין וכלסו כלסו נופין3תתגי6
 על"מודםלם, מיית"

 3ספת"
 ססו6 וג5'ן

 גסור"
 ' בכחסלגנידעלת" צ::1 ו:מוות:ריל כו6לעו42ליע1:1 ה"לין תסקת

 ךג:לן ג?ייין ת"יג.ן כנדפייסו המפיין 6גסין יתריןמי,ת6

 ד"6 , גלנלין 3ד' 6ל'ן וגםל' זתג6 ככל ל6סתכל% 'כל'ןול"
 ךל?ון זיטס :יססו6 "תטכיו כקד:ו"' סתכין )ותרין(ותריסר(
 תסתכ:י ד)" ויוזטרי תם3מין דכ)סו ותטריין חייניןכת?

 ל?יכל6 6ית פתחין "רכע . סעור6 )ון לית ולחל'ןלעלחין

 וסתח6 פתה6 ככל תתגן טסר יעלת6 סטי'ן ל6רכעז"
 סלקין סיכלין ו"'גון ילתת" סיכלין כגו רי דכל?1י:זט:6
:ר!'

 וגל'ת"
 תתגן נו תתגן כלסו וע6לין כ6ל', 6ל'ן ויוםל3ין כ6)'ן6)ין כלסי וכל'5ן עו פתחין סתקין כלס. דכ"6

 63ל'ן כמ1פגיס ומיות כמיוה 6ופגיס תסריין נותסריין
 61 כרומ6 וע"ל. עו . כרומ6 רימ6 כגסורין נסורין6וסגיס
 6ית ו6כסיכל6

 ו,כת"
 .תתן וכ5ין דוס:6 כמיזו מד6

 לעיל6 תתעטרין ול6 ס)קין ולח ותסריין מיילין כתסגגיזין
 ל6תעטי6 גס'ל וסיכל קסירן קסרין 6ל'ן וכל כסטת66ל6
 סלימן תריסין. ת6רי ו6קרון 3ויל6 תליין גפקיןכלס,ן
 3סיכל" וי ד'כין ת6רי תנוכעלת6

 דוכת6 כס"י ר3יע6ס
 דוסכ6 תניגיס רכוין 6לף ת6ס סית סטי'ן כ6ר3עתליין
 ס'תין 61'ג'ן תקפן סירין תג"סו לתת6 וכן . וסער סטרלכל
 ל3ר ורותמין סייסין קר3ין תניחין כלסו תניגיס סגי'כל
 לככ63 כורנין ורגין ותסו עו דעלת6 דיג'ן סל'חי 6יגו;3כל

 ו6תטסרת סלק6 סיכל6 וכויןדמאדים
 3ססו"

 ככל רוה6
 ויכת6 וסס61 63תריס דוכת6 ססוה ו6סת6ר מיילין6'ג11
 ת-סס' סל'מין 6יגון סר5'ס ת66ריי

 וסורעגין דיגין ל6םלת"
 גסורין סגי כל גפ'ל ת6 5ל סלק6 כו . עלת6 ססריככל

 כל?ו ו"תכליל1 קסרין וקסרותסריין
 כהו"

 י,מ6 ד6תקסי עד
 כרומ6 ל,תכלל6 פייוד6 ססו6 נו וע6לי מו .6יג,ן3רוח6
 ות6ריס רז6 וידע ת6ן מולקיס זכ"ס . ר3יע6סדכיכל6
 לד6 ד6 56סריך כל6 ות"מ . ד56עריך כ6תר דנל'ס61ריס
  ופלפיל5 3קופיה5 יסת5 סלימו.  וילפריך ליסרכל, רסליס פו נו5 51 יל,תלסר5  ר5 טס ו6 ל6סתלת6 ל1"וד6
 כוק6 כל6 ו6סתליס ססרין 3כל סל'תו 5יסו  וכריןל3סר
 תתוכק "'סו ד6 סל'תו וע3יו 6ל'ן יזין ויופ ת6ן .ימות

 ות:יך לת6ריס 6עטר ו6יסי קסין נזרין כל ו3סילגת6ריס
 עת,ד6 5ויק6 ו6ק~יי גס 3ר 6יסו 611 עלת6. עלכרכ6ן
 וכל סיכל'ן סג' כל מז' 60 תסיתגית6 כגי 3מוס3ן61יסו ו6תי 3עלת6 ומולקיס ריקג"6 6סור ל6 חלותיסוטלת6
 רומין סגי וכל כסורין סני וכל מעין סני וכל מיות6סג'
 1ל6סתלת6 תתה6 ל"סתלת6 ננין ל61 61 ~סריכוכל?י
 וכל?ו 3ד6 ו6 תתו3קין 6יגון סיכל'ן 6לע . תלעיל6לנתר
 תס כל ו6 טס ו6 תתוכקין ועיג6( )ג*6 דלט'ל6כנ,ונין
 נסת'ת, ל( ס' 6' )), ותתמזי6 מיזו  כססו6 6'גת 3נוייסודי
 1ל6 תס וססו6 נ5ין זסר6 ססו6 ו6תמזי עינ6 תתנלנל6כו

 על וסלפ6 רוה6 ססו6 6יסו נלנול6 3ססו6 )3יס(6תמזי
 על )ודרנין ורנין על ורנין נו6 י6 קיית6 וכניגכל6.
 ות"מ אות. כוק6 נל6 ו6תעפר פדורנין(

 6לתל"
 כל

 ו6תנלנל6 פיג6 6סתיס כו ד6תחזיין יעיכ6 נווגץ6יכון
 גחגין 6ינון 61לתל6 . וזסרן נוונין 6יגון 06מזון ל6נגלנל6
 דכל6 6סתכמ . עלייסו וכלע6 וסתיס 0סא 6תוכק4"
 כקן6 כל6 6תכלע כד כו6 ד6 ו6תקסר כו6 י06לי6

 *י יי( 9)*680

כסיכל"
 נסינל6 ל6חפירי סלעי  רללופ5 ורעית6 תליח"ס

 חד6 ורעות6 תר כל5  :ריןר3יפ,ט
 וקיכור"

 סכ6 מו6
 3ת6ריס ל6תר65סהשתחואה

 . תכלסו תסגי6 6יסו 61 סיכל6 רביעאה"היכלא
 סכ6 טיכל6 מד יכלסו 61 תן לנו ו6 ל61 סיכל'ן6ר3פ
 3ג' וכל זכות תתספך 61 63תר זכות ד"קר' רומ"6'סו
 כלסו גסורין סכטין גסח' תג'ס כל6 גט'ל דח רומ6 .פלת6
 ד6 תתדכקן 6חרג'ן כהל'ן תתפסט' ול6 כצנ,ל6 וכלסותג5לן
 קת' ועלתח זכאן כל כו6 61 6מיון כד6 ו6 וג?יריןכד6
 כמד6 סעל'ן גסורת תרין גפקי תכלסו קייתין גסורין6לין
 תתגן רכר3ן ס3עין 6יגון 6ל'ן לקכל תדיר6 קת"סווק"ת'
 סכעין סיכלין 6ר3ע 6יגון( )ו'6 )סג'( כל דסמריןלכר

1ר'7ר1'ז
 %'ע,ם  כלסו ני"ס2 ייי:2:'ן)ו?ג' "

 :ו:דע וכל זכו. כל ט6לץ 6ל'ן גסורין לקת'3סוסגיס.
 כנין ססוות6 ססדי 6יגון 6ל'ן גסורין תרין . ל6תדכמועליז6
 תס "כל 6רע6 3כל דתססע' ס' עיג' סכעס ך6'ת)ך"'גון(
 3ס?י6 6תרסיס כפליו6ד"תט3'ד

 עו3ד"
 זכות6 וסס61 תיוס

 ותסתכלן 3ס1 מת6ן גסירין תרין 1"לין כקיותייסו ,קיינויתתס
 ד'גין ודייגי גזרין נזרי ס3עין 6ל'ן :סורין ס:!'ן 6ל,1 קתיוססרי
 יסכ, ל:ים  סן  לטכסן

 כיס ו6 רומ6 . דזכות6 6תר  6'סי
 6חר כסח'תתדכק. "תוון הל'ן וכו יוק*1 ע'ק( "ט ,ק ד"יגון תלח "ת'ין6תרסיתי

 3"תדכק,ת"
 ווכור6

 וגיק3"
  ג?ירן  תר גפק לכתר תתתן 6תעו,ן ולח 3יס"ת-סיץ. כ-'ן

 ג,ן ד" הק-ני, תלת 6סיק גסור6 ס6י סטרין ל"רכעגסיר
 הי6 כט י!ל"ח 3יולין 6חרגין ויג'ן ווינ ויגין כתיתלת

 רוח" ס6' סלק"6מרגין תלת" לחלין תלח6 לנו קדת6' ע' ל6'גון סי:ל" מדכסו
 דלתת" 6ינון כל וכל'ל

 חד '":יק
מיית6

 קויס"
 להסנמ6 6ינם" כעיגי ל0 וטייכין נותלסע6

 גפל'ן כלס. ודיג6 ת6ריסון מיילין ר3וון ור3ו6 6לפין63לף
 ס6י תחית ד'ג" ו"סליץי 3פלת6 וסגרין ופתהיןסתקין
מיות"

 ד656 וסכיכי וסוסן כהזור כלסו חל?סן סרפיס ו'
 6תטכיד געל'ן כו כ6ם6 תלסטן מו לכל נלנל'ן ע"3ס)קין
 וותתן גור6 לססו6 יוסתסי "לסין 6לף . גור6 וי מוגסר
 ר3וון ר3ו6 6יגון כתס גפל'ן גל2ל'ן כו מיילין כתסגפקי
 בנו תגייסוויקויון

 ס?'"
 גפק' תגייג6 סיכל6 חמות ג.ר6

 היגין כל . כלסו ו6תוקוין סכ6 לקר63 ו6היין דתזתריןמיילין
 6תוון 3תלת ו6תרסיס רומ6 ססו6  פגולפלייס ד'::1, גסיק תסכ6 לסלסחס ו6תחגון ועלת6 תתגן ( 6)ס'ט

 3תלת ו6תרסיתו כגין סיכל6 3ס6'6תתסר דל" וגסיק וגניד גור6 3ס6י ו6תונו תעלת6 קיותייסותטכיין ,ת?כ"
 מ"ל'ן "סיק מיוומ6 ססי6 3סו 6תכליל רומ6 ס6י סכ66ת,ין תלתי )ד""

 סיכל6 תסמי ועלת6 וינין כל . חוס3ג6 לסון ךל'תותסריין
 ויזזיג'י מישי 3ג*י תלת פ.6( )הס.6 כר ל3יס סן לפ3 סןגפקי
 דכל פל6ס נסר 3ססו6 וס6 61 כ6תר רסו 6תיסיכדל6
 סו6 61 דסיכל6 נ6ת5עית6 . תלס קיית6 תגיס גנויןגס,רין
  סלק6 וו6 61 רחם6 כנו ולעיל6 רו5 לקגל6 תתקנ66תר
 ופ0מ6 סתמ6 ככל י6 לסיכל6 6'נון פתפין עסר חריןנסו
 וכן כמל "ר6 יי( )יגיא כד"6 לתת6 לנמת6 וזתיניןייכין 6יכון כל ל0ת6 ל6ודע6 תכרזי ד6יכון ותתנן סרכין 6יכעכל
 הר*סת כל כעלי 6לין כווזי ותגו . עו' 6ילג6 נודו6תר
 כד ותת)ק דחמה 6'( )קי*ס לרקיפ תלס ד6'ופי עווגופין
 לססו6 ותסי עו כעלת6 ו6פספ"6 תלס גפיק סתס6נפיק

מי,י6
 גטר0 א א0תדרך



הזהרשכייתהשלמת8

 נ6מ5פית6 דליסו 3יס ניידו דרקיע6 כככי דכל ורקיפ6מיף6
 ,סמי6( דהמופ סרכין 6יכע ל: וכקטין מלס וסמעץדרנףע6
 6תפסת ומתמן מיוי6 6100 פל דממכן ולוכון סמס6()ד*6

 ליס תודעי סת'6 עוסי 6פילו וסדין רומון 61פיל1לעית"
 ר"ש6 )4סהגק"( סלק6 ל6 פתחץ ומתתין תנין כרוזיןנעלמ6
 כתו( )רא6 3סזי חד כלסי תת6י רומין דכלסו עדנרומ6
 כל6 ד6תעכיד עד כד6 ד6 וט6לין 6תכיילז וכלסו רומ6סל4
 סן 5מ"ס סן 6תדן סכ6 מרטיס נני 6יסו כד כם נר .מד
 מ"ן יסגי למייס סכ6 6תדן . לע6% תליי6 מייןלמות
 ד6תד3ק מלע מולנףס זכ6ס . *סכין ל6 ל6 61יתלע6%
 ל6תגנר6 כ4ע6 כ%פין קידה סכ6 . ונסיק ויפולכמ6ריס

 61ץ 6תוכס 6ל 4כ( )יגרים 86תו סיכל6 ס6י ע5 די%על
 . וט'פ51

 וסיר דברקא סיכל6 ד6 סיכל6 חמישאהאהףכלא
 כל% 6יסו ד6 רומ6 תת"ף ל6יכת כסיר דתז0יר רומ6ד6יסו
 מד כסיר ד6 מכני15 . סטרין לכל ונ5ין כסיל וסנהרופתמ
 6לץ לן 6תכל . "רוק סותק 161כס מער כסור6ב. נווכץ כלל( )דן6 כל נל% % כסור6 . 4נאכ6 כשיןנסור6

 מחר ל3תר . 3ירוק 4כס . 3סימק מוור6תרקים
 וסומק ירוק 3ס ו6תכליל מרקמ6 מ*וות6 חדי6תע3יד

 כפקף תינס . דיוקלן כל דכליל נם דכר כדיוקנ6יעקנס6
 6קךי מד דלתת6 שץ על רכר-וק רףוון ד6*כון סמכיןד'
 ננהס. 6מר6 86כסיר ס6י 6תמד דכד ננ*ן תרין ד6יסו16פן
 נד6 ד6 6מר6 ע6ל 5נתר . נד6 ד6 פ56 . פ6 ד6דכיק

 ומלין נופ6 מד וכלסו דעלמ6 סמרין 5ד' ריסץ ד'61תשון
 . 60וסן נתוך ס6ופן יס"ס כשר 6'( )'ח"ל;י נס1 דגתי63יכון
 דל6 על6ין דמוץ כמהץ . נד6 ד6 קפירין שיןוכ5סו

 6מיק מרקתן נהכץ ד%נפ מוות6 ס%א . לפ5מץפפפרסן
 כעל6 61 מוות6 נתל6 כד מסכ6 סמרן *' נשץשין
 . המין נצץ 6פכל% דנרק6 רו% ס6י . סמרץלפוץ
 רוס6 . נשרין 4כץ 1כל מווט6 מד 6סיק דנרק6 ד6הי8
 תרין מכים כסרין מלסם6 רומ6 דלא(רי מכ*ס 6תכ0"ר6פר6
 וסכ6 נמוכין מתספכין כסורין %1ין שנפ ד6יכוןגסורין
 כסורץ 6יכון 6לין סתתספכת סמרכ לסע ג'( )גר"פיתלרסו

 סיכל6 על קיימי ו6לין נליף( )61לין דמר63 סגגמדתתספכן
 כסורין ע' לףנון טל ק"מ6 סמר3 לסם דס6י 3ניןדלתת6
 תלי6 מ,יכ6 דיכ6 דדייכי דיינין 6יכון כל מסכ6 . דיכ6ד3י
 גסורין 6יכון ד56ין סמרנ גסם %י מלעיל6. ייסייסוש

 דל6 ד' על דקיימ6 6מר6 ווות6 מד 6פיקו סיז"ל6דלסטר
 דס6י רומ6 כד מסזו6ל6 ותרי מימע6 תרי 3קיומי.0'קייתי
 וכפקי מלסען כי515ין תרי מנייסו כ5ין כ6לין ע6למוות6
 נ'( )כ*נ כיגוכ'ן שץ . תדיר ומתספכי לכ- סיכל6מס6י
 עירין ל1מנין רומין ל1מכין נונרי לזמכין כוק3י ל1מכיןמלסען
 קדמ6ס כמיוות6 מיוות6 ס5ה 6תכליל דכד 3נין מ'ם .קדיסץ
 תדקר מלסע6 ני6515 מד כפק6 3ד6 ד6 ד6תכלילן תקיפומני
 פרץ ד6יכת 6נתרייסו 6%61 וס6פ6 לעלמין 6תדפךד65

 ל6 יט- נעלי'ה סלימית6 וענדין מנרין 6עון וססת6מ515ץ
 לון - יגה כ0י כסם גיכיג6 וססו6 )כדין( מתדעכיתסאמי

 וום"מץ ל6 ועד וסע6ן 16לי כיקכי ו6יטן כמלקדמיו61ש4מדס1ן
 61ת:דרן לון וכסיר כסו 3פס כי656 601* .פפדעכי
 נויכץ מד' כליל מכל6 כליל כי6515 דסס61 כניןטקדמ*ן
 6תכל% 61 רו% . מומ סני לכל פתספכין 6יכון ד6ן
 נ8מרטן 6% כמד6 תר*ן 61תמין כדק6תרן %רינהם6
 *9ס8 9 סד כר 6תמא ל6 כד6 ד6 6תכ5י5 דכדקומ6ץ

 ח"פ4ג תת6י מכלסו כלילן כמגיכות6 וקייתי פרין6פמאן
 ד6תפמטז( נר )נ'6 6תפ6ס כד . חד 6*גון מרץד6עון
 )ד69 1ד6 תת6י מכלסו כלילן נמנינות6 ו6תמזון גרומ6וזס6
 3ד6 ד6 תתפססן רוחין תרין וכו . כם1סכיס סרועש5גיס ת6ומי עסריס כסמ סהך פמ י'( )יי דכתי3 רו6 ס61ד6(

 אהבה סיכל %קרי סיכל6 ס6י 6ת0זר כדיןנמנינות6
 6תבגיז 3קץתיס תדיר לרס ד6 סיכל6 ודמימופ6ס*כל6
 סס כתינ וסכ6 . נש ל6תדנק6 דשעריך למלש דרזיןכרז6
 חד ד6יכון רומון תרין כסרץ כד ינתר * 4ה דודי 6ת6תן
 סיסור6. 3ון דלית ורנחן 6לפין מערץ לכתס מיילץ כמסנפק*
 פד . רמוניס פססץ . ג4ניס 8גסון . ווד6יס 6קרוןמגסון
 וכלסו בבה ד6נףץ כככ6 6100 פד ינר ש%ץ כתסדממו
 כתינ( )ד*6 סכ6 4 יטזו נח נ6גשנס נעש סץ כל 86*ם יתן 6ס "'( )סס כת*נ נסכ6 יפלמץ תפפרסץ דל36)זכיכו

 . דמ"ייס נרמימו 46תדנק6 דידין ופרישוהושזדשאה
 ש*ע ד4שה רוח6 ס4 סכ6 וא,1ה94ןבחףכלא

 סיכל6 %5א . טפתותיה סשי סשע ד'( )סס דכתי3 ראססמ
 רע% ך6יסו ר661 סכ6 הרצון היכל 6ךךי ד6הה()סיכ65
 כיס ל6תדכק6 36תריס רסתין תת6ין רהין סט1כל

 . כסיפ וקייתל 3סית 6תכליל רוממ 460 . נרשיפופ6נגסיקש
 כך וכגין על6ין גסית וק"מ6 נסהס דיפג% כפית8פכ45ל
 ומלעיל6 מתת6 %סו נליק נסעק פהסר 6מוק רח%ס6י
 כל %קכל6 לפיל6 5שק6 פיזן 6יכע נסורץ 8הושרסאה
 דשר %ן דש6 י1" %ע %אש % טיכ63 . דלפפ66אטן
ש 4 ושקקפרין  . נסכיטת6 מס' ר15ן %וק ש6 % 
 . רפימות6 כסיקי דגסיק נרמימו פסש 86כמם ל6 סיכל6נמ
 רהפ6 זרמומות6 רוח6 61 ראש6 . דמסס סיכל6 610ס6*

 טריסר 6יכון( )ד*6 51הנק ססרן 5כל רפ*מו ד8תסזדעש61
 קדיסין מיוון %נפ כפש דילסון מ5יט . %ספין סלקיןגסורין
 . נדולות עס קטכות מיות ק'ד( )תי,'ס דכתינ נסול6תכלל6 זוסי חינון ל6תמנר6 נדולות מוות %6ון 6לין ד6סנסל1ופי
 ססרין לד' דתתמנר6 כ6מא סערץ לד' נד6 ד6 6סידן6לין
 ירדתי 6ניז דנכת כניגיס 6נוז נכת 6ל מ6י . ירדתי6מ, נכת ש י'( )ס'ר דכת'כ 6גוז ננת ד6 סיכל6 6נךי כךוננין
 4נע 6לין . כקח63 דכור6 ל6תד3ק6 דרמומו סיכל6ד6':1
 כלילן תתמי "יכון נל . סתר לכל תלת תלת לתר"טרמתפרסן
 6לין כלסו ככסווץ נסורין כרומין רומין קיימין וכסו3סו
 תכלסו דכליל רומ6 ס6י וכדין . מד ד6תענידו פדנ6לין
 כלסו ד6תקקרו כיון כסדש ל6תמ3ר6 ליס חמיןסמי"ס דמקרי 6100 דלפי65 כרומ6 ל6תטר6( )כ"6 65תעמר6סלק6
 מדוס 6יסו וכדק . פיסו מכסיקות יסקני 6מר נסדיסדלתת6

 סליתו 6יסו כדין נז6 ד6 6%סתלמ6 נרומ6 רו%ל6תקסר6
 ד6 ו6סתליס נסדיס 6תמנר רומ6 ד%י כיע מד6נמנור6
 רעית6 כס6י מד כדק6 סלימו ככל 3ד6 ד6 61תכסירונד6
 ד6 3רומ6 6תמכר סמי6 )ד'6 כדין כי6 ד6 רמימוימ3ר6 6תר ססי6 עד מזי כדק6 כ1ל6 דסליק זכ06 נס כרד5לי

 מ6יגון וחד סד כל נס6י ד6תכלילו רומין 6יכון 1כ5סיכיין 6יגון כל כדץ( נד6 ד6 מטדנ)ע %כסרות6 כסלימוכרשמו
 %%תלת6 נסדיס ל6תמנר6 לש ד6תמזי רומ6 וססי6סיכ65 סס" כס% ומן חד כל דסתיס נכלל6 ד6יכק 'סיכ5ץרעוין
 6תמנרן וסכ* ימוד6 נסס61 5נניעוו 5ון ס5יקיר5וץ ד6 רו% ז6 סיכ65 כסי5 5סהל6 קדיס6 רומ6 דלרס,פמיס דק5יי סתית6ס רומ6 דס6י ננין )ד69 י16ת כוק6נסדיס

 61יקר סתית6ס רחש8 דסס61 ננין )כע636פנפק6(
ר5ץ

 : תשה ב חסו א אמהדרך
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 סתיס 6תמ3רן וסכי *מור6 נ:סימ לננייסו פןג%יק
 ד6 רומ6 רמ סיכלמ גטיל לעילמ קדיסמרומ6
 למסתלת6 3ר6 דמ ל6קמ3רמ 3ר6 רמ ל6תנסק6(גר15ן
 . עו' לרמל יטק3 ויסק ג'ט( )גל6:.ת ר6 ורז66
 רקממרן( סיכלמ ל.נ )ר"ח נעיל לעיל6 יסינ6 ר6יסו36יסס
 3ר6 רמ ל6תקסרמ 6ס3*ס ר6קרי רומ6 6ס3ס()סיכל

 נמ סנס י'נ( ):0 וסיתניך מר לתסוי 3ר6 ר6ל6תמנר6
 63ינון ר6תת6 וססירז . 6ת תי6ס יפת 6מס כיידעתי
 סיכל6 6'( לג"1 )עקו?' ססו6 כעיל סתמל6 ר6יסו %מק .סדיס
 עגונסוג ג4םגפגנטיןישיןגי:ץ תרין רלתממ( )ד*6 סיכלין אתרין נעלץ כ3י6יס ס"ר .י16ת כרק" מר כל6 לתסוי נד6 ר6 ול6סתלת6 נר6 ר6ל6ממגר6 זכות" ד6קיי רו% . תתתן מתטרין רינין רכל דינ6ד3י

 סססיר ל3כמ רלע(רי ר1מ6 דססיך סוכלמ כע1ל 6'( יג.ח)פקתי
 וסכי דתלכמ יי6 נגץ רנליו ומחת לז( 3:עות דכמ*613ם"נ
 דרזין רא ד6יסו יתיר כעיל ד6 טתור6 ולגתר ת6י610
 רמ ותממנרן דרנין תתמכרן סכ6 טד מגים6ס דסיכל6נ6מר
 כדקמ נל6 . מד כלסו להסוי ד6 עס ר6 למסתלתמ3דמ
 דין כעלת6 מ%נךס זכ6ם . ונו' ס6לסיס 610 ס' וכריןהזי

 סנ6 נתפריס ילמתדנק6 לץ לקסר6 דידע ת6ן ד6מיו3עלת6
 והשתחואה יודק( ותוסיף סכ6 נסכלעס ל*נ )ד'6הכרעה
 רשת6 ל6תסכמ דאפין ונפילה דכפין ופרישווקידה
 ל6םלת6 ו3ר%ן מ(ירו נעקי דתניס ס9( ל"נ )ו*6צסוף עד לטיל6 8ל*6 ד6יסו כסתמין דכל כסתמ6 על6סדלו%

 תמת6 3סליתו כל6 1לתסוי . י816 כרק6תלעיל6
 כל נדין י16מ כדק6 ססרין נכ5 נ:ירין 6נסין וכליתלעיל6
 וע*ד ומת6 ל1יל6 6תט3יר רעות6 יכל תמנעמן ויכיןנזרי
 מסרי ל1 סככס סעס 6סרי קע*י( )תש*ש וכתי3 .,תםפר 3ך 6סר יסר6ל 6תס ענדי 5י 1י6תר ת"עו )':עיסנתינ
 : 6לסיו סס':עס

 3יס ל6י ד6 סיכלמ שביעאהנהינלש
 ריוקנ"

 תתם
 רסריס6 מרוכת6 ררזין רז6 נו( )ד*6 ונו . 3כאעיתו 6יסוכל6
 תרין למממ61ס ד% סיכלין כלסו קייתין סריסמ()ד*6
 ק 66 ז עסיכל6 3נ*כ :זוסץ וקום ויוקכ6 י~ם:רס6

 ס
 נסתת6 ל6100 תמתקנ6 6תר סקוסיס קדס %יסקדמס
 כללמעל"ס

 וכל"
 טל6ס טלח"( )נ.6 60י לג3י וממי טלתח

 ד6 טס ר6 ומסתליתו 3ךמ ר6 רומי כלסי תתמ3רן כדדס6
 טיל6 לנ3י רכלמ כסתממ עלמס רוחמ 6תטר כרין חדכרק6
 תעילת לון ל6נסרמ כלמ על ל6[טר6 סתיתע דכלסתיתמ
 מיסו( )נ*מ כל6 וכר 3י5ינין ל"דלקה ליז ילמםלת6לתמ6
 סיכלמ ס6י כרין על6ס נ:ירו וכמית דכלמ 3נסירו3םליתו
 ססומ לק3ל6 רכל6 3סתיתו סתיממס היכלמ 6יסוס3יט6ס
 ככוק63 )ותתז ילמתתליי6 רנמית נסירו סקדסיסקדם

 תסמי 6למ מתמליימ 6% ז6תחליי6 רכיר6 תןרחחע3ר5
 סיכלמ דמ ורז6 על6ס נסירו ס610 לק3למ דתתתקנמ יכל6י

 סכיעהס ל6מט3רמ דזוונמ דמ3ור6 6תר 6יסו:כיע6ס
 ות"ן מד כרק6 מד( ,ר*6 סליתו הר כלמ לתסוי3:3יע6ס
 רמיס לטילמ רמיס שלקש זכ4 ד6 ימור6 לקסר6דירם
 רשסו רעתין סלק6 ת3עי ו6יע נויר ,מיסו( קנ'סלמתמ

 קסירין קסקה 6יסו דכד 3נין 6ל6 סכי למ1 כת6ריסתר4ערנ6
 הל6 פמכמ שש 1נל גסירין 1שץ וכל ימוד6 לימד6ידם

 ול6 יתת3ע4ן תתפכרין דינין כל ימוח נדק6"[נרכ6

 רמתי. ו3טלת6 דין 3עלת6 ה1לקיס זכ6ס 3םלת6 וינמ6סתכמ
 יסור ונדיק י'( )פ4י 3יס רכתי3 רלתת6 נריק" סו"רמ
 כרח6 טלוי ק6רי יות6 3כל רעלת6 קיותמ 0ו6 ר6עולס
 תת::ל יסר6ל 3קדום 3ס' תגיל ומתס ת',(לעעיס

 לך י 3םל)ומ רקייתין נ3רמין דכל 3ריר6 קותמס6דס
 לך ומתקין רטרן 3גנת6 לך ומטיל כ% על סו6 3ריךקורסמ

 ר6ת כתס ט5מ: דנטס 3טנונ6 למסתטסטמ 3יס הותותז'
 למזות 3סיכל1 1ל3קר ס' 3נעס למזות גי( )תה.'ס6תר
 ס' 3נטם למזות למת6. כסיכלו ול3קר לטיל6 ס'ננטס
 ס3טס ג6ינון 3סיכלו 1ל3קר לטיל6 רקיעין ס3פס3מינון
 קתס ו3כלכע . 6לין לק3יל מלין קיימין 1"לין . רלתת6רקיעין
3ננת6

 עלך קייתו שיסין על6ין תועומ ז' 6ינ11 רטרן-
 65סמעסע6 3סו קתמ תת6ין ז' ומיגון 3סו ל6תעער6לטילח
 דמתדמו ער ככלמ. סליס לתסוי ת6רך לך מםליס י3כלס'3סו
 עי:מ 3תררנלך

 רס-1"
 דטדן תנגת6 ו6סתרכת כים6 חו;6

 דלטיל6 עו,נין מל'ן וס3קת 3נין טלתמ %כל לך תומ"ונרתת
 ר6ם רחקרון תסהגיו כסוסין מינון 3תר ו6תתסכתומת6
 ור6ס מתר רחמ כתס רומ6 6% נסו תסיך דמע6תתניס
 1רסס ד6תמ פר . רום ענ3י ענ3יתו וכתי3 מכזרפמניס
 רקיעע ונמיכון סלמין רקיטין נ6ינון ותתמצלעי% קדימ6 תסיתמ% מ ום6ל טלת6 למתקכמ ום4יהסיד6
 ל6ת6הד6 על6ין רקיעץ ל5רכון סיכלין תת6ין 6ינון .,
 ח 816 סכ6 כ6% נו סתס ר6'קיתנ6 %ע*נם. סינא נ6יכון ד6וקיתכ6 כתס ד6 1ל6תקסר5 5ר6ד6

 יעטון דל6 כג*ן י6ות כדק6 לימזדמ זל6תקנ6תלין
 יסרים כי יד( )סו:ע דכתי3 כתס תיסר 163רמ ויסכוןמ3ריי6
 . וע' 3ס ילכו ו5דיקיס ס'דרכי

 ססקיל( )נגת)סיכן
 5יסו וסלף מסיתנות6 נו סירומ6 קדת6סהיכלא

סירות"
 נ3י6י . דתסיתטת6 דמיזו ו3ורנין רתסיתנוממ לרז6

 ונגע %ירס ד6יגס 6סערארי% דמ תנו מת6ן 110קסוע
 ס' רנר מחלס 6'( )סש כת'כ רתסיתנות6 סירות6 מיסורה6'
 דרנ*ן דכל סירומ6 ד6יסו ר6 דרנמ תנו רחת6 .נסיסע
 רסוסע ו3נין . לממ6 לנמתמ ררנין דכל וסופמ 3טילמלסלק6
 סלף לנעלמ 56עריך ררנין דכל סופ6 ר6 סירוחמ תגומתמ
 לנכי לממ6 תמתן ו6תתסכו 6ת6מדן ריכרמל 3נין זנוגיס6סת
 6תד3קי 1ל6 דסכקו ננין זנוניס 6סת רמקרי 6תר6100
 3סער6 ד6ינון סיכלין 6ינון כל תתתן וקת6 מיל 6במ3סמי
 לת6ן תסמ3ין כלסו רתס36מ סיכלין ליס( )ד6יתתס6כ6
 ל3*נ ליס רמסיר 3נין מל6 . לרמ מ5עריך רקסועג3י"ס וכי . גו' זנוניס 6סת לך קמ כתי3 וע"ר 3סוןר6תר3ק
 כנוונ6 36תרייסו יתתמך דל6 3נין סיכלין 3מינוןלע6ל6
 ויתנל ויסגי סיין תן 1יסמ ע( )נלאסית רכתי3 נחדס3ד
 יסר6ל 03ו ד6סת136 סיכלין נמינון ל"סמכ% דהילוכוסס
 תן ויסת 3נמ רכתיכ כתס 36תרישו יתתסך רלמאמדכקי
 3תס לתכרע . ד3ליס 3מ נותר 6ת ףקמ וילך וכמי3 .זניניס וילוי 1נוניס מסמ לך קמ ליס ר6טר סד ףתנל ויסכרסיין

 מל 6( )יפ"ג 3נין דתסית:1ת6 רזמ וס3קו ו6סתמ3יד6תר3קו
 סיכל6 . ררנין רכל סירוממ ד6 סיכל6 תט מת6 וע*רנכר
 תרור6 5הסו סיכל6 ס5ף . 3ורנץ לסלק6 דכלמ סירומ6ד6

 דרגין %ימן ל6טתכל6 3ורנוי ל6תעס65 ננסירירקיית6
 נס5ו . יפר6ל 6לסי 86 וירמי גד( ):ע,ת דכתינע65ין
 של קיית6 4%ס1 8שיס עסרי6*ל פתס6 תתנמ מרסיכל6

 -שתמ6
 : ש"ק ג שר גשלאס שש ם86ר שעד עגיסהת עת"סג טתי ש ש אמתררך

 44ש *ףש



דשזהךהיכלותהשלפת
 תפג6 ס6י קיית6 דסלקץ :סתתין וכל סיכל6 רס?61:תק,
 רתלסס6 6ם6 כל:1 טתיס 6חרכין תתגן גחס סתם"נ:6י

 ס5ה . רעייגין ת6יי וכלסו נידייסו 6( )י"ג ר6ם,,סר3יעין
 גסתת" ס6י זכ6ת 6י ר6 כססר6 קיית6תתנ6

 ס6י לתיעל
 6מר6 תת:6 ססו6 זכ6ת ל6 ו6י וע6לת סתמ6 פתמתתג6
 גית,סץ נרריגי ור33ן 6לף וכתס זתין 6מך6 3סער6רקיית6
 קד'ם" 6קי" תתג" ססו6 ל0 רמ*פתיס

 ס6' ל0 ונלדם
 תסחכ' סיכלי 6יגון מ ל0 ו6ע'ל רתם"63 כסער6 ד*6מר6
 לניסגס לס רכמתי ער ל0 6הךי גיתוסי6 נרריגי 6יג,ןוכל

 ססו6 ר6 כנווג6 מיי3י6 כסו ל6תרג6ריג6 3י "הר6 ספר6 רסס61 נ" תק ירמי תריסר תהן61קרכת
 תתנ"

 קדים6
ו"עי5 ספ" 6יג,ן רסני6ין ת" גל 6י תלכ6 קתי לת'עלנעין הוי-'ן דנקעי 5לות'ן 6יג,ן כ5 פתמ6 6100 עלרקיית6

 ססו"
 5ל1ת'ן כל רהתע3ידו פר 5!ית6

 5לות6 ו"י קתוס ד6 כת0 עלתין מי רגריק 3רים6צער6 דללת"
 דתפי טד סלק6ד'מיר

 לסת~
 תתג6 רס"י ר6 רסיכל6

 5לות6 ססי6 י6ס 6י ניסקיית6
 קד'ם6 תלכ" קתי ל6על"

 ל0 דהי י6? !6 ו6י . לס ו6עיל פתח6 ספח תידוי6ות(
 מת"? רקיע6 נו וקיית6 3טלת6 61ח:עי6 1:מת6ל3ר

 רקיל6 ס"' על ותתג6 ססרי6"ל פתי? רי תתג6 מרקיית6 רקיע" וכסס61 עלת6 נו  רפרירי  רלפפ* רקיעץת6'גין
 'ג:'ז סס.!"ן גלותי ר6קרון ר6תרמיין גל1תין סגי כ5'געיל
 יו"ריס לנ3' תכ 6י גם 3ר ססו6 וקנ( 6 )) ד6יתרן טדל1ן
כדק"

 כר זכ6ס 5ל1ת6 ססי6 זכ6ס 6תר6 5לות6 51לי י6ות

 05 ,טליק גל1ת6 ס6י ססדי6*ל תתג6 ססו6 נסעסיק"

לעיל"
 61תערכון יסלקין זכ6ס גלופ6 כססי6 ר6טרט עד

 ס:'6 6חררר6 1ל1תגין קדיס6 תלכת קתי וע6ליןכמר6
 ":ת"3 61'0' 6מר6 ססר6 3תר 6תתסך גם 3ר רסס361נין גלות"

 ססר6 כססו6 רי תתג6 6100 ל0 וגעי5 סטר36ססו6
 קיית6 וכדין ת66362חרה

 ססו"
 יו:636 6חר6 סער6

 ו6סטי קכ"ס קתי נם 3ר דסס61 ח131' 61יכרסליק
 ס!קן כד גסהמ', וכל נלופין כל וע"ד לעיל6עליס
 על קיית6 תתג6 וס6י . ר6 סיכל6 קתי וקייתן ס!קןכלסון
 לון לדהח6 6ו ו5לותין גסתתין ל6:ל" ד6 ןסיכ!6פתמ6
 סתח" חל6י לליל6ל3ר

 תתיר רקכ"ס חהי" פתמת  "ית
 ל"'נון וקייתח חגציל 1ל6 כיומ6 דתגין ת!ת והתפתמ"ס
 6לי תרטין 3ר 3רמות6 דעייל טר גגעל1 יפתחין תרעין':ל

 סלק6 דדתעס כלות6 ס6י וכד דתע? סעריר6קרון
 יו"? ס'ת ע! דקיית6 הופן ס0ו6 6זדתן ת-טין 63':וןל6צל6 לע'ל"

 רתעין 3"יגון :ל'ת6 ססו6 וגסיל סתיס ירמתי6"ל ר3ר3ןמהון
 סכ6 6:ת"רו רתעין 61'נון לעיל6. ו6תקטרת ע6!ת5לות6
 על פדיר ורסיתין 6חרג'ן דתעין 61ית סתמ6 3ס"יורם'ת'ן
 ~ין 6פמתול( )ס"6 6תתמון ר65 על6ין רתיכין 6':וןכל
 תקרם6 כי 6תמרנ כד ותת6 לעי!6 ר6וסדו דתצין*נון
 ,6יגון . י3כיון מר םל01 תל6:י מו5ס 5עקו 5ר6לס סןדכתי3
 כלסו תע!ת6 תספלקין כר וזכ6ין 5ד.ק'6 על ר5,6ד'ןדתעין
 על ר6תיסרו דתע'ן 63'נון לון וער3י רת'כין 6'גון לוןנ:לי
 ס' 1קקס :ס( )':עיס כפי3 ר6 1על תקדס6 ד3יהרי3ו
 על6ין רתיכין חלין סגיס ת6ן . פג'ס כל תעל דתט:6לסיס
 . רכר ס' כי 60רן כל תעל יסיר עתו ומרפת ול:ת-קריסין
 סיכל"כס6י

 לפרין רקיית6 6י:1 וס6י עי3ר לכל וג5'ן ספירק מיוו6יסו יו0"י סטוסרי"ס 6( )יי.ג ר6קרי רומ6 היק
 )גו":'ת כתס דסרג6 כנני5ו נ5י5ץ תתסרס6ן 1פ6לעספרין

 תס6י תלסטן נ1וגין וכתס ספרין נכתס ר6יקית5ע"(
 וגסיק ןגגיד ג0ר טל"ס רקיע6 ס?י6 כר ריפיג6נססר6
 סכ61 לטיל6 סניע6ס סיכל6 ט לחעל6 גסתת'ן 6סיקפערן
 קדים'ן גסתתין 6יג11 גפקי וכר . לת גקיפ סכיע6ססיכל6
 סיכל6 ל60י דתם,ן עד גמתין ס3יע6ס סיכל6 6100תנו
 סיויס )ספוערי"ס( ססטירי'ס קוים6 רוה6 ס6י לוןוגקיס

 ותתעכ3י ל1ן :ק!ט כלסו יליתיג6 דכורין 13כ6יןל6תפרמ6
 גסק6 רוה6 דת?6י ו3גין( ד:יקכ' כגסתתין ר6תכל'ל1 ערתתן
 61תכליל ו6תנגיז דהתהזי ל:ת6לח 6מר6 ר1מ6 6()י*ס
 וס6י 3ד6 ר6 כלילן מר 61יגון קרת6ס רוח6כס6י

 ססמס( סגוני6 )ג'6 סגוני*ס סגוני*ס "דירי"ס 6קרי6מר6 רו~
 רסיכל6 תי6ו3ת6 :רכי כךית6 וס6י לסת6ל6 ר,מ6 6יסוס6י

 6100 וגפיק רכניר גסר כס610 6( )יי*" ל6תר3ק6סכ'8מס
רע,ת6

 תת~ דסלק"
 דיל'ס נרעות6 גסעת'ן ענד6 5עע6

 ו6תדכק6 גהת6 גסר רסס61 רעות6 וכד . גוק3יוקיגון
 ע3*ר רלעיל6 רעות6 רכההין גסתתין ע3רין לתת6תעיל6
 גסתת'ן 6לין וכר . נוקכין עכיר רלתת6 רעות6רכורין
 גסקין( )ס'" גמתין סכיצ6: סיכל6 ססו6 תנו גפקיןגוק3ין
 ל3ג'ת ו6קרי 6רירי"ס ר6קרי סת6ל6 רומ6 5ס"י רת6סוער

 לסלף רתסו כיון 6חרנין 3ססרין ר16קיתג6 כתססססי"ר
 כיס וקיית6ן רומ6 ס6י לון גקפ6 גוק3ין גסתתין 6'גוןרומ6
 וכרין דיתיג6 ר6 נרומ6 רסה"לח ר6 רהה6 6תכלילו1ל3תר

 )תזרוונן( כחד6 ו:וק63 רכר כלילן גסתת'ן 6יגון6תענירו
 ל6תכלל6 6ת6 כר . גסח 3ני 1"תסרם6ן סיכל6 תס6יופרמ6ן
 רסת6ל6 ר6 רו* כמד6 תזרוונן ול3תר "ורמי0 כסוס מדכל

 לכל רתהססטי גמ5ץ וגפקי . ל6תכלל6 נר6 ד6 כסםניתיג6
 דכפקו כ5י5ין ת6יגון תגייסז 6וסג'ס "'גין ו6תעכ'דועי3ר
 כ16סניס תר"ס 6( )'"ק"! 3סו רכפי3 סת6ל6 רומ6תמ

 6ם6 ר)ול?סן 6'פ:יס 6'ג,ן 61לין . תרם'ם כטעותעסיסס
 כמד6 61תכל'ל1 3רומ6 רוה6 ר6ת3סתו כית . כסירת6וקייתין
 *נע על ותסיסנ6 וגמת6 רסלק6 גסירו מר גפק6כרין
 . 3וק 61קרי על"סו רםלע6 מיות6 חד ו6יסו ד6יסמס.סורין
 מ05ו63 נו רג5ין 3נסיר6 גסיר 3,"קס6י

 גל על וםלסי
 סתכין תיין על דקיית6 רקיט6 מד תגיס ו"תפסם 6וסניס"יגון
 תססר ומר ד6 תסטר6 הר כר31ין תרין 6'גון סתכין תריןיהי.ין
 רים רטל רקיע6 ס6י 1!16 הכרו3יס ר6ם על 6סר סרקיע"ל וסגס ו6ר6? '( 1:: 7כתי3 כמס ריסי.סו על רקיט6 ,?6'ר6

 תתג" 3ו"ק וס6ילר,ות"
 טל ד6תכליל על"ס ורומ6 עליס

 כלסו יסר6ל כוייתו ל6 עד דתקרנוי 5ליתץ 6יגין כלכל6
 3ז"ק וס"י רקי_6 3ס6י התעככו5לות:ון

 ד:לס"
 ס6י טל

 צל6? רומ תתג6 ר3 סגדלפ'"ן ר6ת6 ער ל1ן תתקןרק*ע6
 לון גס'ל 5לית'ן כ!:1 ימר6ל סייתו וכד כל6 עלרםל'ע
 רקיע6תס"י

 יסלק"
 כתס לת~יס ),:ת-י,( קסרין לק וקסיר

 דסלקן 5ל'ת*ן 6יכון כל לתתגי ק6יס נדק ס6יד6וקתו?
 ר5פון ריה6 כד כלילי6 רתתעטרן ד6וךיית6 תלי היניןיכל

