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 3ב המפרים לשלשת כלליתהקרמה
 להבין האמת חכמת רוח בקרבם לשאביבינו נהיי רעתם אשי החכמים ויגייי היימייםישמחו
 המזהיר הקדוש הזוהר כוכב מן הגדול האור זיובראותם ס4רדם* פי על הקדושה תורתנו דברי אורולהשכיל
 עתה יזרח אשר תבל פני על אורו ומפיץ הרקיעכוהר

 אשר הקדוש הזוהר מאמרי כל קובז הוא הלאל8ניכם.
 משלי השירים שיר המשולשחנ קדושה הס8ריכנ שלשתעל

 בזהר המפוזריםוקהלדנ
 הגד~

 התורה שעל חדש ובזהר
 מדרש מאמרי וגם הספרים ג' לאותן המיוחד חדשובזהר
 יעומת שורה הקודש בלשון העתקה ים הכלהגעלם.
 מפרשים דרך על שחברתי וןןוןר ןין פירוש עםשורה

 הרמ"ק קבלת פי על המפורסמים מקובליםהקדמונים
 ערכו לפי להבין יוכל מוח בעל איש % אשרזצ"ל.
 להתקיים שקרוב בעליל נראה תפונה ובלי מדרגתהולפי
 אשר הנביא אליהו אליו שאמר כפי רשב"ידברי

 כמו בשלם. הזוה"ק לימוד תתפשט דמשיחאבעוקבתא
 הזוה"ק לאור שהוצאתי שלי העובדא זה עלשתוכיח
 שתי ובמשך ספריכנ אלף ה' לה"ק בהעתקת התורהשע5
 הדבר שקרוב ג*כ נראה ומזה ההדפסדנ כל נמכרהשנים

 כל כי וגו/ ה' את דעה הארץ ומלאה הפסוקיהתקיים
 הזוה"ק לימוד ואך ה'. את דעה יהפיז מיוסדהזוה"ק
 של ההפקרות לעומת ללחום מיוחדת האחת התרופההיא

 חז"ל כדברי האלה. בימים סאד הנפרצהאפיקורסית
 תתגבר והאפיקורסות יסגי חוצפא דמשיאאשבעוקבתא

 קליפת בכח גדולבכח
 הזוה'ק לימוד בכח ואך עמל*

 מתחת עמלק זכר את תמחה מאה לקיים בכחעיש
 - :השמים

 שהיל"ל השמים. מתחת כתוב מדוע ידקדקויש
 השמים. תחת יעופף עוף עמלק אין הלא כי הארץ.טעל
 מן לקרר היא עמלק שקליפת מפני הוא העניןאבל

 הפרטיוחנ ובהשגחתו יחיד עולם בבורא הקדושההאמונה
 שנמצא במה אלא להאמין שלא אפיקורסית מכניםוהוא
 בחמשה להשיג שאפשר מה רק והיינו השמים.תחת

 ספ*ק בגימטריא עמל"ק ולפיכך האדם. שלההושים
 בלב ספק להכניס מלחמתו ראשית כי ר"ם.ובגימטריא
 ה' היש ככתוב ייד. עולם בורא יש אםישראל
 אם שאף זאת ועוד וגו/ עמלק ויבא מיד אי4 אםבקרבנו
 רם. של באפיקורסת להלחם עמלק בא עולם בוראיש

 וכח בארז, משגיח ואינו ה'. גוים כל על רםככתוב
 תלמוד המעטת בשביל הוא ישראל עם ללחוםשליטתו
 ברפידים. ישראל עם וילחם הפסוק על שדרשו כמותורה.
 שכאשר מובן יפיכך התורה מן ידיהם רפיוןבשביל
 חזוהר בלימוד ובפרט תורה בתלכוד מתחזקיםישראל
 עמקי ולהבא לראות האדם עיני נפקהו אזהקדוש

 ח' רם כי הטהורה האמונה וסודות הקדושהתורתנו
 ועיניו כבודו הארץ כל מלא כי יראה, ושפל מקוםומכל

 שבשבייה משלה. בכל ומלכותו הארץ בכלמשוטטות
 מדע מביני כי גם ואף כלם. את מחיה ואתהכתוב
 המשכילים יוהירו להם טהור לב אך אם ומשכיליםחוקרים
 בו יטצאו כי הז~ה"ק בלימודי בעיונם הרקיעכזהר
 כל ובכן שבעולם, חכמות כל הכוללים נסתריםענינים
 הדבר יתקרב הזוהשק לימוד בעולם יותר שיתפשטמה

 שאמר וזהו ה/ את דעה הארז ומלאה השסוקשיתקיים
 לימודי בהתפשטות תלויה המשיח שביאת הנביאאייהו
 ורב יהי' אז ה' לימויי בניך וכי יהיה שכאשרהזוה"ק,
 הספר עם אי לבוא משתוקק המשיח כי כניך.שלוס

 עמ5ק אנשי הארצים לעמי ולא והכמה תורהבעלי
 : השמים שתחת במה אלא מאמיניםשאינם

 טלשת אלה של המשולשת קרושה סגולת להביןרכנד*י
 משלי השירים שיר המלך שלמה שלהספרים

 : מזה המדברים הזוה"ק מאטרי איזה כאן אביאקהלת.
 בההוא שמעון רבי אסר איתא. י"ג תקון זהרבתיקוני
 בשיר דמלכח ברתא יתער כחדא שמהן תרין דיהוןזמנא

 תלת משל אלפים שלשת דאינון וקהלת משליהשידים

 ~אן ה מן דנחהין דמוחא טפין תלת דאינון5ודי"4
 שכאשר כונתו יומר ויש : ע"כ צדיק, לגביאתמשכו
 יודוגו אדנ*י חוי"ה השמות ושני הגאולה של העתתגיע
 וף* ישראל כנסת היינו דמלכא. ברתא יתער חזכחדש
 הנקראים וקהלת משלי השירים שיד הספרים שלשתלימוד
 היותר ממקום להמשיך כח יתער משל, אלפיםשלשת
 יודי'ן בג' הנרמזת גדולה היותר קדושה שפעגבוה
 עלם מן פירוש י* מן דנחתין דמוחא טפין ג'שהן

 היסו"ד. ספירת היינו צדי"ו לגבי ואתמשכוהחכמה,
 היא אין השפע וזאת הזה, לעולם וממנה למלכו*ת.וממע
 בינה חכמה שי רוחניות קדושה איא גשמיותשפע
 וגו' ה' את דעה הארץ ומלאה הכתוב שיתקייםודערנ
 דהיינו דמוחחנ טפין ג' השפע הזה לעולם שיושפעעא

 יו*ד אות כי יודי"ן. ג' שנקראין ודעת בינה חכמההארת
 ה4 חכמות דעת גם בינה וגם החכמה. אור עלרמז

 הזוה"ק דברי עם מתאים זהר תיקוני של הזהומאמר
 כנגד הם וקהלת משלי השירים שיר הספרים שג'שאמר
 חסד כנגד שהם אומר אחר ובמקום ודעת. תבונהחכמה
 תולדות הן שחג"ת כיון סתירה זה ואין תפארהנגבורה
 מסגולת המדברים הזוה"ק מאמרי שני הם ואלו :חבשד
 איתא ( )ס"י דף אחרי בזוה"ק הספרים. שלשתאותן
 הוציא חכמה של ספרים ג' וראה בוא שמעון רביאמר
 ריפ הש שיר העליונה. בחכמה וכלם לעולם, המלךשימה
 ד%-ע. כנגד מש?י תבונ"ה. כנגר קהלת חכם"21כנגד
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הקרמה4
 ובווה"ק האלה. ס5רים ג' שלמה עשה אלה שלשתכנגד
 עשה המלך שלמה שפעון רב* אמר .( )לה דף באפרשת

 כנגד השירים שיר משלק קהלת השירים שיר פפריםג'
 בשביל רחמים. כגגד פשל* דין. כנגד קהלתחסד.

 יהראות בשביל שעשה מה כל עשה והוא החכמונלהשלם
 שמות פרשת ובחה"ק העליונות1 מדרגות ל*מתהכפה
 קהלת ספר עשה הסיך שלפה אלעור חיר ;( )ידף

 ישדי שהם עליהם. עומד שהעולם הבלים ד עלוהעמידו
 פ5ן זבול שחקים רקיע וילון הרקיע*ם ד כגגדהוילם
 הבל קהלת אמר הבל*ם הבל וכנגדם וערבוחנומכון
 : הבל הכלאבלים

 ומדל הסודות ימק* ולהבין לראות נוכל זהמכל
 הספרים. ג' באותן וכמוסים הננוזים והחסידותאמוסר
 גודל לשער יוכי ומי כלם. על שלה השירים ש*ר4שפר
 רבי שאמר אמרו ולכך בה הצשנ*ם והסודותקיושה
 השירים שיר בו שניתן כיום כדאי  ה5לם היה לאעק*בא
 קדשים. קדש השירים ושיר קודש הכתובים ש%לישראל
 קודש הכתובים כל עור*ה בן אלאר רבי נפ אמרוכך
 עול וקבול שמים *דאת שכ~ו קדשים קדש הש*ריםושיר

 רבנן תנו מביא :( )צ" דף הצא זהר ובמדהשנמלטהו.
 אליעזר רביכשהלה

 הגד~
 לבקרו הדור חכם* נכנסו

 רבי לו ואמר עקיבא רבי בכה עקיבא. רב* בינ*הםוח*'
 מרכבה במעשה פ*ו אלעזר רבי פתח אורייתאנ ליאוליף
 השירינ שיר בפ5קי טעמים רי'ו עקיבא לרביולמד

 כי בת5חים דפדוני באשישות סמכוני יפסוקכשהגיע
 הרים לסבמנ עקיבח דבי עוד יכל לא אמ אהבהחולת
 שהיתה השכינה מאימת לדבר יכול ולא וגעה בבכיקולו
 השב*עו השירים שיר של הסודות כל שלמדו ולאחרשם.
 את הקב"ה יתריב שלא פמנג פפוק בשום *שתמששלא

 גחרל פפני אנשים בו שישתמשו רצונו חין כיה5לם.
 רב* שאמר א*תא 1( )קא דף תרומה ובווה"קקדושתג
 אורייתחג דכל כללא איהו דא דשירתא שתשבחתאיוג1*
 מצרים גלות כלל האבות. סוד כלל בראשית. מעשה5לל

 עשרת כלל הים. שעל והשירה ממצרים 54ראלףצ*8ת
 עד במדבר *שראל והליכת טינ* הר ופצפדחדברות
 שנתגלה וביום המקדש. בית שנבנה ועד לארץשנכנסו
 מה בקיצור לארץ. השכינה ירדה ביום בו השיריםשץר
 המתים תחיית אחר להיות שעתיד ומה שהוא מתשה*ה
 בשיר ההש הכל לה' שבת יה" כאשר השביעי היוםעד

 שיר של פסוק שאומר מי כל למדנו ולכךהשירים.
 לפבי ואומרת שק חוגרת התורה הפשחמ. בביתהשירים
 : עשכ . המשתה בבית בניך לי עשו צחוקחקב"ה

 הסרו לא אז וגם ישנה. צרה היא זו צרהוכנראה
 עתק לדבר ככלבים לשונם הץרצים אמיקורסיםששעיפ

 ווץ שבכת5 תורה הן הקדושונ תורתנו על ובוזבגאוה
 באפרפ המשוגעים הרשעים לפי עפרא שבע"פ.תורה
 רועא עם אהבה נהל המלך ששלמה השידים שירעל

 השיריפ שיר נת*סד וה ושעל שולמיחע ששפהנערה
 אוי אבי שומעות. שכך לאזנים אף וענבים. אהבהדברי
 עבההנ שכך ואפיקורסים ששעים כסילים לשפתיואבוי
 אנידוצה

 לשא~
 ומסקלים4 המשכילים אפיקורסים לאותן

 המלך ששלפה להודות הם פוכרחים כרחך בעלהלא
 נ8 יאמרו אדדבא הש"כ הקודש. לשת בדקדוק בקיהיה

 ומסיים נ0תר בלשון התחיל מדוע מיי4 דודיךטובים כי פיהו מנש"ות ישקני ראשון בפסוק תיכףהפירהש
 ולא שמניך לריח מדוע פיג ולא פיהו מדוע נוכתבלשון
 מוח לו שיש מ* שכל והלאה הלאה וכן שפניך.ריח

 רואה הוא כלב. לשון ולא אדם לשון ובפיובקדקדו
 יש השירים שיר של ופסוק פסוק שבכל פקוחותביינים
 של העולמות הזדומת מן נוראים סודות נסתרותגנז*
 הוילסות הזדומת ומן ואם(נ אבא הנקראים ובינהחכמה
 כנסת ובלה חתן וברתא ברא שנקראים וסלכות תפארתשל

 השירים שיר של השסוקים וכל קדישונ ושכינתא*שראל
 בענין 5לם ואהבת דבה אהבה של מהשתוקקותמדברים
 : לב ישמח וקטרתושמן- בקרבמת המקדש בית בעבודת ובפרט ומצוחנ ותפלהבהורה *שראי עבודת עשי ונתתקנים שנעשים האלה ההודומתשני
 ספרים י של ההמתדרות בענין כאן לדבר פהרחף2נור

 בצין ראיתי והנה ב5ף ובא בראש מיהאלה.
 ב' בגמרח דעוונ ד' רבה במדרש חלוקות. דעות ז'זה

 שיר ריש רבה במדרש ה4 ואלו ז'. דעה ובווהיקד5ונ
 חייא רבי תחלה. שלמה כתב פהן איזה שואלהשירים
 השירים שיר משלי א' דעה שועת. דעות ב' אליביהרבה
 יונתו רב* השירים. שיר קהלת משלי ב' דעהקהלחנ
 ה5ל אמר ינאי רבי קהלוג משלי השירים שיראמר
 מביא :( )יי דף ב"ב ובמסכת אמרה. בסוף שקהלתמודים
 קהלת 5השלי איוב תהלים ספר רות כתובים שלסידרן
 חכמח. פפי* שמהם קהלת משלי ופירשאי השירים.השיר
 עכשג אעע. לעת שאמרו בעיני נראה השיריםשיר
 בשני ובעה'ק ד5ת. שש כאן עד וקהלת. השיריםשיר משלי ישעי' כתבו וסיעתו חוקיה )5.( דף א בגפו שםחעד

 ד דעה נראת רשבא דברי לעיל שהבאתיהמקומות
 הספ*רות ג' כסדר משלי קהלת השירים שיר חדשבסדר
 ד' שיש לרשית *ש דעות ד אלו פכל חג"ת. 8חבשד
 האשתג האדה א( ה4 הלא אמרהנ בסוף שקהלתדעות
 יונת4 רבי ם דבה חייא דרב* אליבא הראשונה דעהב(
 לבטוף אפר השירים ששיר דעות ב' הש ינאק רב*ד(
 כתוביפ1 שי סידרן בעגק ב"ב דפ0כת בראתא 8וה4
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 הף מאד ולכן ר%2נ חייא דרבי אליבא השניה דשהב(

 בינינו הנמצאים התנ"כ בסידור וראיתי האלה4 ספרים1 שעי הזוה"ק פירוש בדפוס לסרר איך לבציר ליטשה
 איכה רות השירים שיר איוב סשלי תהלים עקלתון.פרר
 טעם איזה ומשום יטר איזא על להבין אוכל ולאקהלת.
 : כמאן דלא שזה כףנסתדרו

 בזוה'ק הסובא דכפי לי נראה העיון לאחרוהנה
 השירים. שיר הזה בעולם נתגלה המקדש שהוקםשביום
 שהוקם לאחר שלפה אמר השירים ששיר בודאימשמע
 ולכאורה יונתן. כרבי והיינו מלכותו. ש%ת בתחלתחמקדש
 בסוף שקהית מודים הכל באמרו ינאי רבי עליפלא
 בזה. שמחולקים רואים אנו הלא סודיבנ הכל איךאמרה.
 רק שמח%קים סובר ינאי ררבי ליישב אפשרואויי

 קהלת שאמרם איך אבל בכתובים. לסדרם איךבהסתדרווע
 יש גר%ה קושיא אבל אסרה בסוף שקהלת מודיםאכל

 שכתב במה לעיל שהבאתי בגמרא פירשיזשל עי5הקשות
 וזה זק~תה לעת אמרו השירים ששיר בעיני בראהוזש9
 וסיעתג מחווףה ולהיפוך ינאי רבי של מפשיטותויהיפוך
 השירים לשיר פירושו בהתחלת מביא בעצמו דרששי גםומה
 היה ושלא קדש*ם קורש השירים ששיר עקיבא רבידברי
 האם ומעתה השירים. שיר בו שניתן כיום כדאיה1לם
 הטו נשיו שימה זקנת לעת יהי הפסוק רשיז"לשכה
 רשיז.ל בדברי להעמיס אפשר ואולי וגו'. לבבואת

 שפירש ומה אמדה, בסוף דקהלת סובר רש"י גםשבאמת
 הכתובים סדר בגמרא שמובא מה על רק הוא כךרשא
 שאמרו  בעיני נראה אמר זה על השירים, ושיר קהלתמשלי
 בכתובים סדרו מדוע לו קשה שהיה משום והוא זקטעגלעת
 שלמה שה" בעת שאמרו מסתבר והלא יב%ף השיריםשיר

 ועיז המקדש. שהוקס לאחר והיי% נבוה היותרבמדרגה
 שאמרו למה כונתו זקנתו. לעת שאמרו בעיני נראהמתרץ
 אמרו שבאמת והיינו חכמה. שקנה זה זקן איזהוששל
 היותר במדרגה היה שחז המקרש. בית  שנבנהלאחר
 לאחר החכמה קנה שאז כיון זקנותו  לעת נקרא ואזגבוג
 שעצא השירים שיר לומר ראוי היה אז ורק שלו.החלום
 שאז כיק בשנים, שלפה זקנת לעת %א קדשים,קדש
 בסדר בגסרא שמסדר ומה כך. כל גבוה במררנה היחלא

 בקרש דמעלין משום הוא לבסוף השירים שירהכתובים
 כך לבסקן קדשים קדש שהוא השירים שיר סדרולפיכף
 : רשיז"ל דעת לאשבנאל

 מין הספרים ג' לסדר בדעתי גסרתי הליןמכל
 אמרה. בסוף שקהלת דעות רוב שיש דכיון והכרעה.פשר

 החכמה שקנה לעת אמרו השירים ששיר יותרומסתבר
 מלכותגלפיכך זצל הראשונות בשנים המקדש שהוק?אחר
 אין גם וקהלת. משלי השירים שיר יונתן כרביסדרתי
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 שלש שי שוכף שמשק י2ף י % איר8זח
 כנגד שהם הוא ה%היק שי שטעמו כיק פשלי.קהלת
 חמין תפארת. מו%לי גבורח קהלת ותפארונ גבורהחסד
 מהראף שץכ רחפים. היא ותפארת דין היא שגבורהשידוע
 עצמו רשב"* גם הלא כי וו%ד לרוגו. רחמים םלה/ד
 בחמרו יונתן כרבי סידר לייל שהבאתי הזהרבתיקוני
 : וקהלת משל* השיריפ בשיר דסלכא ברתאש*תיר

 . בפרדם למיל לנכנם ואזהרההקרמה
 וכט הקבלה חכמת מקור הוא השירים שיר ניוהצן

 עם הנוף אברי ותפארת ונקבה זכר שלתוארים
 בן ואם אב של ונשיקות הזד%גות העיני חהבהדבר*
 למעיה שיש הךי לחשוב הקורא ויכול וכלג חתן אוובת

 כאן להעתיק נחוץ כי חמרתי לכן כאלה. נשמיםענינים
 רשב"י בזה שהזהירו מה הים מן כטפה המעט מןפעט

 האריז"ל ישון וזה הקבלה. חכמי וכי הקדושהוחבריא
 לנו ניתן להבין כדי שדוקא דע יתה. כנפי ספרבריש
 אחא ומבשר* כפש"כ נאנו באברי פשל לעשותרשות
 א*ן ימעלה כי  לדעת רעיונך וסהר חכם אתה אבלאלוה.
 ל% חין האציףת קורם ומן חלייה. גשמי דברשום
 כדי רק כלל. ודמיון צורה לדמות ולא בו לעסוקרשות
 חעחכם משל. דרך לדבר צריכין אנו האזן אתלשכך
 אמנם חיה ציור מציאות שום שם אין כי מדעתויבין
 ודפיון פשל דרך ידבר אפשר ולמסה ספירותפעשר
 הוכרון והאריזשל הזוה"ק חכמי כי ודע עכ"ל.וציור.

 לבאר כדי הנופות ממאורעות וכינויים בתואריםיהשתמש
 באיו אם כי לבארם ואופן דרך אין אשר נפלאיםסורות
 רשות ל% ניתן להבין וכרי %פנייס. ומשליםהכיניים
 עשויה האדם תמונת כי גופניים. בענינים משללעשות
 הם והעליונים העליונים. בצלם נפלאה בחכמהמסודר

 דאבא ע"ב שהשם משל דרך השמוחנ אורות דרךעי
 והשמות השפוונ כל וכן זכה פרצוף כתבנית אורעושה
 לזה. זה האורות ומשפיעים ומתחברים שמזדווניםהם

 בתוכס. שיש השמות צרות שם על הם הספירותושמות
 והשמש הנר כאור אורוה אינם כי גמור. ר%עיותוהכל
 אבל בשה שבעיני הראות בחוש נרגש נשמי אורשהם
 הגשמי שהשר וכיון וצח. זך היותר רתציים כחותהם
 הורשנו הגופניים שבמוחשים והיקר זך היותרהוא

 הרוחניים כו%ת עי בעלמא ודמיון למשל בולהשתמש
 ועוו התחתוניבנ נבראים ידם על יהנהיג כדיהא*ס שהאציי איהיות כחות שהם מרומים. בשמי אשרהעליונים
 לתאר שלא זה על אזהרות כמה הקדמונים קבלהבספרי
 כהב רבה ובאדרא הספירוחנ אל הגשם תוארי לייחסולא
 שנמצא ומה ומסכה. פסל יעשה אשר החיש ארור זהעל
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הקרמה6
 ענין סי תדע וכדומה. ונשיקין דת תקבה זסר1נף
 מדה תקרא נקבה ושם המשפעת. המדה היא זנרשם

 חיבור הוא לספירות המיוחס הזיוג אוד השפגהמק%ת
 הוא וענינו המקבלת. הנקבה עם הפש5יע הזכרודיבוק
 והשתתפות הזכר. של בחסדים הנקבה גבורותהמתיע
 הוא העולם בבריאת הדין פדת עם הרחמים מדת*ל
 רוחא דבקות היינו הנשיקין וסוד הדוב סודעצמו
 הוא העיבור וסוד זג עם זה הס5ירות רוחניותברוחא
 נקבה בבחינת שהיא שהספירה הדיק מן דקהשהשפע
 יותר רטני בציור ונצטייר בה נתתקן מהזכר.מקבלת
 הוא זכר בחינת של בהספירה הש5ע בעוד כימובלטת.
 בונ ולהתתקו להתבול הנקכה אל אותה ופוסר גדול.בדקות
 השתלשלות ע'י ב8ועל השתגלות ימציחות ראויהלהטתה
 : פטה לפטה ויותר טתרכזו

 ראשון. פרק סוף הכנוים בשער ה5רדט ישטוזה
 ואמא אבא מקובלים ובפפרי ביה"ק עעזכר מה לדעתצריך
 אב שם שיש ח"ו הכוונה אין וכלה. התן ח1 וברתאבדא
 כמו כי הכוונה אלא חשג כפירה ט כי ובת. בןואם

 שעי*ז ונקבה זכר חבור ע*י באה ההוידהשמציחעת
 ובינה חכמה חבור וע"י בספירות. הרבר כן הולד.נתהוה

 בחכפה כי האצילות. כל סיבת הוא בבינה החכמהוהשפעת
 במוח בהעלם הוא שהבן כמו בתכלית. דקיןהאיות
 נתגלמו בבינה החכמה של הש5ע התפשטות וע"יהחנ

 והבינה אב. החכמה נקרא לפיבך מיה טתר ציורו2צטיירו
 הנשפעים הציורים % בקרבה תקבל אשר הנקבה כסושהיא
 ממנה להאציל מלה טתר ציור בח הציר החכסשו.ק

 והאצילות האצילות. אל אם תקרא היא לזההאצילות.
 תפארת נקראים זה משני וכן אליהננ בבים בה1ם"קרא

 והחכמה חמות. או אם והבינה ו%ה. חתן ובת בן1פלכות
 החכמה פן נשצלים והמלטת שהתפארת כיון ח8יה. 1אב

 יחד. זיוג להם אין ה5שו8 אצל~תם ובמציאות1ה2יפנ
 שהסיבה וקישוטה. וויונה תקתה אחר אלא היחוד להםואין
 התרי"ג וקיום ותפלה בתורה ישראל עבודת וךאלזה
 התפארת יקראו הפשוטה הבחינה אותה מצד ול5יכך8צות.
 מתיחדים ובהיותם ואם, אב והבינה והחכמה ובת. בןומלכוה
 בנות ורחינה צאינה כדכתיב שמתעטרים. *טרותב0וד
 וא*תו. איש וכלה חתן בכן יקראו ונו'. שלמה במלךציק

 אותה בענין ויש חמיה. והחכמה חפות. הבינה אזויקראן
 יקיש זה דרך ועל ומדרגות. בחינות וכמה כמהההזדומת
 : הקבלה בחכמת הנזכרים ההזדוגות עניני ל88%עיין

 עצם אמתת כי דע האורה ספר בעל לשוןוזה
 מעלה המוני בכי ואין יזולתג פושגת אינה יתברךהבודא
 אומרים הם מה עצמותה א8יתת שכן כל מקוטיוועים
 בעליונים ואם שהוא. מקום בכי ממקופו. ה' כבודברוך

 בתורה קוראים שאע הענינים ואותן עאכו"כ. בתחתוניםכן
 כי והאמן דע בהם כיוצא וכל עין אוזן רגל או ידבנון
 גדולתו על ומעידים מורים שהם אע"פ הענינים אותןכל

 אותו מהות ולהתבונן לדעת יכ%ה בריה % איןואמחו.
 ואל וכיוצא. אוע או עין או רגל או יד הנקראהדבר
 יד כצורת יד או ממש עין כצורת עין כי בדעתךיעלה
 פנימיים ענינים הם אבל ממש. רגל כצורת רגי אוממ*

 יוצא שהשפע המקור והם ית'. השם מציאותבאמיתות
 ולא יר כמהות מהות שם אין אבל הנמצאים. לכלמהם
 תדמיוני מי ואל הכתוב שאמר כמו יד. כתבניתתבנית
 העצם מצד דמיון ובינינו בינו שאין והבן ורעואשוה,
 עשוים הן בט אשר האברים שצורת אלאוהתבנית.
 שאין עליונים סתומים פנימיים לענינים סימניםבדמיון
 שכותב כפו זברון. כדםיון חלא לדעתם יכולהדעת
 של ועצמותו צורתו האותיות חלו שאין יעקב, בןראובן
 עצם אותו כנגד ומימן לוכרון אלא יעקמ בןראובן

 שהשי"ת ולפי יעקנ בן ראובן שנקרא הידועוהתבנית
 בדמיון האברים צורת האדם בגוף ברא לזכותנורצה
 אבר לטהר האדם יזכה שאם כדי מרכבה. למעשהוסימן
 עליון דבר לחותו כסא כדמיון האבר אוועו יהיהמאבריו
 האבות חז"ל שאמרו הסוד וזהו זוש בשם הנקראהפנימי
 ד תתיחס הקבלה שחכמת הסוד ווהו המרכבה. הןהן

 יסוד הוד נצח ת5ארת גבורה חסד המדות שהןהסשירות
 אברהם הרועים. שבעת שנקראים הצדיקים לדומלכות
 הערך לפי זה בעין וכן דוד. יוסף אהרן משה יעקביצחק

 : ודור דור שבכל האמת צדיקי הםמדרגתם
 כאן להביא הכרחתי קטנה השקפה אותהכל
 משל דרך על כ% המדבר השירים שיר בשבילביווער

 על מוסב הכל קדשים קדש והוא גשמיים,בתוארים
 והם רוחניים. כלם שהם העליונים ועולמותהספירות
 מן דין גומקבלין לזג משפיע זה ונקבות זכריםבבחינת
 המעיין צר*ך לכן ומספר.  שיעור להם שאין במדרגותדין

 : בטעות חלילה י5ול לבל ולהזהר זה כללזכור
 והשאלות הקושטת ושמעתי  יר1פי זאת גםואף

 בענינים האדם יכנס למה לאמה היבב ורך הירא איששי
 להסתפק פוטב הלא וגו'. לראות ה' אל יהרסו פןהאלה.

 תשובות כאן אביא לפיכך בלבד. התורהבפשטיות
 כתבו אשר ע%ם ויסודי צדיקים הקדמוניםהמקובלים
 מוטל ית' ידיעתו חיוב כי דע לשונם. וזה זה.בענין
 בוראו את יהכיר דעה בו שיש חכם תלמיד כיעל
 שאמר וזהו ועבדהו. אביך אלהי את דע שכתובכמו
 נש בר דאצטריך חכמתין וז"י. השירים שיר שעלבץ"ח

 למנדע וחד דמאריונ ברזא ולאסתכלא ימנדע חדלמנדונ
 אתי ומאן אתברי ואיר איהו מאן לאשתפודע לגופיהליה
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 עדהקרמה
 זמ*ן איט והאיך אתתקן. היאך דגופא ותיינא טן.1חן
 ולאסתכלא למנדע וחד דכולשג מלכא קמי בדינאלמיקם
 אתיח מאן דבי48 נפש החי היא מאי דנשמתיןברין
 למנדע וחד סרוחה דטפה גופא בהאי אתיא מאיועל

 ולבתר אתתקמ מאי על ביה דאיהו עלמא בהאי1אסתכלא
 וכל לם8ריה. לאשתמודע דלעילא דעלמא עלאיןברז*ן
 פ' ובזוה"ק : דאורייתא רזק בצו נש בר יפתכלדא

 למיקם יזכה דאתי בעלמא וזשג כתב קעאחתרומה
 דזכה כיון צורכיונ כל קרי דיא אע"ג חטידיםבמחיצת
 : עכשל יאות כדקא ביה ואיכוון מאריה ידישהיאהצבוט1
 ברוא לה שאלין וכדין וךל כתב רם'ז פקודיוב9הר
 עלמא בההוח אגרא לך דלית וכו/ דמאריהדחכמתא
 דמאריהון. ביקרא לאסתכלא בהכמתא דמוטתדליכאינון
 ביקרא חכמתא דידעי דאינון לאגרא שהטראמית

 ביכולת יש הקבלה חכמת ע'י רק כי וכו/דמאריהון
 והשגחתו האלהית הנהגת וענין האחדות. סודלהבין

 הכחצבים והכטים האברים מרמזים מה ועלה5רטיות.
 הספיוות והשתלשלות ית'. הבורא אל יתיהסו איךבתורה
 ומצות. ות5לה תורה ע"י בהזדוגות והתיחדם ב"ה5הא"ס
 האדם של וגידים אברים תרי"ג בנגד הן מצות התרי"גכי

 מדרטת יבין הקבלה חכמת וע"י האלהים. צלםביושר
 ואהוזת הס'א כח וענין וגיהנם וג"ע והמלאניםהנשמות

 ניצתמ ב*רור וענין הקדהשה4 5ן וינ*קתןהקליפות
 יכ1 החצרה טודות ע"י רק בי בקיצור 5וצנהקדושה
 שוב השכל 8ן הפצח שלימותו תכלית להש*נהאדם
 : ואדם אלהי5בעיני

 בוונת ששיקר דש לחברה5. אסד בעל ליוןוזח
 באפס בצלות להשכהטת ראה כי הוהר ספר בחבוררשבה*
 התפארת שם ייוודה ורצה שתו: ואין תומך בחיןשפע
 שם הוח שהיה במה הזהר ספר הבור וף* מועטיחוד
 קובשה לייחד גורם שא התורה. בסודות עוסקיםחבריו

 עשי וצ"כ אושר. דהי*נו ר"ע טטצא הטוד שהיושכיבתיה
 וקלות הקל"ןת ביטול הוא ולימודו טהר ספרהבור
 בכל הלוח5ים ה5קטרגים של קיטרוגם והשבתתהגלומ
 1בבד הקדושה שכיטט ובגד ית' השם נגד שעה ובבלשת

 האומות ב*ן בגלות הנתונים ישראל שם שהםבניהי
 שהם שבא דח%*ן וויבין בישין חיוון הנקראיםעכושננ
 התורה ועסק וגו/ מרעיתי צאן צאצי חשתן ככתובישראל.
 העסק וביותר ישרחל. של והרומח וההרב הקלעהוא

 עתקפ הזהך רכזכאך רע* מבל להש?לם התורהבסודות
 משיהשנ מלכא בימי ולהתפשפלהתפרמם

 בעזרת ישולה יזכו אליו שיזכו אותםוכל
 81אולה הזוכים בכלל שנה*ה בט8י יט .השיקת

 5 רטן יה* כן אמן ב*5יט במהרההשלמה



 זצ'ל הרמ'ק האלהים איש תיקנה זוהמלה
 . הקרהט הזוהר ימור קורםלאומרה

 רוול שרון ~ירהר. יהיר הנאצלים *כל אלחה התחתונים. ומשניה "מרומים*שב
 כו . נעטוה כל עוטוה . נוצר כל יצר . נברא כל בורא . שצל כל מאציל . ודקשמן
 שכן כל . מעשיף נפלאות מעלות נורל רבבות ורבי אלפים מאלפי אחר להשיניניע
 סח4ות מתרי רבבות ורבי אלפים מאיפי אחר ירעת יחשוב ומי . טירותיךנורל

 והלק הקצת נק קצת להשינ ביכולתנו שאק וחומר וקל שכן כל . בבריאתךהצפונים
 ומיוהר ההה4 אהר שארת . אצילותף נן רבבות ורבי אלפים אלפי אלף של החלקק

 וטמתי חמאותי כל על והעבר ומחל מלח הרהנע אב לכן . נמור יחור עמהםמתייהר
 , דעה הים ער הארמה על היתי מים לפוף ושפשעתי ושעויתי שהמאתיופשעי

 את ופנמנו תעינו רועה ביי כצאן ונשמתי ורוחי ונפשי נירי ושם"ה אברי רמשחשכל
 הצנורות םרר מעלת מרום מלמעלה רננא הרב בשפע לא אם לתקן נוכל לאאשר
 רתז נפטד שתזכך אבותי ואלהי איהי י"י מלפניף רצת ויהי . שנרמנו הפנםלתקן
 טךמ ני ש* י ~נ~י הזחהר ספר לימור טי על תתאין מיין לעורר והנון ראף שאהיהטשמתי
 וזכני אאץ[ ול"ך יפ"ת נרר יהשו עמ"ת ליאמ נב"ת . ניכוון מתורתך נפלאותואבימה
 * ולקיים ולעשות לשמור וללמר ללמור םורותיה רזי נועם ואבינה . תורתץ באורלאור

 לרחן יהט כוננהו. ירינו ומעשה עלינו כוננה ירינו ומעשה עלינו אלהינו ארני נעםףדי
 : ושלי י צוו י"י יפניף לבו והניון פיאמרי
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48  פט דא4רים קטיר8% 

 יסיר 6ז 61תר. סתעון לני פתח 5ס5תס.5סל
 יסיר 16 סז6ת. ססירס 6ת יסר6ל וכגיתסס
 תוסנמת6 סתס ס61ת. ססירס %יסר56
 דדכור6 5ט5ת6 דס5יק תוסנמת6 סכ6 )6(דנוקכ6
 כמד6. תתחכר6ן ורומ5 דגופ6 ר61 6יסו סכ6 )ג(6יסו
 6תדכקות6 ססירימ סיר כלוח6. ורוח6 כגופ6גופ6
 דרוח6 6תדכקות6 פיסו. תכסיקות יסקגי )ג( כגופ6דנוס6
 כ65 לתטף ע65ס דרחיתו כרז6 6יסו וכ65כרוח6.
 5ימד6 ת5כ6 ס5תס ד56עריך 6יסו 1ד6 מל6.. כיחוד6חד
 חל6 כיחוד6 כ65 65תחכר6 קודס6. דרוחגרז6

 דס6 חד. כ65 5תסוי כד6 ד6 65תלכק6כרע"ע6.
 תוסכחת6 כ5 כך וכנין די5יס.. כ65 דס5ת6 ת5כ6 6יסוס5תס
 ויתוד6 )י( לי5יס כ65 לס5לו6 5ת5כ6 ססיריסדס.ר

4 5 1 1 [
 ישיף אז ואמר. שמעון רבי פתח לשלמה.אשר
 ישיר אז הזאת. השירה את ישראל ובנימשה

 בחינת המדרגה של השירה שם הזאת. השירה אתישראל
 זכר בח" של להעולם העולה השיר וכאן )6(נקבה
 יחר, מתחברים והרוח שהגוף הסוד הוא כאן )כ(הוא
 התחברות זהו השירים שיר ברוח. ורוח בגוףגוף
 הרוח התחברות פיהו. מנשיקות ישקני )ג( בנוףהנוף
 הכל להיות העליונה האהבה בסוד הוא והכלברוח.
 לייחר המלך שלמה צריך שהיה וזהו אחד.. ביחוראחד

 אחד ביחוד הכל שיתחבר הקודש. רוח שלבהסוד
 שהרי אחד. חכל להיות בזאת זה שיתקשרבתשוקה.
 השבח כל ולפיכך שלו. השלום שכל המלך הואשלמה
 והיחוד )ד( שלו השלום שכל להמלך הוא השירים שירשל

 כיסופים וכל התעגוגים וכל האברים כל זשלהחשקות כי לוקח שהוא לפי הוא. הזה במקום הכלשמיחד
 נקרא הוא ולכך בתוכו. חכל ומאסף )ס(העליוגים
 כאשר הקודש רוח ו4ל בהסוד המלך שלמהאהד.
 הכל לחבר בקש ההיא. הקודש רוח עליושרתה

 בתשוקה באהבה הכל וליחד כראוי. שלמהבתשוקה
 נאמיע הזה הסוד ועל ולמטה. למעלה אחדלהיות
 )י"ח( : אחד ושמו אחד ה'יהיה

 שישראל בזמן וראה בוא שמעון רבי אמרעוד
 מעלח למעלה נתעלה )1( שלמעלה הכבוד כסאזכאים.
 העולמות ומתחברים רבה. באהבה שמחותבכמה

 העולמות וכל הנחלים. מעומק נתברכים וכלםבשמחה.
 בכמה ונתקדשים ברכות. בהרבה ונתברכיםנשפעים
 ובזמן בשלמות. בחדוה עמהם שמח והקב"הקדושות,
 זה כל ועם להיפוך. הוא הכל זכאים אינםשישראל
 שלו הכבוד וכסא מהם. נמנעה לא הקב"האהבת
 מלתבוש נמנעת ואינה )ז( הבנים על כאם עליהםיושבת
 ממשה, מניי4 בניו. על זכות שמלמד במי הואשרצונו לפי )"( למעלה עולה היא הקול ובאותו עליהם.רחמים
 זש"כ ישראל. על זכות שלמד על בהתרוממותשצתעלה
 בכבור נתעלה מתי פניו. עור קרן כי ידע לאומחטה
 ובזמן זכות.. עליהם ולמד ישראל חסאו כאשרהזה.
 התחתון עולם ונשתלם המקדש. בית שלמהשבנה
 ונתעלו זכאים ישראל כל היו העליון. עולםכדמיון
 הכבוד כפא נתעלה ואז עליונות. מדרגותבהרבה
 השירים שיר ואז הטבוחע בכמה שמחות בכמהבחדוה

אשר

 קר6. 6תר ד6 רו6 1ע5 ותת6. עיע6 חד 5תסויכרעות6
 )י""( : 6חד וסתו 6חד ס'יסיס

 דיסר56 כסעת6 חזי ת6 סתעון רכי 6תרתו
 5עי65 5עי65 6סת5יק )י( ד5עי65 יקר6 כורסי6זכ6ין.
 ע5תין ותתמגרן רחיתו. ככתס חלווןככתס
 כ5סו ושתין לכמ5ין. תעתיק6 6תכרכן וכ5סוגחדוס.
 וכסעת6כס5יתו. כחלוס עתסון חלי וקכ"סגסין. ככתס 61תקלסין כרכ6ן. ככתס 61תכרכן6תסקיין
 ד6 כ5 ועס כספוכ6. 6יסו כ65 וכ6ין 6יגון 1%5ר56
 די5יס וכורסי6 ממיסו. 6תתכע 65 דקכ*סרמיתו
 ת5תתכע 6תתגעת 6% )י( כגין ע5 כ6ת6 ע5ייסויתכ6
 כנין )"( 5עי65 ס5קת ק65 וכס5י לחתי.ע5ייסו
 תתסס. תכ5ן. ככוי. ע5 סכמרי6 ד516יף ת6ן די5יסדרעות6
 סס"ו  ויסר*ג עמיסו וכו ד15מף ע5 כס5יקוו6סת5ק
 טקר6 6סתמק 6יתתי פמו. עול קרן כי ידע 65ותסס
 וכסעת6 זכו.. שייסו "51יף יסר56 ח1% כוד6.
 תת6ס ע5ת5 61סת5יס תקלס6. כי ס5תסדככס
 61סת5ק1 זכ6ין ס11 כ5סו יסר56 ע65ס. דע5ת6כנומ6
 ליקר כורסי6 6סח5ק וכלין ע65ין. דרגיןככתס
 ססיריס סיר וכדין עי5ףין. ככתס חוואי גכתסגמדו

6סר
 הזהרדו

 18 )ד( ומלבוון: ת*ארת 8ירוו* )ג( דדנורא: עלמא שנקרא התפארת טית וח )נ( : דנוקבא עלמא שצקראת המלכ" %ת י "(א

 שנקראות ה1ייונמז רייייח מיל פיוהא )ט( הע"מימ: 4שימות חם8ירות מן השפי בה להששיע התקנא עלמא עם דדטראעלמא
 : "אראל על 48ם להמלק לח י תורה של הקול היהץ )ח( י יורושח שבינה 48 ):( 1 המלמות מדת 9 3י( : נליפ אואנרים
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 כ9 בשמחח. והירירה בשמחה העייה לש9מה.אשר

 השירים להקב"ה. שיר בשמחה. והיחוד בשמחההעולמות
 )י4"( : שלו השלום שכל להמלך בשמחההעולמות כי של התחברות לשימה. אשר ולתחתונים.לעליונים

 נחרץ אליהו שי פיי עי ישימג אשי השיריםשיר
 שבח השירים. שיר )ט( העליונהברשות

 המקום שהוא לפי )י( שיו שהשלום להמלךהשבחים
 העולם שהרי ודיה רוגז שם אין כי שמחה.שצריך
 ולפיכך )י6( לכל משמח והוא שמחה הוא כלוהבא
 שנצרך וכמו המררגות4 לכל ושמחה חדוה משלחהוא

 העליון מעולם שמחה של התעוררותשיתעורר
 מעולם וחרוה שמחה שיתעורר נצרך כן )י3(ההוא

 עומדים ולפיכך )יג( העליון עולם לעומתהמלכות
 אלא עולה אין והתעוררות אחת. בהשואההעולמות
 לך זבול בית בניתי בנה כתיב וע"ז למעלה..סלמטה
 מדרגות תתר"ו בו שיש ההיכל הו8 ח( או)מיכים

 אחת מדרגה יש כלן ובתוך התשבחות. בשיריהעולות
 הזה השיר של האהבה ונתבררה מכלה8נימית
 נתבררח וכאשר )יי( התחתונה נקורה בהירתשהיא
 שיר ונקרא השיר. בסוד למעלה עולה היא כלןמתוך

 מכלן: ונתבררה התשבחות אותן מתוך שעולה לפיחשירים.
 מסע שלמה אבן בהבנותו והביתכתיב

 כאשר בהבנותו. והבית 0 א' )מלמם וגףנבנה
 אבן אז יחד. מחוברים ונקבה זכר בח" שלהעולמות
 נשתלמה ולא שנצרך, כמו האבן נשתלמה )ט1(שלמה
 אותה והגביר הקב*ה אותה שהסיע מסע. שנעשיתעד

 ונשתלסה נבנית ואו )סז( האדם אצל והביאהוהעדה
 אחרות רוחות כל זאת עם זה נתחברו וכאשרסהכל.
 למקדש1. התקרבו ולא משם. נעברו הרעים מיניםוכל
 בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבותזש"כ

 רבה, תהום עומק תוך נכנסו כלם שהריבהבנותו.
 בתוקפו. ההיכל והוכן למטה המקרש בית שנבנהכיון
 מקדוצ להתחבר שנצרך כיון השירים. שיר נתגלהאז

 שיר הוא וזה בפנים. פנים בבעלה אשהבמקדש..
 כל שהרי כלל. ערבוב בלי לשלמה. אשרהשירים
 העולם. מן אז נעברו רעות רוחות וכל הרעיםמינים
 אשר בפנים. פנים לשלמה. אשר כלל. שלטוולא

 השלום שכל במקום ונשתלה שנעתקהישלסה.
 )י"ה( :שלו

 ה' יפתח כתיב אליהו. של פיו על נחרץעוד
 הקב"ה ברא כאשר כח( )רברים וגו' הטוב אוצרו8ת
 שהן ~י( העליונות בריכות תחלה ברא העולםאת

 עליונהע וקרושות ברכה גשמי בהן להורידפקורות
 יוצאים העליון ממקום החיים מ8קור שהרישלמעלה..

 מ4יז  נירוט. וכמפו כמווס ס5יקו 5ס5תס,6סר
 ססימס %קכ"ס. סיר כמדוס. ומיכור6 כמווטכ5טו
 כ%3 דע5תין מכור6 5ס5תס. 6סר ותת6ין.5ע1165

 )י'ת( ? די5יס כ65 דס5מ6 5ת5כ6כמווס
 6תנ1ל ד36יס1 פות6 ע5 5ס5תס. 6סו השיריםשיר

 סכח6 טסיריס. סיר )ס( ע65סכלסו
 6תר ד6יטו כניו ), די5יס דס5ת6 5ת5כ6דסכמין
 ע5ת6 דס6 ודיכ6. רג61 תתן 6ית ד65 מדוס.דכעי
 וכג"כ )י6( 5כ65 מדי 61יס1 מדוס 6יסו כ65ד6תי
 וכתט דרגין. 5כ5 ומדוס מד1תסדל

 ד56ערי2
 תע5ת6 וחידו מדוס 65תעל6 56עליך סכי )'3(ו5עי65
 ע3תש כך 1כגין )'ג( ע65ס ע5ת6 5נכידסיטל6

תת:~
 5עע6..ת16ע*ד

 מ
 5ך כיתקזכו5 יוככיתי וכגס כתיכ

 ולגיו תתל"י כיס ו6ית סיכ65 6יס1 ח( 6')מלכיס
 דרנ6 מד 6ית כ05ו וכגו דתוסנמת6. כסכמיוס5קין
 תוסכמת6 דט6י רמית. 61תכריר תכ5סו.פכית6ס

צויושטדגא
 כ"יי(דסיודד יצס

 יל "יקלי
 : מכ5סו 61תכליל סכמין 6יכון תגו דס5ק6ססיריס.

 טספ ס5תס 6כן כסככותו וטכיתכתיכ
 כל כטכמתו. 1סכית ו( 6' )עיכיס וג1'נכנס

 כתט6 6צ6ת מיי,ס5תס
 ~651 "5עליו.

 כדעסת65כ1

 )סז( ד6דס 5גכי 5ט 61ייתי 05וקסיע
צ5ית6 ק

 16מרגין לומין כ5 ד6 עס ד6 6מכלו וכדתכ65.
 5תקדס6, 6מקריכו 651 תתתן. 6תעכלו כיסין 1יכין1כ3

 ככית כסתע 65 כרז5 כמ כ5 וטגלזן 1תקכותסט"ד
 לכ6. דתטות6 כוקכ6 נו ע56 כ5ס1 דט6כטככותו.

 כילייט ע5 סיכ65 61תתקן 5תת6 תקדס6 כי ד6תכגיכיון
 תקדס6 65תמכל6 ד56עליך טסיריס. סיל 6תג5יכוין

 סיר י 5יסו 1ד6 כ6פין. 6פין ככע05 6תת6 .כתקדס6
 כל וס6 כ55. עלכוכי6 כ65 5ס5תט. 6סרטסיליס
 11ע5ת6. כדין 6תעכלו כיסין לוחין 1כ5 כיסין1יגין
 6ם/ כ6סין. 6סין 5סלתט. 6סר כ55. ס5יעו6%

 )י"מ( :די5יט כ5" וס5ת6 כ6תר 61סתי5 ד6תעקל5ס5תט.
 סן יפתח כתיכ ד56יטו. סות6 ע5 6תג1לתו

 קכ"ס דכר6 כסעת6 כח( )יני'ס 1מ' טעוכ 516ר61ת
 "1 שירלתי6וןכיפתרוקע65מ 5ג:צצע ד6יכץ )יי( ע65ין סיתין כקדתית6 כר6ע5ת6

מתס חמשה

 הזהרה
 להשש"ע *יחש )י3( . הבינה עולם 4ת דאתי עלמא )"( . הבינח עום היימ )י( : הנבש אליהו ם8י אמד המאמר שזה *יהש)ט(

 עצמר של אור לה שאין הלבגה כדעמת שהיא המלכות מדת הטע דסיהרא עלמא )יג( המלכות: לסרת הבינה טעולםשפש
 של רלחחא אתעתתא ע"י עליה ההפארת שבהא מהארת אלא כלום טגרמה ליח לית המלכות סרת וכך עלט,. החמה סהארתאיא
 שנקואת חישיה עום שי המלמת מרת הייע ויז( : מקבע סיץ נקראת הז4ות והתעוררות למעלה. העולה ישראל מעבודת והרוהשמחה
 ככחוב התפארת למרת פיתש )טז( : המלכהז 8דת היימ הזאת אגן )ט1( : באוץ אחר אופן והנה הפסוק בסוד כ0יוע תתאה*כיח"א

 אעליועת: סשיתת את )יז( : בית לשנת אדפנו4פארת
סצ1



 צען קורשישון א השיריםשיר הזהרלשון

 61יכון 3ימ( כ63 וכמס ומו6 מתית6. ומו מקורין.פזס
 כל6סית כו"6 ע3פ6. 6תכלי כו פ11מקורין
 סית ו6 סי"ת. כר"6 כל6סי"ת. ונו'. 6)סיס3ר6

 ו3עי3א מקוריןקפין 1' 6יכון 36ין ססמיס. )'ט(ז32תין
 פ3ח6 ו6תכרי וחיוח6 )י( סית 3ס6י3חיסכ
 5מפממו ול5  ססיפין. סוו  פסרס5 כי ו6תכגיעו
 כל5 ומיס פמ?לימ5. 5מע ופלפ*כלו..
 ולמימ 5ילל5 ינו  רוופ לויפ 5ל5 כלל.פסימ5
 ילכ5  סלפס רימ6  וכספמ5 6כנ6. מנו 15למז5.
 מר5 כסיקול5 כלסו  פלפין וסוו  פסרס5. כיויוכלי
 וכליס  רפסכל סימ  ססו5  כרין וממ5.פיל5
 כספי6 5מפממ. וייפמי 5זסממי  פל45ן  סימין  *ילוןלכל

 יו 5ספממ. 5יימי לפלפ5.  כרכ5ן לפקוסימ סיי רימסומ  וכיון 5?פממו.  פל*ין  סיפיןר5ילון
  וליין ל:*(  לרגליס וימיכ פסיפו מר  פליס5פויפו
 ססוב 5ולר ו5מפממ  סיר. 5מפכיר  פמין  5מפכרוסס61
  ססיריס.  6יסו ור5  סימין.  ס5ר  ויעוןכתיל*
 ע3מין. 3כ3 תזוכ6 3חיסכ ו6תתקנו 6תפתמודכ3סו
 ופמס גסלו מממ 5יס לכסמ  יסר5ל וייכ כסיככוין

  וספמיס  וסומיס  5וכליס וכמיכ ק( *' לייייסמ5למו
  פירולין ולל 5מפמפו.  וסימין סימ יס5 . ד( *'לפלליס
  מרין סוו  ולליו לל%.  לפלפין  לממין  ספפל*ין
 סלס5  וכרין  סירור5. כל5 מר  כליו לפסויפל*? פלכ* לגכי  פליייו 5מפר חכיכו  וכויןלפ~יין.  ופירולין  כרכין לפלסע פליס פלפ5 לגגילסלת5
  ריליס. כל5 רסלפ5 לפלכ5  סכמין כל רפלסכמ5

 )י"ת( 1 ולממ5 לפיל5 כמרומ5  כלסולפסוו
 וסי6 רכרכ6. טך  לסלפס. 5סר  ססיריסטולר*

 בצ כימ"5. ר5לס"5  ר5?ווי חסוט6תנינ6
 רימווי  פסירומ5 תניג6 וסי6 רכרנ6.רכר5סימ
 ררמיל5 ר51  רסי"ן  כגין פפפ5. י5י כימ"5.ר5לפש5
 6כסן דס6 )גג( סחכין כת3ת  6יסי ופ"רפל5ס.
  ולתיכ6 ר51  יסיריס  סיר 1כ3 לתיכ6.6ינון
  עוכו6 ך, 1ע5  6יסו. רפלפ5 רפוכר5 רפלפ5.כיס5  5יסי בב 5י%* טך  רילס  סירות6 וכנ"כ  6יסו.פל5ס

  רסיייין  רכרכין  5מוון ב:. כ5מ  ריליס  סירומ5וכר6סימ
 רימפכירו כנוול5 רי5  5ילון. ר'  רספריןכסירומ5
  כריס5.  רסימין 6ת11ן סכי  רלסון ר61וכססו5
  5מיון.  ס6ר כ3 ע3 ומ3קין רכרכן  5סווןו5ילון
 361ין  6יסו.  ספר5  רכל וסתר6 רז6 6תצססי6
 ופסלי. בי  וכר5סימ. בב  סימיס.  ווכף א6ינון.
 רריס  5מוון ר'  5לין  ססיריס.  רסיר2מ

 וז5 ילרפ כיו  רירפ ות6ן 6יכון. רכרכין  5מווןססרין
  רכל רז6 5ליף 5מ רי5י  ספר5.דכל

 פל*ס. הרמיכ5 לר51 פ%מר5 5יכי ר6 2וספר5..
  6מיון וי3מק 5כוסס ט63ס. רתיכ6  5יליןר5כקן

ר5

 ואותן 3ימ( הכל הטאסף ואחד נסתר. ואחר מקורות.תמעה
 בראשית שנאמר כמו העולם. נברא כאשר היוהמקורות

 השיח זה שי"א. בר"א בראשישת. ונף. אלהיםברא
 העליובום מקורות ף הם אלו השמים. את )יט(העולמות לכלכי המעינות כל בו שנמשכים המקורהוא

 העפם שנברא ומיום )ג( השית לזה להשפיעשלמעלה
 נ8חצצ המא סתומים. היו המקדש בית שנבנהעד

 הורדת העץ מתוך הנוטפת כזעה אם כי כלל.פתח בלי צר בקיע מן המץ. מן ניוון היה והעולםכלל..
 המלך שלמה בא וכאשר אבן. מתוך אולמטה.
 אחד במשקל העולמות כל והיו המקדש. ביתונבנה
 השפע ומאסף המקבל השית אותו אצ ולמטה.למעלה
 בשעח נפתח. ומתי נפתח. העליונות בריכות אותןמכל

 זא שנפתח וכיון נפתחות. העליונות בריכותשאותן
 כאשר נפתח. ומתי להעולם. ברכות נשפעותהשית

 וכיון )ג5( לרגלו היושב אחד עקלתון ממנומעבירים
 עם הטוב אוצר ונפתח שיר. נעשה משם נעברשהוא
 השירים4 הוא וזה הבריכות. שאר אותן שלהשפע
 העולמות. לכל מזון לתת והתכוננו נפתחותשכלן
 ותחת גפנו תחת איש לבטח ישראל וישב כתיבבכן

 ושמחים ושותים אוכלים ונאמר ה( 8' )טילטתאנתו
 מעדנים וכל נפתחו. והבריכות השית שהרי ד(. ח')שם

 שמחים היו וכלם העולמות. לכל יורדים היוהעליונים
 ומעדנים ברכות שפע ללקוט העליון עולם אללעלות
 מלך אצל מהם אהבה נתעוררה ואצ העולמות.עבור
 עלה ואז התפרדות. בלי אחד כלם להיותהעליון
 שלו4 השלום שכל להמלך השירים כל שעלהשיר

 )דק : ולמטה ימעלה בשמחה כלםלהיות

 אית יהיא גדייה. ש ישימ". אשי השיייםשיר
 של ב: בי"ת. האל"ף של האותיות מסוףהשניה

 של האותיות מהתחלת השניה והיא גדולה.בראשית
 מרכבה סוד היא שהשי"ן לפי הטעם. מה בי"ת.האל"ף

 האבות שהרי )גג( עמודים בשלשה היא ולכןהעליונה.
 מרכבה סוד הוא השירים שיר וכל המרכבה.הם

 על רמז בן היא. ש אות התחלתו ולפיכךהעליונה.
 מעשת ולכך מדבר. העולם שבעשיית העולם. שלביתו

 הנמצאות גדולות אותיות ב:. באות התחלתובראשית
 הספרים שנעשו כדמיון שהרי הן. ד' הספריםבהתחלת
 בהתחלתם. האותיות רשימת כן שלהם הסודוכאותו
 האותיות. וואר כל על העולות גדולות אותיותוהן

 ואלו הספר. כל של הנסתר סוד היא האותואותו
 של בח בראשית. של ב: הימים.  דברי של אהן.

 בהתחלת האותיות ד' אלו השירים. שיר וצל שמשלי.
 הסוד יודע בהן והמבין הה גדולות אותיותהספרים

 של הסוד מורה האות שאותו כיע הספר. כלשל
 העליונהע מרכבה בסוד מתיחדת היא הזאת שהספר.
 נאחזים ויצחק אברהם העליונה. מרכבה הם האבותכי

שח
 היהרדו

 ביאשש המםועזר דיסור סטירת חייט סתימא. וחד והוד. נצה תטארת נגורה חסד שהן כפיישע חטש קצאק הגינה ש5עפם 8עישממ(
 ה8ר 8שטר עאזם )י8( אדצזוי הט~רא עבור דהשפע  לחטוף ישוורב סנארל 8ן לכ*( י  שלל,י הספירות אהצ טן הז8ע מקגלתשר~מלכחן פ" )ג( 1 המףכהק טדת ע ),ט( י גפרמוחז  להתרתוום להצפיע גכל  המיחלת  המחלחץ סדח ן כלא. דכניש וחדרמלטת.

 : יעקנ יצחק אביהם שורש תפארתגבורה
 ןןן
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 קדשים: קדש הוא וע"כ בכל. שלם נמצאהיום אותו בעולם הזה שיר בו שנתגלה יוםהראשונים. השירים מכל יפה הוא הזה ושיר שלו. שהשלוםמלך העליון. מלך לעומת נתתקן הזה ושיר )גס(לחאיר התחיל האיר שלא והנר במקומותם. כלםנתתקנו המקדש בית שהוקם וביום אלה. לעומת אלהוקיימים ברקיע. יש כן בארץ. משמרות של תקונים שישכמו שהרי במקומותם. למעלה נתתקנו לא ולפיכךנבנה. לא עוד המקדש בית כראוי. לנגן במקומותםמתוקנים המנגנים אותן כל היו לא המלך דוד בימיאבל אהד. שהכל ודאי אלא אחד. שהכל נראה הרייזה. זה בין מה המנגנים. מאותן שיר השירים. שיראמר המלך שלמה המעלות. שיר אמר המלך דודלהקב"ה. שמזמרים המנגנים אותן של שיר השירים. שירוזהו שירה. ואמרו והתחתונים העליונים פתחו בכןההוא. ביום כמו העולמות בכל שמחה היתה ולאלהאיר. העליונים החלונות כל ונפתחו לעולם באהמתיקות העולם. לכל והאיר אחר ראשון בית עמו נבנהנבנה. כאשר הראשון בית . ההוא ביום כמו העולםשנברא מיום הקב"ה לפני שמחה היתה לא למטההמקדש בית שנבנה בזמן שלמעלה. כדמיון נבנההמקדש ובית )כד( בשלמות נתמלאה הלבנ"ה אחת. בשלמותולמטה למעלה נשתלמו העולמות וכל המקדש. ביתנבנה כאשר המלך שלמה אותו מעורר היה זהשיר ואמר. יוסי רבי פתח לשלמה. אשר השיייםשיר )י"ח( : הספר כל של השבחתורה עע אות כן ועל והוכן. הולך הזה סוד עלהפפר להראות הספר. בהתחלת ונקשרת גדולהסעע ולפיכך שלו. השלום שכל בהמלך שמתיחדתהוא. העליונה מרכבה בסוד הזה שיר ולפיכךהעליו4 עולם בסוד כלם מתיהדים ולכך )גג( אצדדיםישני ומסכים באמצע נכנס ויעקב בזה. זה וגכלי*ם בזהזה

 שיבנה ביום בו. כתוב היה הראשון אדם שלב:כטמ8ר4ך
 ולכךולמטה.

 נמצק
 מי שבגן. בושם עצי כל וכן לזמר. העדן גןגיל ובכן מקומו. על בשמחה העדן בגן ונכנס התםיעקב עמד ההוא שביום ולמדנו העולמות. כל עלהממונים הגדולים משוררים מאותן השיר למעלה עוררושהם אלא מזמרים. היו שהם לא עוררו. אשר הםואלה הגדולות. מאותיות שגהתחלהן ש

 ו6סכיס ג6נו3עית6 ע36 ויעקכ כד6. ד6 וכ%י3ן כד6ד6
 דע3ת6 כמ6 כ%סו תת,מן6ן 1עשד )גג( סערין)תלין
 וכנ"כ די3יס. כ6% דס3ת6 כנו%כ6 ד6תימד66יסי. ע6%ס דרתיכ6 כר61 ד6 תוסכחת6 וכנ"כע6%ס.
 63מז6ס ספר6. כריס ו6תימדת רכרכ66יסי
 ש 6ת ד6 ועל ו6תתקן. 6ז63 ד6 לז6 ע3 ספל6דכ3

 ו6ער. יוסי לכי פתח 3;3תס. 6סוססיויסשיר )רמ( : ססר6 דכ3 סכמ66מזי6ת
 ;3תס 3ס 6תעל ד6סירת6

 כד ת%כ"
 עי6% 6סת3יתו כ%סו וע3יוין נוקדס6. כי6תככי
 תיונו6 קג"ס קנוי מדוס סוס 63 3תת6תקדס6 כי ד6תככי כסעת6 ד3עי63. כנות6 6תככינוקדס6 1כי )כד( כס%'נוו 6תת3י6 סיסל"6 מד6. כ6ס3תות6ותת6
 ע63ין נוסקופי כ3 ו6תסתמו ע3נו6ו"תכסס ע3נוין. 3כ3 61כסיל עתיס 6תככי 6מל6 ל6סון כית6תככי. כד ל6סון כית . יוק6 כס0ו6 ע3נו6דיתכלי
 כסס61 עלת'ן ככ3 מדוס סוס 631כ6:סל6.
 סירת6. ו6תלו ותת6י ע63י פתמו כדיןיות6.
 3קודס6 דנוכנכן נוגגכין ד6יכון סירת6 ססיריס. סילוסייכו
 ת3כ6 ס3תס סנוע3ות. סיל 6נול נו%כ6 דוד ט61.כליך
 מד. כ63 וד6י 636 סד. דכ63 6סתיוע דס36ס6י. ס6י כין נו6י תכגכין. נו6יכון סיל ססיליס. סיל6תל
 תכ:גין 6יגון כ3 טוו 63 ת3כ6 דדוד כיונוי6כ3

 3כנכ6 כדוכתייסווותתקכן
 6% תקדס6 כי ,16ת. כדק"

 6תתקכו 63 וכנ"כ6תכני.
 3סי3"

 דס6 כדוכתייסו.
 כלקיע". סכי 16ף כ"לע". דתסתר,ת תקיגי ד6יתכיוס
 %ק33 6~1יגי"1

כ ק  ע%"ס. ת%כ6 3גכי 6קקקכק ד6 1;ירת6 )יס(3":סר6
 דס3ת"נו%כ"

 די3יס.
 ותוסכחת"

 6100 כע3נו6 ד" תוסכקת6 ד6תג3י יונו6קדת6י. תוסכ"ן .וכ3 מעני6 6יסי ד6
 קדסיס. קדס 6יסו וע"ד ככנ6. ס3ינוו 6סתכמיות6

 דיתקס כיונו6 כיס. כתיכ סו0 קות6ס "וסבספרא
 סילת6 6כסן יתעלון תקדס6כי

 יניכן. ר6תוון וכס.וומ6[ ש 6סכמכ6 וכנ"כותת6. עי3"
 לכלנן סירין ד6י:ון סיל עי63 3נכי נותעליד6יכון %6" נונ;:ן. ד,'גון 163 6תעלו. דק" 6'כ1ן1"ז'ן
 קט יויו6 כס0ו6 ות:יכן כ3סו. ע3תין ע3דתנוגן
 וכד'ן דוכתיס. ע% כמידו דעדן כנגת6 וע%6 סלת6יעקכ
 ד36ץ3, יעקכ. ד6 6ית6 סוי 3ס. "תל ות"ן ד6 סירת6נריס ת,ן דנ:ת". כוסיוין 6'כון וכ3 3כגכ". ס6רי דעדןנכת6
 סילת6. נכת6 6תל 63 דעדן כנכת6 ע36 663י0ו

 דע%"י סירת6 6וליית6. דכ3 כ633 ד6יסי סילת6ד6 סילת"
 ?ע3ע6 כנוג6 ד6יכי סילת6 3גכס. תתעליןותת6י
 ע63ס קדיס6 דסת, סילת6 ע6%ס. סכת ד6יסוד3עי63
 סעעת. נו6י קדסיס. קדס 6יסי וע"ד כניכס.6תעעל
 6סתי:ת 631 כ63.. וגמדוס כרסיתו ת)ף דכ3כנין

כק6ר בשאר

 הזררדו
 שא על רמו פיהרא שמכר פקום כל )גל( ז תבווה חסד של התמעות וה"פ תפארת שנקראה הרחפים פית 8י חח ק"א)"(



 3חן קורטישון א השיריםשיר הח"ריטן

 יות6 ססו6 ד5  סיר50  ו5תגלי  יות6 ד5.סירת6"תער ד*סן מסער6  61 וגגין סכי.  רפלי* סילין כ)גס6ר
 1כ)1 1)6 "( 6' )פיייס דכתי3 )6רע6.סכיית5גמתת
 פל5 לי  3גין  פפי5. ת6י ונו'. 5סרת 5עתודסכסניס
  6תג)י6ת תתס יות6 גסס61 ס'. 3ית 05 0'ככיו

 יסיר50  0וס3תת5  קוזס6. גרוס ס)תס ו6נורס ד6.תוס3סת6
  עו3ו6  רכל כ655 16ריית". דכ5 כ5)6  6יסיד5

  רפלרימ דגלו50  כלל5  ר035ן. דרז5  ללל5ד3ריסי0.
  כלל5 ריפ5. וסוס3פת5  פפלרימ  יסר5לור:פסו
 יסר56 6ז5ו וכד סיכי. דסר וקיונו6  6תירןדפסר

  כ)65  קקיס6. 3י 61ת3כי 5"רע6 דע~1 עדכתד3ר6
 כ655 ו3חיוס.  3רפיפו  פל05  סריס5 יסת"דעסור6
 כ655 די5סון. ופורקנ6 עתנוי6 גיכי זיסר6)זנ3ותסון
 יסוס ת6י )ס'. ס3ת ד"יסו יות" עד סתתיסדתחיית
  ס3יע6ס. 3יונו6 )3תר 5תיוי דזתין ות6י דס61ת6י
 ד5  ופל  ססיריט.  גסיר "יטו כ65 05'. ס3ת  יס6כר
  פ5ן לל0:י:ן

 )יס ו5פר  יסירימ  רסיר  פסוס  ר5סיי
 )ג3יס וס)ק6 סק חגירת 6יסי 16ריית6 תסתי3.6גי

יתי34ת",%.
 3~ו, תח1ר ):ק36כיי ש:ע 16וגג. :21דת

  כ) :ס  ר3ר ריסיס עי עסר6 51ס)ק6 )כער6  5לסריךד6
 5ייי 5פ5י תיפ5 ו,י  יסירימ.  דסיר ות5סת)ס
  סיר  ו6יסי 3נין  וו6י. ס61 סכי סכתו3יס.3ין

 ו3ג"כ  לפיל5. פ0פסר5 ק5 יסר5ל רכ:סתתוסכפת5
סג"י  לג3י רפות5 סון5 ל5  רפלפ5  תוסכפןלל  5סר  תרין.  ססיריס חד. סעי 6עיס:6. וסכי ד5.כ0וסגפ50
 3רל0 סל  כוס ר05יסי3  61 ורז6 ת5ת.60

 ת)כ6 )ג3י 6תער וכ)6 )י,( וסת")6 יפי:5  3יןו5ת:ייל
 )עי)6 רעות6 6סת)ק 31ס"י )כו( ד')יסוס5ת6
 סכ6 קייס6 ית'כ6 סוף. ד*אץ 3רז6)עי65
 6תחכר ת)כ6 יוד רתיכ". ' 6י:ון ' 6גסן דס66סתכח.
  ע5"ס.  קדיס6 זרתיכ6 רו6 )י"( 6רגע 61'כוןעתסון
 רו6 )יט( קךת06 קר6 גס6י תיכין 6רגעוגג"כ
 1ת1 : ס3'תת6 קייס6דרת'כ6

 רז"
 י6 סיר. י6.

  ססיייס. גסיר. )ס5ק6 רו6 י6'סו ת)כ6. ידודרז6
  סליפ50 רתיכ5  רגרגין.  רפי:ן  רז6 36סן.56'ן
 ר0יכ5 פל  ררכי3  פ5ן רו5  לסלפי. 5סר . י5ו0:רס5
 דרז6 ס5'תו 6סתכמ קר6 וג60י ר5.סליפס5

 6י0ו 1כ65 תסיתכות6. יכ5 רז6 סעעס. ועד סע1)סתן
 ך)6 1)ת6ן דיייע. )ת6ן ס)יתת6רתיכ6
 6תתר וע"ד 3יס. )ת:יע יק"יס ת"ן ו)ית6תידע
 סערין. תכ5 ס5יתת6 ירתיכ6 רו6 תי3ין. 3י' קר6ס6י

 : 6תתסר )מכיתין  רז6 1)ס065תכ6ן
 רסרפ5י.  סירין  ס6ר כ5 ע) תע5'6 6'ס' ד6טויר*רצא

 6)6 ס)יקו )" 5פרו דסרפ5י  סיריןלל
  דס6 ו5פ"ג  5פרי. מל5י  רפל5כי  סיריןבו

 0תע13ת.  סיר 3יוד. סתע)1ת סיר כתי3 6ג)16קתוס
סיר

 האבות שמצד וח ולבעבור  טבעולם.  פשירים פלבש*ר
 ביום בו הזה שיר בו שנתגלה יום הזה. שירנתעורר
 יכיו ולא ח( 4' )מיכים ככתוב לארץ. השכינהירדה

 מלא סי לפי הטעם. מה וגו'. לשרת לעמודהכהנים
 שיר נת:לה ממש ההוא ביום ה'. בית את ה'כבוד
 שיר של השבח הקודש. ברוח שלמה ואמרוהזה.
 מעשן, כל של כלל התורה. כל של כלל הואהזה

 מצרים גלות של כלל האבות. סוד של כללבראשית.
 כלל הים. שעל והשיר ממצרים ישראל יציאתושל
 ישראל והליכת סיני. הר ומעמד הדברות עשרתשל

 כלל המקדש. בית ונבנה לארץ שנכנסו עדבמדבר
 כלל ובשמחה. באהבה העליון הקדוש השםהכתרת
 כלל שלהם. והגאולה האומות בין ישראל שלגלותם
 שהיה מה לה'. שבת שהוא היום עד המתים תחייתשל
 ולכך השירים. בשיר הוא הכל לה'. שבת יה"כאשר השביעי ביום כך אחר להיות שעתיד ומה שהואמה

 ואומרו השירים שיר של פסוק שמוציא מי כללמדנו
 אצל עולה והיא שק חוגרת התורה אז המשתה.בבית
 בבית צחוק בניך לי עשו לפניו. ואומרתהקב"ה
 ולפיכך כך. ואומרת עולה שהתורה ודאיהמשתה.
 כל האדם ראש על עטרה כמו ולהעלות להזהרנצרך
 היא מדוע תשאל ואם השירים. שיר של ותיבהתיבה
 שיר שהיא לפי בודאי להיות צריך כך הכתובים.בין

 ולפיכך למעלה. מתעטרת ישראל שכנסת במההשבח
 כמו הקב"ה אצל רצון העלו לא שבעולם השירותכל
 אשר שנים. השירים אחד. שיר למדנו. וכך הזה.שיר
 ניתנית ברכה של שכוס הסוד וזהו שלשה.הרי

 המלך אצל נתעורר והכל ):1( ושמאל ימין ביןונלקחת
 למעלח הרצון נתעלה השיר ובזה ):י( שלונהשלום
 כאן הקדושה מרכבה כפןש אין של בסודמעלה
 נתחבר המלך דוד המרכבה. י הם ' האבות שהרינמצאת
 העליונה. הקדושה מרכבה טוד )כס( ארבעה והםעמהם
 סוד )כט( הראשון הפסוק בזה תיבות ארבעולכך

 השירים. בשיר. לעלות הסוד שהוא המלך. דודסוד זהי שיר. זה. סוד ועוד : הקדושה שלימהמרכבה
 שלימה מרכבה הגדולים. הממונים סוד האבות.אלו

 מרכבה על שרוכב מי סוד זה לשלמה. אשרכראוי.
 של הסוד שלימות נמצא הפסוק ובזה הזאת.השלימה

 הוא והכל האמונה. כל סוד העולם. ועד העולםמן
 פסוק נאמר ולפיכך בו. להשינ שיוכל מי ואיןידיעה ב~ שאין ולמי ידיעה. בו שיש למי שלימהמרכבה
 הצדדים. מכל שלימה מרכבה סוד תיבות. בדןהזה

 : לחכמים הסוד נמסר ולהלאהמכאן
 הראשונינג של השירים שאר מכל מעייה "יא היהשיר

 אלא עלו לא הראשונים שאמרו השיריםכל
 שזה ואע"ם אומרים. העליונים שמלאכים השירותתוך

 המעלוחש שיר ידוד. המעלות שיד כתיב אבלנתבאר
שויר

 "י"ייו-
 א4היט גג" שהוא שהגוס לכוו *ף ):ו( . גגורה 4גד יטמאלית הסד נגד עצית יד גי ת*ארת. חזיט תציא הטר בץ *יורא)י"

 *ירוש ):ט( . הסיבות טרת 4נד הוא אצצדך דור )כח( תפארת דהיינו שלו שהשלוט הטלך עם תתחגר הפרכ4א טדת על"ארטז
 : טלנות תפארת נבורה חסדנטר
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 המעלות שאותן אומרים. העליונים שהמלאכיםשיר

 ומזון טרף לבקש ))( לדוד למי. אומדים.ומדרגות
 עלמות על מק )תיץם ככתוב המעלות4 שיר ועוד8מנו:
 דוד בשביל לדוד. ))6( אהבוך עלמות כן עלשיר.
 כיון ))כ( העליון למלך תמיד משבח ווהוא העליון.מלך
 מה למעלה. העליון שהוא שיר אמר המלך שלמהשבא
 שכל העליון מלך לפני אומרים העליונים עולםששרי
 ההיא בשירה עלו לא שירה שאמרו כלם שלו.השלום
 אומרים. העליונים שמלאכים השירות אותן אלאלאמר
 ששרים ימה הזאת בשירה שעלה המלך שלמהמלבד

 אמרו העולם בני כל אומרים. העולם עמודיהעליונים
 במרכבות המלך שלמה התחתונות. מרכבותבדבר

 הנבואה במדרגת שעלה משה תשאל ואםהעליונות.
 במרכבות שאמר השירה העולם. בני כל על הקב"הלפני

 השירה וראה בוא יותר. עלה ולא ה"התחתונות
 אמר לא אבל למטה. ולא למעלה עלה משהשאמר
 בשיר שעלה אדם היה ולא המלך. כשלמהשירה

 שלו ושירה למעלה. שלו בשירה עלה משהכשלמה.
 ישראל. את שהציל עליון למלך והודיה שבח לתתהיתה
 דוד אבל הים. ועל במצרים וגבורות נסים להםועשה
 עמל דוד אחר. באופן שירה אמרו בנו ושלמההמלך
 שתתראה השכינה. לפני אותן ולפאר עלמותיהכין
 עמל היה זה ועל ביופי. עלמותיה עםהשכינה
 והפאיר שהכין עד לפניהן. ותשבחות שירותבאותן
 מצא שלמה שבא כיון השכינה. עם העלמותכל

 עמל היה ביופי. ועלמותיה מקושטת שהיאלהשכינה
 עם לחופה החתן את והכניס )יג( החתן אצללהכניסה
 יחד. לחברם כדי ביניהם אהבה דברי והביאהמטרונה.
 ולכך שלמה. באהבה אחת בשלימות שניהםולהיות
 זווג משה העולם. בני כל על העליון בשיר שלמהעלה
 הזה בעולם להיותה למטה. הזה בעולם להשכינהלה

 להשכינה לה זווג שלמה התחתונים. בין שלםבזיוג
 בתחלה. לחופה החתן את הכניס למעלה. שלםבזיוג
 בשמחה והזמינם הזה. בעולם לשניהם הכניסואח"כ
 משה הכניס איך תשאל ואם בנה. אשר המקדשבבית

 בוא פירוד. נראה הלא הזה. לעולם בלבדהלהמטרונה
 כלת היתה והיא תחלה. במשה לה זווג הקב"הוראה
 ירדה במשה בו שנזדווגה וכיון שנתבאר. כמומשה
 העולם בזה ונתתקנה הזה. עולם של בזיוג הזהלעולם
 בפירוד. היתה לא ולעולם לזה. מקודם היתה שלאמה
 שיכניס אדם שנברא מיום בעולם אדם היה לאאבל
 המלך. שלמה מלבד למעלה זיוג ועניני וחביבותאהבה
 הזמינם כך ואחר בתחלה. שלמעלה הזיוג הכיןשהוא
 בנו ושלמה דוד הם זכאים להם. שהכין בביתיחד
 הקב"ה לה שאמר ומיום שלמעלה. הזיוג הכינושהם

 שלם בזיוג נזדווגה לא עצמך ומעסי לכילהלבנה
 : המלך שלמה בא כאשר מלבדבשמש.

 להתדבק פדיגית המש כא "יי "שייינשיר
בעולם

 תע815 ד6יגץ "תרי. ע)*י דת)6כיסיר
 ותזוג6 ערפ6 )3קס6 )י( )ד1ד )ת6ן. 6תרי.ודלגין
 ע)ת1ת ע) ע,( )תסויס כד"6 סתע)1ת. סיר ת1 :תגיס
 דוו 3נין )ד1ד. )י6( 6סכ1ך ע)ת1ת כן ע)סיר.
 כית )יג( ע)6ס )ת)ג6 תדיר תס3מ ד6'ס1 ע)6ט.ת)כ6
 )ע')6. ע)6ס ד6יס1 סיר 6תר ת)כ6 ס)תסד6ת6
 כ)6 דס)ת6 ע)6ס ת)כ6 )נכי ק6תרי ע)6'1 ע)ת6דר3רכי
 סירת6 3ססי6 ס)'קו )6 סירת6 ד6תרי כ)סודי)יס.
 ק6תרי. ע)6י דת)6כי סירת6 ססי6 6)6)1תר
 דרכר3ין )תס סירת6 3ס6י דס)יק ת)כ6 ס)תס3ר

 ע)ת6 3גי כ) ק6תרי. ע)ת6 עתודיע)6ין
 3רתיכין ת)כ6 סלתס תת6ין.3רתיכין
 31מ3י3ו דג613ס 3דרנ6 דס)יק תססתית6 61יע)6ין.
 3רתיכין דק6תר סירת6 ססי6 ע)ת6. 3ג' כ) ע) ק3"ס)גגי
 סירת6 מזי ת6 יתיר. ס)יק 1)6 ס1סתח6'ן
 6תר )6 6כ) )תת6. 1)6 )ע')6 ס)יק תססדק6תר
 3סירת6 דם)יק גס 3ר ס1ס 1)6 ת)כ6. כס)תססירת6
 די)יס 1תוס3מת6 )עי)6 3ת1סכמתיס ס)יק תססכס)תס.
 )יסר6). )1ן דסזי3 ע)6ס )ת)כ6 1ס1ד6ן ת1ס3מן )תיס3ס1ס

 ד1ד 6ג) 'ת6. 1ע) גת5ריס 1נ13ר6ן גסין )1ן וע3ידן
 6סתד) ד1ד 6חר6. 3נ11ג6 סירת6 6תר1 3ריס וס)תס ת)כ6ן

 )6תמז6ס 3תסר1גית6. )1ן 1)קסס6 ע1)תתן )6תקג6י
 6סתד) ד6 וע) 3ספיר1. 1ע1)תתס6תסר1גית6

 3קדת'ת6. )מ1פס סמתן 6ע') )עי)6. ס)ית36ז11ג6
 3מד1ס )1ן וזתין ע)ת6. 3ס6' )תר11ייס1 6עי15)כתר
 תסס עיע סיך תית6 61' גגס. ד"יס1 תקדס336י

 כ)ת טו1ת 61יסי 3קדתית6. 3תסס )ס זוג קכ"סמזי ת" פר1ד6. 6תמזי וס6 ע)ת6. 3ס6י 3)מ1דס6)תסרתית6
 3ס6י גמתת 3תסס 3יס ד6זד1וגת כי1ן ד6תתר. כתיתסס
 ע5ת6 3ס6י י6תתקגת ע)ת6. דס6י 3ז11נ6ע)ת6
 גסר1ד6. ט11ת )6 1)עעס וג6. תקותת ט11ת ד)6ת6'
 דיע') 6דס ד6תכרי תי1ת6 3ע)ת6 גס כר ס1ס )366)
 י)כ6. ס)תס 3ר )ע')6 דזו1ג6 ות)ין 1מ3י13רמיתו
 זת*ן 1)כתר 3קדתית6. ד)עי)6 111ג6 6תקיןד6יסו
 3ריט 1ס)תס ד1ד 6יג1ן זכ6ין )ון. ד6תקין 33ית6 כמד6)ון
 ק3"ס )ס ד6תר 1תי1ת6 ד)עי)6. 111נ6 6תקיג1היג1ן
 ס)יס 3ז11נ6 6זו11נת )6 נרתיך 61זעירי ד)ייסר6

 )5תוכק6 ורמן מתפ סכ6 60 ססיריס,שיר : ת)כ6 ס)תס 6ת6 כד 3ר3סתס6.
3פ)ת6

הזהר
%א ת  %  8יהח8 ))3( המלבח?ז ש4 חגערות שבע סף עי וההא שהת. הא%תיות ועלמות מעלות מ 8לחש )ל"( הסלכא: 

 8 הה8אהת שם מלטת של הית למצר 8יתש )לג( להראאשהת: תמיד פשנהת שויא חטלכא מדתבשני
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 סלס. %  סרין  ססירימ %ו. סיר  ר5תי.3פית6
 כמתס6ט מתסס. 60 5ס5תס 5ר3פס. סי5סר
 ת6 )יי( 6יסו דיוכ)6 רז6 דמתסין יות6 ד6%יסו.
 ל6ססג5.  סליס יכיל ל6  דלפיל5 %111מזי
 דג6 111ג6 סוס 65 ד6י דתסס. ז11ג66יסו. ות6ן דג6. תקדתת 5תת6 זווג6 ד6סתכמ  כנין6ל6
 כרז6 1כ65 ד)מי)6. 111ג6 6תתקן65

 ס)סת ףד3ר ס( 6י )מ)ייט כתיכ : 5כ6 5מכיתי 6יסומ65ס
 16קתוס קר6 ס6י 61)ף. מתסס סירו ויסי תס65)פיס
 50 וד6י תס). 6)פיס ס5סת וידכר 6כ5מכרי6.
 ת5ת כיס ס11 6תר טוס ד6יסו ות)ם ע5סכ5
 16קיתג6 סכי 561ף. חתסט סירו ףסי תס5י..%ף
 תס). ס5 סירו ויסי ד6תר ת6ן גין דס5תס.סירו ףסי ד6תר ת6ן כין חד 1כ65 תס5. ס) סירוויכף
 ד6 סירו. ויסי ק6תר. 6יטו וכ65 מד 6יסוכ65
 ססיריס. סיר 6יסו 5%1ף מתסס וכי ססיהס.פיי
 ופתמין תרפין 6יגון מתסס ))ס( ט61 סמת6י

 סגין ת6ס חתס 61יגון די5יס. דס5ת6 כת5כ6ותתפתף
 6יסו ד6 61)ף דיוכ)6. סגין מתסין דחיי.ד6י5ג6
 6יסן כ5 ירית 61יט1 תסעריס. דגפיק חתן דמיי6י635
 נצ דבש גיע15י:נ דגו גענ גנ4צה סגין 6)ף דקכ"ס יותיס כ)ס. 5גכי 5תיתימתסס

 שלשה4 הרי שנים השירים אחד. שיר הבא.בעולם
 בוח ))י( הוא יובל של סוד החמשים יום שהריבחמישי. הוא חמשה. הרי לשלמה ארבעה. הריאשר
 יהכין. שימה ביכולת היה לא שלמעלה הזיוגוראה
 ואיזה לזה. מקודם למסה הזיוג נמצא שהיה מפניאלא
 הזיוג אותו היה לא שאם משה. שפעל הזיוג זההוא.
 בטיו והכל שלמעלה. הזיוג להכין ביכולת היהלא

 שלשת וידבך ה( אי )מיכים כתוב : לב לחכמי הואעליון
 ביארו זה מקרא ואלף. חמשה שירו ויהי משלאלפים

 על ודאי משל. אלפים שלשת וידבר אבלהחברים.
 שלשת בו היו אומר היה שהוא ודיבור דיבורכל

 ביארנו כך ואלף. חמשה ש"רו ויהי . משליםאלפים
 כחצל. של שירו ויהי שאומר מי בין שלמה. שלשירו ויהי שאומר מי בין אחד והכל משל. של שירוויהי
 זה שירו. ויהי אומר. היה הוא והכל אחד הואהכל
 השירים. שיר הוא ואלף חמשה וכי השירים.שיר
 והפתחים השערים הם חמשה )יס( הוא כךודאי

 השנים מאה חמש והם שלו. שהשלום בהמלךשנפתחים
 הוא זה והאלף היובל. שנות חמשים החיים. עץשל
 אותן כל נוחל והוא מצדו. שיוצא החתן החייםעץ

 שנים אלף הקב"ה של יומו הכלה. אל לבואהחמשה
 ןופגיע מעדן. ויוצא שנמשך הנהר הוא וזההוא.
 כמו הלבנה שם על צדיק שנקרא הצדיק יוסףאצל(

 קדשים. קדש השירים שיר ולפיכך הקב"ה. להשהבסיח
 הסוד בו יהיה שלא חשירים בשיר מקרא לךואין
 הוא. כך ודאי השירים שיר בודאי. ואלף חמשהשל
 ואם שנתבאר. כמו הראשון במקרא הן מדרגותחמש
 ההוא אלף ודאי כאן. נזכר לא למה האלףתשאל
 ע8 האשה שמתחברת עד הוא ונפתר היהנסתר
 אצל ההוא אלף להביא שלמה התיגע זה ועלבעלה.
 כיון העליונה. החכמה של החותם בהסתרתהכלה
 הפוד והכניס ונסתר. גנוז למסה הקדשים קדששעשה
 שלם היחוד הסתרת לעשות שמה הקדשים קדששל

למעלה

 כיון ע)6ס. דחכתת6 דגוספכק6 כעתירוכ5ס 5גכי 6)ף ססו6 )תיתי ס)תס 6סתד5 ד6 1פ5גכע5ס.
 ר61 ו6עי) וסתיל. גגיז 5תת6 סקדסיס קדסדסכד
 ס5יס דסתוס6 גכיזו 5תעכד 5תתן סקדסיסוקדפ

עי65
 הזהרז'ו

 מדרגאץ ד' נרמז אש"ר השירהם שי-ר התינות נג' מדרגות. ה' נרמז הושירים שיר הראשון שנ*סוק לומר כ%או הא 3*ירח8)לד(
 דר יעקנ יצחק אכרהם מערנ נשרח צפט דרום מלמת. ת*ארת גנורה חסד הן הראשתהז סדרגות ד' חמשה. הףףמשלמ"ח

 נעלמא המלכות לאתדנקא ההז השירים שיר טור דאתי עלמא שנקרא הבינה עולמ הוא שם נלשימה הנרמז החממשיתונמדרגח
 הגבוה ההז דחכהשין יומא כי איהו. דיונלא רזא דחמשין יומא דחא אמר שיז עלאה נה' תתאה ה' הנינה ע%ם שהואדאתי
 היה מאץ נתפלא שלא וכדי חגת-מ. המדרגות לד' ממעל הגנוה הש החמ"צית מדרגה 6%'כך מ6ירות הז' של ף פעמים ליממעל
 לשלמה ניכ%ת היה דכהשה זהנא תחלה שהטז שע"י מסניר ע"ז דאתי. נעלמא חסלכות לאתדגקא ל*ע% המלך לשלמה כזה נדולכח

 ל*יחש הקימה זהו תף. סשל אל*יפ ,ילאאץ ירנר הכתונ מנש זה אחר עלין. מלד הה הנינה. עד יהץר המלכות רומתל8עזל
 יעד עד חמד מן המ*ירות חמש והן היזנל שמת חמאים נקראין הן תם החףפ. עץ שנקרא הת*ארת אוההו דילהה דשלמאמלכא שי ופהחים שערים ה' על רמז א מדרגות ה' נהן שנרמז הראוץ *סוק של התיגות שד' לומר תצה הזה נ*ירוש )יט( :האחר
 יימא של חגתנ"ה הס*יחת חמש חל1 חמשת. השיהם. שיר דא אףרו יהי ח:יף. חמו4ת טתיך יהי נפמוק נרמז השירים שירוענע

 נסוד הת*ארת כמו חיים עץ ל*עמים ושנקרא הטוד ספירת על רמז זה ממפרהה. דנ*יק חתן דח% אילגא וקא דא הזלףדדכההא.
 חהמשה מאותן שנא הש*ע כל מחל חזהו דת*ארת. מסמהח דפיק התן והיינו כידוע אינץ חדא ונרית דגוף תם הע%מים.הי

 דנוקבא עלמא עם דדכורא עלמא התחנתת נשניל השירים שור גא וע"ז המלכות. שהיא להכלה להשפיע חגתנ"ח חהחיםשערים
 שי טמו חיימ שנה. אלף הקנ-ה של יומו כראיתא שהא ה%מר אל4 בשם היטוד נויא מה מ*ני עור ל*הש ונא חאלף.נאמצעות
 השפע חיעו מעדן. ונ*יק דנגיד הנהר אמאוהו כית אל"ף. השם ע ל0פירח נתיחם ולכך ס*ירה. גג" זשנה חימור. והאריז*ארת
 חסד הס*יתת שש דהייע ואלף ההמשה עם דמקנא עלמא חמלכות חתחנתת נשניל ר"ל ואלף חכהשה נכוד חם השיריםשיר פסוקי שכל שא1מר וא,ו הנאסף. ונינה חכמה שפע נשניל אלף השם היער ל0פירת נתיחם 6%יבך הכמה. הזאלפך וכהונהדררקי. כראמיי בינה אלף חבמה אלף ונינה. חכמה על רמז אל"ף שאות וידדצ למלכאץ. להו4*יע נהיפור נאמף החכמה מן הנינהשמקגלת
 ובי:ה חכמח מן אלהץ שנשפע השפע לקנל  עלאה דחכמתא דגשפנקא במ3ררו דדכורא עלמא שנקראין יסור דיר נצה ת*אותנגורה
 י:איך. מויגה ולא מדרגות החמשה ' רק הראשת נ*עק , נרמז מה מפני להיץ נא ולנסוף דדכורא עלמא עם בזעע התיחדחעיי

 . ומונן כיויע חוא פמירא הישד שספירת מפני ששץאומר
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 סור למעלה הוא הקרשים קדש כראוה ו?פטחלמעלה
 חתן נוחלים הוח וכרמיון והבינה. העליונהחכמה
 הנחלה ירושת וחוזרת )),( והאם האב נחלתוכלה
 של בהתעלות הבת יורשת האב נחלת אחר.באופן
 קר"ש כן גם נקראת והיא )6( הזה הקורששם

 לפי קרשי"ם. ונקרא הבן יורש האם נחלתחכמ"ה.
 אליו. ומאספם העליונים קרשים אותן בל מקבלשהוא
 אמר כן ועל הכלה. אצל ומכניסם נותנם כןואחרי
 לעומת השירים הקרשש. לעומת שיר השירים.שיר

 כראוי. אחר בסור קרשים קרש הכל להיותהקרשי"ם.
 ואפשר שלו. שהשלום להמלך נררש הרי לשלמה.אשר
 אלא כן. תאמר אל הוא. שלו השבח שזהתאמר
 שכך ותרע עולה. הוא העליון במקום השבחשזה
 כאחר ומלכו"ת תפאר"ת מתתקנים כאשר הסור.הוא
 למעלה. נתעלה הזה המלך אז ))"( העליון מלךתחת

 למטה. הנמשכין הברכות ומכל הקרושות מכלונתמלא
 מלך של תשוקתו היא וזאת למטה. ומשפיענתמלא
 ומשפיע וברכות קרושות נתמלא כאשר ))ס(העליון
 ויתמלא שיתתקן והתחינות התפלות הן זה ועללמטה.
 כראוי. מתתקן הוא כאשר כי )מ( ההוא העליוןמעין
 המלכות מתתקנת ההוא התקון הארת ומן הארתומן

 התחתון עולם נצרך ולא עלמותיה. עם התחתוןעולם
 לה אין הלבנ"ה העליון. עולם מהארת אלאלהתתקן

 מן ומאיר. השמ"ש כשנתתקן מלבר כלל. מעצמהאור
 ומאירה. הלבנ"ה מתתקנת שלו והתיקון השמ"שאור
 שיאור לבעבור הוא ותחינות. תפלות שנצרךומה

 כאשר כי ממנו. יוצא שהאור ההוא המקוםויתתקן
 שלמטה. מה כל נתקן מהארתו נתתקן. ההואמקום
 אלא עמל היה לא שלמה שאמר הזה בשירולפיכך
 שהוא וכיון )מ6( יתתקן שלו שהשלום שהמלךלבעבור
 יתתקן לא הוא ואם יתתקן. הכל שלו הארה מןיתתקן
 אשר ולפיכך לעולם. להלבנ"ה תקנה להאין

 כמו בתחלה. כראוי ויתמלא יתתקן ווהואלו4למה.
 )'"ג-ג-קמג.( :שנתבאר

 פתח םייה דידיר טיבים כי פיהי מנשיקיתישקני
 השב ק או )מילם כתיב ואמר שמעון רביו
 שלמה שבא כיון וראה בוא לבטח. וישראליהורה
 ולמטה למעלה העולמות ונתישבו המקרש. ביתובנה
 שתי ואותן האותיות. כל נתישרו אז אחת.בצורה
 נהפכו ןץכן לרעה ביניהן נרשמות שהיוהאותיות
 וישראל יהורה וישב שנאמר םטןץ* להיות וחזרויטובה
 קטרוג בלי ביניהן שלום היה האותיות כליבטח.
 שלמות היו כלן בי"ת האל"ף של והאותיותכלל.
 למעלה. שלמות היו הגרולות אותיות ולמטה.ימעלה
 שהכרובים ובשעה למטה. שלמות היו הקטנותואותיות
 היו והאותיות למעלה. מלמטה כנפיהם פורשיםהיו

פורחות
44*

 מתן ירתין ד6 כנווכ6 ףוכ65. ע65סוחכתת6 ח* 5עע6 6יסו סקוסיס- קוס י6ות. כוק6 ותת6עע6
 ירזת6 6מסכת ו6תסור מי( ו6ת6ן ו6כ6 ירות6וכ5ס
 כס5יקו כרת6 ילת6 ו6כ6 ירות6 6מר6.כנווכ6
 קישפ סכי 6וף ו6תקרי מי( ו6 קדיס6וסת6
 כגץ קוסי"ס. ו6קרי כר6 ירית ד6ת6 ירות6מכת"ס.
 5נכיס. 15ן וככיס ע65ין קוסיס 6יכון כ5וכטי5
 6תר וע"ו כ5ס. 5נכי 15ן 61עי5 15ן יסיכ51כתר
 ד6תמזי. כתס מו6 כל61 קוסיס קוס כ65 5תסףקוסישס. )נכי ססיריס קו"ס. 5נכי סיר ססיריס.סיר
 656 סט. תית6 65 סו6. וי5יס ו6 סכמ6תית6 61י וי5יס. וס5ת6 5ת5כ6 4תתר 60 5ס5תס.6סר
 סכי 6כ5 ס)ק6. 6יסו ע65ס כ6תרסכמ6
 ))"( וע65ס ת5כ6תמות

 תק
 5עי465 6ג ת5כ6 ס6י ן

 5תת6. לכנוץ כרכ6ין ותכ5 קווסין תכ5ו6תמ5י6
 ות5כ6 תי6וכתיס 6יסי וו6 5תת6. ומריק6תת5י

 ויחש ויתתעןוין צתין 6יכון ויו"דצין6.
 י6ות. כדק6 תתתקן ו6יסו וכיון )"( ע65ס תכוע6ס610
 תתמס ש% תתתקכ6 תקוכ6 וססו6 1תמי11 ועיסתמי1ו

 ת"6ס ע5ת6 56עריך ג6ועלתתס6.
 05 5יתסיסר'6 ע65ס. וע5ת6 תמי1ו 65656תתקכ6

 61כסיר. סתסש6 6תתקן כו כר כ55. תנרתס6מי1ו
 אתכסירת סיסר6 6תתקכת וי5יס ותקע6 וסתס"6תמי1ו
 ויתככהר כנין וכעותין. 55ותין ו56סריךות6י
 וסס61 וכיון כסור6. תיכיס וכפק6 6תר ססו6ויתתקן
 י5תת6. ת6י כ5 6תתקן וי5יס תמי1ו תתתקן.6תר
 656 6סתו5 65 ס5תס וק6תר תוסכמת6 כךוכנין
 , "ג, יתתקן. כ65 ליס :מי1ו קן%- ו6יסו וכיון )ע6( דיתתקן ועיס וס5ת6 ת~6כנין

 6ש 4 6,ס1
 כתם כקותית6. י6ות כוק6 ףתת65 דתתקן5ס5תס.

 )י.ג-ג-קטג.( :ו6תתר
 פתמ תיין. ווויך סוכיס כי פיסו תכסיקותישקני
 ףסכ ס( 6' )")ייס כתיכ ו6תר סתעון רכיי
 סיתס ל6ת6 כיון מוי ת6 5כטמ. 1יסל56יסווס
 ותת6 עי65 ע5תין ו6תיסכו תקוס6. כיוככס

 תרין ו6יכון כ5סו. 6תוון 6תיסרו כדין מו6.כויוקכ6
 6תספיכו ךוכפ 5כיס כיכייסו. רסותין וסוו6תוון
 ויסר56 יסולס ףסכ וכתיכ במדה* ו6תסורו5סכ
 קטרוג6 כ65 כיכייסו ס5ת6 ט11 6תוון כ5סו5כסמ.
 ס5יתין ט11 כ5סו כית69 ו56פ"6 ו6תועכ55.
 5עי65. ס5יתין ט11 ע65ין 6תוון ותת6.עי65
 וכרוכיס וכסעת6 5תת6 ס5יתין סוו וקיקןו6תוון
 61ת11ן 5עי65. תתת6 נוסייסו פרסיס11

פרמין
הזהר

 תפ קה4ש השם %הלת המלכות שהיא שהבת פף ))1( . וגיגה הכמה של והשטות האותת נאלין ומלבא שהארת 4י'0%
 להקדא אסא שנקראת הבינה "ולם נחית נוחל הת*ארת שהוא והבן אבא שנקרא החכמה עולפ נחלת והיינו חכם-ההשם

 : התפארת זה *" ))ט( . מלכות להממתנה להש*יע גש*ע תתמלא התפארת סלך נתעלה ואז ובינה חכמה תחת פי' ))ח( : קדא4י"םבשפ
 : ושכינתיה קוב"ח לייחד דלעילא אתעתחא תתע1רר ישראל ותפלות תורה אל ילהעזא שאתערהזא ית' הבורא רצון ה1א כך)ט(

 : הת*ארת שק)ע6(
6זפ
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 6)ין ע56ין )תת6. 1תעי)6 5עי65 תתת6פרמין
 וכיון דרמיתו. כגסיקו כ6)ין 56ין 61תכ)י5יןכ56ין
 1ד56:ן תקוסקין נמ3י6ויעדג 1ע)%מ3עס1ע[[6י~ו
 וקכ"ס מד כ5סו דסוו עד דרמיתו. כגסיקוכ56ין
 6)6 6יגון 65ו דרמיתו גסיקין 1כ5 כ)). פילוד6 כ)6מד

 ע)תין כ6תוון 6תוון מד6. ככ))6 מד כ)6)תסוי
 כ)6 5תסוי ככע)ס 6תת6 כדלנין דלג'ןכע)ת'ן
 6)6 )יס. תכעי פיו פיסו. 6ת6י פיסו.מד.

 גסיקו )קכ)6 פותס6 ד6תקיכת כ6תת6 )נכיס.זת'גת 6יסי דס6 )6תמ61ס פיסיו. כמד6. תל11ייס651כ))6
 דפותס6 זמיט 6תמ1י וכנ"כמכע5ס.
 דגסיקין תית6 6י )6סתכ65. 6ית סכ6 )מג(פיס*1

 סתיס. נ6ורמ ו6תו ננין כםרף* כאיז 5עי)66יגון)עי65
 סכי. 165 דודיך. כ6תג)י6 '6סדר' 1)כתר פיטו.יסקגי.
 ד6 6תקריכו )6 כד 656 3כע)6.0תת6
 ו6תגסיקו ד6תקליכו וכיון סתיס. כ16ימ 6תרכד6

 כ6תנ5י6 6'סי 6תיס כד6. ד6 דרמיתונדכיקו
 כלמיתו כמד6 כ)י)ן דס6 דודיו. כתיכ ע6?ודיך.
 תיין. דודיך עוכיס כי כ)). פילוד6 כ)6 מד6נמיכור6
 דכתיכ )פנ( קדת6ס ד6ור תססר6 6)6 6יסו 65וסוכ
 ד6תוון וססת6 עוכ. כי ס6ול 6ת 6)סיסויל6

 מסער6 ן6וף[ סוכיס. מדוס. ד6יסו ד6וריית6 "ג6 ד6תיין. דודיך סוכיס כסת*6. ית'כ6 ד6תכ5י)כס)ית1
 )י"ת( :דס:ו6)6
 תגסיקומ יסקכי ו6תל. סתעון לכי סתמתו

 די5ס מתיקו כתל דככתכ. דתורס:סיקין 6יגון גתר 516ת ד6יסי דנכתנ. 16ייית6 )נני*ית פס דכע5 16ייית6 ת'ין. דודיך עוכיס ליפיסו
 כפ)ונת6 ז6יסי גסיקין כ6יטן ד6 עס ד66תחכר6
 קסיסין כ)סו צתסו' כסדס 65תתקג6 )יי(מע,)יתתס6

 כתולס ו6תכ5')ת 6תמכרת וכד דככתכ. תווס5גכי
 יקילין כתס 3מכיכו 04 ו6תרת כיס"תקפת כלמיתו. כד6 ד6 דגס'קת חד6. כתכור,דככתכ
 דרוו עד ד')ך. למיתו כי ד6תקיף די)ך. תמתר6מכיכות'ך

 דככתכ. כ16ייית6 65תמכר6 תעו5יתתס6 פס דכע)6,ייית6 ד6תקססת כקיסוסין כך )6תקפ6 דרמיתו. מתר)'
 ותקרכין עו)יתתס6 6ת6ן 5ס. ד6תמ1י כתיקוג6וגופ6 לנלן דילכין דתיקוג6 כל61 6יסי 3ליית6 )טס(05 ד6תמ1י דתיק1ג6 כי61 דייס6. סירות6 6יסימסנס
 יסור. 6תר וד6 תותר 6תר ד6 )תקג05.6
 6תר ד6 5ס. תקססי כד דכ)ס קיסוס6 6יסוסד6
 סכי. )6ו 6מר וד6 ד6. קיסוס6 6ז65 סכי תקססיכד
 6סיל סכי דריס6 קיסוע6 6תרד6

 כססר6 תותל דליס6 כיפס 6תל 1ד6יתסידק.
 קיסוע6 6תי ד6 ד6. כסעל6 ופגידק י5סילד6

דדסכ6
ויו

 אלה נכנסי למסה. ומלמעלה למעלה מלמסהפורחות
 וכיון אהבה. של בנשיקות באלו אלה ונתכללובאלו

 ומדרגות התחתונות מדרגות כל מתחברותשהאותיות
 אלה ומנשקים יחד. מתחברים העולמות וכלהעליונות

 והקב"ה אחד כלם שנעש.ם עד אהבה. בנשיקותלאלו
 אלא אינן האהבה נשיקות וכל כלל. פירוד בליאחד
 עולמות באותיות אותיות אחד. בכלל אחד הכללהיות

 הכל להיות ב:עלה אשה במדרגות מדרגותבעולמות
 אלא לומר. צריך ה" פיו פיהו. מדוע פיהו.אחד.

 היא שהרי להראות פיה"ו. כאחד. שניהםלהכליל
 נשיקות לקבל פיה המתקנת כאשה אליו.מזומנת
 כתיב אליו פיה הזמנת להראות זה ובשבילמבעלה.
 שהנשיקות תאמר אולי להבין. יש כאן )מנ(פיה"ו
 נסתר. בדרך שנאמר לפי כזרת באין מעלה למעלההן

 כן. לא דודיך. נגלה בדרך 'חוזר' ואח"כ פיהו.ישקני.
 אם כי למעלה. שם שייכות להן אין נשיקותשהרי
 זה נתקרבו לא עוד כאשר אלא בבעלה. אשהבענין
 ונשקו שנתקרבו וכיון נסתר. בדרך אמרבזאת

 נגלה בדרך היא אמרה לזאת. זה האהבהבדביקות
 באהבה יחד נכללים שהרי דודיו. כתיב ולאדודיך.
 מיי4 דודיך סובים כי כלל. פירוד בלי אחדבחיבור
 שנאמר )פנ( הראשון האור מצד אם כי הוא איןסוב
 שהאותיות ועתה סוב. כי האור את אלהים ויראבו

 פצד מס[ סובים4 שמחה. שהוא תורה של יינה זהמיין. דודיך סובים בשמאל. ימין שנכלל כיוןבשלימות
 )ו"ה( : שמאלשל

 פה שבעל תורה מיין. דודיך טובים כי פיהון מנשיקות ישקני ואמר. שמעון רבי פתחערן14
 אותן אחר הולכת שהיא שבכתב. תורה לעומתאומרת

 שלה המתיקות אחר שבכתב. תורה שלהנשיקות
 במחלוקת שהיא הנשיקות באותן זאת עם זהלהתחבר
 תכשיסים כלם להיות עמה להתתקן )מד(מעלמותיה

 בתורה ונתכללת נתחברת וכאשר שבכתב. תורהאצל
 באהבה. בזאת זה שמנשקים אחד. בחבורשבכתב
 יקרה מה באהבה. אליו ואומרת בו מחזקתהיא

 שהרוו עד אהבתך בי שהתגברה שלך. מהייןאהבתך
 שנתקשסה בהתכשיסים בך להחזיק אהבה. של בייןאותי
 שבכתב. בתורה להתחבר מעלמותיה פה שבעלתורה
 רגליפ ירכים של התיקון בסוד היא ברייתא )מס(לה הראוי התיקון בסוד הראש. של ההתחלה היאמשנה
 וקרבים באים העלמות לה. הראוי בתיקוןוהגוף
 אסור. אומר וזה מותר אומר זה אותה. לתקןאליה
 אומר זה אותה. שמקשסים הכלה תכשיסי הואזה

 כן. לא אומר וזה זה. תכשיס הולך כךכשמקשסים
 קשור להיות צריך כך הראש של התכשיס אומרזה

 להיות צריך הראש של הכיפה אומר וזהומהידק.
 תגשיט אומר זה זה. בצד ומהידק וקשור זה בצדמותר

הזהב
הזהר

*2בית י במוחשהיא גופ*8 אאיא הייו מערה ני )יס( 1 שגגתג נתורח ולדרוש יפ*ש איך אה עם 1ה ונהיקן הגאוניס ושאר התלמורמבפי נ8י שגכתב בתורה ידרוש לפרש ומעמיקים *ה שבעל תורה לוטדי היינו עלסותיה )עז( : החסד פ-ת הייגו )ענ(ת18*הת אל מ ואות מלכה" על רפז ה' אות ה"ו. של פי כלומר תיבות לשתי צחלקת הק* כאיו פיהע שתיבת ה%ניק ח% "8)פנ(
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 אצל תכשיט להיות הוא פסול זה בבגד זההזהב
 כל בזה. זה שיתראה הוא ויפה בשר אומר וזהזה.
 בעור זה כל ועם להכלה. ותכשיטים תיקונים הואזה

 נוספת היא התכשיטים. ברבר ומתוכחים מקשטיםשהם
 ביניהם. בכבוד ויושבת בהם. ותיקון ותואר ויופיבכח
 פעמים. מאה שהיתה מכמה יותר בנפשה נחשבתוהיא
 בתכשיטיה אותה אוחזים כלם בהם שנתקשטתוכיון

 התורה המלך אצל אותה ומכניסים יופיה.ובתיקוני
 המלך עם המטרונה יושבת וכאשר )",(שבכתב
 ביופי. מקושטת אותה רואה והמלך יופיה.בתיקוני
 זאת אותה. לנשק למלך ואומר מכריז הזהקישוט
 מי בזאת. זה להתכלל אהבה של התחברותהיא
 עלמות אותן ההיא. ולאהבה נשיקות לאותןהביא
 מבקשים והמלך היא וכאשר אותה. מקשטיםשהיו
 יחדו. לכלם נותן מתנות. להם לתת לעלמותיהלהטיב
 נותנים בתכשיטיה זה עם זה מתוכחים שהיולכלם
 ובאהבה. ברצון ומתנות אוצרות והמטרונההמלך

 הבא. לעולם הנכספים עולמות באלף נחלהלהנחילם
 אותה לקשט החכמה סורות היורעים לאותן שבןוכל

 שלהם נחלה לירושת שיעור שאין )ע,ןבתכשיטיה
 : וגון י"ש אוהבי להנחיל כתוב עליהם הבא.בעולם

 טיין. דודיך טובים כי פיהו מנשיקותישקני
 המררגות 1' כנגר תיבות שבע כאןהרי

 לה. לתת הראויות הנערות שבע וכנגרן )מה(שעליה
 נגר ישקני. המלך. אל להכניסה אותה מקשטותשהן
 נגר פיהו. דור. חסרי נגד מנשיקות. העולמים.חי

 דודיך. הראשון. אור נגד טובים. כי סבא.ישראל
 המשומר העליון יין נגר מיין. מבטן. יריר יצחקנגד
 מבית לה לתת הראויות הנערות שבע )מט(תמיד
 ארריאל רפאל גבריאל כ"יכנאף הןהמלך

 ייבבית איפים יכמה רזיאל. יופיאלצדמיאל
 פסוקים ג' מספר. אין ועלמות ככתובמחנותועמהם.

 השירים שיר אחר. סודותמי על רמז מספרם שכלם כאןהמ
 סור הוא האלו תיבות ר' סוד לשלמה.אשר

 טובים כי פיהו מנשיקות ישקני השני. )נ(המרכבה
 ז' בסוד הוא תיבות ז' של הסור זה מיין.רוריך

 זה וגו'. טובים שמניך לריח השלישי. ),6(המררגות
 זהו ):כ( הרברות עשרת בסוד תיבות עשר שלהסור
 אע"פ וגו*. פיהו מנשיקות ישקני . הזה שיר שלהסוד
 נראות נשיקות שלש אבל שנזכר. כמו נשיקות ז'שהן

 )הרי שתים מנשיקות אחר. ישקני הזה.כפסוק
 ואומרת תובעת שהיא ומה . שלשן הרי ןפיהושלש(

 ולא מנשיקות ככתוב אחת. נשיקה שנשמעמנשיקות.
 שלא שמבקש. מי לרעת נצרך שזה אלא ):ג(נשיקות
 מעט ממנו כשמבקשים הקב"ה מעט. אלא הרבהיבקש
 והקב"ה אחד. בן מעט ביקש אברהם הרבה. נותןהוא
 זרעך את ארבה הרבה שנאמר כמו הרבה. לונתן

ככוכבי

 5נכי קיסוס6 5תטף פסו) 6יסו ד6 3)3וס6 ד6דדס63
 כ) 3ד6. ד6 )6תמז6ס 0ו6 ף16ת כסר 6תר וד6ד6.
 כעוד ד6 כ) ועס דכ)ס. וקיסוע6 תיקוג6 6יסוד6

 6וסיפת סי6 3קיסועס6. קערוג6 ורת'ין תקסעןד6יגון
 3יגייסו. 3יקר6 וית63 3סו. ותיקוג6 וגחן וגויחי65

 זתגין. ת6ט דסות תכתס יתיר 3גפסס6ו6תחס3ת
 3קיסועס6 05 6מדין כ)סו 3סו ד6תקסעתוכיון

 16ריית6 תיכ6 )ג3י )ס ו6ע)ין ספירת6.ו3תיקוגי
 3ת)כ6 תערוגית6 ית63 וכד )ט(ד3כת3
 3ספירו. תתקסע6 )ס מזי ות5כ6 ספיר3.6תיקוגי
 סד6 )0. )גסק6 5ת)כ6 ו16תר תכריז קיסוע606י
 ת6ן 3ד6. ד6 )6תכ5)6 דרמיתו ד3קות66יסו
 עו)יתת6ן 6יכון רמיתו. ו3ססי6 גס'קין כ6יגוןנריס

 )6וע63 ות)כ4 סי6 3עי6 וכד )ס.דקס'עו
 כמד6. יסי3 )כ)סו ג3ז3זן. 15ן )ת'30)עו)'תתס6

 'ס3י קיסועס6 ע) 3ד6 ד6 תקערגי דסוו)כ5טו
 ו3מ3יגו. 3רעו ותתגן ג3ז3זן ותערוגית6ת)כ6
ע,12סב! ד6חי. 5ע)ת6 דכסופין ע)ת'ן 63)ף ירות6 )ון5יויחסן

 )"סון דןעע,ע1רןיזי!)6מבת?1ת6 ומי
 : וגו' י"ס 6וס3י )סגמי) כתי3 ע5ייסו ד6תי.3ע)ת6

 דרנין ז' 5ק3'5 תי3ין ס3ע סכ6ס6
 )ס. )תת סר6ויות סגערות ס3ע 1)קכ)ייסו )תה(דע)ס
 )נ3י 'סקגי. ת)כ6. 5ג3י )ס 65ע65 )ס תקסעידק6
 דודיך. קדת6ס. 6ור 5נ3י עו3יס. כי סכ6.'סר56 5נ3י פיסו. דוד. מסדי 5נ3י תגסיקות. סעו5ת'ס.מי
 דתגער6 ע)6ס יין 5נ3י ת"ן. ת3ען. ידיד י5מק)נ3י
 ת3ית 05 5תת סר6ויות סגערות סכע )תסןתד'ר
 ארףפיאל רפאל נבנריאל כהיכנאל 6יגוןסת)ך

 ור3ו6 6)ף 1כת0 רויאל. יופיאלצרריאל
 ססיריס סיר ד')סון.~מל. רדן ע) 3מוס3ג6 דכ05ו 0כ6.6יגו קר6י ת5ת תספר. 6ין וע)תות כד"6 עתסון. 'תסריין
 רז6 6יסו תי3ין ד6ר3ע רז6 )ס)תס.6סר

 עו3'ס כי 'פיסו תגסיקות יסקגי תרין. )נ(דרתיכ6
 3ס3ע תי3ין דס3ע רז6 ד6יסו ת"ן.דודיך
 ד6יסו תו'. ע31יס סתגיך )רימ ת)ת. )נ6(דרגין
 6יסו ד6 )יג( 6ת'רן עסר תי3יו דעסררז6
 6עאנ עו'* פי0ו תגסיקות יסקגי ד6.. דתוס3חת6רז6
 6תחזון כסיקין ת5ת ד6תתר. כת0 גסיקן ז'ד6יגון
 )ס6 תרין תכסיקות מד. יסקגי 3קר6.סכ6
 ו6תרת ת3עת ד6יסי ותט . ת)ת[ ס6 ןפיסות)ת(

 1)6 תגסיקות דכתי3 גסיק6. מד דתסתעחגסיקות.
 י)6 יס6י5. ת6ן 56עריך ד6 6)6 )יג(גסיקות
 זעיר 5יס ס6)ין ח3"ס זעיר. 656 סגי)תס6)
 וק3"ס מד6. 3ר6 זעיר ס6י) 36ר0ס סגי. יסי3וסו6
 זרעך 6ת ~נס סר3ט זכתי3 כתס סני* 5יסיס3

ככוג3י
 הוהרויו

 רץשד. וח העולפיפ חי )מס( . במלל %ד ימוד ער בינה סן פירהא )תח( . הקבלה חכמת סודות פי על היינו )מו( ההפאית זהועו(
 המאהפר יין הנבורה. מדת ע יצהק החמד מדת אור היי:ו קרטאה אור התפארת וה סבא ישראל והור. נצח היינו רורחסרי

 רק כהאמע נ4 )ע( ו ספירות העשר נגד שהן )נג( . המפירות ו' כנגר ),6( . וטיגות תפארת גכייה חסד היי:י ):( היי:ההייע
 הגשיקות פן אחרחלק
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 דכך כנין סיס. ספת ע3 6סר וכמו5 0סמיסככוככי
 ע6 תנסיקות 6תרת וע"דדקכ"ס.8ורחוי
 יסיכ ר5 כתר5.  ויסעכירו תזחכרן, רומין ד'דס, כרומ. רומ דרמיתו דגיקו 'סקגי.נסיקות.
 ריסרכס רתכריי רות5 ססו5 ונעי5 5תכריס.רות5
 תסתכחי סכי. 6וף ומכריס תרין. 60גיס.
 תגסיקות נסיקין. ג6יג1ן כמד6 דתתמכרן ר1מיןז'

  יסריס גסיק ד10ס ע65ין כסיקין ת6'גון?יסו.
 כתיכ ע6 פיסו. כתת6ס. ע065 ורוק6גס'ק'ן
 ריסי. רע5י, ותיכ6 656 סיסו. תסופיו.
 ך6תוספ6 זץ תוספת 6'0ו וד6 )יי( די5יס כ65 דס5נו5-6כ6
 65ו תת06 דע5ת6 רמיתו דכ5 ככ'ן ד6.ע5
 ככ5 וע"ד ז6ת'. ע5י!6 ע065 כע5נו6 65תחכר6 6656י0ו

 ע5"0. ע5ת6 5גכ' תת6ס ע5ת6 6תערתוסכמן
 דכ51ינין 1נ5י15 ד5'קו טוכיס.כ'

 כדק6 וג0רין וד5קין תתתקנן סרמן 1כ5ע65ין.
 רחייוין קךיסין כו5'גין 6יגון דודיך. 6יסו וד6י16ת.
 1גג5י5ו כג0ירו ונג5ין נ0ירין כ5סוע65ין
 ךנ0יר ),ס( ע065 טג6 דחתר6 תחדוט תיין. '6ונו.כדק6
 גס51ק10ן ע5יוין 1כ5 55כ6. מדו0 וי0יג6נפין
 רחייו'ן קדיסין כ51יגין ו6ינין חד1ס. גס0י6חד6ן
 ויו6ן יין. ס610 תגו 656 ג0רין 65ע65ין
 ד6ינ1ן 6תוון. דסגעין תפרס6 כ5יפ6 סנו6 ד66י0ו.
 דסגעין קךיס6 כ5יפ6 וסיו6 קדיסין.כו5ינין
 נסיקין ג6ינ1ן ורעו מדו0 וגכ*כ )י,(סיו0ן

 כי כתיג וע"ד 6י0ו. ע65ס ת""ן רמיתו65תער6
 )'-מ( : נויין דודיךקוגיס

 ו6נול. 36עזל רגי פתמ ונו'. פי0ותגסיקותישקני
 6חד 6ופן וסנס 0מיות 61ל6 6( )ימ'ק6)כתיג

 ד65 סתיתין 6פין 60 ונו'. 0מיות 556כ6לן
 0ו0 656 61ר6. 6נור ו0כ6 5תמיו'. עיג6ס5'ס
 דמת' כת6ן ).י( נ0ל6 ד65 גסיר6 תכותסתכ5

 556 כ6רן 6תר  6וסן  ססיתין..  עיינין  תגוכעססות6
 כ5רגט כלי55 סס6ס. רסיכ6 6יסי 61סתיוס.
 ו6רגע רז6 ו6י0ו ע65ס. רתיכ6סערין
 60י 6תג0יל 5ןתנין )גח( תיגס ו6תג0ירסערין..

 כס5סנו ולכון ס5'ם "'0ו אן4ני. 61קליפן
"יסו אל* 61קלי פן ס6י 6תגסיל ו5זלוגין לג6.דכגהלו

 שכך לפי הים. שפת על אשר וכחול השמיםככוכבי
 ולא מנשיקות אומרת היא וע"כ הקב"ה. דרכיהוא

 ביוח. רוח אהבה של התחברות היינו ישקני.נשיקות.
 נותן זה כאחד. ונעשין מתחברות רוחות ד'שהרי
 שנדבק חבירו של רוחו את ומקבל לחבירו. שלורוח
 נמצא חבירו. אצל נעשה גם וכן שתים. הריבו.

 מנשיקות נשיקות. באותן כאחד מתחברות רוחותשארבע
 מתוך אלא אינה שמחה של אהבה שהרימלפנים. איתי נושק שהיה העליונות נשיקות מאותןפיהו.

 כתיב ולא פיהו. בתחתון. העליון רוח שלנשיקות
 הבא. עולם שנקרא להעולם הזמנה זהו אלא פיהו מהופיו.
 שנתוספה ךץ תוספת וזהו ),י( שלו השלום שכלמלך

 העליון. עולם לעומת התחתון עולם נתעוררהשירות בכי ויכך הבא. עולם העליון בעולם להתחבר רקהיא התחתון עולם תשוקת שכל יפי הזה. רמזבשביל
 ספירות של והתנוצצות התלהבות זהו טובים.כי

 אהובות קדושות ספירות אותן דודיך. וזהוכראוי. ומאירים ונלהבים מתתקנים המאורות וכלהעליונות.
 ובהתנוצצות בהארה ונוצצות מאירות כלןהעליונות
 את המאיר )י:( העליון הטוב יין משמחת מיין.כראוי.
 בחלקם שמחים העולמות וכל להלב. שמחה ונותןהפנים
 אהובות הקדושות ספירות ואותן ההיאבשמחה
 ען שבו הקדוש החקוק והשם קדושות.ספירות שהן אותיות. ען בן המפורש החקוק השם זההוא. ואיזה ההוא. היין ע"י אלא מאירות אינןהעליונות

 )ז-ח( : מיין דודיךטובים גי כתיב וע"ן ההוא. העליון יי"ן מן אהבהלעורר כדי נשיקות באותן ורצון שמחה ולכך )1,(שמות

 הקדושה השכינהסוד
 אחך אופ. והנה החיות וארא א( )יחזקאיכתיב ואמר. אלעזר רבי פתח וגף. פיהו מנשיקיתישקני
 שהיה אלא וארא. אמר וכאן לראות. שולטתהעין שאין נסתרים פנים הם הלא וגף. החיות אצלבארץ
 שרואה כמי ):ו( מאיר שאינו המאור מתוךמסתכל
 זה נואר לפעמים )גח( ממנה הפן זה ונואר .הצדדים ארבעה סוד שהוא העליונה. מרכבה שלהצדדים בארבעה הנכללת התחתונה. מרכבה היא זאתהחיות. אצל בארץ אחד אופן סתימות עינים מתוךבעששות

 של בממשלה המושל אדון והוא אן4נף ונקראהפן
 אל ונקרא הפן צה נואר ולפעמים גדולה.הארה

והוא
 הזהרזיו

 במיהאיהם אהי"ה מ' ה1י1"ת ד' הם ולבוש'הם שהמוחין הקדיש. ככחנת האריז*י שכתב ע"ר הייע כבינח אותיות ע' כן שהשםיומר עוד אפשר ואויי לי יכפר השם שגיתי ואס ום*ירה. פפירה לכל הוי-ה שמות עשרה הוי-ה. שמות ע' והיינו ס6ירות עשרכוללת סמירה שכי כיון הוי"ה. שמות עשרה הארת ס*ירה לכל להאיר עוד צריכח אותיות עשר במילואי הוי"ה שם ספירה לכל הביגההארת שמ~כד כונתו אולי שמות ע' הכולל שם גמ בבינה שיש עוד שאמר וסה שבעים הוא עשר זי* כי כבינה שמקורם היימאותיית ע' נן שם בבינה נמצא לפ"ו הגינה מן נשתלשלות וכלן אותיות עשר כמילואי הוי-ה שם לה יש ספירה ובל מ*יתת שבעהן הבינה ועם הבינה תורדות שהן המיכות עד הספירות שששת כונתו ואולי אתוון. שבעין של בהשם כונתו מה צ"ע באן ):,ן ,הביגה ערם הארת היינו )גס( : שלו שהשלום מלך נקרא שהת*ארת צ"ל ול*י"ו הבינה תולדות הן הט*ירות ששת שכל כעןשלו השלום שכל מלך נקרא עם הבא. עולם שנקרא הבינה עולם והוא הזי*ה. שם של הראשונה ד? על רמז ה שאות דורש נאן)גז(
 המיכות יי הי( . והבן גן כן תחת צ"ל ל*-ו הבינה. של עפרות ע' ונקראין אותיות ע' הן הרי ה*ם. שם לכל אותיות עשר?ל

 ו ק"ל עב על תכב ה' הנה הכתובבטוד
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 יכל מזת וליתן ברחמים. לעולם להטיב מושלוהוא
 ונקרא הפן זה נואר ולפעמים כראוי. ואחדאחד

 יעשית בדיז. העיים ידיו המישי אייו יהיאאלהים.
 האחד פן בדין.. הכל ולהנהיג שנצרך. מי לכלדין

 הוא איה עליו. שואלים כלם התחתונה ממרכבהשנשאר
 באר?. הוא. מקום באיזה ואומר חוזר שנשאר. הזהפן

 רגע אפילו השגחה ביי התהתונים ישארו שלאלבעבור
 הזה פן האחרים. שלשה כל בו נכליים הזה פןאהד.
 בשביל בכים. יבדו והוא בכים ונכלל מכיםמקבל

 משורד הפן וזה העולם. בני כל של בטובםלהשניח
 ממנו. שלמעלה אותן אצל התעוררות ומעוררתמיד
 ימעיה סהם אות, אצי מעוררים ממנו שימעלהואותן
 היותר אצל מצוררים מעלה למצלה שהט ואותןמעלה.
 . כטדת א*ו עד בוה זה ונקשרים מעלה. מלמעלהנבוהים
 ')יט( הפנים' אותן של בהתעוררות נתעורר זהוכאשר
 בסוד התחברות להיות העליונות. נשיקותבאותן
 כך להיות העולמות. כל ולכלכך להשגיחהעייון.
 טובים כי פיהו מנשיקות ישקני בכן בשמחה.העולמות

 )דח( : מייןדודיך

 וגף. פיהו מנשיקות ישקני יאמי יצחק יביפתח
 מפני פיהו. מנשיקות ישקני ישראי כנסתאמרה

 כך אלא ישקני. מדוע לומר. צריך יאהבני ישקני.מה
 זה שבשביל ברוח. רוח דבקות נשיקות. מהולמדנו.
 רוח שנדבקים באהבה. בפה הנשיקות וע"כהרוח. שי והמקור המוציא הוא שהפה כיון בפה.הנשיקה
 שמוציא מי ויכך זה. מן זה נפרשים ואיןברוח
 שאינו ברוח )ס( אחר ברוח מתדבק בנשיקהנשפתו
 אמרה כן ועל נשיקה. שנקרא וזהו ממנו.נפדש
 רוח להדביק פיהו. מנשיקות ישקני ישראלכנסת
 מיין. דודיך טובים כי זה. מן זה יתפרשו שלאברוח
 איה וגם יח( )ישעי כתיב והלא יין. לכאן עניןמה
 תשת אל ושכר יין י( )ויקרא וכתיב וגו'. שגוביין
 של מיינה אמר חייא רבי יין. כאן מה ומפניוגו'.
 ויין קד( )תהייפ שכתוב זהו אמר חזקיה רבי )ס"(תורה
 דודיך טובים כי כתוב וע"כ )סנ( אנוש לבבישמח
 רבי מהכל. יותד המשמחני מיין. הלב. לשמחתמ.ין.
 וישא לרהל יעקב וישק כס( )3ראשית כתוב אמריהודא
 מהתדבקות אלא בוכה. ה" למה ויבך. קויואת
 היא תשאי ואם ובכה. יסבל הלב יכל לא בהרוחו
 וישקהו. נקוד למה למדנו ויבכו. וישקהו לנ( )שםכתוב
 כתוב זה ועל כלל. בו רוחו נדבק שלא לפיאלא
 נשיקות ונעתרות מהו שונא. נשיקות ונעתרות כז()משמ
 ברוח רוח נדבק באהבה שנמשק מי אלאשונא.

 אין באהבה מנשק שאינו ומי אהבה. שלבדביקות
 נפש. געל נעתרות. מהו ונעתרות. אלא בדביקותזה

 התחברות בזה ואין זו. בנשיקה נדבק הרוחשאין
כלל

ייי

 5כ5 תזוג6 יתיסג כרמתי. )ע)ת6 65וע63 ס5יעו6יסו

 51י*יי י6ית*איה"ם.כ%7ג1
 445י4יית

 י6"יי ס6יי,נפז
 6יטו 6ן ע5יס. ס56ין כ65 תת6ס תרתיכ6ן6סת6ל מי פן כןינ6.. כ65 6%תנסג6 ן56עריה. ת6ן 5כ5דינ6
 כ6רן. סו6. 6תל 63ן ו6תל סןר ן6סת"ר. מךסן
 רגע6 6פי)1 6סנמות6 נ65 תת6ינ יסת6רון ן)36גין
 פן ס6י 6סרנין. ת5ת6 כ)סו 6תכ5י15 3יט פן ט6ימן6.
 3גין ככ5סו. 53מוןוי ו6יסו 3כ)יו ו6תכ5י) תכ)סונעי5

 מס3ח פן וס6י ע5ת6. 3ני כ5 ע5 3עיגו)6סנמ6
 ע5יס. ן5עי65 6ינון 5ג3י 6תעלו ו6תעלתתןיר
 ן5עין5עש6.

 תתעליןן5עי65ע65ין ו6יגון
 * כםרפ *ייד עך כך6 ן6 ו6תקסרי ן5עי65. עי565נ3י
 )יט( ' פגיס ' ן6יגון כ6תערו 6תער כךוסתי

 )'"מ( : תייןיוייך עוכיס גי פיסו תגסיקות יסקני כןין 3מןוס. כ5סוע)תין %" בו 5תז ע5המ:זן יסננמ6צצם.

 ונו', פיסו וונסיקות יסקג' ו6:ור י5מקר3יס*רוד[
 כך ן3גיני 3לומ6. ןרומ6 6ן3קות6 נסיקות. תסותנינן. טכי 656 יסקני. 6ת6' 5יס. ת3עי י6ס3ני יסקני.עעת6 ת6' פיטו. תנס'קות יסקני יסר56 כנסת6תרט

 ןלומ6 ותקור6 6פקות6 פות6 ןס6 3פס.נסיקס
 ןגפיק ת6ן וע"ך ן6. תן ן6 תתפרסין ן365רומ, רומ6 ון3קין 3מ3י3ות6. 3פות6 נסיקין וע"ךסו6.

 ן)6 גרוממ )ס( 6מר6 3רומ6 תתן3ק גנסיקסגסיותיס
 6חרס ועוך גסיקס. 6קרי וסייגו תניס.תתפרק
 תיין. ןוןיך סו3יס כי ן6. תן ן6 יתפריס ן65גרומ6 רוח* 65ן3ק6 פיטו. תנסיקות יסקני יסר56ככסת
 56ט 1גס גמ( )יעסי' כתי3 וס6 יין. סכ6 כעית6י
 תסת 56 וסכר "ן '( )י.קי6 וכתי3 1ג1'. סנונ"ן
 תיינס 6תר מיי6 רכ' "ן. סכ6 סע[6 ת6יונו'.

 1יין קד( )תסייס ןכתי3 ן6 6תר מזקיס ל3י )ס6(ד16ריית6
 דוןיך עו3יס כי כתי3 וע"ך )סג( 6גוס 35כיסתמ
 ר3י תכ65. יתיר 5י ןמןי תיין. ן635. 5מןוות6תיין.
 רס6 5למ5 יעק3 רסק גס( )גי6סית כתי3 6תריטון6
 ת6תןכקות6 656 ככ6. ק" 6[6י וי3ך. ק6151ת

 ס6 תית6 *6י ו3כ6. )תס3) 635 יכי) 65 3סןרות6
 הסקטו. גקוך 6ת6י תגינן 1'3ג1. 1יסקס1 5ג( )עסכתי3
 כתי3 וע"ך ג)). רומ6 3יס 6תן3ק ן)66)6
 גסיקית %עתרות תסו סונ6. גסיקות 1כעתל1ת גו()תס5י
 כרוח6 רומיס תחד3ק כמ3י13ת6 ןנסיק ת6ן 656סונ6.

3ן3יקות"
 165 3מכי3ות6 נסיק ן65 ות6ן ןמ3יכוק6.

 גסות6. געתרות. תסו וגעקרות. 656 סו36ר3יקות6
 כיס 6תןכק 6% גסיקס. 3סמי לוקיס ן3יקן)6

פג
הוהר

 תח4 ט חמלכות במרת סורגות הרבת שיש הגם כי העלימורנ ספירות עם והתיחרות להתחבתת נתעורר הפן  וה כאשר 6ירוש)גט(
 מגיד אחד ושמו הוא נאטר תכל על  מ"מ  3חחתו3יט. שכיבץ 3פוי בארץ  אחר או*ן זר ועוד וע"- שגמיכות  מרכות דרך עלא
 תשוב והרוח כרכתיב הקיושה השכינה ברוח *ירהפ )ס( 1 שלמ תאטמה ימד וזח לחראשית. נאגדת י4האחרית כיון אחריתפראשית

 יבי4 רבבו ברגתיב אעש, לבב המשמח הביבה אור מהארת *" )סנ( 1 הת*ארת אור פואורת פ" )ס6( , נתנה אשר האלהים%י
 ו מבת הלב ונה לבא בינה אליהווכראמר



 21יא קורשישון א השיריםשיר הזהרלשת

  וס61 פי10. י1גסיק1ת יסקכי כתיכ כך 1נגיני5%.
 )ג-קכד.( ! נר1מ6 ר1מ6רנקופ5

 י6 פי0ו. נ1גסיקות יסקגי 61תר. יגיק" ש61פתח
 נ1פונ61 רע1ת6 וגסק6 ע)6ס תי6ונת6ס61

 י60 גסק6. "ס6 כי נ1מוסנ61 גפיק 651לגסק6.
 נגסיר1 כרע1ת6 6ס6 גסיק )גסק6 ס1נ61 6תמנרכי

 כי 1ננ"כ יגיימ6. נ6תךנקות6 יכ)6 נמי01י6גפין
  ולפיר  רפחרי יין נ61001 תיין. ווויךע1כיס
 ת"ן 1)6 רע1ת6. 1עניו עייכין 1מ"כין*יפין
 עייגין 51?ס6ן 6גסין 61מסיך ר1נז6 וכניררזסכר
  לסיר ענ  ר6 ומנ1ר ננין 1ע"ד דר1גז6.נ1"ן
  ורמינ11. פי*ונת* וכניר  פיילין וחרי5לפין
  ות6ן  נסכור* %רנח*. גני  על יופ5 כל  ליספורינין
 רכפיב לייח5. ליי וכניו ליס חוי  ליסדססי
 י1ויך עוניס כי 1ננ"כ ס0ין. רניעית  ייןולסכו
 כנ01 1כ)6 1תי16נת6. רמינ1ות6  ר*ספר יין 11סס61פיין.
 6תער ]סכי(ד)תת6

 רמינ11ת"
  סרנין תרין ו)ע')6.

לר
  רסליי נפלל*רלכיל5.  לסור*  *פרכי

 יססו5
  6"ל לס[(רלכיל5יסו6 5סוליסרלפפ*
 נפפ*ס  פלי*  כל*פ  רכל5% 1ו6י 610 סכימוקיס
 רר6 ל6%6ס ופפ*. לפיל*  *ספכסן ל6נרכ*ן פסרס* ני  ר5פחרינ ופופל5  נפל*ס.ופפ*ס

 ל*-פ( ו  פלי5נר6
 ויו: פיסו  פלסי,ופ יסעלי  ורריס.  נרכיס  יניירערבנ

 פלי *כיל ו*יסו %לכ6 סל%ס תפ6 ס6פ*י
 1סיר1ת6 תת06, לע)ת6 ע)06 ע)ת6 ניןוומימ1

 ס6 6ל6 6יסג יססלי נילייסו *כיל  ררחיפוופוסנפפ6
  נר1מ6  ררוח*  ררני?וס* רמינ11 ו)ית 6יס1 1סכי16קת1ס
  נ*לץ  *לין י1מ,, יפייתן יר6 1 ייייי:כר  וי)יס. ופססלו  ררוח* פנוכ* ר*יסו נפו6% ולסיסס  לסיקס.נר
ב"ס קר6. ס6י ע) 6תר ס1ס  ערפ5ס סכ6 סתג1ג6ווכ

 6תפסס1 ייייימי 1
 יי' ייימיי.1ת רלי'

2תח~,, נ6ינצ יימיי 1
 יסיי6 1ת6,ייז 1עי61יי1ז

 ת)'ק נ10ן'ס16תוס
  "ילון  %וץב:וץ. *ייו.  ו?6ן נכל.  פלי5  ססיריסדסיר
  01)'111  וונקופ5 מנר1ת6 61יג1ן ע065.רתיכ6
 6רנע *תוף  *ליןדכל*.

 ל1ע
 ל1מין 61יג11 6יגון.