 ו6תטסק סעת6 3:סי6 זק6'ס ת16 כל "פסלנ 1ל,ל'66תעך

כ6,ריימ"
 ו"נמ 3ז*ק 60י !1ן וגטיל סלקין תלין היכון כל

 יתת6 דסליק 'ל3ער 'תת6 יסלק6 טי רקיס6 כ?6ילון
 "( לי )גל~ס" 37'ס דרקיע כ6תר ום6רן תיל'ן 6יגוןסלקן
 סקר 6. )ע 6קרי יס6י וסיסר6 וסתם6 וי,זלי כככי6תליין
 לפגיו . ל:גיו זכרון ספר 1יכתכ ג( )תל"כי רכת'3סזכרון
 נלגלין 3-6ע 6*ג'ן מד6 3קם1ר6 כפ3 וזכיון רספרכנין

 קריקי6"ל 06נ'6"ל 6רכע 6לין . סתכין תריסר טל גטלץ 6ינין4*

 קנס ס וג, וגוגל ס,גל תוור חהגס מולפת שיגקבס פ*חר ב כ'ב *ל ח :פו מסלפ*ק רפהש נפרדס שש, * אסתדרך
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 תפתחן די יסדוני*ס ג( )י"פ י6סדונס'י תלכי6"ל( קדומי)ס*י
 ד6תוון כר61 כל'לן %גון חר3ע וחלין 3ידייסו קד'ם6דסת5
 6לין כסו מסתנוס רת'כין ת6רי סגדלפון די 6דג*י 5()ר*ס
 דסת6 כ6תוון כליל 6ויר6 דססו6 כ6וייח פומין 6תוון%נע
 ל1ן כליל 6,יר6 וסס61 ס"6 61"1 ס*6 יו"ד . יסו"סקדים6
 ג,'ק. דסס61 כר61 לון גסלין ד' ו6לין . כ6לין 6לי:61מכלילי
 תקכילות גו( ,סמות דכתיכ כ"לין חלין כד' עמלין ד'ו6לין
 ל6תכלל6 6יסו ור61 6וקיתנ6 וס6 6מה מל 6מתסלול6!ת
 כר61 דכליל רומ6 זסס61 כר,6 כחל'ן 6:ין ולסלכח כ6לין6לין
 סיגל6 כס6י וכל6 . ד6 כסע6 ד5 מת6 דכליל קדים6דסמ6
 טל דסלים קדים6 דסת6 כר61 רומ6 כססו6 וגטליתתנסני
 תנו סתסן דתרין כלל6 י6סדוגס'י 6יסו סיכל6 כס6י .כל6
 כרומ6 דרוה6 כר61 דכליל ד6 סת6 וכד כרוח6 רוח6ד6יסו
 נסור6 וסלק6 כל6 גסיל כדין כד6 ד6 גסיר כד6 ד6וכלי3
 ס6י )כד( וכיין ו6יקימג6 תי6 נו דסעס6 כגסור6וגסת6
 יסיס 6סר 6ל 6( )'"'1"י דכתיכ כג'גיס גטליז כל6 גפלרומ6
 גסיר ד6 רומ6 וכד . כלכתן 'סכו ל6 ילכו ללכת סרומסת:
 כמד6 גלסו ו6מקסרו . כד6 61 כלסו ע6לין כד'ן . ד6כסת6
 דסיכל6 נ6ת5עית6 . קדים" ד6 דסת6 כרז6 לטיל6לסלק6
 כס6י מגיג6 לסיכל6 ד6 תסיכל6 געין טתוד6 מר קיית6ד6
 כרוח6 רומ6 ל"ת6מד6 דלעיל6 רומ6 לנכי דלפת6 רומ6סליק
 ורומ כד"6 מד6 רומ6 כלסו לתסוי תכלסו לפיל6 עדוכן
 סמיס 6דרסגי6"ל כ6מ5עיפ6 דקיית6 ד6 עתוד6 . לסס6חד
 סלק6ן ללותין כד . כידיס קד'ם6 דסת6 דתסתמןורזין
 5נ1 ד6 כסיכל6 %1נון כלסו גסלי כדין עתוד6 לס6יותם6ן
 מד6 כרז6 כל6 לתסוי כד6 ד6 ל6ת"מומ תגייג6סי:ל6

 :"ש9 כדק6 סליס קדים6 סמ6 לתסוי גמד6 ותת6 עיל6ל6תיימי6
 סרד( ססשס פ:ס)סיכג

 דתסיתגות6 ר61 נו קיית6 ד6 סיכל6 תנ"ג6היכלא
 תן יתיר ונגי, עתיר סיכל6 ס6י דלעיל6 כר61ל6ת6מד6
 תתנ6 סתם6 וחד פתמין תלת 6ית ד6 כסיכלת .קות6ס
 ססרי תלמ על סלים תתג6 ס6י . סתי: שרפני6"לעלייסו
 תס5י ולפון סטר6 תס6י דרוס . ות,רח 51פו1 דרוסעלמ6
 סטרין לתלת פתמין תלת 6לין . כ6עגעית6 ות1רמסטר6
 )ס'ית דכתיכ כרז6 סתימ כ"תלעית6 ומד סתיתין תרין6לין
 כ0ס61 וקיית6 6פפקד תתג6 ס6י . לט?ר ססתיס וכע5סיי(

 דתתגן 6מרגין תתגן תרין ידיס וקח,ת פתימ ד6י0ו9תמ6
 ד6יגין גם'זתין 6'גון וכל . סתית'ן 6קרגין סתמי 6יכוןעל

 תחות 6עתנן כלסו עתין ס6ר קע.ל' 6יגין 16 דין כיתקפולי
 וכדין !ת6ריס לון )6מתי לטיל6- לון וסליק דליק כורד6ינון כלכוסוי לד'וקני?ין לון מקיק דעליי?ו תתג6 וס6יידיסון
 עתין ס6ר קסולי ל6יגון כפ.רפורוי ל1ן ומקיק ל1ןנפיל
 כתר ל1ן ו6עיל תמג6 ס6י ל,ן גמיק דין כיח קעעיו6ינון
 קייתין 6מרגין תמגן תרין ד6יגון סתיתין סתמין תרין6יגון
 וגטרו 6יריית6 דקיייוו 6יג,ן דכל יקר6 מת6ן ותתתןעלייסו
 דס6י עד דלסון תחוסש ונכוין כנרתייסו כסיפין ו6יגוןפקודוי
 ויסיכ לון וגסיר דת1רמ תרע6 לין סהמ עלייסו דק.ית5מתנ6
 דת,רמ תרע6 כססו6 ד6תסחמו סייסלון

 וכיד"
 דססו6

 כוס 6קר' וס6י גסורין מלי6 ד6יסו דמיין כס6 מדתמ5
 גס6 כנין דס6 שי,( )ו, יזסיג יגסזר ).'6 דהי'6 כס6תגחותין
 כסער6 6ית ד6 כגווכ6 . לס6י זכו כקדתית6 דסתי6מר6
 5יפ דפנ'גן כתס חתפו כוס פרעלס כוס י( רסז ג יב)ויקר6 ד6קרי כוס וכידיס 6מר6 תתנ6 ותס6כ6 כסיכל66)שר6

 פ6 יעכ 61 1גל6 כוס "ית כוס 6ית ס*ג יין 61ית%ן
 %ן . 6ג1ס לככ יסתמ ויין קד( )ת:).ס דכתיכ !עכ יין .לכים
 לפכ כוס . עו' מסך מל6 מתי 1'ין טס( ):ס דכח.כל3ים
 דכת'כ . לכים כוס 6ס6 יסוטות כוס טו( ):סדכתיכ
 כסער6 ד6ית כתס סתרעלס כוס מתתו כוס :6()יפפי0
 ססרין וכל קדיםין ,רומין לטכ כל6 ומתגן סיכליןדקדוסס
 כלסו ותמנן סיכל'ן מ:6כ6 כססר 6ית גיוי סכי .קדיסין
 ד6 לקכל וד6 תס6כין סטרין וכל תתגן חס6כין ורוחיןלכים
 6נךץ ד5 סיכל6 מד6 כרז6 וכלסו סרע וילר סטוכ ילרכנץ
 1וסר 61יסו 16רסכי6*ל ד6קרי רומח כיס ד6ית כנין ווסרסיכל
 וכגסירו תעיל6 דגסיר סת'ת6 כגסירו וקיית6 שתגידל6
 .6 ) על6ס כגסירו דלתת6 גסירו כעס וגד . לתת6דנסיר
 דמי1ו כנו1ג6 רומ6 ס6י גסיר כנסור6( גסיר6 גסירוכד
 סכי ו1סר6 דג5ין גסוי6 6פיק כדין תתנלנל6 דכדדעיג6
 רומ5 ס6י 1וסר 6קרי ד6 סיכל6 ד6 ועל . רוה6 ס6יגתי

 לסיכל6 ונסיר ד6 לסיכל6 דגסיר 6י0ו ס6י 16רסגי6"לד6קרי
 כ6מגלי6 גסיר קדת6ס דסיכ)6 רומח דססו6 כניןקדת6:
 גסיל רווש6 ד6 . סתית6ס ד6יסו רומ6 תס6'( )י"הכס6י
 וגעיללעע6

 לתת"
 6( )יי'ח מתוקי '( ):יי דכתיכ כר61

 ירכי מתוקי ד6תר ותס . מל6יס גתוירכיך
 רומ5 ד6ית כגין

 וע*ד כסדיס ו6תקסר סת6לח לסטר תגיס דנסיק6מרא
 סדרני6"ל 6קרי סת6ל6 רוח6 וס6י תרין התוקיכתיכ

 דכל'ל6 סמתיס עלס ו6יגון כמד6 כלילן כדח ד6ו6תכלילו
 כטנן יסיס 6סר סקסת כתר6ס 6( )."וק6, גתיכ . ומיסכ6ם
 סת'ס ד6יסו 6ורפגי6*ל קדת6ס רומ6 ס6י יגו' סנססכיוס
 מסתל כעין 6יסז ס6י מסתל כעין 6יסו וגסיר ותת6 עיל6כין

 סרפיס 6יגון גל קיימין דתגיס כגין מסמל 6יס,ע1תגין
 5~סו וע*ד קיימי 1ל6 דקיימי מיוון תתללן 6ס6 חיוון ג()פ6
 לעלת6 מיץ 6סתתודע6ן כד6 דק5תרן 6ורפניח"ל .חסתל
 מדו 1נל חיין וגל ד6 רומ6 גסיר כדין לסכ עלת6 6מדןכד

 ד5 רוח6 כוין דיגץ וגסירו גפק6 ד1גות6 כיון דס66נתכמ
 6תדן וגד מץיס. תלך סני כ6ור ש( )פס). וסיתגיך6גסיר
 06ר6 ספר6 ססו6 גדין 1כות6( )כסס61 כדיכ6עלת6
 כסס61 כדיכ6 עלת6 6תדן 1כד ןס*5 ו6תקף סלט6יזס6כ6
 1כל6 . ו6תדן כדיג6 קיית6 טלת6 כל וכדין ו6חמסך6גגי1 רומ" וס6י ו6תקף( סלט6 6מר6 רומ6 ססו6 כדין1כות6
 ד5דיקיח דגסתתסון תלכוסין 6(ג,ן כל קייתיןפסכ6 לד6 ד6 %1גכתיס ס( )יי") וסיתגיך רומ6 כס6יקיית6

;ו
 לס6יק

 על ד6ת ם מד כדיןז16דתן י6
 עכיד כם דכר כ,מג5 דס6 סתיס עדק'6'ל לכוסין6יגין
 ניתי: 6סתדל ד6יסו כגוונ6 עלנו6 כס6י ד16ריית6פקודין
 ל5תלגס6 תלנום6 לעיל6 סיכל6 כס6י ליס 6חע:ידסכי
 וכד . עלת6 כססו5כיס

 גסת~
 גט'ל מתכ6 6100 סלק6

 די דיגור לגסר תס6 די טד עתס 161יל דילס לכום6ססו6
 דסכט6 ולזעגין . תתן 1ל5תלנגח ל6תטקיי6 6נסריכ6גסתת6
 כ)פר6 טד יות6 כל6 םלק6 1ל6 וחתוקד6 תתן גסמת"ססי6
 ותממדסן כלסו קיימי כדין דדרוס דסער6 רומ 6תערכד

 נ( יג ),י ד6תעכר תל~ין ד6יגון כנווג6 ות,תרן סירת6ו6מרי
 מירת6 '6תרי כמלקדמין ותתמום) וק%תין ו6תוקדןסלסנסון
 וסלקת נסתמ6 "4 וכ6פ 61י . נסתתין 5לץ גתי סכי !ע()א~י
 כסס61 ל0 61לכים נסתת6 !ס5י ל0 נעיל לד)ך6"ל תמג6ס6י

 כסנ6 דתיכ6ל יד" על לקרנ5 וסלק6 כיס י5תנ4מלכום6

לקיי"
פ"פ6 וס6' חולק6 1כ6ס יותין עפיק קפי יופין גל פמל

 דבפ5 6שון נו 9פתחן י' ".ת5 9'כ קגג דף תריפ0 נ8' א אצשתדרך
 ? 9.פ קדיפ"
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::תת"
 רומ6 ס"ו 6התנמ 3כל6 לסמי. 11:יע וקייתמ

 ד6 תכלל6 האכל6 ס6י על סליט ו"יסו דק"תרן -6,רסגי6"ל
 כמדמ למתכלל6 נדמ ד5 וכסס 3רוחח רומח 6טכל'לכד

 6יגון ומלין טלתמ על ד6תתגן 6חרנין :ליט'1 6יגון6ת3רי16
 61לין 3יותמ זמגין תלת לת6ריסון דתקדמי נדפין דסיתסרפיס
 61ל'ן דסערמ גית5 כמד 6פיל1 )ד.קי6 עס דתדקדקי6עון
 ולמיגון . ד6תי ו3עלת6 עלת6 3ס6י ל6עגם6 דק'יטי-לאג'ן
 6% כ6וייית6 מד6 מלס 6כיל1 תגיס ד16ליפ1 גס ל3רדתזלזלי
 סדרי :ית יק6רי כת6ן דתסתתסי 6יגון ולכל יקר כיסתנסגי
 3רומ6 רומ6 תתיסכן כד דט6ריסון יחוד6 לימד6תסנס

 גסירו תססו6 כמד6ו6תנ0רן
 גפק"

 על דסלע6 מדח מיות6
 ס6י דגסר 6נפ*ן דמגפייסו תמותס 61ר3ט סרפיס6יגון
 ,כל דהכתת6 ר,י 3כל קיית6 ו"יסי סתיס ייפימ*למיוק6

צעת6ג1%תעסכ
 כל נתר דרדפי 6יגון לכל לתי30 קנ"ס

 לתגדע מכתס ומ1לפי כ*ג תכל 61פיל1 דמכטסת6ריסון
 מכתס נתר דרדפי ג% ל3ט דיסי3 6נר6 61001לת6ריסון
 מיות6 ס6י עלת6 ת%י 3'ג גפק דכד . לתמריסוןלתנדע
 כל ס3יק %מ קתי0 1ט"סת תעספין סרפיס ד' עלגפק6
 וכתס 03דיס לתקר3 6מר6 3סטר6 די גיטוסין נרדיגי6יגון
 ,6תמ,יין גסלין כד סרפיס 61לין . סמרגיס דסלס סלימן"ינון

 תות6 דנריס גמם תסס61 דגפקו גמסיס סרסיס 6ינוןמהכפיין
 מיות" ס6י עלתמלכל

 סלק6 גסתת6 כד קיית6 קדים6
 וכפום ד'?6ריס דחכתת6 3רז6 ל0 ם6ל כדין לג3שיתס6ת
 ליס יס3י סכי נ0( )ס"6 61דכק 36תרס דרדיף מכתת6ס:י6
 . יכיל 61י .מנריס

 ל6ד3ק"
 ,ל6 ל3ר ליס דמי 6ד3ק6 ול6

 6100 תמות וקיית6עיילס
 סיכל"

 נדסייסו גסלי וכד . 3כסיפו
 ל0 1"וקדון כנדפיי0ו 3ססי כלסו כדין דתחות0 סרסיס6לין

 3כל 6תדנת וסכי קיית6 %" וקיית6 6תוקדת 616%תוקדת
 3נין גס 6ית ע3ין דעוכדין ו6ע*נ . ג0ירת ,ל6 גסירתי,ת6

 ד"מתדלי כ6ינון טלת6 3ססו6 6גר6 דלקן קינ()גו6מה
 ל6נרמ סעור6 ולית ד)ו6ריסין 3יקר6 ל"סתכל36מכתת6
 זכ6ס . דת%יסון 3יקר" ל6סתכל6 מכתת6 דידעיד6יגון
 6דס 6סרי ג( )הענ. דכתינ ד6תי ונעלת6 ד? נעלת6מילקסון
 כל6 כל6 על סלס6 ד6 רומ6 . גס ת3 יפיק 61דס מכתסת65
 6ר3ע על סלע6 מיות6 ס6י לנכס 6סהכיין כלמ כסכלילן
 מסתכי מד6 נלנלמ . ומד מד לכל נלנל'ן 61ר3ע"מרגין
 . 5סון לסער מסהכי מד6 1נלנל6 . תירמלספר

 ונלגל"
 מד6

 . דרוס לסטר6סקכ'
 ונלנל"

 1כל . תער3 לסטר 6סתכי מן6
 6ל :ס 6י, )ס', תזרח דלסטר נלנל6 . ס'?כין 3תלת וחדמד
 קרסי6*ל לשן דלססר נלגלמ . סתיס מג'6*ל מר,ט( 6'ג:וס
 דלססר נלגל6 סטי: עזרי6"ל דרוס דלססר גלנלמ .סתיס
 ומד מד לכל י6יגון סתכין תלת 61יטן . סתיס עגי6*לתער3
 3נין ל6ה5עית6 %תכייןכל0ו

 ד6תנעית"
 ל1ן נסיל *סו

 כלסו 83ת5עית6 דקייתי 6לק ד6םלעית6 3גיכיס גסליוכלסו
 סירת6 6תרי דיתיג6 אלין 3שרת6חתגן

 דסלק"
 רעות6

 וסלקי סירת6 6תרי דסת6ל6 61לין קדום 61טרילעיל6
 6לין לתת6 ו3רוך לעיל6 קדוס 3רוך ו6תרי לעיל6רעות6
 3קחסס ותתמ3ר"ן קדוסס גטלי יתינ6 לסער לעיל6דנץיתי
 . דהכתת6 נר% ניחוד6 לת%יסון לקדסת דידעי 8יטן3כל
 קדהשס גסלי נ:ת6ל6 וריתי61לין

 ותהח3ר*
 6יטן 3כל

 6לין כלילן וכל0ו י16ת כדק6 לתלייסין לקדס6  ייעידל6
 6הע3ידו דכלהו עד 3ד6 ד6 ותהקסר6ן מד" יישד635לין
 כל6 לתסיי דלעיל6 נ6יטן ותתקסרן מד6 ורום6 מד6קשר6
 תלישק 6יגון כל יגקי ד6 ת6תר . נד6 % ל6ווכלל6סד

 ני61 16 3תר6ס כ( רגו ג ק:6 לי;נ לתגדע דקיימיןדחכתתמ
 וכו נו0כמ ינקי דת-6ס 16 דמלת6 %רי 61ליןנולעילמ יגקי דנכי"יס כנין דמלת6 6( רסנ כ רס6 6 רוח ג" 6 '")תיקה

 כדין הדמ 3קסור6 דלעיל6 3מתר6 ד6 מתרמתתמכר6
 כך ,כנין הד6 כקס,ל6 ותתת6 תעיל6 תכל6 יכקיג3י6יס
 כת5 י6ות כדק6 ג3ו6תסון למ5מ6 דל6 כתלייסו תסל6'ת
 כני, 3כל6. 3ג3י6תיס 5מגומ6 דסיס 3תסס 3יסדסוס
 ,תסמ טגיס נפק'ן גסורין דכל ת"תר תעיל6 גפיקדגסירו
 לכלח כדין סוס דל" תס וג0יר ג3ו6תיס יגיק ותתטןלדרגיס
 תמריסון מיגון ג3י6ין ס6רלכל

 דתר6ס תתריס,ן דמלת"
 יד6 על דלעיל6 מכורמ 3ל6 לתת6 ד6 ת6תר יגקיכלסו
 דגכי6יס דדרג6 כתס לכר ד"יסו תגיס הת6ס 6מר6דדרג6
 דדרנ6 יד6 על 3ר גכי6'ס ליס חת6ן סוו למדלעיל6

 6מר6 דדרנ6 יד6 טל מל6 לון "תנלי6 ל6 "כל תתמ0דרנמ כס6י לעיל6 6יסו דלסון דיגיקו דרנ6 חלין גתי סכיתז6ס 6קר"
 תלס וטט6 סיכלמ תסמי דגפק6 3נין מגיס תת6ס דמיסול3ר
 ל6100 ותהתן ד6 דסיכל6 הרע6 על דקיית6 תתגח ס0ו6עד

 ד3ר לנכיס טס6 כד ד6 1על 3סדס 61תער13 תלסססי6 דגטלי 6יגון דכת: גלסו( )ס'6 עד וכן ידיס דתמותתתנ6
 ל6 ד6 1על 3סזס ד6תערכו 6יגון כתסגס

 גמ5ה"
 כדק6 תלס

 דטר6? ת6ריסון 61י:1ן חתודות 6קרון כלסו כדין63תנעית6 די 6יגון 63רכצ נלנלין 6רכע חלין תתמ:רין כד .ימות
 6קרי כך ו3נין עלייסו סלט6 דק6טרן חיותמ ס6י כךו3נין
 וכל6 . "תס מתודות כי "( )יי."י דכתינ ממודות 6יסדג'6ל
 לתיסך דת~יסון רזי דידע*ן 6יגון ז:6ין . י16ת כדקמרז6

 : ד6תי ונעלת6 דין נעלת" קסוטנ6למ
 :גח( טגס)סיגל

 נגסירו זק"טמ 0יכל6 ד6 0*כל6 תלית6סהיכלא
 6ר3ע קייתין ד6 נההכל6 . קדת6י מלק כל על יתירעל6ס
 גסון לססר מד תזרמ לססר ומד דרוס לססר מדפתחין
 מד6 מתגמ 6ית ופתח6 פתח6 3כל . נוערכ לססרומד

 . ופתמ6 פת% כל על תתג6דקיית6
קי פ 6יגין "יסו0םליס"פטל6כל סתיסתלכי6*ל  יויס תמות סופרין ותרין פתקין 63יגון כסו למסנממתתגמ 6י:י דסמי 3נין פתק6( )3סס61 עלת6 ל6חדנ6 דתלכ6דינ6

 פהקי, תקיני 6תייסי3ו לס6י . חסתמל6 ומד תיתינ6חד
 כילמ ויתתסרו ל3ר תרע6 תס5ו יעקון ל6 עדל6תקג6
 ד60 קדת6ס 3סיכל6 די תתכ6ד0ס61

 תזתג"
 ד6תטסרו

 ולית תתתן נפקי 60 קדת6ס ד3סיכל6 תתנ6 דססו36יד6
רסו

 6הר6 דסער6 תתג6 6זדתן מףן דס6 לע ל6תכ"
 ,ס"6 וסננדימ"ל תרמס דל6 תקיפ6 קסי6 דדיגמת6ריס תס6ג"

 קדת6ס דסיכל6 תרע6 על תתג6 "יסו סתיסוסעד"*ל(
 ד6יסו 6מרמ נססר6 די קזטהס( גלש 6% 6חר6 גליס)ס'6
 3על% לססימ תתגן ניתוסין נרדיגין ,יטן וכתסני0נס
 לעיי% תתג6 6100 ק9ת6 כך וננין דיג6 לתענדוזתיכין

Sסיסי"'ל ד6 תתנ6 תמות וקייתי סוסרין תרין%ינין 
 עלייסו תתכ6 1ס610 פתקין למתקנ6 סיפרע י ז61א

 ח תתק %לין 3ספוכ6 ויג - ' 6תעקידותם36מ
 כלסו דתתן תתגן 6יגון 1כל המין 6ינין 1כל 6ליןנסיכ~ן
 קדת6ס לפתמ6 דקייט6 מתנ6 דסס61 תסער6 פתק6געיל כי טעדי6"ל( 6חריס )ס_ליס סננו""ל ס"י מא ת6 .ל6%סמ
 תתנ5 וס6י . סתקין 6ינון לגעל6 זתימן ורכ3ן 5לףהשק ותהן סהת נ6ר ד6קןי דמסוכ6 לסער6 עת% מדפתמ

עלייסו



 כןןוקןךע4היכלותהשלמת

 כטלתמ סמ"ן נרויני ונמס נסקין כרודן וכועפלייסו.
 לטיינמ קיית6 ומ תתנמ ומ ועל מסתל'ס וע16שהע6
 פתמ6 תסמי כפקו למ עו פפקין :'תוסי 1ל6תקנתגפהקין
 ותין סתס6 מו ימית כוק" מתקט וסתקין דכיון פתקיןיכל מתימין מתתין סתחמ וכס"י כנין 3יס תליין ותותיןדמ"ן פתמ" ד6 תכיינ6 פתחא וורוס סתחמ 5רסו פפמ6הש6י

 מתתץ ותתן תניינמ סתחמ 3סמי סתקץ העיל סתיסמרא"ל
 וכל סתיס ועירימ'ל סהחמ ססומ טל. קייתמ מומ תתנמ .לסו
 פלש ומתסקו6 תתנמ וססו6 סת6 טל 6תקרי וספמ6ספ%
 סתסן וי סתסין תרין יוי: ותמות סלטניס תמות תתנ6ש6י
 . תסממל6 ומו תיתינמ מו . עוי6*ל סנורי'מ סטרי'ס()ס"6
 תל'6 3יס וסת"למ וססומ חיין תליין כיס תיתינמשסו6
 ו6 . תות וחותס מייס מיתס 3יוייסו מותתין ותרין .תות6
 סתיס סתחמ ס6י ו6 לסטר6 ק6יס יו" ומ לסטר"קמיס
 דס3תמ ו3יות6 סתמ יותיכ5

 ו3יות"
 ל6חזמס "תפתמ וחוס6

 מותת6 ומרם וסכת כנין מיין 3יס ותליין מותת6 3ססומחייס
 ק"תי כלסו ויסרמל וכפורי ת3יותמ . 3סו מתקייסומיס
 ססו6 סתיס והמריסון כפ1לחנמ ותסתולי ו3עותץג5לותין
 ללותמ סמי ומע3ר כיון . ומנתס ד5ל1תמ סעת6 עוסתממ
 כסק6 מויר6 חו ווכותמ וסיכל6 וינמ כי ת"תרותנמס
 ו6ינון ק9ה6 ו6 וסיכלמ תיה6 וס6י 6תפתמ ומופת%
 ותות6 ומ9ס ומותתי תסתמל6 ומו תיתינ6 מז סתסיןתרין
 למייס סן 6מתיתו וכוע קתייסו ועלתמ פתקין 1:לגיוייסו
 סתממ ו6 תלית6ס פתחא . ךתזרמ סתמ6 סו6 611 לתותסן

 3ין עלייסו יעכר וינמ וי מינין כל לתנוע 3קיותמוקייתמ
 לתות6. קיית6 ולמ וינ6 . לתסכג1 3ין לתכמוכין 3יןלתרעין
 נם 3ר טל 6תרסיס וינמ כוין סגיר ד6 דפתחמ תרע6כו
 . סליס ותיו3ת6 תקיפמ ו5לותמ 3מילמ כר ל*ס תיי3יןזלמ
 קייתמ תתגמ מו . יפתמ ע6 6ים על יסגי ינ( י"יינזכתיכ
 כנין ד6 פתממ על תתנמ וסמי סתיס 1קפ5י6*5 ומ פתמ6על

 3נץ ל6תענסמ ומתמוי נס 3ר ססומ על פתממ %ילסגר6
 יתק3לולמ

 53לות"
 ותנ6 ו3ססו6 . תמריס לקתי ויפו3 פו

 תת% מו וטירין ר3יין 63ינון מ1% ולמ 33נוי וינ6ומתנור
 סת6ל6 לסטר וכרה ונפק סתיס עירי"*ל יויס תמותסעס6
 וקיית6 רוממ 6יסי וסמי מסכר*6 ו6קרי וסיסר6גפגיתו מת3רי כ( )יסז ועיתו רומ6 ו6יסו רומ6 מו ו6תערטו
 לרכה לון ויתמוי ולסון קעע6 על קייתמ וומ תסמגמגסטר וי תלית6ס 3סיכל6 ר3יע6ס פתממ( "חריס )ספריס ורנ6על

 ססי6 יכוין לון וקעלת צון ו6חיות לר3יי ור3ימתכמתתמ
 לתתנ6 ל0 וסלק6 תתנמ סמי ל0 וממיו סלקמגסמתמ
 ומסתעסע לון תגול6 תתנ6 וססומ רכש6ס סיכלמ על?קיית6
 וס3ת ס3ת 3כל קויסמ תלכ6 קתי למתמ61ס לון וסלקגסו
 . תניס ו6ת3רכון קתיס ו6תמזון ירמ6 ורים יר66 ריסו3כל

 ומ"ס ס61 כריך קתם6 כסו 6סתכל סלטמ ורונו6י3סעח6
 תליסר פו סנין מםליתו 1ל6 רניין 6יטן הל . עלת6על
 תתלאשר )סס( . וסמי 3יו6 6תתטרו כלסו מד ויות6סנין
 תופ6 דגריס עתיק6 פקיפ"( )ס"6 נמס תס6י ונפק46ניריסי'ן ו6קרי ממרמ ורוממ יו6 פל 6תתסרו כלסו עסרים עוסנין
 כר 6תזן עעע6 סגין חטסרין . סרס לר ומיסו עלנ1מלכל
 )3גין סתות תל6ך דמיסו מוי6 דס6י ניד6 61תתסר6תון וכמו3וי 6% כגרתיס 6שו הות6 ו5א(רי 6תל דינ6 תכיכס
 ונךית6 רום6 ס6ו סנץ( תליסר עו עתת6 סנין פעסריןדס6
 דל6 3נין . וקמתרן 6ניריסו'ן 61 36תריס 6זע כנהסמס

 טיפן גיס העף . ה4ת כוק6 וקיק ר3י6 סוס כד6ענסיר

 ך6 וטנ רסו כלמ חתגסיל וסחי . ל3תר ויתפנש "( י)
 כתיג ומ ירז6 * תססס 3ל6 נספס וום 'ג( )פסן'כתיכ

 חל"ך ומ ת6ו סונ וסנס וחנינן ת"ו* פוכ וסנס 6():ר":.ת
 וק"*ס תתנמ וס,י . ל3תר יתסניס למ עו ליס ומקויססתות
 הת!':ר לעילמ ל0 וסלקמ נסתתיס מעיל פתח" ס6יעל
 . ומ סיכלמ לק3יל דמ סיכלמ ומו מו וכל . וק"תרן6סכרמ דסמי 3יד" ו"תתסו ומכוי מוכוי על 6תון ולתתמסנין
 5פון: לסטר 6יסו פתמ6 וסמי . כוקקתרן ומ טן 3ססוכק61

 רכיע6ספתחא
 ו"קרי ל6סווחמ קיית6 ד6 פתמ"

 "( )יגנ תתנמ מו ק"ת6 עפח6 כס"י ו6סוותמפתמ6
 ועלתמ מסוזתן 6'נון כל על קיית" וס"י סתיססוימ'ל
 קהי לת ומעיל ללותין 6ינון צכל( ),"" 3נל סליקמיסו ,ס6י עערין ותרעין ותכ6ו3ין תמרי חיגין וגל 5ל1תיןעמעל6

ו:ת'נ
 עליס סי3 תלין וקיית6 1%ת6 לסמי( )גא 3ס*יוסליק 1 ,ינן "7 י%ון,' " י-וה ווויו .ן"ו 7 כץ

 ו?מי כגין קויס6 ת5כמ קתי ועכו זכותיס ומוכר נםו3ר
 כסמי קייוומ מסוות, כל ו6 ועל . לעכ תויר וקייתמ6יסו
 תתנ" פוי6*ל ויפתממ

 תערכ לססר 4סו 61 פת% . 3יס
 61 נסיכל6 . 61 3סיכל6 קייתץ סתמין 6רנע 6לין ומו3נין
 מיסו רוח6 ס6י . 3ש קייתמן תי"ו3ת6 וכל ויי6 כלסיכלמ 3ס6י סליע6 לומ6 6יסו %י ננס ו"קרי חימ רוממקייתמ
 6עסר 61 ומתי כעלת6 מולקמ לון ו6ית מינון לכלקיות6
 3כלט ויע3ר ומתי פלת6 3ר 6יסו וו6 מחרנין3סיכלין וי רימין מינון כל לתנופ 3גין ויקר4 3זיומ נסיזתייל6ינין
 3ריר וכי6 רוממ 6יסו רוממ ס6י . 3יויס ויהמי %ןולית
 קום6 ורטת תם% תססו6 סתיס ו:רימ'ל תת"יןת6לין
 )גן6 מץכרי תסחמ ותסס61 ניס נניו ומתי תעלווהונניו
 קונ( )":ן'ס 6תר ומת כתס נר 6יסו וסמי ומ5תחמפר3י(
 13לינין ל6ולקמ סדיר6 "יסו וסמי 3נין . לתסימי נלערכתי
 וס46 כנין תלעיל6 ונגיו נסירו עליס סרמ כו לעיל6תתת6
 לתת" תת6ין 6ינון כל 3יס 6תכליל1 כומתסור

 6קסור וכו .
 נסור6 תניס %יק כוין עסיר תת6ין מינין 3כל רוממס6י
 כלע 6יסו 651י 6סוי6'ל( )40" מקרימ.ל סתיס וימו

3לומ"
 3עלתמ חולקמ לון ו6ית וסלקין נסתתין מינון לכללמתם:6( )ס'" %תסכ6 חמ6 %י( )סא תמש קיית6 סמי . 61

 וע6לת סלק6 נסהתמ וכו כגע לעיל6 "לסלק6 וחתחזוןו6תי
 מתוון ותרין "( )י.' 3עסרין מיסי רסית6 התמין סיכלין63יגון

 וקמתפ 1כ6ס נסתת6 וגו . נסתתמ 3ס6י ורסיתיןך16רייתמ
 וסלקין . לט תסמ 6סיי6*ל תתנ6 61 רימ6 וססומקתיס
 ס6( לקר3נמ %1קרי3ו וסלקין וינור נסר כססו16פ6לין
 6תכליל תסמ6 רנופ וסס61 כנין נסירין 3תלת כלילכסורמ
 ותרין עסרץ תמס נ5ין נסור6 156 נ5ין וכו . ניונין3תלת
 וכלסו ועלייסו נסור6 וס* ס% על 6תנךץן הל10פייס וקיימי סהסין תתנן כלסו נסורין ותרץ עסרין 61לין .ספהת6 3ס6י ורסיתין ו6ירייתמ 6תיון כ"3 לק3ל נסורין)6ת11ן(
 כס6י 6תכליל נסורין 6ינון 3כל נסור6 ס6י . גיס6פכליל1
 סיכלמ ני ל6תיס63 1"סתכי 3יס כליל רומ6 %1ירחש6

 כד ~סורין ותכלסו 61 תנסור6 6פכליל כו ו6 רומ6ר3יעמס
 3תרי כליל6 קדיסמ פיופ6 פו תנייסו נפק" ל6תנ55מומ9ן
 )ג68 5הימ*ל אקרי וס6י והקנ6 סו 61יסו ינסרמ %יסגווני

נחוו תמי כו וילס חנ5י15 נפקי קוש6 יות6 וס*86א*ל(
 פח פג וף יהרו ג8ר' 8' ש 4פהררך



חזיששיינלותהשלבשצ
 816מס 6הש נס על% רוש6 דסלף.:ירו

 כלי"
 מונץ םכ5

 ששץ נ( ץ א"ש %שהע יסדראע סדף6'5'6יטן
 ת8ק 6יטן ו%ן . נחק שש" %ץ נל 6סימו'ן()ם"
 נך63 %תכמ 1ל16 ננץ קר% תגעד סתי6 מילי כ5על

 סמי6 דורלי עי ת6פרייסו ומלט% עקעץ 16כעלת6
 ספרין ל%נע עליסו כבימי ל4פניס %נע ומליןהלין. 6לין וסכסשץ קרנץ 6מדו כלסו רנףעץ דס%שוכ3י6
 7סיכל6 מרא קרנץ ל%% כפלץ כו %נע 56יןלת6
 זלסון תז"61 זכות6 ו6קרי 7ע6 ס ז6יכש נסליןזלטיל6
 קימי וכלסו הוסכג6 לע זל"ם ותסר"ן מילין כמס6פיקו
 סלי)ץ ותנסון סירת6 על קייתי מנ10ן . 16פג*ס 6ל'ןתחות
 תנו 7גפקי מסמנ6 7לססר ש"6ן 6ימן 5קג5 . על%על

 ל6%סמ. עלמ6 מקסרני ו6יגון זעס תלית6ס סיכל6סס"
 זמסת7לי 6ינון לנ3י יסלסו 7ל6 5קנלייסו 6מז:מו61לין

 לך ילוס מלמכיו כי 61( )ת:)יס 6מר ז6ת כתס3מורייתמ
 63כן תנוף פן יסמונך כם'ס על וכתיכ זרכז ככללסמרך
 15ר גגף מ3ן מקרי ס6י מכסול. 15ר גנף מכן 67 .ונו'

 תלית06 זסיכל6 מרז6 . ז6 לקכל 67 קיימ6 וכלמ .יסר56 15י יקרת שת 13ץ 36ן כח( )':עיס 6קרי וס6י .תכסול
 וחת*ס 6"ף 7מקרון רוחין תרין גפקי 6הר6 כסמר6זי

 כגי למסס": ז6זלין סלימ6ן 6יגון כל גפ)ףן מליןותתרין
 גס כר על ומק7ימו 7קיימ6ן 6יגון 61לין 7קסים ת6ורמ6כס6
 קיימן 16פגיס 6לין 67 ועל 7מ5וס. למורמ6 6זי5זקמ

 מ6לין יתגזקין 7ל6 נס 7כר על'ס ל6גג6 כניןלק3לייסו
 7כתי3 פור6 מן נחית סוס כז תסס 7חיל רומיןתרין
 7סיכל6 כממ5טיתמ . וסממס ס6ף תפגי ינורתי כי ע()7נריס
 כתחין 3מרכע לעילמ לעילמ זקייתמ 6מר6 6תר6 מיתז6

 ממנ6 ,מד ופתה6 פתממ לכל תמנן עסר עלממ ססרילמרכע
 6וסן 6יסו וס6י 6ס7י6*ל ז6קרי כגסור6 כלע וס6י .עלייסו
 מכי 7יג6 גסלי מ' מלין . כז6 67 חסלכן ס6יפן3תוך
 ל6לק6ס ונע6ח( )ס"6 7מכ6ת כסמת6 ל60 למלק6סזכותמ

 לכר וט6סין גסחתין 6יג,ן לנכי נורמ 3סל:וכיצקיימי
 6יגון כל לכר ג1יס6 וקיית6 67 לגסמתמ 61לק"ן ז6ל6
 6ינון מרכעיס 61לין לפרנוד6 עלת 6% עלס 67תנזיתיומין

 7ל חלס תסומייסו 67פיק1 6יגון לכל ומג7יןמ61גזיפו
 תלס ק7ים6 מלם מסומייסו 6פיש ז6 וכתר6
 וקייתי לון והגוין קשמי ו"לין 3ס פוהייסו ומעגפי67וריית6
 לכל וכן 5לותסון מסתמע 7ל6 יומין 6רכעין נ7ויימ3ס6י
 גפקי כרו1ץ עסרס לגזפ6 7כעיין מוכין 6'גון 7מ6כו6ינון
 'ומ"3כל

 ותסריין מילין 6יגון וככ5 רקיעין 6יג'ן ככל ומכוף
 זמיסו כפלגי66ז7סרו

 פלוני מוכ6 על מיסו גזיסמ . גדפ"
 תס:ו6 תכ כז . ליס1כן רממג6 מ6ריס קתי 7ת3 ע7זענז
 עליס 6כריוו וכדין ליס וסל6ן 6רכעין 6לין תהכ:פימוכ6
 תכ למ וט7 . ע6לת נל1תי0 עסל6ס מכמן גזיפ6 סר6פלגימ
 ו6פילו מ:יס מתע7י 7מ6ריס ונטירו ותתמ לעיל6 6יסוגדף
 סלק6 1ל6 סתי6 תרעי כל ליס זסתמין גףפ6 גסתתיסכלילי6
 כעיל כ7 6רכטין 6לין על 7)(ייממ 6ופן ס6י . לכר ל0וזמיין

 עמיס ע6לו ע6ל וכז סר5י"ס ת6 ז6קרי 6חר לססו6תס"
 מניגין 6ינון כל וסלקין פהחין כ6רכע ממגן זי 6רכעין6ינון
 מנינין "יגון מסתלי"ס ז6קרון מל%ין מיגון ומלין 7סכ6זי

 עתין מ%ר זיסר6ל טל"סו למנג6 זרססי ירותמיןוסייפין
 ו6הש רסטי רליס ז6יגון 6תר סרליס ת6 מנץינכך . %יכו 3ל6 סעת6 כפוס ל11 ולנק% 3סו קרנ6ולמנמ6
 ל6נ6% זרססי 06רגין רמס לקכ5 מקמין עגקת66

 סילש ג( )06תר ז6 ורא שלאסו לסלס6ס ת%יןל6ט-ע6

 31נ"הסון 61 8טיר6 1ר5"ש 61 תססרמ ר5יס ושפיסי5וש
 ו0ער6 מלין מק7תי י4 סממס. סוסן סעיר וסכ566ץ מקדתי 15 . ג3וכס ל1 וסמ0ס לסלס שמן וסעיר "()מם
 4נץ %ץ כך וכנין ז6. ססר6 לקכל 67 ססר5צ6לין 6לץ קיימץ 7ככל6 16קימנ6 וס6 . נכוכס סוסן סעיר6מר6
 זלעילא 6יר6 מז נפק כ56ץ 6לין סלקין נז ל6%ן

 ם6ר לע זלערין זלער6 מ6רי 6ינון כל על ת7יר%5נח6 קץתי 6ינת 6ל11 וזינ6 רהתי וסומק הוור נווכין זתריןסוסיס 6קרע ו6ינון 7מ סי:ל6 ט זסמר6ן 6יגון נלנליןתריסר "הי מגן 6נכ* עו( )כר6:ית וסימניך מ7 מק כלסו"תעני7ו
 נ( )יי וכתיכ וסיגו ח15נחם. 61נךון לון וזמקיןעמין
 ומ5לן 6שץ כל ל6סתכ65 קשיי ו5לין . סמלוגות מןממגיח
 קות46 עסרם מ6'נץ ו6תיונון כניסת) לכי זמקזתי%ותייסו
 מנרש 6קרע ז56ין כנין לעי65 לון וכתכין סלקיןכ7ין

 3נץ י6ות כ7קמ 5לותסון לס7ר6 7י7עי לזיקימ 6יגוןצן - ססתעיה לקולך תקסיכיס מ3יריס ח( )סס סס*7לנכייסו
 65תש 3ס6י סלקין 6לין ל6סתלק6 סר6ת ללות6ס6י
 פרע6 עז סיכלין 6ינון ו3כ5 רקיעין 6יגון נכלועמלץ
 כתס ל6תטסר6 מלכ6 קחץ 5ל1ת6 ססי6 1ט5לת על%זפתמ6
 למ%יסון ומק7סי ללותץ 7מ5ל6ן 6יגון כל מזי ת6 .ז6תמר
 ממסכס ממ ל0 ומפק6 3עי6 5ליתח :6י סליסנרטות6
 וכז זקכ*ס סמש 6תק7ס וכדין ורוהמ 7מלול6וכרעוק6
 אאן 5לות6 5ססי6 נעלי כלסו מכריס 6לין לנכימט6ת
 מסכהין ו6לין . פתממ כססו6 רכיע6ס סיכלמ עזכסזס
 6יגון מלין זמג6 כססו6 וטקזסי 5לותין 7מ5ל6ן 1מג6כססו6
 1ל16 )ס'6 מכריס עתסון למסוי כי:ר6ל 3סו כיממ6 ממגן7י

 כ6')ון(כלע6
 31לע"

 כלילי6 סירת6 ז6תרי 6הרשן נמיגון
 מכר פסע מין ו6ומר ו~תו 6כיו נוזל כח( )עם)י כתיכות*מ
 זק3"ה כרכ6ן 7מגע כנין 6יקמיס וסמ מסמית ל6יססומ
 וכתיכ . חנ7ך 36ן ס56 לכ( )ינריס זכתיכ כמס 6כיו67יסו
 . מסמית 65ים סומ מ3ל . 161קמוס 6נ'ה יסממ כנ()יסל'
 6יס גס( )נר6סית לסין 6יס קמ( )תק)יס תספוכות מיס ש()סם 61קרי לסיסר6 זפניט 6יס ססו6 מיסו 7מ תסחית 6יסת*
 תגע 6יסו דס6י מסמית מיס 6י0ו ו0מי ס7ס 6יפ 711715ע
 ס61 ה3ר תעלמ6 3רכ6ן זתנע ממן סכי 6וף . מעלמ6כרכש
 ז%סריך כנץ . ר61 ס61 671 . כ7ק6מרן מסחית *יםלס6י
 כנין . 64ות כזק6 5לותיס 1ל5ל06 לקכ"ס לכרכ6 נס לכרליס

 יפנוס ול6 קדיסין מכריס כ6לין ויתהכר ק7יכ6 ספיס7ית3רך
 מסמית 6יס מכר כססו6' ויתמכר מטלמ6 כרכ6ן ייתנט כנין%ותיס
 יח( )יכריס כתיכ לכלסו מות6 ונריס תעלממ 3רכ6ן מגעזמיסו
 סטר6 כתר ז16ול ממן ססו6 מכר ומוכר מ5י סכרוחוכר
 כמכרות6 וס6רי רע חגר 7ססו6 מכרות6 כססו616תמכר מס6כ* 6חר6 רוח6 עליס מסך 6יסו מרסין 1מרס6מר6
 כנין חכר 6קרי 6תמי מסמית. מיס מ3ר ססומכס7יס
 כס7יס קיימ6 ות7יר סמיס 6תמכר גס כר 67תילידזכסעת6
 כססרמ 6ית וסכי . מסמית 6יס מכר ליס 6תספך לכתרחכר.