  נחנריס.  כליל וחר תר רכל  נלסיסס 6יג1ןר1מין
 כ)י) 6מר6 61001 נ6מר6. כ)'5 ר1מ6 ס6יוכד

 שהוא פיהו. מנשיקות ישקני כתיב ולפיכךכלל.
 ( )י-קכד : ברוח רוחדביקות

נחר:ד"
 זו פיהה מנשיקות ישקני ואמר. ההוא עלם
 הפה מן הרצון שיוצא עליונה תשוקההיא

 בהארת ברצון אש יוצא לנשק הפה נתחברכאשר שהרי יוצא. שהאש כמו החוטם מן יוצא ואינולנשק,
 את ומאיר המשמח היין מאותו מיין. דודיךטובים כי ולמיכך נחת. של בדביקות רבה בשמחהפנים
 מיין ולא הרצוה את ומעורר שוחקות בעיניםהפנים
 נלהבות בעינים הפנים ומחשיך רוגז ומעוררהמשכר
 את מאיר הטוב הוה שיין לפי ולכך הרוגו.מיין
 היו האהבה. תשוקת ומעורר העינים ומשמחהפנים

 שנאמר רוח. נחת לו ויעשה ישמחנו אותושישתה שמי בזה בשיעור המזבח. על יום כל אותומקריבים
 כמו והכל ותשוקא. אהבה המעורר היין מאותומיין. דודיך טובים כי ולפיכך ההיה רביעית ייןונסכו
 דולקות נרות שני שלמעלה. האהבה נתעורר כךלמטה
 הנר מן העולה לוהט בעשן הגבוה. נר נכבהכאשר
 א"ר )סג( למעלה שהוא הנר נדלק מלמטההדולק
 בהתחתון תולה העליון שעולם בודאי הוא כךחזקיה

 אין המקדש בית שנחרב ומזמן בעליוהוהתחתון
 שזה להראות למטה. ולא למעלה לא נמצאותהברכות

 ( )א-צ ! תולהבזה

 וגו'. פיהו מנשיקות ישקני ודרש. ברכיה רביישב:
 והתחלת התחתון. לעולם העליון עולם ביןאהבה דברי הכניס שהוא המלך שלמה רואה היהמה
 זה אלא ישקני. הוא ביניהם אהבה שהכניסהשיר
 ברוח רוח התחברות של אהבה שאין הוא וכךנתבאר
 ומוצאו. הרוח מקור שהוא בפה והנשיקה נשיקה.מלבד
 באלו אלה הרוחות מתחברות לזה זה מנשקיםכאשר
 של בספרו אחדות. של אהבה היא ואז אחר.ונעשין
 הוה. מקרא על אומר ה" הראשון סבא המנונארב

 הן הרוחות וד' רוחות. לד' נתפשטת אהברנשיקת
 בארבע ועולות האמונה. סוד תוך והן יחד.נדבקות
 תלויות הקדוש השם של האותיות ואותןאותיות.
 של והשיר בהן. תלוים והתחתונים והעליוניםבהן.
 והן אדןבה הן. ואיזו בהן. תולה השיריםשיר

 של ושלימות ודבקות התחברות והן העליונה.מרכבה
 של רוחות והן הן. רוחות דן האותיות אלוהכל.
 ארבע כלל. עצבות בלי הגוף אברי מכל ושמחהאהבה
 בש:יה. נכללת ואחת אחת שכל בנשיקה הןרוחות
 נירלת השניה ואותה בשניה נכללת אחת רוחוכאשר

 מתחברות כאשר כאחת. הרוחות שתי ונעשובראשונה
 זו ונובעית בשלימות. ארבע הן אז אחתבדביקות

 נעשה מתפשטות )נפרשות( וכאשר בזה זו ונכללותבזו
 הנכלל אחד רוח והוא אחד. פרי רוהות ד'מאותן
 שעולה עד רקיעים. ובוקע עולה וזה רוחות. ד'מן

 והוא האהבה. היכל שנקרא אחד היכל אצלויושב
 נקרא כך הרוח ואותו בו. תלויות האהבות שכלההיכל

אהבת 6סכס
 הזהרייו

 1 למפה שפע %השפיע להת"חד העליו~פ ע%מות נ"עיררים ותפלה הורה שי פה הבל מן פייש)סנ(

 (י
ש*
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 היכל אל נתעורר עולה הרוח יה יכאשיאהכה.
 אצל הן אותיות ארבע למעלה, עמו להתחברההוא
 זה בצד זה נתעורר מיד באלו אלהכשמתחברים אוץבנה* שלהן והפרי אדץבנה והן הרוחותארבע
 ומתחברת דץ יוצאת מיד א )כשנתעוררן וה. בצרווה
 ב' ונתעוררות באהבה. בדביקות מתדבקת3א*

 ברוחות רוחות ונכללות בנדץ האחרותאותיות
 באותו מהן האותיות אלו ופורחות האהבה.בדביקות

 שהולך כיון כראוי. בו ומתעטרות העולה.רוח
 בכל כלול כשהוא בשלימות ההוא אהבבוץועולה
 עליון אחד בממונה פוגע הוא הרוחות. ארבעאותן
 רקיעים. ותשעים מאות ותשע אלף על הממונהגדול
 טהור. אפרסמון נהרי י"ג המשכת על ממונהוהוא

 נקראת המשכה ואותה שלמעלה. הטל סוד מןשנמשך
 המחנות שעל השר באותו שפוגע כיון רבים.מים
 עובר והוא אותו לעכב יכול ואינו )סו( אצלועומד
 אמר זה על אוץבנה. היכל לתוך שנכנס עדבהן.
 את לכבות יוכלו לא רבים מים שירתו בסוףשלמה
 שנמשכים העליונים מים הם אלה רבים. מיםהאהבה.
 אותן אלו ישטפוה. לא ונהרות העליון. טלמתוך
 ההוא ממונה עשר. שלשה שהם טהור אפרסמוןנהרי
 שר הוא ווה הקב"ה, מלפני הנשלח המלאךהוא

 ןהוא[ )סודו( לרבונו. כתרים הקושרהמחנות
 המפותח בשם לרבונו כתיים הקישיאכתריאל

 היכל לתוך שנננס וניון צבאית יה ידץדוץהחרות
 שנאמר העליונות. נשיקות אהבת נתעורראהכה
 העליונה אהבה נשיקות להיות לרחל. יעקבוישק
 של ההתעוררות התחלת הן הנשיקות ואותןכראוי.
 ולכך שלמעלה. והתקשרות והתחברות אהבהכל

 הנסתר הוא ישקני. מי ישקני. היא השירים שירהתחלת
 שהנסתר היתכן תשאל ואם )סס( העליונה הסתרהתוך
 מגיעות והנשיקות נשיקות בו תלויות הנסתרותמכל

 ידיעה. כל בו אין הנסתרות כל נסתר וראה בואלמטה.
 נתגלה ואינו ונעלם. דק אחד אור ממנו שנתגלהאלא
 אור והוא מתוכו. שמתפשט אחד דק בנתיבאלא

 סודות כל של ההתעוררות 111 )סו( לכלהמאיר
 נגלה. ולפעמים נעלם לפעמים נעלם. והואהעליונים.
 עליית של התעוררות מ"מ כלל. נתגלה שאינוואעשפ

 התחלת נעלם שהוא ומתוך )סי( תלויות בוהנשיקות
 מה תלויות בו אם אבל הוא. נסתר בדרךהשיר
 הנשיקות. תלויות בו שהרי )סח( כאן יעקבענין
 ובמה. למעלה. הנסתר זה ישקני. הוא. כך ודאיאלא

 הגוונים שכל העליונה, )מנורה( מרכבהבאותה

6%ב-*9[

צ:4נץילמ"%
 נס'( צסמ יש~נמ"נזה12

- 
 ~ץתן

ש""ע,ן. סו~%"ום ן,
 'ע"

 'ש שנ יפ'ס
ס5"ןתלוים

 הזהרזיו
 מלעבור ה.ש"גה רוח לאהעו לעכב יכ" המלאר זה אק אבל הטיול. הממונה אוהו אצל עומד נשאר האהגה הח פאי פי')סל(

 על מוסב ישקני בהן. השגח אין כי עיאה טהימו הן ובינה חכמה כתר הראשונות ספירות ג' כי *" )סס( 1 יהזרולעלות
 ה*עח ומהנינה הנינה. אל הדעת נתיב הוא דק שביל נמוטך החבמה ומן החכמה נאצלה כתר מן *" )סו( . שבהן ונעלם נסתרהיויו
 וסלכות תפארת שי בהיחור הנשיקות טר תליין אמא אבא ובינה חכמה המייחר הדעת גנתיב פ" )סו( . הספירות לשאר האחתכל

 יעקב בעי מאי א*כ הדעת. בנתיב תליא הנשקות שהתעוררות רכיק מקזה )סח( : ושכינתיה קוב"ה רהיינו וברתא בראושנקראים
 מוסב וראי שוה נוסח בלשע רהיך פובים כי מהו אבל ש*יר. נסהר נררך *יהו מנשיקות ישקני רקאפקץ ימאי התפארוע היטהכא.

 ביעקב תלו.ה אין הנשיקות התעוררות הלא התפארת.על
26
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 כתס )סע( יעקכ 6יסו ו60י כיס. ותתמכרןת)יין
 כיעקכ כץ)כ6 )6תדכק6 דדכיקות6ד6תרינן
 דודיך. סוכיס כי פיסו תנסיקות כתיכ וע"ד ס61. די)יסכר6
 תנו )סיסר"6 )ס ד6נ0יר סתס"6 )גכי6סדר
 דכ)0ו נסור6נסי) 6'סו ע)6'ן. כ51ינין ז6ינוןג0ירו
 ת6ן כיסדתזדווג'ן כו5יגין 61ינון )סיסר"61.6נסיר
 דתנסר6. יין תססו6 תיין. ו6תר סדר כסרין.6תר

 6יסו ות6ן חדוון. דכ) מדוס ד6יסו ייןתססו5
 11ן )ע( מייס 6)סיס ד6 )כ)6. וחדוס חיין די0יכ ייןססו6
 סת6 תססו6 תיין. תו )כ)6. ומדוס מייןדי0יכ
 דמדוס "ן 6'ס' ד6 )ע6( יןץןדץד6קרי
 כסירין כ)סו ד6 ותן דרמת'.זרמיתו

 רכי פתמ ונו'. סעך תורק סתן סוכיססתנ'ך"יר4ידץ ( )ג-קמו !ומד6ן
 קר6 ס6י ונו'. סוכיס סתניך )רימ ודרס.סתעון

 6100 ס)יק 1כד )עג( תכ)6 ופנית6ס ותע)י6 דקיק6טו דקסרת רימ רימ. ת6' )רימ. סו6. וסכי כיס6סתכ)נ6
 תכוע6. דנמ)' רכות תסמ כססו6)6תקסר6

 תסמן 6ינון וכדין כחד6. 61תקערו כד6 ד66תערו
 6תרק וכדין סוגיס. סתניך )רימ כד"6 )6נסר6.סכ6ן
 ד5קרון דרנין כ6'נון )דרג6 תדרנ6תסמ6
 ע)תות כן ע5 סתה. תורק סתן סס"ד )עג( קדיס6סת6

 עו)תות עלתות ד5וקיתנ6 גתס ע)תות. תסו6סכוך.
 ע) פו( )תס)'ס כד'6 6סכוך. ע)תות כן ע) ד"6פתס.
 סתנוג6 דרכ וכספר6 )עי( חד וכ)6 סיר.ע)תות
 סרף 1תתן )6( )מס)' כד"6 ע)עות. תסוסג6
 עו)תות סנ' נערות'ס )נערות'ס. ומק5כיתס
 6סתכחן ותתתן קתך. 1)1תר6 סתך )נרכ6 )עס(5סכוך
 : ותת6ין ע)6ין ותתכרכ5ן תת6י. ככ)סוכרכ5ן
 יוות ע) ד6נור ת6ן סו6 ספיר 6סכוך. ע)מות כן ע)ד"6
 וכנין 6תכסתון. דדינין ת6ריס1ן ד6 כיו)ס דס6 )ע1ן6סכוך
 6תמסכ 'ת'ר ד)עי)6. ניוסח6 6תקסר קערתד*י

 נרו5ס 6חריה תסכני כתסח6. ו6נק כקער6 ןמ6)
 וכ) 6ג6 6סכוך. ע5תות כן ע) כד"6 כרו5ס.ונו'.

 תסככי. ד6 וע) 6חיזן. כי כ)סו זס66כ)1סין.
 5י ייע1) 06 מדריו. סע)ך סכי6ני ת)יין. כידס6

מ5כ6

 כמו )סס( יעקב הוא וזה בו. ומחובריםתלוים
 ביעקב תולה בהמלך להתחבר שהדביקותשאמרנו
 דודיך. מובים כי פיהו מנשיקות כתיב כן ועלבנו.
 מתוך להלבנ"ה לה המאיר השמ"ש אל בזהחוזר
 כלן של האור מקבל הוא העליונות. ספירות אותןהארת
 מאיזה עמו שמזדוגות הספירות ואותן להלבנ=ה.ומאיר
 המשומר. יין מאותו מיין. ואומר חוזר מאירות.מקום
 הוא ואיזה השמחות. כל שמחת שהוא ייןמאותו
 הוא )ט( חיים אלהים זה לכל. ושמחה חיים שנותן ייןאותו
 השם מן מיין. ועוד לכל. ושמחה חיים שנותןהיין
 של שמחה של יין הוא זה )ע6( ידץרדץ שנקראההוא
 מאירים כלם היין ומזה רחמים. שלאהבה

 )י-ויי.( :ושמחים
 רבי פתח וגו/ שמך תורק שמן טובים שמניךלך4ין[

 מקרא וגף. מובים שמניך לריח ודרש.שמעון
 הקטרת ריח ריח. איזה לריח. הוא. וכך בו עיינתיוה

 ריח עולה וכאשר )עג( מהכל ופנימי וטוב זךשהוא
 הנובע. הנחל של המשחה שמן באותו להתקשרההוא

 השמן אותו ובכן יחד. ומתקשרים בזה זהנתעוררים
 הורק ואז מובים. שמניך לריח ככתוב להאיר.טוב
 הנקראות המדרגות באותן למדרגה ממדרגההשמן
 עלמות כן על שמך. תורק שמן זש"כ )עג( הקודששם

 עולמות עלמות שביארנו כמו עלמות. מהואהבוך.
 על מו( )תחלים ככתוב אהבוך. עלמות כן על ד"אממש.
 המנונא רב של ובספרו )עד( אחד והכל שיר.עלמדת
 טרף דתתן לא( )משלי ככתוב עלמות. מהו נאמרסבא

 העולמות אלו נערותיה לנערותיה. וחקלביתה
 נשפע ומשם לפניך. ולזמר שמך את לברך )עס(אהבוך
 והתחתונים: העליונים ומתברכים התחתונים. לכלברכות
 מות על שאומר מי הוא יפה אהבוך. עלמות ע"כד"א

 הוא חשוב יותר העליון. בשמן מתקשר הקטרתשזה ולפי נמתקים. הדינים שרי זה בדבר שהרי )עו(אהבוך
 כנסת אמרה לכך ועולות. קרבנות מכל הקב"הלפני

 נרוצה אחריך משכני כהשמן. ואתה כקטרת אניישראל
 וכל אני אהבוך. עלמות כן של ככתוב נרוצה.וגו'.

 משכני. כן ועל נאחזים. בי כלם שהריהמחנות.
 יכניסני אם חדריו. המלך הביאני תלוים. בישהרי

המלך
 הזהרזיו

 שאומרת חהו תפארת יעקב שהח* העליוגה מרכבה ע"י הדעת שהוא המקור מן נשיקות אייה שיתעורר הוא שהמכוון מתרץ)סט(
 נמחילת הזוה"ק מפורשי נדחקו כאן )ע5( הבינה זו חיים אףהים )ע( . המלכות שהיא לסיהרא יהשפיע שפע די להתפארת יהיהימען הדעת נתיב ע"י לבינה החכמה מן הנמשכת השפע שהיא המשומר יין בך יושפע כאשר מיין ממה דודיך. טובים כילנוכח

 לתפארת יין שם ויתכן שלו העצם שם כמו בתפארתוהוא הוא הוי"ה טתם כי התפארת על שהמכוון השי-ת בעזרת ונלע"דכגודם
 מתוק פעמים ג' מן ממוזג שהיין כמו אחר באו*1 או חסד דהייגו המים ומן גנורה דהיינו העננים אדמימות מן ממוזג שהיין כמו8י
 הנבורה אש מן היא אהגה התעוררות כי ורחמים אהכה שמחה דהיינו ורחמים גנורה חסד כחות נ' מן ממוזג התפארת כן וחומץמר

 מטיים שפיר הת*ארת על וכאן הימוד על רמז חי יין הבינה אור על רמז המשומר יין אבף וגו' לראשי תחת שמאלו הנתובבסוד
 שהמלכות יפורש זה לפי משלה. בנל ומלכותו למלכות. המ*פיע והוא הספירות כל מ*כז שהוא כית וחדאן נהירין כלהושממנו
 בה. להשפיע התפארת עמה יתייחד למען עיט ידעו לא הנתיב מן הנשיקות התעוררות שמגק*ת היינו וני. ישקני התפארת אלאימרת

 פו המערה ושמן הביגה נגד הקטרת ומזגח המלכות. נגד היא העולה שמזבח בידוע הביגה. נגד היא קמרת )עג( . יבפרהום שגיתי ואם . ורחמים אהבה שמחה מן ממוזג יין שהוא חולים גנקודות שיך הוי-ה שם היינו שבך היין מן ממה דודיך טוביםב'
 הגיגה עם הת.חדו ע"י העולמות לקיים הפמק בלי שפע נונע נחל הה* החכמה ועולם מחכים. ושמן אוד היא חכמה ביהחבמה.
 קדישא שמא עא הצקראחן המדיעת והן הספירות לששת הש"ע הארת נשפע ואמא אבא ובינה חכמה יחוד מן כי פ")עג(
 והמ*ירות שהעולמות פי' )עד( . קרישא שמא שמ1 על כלן נקראות ל*יכך כלן מרכז שהתפארת וכיון הת*ארת שורש ב"ה הוי"השם

 עף עלמו"ת דורש )ע,( : דנוקכא עלמא על שפומז כן מובא רה*ם של בם*רו שנם פ" )ע:( . נקגה בשם נקראיפ ש*עוומקגליפ
 : נמתקיפ כשהדינים אהבעי מזתה על הפמונים הדין שח שגם פי'מות
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 המחנות. וכל אני )עי( בך ונשמחה נגילה בהכלוהמלך
 כל ומבורכת שמחה ישראל שכנסת בשעהלמדנו
 ועל בעולם. אז שורה אינו והדין שמחים.המחנות

 )ג-נח.( : הארץ ותגל השמים ישמחו צ1( )תהלים כתובצה
 מקרא וגף. טובים שמניך לריח שמצון א"רעוד

 ויש ריח יש עליון. בסוד סתום והוא בו עיינתיזח
 העליונה נקודה היא זו לריח. הם ריחות והרבהריח.

 של הסתרות בכל הנסתר אותו מתוך בסתרהעומדת
 ריח היא הנקודה וואת כלל. נודע שלא הנסתרים.כל

 השמ:ים אותן כל הוה ריח ובשביל מכל. הנסתרמאותו
 שזה לפי )עח( טובים ונקראים מאירים כלםוהבשמים
 ואם כאחד. מאירים אחד קשר כלם להיותמעמידם

 הזה העליון ריח שכאשר לפי טובים. נקראים איןלא
 כראוי. אותו וממלא העמוק נהל לתוך בסתרנכנס
 )!"ה( : טובים נקראות המדרגות כלאז

 טובים. שמניך לריח ואמר. ההוא עלםפתח
 הקרבנות ריח ריח. ויש ריח יש אלא ריח. איזהלריח.
 אותן כל ומייחד מקרב הקרבן רית הקטרת.וריה

 מקרב הקטרת וריח )עע( דוד בית היכל שלהשבטים
 אפרסמון בהארת הצליונים מאורות לאותן ומאירומייחד
 הקטרת מובח היו. מובחות שני וע"כ )ס(הטהור
 העולה מזבח פנימי. הוא הקטרת מובח העולה.ומובח
 מאורות להאיר מתקן העולה מזבח ריח מבחוץ.הוא

 מאורות להאיר מתקן הקטרת מובח ריתהתחתונים.
 של לריח )פ6( טובים שמניך לריח וע"כהעליונים.
 מאירים המאורות שאותן טובים שמניך ההואהקטרת
 אלהים וירא שם וכתיב טובים. כאן כתובונוצצים.
 לבראשית( השמפה )י"ג : טוב כי האוראת
 אלה סבא המנונא רב אמר טובים. שמניךלריה

 תפילין והם טובים. שנקראים הסובים ימיםהם
 נקראים ולכך מניחם. הקב"ה התפילין אותן ראש.של

 העליונה. קדושה של בהראש מאירים שהם לפיטובים.
 ראש של התפילין הם טובים ימים מקוםובכל

 טוב יום נקרא שלא המועד חול מניחם.שהקב"ה
 של אור להלבנ"ה לה אין שהרי יר. של תפיליןהיינו
 הזרוע שעל תפילין טוב. יום של מהארתו אלאעצמה
 של תפילין הארת מן אלא מאירה אינה יד של תפלהשהיא
 יד של תפילין טובים. ימים היינו ראש של תפיליןראש.
 הוא. וכך המנונא רב אמר יפה המועד. חולהיינו
 יום כעין מלאכה לענין הוא מועד של חולווע"כ
 באלה ולפיכך טוב. יום כעין לשמחה ונצרךטוב.
 להניח אסור העולמים רבון של הת8ילין שהםהימים

תפייין

 6כ13סין. וכ5סו 6ג6 )פ,( כר וגסתחס כגי3ס כ6ררףת3כ6
 כ3סו ותעגרכ6 מד6ת י0ר36 וככסת ג0עת6ת6כ6
 ו6 1ע3 כע5ת6. כוין 0רי6 65 ווינ6 מד6ן."כ3וסין
 )ג-נה.( ס6רן ותפ ס0נויס ,0תמו 15.( )תסייסכתיכ

 קר6 ס6י 1ג1'. 0וכיס 0עגיך 3רימ 0יזעון 6ארתו
 61'ת לימ 6'ת ע63ס. כר!6 סתיס ו6יסו כיס*סתכ3נ6

 ע63ס גקויס 6יסי ד6 3רימ. 6ינון.. רימין וכתסרימ,
 וכ5 סעיעו נכ5 דסזיס סס61 תגו כסת'תווקיית6
 רית 6'סי כקודס וס6י כ55. 6ת'וע ו63סת'ת'ן.

תססוי
 0עג'ן 6ינון כ5 רימ ס6י וכנין דכ65. סתית6

 דס6י כנין )ע"( עוכיס 61קרון גס'י'1 כיסווכוסעין
 ו6י כתד6. גסיל קי0ור6 מו ג3סו 3תסוי 3וןקייס
 ע65ס רימ ס6י דכו נגין עוניס. 6קרון 16565
 י6ות. כוק6 3יס ו6ת5י עתיק6 גמ63 5ג1 גסזיתוע6י3
 0'"( : עוכיכו 6קוון ויגין כ3סיכו'1

 סקרגן רימ רימ. ו6ית רימ 6ית 636 רימ. ת6ןירימ.

0כ0י6
 ק

 דכית י6
 ק

 עי~
 תקרינ סק0רת ורימ

 6פרסתונ6 גסיר ע65ין נ51יג'ן 6'נון ו6נסירותיימד
 סקערת תזכמ ט11. תדכמן תרין 1ע"ד )פ(וכי6
 סעלס ת!כמ סנית6ס. 6יסו סקערת תזכמ סע51ס.ות,כמ
 כ51ינין 65גסר6 תתקין סע51ס תזכח רימ 3כר.6יסו
 תזנ" רימתת6ין.

 נ51יגין 63גסר6 תתקין סקערת
 וסס1 3יימ )פ6( עוכיס 0עגיך 3רימ וע"דע65ין.

 6ין סנ6 סתנמ6 ר3 6קר ע31'ס. 0עגיךלרפידן
 6יגוןדרי60.

1 
 6ו,רון 1 113. ?גמ דק:"ס תס'3ין

  ע65ס. ותירס5 נרי0,  כירין  ו,יגון גגין0וכיס.
 דריסמ תפי3ין 6ינ11 עוכיס יתיס 6תר31כ3

 0וכ יוס 6קרי ד63 תועד 30 מ131 3ון. מגמדקכ"ס
 תגרתס 3סיסר6 3ס 5ית דס6 ודרוט6. תסי3ין56ין
 ודרוע6 תפי3'ן 0וכ. דיוס תגסירו 656כ13ס
 דתפי3ין גסירו תגו 636 גסיר6 63 יו 30 תפ3סד,'סו
 תפ.3ין ר30.06

 דרי0"
 דורוע תפעין 0וביס. ית'ס

 ט61. וסכי סקגוג6 רכ ק6תר 0סיר תועד. 30מי15
 דיוט כנווג6 ע:ידת6 5ע:ין 6י?1 תועד 50 מ151ועאו
 כ36ין וכג"כ ועיס. כנוה6 תדוס 0561ריךעונ.
 5,נת5. *סור פ3ת5  רפ*יי  תפילי  ר5ילוןיותין

ע6ר
 הזהרדו

 היותו וגשלשת רגח גשמהה הת"ארת עפ ויוגה הף4ז החכמה עולם שורשה עד המדכהן נתעלקז רצע עת היא כאשר*")ט(
 בכל סתים נינה. חכמח כתד העייופת ספירות שלש גע:ין שמדנר וגר שמגעי לריח הפ:זק רשכ"י דורש כאן )ן"(גדולה

 שהיא העליתה נולדח יל המה"שפ שיו ריח כעין רק שנרגש איא כלל. מושג האינו נורע שאיפ הכתר וה מין סת דבלמתימו
 לתעי הדעת שהא עיפ ידעו לא נתיכ ע" נסוזר הנכנס וחוא הלליון ויח נשפ גפ העליונה נקורה אותח נקראת ולכךהח:מה
 הייפ המדרגות לכל העליונה ש"ע שהא המוכ ריח נתפשפ וממנה העייונה גשפע אותה וממלא הניגת שהיא העמוקהנחל

 לה אשר המלאכיפ מחנות וכל המלכות שי המדרגות לכל היליונה בשפי להאיר פ" )פע( ! פוביפ כלן נקראע ועי"והספירהן
 הנינח כנגד שהיא הוהב מזבח מעל הכא הקפית ריח ש:-' "י' )ס( . המףכות מגד היא העולה סזכח כי למפה ידפ עללהשייע
 שכשכיל *י' )פ6( ! העליתיפ ומאור,ת ספי-ות לאותן להאיר הכינה מן הפהור אפרסמן שמן שנקיא העלינה שפע הארתנתפשפ
 תבחש באשר וט?צות פאירות הספירות כל ש:י"! יגייה חכסה יהור והיינו החבמה אור הוא א1מניך טוכיפ הכינה שהיא הקפרתיוח
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טן12
 ע)')'עי0י

 בנס:ן ע6עכתפיי)6יו ג' 7ני..י1ת'ואך
 6מלגין. תפ')ין )6גמ6 לי0יסון נוע) ע)נו76נו6לי
 7כעי )ת)כ6 מת) )תת6. ו7יוקג6 7וגת676'גון
 זמותנו6 כ7'וקג6 עכי7 )יס 6תל )עכזיס. )יס)גסר6
 יוועון כ)סו ע)ך 'תמוי 7יוקנ6 7ס6' ,מנ6 וכ)ד')'.
 )יס ומיס  וס6 סגי למינוו נונו )כתל ת'נך.וי7מ)ון
 67מיד כיון 7י)'ס. ע)6ס 7נוספגק6 מותיו6 כיזיס יסכמ)כ6
 דמותנו6 7יוקג6 ססי6 נויגיס סכיק כי7'ס 7ת)כ6 ע)6סמותנו6
 מותת6 7מי עכד6 ס6י ו6י עכיד.ד6יסו

 67'סו מותנו6 ססו6 3נין 7ת)כ6 ע)6ס7גוספקג6
 כמותנו6 ק)ג6 דעכיד כנין 6יסו. קס)6 כר וד6יעכיד.
 6ם,ר וכנ"כ )'קריס. מייס ע6 7ת)כ6ע)6ס
 7סרי ע)6ס 7נו)כ6 מותנו6 )זמי6 ק7יס6)ענו6
 0נוגיך )רימ וע"ד עכ17. ד6יגון ד" 7יוקג6 כגיןע)ן

 עוכיס. 0נוגיך ע)6ס, לימ6 נוססו6 עוכ כיוסעוכיס.
 נווע7. 0) 3מעו 0תך. תולק 0נון 7ריס6. תפי)יןד6

 סתיס 63ורמ )6ת6מ67 ס)ק6 7ק6 י7 0) תפ)סד"
 סוכ כיוס 6סכוך. ע)תות כן ע) )יכ( דרי360תפי)ין
 06ת)יס 'ד 0) תפ)ס כדין 7ס6 דמג.3תר6ס
 נוסיליין 6יגון )כ) מעק6 )פ)נ6 3ס)ינוו.ו6תגסיל
 ע)נוות וע*ו ע)תות. ד6קרון ותת6 ד)ע')6ומי)ין

 )י-מ( :6סכוך
 ו6נול. 0נועון וכי פתמ ,נו'. יי51ס 6מריךמשכמ

 וגו'. כתוככס נו0כגי 1נתתי ג,( טיקי*כתי3
 )נוסו' זי0ר6), 3יגיסו1 0כיגתיס יסיכ קכ"ס חףת6

 3כ) ע)ייסו ו)6גג6 3גין. ע) כ6נו6 עגייסול3יע6
 ע)ייסו ית63 ק7יס6 6נו6 607' ,תג6 וכ)ססרין.
 )ס סכיק )6 ק3"ס 7סי כנין עתסון. )דייר6 6תיק3"ס
 וכנ"כ 6'סו. ע)ס 7)עי)6 מכיכו וכ)5ע)נו'ן.
 )ון 'גסי ז)6 )נוגזע ז'סר6). כגו"סו נוסכוג6 )ס'ס3
 נוסכוג6 דס6י 3גין עעת6. ת"' )ע)נו'ן. )ון יס3ק1)6

 6ס6 3תת6י. סוית נו0כונ6 6נורת. וסי36גוייסו.
 6תריך וכגי ו6ג6 )קכ)ך. )ס)ק6 )נכךנוסכוג6
נרו5ס.

 וכסעת"
 ס)יק זרעות6

 נותת"
 3רו6

 6יסי )ס'. גיחומ רימ 06ס זכתי3 כמס7קורכג6.
 נוסער" )י עס)ק6 )י)קכ) )גכ6י 'תיגך 6ו0יע נו0כגי. ז')ס. רמינו6 )נ3י ו6תרתס)קת

 7סנו5)6 67תערות6
 )גכי רימ רימ. )גכי 6נורס 06ס וז6 )י. )מכק6וינו'נ6
 נוסו נרו5ס. 6מריך 1כ7'ן )יג( )ס' גימומגימומ.
 וגר5ס 6( סיקי6 כז"6 3רעות". גס6נרו5ס.

 נון 1ירי5וסו מ6( )כי"ס'ת דכת'3 וכנוס ע)'ו. )כפר)1
 כנו)'ן )יס ז6ר5ו ויר'5וסו. נוסוס3ור.
 נור. נוס?61 ע5'3 7סוס 3נין ע63. דרעו6סכין
 נרעו6 גס6 נרו5ס. 6מריךוע"ד

 3רעות"
 ס)'ס

 כ6תר 6)6 נוסתכמון )6 ו3רכ6ן דרעו6 נוכ6ן י6ות..כדק6
 )נ3ך נוסכגי ו3נ'כ כמז6. 6תמכרו וגוקכ6זדכר

 דתק3י 3ניןכקדמית6.
 רעוין 7כ) ת6תר רעו6

06תכמון

 העליונים תפילין שהם הימים אלה שהרי אהריםתפילין
 התפילין להעביר ואסור ישראל ראשי עלשרוים
 אחרים. תפילין להניח הראש מעל העולמים רבוןשל
 שהפץ למלך משל למטה. והצורה התבניתשהם

 החותם כצורת לך עשה א"ל לעבדו. שמירהלעשות
 יחרדו כלם עליך תתראה הזאת שהצורה זמן וכלשלי.

 אותו שאהב יתרה אהבה מתוך אח"כ ממך.ויפחדו
 שאחז כיון שלו. היקרה טבעת חותם בידו נתןהמלך
 החותם צורת ממנו הניח בידו המלך של היקרחותם
 טבעת לחותם מדחה הזה עבד ואם עשה. שהואההיא
 שהוא ההיא החותם צורת בשביל המלך שלהיקר
 לחותם בזיון שעשה לפי הוא. מות בן ודאיעשה.
 אסור ולפיכך כבודו. על דאג ולא המלך שלהיקר
 השורה המלך של היקר חותם לדחות הקדושלעם
 שמניך לריח וע"כ . עשו שהם זו צורה בשבילעליו

 טובים. שמניך ההוא. העליון ריח מן טוב ביוםטובים.
 המועד. בחול שמך, תורק שמן ראש. של תפיליןאלו
 עם נסתר בדרך להתאחד העולה יד של תפלהזו

 טוב ביום אהבוך. עלמות כן על )קג( ראש שלתפילין
 משתלמת יד של תפלה אז שהרי חג. שלהאחרון
 המחנות אותן יכל שפע לחלק בשלימות.ונוארה
 עלמות וע"כ עלמות. שנקראים ולמטה למעלהוהחילות

 )'-ח( :אהבוך

 יאמי. שמעיו יבי פתח יגף. נייצה אחיירכמשכני
 וגון. בתוככם משכני ונתתי כו( )ייקיאכתוב

 להיותה ישראל. בין שכינתו נתן הקב"ה וראהבוא
 בכל עליהם ויהגן בנים. על כאם עליהםרובצת
 עלידם שוכנת הזאת הקדושה שהאם זמן וכלהצדדים.
 יעזבנה אל שהקב"ה לפי עמהם. לדור באהקב"ה
 ולפיכך היא. עליה שלמעלה החביבות וכללעולם.
 ישכחם שלא להודיע ישראל. בין משכון להיותהנתנה
 הזה שהמשכון לפי מה. מפני לעולם. יעזבםולא

 אהיה בתחתונים. נעשיתי משכון אומרת. והיאביניהם.
 אחריך ובני ואני אליך. לעלות אצלך גםמשכון
 בסוד מלמטה התעוררות שעולה ובשעהנרוצה.

 היא לה'. ניחוח ריח אשה שנאמר כמוהקרבנות.
 אצלי ימינך שלח משכני. אהובה. אל ואומרתעולה

 שמאלך של ההתעוררות מצד אותי ולהעלותלקבלני
 אל הריח הריח. אל אשה אומרת כך תחבקני.וימינך
 מהו נרוצה. אחריך ובכן )קג( לה' ניחוחניחוח.
 ונרצה ח( עהי" שנאמר כמו ברצון. נהיהנרוצה.

 מן ויריצוהו מא( )כראעית שנאמר וכמו עליו. לכפרלו
 בדברים אותו ופייסו שהרציאו ויריצוהו. מהוהבור.
 הבור. מאותו נעצב שהי' לפי טוב. רצון שלטובים
 שלם ברצון בהתרצות נהיה נרוצה. אחריךולכך

 במקום אלא נמצאות לא וברכות שרצון מכאןכראוי..
 אצלך משכני ולפיכך יחד. מתחברים ונקבהשזכר
 הרצונות שכל מהמקום רצון שתקבל בשבילתחלה.

נובעות
 הז"רויו

 . י:ף "4ג שבעוים להתיאית הנריאה עולם וטן הנר'אה לעוים היצירה עולם ומן היגירה יע1לם ה_שיה ים; שי המ=גות מן יויה ה,את  שאסירה המכיון '*י )סג( . החפארת כנגד ראש "י ותפי'ן המינות ננגד יד שי ותע'ה כ'-:ש3סנ(
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 נהיה נרוצה. אחריך ואחשכ )9ד( משםנובעוח
 העליע רצון אצלך. תמשכני לא ואם יחדו.בהתרצות

 הברכות אין נקבה בלתי זכר שהרי עליך. ישכוןלא
 : בונמצאות

 בך. ונשמחה נגילה חדריו המלךהביאני
 81הרי )פס( דץ באות מקום. באיזה חדריו. המלךהביאני

 בשבחה אני ולפיכך )פו( היא אני אליו שנכנסוזה דץ* האות היא העליון מלך סוד שלפעלההתפשסות
 שאני אע*פ ולכן וגרולה. כבוד ובהתרוממותיתרה

 בך* ונשמחה נגילה וחילותי אני )פ1( אצלךבשפלות
 ממך. להפרד ולא אצלך להיות לנו יש ותשוקהשמחה
 שמחה אין כי בך. אלא אינן ותשוקה שמחה כלשהרי

 ואביה. באמה ולא בבעלה. אלא לאשהותשוקה
 ואם העדן. גן חררי הם אלו חדריו. המלךהביאני
 אלא כך. אומרת היא ואיך ערן. הגן היא הלאתשאל
 מהם ניזונת שהג"ע העליונים חדרים אותןשהם

 : )ס"( בשמותםונקראת
 והצדדים היא הלא בך* ונשמחהבגילה

 להתחבר. תיקונה ביופי נתתקנת שהיא לפי )פט(שלה
 עולה היא שכאשר אחד. בחיבור שלם השםלהיות
 להתחבר עולה היא כאשר "יא תשאי פם )5(אלהים ידץרדה השם סוד היינו שלם. הוא השםאז
 הוא ואיה מ6( יותר יא ידץרדץ השם נשתלםאו

 השם נעשה כאשר אלא אלהים השם שלהסוד
 בהשם למעלה ולמסה. למעלה נכללת היא אובשלימות
 נשתלמת היא ובכן אלהים* בהשם ולמסהידץרףץ
 : בכל ולמסהלמעלה

 הם מי אהבוך. משרים מיין דודיךנזכירה
 ועל )ונ( ן אל אחד וברצון הסכמתם בכלוהם ך. אל היא שלהן שהאהבה ידץ אלו מישריםאותן
 הקרושות אותיות שהרי עמך. להיות אצלך משכניכן

 אור לה אין השם אותו תחת היושבת דץעייון. קדוש שם זה הרי ן עמהן כשמתחברת יןץהעליונות
 עמו. ולהתחבר אליו לעלות ותשיקתה כלל.מעצמה
 חדריו. המלך הביאני אחד. בחיבור עמךלהיות משכני אומרת שהיא וזהו ברשות. אלא לעלות להואין
 עליונה. בתפארת תיקונים מיני בכל אותיויפאר
 בחיבור אצלך אהיה כאשר שלי התיקונים כלעם אני בך. ונשמחה נגילה וע"כ אצלך. להיותבשביל
 ואחר אחר לכל נרוה מיין. דודיך נזכירהאחד.

 מלשמח נחדל ולא לכל. המשמח היין מאותוונשמחם
 לך. מלתת יחדלו יא אהבוך. מישרים שהריאותם.
 ולהאיר בך להשפיע לך ליתן אהבוך והם כייען
 )ייש :לן

עוד

 נס6 גלו5ס. 6מריך 351תל )פד(6סתכחון
 ע%5 לע61 5נ3ך* תתסכמ 65 61י כמד3.6רע61
 סריץ 65 ג1ק63 653 דכל דס6 ע5ך. יקרי65
 : 3רכ6ו3יס

 %ך. וגסתמס גני5ס מדליו סת5ךס3י6יי
 דס6 )9ס( ךץ 63ת 6תר. 63ן חדריו. סת5ךסני6כי

 דץ 16ת ע65ס דת5כ6 ר61 ד5עי665תפסס1ת6
 3תוסכחת6 6כ6 ו3ג"כ )9י( 6יסי 6כ6 5ג3יס דע56 וס6י6יסי.
 ריג6 5עשג  וע"ר ףקר6. יקיר6 נ3עי5מ6סני

 תייך. 65תפרס6 ע6 5נ3ך 5תסוי 5ן 6ית ורעוו6חדוס 3ך* וגסתחס כני5ס וחי5י 6ג6 )*י(  פנךנסתות6
 חדוס 5ית דס6 3ך. 656 6יסי 165 ורעוו6 חד1ס כ5דס6
 א3וס. ג6תס6 6% 3כע5ס. 656 65תת6ורעו6
 ו6* עדן. גן חדלי 6יגון 56ין מדריו. סת5ךט3י6ני
 656 סכי. 6תלת 6יסי 61יך עדן. נן 6יסי 60תית6
 תגייסו 5שגפ עדן דנן מדליס6יגון
 : )9מ( כסוו6תקרי

סי3606ך.וגסתחסגני5ס
 65תת3ל6. תיקגס6 3ספירו 6תתקנת ד6יסי 3נין )פט(וססרס6
 כרין סלו6 רכר תר5.  כתיכור6  סלימ סת56תסוי
 יוץמץ דסת6 ר61 ס5יס. סת66יסו

 65סחנר6 ס5ק6 כז % תית6 "י ),(אלה'ם
 ס61 6ן )63( יתיר 651 ידץידץ ס5יס סמ6 ס61כדין
 סת6 טוס כו 6% דאלהים.רו6

 גסת6 עי65 ות%. עי65 6תכ5י5ת כוין3ס5יתנ
 6קת5יתפ וכוין ד8ילהים* 3סת6 %תת6דיוץרןץ.
 : 3כ65 1תת6עע6

 3סןיס. 6%תח3ר6 5נכיס 5ם5ק6 דיןס ותי6ו3ת6כ5וס. 5" "% 5,ס,יון % ,זי2צ' י,י י, %ןמגךיןנ,וזי,ן11~יווןן(,י,,ס"י,
 מסככי 6תרת ו6יסי 3רסו. 656 ס5ק6516
 חדריו. סת5ך ס3י6גי חך6. כחי3ור36סדך5תסוי

3נת
 ו5תסוי'

 5נ3ה
5 

 וע"ו
 פנ'זוכסתחספי

 6ג6 נך*
  נמיכור6  לננך 6ס6 כד  רילי  תיקוגיןנ%
 וחד חד 5כ5 גרוי להין. דודיך טכירסחד6.
 5ה. 5תיתן יפסקין 65 6ס3וך. תיסריס ד5%ון. ת5תמןי גפסוק 651 כ65. דחןי יין תססו6 15ןוכחדי
 651כסר6 3ך 65רק6 5ך 5תיתן 6ס3וך וסססו6י5
  )י'מ( :5ך

פצ
 הזהרזיו

"8
 החבמה שהא העלע1 פלך שי שההששטות כמו כי 48 )פו( . ביה הף*ח שם שי האחחנה ו? י )פט( 1 ט*ף האהו ק 48
 בגלהן פי' )פ1( :  השפעתו לקבל אורו שפע התפשטוה לבעבור אלע הנבנסת היא ב"ה הוי-ה שם של האחרוגח ה הייע אנירק כי ההפארח. בההפשטות החו כן חחכמה. אחי. שפע נהפשט שבה הבינה רהיינו ב"ה תוי*ה השם של הואטונה ה באאהיא
 ולא ננילה רבים בלשק נאמר ל9יכך פ4 )פס( 1 שמות לה מעסף כך מהם שסקבלת המזת שפע ענין טכפי היינו )פח( :ביותר
 . ב"ה הוי"ה השם של "אחתנה ה אא היא שמקיה כית )65( : יאהלוההי-ם כאז או אילההויהים כוה בשילוב היינו )5( :אגילח
 שהיא דז חאות וב. ש8ע אליו לוהחפיע נרא שנקיא להתפארת ן לאות תשקתם ח%ימא אבא ובעה חכמה יה  פישרים שאותן *ף40(

 . השאע מםמ ולקבל בהחשארת להחחבר לעלות תשושוה בה שנקךאהחמלכות
ס21
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 עטו כר51ס. 6מריך מסכמ סמעון 6'רזטד
 דכד קדיס,. דסת6 ג6תו1ן תסגגי 656תסכמ.
 יהרה ס5יס סע6 ד6ינון כמד6. סיוסן תריןנותמכרן
 6מר6. סת6 5ננים מסיך קדת6ס סת6אלריט.

 דסת6 כנין 6ר51ס. 6% גר51ס 6מריך ד6תרתומ6י
 כי 1כתס רתיכין כתס "יליויכפ ד6יקריד6
 ותתמכג כ5י5ןם

 כתיכ 1ע"ד כיס.
 6מרי2

  כרין 5תר5. לסי5  יסיך  סו?יס וסת6 וכי1ןמו6.
 ותת6ין 1ע65ין סר5. רס?6 תר6  מכור* סו6כל6
 מד6 קסורס כ5ס1 5תסוי נס6. % תתקסרין ורמן1כ5סו

 : מד6 וימ1ד6 מד16מינור6
 ע65ס. קדיס6 ד6 טת5ך. מדרי1. טת5ךטט6כי

 קדיסין 61ידרין ע1,65 מזרי 56יןמיליו*

 מהו נרוצה. אחריך משכני שמעון א"רגנרןפ
 שכאשר הקדוש. השם באותיות משכני אלאמשכני.

 יזץרדץ שלם שם שהם יחד. השמות שנימתחברים
 השני: השם את אציי מישר היאשיו 9םאלהים.

 שהשם לפי ארוצה. ולא נרוצה אחריך שאומרתומה
 אהדיך כתוב 1צ"כ בו. ומחוברים נכלליםדינין בתי והרבה מרכבות הרבה אלהים שנקראהזה

 שם הכל והוא הזה. בשם הנכללים הם רגיםנרוצה.
 אצ השני. לשם מושך הראשון שם כאשר כיאחד.
 ותחתוניפ ועליונים אחד. שם של אחד חבור הואהכל
 אחד קשר כלם יהיות בזה. זה נקשרים המדרגותוכל

 : אחד ויחוד אחדוחבור
 העליונה. קדושה זו המלך. חדריו. המלךהביאני

 של הקדושים והיכלות העליונים חדרים אלוחדריו.
 המאיר אור הוא הראשון חדר העייונות.מרכבות
 סוף ועד העולם מקצה המאיר אור הימין.מצד

 ארבעה שי אור בו. נכילים האורות שכל אורהעולמ.
 כדךל אל ונקרא העולם. צדדי בארבעה חקוקיםגונים
 הוא 'וזה הראשון. וחדר היכל לראשונה. שהופיעאור
 חדר יףץרףץ שנקרא בהסוד לראשונה שמתאחדהאור
 ה"אשון. ' אור מצד חיוצא חשוך אור הואהשני
 אלהים נקרא והוא חשוך. אדום אור הואוזה
 'שני הראשון.' באור להתקשר השמאל בצדוהוא

 בזה זה ומתחברים המתקשרים הם האלההיבלות
 התחתונה מדיגה האיה בהיכייתיאהלוההים.

 היכלות לאותן מכניסה העליון ימלך ),ג(נאהזת
 בשעה וכים אני בך. ונשמחה נגייההקדושים.
 כ"ב באותן ונשמהה נגייה אחד. בקשר יחדשנתקשר
 אשר ככתוב ב"ך. שנקראות בישת אל"ף שלאותיות
 שהרי ודאי. ב"ך . ישראל יברך ב"ך ב"ך. להםנשבעת

 ב"ך.. שי הסוד הקדוש. היסו"ד זה מקבי האותיותכל
 ע' אלו דודיך. תורה. של מיינה מיין. דודיךנזכירה
 מושלים שרים והם הקדוש. כסא הסובביםממונים
 מיין אשקך כתוב וע"ז ההוא. יין מן דיןויוקחים

 הם. אלו דודים ע' ואותןהרקח.

 קית6ס. דכסיר1 תססר6 כפק6 דק6 דמס1כ6 כסיר1תכיכ6
  "ללהיכמ.  ר*תירי 5יכל ור6  רתסיך, מייק5  כסור5 6יסוור6
2נ"41וזו  5יוון  סר?5ס. ככיירו  ל*תתסר5  סת656 נטערו"סו

 ינ: ל: אג יי
 כסכת5 וכלסו 6כ6  בי.  וכסתתס יגי5סקויסין*

 כ"כ  כ5ינון  ווסתתס  וגילס תו5.  נסיסור5 כמו*ר*תקסר%
  5סר גד"6 נ"ך. ד6קלע נ'ייית"ש ימן6ת111י

 דכ"ך.. ר61  קדיס6. קי1ת6 ס6י געי5 6ת11ןכ3
  סכעין  5לין  רוריך. תורס.  סל תי'כס תי'ן. ד1דיךכ1כ'לט

  ס5עין רכרכין  51יוון קריס5.  כורסי*  רססריןייי
 עיין 6סקך כתינ 1ע"ו יק.  תסס61  ויכ6ושמן

 מלכיאל קרומיאל )קתן( נוריאל הורריאל אורטול רפאל נבריאל מיכאיאכתריאל
 דקזקיאל )מילק( מלכיאל לעריאל ומיאל וווניאל )מ51ס( אהטפל ברכךאי שבניאל 3סנ6(להמיאל נזריאי םורשל 3סע( יופיאל רזיאל צוריאל )5יי( חסריאל תומיאל פדטאל 3אמ(צרקהאל
 וחנטשל שמעיאל )סיק( צפיאל וררשל ב:רכיאי קפציאל 3קנ1ן( קפאי רחמיאליעוריאל
 חפניאל פהוריאי יווואל )יעמ1( כוכביאל להודיאי מלפיאל נפלקשל 3כת5כ(םפריאל עפי פנטני צחיאל )אעס( קפוריאל רביאי שכניאל תומטעל "סוק( קניאלרהפיאל

 בריאל  שבופיחל )פכ6( אדר4כפניאל  בךחל )כט נריאי  רהריאי  הררביאי  ועריאי מ"יחזונריאי
 ן צפניאל מבניאל קדיטךאל )קתן( מחנשל יהריאי וקשיאל דהכמיאי )מ51ס(אהניאל
 המו נוסח אעח לדעת יחל חצ חךש. ובשקר "קר בתקומ גזהר נסחאות הרגה יש המלאבים י ננשמ"ז3הערה(

 תעהך.*
 הזהרזיו

 1 הקרושה השנינה היעמג(



ישוזנהוהר א השיריםשיר קורשישון6נ

 וכלם עליונים, מתוך תחתונים אחד, בכלל כלםאלו
 העליונים 13ד( המשומר יין אותו מתוך ונוצציםמאירים
 ושוב, רצוא שהם נסתרות. חיות נקראים נסתריםשהם
 ואלה מ*( הבא עולם העליון עולם מתוך מאיריםוהם

 טמיר האור אותו מתוך ונוצצים מאיריםהתחתונים
 שבעים מאותן מיי"ן. וכלם נוצצים, שאלוונעלם
 שבעים אותן שהרי נעלמים. אורות שהםהשמות
 ונוצצים מאירים כלם מלמטה הקדוש לכסאהסובבים
 מאותן מיי"ן. הוא וזה הפנימים. שבעיםמאותן
 מאורות ואותן תורה. של יינה שהם העליוניםמאורות
 שבעים הם הספירות ואת הפנים את המאיריםהעליונים

 )י"ת( ! בהם נקרא שהקב"ההשמות

 יפי אמר ' יגי ייישיים בנית ינאיה אנישחורה
 וקים מושל הוא כאשר המערבי נרשמעון

 הוא כמה לבן. וזה שחור זה ),1( המזרחי נראצל
 מתחברים אורות שני הבר בהארת הלבן. אור באותויפה

 זה, עי מושל זה לבן. העליון שחור התחתוןכאחד,
 עפ יפה היא כמה זה כל ועם השחור, על הלבןאור

 קיימים תיקונים הרבה ),י( תחתיה אשרהתיקונים
 בגדלות שמדת והיא ושמן. פתילה נרתחתיה,
 בנות הן כך הלבן. אור באותו מפוארהעליונה
 תחתיה הקיימים שלמטה התיקונים אלו )1ת(ירושלים
 שחור זה שלמה, כיריעות קדר כאהלי שלה,ביופי
 : לבןוזה

 שלמטה, מצד אני שחורה ונאוה. אני שחורהועוד
 בראותי אני שחורה שלמעלה. התכללות מצד אניונאוה
 בצד מפרנסם ואני הכל. לאדון המרגיזים רשעיםכמה
 שלמעלה, מצד ונאוה בי. אשר שלמטה ההתכללותאותה
 הכל המקדש ובית שירושלים אע"פ ירושלים,בנות
 בהרבה קדושות בהרבה יותר הוא ביהמ"ק אבלאחד.

 קדש ובית לבד, וירושלים לבד ביהמ"קהטבות,
 וזה מכלם, פנימי שהוא מהם. בפנימיותהקדשים
 ולהתיחד להתקרב ומבקשת מתקשטת שהמטרונהבשעה
 מצד אני שחורה למחנותיה, אומרת היא בעלה,עם

 לפי ביותר. שלמעלה הצד בהתכללות ונאוהשלמטה.
 דבקים ישראל אלהיכם. בה' הדבקים ואתםשנאמר
 אומרת אינה והמטרונה מכלם יותר ההוא בתקוןבה'
 בכן המחנות, לשאר החוצה יוצאת בשהיא אלאכך

 ויפארוה בתכשוטיה, היודעים שמבפנים לאותןאומרת
 מתוקנת אני כמה פיהו. מנשיקות ישקני עדיים,בעדי
 שמבחוץ ולאותן )נט( המלך מן הנשיקות לקבלביופי
 מצד שחורה שהיא אומרת בתכשוטיה יודעיםו%אין

 יביטו שלא כדי שלמטה. ההתכללות מצדהתחתונים,
 להם אין שהרי התחתונים. על לקטרג רעהבעין
 הם בהטבה התהתונים שכאשר בתחתונים. אלאקנאה

 קנאה, להם אין הלא תשאל ואם ביותר, אותםמקנאים
 קנאה. להם יש אחרים על אגל קנאה. איןביניהם

ולפי

 וכ)סו ע)6'ן, תנו תת6ין מד, ככ)) כ)סון6)ין
 ען116 )1ד( דחגסר6 יין ססו6 חנו וג5י5יןגסירין
 וסוכ. ר615 ד6יגון סת'רין. חיות 6קרון6יגוןסעירין
 61)'ן )1"( ד6ע' ע)ת6 ע)6ס ע)נו6 חנו גסריןו6יגון
 סחיר גסירו ססו6 חגו וג5י5'ן כסיריןתת6ין
 ס3עין ח6יכון חי'"ן, וכ)סו ג5'5ין, ד6)יןוגגיז

 ס'קן'ס6עח)תת6 דע~סי6:::נין
 דס6

 סוג55י 6'גשסו '1

 י" גוי "'יוגי י"י :הי,י, ב:ן 8. ע..1 "ט. קגי"
 רכי 6חל גו', ירוס)יס כגות %1וס 6גישחורה

 וקייח6 ס5פ6 כד דחערכ כו5יג6סחעון
 סו6 כחס חיור6. 1ד6 6וכח6 ד6 3ש( דח1רח כו5יג6)גכי
 חת"כרן גסורין תרין דכו5יג6 ככסירו מיור6, גטירו כס0ו6י6ס

 ד6. ע) ס)ס6 ד6 חיור", ע65ס 6וכח6 תת6סכחד6,
 י6ט 6יטי כחס ד6 כ) וטס 6וכח6, ע) מיור6גסור6
 סרג6חותחותטף

 )1גסמ6, פתי)ס
 ס

 61יסף'ק6
 1 ק

 כטפ כך חיור6. גסור6 כ0סו6 י6י6ע65ט
 תמותט דקייחיג ד5תת6 תיקוגין 56ין )5ת(ירוס5יס
 6וכח6 ד6 ס5תס. כיריעות קדר כ"ס5י די5ס,ככוי
 : מיור6וד6

 ד)תת6, חסקר6 6כי סחורט וג6וס, 6גי סחורסותו
 ח1יע6 כד 6כי סחורס ד)עי)6, דכ5')1 חססר6 6כיוג6וס
 כססר6 5ון 1ן ו6ג6 כ65, )ח6רי דחרגי1ין חייכיןכחט
 ד)עי)6. יסקר5 וכ16ס דכי. ד)תת6 כ)י15דססו6
 כ)6 חקדס6 וכי דירוס)יס "ע"נ ירוס)'ס,כגות
 ככחס קידוסין ככחס יתיר 6יסו יקדס6 כימד6,
 )גו024

 ק
 ט חכ)טו. ח6ס דס61 חגייסו,

 ו)6תיחד6 )6תקרכ6 וכעי6 6תקססת דחסרוכית36סעת6
 חסקר6 6כי סחורס )6וכ)סס6, 6חרת 6י0יככע)ס.
 כנין יתיר, ד)עי)6 דססר6 ככ)')ו וכ6וסד)תת6,
 5)סיכס, כט' סדגקיס ו6תסדכתיכ

 דכקיס יסר6י
 6חרת )6 וחסרוגית6 חכ)6. יתיר תיקוכ6 כסטו6כט'
 6וכ5סין, ס6ר )נכי )כר גפקת כד 6)6ט6י
 יתתקכ6 6ג6 כחס פיסו, יגסיקות יסקגי ע65ין,מסועין ככחס )ט וקסיעו קיסוקט6. דידעי לסכיח6י6חרת
 ד6יסי 6חרתכקיסועט6 יד)6

1
 ק ע

 יסניטן ד)6 כגין ד)תת6, דכ)י15 יסער6דתת6י,
 )ון )ית זט" )תת6י. )קערנ6 כיס6כעיג6
 6ייון כעי)וי6 6יגון תת6י דכד כתת6י, 6)6קג6ט
 קג6ס. כטו )ית 60 תיח6 61י חכ)6, יתיר 4ןחקג6ן
 קג6ט, 6ית 6חרכין ע) 5כ) קכ6ט. 4פכיכייסו

וכנין
 הוהףרו

 ע"קוח המלכות כי יען התשארת. זה המ1רהי ובר חמלבינ % המערבי % )05 1 הביבה ע1לפ מתוך )1ס( 1 הבינח עולפ ר"ות 11)1ד(
 אלו )1ח( 1 פחרוניתא שנקראת המלכות היינו )15( 1 לבן נקרא רחמים שויא התפארת ומדת שחורה. יקראת לכך הדיןמרת

 : התפארת טן )5ט( : הנערות שכע בסוך כידוע המלכות "ל והספירותהמדרגות
212
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 דלתת5 רכלילו יססר5 ר5יסו יכל5 וי5סספיר5 תיסול* ססו* ליסר*ל. 3לס5 פל  כ*יי*  ו6יסי31ג'ן
  5וכלסין לג3י  ליי יכסי5 לעיל5. סלק5ד3גיליס
 ריסר5ל. כלייסו יססרגו ול5  יקי,ון רל5  3גיןרלבר.
  3ססו6תסתכלין ל5 סתרתורת. ס6לי ?ר5ולי 5לו3ג"כ
 תיקוגין ז3כ) ו3מן סמרמורת. ס6גי גניןתיקוג6
 5ס5ק6 3עי3וי6 וי6ס ספיר6 תיקוג6 ליתזי5ס

 ז)תת6. זכ)'15 נוססר6 ת'קוג6 ססו6 3ריקוזס6.
 : וג6וס 6גי סמורס )ון 16ורתע"ז

 תסטר6 6גי סמורס וג6וס. 6גי סמורסותו
 ס6 ירוס5יס. 3גות 6תון ז)כון נוסער6 וג6וסז3תת6.
 31ג"כ קז'סין. 6וכ3סין ז6תון 6יסו 3כון זי5'תיקוג6
 ו3כ)6 )קן תת6י זססר תיקוג6 3ססו6 תסתכ)ון65

 ,נ,עו שקו." גסוו" ע,'4ן ליו"'יתמ.
 ומעכ3י זיסר6). מו3יסון ו)6זכר6 5קסרג6 ייתון5עיל6.
  ולכון.  %סיר5  סלתס. כיריכות ו?ת5י. %סער5ידר.  כ5סלי ועוו 3כע5ס. ו)6תמ3ר6 3עי65 3ס5ק056

 כלל 3י  תס?כלון ל5  סחרחור?. סילי ?ר*וכי 5לועשכ
 3ססרי  ר5יגון רילי  תיסולין  *יכוןנס3יל

 ותת5י.
 656 3)מוזוי 6יסו ע6ו סנוס6. 3י גזיף גניגסוןוס6
 קזרות6 מנוו כז זע)מ6 36סן 3י. גמרו 6תיגגי
 זס3מ6. 6ורמ6 3גין מז סו6. י6ות ססריןשמתרין סגי. לנו'נור סו6 סי6ות תינו6 ו6י זתת6י. "סער6זי)י

 'עג3ון ז)6 3ג'ן ומז 3גס6. יסר56 ע5'קסרגון
 1 33ע5ס )6תמ3ר6מלס5ק6
 זסיסר6 כ3ס ססי6 וג6וס. 6גי סמורס1ת1
 זסיסר"6. גסור6 )מפי6 גריס זנוקערג36זתג6
 מוס" מז כר )ק,( 3סזס 6תקר3 63סעס"6

 זקסן
 3:?י6 כרי זחסז מוס6 וס?ו6 ע)ס. ז6תנוסיךע5,ס
 זער3ס. נוססר6 6גי סמורס 6נורת 6יסי כזיןוספירו. גוי 5סיסר"6 ויסכ זיזס מי)ס ותגרק5יפס
 : ע5י ז6תנוסך זממז מוט6 זססו6 נוססר6ג6וס

 זמסך מסער6 6גי סמורס וג6וס. 6גי סמורסותו
  סמסך ילי כי לייס"ס( כר"5  ית?קף.  כרש6ס
  כר"ת )"כ( קזנו6ס ז16י מסער6 1ג16ס 6יז.יכסס
 5י. 16י ס' זסנו"6. מסער6 3מסך. 6ס3 מ ו()מיגס
 : זי1ויג6מסער6

 גגין 6גי. סחורס וג6וס. 6גי סמורסותו
 ז65 וג6וס. ז6 כ) ועס זיסר36. ע)ייסו ג3ות6ז6תתקף
 'ס וסגסי ע6)ו יס ס3סי 3סו.6תער3ו
 ע)יסון זנזרו 3יגייסו. 6תקזרית קזר. כ6ס5יגפקו.
 סלנוס. כיריעות 6ג6 ז6 כל ועס 3יסין. גזריןכנוס

 )י"ת( : ס3יןגעו3זין
 סתעון ל3י 6נזר 'רוס3'ס. נגות 1ג6וס 6י'שוחורה

 סמולס ק3"ס. קנו' יסר56 כגסת16ורס
 ז6ע"ג 6וריית6. 3פקוזי 6גי וג6וס 3נלות6.6מ

זיסל6)

 תיקין אותו יכן לישראי. בניה עי כאם שהיאולפי
 שלמטה ההתכללות מצד שהוא מהכל והמפוארהיפה

 המחנות אצל תסתירהו היא למעלה. תעלהשבעבורו
 ישראל. על יקטרגו ולא יתקנאו שלא כרישמבחוץ.
 באותו תסתכלו אל שחרחורת. שאני תראוני אלולפיכך
 התיקונים שבכל ולפי שחרחורת. שאני לפיהתיקון
 לעלות בהתנשאות ומפואר יפה תיקון לה איןשלה

 שלמטה. ההתכללות שמצר התיקון אותו מלבדלקודש.
 1 ונאוה אני שחורה להם אומרתע"כ

 מצד אני שחורה ונאוה. אני שחורהועוד
 הלא ירושלים. בנות אתן שלכן מצר ונאוהשלמטה.
 ולפיכך קרושים. מחנות שאתם בכם תולה שליתקון
 ובכל )ק( התחתונים שמצד התיקון באותו תסתכלואל
 העומרים הם מקטרגים הרבה כי בנים. על כאםהיא
 ההתכללות שמ,נר התיקון באותו יסתכלו ואםשם.

 בו לעלות מפוארה היא וכמה יפה היא כמהשלמטה
 ועי"ז ישראל. חטאי ולהזכיר לקטרג יבואולמעלה.
 כאהלי ולכך בבעלה. להתחבר למעלה מלעלותיעכבוה
 שלכם. מצד שלמה. כיריעות התחתונים. מצדקדר.
 כלל בי תסתכלו אל שחרחרת. שאני תראוני אלולפיכך
 התחתונים. מצר שהם שלי התיקונים אותןבדבר
 אלא בלבדו הוא ולא השמש. בי גער בשבילםשהרי
 חשכות כשראו העולם אבות אלה בי. נחרו אמיבני
 כך. לאמר היתכן תשאל ואם התחתונים. מצדשלי
 שלום. דרכי מפני אחד כך. ראוי טעמים משניכן.
 יעכבו שלא למען ואחד בניה. ישראל על יקטרגושלא
 : בבעלה להתחבר מלעלותעליה

 שהיא ההיא כלה ונאוה. אני שחורהועור
 הלבנ"ה. אור להחשיך גורם כשהמקטרג הלבנהבבחינת
 מחסר אחד חוט מלבר )ק6( אליה מתקרב אינוהשמ"ש
 מבקיע חסד של החוט ואותו עליה. שנתמשךהעליון
 פאר להלבנ"ה ונותן כחה. ומשבר ההיאבקליפה
 ערלה. של מצד אני שחורה אומרת היא בכןויופי.
 : עלי שנמשך חסד של חוט אותו מצדונאוה

 חשך מצד אני שחורה ונאוה. אני שחורהועוד
 החשך הנה כי ס( )ישע" כמ"ש מתגבר. כאשרהעליון
 כמ"ש )קג( הראשון האור מצד ונאוה ארץ.יכסה
 לי. אור ה' שמאל. של מצד בחשך. אשב כי ז()מיכה
 . הימיןמצד

 לפי אני. שחורה ונאוה. אני שחורהועוד
 שלא ונאוה. זה כל ועם ישראל. על הגלותשהתגבר
 יה ושבטי נכנסו יה שבטי באומות. ישראלנתערבו
 ישראל על שגזרו ביניהם. נשחרתי קדר. כאהלייצאו.
 שלמה. כיריעות אני זה כל ועם רעות. גזרותכמה

 )י"ח( : יטוביםבמעשים
 שמעון רבי אמר ייישיים. בנית ינאיה אנישחורה

 שחורה הקב"ה. לפני ישראל כנסתאמרה
 אע"פ כי התורה. במצות אני ונאוה בגלות.אני

שישראל

הזהר
 פפהד מרגן שכתוב כמו ומלכות תפארת נין פירוד גורפ שהקמרונ פ" )ק5( . ומשת חץפלח נהורה "פראל ענודת מצד היינו)ק(

 : החסד מדת אור היימ )קכ( 1אלוף
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 קדר. באהלי המצות, עוובים אין בגלהעשישראל
 זה כל ועם תמיר, שחורים שפניהם קטורה בנישהם
 שכתוב לטהר, השמים כעצם שלמה, כיריעותאני
 לפי שחרחורת, שאני תראוני אל מה מפבישחרחורת, שאני תראוני אל כיריעה, שמים נוטה קד()תטם

 שאר על הממונים שליטים השרים אלו אמי, בניהם מי בי. נחרי אמי בני אומרים, הם מה ישראלכראוי, יי להאיר השמ"ש בי הביט שלא השמש.ששזפתני
 השליך ב( )איכה ככתוב ממש, אמי בני ד"אהאומות,
 ארץ משמים השליך וכאשר )קג( וגף ארץמשמים
 שכרמי לפי מה, מפני הכרמים, את נוטרהשמוני
 הסכימו ודאי אמי שבני הסוד ולמדנו נטרתי, לאשלי
 שביארנו כמו משמים, ארץ נתרחקה כאשר כלומרעלי,

 ( )ג-נט : מרחוק אחותו ותתצב ב( )שטתבהכהוב

 בנות ונאוה אני שחורה אמר יהודהרבי
 מן שחורה שהיא ישראל בנסת צר אני. שהורהירושלים,
 ובמעשים ובמצות בתורה נאה שהיא ונאוח,הגלות,
 לנחל זוכים זה שבשביל ירושלים, בנותטובים.
 שחורה שהיא אע"פ קדר, כאהלי שלמעלה,ירושלים
 המלך של שלמה, כיריעות היא במעשים אבלבגלות,

 )ב-יי,( : שלו השלוםשכל
 בנות ונאוה אני שחורה ואמר, ההוא עלםכמר:דו

 וגף. שחרחורת שאני תראוני אל וגו'.ירושלים
 אהבה תוך שהיא בשעה אבל נתבאר, כבר זהענין
 ממעטת לסבול יכולה שאין מתוך אהובה, אצלגדולה
 אלא ממנה נראה שאין עד מרובה, בקטנותעצמה
 נסתרת היא ובכן ף, האות זו קטנה, אחת נקודהכמו
 אני, שחורה אומרת והיא שלה, ומחנות החילותמכל
 וזהו אותיות, כבשאר בתוכה לבנונית זו באותשאין
 כנפי, תחת להכניסכם מקום לי שאין אני,שחורה
 לבנונית לה שאין ף האות שזו למדנו קדר,כאהלי
 תראוני אל ולפיכך ן 1ו שלמה, כיריעותבתוכה,
 נקודה שאני כלל, בי תביטו אל שחרחורת,ו4אני
 קפוחגים )קד( שלה חיל גבורי האנשים עושים מהקטנה,
 שואגים הכפירים קד( )תהלים ככתוב גבורים,כאריות
 שואגים אשר חזקים ושאגות הקולות ומתוךלטרף,
 אצל קולם נשסע )קס( כח גבורי האנשיםכאריות
 היא שאהובתו אוהביו מאת ויודע למעלה,אהובה
 תבניתה מן נראה שאין עד כמוהו, אליובאהבה
 אותן של ושאגות הקולות מתוך ובכן כלל,ויופיה
 בכמה היכלו מתוך אהובה דודה יוצא שלה, כחגבורי
 ונכנס בשמים, של בריחות אוצרות בכמהמתנות
 שנתעוררת עד ומנשקה, מחבקה אליה מתקרבכלל, ויופי תבנית בלי קטנה שחורה אותה ומוצאאצלה
 אהובה שמחת ומתוך הבושם, ריחות מתוך מעטמעט
 ביופיה בתבניתה בתיקוניה ונעשית נבנית,אליה
 אליה שתשוב לה עשו בח גבורי ואלה כמקדם, וקאות

 וע*ז לזה, גרמו שלהם וגבורה הכח ויופיה.תבנותה
בתיב

יו

 656  ייכס 6עחוי6ס רל6  פר סגי, כ~עירוגרתס
 6סכסי6ת וכדין ף* 06 חר6,  רכוווסופירו
 "גי. סמ1רס "תרת 1"יסי זי5ס, 1)וסריין מי5ין)וכ5
 נדפ6י.  סחוס  לכון 5יפ65 6סר 5י 5יס 6כי.ססירס ור6  6סוון.  כס6ר כגווס מ11ר6  ד6 כ6תז5ית
  לגו.  חוורו  כס  ר5יס ף ר6  0לילן סרר.כיזלי
 גקודס ד6ג6 כ55, כי תמתון 65 סמרמ1רת,ס6גי תר16גי 56 1כג"כ ן, ר6  פלפס.כיריפוס
 ס"גיט סכפיריס קז( )תס5יס כד"6 תקיפין,כ6ריין ס6גין )קי( די5ס מיי5ין תקיסין גכלין טכדין מ6י~טיר6,

 יט י 15 י~ נ~י:8
 תדיוקג66תחיי6ת ד65 פז רמית1י,תנו

 61סכמתם צש ,צנע ו:י"%עט;:גח":סי%;ש,'לנ
  וססיג 1כגן6 י1כ65 ~טיר6 נ1רס 05

 זרמיתס6 1כמז1ס 1כוסתין, רימין תגו ~טיר~טיר ז6תטרת עד 05, ותגסיק 5ס )ומכק 5נ3ס קריככ55,
 זי5ס כספיר1 כדי1קגס6 כתיק1גס6 ו6תטכיזת 6תכגי6ת,ז5נכס
 05 61סזר1 05 טכזו כמ גכ1רי 1ז6 כ)לקונוין, ן:6ת

 ת1קפ6 די5ס. וספירו5זי1קגס6
 וג13רת"

כתיכ ופשי ז". גרתו ו5ס1ן
הוהר

 יסר56ד
 כג15ת"

 קזר. כ6ס5י 15ן* סכקי 65
 ד6 כ5 1ט5 סויר6,  6)פייסו  ר,ססררן קע1רס כגיז6יג1ן
  בגין  ססר0ורס, ס6י  סר6וגי 56 ספפ6 י6יסמרחורס.  ס6גי תר16גי 56 כיריעס, סנויס ג1סס קד()תייס דכסיכ 5)וזכי, סנוי6 מיז1 כסס61 ס5תס,כיריט1ת
 כרס6 5י  65כסר6  סתס"6 ני  6ססכ5 ז65 ססתס,ססוס0גי
 מ6ן כי, גמרו 6עי כגי 6קרין, 6'גון )ו6י יסר56י16ת,
 סיר  רפל ת)וגן תריסין רכרכין 56ין 6תי, כגי6ינ1ן
 ר  יגגין  פפוי6. )ו6י יט, ס ק ג6רלסתתיס  ססליך 4( ל*ייפ כר"6 פפפ. 6יי כגי רש6פפיה

 6יו
  6סתכתו  1ו,י 6נוי כגי 1תגיגן  לסרסי, 65ס5י
 כ)וס תסתיס, 6רן 6תטזי כד כ115ורפ5י,

 )ג-וט:( : פרתוע 6תוסו  ו00יכ  י( ליייסדכסיב  ז16קיתג"
 כגוק  ע16ס 6גי  ססורס 6פר  יסוו6רבי

 ו*פונוח )קס( י הרור צדיקי איו )קד( 1 הקרהחח השגיצה פ אוץ הביצה. בן כלומר אמי, בן עקוא ה*אות, האפ שפיפ ני 8")י(
 ! בהתלהבותנחלה
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 דכרו עוסי יכרו. עוסי כמ נכ1לי קג( )תייסכתינ
 כייוקגס6 ו6תעכידת י6תתקגת וכיון )ש( קית6סא6 5יט ותסירין יכ"ר 5ססו6 5יס דתתקכיןול6י.

 קייתין5סתוע מי5ין ס6ר וכ5 6יגון כייןכת5קדתין.
 מיי5ין נו כת5כ6 קיית6 ו6יסי 6תרת. ד6יסית6י
 5תת6 י6 כנווג6 : וי6י דכרו עוסי 6יסו וי6די5יט.
 161עירת 6תכסי6 6יסי כיר6. דמייכיןכ1תג6
 גקויס כר ייוקגס6 תכ5 6תמ,י6ת י65 עי )קי(גרתט
 ככיכו5 קסוע. חכ6י כמ גכורי 6ת6ן וכימי6.
 ו6תעכידת 1עיר. 1עיר ו6גסירת יכ"ר. 5ססו6עוסיס

 )ג-הג"( : כת5קית'ן דץ 6ת די5ס כקפירו3ויוקגס6
 6תר ססתס. סס,סתגי סמרמרת ס6גי תר6וגיאל

 5תי1ן כייג6 6ת5כסת תסרוגית6 כי סתעוןרכי
 גו 5ט יקרוכין 5כגס6 6תרת כייןע5ת6.
 6י וי6' דס6 סמרמרת. ס6גי תר6וגי %ניתס6.
 65 ו6י תדמ5ון. 65 5כון דיסכית כ6וריית6תסתי5ון
 כי. כמרו 6תי ד3גי לי תנרתון נ6וריית6תסתד5ון
 ע5ת6 65ותי 5תגער סכרתיס. 6ת נוערטסתוגי
 ו5תיסכ 5יכק6 תתן, דתתכלריןכגיגיכון
 65 ס5י כרתי יגנוכת"1. יוסריין י5סון65וכ5טין

 ,י" יי" . י,)ו, ":טי "6ט~ון
 סמרמרת. ס6גי תר6וגי 56 6תר יסוי6לכי

 כנ5ות6 6תכסי6 יסיסר"6 כסעת6 6כ5 6תתר. קל%6י
 י65 פקית י6יסי 65ו תר6וגי. 56 6תרתסי6

 5גכס יי;ר56 תי6וכת6 מת6ת ד6יסי כגין 656 5ס.5תמתי
 תיכ5ון 65 תל6וגי. 56 6תרת סי6 גסורס5.6תמתי
 סחורס סמרמר". תסו כקירות6. י6ג6 כניןס"רמרת. ס6גי כגין טעת6. ת6י וי6'. תר6וגי 56 5י.5תמתי
 ו65סתכ65 5י 65גסר6 סתס"6 תגי ד6סת5קססתס. סס,פתגי מי קירותי. תרין 656 5יט.תכעי6
 גסר6 דכי כס"ס. רתי1 דק6 סו6 רת1 5656יס. תכעי ס,סתגי סס,פתגי. כי. גמרו 6תי יכגי ומיכי.

 6סת5ק וכי )קת( גסיר גסורין כסססתס"6
 6תי. כגי6טת5קו. נסוריןסית 6יגוןכ5
 כי. גמרו )קט( קסי6 דייג6 תטער6 ד6תיין 6יגון56ין
כד""

 כליסכ1. 615לג1 ע5 ס( )6יגס סס"ד גרוכי. גמר
 ייייסו 5,6ו סוו כג5ות6 יסר6ל עיי5ין סווזכד

 65פתמ6 יכי5ו ו65 5ו6ריסון. ע5 ורימיין ת6מור6.תסדקן
 5גסר6 כנ5ות6 5תסך סכרתיס. 6ת נוטרס סתוגיפוח6.
 גסרתי. 65 ס5י כרתי ייסר56. כניגיסון עתין5ס6ר
 כקדתית6 כקדתית6. כד 5סון 3גער6 יכי5נ6 65דס6
 ססת6 כרתין. ס6ר 6תגטרו ותגיס סלי כרתינטרג6
 ,( )ג-טס : כיגייס6גייר ד5מי ס5י. כרתי כגין כרתין ס6רגקירג6

 1נ1'. סכרתיס 6ת ג,טרס סנווגי כי גמרו 6תיננני
6תר

 דבר1 עושי דבר1, ע1שי כה גבורי קג( )תהםכתיב
 אותו ומחזירים דב"ר לאותו לו שמתקניםודאי.

 בתבנותה ונעשית שנתתקנה וכיון )ש( הראשונהלתבניתו
 לשמוע עומדים החילות שאר וכל הם אז כמקדם.יפה
 החילות בין כמלך עומדת והיא אומרת. שהיאמה
 למטה הזה כדמיון : ודאי דברו עושי וזהושיו.
 וממעטת נתכסית היא בדור. רשעים שישבזמן
 נקודה מלבד תבניתה מכל נראה שאין עד )ש(עצמה
 כביכול אמת. וצדיקי כח ורי גב באים וכאשראחת.
 ונתתקנית מעט. מעט ונוארה דב"ר. לאותועושים

 )ג-קצ*( : כמקדם דץ לאות שלה ביופיבתבניתה

 אמר השמש. ששזפתני שחרחרת שאני תיאיניאל
 לכלכל בדין מתלבשת המטרונה כאשר שמעוןרבי

 תוך לה הקרובים לבניה אומרת בכן העולם.את
 אם בודאי שהרי שחרחרת. שאני תראוני אלביתה.
 לא ואם תפחדו. אל לכם שנתתי בתורה עמליםתהיו
 בי. נחרו אפי שבני לי תגרמו בתורה עמליםתהיו
 העולם לאומות לנטור הכרמים. את נוטרהשמוני

 ולהשפיע להניק ביניהם. נפזרים שאתםבעבורכם
 לא שלי כרמי עכומ"3 של מחנות שלהםלהמונים
 )דח( : גדולה בשמחה כראוילכלכלם ביכולתי שאין שלי. הקדושים המונים אלהנטרתי.

 שחרחרת. שאני תראוני אל אמר יהודהרבי
 בגלות נתכסית שהלבנ"ה בזמן אבל נתבאר. זהמקרא
 אליה ישראל תשוקת רואה שהיא לפי אלאלראותה. לבלתי מפקדת שהיא לא תראוני. אל אומרתהיא

 תוכלו אל תראוני. אל אומרת היא באורה.להסתכל
 שחורה שחרחרת. מהו בחשכות. שאני לפישחרחרת. שאני לפי הטעם. מה בודאי. תראוני אל בי.להסתכל
 ומהסתכל לי מלהאיר השמ"ש ממני שנתרחקהשמש. ששזפתני אחד כפולה. חשכות אלא לומר. צריךהיה
 היה שזפתני ששזפתני. בי. נחרו אמי שבני ועודבי.
 שכאשר בש"ש. שמרמז הוא רמז אלא לומר.צריך

 נעתק וכאשר )קת( מאיר מאורות בששה מאירהשמקש
 אמי. בני אורם. נעתק מאורות ששה אותן כלאורו
 בי. נהרו )קט( הקשה הדין מצד הבאים הםאלו

 נרדפנה צוארנו על ה( )"יכה זש"כ גרוני. נחרכמש"כ
 בידים הולכים היו בגלות ישראל הלכושכאשר
 לכתוח יכלו ולא צואריהם. על וריחיים לאחור.אסירות
 לנטור בגלות ללכת הלרמים. את נוטרה שמוניפיהם.
 נטרתק לא שלי כרמי ישראל. בעבור אומותלשאר
 טקדם כי מקדם. כמו להם לנטור ביכולתי איןשהרי
 ועתה כרמים. שאר נשתמרו ומטנו שלי כרמינטרתי
  שיהיה שלי. כרמי לבעבור כרמים שאר נוטראני

 )ג-פהס ביניהם:נשמר

 וגנן הכרמים את טטיה שמיני בי נ"יי אמיבני
אמר

 הוהרזיו
 פרכו הוא התפארת היי3ו השמש כי )קה( ' הש3ה נראש כסו )ק,( ! פה סלכות הדבור. כח בה כי יען רבה נקראה המלכותא,(

 מדא יפודה שהא טיע אסי. הגבורה לסרה קוראת הסלנות פרת )קט( ; אור יראו ונאורו פלכות עד חסר סן הספירותשש
 ! והגנורחהדין
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 ב( )חיכה שכתוב כמו אמי. בני שמעון רביאמר
 להחריב הקב"ה חפץ שכאשר ארץ. משמיםהשליך
 העביר העמים. בין לישראל ולהגלות שלמטהביתו

 ככתוב ממנו. ונתרחקה אר"ץ לההיא מלפניוהקב"ה
 ההיא ארץ וכאשר מרחוק. אחותו ותתצב ב(ושמות

 שלמטה הארץ זאת שלמ.לה. השמי"ם מןנתרחקה
 ישראל כנסת אמרה העמים. בין נפזרו וישראלחרבה
 בי שנחרו אמי בני כך. לי עשה ומי זאת לי גרםמי

 )ח-ריט.( : ודאי אמי בני ממני.ונתרחקו

 אין ישיאל כאשי יגף. הכימים את ניטיהשמוני
 עושים אומות ושאר אנשים. עם חסדעושים

 מלמעלה הנשפעות הברכות אותן אז בעולם.חסד
 שמוני זש"כ עמים. שאר אותן יונקים הימיןמצד
 לא שלי כרמי האומות. שאר אלו הכרמים. אתנוטרה
 נמשך האומות ששאר לפי ישראל. הם אלהנטרתי.
 עם שעושים החסדים אותן בשביל השפע.להם

 שאין מפני מהם. השפע מרחיקים וישראלהאנשים.
 )ב-רסו( : עמים כשאר הסדים לעשותרודפים
 תרביץ איכה תרעה איכה נפשי שאהבה לייהנידשדץ

 העירותי הרי שמעון רבי אמרבצהרים.
 עניני כלם ויגד. הגיד הגד שנאמר מקוםשבכל
 לי. הגידה כתיב וכאן בהם. לעיין ויש הםאגדה
 העולם את הקב"ה ברא כאשר . הוא חכמה שלסוד
 מתחת אחד. מקום אל השמים מתחת המים יקווואמר
 אז ארץ. ליבשה אלהים ויקרא ונאמר בודאי.השמים

 שכל וכיון נתתקנו. התיקונים וכל שמחה וכל חדוהצל
 העולם אל עלתה בכן להמטרונה. נתתקנוהתיקונים
 איכה איכה בצהרים. תרביז איכה תרעהאיכה נפשי שאהבה לי הגידה ואמרה. זכר בחינתשהוא
 ראשון בית החרבנות. שני על רמז פעמים.שני
 הראשון. בחורבן תרעה איכה ולפיכך שני.ובית
 היא שלנו השמחה שהרי השני. בחורבן תרביץואיכה
 התחתון. מקדש ואחד העליון. מקרש אחדהמקדשים. שני  על לבקש לי יש זו שמחה ומתוך ויפה.טוב
 שכתוב כמו כעוטיה. למטה. בני על בשלום כלל.גלות בלי אהיה בשלום אהיה. שלמה איכה. לקרותעתידה שאני פעמים שני אותן אלמלא כעוטיה. אהיהשלמה
 במעטפה נעטפת אהיה מעיכ עוטה והוא כח( א')שמואל
 שלמה יןץ. הקדוש השם שהוא העליונה. קדושהשל

 כעוטי"ה. שלמעלה. שלמות בכל אהיה בשלוםאהיה.
 חבירך. עדרי על העליונה שלמות בכל להיות ידץ,כעוטה
 שלמעלה: כדמיון שכלן הקדושות מדרגותאלו
 של האחרון דבור מן ומתחיל לה משיב הואובכן
 בנשים. היפה לך תדעי לא אם ואופר, הזההשבח
 הם. למה איכה איכה השני יודעת אינך אתאם
 יהיו מה בשביל הצאן בעקבי וראי צאי לך.צאי

 הצאן בעקבי לך צאי שני. ובית ראשון ביתחורבן
 של החרבנות מה בשביל ותדעי גדיותיך. אתורעי

 בבית התורה לבטל עתידים שהרי הרועים.סשכנות
 : שני ובביתראשון

 וידעת ד( )יבדים כתוב ואמר. שמעון רבי פתחערר )י""
 האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבותהיום

 זכאים עוד. אין מתחת הארץ ועל ממעלבשמים
הם216

 כ( )"'כפ וכתי3 כנוס 6נו'. 3גי סנ,עון ל3'6תל
 וכו 6לן. תסתיססס)'ך

 3ע"
 ק3"ס

 6ע3ל עתתי6. 3יגי 5יסל"5 651נ65ס ו)תת36יתיס )נומל3"
 5)סיי6 3תקיי0~~0

1 
 6י~ז

 ל
 י6תימ"6
 יימימי6 י

 ייכתי3

 יסר6) כגסת 6נורס עקתי6. 3יגי 6תסזלו ויסר6)מר63 ו5תת" 6רן ס6י ו5עי)6. 'ס תסתי6תרמק"
 3' וגמלו 6נוי 3גי ס6י. )י עגיו ונו"ן ס6י )י נריסנו6ן

 65 יסל6) כו ונו'. סכלנו'ס 6ת ג1סיסשמונף )"-י'ט'( : וו6י 6נוי 3גי נוגי.61תרמק1
 ע3וין ענוין וס6ר גס6. 3גי עס מסוע3ון

 ת)ע')5 וגמתין 3לכ6ן 6'גון כוין 3ע5נו6.מסו
 )6 ס5יכרנוי עיוין. ס6ל 6)ין סכרנויס. 6תגוטלס סיווגי סס"ו ענוין. ס6ר )ון יגקי ינויג6יוססר
 תסכין ענו'ן וס6ל 3גין יסר6). 6)יןגסלתי.
 עס וע3וין מסויס 6'גון 3גין 3נ11ייס1.)סו
 )נ-יסו. : עתין כס6ר מטויס 63יגוןנוסתו)ין ז)" 3נין נונ11ייס1. )סו נולמקין 1יסר6) גס3.6גי

 תר3ין 6יכס תלעס 6'כס גפס' ס6ס3ס )'הגירה
 "תעלג 60 סיועון רכי 6תר53סריס.

 )י. סנייס כתי3 וסכ6 3סו. )6סתכ)6 61ית 6יגוןי6ניס נו)י כ)סו וינז. סניד סנז זכתי3 6תל3כ)
 ע)נו6 ק3"ס 3ר6 כי 6'סו זמכנות6ר61
 תתמת "חי. נוקוס 6) ססת'ס נותמת סת'ס יקוו61י,ל
 לי %:ם% וגף)1.יה:"".טו" כזין 6ין. )י3סס 6)סיס ויקר6 וכתי3 וי6י,ססת'ס
 6'כס6יכס ג5סריס. תל3ין *יכס תרעס6יכס
 ל6סין3ית מל3גין. תרין ע) רנו, זנוגין.תלי
 קויו"ס. 3מול3ן תלעס 6יכס כך ו3נין סגי.ו3ית
 י')ן מזוס יס6 תגיג6. 3חור3ן תרגין61יכס
 תרין ע) )3ע"6 )י ,ית ז6 מזוס ו3נו 16,1ת.ט3

 תת6ס. תקיס6 ומי ע)6?. )וקדס6 מינוקדסין.
 3)6 606 3ס)ס 6סיס. ס)יוס 6יכס. )תקלי,י,יג6 י6ג6 זנוגי תלי סגי 165 6י כעוט'ס. 6סיסס)ווס
 ס י"עע1:)יי קם6. ~ג1 :נ) י6י שס, ס):65 ן צ2ס: 3עיקופ6 6תעעפ6 6?6 )ועי). עועס 1ס61 ג"( "')סתו") 6נול ד6ת כנוס כעוקיס. )תת6. 3גי ע) 3ס)ס כ)).נ)1ת6

 מ3ירך. עזרי ע5 ע)"ס ס)'נוו 3כ5 )תסו' ףךץ.כעוסס
 : ד)עי)4 כנויג6 יכ5סו קייסין ילנין6)'ן
 3גסיס. סיפס )ך תועי )6 06 61תל.סכח, דס6י 3תל6ס נו)ס נוןוס6רי )נגס 6תי3 6יסוכזין
 גיגסו. )נו6י 6יכס 6יכס תרין יזעת )6 6ת06
 ט65ן 3עק3י )ך 65יסגי. ו3ית ר6סון 3יתמור3ן יס" נו6' ע) ס!6ן 3עק3י ומתי פוקי )ך.65י
 מור3גין נו6י ע5 ותגיע נייות'ך. 6תורעי

 3לת 16ריית6 )3ס)6 זתיגין יס6 סלועיס.זיוסכגות
 )י"ח( : סגי ו33יתר6סון

 11זעת ז( )יגריס כתי3 61תל.ס-עון ל3י פתחר!ן
 ס6)סיס ט61 ס' כי )33ך 6) 1סס13תס'1ס
 וכ6ין עוז. "ין תתמת ט"לן 1ע5 -עע35סיויס

"יג11
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 ו6יגון ינו6ריסון, כמכתת6 )תגיע כ6וליית6 יתסתי)ין5יגון

 ~קט מי, )בןסני6,לטו: גם 111שי,ר
 1)6ן 6ת', 1ת6ן 6תכר', 6'ך 6יס1, ת6ן 1)6סתת1דע)13פ'ס
 )נויע) זת'1 6יס1 1ס6יך 6תתקן. סי6ך דנ1פ6 1ת'ק1ג6יסך.
 כרזין ו)6סתכ)6 ):וגדע ומד. : דכ)% ת)כ6 קנו'כדיג6

 6תי6, ת6ן דכנופיס, גפס6 ס6י 6יסי ת6ייגסתת'ן.
 דסיוס סרומס, דטפס גופ6 כס6י 6תי6 ת6י1ע)
 )תגיע ע)ת6. כס6י )6סתכ)6 ומי, : כקכל ו)תמרכ6ן
 עכתר 6תתקן, ת6י ע) כיס י6יסוע)ת6
 יע)ת6 ע)6יןכרזין

 ד)עי)"
 )6סתתודע

 יכ') ד6 וכ) דת6ריס. כר1ין ו)6סתכ)6 )תגדע)ת6ריס.
 כיס 6ית 6פ')ו ימכתת". יייע6 כ)6 ע)ת6 )ססו6י6ז') ת6ן כ) מזי ת" ד6וריית6, רזין תגו )6סתכ)6כ"ג
 וע) ע%וש

 ד6ן
 גפסי. ס6סכס סן'יסיס)י כתיכ

 כרז6 )י  סגירס דגפס6י רמית66גת
 דמכנות"

 ע)6ס.
 ע)ת6 כססו6 כ5סריס, ו6גסי3ת רעי 6גת 6יך תרעס,6'כס
 ו65 'דעג6 ד)6 דמכתת6 רזין )י 16)יףע)6ס,
 ע) כעוס'ס ככיסופ6 6ס6 י)6 כג'ן כען, עי"עיפג6

 : כסו (י6 6 )6 כען עילס6 כיגיע6)
 כגס'ס, סיפס )ך תלעי )6 06 כתיג ת6י מזית6
 דע)ת6 כרזין ידעת 1)6 ע)ת6. 5ססו6 תיעעי)6 עד כמכתת6 6סתנ)ת ע6 ידיעס כ)6 6תי6 6גת6י

 כ65 סכ6 )תיע) כד6י 6גת )ימ )ר. 65יע65ס.

 )ר 65י ד)תת6 גע)ת6 6גת כי כרסידיעס.
 1כ6ין 6יגון 6)ין ס5י. עקכי 6יגון ת6ן ס65ן,כעקכי

ע)6ין
 :ניס11,יס'ו

 1כסו
 תגדעעק )11

 ו)תגדע! )6טתכ)6
 רכן. כית ס) תיגוחות 6יגון 6)ין גדיותיך, 6ת1רעי
 ע) 16ריית6, ו6עפין תירס6 ככי ד6יגוןיגוקי

 תדרסות וכתי כגסיות כתי 6'גון ע) סרועיס,תסכגות
 למכתת6 ת)'ן תגו תגדע 6גתייעין, )6 ד6יגון ו6ע"3 6וריית6, 6עפיןיתתן

 )י""( :יק6תרי

 6ת 6)סיס ויכר6 כתיג ו6תר, סתעון לכי פתמרוי
 מכרי6, דחוקתוס כתס ד6 )קכ) ד6 סקו)יןם גסורין תרין כקימית6 וגו', סגדו)יס סת6ורותסגי

  ע)יו6  ליגסג5  לך  5ססר  6יכוין תרעס.6יכס
 רס6  נלירי0,  תרנין 5יכס  כמו6. כתריןכתרין
 )6גסג6 )ך 6פסר ו"י 65גסר6. כד6י סי6 )ית סיסר6כדין
 סיסר6 דס5 וכסיסר6. כסתס6 כמי6 כתריןכתרין
 )ך 6פסר 6י כג"כ כ5סריס, )ס 6ית גסור6ת6י

 כעוסיס, 6סיס ס)תס כמד6, כתרין כתרין)6סתתס6
 גסירו כד כ5סריס, מתעטפ6 6ג6 606"יכדין
 6ג6 60 ו6תקיף, 16י) )תסוי יסתס6ותוקפ6
 ו6גת קתך, )סתס6 5יכע ע6 קת'ס ככיסופ6תתעספ6

 כמד6, כתרין כתרין ע6סתתס6 )6גסג6 תיכו)6'ך
 161עיוי ו 3נימל זי)י כמד6, כתלין כתלין ע)ת6 )6גס53 3י"ססל 6י ד6מרת כגסיס. סיפס )ך תיעי ע6 06גרתך. 161עירי זי)י כיך. ייעכ6 ס6 קכ"ס. )ס5תל

 והם רבונם, של בהחכמה להבין בתורה העמליםהם
 דקד"כ!נמורש העליונים.. בסורות ומסתכליםהיורעים
 את להבין אחת, : הן מרובות לרעת לארם לושנצרך
 ואנה בא. ומאין נברא, איך הוא, מי ולהכירגופו
 לעמוד עתיר הוא ואיך נתתקן. איך הגוף ותיקוןילך,
 בסור ולהסתכל להבין ואחת, : ממההב"ה לפניבדין

 באה. מאין שבגופו. הזאת הנפש היא מההנשמות.
 שהיום סרוחה. טפה של הזה בגוף באה מהובשביל
 ואחעכ בו. עומר שהארם העולם זה נתתקן מהבשביל להבין הזה. בעולם להסתכל ואחת. : בקבר ולמחרכאן
 את להכיר העליון עולם של עליונים בסורותלעיין
 יכול זה וכל רבונו. בסורות ולהסתכל להביןרבונו.
 יש אם אפילו החכמה. יריעת בלי ההוא לעולםשהולך מי כל וראה בוא התורה, סורות מתוך להביןהארם
 נפשי. שאהבה לי הגירה כתוב זה ועל ההוא,עולם שערי מכל אותו מוציאים הרבה טובים מעשיםבו

 העליונה. החכמה בסור לי הגירה נפשי אהובאתה
 בעולם בצהרים. ומנהיג רועה אתה איך תרעה.איכה
 ולא יורע שאינני החכמה סורות למרני ההוא,העליון
 על כעוטיה בבושה אהיה לא למען עתה, ערלמרתי
 עתיד שאני העליונות מררגות אותן לפני חבריך.עררי
 2 בהם עייבתי לא עור עתה ער שהרי ביניהן,לכנוס
 בנשים. היפה לך תרעי לא אם כתוב מה וראהבוא
 טרם בחכמה הבנת ולא יריעה בלי תבוא אתאם

 עולם של יבסורות ירעת ולא ההוא. לעולםשתבוא
 לך צאי שלמטה בעולם עריין את כאשר אכןיריעה, בלי לכאן לכנוס כראי את אין לך. צאיהעליון,
 הצריקים הם אלה הצאן, עקבי הם מי הצאן,בעקבי
 סורות יורעים שהם בעקב, אותם רשים האנשיםאשר

 ולרעת. להשכיל תבין ירם ועל רבונם. שלהעליונים
 רבם. בית של תינוקות הם אלה גריותיך. אתורעי
 על בתורה. ולומרים מררשים בבתי שהםנערים
 מררשות ובתי כנסיות בתי אותן על הרועים,משכנות
 מבינים אין שהם ואע"ם בתורה, לומרים שםאשר
 שהם חכמה רברי מתוך תבין אתה אבלעור.

 )'"ח( :אומרים
 את אלהים ויברא כתוב ואמר, שמעון רבי פתחערד*

 המאורות שני בתחלה וגו'. הגרולים המאורותשני
 החברים. שביארו כמו זה לעומת זה שקוליםהיו

 העולם את להנהיג לך אפשר איפה איך תרעה,איכה נפשי שאהבה לי הגירה הקב"ה. לפני הלבנהאמרה
 אז שהרי בצהרים, תרביץ איכה כאחר, כתריםבשני
 להנהיג לך אפשר ואי להאיר, הלבנה ביכולתאין
 הלבנח שהרי ובלבנה, בשמש יחרו כתריםבשני
 לך אפשר אי לפיכך בצהרים, לה יש אוראיזה

 כעוטיה. אהיה שלמה יחרו, כתרים בשנילהשתמש
 אור כאשר בצהרים. מעוטפת אהיה אני איפהאיך

 אהיה אני אז הרי וחזק, הולך יהיה השמש שלהגרול
 ולכך לפניך. לשמש אוכל ולא לפניו בבושהמעוטפת
 יחדו, כתרים בשני ולהשתמש להנהיג תוכל אתהאיך
 לכי יחדו, כתרים בשני העולם להנהיג ליאפשר אי שאמו'ת בנשים. היפה לך תרעי לא אםעצמך, ומעטי לכי לרבריך. שמעתי הן הקב"ה, להאמר

ומשטי
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 לכל ותנהג התחתונים. כל על למלך ותהי צאיהצאן. בעקבי לך צאי לשועלים. ראש ותהי עצמךומעטי
 צאי בוראי. בלילה שילטת והיי לה כראוי ואחדאחר

 )י"ח( : לך ראוי וכך עצמךומעטי
 אליהו של פיו על וגו'. נפשי שאהבה ייהנידטה

 למעלה עולה ההיא המטרונה כאשרנחרץ.
 היא ף. האות בסוד ומחנותיה חילותיה מןומתרחקת
 נפשי אהוב אתה )ק'( נפשי שאהבה לי הגידהאומרת
 התפשטות בלי אחת נקורה שאני כיון תרעה.איכה
  ביכולתי ואין עצמי בפני נכללת אני שהלאכלל.
 עצמי בפני קמוטה יושבת שאני לפי וליתהלקחת
 שלמה האותיות. מכל הקטנה ף האות זו . אחתבנקודה
 התפשטות לי שאין עצמי בפני נכללת כעוטיה.אהיה
 מכל סתומה ף שהאות לפי כלל. הצדדיםבכל

 יחפץ המלך וכאשר האותיות. שאר מכל יותרהצדדים
 מלך אליה ובא ט( )קהלת כמש"כ )ק'6( בתוכהלכנוס
 עדנים ותקבל הצדדים. בכל עצמך התפשטילך. צאי בנשים היפה לך תרעי לא אם לה. אומרגרול.

 התפשטות היא ומה ההתפשטות. באותהותענוגות
 האחת הסוכה כאותה שתיעשה הצאה בעקביההיא.

 זה ובשביל זק. האות היא וזו הצאה עדריהשומרת
 חרחיבי נד( )ישע" כמש"כ לך. צאי אלא צאי נכתבלא

 בתחלה שהרי יטו. משכנותיך ויריעות אהלךמקום
 בתוכה. מתומה שחורה אחת נקודה אלא היתהלא

 לך. צאי לה אומר הוא עמה התחבר שבעלהועתה
 את ורעי ובכן עצמך. התפשטי אהלך. מקוםהרחיבי
 בשעה שהרי ותענוגות. עדנים לקבל תוכליגדיותיך.
 ההוא עליון ומלך למעלה. ועולה אחת נקודהשהיא
 הזאת בנקודה רופק הוא בה. להתחבר אליהיורר

 זק. לאות הזאת נקודה ונעשית הצדדים. בכלומתפשטת
 בכן ותענוגות. עדנים ומקבלת הצדדים מכלונשתלמת

 ולכי ומזונות הארות קחי גדיותיך. את ורעי להאומר
 וגרולים קטנים שלך והמחנות החילות אותן לכלותחלק
 הרועים הם אלה הרועים. משכנות על למהותני

 לכל וגבורה ממשלה להם לתת )קינ( העולםמנהיגי
 נקורה בהתפשטות נעשה זה וכל לג כראוי ואחדאחד
 )י"ח( : לזה מקורם סתומה שהיתההזאת.

 וגף. נפשי שאהבה לי הגירה ואמר. פתחתו
 להקב"ה המטרונה אליה מושכת אהבה רבריבאלו

 שכל אתה נפשי. שאהבה לי הגירה אליהואומרת
 את תרעה איכה עמי תתחבר לא אם בך. נפשיאהבת
 ולאחרים. לך העליון מעומק השפע תקבל איךהעולם.
 של במקום איא שריות אינן שלמעלה הברכותשהרי
 אהיה איפה איך כעוטיה. אהיה שלמה ונקבה.זכר

 הסמוכים הקרושים עדרים הם ממש. ה' עררחבריך. עררי שהם האבות בני מזון ממני כשיבקשובבושה
 לך תדעי לא אם משיבה. מה והקב"ה שלחני.על

 גדיותיך. את ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשיםהיפה
 בעקבי לך צאי טובה. עצה לך הרי הקב"ה. להאמר

הצאן

 5כ5 61גסיגי תת6י. דכ)0ו ת)כ6 וס1י פוקיס65ן. כעק3י )ך 65י )סוע)יס. ריס6 ותסף גרתך161עירי
 פוןף וז6י. כ)י)י6 ס)ס6 ו0וי )יס. מ1י כזק6 ומזמז

 )י'מ( : )ך 6תמ1י וסכי גרתך161עירי
 ז56יט סוק6 ע) בו'. גפסי ס6סכ0 )יהגףרה

 ו6סתת'סת )עי65 ס)קת ז6י0י כיון6תגזר.
 6יסי ף. ז6ת כר61 ו6וכ5וסס6 מי)ס6תגו
 דגפס5ף רמית6 6גת )ח'( גפסי ס06כס 5' סגידס6תרת
 פסיסו כ65 מז6 גקיז6 ו6ג6 סו6י) תרע6.0יכ0
 ימ5ג6 ע6 כגלת6י כ)י65 6ג6 זס6כ)).

 כגרת6י קתוס6 יתכ6 ז6ג6 כגין עת'0כ.5תגקס
 ס5ת0 תכ)סו. 1עיר6 ף 6ת 6י0י . מד6כגקוז6
 ססיסו )י ז5ית כגוו6י כ5')6 כעועיס.06יס
 תכ5 סתיל61 ד6יסי כגין כ)). סעריןככ)
 65ע)6 כעי 6י0ו וכז 6תווי. ס6ר תכ) יתירסערין
 מ)ך 56יס 1כ6 ט( )קס)ת כד"6 )קי6(כגוס
 עזוגין וגקיסי סערין. ככ) גרמך 6פס'סי)ך. 65י כגס'ס ייס0 )ך תדעי )6 06 )ס. 6תרגדע.

 פסיעו. 0סי6 6י0י ות6י ססיסו. כס0ו6וכיסוסין
 ד*יכון סכט כמד ז6תעכיזי 650ן.כעקכי
 61 ו3גין דץ. 6ת 6'סי וד6 עג6. עזריגסורי
  0למיכי  יד( לייעי'  כו"6 )ך. 65י 6)6 65י כתיכ)6

 כקדתית6 ז60 יסו. תסכגותיך ויריע1ת 06)ה~וס
 )קוז6 ")6סוות

 מז~
 כגווס. סתית6 סמור0

 )ך. 65י 05 6תר 6יסו כ0 6תמכר זכע)0ססת6
 6ת ורעי וכדין גרתיך. 6פסיסי 06)ך. תקוססרמיכי
 כסעת6 ז60 וגוסיפין. עזוגין )תגקס תוכ5יגזיותיך.
 ע)6ס ת5כ6 וססו6 )עי)6. וס5ק6 מז6 גקוז6ז6יסי
 גקוז6 כס6י כעס כס. )תיע) )גכסגמית

 יק. 6ת גקוז6 סיף ומתעכיז6 ססרין. ככ5ו6תפססת
 כדין וכיסוסין. עדוגין 1גקס6 ססרין תכ)ו6סת)'וות

 וזלי ומזוגין גסורין סו)י גזיותיך. 6ת ורעי )60ער
 ורכרכין 1עירין די5ה ו6וכ)סין מיי)ין 6יגון )ג)וס5גי
 רועיס 6יגון 6)ין סרועיס. תסכגות ע) )ון.ו0כ

 5כ) ותוקפ6 סעסגי )1ן )ת'סכ )קיג( ע)ת6תגסיגי
 גקוז6. זס4י כ6תפססו ד6 1כ) )יס. מ1י כזק6 ומדמז

 )י'מ( דג6: קזתת תן סתית6זסוות
 וגו'. כססי ס06כס 5י סגידט ו6תר. סתמתו
 )קכ"ס תסרוגית6 5י0 תסכת דרמיתו 56יןכת)ין
 דכ5 6גת גססיי ס6סכ0 )י סגיז0 5י0.ו6תרת
 תרעס 6יכ0 כי תתמכר )6 6י כיך דגסס6ירמיתו
 "6מריגי. 5ה ע)06 תעתיק6 גפסך ת1'ן 6יךע)ת6.
 כ6תר6 656 סריין )6 ז)עי65 כרכ6ןזס6
 6ס6 6יכדין כעוסיס. 6סיס ס)תס וגיקכ6.דדכר

 עזרי ז6יגון 6כסן כגי ת1ת6 תגי יכעין כזככסופ6
 מ6י קכ"0 בורי.52

 6ותיכק
 גזיותיך. 6ת ורעי ט65ן כעקני )ך 65י כגסיססיפ0 י עיד ן 06 )0

ס"ן כעקכי )ך 65י )כי. ע)06 עיס6 60 קכ"0. )60תר
 הזהרויו

 1 מרור צדיקי אלו )קיכ( : הפ"כהע גם לה1דות כשרוצו: הת*ארת א )קי*( : יהת*ארת המלכות אומחז גךגק'(

 6נ"2
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 סרפי. גטוותסכסרי ס3'תין 1כחין ח3'ן*חן.
  ולן גנ  יתוון 5לסי גסונן  ו"חייני
 יל5  5נתרך  דיולין גגייך ותערי )תמסי.'וספין
ק ט ף ןתירה

 ת6חגח
חנורן יסרח3 כגסת קרחי סגישי

 דרג נספר5  סרכס. 5יכס לססי  סיסנ50יט 5תיר. סייס5 ולילכ5  רייתמ. נססיסיסנס 5ס כר"5 כפסי.  ס5ינס לי 0גירס  סריס5.)ת)כח
 5סתכת, יסר6ל רכגטת ויל5 ש  5?ר.  סנ5ספכול5
 נרכות, ורכי גסלייו. סנ"ס כניכול נסגאס.ני0
 ע3חס. זחתח זמ3גח יגיקו תטטוח  3נרנויס04

גס3יתוקגעס גקג"ס.2חסתכמח
 גיט חסתכמת 3ח יסרח3 זככסת 1תגח וכ63מרכיה סחי 3כ3 תגיס וגפקין  סריין גיט גרכחןגחזוס.
 וגכי. נעי סנ"0 ר6 ויל כלוי.  סרין ל5גרכין וכוינ5 יכר  5סתכח י3ח חתר גכ5 ית3תח 1ר661מרגין. סחר ותכ3 נוגיט חתתגעו גרכחן כגיכו3גקג"ט.
 וכו: סיכלי 5ת וסרפתי גיתי 5ת  ססתרגתיחיי חותר. ותח' טטו. ע3 'סחנ סחנ גס( )יי*'סגז"ח

 קפיס. 5פרת  נגלות5 לפסת יסריל יכנסתונסכת5
 תעתיקח נרתך ת1ון  חיך  תרכס.  5יכס  נך. רגסס5ירתיתו רכל 5לת  יגססחי. רמיתח 5ית גפסה  סיסנס ליסצירס
 3כ3 תוון 6'ך ג3סריס. תרג'ן חיגס )קיי(שחט זעזן תגטירו נרתך ת1ון חיך )קיג( ססקח י3חזגמ)ח
 חת1גח ' טויגח וחגח תזירח. תיגך יחתסקחן חמרגיןחיגון
 ימס ק~~ש שהע4" חש%ס"'32 3כ:סרח3ח1%.
 גד גיכחן ג)ח תתעעפח חט,י חיךכעועיס.
  כדרי פל גייי.  יסתכתון ו3ח גרכחן חיגוןי3סרכון

 לפני, בהם שתתעטרי תמימים צדיקים אלוהצאן.
 ואותן אחריך. הנמשכים אותן וגו'. גדיותיך אתורעי
 ואל ברצועה אותם תכי בעונותם. יתמשכנו הדוררשעי
 שלא אחריך ההולכים לבניך ותשמר לחטא.יוסיפו

 )ן"ח( : האמת דין עליהם גםיתמשך

 אמרתן ישראל כנסת האלו מקראות וראה ' . '-. בוא אבא יבי אמי יגי'. נפשי שאהבה ייהבירה
 את ככתוב נפשי. שאהבה לי הגידה הקדוש.למלך

 נאמר. זאת הקדוש המלך ועל ראיתם. נפשישאהבה
 רב של בספרו תרעה. איכה נפשי שאהבהאתה

 נמצאת ישראל שכנסת זמן כל נמצא. סבאהמנונא
 ברצון  רועה והוא בשלימות. הקב"ה כביכול הקב"ה.עם
 העליונה. האם של החלב יניקת מאותה לעצמולו

 שאר לכל משקה הוא יונק שהוא היניקהומאותה
 שכנסת זמן כל שמעון שא"ר ולמדנו ומניקם.האחרים
 בשלמות הקב"ה אז הקב"ה. עם נמצאתישראל

 שאר לכל ממנו ויוצאות שריות בו הגרכותובשמחה.

 עם נמצאת אינה ישראל שכנסת זמן וכלהאחרים.
 שאר ומכל ממנו נמנעות הברכות כגיכולהקב"ה.
 ונקבה זכר נמצא שלא מקום בכל הדבר וסודהאחרים.

 ובוכה. גועה הקב"ה זה ועל עליו. שריות הברכותאין
 אומר. ומה נוהו. על ישאג שאג כה( )ירמ"כמש"כ
 וכו'. היכלי את ושרפתי ביתי את שהחרבתיאוי

 לפניו. אמרה בגלות יצאה ישראל שכנסתובשעה
 שכל אתה נפשי. אהוב אתה נפשי. שאהבה ליהגידה
 מעומק עצמך תכלכל איך תרעה. איכה בך. נפשיאהבת
 עדן מהארת עצמך תפרנס איך  )קיג( פוסק שאינוהנחל
 לכל תפרנס איך בצהרים. תרביץ איכה )קיד(העליון
 ניזונת הייתי ואני תמיד. ממך הנשפעים אחריםאותן
 אותן לכל שפע והריקותי ויונקת. יום בכלממך

 אהיה שלמה ועתה ממני. נתפרנסו וישראלהתחתונים.
 כאשר ברכות בלי מעוטפת  אהיה איךכעוטיה.
 ומכלכל מפרנס אהיה ולא עליהם אשכנה איךחבריך. עדרי על בידי. תהיינה ויא הברכות לאותןיצטרכו
 האבות. בני שהם ישראל הם אלה חבריך. עדרילהם.
 הוא לי שנוגע מה שהרי לי. שנוגע במה מלדאגאת עזבי הקב"ה. לה אמר למעלה. הקדושה המרכבהשהם
 במה לך. תדעי לא אם אבל מלהבין. נעלםדבר
 הצדיקים הם אלה הצאן. בעקבי לך צאי רעיתי.יפה הנך ככתוב בנשים. היפה עצה. לך הרי לעצמךשנוגע
 להתקיים, כח לך אתן ובעבורם בעקבים. נידושיםשהם
 הם אלה הרועים. משכנות על גדיותיך אתורעי

 בזכותם נתקיים שהעולם רגם. בית שלתינוקות
 הרועים. משכנות בגלות. ישראל לכנסת כחונותנים

 שהתורה המדרשים בתי ומקומות הרבנים בתיאלו
 ( )ג-יז : תמיד בהםנמצאת

 שאלה ובכן העליון. מלך לפני עצמה הקטינהונאוה. אני שחורה בתחלה אמרה היא ישראל כנסת .- וראה בוא נפשי. שאהבה לי הגידה אבא. א"ר,נדן*
ממנו

 סחי3ת  וכזין ע3חס. מ3כח 3קתי גרנוס  6תעירתוי6ו0. 5כי  סחורס גקית'תח חתרת חיסי ייסרחלכגסתח מ1י תח גפקי. סחסגט 3י סנייס חגח.ח"יתד )ג--'ו.( : תיירחגטון
תגיס

 הזהרדו
 ו החכמה עים זה )קיז( ; הגינה יים "אי0
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 תרעה איכה נפשי עא:בה לי הגידה ואמרה.פמנו
 למה. איכה איכה פעמים שני בצהרים. תרביץאיכה
 מקדשים. שני של חרבנות שני על מרמות שהיאאלא
 בית בחרבן תרעה איכה איכה. איכה קוראיםשכלם

 נרמז זה ועל השני. בית בחרבן תרביץ איכההראשון.
 כוה. זה אין תרביץ. תרעה איכה. איכה פעמיםשני
 גלות ועל תרעה. בו קורא קטן ומן שהוא בבלגלות
 פעמים שני כן ועל תרביץ. בו קורא גדול זמן שהואאדום
 לומר. צריך הי' ירעה תרביץ. תרעה ועוד איכה.איכה
 ישראל על שהרי )קט,( לומר צריך הי' ירביזוכן

 תרעה איכה נפשה. על כך אמרה היא אלאאמרה.
 איכה האומות. שאר בין כשיהיו בגלות לבניהכלתך
 ומים טללים עליהם היא תנטף איך בצהרים.תרביץ
 בזמן כעוטיה. אהיה שלמה צהרים. חמימתבעת

 ושאר שלהם. וה~חץ הצרה מתוך צועקיםשישראל
 הגלות. מן תצאו מתי אותם. ומגדפים מחרפיםהאומות
 יושבת ואני נסים. לכם עושה אלהיכם איןמדוע

 להם וליתן נסים להם לעשות ביכולתי ואיןכעוטיה
 בנשים. היפה לך תדעי לא אם לה. משיב הואנקמות.
 היפה תדעי לא אם לומר. צריך הי' כך זהמקרא
 להתחזק במה לך תדעי לא אם אלא למה. לךבנשים.
 צאי לך. צאי )קטי( בניך על להגן כחך ולהגבירבגלות
 רבם בית של תינוקות אלו הצאן. בעקבי להתחזקלך

 שדים עתיקי אלו גדיותיך. את ורעי תורה,הלומדים
 העליונה. הישיבה לבית ונמשכים העולם מןשמסתלקים

 הרועים במשכנות דוקא. על הרועים. משכנות עלשהיא
 כממןכ%ררן. ישיבת זו הרועים. משכנות על אלא כתובלא
 התורה ומנהיגי העולם. של והנערים הגבורים כל שםאשר
 בני שנצרכים מה ובכל והיתר באיסור הזה עולםשל

 שנתבאר. כמו התינוקות הם הצאן עקבי שהריהעולם.
 הבאים הישיבות. תלמידי הם הצאן עקבי אלעורא"ר

 ושער ישר בדרך התורה ומוצאים מאוחר בומןלעולם
 יום. בכל עתיקים דברים מחדשים הם כן ועלפתוח.

 כמש"כ דבריהם. ושומעת עליהם שורהוהשכינה
 בודאי הוא כך אבא א"ר וישמע. ה' ויקשב ג()מיאכי
 למה. לך לך. תדעי לא אם אחר דבר : אחד עניןוהכל
 בגלות. עמהם היא בגלות שישראל מקום בכלאלא
 צר. לו צרתם בכל סג( )ישעי' ונאמר לך. כתוב זהועל
 אומרת היא היפה. בנשים. היפה )ק.י( לך הואוזה

 יפה. לה אומר והוא אני. שחורה ככתוב שחורה.שהיא
 כל על היא יופיה בנשים. היפה יפה. את מקוםשמכל

 בנשים. היפה ד"א : רעיתי את יפה וכתובהמדרגות.
 בסוד. בסתר לבניה טוב שעושה טובים. במעשיםיפה

 שהיא מה כל בעבור עמה מאד מטיבוהקב"1:
 כשרים. מעשיהם שאין אעיפ בסוד. בסתר לבניהעושה
 מרחמת שהאם מוה רצון שבע להיות צריך שהאבמכאן
 בניה על מרחמת שהיא מה עליו וחבוב הבנים.על

 )ג-קצז.( : כשרים מעשיהם שאין אעשפבסתר.
לסוסתי

 דזין

 תלפס 6'כס כפסי ס6טגט 5י סנידט ו6תרת.תגיט
 6ת6י. 6יכס 6יכס זתגין תרין ג5סריס. תרגין כט6
 ד6 1ע5 סגי. ג'ת גחרגן תר3'ן 6יכסר6סון. " נס"י",1':ניטק י:ב "ניפ",
 כד6. ד6 165 תרגין. תרעס 6יכס. 6יכס זתגיןתרין
 נ5ות6 וע5 תרעס. ג'ס ק6רי זעיר זוון ד6'סו ד3ג5נ5ות6
 זתכין תרין ד6 1ע5 תרגין. גיס ק6רי סני ז)ון ד6'סוד6דוס
 5יט. תגעי ירעט תרגין. תרעס 1ת1 6יכס.6'כס
 יסר56 ע5 דס6 )קט,( טכי 6וף 5יס תגעיירגין
 תרעס 6יכט גפסט6. ע5 6תרת 6יסי 6656ררת.
 6יכס עתין. ס6ר גין ד'סון גג15ת6 35גס6כ5תך
 ס5ין ע5ייטו 6יסי תסיף סיך ג5סריס.תרג'ן

 ות'%

 ;וב '7%י%'"1% יל י"יי'ג
 5זן עתיסג גסין 15ן 5תעגד 'כי5ת 651כעוסיס
 גגסיס. סיפס 5ך תדע' 65 6ס 5נגס. 6תיג 6יסוגוקקין.
 סיפס תדעי 65 6ס 5יס. תגעי סכי קר6ס6'

 1'י1ק זטי 6%~סא! דכמפפרון* תתיגת6 ד6 סרועיס. תסכגות ע5 656 כתיג65
 5 ת

 5גתר 6תיין רג.ט דגי ת5ת'ד' 6יגון ס65ן סקג'%י""5א5עזר
 ו6ורח6 תיסר ג6רח 6וריית6 61סכמןגע5ת6
 יות6. גכ5 עתיקין ת5ין תחדסין 6יכון ד6 1ע5סתיח6.
 כן"6 5ת5יטון. 51יית6 ע5ייס1 סרי16סכיגת6
 וד6י ט61 סכי 6ג6 6"ר 1יסתע. ס' ןיקס3 ג'()ת65כי
 5תס. 5ך 5ך* תדע' 65 6ס 6חר ד3ר : ת5ס חד1כ65
 גנ5ות6. עמטון 6יסי גג5ות6 דיסר56 6תר גכ6565
 5ל. 15 גרתס גכ5 סג( )'סע.' וכתיג 5ך. כת'ג ד16ע5
 6תרת 6יסי סיפס. גגסיס. סיפס )ק.'( 5ך סו16ד6
 יפט. 5ננס 6תר 61יס1 6גי. סחורט כד"6 6וכתת6.ד6יסי
 כ5 ע5 6יסי ספירת6 גגס'ס. סיפס ססירת6.6ת

 גגסיס. סיפס דא6 : רעיתי 6ת יפס וכתיגדרנין.
 גנגיזו. געתיר1 5גגס6 סיגו דעכידת גקיגו.סגת6
 דעגידת תט גכ5 ע5יס סג סני1ק3"ס
 עוגדין. מכסרן ד65 6ע'ג גנגיזו. גקתיר51גגס6
רחיו6 6ת6 כד65ג6ד6תחזיתכ6ן
 רחת'ן 5גגס6 דעגדת ת6י כ5 ע5יט ות6יג גגין,ע5

 )ג-ק)ו.( : ד5טון ע1גדף תכסרן ד65 6ע"נגסת'ר1.

5ס1סתי
:והר

 מצע "8ראל שצרות פ" )קיו( ? כחך לחזק והיימ לעצמך. במשטעות לך רוהח )קסו( : לישראל ירניץ ואיך 'רעה איך *י')קטו(
 : וכו' סראשי קלני אומרת מח הו8כינה בצער "שראי ששעי אם אפילו חדל שאמרו כסו הקד1שהיהשכינה
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 לגי 6על לעיתי. וחיתיך פלעס כוכגילכשוםתי

 ,מ ינה י""'נ קי ו""' "י אעוג"ו
 ע5 5תסרוגית6 05 חגי קג*ס דכד מדת6
 ותקילייין 6וכ5סין 5יגוןכ5

 ד5סון. ריס6 5תסוי ד5תת"
 וכ5 סכיכת. 6% תייר חסכמע 6יסי זפכ6תסס61
 וכד 5ע5תין. סכיכין 6% תדיר חסכמין די505וכ)סין
 סוו ותת6 ד5עי65 6וכ)סין וכ5 חח)ריסכסקת
 6כתרייסו גע)ין סוו ורתיכוי דפרעס וסוסווןקקס.

 סרי6ת 6יסי כדיןד'סר%.
 כתוסכחת"

 5גכ' דרמיתו
 כתוסכמת" געי 65 וקכ"סע'65.

 כחי"6 זתג6. כססו6
 חגו 6סת'קת 6'ס' ס3')ס. כ5 זס 6) ז0 קלכ651

 סוסיון 6'גון כ5 דעכע' וכיון דסר'6ת.. דרמיחותוסכמת6
 גכור6ן 6'גון כ5 יסר56 ומתו גיח6. דפרעסורתיכין
 כ6רע6 יסר6) סכמו קכ"ס. 5ון דעכדוכיסין

 יסיר 16 דכתיכ קכ"ס. 5ון וקכע כגיגסת'סכמת6
 ס5תס כגס וכד . 5ס' סו6ת ססירס 6ת וכג*יחסס
 כדין מד6. כסיקע6 סוו כ3סו וע)חין חקדס6כי
 ותוסכחן ח5'ן ויערת ע65ס. ותוסכמת6 רמיתו 6תערת6'סי

 ותי6וכת6 רמינוו חנו וקכ"ס 5גגיס.כרמיחו
 5נוסתק 05 דעכד סת'קו ססי6 05 65דכורי געידכ5ס
 נרכני 5סוסתי ו6נור פתח ד'5ס. כתו~מת6 כעי6%

 סוו דפרעס ורתיכין סוסוון 6יכון כדפרעס.
 6סתיקת רעיתי. דת'תיך דיקר56. 6כתריס,ן ורדפין6תיין
 סתס 6סרן. וידוס כד"6 דחיתיך. כ6סתקות5.6ך

 פ,יש",ש :ןףי:,::ףן:% כגין כען עד ~תג6 כס0ו6 דס6 56עריך. וסכי דוס.כנכעון
 כתוריס. 6יכון ספירין וכנוס די5ך. תיקוגיןכ5

 ותורס סככתכ תורס 6וריית6. קכי5ודככר
 ווקדתת סוית ד65 לו6י כסו. ו6תעסרת "ססכע)
 כתוסכהת'ך געיג6 65 רעיתי. דחיתיך וכג"כדג6.

 ועריס ערוס סוית ד6ת גג'ן די5ך. יומיתו61תערו
 י6"ן כתס וססת6 כתיקיגין. נותתקג5 סוית651

 5ו6ריך תוסכמתיך. וכתי5' כך די5י ורעות6 ד')ך.חיקוכין
 דכ5סו כגווג6 כ6רע, נוקדס6 כי 5יך 6'ת 60גמרוזיס.

 ".( ~ע;%ע 'יע~לר,יצ' 4י 11;1"1'"שי,,ן7נוי, ,בם1;ם.
 תת6ס 'סוד6 עד ע)6ס דגקוד6 חריס6 געסס.656
 דתנון )ק'ת( זוסכ חססר6 5'ך מעכיד 5'ךכתקן
 נוסער6 0כסף. גקודות עס דרמיחו.5תערו
 65מ061דיחיכ6.

 ד0"
 6תערו

 ד5גמ)י
 6תער 65

 כתיקוגי כקדתית6 6יסי 6תתקג6 כד 656 5נכס 5תתקן6%
 ע5ח6 דס6' דתיקוכין יכי1ן )קי0( שח6ד60י

6תתקגו

 יבי אמי יעיתי. דמיתיד פיע" ביכבילכפוםתי
 הפסוקיפ אצל לזה שייכות מהשמעון

 מה הזה שיר של והשמחה האהבה ובסודשלמעלה.
 אלא לח. משיב הוא ומה פרעה. מרכבות לכאןענין
 על המטרונה את הקב"ה השלים שכאשר וראהבוא
 שלהם. הראש להיות שלמטה והמחנות המונים אותןכל
 וכל הרף. בלי תמיד משוררת היא והלאה ההואמזמן

 וכאשר לעולם. ירמו ולא תמיד משוררים שלההמונים
 היו ושלמטה שלמעלה המחנות וכל ממצריםיצאה
 מאחריהם נוסעים היו מרכבותיו עם פרעה וסוסילפניה.
 לאל אהבה בשיר התחילה היא בכן ישראל.של

 כמש"כ ההוא. בזמן בשיריפ רצה לא והקב"העליון.
 מלשיר נשתתקה אז הלילה. כל זה אל זה קרבולא
 הסוסים אותן כל שטבעו וכיון שהתחילה האהבהשיר

 הגבורות אותן כל ישראל וראו בים. פרעהומרכבות
 בארץ ישראל שוררו אז הקב"ה. להם שעשהוהנסים
 ישיר אז שנאמר הקב"ה. וקבלם בשבילהשירה
 שלמה בנה וכאשר לה'.. הזאת השירה את ובנ"ימשה
 אז אחד. במשקל העולמות כל והיו המקדשבית

 השיר דברי ואמרה עליון. בשיר אהבה היאעוררה
 של והתשוקה האהבה מתוך והקב"ה אליהבאהבה
 לשתוק לה שעשה השתיקה אותה להזכירה רצההכלה
 ברכבי לסוסתי ואמר פתח שלה. בשיר אז חפץולא

 היו פרעה של והמיכבות הסוסים אותן כאשרפרעה.
 החרשתיך רעיתי. רמיתיך ישראל. אחרי ורודפיםבאים
 שמש אהרן. וידום כמש"כ דמיתיך. ברמיה.אז

 בנין אז עד ההוא בזמן שהרי נצרך. וכך דום.בגבעון
 היו לא שלך התיקונים וכל שבארץ והמחנותביהמ"ק
 בתיקוניך בהם מתעטרת היית לא ואת כראוי.בשלמות
 נאים כמה בתורים לחייך נאוו עתה אבלכראוי.
 בתורים. הם יפים וכמה שלך. התיקונים כלהם

 ותורה שבכתב תורה התורה. ישראל קבלושכבר
 מקודם כן היית שלא מה בהם. ונתעטרתשבע"פ
 שלך בשיר חפצתי לא רעיתי. דמיתיך ולפיכךלזה.

 ועריה ערום שהיית לפי שלך. אהבהובהתעוררות
 נאים כמה ועתה בתיקונים. מתוקנת הייתולא

 צואריך שירתך. ובדברי בך שלי ורצון שלך.התיקונים
 כל בדמיון בארץ המקדש בית לך יש הריבחרוזים.
 גדולים וחסידים צדיקים והרבה העליונות.הצורות
 בשלמותם. בתיקוניך מתעטרת שאת ועכשובתוכה
 הם כוספים המדרגות וכל העליונים מקורות כלהרי
 וע"כ עליונים. בתיקונים אותך ולתקן אותך. לקבלאליך
 כתוב לא אעשה בודאי. נעשה לך. נעשה זהבתורי
 התחתון היסוד עד העליונה נקודה מראשית נעשה.אלא
 אשר )ק'ח( הזהב בחינת הצד מן לך ונעשה לךנתקן
 מצר היינו הכסף. נקורות עם האהבה. התעוררותשם

 נתעורר אינו העליון שהתעוררות להראות הימין.בחינת
 בתיקונים תחלה היא נתתקנה כאשר אלא לה נתתקןולא
 העולם זה של שהתיקונים וכיון )קיט( העולם זהשל

נתתקנו

הזהר
 תהנקי רמימ ננתונ יפין. פים. הסד. עי מייה תסף לראשי. תחת שפולו כנתונ שם4י. אש. נמיה. ול 18ח "נ%ח(
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 מתתקנים שלמעלה תיקונים בכן כראוי. בהנתתקנו
 תורי. הכסף. נקורות עם זהב תורי לה ונותניםבה

 הדבר נכון עכשו )קג( אביהיל בת אסתר תורכמש"כ
 תורי ודאי זה ובעבור וגף. בתורים לחייך נאוושהרי
 אחד כל )קכ6( כראוי אותך נתקן וגף. לך נעשהצהב

 )דח( : דרכו לפי מאתנוואחד
 וה' כתוב רעיתי. דמיתיך פרעה ברכבי יסיסתיד7צוד4

 כאשר ונף. ענן בעמור יומם לפניהםהולך
 ללכת רוצים היו לא ממצרים ישראל את הקב"ההוציא
 שהיתה למצרים רגולים היו כי חרבה. ארץבמדבר
 ילכו ועכשו מצרים. כארץ ה' כגן כמש"כ עדן.כגן

 הקב"ה. עשה מה ישוב. בלי יבשה בדרך ציהבארץ
 בכל מהלכת שהיתה הקדושה שכינה לפניהםשלח
 נמהרים והיו מפליאים. נונים בכל זוהר. שלגונים
 נעכבים.. היו ולא והלכו בהשתוקקות. להביטאחריה
 פרעה עשה כן במו במהירות הלכו שהםוכדמיון

 ולא במהירות לרדוף כרי שלו. וסוסיםבמרכבותיו
 סוסים לקח עשה. מה בררך. וסוסיו מרכבותיויתעכבו
 והזכרים מלפנים הנקבות ויאסר זכרים. וסוסיםנקבות

 היו והנקבות הנקבות. אחר רצים היו הזכריםטאחריהן.
 אחרי במהירות ררפו וכלם הזכרים. טלפנינמהרות
 בישראל. מלחמה להתגר ובקש השיגם כאשר*שראל.
 להשוות מלפנים והזכרים לאחור אותן ואסר הנקבותנטל

 לפניהם הולך וה' כתוב בתהלה כאן כךמרכבותיו.
 לפני ההולך האלהים מלאך ויסע כתוב ואח"כיומם.
 שישראל בשביל ויסע. מאחריהם. וילך ישראלמחנה
 בליסטראות ואבני החצים אותן וכל נשמרים.יהיו

 ישראל. אצל הגיעו לא פרעה מרכבות שלוהכדורים
 רעיתי. דמיתיך ולפיכך וראו. התיצבו שכתובוזהו

 שאותן וכיון פרעה. מרכבות של ממש ההואבדמיון
 אותן כל ישראל וראו נאברו. מצרים שלהמונים
 נאוו בכן הים. על הקב"ה להם שעשה והגבורותהנסים
 שנאמר האמונה. בסוד ישראל נתתקנו בתורים.לתייך
 הר על התורה וקבלו עבדו. ובמשה בה'ויאמינו
 נתתקנו ובכן פה. שבעל ותורה שבכתב תורהסיני.
 : כראוי ולמטה למעלהכלם

 והיו המקרש. בית בנה המלך ששלמהבזמן
 שמריו. על כיין שוקטים וחסירים צדיקים כלםישראל

 ולמטה. למעלה הזה שיר ונתגלה הכל נתפתחאז
 דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי נאמר מצריםביציאת
 מזוינים היו פרעה מרכבות של הסוסים מהרעיתי.
 בכמה מלובשת היית את כן כמו זיין. כלי מיניבכל
 פרעה של הסוסים ומה מלחמה. להתגיר זיין כלימיני
 בליסטראות אבני מלחמה. נל. בכמה טעוניםהיו

 העמסתי אני כן כמו מלחמה. להתגר וכרוריםחיצים
 בהם. מלחמות להתגר מלחמה בלי מיני כלבך

 בגוון אותך רואה אני ועתה כל. לעיני בךולהתקדש
 בתורים. לחייך נאוו ונאים. יפים תיקונים בכמהאחר.
 ונתגלה. אצלך נתפתח הכל שהרי ההי"ן.בשתי

 תתתקט ד)ע')6 תיקוגין כדין י6ות. כדק6 כס6תתקכו
 תורי. סכסף. גקודות עס זסכ תורי 5ס ויסכיכס

 סו6 י6ות ססת6 )קכן 6כימע כת 6סתר תורכתד"6
 מד כ5 )קכ"( י6ות כדק6 )'ך גתקן ונו'. 5ך כעססזסכ תורי וד6י ד6 וגנין ונו'. כתוריס 5מייך כ116דס6

 )י""( : 16רחו' כפוסומד
 וס' כחוכ רעיתי. דתיתיך פרעס כרכני )סוסתיררעך

 כסעת6 ונו'. טגן כענווד יותס )פגיססס51ך
 5יוי1) כע6ן סוו )6 תת5ריס )יקר56 קכ"ס 5וןד6פיק
 דסף6 כת5ריס לגי)ין דסוו גגיכו. כ16רמכתדכר6
 16)ין דיסון וכען ת5ריס. כ6רן ס' כנן כטד"6 דעדן.כנכת6
 קכ"ס. עכיד ת6י יסוכ6. כ)6 דמילכ6 כ16רח6 גגיכוכ6תר
 גכ5 6ז)6 דסות סכיגת6 קיוייסוסדר
 תתעככי.. סוו ו)6 ו16)יכתי16כת6. )תמיוי6כתרס רסקי וסוו דתי6וכת6. נווגין ככ) דזוסר6.גווגין
 פרעס טכד סכי 6ופ ככסי)ו1516 ד56ין1כג11ג6
 651 ככסי5ו צתרדף כגין ד')'ס. וסוסווןכרתיכוי
 סוסוין גס5 עכיד. ת6י כ6ורח6. רתיכהיתעככון
 ודכורי 5קת"סו גוקכי וסיי דכורי. וסוסווןגוק3י

 ס11 וגוקכי גוקכ'. כתר רסט' סוו דכורי נו6מור6.ן
 6כתרייסו ככסי5ו רססו וכ5סו דכורי. תקווילסעי

 כיסר55. קרכ6 )"נח6 וכע6 )ון ד6דגיק כ,.ן ו,סר6)1
 )ייסר6 כג'ן 3קיוטסו ודכירי )"חור6 5ון ומגר גוקכיגע)

 5פגיסס ט51ך וס' כת'3 3קית'ת6 כךרתיכוי.
 5פ:י ססיך ס56סיס ח65ך ויסע כתיכ ו5כתר'ותס.
 דיסר56 כגין ויסע. ת6מריסם. וי)ך יסר6)תמגס
 ןג'טנ, "%י'ו:נ,,.ן יישו'ןיניו, ןומג"ש,,
 רעיתי. זתיתיך וכג"כ ור6ו. סתי5כו דכתיכוסייגו
 י6יגון וכיון פרעס. דרככי ת,וס גווג6כססו6
 6יגין כ) יסר6) וחנוו 6תעכרו. דת5ר6י6וכ)סין

 י~"ן "קליעהפומי,נ.
 6תתקגו וכד'ן סס. סכע5 ותולס סככתכ תורסדסיגי.
 : י6וק כדק6 ותת6 עי65כ5סו

 וסוו תקדס6. כי כגס ת5כ6 דס5תסכזתג6
 דורדיס. ע) כמתר6 סקעי 'וחסידי 5דיקי כ5סויסר6)
 ותת6. עי)6 ד6 סירת6 ו6תנ5י כ65 6תפתמכדין
 דתיתיך פרעס כרככי 5סוסתי כתיכ קעת6כססי6
 תזו'גין סוו דסרעס דרתיכין סוסוות6 נוסרעית'.
 כ:תס תת)כס5 סףת 5גת סכי 16ף קרכ6. ,ייגיככ)
 דפרעס סוסוון ותס קרכ6. )6גמ6 קרכ6~יגי
 כ5יסער6ין נורין 6כגין קרכין. ת6גי נכתס סעיכיןסוו

 עעיגג 6נ6 סכי 6וף קרכ6. 65גת6וגסעירון

 ם "יה!ו ,ם ית'"וע".%2
 כתוריס. 5חייך ג6וו וי6ין. ספירין תיקוגין ככתס6מר6:
 61תנ)'6. 5נגיך 5תפתח כ)6 וס6 ססי"ן.כתרי

 ההרזיו
 שפ*ו ף לך צש*יי *4 )קכ"( : יגרע לא עונתה מישט *ע "י *ייחח:(
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 ו6גת 61תפתמ6. )קכ)ך ף6' ניך מיי 658סה
 תרין 1כ4)ין )הינ( דק כ6ת וט"5ת וש ת*ת6תטכרת

 תרין ד6יגון כתוריס. )גכיך 61תתקט )מ"ךג6וו
 י6תתקגו תקורין יכ5 ט)6ין תיקוגין 6'גוןכמלוזיס.
 סגי. ולמיתו כמכיכו 5נכס דכיר 6יסו י6 וכ))נכיך.
 רמיתו )ס ע"מז6ס 5כס ט) ו)ת)65 )גמת6כנין
 יס6 וגו'. 5ך געסס זסכ תורי 5נכס 6תר וט*יסני.
  תיקכין פסירו. פל ספירו )ך 65וספ6 6ית ו6עךתכ6ן

 )רת( 1  תיסוכיןפל

 יוסי 6*ר רטיתי. ומיתיך פרטסכיככילכעדכערצי
 כרז6 5סת6)6 רתיכין 6ית מזית6

:ויגלנ י)טי)6 כרז6 5יתיג6 רתיכין ו6ית "מר6.יסער6
  וכו

 ו5לי  וומתי 1,36 6)ץ. )קע  1461
 די)יס וכנווג6 תתס. רתיכין  רייכון  3וול1כססו6
 6ף גסמתין. ו6פיק קעי) סער6 ססו6 תס תתס. טסר6יססו6
 יג( )סמ,ת יכתיכ תיוס. נווג6 כסס61 עכדקכ"ס
 כססו6 כת3ריס כ)6 וכן ככור. כ5 ס'ויסרנ
 תתס יי)יס כנווג6 רטיתי יתיתיך וכנ"כ תנוס.נווג6
 ולותכ5  5תר.  ול5 סו6 6גי ס'. 6גי כי זכתיכ)קע)6.
 כנדיס ממת ת6ווס נ6 זס %י סי( ל'סעי' כתי3ר5תי

 כל חוי ת5  סיפון 6*ר וגו'. נתוריס 5מייךנ~ירד י( ל,-יי5 1  וגו'מכ5רס
 רפלת5  ורפותין  תתס3ין וכ) ד)נו.גווגין

  גס כר 6סתנוודט וכ6גפין  3ילפין.  5תתוון כלסו ל53. גוריילון
 כי"6 )כיס. טוכיו' 6י 5קכ טוכדוי 6י 6יסו.לי6ן
 ג6וו 6תר י6 וט5 כס. טגתס פגיסס סכרת ג()י:פ"
 כתוריס.5חייך

 ייות כרי,  לל?ו רכל?  רתיסולין  ר?סתי
 נזתג6 סוי י6 וכ5 כן.  כ,סופ5 3ל5  לזייך%

 ז
 י6תנגי

 פליי 3סרו?.  כל?ו  ופליין  ?קוסי.כי
 ,16ת. כיק6 6תתקגו 6גפין וכיין מי6. כמכור6ותת6'

 651 כתיכ )מייך )קיג( מזי כיק6 63גפין 6גפיןו6תקכרו
 מעקגן 6יגון )מייס 6כ) מי. יכ)6 כניןפ:יך.
 5תתסל5 ר5  סייות5  ו3ג"כ 3יו.  ליסתכל5 ומי)ע56פפפ6
  ל?לך. ס' כס5 פל  סל%? ויס3  גפ(י לרס-5 כתי3ייי  תקוס6. 3י ויו3לי סלת? רית5  כיון תייות5 י רפלת5  וי:ין ת:5ר יתיר פיוסי כי רית3לי3י?כ5
 ןט)ק6 )קגי( 1תי;6 טי)6 6תטסי6 כס"6 ססי6כי'1

  פילין  ל?  ויתי  דריעוי כין )ס וקכי5  ל?. לו3ל5י?יל5 תלכי  לי  5וסי?  3תוס3תת5  רסלי5  כיוו פיל5. לגכי3ווס3תת5
 סגי. ויקר ו:כזכזין  %תלן לי  ל%יי3 ופסיוררחי%ו.
 )6ט)6. 6ורמ6 יו)פין י6יגון כגין עטתי. פסוקי 6יגוןזסכ  תורי  יכסף. כתורת  פס  לך  לפסס זסכ תוריו,נור
 כנין תורי. 6קרון ת6י וט) )סת656. 1"י 5יתיג56י
 )ס )ת'סג ירנ6 יס*י וזתג6 תול תעתיכי

 ואת ונתפתחה. יקבלך ונכונה בך תשמח העייינהה
 אלה ובשתי )ק:ג( וץ באות ונכנסת וש מאותנעברת
 שתי אותן כי בתורים. אצלך ונתתקנו לחייךנאוו
 צוארך שבע8פ. ותורה שבכתב תורה תורים. הןההי"ן

 שנתתקנו המקורות מכל העליונים תיקונים הםבחרוזים.
 רבה. ואהבה בחביבות מזכירה הוא זה וכללך.

 אהבה לה ולהראות לבה על ולרבר לנחמהבשביל
 שהרי וגר. לך נעשה זהב תורי לה אמר וע"כגרולה.
  תיקונים  יופה על יופי לך להוסיף יש ואילךמכאן

 )י"ק : תיקוניםעל

 12ל בסור לשמאל מרכבות יש וראהבוא יוסי א"ר רעיתי. רמיתיך פרעה ברכבילכעיכערצי
 12ל העליון בסור לימין מרכבות ויש הטומאה.צר

 12ל ואלו רחמים של אלו אלה. לעומת ואלההקדושה.
 שעשה דין כל במצרים. דין הקב8ה וכשעשהדי4
 צד של וכרמיון ממש. המרכבות אותן כרמיוןהי'

 אף הנשמות. ומוציא הורג ההוא שצר כמו ממש.ההוא
 יג( )שמות שנאמר ממש. הדמיון באותו עשההקב"ה
 באותו ה" במצרים הכל וכן בכור. כל ה'ויהרג
 ממש שלו כרמיון רעיתי דמיתיך ולפיכך ממש.הרמיון
 ולעתיר אחר. ולא הוא אני ה'. אני כי שנאמרלהרוג.
 בגדים חמוץ מאדום בא זה מי סג( )ישי" כתובלבוא

 )א-ריא'( : וגוןמבצרה
 כל וראה בוא שמעון א*ר יגף. בתייים יחייונאוו

 שבעולם והרצונות המחשבות וכל שבפנים.הגונים
 האיש ניכר ובהפנים בהפנים. ניכרים כלם הלב. תוךשהם
 כמש"כ לרע. שמעשיו או לטוב מעשיו אם הוא.מי

 נאוו אמר זה ועל בם. ענתה פניהם הכרת ג()ישע"
 מיר טובים. מעשים של בתיקונים ישרים.בתיקונים כראוי כלם הכלה שתיקוני עתה כי בתורים.לחייך
 שנבנה בזמן היה זה וכל כלל. בושה בלי לחייךנאוו
 עליונים בשמהה. היו העולמות שכל המקרש.בית

 כראוי. הפנים נתתקנו ואז אחר. בחבורותחתונים
 ולא כתוב לחייך )ק:ג( כראוי בפנים פניםשנתחברו
 מתקנים הם לחיים אבל אחר. שהכל לפיפניך.

 נתתקן הזה שיר ולפיכך בהן. להבין והריבורהצפצוף
 : שבעולם זמנים מבשאר יותר המקרש בית שנבנהבזמן

 ביהמ"ק. ונבנה שלמה שבא כיון וראהובוא
 למלך. ה' כסא על שלמה וישב כט( )דה"א כתובמה
 ה ועלו )קגד( ולמטה למעלה נתעטרה ההיא כס"אשאז
 המלך לה הושיט בשיר שעלתה כיון למעלה.בשיר
 גדול. וכבור ואוצרות מתנות לה לתת ויפקראהבה. רברי לה ואמר זרועיו בין וקבלה אותה. לקבלימינו
 תורי הכסף. נקורת עם לך נעשה זהב תוריואמר
 לכנוס. הדרך מלמדים שהן לפי הטעמים. פסקי הןזהב
 לפי תורי. נקראים מה ומפני לשמאל. ואם לימ.ןאם

 בה להשפיע מררגה איזו של והזמן התור מגיעשכאשר
עיש  הזהרזיו

 פנים )קגג( . ורע לכם הא ייה.כ בשפי פלאה שהיא מורח וץ זאות שפג בלי דרנה בדלות שהשכינה פ1רה ך אזת~4כ(
 היינו ה' כסו )ק:ד( , שפע בה להשפיע זטיכ"ע תפארת דחיינז רפקבא עלמא עם דדכורא ערמא  הוריגות על מורה82נים

 י הפלפתפדת
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 לכנוס רושם בה עושה ההוא. היסו"ד ידיעל

 מדרגה כאשר כן כמו ללכת. שנצרך ההוא בדרךוללכת
 בה עושה בה. להשפיע והזמן התור לו מגיעאחרת
 ממש. ההוא בדרך וללכת לכנוס אחר באופןרושם
 אלו ה'. דרכי ישרים כי יד( )ההשי כתוב הסוד זהועל
 כמו האותיות על תלוים כך שהטעמים לפיזהב. תורי לו. כראוי ואחד אחד כל הטעמים תנועותהן

 כמו הכלה. של האזנים גבי על נזמים עגילישתלוים
 של והעגילים הנזמים שהן התנועות. ושארתלשא
 ואין טעמים בלי הן האותיות ואם האותיות.תיקוני
 ועגילים נזמים בלי הכלה כאזני הן הרי תנועות.בהן
 כאשה הן נקודות בלי תיבות התיקונים. בהןוחסר
 הן והתנועות הטעמים לפיכך כבוד. מלבושיבלי

 הן זהב תורי ועאכ שלהן. והלבשה האותיותתיקוני
 מראש באות שהן לפי זהב. שאמר ומה הטעמים.תנועות
 בסור כלן לפיכך האותיות. לכל ושכל דעת ליתןהמלך
 אלו הן. מדרגות ב' וטעמים נקודות עומדות.אחד
 הן והאותיות האותיות. בהן להתתקן נצרכותואלו

 מסור יוצאות כלן שהרי עליונים. בסודותמצוירות
 היוצאות נתיבות ושתים שלשים באותן העליונה.חכמ"ה
 שבכתב ותורה למטה חקיקות האותיות וכל חכמ"ה.מן

 אותה לתקן באות המדרגות כל וכאשר אותן.יורשת
 . וטעמים נקודות בה עושים )ק:ס( האותיות אותןבסוד
 חס הוא. סופרים תקון שהנקודות תאמרואפשר
 שקיבל כמשה יהיו העולם נביאי כל שאפילוושלום.
 נקודה אפילו לחדש רשות יהם אין סיני. מהרהתורה
 סודות כאן אלא שבתורה. אחת באות קטנהאחת

 הן האותיות כל צורות מדע. מביני לאותןעליונים
 ללמד שעומדות התורה. גופי ונקראות סוד פיעל

 מסוד יוצאות הנקודות עליונים. בסודותולהודיע
 אחת ובנקודה תיקונן. על האותיות להעמידהמוח
 לאופן כמעמדה התיבה את ומעבירה התיבה.נשתנה
 ישר בדרך ללכת לסוס. כמתג הם והטעמיםאחר
 לכל רשות ואין הטעמים. רצון לפי לשמאל אולימין

 כמה ברשות אלא זה. לצר או זה יצד ללכתהאותיות
 בנקודות ישר בדרך ללכת אותן המנהיגיםטעמים
 זהב תפוחי כה( )משלי שכתוב הסוד וזהו יחדו.וטעמים
 הן זהב תפוחי אופניו. על דבור דבר כסףבמשכיות
 דבר הנקודות. אלו כסף. במשכיות והתנועות.הטעמים
 בשתי אלא כראוי תיבה אין שהרי אופניו. עלדבור
 )י"8( : הכסף נקודת עם לך נעשה זהב תורי ולפיכךאלה.

 מקרא אבא א"ר ריחו. נתן נרדי במסבו שהמלךעך
 על נמצא ה" שהקב"ה בשעה החברים. ביארווה
 נתן נרדי לישראל. התורה ליתן מוכן וה" סיגיהר

 ומגין שעומד טוב ריח והעלו נתנו ישראלריחו.
 ה' דבר אשר כל כד( )שנות ואמרו דורות. לדוריעליהם
 שעלה בעוד במסבו. שהמלך ער ד"א : ונשמענעשה
 לוחות בשני שנחקקה מהקב"ה התורה לקבלמשה

אבנים

 כתס 3רסו 3ר ד6. ו5ססר6 ן6 5ססר6 5תסך6תוון
 3גקודי תיסר נ6ורמ )תסך 5ון תד3רידסעתי
 זס3 תפו"י :ס( )"ס)י ד6 ורז6 כחד6.וסעתי

 5וגון זס3. תפומי 6וסגיו. ע) ן3ור ד3ר כסף3תסכיות
 רגר  ליורי.  5לין  לסף.  ב?סכיוס  וסלו?י.עעתי
 3תרין )3ר י6ות כדק6 ת)ס 5ית דס6 6וסגיו. ע)ר3ור
 0""( : סכסף גקודת עס )ך געסס זס3 תורי ו3נ"כ6)ין.
 קר6 ס6י 636 6ער לימו. נתן גריי 3תטגו ססת)ךעדא

 וזתין 6סתכמ דקכ"ס נסעת, חנרי6.6וקתוס
 כתן כרדי ציסר6). 6וריית6 5תיסנ דמיגי3סור6
 61נין דק6יס ע3 ריח6 וס5יקו יס3ו יסר56רימו.
 ס' ד3ר 6סר כ) גד( ):פ1ת ו6תרו ןלין. )דריע5ייסו
 דס)יק 3עוד 3תס3ו. ססת)ך עד ד"6 : וגסתעכעסס
35כין 15מי 3תרי ד6תמקק6 תק3קס 6וריית6 )ק3)6תקס

 )6ע)5 רסיתו גס ע3יל יסוד"6. זססו6 יל6ע)
 לרנ5 כל סכי 6וף )תיסך. ד3סי 6ורח6 3ססו6ו)תסך
 3ס ע3יד 3ס. )תיסכ וזתכ6 תור 5יס תס66חר6
 תתס. 5ורמ 3ססו5 ו5תסך 65ע65 6חר6 3נווג6רסיתו
 6)ין ס'. דיכי .סי.ס כו 'ד( )ס.;ט כתי3 ד6 רז6וע5

 נ[ וגצש י'ענ~י י'גיו יש;:ת;,4%74ט
 ":ן ניין. ננ:;..:,:ג."

 ו:י
 י:הץ,
 )ון וירת6 )תת6 מקיקין כ)סו ו6תווןגתמכתתע6. יג"

 %ס )6תקג6 6תיין כ5סו וכד סככתכ.תורס
 סע?י.. כקוןי 3ס ע3דין )קכס( 6תוון ד6יגון3רז5
 מם סו6. סופריס תיקון גקודי תית6ו6י

 דקני) כתסס יסון דע)ת6 ג3י6י כ5 ד6פי)ווס5וס.

 הזהרףו
 1 הם4כהן בבוז שפע יהו*ש "י4וש)קגה(
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 תתטסר וסוס טכ6 רימ6 6100 סכקו יסר556כגין.
 : יסר6) 056יה 6)0 )טנ5 61"ל1ט5ייסו.

 מזי ת6 סו6. ומכתת6 כר61 קר5 ס6יססת6
 סנן. 6ת )ססקות תטון 6511 ןגסי נ( )גו6סיתכתיכ
 טתיס ותזווונ 3סטת6 כסערר 6תפסט נסר6ס6י
 )ט')6 6ת'וט ל65 גת'כ כסס61 )קי,( טון 0ס61 ס)'סכזוג6
 ו6סתגמו טיט. ייטו )6 כתיכ גה( )6י,נ גי"6ותת6.
 כפקין כיין תמי. מי תייר6 תתפרסן י)6כרטות6
 כן 67קרי קייס6 )ת)כ6 ותטטרי ונמ)יןתכוטין
 סטסרס כטערס כתיכ כוין )קי'( כתרין 6'גוןככ)
 ו6קרי קויק6 ת)כ6 סס61 ירית סטת6 וכססי6 6ת15.1
 טגונ6 כס6י 6סתטסע 6'סו כוין ו6תיס. ו6כוי 6חסגת6כן

 ט)6ס קייס6 ית)כ6 כסטת6 ות6כ6ותפגוק6.
 כתס3ו. ססת)ך טי כתיכ כיין כטטריי. יתיכ ת5כיןכתפגוקי

 ו6פיק 'סו"ו 67 רימו. כתן כרוי ט)6ס. ת)הד6
 כן י6קר' תת6ס קייס6 ת)כ6 ס6' )6זווונ6כרכ6ן

 ותתכרכין ט)נ1ין ככ5סו כרכ6ן 6ת'סכון וכיין3תטרוכית6.
 )ג-ס6:( : 1תת6'ןט)6'ן

 ת5ך ט61 י6 כתסכו. ססת)ך טל 6כ6 ""רתו
 כ0סו )קגח( ט65ס יטין 1תפגוק6 מכרות6 03ס61ט65ס.
 ]ית6( תג'ס 6תמ)י6 6תייט. 1)6 וגכיז יסתיססכי)
ד6ק

 וכר6 כתר6ס יס
1 

 כטוג5 תת6ס ט5ת6
1 

 7)גני)6.
 וס)'ט ויכי) עתטכי. )ס)ט6ס )טע6 סכ6 רימ6וס)יק
 6תקסרת מכיכות6 כיין )ק0 )עי)6 רימ6 סיק6גלי6 7ס6י כסטת6 מזי ת6 ט)6ס. 3גסור6וכגהר
 רתיכין וכ)סו )טע6. )6ת6מי6 גרי6 ס6יוס5ק6
 61יגון 7)טע6. 5גכי )6תטער6 רימין ס)קיןקן'ס'ן
 מו )תפ)יס כי"6 סיר. ט5תות 6קרון כ)סורתיכין
 6)6 סיר. ט5תות תסו 16קתוס 601 ס'ר. ט)תותט)
 תספל. 6ין וט)תות תסו )ק)6( תספר 6ין וט5תותכי"6
 )סו י)ית וכנין )ניוייו. תספר סיס ג0( )6י,גכי"6
 )נ--וגו.( : חספר 6ין וע)תות כתיכמוסכג6

 כתן כרלי כתסכו ססת5ך טי 6תר יוסירכי
 יכ"ג כסעת6 7קכ"ס. 6רמוי כך מזי ת6רימו.
 י)כתר וייט טלס. ייוריס 6סרי וסוי כיס.6תיכק
 )יס וס)יק תמס טכ רימיס 1)קיט 6קייס יסרמ.יותין

 רימו. גתן כרוי כתסכו ססת5ך טו סס"ותע)ת6
 גס 3ר ססו6 י6 כתס13. קכ"ס. י6 ססק)ך.טי

 טוכיין 6יגון רימו. גתן גליי כ6רמוי. ו6זי) כיס67תיכק
 זתגיס. תע6 י)6 טי תט)ת6 יסת)ק יכניגסון יכיס.עכין
 כעסס 6סר סכ) 'ס "( )קסית ת)כ6 ס)תס 6תלוט"י
 6סר 5ייקיס יס וגו'. 5ייקיס יס 6סר ס6רןט5
 7כנין י16קיתג6 כתס סרסטיס. כתטסס 6)יססתמט

 תס6 ך)6 טד תט)ת6 )ון ס)'ק קכ"ס טכיןוטוכייסון
 ס5ליקיס. כתטסס 56'סט תג'ט 6סר רסטיס ויס~תגייסו.
 כסו. רוגזיס 61'ריך יות'ן )ון 16ריךוקכ"ס

56ין

 מכתיר שהיה ההוא הטוב ריח ישראל עזבואבנים.
 : ישראל אלהיך אלה לעגל ואמרועליהם,

 וראה בוא החכמה. בסוד זה מקרא נבארעתה
 הגן. את להשקות מעדן יוצא ונהר ג( )בראשיתכתוב
 בזיוג עמו שמזדווג בשעה בצדדיו מתפשט הזהנהר
 למעלה ידוע שאינו ההוא בנתיב )קג,( ההוא עדןשלם

 ונמצאים עיט. ידעו לא נתיב כח( )איוב כמש"כולמטה.
 יוצאים בכן מזו. זה תמיד נפרשים שאיןבחביבות
 בן שנקרא הקדוש להמלך ומעטרים ונחליםמעינות
 שעטרה בעטרה כתוב זה על )ק:י( הכתרים אותןבכל
 שנקרא ההוא הקדוש מלך יורש ההיא ובשעה אמו.לו
 התענוג בזה משתעשע הוא בכן ואמו. אביו נחלתבן

 יושב הקדוש העליון שמלך בשעה ולמדנווהדשן.
 במסבה שהמלך עד כתוב ע"ז בכתרו. מלכיםבמעדני

 שמוציא היסו"ד זה ריחו. נתן נרדי העליון. מלךזה
 בן שנקרא התחתון הקדוש מלך זה להזדווגברכות

 ונתברכים העולמות בכל ברכות נשפע ואזבהמטרונה.
 ( )ג-סא : ותחתוניםעליוגים

 מלך הוא זה במסבו. שהמלך עד אבא א"רעוד
 בנתיב )קגח( העליון עדן של ודשן התחברות באותוהעליון.
 1ים ממנו נתמלא ידוע שאינו והנעלם הנסתרההוא
 ריחו. נתן נרדי )קגט( ידועים בנחלים ומתפשטהגדול(

 שלמעלה. כדמיון התחתון עולם שברא האחרון יםזה
 יכול והוא ולעשות. למשול למעלה טוב ריחומעלה
 שזאת בשעה וראה בוא העליון. באור ומאירומושל
 מתקשרת חביבות בכן )ק,( למעלה ריח מעלההנרד
 המרכבות וכל למעלה. להתיחד הנרד זאתועולה

 וכל שלמעלה. אצל להתעטר ריח מעליןהקדושות
 מ,( )תהלים כמש"כ שיר. עלמות נקראין המרבבותאותן
 והיינו שיר, עלמות מהו ביארנו והרי שיר. עלמותעל

 מספר. אין ועלמות מהו )קי6( מספר אין ועלמותככתוב
 להן שאין ומפני לגדודיו. מספר חיש כה( )איוגכמש"כ
 ( )ג-רכז : מספר אין ועלמות כתובמספר

 נתן נרדי במסבו שהמלך עד אמר יוסירבי
 האדם כאשר הקב"ה. דרכי כך וראה בואריחו.

 שלאחר ויודע עליו. שכינתו משרה והוא בו.מתדבק
 ומסלקהו ממנו הטוב ריח ולוקח מקדים הוא יחטא.זמן
 ריחו. נתן נרדי במסבו שהמלך עד זש"כ העולם.מן
 האדם אותו זה במסבו. הקב"ה. זה שהמלך.עד

 מעשים הם ריחו. נתן נרדי בדרכיו. והולך בושנדבק
 זמנו. קודם העולם מן יסתלק שבשבילם שבו.טובים
 נעשה אשר הבל יש ח( )קהית המלך שלמה אמרוע"ז
 אשר צדיקים יש וגו/ צדיקים יש אשר הארץעל
 שבשביל שביארנו כמו הרשעים. כמעשה אליהםמגיע

 קודם העולם מן הקב"ה מסלקם הטוביםמעשיהם
 הצדיקים. כמעשה אליהם מגיע אשר רשעים וישזמנם.

 בהם. אפו ומאריך שנותיהם להם מאריךשהקב"ה
אלה

 הוהרזיו
 סלך הוא 11ת אנא רבי רורש באן )קגה( 1 התפארת זה )ק:,( . רעת היינו איב חכמה האע עדן 3י3ה הייני נהי *ייאי,(

 אל! )ק)6( 1 הקדדחח השגינה 9 )ק0 : המלבות זו האחרון ים בינה היינו הגדוך ים )קגע( 1 אבא הנשיא חכמה.העלית.
 1 לה אשר המראכים ומחמת הסלכות שלהמדרגות
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 שיחזרו בשביל ואלה יתקלקלו. שלא בשבילאלה

 )"-גי.( : טובים בנים מהם שיצאו בשביל אובתשובה.

תוספתא
 מה העליונה. "ם יי אשכ'* 'ה יייי "כפיאשכל

 זמורות בכמה עלים בכמה מתקשטאשכל
 מתקשטת העליונה שכינה כך אותו. האוכליםלישראל
 מכמה קרבנות. מכמה כלים. שמנה של עדייםבכמה
 בהם עומדת והיא בניה. על לכפר תכשוטיםמיני
 ברית לזכוך וראיתיה ט( )בראשית ומיד המלך.לפני
 שתקנו הברכות באותן משאלותיה כל לה ונותןעולמי
 כל ההוא בזמן המלך. מלפני לבקש בתפלההחכמים
 אדנאי. הוה"י שהן התחתונה. שכינה שלהדינים
 יהיו אם א( )ישע" לקיים יהו"ה. כוה לרחמיםנהפכים
 אם יהו"ה. ילבינה כשלג הוה"י. כשנים.חטאיכם
 הדינים וכל יהו"ה. יהיו. כצמר הוה"י. כתולע.יאדימו

 העליונה. השכינה מן נתלבנים התחתונה שכינהשל

 וראה בוא שמעון רבי אמר יני/ יעיתי יפההנר
 הנולל היא ף הכל. כולל הוא הקדוששם
 זש"כ ביו"ד. נברא ההוא הבא ועולם דץכ:כמןץספירת
 מהו הגן. את להשקות מעדן יוצא ונהר ב()בראוית
 לכל. אב אב. ונקרא ף וזהו העליונה דץאכמן8 ?הועדן.

 בחכמה כד( )משלי שכתוב הכל. של בית הכל.התחלת
 עשית. בחכמה כלם קד( )תהליט וכתוב בית.יבנה
 ןץכ:כמ-ץ אם. ונקראת ביינדץ ספירת זו הראשונהה

 ומשנתחבר במקומה נודע ואינו נתגלה לאההיא
 בן בנים שני נקראים אלו ךרץ בהאם. נרמזבהאם
 לשני מנקת שהאם ובשעה האם. מן שנתעטריםובת
 תכינמ נק ייץ גבתי"והז באוןנכלל

 ובן ףדץ שהם ואם אב יה. בל היינו ב*ינהתבונ"ה.
 מובא. סבא המנונא רב 'של בספרו ביניהם. ןשהוא
 ואמר מגלה שהיה הראשון תקון המלך שלמהכי
 שאמר. הוא העליונה אם מאותה רעיתה יפההנך

 שלמטה. השכינה שהיא כלה נקראת השניובתקון
 שלמטה השכינה לזאת התיקונים ששני האומריםואלה

 כלה. נקראת לא הראשונה דץ כי כן. לאנאמרים.
 שהרי ידועים. לזמנים כלה נקראת האחרונה ןץרק

 ומרוחק עמה מתחבר אינו שהמלך יש זמניםהרבה
 אשה ואל יח( )ף9י" נאמר הזמן אותו ועל )קינ(ממנה
 נטהרת השכינה וכאשר תקרב. לא טומאתהבנדת
 ככלה כלה. נקראת חו עמה. להתחבר יחפץוהמלך
 לא ההיא העליונה אם ביחוד אבל באה. היאממש
 יופיעו יחדו לעולם. שניהם של התחברותנפסקה
 וה נפרשים ולא מ?את זה מתרחקים לא חונים.ויחדו
 תמיד יוצא מעדן. יוצא ונהר כתוב ולפיכךמזאת.

ואינו

 זתלו; נ"ן גמך,.,ו~ם?מיסו ודישס.
תוספתא ),-,י"

 תס ע63ס. 6ת6 ד6 6סכ5. )י. ווויסכפואשכל
 זנוורות ככנוט ע)ין ככווס תתקקע6סכ)

 מתקסעת ע63ס סכינת6 סכי )יס. ד6כ)ין5יסר56
 נוכמס קרככין. נוכנוס כ5יס. דסנונס קסועיןככנוס
 כסון קמת 61יכע 5כנס6. דכפרס תכסועיןנויני
 כרית )זכור 1ך6יתיס ט( )נר6עית 1נויד ת)כ6.קתי
 דתקיכי כרכ6ן כ6)ין די)ס ס36תין )ס ויסיכעעס.
 כ3 11וכ6 כססו6 נו5כ6. קנוי )נוס6) כ55ות6רכנן
 6דכ"י. סוסא ד6יסי ת,6ס. דסכינת6דינין

 יסיו 06 6( )יעעי' )קייס יסו"ס. ד6 כנוונ6 )רממינותספכן
 06 יסו*ס. י)כינו. כס)נ סוס"י. כסניס.מע6יכס
 דיכין 1כ5 יסו"ס. יסיו. כ15ור סוס*י. כתעע.י6דינוו
 ע63ס. מקכינת6 נות)כנין תת6סדסכינת6

 )ג-גזו( יע"כ
 כ3י3 י דכ)6. כ))6 6יסו קדיס6סת6 מזי ת6 סיועון רכי 6תר עו'. רעיפי יפסדץנר
 ססקד כיו"ד. 6כרי ד6תי ע)ת6 וסס61 דץכנכמדץ.כס6י

 נוסו סגן. 6ת )ססק1ת תעדן 6511 1כסך נ()נר6ע'ת
 )כ65. 636 6כ6. 61קרי י 1ד6 ע)6ס דץכ:כמדץ ד6עדן.

 נמכנוס כד( )עס4 דכתיכ דכ)6. כית6 דכ)6.ס'רות6
 עסית. כמכתס כ)ס קד( )תס)יס וכתיכ כית.יככס
 חכמה ססי6 6,6. 61תקיי6ת ב:ףנה ד6 קדנו6סה
 ותד6תמכל כ6תריס. 6תידע ו)6 6תג)י6)6

 כר6 כנין תרין 6)ין ךדץ כ6יו6. 6תרנויזכ6ת6
 )תרין ינק6 ד6ת6 וכסעת6 נו6ע6. דתתעעריןוכרת6
 דכ)י) כנין ר!כנרנדץ. 6תקרי6ת ךןץ ד6ינון רב:רן בביכנין
 וסיינו כ))6 מד כ)6 וכ*ת. כ"ן 6תוון כ56ין 'כ)6

 וכן יזץ ד6ינון 161ו6 6כ6 ףדץ. בבן סיינו ב:ינדץתכונ"ס.
 6תר. סכ6 סיוטנ6 דרכ ' כספר6 כגווייסו. ךד6יסו
 161ור דג)י קדנו6ס תקונ6 נו)כ6דס15וס
 ד6תר. סו6 ע65ס 16ו6 נוססי6 רעיתי. יפססנך

 ד5תת6. טקכ6 ד6יסי כ)ס 6קרי תניג6וכתקונ6
 ד)תת6 נוקכ6 )ס6י דתרווייסו ד6תרי61ינון
 כ5ס. 6תקרי6ת )6 קדנו6ס דוץ סכי. )616ינון.
 דס6 ידיען. 5זתנין כ)ס 6תקרי6ת 3תר6ס דץ6)6
 ו6טת3ק ענוס 6תמכר 63 דדכור6 6ינון סגי6יןזתנין
 6סס 61) '"( )ייקי6 כתיכ זנונ6 כססו6 )קינ(נוינס
 ודכור6 נוקג6 ד6תדכי6ת וכסעת6 תקרכ. 63 סונו6תסכנדת
 ככ)ס כ)ס. 6תקרי6ת כדין ענוס. 63תמכר6כעי
 )6 ע)6ט שת6 ססי6 6כ5 6תי6.תנוס
 כפקין כמד )ע)נוין. דתרוףיסו רעות66ססיק
 נון ד6 6סת)ק 1)6 ד6 מן ד6 6פסיק 65 סריין.וכמד
 תויר י651 נועדן. י651 הסר כתיכ וכג"כד6.

ע6
הזהר

 עיטא התפארת מן אייה הנשפע הקדרש אור ולהחשיך למנוע אליה לקרג הטמא למטא*ל כח יש "שראל חטאי מ"מת כי3ק)ג(
 הקדושונ מן אותו מעגירים וצרקה ותפיה כה נתש מעשיהמ מטינים ישראל וכאשר . אלוף מפריד ונרגן שכתונ חהוווכורא

 : לישראל טונ מגי ש"י די אליה להשפיע וש:ינתיה קנ"ה יחוד ונעשה תטהר. שהשכינה העניןחה
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 63 6סר ת'ס 1כתו65 י"( )'ס8י' סס"ו 6פסיק.א6
 ד6מוס 3רעות6 רעיתי, כת'3 ונג"כ מימיו,יכזכו
 כ5ס. 6תקרי6ת סכ6 6כ3 ס3יתת6, 63מדות6סריין
6'סי גכ3ס כ3ס. סי6 עתס 63תסכר6 דכור6 6ת6דכ7
5סתרכתיכ ו3עי3.63ססי6 ס3מ6 כ3תלי6 1;::'ס",:ךי יג,א"ויש :,:ב.
6ת6 ד6יסי וכגין 5יעדתס,סי6 כרס 65מטטי6

 זע3דין. מילו כ3 די3ס כרסות6 6תיסי53ע5מ'1.  תיכי 5פסיס ל5 ויושד  ורכות5  3כ3סו.רתעעל6
 ימיי3ימ מילו כ3 7כ63. הירוכל

 יכפר סזס כיוס כי סי( )ייקי6 דכתי3 לכ5.63דכ6ס
 סגת 6ת וקדסתס יס( )ייקי6 וכתיכ ומ'.טליכס
 כתד"6 יונ3. מסו סי6. יו33 וגו' סגססממסיס
 גסל ססו6 תסוס סיע'ו. ,ס3מ ,1ג3 1ע3 ,!()ירת,י
 33-יג:( ע פמיק א6 תד'ר ו6תי גפיק וגג'דד6תי

בנ
 סתעון ל3י פתמ ספמקיס, סוסכת טסיין מ353תאני

 קמי יסר56 ככסת מ3י3י כתס מ~י ת6ו6מר
 תדיר. 3יס מסכמת ,סי6 3ס מס3מ 7ק93סק3"ס.
 לק3"ס.  תריר ליס 15תעת  ותותרין "3מיןוכמס
 רהולס5 ככד53 3יס  ר5סירן  ריסר5ל  הולססוןוכ5ס
 וגו: פתו ס' סלס כי לנ(  )וגויפ דכתי3  כתסיריסי*
 3ספירו דקיית5  יסר5ל כיסת ר5  ססרון. ת3ללתילי
  ותס3חת סרת דטי6 ססרון. זעדן, 3גנת5רגוי

 65סק6ט ד3עי6 ססרון. מ53לת 6גי ד"6 : ע63ס3ת3כ6
  לס( )יספיי כד"5 )5(  רלסלין י3וכ6 פתיס6 דיתל5תסקיו
 3כתיסת5 דסיית5  סכתסי%. סוסית  וססרו4 סכרתלסרר

 ש מססו6 ת53יח 4 י ס"סנתקי6תיך
 כתיק5 ד5סרי  יתר תסס61 סוסיסיטתייס. סוסלת )ג(  לפלתין  סססין ול5  יפסין  רנהליןדססיו

 סותק5  סוסני 35תר  ירוקין, וילס  וסרסיןכת53לת
 ר5סת3י5ת סוסנס  סרפי4 3סית סוטגס  5חרכין.3נותין
 ת53לתי 3סדתית5 סוסכס. )ר( גוויס5 וסני5ת לגוול5תבווי5
 חכ55ת.  6סרי 3תלכ5 3יס ל15דווג6 י3כי35פירג5
 5תקרי5  לסיסין  53ינון כתלכ6 3יס ד*תר3סת3תר

 סוסנת  סוסכיס. ספתותיו דכתיב  3גיןסוסכס.
 ו,תגין 3ס3 זתגין גווגס6 תסלי5 דסי5סכתסיס.

 )*--יי6.( 1 לויי5  תתלין  לרסתי  ותניןל3יס.
כסוסלי

 לא אשר מים וכמוצא גח( )ישע" זש"כ פוסק.ואינו
 ה אה של ברצון  רפיתי. כתוב ולפיכך מימיו.יכזבו
 כלו:. נקראת כאן אבל השלימות, באחדותחונים

 היא ככלה כלה. היא עמה להתחבר המלך באשכאשר
 מפרש נקבה בחינת של תיקונים ב' ולכך ממש.באה

 נסתרת. שהיא לפי נסתר. בלשון הראשון תקוןשלמה.
 ואח"כ כך. כל בהסתר ולא יותר מפרש השניותקון
 אחת שכתוב שלמעלה. בהאם השכינה שבח כלתולה
 האם שאותה ומפני ליולדתה. היא ברה לאמההיא
 ממגה נפסק לא היו"ד ורצון לכלם. המעטרתהיא

 עבדים, של החירות כל גרשותה ניתן לכךלעולם.
 לחוטאים מחילה המביאה החירות כל כלם, של החירותכל

 יכפר הזה ביום כי )ייקי"טץ( שנאמר לכלם.לטהר
 שנת את וקדשתם כה( )יייי" ונאמר וגף.עליכם
 כמש"כ יובל. מהו היא, יובל וגו' שנההחמשים
 שרשיו, ישלה יובל ועל י0)ירמי'

 ההוא נהר בשביי
 ( )ג-לצ פוסק: ואינו תמיד ובא יוצא ונמשךשבא

- -

ב
 יב פתח העמקים. שישנת השייז "בציתאכי

 לפגי  ישראל כנסת  חביבה  כמה  וראה  בואואמר ש5עי~
 תמיד. משבחתו  והיא אותה משבח שהקב"ההקב"ה.
 להקב"ה. תמיד אליו מכינה וזמירות שבחותוכמה
 חלק של בהגורל בו שנאחזים ישראל של חלקםאשרי
 ונף. עמו ומ חלק ני לג( )יגריט שכתוב כמוהקב"ה.
 ביופי העומדת ישראל כנסת זו השרון. חבצלתאני

  ומשבחת  משוררת שהיא  השרון. העד4 בגןהדרה
 לינוק שהפצה השרון, חבצלת אני ד"א : העליוןימלך

 )ישעייים כמש"כ )6( הנחלים מקור העמוק נחלמהשפעת
 בפומק העומדת העמקים. שושנת והשרון, הכרמלהדר
 ממעמקיפ קל( )תייט כמש"כ העמקים. הם מי )" הכלשל

 ההוא ממקום חבצית השרון. חבצלת ה',קראתיך
  שושבת )ג( לעיים נפסק ואינו יוצא הנחליםשהשפעת
 על  עומו  שגורא  ההוא  ממקום  שושגההפמקים.
 ירוקה בתחלה וראה בוא הצדדים. מכל  נטתרהכל.

 אדומה שושנה ואח"כ ירוקים. שלה שהעליםכחבצלת
  שנשתנית שושנה עלים. בששה שושנה אחרים.בגונים
 חבצלת, בתחלה שושנה. )7( צבעיה ומחלפת  לגוןמגון
 חבצלת. נקראת הסלך עם להזדוזג שמשתוקקתבשעה
  נקראה  הנשיקות  באותן בהמלך בו  שנדבקהולאחר
 שושנת שושנים. שפתותיו שכתוב לפישושנה.
 ופעמים יטובה פעמים צבעיה מחלפת שהיאהעמקים,
 )י-יכ68 : לדין ופעמים לרחמים פעמיםלרעה.

כשושנה

 הזהרדי
 נ "ש" " )"ב

  :ך1ל1:21ץ:י%ויזי(היטיי"וסי7:ייןי הייה::ט )" יייכי:ע:אבמגן 8י המנעת
 שגכץן ?יי:%י*ייי:ה""הוןייתית

 )" . העתמות לקיום לעולם פוסק אינו שלו השפע אשר החכמה טן נאצלההסלכות
 מראיח הת:ארת "ם ה!דע1תה קודם כי *ירוש

 ע-י נטתקות שנה שהגנורות היינו אחריש גתים נתערוגות אדומה נעשית ה!דוגותה ואחר דין על הטורה לחבלת יותר דומהירוק
 ו? סורה גות גל כי הספירזת ששת מן שמקנלת הש*ע ענין כ*י צנעיה ומחלפת הספירות ששת הכרל התפארת מן השפעקבלתה

 . אחרת שפעענין
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 פתח הבנות. בין רעיתי כן החיחים ביזכשושנה
 זו החוחים. בין כשושנה ואמר יוסירבי

 לה פשבח שהקב"ה ביארנו והרי ישראל.כנסת
 להתדבק אליה הקב"ה של ואהבתו ישראל.לכנסת
 להקב"ה לו לשבח צריך אשה שנושא מי ולכןבה.

 נצרך בכל למדנו שהרי ישראל. לכנסת להולשבה
 זוגו בבת מתדבק הזה שאיש כמו עשיה.להראות
 המלך לפני לעבוד בא הוא כאשר כך אליה.ואהבתו
 הקב"ה שהרי אחר. זיוג לעורר יכול הואהקדוש
 שמצורר ומי ישראל. כנסת עם להתדבק שלואהבה
 מברכת ישראל וכנסת אותו. מברך הקב"ההדבר
 לה שמשבח הקב"ה של שבחו וע"כ נתבאר. וזהאותו.
 שהיא החוחים. בין כשושנה שהיא ישראללכנסת
 שאר בין ישראל כנסת כך הכל. על ועולהמשובחת
 והיינו הכל. על ומעוטרת עולה שהיא לפיהעמים.
 להראות החוחים. בין ואתרג החוחים. ביןשושנה
 ן )ג-יז : הכל על ישראל כנסת שלשבחה

 רעיתי כן החוחים בין כשושנה יוסי א"רעוד
 כדמיון לישראל לעשותם הקב"ה רצה הבנות.בין

 העליונה. כדמיון בארץ אחת שושנה ולהיותשלמעלה.
 שבעולם שישנים שאר מכל נתברר ריח המעלהישושנה
 מריחה וזו ההוהים. בין העולה זאת אלא כןשאין
 נפש שבעים שנעשו זגים שבעים זרע כן ועלכראוי.
 כשבאו מיד החוחים ואותן החוחים. ביןוהכניסם
 העולם. על וסשלו ועלים ענפים העיו שמה הזגיםאותן
 הקב"ה שרצה וכיון ביניהם. השושנה פרחה 'ואז

 החוחים יבשו אז מביניהם. ולקטה השושנהלהוציא
 ( )ב-קפט : מאומה נחשבו ולא תמו ספוונשיכו

 מהו החוחים. בין כשושנה אמר אלעזררבי
 בין שהיא שושנה מה ישראל. כנסת זושושנה.
 בה יש ישראל כנסת אף ולבן. אדום בה ישהחוחים
 כנסת אף עלים. י"ג בה יש שושנה מה ורחמים.דין

 מכל לה הסובבות הרחמים מדות י"ג בה ישישראל
 אצבעות חמש על להיות צריך ברכה של כוס .צדדיה
 עלים חמשה על שיושבת השושנה כדמיון יותר.ולא

 כוס היא זו ושושנה ):( האצכעות חמש כעיןחזקים
 ( )א-א : גרכהשל

 בצלו הבנים ביו דידי כז היעי בעציכנר:פוח
 הבנים. בין דודי כן היער בעצי כתפוח ואמרחייא רבי פתח לחכי. מתוק ופריו וישבתיחמדתי

 כנסת חביבה כמה אמנם החברים. ביארו זהמקרא
 יש כאן כך. לו משבחת שהיא הקב"ה לפניישראל
 אחר. בענין ולא בתפוח לו משבחת מה טפנילעיין.
 שכתוב כיון אבל בטעם. או בריח או בגוניםאו

 מה ובטעם. בריח בגונים לו. משבחת היא בכלתפוח.
 טה לכל. רפואה הקב"ה אף לכל. רפואה הואתפוח
 אף )1( שביארנו כמו שונים בגונים נמצאתפוה
 ריח בו יש תפוח ; עליונים. בגונים נמצאהקב"ה

נעים

 פתפ סככו". כין רעיתי כן סמ1מיס כיןכשושנה
 דמ סמומיס. כין כסוסכס 61תר יוסירכי

 5ס תסכח זקכ"ס מוקחוס וסמ יסרמ5.כנסת
 5מתדכק6 5קכ5סמ דקכ"ס ומכיכות6 יסרמ5.5ככסת
 5קכעס 5יס 5סכממ כעי דמנסיכ תמן וע"דכס.

 זוגיס ככת תתדגח גס כר דמיסו כתס עוכזמ.5ממזמס כעי ככ5מ תגיגן דסמ יסרמ5. 5כגסת 05ו3סכח
 קכ"ס דס6 6מרמ. 111גמ 6זער סומקדיסמ ת5כמ קתי 5תפ5ת 6תי מיסו גד 5קכ5ס. די5יסומכיכותמ
 ד6תער ותמן יסר56. כככסת 5מתדכקמ די5יסמכיכותמ
 05 דתסכמ דקכ"ס סכממ וע"ד 6תתר. וסמ5יס. תכרכמ יסרמ5 וככסת 5י0. תכרך קכ"סת5ס

 כגסת כך ג65. ע5 וס3קמתע3ימ דמיטי סמומיס. כין דמיסי כסוסכס יסרמ35כגסת
 יסר~

 וזמ כ5מ. ע5 ותתטסרמ ס5קמ דסימ כגיןמוכ13סין. פמי בין
 יממומס סמומיס. כין ומתרג סמומיס. כיןסוסגס
 )ג-5ו:( : כ5מ ע5 יסרמ5 דככסתסכחמ

 ע5מס. כגיוגמ כמרעמ מדמ סוסנס 51תסויד5עי5מ. כגווכ6 5יסר56 15ן 5תעכד קכ"ס כעמ סכגות.כין לעיתי כן סמומיס ג'ן כסוסכס יוסי מערתו
 דסוו תיד מומיס ומיכון סמומיס. כין 15ןומעי5 כפס סכעיס דסוו זנין סכעין זרע דמ 1ע5ימות. כדקמ מרממ וד6 סמומיס. כין זס5קמ ססי6 656 סוסד5מ דע5תמ וורדין סמר תכ5 מתכריר ריממ דס3קמוסוסגס
 ע5תמ. ע5 וס5יפו וטרפין עכפין ס5יקו תתן זנין6יגון
 קכאס דכעמ וכיון כיכייסו. סוסגס פרמתוכדין
 מומיס יכסו כדין תכיכייסו. 05 51קיס סוסכס5מפקמ
 )נ-קפטו( : 5כ15ס מתמסכו 51מ ומסת5ימוומ1דריקו
 חסו סמומיס. כין כסוסגס מתר מ5עזררכי
 כין דמיסי סוסנס תס יסרמ5. כגסת דמסוסכס.
 כס מית יסרמ5 כגסת מוף 1מ11ר. סותק גס מיתסמומיס
 כגסת מוף ע5ין. ת5יסר כס מית סוסגס תס ורמתי.דין

 חכ5 05 דסחרין דרמתי תכי5ין ת5יסר כס מית'0רמ5
 מ5כען מתס ע5 5תסוי מ5טריך כרכס 50 כוס .סטרסמ
 ע5ין מתפ ע5 דיתכמ דסוסנס כגוגמ יתיר.51מ

 כוס מיסי ז6 1סוסגס )ס( מ5כען דמתס דעת6תקיפין
  כ155  סנגיס  נין  וורי כן סיערכע5יכ:רצפצדץ )6-ג( : כרכס50
 סכגיס. כין דודי כן סיער כע5י כתפומ ו6תלמיימ רכי פתמ 5מכי. תתוק וסריו ויסכתיחתדתי

 מית סכמ כסמי. 5יס תסכמת דסימ קכ"ס קת'יסרמ5 ככסת מכיכס כתס מכ5 מכרימ. 16קתוס קרמסמי
 ממרמ. כת5ס 51מ נתפומ 5יס תסכמת מתמי5מסתכ5מ.

 תס וכטעתמ. כריממ כגווכין 5יס. תסכמת 6יטי ככ5מתפומ. וכזיכ סומי5 מכ5 כעעחמ. מו בריהמ מו כנוונין16
 מס 5כ5מ. מסוותמ קכ"ס 16ף 5כ65. 6ס11ת% ס61תסומ
 6יף 3י( דמוקיתגמ כתס כגווגי מסתכמתפומ
 ריח כיס 6'ת תפומ תס עימין. כגווכין מסתכתקכ"ס

וק,ק
הזהר

 ט"כ כי טיכי, *וש:ה הייצו כוס חסדים, ה' טל המורה ימנית יד אצגעות ה' על יוטד ישאר ידים בשתי הכוס קנלת לאהר מ")ס(
 ו חד-ר עי הטורה ירוק אודפ לבן הייט ני( . א'הייםנגי'
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 15 וריח 3יס כת'3 ק3"ס 16ף 56ג'. ס6ר תכ3דקיק
 3יס כתי3 ק3"ס 6וף- תתיק6. עטתיס תפוח תסכ35כון.
 יסר56 5כגסת 05 תס3ח וק3"ס תתתקיס.סכו

 וס6 כס1סגס 6ת6' ת'5' 16קיתג6 וס6כס1סגס.
 ותת3רכ6 טכין ריחין ס5ק6 יסר56 כגסת:ע5ת6. וכ6ין ז6סגי6ו 3סטת6 6תר יס1דס ר3י5ת)זר.
 נש )6'יס כתי3 כדין תריר6. 6מך6 תסטר6 ו6סטתתס3ין. ריחין ס5ק6 65 יסר56 כגסת ככיכ51כע5ת6. חיי3ין ד6סני16 וכזתג6 גסירין. ו6גסס6 קדיס6תזז5כ6
 6תר יוסי רכי מסוכן. ו6גסס6 ונ1'. 6רן תסת'ססס5יך
 כתי3 3ט5ת6 חיי3ין ד6מג'16 ו3ז)זג6 תח3קגי.ויתיגו 5ר6סי תחת סת156 כתי3 3ט5ת6 וכ6ין ד6סני6ו3סטת6
 תסכ6 6תך סזקיס רני ,זזיג1. 6ח1ר ססיכ נ()6יגס
 ת5כ6 פריס כ15תך 156ף. תסריד 1גרגן טו()ת:)י
 ( )נ-עז : תסר1גית6מן

 סיטל 3ט5י כתפוח ו6תר 6)עזר ר3יפתח
 6יסו רסיס 5יס. דדת' 6ית ז65 6י5גין. ס6רתכ5 3נו1גוי ותתטסר חתיז ד6יסו קכ"ס. ד6 כתס1ח.ונו'.
 דס6ר 6553 651 1553 6חר6. 6553 ע6 1553חיזדתי. 1553 3ג"כ כ11תיס. 6חר6 ד5ית סו6 רסיסתכ65.
 36רסס דס1ס יות6 תן 6יתתי. חתדתי.מתגן.
 63סכס. 5קכ"ס 5יס ורמיס חתיד ז6יס31ט5ת6.
 5חכי. תתוק וסריו 16ס3י. 6נרסס ט6( )ישטי'כד"6
 ס5דיק יוסף ד6 5חכי. תתוק יסריו יטק3. ד6ףס3תי. חתזתי 1553 ז"6 : קזיס6 6י63 ז6יסו י5חק סוסז6

 ס5דיק 3יוסף דיטק3 תעד1ת 6יג1ן זכ5 יוסף.יעקכ ת51זות 056 כתי3 וט"ד 3ט5יז6. קדיסין פיריןדט3ד
 יקיר סכן )6( )ייעי' דכתינ ד6פריס. סת6 ע)יסר56 6קרון ו3נ"כ כ5ס1. כטין תעזות ע3יז ו6יס1קייתי
 36רסס ד6 סיטר. 3ט5י כתסוח ד"6 : וגו' 6פריס5'

 3תסיתגות6 ו6תרסיס ריחין דס5יק 5תס1מ. 5יסדדתי
 ו6תרסיס 5עי65 חד 6קרסיס דריס. 3גי כ5 ט5ס5'תת6

 ס5יק די 3ע5ת6 6חר6 ס1ס ד)6 6מד. סוסטעת6 ת6י 36רסס. סי' 6חד )ג( )'"יק6) דכתי3 5תת6.חד
 כתי3 וס6 חזקיס ר3י 6"5 6יס1. 3ר דק3"ס3תסיתגות6

 סוו 65 "יגון כטן טד 6") 3חרן. טסו 6סר סכסס61ת
 36רסס. כסו ד6תטער ע65יןכדרגין
 6חד 36רסס 6קרי ד65 סתעג6 תו 5יס 6תר)3תר
 תסוח סוס וכדין 6חד. 36רסס 6קרי כדיןזע5ת6. 36סן ת5תסון כ5סו וס1ו ויטק3. 3י5חק ד6סת5קעז

 6תרת! ק6 ספיר 6"5 )י( ט5ת6 3גי תכ5 רסיסכט5נו6.
 דודי. כן ק3"ס. ד6 סיטר. 3ט5י כתס1חד"6

 3יות6 ויס3תי. חתזתי )"( קכ"ס ז6 1553. קכ"ס.ד6
 6וריית6 יסר56 וק3י5ו דסיגי. ע1ר6 ט5 ק3"סז6תנ5י
 תד3ס 1תת1קיס יט( )ת:)יס 3סו דכתי3ד6וריית6 מ5ין 56ין 5חכי. תתוק וסריו 1גסתע. כטססו6ארו
 גסתתס1ן 56ין 5חכי. תתוק וסריו ד"5 5ופיס.וגוסת

ד5דיקי5

 לו וריח בו כתוב הקב"ה אף עצים. שאר מכלנעים
 בו כתוב הקב"ה אף מתוק. טעמו תפוח מהכלבנון.
 ישראל לכנסת לה משבח והקב"ה ממתקים.חכו

 וזה כשושגה מה מפני הענין ביארנו והריכשושנה.
 צדיקים הרבה שיש בזמן אמר יהודה רבינתבאר.
 ונתברכת טובים ריחות תעלה ישראל כנסתבעולם.
 רשעים שהרבה ובומן מאירים. ופניה הקדושממלך
 ריחות מעלה אינה ישראל כנסת כביכולבעולם.
 ב( )איכה כתוב בכן מרירות. אחר מצד וטועמתטובים.
 אמר יוסי רבי חשוכים. ופניה וגף. ארץ משמיםהשליך
 כתוב בעולם רשעים שהרבה ובזמן תחבקני.וימינו לראשי תחת שמאלו כתוב בעולם צדיקים שהרבהבזמן
 מכאן אמר חוקיה רבי ימינו. אחור השיב ב()איכה
 המלך מפריד כלומר אלוף. מפריד ונרגן טז()משלי
 )ג-עד.( : המלכהמן

 היער 2עצי כתפוח ואמר אלעזר רביפתח
 בגונים ונתעטר נחמד שהוא הקב"ה. זה כתפוח.וגוו.
 הוא ניכר לו. בדומה נמצא שאין העצים. שארמכל
 בצלו לפיכך כמוהו. אחר שאין הוא ניכרמהכל.
 מושלים בצל ולא בצלו אחר. בצל ולא בצלוחמדתי.
 אברהם שהיה היום מן זמן. מאיזה חמדתי.אחרים.
 באהבה. להקבשה לו ואהב השתוקק שהואבעולם.
 לחכי. מתוק ופריו אוהבי. אברהם מא( )"שצייכמש"כ

 הצדיק יוסף זה לחכי. מתוק ופריו יעקב. זהוישבתי. חמדתי בצלו ד"א : קדוש פרי שהוא יצחק היהזה
 תולדות אלה כתוב וע"כ בעולם. קדושים פירותשעשה
 הצדיק ביוסף יעקב תולדות אותן שכל יוסף.יעקב

 נקראים ולכך כלם. כעין תולדות העמיד והואנתקיימו.
 יקיר חבן לא( )יימ" שנאמר אפרים. שם עלישראל
 אברהם זה היער. בעצי כהפוח ד"א : וגף אפריםלי
 באמונה ונרשם ריחות שהעלה לתפוח. לדמותושיש

 ונרשם למעלה לאחד נרשם דורו. בני כל עלשלימה
 מה אברהם. היה אחד יג( )י"יקאי שנאמר למטה.לאחד
 שנתעלה בעולם אחר היה שלא לפי אחד. שהיההטעם
 כתוב והרי חזקיה רבי א"ל הוא. כמו הקב"הלאמונת
 עוד היו לא הם א"ל בחרן. עשו אשר הנפשואת

 אברהם. בהן שנתעטר העליונות מדרגותבאותן
 אחד אברהם נקרא שלא שמעתי עוד לי אמראח"כ
 אבוח השלשה כל ונעשו ויעקב. יצחק עם שנתעלהעד

 תפיק כמו נעשה ואז אחד. אברהם נקרא אזהעולם.

 . אמרת יפה א"ל )י( העולם בני מכל רשוםבעולם.
 דודי. כן הקב"ה. זה היער. בעצי כתפוחד"א

 ביום וישבתי. חמדתי )"( הקב"ה זה בצלו. הקב"ה.זה
 התירה ישראל וקבלו סיני. הר על הקב"השנגלה
 מדבש ךמתוקים יט( )"הלים עליהם שנאמרהתורה דברי אלו לחכי. מתוק ופריו ונשמע. נעשהואמרו
 נשמות אלו לחכי. סתוק ופריו ד"א צופים.ונופת

הצדיקים
 הוהרזיו

 "4ראל כנסת עי שיום סגת של צי רפורסת עיאה אמא הביגה על מרמזרשייש. אהבו4 לשון הוא דודי כי החסד יל מרמז השני רהסוח של גונים כטין וגבורה חסד של ההכללות שהוא הרחמים מדתהתפארת על מרסז הראשון הקב-ה רפ )ח( : יטקב יצחק אברהם דהיינו הד"ר המדהן ג' על מויה ירוק אדומ לבן הרפוח של הטנים מי*(
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 ועומדים הקב"ה של מעשיו פרי שכלםהצדיקים.
 : למעלהעמו

 פיי שהו העיים נשמית כי וראהבוא
 וכאשר אחד. בסור אחר כלן הקב"ה שלמעשיו
 זכר של בגונים נפרשות כלן הזה לעולםיורדות
 וראה ובוא ביחד. מחוברות ונקבה זכר והןונקבה.
 הזכר ותשוקת נפש. עושה הזכר אל הנקבהתשוקת

 הזכר תשוקת של והרצון נפש. עושה הנקבהאל
 והתכללות הנפש. מוציא בה התחברותו עם הנקבהאל

 תשוקה ונכללת ה:פש. לקבלת היא הנקבהת:וקת
 בלי אחד רצון ונעשין שלמבלה בתשוקהש:מטה
 "זכר. מן ונתעברת הכל מקבלת הנקבה ואזפירור.

 נכלל הכל כן ועל יחדו. מתדבקות שניהםותשוקות
 יחדו ונקבה זכר יוצאות הנשמות וכאשר )ט( בזהזת

 וזה אחד לצד זה נפרשות. שיורדות ולאחריוצאות.
 הזיוג ענין נמסר ולא אח"כ. מזווגם והקב"ה אחר.לצד
 יודע שהוא בלבדו. הקב"ה ביד שהוא אלאלאחר
 שזוכה לאיש לו אשרי כראוי. אותן לחבר שלהןזיוג

 נתחבר שאז לפי האמת. בדרך והולך הטוביםבמעשיו
 זוכה האיש שאם בתחלה. שהיו כמו בנפשנפש

 מתוק ופריו ולפיכך כראוי. שלם אדם הוא זהבמעשיו
 לפי העולם. ממנו להתברך הטוב בתיקון שהואלחכי.
 אינו או זוכה הוא אם האיש. במעשה תולהשהכל
 )"-מה( :זוכה

 אשרי וגף. היער בעצי כתפוח פתח. יצחקרבי
 כל שהרי עכו"ם. העמיס מכל ישראל שלהלקם
 עליהם. בממשלה הממונים לשרים ניתנו העמיםשאר

 ובעולם יזה בעולם חלקם אשרי קדושיםוישראל
 אחר4 למושל ולא למלאך לא הקב"ה מסרם שלאהבא.
 חלק כי לב( )האזינו זש"כ לחלקו. אוהם בחר הואאלא
 כתפוח יה. לו בחר יעקב כי קלה( )תהיים וכתוב עמו.ה'

 עצי שאר מכל בגווניו נפרש תפוח מה היער.בעצי
 חילות כל על ונתעלה נפרש הקב"ה כךהשדה.

 אות שמו. צבאות ה' ולפיכך והתחתונים.העליונים
 נמשל הקב"ה וראה בוא שלמעלה. הצבא בכלהוא

 לשושנה. נמשלה ישראל כנסת גונים. ג' בו שישלתפוח
 שושנה סתם סוגה. שושנה אבא א"ר שושנה.איזו

 לבן שלה גונים זו שושנה עלים. בששההנכללת
 היא כך ולבן. אדום גונים בשבי כולה והיאואדום.
 כשושנה. ישראל כנסת כתפוח. הקב"ה ~( ישראלכנסת
 תחת עוררתיך. התפוח תחת ישראי כנסת אמרהשכך

 האבות אלו אלא הוא. מקום באיזההתפוח.
 הכל אמר אבא )י6( היובל זה אמר יוסי ר' שאמדנו.כמו
 הגונים ג' הם הלא שאמרנו האבות אלו אמנםנכון.

 נכללת מקום באיזה אמר יצחק ר' בתפוח.המחוברים
 שמתחברת האהבה נשיקות באותן בשושנה. ישראלכנסת
 שפתותיו כמש"כ שושנים. שני לוקחת העליוןבמלך

שושנים

ייו

 ונ,: יד:'ןי:ו,1 ע5ייסו. 3ס5סכוע6 מקכן 5ר3ר13 '13 2 עמין62רק זכ6ס ונו'. סיער 3ע5י כתפומ פתמ. י5מק ר3י1

 של"
 ונע,ת" דן נו,",

 מ5ק כ: 5:ג :~יזן ס )תשיס5"'(ו וכת:3ס'6ען:ן

צי"מם 6י5כי ס6ר כ5 ע5 3נווכי מתפרס6 תפומ מס סיער.3ע5י
 וןב 1 17 בג. ,ח ו," ,%ן. מוול נ11כס6 ד6 סוסכס סרפין. 3סיתד6תכ5י5ת

 תמת עוררתיך. סתפוח תמת 'סר56 ככסת 6תרטדסמ

 111:'ן ;' "",ן "ן ע?ן ז:ןון'"ן

סוסכיט
הזהר

 1קייתי דק3"ס דעו3לוי 6י63 דכ5סוד5ליק'6*

 כפסגי6:צג צנ,5 דנעשג,ן'5'ס5ןמנ63%3 דלכור6 דתי6ו3ת6 ורעות6 נפט* ע3יל כוק563נ3י
 3עי6ו3ת6תת6ס

 ד5עי5"
 653 מל6 רעות6 ו6תע3ייו

 שכמו עור ואומר בקנונ או וכר ט להעשות בכחה יש ממנה שתהיה מה הטיפה על הקג-ה ג,ירת שטרט להגין מסביר יב1ה3ס(
 ו וישבתי חמדתי נצלו אח-כ שכתוב לפי הביגה. דהייט לומר ווצהי,כי יכי )י6( 1 תבורת חמד של ננתים לטר רצה )י( 1 הנורא השגחת עפ"י נטרשים ואח-כ כיחר ו:ק?- 1בר שא כחית נ' מןיריין הן ובתחלה חזה נאאן ג*כ הן למלכות רסוד תפארת ובינה חבמה מן יוצאות הנשמות שכאשר הרוחני ב1יוג בן הגשמיב1יג

314



 47כר קורשישון ב השיריםשיר הדהרישץ

 תגסיקות יסקגי יסר6) כגסת 6יורס וכנ"כסוסגיס.
 :( )נ-לפו :יי5י0 ססוון כתרי כסוסגיס ז6תכ5י)ת כמןפיסו.

 גתסומ ונו'. סיפר כע5י כתסומ י5מק 6"יתו
 וכגווגין כגווגוי. זחתסרס6 כתפומ תפומ.6%

 זחות וע) 6( )י"יק6) דכתיכ כתס ס61 סז6 ח5ס.6ת6מז6
 תר6ס 6% 6זס כחו6ס 6זס. כתר6ס זח1תסגס6
 )ג-קגט( :6זס

 וגו'. ויסכתי מתותי כ155 י5מק. 6"רת1
 כיסר56 ק3"ס זעכז מסז כ) ע5 חזית6
 וי)ן'ין6תקסל נגלי וס6ןנ.

 וקעיתקסו
 6מרגין.

 כנין קעת6. ח6י כחזכרא. יסר56 6ז15 סכע6וככ5סו
 תס3ו כסכות וע"ז גיגסו. זתסיתגות6 קסר6דכ5סו
 דכתיכ כגין 656 תיירי. ק6 ת6י יתיס.סכעת
 כ"ג 1כעי )ינ( 5הכי חתוק וסריו ויסכתי מתזתיכ5)ו

 ות6 זעסיתגות6. 655 תמות זיתיכ נרחי0)6מז6ס

 )' : ע,,'ן ותמת,ות"וית"ותיו'4'ןו"

- 

) 

 5יס. ועכז תסכג6 6תקין ו6יס1 כ%55. סייגוכ5)1
 יסר6) וכגסת יסר56. 5כגסת חע'ד6 עכיך 6יסוכיס. )חיתכ 6יסו מתיז6 זתסכג6 ויסכתי. חתדתידכתיכ
 חתוק וסריו כ5655. 6יסו וד6 י6). כ655יתכ6
 דכתיכ )יד( כע5ת6 סכין סירין דעכיז 6יסו ד56מכי.
 6יגין 56ין פריך. ס61 ח6ן גת65. סליך יןתגי יד()סוסע

 דקכ"ס. זעוכז" 6יכ6 ז6יגון ז5זיקי6גסתתסון

 61דיגגיןק זן5ע5ח6
 סירין
1 

 ק סריו ופנ"כ דקכ"ס.
 ד6 וע) כ5)6י. סו6 ז6 כ5)ו. כד6תרן.6יס1

 )ג-דגג.( : סוס זכ5655 יז6 ע5 זחסכג6תקוג6
 6כ) 1ססיר. 6תתר ס6 קר6 ס6י ונו'.כתסומיס רסזוגי כ6סיסות סתכוגי ו6תליסיזס רני פתמ ומ'. כתסומיס רסזוגי כ6סיסותממכוני
 סחכוגי. ווסו סעכוגי. כנ5ות6. ז6 ק6יור6 יסר6)כגטת
 קיס( )תס)יס סס"ז )יס. 5סעכ6 כע6 דגסי5 ת6ן656
 יסר6) כגסת וכנ"כ וגו'. סגופ5יס )כ5 ס'סוחר
 כעי6 קוס. תוסיף 65 גס5ס ס( )עפ,ס זכתיכדגס5ס.
 6תלת. )ת6ן סעכוגי. 6תרת 1סי6 )ט,( 5ס65סתכ6
 כ6סיסות. וכח6י. עתס. כ:)ות6 ד6יגון כ:ס6)יסר6)
 מתר חסס61 כקזחית6 6תת5ין ד"יגון )יי( 6נסן 6יטןפין

ע3
זיו

 מנשיקות ישקני ישראל כנסת אמרה ולפיכךשושנים.
 שפתים בשתי בשושנים שנכללת לפיפיהו.
 )ג-רש.( :שלו

 כתפוח וגו'. היער בעצי כתפוח יצחק א"רעוד
 הוא ובגונים בגווניו. שנפרש כתפוח תפוח.ולא

 דמות ועל א( )יהיקאל שכתוב זהו הענין.התקשרות
 מראה ולא אדם כמראה אדם. כמראה דמותהכסא
 ( )ב-קכב :אדם

 וגו'. וישבתי חמדתי בצלו יצחק. א"רעוד
 לישראל הקב"ה שעשה החסד כל על וראהבוא
 בכנסת אותם וקשר )יג( כבוד ענני ז' עמהםקשר

 אחרים. עננים בששה נקשר שלה הענן שהריישראל.
 לפי הטעם. מה במדבר. ישראל הלכו העננים דובכל
 תשבו בסכות וע"כ הם. האמונה של קשרשכלם
 שכתוב מפני אלא לזה. זה ענין ומה ימים.שבעת
 כל וצריך ~נ( לחכי מתוק ופריו וישבתי חמדתיבצלו
 ובוא האמונה. צל תחת שיושב עצמו להראותאיש
 ישראל היו קיים היה שאהרן השנים אותן כלוראה
 ( )ג-קג : העננים אותן תחת האמונהבצל

 וגון. וישבתי חמדתי בצלו אמר שמעוןרבין
 לשבת הוא נחמד שהמשכן וישבתי. חמדתי שנאמר1 אותו. ועשה המשכן הכין שהוא בצלאל. זהבצלו
 ישראל וכנסת ישראל. לכנסת חמדה עשה הואבו.

 מתוק ופריו בצלאל. הוא וזה אל. של בצלוישבה
 שנאמר )יז( בעולם טובים פירות שעושה הוא זהלחכי.
 הן אלו פריך. הוא איזה נמצא. פריך ממני יי()"ישי
 שהנהר הקב"ה. של מעשיו פרי שהן הצדיקיםנשמות
 נשמות וזורק מוציא הוא מעדן היוצאההוא
 זה פריו ולפיכך הקב"ה. של פירות והן )ט,(לעולם
 כן ועל בצלאל. הוא זה בצלו. שאמרנו. כמוהוא

 )י-רכג:( : היה בצלאל ידי על המשכןתיקון

 אמנם יפה. נתבאר הרי זה מקרא וגף.בתפוחים רפדוני באשישות סמכוני ואמריהודה רבי פתח יגף. בתפיחים יפדיני באשישיתכממכוני
 סמכוני. מהו סמכוני. בגלות. כך אומרת ישראלכנסת
 קמה( )תהלים שכתוב זהו לתמכו. נצרך שנופל מיאלא
 ישראל כנסת ולפיכך וגו'. הנופלים לכל ה'סומך

 נצרכה קום. תוסיף לא נפלה הן )ימוס שנאמרשנפלה.
 אומרת. למי סמכוני. אומרת והיא )ט,( יהלסמוך
 באשישות. ובמה. עמה. בגלות שהם בניהלישראל
 יין מאותו תחלה נמלאים שהם )'י( האבות הםאלה

טוב
הזהר

 . כגיה על החופפת עלאה אמא הבינה צל דהיינו סוכה מצות על רמז שזה )ינ( . מלכות עד כינה מן הספירות ו הארת חיינו)'3(
 המהפפיעים ויסוד תפארת של *יתש דקכ"ה. *ירין נעשק הנשמות אותן ואח-כ עלאה אמא הכינה זו )טי( היסוד ספירת וה)יד(

 כמה כזוו-ק גמצא כי הת בגיות ישראל וכעכודת ישראל כאמעת גדול ועיקר יכווד מכאר הזה מאמר )ט,( . למלמתאותן
 כעת מועיל פ: לחשוכ יש וא*כ אכד. הצדיק וכסוד כנלותא שכינתא כסוד כראוי כגיות ומלכות תפארת של היחוד שאין*עמיפ
 הקדהצה שהשכינה ה*סוק זה כסוד חעמר ככח. לחשוכ שח"1 יהודה רכי כאן מגאר לפיכך הגלות. כ1מן וכרכות בתפלותחיחודים

 : ואמאאבא וכיגה חכמה של עלאה יחזיא מןן ת גבורה חסדהס*ירות
 ננכפקרשע

 כאן מכת1 מלך
 אותה סומך יחודים וע"י כגלות גאלח" כמעפ שהיא המלכות אל רג שפע מש*יע יחודים לייחד היודע כי דע וצוק"ל מורע לשקזה

 שהן להאכות ,שקורא *ירוש )יו( : עכ"ל וכר הנינה הא וסמיך הגופליפ. לכי ה' סומך גסוד מהבינה ש*ע לה שמושך ל*יומעמידח
 שאשישה כמו ד28שיא. "" מפיאת השפע שאותה הביגה מן השפע לקבל הראשונימ כלים שהן כיון שות אש כשם חג-תושפיתת

 1 הגשמי יין יקנלת כלי הח1 דהמרא גרגאשהיא
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 ה"רישון ב השיריםשיר קירשלטץן ,48
 נמצאות ברכות הרי נמלאים הם וכאשר המשומר.טוב
 ומי )*"( צדיק שנקראת אחת מדרגה ידי עלאצלה
 לא הברכות ששפע אע"פ הקדוש. שם לייחדשיודע
 ישראל לכנסת לה ותומך סומך הוא בעולם.נמצא
 אבל )יט( שאמרנו כמו אחד הכל בתפוחים. רפדוניבגלות4

 היין מפיג תפוח היין. מכניס אשישה סוד.זה
 אשישות ותפוחים. אשישות וע"כ הרצון.ומיישב
 היין. יזיק שלא הרצון ליישב תפוחים מיין.לרוות
 שמייחד ומי בגלות. אני אהבה חולת כי למה. זהוכל
 אותם ולהכליל ברחמים. דין לייחד צריך הקדוששם

 היחוד וכוונת כראוי. הכל ולתקן להמתיקכראוי.
 )ג-מ( : בגלות ישראל לכנסת להסומך

 אלעזר א"ר תחבקני. יימינו ייאשי תחתשמאלו
 הכל. החחלת הוא הקדוש שהשםלמדנו

 הוא מזרח. ף בו. נכלל הכל הכל. קדושת הכל.עליון
 לדרום. ומוציא ומשוטט הולך );( ההארההתחלת
 דץ המזרח. בהתחלת תולה והוא יוצאודרום
 התחלת י שנכנס בעולם. דרום יוצא ממנה ):,(דרום
 וזה וצפון דרום תלוים ןץ ומן לדרום. והוציאהמזרח
 תלוים וצפון דרום דץ מזרח. י ביניהם,אשר
 לפיכך זכר. בן שנקרא הוא וזה באמצע. ך )גנ(בה
 מטתו שנותן מי למדנו זה ועל לדרום. צפון ביןהוא
 הסוד שהרי זכרים. בנים לו יהיו לדרום צפוןבין
 העליונה ןץ לדרום. צפון בין הוא זכר בן שנקראההוא
 בסוד ביניהם זכר ובן ודרום. צפון תלויםבה

 זה ועל );7( מערב האחרונה דץ );ג( )וא"ו[)יו"ה(
 העליון. חסד ותולה נאחז החכמ"ה שמצדלמדנו
 נאחז זה כדמיון )נס( הגבורה תלויה הבינ"הומצד
 לו ובא הוסבו כן כמו המזבח קרנות בזה. זההכל
 שהוא במזרח. תוקפו שהדרום מזרדית. דרומיתלקרן

 הוא עקרו השמש ותוקף );ו( השמש זריחתהתחלת
 תוקפו לקח שהדרום כיון צפונית. מורחיתבההתחלה.

של

זיד

 דכ65. סירות6 6יסו קדיס6 סט6ת6ג6
 סו6 תזרמ. י 3יס. 6תכ5י5 כ65 דכ65. קדיס6 דכ65.ע65ס
 5דרוס. ו6פיק וס6ע 6ז'5 )י( דגסור6סירות6
 גפיקודרוס

 1ת5'"
 ךץ דחזרמ. 3ס'רוק6

 סירות6 י דעיי5 3ע5ק6. דרוס נפיק חיגס )ג6(דרוס
 וססו6 51פון דרוס ת5יין ןץ וחן 5יס. 61סיקדחזרמ
 ת5"ן 51פון דרוס ךץ חזרמ. יד3יגייסו.

 3ג"כ דכר. 3ן ד6קרי סו6 1ד6 63ח5עית6. ר )גג(3ט
 חעתו ד'סי3 ח6ן תגיגן וע"ד 5דרוס. 5סון 0ן6יסו
 רז6 דס6 זכריס. 3גיס 5יס סויין 5דרוס 5פון3ין

 ע65ס דץ )דרוס. 5פון 3ין 6יסו דכר 3ן ד6קרידסטו6
 3י:ייסו דכר ו3ן ודרוס. 5סון ת5יין3ס

 ד6 ןל5 );7( חלר3 3תר6ס ךץ )יג(. זךו""1[)ד'ו"ס( 3רז"
 ע65ס. מסד ות5י6 6חיד ד636 טסער6תג'גן

 6מיד ד6 נוונ6 ):ס( ג3ורס ת5י6 ד6ת6וחסער6
 15 631 6סתמרן גקי סכי דחד3מ6 זויין 3ד6. ד6כ65
 ד6יסו 3תזרח. תוקסיס דדרוס טזרמית. דרוחית5קרן

 656 סרי6 65 דסחס6 ותוקפ6 );1( דסתס6סירות6
 תוקסיס געי5 דדרוס כיון 5סוגית. חזרמית3סירות6.

דתזרח
הזהר

 עג6.י6'זע"נדק ם שמד~6מיב חסתגמין 3רכ6ן 60 6פט5'ן 6יגון 1גד דנזגער6.ס3
 1ט מ"(ן ד

 יסר56 5כגסת 05 וסעיד סעיך 6יסו 3ע5ח6.חסתכמי
 536 )'ט( ד6תרן כעס מד כ65 3תסומיס. רפדוגי3נ5ות6.

 קודם שהיה כמו יהשכינה ישר בדרך בערם נמצא לא הנרגות ושפע כראף היחור חעין אבר שהצדיק שאעיפ היסור כפירת זה)יה(
 ג' בשביי התפוח כי ס( ) ותמיכה גמיבה לה להיות נסתר בדרך הצדיק מן השסע הארת בניות נם יהשכינה מניע מ"מהחרבן

 העצמיות על ותפוחים הגלים על שרה שאשישות הוא ביניהם והחילוק האשישות כמו חנ-ת המפירות 4' על מורה ג"כ שלוהטנים
 פף חמרא. לרזואה טמעשישות ירפוחים אשישות בין החילוק כוד שאומר נמה המכיט 4"כ ש,הו ונלפע-ד שלהן פנימיות השפעשהיא
 גבורות ומעניש. המדק יין הגבורה כ"י שהיא באשישה להיזת יטל א"כ בלבדי. וכלי כלי כל היין שפע לקכלת מיוחדים כליםשהם
 נ' בו שמעורבים התפוח כמו אחר בכליות ורחמים דין חסד דהיינו הנ"ת של התגללות על מורה תפוהיפ אבל ממותקות. בלתיודינים
 דינא ליהדא להיות צריך היחור שכונת שממיק וזהו הנבורה ספירת של היין לעולם יזיק שלא הרצע התייעעת נעשה ועי-ז יחההגונים
 החפד. מ*ירת על רוזנתו לדרומ. ואפיק ושאט אזיל ואומר החכמה ספירת הינו )נ( לרחמיט שיהפכו הדינים להמתיק בהתכליותברחמי
 מחובר הוא ורק נץ הב באמצעית איא בסמיכות החבמה מן יוצא החסד שאין כיון מרחק משמעחעו ושאט אזיי אמר רכך החגמה קו הוא החסדבי

 לעולם הראשחה ספירה יטא שממנה פי' לעולם הדתם טצאה שממנה הייע בדרומ נקשרה הוי"ה השם מן נ,עא, הראשונה שה-א אומר עתה );6( . הבריאה ראשית נגךאת שהיא חכמה דהיינו המזרח בהתחית בקוותולה

 בינהחכמה
 גבורד 'הא( )ייד(חמר

תפארת
ימור הור )יאי(נצח

מלכות
)הא(
--  

 בתחלה שהלא כונתו עוד ומבאר העולם בהם שנברא המעשה ימי בשעת אשר החסד ספירתשהוא
 שנכנס כיין אמת שיחניהם מפרש לכך הבינה. תולרת שהוא אומר ועתה החכמה תולרת שההמראמר

 שההסר נחשוב לבל עוד מפרש עתה )ככ( . לעולם החסד יצא הזאת הזדוגות וע-י בהבינההחכמה

 באמצעותן תפארת לצפט. נכורה ידרום חסד למזרח. ובינה חכמה כהר עמידתן. סדרזה לפי נמצא זכר בן נקרא והוא הף"ה משם וא"ו האות הוא שמקורו ההפארת הייטביניהם.
 . המלבות וו )גל( 1 בדוחק לפרשי וקשה דיו-ח ברחש איתא ובזהר בצ"ל יוא"ו ברזא )נג( :בזה
 שאזהסר פ" )גו( * בהבינה קו ע"י תיויה הנבורה כן בחבמה קו ע"י תולה שדותפר במו פירוש3גס(

 1 בחבמהצאחז
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 49כה קירשישון ב השירים שיר הזהרלשון

 נזרוס. מתכ)י5 51פון 55פון. מגסיר סומזט1רח
 זסמ תערכית 5פוגית כית'גמ. מתכ5י5 סתמ5מזסמ
 וע"ז )גי( ת5פון גט5מ כתרמס ןץ זמיסיתערכ
 מו5מ סימ זרות'ת. תערכית 5תערכ. מ1ע5פון

 כתזרמ ת5ימ זזרוס גטס )י"( כזרוס5מתמכרמ
 5מתממזמ מעמ תערכ גת' סכי כסירותמ. מוי5ותוקפיס
 זרוס. סומ זמ ית'גו תמכקגי. ויתיגו סס"זכזרוס.

סתמ5ו
 זקכ"ס מעיפגמ זמ ור1מ זרוס. סומ זמ ויתיגויפון. סומ זמ סתמ5ו תמנקגי. וית'גו ש 'גק

 5סמי 1ממיזת )גט( 5זרוס 5פון כין תסת'סיסיכ
 גסמ 5כגי 5סו מית ועקז ))( ודמי כן זמקריזרנ6
 מכמ. 5י מו5יף וסכי 5זרוס. 5פון כין תטתייסו5תיסג

 5נכ! זכ5מ כס5יתותמ 2 ס5יתמ מ ת:5פי
 יסוון וזמי 5זרוס. 5פון כין זמגסירמ יסרמ5כגסת 51נכי 5זרוס. 5פון כין זמיסוקכ"ס.
 כנווגמ עוכזמ 5ממומס כעי וככ5מ זכרין. כגין5יס

 מתער גתי סכמ 5תתמ עוכזמ ז"מד וכתסז5עי5מ.

5עי3"
 תטתו וזמי מוקיתגמ וסמ ו"וקתוס.

 וכזין כנופמ. 5מתמכרמ 5זרוס 5פון כיןס3ס5תס
 :( )ג-ק'ח : ע5תמ 5מתכרכמ מזכ53מ

 מתר וגו'. נ5נמות ירוס5'ס נגות מתכסהשבעתי
 )תסיממ( ת5כמ זמ כ5כמות. סתעוורכי

 מי5ין סמר מ5ין ססזס. כ6י5ות מו 5כמוק.זמקרי
 ס"סכס. מת תעוררו ומס תעירו מס ז5תתמ.ותסיריין
 ססימ סתמפן. עז מסכ"ס. זמקרי זקכ"ס ית'גמזמ

 תמן 6יסו 1כמס כס. זת5כמ רעותמ ויסמ 5עפר6זסכיכת
 ו1כמס זין כע5תמ מיסו 1כ"ס זרמ. 5ססומזיזכי

 )כ-ט( : זמתי כע5תממיסו
 ע1תז 1ס סגס סמעיס 5ע1פל מ1 55כ' ז1זיררכמה

 ן ומטר י5מק רכי פתמ ונו'. כת5גוממר
 מתכס. גפסי תגע5 ע, כתוככס תסכגי 1גתתי ג1()1יקר6
 תן נכייסו 5תסף זמ זתסכוגמ ז1כו יסרמ5 מיגוןזכמין
 עתסון. סכיגס יסרמ5 זג5י מתר וככ5 ע5מס.ת5כמ
 ירמי ריס ככ5 מתי קכקס כנ5ותמ. זמיגוןזמט"נ
 כססומ ו5מסתכ5מ ע5ייסו. 5מסנממ ו1תגיוסכתי
 זסרממ 5ת5כמ זי5יס. כסופמ זמיסו גכייסו. 5'ס ז6'תתסכתמ

 גס5ת עכזת. תמי תסיכ5יס. מפקסתערוגיתמ.
 וכנין זי5יס. רמיתמ זת5כמ כסופמ זי5יסכרמ

 זס3יק וכסעתמ כיזסמ. סכקיס ע5ס זת5כמזזעתמ
 ס5יק סוס כרס. וע5 תטרוגיתמ ע5 זת5כמרעותמ
 1"תצזממ

 ג1קנ
 ז

15 כת5'ון 5ם,ס1. 15
 5יס. מ1י5 ~כתר טת5מ. קוסטי ת6סולי נכיס6רי

 בדרום. נכלל והצפון לצפוה מאיר הוא המזרחשל
 שהרי מערבית. צפונית בהימין. נכלל השמאלשהרי
 ולכך )ג,( מצפון מקבלת האחרונה ןץ שהיאהמערב
 הולכת שהיא דרומית. מערבית למערב. הולךצפון

 במזרח תולה שהדרום כמד )גח( בדרוםלהתחבר
 להתחבר הולך מערב כך אף לראשונה הולךותוקפו
 דרום. הוא זה ימינו תחבקני. וימינו זש"כבדרום.
 זש"3 ומררום. מצפון הצדדים משני יונקת היאלפיכך
 הוא זה שמאלו תחבקני. וימינו לראשי תחתשמאלו
 שהקב"ה למרנו זה וסוד ררום. הוא זה וימינוצפון.
 לאותה נאחזת והיא )גט( לדרום צפון בין מטתונותן

 לאנשים להם יש ולכך ))( בודאי בן שנקראהמדרגה
 שב*בור אבי. ימרני וכך לדרום. צפון בין מטתםלתתן
 מתכוון היה הוא שהרי זכרים. בנים להם נותניםזה

 לעומת השלימות בכל העליונה שלימה אמונהכנגד
 ולעומת לדרום. צפון בין שהוא הוא. ברוךהקדוש
 נותנים ולכך לדרום. צפון בין שמאירה ישראלכנסת
 כרמיון עשיה להראות נצרך ובכל זכרים. בניםלו

 נתעורר גם כן שלמטה העשיה שמראה וכמושלמעלה.
 שמטתו בוראי ביארנו ועוד נתבאר. וזהלמעלה

 ואז בהגוף. להתחבר לדרום צפון בין היאשלשלמה
 !( )ג-דח : העולם להתברך אחד כללנעשה

 אמר וגו'. בצבאות ירושלים בנות אתכםהשבעתי
 )*שיח( המלך זה בצבאות. שמעוןרבי

 חילוא שאר אלו השדה. באילות או צבאות.שנקרא
 האהבה. את תעוררו ואם תעירו אם שלמטה.ומחנות

 זו שתחפץ. ער אהב"ה. שנקראת הקב"ה של ימינוזה
 ואשרי הזה בעולם חלקו אשרי ההוא. לדורשיזכה מי זה זכאי בה. המלך רצון ויהיה לעפרהשוכבת

 ( )ג-ם : הבא בעולםחלקו
 עומד זה הנה "אילים יעיפי אי יצבי רידירדכמה

 ואמר יצחק רבי פתח וגו'. כתלנואחר
 אתכם. נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ךנתתי כו()יקרא
 מן אצלם יהיה זה שמשכון שזכו ישראל הםזכאים
 עמהם. שכינה ישראל שגלו מקום ובכל העליון.המלך
 חורש ראש בכל הקב"ה בא בגלות. שהםשאע"פ
 ההוא במשכון ולהסתכל עליהם. להשגיח ומועדושבת
 שסרחה למלך משל שלו. חמדה שהוא אצלם. לושיש
 לקחה עשתה. מה מהיכלו. הוציאה המטרונה.נגדו
 שעור ולפי המלך. ואהבת המלך חמדת שהוא בנועמה
 שעולה ובשעה בידה. הניחו המטרונה על המלךדעת
 על עולה היה בנה. ועל המטרונה על המלךרצון
 להסתכל כתלים והרים המררגות על ויררהגגות

 אותם שרואה כיון עליהם. הכתלים נקבי ביןולהשגיח
 לו* הולך ואח"כ הכותל. חרכי מאחורי לבכותמתחיל

3ך כך
 הוהרצע

 מת*אית 1ה *י' )גט( : "סריי של ש*ע לקגלת משתוקקה שהיא *" )גח( : חינים גבוהת מן 8הש בנעה יי ש68עא *4)ג0
 לדרופ הה לצ*ע וה וטרגלותיה ראשה פפתו ליתן יוהר כתב ר"ם ס" ארח ערוך שבשלחן 3אן טג": טיך במקדש .כפבחור

 בק וצדדיח לטערב ומרגיותיה למורה ראשה להיות שצריך הכמטת גם*ר כתג חאהז"ל אבל לדרום. צ*ע גין של שורושו דיא כןבי
 נקרא שהח* אוהת*ארת הדדצ לדרופ. י*ע בין איחו דכר גן דהא שוכתב כדבריו ביבח דכאן חוהר ופלשע האריז"ל. עכ-ל לדרוםצ*ון
4דלית ו ידרום יפון בינ שהח*חת*ארת ע* בהדתות אוהטלטת *ה )5( : עע"ל לדרום. צפק גין וצדדיו מל3ות שהיא לפירב ורנלט אבא. שחח* למזרח האשו דבובן
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 המלך* של מהיכלו יצאו שהם אע"פ ישראלכך
 ישראל על המלך שרצון ולפי עזבו. לא ההואמשכון
 המלך רצון שעולה ובשעה עמהם. משכונוהניח
 )מקפץ הגגות על עולה ישראל. ועל שכינתו עלהקדוש

 להסתכל כתלים ומרים מדרגות יורד הגבעות(על
 אותם שרואה כיון עליהם. הכותל חרכי ביןולהשגיח
 לשופר או לצבי דודי דומה זש"כ לבכות.מתחיל
 זה הנה לכותל. גג ומן לגג כותל מן לקפץהאילים.
 מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי כתלנו. אחרעומד
 להסתכל החרכים. מן מציץ החלונות מןמשגיח
 :( )ג-קיד : עליהםולהשגיח
 כתלנו. אחר עומד זה הנה יצחק רבי אמרעוד

 יהודה רבי שאמר המקדש. בית של מערבי כותלזה
 בית של מערבי מכותל השכינה זזה לאמעולם
 מן מציץ החלונות מן משגיח ח.( שמות )דג :המקדש
 העינים של החלונות הם אלו שמעון א"רהחרכים.

 ( )ג-קיי : והפה החוטם ונקביואזנים

 זה מקרא שמעון רבי אמר בארצנו.נשמע התיי יקיי הגיע הימיי עת באיץ ניאיהנצנים
 כתב מדוע בארץ נראו שכתוב כיון בו. לעייןיש

 הנצנים אלא די. אחת בארץ שהרי בארצנו.נשמע
 במקום ונטען הקב"ה שעקרן הנטיעות הםאלו
 נראו פרתים. שמוציאים כהנטיעות ונתגדלו מ6(אחר
 היא. ואיזו כראוי. מהם נתברכת הזאת שארץבארץ.

 בודאי. ארץ היא זאת העליונה. ארץ הקדושה ארץזו
 האומות שרי ממשלת לעקור העת הגיע. הזמירעת
 וקול המשכן. שהוקם בשעה בישראל ישלטושלא
 ישראל שירשו שלמטה ארץ זו בארצנו. נשמיהתור
 תייר הוא זה התור. קול הוא איזה יהושע. ידיעל

 בית שלמה בנה כאשר עמה שנזדווג ))ג(חעליון
 כחתן בכתריו הקב"ה נתעטר ואז למטה.המקדש
 שלמה במלך ציון בנות וראנה צאנה כמש"כבכלה.
 שבעל תורה זו התור קול אומר האגדות בספרוגף.
 תורה סתם. תורה נקראת שבכתב התורה כיפה.

 בשלימות זה ויקרא. ויקר כמש"כ תור. נקראתשבע"ם
 וכך שנתבאר כמו דורש ואני כן. לאוהשנית
 ( )ג-ד :הוא

 ברא כאשר בארץ. נראו הנצנים אמר חייאדבי
 לה. הראוי הכח כל בארץ נתן העולם אתהקב"ה
 שנברא עד בעולם פירות הוציאה ולא בארץ. ה"הכל

 והארץ בעולם. נתגלה הכל האדם שנברא כיוןהאדם.
 זה כדמיון בה. שנטמנו וכחותיה פירותיהגלתה
 זהו האדם. שבא עד לארץ הכחות נתנו לאהשמים
 בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל ג( )גראשיתשכתוב
 האדמה. את לשבוד אין ואדם וגף המטיר לא כיוגו'

 ושמים נתגלו. ולא התולדות אותן כל היוצפונים
 שעוד אין. שאדם לפי הארץ. על המטירו שלאנעצרו
 כיון בעבילו. נתעכב והכל נברא. ולא נמצאלא

שנראה

 ית5כ6. טכאכ5יס יפקו ז6יכון 6ע"ג יסר6)כך
 ע)ייסו זת)כ* ורעות* ו3נין ס3קו. )6 תסכוג*ססו6
 ות)כ6 רעות* וס)'ק ו3סעת* עתסון.ס3קיס
 )תקפן *גרין ס5'ק 'סר6). וע) תערוג'ת6 ע5קויס*
 )6סתכ)4 כת)'ן וס)'ק ורנין גמית סג3עות(ע)

 )ץ ומת' כיון ע)ייסו. כות63 קוססי 3יןו)6סנמ6
 )עופר 16 )35י וווי וותס סס"ן 3כי.ס6רי
 זס סגס )כת)6. 1ת6'גר6 )6יגר6 תכת63 )ן)נ6ס6י)יס.
 תורס,ת. ו33י כגסיות 33תי כת)גו. *מרעותן

 1 )ג-קיז.( : 2"סו631סנמ6
 כת)גו. 6מל עותל וס סגס י5מק ר3י *תלתו

 'סווט ר3י ך6תל תקוס*. ו3' תעל3י כות5ך6
 תן מ5ין סמ5וגות תן תסגיח ( ס סתות )'"ג :תקוס6 ו3י תער3י תכות) סכיגת4 ו1ס )6תעו)ס
 זעייגין מ5וגות *י)ון 6)ין סתעון 6"לסמלכיס.
 סתור וקו) סגיע סותיל עת 63י7 גי16דקנצנים

 זכחיכ תסו 63רן גר6ו לכתי3 כיון 3יס. )6סתכ)66ית קר" ס*י סתעון ל3י *וול 63ר5גו.גסתע
 סג)גיט 6)6 סג'. 6לן 3מן וס6 3*ר5גו.גסתע
 63תר6 )1ן וסתע ק3"ס ועקלן געיען 6'גון6)'ן
 גר"1 פרמין. 6פיק כן כגסיעת6 ו6תרגי6ו מ"(6מר6
 מוי. כוק6 תגייסו תת3רכ6 6רן וס6י63רן.

 )6עקר76 עיון סניגבז ס,ת'רעת
 עתין זר3ר3י סו)עגות6

 וקו) מסכג6. ך6תקס 3סעת6 3יסר6) 3סו יס)עוןו)6
 יסר"5 ך6מסגו ז)תת* 6רן ז6 63ר5גו. גסוועסתור
 3י ס)תס 3גס כן עתס י16ך11ג ))ג(נ),ס ת"ר סו6 ך6 סתור. ק% סו6 ת6ן ויסוסע. ין6ע)

ווקדס"
 כמתן 3עסרוי ק3"ס 6תעקל וכדין )תת6.

 ס)תס 3ת)ך 5יון 3גות ור6גס 65גס כן"36כ)ס.
 ס3ע) תורס ך* סתול ק% 6וור ך6גות6 3ספר6ונו'.
 כ: נ"יץ"~%1-ע:~משק"ןק,גשי תורס סתס. תולס 6קרי ס3כתכ ותורספס.

 3ר6 כל 63רן. גר16 סג5גיס 6תל מיי*ר3'
 )ס. ו6תמוי מי)6 כ) 63רע* יסי3 ע)ת6ק3"ס
 ך6 כגווג* 3ס. ך6תפקלו ומ')ס6 6י3ס6ג)'6ת ו*לע* 3ע)ת6. 6תמוי כ)6 6וס ז6ת3רי כיון6וס. ז6ת3רי עז 3ע)ת6 *י3ין 6פיקת 6% 63רע". סוסכ)6
 סו6 סן6 6לס. ך6ת6 ען 65רע6 מ'5ין יס3ו 65סת'ס
 63רן יסי' ערס ססוס סימ 1כ) ג( )גל"ע,תזכתי3
 ס6ותס. 6ת )ע3ול 6ין 61וס וגו' סתעיר 65 כיונו'

 וסתי6 6תג)ון 6% תו)וין 6יגון כ)6עתרו
 ז65 *ין. ל6זס כגין 6לע6. ע) 6תעירו ו)66תעכ3ו
 כיון 3גיגיס. 5תעככ וג6% 6ת3רי. 66%סתכמ

ז6תמזי
 רזהרזיו

 המיכהץ גמדת ההתקימות שגשאר חדר. ויטלך עד רמיתו מאכין י ענין על כוגתו "פשינ5"
 זח )ינ( ? העליוגה ארץ שנקרא"

 י נרול היהער בשלמהע 01לבחע תפארת של הזית היה ש"מה בימי רמקדש גית זכבגין הדכוי כח וה:-כות הקוי כח פ.,רתו:



 '5כו קוישישון ב השירים שיר דטהרלשון
 מי)ין וכ) כ6רן. כר6ו סג5ג'ס ת'ד 6דסז6תחזי
 ד6תתהן סניע. טזתיר עת כט. ו6תיסיגו 6תנ)י6וד,תעתרו
6סוג6

 ד
 65ג6נגרי15

 6דס.
 וט'

 ת6'ג6ר5ג5 סתור"סגס
 6דס. ד6תגרי עד בע)ת6 6סתכח ד)6 דקכ"ס ת)סו6
 )5-6"( : 6סתכמ כ)6 6דס ד6סתכחכיון

 סו6 ד6 כ6רן. גר6ו סג5גיס 6תר יוסירכי
 וגועז יכין יעקכ י5מק )6גרסס דרנין דסיתרז6

 כ6יי מ. הוב4,)6עהנס
 יי1ם:ן י6יה6 כנ'ז טנ(

 ככוד 'זתרך )תפן )( )תס)יס כד"6 ותסוררת.תסגמת
 דתגיגן כתט חזתור. 6תקרי6 ן וגנין ידוס.ו)6

 דס6 6תר מיי6 רכי סניע. סזתיר עת סו6 וד6כויס6.
 )6-)ט.( : )סגמ6 זתג6 תס6כוץ

 וט'. ג6רן גר16 טג5גיס 6תר סתעון רכי*(
 1ע6)1 גתמסג"ס. דע6)1 6כס*ן 6יגון 56יןס:5גיס.
 ו6סתרו כנגיזו גפקו ותתתן תתן. ו6תנגיזו ד6ת"יכע)ת"6

 ע6) גיס. 61סתר1 יוסוף 6תי)יד קסואע. גגי6אינו

 קסת ד6ענ)' כסעת6 6תמזון. ו6יתתי תתה ו6תנ)וכנן
 6יגון. 5תנ)יין כדין 6תמזי דקסת כסעת6 דס6גע)ק6.
 מייגין )ק5ן עידן סניע סניע. טזתיר עת סעת6וגססי6
 דסג5גיס כנין 6סתזיגו. ו6ת6יתע5ת6.
 3ע5ת6 מייכין 6סת6רו )6 דגר6ו ו6)ת)י כ6רן.גר6ו
 )6גסן ונריס ע)ק6 תקייס ות6ן 6תקייס. )6וע)ת6

 6יטן וגנץ כ6וריית6. ד5ע6ן יטקי ק)ד6תנ)יין.
 זש )6-כ : 6סתזיכ ע)ת6רכיין

 מהימנארעיא
 ונו'. רימ גתגו סתדר וסנסגיס סניס מגעסהתאנה

 תזוג6 ד6יסי 6וריית6 כיס גיס. )כ)6 1ת11ןטותקיף. 6י)ג6 6תקרי6ו יסר6) חסיקכ6 רעי66תר
 ת)6כין ו6סי)ו )תת6. תזוג6 דמיסי 5)ות6 כיס6.
 דיסר6) )6ו ד6י כיסר6). 6)6 תזוג6 5ס1)ית

 ד6וריית6 חסער6 תזוג6 )ון גמית סוס )6 כ6וריית6יעסקון
 ונט)ת:שסו צי65. ססעייט-:י6 )טסכס-ת'גע6

 גנין כ)6 6)6 ס6י)ן. פירות )כס)6 גמית סוס )66ס6
 סניס. מגעס ס~גס גיסר6) 6תתר וגנ"כ'סר6).
 סתמין כן לימ. גתגו וסנסגיס ט15ת. ת6רי6)ין

 לעיתי )ך קותי גיסר6) 6תתר ות'דכתיוכת6.
 )כ-קכ6.( : נ)ות6 9ן )ך עכייסתי

 סגקית )6 יוגס תס יסר6י. ככסת ד6יוגתי. יוסי 6"ר ונף. סתדרנט כסתר סס)ע כמטיףיטזי
 סכקת )6 יסו56 כגסת סכי 16ף )ע)ת'ן. זונסכן

 מכנויס ת)תידי 6)ץ סם)פ. כסבוי 5ע)תין.5קכ"ס
י65

 כחופ וכל בארץ. נראו הנצנים מיד האדםשנראה
 שנתתקן הגיע. הזמיר עת בה. וצ-תנו נתגלוהצפונים
 שלא מה הקב"ה. לפני לזמר תשבהות שלתיקון
 האדם* שנכרא עד בעולם נמצא שלא הקב"ה דברזה בארצנוי נשמע התור וקול האדם. שנברא טרםנמצא
 ( )א-צז : נמצא הכל אדם שנמצאכיון

 הוא זה בארץ. נראו הנצנים אמר יוסירבי
 ובועז יכין יעקב יצחק )אברהם המדרגות ששתסוד

 תמונות שהן לפי ))ג( בארץ נראו כלהוויוסף(
 אז שהו-י הגיע. הזמיר עת המררגה. בזאתלהתראות
 כבוד יזמרך לכוען ל( )תהלים כמש"כ ומשוררת.פשבחת

 במה שלמדנו כמו מזמור. נקראת ולפיכך ידום.ולא
 השכינה עליו ששרתה היינו לדוד. מזמורשכתוכ
 .( )א-לט : לשבח העת הגיעשאז מפני אמר חייא רבי הגיע. הזסיר עת וזש"כבתחיה.
 וגו,. בארץ נראו הנצנים אמר שמעון רבי*(
 ונכנסו במחשב"ה. שעלו האבו"ת הם אלוהנצנים.
 ונגנזו בהסתר יצאו ומשם שם. ונגנזו הב"אבעול"ם
 נכנס בה ונגנזו יוס"ף נולד האמ"ת. נביא"יתוך
 נראו ואז שם. אותם והקים הקדוש"ה באר"ץיוסף

 קשת שנראה בשעה נראים. ומתי שם. ונתגלובאר"ץ
 נתגלים. הם אז נראה שהקשת בשגה שהריבעוים.
 להכרית העת שהגיעה הגיע. הזמיר עת ההיאובשעה
 שהנצנים לפי ניצולים. ולמה העולם. מןהרשצים
 בעולם הרשעים נשארו לא שנראו ולולי בארץ.נראו

 להאבות וגורם העולם מקיים ומי נתקיים. לאוהעולם
 אותן ובשביל התורה. לומדי התינוקות קולשיתגלו.

 )8-ב,( : העולם ניצלהילדים

- הנאמןרועה
 וגף. ריח נתנו סמדר והגפנים פגיה חנטההתאנה

 מזון שהיא התורה בו בו. לכל ומזון וחזק.גדול עז בקראים ישראל מהימנא רעיאאמר
 מלאכים ואפילו למטה. מזון שהיא תפלה בולמעלה.
 שישראל לולא כי ישראל. ע"י אלא מזון להםאין

 התורה מצד מזון להם יורד היה לא בתורהעוסקים
 למחזיקים היא חיים עץ ג( )משלי זש"כ לעץ.שנמשלה

 שהוא והחמה מלמעלה. יורדים היו לא מים גם .בה
 בשביל הכל אלא העץ. פירות לבשל יורד היה לאאש

 פגיה. חנטה התאנה בישראל נאמר ולפיכךישראל.
 פותחים כאשר ריח. נתנו והגפנים מצות. בעליאלו

 רעיתי לך קומי בישראל נאמר מיד ואזבתשובה.
 )ב-וכא.( : הגלות מן לך ולכייפתי

 עוזבת אינה יונה מה ישראל. כנסת זויונתק יוסי א"ר וגף. המדרגה בסתר הסלע בחגייירנתי
 עוזבת אינה ישראל כנסת כך אף לעולם. זוגהבן

 חכמיכ תלמידי אלו הסלע. בחמי לעולם.להקב"ה
שאין

 הוהרזיו
 הביאוריפ כאי להניא וקשה מאר עסוק הפאמר וה 9( : ארץ שנקראת ימלפות פו*פמין נחיי הנ-ת הס*יוהץ ששת שכל פף045

 אצייות חהכסה עוים היינו בטחשנה ת*ארת גטוה הסר חיינו שאבהן ולהג*ן לדושז רפו גדרך ארקמפ לבן הוהר. ספורשישל
 שיזכה וטי המ"כוח * קר'שא ארעא היסוד א *סף והוה נצח ור'ט קשוט ו**א *רי*רג הני:ח שללט היט דאתינעלפא

 1 *ה*עיבין

ע*
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 יוו"ן: וגיו,נט"ס'1,ן י;;ו;'4 "נ",ס תן",ד',,ץ
 221,ק 5ט3י 622:565ת,%1י '12השנ22ףי

,
 ע 1"" י"ט"" עןי411טמי

 גי' ,:יו ףעי. עען?~1"1 יוי4"א
 עלו עולמה לברוא הקב"ה לפני במחשבה שעלה בשעה שמעון רבי אמר בשושנים. הרועה לו ואני לין*דן44

 ובמחשבה עשית. בחכמה כלם קד( )תהלים הה"ד כלם. נבראו זו ובמחשבה אחת. במחשבה העולסותכל
 וברא שמאלו נטה מעלה. של העולם וברא ימינו נסה מעלה. של והעולם הזה העולם נברא החכמה שהיאזו

 ברגע וכלם יחדו. יעמדו אליהם אני קורא שמים ספחה וימיני ארץ יסדה ידי אף סח( ני*י" הה"ד הזה.עולם
 שיש מה וכל למטה. כדוגמתו יש למעלה שיש מה וכל מעלה. של העולם כנגד הזה עולם ועשה נבראו.אחד
 כד"א לויתן. בים וברא אדם. בני בעוה"ז וברא המלאכים. בעליונים ברא אחד. והכל בים כדוגמתו ישלמסה
 קרא לתחתונים בנים. קרא לא לעליונים בישראל. ובחר בעליונים בחר אחד להיות האהל את לחבר לו()שסות
 אבינו. אתה כי 0ג( )ישע" דכתיב אב. לו קראו והם בנים. להם קרא הוא ישראל. בכורי בני הה"דבנים.
 שהקוצים אע"פ בשושנים רועה הוא בשושנים. הרועה בו. בחרתי ואני בי בחר הוא לה ואני לי דודיוכתיב
 ומימיו אדום הוא זה שושן מה בשושנים. הרועה ד"א כמותו. בשושנים לרעות יכול אחר ואין להם.סביב
 : ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם א( )ישי" כדכתיב הרחמים. למדת הדין ממדת עולמו מנהיג הקב"ה כךלבנים.

 שהוא מפני לי ודודי לדודי שאני לי גרם מי בשושנים. הרועה לו ואני לי דודי ואמר. אבא רביפתח
 לא ריחו ולעולם ללבה מתהפך והוא אותו מוצקין אדום. והוא ריח בו יש שושן מה בשושגים. עולמומנהיג
 נקרא והחוסא החוסא. האדם בשביל העולם יתקיים לא כן שאלמלא זה. בדרך עולמו מנהיג הקב"ה כךזז.

 אדום. שהוא למזבח סביב הדם זורק אדום. שהוא לאש קרבנו מקריב וגף. כשנים חטאיכם יהיו אם כד"אחדום.
 הרחמים למדת הדין מדת נהפך ללבן. נהפך האדום ואז לבה כלו העשן ועולה אותו מוצקין אדום. הדיןמדת
 הקרבן. ריח סך ולבן אדום השושן מה משתיהן. עולה והריח נקרב ולבן אודם לעולם שהרי ועוד יצחקא"ר

 שהוא הלבונה כגון לבנים. ומהם אדומים מהם שהסמנים הקסרת מריח וראה בוא הוא. ולבן מאדוםוהקרבן
 מד( )יחזקאל וכתיב ולבן. אדום שהוא בשושנים עולמו מנהיג וע"כ ולבן. מאדום עולה והריח אדום. דרור מרלבן.

 אדום שהוא השושן מה לבן. וזה אדום זה לה ומתכפר ודמו חלבו מקריב אדם זה כנגד ודם. חלב לילהקריב
 באש. אלא לבן כלו לחזור אותו מוצקין אין הקרבן כך באש. אלא לבן קיו לחזור אותו מוצקין אין לבןוהוא
 מתוך יהודה רבי דאמר באש. אלא לבן כלו לחזור נצמק אינו ודמו. איבו ומקריב בתעניתו שיושב מיעכשיו
 והוא האש. באותו ודמו חלבו להקריב צריך שעה ובאותה האש. עליו וגובר אבריו נחישין אדם שלתעניתו
 ה' לפניך וידוע גלוי : ואומר מתפלל היה בתענית יושב כשהיה אלעזר דרבי והיינו כפרה. מזבחהנקרא
 מלפניך רצון יהי גופי. חולשת בחמימות אותם והרתחתי ודמי. חלבי לפניך שהקרבתי אבותי ואלהיאיהי
 הוא שהאדם נמצא : ותרצני המזבח באש שנקרב מהקרבן העולה כריח זו. בשעה מפי העולה הריחשיהא
 ובלבד הקרבה במקום התפלה תקנו ולפיכך כפרה. מזבח הוא מפיו שעולה והריח והדם. החלב בתעניתומקריב
 וטהר. באש תעבירו באש יבא אשר דבר כל ל*( )גמדבר כתיב והלאה מכאן יצחק א"ר שאמרנה למהשיתכוין

 לו מכפר אדם של תפלתו עכשיו לג ומתכפר זה בענין קרבנו מקריב אדם קיים ביהמ"ק כשהיה יוסיא"ר
 אף בתוכם. מצויין קוצים השושנים מה בשושנים. הרועה לו ואני לי דודי ד"א הזה: כדמיון הקרבןבמקום
 הרשעים אלמלא כך מתקיימין. השושנים אין הקוצים אלמלא השושנים מה ורשעים. בצדיקים עולמו מנהיגהקב"ה
 הצדיקים אין רשעים דאלמלא רשעים. שיש מתוך ניכרים. הצדיקים בסה יהודה דא"ר ניברים. "4דיקיםאין

 באותן בשושנים. ד"א : לה' שבת והשביעית טי( שנים בשש עולמו המנהיג בשושנים. הרועה ד"אניכרי18
 )ב-ס.( : בתורהששונים

 פת". יוסי רכי וגו'. סמ3יס וכסו סיוס סיפומ ען4 ן פתח. יוסי רבי וגף. הצללים ונסו היום שיפיח1צד4
 105 6'ת גטט 5550'0. אסו סיוס סיפוטמד ן להם יש כמה הצללים. ונסו היום שיפוחעד
 ט6רי0ון. קטי 5סמעי ~65 טטוכיסון 65וזסל6 כס6 5ככ' י רבונם. לפני יחטאו שלא פעונותיהם להזהרל*גשים

 לס6שהרי
 הזהרזט

3%י(  שני אלפי שית תז"ל כמאסר והייט שיס. *"ף ס*הטת ס*ירה וכל ספירח. טנף שצח ט הסלביג עד אסר סן הס%רא ג* 
 1 חרב והר ערסאהח"

 הסדרגה. בסתר הזה. בעולם במנוחה נמצאיםשאין
 הקב"ה ואז לעולם. מהם סרה לא והשכינההקב"ה. יראי חסידים שבהם הצנועים. חכמים תלמידיאלו
 את הראיני ואומר. ישראל לכנסת בשבילםתובע
 קול שאין ערב. קולך כי קולך את השמיעינימראיך
 בתורה. העוסקים אותם של הקול אלא לסעלהנשמע
 צורותם בלילה בתורה העוסקים אותם כלולמדנו
 בהם  משתעשע והקב"ה הקב"ה. לפני למעלהנחקקין

 כל ובוקע עולה הקול וזה בהם. ומסתכל היוםכל
 כתוב בכן הקביה. לפני שעולה עד הרקיעים.אותן

 )ג-0א.( : נאוה ומראך ערב קולךכי
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 5פיק וק3"ס 3סעת5 ותגיגן ע)מס. קויסמת5תר
  בלפס גס מססיו גס5. 33גי )גמתמגסנ1תמ

 ,1,מו
 "ךתו:ו ע,,ץ ות,ל, נ,,1 )ו ו,וני

  1סימ ניוייית*.  ר%סתרלי ומ'ג1ן יקלמ 1103)תמתי
 ת)כ" קטיקיינ1מ

 ע)ט*. זסמי גזי1קג6  יקר 3)13ס
 כ) זח)כ* ניקרמ חסעכ)6 ע)מס.  יקר13%ס
 1תגמ יתעי 31סטתמ עסרין. 3כחס )ס ומעעריות5.
 ז6רע5 ועין 3נגתמ חז1רסמ ע3ית *טיתמ.)גחתמ

 יפי 1~4מ4ע
 יתמיי"נ)ת%ייצז ע~ן"

 1ע5)ת ריתע פר  פירין. בסכפ  סדיס6 ח)כמ )סמעער
 וסנת רנ"ג  נגוס5 5יסי יכו  כס, ונר נ1ס35נ1
 מס)ת1תמ 1כ) זמ  יקר5 כל ו%סויירת. פלס תווס5 6יריית5 כחסוכ*. ויסתרלת פל5%כסיי
  ונגין סזיס. ח3,ז וסי5 פל6? ילכ,  ללפסת55ס%יס
 %תובס,. ל16רסר6 לפס  )פ,י פיס5 5ולפתר5

 יו6% יפות סל5 פד  סיוס. סיפוח פר ל6תדליסותיתוב
  ריתבפ תקיס6 י1חמ 5100 וייתי פלפ5.רסיי
 ו5 ס5))'ס. 1גס1 ע)ח5. חס6' *גסק" )ויגמ ח)כ6)ס
 מנר'י נין רזמס1מ

 %1ל6 ר%יי  רנספת5 5תרי וקמ
  גס ונרט)תמ פ)תמ. תסמי לגפס5 כסרנר

  ילסוף רל6 פרסיוס.  סיפות פר סס"ר  פגיס.5ספכר

 בני התעוררו וקורא. *וצא כרוז ויום יום בכלשהרי
 להזהר התעוררו הקדוש. מלך לפני בלבבכםהעולם

 בכם שניתנה הקדושה לנשמה עוררומעונותיכם.
 מוציא שהקב"ה בשעה שלמדנו הקדוש. עליוןממקום
 בכמה אותה מזהיר באנש.ם. להורידה הנשמהאת

 ולא מצותיו. לשמור בשביל עונשין. בכמהאזהרות
 להשתעשע עולמות ושמנה באלף שמעבירה אלאעוד

 והיא בתורה. העמלים אותם של הכבוד בהםולראות
 עולם של בצורה הכבוד בלבוש המלך לפניעומדת
 כל המלך בכבוד מסתכלת העייון, כבוד בלבושהזה.
 זמנה מגיע וכאשר עטרות. בכמה לה ומעטריםהיום.
 התחתון עדן בגן מדורה עושה היא לעולם.לרדת
 והיא הצדיקים. של בכבודם לראות יום.שלש.ם
 אן לעולם. יורדת ואח"כ למעלה. למקומהעולה
 ונכנסת שבאה עד עטרות. בשבע הקדוש מלך להמעטר
 וחוטאת האיש בגוף היא וכאשר האיש. גוףבתוך
 עליה תתמה התורה בחשכות. ועמלה הזהבעולם
 השלמות אותה וכל הוה הכבוד כל ומהואומרת.
 ובעבור לפניו. חוטאת והיא להנפש העליון מלךהשלים

 מחטאותיה. להוהר הזאת לנפש עצה תלמד היאזה
 יום יפוח שלא עד היום. ש.פוח עד להטהרותשוב
 שיתבע ההוא נורא יום ויבוא הזה. עולם שלהאחרון

 זה הצללים. ונסו הזה. מעולם לצאת לדין המלךלה
 זמנו שמגיע בשיה כי שאמרו החברים בין סודהוא
 האדם אותו של צלמו הזה. מעולם לצאת אדםשל

 ינשף שלא עד היום. שיפוח עד זש"כ ממנו.נעבר
 הצלם. שיברח הצללים. ונסו הזה. מעולם לצאתהיום
 יש צללים שני אמר אלעזר רבי רבונו. לפניישוב
 קטון. ואחד גדול אחד בחייו. הוא כאשר לאדםלו

 יחדו נמצאים וכאשר שנים. משמע הצלליםשנאמר
 כתוב. הצללים ונסו ולכך בקיומו. הוא האדםאז

 אותם ולהתק"ן במצשיו להסתכל האדם צריךלפיכך
 רחום נקרא שהקב"ה לפי עליהם. ויתודה רבונולפני
 עד שכתוב ווהו לפניו. השבים לאותם ומקבלוחנון.
 בורחים הצלל.ם אותן כאשר כי הצללים. ונסו היוםש.פוח
 אינה אבל היא. תשובה ))ת( באויקים אסור והואממנו
 בבריאות. נמצא שהאדם בומן כמו כך כלמעולה
 בוראך את וזכוך יג( )קהלת ואומר מכריז המלךושלמה
 )ג-ע.( : הרעה ימי יבאו לא אשר עד בחורותיךבימי

 רבן מה קד( )תהלים כתוב ואמר אבא רביפתח
 ה'. מעשיך רבו מה עשית. בחכמה כלם ה'מעשיך
 וכלם הקדוש. המלך של מעשיו הם גדוליםכמה

 כלם עשית. בהכמה כלם זש"כ בחכמ"ה.נסתרים
 בנתיבות אלא לחוץ יצאו ולא נכללים היובחכמ"ה
 זש"כ ונתתקנו. כלם נעשו ומשם הבינ"ה. אלפליאות
 עשית בהכמ"ה כלם ולכך יתכונן. ובתבונה כד()משלי

 שמהבינה ישראל כנסת זו הארץ. הארץ. מלאהבבינ"ה.
 הנחלים כל א( )קהלת כמש"כ מהכל. נתמלאיתהיא

הולכיפ

  לון ולתיו5 נעוברוי ליסתכל5 נ"כ נפיכוין

 ""עי:: וין"',עשקןט":":';  ע"צע,
 )5 מ3) סימ. תס31ס ))ס( 3קערמ תסיס ומיס1תיגיס
 3קי1תיס. קמיס ז5י10 כ1קגמ כ"כחע)י*
 13ר5ך 5ת 11כ1ר 'נ( )קס)ת 51תר 5כריו נ%כ15ס)חס
 ( )ג-יג : סרעס יתי י153 )5 5סר עז 3מ1ר1תיךכיתי

 ר13 תס קד( )תס)יס כתי3 1מו1ר מ3מ לכיפתמ
 ס/  תססיך ו13 תס  פסית. 3מכחס כ)ס ס'תעסיך
  ול)סו סריס5. ר%לכ5 פונרוסי  5יוון  סגיייןכ%ס
 כלסו פסיפ. בחכ%ס  ללס  סס"ר נתכפ"ס.פתיפין
  בסבילין 5ל6  לנר גפסו ול5  כלילןנתכפ"ס
  סס"ו ו,תתיוו. כלסו 5תפנירו  ו%תזן ניושס. לגבייריפן
 פסית בחכ%"ס  כלס ופ"ר  יתלולן. ובתבוגס גר()%פלי

  ר%תין יסר6ל כלסת ר6 ס5רך.  ס,רך. פליסנביל"ס.
 נו" יש6.6פי64

סיכיס סגמ)'ס %  6( )וס4
 הוהרזיו

 ו דף ערש על שש1כנ 8י'ט"
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 אותם הוציאה שהיא קניניך, )נ,( וגו' הים אלהולכים
 והארץ השמים תולדות אלה ב( )ייאשית זש"כאח"כ.

 : קניניך הארץ מלאה לפיכך בראם. בלקבהבראם.
 להתחבר להתקדש בא שהאדם בשעה וראהבוא

 קדוש רוח עליו נתעורר שלו. הקדוש ברצוןבאשתו
 הממונה אחד לשליח מרמז והקב"ה ונקבה. זכרהכולל
 ומודיע הזה, הרוח את בידו ומוסר ))י( האנשים הריוןעל
 הורה אמר והלילה ג( )איוב זש"כ אותו. יפקוד מקום לאיזהלו

 ))"( מפלוני גבר הורה ההוא לממונה אמר הלילהגבר.
 וזה לצותו שנצרך מה כל הזה לרוח לו מצוהוהקב"ה
 שעמד הצל זה עמו. אחד וצל הרוח יורד אזנתבאר.
 הולך הוא הזה בצל נברא, הוא הזה בצל למעלה,בצורתו
 איש. יתהיך בצלם אך לט( )""לים זש"כ הזה.בעולם
 להתקיים האדם יכול עמו נמצא הזה שצלבעוד
 ושלמה כאחד. שמתחברים הם צללים ושני הזה.בעולם
 ונסו היום שיפוח עד ואומר לאנשים מזהירהמלך

 האדם כאשר הקדוש הצל זה וראה בוא שנים.הצללים
 נעשה אז שלה הפנים צורת מזה ונעשה וגדל.הולך
 ובזמן לזה. נושא וזה כאחד. ומתחברים אחר צלעוד

 הגוף הזה. אדם הוא נשמר הצללים שנישנמצאים
 ימיו שקרבו ובזמן בתוכו. שורה ורוחו בתוקפושלו
 לזה מדחה זה ממנו. נעברים הזה מעולםלצאת
 ונסו היום שיפוח עד בכן שמירה. בלי האדםונשאר

 )ג-4ב( : שניםהצללים.

 : קגיגיך ס6רן נו65ס כנ"כ כר6ס. כןץכסכר6ס, וס6רן ססנו'ס ת51וות 056 כ( )כר"סית סס"ר5כתר. 5ון 6פיקת וסי6 "מגיך, )4( עו' סיס 6יטו5כיס
 65וווונ6 65תקוס6 6תי כס רכר כסעת6 מוית6

 רנותג6 ס15מ6 5מר קכ"ס ורנו'ו וגוקכ6: רכרכ5י5 קריס6 רומ6 ע5יס 6תער ר'5יס. קריס6 כרעות6כגוקכיס

 סורס 6תר 501י5ס ג( )"י,כ סס"ר יפקור5יס. 6תר 65ן5יס
 )לח( נופ5גי6 נכר סורט נונוג6 61005 "תל ס5י5סנכר,
 601 ר6פקיר תס כ5 רומ6 5ס6י 5יס 6פקירוקכ"ס

 רבי נפשי. שאהבה את בקשתי בלילות משכביעץ
 על וגף. בקשתי בלילות משכבי על פתח.אלעזר
 אלא )"( משכבי על מהו לומר. צריך ה" במשכבימשכבי.
 על ממנו ומבקשת הקב"ה לפני אומרת ישראלכנסת
 בניה עם העמים שאר בין יושבת שהיא לפיהגלות.
 הטמאה. אחרת בארץ שוכבת שהיא ועל לעפר.ושוכבת
 וכואבת שוכבת שאני מבקשת. אני משכבי עלאומרת
 מן שיוציאני נפשי שאהבה את בקשתי ועשכבגלות.
 עמי להזדווג דרכו שאין מצאתיג ולא בקשתיוהגלות.
 עמים בין שהרי ענני. ולא קראתיו בהיכלגאלא

 אלא נשמע לא הקב"ה של וקולו יושבת. אניאחרים
 וגון. אלהים קול עם חשמע ד( )דברים שנאמרלבניג
 ישראל כנסת בלילות. משכבי על אמר יצחקרבי

 מודווג שיהיה לפניו מתרעמת אני משכבי עלאומרת.
 כך כי שלימה. בשמחה אותי ולברך לשמהניעמק
 יורשים ישראל כנסת עם הסלך של זיווגו מןלמדנו

כמה

  5ר6  ס5יס  1ר6 נוניס. מתעכרן ע5ת6 מס6י5נויפק יונווי רקריכו וכסעת6 כנויס. סרי6 ורומיס כקיות6רי5יט נופ6 גס. ער ס61 כסיר 515נוין תריןר6סתכמו
 וגסו טיוס סיפומ ער כוין גסירו. כ65 כשנ61סת6ר

 )ג-מג,( : תריס555יס.

נ
 ע5 ומ'. כקסתי כ5י15ת נוסככי ע5 פתח.56ע~ר רכי נפסי. ס6סכט 6ת כקסתי כ5י5ות מסכניעל

 656 )"( נוסככי ע5 נוסו 5יס. נוכעי כנוסכנינוסככי.
 ע5 תניט וגעת קכ"ט קנו' 6מרת יסר56כגסת
 כגס6 עס ענוין ס6ר כין יתכ6 וסי6 כניןג15ת6.
 תס6כ6. 6חר6 כ6רע6 סכיכת רסי6 1ע5 5עפר6.וסכיכת
 וכ6יכנ6 רסכיכג6 כעינ6. 6ג6 נוסככי ע65תלת
 מן 5י 65סק6 נפסי ס6סכס 6ת כקסתי וע"רכג5ות6.
 כקסתיונ15;6.

"51 
 ענוין כיגי רס6 עגגי. 651 קר6תיו כסיכ5יס.656 ני 65ור11נ6 16רמיס ו165 ת65תי1.

 %56 סנועין 65 רקכ"ס וק5יס יתיכג6.6מרגין
 וגו'. 56סיס קו5 עס ססמע ד( )יגייס רכתיככגוי,
 יסר56 כגסתכ5י5ות. נוסככי ע5 *נור י5מקרכי

 נו~רוונ דיס6 קת'ט 6תרענוג6 תסככי ע65תרת.
 רנווונ6תגיגן רסכי ס5'ס. כמירו )י 51כרכ6 5י 5נומריעתי,

 רת5כ"
 ירתין יסל56 ככגסת

כנוט
 הזהרזיו

 המלאך ניר שמסרת המלכא פרח % הלילח )4( , גבריאל המלאך זה )לו( . המיכות מדת ומות .וראל. כבסת ינ 8ק.מ,(
 : הזאת שליחמז לגמורגנריאל

- -  המשכג טקום על מוסג שעי לומר אע שבודאי ליה דקשיא יי ייאה )"(נ

 שה-

 מקום עי גרול רבר ולחפש לבקש יתכן לא
 השכיכה. זמן על שמוסב המכוון יותר נראה וא"כ וכדומה. טנית או מחט שם לחפש יתכן רק גרור מקום תופס שאינוהמשכג

 ע5 החש שהמ:חן מתרץ וע"ז אותו. בקשתי אז משכבי עת גהגיע משמעאו ותהיה גמשכבי יומר ר, היה מת: זה דל*י מקשהולכך
 . כלילה נחשנ שה,יות ה,ייות זמן הייבו ביייות מש:בירבר
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 3לכ6ין 1כתט קייס6* 6מסגת6 ירותת 5ויקיסכתט
 )ג-פנ.( : כע)ת6תסתכמין

 ט3 וגו'* גססי ס6סכס 6ת כקסתי כ)י)ותתסככי2נל
 ס6סכס 6ת נקסתי נ)יופ, ד"'גון כ)י)ותתסככי

 ככטס6 וודי כרמ כתריית6 כג3ות6 כען ו%כפסי.

 ד"ת6 ת6ן 6סכמ סויג6 ו65 כגיגיס וס6י)ג6מני6.
 קרת6* כגי )כ3 כגיגיס 6ות' וסויג6 תגיס* תדי)'

 6ת תת65ו 6ס ירוס)'ס כגות 6תכס ססכעתיסס"ו
 ד6 וכגין 6ני. 6סכס סמו)ת )ו תגיוו תסוודי
 יזח ד65 כיוף 6מידג6 יייתי דכזתג6 6תיג66ג6
 כית 6) ססכ6תיו עו 6רסגו 6% 6מזתיו סי"יתג6י*
 ד6 סורתי. מור ו56 רלפיל6.  פקרס6 ני  ו66תי.
  כסורקג6  ניריס ד6מיוג6 וכזיוג6 רל600.  פסוס6כי

 דככ) 6ומרגין* כזלוגין )י 'ס6 )6כתריית6
 כפורקג6 6כ) תג6י* פרמ סוס 1)כתר 6תי* סוט וסורקג6:ורקג6
  קסורין ככתס )יט  וקסיר כיס 6מיוג6 6ג6תריית6
 ט)ת'ן. ו)ע5ווי  לפלס פליי  יווו  רל6ורמיתו
  ס6ט וסויג6 מג6י* 6זי) סוס וג)ות6 ג)ות6דככ)
  עו  תסס  ספנר0י  כיפע סס"ו  וסנ.  פונר לכלפליס
 6מזתיו 6רסגו. ו)6  6תו0יו גפסי  סיסנס 06סת5י0י
  רריס6. כתס)'ן  6רסגו יל6  ויר. ותס)יןכקסור6
 תרין )גכי  יית6 לגניי יי0י כר  רוריי תוי0י

 סג5ו  נסון.  סליל60 ד6ית6 סנסן* ססרמסגר,ס  יסר6)* נית  5ניו0 פ'  כיס כי  ס(  )טטי'  06זרכסין וי  יסריל.  ריילון  לכיפיסי  גסכיפס )נ(תסימין

6~ת1גני
6 

 21ן י')רן ת15:מייןת1~. יט1ן 66)ון 5ן*
  פפלן.  רסיר  סולטלי טכר* סמתו סגס כי )ך* )וןיסיכג6
  סכיל60 ע) 6תג5י6ן ד)סון זגיון 6כסן. 6)ין,6רן* גר6ו סג5ג'ס . רכ דערכ ס5סגות6 5ו. ס)ך  סלףסגסס
 זרעך וסיס כסון ד6תתר כגל6 וע)  סתייס. 6רך6יסי
  ק1) גנ(  )ייפי' כ6ר5גו כסתע סתור וקו)יסר6ל. ונלי  פסס יסיר 6ז סג'ע* סזתיר עת ס6רן*כעפר
 כסוכ יר6ו כעין עין כי  ירגגו יסרו  סול  גס6ו5וסיך
  סוכי סוכי )גכס. קכ"ס יית6 זתג6 כססו6 ,יון.ס'

 סגי וכית ר6סון כית ד6יגון כתיס כתריסס51תית*
 וגמזס )עי)6 וסגי ר6סון גנאן ס'כ סוכי)תת6*

 5ו6רך )יס* נוסכמ קכ"ס ,תג6 כסס61:נגד3

  ר6סס  פת0סלס  כתמ  כלס  כרתל.צפליךכ נו.  פתיס  ססגל 0ל  ר6יפו וג( לרי"ס ר6לולפיו0. נלוי  ויסריליס. לויס  נסליס  רילס  0כסיסין5ו6רר*
  ס6רך  י0תר  רפליייו  ר6סי. פל  פיר  דיילוןן
 ככרת)* ירוקין 6יגון 60 כעורכ סמורות ת)ת)יסוסוו ת6י סער6* ותס6י סער6  תס6י  0ליין  ור5ופין  פיך.מכוס
 ר6סך וד)ת )י( ככרת) כנפגיס ד6יגון ירוקיןכפ)ין

 יס1ת ת6יכ6רגתן*
 וד6 5טג'* תס)ס י)ת* כג)ות"

 כ5)ות6 עגיס תתעסמ6 סו0  ונס  רירתס)ס
 כטן יעסף* כי )טגי תפ5ט קנ( )תס)יס טס"דכנ)ות6*

6גת

 ברכות והרבה הקדושה. נחלה ירושת צדיקיםכמה
 )ג-מב.( : בעולםנמצאות

 על וגון* נפשי שאהבה את בקשתי בלילות משכביעל
 שאהבה את בקשתי הגליות שהם בלילותמשכבי

 בכעפ דודי ברח האחרון בגלות עכשו שהרינפשי*
 שיאמר מי מצאתי לא ועוד עליו שואלת ואניגדול*
 העיר. בנות לכל אודותו משביע והייתי ממנג דברלי

 את תמצאו אם ירושלים בנות אתכם השבעתיזש"כ
 זה ובעבור אני. אהבה שחולת לו תגידו מהדודי
 יזח שלא בידו אחזה אלי שיבא שבזמן אומרתאני

 בית אל שהבאתיו עד ארפנו ולא אחזתיו זש"כממני*
  זה הורתי* חדר ואל שלמעלה* המקדש בית זהאמי*
 בגאולה בידו שאחזה ובזמן שלמטה* המקדשבית

 שבכל אחרים* כבזמנים אלי יהיה לא הואהאחרונה
 בגאולה אבל ממני* פרח ואח"כ בא* היה וגאולהגאולה

 קשרים בכמה אלי ואקשרהו בו אחזה אניהאחרונה
 עולמים* ולעולמי לעולם ממני יסור שלא אהבהשל

 שואלת והייתי ממני* הולך היה וגלות גלותשבכל
 עד מהם שעברתי כמעט זש"כ ושב* עובר לכלעליו

 אחזתיו ארפנו. ולא אחזתיו נפשי שאהבה אתשמצאתי
 ראש* של בתפלין ארפנו ולא יד* של תפליןבקשר
 אשר ישראל* שהם לכרמים* נשכימה )נ(המשיחים שני אי יאמר אלי כשיבא שבודאי וראהבוא
 ישראל* בית צבאות ה' כרם כי "( )ישי" נאמרבהם
 הנצו בהם* השכינה נמצאת אם הגפה הפרחהנראה

 אתן שם כרמוה מצות שמלאים הם אלההרמונים*
 אתן שם שלך* אוהבים שהם אלה לך* דודיאת

 הממונים* שאר ממשלת עבר* הסתו הנה כי לך*אותם
 נראו הנצנים . רב הערב ממשלת לו. הלך חלףהגשם
 השכינה על יתגלו שלהם הזכיות האבות* אלהבארץ.
 זרעך והיה בהם שנאמר בניה ועל ההיים* ארץשהיא
 ובני משה ישיר אז הגיע* הזמיר עת הארץ*כעפר
 קול נב( )יטציז בארצנו נשמע התור וקולישראל*
 בשוב יראו בעין עין כי ירננו יחדו קול נשאוצופיך
 שני ובית ראשון בית שהם הבתים בשניהשולמית. שובי שובי הקב"ה* לה יאמר ההוא בזמן . ציוןה'

 ונחזה למעלה ושני ראשון בבית שובי שובילמטה*
 צוארך אותה* משבה הקב"ה ההוא זמן ועל .בך

 דוד כמגדל נאמר שעליה ירושלים זה השהכמגדל
 בנוי וישראלים* לוים כהנים הם שלה תכשיטיםצוארך*

 . אליו פונים שהכל תל שהוא )ג( צדי"ק זהלתלפיות*
 ראשה מתתקנת כמה זו כלה ככרמל* עליךראשך
 פארך נאמר שעליהם ראשה* על פאר שהםבתפלין
 מה זה* ומצד זה מצד תלויות ורצועות עליך.חבוש
 ככרמל. ירוקים הם הרי כעורב שחורות תלתליםשהיו
 ראשך ודלת )ו( ככרמל בגפנים שהם ירוקיםכעלים
 וזו לעני* תפלה דלה. בגלות שהיתה מהכארגמן.
 בתפלות העניה מתעטפת היתה שבה יד שלתפלה
 עכשו יעטף* כי לעני תפלה קי( )ת8"ט זש"כבגלות*

אח
 הוהרזיו

 1 רחפיפ החו ירוק אבל ריה והייע "לקח. אלא הפו אדופ שחור ני )ד( . היסוד רת פפ  הייפ  )נ( 1  י"ף  בן  ומשיח דוד ק משיח4(
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 "רפאל "אוריאל סוד שהוא כארגמ"ן. לבושהאת

 ביהטים. אסיי מיך "נוריאל. "מיכאל"נבריאל
 שהם שלה בתים בד' אסור שיהיה וקוין* הקב"הזה

 ברהטים אסור ייהיה המיה. תיתיי איבעארני,
 וזה )י( שמך ובך בך שמך כי יאקרונ*י הוהכרמיון

 תכ"ז( )ת-ו : וארגמ"ן אמ"ן של הסודהוא

 תורהםתרי
 את נשאי יגף בעיי הסיבבים השימייםכמ4באוני

 ומנו כשמגיע וראה בוא וגו'. מעיירדידי
 ונכנסת יוצאת שלו הרוה העולם. מ:ה לצאת אדםשל
 העדן. גן אצל בזה והולכת 0( לסימן פ4נהםיו נותנים הם שם. והאבות הראשון שאדם המערהבתוך

 ההרב להט ואותו הכרובים מוצאת שמהכשמתקרבת'ו
 הסימן בפנקס מסתכלים זכאה היא אםהמתהפכת.
 אותה דוהים לא ואם יונכנסת. הפתה להופותחים
 שהורשה הזמן כל שם יושבת זכאה שהיא ואתההוצה.

 העולם. זה של בהצורה שם מתלבשת לשבת.לה
 שבגן הצדיקים לעלות. רוצה כשהיא ושבתותובר"ח
 באותן ופוגעת עולה והיא לסימן. פנקס לה נותניםעדן

 לה פותחים זכאה היא אם ירושלים. הומותשומרי
 הפנקס אותו ממנה נוטלים לא. ואם ונכנסת.הפתח
 מצאוני ואומרת יגן שבה היא ההוצה. להודוחים

 מעלי. רדידי את נשאו וגף בעיר הסובביםהשומרים
 ההומות. שומרי ממנה. שנטלו הסימן פנקס הואזה
 .( )א-פא : ע"כ שלמעלה. ירושלים הומות שומרי הםאלו

 את תמצאו אם ירושלים בנות אתכםהשבעתי
 השבעתי ואמר. בון רבי פתה וגו'.דודי

 מי וכי דודי. את תמצאו אם ירושלים בנותאתכם
 תמצאו אם אומרת שהיא ישראל ככנסת למלךקרוב
 הן אלו ירושיים בנות אלא לו. תגידו מה דודיאת

 ומודיעים תמיד. למלך קרובים שהם הצדיקים.נשמות
 המטרונה. הצטרכות יום בכל למלך ומודיעים תמיד.למלך
 כנסת לעולם. יורדת שהנשמה בשעה למדנו. כךכי

 ותודיע למלך שתגיד השבועה. בברית מכניסהישראל
 בלב בפה הקדוש שם לייהד האדםשהייב לפי ובמה. עמה. שיתפייס לבעבור אליו. אהבתהלו

 בגהלת. הקשורה כשלהבת הכל ולקשר )י(ובנפש
 המטרונה. עם המלך שיתפייס גורם שעושה הזהוביהוד
 בנות אהר דבר : אליו אהבתה למלך לוותודיע

 ירושלים שלמדנו השבטים. עשר שנים אלהירושלים.
 שבעה על שאומר ומי )ת( עומדת הרים י"בעל
 שיש אהד שהכל ואע"ם בשלימות. להשלים אומראינו
 שבודאי )ט( אהד והכל י"ב ויש ארבעה ויששבעה

על

 שרפאל "אוריאי ס1ו ו6יס1 כ6רגת"ן. 5כ1ס66גת
 כוסעיס. 6ס1י ת5ך "נוריאל. "מיכאליגבריאי

  ד6יג1ן  וי*ס כתיס כ6יכע 6ס1י ייס6 הויה ק3"סז6
 כרספיס 6ס1ר וס6 ת1מ6. רסס' 6וכעאז*ני.
  ור5 )י( סתך 1כך כך סתך כי יאדקדךנהי. 61כגו1כ6

 פג"ס-  לפשו : 61רגתאן  ריז"ן  ר561יסו

 6ת גס16 1נ1' כעיל סס331יסססותריס  מפואוניב
 ו?ל5 פי8 כר סוי ת5 וגו/ ?עליררירי

 1ע56ת גפקת וי5יס ר1מ6 ע5ת6.  חס6י ללסק5 גסרבר
 יס3ין 6יג1ן תתן. 361סן  ו6זס מערת6כג1
  רערן. נגת6 יגכי ו6ע5ת )0 סיתג6 מ!נקנם5יס

 סמרכ 5סע 61001 כר1כיס 61סכמת  תתן יקרינת
 סיתג6 פגקס סת6ן זכ6ת 6יסתת0פכת.
 05 ומיין 65 61י 1ע56ת. פתמ6 105פתמין

 תורהםתרי

  סמ1ת1ת.  יותרי  פיכס.  רנעלי סיתג6 פגקס  6י6110
 )6--פ6י( : ע"כ ז5עי65. יר1ס5יס מ1ת1ת ג1סרי 6יג1ן56ין

 6ת תת165 6ס יר1ס5יס כג1ת 6תכסהשבעתי
  ססנעתי 61תר. כ1ן רכי פתמ 1נ1'.ז1זי

 ת6ן וכי ו1וי. 6ת תק165 06  יר1ס5יס בלות8תכס

  יה;:קת%ם! י5יינגים5ציצפתט: ט,";ג ~מס ון :4ש"י:;ןשע:!"ל
 כגסת לע5ת6. לתתת  ולס?ת5 כסעת6 516יפג6.וסכי
 1ת1דע 5ת5כ6  יתתוי  ז16ת6ס. כקי1ת6 ע5ס ע56תיסר56
 כגין 1כתס.  נפרס. 65תפייס6 כנין 5ג3י0.  וי5ס רמית1ת56יס

 נינ5 בפופ5 קריס8 סי8 5יתר5  לס כר ע5ומי1כ6
 נעיסס5. רפתקסר8  כסליונ5 כל5 ול8קסר8 לסובופס5
 גיסרולית8. פלכ5 ל5תסייס5  גריס  רעניו ימ1ז316ס6י

 הוהרזיו

 וכן א"ץהנף"ח. באו בשמך בך 14פעסים יאהדטה"ה כוה בך שמך לפעמיפ ח1י"ה השם היט נך אדג*י. השם היינו שמך פ")"
 הוא הפנקס יענין שלמעלה ב-ד לפני והשבון ד'ן נת'נת של המשפפ אחר וה דכל נראה )ו( האלה, שמות ג' גגימטריא אמ"ן"י
 7%1:בכ בם גו , גגג :'בי"י % כו בםךני::ב %ק..ס"'נן י "ת- "ן הוע ,;,.ג".ן להיות יבול המשפפ לאחר ואף שייכת חיא להיכן נטמתו שורש נסמן שגו ואפשר עדן לגן ללנת ש'תמהו תעודה כתנ קטןטפר
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 סורין ות)ת זמ )ססרמ סורין ת)ת קייתמ. סורין תריסרע)
 כז"6 מיס. מתקרי וכזין 1וויין. 65רכע וכן זמ,)סטר6
 מ5סי תמת רמיתי 06ר סמיס סימ י()ימיק6)
 ד% :2ג 5ת)2ל"נ 1מ:11זסס?י~סזותמנ2(נ:
 )סוז1ת 5י0למ5 עז1ת יס 0כסי קגכ( )תס)יססס"ז
 זיזעי זי0רמ5 מו)קסון 1כ6ס יסוזס מ"ר ס'.05ס

 קזו0 עס כי יד( )יגריס כתיכ ע)ייסו זקכ"ס.6ורמף
 )6-יתכ( : ונו' ס' כמר וכך מ)סיך )ס'מתס

 תר תקוערת עסן כתתרות סתזכר תן עעס 1מתכ4י
 1מת תי ו6תר. 6)ע1ר רכי פתמ ונו'.ו)כוכס

 זתרין כ)5מ 61"ת ת"י ונו'. סתזכר תןעעס
 ו% קווין. קו: "מ' א: ווגת%"ל(

 הו םן "י יין. ח " בג
 כססומ כ6וס. ותזכרך כז"מ עיס. מיסי סתזכרתן

 1תכיגן )ינ( עו)ס 6יסי כ0פוון ז)מי0ותזכר
 סמ)ס סמזיליס סמ)סיס ז( 6' )נת61) זכתיכתמי
 כתזכר. תכס ככ) ת~יס 6ת סתכיס סמ)סיס סס6)ס
 וסמ סוס. כתזכר קכ"ס )ון זעכז כ)וכי

 ותזכרך כז"מ כזכורמ. כתזכר מ)מ ס1ס.כי0וכמ
 עו5ס סכי מ1ף סליס. תתזכל פס( )תס)יס וכתיככמוס.
 זפותמ ת)ס כסמי וזמי. סתזוכר תן סתזגר.תן
 ו)כתר )יג(: ומתמ גופי כין ועמ)ת ס)קמ5יסי

 )6-י.( : קזי0מ זעתמ רי0ייסו ע) ו0רימ כמתמכזכורמ

 מר מקטרת ע0ן כתתרת סתזכר תן עו)ס זמתבמי
 זקכ"ס קרכגמ 6'ס' סכיכתמ ונו',ו)כוגס

 סעעס. סימ קרכגמ. תמת 5)ותמ תקיגו זמ וכנ'ןוזמ'.
 )נכיס 05 זם)'ק תמן מיסו 1כמס וז6'.עו)ס
 עעס עו)ס. 1מ"ת ת' כניכס 60'5 זמיסו 'מות.כזקמ
 מ0יכ זפותוי וזמי. סתיוכר תן סתזכר. תןוזמי.
 סתזכר תן עיס ומת תי וכג"ז זסיגי. כעורמקכ"ס
 מכרסס זתק,ן ז0מרית 5)ות6 ז6 תר. תקערתונו'.
 טו( )תס~ס סס"ז כיתיכמ. )ס זם)יק נ4בןץ וז6)י, זוזי סתר 5רור כתזאכ תר. תקערת ותו תר,זסומ
 )ס זם5יק דץרד4 זמ ו5כוכס. כ5"מ. כית'כךכעיתות
 )ס ים)'ק 4בד*יק זמ רוכ). 6כקת תכ5כ0ת6)6.
 ווי זי5יס. קרככ6 )תיכ) כמית קמ כ5כ6 סמ )קכ"ס."רככמ כ5)ותיס 0כיכתמ י ס)קת )מ 61' )יי( ז6ת5עיתמכעתוזמ

 ייט( )יס)י מתתר ע)יס כע5ת6. 6תכרי ז)6 ציס סכ ס.'
 0כיגת6 ס)קמ וכז סוכ. )מ כפ0 זעת כ5מגס

 כ)סו זכורם'מ ונ)נ)' ותרככת6 מיוון כתסכ5)ות'ס.
 נזפייסו וכ)סו כמזוס. ככגוכמ )נכסיתערון

 ג"6( תש:6 )ת" : )ס )קכ)מפתימן
מתל

 הרים וג' זה לצד הרים ג' עומדת. הרים י"בצל
 ככתוב חיה. נקראת ובכן זויות. לארבע וכן זה.לצד

 שעומדת לפי ירושלים בנות נקראים והםישראל. אלהי תחת ראיתי אשך החיה חיא י()יחזקאל
 ישראל. כנסת על למלך עדות מעידים והםעליהם.
 להודות לישראל עדות יה שבטי קכב( )תהליםזש"כ
 היודעים ישראל של חלקם אשרי יהודה א"ר ה'.לשם
 קדוש עם כי יד( )יגרים נאמר עליהם הקבאה.דרכי

 ( )א-רמב : וגו' ה' בחר ובך אלהיך לה'אתה

 מר מקוטרת עשן כתמרות המדבר מז עולה זאתמי
 זאת מי ואמר. אלעזר רבי פתח וגון.ולבונה

 שתי של כולל זאשת מ"י וגף. המדבר מןעולה
 וקשר אחד בחבור עולמות שני שלקדושות
 שהרי קדשים. קודש להיותה ממש עולה )י(אחד
 בשביל בזא=ת. ומתחברת מ"י היא קדשיםקודש
 שהרי המדבר. מן קדשים. קודש שהיא עולהלהיות
 ועוד )י6( לחופה ולכנוס כלה להיות נוחלת המדברמן
 באותו נאוה. ומדברך ככתוב עולה. היא המדברמן

 ולמדנו )ינ( עולה היא השפתים לחישות שלהדבור
 האלה, האדירים וןאלהים ד( אן )שמואל שכתובמהו
 במדבר. מכה בכל מצרים את המכים האלהים הםאלה
 והלא היה. במדבר הקב"ה להם שעשה מה כלוכי

 ומדברך כמש"כ בדבור. במדבר אלא היה.בישוב
 עולה כך אף הרים. ממדבר עה( )תהיים וכתובנאוה.
 הפה של הדבור בזה בודאי. המדובר מן המדבר.מן
 יורדת ואח"כ ),ג( האם כנפי בין ונכנסת עולההיא

 )א-י( : הקדוש עם ראשי על ושוכנותבדבור

 מר מקטרת עשן כתמרת המדבר מן עולה זאתמי
 הקב"ה של קרבנו היא נה השב וגו'.ולבונה

 העולה. היא הקרבן. תחת תפלה תקנו זה ובעבורבודאי.
 אליו אותה שמעלה מי זה הוא זכאי בודאי.עולה
 עולה עולה. זא"ת מי בשבילה שואל שהיאכראוי.
 חושב שפיו בודאי. המדובר מן המדבר. מןבודאי.
 המדבר מן עולה זאת מי ולפיכך סיני. כהרהקב"ה
 אברהם שתיקן שחרית תפלת זו מר. מקטרתוגו'.
 טז( )ת"לים זש"כ בימין. אותה שמעלה נ4בדץ וזהלי. דודי המר צרור ככתוב מר. מקטרת ועוד מר.שהוא
 אותה שמעלה וץרן4 זה ולבונה. נצ"ח. בימינךנעימות
 אותה שמעלה 4בן4יכץ זה רוכל. אבקת מכלבשמאל.
 בתפלתו עולה ו השכינה אין ואם ).7( האמצעיבעמוד
 אוי קרבנו. לאכול יורד הוא כלב הרי להקב"ה.קרבן
 יט: )משלי נאמר עליו בעולם. נברא הה שלא לו מוטבלו.
 עולה השכינה וכאשר טוב. לא נפש דעת בלאגם

 כלם הכסא וגלגלי ומרכבות חיות כמהבתפלתו.
 כנפיהם וכלם שמחה. של במנגינות אליהנתעוררים

 כיא( תין )ת-י : אותה לקבלפתיחות

 הזהרדו
 דיבווי ה'ינו )ינ( . סיני במדבר התורה קבלת ע"י *י )י6( . מלכות היינו וזא"ת בינה. שערי חמשיט על ומז מ נמ4ויא מ"י *").(

 על יהש*יע שפע פלאה יורדת ואה"כ בהבינח. להתכלל התפארת עם המלכות נתעמת ותפלה תורה שע"י *" )יג( : ותפלהתווה
 : התפארת עם להזדהג פי' )יד( . הקרוש עפראשי
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 הנאמןרועה
 בל עם וקנמון קנה וכרכם נרד שהםבשמים. שבע" באיתו ען'ה האדם תפ'ת הנאמה ייעהאמר
 באותה בשמים. ראשי כל עם ואהלות מר לבונהעצי
 הקב"ה ולבונה. מר מקוטרת כך עולה שהתפלהשעה
 מר מקוטרת המדבר מן עולה זאת מי עליהשואל
 היא מ"י של מצד בודאי. זא"ת מ"י וגף.ולבונה
 ד11 )ט,( בשמים מיני משבעה נכללת שהבינ"הבודאי.
 כ"ה. כ"ה שהם שערים מחמשים נכללת שמעקריאת
 ואחת לפניה שתים בשחר ברכות. משבעונכללת
 והן לאחריה. ושתים לפניה שתים ובערבלאחריה.
 עד וההו"ר והנצ"ח והתפאר"ת והגבור"ההגדול"ה

 משלשה נכללת שהיא מלכו"ת. שהיא הממלכה ה'לך
 חכמ"ה. זה ולבונה. כת"ר. זה מר. מקוטרת )ט,(בשמים

 )י-1ת.( : בינ"ה זו רוכל. אבקתמכל

 מהימנארעיא
 סכע6 563ין ס5יקמ דכ"ג 55ומ6 תסיתי6. יעי6אמר

 כ5 עס וקכתון קגס וכרכס גרד ד6יגוןכוסתין.
 כס6י כסתיס. ר6סי כ5 עס 61ס15מ תר 35וגספ5י
 קכ"ס 51כוכס. תר תקוסרמ ס5יקמ סכי ד155ת6זתג6
 תר נוקוערמ סתדכל תן ע51ס ז6פ תי ע5סס6י5
 6יכה דת"י תסער6 וד6י. ז6"מ ת"י 1ג1'.ו5כוגס
 611 )יי( גוסת'ן ת'ני תסכע6 כ5י65 דכיג"סוד6י.
 כ9ס. כ"ס ד6יכון תרעין תחתסין כ5י65 סתעקרי6מ
 61ממ )פגיס סמיס 3סמר כרכ6ן. תסכע6וכ3י65
 61יגון 65מריס. וסמיס 5פגיס פמיס וכערכ65חריס.
 פד וססו"ד וסג5"מ וסתפ6ר"מ וסגכור"ססגדע"ס

 תמ5מ כ5'63 ד6'כץ ת5כו"מ. ד6'סי סתת5כס ס'5ך
 מכת.ס. ד6 עכוכס. כמ"ר. ד6 תר. תקוסרמ )ט,(כוסת'ן

 )נ-קיו.( * כיג"ס ד6 רוכ5. 6כממתכ5

 הנעלםמררש
 בחיכנאל מעלה. ש? ירושלים בשערי ליכנס זוכה שהנשמה כיון יצחק רבי אמר המדבר. מן ייה זאת%%

 המדבר. מן עולה זאת מי עייה. ושואלים בה תמהים השרת מלאכי שלום. לה ומקדים עמה הולך הגרולהשר
 ואומר. משיב הוא דמה. להבל אדם קמ-ד( )תהלים דבתיב להבל. שדומה החרוב מהגוף העליונים בין עולה זאתמי
 לנשמה אם שהיא הכבו,ד. כס"א היא זו לאמה. לאמה. היא אחת היא. מיוחדת היא. אחת תמתי. יונתי היאאחת

 בנות הנקראות והן למעלה. במעלתן שהן הנשמות שאר אלו ויאשרוה. בנות ראוה ממנה. שנגזרה להויולדת
 .( א-קכה )%דה-נ :ירושלים

 מגבייי 'ה סביב גבייים ששים ש'ש'מה מטתיהנה
 מטתו הנה שמעון רבי אמר וגו'.ישראל
 השלום שכל המלך של הכבוד כסא הוא זהשלשלמה.