 כסערמוקויסס
 7ימינ"

 זכר עתיס טי13 7ע73 טוכ הכל
 עליס' תזיר קיימי מכריס ומלין 67זי וכעלת6 7ין געלמ6נט
 7ק6תרך תריסר 65ינון 6הוגץ סמג'ן %נע נפר(י %ליןתייר. קמיע ולסכממ ולאץר6 זמ6ריסון סמ6 לק7ס6 מ3ריסעמיס ולמסוי עליס עמנג6 ליס לסי1כ6 מ67 3מ3רות6 נסזכר
 עיס6 זעסץ מיטן לנמ שיתי 6יגון ו%ין מנריססכי

 מלס 61ויעי וסלקי עכדי זל6 נ3 על 6ף . ללדקימל6נ6סמ
 ל100" ונטלילעע6

 נכ על 61ף 6ר6לי'ס מקרון ו6לין עיע6
 תלין על ו6תפק7 6תתג6 וס7 מ7 כל ל67 6תמ:יןוכלגע

יייע5ו



 15ךןרעזדש4היכלותהשלמת

 ד*סן ט ל6סנמ6 ק6יס מו על1כלצסעה
 סמ6 . 0חרכיס ת ם  י( לסיר  כר*% מרטסש6צ

 1ד6 מזרח לססר ק6ש 6יסו עינ6'ל יסיר6*ל. ערי6'ל.עוי*ס(
 6ינון כל ועל 20 עונדין דעכדין 6ינון כל על ל%נח6קהמ6

 . ליס לתשכ יכלי דל6 6ע*נ צ לכייסו %ערי .צ6
 מתיס עס חסד דענדי נל6ינון דמ5וס ל6ורמ6 ד6זלי1ל6יכץ

 1ל6 כיסין למעכד דחשט 6ינין לכל ל6סנח6 קיית6 1ד6ה05ו;

 לכל ל6סנח6 םק ו ל קיית6 יסיר6"ל. .בכיד
 לכי כצת6 ל%עי כטיסו ועיעי כ16ריית6 דלע6ן1ינון
 ףקוכ וכעוכדף כחוכף דיסתכל ליס 161דיעו עלשו6שמו
 דיסתכל מרע כסס61 ד'סתדל מי דכל ננין . למ%יסמנישו

 ק % יל6תכ6 ל6סתזכ6ליס
 פ6( )ת%.ס כתיכ 2 1על

 רעס כיוס מ6י . ס' ימלמסי רעס טוס דל 6ל מסכיל6סרי
 ססו6 דםלס6 כיומ6 רעס כיוס 6ל6 . ליס מכעי רעביוס
 מרע סו6 ד6 ד5 56 מסכיל 6סרי . גסמשס לפיסכרעס

ש,ופ

 ננ-

 וכיומ6 ל6סנמ6 עליס שימ6 ד6 כסיכל6 . ד16קימנ6כמס :ו"ש ;י:"י' :;נ;:2ן
 כיוס 6חר ד6פ כמס מניס יסתזיכ עלמ6 פל דיג6דסרי6
 לסלס6ס רעס לססי6 דיכ6 ד6תמסר יומ6 . ס' ימלעסורעם
 שון ד6 1על ל6סנח6. קיימי 6לין וכלסו יומ6( )שכ*ס
 כדין ל%סע6ס 6תי כיס4 ססר6 וססחש עלת6 עלכוינ6
 מתעסרן וכוין ס61 נוך קוו% 1מי ור1ימן סט כלמפכנפי

 ז"ומ !ו"%י""1צנג:י
זזכ6לק

 כל6 על 1
  וכוי

 מלינ1ק ן יסר6ל כד
 מ6ס6 כלע תסופר ונטק ק1ל סס61 מתת6 ח04םרטפר

 סס% ומט דטההפ%ס
6% 

עי, כ% כליל ד6 וכנוונ6 סד6יסו
 יונ"

,11 
 ;יו"

 ו"רר . וד1עץ נ;,סו ו"1.11 )וק,

 ןקע י פחעס.ןווי- בם 2נ ם% צהם גש זש%י"ה14שויוום
 ו6יסו תרופס ס6יפפכנץ

 וע%6
 נס. 6פדט דנל6

נךי
 ל6מד6 כלסו י ימוניס %1, חל1נותן

 ב ש :ן::1 גי ש11":%11.!%יי""ן"11"%צ

 כ"פ לק% לפת6 סכנסת כית וס6 י16ת כוק6 כיסל5ל06
 ג( )יש כי0 ד6יפ דלעיל6 סכנסת כית . דלעיל6סכגסת
 סנדיס כנסת לסיל6 לתת6. נתי סכי ד6מק כמסמל1נות
 סככטפ כית ל%י נחף סכי ע%ין חלונש תריסר ניס6יפ

 6לץ ק"פין דפלמץ כנינ ד6 לקכל ד6 קיש6ן 1כל6תת06
 רעס כיוס וע'ד ככ65 יקניס סליק וקכ*ס ד56תנמונ6
 גטונ6 . ס' ימלמש כיס6 סמר6 ססי4 סלס6 כד ס'ימלססו
 על דמייסי 6ינון כל % קי*פ6 יס?6'ל ממנ6 ס6יד6

 קהמ6 כל6 ד6 שנין דל % מבכיל 6סרי כד*6מסכני
 דתמן רניע6ס 6),ר6 כסיכל6 6תכ4ל ד6 1סיכל6 ד6כסיכל6
 דמ%יס נכד דידע מ6ן ח1לקיס וכ% . לכל6 ודינין נזרי!סו6
 כעלפ6 לי0 למזכי תדיר6 דמ6ריס סמיס ולקדס6 לשליחד6
4 נטר0( . 0וטת)0ען ד6תי ונעלמ6דין

  6סתמויע נה*ס די ד6 סיכל6 רטע6סיכל%
 לתעק דנךימ6 סיכל6 6יסו 1ד6 כניגיט כ6ר%סולסניס
 כל 6טדט דכיס זכות6 6קרי סיכל6 ד6 . ד6ור"ת166רחוי
 סכ 6נר וכל עונסין 1כל שכין 1כל זכיין 1כל דעלת6דינין
 מסני6 דזכות ד6 סיכל6 . 16ריית6 פקודי דנעריל6ינין
 סיכלץ %כע כיס כלילן סיכל6 וס6י סיכלין ס6רמכל
 ד6 נסיכל6 סיכל6. חד וכלסו ד6 מן ד6מסנ*ין
 6קרי ד6 1סיכל6 6'ל זכו'ת ד6קרי הו6 רוח66ית
 דילן כל 6קיגו וסכ6 6ל 6יסו וס6י זכות סמיסעל

 . יוס ככל זעס 61ל י( )תסליס דכתיג רז6 6יסו וס6ידעלמ6
 כלסו ר6 תן לנו ד6 ד6 כסיכל6 ד6ינון 6לין ד' סיכליןד'

 הד וכלסי כד6 ד6כלילן
 סיכ4ן 6רכע זכית6 61קרי סיכל"

 לפת% לכר דקיימ6 על6ס מתכ6 חד סהחין לס1 6ית6לין
 ממנ6 6ית ד6 סמ6 וטל סנזיס סנסני"ס ז6 דסיכל6קדת6ס
 דסת6ל" 6חרח לססר66חר6

 סיכל6 כסס61 דינין דגסל
 על 6קרי מניס דנשל וכניז כעלמ6 למעכד ל6תער6דיליס
 וס6י דרכיי 6סכר*6 סס61 על סלימ 61יס1 סגסני*ססמיס
 ממנן ל6יגון 6כריז דינ6 נסיל כד סנסני*ס על6סממכ6
 6ינון כ5 דמכרוי כרוזין 61ינון פפחין פריסר עלדנךימין
 כל6 דנ0יל ד6 רחם6 . ד6 דזכות6 מסיכל6 ד6תדנודיטן
 כד6 ד6 ל6הי6ס כנין קיימי כענ6% וכלסו . נ5י5ין%ן סכעץ נפקו מכיס כיס כליל כל6 דק6תרן 6'ל זכותד6קרי

 קה"סו דקייפי נסורין ותרין נסירין ע' 61לין . תדירקמייסז דק"פי נסורין תרין נפקו מיגייסו קיימין 6לין נסוריןכלסו קמי דינין יכל טונסין וכל זכ"ן כל ד6 מן ד66תכסי
 מסיס ערמת כפקן סשהנ שסר % סססר 6גן פררךיי( כת*נ ד6 דסיכלי רו6 1על דסיכל6 כ6מ5עית6 לט6ינון
 מססר6 *חרנין נסורץ ופרין סכעין נפקי 6ינון לקכל.
 61לץ . דסמ6% מססר6 6מרנין נסורין ותרץ 1מכעיןדימינ6

 גסורץ לקמי . דסיכל6 כ6מ5עית6 לטצפניחשי
 דעלמ6 עוכדץ כל . ל6תדכ6ס סיכץ וכל זכחןכל
 ד6 מלחש6 דנ0ק. נסורין כל %תסש . נפקי15

 וכלסו נסורין 0רי וסיפ ה6פן 'על6ס
 כלי"

 6יטן . ד6 כרופ6
 ססוות8 ססה 6ינץ סכע*ן 5ונת קתי דקיינו גטריןפרין
 5הנע סכעין 6לין דטכ6. . דשו דיג6 פתגך וכפכיפויר
 לכש סן לסכ סן דעלמ6 יינין של וינק. ש"נע טריןש"
 טס כוק6מק 6*ל וכופ ו6יט % חי5 0.164כ6
 וס8 . יסץ ו6יגץ מלעיל6 סש ונשכק %וץ תלתרשפץ
 61נ6 6תהן 6יטן ר%1 כ46 %6רשש כוץ כנוק%יזכי6 ו6תוכקות6 %ר ש4 פהוכקא 6תוץ שץ וכו16קימ%
 פחנר. ל% שלסי ליסנכ 4 ס' השי %ן )%%יפ 611תר

%
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 כיס דרם'שן 6תוע דמיג,ן ורזח 6"ל ד6קרי דמ דרוח6רזמ
 תלת מינון זק6תרן דנסורין סטרין ותלת "לין י?*וד6קרון
 כעותר6 דעלת6 כתלי 6מרג'ן כד'נ') דתתפלבי וינין3ת'

 תתקכן ד6ינון סיכלין מרכע ד"ינון כסל'תו כתרעיןכתסכנו

 מיסכגעדע:ו' דע יומןי 6ינון לכל היכל6 ומו"חרנין
 תמ'ת ן' חחרג'ן לסוסרין סיכל6 ומד . דעלת6 עוכדיןתכל
 ד6 כסיכלמ כלילן סיכלין מרכע 6לין . סנית6י קדתמי"לין
 פת% ככל . כזק6תרן וכות6 רזמ6 דס6י סת6 טלז6קרי
 : מו תחכ6 6ית סיכלין ד6ל11אחק6

 גזרי""ל 6קרי זסתיס מז6 )ותנמ מית קדתמסבפתח%
 ס6י נטיל דתרס סנסני'ס דכל6 דסתיס קדת6סלפתמת
 ו6תנירו ד6תדנו דינין %ל6ס משו תתג6 0?61 6מימתתנ6
 סמי גטיל דתניס סנסני*ס דסתיס קןת6ס תתנ6לסס,מ
 על וקיית6 6מר6 זסטר6 סיכל6 על זקיי:61 6מר6תתג6
 תלס נטיל נזרימ'ל )ותג6 וס"י . כדק6תרן זרכיי6סכר6
 תלס 6ודיע וכדין פתן י"תנזר דכל6 פנית6ס זיג6דכי
 רקיעץ ככל 61:ורי תכרזי כרווי 6'גון וכ5 דלכר תתנ6לס6י
 כסיכל6 תלס ס0*6 דנטלי עד :ולכ6 תכי 6תנאך וכךכך

זלתת"
 רקיעין ככלסו זמסתקע עך תלס ותכרזי גפקי ותתתן

 כלסו תלס ונטלי דלתע6 לכלסו -ל: ולווע' ונחתיתתמין
 כלסו ד6רע6 ועופי סתי6 נפרי "כ'!ו לורנ6 תדרנ6תתהין
 6'נ,ן כל תלס דכטלי עד כעלת6 ל: ו6וועי תלסנטלי
 תלס ססי6 ו6תימ נסח לכג' כמלת6 61חויין ניתוסיןנרדיגי
 עך )ולס ססימ דמודעין עתח ולןכר6 ל6תזגמ תתנןימינון 6רע" להלכי ד"גסריכ" תלס דססי6 ולזת:'ן . קריכלזתן
 סתסין תתגן ד6יגון עד תתן וקחת6 ןלתת6 זמתס6רקימ6
 תתק ל6ינין לס 161זטי תלס ססי6 נטלי סתס6 עלז6תתנון
 לתלכ' תלס סס'6 תודעין ומ'נון 6הר6 כססר ז'פל6'ן
 כיסך"ל גס, נכי6יס סוו וכד . דל:ון כסטר6 ד6יגין6רע6
 סת'ך ד6ירייה6 על,'ן עתודין תתרין דלסון גכו6ס גטל'ןסיו

 לכתיעל"סו
 ככי6יס ד"סתלק,

 תעל)ו"
 ד)ור"ס טמרי וחתו

 סוו תלכי וכז כןקהתרן תמתריס -ל? גטלי וה)ת"ות6רי
 ל6 והר6ס ןהלת6 ותהר' 6סתלקו וגכי6'ס דיסי6לכינ"?ו
 . כוקהיירן סתק6 תס6י ת!כין ל6יכ'ן תלס "ודעין6סחכמו
 ודונ6 דרנח כל ת"ה . 6תר תהמ' )ולס נטיל סיך תית16"י
 ד"תתנון יד'טן תמנן לכר לון 6ית כלסו וסהחמ פתח6וכל

 כרקיעי! לתת" דנחתי עד רקיעין "י:11 ככל י!סין()כס:ר6
 ס'כלין נו6ל'ן ןס6 כנין ד"נ:ריך ל6'גין תלס ו6וןעיןתת6'ן
 לתת6 דרנין 6פפרסו זתסיתנות6 ורז6 דקדוסס סטר6ז6יגון
 תס6י זפרהין עז דרנין על ורנין וגמתו *דתסיתגות6 כרז6כלסו
 6חר6 תסטרמ נס6 ככי לנסר6 תנסון . ניס ומתתנתעלתמ
 לכני לס"ט6 ותנסון . 15לי זק6 מורמי 1כ6ינון עלת6ותנזיקי
 נעל%. 'נסין 5ת'ן לתענז ותכסון ל6תדכ%. 6תמן כזנם6

 ססזות6 לתסקד נם6 זכני נעונדין ל6סנמ6 זקייתיותנ?ץ
 וכל6 לסטרייסו דרנין כתס תתסרסין 67( )כמונ6וכן
 כטקר6 דמ כנ11ג6 . על6ס כק7וסס על6ס זתסיתנות36רז6
 לתת6 סינלין ת6יסן דרנין תתפרסיז שס6% סטר66חר6
 עיתי מששן פל%. 1ל%שפ5ס ל6כ6ם6 זרניןכלסו

 קחפי ומגסון נים6 ל16רמ פנ ת5שומ גסמ נכיל6סע6ס
 6ת6 דמנינן כתס ל6סת6כ6 ז6תו ל5וגון נם6 כנילס6כ6
 ליס ותס%ין על% נס6י ליס ת%נין למסת6כ6 נםכר

 % ג( לסיי0 כד*6 רהאפ %15 6קרו י6ינץ עלח6כס610
 כך ונגין *שיר לס%6 7ק"טן זרגץ ומיכון . %פ6שר
 יע ושא שיד שן ל* 8שיש ב : 9* יש'9 *שיי % ששתדרד

 וסרימ*3 תחכ6 6ית פתממ נ:קי תגיינ6פתחא י מח כדק6 יויע6ן כדרגין 6עא 1כל6 6לין לקכל תויו%ץ
 כל ל6על6 תתנ6 מיסו וס6י 'תינמ לסער ומיסוסתי?
 כד . עלייסו לטכ כ"נ ד'תדן כנין נס" כמ כסו דשו1כות'ן
 כזין נסמ כני מוכי על סנ'6ן ק"תן זכחן ו"ינון לסכ6תון
 תתנ"ס6י

 6נר6 מל סקיך
 והולק"

 לטכ ו6גרן זכיין זמיגון
 ליס ותני ו'נ6 ססומ61שק

 לססו"
 "פז*י6ל ד6קרי תתגמ

 ירדפ פדעסו לג( 61"נ 6"ל וכדין . תלית6ס כסיכל6זי
 כתפיסו ו6תפס תרעיס 3כ' ק"'ס נם כר דכד גגיןשד:
 כ60ד דעכד חוכמ וכל זכו וכל נס כר 6תזן כדץדתלכ6
 לטכ 6קדן וכז 3התדנ6 סיכלמ כס"י ע6ל כל6עלתמ
 דסריח"ל תתנמ דס5י לית'כמ לעכ זינ"ש נסיק פתח6כסהי
 ססו6 ונחת6 ז6סתייכ עז לטכ דינ*ס ו6וועי? כיסדקיית6
 לתת" לעכ ד6סתתודעו דרנין תתנן מינון ככלזינ6

 כלסו
 "תדן תלכ6 תכ' לכים כין לסכ כין 1כל6 זרנין עלדרגין
 נם כוסס%

 נדי6"ל מו תתנ6 6ית פפח6 כס6י תלית6ספתח%
 )ס*5 ל6על6 תתכ6 5יס, ו%י סת6ל6 לסער 10.61ס)חס

 כס6י 6כתרייסו 6סטי זנ"ג כיסין 1כל מונין כלל6תקלמ(
 דע6לו זכ"ן כ5הנין ל6תקי6 תתקלמ נו 6ן ונמופעלץ6
 תתנ" דססאכיד6

 קיית6 תתקל6 61001 . זק6תרן 6חר6
 דנ5ה ת6ן כמד6 ומונין זכיץ 6תקלו ותתן רכיע6ס סתח6נו

 זכיין נ5חן 6י סטר6 נססא תתגן ל*ס מית סכיתגייסו
 יתעכרין דינ6 6100 וגסלי דיתינ6 כסערמ מית מתגןכתס
 ותרעיןכיסין

 )וססו"
 הוכין- ג5חן מי . ד6סחזיכ עד גם כר

 תלס דכטלי עז וסת6ל6 סטר6 כססזמ ל'ס 6ית תתגןכתס
 ז6ערע עך גתוסין נרןיגי 6יכון 1כל החך6 סטר61006
 ז:מס נסתתמ ונסיל 6חר6 ססר6 ססו6 גחת6 יכזיןתעיס
 *% . ד6תי וכעלת6 דין כעלת5 דלד'קיחמולקקע

 ו"זני*ס ת)ונ6 חד קיית6 פתמ6 כס6י רכיע6:פעזחא
 כמד6 כלסו 6תקלו ינ'ס 1מונין וכייןדתקיל( )ס'" דנט!6 בתתקל6 מיסו ו%י סתי? ת6וני"ס()ס-6

 6קרי וד"
 כלסומתקל1

 למתןנ"
 ן קין 6'ת תתנמ ס6י תמות .

לסתהל"
 6כרע ד6 ין זכיין 6תקלו וכד נדודי6.ל

 נ60י 6תכל'ל1 וכלסו 0ת6ל6 לסטר %רע וד6 ית'ג6לסטר
 חיות6חי( )ס"" 6פיק כיס כלסו 6תכלילן וכד 1כות6'ל דמקרירוה6

 יעבב 0יענז621:6ויעצשת%:ג11ל6םנ2%גה*וניוי, סתיפ ומקרי תלס% מעת6 %1י קד'ם"
נטלו

 כסתילו ד6פעכיזו פכין עוכזין ת6יגון 6סנמת"
 זל6 ו%'נ זלכ6 כסל'ת1 ז"רנע עוכדין כ6ינון1למסנממ
 נ6מנמו% קיית6 6יסי מיהש6 גל4 . א~ת כדק66תענידו
 כלסו כלל1תסון גסמ נכי דם6ל1 ס6לתין דמינון נניןדללותין
 וקייתין סיכל6 כסמי ל10 ו%מ מיות6 דס6י ניד6הייתי
 כסו ל6סנח6 יזתין %כעץ פז סיכלמ כסתי ס6לתין5ינת
 ז5ונון קת"סו ל1ן 61כח סמלתין 6יגון לכל הט'למיות6 ס6י גפק6 61רנעין %נע*ן נכל 'ותין( 6רנעין )לסוףזס6
 סלו כפק6 וכי 6י . זס ל6 6י וכי . כסו תפ%ןוכות6*ל ז6נךי רו% ס6י וכדין . לון וזיינין נסורין ותריןסכעין
 תתק תריסר עתס ונפר"ן סמלתמ ס6י 1תפ%נל56ל1ת6
 %לפ6 כס6י קיות6 דומ6 6100 תעס פכעין ומז מדשל

 %ספ% סרפין 5%עס מיופ6 ס6י פמופ . נש61פקי%
4סרפי5'ל  
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 תמ,ת ו' 61לין . קוות*"ס . קריס*6"ל . 3רקי6'ל .סרפי6"ל
 לך' קייתי ן' 6לין עלמ6 ססרי ל6רכע קייתץ מיות606י
 תתנן 61ינון על-6ספרי

 ל6סנח"
 יומ6 דגערי 6ינון 3כל

 סכת" ומעננידסכת6
 גפלי כד 6רכע מ"לין י"ות כדק6

 יתרין ס3עין 6תעכיןו סכי3ין 1ץ6לין ן6ס6 סכיכין;גפקי
 6לפין 6לף ןיגור גסר חתעכיך מ0כ6 63ס6 מלססןלנל'ן

 6רנע 6לץ סנת6 ןתעגני 6יט; כל גסר6 ל6100יסמסוגיס
 ק"מ6 חיות6 וס6י סכת6 ןמענני 6ינ,ן 3כל מסנמןמתנן
 ס0ו6 כניד ויומ6 יומ6 ככל . תקותס כנינס וכסליעליי:ו
 עייל וכך סליפין. ולכמס רומין לכתס 161קיך ןיטרנסר
 וזיקין וזעפין ן'גור גסר ססי6 וסכיך גפק6 כרוז6סנת6
 6לין 6-כע0 על וסלק6 "1ל6 מיות6 וס6י 6סתככווסכיכין
 כססי6 ד6 ן:יכל6 "ת5עית" נו 1ע6ל ןקחמרן.סיפיס
 עייל כו "תר ןכס6י כנין עגנ ן6קרי6תר

 מסןר6ן סכת"
 61לף ןמלכ6 0יכל6 כני ן6קרי עלת6 ן3ני פתורי כלתתן
 כל ומת6 6תך כס?61 יעקל מרפיס 6רנע 6לין עלפל6ס מי,ת" וס"י פתור' 6יגין על ק"-' ממכן ר33ן ורכו66לסין
 סתור6 ככל ו6ם.ח עליי0ו( ןקייתי 6ינון )וכל פתורי6יג,ן

 יכריך וקיית6 ופתו-6 סתור6 לכל ליס תענני וסיךוסתור6
 כלסו רנ3ן ורני6 6לפין %ף 6'גון 1כל פת,ר6 ל6100ליס
 סתור6 ס6י על ןכריך ס'6 3רכס ותס . 6מן ו6מריפתחי

 ס' על תקעגנ אן נח, )':טיס י16ת כוק6 61תעגג6דחעסור
 16 )פס( 6תרי וכלסו . ן3ר ס' סי כיונו'

 תקר"
 יעכס וס'

 6חעכנ ר6 פת 6100 כו זכות6*ל ן6קרי על6ס רוח6 .ונו'
 פתחי כזפרין 6קרגיןש ג?.רין סכעין זי6יגוןגיע על 61תר תסייס תלית6ס 3תר6ס כס12דת6 סעיןתיככלסו
 וכך . ס' יר6 נכר '13יך כן כי סכס קגהן )ת0ן'ס61מרי
 ועגונ6 כסיור6 יתר כס0ו6 קיימ" ל6 כס ןכרפפור6

כןק"
 6יגע וכל ןקמוקס 6רכע 61'גון חיוח6 ס6' כןין 'חות

 סטר6 ל0:ו6 לכר ליס וקיין כלסו ר3כן ורכו6 6לפין6לף
 ל?סו6 ליס ועיילי ל'ס נקלי כלס, גימוסין נרןיגי וכמס6חר6
 תמן ל0 עיע וכך ננע ו"קרי ן6 מן כ:פוכ6 ו6יסו6תר
 1ל 1תכ061ו קללס ,י6ס3 קט( ):ס 61ץרי 1"מר', פתח')סי6
 6ל ונו' ל1 6סר לגל גוסס יגקס מתגו ותרמק כ3רכסמפן
 . ונף מסו תוסך ל1יסי

 רחתנ"
 דס3ת6 ןעגונ6 כגין . לסז3ן

 7ע:,ג' פתירי 6)י, 6יסו ס6' )ס'6 סו6 כריך ןקתס6ותסימגותת
 ו3נ*ך . 6יסו וכו'( ,גנ"י 7קג"ס ח117ת, כ)?1 ,חגין ,,מ)'ן7טגת6
 6רכע 6לין ותיעןי וזטגי ןסכתי עג,נ6 ומפעי 6'ג,ןכל

 1ל6 ןיגור גסר 6100 לקכל קיימ6 מ'1ק6 ס6י תמות7קיימי
 ,16ת כדק6 עגונייסו ןתתעגני 6יג,ן לכל כיס ל6תוקך6סכקי
 ן6:תמוןע6ן ל3ר ןקיימי 6חרגין מתגן 6יפ 6רכע 6ליןתמות
 6יג,ן לכל" ומכרזי לכר( כרוזין )וכל ד6 וסיכל6תספר6
 סכ6 6תןן כל6 סיכל6 3ס6י ן6תנזרו נזרין "':ון וכלדיגין
 ו"קרי ן6 כסיכל6 סכ6 רסז 6תיסי3 יל6 תלין תלת3ר

 מיי כגי 6יגון נ( ג0 ,יקל" 6 קפ6 ג מג )נו,:ית 61לין1%ת6
 תלת" 6לע דס6ותזיכי

 כתזל6 ןס6 3ג'ן סכ6 קייתי ל6
 ןלעיל6 חיין תליין תתן עסיק דננ'ד נסי ס:י" יס6תליא
 תלת" 6לין וס6 כגי הליין ותתן תזוגי תל'יןותתן

 תתתן
 כסיכל6 קיית6 כל6 כך ו3נין לתת6 ו6תמסכ6ן ונני'נפקי
 6תןן 0כ6 תרפיס כ3י 6יסי :ד גס כר . תלמ6 סגי כרד6
 6י תרעיס 33י 3ס 3ר תית6 ,6י . ועל% דינין ס6ר1כל
 6תת כד 6ל6 סכ6 חליין דדיין ל16 ליס יסנץ למ*יס6פין
 ל6 ל16 )ולר ליס ויס3י תלעע6 פייס עדץ כדץ למייססכ6
 ן16ר"ת6 16רמף וידעי דלדיקי6 מולקסון ה5ס ."סכין(

 כ1לס *עפך פ( )'ססיס כתי3 סלייסו עלת6 למיי 3סויכ6'ן
 ונו' 6רן יירסו לעולסלדיקיס

 חסי( . 4סכ0)0י:)
 חתיס"סהיכלא

 ס':ל"
 ל6לץ ל6גיר6 קיימ6 ן6

 6י:ו וס6י .תת6י
 ןקיית" סיכל"

 ןתסיתגות6 3רז6 ל6כסר6
 :יכל" 603י קיית' חך6פתחא

 וסס61 עליס מחנ6 ומך

 3נין ד6 ססח6 על קיימ6 מתג6 ס6י סגינירי"ס 6קריממנ"
 "'ס, 7ס6 גך ספיס 6קלי וכג'7 ד':ר"1 ט).י0, ס;יג,וי6 )ס""למעף
 דלסוו כ,מגחהי6 1ג1'( ס)ינורי6 )ת'ט, 7'סר"ן טג'ן "'.,ן ג) טןמת,6
 ד6 3סיכל6 6חר6 סטר6 על"סו יסלס 1ל6 ןת6ליסוןקתיס

קיית"
 ב:שן 1: עף?ל :היז ש4 מ2שו כ6ר3פ כליל ד6 רוח6 ןס6 63רכע ןכליל רומ6 מך

 יצו-

 דסניר רוח6 ס6י . יך'ס תחות .ממין תמות'ס קיימיןוכל:ו
 זתמן )תלת 3יןי: 6התסרן כל:ו סל6ין תפתח6ן כ5ופתח
 ותגיס תמ,ת'ס וקייתין 6תכלילן כלסו תת"ין מיילין כלכי,מ6(
 רז6 ייכל "%?נגגי נוג 2ש כלסו על6ין נגזין וכל דמ6ריס רזץ נכ5 קייתה ס6י6תזני.

 6ק

 ו( )פיר ןכתיכ רז6 סו6 ו:כ6 כיס ל"תוכק6 י56סןיךלת16
 כפירו כל נפיר 6י0ו ן6 רוח6 לך ן,ןי 6ת 6תןסס

 וסכ6 כנין 0כרית סיתר 'סר6ל סיתי 6קרי 1ך6ןלעיל6
 נגיזין ןמ6רי0 נגי,ין ד6 ועל על6ין גגזץ ןכל כעירו6יסו
 כגין ןלתת6 ל6.:ק ו6ורחין סגעין גסק6 תס6' .כיס

 3סיל6תער6
 6תכל'לן וכיס נוונין ד' 6ל'ן ןרחימות6 רוח6'

 כע6ן וכך 3ו6ד6
 ל"תכלל"

 ן6 כפס
 3ך"

 תכלסו וגפק
 מיות6מו

 תסיכל6 ככר נסר על ר6יתי 6סר סחי? סי6 י()'"יק") כתיכ ד" על מיות" וס6י זסר ן6קר' קןיס"
 ןקייתין קןיסין חחין כל כסקיןד6

 נקיות"
 )על"'ן(. ןגסיקין

 6ויר6 :סקח גס'ק'ן ת"'ג'ןן60
 ןרוח"

 ל-כל ןגפס6 לק'1ת6
 דכחינ ססו6 ורז6 גכ6 ככני ןהתיסי3ו ענחין נם)והין6יגון
 ככני לכחת6 ןזמיגין רומין וכל נס-ת'ן כל קייתיןסיכל6 ןכ60י 3ג'ן ס6ןס 'מיס ס' פי מ,נ6 כל על כי "()יגריס
נס6

 על)ו" ו6תכרי שיוף"
 י6 סיכל6 ד6 1על .

 גקפ"
 כל

 ד6 ו3נין וגפיק ןגניד גסר )וסס61 ןגפקין גסמתין6יג'ן
 כי ן6תחרכ וחיות6 . כריקגי6 לסלתין קיית6 ל6 ד6סיכל6
תקןס"

 6לין יסתיימון וכו 5מרגין גסמתין סכ6 פ6ל1 ל6
 תלכ6 ייתי וכדין מלעי65 ויתפקו כריקגי6 קיית6סיכל6
 וכן,6 . צתת6 סיכל6 ויתער לע'ל6 י6 סיכל6 ו6הערתסימ6
 כגין . ונו' עפריס כסכ' סויך סג' י( ):יי כתיכ ד6ןסיכל6
 תרין 6פיק מיות6 וסס61 וק6מרן רוח6 6100 ן6דכסיכל6
 . סד"י 6"ל ו6קרין 3ו6 ן6 מתקסרן כך6 ן6 כלילןכסורין
 ד6 וחעיל 3ד6 ד6 מתה3רן ולתת6 61"ל סך"י 6קרון6ל'ן
 וס6י סדיס ך6ל*ן מכלל6 ןגפק כנין סך"י 6"ל ו"קרי3ן6
 תסטר6 ן6'סו6'ל

 וימינ"
 רמתין 6יגון כל ד6 מ6תר גסיל

 ססו6 לחתזג6ןקייתי
 סיכל"

 פת6ין 6'נון לכל יניק סןי ס6י . וק6תרן וכיס רוח6וס6י סת" פל זכות'6 ן6לךיי ןלתת6
 ן6 תססר6 דקיימי ול3ר 6ינון ולכצ סיכלין. 6יגון1לכל

 סןא 6קרי ד6 1ע5 ןמונףתג6 כתס 0תפכן יתןותד6קרע

 תספר6 תקכל6 ד6יסו כתס תת6י צכלסו ת11ג6 דתספק36נע
 סמר3 לסס ו6קרץ כסלין 6עין גסקי תי*כ6דיתיג6.
 ד56ין 16קיפג6 וס6 נחכין לכפס ןתתססכ6 כניןסתת?פכת
 סמ6ל תססר כעלממ %*גץ ול)מל6 3סלימית6 ןינ6תתערי
 גסירין ל6סל4 ו3סס ד6 רחת6 6תפספ( )ס'" 6תפרסכו

 תס"' נתי סכי סער לנל מל63 דריא פויס כ6יכוןססרין
ריפ6



%ץ1הרהיכלות למת שה 1ט

 פל תתג6 וי 6חר6 חיות6 חו ו6כיקו ססר לכל נסקירוקק
 )ס*6 )זס-( 6ק-י 1ד6 סתתספכת סחר3 ל:ע ו6קרי6לין
פנע

 . 0לץ6 על דתתג6 היסו 1סס61 ,גו'( יממג6 6יי1 וד"
 מיות6 סמי כדין 3יס 61תון עלת6 על כסג6 תחנ6 דיגיתנ6

 3גי 6ינון לכל דת1ונ6 רוק6 וחפיק טלת6 0ל6תפקד6
 דס6 3נין לכייסו וסעיו 3כסכ6 יתותין ול6תסימנות6
 סטר6 תס6י גפקי 3עלת6 כסכ6 סלפ6 כו 6חר6תססר6
 ס( )6יינ רו6 6יסו 1ד6 וכסן סוד ו6קרון תס6כין רומין"רין
 לון ו30דין 3עלת6 קייתין ד6ל'ן 3נין תסמק עכסןלסוד
 זיוייתי כסנ6 לסו תסור וק" ססו6 חו . קסרונ6 כם6ל3ני
 3יס6 ר,ח6 וס6 3נין ס3עין 1ל6 נם6 3ני מכלי וק,ומו
 נסיק וק6 גי6515 חד 6פיק ד6 מיות6 . 3עלת6סלט6
 נוונין לכתס תתססכ6ן ו6ינון ו6תרן ני5עין ותריןתגלילו
64 3סיכל6 . לון 1לסיס 3סון 6חיד וס6י סרפיס 6קרי גיל651ו:6י

 קייתין וכלסו ותתיס שון13 3
 לתת6 יסר6ל 3ין רמיתות6 ד6םלי מינון 61לין3ח3י3'ת6
 וקייתן רחיתות6 תתערי וכלסו ל0ע6 סו6 3ריךוקווס6
 כוין לתת6 ותעיל, לעע6 מתת, רחיתו 5תער וכד3רחימו
 רחתין תכתס מסדין תכתס פ3ין תכתט ד6 סיכל6,תתליי6
 3ד6 ד6 6תו3ק 0ל6ס רמימו נו דלתת6 רמיתויכוין
 61לין דסיכל6 סת6 פל 6ס3ס ו6קרון תתנן תרין נפקיתסכ6
 3רמיתו דת6ריסון ימוד6 דתיחף 6ינ11 כל על ל6סנח6קייתין
 6ינון וכל לעיל6 61ססידו וסלקי 3רחיתו 0ליס נססייסיותסרי
 ס6י גו 1פ6לין סלקץ מסדין 6ינון 3פלת6 הסדוע3די
 ועל : 0ל6 6ס3ס נו ל6תעטר6 וסלקי תתן ותתעפריסיכל6
 3סיכל" מסדך סקיס קעל נדןל כי קח( )תסליס כתי3ד6

 ד6
 ס6סנס % לככות יוכלו ל6 ר3יס תיס ח( )סיוכתי3
 ניתו סון כל 6ת 0% יתן 06 יסטפוס ל6ונ:רות
 ונו'63סכס

 תס6רת( 1, י)סיגל
 ור5ון סיכל6 ד6קרי סיכל6 ס61 ד6 סתית6סהיכל%

 וכ1ל6 ד6תוכקות6 חדוס ס' סי תו65 ד6קרי רפו6ד6יסו
 ססני כחוס 7( ):ס וכתיג 3ר61 דרעוין ר0ו5 6יסווסכ6

 . ס' סי תוג6 תסס61 ונסקי נסתתין וכל רעו6 .ספתותיך
 נעותי וכל ס6לתין כל סכ6 וקייתן ורט61 סיכל6 סיכל%6י

 3ר61 6סהכחו נסיקין כד ר0וין וכל ור0ו6 נניןדפלת6

 06 2ו כדין וס6 ננין רליך פת 6קרי כדיןלד6
 ק

 וכל

 0ת ס' לך חסלתי 61כי )תסגיןסס( כתינ ד6 ו0לל6סתכח6
 סית קייתין ד6 3סיכל6 . ד6 עס ד6 ח3ור6 ד6יסו .ר5ון
 ההד לעיל6 ומו דפליז6 ססרין ל6ר3ם פתמין 6ר3עפתמין
 כלסו 0ל ר3 ו6יסו רוח6 מד 6תתנ6 סתחין נ6לי1לתת6
 ו"תסקד 6ממג6 וס6י סתיס 1ר1י6'ל פתחין 6לין 3כל תתגןדי
 לד6 ד6 ונסקץ תמללן לפות6 דסות6 על6ין ר1ין 6ינון3כל

 כד 36ל לגל"ס קיימן ל6 6לין רוין דרחיתות6גרמיתו
 1כל רומין 6ינון וכל סיכלין כלסו יוטין כדין 6תסתמותרפין
 נ6לין ע"לץ 1ל6 6תפתש דר5ין תרעי דס6 תסריין6ינץ
 קדיסין דנסתתין רעוי וס3מ6 רעוי ד5לותין רסוי 6ל6וופץ
 תסס 6תכניס סיכל6 3ס6י דתסס סיכל" 6יסו ס6י .פל6ץ
 יד3ר מסס יס( )פפית סיכל6 3ס6י . נסיג%ן ונסיקגרחיתו
 פס ד6 כנסיקין נסינןין 6תו3קו כד . 3קו5 *פננו1ס6לכיס

 לית . וגי' סיסו ת:ס.קות יסקני 6( )טיי כתינ 61 ופלד6
 פומ6 3ד6 ד6 תתוכקן כד 6ל6 ורחיתות6 דמדוסגסיקין

וכל66
 תוכתי3 יד3ר תסס ח1י יום עש תנ-.ירו ו3מווס

1
 נסמסיסס

 12:שס יסבסדווי ש 6( )סס דכתינ יעננוי:קול
6תהסרוש

 לויספכל
 יו

 :טמ,%ןשעץשן"ם דתתסרי סל6ין גסתתין רזענו6ינון
 4שנ6שיסי% צר%וצ6י:ן62י:צבנ2מ:גל2%2 ;בצ* בש%יויי2יס4תב;כ6צ11 2בחצחבג61בצ6 ::ש שם.י%טי6 :21יי26ל1ש1ששש 4ג ::: :ג:?י:ייו"":ג%"ןי):ע

 1'6גסתזע:ץ דיסר6ל סל"סו סנגורי6 ו6תפנ!ו עת.ס פעותג,61*ש
 6תנ3רו כדיו וס6 'ירוסלסו6יחר3

 חו3ש
 יכיל ל6 ותיכ6"ל

ל . "ו'נ י' ימ "וו ס) " -, שי"יי פ  

 ובססו5  ופמת5 2תתנ6 "בךצ:שנ תנט6וו:נ'6

 כנין 6מר6 וסטר6 ו3יד6 יתפסר 1ל6 וינ6 ס3יד 6יסוצדלסין
 6יסות62:קנסור6נד3סטר6 נ3רי6"ל י6תן פן ד'' וינ'זצו
 וגנרי6"ל נגע ם ש :2 1שג 6ת: ו3כלד5סון

 ,ןי:,;:,"",ן:;יןנז;,י::ג,םון נצ"ון! 'יהנויז,,ל ן:!ייויןס,ז'17יםי'ינ7,.!42עי
 :ן גן יש"

 ידת6ריס ל6סלת6 ננין ויות6יו1%
 ותיכ6*ל לססר6 דן ולססר6 ד6 לס2 6מיד וד66חר6
 גס כר ו6תדן 3סעת6 תתנ6 6יסו וס6י . דנכרי6"לילססר6

 יס6י נסק6 ססרין ותתרין נגין נסק6 דחיקו תנו6טוות6

 0ל 61ף דת תספר6 סו6 וסכי ליס6תי6
 נכק

 ו6תרן

 מס 6ל6 6יסויל16
 ק

 5תתסכ6ן נ( )ייי דס6 רח

 ור%ית6 מכלסו כליל 6יהץ 1ד6 6מןי6"ל ו6יסוסתיס

 ת6ינין י ץתת6ין יסודין 6רנע ן ק ן נמכ כלילת6ל1
 דכלשרע ו3נין כל6 -סל סל6ין סלת6 יסודי%נפ
 וססו6 דק6מרן רו% נריסו6 קייפין נסורין תויסר6ינון

רוח6



 19יהות4ישנ*תהשלמת

 תמות"סו 6ית פ5מין נסורץ מרגע 56ין כם5יתו. פ5"סורומ6
 4ריפי )ס'6 מו ס5יתי וכגלטי 3ם5יתי 5תסוי *שףטןפתגי6
 06רגין תתנחש תמותיסו 6ית ע65ין נסורין 6רכע 6לץ5ר6ות
 וק6תרן רומ6 6100 תתות וקייתין גסורין פריגשר61יגע
 סתכין 6ר3ע 56ין . סער 5נל ת5ת מיגע כ5סושפרסין וכו מו( שיתו 3כ5סו !תסוי כס5יתו ע5ייסו רחשמוססו6
 כתס 56ין תחות . כמדמ כ6לין 56ין גסיקין 65המ3ר6יס ו6קרי כמתר 05ף5מ סיכ65 ס6י ע6ת6מומ 5שק6תין
 תגייסו תתמין יספין תמ5ין תגייסו נסקי כ5סו 5ורגעורנין
 ווומ6 תסער6 ותגייסו ומס6 תסערמ ותגייסו דת4*תסערמ
 גכגסו שכעס תגיק 61 כניג6 . ועסרמ תסטר6ותגייסו
 וכ5 . יסתי 6רנע 565ין ומ 5ווכת6 6תנרירו וכ5סו5פרוס

 ותי6 כמערמ 611 ד6ם6 3סער6 ומ כדוכתיס מתקסר ומוחי
 6ע3עו וכ5סו דעסרמ כסערמ 611 דרוהמ 3סער6116

 ומתי6 חסיו6 ס5יתמ ססא 3ר . וע156 כתס וי5יסכיסתמ
 רכס כמ:כס ד5וי!6 כסיכ5מ 5יס 5דכק6 6יסו שייכמסיכ65 ס6י 6תר ו5כמ 3רעו כיס מתדכק מסכס סיכ5 ו6קרי6פר 5ס6י תע6 וכד 5עעמ וס5יק 3יחיימ והתדכק ויתיגמכסער6
 מסכס ימם5יס ס5יק ומיסו ותסיתגותמ נר61 שת5יסכוץ
 וגפק 63סכס תית 61 1ע5 מד כוקמ רכס כ6ס3ס?ע6

 6יגון כ5 מ%קיס. זכ6ס . ו6סכת קר6 כסמיגסתתיס
 ונמת  יסוומ נססו6 ו6ספנסו וחר %ך כל לפס%  נחחו6מרגין
 וגמית 6ם6 דמיסו סט56מ כסער 5תת6 גמת מ5יסע .5תת6
 ממר. מ5 ומקרי 6מרמ סטרמ כססומ ו6ערע ס5יק 36%יס

 דמ וע5 כיס ומתוכק 3נין ו6תתרך תסוכס תגיסומתתגע
 ועו ועפרמ 3יסודמ גמית ע61י 3ן ומוקיתג6 ממרמקרי
 מע3ע 6חרמ סער 5ססומ ותעי דעפר% 5מוקיוו תע%56

 כעיני והר קטו( )ת:ייס כתיכ ומ 1ע5 . ותית עפרמכססו6
 ומערע ורוממ 3יסוומ נמית זותמ 13 5מסידיו סתותסס'

 כה וכנין רע פגע דמקרי תסמכמ 5סער ותעמ ממרמכרוממ
 וע5 . תעוגסמ 6סתז3ן למ וכ5סו כיס 6תים: %מ 3יססנע
 סמרן ע5 גע:ס מסר ס53 ים ח( )קסית ס5תס 6תרומ
 ד56ין 3נין סרסטיס כתעסס 56יסס סתניע 5דיקיס ים6סר
 ס5יק עקיכ6 ורכי כנין ת"ח . ו6תענסו 56ין כורניןגמתו
 סמ5ת6 סמי5 111 . 3סלס ונפק כם5ס עמ5 ימות כדק56עי!6
 זכמין 5ויקימ ע5תמ כקעו5י דמתקמ5ו מ5ין ומ תס ע5ש4( )ל" . ונו' ס' יוך תתתיס יו( )"סליס וכתיכ מתפרם51מ
 ס' יוך תתתיס תזמ ייתע:סין כנין ח31ס ממכוולמ

 ס' ידך סטרי תרי מיסו סכמ כהייס מלקס תמ5ותתתיס
 25כיס מתכנים ד:מתתמ סו6 כריך קידסמ 61 ס' ידך .ומ5ו
 פ'ס . סרל יוסכי  פט פור 6רס "כיס ל6 .ח, ס )י:טרכסי3 פלוי  סלי6 מיסו ונופמ ממרמ סערמ ד6 תה5דתמתיס
 רוחץ  פסרס  רלסון קריס6  ררוח6 ל6סל%וח,  ר6ליןנס%ת6
 חר כל מינ6 לפלכו יס%סר  רילסון וגופ6 י6וס  כרק6פחפ6
 סיוות6 רים6 חד ופ6 .  רסר3לין 3ר61  סולקיסנפיל

 נו וס5יק וקרויגותמ כו5יגמ 3עם תמסכס נור%סיינופ6
 5ת5ת ג( רנכ )ייקר" זריק נ5י5ין נ5ו5ין "פיק( )6.0תהס3ס
 מוף . ומת3ליר תממכס תנו סס51ת 31ריר עיכר ועסריןעמס
 פסו%5 3יס ומעכרר כתס 3תמסכס ס5יק 61 כנווגמסכי

 וד6י  ד6לפריך פ* 6סהליס  כסו 6לין סכי  "יף 61תכלל 6חריס3ספי'ס
  תמן  6ספליט נסו רי  6לין  ףסנרך %ל.( נפתסנפי סליקקך

 ומלעריך. כפס 1כ65 ס5יק נחי4ינס סליק כר  וומיד56פריך
 65כ1ל 6ס כי ססתם תמת 5מוס ע31 מין מסר ססתחס 6ת8אף 1סנמתי ח( )קשת כתיכ . ומ תסערמ וע5יכו 61 תנשער6פוו

 סשסיס 15 גתן 6סר היי יתי כעת15 י5וגו וסומ שמפזמ1לפפ1ון

 פ5כ6 מלהס וכי ססתמס 6ת 8מ וסנמתי . ססשפ80
 ופלכ6 חיווון6 ומ :סתמס מת 6מ וס3מתי  656 .  61תסכמ
 ופכ5 עכין. וכיותין כסנת6 ס5ע6 ומיסו נזתג6 .קדים6
 כי סמתס תמת 65וס עוכ מץ עכיו נם ו3ר עכיןעוכו?
 ססר6 ~ג6( 3'י" כססומ מווות6 10651מס %סתית 65כ0651
 5יס ויס6כנין

 חי5ק"
 . כמת15 ילונו וסומ . ו6פי 5עלת6

 5מע" עתיס ףסך י5וגו סוח קנ"ס 61 .ת*
 5עלת6 5יס

 ד6כי5 גם כר ססו6 . ט61 ת6ן י15ג1 וסו6 ממר וכר .ו6פי
 5קכ'ס י5עו סומ 51תסתי 5תיכ5 ו6סיק תמי כ5 ומדיוסתי

 . כ50ף ו6פיק תס תכ5 כפ5יס כפ5י 5יס יסיכ 61יס1כס615ס
 לתסכג6 5יס חייס כו 5קכ*ס נס כר 116קח מ5יןכפרין
 סו6 כריך 5קוום6 6וזיף כ65 דס6 וזתכי 3ס3תי 6פיקוגו
 וננץ 15 ים5ס ונתו5י ד5 חוגן ס' תלוס יס( )פפייכו*6
 611 פוכ 61 . ת,ת ודמ מייס 61 . ע5יגו 611 סתמס ומכך
 61 1פ5 611 כססוכ6 ומ וכ5מ . ניסגס וומ עון נן 61 .רפ
 56ין 110 וכו נמדוס. וגסתתמ כע5יכו סוס ו5סוןנוש
 ממר6 תססר6 סוו סרוניס ת5כות סרוני ו"קריןססרס
 קכ'ס קתי נ5י כ65 וכנ*כ . וקווסס 6מרמ 6קרומם5יתי
61תעכיד

 . תריסר מיגון קייתן ומ כסיכ65 . ימות כדק"
 נעי5 חי וכ5 כנין . עתסץ ותתני6 . !עי65 56'ןמוכע
 כסוור6 1כן דדנ5יס )יתרין( סדורמ ו6יסו כתס תריןעתיס
 6יגון כ5 עמלין ומ כסיכ5מ דרנין דכ5 סוף פוולתתמ
 עמ5ין וכו כרמיתו דמתע3יוו דסכמין רפוין מיגון וכ555ותין
  סוש(  נריך  ,נסוום6 3יס תתו3קן כ5סו סיכ!מכסמי
 ו%:6 5יסו  נרין 6חתנרו ריסיסז %1י6 ו3כל יו6%וככל

 ויסו  רלריקי6.  ניספסין 6סספסע סו6  נריךרקורס6
 עגע6 5ססומ מקזיתו ומיגון גסיקין מינון דתתעריןססעסוע

 1מוקיתגמ ס' ע5 תתעגנ %ן גח( )יסעיס כתיכ 61וע5
 כ5י5ן כלסו תת6ין סיכלין מיגון וכ5 כ55מ ומסיכל6
 . סיכלמ3סמי

 וכתרץ תזרמ 5סער סתכין כתרין מסתתיך וכיס מיון6יגון * וקמתרן רוחמ ססומ קיית6 ותתן קותמסהיכלש
 וכתרץ תער3 5סער סתכין ,נתרין ורוס 5סערסתכין
 סתסכן יתוות מקרון ומלין . תחכימ ומינון 5סון לסערסמכין
 יתוות מיגון גסלי מתי ע5מס תלכמ כו ל3רוקייתי

 כר 6סרגין תתיימ ומיגון תיתריס מיכון ת6תרייסוו%תעקרן
 סיכ5מ כגו וי קותמס רוממ וססומ . מתרן דקמ יהדותת"'גון
 כליח6 תגיינ6 "חריס ):סר.ס 6100 כנו ומתכ5יל 1ע56 קדיס1מ

 ו5סער סתכין תרין מיגון . דכיס תגיינמ רוממ יג'ס(6חי"
 תתכן 56פי תריסר ע! 35ר ד6תתגמ קרעימ"5 מיכוןתזרמ
 סתפי6*ל 5סת6ל6 . 5יתינמ דמ . סתסכן יתדות מקרוןוכ5סו
 כוקמתרן שוות וכלסו ממרגין תנוגן 6לפי תריסר ט5ומתתגמ
 מו ורוס 5ססר ומתתנון סתכין 6הרגין( תתכן)מיגון

 על ומו מו כ5 סעריסמ"5( )י'" ססרי6*5 ומוסעוימ'5
 תס5סגסע מתעדון 5מ מלין מהרגין תתנן מ5פיתריסר
 תמינע 56י1 . ועלת6 קיות6 ע5 תתגן כלסו 56'ן5ע5תין
 נפפקל5 ג( )קי'י רסקלי  ר6זלסינו ומינון נכך,ת6וקייתן
 כתתקל6 דתק5י 6יגין 56ין )ס'ח ד6  פס ר6  וגוקניןרכורין
 . תמזגיס מקרון 561ין ומ( פס ומ 5מתנט63 ונוקכיןוכורין
 וכפיכ 6יגע 51מ . 5ע5ות כתמזגיס סכ( )תסגיס כש3 61ע5
 סלקעך ר6 מן יתיר ר6 סקיל ול6 ד6  פט ר6רסס'לז 4יי ש י  ו4י?רן לוק 16%ני  י9(  ףקר6 6( )ה*גנסו

  ר5 ופל כסר6 ונוק63  ררגר ח3ור% ו6ייע כפד618ת6כרן
 ר6 ומקיל %לפ6 פספייפ6  רלו%נין ו6פ"נ . לטשפ  נ16%מפ4

יסיר



הזהרהיכלותהשלמת

 סמסכן קםדות :כ5ס: 6הרש תמכן %פיסריסע שוי"ושע,ישן: : כ5 ן טטרי6"5 עתחיח"5 5סון דייסק:י צנין6נג

 61מר גפיק קל6 סטת6 נססי6 זק י6כד:נדישניסש טין ינניןץ25יםדןהמגע5ןצצ"כ:וצצן
 - סלמתיס 6סר שכס כריתות ספר זס 6י ג()יספיס

 תתכי6 ליס 6יק כתי סכי . מיון 6יכון וכ5 . 3יסל6תייחד6

 תיין מורםם
 ק

 מ סמכין -תרין 1 5ססר
 דלסטר סמכין תרין י . תטר3 5ססר סמכין ותרין5פון

 ט5 ממין 56*ן כקדת6י מ5סין ר נ5 6יג,ן וחד מדכ5

 ד6יסי סעת6 ח6, ג,צניי ג" 4 ססו,ם
 ססו6 יס גשץ 5נטינ6 אמר6 ססר6 6100 ,כיל%

 לג,ן קרנפמ סלס5י""ל, )ס', עמ5יח 5פוןגר

 שין 2ע 4טלם(,ין5ני41ןןטסיל
 77" ל' י'ן,"'עתנוין'ין

 ,ש מ7ן וו,
בל51 ק-

 ~ן-

 יגה צעתש 123יזבםעי 6%מר
 הול::,י:ט06נ%"סנ:רעג

 1צבו ,דםי
 יש '7:י? וטשן",!וייששיןי:ן:

 1 ס314ריך

 ד3יס מיון 6ינון 1כל רומ1 61001 תכהג6 סיכ65 ססי36*ס
 61תייחע כ5י*י5סו

 ד6 דכ5יל רומ6 כד ו6יגון 3ד6 ד6

 6יגין דר,ס ד5ססר סמכין תרי . סמסצ יתדיתבעיון

 6מיגין ממק 56פי ןי*3 פ5 עירזפי כ5 .56;6קא%נ6'5
 יתדוון 6קרוןג105

 ס53 6100 פ5 6פמגון מ סמסכש

1ש%עט"ק::יצזיוןי
 י 50 נמכן 61ינון קססריס16 6ק%יו%ע()ס*6 י" י;ע"נין

 דלססר סמכץ תרין . כדק6תרן יפד מו כ5 6מרכץתמכן

 ;מ(1 :י";;;,!ן"נתיןיי:"1"';ךין-'"ז,7 י,ון,:יי,א%ששש8 : י" ק(,נ;7ף:71':;1ןו,, ש סק כ5 גפקי כדין גס 5עון ד65 5ון וסלקיןמ6וריעת6 "" ;ו'"ון' ן "ו ;, "=י ":": '%ב"ן'ין
אש5158
 ,.ך:,:וי ,:" ;%7, "יהש;: .גבוןנןג(:"'ש%,;יני;יצצי["
 ,%%עו,:יויו ע;ן,ק":מ !י;ו, י08184%

 ד6תמר כמס לם 5,תעסר6 קיימ6סיכ5ין
ק

 קמ ל-עזשוצ מו ש:י

 יק . %,ע;ין:יו"""ןש,ן"ו:;;,"ןי.8168ש
 סש ;1ג%"""

גמס



 21י%ש1ז*1ז4היכלותהשכמת

 ליס ל6סתתודע6 ות6ריס נרז*ן ולע תק מעקשזכמס
 וכטלה6 דע כעלת6 מולקסון מכלין איכון דס6 י6ותכדק6
 6'גון וכ"ין י6כל1 פכדי סגס ס:( )י:עיס כתיכ עזדד6תי
 ידט' ד6עון נגין תילי יתמ6 נ4ריית6 דתסתדלי5דיקי6
 דכל י16ת כדק6 קדיסמ שודמ ל.סד6 וידעי דקנ"ס16רחוי
 :כ6 נווכלץ סמ דכל קסור6 ד6תי וכטלתח דיןכעלתמ 5רסי יכ6ס חה כדק6 כסליתו קדים6 סה6 ל'חדמיידט

תתקסר*
 דק%ת6 רוח6 תסיתגותמ( דכל קסירו )יעקכ

 )עע" י".סו )61 רוח6 וס6י לתק6 ד6י?ו דרוה6לקכל6
 קיע.",

 ד6 כיס ק%תין רוחין דכל על6ס רוח לקבל6 קייתמלתק6
 ל6תדכק" גמיקין כ6יגון סתית6ססיכלק ס6י נעיל 6יסו רוחין דכל מת5טית6 רוח ד6יסו יעקכ6יסו

 כד*6 כרוח6 רוח6
 ינות" תסי דכלקסיר. סכ6 )ס"" 6*סו גסיק? 1כל פיסו תגסיקות יסקגי ():-

 דכל 6ת5עית6 רומ ד6י:1 'עקכ
 גסיקין( כ6ינון סתיתחס ?יכל6 :ח' ג0יל 6יסורוהין

 מ:תלק גסיקין 1כ6ל.ן כעלמס תת"ז כרוח6 רוח6למתדנק6
 רומ6 תתדכקן וכד דלטילמ כרוהמ ל6תדכקמ דצתת6רוח6
 רוחמ ס6י טל סמרי סתיתמ: טל"ס יוח6 כדיןכרוהמ

 רומ6 כרומ6 רוח6 ל6תדכקמ מתטר ל6 וטדד6ת5עיתמ
 כד דמ ורו6 דחתגעית6 רוחמ )ס6י( על סרימ ל6פל6ס
 ותתערץ ל6תמכר6 גסיקין סר5ן כדין כרוח6 רוח66ת6חיד
 סייסין וכדין . כד6 תתדכק6 דמ ורחם6 כתי6וכתמ סייסין:6ר
 "1 נסייפיס סי'% ל6תקסר6 כ6ל'ן 6לין תתעריכל:1
 תת6י סייפי . על6י סייפי מו תתמי סייפי מתטל ת6ןתית6
 תדיר פמיכ כחסוכ6 ד6יסו ת6ן ע63י. לנכי תד'רמתערי
 לנכי תד'ר 6הער דלתתמ 16כת6 סלסוכ6 כגסור6.לתסוי

 ניס למתדנק6 ננין דלט'למ ח11ר6 %סונ6 6( :6)גר6:ית
 6ל לך דתי 6ל 6לסיס פג( )תסל.ס ד6 ורז6 תחופיסולתסרי
 סת'תמס סיכל6 ס6י יטקכ גפיל כד מל תסקיס ומלתחרס
 וס' סליתמ עלמ? קדיסמ נסיו6 כ( ל:ח 6 )ייג 6קייכדין
 כלסו 6סתליתו כד 6ל6 סכ' למ1 דכל6 סליתמ תיתמ61י

 6לכףס ידו*ד סליס כסתמ כלמ חקרי כדין כמלין 6ליןגףגלין
 6תחברו ל6 וטד תכל6 סליס סת6 6( עח )נר6:.ת סו6ודמ
 וכד ד6 סלית6 כסמ6 6קרי ל" כסיכלין סיכלין ד6 טסדמ

 ותת6 תע'ל6 כל6 6סמלס כדין כ6לין 6ל'ן כחדמתתחכרן
 כל6 ומתקסר כל6 טל וסרימ גקתח לטיל6 דטיל6עסירז
 יטקכ דתלס ורימ . מד כל6 לתסוי כהומ( כלמ )לתסויכחד6
 לס6י ד6וקיתג6 ו6ע*נ כנהס. לון וכליל נסין ד'געיל
 טלתין. תרין נ( קינ וח:6 כין קייתמ ד6יסי 6חר6 כרז6מלס
 נסיל סתית6ס ד6יסו סיכלמ ס6י גסיל יטקכ כד דכל6ורז6
 דכתיכ גסרץ ריסי ד' 6( )י:ד 6'גון 6לין ד6כסיכלמ דכקי וכלסו תל6כין ד' גסין ד' שגון כל כמיסוכליל

 ריסין ד' 6לין ר6סיס ל6רנטס 1סוס יסרך 1תסס נ()נר6סיה
 ה"יסו( %עריך 1ליס )כדק6תרן יעקכ ל1ן געיל גסין ד'6יגין
 לסכ 6יסו כד וס' סיכל6 ס6י 6קרי וכדין ד6 סיכל6נסיל
 6תך 1ון' יח( )נר6ס*ת יותס לפגיסס נעלך השי יג( )סעותכד"6

 דיג6 דכי כסיכל6 י5מח 6תחכר וכד ת6כרסס 6ניסתנסס
 כד*6 למייכי6 ל6עגס6 וס' כל6 מקרי כדין זכ.ת"מדמקרי
 כדק6 מד6 נרו6 וכלמ . עו' סדוס פל סתסיר וס' .ע()סס
 ר4ן כל6 6קרי גדץ ד6 סיכל6 ג0יל יפקכ וכד .י16ת
 פת סז6 1ד6 6ספר( תר וכסניפ נ( )6סתל )וסיתגיךס3וס
 6לין ולמתריר6 ל6תחכרמ סיכלין פר6ן 1לסל6? ותכמןרל1נ
 1כל6 ת~רמית דרותית 6( קך )ויקר6 דתגען 61ע'נכ6לין
 תכ6ן מד6 דכקו% כרומ6 רוח6 6יסו סכמ כהד6.6ייו
 61יס1 דק6פרן )רנס 6סנ*ס ד6קרי יחינ6 ד6יסו 6נרסססרי

 61תתלייך גכיגי סדיס כד'ן 6סכ"ס( ד6קרי סיכל6כסיל
 6.( נ - )9,ייי מלין וכד ת:כמ כל6 ול6תוגמ לטסק, סוכחכל
 ?יכל6 הקר. כד'ן טן6ס רס*ת' תנו וחתתליין גכיניסד'ס
 הת:רי כד טלת" כל 6סתסק וכס6י . כדק6תרן סד"י 6לד6
 סוס 1למ נק'ותח לתיקס יכיל ל6 עלת6 חת:רי כדדסמ
 6תגל' וכד 6כרסס דגע'ל דמ סיכל6 ד6תנלי עוק"יס
 ד.ס6 געומ, כזי ):שא סיכל6 כ?5ף"כר?ס

 כדון וכו'( ספוק"
 תכיס למתזג6 ססוק6 60 די לעלתח6תר

 עלת"
 . 6%תקיימ6

 יתו:6 י )י"6 ניס לכלמ סד"' 6'ל . מקרי סד'י ה'לוננ*כ
 כיס( ,י*ה 4? לתלימ קכ"ס וות'ן וכו'( ועין ןח סיג:" ה-חמ.יס

 תיגקו לקע. כו( )י:פ.ס דכתיכ דמתי ל,תנמ ליס1ל"תק:6
 . ככ'דס פזי, ו?תעגגתס תתוגו לתען פ:חתיס תסדוס:עתם

 כסס61 וכדין סיכל6 כסמי 6יסו כל6 ככודס וו'1 תגחתיססד
 סרס. כניס סיגיק? למנןסס מלל תי כ"( )נר":.ת כת'כזתנ6
 ן6'סו יגחק כ6כרסס. כיס תלי6 יג'ק6דסמ

 דרוט6 61י?1 דעלת6 ד'ג'ן כל תחטרין דתכיס 6תרדקכ*ס סת56"
דסת6למ

 סירות"
 ס5ר תתתן תתסרי דיגין 1כל דיגין דכל

 דיגמ ל6תמכרמ זכותמ דמקרי סיכלמ ססו6 ומקיד גסיל6יסו
 דלעיל6 דיג6 6יסו ד?מי כגין חד6 קסור6 כל6 ילתס,יכדיג6
 קדיס6 סת6 6ת-סיס וסכ6 כיס קייתין דדיגיןורסיתין
 לטיל6 לע'למ ד6יסו משס 6לסיס ד6ית כנין מלסיסדמקרי
 י6ית דלט'למ דיג6 כי ד6יסו 6לסיס אית תכל6סת'ס
 יס "ך :מ( )תס:יס סס'ד דלתתמ דינמ גי דמיסו6לסיס
 כליל חייס ד6לסיס רזמ עלמס 6לסיס כ%ן סיסעיסמלסיס
 . י5חק 6תער סיכלמ 3ס6י . מד 6יסו וכלמ דלתתמלמל'ן
 כל 6תנירו דתגשסו כיס דכלילן גסורין ותרין סכעיןוכלסו
 י( 'יל )י דכתיכ דפלת6 דלתת6 דלתת6( דעלע6 )ס*6דיגין
 דכלסו כנין 6ל6 . טירין 6קרון ומת6' . פפנת6 עיריןכנו-ת
 6לסיג1 כפיר 5כ16ת ס' נטיר עח( )הסל.ס טיר כס6יקיייוין
 ד( )י.'"ג כד"6 טיר 6קרי וחד מד כל לטילמ סיגל'ן מיגוןכל

, . .ין ,1'ימן  דכג'ד 16קימג6 1ס6 למכריס כליל וחד מד כלות"מ "" 
 ניתינ6( )י'" דינ6 כיס להכללמ כנין לי5מק עקדמכרסס

 ספ")6 על 'פיג6 %"סתג% )סש6 ניתיגמ כליל סת6למ1ל6סתכמ6
 פקיד קכ"ס ופ'ד . פת6ל6 פל יתיג6 1ל6סל60 1ג1'(ע6:לס6
 סקיר 6% טלף 1ל6סקפ6 לדי% נריס לקרנ6 ל%רסםליס
 כמסד ודמ כדיגמ ד6 6סתכח וע'ד ל6כרסס. 6למליגחק
 תת6ין סיכלין 6תכלילו וסכי כדמ ד6 61תכליל פדוכל6
 לעכ 6'סו כל6 כזץ ד6 סיכל6 י5חק נסיל כד .כטל6ין
 ניכות6 דיג6 צתידן די% יד6'ן כ*נ כטי וס*ד . כנ1ת6דיג6
 דדיג6 סליתו דלית ננין דדינ6 סליתו פל6ס רז6 ומיסוננין
 נ~כותמ דיג6 סציתו 6יסו ל16 ד6 נל6 ד6 . כיכות66ל6
 ור*ס כיותמ . דלטיל6 כנוונ6 דתסיתגות6 סליתו 6יסוד6
 רמחי ל6תער6 לתת6 'סר6ל כע6ן כעלתמ 6תער די%כד
 לחכר6 וכטינ6 16קיתג6 וסמ טל6: דרו6 כנווג6 סופרתמ
 6יסו כל6 כזכות6 דינ6 קיית6 דכד כנץ זכות6 לקכלדיג6

 1ט1לתס :( )"'וג וכד'ן כסלההו ותת6 ועיל6 . מד6כחכור6
 וכיין כעלת6 %קסרנמ ל06פ"ס רסו ל0 דליפ . פיסקס5ס
 דיג6 6יסו ל6י יכ, כלמ ודינ6 ימות כדקמ מדמ כימתמכלמ
 ם% 6כל כוכות6 דיג6 לון ד6'ת דיסר6ל רימ 6יסווד6
 דינין לסדר6 לן מסיר וט*ד ניכהע6 דינ6 לון 6ית ל6טתין
 נספר מולק6 ל1ן לית דס6 עכו*ס דעפין נטרכ6ידילן

 ותססר4 וני' כן עסס ל6 קע"( )"סיש דגפינ די* 9ס"ענות6וש
דיסר6ל



הוהר%כלותהשלמת22
 5הסו ד6 %א כיס 4:6ל 1ל6 דינ6 דד6ין ת6ן כלוטו6ל
 ססי6 5סס* טותיס אסעי דפ0ייטפ6 ר% נרפ דק6מפי
 לתת6 סנסדרין קיתי כד אן*ת . ההה כל6 דיג6 כיס61ית
 ל6כלל6 ינץ כזכופ6 לתפפמ 6נסרי:ו נססהע דינילתידן
 ופ'ד 1%פ6 6( )יג*6 תכי 416יון דס6 ופו . כדינ6יכות6

 לתפתמ דלסון6סתול1ה6
 3זכופ"

 תזפיר6 כזכופ6 ומר6ן
 ד6 כדיג6 כליל וכופ6 לפסוי הש6ס חכ6 6סתליסולכתר
 ד*נ" . לתת6 1ד6לפיל6

 ד6 נל6 61 דדיכ6 ס3יתו כיטת6
 דינ6 ד6 6יכון כהו6 ורכקס למק וכנ"כ . סליתז "יסולמו
 ויסי56 מ1לקי0ון זכ6ס כחד6 סליתו לתסוי זכות6וד6

 ל1ן יסנוחנ"ס
 6ורייפ"

 כנהנ6 קסיס כ6ורח לתיסך סליתת6
 עעיינ6 כוכו 6ל6 דינ6 דייגין ל6 ו6יגון ת"מדלטילת
 נז?0כי ק6 וסגסדרין . כד6 ד6 כליל לחסף כקדתית6וכית6
 כדינ6כזכיתה

 ל%לל"
 סער6 יםלוס דל6 נגין כמד6 כל6

 %תכמ 6חר6 ססב6 %תכח ל6 זכית6 כד דס66מ-6
 ויג6 סו6 וד6 ו"תעקסת כויג6 ו6תמנרת מונסו6קרי
 ז:ות6 למנר6 כטיג6 ססנס ור6ם כיויו6 וט'דכמוכס.
 לעסוי ודיג6 זכוק6 כעיג6 וכגיכ מוכס יתנכר ול6כדיג6
 6יסו ל6ו סל% 6סר6 סער6 וכד כליס ו6יסו כניןכמו6
 . ת'תית ד' 61ינין קטרונ6 ו6יסו נתס קסרונ6 6ל6סליס
 ו6הפ סליס סליס 5יסו כל6 סלע6 יכות ומיסו ססי6וכד
 סל% כדינ6 6מר6 ססר6 6תחגרפ וכד . ורמתיסחסד

 ומגק סרנ סר*סס סקילס דץ כית מ*פות ד' נ6יכוןנקסר6%
 ננף. 5נו ד6יסו כנין סקילס . כים6 דקערע6 סלסגות6כלסו
 חרנ ד6 סרנ . תקיפ6 6% תכס% גיר ד6יסו כניןסריפס
 ככסר6 "( 1*פ ):י" דסלס6 וד6י נסר פ5כל . נסרת6כל
 קללת ד6יסו כנץ חנ, . כסר כל קן ו( )כר6עית ס161ד6

 כנין ו6וקינז:6 5ליכו פל חכק פל דםלט6 ססו66לסי*ס
 6לסיס קללת וסמ6 . נלחודוי נסר6 %6 יסת6רדל6

 61לפריכו . לכים 1ד6 לפכ ד6 כך %נין מסוכ6 תרסככסר6 סלס"
 ססר6 דיםלוע כנין ל6סתתר6 כסו דתסיתגות6 דרו6יסר6ל

 וכ5ון לםלפ6ס 6מר6 לססר6 דוכת6 שכין 1ל6דתסיתנות6
 וטתך ס( )'פפיס כתיכ עלייסו ד6פי וכטלת6 דין כעלת66ינון
 'רכע פרין פל6ין סטיין ד6יגון נכי6ין . ונו' גויקיסכלס

 כיס רומין דתרין לסיכל6 נסלין 6יגון קדים6 ל6וריית6דסמכין
 ל6יגק לסתכ6 לתפ6 ירכין תרין ו6יגון ו1כעי אכנסד6יגון
 סתכין ו6ית כתס . פס סנעל פורס ד6קוון דלטיל6סיכלין

 קייתין סתכין 6ית כך סככתכ תירס ד6יסיל6וריית6
 6לין כדין כד6 ד6 ו6תכל'ל1 סכע"פ תורס ד6יסיל6וריית6
 כסו 6תרסיס על6ין כ6לין תתחכרן כד דלתת6 סתכיןסרין
 דגכיקס כנוונ6 ד6יסו פר6ס )יפ*,( 6יסו ות6ן דגכ61סססר6
 ס% נכ61ס לטיל6 עקין תסכ6 דתר6ס ת6רי?ון 6יגוןוכל

 וכו . ד6 כנוונ6 1ד6 ד6 כגווג6 ד6 "יסו וט"די .תר6ס
 סת6 )6תוסיס( 6תר ס6י פל סליע כוין נד6 ד6תתמנרן
 כל?ו קדיבין מיילין 6יגון וכל כנין נכ6ות ד6קריקדים6
 ומלמ6 תר% דגכ61ס. תספר6 6קרון וכלסו סכ6קייתי
 6,פ ססו6 ננו די 6תריכן דק6 ו6ט"נ סיו דגנ61ספססר6
 תס"י נפקי מיילין דכל0ו כגין ד6 סת6 סרי6 קוים6יית"
 סמ6 פל קריגן לכר קייתין ו6ינון ירכין ד6 כל עס .16ת
 מתסנס לכר כריית6 דס6 כרייתי ד6קרון 6יגון י6ליןד6

 כנווג6 כר6י כתי ירכין ו6קרק כרייתי לנו קיית6תחגיתין
 תתן ד516סי לנו דקיית6 רו6 6יסו תתג'תין לטיל6ף

 6גסנך ח( )ויר דסך ד6( "6 ) ההז6 תג6י וטל . דכל6פנך6
 קס'ק ד6 6תי כיפ 6ל תלתוגי 5הי כית 6ל*כי6ך

 פ"6: לג*ו סשעו נ : **6 לן*ג פשד ב פשס גר%6פ א שפתירך

 ונניד גסר ד6 ט6ל דכד דתתגימין רי6 סימ 61פלתוני
 ר61 סו6 1ד6 תלהוגי כתיכ סקדסיס קדס כית כססו6וגפיק
 כד ?ז"ת. סתירס תס:ס 6פ 'ו( )יגויס כד"6 תסגסד%%5י
 רי6 כרייתי "ינון יר:ין תרין כר"ת6 6נץץ לכר6תתסכ6
 כר ר% 6קתסר דל.6 כנין . ל6תנל6ס 6תיסיכ דל6דרוין
 ד6יסו כנין . 6תנלי ל6 5י ווי 6תנלי 6י 11י טליוכיןלמכיפי
 כיפ 6קרי ו6יסו טל6ס עלת6 לקכל סלתס כיתיקיית6 ר6פע כית . טלת6 ניס 5גסינ נ*ס דקודס6 על6ין תרזיןרז6
 ד6סתתס 6פר סקוסיס קדסי גננית כל6 ו%תתסר6סון
 טלת6 וקיית6 גסליתו כלסו טל6ין יוין כסיסר6 סתס6כיס

 תכיפ 61;דמיין רזין 61תתסכו מוכין נרפו ולכתרכ6סלתעו6
 לכר קייתו כדין לירכין 6תוכו כד לכר. סקדסיסקדס

 ככתי קייתו סגי כית . לכרייתי 561סריכ1 כר6י כתיו6קרע
 קוס ננית )ס6י( וס6רו 6סדרו ותגייסו נירכץ.כר6י

 ככריית6 6סת6רו 6חרנין 61יגון סגי ככית ו6יסוסקדסיס
 ס,. גכיפ דת'סי פתגי' דלסון פקרא וסף )סי6 . ירכין כיגילכר

 תתתגי' 16לפין ו0ון וש'( וסוו ירלן נכי דס%' 6ינהוכלייתי
 תל6 תליון כי ג( )יספיס דכתיכ ר61 %1יגו היגסו6תגסינו
 כיפ דס6י סלסגות6 6תטדי חוכין נרתו כד 1לכפר .פורס
 כיס וסוס ר6סון ככיפ סוס ל6 דיליס דסלסג6 )ו6פ*נ(סגי
 כנוויס סוס פדיר דיליס דסלת6 דתל:6 כנין פוירכלת6
 כנין סכי סלס כיס סוס ל" סגי כיפ . כסלס סוסופ*ד
 לקסרנ6 תלס 6לסריך 1לסו ערלס כ50ו לקסרנ6כגויס ותיגין כסני סוו וע'ד תדיר כיס וקסרע6 כיס סוסדערלס
 יכתר . מד כדק6 כרז6 וכל6 . סגי כית על 1ל"נג6כסדס
 לכר סני תכית 61תדמיין טרל0 ססי6 ופלפ6 חוכיןנרתו
 תפתן נמתי %כתר 0"6 3סת6 ירכץ לסתונך תתתןונמפו
 ד6תדע ומ%י267'נ ~גייס%כדק6 כיי'טתגתשס%כט:1 . כרנלין לתת6 סרון די עד דלתפ6( מקוקין ת6':ע61תדמו
 דידע ות6ן . כיס 6ת6מיוו %טלתין . תייס 6סתכשל6
 ד6תתסך. דנלות6 תסיכ6 "( רס )ךקר6 לתגדפ יכיל רנליןפד חרכין דתסיכו 6רכ6 סתךס ד)ץ 6( )ילג נסיפור6שדי
 ד6 וכגין . פל6ס נרו6 %ל6 מקל6 תמלדי כין 6יסוורז6
 כדוכתייסו קייתי 6עיר6י ,כלסו תנ6י וכלסו כרייתיכלסו
 )יי( )י6ייו ירכין מתוקי כ6יגון לכר 61לין לנ1 6לין חדכדק6
 כדין דרנלין נתסיכו נל6,1 יסתייס כו וכדין ו6קנל1יסר6ל גחתי ונכלסו . סנט*ס ת'רס 6קרי ונכלסו . תכרכע%תת6
 .טרלס תס6כ6 רומ6 ססו6 ויתטכר ססו6 ניום רנליווטתדו
 י"ות כוק6 לסלט6ס כלמודייסו יסר6ל ףתסדרון טלת6תן
 6סתכמ 1ל6 יעקכ פין כססו6 . יעקכ עין כוד כעמיסר6ל ויסכע כי*ן עלת6 תנו ומתלכר 6תקלן פרלס דס6י%סל6ס ותכ"ן ססת6. טו לתח6 לון נמית פרלס דססו6כנע

 וכעלת6 דין כטלת6 דיסר6ל מולקסון 6%? . פלייסותקסרנ6
 כרסות6 גסיל 6יסו וטלנז6 פהוד6 סלדיק יוסף .ד6תי
 ו6ע*נ . סכיע6ס סיכל6 קיית6 וכרסותיס ונגיז עתירסיכל6
 דלכנ*ת "( פס נל6סית " יסו 6 )יפ'1 דסיכל6 6תרןדק6

 מהפרשין דרנין תריןלתת6 כד 6תרן וק6כני6יס
 קטגסן גכש? ו6ריי וססו6תר6ס

 נ( 6ונן )יסנ
 לויתי ין

 רנלין דת6ס1 טד חלוס ה6יס ילגי,( פחעוקי )ס'16לתת6
 . סספיר לכנת ו"קרי תת"ס סיכל6 ק6יס ותתן .כרנלין
 דגכו% דרנין וכלסו כמו סו ל6סתלת6 כירכין ירכיןכל6

דס"



 23יבנ1קחמ%שהיכלותהשלמת

 על וסר"ן "ר"ס מגיי:ו יההלכידו וסר6, גסקי פתמןו:6
 :ל'יוח "'סו סנדיק ייסף ח!ים תגיי:ו ו6חעכיו 6זרוש6י
 וכל" כגין כ5" גסי5 6יסויכל6

 ת6י3 :ל6 כניגיס 6תקן
 ל,תק:ח קיייו6 :נויק ויוסף 3סטת6 ת"ח 3ניגיסג0י6ו3ת6

 התט-י כוין נסיכייס 6תהנר וכו כ65 כעי5 6יסו כדץכל6
 פי6ונת6 5גס65כלסו

 6יגון וכל6 ותתחי ע65י ורטות"
 ותת6י ע65י 5יוסוי( ),'" 5ממדי מד 1ם5ימו סד6ניעית"
 3ניגיס 3קיומ6 קיייוי תת"י וכ5סו י6ות. כדק6 חד6רטות6
 כקיייויס ק6יס ל6 '"ר :ס ל:ג'ת ס6י . ט5ת6 ס6'קי4ס יסוו6 ס6י וט5 . עעס י:,ד ו5דיק .( 1'::י כת'כ י6וטן
 מתתקנ' כל6 6תתקן 6י?ו וכו 6תתקן סלויק יוסף זס6יפו
 וכ5סו יסוו6 ?61ד6

 כג'יג"
 6לסיס ס' וי3ן כתיכ ד6 וט5

 וס6י נגין וינר5 כתינ ו65 ויי5ר כתינ 651 . סל5ט%
 ט5יס 6ת3גי כ5" 6תקן ויסיד6 51כתר יסוו6 פ5ק"מ6
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 דכתיכ 5דיק 3ס6' כמס . ויכי6ס ו5כתר . ושסריךכהס
 דס6י . סמ5ך 56 63ס סגערס וכזס ג( )"סתר 6()יס"
 ד:5 מניטו סכ6 3םלימו. 65תעסר6 5ס5ק6 5כ65*הסיך
 3ססו6 6יסו ד65 תס 3ים'ן תי6י3תין וכל מגיעו סכ6לע3ץ

 וכ5 3יסין טכינין כ5 דתמ,ן 6קד6 3ססר6 סתית"ססיכי"
 ס6י 1כו "י( )ר6 ט5מ6 וס6י וטגוג6 דתי316תיןססיין
 נס6 7נני וגג'ן )נ'6 3סו כם5י כס6 3גי 3סו 6ת::ינפ5ת"
 טלמ6 61:05 גס,( כ:לין גהופשיין

 ומה*
 עגונין כמס

 36תרייסו וסטיין . מגייסו ו6תטגינ 6תסגי דנוס6ותלש3חץ
 . ונו' 5מ6כ5 סטן עו3 כי ס6סס ןתי6 ג( )יי6פיתסס*ד
 ד6 1פ5 . ת5יץ כיס דט5מ6 טגונין 1כל פ'"וכסין כ5ום6

כגווכ"
 651 5גוס6 וטיילי 3?ו 6תסגי דנוס6 מלין 6ית ד6
 וט5 . נוס6 1ל6 מגייסו 6תסגי וגסמת6 מ5ין 61ית5גסמת6

 וגט5י 5ויקי6 6יגון זכ6ין . ד6 מן ד6 פריסין דרניןד6
 3סטר6 ותתד3קן סטר6 מססו6 גריוייסו ומגטי מיסר16רה

 סיכ5ין 36ין דכל סנוסן ס6ר כ5 כ5ען ד6 3סיכל6דקווס?
 סמסן ס"ר דכלי5ו 6יגון סמ:ן תרין . ו5תת6 'חיעין(),י6

 סיכ5יס גסי5 ויטק3 ותת6 טיל6 6תחכר דכו מו6חרנין
 61קרי סמסן ס6ר כל כ5י5 כדין ע65ס נרז6 גסיקיןשיג,ן
 נ( רגו נ עה )נל6סית כמס מל6 סט 6קרי 1ד6 6לסי*סיסו*ס

 וכ5סו 3סיכ5יס דפ5מ6 יסת6 6תח3ר כז שד4שקימג6
 כדין 3י? כלי5ן וכ5סו 5נ3יס ונהי6ונת6 3מ3ובומ6שתערי
 סמ6 6קרי 1ד6 635ות יסו*ס ו6קרי סתסן ש*ר כ95לי5
 ס5יס 6"א ,וד" כנוס6 גופ6 3תת6ס פ65ס ם~ע ד6 .5"6י ס6י נין מס 6מר6 כס6י ס5יס 6יסו ע6ו פליסשדיש
 1לתת6 דנ,ס6 וסיוש מ6תר ס5יס 1ד6 כדק6מרןנכ65(
 ונית ר6סין נית ד6 ורז6 . ד5מת6 ונכ65 סיכ5יןש"מן
 ו5תת6 סמסן ס6ר כ5 כ5י5 ד6 סיכ65 ד6 ונגין .סני

 כיוס ולתת6( סתסן כ5סו סח6 3ס6י כ5י5ן סמסן4כ5סו
 זכ6ין נחית וד6 ס5ק6 ד6 56ין ספסן ד6 1ט5~וקימנ6
 6תתקן ד6 יסוד6 ד6יריית6 16רמוי דידטין 5דיקי6*יכון
 65תקנ6 וחד ד5תת6 ס6ר כ5 65תקג6 מד סעריןלסרע
 מד6 רטו כלמ 5מסוי 3ד6 ד6 651תקג6 ס3יט6סחףכ65
 ומת6 דיעי65 ספרע ותרין יחוד6 סכי פד י16פ.כדק6

 מ51קיס וכ6ס מיסר 63ורח 5תיסך 3ם5ימו כתד656תהשד6

 להיסך ותסיפנית6 סדור6 ולסדורי יחוו6 ליהו6 ויעיו6ן
 ט5ץ" 3?6י "יסו ו:": ת':רכקו-ח

 ו~צ ד6תי ו3ט5מ6
 ג:קו 1םליס גוק גסנסי י6חת ח:ו :ס( ': ,תי כתינד"
 יתן ס' נס גסקף מסתיס יכוק ת:.וח תקרן חיותיכד'ן
 י3י5ס תתן ו6רלגוסעו3

 7נרי6ס( זזעיר ק"ק)סיכל
 ?גי מכל סגימ6ס סיכ65 ד6 סיכל6 סכיט6סהיכלש

 ול'ת ווהם ויוקג6 3יס ד165 סתימו 6יסו סיכ65 ס6יסיכ5ין
 ד6יסי רז6 6יסו ס6י דרףן ר61 דנו סת'מו סכ6 כל5נוס6
 רוחין דכ5 רהץ6 ו5טי65 5טרין 6יגון 3נו תמן 65על66ת-
 )וס6( דמיי רוח6 כחו6 כל6 65קהכר6 רטווין וכ5רע,ו6
 כל6 למסוי3ס6'

 קקיג"
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ט5ת"
 דסליק סליק6 עי5ס . 6קרי טו5ס

 עלמ"
 תת6?