 מלאכים ששים אלו לה. סביב גבורים ששים )יו(שלו
 משמשים שהם הקדושים. עליונים משמשיםגדולים
 ישראל. מגבורי העליון. מלך של הכבור כסאאצל
 במיכנאל הקדוש הגדול מלאך ממשלת תחת ממוניםשהם

 כלם הרי ידו תחת שהם ולפי ישראל. שלאפטרופס
 מגבורי זש"כ ישראל. של אפטרופסים גדוליםמלאכים
 לך( )דת :ישראל

 שלשלמה. מטתו הנה ואמר. שמעון רבי פתחעוד
 בו שכתוב המלך. של הכבוד כסא זה מטתו.מהו
 המלך זה שלשלמה. בעלה. לב בה בטח ל*()טשלי
 שנאחזים לה. סביב גבורים ששים שלו. השלוםשכל
 אש שבטי ששים ונקראים הקשה. מדין שלהבצד

 החרב להט מימינו בהם. מתלבש ההואשהנע"ר
 בקשקשיו שנאחז החזק אש גחלי משמאלוהחזקה.
 הששים ואותן האוכלת. אש שלהובי אלףבשבעים

 קשות גבירות מאותן קשים זיין בכלי מזויניםהם
 כשבורי זש"כ הקב"ה. של ההיא עליונה מגבורההבאות
 בעוד ותקם בה. כתוב מה ההיא במטה ולמדנוישראל.
 יביתה. טרף ותתן )ית( הדין מצד יונקת כאשרלילה.
 כים זש"כ מציל. ואין וטרף "( 3מע" כמש"כ טרף.מהו

אחוזי
 זיו .-

סמו"
הזהר

 תגכורי 5ס סכיכ גכוריס סקיס ס5ס5תס תסתוהנה
 תטמו סגס סתעון רכי 6תר עו/'סר56

 סת'ן שין 5ס. סכיכ גכוריס ססיס )י0די5'ס כל*  וסלפ5 דת5כ6 יקר6 כולסי סי6 ד6ס5ס5תס.
 תסתסין ד6יפן קדיסין. פ65ין תסתס'ןרכרכי6
 יסר56. תגכורי ע65ס. דת5כ6 יקר6 כורסיגכי

 בחיכאל קדיס6 רכרכ6 ס,5עג6 תמומ 3ותכןד6יגון
 כ5סו ס6 ידיס ממות ד6יגון וכג'ן דיסר6.56פסרופס6
 תגכורי סט"י ייסר56. 6פערופסיןרכרכין
 י( 0"" :'סר56

 ס5ס5תס. תסמו סגס 61תר. סתעון רכי פממתו
 כיס דכמיכ דת5כ6. יקר6 כורסי ד6 תעתו.תסו
 ת5כ6 ס5ס5תס. כע5ס. 5כ 3ס 3טח י6()פסלי
 ד6ת6חדן 5ס. סכי3 גכוריס ססיס ט61. די5יס כ65 ס5ת6וי

 דגור6 פ51סי סמין 61יקרון קסי6. תדיג6כססרס6
 דמרכ6 סגג6 ת'ת'גיס כסו. 6מ5כס גפ"רדססו6
 כק3יפוי דתת6מד6 מקיפ6 דגור6 גותרי תסת56יסמקיפ6.
 סתין 61יגת ד6כ63. גור6 5ססי 56ףכסכפין
 5כימס. סלף וממן 0"( דדיג6 תססר6 'גק6 כד5י5ס. געוי ומקס כס. כמיכ ת6י ערס6 כססי6 ות6נ6'סר56. 1" גטג"ד "יגכ". ונ נכזגוססי6
 כ5ס סס"י ת5'5. א~ן 1ערף *( )עינס ג1"6 עלף.טסו

 48 )י,( , היאשתא פ*ירות ג' מן למיכות הארה נשפע נכונה שמע קריאת שע"י *י' )טו( . הטלכות עד הס*ירות ו' מן 8י')ט,(
ע

 ! הרין מרת על רמו לילח )'ח( ז הת*ארת למרת הבכור כסא גקראת המלכות מרת
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 מתר ככ3 זתיכין ת)מתס. ת13תלי מרכ6מהי
 מיס )יט( 1'))6 די33מ תמרי ומקרון לינמ.)תע3ל
 ע5 חר3ך מגור פס( ותס1יס כד"מ ירכו. ט)מר3ו
 תסחלס 16קתוס סמ 3)י)ות. תפמל ג13ר.ירך

 ת6ן ד6 כ) כ)ולור 3לי),ת. תסמד מ3) וכו'.דניסנט
 )י. סיס י5תס  וססו  י6( ליי6ייס  כו"5  לי(ססו  ריערי  5סר  פסיו5  תסמל. נע)ין.מתר
  רי533 ת6רי מינון וכד דיכמ.. 5תע3ד%ן  וייוון  3ותוין  53יוו0. י5תס.  36ל 3סמל יעק3ויס3ע

 נכ) וננן ינומ שסין מא סיץ,  עיייייי, הם  4ל" י% יטעיי  "יננ11

 1 שןםת
 ונמתין מוס3נל

 ק
 מ 1ת6  וסיעין

  ויססכת 3כ55מ עמ)ין וכ)סו ע)תמ. סערי כמר3ע6מילן רג)וסי ערסמ למ )ון. כ)י) ערס6 ולממחילן. דקוסרי 3זוסתמ וסכי  ותתככסין.  סופר5  תיריו0ספי
 סמרן וע) 13תע)  3ספיס 4סס5.  ויס0כס3עי)מ
)כ)ס1.

 )ג-ס.( : מי)סמ 3ין ורסותמ לכ)מ ר13נממתקרי. ארני תכ5א. ערסמ ס:ימ  ורסופ6 1)תתמד )עי3מ
 ג:ן! טו 1;1ון י:י,ויזג גג1::ויייוג:דו ל33ן כתס 56סין כלוס מתר. מ3מר3י

 מסקיל תנייסו ועי5מ דלינמ. תמרי דרמתי.תמרי
 3ס מית  מ)ין  לס3יל סייס. 03יכל6  לסתס55תסרוכית6
 ע% ע%ףיכץ* (:%ין 22ל :הע בףשש:1.  תסריין  תסעכתו  יוסין  3ססין תזיינין.  תסיריין5תסרוגיתמ
 1חרנמ כגגנוף:נכמ11;.

 :ת)ססמ'ק
 )נכרמ 13:)תמ ככ)

 סתתססכת סמך3 )0ע 1מת ג( )כל6סית סס"לקתס.
 ען לרק  תמן  ססייס.  פן רק* 06)סת1ר

 סנס לכתי3 )י6( למיי מי)נמ תקיף ר3ר3ממי5נמ
 תסרונית6 נעל5 כר  סרכ. 5תווי  כלס  רלפיל5.יסריל  יסרמ). תג13רי 03 ס3י3 גכוריס  ססיס  סלסלתיפסתו
  לת)כ6 סומ יקרמ וכי . 3סדס נע)ין3)סו

 מ)מ קר3מ. תגמ וסימ סיוילרתירוויס5
 יקירו ת3כמ מתמ ע)מס. 3לוערונית6 דמזדווג3ת)כמ
  תסתכמן כ)סו  מתר  ופלמ5. תערונייתמ  סמר כ) ע)לי)ס
 3יתמ כ3 מ)מ )ס. מעכיל תמי כ5סו. ע3ט5קת סי לי3י. תערונית6 סמי 3ק53)מינתמ
  כ3  יססס5 כרוומ. 3לכמ מפיק 3ילסמ. יסמדי)י
 ע3יד. תמי יתתסרון. לתסרוכיתמ כילמ לת)כמת3ין
 כ3 לת)כמ. יקילין מ3כין "ינון כ) קר63.תגילה תמרי מינון כ5 לי)יס. זיינין כ5 כילסמ ת5כממסקיל

נפ6

 מקום בכל מוכנים מלחסה. מלומדי חרבאחוזי
 איש ).ט( ותרועה שברים שרי ונקראים דין.לעשות
 על הרבך חגוך מה( )תהלים ככתוב ירכו. עלחרבו
 של מפחד נתבאר זה בלילות. מפחד גבור.ירך
 מאיזה זה כל כלומר בלילות. מפחד אבל וכף.גיהנם
 שנקרא ההוא ממקום מפחד. מקבלים.מקום
 לי. היה יצחק ופחד ל*( )בראוית שנאמר כמו )ג(פחד

 שהם בזמן בלילות. יצחק. אביו בפחד יעקבוישבע
 השברים שרי אותן וכאשר דין.. לעשותנפקדים
 שאין וחרבות רמחים שרי עולים עולים.ותרועה
 הסובבים העליונים ששים יאותן מסביב מספר.להם
 בכל רבבות ורבוא אלפים אלף עומדים ההיאלמטה
 וכלם כלם ניזונים ממנה למעלה. ההיא מטהצדדי
 ורבבות אלפים כמה יוצאים כלם מתחת יעמודו.לפניה
 עד בעולם ומשוטטים ויורדים מספר. להםשאין

 הצפרנים בזוהם ואלו ונאספים. השופר שרישתוקעים
 רגליה המטה זאת אותם. כוללת המטה וואתנאחזים.
 שנמצא בהכלל נכנסים וכלם העולם. צדדי בד'נאחזים
 הארץ ועל ממעל בשמים למטה. ושנמצאלמעלה
 מזמנת שהיא לפי הנה. מהו הנה. כתוב וע"כמתחת.
 )ג-0( : הילותיה בין ומצוינת הכל אדוןנקראת. אן*ני מהכל. ההיא מטה ומצוינת ולמטה. למעלהלכלם

 של רבבות כמה אלפים כמה אמר. אבארבי
 העליונים. הפנים שרי להקב"ה. לו יש קדושיםמחנות
 אנחה. שרי יללה. שרי זיין. כלי שרי העינים.שרי
 שהפקיד עליהם וגבוה הדין. שרי רחמים.שרי

 לה יש אלה כנגד לפניו. בההיכל לשמשלהמטרונה
 מחנות נמצאים פנים בששים מזוינים. מחנותלהמטרונה
 הרבה סביבה. עומדים חרב חגורי וכלםהמזוינים.
 העולם. כל יעופפו כנפים בשש נכנסים. הרבהיוצאים
 אש לבושו שורף. אש גחלי ואחד אחד כללפני
 לשמור העולם בכל מתלהטת שנונה חרב בגבולוהט.
 המתהפכת החרב להט ואת ג( )בראשית זש"כלפניה.
 עץ של הדרך איזהו החיים. עץ דרך אתלשמור
 הנה שכתוב )ג6( החיים עז ההוא והתקיף הגדוליעז הדרך היא שהיא הגדולה. המטרונה היא ווהחיים.
 ישראל. מגבורי לה סביב גבורים ששים שלשלמהמטתו
 המטרונה וכאשר חרב. אחוזי כלם שלמעלה.ישראל
 מלך של כבודו הוא זה וכי . עמה נוסעים כלםנוסעת

 משל איא מלחמה. תתגר והיא תלךשהמטרונה
 לכבדה הפיך ראה כבודה. במטרונה שנזדוגלמלך
 תהיינה כלן חמר שבעולם. המטרונות שאר כלעל

 היא שלי. המטרונה זאת לעומת כפלגשיםנחשבות
 כל והלאה מהיום כרוז. המלך הוציא בידה.יהיה ביתי כל אלא לה. אעשה ומה כלן. עלתתעלה
 עשה. מה נמסרים. המטרונה בידי המלוכהעניני
 השרים אותן כל שלו. הנשק כל בידה המלךהפקיד
 כל המלך. של יקרות אבנים אותן כי מלהמה.מגירי

גנזי
 הוהרויו

 4-- יוה על לידציג הדרך היא המיכות מדת )כ6( . הגנורה מדת חייע )ג( ו הדין עתש מחמת אלא ויללה צנא שאץ)י"
 : צדק שעוי נקואת 51*יכך הס*ירורנ  שאר כל עם ההייפ עץ שנקראהת*ארת
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 לדבר שנצרך פי כל והלאה מהיום אמר המלך.ננזי
 להמטרונה. לה שיודיע עד עמי לרבר יוכל אלעמי
 ישראל. בכנסת שלו ואהבה חביבות מרוב הקב"הכך

 אינן מלכות שאר כל הן אמר ברשותה. הכלהפקיד
 המה ששים י( )שיי ואמר לעומתה. מאומהנחשבות
 לה. אעשה מה תמתי, יונתי היא אחת וגו'מלכות
 מהיום כרוו. המלך הוציא בידה. ביתי כל הריאלא

 נמסרים. המטרונה בידי המלך עניני כלוהלאה
 קשתות וחרבות רמחים שלו, הנשק כל בידההפקיד
 כל ואבנים. עצים כדירים כידונים וחניתות.חצים
 מטתו הנה זש=כ הקב"ה. מלחמות מגירי שלהנשק

 חרב אחוזי כלם לה סביב גבורים ששיםשלשלמה
 מלחמות והלאה מהיום המלך אמר וגף. מלחמהמלופרי
 מלחמה מגירי והשרים שלי הנשק בידך. נמסרותשיי
 זש"כ שלי. השומר תהי את והלאה מהיוםבידך.
 ישראל. שומר יישן ולא ינום לא הנה ש"()תלים
 עד עמי לדבר יוכל אל לי שיצטרך מי והלאהמהיום
 אהרן יבא בזא"ת טז( )וי9.א זש"כ להמטרונה.שיודיע

 כמו בכל המלך של שליחו היא כי הקדש.אל
 של כבודה ווהו בידיה. שהכל נמצאשביארנו.

 ( )ב-נא :המטרונה
 וגף. שלשלמה מטתו הנה ואמר* אלעזר רבימ!רצדן

 שפע קריאת הקורא כל יצחק שא"ר למדנוהרי
 החיים. בארו לשוט עולה נשמתו מטתו. עלכתקנה
 בוא ישראל. סגבורי לה סביב גבורים ששיםזש"כ
 עד ידיעות אותיות ששים יש שמע בקריאתוראה

 המלכות של יקר סוד יש ואות אות כל ועלובשעריך*
 עולה אדם של ועבודתו העליונה. ממשלתהקדושה
 מלכות של הכבוד לכסא בכונתו יקרב אםלפניה

 מפיו האותיות אותן מקבל שעה ובאותההקדושה.
 אותן מעלה והוא )ככ( רבו כשם שמו אשר הפניםשר

 שלמעלה. היקר מזבח לפני הצדיקים נשמות עםלמעלה
 לכסא הסובבים מלאכים ששים אותן מקבליםושם

 כל בהן ומצהירים אחד. אות ואחד אחד כלהכבוד.

 והניחו מידך הטנא הכהן ולקח כו( )דברים זש"כהלילה.
 שמע' קריאת שי אותיות ששים אלוהטנ"א. במכפםזררג הוא זה הכהה ולקח אלהיך. ה' מזבחלפני

 לר( )י-ח :שבלילה
 וגף. הלבנון מעצי שלמה המלך לו עשה*למ4ך*ירן

 יו עשה אפריון ואמר. שמעון רביפתח
 העליון. היכל כדמיון שהוא שלמטה ההיכל זהאפריון אבי ונתבאר. נדרש כבר זה מקרא שלמה.המלך

 להנאתו לו נטע שהוא )כג( העדן גן לו קוראוהקב"ה
 הצריקים. ,ות נש אותן עם בו להשתעשעולתשוקתו.

 הנשמות אותן בתוכו. ומצוינים קיימים כלם שםכי
 ונתעטרות עולות כלן הזה בעולם גוף להם עודשאין
 רעליון ענג ת.ך להתענג ל,-אות מקומות להן ויששם.

 של התשיקות מכל נתמלאות ושם ה'. נועםשנקרא
נהרי

זיו

!2
 )גג( : ממט' המיאך וח)גכ(

א4

 5יפ די5עריך ת6ן כ5 נוססת6 6נור דת5כ6.נגוי6
 )1וסרוגית6. )0 ד6ודע עד עתי 5נו655 יכי) )6עתי
 מכיכות6 תסני16ת קכ"טכך

 ורמיתות"
 יסר6), ככגסת די5יס

 65 ס6רי כ) 60 6נור כרסותס6. כ)66פקיד
 טתט סס'ס י( )סיי 61תר 5נכט6. כ15סנוסתכמי
 5ס. 6עגיז ת6י תתתי. ינגתי ס'6 6מת וגו'ת5כות
 תססת6 כרוז6. נו5כ6 6פיק כידס6. די)י כית6 כ) 660)6
 ,סוג;,,.'י~, 4,,,וי,",ן 11;1~;'י!יין"ן' יתתסרון. דנוסרוגית6 כיד6 דת)כ6 נו)יןכ)

 מרכ 6מחי כ5ס 05 סגיג נכוריס ססיסס5ס)נוס
 6תר ונו/ נו5מתסת15תדי

 קרכ6 ו)ס5"ס תכ6ן ת5כ"
 קרכ6 תנימי ווו6רי די)י וייגין כידך. יתתסרדי)י
 סס'ד )י. גער6 סוי 6ת 1)ס)6ס תכ6ןכידך.
 יגוס )6 סגס קג6()תגיס

 יסר56. סויור ייסן 1)"
 עד עתי )נל65 יכי5 )6 )י ד56סריך ת6ן ו)ס65סתכ6ן
 6טרן יג6 כז""ת טי( )1יקי6 סט"ד 5ווסרוגית6.ד6ודע
 סי6 ס5ימ6 סקדס.56

 דנו5ג"
 כנוס ככ65

 יקר6 סי6  וי6 כידט6. דכ)6 6קתכמד6וקיתג5.
 ( )כ-נ, :דתערוגית6

 ונו', ס5ס)תס נוסתו טגס 61נור. 6)עור רכימ4ר:דן

 %ן,ק 1:" ;::נן'ו'מלן ע,י""::ו1",;"
סנעריך.ק

 1ע5
 כ)נו

 11יקר6 רו6 6ית 61ת 6ת
קדיס6 יעדנעכות"

 דס)יע"
 דיו)כות6 יקר6 )כורסי דעתיס דיקרכ עדקתס ס5ק" גס דכר ופ~מגיס ע)6ס.

 פונו'? נון 15ן גסיכ סעת6 וכססי6קדיס6.
 )סון 6סיק 1ס61 )ככ( דת6ריס כסת6 סוויט די ז6גפיןנו6רי
 ד5עי5"* יקר6 נודנמ6 ,יוי ד5דיקי6 גסתתסון עס)עי)6
 כ5!קרד

 נ
 כ) זכסון וווזסירין מד! 6ת וגו מד

 ו?גיחו תיוך ססג" סכסן 51קמ כ,( )יכויס סס"ד)י)י6.
 כא:2פררי. 0ו6 ן6 סכסן. 1)קמ 6)סיך. ט' נוזכמ)פגי

 סתע דקרי6ת 6תוון סתין 6)יןסעגש6.
 יד( )י"חז5י)י6

 עו'. ס)כגון חע5י ס)תס טיו)ך 15 עסס*פמ4ר*ירן
 )1 עסס 6פריון ו6תר. סתעון רכיפתמ

 6כ) ו6תתר. )יס 6וקיתג6 קר6 ס6י ס)נוס.סת5ך
 ע)6ס. דסיכ)6 כנתג6 ד6יטו ד5תת6 סיכ65 ד66פריון
  5סג6תיס  ליס לעע  רפיסו  וכג( דעדן גגת6 5יס קר6וקכ"ס
 ד5ךיקי6. גסנותין 6יגון נו כיס )6סתעסע6 זעיס.וכסופ6
 5סוןך5תיל

 ע)א6 כס6י מפי
 נ

 ותתעסרן ס)קע
 ע)6ס עגוג6 גו 65תעגנ6 5תמתי דוכתין )11 61יתתתן.
 כסופין תכ5 6תנו)יין ותתן ס/ גועסד"קרי

לנסרי הזהר
 1 המיכות מדת של העולםהיימ



 61לא קודשלשון ב  הטירים שיר  הדהרלשון

 ע)6ס סיכ63 ז6 "*פפריכ2מרן דכי6. 6פרסתוג6לגסרי
 ז)ית ז)תת6 ס'כ65 ' ז6 אפריון )גי( יגגיז6עתיר6
 1נג"כ )גס( ע)6ס סיכ)6 'תגו י6מתת'ן עי סת"רני0
 כ2 6ת ז6 גגווג6 סערוי. ככ) סתיס 6יסו כ62ת

  ו6תגניז רסתיס נסעת5 5ל5  לס5י. ס6י כין ת6יסתית6.
 קיית6 6יסי כז,ן )גו( זלעי)6 ע)6ס גסור6כגוי0

 כיס ו6תגגיז כגויי סתיס )ג,( סת"ך ז6תכזיוקכ6
 שן':%ךןןנ:ניןכויי על רניע5 ףתנ5 רסרר5  ונסעת5 )עי)6.לס)ק6
  סתין  ד5ינון כרכ6ן. זת06 רז6 כ)6 )גע)6זתין

 כם. ת6ת זגפקי סערין סית לקכל סתיןו5רכעיה
 )ת6ס. 6ס)יתו וג)סו ע)ת6. ססרי ז' )קכ65רכעין
 כגות5 דת5ס לר51  5סליס 6יסו יו"זו6ת

 6יגון 6פריון. וז6 6סרסתון ז6 וע"דרמציל5.
 יס' ו,ן,ק'"-ונ,:,';

 שיוונ' ייי:ג'". ס
 "וןץ

 ע)ת6 כס6י גופ6 )סון ז6ית וגסתתין ע)06.ז6
 ו6)ין וגחתין. ז6 ז6פריון גסירו חססו6 ויגקיןס)קין
 עוכזין ת6'גון ריח6 יסכי וגעלי.י0כי

 תססו6 וכק)י עלק6. כ60י כ0ו ועסתזלידכסר6ן
 כריח ג,( )ני6סית כז"6 גגגת6. כיס ז6סת6ררימ6
 כיס ז6סת6ר ריח6 ס'. כרכו 6סרסזס
 )ע')6 תתעגמ 6)ין גגת6. כ00ו6 קייתי וכ)0ו חלק3.6ססו6
 לו עסו  סלתי. 0:ו)ך )ו עסס )תת6. עתעגג'ו6ילן

  תסתעסען רלדיקי5  גסתתין 60 תית5 ו5ילגרייס.
 וז6י. סו6 סכי ל"ו.  עסס 6תרת ו6תכיס.

ק"תי
 )6סתעקע16

 כסו
1 

 תלכ5  סל?ס. ג !
 סתס סת)ך ))( על5ס תלכ5 5יסו ור5  ריליס.רסלת5
 זזכור6 ע3ת6 ז6 ))6( תס'ח6 ת)כ6ז6
 6י)גין 6יגון ס)כגון. תע3י זכוקכ6. ע)ת6וז6
 ייוי"י:,פ ך":":,קנ,:קון

 : נסו6)6

 בראשית דמעשהריא
ש

 רנר5סית.  יותין  סית 6)ין 0)גגון. חע5י הו
ליס. ר5תחוי סרורי  5פריון נס5י  תסרר ויות5 יוי5רכל

 כךןטןך*4י
 5ור ריעיג5 תסער5 5תעיד כזןשביאה

קדת5סק

 העל-ון היכל זה אפרממדן הטהור. אפרטמוןנהרי
 ן שא התחתון 'היכל זה אפרידן )גז( ונעלםטמיד
 ולפיכך )גס( העליון 'היכל מתוך שנטמך עד סמ"ךבו
 ונעלם שנסתר בשעה אלא לזו. זו בין מהסתימה. כ2 אות זה כדמיון צדדיה. בכל סתימה היא כםאות

 קיימת היא אז וג.( שלמעלה העליון אודבתוכה
 בה ונעלם בתוכה נסתר )ג,( סמ"ך אות שלבהצורה
 על רובצת ויושבת שחוזרת ובשעה למעלה.לעלות
 וזה אפרסמו"ן. היא אז )כת( להם להניק למטההבנים
 ושהוא בתוכה. שנסתר הברית סוד ף אותקיימת כ2כה אותיות שתי שהן דבמקדם )גע( אפריו"ןהוא
 ששים שהן ברכות. מאה של הסוד כל לקבלמוכן

 כן. מאות שיוצאים הצדדים ששה כנגד ששיםוארבעים.
 למאה. משלימים וכלם העולם. צדדי ד' כנגדארבעים
 כדמיון מאה של לסוד משלמת היא יו"דואות

 אותן אפריון. והיינו אפרסמון היינו ולכןשלמעלה.
 הגבוהות ונשמות הזה, מאפרסמון יוצאיםהנהרות
 ההוא מהאור יובקות העולם בזה גוף להן עודשאין
 בענג ומתעבגין הטהוד. אפרסמון נהרי מאותןשיוצא
 עולות העולם בזה גוף להן שיש והנשמות ההוא.עליון
 ואלו ויורדות. הזה אפרסמון של ההוא מהאורויונקות
 מעשים מאותן טוב ריח נותנים ומקבלים.נותנים
 מאותו ומקבלים הזה. בעולם בהם שעמליםטובים
 כריח כז( )בראשית שנאמר כמו הגן. בתוך שנשארהריח
 השדה בתוך שנשאר הריח זה ה'. ברכו אשרשדה
 למעלה מתענגין אלו ההוא. בגן קיימות וכלןההוא.
 לו עשה שלמה. המלך לו עשה למטה. מתענגיןואלו

 משתעשעית הצדיקים נשמות הלא תשאל ואםלעצמו.
 בודאי. הוא כך אבל ל"ו. עשה אומר ואתהבו.
 כלם הצדיקים נשמות אותן וכל האפריון שזהלפי

 מלך שלמה. המלך הקב"ה. בהם להשתעשעקיימים
 סתם המלך )ל( העליון מלך הוא וזה שלו,שהשלום

 זכר בהינת של עולם זה )1,( המשיח מלך הואזה
 עצי אלו הלבנון. מעצי נקבה. בחי' של עולםוזה

 והם )ינ( אחר במקום ושתלן הקב"ה שעקרןהנטיעות
 לבבון ארזי קד( )תהיים כמשיכ הלבנון. ארזיןנקראים
 נתיסד ולא הזה אפריון נגנה ולא נטע.אשד

 : בהםאלא

 בלאשית מעשהסוד
 בראשיה ימי ששת אלה הלבנון. מ,ציד,י

 הראוי הסדר את האפריון בזה מסדר היה ויום יוםשכי
 אור הימין מצד שנמשך הראשדי מדךלה

הראשון
 הוהרויו

 היייו ):ו( , הבינה שהא העייון גהיכל לראשונה הוא מקורה למלנות הנא השפע שכל פף )קס( : הבינח של העולם חייעמד(
 לדךמ*יע לספה פתח לה שיש מ' האות בה ניתוסף הש1 צפ1ר קן גסוד נידוי )גת( 1 לממה פתח לה שאין )גו( 1 החגמההארת
 חתאה אמא שהסיכות היינו האפרסמון כמו הוא שדש1*ריע *ירהא ):ס( 1 א*רםפון נקראת והגינה גנים שנקהאין שסתחתיהלהספירות

 כמו כי רףעילא כגווגא שאסר ווהו התפארח. ידי על האפרסמת מן הגא הש*ע גה להש*יע גתוכה שנסתר היפד סירת עלרם1 יויי שאות אפריון. ונקראת יו"ר אות להמלכות "ח בהא*רסמון מ' ס' האותיות ג' שגמקום אלא עלאה. אמא דבינה כגתבאהיא
 הוא והיסור יו"ר. אות מפ זעירא וא"ו שנקרא היפד נמתר בהסלכות כן אגא. הנקרא החכמה אור שהיא ירר האות נסתרתבהגינה
 תייקי עולפ של הספיחת  נגע הההו  עים  של המצתת ק ני 48 )ינ( מלכ:ת: הייע)ג6( 1'סי תפאוח הייע ),( : גהמלכא להשפיע בוצות. מאה  והין  מעשר. נכליתן ספיהץ שכל ס*ירות עשר מן השפע לקנלסצן

. 
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 הזהףישיל נ השיריםשיר קורשישון62

 באפריון ונכנס ))ג( הימין מצי ונלקח שנגנזהראשון
 הוציא .אח"כ תשמוש בו ועשה אחי. יסו"י ייי פלהזה

 למה אור יהי שאמר כיון אור. ויהי אור יהישנאמר הסוי וזהו ההוא. אור כדמיון אחת צורה הזהאפריון
 אחר אור הוציא ההוא שהאור אלא אור. ויהי מהוכן. ויהי אלא לומר המקרא נצרך לא אור. ויהינכתב
 : הלבנין עצי מאותן הראשון יום הוא וזה לו.הראוי
 המים התחלקות השמאל מצי שנמשד השנףםדד

 ונכנס השמאל מצי ונלקח ))ד( החזקה אשבהמשכת
 ם דם בין והפריש תשמוש. בו ועשה הזהבאפריון
 אח"כ השמאל. שבצי המים אותן ובין הימיןשבצי
 הסור וזהו שלו. כדמיון אחת צורה הזה אפריוןהוציא
 המים ובין לרקיע מתחת אשר המים ביןשנאמר
 מאותן השני יום הוא וזה כן. ויהי לרקיע מפלאשר
 הימין מצי שנמשך ד*שלףשי כןד*ך : הלבנוןעצי
 שלום שעשה השלישי אחד יום השמאלומצד
 עשה וזה לכל. פירות נמשכים ומשם )5ס(בעולם
 להרבה סין למינו. מין והוציא אפריון באותותשמוש
 ועצים ועשבים ישאים וכל לו. הראוי מיןפפולות.
 היציא הזה ואפריון שם. נשארה וצורתו כחות.בכמה
 שנכלל השלישי יום הוא וזה ממש. הזה כימיוןמין
 ןקי*ב*יעף כמד*ך4 : הלבנון עצי מאותן הצדדיםמשני
 תוך הזה לאפריון להאיר השמש אור והאירשנמשך
 בו עשה ולא להאיר. בו נכנס )ן,( שלוהחשכות
 האפריון זה הוציא שאז החמישי. יום עיתשמוש
 זה והוציא הרביעי. ביום בו שנכנס השמש אורלאותו

 הוא וזה ההוא. האור של ממש הזה כדמיוןהאפריון
 השרצת של אחת המשכה שנמשדהחמישף כ(ן4ך : הלבנון פצי מאותן אחי הרביעי.יום
 של ההוא אור להוציא תשמוש ופשה )4(המים
 והוציא תשמוש הזה באפריון ועשה הרביפי. יוםסדר
 ויום ממש. הזה כימיון הנראים אותן. למינומין
 שאר מכל יותר ההוא תשמוש משמש הי'הזה

 הוציא שאז הששי. יום עד תולה היה והכלהימים.
 תוצא שנאמר בו. נגנז שהיה מה כל האפריוןזה

 החמישי. יום הוא וזה וגף. למינה חיה נפשהארץ
 הוא זה ז"ששף כ(ד*ך : הלבנון עצי מאותןאחד
 ואין תקון לו אין )י"( הזה האפריון לכל שהתקיןהיום
 היום זה בא כאשר הזה. היום מ; מלבד תוקףלו

 עלמות נשמות בכמה רוחות בכמה הזה אפריוןנתתקן
 אף הניך. בהיכל לשבת הראויות אלו מראה.יפות
 והתקינם הראשונים. ימים שאר כל בהתיפות נתתקנוכך

 שלמעלה תיקון ובשמחה. ברצון אחתבהשתוקקות
 עליונה בקדושה הזה אפריון נתקדש בכןושלמטה.
 עטרת של בהתעלות שנתעלה פי בעטרותיו.ונתעטר
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 סכת. ד6יס1 קדיס6 סת6 ע)6ט כסת6 "קוילטי*.
 1תת6 דעי)6 דכ65. דכק1ת6 דכ)6 תי16כת6 דכ)6כיימ6
 6פרי1ן כס6י וזכי ת6ן סתע1ן וכי 61תושכג1ן. תע5י ס)תס סת)ך )1 עסס 6פרי1ן כתיכ כדיןכמד6,
 כריך דק1דס6 ד655 כגיימ6 )תיתכ זכי ככ)6.זכי
 ( 3נ-קגו ! 1יסכתי מתדתי כ5)1 6תר ד6ת כתטס61.

 דמתסין כג'ן 6קלי. כנל סכת ס6י מזי1ת6
 כנל ס6י 1כד ))טן 61יתער 6תפתמין כיטתרנהן
 גכ1רן )יס 6)כיסת ע)6ט 6ת6 כדין )כ)ס.6תער
 ע)6ס 1תיק1ג6 כע5תין. רמקין 61תער1 )ת(ע)6ין
 )1 עסס 6פרי1ן כתיכ 1ע"ד 6פרי1ן. כס6י6תתקן
 עסס עת1די1 דע5ת6. תיק1גין ד6 ס)תט.סת)ך
 תרככ1 י5מק. ד6 זסכ. רסידת1 6כרסס. ד6כסף.
 ע) רכיכ 1ס61 ססרין. תרין כ)י5 יעקכ ד66רגתן.
 יר1ס)יס. תכג1ת פגית6ס. ד6יסי רכ6 ~סכט ד66סכס, ר15ף ת1כ1 ד"6 )ת6( 11ס6 6סכס ד6קריכ1רסי5
 סכסיןן6)ין

 קדיס"
 קתס6 )ס ד'גסר דגרת'[

 60 ס)כג1ן. תע5י ס)נוס סת5ך )1 עסט 6סרי1ןרצך
 ת)כ6 ססיריס כסיר ד6תתר ס)תס כ)תגיגן

 תת6ס דע)ת6 תק1ג6 ד6 6פריון. די)יס.דס)ת6
 ע)ת6קכ"ס כי6 )6 דעד ע)6ס.תע5ת6
 ק"ת6. 651 1כג' רסיס 1ט1ס כיס" סת'ס סת'סס1ס
 1כר6 ע65ס דז1סר6 מד כעע1פ6 ד6תעעףעד

 גס1ר6 תסס61 רכרכין ע65'ן 6רזין 61פיקע)ת6.
 1תרין עסרין ע5 רת'כ1י 1ס1' ע65ס*דז1סר8
 61תיסכ1. 6ת'רן כעסר ד6תג)'פ1 רסיתין6ת11ן
 )כג1ן 6לזי קו( )ת)יס כדכתיכ י)כג1ן. תע5יסס"ד
 . 6פרי1ן ס6י עכיד ס5כג1ן ע5י ת6)ין דס6 גסע.6סר
 )1 )תק1גיס. )1 )גרת'ס. )1 ס5ווס. סת)ך )1עסס

 1סתיט מד ד6יס1 )16דע6 )1 ע)6ס. יקר6ל6חז6ס
 1כת'כ 6מד. 1סת1 6חד ס' 'סיס יי( )'גיי' כד"6 )תכ(מד

 )6-כס.( 1ג1': )3דך ס' סתך 6תט כ, 11דע1 סג()ת)יס
 כעסרט ס)תס כת)ך 5יון כג1ת 1י6'גסצאינה

 סחמת 1כי1ס מקגת1 כי1ס 1,6 15סעסרס
  ריליס.  רסלת5 ת)כ6 דס61 ס)תט כת)ך )תמתי'כי) ת6ן 1כי 1ר6יגס. 5,יגס 61קר סכ6 6100 פתמלכ1.
 כסי61 ד)עי)6 תר1תין מי5י תכ) ט61  סתיס601
 11)תך. 6)סיס ל6תס )6 דעין סו( )יסע'ס6תר
 ס)תס. כת)ך 5י1ן כג1ת 1ר6יגס 65יגט 6תרת61פ
 ס6)י ע)6י ת)6כ' כ)סו די)יט ככ1ד ד1%ת1

 65יגט ד6תר ת6' 6)6 כנוד1. תק1ס 6'טו6תרי
 ול5 כתינ  נעירס  סליי.  נתלך 5יט כגות1ר6'כס

כטינ
זיו

 שבת. שהוא הקדוש שם העליון בשם ונקראמנוחה.
 ושלמטה שלמעלה הכל. דבקות הכל תשוקת הכלמנוחת
 הזה באפריון שזוכה מי שמעון רבי ואמרהלבנון. מעצי שלמה המלך לו עשה אפריון כתוב בכןכאחד.
 ברוך הקדוש של הצל במנוחת לשבת זוכה בכל.זוכה
 ( )ב-קכז : וישבתי חמדתי בצלו שנאמר כמוהוא.

 שהחמשים לפי נקרא. כיל השבת זה וראהובוא
 הזה כיל וכאשר ))ט( ונתעורר נפתחים בושערים
 גבורות לו מלבשת העליונה אם אז להכלה.מעורר
 העליון ותיקון בעולמות. רחמים ונתעורר )ת(עליונות
 לו עשה אפריון כתוב וע"כ הזה. באפריוןנתתקן
 עשה עמודיו העולם. של תיקונו זהו שלמה.המלך
 מרכבו יצחק. זה זהב. רפידתו אברהם. זהכסף.
 על רוכב והוא הצדדים. שני כולל יעקב זהארגמן.
 רצוף תוכו ד"א 3ת"( זעירה אהבה שנקראהכסא
 ירושלים. מבנות בפנימיות. שהיא רבה אהבה זואהבה.
 השמש לה שיאיר הפועלימן הקדושים שבטיםצאלו

 חקת( )ז"ח : האפריוןלזה
 מלך השירים בשיר שנאמר שלמה כללמדנו הרי הלבנו4 מעצי שלמה המלך לו עשה אפריוןרערן*

 התחתון עולם תיקון הוא וה אפריו4 שלי.שהשלום
 העולם את הקב"ה שברא טרם כי העליו4מעולם
 נתקיים. ולא ובונה מצייר והיה בו.. נסתר שמוהי'
 את וברא העליון זוהר של אחד במעטה שנתעטףעד

 האור מאותו גדולים עליונים ארזים והוציאהעולם.
 ושתים עשרים על מרכבתו וישם העליו4 זוהרשל

 ונתקיימו. מאמרות בעשרה שנחקקו מצוירותאותיות
 לבנון ארזי קד( )תהלים ככתוב הלבנו4 מעציזש"כ
 האפריון. זה עשה הלבנון עצי מאותן שהרי נטע.אשר
 לו לתיקונו. לו לעצמו. לו שלמה. המלך לועשה

 ושמו אחד שהוא להודיע לו העליון. כבודלהראות
 וכתוב אחד. ושמו אחד ה' יהי' יק )יטי" כמש"כ )תג(אחר
 )א-כט( : וגוי לבדך ה' שמך אתה כי וידע פג()תלים
 בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינהצאינה

 שמחת וביום חתנתו ביום אמו לושעטרה
 שלו. שהשלום המלך שהוא שלמה במלך לראותיכול מי וכי וראינה. צאינה ואמר ההוא סבא פתחלבו.
 במקום שלמעלה מרום צבא מכל הוא נסתרוהלא
 זולתך. אלהים ראתה לא עין אשר סד( )ישייהההוא
 שלמה. במלך ציון בנות וראינה צאינה אומרואתה
 שואלים העליונים מלאכים כל שלו כבוד שהריועוד

 צאינה שאומר מה אלא כבודה מקום איהואומרים
 ולא כתוב בעטרה שלמה. במלך ציון בנותוראינה

כתוב
הזהר

 המעורר ג"ל שיש אמר אח"ג כלה שנקראת המלכות מדת היא שהשגת הדוצ ג"ל. נקרא שהשגת אמר שמתחלה הסוד יה עצין3יס(
 בו שנשפע בינה שערי החמשיט  טן שפי טקבר  שהוא  כיי  חמשים  בגיטטרש שהיא כ"ל נקרא היםוד שס*ירת ההו וענינולהכלה
 נקראת השגת גט וה וגעגור הבינה ש"ע גה להש*יע השגת את המעורר החש היםור ווה והיסוף. גינה שגין הס*ירותבאמצעות

 , נכל אגרהם את גרך וה' ה*םוק על התורה על גהרמג"ן יעיין זה להגן והחיה כלה. נקראת שורשה של ה' אות וגת"*תכ"ל
 כמו השפע לשמירת הגבורות ונצרכות החטרים שפע עם הנש*עין ממנה מתערע גבורות מ-מ רחמים מלאה שהיא הגם הגינה כי *")מ(

 רוככ תפארת דהיינוש.עקכ *" )ת6( . מאד עסוק זה וענין לשמירה ש'ופות גחרגא הצגא חיל עמו הויך גוסע המלך אוצר שכאשר דארעא גבלנותאלמשל
 ט-

 סעימוית גאצל כגור היא מלנותו טרת רהיינו שמו כי להודיע *ף )ינ( : המלכות סדת רהיינו הכסא
 : תחיה גמחשגה מעשה םוף מיכוח. כתר אטע עליק וכתר ג"ה. א"םאור
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 רואה ההיא עטרה שרואה מי שכל ובעטרה.כתוב
 למדנו הרי אמו. לו שעטרה שלו. שהשלום המלךנועם
 והכל הכל היא אם. לה וקרא אחות לה וקרא בת להקרא
 .( )ג-ק : יקרה חכמה יבין בזה ויבין שיסתכל מיתהי'.

 מתי עעלס סכי6 לחתי ת6ן דכ) וכעקרס.כתיכ
 תגיכן ס6 6תו. )1 סעערס יי)יס. דס)ת6 ת)כ6נעס
 1כ)6 6י0י וכ)6 6ס. )0 וקרי 6מות )0 וקרי כת )0קרי
 )ג-ן;( 2 יקיל6 מכתת6 יניע כ60י ויגיע דיסתכ) ת6ן0וי.

 שהן ודאי כיונים יונים. עיניך יפה הנך שמעין; יבי אמי יינים. עיניד יפה הנד יעיתי יפההנך
 בין ניכרות שלהן וברקמה ובכנפיהן. בנופןמרוקמות

 נאמנות עופות בכל שאין כיונים. ועוד עופות.שאר
 ישר באורח מסתכלות גבננות עיניהן כיונה.לבעליהן

 בהן אשר העין כנפי אלו יונים כנפי בעלה.מול
 של מצד לבנות נקראות יונים בעלה. אל יונהתעיף
 התפארת. מצד וירוקות גבורה. של מצד ואדומותחסד.

 ונאוה. אני שהורה בה שנאמר המלכות. מצדושחורות
 השושנה. כלובן והיינו כסף. כמשכיות שלהןהלבנונית
 השושנה. כאודם והיינו זהב. כתפוחי שלהןהאדמומית
 יופיה שלהן השחרות גונים. שני כולל שלהןהירקות

 שחורה שנאמר כמו יפה. שחורה שהיא התורה.של

 ברה אדום בגוון כלבנה. יפה היא לבן בגוון ונאוה.אני*
 יתרו( )דח : אחרים גונים בשני כנדגלות. איומהכחמה.
 רבי אמר נאוה. ומדברך שפתותיך השניכנדץרמצ

 ראשית היא המחשבה וראה בואשמעון
 בפנימיות. היא לכן מחשבה שהיא ומפני ),(הכל

 ההיא מתשבה נתפשטה כאשר נודעה. ולאנסתרת
 מגיע וכאשר )נ( ישכון שהרוח להמקום באהיותר
 כבראשיתו. נסתר אינו ובזה בנינדץ נקרא ההואלמקום
 א והוצ ההוא רוח נתפשט נסתר הוא שעודואע"פ
 ומזרח. דרום צפון שהם )ג( ורוח ומים מאש כלולקול
 מנהיג הקול וזה הכחות. שאר כל כולל הזהוקול

 לפי בת'קון. יהי' שהדבור הנותן והוא )י(לדבור
 להוציא הדבור לנהג ובא הרוח ממקום נשלחשהקול
 שהוא תבין בהמדרגות תחקור וכאשר ישרים.דיבורים
 והיא אחד. והכל הדבור הוא הקול הואהמחשבה

 אלא פירוד נעשה ולא הכל. ראש*ת המקשבההיא
 באין נקשרת ההיא ומחשבה אחד. וקשר אחדהכל
 ושמו' אחד ה' יד( )יירי' הוא וזה לעולם. נפרשתואינה
 לפי נאוה. ומדברך שפתותיך השני כחוט זש"כאחד..

שהקול

 לכי 6תל יומס. עימך יסס סגך יעיתי יפ0הנך
 י"יגון וד6י כיוניס יוגיס. עיניך יפס 0גךסתעון.

 6סתתודען די)0ון וכרקיתו וכגדפיי0ו. כגופייסותרקתין
 תסימג6 עופין ככ5 ?5ית כיוניס. ועוד עופין.כס6ר
 תיסור נ6ורח תסתכ)ין גנסגין עייגין כיונס. כע)ס3גכי
 כסון די עיג6 כנפי 6)ין ייוניס גדפי נט)ס.3גני
 תסערמ מוורן 6תקרי6ו יוגיס כע)ס. )גכי יוגססרמת
 דתפ6רת. תסער6 וירוקן דגכורס. תססר6 וסותקןדמסד.
 וג6וס. 6גי סמורס כס ד6עתר דת)כות. תסער6ו"וכתן
 יסוסכס. כמוורו ו6יזו כסף. כתקכיות די)סוןמוורו
 דסוסנס. כסותקי ו6יסו זסכ. כתפומי די)סוןסותקי
 ספירו י')סון 6וכתי גווג'ן, תרי כ)י) די)סוןירוק6

 סמורס י6תחר כת0 ספירת". 6וכתי י6יסיד"וריית6.
 כרס סותק כגוון כ)כנס. יפס 6יסי מיור כגוון ונ6ו6.0ני

 יתרו( )י-ת : 6מרמן גווגין כתרין כגדנ)ות. 6יות0כמתס.
 רכי 6קר נ6וס. ותדנרך ססתות*ה ססניכחופ

 ר6סית, תמסכס מזי ת6סתעון
 )ג1. 6יסי תמסכס י6י0י וכגין )6(דכ)6
 תמסכס ססי6 6תפסע כד 6תידע. ע6סתית6
 צו"":ן5עו;?יווי,מ חסי 1כד )ג( סרי6 דרומ6 )"תר 6תי6יתיר

 ותזלמ. ודרוס 5פון ד6ינון )ג( ורומ6 ותי6 ת6ס6 כ)עק)6 נם"ין"
 תדכר ד6 וק)6 מי3ין. ס6ר יכ3 כ))6 ק)6וס6י
 כנין כתקונ6. ת)ס 'סיכ וד6 )י()דכול
 ת5ס )?כר6 ו6תי ירומ6 מ6תל 6סת)מדקו)

 )6סק"
ו0י6מי. וכ65דכיר ס%קו)
 ")6 פירוד סוי ו63 דכ)6. ר6סית6 תמסכס0י6
 כא'ן 6תקסר תמסכס וססי6 מד. וקסור6 סיכ)6
"51

 0ן יד( )'גרי' סו6 וד6 )ע)תין. 6תפלק

 וסנוו 6מי
 כנין ג6וס. ותיכלך ספתותיך ססגי כחוע סס"ד"חד

דקו5
 הזהרזיו

 ראשית היא החכמה אבל כהר. ההא הראשונה שס*ירה והאמנם מלגאו מחשבה איהי מוחא חכמה כראיתא החכמה. ספירת היימ )"(ד4
 כרי ולכך האצילות. ובין האיהות עצמיות לכין התמצעות כמו יחשב תעלומתו למדל והכתו ב-ה. הא-ס אור שלההתפשמהז-

 פ*הרת אחר השניה מררנה הי*ו כי רוח הנינה למפירת יקרא כאן )ג( 1 הבינה אחר הרעת כפירת תחשב ספירות העשר מסכרלהשלים
 הודהות נארפ כמו הייט להבינה משפיע שהחכמה ובינה חכמה שה*רונות נמצא הנשמה אחר השניה מררנה שהרוח בארם כמוחחכמה.
 4יח אש מים מן התכללהז והא ק-. שנקרא להתפארת הוציאה שהבינה פ" )ג( ! להלב כח משפיע שהמוח ולב מוח ורוחנשמה
 ,, ( ) 2ך כארט. ורוח נשמה של הורתותכמוי תן
 ת*ארת כן 4*מא. אבא שנקראיפ ומקגל מש*יע וצקבה זכר בכחינת הן ובינה שחכמה וכמו כארם הוף נ*ש של הזיוגות כמוהן

 וכלם ע-הה. יצירה נריאה אצילות שהן עולמות הי נח והןפרמיוה. אל*י אחת בכל ש4-ש כלליותספירות
 באפשרות שהה" כרי היא ההשתל-*לות ו*ת וכל השתלשלות. ררך על ב"ה א-ס באור נקשר הכל בי אחר שהכל כאופן בקץ זהקטורים
 זה שענין והבין ורע ניותר. הרשת רעים עונשין ימצא והממיב הפוב ומן גשמי. היותר גשמיות רוחני היותר הרוחנ'ות מןלהמצא

 : מדע למבימ כירוע הקבלה חכמת של היסודהוא
416
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 תקמיס וס5'מ ר)עי)6. עתיק6 ת6תר 6סת)מק% וס6י ר3ור. 3)6 קו) יית )ר3ור. )יס תר3ריש5
 ר3ור 6% רכור 653 קו) )'ת רס6 5ר3ור*י6גסג6
 ר5ריך ופרפ )פרע ר5ריך כ)5 1ר6 קו)*ש6

 ת% סתגן 6)ף )ת)פיות 3עי 615ירי1יכנמנרל
 י5מק רגי פתמ סג3וריס* ס)פי כ)ע16

 וזה דבור. בלי קול ואין להדבור. לו מגהיגשהקול
 מלפניו ונשלח שלמעלה. העמוק ממקום נשלחהקול
 דבור ואין דבור בלי קול אין שהרי הדבור. אתלנהג
 שנצרך ופרט לפרט שנצרך כלל וזהו קול*בלי

 :( )א-רמי :לכלל

 יי),:י; יצחק רבי פתח הגבורים* שלטי כלעליו -- תלוי המגן איף לתלפיות בנוי צוארך דודףפ%4*פל
 נג פייי ל%4!ק!י'יייייןז' :::ן. ן "! (ילג!:~נ,ן4ייך,ז!י

 ת6ן וגסג3* 5ריק ירון 13 ס' סס עז ת3ר) ימ()עפ)י
 ירון רכיס 3גין גסג3* תנר5 ססו6 6)6גסג3*
 ק6יס ר6'סו ר)תת6 מקרס6 גי ר6 5ו6רך*5רי"ק*
 ספיר6 6יסו 5ו6ר תס )גופ6* כקר65 רספירו3תקוג6
 רכ) ספירו 6יסו תקרס6 3י גתי סכי גופ6*רכ5

 סו1 ע5ת6 3גי רכ) ת)6 )ת)פיות. 3גויע)ת6.
 רע)ת6 פיות רכ) ת) ת)פיות 6וקתוס וסכי 3יס*הסתכ)ן
 סג3וריס. ס)טי כ) י6ות* כרק6 3יס רתתקגן תקוגין:)פ 6)'ן ע)'ו* ת)וי סתנן 56פ )ג3יס* ות655ןתס3מן
 כ) 615ר תס קס'6. רריכ6 תסטר6 אתיין ק6כ)סו
 תקוגין כ5 מקדס6 3י כך ת)יין* 3יס ר6תת6תקוגין
 רכתי3 6וקתוסוס6 וסהין. ת5יין 3יסרשת6
 ר6יסו מקרס6 3י ע5 גררפגו. 615יגו ע) ס(ל8יכס
 5יס )מ3גי יגעגו* גררפגו* ע)ת6 רכ) וספירו5ו6ר
 ו6תמר3 5ן ס3קוס )6 רס6 5גו* סוגמ 6% זתגין.תרין
 ו6תמסר. 6סת5י ר6יסו כיון תקרס6 3י גמי סכיעמיס. 6סת5י גופ6 כ) ר6סת5י כיון 5ו6ר תס )3תר* 6ת3גי651
 ו65 סתס6 גסיר 6% 6תמסך* כתי סכי ע)ת6כ)

 :( )*--יס : וכוכ3י6 ו6רע6סמ'6

 מי ונשגב* צדיק ירוץ בו ה' שם עז מגדל ת0)אלי
 ירוץ ש"כו לפי נשגב* הוא המגדל אותו אלאנשגב.
 עופד שהוא שלמסה חמקדש בית זה צוארך.צדי"ק.
 של היופי הוא צואר מה לגוף. כצואר היופיבתקון
 כל של היופי הוא המקדש בית 5ך אף הגוף.כל

 היו העולם בני שכל התל לתלפיות. בנויהעולם.
 העולם פיות שכל תל תלפיות נדרש וכך בו.מסתכלים
 אלו עליו. תלוי המגן אלף לנגדו. ומתפלייםמשבחים

 הגבורים* שלטי כל כראוי. בו שמתתקנים תקוניםאלף
 כל הצואר מה הקשה* הדין מצד באים כלםאשר
 תיקוני כל המקדש בית כך תלוים. בו אשהתיקוני
 הכתוב נדרש והרי ונמצאים* תלוים בוהעולם
 שהוא המקדש בית על נרדפנו. צוארנו על ה()איכה

 לבנותו יגענו. נרדפנו* העולם כל של והיופיהצואר
 ונחרב לנו נתנו לא שהרי לנו. הונח ולא פעמים.שני
 נצמת הגוף כל שנצמת כיון הצואר מה עוד* נבנהולא
 ונחשך. נחרב שהוא כיון המקדש בית כך אףעמו.
 ולא מאיר השמש ואין נחשך. העולם כל כןכמו

 .( )א-רס : והכוכבים וארץהשמים

 כמגדל תורה הצדיקים ומגדלים מרבים אם לתלפיות. בנוי צוארך דוד כמגדל דכתיב מהו יצחקואשר
 פיות כל ונלאו תלא פה שכל קדוש בבנין בנוי עולם של צוארו שהוא זהו לתלפיות* בנוי צוארך טידהזה.
 שלטי וכל עליו תלוי המגן אלף ואז מצרים. ארץ ותלה מז( )גראשית כד"א תלפיות וזהו השגחתו*לדעת

 וכל עליה תלוים השאר וכל ז( )יניאל ישמשמיניה אלפין אלף כד"א אלפיה אלף הנקראים אותןהגבורים*
 ויצא( מדה"נ )י"ת : מקום של מטובו מלאים העולמות וכלהשליטים

 סתור סר 6) 5י 6)ך ס5)5יס וגסו סיוססיפומער
 סיוס. סיפומ ער 61תר* י5מק ר3י פתמוגו'*

 ג5ות6 ע) קר6ס6י
 ריסר~

 יקתע3דון ר6יגון 6תתר*
 ר6ו:1ין. רס5טגות6 יות6 ססו6 ריסתייס ער3ג)ות6
 6ותין רכ) ס)סגות6 סו6 סגין 6)ף 6ראירתגן
 נסון. יסתע3ר ר)6 6ותס )ך ו)ית דיסר6)* ע5ייסוכמר6
 6מר 'וס וסיס יי( )ייי" רכתי3 5ק3)יס* סו6 מר6ףית6
 ריפומ קרס סיוס. סיפומ ער ר"מ וגו'* 5ס' יורעסו6
 ס%טג'ן 6יגון ס5))'ס* וגסו ד6ותין. יות6ססו6
 רכת'3 כתס סתור* סר 56 )י 6)ך ע)ייסו*רס)סי
 ר6 ס35וגס* ג3עת ו6) 3ירוס)יס* 6סר סמוריס3סר
 יסס מח( )תס5יס 3יס רכתי3 53יוה רי תקרס36י
 6תר ר6ת וכמס ונו'* 5יון סר ס6רן כ) תסוסכוף
 תמגס* רסעיס ויגערו ס6רן 3כגסות 65מ1ז ימ(ג1.5ג

כס"י

 המור הר אל לי אלך הצללים ונסו היום שיפוח,צר
 היום. שיפוח עד ואמר* יצחק רבי פתחוגף*

 ישתעבדו שהם נאמר. ישראל גלות על זהמקרא
 האומות* ממשלת של ההוא יום שיכלה עדבגלות
 האומות כל ממשלת היא שנים אלף אר"ישלמדנו
 בהם* תשתעבד שלא אומה לך ואין ישראל* עלביחד
 אחד יום והיה יד( )יכר" שנאמר לנגדו. הוא אחדויום
 שיפוח טרם היום* שיפוח עד ד"א וגו'. לה' יודעהוא
 השרים אותן הצללים. ונסו האומות. של ההואיום

 שנאמר כמו המור* הר אל לי אלך עליהם*המושלים
 זה הלבונה* גבעת ואל בירושלים. אשר המוריהבהר
 יפה מת( )תיהם בו שכתוב בציון* אשר המקדשבית
 שנאמר וכמו וגף* ציע הר הארץ כל משושנוף
 ממנה, רשעים וינערו הארץ בכנפות לאחוז ית()ייב

כזה
.י..

 1 5הא 1 היאי 8ץ ונשגב, צדיק ירוץ בה אשר המ"כות 11):(
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 אותה ולטהר שלמטה בירושלים להתגלות הקבוהעתיד יוסי א*ר ממנה. טנופת לניור בטלית שאוחזנוה

 של ההוא יום גמר לאחר והיינו העמים.מטנופי
 ישראל על לאומות ממשלה אין חייא שא"רהאומות.

 והוא הקב"ה של יומו שהוא בלבד. אחד יוםאלא
 היום כל שוממה נתנני א( )איכה זש"כ שנים.אלף
 אם יוסי א"ר יותר. ולא בלבד אחד יוםדוה.

 על אלא הוא. המלך גורת פי על לא יותרישתעבדון
 י( )דכרים ונאמר לפניו. בתשובה לשוב מבקשיםשאין
 ונאמר וגף. האלה הדברים כל עליך יבאו כיוהיה
 ( )ב-יז : וגף יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיהאם

 כלך אלעזר א*ר בך. אין ימים יעיתי טהכלך
 בך. אין ומום ישראל. כנסת זו רעיתי.יפה

 שבעים שמות. ושנים שבעים כנגד שהם סנהדריןאלו
 ולכך כלם. על והקב"ה למצרים יעקב עם שירדונפש

 !( )ג-יד : ולמעלה הסנהדרין מן בודקין שאיןלמדנו

 מיאש תשייי תבאי מיבניז אתי כיה מיבניזאתי
 ישראל כנסת על זה מקרא חייא רבי אמרנמרים. מהררי אריות ממעונות וחרמן שניר מראשאמנה

 סיני להר וקרבו ממצרים ישראל שיצאו בשעהנאמר.
 מן כלה. מלבנון אתי הקב"ה לה אמר התורה.לקבל
 הואת כלבנה 0( השלימה כלה באה ההיא עליוןעדן

 מלבנון אתי והזיו. האור בכל השמש מןשנשתלמת
 מראש תשורי התורה. בניך שיקבלו בשבילתבאי.
 להביא. אין דתשורה ס( א' )שמואל כמש"כ תשורי.אמנה.
 מראשית אמנה. מראש בניה עבור תשורהתקבלי
 ה' דבר אשר כל ואמרו העליונה באמונהכניסתם
 העליונים. כמלאכים אחד במשקל והיו ונשמע.נעשה
 כה גבורי מלאכיו ה' ברכו קג( )תהלים בהם כתובשכך
 שקרבו סיני הר זה וחרמן. שניר מראש 0(התשורה ישראי כנסת קבלה או דברו. בקול לשמוע דברועושי
 בתחתית ויתיצבו שנאמר כמו תחתיו. והתיצבואליו
 שהקב"ה שעיר בני אלה אריות. ממעונותההר.
 נמרים. מהררי לקבלה. חפצו ולא להתורההומינם
 בא מסיני ה' לג( )יברים שנאמר ישמעאל. בניאלה
 מרבבות ואתא פארן מהר הופיע למו משעירוורח
 כאשר שלמדנו קודש. מרבבות ואתא מהוקודש.
 מחנות באו לישראל. התורה ליתן הקב"הבקש

 מה אדונינו ח' ח( )תהלים ואמרו פתחו עליוניםמלאכים
 השמים. על הודך תנה אשר הארץ בכל שמךאדיר
 שכאשר ביארו והרי התורה.. להם שתנתןבקשו
 היא. לפניהם לא הואת שהתורה הקב"ה להםהוכיח
 בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' ואמרו פתחומיד

 נאמר. לא השמים על הודך תנה אשר ואילוהארץ.
 למו. דת אש מימינו ואו קודש. מרבבות ואתאולכך
 השכינה ירדה אשר על הוה מקרא דרש יוסירבי

 סוד על הזה שמקרא אמר שמ.ון ורבי מצרים.בגלות
 אמר הקול כלה. מלבנון אתי נאמי. האטונהיחוד

להדבור

זיו

כס)ית" ו6מייכס6'
 יתט 31יכ6ס ו3תת6 כיר,ס3ס63תנ3י6 קכ"סעתיו י1סי 6*ר תיכס. סג1פס 3געל6

 י1ת6 סס61 תסת5יס ו)6 עו עתתי6.תסג1פי
 ויסר36 ע3ייס1 163תין ס)סג1 3ית חיי6 ז6"רז16תין.
 1ס61 זקג"ס י1ת1 לס61 3מ1ו. מז6 י1ת6366
 סי1ס % ס1תתס גתגגי 6( )6'גס ססוו סגיס.6)ף
 ע5 636 סו6. ת5כ6 טרת פ1ס ע3 63 יסתעכו1ןיתיר 6י י1סי 6"ר יתיר. 631 3מ1ו מו6 י1ת6ווס.
 0 )יכויס 1כתיכ 3קכ3יס. 3ת'סור כעייןו)6
 וכתיכ 1נ1'. ס56ס סוכריס כ3 ע5'ך יכ16 כי1סיס
 )י-יה( : ונ1' יקכ5ך תסס ססתיס כק5ס גומך יסיס06

 ווית, עיכלך
 נ,ן ,)עיי ".: נן ין תוי

גפס
 1 לגמת1ן

 י
 ק

 1ע"ל כ2. ע15 ן 1קכ"ס
 :( )נ--)ז : תגן 31תע3ס ססגסזרין תן כ1לקין6ין

 תר6ס תס1רי תכ6י ת3כגת 6תי %ס ת3כג1ןאתי
 יסר36 ככסת ע3 קר6 ס6י סיי6 רכי 6תרגתריס. תסררי 6רי1ת תתע1ג1ת 1מרתן סגיר תר6ס6תגס

 תן כ3ס. ת5כג1ן 6תי קכ"ס )ס 6תר 16ריי~.5קכ63 וגמגי 3ק1ר6 1קריכ1 תת5ריס יסר36 וגפק1 כסעת66ת)זר.
 כהסר6 כס6י )י( ס3יתת6 כ)ס 6ת6ת ק6 ע63ס עו1ג6סס61

 ת3כגון 6תי 1ג5י15. גסור6 ככ3 סתס6 תןו6סת3יתת
 תר6ס תס1רי 16ריית6. כגיך 3קכ63 כגיןתכ6י.
 3סכי6. 6ין 1תס1רס ט( ג' )שיאי כו"6 תס1רי.6תגס.
 תר6סית6 6תגס. תר6ס כגיך. ע3 תקר1כת6עכ3י
 ס'וכר 6סר כ3 61תר1 ע65ס כתסיתג1ת1366
 ע53ון. כת63כין סו6 כתתק63 1ס11 1גסתע.געסס
 כמ גכ1רי ת65כי1 ס' כרכ1 קנ( )תסי'ס כס1 כתיכוסכי
 יסר56 כגסת קכי3ת כלין וכר1. כק51 5סתוע וכרועוסי
 וקריכו וכהגי ע1ר6 61 1מרתן. סגיר תר6ס )י(תסורס
 כתמתית 1יתי5כ1 וכתיכ תמ1תיס. 61תעתוו3גכיס
 וקכ"ס סעיר כגי 36ין 6רי1ת. תתע1גותטסר.
 גתריס. תסררי 3קכ3ס. כע1 ע6 163ריית6 13ןזתין
 כ6 תסיגי ס' )נ( )יכויס וכתיכ יסתע36. כגי36ין
 תרככ1ת 61ת6 פ6רן תסר ס1פיע 3ת1 תסעירחרמ
 כל ותגיגן ק1וס. תרככ1ת 61ת6 תס1ק1וס.
 ~סריין 6ת1 5יסר36. 16ריית6 3תיסכ קכוסכע6

 תט 6ז1גיג1 ס' ח( )תס)יס 61תר1 פתמ1 ע65יןויו63כין
 ססת'ס. ע5 ס1לך תגס 6סר ס6רל ככ3 סתך6זיר
 כל 16קת1ס 1ס6 16ריית6.. 13ן ויתיסיככע6ן
 6יסי. קותסון 63 61 ל16ריית6 13ן 16כמקכ"ס
 כחוכ. 63 ססת'ס ע3 ס1וך תגס 6סר 15,61ס6רן.
 3ת1. ות 6ס תית'ג1 כוין קווס. תרככ1ת 61ת6 61וע3
 סכיגת5 גמת6 כו קר6 3ס6י 16קיס יוסירכי

 רז6 ע3 קר6 ס6י  5פר  ספעון ורכי  רפלריס.כג13ת6
 6תי קע כ3ס. ת3כג1ן 6תי 6תתר. ותסיתג1ת6רית1ו6

ד,רי
,וי,.

 מתגה פמדבו על שנדרש כמו )ו( . ברתא יסד ראנא מדת החבסה. א העייון עק4(
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 ותיכר 3יכור 6תי קו3 יס6 כנין )ת( 6תיייכול
 יק51 כנין כ33. סרוי6 כ63 כמי6 5תסוי כסדיס)ס
 )פרע. 56קריך כ33 וע"י סרע. 6יסו יכור כ5.33הסו
 6תגס. תר6ס תסורי )ט( 6תיין ק6 ת5כגוןיתרווייסו יעקר6 ונו'. כ3ס ת3כגון 6תי וע"י קו3. כ63יכור 31ית יכור. כ65 קי3 3ית יס6 3כ35. 56עריהוסרע
 )ג"6 כ63 63ס5ת6 רומ6 גפק6 יתתיון נרון. 6יסוו6

 סג'ר תר6ס ונג'ז. סת'ס י5כגון תח56כ3ס(
 כסו י6סת3'ס ס3'תו ססוון 6יגון 36'ןגתריס. תסרר' סיג'ס. 6יגון 36'ן 6ר'ות. תתעוגות5יכור. יתמתכ6 ו6ת5עית6 ריס6 מ( 3'סג6 6יסו י6ומרתן.
 .( )כ-כ :וכור

 ימורכ תעור6 גפקת קו3 כת ויות6 יות6 ככ3י5מק 6"ר יתגי6 ית6ריסון. כפו3מג6 תסגיחין 631'יעין י63 גס6 3כגי 3ון 11י מזי ת6 תכ6י.ת3כגון 6תי כיס ת3כגון 6תי ו6תר. פתמ 6כ6רכי
 כ3 יסויס י6"ל י6וריית6. תע5כוגס גס6 3ככי15ן ווי ית6ריסון. תסו3מג6 גס6 3כגי 3ון 11י61תר.
 כ6וריית6 6סתי) י63 ת6ן וכ3 ס3'ת6. ע3ת6'י'ת עכין עוכיין ותסנ3 ע5ת6 כס6י כ6וריית6 י6קתי3ת6ן
 6תריס כפוס ע3תיס יירית ת6ן 6ית תגן 1ס6ס6י. ע6 ס6י 65 ירית 63 סכין. עוכיין עכיי 1)6 ע5ת6כס6י
 3תריף ככפירי6 ס6נין ט11 3יסר36. קכ"סדרמיס רמיתות6 גסמ כגי ייעין ט11 6)ת5י יסויס רכי 6נזרכ35. עכין עוכיין )יס יפת ת6ן636 תגן 63 י5מק 6"ל )י6( 5יס ימזי ת6יוכסזס

 ונוהג להדבור בא הקול שזה לפי )"( אתייהדבור
 שהקול לפי כלל. פירוד בלא ביחד להיות עמואותה
 לפרט. נצרך כלל ולכך פרט. הוא דבור כלל.הוא
 ואין דבור. בלי קול אין שהרי לכלל. נצרךופרט
 שעיקר ונף. כלה מלבנון אתי וזש"כ קול. בלידבור
 אמנה. מראש תשורי )ט( באים הם מלבנוןשניהם
 )נ"א הכל להשלים הרוח יוצא שמשם הגרון. הואזה

 שניר פראש ונצלם. נסתר הלבנון מסודלהכלה(
 שמתתכת ואמצעותה ראשיתה )'( הלשון הוא זהוחרמן.
 בהן שנשתלם שלימות שפתים הן אלונמרים. מהררי השינים. הן אלו אריות. ממעונותלהדבור.
 .( )כ-ב :הדבור

 אתי כלה מלבנון אתי ואמר. פתח אבארבי
 שאין לאנשים להם אוי וראה בוא תבאי.מלבנון
 א"ר שלמדנו רבונם. בעבודת משגיהים ואיןיודעים
 חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל*צחק

 אוי רבונם. עבודת מחסרון לאנשים להם אויואומרת.
 כל יהודה שא"ר תורה. של מעלבונה לאנשיםלהם
 טובים מעשים ומסגל הזה בעולם בתורה שמתיגעמי

 בעולם בתורה מתיגע שאינו מי וכל שלם. עולםנוחל
 ולא זה לא נוחל אינו טובים. מעשים עושה ואינוהזה
 מקומו כפי עולמו שנוחל מי יש למדנו והלאזה.
 למדנו לא יצחק רבי אמר )'6( לו הראוי תכינתוולפי
 טובים מע,ןים לו וצאין זה אלא כלל נוחלשאינו
 האהבה אנשים יודעים היו לולי יהודה א"רכלל.

 לרדוף ככפירים שואגים היו לישראל. הקב"השאוהב
 קרא למצרים יעקב שירד בשעה שלמדנואחריו.
 למצרים רדו כלכם להם. ואמר שלו פמליא לכלהקב"ה
 עולם. של רבונו השכינה אמרה עמכם. ארדואני
 כלה. מלבנון אתי לה אמר מלך. בלי צבאותהיש

 זו כלה. מעשיו. בכל שמלובן העדן ממקוםמלבנון.
 שלמדנו כפו זה ויתכן בחופתה. ככלה שהיאהשכינה
 כלות ביום ויהי ז( )במדבי שכתוב מהו יהודהופא"ר
 לחופה. כלה שנכנסה ביום שזה כתוב. כלתמשה.

 ממקום תבאי. מלבנון אתי כלה. היא זווהשכינה
 מרששו אמנה. מראש תשורי שלמעלה. המקדשבית
 יעקב הם. ומי האמונה. בני של מראשם מי.של

 לקבל עתידים שהם וחרמן. שניר מראשובניו.
 בגלותם. עליהם ולהנן חרמן מהר שליהתורה
 שדומים עכו"ם העפים הם איה אריות.ממעונות
 ? קשות עבודות בכל לישראל ומענים ונמרים.לאריות

 אבא א"ר אלא נכנסה, ללבנון והלא באה.מלבנון וכי וגון. כלה מלבנון אתי אבא א"רעוד
 רבוא ששים עמה ירדו למצרים השכינה שירדהבשעה

מלאכי

 ת6תל תכ6י. ת5כגון 6תי כ3ס.סי6 י6וסגיכק6 3מופס. כ3ס יע36ת כיות6 כפכ. כ)פתפס. כ13ת כ,1ס 11ס1 ו( )כתוכו דכת,כ תס1 יט1לס6"ל
 ,לן יין ןס %;,~~ן, וקלנום כנ3ותסון. ע5ייסו 631גג6 ימרתן תעור6 יי3י16ריית6 )קכ63 עתייין י6יגון ומרוזן. סגיר תר6סונגף. יעקכ גיגסע ות6ן ת*תגות6. יכגי תו6סיסוןחא. תריס6 6תגס. תר6ס תסוריו5עי6. תקיס6כי

 לכ61 סתין כסיס גמתו 3ת5ליס סכיגת6 יגתת6כסעת6 6כ6 6"ל 636 ע3ת. 33כגון וס63 6תת.ת)נטן
ס3

 הזהרויו

 גמור. נוי על רק מוסכ ק% דהבת יצחק רומתרץ עוה-ב. לו יש ג-כ כראו. פוב שאינו האיש שגט משמע זה דל*י וסקשה תולדתו. של פיעו מזג ל*י לו שראוי כמו תכינתו ף*י)י6( : אותה ומנהע בה שמש*יע הת*ארת היינו הקי. בכח הדבור נשתלם שבהן 81תיפ שינט לשק חיך גרק ה*ה. מוצאות ה' כך מןסהאהפעו תללה והשירה הת*ארת אל תשיר היא אסונה גם שנקראה *ה מלטת דהינו שהכלה אמנה. מראש תשורי ה*סוק כאע הזרשהחיך. סקוס עיקי הא ששס לגות סמפי ממעך היימ רישא חזפצעותא. רישא לשנים הלשע מחלק זה דמשום לוסר וא*שר גיכ"ק.האותיחז מוציא שהוא החיך גפ הדפכ אינו פדזע וקשה ש*תים. ויניפ לשק טיק ה*ה. סוצאות ר' חושכ כאן )י( : וחסדים רחפיפהכל שם כי יבנון נקרא הזה יחוד אפא. אבא הזחנא מן 8ירהש )ס( 1 י מ אות לעיל ו*יין מלכות. הייפ ויבור ת*ארת היפ קי)"



 "י"רישק ר הטויריםשיר קורשי*ון
 ויעבר י( )י"" זשאכ לראשונה, והקב"ה השרת,מלאכי
 אתי אמר, יצחק רבי בראשם, וה' לפניהםמלכם
 תבאי, מלבנון אתי השכינה, היא זו כלה,מלבנון
 אמנה, מראש תשורי שלמעלה, המקדש ביתממקום
 שלמסה, ביהמ"ק וממקום שלמעלה ביהם"קממקום
 מערבי מכותל השכינה זזה לא מעולם יהודהשא"ר
 כתלנו, אחר עומד זה הנה ב( )שיר שנא' ביהמ"ק,של
 וחרמן, שניר מראש העולם, לכל האמונה ראשוהיא

 ישראל על להגו ולמה. לעולם, יוצאת שהתורהממקום
 אמר יודן רבי עכו"ם, העמים איה אריות,ממעונות
 בתורה העוסקים חכמים תלמידי אלו אריות,ממעונות
 חריות שהם כנסיות, ובתי מדרשות בתיבמעונות

 ( )ב-ה ! בתורהונמרים

 יהידה י א חתים, מעיז נעיי ני כיה אחיתי נעייני
 גל בו, נכלל ~הכל בו. נסתם שהכל נעול,גן
 ונכלל בו נכנס ויוצא שנמשך ההוא שהנהרנעול,
 מה ועומדים. בו המים ונקפאים )'כ( מוציאואינו
 ונקפאו, המים באותן מנשב צפון שרוח לפיהסעם,
 של הצד ולולי קרח. שנעשין עד לחוץ יוצאיםואין
 יוצאים היו לא הקרח אותו של תוקפו שמנפץדרום
 ( )א-יב : לעולם המיםממנו

 שהיא ישראל כנסת זו נעול, גן אמר יוסירבי
 לשמור נצרך הזה הגן מה אלעזר שא"ר נעול,גן

 נצרכת ישראל כנסת כך אף ולזמור, להשקותלעדור
 ונקראת גן ונקראת ולומור, להשקות לעדורלשמור
 לזמור להשקות לעדור נצרך הזה הכרם מהכרם,

 צבאות ה' כרם כי ח( )ישעי' זש"כ ישראל, כךולחפור.
 )י-י.( : וגף ויסקלהו ויעזקהו וכתיב ישראל,בית

 הוא זכאי חתום, מעין נעול גל כלה אחותי נעויני
 כלולה שכינתו שהיא הקב"ה אמונת שמעלה מ,ו

 בלי אחד ברצון אחת במחשבה מאמרותמעשרה
 והיא בה. נטיעות וספירה ספירה כל כי כלל.ערבוב
 בה עושה אחת וכל בה. אחד הן הספירות שכלהגן
 אין וספירה ספירה שכל המין היא )יג( למינופרי

 האדם להיות צריך וכך לחוץ. זרעים ממנהמוציאה
 שלו המין שהיא זוגו. מבת לחוץ זרע יוציאשלא

 קב"ה לייחד האדם שצריך שעה ובאותה שלו.והיחוד
 זרות מחשבות כל ממנו להפשיס צריךבשכינתיה.

 מחשבות רבות יט( )טשלי בהן שנאמר קליפות.שהן
 אחת. במחשבה אייו השכינה ולהעלות איש.בלב
 מתיחד שהאדם כדמיון תקום. היא ה' ועצתזש"כ
 כמו אחד. עמה להיות בגדיו ופושס זוגו בתעם

 להפשיט האדם צריך כך אחד. לבשר והיושכתוב
 להקב*ה שמייחד בשעה זרות. מחשבות כלשופנו
 ה' אלהינו ה' ישראל שמע ואומר. יום בכלמעמים

 סו( תקת מ"י :אחד

 פתח לבנון. מן ונוזלים חיים מים באר גניםננעט
רב*

 ףטכר ג( ל*ייט  ססשר 3קומית6, וקכ.ס ססרת, מ65כיס5
 6תי 6תר, י5מק רכי כרמסס, וס' 5סגיססמ5כס
 תכמי. מ5כגון מתי סכיגת6, 6יסי ד6 כ5ס,מ5כגון
 ממגס, מרמס תסורי ד5עי5מ, מקדסמ 3יתמתר
 ד5תתמ. מקיסמ כי וממתר ד5עי5מ מקדסמ כיתמתר
 מערכמ תכות5 סכיגתמ 11ס 5מ מעו5ס יסויסימ"ר
 כת5גו, ממר עותד 1ס סגס כ( );יי דכתיכ מקיסמ,דכי
 ומרתן, סכיר מרמס ע5תמ, 5כ5 מתגס רמסוסימ

 יסרמ5 ע5 5מנגמ ו5חס, 5ע5ממ, גפקת דמורייתמתמתרמ
 מתר יוין רכי עכו"ס, עתין מ5ין מליות,תתעונות
 כ"ורייתמ דעסקין מכתיס ת5תייי מ5ין מריות,תתעוגות
 מריות דמיגון כגסיות, וככתי סתירסותכתעוגות

 .( )ג-ס ! כמורייתמוגתריס

 יסויט 6*ר מתוס, תעין גע% נ5 כ5ס ממ1תי גע51ני
 נ5 3יס, מתכ5י5 יכ5מ כיס, מסתיס יכ5מ נטו5,נן
 וכ5י5 כיס עיי5 וגסיק דגניי גסר יססומגעו5,
 ומתקריסו, תימ כמיכון גסיכ 5פון ירומ כניןסטתמ, ממי וקיימי, כיס מימ 1קרסי )ינ( מפיקו5מ
 סערמ ומ5ת5י קרמ, ימתעכיי עד 5כר גסקיןו5מ

 מגיס גפקי 5מ קרמ דססומ תקסיס ימקיסדירוס
 )6-יכ.( : 5ע5תיןמימ

 ימיסי יסרמ5 כגסת ד6 געו5, נן ממר יוסירכי
 5גערמ 56סריך דמ נן תס מ5עזר דמ"ר געו5,נן

 כגסת סכי מופ %תמ5י, 5מתסקימ5פ5מ6
 יסרמי

 מ5סריכמ
 ומתקרימ נן ומתקרימ %תמ5י, 5מתסקימ 5פ5ממ5גסרמ
 5חמ5ד 5מתסקימ 5פ5ממ מ5עריך דמ כרתמ תסכרס,

 5כמות ס' כרס כי ס( )';עי' סס"י יסרמ5, סכי%ממפרמ,
 )ג--י.( : עו' ויסק5סו ויעזקסו וכתי3 י;רמ5,כית

 מיסו זכ6ס מתוס, מעין גע% ג5 כ5ס ממותי געו5גי
 כ5י5מ סכיגתיס דמיסי יקכאס מתוגס יס5יק תמן'

 כ5מ מימ כרעותמ מימ כתמסכתמ מתירןתעסר
 ומיסי כס, גסוען וספירס ספירס דכ5 כ55,ערכוכימ

 כס עכיד מי וכ5 כס. מד 6יגון ספירן יכ5סוגן
 5קכ"ס 5ימד6 3"ג דגליך 1מגמ וכססומ יי5יס,יחוימ י% י צשי שג. מכת י "ל ,גיויעמ"ן 5מ ומי מד דכ5 מין 6יסי )'ג( 5מיגופרי

 תמסכין כ5 תגיס 5מסססמ 5ריך ,כסכיגתיס
 ת"סכות רכות יט( )*ט5י כסון ד6תתר ק5יפין,ימיגון
 מי6, כחמסכת6 ינכיס סכיגת6 %ס5קמ מיס,כ5כ
 לתתימד גסדכרכנג6 תקוס, סימ ס' וע5תסס"ד
 כתס מד,עתס5מסוי מ5כוסף ומתפסע זוניסככת
 65פסנצ6 גס3ר יריך סכי ממי, 5כסר וסיודכתיכ
 5פכ"ס לתיימדכזתג6 ממרגין, ממס3ין כ5תגיס
 ס' 56סיגו ס' יסרט סמע ומווןל, 1מגין תרין יומ6ככ5

 יסית6( ע"ין תקיי6 )ת", י6מי
 *תמ 5כטן. מן הת5יס מייס מיס כ6ר טיסמעין

ר3י
 הזהרזיו

 חש*ל 5ח שצק*א התופ ופצץ נעה גן המלכה" מח*ית וי*עפים הסלכות. לסרת הש*ע הסביא היטד ס*יות זה ת*יק רנגיד ני)'ג(
 י*יז: 1פם8ל בא החסר מרת הייט הדרום שצד ער בה שגובר קו*ה הרין מדת הייבו צ*ע רוח מחמת לממה משפעתחשינה
 : סדתח כ*י אהרת שפע בה פש*יע ס*ירה שכל 8")יג(

ג5
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 ססו6 656 תעין 5ית וכי מיס. תעין אתי. פכהסלכי

 ד%ן 1:מ:ז %ססג216עיי:ז1,,7-ןנ טטתניי62
 וסתי: דיתיכ 3מ6ן 6ית סג6ס יכיס6. ב6תלכתדכל6
 עכיד תעין ס6' ויקיר6. עכ 6יסו כתס גג'ס תין'ן6כ3
 ככ63. 6תסג' 5גכיס וקליכ ת6ן ו6יכין. 5עסכיןעיט
 כ6יכין. 6תסגי כעסכין 6תסגי כת'66תסט
 עסכין כתס וולדין כתט ככ)6. תתעעל תעיןס6י

 תעיייין. תס6ל תעין ס6י י6ות כתס סחלג'ס.זלימ6
 יסר36 כככסת דכ63 6וקיתג6 סכי מייס. ת'סכ6ל
 6ית נגיס מתס נגיס. ת6ן )יי( נגיס תעין 6יסיק6חל.
 מד, 1תשינ6 )%( כסו תסתעסע דק6 5קכ"ס5'ס
 נגת6 ו6!כין. ס'רין י?כד'ן 'ע3סו)עי(

 ז
 3תת6 6ית מד6

 תמות )יי( דע3ת6 סערין תג3 סמר6 געיר גגת6 וס6יתג'יסו.
  תייס.  טיס  כיר  לון ד6סק' תעין וסוי 6תספךגגת6 וס6י 3זגייסו. 6יכין דעכדין 6חלגין נכיס 6ית נגת6ס6י
 כ6ל. סוי 6)עריר וכד תעין. סוי 56עריךכד
 יכש הע,ן י2% כ"ס""%1( % %ייי ת56ייס1 ת'6 6תתסגון כד דתי 63 3ס6י. ס6י כיןת6י
 דכפס6 תתיקן תיין 36ין כתל 36ין עפין ת3עי)6כה5יס
 לגפקו תקולין מתק 6יגון גך )ש( 6כתלייסו6ג6

 י~'ס 6תעכיי1 גג,2סו
 ת

 61סיי1
 ג

 -3סק 5תעיה

 תיין ככעין )תעין 6סללו וכד כוז5יס. 6תעכידו3עי63
 "","י שייי "ייי("*ימ%גג":(

 חייס תיס כ6ר נגיס תעין 6תל יסודסלכי
 6וקתיס ס6 6כ3 6תתל. קל6 ס6' 3ככון, תןוגח3'ס
 י5חק. ד6 חייס תיס כ6ל 6כלסס. ד6 נג'סחעין
 ד6 מייס תיס כ6ל )ג( יעקכ ד6 3כגון תןוגוו4ס
 סעי5נזיס. חי ד6 5חי. סכיגת6. ד6 כ6ל, תסולו6י. 3חי כ6ר עס י5תק ניסכ גס( )כר6סית סס"ל'5מק.
 כתרי סו6 לה 3ון, )6פלס, ו3'ת סע31ת'ס. מי5די"ק

ע3תין
זיו

 זת אלא מעין אין וכי גנים. מעין ואמר. פנחסרבי
 יש ויקרים טובים מעינות כמה והלא גנים. מןשהוא
 היוצא מעין יש שוות. הנאות כי שאין איאבעולם.
 ושותה. שיושב לזה הנאה לו יש יבש. במקוםבמדבר
 עושה הזה מעין ויקר. טוב הוא כמה גנים מעיןאבל
 בכל. נהנה אליו הקרב כל ולפירות. להעשביםטובה
 הפירות. מן נהנה העשבים מן נהנה המים מןנהנה
 של ועשבים שושנים הרבה בכל. מעוטר המעיןזה
 מעינות. משאר הסעין זה יפה כמה סביבו. טובריה
 ישראל כנסת על שהכל ביארו כך חיים. מיםבאר
 יש גנים חמשה גנים. איזה )יו( גנים מעין היאנאמר.
 אחד ומעין )ט1( בהם משתעשע שהוא להקב"הלו

 ונעלם טמיר הוא להם ומרוה אותם המשקהעליהם
 למטה יש אחד גן ותנובה. פירות עושים וכלם)טי(
 תחת )יי( העולם צדדי מכל נשמר הגן וזהמהם.
 וזה למיניהם. פירות שעושים אחרים גנים יש הגןזה
 היים. מים באר להשקותם מעין ונעשה מתהפךהגן

 באר. נעשה נצרך וכאשר מעין. נעשה נצרךכאשר
 מאייהם המים כשנמשכים דומה אינו לזה. זה ביןמה

 לבנון. מן ונוזלים )'ת( להשקות מים שואביםלכאשר
 כאשר למעין נעשין שהנוזלים כמו אלא נוזלים.מהו

 שהנפש מתוקים מ.ם טפה אחר טפה מלמעלהנוזלים
 היוצאים מקורות חמשה אותן כך )'ע( אחריהםמחזרת
 )ס"א מעין. יהיות וחוזרים נוזלים נעשין לבנוןמן
 לבנון מן היוצא*ם מקורות ה' אלו נוזלים.מהו

 מעין יהיות חוזרים וכאשר נוזלים. נעשיןלמעלה
 מתוקים מים טפה אחר טפה ונוזלים מיםנובעים
 '( )ג-רא :( אחריהם מחזרתשהנפש

 חיים מים באר גנים מעין אטר יהודהרבי
 ביארו הרי אסנם נדרש. זה מקרא לבנון. מןונוזלים
 יצחק. זה חיים מים באר אברהם. זה גניםמעין

 זה היים מים באר );( יעקב זה לבנון מיונוזלים
 לחי באר עם יצחק ךישב כה( )בראשית זש"כיצחק.
 העולמים. חי זה לקי. השכינה זו באר. מהורואי.
 בשני הוא חי להפרירם. ואין העולמים. חיצדי"ק

עולמיס

הזהר
 ורנו הןה העמוק ענין להבין קשה שכאן ולפי גנים. מעין נקראת 6ה מפני וםפורש והולך ג%ים של מעין היא שהמלכות *")יד(

 ,גר. יבהינת ליחס1 יש ויותר ונסתר, דק יה"ר הוא מקור ומעין. ונהלים מקור בין החילזק לדעת להקדים גצרך לכךהפירהטים.
 יש יותר ולפיכך בו. הנוןל מקור לו יש טעין וגל גד1ל. לנהר מתפשמ שממט או שואבים שמםט באר כמו יותר בהתגלות האמיין
 מן מ"ה אחר מפה כהסתר שנמשך מה היימ הטלים וענין המעין. מן שמקני כית נקבה בחי' ודאי וגן נקבה לכחינת חמעיןייהס
 כדמיון תא תתאה אמא שהטלבות מ"ני שהוא גנים. מעין נקראת שהמיבות המעם שמבאר מה להגין יש וה *י הל יהמעיןהמשר
 גנורה חסד ספירות ה' שהם גנים לחסשה משקה שהיא כיון פתם מעין או גנים מעין נקראת שהכינה זכמו עלאה אמאהבינה
 גיון ולכן המלבות. שהיא אחד לגן היסוד ספירת ע*י השפי משפיעות כשהן למקורות נה*כים נניט חמשה ?א1תן זהזד. נצחת*אית
 כאר או מעין להיות מקבל מן הגן זה נהפך לפיכך ממנח. שפע המקבלים אחרים גנים עור יש דאצילות סלכ1ת הייט הגן ,השתחת
 מקנל. שהיא על נן גניט. מעין המלכזת שנקראת המעם מ1בן ולכך דאצילות. מלכות שתחת הגנים את להשקות להשפיע חייממים
 ' דאצייות מ"כזת וז ).ו( . הנינה ,1 )סו( : דאצילות והוד נצח הג"ת היינו )טו( 1 הענין בל מובן ובזה מש*יל שהיא עלמעץ

 ניי טאייה מיובה במרה ה1רדת ה1לגת השפע אז טוג. הי?תר בסצב הוא הגשמי העוים כאטר מעין נקיאת שהטיכית *'ן)י"(
 הזח לעולם ולהמשיכה השפע ממגה לשאוב ועבודה פעולות ונצרך פוב היותר במצג איט הגשמי הלויס כ"ש- אגף עיכונ.אעם
 גניפ. מעין להמלכות שקורא ה*סוק לראשית פפרש קץ דפירושא לכנון מן ונזזלים ה*סוק סוף בוה לנאד רצ1נ1 ).ט( , באר נקראתא,

 המקור מן יהן הנוזל הספירות ה' שהן מקורות ההמשה או ננים ההסשה מן השפע שמקבלת ט*ני היא ש,ה הטשם לדעת אומרולגך
 אייה  שיהל מ"ני מעין נקיאת שהנינה ובטו לבנק נקראיפ שבבלל ובינה חכמה ואסא אבא הזדהות והו לבען. שנקראיםוהמעין
 הכויי שהוא התפארת היעו הנ*ש פי אהריה טחורח שהנפש הש*י לי  וקורא חבטה  המקור  מן ט*ה  אהר טפה מ-מעלההי"ע

 ולעזמת שמקבלים כין גנים נקראים הכינה שלעומת מקורות ההמשה  סן הש*ע אייה שנוול 4*גי המלכות בן בטו ננים  ההמשהש9
 וח רויש יוצהה יבי )ג(  היינ ורוק  גניס.  פיין  לקרותה "ש  הסלכות  גפ זה בשביל כהאפיעים.  ,צאייה  _יון ז רו סק נקראיסדביב1ת

 י  ויעקב יצהק  אברהט שנייאא ת*ארת גנורח חסר  הספירות ג' על לרמוהפסוק
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 עולם אצל חי העליון. עולם שהוא למעלה חיעולמים.

 :( )אנקלה : ומאיר קים בשבילו התחתון ועולםהתחתון.

 השמי"ם. הוא זה גנים. מעין אמר חייארבי
 ד1כרן כז( )גראשית שנאמר הוא זה חיים. מיםבאר
 באר ויחפר משם ויעתק ונאמר באר. יצחק עבדישם

 מתעטרים שהם לבנון. מן דנוזל.ם )נ,( וגו'אחרוו
 גדול כי קח( )תהייפ שכתוב המלך. בראש ועוליםלמעלה
 לבנינןץ יוצאים משם לבנון. מן חסדך. שמיםטעל

 אותן שנמשכים עד הזויות. לכל ונתפשטונמשך
 הגדול ים שנקרא בהמקום להתאסף ויורדיםהמעינות

 וגף, הים אל הולכים הנחיים כל א( )קהית שכתוב);-(
 ואח"כ וגו'. חוצבתם צור אל חביטו נא( )ישע"ונאמר

 תולדות יצאו ומכאן );ג( וגו' כלה אחותי נעולגן
 באברה"ם ממש בראם. בדץ בהברא"ם שנאמרלכל.
 ענין והכל ממש. ביעקב ואפילו יצחק א"ר);7(
 )ג-חצר.( :אחד

 מים באר גנים מעין ואמר אלעזר רביפתח
 באר. אח"כ מעין. לה קורא לבנון. מן ונוזליםחיים
 המעין שזה לראות יש זה במקרא נוזלים.ואח"כ
 לבנון. מן ונוזלים נוזלים מן ובאר באר מןנמשך
 כך אף )כס( מזה וזה מזה זה נאצלו שכלםלהבין
 אחד חוט שנמשך אלא הוא. שלו האור איןהשמש
 שלנו במשנה ימדנו שהרי להשמש. ומאיר זוהרשל
 וצופה בו רואה היה אדם בתחלה. הקב"ה שבראאור

 הוא השמש אור וראה בוא סופו. ועד העולםמראש
 מאותה חלקים וחמשה ושבעים אלף מששיםאחד
 בהארה ואפילו ההוא. הגנוז האור של המאורמארת
 שכן כל בה. להסתכל יכול איש אין השמש שלהזאת
 מראש בו מביט הי' שאדם שאמרו ומה ההוא.באור
 שלנו. בברייתא מפורש כך העולם סוף עדהעולם
 בהארת ולראות לדעת האדם יכול האורשב:ןותו
 העולם מראש שיה" מה וכל שהיה מה כלהחכמה

 לעולם לצדיקים נגנז ההוא ואור העולם. סוףעד
 הקדושה נשכה תצא כאשר הבא. לעולם ומהוהבא.

 בראשית( )'"ח ! הבא לעולם עמה וילך הזהמעולם

 מעין לבנון. מן ונוזלים חיים מים באר נניםנ"גצת
 שחפץ מופלא אמון הוא כתף וץככ"היצח

לנטוע

 )"-קיסו( : וגסל6 קיית6 3גיגיס תת6ס וע5ת6תת6ס. ע5ת" )ג3י מי ע)6ס. ע)ק6 ו6יסו 3עי)6 חיע)תין.
 ססתי*ס. ס61 ד6 נגיס. תעין 6תל מיי6ל3י

 ףכרן כו( )גר6סית זכתי3 סו6 ז6 מייס. חיס63ר
 %3 וימפל תסס ויעתק וכתי3 63ר. י5מק ע3זיסס

 ם כי )תס)יסוקח( דכתי3 דת)כ". 3ליסת וכ)קין5עי65
 )בנינה גפקין תתתן 35גון. תן מסזך. סתיסחע5
 ם יג6 ו6קוי 65תו65תש6בי,ן
 ונו', סיס 56 ס1)כיס סגמ)יס כ) 6( )קס)ת דכתי3);ג(
 ו)3תר ונו'. מ351תס 5ול 6) ס3יט1 ג"( )יסטי'וכתי3
 תלדות גפקו 1תכ6ן );ג( ונו' כ)ס 6מותי געו)גן

 63כרס"ס תתס 3ר6ס, 3דץ 3סגר6"ס דכתי3)כ)6.
 תתס. 3יעק3 61פעו '5מק 6"ר):י(

 וכ5"
 מד

 )ג-ח,ר,( :ת5ס
 תיס 63ר גגיס תעין 61תל 6)עזל ל3יפתמ

 63ר, )3תר חעין. )ס קול6 )3גוןי מן וגואיסמייס
 3סד6 גוז)יס.1)3תר

 פסוקי
 חעין זס6י )6סתכ)6, 6ית

 35כון. חן וגוו)יס גח)יס תן 31יר6 3יר6 תן6תתסיך
 סכי 16ף )כס( ד6 תן 1ד6 ד6 תן ד6 ג"5)ו זכ5סו5תגזע
 מוס6 מד ד6תתסיך 6)" סו6. די3'ס ג?ור6 )16סתס"
 די)ן 3תתגיתין תגן דס6 5:תס". וגסירדזיו61
 51ופס 3ו רו6ס סיס 6יס 3תח5ס. סק3"ס ס3ר66ור
 סו5 דסיוס6 גסיר6 מזי ת6 סופו. ועז סעו)סתר6ס

בר1"
 ו דסי"6 ס:אספק)וי6ז

 "י דניז. גסול6
 סכן כ5 3יס, 65סתכ)6 'כע 6יגס )'ת דסתס6 גסירות36ס6י
 נוריס 3יס 5סתכ5 ד6דס ד6תלן וס6 גסור3.6סטו6
 זי)ן, 3תתגית6 גזרג6 סכי ע)ת6 סייפי עדע)ת6

 3גסירו ו)תמזי )תגדע 6יגס יכי) גסור6ז3ססו6
דע5ת6 תריס6 דיסוי ת6' 1כ5 דסוס ת6י כ)דמכתת6

)ע)ת6 55זיקיס 6תגכיז וססו6 ע5ת6. סייפיעד
 קזיס6 גסתת6 יפיק כז ז6תי. )ע)ת6 ותסוז6תי.
 נו"סית( )י-ת : ז"תי 5ע5ני6 3ס ויזי5 ע5ת6חס6י

 תעין )3גון. תן וגועיס מייס תיס 163 -כיסמעין
 זנע6 תופי" 6ת1ן 6יס1 כתר ז-ככ"ה. ז6'

)גסע6
 הזהרזיו

 לת*ארת הופע תבח4 איך י*ורש לבנון. מן ונוזלים מלכות. מ"ח באר תפארת. היינו גנים מעין ה*סוק. וה רורש חייא רבי)נ5(
 לבנון. שנקרא חכמה העליון מלך זה המיך כראש הנוולים מהעטרין לכל שקודם פי' לבנת מן ונוזלים ע"י שהוא ואוטרומלכות

 חיים מים ובאר גנים למעין הביגה ומן לכינה לגנון מן מזלים ואח-כ ן מתעמר של הכונה וו לחכמה הכתר מן באה שהוט*עהיינו
 רטז ע-ן החכמה נתיבות ל*ב על רמז ליב מ"ן ל-ב צירוף הוא לבע"ן כי וי"ל ביחד ובינה חכמה על לבנון מורה ולפעמיםרחמים. הכי זשם רחמים על מורה הלובן כי הבינה. על ם ולפימ החכמה על לפעמים מרמז לבנון שהשם לדעת ויש ומלכות תפארתדהיינו
 נעשית הש*ע תקבל שהמלכות לאחר "י' )נג( : ישראל נשטות נחצנות שממנה המלכות מדת זו )ננ( ! בינה שערי חמשיםשל
 ואברהם נ*ה חוייה שם מן האחחגה ה"א היא ששורשה המלכות זו י: אות פירזש );7( . אחרא הסטרא יניקה מן לוהחמר נעולגן

 הצפון מצד כי לפטה. הש*ע טשפעת היא החסד מדת שהיא הדרום מצר הארה למיכית שבא שע-י הוא 1המכ11ן החסר מדתהיינו
 העצרת נתבטל הרהטים מדת דהיינו י:קב מן הארה שע-י אומר יצחק ור לעיל כנזכר למטה מלהש*יע השפע נעצרה הדין מדת1הוא
 הספירות ד' נרמז ש:אן אחר. באופן הפסוק זה דורש אלעזר ר' );ס( . הרחמימ ומדת החסר טדת אחד ענין והכל הצפון מצדהבאה
 שח-ש אחת שכל או עצמו. בפגי ושים מ"א עולם אחת וכל ס*ירות הרבה מן כוללת מהן אחת שבל ומיכות ת*ארת וכינהחכמה
 -שקר ובאר באר. מן נגלה יותר שהמעין בהטשל וכמו עשיה. יצירה בריאה אצילות העולמות ד' והם עצמו בפמ ושלם מיאלעולם
 ומהוברים מקושרים וכ*ס ונעלמ. טמיר יותר עור הוא הנוזלים של הטקור היימ והלבטן האדמה. שבעומק הגייים בתוך הנויליט מןנגרה
 שכים אחד קשר ו:ים החבמוג הייע ולבנון בימג הייט נוזלים תפארת. היינו באר פלטת. חחט מעין בהנכהשף הוא כן בוה.*ת

 1 מזח והנאציו
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  8ולו קוישישת ר הש'ר'ם8יר הוהרלשין*-

 6עע 1)3תר תעין 6פיק 6תר ע3יד. ת6י ותי6.ת3יע, תתן 6סכמ 1)6 נגק5 ככ3 6טתכ) 3נכת6. 6י)גיןגכעע6
 כקדתית6 )יי( נניס תעין ד6 31נין 6י)נין. ויתר13נן

 סדריס נ"ן 1ד6 גגיס. ע3תר נזעין6ךכיר
 1טס61 )ימ( נן)ע654 6'ת טכ' נן)תת6 ד6ית וכתס )יי(ד6וריית6
 לבננדץ ד6 )יט( 35גון תן וגו~)יס ורג5'ן. דרועיןדי)יס עגסינ ניפ6. 6'טו 6י)ג6 תומ". 6'טותעין
 גד( )נעדגר 6תתר וט)ס 3נ)ות6. )ס רלת.61יטי

 6סל ען לק נ( )יכי'ס כיס. כתי3 ת6י דעסס. פקודיןד6יגון
 וכרת. תסמית 6ותו סו6 ת6כ3 ען )6 כיתדע
 656 עיקר תדרס6 ד)ית תתנינוין ת6רי 6תרו 51וכנין

 :נ( תקו:5 )ת"ו : עיקר 6יטוטתעסט

 ונו'. 3סת'1 י~)ו נני טפימי תיתן ונ6י 5פ11עורי
 עו)ות 56ין 5פון. עורי ו6נור. 636 ר3יסתמ
 )63 53פוגי :וחס3ות ד6'גון 3נין 53סון.דגסמעות
 6סתכמ ]3יס"[ די,קס3ט 3גין דדיג6. ' ו63תרית3י.
 תנסכ6 5פין ורוח 5סת?ח. דדיג6 3~תג36)י)י6

 גס4 ך3ני ותקס3תן 6גס'. תתערי כד ד5י)י36ס)גות6
 6)ין תיתן. וכ,י לי36יו. תנגן ךדוד וכגורתתערי.
 דכ5סו. ס)ת6 ך6י:ון 3נין 3דרוס. דנסמעיןס5נויס
 ע3תמ ךס:רי סיווו ו6י:ון ודתת6י. דע)5יס)ת6
 6ינון דס)תיס וכגין דתסינוגית". תסע/י6 דכ65ס5יתו
 תנייסו. ו:,תסניין תגייסו 6כגין כעגיס דכ)טוס3ת5
דס6

 ס)ת"
 ו)כ3 )יס סו6

 3ךרג" ע)ת"
 מד6.

 ג6כ)ין ו6סתותחס"ות
 ו)6עכר6 ע)'יטו5כפר6
 קכ"טקת'חכיכ'ן
 תכ65 עי)36סתיון 3על6י ס)ת76"סתכח
 ע3 )6 6תי6 ע6תכ)6.
 סתחט. ע) 6)6עון.
 6וק,וט. וס6 )3.'סתמ

 שם מצא ולא הגן בכל מביט היה בגן. עציםלנטוע
 אטע ואח"כ מעין אוציא אמר עשה. מה מים.מעין
 בתחלה ):י( גנים מעין זה ובשביל עצים. ויגדלובן

 של סדרים נ*ן והם ננים. ואח"כ מעיןהזכיר
 ומעין )גח( למעלה גן כןיש למטה גן שיש וכמו )ג,(התורה
 ענפים נוף. בבחי' הוא עץ מוח. בבחינת הואההוא
 הלב:נדץ זו )יט( לבנון מן ונוזלים ורגלים. יריםשלו
 כד( )במרגר נאמר ועליה בגלות. דלה ד4לת.שהיא
 מתיגעים שאינם לאנשים להם אוי מדליו. מיםיזל

 והם יבשים. עצים שנקראים התורה. מצותןנלקיים
 בעלי אמרו לחנם ולא הגיהנם. באש להשרףעתידים
 שנתגרל ואע"פ גיהנם. ויורשים עמלים שהםמשנה
 שהם פירות לו אין אם תורה. של גופה שהואהעז

 אשר עץ רק כ( )יבהם בו. כתוב מה עשה.המצות
 וכרת. תשחית אותו הוא מאכל עץ לא כיתדע

 אלא עיקר המדרש שאין משנה בעלי אמרוולפיכך
 גב( תיץ )ת"ז : העיקר הואהמעשה

 וגף. בשמיו יזלו גני המיחי תימן ובאי צפוןענרן4ף
 העולות אלו צפון. עורי ואמר. אבא רביפתח
 הלב במצפוני המחשבות שאותן לפי בצפון.שנשחטות
 נמצאת נהרעה( שמחשבה לפי הדין. ובמקוםנמצאות.
 בחצות מנשב צפון ורוח נמצא. שהדין בשעהבלילה
 האנשים ומחשבות האנשים. נתעוררים כאשרהלילה
 אלו תימן. ובאי מאליו. מנגן דוד של וכנורנתעורר.
 כלם. של השלום שהם לפי בדרום. שנשחטיםשלמים
 העולם. צדדי שלימות והם והתחתונים. העליוניםשלום

 הם שהשלמים ומפני האמונה. מצד הכלשלימות
 מהם. ונהנים הבעלים מהם אוכלים כלם שלשלום
 אחת. במדרגה העולם ולכל לו נעשה שלוםשהרי
 באים שהם מפני לכהנ*ם. נאכלים ואשמותחטאות
 אינם הקרבנות ומכל עונותם. ולהעביר עליהםלכפר
 שבשבילם לפי שלמים. כמו הקב"ה יפניחביבים
 יזלו גני ןהפיחי ובתחתונים. בעליונים שלוםנמצא
 בשלימות שה"א הקטרת היא מהכל למעלהבשמיט
 וקטרת שמן כז( )משלי כמש"כ שמחה. על אלאעון. עי ולא אשם על ולא חטא על לא באה ואיןמהכל.
 אלא נקרב לא הקטרת וע"כ נתבאר. וזה לב.ישמח
 והקטיר ל( )שמ1ת שנאמר כמו מתקרב. שהשמןבשעה
 את בהטיבו בבקר בבקר סמים קטרת אהרןעליו
 בין הנרות את אהרן ובהעלות ונאמר יקטירנה.הנרות
 וקטרת ש8ן נמצאים שיהיו בשביל יקטירנה.הערבים
 )ג-י%.( :ביחד

 בשעה הדבר. סוד וראה בוא חייא רביאמר
 ואינו מתחבר הגן כל )ו( הגן על נתגלהשהקב"ה
 לכמח מעינות יוצאים העדן ומזה העדן. מןנ8רש
 שם כי החיים. צרור נקרא הנן וזה ונתיבות.דרכים

מתעדנים
הזדע4

 ,ת'נין ך"ינון 3נין5כס:י.
 65 קל3נין ותכ5מו3ייסו.
 3נין ס15ויס.כתו

 י,)1 נכי ]ססיתי31תתתי.
ס)'ס ך6יסוקערת

 ע) ו)6 6סס ע) ע6מע6
 1קעלת סתן גו( )-סייכר"6
 656 תתקר3 63 קעלתוע"ד
 1טקעיר ,ן )סת,ת ךכתי3תס
 6ת כססיכו 33קר 33קר(

 כין טכרות 5ת 6סרן:ע)ות
 וקערת סתן ד'סתכמין 3נין יקעילנס.טעל3יס
 ( )ג-י" !כמד6

 כסעת6 דת)ס. ר61 מ~י ת6 מיי6 לכי6תל
 1)6 מתגגם גגתמ כ) 4( ננת6 ע) 6תשי1ק3*ס
 5כתט גסקין תכועי עדן ותט6י תעדן.תתפלפ
 דתתן דמ". 5רור6 6תקלי גגת" וס6י ופ3י)ין.15למין

תתעולן
ז'ו

 שנקראח סלגות הייע ולבנון חכ8ה. הייפ מעין לממה. מלמעלה גסרר שחושב אחר. באאן לגמ4 ה*טק חת דורש והר התייני*ט(
 הינו דלתוש* נן )גה( ! נ8קת עלאה מהכמה שבכתב חתורח )גו( ! עצמה של אור לח שאץ הלננה כטו דלח שהה* עללבנה

 ההנו והעדן המלטוונ עולם היינו הגן וה )0 ! אליחו פתה בהמאמר טזבאו וה )גע( : ביוה הייע דלעילא וגן שבע-פ תורר8לכמת
 : העדן אל ,8אחובר גלומר העדן. של הנן 8שמעותו עדן *ן הבינה.עולם
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 שעה ובאותה הבא. עולם מהארת הצייקיםמתעדנים
 הצדיקים. עם להשתעשע העדן בגן נתעוררשהקכיה

 יבא וגון. תימן ובאי צפון עורי וקורא. .וצאכרוז
 מגדיו. פרי ויאכל מהו מגז.יו. פרי ויאכל לגנורורי
 הצדיקים. של הנשמות מן לפניו שנקרבו הקרבניתאלו
 קרבנות שאר אחרת בשעה הלילה. בחצותוזה

 !( )ב-לו :ממש

 ,*,י*ש
 אכלתי בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגנימ1אתי

 אכלו חלבי עם ייני שתיתי דבשי עםיערי
 באתי ואמר. חייא רבי פתח דודים. ושכרו שתורעים
 ואין סופו ראשו אין זה מקרא וגוו. כלה אהותילגני
 שתיתי דבשי עם יערי אכלתי שכתוב ראשו.סופו
 לאחר שמזמין מי רעים. אכלו ואח"כ חלבי. עםייני

 יזמין איך אכל שהוא לאחר לפניו. מוכן המזוןכאשר
 מבקש שהקב"ה ישראל של אשריהם אלאלאחר.
 עכו"ם. העמים שאר מכל בהם ובחר אותם.לטהר

 העולם. מקטרגי מכל להעלותם מבקש בהםומשבחר
 יום באותו למטה. המשכן שהוקם ביום וראהבוא
 הוקם מ( )ששת שנאמר עמו. למעלה אחר משכןהוקם

 . היה הקב"ה של שמחתו ההוא ויום סתם.המשכן.
 לו. אמר משה. אל ויקרא מיד המשכן שהוקםכיון
 כי אדם בסעודה. עושים. במה הכית חנוכתמשה
 כלה אחותי לגני באתי זש"כ לה'. קרבן מכםיקריב
 שתיתי דבשי עם יערי אכלתי בשמי עם מוריאריתי
 : וגו, חיבי עםייני

 שלמעלה. עדן גן זה לגני. באתי אחרדבר
 נזדווגו ההוא שביום ישראל. כנסת זו כלה.אחותי
 למען ההוא. עדן בגן זווגים נזיווגו בכל.זווגים
 אחד כל ונתקשרו )"( הנחל מהשפעת כלםיתברכו
 עם יערי אכלתי בשמי עם מורי אריתי זש"כבחברו.
 ונשבעו ינקו כלם )ג( חלבי עם ייני שתיתידבשי

 כל דודים. ושכרו שתו רעים אכלו הנחל.מנבועת
 וניזונו נתברכו )העולמות( הענפים וכל שמלמטה.אותן
 ונמתקים מתברכים ובמה למעלה. נתברכו אלהכאשר
 כנסת ירדה כאשר וראה בוא הקרבנות. בריהכלם.
 מקרא הקב"ה לה אמר בארץ. מדורה לשכןישראל
 בכל ושמחה ברכות נמצאים שיהיו בשביל )ג(הזה

 לכל. ברכות ממנה לצאת נמתקה והיאהעולמות.
 ייני. דבשי. יערי. בשמי. נמורי. הששה אלהשכאשר
 יהד מתברכים העולמות כל אז נתברכים.חלבין
 : מכלם מתברכים וישראל למעלה. ומתברכיםלמטה
 נזדווג לא יצחק א"ר כיה. אחותי לגני באתיד"א

הקב"ה

 5ויק'6. עס 65סתעסע6 ועון ננגת6 6תערוקכ"ס סע" וכססי6 ו6תי. וע5ת6 מגטילו גויקי6מתעוגין
 ו~ר'. גפ:קכי611

 ונ:'. תיתן וכ6י 5פון עורנ

 גן)נג.ו'ת2
 "ן ט':"י גב 7,(ךגו

ה.
 6כ5תי גסתי עס תולי 6ריתי כ5ס 6מותי יגגיבאתי

 תכגו מככי עס ייגי סתיתי וכסי עסיעוי
 כ6תי ו6תר. מיי6 רכי פתח ווויס, וסכרו סתולעיס
 ע6 סיפיס ריס'ס 165 קל6 ס6י ונו'. כ5ס 6מותי5נגי
 סתיתי וכסי עס יעלי 6כ5תי וכתיכ ריס'ס.סיפיס
 65מר6 ות1תן מ6ן רעיס. 6כ5ו ו5כתר מ5כי. עסייגי

 מ ""גיע"גןן%תגל"'(ייי"י'נון'
 עכו"ס. עתין ס6ל תכ5 כסון 61תרעי 5ון.5וכ6ס

 ע5ת6. תקסרני מכ5 5סין 5ס5ק6 כע6 כסון1תו6תלעי
 יות6 כססו6 5תת6. תסכג6 ו6תקס כיות6 מ1ית6

 סוקס מ( )סמ,ת וכתיכ עתיס. 5עי65 6מל6 מסכנ66תתקס
 . סוס וקכ"ס מוות6 יות6 וסס61 סתט.סתסכן.
 ו6תקסכיון

 תסכג"
 5יס. 6תר מסס. 56 ויקר6 ת'ו

 כ5ס 6מותי 5נגי 63תי סס"ו 5ס'. קרכן מכסיקריג כי 6וס כסעוות6. סוס. כת6' וכית6 מגוכ6מסס
 סת'תי וכס' עס יערי 6ג5תי כקתי עס תולי6ריתי
 : ונו' מ5כי עסייגי

 ו5ע'65 עון נן 61 5גג'. כ6ת' 6מרוכר
 ג 5הווונו 'ות6 וכססו6 'סר56. כגסת 61 כ5ס.6מות'
 כנין עון. 5 כססו6 1וונן 16וווג, ככ65.זוונן

 עס יערי 6כ5תי כסת' עט תורי 6ריתי סס"וכמכריס.
 ו"קלמ 6תסקיו כ5ס1 )ג( מ5כי עס ייגי סתיתיךכסי

 ג5 ךוךיס. 1סכל1 סת1 לעיס 6כ15 ךגמ5".מתכ1ע6
 ו6ק1גו "תכרכו )ע5תין( עגפין 1כ5ט1 ו5תת6.6יג1ן
 1תתכס6%ן תתכלכ"ן 1כת6י 5עי65. 6תכלכ1 56'ןכך

 כגסז וכמת6 כסעת6 מ1י ת6 וקרכג6. כרימ6כ5סו.
 05 %6ל קכ*ס כ6רע". ויורס6 65סל6סיסל56
 גכ5סו ומווס כרכ6ן ו6סתכמו כגין )ג( קר6ס6י

 5גפק" 6יסי ו6תכסתתע5תין.
 5כ65. כלכ6ן מיגס

 "ג'. וכס'. 'ער'. כסת'. ןתור'. סית 56'ןוכו
 גמו6 מתכרכ6ן ע5ת'ן כ5סו כוין 6תכרכ6ן. ,מ5כ'(
 : )וכ5סו תתכרכ6ן 1'סר% 5ע'65. ותתכרכ6ן5תת6
 "1וחג 65 ינמק 6*ל כ5ט. 6מותי 5נכ' כ6ת'ו"6

קכ*ט
 עפ גבורה וכן בשמי. עם טורי שהם נצה עם חסד שנקשר דהיינו הארי,"ך נשם טיך בטקרש פי' )ג( י הנינה "ים ")"(ה. הייויו

 הש8ש  להש*יע אעי למלכות אוטר שהתפארה פי' )ג( . הלבי עם ייני שהם יסוד עם תפארת נקשר וכן דבשי. עם יערי שהםהור
 ויעו תדיפ. ושכוו שחו רעים אכלו אח"כ אז ומלגות תיארת להודוגות ה41ב מהזדוגות עלענה ש*ע תשפע המיכות שהיא חכלהעם הס*ירח* שש הודהות שנעשה לאהר היינו וגו' דבשי עם יערי אכלתי של הפיררט חהו ממנו. השפע שתקבל לאחר הזה בעו"םגפרפיות

 : המיכות טן ש*ע המקבמם שלמפחאלה



 3'לז קודשישון ה הטיריםקטיר הח"רישת
 סית ו6)ין כותנ5 636 יסר6) ככנמתק93ס
 'ס1וס ר3' )י(פסיק ו)6 ונמ)6 מסק'1;-תר11ן
 זס6 כמז6.ו6ת3רכו כ)סו ז6ת3סתו וי))סרי633 ת6רי כ) 6)יןווזיס. וסכרו סתו רעיס 6כ)ותר

 כ)סו. 6כ)ין ו6יתתי )ק( כ)6 תתסניין זת)כ6תסעוזת6
 סית ו6ינון וכיון ז)תת6 ~)ון כ) 6תר6)ט1ר ר3י : ),( )כ)6 ורוי יין מססו6 וסכרו סתו 1נ1'.חזריו סת)ך ס3י6ני 3סו זכתי3 6'נון ו6)ין זק6תרן.סית 6ינון 6)ין זוזיס. וסכרו סתו רעיס 6כ)ו 6תר636 ר3י : ומו6ן 6כ)ן כ)סו 1)3תר כקות'ת6. )תסרונית6מוי 6תמדי )ו)כ6 וכו 6תמוי. ות)כ6כסטת6
 : ),( מת3רכ6ן ז)תת6 כ)סו6ת3רכ6ן
 ות)ס רו6 36) ספיר. כ)6 6תר סתטוןר'

 וכתי3 סו6 סז6 רטיס. 6קרון 6)ין )ט)ת'ן. תתפרסיןד)6 גמזות6 63מזות6 ז6ינון ט)6ס 5תר ז6 ס6י)ק6.י16ת )יס 6תר )תק6. 6ינון ות6ן )טי)6 6ינון מ6ן 6)ט1ר ר3י)יס 6תר )תת6. זוזיס וסכרו כתו )עי)6. רעיס6כ)ו
 ':"~לישן,יי~ונןנע.י.

 ימ:ן~
 ::ם:

 6'נעוקיתנ6. )ח(ןוס6 1סוגניןוו?ויעןזותד'ט
 ת,6קחו! 6

  וכ5יוון  5כי)ס.  נסו כתיכ  רפכער5 מתר6 סרי6ותין ו3גין 3עי6. 6כי)ס ומתר6 גר3י )יס ז6ית מ6ןעטע6. ת6י סתיס. 3)6 6כי)ס 3סו כתי3 ע)6י63ינון
 ו)  יעכסיין ול5 סויר  ריסתכסי ו6ינוןוודיס.  6קרין  תויר תסתכמין 1)6  )ו6 ד6ות36ין 6ינון 6") תק6י. 6ינון ו6ת6י  5יוון.  תכיכיפ6רווימ  וס6 6תמוי 6)עזר ר3י 6"ל  ויוימ. ו6)יןרעיס  6)ין  סטימ.  כסו כסיכ סייו  רכפיכןתת5י

 זוזיס 6)ין וע"ז רטיס.  5סרין ר5  פן  ו6נותסרסין
ו6)ין

 הששה שאלה בשעה אלא ישראל בכנמתהקב"ה
 יהודה רבי )ז( פוסק שאינו הנחל מהשפעתנרוים
 כלם. אוכלים ומתי )ס( כלם נהנים המלךמסעודת שהרי יחדו. ונתברכים כלם שנמתקים ויללהיבבה שרי כל אלו דודים. ושכרו שתו רעים אכלואמר
 משסת בשמחה המלך וכאשר בשמחה. שהמלךבשעה
 אותן אלו דודים. ושכרו שתו רעים אכלו אמראבא רבי : ושמחים אוכלים כלם ואח"כ להמטרונה.תחלה
 המלך הביאני בהם שכתוב אותן ואלו שאמרנו.השש
 השש שאלה כיון שמלמטה אותן כל אמראלעזר רבי : ),( לכל המרוה ההוא מיין ושכרו שתו וגו'.חדריו

 : ),( מתברכים שמימטה כלםנתברכין
 הדבר סוד אבל נכון. הכל אמר שמעוןרבי

 אסר למטה. דודים ושכרו שתו למעלה. רעיםאכלו
 לו אמר למטה. הם ומי למעלה הם מי אלעזר רבילו
 ובשמחק באחדות שהם העליון מקום אותו שאלת.יפה
 שכתוב זהו רעים. נקראים אלה לעולם. נפרשיםשאין
 נפרשים אין ההוא והנהר העדן וגו'. מעדן יוצאונהר

 ובשמחה. באחדות ברצון לעולם ונמצאיםלעולם.
 שנקראים שלמטה אותן הם אלו דודים, ושכרושתו
 וראה בוא ביארנו. וזה )ת( ידועים לזמניםדודים
 מה שתיה. בלא אכילה בהם כתוב העליוניםבאותן
 ובאותן אכילה. בהם כתוב המשומר יין שםשנמצא ולפי אכילה. מבקש יין נבלי לו שיש מי כיהטעם.
 אלו שתיה. בהם כתוב לשתות שמבקשיםשלמטה
 נראה הרי אלעזר רבי א"ל דודים. ואלהרעים

 אותן א"ל למטה. הם ולמה הם. בחביבותשדודים
 נקראים ביחד תמיד נמצאים ולא לזה זהשמשתוקקים

 ואין נסתרים ואין יחדו תמיד שנמצאים ואותןדודים.
 דודים אלו ולכך רעים. נקראים מזה זהנפרשים

ואלה
 הזהרי11

 י1פן ובוה הביגה. שתשפיע המש1סר היין מן דודים ושכרו שתו ומיכות לתפארת יאמרו הם ועיץ וביגה. הכמה אל ניחוח לריחישראל עבודת שתעיה הייע רעים. אכל1 שיהיה ההפארת מגקש לכן ישראי ענודת של הניחוח ריח למו תניע אם חילה וה שדבדרעע*ארת אל חו-ב רעין תרין של ההזדהות שהיא המוחין מן השפע המשכת לזה שנצרך כיק אבל ומניעה עיכוב העין בהתקשרות הכלפצרו כי שמודיע הי,פ 1ג1/ נשמי עם מורי אריתי להודווג לעני באתי שאזמר לאחר התפארת שמסיים ההו הנינה. מן הןאת השפעהלקבל משתיקקים שהם מה המלכות. עם הורתותו למען המשומר יין להתפארת משפיעים הם ועי"ז הגשמיס. מנבדאים שבא כיע כך כלהוחגי שאץ אכילה ענין כמו אצלם היא חאת ישראל. עגודת של הניחוח לריח משתוקקין שהם ובינה חכמה מהפרשין רלא רעין קרעלאותן ניחוה לריח מעףה למעלה ותנוא ותגיע תעלה אשר ישראל ענודת של דלתתא אתערותא לזח גצרך שפע. לה להשפיע המלכותשוהיא הכלה עם להזדו1ג משתוקק הת"ארת כאשר הוא. כך וענימ אחר באופן מבאר היא דודים ושירו שתו רעים אכלו הפמוק סוף אנללעיל. כנזכר הכל וכו' נצח עם חמד דהיינו נשמי עם מורי שיו. הספירות שאר עם והתקשרות בחיור ומעמן סוכן להזדוונ נשביל לגניבאתי להכףה אומר שהת"ארת ש"ירושו כמו שפיר דכלא אומר שמעון רני )ח( : המשפיעים על ולא השפץ המקגליפ רלתתא כלהו עלהכל מוסב וגר רעים שאכיו הקודמים כדעת מפרש אלא מפירות השש כלל על 1ג1' רעים אכלו לפרש לי' ניחא לא איעןד י )1( :המעה פן הנאה השפג מן ומלטת ימוד דודים רטכרו שתו ואח-כ ההשפלה לליקר הגנורה לעש:ת או ההשפעה  לגאקר החסד לוושות4ש הוצרך. עגין לפי היא וההתחלקות התפארת של חדריו שהן והזד נצח וגנורה חסד שיו להרעים הש"ע מחלק הוא למלכות שמשפיע וקודם הנינהמן השפע את הראשון מקנל הוא והתפארת חדריו לקרותן יש גם יו רעימ  והשאר  העייר  הוא  העיארה שש הן התפארת שעם היינו הפשירמ4 ששכלל על מומנ רעים שאכיו מחדש איא לעיל. כנזכר הכל וגו'. לגני נאתי אומר הכרה עם בהודוגותו שהתפארת פירוש הוא וגם *ליגלא ג"כ אכא ר' )1( : ישיאל לעם ישחיתו ואל ירעו ואל יקטרגו שיא כשיכורים נעשים ויהיו כלהו יתנממו הדינים כל הממתיקהבינה מיין שפע רב להם גם ותגיע שתנוא וע"י שלהם. מעונשין בעוה"ו ויליות יננות המניאים הדין שרי על ס"נ שזה מתרץ לכךלכאן. שכרות ענין מה שכרו הלשון ליה דקשיא אחד. ענין שמומיף איא פליג לא ג"כ יהודה ד' )ס( 1 בפרשיות הזה לעולם המלכותמש*עת ואח"כ ומלכות תפארת הודוגות וגם להתפארת הנינה מן השפע המשכת שהם ענינים. ב' גורם ישראל שעבודת נמצא מלכות.דהיימ לחשוב שיש נחיא מתם ולא הבינה, והיא פםיק דיא דנחלא משקי1 יתרוו המפירות שש שאותן דלעילא אתערות"ו גם לזה שנצרךאלא הזה. בעולם שפע להשפיע ההודוגות לגרום בלבד הואת דלתתא נאתערותא די אין אנל הכלה עם המפירות שש הזדוגות גורםישראל שעבודת הדנר אמת ואומר יצחק ר' מוםיף ולכך מהנינה. נאה השפע שעיקר לדעת חו"נ הודוגות ענין בדנריו נזכר לא א"כהמלכות. משפע מתנרכים שכים 1המכ11ן המיכות שוהו לחשונ יש נחל טתם דנחלא, ממנועא 1אתר11 דנחלא משקיו מתגרכאן כלהוההו דקרננא נריחא כלהו ומתנממאן מתנרכאן מפירות שהשש הקרבנות וענודת המשכן הקמת זמן על הפמוק זה מ18רא1 חייאשד' דכיון חיטי ר' דנרי על להוסיף נא יצחק שי ית' בע,רתו לי ונראה הפמוק. וה לדרהא איך הדיעות נעשר ה*ירהחים רטנאן)ז(
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 בתשוקה ואלו תמיד, באחדות ברצון אלה רעים.ואלה
 שתתברך בשביל הכל שלימות הוא וזהלפעמים.
 חזקיה רבי : העולמות בכל שמחה ואז ישראל.כנסת
 המלך סעודת שהם לפי בקרבנות. הזה מקראדרש

 כלם ונמתקים הדין שרי מהם ונהנים לפניו.להקריב
 על הזה מקרא דרש אחא רבי : בכלם שמחהונמצאת
 ברכות שנמצאו למשכן. השכינה שנכנסההשעה
 ואז לחופה. ככלה השכינה ונכנסה בכלם.ושמחות
 בארץ. בהקב*ה בו והתדבקו למטה ישראלנשתלמו
 181 בתוכם. ושכנתי מקדש לי ועשו כה( )שמותזש"כ

 .( )ג-ג : נמתקו ותחתוניםעליונים
 מזון שנמצא בזמן וראה בוא אבא רביאמר

 סעודתו. שהכין למלך משל למעלה. מזון נמצאלמטה
 לעבדיו הוכן כאשר לעבדיו. גם שהוכן עד אכלולא
 זש"כ שלהם. הסעודות אכלו והם סעודתו. המלךאכל

 רעים אכלו המלך. סעודת זו דבשי. עם יעריאכלתי
 הקרבן מריח שלהם הסעודה זו דודים. ושכרושתו
 ריח נקרא ולפיכך עולה. היה הקרבן ריחכאשר
 שהענג )מקום לה' ניחוח לעבדיו. ריח לה'.ניהוח
 תתעכב המלך סעודת כן ועל נמצא(. הקדמוןשל

 לאביהם מפרנסים ישראל ולפיכך עבדיו. סעודתבשביל
 אותן אלא אוכל. מי המלך ומסעודת למדנו.שבשמים

 :( )ג-ז : הצדיקים שלנשמות

 הקרבנותמור
 יגף. כ'ה אחיתי 'גני באתי יאמי. איעיי יביפתח

 הקרבנות. סוד יש כאן אבל נתבאר. זהמקרא
 שמעון רבי א"ל נדרש. והכל הקרבן( סדרי)ששה
 מה, מפני וסתמת. הענין שהתחלת הוא יפה כךוכי
 ולמדתי. הענין חנוך של בספרו שראיתי לפיא"ל
 אמר ואשמע. שראית הענין אותו אמור שמעוןא"ר
 שכל לפי לגני. באתי זה. אמר הקב"ה אחד. עניןהכל

 גן לתוך כלם נכנסים עולים. כאשר העולםקרבנות
 ואיך. )ט( ישראל כנסת סוד זה לראשונה.העדן

 חטאו מתודה שהאדם בשעה הקרבן. והתחלתבראשית
 יש עכשו : המזבח על דמו וזריקת ובשחיטתעליו.
 ומה מזה. נהנים הקדושים רוחות אותן איךלעיין.
 שישבר היה מוטב יותר והלא בהמה. קרבן שלהטעם
 שחיטת של הטעם מה בתשובה. ולהשיב רוחוהאדם
 לפי הוא. סוד אלא המ~בח. באש ולשרפההבהמה
 הרים ואלף )'( הרים אלף על הרובצת בהמ"השיש

 בהררי בהמות נקראות וכלן )י*( יום בכלאוכלת
 וממה בהמות. אוכלת בהמה שיש למדנו ולכךאלף.
 בלחיכה ההיא בהמה אותן לוחכת וכלן מאש,הן.

 אל הוא אכלה אש אלהיך ה' כי ד( )דברים זש"כאחת.
 עושה היא שנים בשש שנתמלא הירדן מימי וכלקנא.

אותן

 מ5ין רעיס.561ין
 נרעו~

 כתי*יכת5  ו*)ין  תהר,  נ5תוות5
 דתתכרכ6 כנין דכ63 ס5יתהסמ סומ ודמ5זתגין.
 מזקיס רכי : ס)תץ ככ5סו חדותמ וכדין יסרמ5.כגסת
 דת5כמ סטיי"מ ד6יגון כנין כקרכגין, קר6 סמימוקיס
 כ5סו ותתכסתן דדיגין תמריסון תיגייטו ותתסמין קתיס.5קרכמ
 קרמ ט46 מוקיס מהמ רכי : ככ5סו מדותמ61סתכמ
 כרכמן דמסתכמו 5תסכגמ. סכיגתמ דע56תכסעתמ
 כמרעמ. כקכ"ס כיס 61תממדי 5תתמ יסרמ5מסת5יתו  וכוין 5מופס. ככ5ס סכיגתמ ועמ5ת גכ5סו.וחדוץ
 .ן וג-ג 2 מתכסתו ותתמיןע5מין וכדיו כתוכס. 1סכגתי תקךס 15 ןעסן גס( )ספ1תסס"ד

 תעגמ דמסתכמ 3סעתמ מזי תמ מכמ לכימתל
 דעיס. סעודהמ דמתקין 5ת5כמ 5עי5מ. תזוגמ מסתכמ5תתמ
 סס"ד סעודתייסו. מכ5י ומיגון די5יט. סעודתמ טוממכי5 5עגדוסי מתתקן כד 5עכדוטי. דמתתקן עד מכי515מ

 רעיס מכ15 דת5כמ. סעודתמ דמ דגסי. עס יערימכ5תי
 )שר:עגונ% 1וש'"כ י11סליש14מג1מרימ2'.י"ךשמ דקרכגמ תרימ6 דידטו סעודתמ דמ דודיס. וסכרוסתו

 מתעככ דת5כמ סעודתמ דמ 1ע5 מסתכמ(.ועתיקמ
 5מכיסס תסלגסין יסרמ5 וכנ"כ דעכדוטי. סעודתמכנין

 מיגון מ5מ מכי5, תמן דת5כמ ותסעודתמ תגיגן.קכקתיס
 ?( )ג-ו : ד5דיקימגסתתין

 רקרבניןרזא
 1נ1'. כ5ס ממותי 5גגי כמתי ומתר. מ5עזר יכיפתח

 דקרכגמ. סתריס מית סכ6 מכ5 מוקתוס. קרמסמי
 מתמי. וסתתית. ת5ס דסרית סו6ימות סתעון רכי מ"5 מתתר, וכ5מ דקרככ6(- סדרין)סית
 ומעיפגמ. ת5ט דמכוך כספרמ דמתיגמ כניןמ"5
 מתר וסתעית, דמתית ת5ס סטימ מיתמ סתעוןמ"ר

 טורין 561ף )י( טורין 56ף ע5 דרכיעמ כסת"סדמית
 ג5מוכמ כסתס ססימ 5ון )מיך וכ5סו תמסמ.ס11. ותתמי כעירי, מכי) כעירמ דמית תכיכז ועאדמ5ף. גסלרי כטתו) מקרון וכ5סון )י6( יותמ ככ5מכ5ת
 עכדת טימ סגין כסית דמתת5מ דירדן תי6 וכ5קגמ. מ5 סומ מכ5ט מס מ5טיך 1 ס' כי ו( )יגליס סט"דחדמ,

5יס
 הזהרזיו

 התפלה כח-ה למעלה ותגיע ותבא תעלה ומשם ונף. צדק שערי לי פתהו דוד אמר שגייה ה?ער ?היא המלכות לסדת פ")ט(
 על הרוכצת המלכות מרת שורש וזה ההףן במילוי הוי"ה שם ב"ן. גגי' בהמ"ה )י( . כידוע סו-ף אי-ן עד והמחשכהוהכונה

 כ-לת גרכה וכל יום. בגל לברך אדם שחייב ברכות הצאוה שזהו לומר אפשר )'6( . שלה והכפירות העולמות היינו הריםאלף
 דת אש פיפינו הבהעב דרך על אש של הן והברכות אהובים. עושרה ישוי,ו דברכה גגמרא שאמרו הסוד וזהו אלף. הרי ס*ירותעשר

 ; בהתלהבזת יהאמר שצריכות וגםלסו.



 75לח קרדשישון ה השיריםש'ר הזהרישון

 ילזן ינ,מ כי ,נסמ מ( )1.6ג סט*ך מך6. נקיע36יט
 עקר6 טכי יכ) סת'ר6 ית)ט סתר6 פיסו.56

 יייגי ירומ' כגין י)תת6. כעילי )סכיויסון6
 61ת5"ל )תת6. 6תפססו מכ"טוכעירי
 חכ כ"כ וכן ככעילי. )תת6 רומ6י?61
 ותכ ס5ק6 י6 יכעיל6 לומ6 ס6י 5קרככ6. כעיל6ו6ייתי
 לומ6. ס6י סוס י)סון תססר6 יס6 י6. ירומ6 5כוס6יסוו וינו" מ5כ6 תס6י 61תטגיין ו6תיין תתקלכיןי6 י,יג6 6יגון וכ) ככ)סו. לומ6 ט6' ותתפסע65תליט.
 ע5 סכיגולין 61תעכי1 61ת,כ1 6תסכווכ5טון
 יכ)?ו 61ע*ג טכטתס.י מן קרככ6 וכג*כ ג"כ.ס6'

 5גני 1:ן'1 סען :מקוקין ~מ!מתעל'1.
 5ררנ' )6 )ת'כ). תימיטו )מו רסו 5ית 6כ)ותת~וגי. 3סעיות" ותתקרכי תתעלי כ5טו ותסתרןע65ין
 סכ6ס. סוס )תתסג6ס תת6י )ירני 631פ65י
 6כי) ע)6ס ית)כ6 ען כקרכג6. 'ן6 165ס'ס1)6

 רסו 15ן זיסיכ 1)כתר רסו. )ון ויסיכ )'נ(61תטג6
 עס תורי 6ריתי סס"ז 61כי5. 6תסכ6 ומן מןכ)

 ~)י כסתי פס תורי ע65ין. ירנין 6יכון 6)יןכסת'.
 6כ)תי )'ג( סת6)6 נירכ6 'ת'ג6 ורוע6 ז6 ,16ת. כוק616תסכ6י
 ססיחי  )יי( ייוס  כרס6 6כי5ט כרמ5 יעקכ ז6 ונס'. עסיערי
 ס555% ורופ5 ד6 %ל3י.  פמייני

 כירכ"
 60 )ט,( יתיכ6

 כקינוית6. קייס6 תיכ" כסו ז6תטג6 ע65ין זרג'ןכ5טו
 מיכ65 טכ6 ען יי5יס. וטכ6ס זי3'ט ת'כ)6וד6

 רסו יטיכ 1)ט65ט  תכ6ן  כקזמית6. פ)6טזת)כ6
  ר%ספססין  5יגון ולכל  3כורסי5.  ו%יוסין ויוקג'ן5ד'

  וסכרו סתו רעיס 6כגו טס"ן 51תיכג. 5"תטכ6סממיטו
 י6תרן. ייוקכין 6לכע 6יכון 6)ין רעיס. 6כ)1זוזיס.
  וכליו  %לייסו.  ר%ספספין 6יכון כ5 יוייס. וסכרוסתו
 וגין ע65ין ;לנ'1 כין ומז מזוכ5 כמכ5סו

 %' ';-יי( י"י1ווג'!צ:ין 4'ץ%%תיג,י"
  רעיס 5כלו  ו%6ר  לכלסו  פליג  ול3סר  3יר%יס6.ונו'
 )ון ופ)יג )כ5סו. כרכ6ן 6ריק זוייס. וסכרוסתו
 יתכרך קייס6 סת6 )יט. מ,י כיק6 ומז מן)כ)

 651 פ)תין. )כ)טו כרכ6ן פ)'נ 1)כתרגקותית6.