 6תנלי6 3יס ו6תעלס 3נווס ו6טתתר ט5"ס ע5ץ6לנ3י
 ו6סתתרן 3יס וקרכין 6יגין 3כ5 6יסו וס5יק טילט .3סתייס

 ע65? 3רעות6 ו6סתתר ס5'ק על6ס טו5ס . ע65ס סתי-ונו
 ולית 6תנ5י ו65 כן5 כלל 6תיוט ד5" טתירין וכל טמירונו
 . 5יס דידטמ6ן
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 עמירו נו מפי6 פריס6 דסרס6

 ט65ין טתירע נו סריס6 כסורת6 .סתיס
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 זמג6 :סו6 כ5 תתן 61תט3רו ו"תעגנו( )ס'6 5ע5מ6דגמתין
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 יחוי וכוין כמלקומין ט5מ6 ויחדי ,יית,; גסמתין 6ינוןכ5
 3ס6י כמטסיו ס' יסמח ק7( )ת?ליס כד"6 כמ5קזמין5ק3'ס
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 ט55רן 3סייפין מתח3ר6ן כ5סו סייפי דכד . קיית6 סכ6חו6
 טגונ6 5ון עית חף6ו3ת6 5ון 5ית 5יס חזי כוק6 וחו חדכ5
 כד . פ5י6 סכ6 כ65 סיכ65 דס6( כיחוז6כר

 גסירו וכל דסייסין נסירו כ5 כדין מד6 3יחוד6 6תייחדוויכ6 6תחכרות"
 מ6ן ח51קיס זכ6ס . וחד6ן גסירין כ5סי חדוון וכ5ד6גפין
 6סת5מות" תקוגי 51"פקג6 סוורין 5סדר6וידע

 ישק כוק6
 1כ5 דיגין כ5 וכדין ד6תי ו3ט5מ6 שמ6 3ס6י וק3'סרמיתו
 סיכ65 ד6 סיכ65 . פטלמ6 ומת:ע5ין מתע3רין גי:'ןנזרין

 סיכ65דתי6ו3ת6
 וטגוג"

 ותת6 עי65 65טתטסט6 סיכ65
 5כ65 דגסיר על6ס ו3ו5יג6 גסירו כ5" ומקכ65כחד6

 3יחוו" י16ש כדק6 כ65ול6תיחו6
 סיכ65 ד6 וש . סליט

 עמירין דכ5סו 6ע*נ . מכ65 נגיז דכ65 3סמירו ק"יסד6
 וכר כחד6 כ65 קיימ6 כרית 5מסוי . יתיר ונניז עמירד6

 ד"יסו ס3רית 6רון 6נףי ד6 סיכ65 . ס5יס למ:ויוגוק63
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 ס6י . הנשע דכפקי 63תר ופיילי תנדיק נסק* י3תו53ד*ק
 1שיגי תטס נפקי יל3תר תכדק כל6 נקיע סכי*ת%ץ
 6הן 4503 ופייל* דלתתמ ת5דיק נפקין ל:תר למת6כ5ויק
 שש 5פסה ותת% תעלמ כלען גסתת'ן כל לתסףסנרית
 נסתתץ *כע ת%יק כנךע ס3רית %ץ וס% סעוץתכל
 תכיר6 תתפרס6 65 ד3ירמ תם68 מ*ח . ססרץת0רין
 לתסה גופמ דכל קיות6 דכל6 סכל1ל6 6ישר ס6י ופ"דלפלתין
 כמד6 וקשר6 יתודמ סי6 סכ6 לשם. כדק6 3כל6םליס
 סייפין כל תשמנעץ דל6 מן6 כקסיר6 תר ותת6 פילמלהסוי
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 סתא62ט סיכ% חד . %נון מימונמין תרין צתת6 יוסףלפיל6
 כסעךץ 3יאכון לעיל6 מר6ונת6 סניפ6ס סיכל6 סמיומו
 ץסף דנעע סוהס6 3ס6י לתת6 מי316ממ יפק3דחיל
 תסער6 דמיי רומ6 ס3רימ 6רון ס6י כסיל מלין ססריןתסרין
 גסיקץ 63',ין 3יס דמתד3ק דלציל, דשי רוממ נסיל7יפק3
 נסינה( )נמינוןאפע

 מכיס. ל6תוג, 3יט דלפיל6 דמ" רוח"
 נסיל סיכל6 3ס5ר דנופ6 3סית6 לתת6 דמ"סו דיוסףפססר6
 סערע תרין מלץ פלמ6 ל0ל4 לתתמ ל%קמ ונסתתי,רומין

 מוקפמ ויסי3 ממסמפ דיעק3 סערמ ססרין לת-יןממפרסן
 ד6תיץליין סויס 63'נוןלנ3עמ

 תססו"
 3סו ויניק ומיי ראש6

 וקיימ*ן לעגתין ונתע מץ דהיכון קויסין תל6כיןלליגון
 לט מוק% וי30 כסי6ו3ממ פ"ל דיוסה ססרמ . 3יסנקיות6
 3מ 3סו ולמתוג6 . למתמ לכמממ ורומין נסתפיןועכיד

 . לתתמ וד6 לעילמ 61 6לץ ססרץ מרין קייתין ופ"דעלת"
 כדק6 ומו מד כל למת6. לתיץ ודמ לפ'למ ל6תזנ6ד6
 כל ופס 6"סו ר61 ותד מד 6יסו 1כל6 ד6( )ועל ליסמוי
 דמיי רו% דתסמי ליס 61סקי נופ6 לכל ץ יוסףד6

 מרין 0לןי 6הדנק ו3יט לתת6 נמים דיעקנד6מד3קותמ
 0סו6 וננדת לעילמ 3רעומ306רית

 נסס% למ% דמיי ר1ט"
 מינין 6סחליין כתד6 כל6 6תמנר וכד דיוסף6תדנקותמ

 לכל" ליגק"סויס
 חולקיס זכמס מד 6יסו כל6 כך י3בין

 3רפו64 לללותיס יסוד6 ולימך6  קסרין לקסר6 רידפנוא
  נרה5 רו% נסי"61  סיי% לד3ק6 כנין "יות כרק6רלנ6
 מר" נכלל6כל6

 60י מף פ6 כשי. כרק6 הר נל6 לת:ף
 כלסו ורתיכי! סיכליו מיכק וכל קדיסק רוחי; 6לין כדסיכלמ
 על6ס רוח6 ס6י כדין מדמ נקשר6 ו6סתכחו כמדמהתיחדי
 61תעניד מתנליח 6% נסו 6סתיס חזמ נקודס ד6יסוזכלסו
 3ססור6 יסור6 %וו6 וסיפניך עלמ0. כנוונ6 סמיסר,ח6
 נסליפו סלי: כל6 לייוי נד6 ד6 ל6פקטר6  כדק6,רןרכל6
 קרננ6 דמ כנ,ונה 6הקיתכ6 *ט6 כמד6. וטק%()דכר
 כל ולמכמפקמ( )י., 1ליסד6 קר3נמ ית'ז"( ).ש6 ליח67סלק6
 דסליק מע6 תססו6 ליס מא כוקמ ומדמד

 דכ:ג"
 ד6יסו

 ד6 כלע כסידת6 %י61י כרעות6 דיוץומ 3קסור6ימיכמ
 63תרהסו יתתמכרן עד 3רוח6 רום6 3סיכל6 סיכלמ3ד6
 3סייס"סייפ6

 ו60 י6ית כדק6 כסדמ כליל כל6 י לת0
 כדץ 3הת6ין על6ין סיעאן כמד6 כל6 6סתליס דכדמוקיתנ6
 לכל6 וגסיר נכלסו ו6ג%ת 6תפרמ דכלמ פל6סנסתתח
 פ6ל 6% 6תידפ דלמ 61001 . ומתמין על6ין תת3רכ6ןוכלסו

 6'ן פד שיק כלמ כדין לעלתין מתסס דל6 רעוה36מוס3גמ
 ננו לט רפות6 8100 ו3סיס חי6 3קסירמ כלמ ,6תקסרשף

 . לכל6 ונק"ר כנו לנ1 סלק6 על6ס דנסתתמ נסירונסתיתי

 דפשח 8יש %ע :ם דשופו
 ד*סוו

 כ2 כ%
 ט0 תפיס טכנהרו

 חם
 ש:י,1 %11ןועק1%"ה4: יל6תיולי%  ל6זקמר6 כל6 הץ

 ,6ום כוק6 כל6  ר6ססכה בסן י ?לןוצמ
  רס6לקלינ6וי נן ילקכ5ל ז6סג,1%גפו ו(  ל2ד:ן
שז

 53לותיססיורלכסןן ת6נומד%יך ד6יק  5ג:.
 לי 6ת6

) 
 לנ כמג לידי 6ת; לריר6 ד3פי נר"ס%"ישז

ק ש ם :6 ימשביי ול6תקכנ6 נ%יכו ל5ניכ6 נפי ל6 כדין כמד6דמתקסל לע" :צ 1ששווב  ?יושית%;6  
 4ו% 6לסבל6 רוה* י6יסי כסורס לון* יפם מר'ם

 הרו6יסו
 ורנקות"

ק- 5תסוי ( (1 61 מר6

 נם ןצ.,ע.ן.הי,נינ,  ב "שיי
 ויניס 6יסו דלמו 63מרמ5ףלג6

 ותי
 3זיג:: :ל ד"רכי3

 תו כל6 ומיסו יד1:ן :למסמליס סליתיש מוסמי
 מפסט משי ססו6 סליתו תס16 דנפ*ק מיגיס ד%עו3ו6

 דמד6רכינ
 נדמסעו3ד"

 נר6 ד6  מסתליס וכד דכל6 דסליפו

 תשה הוי כרק6 יתור6 וליחר6  ?סיהנהסת"סרי
 ק

 61 לפי4 ם סרי%ספ6
 ם, 1

 פלז6 . רכל6ר61 6יסו סדיס6 יספ6  ראד6י:1

 ר64 ר6פלפים6 כססיפי תת6ספלה6
 ף

 פל6י קריס6 ( :
 ס?6 63?לייס6 6שו ר6 ספ6 למע6  *נע יומ סתמ5לסי*ס

  עלמס ופל?5 תת6ס ?6 ריילת"6 6רפל
 וגן,,י:: טיל 1:::',יע,יי",4י.4!'ינ;
ל6ר3ע

 מ
 של'1', גה נ:";ן"),גש;,,"ייז'1, וכן . דרניןלין 6רכעכשן כ65ר3פ6

 קשפי ספרץ 3תלמ 61'טן . תת6יןוסריס*
וכסף וכפרי
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 מנו דכמקי רפיכין דמיכון כגין לתת" כמסת . וכמקתוכגאה
 מרנפ דמיגינ קדת6ס סיכלמ ננו ד, ,1*ד כן*ן זל*ת%ז
 תט וסתמיק יתיכמ רוחין תרין מיחן תגו זגפעולתיכין
 דקמיורינן רוחין קרין 6לין . כדק6תרן 6( )יפי סספירל3גת

 מ-כע מיכע כפקי גמסת :רי דמקרון רומין תריש6ינון
 ז6סתקע דל'ת דמל4ף נ( )יע. סתמ כססוח דתסתתסירתיכין

 כעלתמ 6לין על מלין סליוע וכלסו דמפימ תמריסכנ*נולפון
 ד6יקיתכ6 כתס ס'מ כיו*ד מתכל'ל קדיס6 סתמ 1ד6לס דנסלי סיסו1ן -על רתיכ6 ז6'ת כגין ורתיכין דסומווןגרזמ

 נ( )י"י ימסדוכס'י ומי:ו 0'6 ני1"ד דל'ת 6ל*ףדהתכל*ל
 ד6'ת כנין ממר6 נסתמ "תכליל למ מלסיס . מתתרו%
 מלמ 6פכגיק ולמ ססרין לגתם מתמסס ותסמי מיים5לסיס
 כרז6 ס.מ ומ"ו ס*מ יו*ד סתסן כל דכל'ל סתמ .6תפסם
 ל5רפמ כסכמ ידע סוס דניס קד'סמ דסת6 4רו%ו6ת1ון
 6( ט )גל6סית ספרין ככתס סתסן דםלקי טד ספרוינכל

 6מלד?ג"*ס . סת?ן כל כלי5 דמ וסתמ סטסן כל כליל"יסו דס6י . דקרדיגות6 יכו5'ג6 כמסתעמו גווכץ ותריןכמרכעין
 מ5ין וגפקי . תתהכרן ממרכין כלילן מתוון 3מ5ין .סיש
 דקרדיטתמ כ51ינמ ו"תפסס 6תגעי כד לנתר . 6לץ,עילי
 דמלין כרו6 מתוון ונפקי "ת1ון וט"לי כמיס מתתןתלפרפי
 כ6ור% לת0ך טליוגין לקדיסי מתתסרו ומלץ מפיוןתסע
 זסוס כתס דמתוון דסתסן( ,:*6 יחודמ ל5רפמ דמתועורזמ
 דמיגון 6וקיתג6 סמ 6דס 'די כל?ו . כגפ'סס תתחת"דס וידי "( )'"י;6י כתיכ . רסיחן כמתו,ן סתסן ל5רפמ כסגמידע
 ומופניס( ומיות )כרוניס ומופמס ומיץ ןןהץ עלפי:(),*6
 ולקכלמ 5לותסון לק3למ נדפייסו תמות וידץ 3נדפיןכלסו
 ג% כגי לקכלמ ,דוכתין מתרין מדס ידי . דתיוכתמתחרי

 לימדמ לון לקנל" סתחן עמסתממ ונעותסוןג5לותיסון
 דמקרון ודוכ81ין מתרין ימלין רעותיסון ,לתעכז קסרין'לקסרמ
 זסל'סין קדיסין סת0ן 6יג1ן מלין נס" לכני דקייתי 6זסיוי
 כ5לותסון גס6 ככי ע"לין דכסין )כנין( ודרנמ דרנמככל

 . לעיל6 תת"ין סלעין וכדמ . טל"ין תרעין 3כלוכעותסע
 סתסן ו6לין ויכוננוגי טסוגי ידיך קיט( )תס)'ס ד6ורו6
 טל ידך מת גמס תסס 6ל ס, וימתר ס( )5מות .קדיסין
 כסס מלמ . סתימ טל ידי0 ל6רממ יכיל 0יך וכי .ססוויס
 תלעיל6 חסיכו ו*רז. סתיס 11ט ית( )תס)י: כד'ממרכין
 ודמ 3נויס סמרי דמת דילך דדרנ6 6תר6 מתרך ידךלתת"
 דסת4גרומ

 קד'ס"
 געלי דסתסן 3רזמ יתת6י פלמי וכלמ .

 כדק6 דתמריסון ימוד6 לסדרמ דידטין מיגע וכמין .3יזיסו דיתמי תמן ולית על"ין לסיכלין נס6 כגי ט6לין וכסו .וקייתי
 דתסיתגות6. 3רומ יפעון דלמ כנין קסוס כמורח עתיסך*16ת
 גו עלמס רו6 5~ת 6לין כסיכלין הזיתמ

 ת:ינזג1ת"
 וכלסו

 כ6לין מל'ן למת:ללמ דמ תן ז6 תסכיין כיסו רתיכיןמון
 . לעוכ גערותיס ומת ויסגס נ( ן6סזר ומיתניך למתקג6לסכ

 כד6 דמ מסתליס כד דעי65. סליתו מיין סיכ5ץכ:כעס
 ל0 לתת סר6ויות סגטרות סכע ומת 6ער ז6ת כהסלעיל6 לע למתקג6 לע לסדרמ דידט דתמן ו3עותין 5ל1תיןוטמלו
 סתלךתכית

 ז%ן נסירו מסך ונורמ מור יו5ר קו%סהיכלא
 6( )יי כתס ססרין לתרין נ5ין ס3ת ז6נן ספיופנ6

 ר3ו תס קד( )ת0)ט . והסך מור ולסת6ל6 לי~נמי6ו)ךתנמ
 קדיס6 סת6 תמ, לנדו סתרותס סחלך 131' קמנך-י-ז תל6ס ונלנל'ס 16סניס כל5ו עסית 03כתס כלס ס'תעסיך

 3מוירמשיק ס61 וזמ סיסן כתרי סל'ס קד'סמ דסח6 כלל6י6סדוכסיי
 1תתנס"

 עולס תיחות
 ,)*6 מירסגימ'ל דעס נד'ל כ-וך מל תניינמהיכלא

 זמלפ*6 ,פירין דמתווי רי,י דכל51 חיין( 6תוון יג4)לו6
 קדוסס מיסו וסכמ וכרוך קדיס דק6תרי מיגון סכמ3ית*6
 ס' ככוד31רוך

 יתגו: כעיתות 3( )* כרוך למל תלית6סהיכלא
 תטסס תתיד '1ס ככל כסוכו סתמדס רכיעמ0היכלא

 ת6ן דמלתמ ודיגין גסורין תתגלנלין דסכמ כנץ3רמסית
 כגסור כעלתמ למתקיית6 כתלקדתין תתמדם למייסזמיסו
 כדק6תרן מל ד6קרידיחיכ6

 ודמ ע1לס 6סכת 6קרי ד6 סיכלמ מפיסמסהיכלא
 מסכת סי6 1ד6 6סכס ד6קרי דסיכלמ דרחיתותמ תסיגו6יסו
 יסר6ל 3טתו סכומר ס' מתס כרוך 56סיגו ס' 6סכפגופולס

 דל6 וכטיק וקייס וגכון ויגיכ 6תת סתיתחסהיכלא סד"י ד6.ל כר~מ3מסכס
 דללותמ כתסיכו דס" )ל6לין( מלע סיכלין כיןלמססקמ
 דסת:ן כר~מ כמלין 56ין ו6תקסר6ן כמד6 תתמכרמן1רע1ת6
 ומד מד נכל דמקדיסין

 1לסלקמ למתכווגמ דלכמ רעותמ מיסו סכמ קלמ מסתתעע6
 כסכיע6ס סכיעמס עקסר6 סוף מין טד לט'ל6 תתתמרעותמ
 תפיל6 ע3תר )לל"( פתת6 )י'6 כדמ ז6 כמד( מד)וכל6
 י6'סו )ג"6 דמיי תתקורמ פלתין ככלסו כרכמן ל6תסכמלתתמ
 סכיגם6( )1ד6 ענמס . סכיעמס סיכל6 דמיסו )פ),ס(סניע6ס
 סתסן דסכט דמפוון 3רו6 דעייכין וכסתיתו דלנמכרעום6
 קדיסיןעלמין

 מקור6 6,( )יגשס דמיסו דמ טלמס סכיעמסהיכלא
 קדת6ט סיכלמ 6יסו ודמ . קתייקמ כרכת" מיסו דמדמיי

 למתמ3ר6 תתתמ סכיעמס ענסלמ לתתמ תעילמ דכל6סירותמ
 נרוך 6( פ'ס )נר6עית רןק סומ ודמ עלמס לסיכלמדעייל תש עייל זלתתמ תסמי דסמ כסכיטמס סכיעמס כדמדמ

 וכלסו ומופגיס וסרפיס כחיון כלילמ תת6י דכלסורכוימ
 . כ0 דמסתליתו ורוין יכרכמן רכו"ן מלין 3כל כרו*ך:קר' וכדין כגכיוו 3נויס דסרימ :קדסיס דקדם דר,מ רכוימסיכלין
 1ד6 . מתוון כ*כ דכלסו כלל" דמתו,ן דסתיתו תסור6ת"ס
 כנויס ל1ן וכמס ס' כסמי תע'למ לון דכליל ס' 6"םסומ
 נסר ג( )י4 כסס,6 כסל'תו 6יסי וכד . ס' מ*ת מיסוודמ
 דכתי3 רומ מיסו וד6 לעילמ למתעסרמ סלקמ כסזממיד
 מסר כל 6ת וכדין סתלה מל כ6ס סנערס ונוס נ()יגס
 ל6תכחג6 וכעי . מתס כרוך ר~6 6יסו ודמ . ל0 יגתןתמתר
 מיסו דמ מלסיגו ס' . רא כטמי רעותמ ולקסרמ רומכס6י
 כמס סנטיס כד כסמי לע'למ עלמס זתלכמ וימודמקסור6
 ד6 מנות'גו ומלסי . ל0 יגתן ת"תר מסר כל מת סתלך6ל
 ל'6 כסון ממידת מיסי . לעלתין תמכסן מסתכקת למנפי סכי תתת"י מסתכקת למ נערס זסמי כתס יטקכ ומלסיי5מק מלסי 6נרסס "5סי ר~מ 6יסו ו% . 05 לכרכמ ד6כסןרו6

 כלסו יתכגסון ולכתר ומד מי כל ע5 ל0 למדכר6 כעיתכסון מי תכל דמתכרכמ ו3נין ל0 לעסרמ )ס( ו)סטל6 לון))טל6
 סמל כסדס וחתעטרי זמיתמ, תעף לטי )סז6 תדמ3מכורמ
 כקדתית6 לעילמ לםלקמ כחדמ כלסו 60 וסכור6 סנכורסנד%
 לתת"תטיל6

 דכיון כסדס ל1ן למכלל6 לעע6 תתת6 וססתמ
 מל וכדין . כס כלילן כלסו וסכורמ סנמר סנזע ס6לד6חר
 וווכר . דכלמ כ5ל6 ד6 סכל וקוגס עוכים חסזיס נוטלעל'ון
 ומעל1 כמדמ( ד%תכחו )ג*6 כסו0 י6ספסו 6טםמסד*

נתעס6



הזוןרי%כלותהשלמתסנ

 כד 5ון ו6פיק 5ון כמרי וגכתר תתן 61תגרכה3תצס6
 נונן 63'י ד6תר ססת610ס ו3:ס'ח תנווס 6ת3רכ6ן6יגון

 תת3רכ6ן כ5סו 3יתינ6 דס6 3כל65 כ5סו גסקי סכ66כרסס
 ע65ס דת6:5 ר61 ד6 סניצ,ס סיכל6 מזי ת, . מזיכדק6
 3יס ו6תכ5י15 כדק"יורן "3סן 3יס ותתעערן כיס6תטסר
 ת5ך 6תר וכד כמד6 3רכ6ן כ6ינון 6ת6מידו ססת36סיכ5*ן מתג5י15יןסש סדס6 61ט"נ . 6יגון'(3רכ6ן ג65משת5זס, וכד ד6 סיכ65 6יסו 15ן 65פק6 ו3עי 6תכ5'15 ססת,וטד
 מד 6יסו וס6י . תכרכ6ן 5ון 6פיק כדין ותנן ותוסיעטו1ר
 '3רכס . 3וכ*ו ע65ס קךים6 דסת6 3ר61 ס3יע6ססיכ65
 )ס"6 ר61 ס61 ד6 ור61 כ65 כ655 "!תספע *כמ*ומסד
 דכ65 כ655 6תחן ד56ין 3נין דכ65 כ655 ד6סי*:י,'סי(
 כ655 תגייסו דנסקו 56ין 115( )ס-6 6פיקי 6ת'ון ד56ין3גין

 כיין . כרכס ד6קרי 3:דייסו דתתח3ר6 6יסו ודחד36:ן
 3ר61 תנייסו נרכ6ן 6חידת 60 6כרסם תגן 63-יד6תר
 מתס6ס י6יסי יתיכ6 ד6יסו "סכ: הי!:6סד:יכל6
 יועי5מ 6נטריך וסכי דיתיג6 ד3רכ6ן 3-מיתו5"הקם-6
 3סיכ65 סיכ65 6תכ55י 3קדת'ת6 . 65ת:רכ6לתת6

 תקדתת 6לין 65סתכמ6 נרכ6ן גסלי יהס;6כדק6נורן
 דכע5 ד6ית י ד6תנעי5 ס"6 י 61ט"נ56ין

 נקדתי;"
 כיון

 65מד6 ס6רי מיוס6ס נסיכ65 נרכ6ן דיתינ6 תססר6ד6סזכמו
 מכיר6 חיהו וס6י נכור 6תס ד6 3ר61 סת6ל6 כספרול3תר
 6תכ5י5 כרכ"ן ד6תתסכ6ן וכיון . דיגין תרין ונ3ור6פס
 תמיס סו6 וד6 כמד6 כל6 סער6 3ססו6 ו6סתכמכרמתי
 דסת6 3לו6 6יסו וד6 וכו'. מוליס ורופ6 נופליס סיתךתתיס
 56סיס. דמקרי דסת6 3,תיון 6יסו ר61 6כדע"ס ד6קר'קדים6
 56ין 5סון )ו6פיקו לעי65 65תצטר6 ס5קין 6תוון ד56יןכנין

 63תוון וגרע מייס "5היס לע'65( 65תצער6 יסלקין כסק65תקרי
:מרכין 6תוון "5ין תנו 5כע65 5תת6 6תפסע ותסכ6 3נריטול6מד6

 51ס5ק"
 ד6תתסכ6ן כיון . ד56סיס 5סת6 6תוון ת6לין

 ו6מיד ס"רי כדק6יורן תעיל6 יר3יע6ס כמתיס6סתיון
 כרכ6ן ו6מיד סתית6ס תסיכ65 דכ65 ת6יו5טית6כרכ6ן
 ו6תג5י5( קלוע "תס גג5, 6תריס )ספר.ס כך וכנין . ו3ס6י3ס6י
 6תס ד6תר כיון קדום וסתך 3קדום 6תס 6סכ5יל הדום6תס
 60 56מ 6תס. סינו סס סייגו קדוס וסתך 6ת6יקדום
 6( )קי*נ כעיגן וקסור6 ימוד6 ד6סתכח 6תר ככ5תגיגן
 תכל6 יתיר סו6 עקר6 ת,ספת וססו6 קדוס: ותיספזקדוסס
 6תר 6תר כס6' וסכ6 יתיר ול6 6תס כתיכ ככלסווכנ*כ
 עדוס וסתך קדומס קדוס 6תס . קדוסס ותוספתקדוסס
 ט65ין קדוסיס ס6ר 6לו . יוס 3כל וקדוסים . קד.ם:פיססת
 ככ5די

 סיכל"
 דקהסס 3נין תוססת תס"ה דתתקדם'ן וסיכ65

 ס% 6יכון כ5 65תקדס6 קדוסס ותוספח 5ס 6יסיקת"ת6
 6תקסר 6נ:ן ותכ5ח תעי65 כ65 6תקדם6 ולנתרדק"תרן
 קסור6 כ65 סכ6 סקדום ס56 63*י וסיינו מד6כקמור6
 5רור6 6קרי וע*ד הקדוס ס56 ס' 6;ס כרוך ד6תר כניןמזמ

 לסדר6 דידצ ת6ן מו5קיס 1כ% . מד כימוד6 דכ65וקסור6
 וכרכ6ן דכקות6 סכ6 עד . ד56פריך כ6תר דת6ריססנמי
 ו3עופין. ס6לתין קייתין ו5ס65ס תכ6ן 363סן כמד6וקדוסס
 כנין דת%יס 3ת5ין לתנדען 5נוסי5 נם כר דכטיסירות6
 3ר דכטי 3נין . תגיס 6תסרם ו65 לגניס תי6ונתיסלתמד
 כיס 5מתעסר6 טל6ס קדים6 דסת6 3קדוסס 5"סתתס6נם

ו6יסו
 . קדיס6 דסת6 רז6 . כח*ו . וקדוסין דכרכ6ן סת"

 "פזכץ )ממרגין( 6חוון 561ין 3קךיסס קדים דמיסויסו'ס
 . נגוק63 דדכר כממר6 דסני תכור6 6מרגין 6תוון סכיתכיס

ששששאשמששאמםשפששששמהושוייושמשממשמ%מ88ששש%שי%ן"15"נ5"
שומ"ש"

תקוד6



 בך14ש1ע1ך%8שכלותהשלמת
א  וס6 ח%כ6 חא6% 44ש נו 4ש % . דפליסא

 ע5ב :נ לכג% פ"י צגוקסתק
 לקסר6 כלין ש4כ4ן ל,"י, דסת.ס חמזה 1חכ,ע,דחקם3, ?ם3עי%'% "צג ו"הצ3ן"יי6 :הצש
 61תרסיס 04 6כתינו כדץ . סתו ולח,סני ג( )מן6גיגך",

 ל" יוע" "נ,'ס וון ,4תיז ו"י ,"ו'ו ;ך:נ"ןממ,
 ל6ק%הק:צ

 . ו6חו 6כיו נוזג ג"ח( לי;י' וד6)'6יסי .
 ס5יט6 קדיס6 דסח6 רז6 ותת6 לפיל6 כל6 6סת5יססכ6

 2י נ6תווי ל6תקוס6 ד6 קדים6 צ רז6 6יסוסכ6
 ננע פנוי טל ל( ח"ו פוד6ס )%זיה ר%וי %"6ש
 ו6תכעי6 ליס ל6ספ6ס 6מר6 לסקר6 דפ,ת6 פסר6 יס6%6

 חילקיס וזכ6ס חלכ6 חני שיסו%תנ%ות6ם:עום

 לי"יכ6'ייסציי6 יספי יי6ז י6ית כיק6 נ6% י1י2ש1"
 3פ(ליעיג1(כו3

 1תגי יסחמ1י6י6תי
 לי2 6ית "ידפד.

 טךף ותתן לילם נפוי יתקט )*6( )פסל' כתיכ סייס(63:

 צרנקיחלקפ"י( ) כדש6 דק6תנ657 קדוססחעוספת
 דסתר6 מ1לק6 מגות6. לנני רז6 ד6 ורז6םלח,דס6

 כלסו פל ו6תווש' ןדק5ר
 פליס סריץ ו

 פליס 6ידי ל6אי
1 

 6ווי 61י 04 הכיל חקערג6 6
 ותתלו7םל6ן

 וססר%סרנד 1חסס561שלק6ד
 סונץ כל66יכק

 ש"ש ח4הוסע*ן
 . סעיר " י8 למ%צ. הל16

 :ש:,ונ, ה,ין::;
 עג,(צו ]ן. שנ'צס?252 ש7"7"

 %ק6צ
 י2 ט ן21דגח ננצל1י דסיניו י56צך לחשד

ק :שיקמ1%תצ6בקדלין'ת

 .%1ז שנס 'ניויצן ינ6 ס( )הסתל וסיתנך ונו'. חותס 6עס נחליס כי ונו'צ
 ד6יסו 5ל1ת6 ד56סרץי ם . 6כרי ידל6 ליס סכומהריס - לסוו6 יויל דל6 ח6ן

 לתת6 חפיל6 סלי?ו דכסק6 כג11כ6 'ק , ' ד6עווג6

 חמ שסי נ*רמ דיסכוןלה3ריי6
ק

 . קל6 -
 משו ל6ם מז6 רם 1 6תפכידו כמד6כליו
 י2ב :י"'.י;ע,ן'י ען 4ע: צןןינצ

נו
 . שנין ימ 1)ן ז:ארצאן 4

 צ . חדן- ו6%י6תקסלצ6תו
 : דקדוססנסער6 2 ;שוב4 7"ך "גי~ח?צ



הזהר עדן גן,עניניהשלמת28
 י5קק 6"ר תקדס 3:זן גן 6לסיס ס' ר4בעע ק:,()תרועס

 סל'ס 3סת6 ליס קע מיסו . קכ*ס ליסדגסע
 כנ,1ג"

 עלם
 נן כסמי וטת:יירין תרקטן כלסו על"ין דוקגין וכל .לעילמ
 3נליסי גליפין 6י:ון למו כרו3ין תי,ון ותתן דלתתמעדן
 גסורין כ)סו הל6 מחר" ת.ולס חו תדס:ק גס6ד3ני

 מייזגמ ידי פוכדי תרקי61 53יורח ותתגיירין נליפין1לעיל6
 ו5יירין זיוקגין 'כל תיין תמקקן יכלסי זק3*ס סליסדסת6
 תתן ותתהקקן ונליפן תטן תתגיירין כלסו עלתמדסמי
 לרומין תדורמ 6יסו ד6 '"תר עלט6 %1י כנווגמכלסו
 מתז דלמ 6יגון 3ין עלת6 ):מי 61תי מיגון 3יןקדיסין
 רוחין כלסו עלתמ לסמי לתיתי דזשגין 61יגון . עלתמלכ6י

 ותסתכלן עלתמ ז60י כנווגמ וסרגופין ומסין 3לכוסיןתתל3סן
 ו3סעתמ . עלטמ לס6י 61תיין ען ךתמריסון יקר6 3~יותטן
 רומין 6יג1ן תתפשעין עלתמ לס6י לתיתי תתתןדכסקי
 : -עלתמ דסמי וכל3וס6 כנופמ ותתל3סין דתתן ע3וסמ טפ6ת0סו6

 לנכ1 ילד ד1די ו( )סיי פתמ ווסי רן:1 י6.()סעות
 דסי6 3נין יסר6ל כגסת זמ לנגו ונו'. 00130לערונת
 ורימין 3,סתין )זיגי( סטרי תכל כלילמ דמיסי ס3וססערונת
 כל )ועדן( ד6 לנגתק גמית דק3"ס 3סעתמ . זמתידעלתמ
 ריממ. יסכי כלסו תהן דתתעפרן ז5זיקי6 גסתתסוןמיטן
 דגדיקימ גסתתסון חינון הלין 3סתיכ תכל :תגיך ורימכד'6
 . עלטמ 3סמי דסוו דגדיקימ גמ:ותין 6יגע כל י5חקדמ*ר
 3נגת6 כלסו . עלחמ לסחי לגמתמ דותיגין גסטתין 6יגוןוכל
 3סמי קייתין דסוו 51יורמ 3דיוקג6 ייתין %3ע6 דיז6

 ל3ג' דגמית רוממ . למכיתי מטתסר דמ ורומ וסתרמ .עלתמ
 כס6י 3נל1פמ תדיר תתגל% . דגוק3מ תסערמ דמיסוג%
 ורוממ ל3ר 3ליט 9לתמ 3ס6י גס ז3ר זגופמ כיור6 .חותס
 3ליט רוח ססומ נו% תן רוח6 %ססע כי . לנ61סנליף
 עלתמ ד3סמי תתס דנוסיס ודיוקגמ 53טר6 %1עמכגגת6
 סיתגי ( ה )סס 6תרס זמ 1על . כהותס תדיר זסוסכנין

 3ליטמ 53יורמ ומתכייר לגו 3נלופ6 נליף מותס הסכמיתס
 נופ6 תן מתססע ~כד . לני 3נלופ6 נליף עלת6 כס6יתטם נווג" כסמי דילס תסטרמ דסוס רומ6 מיסו סכי מוףלכר
 נלופ6 ססומ 3ליע דתתן מוירמ . דמרעמ 3נגס16ע6ל

 ד5יורמ כבווגמ ל3ר 3ליעמ כ5יורמ ומת5"ר . ל3רלמט5יירמ

 מת5ייר6 דמיי תמילג6 ד6יסי גסתתמ . פלת6 3ס6ידנופ"
 כד*מ . ס' 3גועס למתעגנ6 דמא 5רורמ כסס61 לעילמפתן
 : 3סיכלו 3%קר ס' 3גועס 6ש11ת כו()תגיס

 מ*ג()סוספס
 כס3רמ ס61 סק קרקע סנד% לן6 %ח%86יכ%

 ותתגס סכ3וד. כס6 תתמת סלנ נעל נ"ע ס61 3רוךסקיוס
 עס גונע ומיגו . נ'ע 0ל קלקעיתו 1ח1 סנן קרקעכעסס
 סנן סע*נ ללךע סמר5ות. תכל לעעלס ססימ סז"תס6רן
 סק3'ס םל וסתו . סספיר לכגת כתעסס סנווגין כל כעיןסומ
 סרקיע. ק6ת 3ד' מ3עות ומר3ע סלקיע 63ת5עמקוק
 יעתוד . 6' עתוד סרקיע ו63ת5ע . ע3עת 3כל 6ופכיסת'
 וסומ . סכ3וד כסמ סגי סמומז עז סנן תקרקע געוןסוס

 עוטד ס3דיס ל3ום נ3רימל וסתלמך . סכ3וד טעקתכוסס
 מוזר וסטתיד סרקיע 3ע3עות 16מזיס כעס פעס .עליו

 ועעית וג51כות 13לשת סתפורס סס 161תיות . סוכ3וסרקיע
 6סריכס . קזוסיס כדיקיס תמגות סתגתזו קזרמ ק1לח1ר11ת.
 גגון כל 3סיות כ6לס ר6ס תי כזמת סתע מי לכךסזכיתס
 וסרקיע תסתלק וסומ ס3ויס ל3וס %יס ע*י 3גוסעוסרקיע

 16ר אסר 6יר סגתסך עד . ויורד עולס תגנן וסעתודעונ?ז
 מור לגנד שטזיס וסגךיקיס . ספתוד %5163 :זלתעלסכועס
 כם:מ סלעס 3ח%י . סלעס מ5ות 9ד תתנו וג:גיסס610
 סרקיע סי3ו3 ק1ל סותעיס סלדיקיס עס ליכגססק3*:

 סנןגטתתלמ קל 3גם.תשניססתק"ת
 ס5דיק

'; 

 קודס ססיו תס כפי וגק3ות זכריס סרימית תזזוונותסעס
 עוסיס כלס ס' 3גועס למזות ת6ותס גועס ת6,תו .סגכרמו
 לנריס רומות דסייגופרי

 . לתגדע 3עיג6 מדמ תלס סטעון א*ר קס,:(,סלח
 זכמן מי עלת6 3ססומגסין

 לסלק"
 מיגון סיך מו . לעיל6

 ר3י 6י ליס. 6ת%ר וסכי ליס ד116יע1 סו6 ון6תתן
 ,רן;:"ג מממ:י:ג:יש:2ד '"1'י;וש

 ר3ומ וכתס . סרעס 3ת 3תיס מית מדמבהיכלא
 זוכת'ן תגייסו ומדמ מדמ 1כל . 3סדס וכיין כסין61לפי
 3כל זתגמ תלפ . ל0 מית כלל דחק6 3ל6 ועדוגיןדגסורין
 דיוקנ, ומתמת לס ד6ית חו6 דפרנתמ ל6תל גסקתו3תיס 6תי תסיתגמ ג3ימס %1סס זיוקג6 סמ 6כרי11 כרו~ייותמ
 3ס6י דסוו דתקגין 63יגון כלסו מורייתמ כפקודיצלן גסין לנ3י 6סורת תכלסו יתיר דילס עגונין מיסו וד6דמ גסירי דר3יתי מולקי זכמס ו"תרס לנ3יס וסנידתדטסס

 3ר דדכורין 3ל13ם6 כ,גום6( )ם"6 דגסורמ3ל3ו%
 סמגגות. גסיס מקרון פרעס 3ת 3ת*ש 3סיי דית3יןגסין סגי וכל . עלתמ 3ססומ ו3עעתייסו כסו תסתדליעלתמ 3סמי ל1ן לקייתמ זכו 1למ דמוראתמ פקודין . סכי גסריזל6
 כלל דני0גס 53ערמ מ5סערו1ל6

 גכין וכהס . מסר 3ת 0רמ מית 6מרמבהיכלא
 ס . קתס תכריוין 3יותמ זתגין תלת . 3סדס ומלפיןר3ומ
 פרנוזמ לנ3י וגפקת ח61ת 1"יסי מתמ 15יק6 דיוסףדיוקג6
 נסנידת ומדמת דיוסף ידיוקג6 גסירו ומתמת . וס ו6יתמזמ
 לנכי דילך 3סורס ך6פערית יות6 סמי זכ6ס . ו6טרתלנ3יס
 3תוס3וע 1תסת1לן גסין %ר לנ3י 6סדרת ל3תרס3מי
 לכל מית 11%1 חכתץ וכתס סתיס 1ל%ד6ס עלת,דת%י
 מוריית6 3פשדי למסת1ל6 06דרן 1ל3תר . ומדממזמ

 :י3עעתייסו
 ג3ימס דתמס 6תיס יוכ3ד מקן 6מר6בהינלא

 תארין די% ה(ירתמ . 3סיט די גסין מיגון וכל מיסיעלתמ לת%י וטס3מת 116ת 1י%1 יותמ 3כל זתלן נ' 6למ .כלל תכרזי למ דמ 3סיכלמ . 3סדס ור33ן מלפין וכתס .תסיתג6
 ותקח סו( )סעות תסכ6 6תרת 3למתסמ 61יסי . יותמ3כל
 6יטן 1כל . ומתר 3שס סתוף מת ונותר סג3י6סתריס
 . קדיסמ לסת6 עתס ותס3מן 116מןקדיסין תל%ע ושמס . דיליס געימו לקל 5יתין עדן כנן די5חקיימ

 נסין ס% וכל סכי מוף ד3ורס מית 6מל6בהינלא
 עלתמ. 3סמי 6טרת דמיסי סירת6 3י*סימ ות1תרן 16דן3סדס
  רעכרין זכיץ  ויגמין ד5ייקיימ מדוס מטי נ%ן רכי 6ן רכי6י
 פתירין סיכלץ 3%ע 5ים סיכלין דמיגק לגו לנ1 קכ'ס.לנכי
 . ל1ן ד0תי תמן זלית ל6תנל6ס 6תפטרן דלמ קדיסעד6תסן
 5עף וט3רץ . לך ד6מיג6 כפ6 3למודיסע 6יגע יות36כ%יס
 ר%ש6  רספס5 כנץ . כמד6 5לסו 6תכלילן לילי6 ו3כל .0כי
 . על% 3ססומ  3ין . עלט6 נס5י נז *לי5 יפשוס5י0ו
 נסור6 3גסהתמ ונמתת6 %דנגןו% עלת6 דססומ~תנמ

 דמפמף. כתס ו6% . עו% מ% על% %1י ווונמ .3גסור6
ח%
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 . זיניס 3תךוינ6
 זוונ"

 ווונה . נום6 3תר נוסק . ,יעק נתר
 6תסן ר6ר3ע סיכל'ן גסור6. 3תר נסור6 עלת6רססו6
 וכ6ס . לתמץי נסי זכיג6 1ל6 נוטח,ת רכגופ סיכליןהקרו,

 3ס6' תיפר כ6ומ ר6ילי ונוק3י גי3רין רגדיקי'6חזלקיס'ן
 3כל ר3' 6י . עלת6 רסס61 עכונין לכלס' ו,כ6ןעלת6
 כפקין זתג6 3סס61 נם'; . לעיל6 :לקין יכורין ררוחיןזתגח
 לנו יתתכגפיכלסו

 ככתס ת"ן ומד6ן . תתן רכתי: סיגל"
 לנו כלסו וט6לין עתסון וס'6 כפקין ותתתן עת'קיןתלין
 ותתתן יסקיקין חדתין תלין 3כתס וחר6ן רסרמס.כל6
 3כל וכן . ר'וכ3ר סיכל6 לנו וט6לין טתסון וסי6נסקין
 6תטסר ל6 6גת יומ6י 3ר 6לתל6 ר3י 6י סיכלין6ינון
 דס:ו6 3,,וג%6ל"ס

 עלמ"
 עלת" 3ס"יר"חעכיר ח6י3" יתיר 6'62 6תע3יר

 עלט6 דססו6 3,חנח רל:ון 3זוונ6
 61'נ,ן :רנין והתע3די טנייסו נ?ורין ינפקי 6'113ע3יי ד" עס ד6 ן גסיית תתו3קן כו גהו6 ולסין3תי16כת6
 חד6 לסיכל6 עיילין סגי וכל . רחתניירין לניוריןנפתתין
 חר6 ניור6 תתנייר6וכד

 סרמ"
 וע"לת נמתת6 סיכל" תססו6

 6י63 ן6יסו 3נין . ל0 וכסקת דפכינח' נרפס6תנהת
 3יס יסר"ת ניור6 ססו6 לנו ל0 ותסדרתד5ד'קיי6.
 '"( )טס4 וגתי3 ח6 וס"נו 5וק נר 6קוי זתנ6ותססא
 6וף גפתת'ז 6סיק דמ* 6'לנ6 תס ח"ס סן 5דיקפרי
 נפתת'ן פ3יר ריליס 6ינ6 5ריקסכי

 תט3רי6 6זלי ס11 636 ורג' 6לטזר רב:י ינ.()מע,ת
 3סרייסו 6תה3ר י,ר6י מר 3סו פנע 16ל1 רסוו ער .ל5שה
 61תר 6יסו פתה ר16ריית6 תלס לית6 חד כל 6לעזר6*ר

 ו6תרת סר'מ % סנ63 "רס 3ן סכ% 6לי וי6ת- צ,()'חוק"ן
 ת%נע תסו הו' סרוח 63י רומות ת6ר3ט וט' סרומ6ל

 ס610 6"ל . לתכת3 ל"ם סוס סרומ 613י טרן תנן .רומות
 מד 6ילכ6 וממינ6 3תר3ר6 16יל סוינ6 מר6 'ות6 נפנר

 ומתיג6 נ3יס קרי3ג6 תמיתיס תערת6 וחי לתמזירתרננ
 רעלת6 רימין זיגי פכל רימין רסלק6 תטרפ6סה6

 3ררנין וגמיתנ6 תערת6 3ססי6 61עילנ6 3נרת6י"תתקסנ"
 ו3וסתין י-'הין סג'"ין 6ילנין 3יס רסוו חד6 רוגת6 3נוידיען
 מר י:רכיע6 נס כר חד מתיכ6 ותמן . לתס3ל עילכ6רל6
 וקס תוס לי דחת6 כ*ון סתח6 נחד ק6יס וסוסכיויס
 רחילנ6 6נ6 . 6נת ות* סכ6 6ת ת6י 4 6תר .לנכ6י
 מתינ6 וכה כך ה:6 מ3רי6 תן ת6רי ליס 6תינ6 .סני6

 סו6ע צי 6תר . סכ6 המיתנ6 תערת6 3ס6י ופ6לכ36תר3ר6
 למ3רי6 ליס וס3 רכת63 נףפר6 ס6י סול %ת מ3רי6ותן
 פר3יס6 3ס:ו6 3י 3פפ . ר5ריקי6 ררורהסון רזץ רירסין6ינון

 3סס61 3ספ נ3ר6 הססו6 . רוכת6 לסס61 63ירמ66תין רסוי סינת6 נו יתסיריץ מיילין כתס מהינ6 %סכיודתיכנ6
 פרמי 6ז4 ר:וו 6רסכי . דלו ר6ילנת 63ורמ6 ו6תלפר3יס6
 רתפיריץ קלין ופתטנ6 . 6תר ל4ן ידעכ6 ,ל6 יסלקי%ויו6
 יל"כגי6ין

 ע6 6תטרנ6 . 6יסו 6תר( ,ל% ת6ן ידענ,
 נר לססו6 מתינ6 6רסכי . 6תר 3סס61 ורחילג6 תיריחתינ6
 גך פיגת6 נו מחינ6 ליס 6מינ6 . תירי חתית לי 6תר .נס
 נכת נו ר5ריגף6 רוחיסון 6ילין 16ר% כסס61 לי 6תר .וגך
 3גנס6 דקיית6 סו6 תניסו רסמעית ותקי . תתן ל6על6רערן

 תתן דע6ליןדל1ינך6
 61ת%5ר יסוףר3%ע

 ר1מ" סגי 6וף עלת3.6ג1%
 רומון ר%נע תקסור6 5ננם6 6פ4יר

 תנייסו יתתליירת תתן 6תלנפם רו% אש6 . נגנת6ק"%
 6ינון 61לתל6 . עלת6 3ס5ו 61תלייר רנופ6 דדיוקנ536(1ר6
 נ%ר4 תת5חר6 למ רו% . דננם5 ל1ירץ ר%נון רהדן3%ע

 ולקכ)ל
 נ6לין חלין קעירי, רוהין ד' 6יגון כ?1. "תל3ס"

 דגיפ6 כגוונ6 כסו 61תלכפ 6תל'יר רומ וססו6כמד6
 ת6ר3ע כתי3 כך ו3נץ . טלט6 יסידי ר6רכע 3קס,רי6תלייר
 ו6תלנסת עון רנן רוחץ %נט מ6ינון . סרוח 3י6'רומית

 ל6,רחך ודל דכתכ6 קיטר6 ס6י פוו וססת6 נסו61ת:יי-ת
 ינפקיסי מ3רי6 ,6ינון "לע,ר ר3י 6ת6 . לחכרי6 ליס1?3

 ד6 דוד6י :כ6 דסררך רקט.6 3-יך 6לסזר 6"ר3ריסי:
 : קר6 ס5ף לפותי חותין וק3"ס . דתלס 3ריר6ס61

 עלנז" ת:6י נס נר גפקכד
 כין גריק 3ין כלסו

 לתחתי 63ויר6 ע3רי כלסו ורסיעי 1הי3י ותתיהימסיוי
 לגכת6 סן 6'רמ6 כטיל ותתתן עלת6 ל3ג' קרת"ס6רס
 מתקר3ן דעדן לננת6 ד6ורקיי?ו 6ינון כל לג'סנס סןדערן
 חו כפיק כרין דתתן ק'תות תלת ת6יגון דל3ר חותסלנכי
 גדיקיי6 6תון זכ6ין ו6תר וק6רי קתיסו י6תערתתג6
 תמ,נס ססי6 דני:נס. חר6 תלע6 ער קתיסשין חירמ6 צין 6וליף פתיס יטזרח"ל תתוג6 וססי36טלת6
 :סח5 3ססו6 . יקידת6 5טן תגנ6 5גון ו6תר 3מיל6י
 8יגון וגל . יע3רין וסכל'ן כלפ וע6לין לס תלנני3נסילו
 "יגון יכל 3ניסגס. וע6לין ייות*ס 3יר6 6תטסרןה'כין
 רסכל'ן ו3תר . תתיכס 3ס6י 6% 3ירוי 6תתסרן ל6זג6ין
 רננת6 לשר רתטן עד קת'יסי 6זיל תתונס ס:,6ועכרין
 סעריס פתחי ו6ו"ר לפיתמ6 ק6רי חתונס וססו6 .דטדן
 לון א11יל פית% סחחין כרין . 6יהניס שתר לריק נויוי63
 רלריקייח 5הור לנו ר6עלו כיון וסת% פממ6 3כלוכן

 5דיקיי6 ש מדת* על חרוו6 כתס קייתין 6ומרנין5ריי('י6
 ד6תטפרן יותץ תלת6 לסוף . חד6ן תת'3ת6 3ניוכל

 3ריוקכייסו ג1לסו ותתליירן נפ3י ו6יירן נסקי יריסן3סיכלין
 ומד מר לנל חזי גרק6 ירזת6 6חסגת ירת'ן ולסל6סתכ6ן
 דיוקכין רכל ריוקנ6 יקר6 חחיזו רטרן 3ננת" ר6חמזימזו'6
 63תר 1ל6 כסיכל6 "תנלי ל6 קדיס6 דתלכ6 נווגין רכלונוון
 ל%נע נגת6 נ3י על תרקת6 רקיע6 6פסתמ 6ל6 .מר

 61תסגן . ת"ץ ו6תמוי קזיפ6 יקר6 תדו, ו6תתלי6 .ספרין
 ס' נוסס רס640 וכסופ6 מרו6 מת6 ת* לריקיי6טלסו

 דלתת5 רעדן 3נפה6 636 רני אמר ( רס)ויקסל
 קו3": ע3יר גד . טל6ין רזין 3יס 6ית עליס רנףית6רקיע6
 כחד6 יין וסחפ ייךיס כורסי תנו ותיס 6פ 6"סירקיט6
 6תר לססו6 רתפו עד 61תפסס1 לתת6 רקיע6 מנסוןוע3ד
 תסתגמין 1ל6 רתפפכחרן 6מרהן וחיס 06 קויסיןמ6ין ששויס נפי ס61 3ריך קורס6 ע3ר תס . וית3ו רסרןדננת6
 טל6ין תפתיס ר6תנפל1 ומ*ס 06 ות6ינון 6תנליין ול6תנליין

 דלתת5 ננת6 60י פל לש ותתמ ורקיט6 תתיחו תנייסוע3ר
 רעל דרקיפ6 תפהש 3סגע6 נוונין 6רנע 6מר6 רקיע6 %תתמגר
 ספחץ %נע 6ית נוונץ ישגי לנ3י 161כס. ירוק וסותק חיורננת6
 ספרין ל%נע פפגהן ו6יטן דרקיע6 תתימו תססו6לתת6
 פנסץ ד"5עכיד ו*יס ש ת5הנון גנת6 נני דעלררקיע6
 לסער . נסיין %גע פתחץ 63ר3ע ותתסתחץ . רקיע6ססו6
 ותינ6 הי6( )ג'6 דססר תתעש תנו פתמ6 נסס61ימ*נ6
 דימינ6 כסת% . פתהון תרין נ6יגון נסורין תריןנסרין
 . %סין לקנל "ום.ן( ו5אא גס,ל" )פק4 צג, )יא ד6יסווכפפמ6

 ונליפ גסיר מר % %רסיס יתינ6 לספר רגסיר נסי6נו
 ם 86 61"1 נהר6 ססי6 תנו 3כ5י5ו ונליל 1ל:יפ()ג*6
וקףית6

 נ6ת5עיתי
 סלק6 61 6פ . רסתמ6 גסור6 רססו6

 % לסס61 גפיל גסור6 0סו6 סו נ6תר ק6יס ל6ונאפ6
61פיק



שימה,שלכעןכ3
 ונסיר נסור6 ט מו. 44ר יי% % ננ*נ ל10פיק
 ו3ל4ע דנס*ר שי 6ת 6תןסיס 6נפץ לק3ל ד5ר0וכנעצ"
 6תמזי ולזיכין ר % ו6יסי שסור6 6100 נו כנ151וכ5ין
 וסלק6 דפתמ6 כסזר6 יססו" כ6ת5עיו6 וקיית6 ב ד()י*%
 כ6תר קיית6 6% 6פנליי6 ל6 ו5אשהן 4תנלח6 לזתגין1גמפ6
 ע6לת ד5דיקי6 נסמת6 וכד קשחרן 6פהן תרץ 6לין .יד

 הךישין נסור6 ססו6 תנו נ8לו 6תווי פרין 56ין זטדןכג:פ6
 פתמין פרין ה6יגון כדין . ונמתי וסלקי כסתת6 ס9*של

 ד6יסי ע65ס חד6 רתיכ6 . רפימן תרץ תטיל6 ונהפיהקדתי
 רתיכ6 ד6יסו תנייג6 רתיכ6 סננין ר3 דתיכ6לרתיכ6
 יקיר6 סת% 6*סו וד6 3ו6"ל ד6קרי תתג6 רכתססו*
 ו6מרין 6, )"י כסתת6 ע5 וקייתין נחתין 61לין רס6"לד6קרי
 6תוון תרין 6ינין כדץ ס5וס י613 סלוס י3ו6 3ו6ך ס%של0

 ד6ינון נסור6 ססו6 נו ו6תנניזו נ6תרייסו קייתיןסלקין
 תלסתין ק6 6מרנין גסורין תרין 8מרהן סחמין *ריןסתמין
 . ל6חור6 ומד סת656 לספר מד סתמ*ן 63ינ,ן ד6ם6הנסיוי
 . 3נווייסו ונ5יגין נסורין כ6ינון תלספין 6מרנין 6תווןתרין
 ל6תרייסו תת:דרן קדח6י 6תוץ וכד נ סד ו6ת ג מד6ת
 נ:ורין ת6ינון גסקין ונחתין ס5קין נלי5ין 6מרנין פרץ6לין

 פרץ ת6ינון רתיכץ תרין נמתין כדין . נסתת6 ע5וקייתין
 . ויקיר6 תתנ6 ר3 דג3רי6ל רתיכ6 6יסי חו6 רתיכ6סתחין
 תתנ6 ר3 דגורי6'ל קדיס6 6מר6 רתיכ6 6יסי פניינ6רתיכ6
 תתסדרן ו6תו,ן נסתח6 ט5 וקחפין פסמין ת6ינוןונחתין

 מד6 סיכל6 5נו ע6לין רתיכין תרין 6לין כדין .ל6תרייסו
 זיני פייסר 6( )קג'נ ותהן "ס5ו'ת ד6קרי דננת6עת"ך6
 טס וקגתון קנס וכרכוס נרד י( ):'י דכתי3 נניזיןנוסתץ
 . דלתת6 ד3וסהין זיני תריסר ו6ינון . ונו' ל3ונס ע5יכ5
 כ5 כסו ל6תל3ם6 ד6תמזון דנסתתיו ל3יסין 6ינון כלותתן
 טו3דין 6ינון כל 6הרסיהו 35ום6 כססות מזי כדק6 ח(דחי
 6יסו ס6י ותכריזי כיס רסיתין וכלסי עלת6 3ס6י דטכדפ3ין
 סכי6 ניס %תלנם לכו% יסי% וכע5ין דפ5ני6ל3ום6
 דס6י דדיוג64 כנוונ6 ד3ננת6 ג( יגי )י'חי ד5דיקי6נסתפ6
 עתין תלתין כל דס6 ו6ילה יותין תתלפין תילי וסניעלמ6
 דטדן. לננת6 פיט% ל6 טד טונמ6 תקכל דל6 נסתת6 לךליפ
 . ד6יקתוס כתס דעדן לנגת6 ט56ת עונס6 דקכילתכען
 יס3ין ל3ום6 כס6י ד6ת35סת כיע . 6תל3סת ד6תל3נת5גתר
 נמפין 6פ11ן 6ינון כ5 כדין 5ס. ד6תמזי כתס 6תר05

 נכ5 זתכין תרע 6סדר רקיט6 6100 . רתעין 6ינון*ס5קץ
 וס6י . כיס דתתד3ק 6מו6 רקיע דס6י כפ%ו כססו6יות6
 הני ככ5 הרקה6 ד6 רקיפ . תנינת6 לכר נפיק 65רקיע
 כ5 רקיע 3ססי6 תמקקן רמיתין 6תוון ועסרין תריןטונין
 ע5 דלעיל6 תעל6 6חר'ס )ספיש תתנ6 על6 נסיף ו6ת6ת
 והתסיין נסהתין 6ינון 6סתמיין ד6תוון על6 ותססו6 .ננת6
 תנו 6ל6 גמית ל6 ועל6 ל6תדכ6ס חנור כנסר דפ3לונתר
 כלל6 6תוון דלונון 3נין רקיט6 כססו6 ותמקקן דרסיתין6פוון

 והיס ת6ס דס6 ד6וריית6 רז6 רקיע וססי6: .ד6וריית6
 6ינע כל טל פל6 ננדין הינון ד6 וע5 . 6תט3ידד6וריית6
 רסיתין ת5ין ו6ינון . טלת6 כס6י 5סתס %וריית6ד%תדלו
 6תוע ת6ינון חפלץ רקיע ססו6 עד וסלקין דעדןכנכת6
 יטיוף לכ( )יכליס סס"ד נמתת6. 6100 65תונ6 פל61006
 רקיע6 דס6י כ6ת5עית6 6תרתי. כעל ת% לקמיכתפי
 ד3סס61 ד5עי65 דסיכ65 סתמ6 5קכל מד6 פתם6ק"מ6
 דנעיל עתוד6 כהד לעיל6 דלתפ6 תננת6 נסתתין פרמיןפנא6
 עד כגנת6 6( הש)"פי

 ססה"
 רנךע6 סע6 ע . פתמ6

 דרקיע %ת5עית6 ד5הסו 8תמ6 כריגי61 עתון6( *ששיאה14שאשש%

הוהך "ץח
 ונסלן כסו6 כ%5ן דמאו8 נועין 58פ כנווס פ54ץדענ68
 דססוי5נ11ני1

 עעוז6( 4הרה6 )שסה6 היפ6 וכזין . עתת6
 והת5ססש. נסורין( 4שאג4 )עסא6 נהנץ ככתס ו6הל0*ע נ5יןד6
 6ויקי6 נסרין סעפ36כל

 תססח"
 נכ3 5% . ט65ם "61

 תס% יתיר סכינת6 6פגליי6 יוח6 ריס ונכל וסנת6סנת6
 זכ6ס . 5גניס וסנדין 5דיקי6 כלסו ו6פיין רקיט6 נס6יזעני

 5דיקי6 נסו דתתלנסן דק6תרן ל3וסץ לסני דזכי ת6ןמולקיס
 דפדן כננת6 נסהת6 קיית6 ו3סון 6וריית6 3סקודיט5ת6 3ס6י נס 3ר דע3יד ע3ין העונדין 6לין ))תת6( דטדןכננת6
 סלק6 נ( )ייש כר יקירין ל3וסין 03גי ו6תלכסתלתת6
 לכוסין 05 6זדתגן 5טיל6 דרקיט6 פתח6 כס0ו6נסהת6
 כ%וייפ6 דל63 וכווכס תרעות6 ד6ינון על6ין יקירין6מרנין
 מ4ן כס תתטטר לעיל6 רעות6 ססו6 ס5ק6 דכדו53לות6
 פניס ו6תעכיד נס 3ר 61005 מי5ק6 ו6סת6רדעתעמר6
 ו6ע*נ . לטע6 לסלק6 נסתת6 3סו ל6תל3ס6 דג0ור6ל3וס'ן

 6ל6 תליין ל6 4ין . תליין 3עו3דין ל3וסין ד6ינוןד6וקתוס
 קדיסין. רווין תל6כין נו 5קיית6 ד6תתר כתס דרומ6נרעות6
 64ליסו סכי 6וליף קדיס6 ו%3ינ6 . דתלס 3רירו 6יסווד6

 )ס*6 דלטיל6 לכוסין . 3עו3דין ד6רט6 3נגת6 דלתת6ל3וסין
 דל63 דרומ6 וכווגס כרטופ6 דלכ6( וכווגס ורטות36רומ4
 סנן 6ת לססקות העדן "65 ונסך ,גר6:'תג( 6( '6)ו'קל6
 ננפ6 3ס6י 536 . 6וקפוס 60ונו'

 דלתת"
 תטדן יו65 נסר

 %3 ד5תת6 3גנת6 דנסיק נסר ס5ה לתנדע 561סריך .וד6י
 ר% ד6 עק . 3עדן 6פר 63: . דיליס וסרס6 עקר66נור
 דסכלפט. עינ6 3יס 'לסלס6ס רסו 6תייסי3 ע6 6(סוע65ס
 6פר . 65פנל6ס לתת6 6פתסר ד6 6תר 6לתל6 דה5סורז6
 6% ,ג64 ש6 לתנוע סכי 15ף 6תהטר קדיס6 ט65סדעדן
 עק ו6פנהז 6סעער קיש6 על6ס דעדן דיקר6 עתירוננין
 6פפסר 65 ד6 *ע5 תניס. עפיק נניד נסר דססו6תת6ס

 סני דלטה65 5ננת6 65סק% עדן תנו ונפיק 6תפרסנסר דס6י כפט . דעדן דנננת6 נסתתץ ל6יהן 6פעו65תנ65ס
 נסו% פו נסיק דגנת6 ד6ת5טיפ6 סתמ6 סס% תנונמי

 דק"ת*ן 4פר . דק6תרן פתהין כ%כע ספוין ל6רנעד6פפרס
 כסוין ל%כע ד4תפרס נסור6 וססו6 . רסיהן 6תוון6יכון
 יז0ר4 6תר תטק כפיק ייאין( )יי6 דנ%5ץ 6תווןכ%כע
 עדן ו6תע3יו 6תנסיר נקודס וססו6 . לטי65 תת6סקידס
 6ית ול6ל6נסר6

 ננ4דס לס6י אתנדע להפתי דס5יע ת"
 5דיקי6 6יכון 5קתיס דסנדץ תהס ד6תסספ נס"ךו ססו6כר

 ננת6 6יסו תת6ס נקודס וס6י . ד6תתר כתס דעדןדנננפ6
 ע5 . 6%סתכל6 5תנדע 6תייסינ ד% 6תר על6ס עוןלנכי
 סת6 . זולתך 56סיס י6תס 65 ק סד( ).סעיס כתיכ ד6כל
 ידע ד4יסו קדיס6 תת6ס נקודס ד6 א5תך 6לסיס 6תפרםד6
 5יס דידע ת"ז 6סר6 ו5ית כננפ6 דפתיר דלתת6 עקס6י

 ד6יסו כ65 ע5 ע65ס טדן ד6 . ז%פך 6לסיס 6( ג'ו)נל6ס'ח
 5דיק כמד תת6ס 5נקודס ידע ד6יסו ד6תי דעלת6רז6
 6"ש כר ליס דידפ ת6ן %ית 5יס דרה נסר תמסדנפיק
 סוף. 6ץ טד 5עע6 5טיל4 %הו ד6הסו זו5תך 56סיסדכתיכ
 דכתיכ 3רז6 5מכיתין 6יש רז6 לתת6 תטדן דכסיק כסרוס6י

 נסתפ6 . ותת6 5עיל6 6פפרס ותלס . נפסך כ5מ5מותוסס3יע
 3נסירו 5תמתי ת6י3פ 6יסי דמסוכ6 עלה6 תס6ידנפקת
 5ת6 5מס ס( )סס 6תר ד6ת כתס 5מ5מות לוסו ומד מדכ5 סכי לתי6 3ת6יכו 5תכתי דת6יכ נס כר כס6י ע65סדע5ת6
 דננה6. וסיכ5ין ורקיט6 דננפ6 דנסורין 5פות ת6יטן5ת6
 יתכץ יקר כ5כוסי נסתתין 6*נון כ5 . תעדן דנפיק נסרוססו6
 1כדק לתסכ5 וא 65 %% 6100 561ת65 יסר 100מע5

תת"סכן



 31מץהזהר עת נןטינוהשלמת

 5חות ת6ימ! 51מתסכמס ו5מתונ6 ב'סגמ וגסתת'ןפקי%

 5נו טס וסרנץ גפתת'ן מפיק זלעיש גסרן06סס,מ

 יתזי'.יינם ימיעי צצצגמתבמיצשצע
 נסר סיו6טל  ו%סתסנין יגו . נפס6  ד6צהכמ

 גססומ5עע6ץ
 51ס5קמ ע5מין 5חות נחת'יפג6וגיעיגון סתחמ1

 :שיםק2:"::וו,ץי% יוןשן.ש,י.י עתוז6 לסס61 . דק6תרן גנתמ גמת5עות זק6יסעתוזמ
 כקוזס ג(מי ,כו'( גקיוס ל6תתק:6סי קג'ס שגסי כד "זרןין

 מת'ן '"נ םז:עינועיו, ש ולריתין זנפר 6כפ'ן%גע

 ו,ו-
 1נ27%,ב14ויובמנ11"7%4םעצגתצם ,""

 ון תוטי, ם ?ןי ת7%יימ:,7 צצן2:6?מיך:ייעצע
 ""!' יי 1 "" ע% ן "%נע
ע סו%מצ  ,ס:ק "4,ייעוי שינית1:ש

 %4ע% שג.ן::;%שףי:ונקבן;:4,
 ר%י ופפירו  ננפור6 ו6ססלל פל4 5לדיס מו)תנסור6(
 נסור6 ונסיר שניפ לם וס4ק נס א%ד ונססונשקורס

 ם וניז 6וריס6  נפרי לריסי6  6סון ושאשירי
פסר6

 רי6רילי
 נסור6 רלם ע לדו נ4 יספסר6

 ט צ פן651 6:%ר י6 י%ל  ליל6.%ילאש
 ויין" ר"י"" עג יע ;" : י ;"1" "","',

 ןו:;'ב"נה5"ים"1"
 מקרי המי . ססתיס ק5ס מקרי חו רקיעין תרץשוסח

 ק5ס וע? סטיס 51תשס ו( )יגלזס וכתיכ ספמיסחק5ס
 רפיתץ זמיגון חית 6ךכע 6'גון ד5תעמ סחיס ר6פי .ססתיס
 נגו זי רסיחין מתוץ %גע מיחן ע5 ט65ין גסורין()י"6
 ד5תת4 עק  ד6הלן  אטע . זסזן זג3כ% פתמ-ן מרגעמ'גון
 כהס מיסו על% לו6 כ65 6ג5 ודמי ט61 סכילמרעמ
 5עע6 מעקמ 05 ז6'ת כתס דקמחרן גק,זס זס6י .זמתתר
 5תת6 גנתמ ו0ל,י ג%ומ לתתמ מולקמ 05 מית כתיסכי
 ג6רע6 ז5זיקימ גרוחי %5תעפעמ כקודס זססימ חו5קמ6יסו

 ג5זיק 5עי5מ . ותתמ ג( קנג ),י:6 5עי65 ססרין גכ5ומתסגי
 ותה6 עילמ פעסוע6 6פתכמ ו5מ זלדיק מיכמ גסס'מ5תתמ
 עזן ז6קרי גקוזס תססי6 מיסו 3כת6 יס6י גגז'ק56מ

 ז6רע6( עזן 3ן מיסי סתירמ ע5מס תמיתמ זנפלמ)גקתמ
 דכסיל 6ריס סד  6לפין  ריסי %גע 56ין 0חיס למפי6יגון
 סיר ופני זכתיכ פור ומז . סיתין 56 מריס ופני 6()'"יק6ל
 כל5מ מזס . 65רגעתן נסר וסגי זכת'ג גפר וחזתספתמ5
 ג0רין ריפין 6רגע 561ין . 6זס סני סגיסס וזתות דכת'גזכ5מ
 5כ,רסיימ 05 זגס5ין( ח'ון )ס'6 זתסמן כורס"6( זטט11ס,ן)ס61
 דלס,ן זתטעמ ייעמ ותססומ . ועין י5סון תס"6 ותגוקויפמ
 לגד  לור  וי גסל י( )י.'6ן וכתיג גוו זי גסר ססוממתעכ'ז
 ס5קין כז וגסתתין 'סתפיגס מ5סין מלף קזתוסי תןאסק

 מתוקק 51מ . 5קורגכמ וס5קין גוי זי כסר גססוממסתחיין
 ותנו 5גופמ תנס זטגדין תסלתגזרמ חז* תמ מסתחייןמ5מ
 6סמ . גגורמ מ5מ 5גוסמ ססומ מסתחיימ 5מ תגורמזמיסי
 זי גפתתמ כתי סכי 5גופמ ססומ ומסתחי זגיס ייסתממכי5
 כרסיס )פס( גס זכתיג קזיפמ כורסיי6 ת3ו ז6תגפילתכור

 דגס ווסתמ ת0סו6 5מסתחיימ זגטימ ג,תגמ גור זיפגיכין
 זי יוסתמ ס0ומ כ5 מכ5מ וכוימ ו6סתחיימ ג:ירממתעגרת
 זסג65 5נסתתמ ווי מזי תמ . גסמי לגפמתמ 05 5יתעונפמ סכי מי תיתמ ומ' . ומתלגגת מסתחחמ וגפתת, .גכפתתמ
 ווסח6 כז מכ5 6ת5גגת זמיסי 3ג ע5 ו6ף . גוכרמסמפמ
 דססומ  3נינ .  עוגסמ ססומ זסג5ת 5כפתתמ ומ ע5ס סני6יסו
 זקגעת כיון קותמס ותכמ . גכור6 6ת5גגת ותגי גתריווסתמ
 מד מתר מ5מ . סגס גן מקרי ומת6י סכס גן זמקרימן מת- גנו 05 ומט5ין 05 וכע5י כפמתמ מו5מ ג13פ6פוגפמ
 5מ עז %%5כמ גלרופמ כפתת'ן מת5ריסו זתתן כניסגסמיסו
 ל1ן עמ5ין כז כפתתין( מיגון וכמין )ומי זעזן. ננכתמע6לין
 וק"תין זעדן. ג3כת6 ותיכין פ5ימן ת5מכין תרין 6תרכסס61
 3נין ז3יסנס %ר זגססומ תסכן מיכון 35גי %1151ן5תר%
 גגור6 6ת5גנת 5מ עז חתת6 וססי6 . גפתת6 ססימ5קג65
 6ת35כת דסימ וגותכ6 . סכס 61תר1 5גגחסו 5וומין פ5יהןמיכון
 פתש בגי % וותיני . 6תר תססו6 עתס גסקק תתנןמיכון
 6יכון 60 . סכס 5ע ו6תלי פ5י)ש 6יכון זתתן . זעדןעגת6
 זטזן כנגתמ כפתתמ 5ססי6 ס"לע כזץ . מת5כט זסמכפתתין
 )ס"6 ז3יסכס זמת5גטת6 תכירו ססו6 תני תגירמ 6יסיוכתס
 ת5ע'5מ זכחית 3כ ע5 61ף תת6ס. דמפ6 תכירו דסס'6זס61(
 וכפתת6 דקיל4 651 6פ6 6יסו לתתמ %5ע6 זתסמ כיעמג5

 סתפ6 6ס-ק ט61 גרז קוז% כזין . ,6תגרת גיסמתעגפמ
 ותסמ . 3כת6 וע5 נרקיפ6 זכסרץ פתחין 6רגע יו6'גוןזגסיר
 פתפ פתי יך6י 5כס וורמס ג( )על*ני ומתסימת נפתתמ5ססי6
 3נכת6 זיפג6 5נתר . תנ"5 ותנ6 . גכגסיס ותר5%זקס
 מתערפת 5מ כפן ועז זיתגמ ןתנמ סס,מ כ5 . ז5תתמדעזן
 5טעמ 05 ס5קין כז וכ5. תג5 ע5ת6 זס6י זחיח ת5'ןת6יכון
 05 ו6עכרו ז5תתמ ת5ץ ותכ5 מי~ו תכ5 65תערפמ56סריך
 . 1נ5 תכ5 גיס מת5גגת גפתתמ כזין . גור זי נסרגסס61

וכפקת
 גסגח לגשט יסין6 סיקין קגוש פ)ל*ס *1 הרו%ש נחרפת טיין א %מהדרך
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 צ2ב?צ 6בב2 צם צם צ ,4ש*בה
יו4?ק

 ז,תן"?'ע,ן
ש ענן ן %  

 צם ס1עון%ש5 וצן :בנ ?צ2 צ:בםי
 ש י':,ישקפע,אג"ץ נל1 -הץ?בבביין
 %גתו 6י6יייכי"ם6

 לכל ת5ף
כין ופסתכלןש

  61תרין  ות5בין  רי6ר?. שוד6 ש וס3לין 61יגע תרעיןו3כי

 .-( )סס וכתינסומ חיינין 6עע על ונכי :%6יס

 'יוטי:ב2 זב צם6תי:ד6 במיי4ב211ציבץ
5:;ש1,זןס(ן1מוע%41יפ:2

 6ליפזר ארכי ד6 כנחג6 . ונו' גס6 סו* מלינו 6כן)סס( ס?*י ו4ריאשמ פויסי פל ויסר6ל יסוריסון לתס3ל ועילגס
 ו3ר פליס וק"פין יסורין ל5וגון ביסכג2 דל:ת נגעכ%פמ

 נ:, ,י,וג,ל31 '"ב,ק יע ע"וימ:;י"":קי(,וי:')
 ';יה;י,ו?ך, "1,:ןלםו'4לי::ן"ג'י,נ"י
 בנל 4ועסמת6 צ66בםת%2מי1:%ס יצנמ?יטלבג
 דס3לפ לטשתת6 וד . יו0ת6 6100 לכפרמ ד%6 נשסריןלע

 סס*6 . שרייתמ חוי דגסר* ם זכ6ע עוכס6(6100

 ה":""רי"י",י'ימ" נ:, ר.ן ניוןי,;ת;;;ק
 יי יק .ז~

 2 *דפין כוץ טן 3נתנמ ?סיר רקש 40 קכןלתת6 י.יון":';" . ";:,ן4"רג:י;,ין%,,",ין:,יג נ ,ן'"

 י'י%4::!נו'-','שג"י
 ימ% ו6יסי נטיס %סיט 611 שיס גלין % ש4 .- ו:ב 4 :1ם ץ2עשבצ% ק;" ','עש'7' 'ו"נ""לן:'ן"י

 לססר רסיפמ אכ"ג6 פתמ6 . 0אם6 כס0ו6 ומתרסיסוסלק6
 וכ55מ קא% 1ד6 ד( 6פ ו6ייי חד 6פ קיית6שוניס

 1לאענץ ככ,י4 כ5ין לזפכץ 6088 כססי6 1ל0ס* וג0ת66
 ק"ת6 ל6 ד6 מס ד6 של גסיר. 1ל6 גסור6 סס"%ספר
 ת4ת6ס פ%8 . פתמ5 כסס% 6הנישיס ד6 61ח תוירנקיות6
 ד6תרסיס מו 6ת ק"ת6 וכש תטרנ לססר ד1ית6 *פ6%הש

 כג4מ גמן מת וס6י נ 06 6"ן ת6 שהמ6 כססו6אס:סיר

 1ל6 ד6פחזי זסאהמ תת6ס כקךדס דסו רפעה קיית6 וכ"םיריס לססר וקיית6 פתמ6 5וסו ד6 רכיפ6ס ספמ6 פחמ6כססי
 5%ין( )י" טפרץ ג%כפ 6פוץ 6רכע *6לין י' 6ת 6יסי 1ד66תמד

נסס"
 6חרכין 5יווץ רסיתי! רלךס נסלף פתחין נ6יכון רקיע

 וסריו פסרין 61יכון ריסישו פל 3כתרין ססרץ( לד')י'6
 מייק נכי טל וסמף6 גסיל ד6 רקיע6 . 3כתרין תתפסרן6נהץ
 ו6תיון חן6 ו5רופ6 נרו6 וימיד6 ימוסכן רז6 ו%ועכרסיתי
 נססו6 סוון 6הוע 6לין . וץ נ*1 נ*ח ""ס ו6יגוןעל6ין
 סתיתין קדיסין על6ין )ורתיכי( משצהץ ו6תוין 3רז6רקיע

 פל6ין( ,"י'ס )ספייס 6מרגץצמתוע
 סתית4

 טנציין
 כסעס6 רקיע6. 3ס6י ורסיפץ 3*ס 6'ס ו6יגוןרקיפמ,
 קוייו וסתסן ר~ין מרכע כי0 מסכסרן ררףפ6 סמיו%כסיר
 סל6 גמ"ע כוץ ס3ילין ותרין -דתלשין 3לרוסץ 5רופ6ו6יכץ
 כל 61תזכ1 קויס6 דסתמ דרז6 6תוע 63יכון רקיפ6תט6ף
 נלסו וכסלי קד'סין ותסריץ מיילת 6יכון וכל רתיכע5ףכע
 ד' השתניייו 6תעתרו 6תוון %ין תלי6 ודיכ6 כסטפ35מחס
 כדין 61תסתר1 6תנגיזו ד%ין 3סעת6 1*1. ט"מ ו6יכון ד'נו
 כ%י עלת6 פל סרי6 דויג6' וידעי %ער לפוו וססרקל6

 ס6י נפיל כו . נווגץ כל וכלע מד6 נוה6 6תרסיסרקיפ6
 נ4נע דק6תרן ריסין %כ8 6יגון ומירת תסטר6רנךע6
 לפיל6 כסליוקו וסלקי כפסלה כלסו נעלין 6תוון)6כין(
 61פוון י6ספנקת פש 6סתלקת לעיל6 וסלקץ כסלין 4כוןש1

 ד*ו נ*1 כ*ש 6*ס קוש*ס 3לז6 נםליתו ו6תחזיין6תסורו
 לקש6 %י שד ננס*רו 6תטאל כוין רקיפ6 ססו616פרקס
 לתסרף וסמני 6ח0ורו כלסו %וון נ%ין כתלקוהין6תכסיר
 קל1 סג% *6 וסלקין ס%י ד6יכון כיון ותזת6ער%
 גסל6 וכוין לעיל6 לעע66סתתס

 דגפלמ. תמן וקדוסן 3רכ*
 6יכון יקייתן רקיפ5 סס'6 יסמרן ותתגלנלן 6תווןסנשןן
 סלקץ דרוס לסטר 6תוון מיכון דקייתין כיט דרוס לססר6תוון
 רסיתו רקיע6 וסס61 כ6תלע*תמ כדין י %ססין 3כ5י5וה55ן
 ו6ת כיון יו*ד ו6יסו חד % 6יסו רסיתו וססהח מתרסיסמד
 6מרכין 6תוון תלת 6נתריס לססין כדין ומתמד6 מתרסשד6

 סלקין רקיע6 וס6י נ6תלעו תי5לן 6ת11ן מלין . סו"ס61יגון
 כוי: לססין 3תריסר( יחרי.6 )נוסח" 3תליסר תלסעיןוגמתין
 י6תכלילפ וגמת6 %ן גמת6 תלססן ךתכין תליסר דמליןל3תר
 מיילין כלסו כוין . 6תיועת 1ל6 נסו ומתעסרת מתווןנמיגון
 גסל6 ומ רקיע6 ותוסכחן סירין וסלקין 3מדו תסרייןוכלסו
 ו6עע דק6תרן קות6י 6תוון ו6יגץ  ותפנפל5 וסמר6פגייגות
 קדי% דסת6 רז6 על6ין 6תוון 63יג,ן 6תכלעו כלסי 3"ממ"ט

 כלסו ססר6 כססו6 ויסתכ5 ת6ן לקע 6תלסיתו ולמו6תרסיתו ציש צן6ם:צו ז2 י:סן66בצצנגסש
 מתחסיץ תתקוהו ס' ככוד כרוך גפיתו 3קל ומפרו6ת0סין
 סערין תגל 6תתפיין . ומ ו6מרץ ו6נפין( )ס"6 ולפוןתסטר6
 תססר6 ו6סנלגלמ כתלקדתין סמר6 דמ רקיע6 . 6161הרין
 1קל ד6 כססר6 סנימין דתסריין גשתו * כויןלססר6.

 8'6 ללינ *"ך1* ג*לסת ע*ילפ ג סס!כר *רק נג*פ י0ורין פקגל י* א אמתוףך



 33יןהדל שונ קעמ%השלמת

 סגו6סטתמ
 נסש6 . סעריז בץ י2י1% שזנסעימ

 גגסיחושי%
 ע11

 צ נווג%%ע נכ5 כלע6 4דמ
 ,ת(מ'התתי ,",ן'', ונל:;:"תנ,,,קו'י4""ע':ו
 1 ון מ*סו - ק שש6 שוון קיין 6 05צי1גש?1מ

 ס5יס סתמ . ס5יס סליסץ5, סחמ 5תת6 סצ5יסו6תטניד
 כמתס סליס סתמ מת'ין זתסע ס5יס 51מ )י*6 6תיון3חתם

 ס5יס סתמ מי:1 % מלסים יסוס 6ינ,ן "תוון כתסט2ש
 מ53 . כזקהחרן כמתם 1מיסו גרתיזו 6יסו "חר6 מתמ .תכל6

1 ?י, נ 6נסיר רקיעמ ססו"6תאן
 כל . ותפ6 עיי6 תו6 כר61 ס6ימ  כל6  נמוי60יסו

  ורגן וכל רסייפו כרו6 קייפז כלסו  פסריין  6ינין וכלרנויז 6יכי
 טז ק7.סס ז5סער 57תם רקיטין י?5יו4נין נע5ין;ק ;;ם11ק:;יי:םן ע.גייח:': צגש
 יריעות מקרון 1מלין %רמ 7לסער ממרנין ביעץ 65יכוןחעי

 מיכ.ן טזיש יריעותיסמ יי:ן4ףית
 ין ן:ש,ףי י")

 %שטו"
 כיתו יי7בי5 ב:ג נןוחין ב5י

 ססיע מינון :5מ רקיט*ן . ת,1 ט5 כק5יפס %נן
 ת7יק

 :נ:ן גן':בן: ו;,,ן,זג ןגי"וו"4ן':,';ן:1:;ן 1 סתיס1לס,קיעץשי% רש
 יע נני ש רקיט 7מיסו 2ס ע65ס ררלע6 תמ:7גפקי
 5יפ ונגין עתיר מיסו %י . היח 5יס ז5ית מיסו וס6יע65ין
 ס6י מתנ6מ1ל6

 מגותיס
 מת עמ שס נסורין 2 יק

-! 

 1למנסירו
 הם2

 5ית ליס 7י7ט תמן מת פסק זלמ נסירו וססו6 טל,סי6 זמתצ ז5זיקימ נסתתין כר כל5 נחן 651
ימקרוןק

 זסת6 6ינץ נסון % ט5מס 4סת6 ד 1
 00ת*8 קע'ו( )תסלש כתינ ז6 וט5 . כסק 6תטערק7יס6

 )גא קיותמ נלמ זטיר מז נסירו נר כ55 1ל%נק6בט ט 7שמ ק7יסין( )ל:מנ7סתיס ק7ים6 5סתמ רתוסכמ

 ונפק זעמ5 תמן מולקיס זכ6ס . כיס ל6תחסנ6 זכ65(י%י

 זסערמ תשמין רקיעין 6יגע 5ימזמ כגמ5תמ כגור6יפיתיס 6זכק לכמ ככיק כרטהזמ כ55ותמ 5תשיס פלמ כ7ע5"ס כרז* זמגתל ס5יהו 5תכ7ע נת6ריס ל7%נק6 גם נריכיל 6לץ כרדן . מס ולמתונק6 זת6ריס כרדן %5פכ65וידט
 %ס65ס ותתתן תת6ס מזמ כמת6 לק 65עער6דק7וסס
 כססו6 חז כלסו לתסוי פגשמין ע65ץ רקיעץ "ינון5ימומ
 וספוותיס זפיתיס י3עוז עלייסו. דק4ח6 *( )יעיע ע65סלקיעמ
 כ65 5ימומ לעי5מ 5עילמ יסחלק אהעוהו0 יטון 5כיסתרמסן
 ,יותמ יית6 ככל 551ית6 ג5ותמ ככ5 כ50ף %כוונ6צסק, זקיית6 כרז, ,חה:כין רעיתין וג5 תנדש זתתן 7רזיןנרא

 תגיס נפקת יהיס וגס 7מ תט645 6חפער זס6רטותיס יסוי כ5י5ימ כפי5מגיס עלמין ייוחא כרזמ יותה כלר6
 ססימ )0"" ו5י5ימ 5י5ימ 7כ5 ננין 7כימ 5ת6רי 5סויס7ר
 7רזין רזמ 7לדיקימ( נסתתין מינון ננווס ל"כלל6 קייתמנש7ס
 7ססי6 כר61 תת"ס 7מ רקיעמ . לכ6 מכיתי ל"יגון5תנזע
 תעי5מ כ5י5 6יסו רקיטמ ססו6 7מתרן כתס קיית6נקוזס
 זס5קמ סרגמ כסמי לתת, זי5יס ויסו67 ותתתמ ג( "ג ק)1;6
 ויסו7מ ל%ורמ ככסורמ 5מת"מד6 6( ג"6 )ג-6ם.ת 6וכתמגסורמ
 5הת6 סכי מוף . כת:ממ פתילס כססי6 5תתמ מיסי7ילס
 חתת6 6תכ5עת ,כ5י5י6 ת5עי5מ מתכלי5ת ניתתמ נקו7סססימ
 כלסו מסזרו 7טלת6 ת5ין וכל . זגזיקימ נסתתיןכ6ינון
 זתינץ לי15ון 'כתס תניס 7נפקי יסרסמ ויסו7מלעקר6
 )ת?גיס מתר דמת כחס . 5יס 67תמזי חס ומ7 מ7 כ55נעלמ
 ותכת וסעמת מז5ת נסם6 כ5יותי יסרוגי לי5,ת מףח'ז(
 ו6סדר כמכגמ סכיך קמיס גופמ ל0 ד6תהזי עקר6לססומ
 גיפמ תכ כך וכגין ע5יס 5תסרי ליס זמתמ1י 6תר61005
 ממרמ 7סערמ ר1מ ט5יי סרי נופמ לסערס ונפסמ5סעריס
 67וקיתגמ. כתס ל1ן למסמ6ם וכטי יזוי 6סת6כו כךיכנין
 סלקין 757יקימ ונסתתסין 65פך"ש חכ כלמ כלי5ימ7סת

 ,מתכלי5ת זמתטעית תמי ,כסו( ומתפסדש 65תרייס1ו"תס7רן
 יקרמ ס5ק6 כזין סעריןתכל

 7ק,7:"
 ומתעער סי6 כריך

 נסתתין 6ינון טל 7"תסק7ו תתגן סלעמן כ5*לימתכ65.
 נטיל6 ל11 5ס5ק6דגריקי6

 ולקרכ"
 לנכי גייממ קרכן 5ון

 )ה*נ מסריין ";נ,ן כל על זמתפק7 תתג6 ס:'מתמריסון
 ככל סלקמ 7כ-תק6 םון תתנ" רנ םתי0 ס1ר1"מ 6( ק?י6

 7"ת כתס כס ומרח ל_ני? 5ס תקינין כ7ין רקיטיןמינון
 תסימ6 תלכמ 7זתין כתס . ס' נירמת וסרימו '*"( )':עיס6תר
 י7יס ע5 כפק7וגמ כלסו 6ע:רו יזיס ועל כע5תמלתעכד

 6תר לססומ 6תקריכו כד נממתין וכ5סו . 5?ל6סל6תקרכמ
 מתכלילו נסתתין גלסי . רזמ מיסו זמ תתן ומתח,וןזמתקך*כ,
 נקו7ס3ססי6

 זתלס כ5יעו 7כלע כתמן ח7מ !תנמ 5ט וגעל"
 ס6י כ7 תזין לת6רי 7מ ר~מ . זתתעכרמ כמתתמו6תטכר6
 סנח'ת6 מס?י, "תסמ 7תתעכרמ כמקתמ מתטכרתנקודס

 6,ריית6 וכס?יה טוכ7ץ כמינון טלמ6 תסמי ככתתמ67תכ5י5ת
 וכיס עלתמ 7ס6י רטו ?סומ וגעלת כינותמ גס7מסתזלת
 לון 6פיקת לכתר סערין תכל ומתכלילת כמ7וסמתסני
 ססת6 מזתמ 6יסי ונסמת6 כתלק7תין לון ,מ.5יזת5כר

 חזסיס . לכקריס מ7סיס ג( )6'גס ז6 ורז6כת5ק7תין.
 רו6 כנין מדסיס 6ינ'ן עעס תס . זמתתר כתסוז6י
 7יכלמ ו67י רכם . 6תונתך רכסזכתיכ

 ל1! ל6כלל"
 וט'ז מ7תין ומינון 15ן ומפיקת 5נווס 5ון651ע65
 כייקי6 6ינון וגמין . כיתת6 ת5טי65 6מרגיןנקע6
 : ז6תי וכטלת6 זץנט5ת6

פ וו



ה%:ר מפםעניניהשצה%
 גור די ג0ר י( וי:יע כתי3 ספעין רני 4*כ1ך יאש4)%94

 יסתסוגס. 6לפ'1 6* קדתוסי תן ושפקגנד
 תנו קדים6 לכירסי6 לס דגעלץ קהיסין מ*ון 6רכפ6לין
 6תט3יד דלסזן דתעול6 זיט6 ומ:ס'6 זטין ןלסוןתסול6
 גסר כסס61 5מתח"ן סלקין כד וגסיזת'ן גור די גסרססו6
 ח6 חסתחיין 6ל6 6תיקדן 1ל6 . לקירכנ6 וסלק'1 גורדי
 ל6 תנור6 ד6'סי ותנו לכ,ם6 תיגס דטכדין תסלתנדר6חזי

 דכיס זוסת6 6כיל 6:6 כגור6 6ל6 לכוסח ססו66סתחי6
 ד6תגעילת גור די גסתת6 גתי סכי לכום6 ססו616סתחי
 כורסי6פנו

 קדיס"
 לור. די סכיכין כרסיס )סס( 3ס  דכתיכ .

 כגול6 6ת_כרת דכס חסת6 ת0סי6 למסהחי6 דכטי6כותג6
 סס,6 כל 6:ל6 וגור6 .61סתחי6

 ו:סתת6 . כגסתת6 די זוסיז"
 לגסנותמ ל0 לית טונס6 סכי 6י תית6 ו6י ו6תלכגת6סתמי6
 ו,ט"ג כוכרהס 6ם6 דסכל6 לגסתת6 יוי חזי ת6כס6י.
 לג:תת6 ווי טלס סני 6יסו ז'סת6 כד 6כל 6תלגנתד6יסי
 6תלכ:ת ויזני 3ערי אסע6 דססו, כנין עו:ם6 סס,6דסכלת
 עוגם" דקכ'לת כיון קדת6ס ותגמכגור6.