 6)6 6מר6. מי65 )סוס ע" )1ן תתקריכ יקורכג6תימ*
 ופ5ינ כרכ6ן 6ריק 1ט61 )קכ=ט. מתקרככ65
 יקריכ כי 6יס כתיכ וכנ"כ ע5ת'ן. 5כ)סוכרכ6ן
 קרככין. ככ) 6מר6 6תערות6 1ת1  6תרת. 61ספיר כרי סתעון רכי 6תר )6מר6. 1)6 )ט'. קרכןתכס
 כ)טו ייתכרכון כרכ6ן 1)6תער6 כרכ6ן )6נוסכ6כג'ן
 1)6 )ס'. קרכן תכס יקריכ כי 6יס כקןת'ת6~תין.
מר6.

 וסקת"
 תקריכו ט65ן ותן טכקר תן טכ?תט תן

6ת

 ירדן יגיח כי יבטח מ( מיוג זש"כ אחת. גמיעהאותן
  עיקר הן אלה שכל הוא הנסתר הענין סוד פיהו.אל

 של שהרוחות לפי שלמטה. הבהמות לאותןויסוד
 תבנית ונצטייר למטה. מהן נתפשטו הבהשתאותן
 חוטא האדם וכאשר בבהמות. למטה הרוחותאותן
 ושב עולה הזאת בהמה רוח לקרבן. בהמהומביא
 של הרוחות וכל כלן. בין הזה רוח ונתפשטלמקומו.

 והדם החלב מוה ונהנים ובאים מתקרבים המיןזה
 רוח היה שלהם מצד שהרי הזה. לרוח לבוששהיו
 על טובים מליצים ונעשו וניזונים נהנים וכלםהזה.
 לעומת נתעוררות בכסא החקוקות מדרגותנתעוררין. שכלן ואע"ם הבהמה.. מן הקרבן ולפיכך האיש.זה

 להסעודהקרבות נתעוררות כלן הנסתרותעליונות
 למדרגות לא לאכול. מהן לאחד רשות אין אבלונהנות.
 הנאה. איזו ליהנות התחתונות למדרגות ולאהעליונות

 אוכל העליון שמלך עד בקרבן. יד להושיטולא
 רשות להם שנותן ולאחר רשות. להם ונותן ).נ(ונהנה
 עם מורי אריתי זש"כ ואוכל. נהנה ואחד אחדכי

 אכלו בשמי עם מורי העליונות. מדרגות הן אלובשמי.
 אכלתי )יג( שמאלית בירך הימנית זרוע זו כראוי.ונהנו
 תאלה. הקדוש מלך מהן שנהנה העליונות מדרגותכל הרי )ע1( הימנית בירך השמאלית זרוע זו חלבי. עםייני שתיתי )'י( כראוי אכילה ברחל יעקב זה דבשי. עםיערי
 מאכלו כאן עד שלו. והנאה שלו הוא המאכלוזה
 רשות נותן ואילך מכאן לראשונה. העליון מלךשל

 שמתפשטים אותן ולכל בכסא. החקוקות צורותלארבע
 ושכרו שתו רעים אכלו זש"כ ולאכול. ליהנותמהן

 שאמרנו. הצורות ארבע הן אלו רעים. אכלודודים.
 וכלם מהן. שמתפשטים אותן כל דודים. ושכרושתו

 העולמות וכל נוארים הפנים כראוי. ונהניםאוכלים
 ובין העליונות מדרגות בין ואחד אחד וכלבשמחה.
 ונהנים. מתקרבים שלהם בהיסוד התחתונותמדרגות

 )ג-למ( : כראוי הקרבן של והנסתר הסודוהו
 רעים אכלו ואומר לכלם מחלק ואח"כ בתחלה.וגו' דבשי עם יערי אכלתי שכתוב הסוד הואוזה

 יהם ומחלק לכלם. ברכות משפיע דודים. ושכרושתו
 יתברך הקדוש שמו לו. כראוי ואחד אחדלכל

 ואל העולמות. לכל ברכות מחלק כך ואחרלראשונה.
 אלא אחר. כח לשום ולא להם נקרב שהקרבןתאמר
 ומחלק ברכות משפיע והוא להקב"ה. נקרבהכל

 יקריב כי אדם כתוב ולפיכך העולמות. לכלברכות
 הקרבנות. בכל אחר התעוררות יש ועוד אמרת.יפה בני שמעון רבי אמר לאחר. ולא לה'. קרבןמכם

 כך שיתברכו ברכות ולעורר ברכות להמשיךבשביל
 ולא לה'. קרבן מכם יקריב כי אדם בתחלההעולמות.
 תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן ועכשולאחר.

את
 הזהרדו

 זאת וכל נצח. עם גבורה התקשרות זהו )ט,( : כידוע אכילה גלשק נש"א ההחיטה וענין במלכוה. תפארת הזד%ות פ")יך( . בהוד חסד ההתקשרות זהו )יג( : המקריב הכהן של והפנה בתשובה השב של והמחשבה והתפלה התדוי סן שנהנח *")י0
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 ויתחברו יחדו. העולמות כל שיתקשרו )ט,( קרבנכםאת
 ( )ב-רמח : ותחתונים עליוניםויתברכו

 אריתי כיה אחיתי יגני באתי איעזי. יבי אמר2נוד
 וגו'. דבשי עם יערי אכלתי בשמי עםמורי

 פעמים. ג' יום בכל לדוד תהלה שאומר מי כללמדנו
 פעמים ב' כי הטעם אמרו והרי הבא. עולם בןהוא
 ופרנסה מזון על להתפלל כרי האדם. על חיובהוא
 בשביל אלא חיוב. בשביל הוא אין ואחד יום.בכל
 עוז לתת המלך. דוד של התשבחות תוך שבחשהוא
 שפרנסה וראה ובוא ידו פתיחת של ההואלמקום
 פרנסת שהיא התפלה אחר אזא לשאול ראויאין

 עבדיו. יאכלו ואח"כ לראשונה יאכל המלךרבונו.
 בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגני באתיזש"כ
 ואח"כ חלבי. עם ייני שתיתי דבשי עם יעריאכלתי
 דבשק עם מיושב. תפלת זו יערי. אכלתי רעים.אכלו
 היינו מיושב. תפלת זו יערי. אכלתי שמע. קריאתזו
 וחיות האופנים ומשרתים. אור יוצ- הלבנון.יער

 בו. אשר ונטיעות עצים יער נקראים אלה כלהקודש.
 הכל של מתיקות שהיא שמע קריאת זו דבשי.עם

 מעומד. תפלת זו ייני. שתיתי מתוקים. צופיםבכמה
 ברכות בשלש וזהו המשומר. העליון ייןמיטב

 האחרונות. ברכות שלש הן אלו חלבי. עםהראשונות.
 ולאחר למלך. מאכל כאן עד )יי( באלה אלוונכללות
 דודים ושכרו שתו למעלה. רעים אכלו המלךשאכל
 שחרית בתפלת ופרנסה מזון לשאול החיוב וע"כלמטה.
 קודם הוא מנחה בתפלת אבל התפלה. לאחרהוא

 הקשה. דין נמצא לא שעוד לפי הטעם. מההתפלה.
 בו כי לרוד. תהלה יאמר מאירים המזך שפניבעוד
 ותולה שורה שהדין לאחר אבל ופרנסה. המזוןסדר

 )ג-רפס : לזה ראוי הזמן אין העולםעל

 רתמכרת כמי6. ע)ת'ן כ5סו ייתקמלון )טי( קלכגכס6ת
 ( )ג-לפח : ותת6י ע65יויתכרכון

 6ליח? כ5ס 6מותי 5גגי כ6קי 56עזל. לכי 6מלתר
 וגו'. יכסי עט יעלי 6כ5תי כסתי עסתולי

 ותגין. ת5ת 'וס ככ5 5יוי תס5ס י6תל ת6ן כ5תניכן
 זתגין יתלי סעת6 6תתל וס6 י6תי. ע)ת6 כל6יסו
 ופלנסט תזת6 5תס56 כנין כ"נ. ע5 מוכ66ינון
 כנין 656 6יסו. מ1כס כגין 165 ומי יות6.ככ5
 תוקפ 5ת'סכ ת5כ6. ייוי תוסכמן נוסכמ6
 יפלנסס מוי ות6 ייוי" יפתימו 6תל5ססו6
 ופלגסס 55ות6 כתר 656 5תס56 מוי65

 עכיוי. ייכ)ון עכתר כקיתית6 ייכע ת)כ6ית6ליס.
 כסתי עס תורי 6ליתי כ5ס 6מותי 5נגי כ6תיסס"י
 ו)כתל מ)כי. עס ייני סתיתי יכס' עס 'עלי6כ)תי
 ססו6 ית'וסכ. 55ות6 י6 יערי. 6כ)תי סתע. קלי6תי6 יכס'. עס יתיוסכ. 55ות6 י6 יעלי. 6כ5תי לעיס.6כ5ו
 ומיות ס6ופגיס ותסרתיס. 6ור יו5ר 5כנון.יער

 1 קר" י6 ס'.:"
 65 י61'1

 יתעומי. 55ות6 י6 יימ. סתיתי תת'קין. 5ופיןככתס
 כרכות כס5ס וי6 י6תגסל. ע)6ס ייינ6סיכו

 ס6מלתות. כרכות ס)ס 6יגון 6)ין מ5כי. עססר6סוגות.
 ו)כתר 5ת5כ6. ת'כ65 כ"ן עי ל"( ג6)ין 6)יןו6תכ5ען
 יוייס וסכרו סתו 5עי)6. רעיס 6כ)1 ת5כ6י6כ)
 יסחרית כ5)ות6 ופרגסס מווג6 )תס56 מיוכ6 וע"י5תת6.
 קויס יתגמס כ5)1ת6 6כ) 6יסו. ע)ות6)כתר
 קס'6. ייג6 6סתכמ )6 יעי כנין עעת6. ת6י5)ות6.

רופיכ5סחו6
  ול י, רפלכ6

רי~
 ופ5י סרי5

 )ג-וגו.( :  )61 6יסו סעת6 )16 ע)ת6ע5

 מהימנארעיא הנאמןרועה
 כלה. אחותי יגני באתי יאמי. הנאמז ייע"פתח

 ייי4 שי צמייג" ארנף כמלכנדך2. היאזו
 שנאמר אברהם של מדרגה דץמד זה מורי.אריתי
 נ(בדן זה בשמי. עם המור. הר אל לי אלךעליו

 לך קח ואתה ל( )שמית בו שנאמר אהרן. שלמןרגה
 וסוד הימנית. ירך עם הימנית זרוע והן ראש.בשמים
 הן וכנגדם נ(בןץ. בימינך נעימות טו( )תהויםהדבר
 עבודה והשנית אברהם. מגן אחת הברכות.שתי
 עם יצחק. פחד גריררדץ זו יערי. אכלתי רצה.שהיא
 השמאלית זרוע והן צמשהן. של מדרגה דץרד זהדבשי.
 צזה חלבי. עם ייני שתיתי השמאלית. ירךעם

 אחשכ שלמה. עם יעקב וברית גוף ריסרך[ר!מנארת
 בי"ב שבטים י"ב דודים. ושכרו שתו רעיםאכלו
 אוכלה. מי המינים ברכת תוספת צהאמצעותן.ברכות

זה

 כ)ס4 6מוש )נגי כ6תי ו6תר. מס'תג6 יע'6נפרנדו
 .  דחה ]ורפ אדל מלנית*6יסי

 ר5ספר  ר5נרסט ורג5  וץכמדפ  ו, תורי.6ריתי
 נ(בדץ י6 כסת'. עס סתור. סר 56 5י 56ךע)יס
 5ך קמ ו6תס 0 )סמ,ת כיס יכת'כ י5סרן.ירג6
 ית'ג6. ירכ6 עס ית'ג6 ירוע" ו6ינון ר6ס.כסתיס

 6יגון 5קכ)ייסו נ(נדץ* כיתיגך גע,ת1ת ט0 )תסי'סית5ס ורו"
 עכויס ותגיג6 5כלסס. תנן מי כלכ6ן.תלין
  עס  עתק. פמו גבנירפה י6 יעלי. אכ5תי ל5ס.י6יסי
 ספ5ל5  ררוע5  ו5י1ון .  וופססן וונ6  הדר 51וכסי.
 ]י6 מ5כי. עס ייכי סתיתי  סת656.  ירכ"עס

 )כתר ס)מס. עס 'עקכ וכרית נוף ריסרדןר!מפארר2
 ני"נ  סניין ישנ רוריס.  וסכרו  סתו רעיס6כ15
 )ס. 6כי) ת6ן סתיגיס נרכמ תומפת .  ו5תלע5וןכרכ5ן

ססו6
 למפח. הואפע אח"כ להפ יומשך עיע התהתתיפ. עכודת מן תחלה לה' קרבן יהה שכאקר והמכפן אה"כ. כמו משמעותי והשתא)סו( הויזיו

 יעקב. יצחק אכרהם כפד הן הראקתות שלק כי )יו( 1 הקמים מן טוכ כל שפע לכם שיטא פי' קרבנכם. את תקריגו1מ1
 נכללות ושכינתיה קנ"ה לייחד נכוצח התפלה וע"י ףסוד. הוד נצה יייס4 אהרו בהפה כנגד הן האהרופת ושלש ותפארת. גבורהפפר

 : למפה השפע תבוא וממנה למלכות להשפיע כאלהאלה
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 זפ5ינ ו6ית ! כ3ס 6מותי 3גט כ6חו 3יס ז6תתלססו6
 וכרית. גוף כסנו'. עס נוולי 6רית' 6מר6. כר1361ן
 עס ייני סנו656. עס 'נויג6 סוק6 זכס'. עסיערי
 נבנךרדץ* ייגי ז6יגון ינויג6. עס סע656 זלוע6ט3כי.

 ;( )ג-נ ר"ת ע"כ דץמך.מ5ני

 6מות' 5י סתמ' זוסק דיזי קו5 ער %כייסגסאני
 נוסו סנועון רכי 6נור ונו'. תתסי 'וגתירעיתי

 5יין כת עוגך תס 7( )6וס זכת'כ כנוס 656סנות'.
 ע5. גת65 נוסו ע5. גת65 סר6סי 3סנ5ותך. יוסיף65
 65 סכי. 65ו כיסוכ6. ו6ע5ג6 זי5י ככית6 6ע5ג6תקזס6 כי זמתמרכ זתיונומ מסיכת 6גת קכוס 6נור636

 ס5.גנו65 סר6סי סינוג6. 5ך ס6 כנ5ות6. ד6גת זתג6 כ63ע5ג6
 ןץ4י

 זי5ס ס5ינוו ננ5ות". סכיגת6
 ך4עך. דץא ירד4 6יסו וז6 כפל. 6יסו די05ומייס
 ךאר ךץא יןד4 656 כפל. נומוסנן ז65 סכיגת6 6יס'דדץ4ע
 3סכיגת6 ת5י6 6יס1 מל. 5מוסכן 6תווןזס3'קו

 קיט6ס( תק,:6 )ת-י : ע65ין נוקורין זכ5נוגכיעו

 ער. %כי יסגס 6גי ו6נור סכ6 ס6י סתמעו'. 6מותי 5י פתמי זופק דודי ק% ער ו5כ' 'סגסאני
 ער. %כי נוגי. ד6תומק נורחינו6י יסגס6ני
 3מתן גסו6ס זסות 3כ5ס נוס5 5נכ6י. 6קי6כד

 6ס"ן כ5 ו6תכגסו נורע6 ככי גפ5ת נויגס.ו6תרמק
 תנון סוס קרטג6 6ם'6 ז'5ס. נורע6 5תגזע 'כ5'ן סוו 36%נכס.
 6% 56כען. עסר 5קכ5 כסון. ל6סתכ665סי6 זכעי דפיקין נויגי כעסר כזפיקו. 6סתתוזעדסוס
 נוסקין זכנוס 6יסו. 656 זי5ס כנורע6 6סתנווזע6ןסוו

 6פך ורימ כסון ז6תמר נותסומין סכיןורימין
 נוסק? סוו רנווגיס נועסיס נוסק'ן וכתסכתסומיס.

 ז6ת6 ען 5?. נוס:יין סוו 6% 6מרגין 6סיין05
 ו6יסו )ית( זופק זוזי ק% 5יס. ו6נורת ז6 כ"סי66סתנווזעת ומיסי זי5ס. כזפיקו 6סתכ5 קרעג6. 6סי6ס6'
 5תרע6 זפיק ך ז6 זופק. דוזי ק%דפיקו. נויג' עסר ז6יסו י 65ת סתמי )י. סתמי 5ס.6נור
 נ5י5י יזיו דנו5ס ורז6 זזרועין. פרקיןכסית
 זרועין כתרין ס"ס. כתר"י כתר;יס. נות6%יס1סכ
 ות5ס וז6 כפל. גנו65 סר6ס' פרקין.. סית6ית

 סט( תק')6 )ת"' : כפל 5מוסכן זס3יק 6מ"זסוי"ס

 6מות' 3י פתמ' זוסק דוזי ק% ער ו5כ' 'סגסאני
 'סגס. 6גי ו6נור. מ"6 רכ' פתמ ונו'.)'עית'

 כסעכוך6 כג' יסוו זנו5ריס. כנ5ות6 'סר56 כגסת6נורס
 קו5 כג5ות". יסתי15ן ז65 5ס1 5גער6 ער. %כיוקס'1.
 "ק 61זכל ו( )סט,ת ז6קר קכ"ס ד6 דופק.דודי
 5ך 6סתת 61ג6 זתמע6. כמז1ו6 פתמ6 5י פתמיכליתי.
 זס6 6מותי. 5י סת"י ע63ין.סרעין

 ן סו6 6גת כך. 656 ככי 5נכ6י ייע5ון ז65 סו6. כך 3י65ע63 סתמ"
 ס, פתחך תפתח 3" 6ת 6י 5י. 65ע45פתמ6

 ן 6ג"
 ן וז6י. 5' 5'. פתסי כג"כ 5י. 'סכמון י63סניר

וע"י

 שמחלק מי ויש : כלה אחותי לגני באתי בו שכתובזה
 וברית. גוף בשמי. עם מורי אריתי אחר. בסודאותן
 נמרך4ךץ ייני שהן ימנית. עם שמאלית זרועחלבי. עם ייני השמאלית, עם ימנית שוק דבשי. עםיערי

 י ,( )ג-ג : ר"מ ע"כ ןץכמן4חלבי
 מהו שמעון רבי אמר ונו'. תמתי יונתירעיתי אהותי לי פתחי דופק דידי קיי ער ויבי ישנהאני
 ציון בת עונך תם ד( )אינה שכתוב כמו אלאתמתי.
 טל. נמלא מהו טל. נמלא שראשי להגלותך. יוסיףלא
 בית שנחרב שמיום תחשוב את הקב"ה אמראלא

 לא כן. לא בו. ואשב בביתי אכנוס אניהמקדש
 והשכינה ראך הא ידז4 וזהו םטך הוא שלהוחיים שלה שלימות בגלות. היא דץא השכינה טל.נמלא שראשי כימן. לך הרי בנלות. שאת זמן כלאכנוס
 להשכינה הממיא הוא כןך למספר האותיותעולות ךאי ד4א יךז4 אלא כןף במספר שאינה דץאהיא
 א* תקון )ת-ז : העליונים מקורות כל של המעיןמן

 ער. ולב' ישנה אני ואמר ההוא זקן פתחוגו'. אחותי ל* פתחי דופק דודי קוי ער ויבי ישנהאני
 ער. ולבי כשני. התרחק שאוהבי ממה ישנהאני

 לדתן נשואה שהיתה לכלה משל אלי. יבאכאשר
 הרופאים כל ונאספו דוי ערש על נפלה ממנה.והתרחק
 שם היה קטן רופא מחלתה, לדעת יכלו ולאאצלה.
 שצריך דפיקים מיני בעשרה בהדופק. מביןשהיה
 משקאות הרבה כי הוא. שיא בצחלתה מביניםהיו ולא האצבעות. עשר כנגד שהם בהם. להסתכלהרופא
 משקים היו רמונים מעסיס משקאות והובהכתפוחים. חפך וריח בהם שנאמר טתפוחים טוב,לוריחות

 שבא עד לה, מועילים היי ולא אחרים רופאיםלה
 היתה והיא שלה. בדופק הסתכל הקטן. רופאזה

 והוא )."( דופק דודי קול לו, ואמרה הזה ברופאמכרת
 השצר על דופק ן זה דופק. דודי קולדפיקים. מיני עשרה שהוא ף לאות פתחי לי. פתחי לה.אמר

 הדבר סוד כטל נמלא שראשי פרקים ששהיש זרועות בשתי ש"ש. בתר"י בתרשיש. ממולאיםזהב גלולי ידיו הדבר וסוד הזרועות. של פרקיםבששה
 סט( תקון )ת-ז : כןל למספר עולה אח"דהויאה

 ישנה, אני ואמר. חייא רבי פתח וגף.רעיתי אחותי לי פתחי דופק דוד' קוי ער ייבי ישנהאני
 בשעבוד בני שהיו מצרים. בגלות ישראל כנסתאמרה
 קול בגלות. יטמעו שלא לשמרם ער. ולביהקשה,
 לך אפתח ואני מחט. של כחדו פתח לי פתחיבריתי. את ואזכר ו( )טמות שאמר הקב"ה זה דופק.דודי

 הפתח הוא בך שהרי אחותי. לי פתחי עליונים.שערים
 הוא את בך אלא בני אלי יכנסו שלא אלי.ליכנס
 בודאי. לי לי. פתהי לפיכך ימצאוני. שלאמסוגר אני הרי פתהך תפתח לא את אם אלי. ליכנסהפתח

וע"כ
 הזהרדו

 , השלימהלנ94לה ראוית שתהטת הזטן עי וטצפה אליה מתגעגע שהקנ"ה תנחוטין אליה מדבר וההע חוה. צדיק יט היכרות לה יש הקדויטהויהשכינה וכוראי מאד עמ משה והאיש כדכתינ עצמו בעיני וקמזן ע% שהוא הרור צדיק שוהו קרמנא אסיא של המכוק ל*רש א4שרלח(

3ע5
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 קית( )תהליט אמר המלך אל ליכנס חפז כאשר דודוע"כ
 השער זה יה. אודה בם אבא צד"ק שערי ליפתהו
 השער זה המלך. אל ליכנס בודאי הפתח הוא זהלה'.
 אחותי לי פתחי וע"כ בו. ולהדבק אותו למצאלה'.
 ולהיות עמך להזדווג בשביל וגו'. תמתי יונתירעיתי
 ( צה ג"ור )י"ג : לעולם בשלוםעמך

 השחר. להאיר השעה כשמגיע שמעון רביאמר
 בכן נמצאת. ושהרות האור ונשחר חשכותנעשה

 עם מספרת אשה שלמרנו בבעלה. אשהמתחברת
 כאשר אח"כ להיכלו. ונכנסת עמו לספרבעלה.
 הליל בא כאשר אור. נעשה לעלות השמשמתחיל
 חמורים נסגרים. השערים כל אז האור. אתומעביר
 המלך מתחיל הלילה בחצות נובחים. וכלביםנוערים
 המלך בא לזמר. מתחלת והמטרונה לקום)לקרות(
 רעיתי אחותי לי פתחי ואומר. ההיכל שער עלודופק
 נשמות עם משתעשע הוא ואז וגו'. תמתייונתי

 הזמן באותו שנתעורר מי חלקו אשריהצדיקים.
 של היכלה בני אוהן כל זה ובעבור תורה.בדברי

 לשבח ההוא בזמן לקום מבקשים כלםהמטרונה
 מזה שעולה והשבח לפניו. משבחים כלםיהמלך.
 הקב"ה לפני תכון זאת ביותר. רחוק שהואהעולם
 נעשה הבקר ובא הלילה יעבר כאשר מהכל.יותר

 חדוה. של בסוד והמטרונה המלך אז ושחרות.חשכות
 מי חלקו אשרי היכלה. בני ולכל מתנות להונותן

 )ב-מו( : מנין באותושהוא

 מאותו שמעון יבי אמי יגף. טי נמיאשראשי
 שנאמר הבא. לעולם המתים יתעוררוהטל

 הלבן אור זה אורות. טלך. אורות טל כי כו()ישע"
 עליונים. קדושי מתקיימים הטל ומאותו הקדמון.של
 אותו ונוטף הבא. לעולם לצדיקים שטוחנים המןוהוא
 טז( )שמות זש"כ )יט( הקדושים התפוחים לשדההטל
 מחוספס. דק המדבר פני על והנה הטל שכבתותעל
 הבדלח. אבני כדמיון לבן. הוא הטל אותו שלומראה
 כעין ועינו שנאמר כמו בתוכה. הגונים כלשנראים

 .( )ג-קכח :הבדלח

 קיא ותש4ש 6קר 5ת5כ6 65ע65 כפי כו דוווע*ו
 סספל זס יס. 16דס כס 6כ6 5ד'ק סערי 5יפתחו
ססער זס 5ת5כ6. 65ע65 1ד6י פתח6 ט61 ד56ס'.
6ח1תי 5י פתחי 1ע"ד כיס. 651תדכק6 5יס 65סכח56ס'.
51תס1י עתך 65זד11נ6 כגין 1ג1'. תתתי י1גתירעיתי
 5ס.( 6ט,י )י"נ : 5ע5תין כס5סעתך

 5פל6. 65תגסל6 דכע' כסעת6 סתע1ן לג'6תל
 כד'ן 6סתכח. 1קדל1ת6 גס1ר6 61תקדל6תחסך
 עס תספלת 6כס דתגיגן ככע5ס. 6תת66תחכרת
 כד 5כתר 5סיכ5יס. 1ע56ת כסדיס 5תסתע'כע5ס.
 5י65 6תת כד 6תגסיר6. 5תיע5 סתס6כעי

 ד'ן. גניןמצ"
 ןיי 5'5ע

 ת5כ6 6תי 5זתל6. 1ת0רוגית6 5ת'קס)5תקרי(
 רעיתי 6ח1תי 5י פתחי 61תל. דסיכ65 5תלע616קיס
 כגסתתס1ן 6סתעסע 1כד'ן 1גו'. תתתיי1גתי

 זתג כס6י ד6תער דססו6 ח51קיס זכ6סד5דיקי6.
 5קכ"ס 5'ס ג'ח6 ד6 'ת'ר. לחיק ד6'ס1 ד6ע5ת6 תי64י :2ק 1סט קיז'ס. נע"ז כ5:5ס2סז5%כ":'ת סיכ65 כגי 6יגון כ5 ד6 כג'ן ד6וליית6.כת5י
 5פר6 61ת' 5'5'6 6סת5ק כד ווכ65.'ת'ל

צ~
 ש"":ען שייעניניי'2ך[4"

 תססו6 סתעון וכי 6תו 1ג1'. 50יי6שראשי
 דכת'כ ד6תי. 5ע5ת6 תתי6 יתערון650

 ח1ולת6 גס1ל6 16ר1ת. 50ך. 16ר1ת 50 כי כ,()י"טי'

פס. ":ן'ען'ט2תן:ק ימי271גס 5ח"65צ םת'%64ייץ02,ן25ש 55"ץ6 שששנ
 דכדעח6 ד6כגין נו1ג6 כס6י מ11ר. 650 דסס161חיז1

 כעין 1עיג1 דכתיכ כתס כג11ס. נ11גין כ5ד6תחזי6
 ( )נ-קכה :סכד5מ

 ו:ש'%ע : 'ע:נ":::,%:: :י-,י:נמ:. יך:,ן מי::::ןע,ן"ןע,::גי:יעגגי

 ו%מוזש טי_1י14:"גליצ',
 הזהרויו

 הטל שכנת ותעל בו משפר הטל ממק1ם ירד שהמ, וכיו) עדן. והגן המלכות עים זה)י"
514
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 אומר והקב"ה בתשובה. לחזור אומר יותר להרויח יכול שאינו ורואה בקולר אותו כשתופסין זמן לאחררוצה.
 היית לא עוד להרויח יכולת ואילו בתשובה. שתחזור אומר אתה יותר להרויח יכול שאינך עכשו שוטהלו,
 את וןכור יב( )ק"לת כתוב זה על כך. כל לן למה אריב"ל ממנו. נשמתו יוצאת כך ובעוד בתשובה.חוזר

 אשר עד בחורותיך בימיבוראך

 3קסתיט1 וגו' ע3ר מעק ווווי 5וווי 6גיסורודותי
 כתי3 נו6י יסוזס 6"ר 1נו'. ת65תיס1ע6

 יסר,) כגסת 6י,רס ונו'. ער ע3י יסגס 6גי5עי)6
 נוסתכמין 63רע6 זס6 )סו. 5תע3ז 65יע6 )6ע)6ער. 351י 3נוז3ר6. ז6וי)ג6 כזנוג, 6וריית6 נופקוזי יסגס6גי
 ז6וכמ מסס ז6 זופק. זוזי קע 6וריית6. פקוזיכ5
 זכתי3 קטעין. 3כתס 1יכומין 3כנוס )יסר6)5ס1
 ו3מר3 ונו'. סייתס תתריס ס( )יכריס 1נ1' סר3ריס056

 6וכמ זנוסס ז6 כ5 1ע) זופק. סס"ז 1נו'.סק5פתס
 ז( )יכריס זכתי3 3רמינוות,. נו)וי כ5 110 5יסר556סו

 6)סיך ס' 3מר ו3ך 6)סיך 5ס' 6תס קווס עסכי
 1סקעת כו( )סס ו6 1ע) 3ס"6. סו3קיס 61תס ו()עס
 סס"ז 6תכס. ס' מ,ס3ת כי ו( )סס 6)ט.ך* ס'3קו)
 6גי קתתי 36תריס. כתי3 נו6י רעיתי. 6מותי 5יפתמי
 3עוז יסר56 6תר1 )זוזי, 6גי פתמתי )זוזי.)סתומ
 ע3ר. מנוק 1זוזי כתי3 נו6י זנוסס. יזף ע55וריית6 פקוזי 6יגון 1)ק3)6 )6רע6. )תיע) זנויגיןזסויגן
 3קסתיסו ס'. ע3ו נוסס סס 1ינות יד( )ינל.סוכתי3
 3יסר6) ע1ז ג3י6 קס 1)6 זכתי3 נו65תיסו.1)6

 כזר6 זי6 ס1ס ז)6 עגגי. 1)6 קר6תיוכנוסס,
 וגימוסין גסין )ס1 1ע3יז )ק)יסון סעע זק3"סזנוסס.
 6:י קתתי 6נור י5מק ר3י : יו1י עג וע3וכנוס
 )6 יונווי זכ) זתסס. 3יות1י ק3"ס ז6 5ווזי.)פת1מ
 6ס )ג( )סמת זכתי3 עתיס. )ז3ר6 1ס)ימ6 נו)6כ36ע6
 מו)קיס ~כ,ס תוס. תע5גו 56 סלכיס פגיך6ין

 3י1נווי ע3ר. מנוק וזוזי 5רעותיס. 6סתכס זק3"סזתסס
 עתס ס' 5כ6 סר 6גי כי )6 ס( )יסוסע זכתי3זיס1סע
 זח)כ6 קויס6 ק)6 סי,ע סוס נוסס מזי ת636תי.
 )קכ)יס. 3ע6 ז)6 נו65כ, סכן 1כ) 6זזעוע. 1)6ע)6ס
 35, סר 6גי כי )6 וי6נור כתי3. נו6י זסכי33תר
 3,תי. עתס 6ר5ס. פגי1 ע5 יסוסע ויפע וכתי3ס'.

 סעת6 3יס קג)גי. 1), 6ת'ג6 ר3ך זתסס3י1נווי
 3ע1 זנו:6 3ס?ו6 זנוסס. ס3ק6 יסר,5יזעו
 זתסס. 3יותוי כתס 5ס1 6זזחן ל6 5ק3"סיסר6)

 ( )ג-רפו : ונו' נו65תיסו 1), 3קסת'סוסס"ז

 בקשתיהו יגף עבי חמק ייייי ייייי אניפתחתי
 כתוב מה יהודה א"ר וגון. מצאתיהוולא

 ישראל כנסת אמרה וגו'. ער ולבי ישנה אנילמעלה
 נמצאות בארץ שהרי אותן. לקיים לארץ ליכנסער. ולבי במדבר. שהלכתי בזמן התורה ממצות ישנהאני
 שהוכיח משה זה דופק. דודי קול התורה. מצותכל
 שנאמר מריבות. בכמה תוכחות בכמה לישראללהם
 ובחרב וגו'. הייתם ממרים ט( )יברים וגף הדבריםאלה

 הוכיח שמשה זה כל ועל דופק. זש"כ וגף.הקצפתם
 אלהיך ה' בחר ובך אלהיך לה' אתה קדוש עםכי " )יגריפ שנאמר באהבה. דבריו כל היו לישראללהם
 אלהיכם. לה' אתם בנים יד( )שם וגו'. לעם לולהיות
 ושמעת כז( )שם כן ועל בה"א. הדבקים ואתם ד()*ם
 זש"כ אתכם. ה' מאהבת כי ז( )שם אלהיך. הןבקול
 בעוד ישראל אמרו לדודי. אני פתחתי לדודי.לפתוח אני קמתי אחריו. כתוב מה רעיתי. אחותי ליפתחי
 מצות אותן ולקבל לארץ. ליכנס מוכניםשהיינו
 עבר. חמק ודודי כתוב מה משה. ידי עלהתורה
 בקשתיהו ה'. עבד משה שם וימת לד( )ינריםשנאמר
 בישראל עוד נביא קם ולא שנאמר מצאתיהו.ולא

 של כדורו דור היה שלא ענני. ולא קראתיוכמשה.
 ונפלאות נסים יהם ועשה לקולם שמע שהקב"המשה.
 לא ימיו שכל משה. בימי הקב"ה זה לדודי.לפתוח אני קמתי אמר יצחק ר' : משה ידי על שעשהכמו
 אם יג( )"מות שנאמר עמו. ינהג ושליח שמלאךחפץ
 של חלקו אשרי מזה. תעלנו אל הולכים פניךאין
 עתח ה' צבא שר אני כי לא ה( )"ושצ שנאמריהושע בימי עבר. חמק ודודי לרצונו. הסכים שהקב"המשה
 מלך של הקדוש קול שומע היה משה וראה בואבאתי.
 לקבלו. חפץ שלא מלאך שכן וכל נזדעזע, ולאהעליון
 צבא שר אני כי לא ויאמר כתוב. מה שמתלאחר
 באתי. עתה ארצה. פניו על יהושע ויפול וכתובה'.
 שעה באותה אותי. קבל ולא באתי רבך משהבימי
 בקשו ההוא בזמן משה. של שבחו ישראלהבינו
 משה. בימי כמו להם נזדמן ולא להקב"הישראל

 ( )ג-רש : וגף מצאתיהו ולא בקשתיהוזש"כ

 לך( )ז*ח : וגו' הרעה ימי יבאולא

 כאשר באדם. הקב*ה של ענין יש ואחד אחד ובכל בלילה. הן משמורות ששלשה סצינויהורה רבי אמר התם תנן אני. אהבה שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו אם ייישיים בנית אתכםהשגעתי
 א"ר הקב"ה. לפני לילה בכל נשמתו תעלה אז מטתו. על ישן הגוף של גולם אותו ונשאר ממנו יוצאתנשמתו
 דכתיב מה רב אמר יהודה רב ואמר החוצה. אותה דוחים לא ואם עמה. שם שמחים זכאי נמצאת אםיצחק

 לירווולים ליכנס הזוכות הנשמות לאותן אומרת הנשמה אר"י פנהס א"ר וגון. ירושלים בנות אתכםהשבעתי
 אתכם השבעתי להן. אומרת הנשמה ולפיכך שמה. ליכנס שזוכות על ירושלים. בנות הנקראות והן מעלה.של
 שחולת לו. תגידו מה מעלה. של אספקלריא זיו זה אמר רב הקב"ה. זה דודי. את תמצאו אם ירושליםבנות
 אותה מפני אמר יהודה רבי חולה. אני לפיכך לכל. בעולם שחמדתי והחמדה התשוקה אותה מפני אני.אהבה

 ח-קכב.( )מיה"נ : חולהן אני ןלפיכך לגוף הנשמה שאוהבתהאהבה
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 בעתה. זמף .לא של האחרון קץ זמןמור
 הנאמןרועה

 דודי את תמצאו אם ירושלים בנות אתכםהשבעתי
 אמר אני. אהבה שחולת לו תגידומה

 מדרגות בכמה לדעת לרופא נצרר הנה הנאמןרועה
 שנאמר אדום. בגלות החולה אותו של הדופקנתעלה
 התאספו רופאים כמה שהרי אני. אהבה שחולתעליו
 ולא האלה. דפיקים ידי על מחלתו קץ לדעתעליו
 זה של הדופק כי בהם. להכיר שיוכל מהם אחדהיה

 דפיקים שיש בו. להכיר בקי רופא כל איןהחולה
 ט( )ישע" עליהם הנביא שאמר קר"ק. קש"ק קשר"קשל
 וכל בחבליה. תזעק תחיל ללדת תקריב הרהכמו

 שהוא קש"ר. שסימנם בשלשה נכללים שופרותעשרה
 הגלות. אריכת יורה תקיעה תרועה. שבריםתקיעה
 שהיא הגאולה. תבא בה תרועה הגלות. סוףשברים
 בי לזה. זה בין ריוח שאין צרה אחר צרה עלמורה
 בגלות. לישראל מעכבים האומות ששאר כיוןבודאי
 במהירות כך אף הגאולה. לנו מקרב שלהםהדחק
 שאין לאחר האיש. נפש תצא זה אחר זההדופק
 עושה זהו קר"ק קש"ק קשר"ק לזה. זה ביןהפסק
 מן השקר בו שיתבטל תרועה. שברים תקיעהקשר.
 בעמלק. לה' מלחמה יז( )שמית השבועה זה שעלהעולם.
 ומרובע. ומשולש כפול פשוט שיר בעולםויתעורר
 ידץרה ידץן ידץ י עשר. עולות שלו האותיותשהוא
 וישרים וישמחו יראו צדיקים ובכיע ההל*" בזמןע"ב.
יעלוזו

 וחסידימ~
 שתיתאה. אלף בתוספת יגילו. ברנה

 ואחרית ביהמ"ק. הרב עק"ב בשנת הגלותהתחלת
 טז( )שם זש"כ ער"ב. יהיה רע"ב השלמת עדהגלות
 כי מד( )בראשית וגו,. אתכם הוציא ה' כי וידעתםער"ב
 לעת והיה יד( ע)"ציה : וגו' הנער את ער"בשבדך
 )ג-ריט( : אורן יהיהשר"ב

ובזהר

 מהימנארעיא
 דומ 6ת תת65ו 6ס יו1:)יס כג1ת 6תגסהשבעתי

 6תר 6גי. 6סכס סמי)ת )1 תניד1ווס
 דרגין כגתס 5נוגדע 6סי6 5ריך גען נוטיתג6רע'6
 ד6תער ד6ד1ס. כנ5ות6 מעט דססו6 דפיק61סת)ק
 6תגגסו 6סיין גתס דס6 6גי. 6סכס סח1)תע5יס
 ע6 דפיקין. כ56'ן ד')'ס דתרע6 קן 5נוגדעע5יט
 דטטו6 דדסיקו כט1ן. ד6סתתודע תגייסו חדסוס
 דסיקין ד6ית כיס. 65סתנוודע כקי 6סי6 ג5 65מו5ס
 סרטנסו

 וג5סו כחכ)יט. ק ת~5 וודת ק ק ק
 ד6יסו קס"ר. סיתן ד6יגון כת)ת ג5י)ן ס1סרותעסר
 דנ)1ת6. 6ריגו 6מ,י תקיעט תרועט. סכריסתקיעט
 דחמ,י פ1רקג6. ייתי כיס תרועס דנ15ת6. קריכוסכריס
 5ד6. ד6 כין רווח6 ו)ית דומק6 כתרדומק6
 )יסר56 )ון תעגכין עת'ן דס6ר כיוןדוד6י

 תגארו טכי 6וף פורקגמ. )ון תקרכ די)טוןדוחק6 כנ5ות~
 ד5ית כתר כס. דכר כפס6 כפיק 3'ט ד6 גתר ד6דופיקו
 זסף 6יסו קר"ק קס"ק קסר"ק 5ד6. ד6 כיןריומ
 ען סקר כיט ד6תעכר תרועט. סכריס תקיעטמסר.
 כעת5ק. 5ס' ת)חתט יי( )סמ,ת 16ת6ס דכיס5ת6.
 ותרוכע. ותס51ס גפ1) פס1ע סיר כע)ת6ויתער
 ידץרה ידץר ידץ י עסר. ד'5'ס 6תוון ס)יקד6יסו
 ויסריס ויסתמו 'ר6ו 5ד'קיס וכג"ן ,יוג6 כסס61ע"כ.
 סת'ת6ט. 56ף כתוספת 'נ')ו. כרגט ומסיד'ס'ע)ו,ו
 עכתר מקדס6. כ' חרכ עק"כ ד'5'טקדס
 עו( )סס טס"ד ער"כ. 'סיט רע"כ תס)וס עדד')'ס
 כי מד( )כר5:ית ונו'. 6תגס סו5י6 ט' ג' וידעתסער"כ
 5עת 1סיט יד( ])'גליס ונו'. טגער 6ת ער"כעכדך
 )ג-ליט.( : 16לן יסיטעל"כ

1כ,סל
 הזהרוין

 המ התיה. זאת נותן סאת כייחה וגנקשת כמורא מהימנא רעיא דברי אבאר נהיא שריא עמיה אשר ונורא. איום אלבר*ות
 תוספות. כענין החסישי אלף לפני שנה עק-ב נתקדם שהחורבן לפי השכת. קודם שנה רע"ב הוא התומפות חמן שבת. נקרא השביעיאיף כי הששי אלף שי שנת תוספות שתג'ע עד שנה מאות י-ט להמשך אטשר שהגיות היא מהימנא רעא שכוונתלפעד"נ

 אחר פ" דיליה. בתר ולפיכך לדו"ה הו"ד סן שנהפך דוה. היום כל הכתוב בסוד כידוי החסישי אלף על הי4ו הגלות גורת עיגךכי
 רהילמה גאיה ההיה שבו שבת לתומפות הומן וה נחשב יהיה האושי אלף מן ישארו אשר שנה רוו"ב לתשלום בהגיע הגלות.נזרת
 הקב"ח של יוסו החשבון כפי שיות. ג' מן מעט פחות שהן שכת לתוספות ש:ה מאה אלא גאולה שעת שנה מאות י-ט אחרנשאר ה" לא שנה קע"ב החורבן הקדים לא אם כי הקב-ה של חסד חה אתכם. הוציא ה' כי ידעתם ער*ב הפמוק. דתקיים בעתחשל
 חצות שאהר ערכ ש" שעות לשש שנה ר*ן שהן ש:ה. רע-ב שכת תומפות על נשאר שנה קע"ב החורבן קחהקדים כית אכל שנה.אלף
 הגלות. יסי ע% יסז תרועה שברים שתקיעה מהימנא רעיא דברי של המוד ווהו חיום. חצות של הערכ זמן קודם שנים כ-ב דיודהיום
 והיינו החולה של הדפק כסו כגלות לישראל הדופקות הצרות על החט יליל ילילי גנח גנוחי תרועה ושברים הגלות. אריכת עלתקיעה
 הגלות שנות תשףום לאחר 8" פורקנא". ייתי ביה *תרויה שאומר וזהו הפלום. חם קדשים הצאן כל ומתו אחד יום ודפקום הכתוב.טוד
 ומלחמה משיח חבלי שיתחילו פורקנא. להתנוצץ רעעחיל או ושברי"ם. תקיע"ה של הגלות שנית מספר אחר שהיא תרדי"ה מספרשל
 שברי*ם תקיע"ה מםפר של הגלות שנות ע-י היינו קש-ר. של הגלות ע"י עמיק שלשת שהיא העוים מן השקר להעביר כעמלקלה'

 מעפ והעברה ירידה להם הה" הארץ על אשר שלו המלכים כל עם בשמים אשר עסלק של השרים וכל קטויר. כתיבת הנרמוותתרדי"ה
 לאלף תרו"ם בשנת זה והיה שנה. וח"י מאות ח"י הוא תרוי"ח שכרי"ם תקיע-ה וטל המספר החשבת. הוא שכך לדעת וצריךמעט
 ב"ח הוי"ה שם הארת של התנוצצות בכח בעמלק לה' פ"חסה כהן להיות חסי אליו ח-ט עד סשיח חבלי שעת פ"ב תשארהששי
 י"פ ככלות ואחרי יהוה* יהן יה י כזה פ"ב עולה שלו האותיות עשר ממפר ועם ע-כ שעולה ומרובע משולש כפול פשוםבדרך
 ואומר שסרמו הזוה-ק דברי וזהו בכ"ן. כמנין השמינית מאה סן שנה ע-ב ישאר הששי יאלף ר?שכ'ח בשנת הגלות שנותמאית
 שער פ" ער"ב יהיה רע"ב תשלום דיד שכת. בת"פות היינו שתיתאה. אלף בתוספות וכר 1ישמחו יראו צדיקים ובכ"ן יתקייםשאו

 ה' כי וידעתם ער*ב בהפסוק הנרמז הגארה של הער*ב יהיה שבת תוספות לזמן יהשב זה שכל הששי. האלף מן שנח רע"בהשיום
 ישראל4 בני לכל אור. יהיה ער"ב לעת חהיה ור( )וכריה הכתוב מוסיף ואני הי. הנער את ער"ב עבדך בי והפסוק הר. אתכם14צא
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 לני נכם 6ית6. 131'.פתס
 ק

 י"קפן":ו!"יך  רגלות5 קוף 61תל ע
 :ם ,ין" ,י %ו"יקןר':בע:"יג.1"

 ו%ין  סתית5סן יו5% %ן  רפשר  ר5יסו כמד6. וסמססדונל
 וכן . רקיפין רומי  ירוס ל5תפר5 חו5ב

 ק,ל~קתקון";(: !י41" טמ" שושג הע '"" 1זוין"ין%".~צו",,"י,י,~:

 ולא אראנו הפסוק על בלק פרשת חדשובזהר
 שהגלות אוי ואמר שמעון רבי בכה איתא. וגף.עתה

 והזמן הדבר קשה כמה לסבלו. יוכל ומייתמשך.
 ישראל לשונאי עתידים צרות על צרות כמהארוך.
 ישאגו וכמה הפראות. חיות ישלטו וכמהבגלות.
 הימים. קץ עד וזמן זמן בכל ישראל טרףלטרוף
 השמש זריחת בזמן היום.  ו4עות לפי הימים קץלסוף
 של השנים מספר לפי שיזדמנו בעת הששי, יוםמן

 עתיד הששי. יום מן רע"ד שהיא יחדו. ושמטהיובל
 וכך הרקיעים.. רוממות רום מן להתעורר אחדקול

 הראשוניפ ימים מן לי היית אהובה אילתי.יאמר*
 צכור עמה. לי היה קדמוניה אהבה ממני.ונשכחת
 והיה לבי. על חקוק היה צורתה של שהחותםאני
 אהבתה. בתוך עזה התגברות והיה זרועי. עלחקוק
 יתגבר ההוא בזמן בקרבי. בערו שלהבתהורשפי
 בח ויח~יק פיוסים. בכמה לאילתו ויפייסהקב"ה

 8 אחר ולא הוא מעפר.ייקימה
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 דין ביח שאין למדנו הרי ישסעאל רבי אמר שושנים. וללקוט בגנים לרעות הבשם לערוגת לגנו ירד44ןד44
 אנו והרי ולמעלה. שנים י"ג מן שלמכה דין ובית שנה. עשרים בן שיהי' עד האדם את דניןשלמעלה

 שבחטא תאמר אפשר העולם. מן הוציאו מי ומת. ושונה וקורא טוב והוא עשרים בן עוד שאינו עלםרואים
 א"ר שנה. עשרים בן עוד אינו הלא מת. בחטאו תאמר ואפשר שנה. י"ג לאחר הוא שהרי יא. מת.אביו
 צומחים קטנים שושנים וראה פרדס באותו לטייל נכנס אחד יום פרדס. לו שהיה למלך למה"ד פשליהודה
 על כשיגדלו כך. קטנים כשהם עכשו אם המלך אמר בעולם. כמותן שאין לפניו ריחם עולה והיהבתוכו.
 בתחלה ריח שנתנו השושנים אותן שימצא חושב והיה פרדס. באותו נכנס ימים לאחר וכמה. כמהאחת
 ריח. בלי יבשים שהם ראה בהם שהשגיח כיון מהם. ויהנה וטובים גדולים עלים עם וטובים לחיםכשהיו
 הלא אהנה במה עכשיו מהם. נהנה הייתי לקטתים ריח ומעלים וטובים לחים כשהיו בתחלה אילו ואמרכעס

יבשים
 הןהרןיו

 ולא ואהר שנה. ע' נבל נלות על רמז הראשון משלוה המגול לאהר התיבה מן היונה פשלוה של סימן בזה נהזן הקין יהמה א4עי
 שנאם נוראי המונן דבר וזה ער*נ לעת אליו ותשג אדום גלות על רמז השני ומשלוח תינף. אליו ותשב רגלח לנף ממה היונהפצאה
 שהשב נמו הגאולה תתקדם מאד ורעים גדולים משיה הנלי שע"י ות לה יכול גם אהישנה. של באופן קודם הנאולה תה" "אראליזנו

 : במצרם הקץ את לעשותהקב*ה
 שתיתאה יומא מן שסהצא זרה די נעטץ דיומא שעתא נפום יומיא לסזף הוא האהרת קץ שזמן שאומר הז"ה דמי *יששתה

 דנריו יבין מנין נל הנה וכו/ שתיתאה יומא מן רע"ד דאיהו נהדא ושספה רונל שנין מנין יפום דיזדמנטבשיתא
 עת על כונתו שתיתאה יומא מן שמשא זרה די נעידן דיומא שעתא נפום יומיא לסוף שאומר ומה מהימנא. הרעיא כדברי הךדהיינו
 נהדא ושמטה דיונל שנין מנין לפום דיזמנת בשעתא שאמר ומה שנים. אלף הוא הקב*ה של שיומו ההשבת לפיהצהרים
  עאזיתאה. יומא מן שאסר ומה ינין. והמכין רע"ד. הוא שניהם של גימטריא ושמטה יונל ני ובתרה פשיטה נחנה הח* רע*ד.ראיהו
 ב' הקץ ומקדים הר*מ עם מהרק שהז"ה ומה וזטכש1. שנת והיא הששי אלף שהא שתיתאה יומא סן הנהזרות השנים על3הצתו
 שנים ב' ההרנן זמן הושב אולי או רע-נ. עד שנים ב' נשלימות להגמר וההמשך קודם שנים ב' תתהיל שהגאולה נתצהו י"לשנים
 ההשנון לפי וזהו שנים ב' ההרנן שמאהרים ויש ההרבן זמן נהשנע שמות דיעות יש ני ההרנן. של הסלהמה מהתהלת רהייסקוים.

 ןרע*ד נמקום )שפ"ד( נז*ה והמתקן הגלות זמן מאות י*ט על מורים ההשנתות ב' אבל הרביעי. באלף התכ*ו בשנת היהשההרנן
 הדנרים. נירור ינין והמגין הארמי. לנן אצל אנימ יעקב שענד שנה הי*ד תנלית השנה הזהר נחנת הבין לא ננויובמהילת
 שהנאולה דעות כמה שיש והאמנם לאמץ. נהשלות ונרנים רפות ידים להזק העת באת כ4 סוד. מגלח שאני על לי יכפר הטובוהאל

 לאילתיה. ויפייס קנ-ה יתתקף זסנא דניה הרש. בזהר המובא נאופן יק תה" השליפה נאולה אבל הפנע. דרך 8י על תה"4פ*חרונה
 תע ההי אחר. ולא הוא אחרא. ולא איהו מעצמה.  שתקים %א מעפרא. לה יוקים גה יתטף פיוסיה ב3מח ישואל. כבפתדהיס

 ז אמן בימיפ נמהרה צדק עאל לצית בנא לראותשנצה
 הארבעים נשנת יהיה המתים תהית שזמן נראה סגךמות נאיזה בזזררק הנזבר שכפי הסתים. תהיית בענץ נק טחיר ת4אנב

 תריך רששי באיף ת*ת בשגת תהיה הסתים שתהיית בקנלה זצ-ל הרמ-ק בשם סביא הזוה*ק דפי של יע דף שמ4ת בסדראהזוה*ק
 הם וגם הדור. גדולי של נתות נתות נפרטיות המתים תהיית תתהיל המשיה ביאת אהר שנה שארבעים הזזח*ק כותת ףי אבלעיק.
 אז הנללית המתים תהיית תהיה שאז ת"ת שנת עד ויומשך הדל דרשת נידוע מעט מעט נידם אשר בנמשענתם אהץם 8תיםאעע

 1 עולם להי סענפם יקיצו עפר אדמת מישיני שרגים התהיהתגמור

 ו 6הצ
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 אותן לקטו המלך אפר ריח. שנותנים קטנים שושנים וראה בפרדס המלך נכנס האחרת לשנה הם.יבשים
 ורואה לפניו גלוי והגל ריח. שנותנים קטנים אדם בני רואה הקב"ה כך שייבשו. קודם מהן ואהנהעכשיו

 עדיין כשהם ועכשיו עז'ן, בגן מהן ליהנות כדי חסד להם מקדים יבש. כקש חשובים ויהיו להרשיעשעתידים
 בשושנים. הרועה לי ודודי לדודי אני הה"ד הבא. בעולם טוב שכר להם ליתן הזה. העולם מן מסלקםטובים
 ?ה דודי. שושנים. וללקוט בגנים לרעות הבושם לערוגת לגנו ירד דודי וכתיב שושנים. כענין עולמוהמנהיג
 הבשם. לערוגת כגורן. שעומד הרקיע גורן זה לגנו. ירד בשושנים. הרועה לו ואני לי דודי כמ"שהקב"ה.

 וללקוט מהו שלו. הישיבות באותן ולהסתכל להשגיח שושנים. וללקוט בגנים לרעות כממ!מןר*ין של הישיבהזו
 תקרי אלשושנים.

 הזה מעולם ונסתלקים ונלקטים הזה. בעולם ריח המקדימים הם אלה ששונים. אלא שושנים;

 ו,ן ו1 יר נן י ני,ו י'ן 1.,,יל,להויים י,,,ס עיוויינ' יהלית ילי,ןון,';עהן
 התורה וטעסי העייונים בסודות שלו בהלימודים עמהם משתעשע הקב"ה ושם שלו. להישיבה ונזמןהקב"ה
 של העליונה וישיבה כחמן2פףירן המלאך של ישיבה למעלה. יש ישיבות ששתי לפי הזה. בעולם סתומיםשהיו

 והמלאך כמיןימך4רן של זו שברקיע ישיבה הקב"ה. של זו העליונה. ישיבה שנזכר מקום ובכלהקב"ה.

 פרכי שם אין העליונה בישיבה מתרצים. העליונהה ' אותןיע. בהישיבה שמקשים פהנל
 כתוב וע"ו כראוי. התורה דברי הישיבות שתי מן חותם ההוא ומלאך שברקיע. בהישיבה אלאוקוש"ות
 יתרו( תורה ופתרי בראשית רת )פך""ג : בארמנותיך שלוה בחילך שלום ין:י קכג( )תהלים וכתוב חיל. אל מחיל ילכו פד()תהליפ

 הבשם 'עיוגת 'גני ייד דייי יאמי ייסי יבימ!רצח
 שהיא לפי ),( ישראל כנסת זו לגנו.וגו'.

 וריחות בשמים מיני מכל נכללת שהיא הבשם.ערוגת
 הזה לגן יורד שהקב"ה בשעה הבא. עולם שלטובים
 שם שנתעטרות הצדיקים נשמות אותן כל העדן()של
 בשמים. מכל שמניך וריח ככתוב טוב. ריח נותניןכלן
 נשמות אותן כל יצחק שא"ר הצדיקים. נשמות הןאלו

 העתידות נשמות אותן וכל הזה. בעולם שהיוהצדיקים
 קיימות בארץ אשר בהגן כלן הזה. לעולםלרדת
 וסוד הזה. בעולם קיימות שהיו וצורה דמותבאותה

 ט( ששת )דג : לחכמים נמסר הזהנסתר

 יבי אמי בשישנים. עה "י ף ייי יי"אני
 שחרית. של שמע קריאת והיא )ג( העליונהשכינה
 שכינה ערבית של שמע קריאת היא שניהושושנה
 בשושנים. הרועה לשמאל. וזו לימין זו )ג(התחתונה

 של שמע קריאת העליונה שושנה )ו( התוך עמודזה
 חמש לה יש אברהם של ימינו בקר שהואשחרית
 עלים וי"ג ה'. אלהינו ה' ישראל שמע והןתיבות.
 אדומים עלים ששה בשושנה וכן אח"ד. צשהואןמבפנים
 כמספר י"ג הרי בהם שנכללת והשושנה לבנים.וששה
 של אותיות כ"ה לה יש העליונה שושנה ),(אח"ד
 שלה בהתפוח גרעינים כ"ה בה שושנה וכןהיחוד.
 כמו השניה ובשושנה היחוד. של אותיות כ"הכמספר

 כה( תקון )ת"ז : לחמשים עולות וכלן אותיות. כ"הכן
 העליונה שושנה יראה. והיא פחד בה התחתונהשושנה
 תעוררו ואם תעירו אם נאמר ובה אהבה. שלחבה
 מן נקראת יראה כו( )תקון : שתחפץ עד האהבהאת
 יש ימין. של מצד נקראת ואהבה שסאל. שלצד

יראה

 סכסס 5עלונת 5נגו ייז ז1זי ו6תר יוסי יכיפתח
 זסי6 כנין )6( יסר56 כגסת ז6 5נגו.1נ1'.

 ורימין כוסתין זיגי )וכ5 כ5י65 ז6יסי סכסס.עלונת
יסתיס. 1יייוג,ך מון ימ:ן ,ס:5צ:17( ז5 5גגת6 כמית זקכ"ס כסטת6 ז6תי.זע5ת6
 כסתתין 6יגון כ5 י5מק ז6"ר ז5זיקי6. גסתתסון 6יגון56ין

 זזתיכין גסתתין 6יכון 1כ5 עכת6. כס6י זס11ז5זימי6
 קייתין כ6לע6 זי כנגת6 כ5סו ע5ת6. 5ס6'5גמת6
 1סתל6 ע5ת6. כס6י ק"תין זס11 51יול6כזי1קג6

 למ 6תל כס1סג'ס. סל1פס 5' 1ז1ך'5ז1ד'אנף י8( טפ,ת )י"ג : 5מכיתי 6תתסר ד6ורז6
 ע65ס סוסג0 656 סוסגיס. תס1סתטון

 זסמלית. סתע קלי6ת 161סי )ג( ט65ססכיגת6
 סכיגת6 דעלכית סתע קלי6ת תגיג6וסוסגס
 כסוסגיס. סרועס 5סת656. וז6 15תיג6 י6 )ג(תת6ס
 זק"ס י ע65ס סוסגס )י( ד6ת5טות6 עתוז6ז6

 מתס 5ס 6'ת ז6כלסס 'ת'ג6 כקל ז6יסוזסמלית
 ע5'ן עסר ות5ת ס'. 56סיגו ס' 'סל56 סתט ו6יגוןת'כין.
 כמוסכן עסל ת5ת 60 כסון ז6תכ5י5ת וסוסכס מ1ולי.וסית סותקי סית סוסכס וכן 6מ"ז. ]ז6י0ו,ת5נו
 6תוין כ"0 5ס 6ית ע65ס סוסגס )ס(5מ"ז
  דילס נפפות  גרפיוין  כאס  נס  סוסיס  וכןוימוז6.
 16פ תגיג6 וכסוסג0 זימוז6. 6תוון כ"סכמוסכן
 בב:יי:225 כובי5מא~ן תת6:"עס1סלעע1 "::גס
 תעוללו ו6ס תטילו 6ס 6תתל 1כ0 ז6סכ0.רמיתו
 פסער6 6תקלי6ת ,ר06 כ,( )תשן : סתמפן עז ס6סכס6ת

 6ית זיתיג6. חססר6 6תקלי6ת ו6סכסדסת656.
יר6ס

 הזהרזיו
 נחסדים: גבורות המתקת על סורה זה )ס( ת*ארת )ד( . ודין גגורות שהיא שמאלא והמלכות ורחמיפחסד שהיי 4שינא הבינה מלכות. )נ( . ביגה )כ( שבגהיים הס*ירות ע"י הנתה מן הש*עות מיני כל שמקבית המלכ1ת מדת *יוופ )6(ד
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  ררתיל יר6ס 6סכס. 61ית 6סכס 6ית יר6ס. 61ית,ר6ס
  כנין 16 פיכסוי. ינתית רל5  כגין לס3"ס3"ל
 16 נוגכסוי יגמית ז6ס 6סתכמ כמייוי. כנוי ינוותוןז65
 סוס ע6 5יס דמי5 סוס י65 כמייוי כגף יתותון06
 זי5יס 651סכס ס' )יר6ת סוי 65 ס6י 5יס.רמיס

 5קכ5 ע"נו 61סכס יר6ס ס6י 6תקרי6ת וכנ"ד)עקר6.
 סכ כין די5יס עקר6 וימי15 רמינוו 6כ5ערם.
 ס;כעתי ג( )סיי קג"ס 6תר וכנ=ז כיס.וכין
 6ט סס?ס כ6י15ת 16 כ5כ16ת ירוס5'ס כגות6תכס
 ד6יסי סתחסן. עד ס6סכס 6ת תעוררו ו6סתעירו
 ע"ת 61?כס דיר6ס פרם. 5קכ) ע"נו )6רמינוו
 רג~ס ;)ס ותמת )( )9:)י ספמס. 50 6יסי פרס5קכ5
 : נכירתס תירס כי וססמס ינו5ך כי עכד תמת ונו'6רן
 ס' 6ק 61טכת כ16ל"מ6 תנ' ז6 1כנין ו( תקיג6)ת'ו
 61וקתוסו נו6זך. וככ5 גפ0ך וגכ) )ככך ככ65)סיר

 ע5'רע5ין:12נך מ 061 "ססר.גכ5
 ך
 נ6תר 5נן ך

  סקוזין 3גל ו5ויל רללי יס 3ר ו5ית  נו6דך.גכ5
 6נר6 יסיג סוס ו6י 6נר6. ע)ייסו יסינז65
 זנומ3כ כ"ג ו6ית 5וןא עכיז סוס )6ע)ייטו
 ג5 5יס יסכין ס11 61י נוגפס6.נונווג6

 6וריית"
 כת6ס

 מכיכ דתתונ6 כגין כגיגס.)סו יסיכ סוס 65יחי
 סקודין ד,'סו דנסס6. נועותר6 ע5יס מגיכיין כע5ת6 ועזונ6 נונויג6 דנוס6 ועותר6 נוגפס6.ע)יס
 65וריית6 ורמיס זדמי5 ונו6י ז6תי, כע5ת6סכין
 סוי וס"י נותוג6. כגין 656 6יסו 65יוקכ"ס
 וקכ"ס ד6וריית6 וזחי)1 ורמייו עקר6.מנווכ6
 קג"ס. 5יס מ;יכ 65 1דחי15 רמינוו ס6יעכ5.
 61וריית6 זקכ"ס 1דמי15 זרמינוו עקר66)6
 כסס) ו65 גס זכר עיס זמסיכ כנו6י5סוי
 זמסיכ נו6ן סכי 6וף נויזך. גכ) ג6נור )כךד3יס.
 זע5נו6 נונווג6 כ) יסיכ יסוס נונונווכיס.גפסיס
 נ6נור 5גך ס. זי) ~עיר6 כ6גר 6סי15 גזיק 5סויי)6

 גס( תקוג6 )ת', : 5יס זרמיס גנו6י גפסך.ככ5

 טת5 536 ר3י  סרסנתי.  ססס  תכנדי עיניךהסבי
 תנס 1מנני 5לי סנס פי( )תסיפ כתוכו5זר

 5קכ"ס )יס סוס 65 וכי ומנני. 6)י פנס 5עכזך.עוזך
 וחגני. 56י סגס 6נור ז6יסו כזוז. ססיר6גע)נו6
 1ס61 )1( 3קכ"ס ' 5יס 6'ת 6מר6 יו"ז תגיגן סכי636
 כעי וכז ונוסריין. ע65ין 6כ15טין כנוס ע)מנוג6
 5יס ונסיר זו"ד גס6י 6טתכ) ע5ת6 ע5 )רמנו6קג"ס
 וססירו ע5ת6. ומיים )ע5נוין כסיר 1ס661כפין.
 נו)נ)ת6 ריסיס כ)סו. )ע5נוין גסיר יו"יזסס61
 1ס6 )ת( דזסכ6 זיגין תכסיסי כסגע6 6תרקינות )י(זדסג6
 רמינוות6 ונוטני6ות )קג)יס. יקג"ס ומגיגות166קתוס.
 5קכ5יס עיגוי זיסיר )קכ"ס 5יס 6תר נגיסיי5יס
 עיגיך סטכי כי"6 ככ65. ססירן ד6'גון כנין גיס.ףטתכ5
 גקג"ס. כיס נוטתכ)ן עייגין ד6)ין זכסעת4נונגזי.
 ע65ס. 3למינוות6 יג5טקר6י קטסין ג)גיס פתעריןכזין

1גטני16ת

 שמפחד יראה אהבה. ויש אהבה .יש יראה. וישיראה
 בשביל או מנכסיו. ירד שלא בשביל הקב"ה אתהאיש
 או מנכסיו ירד שאם נמצא בחייו. בניו ימותושלא
 היה ולא שמים ירא היה לא בחייו בניו ימותואם

 שלו ולאהבה ה' ליראת מחשב אינו זה הריאוהבו.

 לקבל ע"מ כזו ואהבה יראה נקראות ולכךלעיקר.
 יו טוב בין הוא ויראה אהבה של העיקר אבלפרס.
 אפ השדה באילות או בצבאות ירושלים בנותאתכם חשבעתי ג( )שיר הקב"ה אמר ולפיכך לו. רעובין
 שהיא שתחפץ. עד האהבה את תעוררו ואםתעירו
 ע"מ והאהבה היראה כי פרס. לקבל ע"מ שלאאהבה
 רגזה שלש ותחת י( )משיי השפחה. של היא פרסלקבל
 8 גבירתה תירש כי ושפחה ימלך כי עבד תחת וגףארץ
 ה* את ואהבת התורה ציתה זה ובשביל י( תקון)ת"ז

 ודרשו מאדך. ובכל נפשך ובכל לבבך בכלאלהיך
 נאמר לכך מממונך נפשך עליך חביב שאםהקדמונים

 נאמר לכן מנפשך ממונך עליך חביב ואם נפשך.בכל
 המצות אותן ומקיים שמתפלל אדם שיש מאדך.בכל
 להוציא צריך היה ואם ממון. עליהן מוציאשאין
 שמחבב אדם ויש אותן מקיים היה לא עליהןממין
 במאה התורה כל לו נותנים היו ואם הנפש. מןממון

 חביב שהממון לפי בעבורה. נותנם היה לאזהובים
 עולפ ותאות ממון שהוא הגוף ועושר הנפש. מןעליו
 מצות שהוא הנפש. מעושר יותר עליו חביבהזה

 להתורה ואוהב ירא שהוא ומה לעוה"ב. טוביםומעשים
 את מחשב והוא ממון. בשביל אלא זה איןולהקב"ה
 הקב"ה ושל התורה של ויראה ואהבה לעיקר.הממון
 הקב"ה4 לפני חשובה אינה כזאת ויראה אהבה לטפל.מחשב
 והתורה הקב=ה של ויראה אהבה עיקראלא
 שטפל במה ולא האיש אצל שחשוב במה להיותצריך
 שמחשנ מי כן וכמו מאדך. בכל נאמר לכךאצלו.
 שבעולפ ממון כל נותן היה והוא מממונו. יותרנפשו
 נאמד לכך שלו. קטן באבר אפילו ניזק יהיהשלא

 כה( תקון )ת-ז : לו שאהוב במה נפשך.בכל

 פתח אבא רבי הרהבוני. שהם מנגיי עיניוהסבי
 תנה וחנני אלי פנה פו( )תהלים כתובואמר

 להקב"ה לו היה לא וכי וחנני. אלי פנה לעבדך.עוזך
 וחנני. אלי פנה אמר שהוא כדוד. יפה אדםבעולם
 והוא )י( להקב"ה לו יש אחר דו"ד למדנו כךאלא

 וכשרוצה עליונים. ומחנות צבאות כמה עלממונה
 לו ומאיר הזה בדו"ד מביט העולם על לרחםהקב"ה
 1צל ויופיו העולם. ומרחם להעולמות מאיר והואפנים.
 של גלגולת ראשו העולמות. לכל מאיר ההואדו"ד
 וזה )ת( זהב תכשוטי מינים בז' מרוקם ),(זהב

 האהבה ומגודל לעומתו. הקב"ה של ואהבתונתבאר.
 לנגדו עיניו שיסוב להקב"ה לו אמר להקב"ה.שלו

 בהקב"וע בו מסתכלות העינים שאותן שבשעהמנגדי. עיניך הסבי ככתוב בכל. יפות שהן לפי בו.ויסתכל
 עליונאע באהבה קלע כדורי בלבו נתעורריםאז

ובהתגברות

 הוהרדו
 וה*ה החוטם נקגי ב' אונים. ב' עיניפ. נ' דטיגלתא. הללי ד היינו 3ת( ! ר*יא ודינא גנ1רח על רופו זהב )1( רמיכות פדת 9א

 נס
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 אליו העליונה אהבה. של השלהבתובהתנברות
 אחר לצד עיניך תסוב מננדי. עיניך הסבי )ט(אמר
 כתוב וע"כ האהבה. בשלהבת אותי שורפות שהןממני.
 )ימו(י בדודבו

 עינים יפה עם אדמוני והוא טז( א,
 שאהבתו ההוא היפה העליון דווד ובשביל ראי.וטוב

 פנה דוד אמר בו. להדבק הקב"ה שלוהשתוקקותו
 )ג-פו.( : )'( וחנניאלי

 אין ועלמות פלגשים ישמנים מ'כית "מהששים
 המה ששים אלעזר רבי אמר וגון.מספר

 הנאחזים הגבורה. מכח שלמעלה הגבורים הםמלכות.
 שנקראת הקדושה החיה של )בהחקיקות(בקשקשות
 בקליפות הממונים פלגשים. ושמנים ל6(ישראל
 כמש"כ מספר. אין ועלמות )יכ( ממאה באחדשתחתיה

 כתוב זה כל ועל )'ג( לגדודיו מספר היש כה()איוב
 היא זאת לאמה. היא אחת תמתי יונתי היאאחת
 הגדולים. המאורות מן שנשתלשלה הקדושהשכינה
 אמא. נקראת והיא )'ז( לכל המאיר הצחצחותצח

 האומות כל הפיז בארז. הקב"ה עשה זהכדמיון
 זש"כ שרים. עליהם והשליט הארז צדדילכל
 העמים. לכל אותם אלהיך ה' חלק אשר ד()ימיים
 חלק כי לב( )שם זש"כ ישראל. עם לחלקו לקחוהוא
 יונתי היא אחת לה וקרא נחלתו. חבל יעקב עמוה'

 שהשכין כבודו שכינת היא זו לאמה. היא אחתתמתי
 ויאשרוה. בנות ראוה לו. ומ.וחדת היא אחתביניהם.
 על עלית ואת חיל עשו בנות רבות לא( )משייכמשאכ
 העמים שרי אלה ויהללוה. ופלגשים מלכותכלנה.

 .( )כ--יו : עליהםשנפקדו
 כחמה ברה כלבנה יפה שחר כמו הנשקפה זאתביי

 זה מקרא ואמר יהודה רבי פתח כנגדלות.איומה
 הם אלה הנשקפה. זאת מי אבל ונדרש.נתבאר
 הגלות. מן ויוציאם אותם יקים שהקב"ה בזמןישראל

 פתח ואח"כ וקטן. דק אור של פתח להם יפתחאז
 להם יפתח שהקב"ה עד הראשון. מן גדול שהואאחר

 וכן )ט,( העולם רוחות לארבע פתוחים עליוניםשערים
 שבהם ולהצדיקים לישראל הקכ"ה שעושה מהנל
 שנמצא יאים משל אחת. ננמעם דלא כלם. הםכך

 רוצים כאשר תמיר. בחשך היה ומרורו חשךבמקום
 המחט. עין כמו קטן אור לו לפתוח צריכים לולהאיר
 ביכולת ש.ש עד פעם. בכל וכן מזה. גדולואח"כ
 כמש"כ ישראל. הם וכך כראוי. האור כל לולהאיר
 תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט כג()שמות
 לו נותנים אין רפואה לו שמביאים לחולה וכןובוע

בפעם

)נכיסע63ס ורמיתו ס3טוכית16כטני16ת  6חל6 3סעל עיכיך 6סמר תגנדי. עיגיך טטכי )ט(".ול
 כתיכ וע"ד למיתית6. כס3סוכי )י תוקדין ד6יכוןתגי.
 עיגיס יפט עס 6דתוגי 1ס61 טי( 6' )סתי6) כדודכיס
 לחיע6 ספיל6 ע63ס דו"ד 6100 וכנין ל6י.וסוכ

 פגט דוו 6תל כיס. )6דכק6 דקכ"סותי6וכת6
 )ג-וז.( : )י( ומגגי36י

 6ין וע3תות פ5נסיס וסתגיסת3כות "תסששים
 סעט קסיס 36ע1ל לכי 6יול ונו'.תטפר

 דנכולט. תמי63 ד3עי%,גכולי6 6יגוןת3כות.

 כתיכ ד6 כ5 1ע3 )'ג( 3נווויו תטפר טיס כס()6ייג
  תתריטין.  רלסס5 קדיס6 סכיגת6סי6 ד" 63קט. טי6 6טת תתתי יוגתי טי66מת
 6ין. 6תקר'6 61'סי ליי( לכל5  ר)סיר  רוסרי5וסר5
 ע.,ין צכ3 1ריק כ6רע6. קכ"ס עכיד ד6כנווג6
  טס"ר רכרכי. ע3יסון ונוגי עיכר3כ3

  סע%יס. לכל  5ותס  5לסיך ס' סלק  5סי ר()רגריס
 מ3ק כי יג( )סס סס"ד ריסר5ג ככיסן,  לתילסיס גסיכוסו5
  יויתי ט'6 6מת )ס וקר6 גח3תו. חג) יעקי עעוס'

  וי6סלוט. גכהת ל6וט 3יס. ונויומדת סי" 5זתכיכיסון.  ר5סרי  יסריס סכיגפ סי5 ד5 ל5ןס. סי5 5תזתזתי
 פל פלית 151 תיל  פסו ככות לכות )"( )תס)יכד"6
 עעין רכרכי  5לין  ויסללוס.  ופלבסיס %לכותכללס.

 )כ-יז:( : ע3ייטוד6תפקדן
  כתיס  כרס  כלככס  יפס  סתר כיוו  סלסקפס 61תכם'

 ס,י ו6תר יסודט רכי סתת ככדגלות.5יו%ס
  5יכון  5לין  מסססס. 151 %י 5כל  ו5תזר.6וקיווס
 נ5ות6.  תן לון יפיס  לון  יוסיס  יסכ"ס נו%ל5יסר5ל
  לון יסטס  רסכ"ס  פר תגיס. רכ  ר5יסו5תריל5  סזת* 31כתר 1עיר. דק'ק דגסור6 פעק, 3ון יפתמכדין
 1כן )ש( ע3נו6 רוטי  ל5רכע  סטיתן  פל5יןתרפין
 כטו די 551דיק'6 3יסר36 קכ"ט דעכיד ת6יכ3
  גס )כר דץדא. בנזכמנא רל4יי כ3סו.טכי

  יכפון כר  תריר. כתסוכ5 סוס  וריוריס כתסוכ5ר5תיסיכ
 ר%סי5. כסיל,  ופירת5  כסור5 ליס  ל5סתת5 כעיין 3'סל6לסר5
 דיגסרון עד 1תג6. ככ5 וכדין תג'ס. רכולכתר
 כד"6 יסר~. 6יגון כנ י6ית. כדק6 גסור6 כ33יס
 תפלט 6סל עד ת3פייך 6נלסגו תעע תעע נג()עע,ת
 6יכח )16  6סוות6 ד6תיין )ת6ן וכןונו'.

%ספת5
הוהר

 הפ והגבורים חמלכוש מדה % )י6( . שבשמים המלכות מדת נגד הוא בעוה"ז המלך דוד כי )י( למלכות אומר הת*ארת*")ש(
 על ממונה  *לנקיט  שבקראות  תמחיגות  מן אחר שכי המכות לומר א*שר )יכ( : לה סביב גנורים ששים בהםשנאמר

 שנא%ה כמ-ד אתיא דא )טו( : הנינה % )יז( : למו מס*ר ואין עשרה עשרה על הממבים נם שיש )'ג( :מאה
 ת*רה. בטש*ט צית ככתונ הטכע. דרך *י על נעשה שהכל נראה תהי' הע%ם שנעיני באמן תה"האחתנח

 איזה דעת וכן נ*לאות. אראנו פצרים מארץ צאתך כימי יתקיים שלבסוף עד לאפ. לאפ הדל הולך מתפתח שבפבי  יבר%ר
 "ארא *רשת התורה שעל אברהם מגן בם4רו כן כתנ זצוק"ל מפוריסק הקדוש המגיד ה-ה חסידים של רני וא*ילו מהגאעים.נדויים
 ארץ על כנ*יה *רשה אננליא שמלכות מעת הש,אי  לאלף  תר-* שנת שטוטן אלה  ביטינו  נן והצה  לעט רי  אתכט ולקחתיעה-*

 ועור שכת בחיל% חארץ את יטטאו שהחיוצים כחות'1 בכל ועונד מרקד שהשפן אע-* טלה עויי בה מת'שגים לאט לאטהקדושה
 ז נידחת הארץ תה" וברוב הפרר4 על מרובח טהי' שהעומר כחם בכל יייאו להשט1נצחע יתי לא ישראל שפ בעוהש"י בודאי אבל אותם. הארן תקיא למען העומד. על מרובה *רוץ שי נמצנ תטצא שהארץ נריכדומת.
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 )טסו 36) דתתקף.ע טד ~טיל ~טיר 6)6 מו6.עסטת6
 מגיס 61ת36יו )יס. גסיל חו6 3זתג6 656 סכי.165
 מכ65. )יס ףסי5וו לסר6) זיתתקפון טז וטיל.זטיר

 3סטת6 )10 זגסיר ו3מן ז6תי. ותט)מ6 זיןפט)מ6

 וגסיל תקיף וגסוליס 3נין כחתס. 3לס ע3תלמסחר.
 3גסול6 תקיפ6 כגזג)ות. 6יותס ע3תר תסיסר6.יתיר
 61תכס'6 ימת6 ז6תחסך 3טוז חד ת6 '16ת. כזק6תקיף
 ז'תל3י טז ~עיל ~טיל 3קזמית6 יתגסיל 5פל6. 61תיגסור6
 )0 )6גסל6 יתטל זק3"ס כיון זס6 י16ת. כזק6גסול6
 16כת6. ז6יסו סחר. כתו 3קזתית6 יתגסיל יסר6))כגסת
 6יומס ע3תל כחתס. 3רס ע3תל כ)3גס. יפסעכתל

 סחר כתו סגסקפס 61ת מי 61מר סמטון ר3יב*רצדק )6-קע.( :כגזנ)ות
 ת'י כגוגגות. 6יותס כחתס 3רס כ35גסיפס

סו6 וז6 כחז6. מתח3רן ט5מין זתליןלז9616ת.  ט65ס ולג6 1קיתכק 60 כחף. וטעס.עיס
 כו"ן )ט'( כחף 61קרי 3ס6)ת6 וקיימ6 סירות6)טי)6.
 3ר6 מי ור6ו עיגיכס מלוס פ16 פ()יסעי'
ט)ת6)תת6תת6ס זרג6 ז"ייצ.6)0.
 3קסור6 חז6 3ח3ור6 ט)תין תלין 1תל11ייס1 )יי(תת6ס
 תלווייסו מתמ3רן כז סגסקפס. כחז6.חז6
 65גסר6. סחלות6 3טי6 כז סחר. כמו )ית(כתז6
 זסתס6. ג0ילו 3ס 3עס כז כסיסר6 6תגסילע3תל
 6יותס. 3ס)ימו. סיסר6 קיימ" כז כסמס3516תל
 ס)יתו )0 6ית כזין זס6 כ65. ט) )6נג6תקיפ6
 ט) ט)06 תט)מ6 חי)6 וגט)6 חי65. )תטגזותקיפו
 )עי)6 כחז6 )ון ח3ר כחז6. )ון זח3ר ס)ית6 זיטק3יז6
 תריסר גפקו ~תתתן )'ט( )תת6 כחז6 )1ןוחכר
 ס5יס זסוס יעק3 ז)טי)6. כגווג6 קזיסין;3טין
 ס6ר )כ( ו6וקיתכ6 כמס ט)תין 3תרין לחימוטי)
 נליס ותת6. 5טי)6 טריין תנ)ין כךין זט3זין גס36גי
 יח( )1'קי6 סס9ז פלוז6. ונריס ט5תין 3תריןז33ו
 ז33ו מ6רי ז6תט3יזו ))רור. תקמ )6 6חותס 6)61ס0
 63חותס. רח) 1תקג6 ס )גו6ס.ת תית6 61י 5ז6.ד6
 תי6ו3תס כ) תת6ס ט5מ6 זס6 וז6י. ס61סס
 עתירת ש6ס זע)מ6 כנוג6 )תסוי 3נין 6)6 6יסי)16

 חכתת6. 6סני6ת סופריס קג6ת 6חר6 3זוכת6זוכתס6.
 ז6סני6ו וספר ספר ז6ית 3גין . סופריס קג6תוסכ6
 6פ'15 ז6 כ) וע) )י"( )ג3ייסו ט65ס זחכתת6חסיכו
 יטק3 ז6 1ט) )ג"6 חוי כזק6 )נ3ייסו 6ס)יס )5יעקכ

 6סגיס)

 לעשו אבל שיתחזק. עד מעט מעט אלא אחת.בפעם
 האיר ממנו ונאבד לו. האיר אחד בזמן אלא כן.לא
 מהכי. אותו וישמידו ישראל שיתחזקו עד מעט.מעט

 בפעם להם שהאיר ולפי הבא. ומעולם הזהמעולם
 שלהם הארה ישראל אבל מהכל. כליה להם באהאחת
 לעולם, הקב"ה להם ויאיר שיתחזקו עד מעטמעט
 כמו הנשקפה זאת פי ויאמרו. עליהם ישאלווכלם
 ואח"כ דק. אור הוא והשחר הבקר. חשכות הואשחר.
 מן יותר מאיר שלה האור שהלבנה לפי כלבנה.יפה

 ומאיר חזק שאורו לפי כחמה. ברה ואח"כהשחר.
 באור תקיף כנדגלות. איומה ואח9כ הלבנה. מןיותר
 והאור נחשך שהיום בעוד וראה בוא כראוי.חזק

 שיתגדל עד מעט מעט תחלה יאיר הבקר. ובאנתכסה
 לה להאיר יעורר שהקב"ה כיון שהרי כראוי.האור
 חשוך. שהוא שחר. כמו בתחלה לה יאיר ישראללכנסת
 איומה ואח"כ כחמה. ברה ואח"כ כלבנה. יפהואח9כ

 ( )א-קן :כנדגלות

 שחר כמו הנשקפה יאת מי יאמי שמעיז יבי*תח
 מקי כנדגלות. איומה כחמה ברה כלבנהיפה

 וזהו כאחד. שמתחברים העולמות שני סוד זהזא"ת.
 העליונה מדרגה זו ביארנו הרי כהף. ועולם.עולם

 כמש9כ )טי( כף ונקראת בשאלה שעומדת הראשונהלמעלה.
 ברא מי וראו עיגיכם מרום שאו "()ישע"
 עולם למטה התחתונה מדרגה זו זארן.אלה.

 בקשר אחד בחבור עולמות שני ושניהן )',(התחתון
 שניהם מתחברים כאשר הנשקפה. יחדו.אחד
 להאיר. השחר רועה כאשר שחר. כמו )י"(יחדו
 השמש. אור בה ינקש כאשר כהלבנה מאירהואח"כ
 איומה. בשלימות. עומדת הלבנה כאשר כהשמשואח"כ
 שלימות לה יש אז שהרי הכל. על להגן היאתקיפה
 על העליון מעולם הכח ומקבלת חיל. לעשותוגבורה
 למעלה יחד מחברם יחד. שמחברם התם יעקבידי

 עשר שנים יעאו ומשם )יס( למטה יחדומחברם
 תם שהיה יעקב שלמעלה. כדמיון קדושיםשבטים
 שאר )ג( שביארנו כמו העולמות בשני אהבההכניס
 גורם ולמטה. למעלה עריות מגלים כך שעושיםאנשים
 יח( )ייקרא זש"כ פירוד. וגורם העולמות בשנישנאה
 שנאה בעלי שנעשין לערור. תקח לא אחותה אלואשה
 באחותה. רחל דתקנא י( )בראשית תשאל ואם לזו.זו
 תשוקתה כל התחתון עולם שהרי בודאי. הואכך
 ולירש העליון עולם כדמיון להיות בשביל אלאאינה

 חכמה. תרבה סופרים קנאת נזכר אחר במקוםמקומה.
 שמרבים -ספר ספר שיש לפי סופרים. קנאת כאןוכן

 אפילו זה כל ועל );6( אצלם העליונה חכמההמשכת
 יעקב כן ועי )נ"א כראוי אעלם השלים לאיעקב

השלים

 הזהרזיו
 על אבי ונו', האם את תשיח שיח עה"* בזוה"ק שנדרש כפ1 להשיגה. לא אבל  השאלח רק פותר עלאה אפא הנינה ש% *יחש08

 הנשק*ה יחיר בלשת כתוב מדוע יונן ובזה פ" )יח( ; תתאח אמא המלכות 11 )'ו( : א*שר אי  השאלה א*ילו וכתרהחב8ה
 הנינה מן לוקח ביחד. תתאה ואמא עיאה אמא שמחבר הת"ארת ע-י חגינה מן הש*ע פקכלת שהמיכות "י )יט( : הנשק*ותולא
 ות*יה רה ת מן ישראל של פיהם הנל דלתתא האתערות" אליח א%4ח כאשר להבינה מש*יע כמו התפארת ולפעמים לם4כותונותן
 מן ש"ע יקב' שוא*ות ושתיהן וסיכות. בינה היינו וספר ס*ר )ג"( : ומלכות ביעה תפארת כעד הוא ויח4 לאה יעקנ סיךגו(

 : החכמה עולם שהואה8קור
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 שנאה גורמים עולם בני שאר כראוי(. אצלםהשלים
 שלמעלה עריות הכל. של עריות ומגלים פירודוגורמים
 ובתה. אשה ערות העריות. סוד יש הזה בסודושלמטה.
 שהן לפי אחיות. נקראות ל14רן כמף אחד. בסודוהכל
 אשה ונקראות הרצון. ובהתחברות ובאהבהבאחוה
 הבא. לעולם חלק לו אין ערותן שמגלה מיובתה.
 'עקב כי קלה( )תהלים וראה בוא בהאמונה. חלק לוואין
 שנשתלם כיון למעלה. העליון סוד זה יה. לובחר
 בכל הכל לקח );נ( לסגולתו בכן ישראלונקרא

 : בכל ונשתלם למטה ולקח למעלה לקחהצדדים.
 ברא שכאשר למדנו הרי שמעון רביאמר

 האמונה סוד של בחקיקות חקק העולם. אתהקב"ה
 וחקק למעלה חקק עליונים. בסודות הצחצחותתוך

 הקדוש השם חקיקת בסוד אחד. בסוד והכללמטה.
 ולמטה. למעלה שלו האותיות עם המושלידץרדץ
 ועולם העליון עולם העולמות. נתיסדו הזהובסוד

 ף. האות של בהסוד נתיסד העליון עולםהתחתון.
 הטמיר מתוך שיצאה הראשונה עליונהנקודה
 נודע ולא להוודע עומד ואינו ידוע שאינו )כג(ונעלם
 האיר זו הסתרה ימתוך כטרף4. אףי בסוד ונתעלהכלל
 של התכללות בתוכו 'שנכלל . ונסתר' דק אחדמאור
 מי בו דפק הנסתר מאור ובאותו )ג7( האורותכל
 מאור הוציא ובכן האיר. שלא מי בו האיר דפק.שלא
 מאור להגנז )גס( להשתעשע לעדן עדנה שהואאחד
 שיצא ההוא והמאור ההוא.. המאור בתוך והנסתרהדק
 רבה. והתגברותו ומפוחד נורא הוא הדק המאורמתוך
 העולמות. לכל המאיר אחד עולם ונעשה נתפשטוהוא
 ששת דרים ובו כלל. נודע שלא נסתר עולםוהוא
 ובו מעלה דרי ומחנות חילות שהם אלףרבוא
 שאינן )ג,( חקיקות שש ונתיסדו )נתקיימו(נרקמו
 הכל בכן כאחד. ונתיסדו אותן שהוציא וכיון .נודעות
 בעולם שנתחבר י אות של הסוד והם אחד.חבור
 יעקב כ' קלה( )תהלים כתוב זה ועל ההוא.הנסתר
 אז ףן4 מתוך ונתיסד ן יצא כאשר יה. לובחר

 להם ניתנה לא העולם בני שאר לסגלתו.ישראל
 שמקבל מקום שהוא לסגלתו. אלא כך לעלותרשות
 זאת ומתוך שלמטה. המדרגה היא וזו )גו( לכלומאסף

 לא אבל המחשבה. של בהסתר למעלהמתנשאים
 ( )י-קכו : יעקב שלקח כמובהתגלות

 אמר וגו'. הנחל באבי ייאית יייתי אגיי עתאי
 אגוו מה אבל נתבאר. זה מקרא שמעוןרבי

 והמוח המוח על ומכסה הסובבת קליפה לויש
 מבפנים הקדושה שבקדושה דבר בכל כך אףמבפנים.

 רשע "( )"יקיק הסוד וזהו מבחוץ. הטומאהוצד
מכתיר

 ד)ע'65 עליין דכ)6. עליין ותנ5ין פלוד6ונלת'ן ד33י גרתין ע)מ6 3ני ס6ר מזי(. כוק6 )ג3ייסו6ס)יס
 ו3לת6. ד6ת6 עריין דעליין. רז6 6ית ו6 3רז6ותת6.
 ד6ינון 3גין 6מתן. 6תקרון ו14רע כ"ף מד6. 3רז6וכ65
 ו3רמיתו3"חוס

 ו3מ3ור"
 6יז6 ו6תקרון דלעות6.

 ך6תי. )ע5ת6 מו)ק6 )יס )ית ערייתסין ונ)י ת6ןו3רת6.
 )יטעית

 מו)ק"
 יעס3 כי ק)ס( )תסייס מזי ת" 3תסיתגות".

 ד6ס5יס כי1ן )עי)6. ע5"ס לז6 יס. )31מל
 3כ) כ)6 נעי) )ינ( )סגו)תו כדין יסר6)61קלי
 וגע') )עי)6 געי)סערינ.

 5תת"
 : 3כ65 ו6סת)יס

 3ל6 דכד תנינן ס6 סתעון רכי6תר
 מסיתנות6 דלזי 3נ)יפוי ג)יף ע)ת6.ק3"ט

 ג ק עם גו, ,1~1,ע'צ,וג,,.והי
 ותת,4 עי)636תווייס5יעיהוה
 וע)ת6 ע)6ס ע)מ6 ע)יוין. 6סתכ155 ד6ו3רז6
 ף. ד6ת 3רז6 6כתכ)) ע65ט ע)ת6תת6ס.
 קדת06 ע)6סנקודס

 ונסק"
 וסתיס מנו

 ל6 ידיע ד65 )ינ(וגניז
 קיית"

 6ת'ךע ו)6 5מנדע
 נסיל ו6 סתיתו ותנו סרף. דאי? דרז6 ס)'קוכ)5
 כ5)6 כגויס כ5') וסתיס.' ' וקיק מןנסילו
 יו6ן 3יס 3סס דסתיס נ?'רו ו3ססו6 3ג7( כסוריןוכ)
 6פיק וכד'ן נסיל. ד)6 ת6; 3יס נסיל 3סס.ו)6
 נסילו 65תננז6 )גס( )6סתעסע6 )עוונ6 עווכ6 ו6יסו נסירומן
 דנפיק נסילו וססו6 נ0ירו. ססו6 3נ1 וסתיסדקיק
 יתיר6. ותקיפ6 ו6תתני דמ')6 6יסו וקיק נ0ירותגו

 ע)תין. 5כ) וככיל מו6 ע)ת6 ו6תעכין ס6יו6תפסע
 סית דיירין ו3נויס כ)). יויע6 ו)6 סתית6ע)ת6

 ו6~תכ)15)יזסית ף63תקינ(6תרקיתו
 סי

 1ן)6 )ג,( רסיתין

 ע5ת6 3ססו6 ו6תמ3ל ן ו6ת קרז6 ו6ינון 1מ3י6
 יעק3 כי ק)ס( )ת0)יס כתי3 ד6 וע)סתית6.
 כוין ףוץ תנו ו6סתכ55 י נסיק כן יס. )ו3מר
 5ו 6תיסי3 )6 ע5ת6 3ני ס6ר )סנ5תו.יסר56
 דנסי5 6תר )סנ)תי. 6)6 סכי )ס)ק6רסו
 ו6 ותגו ו)תת6. ורג6 6יסו וו6 )יי( כ)6וכניס
 65 36) ורעו. 3סתיתו )עי)6נע)ין

 ;( )כ-קגו : יעק3 ונקי5 כת?63תנ)י6
 6מל וגו'. סנמ) ~3י )ל6ות ירלתי 6גוז ננתאל

 ותומ6 תומ6 ע5 ומפי6 דסחר6 קליפ6 )יס6ית 6נוי תס 36) 6וקתוס. ס6 קל6 ס6י סתעוןל3י
 5גו קווסס וקודס6 ת5ס 3כ) סכי 6וף5ני.

 רספ 6( )מכשק ד6 ורז6 )3ר. 6מר6'סער6
תכתיר

 הוהרויו
 אז בינה ה-א חכסה י41ר יד?. בהשם חסרומזים חרג של העלית זוה מן הש*ע מקנף הת"א-ת כאשר כי המכוון לומר אפשר)גג(

 כתר זה )גג( . זכר בחי' ישראל בשם נקרא אז סגילתו שהיא למלכהן השפע מש*יע וכאשר נקבה בחינת יעקב בשםנגן,א
 ש4טקורה לחכמה לבוש הגינה זו )גס( . אבא עדן. ונקרא י1"ר אות שמקורו הכמה והו )גז( יו"ד של גקוצו איא מושג אא4ינועףיק
 האצילזת עילם של הפ*ירות שש התיאה הגינה *י' )כו( מת*רשין. רלא רעין תרין הם ואיו אמא ערנה מקראת הראשזנה ה'אות
 סנילה שנקרא הטלכות עם סתיחרין העליונות ס*ירות כאשר *" )גו( וא"1 הולת שמקורו התפארת בפפירת נכילין והן נה-יחג-ת
 וממנה המלכוה. שהיא שלסטה גהמדרגה ולהבין להסתכל יכףים ישראל אז וא"1 סגילת צירוף סגירת"1 נט הת*ארת סגייתשהיא

 . הבינה עד ססנה שלמעלה מה להבין במחשבה להתנשאיוכ15
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 )ג-ר)נ,( : 6נוז 6קרי וע"ד ס5ויק. 6תתכתיר
 ז6גוז6. 5עותק6 גמית כז ת5כ5ס)תס

 ו6סתכ5 ך6נוז6 ק5יפס גע) ירךתי. 6נת נגת 6)זכקי3

 1יע איקס1)י"6שג,ן
 ז3

 3ג, י%
סךס 6ךס 3גי 1תעג1ג1ת ג( )קס)ת זכת'3)1ן. *טע6סת6:"

 3סיגת6 זתתעגני 6זס. 3גי תעגוג' ותווסךות.
 )יט( וסזות סזס תגייסו גפקיןז)י)י6

 1כ5"
 56עריך

 ע)ת" ע"תקג" 3ע5ת6 )ת3ר'ק3"ס
 וכ)6 3סו.

 מפ'" ק5'פין וכתס 5נותוח6
 וכ) )יוומ6.

 רז6 טריס ותת6. ע')6 נו,ג6 כס6'ע)ת"
 ז6 6יגון כ)סו דרנין. זכ) סיפ6 עז ע65סוגקוזס
 )נו ז6 תומ6. 5נו טומ6 )ז6. וז6 )ז6)3וס6
 5ס6י ק)יסס זס6י ז6סתכח עז זט. טן )גו וז6 "6.תן
 גסירו סוס קזט6ס גקוזס )ס6י.וס5י

 זכיכו )תגזעסעור6 )יס ז)'ת )י(פגית6ס
 וססו6 פסיעו. ז6תפסע עז זי)יס. וגקיווזקיקו
 מז 6תע3יז גקוזס זססי6פס'סו
 ז)6 גסילו גקוזס ססי6 )356ס6 ט6(כהכ65
 ךי5יס. זכיכו )סני6וידיע

 סיכ)"
 )ססי6 )3וס6 ז6יסו

 כ) ועס סעור6. )יס ז5ית גסירו 6יסו סתית6כקיזס
 קזת6ס גקוזס כססי6 6יסו וזכיך זקיק )16ו6

 )3וס6 6'סו פסיסו 1ססו6 )יג( קזת6סך"ור
 תססו6 'תיר וזכיך זקיק ז6'סו פג'ת6ס. סיכ)6)ססו6
 ו6ת)3ס 3ז6 ך6 6תפסע לס)"ס תכ6ןפסיסו.
 ד6 ך5ס;כח עז כן6.ך6

 );וס"
 תוק6 ז6 5ך6. וז6 )ך6

 6מר6. 5זרנ6 תוח6 6תע3יז ך6 )3וס6 ק)יפס.1ך6
 ך6 53)ו,6 כי עז )תת6. סכי 6תעכיז ך6 כנווג6וכ)6
 וכ)6 ונופ6. רומ6 וק)יפס תומ6 ע)ת". 3ס6י גס 3רמיסו
 ( )6-'ט : זע)מ6 תקוג66יסו

 ת6 ירזתי. 6נוז גגת 6) 6תר. 6)עזרר3י
 נגת" ס6ישי

 6נוז. סכיגת6. סי6 ון6 תעזן. גפק6
 ריסין 6ר3ע ז6יגון קזיס6. ע)6ס רתיכ6 סי6ז6

 ך6יגון 6נוז6 כס6י טנ( נגת6 תן דתתפרסןזגסרין
 ך6תר ות6י )נו. קריסין ריסין6ר3ע
 )תרכ3ס.פ)וגי 'רז זתגן כתס )יי(ירךתי
 תסו 'רזתי. 65נוז 5ת'תר )'ס סוס סכי 6י עקי63 ר3'5"5
 ס3מ6 ךס'6 תסוס 6"5 'רזתי 6גוז גגת6)

 סערו'. תכ) וסת'ת6 סתיר66נוז6 תס ))ס(ז6נוז6
 ותס ססרו'. נ1כ) סת'ת6 טנגת6 זגפק6 רת'כ6גך
 3ס6' תתמ3רן 63נוז6 די קריסין 5ר3ע6'גון

 תתח3רן רתיכ6 כך ניס6. תס6' ותתפלסןגיס"
 מז כ5 יתתפרס )),ן 3ס)'תות6 3מזוות636מזות6
 ג( )גי6ס'ת סס"ז ז6תתגי. ת6י ע)כע3רוי

 ססוננ סו"
6ת

 .( לב-רלג : אגוו נקרא ועיכ הצדיק. אתמכתיר
 האגוז, עומק להבין ירד כאשר המלךשלמה

 והסתכל אגוז קליפת לקח יררתי. אגוז גנת אלככתוב
 הרוחות אותן שכל והבין );"( הקליפות אותןבכל

 ולטמא באנשים להתדבק אלא אינם האגוזקליפות
 שדה אדם בני ותענוגות ג( )קהלת שכתובאותם.
 בשינה המתענגים אלה אדם. בני תענוגי ועודושרות.
 צריך ה" נבאטכ )גט( ושדות שדה מהם יוצאיןבלילה
 ובהכל גחם. העולפ ולתקן בעולם לברואהקב"ה
 וכל המוח. על מכסות קליפות וכמה מבפניםהמוח
 מוד מראשית ולמטה. למעלה הזה כדמיוןהעולם
 זה הם כלם המדרגות. כל סוף עד העליונהנקודה
 לפנים זה מוח. מן לפנים מוח לזה. וזה לזהלבוש
 לזה קליפה שזה שנמצא עד מזה. יפנים וזהמזה.
 היותר אור הוא הראשונה נקודה לזה.וזה

 והרוחניות הצחות לדעת שיעור לו שאין ט(פנימי
 ואותה התפשטות. ממנו שנתפשט עד שלו.והבהירות
 היכל נעשית ההיא נקודה שלההתפשטות

 שאין האור שהוא ההיא לנקודה להלביש ט6(אחד
 לאותה לבוש שהוא ההיכל זה צחותו. לגודל השגהבו

 כל ועם שיעור. לו שאין אור הוא הנסתרתנקודה
 שהוא הראשונה נקודה כאותה וצח רוחני הוא איןזה
 ההתפשטות נתפשט ההוא היכל מן ונעלם. טמיראור
 לבוש הוא ההתפשטות ואותה ))ג( הראשון אורשל

 מאותה יותר וצח רוחני שהוא הפנימי. ההואלהיכל
 ובתלבש בזה זה נתפשט ולהלאה מכאןההתפשטות.

 מוח זה לזה. וזה לזה לבוש זה שנמצא עד בזה.זה
 שמתחתיה. לחמדרגה מוח נעשה זה לבוש קליפה.וזה
 כזה בצלם כי עד למטה. כך נעשה הזה כדמיוןוהכל
 והכל וגוף. רוח וקליפה מוח הזה. בעולם האדםנברא
 ( )א-ים : העולם תקוןהוא

 בוא ירדתי. אגוז גנת אל אמר. אלעזררבי
 אגוז. השכינה. היא וזו מעדן. יצאה הגנה זאתוראה
 ראשי ארבעה שהם הקדושה. עליונה מרכבה היאזו

 בו שיש הזה כאגוז ))נ( הגנה מן הנפרדיםנהרות
 שאמר ומה בפנים. קרשינים ראשיארבעה
 למרכבח. פלוני ירד שלמדנו דרך על היינו ))ו(ירדתי
 מהו ירדתי. לאגוז לומר לו הי' א"כ עקיבא רביא"ל
 השבח היא שהגנה מפני א"ל ירדתי. אגוז גנתאל
 צדדיו מכל ומכוסה נסתר האגוז מה טס( האגוזשל
 וכמו צד. מכל מכוסה הגנה מן היוצאת המרכבהכך

 בצר מחוברים האגוז שבתוך קרשינים ארבעהשאותן
 שמחוברים בהמרכבה הוא כך השני. מצד ונפרדיםזה

 אחד כל ומתפרד ט'( בשלימות בשמחהבאחדות
 הסובו חוא ב( )גראשית זש"כ שנתמנה. מה עלבצדו

את

הזהר
 1 חסד ))ג( 1 ביגה ))6( 1 חכמה ))( 1 קלי מן פ4 )כט( . חפ-א בג" התיבה כרל עם שאגח הטיע הרמז החש 1ה ויל)כ"(

 קשיא ))7( . להמלכות המרגגה של הקודש חיות ארבע של הסוד יחזקאל במרכבת שנאמר וכמו ארגמ"ן מרכגו בסוד כידוע)!ג(
 אחע אל איש ופניהם למעלה עולה היא בהתיחדם הףא ירדתי יאמר ומדוע התפארת אמרי זה הלא טלכות. הייט הגינה שאםליה
 שר שברח היא שהגנה ר"ל ))ס( , הסלכות מרכבת על שמרמ1 האגח בשניל אלא הננה גשגיל אומר אינו שירדתי מתרץ וע"זע.דוע.

 בטיאאף האחדות וכן המרכבה של דה~דש חיות ארגע של האחדות היינו )!1( : מרגבות וכמה כסה יש הלא כי שלה. וחיעראפיגבה
 חלזן:ארנט"ן
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 וכן אשור. קדמת ההולך הוא החוילה. ארז כלאת
 האנוז קליפות של זו פסולת עקיבא רבי אמרנלם.
 לה גלתה לא שהתורה אע"פ א"ל תרמה מהעל
 מהם עשקדימן וראה בוא )6( גלתה בזה אבלבזה.
 הדין שרי יש להם. יש ורמז מתוקים. ומהםמרים
 שגלתה רמז כל אבל שירות. של שרים וישהקשה.
 הוא וכך הוא. הדין שעל נראה בשקדיםהתורה
 שקד מקל ח( )ירס" שנאמר דיה על לו נראהלירמיהו
 במטה כך אף ממש. שקדים שקד. מהו רואה.אני
 התיבה משמעות ומן שקדים. ויגמל י0 )ימיניאהרן
 וישקד ט( )יניאי שכתוב הקשה. דין שהוא נשמעממש
 וכן דברי. על אני שוקד א( )ירמיו וכן הרעה. עלה'

 שעשה מה שכל נשמע מזה עקיבא רבי א"לכלם.
 גדולות. חכמות מהם ללמוד בשביל הואהקב"ה
 אמר אלעזר רבי ימענהה ה' פעל כל א( )משלישכתוב
 עשה אשר כל את אלהים וירא שנאמרמכאן.
 חכמה מזה ללמוד מאד. מהו מאד4 טובוהנה

 :( )ג-טו :עליובה

 וק 6ק1ר. קותת סס51ך ט61 סמ1עס. 6רן כ63ת
 3כ15כ6 ס6י עקיכ6 רכי 6תרכ5ס.

 ד6גח6 כק5יס1י דסי"
 3יס ג5י 65  ו16ריית6 6עאג 6"5 רתי3.61ת6י
 תכס1ן ןקקדיס[ מ~י ת6 ))י( נ3י כס6יכס6י.
 דדיכ6 ת6רי 6ית 15ן. 6ית ורתי,6 תתיקין. ותכס1ןתרירן
 כ61 וסכי ס11. דדיכ6 מ,יכןכ16ריית6  רנ5י רתי61 כ5 6נ5  רפירוס6. ת6רי 61יתקקי6.
 סער %קו  6( לייי" רכתיכ  כויכ6. 3יס 6מף3ירתיסו
 כתעס סכי  16ף %%ס.  ססרימ  קקו. תסו רו6ס.5לי
  תיכ1ת6  ו%ן  סעריס. 1יגת5 יו( )כתדכר6סלן
 ףסתר  פ( )ייאל רכתיל ססי,.  ריל6 וס61 6סתתעתתק
 1כן  רנרי. פ5 6לי ס1קו 6( )'ימ" 1כן סרעס. ע3ס'

 דעכד ת6י כ5 תסתע עקיכ6 רכי 6"5כ5ס1.
 6יט1. סגי6ס מכתת6 תכיס 3תייףקכ"ס
  %6ר 56פור רני %5פלסו. ס' פפל סו פפ  ליילירכתינ
 עקס 6קר כ3 6ת 56סיס ףר6 רכתינ%יס6.
 פכ%ת6  יליס  ל%י5ף %,ר.  %סו  ת6ו. עוכוסכס

 :( )כ-סו :ע63ס

 ובא בהם4 שכוסף העולמות מאותן יוצא כשהקב"ה רב אמר יוחנן רבי אמר וגף. לראות ירדתי אגוז גנתאל
 לפניו יפה תורה קול דתנן בתורה. העוסק קול שומע אם ורואה ממתין הוא עדן. בגן הצדיקים עםליכנס

 לראות. מהו לראות. ירדתי אגוז גנת אל שכתוב זהו למעלה. השרת מלאכי שאומרים ותשבחות שירותמכל
 שנקרא הוא כד יוחנן רבי א"ל אגוז. גנת נקרא הוא עדן גן וכי יצחק א"ר בתורה. העוסקים אותםלראות
 הוא שלמעלה העדן כך קליפות. כמה עליו ויש עבריו מכל סתום הוא האגוז מה העדן. גנת כלומר אגוז.ננת
 נביא עין ולא חשמל לא שרף ולא מלאך לא לראות. שלטו שלא שמירות כמה עליו ויש עבריו. מכלסתום
 כן מבפניננ ופריו קליפה אחר קליפה האגוז ומה זולתך. אלהים ראתה לא עין 0ד( )"ח" דכתיב חוזדעולא

 בראשית( פדח"ג )דפ : מבפנים והוא עולם אחר עולםהעדן

 היא השכינה כאשר ונף. בנעלים פעמיר יפיבשה
 שעליהן הרגלים הם וישראל ישראל. עלעומדת

 בהם הקב"ה אותה משבח בגלות. השכינהעומדת
 פעמיך יפו מה ועוד בנעלים. פעמיך יפו מהואומר
 ג"פ ראיה מצות מקיימים היו כשישראלבנעלים.
 שעמדו בזמן בנעלים. פעמיך יפו מה ועודבשנח.
 ועמדו  יט )יכר" נאמר שעליהם סיני. הר עלישראל
 בנעלים. פעמיך יפו מה ועוד ההוא. ביוםרגליו

 בתפלה. הדין וביום השנה בראש עומדיםכשישראל
 כסא על ויושב הדין מכסא בשבילם עומדהקב"ה
 בגלות השכינה עם עומדים שישראל בזמןרחמים.
 ואומרים יסורין וכמה עונשין כמה עליהוסיבלים
 כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך כי פד(נתהמם

יו ייסאי רבי פתח רבים. בת שעי עי בחשביו ברכיתעיניר ה"( תשן )ת"1 :טבחה

 5ףט4 עכיכת6 כל 1ג1'. ככעמס פעתיך יפוכנה
 וקתת רמין 6יכ1ן ףקר36 יסר56. עיע1תדת

 כס1ן 5ס תקכמ קכ"ס כג13ת6.ע5ייט1
 פעתיך יסו תס ותו כגע5יס. סעתיך יפ1 תס161תר
 נ"פ ר6יס ת15ת תקייתין ט11 יקר36 כיככע5יס.
 דקיית1 כ1תכ6 ככע5יס. פעתיך יס1 תס 1ת1כסכס.
 1עתדו יי( )ייי" 6תתר דע3ייס1 דסיגי. ע1ר6 ע5יקר36
 ככע5יט4 פע)ויך יפ1 תס 1ת1 ססו6. כי1סרג3יו
 כ1%ת6. דדיג6 1כיות6  ססלס כר6ק קייתיכד

 כס6 ע5 ויתיכ דין תכס6 עותד כניכייסוקכ"ס
 כג5ות6 כסכיגת6 קייתין ד6יג1ן כ1תכ6רמתיס.
 כ65ן כמקככו סיוס כ3 ס1לגכו ע5יך כי פד()תסי.ס 61תרין יס1רין וכתס דיכין כתס ע5סוסכ5ין

ייס6 ר8' פתמ לכיס. נ2 סעל ע3 כמקכ1ן כרכותעיניך ""י( תשנ6 )ת"ו :עכמס
 יי י * ייה*ה4

 החיצהטש וקייפה מוו. פקורשת זו כלומר פאנ לפניפ % להמרכמה הסובגא קליפת ארגי "א ק שנמו התורה נלתה לא כאן פ"053
 העפ הכל גארץ אשר  עשנ ירק או פרי או צמח שכל איך התורה גלתה גשקדיפ פי' גלי גהאי אגל סגיג. ת נעה היא*ני8ית והיותי סתלקחת אש נרול ענן סערח רוח והן האגח. שעל הירוקה החיצונה קליפה וכנגרה הפנימיות לקליפות פסולת כעיןהיא

 י וחטים על רפ והטתושם דינ. על רפז המריפ ושקריפ רוהנים. עניניפעל



 9ימה קורשישין ז רגטיריםשיר ה"הרלשת
 6ת1כת 1מס יג( )'55" כתיג 61תל*שמ6
 516ר1. סי6 ס' יר6ת וזעת מכתס יסועת חסןעתיך
 קר"ס6י

 גס גר כ5 תכיכן 60 6ג5 מגרי6. 6וקיווס
 5ס עתין 5תקגע וזכי ע5ת6. גס"י ג6וריית6ר6תעסק
 ג6תוכס.56עריך

 זרעות"
 5קגזס. יתכוין זי5יס

 6תכוון. 5סכי ז6תוכס גגין )"( סתיס 5ססיתכוין
 ונכיז סתיר )ז6 ז6. ע5 ז6 סר6ן 56יןצ'ן וזעת. מכתס גזיכ6. רמיוי 65כ655 יסועות.מסן

 516ר1 516רו* סי6 ס' 'ר6ת ז6( ע5 ז6ר6ס
 6יטן כ5 ייע סן יו6ת ~ס6י גע 1%ז%

 תנ5ן. גמוסגכ6* )ון 6פיקת כ5סו גכיזין 6יכון %ת'כס
 עגיזת וז6י גמסכון גמסגון. גרכות עיניךזכתיג
 ו"סגמת 5כ5". ו6סק"ת תיס גרכות 6יכוןו6פיקת
 וגכ65 6ת1גס. 6תקר'6 וע"ז גמוסגנ". כ565"פק6
 )נ-ל:ג( : 16קיתכ6 וס6 6תונס.6תקרי6

 65מת 6מת '( )קס)" כתיג יוס6 לגי6תר
 גסיסר6 זקייתן זניתעי'6ות חסגון מסגון*5ת615
 זכתיג גפות'ס. קרת נפ5 6יכון. ד5ס זרניןג6ן
 עייכין 56ין רגיס. 3ת סער ע5 גמסגון גרכותע"ניך
 ז6תתסכ ע65ס מכתס 5נ1 פרפר6ותזעס

 6תת5יין ועיגורין ותקופין מסגון ותנות5עי65.
 5כ5 מית'ן זכפקין גריכות ו6תעגיזו עיינין()6ינון
 זסיסר6 ועיגורין מ1ס3ן )כ5 ז6תפקזן עזססרין.
 6יס1 1ך6 )ג( מס3ון 5תעגז ותז5י וככגיןז5גר
 :( )נ-לכ : ז35ך ס'סך6 6יסי ז6 רגיס. 3ת סערע5

 ת5ך כ"ונתן י6סו 1יית ככיתי עי,וי4אשי
 ר6סך סתעון רגי 6תר גרסעיס*6סור

 ר6סך 6ג5 ו6תתר* 6וקיתג6 קר6 ס6י ככרת5*ע5'ך
 סת6 זריס". תפ3'ן ע65ס ריס6 ז6 ככרת5*ע5יה
 כ5 לסית'ן ג6תוון יהיה קז'ס6 ע65סזת5כ6
 קז'ס6 וס,6 מז6* פרסת6 ו6ת6ת

 כ5 1ר16 גת( )ינליס ותכן י6ות. כזק6 ז6תווןגסדור6 נ5יפ"

 :ע5 % :תא:י%שךש
 למס. כ) פקר )ד( ע65'ן קוזסין זכ5 גוכר6קזס.
 6פתמ "יסו י מו זגמית )ס( זקיק סג'5גססו6
 קזס 61יס1 י6ות* כזק6 1"'גייפירין 5תעגזרמת6
 סיכ65 דן* ז6 'ג'6ך. כי וסיס תכיכ6 פרסת6 :ע65ס

 "כסזל6ין פתמין גמתס'ן ' תנו זי5ס רמת6י6תפתמ
 גס6י י עגיז פסל דססו6 )1( זגס סתיתין61זרין
 גנין 0( ז6 סופר תנו גפק6 זי ק65 גיס 5תסתעסיכ65
 ופתמ ' ו6ת6 סערין* גכ5 סתיס סו6 61יסופר

מס

 אמונת תויה יג( רשש" כתוב ואמר.ייסא
 אוצדו. היא ה' יראת ודעת חכמה ישועת חסןעתיך
 אדם כל למדנו הרי אבל החברים. ביאדו זהמקרא
 לה עתים לקבוע וזוכה הזה. בעולם בתורההעוסק
 להקב,ה. יתכוון שלו שהרצון באמונה. להיותצריך
 תתכוון, לזה שהאמונה לפי )"( שמים לשםיתכוק
 ודעת. חכמה בדין* רחמים להכליל ישועות.חוסן
 ונעלם טמיד )זה זה* על זה שרוים השניםאלה

 של אוצרו אוצרה היא ה' ידאת זה( על זהלהשרות
 אותן כל בה נאספים ה' יראת שזאת לפי אלה.כל

 יוצאים וכאשר )נ( לכלם אוצר נעשית והיאהנחלים.
 פניין, בחשבוה מוציאתם היא האוצרות אותן כלממנה
 תעשה ודאי בחשבון בחשבון. ברכות עיניךשכתוב
 ותשגיח לכל* ותשקה מים בריכות אותןותוציא
 )ג-רכג.( : נתבאר וזה אמונה.נקראת ובכי אמונה* נקראת וע"כ בחשבון. הכללהוציא

 לאחת אחת י( )קהית כתוב יוסא רביאמר
 בהלבנה שקיימות הגימטריאות חשבון חשבון*למצוא
 שכתוב בפיו. זה מקרא נפל הם. שלה מדרגותבאיזו
 העינים אלו דבים. בת שער על בחשבון ברכותעיניך
 הנמשכת העליונה חכמה אל פרפראות הןשלה

 נתמלאות ועיבורין ותקיפות חשבון ומתוךמלמעלה.
 הלבנה של ועיבורין חשבון לכל שמפקדות עדהצדדים. לכי מים המוציאות בריכות ונעשית עינים()אותן

 דזהו )נ( חשבון לעשות והמזלות והכוכביםשמבחוץ
 :( ')ג-לצ : שמבחוץ הלבנה היא זו רבים* בת שערעל

 מלד כארגמן ראשר ודית ככרמי עיירר4אשך
 דאשד שמעון רבי אמר ברהטים.אסור

 ראשד אבל ונדרש. ביארנו זה מקרא ככרמל.עליך
 שמו ראש. של תפלין העליון ראש זה ככרמל.עליך
 כל נרשמות באותיות ידקרך: הקדוש עליוו מלרשל
 בהן חקוק הקדוש ושם אחת. לפרשה ואותאות

 כל וראו כח( )יברים ולמדנו כראוה האותיותבסדור
 אלו ממך. ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץעמי

 האותיות בסדור הקדוש שם שהם שבראש.תפלין
 שהיא י זו בכור* כל לי קדש הראשונה פרשה :שלו
 רחם. כל פטר )י( העליונות קדושות לכל בכורקודש.
 פותח הוא י מן שנמשך )ס( הנעלם נתיבבאותו
 קודש והוא כראוי. ותנובה פירות לעשותהרחם

 רחםשנפתח
 יםו שלהנמתודה:הב::יאר*

 ה.דראות
 בהיכל הזה פטר עשה י )1( שבה נסתרותוגורנות
 לפי )י( הזה שופר מתוך שיוצא הקול בו להשמיעההוא
 ופתח י ובא הצדדים. בכל סתום הוא השופרשזה

לו

 הזהרזיו
 ושכיצתיה. שביא ליידמ בכוטא שילמוד ע"י אטנח שנקראת השכינה תקון בשביל יהיו לתורה שהעתים עהו אמומ שחוש 8" )"(ן

 חיא השמנח שטנהח פ" אתכוון להכי מלטת דהייט שהאמונה לפי תפארה הייט ושמיפ מלכות. ה%ט ש-ם כי שמים לשםהדו
 בס8ירח ה%ן הנהלים. מכל השפעות מיני כל נאספים ובה המלכות נקראת ה' יראת )נ( . התפארת דהיינו קוב"ה עםלהתיחד
 ,צעל וכשלות הכוכבים עט האדמה על המאירח הלבנה % שמבחוץ להלבנה בהשנחתה מפקדות המלכות שעיני פי' )נ( .העליו%ת

 ו דעת ה%נו הנעלם נתיב )ס( ! חכמח הייט )י( 1 חשבתה לפי ובצמנומ ת בפוש האדמה על שפע םיני כל המלכות מש8עתקץ
 קוי שנקרא לההפאית היציא ש81ר' שנקראת שהבינח פ" הש81ר. מהוך היזצא קוי )ו( : שלה בינה שערי הח8שים עם בינה הייט)1(
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 והוציא לו. תקע שפתחו וכיון הקול. פמנו להוציאיו
 ובתקיעת )ת( לחירות עבדים להוציא הקולממנו
 להיוח עתיד וכך ממצרים. ישראל יצאו הזהשופר
 באה. ההוא משופר נאולה וכל הימים. לקו אחרזמן

 מאותו שהרי זו. בפרשה מצרים יציאת בה ישולפיכך
 והוציא שלה. רחם שפתח ף של הכח בחהשופר
 השם של השניה אות ד* וזו העבדים. לגאולתהקול

 שמע של היחוד סוד השליש-ת פרשה :הקדוש
 בו )ע( הכל של יחוד ובו הכל. הכולל ך זוישראל.
 והיה הרביעית פרשה : הכל מקבל והואמתיחדים

 בהם שמתיחדת הצדדים שני של כוללת שמע.אם
 האחרונה ד8 וזו שלמטה. הגבורה והיא )'( ישראלכנסת

 השם אותיות ממש הם ותפלין מהם. ונכללתמקבלתן
 של תפלין אלו ככרמל. עליך ראשך וע"כהקדוש.
 יד. של תפלה היא זו כארגמן. ראשך ודלתראש.
 שלימות ג*כ לה ויש העליון. לעומת דלהשהיא
 ונאחז הוא קשור ברהטים. אסור מלך העליון.בדמיון
 כראוי. ההוא הקדוש בשם להתאחד בתיםבאותן
 מה אלהים. בצלם הוא הרי בהם שנתתקן מיוע"כ

 נתיחד זה אף )'"( הקדוש השם בו נתיהדהאלהים
 אלו אותם. ברא ונקבה זכר כראוי. הקדוש שםבו

 ארבע . אחד והכל )'נ( יד של ותפלה ראש שלתפלין
 המוח. במקום ארבע למטה. וארבע למעלהפרשיות
 נקשר. בזה שזה לפי מונח. שהלב במקוםארבע
 עליון שם שהם לפי בהם להתעטר האדםוצריך
 נקרא ה' שם כי הארו עמי כל וראו שנאמרהקדוש.
 הקדושה עליונה בעטרה שמתעטר מי וכל וגו'.עליך
 מלך זש"כ ברקיע. מלך והקב"ה בארו. מלך נקראזה

 ואמר אליהו פתח וגף. לתמר דמתה קומתךיאת ג-רסד( )א-יג ברהטים:אסור
 שאדבר מלפניך רצון יהי עולם שלרבונו

 בשיעור ובמשקל במדה כלם כראוי. הישר בדרךדברים
 דמתה קומתך זאת ואמר פתח השכינה. שלקומה
 כתמר צדיק בו שנאמר לאותו אלא לתמר. מהולתמר.
 שא.ן ללולב ודאי דומה קומתך תמרים כפתיפרח.
 נפרצו משנה בעלי דרשו לחנם ולא ופרוד. קצוץבו
 הגוף. של לשדרה דומה הוא לולב פסול.עליו
 חמשה כי במספר. ששה והוא הכל. קומת ןשהוא
 באמצע. העץ גוף יהוא ממנו. מתפפטיםענפים

 מצד ושלשה אחד מצד שנים הם ענפיםוהחמשה
 עבות שמאל. לצד ענף שלשה. עבות עץ ענףנחל. וערבי עבות עץ וענף כג( )ויקרא נאמר ועליהםהשני.
 וכלם שתים. נחל ערבי באמצע. העו ימע.לצד

 זרועות. ושתי וברית שוקים שתי כנגד והםהמשה.
 הוא אתרג למינו פרי עושה פרי עו הוא ובוהעו. פרי הוא לב. כנגד אתרג וענפיו, העו עיקרבאמצע
 : היתה ירקרקת פשם ואסתר )יג(ירוק

 )ת-

 צ( תין
זאת

5יס
 )6פק"

 61פיק 5יס. תקע 5יס ד6פתמ וכיון ק65. תמס
 65פק" ק)"תגיס

 וכתקיעו )ת( 5מירו עכדין

 % 5 11.1~מש שסעמ
 61פיה 1'5ס. רחת6 דפתח יי מי)5 6תי6סוער
 זסת6 תג'ג6 6ת ה וד6 דעכד'ן. )פורקג6ק)6

 דסיע ויחוד6 רז6 ת5'ת,ס פרסת6 :קד'ס6
 כיס )ע( דכ)6 'חוד6 וכיס כ)6. דכ)') ן ד6'סר6).
 כ)" געי5 וסו66תיחדן

 וסיס רכיע6ס פלסת6 :
 3סו ד"ת"חדת דתרין כ)י)ו 0תע.6ס

 כתר6ס ה וד6 ד)תת6. גכורס )'( יסר6)כגסת
 דסת6 6ע ותפ5'ן תגי,ון. ו6תכ)י)ת )וןדגס)6

 יי* 50 מפ)ס ס'6 ד% כ6רגתן. ר6סך וד)תדריס"4
 )ס 6'ת וס)יתו עי5". )גכי תסכג6ד6'סי
 ו6חיד 6יסו קסיר כרסעיס. 6סור מ)ך ד)ע'65. כגווג6 סכ'6וף

 י6ות. כדק6 קייס6 סת6 כססו6 )6ת6חד6 כתי63יגון
 תס 6)סיס. כ5)ס סוי 6'סו 3סו ד6תתקן ת"ןוע"ד
 6תיחד סו6 6ף )'"( קד'ס6 סת6 כיס 6תיחד66)סיס
 6)ין 6ותס. כר6 וגקכס זכר י6ות. כדק6 קדיס6 סת"3יס
 דריס"תפ5ין

 6רכע חד.. וכ)6 )'ג( 'ד ס) ותפ)ס
 דתוח". 63תר 6רכע )תת6. ו6ר3ע )ע')6]סרסיין[
 6תקסר. כד6 דד6 כגין קרי6. ד635 כ6תר6רכע
 % קויס6 ם ' %.%1ת(~יותתעסו2ע6 סת" ד6יגון כגין כסע )6תעער6 נ"גוכעי
 ת5ך סס*ד כרקיע. ת)ך וקכ"ס כ6רע". ת)ך 6קריז6

 נ-רסד( . )"-יג : כרסעיס"סור
 ו6תר 6)יסו פתח וגו'. )תתר ותתס ק1תתךזאת

 כסעור כתסק) כתדס כ)סו י6ות. כוק6 תיסר כ"ירחת5ין
 דתתס קותתך ז6ת ו6תר פתמ דסכיגתך.קונוס
 כתתר 5דיק 3יס ד6תתר )ססו6 6)6 )תתר. תס1)תתר.
 ד)ית ))ו)3 דתי6 וד6י הותתך תתריס. כעתיפרמ.

ע)יו
 ק

 דגופ,. )סדרס דותס 6יסו )ו)כ פסע.
 דחתס 3מוסכן. סית ו6יסו דכ)6. קותס ךד6יסו
 כ6ת5עית6. ד6')ג6 גופ6 61'סו תגיס. תתפסס'ןעגסין
 תס6י ות)ת סער6 תס,י תרין 6יגון עגפיןוחתס
 1ערכי ענ1ת ען 1עטף סג( ),'ק-" 6תתר וע)ייסוסער6.
 עכות 5סת6)6. טגף ס5סס. עכות ען עגףגח5.

 וכ)סו תרין. גח) ערכי כ6ק5עות". ען)ית'ג6.
 6'כ6 6'סו יכ6. "-י: ק 1ס י6'3ש א 61ייייק2תס.ע,
 6'סו 6תרנ )תיגו.. סרי עיסס פרי ען 6'סו וכיסד6י)ג6.
 תק1ג" )ת'י 2 ירקרוקפ סות תתתן 61סתר )'נ(ירוק

 סכטין(
זמת

 הזהרזיו
 מבינח השפע כל פסגל ה?וא נה*י חו-ן חמפירהן אואר כל הנולל התפארת זה )ט( . חירות גהני כ* של הכח גא הגינה 8הארת04

 שכר בח שנוכר ונבורה חסד ושמאל ימין הצררים שני כויל היא המלכות כננר שהיא היביעית פרשה ן1( . למלכותלהשפיע
 : נקבח בבח" ותש-י זכר בבחי' תו"* )י3( תפילין המניח אדם וכן הויה השם גו ונתיחד המ*כות שמ הוא אלהים )י"(ועונש
 : סיכ0ת אסתר ותלבש כן מיכות על מרמו שהאהרג וכמו חהג. עשב שהט ירוק סראות ג' מ, מורכנ צבע תיינו חאת 'רקות)'ג(
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מו קורשלשן ז וץשיריםק2ציר4 הזהרלשדן
 כמס יסווס לכי 6מר 3תתל. יתתס קמתרזאת
 תתפרס6 ד63 קג"ס קתי יסר36 כגסתחגיגס
 גוקג6 תן דכר פריס ד65 תיזר כ?,יתגיס.
 ( )ג-קג, : 5ע5ת'ן סו6 גריך קויס6 תןתתפרס, 63 יסר56 כגסת כך 67. ג63 י6 ס5יק 56%ע3תין.

 מהימנארעיא
 רעי6 6מר גסגסגיו. 6ח1ס גתתר 6ע3סאמרתף

 'עגס. 1ס' תקל6 6י גה( )יסעי' כתיגמסיתג6
 ת5ס 6"1. ע5רת. סתיגי ומנ דסכות יותין 1'6"1.
 י6יגון י3עג. ת'גין 11' סוכס 6"י. לססח. יותין11'
 וכ3י3ן ו6תרג 3ו3ג ערגות וסתי סוסיסס3ס

 3ותר ו5ריך דךץ. כחוסגן טר' חי ס6 )יי(ג6רגע
 5ס 5ס3ק6 51ריך )ט( יךץוךץ סס 63ס3ת6 ע3"סוט55

 כתתר. 6ע5ס 6תרת' סס"ו ת'ג'1. ג6וגעגתמסגס
 ,ת"סכס וץוס. לו5ג עוגס אתרנ ס'תןאעלה
 )ג-לפג.( : 5עג 5גק63 5ריך יג'ס ייע'ג6 ייד6פרקין י'"י כגווג6 )י( '"ו גס 6סת5'ס תפרסוסת6

 יוכג 3תסריס 5דויי סו3ך סעוג כייןדחכך
 וחכך ו6יזר. י5חק רגי פתח יסגיס.ספתי

 ייג דס6 טג. י6יסו י6וריית6 ייג6 י6 סעוג.כיין
 סג )כ63. סג 67וריית6 וייג6 טג. 6יסו 63ו6חר6
 יגיימ6 ייג6 סו6 וי6 ו6תי. 3ע5ת6 ועג י56ע5ת6
 63מי6 וי1כי י6תי. 5ע3ת6 יתער י6וריית6תייג6 יתרוי ת6ן י6 וג1כו תכ65. יתיר 5קג"ס5יס
 יוגכ יסודס 6"ר 55ייקי6. קג"ס יוקיסכי
 יזכי ע5ת6 גסקי י6פי3ו תגיגן ס6 יסגיס.ספתי
 6יזר יסגיס. ספתי דוגג סס"ד )י'( ג6וריית56ת3עי
 ס1יג6 סע,ג תיין ,הכך כתיג סוס 6י רגי6ס?ו6
 6סנחו תיין. ו63 כתיג סטוג כיין 6ג5 סכי.6תרי
 6תר 6תרת. ק6 יספיר תי5ך 6ית6 גרי יסויס 6"רגיס.
 וס6י גס. ודגיק ג6וריית6 י6סתי3 ית6ן סתעג66ג6
 ג3חיסו. 3ס 5חיס ו63 גפותיס 6סתתע י6וריית6ת5ס
 65רת6 געי6 סכי י6וריית6 גס. ק5יס 6ריס636
 65רת6 תקר6. סותיות גר6ס 6( )עסי' דכתיכק63.
 יפוק וכי ק63. )6רת6 עתיי וסו6 סתיקי63 טג כחתר ססוג. כיין ג5מיסו. ו63 י6וריית6רגס
 5יתיג יסטי ול6 5ת'סריס. 3יודי סו3ך ע3ת6תס6י

 : 6וריית6 תרחסן ספוותיס ע3ת6 גססו6 6פ'13יסגיס. ספתי יוגג גייוי. יימחי יסתכח ו%65סת656.
 5כגסת קר6 ס6י סעוג. כיין וחכך סתעג6תו

 יתסגח סו6 ת6ן סכי 6י 6תתר. וגתוסגחת6 6תתר'סר56
 תגסץ 36י סו3ך 5דודי. ט3ך תסו קג=ס. 6י גס6י.05

5יס

 כמה יהודה רבי אמר לתמר. דמתה קמתךזאר2
 נפרשח שאינה הקב"ה לפני ישראל כנסתחביבה

 הנקבה מן נפרש אינו הזכר שעץ הזה כתמרממנו.
 אינה ישראל כנסת כך זה. בלא זה עולה ואיןלעולם.

 ( )ב-קכו : לעולמים הוא ברוך הקדוש מןנפרשת

 הנאמןרועה
 רועה אמר בסנסניו. אחזה בתמי אעיהאמרתי

 יענה. וה' תקרא אז גח( )ישע" כתובהנאמן
 מצה א"ז. עצרת. שמיני וחג סכות של ימים דא"ז,
 שהם לולב. של מינים וז' סוכה א"ז. הפסח. ימיוז'
 ונכללים ואתרג. לולב ערבות ושתי הדסיםג'

 לימר וצריך די4 כמספר עשר אחד הרי )'7(בארבעה
 להעלותה ונצרך )ט,( יןץדדץ שם להשלים עליהםהלל

 בתמר. אעלה אמרתי זש"כ מינים. בד'במחשבה
 והמחשבה וץדס. לולב עיבה אתרג סימזאעלה

 י"ד כדמיון )טן( י"ד בה משלמת המפורש שםשל
 ( )ג-יפג לולב לנטילת נצרך שבה הימנית יד שלפרקים

 ייבב ימישיים ייייי הייד הטיב כייו דדהכךן
 טוב לכל. טוב תורה של ויינה טוב. הוא אין אחרן יין שהרי טוב. שהוא תורה של יינה זה הטוב. כייןן וחכך ואמר. יצחק רבי פתח ישנים. שפתי ין

 שחביב היין הוא וזה הבא. לעולם וטוב הזהלעולם
 עצמו שהרוה מי זה ובזכות מהכל. יותר הקב"הלפני
 להחיות ויזכה הבא. לעולם יתעורר תורה שלמיינה
 דובב יהודה א"ר להצדיקים. הקב"ה יקיםכאשר
 יזכה הזה בעולם שאפילו למדנו הרי ישנים.שפתי
 אמר ישנים. שפתי דובב זש"כ ל,( תורה שליעמלה
 הייתי הטוב מיין וחכך נכתב היה .אם ההואעלם
 הסתכלו מיין. ולא כתוב הטוב כיין אבל כך.אומר
 אמר אמרת. יפה כי דבריך אמור גני יהודה א"רבו.
 ואלו בה. ונדבק בתורה שמתיגע מי כי שמעתיאני
 בלחש. אותן לוחש ואינו בפיו נשמעים התורהדברי
 להרמת נצרכת כך שהתורה בה. קולו שמריםאלא
 להרים תקרא. הומיות בראש א( )5ויי שכתובקול.
 טוב יין כמו הטוב. כיין בלחש. ולא בתורהרנה

 מעולם וכשיצא קול. להרים עתיד והוא שותק שאינון
 לימין יטה שלא למישרים. לדודי הולך יהיההזה

 : תורה מרחשות שפתיו ההוא בעולם אפילוישנים. שפתי דובב בידו. שיעכב מי ימצא ויאולשמאל.
 כנסת על זה מקרא הטוב. כיין וחכך שמעתיעוד

 שמשבחה הוא מי כן אם מדבר. ובשבחה נאמרישראי
יומר צריך אלי הולך לדודי. הולך מהו הקב"ה. אםבזה.

 חהרזיו
 הוח נשתלם לפיכך יה. קראתי המצר פן י*דנ השם והיינו ובינה חכמה כנגר הוא ההלל כי )ס,( . מינים ד' רק הם בכילם)'ד(

 גושפר4 אעלה של ה*ירוש זהו בר-פ במהשבה להעלותה שנצרך  שאמר ומה ההלל ואמירת לויב נפיית ע"י ב"ההוףה
 1 עלייתה ערמים שהם הרם לולב ערבה אתרג אעל*ה ר-ת של הרמז גם בא וע*ו הלל. ואמירת ליב נטילת של ישראלענורת 4שי ב*ה הה-ה שם שישתלם כיון חו*ב של העולמות שהם י*ה. ער 1*ה שהם התפארת עם עליה לה שתהיה אומרתשהם4כות

 גחץ נשלם אותיות עשר בו שיש במיליאיו הוי"ה שם דהאנו המפורש שם של המהשבה עם מינים שהד' אחרת כונה עור זו)טו(
 ו' דביי ע9 מיטף יהודה ר' )יו( . כירוע הנענועיט ע*י למיכות חמדים משם להמשיך ימנית יר של פרקים י*ר כנגד י-דשספר

 : דונגות  ל,4פתותיו יזכה נקכר הגוף בעור התחיה קזדם פ" בעוה*ז אילו אלא התחיה נעולפ רוקא ל4צ דובבות יפ-י, ש*צחק
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 לכנסת משבחה שהקב"ה ודאי אלאלוטר.
 יין שהוא הטוב יין הטוב. כיין וחכך )ימ(ישראל

 מבטן. ידיד שנקרא יצחק זה לדודי. הולךהמשומר.
 מישרים. כדננת אתה צם( )היץם ככתובלמישריננ
 שבשביל מישרים. הוא וזה בימין. שמאללהכליל
 וכלם בימין שמאל נכלל ההוא הסוב יין שלהשמחה
 נתעוררים כלם שהרי ישנים( שפתי )דובבשמחים.
 בשמחה. נמצאים העולמות וכל וברכות.בשמחות

 )ג-לם( : למטה ברכות להשפיעונתעוררים
 לחכמים התורה סודות יהודה שא"רלמדנו

 למדנו עוד תמיד. בתורה העוסקים לאותןנמסרו.
 כראוי. בתורה עוסק שהוא מי כל יהודהשאשר
 בשנתו. ישן הוא כאשר למעלה לנשמתו להמעלים

 ומרחשות דובבות ומזה התורה. עמקות להומלמדים
 יצחק א"ר ישנים. שפתי דובב זש"כ ביום.שפתיו
 בלילה ישן הוא כאשר לשמה. בתורה שעוסק מינל

 העתידים ענינים אותן לה ומראים עויה*נשמתו
 ועא( מדה-נ )י"ח : הזה בעולםלהיות

 ואמר. יהייה יבי פתח תשיקתי. יעיי יייייאני
 אבל נתבאר. זה תשוקתו. ועלי לדודיאני
 שהרי למעלה. התעוררות נמצא שלמטהבהתעוררות

 וברכות למטה. שנתעורר עד למעלה נתעוררלא
 ולא ממש. בה שיש במה אלא נמצאות לאשלמעלה
 אלישע לה שאמר עובדיהו מאשת מניין. ריק.במקום
 ברכות שהרי בבית. לך יש מה לי חגידי ד( ב')מלכים

 ריק. במקום ולא ריק שלחן על שריות אינןשלמעלה
 אם כי בבית כל לשפהתך אין ותאמר כתובמה
 השמן זה שיעור לו אמרה אלא אסוך. מהו שמן.אסוך
 לה אמר הקטנה. אצבע משיחת כדי אלאאינו

 שלמעלה הברכה תשרה איך ידעתי לא שהרינחמתני.
 מקום הוא זה שמן. לך שיש עכשו אבל ריק.במקום
 כשמן קלג( )תהלים שכתוב מניין. ברכות. בולהמצא
 שם כי כתוב מה ולבסוף וגו'. יורד הראש עלהטוב
 זה ובמקום העולם. עד חיים הברכה את ה'צוה
 וזה שמן זה אבל טל. אלא שמן כתוב ולאציון. הררי על שיורד חרמן כטל תשאל ואם הברכה.שורה
 משמן הקבשה שמוריד הוא הלא הטל ואותוטל.

 הם שנים הימין. לצד יוצא ההוא שמן כי ).ט(העליון
 שמן שמאל. לצד יין צדדים. לשני והולכים ושמן.יין
 לעולם. ברכות יוצאות ן הים ומצד )ג( ימיןלצד
 מוכן היה ששמן ולפי );,( הקדושה מלכות נמשחומשם
 בוא )גנ( ברכות השפיע שלמעלה שהשמן נזדמןלמטה.
 על להשפיע קיים ההוא עליון שמן מהתעוררותוראה
 ויעמד שנאמר מניי4 להתברך. ב% ושימהדוד

השמן

 יככסת 05 תסכמ ק6 קכ"0 וז6י 5656י0.
 חתר6 זסו6 ססוכ יין ססיכ. כיין ומכך )'מ(יסר56

 מ:זט* -יייי - 5מפתי""יי 5טן ז4,סי6 5 :גסמנ
 זבנין מיסרים סו6 וז6 כימיכ6. סמ65656תכ655
 ומד6ן כימיגמ סמ656 6תכ5'5 עכ ממר זססו6מזוות6
 מתערי כ5סו זס6 יסגיס( ססתי )זוכככ65.