 6ז)6 3גופ6
 :גס 3ן דמקרי 0ד 6מר כנו ל0 ו6טלין ל0 וגסליןנסתת6
 דחתן 3ניס:ס 6יסו חד 6תר 6ל6 סגס כן 6קרי61ת6י
 כגגת6 טמלין ל6 עד ל"תלכג6 כללוסמ גסתתיןמתלריש
 ות'גן ס)יחן תל6כין תרץ התר נססי6 ל1ן ט6לין כד .דטדן

 11ש גי""ג:ונת~י" 24ט ישיך3יווומ
 לנכיי0ו 5ווחין סליחן מיגון כגור6 6תלכגת למ טדגסתת6
 עתס גפקין תתגן 5'גון מתלכגת דסי6 וכיתג6 . סגסומירו
 6חל3גו. דס" גסתתין 6יגון סמ סגס לון ו6תרו סל'מן:יגון יתהן דטדן דנגת6 פתחמ לנ3י ל0 וותימ . 6תרת0סומ
 ת:יר6 6יסי וכתס דטדן 3נגת6 גסחת6 לססי6 ט6ליןדין
 יקם6 ת:יר, דס'6 . דגיסגס דמתלכגיק6 תכירו ססו6תנו

 ל6רע6 דט:" ן כי מכל יולעיל6. דנמית 61ע"נתת6ס
 ו6תכרת. כיס 6תטג:6 יגסתתח . דקיק דלמ חסמ 6'סולתת6
 דגסרץ פתחין 6ר3ע פ"יג'ן דנסיר סתסמ 6פיק ק3*סכדע

 כתד*כ 61תסי6ת גסיזח6 לססומ ו:וע6 . נגפ6 דעלכרקים6
 . ככגפיס ותרס6 5דקס סתם מוה ירהי לכם וזיחס ג()פ)"גי
  ססי6 כל .  רלתס5 דטדן כנגת6 דיתכמ לכתר . תגיג6זתג6
 דס6י דחיזו תלין ת6יגון 6תפרסת ל6 כען וטד ויתכמזתג6
 למתפרס6 6לסריך לטילמ ל0 סלקין כד . וכל תכלעלת6
 די גסר 3ס0ו6 ל0 61ע3רו  דלתתמ. תלין ותכל שזותכל
 ו6תחוי6ת וגסקת . 1כל פכל כיס מתלננת גסתת6 כדיןנהך
 דמסתכלת כיין . ססרין תכל 3לירמ . דטלפ6 תמריקפי

 מיגון קייתין וכדין . תכל6 י6סתליתת מתסימת גסורמכ0סומ
 חולקסע וכמס ת%יסת. קת' פתעסרין כלכיסיוגסתתין
 ד%6. ונעלפמ דין נפלפ6ד5דיקי6

 מהימנשרשש
 3גיסנס 6ית חכתץ פסימגמ רעימ שטר ( ט')יי"י6

 ת"1ת1 3תיוכת6 חזרין 1ל6 3פרססי6 ס3תות למחללירסימין
 ל6יגון 3ניס:ס מית דוכתין סכי 16ף . פלייסו ומתגן .חלול
 כסלכס םל6 3תורס סניס דתנלחן 51מיגע ערייןדתנלי
 1ל6ינון לסיקר6 ד6ותין ול6ונין . גקי דס וספכין1למיגין
 ומוף ספחס. 16 ועס 16 נגר % כת 16 נדס עסיסככץ
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 35יההזוך נישששימהשלמת

 תליה6'ן מגיינין תוורין על תדורץ 6ית 3ניסגס סתר ).כ6 ר'י
 ו6ינע 5דיקי6 6ינון וזכ6ין מכרי6 "וקתוס 601 ס3עפ1

 תסע6ני %" כ16רהייסו 16לי ול6 חייכי6 תמוכימושפתרין
 לניסכס גמית פלת6 לססו6 6זיל כו ך6סת6נ ת6ן וכוכסו
 עס ד6 וסתיכין 6ינון תוורין ופרין . תת6ס תדור6 עדונמית
 ותק3ל מתן ליס דייגין לס6ול דנמית ת6ן ו6כוון ס6ולד6

 כתר דרנ6 וכן על6ס 6מר6 לתיור6 ליס וםליקושכסיס
 ל6 ל%וון ונמית ת6ן 36ל ליס סלקין ו"ינון עדדרנ6
 תכל6. 610 6ניו דס6 6נדון 6קרי זכנ"כ , לעלטין ליסס)קין

 יסתרך ס' קג'"( )תסייס פתמ מיי6 ר' ( רגו)1'ח'
 רע תכל יסתרך ס' ד6תר כיון נפסך 6ת יסתור רעטכל
 עלת6 3ס6י רע תכל יסתרך ס' 6ל% :פסך 6ת יסתור6ה6י
 נפסך 6תיםתור

 3ססו"
 ס'6 עלת6 דס6י סתירס עלת6

 דחו)ין תקפרנין 3יסין זינין תכתס גם 3ר ? נטיר%:ף
 עלת6 גססו6 . 3סו ול6תו3ק6 3עלת6 נס6 3גילקפרנ6
 6יסו חי עלת6 תס6י נם נר נפיק כו ו6תרן כתס ס"%י
 ויליס נסתת6זכי

 סלק"
 כתס ל6 ו6י כ6תןיס 61תעפרת

 3יו6 ליס ול6תסר6 לגיסכס ל'ס ל6כגו6 6זדתגן מריקיןמנילין
 תתנן ר3ו6 6לף ותליסר גיסנס על לתתג6 ד6תתסר6ודותס
 ס3עס מזי ת6 ומיי3י6 נסמייסו על 16דתנן וכלסועיויס
 דמיי3י6 ונמתת6 פפמין וסכעס 3ני:נס 3יס "'תתוורין
 תתג6 מו ועלייסו חרע' כפורי עסירין סריקין וכתסע6לת
 תתנן ל6יגון 6תתסרון וחיי3י6 ונסיותסין ותרע6 תרע36כל
 ד6ם6 תרעין סחתין 3ידייסו ו6ת'וסרן כיון דדוהס יו6על

 פתימין כלסו תרעין . סוו ת-עין 3תר הרעין דס6ומלספ6
 וס3ת סכת ו3כל . סתיתין דלנו סתימין ול3ר . 6ינו!,סתיתין
 ופנעין ול3ר פחמין 6יגון עד מייכי6 ונפקין פתיהין'כל:ו
 סכת6 גפק כו . דל3ר 3פתחין ותתעכ3ין 6מרניןנסתתין
 רסעיס 1ם131 ט( ):ס ו6תר וסהמ6 פתמ6 ככל קריכרו61
 סו6 3ריך קודם6 ו5דיקיי6 גסטמץ מזי מ6 . ונו'לם16ל0
 יפתור סס9ד תתנ6 דסו6 ווותס כיד6 ימתסרון דל6 לוןנפיר
 : נפסך 6ת יסתור וכת'3 וכו6ך65פך

 6סדיו דל6 עלת6 מייכי 6ינון י5מק א"ך ( ק. )חי,טסד
 עלת6 לס6י 6ת1 ערפ'ל6ץ . לת6ריס1ן סליתת36תיונה6
 . 6מרכין לנני 3כס1פ6 16ל6 ונסתת6 . ת)ע ימו113ערפיל6ין

 תנו דנ6רע6 ניסכס נססו6 61תדנמ . נל5 ל13מין לסדל'ת
 61לין וסלקין ותנס5פי ת:סון י6ית . דלפיל6 6ם61006
 יכ%ו 6% ושתו מסו3ס 3ל3ייסו דמס3י עלת6 מיי3י6ינ'ן
 וסלקין ת5ס5פי 3%תר כניסנס תתן 6תונין 6לין . ל0לטע3ד
 מיי63 ו6י:ו ד6פיל1 . 3ריוסי עס דק3"ס רמתנית6 כתסמתי
 ס6י ותית תמו3ס לתע3ד יכיל 1ל6 תסו3ס וסרסריפיר
 ס0י6 %נחר . תסונס כל6 ד6ויל פל פונ% תק3ל3וד6י
 קתי סלק6 תסו3ס לתפ3ד מיי63 ססו6 דסיי טנ6רפות6
תלכ"

 לססו6 6מקין וק93ס עד . תתתן 6עוי6ת 6% על6ס
 נחת6 רעות6 ססי6 וכוין ם6'ל. 3תוורח ווכת6מיי63

 יפלס. ל6 פ15ל יורד כן וילך ענן כלס ו'( )"יוג כתי3עליי0ו
 ם16ל ט,ריד ותהיס תתית ס' ( ג "' ):ט") כתי3 קות6יעל
 %6יפנ6 60 דגיס:ס דטונסי דינ6 יסווס ר3י התרויטל
 6ל6 דניסנס 3נור6 6תדט תס טל למיי3י6 חתן לתידן61יסו
 תתמתתן דהיי3י6 כג,וג6 ולילי יתתי וליק טר 6יסוניחנס

3נור"
 מתות6 3כל . 6וריית6 פתנתי על לתע3ר סרע וי5ר

 וניסנס. נור6 6תוקו סכי סרע 3ילר תתמתתן ו6ינוןומתות6
 נו ליס ו6ע%ו 3עלת6 סרע י5ר 6סתכמ ל6 מו6ותנ6

 דתסות6 3גוק63 ופרזל6נוססגק6
 י3"

 כ3ס זוונ6 61:0 וכל
 ס6ר1 ל6תרי: ילס"ר 6סדר כלל 6ת,קו 6% וניסגסנור6
 . ל6תוקו6 דגיסגס גור6 ס6רי . כיס ל6תחתת6 עלת6מיי3י
 סרפ ויגר ותיקפח 3מטיתו 6ל6 6תוקד ל6 גיסנסדס6

 %%י יתתיש 6ת,קו דניסגס נור6 מתיטו ו3ססי6דמייכי6
 6ינון תדורין וס3עס לניסנס 6ינין סתמין :ס3עס סכיך.6%
 . רסע מופ6 3ליעל . רע 6יגון מיי3ין וי:י ס3עסתתן

 כל לניסגס תוורין 6ית לקכלייסו וכלסו י:יר . ל7תסמית
 ומומו

 כוק"
 6100 3יס דחפח וינ6 6100 יכפוס ליס מד

 ליס יס3ין סכימאכ6
 תדור"

 ותוור6 תדור6 1כל 3:יסגס
 וכתס ודותס יד6 תמות 6תר ססו6 על תתנ6 תל6ך"ית
6לף

 יר3ו"
 כתס ומו מד כל למיי3י6 לין דדיי:ין עתיס

 דגיסנס 6ם" )90" . פתן ו6יסו תוור6 3ססו6 ליסו5המזי

 תט תסי להת6 דניסנס ו6ם6 ד)תה"( גיס:ס )ס"' טטידיעי:"
 ו6תורג דלתת6( ניסגס לס6י 1~פי דלעיל6 דניסגס6ם6

 י5ר נו נרתיי:ו תמתתי דק6 דמיי3י6 דמתיתו 6תערוכססו6
 ודרנץ 3גיסנס 6'ת 6תר . תתן וליקין תדורין 6ינון וכלסרע
 רהשממ = 5ו6ס "'( ינ"" פי"ס ג' יס*: "' )י:'כ י6קרוןמתן

 תפן שסת6 ססו6 אסת6רת וסלקין ותתלנכן . עלת6דס6י
 ססו6 על 6תטגן רותממ 615ס ו6תקרון 3יסין דרגיןו6יגין

~וסט"
 ו6ית . ד6בת6רת זוסת6 3ססו6 סלפ6 דניסגס וגור6

 תנייסו 6תלכגן 1ל6 תדיר 3מו3ייכא ותתלכלכן 6יגוןמיי3ין
 תויר קדל קסי וסוו 6מ-נין וסמ:י6ו והטו תם'3ס 3ל6ות'תו
 גסקין דל6 ראמת 5ו6ס י3ססי6 ווסת6 03סו6נתתן כ'( ק', )"סנ 6לין . עלת6 3ס6י ת6ריסין קתי 6ת3רו1ל6

 חסבו ול6 6רע6 על 6ורמייסו דתמ3לין 6יניןלעלתין
 עלנז" כס6יות6ריסון

 ורין לדרי תטן 6חונו 6ינון כל
 6תר 3סס61 ו3מני וכזתני וכירחי 3ס3תי תתתןקי

 מיי3ין כס6ר תתתן כסקי ל6 6כל 6תונו 6% 6סמכמנור6
 מייסי 6% חתני ס3תות דתמללי 6ינון כל ניימ6 לסוו6ית
 3סרססי6 תמללי 6ל6 לון לתיער 3גי, כלל וט6ריסוןליקר6
 ל6 גת' סכי . עלת6 3ס6י וזתני ס3תי גסרי ל6 ד6יניןכתס
 ל6 ייסי ר3י 6תר . ניימ6 לון ולימ עלת6 3ס:ו6 ליסנטרין
 כרקייסו כעל 3ניסגס תתן וזתני ס3תי :ערי "ל6 סכיתית6

 טדורין 6ינון 3כל 6זלין כרווין 6תקוס יות6 כדס3ת6 ותפי . וניסנס תדורי דתרעי גויזין כל ומ3רת ק93סתקתי
 ויות6 6תי6 קויס6 תלכ6 דס6 ומיי3י6 דיני סליקו וניסנס ,* ליס ו6תער 3יס וכפס תתן היי63 *.וססו6 6תרלססו6
 וחייכי6 6כותלקו דינין וכהד . כל6 על 6נין ו6יסו 6תקדס לסלק6 נסתת6 ססי6 ת5ס5פ6 וכדין . כתלקותין רעות6ססי6
 3סרססי6 וותני ס3תות תמללי 6ינון וכל . ניימ6 לון6ית תלכ6 תקתי וית36יד ס63 רעות6 ולית דס16ל תדור6תגו

 לתיפר 6תפקוו דל6 עכו'ס 61פ%ו )ג'6 תנייסו סלקיןוינין פ3ין סרסורין דטסרסר ת6ן 6יסו זכ6ס כך ו3נין .קויס"
 6סתכך ל6 דניסנס נור6 36ל 3ע'כ( נפרין תתן ו1תניס3תי 3ריך קודס6 לון לתע3ו יכיל דל6 נ3 על ו6ף ת6ריס5גני

ס1"
 . דסכ6 מיי3ע תכל ניימ6 לון ולית 6לין סנ6 ת6יפלייסו "ינ1ן . הנריי6 6וקתוס 1ס6 ועכו"ס סרסור6 נר . ל46כיס ס6לי ניסכס מייני 1נל לעלתין סכת כטרו דל6תעלייסו רעומי6 %ל למ3 ד6 . ע3ד כ6יל1 רעיתיס ליס סליק

 דנשה פייטן 6ינון 6לין . יע מיינין דדינ6 ת6ריסע 6ינון .4 דרין לדרי תתתן סלקי 1ל6 לם16ל נחמי תסוכס סרסרודל6
כיס*

 סתפ.לות שיג)י נפפל נפריס גס ששו' פרפת שף ,קטן *'ין ב . ר)'1 פיפן יפשיס *לקיט א "שאןירר



יימהשלמת
 ""'"ן וי'" '"-וי~' יייתין,:י'7''י :7' .ייי דל6 כנץ כל6 לעריית6 פל ועכרו סי6 כר*ך נק'יס6ניס

 וסלק6 ליס והתן ומייכי6 לע':'סון לני:נס ליס ועיילדל?ון
 גיימ6 לס לית וכסתתמתילעין

 כנור"
 6ינין וכל וניס,ס

 "יסו ד6 טלי: 'תכרייי נוטמ לס:61 סחר*ן ותתןמיי3ימ
 כקידם6 כיס כסר . ותמריס ל*קר6 מייס ולמ הייכ"1לגי6
 ד)6 ליס סכ ליס וף . כל6 6ורייתמ ככל ,כסר סומכריך
 6'( וי'"נ סז6 סו6 . ומ עכס.סמ ומ לויג" ייתי 1ל6יתכרי
 3' ספו:עיס ס6גם'ס 3כנך' 1ר16 .י165 ,ן : )י:פ.סדכתי3
 כסר ל:ל ורמין וסיו תכ3ס ל6 ו6סס תתות ל6 תולעתסכי
 תן תככס ל6 '6סס . נוסמ תן  0ת'פ ל" תעטתסכי

 וגיסגס מייכין וכל עו רמיון וי וסיו . כסר לכל ורמיןוסיו גסתת"
 ס.6 סכי וו6י 6תר 'וסי רכי . ד6 ר6'ס וי 'יתרוןות'זן
 מם "י:י 61ירייתמ כלח מוריית" לקכל מיסו ום3ת3גין
 ולמ וליק וניסג: מם ס6 ך16רייתמ 6ם על יעכרוכנין
 נפיק כו לכתר 'סווס רכי 6תר לעלתין תטלייסוסכיך
 61תונו לקכריס ניפמ ססומ וחסור תל6ך ססו6 חתיסכתח

 כעוו ומ יכל לספריס 1ד6 לסטריס ומתרווייסו
 ליס לית מת6כל ונופ6 כיץ וס6 כורייס עלק"ממ ו:יפ"
 כתיכ מתתו כל יעיר ל" ס,מ כנעך וקווסמ ויגין 6ליןכל ל:,ס"

 נו סייסוי ככל סליס דנוסמ כעיו וטלת6 מ%כין כל .כיס
 כיון ל'ס חד כוקמ ויג6 סד כל ורוקמ נופמ 6תיגוקכרמ
 דכיק נ'( )רי"ד ולסון נופמ לתסוי לחייכ' כין לגויקי3'ן " מ'" וי' מה י'ה" "" "ן ת11ף לגפקח ד6:סנעך ת6ן מסתכך ור1ממ ויג6 6תמכלדנוס6
 כקיותמ לתסוי 1ל6 קריכ לותן עפר6 נו ול6תעכל6כ6וע6
 תויר ורוס, וגפסמ נוס6 ל6תוגמ כנין סני יתגמ ססומכל
 ותייכ" תלמך וססומ כנין . וקנר6יי% ל'ס דל'ת כעלת6 51ד'ק 5דיק כל לך ל'ת דסמ י,מ,()גגג

 על ק6יס קכרי על
 למייכ'" כך ל:ד'קי6 6ס ויותמ יותמ ככל ליס ודןגופמ

 על
 סמ כעכר" ומתכלי מתט:ל וניפמ וכיתנמ וכתס כתס%5ש
 ומיגק ופלתמ קייתין מסיוי המ'גון כר . תכלמ מסתכךויג"
 לון ד6פמזי על6ס מתר לסס61 פיד גסתת'סע לסלק66תחיע
 : כעלת6 6ינוןוזעיוץ

 ניהנם מרררישבעה
 וסתס 0 )טא י6מר סתמ סתעע ךבי רסג-()שקיד

 מדס תעיגיה עפך ינלס תט כי ננד1 סס נרית ענרוש6זט
 כס. לקייתמ יכילת 1למ מו6 פקודמ לך פקיו וקכ*סקדת6ס
 . ניסמ 0ה6 סס% לך דמספי כיסין תלין על ומתסתיתכנין

 ונרתת . 6כתרים 6תפתית 31נ"כ . פרוס סיס וסנמםדכת'כ
 וכל מד % . תיקי דכפקך פולדין מיגע 1לכל לנרתךתיתס
 ית6כיד מד6 כרגע6 לגגיס ועדת מנפריס דמתפתמפמן
 גכעין דתיין כתקורמ נעין קיותמ סוס ווד סד תמ .פמס
 6תדמ64 5ערי: ולפום . ליס %ערץ ממרמ ל6רע6 6תוסיוכד

 קס . תתמס לורנמ תדרנף דכמית 6ע*נ . קדיס6ת6רע6
 כתיכ ת6י . תג'ס ו6סתפר 6מר6 למפר6 ע% (ל6נקיותים
 יכין כיגי כפסע כי גפסך ההי ס' סי 1מויס ג'( 6.וסע61ל
 ויכמס . סעור6 ס6' ניס דסוס עי כזדנף גשת ד% .סתות
 וסוח ורנין ותכל סס6 סערמ פססא ד6ספפר פשמולקיס

הזהרניחגם
 לי5ס*ר 5ות ודרנין סטרין וכתס . כעלתמ ותסתכמיסיר6
 מונ4עס וס6 סרע. ילר סתות תלמך . ססן . עקלתיןג0ס
 ליס 6יגון ס-0ן בכעס . 6קרי 6לין ו3סתסן גג טלומף
 ח"נימ כיס ד6תונו מקר גי:גס כסוימקר' 6עע סהסן סכע: "4ן לקכל כוק6תרן תס6כ6תססרמ דכלסי וי4ס זסיכלע דרנץ ס3עס לקכל סת:ן 5כע:מיטן 46ן . לפימ . רע . ערל . תכסע מנן סה6. ס-6 .ססן

 דעלת"
 6רן . גלתוק ס"יל . סיץ סיט ו1תס . סמה . נוו .6ינין .6לץ .

 ורגין ו6ית וכתס מוקיתגה וס6 סלע ל'5ר ליס ו6יתסתסן
 סנע: . תס6נ6 סע","( )ס"6 כסער כטלת" וסלסי,כח:מי .וכל:י תס"כ6. לסטך גווי סכי קווס0 לסערוסיכלין
 ני0ג: 3:ו ומקלי סתסן מכפ: לקכל ומיגון 6ינון,:'כלין
 לוייגמ 3יס6( ,ל6סס6ס קייתי 1כל:ו סרע( י5ר1,*6

 03ו ווכקי עלח6 הייכיל"ינון ולס6כ"
 תניס מירמייסו 6:ת-רן 1ל"

 רזה ומקרי 6חר כ:ס61 ליס תזכ6ין ווכיימכסערמ עלת" כס6י ל"תוכ6ס ךמתי ץ"ן ד:6 עליו6 כס6י 6'גוןכו
 קייען וכנסו תתגי וכתס "יגון ורגין וכתסותסיתגות6

 ל!ס ולוכ"ס סומ 3ריך וק,וס6 לפ1להג': גס6 לכ:ילק-כ6
 ומיס 6חרמ ססר" כס6י ל'ס תס"כין ל6סת6כ6 ו6קיות6ן

 לסמכ6 קייתי כלסו תתגן וכתס ורנין כתס וסמתסחכ"
 ל6תתסכ" ומת' כסו ויקרכ ת6ן . גב6 לכגילון

 יר6ס 1ל6 ימיס ננר פי פע( )תסויס כקיכ עליס כיס6סטר6 ססו6 כתר
 ול6 כעלתמ ד6תכרי גס כר מ'סו ת6ן ונו' גפסו יטלעתות
 דס6 . 6כחריס מתתסכ6ן עליו6 וכל ססו6 תות6ימתי
כ0סומ

 סכעס 61לין 16קיתג%. וסמ ליס מתי עלת6 תס6' יסוקלמ עד מ6ריס קתי מוסכג6 לתיסכ גס 3ר ו6תי זהג"
 6קרץ ירמין תריסר . לג'סכס תדורין סכעס ומיגין:יכלין
 וכ6ס כסו. 6תוגת דלסון וגסתת6 כסו 6תוגיומייכימ ירמין תריסר ומ 06ר6 לספר6 6ית נתי סכיקויסין ירנין ירמע תריסר תסיחכותמ לסטר ד6ית כתס וס36גין

 1ל6 עלמ6 נס6' תכייסו רנלייסו ומפתנען ו5ויקי6מ1לקסון
 עלת6 כ:סומ תגייסו ד6סת,כ6 גנין לתרעייסותתקרכי

 סיכלמ סמי סרע וי5ר דסער6 סרות6 קדתמסהיכלא
 לית כיס למעלמ ד6תי תמן תכלמ ריקח כור מקריקות6ס
 כי0 ל*ת יקוס דלמ למגפל ליס ומיין כל:ו כיס וממיות6ן
 כד כגסתת6 6ם*ו משו ד6 ותפ6 לעעמ קייתמ6'סו וסמי סתיס וךומס תתגמ מד קייח6 סיכלמ כ%י . לטכסתך

6תומימ
 ססרי6"ל תתנמ דססומ יומ על קויס6 הסיכל"

 קייס6 ססר6 דססומ תרעמ ססומ לנכי ק"יס 6יסיוס6י
 וכתס לגסתתמ לס לממדמ דותס סמי קייתמ כךוכגין
 תתגמ מו קיית6 תתנמ ס4 ותמוס . כסז*ס ניתוסיןנרויני
 לנכיס וסרי 6יסו וס6י . גסמ כגי לפת6ס קייתמ ומיסוסומ דמ פתו*ת מגךי תתג6 וס6י תמותיס ורככן 6לף די06רמ
 ככפס 56פריך דל6 כתס ולעייג6 למסתכל6 ליסה%סעי
 6% כתס ל6סתכל6 עיט למסקמס ליס ו%הק קתיסטין לנכש קייתין כלסו דפחהס מינון 1כל . נ16פין וככתסשוכין
 לכל מס6 סרסו% דמיסו( )סרמריס מיסו וס6יריך
 גוס6 ס610 ומתדן כיתג6 קכרמ על קמיס %י כ*סיןמינע
 דכלסו כיס 6ופ ועקרכיס גחסיס וכתס כור דמנוץמתר  לס6י דפ5לפ  פד גסתת6 6תדגת מתר וכסמי . 6ינוןוויליס עלת6 כסמי מיסו כי לון רוומ דמיסו 3נין עיגף ליסותכר
 מיפ ומ תן לנו לס. ודיינין כס ומחדי גסתתמ עס6י לסעק5י
 על קיית6 וזמ כל6 פל על6ס דמיסו תס,כמ 6חרמ רו%סד
סא -ס6י . נתנית*מ 6קרי וס6י 3נ*מם כפלי וכלש ד6 סיכלמכל



 37קםהשקר ניהנםעניניהשלמת

 ז60 חדיר ל6כהטמ קחי: 6יסו כיורןת סומק6 "( )יעי610
 כל6 טל על6ס מס6ג6 3רומ6 ו6מתתף 1סלק6 קיש6רוה6 ס6י גס נר ססי6 נס זכי ע6 6תדמי6 כס זנר 5ל%1כד

 610 כריך שזס6 קמי גס ז3ר מו3,י 61וכיר 3פיל6ו6גזטי
 1י613 כתי3 1ל6 . 3תוכס ססס*ן נ*ס 1י3ו6 6( )6ייגהדמנך
 6מרכץ נרזינין כמס תליין 3יס6 רוס6 ומס,י . נס 6ל6סססן
 מלס 16 3יס6 תלס ל6סן6 ממגןז6יגון

 סנופ"
 כר ז6פיק

 למייסון ווי לון 11י קזיסין מלין 6פיק ול3תר מפומי0כס
 לסלפ06 6מרכין נרוינץ ל6לין ונרמי גס6 3ני 6ינון6לין

 ז6תי. לעלמ6 לון ווי עלמ6 נס6י לון עי קזיס6 6תרולתסנס
 6פיק וכז תס6נ6 מלס 0מי נסלין מס36ץ רומץ ז6ל?כנין
 3יס 1כי ע6 קזיס6 תלס לססי6 ותס36י מס636 מלסססי6 וכפלי מס6כי רומי 6לע 6קזיתו קזיס6 מלס ל3תר כס3ר
 חו 6ית מ6לע ופיל6 . קזיס6 היל" ח:ס וכגיכול כס3ר

 תמכ6 וס6י גימוסין נרזיכי וכמ? :מיס ספסיריס"6מתג6
 תלץ 6לין כל כסלי נ% וסכי ניסין מל'ן 6יכין נטליזטלייסו
 ס6י כזין זס6 עלוי סרי6 רינז6 כז גיזוי כס 3רזז-ק
ימנ6

 ספסיריט*"
 3הנ~יס נס 3ר זיריק מלס 0"י גקיס

 זילן לכוסר6 זקרי3 דפל:י6 קר3ג6 :י6 ד6 וחערוסליק
 זגייק" ססי6 זכלכנין

 ומססר6 ךימיג6 מססר6 "י?1
 ססר6 וכלזמ:ימגות6

 זרינז"
 3יס6 6מר6 תססר6 6יסו

 כרונז6 מיזי יזוי מן ז6סזי ת"ן ד6 ועל . מ:636מסער6
 לטיל6 ל0 וסלקי ז6זזריק מלס לס,י ל0 געלין 6ליןכל

 ):'6 ז6 ו6מרי סטרת ל616,00תר~יכ
 קי3נ6 7קרג."( ;'נח."

 לפלכי6 יוי 61-רי רקיעין 6יגון 3כל ק6רי וכרין6 .זסלני6
 זמג6 ק%י יכרוז6 6חר ל6ל ופלמ זר 6ל גתרז6סטי
 זכ6ס . ונו' תתגי גזדו כי לסס 6ף ו( )סוסע 61מרתמנ6
 ולסמ6ל6 לימינ6 יסעי 1ל6 מ6ירשי ו6סתמר נס נר6יסו
 כמ עפע6%

 3יר"
 מכיס לסלק6 יכיל זל6 עתיק6

 ייכל6 על יתיר מסוך 6יסו ד6 0יכל6 ת:ייכ6היכלא
 ננין ט% ז6קרי סת6 לקנל סמת 6קרי ס6יקזמ6ס
 1?6י ספן ז6נךי סת6 לקנל נור "קרי קזמ6סזסיכל6
 תלת קיימץ 61 3סיכל6 . טת6 ז6קרי סמ6 לק3ל פמת6נךי
 ססרין לפלתפתנק

 עספירי'6 מתכ6 מז ק"מ6 ניס גךמ6ספתח%
 פל קיימ6 6*סו 601* תחותיס ממכן ורשכן 6לף וכתסמתיס
 6ינין 6לץ מזיש זמע1 "ינון לכל % כ16רח6 זל6"ךע6 זתפקי 16 %ע6 על אךע6 לאיסז6 6ורמייסו זממכ)י 5ונוןכל
 ז3ססר תמנת ס6י 8לח . כלל סכיכת6 %פ* מת6ןדל6

 ורננן 6לף 6יכון וכתס זמכ6 נססו6 נפיק זק6תרןמס6%
 עלמ6 נ?4 ליס ות3%י גס 3ר ססי6 על מתככפיגלסו
 ממכ" ס6י עלמ6 תס6י תגיס כסמתיס גסק כזולנחל

 )י"סח6כת 3? "6מד*ן לשמתיס ליס מס36ין זעיס"הע וכל
 זרט סכ3ת 6קרון %לץ 3סו. ל6תדנ6 ל0 ו6עעו3סו(
 זכלסו כנין ז6 על כלסו נךימץ מס6כין רזנזין זכלסורותפת
 נרמיס ז%תח יתנ6 3סס61 נס ז3ר על*ס וסר6ןקיימין
 תי6י3ת6. ל6100 ליס נפלין וכדץ . י6 לתי6ונת6 ליסחהמיס
 יסלקי ליס ונס4 נ*ס 6תתקש 63רפ6 ז6תוסז זרע6 6וסס
 : פם%6 נסשר דיםתע3ז ז6 זנרית נרפו לעע"04

 יסנךפשס 6חר6 תפ% קייפ6 ניס פמיכ6פתתש
 דל6 6חךחיש1- 1פמנלי 4כה כל על פמג8 6יסו ח:5י .סמהס
 נ*סורע 6י כגעו* 1ע8 ז6יסוי 6ל6 %ע6 על ~ר6%שף
 ור33ן 6לף וכתס שמג6 ס8י טריות כ6*נין י6!ריפ6חתחך*ן
 43ויס פת% ס5ף פשח ל%ורמן. 63יכין ז%פר כמסליס ל6תזג6 ליס( %פיק גיס לפ4י6 )ס"" ע% קשתו כל0ודפתש

 6תטקרו כלסו 6לין מונין על 6?טגסו ל1 ז"תקעל1 וין3ית קט'לי 6יכון 1כל מתתו כוס סתרעלס כוס ו6קרי מו6כס6
 כס6 ו3ס6י כסון חילק" לון 6ית 1ל6 מס"גין ססריןתשין
 וכל 3קדנזית6 זסתו 6חר6 כס6 כגין סתרפלס כוטז6נךי
 כוס מ:6י ל6תטקר6 דכ"ז כס6 ?610 סתו זל6"יגון

 ל: ורוי סמר יוס סו6 1ז6 כיס החיזן זעת'ס 6יכון1כל מחג" ס6י טלמ6 מס6י גסמחי: ג:יק כז לכתרסתרעלס
 נס'כל" %לין 6לין מסגיין זינין )וכמס כסמת6לס6י

 ז6
 ני56ירי6"ל 0ו6 וז6 תמותיס מ"נן ז6לין רוח6 חזקיימ6
 3ס6י זגסלי מרירן סיסין תלת כפקי תקיפ6 רוס6תס6י
 סמו"ת מל 6קרי ומז הל*ן 6קרי חד . סתרעלס כוס ג()רפו
 ל3תר( כוס לס6י -ת:גסי וכלסו ,יז6 קונע"ת 6קריההז
 עיפין( נ' )גכקי כוס יז60י ל3הר גסל. סיסין תלת61לין
 ז6יקמוס כתס גס6 3גי דקסל6 מך63 זס0י6 גס0'6()ס."

 סמיס סגנדי6'ל חו ממג6 קיימ6 3יס ת4תחספתח%
 קזיס6 נרית 60י זעיילי 6יגע כל על ממכ6 6יסווס5ף
 *נון 1כל נכר ז6ל ססר6 תססו6 ד6יסו 6חר636גתו
 תתג6 ס6י קדיס6 קיימ6 כתת ומסקרי 3ז6 6ורמייסוזתח3לי
 י6יכון גיורין 3נווח0ו מנ"רי כלסו זעתיס ממכן 6ינוןוכל
 6תרסימו וכלסו קזיס6 קיית6 ססי6 נסו ז6סת6נ נו:6ניןג:ין
 ל3תר ליס ומס36י עלמ5 מס6י נס 3ר גפיק כזקמיס
 לקסל6 זמרסין רד כל תליין ז6 ונסיכל6 רוח6ל6100
 3גי י6!סריכי מרסין וכלסו ומכייסו ימסי ל6 עז כס36ני
 3לעס זסוס כגון 03ו ל6סת6כ6 מרסייסו דמרסי 6ינוןנס6
 רותחת זזרט6 3מס36ו 3קזמית6 י6סת36 כמרסויפרס
 רותהת זרע סככת 3סס61 "תזן 3יס ז6 ו3מן 33עיריז6סזי
 6ית סיכל6 י603י סמ6. סמת 6קרי סיכל6 ס6י ז6 1עלדק6מרן.
 טל קייתי וכלסו "( )קל תמותיס ורננן 6לף וכתססרסי"6 6קרי וס* זלעע6 רי% ססות תחות מת% זי 6מר6ךומ6
 סטר6 מגו נמלמ6 ז3"נ רומ6 3סזי זנפיק תלס:סי6
 כל0ו זעמיס נרדיכין 6יגון וכל תס6נ6 רו% %י .קזיס6
 3נע 03זס ימתערכי 3ס וגחתי מל: 3ססי6 ותתמ3רןנפקי

 מילע . 6חרכין מלין ל3*נ ליס ו6תעין מניס ל0ל6כמס6
 6ורמף זכך זקסוס 3מלסכזי3ין

 כיון %ין סכ6 5שף כדי3וי לתקכ6 יכע ל6 זקסוסמלס כטי ל6 ז6לתלי זכדי3"
 תלס ליס מוופי תניס לון ותכדףסי קסוס 3תליומת:ר3י
 )ס'6 6ינון כל מתפסעי ל3תר . כדי3יי לקיימ6 גניןזק:יע

 קיימ6 לץ דליפ לתפ6 תת6י 63יכין( מלס ססי6מתפסס6
 וכל )י") סערין לכמ0 23למ6 מלין 161ועי תתקיימי6%
 ססיין( לכמס ל3ר זמתפרסן 3זרנין לתת" "יכעסגי
 63ייר6 3ט)ת6 שס6ן 6אץ והלין נסק לזתנין ני3ריןלימנין זמת:פכ6ן רוחין פרין גפקין ד6 מ-י:ל6 יימן.לכתס
 ככסין לנו3רין ל1ן 61תמ1ון הלמ6 3נו נ:6 ג3ניימייכ6ן
 לג:ין 0כ' 6וף . ד3"כ ת'3.6ת6 הסלי זהלמת 3מחספי-ן
 ,ננע רטס 6קרון 61לין כנ'3רין6תמאן

 כמד""
 ת6'כס ל6

 61לין 61ם6 סלסונ6 פרי כפנף 61 סיכל6 ננו זיילעיל6 רומץ 6ל*ן כסלץ זכז . ז6ס5 סלסו63 תנו זנפנך .לתת6 תת6י רימי 76וי 61לין . כ8סליך יקר3 ל6 וננט רעס6ליך
 ישין תוץ %ע י6תע3ייז . נעלת6סכ6ן

 וגל 6תרן כדק"
 מ6סס לכתרך י( )מ:יי כתי3 ז6 1פל . תכייסו %*ספתרו6לע מססרי ז6תטנען 5זיקי6 6יגון זכ6ין . תס"63 ז36ססר6
 : ש1'אוס

 ומסיך ז6פיל סיכל6 6*סו ד6 סיכל6 תלית6סהיכל%
 ז6 נסיכל6 . סיכ'6 ז6קרי ס% לקנל זות*ס ו6קרי5ףש וס5י קדמ5ף. מן יתיר 6פע 61יסו כלל כסור6 כיסולש

קאמי



ונימהשלמת

 דמ לספר6 ומד ד6 לספומ ק"ת6 פו 8תמץ 4צפלשי
 קדת6ס פת% ס6י על קךית6 תתנ6 מד ספרז. ל4נעאע
 ח*סם זיינץ טךל פתח6 3י6י וסרי תתג6 -ס6יש6 ייג6 כד דעלת6 דרע% תקיש נס:61 קי% תת%ה44

 6קרי וס6י נס6( ד3ט )**6 כגיפפ6 ד3יפרעץ
 י( ):ס כתינ ד6 1ע5 יפלת6 כסלו% 1810ד6

 ק"% תתנמ )ס6י . יכסל1 נתס ידפו למ נ6פלס רמעיסדרך

 טרימ סליפ ד6קו שנ8 נסס% לפמתי( 6'רסש פרסספי
 נסהש6 יהד* ו6זע כה* 5פמשי קיית8 6יסו כפלת6דנ6
 : תאיס ע6תרפ 5יס לפק6 יכע 3סויס 6ערפ 4%610

 ותשת סעף6'5 15ט 61 דהנ8 פתקץ לנפל6 9ית86"1 ת* 6שהנ8 תתנ6 מד קהת6 פס ת%י%מעשחש
 ט4ןן *נון לקנ65 דקהתין דס5ס* ניתוסץ נרהני כתסידש
 דדיג6 פתקש נפיי וכד . ל6 פתס6 פ5 ק"תמ ש5ףוויג6
 . כור ד6יךי ל6100 השד סחת ד6נ4'י לססחש חדד5פת6 חסוכ* פתהן ל6'נון לתת6 ההת ד6 פתחמ פ5 קיי60%י
 וסלפי תתק ר33ן וכתס 6לף כתס ותמן . לתת6ד6ינון
 . פתק6  3סס61 ריי6  ח?ססליס רי6 לתענו3עלת6

 6חר6 תתנמ 6ית פתמ6 3סמי תליתמספתחש
 תרעץ 6יטן כל על קהת6 5יסו 1ד6 סנהס.5שגריוץ
 וכתס כתס נסקי תטס דס6 דנרמף 61ס6 וחלחוליןהץ%עץ
 כתס ותכ6ו3ץ תרעין 6יגון נל על פתיס דתתגן ור33ן6לף

 :ד6תתר
 ג( )יס*ו ד6ת3רי רומ6 חד 6יסו סכמ רכיעמספתחש

 דר3יי. קס1לי על קייתמ וסמי 6סכר"מ 61קרי דסיסר6כפגיתו
 כממתמ ל1ן ומדתי לון דקע'5 עד 3סון ימייך לון 6תמזי1ד6
 ל1ן. וקסלת ל1ן 1מחידית 3סו ,חייכ6 ל1ן והניק6 דר3ימ6תיס

 6ג'ריסו"ן דמקרי רוח6 חד קיית6 סיכלמ דסמי%ת5עיתמ
 טסרין עד סנין תליסר ח3ר דתתין 6יגון כל ע5 6תתגמסמי
 כתס ד5ס!ן קסול6 6יסו ס6יסגין

 דמוקיתג"
 מיסו וךמ

 וקיית6 כדקמיורן ג( )ימח גמס דססומ 3מכתתמ( )ג'6כח3ר,תמ
 פיר  פוכ סתות תל6ך 6קרי דמ 1על . מ3תריס ומףלכי:זיס
 תתססעין תסכמ 61וקיתג6. ת6ד ס31 ,סגס  6( ליי"ייטינסיכ
 מיגון כל על מתטנון ומ5ין ומת"ס 6"ף רהזין תריןוגפקין
 חייס' 651 ניס ומתרמגן נמורייתמ ד5עי תת* ג,י%דסתעי
 ץת5' מו דמורייהמ תת5י דהייכמן 6'ג'ן כל ע5 וכן .פלי0
 וכ5סו רננן וכתס מלף כתס נפקין מ5'ן ומתס ת6ף .דר3נן
 16 כמוריית6 דתסתדלי 6יגון נס6 דנני ע5'יסו וסר6ןנפקי

 1ל6 דיתע35ון 3נין דת5וס 3מורמ6 ו6ז5' דה5וס 3ת5ידתסתדלי
 . וסחתס ס6ף תפגי יגורתי כי ט( )ינייס וכתי3 סור6ין עמית 'סרמ5 חמכו כי תסס דחי5 6לין 1תתרין . 3ס"הדון
 תמר' 6'גון כל על דקייתמ מד6 רומ6 מית מ5יןתמות
 ססומ 16 3יסמ 3ליסנ6 גס6 3גי מתסרי דכד כיס6דליסנמ
 ניסמ רו% ס6י מתער כדין 3יסמ 53יס% דמתטרי גס3ר

 ססומ על ס6רי ו6יסו סכסיכ'מ ד6קרי ד5עיל6תסמנמ
 ע56 ומיסו נס6 כגי כיס דסמרו 3יסמ דליסנ66תערות6
 ו0ר63 תות6 כיס6 ד5יסג6 6תערו נ0סו6 ,גריסלעילמ
 ו5מ כיסמ ססר6 לסמי דתתערי למיג,ן 11י . כעלתמ1קס1ל6
 ד:6 ידעי ע6 ד6 על מססי %1 עיסנסון סותייסונסרי

 ת6 . ל3יס 3ין לס3 3ין ד5עיל6 6תערו תלי6 דלתת6נ6תסרו
 ס4 כדין לתתמ מתער  ניס6 דליס% 6תערו ס6י כדפד
 תריס6 61תער 3סליקו ל1ן %וקים קסקסף ס5יק עקלתוןנמס
  6שי  לזשי6 6מפר. לופ6 נל  נרין  והפערי סלייו  סם9סוי  ולו ו%ף.טו

 יספרי  וכיסו רל3ר  ייפוסין בררילי נל
 כר"?  נחס ססו6 לגני והסעדי נים6 ילסכטיוי

שץזך48גיהנם

 גףכלין פה ככל רגלף ופד הריסש מפער 3יס6 גופ6 נלכזין
 לפפ6 סשפו נלר6 כס610 קסקסע 5ינה וכל .דק4?נץ
 %תפר ס5יק עו% . 5תת6 שת"ש תניס 6י4וספ נלד6הזס61
 קהע6 חתנ6 ננ ע5 6ף חד ת6 לילמ. דלסוו6לתסוי
 ספו6 4פר וכדץ לשפ6 כי% כלימני  ריפפרי  נוטנ6566 תפפםפי 65 . דלסון תפכ6 ל6תפסע6 דעל% חויין לכל6יסו
 6פפפסש6 סס% ע4ס וקפי6 נחית 611 סל'ק ד6 .תניס וקסקסוי פסכיס 1ססט לוציל6 3יס6 מ1ימ( 6תר'., )גוא6רם8

 יזשפש. ד6הפרפ נגץ פע% ת6י . תכ5מ נתמניפדקסנ4ף
 לה להסנל ע6צין יכיץ ל6 חד6 נחניר6 כל6 סוסד6ל44
 ד5פפ6 מויין וכי . דלתת6 3יס6 דליס% 6פערוח6 נגץשל6

 ו5שער ק65 שינ אד חד כ5 כדין תסכ6 תסס61תתפססי
 כתס 4תתן 3חו ד6קרי 6פר 3סס61 דגךימף חויץלכתס
 ר% 0וי6 לס6י ל6תער6 דליורין וכלסו קהתין.גתסץ
 ניס6 דליסנ6 מתערו ס6י ננץ הלמ על% פל דלטו%לתסוי
 דלעי ת6ן ד6 כטה6 לתת6. דיליס 6תסרות6 נךי%כד

 קדם תסס61 לסס סקדס לסון ד6קרי 6תר ל6100מתערות6 1[שפטיי דתתמכרין סקדס יסון ד8קרון 6ינון כפסנ6ור"ת6

ד5גה5"
 זכ6ס ססרע. תג5 תתטלץ וקדיסין קדוסות וכש0

 לתתמ לעיל* קדופין 4תער6 דנרתי 6יגון ד5דיקימש5קסת
 י*6( )!'קי6 כתינ ד6 1על דלתת6 וקד!סס דלעיל6קדוס6

 ר%היס תיס 6ל1 וסתקדסתס . קדוסיס וסחתסוסתקדסתס
 תת6ע תהן 6לין קדוסיס וסייתס . עלמ'ן תיין 6תקרעומיכץ
 למיס ר6סעיס תיס נין נ6ת5ע 1ת11ן . ממרוגיס ת*ס%קרון
 3תים מ65 מחרוגיס 3תיס 6יסו למ1 ה11ן ד6 ועל .6סרעיס
 % . 3יס תלי6 דתזונ6 תעיל6 רמסורס מיסרמסוגיס.
 0עקסון ,כ6ס . 6תיסי3 עליונין לקד'סי ורזמ . 6מרורסנהיס
 דמתי גע5ת6 דץ3ע%5

 חו3"ס 6( )י ו6נךי 6יסו ד6 סיכ5מ רניעמסהיכלא
 פנשל 36ן ר6קרי 6סר6 ספ" לק3ל  סיון  ייי 6יש1ד6
 דעל% חו3י כל קייתי דתהן 3גין חו3*ס מיסו חד1כ65

 גרדינץ 6יגון כ5 גס6 ננ* תנ6ן דכד ננין . דמוניןמכרעות6
 דמנף'י סיכ65 3סמי 15ן ותגמי חונין מיגון גטייןגיתוסין
 ,טו פל דתתגן קדיסין ת65כין כלסו דעלתמ זכין וכ5חו3ס
 ר3יע6ס 3הכל6 15ן ומוקץי ,כוון 65'ג,ן גס5י כ5סודעלתמ
 3סיכלמ קייתי וחו3ין גס6 ד3ני זכוון קייהי ותתן זכיתד6קרי
 זכיין ד6כרעו ע3תר סמלסיס עסס ,ס לעותת זס מתנס כי ססגס דר6ס 3יותמ כמד6 1מתק15 . חו3ס דמקרימחרמ
 3יזת6 ד6 1על ג5ח סכי דמ 5ססרמ 16 ד6 לסער6 חו3ין16

 ו3סו ומו3ס זכות ססרץ 0רין 56ין תתערין כד ססגסדרמס
 זכות ד6קרי ד6 לסטר6 6כרעו זכיין מי ותות 0ייסת5יין
 תרין דסני כנין חייס ד6קרי סטר6 3ססומ גס 3ר6כתו3
 3ר ססומ מכתו3 60 וכיין מיגון וג05ין גס 3ר סס!6 ,כי"י . ד6 3ססלמ ודמ דמ 3סערמ ד6 יות6 3ססומ קייוויססרין
 זכות ד6קרי קדיס6 סטר6 סמי 3יס דמ0יד כנין 5מייסגס
 מכתוכ וכדין סוס ודידי פ61 דילי ד6 ומטר 3יס החידוחייס
 ח31ין נ5ח1 61י יעיס( י6יסו ו6גתוג )ס"6 5מייס גס 3ר6100
 6תר 3יס 6כףד ותות חו3ס דמקרי תס36מ 6מר6 ססר6ס6י
 1ד4 . ייליס ד6יסו 6כתו3 וכךין ס!י ודידי סו6 דידיסמי
 4ייס 16 נס נר 6כתונ ססנס דרמס נטת6 ד6 דס6 דתנינןס61
 %תייס למייס 6כתו3 וקדוסס כסטר6 6כתו3 6י לתיתס.16
 נסטר4 6תקיפ 4ר6 לססר6 %פינ ומי 3יס ומתו3קתתן

 . לפות סן לפיס סן סו6 1ד6 ניס ודניקדתס6נות6
 ד6יש ,תנ6 כל . ססר6 כס6י 16 סעל6 3ם6י61תתמך
 תתדנקץ וכ"ן 1נל קדופץ כל וקדוסס 61 כססר96ית6

ניס



 פ3כנהזוהוש גיוצםע3ינ*השלמת
 כתי3 עליס ליס הטתפ יתי3 ס61 3ריך וקעם6 יקר6 .ניס

 ו"כ3וסי 6מל:סי 53רס 6ככי עתו י6עכסו יקר6ני 65()הסליס
 ו6יסו זתג6 וכל . 3יטועתי 61ר6סי 6ט3יעסו יתיס6רך
 יכל מו3ס וכל תס36ו כל והס636 המר6 3ספר6קיית6
 תרמק6 . ליס ויטתפ ת6ן עית יקר6 . 3יס תתו3קן3ימץ
 תרטעיס רמ1ק ק'"ע( )סס כתי3 עליס נ*ס תקיום6לףסי
 סיתע 6ינני תסלס תר13 כי גס 6( )"עיס וכתי3 .ישעס
 כנין 6מריס 6לסיס ד6קרון 6ינון דכל 6תר 6יסו ד6סיכל6

 וס6י 3טנוגין כם6 ל3כי ל-ו ותפתו 6י:ון וכל סכ6ד6תגל"ן
 לס1 ותטכי דטלת6 כ6יסין נענוני 1ל6תעע6 ל6ז%סשת6
 סיכל6 3ס6י כדק6תין עלת6 וס6י יג6ופין פנוניןגתר
 16ף 6קר. יו6 כלסו על ו6יסו תקיפ6 טליס רומ6 מד6נ*מד
 6יכה ס6י קווסס דנססר 6( )יי"" ו6מר6 כנ6:11 %*כי
 16 63וריית6 ר5עי :ס ל3ר ותסת* 6יסו 1ד6 ככ'ר*"ל

 כתס ומטינ ליס הסתי מקיפ6 רומ6 ס6י תירם6 נניזק5רס
 3מ3ורת לתסך לך מ3 סכ6 ק6ים 6ת חס 61תרסרסורץ
 ספיר16 גטין נתר ד6זלין ו6ינון נם" נכי על דנ64י0ן

 כדין %תריס 6תסתי נם ד3ר כיון . פלת6 נעכיניושפשכני
 6מרגין 6ינון וכתס 6נתריס ו6מתסכ6ן י6עי ספ"ן5כש

 ליס יתס36י עלת6 3ס6י ליס תס6כי וכלסו . תמותיסזקץמין
 ,( ,סס דכתיכ רותמת 615ס 6קי1ן 61ינון ג( )קג פלת6נ6100
 "תתר. וס6 תויר לס6נ6 דקץהין דרגין 6יכון . ל1 ת8תר86

 ותס6י כנפ ו6נף" %ר6 רומ6 6ית סיכל6 דס6יום8ת5פיפ6
 תדיר קיית6 י6יסי 5רעמ כנפ ד6נףי 6מר6 רו**פק6
 תס כל פל יתאה 3ים6 יליסני ת6רחע 5ונע לכל6םל804
 6יכון כל על תתכ6 6יסו פל6ס ננפ וסלה ליסדתס36ין
 דט3ת6 כפכע6 6תסדרו 1ל6 סכת6 פייל דכד דט3ת6ששורי
 ננפ ס6י דסנת6 עכע6 תנד ק6 י6יכון י16תכמק8
 נ( ,יגג דס3ת6 3ענוני 6ינק דל16 פתורי ל6יגעגסרל

 נרדיכי לאגון כל פתחרי ל6ח1ן גסיל ס6י וכד .ירק6תרו
 קללס 1י6סנ קס( )תיל'ס 61תרי פתש כלסו כיס דקיתיגנהסע
 כפוו קללס הל3ם . תתמ וחרממ 33רכס מפן 55ושכ1061
 וסנת6 לע" 3ססו6 16נףתנ6 1ס6 . ליתותיו מען קא81ל מסי תיסך ל1 יסי 6ל . ינו' לו 6סר לכל מסס יכקם .ינו'
 סס61 6תתקף כדין 3יס6 ססר4 לססו6 6תהסיכי פפהןיכד

 ססר6 ל0ס61 6תתסל גם 3ר וסס61 תס636 כים6משר6
 דתסיתגות6 ססר6 קדים6 ססר6 תססו6 ד6תנרע ליסוה

 6יכץ 3כל ד6 כמוג6 תס636. 6מר6 3סמר816שפקי
 6לין תלת קייתי ל6 קדים6 6מר6 סיכל6 31סס61 .יףסו 3ספיכ6 יתויגי מיי כני סיכל6 3ס6י סכ6 . יי"סטאידפי
 גגוי פעו 5 )ס דכד . לנים ק"תין %1 6( )ע" לפיל6ה4"ע
 שץ ק"תין תתן ס6 סיכל6 לס6י גם כי ל1מי גם(זנר

 כפק6 תסכ6 אצירין 6יכע כד 3נץ תתן וס6 . לעלפי085
 תזוכי ק"הע תמש 601 פל"סו. קסרע6 ל6תתכ6סגנין

 תסמכ6 רומ6 מו נפק6 ותסכ6 . ד6תתר כתס . מוכסגיכל6 ס6י 6קרי ד6 וכל . 3מו3ס תליי6 וכל6 . תרס לון86ש3ר6
 16ררי 6קרון וכלסו פתיס הרננן 6לף וכתס ל4הרי*6דל4~רץ
 6ימן 'כל רומ6 וס6י . יוס 6ורוי יקנוסו ג( )6'יג כד*6ום

 גרתיס נס 3ר דלייס תלס ססי6 לגמל6 קייתי כלסויעלה0
 עקלתון כמס ל1יתן ד8קרי מה6 לס6י תתערי 61ליןנרזנהס
 דכתינ סו6 סד6 על% על ל11סע 1ל6תער6 ל5ףמ%ננק

 רנפי על טלסין יוס 6יררי 51לין . וגו' הס ל%ררי"קכוסו
 נין נרמיס גם 3ר דלייפ תלץ 6יגת יגסלי ו*1מ6אאאף
 נמם לסלו תתערי מלס 1גסס61 . ת8מ6ס 3ץטהנז8

שי  : י.6 ג'ד %ח 8 

 ועל לעלת6 למנל6 ליס לקיית6 3נין לויתן ד6קריעקלתון
 מ8 ויגףנ דכתי3 נוסיס יג6 כלעריס יותיס ח.ו3 גייסד6
 לסי1נן רחחג6 . יוס 16רןי יקכוסו יל03ר כתחלס.ותו

 נים6 תלס ותכל יתתוקפוי 3ים6:וסמר6
 "1%"ל ו6קרי סיכל6 6*סו ד6 0יכל6 מתס6סהיכלא

 ר*8 6יסו דו6 6זקיתנ6 1ס6 ערל ד6קרי סת6 ססו6לקנל
 1ד6 פליס תתג6 ומד פתח6 מו 5ית סיכל6 3ס6יוערלס
 על קסרונ6 תדיר ל6תער6 תתג66יסו

 פלת"
 רזמ6 וס5ו

 וסימכך סתח 6י3"ס פתמ6 וס6י וטת6 3נין 6י3"ס"קרי
 סיכל 603י . עו' ס6שס ונין מק4 6ם'ת 61ינס ג()גר6סית
 61יס1 סוו*ד 6קרי וס6י כל6 פל וםליס י'מ6 מדקיית6
 פגרין ני רת6י כע"הי טיוד ס,6 1ד6 'טנר סוד'סוד(
 . כמרכהן ותסני תטידי 6יגון כל יגקי ד6 תסיכל6וטורין
 כתר 44לין ורותמ*ן נסייפ'ן דקעלי 6יפן כל :פקיןותסכ6
 רומ6 כפיק תס6י כל6 לטע6ס סתתספכת סמרכלסס
 מו% סלף עלת6 על נפ% שק %ו טו'ד 61קרי6מר6
 ד46ץ פתיס חסתתף 6חו6 ורא6 %תכח 6יסו סו'זד6קרי
 הייש ג% 3כי לק3ל ותטתכחי נעלת6 5שלי 61ליןכפ*ן
 קערנ6 עכדין 61לין . הסמק אכק לםוד "( )6"גוכתינ
 ננו ד16(ל דכ8ר שד ד6קרי מד לכל6 חסוה :%לנגי
 ג% לנה וסדו מנ כזץ כל6 וס:י ימרינ יסדיד ית6יןשרץ
 ננץ מנעין ל6 נם6 נגי 6כלי ,כד דיליס נמ1לם6יתתץ
 פ0 מסו דענו ת6ן זת:6 ונססי6 . נעלת6 טלע6ד6יסו
 5ש לוש*6 8יקש כד6י %תסתי לתיכל ל1ן ויסי3 כם36ני
 % י;שר8ל וכו . כפלש6 סלמי דל8 לכר רומין תריןל6לץ
 שץ נפלמ8 0סו ענוי שתין 1ם6ר כ% כני עס הטוענדי
4 ומ'( אאקש ספץ ג;44 )סא תתכםחהן רזמץ תרץ%ין  

א נוץ ד% 3נץ וי5ר6ל על9ס1ומתקפי  %  פש% 
 6תש"8 מסד פנה ימו6ל וכד . 6תכשין וימר%%%
 חד 6תש וקדיטס וסער6 %1מלם 6חר6 ספר6סס5
 0ד הנונסיי )י'6 רומין נ4הן 6ינון נכאשד תתפוי ל6י0ר6ל
 וכדץ ליסר6ל לע ו%סי" ותססשכי טשץ( לס% לס61תכנשס
 סמ"ה 6( ):'י 'סס"ד ססר6( לססו6 וקאת6 )י'8 .פמץ סל4י לון 'נקי יתיכ6 הססר הלפיל6 דכמתי כר%ן6ינע
 כסותי 65 שי כרתי . שיין ס% 6לין ר4כרתיס 6תכיערס
 נ6ימן כמהיסו לח שסכי עתין דם% ננין יסר6ל6לין
 מגוו"קא ליס תר0קן ויסר6ל כ% נני עס דענדיןמסויס
 שץ העמות . עשין כם6ר מגשד*ם 63ינון תסתדלי דל36גץ
 טכפי פרלס והורי . ערלס ד6קרון *ונון כ5 קייהיןיומין
 6י:1 וסל4 דינ'6. נזר ד6קרי תתנ6 0ד תנסון ועל6ערלס
 כל ועל . ו6ילכ6 ערלס מני נסרי ול6 6ינון כל עלקיית6
 5קסל6 מוי6 3ע6 ד6 יפל לנרייסי קיית6 6ת דהפכ3יינון
 ופסת  ון  )מהוש  רכהיב 5פרס ליס דנזרת עד ותססל3ריס
 פל שינ5 רוה* ו60י . עו' ננס  פרלת 6ת ופכרת לרופרפ
 להיסר דה6ריס1ן ליקר6 שיסי 1ל6  16רמייס1 ריהבלי ים5בני
 ד6קרי 6תר לססז6 לניסכס לון 6עיל וס6י קדים6 ק9ת66ת
 סיש6 כס6י . סכ6 ו6וקימכ6 :תס מתן ,6תדן י6כדוןט16ל
 על וכתין קיימ6 ו6יסו רומ6 מד ק"ת6 63תלטית6לג1

 6וריית6. פחגתי םל דפ3יין 6יכון לכל לשמתי וטכילין16רמין
 6ינס כןכל6 סלא דכל כנץ לעי% מת6 3ין ד33ו לה*עלכדי
 6כפץ ל6מו6ס ק"תין כל:ו 6מרכין 6יגון 1כל ס6י5וסו
 נהוע מ6ורמ דיסעין 3נץ לס1 ולתסתי נם6 ל3גיגסירין

 3תרי ףתותון לין קסלי 6ימן ולכתר 36תרייסו לע6%תטכ6
 כחרכ מדס נלעכס תרס %1ריתס ס( )מגל דכתי3פלמין



יציליהשלמתש
 יל6 וופמ6 %ר8 4ציוא 6וי 4ש ר1"6 שי .19ת
 דקיעה8 ספר6 6י0ו ו60י ננין . לעלתע 1*נץ תעדין*3יד
 6יכץ דעכיד קדש6 עסר6 6יסו ל16 עפר ד"קרי 3כ של4שף
 תעסר יט( )גייגר 8מר ד% כתס 6ל6 שנ עפרות4ך*
 ד6 וסיתג8 סנזע6ה סרפת פפר סו6 ת6 סמפ6תפרפת
 ר61 חע6ת כס6י כל'ל דמיסו כנץ חד ססרין כמלץ6פ'6
 סתריס נתי כ4ל %סו ו%י נעלת6 וםל% עפר לס8י6תקיף 6'סי מס6ת פכיד נם כר וכד ומד . חקיפ6 שי6דססו6

 כעלס תמזת ד6ססי6פ ל6נהו "5טריך ד6 1על0מ"רריס
 כטסר6 כלילן תי6 ל0 ל6סק6ס ונמיס ד6סת ע1כד6ועכדת
 ד6קר' 6תר שססז6 5רסז פסר וס6י סמסכן תקרקעד6יסו
 תס-61 עפר 1ס6י . תסכן דססהש קרקע 6קרי 61001קרקע
 6הת6 לגל4 ל6סק6ס כ?נ6 6לסריך כך וכנין 6יסוקרקע
 זיסר6ל מולקסון זכ6ס על6ס כרתיז6 6'סו 1כל6 ד6כגווג6
 דכתיכ על,ין וגיין כהשן לון מדכי סי6 כריךדקידם6
 עסוריס %ס וססרתס פסוריס %ס עליכס חרקתי ג.( ג).ח,ק
 נכ על ו6ף 6מרוניס לתי: ר6סוניס מיס כין 6מרז60
 6ה-וכיס %1ס 6תקרזן סכי ת5וס ר6:יניס מיס 6'קיתג6דס6
 הלין סערין תרין על 16קימנ6 ו60 6חק-ון כקי רינימוכס
 6חקרי 6תר6 סער6 יד6 מ5ו: 6תקרי זקוום? תסער6ד6

 כתיכ ד6 1על תי6 גס610 נסל מולקיס כך וכנין8וכס
 ו:?רתס עסוריס 8יס שיכסשרקת'

 נל על על6ס קיי% ד6 סיכל6 פחיה"סהיכל"
 מד ד6 לסיכל6 6"ש פתמץ 6רנע . חת6ץ סיכל'ן ם6ר6יטן

 ן י2"
ק

קי
ק

 ל
"ק

כלל6
 וכל"

 ות0ית:ות כרז6 וקדוסס כסער6 ד6ית כתס
 יכלסו כד6 ד6 דתתקסר. ססרין ל6רכע סתמין6רכע
 דח ומתחכרן מתקסרן 6לין וכו :כ6 לחת6 ניה סכיקדים'ן
 ד"ח כתס חכו נית 6קרי כדין ד6 כסיכלח כמד6 ז6עס
 סיכל6 וס6י חנר וכית תויני: תמסת :"( )מ:י.6תר
 עעתרהן גו( )פס כת'נ 0יכל6 %י על תזיר ל6כ6ם6ק"ת6
 כיסץ נמיקין 6ימך כל קיימן דסכ6 נגין . סו%נישת

 כ6ינין זי מלת6 דס6' ונוס6 מועין יכל כיסיןהשימוכתין
 ס6( 1על . ו6תי ומעלנו6 עלמ6 טס6י גם כר 6תתרךעדינין

 כס6י . 1נ1' שךס ספח' ת:שס נפח כי ס( ):ס כתיכסיכל"
 דלתח6 6לין כל על תתג6 ד6י:ו רום6 טד קיימ6סיכל6
 תחק::6 סיכל6 ס4י רשאן מ% כל על נלל6ו6יסו
 תקוןו % 1( )עסלי כתינ סיכ.6 ס8י על . ו:פ%ירגלייסו תהלכד' ד6 כסיכל6 . :יכלין 6ינון כל על דספירונק:ום'
 כל תליין ס*כל6 ככיא . נעסעפ"ס תיףד השל נלננךיפי:
 חסרי לכ6 חסרי דפפם6י ,נין ע 6ינון וכל דעלוו6 חינתיןח

 מסר נער ננכיס %יגס נפת6יס 8%1 י( )מס כדן6דעת6
 וכוין ונו'. יוס כערכ נגסף 131' פגס %ל נסזק עונר .לכ

 כדין תת6ין דכלסו כלל6 ד6יסו שיכל6 צס4י רנל1י6עקריכי
 ד6 סית לכ ונלורת וינס סיח לקר6חו 6ס: 1?נ0):ס(
 וי*כ6 סיכלץ. ס% לכל סת'ת6י י6יסו סיכל6 ס6י4יסי
 קיימ6 1ל6 קשת6 סיכל6 נס6' לעפם6ין ל8פה6ס זוגסקשת6
 יסכגו ל6 ננ"מס ):ס( כו*6 "ס:י6ה סלק6 ומפת'4ש%
 561ל . לעע6 שק5 כד כרמונ1ת פעס כמון 8עס .לגליס
 1ססז*קס )סס( כתינ מס . נפמ% נעיל כד ח6רוכ פגסכל
 נס8 נכי 1ל6עע6ס לסמנ6 גפיקץ 6יכון %ין 4 שפק0ט

 ומכל ניסין נפיקה 6ינון דנל 6תר 6"שי ד0ג6 ננץ .%פרס
 ת5א . כלענס שר0 4אד*פס וכפיכ חכ0 תפמן שאקיכתיג כת0 צסיפייסו שי פע68 לשס מתטדן דלוגון טכרמץ*מרס

חיהרניהש
 כידי: פיננ6 ומרכ6 ד6ס6 דנוס6 ננלטןו נףויס ו4תנליתתנם ןנ- עלי0 קאמ6 "י0י עלף6 תס6י ל"סתלק6 ,תמ:ותס6 פלת6 כ%י 6כתריס 6תסת6 גם 3ר כד 6ל6 . נלעכס8רס
 גופ6 כנו 161לת ססי6 ספס וססי6 6תגלכל6 נסמת6וכדין כמעוי ע6ל כס דכר לפותיס לס ד6סיל וכפעת6 .מריר6 דס6י סיפין ת6ינון סו6 סס0 ונס 161קתוס נס סיפין'תלת

 6תר לנפתת6 ל0 פכיק 1ל6 ת6תרס לכם.וח6 ל610:קרת
 מלף כמרירו גם כר ל0 61סעיס כלענס תרס 61יסילתיתכ
 כהרס 6תטסכו כד עלמ6 כס6י כס זססמו תתיק6ס0ו6
 ולכתר . נס כר ומית גפק6ת ונפ)ות6 6חר6 ספס 6סדילכתר
 כר ד"י סעת6 כס6' כתי סכי 6וף עלת6 כס"י כיפיןנסיקין כ6יגין ו"תדכק כמס כך כנין . כמד6 התי:כ6 יל"טקתיס ערקת מס6כ6 6מר6 כוסר6 י8 עלס פלס6 יכדקדיס6 סי6 דנסמת6 כנין . ו6כ"יס 6געוי יירוקין 6חר6 עיסס6סד
 %ורת ל6נפמת6 כדין קדים6 ססר6 זפכק עלת6 כס6י 6כתרס 6תמסך:ס

 ל100"
 6נתרס ד6חמסך יכת0 קדים6 6תר

 ס נממת וכו*ן נפטתיס עצ סלע6 נתי סכי עלט6נסחי
 דנסק" נפיקין 6יגון כנין ד6 1כל . 61וקתוס כססוריגפקית
 קיית6 סיכל6 דכס"י ננין לי ות,מר פניס סעזס .ד6יקיתנ6 כת0 עלת6 כס"י לי צק0 כו וסמדקס 61 1פלסעת6
 כנין ויחתקן וית:מי כפטרי: ויםל:ל כחקינוי דיחשליס וענדי נם דנר לנני דתסתכהי ניפין פלימש 1כל קסנורץכל

 1ד6 סקמופ.ס ד6ק-י מד" רומ6 קייי'6 סכ6 . 3יסויסחכלון
 6'סו 6חר6 טמנ6 דה6. 6חר6 טתג6 מו קיית6:יכל6 דס6י ל13 . נס6 ונני 1םל:1ל6 תקיג6 כל על תטנ6סו6
 מתקן ד6יסו דס" ל1ן ל6תער6 לכתר נם לכר ל'ס6תער
 כיס ל"סתכל6 מר6ס מו ניייס דיעיל כפעריס ותסלסלנרנזיס
 ויוקני: וחתי ניס 61סתכל כידיס ליס'ם'י

 כ:סו"
 כסו תתקייטי 1ל6 תלין ד6מזין 6ינון וכל כמלתייסו נם6לכר כדיכין ו6חזיו "יכון כל נפק* ג( ריד 6 גס .י;ר6 6 רסד ג,קצ ונו:כ6 . עסירס"6 ו6קרי 6חר6 מיל6 ר,ח6 ל66100קער וכס6י מיזו

 נפ6 כני 6עון כד 1לכתר לע לערככ66ל6
 6חתפכ*

 כלסו כוין .ור6: ד6קליתי,ו נ0סו6
 ו"רסו ממנ6 ריח6 למד 6תער 6יסו עסירס"6 ד6קרירו% וס6י דל0ון ורוח6 כנסות"

 עס מתנ6 ד6יסו 6מר6 רו%מד מתתן וסליק נוקנין דכל ולתת6 כנוקכ6 וע"ל יויסתמות
"100 

 -6סכר'6 ד6קרי רוה6
 עתי0( 6גח )י'6 כוין עס*רס'6 ד6קרי המר6 רומ6 לס6י"תור נם 3ר 6100 וכו . דסדין 6ימ6 לילי"ת 6יסו 1ד6 .כדק6תרן
 דמיש דתר6ס י מי 6100 נריס ד6 וכל יתוח 16ליויקס יכיל 1ל6 ל6רע6 ויפ1ל נס כר :610 תגייסו ד6תוק,לזתנין דליליפ כ?וס כיסמ דמיזו רומ6 6100 6חער וירמ6 ירח6ריס ככל וכדין חד*ר פמיס ו6תקסר כ"נ דסס61 עתיס6ההכר
 6פערו גסס61 קיית6 כל6 וע*ד לנכיס כיס6 רוה66סני נתי סכי כלכי0 דרוה6 3סות6 ו6מזי כמס וס6 כיסתסתכל
 עלמ" נניל6פת6ס נדוי סלתתי סטס כך וננין פלוס לך ל6מז6ס לנקינפלוס 6ג8 50 ע4 סלטיס ונתי ד'6 . על%( על מקסרל4יפתכמ דל6 כנין 6יסו עלי סל%ס זנמי 6100 ושק6 ע4)י" עלי סליס זנש ד6 1על ייתינ6. נפלת6 ויסתכמ סרעיי5ר דשת6% ססר6 ססו6 6ל6 מקסרנ6 6יסו ת6ן . לתת16ל6 לעיל6 ל6 עליס מקערנ6 %תכח דל" ס:רין תתריוםלתיס 6ל6 סלמיס יולף פלוס על 6ל6 מס6ת פל 1ל6 שכסעל 6תיין ל6 :לתיס ת"מ . עלי פלטיס זכמי י( )ע:צ'דלתת6

 ובף לר~י6תך י85נף כן על תדיר
 ל5פתכר8 פכיך לפסר . פוכס תסר לכ6 מסר ד6נפדידענ6

נ0דן



 41כאהזהר %שםטימהשלמת
 נפר 1ל8סהש ל6ס0שס לך ה16ת דעלה6 מ1ן ננלשסדך

 למס א3יס למלס תמלס ליס ווטי פלה* דס6יתיחובפע
 )6'יכ סס*ד סנקר עד דודיס גלוס 4סס . 3ך ל6תינק6"ר %כמנ6 ככר 61ש65ך סמך ושיר* פטם6ץ נ6יטן6סזר%

 . לסלמ"ס זץג6 5וסו כוץ יס6 נסף פפרס 60ף וסז!גד(
 6ת כפן עד דס6 עתך 6ג6 ס6 כמד6 בסך דודיס כרום5כם
 כד 6יפפי נרתך תתטע ל6 סם% 6י נש%ך %פר3י6
 ד6 נניתו ס4ס 6ץ כי ח*ע . זהג6 68 סם% סי83ס6
 0כי סב*6 דל6 עוכלר

 כ13י
 כדרך סלך ית5 6יסו 1ל16

 עתך 049 6861 כס 3ר ככל 4ל6ו עסל6ס מניןטתליסר 5יסי כד 8רמוק נדרך 6% נס ככר סרי6 יל6טרשק
 0ס*י ד6תיל'דתמיחה6

 ו0סת6 רו3ן חפ6ת לסהח ז( )גר6סית
 5וור )%םליי( נראך ל"תענג6 לך אינ6 ססמ6 רו,קז5גת
 ע6תטג6( )ס"6 1ל6תטגג6 לעיל6 לסלק6 כייו לקמסכסף
 סס% לעס לקכליס יכו6 5אתת 3יש יני6 סכס6 לייסתתן
 ככסס פ6( )"ס4ס דנתינ נדיג6 ל6סנח6 רהע6 יו%ד6יסו
 יל6מסמ 3עלת6 ל%עננ6 יס כר ד56עריך 3ימג6 . מנגולייס
 6תי כדין כעלת6 דע6 דסרי6 ונזמג6 . מו*0 6פרמק6ניס
 וני' לקמס 3רזכ סעתו ד6 ועל די% פמץס לתע3דלנכיס
 15רחץ דידטץ 5דינך6 היכון זכ5ין . ככדו מן 'פלמען

 . ז6זי וגעלת6 יץנעלת, 6יטן וכ6ין %פה5% 4לאי6 יסעק 1ל6 כסו לטסךקד'סיו

 די%או6 דסחדי סיגל6 פ61 סד6 ככיעמסהיכלא
 סיין תן וו:ע ט( )נו6:ית 6תר זחת כ)וס 3יסל6תרוי6ס
 ניסין עננין כלסו שננין 6יבע דכל סמיסס . ו"הגלויסכי
 דחהר סתריס חחד ין 5ף16 1ד6 דלסון כשדטס 6ישסכ6
 ד6 ת"" לגרת*ס טות6 נריס דל6 מכיס דספי תידלית

 סמעס דמכען ז6 כסיכ% לש 61סלת לנטלס מזס6עשמת
 6כחבשס עלת6 1לכל ליס תות6 ונרייית 04 ויסינתעכנין
 רחש6 ה(ס8 תפדכקי ד6 כסער6 די 5יכתלכל דננופי תס6:ין גסתתין 6'טן כל ק*יתן ד6כסיכל6
 כנא%גפקי חסכ6 תססרס6 וי 6ינון לכלדגמת6
 56עריךזג, נ6קרנ,כז,6 ו6סתדלי פלת6 נס6י 16רמייסי סטוזייכון

 ל6תרמק"
 6תדכק ד5יסו כ9ס כדין קשמ ת6ורמ

 נסכ61 הסתכמ ז6יסו כיס זר ד% עססר" ד6תי ממזר6ירי נר" 'ססי6 מקח זגפיק 1לנר6 ליס ל%נ6 תס6:6 ח"ר ד" תסיכל6 גכי- כתי סכי כעות6 סרע ריגר ססר36סס61
 כתי סכי סרפ דלר כער6 ני%סו6 עוה6 ונסס61חיהינת6
 ריח6 כר6 דסס61 לגגיסמסיך

 6מך"
 וג65 דס6יכ תס6כ6

 כססא וססרוי עוכזוי כל בשכי תמיך ד6יסו פליסססדין
 6ינזן ש ההנ6 ף רז% חד גסיק דח תסיכל6 . מחסנוונח
 6'סז הא4 רומ 5א 4פגיס וסיתגך לסונ*י ד6קרירומין
 ד6קרי פט6 6100 לקכל ס3יע6ס סיכל6 וס6' ד6 פלתמנ6
 תעליכס "רמיק ס5פעי 61ת ג( )',6ל כתינ ועזד תמתית.%ז
 נכל טלמ6 3ס6י ק4ן נפל% דסע* 6נוגיןשרומק כל כפקו ותסכ6 3נו לם דקיית6 חד6 מךדט 6האסג6

 נסער6 ד6תשסרו ופ31ד'ןת4ן
 דסמ6ל"

 כ:קי יתסכ6
 ו-6לין ימתדטכי לסעי לשפר דתתדפכי נ54ין חנףן 5רטןכל

 ע:ן ),( 1תס)יס כד*6 צצ גוע,ךםציעבם
ה ח יצקיו . %םצ2וךנ

 ח ווו 17מין נן נ, ז,ן,נו ו. ו:נ יקץ11 ט~
 61כ"יס1 כשיר6 פ 616לץ י6( ו),י-י6 סשדתסמכו

 ץצל6יצ 2ג:%שכן1זל:4 :62:דףג
 וספמ6 רנע6 נכל צ%ס6:ן יצן122צי

ל ותםעלמ6צדנ  6פר י4סו דכסיר נסור6 ספנק נאינק ד%.מי 6%*שאז " וז.%:"שששעפ ד4סו ש ר51 

 יין % "ץ,וייייוייי ""י" נ7יייי-"י"י
 סית לכר . נ"תלעאש6 סעא6 זין4 נפת% סטר6(תס5ו
 6יון סכ6 כיס 6מדין יכ4זז היכל6 כם6י דם59מייסשסע

4ייכי  פלחסו י%ע, %4"ל ל" ט"1 % 4" ם 

 כפס הךוסס תסעי6 1יייל שי6 .8מ יהיח י*טזצ
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 ץג '
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 דיסר6לנ עלייסף 4שססויה6 וד" 91 ו-_כ~נעת6
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 1 לשיסר6לת
 0יכ):ן זכ5יז ת622 סד :6עי וכפל%

ד%4עזידסגשך6
 ומ4ישמיס

 דל66
 צש ש :מע6 יתג:2

 נועילח מכיס ל6:תתר6 הית ס0רין מכל ניס דישת%ס6

 נלה סנ זיסיך לנכ"דד6ס א , ו 'רשהקיף

 דנ6ילחין כגין קכ"ס יקתי ימונ יל6:גילומר6ידל6 לנ"נליס

 'ש :"ו: ין,שי"מ'ליש
 )פיכ( .ז6תי(י

 נסלמ6 4נון ונ6ין דין 3עלה6 6יטן 1כ6יז
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 בעתה זכו, "לא של האהרון קץ זמןסוד
 דאדופ בג5ותא חו5ה דההוא דפיקו אסת5ק דדנין בכמה 5מנדע אטי' צריך כען מהימנא רעיא אמר רי"ט()8נתס

 בא5ין די5יה דמרעא קץ 5מנדע ע5יה אתכנשו אסיין כמה דהא אני. אהבה שחו5ת ח( )שיר ע5יהדאתמר
 דפיקין דאית ביה 5אשתמודע בקי אסי' כ5 5א חו5ה דההוא דדפיקו בהון. דאשתמודע מנייהו חד הוה ו5אדפיקין
 שופרות עשר וכ5הו בחב5יה תזעק תחי5 55דת תקריב הרח כט כו( )ישעי" ע5ייהו נביא דאמר קר"ק קש"קדהשר"ק
 דג5ותא קריבו שברים דג5ותא אריכו אחזי תקיעה תרועה שברים תקיעה דאיהו קש"ד סי' דאינון בת5תכ5י5ן
 5ון מעכבין עכהן דשאר כיון דודאי 5דא דא בין רווחא ו5ית דוחקא בתר דוחקא דאחזי פורקנא ייתי ביהתרועה
 בתר דב"נ נפש' נפיק ביה דא בתר דא דדפיקו מהירו הכי אוף פורקנא 5ון מהרב ד5הון דוחקא בנ5ותא5ישרא5
 ע5כאש מן שקר ביה דאתעבר תרועה שברים תקיעה קש"ר דיטוי איהו קר"ק קש"ק קשר"ק 5דא דא בין ריוחד5ית
 אתוון ס5יק דאיהו ומרובע. וכהטו5ש וכפו5 פשומ שיר בע5מא ויתעד בעמ5ק 5יי' מ5חמה יז( )שטות אומאהדבי'
 בתוספת יגי5ו ברנה וחסידים יע5וזו וישרים וישמחו יראו צדיקים ובכן זמנא בההוא ע"ב יהוה יהו יה י עשרדי5יה
 וידעתם ערב טז( )שם חה"ד ערב יהי' רע"ב תש5ום עד די5יה ו5בתר סהדשא בי חרב עק"ב די5יה קודם שתיתאה.א5ף
 אוד יהי' ערב 5עת והי' יד( )זכרי' . ע"כ ונר הנעד את ערב עבדך כי טד( )בראשית ונו' אתכם הוציא יי'כי

 שהגלות היא מהיטנא רעיא שכוונת אוטר הצעיר יהודהואני
 אלף של שבת תוספות עד שנח מאות י"ט להמשךיכול

 חתוספת וזמן שבת נקרא דמטביעי אלף כי ולאיותרהוושי
 לפני שנה עק"ב נתקדם שהחורבן ל8י השבת קודם שנהרע"ב
 וחזטיוטי אלף היא חגלות עיקר כי תוספת כענין ההמישיחלף
 לדו"ה הו"ד מן שנהפך דו"ח היום כל חכתוב בסודכידוע
 שנה רע"ב תשלום בתגיע הגלות אתר פי, דיליה בתרלפיכך
 השלטה לגאולה שבת תוספת נהשב המספר זה יהי' חששי אלףמן
 וזה אתכם חוציא ה, כי וידעתם ער"ב ויתקיים בעתהשל
 אהר נשאר הי, לא שנה קע"ב החורבן הקדים לא אם כיהסד
 ט טן מעט פהות שהן שבת תוספת על שנה ק, אלא נאוותי"ט

 ,טנה ר"ן שהן שבת תוספת על שנה רע"ב נשאר ועתהשעות
 וזהו הערב זמן קודם שנה כ"ב ועוד ערב של שעותלשש
 על רמז תרועח שברים שתקיעה מהימנא רעיא דברי שלהסוד
 גנוחי תרועה ושברים הגלות. אריכת על תקיעה הגלותימי
 הדפק כמו בגלות לישראל הדופקות הצרות על יליל ויליליגנה
 כל ומתו אהד יום ודפקום חכתוב סוד והיינו חחולהאצל
 ייתי בי, "תרועה שאומר וזחו ושלום הס קדשיםהצאן

 תרוע"ה מס9ר של גם הגלות שנות תשלום לאחר פי,פורקנא"
 ישועת להתנוצץ תתהיל אז שברי"ם תקיע"ה של המס9ראחר

 השקר להעביר בעמלק לה' ומלהמה משיה חבלי ויההילוחגאולה
 בע(טים אשר שלו השרים וכל עמלק וטליטת שהיא העולםטן
 מעט וביטול ירידה לחם תהי, הארץ על אשר שלו המלכיםעם
 הוא תרוע"ה שברי"ם תקיע"ח מספר ההשבון חוא וכךמעט

 ונשאר חששי לאלף תרו"ם בשנת זה והי, שנה ות"י מאותה"י
 מלהמה בהן להיות הסד אליו וי"ט עד משיה הבלי שנותפ"ב
 כפול פשוט של הוי"ה השם אור חתנוצצת בכת בעמלקלה,

 שלו האותיות עשר מספר ועם ע"ב שעולה ומרובעמשולש
 הגלות שנות טאות י"ט וכ~ות יחוה יהו יה י כזח פ"בעולה
 השמינית טאת מן שנה עאב ישאר הששי לאלף תשנ"תבשנת

 וער וישמהו יראו צדיקים ובכאן יהקיים ואז בכ"ן.כמגין
 ער"ב הכתוב יתקיים ואז וטטב רע"ב ישאר דהטשי אלףתשלום
 לעת והי, הכתוב טוסיף ואני אתכם הוציא ה, כיוידעהם
 יראה פקוהות שעיניו טי וכל ישראל בני לכל אור יהי,ער*ב
 וסימנך דוהק בלי מתימנא הרעיא כוונת חיא שכךהאמת
 שבעים של בבל ~ות על רמז הראשון שילוה בתיבההיונה
 תיכף אליו ותשב רגלה לכף טנוה היונה מצאח שלא ואהרשנה

 ער"ב לעת אליו ותשב אדום גלות על רמז השניושילות
 ידים להזק העת באה כי סוד מגלת שאני על בעדי יכפרוה,

 תחיה ישראל יזכו שבאם מובן גם כושלות וברכיםרפות
 גדולים כהטיה הבלי שע"י או אהישנה בבהי, קודםהגאולה

 במצרים שהי, כמו חגאולה חהקדם מאדורעים
 הכפורים יום בליל "יעלות" של התפלה סוד להבין ישועפי"ז

 לבקום מוטב הלא ערב עד פעמים כטץ בהשמסיים
 הפייט שזה אלא ערב עד רק ולא תפלותינו לפניו יראושתמיד
 בבהי' הגאולה תהי, לא שבאם להת9לל הקודש ברוהנתהבר
 הגלות במשך ברהמים תפלתנו השי"ת יקבל בעתה. אלאאהישנה

 הששי אלף של האהרונות שנים שהן ער"ב של הזמן שיגיעעד
 : הגאולהקץ

 הקדוש חמגיד כי צדיקים דברי גדולים כמה וראהובוא
 תרמ"ו שנת על הגאולה רמז אמר זצוק"5ממריסק

 ים קריעת ובא שמע שמועה מה יתרו פרשת פירש"ימדברי
 תרמ"ו בגי, ו,בא ש,מע ערמועח מ,ה שר"ת עמלק ומלהמתסוף
 עתה אברהם מגן בספרו זאת להדפיס רצו ולא לפלא ו דבריוהי,
 יתחיל תרמ"ו שבשנת הנ"ל מהימנא רעיא לדברי שכיווןמובן

 וטהגאולה לשיטתו ואזיל עמלק ומלהמת הגאולה אורלהתנוצץ
 פרשת אברחם מגן בספרו כמובא הטבע דרך ע"9 תהי,העתידה
 חצעשה יטדבר מובן וזאת לעם לי אתכם ולקתתי עה"9וארא
 ויכול לאט לאט ומתגדל ומתהזק טתפהח הטבע דרךע"9

 ועכי"א: זי"ע קדושים דברי ודבריו שנה פ*בלהמשך
הערה

 בעידן דיומא שעתא כפום יוטיא לסוף הוא האחרון קץ שזטן ואטר בכה שמעון שרבי בלק פרשת חדש בזחר דאיתאומה
 שתיתאה יומא מן רע"ד דאיהו כחדא ושממהז דיובל שנין מנין לפום דיזדמנון בשעתא שתיתאה יוטא טן שם,טא זרהדי
 והתשבון הקב"ה של יומו מן צהרים עת היינו שכהטא דזרח בעידן כי חנ"ל ר"ט כדברי הך דחיינו יבין מבין כל יעו*ש.וכו'
 וותחרבן ההשבון יפי וזהו רע"ד דאיהו כחדא ושמטה דיובל שנין דמנין וטאטר ומה הששי אלף טן הנותרות שנים %חוא
 לא כבודו במחילת )שפ"ד( שם והמהקן ח~ות זטן טאות י"ט ש טורים הח,8בונות נמ אל הרביעי. באלף תת"ל בשנתהי,

 יבין: והמבין לבן אצל יעקב שעבד שנה הי"ד תכלית ושכח הזהר כוונתהבין



 לאומרה וטוב זצ"ל הרם"ס האלהי איש תיסנה זותפלה
 הקדוש הזוהר לימודסודם

ישוחואאששטחחטההוםזח.אוואהאהאושאש~ואוושחהחווהי

 "מיוח4. "יחיד "הנאצלים "לכל "התחתונש.אלחה "ומשגיח "המרומים*יהטב
 עושה נוצר. כל יוצר נברא. כל בורא נאצל. כל מאציל "ידין. "נאמן "רחילאארון
 נפלשת מעלמז גורל רבבות ורבי אלפים מאלפי אחר להשע עיע מי נעשה.כל

 רבבות ורבי אלפים מאלפי אחר לרעת יחשוב ומי יציריזיך. גורל שכן כלמעשיך.
 מן קצת לו"טינ ביכולתנו שאין ורימר וקל שכן כל בבריאתיך. הצפונים טרותמתרי
 אחר שארת אצילותך* מן רבבהז ורבי אלפים אלפי אלף של החלק מן וחלקהקצת
 חהעבר ומחל םלח היחמן אב לכן גמור. יחור עמהם מתייחר ומיוחדיחיד
 חט8שעתי הטעויתי שתפאתי ו9שעי ועונותי חפאעתי כלעל

 ונפשא נירי הטם"ה אברי רמ"ח שכל הוונ היום עד הארמה על היאי מיוםלפניך
 בשפע לא אם לתקן נוכל לא אשר את ופגמנו תעינו רועה בלי כצאן ונשבטזיורוהד
 מלפניך רצת ויהי שנרמנה הפבם לתקן הצנורות םרר מעלת מדום מלמעלה הבאהיב
 מין לעורר יצון ראוי שאהיה ונשמתי רוהי נפשי שתזכך אבותי אלהי אלהיי"י

 ווכמ מהורתך* נפלאות ואבימה עיני בל הסשהט. הזוהר ספר לימוד ירי עלתח*רן
 הדר ולעעטת. לשמור וללמר ללמהר םותתיה רזי נועם ואבינה תורתך* באירלאצר
 לרצון עדו כוננהה הינו ומעשה עלינו כוננה ירינו המעעטה עלינו אלדינו אדנינועם
 : ונאלי צורי י"י לפניך לבי מציון פיאמרי

 א% ולך יפת ננר יהו עפת לים בפתייכרז(
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