 ותתערי כמזו. מסתכמי כ5סו וע5תין וכרכ6ן.כמדוו6ן
 )ג--עט.( : 5תת6 כרכ"ן65רק6

 5מכילהן ד6ולית6 לוין יסווט 6"רת"ג6
 ת,נ תו תזיר. כ6וריית6 זעסקין 65יגון6ת'סיכו.
 כזק6 כ6וריית6 עסיק זסו6 מ6ן כ5 יסוזסרכי
 כסיכתיט. ג6יס 6יסו כז 5ש65 זי5יס 5גסתת6 05 ס5קיןי6ות.
 ומרחסן זוככן ומיכט 16ריית6. מעומקי 05ו6עפן
 י5מק 6"ר יסמס. ספתי זוככ ססוז נימת6.ספוותיס

 כ5י5י כ6יס 6יסו כז 5סמס. כ6ולאת6 זעסיק מ6ןכ5
 זעשחן עגימ6 56ין 05 ו6מ1ין ס5ק".כסמתיס

 61,1( פזס": )ישמ : ע5מ6 כס6י5מסוי

 61תר. יסורס לכי פתמ תסוקתו. וע5'5זוזיאני
 6כ5 6וקתוס. % תסוקתו. וע5י 5זוזי6גי
 יס6 5ש65. 6תערות6 6סתכמ ז5תת6כ6תערות6

 וכרכ6ן 5תת6. ז6תער עז 5ע'65 6תער65
 ו65ו ממס6. כיס ז6ית כמ6י 656 מסתכחין 65ז5עי65
 56'סע 05 ז6מר עוכז'סו מ6סת מכ5ן. ריקג'6.6יסו
 כרכ"ן זס6 ככית. 5ה יס מס 5י סניזי ז( ג')מיג'ס
 ע5 סריין 65ז5עי65

 ריקגי" פתור"
 ליקגי6. כ6תר 651

 6ס ס ככית כ5 5ספמתך 1,6 ות6תר כתיגמ6י
 מסמ6 זס6י סיעור6 5יס 6מרס 656 6סוך. מסו סמן.6סוך
 5ס 6מר 1עיר6. 56כע6 מס'מת כזי 656 6יסו165

 ז5ע'65 כרכ6ן יסרון ס6יך יזעג6 5, זס6גממתגי.
 6תל סו6 ז6 סמן. 5ך זית ססת6 6כ5 ריקגי6.כזוכת6
 כסיון ק)נ( )תס).ס זכתיכ מג5ן. כרכ6ן. כיס65סתכמ6
 סס כי כתיכ מ6י וסיפיס וגו'. יורז סר6ס ע5סעוכ
 ז6 וכ6תר6 סעעס. עז מייס סכרכס 6ת ס'5וס
 ו6יסו סתן 6יסו 656 ע5. 656 סמן כתיכ 56%יון. סררי ע5 ס'!רז מרמן כק5 תימ6 ו6י כרכ6ן.סל6ן
 ממסמ6 קכ"ס ד6קי5 6יסו סו6 ע5 ססו6ע5.
 סען סנו656. 5סקר יין ססרין. 5תרין ו6עין וסמן.יין 6יגע תרין זיתיג6. 5סער6 גפיק סמן דססו, )יט(ע65ס
 5ע5מ". כלכ6ן כפיף ז'מיג6 ומסער6 )י( ימיג56סער
 6תתקן סוס זסתן וכג'ן )י6( קז'ס6 נו5כות6 6תמסמומתמן
 ע5 65רק6 ק6יס ז5עי65 סמן זססו6 מ6תערות6מ1י ת" )גנ( כרכ6ן 6ריקו ז5ע'65 זסתן 6זזמן5תת6.
 דעתז זכתיכ 5ן. ע% 65תכרכ6. ככוי וס5מסיוז

ססתן
 הזהרויו

 שיצא היימ הטוכ כהן !מקיים שגוזר *ה כחינת היא הטיכות כי הטוב. כיין וחכך ואומר לטלבות משבח שהתפארת רל)ימ(
 והוינים הגביות טטתיק הגינה הארת כי הבינה. טן המשוטר יע הטוכ יין שנקרא חסדים של שפע עתקבל ע"י 8~נ רקס*יה

 וכרחם ביטין שטאל להכליל יצחק של הגטרות תמתיק הבינה מן המהחוטר יין שהארת יצחק זה לדודי הולך שאוטר וזהו יצחק.של
 . המלכות סן ברכות רב שפע יהם שתבא ע"י רבה בשטחה בשיתעוררו ישנים שפתי דובב להיות ויסוד. הוד נצח אלו לטישדיםתגיע
 אם שהיא שהגם גינה יע החסדים. טקום חכמה שטן )ג( החכטה עולם יאהוא הטקור טן הנמשך השפע הייע העליון שטן)יס(

 לסיג!ת והתפארת הבינה אטצעות ע"י השפע נמשך המקור שהוא ההכטה מן פי' );6( : כית סינה טתערין דינין מ"טרחסמה
 1 איישע שעושח כסו לשם הברכה השפעת להסשיך נקל לטטה שסן שיש שבמקךט טוב; לעיל הנזכר זה *י על פ")כנ(
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 ס1לס יי( )סע" סתס וכתיל וע%ל. טכ6 כתיכססתן.
 מס)מן מזי ת6 עתיס. 5גס ע1תו מסריסי
 )מ )ע)תמ. 1ת11ג6 גרכ6ן גפקין ותתתן ספגיס.ו5מס
 ו)מ גגין מומ. רגעמ 6פי)1 ריקגימ 5מסתכמ6געי

 ס)מן ע) מנרכין )מ סכי 16ף מתתן. נרכמןיסת5קון
 תס1קת1. וע5י 5ו1וי מגי כתיכ ת6י מזי ת6ריקגי6.
 5ו1וי 6גי )יג( תס1קתו 1ע)י 1)נתר גקותית6 )ו1לי6גי

 6גי ו"מ : תס1קתו 1ע)י 1)נתל נקותית6. ו1כת6 )יס65תקג6
 ע%ס1ן 6סתכמת )מ וסכיגת6 תגיגן לסמ5ו1וע

 נכי 1)תקרכ )6תוכ6ס גס גר ו6תי ומ1ןומ.יני6.
 מוכ6ין )מתלכ6ס נ"ג 6תי )נתר. תס1קת1 ועמגקותיתמ. 5ו1וי 6גי ססשו ע5יס. סרימ סכיגת6 כויןוקכ"ס.
 )6--שג( :5יס

 תי תס1קת1. 1ע5י )ל1לי 6גי %6ל מזקיסלני
 ו( )נ.--ק~ג : תס1קתו לע)י מס1ס )יי( )לולי ס6גינרס

 מוסיס מגויס כ5 פתמיגו 1ע) רימ יתגויקז~לוחאיכפ
 סו1ו6יס סתע1ן רגי 6תר 1נ1'. יסגיסנס

 1ית65 ס )גר6סית כועמ ר16נן. ומסכמ 6)ין רימ.גתג1
 ניסר6) ומ1ריית6 ת5י 6תמוסן 51מ גסוס.ו1ומיס
 י1ועי יססכר 1תנגי יג( 6' )י"ס כ%ו"מ יווי. ע)6)6
 נרמ1 מיג1ן תגויס. כ) פתמיגו 1ע) 1נ1'. 5עתיסגיגס
 31תי כגסי1ת גתי פתמי ע5 פת~ט. ע55תסף

 ת)י כתס יסגיס. גס מוסיס מנויס. כ)מורס1ת
 )קרכ6 יוייסו. ע) ו6תג5יין ו6ירייתמ 1עתיקיןמותמן

)יסר~
 יעסס מט )לעת )סס( סס"ו ו)עי)מ. 65נ1ס1ן

 ומסתו) מ6ן כ) 516יפג6 מסכמ 5ך. 5פגתי ו1וייסרמ).
 מ5ין 1)מות1תי ת5ין )תמזי ףוע ימ1ת* כוקמנ16רייתמ
 ות)כ6. כ1רסימ עו ס)קין מ)ין 6ימן  ימות.כוק6
וכגסת

 יסר~
 )1ן. וגגיזת תרעין 15ן פתמ6

 גגגת6 5ויקימ עס )מסתעסע קנ"ט וע6)וכסעת6
 1מוי. כסו מסתכ) 1קנ"ס קנו'ט. 15ן מפיקתועון
 נתסרתית6. 1מוי ע)מין נעערין מתעסר קנ"סגוין
 1מססימ 5ך. 5פגתי ו1וי יסגיס גס מוסיסססאו
 1יכתכ נ( )תי6יי סס"ו נספר6. כתינין מ)ףסעת6
 נ16ריית6 ו6סתו5 תמן מו)קיס זכ6ס )פגי1. זכר1ןספר
 נע)תמ ס61 חכ6ס ע5נו6. נסמי סו6 זכ6ט ימות.כוק6

 ( )6-יתג :ו6תי

 שורש יי( )ישי" שם וכתוב ויעמד. כאן כתובהשמן.
 של משלחן וראה בוא עמים. לנס עומד אשרישי
 לא לעולם. ומזונות ברכות יצאו שמשם הפנים.לחם
 שלא בשביל אחר. רגע אפילו ריק להמצא נצרךה"

 שלחן על לברך אין כך אף משם. הברכותינטלו
 תשוקתו. ועלי לדודי אני כתוב מה וראה בואריק,
 לדודי אני )גנ( תשוקתו ועלי ואח"כ תחלה לדודיאני
 עם נמצאת לא שהשכינה למדנו שהרילדודי. אני ד"א : תשוקתו ועלי ואח"כ תחלה. מקום לולהכן

 מטהרים להטהר אדם בא אח"כ. תשוקתו ועליתחלה. לדודי אני זש"כ עליו. שורה השכינה אזהקב"ה. לפני ולהתקרב להטהר אדם שבא וכיוןהרשעים.
 ( )א-פה :אותו

 מי תשוקתו. ועלי לדודי אני אמר חזקיהרבי
 .( )ג-קלב : תשוקתו שעלי מפני )גו( לדודי שאניגרם

 חדשים מגדים כל פתחינו יעי ייח נתניהרוראים
 הדודאים שמעון רבי אמר וגו'. ישניםגם

 וימצא י( )בראקרת כמ"ש ראובן. שמצא אלו ריח.נתנו
 בישראל תורה דברי מתחדשים ואין בשדה.דודאים
 גרמו הם מגדים כל פתחינו ועל וגף. לעתיםבינה יודעי יששכר ומבני יב( אן )י"ה כמש"כ ידו. עלאלא
 ובתי כנסיות בתי פתחי על פתחינו. עללהיות

 דברי הרבה ישנים. גם חדשים מגדים. כלמדרשות
 את להקרב ידיהמ. על נתגלים וישנים חדשיםתורה
 יעשה מה לדעת )שם( וש"כ שלמעלה. לאביהםישראל
 שמתיגע מי כל נלמד מכאן לך. צפנתי דודיישראל.
 דברי ולחדש הדברים להבין ויורע כראוי.בתורה
 המלך. כסא עד עולים הדיבורים אותן כראוי.תורה
 אותם. וגונזת ווערים להם פותחת ישראלוכנסת
 בגן הצדיקים עם להשתעשע הקב"ה שנכנסובשעה
 ושמח. בהם מסתכל והקב"ה לפניו. אותם תוציאעדן
 המטרונה. עם ושמח עליונות בעטרות נתעטר הקב"האז

 ומאותה לך. צפנתי דודי ישנים גם חדשיםזש"כ
 ויכתב ג( )מלאכי זש"כ בספר. דבריו נכתביםהשעה
 בתורה שמתיגע מי חלקו אשרי לפניו. זכרוןספר

 בעולם הוא וזכאי הזה. בעולם הוא זכאיכראוי.
 .( )ח-רטב :הבא

 מגדים כי פתחיני יעי ייח נת:יהרוראים
- כמו עפר בנין יהיו שלא :עבצעפרמד וג[4

 באותה אבל האדמה. מן עפר האדם את ה*א וייצר שכתוב כמו מתקיים. שאינו דבר ממש. מעפרשנבראו
 מעפר התנערי נב( )ישע" שכתוב זהו קיום. להם להיות מקוים בבנין ויעמדו הבנין. מאותו מעפר יתנערושעה
 כל הקב"ה ינשב שעה באותה ישראל. בארץ נשמתם ויקבלו לארץ. מתחת ויעלו בקיום יתקיימו שביקומי
 אלו הדודים. אלא הדודאים תקרי אל יצחק א"ר ריח. נתנו הדודאים שכתוב זהו עליהם. עדן שבגן ריחיןמיני
 בעולם. אהבה מולידים הדודאים מה ממש. דודאים אמר נחמן רב זה. עם זה ורעים דודים שהם והנשמההבומ
 אלו פתחינו. ועל לבוראם. ולהכיר לדעת מעשיהם כשרון ריח. נתנו ומהו בעולם. אהבה מולידים הםאף

 שיצאו אותן ישנים. גם חדשים הנשמות, אלו מגדים. כל לפגרים. נשמות להוריר פתוחים שהם שמיםפתחי
נשמתם

 הזהרזיו
 3המהר הוא דלתהא האתערותא גם שאף הסוד מנלה חזקקה רבי )יז( 1 דלעילא אתעתתא ערם דלתתא שאתערותא הכלל ")ננ(

 זה על נם נאמי ובכן האר"ת. לעבודת מלעילא והתעוררות כח לו נשלה דישי-ת של תשוקחו עייו להיות לזיכה מי כימלעיא

 1 סצוה טררת מצזה דאגות המשנה דכרי כעין הוא זה וענין ואשיט הקדסינימי
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 שנים. כמה לפני נשמתן שיצאו ואותן הבא. בעולם להכנס מעשיהם בכשרת וזכו מועמים. מימיםנשמתם
 ואומרת יוצאת קול בת יעקב בר אחא א"ר להם. המוכנים בגופות ולהכנס אחת בבת לירד עתידותכלן

 ונקי. קדוש גוף שאתה בשביל בשבילך. לך העולמות באותן אותם צפנתי לך. צפנתי דודי ישנים גםחדשים
 כח( )במדבר שכתוב כמו שבקו נתנו. העולם. ריח שהם הנשמות אלו ריח. נתנו שלום. מלאכי אלו הדודאים.ד"א
 בכל הולכים השרת מלאכי של כתות שלש יהודה רבי דאמר שלמדנו בגבולו. עבור ישראל את סיחון נתןולא
 הם אלו יהודה א"ר מגדים. כל פתחינו על יתבאר ובמה מעלתן. מקום עד לנשמות ללוות שבת ובכלחודש
 ואומר מכריז והוא דחושבנא. פתקא נותן ךשרב"דק ומלאך נשמתם. לקבל הקברות בפתחי עומדים שהםהגופות
 לך. צפנתי כלם ימים. מכמה שנקברו ואותן מועט. מזמן שנקברו אותן ישנים. גם חדשים עולם שלרבונו

 א-קלד.( )מדה*ג : במספרלהעלותן

 ו*ןש
 רבי אמר תחבקני. וימינו לראשי תחתשמאלו

 תפלה מניח כאשר תפילין שמניח כה תחבקני.וימינו לראשי תחת שמאלו שכתוב מהואלעזר
 לה לקבל השמאלית. זרועו לפשוט צריך ידשל

 בשביל הימנית. עם הקשר ולקשור ישראל.לכנסת
 לראשי תחת שמאלו שנאמר מה לקיים אותה.לחבק
 שלמעלה כדמיון האדם שיתראה תחבקני.וימינו

 העליונה. בקדושה בכל שלם האדם ואז בכל.ולהתעטר
 בך אשר ישראל מט( )ישע" עליו קיראוהקב"ה

 ( )ג-נ" :אתפאר
 פתח וגו'. ורועך על כחותם יבך עי כחיתםשימף

 לבך על כחותם שימני ואמר אלעזררבי
 כבר זה מקרא יה. שלהבת אש רשפי רשפיהוגו'.

 עומד כשהייתי היה אחד לילה אבל עליו.העירותי
 ורצון שלימות שאין דבר. ממנו ושמעתי אבילפני

 בנשמותיהם אלא הקב"ה אצל ישראל כנסתותשוקת
 התחתונים מים נביעת מעוררים שהם )"( הצדיקיםשל

 הרצון נשתלם שעה ובאותה העליונים.לעומת
 וראה בוא פירות. לעשות אחת בדביקותיהתשוקה

 בכן רצונו. את קבלה והיא בזה. זה שהתדבקוכיון
 מה מפני לבך. על כחותם שימני אומרתהיא

 במקום שנדבק כיון החותם של דרכו אלאכחותם.
 במקום רושם נשאר מ"מ משם. שנעתק אע"פאחד.
 שלו הצורה וכל הרושם כל כי ממנו. יסיר ואלהזה
 בך. נדבקתי הלא ישראל כנסת אמרה וכך בו.נשאר
 כחותם שימני בגלות. ואלך ממך שאתרחקואע"פ
 הזה כחותם בך. צורתי כל תשאר למען לבך.על

 עזה כי בו. שנדבק הזה במקום צורתו כלשנשארה
 הגוף. מן הרוח בהפרדת כמו היא חזקה אהבה.כמות

 העולם. מן האדם שיפטור השעה תגיע כאשרשלמדנו
 הגוף. אברי בכל הולכת רוחו שרואה. מהורואה
 עולה משוטות. בלי בים שהולך כמי גליוותרומם
 וכך הגוף. מן הרוח שנפרש כיום תוקף ואיןהגוף. אברי מכל ונפרד הולך הוא לו. מנוח ואיןויורד
 כתוקף הקב"ה אל ישראל כנסת של האהבהתוקף
 קשה הגוף. מן להפרד הרוח שמבקש בשעההמיתה

כשאול

ח.
 תפ)ס תנת כר תפעין ך6גס ת6ן תמ3קני.וייויגו 5ר6סי תמת סת156 ךכתי3 תסו6)עזר רכי "תר תמנקגי. 1יתינו 5י"סיתחתשמאלו

 165סע" 3עי יד50
 05 5ק653 סת656. ךרוט6

 3נין יתיג6. טס קסר6 עקסר6 יסר6).)כגסת
)ח3ק"

 )ס.
 ך5עי65 כנ11ג6 גס 3ר 65תקז6ט תמ3קני.ויתיגו 5ר6סי תחק סת156 ךכתי3 ת6י )קיי)ו"

 ע65ס. 3קךיסס 3כ)6 ס5יס 3"נ וכךין 3כ)6.ו)6תטער6
 3ך 6סר יסר6) פט( 3'מס" ע5יס ק6ריוק3"ס

 פתת ונו'. זרועך ט5 כקותס )נה ט5 כמותסשימף )ג-גס.( :6תפ6ר
 )3ך ט) כחותס סיתגי ),4ור 56טזרר3י

 קר ס6י יס. ס5ס3ת 06 רספי רספיסוגו'.
 ק"יס סויג6 כן סוס מן )'),6 36) 3'ס.6תטרנ6
 ורטות6 ס5יתו ך)ית ת)ס. תניס וסתעג6 636קיוי

 3נסיותסון 6)6 ק3"ס 5נ3י 'סר56 דכנסתוכסופ6
 תת6י ךתי6 ג3יטו תתטרי ד6ינון )"(ך5ךיקי6
 דרטות6 ס5יתו סטת6 ו03סי6 ט)6י.5ק3)י

וכסופ"
 3ד3יקו

 ךי)י?. רטות6 ק3י5ת 1סי6 3ן6. ך6 ד6תך3קו3תר מזי ת6 פירין. )קע3ד מן"
 כ6תר ד6חדכק כיין יחותס 6ירמיס 6)"כמותס. 6ע"י 35ך. ע5 כיזותס סיתני 6תרת0'6
 וכ) רסיתו דכ5 תני0. 6ען' ו)66תר 3ס6י רסיתו 6סת6ר 60 תגיס. ך6תעךי 6ע"גמן.

 ךיוקנ"
 די5יס

 3ך. 6תן3קג6 60 'סר6) כגסק 6תר0 כך 3יס.6קת6ר
 כמותס סיתני 3ג15ת6. ו6יזי5 תינך ך6תעדי6ע"נ
 מותס כס6י 3ך. ךיונףי כ5 דיסת"ר 3גין 35ך.ע)

 טזס כי 3יס. ך6קד3ק 6תר 3ס6י דיוקניס כ5ך6סת"ר
 נופ". תן דרומ6 כפריסו סי6 תקיפ6 6ס03.כיוות
 )6סת5ק" תסי גס ך3ר 3סעת6ךתג'נן

 ט5ת6. תן
 דגופ6. סייפי 3כ) 6ז)6 רוח6 ךמתי. ת6'ומתי
 ס)יק סייסין. 653 כית6 ד6זי) כת6ן ג5ג)ויוס)יק
 כך גופ". תן רוח6 דפריס כיויו6 תקיפו ו)יתגופ6. סייפי תכ5 61סת6י5 6ת6 )יס. תסגי6 ע6וגתית
 כתקיפו ק3"ס 5ג3י יסר"5 ךכנסת לרמיתותקיסו
 קסט גופ6. תן 65תסרק6 רומ6 ד3טי כקעת6דמות6

כס"ו3
 הזהרזיו

 ו הצדיקיפ נשמות ע"י נאה המלכות מדת ישראל יכנטת ה הקנ אצי התשיקה שהתעיייית *י" )"(ח
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 עחיס ק0יר 1)6 דרמיס נו6ן כ) קג6ס.כ60ו)
 רחינוותיס ס6 דקגי כיון )ג( רחינוו רמימותיס )15קג6ס

 65כקקיס. 5קג6ס ג0 3ר ד3עי 5עיפג6 טכ5ן06תגיס.
 כך נוגו דס6 0)יס. כרמינוות6 עתס זיתק0רנגין
 קג6ס. כ60ו) ק0ס נוסו 6מר6. ג6'גתו עיכוי יסי653
 כך 3יס. )חימת זחיי3ין 3עיגייסו ק0י6 5160 מס656

 תי6תפבגם י:גס.1"ג' יני ז"געיקנ"נ%1ו
 מו3ייסו )ון נווזיעין 3יס 5מיי3י6 )ון זגמתיןל0עת6

 דקגי נו6ן כך 5סו. ק0'6 וז6 )'ס. גמתין נוסע5
 עו3דין. כנוס ומ0י3 ומ0יד מי3יס ע5 ת3עסו6
 06 ר0פי ר0פיס 3יס. 6תק0ר זרמינוות5 ק0ור6וכד'ן
 ד6תוקן6 0)סו63 ד6 יס. 0)ס3ת נו6ן יס.ס5ס3ת
 ונו"ן ו6וקיד. 6תער ד6יסו )ג( 0ופר מגווגפק6
 ק3"ס. 5ג3י י0ר56 דכ:טת דלמיתי 0)ס5631וקיז ד" )ר06'. תמת 0יץ156 טס"ד0נו56".6'סו.
 ס~נס. 6ת )כ3ות יוכ5ו 65 רגיס תיסו3ג"כ
 יקידו 6וסיף ת'ס ד6יסו 'ת'ג6 6תי כןדס6

זרמינוות"
 כנוז"6 ז0ח656. 50סוכ6 כני 1)6 )י(

 )כ3ות יוכ)ו 65 ר3יס נו'ט 6'סו ס,י תמגקגי.וינו'גו
 : נווג6 כס6י כ55 וכן ס6סכס.6ת

 וק0'רו על6ס 3רחינוו 6)עזר רכי 5"5עטקית. כת6י גרי )יס. 6חר 0נועון י3י 6ת66זסכי

דמ3י3ות"
 5נכס ו6תער גוק63. 3תר רדיף זכור6 6תרככ) מזי ת6 ו6תר 0נועון ר3י פתח 6סתכ5ית.

 ורזפת רמיחות6 6תערת ז"'סי 06כמג6 וסכ6רמיתות6.
 ו6ורמ366תריס.

 דע5נו"
 דגוק63 30מ6 ד)ית

 ונעס סי6. טתינו6 נו5ט 656 דדכור6. גתריס)חרדף
 דרחינוו 6תערות6 מזי ת6 דק)כ6.. נקזי6 דכיע)6ס
 ד5ד'ק'6 ג0י,תסון ק3"ס 5גכ' '0ר56דכגסת
 דדכור6. נוסטר6 6תיין ד6'גון 3ג'ן 5ס.נותעך'ן

 רמינוות6. ו6תער דדכור6 נוססר6 5גוקכ6 נוט' ד6ו"תערות6
 וכזין )גוק63. ורמיי,ות6 ה3יכו 6תער דדכור056תכמ

גוקכ"
 "תק0רת

 גווג6 וכס6י דכור6. 5נ3י כרחיי,ות"
 תי6ו3ת"

 "5"650ף"יסו
 5וירויא 6יגון מין ד5ט 3גסי,תסון

 ע5ק36ס"י
 וגע5יץ"

 ע5"'ן קיינו'ן דע)יסון ד6תי.
 סתס. כתיכ עעס 'סוד 51ד'ק י( )ת0)י וע"דותת6ין.

ורז"
 161סו )ס( ז5עי)6 יסוד6 6'סו 5דיק זכ65

 מ5דיק 6תכ)י)ת י0ר56 וכגסת )תת6.יטוד6
 ו5זיק טער6 נוס6י 5דיק 51תת6.)ע'65

 נוססו"
 ס0ר6

 6רן. ייר10 5ויקיט )ו( )תס)יס סס"ד 5ס.ירתין
 )"-יתי.( : וז6י 6ר"ןייר0ו

 ע כמותס0'נוגי ומנור. מגעזר רגי פתמתו
 0יחגי 5ק3"סד6 6קרת י0ר6) כגסתוגו'.)כך

 דק0וט.דגו0פגק6 חותט ז6 מותס. סו6 נו6ןכמותס.
 ג0 גר ז6גמ תפי)ין 0) מותס ז6 35ך. ע5כמותס
 זנוגמ כסס יז ד5 זרועך. ע5 כמותס 5כיס.ע5

גססי6

 עמו נקשרת קנאה ואין שאוהב מי כל קנאה.כשאול
 אהבתו הרי קנאה שיש כיון )ג( אהבה אהבתואין

 לאשתו. לקנא האדם שצריך למדנו מכאןש?ימה.
 כך מתוך שהרי שלימה. באהבה עמה שיתקשרבשביל
 קנאה. כשאול קשה מהו אחרת. באשה עיניו נותןאינו
 כך בו. לרדת הרשעים בעיני קשה שאול מהאלא
 להפרד ומקנא האוהב זה של בעיניו קשהקנאה
 שאול מה קנאה. כשאול קשה ד"א : האהבהמן

 חטאותיהם להם מודיעים בו לרשעים שמורידיםבשעה
 שמקנא מי כך להם. קשה וזה בו. יורדים מהעל
 מעשים. כמה ומחשב וחושד חטאו על תובעהוא
 אש רשפי רשפיה בו. נקשר אהבה של קשרובכן

 לוהטת שלהבת זו יה. שלהבת איזהו יה.שלהבת
 ומי ומלהטת. מעוררת שהיא )ג( השופר מתוךויוצאה
 שהיא לראשי. תחת שמאלו זש"כ שמאל. זההוא.

 הקב"ה. אצל ישראל כנסת של האהבה שלהבתמלהטת
 האהבה. את לכבות יוכלו לא רבים מיםולפיכך
 אש נתוסף מים שהוא הימין בא כאשרשהרי
 כמש"כ השמאל. שלהבת מכבה ואינו )ו(האהבה
 לכבות יוכלו לא רבים מים הוא וזה תחבקני.וימינו
 : הזה כדמיון הכל וכן האהבה.את

 במה בני לו. אמר שמעון רבי בא כךבתוך
 וקשר העליונה באהבה אלעזר רבי א"לעסקת.

 וראה בוא ואמר שמעון רבי פתח עיינתי.החביבות
 אצלה ומעורר הנקבה. אחר רודף הזכר מקוםבכל

 ורודפת אהבה מעוררת שהיא נמצא וכאןאהבה.

 להיות נקבה של שבחה שאין העולם ודרךאחריו.
 ענין וזה הוא. סתר דבר אלא הזכר. אחררודפת
 אהבה התעוררות וראה בוא המלך אוצר שלעליון
 הצדיקים נשמות הקב"ה אצל ישראל כנסתשל

 זכר. בחינת מצד באים שהם לפי אותה.מעוררות
 אהבה. ומעוררת הזכר מצד לנקבה תבא זווהתעוררות

 ובכן להנקבה. ואהבה חביבות מעורר שהזכרנמצא
 השתוקקת כן וכמו הזכר. אל באהבה נקשרתהנקבה
 העליונים מים כנגד התחתונים מים להטלהנקבה
 הצדיקים הם זכאים הצדיקים. בנשמות אלאאינה
 עליונים קיימים שעליהם הבא. ובעולם הזהבעולם

 סתם. כתוב עולם יסוד וצדיק י( )מולי ולכךותחתונים.
 והוא )ס( שלמעלה היסוד הוא שצדיק הוא הכלוסוד
 הצדיק מן נכללת ישראל וכנסת שלמטה.היסוד
 שלמעלה מצד וצדיק זה מצד צדיק ולמטה.למעלה
 ארץ. יירשו צדיקים לז( )תהלים זש=כ לה.מנחילים
 ( )א-רמד בודאי אר"ץיירשו

 על כחותם שימני ואמר. אלעזר רבי פתחעוד
 שימני להקב"ה כך אומרת ישראל כנסת וגו'.לבך

 אמת. של הטבעת חותם זה חותם. איזהוכחותם.
 האדם שמניח תפילין של חותם זה לבך. עלכחותם
 שמחוברת כהה יד זו זרועך. על כחותם לבו.אצל

בזרוע
 הזהרזיו

"(
 או יאחר מאשתו אהנה נדמר שתהיה סונל שאימ איש זה אשתו. את וקנא קנאה ווח עליו תנר כמש"כ ויא הקנאה ענק
 הגנורה אש שנקרא האהנה שיהנת אש נתעורר וממנה שו*ר. נקראת הנינה )ג( אחר ונין אוהנו נין וכן אשתו. עלמאחר

 . אהגה מוסיף מיט שנקוא ימין נחי' החסד הארת )ד( . המלכות עם ההזדונות ומעורר מניא השלהגת חאת  שמאל.בח"
 למףכות שימעיה השסע יאופיע רלעילא שהצריק נעבורתם *ועריפ הזה ערם וצדיקי צריק גקרא היטד פ8ירת)ס(
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 כנסת ועוד, יצחק: זה הוא. ומי )1( ההיאבזרוע
 לומו צריך היה חותם כחותם. שימני אומרתישראל
 שבג המביאים ראש של תפילע כאותן כתותם.מהו
 שוק יד. של תפילין זו זרועך. על צכחותם הגוף.לכל

 כדמיונ שלם האדם נמצא ובזה הלב.( עלבזרוע
 כמות. עזה כי מהו אהבה. כמות עזה כישלמעלה.

 הנפש הפרשת כמו בעולם קשה דבר נמצא לאאלא
 כנסת אהבת היא וכך להתפרש. כשצריכים הגוףמן

 תפלה ולפיכך לעולם. מתפרש*ם שאין להקב"הישראל
 תחת שמאלו הכתוב לקיים בזרוע. נקשרת ידשל

 אי! הניהנם מדרגות בכל קנאה. כשאול קשהלראשי.
 המדרגה 1ו מלבד מכלם. למטה שיורד כשאול.קשה

 קשה ווהו יחד. משתתפים ווה וזה ארדון.שנקרא
 קנאה. נשאול קשה וכך מהכל. יותר לרשעיםלהם
 קנאה. באה אהבה ומתוך מאהבה. אלא קנאהשאין
 להפרד לו וכאב קשה אותו. שאוהב לזה שמקנאומי
 קשה שהוא שאול. שנקרא המדרגה מאותה יותרממנו
 . יה.' שלהבת אש רשפי רשפיה הגיהנם. מדרנותמכל

 בכבסת מתלהק כאשר ההוא שלהבת ומתוך ומים.מרוח כלוי השופר מתוך היוצא האש זה יה. שלהבת הואמי
 שהוא שלה. בשלהבת שיפגע למי אוי לו מקנאתשהיא ן ובשעה )י( הקב"ה מקנאת בשלהבת העולם שורףישראל
 .( )ג-נר : בהםישרף

 ! לבך על כחותם שימני ואמר חייא רביפתח
 שמתדבקת בשעה כחותם. שימני וגף. זרועך עלכחותם
 1 דרך כתותם. שימני אומרת היא בבעלה ישראלכנסת
 1 בו מניח שנדבק א הה במקום שנדבק. כיוןהתותם

 וכאן, לכאן מטולטל החותם שאותו אע"פ צורתו.כל
 צורתו כל מ"ם משם. שנעתק כיין שם מונחואינו
 ישראל, כנסת אומרת כך אף קיימת. ושם שםהניח
 שאע'פ בך. חקוקה תהי צורתי כל בך. שנדבקתיכיון
 1 ותזכור בך חקוקה צורתי תמצא כאן או כאןשאלך
 ן לראשי תחת שמאלו ככתוב זרועך. על כחותםאותי.
 ובכן שם. חקוקה צורתי תהי כך אף תחבקני.וימינו
 עזה כי אותי. תשכח ולא לעולם בך דבוקהאהיה
 כמקום חזק בתוקף האהבה כמות עזה אהבה.כמות
 שנקרא המקום זה אי:בה. )ת( מיתה בו ששורהההוא
 שמות שהרי כן. כמו קנאה כשאול קשה עולם.אהבת
 הם מי אש. רשפי רשפיה הם. ההוא מצדהאלת
 שנולדות טובות ומרנליות האבנים הס האלה.רשפים
 שיוצאת השלהבת מאותה יה. שלהבת )ט( ההואסעש
 הכל להיות ישראל בכנסת ונאחזת ( ) העליוןמפולם

 )ב-קיד.( : אחדיחוד
 אלא כתוב לא חותם שימני ואמי שמעע יביקם

 שימני העולמים רבון אומרת. השכינהנחותם.
 שהחותם שאע"פ שלך. החותם של 'שם ר כאותוכחותם.
 ומאותו הוא. בכתב שלו הרושם מ"ם בידו.נשאר

 כגסת 1ת1 : י5מק - ומגו. 03 זרוע .'כססי6
 )'ס. מכע' מותס כמותס. סיתמ ק6תלתו'0ר36

 ד5ףנ1ן יד. 0) תפי3ין ד6 זרועך. גופ6דסןכמכ6'ג11ט33כ3
 כנווג5 30'ס כאג א0תכמ וכד6 3כ6.( ט3כזרוע
 כתות. עזס כי מסו 6סכס. כתות טזס כי יד5ע')6.
 6סתכמ 65663

 ק0יות"
 דגפס6 דפריסו כמס כט)ע6

 כגסת 6סכת כך 63תסרס6. כעיין , כדמגופ6
 ד63 מ"טיסר36

 6תפס
 תס3ס וכג"כ 3ע)ת'ן.

 63 דג'סכס דרגין ככ3 קג6ט. כ%60 ק0ס3ר06'.
 דרנ6 ססי6 גר תגייסו. 3תת6 דגמית כ3160. קסי66ית
3סףי'

 קג6ס. 6תי רמיתות6 ותנו כרמימות6. 6)6 קג6סד3'ת 4 ד6כ%60 6-תתפוק0ס יינכ63. )מ"נ'6
 63תפר60 3'ס ק0'6 דרמיס. )ס6י . דקגיומ6ן
 ק0י6 ד6יסי ס%6. ד6קרי דרנ6 תססי6 יתירעגיס
 יס. ס3סכת 06 ר0פי רספיס דניסגס. דרניןתכ5
 כ34 0וסר מנו דגפיק 606 ד6 יס. 0)סכת 6יסימ6ן

 נכגטפ מת3סס6 כד ס3סוכ6 ססי6 ותגו ותי6.תרומ6
 וכ0טת6 3י( דקכ"ס עקג6ס נ30סנות6 ט3מ6 6וקיד יסר6)ן
 1( )נ.--נ7 : כס1 'תוקדן ד6'סי כ0)סוכית6. ד6ערט ווי )יס תקג6ס דסי16
 ד6תדכקת כ0עת6 כמותס. סינוגי וגו'. זרוטך ט3 כמותסן 3כך ע3 כמותס 0יתגי 61תר מיי6 רכיפתמן
 6ורמ6 כמותס. סיתגי 6מרת 5יסי ככט3ס י0ר36 נגסת1

 כיס סגיק ד6תדכק 6תר כססו6 ד6תדכק. כיוןדמ1תס
 וסכ6. סכ6 6זי) מותס דססו6 6ט"נ דיוק.'ס.כ5
 ד'וקכיס כ3 תגיס. 6תעכר וס6 תתן קיינ63161
 יסר56. כגסת 6תרת סכי 6וף קיימ6. ותען תעןסכק
 ד6ט"ג כך. מקיק )יסוי דיוקגי כ3 כך. ד6תדכקג6כ'ון

 3ר06י תמת סחו דכתיכ כעס ע3וזרויפך.י,3י.'נמותס
 מ מק(גך. צ. 1)6 3י3נוין נך תעדגק66ס6
 כססו6 תקיף כתוקפ6 6טכס כתות תמיפ6 6סכט.כתות
6תר

 ד0רי"
 ד6קרי 6תר ססי6 6סכס. )"( מות6 כיס

 ~'ן דס6 סכי. 6וף קג6ס כ%60 ק0ס ע%ס.6סכת
 6יגון ת6ן 6ס. ר0פי רספיס 6'גון. סטר6 עסטו6סעסן
 ד6תי3ידו סג6ן 1תרנ63ן 6כגין 6יגון 36ין.ר0פין
 דגפק6 ס3סוכ6 תססי6 יס. ס3סכת )ט( 06תססו6
 כ63 3מסוי יקר36 ככגסת ו6ת6חד6 )'( ע3"סמע)ת6

 )נ-קיד( : ימוד6מד
 6)6 כת'כ )6 מותס 0יתכי ו6ער 0תטוןינימכו

 0יתמ ע3לוין רכון 0כיגת6. 6ערתכמותס.
 דמותמ6 ד6ט"נ ד'3ך. דמותת6 ר0יתו כססו6כמותס.
 ומססו6 6יסו. כפתק6 די)יס רסיתו כידך.קסת6ר

רסימורושם  הזהריו
 : הש"חר אש ההייע מתירץ רינין מינה דבינה דירוו כאן )ו( 1 יצחק שגקרא פגבווח בנינה כהה יד שנקואת המלנות **01

 והדיגים הגבורות ש"ניהן שאוף נ-כ וה"ע מות. יורדות רג"הה הגהוב בסוד כידוע מיתה גו ששורה סג~ם יקראת המלגוה)ח(
 האש, פקור הבינה 1ו עליק עולם )י( 1 המלכות למרכבת הפובבים לההפ אש מלאכי ה"מ פ" )ט( , יזפלכאא שף סוף כלנסוף

 , י*ה השם דהייע חרב מהזדהות שגא בען יה שיהבת האש וח וצקרא למיכות. הפוב אש בשפע"משס
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 כסר6 זמיסו דת5כמ כמתמ ותתמין. ע5מין תזדעזעיןלסיתו
 ומותתמ די5יס. לסיתו כפתק6 דלקיסודתמ
 זמי5ין סכי מסתמל. כיד'ס זמותת'ס ומע"ג סומ.כידיס
 ת5כמ. סוס כמי15 דמותתמתלסיתו
 : גופמ מותתמ סוס מי וכתס כתס ממתע5

 ע5 מותתמ סוי תמן וכי 5כך. ע5 כמותססיתכי

ע5
. 

 5גמ.
 מ

 ותפ5ס יריסמ. תפעין ומ5ין
 ד6יסו1

 וכמותס 5כך. ע5 כמותס 6יסו וזמ צכמ. 5ק53כסתמ5מ
 דסתמ לס'תו ומינון דיד. תפ5ס דמ זלועך.ע5

 ותססומ סתוט. מס וסיס דץ 'סר56. סתע ך'נ'6ך. כי וסיס יץ ככול. ג5 יי קדס י דמיסוקויסמ.
 ןלמ1 קמ( )ינויס סס"ד דע5תמ. מותין תזדעזעיןרסיתו

 דריסמך: ת11 מ5'ן :-- מוקוסכי
ך

 ומות תי5ס כלית מות ד6 כמותס.סיתגי
 דמ כג11ג6 קדיסמ דסתמ רסיתו דמיסו סכין.ייותין
 תיכין ליסי "ססתיתיס "5ג"1 "יע5"ס "ת"י )()זגויס
 זגעיל ת6ן סף"ס. מתוון ת'3'ן וסופי תיי"ס.מתוון
 זתסקר וחמן קדיסמ. סתמ געיל כמי15 לסיתוסמי
 מתקרי דסמי קד'סמ. כסתמ תסקל כמ'15 רסיתוכסמי
 לסיתו סמי דגקיל גס כל 1כ5 דת5כמ. דטספגק6מותתמ
 מות סכת מות כרית מות זמיסו5תתמ.
 וגסיל 5ע'5מ ומקיק רסוס מיסו סכין דיותין מותתפ'3'ן
 גתז"מ ותתמין. ע5מין ת'דגהשן ותגיס)ע'5י.
 1'רמו ע5'ך גקרמ ס' סס כי סמרן עתי כ15מ1
 כרית זמות רסיתו ססומ ד6 ודמי סף"ס ססתתך.
 %1ן סכין. ףותין דסכת ומות דתפי5'ן ומותתעס
 ת5עי65. די5'ס ג5'פו מתענר 5תתמ גוסדתסקר
 ע5מין תקסרנין כ5 עי'ס ס5סין זתכמוכססומ
 :ותתמין

 נ5'פמ ד'5ס דרסימו גסמתמ ד6 גמותס.סיתיכי
 נוילין ד6יגון גסתתין 1ג5 סככוד. ככסמ%ס 'עקכ ס5 דיוקכו כיעקכ. דמוקתוסו כמס5ע')6.

 5תתמ. די5סון ורסיתו 5טעמ. מקוק 6יסו די5סוןג5יפמ
 ד5תתמ ורקיתו מותס. "'סו ד5עי5מ נ5יפוססוש
 6'סו זגסתתמ ג5יפו וכד דמותס.רסיתו
 1תסתכ5'ן יעיימ ס5קין כו. ףורזיס ע51יסמ)סיס מ5מכי וסגס כס מתתר 5תתמ. ד'5ס ורסיתו5עי5מ
 ותודפזעין נ)יפו כסס61 דכסרמ זגסתתמגזיוקכמ
 דססי כרסיתו ותסתכ5ין )תת6 גמתיןתכיס.
 תדיוקכמ מסתגי ד5מ ומומן ד5תתמ.ויוקכמ
 : תכיס ודמ5ין )'6(י5עי5מ

 מקוק מיסו דכס ~ותמ. דמ כמותס.סיתמ
 ד155תמ. כרכמן סרי כתמגי ע5תין מ"יורסיס
 סתע. קרי6ת דמיסי דמת5עיתמ עתוד6 ז6מותת6
 ע5תין. מ"י 5די"ק דמ דחותתמ ד6תווןג5יפו
 ןסכס )'ג( ~דגע*ש מורייתמ מיסי דמ כפתק6 דמותת6רסיתו
 ~סיס ת5מגי גו. ףורזיס עאיס 56סיסת5מגי

ע41ס
זיו

 בשר מלך כדמיון ותחתונים. עליונים מזדעזעיםרושם
 הטבעפ וחותם שלו. החתימה בכתב שרושםודם
 כך מ"מ נשאר. בידו שחותמו ואע"פ הוא.בידו

 המלך היה כאילו החותם של הרושם מןמפחדים
 : החותם גוף רואים אם וכמה כמה אחת עלבעצמו.

 על חותם מניח מי וכי לבך. על כחותםשימני
 תלויות שלהם שהרצועות התפילין. אלו אלאהלב.
 שהיא יד של ותפלה ראש. של תפילין והם הלב.על

 וכחותם לבך. על כחותם הוא וזה הלב. כנגדבשמאל
 שם של הרושם והם יד. של תפלה זו זרועך.על

 ומזה שמוע. אם והיה ןץ ישראל. שמע ךיביאך. כי והיה ןץ בכור, כל לי קדש י שהואהקדוש.
 וראו כה( )יברים זש"כ העולם. אומות מזדעזעיםהרושם

 : שבראש תפילין אלו ה'. שם דרשווכך ממך* ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמיכל
 של ואות מילה ברית אות זה כחותם.שימני

 הזה כדמיון הקדוש שם חותם שהוא טובים.ימים
 תיבות ראשי "השמימ"ה. "לנ"ו "יעל"ה "מ"י י()דברים
 שנוטר מי הוי"ה. אותיות תיבות וסופי מיל"ה.אותיות
 שמשקר ומי הקדוש. לשם נוטר כאילו החותםלזה

 נקרא שזה הקדוש. בהשם משקד כאילו הזהבחותם
 הזה לחותם שנוטר אדם וכל המלך. טבעתחותם
 אות תפילין אות שבת אות ברית אות שהואלמטה.
 ומאיר למעלה ונחקק נרשם הוא טובים ימיםשל

 כמש"כ ותהתונים. עליונים מזדעזעים וממנולמעלה.
 ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כלוראו
 ברית אות של הרושם אותו זה ודאי הוי"ה שםממך.
 למעלה. שלו חקיקה נתבטלה למסה בזהשמשקר ומי טובים. וימים שבת של ואות תפילין ואותמילה
 עליונים מקטרגים כל עליו מושלים ההואובזמן

 :ותחתונים
 חקוק שלה שהחותם הנשמה זו כחותם.שימני

 יעקב של שצורתו ביעקב. שביארו כמולמעלה.
 משם נגזרות שהן הנשמות וכל הכבוד. בכסאחקוקה
 למטה. שלהן והרושם למעלה. חקוק הוא שלהןהחותם
 שלמטה והרושם החותם. הוא שלמעלה החקיקהאותה
 היא הנשמה חקיקת וכאשר החותם. רשימתהוא

 ומסתכלים למעלה עולים בו. ויורדים עוליםאלהים מלאכי והנה בה נאמר למטה. שלה והרושם למעלהן
 ומזדעזעים ההיא בחקיקה המאירה הנשמהבצורת
 אותה של בהרושם ומסתכלים למטה יורדיםממנה.
 הצורה מן נשתנה שלא ורואים למטה.הצורה
 : מטנו ומפחדים )'6(שלמעלה

 חקוק הוא שבה תפלה. זו כחותם.שימני
 התפלה. של ברכות עשרה בשמנה עולמות ח"יונרשם
 שמע. קריאת שהיא האמצעי עמוד הואהחותם
 העולמים. ח"י צדי"ק זה החותם של האותיותחקיקת
 והנה )יג( צשבע"פן תורה היא זו בכתב החותםרשימת
 אלהיפ מלאכי בו. ויורדים עולים אלהיפמלאכי

עולים
הזהר

 התו קריצן "נע"* הזורה פה מיכות אייע. בפמ" כיאימא )יג( : 1שפתי ציית הימ "ל"יפ צלם טמן זניי "ייא  גשיץ4 מג"(



 היהייסין ח השיריםטיר ירשיטןא
 כלם שעופדיפ בדין. עומד שהוא בזמועויים

 בדין לו שנוצחים בזמן ויורדים וכות. עליוומלמדים
 ביעקב שנאמר כמו עמג יורדים כלם למטה.ויורד
 אעיך ואנכי מצרימה עמך ארד *נכי ט(גבף8וי8

 : עלה4ם
 חקוקה שהיא הנשמה 11 לבך. על כחותםשימני

 נתעורר בתפלה למטה תתעורר שהיא בומןבבסא.
 החקוק ציור שהוא הרוח וה כחותם. למעלה.הכפא

 בתפלה למטה נתעורר שהרוח בזמןבמלאכים.
 הנפש 11 ורועך. על למעלה. המלאכים עמונתעוררים

 שתתעורר בזמן העולם. צדדי בארבעה חקוקהשהיא
 נתעוררים העולם צדדי ארבעה למטה. בתפלההנפש
 האותיות ציור הוא רוח. החותם. היא נשמה. )יג(עמה
 האותיות רשימת זו נפש. בחותם. חקוקותשהן

 החותם כרשימת האדם בציור נרשמות שהןבחותם.
 הפנים צורת ניכרת הנפש של הרושם ובזהבכתב.
 הוא: מקום מאיזה האדםבגוף

 השכינה על הזה מקרא לבך. על כחותםשימני
 כחותם. אלא כתוב לא חותם בגלות. שהיאנאמר
 ובו האמת. חותם שהוא הטבעת של חותםכאותו
 ודאי עז יוצאים. ומזונות חיים בנים שממנוהחיים. עו זה אלא חיים. שבו החותם ואיזהו לחיים.חתמנו
 העז וזה שנה. ת"ק מהלך החיים עז בו שבאמרוה
 הא"ב הם החיים. 1ש זו שנה ת"ק מהלך ן.הוא

 חיים. שנקראים ומניין חכם"ה. היא י ידץ. שהםוהא"ם
 האם היא וץ בעליה. תחי' והחכמה י( )ש'יתכמש"כ
 ג( )משיי כמש"כ חיים. שנקראת מניין )יו(העליונה

 ושניהם בודאי. היא חיים בה. למחזיקים היא חייםעז
 התחתונה ושכינה למוצאיהם. הם חיים כי ק)טפ
 וכל האמת. חותם שהוא ההוא בחותם נרשמתהיא

 להוודע )ש( בה רשומים ההוא החותם שלהציורים
 והחותם אמת. שהוא האמצעי עמוד של הציורשהיא
 לחיים. בו נחתמת היא ה"א. וא"ו ה"א יו"דשלו
 מצד חיים ומזונות. חיים בנים ישראל נוחליםוממנו
 האמצעי. עמוד מצד בנים ידץ. שהם והא"םהא"ב
 ישראל בכורי בני למטה ישראל נקראים שמושעל
 1ץמוציא שהיא ןהתחתינהן 1ץ של מצד מזונות ן.והוא
 אלו ישראל ממנו שנוחלים ובזמן הארז. מןלחם

 בניו למטה נקראים בשמו. הנכלליםהשלשה
 לה' אתם בנים יד( )יגרם כמש"נ הקב"ה.של

 תכ"ב( )ת"י :אלהיכם
 כך וגף. זרועך על כחותם לבך על כחותםשיממ

 שאתה אעופ בגלות. ישראל כנטתאומרת
 כחותם לעולם. ממני תסיר אל צורתך למעלה.עלית
 החותם. בעל של הרושם בו שנדבק הזה שבמקוםהזה
 ולפיכך בו. וניכר החותם צורת ממנו סרהאין

 לבך. על כחותם שימני בגלות ישראל כנפתאומרת
 על כחותם הלב. כנגד שהם יד של תפליןכרשימת

ורועך

 כ5סו דקייתין 3דיג6. ק6יס ד6יסו 3זתג6עו)יס
 3דיג6 )יס דג5מין כזתג6 ויורדיס זכות. ע)יסותו)פין
 3יעק3 כתד"כ עתיס. גמתין כ)סון )תת6.וגמית
 6ע)ך ו6גכי ת5ריתס עתך "רד ~כי ג,()גר6סית

 : ע)סנס
 מקוק6 ד6יסי גקתת6 ד6 )3ך. ע) כמיתססיתגי
 כרסי5 553ות6 )תת6 6תער6 ד6יסי 3זתג36כורסי6.
 דמקוק6 5יור6 ד6יסו רומ ד6 כמותס. )עי)6.6תער

 כ~ות6 5תת6 6תער ד6יסו 3זתג36ת)6כי6.
 גפס6 ד6 זרועך. ע) )עי)6, עתיס 6תערוןת)6כי6
 ד6תער6 כזתג6 דעלת6. סערין 3ד' מקוק6ד6יסי
 תתערין דע)ת6 סערין ד' )תת6. כ5:)ות66יסי
 דמותת6 כרסיתו גס ד3ר 53יור6 רסיתין םזן ' ןמ י6תוון 5יור6 רומ. מותת6. 6יסי גסתס. )יג(עתס

 פר5ופ6 6סתתודע דגפס6 רסות6 ו3ס6יכפתק6.
 : 6יסו 6תר ת6ן גס ד3ר3נופ6

 קכיגת6 ע) קר6 ס6י לנך. ע) כמותססיתגי
 כמותס, 6)6 כתי3 )6 מותס 3נלות6. ד6יסי6תתר
 ו3יט 6תת. מותס ד6יסו דנוספגק6 מותסכססו6
 ען ד6 6)6 מייס. ד3יס מותס ס6י גיסו ות6י 5מייס.מתתגו
 וד6י על גסקין. ויוזוגי מיי 3גי ד3יססמייס.
 ען וס5י סגס. ת"מ תס)ך סמייס ען 3יס ד6תתרססו6

ה ":ע,יקש ,י::יו%,ין"  

 נ( )מסלי כד"6 מייס. ד6תקרי )ן תג6 )יי(ע)6ס
 ותרווייסו וד6י. סי6 מייס 3ס. 5תמזיקיס סי6 מייסען
 תת6ס וסכיגת6 )תו65יסס. סס מייס כי י()סס
 וכ5 6תת. מותס ד6יסו מותת6 כססו6 רסות66יסי
 )6סתתודע6 )ט,( נס רקיתין 6יגון מותת6 דססו56יורין
 ומותס 6תת. ד6יסו ד6נו5עית6 דעתוד6 5יור6ד6יסי
 )מייס. כיס מתיס 6יסי ס"6. 61"1 ס"6 יו*דדי)יס
 תססר6 מיי ותזוגי. "יי 3מ יקר6) ירתיןותגיס
 ד6ת5עות6. דעתוד6 תסער6 נגי יןץ. ד6יגון ו6ת"%ד6ב"6
 יסר6) 3כורי כגי )תת6 יסר6) 6תקרי5ו סתיסדע)
 ס6יי* י, תיצס וץעו5י6 ד6יסי ]תת6ס[ דוץ מססר6 תזוגי ך.ו6יסו

י16 ק
 )קף 6תס כגיס יו( )יגויס כד"6וקכ"ט.

 ת;"ג( )"" :6)סיכס

 סכי וגו'. זרועה ע) כמותס )בך ע)כמותסשימני
 ד6גת "ע"נ כנ)ות6. יסר6) כגסת6תרת

 מותס כס6י )ע)ס. תג6י 6תעדי 65 דיוקיך )עי)6.6סת)ק
 מותיו6. דת6רי רקיתו 3יס ד6תד3ק 6תרדכס6י
 ו3נ"כ כיס. ו6סתתודע דמותת6 דיוקג5 תגיס 6תעדי65

 )3ך. ע) כמותס סיתגי נג15ת6 יקר6) כגסת5תרת
 ע) כמותס )כ6* )קכ) ד5יגון דיד דתפ)יןכרקיתו

זרועך
 הזהרזיו

 פו1ל נשמה בעל *הוא גרול אדם מדרגות בזה י* אני בת8לתה למעיה התעוררות לפעה בבחו י* אדפ *כל מבאן)ינ(
 1 העולפ צדדי באיבעה רק התעוררות פועל נפ* בעל הצה*כים בוהם התעוררות פועל דוח בעל הכבוד. בכסאהתעורתת

 1 ליצקב א4א* תתן בברעב התפאררנ *ל האמת בחותמ תהת14ז המלכות. % התהתתה שכיטה )ש( ; הבינה עףפ היי1ל?(



 99נ קורשלשין ח השיריםשיר החהרלשון

 ,נ, י(עין ת,,ין ז"',ון זיק" 1ק1,יןוווען
 חותת6 ד6 כמותס. סיתג' ועוד : דקכ"ס עת'סד6'גון
 וית'ס קולס דסכת כרית ו6ות קולס כריתד6ות
 דקכ"ס 6פרסות6 6'ס' תקיפ6 6סכס. כתות עזס כ'עוכיס.
 : תגופ6 וגפס6 לוח6 דכקתת6 כסריסו ת'סר56וסכיגת'ס

 מימד'ן יקר6) כל 6סכס. כתות עזס כ'ותו
 'סר56 כעתו סכומר ו6תר' כרמיתו דקכ"סטת6

 תקג6 'ס6 6'סו לקכ"ס קג6ס. כס%6 קססכ6סכס.
 כססו6 'ס6 ל6'סו נ)1ת6. תן ליפקון כזתג6ע)"סו
 כססו6 6ס. רספי לספיס מיתס. וכעי וגוקס קג6זתג6
 06 רספי  ד*יכון דיליסנ  כ0לסוכין סת6)6 יתעלזתג6
 לככי*. פלסי דכסי  סיללין  כ%ס  ויוסיד 'דץ.סליכס

 פלי5  רכון %6רה וי0ר6ל : ידץ 0לסכס06 " דן:1 "(,יו1י%יוון;,י,1
 כפוסס 0יילי  ייך,  %רססן כגלוס6  ד*לן6פ"ג
  מוסס ד*יסו  ריוסלי,  ייכן יספדי י1י  לכך.פל
 וכיר סוי 5לפ  דנגילס  רלך. 0כילס*דילך
6יסיוו*יוקכ"ס  וסוספ6 גנ)1ת5.6ן

 ג(  )י,ס ת"6 )ת"י !0לילס6
  זלועך ע) כמותס )כך  פל  כסיס0  סיתגי1ת1

  תסת'ס יסר56 דירתין כזתג6 6סכס. כתות עזסס
  כסון 6סיר  %1ילי, סיי כלי סלס.  6ליןדסכשס
 6פרסות6 פ%יסס 6י% ססיפ6 6סכס. כ%וס פוסלי

 וכלוה סכ"ס  כין 6פרסוס6 ד6יס  לן %1ל6 יכלונדסכ"ס
  סףו  פוכוסיכס  06 לי י%( ליספי' רלסיכ 6וכססכ5

  ריסר6ל וכ~%ג6 וכיכך. כילי יסריר  י%וס כי  6()י,ת 6סיר ופלס  יתיסי. 6י%  וס0ס  וגו',מכלי)יס
 סכ*מ. כס*ול ססס כרסי%ו, ר*וריית6  יסודין%סייפין
  נרמין  ד*ילון לוסכיס ופל נזפ6"ל וצל  כאסטכ6ס
 לפספי.  לון  דגר%ין פל  כסוכייסו. ת'ת6גס6

  לון ול*פכר* %כייסו כוס6% ללסל* סכ"ס פסיו ד6וכנין
 וגף. יס לס פל יד כי רכסיכ כפס מל6%..סן
  כססין ד*60  0לסוכין %ליס. לכספ* ו%כ* פיי5וכי

  יס. 0לסכפ 06 ר0סי ר0סיס  כד"* ידץ.%ססו6
 6"0 6ש0  דספן 061"ס. ד6י"0  0לסוכיןו6יגת
  כוספין  דכסל ת)מתס. 6'ס ס' כוי6  6י0. ידץ.וסמן

  ס( לפ0לי  כי  ד6ס%ר 0כילס6 ד5  *0ס. ו%פ%יגפסרפס
 יג( סק6%  )ס"י : סוכ פ65  6ססח65

 פ6 5נך. פל  כחיס0 0ייי  6יר יוסירכי
 ל0 רכר  רגופ6  5יור6  %סס.  כס5י כבלוס6סדיר %סנלפ*  ופו( דלוסכ*  פסיר6  ד6יסו  גס6 )כגי לגמית רות6מזי

כס*י

 לכל רצועות תלויות שמהם ראש של  כתפליןורועך.
 ישראל נרשמים ובהם והזרוע. הלב עלהצדדים.
 החותם זה כהותם. שימני ועוד : הקב"ה של עמושהם
 וימים קודש דשבת ברית ואות קודש ברית אותשל

 הקב"ה הפרשת היא עזה אהבה. כמות עזה כיטובים.
 : הגוף מו ונפש רוח נשמה כהפרשת מישראלושכינתו
 מיחדים ישראל כאשר אהבה. כמות עזה כיועוד
 ישראל בעמו הבוחר ואומרים באהבה הקב"השם

 מקנא יהיה שהקב"ה קנאה. כשאול קשהבאהבה.
 בזמן יהיה שהוא הגלות. מן שיצאו בזמןעליהם
 בזמן אש. רשפי רשפיה חימה. ובעל ונוקם קנאההוא
 אש רשפי שהם שלה בלהבות שמאל יעוררההוא

 עכו"ם. בתי של היכלות כמה וישרף ידץשלהבת
 של אותיות בשתי נשבע הוא כי מעמלק. נקמותויקח
 זש"ט ממנה נקמה לקחת ידץ שהן הקדושהשם
 רשם* הוא וזה ידץ. כס על יד כי ויאמר יז()שמות
 העולמים רבון אומרים. וישראל : יףן שלהבתאש

 כחותם שימני ממך. מרוחקים בגלות שאנחנואע"פ
 החותם שהוא צורתך. מאתנו תסיר ואל לבך.על
 תזכר אתה שבשבילה שלך. השכינהשלך
 היא בודאי הקב"ה של והחותם בגלות.אותנו
 ב( ליום ת-א )ת"ז :השכינה

 זרועך על כחותם לבך על כחותם שימניועוד
 בהם נאמר ומזונות. חיים בנים אלה. שלשההקבאה שי משמו ישראל שנוחלים בזמן אהבה. כמות עזהכי
 הפרשת ממיתה היא עזה אהבה. כמות עזהכי

 ובניו. הקבאה בין הפרשה שיש ומניין מבניההקב"ה
 היו עונותיכם אם כי י"( )ישי" שנאמר ראיהמכאן

 נאמר ועליה ממיתה. היא וקשה וגון.מבדילים
 קנאה. כשאול קשה באהבה. התורה מצותמקיימים שישראי ובזמן ובינך. ביני יפריד המות כי א()רות

 גורמים שהם נוקבתו ועל סמא"ל על הקב"השמקנא
 לחטוא. להם שגורמים על בחטאותיהם. מיתהלאנשים
 ולהעבירם מהם נקמה לקחת הקב"ה עתיד זהובשביל

 וגו/ יה כס על יד כי שנאמר כמו העולם.ק
 יצאו אש להבות ממנו. לנקום הזמן יגיעוכאשר

 יה. שלהבת אש רשפי רשפיה כמש"כ ידץ. השםק
 א"ש א"ש שם כי ואש"ה. אי"ש של להבותוהם
 נקמות שלקח מלחמה. איש ה' כמש"כ איש. יןץ.ושם

 א( )פטף בה שנאמר השכינה זו אשה. ומעמהמפרעה
 נב( תקון )ת"ז : טוב מצא אשהמצא

 בוא לבך. על כחותם שימני אמר יוסירבי
 נחקק )טי( הנקבה מצד שהוא לאנשים היורד רוחוראה
 אדם של הגוף ציור הזה. כתותם בחקיקהתמיד

בעולם

 הזהרזיו
 צאן הבינה פן והנשמה תפארת 8ן והרוח מלכא 8ן שהםש בזמ"ק 6קחצת בכמה נמצא שהלא ג"ע הקאצ הוהר מצחצי)טו(

  הנשמות כל וחאין לומר וצריך תפארת. דה*ימ ההיים מעץ הש והגשמה מלטהע דהינו דפקבא עלשו פצד הפו שהרוהאומר
 בתפארת. שורשה נשמה טתם אבל המלכות. םן ההנפאש הה*ארת מן שלה הרוה בבינה. אאטההטה הגבמ הנשמה ורק במדרגתןשחת
 נכנס היי" שיק מכאן ינראה נפש בשם יהנשמה וי" שהימב"ם כט נפש. בשם ש %*עטיט יוח ב"ם לנשסה אא~יא*עמים איז" בייה,ק נמצא ני י". נשס  "נשט"  לאק קרא מיבא  ששרשו נששח יו י"י %מ  המיל%נ ש ירה והג""והרוח
 לח אינ 1אם הקבי על חאפת בעזה"ז נאזארוו הנפאו אבל א*למעלה נג"ע בחש%רת וחצוש5ה הגוף כמז להצטיי "ולמפהננ"ע

 : מקוטות בכטה בווה"ק כנזנר חנשמה עם גם יטעמים הרוה צפ הההטתת לה עיש עתים יש כרתעונש
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 וכאשר בפניבנ נחקק והרוח לחוץ. בולט הזהבעולם
 עדן בגן הרוח אותו נקפא הגוף מן הרוחנפשט
 הזה. שבעולם ממש גופו של והצורה בהציורשבארץ
 היא אומרת וע"כ חותם. כמו תמיד שהיהלפי

 שוקעת. בחקיקה חקוק חותם מה )יי( כחותםשימני
 שנתהוה הרוח הוא כך אף לחוז. בולט בציורומצייר

 הוא הזה בעולם ממש. הזה כדמיון שלה הצרמן
 מן נפשט וכאשר הגוף. בתוך שקועה בחקיקהחקוק
 שם אשר האויר שבארז. עדן בגן ונכנסהגוף
 בציור ונצטייר לחוז. להתצייר חקיקה לאותהמקפיא
 והנשמה הזה. שבעולם הגוף ציור כדמיון לחוז.בולט
 צרור באותו למעלה שם נצטיירת החיים מעץשהיא
 להזות כז( )תיהם ככתוב ה/ בנועם להתענגהחיים.

 )ב-יא.( : בהיכלו ולבקר ד'.בנועם
 פתח ונף. האהבה את יכבות יכיי יא יביםמים

 לכבות יכלו לא רבים מים ואמר. אלעזררבי
 לקשור שצריך )ית( הימנית זרוע זו רבים. מיםונף.
 וימינו לקיים השמאלית. זרוע על תפילין של קשר8ה

 שממנו העליון נהר הוא זה רבים. מים ד"א ?החבקני
 ונמשכים גוחים וכלם )'ט( צד לכל נהרותיוצאים
 איש יתן אם ה/ נהרות נשאו כמש"כ ונהרות.ממנו.
 להקב"ה ישראל כנסת שאוהב באהבה. ביתו הון כלאת
 מהו לומר. צריך היה יבוז לו. יבוזו בוו לו.יבוזו
 כל את הקב"ה. זה איש. יתן אם אלא )כ( לויבוזו
 באהבה ונעים. יקר הון כל כד( )פשיי כמש"כ ביתו.הון
 בוו )י6( עמה יתקשר שלא אליו ישראל כנסתשל
 שלמעלה המחנות אותן וכל המונים אותן כל לויבוזו
 בשעה אלא לכלם גחת אין שהרי יקר. הוןלאותו
 עמו. ונתעטרה בהקב"ה בו מתקשרת ישראלשכנסת
 העולמות וכל המחנות אותן וכל המונים אותן כלשאו

 )ג-נדן( ובברכות: בהארהבשמחה

 לו. יבוזו בוו באהבה ביתו הון כל את איש יתואם
 יום זה בו"ז. מהו דרשו הרי שמעון רביאמר

 שבהם )כנ( הסכות חג של השביעי ויום הששי ויוםהשני
 וכמו עמים. לשאר חלק צלתת ויין מים מנסכיםהיו
 ישראל מקריבים היו שבהם החג ימי שבעתכח

 שלא בשביל שרים. השבעים על לכפר מרים.שבעים
 זה כל ועם רמ.( פנחס )י-ג : מהם חרוב העולםישאר
 השרים אותן בלבדו. להקב"ה אלא הכל נקרבלא

 אם כה( )משלי כתוב ועאז להם. חלק והקב"ה שםקרבו
 ואם החג. קרבנות הם אלו לחם. האכילהו שונאךרעב
 החג. בימי כאן שנרשמים המים אלו מים. השקהוצמא

ביום

 הו 5ט. 6תפיף ורח6 ינר. נ5יס ע5ת6כס6י
 3נכת6 רומ סס61 6כ5יס מפ6 תן רומ66תפסס
 ע5ת16 ד3ס6י תתס דנופיס ודיוקנ6 53יור6ד6רע6.
 6יסי 6תרס וע"ד כמותס. תדיר דסוס3נין
 5נו. 3נ15"6 נ5יף מותס תס ).י( כמותססימני
 רומ6 6יסו סס 16ף 35ר. 53יס6 נ5יור616ת5ייר
 ע5ת6 3ס6י תתס. נוען כס6י די5ס תססר6דסוס
 ען 6תפסע וכד 5נו. 3נ15פ6נ5יפ
 דתתן 6ףר6 ד6רע6. כננת16ע56נופ6
 53יור5 61ת5ייר 35ר. 65ת5ייר6 נ15פ6 ס6י 5361יק[)כ5יס(
 עסתת6 ע5ת6. כס6י דנופ6 ד5יור6 כנ11נ6 5כר.53יס6
 5רור6 3סס61 5עי65 תתן 6ת5ייר6 דמיי ת6י5נ6ד6יסי
 לטות  י1(  לתיליי  כתו"6 ס'1 3נועס 65תעננ6דמיי.

 )כ-".( : 3סיכ15 351קר ס'3נועס
 פתמ ונף, ס6ס3ס 6ת צככות יכ15 65 רכיסכח'כם

 5כ3ות יכ15 65 ר3יס תיס 61תר. 56עורר3י
 5קסל6 ד3עי )י"( יתיכ6 דרוע6 ד6 רכיס. תיסונו'.
 ףתעו 5קיית6 סת656. דרוע6 ע5 דתפ5ס קסר36יס

 דתניס ע5"ס נסר6 ט61 ד6 רכיס. תיס ד"6 :תמכקני
 61תתסכן כנדין וכ5סו )יט( ע3ר 5כ5 נסריןנסקין
 6יס יתן 06 ס'. כסרות כס16 כד"6 מסרות.תניס.
 5ק3"ס יסר56 כנסת דרמיס 63ס3ס. 3יתו סון כ65ת
 תסו 5יס. ת3עי י3וז 15. י3תו 3ח 15.י3חו
 כ5 6ת ק3"ס. 61 6יס. יתן 6ט 656 )י( 5וי1113
 63ס3ס וכעיט. יקר סון ע5 קו( )פסיי כד'6 3יתו.סון

 כוז )י6( כסדס 65תקסר6 ד65 5נ3יס יסר56דכנסת
 ד5עי65 תסיריין 6יכון וכ5 6כ15סין 6ינון כ5 5וי3חו
 נסעת6 556 5כ5סו רעות6 5ית ד% יקר. סון5סס61
 3סדיס. ותתעסר6 נקכ"ס ניס תתקסר6 יסר56דכנסת
 וכ5סו תסיריין 6ינון וכ5 6כ5וסין 6ינון כ5כדין

 י( )ג-)ו ? ו33רכ6ן 3נסירו 3מדוע5תין
 5ג י3תו נת נ6סגס כיתו סון כ5 6ת 6יס יתןאם

 יומ6 ו6 3ו"1. תסו 6תתר 60 סתע1ן רכי6תר
 ד3סת )כנ( דסכות ס3יע6ס ויות6 סתית6ס ויות6תנע6
 יסר56 תקר3ין ט11 ד3סון דסכות יותין ס3עסגי[ 16ת עתין. 5ס6ר מאק6 מתיסנ ויין תיס תנסכיט11

 ד65 כנין תתנה ס3עין ע5 5כפר6 פריס.ס3עין
 ד6 כ5 1עס ל)1.( פגחס )רג : תנייסו מרוכ ע5ת6יסת6ר
 06 גס( )פסיי כתיג וע"ד 15ן. פ5ינ ו6יסותתן תתקרכי 6יכון כ5מודוי. 5ק3"ס 656 כ65 תתקר6563
 061 דמג, קר3כין 6יכון 56ין 5מס. ס6כעסו סע6ךרע3
 ומנ. כיותי סכ6 דרסיתין מיס 56ין )ויס. ססקסו5ת6

3יו%
 הזהרזיו

 המיפ שבוטת הדו"8 ומעפ המד. על רטז מים כי חסר. היפ )'ח( י לא שתזכה כך מבקשת הנשמה או שהרוח *")יו(
 היפ )'ס( י לישראל הקב"ח שאאב האהבח את לכבות המכבט יכלו לא ת*ילין הנחת מצות דההטרבים
 חחו היבף וצנין כלתה. למלכות הת*ארת של חאהבה את לכבות יכלו לא הבינה עולם של הגדולים האורותויפעת
 והנשוו צשאו חבינה שאורות כלומר ה/ נהרות נשאו עדה"נ הייפ ונהרות. הנר. שלהבת מבטלת  שאבוקה כמו במציאות בימוללשק
 הטש העזלם בהאת כי תנפל. כ% אמונה של והרעיק להיהץ. הוכל לא היח זאת המלכות. עם עהו בלי לעולם הש*עשיש*ש 8" )כ6( י להפתן לו יבה שהקב"ח *יתאו לכאורה כי )ק( : הההא לאהבה ישטפוה לא הנהתת אותן כאן הן הת*ארת אתוהיירו
 נל1ליפ להעביר עחך בת*אר"ת מהרח לואהה ה-א לך נקוה כן על %4מ~ים אואע וההו עוו. תפאר"ת מן שדי במלכו"ת רקשיתתקן

 הימיפ באיק שרק הזהר בהנה אין )קג( : וריך והמיעיפ. ההועים מן אנהבדילפ וברוך שדי. במףכו"ת עורם לתקן עו' האיץק
 פרים. הצ' להקרבת הימיפ נ' אותן של המים ניסוך להשתת כוועע אלא ה1חר. מבקרי הדעת קלי שחשבו כמו המים נ"סוךהיה

 העולם: אומות עו של השרים לע' חלק לתת באוששניהפ
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 6)ין ס6סכס. 6ת )ככות יוכ)ו )6 רכיס תיס )ו.יכתו בנוי וסיתג6 וסכיע6ס. סתית6ס וכיות6 תגיג6כיות6
 וכרמיתו כמזוס כמג יסר6) תגסגי זי מיס6יכון

 65 וגסלות כססון. תיס וס6כתס זכתיכזקכ"ס.
 זכקי זכ5סו זכי6. ז6פרסתוג6 גסרי 6יגון 6)יןיקספוס.
 כיתו סון ג) 6ת 6יס יתן 06 ז6. כרמיתוותתקסרי
 )יס )תסוי ז'סר6) כ6סכס סנו6"5. ז6 6יס.כ6סכס.
 כו"ו גפרסת6. סכ6 זרסינוין תיס כ6יגון כסזייסו.מ%ק6
 מר"ס )גכן 6תמסיכו כ)סו זסי וז6י. )1יכווו
 6תפ5ינו זי5סון מיס )ע5ת'ן. תקג6 )'ס ז)'תגסכר
 וסיתג6 ס'. ז' נ' ז6יגון יותין ס6ר 6עת6רו כו"ו.כיות'ן
 "רכיעי שמתיסי )גוסריקון ס6זתס. מרסי 6תמלאס

 כו"ו 5ע5תין. 651 כסזן תקוג6 )ון ו)ית"ס)יס'(.

 עכיז ת6י קזת6ס יות6 תית6 61י עמ. עגותסקן
 6)6 )יז( 6מז 6קרי 6% ר6סון 6קרי 65 6יסו5יס.
 סירות6 6כ) כ)). זתחן רסות6 5)6 סתס עסרמתסס
 סוכ ז5ית כנין 6תמוי וסכי סוס. סג' מיוס זת"ןירסיתו
 ר6סון רסיס 65 ז'ות'ן[ כרסות6 ]6ף וכנ"ככסג'.
 ז'ות'ן רסיתו וס6רי כטתס. וסוס כ)5 6מז651
 כיונוין ו6סת6רו ככו,ו. תיס ו6תפ)נו סגי.ג'וס
 מו5קסון וכ6ס '6ות. כזק6 וכ)6 ז6תתר. כמסמרקס
 5ת'ע) וכנין ז6נוו6. תומ6 )נו )6ע65 חזעיזיסר56
 )ג-רגס,( : וע56ין 6)'ן ק5'פין תתכרין תומ6)נו

 6כ6 רני פתמ ומ'. )ס 6ין וסז'ס קעגס 5ט84דודרצ
 יסר6) כגסת ז6 קסגס. )גו 6מותו6תר

 10~ינ:ן 0ייל ע ז'ז, ט ם וקוינוכסמ
 )ס. 6ין וסז'ט זכתיכ ע)ייסו. 65נג6 עכיןועוכזין
 ז6תת6 ספירו 1)ית ז6תת6. וספירו תקוג6 6ימןזס6
 תיגס 'תעכיז ת6' 65מותגו. געסס תס 6יגון.656

 כפתגתי 5ת655 זטיגי כסור6 יתנ5י זקכ"סכסעת6
 סעת6 כסגף6 יוסי 6"ל תגייסו. גסנותסון ויפרמ6וריית6
 ת)ת6 גנסי )י)'6 כססו6 זסיגי 5סור6 יסר6)זקריכו
 ע65'ן נ6%כין 6תו 65גתתייסי. 6וזוונו ז)6יומין
 ויסר56 )עי)6 ת)6כין 6יגון כ6מוות6. )יסר56וקכי)ו
 )ע')6. ע)6ס סת6 תקזסין 6יגון 5תת6.ת65כין
 יסר6) ו6תעעלו 5תת6. ע65ס סמ6 תקזסיןויסר6)

נקונוין
 עני"

 ל"ו ג ע ון
 זקכאס כיויו6 67 )6מתג6 נעכיז ורכויקר
 5מכת0 6ת1ל י( )פ;)' כת'כ סתע1ן לני6תל י )נ-פ : 6וליית6 5סו )מיסכ זסימ כסור6יתנ5י
 60י מכתס. 61ית מכתס 6ית 6ת.6מ1תי
 וע"ז 6מל6. )נכי ,של6 מכתס 6תקליגוקכ6
 זס6 ונו'. 05 6ין וסזיס קעגס 5גו 6חותכתיכ

 ק 6מ1תסימ 6תתס65* י ש"6ב
6
ס)יתו

זיו

 בנ-ן וסימנך השביעי. וביום הששי ביום השניביום
 אלו האהבה. את לכבות יוכלו לא רבים מים לו.יבוזו
 ובאהבה בשמחה בחג ישראל מנסכים שהיו המיםהם

 לא ונהרות בששק. מים ושאבתם שכתובלהקב"ה.

 דבקים שכלם הטהור. אפרסמון נהרי הם אלוישטפוה.
 ביתו הון כל את איש יתן אם זו. באהבהומקושרים
 לו להיות ישראל באהבת סמא"ל. זה איש.באהבה.

 בו"ז בפרשה. כאן הנרשמים מים באותן עמהם.חלק
 חר"ש אצלנו נחשבים כלם שהרי בודאי. לויבוזו
 נתחלקו שלהם מים לעולם. תקנה לו שאיןנשבר
 וסימנך ה'. ד' ג' שהם הימים שאר נשארו בו"ז.בימים
 בו"ז לעולמים. ולא עמנו תיקון להם ואין"שלישי(. "רביעי "חמישי )נוטריקון האדמה. חרשי אתחר"ש
 ולא בזה לא כי כב( )תהלים שכתוב כמו )גנ( לויבוזו
 נעשה מה הראשון יום תשאל ואם עני. ענותשקץ
 אלא )כי( אחד נקרא ולא ראשון נקרא לא הואלו.

 תחלת אבל כלל. מים של רושם בלי סתם עשרחמשה
 טוב שאין לפי ראוי וכך היה. שני מיום המיםרושם
 ראשון נרשם לא הימים( סדר ברושם נאף ולכךבשני.
 הימים רשימת והתחיל בסתם. אלא כלל אחדולא
 הימים ונשארו בבו"ז. המים ונתחלקו שני.ביום
 ושל חלקם אשר' כראוי. והכל שנתבאר. כמוחר"ש
 ליכנס ובשביל האגוז. מוח לתוך ליכנס שיודעיםישראל
 )ג-רנט.( : ונכנסים הקליפות אלו משברים המוחלתוך

 אבא רבי פתח וגו'. לה אין ושדים קטנה ינואחדרצ
 ישראל כנסת זו קטנה. לנו אחותואמר

 שלמדנו זהו לה. אין ושדים להקב"ה. אחותשנקראת
 זכיות בהם היה לא סיני להר ישראל שקרבובשעה
 לה. אין ושדים שכתוב עליהם. להגן טוביםומעשים
 האשה יופי ואין האשה. של והיופי התיקון הןשהרי
 ממנה נעשה יהיה מה לאחותנו. נעשה מה בהן.אלא
 ההוא בזמן יוסי א"ר מהם. נשמתם ותפרחהתורה בדברי לדבר סיני הר על יתגלה שהקב"הבשעה
 שלשה היה ההוא בלילה סיני להר ישראלשקרבו
 עליונים מלאכים באו לנשותיהם. נזדוגו שלאימים
 וישראל למעלה מלאכים הם באחוה. ישראל פניוקבלו
 למעלה. העליון שם מקדשים הם למטה.מלאכים
 ישראל ונתעטרו למטה. העליון שם מקדשיםוישראל
 העליונים ומלאכים ההוא. בלילה כתריםבשבעים
 בהם שאין לה. אין ושדים קטנה לנו אחותאמרו.
 טה כלומר לאחותנו. נעשה מה טובים. ומעשיםזכיות
 שהקב"ה ביום הזאת לאחותנו נעשה וגדולהיקר

 ( )ב-פ : התורה להם ליתן סיני הר עליתגלה
 לחכמה אמור ז( )טשלי כתוב שמעון רביאמר

 בחינת זו מדרגה חכמה. ויש חכמה יש את.אחותי
 ולכך האחרת. לעומת הקטנה חכמה נקראתנקבה
 קסנה ודאי קטנה. לנו אחות נמשכה. בגלותהיא שהרי וגון. לה אין ושדים קטנה לנו אחותכתוב
 היא שהרי היא. ורבה היא גדולה שבלנראית.

השלימות
הוהר

 דפנחט המועד'ם פרשת עי כתנתו )קז( ; נוה לא כי כש נדק פשפעות אלא דפלך. ניוה טשמעות וה שאין ואיה מניא *י')גנ(
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 חומה אני שכתוב כמו )גס( מכלם מקבלתשיימות
 לכל. להניק הן מלאות הרי ושדי כמגדלות.ושדי

 מאם היוצאים )גי( גדולים נהרות כאותןכמגדלות.
 )ג-רצו,( :העליונה

 הכרם את נתן המון בבעל לשימה היהכרם
 זו הכרם זה יוסי רבי אמר וגו'.לנוטרים

 כסא תחת למעלה שנתעטרת הקדושה נשמההיא
 המון. בבעל שלו. השלום שכל מלך לשלמה.הכבוד,

 רארץ. השמים צבאות כל על השולט כבודו כסאזה
 לנוטרים למי. הזאת. נשמה נותן צבאות כל אדוןוהוא
 להקב"ה לו ויש מצותיו. שומרי אלה )גו( פריואת

 ואלף השמים. צבאות כל על למעלה עולמותהרבה
 עם להשתעשע בהם שנכנס אחרים עולמותומאתים
 אלף בפריו יביא איש זש"כ העדן. בגןהצדיקים
 : בהם משתעשע שהקב"ה העולמות אלף אלוכסף.

 מ1תס 6כי וכתיג כתס )גס( מכ)6 וכס')ס3ימ1
 )כ)6. )ינק6 6ינון ת)יין 60 1סזי כתנז)1ת.וסזי

 מ6ת6 זנפקין )ג1( ל3ל3ין כסלין ז6'נ1ןכתנז)1ת.
 ( )ג.--ל11 :ט)6ס

 סכרס 6ת נתן סת1ן 33ט) )ס)תס 0יסכרם
 ז6 כלס ס"' '1ט' רג' 6מל 1נ1'.)נ1עליס

 כולסי תח1ת )עי)6 ז6תעסלת קזיס6 כסתת06י6
 סת1ן, 33ע5 זי)'ס. כ)6 זס)ת6 ת)כ6 )ס)תס.יקליס.
 61רטח. סת'6 מ')י כ) ט) זס)'ע6 יקליס כ1לסיזק
 )נוסריס )קי. ז6. נסתת6 יסיג מי)6 זכ) ת6ריסוס61
 )ק3*ס )'ס 1"'ת פקיזו'. נסרי 36'ן )יי( פרי61ת

 1")ף סת'6. מי)י כ) ט5 )עי)6 סני6יןט3תין
 טס )6סתטסט6 3סון זטיי) 6מרנין ט)תין1ת6תן
 6)ף 3פליו '3י6 6יס סס"ז זטזן. 3ננת56זיק'6

 ק3"ס: 3סון זכסיף ט)תין 36ף 6)יןכסף.
 לפנ* שלי כרמי אחריו. דכתיב ממה הוא וכך יוסי. רבי שאמר זה לדבר אני מסייע יצחק רביאמר

 ממני ניטלה הנשמה זו רבש"ע ואומרת. מכרזת הכבוד שכסא פריו. את לנוטרים ומאתים שלמה לךהאלף
 את לנוטרים ומאתים לאהר. ראוים ואינם עולמות האלף אותן הם שלך שלמה. לך האלף לפני. היאוהרי
 ולילה לילה בכל רבי דמר דתנן הצדיקים. לנפשות וכיסופין הנאות עולמות מאתים בו שיש העדן זהפריו.
 עפ להשתעשע העדן גן של העולמות במאתים נכנס הלילה חצי ובשעת העולמות. אותן בכל הקב"הנכנס

 הצדיקים מעלות כשראה לבו נכסף ע"ה המלך ודוד לך. צפנתי דודי ישנים גם חדשים שנאמרהצדיקים.
 לנוטרים ומאתים הה"ד התורה. בשביל וכסופין עולמות מאתים לו שאין בתורה העוסקים מאותן וצדיקצדיק כי לך אין אמר מניומי בר שלום רב נה( פרית מדהינ )ז"ח : חצריך ישכן ותקרב תבחר אשרי רבש"עואמר.
 ואהבת דכתיב פסוקא. בהאי שמו קדושת על נהרגו כאילו יום בכל עצמם שמוסרים על ומאתים. פריו.את
 מעלה שמו. קדושת על נפנו למסור פסוקא בהאי לבו המכוון כל ותאנא וגו'. נפשך ובכל לבבך בכל ה"אאת
 המוסר כל אמר נחמן רב היום. כל הורגנו עליך כי מד( )תהלים הה"ד עליו. יום בכל נהרג כאילו הכתובעליו
 מאתים נחמן א"ר מאתים. למדנו הלא יוסף א"ר הבא. לעולם עולמות מאות ארבע נוחל הזה בפסוקנפשו

 !( א-קכד )מיה-ג : שמו קדושת עי יום בכל עצמו שמסר עי ומאתים התורה.על

 השמעיני. לקולך מקשיבים חניים בגניםהירשבת
 של סוד זה מקרא שמעון רביאמר

 שהיא ישראל כנסת זו בגנים. היושבת בו. ישחכמה
 חברים בצרתם. עמהם והולכת ישראל ל8בגלות

 מקשיבים כלם העליונים מחנות לקולך.מקשיבים
 כמש"כ השמעיני. בגלות. שלך תשבחות לקוללקולך.
 את השמעיני קולך. את השמעיני מראיך אתהראיני
 אין שהרי בתורה. העמלים חברים אותן שלהקול
 שמעון רבי ואמר בתורה. העמלים כאותן לפנישבחה
 חצות משהגיע בתורה לעסוק הזוכים אותןכל

 פני לקבל היום כשהאיר השכינה עם ובאיםהלילה.
 בשכינה. ומנחילים מאמצים שהם כביכול )כח(המלך
 כמו חסד שי חוט עליו ששורה אלא עודולא

 וראה בוא שמעון רבי ואמר ריג( פנהס )ז"ג :שביארנו
 הקב"ה. בעבודת מתיגע היה ימיו כל המלךדוד
 בשירות ומודה ומשבח הלילה בחצות קםוהיה

 העליונה. במלכות מקומו לתקן בשבילותשבחות.
 יודע היה הלילה. בחצות צפון רוח נתעוררשכאשר
 להשתעשע עדן בגן שעה באותה מתעוררשהקב"ה

עם

 ססתעימ. )ק31ך מקסי3יס מנליס ננניסהירשבת
 ר61 קל6 ס6י סתטון ל3י5תל

 ז6'ס' 'סל6) כנסת ז6 3נניס. סי1ס3ת 3יס. 6יתומכמת6
 מ3ריס 3טקית"ס1. טתסון 161)6 יסר56 עס3ג)1ת6
 5ייתין כ3סו ט)6ין מסריין %1ך.מקס'3יס

 ססתטיני ק%ך, 6ת ססתטיני מל6'ך 6תמיני
 )ית זס6 163ריית6. זתסתז)י ח3לי6 ז6'כוןק65

 סתע1ן לכי 61תל 163ליית6. זתסתד)י כ6ינ1ן קת6ית1ס3מת6
 פ)ינ מכד 163ליית6 )6קתד)6 זוכ6ין 5ינ1ןכ)

 5נפי )ק3)6 ימת6 כסיל כז כתסר1נית6 61תיין)י)י6.
 כסכיכת6. 61מסין 5תק'ף ככיכ1) )י"(מ)כ5
 כתס מסז ס) מ1ע 3יס זסר'6 6)6 טוז1)6

 שי ת6 סתע1ן ל3י 61תל לינ( פ:חס )דנ :ז15קיתג6
זק3"ס. כפ1)מנ5 תסתז) ס1ס י1ת1' כ) מ)כ6ו1ז
 כסירין ות1זס 1תס3ת )')'6 3פ)נות קסוס1ס

 ז)ט')6. 3מ)כ1 זוכת'ס )6תתקנ6 כניןות1ס3מן.
 ייע סוס )')6. 3פ)נית 5פ1ן לומ 5תטלדכז

 )6סתטסט6 זטזן כננת6 'תטל סטת6 כס6'זקכ"ס
פס

 הזהרדו
 , הבינה מע1לם המופיעים )כ1( : הנבראיפ לכל הזה בע1לפ ומשפעת דדכורא עלמא של הספירות מכל השפע מקנלת שהמלכות)כ0(

 ! והרקה בתפלת וה )גח( : האל1הית ל:פש רק שז1כים 1'ש לר1ח. רס שזעיפ יש בקרבו. תשרה שנשמתו ו1כה אדם כל לאו ני3ק,(
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 ו6תגכר סעת6 כס6י קס סוס ו6יסו  5ריסי6.עס

ז2~יי"ננ,ונןנ,~הץ
 ,ון.י.,

 י.נ,-'נ מעשנ

 ) :נינ 21תר :מלעתס2%%י':ס21%'ס
 מנ( )תס)%

 עוד 1)6 ענוי. סירס וכ)י)ס חטיו ס' י5וסיותס
 ט5קין כ)סו 6נול ד6יסו י6וריית6 מ)ין י6יגון6)6

 נוסתד) סוס נו5כ6 יוי וכנ"כ קכ"ס. קנו'ונותעעלין
 ( )6-קעח :  דנו6ליס כסו5מכ6ג)י)י6

 6י5ת ע) )תג5מ גג( )תס)יס פתמ יוטירכי
 זקכ"ס. קתי 6וריית6 מכיכ6 כתס )יוי. נוזתולססמר
 סו6 למיס )עי)6. סו6 רמיס כ6וריית6 י6סתי) מ6ןיכ5

 ע5נו6. כס6י )יס סכיק )6 )נו5עוי. )יט 56ית וקכ"ס)תת6.
 )נו5עי כעי ו6וליית6 י6תי. כע)נו6 )יס סכיק1)6
 יונוס כו 1סגית 5( )'ס,טע יכתיכ וכ5י)י6. כימנו6כס

 ו5י)ס יונוס כריתי 65 06 )ג( )יי"" וכתיכו)י)ס.

וי~
 %ע )יפ( סלי0 סויס5 ספ6 לגניס סכית

 ד6. עס י6 6)6 ס)יס 6יסו א6ו )י)י6. כ)6 יומסז5ית
 ו5י)י6. ינומ6 נס ינר ענויס )6סתגמ6 6וליית6 כעיכך

 6תנור וס6 עי)ס. יומס יכ"נ )נכי ס)ינוות6)מסוי
 קדנוית6 יפ)נו ו6ע=נ ו6י5ך. חפ)גות6 ד5י5י6דעקר6
 ע6) קכ"ס )י5י6 כפ5גות 6כ) סו6. ד)י)י6ככ))6
 5כ"ג )יס כעי וכיין 5ייקי6 עס )6סתעסע6 יעיןכנגת6
 וכ5 דקכ"ס 6תנור וס6 כ6יריית6. גת)ע')נויקס
 וס6 ססנועיגי. )קו)ך נוקסיכיס מכליס כגניססיוקכת סס"י )ק5יס. 5ייתין כ)סו דעדן יכנגת56ייקי6
 ד6יסי יסר6). כגסת ד6 כנגיס. סיוסכת6וקנווס.
 מו5קיס זכ6ס כ5י)י6. ד6וריית6 כסכמ6 )קכ"ס )יסנוסכמת

 ד6וריית6. כסכמ6 )קכ"ס )'ס )סכמ6 כסיססד6קתתף
 כיס ו6סתעסע6 6תי6 יסר6) כגטת 5סר66תי
 ע5ס 651 ימטי, קרכיס6 )נכס )ס ו6וסיעכקכ"ס.
 וס6 כסדס, דנוסתתסין 6יגון וע) ע)ס 6)6כ5חויס6.
 ושי)ס מטיו ס' ,15ס ,1תס מנ( )תס)יס יכתיכ6תנור
 )כ-מו.( : 6קלי ססמר 6י)ת וע"י ענו'.סירט

 כס6י כ6וריית6 ד6סתד5 נו5ן כ5 6נור 56עזררגי
 ע)ת6 )ססו6 תלעין כנוס )יס ייסתמון ,כיע)נו6,
 6קד'נות סי6 ע)נו6 נוס6י ייגסוק וכסעת6 גסולין.ככנוס
 ומונולת מכל,ת תלעין. נקורי )כ) ו6ז)6קמיס.
 כרטי6 6תקיגו 5דיק. נוי ויכ6 סעריס פתמ1 ג0)יסס"
 כ)')'6 ינותער גס כר סכן כ) כ6ול"ת6.י6סתי) נו6ן 6)6 )קכ"ס מיו ד)'ת ינו5כ6. עכי6)פ)נ'6
 דעדן יכנגת6 5ייק'6 כ) יס6 כ6ול"ת6.)6סתי)6
 י6וקחוס כמס כינ"סו. נוסתכח וקכ"ס )ק)'ס.5"ת'ן
 )קו)ך נוקסיכיס מכליס כנג'ססיוסכת

 ( )ג-ליג :ססנועינ'
 ע5 ס5')'ס )עופר 16 )5ני 5ר ,יתס י,י'ברח

 ודנוס יויי כרמ סנועון לני חקל נסנויס.סלי
)ך

 והתחזק הצאת בשעה קם היה והוא הצריקים.עם
 שכאשר לפי הבקר. שהאיר עד ותשבחותבשירות
 הצדיקים וכל שהוא ביארו הרי העדן בגן נמצאהקב"ה
 חברים ככתוב לקולו. מקשיבים כלם העדןשבגן

 של שחוט אלא עוד ולא השמעיני. לקולךמקשיבים
 מג( )החלים בהכתוב שדרשו כמו ביום. עליו נמשךחסד
 עוד ולא עמי. שירה ובלילה חסדו ה' יצוהיומם
 עולים כלם אומר שהוא תורה דברי שאותןאלא

 מתיגע היה המלך דוד ולפיכך הקב"ה. לפניונתעטרים
 ( )ח-קעח : רבונו בעבודתבלילה

 אילת על למנצח כב( )תהיים פתח יוסירבי
 הקב"ה. לפני התורה חביבה כמה לדוד. מזמורהשחר
 הוא אהוב למעלה. הוא אהוב בתורה שעמלו מישכל
 הזה. בעולם עוזבו אין דבריו. את מקשיב והקב"הלמטה.
 לעסוק נצרכה והתורה הבא. בעולם עוזבוואין
 יומם בו דחגית א( )יהושע שנאמר ובלילה. ביוםבה

 ולילה יומם בריתי לא אם לג( )ירפ" ונאמרולילה.
 לבעבור למה. בלילה אבל ביום. נכון וזהוגו'.
 כמו כי )גט( בשלמות הקדוש שם אצלו נמצאשיהיה
 זה. עם זה אלא שלם הוא ואין לילה. בלא יוםשאין
 ולילה. יומם האדם אצל להמצא התורה נצרכהכך

 אמרו והרי ולילה. יומם האדם אצל השלמותשתהיה
 הראשלן שהצי ואע"פ ואילך. מחצות הוא הלילהשעיקר
 הקב=ה נכנס הלייה בחצות אבל הוא. הלילהבכלל
 וואדם צריך ואז הצדיקים. עם להשתעשע העדןבגן
 וכל שהקב"ה אמרו והרי בתורה. ולהגותלקום

 זש"כ לקולו. מקשיבים כלם עדן שבגןהצדיקים
 וזה השמעיני. לקולך מקשיבים חברים בגניםהיושבת
 שהיא ישראל. כנסת זו בגנים. היושבתנתבאר.
 חלקו אשרי בלילה. התורה בשבח להקב"ה לומשבחת

 התורה. בשבח להקב"ה לו לשבח עמה שמשתתףמי
 בו ותשתעווע ישראל כנסת באה הבקר מאירוכאשר

 עליה ולא החסד. שרביס לה מושיט והואבהקב"ה.
 וכך עמה. שנשתתפו אותן ועל עליה אלאבלבדה.
 ובלילה חסדו ה' יצוה יומם מב( )תהיים בהכתובנדרש
 )ג-מו.( : השחר אילת נקראת ולכך עמי.שירה

 בעולם בתורה שמתיגע מי כל אמר אלעזררבי
 ההוא לעולם שערים כמה לו שיפתחו זוכההזה.
 תקדים היא הזה מעולם שיצא ובשעה אורות.בכמה
 ואומרת מכרזת השערים. שומרי לכל והולכתלפניו.
 כסא הכינו צדיק. גוי ויבא שערים פתחו גי()ישעי'
 בלילה אדם כשיתעורר שכן כל בתורה.המתיגעים באותן אלא להקב"ה שמחה שאין המלך. עבדלפלוני
 שביארו כמו ביניהם. נמצא והקב"ה לקולו.מקשיבים העדן שבגן הצדיקים כל שהרי בתורה.להגות
 לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבתהמקרא

 ( )ג-ריג :השמעיני

 על האילים לעופר או יצבי יו יימ" ייייברח
 ודמק דודי גרח שמעון רבי אמר בשמים.הרי

לך
הזהר

 איייפ שפ או אדני ושם ניופ. מאיר הוי"ה שם גי יחדו. "ניהפ אלהים ושם הו'"ה שם או אדנ"י ושם הוי-ה שם היינוגגט(
 , כיייהסאיר



 הזהרישון ח השיר"םשיר קודשלען104

 שמשתוקקים תשוקה כל האילים. לעופר או לצבילך
 היא ישראל תשוקת שהרי להקב"ה. 1:יאישראל
 האילים. עופר או הצבי כמו שיעשו בעולםחיות שאין לפי הטעם. מה האילים. כעופר או כצבייהיה כשיברח אלא מהם. יתרחק ולא מהם ילך לאשהקב"ה
 ומחזיר זעיר. זעיר הוא הולך בורח שהואשבשעה
 הוא בתמידות ולעולם ממנו. שיצא למקוםראשו
 רבון ישראל. אומרים וכך לאחוריו. ראשופחזיר

 עופר כמו או הצבי כמו שתברח מלפניךרצון יהי מאתנו. תתעלה שאתה גרמנו אנחנו אםהעולמים
 זש"כ ))( שעזב למקום ראשו ומחזיר בורח שהואהאילים.
 לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף פ()רקרא

 וה צבי אחר דבר : לכלותם געלתים ולאמאסתים
 היא והשניה אחת. בעין ישן הוא ישן. הואכאשר
 שומר יישן ולא ינום לא חנה קכא( )ת"לים שכתובזה. צבי כמו עשה להקב"ה. ישראל אומרים וכךערה.

 בכה ישב שמעון. שא"ר מה חייא רבי שמעישראל..
 הרקיעים. בכל נשמע קול אמר. יצא כאשרונאנח.
 תמהים אחת בשעה כלם ותחתונים עליוניםוכי

 בן שמעון רבי הוא זה לפניו. לעמוד יכול מייכל. מרעיש שהוא יוחאי בן שמעון רבי הוא הזהואומרים.
 בתורה. להגות ומתחיל פיו שפותת שבשעהיוחאי

 המרכבות. וכל הרקיעים וכל כסאות כל לקולומקשיבים
 גומרים. ואין פותחים אין לרבונם המשבחים אותןוכל
 שלמעלה הרקיעים גכל נשמע שלא עד נשתתקיםכלם

 להגות שמעון רגי מסיים וכאשר פה. פתחוןושלמטה
 לראות יכול מי המשוררים. לראות יכול מיבתורה.
 הקולות לשמוע יכול מי לרבונם. המשבחים שלהשמחה
 בשביל באים כלם הרקיעים. בכלשהולכים

 ומעלים רבונם. לפני ומשתחוים וכורעים שמעוןרבי
 זה וכל יומין. עתיק עד העדן של בשמיםריחות
 ישראל כל ועל עלינו תגן זכותו : שמעון רביגשביל

 .( )י-~י :אמן

זיו
 ישראל מעש השגחתו יסיר א5 "קנ*ה כן)5(
 הזוה"ק העתקת שגמרתי על ליוצריאברך

 יפ"* לשלמה' היה .כרםוהסימן

הזהר
 ן ואסן אסן שהם מקום נכללע1לם

 תרפ"4נ דשנת ניסן בחודש השירים שירעל
 קאנאדא. מדינת מאנפריאל עירבפה

 לכסי4ן כסופ6 כ) ס6י)יט. )עופר 16 55כי)ך
 עריק 6)6 תנייס1. 6תרמיק 1)6 6זי) )6 קג"סייס, סי5 ייפר6) כיס1פ6 לס6 6יס1. סו6 כריך )קויס6יסר56
 י)ית כמן סעת6. ת6י ס6י)יט. כעופר 16כ5כי
 ס6עיס, ע1פר 16 י5ט כתס יעכית כע)ת6מי1ות6
 61סלר זעיר. זעיר 6זי) עריק יס61כסעת6
 6יט1 כתייר6 1)ע)תין תמס. ינפיק 65תר6ריסיס
 רכ1נ6 יסר6). 6תרו 1סכי )יכתר1סי. ריסיס6סיר
 יע1פר כתס 16 ז5כי כתס יתער1ק קיתךמ61 'ט6 תכיננ6. תסת5ק י6נת נרתין 6ק 6ייע5ת6
 סס"ל )0 יסכיק )6תר6 ריסיס 41סיר עריק ז6יסוי)יס.
 )6 6הכיטס כ6רז כטי1תס 61ת נס 61ף נ,(),יקל6
 ל6 סכי6 "מר יכר : )כ15תט נע)תיס 1)6ת6סתיס

 סי6 1תניית6 מי6. כשנ6 יתיך ט61 יתיך* 6יטהכל
 סכי6 כתס עכיי )קג"ס. יסר6כ 6תר1 1סכיתתער6.
 ס1תל ייסן 1)6 'כ1ס )מ טכס קס6( )תסייס יכתיכל6.

 ככס יתיכ סתעון. י6"ר ט6 מיי6 לני סתעיסר%..

 רקיטון. ככ5 6סתתע ק)6 6תר. נפיק כי61תננמ.
 ת11סין מי6 כזתנ6 כ)ס1 1תת6ץ ע)6ין1כ)

 תרעיס 67יט1 י1מ6י כר סתעון רכי סו6 סיין61תרין.
 כר סתע1ן רגי טו6 יין קתיס. )תיקט יכי) ת6ןכ)6.
 כ16ריית6. )ת)עי )תסרי מיתיס יפתמ יכסעת6י1מ6י

 ):) 15:ן ::סנל~'עיכע
 1כ:ת:צ'::): יקין'זו)ית ו

 י)עי)א רקיעי6 נכ) 6סתתע י)6 עי תסתככיןכ)ט1
 מתי ת16 סירין. מתי ת6ןכ6וריית6. )ת)עי סתעון רכי תסייט 1כי פער".1תת6
 ק"ן ימ תש ,י"מחן. ו"וג"'1"ות"
 1ס5קין ת6ריס1ן. קתי וסניין 1כרעין סתעיןלרכי
 יסר*ל כל ות~1  עתיספלנ*  'סיעווורוכותיס  ווכינניניס

 ( )נ-.ו :6ען
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 6כ) מכרי6. 6וקתוס קר6 ס6י 61)פ. מתסססירו 1יסי תע) 6)פיס ס)סת רדנר ס'( 6ן)ייעיס כתיכ יוסי רכי 6תר יסר6). ת5ך 111 כןס5תס
 ות)ס ת5ס כ) ע5 וו6י תס5. %פיס ס)סתרוכר
 )נ-קעס.( : תק5יס 6)פי )ת)ת 6תפסעתס5 וס6י תס)י. 56ה ת5ת כיס ס11 6תר טוסד6יסו
 כתט ל6סית. 6קלי ס' יר6ת ועת. ו6סית ס'יי%אר2

 זת)ס כניו )6( ס' יר6ת מכמס ר6סיתוכתיכ
 נו )6ע65 תרע6 6יסי וז6 6קלי. ר6סיתד6

 )ית תמיסו תלין סערין. )ת5ת 6תפרס יר6סמסיתנות6.
 6ית זיל6ס. עקל6 ומז י6ות. כזק6 עקל6כסו
 יתותון. 651 כנוסי יייסק כנין תקנ"ס זזמי35"כ
 ימי5 וע"ז זתמוכיס. 6ו זמפיס תעונס6 זמע16
 )6 )קכ"ס זמי) ז6יסו זיל6ס 6סתכמ תזיל.5יס
 וומי) כנין קכ"ס תן וומי) גוכ ו6ית 5עקל6.סוי

 165 6)ין תלין וניסנס. ועונס6 ע5ת6 וססו6תעוכס6
 עקל6 וייסי יל6ס וי)יס. וסרס6 6יכון ויל6סעקל6
 עקר6 וס)יע לכ ו6יסו גמן 5ת6ליס)תומ5
 מסיכין. כ65 קתיס וכ)6 ע)תין. וכ)וסלס6
 כ)6 6לע6 דילי וכ) י( )י'י56 ו6תתלכתס

 יל6"ס. ו6קלי 6תל כססו6 לעותיס 51סו6סמסיכין.
 ףסוו6 עקל6 ו6 5מייס. ס' יל6ת כתיכוע5ס
 נעיל יל6ס ונעיל ת6ן )כ( ו6וליית6 פקווין ס6ל)%
 וס6 ו6וליית6. פקווי כעיל 65 יל6ס כעיל 65כ)6.
 ט' ילמת ו6קלי 6תל וכנ"כ זכ)6. תלע616

 פתמ 6תך. תולת תעס 4) 6כיך תוסו נלשבנע י )6-י6 : 6קלי ועתל6סית
 ו6 6כיך. תוסל כמ סתע ו6תל. 6)שללכי

 תסו יסל6). כנסת ו6 6תך. תולת תעס 61)קכ"ס.
 כמס כס ו6ית 6וליית6 ו6 6כיך.תוסל
 תקון ו6) תת6ס 56 כל ט' מוסל כו"6 עוכסין. כמסתוכמין

 כסולין. וכמס ע)ת6 5טס61 תלעין כתס )יסויפתמון וכי ע5ת6 כס6י כ6וחית6 ו6סתו) ת6ן וכ)כתיכמתו.
 ו6ע6 קתיס 6קויתת סי6 ע5ת6 תס6י ויכפוקוכסעת6

 פתמו גי( )יעעי' 161תלת מכלזת תרשן. כעולי)%
 עכו6 )פ5ל6 כלסיין 6תקיכו 5ויק. נוי ויכ6סעליס
 כ6וליית6. ו6סתו) גת6ן 6)6 )קכ"ס חוו ד5יתות5כ6*

 וס6 כ6וליית6. 65סתו65 כ)י)י6 ו6תעל כס כל סקכ)
 וקג*ס 5ק)יט. 5ייתין ועון וכנכת6 5ויקי6כ)

 כנלס סיוסכת וכשכ ו6וקתוס כתס כיכייסו.תסתכמ
 )נ-ויג.( : ססתיגמל 5קעך תקסיכיסמכליס

א
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 כתוב יוסי רבי אמר ישראל. מלך דוד בןשלמה
 אבל החברים. ביארו זה מקרא ואיף. חמשהשירו ויהי משל אלפים שלשת וידבר ח'( ח')םלכים
 ודבר דבר כל על ודאי משל. אלפים שלשתוידבר
 שזה משל. אלפים שלשת בו היו אומר היהשהוא

 )ג-קטה.( : נשל אלפים לשלשת נתפשטהמשל
 כטו ראשית. נקראת ה' יראת דעת. ראשית ה'יי%ארצ

 שטדרגה לפי )6( ה' יראת חכמה ראשיתשכתוב
 תוך ליכנס השור הוא וזה ראשית. נקראתהזאת

 אין מהם שנים אופנים. לג' מתחלקת יראההאמונה.
 יש היראה. ויקר הוא ואחד להיות. כראוי עיקרבהם
 ימותו. ולא בניו שיחיו בשביל מהקב"ה היראאדם
 ירא ולכך ממונו. מהפסד או הגוף מוונש שמפחדאו

 אינו מהקב"ה ירא שהוא שהיראה נמצא תמיד.ממנו
 שמפחד לפי הקב"ה מו שירא אדם ויש לויקר.מחשב
 אין אלה שתי הגיהנם. ועונש ההוא עולם שלמעונש
 הוא היראה ויקר שלה. שורש ואינן הן היראהויקר
 חשוב. כאפס לפניו והכל הוולמות. כל שלוהשורש העיקי והוא המושל אדון שהוא לפי מרבונולפחד
 כלא ארוא דיירי וכל ד( )ימאל שכתובכמו

 יראשה. שנקרא ההוא במקום מחשבתו ולהשיםחשיבין.
 והיסוד העיקר וזהו לחיים. ה' יראת כתובשוליה
 נוטר ליראה שנוטר מ5 )ג( התורה מצות שארלכל
 51 יראוב שנקרא המקום ולפיכך לכל. השער הואזה שהרי התורה. מצות נוטר אינו ליראה נוטר אינוהכל.

 0 )א-יא : דעת ראשיתנקרא
 שתח אמך. תורת תטש ואל אביך מוסר בנישמע

 זה אביך. מוסר בני שמצ ואמר. אלעזררבי
 פהו ישראל. כנסת זו אמך. תורת תטש ואלהקב"ה.
 כמה תוכחות כמה בה שיש התורה זו אביך.מוסר
 תקוץ ואל תטאס אל בני ה' מוסר כמש"כוונשין.
 זוכה הזה בעולם בתורה שמתיגו מי ופלבתוכחתו.
 הארות. וכמה ההוא בוולם שערים כטה לושיפתחו
 והולכת לפניו מקדמת היא הזה מעולם שיצאובשוה
 פתחו כו( )י*ע" ואומרת מכרזת שערים. שומרילכל

 עבד לפלוני כסאות הכינו צדיק. גוי ויבאששרים
 בתורה. שטתיגע במי אלא להקב*ה שמחה שאיןהמלך.
 והקג"ה לקולו. מקשיבים הודן שבגן הצדיקיםכל שהרי בתורה. לוסוק בלילה שנתעורר אדם שכןכל

 בגניפ היושבת שכתוב שביארנו כמו ביניהם.נמצא
 )ג--ג( : השפיקיני לקולד פקשיביםחברים

חכטותמכתות
 הזהרויו

 טמשה הראש31ה איוה יא כי ואשית. צקואת הש עבמן דק נחיא שה* לע י יראת שהש הפייית פית פיתש מ(א
 א1תס הוי-ג מן היא המלטת ב3ין מ )ג( י האמווח לעי ליפפ תשער ויא בי צדק שערי וה כוביל 31קראת כמולטעלה.

 1 מצות תרי*גשל
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 רבי אמד קולה. תתן ברחבות תרנה בחוץהכמרין
 מהו הוא. עליון סוד זה מקראשמעון

 שנכללה זעירה וחכמה העליונה חכמה אלוחכמות.
 וראה בוא תרנה. בחוץ )ג( בה ושורה בעליונה.כה

 נודעה לא הנסתרות. כל נסתר היא העליונהחכמה
 ערכה אנוש ידע לא כח( )איוב כמששכ בהתגלות.יאינה
 הבא. עולם בסוד האירה להאיר נתפשטה כאשריגף.
 הבא עולם שלמדנו כמו )7( ממנה נברא הבאיעולם
 והם שם ההיא חכמה ונסתרה )ס( ביואדנברא
 כמו הבא עולם בסוד הכל שנתעטר ובזמן ),(אחד

 בחשאי והכל הארה. שתופיע שמחה יש אזשאמרנו
 ויצא להתפשט. נצרכה עוד לעולם. החוצה נשמעשלא

 ונעשה )י( שנתבאר כמו ורוח מים אש ההואממקום
 ובכן שנתבאר. כמו ונשמע. לחוץ שיצא אחדקול
 שלא הוא בחשאי לפנים שהרי חוץ. הוא ולהלאהמשם
 חוץ. נקרא ההוא סוד שנשמע עכשו לעולם.נשמע
 להבין. ולשאול בעבודתו לתקן האדם צריךומכאן

 ונהר כמש"כ פוסקים. אינם שמימיו מעין והוא"ור. כוכבי כל שבו הרקיע הוא זה רחובות. איזוברחבות.
 רחובות. הוא וזה )ה( הגן את להשקות מעדןיוצא
 ועתדה מלאכתך בחוץ חכן כו( )משיי שלמה אמרולפיכך אחד* והכל והתחתונה. העליונה חכמה קולה תתןושם

 שנתבאר כמו בחוץ. הכן ביתך. ובנית אחר לךבשדה
 העבודה קיימת מכאן שהרי תרונה. בחוץשכתוב
 ד( )יברים שנאמר לשאול. הענין קיים ומכאן )ט(יתקן
 השמים ולמקצה וגף ראשונים לימים נא שאלכי

 למ 6תל קו)ס. תתן 3רמ13ת תרכטכמוןיןכ:כחות
 תסו 6יסו. ע65ט ר61 קר5 ס6יסתעון

 ו6תכ5י5ת זעיר6 ומכתת6 ע65ס מכתס 56יןמכתות.
 ע6ו 6תיוע 65 סתיתין. וכ5 סתית6 6יסי ע65סמכתס מזי ת6 תרכס. נמ71 )נ( 3ס וסרי6 3ע65ס.3ט
 ערכס 6כ1ס ילע 65 כח( )6"ג כוא6 63תגל6.6יסי
 ו6תי. וע5ת6 3יז6 6תכסר6 65תגסר6 6תססעת כוונו'.
 ו6תי ע5ת6 כותכי6 )י( תגס 6ת3רי ו6תי)ע5ת6
 61יגון תען מכתס ססי6 ו6תכסי6 )ס(3יו"ו6ת3רי
 כסיק 65תססס6. 3עי6 תו 5ע5תין. 5כר 6סתתע651 גמס6י 1כ65 65תגסר6. מווט סי6 כויןכוק6תלן ד6תי וע5ע6 3ר61 כ65 ו6תעסרו3זתג6 )י(מו

  ו6תעכיו 0( ו6תתר כתס ורומ6 מי6 6ס6 (6תרתסס61
 י5 1% ו1מנע5צי%1מנ;21נע51הלנית1סעסש.  כרין ר5תתר.  כפס ו,סספפ. ל3ר רנסס5 סל5חר

 עס656. 3ע3יותיט 65תקג6 3אכ 3עיותכ6ן
 ו6 רמו3ות. ת6ן3רמ3ות.

 ססו"
 ככ3י6 כ5 ו3יט רקיע6

 וכסר כוא6 פסקין. 65 ותיתף ת3וע6 61יס1וגסרין.
 למו3ות. 6יסו 611 )"( סנן 6ת 5ססקות תעון!651
 מו. 1ג65 ותת6ס. ע65ס קו)ס תתןותתן
 ו6תתל כתס 3ח71. סכן 3יתך. ו3גית 6מר 5ך3סוס ועתוי מ65כתך 3מון סכן גד( )מס)י מ5תס 6תר 61ו3נין
 ע3יותת קיית6 תכ6ן וס6 תרוגס. 3תוןוכתי3

 )ט(65תתקג6

 1תכ6י
 דז )יגד'ס וכתי3 5ס656. ת5ס ."יית6

 סקתימ 51תק5ס ונו' ל6סוכיס 5ינויס כ6 ס56כי
ועך ועד

 הוהרציו
 ה*עופ אני רת*ארת. חכמה דהייגו י"8 פלכות. דהיימ מפרשים יש זעירא. חכמה בעגין שונים *ירושים כאן *ירשו הזהר מ*המ)0

 חכפח שי חמכוה דכאן בעזהש-י ל*ראז נל*ע"ד דחוקים הןהר דברי יהיו שלא כדי אמנם הקרושים דגריהם לגם" כדאיאינני
 האות כי ובינה חכמה על רמז במילחזו יו"ד שאות ידוע כי בעלאח. בח דאתכלילת הלשון שייןי שפיר ועליה הבינה עלחירא
 חירא חכמה חגינה שנקראת 1פיר %כך ב"ה הף"ה חשם של "ראשומ ה אות מהן ופשח נפרשו וד והאותיות חכמה. התעי

 בח. ושריא שאמר מח דוחק בלי מ1בן ונוה החכמח. שורש שהשו י האות כמו עשרח בגשפרש היא גם כי עלאה. בחכמההנכללת
 בהנינה. מסתרת שורה שהחכמה שכומתו או י. האות של הפלואין הן ו4ד שהאותיות כית בהחכמה. שווה שהבינה שכמעעאו

 המעשח ימי ששת שהן הבינה שאחר בהספירות שרק *ירהש תונה בחוץ של המכוון אח"כ שמבאר מה יוכן חפ"1 אחת.ושניהן
 שאהר הספירות התחלת ני המצות. קיום מעשה וכן תפלה של הרנה וק% התורח חכמות של הרנח קול נשמע בהן חוץ. נקהאותוהן

 בפועל חמצות קיום מעשה שור* חן הספירות רשאר הפה של נעשה שמןה ורוח אש מים שורש תפארת גבורה חסד הןהבינח
 קיופ מעשח ומן ותפלח תווה הק% מן תיקון של ענין ומקבלין מתפעלין הן חוץ שנקהאות הגינה שאחר הספירות אלו ולכךממש.
 פ*ירות אבל הי. לאלהים עוז תפ הכתוב סוד ווהו הןה. לעולם המלכות ומן המלכות למרת רב שפע שיש*יעו טמש ב*חלהמצות
 הוא כך %*"1 גסהים. יחודים וכומות הםהווח מחשבה היא העיקר ובהן יהרה. וברוחניות בחשאי הן המעשה ימי ששת מןהגבוהות
 4 למלכות ש*ע חמשכת לפע1ל המטת קיום ומעשה ותפלה תמה ק% ע"י התקון ענין ש%ך בהן ורק המצות קיום מעשח וכןת*לה שי חרנה וקול חתורה חכמות של הרנח קול נשמע כהן שלהה הכולל הוא ק% שנקוא התפארת ה*ירת הבינח אחר שהןהטעשה שי וושת של הס*ירות היימ החהן. את שהיידו והבינה שהחכמה בלומר תונה. בחוץ חכמות הראשועת תיבות מ שלחמכען
 נהבינח כלומר ק%ה. את החכמח תתן שם הבינח בע%ם היינו ברחבות. הא. כך קולה תתן ברחגות התיסת נ' שלוהמכ%ן
 עלאח ק%ח תתן ותמן אה"כ שאמר וזהו הבינה מן הנ%ד הת*ארת שהא ק%ח את אבא שנקרא החכמה ות%יר חוע אמאשנקראה
 תתן. תרנח יחיד. בלשת מדנר אה"כ חכמות רבים בלווון שמתחיל מח לתרץ וכדי ובינה. חכמה מן 8שניהם בא שהקךל כיקשזהאח
 שהיא אחת היא יו"ד שהאחץ במו נחשבים. אחד כמו והן מת*רשין דלא רצע תרין הן והנינה שהחכמה חד. וכלא לו8ר פסיףלכך
 פח מ*ני י1בן ומכאן ה~ה. העמוק המאמר המשך כלל בדרך נקיצור 9ט"8תי כאן עד בל"י. חפעולה מסיים לכך המילאע. ע"ישתים
 אות במילה*ו. יו,ד האות הייפ )ס( ; הבא עולם שנקראת הבינה ונבראת אתנההא החכמה מן *יר,ש )ו( ! ינין והמבק *רעח.בית נשמי והקל בה*סוק ויגש פרשת נווהר ג"כ מבואר ןה אנין החכמח. ע%פ באמתת שהיא כיק דוקא. בלחש לחיות צריך השמ"עת*לת
 דוחק בלי ל*רש יש כאן )1( : !? אהז נעשה ד1א מן כי בינה. על רמז י בגשמריא ג"כ שהן ו"ד ודאותיות חכמןב על רמןי

 שאפר וזהו יו"ד. באות נעלמהן 1"ד שהאהזיות כיק ב1. ונכסית בהחכמח נכללת שחבינה או בהבינה. אתכס,ז שהחכמח אונוומע.
 את להוליד עוד נת9שמ י!ץ ושהשם אקך מבאר עתח )ו( : במיואו יו"ד האא שהיא אחת באות נכללהז ששניהן במ1 חד.אינק

 ת*ארת. גבורה חסד הן הזעחלתן שלהן. הכולל חהש קול שנקהא שהת*ארת הבינה. שאחר הספירות שש וחייפ 1. חאות שהאהעי
 אש נצרך ה*ה לעל וכן ורחטים. דין חםד %ש"צ ורוה מים אש מ הת*ארת כי קוה החטארת נקהא %*יכך והח. אש מיפדהייפ
 נקראות *נימיא יאר שהן הראשופת מ לעומת כי חוץ. נקראות המעשח שי שא*ת של הס*ירות שש שאותן מבאר גם ורוח.מים
 וטון שבח החכמח ש*ע ע"י הזטו רח1ב1ת. נקרא הבינה עולם )ח( : נעלמות והראשועת בהתגלות הן כי חיצעיות. הס*ירות ששא1תן
 וק ממש ב*רצל המצות בקיום העבודח טיאבת שעיקך *ין )ס( 1 יתיד בלשק תתן בהעב אהד ששניהן היון התפארת. היינו קוואאת
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 6סר סוס ו6 )ך. 3סוס וטתוס ססתיס. ק5סועו
 ויתקין וחכתת6 רז6 3"כ יינזע ו3תר )י( ס'3רכו
 גסתת6 ד6 3יתך. ו3גית 6חר כתי3. ץ6י 3ס.נרמיט
 .( );-ק"" ס5יס: נ3ר ויתע3ין דיתתקן 3בופיס.ז3*ג

-
נ

 אשר השדה זה לך. בשדה ועתדה השמים. קצהועד
 ויתקן החכמה סוד האדם שידע ולאחר ל( ה'ברכו
 נשמע 11 ביתך. ובנית אחר כתוב. מה בה.עצמו
 )ג-קמח:( : שלם אדם נעשה ויהי' שיתתקן שבגופו.האדם

 לאדם רפואח היא התורה לשריך. ההי ר*אות ואמר י"ידה יבי 8תח יעצמיתיר. יששיי 'שיד תהירפאות
 הוה בעולם לאדם רפואה נהוראי א"ר נחמיה רבי דאמר הבא. ובעולם הוה בעולם ולעצמותלגוף

 אברים רמ"ח כמנין תיבות רמ"ח יש שמע בקריאת נהוראי וא"ר כתיקונו. יום בכל שמע קריאת שקורא8י
 שכתוב ווהו בו. ומתרפא יעצמו אחת תיבה נוטל ואבר אבר כל כתיקונה שמצ קריאת והקורא אדם.של

 למנין שלשה חסר א"כ תיבות. רמ"ה אלא שם אין שמע בקריאת הלא תאמר ואם וגף. לשרך תהירפאות
 להשלים כדי אמת. אלהיכם ה' הן. ואיזו תיבות. שלש הוור שהש"צ תקינו לזה תקנתו. מה אדם. שלאיבריו
 תיבות השלש שחיסר מפני איבריו. משלים אינו הצבור עם שלא שמע קריאת האומר וכל . הקהל עלרמ"ח

 רות( טדרש מ"ח : וכו' ונכון ויציב דאמת ווי"ן בט"ו יכוון תקנתו. מה חוור.שהש"צ

 ס' 6ת כ3ז יסימכ6 ועי6 6תל מס1נך. י 6תכבד
 יתיס 16רך סס"ו 1ת15ת. תורס 61תסוגה.

 656 נס 3י ח'סי 165 דעני וכ3וד. טוסר 3סת6)ס3יתיכס
 6ורייה6 ו3"כ ועתר6 סת5ות. ותן סתורסמן

 651 תסו.ך. ס' 6ת כ3ן ו6 ו3נין1ת15ת.
 ח3רי6 ד5וקיו.ס כתס 3ס. )סתנד) כוי 63וריית6תסתז5
 6קר6 ,י!י ת 1)6 נסס. 5סתנד5 עסרס תעסס51)

 5ס' נן)1 יז( )תס:'0 656 ר3י. סיקר16כי3עכור
 6"ר יתוכחתו תקון 561 תת6ס 56 3גי ס'כמרכטיא )כ-5נ.(6תי

 ק3"ס. קת' 'סר6) ח3י3ין כתס'וס'
 כ636 מיסר. 63רח )סו ~ו3י6 )סו 65וכח6 כע'זק3שס
 5סת6)6. 'סע' ז)6 י,'סו, 53רמ )סו )ו3ר6תייר 3ידיס טר3יס6 )נ3ייסו זי)יס רחיתו ותנו )נריס.ורחיס
 יר5ס. 3ן 6ת וכ36 יוכיח ס' י6ס3 6סר 6ת כ'סס"ו
 ס)יק )יס. וס6ני ק3"ס )יס רמיס 1)6ות6ן
 6( )ע)6ל כתי3 סר3יס6. מניס ס)יק תוכחס.תגיס

 סר3יס6 וי)יס ריחיתות6 ומנו ינו'. ס' 6תר 6תכס6ס3תי
 י עסו ו6ז )יס. 5ז3ר6 תזירגיזיס

 ס)'ק'ת ננ"י סג6תי.
 ו)6 3מן תוכרת6. מכיס ס)יקית סר3יע6.מלאש
 6ס3תי 6תון מ3) 6יסו. ונפס6' רמיק6 חו)ק6. 3י )יס6תן
 61) תנו6ס 6) 3נ' ס' חוסר ו3ג"כ וז"י.6תכס
 כת6ן 3יס תקו5ון 55 תק71. י6) תסו 3תוכחתו.תקון
 כני3ין ת5'ן ז5'נון ניכין. תנוזעריק

 :( קיו )ג- . )ג3יס3נרת'ס

 ר3י 6תר וככוו. עסר נ:ץ6)ס3יתינס יתיטארי
 63וריית6 ד6סעד) כססי6 י:ייס ירך חזי ת6'סודס

 ו3יס ע)ת6. 3ססו6 יי:'ס 6וך 5יס ו6ית5סתס.

 ה' את כבד הנאמן רועה אמר מהינר. ה' אתכנבנר
 ימים אורך וש"כ ומצות. תורה וומהונך.

 אלא עני האדם שאין וכבוד. עושר בשמאלהבימינה
 תורה הוא אדם של שעשרו המצות. וכן התורהטן

 ואל טהונך. ה' את כבד כתוב זה ובשבילומצות.
 החברים שהוהרו כמו בה. להתגדל כדי בתורהתעסוק
 אלמד תאמר שלא בהם. להתגדל עטרה תעשםואל

 להן גדלו לר( )תהיים אלארבי. שיקראוניבעבור

 א"ר בתוכחתו. תקוץ ואל תמאס אי בני ה'מיםר ( )ב-יג .אתי
 הקב"ה. לכני ישראל חביבים כמהיוסי

 כאב הישר. בדרך ולהנהיגם להוכיהם רוצהשהקב"ה
 בידו מוסר השבט להם אהבתו ומתוך לבנו.האוהב
 לשמאל. יסורו שלא הישר. בדרך אותם לנהגתמיד
 ירצה. בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר את כיוש"כ
 מסיר שונאו. אלא אותו אוהב הקב"ה שאיןומי
 א( )מלאגי כתוב השבט. ממנו מפיר תוכחה.ממנו

 מוסר שבט אהבתו ומתוך וגף. ה' אמר אתכםאהבתי
 הסרתי לפיכך שנאתי. עשו ואת להנהיגם. תמידבידו
 שלא לפי מוסר. תוכחת ממנו הסרתי השבט.ממנו
 אהבתי אתם אבל הוא. נפשי געל חלק. בי לואתן
 ואל תמאס אל בני ה' מוסר ולפיכך בודאי.אתכם
 כמו בו תמאסו אל תקוץ. ואל מהו בתוכחתו.תקוץ
 אליו *ם מוסר דברי שאותן הקוצים. מבין הבורחוה

 .( )ג-קיד : בגופוכקוצים
 בתורה שעוסק בוה ימים ארך וראה בואיהודה רבי אמר וכבוד. עשר בשמאלה בימינה ימיםארר
 היא שבו ההוא. בעולם ימים ארך לו שישלשמה.

אריכת 6ורכ6
 הזהרזיו

 נהן שנעשה חיקון ע:ין לוסר שייך הטפירות ש? ונאותן הטלשה ימי ששת של הספירות נשש *י' נחוץ הטה אפ*ה תורח רנתשל
 שש טא:תן וכן וגו/ יאיהים עוז תג1 גדה-כ הטיכות ימדת שפע שישפיעו ותפרה תורה קו5 וע-י המצות קיום ע"י תיקוןענין

 כאן )י( יהשינ אין טהן שיטעיה כהספירות אני דה. כ הראשתים יטים נקראין והן נהן ויעיין להמן לשאול שייך ורטטההכפירות
 עי-ז הנה מינות עם תפארת של היחור יגרום ות*יה תורה הקול וטן הטצות קיום טן החוץ נא,תו שנעשח התיקק שע-ימנאר
 שתוכה ה:שסה תיקון הם הזה. בעולם טונ טטי לך שפע הרבח תטוחיפ. שדה שנקראת המלנות גסדת חיימ גהשדה. מוכןיהיה

 ו הש-י שג'תי ואם לקצר. והכרחתי *לש ס*ר והא טאר עטוק הנאטר שזח יבין והמנין שרמות. ותקנה קדושהלהארת
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 הוא שם בודאי. ימים הם הימים ואותן ימים.אריכת
 לעסוק בעוה"ו בוטח שהאדם שלמעלה. הקדושהבטחון
 עשר בשמאלה ההוא. בעולם יתחזק למעןבתורה
 ןלמי הזה בעולם לו יש ושלוה טוב שכרוכבוד.
 לשמה בתורה שעוסק מי וכל לשמהן. שלא בהשעוסק
 ומכרזת לפניה התורה הולכת מעוה"ז יוצאכאשר
 הדין. בעלי אליו יקרבו שלא עליו ומנינהלפניו
 כאשר לו. שומרת היא בקבר הנוף שוכבכאשר
 הולכת היא למקומה לחזור להתעלות הולכתהנשמה
 התורה מלפני נפרצים שער.ם וכמה הנשמה. אותהלפני
 האדם על קיימת והיא למקומה. נכנסת שהנשמהעד
 והיא שבעולם. המתים שיקומו בזמן שיתעוררעד

 תנחה בהתהלכך ו( )8שט זשאכ עליו. זכותמלמדת
 תשיחך. היא והקיצות עליך תשמר בשכבךאותך

 תשמר בשכבך שנתבאר. כמו אותך תנחהבהתהלכך
 ההוא בזמן אז שהרי בקבר. הגוף ששוכב בזמןעליך.
 והקיצות עליו. מגינה התורה ואז בקבר. הגוףנדון
 העולם מתי שיתעוררו בזמן שנתבאר כמו תשיחך.היא
 רבי עליך. ממליץ להיות תשיחך היא העפרק

 יקומו שאז שאע"פ מפנ* תשיחך. היא מהו אמראלעזר
 כל ידעו אז שהרי מהם. תשכח אל התורהמעפר.
 אותה העולם. מן נפטרו כאשר שהניחו התורהאותה
 במיעיהם ותכנוס ההוא. מזמן להם נשמרתהתורה
 יהיו הענינים וכל במיעיהם. תשיח והיאכמקדם.
 כל שהרי לפנים. שהיו מכמה יותר להםמתוקנים
 והוא כראוי. להשיגם יכל לא שהוא העניניםאותן
 יהיו כלם אותם. להשיג יכל ולא בהם מתיגעהיה

 זש"כ בקרבו. תשיח והתורה מתוקנים. במיעיונכנסים
 :( )א-קפד : תשיחך היאוהקיצות

 אלעזר א"ר וכבוד. עשר בשמאיה בימינה ימיםארי
 הקב"ה דרכי שיודעים הצדיקים הםזכאים

 ולילה. יומם בתורה עוסקים שהם לפי בהם.ללכת
 עולמות. שני נוחל ולילה יומם בתורה וצעוסק פישכל
 שלא אע"פ עוה"ז נוחל התחתון. ועולם העליוןעולם
 כאשר ההוא עליון עולם ונוחל לשמה. האיש בהעסק
 בימינה. ימים ארך וכבוד. עשר בשמאלה בימינהימים ארך כתוב מה וראה בוא לשמה. האיש בהעסק
 לעולם חיים מאריך הוא התורה לימין שהולךמי

 והכתר הכבוד שהיא התורה. לכבוד שם שזוכההבא.
 ההוא. בעולם הוא התורה שכתר הכל. עללהתעטר
 עסק שלא שאע"פ הזה. בעולם וכבוד. עשרבשמאלה
 )א-קצ( וכבוד: לעשר בעוה"ז זוכה לשמהבה
 חזקיה א"ר שלום. נתיבותיה וכל נעם דרכיי4י4כנמץ

 התורה. דרכי אלה נעם. דרכידרכיה
 נעימות הקב"ה עליו משרה התורה בדרכי שהולך מיכי

 נתיבותיה וכל לעולם. ממנו תסיר שלאהשכינה.
 לו שלום שלום. כלם התורה נתיבות שכלשלום.
 שלום הזה. בעולם לו שלום למטה. לו שלוםלמעלה.

 זה מקרא ואמר. ההוא יהודי פתח : הבא בעולםלו
 דרכים בו נקרא צדדים. ובשני הוא אופניםבשני
 שלום. בו ונקרא נעם בו נקרא נתיבות. בוונקרא
 שלוש ואיזה נעם איזה נתיבות. ואיזה דרכיםחיזה
 בים חנותן פג( )י"ש" זש"כ נעם. דרכי דרכיהאלא

 דרך 4ן7

 )6סתז65 ע)ת6 3ס6י 3"ג ז6תרמין ז)עי65. זקזוס6רמ5גו 6יי תתן וז6י. יות'ן 6'גון יונוין 61'גון זיו:ו'ן.6ורכ6
 עסר 3סת6)ס ע5יו6. 3ססי6 )6תתקע636וריית6
 מת6ן ע)ת6 3ס6י )יס 6ית וס)וס ע3 6נרוכ3וז.
 )סתס 63וריית6 ז6סתז) ת6ן וכ) 5סתס[. ס)6 כסזעסיק
 ו6כרזת קת'ס. 6ז)ת 6וריית6 ע)ת6 תס6י גפיקכז

 זזיג6. ת6ריסון 3סךיס יקר3ון ז)6 ע)'ס ו6גיגתקתיס
 כז 5יס. גערת סי6 3ק3רן נוס6 סכי3כז

 516ס 6יסי )6תרס )תית3 )6סת)ק6 6ז65גסתת6
 ז6וריית6 תקתס 6ת3רו תרעין וכתס גסעת6. זססי6קתס
 זכ*ג ע)יס וקיית6 5זוכתס6. זע56תעז
 ו6יגץ זע)ת6. תתיי6 זיקותון 3זקג6 זיתערעז

 תגמס 3סתס5כך י( )"סי' סס"ז ע5יס. סגינור6ת)ע6
 תסימך. סי6 וסק'5ות ע)'ך תס:ור 3סכ3ך6ותך

 תסתל 3סכ3ך ז6תתר. כתס 6ותך תגמס3סתס5כך
 1תג6 3ססה1 כזין זס6 3ק3ר6. גוע6 זסכי3 3סעת6ע)יך.
 וסקי5ות ע)יס. 6גיגת 6וריית6 וכדין גק3ר6. גוע66תזן
 ע)פ6 תתי זיתערון 3זתג6 ז6תתר כתס תסימך.סי6
 יקותון זססת6 ז6ע"ג 3גין תסימך. סי6 תסו 6תר6)עזר ר3י ע5ך. 6 סגיגור )תסוי תסיחך סי6 עסר6תן

 כ) יגזעון כזין זס6 תגסון. תתגס' 65 6וריית6תעער6.
 ססי6 ע5ת6. תס6י 6סת5קו כז זסכקו 6וריית6ססי6

 3תעייסו ותיעו5 זתג6. תססו6 5סו געיר66וריית6
 כ) זס6 3קזת'ת6. זסוו תכתס יתיר,תתקג'ן )ס11 ת)'ן וכ) 3תע"סי. תת)) ו6יסיכת5קזתין.

 ו6יסו י6ות. כזק6 )ון )6ז3ק6 יכי) )6 ז6יסו תליןיגון
 )סוו כ)סו )סו. 6תזכק ו)6 3ס1סתז)
 סס"ו גיס. תת)) ו6וריית6 תתתקגן. גתעףע56ין

 ;( )6-קפד : תסימך סי6וסקי5ות
 6)עזל 6"ל וכנוז. עסר נסת56ס נית'גס יתיסארר
 "ת, יוי' ש,, ,,,,ון נ,'ן ניה),יו,

 שו"
 ש'"

 ע5ת'ן. תרין 6מסין 1)י)י יותי 63וריית6 ז6סתז5 ת6ןזכ5
 ז65 6ע"נ ע5ת6 ס6י 6מסין תת6ס. וע)ת6 ע)6סע)ת6
 כו ע65ס ע5ת6 ססו6 ו6מסין )סתס. 3"כ 3ס5תעסק
 6רך כש3 ת6י שי ת6 5סתס 3"ג 3ס6תעסק
 3יתיגס. יתיס 6רך וכ3וז. עסר 3סת56ס 3יתיגס,תיס
 )ע)ת6 6'סו זמיין 6רכ6 ז6וריית6 5ית'ג6 ז6זי)ת6ן
 וכתר6 יקל6 ז6'סו ז6וריית6. )יקר6 תתן ז1כיז6תי.

 6יסו. ע)ת6 כססו6 ז6וריית6 זכתר6 כ)6. ע))6תעסר6
 6תפסק ז)6 ז6ע"ג ע)ת6. 3ס6י וכ3וז. עסר3סיו6)ס
 )*-קג( : ףקר6 )עותר6 ע)ת6 3ס6י 1כי )ס:וס3ס

 מ1קיס 6"ר ס5וס. גתי3ותיס וכ5 געס ייגיז4ו4נניה
 ז6וריית6. 6רמין 6)ין געס. זרכיזרכיס

 געיתות6 פ)יס "סרי ק3"ס ז6וריית6 63רמי ז6,י5זת6ן
 גתי3ותיס וכ) 5ע5תין. תגיס תעזי )6 זיזסכיגת6.
 )יס ס)ס ס)ס. כ)סו ז6וריית6 גתי3ין זכ)סוס5וס.
 ס)ס זין. 3ע5ת6 4ס ס)ס )תת6. 5יס ס)ס5עי65.
 קר6 ס6י 61תר. יוז6י ססו6 פתמ : ז6תי 3ע)ת6)יס
 זרכיס כיט קרי ססרין. ו3תרין 6יסו נווגין3תרין
 ס5וס. 3יס וקרי געס כיס קרי גתי3ות. 3יסוקרי
 ס)וס. ות6ן געס ת6ן גתי3ות. ות6ן זרכיסת6ן
 טס סגותן פי( )יפפי' זכתי3 סייגו געס. זרכי זרכיס6)6

ווך



 1 1 1נו קדדשי-2ין במשלף ""'ייישת

  6ורמ סו6  ררך  נ*וריית*ד*ירי 6תל 3כ) וס6ורך.
 מ6כטן פתימן י6יכון ירכיס 6)ין כעס. ירכיירכיס כך 3"כ. 5כ) פתימ י6יסו6ר~6 כס6י )כ)6.פמהמ6
 6ורמין ומ6'כון כנויט. 1ע6)ין רכ6 כימ6יכר6ן

 סו5 כעס וס6י ע)מ6. ססרי ו)כ) עיכר )כ)תתפתמין
 עיכו וססו6 עיכר. )כ5 ומתפרסן כו5יכין %גסרין י6תי ותע)ת6 )6( י6תי תע5ת6 יכפקכעיתו
 6כסן ייכקין י6תי יע)מ6 כסור6וססו6
 כטורין וכ) סיכו ו%מייו כ) י6תי ע5מ66תער וכי )ג( כעס 6קרי י6תי ע5מ6 יט6 כעס.6קרי
 כעס. 6קרי וכנ"כ 6תטרין. יע)ת6 מירו1כ)
 סכת יכפק וכסעת6 וכיימ6. מירות )טו 8ו6יתבו גיימין סכת6 יע6) כסעת6 יניטגס מייכין תכיכןוע"י

 תטסו6 יכסת1יכ ע)כ6. ע65ס מייו )6תעי6נ1
 ו)ס)6ס. סעת6 מססי6 י6טיל ימייכי6עוכס6
 ירכיס וע"י יכ)6. ומירו מייו ע)6ס כעס סו6י6 ע)יכו. 6)טיכו ס' כעס ויסי אימ6 )6תער6 )ןו6ית
 כתיכותיט. ת6ן ס)וס. כת'כותיס וכ) כעס.ירכי
 )ון כקיע וכ)טו )ג( מ)עי)6 ינפקין סכי)ין 6יכון6)ין
 )ון ו6עי) יכית6. ס)ת6 ס)וס. 6קרי י6יטו ימיי6י3רית
 ס)מ6. )ס יטיכ וכיין 3תיקפיט. 6יטו כי רכ6)ית6

ססקי
 מיי6 רכי ס)וס. כתיכותיס וכ5 כעס ללכ,דשרכווזש :( )6-קגי ס)וס: כתיכותיס וכ)

 ירכיט יכתיכ ס'. כעס כטסו6 )תזכי 6רמ6 6'כוןי6וריית6 ת)ין יט6 י16ריית5. כמ)וי תסממין ו)6 ייעיןי65 ע5ת6 ככי ספסין כתט 6"5 ונו'. כעס ירכיירכיס יכתיכ מטו )יט. ו6מר 6)עזר )רכיס6)
 י'( )תס)'8 יכתיכ כתט ש6י. כעס ירכי ונו'. כעסירכי
 מיי6 6"ר ס)וס. כתיכותיט וכ3 כעס ירכיירכיס וע"י כיס. פריסן 6רמין ו6יכון 6תיין. כעסתטטו6 ו6רמוי י6וריית6 כנין 6וקתוס וס6 ט'. ככעס)מזות
 גפק )יסר6) 6וריית6 יסכ יקכ"ט כסעת6תכיכן
 כעס ומסטו6 קכ"ס. כיט ו6תעסר כעסתטטו6כסור6

 ור6יכט 65יכט כתיכ סעת6 סטי6 זע)כתרין.דמ
 ונו'. 6מו )ו סעסרט כעערס ס)מס כמ)ך 5יוןככות
 כטטי6 קכ"ט 6תעסר תקיס6 י6תככי סעת6וטטי6
 זמכ6- ומססו6 כעערוי. "תעסר יי)יט ככרסי6 ויתיכעסרט.
 כעקרוי. קכ"ס 6תעסר )6 תקיס6 כיי6תמרנ

 :( )נ--יי : ו6תגכיז 6תעתר כעסוטטו6
 ע)6ס 6עכ6 י6יטי 6וריית6 ד6 מ"ס. ען ייויס ל3יי 6מר ת6סר. ותתכיס 03 )תמדקיס סי6 מייסונץ
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 דרך הוא דרך בתורה שנזכר מקום בכל שהרידרך.
 כך איש. לכל פתוח שהוא הוה כדרך לכל.פתוה
 מהאבות פתוחים שהם הדרכים אלו נעם. דרכידרכיה
 הדרכים ואותן בתוכו. ונכנסו הגדול בים כרואשר

 הזה ונעם העולם. צדדי ולכל עבר לכלנפתהים
 הבא ומעולם )6( הבא מעולם שיצא נעימותהוא

 והטוב עבר. לכל ונפרשים המאורות כלמאירים
 האבות שיונקים הבא עולם של ההוא והאורההוא
 וכאשר )כ( נקרא נעם הבא שהעולם כיון נעם.נקרא

 המאורות וכל *וב וכל שמחה כל הבא עולםנתעורר
 נעם. נקרא ולפיכך נתעוררים. שבעולם חירותוכל
 נוחים השבת כניסת בשעת גיהנם  שרשעי למדנווע"כ
 שבת מוצאי ובשעת ומנוחה. חירות להם וישכלם
 מאותו שננצל עלנו. עליון חירות לעורר צריכיםאנו
 ולהלאה. ההיא משעה עליהם שחוור הרשעים שלענש
 עלינו. אלהינו ה' נועם ויהי ולומר להתעורר לנוויש
 דרכיה ולכך הכל. של וחירות שמחה העליון נעםזהו
 נתיבותיה. איזה שלום. נתיבותיה וכל נעם.דרכי
 לוקחם וכלם )ג( מלמעלה שיוצאים הנתיבות הםאלו
 ומכניסם בית. שלום שלום. נקרא שהוא היחידיברית
 שלום, יה נותן ובכן בתוקפו. הוא כאשר הגדוללים

 :( )א-קמ : שלום נתיבותיה וכלזש"כ
 חייא רבי שלום. נתיבותיה וכי נעם דרכ'4181כיה

 שכתוב מהו לו. ואמר אלעזר לרבישאל
 העולם בני טפשים כמה א"ל וגו'. נעם דרכידרכיה
 דרכיה שכתוב ה'. נעם באותו לזכות הדרך הםהתורה דברי שהרי התורה. בדברי משגיחים ואין יודעיםשאין
 כז( )תח*פ ככתוב בודאי. נעם דרכי וגו'. נעםדרכי
 ודרכיה שהתורה לפי נתבאר וזה ה'. בנעםלהזות
 וע"כ בו. שמתפשטים דרכים והם באים. ההואמנעם
 חייא א"ר שלום. נתיבותיה וכל נעם דרכידרכיה
 יצא לישראל התורה את הקב"ה שנתן שבשעהלמדנו
 נעם ומאותו הקב"ה. בו ונתעטר ההוא נעם מןאור

 הרקיעים. כל של העולמות. כל של זיוםהבריק
 וראינה צאינה כתוב שעה אותה על הכתרים. כלשל
 וגוי. אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציוןבנות
 בעטרה הקב"ה נתעטר המקדש שנבנה ההואובזמן
 ההוא ומזמן בכתרו. מוכתר כבודו בכסא וישבההיא.
 שלו. בכתר הקב"ה נתעטר לא המקדש ביתשנחרב

 .( )ב-נז : ונגנז נסתר ההואונעם
 אמר מאשר. ותמכיה בה למחזיקים היא ח"םעע
 העליון עץ שהיא התורה זו חיים. עץ יהודה רבי'

גדול
 הוהרויו

 ורחמיפ רין חמד הדרכים י איתן *י על מתנהג העולם שכל ת*ארת גכורה חמד הםפירות מ היינו האכא. דרני אל1 *" 4(ג
 לים דרכים נמשך המ*ירות ג' ומאותן הבינה. אילפ א1היא העליון נעם מן להן שנמשך הש*עכ*י

 הגד~
 עפ המלכהן שהוא

 נראח הותר כדוהק. ל"*כי !קשה נעם. אקךי דאתי עלמא דיא הזהר ג'רמת )נ( : הכינה ע~ם הכנת כ*י הע~ם לה*הגת הנצרךהן*ע
 בה אין הגבורה ס*ירת שש*ע הגם נעפ האשת 1*ע נקראת שלכך כוומע בנקל וסוכן דיא. במקום דהא וצ"ל הד*זס פעותשהוא
 יכול שלה שהש*ע ה"ע מינה מתערן ד'נין של*עפים הגם כ' נעפ. שנקראת הבינה מן נמשך השפע פיני שכל משום והואנעימות.
 מית!ק הם וחיתת שטחה *ב תל ורחמים נעם הכל בפקומה שם אבך ומלכות. הגכורה לם*ירת הש*ע נשתגיע רינין עךיהתהפך
  שאין תית לפלטת. דה**ע שפכניסין 1'סור ה!ד נצח השניות 8*יחת ג' הייע טלעילא. דנ*קין שבילין איו )ג( : הב'נה מן באהד'נין
 כית שלום שם על שלום שנקרא 'מוד מ*ירת היא שלשתן שעיקר צתן נת'בות. נקראין לכך חג-ת הספירות ג' כמו ב*רסזםהן

 ים שנקראת המלכות ביתדהייע
 רגד~

 לים הש*ע מכניס ה'*ד שם*ירת כיע
 הגד~

 שישחן ויכך שליטות. יה ומתן כהוק*ו נשהוא
 1 התורה בבוד על ומתיבית'ה דרכיה ה*סוק שת נאמר לכך התורה בכח נעשה וח שכל ומ*ני שלום. נקראין נתיבותיה כלדהייח
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 שהיא לפי תורה. נקראת סה מפני תורה וחוק.גדול
 שכל חיים. נודע. ולא נסתר שהיה במה ומגלהמורה
 למחזיקים יוצאים. וממנה נכללים בה שלמעלההחיים
 בתורה שמתדבק מי כי בה. שנאחזים לאותןבה.
 מאושר. ותומכיה ולמטה. למעלה נדבק בכל.נדבק
 של לכיסם רוחים המטילים הם אלה תומכיה.מי

 לנביאי שווכים ותומכיה. שנתבאר. כמו חכמיםתלמידי
 אלא מאושר תקרא אל מאושר. מהם. שיצאואמת

 מראשו. )ד( סופו ועד מראשו לתורה תומכים שהםמראשו.
 מעולם "( )משלי ככתוב ראש. שנקרא הכל ראשיתוה

 לכל הראש שתיא חימה זו וראש מראש.נסכתי
 הצדדים שש סוף עד הראש מן נתפשט והגוףהגוף.

 שאותן שש. עמודי שוקיו ח, )שיר כמששכותימכיה.
 לתורה תומכים הם ת"ח של לכיסמ רוחיםהמטילים

 תלויה. בוה האמונה וכל הניך. מוף עד הראשמן
 נכיחי להיות הראוים לבנים וווכה נתמךוהוא

 .( )ג-ע :אמת
 אמר בתבונה. שחים כונן שרז יסד בחכמה%"%

 הקב"ה כשברא וראה בוא שמו. וחזקיה ההואיהודי
 להתורה. שברא עד להתקיים יוכל שלא ראהיעולם.
 ותחתונים. עליונים משפטי כל יוצאים שממנהלפי
 בחכמה ה' זש"כ ותחתונים. עליונים סתקיימיםובה
 מתקיים בחכמה שהרי בתבונה. שמים כונן ארץיסד
 בחכמה ה' דשא : מתיכה יצאו וכלם העולם קיוםכל
 חכמה מתוך אלא גברא לא העליון עולם ארץ.יסד

 חכמה מתוך אלא נברא לא התחתון ועולםהעליונה.
 ומתוך העליונה הכמה מתוך יוצאים וכלם )ס(יתחי'ונה

 אלא כינן. מהו בתבו*ה. שמים כונן התחתונה."כמ1
 אחת בפעפ נתתקן ולא פוסק. ואינו ויום 'ום כלגונן
 *0 נאייי שכתוב הסוד וזהו התקינו. ויום יום בכל4לא

 חסרון שיש תחשוב ואל בעיניו. וכו לאישטית
 מפנ* זה כי שמים. שש החשיבות שזה אלא-שמיר.
 יחכיבותם בהפ רוצה שהקב"ה הגדיל ורצוןהחביבות
 אינם ויום. יום בכל מתקנם שהוא אע"פ שהריאדלו.

 האהבה מפני כראוי. מתוקנים שהם בעיניו מיןד
 הפסק. בלי תמיד להם להאיד ורצונו אצלו.שלהס
 יום בכל בהירים אווית מוציא הבא עולםשהרי
 לא אלא כתוב. לא בלבד זכו לא בעיניו. זכ.יא וע"כ )1( תמיד להם להאיר גשביל הכסק. בלי ימייויום
 )'-י"( ? בתבונה שמים כונן ולפיכך בע-ניו.זנ'
 רבי אמר בתבונה. שמים כונן ארץ יסד בחכמה5*ף

 ווכה יום. בכל בתורה שעוסק מי כלאלעזר
 בונה כאילו לו ונחשב הבא. כעולם חלק לויהיות
 וף זש"ב ונתיסד. העולם נבנה בתורה שהריעולמות.
 ה( )פולי וכתוב בתבונה. שמים כונן ארץ יסדבחכמה
 מי וכל ויום. יום שעשושים ואהיה אמון אצלוואהיה
 וראה ובוא ומחזיקים. עולמות מייסד הוא בהשמתיג?

 כת6י ע4:נ,
 שם וי2%דניש"ס. ניי וסוסס

 5תמויקיס כסקין. ות'גס 6תכ5י5ו כס ד5עע6מייס
 כ6וריית6 ד6מיד דת6ן כס. ד6מדין 65יגוןכס.
 ת6ו0ר. ותותכיס ותת6. 5ע'65 6מיד ככ6.65מיד
 50 5כיסן ת65י דתעי5ין 6יגון 56ין תותכיס.ת6ן

 5גכי6י דזכי ותותכיס. ד6וקתוס. כתס מכתיסת5תידי
 656 ת6ו0ר תקרי 56 ת6וסר. תכיס. דיסקוןתסיתגי
 תר06ו. )י( סופו ועד תר06ו 65וריית6 תתכין 6יגוןתר06ו.
 תעו5ס "( )פסיי דכתיכ ר6ס. ד6קרי דכ65 לי60ד6

 5כ5 רי60 ד6יסי מכתס ד6 ור06 תר6ס.כסכתי
 ססרין ד0ית סיות6 עד כיס 6תפ0ע ונופ6גוס6.

 ד6יכון 00. עתידי 0וקיו ס( )סיי כד"6ותותכיס.
 65וריית6 תתכין 6יגון ת"מ 50 5כיסן ת65ידתסי5ין
 ת5י6. כיס תסיתכות6 וכ5 דנוס6. סיות6 עותרי60
 5גכי6י דיתמוון 35כין 1!כי61תתך

 .( )נ-)ג ?תגףתכי
 6תר כתכוגס. 0תיס כוגן 6רן יסד3מכתס4ש4

 קכ*ס כר6 כד מוי ת6 0תיס. וח,קיס יור,י0ס61
 6וריית6. דכר6 עך 65תקיית6 יכי5 ד5" מת6שת6.
 ותת6ין. ע65'ן גתוסין כ5 גפקין ותיגסכנין
 כמכתס ס' סס"ך ותת6'. ע65י קייתיו3ס
 קייתין כמכתס דס6 3ת3וגס. סתיס כ1)ן "לןיסד
 כמכתס ס' ד"6 ? מנוס גפקי וגלסי דעית6 קיותיןכ5
 מכתס תבו 656 6תכרי 65 ע65ס ע5ת6 6רן.יסד

 מכתס תנו 656 6תכרי 65 תת"ס וע5ת6ע65ס.
 ותנו ע65ס מכתס תנו כפקן ,כ5סו )ס(תת6ס
 656 כוגן. תסו 3ת3וגס. סת'ס כוגן תת6ס.חכטס
 מד6 כזתג6 6תתקן 651 ססיק. ל6 הות6 יות6 כ5כוין
 טו( )6'יכ דגתיכ רז6 וסייגו 5יס. 6תקין ויות6 יית6 3:)656

 6יסו דנריעות6 ס"ד וכי 3עיניו. וכו 65ו0תיס
 ומכיכותייסו כסו רטץ דקכ"ס סני6 ורעומכיכ, כנין 6יסו. דסתיס מסיכו 3656סתיס.
 65 ויות6. יות6 כ5 5ון תתקין ד6יסו 6ע"נ דס36נ3יס.
 דרמיתות6 כנין '6ות. כדק6 תתתקגן ד6יגון כעיגוידת'
 ססיקי. כ65 תד'ר 5ון 65גסר6 ורעותיס 5נ3יס.ד5סון
 יות6 כ5 זסירין גסורין 6סיק ד6תי ע5ת6דס6
 וע"ד )י( תדיר 5ון 65גסר6 כנין ססיקו. כ65 תדיררות6
 65 656 כתיכ. 65 כ5מודוי וכו 65 כעיגיו. וכו65

 )"-י,.( : כת3וגס 0תיס כוכן כך וכנין כעיכיו.וכו
 לכי 6תל כתכוגס. 0ת'ס כיכן 6רן 'סד כמכתסיי

 יזכי יות6. ככ5 כ6וריית6 ד6סתד5 ת6ן כ565עזר
 ס' סס*ך ו06תכ55. ע5ת6 6תככי כ6וריית6 דס6ע5ת'ן. כ6גי כ6י5ו 5יס ויתמסכ ד6תי. כע5ת6 מו5ק6 5'ס5תסוי
 ה( )פע5י וכתי3 כתכוגס. 0תיס כונן 6רן יסדכמכתס
 וכ5 1יוס. יוס 0עסועיס ו6סיס 6תון 1556ו6סיט
 5יס. וק"ס ע5תין קכ5ע נסד06תד3

"14 
 פ4

ברוח
3לוט"  הזהרדו

 שאומף 4פ בנרהאות. עחע צלל מוהו להולה. תרעת ררהבח לו יש מרגמה ראגת יי אין הת-ה אפ ידותא בעיא שמעתהאמל(
 ףשמ4 יששגו. זבלן כמו לומר גתורחשהת"ח חלק להם 1יש הנוף סוף ער הראש מן להם תומכים הם נפינסח לת-חשהחומכים

 ו 1הגונת בינת 11 )1( ו המלכות פעורפ *4 )0( : תורה של באהלה ירו על יושג יששכר כאשר ימסחר נצארעובלי
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 רומ6 0( תתקיית6 וגרומ6 ע)ת6 קג'ס עגיל3רומ6
 לומ6 קכן וכ) ג5וריית6. ו)עמןי6'נון

 )6-*י.( : רג וגי ורגיילסג)ת
 ירות6 5תירת וכי ג6וריית6 ו6סתו) ת5ן וכ)ג6וריית6. ותתעסקי 6'גון זכ6ין יגמ)ו. מכתיס כגוו6)טר רגי 6מר ק)ון. תריס וכסי)יס יגמ)ו מכת'סכנבנור
 ססו6 6יסו. ות6י ע)ת6. גס6י ו6מטג6 ירות6)תירת חכי קזיס6. ע)6ס ות)כ6 כיקר6 ו)עי)6ז6מסג6
 סס"ו 5ע)מ6. תגייסו פסק 7)6 ס' כגווו6קרי
 וכס'3'ס )"( ס' כגוז ו6קרי ססו6 'גמ5ו. מכת'סכגוו
 ת'סר ג5רמ 6ז') גס גר כל מז' ת6 סו6. ת6' ק)ון.תריס
 כגוו ססו6 ס6 כ5וריית5. 61סתז) קכ"סקתי
 סגינורין 6פערופסין וכתס )גרתיס. יריתס'

 קנוי זכו פ)יס 6עפין וכ)סו זכ"ג. ע)יס)עי)6 6סתכמ~
 ו)6 ג6וריית6 5סתז) )6 ג"ג ו6י קזיס6.ת)כ6
 קעיגור6 וס6י ע)יס. קעינור6 עגיו סו6 ות6ריס כ6רמ56זי)
 יתיג 7)י,6 )עי)6. ס)יק 1)6 נ5ויר6ס6ט
 תג )6 כס 7גר 7מתי כיון תמוגוי.6זס
 3עי)5 סלק סו6 כזין כ6וריית5. )6סתז)6 געי6%

 ס)ון, תריס וכס'3יס סס"ל מוג6. ע)יס61עיף
 6 מ-יסת : קערונ6 ועגיו )עי)6 ט)יק-

י*
 תגו תנס). )6 תוון 61ס 5עלן י5י )6בלכתר

 7ת6ריס, ג,רמי 6וי) כפ גר כלרגגן
 )יס, תט"עת גס 7גר גסתת'ס )יס. ותסייעין 6'ג,ןסג'6ין
 ~ם נ,~י %ף2, 1שיו* שומ. תג:ייע6ה11 )'ס, תסייעת קויס6 סכיגת6 )יס. תטייעין ססרתת)6כי
 כגנזו, עזר )1 6עסס )גזו ס6זס סיות טוג)6
 )זגר5 כס לגל )נגיס סעו6 וסי6 כסתת6. סי6 661ר"י
 סג5 מגרי6 67וקיווס כתס זת6ריס. כ6רמייתיס

 נח( פזס'ג )י-ת 6ותו: תסייעין3עסר
 גי ת6י סתעון 5"ר ונו'. גגס כ16י )ד,ק,סן4יר*ןץ

 ו6תנ)י5 5תפתת זססת6 סו6 6רמ. )דרך.6רמ
 רנ)י גיס כתיס1 ז)6 6רמ. 6תר גס6יו6תעגיו
 5' יוגל:,ך גנת כזורך סנ( )'ס9" כו"6 ורך. וג6.תקותת

 ינ')'1 ,"
 מזתן 5תר 7ססת5 מזת6. 6תר 6יסו5ז'ק'6 גיי ז6ו)ין ססת6 6תר. גס6י 16)יע)ת6
 גג' )ע)תין. 5מר6 ג"ג גיס 6זע 1)6 כתס 6תר. ס6י6יסו

 ת)י גכווס 5תר 3כ) מזת6 עגזיןז)זיק'6
 6ען וסכיגת6 1ת1 גסון. 5תרעי וקג"סע)6ין
 6ר1 וגנ"כ וג6. תמותת סיס 1)6 ת6י 6תרגססו6

 זה )ו( מתקיים וברוח העולם את הקב"ה עשהברוח
 של הרוח שכן וכל בתורה. המתיגעים אותן שלהרוח

 ( )"-מי : רבים בית של התינוקות פיהבל
 רבי אמר טלוי. מרים וכסילים ינחלו חכמים-ף4יא*

 העוסקים הם זכאים ינחלו. חכמים כבודאלעזר
 ירושת לנחול זוכה בתורה שמתיגע מי שכלבתורה.
 וזוכה הקדוש. עליון מלך בכבוד שלמעלהנחלה
 זהו הנחלה. ומהו הזה. בעולם נחלה ידושתלנחול
 זששכ יש**ם. מהם יפסק שלא ה' כבוד שנקראמה

 וכסילים )"( ה' נבוד שנקרא מה היינו ינחלו. חכמיםכבוד
 הישר בדרך הולך כשהאדם וראה בוא הוא. מה קלון.מרים
 כבוד אותו הרי בתורה. ועוסק הקב"הלפני
 נמצאים סניגורים מלאכים וכמה לעצמו. נוחל הואה'

 לפני זכות עליו מלמדים וכלם האדם. זה עללמעלה
 ואינו בתורה עוסק אינו האדם ואם הקדוש.המלך
 המקטרג וזה עליו. מקטרג עושה הוא רבונו בדרךהולך

 שישוב אפשר כי למעלה. עולה ואינו באוידמשוטט
 בתשובה חוזר אינו שהאדם שרואה כיון מחטאיו.האדם
 למעלה עולה הוא אז בתורה. לעסוק רוצהואינו
 קלון מרים וכסילים זש"כ חוב. עליוומלמד

 0 )ג-יסח : קטרוג ועושה למעלה עולהשהמקטרג
-- 

ך*

 שנ תכשל. לא תרוץ ואם צעדך יצי י"בניכתר
 רבונו בדרכי הולך האדם כאשרהחכמים

 לו עוזרת אדם של נשמתו לו. העוזרים הםהרבה
 לו, עוזרת הקדושה שכינה לו. עוזרים השרתמלאכי
 צעדך יצר לא בלכתך ואומרים. לפניו מכריויםוכלם
 באדם. כתוב מה וראה בוא תכשל. לא תרוזואם
 כנגדו. עזר לו אעשה לבדו האדם היות טובלא

 להנהיג האדם לנגד עזד שהיא הנשמה. היא זואר"י
 הבא ואמרו החברים שדרשו כמו דבונו. בדרכיאותו

 נח( מדה-נ )י"ת : אותו טסייעיןלט"ר
 בין מה שמעון א"ר וגו'. נגה כאור צדיקיםרארדץ

 ונתגלה נתפתח שעכשו הוא ארח. לדרך.ארח
 דגלים בו כתתו שלא ארח. הזה במקוםונעשה
 בגת. כדורך סג( )ישע" כמש"כ דרך. לזה.מקודם

 לצדיקים וע"כ שרוצה. מי כל רגלים בושמכתתים
 ההוא. מקום לפתוח הראשונים היו שהם ארח.קורא
 בני שאחרים אע"פ אלא הוא. כך מקום כל עלולא

 בו שהולכים עכשו אבל זה. במקום הלכוהעולם
 חדש סקום נעשה שעכשו חדש. מקום הואצדיקים

 ד:רים בכמה מקום לכל חדשות עושיםשהצדיקים לפי לעולם. אחר איש בו הלך לא כאילו המקום.זה
 הרלכת שהשכינה ועוד בהם. דוצה שהקב"העליונים
 ארח ולפיכך לזה. מקודם היה שלא מה המקוםבזה

צדיקים)וישס
 הזהרזיו

 עליו? השכינה השראת זו )"( ; *ע נחה ייי),(

81חית



 -44*ע

 היהרישרן ריהמשלי קורשיש%ן 141
 עלית אורח בו שמתארח לפי נקרא.צריקים
 בו רגליהם ומכתתים לכל פתוח הוא דרך )6(הקדוש

 מוד זהו דרך הרשעים. אותן אפילו שרוצה מיכל
 הטומאח צד בו שדורך לפי דרך. בים הנווע 8ג()ישע"
 הצדיקים וע"כ המשכן. לטמא ושולט נצרךשלא

 ארח שנקרא ההוא במקום ושולטים עומדיםבלבדם
 זה לצר לכל פתוח דרך )נ( שנתבארכמו

 )ב-רט.( : זהולצד
 היים. נכיו עד יאיי הייד נגה כאיי צייקיםוארח

 בעולם הצדיקים הם זכאים שמעון רביאמר
 וראה בוא בכבודם. חפץ שהקב"ה הבא. ובעולםהזה
 נוגה. כאור מהו נגה. כאור צדיקים וארח כתובמה

 בראשית. במעשה הקב"ה שברא המאיר אורבאותו
 ואור. הולך הבא. לעולם לצריקים אותו שגנז הואוה

 אבל ממנה נגרע ולא תמיד באורו נתעלהשהוא
 ירעו לא כאפלה רשעים ררך כתוב. מהברשעים
 שהרשעים אלא יודעים. אין וכ4 ידעה לא יכשלהבמה

 להסתכל רוצים ואין הזה. בעולם עקום בדרךהולכים
 בדינו ולהביאם הבא בעולם לדונם הקב"השעתיד

 לנו אוי ואומרים יום בכל שם צועקים והם גיהנם.של
 ראתה לח עין סי( )ישש" כתוב הצדיקים שכר ועלאוי.

 )א-יט.1 נ לו למחכה יעשה זולתךאלהים

ה
 יניייים 5צייד *םשתה

 מתי
 רבי אמף בארך.

 בארך. ואח"כ בתחלה בורך מה מפנישמעון
 באר מעין. בלי ריק כשהוא אלא נקרא לא בורשהרי
 מקום הוא. אחד מקום הכל אלא נובעים. מיםבה

 לו שאין )6( בור נקרא בו נאחזים שהענייםהעוני
 ואח"כ דל"ת. הוא. ומי בתוכו. שנותנים מה אלאמשלו
 הצדדים. מכל ומלאה נובע מעין שהוא בארנעשה
 ונובעת מלמעלה שנתמלאית ה"א. הוא.ומי

 מכל. העמוק מהמקום מלמעלה. נתמלאית )ג(מלמטה
 שתה אחר דבר : הצדיקים מנשמות מלמטה.ונובעת
 גג( ג' )שמואי בו שכתוב המלך רוד זה מבורך.מים

 אברהם. זה ונוזלים. לחם. ב-ת מבור מים ישקנימי
 יצחק. זה בארך. באמצע. שהוא יעקב זהמתוך.
 נרמזת זה שבמקרא הרי חיים. מים בארשנקרא
 המלך ודור מהאבות. שהיא העליונה הקדושהמרכבה

 פ65ס 6וספיז6 כיס ו6ת6רח כנין 6קרי.תס
 """ 1'"נמי~גי1%" נץ' 11, כיס וכתסין 5כ65 פתומ 6יסו זרך )6(6

 6רמ ו6קרי 6תר כסס61 וס5עי קייתיכ5מווייס1
 )ג-רטו.( : ססר6עס6י סער* 5ס6י 5כ65 פתומ דיך )ג( ו6וקיתנ6כתס

 סיוס, גכון על 161ל ס51ך ננס כ6ור 5זיקיטד4פרדץ

 6יג,6% סתג"6%יז ז~צ. 1כע1ז,1
 געס. כ6ול תסו גנס. כ16ר 5זיקיס ו6רמ כתיכת6י 51י

 זכר6סית. 3עוכז6 קכ.ס זכר6 זנסיר נסור6כסס61
 161ר. סעך ז6תי. 5ע5ת6 55זיקי6 5ון זננין ס61ז6

 536 תגיס. נרע 6% תזיר כגסוריס ס5יקז6יסו
 יזעו 65 כ6פ5ס רסעיס זרך כתיכ. ת6יכמייכי6
 חייכי6 656 יזעין. 65 וכי יזעו. 65 יכס5ו.כתס
 65סתכ65 3ע6ן ע6 פ5ת6. כס6י ז6רמ6 כעקיתו%6י
 כזיכ6 15ן ו65ע65ס ז6תי כע5ת6 5סו 5תיזן קכ"סזזתין

 5ן ווי ו6תרי י1ת6 ככ5 תתן 115חין 61ינוןזניסנס.
 ר*פס 65 נמן סז( )"9" כתי3 ז5זיקי6 6נר6 וע5ווי.

 63-גע.( ע 15 5תמכס יפסס ~גתך56סיס

ה

 רשנתחב

 כ6רך. ו5כתר כקותית6 כורך 6ת6יסתעון ר3י 6תל 63רך. תתוך וגת)יס ת13וה תיסשרעדץ
 כ6ר גכיע. ז65 ריקגי6 656 6קרי 65 כורזס6
 6תר ס61. מז 6תר כ65 656 זנכעין.תיין

 5יס ז5ית )6( 13ר 6קרי כיס 6מיזן זתסכניזתסכנות6
 עכתר ז5י"ת. 6יסו. ות6ן כגווס. זיסכין ת6י 656חזי5יס
 סערין. תכ5 ות5י6 גכיע ז6יסו כיר6תעכיז
 גכיע ת5עי65 ז6תת5י6 ס"6. 6יסו.ות6ן

 זכ)6. זעתיק6 ת6תר ת)עי65. 6תת5י6 )ג(ת5תת6
 סתס ימר זכר ! ז5דיקי6 תנסתתסון תתת6.וככיע
 )ספו6י כיס זכתיכ ת5כ6 זוז ד6 תכורך.תיס

 גג( ג'

 6כרסס. ז6 וגח)יס. 5מס. כית תכור תיס יסקניתי
 י5מק. ז6 כ6רך. כ6ת5עית6. ז6יסו יעקכ ז6תתוך.
 6סתכמ קר6 כס6י ס6 מייס. תיס כ6רז6קרי
 ת5כ6 וזוז ת*כסן. פ65ס קזיס6רתיכ6

6תחכר
 הזהרזיו

 ארח לעעית בעבורתם פועלים ונפ השכינה השראת שם סמשיבים שבקדושה בינר ועומקים הולכים שהצדיקים מטם בבל 3י ה(ר
 כתב, לה"ה הרה"1 )ג( הקדושה השביוה אל השמים מן הארה להסשיך חדש ציטר ופותהים ההוא לטקום השמים מוחדש

 אשלו ביה ובההין דדרכין דרך חהו שפע. ליטול ההיצונים בו שישל14 אפשר לון לסיזן התהתונים אל חמלבות ים 8ן היוצא הדרך ביפי'
 והתפארת אורח. היסוד מדת נקרא הסזד ולזה צדיקים אורח הנקרא לסלבות מיטד הנשפע שגיל הווו ארח אבל דחייביא.רגלין

 , עב-ל עולס. ימזד צדיק בעצמו האורח דוסיא הצדיק.ם אלא אוהש משיגין אין וה בארח ההוה הבית. בעלנקרא

 שיחיח ילעילא לאתערהזא האת ילתתא אתערוהא הגרום הצדיקים מעבזדת הארה אליה בהגיע פי' )כ( : המלבות מדת יי )6(ה
 וףכך י ונאית ן באות הגרמזים ו,סוד תפארת עם המיבות של ההזדוגות בעבודתם טרסים הצדיקים בי וו אות זי סןנ%שה

 : מימפה הצדיקים עבודת הארת עם שלמעלה בהשפע ינתסלאית ה. אות ך 8ן נעשה י האות או ן האות !4 אל ההתחנ-ת יריעי
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 6יסי 163 יכור6 5נני זגוקנ6 יתי16כת6 וכתס עתסון.ו6תמנר
 תיין 3קנ65 תיי6 61סןת נס רומ6 שי) כי6)6

 תי16נת6 6תערית 65 יסר6) כגסת כךזכורין.
 ~יין )ג( ננווט יע6)ין י5זיקי6 נרומ6 6)6 קנש50גגי
 זזכור6. ע)6ין תי'1 )קנ65 תטוס ת'י6ככעין
 1ז6 מז6. וקסור6 מז6 5רור6 6תעניזוכג6

 נכקתתסון קנ"ס יתסיי) וסיו)6 וכ)6.רטו6 סו"
- )6-ס.( :ז5זיקי6-

י  כ5 מזי ת6 יסוזט 6"ר תסימך. סי6י 1סקי15ת ט5יך תסתר נסככך 6תך תגמסגבהתהלכך
 ס)ק6 כסתתיס ע)ת6 תס6י כסיק כז כ6וריית6 ז6מתד) גםגל

 5ני"'י!ואעןק,1:ע11ע"
 יפקון כי יי)ס. וסכי3'ן 6רמין ייעין6%. ע)ח6 נס6י נ6וריית6 6סתז)1 63 61י ע)ת6. ת"ייפקון
 1סני5ין 6רמין נ6יגון 5תיסך יכיעון )6 ע5ת6תס6י
 6רמין 6יגון ז163 6מרגין ג6רמין יטך גדן נסון.וכס~ן

 סס"ז גסו. 61תעגס זיגין נכתס )'ס ויתערוןד6וריית6.
 יכס13 ופוסעיס כס י)כו 5ייקיס ס' זרכי יסריסכי
 נסתס)כך כתינ. ת6י נ6וריית6 י6סתי) 1ת6ן יד( )ייסטכס

 תסימך, ס'6 1סקי15ת ע)'ך תסתור נסכנך 6תךתכמס
 ע)ת6, זסס61 תז'ג6 ע5יך ת15ר 16ריית6 כקכר6נסככך
 63מ'6 וגסתתין רומין יתטר קנ*ס כיוסקי15ת.
 ע) סגינורי6 תס6 סי6 תסימך. סי6 כזיןתתיי6.
 ,16ת. כיק6 נ"וריית6 ז6סתך)1 גופין 6יגון ן'קותון גניןגופ".
 'ג( )י'י6י כז"6 ע)ת6. )מיי נקזת'ת6 זיקות'ן 6יכון561ין
 ומ'. עו)ס 3מיי 6)ס יקי15 עפר אזחת ת'סכיורניס
 ע%ס נמיי י6תעסקו גמן עו)ס. )מיי 6יגון1")ין
 נ16ריית6 ז6סתי13 6יגון כ3 מזי 1ת6 6וריית6.ד6יסי
 גגין סעת6. ת6י ע)יס. תנין 61ור"ת6 'תק"ס גוס6ס,י

 ת6רגע יג5'5 לוח6 מז קג*ס יתער סעת6דנס6י
 )כ3 5הזתן רומין ת6רנע זג5י5 רומ6 וססו6רומין.
 ננין לומ6* נסס61 )ון )6תי6 נ6וריית6 ו6סתז)61יטן

 י( )6-קטס ? 5ע)טיןויתק"ס
 מ1טר. ת1כמות מייס וורך 6ור ותורס ת15ס גרכני

 ו6סתו3 ת6ן כ5 ת15ס. גר כי אתר  יוסי רכיפתת
 )'ס )6גסר6 סרנ6 מז ופקוך6מו6 נכ3 קת'ס 5תסור  ו*וריית*. עקווין נ6'גון ע)ת6גס6י

 גססו"
 ותולס ע5ת6.

 ע65ס גסור6 61005 וכי נ16ריית6 י6תעסק ת6ן.
 כ)וס. )6 גסור6 נ65 סרנ6 זס6 תמס. סרנ6ז6ז)יקת
 3ת)עי 561עריך סרג6. נ6תתג6 עונז6 56סריך 56סריך. )ז6י6 זג65 6סתכמ 65כסר6. יכ'3 )6 סכי 16ף סרג6 נ)6כסור6

נ16ריית6

 אינה לבעיה האשה שתשוקת וכמו עפהם.שנתחבר
 מימי יקבל מים ומגרת בה הרוח מכניס כאשראלא

 בהשתוקקת נתעוררת אינה ישראל כנסת כךהזכרות.
 ואז )נ( בה שמכניסים הצדיקים ברוח אלא הקב*האל

 העליונים. זכרות מימי לקבל מתוכה מיםנובעים
 הנחת הוא וזה אחד. וקשר אהד צרור נעשהוהכל
 בנשמות הקב*ה שמטייל הטיול ענין וזה הכל. שלרוח

 )8-ט'( :הצדיקים

י
 והקיצות עליך תשמר בשכבך אתך תנחהבנהתהלכר

 כל וראה בוא יהודה א"ר תשיחך.היא
 תעלה הזה מעולם יוצא כאשר בתורה המתיגעאדס

 הדרנים ואותן התורה. ונתיבות דרכים באותןנשטתו
 דרכי היורעים ואותן הם. ידועים חתורהונתיבות
 כאשר ההוא בעולם בהם ילכו הזה בעולםהתורה
 הוה בעולם בתורה התיגעו לא ואם הזה. מעולםיצאו
 יצאו כאשר שלה. והנתיבות הדרכים יודעיםואין

 והגתיבות הדרכים באותן ילכת ידעו לא הזהמעולם
 ררבי הם שאין אחרים בדרכים ילכו אז בהם.ויכשלו
 וש"כ בהם. ויענשו דינים בכמה להס ויעוררוהתורה.

 יכשלו ופושעים בם ילכו צדיקים ה' דרכי ישריםכי
 בהתהלבך כתוב. מה בתורה שהתיגע ומי יד( )ששעבם

 תשיחך. היא והקיצות עליך תשמור בשכבך אותךתנחה
 ההוח. עולם מדין עליך תשמור התורה בקברבשכבך
 להחיות ונשמות רוחות יעורר הקב"ה כאשרוהקיצות.
 על להמליז סניגור תה" היא תשיחך. היא אזמתים.
 כראוק בתורה שעסקו הגופות אותן יקומו למעןהגוף.
 י4( )יגיאי כמש"כ שולם. לחיי תחלה יקומו א9ר הםואלו
 ונר* עולם לחיי אלה יקיצו עפר אדמת מישניורבים
 עולם בחיי 9עסקו לפי עולם. לחי' שיקומו הםואלה
 בתורה שעסקו אותן כל וראה ובוא התורה.9היא
 לפי הסעם. מה עליו. תגין והתורה יתקיים הגוףוה

 מארבע שנכלל אחד רוח הקב"ה יעורר ההואשבזמן
 לכל יזדמן רוחות מארבע שנכלל הרוח ואותורוחות4
 לבעבור הרוח. באותו להחיותם בתורה שעסקואותן

 0 )א-וע" : לעולם שיתקיים --

 פוסי. תוכחח חיים ודרך אור ותורה מצוה ציכני
 שמתיגע מי כל מצוה. נר כי ואמר יוסי רביפתח
 בכל לפניו נסדר התורה. סצות באותן הזהבעוים
 ותורה ההוא. בעולם לו להאיר אחד נר ומצוהמצוה
 העליון אור לאותו זוכה בתורה שעוסק מיאור.

 כלום. אינו אור בלי נר שהרי הנרות. נדלקיםשממנו
 ששניהם נמצא להאיר. יכול אינו כן גם נר בליאור
 לעמול ונצרך נר. להכין 1שיה נצרר נצרכים. יזהזה

ותורמ
 הזהרזיו

 * ט1ה ונח4רת אייה  שפניע הצדיקיפ ענרת האות הייט3נ(
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 בשניהם שעוסק מי הוא זכאי )6( הנר להאירבתורה
 חיים ארח מוסר. תוכחת חיים ודרך ובנר.באור
 שמקבל תוכחות אותן הוא הבא לשולם בולכנוס
 : הטוב בדרך וללכת הרע מדרך להתרחק )נ(האדם
 מוסר תוכחות אותן מוסר. תוכחת חיים ודרךעוד

 באותן מחטאיו לנקותו האדם על הקב"השמביא
 אותן שמקבל מי הוא זכאי החיים. דרך זהותוכחות
 של המנורה נר זה מצוה. נר כי ד"א : הלבברצון
 להתתקן שנצרכה פה. שבעל התורה מצות נר שהואדוד

 שבכתב. תורה מתוך אלא מאירה אינה והיאתמיד.
 תורה מתוך אלא אור לה אין שבע"פ התורהשהרי

 ( )ב-קסו : להאיר אור שהיאשבכתב
 פתח מוסר. תוכחות חיים ודרך אור ותורה מצוה נרכ41

 כמש"נ משנה. היא זו מצוה. נר כי ואמר. ההואעלם
 שבכתב. תורה זו והתורה והמצוה. דחתורה כד()שמות

 ולמה לדלוק. העומד נר )ג( נר שהיא משנה. זווהמצוה
 הזרועות שתי מבין מקבלת כאשר אלא נר.נקראת
 שתי לעומתם פותחת היא העליונים. אבריםדמ"ח

 הזרועות אלה שתי בהם נכללות ואז שלה.הזרועות
 לאותה מאירה שהתורה אור. ותורה )ז( נרונקראת
 שהוא הראשון האור מצד התורה מן ונדלקתהנר
 אור של ההוא הימין צד מן התורה שהרי )ס(הימין

 למו. דת אש מימינו לג( )יברים שנאמר ניתנה.הראשון
 צד גם בה שנכלל אע"פ ניתנה הימין צד מןכי

 נכלל זה ואור הכל. שלימות היא בכו שהריהשמאל.
 האור בצד גנוזים שהם 0( עולמות ושבעהבמאתים
 שרוים )י( הנסתר העליון כסא תחת בכלם. שנתפשטההוא
 ועשרה מאות ושלש ההוא. הימין מצד העולמותאותן
 ושלשה ומאה הימין. בצד הם ושבעה מאות שתיהם.
 ועשרה. מאות שלש כלם והם )"( השמאל בצדהם
 מתפשטים ומאלה לצדיקים. תמיד מכין שהקב"ה הםאלה
 מהם להתעדן גנוזים וכלם חמדה. אוצרות וכמהכמה

 להנחיל ח( )מטלי כתוב אלח ועל הבא. לעולםהצדיקים
 סד( )"טי" כתיב אלה ועל אמלא. ואוצרותיהם י"שאוהבי
 שלש אלו י"ש וגון. זולתך אלהים ראתה לאעין
 הבא. עולם תחת גנוזים שהם עולמות ועשרהמאות
 הוא הראשון אור אבל אור. נקרא השמאל אורשאפילו לפי הראשון. אור נקראים הימין מצד שהם ר"זואותן
 לעולם תאמר ואפשר הבא. לעולם תולדות לעשותמוכן
 ויום. יום בכל אפילו אלא כן לא יותר. ולאהבא
 להתקיים. יכול העולם היה לא ההוא אור היה לאשאם

 וזה יבנה. חסד עולם אמרתי כי פט( )תהטםשכתוב
 זרוע אור זש"כ העדן בגן הקב"ה אותו זרעהאור
 תצמיח. זרועיה וכגנה סא( )ישע" וכתוב וגף.לצדיק
 ורוע שהוא הראשון האור ורועי אלו ורועיה.איזה

 תמיד -- - ---

 03 ז6תעסק מ6ן 6יסו 1ג6ס )6( סרנ6 65גסר6כ16ריית6
 מייס  6למ  יוסר. סוכפות  סייס  וררך  ונסרג5.כגס1ל6
 זנוקכ3 ת1כמ1ת 6'ג1ן ז6תי 3ע5נו% כיס65ע65
 :  סנ6 כ6ל60 31נויסך כיס מ6ל0 נלנויס 63עז6ס* )י(כ"ג
 נו1סר ת1גמ1ת 6'ג1ן נו1סל. ת1כמ1ת 0ייס וזרךת1

  נ5ילון  %פונוי 3'ס )זכ6ס זכ"ג ע5'ס קכ"סי6"ת'
 3ס1 זקכע נו6ן 6'סו 1כ6ס  6יס1.  מייס  ררךסוכחות
 כ51ינ6 0לנ6 ז6 נו15:. נר כי ז'6 ! ז5כ6כלע1
 63תתקג6 ז56טליך זכע"פ. 16ליית6 נו15ס נל ז6'ס1זז1ז
 סככסכ.  סורס %גו 5ל5  לסר5 ל5  ו5יסיתזיל.
  ת1רס  %נו 5ל5  וסירו  לס לית סס רנפל  5ורייס5רס5

 פתמ נו1סר. ת1כמ1ת מייס וזרך 16ר 1ת1רס נו15ס נרכגף )נ-קס1.( . 63גסר6  16ל ר5יסיסנכסכ
 נוטגס.כז"6 6'סי ז6 נו15ס.  נר כי  ו%5ר. רכי6ססו6

  סנכתנ. ת1לס 11 1סת1לס 1סת15ס. 1סת1לס גז()ס%,ת
 פ ט" 65:36'ה ג,ןט:25' י5%5י* ל5רלס5. רסיי5%  פרג5  4( ור ר5יסי %סלס.  ויוס5%וס

 ייהניו , יתי,ו יטז
 דן5 5ור.  ותורס )ז( גר י61תקלינס,

1 . ? 
 ז6יסו קזת6ס ז16ר תססר6 מגיס 61ז3יקתגל

 ז16ל זינויג6 סעל6 נוסס61 16ליית6 זס6 )"(ימ'ג6
 5מ1. רת  6ס ת,ת,נן )ג( )יכליס זכתיכ 6ת'סיכת.קזנו6ס
 כי0 ז6תכ5'3 6ע"ג 6'תיסיכת ז'נויג6זנוססל6
 6תכ3י3 ז6 161ל זכ63. 30ינו1 6יסי כזין זס06יו636.
  5ור  רססו5  נספר5  גלווין  ד5ילון  4(  פל%ין  וסכפ5כנו6תן
  סר"ן )'(  י%יר5 פל5ס  כורסי5 ספוס נכלסו.51תססס
  ופסר  %יס ות3ת 'נויג6. זסס61 נוס0ר6 עענו1ת6'ג1ן
 1ת3ת וייס רי%יג5.  נססר5  5ילון וסנפ  %יסן5ילון.
  ופסר. 5%ס סלת  ו5ילון )"(  זסמ636 כסטר66יג1ן
  %סססין ות56ין 53זיט6. תז'ר נותקן  רסנ"ס  5יוון5לין
 תגס1ן 63תעזג6 נג'1'ן 1כ3סו ממזס. 516ר' 1כנוסכ%ס
 3סג0י3 "( )מט)י גתיכ 36'ן 1ע5 ז6תי. 3ע3ת56ז'קי6
 סך( ליסעי' כתינ  5לין ופל  %5ל5.  י515רותיסס י"ס16סכי
 תלת  5לין י"ס  וגו: 311תך 56סיס ר6תס 65עין
 ד5סי. פ5י5 סתות  נליוין פול%וס  ופסר5%ס
 כנין קינו6ס. 16ר 6קר1ן ז'נויג6 נוסטר6 ז6יג1ן ר"וו5ילון
 6'ס1 קזנו6ס 6ור 6כ3 16ר. 6קרי סנו656 16רז6פי13
 3ע3מ6 ת'נו6 61' ז6ת'. לע3נו6 ת31ז'ן 3נועכזונוין
 1י1מ6. יוי5  נכן 6פ'13 6)6 סכ' 163 'תיר. 631ז6תי
 3נויקס. 'כ,3 65 ע3נו6 16ר סס61 סף 63ז6י

 1ס6' יגגס. מסד ע51ס 6תרתי כי טט( )תסייסזכתיכ
1לוע 16ל סס"ז " זעזן כנגת6 קכ"ס 3יס 1לע16ר
 ת5תימ. 1ל1עיס וכגלס  ס5( )יס%י' וגתיג 1נ1'.55זיק
  ורופ ז6'ס1 קזנו6ס ז6ול 1ל1עי 56ין 1ל1עיס.ת6ן

תריר
 הזהרזיו

 תקמו מציה נל ענין של תורה ותלטוד מעוה. תרי*ג של אורות תרי-ג שבה המלכות טרת תקו1 הוא במעשה המצהת  קיים 04"
 שבע-פ שהתורה נמו ומאירה. דולקת להיותה הת*ארת מן נק*עת הנר שהוא שהמלכות פ" )ט( , נ-ר בג'טשריא ב' עם רמ-ח כ' )7( ויה קלינן שבע'* ותורה פח מלכות כי הקרוטה.  והטבעה  הפלבות וו  )ג( התשובה מדרכי  עצטו על  הארט *טעגל  סיגאין היינו  )ג( ,אור בה" והתפארת נר בחינת המלכות ני ומלכות. ת*ארת יחוד גורסים אור ותורה מצוה נר יחד ושניהם בתפארת.הוא

 . הבא  יוום  פגקראת  הבייה  עולט תחת *י' )1( . ריו בג" א!"ר ).( שבכתב התורה מןנ'8פעת
 לת~

  ברוו הגבוו"ע  יהבפלו  ו*ען
 : ההגפה לאור הרומו יהר  אל-ף פהר  החמרי*  *ל כפלרוב

8*



  111נמ קורשישון ומשלי הדהרלשון

 6יכין עכיל תדיל ולוע דמיסו 6ור וססו6 "תדיי
 סגיך 6% )"( כקלתיתמ 6זדרע ותנרתיס ותגיסתדיר.
 ותסמי תו5דין. זע3יד כנגתמ . דנ)ותמ, 3ותג6 ן"ותתדיל
 ת%זין י ע3יד ותנרתיס כמתליס. 3יס גפי5זרע

 דכגסת 3זתגמ דסוס כתס סכי ז5מו ו6וף ..כד3קדתיתמ
 דמ ורוע מתתגע 5מ 36) 3מתרסמ. טוותיסרמ5
 תסערמ זמת'סי3ת מורייתמ מור. ותורס זמ וכנווג56ע5תין.
ע:'1 וע3יד 3ע5תמ. תזיר מזדרע סכי קיתמס מורדססו6

 6קזן
 6רמ 5ססומ 5גערמ ק3"ס 3עמ דכד תוסר. תוכמותמיסו מש מ"יע)::טחות"סס,מ ,דייר י3'ן5תמ-מ

 חוכמת ועגיד זמ5קי ססומ ע5יס סויחייס
 ומת ג( )גר6:ית דכתי3 סמי מיסו. ותמן ע)תמ. 35גיתיסר
 סמייס. על זרך מת 5סנור סקתספכת סמר53סע
 גס 3ר סכי מוף תוסר. תוכחות מיסו מייס דרךוע"ז
 מרמ 3ססומ 5תסך 5יס זתתערי וזמי תוכמות. כיסזמית
 : תוסר תוכחות תתן דסמריחייס

 מייס ודרך מור ותורס ת5וס גר כיותו
 סיפיס ו5מו סיפיס רי:יס 5מו קרמ ס6י תוסל.תוכחות
 גר כי קרמ. 3סמי דתסיתגותמ רומ כ)מ מ5מ )י(ריסיט
 רזמ זמ מור ותורס זסנוור. רז6 זמת5וס.
 יעיגסין נזרין מ5ין תוסר. תוכחות חייס וזרךדזכור.

 )תסוי 5זמ זמ ומ5סריך )'"( זיוסיתגותמ רזמ וכ5מז6ורייתמ.
 ( )כ-קס, : ימות כזקמ זכ5מרזמ

 ת,סר. ת,כמק חהט ודרך מ,ר ות,רס ת15ס גלובי
 5יס 5תפקי מתי כיס6 ס:רמ סס,מ כך מ5עזרמ"ל

 ן1ן;"2ן;:1~ץ ::1ן 11ט11%::1 חזי תמ תג'ס. ויתסרס מירייתח 5ג3י 5יס תסיך יס, גס.35ר
 כי זכתיכ תג5ן. תגיס. ויסתזגו 3מורייתמ 5מסתד5מע'עמ. מיסי ותתי עו3זיסון. ע5 51" ע5יסון )ס5טמסיכי5
 גכריס. )סון תמ5קת רע תמ:ת 5ס)ורך 3תריס.כתיכ תמי תוסר. תוכמת מייס וזרך מור ותורס ת5וסגר
 תזיר קייתמ זמיסי מחרמ סערמ תסמכמ ססרמ סו6ודמ

 קיויס 5עי65 תז'ר וקייתמ ג;6. 35גי 5תתמ)מסטמס
 עו3דיסון וע5 מו3'רון ע5 5מססמסקכ"ס
 חו3יסון 51"זכרמ 5מסקמס ע)ייסו קייתמ וכן גסמ.ז3גי
 3זיכמ. ע5ייסו קייס זק3"ס זתגין 3"יגון זע3זו. תס3כ5
 וק3"ס מו3יסון. עמדכרמ )ון 5מסס"ס קמיסכזין
 ו3תמי. תג'ס. 5מסתז3מ עיסמ 5ון ויס3 דיסר56 ע5ייסומם

 3יותמ סתסת5מ וגסעיר זר"ס 3יותמ3סופר
 ו5מ:תז5מ תגייסו 5מתפרסמ 3גין 5יס זיסגיןזכפורי.
 כתי3 חמי מוי ת6 "וקקוס. וסמ חו5קיס.3סמי
 '0ת,כן 5עך'ס סמ,5 ל,,ק י,רד,ק רג5'ס ס()ט:)י
 וכ5 ),עס זרכי זרכיס ג( ):ט כת'3 תמ' דתס'תג,ת6,כר,מ

 פירות עושה תמיד זרוע שהוא ההוא ואור ..תמיד
 שוקט ואינו )ט( כבתחלה מזריע ומעצמו וממנותמיד.
 ומן פירות. שעושה גן כמו הגיותן. בזמן נאףתמיד
 פירות עושה ומעצמו במקומו. בו נופל שלוהזרע

 שכנסת בזמן שהיה כמו כך שאינו והגם ..כבתחלה
 זה זרוע נמנע לא אבל במקומה. שרויה היתהישראל
 מצר שניתנה שהתורה אור. ותורה זה וכרמיוןלעולם.
 ומוציאה בעולם. תמיד זרוע היא כך הראשון אוראותו
 הפירות ומאותן לעולם. שוקטת ואינה ופירותתנובה
 איזה מוסר. תוכחות חיים וררך העולם. ניזוןשלה
 ררך לנטור הקבשה חפץ שכאשר מוסר. תוכחותהוא
 תוכחת ועושה שמכה אותו עליו יניח ההואחיים
 ואת ג( )בראשית שכתוב זה הוא. ומי העולם. לבנימוסר
 החיים. עץ דרך את לשמר המתהפכת החרבלהט
 האדם כך ואף מוסר. תוכחות הוא חיים דרךוע"כ
 בארח ללכת אותו שמעוררים ודאי תוכחות. עליושיש
 : מוסר תוכחות שם ששוכן ההואהחיים

 חיים ודרך אור ותורה מצוה נר כיועוד
 סופו ואין סופו תחלתו אין זה מקרא מוסר.תוכחות
 נר כי הזה. במקרא האמונה סור כל אלא )'(תחלתו
 של הסור זה אור. ותורה שמור. של הסוד זהמצוה.
 ועונש-ן גזרות אלו מוסר. תוכחות חיים ודרךזכור.

 להיות לזה זה ונצרך )י6( האמונה סוד והכלשבתורה.
 .( )ב-קסו : כראו- הכל שלסוד

 מוסר. תוכחת חיים ודרד אור ותורה מצוה נרמי
 לו לפתות בא ההוא הרע צד כאשר אלעזרא"ר
 וראה בוא ממנו. ויפרד התורה אל אותו ימשיךלארם.
 הקב"ה לפני עומר ההוא הרע צר שכאשר למרנוהרי

 הקב"ה חס רעים. מעשים בשביל העולם עללקטרג
 שלא ממנו. להנצל לאנשים עצה ונותן העולםעל
 היא ומה מעשיהם. על ולא עליהם לשלוטיוכל
 כי שכתוב מניין. ממנו. וינצלו בתורה לעסוקהעצה.
 כה מוסר. תוכחת חיים ודרך אור ותורה מצוהנר

 נכריה. לשון מחלקת רע מאשת לשמרך אחריו.כתוב
 תמיד עומד שהוא הטומאה צד האחר צד הואוזה

 לפני למעלה תמיד ועומד לאנשים. למטהלפתות
 של רעים מעשים ועל חטאותיהם על לקטרגהקב"ה
 חטאותיהם ולהזכיר לקטרג עליהם עומד וכןהאנשים.

 העולם. את דן שהקב"ה הזמנים באותן שעשו. מהכל
 והקב"ה חטאותיהם. ולהזכיר עליהם לקטרג עומדואז
 ובמה. ממנו. להנצל עצה להם ונתן ישראל עלחס

 ביום המשתלח ובשעיר חשנה. ראש ביוםבשופר
 ויתענן מישראל שיפרר כדי לו שנותניםהכפורים
 כתוב מה וראה בוא נתבאר. זה וענין הזה.בחלקו
 יתמוכו. צעריה שאול מות יורדות רגליה "()משלי
 וכל נועם דרכי דרכיה ג( )שם כתוב מה האמונהובסור

נתיבותיהגתינותיס-
 הוהרזיו

 ייכן המשף ומן אבי שהצדייק הגיות ב,טן נששע שהשפע איך הורא גדול מור ההוא רביא גילהכאן)ט(
 הנמט-

 סגו-, ליהיד'
 נמקום והאא ימורין יני דה טונ רא ברגר וססייס ההורה וההחינחץ נגרלות שמתהי" פי' )י( . הק1לה בחגטת השי"ת חננפאשר

 תוכהות קסי. מ"ם  דרך  התטארת וה  וכוי המלכות 11 ושמור )י6( ההורה על סהנ שהכי וטחלץ לטה יסורין ום?וה תורהשיש
 : דמהימ:ותא ר,א שהן הקדויהת הס4ירות על רסו שהכל מובן ,ה פי 1ע1 גנורה.ס'סר
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 הזהרישרן ו-זמשלי קורשלשון צ18

 התורה של והנתיבות הדרכים אלו שלום,נתיבותיה
 זה הפוכים ובכל מות, ושם שלום כאן אחד,והכל

 ( )א-קצמזה

 וגף. פנה אצל בשוק עבר וגף, בפתאיםו4יך4א
 לקראתו אשה והנה וגו', יום בערבבנשף

 היכל אותו הוא זה זונה, שית לב, ונצורת זונהשית
 גיהנם, מדורי שבעה הנקראים היכלות ז' מאותןהששי
 והיא זנינים, רוח שנקרא אחד רוח נמצא הזהובהיכל
 נמצאת הזה בהיכל והיא לזנות, פתאים לפתותהזונה
 כמש=כ ומקטרגת, עולה ומפתה יורד נמצאת,ולא

 ברחובות פעם בחוז פעם רגליה ישכנו לאבביתה
 כאשר תארב פנה כל ואצל למעלה, עולהכאשר
 לו, ונשקה בו והחזיקה כתוב. מה הנשמה,נוטלת
 מתיקות אהריח, אנשים ולהטעות לטמא נשיקות הןאלו
 וחלק ה( )משלי שכתוב כמו לסופם, אוי שעה, לפיהן

 מרה מהו בלענה, מרה ואחריתה וכתוב חכה,משמן
 הזה, בעולם אחריה נתפתה האדם כאשר אלאכלענה,
 לפניו עומדת היא הזה. מעולם לצאת זמנוכשהגיע
 שנונה וחרב אש, של גוף בצורת לפניוונצטיירת
 ובה שנתבאר, כמו בה תלויות טיפות ושלשבידה
 שמטילה ובשעה מרה, שהיא הטיפות מאותן אחתטפה
 מתבלבלת. הנשמה ואז במיעיו, נכנסת האישלפי

 ועוקרת הגוף בתוך והולכת משוטטת הטפהואותת
 בגוף, ישבת מקום לנשמה תניח ולא סמקומה,לנשמה
 במרירות, החיש אותה וטועם כלענה מרה הטפהזאת
 כשנמשך הזה בעולם ממנה שטעם המתיקות זאתתחת

 יוצאת והנשמה אחרת טפה בו זורקת אה=כאחריה,
 שממנה אחרת טפה עוד בו זורקת אח"כ פת,והאיש
 קדושה, היא שהנשמה ומפני ונבאש, פניומוריקים

 בורחת היא הטמא אחר צד זה עליה שולט כאשרלכן
 אחריה נמשך שהאיש וכמו יחדו, מתישבת ולאמלפניו
 ועזב הרעות נשיקות באותן והתדבק הזהבעולם
 נשמתו, על הטומאה צד שולט כן כמו הקדושה,לצד
 בשביל זה וכל . וכו' כפטורי יוצאת נשמתוואז
 ככתוב הזה, בעולם לו שנשקה סתיקות נשיקותאותן

 וגו', לו ותאמר פניה העזה לו ונשקה בווהחזיקה
 חסר שאתה ידעתי כי וגו', לקראתך יצאתי כןעל
 רעות בכל עמך להתחבר פניך, לשחר טוב, חסרלב

 עולם תאות אחר ולהמשך ליהנות לך ויאתההעולם,
 לכה לרעה, ומרעה לענין מענין מושכתו היא כךהזה,
 הטוב יצר זה בביתו, הא'ש אין כי וגף, דודיםנרוה
 ועלה בידו, לקח הכסף צרור בקרבך. שוכןשאינו
 אצלך, יבא מתי ביתו, יבא הככא ליוםלפעלה,
 שכתוב כמו בדין. לעיין הדין יום שהוא הכסאליום
 להתענג האיש שנצרך בזמן חגנו, ליוםבכסה
 ובזמן ממנו, היצ"ט מתרחק בו וליהנותבעולם
 דין, עמו לעשות אליו בא אז בעולם הדיןששורה
 כבדו, חץ יפלח עד וגף, לקחה ברב הטתווע"כ
 ללכת הקדושים דרכים שוודעים הצדיקים הםועא,ם

 בהם6

 דמוריית6 וסבי5ין מרמין מ5ין ס)וס,כתיכותיס
 ד6 סעוכן 1ככ65 תות, וסמי ס15ס סמי מו.1כ65

 ל6-קג( : דמחן

ן

 וגו/ פגס 556 כסוק עכר 1נ1', כפתמיסר4*י44*
 )קרמתו מסס וסגס 1נ1'. יוס כערככגסף

 גףכ)6 סמי מיסו דמ זוגס, ס'ת 5כ, 1ג15רת זוגססית
 )ניסגס, חדורין סכעס ד6תקריין סיכ5ין ז' תסגיסתיתמס
 6יסי זגיגיס, רות דמקרי רוחמ חד קייתמ סיכ5מוכסמי
 קייח6 סיכ5מ כסמי ומיסי 5זגות, ססס'ן 5מסת"סזוגס
 כד"מ ומססימת, ס)ק6 ותסתי גמתמ קייתמ.31מ

 כרמוכות פעס כמון פעס רג)יס יסכגו 5מכביתס
 כד תמרכ פגס כ5 1מ55 5עי5מ, ס3קמכד
 15, וגסקס כו וסחזיקס כתיכ, תמי גסתתמ,גס5מ
 חתיקין מכתרס, גס6 כגי 51מטעמס 5סמכ" גס'ק'ן מיגוןמ5ין
 1ח5ק ס( )"ס5י דכתיכ כתס 5סיפייסו, ווי סעת", 5סוס6יגון
 תרט חסו כ)עגס, תלס ומחריתס וכתיכ חכס,תסחן
 ע5תמ, כסמי מכתרס מתסתמ כ"כ כד מ)מכ)עגס,
 זתגיסתעמ

 ע)יט קייתמ מיסי ע5יומ. תסמי )מסת)ק"
 סגגמ ומרכ6 דמס6, דנופמ כנ)יתו קיויס ומתג5יתתדכ"כ
 וכס דמוקתוס, כנוס כס סיפין ות5תכידס
 5ט דמסי5 וכסעת6 נורירמ, דמיסי סיפין תמיגץ חדמספס
 6תכ)כ)6. גסתתמ וכד'ן כי,עוי, עמ5ת דכ"ג5פותיס
 ו6עקרת נופמ כנו ומז)מ סעימ ספסוססימ
 כגופמ, 5תיתכ 6תר 5גסתתמ סכקמ 1)מ חמתרס, 5גסחתמ)ס
 כתרירו. כ"כ )ס 61עעיס כ5עגס חרס ספסססימ
 6תתסך כד ע)תמ כסמי חיגס דקעס תתיקמ ס6יח5ף

 נפקמת וגסחת6 ממרמ ססס מסדי )כתרכתרס,
 ית'גט 6חר6 סיפס מסדי 1)כתר נס, כרוחית
 קדיס6. סי6 דגסתתמ דכנין ומכמיס. מגפו'ירוקין
 ערקת תסמכמ 6חרמ סערמ ד6 ע5ס ס5סמכד

 6כתרס 6תחסך דכ"ג וכתס כמדמ, מתיסכמ 1)מתקתיס
 וסכק כיסין גסיקין כמיגון ומזדכק ע)תמכסמי
 גסחתיס. ע5 ס5ס6 גתי סכי קדיס",סערמ
 כמן ל* 1כ5 .. וכו' כסטורי גסקמ נסתתיסוכדין
 נדכתיכ ע)ת6. כסמי )יס דגסקמ תתיקין כסיקין6ינון

 ונו'. )ו ותמתר סגיס סעזס 15 וגסקס כווסחי'קס
 מסר דמכת דידעגמ ונו', 5קרמתך '5"תי כןע)
 כיסין ככ5 כסדך 5מתחכר6 סגיך, 5סמר סיכס, חסר5כמ

 5כט 5כיס. ותכיס 5ת)ס תת5ס )יס דחימ מיסי סכיע5תמ, דסמי תי6וכתין כתר ו)תסעי 5מסגמס 5ך וימותדע5נו",
 סוכ י5ר ומ ככיתו, ס6יס 6ין כי ונו', דוד'סגרוס
 וס)יק כידו, )קת סכטף 5רור כנווך, סרימד)מ

 )קכ)ך. יכמ 6יתת כיתו, 'כמ סכס6 5יוס5עי65,
 דכתיכ כתס כדיג6. )מסנחמ דדיג6 יותמ דמיסו סכסמ5יוס
 5מתעגנמ כ,ג דמ5טריך כזתגמ מנגו, 5יוסככסס
 וכזיונמ תגיס, 6תרמקמ כיס ו)מתסגיכע5תמ
 ד'ג6, טתיס )יועכד 5נכיס מזי כדין כע)תמ דיג6דסרימ
 ככדו, חן יס5מ עד 1נ1', )קחס כרכ ס"תווע"ל
 )תסך סדיסין מרמין ד'דע'1 5דיקי6 6יגוןזכ6ין

כסו
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 "ע, ה ל(ת",". ל,תינ" י";ת %ניו.
 הן" נ111ס הס זגאימ 1ושמאנ 1.יין ,11 11א גה". ן 1,ן ג;,ר"

 בראשית( מדה"נ )'-" : והגבורה המלחמה תהא שם ה'. מלחמות בספר יאמר כז 8ל כח( )בטיבר שנאמרה/ מלחמות להלחם גבורה לו יש אז ובחכמה בתורה רגיל כשאדם לומר רוצה גבורה. לי בינה אני שנאמרוגבורה. שמחה לו יש אז בתורה לעסוק רגיל שהוא כיון בתורה. אותו שירגיל עד המדרש בבית גופו כל ולכתת הרעיצר עס להלחם לו שיש מפני אדם. של כחו שמתשת תושיה נקראת בתחלה כי לך תדע וגו'. ותושיהפצה לי שנאמר גבורה. ואח*כ בתחלה תושיה נקראת התורה יצחק רבי אמר גבורה. לי בינה אני ותושיה עצהי1
 סטעון 6"ר 6מ65. "~וותיסס יס 6הכי"ץדקנדץיף

 כט כיס זכי ד65 ע65ססכ ) ~יעוט1ן.:14,

 י6 יס. טסו יס. 16סכי 5סגחי5סעעון לכי 6טר 6ט65. 5161רותיסס יס 6וסטלהנהיל
 ו סו וקוי 6תנ1ר וע)ייסו מיתין. 51תסילןלעין כנגת6 טסתעסען י5ויקי6 גסטתסון י6ות. כיק6 וסטעססת6

 טןן 1 יקג"ס 6יגון ")ין 2 :עע:"6י6 16ר ו6וף יסע6)6. כססר6 6יגון ק"3 ככ)0ו.61תססס כסו 5תכ5י) יטיג6 י6יסו קיט6ס6ור 1?610 ייטיג6. כסער6 5ינון ר"1 עו5טוס. 6יכוןסריין עטיי6 ע)6ס כורסי6 תחות י6תי. ע)ט6 תסותינכיוין עו))1ות ועסר ט6ס ת5ת 6)ין י"סלכי6. 6100 6ער 6ט65. 5161רותי0ס יס 016כילהנדהילץ נסר( )י'ס : 131'כח ימ)יפו
 6)סיס ור6תס 65 ע1ן סד( )'5ט" כתיכ 56ין וע)6ע)5. 5161רות י"ס 16סכי )סנמי) 1 6)ין 1ע5י6תי.

 !( )כ_קס1 : וגו'וו5סך

 יו: ", "נ. ":ן, ,גוי:;י,ןטוי"(",ן!ן%2ע41~1
 םןיןעש

 כ6וט.6.ס'"
 כך

 פ)טרין עכי קוטג6
 6ט)כ6 ס?6י סם6.ועכד

 יט)כ6.
 6)סי 87 סרין 6נריית6 6קייעת ע)ט6 6תכרי )6 יערע5ע6. קכ"ס כר6 כי 6ת41 1556 ו5סיי5ווחת 15ריים ע)נ3

 שמעון א"ר אמלא. ואוצרותיהם יש אוהבילהנחיל
 בתורה. העמלים אלה העולם בני הםזכאים

 למטה. ואהוב למעלה אהוב בתורה שומלו מישכל
 נפסקים מימיו שאין הבא 8ולם זה יש. מהויש. אוהבי להנחיל זש*כ הבא. 8ולם נחלת יום בכלונוחל
 איש בו זוכה שאין העליון טוב שכר ומקבללעולם.
 יששכר השם לנו מרמז ולפיכך י"ש. הוא. ומהאחר4

 לאותן השכר הוא זה שכ"ר. י*ש גתורהשהתיגע
 ( )א-רמב : י"ש בתורההעמלים

 רבי אמר אמלא. ואוצרותיהם יש אוהבילדץנחףל
 זה יש. מהו יש. אוהבי להנחילשמוון

 הקב"ה אותם מסר שלא י"ש. ושמטה יובל שלהסוד
 נוטרים שישראל ובזמן הקדוש. לום אלא עמיםלשאר
 בגן הצדיקים נשמות משתושעות כראוי. השמטהשנת
 יחליפו ה' וקוי נאמר ועליהן חדשות. וחוזרותהעדן

 גהר( וי-ה : וגוןכח
 עלם אמר אמלא. ואוצרותיהם יש אוהבילהנחיל

 8ולמות ועשר מאה שלש אלו י*שההוא.
 הנסתר 8ליון כסא תחת הבינה. 8ולם תחתהגנוזים
 ואור הימין. בצד הם ד"ז העולמות. אותןשרוים
 בהם נכלל הימין בגחינת שהוץ ההואהראשון
 של האור ואף השמאל. בצד הם ק"ג בכלם.ומתפשט
 אוצרות וכמה כמה מתפשטים ומאלה לצדיקים.תמיד מכין שהקב"ה הם ואלו אור. נקרא השמאלבחינת
 לעולם הצדיקים מהם להתעדן גנוזים וכלםחמדה.
 ואוצרותיהם י"ש אוהבי להנחיל כתוב אלה ועלהבא.
 אלהים ראתה לא 58ן סד( )ישע" כתוב איה וולאמלא.

 ( )ב-קש : וגוןזולתך

 ביארו הרי חייא רבי אמר וגון. אמון אצייראהיה
 לעשות שבקש למלך בהחל הוא. כך היתה. אומןהתורה וכי אומן. אלא אמון תקרא אלהחברים

 לושות יוכל לא אומן אצלו יזמין לא אםהיכל.
 אחר שם עליו נקרא לא ההיכל שנושה לאחרההיכל.
 השים המלך המלך. שושה ההיכל זה המלך. שםאלא
 לברוא חפץ כאשר הקב*ה כך מחשבתו. ההיכלבזה

 ההיכל זה המלך. בשם אלא אחר בשם נקראלא ההיכי את עשה שהאומן וא8"פ באומ4 הסתכלהעולם
 התורה ההיכל. את בנה שהמלך ודאי המלך.שושה

 את הקב"ה ברא גי אמק. אצלו ואהיהמתפאדת
ך- שני התורה קדמה העולם בריאת קודם כיהוולם.  

איפיםע-

ח ןן
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 העולם יברוא הקב"ה חפץ וכאשר לעולם. שנהאלפים
 ועשה ודיבור דיבור בכל בתורה בה מסתכלהיה

 *ל והמעשים הענינים שכל לפי העולם. אומנותכננדה
 הקב"ה היה ולכך הם. בתורה העולמותכל

 אלא לעולם. בראה שהתורה לא העולם. את ובראבה מסתכי
 נמצא העולם. את ברא בתורה בהסתכלותוהקב"ה
 אומן, ואצלו ,לבגדו התורה וגם האומן. הואשהקב"ה
 כתוב. לא אמת ואהיה אמון. אצלו ואהיהשכתוב
 היא היתה בה הסתכל שהקב"ה כיון אצלו.אלא
 אלהיפ ברא בראשית בה כתוב בתורה אומןאצלו
 וברא הזה בפסוק הסתכל הארץ. ואת השמיםאת

 אור. יהי אלהים ויאמר בה כתוב בתורה וארץ.שמים
 דבר בכל וכן האור. 8ת וברא הזה בפסוקהסתכל
 ועשה הקב"ה בה הסתכל בתורה בה שנאמרודבר
 כדמיון אמון. אצלו ואהיה כתוב וע"כ ההוא.דבר
 דבר כל העולפ שנברא וכיון העולם. כי נבראזה

 את לברוא ברצונו שעלה עד מתקיים. היה לאודבר
 העולם. נתקיים ובעבורו בתורה. עוסק שיהי'האדם
 כביכול בה. ומתיגע בתורה בה שמעיין מי כלועכשו
 וברא בתורה הסתכל הקב"ה העולם. לכל מקייםהוא
 העולם. את מקיים בתורה המסתכל והאדם העולם.את

 התורה. היא העולם כל וקיום העולם שבריאתנמצא
 הוא שהרי בתורה. שעמלו האדם הוא זכאילפיכך

 :( )י-קסא : העויםמקיים
 פתהי. מיתת לשמר וגו' ישקד יי שימע אדםאשרף

 אדם יכנ0 לשים לפדנו הרי יהודהא"ר
 וכו' פתהים שנילביהכ"נ

 ויתפ"
 זש"כ תפלתו.

 פתחים. שני דעתך על התעלה פתחי. מזוזתלשמר
 שאמר למה נרמז כאן פתחים. שני שיעור אמוראלא
 עולם. פתהי ושאו ראשיכם שערים שאד כד( )תהליםדוד
 התחלת מזה למנים זה שהנם % ומכון מעוןהם

קמדרגות

 ע)ח6 )תגרי קג*ס 3ט6 וכי 3ט)לו6. סגין6)פי
 יכ) וטוגיין ח)ין יכ) גנין יט)ח6. 16תגות6)ק3)ס ועגי ות)ס ח)ס גכ) ג6וריית6 כס חסתכ)סוס
 מסתכ) סוס קג"ס וט"י 6יגון. ג16ריית6ע)תין
 6)6 ט)מ6. 3ר6 י6וריית6 )16 ט)ח6. ו3ר36ס

 6סתכמ ט)ת6. 3ר6 י6וליית5 53סתכ)ות6קג"ס
 6וחג6. )נג'ס )ק3)'ס ומור"תת 16חג6. 6'סויק3"ס
 כת'3, )6 6תון 61סיס 6חון. 56)1 61ם"יכת'3
 גס 6סתכ) וק3"ס ס61') 56)635.1
4 16חג6 סות56)1  6)סיס כר6 גר6סית 3ס כת'3 63ור"ת6 
 וכר6 ת)ס גס6' 6סתכ) ס6רן. ו6ת ססחיס6ת

 6ור, 'ס' 6)סיס ו'6חר 3ס כת'ג 63ור"ת6 ו~ן.סת'ס
 ח)ס גכ5 וכן ס16ר. 6ת ו3ר6 ח)ס גס6'6סתכ)
 וטגל קג"ס גס 6סתכ) ג6ור"ת6 גס וכת'גות)ס
 כנווג6 5חון. 56)1 ו6סיס כת'ג וט"י נעס.סס'6
 ח)ס כ) ט)ח6 י6ת3ר' וכיון 6תגר'. ט)ח6 כ)ל6
 ט)ח6. 6תק"ס ו3ג'ניס ג6ור"מ6. נוסתי) ייס66יס )חכר' גרטות6 יס)'ק טי חתק"ס. סוס )6זע)ס
 כג'כע גס. ו6סתי) 163ר"ת6 גס י6סתכ) ת6ן כ)וססת6
 וגר6 ג6ור"ת6 6סתכ) קג"ס ט)ח6. כ) תק"ססו6

 ט)ח6. וחק"ס ג6ור"ת6 גס תסתכ) גס גרט)ת6.
 6'סי. 6ור"ת6 ט)ח6 יכ) וקיות6 יטו3י66סתכח
 6'סו לס6 ג6ור"ת6, י6קפ1) ג"ג 6'סו וכ6ס3נ"כ

 :( ..-7ג-קס6 ט)ח6מק"ס

 פתמי, חזתת )סחל ונו' )סק9 )' סוחט 6לסאשרפי
 6לס יגגס )טעס תג1גן ס6 ,ס1לס6*ך

 סס"ל 5)ותיס.וי5)י וכו' פתחיססגי
 יטתך* ס)ק6 פתחיס סגי פתחי. חזוזת)סתר
 י6חר )ת6י רחיז6 סכ6 פתמיס. סגי סיטור 6ית66)6
 ט)ס. פתחי וס6ו ר6סיכס סטריס ס16 כו( )תס)'סדול
 קירות6 )נו נו י6י*ן )6( וחכק חטון6יגון

יירגין
 הזהרזיו

 פתחים ב' רגרסי אית ודל החמה אור בעי וכתנ גמנוכה הזהר למ"רשי והביאו ההבנה קשה הם הזה גמאמר יהייה י יביי )י(ח
 זה פירוש שאין ובאמת ליה גרסי לא המדויקים ספרים ורוב מבחרן הגהה שהיתה ונראה כתרין. תרין ואלק עד וכו'.ס"ד

 כי אמת זה ו,וין הקדשים קדאו היכל בסוד בגינה והת"לה וגגורה חסד פתחים ב' מ"רש הוא כי בזהר. ההפב"י שפי' מה עםמכוע
 קדש בהיכל שהתפלה פקורי בפ' ש*ירהפ ומה וכו' "תחים ז' "כנם היי"ף פתחים ב' יכנס דאמר האחרים בפתחימ הכמסומי

 אלהים ארני הם פתחים דשני מ"רש אורות נצוצי וגעי עכ"ל וכף דמיהצב בת"לה ההיכל1ת ו*יעור נכנס שכבר מפמ היינוהקדשים
 קשח הי' אבל ממתני עבה קטנם כי מהח גמקומם וכבורם מוכן שאינו "ירוש מפרש ג"כ מלך ובמקרש לכאה השחכות מובןואין
 *בוש. שום בלי אמת פירוש להבין השי"ת לי עזר רב עיון ולאחר הס. הזהר מן ושיא שבוש הוא המאמר זה שכל להודותבעימ
 להביא חיא הזהר כוונת עיקר כי ראש'כם שערים שאו ש4 הפסוק סוף בזהר שחסר מפני כאן נדחקו הזהר שמפרשי הוא רואה אמואשל
 ב' שהם פתחים ג' על מרמז דוד שאמר עולמ פתחי ושאו 1כמו הוא כך גקיצור ומשמעותו עולם פתחי ושאו הפסוק סוף מןראיה
 אבל ופחד. חסד של כתרים או מררגות ב' על הרמז פתחים ב' בשיעור כאן גם כן ופחד. חסד של כתרים או מדרגות ב' מןרקיעים
 אבל ופחד. חסד של וכתרימ מדרטת גן רכ היינו פתהים ג' נשיעור וכאן וגבורה חסד הם עולם פתחי ב' שם כי גיניהס. חילוק"פ
 שהוא אלהים או ואדני חסד שהוא הוי"ה השמות שמ הבתרים ב' שהם אלא עימ פתחי ושאו רוד אמר שעליהן אותן הןאין
 . גקצור המאמרכוונת זחי ושכינתיח. קוב"ה יחוד לשמ של גסוד כידוע אחד שמ לעאוותן נפעל התפלה כונת %11"י התפלה קודמ לכוון שנצרךפחד.

 שחקים רקיע וילון הן רקיעימ ז' אר*ל י"ב חגיגה בממ' דאיתא א' הקדמה הקדמות ג' להקדימ נצרך הימב להביןוכדי
 ספירות שש שכהן ספירות עשר ש" הקביה ש.טת עם ר"ל דברי להשוות וכדי המאמר כל היטב יעו-ש וכו' ערבות מכון מעעזבול

 מקומו. כאן ואין מאד להאריך נצרך השכת סוד הוא ותמיכות המלשה ימי ששת הגקרא.ן מלכות עד חסד מן הבינהשהוציאה
 מן דהיינו שמנה גאמת והם למעלה. ממטה ר-ל חהפבמ הרקיעים ז' שאותן י"ל דהנה עניננו להבנת שנצרך מח מעפ רק אבארלכן

 נצח הסידפת ג' הן הקבלה שטת וע"פ אחד רקיע יצריקים מן ששוחקים לשהקימ חושב דר"ל אלא גכלל. ועד הבינה עדמלכות
 זה שעל חסד. ספירת היינו ומעון ותפארת-ך קישך מזבול וראה משמים הבפ להפסוק ר"ל שמביא כמו תפארת הייע תבולוהוד
 אוצרות שבו ר"ל שמחשב כמו ופחד גבורה מפירת היינו ומכון וכו' חסד ופל חופ וגו/ חמדו ה' יצהש יומם להפסוק ל"ל מביאהרקיע
 ואאנים תחה"מ של ופל חיים גנזי שגו ההי שסחשכ כמו הבינה ספירת של הרקיע זה וערבות וכו'. אש וריתותיהן ונו' וברדשלג

 אורו הופעת על כשהתפלל המע-ה שדוד מובן ועתה היטב יעו"ש וכו' עליהם שוכן חשא רם חי אל ומלך הכבוד וכ0א וכו'ךפרפימ
 צדק 84 שערי לי פתחו ערה"כ ראשיכם שאו למעלה מימטה ראשית אפר בנו. שלמח שיגמת ניהפ"ק אי חערגות רקיע מן הכברר מ9ךשל



 121מ% קידשישין ח-ם-'משלי הזהרלשון

 ו6 1ט5 )נ( דט5מ6 פתמין ו6יגון ופמו. מטודורג'ן
 ו6יגון קווסין קוס 5ק53 כ155תיס ויתכוין גס כר56סריך
 פתמין כ' סיעור 56ין וסכסו 155תיס. 1י55י קויס6סח6

 )ג-ת.( : כתריןג'

פ
 ו65 ט5ק6 מייכי )6יגון וף מזי ת566טזר ר3י 6יזר תס6. 5כוך ע5ת 5ךמכחת מכחתאבם
 חסנימין 6יגון וכו ו6וליית6. 3ח5י חסגימין ו)6ידעין
 ו6וריית6 ח5ין כטינייסו וחיין סכ5תגו 5ון ו)ית כניןכס.
 וי 651 תוט5ת6. כסו 51ית ריקגי6 ח5י כ5סוג6י5ו
 ח)'1 ו6יגסו 6תר'1 ~2:גון  6מ  ~ועי ו565ון
 יתמכס כ"כ וכד 5ך. מכתת מכתת 6ס ס5חס.6נור

 יכי) )6 כ6וריית6 וס6 6יסי. ד5יס תוע5ת6ג6וריית6
 וס6 תס6. 35וה 551ת 6מת. 6ות 6פי)ו65וסס6
 6יסי. ו')'ס 1)י5גות6 כ15ס. חס3מס6 יגרע 1665ריית6
 וחע5ח6 ט5ח6 חס6י 5יס 3165ו6 ניס61סת%

 י )6-קסג.( :ו6תי

י
 6מ1. תוגת כסי5 וכן 6כ יסחמ מכס כן ס5חסמשלי

 יסחמ מכס כן כתיכ. ח6י מחי סתטין רכי6חר
 יסחמ מכיח6. 1ס61 חיסור כ6רס 6זי5 כר דס6י כטוו6כ.
6כ-

 כן ועל )נ( עולם פתחי והם ופחד. חסדהמדרגות
 שו;ם קדשים קדש כנגד בתפלתו שיתכוון האדםצריך
 פתחיפ ב' שיעור הם ואלו תפלתו. ויתפלל הקדוששם

 - ( )ג-ח : כתריםשני

פ
 מסתכלים הם וכאשר התורה. בדברי מבינים ואיןיודעים שאין עולם דשעי לאותן אוי וראה בואאלעזר רבי אמר תשא. לבדך ולצת לן חכמתשחכמת

 התורה דברי בעיניהם יחשבו דעת להם שאין מפניבה.
 תורה שדברי אומרים שהם איא יודעים שאיןלהם די ולא תועלת. בהם ואין בטלים דברים כלםכאילו
 וע"ז תועלת. בהם שאין דברים גרועים. עניניםהם
 האדם יחכם שכאשר לך. חכמת חכמת אם שלמה.אמר

 ביכולת אין בתורה שהרי היא. שלו התועלתבתורה
 היא. ללצים והלצנות כלום. משבחה תגרע לאהתורה שהרי תשא. לבדך ולצת אחת. אות אפילולהוסיף
 ומעולם הזה מעולם להאבידם בהם הלצנותונשארה

 ( )ח-קסג :הבא

י
 אמו. תוגת כסיל ובן אב ישמח הכם בן שלמהמשלי

 ישמח חכם בן כתוב. מה ראה שמעון רביאמר
 ישמח חכם. והוא הישר בדרך הולך הבן זה כאשראב.

אב
 הזהרזיו

 זה ולא מוה לפנים זה הט עולם פתחי שאותן פ" לגו. גו והם המעשה ימי ששת הנקראות הספירות שש עם שנגרא העולםזה פתחי נקראים והט הערכות רקיע ש-אחר ופחר חסר ומבון מעק הראשתים רקיעים ב' על ע1"מ *תחי ושאו אמר ואח4כ כידוע.צרק
 כציים. כגירי לזה זה סקיפין שהן בספירות מרבר וכאן שאחריה. לספירה פנימיות היא יותר הגבוה ספירה שכל בירוע זה.אצל
 : א' הקרמה ע4בוך4ך

 למטה. קדשים קדש יש כן וכטו קרשים ובינה קדש חכמה ימעלה והם קרשימ קרש עניני בו שיש לרעת צריך ב'הקרמה
 במלכות הוא אלהים ה?ם או ארני וה?ם ורחמים חסר והוא בתפא-ת הוא הוי"ה שם כי וירוע קדשים ותפארת קדש מלבותוהם
 ירתין רא כגוונא ויונלא עלאה רחכמתא רזא לעילא איהו הק-שים קרש קמ"ר תרומה פ' הזוה-ק לשון וזה יראה *חר רעוהוא
 - עב4ל. כלה. יגביית ואעיל לון יהיב ולבתר לגביה. יון וכניש עלאין קרשים י'גוו בל רנפיל בגין קרשים ואקרי ברא ירית דאסא ירותא קדש. הביאוף ואתקרי רא קדישא דשמא בס"יקו ברתא ירתא ראבא ירותא אחרא בגוונא ירותא אחסנת ואתהרר אמא דאבא ירותא וכלהחתן

, 
 *תחים. ב' שיעור של המכות יפרש בא יהורה רר' הזה העמוק מאמר להבין מגין כ" יוכל ההקרמות אלה שתי אחרועתה

 הראשינות ספירות ב' על עולם פתחי מרמז שם אשר עוים פתחי ושאו ראשיכם שערים שאו רהמע"ה שהתפלל כעין שזהוואומר
 רעימא פתחין ואינע מזה לפנים זה מקיפים בבח" פי' לגו. גו ראינון ופחר חסר ומכת מעק הרקיעים ווהם המעשה ימי ששתשל
 רקיעים וב' פפירות ב' כתרים ב' שהן מררגות ב' על מרמז פתחים ב' דשיעור כאן גם י*ורש זה וכעע רהמע"ה. להן שקוראכמו
 קרישא שמא ראינון קורשע קדש לקבל בציותיה ריתכוון ב-נ אצטריך רא ועל ואומר פתרימ. הב' הן מה כוונהו מפרוו זהואחר
 דלמטח קד?ימ קדש והיינו הקרשים קרש שנקראים והכתדים המררגות ב' היינו רכאן פתחים ב' דעויעור לומר רצה צלותיה.יצלי
 שם מהם נעשה שיהי' פ" קרישא שמא על יתאחרו ופחר ורין ורחמים חמר של הכתרים ב' שהן פתחים ב' שאותן בתפלהנוי*עול מגקשימ שאנו התפלה קורם לכוון פי' קדישא שמא ראינק ב"ה הוי"ה השם ת*ארת הייע וקרשים אלהים. או ארני מלכות קדשוטהן
 הכוונה. באותה צלותיה יציי ואח"כ התפיה בכףנת גרול עיקר זהו כירוע. ושכינתיה קב*ה יחור לשם באמירת מכוונים שאנו כמוא"ר.
 שלים. ביחורא באחר שיתיחרו ומיכ.ת תפארת הכתרים ב' והיינו כתדים ב' *תחים ב' שיעור אלין והנהו ואומר. עור שממייםמהו
 . שיביש בלי יהורה ר' רברי להבין רלעילא הארה עלי שהשפיע על-ן לאל ומודה הורה הנניובקפנים הק"ע יהורה ואני המאמר. זה מ?נ? הי' לא הוומה רפ' הנ"ל הזהר רברי החמה אור בעל זוכר ה" שאם ספק ובלתי : היפבודוק

 ירההא י בא ועתה *תחים בשם וכתרים ורקיעים ספירות שהן מדרגות לב' שקרא דור תפית של המשל פירש יאן ער)ג(
 ורין ורחמים חסר של וכתרים רקיעים ספירות שהן מר-גות ב' על מרמז *תחים שני ששור ול הרמו כאן גמ דכן הנמשלל*רש
 הנתריפ 1' על המכוון שכוש אלא הבינה. שאחר ופחר חפר הפפירות ב' על דהמע4ה שאמר עולפ *תהי אותן הן אין אסל81חר.

 1מלכות תפארתשהם



 הוהרלשן ימשלן קודשלשה22צ

 נמצא ואם סתם. אב ישמח הקדוש. עליון מלך זהאב.
 אמו. תוגת כסיל ובן כתוב. מה עקלתון בדרך הבןזה

 (חנאמר הדבר וסוד ישראל. כנסת זו ודאי. אמותוגת
 בן לו שהיה למלך משל אמכם, שלחה ובפשעכם 1()ישע4

 עשה ה6יך. , רצון עשה הבן שזה זמן כלממטרונה.
 עושה אין הבן זה וכאשר המטרונה. אצל מדורוהמלך
 כך המטרונה. מן מדורו המלך מסיר המלך.רצון

 רצונו עוופים שישראל זמן כל ישראל. וכנסתהקב"ה
 ישראל. בכנסת דירתו הקב"ה עושה הקב"ה.של

 אין הקב"ה. של רצונו עושים אין ישראלוכאשר
 ואל י8( )מולי ככתוב ישראל. כנסת זו והאםישראל. בכורי בני שנאמר הקב"ה. של בכורו בן הואשישראל לפי הטצם. מה ישראל. בכנסת דירתו עושההקב"ה

 ( )ג-עד : אמך תורתתטוש

 8"ר ממות. תציל וצדקה רשע אוצרות יועייולא
 שאין הם אלו רשע. אוצרות יועילו לאיוסי
 לאסוף העולם הבלי אחר והולכים בתורה.יוסקים
 ההוא העושר ואבד ה( )קהית כתוב מה רשע.אוצרות
 ממות. תציל וצדקה רשע. אוצרות שהם לפי רע.בענין
 שהרי בה. לעסוק דרכיה ויודעים בתורה העוסקיםאלו

 שנאמר צדקה. ונקראת נקראת חיים עזהתורה
 ממות, תציל וצדקה ד"א וגף. לנו תה" וצדקה 0)דנרים
 י"ל צדדים. ובשני הוא אופנים ובשני ממש. צדקהזו
 עוד )8-קצט.( : אחד והכל צדקה זו לומר ויש תורהזו

 ועשה בה' בטח לז( )תהלים כתוב ואמר. יוסי רביפתח
 אדם של חלקו אשרי אמונה. ורעה ארז שכןטוב

 בכנסת טו"ב המדה נתעורר שהרי משלו. טובשעושה
 אז הרי צדקה נתעורר שכאשר בצדקה. ובמה.ישראל.
 תציל וצדקה כתוב וע"ז ישראל. כנסת אצל טו"בנתעורר
 ונתעורר הוא. חיים עץ שצדקה לפי הטעם. מהממות.
 בו הנאחזים אותן ולוקח מיתה. של ההוא עזעל

 שיתעורר ההוא חיים לעץ גרם מי המיתה. מןומצילם
 שהוא הצדקה זאת אומר הוה מיתה. של ההוא עץעל

 העושה אדט אמך אלעזך רבי קיא( בהר )י-ג :עושה
 הקב"ה בעולם שורה שהדין בזמן אנשיפ. עםצדקה
 שזוכה שעה ופבכל לפי שעשה. ההיא צדקה לוזוכר
 הזכות זה עליו נכתב אנשים עם צדקה לעשותהאדם
 זוכר הקב"ה עליו שורה שהדין בשעה ואפילולמעלה.

 וצדקה כמש"כ אנשים. עם וזכה שעשה ההוא טובלו
 ' )8-קי.( : ממותתציל

 לרבי הקטן ייסא ר4 שאל וגף. צדיק ליאשבגרכניר2
 לומרי לו היה לצדיק צדיק. לראש מהושמעון.

 הברית את לנטור שזוכה הזה אדם שמעון רבי לואמר
 ומראשו צדיק. נקרא התורה. מצות ומקייםהקדוש.
 לעולם נשפעין הברכות וכאשר כך. נקרא רגליוועד
 עא בעולם הברכות מתקיימות וממנו ראשו. עליניחו
 : מעמיד שהוא וקדושים צדיקיםבנים

 אבא א"י יודשנ דרכיו ומעקש בטח ילך בתוםהולר )9-8סנ"
 ההולך חדם הוא זה בטח. ילך בתוםהולך

 להרע יכ%ים העולם נזקי שאין בטח. ילך התורה.בדרכי
 מי הוא וה יודע. מהו יודע. דרכיו ומעקשלו.

 לחברו. ששייך מה לגזול ורוצה האמת מדרךשנוטה
 הדין. שרי כל של בעיניהם ניכר יהיה הואיודע.
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 6סתכת סתס. 36 יסתת )עע6. קויס6 %" א36.
 6ת1. תעת גסע ו3ן כתי3. ת6י תק65 63רמ6 3רס6י
 גיה3 ות)ס 1ר61 יסר56. ככסת 61 וו6י. 6ת1תונת
 )יס וסוס 5ת)כ6 6תכס. ס5חס 31פסעכס נ()יסע"
 ות)כ6. רעות6 פ3יו כר6 וס6י זתג6 כ) תתפרוכית3.6ר

 ע3יו 65 3ר6 ס6י וכו כתערוגית6. תווריס ע3יות)כ6
 כך תתערוכית6. תווריס פריס ת)כ6 ותלכ6.רעות6
 רעות6 ע3וין ויסר56 ותג6 כ5 יסר56. וכגסתיק3"ס

 יסר56. 3ככטת תווריס סף ק3"סוק3"ס4
 וק3"ס. רעות6 פ3וין 65 יסר2וכו

 3גין פעת6. ת6י יסר56. 3ככסת תווריס סף 65ק3"ס
 ו*ל  י6( )יסלי רכתינ יסר6ל. כיס? סי5  61  6ית6יסר5ל. נכורי נני  רכחינ וק3"ס. 3וכר6 3ר6 ט61ויסר6)

  )נ--עי.( :  6יך  תורתתסוס
 6"ר פפוח. תליל  ולר?ס  רספ 516רות יועעול4פ

 6לין  רספ.  516וות יופילו ל5יוסי
 6ילי

 רל5
 וליכיס  רפלי5 ת)י 3תר 61עי נ5וריית5.יסחרלין
 ססו6  יפוסר ו5נר 9( )ססל, כתינ י6י  ותיונ5.5ולרין
  תתות.  תליל ולרסס  רספ.  516רות ר5ייון  נגין רפ.נפלין
 רס6 כס. ל5סתול5  5רסס5  וירפין נ5וריית5  ויסתרלין56ין

 רכחינ  5רקפ.  ו5תקרי5ח 6סרי  סייס  פך6וריית6
 תתות. ת5ע 51זקס  ו"6 וט'. 5ג1 תסי' 51וקס  י()ונויפ
 3י0 ירי  סירין.  ונסרין  5יסו  נוולין  ונחרין ייס.  לווס61

  תו  )*-ק,ג( סר: וכל5  5רסס 3יס וקרי16ריית%
  ועסט 3ס' 3סס )!( )תס)'ס כתי3 61תר. יוסי ר3יפתח
 כס רנר  חולסיס וכ5ס 5יויס. ורפס 5רך  סכןפונ
 נכיסת פושנ 5תפר רס6 פריריס. סנופניר
  כוין 60  לרסס 5ספר רכר  נ5רס%. וניס.יסר5ל.
 תליל  ולרסס כתינ וע"ו יסר6). כגסת )ג3י סו"63תער
 61תער ט61. רסיי 6ילי6 רלרסי  ננין ספז5. י5יפיופ.
  ר5תפר  רסיי 6')ג6 61005 נריס ת6ן תות6. תן )ון%י3 ניי  ר5תירן 6יגון וגסי) ותות6. 6י5ג6 6100ע5

  ו6יסו  5רסס ס6י 6ית6 סף  ריות5. 6י)ג6ססו6
 קנ"ס נפל5%  סרי5 וויל* נספת* נס6.  נ%  פסנלרספ ריוכי  נס 3ר 6תר 56ע,ר י3י  9י5.( נפו  )י"י :פמו
6זמר  סנ"י מלוי  סרי5 רריל5 נספ?5 ו*פילולפיל5. פליי 5כתינ נס6 נניי נסנר ויכי ספת5 רנכל כגין ופכו. 5רסס  לססי6 ליס5רכר
51וקס כד"5  כס6. 3מ פס חכס ופכו פי3ו 561005יס

 )6-קי.( :  תתותתליל
 )רגי וופ6 ייס6 ין ס6י5 עף* 5ייק )י6סבגרכות

סיון5  נסחכיירפנסרי*ת נר  סופוסס5י ר3י )יס6תר
 ויריסיס 6סרי. 5הס ר5וריית5. ססורי ופכיוסויס5.
 5ע5ת6 נגרין  נרכ5ן ונר 5יוי. סכי רגלויופר
 למל?6 נרכ6ן 9ייפי ו%ליס  ריסיס. פ5סריין

הרלך3~1וע4
 ז ק

 ותעקס
 ק

 ק - ק- י
  ר6ףל 3"כ 6יסו 61 3עח. י5ך 3תוססאן

  ת6ן סו6 ר6 יודפ. %% יורפ. רר%ו  ויפ,סליס. לינ5ס*  רפלפ5 פיי  יכילו ול6 נסת.  ילך  ר*והית63.5ו%ן
  רתנר". ת6י נ3י ונפי  ריסוס ת5ורמ6ו6ססי
  רריל5נ פ6רי וג) 3עיגיסון  6יסו  יסתפורפיורסנ

רל6
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 3יס 65יית6ס ננין נשנ4 לס6י ליוקנ6 מנייסו ית6נילל65
 ס6י מזי ות6 יולע. וכנ"כ תניס. לינקתון65תל6
 ל65 כנין ע5יס. מפי קכ"ס קסוע כ6למל16י5
 ללכיו תעקס %6 ללינ6. ת6ליסון 5נכי 6סתמולע 6651תילע
 ל6ז5י נס* כני 6ינון זכ6ין 5נכייסו. ויסתתולעיודע
 למ5י ל65 ע5ת6. ע5 5רומ5ן 5161י קסוע.כ6לת

 :( )6--י6 : ל6תי כע5ת6 6% לין כע5ת66ינון

 6תל עתס. ע5כ יומיף 6% תעסיל סי6ס'בנרשכנרע
 6תסקל6 ל6יסי סכינז6. ל6 ס' כלכת 6כ6לכי

 סי6 5כ65. נלכ6ן נפקין ותינט לע5ת6. נלכ6ןע3
 ורומ6 ע5יכו עתס. ע5כ יוסיף 6% ול6י.תעסיל
 ע5יכו סיטל"6 6תמסך לכל )6( ל6נפין נסילוכ65
 נלכ6ן 6מנע 6מר6 ללומ6סעל6

 ( )6-ע6 : עתס ע5כ יוסיף 6% וכנשכתע5ת6.

גמנו"'ן:ןי47יםיק".ז:י". לכי 6תל עו5ס. יסול ו5ליק לסע ו6ין פופסכנעבור
""" 

 לכתיכ קיית6. ע5ת6 סתכין סכעס לע3תנינן
 סו6 טכי יוסי לכי 6"5 סכעס. עמוליס מ5כס ס()8סיי
 סתכ6 ל6יסו קייתין. כסכיע6ט 6מלנין כ5סו 6כ5ול6י.
 ע5ת6 ולוי 6סקי ול6 )נ( 5לישק 61יס1יע5ת6

 ולמתיו )י( 5כ5 סי סוכ וכתיכ י6כ5ו. תע55יסס פלייי סוכ כי 3ליק 6תלו נ( )יס*" כתיכ וע5יס כ11.65ן
 0 )6--פנ : מעסיו כ3פ3

 6"ל ע%ס. יסול ו5ליק רסע "ין ט1פסכעבור

 ת6ן סי*ית מ:לס.  נור סטס  ייייינ  ל:1  דתנינן60

 מ,: "טע ש;%
 "צ".,י

 ""!ין
 "'י ,"'ען"1 'ישו "קיי "יגוו'":"'יע'ט
 ככתס ת5י 6וקיתנ6 וט6 ע%ס. יסת51ליק

 )נ-פעס :6תר

יא
 6תר לנס. רסעיס וכ6כל קליט תע73 5ליקיסבטב

 מתנ6 קכ"ס קתי מלוס 5ית 56עזללכי
ל6ת6כילו

 להביא* בשביל הזה. איש צורת מהם נאבד יהיהשלא
 מי וראה וכוץ יורע. ולפיכך ממנו. שינקמולמקום
 שלא כדי עליו. מכסה הקב"ה האמת בדרךשהולך
 דרכיו מעקש אבל הדין. שרי אצל וניכר נודעיהיה
 שהולכיפ האנשים הם זכאים אצלם, ניכר ויהיהיודע
 להם שאין העולם. על לבטח והולכים האמת.בדרך

 :( )א-יא : הבא בעולם ולא הזה בעולםלפחד

 נפקדה שהיא השכינה. זו ה' ברכת אבארבי אמי עפה* עצב ייסיף יי" תעשיי היא ה'ברכת
 היא לכל. ברכות יוצאין וממנה העולם. ברכותעל

 הם ורוגז עצב עמה. עצב יוסיף ולא בודאי.תעשיר
 נחשכת הלבנשה שכאשר )6( הפנים הארת איןכאשר
 מן הברכות תמנע הטומאה מצד שהיא העצבותאז

 )א-עא.( : עמה עצב יוסיף ולא ולפיכךהעולם.

 אחד. צדי"ק על אלא עומד העולם איןיצחק רבי אמר עוים* יסוד וצדיק רשע ואיז סופהכעבור
 ובשבילו עומד העולם ועליו עולם. יסוד וצדיקשכתוב
 היא יהודה רבי אמר )נ( נשתל ועליו נתמךהעולם
 שכתוב עומד. העולם עמודים שבעה שעללמדנו
 הוא כך יוסי רבי א"ל שבעה. עמודיה חצבה ט()משלי
 עמוד שהוא קיימים. בשביעי האחרים כלם אבלבודאי.
 לעולם ומשביע משקה וזה )נ( צדי"ק והואהעולם
 טוב כי צדיק אמרו ג( )י9ע" כתוב ועליו הכל. אתוזן
 ורחמיו )ו( לכל ה' טוב וכתוב יאכלו. מעלליהם פריכי

 ,( )א-פב : מעשיו כלעל

 האדון יפניך יתכן איך שמעון לרבייצחק א"י עיים* יסיד יצדיק ישע יאיו סיפהכעובר
 מי שיש עולם. יסוד וצדיק שכתוב במה שלמדנוזה

 מי ויש העולם. עומד עמודים שבעה שעלשאומר
 יתישב איך עומר. העולם אחר עמוד שעלשאומר
 ובהם הם. ד שהרי הוא. אחד ענין הכל א"להענין.
 עליו. קיימים והשאר צדיק. שנקרא אחד עמודיש

 עליו מתקיים העולם וכאשר מתקיים. בזהוהעולם
 כתוב וע"ז השבעה. כל על מתקיים כאילו זההרי
 בכמה הענין זה ביארתי והרי עולם. יסודוצדיק

 )ג-סט( : מקומות--

יא
 אמר רנה. רשעים ובאבד קריה תעיץ ידיקיםבטב

 כזמן הקב"ה לפני שמחה *ין אלעזרובי
שנאבדיל

 הזהרזיו
 יאפמ כתוג א טף כראוי, השמ עובדי אק "פראל נאשר מלמעלה הארה לה משפיע התפארת שאין גהשכת המלכות טרת פ" )6(1

 ימדת דיעייא הש*ע הספירות שאר כל מש*יעין ידו שעל צדיק שנקרא הזסוד פ*ירת זהו )כ( * הי *ני את אסתירהמתר
 מכין המ9ביר הוא כי העיקו ההג שהיסוד יוסי ר' ותירץ העולם. בהאת שי הן ספירות ד שהלא הקשה יהורה ר' )ג( 1המלכות
 סל שעי"ו מעשיו. כל על ורהטו נעשה ומזה כ-ל. שנקרא הימוד זה לכ4ל תחיה בא ב"ס הוי"ה של הטב כל *י' )י( 1לאיץ

 1 המלכות מו בפרפיות הופפע מקבליםיעבראימ
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 זששכ לפניו. שהרגיזו ואותן עולם רשעישנאבדים
 דין שעושה ודור רור בכל וכן רנה. רשעיםובאבד
 תשאל ואם הקב"ה. לפני ושבהה הדוה עולם.ברשעי
 עושה כשהוא הקב"ה לפני שמהה שאין למדנוהלא
 דין שנעשה בזמן וראה בוא אבל ברשעים.דין

 מן שנאבדו על לפניו ותשבהות שמחותברשעים
 ולא להם שהמתין ההוא זמן כשהגיע זה וכלהעולם.
 בהם נעשה אם אבל מהטאותיהם. בתשובה אליוחזרו
 כמש"כ סאתם. שנתמלאה קורם ~מנם. שהגיע טרםרין

 אין אז הנה. ער האמרי עון שלם לא כי מו()נראשית
 אלא זמנם. שהגיע טרם דין בהם עשה מהמפני תשאי ואם שנאבדו. על לפניו וירע לפניו.שמחה
 עושה היה לא הקב"ה שהרי לעצמם. הרעה גרמושהם
 ביותר שהתגברו לפי אלא זמנם. שהגיע טרם ריןבהם
 והאבידם דין בהם עשה לפיכך לישראל. להםלהרע
 ולפיכך לפניו. שהרע וזהו זמנם. בלא העויםמן

 בימי ישראל לשונאי והאביד בים. למצריםהטביע
 נאברו לישראל שלהצו בשביל שהרי כלם. וכןיהושפט
 להם שהמתין הזמן נשתלם כאשר אבל זמנם.קודם
 שנאבדו על לפניו ושבהה חדוה בתשובה. הזרוולא

 .( )א-סא העולםמן

הול-

 אמר דבר. מכסה רוח ונאמן סוד מגיה יכיי
 איש רכיל. הולך קשה. זה מקרא שמעון רביי
 שאין מי אלא ההולך. הוא ומי לומר. צריך היהרכיל
 ששמע וה דבר מהימן. איש הוא ואין הדעת ישובבו

 מה לחוץ. שמשליכו עד במים. כקוץ בקרבוטתהלך
 שרוחו מי אבל קיום. של רוה רוהו שאין למיהטעמ.
 דבר. מכסה רוח ונאמן כתוב בו קיום. של רוחהוא
 ותקעתיו כב( ישע" כמש"כ רוח. של קיום רוה.ונאמן
 עוד תולה בהסוד דבר. מכסה נאמן. במקוםיתד
 לחטיא פיך את תתן אל ה( )קהית ככתוב )"( אהרענין

 )ג-קכח.( : בשרךאת
 4תח משביר* לראש וברכה לאום יקבהו ברמרנגנ

 אבל )נ( כפשוטו הוא זה מקרא ואמר ההואעלם
 יודי. אינו ואם המזון. בברכת הייב איש כללמדנו
 הזה לאיש מארה ותבא עמו. מברכים בניו אואשתו
 שיברכו ולבניו לאשתו שנצרך ער לברך יודעשאינו
 לו וליתן לבנו להנך צריך לברך יודע הוא ואםעמו.
 לאום. יקבהו יתהנך שלא ממנו שמונע ומי לברך.כוס

 במצות יתחנך ולא )ג( להקב"ה לברך שלא ברהמונע
 יקבוהו או לומר צריך יקבהו יקבוהו. לאום.יקבהו
 גס( )גו6סית כמש"כ הוא. אהד לאום שהרילאומים.
 לאם אלא לאום. יקבוה מהו יאמץ. מלאםולאם
 שמנע הזה לאיש יקבוהו הקדושה להאם )ז(כתוב
 כמש"כ יקבוהו. ומהו להקבשה מלברך בןלהאי
 אף השם. את הישראלית האשה בן ויקוב טד()רקרא
 להאם חטאו יפרשו האם. אל אותו ויפרשו יקבוהוכאן

הקדושה --

 סס"ד קתיט. ד6רניזו 61ינון ע!ת6 חיי3יד6ת6כידו
 דינ6 דט3יד ודר6 דר6 3כ) וכן לנס. רסעיסו363ך
 תית6 61י ק3"ס. קתי ותוס3מ6 מדוס טנת3.6חיי3י
 ט3יד 6יסו כד ק3"ס קתי מדוס ד5ית תניגןס6
 3סעת" מוי ת6 656 3מיי3י6.דינ6

 דינ6 ד6תע3יד
 ד6ת36ידו ט5 קתיס ותוס3מן מדוון3מיי3י6
 1)6 )1ן ד16ריך זתנ6 סס61 תע6 כל ת)י וסניתט)ת6.
 3סו 6תט3יד 6י 36) תמו3ייסו. )ג3יסת36ו
 כר"5  תו3ייסו.  5סת)יס  רל6  3טור  ותגייסו. תע" )6 עדדיג6

 )ית  כוין  י%ס. פר  ס%6ורי  פון  סלס ל6 כי  ט1()נר*סית
 תית6 ו6י ד6ת36ידו. ע5 קתיס  וכ*יס  ק?יי.תווס
 656 זתנייסו. תע6 ד)6 טד דינ) 3סו ט3יד6ת6י
 ט3יד )6 ק3"ס דס6 )נרתייסו. 3יס6 דגרתין6ינון
 יתיר דתתתקפי 3נין 656 זתנייסו. תע6 ד65 טד דינ36סו

 ו6ו3יד דינ6 נסו ט3יד 3נ"כ )יסר6). )ון)6כ6ס6
 ו3נ*כ  סייס. ד6כ6יס ס61 1ד6 ותג6, 3)6 תט5ת156ן

 3יתי דיסר6) ס;"יסון ו6יכיד 3ית6. ת5ר6י6ס3ע
 6ת36ידו דיסר6) 3ניניסון דס6 כ)סו. וכןיסיססי
 )ון ד16ריך זתנ6 6סז5יס כד 36) זתנ3.6!6
  ר*תיכירו פל  קפיט  יתוסכתת* מדוס כדין ת36ו.ע6

 י( )60-6 ופפל?5
 6תר דכר. תכסס רומ וג6תן סוד תפס יכי5הדלר
 )תיתר. 5יס ת3טירכי)

 ק
 צ6 -סו)ך. ת6ן

 וסתע ת!ס ס6י תסיתנ6. סוס ע6 3רומיס6תיס3
 דרומיס ת6ן 36) דקיות6. רוח6 רומיס ד5ית כגיןסעי!6. ת6י !3ר* )יס דרתי עד 3תי6. כמיזר6 3גוויס6וי)
 ד3ר. תכסס רומ ונ6תן 3 כת 3יס וקיות6.רומ6
 1תקטתיו יכ( )י;ס" כד"6 דרוח6. קיות6 רומ.ונ6תן
 ת)י6 3רו6 ד3ר. תכ0ס ג6תן. 3יוקוסיתד
 5מסי6 פיך 6ת תתן 6) ס( )קס)ת כדכתי3 )6(ת)ת6

 ( )נ-קגח : 3סרך5ת
 פתמ  תסניר. )ר6ס 31רכס !016 יקנסו 3רכמינ7נ

  36)  )י( כווס?פו סר6 סיי  ו*?ר  ילוק5ססו6
 ידט. 65 ו6י סתזון. 33רכת מיי3  )ס 3ר כ5תנינן
 גכר6 )ס6י ת6רס ות63 )יס. ת3רכין 3נף 616תקיס
 די3רכון 1)3נף 65תתיס די5כריך עד )3רכ6 ידעד!6
 )יס 1)תסכ )3ריס )מנכ6 56סריך ידע סו" ו6י5יס.
 0165. יק3סו יתמנך ד)6 )יס דתנע ות6ן )3רכ6.כס6
 כת15ת ותמנך 1)6 )נ( )ק3"ס )3לכ6 דג6 3רתונט
 יק3וסו 16 5יס ת3עי יק3סו יק3וסו. )016.יק3סו
 כס( )כי6ס'ת כד*6 ס61. חד !016 דס1656תיס.
 %5 6)6 מוס. יק13סו תסו י6קן. ת)6ס~6ס
 דתכע 3"ג 5ס6י יקנוסו קדימ6 )6ת6 )י(גתי3
 כד"6 יק3וסו. ותטו )ק3"ס. ת5נרכ6 נר)ס6י
 "וף ססס. 6ת סיסר6)'ת ס6סס 3ן 1'ק31 גד()ייקל6
 )61:6 מס6וי יסלס1 )6ס. )'ס רסרס1ן יק13ס1סכ6

קדיס6
 -- הזהרזיו

 להוייע כאץ כופע ))( . הטעור בוית 3פ פתפ ייא הלשת בהת שיוגם ומי א. לעימת וה הטעור  וב-ת הלשת *נ-ת כונתו )6(יא
 אלא וסהשבר. שוכר ולא מהעביע הייט ומהחביר בן. ולא תבואה היי% בר כי הישופ. טמשטעותו המקרא להוציא רוצהשאיפ

 נזח )ו( ו בן הוא משמעוהו בארמית כר כי רמן בירך הינו )ג( הזה מקרא עי ואסמכתא רמז כירך ולהסמיכו אהר ענין לוטרוזווצה
 היבה זה וכעין בואיו. מלא לא41 שלט כמשרה כי קלבו המסורה עםטהולק
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 לימכך כ"כ 5ס6י תסכיר. 5ר6ס 31רכס 3ס(קליס6
 1ת1 . 6יריית6 כפק1וי 5יס עמגכ6 5קכ"ס 35רכ6כריס
 ככס6 ו6זתין ותכרך ת6ן תסכיר. 5ר6ס1כרכס
 61תכפי6 6מר6 מסר6 "תכר כס6י 5יס ו56סריך 5ת6ןוכרכס
 1כרכס וכתיכ ט61 611 קויס6. סער 61סת5קכתכיר1
 1עכיו 5קכ"ס 1תכרך תס5ק ו6יס1 כת0 מסכיר,5ר6ס
 כרכ6ן טליס תסיך קכ"ס סכי ויתכר. 6חר56ססר
 ( )ג-ק65 : ריסיס ט5 סרי6 )י( כרכ0 ו6קרי וססי6מ5עי65.

יב
 תכיסס. 3ט5ת1תי1 1כוקנ כע5ס עסות מי5אשת

 1כרקכ יסר56. כגסת 61 מע, 6סת י1סי6"ר
 65 וקכ"ס טכ1"ס. טתין 56ין תכיסס.כט5ת1תיו
 כס. 61ק1ן י( )י'קי6 כו"6 כט5ת6. 15ן 5תסכ5יכי5

 כ:מ 11 16":ע. 1י%:ך ~ים סז וין"יב5
 תסריין 1כתס מיי5ין תכתס גכרת וסי6'סר56.
 תפ6רת. עערת כו"6 כט5ס. עסרת כט5ת6,לתסתכמי

 .( )ג-תכ : מו1כ65
 וכי 6תו 5מס. 1מסר תתתככו 15 1טכוכק5סמעדב2

 ו6יס1 כג'ן 6תתר. סרט י5ר ט5 קר6 ס6יסתט1ן
 5כיס 6ריס 6יסו 1י5ס"ר גס6. כגי 5גכי תוירתקסרג6
 תס5ס5 6כתריס 5,161 כג16ת6. וכ"כ1רט1תיס
 5גיסגס. 5'ס 1תסיך ע5יס 6תנ6י ו6יס1 עדסטריס.
 ע6 וי5ס"ר. 6כתריס 5,16 651 6100 כק5ס. ס1כ6כ5
 קכ"ס. 5נכי 1רט1תיס עכיס ר1מיס 1ת6יך כ655תג6'
 5סלע6ס יכי5 651 15. 5עכו תתספך י5ס"ר ס6יוכוין
 תתס5 61תס כו"6 ט15י ס5'ס כ"ג 1ס6יע5ף.
 גרקיס 16קיר ו6יס1 ו6תרן כתס תתתככו.כו.

 מסר 5מס. מסר 61יס1 כר1מיס. 6תנ6י כסטריסתס5ס5
 056'0ס 5מס 1ג1'. 056'1 5מס י6( )ייקי6 כד"6מסיתכ1ת6.

 :( )"-קס1 : 1ג1' תקריכיססס
 ריס. יסכע רקיס 1תרוף 5מס יסכט 6יתת1גנבר

 מכיס ו6יס1 ת5כ6 ס5תס 1כי קסי6. קר6ס6י
 5קפ5מ כ"ג ויסתו5 6תר סיך ט5ת6. כגיתכ5
 פתמ ט5ת6. מיי 1יסכק 6כתריס 651סתו665רט6
 ס6וס 6ת 56סיס ס' 1יקמ כתיכ 61תר י1ו6י6100
 161קת,0 עסתרס. 5טכוס טון כנןויכימסו
 ט65ס. מ5כ6 61 5טכוס. מ,י ת6 )6( איס1 וקרככיןכר61

 1ט5ת6 ט65ס ט5ת6 תת6ס. ת5כ6 ו%עסתרס.
 כרז6 עסתרס. ו,כ,ר. כר61 5טכוס. )י(תת6ס
 ו56עריך טון נן 61 6ותתו. טכו 1כנ"כ )ג(יסת1ר
 יסכע )י( ת5ע'65 כרכ6ן 05 5"תסכ6 עתפ5מ5תעכו

 שמחנך הזה לא*ש משביר. לראש וברכה )ס(הקדושה
 ועוד . התורה במצות ולחנכו להקב"ה לברך בנואת

 של בכוס ומזמין שמברך מי משביר. לראשוברכה
 ונכנעת הטומאה צד נשבר בזה לו. שנצרך למיברכה

 וברכה שכתוב הוא וזה הקדושה. צד ונתעלהבשברון
 ועשה להקב"ה ומברך מעלה שהוא כמו משביר.לראש
 ברכות עליו ממשיך הקב"ה כך שישבר. הטומאהלצד

 )ג-קיא.( ראשו: על ברכה)י(תשרה שנקראת וזאתמלמעלה.

*8יף*

 מבישה. בעצמותיו וכרקב בעיה עטית חי'אשת
 וכרקב ישראל. כנסת זו חיל. אשת ~וסיא"ר
 אינו שהקב"ה עכו"ם. עמים אלו מבישה.בעצמותיו

 בם. ואקוץ כ( )ייקרא כמש"כ בעולם. אותם לסבוליכול
 יכול ואינו לאדם לו שדוחקים וחוחים קוציםכאותן

 כנסת זו חיל. אשת בודאי. הוא כך אבא א"רלסובלם.
 מחנות וכמה חיילות מכמה גברת שהיאישראל.
 תפארת. עטרת כמש"כ בעלה. עטרת בעולם.הנמצאים

 רבי אמר לחם. וחסר ממתכבד לו ועבד נקלהפיב :( )ג-מג , אחדוהכל
 שהוא לפי נאמר, הרע יצר על זה מקראשמעון

 לבם מגביה הוא והיצה"ר האנשים. אצל תמידמקטרג
 ומסלסל אחריו הולך והאיש בגאות. האנשים שלורצונם
 לגיהנם. וממשיכו עליו מתגאה שהיצה"ר עדבשערו.
 ואינו היצה"ר. אחר הולך שאינו זה נקלה. טובאבל

 הקב"ה. אל ורצונו ולבו רוחו ומשפיל כללמתגאה
 לשלט יכול שאינו לו. לעבד נהפך יצה"ר אותוואז
 תמשל ואתה כמש"כ יצה"ר על שולט האיש וזהעליו.
 עצמו מתכבד שהוא מזה שאמרנו כמו ממתכבד.בו.

 חסר לחם. חסר והוא ברוחו. מתגאה בשערומסלסל
 אלהיהם לחם וגון. אלהיו לחם נא( )ייקיא כמש"כאמונה.

 ( )א-קסו : וגון מקריביםהם

 ריש. ישבע רקים ומרדף לחם ישבעאדמתועבנר
 חכם שהוא המלך שלמה וכי קשה. זהמקרא

 לעבוד האדם שיתיגע אמר איך העולם. בנימכל
 פתח העולם. חיי ויניח אחריה יהי עמלו וכלהאדמה
 האדם את אלהים ה' ויקח כתוב ואמר ההואיהודי
 זה מקרא וביארו ולשמרה. לעבדה עדן בגןויניחהו
 העליון. מלך זה לעבדה. וראה בוא )6( הקרבנותבסוד

 ועולם העליון עולם התחתון. מלך זהולשמרה.
 בסוד ולשמרה. זכור. של בסוד לעבדה. )כ(התחתון

 שנצרך עדן גן זה אדמתו. עבד זה ולפי )ג( שמורשל
 ישבע )ו( מלמעלה ברכות לה להמשיך ולפעוללעבוד

יחם5מס
 הוהרויו

 : ברבה נקראת הקדהשה השכינה )ס : הקדושה והשכינח הפלכות בפדת פוגם שעי-ו פירוש)ס(

 : מלכות הטתאה מלכא תפארהה עלאה פלכא )כ( : ומלכות תפארת דהיינו דמקבא עלמא עמ דדכורא ילמא יחחד יקרב *י )6(ףב2
 וח באדם שנתן ו"י ולשמרה. לעבדח עדן בגן תניחהו הפס1ק פ" וזהו דלעילא הנרכות א"יה ומשפיע דדכייא עימא כהנקשר ישראי עברת ה"י עד4 גן נקראת המלכות מדת )ד( : מל-ת שס-ה חייע דאומור ורזא מ*ע רם*ח היינו דוכור רוא)נ(

 עא המלכ1ת בעולם ההוא ת'קון לפע1להכח
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 מלמעלה ברכות לה ונמשכות נתברכת שכחשרלחם.
 המברך  שהכהן וראה בו עמה. מתברך זה אדםגם

 אדמתו עובד ולפיכך אברכם. ואני כמש"כמתברך.
 מי רקים. ומרדף העליוו. המזון זהו לחם.ישבע

 ישבע רקים4 מרדף שהוא הטומאה בצדשמתדבק
 ( )"-קצט : בודאיריש

 שהם ישראל אלו לעד. תכון אמת שפתחייא א"י שקי. ישיו איגיעה יעד יעד תכיז אמתשפת
 הוא הכל אחד. ה' אלהינו ה' שאומרים אמת.שפת
 אמת. אלהיכם ה' וגומרים אמת. של הסוד וזהואמת
 רגע ועד ארגיעה. ועד לעד. תכון אמת שפת הואוזה
 הקיום יהיה כמה עד אלא ארגיעה. מהו לומר.צריך
 אז שארגיעה ובזמן עלי. אשר הקשה מעבודהמנוחה לי שיה" הזמן שיבוא עד 'בעולם. שקר לשוןשל
 שאין למי אלהים הקוראים אלו של שקר. לשוןיכלה
 בהם נאמר אמת שפת שהם ישראל אבל אלהים.הוא
 ולפיכך יספרו.. תהלתי לי יצרתי זו עם מג()ישצ"
 שתכון. אמת שפת עתידה כוננת. ולא תכוןכתוב
 ושפת מתקיים שקר שפת עתה כי עכשו. כן שאיןמה
 על יקום האמת שאז ההוא ובזמן לעפר. שוכבתאמת

 תכון אמת שפת אז החרץ. מתוך ויצמחמעמרו
 )ג-יא.( :לעד

יב
 באה. תאוה ויאם ו*ץ לב 8חלה ממישכ"תוחית

 לאדם לו שאין שלמדנו זהו חייא רביאמר
 או משאלתו תבא אם הקבשה לפני בתפלתולעיין
 בתפלתו מעיין האדם שכאשר לפי הטעם. מה תבוא.לא
 הסוד וזהו במעשיו. בו לעיין באים הדין שריכמה
 ההיא בתפלה מעיין שהוא ההסתכלות זאתשהרי
 מי הוא זה לב. מחלה מהו לב. למחלת לוגורמת
 ולמטה. למעלה עליו לקטרג האדם אצל תמידשעומד
 שהקב"ה שרוצה מי למדנו באה. תאוה חחםועץ
 תאוה ואז חיים. עץ שהיא בתורה יעסוק תפלתויקבל
 תפלות שכל המדרגה היא זאת תאוה. איזובאה.
 העליון. מלך לפני אותן ומכנסת )6( בידיההעולם
 וזהו )כ( באה היא בערב שם וכתוב באה. כאןכתוב
 רצון להשלים העליון מלך לפני שבאה באה.תאוה
 הוא זה לב. מחלה ממושכה תוחלת ד"ח : האישזה

 שלא אחר במקום צשביקשן ההוא דבר שניתן )ג(מקום
 ולפעמים ליד. מיד המבוקש שניתן עד ונמשךנצרך.
 בכל ונתמשך שנתפשט לפי הטעם. מה כלל. יבואלא
 חיים ועץ הזה. לעולם הדבר להוריד הממוניםאותן
 אותן בתוך נמשכת שאינה התוהלת זהו באה.תאוה
 לפי מיד. לו נותן שהקב"ה אלא המרכנות.מושלי

 ת5ל)6 כלכ6ן 05 ו6תתסכ6 6תכלכ6 זכז5מס.
 זתכלך דכסנ6 מזי ת6 כסדס. 6תכלך כתי6יסו

 6דתתו עוכי וכג"כ 6כלכס. 61ני כד"%6תכלך.
 6%ן רקיס. ותלזף ד5עי65. תזוג6 610 ז6 )מס.'סכע
 יסנע לקיס. תלדף ז6יסו 6חל6 כסעל6זיתזכק

 .( )6-קוט : וד6יליס
 6"ר סקר. )סון 6רניעס 1עז 5עד תכון 6תתשפת

 ז6ינון יסר6) 56ין 5עז. תכון 6תת ספתמיי6
 6יסו כ65 6מד. ס' 56סינ1 ס' ז6תלין 6תת.ספת
 6תת. 56סיכס ס' ותסיית' ז6נות. ולז66תת
 לגע ועז 6לניעס. ועז )עז. תכון 6תת ספת סי16ז6
 ק'6%1 יס6 כתס עז 656 6לגיעס. תסו )יס.%כעי
 ז6לגיעס וכ~תנ6 זע115י. קס'6 תפ51מג6כיימ6 )י ויס6 זייתי ~%נ6 עז כע5ת6. סקלז)סון
 י)16 5ת6ן 6)60 דקל6ן 5יגון סקל. )סון'סת5י
 כסו כתיכ 6תת ספת ד6יגון יסל56 6כ) 6056.סו6
 וכגין 'ספלו. תט5תי )י י5רתי 11 עס יג()יפט"
 זתכון. %6ת ספת ~ת'נ6 כוגגת. 1)6 תכון כתיכז6
 וספת קיית6 סקל ספת דססת6 ססת6. סכי ז165ת6י
 ע) יקוס ד6תת ותג6 1כסס61 )עפל6. סכיכת6תת
 מכון 6מת ספת כדין ת5תח. 6לן ותגוקיותיס

 )ג-קפח.( :)עך

יב
 כ6ס. ת16ס מייס וען )כ תמ)ס מ1%סכסתוד"לת

 5נ"ג )יס ז)ית זתגן סו6 61 מיי6 לכי%6ל
 לס 6סתכ5 6יסו ד6י כנין עעת6. ת6י 6ת'.)6 6י 6תי 6י קכ"ס )גכי ככעותיס)6סתכ)6

 ול~6 כעוכדף. כיס 65סתכ65 6ת1 דזינ6 ת6ליסוןכתס
 6סתכ)ות" ס6י זס66יסו

 כעות6 כססי6 תסתכ) ז6יסו
 6%ן 6יסו ז6 5כ. תמ5ס תסו )כ. )תמ)ת )יסגלס
 ותת6. )עי65 )6סע6סזכ"ג ע)יס תזילזק6יס
 ת16ס וכזין מייס. ען ד6יסי כ16ליית6 יסתז) 155תיסיקכ) דקכ"ט זכעי ת6ן תגיגן כ6ס. ת16ס מייסוען
 5)ותין לכ) זרג6 סי6 ז6 ת16ס. ת6ןכ~ס*
 ע)6ס. %)כ6 קתי )ון 1ע6') )6( כיזיסזע)ת6
 1ד6 )כ( כ6ס סי6 כעלכ סתט וכתיכ כ6ס. סכ6כתיכ
 לעות6 )6ס)6% ע)6ס ת5כ6 קתי כ6ס כ6ס. ת16ססו6
 610 ד6 )כ. תמ)ס תתו;כס תו~ת ד"6 : נס כלזס6י
 ד)6 6מל6 כ6תל ןדכעי[ ת5ס ססי6 ד6תיסיכ )ג(6תל

 1)~%נין )יו6. תיד6 ו6תיסיכ עו 61תתסכ566עליך.
 נכ) 61תתסכ6 ו6תס;ס6 כגין סעת". ת6י ייתי.651
 מייס וען 5ע)ת6. )יס )כמת6 %תנן6ינון
 6יכון כגו 6ת%סכ6 ד)6 תוח)ת סי6 61כ6ס.ת16ס
 כגין )56תל. )יס יסיכ זקכוס 6)6רתיכין.תתכן

זכד
 הוהרזיו

 עליח השכינה שרתה המלכה אסתר )ג( ! הקב"ה לפני  י*ואל תפלות טשלה והיא הקב"ה שך "מדתו "יא "ק""" "שכינ" "(ינ
 : לב מחלת לאנקיס שמניא הקשה הדין 9יס *ף % ! מלמת אטשר זתלגש הנתוב גפורוי4נ
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 121מד קודשישת ינ-'רמשל' הזהרלשון
 ונ.
 גתס לתיכין.  תתין  5יוון נגו ~תסכ5וכו
 כזיגיס 1)6סתג65 )עייג6 לסות6 )ון ז6תיסינ דדיג6 ת6לי6יגון
 )יס 61תיסיכ ת5כ6 תכי דגפיק ות6י )יס. יגתגון 65עו

 תיד. )יס 6תיסיכ זכי ד)6 כין דזכי כין)כ"כ.
 .( )6-יג : כ6ס ת16ס מייס וען ט161ז6
 וגוקכי וכל ת)עע6 דגסקין לומיןזכ) מזי ת5 סתעון רכי 5תר תססע. כ)6 גספסויש
 דגוקכ6 גסתת6 תפוק עזתגין ותתפלסן.גפקי
 זתג6 וכ) זונס. כל זס61 זכל גפקת )"עז

 61תי גוקכיס. כסזי )6זד11נ6 זתגיס תע6 )6זזכול6
 דס6י זתג6 זתע6 כיון כסזס. 61תגסיכ6מל6

 )תפקד כע)ת6 5ד"ק 6תעל כד)6זד11נ6.
 זסוס 6מל6 3ס6י )יס כגיס ע)ת6. מוכיע3
 ,נ, ,ק;%.7.י,:,:םי. קסין ז6 וע) 3ס. וגעי) 6מל6 61תי כסדס.כסיכ

 וע)יס כתספע. סכיעכיד ד)6תס םי ,,1"ולו
 ד)ז"ק זיג6 כיס ד6ערע תספע. כ63 גספס ויקכתיכ
 )ס. וגסיכ ז6מל6 זתגיס זתע6 כגיןכמוכף
 יפליס 61ת6י. 6)עזל לכי 6") סי6. זידיסזס6
 ד6 6") )יס. ויסיכ 6מל6 וייתי קכ"ס15ן

 6תתיס ימתי ד)6 עתיס. זעניז ועינו דנאגתוע)ת6 סו"
 )6 ס6י 6י מזי 1ת6 6מר6.ניד6
 )6 6תת6. ססי6 סי6 זדי)יס 6עשג עוכדוי.כסלן

 :( )6--יעג : תקתיס 6מל6 ס6י5תזמי
 1( )ג-סג :כ16ליית6 יתקלי )מ~י גססיס זסכע כתל גפסו.י )סונע תסו י)מק לני 6נול גפסו. )סונע 16כ)צדיק

יר
 לכי לזון. תמתת )16ס וכ6פס ת)ך סזלת עסבנרבנ

 6יגון 6)ין ת)ך. סזלת עס כלכ פתמיסודס
 6תס קזום עס כי 1( )יגויס כסו זכתיכיסל6).
 ז)ית לכוון. 1)כיוס 56סין 3כתס זס)קין עת6 1"יגון5ס"6.
 וימיז6ס כריר6 עת6 כיסר6). סגי רכ ע)ת5 ככ5עיי"
 סזס. סנזו) סנוי וגכון מכס עס לק ד( )כססס"ז י:י וליט,ן"צ; .גג :ג ח::ומ כמוסכגיסון סני6ין 6יגון יכז כ)). 6מר6 ערכוכי6כ)6
 ע)6ס זת3כ6 6יסו סזול5 מ)ך. סזלת עס כלכוע"ז
 וכ) כגיסת6. )כי 6תי זקכ"ס כזתכ6 1ת1 :קכ"ס
 )יס ותסכמן 161זן 1מ635ן כמז6 6תייןעת6

 ת)כ6 ד6 סתס דת)ך 6יסו. דת5ך סזול6 כזין)קכ"ס.
 וכ6פס )6( )עע6 3ס)ק6 וכתקוג6 כספילו ד6תתקןקזיס6
 5ט 6קזיס 6יסו וכד לזון. תמתת)16ס

 כמה יש המרכבות. מושלי אותן בתוך נתמשךשכאשר
 בדינו ולהסתכל לויין רשות להם שניתנה הדיןשרי
 לו להנתן המלך מבית שיוצא מה אבל לו. שינתןטרם
 מיד. לו ניתן זוכה שאינו בין זוכה שהוא ביןלאדם.

 :( )ח-רב : באה תאוה חיים ושזוזהו

 וראה בוא שמעון רבי אמר משפט. בלח נספהדיש
 ונקבה זכר מלמולה היוצאים הרוחותשכל
 נקבה של נשמה תצא ולפ8מים ומתפרשים.יוצחים
 זמן וכל זוגה. בן שהוא הזכר נשמת שיוצאתטרם

 ובא שלו. הנקבה 8ם להזדווג זמנו הגיע לאשהזכר
 הזכר זה של זמנו מגי8 כאשר עמה. ונושאאחר

 להעניש בוולם צד"ק נתעורר כאשר בכןלהזדווג.
 שנשא האחר לזה לו מאסף הוולם. 8ונותעל

 קשה זה ובשביל אותה. ולוקח זוגה בן ובא8מה.
 זכר שקלקל בשביל זה וכל הקבשה. לפני הזיוגשנין

 מעשיו כך כל קלקל שלא ואע"פ מישיו. אתהראשון
 פטירתו. זמן שהגי8 קודם ההוא בזמן נאסףבחטאים

 ועליו במשפט. כך נושה הה לא זאת שבלתימה
 צר"ק של הדין בו שפגע משפט. בלא נספה וישכתוב
 8מה. ונושא השני של זמנו שהגי8 לפי חטאובשביל
 יפריד ומדוו. אלוזר רבי א"ל היא. שלו היאשהרי
 היא זחת א"ל לו. ותנתן השני ויבוא הקב"האותם
 אשתו יראה שלא 8מו. 8ושה וטובה לאישתועלת
 אין השני זה אם וראה ובוא אחר. ברשותנמצאת
 בל האשה. אותה היא ששלו אע"פ מוכשרים.מעשיו
 ( )א-רפג : השני מלפני שנשאה הראשוןידחה

 ובתלמוד בתפלה נפשו שהשבי8 לאחר נפשו. "-. לשובע מהו יצחק רבי אמר נפשה לשובע איכלצדימ
 ק )ב-0ב :תורה

יר
 קם איי מלך. הדרת 08 ברב פתחיהודה רבי רזון. מהתת יאום יבאפס מיד הדית עםבנרב
 אתה קדוש עם כי ז( )יירים בהם שנאמרישראל.
 שאין רבבות. ולכמה אלפים לכמה העולים עם והםלה"א.

 ויחידי מבורר 8ם כישראל. ווצום ייר העולם בכל08
 זה הרי במספרם רבים הם וכאשר כלל. תערובותבלי

 משבחים ותחתונים 8ליונים שהרי ה?ב*ה. שלכבודו
 הקדוש. 8ם בשביל לו ומשבחים הוליו7. מלך שלשמו
 הזה. הגדול הגוי ונבון חכם 8ם רק ד( )שםזש"כ
 8ליון מלך הדרת הוא זה מלך. הדרת עם ברבו8"כ

 וכל הכנסת. לבית בח שהקב"ה בוצעה וווד :הקב"ה
 לו ומשבחים ומודים ומתפללים יחדו באיםהעם

 מלך זה מלך סתם כי הוא. מלך הדרת אזלהקב"ה.
 ובאפס )6( למולה להתעלות ובתקון בהדר שמתתקןהקדוש
 לבית ובא מקדים הוא וכאשר רזון. מחתתלאום

הכנסת כגיסת6
 הזהריו

 ל4*4היפ עח יומ נאסי שעייה הקד1שה והשכינה המלכות מדת 1ו 'שראי הפל1ת ע"י לטעלה יהתעלות שמתתש הקיוש מףד )"(ףף
 1 לעם ותעצומ1ת עח נותן הזא ישראל אל וה לע1פת ושי"1 נאותה ישראךעל
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 היהרישון יר-מהמשלי קורשיטן28ע
 לו ולשבח להתפלל באים אין ישראל ועםהכנסת.
 ממשלת של והמחנות הממונים אותן בל בכןלהקב"ה.
 שמתתקנים הטבה מאותה נגרעים כלםהעליונה
 שבאותה לפי הטעם. מה )נ( ההוא המלך שלבתקונו
 ותחנונותם תפולותם מסררים למטה שישראלשעה

 מחנות אותן בל גם אז העליון. למלךומשבחים
 תקון באותו ומתתקנים שבחות מסרריםהעליונים
 הם חברים בלם העליונים שהמחנות לפיהקדוש.
 התעלות להיות יחרו. להקב"ה לשבח שלמטהלישראל

 מזדמנים הם ובאשר באחד. ולמטה למעלה הקב"השל
 באים אין למטה וישראל לישראל. להם חבריםלהיות
 בל בכן לרבונם. ולשבח ותחנונותם תפולותםלסדר
 תקונם. מן נגרעים העליונה ממשלת של קדושיםמחנות
 לשבח יבולים ואין בהתעלות עולים איןשהרי
 להיות צריך הקב"ה של שתשבחות לפי בראוי.לרבונם
 וע"כ אחת. בשעה ותחתונים עליונים ולמטהלמעלה
 באו לא אם ואפילו )ג( מלך מחתת ולא רזוןמחתת
 נזדמנים עשרה באותן עשרה. אלא הכנסת לביתהרבה
 לפי הטעם. מה חברים. עמהם להיות פליוניםמחנות
 די וע"כ )י( בעשרה הם ההוא מלך תקונישבל

 .( )י-קסי : יותר הם אין אםבעשרה
 הקב"ה שבאשר למדנו הרי וגו'. גוי תרומםפנד34מה

 עליהם מרחם הוא בריותיו. על לרחםרוצה
 תשעים פב שהיא תפלה. אלא צרקה ואין הצדקה.במדת
 ויום. יום בבל קדושות ארבש ויאמנים.

 ו-

 מאה
 'תרומם צרקה זש"ב תורה. חומשי חמשה דץברנות.
 תיינים( )דח : צדקה לו ויחשבה לאברהם לו נאמר בן ועלגוי.

מז
 לאדם לו יש כמה וראה בוא שמעוןרבי אמי "תי* ישלים אייביי גם איש ייבי ףברטת

 התורה. מצות לעשות בשביל הקב"ה לפני ררכיולתקן
 לאדם יש שלוחים מלאכים שני שבודאי נתבארהרי

 והם לשמאל. ואחד לימין אחר עמו. להזדווגמלמעלה
 נמצאים הם עושה. שהוא מה בבל הארם עלמעירים
 הארם בא אם רע. ויצר טוב יצר ונקראיםאצלו

 הטוב יצר אותו בבן התורה. במצות ולעמוללהטהר
 ההוא. הרע יצר על מתגבר הוא כבר עמושנזדווג
 הולך האדם וכאשר יעבד. לו ונהפך עמוומשלים
 טוב יצר על ומתגבר נתחזק יצה"ר אותו אזלהטמא
 להטהר בא הארם באשר שבודאי נתבאר וזהההוא.
 טוב יצר נתגבר באשר בחות בכמה נתחזק הואאז

 יצה"ר שאותו אתו. ישלים אויביו ובבןההוא.
 נקלה סוב ינ( )משלי שלמה אמר וע'ו הטוב, יצרלפני נבנ"

וזבד

 עמש יים:[ נש( ""%" ,סימן. 3יס 51ס3ח6 06555 6תיין 65 יסר56 1עת6כניסת6.
 דכססי6 כגין סעת6. ת6י )נ( ת5ך וסס61כתק1ני
 1כע1תס1ן  5לותיון  ?סררי ק5 5סס5  ריסר5לסעת6
 עסריין 6עון כ5 ע65ס. 5ת5כ16תסכחן
 "21 קיול:זש ע,ו עשו ק'ו(מ,
 מע'י6מ1יס

 65ת6תיין מ ת6כיסו1.6.56יסו56 11
 כ5סו 5ת6ריס1ן. 51סכח6 1כעותס1ן 155תס1ן5סדר6
 תתק1ניס1ן. 6תכר1 ע65ס דס5סכ1ת, קדיסיןתסריין

 ינמ ,(מ,גיי מ""1"נ" וג ,ש"ו:ון
 6סני16 ד63 61פע1 )ג( ת5ך תחתת 651 ל,1ן3ומתת
 ת1י3וכן עסרס כ6יג1ן עקרס. 656 כגסת6ככי

 לכ5 כגין סעת6* ת6י חכריס. עתסון 5תסוי ע65יןתסריין
 יי 1ע"ל )י( כעסרס 6יגון ת5ה דסס61תקוגי

 י( )כ-קסד : יתיר 6יגון 165 6יכעסרס
 קכ"ס כעי יכל 6תתר 60 ונ1'. מי תרותטפברמה

 ע5יס1ן תרמס ט61 כרייתיס. ית5תרמס
 תסעין פנ ד6יסי תס5ס. 656 5דקס 51ית ס5דקס.כתדת
 ת6ס ס וי1ת6. י1ת6 ככ5 קד1סת6 6רכע זש6תגיס.
 תרותס ' 5דקס סס"ד ת1רס. מ1תסי מתס6 הכרכת6.
 תיקיגיס( 0"ת ז 5דקס 15 1יחסכס 65כרסס 6ת6תר 1ע"דגף.

פז
 6תל 6ת1. יס5יס 6ףכי1 נס 6יס ווכי ס'בנרצווע

 5כ"כ 5יס 6ית כתס חוי ת6 סתעיןרכי
 ד16ריית6* פקודי 5תעכי ננין כקכ"ס כיס סכי5וי65עתקכ6

 5כ"כ 6ית ס5ימן ת65כין תרי יוי6י 16קע1סדס6
 ו6יג1ן 5סע656. ומו 5יתיג6 חו כסדיס. 165ד11נ6ת5עי65
 תסתכמי 6יג1ן עכיד. ד6יס1 ת6י ככ5 גס ככר ניסססדין

 וגנ"%* י5נפעהןטדכפי:שסלן6
 "ש ,% 6100

 י5ס"ר. 6100 ע5 6תתקיפ 6יס1 ככר כיסד16ד11נ
 6וי5 כ*כ 1כו 5פכד6. 5יס 61תספיך כסדיס61סת5יס
 סע1כ. י5ר 6100 ע5 61תגכר 6תתקף י5ס"ר ססו656סת6כ6

 65תדכ6ס 6תי נס 3ר כד 1ד6י 16קיתכ16ס6
 סע1כ. י5ר 6100 6תגכר6 כד כ"ג 6תתקף תקיפוכתס
 6תכפי6 י5ס*ר דסס61 6ת1* יס5יס 6ויכי11כדי!
 והלס  סי3 יי( ליי4  ס5יי  5?ר יפ"י  סעונ. יי5רקקיס

1ענד

הוהר
 לתיקץ געצמיהעו נצרך שהגורא ח"1 נחשוב שלא בזה יהבאר גדול ענין )נ( י שלמעלה ישרים רהייפ רו1נים פלשת חעמפרש4(

 1 רו1נים שנקראים להטיאכים אלא האלהות לעצמ'ות שנוגע ענין וה אין כי הרנר כן לא ח-ו בדלות הא לאו ובאם ישראלשל

 זשרא ביגיהם יש לכן שוות הן דיעות ואין פרצופיהן אין ישראלים עשרה ונשיש ספירוה עשר לה יש בעצמה המלכות מרת ני)ד(
 י עליהפ השבינה להשיאת וראימ ספירות עשר ע"נהות
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 כד  וכיין  סרכ.  ילר ר6 לו. וכבר יפו *.ועכו
  יסלס 6ויניו  גס  כרין  י5ורייס5. בפסירי נשי5ויל

  :( )6-ק%ו ו  יסעריי  ור6ס* סרע י% ר56סו.
 רכי 6תר יכסרגס. מכס 61יס ת1ת ת65מ %רחמת

 תמוכ"סו 65סתתר6  גס6 5כגי 105 6ית כתסמי'6
  *סרן. כל6%  ו%לין בכ%ס וס6  עונרייסו.עכסר6
  ייסגיסין  סלסין ביססל6  עונרין ףו6% יוי6ונש
 לס6 רנלי  פוברייסו וכו קת'ס. 61כתיכן 5עי65ע5ייסו
  5סכר. וריל6  רוג61 סליק %לכ*. ק%  יסכסרןל6

 נ%י ויו5% יו6% בכל וכ"ר %וס. יל5כי  ילך ח%סססשד
 ו5%רי נסעס* יכסרלס.  חכס ו6יס %חונוי.  ל6ווסר6ב"כ
  נור6 6סתכמ 6י ת5י. ורום6 ע5ת6 ע5  קייתיןדילין
 רוגז6.  ו*ססכך ניס 6סגס  קכ'ס לעיל6.  ורסיס1כ6ס
  סלעיר5 על סנכ וסוס ענרוי, על  ד6סרנו5ת5כ6
 וקס  ות5כ6 רמית6 פ6ל  *ויכי ריל*.  ניסל%כבר
  ס*רי 6גפף. 6תגסירו ת5כ6  5יס  דח6% כיוןקתיס.
 כר לנסר  חרי. ו%לכ6  נפריס ל*ססעי  ר%לכ* רמית61006
 ליס ו*יל 6ספלס  חר5ן. רילכ* 6לסיי  ח61  סגסיר66ס6
 נעי ת6 רמי ססו6  וכרין ריל*. ר עביול6

  יכפרגס.. חכס ו*יס וננשכ לסו.  ו%כסר  פנרוי ע55ת5כ6
 רונ61 5ס6י ויוכי יגקי יכפרגס. מכס 61יסותו

 )נ-קע,.( : תתערין1רמתין
  5יר  6ליף.  %פריר  ולרנן  ירון  יסלחתססכות4פיש

 כ%ס  ירון. יסלס  סיפכוס  6יס סתעון.רכי
 וגרגן )6( לכיל5  פגי%ו  ענרין דחייני6ר%5רן
 :  סנ"ס  611 )נ(  פולס  סל  6ל1פ1 תסריו  156ף.תפריו
  65יכון יסלס יסלח. %סו  %רון. יסלח סספכוס 6יסד"6

 סגי%ו עכויז ומייכי5  'גק(6תרן י:נ ש:גשנ
  5תסרוגית6  יסריר יססכס. ל6 ריחור6 %סרירלכיל*.
 ווי חר6.  בווונ6  6ילון כר 6ל6  5סרי ל6 ד*סר6מו. 6קרי 65 וכנ"כ תתערוגית6. עת5כ6תת5כ6

 וקורן"ג!" גי
 ו:::'  :ג ייי"": ט
יז

 סתמ 6כותס. ככיס ותס6רת נכיס נגי יקג'סעפרת
 1כ5 יי( ליי%' כר"6 %לכ*.  כסרי  ס6ר 56'ןנגיס. כגי )6( 16קיתג6 60 נגיס 61תר. 56ע1לרכי

 סיקריס. 5יון גגי ד( )6יגס וכתיכ ס'.  5תוויגג'ך
יסשר

 כאשר ואז הרע. יצר זה לו. ועבד מהו לו.ועבד
 ישלים אויביו גם בכן התורה. מצות לפי הולךהאדם

 :( ה-קפי : מצדו והבאים הרע יצר זהאתו.

 חייא רבי אמר יכפרנה. חכם ואיש מות מלאכי מידהמת
 ולהיות מחטאותיהם להשיר לאנשים להם ישכמה

 נידון. העולם זמנים בהרבה שהרי במעשיהם.נזהר
 וכהפניחים במשקל האנשים מעשה מעלים ויום יוםובכל
 האנשים מעשה וכאשר לפניו. ונכתבים ימעלהעליהם
 נתעורר. והדין חימה מעלה המלך. לפני מוכשריםאין

 צריך ויום יום בכל 1עשכ מות. מלאכי מלך חמתזש"כ
 בדור נמצא אם תולה. ורוגז העולם על עומדיםהדין שטרי בזמן יכפרנה. חכם ואיט מחטאיו. להזהרהאדם
 הרונז. ונשתכך בו מביט הקב"ה למעלה. שנרשםצדיק
 הסנטר על מפקד והיה עבדו. על שכעס למלךמשל

 ויעמד המלך אוהב נכנס זה בתוך דין. בולעשות
 התחיל פניו. האירו המלך אותו שראה כיוןלפניו.
 וכאשר שמח. היה והמלך עמו לדבר המלך אוהבאותו
 לו והלך חזר בשמחה. המלך שפני ראה הסנטרבא
 מבקוצ ההוא אוהב היה ר18 להעבד. הדין עטהולא
 חכם ואיט ולפיכך לו. ונסלח עבדו עללמלך

 יכפרנה_
 הרונז לאותו ויטהר ינקה יכפרנה. חכם ואיטועוד

 )ג-קצז.( : נתעורריםורחמים
 כמו מדון. יטלח תהפכות איש שמעון.רבי 88י "ייף* מפייד יניגז מדיז ישיח ת"פכיתאיש

 ונרגן )6( למעלה מגם גורמים שהרשעיםשאמרנו
 : הקב"ה וזה )נ( עולם של אלופו מפריד אלוף.מפריד
 לאותן ישלח ישלח. מהו מדון. ישלח תהפכות אישד"א

 ערגן )נ( הדין מצד יונקים שיהיו מדון.הנטיעות
 פגם עושים שהרטעים שאמרנו במו אלוף.מפריד
 להמטרונה מפריד היחוד. נמצא יהיה שלא מפרידלמעלה.

 נקרא לא זה ובשביל המטרונה. מן ולהמלך המלךק
 אוי אחד4 בזיוג הם כאשר אלא נקרא לא שאחדאחד.
 הם זכאים למעלה. פרוד שנורמים הרשעיםלאותן

 הם וזכאים שלמעלה. הקיום מקיימים שהםהצדיקים
 י( מ-י" : למקומותם הכל שמחזירים התשובהבעלי

- ין-
 טתא 8ביתם4 בנים יתפאית בנים בני יקניםעפ-ת

 וכל נד( )ישש" כמש"כ המלך. כתרי טאר אלובנים. בני )א ביארנו הרי בנים ואמר. אלעזררבי
 היקרים. ציון בני ט )אעא וכתוב ה'4 למודיבניר

צש"כ
 הזהרדו

 עבור דקרהיה השפע לעשוק גבירתה לרשת השפחה 3ח ומנביר המלבות למדת מלהשפיע השפע אור שמעע הח4 הפנם שץ )"פז

 , ה1ה עולם עבור וצעשיןדינים

 ' - 'ןיף ע4~ששע4-ל-%14ן~ך4י
- - -  

 -(4י'



 ה"ורישרן יז-ממשלי קררשישן0נז
 מתעטרים הבנים שאין )נ( אבותפ בנים ותפארתזש"כ
 מתעטרים אין שהבנים למדנו מכאן בהאבות.אלא
 מתעטרים שהאבות בזמן אלא הנחל. משפע נשמעיםואין

 )ג-זה( : וגף בנים בני זקנים עטרת זש"כ )ג(ומתברכים

 חזקיה אשר יולד. לצרה ואח הרע אהב עת-כנל
 ט( )פ4לי בו שכתוב הקב"ה זה הרע. אהב עתבכל

 בזמן יולד. לצרה ואח תעזב. אל אביך ורערעך
 למען קכב( )תהיש אומר מה הקב"ה שונאיך אותךשילחצו
 אחים נקראים שישראל בך. שלום נא אדברה ורעיאחי

 אלא יולד. עכשו וכי יולד. מהו יולד. להקב"ה.ורעים
 )ב-נהק אותך: הלוחצים אותן מכליהצילך לנגדך* אח הקב"ה יהה בעולם צרה שיולדשבזטן

ימ
- פתח חוטא. ברגלים ואץ טוב לא נפש דעת ביאנם!

 כסום תהיו אל יב( )תהלים כתוב ואמר. אבא רבי
 ופרד. סוס מן האנשים נפרשים במה הבין. איןכפרר

 מהכל. ומצוינים שלמים להמצא עצמםבקדושת
 הבדלתי אשר נ( )ייקיא בישראל בהם נאמרר8אז
 והתקדשתם )ום( ונאמר לי. להיות העמים מןאתכם
 של זווגם וע"כ ה'. אני קדוש כי קדושיםוהייתם
 להתדבק הרצון לכוון ידועים בזמנים הואהאנשים

 נכנס הלילה שבחצות העירו והרי )6( בהקבשהבו
 וכנסת הצדיקים. עם להשתעשע העדן בגןהקב"ה
 להתקדש רצון עת ואז להקב"ה. לו משבחתישראל
 ואותן בו. להתדבק הרצון ולכוון הקב"הבקדושת
 שזיוג בשעה זווגם עת בתורה. העמליםהחברים
 להתדבק הרצון לכוון לשבת משבת וזה נמצא.אחר
 רצון עת הוא שאז ישראל. ובכנסת בהקב"הבו

 האנשים ואותן ותחתונים. עליונים כלםשמתברכים
 הקדושה היא איה כבהמות. ועושים ממנושמתרחקים

 קדושות נפשות אותן איה קדושים. להיותשלהם
 גפ ואמר המלך שלמה צוח וע"ז מלמעלה.שנמשכות

 הקב"ה. זה דעת. הוא איזה טוב. לא נפש דעתבלא
 לא במעשיהם מושכים שהס הזאת נפש טוב. ל8נפש

 פתפערק ל6 )ו( 5נותס  נניס  ותפ5רתסס"ו
 תתעערין 65 ד3גין 516יפג6 מכ6ן 363סן. 36%כין
 מתעסר6ן ד36סן 3זתכ6 ש6 דכמ65. מסקיו מתסקיין6%

 )נ-יו.( 2 ונו' 3ניס 3מ זקכיס עסרת סס"ד )ג(ומת3רכ6ן
 מזקיס 6"ר יו5ו. 55רס 61ח סרע 6ס3 עתבכל

 ,י( )מסי, 3יס דכתי3 ק3"ס ו6 סרע. 6ס3 עת3כ5
 3סעת6 י%ו. 55רס 61מ תע31. 56 36יך ורערעך

 5מען קגנ( )תס~ס 16מר מ6י ק3"ס סנ6ך 5ךויעיקון
 6מיט 6קרון דיפר56 3ך. ס15ס כ% 6ד3רס ורעי6חי
 555 יויר. ססס5 וכי  י51ו. מסו י51ד. 5ק43ס.ורעיס
 5ק53ך.  יס6 05 נפ5פ5 יולר דפקס5נסעת5

 )3--ושו( ע 5ך ד6עקין 6יטן תכ5 5ך5סז63

ימ
 פתמ מוע6. 3רנ5יס 61ן ס31 65 יפס זפת 653נם

 כסוס תסיו 56 35( )תס5'ס כתי3 61מר. 636ר3י
 ופרד. מסוס כפ6 3ל 6תפרסן 3מ6י ס3ין.  6יןכסרו

 פכל5.  ורסיפין  סלייין ל5ססכת5  וגרפייסו3קדוסס
 1סתקדסתס )סס( וכתי3 5י. 5סיות סעמיס מן5תכס  סכרלמי  5סר  י( לייקי5  כיסר5ל  כסו כתיכופשר
 65תד3ח6 רעות6 5כ11כ6 ידיען 3זמכין ס61נס6 ד3כי 111ג6 וע"ד ס'. 6כי קדוס כי קדוסיסוסיתס
 5י5י6 3פ5גות 6תערו 1ס6 )*( 3ק3"ס3יס
 וכנסת 5דיקי6. עס 65סתעסע ועדן 3גכת6 ע56ק3"ס
 65תקדס6 רעות6 עידן כדין 5ק43ס. 5יס מס3מתיסר56
 61יכון 3יס. 65תד3ק6 רעות6 51כ11כ6 דק3אס3קדוסס
 דז11ג6 3סעת6 די5סון ז11ג6 163ריית6. דמסתד5ימ3רי6
 65תד3ק6 רעות6 5כ11כ6 5ס3ת מס3ת וס6י 6סתכמ.6מר6
 רעות6 עידן דס61 יסר56. ו3ככסת 3ק3"ס3יס

 כס6 3ני 6י ותת6י. ע65י כ65דמת3רכ6ן

 .1'ע(ן(::ו: ,%שק,ק'וני
 קג"ס. ד6 דעת. ס61 מ6ן ס31. 65 כפס דעתט653
 65 3עו3דייסו מסכין 1*יכע נפס6 ז6 ס31. 65גפס

 הזהרךו --
 הבניפ שאין י"ל אבאנ בגים אשאות שי המבהן מפרש ב1ה כי מלך. המקדש ברברי לנמרי הגירסא לשבש צויך אק בצ"י33(

 ד"ון שמשצאעפ הפסו* נל של וההתקשרהע ח8בהן משוש עתה )נ( י חב*ר שחט אבותם מן אלא הש*ע בהארת נשפעיםחגית
 בשפמש איא העלשנה. גששש חג*ה להבנים היונקת הקדהשה האמ הבינה שחיא דיחלא שקיו טו והיינו האבות טו השפע הארתטגיי
 והוד בנצח הח* ששרשפ והנביא'ם הצדיקים עבורת טו רלתתא אתעתתא ש"ש בזטן רהיינו בנים. הבני מן ומברבאן מתעפריןראכהז
 שיתעפרו ערמים לטעלה שא?לה ותפלותם עבורתם עיי רלתתא באתערותא הם ובאשר נירוע הנכיאים יניקת ומשם ח*הרן משהבמו
 אבותפ. גנים ותיאות שיהיה דליילא אתעתתא נישה או "4ראל. תפלות פן לקוי כתרים שקושר המלאך מן בירוע הזקנים.מהם
 כאשר 8" בנים. בני וקנים עארת החנ כך בקצור הבתוב וטעם לוה. קורס בדפירזש חב*ר. אבותם מן בש4ע יתעפת שהבניםפ"

 והשארת ש~ה" א*דדל*ע פצשה או וחן. בנצח ששרשם והנביאים הצד"קים עבורת מן רהיינו בנים. הבני טו מתעמרים חכ*רהזקנים
 בלבד סו8ו וקיא השסוק התחלת הע-ך לתעת צוקך שלבסוא טבין בל ימן ועפי"ז חב-ר. אבותם מן חג"ת לחבנים הש8ש הארת שיוש8ע אבאם.כנים

 ש8 8ש84 *שד ןהטיום לבוע 8ף שמימ. לשם לעשות הארם צהך מטה וכל המצות. מן אחת היא בזמנה העעה ענע מ )6(יבפ
 הרש חצף. כ%מ בהנאו טעשה עהאה איפ אם בך לכוק צריך שבזמנה העזנה במצות ווע ושכינתיה. קונ-ה יחור שזהוחשמי"ם

 8יוזש8 אללחע 81רש ובסיר בדית. היא שלו גשמיות העשךה אפילו חחבם שארם ה*ירוש בס"ק השיתא בדעת. יעשה עתם בלט4מו
 עמית. ג*כ היא שיו ח*רי,11ת אף רעת בלא שהח*שהבטיל
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 גססת6. ע)ייסו 6תתסכ6ן 6מר6 מסער6 דט6 6יסי.עו3
 מ6ן 5ק3"ס. 35ייסו מכווגי ד65 3ג'ן עו3 6'סי165

 5ק3"ס. ד)63 וכויג6 רעות6 653 סרע כי5רד6ת5טיע
 עו3. 6'סי ?165 גפס6 סרע זי5ר מסער6 ע5יס6תמסך
 סעת6 ודמי 6ן ד6יסו מ6ן מוט6. כרג5יס61ן
 3כ65. וד6י מוע6 6'טו. מוס6 קדיס6 רעות6536
 סו 63כפי 61ססיד1 גס6 33מ 3יסין מכתסין סרייןופ"ד

 מ6'ס ק3"ס דס6 )6מז6ס זעסון.מ5'פ1ת6
 זכ6ן. ד6יגון טז 3סון. זעתיס 3%%סו

 9 )ג-טע : ומתדכ6ן כמ5קדמין פו3ד'יסוזמכסר6ן

 מיי6 6"ל מסכ)ת. 6סס ומט'. 36ות גמ)ת 1סתבנית
 6יגסו. 36ות גמ5ת וכי 36ות כמ5ת וסון3ית

 ד6מסין דכיון 656 35אג. כ65 יסיכ ק3"ס1ס6
 דימסין 5זמגין ותתזג6. גס 5כל3ית6
 מסכ5ת. 6סס ומס' 536 ד136ת. 6מסג6 ויס6 35ריסכ65
 ק3"ס מטס 3"ג. 05 *מטץ כד ד6תת36גין
)3"גז

 דק3"ס 3רקיט46 ט5יס מכריזין כו 6)6
 כס6 כגי זכו וכד 5ע5מ6. ייתון 65 טי ז11גיןמזווג
 דק6 %זמג6 6תת6. 15ן יס3י סכי עו3דסץ)פוס

 ס5יק 6רמיס. כ"ג ססו6 ו6ססי )ג(1כק15עין
 עו3דף יכסר וכד טו3דוי. דיכסר טד)6מל6

 וגע'5 ס6י 61תי ג3ר. מקמי ג3ר 6תדמי זמגיס דמעי16
 35'ג. 6תת6 יסיכ 6יסו קכ"ט וכג"כ 6מר6.גכר6 מקמי 3"ג 5ד6% מכ65 ק3"ס קמי קסי 1ד6?%יס.
 ו3ג"כ מסכ5ת. 6סס ומס' וע"ד ווונין. 6תייןומגיט
 3"ג ד6י מזי 1ת6 כס. 5כר כ65 יטיכק3'ס
 5'ס ייתי 6מר6. ססר6 5נ3י קכ"ס מעס 6רמוי6סעי
 651 3יסין. 1כ5 קערוגין כ5 6מר6 סער6מסס61
 656 ק3"ס מעס )יס6תיין

 מסס"
 ד6תד3ק 3יס6 ססר6

 ד65 6תת6 וע,ד דע3ד. טו3דין 63יגון3יט
 6כי 1מו65 ז( )קסלת ס5תס 5ט קר6 מסכ5ת6'סי
 נוסיך 6יסו זכ"ג מו3וי ד3גין ט6סס. 6ת ממותמי
 ק3"ס וכד דט3ד. טו3דין 63'גון שיס)ס

 5יס 6זמין 6יסו דכסרן. עו3דוי 3גין ככ"ג 3יט6תרגמ
 סער6 מם 3פורקן 5יס וסליק מסכ5ת. ד6יטי5גתו

 )5-יכט.( :6חר6
 6"ר תקוס. סי6 ס' וע5ת 6יס כ35 ממסכותר*בנות

 ממס3ין כ5 מגיס 05ססיע 5ריךי3סכיגתיס. 5ימד6 גס 3ר ז5ריך זמג6 3ס610סמטון
 ממס3ות ר3ות 3סון ד6תמרק5יפין.

 מד6. כנומסכת6 5נגיט סכיגת6 ו)ס5ק66יס.
 דמתימד גס ד3ר כגווג6 תקוס. סי6 ס' וט5תסס"ז
 כמס מד. עתס 5תסוי מ35וסף 6תססע זוניס3כת
 65פסס6 5ריך סכי 6מז. 35סר וסיודכתיכ
 יות6 3כ5 5ק3"ס דתיימז 3זתג6 6מרגין ממס3ין כ5מגיס
 ש( תיקק )ת" : 6מד ס' 56סיט ס' יסר56 סמע זממן.תרין

ו5ת
יו

יראת
הוהף

 נפשות. עליהם נמשכות הטומאה מצד שהרי היא.טוב
 להקב*ה. הלב וכוונת רצון בלי הרע ביצרשנלהב מי להקב"ה. לבם מכוונים שאין לפי טוב היאאין

 סוב. היא שאין נפש הרע יצר של מצד עליונמשך
 השעה את ודוחה אץ שהוא מי חוטא. ברגליםואז
 בכי. ודאי חוטא הוא. חוטא קדושה מחשבהבלי
 בהפנים המעידים באנשים רעים נגעים נמצאיםולבך
 מואס הקב"ה שהלא להראות שבהם. העזות עלשלהם
 זכאים. להיות שחוזרים עד בהם. דעתו ואיןבהם

 ,( )נ-טט : ונטהרים כמקדם מעשיהםשמטיבים

 תייא א"ר משבלת. אשה ומה' אבות נחלת י"יןטית
 הם. אבות נחלת ובי אבות. נחלת והוןבית

 שהקב*ה דכיון אלא לאנשים. הכל נותן הקביההלא
 שמוריש לפעמים היות יכול וממוו. לאיש ביתמנחיל
 משכלת. אשה ומהן אבל אבות. נחלת ותהי לבנוהכל
 הקב"ה מעם האיש. אותה יסגל אשר שהאשהלפי
 אשה ממציא הקב"ה אין שהרי אותה. מסגלהוא
 הקב"ה כי ברקיע. עליו מכריזים כאשר אלאלאיש
 שהיו ולפעמים אשה. להם נותנים כך מעשיהםיפי האנשים שזוכים וכפי לעולם. שבאים טרם זויגיםמזווג
 עולה אז דרכו. הרע ההוא ואיש )ג( מקושרותשולות
 1  מב~ יטיב וכאשר מעשיו. את שיטיב עד לאחרזווגו
 את ולוקח זה ובא איש. מפני איש נדחה זמנוויגיע
 לאיש. אשה הנותן הוא הקב"ה ולפיכך אחר.איש מלפני איש לדחות מהכל הקב"ה לפני קשה וזהשלו.
 האדם שאם וראה ובוא לאנשים. הכל נותן הקב"הזה ולפי משכלת. אשה ומה' ולכך הזווגים. באיםוממנו
 לו באים הטומאה. צד אל הקב"ה מעם דרכונוטה
 שהתדבק הרע צד מאותו אלא הקב"ה מעם לובאים ואין רעות. וכל מצירים כל ההוא הטומאה צדמן
 משך הוא האיש חטאי שבשביל האשה. את מפותמר אני ומוציא ז( )קהלת שלמה עליה קרא משכלתהיא שאין האשה ולכן שעשה. רעים מעשים ידי עלבו

 הקב"ה וכאשר שעשה. הרעים מעשים ע"י עליואותה
 לו מזמין הוא הטובים. מעשיו בשביל באיש בוירצה
 צד מתוך בפדיון אותו ופודה משכלת. שהיאאשה

 ( )א-יטט :הטומאה

 א"ר תקום. היא ה' ועצת איש בלב מחשביתך4בנות
 לייחד האדם שצריך ההיא בשעהשמעון

 מחשבות כל מעצמו להפשיט צריך בשכינתו.להקב"ה
 מחשבות רבות נאמר שעליהן קליפות. שהןאחרות
 אחת. במחשבה אליו השכינה ולהעלות אי12.בלב
 כשמתיחד האדם כדמיון תקום. היא ה' ועצתזש"כ
 כמו אחד. עמה להיות בגדיו מפשיט זונו בתעם

 מעצמו להפשיט צריך כך אחד. לבשר והיושנאמר
 יום בכל להקב"ה שמייחד בשעה אחרות מחשבותכל
 סו( תקון )ת-ז : אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע פעמים.שני

 ויא גחע-ו קלוטין יהיהן שצריך *ווופ הה* וליענ-ד אענות גירסאהז ולש קלופין. בתיבה הנפ על כאן נדדקו הוהרטפחמ)ע(
8 * הנו%ת וכן כאהההמוימוו מקושרו* *רשת שהשתי כקושר וטשטעווי קרוט. *וור"1 נזנרית קרוטות כנש הה* נוא-1 יקליפיז יודי-4 נשתי קרי4ין נוהרמד*פ
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 רבי רש4 יפקי בי 'יין ושבעיחיים דדיר84רן
 חפץ אל לא כי ה( )תהלים פתחיהודה

 ונתבאר. נדרש וה מקרא רע. יגורך יא אתהרשע
 אהריו ונמשך הרע ביצר שמתדבק מי וראה בואאבל

 הם. ומי שנתבאר. כמו לו משמאין עצמו אתלמטמא
 שמשחית זה שהרי הארץ. על דרכם שמשחיתיםאלו
 לרוח לו מגביר הוא הרי עצמו את ומטמאדרכו

 שנאמר כמו רע, נקרא נטמא כאשר ויפיכךהטומאה.
 לא כתוב עליהם ה'. בעיני רע יהודה בכור צרליהי
 פני רואה ואינו ההיכל לתוך נכנמ שאינו ר1.יגורך

 העולם. מן השכינה נדחית שבזה לפ* )נ(השכינח
 הקב"ה מעם נפקד אינו האדם כשנטמא וראהובוא
 וש"כ לרשה. רע שנקרא מזה נפקד שעה ובכליטוב.
 בדרך הולך האדם שכאשר רע. יפקד בי יל*ןושבע
 מ-נ'(' : עמדי אתה כי רע אירא לש צלמות- גגי אלך כי גם וכתוב )י( רע יפקד בל אזהישר

 יבי אמי 'ד* הישע '"' "יה יע אשימ" ת'מיאי
 להתגבר האדם את ברא הקב"ה וראה בואשמעק

 ולא הימין. לצד אמת בדרך וללכת גהתורה.בה
 וה הרע ויצר הטוב יצר ולפיכך השמאל.. לצדילך
 הטוב יצר להגביר צריכים וישראל שמאל. וזהימין
 הוא יצה"ר וכאשר הטוב. יצר על יצה*ר מגביראז לשמאי האדם נוטה ואם טובים. מעשים ע"י יצה"רשל
 נבל נשתלם לא שהרי בחטאיו. האדם לו משליםמנום
 האדם צריך ולפיכך )6( האנשים בחטאות אלאזה

 מזה וישתמר בחטאיו הרע יצר זה ישתלם שלאלהזהר
 תמיד בשלמות להשלימו נצרך הטוב ליצר שהריתמיד.
 לה' קוה רע אשלמה תאמר אל ולפיכך הרע. ליצרולא
 ל"( )ה"לים ככתוב רע. אשלמה תאמר אל ד"א : לךויושע
 טובה לך שהשלים מי וגף. טובה תחת רעהומשלמי

 רעה משיב יז( )משט שכתוב לפי רעה. תשלמנואל
 לאלה ואפילו מביתו. רעה תמוש לא סובהתהת

 להם ישים צריך אינך טובה, 8תחת רעות לךששלמו
 לה' קוה איש לך. ששלמו רעה אותה תחתרעה

 ( )א-רא : לךליוושש

 רבי אמר בט4 חדיי כי חפש אדם נשמת ה1כר
 השדה כבהמות שהולכים לאגשים להם אוישמעון

 של הקדושות נשמות ניכרות הזה בדכר דשת4בלי
 ישראל של נשמות עכו"ם. אומות של הנשמות ביןישראל
 ה' נר ככתוב שדולקת. הקדושה מנורה מתוךנגזרו
 התורה מתוך שנדלק בשעה הנר וזה אדם*נשמת

העליונה

 לל לפ. יפקז כ5 עין ~סכע יס"ט דליי4את
 מפן 56 65 כי ס( )תסייט פתחיסוזס

 ו6וקמוס, 6תתל קל6 ס6י לע. ינולך 63 6תסלסע
 6כתריס ו6תתסיך סלע כי5ל ז6תזכק מ6ן מוי ת66כ5

 6'גון, ות6ן ז6תתל. כתס 5יס ויס6כון סו6יסת6כ
 זתם6כ ס6י זס6 6לע6. ע3 5לח"סו זתחכ3ין6יגון
 5לומ6 5יס 6תקיף 6'סו נלתי וס6יכ6רמיס
 זכתיכ כנו0 לע. 6קלי 6סת6כ כז כך וכניןתס6כ6.
 65 כתיכ %ייסן ס'. כעיגי לע יסוזס ככול עלויסי
 6פי מתי 6% כפ5פיין ע56 ז65 לע.יגורך

 מע%5. סכיגת6 6סת5-ק זכס6י כנין )נ(סכיגת6
 קג"ט מעס יתפקז 63 6ס%כ גס נל כז מ,יות6
 סס"ז 3כיס. לע ז6תקלי מססו6 6תפקיז ,תכ6 וככ55עכ.
 כ6לח 6זי5 נס כר זכז רע. יפקז כ5 י5'ןוסכע

 כני 56ך כי נט וכתיכ )י( לע יפקז כ5 כז'ןת'סי
 )6-גו.( : עמף 6ת0 ט רע 6יר6 3563תות

מ
 רכי 6מר 5ך* ףוסע 5ס' קו0 יע 6ס5תס ת6תיאל

 65תתקפ6 גס 5כל 5יס עכיז קכ"ס מזי ת6סתטון
 ע6 ימיג6. 5סעל קסוע כ6למ עתסך כ6וליית6.כ0
 ז6 רע ף5ל סוכ י5ל 6יסו וכג"כ . סת656 5סעליסך
 סוכ 5י5ל 65תקפ6 כעיין ויסל56 סת656. 1ז6יתיכ6
 5סמ6ל6 כ"נ סעי ו6י זכסיע. פוכדן כ6'גון לע י5לע5
 ות6ן עונ. ער פ5 רע י5ר 6תתקףכז'ז
 מגוע6 6סת3'ס 65 זס6 1.ה":". 04 6ס5'ס פמסזס61
 נ"ג נטי וננ"כ ח( ק% זנני נמע6'ן 656ז6

 1'גא"הל כחס6וי רע י5ל ססו6 יסת)יס ז6565זזסל6
 תי*ל כס5יתות 5'ש 65ס5ח6 כעי עוכ י5ל זס6תזיל.
 5ס' לןס לפ 6ס)תס ת6תר 56 וכנ"כ סלע. י5לו65
 וח( )"4,ט גזכת'כ רע. 6ס5תס ת6תל 56 זש6 : 5ךויוסע

 סונס 5'ס זס5'ס %5ן ונו'. עוכס תמת לעסותסיתי
 רטס חסינ יי( ייס)' דכת'נ נג'ן לע. 5'ס 'ס5'ס65
 5ת6ן 61פי5ו תכיתו, לעס תתוס 65 סוכסתחת

 5סו 65ס5ת6 3יס 6ית 63 סוכס( 1מ5ף כיסין 5יסז6ס5יתו
 5ס' קוס 656 5'ס. זס5יתו כיס6 ססו6 מ5ףכיע6

 )6-י6.( : 5ךויוסע
 לני 6תר כען. חזרי כ5 מפס 6זם נסתת ס'נר

 מק65 ככעילי ז6ג'ן גס6 5כמ וויסתעון
 קזיסין נסתתסון 6סתתוןען ז6 כת05 סוכ5תגו.כ65

 זיסל56 נסתתסון עכו"ס. זעתין נסתתסון כיןזיסי56
 ס' נל זכת'כ זד5'ק. קז'ס6 כו5'י6 ממ6תנזלו
 6ול"ת6 מנו ז6תז5'ק כסעת6 ;ר יס,י 6זס,יקתת

י5עי63
 1,צהף1,1

 רצח ילין 4שנ" י"ל )ז( תורה: גתלמוד להתיגע הבח מן גדי יהזר כח לע ואין גדול. בכח *ירוש סג'. כהילא השובהיזח שמחי אחר במטם בוהר איתא ונן ח"ו. תשונה לוח מדיל שאין לח11נ אין אבל נראף. גדויה תשובח עשח יא א8פי)נ(
 ו ונע פרעיגו רעב. סשביעו באדם. "8 קמן אגו הדל שאפרו דרך על ילין ישבע 44ל ועוד בלילוע תורה גדגרי עצפ שמשג"חמו

 מזח שצמו להשביי האש חיל בויע והמו שעשה. קרהשה רבה האדם מו לנ"י ליצה"ר רשות "ח חופא שהאדס עףץ י4-)6(
 להחזיו פונרא הפ תש21ת עושה האדם אפ אבל האנויפ, חשאי 1" נשתלפ והיצה*ר ואומר חוש מסמ.חהתלגו

 - 1 גיד1ש פר מקיאע בלע מי נתש חז ועי"4אהן

9.-
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 רנע6. 6סי)ו ע3יס גס1ר6 סכיך65י3עי63
 ז6 כנ11ג6 3ך. זתי 56 "5ס'ס 9נ( )תס)יפ ז6ור61
 )6 )כס. זנוי 56 ס' 6ת סתזכיריס סכ( )יספ"כתיג
 6100 סתי3ס. נו ז6ת6מז6 כיון זסרנ6 גסור6 יכין.סכיכו
 )כ6ן נסור6 תתגעגע6 656 5ע)תין. סכיך )6יסור6
 6100 תנו זגסתתיי0ו יסר6) ז6 כנווג%6כ6ן.
 מז6 ת03 ו6תר כי,ן ז5ע'65. זפרנ6גסור6

 ז)'ק. ג10ר6 60ר16ריית6
"51 

 65סתככ6. 6יכין יכ5,ן
 זסרנ6. כ:ט,ר6 סעיין 1)כ5 51כ6ן 3כ6ןונותגעגען

 י6( )ימ'ק6) וכת.ג כת'ב. 6זס גסתת ס' גרזס6
 עכו"ס. 116וין 6% 6זס קרו"ן 6תס 6תס.6זס
 תתגעגען. 6% מסת:לן עכו"ס זענו')יסתת'ן
 גס ז3קין )6 16ר"ת6. 3סון 5יתזס6
 עגז'ן 631 חסתככין ז6 1ע) גסון. סר'6 גסור6%6

 ג16ריית6 5ע6ן כז ג)מוז"סו 'סר56 656געגוע6.
 )נ-לימ:( : גק'111"סו )1ויקס 'כ)'ן 6% וסכ6. סכ6תתגעגען

 ו6מרג'ן זעיג'ן. גגעגוע זנ3%ן גס6 גגי 6ית מוית6
 גגעגוע 61מלג'ן זריס6. נגעגוע 61מרג'ן זיזין.גגעגוע
 6תר זגכ3 6'סו ז6 זלנ3'ן. ככעכוע ו6מרכיןזנופ6,
 כססו6 'ת'ר כעגוע עכיז תתן ניסזגסיותיס
 6'סי )6 גסתת6 וכ' 6ג6 6)עזר רגי 6'65תר.
 6*) ז3ג6. 6גרין גכ5 61תפסעותס ג)כ6. יזיע6ג6תר

 ותסכג. 1ורג)1תי1 ןתג5 ג'( )יית גס כת'ג וס6גרי
 3ס וכמית נו6תרס6 05 גפיק סכי כס זגר עוגזמזכפוס
 נ( )'סע" גס ז6תנור זסכיכת6 כנומ6 ת6תרס6.)גר

 פ6ן 6יסי ס3יתת6 ותיוגת6 16וכס. ס)מטוגפסעיכס
 זגסנות6 זג,תג6 גקזנוית6. זטות )6תרס6 3טז6תיג
 63 ת5כ6 גפקת כז נוערוגית6. 6תקרי6ת ג)ג66יסי

 תזרנ6 )0 גמית סכי זג"ג מוגוי וכפוס נוערוגי".6תקרי6ת
 וכוון וכפוס 3רנ15'. 05 זגמית עז 65גר ות6גר3זרנ6
 וגנ*ו 65תרס. זס3'קת עז 05 ס5'ק סכיז')יס
  גטסו6 יתירס  תלוע0 פנרת  תתן  רלתתת 6תרגכ5

 ע'( תקין )ת"י : נו6מרגין יתיר6גר
 מוי ת6 ו6יור. סב6 6100 סתמ גו'. 6זס גסוות ס'נר4

 זסס61 ותקיפ6 רגרג6 611')ג6 גסנות'ןכ)
 6מר6 611'3ג6 רומין 1כ3 גסק'. נועזן זגפ'קיסר
 נו)תת6. רומ מ3עי65 גסנוס גפקין.ועיר6

 תתמגרן וכז וגוקג6. זזכר כנווג6 כמן6ונותמגרן
 זתרוריסו וגמגור6 ע65ס. גגסירו גסרין כזיןכמז6
 'גסנוס כ'ר. נוסו 6זס. גסתת ס' גר ססשז גר.6קרי
 גסנוס ג'ר. 6קרי כמז6 זתר11ייס1 מגור6 וע3'רומ.
 65 ך6 ג65 1ז6 כמז6. 65גסר6 וגוקג6 זכרורומ
 כמז6 נותמגרן 1כז )נ( כר 6קרי 6%גסרין
 גס'כ65 3ע'65 תנון )קי'611 גרומ גסנוס 6תעעףכזין

 ונו'. יעסף נו3פכי רומ כי וו( )יסעי זכתיגסיויר6.
 גג'ן עעיו, יו6י )ג( 'עעף 636 כתיכ י6יתעעף

זגסנוות
ויו

 אחר. רגע אפילו שעליו האור שוכך איןהעליונה
 זה וכדמיון לך. דמי אל אלהים פג( )תהלים הסודוזה
 אל לכם. דמי אל ה' את המזכירים סב( )ישעי'כתוב
 זה הפתילה. תוך שנאחז כיון הנר אור לכם.תשככו
 לכאן האור מתנענע אלא לעולם. שוכך אינוהאור
 אותו מתוך שנשמותיהם ישראל הזה כדמיון וכןולפאה
 של אחד דבור וואומר כיון העליוה נר שלהמאור
 לפיכך לשכך. יכול אורו ואין נדלק. נרו הריהתורה

 הנר. אור כמו הצדדים ולכל ולכאן לכאןמתבענעים
 יא( )י"יקאי ונאמר כתוב. אדם נשמת ה' נרשהרי
 עכו"ם. האומות ולא אדם קרוים אתם אתם.אדם

 מתנענעות. ואין משתככות עכו"ם האומותנשמות
 בנשמותיהם דולק אש אין תורה. להם איןשהרי
 עושים ואין משתככים הם וע"כ בהן. שוכן האורואין

 בתורה לומדים כאשר בלבדם ישראל אלאנענועים.
 )ג-ייח'( במנוחה: לעמוד יכולים ואין והנה. הנהמתנענעים

 ואחרים עינים. בנדנוד שמדברים אנשים יש וראהבוא
 בנענועת ואחרים הראש. בנדנור ואחרים ידים.בנדנוד
 מקום שבכל הוא זה רגלים. בנדנוד ואחריםהגוף.

 במקום יותר נדנוד עושה הוא שם בו שורהשנשמתו
 היא אין הנשמה וכי אבי אלעזר רבי א"לההוא.
 א"ל הגוף. אברי בכל והתפשטותה בלב. ידועבמקום
 ותשכב. מרגלותיו ךתגל ג'( )יות בה כתוב והלאבני
 ומורידה ממקומה מוציאה הוא כך האדם מעשהשכפי
 נ( )ישצה בה שנאמר השכינה כדמיון ממקומה.לחוץ

 מי היא שלימה ותשובה אמכם. שלחהובפשעיכם
 שהנשמה שבזמן בתחלה. שהיתה למקומהשמחזירה

 אינה הלב מן יוצאת וכאשר מטרונה. נקראת בלבהיא
 ממדרגה מורידה כך האדם חטאי וכפי מטרונה.נקראת
 הזכיות וכפי לרגליה שמורידה עד לאבר ומאברלמדרגה

 ולפיכך למקומה. שתעלה עד אותה מעלה הוא כךשלו
 ההוא באבר יתירה תנועה תעשה שם שיורדת מקוםבכל

 תקוןע, )ת"ז אחר: מאבריותר
 וראה בוא ואמר. ההוא סבא פתח וגון. אדם נשמת ה'נר4

 ההוא הנהר של והתקיף הגדול מעץ הנשמותכל
 אחר מעץ הרוחות וכל יוצאות. העדן מןהיוצא
 מלמטה. והרוח מלמעלה הנשמה יוצאים. הראשון מןהקטון

 מתחברים וכאשר ונקבה. זכר כדמיון יחדוומתחברים
 שניהם של ובהתחברות עליון. באור מאירים אזיחדו

 "נשמה נ"ר. מהו אדם. נשמת ה' נר זש"כ נר.נקראים
 נשמה נ"ר. נקראים יחדו שניהם התחברות ועל"רוח.
 אין זה בלא וזה ביחד. להאיר ונקבה זכר הםורוח

 יחדו מתחברים וכאשר )נ( נר נקראים ולאמאירים
 בהיכל ימעלה שם להתקיים ברוח הנשמה מתעטפתאז

 וגון. יעטף מלפני רוח כי ג" )ישע" שנאמרהנסתר.
שהנשמות לפי הטעם. מה )נ( ועטף אלא כתוב לאיתעטף
הוהר

 דוהת אהד פ,8ך אחר מעיפ שמ של ורפיפ משמ פרכב שהא האלקפרין פאור שנתגלה מעת בעוה"ו האיפ א% כוהרסית)ג(
 בטשסע וה" שבי. בלי הפועל כעצפ נעשית שהפעלה הת*על ננין הוא יתעפף )נ( : אור ההי או יחר הזרמיפ שגי בהתחברווק
 הכתוב שלפי י"ל או הנשפג והיא הרוג עפ עצפו שיעפף מי שיש ומשמעותו נסתר. קל בנין הוא יעפף אנל בעצמו. מתעפףשהרוח

 הי41י נפעה בבניןידרש
 : הנשמה מן אפף שהתח והיע בקם4ץ. והעי*ן בציר"ה
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 הנסתר בהיכל בגן ימעלה שם עשיתי. אנפשהנשמות
 כראוי ברוח הנשמה ומתלבשתמתעטפת

 זכאי אדם של רוחו וראה ובוא ( צט משפמם )רג :לה
 ומועדים שבתות ובכל שלמטה. ערן בגן בצורתונתעטר
 ועולים ומתפשטים הרוחות נתעטרים חדשיםוראשי
 נשמה אותה עם הקב"ה שעושה וכמו )י(למעלה
 הרוח עם עושה הוא כך למעלה. הקדושהעליונה
 לפניו עולה הרוח וכאשר שלמטה. עדן בגןלמטה
 מעטר מיד פלוני. הגוף של רוחו הוא זהואומר
 :( )נ-" : בו ומשת8ש8 עטרות בכמה הזה לרוחהקב"ה

כא
 ה"וא שלם "מי נפשה מציית שימי יישיני 8יישמר

 שפתיו שאם לפי וגף. ולשונו פיושומר
 עולים הדיבורים אותן רעים. דברים מדבריםולשונו
 היעלו ואומרים מכריזים כים שעולים ובשעהלמולה.
 וי8ח נאמר צשעליה הקדושה הנשמה ואז התקיף.נחש שי ידרכו מקום פנו פלוני. של הרע דבורמסגיב
 ותרגומו חיה. לנפש האדם ויהי חיים נשמתבאפיו
 לדבר. יכויה ואין ונדחית ממנו פודחת ממללא(לרוח

 מטוב. החשיתי דומיה נאלמתי לט( )תאליםכמש"כ
 נותנים ואין גדול. ובצער בבושה עולה הזאתונשמה
 שומר ולשונו פיו שומר כתוב וע"כ כמקדם. מקרםלה

 נעשית מדברת שהיתה זו ודאי. נפשו נפשו.מצרות
 מ-וי" : הרע דבור בשבילאלמית

א*85
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 וראה בוא אלא האיש. ש!סתתר הענין מהשמעון ""י ינענשי* עביי יפתים עסתי יע" יא"ערום
 טק )י"הו בו נאמר להשחת למשיוית רשות שישבזמן

 ק( )פ"זית זמן ובאותו וגו'. קוצים ומצאה אש תצאכי
 בזמן לאיש לו יש זה ומפני כרשש. כצדיקוהיה
 כי ביניהם. נמצא יה" שלא ולהסתתר להטמןההו8
 האיש יסתתר וגמה משפט. בלא נספה יש ההואבזמן
 בתשובה. עליו. ישלטו שלא והמקטרגים הדיניםמאותן
 סתרה שהיא העליונה האם זו עליון. בסתר יושבזשקכ

 אלא מו,שג  שאינר חכמ"ה זה ממנה.להעליון
 סג( תקת )ת"ז :בבינה

 שנכנס נח. על נאמר זה מקרא אמרחייא רבי ונענשה עברו ופתאים ינסתר יעה יאהערום
 אמרר והרי לו. דחקו שהמים בזמן בה ונסתריתיבה
 שמתהלך המות למלאך יו ראה יתיבה וצנכנסשטרם
 לתיבה נכנס לו שראה כיון אותם. וסוכבביניהם

ונסתר

 5ט65 תתן עסית'. *גיליסתות
 כנג"

 עתיר6 כפכ65
 כתס כרומ גסתס 61ת3כס6תעסף
 ,כ6ס יכקג רומ6 מוי 1ת6 ( 5ט עספסיס )י'נ :ו6תמו'
 וייועדי סכתי וככ5 י5תת6. עין כנן כייוקג66תעקר
 וס5קין וחתפססן רומי תמעסרן ירמיוריסי
 גסתת6 כסס'6 קכ"ס יעכיי וכתס )י(3עי65
 רומ6 כס6' עכיי גתי סכ' 5ע'65. קייס6ע65ס
 קת'ס ס5קת 1ק6 י5תת6. עין כגן3תת6
 תעסר6 ת'י מפ6. יפ5ג'6 רומ6 6'סי י616מר
 :( )ג-גי : כס ו6סתעסע עערין ככתס רומ* 5ס6' קכ'ס05

כא
 טט61 6תל גפסו. ת5רות סומר 31ס1ג1*1שמר

 ססוותיס ל6י ננין ום'. 1)סוגו סיו סותררכי6
 ס5חין מ3ין 6יכון כיסין. ת3'ן תת33ן61סכיס
 6סת5קו 61תרין תכריוין כ5סו יס5קין וכסעת56ע'65.

 65רמיס *תל סגון יפ5ג'6. כיס6 ית5סתס,מרגיס
 ויפמ כ0יכ  ורפ3ס קויס6 גסתת6 וכיין תקיפ6.ימו'6
  ותרמתו מיס. 3לסס  ס*וס  ויפי  מיימ לסת0כ*סיו
 5ת653. יכ65 631 61סה5קת תגיס 6תעכרת 6יסי תע633[5רומ
 פסוכ. סתסיתי  דופיס ל*3פתי  3פ(  )תס3יסכו"6
  יסכין ו63  רכ3*. כע6קו ככסופ6 ס5ק6 כסתת6וס6י
 שסתץ ו3סולו סיו  סופר כסיכ ופאר  כת3סרפין. 6תר3ס

 4תעכיזת תת655 לסות סס.6 וי6י. גפסו גפסו.ת5לות
 0 )ג--18 : כיס6 ח6515 כניןמסתוק6

4*אש
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 6"ל מעגסו. עכרו ופשיס מסתל לעס י6טוצרום
 %י 60 636 כס.  רכר סשרס ת6יסתעון

 גג( )סעות כיס 6תתל 5מכ5 5תמכ65 רקו ד*י0כופ*
 ימ( )כי6סית זתג6 1כסס61 1מ'. ק51'ס 1ת65ס 6ק ת65ס
 יפכ6 כספ6 3כ"ל  3יס *ית  61 וכמן גרסע. כ5ל'קוסיס

  וכסס61 כיגייסו. יסתכמ 1)6 651תכסי636תעתר6
 כס כר כסתר וכת6י תספס. כ65 גספס יסותג6
 , כתיוכת6 ע5יס. ים5עון ד65 וקערונין ייגיןת,5ין

 סתל י6יסי ע65ס 6ת6 י6 ע5יון. כטתר יוסכסס"י
 636 6סתמולע ל65 מכת"ס י6 תיגס.5ע5יון

 סג( ת'ק,ן )ת'ו :כס
 יע56 כמ. ע5 6תתר קר6 ס*י 6תרמיי6 לכי וגעגסו. עכרו ופת6יס 1גסתר"סערום
 6תתל 1ס6 5יס. ימקו יתיי6 כותג6 כס 61סתתר5תיכות6

 י6וע סתות 5ת65ך 5יס מת6 5תיכות6 ע56 65יעי
 3תיכות6 ע36 5יס ימת6 כיון 3ון. 61סמרכיגייסו

"סתתל
 וצאוכטו. כי תת"טף למען העליק עדן לגן  שעיח כען טה"ו של הגוף בצורת שהחש העדן בגן שהאהג הטף פן מתפשפ שההח 8")ז( הזיזיו

 : לי אשר דגשמה עם להחאחד *יח הנוף טוח הרוה מתפשפ לכן התהתק. עדן ע של הטף אפילו סעכנ הענין1לזה
88
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 ר6ס וכסתר. רעס ר6ס ערוס סס"ד כגוס.61סתתל
 תסתר. רעס ר6ס ערוס 6תר יוסי לכי )6(סתגו) תי תפני סס"ד תקתיס. וגסתר סתות ת)6ך ד6רעס.
 דכזתג6 ד6תתר ת6י ע) 6סדר )י( כתיכויסתר
 6% יסתר. מכיס כס כר כע)ת6 סרי6דתות6

 6רסותמ,:מכמתשסילכי3יס
 כ)

 6יגון* ת
 די

 כנ'ז
 ק?:ע 1

 ופת6ימ דקר6 וסיפיס כ6תג)'6. קתיסףעכרון
 ( )6-סס : וגענסו קתיס ו6תח,יין קתיס עכרין וגעכסו.עכרו

 תתכס. 'סור )6 'זקין כ' גס דרכו פי ע) 3יעידענךך
 6ת מכוך ויתס)ך כת'כ ו6תר. כסור6י רניפתמ

 )יס ס)'ק קכ"ס 6)סיס. 6תו )קמ כי 61'ככוס6)סיס
 ~עיל 1עיר מכוך ו6תתסך גס6. דכמ ד6 ע5ת6תגו
 כדוכתיס וס6רי ד6תעכיד. ת6י ד6תעכידעד

 ותיכיס ד6גפין. תתכ6 ותקיפ6 רכרכ6 כמכמכטך4דן י6ותכדק6
 1ע)6ין.

 מי)א ע,גיס 6%פק6 5ס)ט6ט 3יס דקריכין
 די)יס וסו)סכי נ7צר*" ליס וקר6 קדיסין.ועסרין
 סס"ד )ג( 3עי)6 ו6מיד6 )תת6 6מיד5 ססרין.כתרין
 קכ"ס )יס דתסיך כממ1בטר4רן סו6 ד6 )גער.מגוך
 5פוס זרכו. פי ע) )עי)6.' )תיתכ כיס 61כסינתתת6.
 נס סייתי כער דכתיכ י,קין. כי נס דלתת6.6ורמיס
 וע"ד 6תרו. סעו)ס סר קר6 דס6י 1תכיכןזקכתי.
 רות( עדיט )י"" : 3תת6 ד6תתסכ6( )כנין )6תתסכ6ד6ית כנין 6ורמ. מססו6 יעדי )6 מתגס. יסור )6 יוקין כינס

כג
 יגן) נ') פגמס רכי 6תר י%דתך. ותג3ו6תך 6כיה 'סתמ כו: 'סתמ מכס ויו)ד "הק 6כי יניניל
 ד6 כו. יסתמ מכס ויו)ד קכ"ס. ד6 3ד'ק.6כי
 6כיו ד6 5ד'ק. 6כי 'נ') נ') ד"6 : ד3תת66כיו

 כתוספת כת'כ ויסתמ כו. 'סתמ מכס ויו)דד)תת6.
 וגו'. ו6תך 6כיך 'סתמ : )ע')6 קכ"ס ד6ו6או.
 י%דתך. ותג5 תסו ו6תה. 6כיך יסתמ דכתיככיון
 ו6תך. קכ"ס. ד6 "כיך. יסתמ 6)6 סני6. כ6תךד%
 יו)דתך ד6 יו)דתך. ות.5 יסר6). כגסתד6

_ )ג-יע.( :ד)תת6 4
כר

 מ,קיס 6"ר ונף. ת)מתס )ה תעססנתמנ%תכ1
 כיס6. סער6 דסוס6 ת3מעפ ד6 ת3ממס.מ6ן

ד6י5טרך

 ראה ונסתר. רעה ראה שרום וש"כ בתוכה.ונסתר
 מי מפני זששכ מפניו. ונסתר המות מלאך זהרעה.
 ונסתר. רעה ראה ערום אמר יוסי רבי )6(המבול
 שבזמן שאמרו מה על מוסב זה )כ( כתובויסתר
 לא עצמו. יסתר החכם אדם בעולם שורהשמיתה
 שכיון לפי המשחית. לפני יתראה ולא בחוויעמד

 נמצאים שיהיו אותן לכל ישחית רשות לושניתנה
 ופתאים המקרא וסוף בהתגלות. לפניו ויעברולפניו
 )8-א.( ונענשו: לפניו והתראו לפניו עברו ונענשו.עברו

 ממנה. יסור לא יזקין כי גם דיכו פי עי ינעיהנור
 את חנוך ויתהלך כתוב ואמר. נהוראי רביפתח
 העלהו הקב"ה אלהים. אתו לקח כי ואיננוהאלהים
 זעיר זעיר חנוך ונתעלה האנשים. של הזה עולםמתוך
 במקומו שוכן והוא שנעשה. מה ממנו שנעשהעד

 וממנו הפנים. שר והתקיף הגדול כמכמכמך*רן וזהוכראוי
 ושמשים והשרים ותחתונים י זליוניםמזדעזעין
 כח ממנו ולהוציא למשול אליו הקרוביםהעליונים.
 שלו והממשלה נ7צן* נקרא והוא קדושות.ועטרות
 זש"כ )ג( למעלה ונאחזת למטה נאחזת צדדים. בשניהיא
 זהו לנער.חנוך

 כמכטח1ך*רי
 מן הקבשה אותו שמשך

 גם הייתי נער שכתוב יזקיה כי גם שלמטה.דרכו לפי דרכו. פי על למעלה. לשבת' והנהיגוהתחתונים.
 ולכך אמרו. העולם שר זה שמקרא ולמדנוזקנתי.
 בשביל ההוא. מדרך יסיר אל ממנה. יסור לא יזקין כיגם

 רות( מדרש )יי" : למטה שיתמשך( )לפי להמשךשירצה

ע8עף4ף

 יגיל גיל פנחס רבי אמר יולדתך. ותגל ואמך '- אביך ישמח : בו ישמח חכם ויולד צדיק אבי ע%ניל
 זה בו. ישמח חכם ויולד הקב"ה. זה צדיק.אבי
 אביו זה צדיק. אבי יגיל גיל ד"א : מטה שלאביו

 בתוספת כתוב וישמח בה ישמח חכם ויולדשלמטה.
 וגף. ואמך אביך ישמח : למעלה הקב"ה זהוא"ו.
 יולדתך. ותגל מהו ואמך. אביך ישמח שכתובכיון
 ואמך. הקב"ה. זה אביך. ישמח אלא די. בואמךהלא
 יולדתך זו יולדתך. ותגל ישראל. כנסתזו

 )ג-,וט.( :שלמטה

כנד
 חוקיה א"ר וגף. מלחמה לך תעשה צתחבויותני

 ההוא. הרע צד של המלחמה זו מלחמה.חיזו
שצריך

 הזהרזע
 על הדרשה שמלבד ר"ל )כ( . המות מלאך של ר"ת הך ויינו המבול מי תיבות הראשי כי רמנ בדרך הממון לזמר אפשר4 או המות מלאך מפני לרבות התבה יתור ודורש המימ. מפני או המבול מ8ני שהיל'ל החב "ט יטי "%נ % %י )"מב

 1 ינין והמניןו גג( 3סטות בקרבו שמי שי הסוד ההו הוה לע%ם השפע מוריד הקכינה בנח מן העליונים. יעולמות הוהסעים המובים מעשים מעלה השכינה בכח הא כו מתלבשת הקתשה שהשגינה כיון *" )ג( . המידית מובה ועצה א:הרה :ה הרילשעכר



 הח-רישון כרמשלי קורשישון136

 ולהנצל עליו לשלוט מלחמה. בו להתגר האיששצריך
 ( )ח-קס :ממנו

 פתח יהידה יבי כחכה* צי ציה בייםהתרפית
 צרה ביום למעוז ה' טוב א( )נ~סואמר

 בו שמתחזק האיש של חלקו אשרי בו. חוסיויודע
 וביארו מעוז. היא בהקב"ה שההתחזקות לפיבהקב"ה.

 מעוז הוא זה למעוז. לכל, ה' טוב כמש*כ ה'.טוב
 ישועות ךמעדז כה( )תהלים שכתוב ישועות בושיש
 האימות ששאר צרה של ביום צרה. ביום הוא.משיחו
 ביום התרפית כתוב מה וראה בוא לישראל.לוחצים
 מן ידיו שנרפו מי התרפית. מהו כחכה. צרצרה

 בהקב"ה. בו איש יתחזק ואיך בו. התחזק לבלתיהקב"ה
 בעץ מתחזק בתורה שמתחזק מי שכל בתורה.יתחזק
 ישרחל לכנסת ותעצומות עוז נתן כביכולהחיים.
 כתוב. מה התורה מן מתרפה האיש ואם 63(להתחזק
 צר צרה ביום התורה. מן מתרפה היית אםהתרפית.
 מיצר הוא כביכול צרה. אליך שתבוא ביוםכחכה.

 כחכה. צר ד"א : העולם של הכח שהיא )ג(להשכינה
 והולך התורה מן מתרפה שהאיש בזמן וראהבוא
 להיות לו נזדמנים שונאים הרבה טוב. לאבדרך

 שהיא האיש נשמת ואפילו צרה. ביום עליומקטריגים
 כנגדו. שונא לו נעשית היא שלו. והתוקףהכח

 אבא אקר אליו. צר נעשית שהיא כחכה. צרשכתוב
 מתוקנים דרכיו וכל התורה. בדרכי הולך שהאדםבשעה
 .. לטוב להזכירו לו עומדים טובים מליצים כמהכראוי.
 התורה מן מתרפה האדם כאשר צרה. ביוםולפיכך
 שהוא הרע. יצר אותו עם להקב"ה לו צרכביכול
 לפי כ"ה. כ"ח צר כחכ"ה. צר זש"כ )נ( מקטרגנעשה

 של הכח ונחלש לקטרג לפניו מתקרבשהמקטרג
 .( )א-קעד :כ"ה

 פתח אבא יבי כחכה* צי ציה בייםהתרפית
 עושה משפט שומרי אשרי קו( )תהליםואמר

 ישראל הם זכאים משפט. שומרי אשרי עת. בכלצדקה
 ולילה. יומם בה לעסוק אמת תורת להם נתןשהקב"ה
 מהכל. חירות לו יש בתורה שעוסק מי כלשהרי
 נתבאר וזה עליג לשלוט יכולה שאין מיתה מןחירות
 הוא הרי בה. ונקשר בתורה שעוסק מי שכללפי

 החיים. מעץ עצמו מרפה ואם החיים. בעץמקושר
 התרפית וש"כ בו. ונתקשר עליו שורה המות עץהרי
 מן ידו שמרפה מי התרפית. כחכה. צר צרהביום

 צר כחכה. צר מהו כחכה. צר צרה ביוםהתורה.
 שלה ושמירה לימין. תמיד היא שהרי )י( כ*הכ*ח
 ואז התורה. בדרכי הולך כאשר האיש עלתמיד
 יוכל ולא האיש אצל יקרב שלא לחוץ הרענדחה
 ומתרפה התורה מדרכי האיש יסיר וכאשר עליו.לקטרג
 לשמאל שהוא ההוא שהרע לפי כ"ה. כח צר חזממנה.

 6%סתזנ6 ע)ו )ס5ע% קרכ6. כיס )6גמ6 3*גד56עליך
 ( ג6-קס :חכיס

 פתמ יסו7ס רני כתכס. 5ר 5רס ניוסהתרפףת
 5לס 3י1ס )תע1ז ס' קן3 6( 3גהיסו6תר

 3יס 67תתקף 37*כ מו)קיס זכ6ס 3ו. מוסיויו7ע
 ו6וקיווס תוקפ6. 6יסו 7קג"ס דתוקפ6 3נין3ק3"ס.
 תוקפ5 סו5 67 5תעוז. 5כ5. ס' סו3 כ7"6 ס'.סו3
 יסועוח 1חעח גה( )תק)יק זכתי3 יסועות גיס67ית
 עת'ן 7ס6ר 7עקו 3יוח6 5רס. 3יוס סו6.חסימו
 3יוס סתרפית כתי3 ח6י מזי ת6 )'סר6).עקין
 3ק3"ס, 3יס 3"ג יתתקף וסיך 3יס. )6תתקפ6 7)6חקג'ס י7וי 67תרפו מ6ן סתרפית. מסו כמכס. 5ר5רס
 נ5ילכ5  5סתקף  53וריית5.  ר5תתסף מ6ן 7כ5 63וריית6*יתקיף
 ר6) ס  י לכנסת תוספ5 יי3 כ3יכולדתיי.

 כתי3. ח6י ח6וריית6 יתרפי סו6 ו6י 63()6תתקפ6
 5ר 5רס 3יוס 6וריית6. חן 6תרפי 6יסו 6יסתרפית.
 )ס 7מיק כ3יכו) עקו. )יס 7ייתי כיוח6כמכס.
 כמכס. 5ר 7"6 2 7ע)ח6 מ')6 67יסי 3י()סכיגת6

 ו6זי) מ6וריית6 6תרפי ד3"נ כסעת6 מזית6
 67יסי 7כ"ג גסמתיס ו6פי' 7עקו. כיוח6 קעיגורין)יס 5חסוי )יס ~חיגין 37גו 3ע)י כנוס כסר6. 63657רמ6
 )ק53יס. 337ו ח6רי '6יסי 7'5יס. ותוקפ6מי)6
 636 6"ר )ג3יס. 5ר 67יסי 3מן כמכס. 5ר7כתיכ
 מתתקגן 6רמוי וכ) 67וריית6. כ6רמי 6זי) 37שג3סעת6
 .. 5ס3 )יס )76כר6 ע)יס קייחין סגיגורין כחס ,16ת.כ7ק6
 מ6יריית6 6תרש 3"נ כ7 5רס. 3יוס 67ו3ג'ן
 67יסו סרע. י5ר 7ססו6 3ס7יס ק3"ס )יס 7מיקככיכו5
 גנין כ"ס. כ"מ 5ר כמכ"ס. 5ר סס"7 )נן קקיגור66תע3י7
 מי)6 ו6תמ5ס 5קערג6 קת'ס67תקר3

 .( )6-קעי :7כ"ס
 פתח 6כ6 רני כחכס. 5ר 5רס ניוסהךזרפףר2

 עוסס חספע סותרי 6סרי ק,( )תס)יסו6תר
 ימר55 6יטן זכ6'ן חספע. סומרי 6סרי עת. 3כ)5יקס
 עי)י. יחמ6 3ס )6סתד65 יקסוע 6וריית6 )ון יסכ7ק3"ס
 חכ)6. מירו )יס 6ית 63וריית6 67סת7) ח6ן כ75ס6
 6וקמוס וס6 ע)יס. )ס5ע6ס יכ)6 7)6 חות6 חןמירו
 3ס. ו5ת5מיי  53וריית5  ר5סתרל מ6ן 7כ)כגין

 7מיי. מ6י)כ6 נרחיס  6רפי ו5י דתיי. 53ילכ55ת5מיר
 סתרפית סס"7 3יס. ו6ת6מי7 ע)וי סרי6 7חות6 6י)נ6ס6
 י7ו 6רפי 6י סתרפית. כמכס. 5ר 5רס3יוס

 5ר כמכס. 5ר מסו כמכס. 5ר 5רס 3יוסח6וריית6.
 7י)ס וגעירו )ימיג6. ת7יר 6יסי 7ס6 )י( כ"סכ"מ
 וכ7ין 67וריית6. 63ורמוי 6זי) כ7 נס כר עגת7יר
 יכי) 1)6 37*ג )ג3י יקר3 7)6 )3ר )רע )יס7מי

 סע5% ז6יסו רע דססו6 3נין כ"ס. כמ 5ר כ7יןחיגס. ו6תרפי 67וריית6 ח6רמוי 6סעי 3"ג וכ7 )'ס.)קסרנ6
ס)יע שולט

 הזהרזיו
 על פ4 )נ( 1 חי לעפ ותעצומות עה מק הא ישראי אי יהיה זה שלעומת כדי עון ל%יהים עח תט הכתוב ייד עי פיייש 3"כר

 הקג"ח כי )ג( ו זכ4 מזתעי קלני מראשי קלני אומרת מה שכינה בצער ישראל *החעי אם אפילו חו-ל שאמרודרך
 חקרהאה השכינה % 73( : לגו אל רתעצג כגיכול הרי הדין מדת מן מניעה נעשה אם יהמיב. אך רצוע ההו ומטיב טוביייא

 נ בהשנקראת
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 כ"ג יכי כמכס. 5ר ד"6 : כעקו 6תר )יסיימיק על )3ל. כשס )סס'6 )ס תמי ונ"כ. ע)ףס)יע
 )עי)6 6תרמיס י6וריית6 כ6רמי5מיד

 כי"6 סוי* לקכ"ס ורמית6 5תת61.6תרמיס
 יקכ"ס רתיתוי יסוס 6סכו. 1ס' יכ( ל)ס61%)
 5ר כיין י6וריית6. ת6רמי 6סקי כ"כ וכי )יס.ורמיס
 וס)יס )גכיס. 6יסו יככו ות6רי יי)יס 5ר כ"ס.כת
 ע5ת6 כס,י כיס יתקערג על רע. י6קרי ססו6ע)וי

 )6-קינ;( : י6תיוכע)ת6

 6"ר כרעס. יכס)ו ורסעיס וקס 5ייק יפו) סכעכני
 סעתיס 56 יפע) 6)ס כ3 סן יג( )4יג כת'כסתעון

 כתיוכת6 מזר6 י)6 כפס6 ססי6 נכר. עסס)ס
 ססי6 סגפס 6ת ו360יתי כס 6תתר נ)גו)יןכת)ת
 ותתן ימסכס. תיורין כו' 05 לנח-יז עתס.תקלכ
 סכע כי גיס 6תתר 5ייק סו6 ו6ס ירין. )ירי6תגסי
 ונסס6 גסס6 כ) תתתן )6פק6 כגין 6)6 תתן.כמית 6ת6י 5ייק סו6 ו6ס 6)עזר רכי 6") וקס. 5ייקיסי)
 6יסו סמן. כק5רות ותיתו כתיוכת6 דסרסלות6)ין

 ת)"נ( )תשי : תתתן )ון )ס5ק6 כניגייסוערמ

 עד לחוץ. כ"ה לההיא יה ומדחה האיש. עישולט
 שכאשר כחכה. צר ויא צרהו ביום המקום להשצד
 למעלה אהוב הוא הרי התורה בדרכי אוחזהאדם
 כמש"כ הקב"ה. של אוהבו ונקרא למטה.ואהוב
)9טואי

 הקב"ה של אהובו שנעשה אהבו. וה' יב( בן
 צר אז התורה. מדרכי האדם יסיר וכאשר לו.ואוהב
 ושולט אליו. הכ"ה וה נעשה ושונא שלו צר כ"ה.כח
 הזה בעולם עליו שמקטרג עד רע. שנקרא והעליו

 ;( )א-קנג : הבאובעולם

 א"ר ברעה. יכשיו ורשעים יקם צדיק יפול שבעני
 פעמים אל יפעל אלה כל חן לג( )אייב כתובשסעון

 בתשובה הוזרת שאינה ההיא נפש גבר. עםשלש
 ההיא הנפש את והאבדתי בה נאמר גלגוליםבשלשה
 ושם גיהנם. מדורי בז' אותה שמורידים עמה.מקרב
 שבע כי בו נאמר צדיק הוא ואם דורות. לדורנשכחת
 למה צדיק הוא ואם אלעזר רבי א"ל וקם. צדיקיפול
 ונפש נפש כל משם להוציא בשביל אלא לשם.יורד
 הוא ימים. בקצור ומתו בתשובה שהרהרומאותן

 תל-ב( )ת"ו : משם להוציאם בשבילםסטריח

 שלשה וגף. בית יבנה בחכמה כד( )משלי פתח יוחנן רבי ביתך. ובנית אחר לך בשדה ועתדה סלאכתך בחווך4יי
 ואח"כ בו4 להתפרנס כרם וליטע סושבו בית לבנות הה ואלו העולם. בדרכי לעשות אדם צריךדברים

 ואח"כ כרם נוטעים ואח"כ בתחלה אשה הלוקחים השוטים כדרך ולא בהם. לפרנסם בנים ולהוליד אשה לולקחת
 מן חפשי זה הרי לפרנסה. שיוכל במה בתחלה לו ואין אשה לו הלוקח כל סימון דא"ר הא כי בית.בונים
 המצות. מן חפשי שהוא לפי חפשי נקרא ולמה חפשי. במתים פה( )תהלים שנאמר חפשים. הנקראים כמתיםהמצות
 שהרי לעצמו. ע"ז לוקח כאלו אמר יהודה רבי אשתה בעבודת אלא בוראו בעבודת להשתדל יוכל שלאמפני

 ובצמא. ברעב עצמם ממיתים היו פרנסתם די להם היה לא ואם אשה. לוקחים והחסידים החכמים היובתהלה
 אחר טרוד שהעולם הזה בזמן אבל בוראם. ובעבודת ובמצות בתורה ועוסקים העוה"ז חיי כל טניחיםוהיו

 לעבוד שיוכל בדי אשה. לקחת ואח"כ מזונותיו. וזזמן בתחלה בית לכונן צריך הפרוטה אחר ולהוטהפרנטה
 ונו' מלאכתך בחוץ הכן רז"ל שדרשו וזהו תורה. אין קמח אין אם רז"ל דאמרו הא כי בתורה. ולעסוקבוראו

 ""ו( י*ה 2 אשתך זו ביתך ביתך. ובניתאחר-

טה
 יכל. מקר ת)כיס וככול יכר ססתר 6)יסכבר

 יכל. ססתל 56סיס ככוי יסויס רכי6נור
 6תתסלו י)6 סתית'ן ת)'ן 5ג65ס )ג"כ רסוי)ית

 )6כ)ה פ ו)תןסס יסנ:ס י11)צייג
 )סכעס*

 )6כ) י"6 : וי6י עתי"ק ))וכסס עתיק. ו5תכססי6 כ) וע) )6( יתיר 1)6 רסו י6תיסיכ 6תר ססו6עי
 וסכי)ין 6רמין יייעין מכר'6 6'נון)סכעס.
 סתעת ירכי יר6 כגון י6ות. כיק6 )וסיתגות6 כ6רמ)ת'סך
 יס6 6מרגין. מירין עתיק. עתכסס כנויט.ס6רי
 סתיתין ת)ין ו)6תג)'6 )סכעס 65כ) 6תמזון 63כ)סון

 ס( )קסות כי"6 עתיק. )תכסס 6)6כנווייסו.
 ירכי כיותף כסרך. 6ת )מסי6 סיך 6ת תתן6)

 יכריך. וי6ירו פיך פתת )מנליס 6תר כ9ג סוטסתעון
 תנתנתי ימכרי6 עתיק4 ~תגסס יסכיכנתל

6(1

כה
 דברו חקר מלכים וכבוד דבר "סתי איהיםכבר

 דבר4 הסתר אלהים כבוד יהודה רביאמף
 ניתנו שלא נסתרים ענינים לגלות לאדם דשותשאין

 כמש"כ הימים. קדמון אותם שכסה דבריםלהתגלות.
 לשבעה. לאכל עתיק. ולמכסה לשבעה לאכל כג()ישעי'
 כל ועל )6( יותר ולא רשות שניתנה ההוא המקוםעד
 לאכל ד"א : ודאי עתי"ק למכסה עתיק. ולמכסהזה

 והנתיבות הדרכים שיודעים החברים אלולשבעה.
 שמעון שרבי הדור כגון כראוי. האמונה בדרךללכת
 שהרי אחרים. דורות אלו עתיק. ולמכסה בו.נמצא
 ענינים ולהתגלות לשבעה לאכל ראוים הדורות כלאין

 ה( )קהלת כמששכ עתיק. לסכסה אלא ביניהם.הנסתרים
 רבץ של בימיו בשרך* את לחטיא פיך את תתןאל

 דבריך. ויאירו פיך פתח לחברו אוסר אדם היהשמעון
 מגטגסים שהחברים עתיק. ולמכסה פטירתולאחר

ואין --
 הוהרדו

 ונו האם. את תשלה שלח נרמז הניוה על אנל הבימ. עד טל14ת טן הס*ירמ נו' לעיין שפותר פעפיפ נמח נונו ב,"-ק 63(כה
919 י עתיקא גהשפ נכייי" הרא"מותספייטז
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 באותן לשבעה. לאכל ד"א הענינים: עומק על עומדיםואין
 ענינים באותן עתיק. ולמכסה )נ( הנגליםענינים

 לאדם לו יש כמה ייסא א"ר רעך. מבית רגלך"41 .( )ג-קו :הנסתרים
 כמו להקבשה עבודה אין שהרי להקב"ה. לולאהוב

 באהבה העבודה ועובד לו שאוהב מי וכלאהבה.
 מבית רנלך הקר שנאמר ומה אוהב. הקב"ה לוקורא
 ישלופ ולא לנגדך ירתח שלא יצרך הוקר כלומררעך.
 איזה רעך. מבית עבירה. של מחשבות תחשוב דאל )נ(בך
 ונתנה רעך בך שהכניסה הקדושה הנשמה זו רעך.בית

 :( )ב-נה :בגופך

 מרחק. מארץ טובה ושמועה עיפה נפש על קריםםים
 שלמה של בדבריו עיינתי הרי שמעון רביאמר

 של ספרים שלשה וראה בוא נאמרו. בחבמה וכלםהמלך
 שיו* העליונה. בחכמה וכלם לעולם. שלטה הוציאחכמה

 רעת, משלי תכונה. מהלת חכמה.השירים
 השירים שיר ספרים. שלשה ' עשה אלה שלשתכנגד
 כך תבונה כנגד קהלת הוא. כך חכמהכננד
 כל אלא ניכר. במה דעת כנגד משלי אבלהוא.
 והסוף ההתחלה הם. אופנים בשני משלי פסוקיאותן
 זה שהמקראות נראה העיון ולאחר נראים. אופניםבשני
 דעת. כנגד יתכנו לפיכך בזה. נכלל וזה בזהנכלל
 סופו ראשו אין זה מקרא וגף. עיפה נפש על קריםמים
 נכלל שכלו נראה בו נעיין וכאשר ראשו. סופוואין
 שמועה לסופו. מראשו בין לראשו מסופו בין בזה.זה

 עיפה. נפש על קרים ומים מרחק מארץטובה
 טרחק. מארו טובה ושמועה עיפה נפש על קריםמים
 זה כך רוח נחת שזה כמו רוח. נחת וזהזה
 על קרים מים ואמר פתח עוד : רוחנחת
 לעמול שזוכה מי שכל התורה. זו עיפה.נפש

 טובה ושמועה כתוב מה ממנה. עצמו ומשביעבתורה
 טובות הרבה עליו מכריז הקב"ה מרחק.מארץ
 ושמועה זש"כ הבא. ובעולם בעוה"ז לולהטיב
 שהקב"ה מהמקום מרחק. מארץ מקום. מאיזהטובה.
 שונאים היו שאנשים מהפקום בתחלה. ממנו רחוקהי'
 לו. מתקוממה וארץ י( )8ייי כנתוב בתחלה.לו

 מארץ זש"כ שלום. לו מקדימים ההואמהמקום
 ואהבת לי גראה ה' מרחוק לא( )יומ" ונאמרמרחק.

 מ-סי.( : חסד משכתיך בן על אהגתיךעולפ

 "ת מק רימאמג:ת'ק. :)'( "'" יזע,"ןמי
 )ג"נ 3יס 6ית כמס ייט6 4ג"ו מטת גהקר

 וכ)רמימ,ת6.
 ת"

 כרמימות6 ע%מג6 ועג'ו )יס ורמיס

 )כ)וסר"ר4:
 יש ירתמשריצ 1)6 י5רך סוקר

 מ6ן רעך. מגית 6מר6. סלסור6 תעג'ו 6% )נ(3ך
  ויסגס  רפך  בך ו6יי5  יויפ6 כסמת6 ו6 רעך.גית

 מרמק. ת6רן עוגס וסמועס עיפס כפס ע) קריסכיכם :( )ג-א :ננוך
 וס)תס גמ)ף 6סתכ)כ6 ס6 סמעון רגיממל

 ספרין ת5ת מוי ת6 6מרן. גמכמת6 וכ)סומ)כ6.
 שיד* ע)6ס. גמכמת6 וכ)סו )ע5מ6. ס)מס 6פיקוחכמת6
 רעת. משלי תבונה. מהלת חכמה.השירים

 ססיריס סיר ספרין* ת)ת6 ' עג'ך 6)ין %ת)קג)
 ג) 656 6תמוי, כמ6י ועת )קג) מס)יסו6. סכי תגונס 5ק% ק%ת סו6* סכי מכמסכגנך
 יי:, ,.וון. נוומ נת:י 7ג":ן.' קו,י"ען

 וס';"
  וופפ. 3קגמס סייל  בנ"כ  גו6. %י) וו6  גו6כ)י3
 סי4ס ריסיט )6ו קר6 ס6י ונו'. עי!ט נפס ע3 קריסמיס
 כ)י) כ)6 גיס 6טתכ)כ6 וכ1 ריסיס. טי4ס1)16
 סמועס )טיפיס. מריסיס כין )ריסיס מטיפיס גין כמד.מו
 עיפס. גפס ע) קריס ומיס מרמק מ6לןעוגס
 מרמק. מ6רן עוכט וסמועס עיסס כפס 36 קריסתיס
 ע3 קריס מיס ו6מר פתמ תו ירומ6:ג"מ6 ס"י כך ורומן ג"ח6  ופ6י  כפס  ררוח6. ג'ימ6 וו6ו6
 3מ5גמ חכי מ6ן דכ) 6וריית6. ו6 עיפס.כפס

 65ועג6 טג6ן כמס ע3'ס 6כריז קג"ס מרמק.לן עוגס וסמועס כתיג מ6' מיגט. כסס6 ומלףג6וריית6
 וקמועס סס"ו ו6תי, וגע)ת6 ד'ן3ע)ת6

 ע~ךיגי33ן"3"ס 4מ,%ג6ומ"*צ:סס~מ,ע:6זממס
 61ע ס  )5ייי רכתיכגקומית6!

 )1. מתקותתס

 ו6סגת 5י כר6ס ס' מרמוק )6( )ייייס וכתיגתרמק.
  )נ-סו.( ז מסו מסכת'ך שן ע3 מס3ת'ךע%ס

1ס33ך י"ללו
 והר ה141

 חאלה דנהם ונשפ נאמת כבר אבי הקבלח. ה3מת ללפר ראוי בפרפ אדם בל 4אין בנלל די גל שאץ משמע שמכאןאמת)3(
 אחף לאדם שהוליפ ועא מאד. מאד נהרץ דבר הא הקבלה הכמת שלימוד מקומות בכסה בווה-ק ובפרפ קדהשים ספריםגכמה
 פסהית נשמא בל שאין לדעת צריך אמנם הקבלח הכמת למד שלא בשביל בגלנ% לבח* נתהייב ואדם כידוע. בסרכבה צפיתפשירהו
 הרמיק שיטת של הקבלה הכמת ללימוד אבל בהפסרו. שכת יצא להיות יכיה ל*עמים לכן הארי!"ל. שיטת של הקבלה חכטתללסוד

 תורה בוהר הויעתי וכבר כהס. ללמוד מהויב אורץ בר וכל כלל סכנה בהם אין חיבוריו ושאר רטונים נ18*דכ! בספרו נגקו4י
 מיין גאינק לשבעה. לאכל הורו. כאן שמסיים פה ל*רש לי נראה ולכן הקבלח. להבכעץ הראשת ופתח לעינים קלורין וההוהקדדש לווהי הקרפה כפו ההו הספר וה כי וצ"ל. ג"טליא הר" מאת אורז? ששר*י הס*ר ללמוד נהרץ הגל שראשית לאוושהתאתי
 רוראש )נ( 1 חאוט-ל שיפת פי על היינו דאתחפיין. מלין באינק עתיק. ימכסח וצ*ל, הרמ*ק וי4ת *י על הקבלה הכמח דהייעדאתגליע.
 דשןרמו4 רגחש ב8 שהוא הרע יצר על רמו ורגיך. ובנשמתך. בביתך "שלופ וולא הרע יצר רתיהות לחשר שירוהע  במשמעותתהך

 עקב תשופע ואתה ככתוב אדם של בעקביהכרעי
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כז
 למכתת6 3ספר6 סתעון ל3י 6תי פיך. 651 זייהללך

 סיתגין ת5ת *תר. סכי ת5כ6לס5תס
 סיתן ת5ין. 5סעות סיתן ירקון. 5עכירס סיתן6יגון.
 סועס 5ס*ר. מכרע ול6 סכומי. כ3וס 'לעל65
 ו63 ,ר יס53ר לכתיכ וס6 כיס. 6'ת כ63 עכירותכע5
 סכי. 165 פיך. ור. 65 06 ל*תרי ו*יתסיך.
 5ת633 פותך *פתח 5ך ל*סתתולע מ*ן סוי 65 6י636

 פתימו וכלין כ6וריית*. קסוס ת5י 6%ולע6כ*וריית*
 ת5ס לגית *גת. ת*ן ויגלעון תעך יסכמון כ*וריית*לפותה
 ל*פתמ כזתג* מ63 כס 3כר ליס ליסתתולעוןכע3ת*
 ,( )נ-ק,ג : סו6 ת*ן גס6 5כגי סולע פותיססות'ס.
 תסער6 גס6 ככגי 5כר ל*תמזון יסורין*יגון מיי* 16ר תסתרת. ת*סכס תג5ס ת1כמתםפובה
 סס"ל ל*סכס. יסורין *יגון 1651 *תיין. ק6למס6כ*
 תסותלת ת*סכס ל*יסי תוכמת ס*י תסתרת.מ*סכס
 5מכריס ל*וכמ ת*ן ל6 כגווג6 )6( כס6 מכגיסי6

 יכסוף ל65 כס6. תכגי ת3וי 65סתר6 3עיכרמיתות6
 165 כס6 כגי קמי כ6תג5י6 *יגון ת5וי ו*י מכריס.מגייסו

 6'ר סוג6. כסיקות וגעתרות 6וסכ פ5עינאמנים )נ.--פ61 : כרמיתות*6יגון
 ת*ן 636 סוג*. כסיקות וגעתרות תסויסולס

 לחכיכות*. כלכקות* כרימיס רומיס מתלכק כמכיכות6לגסיק
 656 סו6. כלכקות* 165 כחכיכות* גסיק ל65ות*ן

 רומיס לכיק ל65 נסות*. כעתרות. מסווכפתרופ.
 '( )נ--קיי : ג53 כיס 6תלכק 651 כסיקסכס6י

כח
 ר3י 6תל יכסמ. ככסיר 51ליקיס רסע רולף איןנסר

 כ55. כעוכליסון תתרמ5ן 65 5ליק'6 ס6סתעון
 3יס לכתיכ כי5מק וגו'. ת5ריתס 5כ6 סקריככ*סר 1,סי יג( )גר6סית כיס לכת'כ כ*כרסס למ5'ןותליר
 03 )סס כיס לכתיכ כיעקכ *סתי. 65תר יר6 כי גו()סס
 6תרמי5ו 65 סגי ו*י 15. וי5ר ת*ל יעקכוייר*

 *לולת ו*ת ע3ת*. 5ליקי ס*ר סכן כ5כעוכליסון
 לס6 כתיכ. ככפיר ול*י 656 יכסמ. ככפירו5ליקיס
 כתיכ 6% כפיר. 656 כתיכ 65 סתסן *יגוןתכ5
 5ליקי6 כך תקיף. ל*יסו ~ע"ג כמי5יס *תרמין 651מכ5סו מ5ס* ל6יסו כפיר 656 סחן. 6% סמ5 6% *ריס65
 יתיר. 631 ככפיר 636 ססת* כעוכליסון 6תרמ5ן65
 כס' סכקמיס קגס( )תס3'ס כתיכ ת6י ל*תי 5זתג66כ5
 1651 כ*ריס 651 ככפיר 65 וגו'. יתוס 65 5יוןכסר
 תס ו*וקתוס 5יון. כסר 636 סתסהככ5סו
 ותג6 כססו* סכי 16ף תליל. ימוע 631 תקיף 6יסו 5יוןסר

 )ג-קפנ.( : 5יון כסר 5ליקי56סוו
5סלו

 סימנים שלשה נאמר. כך המלך שלמה שלו החכמה בספר שמעוו רבי אמר פיך. ייא זייהללך
 סימן מלין. לשטות טימן ירקון. לעבירה סימןהם.

 שוטה לשאר. מכריע וזה התפארות. כלום יודעשאינו
 ולא זר יהללך שכתוב ומה בו. יש הכל עבירותובעל
 כן. לא פיך. יהללך זר. אין שאם אומרים וישפיך.
 לדבר פיך תפתח שיכירך מי נמצא לא אםאלא

 תפתח אם ובכן בתורה. אמת דברי ולהודיעבתורה
 דבר שאין אתה. מי ויכירו דבריך ישבחוך בתורהפיך

 שפותח בשעה אלא האדם ניכר יהיה ידו שעלבעולם
 :( )ג-קצג : הוא מי לאנשים יודיע פיו בתורה.פיו

 חייא א"ר מסתרת. מאהבה מגלה תיכחתכצובנה
 מצד באנשים מבחוץ הנראים יסוריןאותן

 זש"כ אהבה. של יסורין הם ואין באים. הםהטומאה
 מסותרת מאהבה שהיא התוכחת זאת מסתרת.מאהבה
 לחברו שמזכיח מי הזה כדמיון )6( מאנשיםהיא

 יתבייש שלא מאנשים. דבריו להסתיר צריךבאהבה
 אין אנשים לפני בהתגלות הם דבריו ואם חברו.מהם

 .( )ג-מו : באהבההם
 א"ר שונא. נשיקית ינעתיית אי"ב פצעינאמנים

 מי אלא שונא. נשיקות ונעתרות מהויהודה
 אהבה. שי בדביקות ברוח רוח מתדבק באהבהשמנשק
 אלא בדביקות. זה אין באהבה מנשק שאינוומי

 הרוח דביקות שאין גסות. נעתרות. מהוונ?תרות.
 :( )ב-קט : כלל בו נדבק ולא הנשיקהבזאת

כז

וי"  וש

 רבי אמר יבטה. ככפיר וצדיקים רשע רודף ואיזנסר
 כלל. במעשיהם בוטחים אין הצדיקים הלאשמעון

 ויהי יב( )צראשית בו שנאמר כאברהם יראיםותמיד
 בו שנאמר כיצחק וגף. מצרימה לבא הקריבכאשר
 לב( )שם בו שנאמר כיעקב אשתק לאמך ירא כי כק)שם

 בטוחים היו לא אלה ואם לו. ויצר מאד יעקבוירא
 אומר ואתה עולם. צדיקי שאר שכן כלבמעשיהם
 שהרי כתיב. ככפיר ודאי אלא יבטח. ככפירוצדיקים

 כתוב ולא כפיר. אלא זכר לא החיות שמות אותןמכל
 חלש שהוא כפיר אלא שחץ. ולא שחל ולא אריהלא

 הצדיקים כך תקיף. שהוא אע"פ בכחו בוטח ואינומכלן
 יותר. ולא ככפיר אלא עכשו במעשיהם בוטחיםאין
 בה' הבטחים קכה( לעיימ כתוב מה לבא לעתידאבל
 ולא כאריה ולא ככפיר לא וגף. ימוט לא ציוןכהר
 מה וביארו ציון. כהר אלא החיות. שמות שארככל
 בזמן כך אף לעולם. ימוט ולא חזק הוא ציוןהר

 )ב-קפג.( : ציון כהר הצדיקים יהיוההוא

אשרי
 הזהרזיו

 ח אהבח של יסורק הם אם אנל עעותיו. שממרקין נית אבה ה"ו גפ טטלה תיכחת החו. כך המקהא טעם וה יפי מ(כז
 טגיה ולא מסתרת היאהתוכחת
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 ברעה. יפול לבו ומקשה תמיד מפחד איםאשרי
 לשכוח צריך האדם שאין וראי זה אלעזרא"ר

 מצד אהבה שהרי באהבה. יראה ולהכליל היראה.מדת
 בבנים ימים באריכת נושע שבעבורה טובה. היאאחד

 יגרום שלא ולפחד יראה לעורר נצרך ובכןומזונות.
 תמיד. מפחד אדם אשרי כתוב וע"כ קלקול.החטא
 שדין האדם רואה וכאשר באהבה. יראה להכלילכדי

 מרבונו ויפחד יראה יעורר אז עליו. שורההקשה
 יפול לבו ומקשה כתוב זה ועל לבו. יקשה ואלכראוי.
 )א-יב.( : רעה שנקרא ההוא הטומאה בצדברעה.
 בו. יתמכו אל ינוס בור עד נפש בדם עשוקארם

 ואמר. צוח המלך שלמה ואמר. ההוא סבאפתח
 בנו בן או בנו או הוא נפש. בדם עשוק שהואאדם
 אל ינוס בור עד זש"כ )6( במשקל נעשקיםיהיו
 ואל הקדוש. ממקום ינוס ההוא רק בור עד בו.יתמכו
 הוא נפש. בדם עשוק שהוא כיון בעוה"ז. בויתמכו
 )ב-קיג( : ההוא הטומאה מצד עשוקים יהיו זרעואו

 אמר ינקה. לא להעשיר ואץ ברכות יב אמיניתאיש
 איש זהו ברכות. רב אמונות איש ההואיהודי

 שאע"פ סבא. ייסא רבי כגון הקב"ה. אמונת בושיש
 לו מכין היה לא לאכול. הזה יום על מזון לושהיה
 הקדוש, המלך לפני מזונו על שהתפלל עד המזוןאת

 אז המלך מלפני מזונו וביקש תפלתו שהתפללולאחר
 המזון לי אכין לא תמיד אומר והיה המזון. מכיןה"
 ינקה. לא להעשיר ואץ המלך. מבית לי שינתןעד
 עוה"ז חיי שהיא בתורח לעסוק רוצה שאינולפי

 לאיש חלא חבר  פשע אין ואומר ואמו אביונוזלף * נב-קצט : הבא עולםוחיי
 ואמו אניו 1זל חמר פתת חייא רבימשחית.

 גוזל. מה ישראל, כנסת ע ואמו. הקב"ה. זה אביו.וגף.
 זה הוא, ומי בבתיכם. העני גזלת ג( נישעי'כמש"כ
 כל למדנו שם זוגו. בת שאינה אחרת אשההחומד
 להקב"ה גוזל כאילו ברכה. בלא הזה העולם מןהנהנה
 הנהנה כל וגו', ואפו אביו גוזל שכתוב ישראל.וכנסת
 אע"פ ממנה. ליהנות באשה שמתדבק מי הזה. העולםמן

 כאילו ברכהי בלי ממנה ניהנה אם פנויה,שהיא
 שהזיוג לפי הטעם. מה ישראל. וכנסת להקב"הגוזל
 בזיוג שלמעלה כדמיון שקיימת אחרת באשהשמתדבק מי כך, פנויה על ואם הוא. ברכות בשבעשלהם
 הוא חבר )נ( וכמה כמה אחת על ברכות שבעשל

 אין ואומר שנתבאר. וכמו ירבעם. זה משחית,לאיש
 בשביל אסורה. ומדוע היא פנויה הלא שאומרפשע.
 הוא שחבר אלא עוד ולא הוא. ואמו אבט גוזלזה

 את הפוגם זה משחית, איש הוא מי משחית.לאיש
 לאשת שחומד מי שכן כל שלמעלה. והתקוןהצורה
 הוא פגום ו*"כ יותר, פוגם שהוא בה. ומתדבקחברו

לעולם

 כרעס. יפ51 )13 ותקסס תתיו תפ"ו6יסאשרי
 כססר6 6ט3ס דס6 ג6ס3ס. יר6ס 651כ)65יר"ס. )6תנסי כאי 56עייך )6 :ד6י 56עזר6"ר

 יגרוס ד)6 עתדמ) יר6ס 65תער6 56עריך וכדיןותזוגי. 3ני דמיי 16יכ6 עותר6 דיס3 ק3.מד
 תתיד. תפמד 6זס 6סרי כתי3 וע"דמו63י
 דדינ6 כ"כ מתי וכד 63ס3ס. יר6ס כ5י) דס6כגין
 )ת6ריס וידמ5 יר6ס יתער כדין ע)1י, סרי6קסי6
 יפ51 5כ1 ותקסס כתי3 וע"ד 35יס יקסס 1)6 י6ות.כדק6

 )6-יג.( רעס: ד6קרי 6מר6 סטר6 3סס:36רטס.
 13. יתתכו 56 ינוס 13ר עד נפס 3דס עסוקארם

 ו6תר. 15ומ ת)ג6 ס5תס ו6תר, ס63 ססו6פתמ
 %3 כן 16 כנו 6ו סו6 נפס. כדס עסוק דסו66דס

 )ג-היג.( : 6מר6 סער6 תססו6 עסוקיס )ס11 נרעיס"1
 6תר ינקט. )6 )סעסיר ו6ן כרכות י3 6ץ1ג1מ5יש

 3"כ סו6 ד6 3רכ:ת, רכ 6תוטת 6יס יוד6יססו6
 ד6ע"ג ס63. ייס6 ר3י כגון 3יס. דם3"סדתסיתנות6

 מתקין סוס 65 )תיכ), יות6 דס6י תי%* ניסוסוס
 כדין מ)כ6 קתי תזוגיס וס6י) א1תיס ד5)יי3תר  קריס5. ת)כ6 קתי תזוניס זס6י5 על')ס
 גתקין 65 תדיר 6תל וסוס תתקין,:ה
 :( )נ--קנט : ד6תי דע)ת6ומיין וע וע)מ6 מיין ד6יסי כ6וריית4 65סת~6 כע6 ד65אין
 65יס ס61 מכר פסע 6ין ו6ותר ו6תו 6כיוןזל

 ו6טו 36יו גח5 ו6תר פתמ מיי6 ר3יתסמית,
 גח). ת6' יסר6). כגסת ד6 ו6תו, ק3"ס, ד6 36יו.1ג1',
 ת6ן 6יטו. ות6ן 33תיכס. סעני גז5ת ג( )יספ"כד"6
 כ5 תנינן תתן זוגיס. 3ת 6יסו ד)6ו 6מר6 6תת6דמתיד
 )ק3"ס נח5 כ6י15 3רכס. 3)6 סזס סע31ס תןסנסנס
 נסנס ג כ) 1ג1'. ו6:וו 36יו גוז) דכתיכ יסר6).וכנסת
 :6ע"ג תינס, )תסני 63נתו ד6תו3ק ת6ן סזס, סע1)סתן

 ג6י)1 כרכס, 653 תינס 6סני 6י פנויס.ד6יסו
 דז11נ6 3גין סעת6, ת6י יסר6). וכנסת )ק3"סגוז)
 ת6ן כך, פנויס ע5 ותס סו6, 3רכות 3ס3עד5סון
 כז11ג6 ד)עי)6 כגוונ6 דקיית6 6חר6 כ6נתודיתדכק
 ט61 מ3ר )ג( וכתס כחס 6מת ע5 כרכותדס3ע
 6ין ו6יתל ד16קתוס. וכתס יר3עסי ד6 מסמית.)6יס
 כגין 6סור. 6ת4י סי6 פגויס ס6 ד6תרפסע.
 סו6 דמ3ר 6)6 עוד 1)6 6יסו. ו6תו 6כיו גוז5ד6
 דפגיס תסמית, 6יס סו6 ת6ן תסמית,65יס
 )6נתו דמתיד ת6ן סכן כ) ד)עי65, ותקוג6דיוקנ6
 סו6 6תפניס וע"ד יתיר. ופגיס 3ס. ו6תד3קדמ3ריס

5ע)תין
 הזהררו

 והא דפ"רת באותיות תן באות מתחלאת פ' שאות ל8י שהמא חש8"ר מא1ניפ. ינע שחוא י1הר ספורשי פירשו בפיקיא נ6(כנדו
 שנאסר אי* אשת היינו )נ( : ימאק מפאיך דרך על פדה גנגד מדה שנינש הוא ופעמו סשק1ףת. שסשמעותו תיקיאכסו
 ; בחתתתה נרכות שגץעליה
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 יפניס 5ע'65 ופניס תסחית. 6יע 6'סו3ע3ת'ן.
 וכתינ עסחית. 6ים וכתינ כתס )גפסיס. ופגיסגת5

 0 )ג-ע1 : 'עקגס סו6 נססו תקמית י()יעיי

1
כפ

 יסלמגל. סרו%ית "'ס6ין יטת'ויתספסמיד
 ע)6ס ע)ת6 קג"ס גר6 כו הזי ת6 מיי66"ר

 ס"ס . מו. ט וכ)6 סערין. ו,כ) ןת
 )תוע)ת6 כמ61 כ)סו 65תתקנ6 ד5טיל6 ו6רןד)ע')6
 ת6ן 6רן. יעת'ד געססע ת5ך מזי ת6דתת6י.
 קיות6 ד6יסו יעקג ד6 גתסעע. קג"ס. ד6ת5ך.
 תת6ס וץ על6ס. דץ תן 6תזן ך וע"ד )6(ד6רע6
 וס6 גתססע. 6יסו ד6רע6 וקיות, ך. תן6תזנת

 6ועגיינכ6ר1ק ג21ג במלךעו
 ו6יס

 וז
 )ניסרמגס. תרותות

 כ655 ד6יסו יעקג 61 כתססע. קג"ס. ד6 ע3ך.%ן 6רז. יעתיד גתססע ת)ך ו6תר רגי6 ססו6סתמ
 61ת כתס כתיג. תרותת תרותות. ו6יסגסן.
 עסו 61 תרותות. ו6יס )י( סתרומט וז6ת6תל
 עכי1 6% קת6 ג3 תעסרות וע) מלותות ע5וכעי

 81וגפ לפעלח ש8וגם משחיח. איש הוא הרילעולם.
 וכתוב משחית. איש שכתוג כמו לנפשו. ופוגמימטה

 9 נג-4ד : יעשנה הוא נפשו משהית ו( גמשט-

כם
%13י

 יהרמנה. תרומות ואיש ארץ יעמיד במשפט
 קילם הקב"ה ברא כאשר וראה בוא חייא א"ר '-

 עליונים מאורות והוציא כראוי. הכל התקיןהעליון
 שמים וברא אחד. הוא והכל הצדדים. לכיהמאירים
 לתועלת כאחד כלם שיתתקנו העייונה והארץהעליונים
 איוה ארץ. יעמיד במשפט מלך וראה בואהתחתונים.

 של הקיום שהוא יעקב זה במשפט. הקב"ה. זהמלך.
 התחתונה וץ העייונה. דץ מן ניזון ן ועינ )6(אר"ץ
 שהרי במשפט. הוא אר=ץ של הקיום כי ן. מןניזונת
 ( )כ-קצג : לה וזן תקוניו בכל אר"ץ יעמידמשפט
 יהרסנה. תרומות ואיש ארי יעמיד במשפט"45ד4
 ארץ* יעמיד במשפט מלך ואמר ההוא עלם פתח ''
 הכולל שהוא יעקב זה במשפט. הקב"ה. זה מלך.איזה
 דרך על כתיב. תרומת תרומות. ואיש האבות.של

 עשו צה תרומות. ואיש )נ( התרומה וזאתהכתוב
 עשה ולא היום כל מעשרות ועל תרומות עלששאל

 4ת1י
 מאומה --------

  הוהרציו
 וה הרחמים ומדת אייהו. פהח בהמאמר כראיתא ידוע משפמ ראיהו רהמיפ למשפפ קורא שה,והיק הכלל זה ייעת צייי )י(כם

 מן השפע שמקבל ב-ה הוי"ה השם מן 1 אות הוא התפארת ששורש ידוע גם יעקב. חה הקב-ה זה המלך זההתפארת
 אות הוא שש%שה ארץ שנקראת למלכות השפע משפיע והתפארת הוי"ה השם מן הראשחה ה אות הוא שורשה אשרחביא
 8ירושו. אוכך רעיוני על עלה ובם"ד הפירהאים. ורבו להבין קשה הרביא דבף )ג( ! המאמר כל גהבאו ובזה הף"ה השם מן האחחנהה
 *היא ארץ שנקראת המיכות למדת ומחזק מעמיד שהת"ארת כדלעיל היימ אף4 יעמיד כמשפפ מלך הפסוק חתחית שמבאו מההנה
 עיון צריך הפסוק של השני חצי שמבאר מה אבל מוב. והכל השפע ונשפע הדינים %מתקים רחמי יאיהו ייוע משפט עיי ההןמדת
 הדי! מדת להסתיק רחמים %השפיע במלכות התפארת לעה הקיהפה עבודתו היתה בתפארת ששרשו שיעקב שכמו כ%תו זרליה4ץ.
 לגרום רעים מעשים ועשה המומאה בצד גיול כחו היה כי יעקב. להיפוך הקשה היין מית ששרשו עשו כנגיו היה כן המלכות,,*ל
 ודבריו עשה זה תרומות ואיש הרביא דורש לכך הקשה. דין בבחיגה שתהיה רק רחמים לה יהטפע שלא המיכות מן התפארת*ירוד

  על אופני* בשני דורש לכך אולנו( המסורה עם הזהר מחולק )ובזה תרומת הוא והכתוב תרומות הוא שהקרי תרומות תיבת עלמיוסדים
 המלבות מית עף רמז זזה יחיד לשע הוא ותרומת רבים. לשון הוא שהדומות מובן הח עשו. על רמז שהכל הכתוב פי ועל הקריפי

 כיון עשו על שמרמז תרומות של רבים לשון הרביא דורש ובתחלה כייוי התתמה תאת עה-פ ב,וה-ק שמובא כמו תרומהשנקראת
 לשמור למען לא אבל ומעשרות. תרומןת בעניני חתפים ובפלפולים בשאלות תורה ביברי לעסוק דרכו היה לרמות1 כדי אביזשלפני
 לשין תה בפיו. הצדיק יצחק את צד שהיה בפיו ציד כי עה-פ תולדות פרשת חנחומא במדרש כדאיתא מתאים חה ולקיים.%עשות
 זה בני ראה ואומר יצחק חמה והיה במעשר. חייבת שתהא מהו המלח אבא לאביו אומר היה החוץ מו עשו בא כשהיההמדת"נ
 וכך. כך מן הלכה הוא כך לא התימוד. בבית לו אומר והחש הזה. ווום היית היכן בני אביו לו אומר מיה במצות. טדקרקבמה
 אביו לפני שייבר מה בי לי ונראה רבים. בלשון תרומות איש השם לו נאח ולכך יעו.ש. וכר התירו כך לא איסורו. כךלא

 ספירה שהיא המלעת מדת תקעי הוא ומעשר תרומה ענין שכל אידוע לפי החש ומעשרות תרומות בענע ביותר ופלפולים.שאלות
 נמתקים הדינים שיהיו רצה שבודאי מובן מ"מ אחד דין שהיא גבורה גספירת ששרשו הגם יצחק והנה לה' קודש להיותהעשיחת
 בהלבות ופ"פולים בשאלות מרמדן היה לפיכך לזה מחעד שעשו יצחק יבע לא ולמען ורחסים. הסדים המשכת ע"י המלכותבסרת
 שה. בעין וסעשרות תרומות הפרשת ע"י הדינים להמתיק המלכות מדת בתיק%י עשק ו*עא% יצחק שיסבור כדי ומעשרותתרומות
 - ! והנן הוא. הד %ח-ם מל-ח כי1יר1ע

 המלכות מרת על מ%ב תרומת כי עשו, על שמרמו תרומת 4יש יחיר בלשע הכתוב 8י על רביא ההוא דורש 4מאחר
 וכל יעקב. שי כנגרו' המשפט היפוך היה שהוא ר-ף מש"מ. איהו דלאו תרומת ואיש שאומר חהו התתמה האת הכתוב דוך*ל

 תיבת כי יחיד. בלשון תרטת ויפ השם גם לו נאה ולבך ההפארוה של רחמים שהא המשפט מן המיכות להפריד היה הרעים8עשיו
 רק והוקר צופה היה ועשו וחוקר. צופה הוא המרגל כי אותה. תרו אשו חארץ הכתוב דרך על ם-ת. תו"1 מתף היאהתמ"ת
 המאה. היפך החיים עץ נקרא שהתפארת ידד% עשו *ל כחו הקשה דין שהחש מות יורדות שרגליה כידוע מת. הענין בהמלכותשיהיה
 אלוף משייד נרגן שהיה עשו אבל אור. בפני מתבמל שחשך כמו המיהה ובמלה חים לח נשפע המלכות עם מזדוזג התפארתוכא*ר
 תרומות איש שנקרא נסצא מ-ת. הו"1 איש נקרא לכן הסלעת מן החייפ עץ ושהחש ידוי המהששא את להפריי הרעים במעאיו4רם

 מת הענץ המיכות במרת  שהחגבר הריים מעשיו שם על הדומה איש ג"כ ונקרא תרומות. בהלכות בפיו אניו את צד *היהבשביל
 כן שלאחריה לתיבה דבוקה תרומת התיבה אם בח-אי כי הוא הרביא דרשת שיסי טעם כטוב להסביר עור ויש הקשיפ. דיניםרהי%
 עאוו. יל שמרמו רמז בירך אלא פא%פ פי על לפו,8 אין בלברה תרומת אבל ה/ הדומת כמו הקורש לשון יקרוק 8י על להיותצריך
 במ4ר וברורטם עמוקים דברים שה48 הוביא דושת פבין כל יבין וב!ת המלבות. מרת שהיא לארץ יהרסבה הרעים מעשיו 9-יי4החו

 * העלימ בעולפ שפ לראות1 אזגה אם דוביא ג28י לא8רפ אבדש%א
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 שזאת רק משפט. רוצה שאינו תרומת, ואישמאומה.
 במשפפ, בא אינו ולפיכך רחמים. בלי תהיההתרומה

 ועל משפט. בלא נספה ויש יג( )משמ הכתוב ררךעל
 המלך רור הלא תשאל ואם יהרסנה. תרומת ואישכן
 ולא היה. ברחמים שהוא אלא )ג( היה תרומהאיש
 והארץ היה תרומה איש המלך רור הלא )פ"א אלאעור

 ברחמים הכל אבל בוראי הוא כך בעבורו.נתקיימה
 כמו הנאמנים, רור חסרי נה( )ישעיה כתוב שהריה.ה(
 וראה בוא )1( בוה רבוק היה כך בזה רבוקשהיה
 תתקשר התדומה שזאת מתיגע היה המלך רור ימיכל

 בא בארץ( שיתקיים )בשביל כאחר. ויזדוגובמשפט
 בשלימות הלננ"ה ועמרה כאחר, אותם וזווגשלמה
 ונשארה והפרירם צרקיהו בא בקיום. הארץועמדה
 וב3ן הארז. ונחרבה הלבנה ונפגמה משפט. בליהארז

 9 מאפ : יהרסנה תרומתואיש

ףפ
,ש

 צרר מי בחפניו רוח אסף מי וירר שמים עיהב"י
 ומה שמו מה ארץ אפסי כל הקים מי בשמלהמים

 זה מקרא ואמר שמעון רבי פתח תדע. כי בנושם
 נאמר. בהקב"ה והכל בו יש אופנים והרבה ביארנו.כבר
 הוי"ה. שמו. מה הקב"ה. זה תרע. כי בנו שם ומה שמומה
 ווה ישראל. בכורי בני ד( )שמות שנאמר ישראל. בנו שםומה

 ני( )ש8 שנאמר משה. זה וירד. שמים עלה מינתבאר.
 זה שמים. עלה מי ר"א : ה' אל עלה אמר משהואל

 בסערה אליהו דיעל ב( ב' )טלכים בו שנאמראליהו.
 והרי לשמים. לעלות אליהו היה יכל איך וכיהשמים.

 מעצמיות כחררל אפילוגרגיר לסבול יכולים אין הרקיעיםכל
 אלא השמים. בסערה. אליהו ויעל אומר ואתה הוה.עולם

 כט )שם ונאמר סיני. הר על ה' וירר יט( )9טותכמש"כ
 שהיה הקביה וכי ההר. אל ויעל הענן בתוך משהויבא
 בראש אוכלת כאש ה' כבור ומראה וכתוב סיני. הרעל

 ויבא כתוב במשה אלא אליו. לעלות משה יכל איךההר.
 וכמו הענן. תוך שנכנס ההר, אל ויעל הענן בתוךמשה
 ונכנס בהענן משה התלבש כך בבגר שמתלבשזה

 אף לגשת. היה ויכול האש אל קרב ובענןבתוכו.
 שנכנס השמים. בסערה אליהו ויעל שנאמר אליהו.כך

 וסוד )6( למעלה ועלה סערה באותו בו והתלבש ההואבסערה
 תולרות באותן שאמר הראשון ארם של בספר מצאתיזה

 בגוף ויתלבש בארץ לעולם שירר יהיה אחר רוחהעולם.
 וישאר מגופו ויתפשט יעלה הזה ובגוף שמו.ואליהו
 להיותו לו יזדמן אור של אחר וגוף בסערה,הגיף

 ד% תספט. 6'סו דל6ו תרותת. 61יפתדי*
 3תספס. 6תי6 )6 ד6 ו3ג'ן דרמתי. 6סת3ק1ת6תרותס
 וט5 תספע. 3ל6 גספס 1,ט יג( )פס)י 6תר ד6תכתס
 תלכ6 זוז 60 תית6 ו6י יסרסגס. תרותת 61יפד6
 651 כרמתי. 6ל6 )ג( סוס תרותס6יס
 ו6רט6 סוס תרותס 6'ס תלכ6 זוז 60 )ס*6 656טוז

 כתס סג6תגיס. דוד מסדי גס( )י;עיי כתיכ דס6סוס( כרמתי כל6 536 וד6י סו6 סכי כג'גיס.6תק"ת6
 'תקסר תרותס דס6' תסתדל סוס תיכ6 דיוד 'ותו'כל מו' ת6 )י( כס6י 6תד3ק 3ס6יד6תד3ק
 6ת6 63רט6( ד'תק"ס )3ג'ן כחד6. ו'ודווגון3תספס
 63ס5תות6 ס'סר"6 וק'ית6 כקד6. לון ווווגס3תס
 ו6סת6רת לון ו6פריס לדק'סו 6ת6 3קיות6. 6רט6וק"ת5
 כד'ן 6רע6. ו6תחר'3ת ס'סר6 ו6תפנ'תת תספע. כל66רע6

 ו' )נ-ע : 'סרסגס תרותת61'0

 5רר תי 3מסגיו רומ 6סף תי ורו סתיס פלסבפי
 ותס סתו תס 6רן 6פסי כ5 סקיס תי כסת5סתיס

 קר6 ס6י ו6תל סתטון ר3י סתמ תדט. כי כגוסס
 6תתר. 3קכ"ס וג)6 3יס 6ית סתכין וכתס 6וקיתג6.ס6
 סוי"ס. סתו. תס קכ"ס. ד6 תדט. כי 3גו סס ותס סתותס
 ו% יסר56. 3כורי 3גי ד( );מ,ת דכתי3 יסר56. 3גו. ססותס

 כד( );ס דכתינ ת;ס. ד6 וירד. סת'ס טלס תי6וקיתג6.
 ד6 סתיס. טלס תי ד"6 : ס' 6ל טלס 6תר תסס561

 3סערס 6ליס1 11טל כ( כ' )מי:יס ניס דכתינ6ליסו.
 1ס6 לסתיס. לכן5ק6 6ליס1 יכיל סיך 1כיססתיס.
 6ל6 ססתיס. 3סערס 56יסו ויטל 6תרת ו6תט5ת6. דס6י תנוס6 כמרדל נרטיג6 6פילו 5תסכ5 יכלין 65 סת'סכ5סו
 גד( )טס וכתי3 סיכי. סר טל ס' 1ירד יס( )סמ,תכד"6
 דסוס ק3"ס וכי ססר. 56 ויעל סעגן נתוך תססוינ6
 3ר6ס 6וכלת כ6ס ס' ככוד ותר6ס וכתי3 דטיגי.כסור6
 וי63 כתיכ כתסס 656 לנ3יס. לסלק6 תסס יכי5 6'ךססר.
 וכת6ן טגג6. גו דט36 ססר. 6ל ויעל סטגן 3תוךתסס

 וט56 כטגג6 תטס 6תל3ס סכי 3ל3וס6ד6תל3ס
 6וף לתקרכ. ויכי3 6ס6 )ג3י 6תקרי3 ו3טגג36גויס.
 דע6ל ססלהס. 3סטרס 6ליסו ויטל דכ,ד3 56'סו.סכי

 ור61 )6( לטיל6 וסליק סטרס 3ססי6 3יס ו6ה35ס סערס3ססי6
 תולדות כ6יגון ד6תר קדת6ס ד6דס 3ספ664סכחג6
 כגופ6 וית5כס כ6רט6 )טלת6 דימות יס6 מד6 רוח6דט5ת6.
 ויסת6ר תגופיס ויסת5י3 יסתלק נופ6 ו3ס6י סת'ס.61)יסו
 5תסוי )יס יודתן 6מר6 דגסור6 ונופ6 3סטרס.נופיס

 הזהריובין
 תרום 3צי15ף תתמה א"* שהיה אמת ומתרץ תרומה. איש נ*כ שחוא ונמצא המלכות מדת הוא שרשו המיך שדוד נידת)0

 שהיה כמו פירוש )י( . וק'ם ח' ישראל מלך דוד החש ועוד חי ההע-איש המלך דוד ני תרומת איש של נצירוף לא אבל1:
 1 ברחמים דבוק היה כך בדיןדבוק

 )6(ל
 רהתינ נצוך  נ י"יד שמקורו נית המלאכים נין שגודכך הטף זה עם להעת אפשרות לו ר,יה לאכן רק1ר מן או

 ו רוהגיום יס1דות מן המורנב היינו אור של בגוףגיניהם
4ן*5



לשון

 ההש-

 143 עכ כךרשישדן לכהטל'

 ד6סת6ר נופ6 3סס61 ית)כס יתות 1כו ת65כי.ט
 ףרד. סיויס ט)ס דנוי ר,6 6יסו ו67 5ט'65.יתמף 6מר6 וכגופ6 5תת6. יתח,י גוס6 וכס6יכסטרס.

 5כתר וגמית דימס רומ6 )סיוי6 דס5יק כ"ג סוס65
 ד"6 : )תת6 וגמית 5טי65 ס5יק 67'סו 6)יסו )כר5תת6.
 דגמת יוגס ו6 ףרו. 6)יסו. 67 סתיס. ט)סתי
 567יסו נומי65 'וגס 'נו6. )עתקי תסונוי נו גוג6)יס
 )נוינות גפסיס ס6י) ד6 גמית. י1גס ס)יק 6)יס1 )ג( 6ת6ק6
 וכתיכ 6נותי. כן 6קרי וכג"כ )תינות. גפסיס ס6י)וד6

 56יסו ד6 נויס. 5רל ת' 6תת. כפ'ך ס' 1דכר יו( 6')ע65לס
 דסת'6. ותעל6 ק65 גמתו 651 כע)ת6 ונוי6 5רור6ד5ריל
 גסין. )נוטכו כ6דרת'ס נומי 7סוס 6)'סו ד6כסת)ס.
 )נו דכ"ג רומ6 ד6סדר 6)'סו 67 כמפג'1. לומ 6סףתי

 ד5רר ד)כתר 6)יסו ד6 6לז. 6פסי כ5 סקיס נויתטו"
 וגמית ט)ת6. כ) ו6וקיס כ5)ותיס 6סדל תסתי6תי6
 סס ונוס 56יסו. ד6 סתו. תס )כ65. נו,וג6 ו6תיסיכתער6
 ונוס 56יסו. )טי)6. ס)יק כו סתה נוס 6)יסו. ד6כגו.
 גסין )תעכד ס)'מ6 ו6תעכיד )תת6 גמית כד כגו.סס
 כתס קכ"ס ד6 סנויס. ע5ס ת, 7"6 : )ג( קתיס56יס1

 ר,6 6'סו וסכ6 )י( 6וקינוג6 וס6 במי ונו)ס ור,6ד16קינוג6.
 ד6יגון דע)נו6 ססרין 6רכע ט)6ס.זרת'כ6
 6תר גססו6 ת)יין ןכ5סו )ס( דכ65קדת6ייסודי

 ני-ה".( : ד6תתר כתס ב~י ד6קריט65ס
 די5ר כגות סתי 6)ין סכ. סכ כגות סתילגנלרסדק

 כגופ6. )ס)ס6 5יס נותערין ד6יגוןסרט.
 ומ67 כגופ6. תייר ד6תרכי6ת גפס 6יסיחד6
 6תמכר 65 סרט וי5ר ט)ק6. דס6יכיטין כסופ.ן וככ5 כיסין כתי6וכתין דכסיפת גסס6יסי
 גס6 )כגי 5פת6ס כגין 56ין. כתרין 656תדיר

 ( 6-קי6 )ס-ת : תע)ת6 5ס1)6וכד6
 1ג1' ית15ך כי טכד תמת וט' 6לן רג,ס ס)סרודהרו

 סיועון רגי 6תר גכירתס. תילס כיוספמס
 קכ"ס דקק5 גוכל6ס כתל6 סי6 ספחס.ת6ן

 וס6 גסתס. ככול 1כ5 סס"ו 0( כנונליס ד)סוןכוכר6
 טכו"ס דעת'ן תת"ין כתרין ד6יגון נו)י6וקינוג6
 ככור טד וכתיכ כת5ריס. ד5סון גוכר6 קכ"סדקטי5
 יתכ6 סות סרימיס 6מר סרימיס. 6מר 6סרסספמס
 נכירתס. תירס ספמס ססי6 וססת6 0(כק7תית6

 ונוטרו0ת6 כ6יוסו כספמס ד6תוכק מיכ6ע5כ6. 6קרי 65 תערוגית6 כ65 נו5כ6 ו6תר סתטון רכיככס
6ן

ייי
איה

הזהר

 שנשאו ההוא בגוף יתלבש ירד וכאשר המלאכים.בין
 אחו ובנוף למטה. יתגלה הגוף ובאותובסעיה.
 וירה שמים עלה מי של הסור הוא וזה למעלה.יתראה

 אחשכ וירר לשמים עלה שלו שרוח אדם בן היהלא
 ד"ח : למטה וירר למעלה עלה שהוא אליהו מלברלמטה.
 שהורידו יונה זה וירר. אליהו. זה שמים. עלהמי
 אליהו של מכחו יונה הים. לעומק התהום תוךהרג
 למוח נפשו שאי זה ירר. יונה עלה אליהו )נ( באהוא
 וכתוב אמתי. בן נקרא ולפיכך למות. נפשו שאלוזה

 אליהו זה מים. צרר מי אמת. בפיך הן ודבך יו( א')מיכים
 משמים. ומטר הטל ירדו ולא בעולם המים צרורשצרר

 נסים. לעשות באררתו מכה שהיה אליהו זהבשמלה.
 שצרר שלאחר אליהו זה ארץ. אפסי כל הקים מימעיו. לתוך איש רוח שהשיב אליהו זה בחפניו. רוח אסףמי

 שירר העולם. כל והקים בתפלתו החזירם משמיםהמים
 שם ומה אליהו. זה שמו. מהו לכל. מזון וניתןהנשם
 ומה אליהו. למעלה. עלה כאשר שמו. מה אליהו. זהבנו.
 נסים לעשות שליח ונעשה למטה ירר כאשר בנו.שם

 כמו הקב"ה זה שמים. עלה מי ד"א : )ג( שמואליהו
 סור יש וכאן )י( נתבאר וזה ב~י הרבר וסורשביארנו,
 שהם העולם צרדי ארבעה העליונה.המרכבה
 מקום באותו תלוים וכלם )ס( הכל של הראשוניםיסורות

 )ג-קצז( : שנתבאר כמו ב~י שנקראהעליון

 יצר של בנות שתי אלו הב. הב בנית שתילעלןקה
 הגוף. על לשלוט לו מעוררות שהןהרע.

 ואחת בגוף. תמיר שמתגרלת הנפש היאאחת
 חמדות ובכל רעות בתאוות המתאוה הנפשהיא
 מתחבר אינו הרע ויצר הזה. עולם שלרעות
 לאנשים לפתות בשביל איה. בשתי אלאתמיר

 ( א-קיא )ס-ת : העולם מןלהאגידם

 וגוז ימלוך כי עבר תחת וגף ארץ יניה שישתחת
 שמעון רבי אמר גבירתה. תירש כיושפחה

 הקב"ה שהרג ער כתר הוא שפחה.איזו
 עכוקם עמים של תחתונים כתרים אותן עניניביארנו והרי בהמה. בכור וכל זש"כ )1( במצרים שלהםלבכור
 בכור ער ונאמר במצרים. שיהם לבכור הקב"השהרג
 יושבת היתה הריחים אחר הריחים. אחר אשרהשפחה
 גבירתה. תירש שפחה אותה ועכשו 0(בתחלה
 נקרא לא מטרונה בלי מלך ואמר שמעון רביבכה
 הטטרונה של באמתה בשפחה שהתדבק מלךמלך.

 השליחות כפי נשתנה המלאך שם כי סלאך; פסדרנת נרלה יותר מררגה והו )ג( ; אליהו שהחיהו הצו8ית גן ה" שעאכירא)ג(
 "ימיפ *ר' לומר ירצה בוה )ס( בת*ודיות הכח א להת*אית תש*יע שהיא הבינה רהייע ס-י הוא הת*ארת של הכח 1םורשלהם. המרכו שהוא בה*מש תלהם שכלם נמצא שלו המף8ך וכח במהלכו השמש תעעת כח ע"י אותו פובכים לכת כוכבי ושארהתפארת ס*ירת במגךם שהוא השמש בעמ-ו רואים א41ום כרמיון ווהו להן. מרכו בעין הוזו כי שסים שנקרא התפארת שם על נקראיןוכלן הבנין. ימי י שנקראות הס*ירות שאר כל עם הת8ארת ספירת שהוא השמים ונברא נלר כמו משמעותו שמים. עלה מא שנקראתהבינה כח ע-י *" )ך( ; אחר בשליחות נסים מיני כמה לעשות בכחו חש נסים לעשות העולם לזה כשנשלח שמו נשתנהלא אליהו אבל שליחות. ב' עושח אחר פלאך אין ולכך כלכר. האחר כחו הוא ושמו בעוה-ו ול*עול לעשותשנשלח

 שנחשכים כ18 ע*ר. פיפ רוח אש והם הגשמיום הנסצאים כל בהם שנברא היסורות ד' על ירמעמ-י
 א*. חיינו שפים עלה מי כאי

 ו השכינה אוו מן וסרוחקת ומה8*לת *עת שהיתה 8י' ט( ( הישעח 8לטת שקךאת ע )ו( : הגינה עולם שה1א פיישנקרא העליע במקום תלוים וכלם מיכות 8ערכ ת*ארת. טזרח ג4ייה. צפק הפר. ררום העולם. צרדי ארכעה וסור החיות ארבע ס1רהעליונה במרכבח הוא היסורות ר' אותן ששורש ופרטו ע*ר. הייע ארץ. אפסי כי חקךם מי פים. הייע מים. צרר מי רוח. הייע רוח. אסףמי
נ8י
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 ולומר להמטרונה לבשר הקול ועתיד )"( כבודו הואאיה
 ירושלים בת הריעי ציון בת מאד גילי ט()!כר"
 צדי"ק כביכול הוא. ונושע צדיק לך יבא מלכךהנה
 עתה שעד לפי מכלם. יותר בודאי הוא נושע.הוא
 שיזדוגו ועכשו צד"ק. בלי צדי"ק ונשאר )ע( לשםוהניק נכרי במקום שלו. שאינו במקום צדי"ק רוכבהיה
 .. הטומאה בצד עוד ישב לא שהרי הוא. ונושע צדי"קכאחד
 הקדושה בארץ למשול ההיא שפחה שעתידהולמדנו
 ועתיד )'( בתחלה מושלת המטרונה שהיתה כמושלמטה.
 ויפרד כמקדם למקומה המטרונה את להחזירהקב"ה

 )ג-א.( : וגף ציון בת מאד גילי זש"כמהשפחה.

לא
 מלך. שהוא אל בעבור שנאמרו דברים מלך.למואל דברי אבל שלו. הסוד מהו נודע לא עוד זה מקרא-- שמעון א'ר אמו. יסרתו אשר כהטא מלך ימיאלד%לרי
 שדי* ואל יום. בכל זועם אל ז( )תהיים זה הואומי
 אל למו פי. למו מ( )איוב כמש"כ למואל. )6( שנתבארכמו
 כאשר אמו. יסרתו אשר משא שבע. בת שהואמלך

 )א-,רטט.( : הלילה בחלום בגבעון אליונתגלה

 אמר אמו. יסרתו אשר משא מלך למואיו%בנרי
 שבו בת זו אמו. יסרתו אשר שמעוןרבי

 לפני שמחה נמצאה לא וראה בוא נתבאר.וזה
 המלך ובא המטייבה פבי אייי שאזהטררירכם. שירי ואמר בחכמה שלמה שנתעלה ביום במוהקב"ה
 ותרב ח( א' )מימם זש"כ עמה. מוורולהשכן
 יופי שנתעלה ותרב. מהו וגף. שלמהחכמת

 המדרגות. שאר כל על במדרגתה ונתגדלההמטרונה
 לו הוציאה שכאשר לעולם. הזה חכם בןשהוציאה לפי למה. כך וכל בה. מדורו השים שהמלךלפי

 זכאים היו וכלם )נ( הוציאה ישראל לכללשלמה
 עמו. והם עמהם שמח הקב"ה עליונות.במדרגות
 התקינה למטה המקדש בית את שלמה שיסדוביום

 ואורו ביחד. מדורם ועשו למלך. ביתהמטרונה
 לכל שמחה נמצאה ובכן שלימה. בשמחהפניה

 אשר משא שכתוב לפי למה. בך וכל ולמטה.למעלה
 :( )ג-עד : המלך רצון לפי אותו שהנהיגה אמו.יסרתו

% חייאשת  אבא רבי מכרה. מפנינים ורחוק ימצא 
 שהיא ישראל כנסת זו חיל. אשת ואמרפתח

 מ5 )ג( בעולם הנמצאים מחנות וכמה חילות מכמהאשת
 האלה הדברים כל ומצשוך ד( )ינרים כמש"כימצא.

באחרית

 יל2 :שו 4,.קן ניעוי~%1' 31ית5 3תפרוגית6 3נסל6 ק63 וזתיג6 נ"( די3יס יקל6מסו6
 גוכל6ס כ6תל די3יס. ד163 כ6תל 5די"ק רכיכסוס

 מ 6מר6יס!י6 1 51יי"ק6 גי1סגיי 2י"ה( ג:י
 קדיס6 כ6רע6 3ס3ס6ס זלויג6 ספמס ססי6ות6ג6
 וזתין )'( כקדתית6 ס3ע6 תסלוגית6 דסות כתסד3תת6.
 ויתסרס כקדתית6 63תלס6 3תסלוגית6 65תכ6קכ"ס

 )ג-9ט.( : ו%' 5יון כת ת6ו נעי סס"דתססמס.

לא
 סתעק 6"ל 6ת1. יסרתו 6סר תס6 ת3י ית"3רברי

 וכרי 656 וי5יס. סתית6 תסו 6תידע 5ק קל6ס6י
ות6ן

 6ס1ך
 361 י1ס* גיןככ3 :1עס 56 0 )תסייס ד6

 % 5ת1 פי. 3ת1 ע( )6'יכ כד"6 5תו36. )6( ד6תתרכתס
  כו 6ת1, יסרתו 6סר תס6 סכע. כת ו6יסות3ך

 ת5כ6 "תי ותפלוגית6 6גפס6 גסיי1 ייין"שירים. שרר 61תל כמכתת6 ס3תס דס3יק כיות6קכ"ס י ע:י:14י(ע:ם:סר' )5--י%נ( : רליל5  נתלת5  כגכעון  עלוי5תגלי
 ותלכ ס( 6' )מיק'פ ססאל עתס.תדוריס5תסרי
 ססילו דס5ק6 ופלכ* תסו 1ג1'.ס5לוסמכתת

 דלגין. ס6ל כ3 ע3 כדלגס6 61תלכי6תדתסרוכית6

 ש 6סיקת דכד 5ע3ת6. ד6 כית66ש,ק
 וכ6ין ט11 1כ3סו )ג( 6פיקת יסר56 3כ33ס3יוס

 כית6 % 32וכיולו%
 3תת6גוז נסו

 6תקיגת
 וגסילו כמד6. תדוריסון וסוו 3ת3כ6. כית6תערוגית6
 5כ63 חד11ת6 6סתכח כדין ס3יתו. כחדוס6גסס6
 6סר תס6 דכתיכ כגין 3תס. כך וכ3 ותת3.6עי63

 י( )ג--עד 2 דת3כ6 5רעות6 3יס דדכרת 6תו.יסרתו
 6כ6 לכי תכלס. תפגיגיס ורמוק ית65 תי "עאשת

 ד6יסי יסר56 כגסת ד6 חע. 6סת 61תלפתמ
 5% סדכייס כ5 1ת165ך ד( 3דכליס כדא6ית65. תי )י( כע3ת6 דתסתכחי תסליין וכתס מיי3ין תכתס6סת

63מיית
 הוהררו

 מיפנ כסו של פירוש )1( , צד*ק בשם שנקראת הפלכות למדת ולא להשפחה השפע השפיע צרי,ק בשם שנקרא היסודשספירת פ" )ס( : כבודך למען עשה שמך למטן עשח כענין ו%עק והתפלל שבכה איא ח"1 התחה בררך בך אמר יא שמעון רביפ")ק(
 : הכגור עי ולא הזמןעל

 דנ"קבא. עלמא היא כי שכע. כת נקראת הקרהטה והשכינח חמלכות כי הקדושה. שכינה אותו שיסרה המלכות מדת יהי )6(לא
 1 שדי אל זוים אל נקראת לכן והצסצום הדין מדת שהיא וכיון הבנין. ימי י של הספירות ף מן השביעית ספירה והיא י"'
 חקדחפח והשכינה המלכות מרת % )ג( : ובהרהבה במנוחה נבוה למררנה המלך שלמה ידי על נתעלו ישראל גל שגם *ירוש)ג(

 1 עלע הוכיגה להוראת יוכח מי יפצא, מי נידה, עהן"ו 8נהע4 1הפהטת ההיל1ת וכל ישראל. נשמותשלרת
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 כס5ימו כס )תסוי יוכס ת6ן ית65. תי סיתיס.כ6מרית
 ולמוק וט'. ס' כסל יע)ס מי כו"6 תויל. עתס1)6סתכמ6
 6יכון כ) 6)6 )יס. תכעי מקמט תכלס. מכלס.מפכיכיס
 תכלס סי6 כסוס. ס)תין 6% כס)יתו. כס 6תזכקןז)6
 וס)) כע)ס )כ כס כעמ ו6תר. 6כתריס קר6 סתממיי6 לכי : מכלס תפכיכיס ולמוק סס"ז י 3י( ילמועק וכוין טיסר6. כיו 6ותס ןיתכל ,נ( 5' )סמ,6י ס' סתיסל6) ככי ויעוכו כו"6 6מלכין. ועתתין גיו6 )ון ו6טנר6)ון
 כך וכניי קכ"ס. ז6 כע)ס. )כ כס כעמ ימטר.)6
 ו5תו. פס קר6 פתמ יוטי וכי : ימטל )6ט זי)יט ויונין וכ) ע)ס. )6תוכר6 ע)ת6 ע) )סממ

 עוכ. נת)תסו מייס. ימי כ) רע 6% קוכנת)תטו
 עוכ *יעת ופ? זכתיכ כנין לפ. 1)6גץכ)יס. %ככי זת)כ6 )סיכ)6 קג ותיכת )ע)ת6. עכ ותיכתסי6
 *סרץ ססמיס יתי ז6יטן כותכ6 5יפתי. עונ  )י(ורפ
 מייס. ימי י6יכון 0( י6ות כוק6 עתס ותוווונןע)ס

 סו6. סיל 6% 6ור לפ. 6% עוכננת)תסו
 מיי6 לכי 6תל )מתס. תכי6 תתלמק טומל כ6כעתיץירצה :( )ג-פנ : 6תתלו יסל6) כככטת קל6יג)סו

 תתלמק 0( יסל6) ככטת 61 סימל. כ6כיותגהתס
 כ6 ס' סס סכס 0 )'סט" כזק6 )מתס.מני6

  וניס לי(  פלס רס5רי  ורנ5 כמו )חתס. תכי6תתלמק.
 כר"5 ניפ5.  י16לין  ופנופין  לחלין  5לין נל5תתסכו
 תקוס 6) ונו'. סיס 6) ס%כיס סכמ)יס כ) 6()קס)ת

 6תתסכ6ן כמ)ין וכ)סו 6עשנ ונו'. סו)כיסססכמ)יס
 יפ5. לססו5  לון  נניר ולנ6 וסטו6 ולנ6.כטסו6

 .ל . . י")קי"'ן' ; י",נום ;,נ")נ "קוס ")ו""י
  סס מו6 ותכ6 6ו)ין דכח)ין זלנ6 זססו6תקוס
 ול5 פל5ס 5תר  פספו5  סיינין  5ילון  תפן  ללכת.  סניםסס

 ולפס. 5תר.  נפסו5  כלסו ויתכנסי  לפלפי4סססין
%נפ

 בשלימות עמה להיות יזכה מי ימצא. מי הימים.באחרית
 ורחוק וגו/ ה' בהר *עלה מי כמש"כ תמיד. עמהולהמצא
 אותן כל אלא לומר. לו ה" מקחה מכרה. מכרה.מפנינים
 תמכור היא עמה. בשלום ואינם בשלימות. בה נדבקיםשאין
 ואו סיסרא. ביד אותם המכר יב( 8' )שפאל ה' אתישראל בני ויעובו כמש"כ אחרים. עמים ביד אותם ותמסוראותם
 ראוים שאיז הקדושים. עליוניט פנינים מאותן רחוקיםכלם
 ושלל בעלה לב בה בטח ואמר. אחריו קרא פתחחייא רבי : מכרה מפנינים ורחוק וש"כ )ו( בהם חיק להםלהיות
 זה שבעבור הקב"ה. זה בעלה. לב בה בטח יחסר.לא

 נשקל וכל ידה. על מתנהג להיות העולם עלהשליטה
 ועשכ מלחמה. מתנירי אותן כל עם בידההפקץר
 ואמר4 אחריו קרא פתח יוסי רבי : יחסר לאושלל

 טוב. גמלתהו חייה. ימי כל רע ולא טובגמלתהו
 טוב הדעת ועץ שכתוב לפי רע. ולאהיכלו. ולבני המלך להיכל טוב מכנת לעולם. טוב מבנתהיא
 מאירים השמים ימי שאותן בזמן מתי. טוב )ס(ורע
 הייה. ימי הם כי 0( כראוי עמה ומזדוגיםעליה
 ובאותו לה. ומאיר חיים לה שולח החיים שעץלפי
 הוא. נכון אבא אשר רץ. ולא טוב גמלתהוהזמו
 חייא רבי חפר לחמה. תביא ממרחק סוחר כאניותדקיךעדץ ש מ-מצ : נאמרו ישראל כנסת על המקראותוכל

 ממרחק 0( ישראל כנסת זו סוחר. כאניותהיתה
 בא ה' שם הנה י( )""ף' כמש"כ לחמה.תביא

 ובו )מ( עליה השוכן אחת במדרגה לחמה. תביאממרחק.
 כמש"כ בים. חהולכים ומעיינות הנחלים אלתן כלנמשכים

 מקום אל דגר. הים אל הדלכים הנהלים כל א()קהלת
 נמשכים הנחלים שכל אע"פ וגר. הולכיםשהנחלים
 הים אל אותן מושך ההוא ומדרגה המדרגה.באותה
 יניחו לא והרי אותם הריק שהרי תחשוב אלההוא.
 חוזר כמקדם. בו יומשכו ולא אחרים מים עודבו

 אל 3ט( שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אלואומר
 שם אחת מעם הולכים שהנחלים ההוא המדרגהמקום
 ואין ההו4 עליוז ממקום שבים הם שם ללכת. שביםהם

 ולמה. ההוא. במקום כלם ונאספים לעולם.פוסקים
 --ללכת

 הוהריו
 ונקרא התשארת שסביב הם8יתת הם השמים ימי )ו( ו %ב אך ותגמת הרע מרחקת היא הראויה במררגה ישואל אפ אבלהיע. אחיןת להיות ימל בח כי )ס( : 4ניני* שנקואות העלימא הס*יתת האות להשינ ביכ%הו אין עליו שוה הוכימ אץ שם)0
 חזה. הנ8לא 8אמר אפרש נר9 עיץ אחר בם"ר )ו( : למלכות המש*עים ידמרא עלמא הייפ נכלל וכלם החפם עץ תקראשפיפ
 שלו סהותת שמביא גדול סוהר על סשותף אחר תואר הן סוחר אניות התיבות ששתי סוחר. כאניות היתה ל*רש. ח"א רבינפנת
 עם השא א4מסחרו סחתר שזה במשמעות היח אניות כפחר אומר היה ואם הרמיון. כ"ף היא והכ-ף לים. מעבר רב ממרחקבאניות
 חכמה מהודפות רהייפ ממרחגה באניות כמו הש*עות מיני בל אליה מביאה שהיא ים שנקראת המלכות מדת על הזא והנמשלאניןב
 הנאתת בעת אשר ה/ שם ונקראה דגולכות מרת על ומרמו ידדע ה' ישם ממרחגה בא ה' שם הנח מה*שק האיה ומביאובינה.
 עולמחן מהזדוטת לחמה תבש המלכות ומרת הכתוב ענע כאן וכן לישראל. להוויע טום לה וינתן טיול בה עם ממרחקהגא

 ולא לחמה תביא מראמר לנאר בא כופע )פ( : האמא אבא כט שהן ובינה חכמה הראשעות ס*ירות רהיינו והרחוקיםהגבחהים
 ובוח כלי. באמצעית יותר משמעותו הבאח אכל כלי. אמציית בלי בידים עתר  מו8ע לקיחה כי יען הרבר טעם לחמה. תקחאמר
 על מק היפל. ס8ירת ררגא ההא וה"פ הא. לינין המעחר כלי באמצעית אם כי ישר למלכות נו*ע לא האניות מכל קהש*עירפ
 עליות יש שכאשד וחשוב שלא מהש טוד. יגסתי עמה ענין בזה להודיע הייא רבי וכפנת המלכות. ים אל הש*ע נחלי נמשכיםעז

 והמלבות בחכמח נבלל שהת*ארת אלא יס1ר. הה*אות עם הודגותה ע"י הש*ע מקבלת המלכות אין אן  רצון ית  בומניחע1למות
 עליות של באומן א*ילו שההא א1*ן שבכל אלא הרגר כן לא אבל למלכוה. הש*ע ממילא תגהא ובינה חכמה חזדגות וע"ינגינה

 מימ כל אמרחק לה הגי4* היפי ס*ירת באמצע"ו ווק יסוד, ת*אות עם חודוגותה ע"י אלא למלטת באה השמע אין נ"בחעולטת
 פים אל אלא אר דירבי4 שה912ים ייפ א4 אמר מרלא הזח מ"סוק ראיה לרבריו להבש חיש רבי כוונת 3ט( : העקחש*עיג
 ו0ידד* 4מלכהה נפשכ4פ ומשם צדיק שנקהא היס1ד ם8יות והפפהש8ע. נחלי נאס*ים ששם היפ ליר פעמ שיש רק המלכות ים אל ביושר לעולם חוביפ אץ הש*ע שנהיי פא  פשמע ח%כים.שהנחלים
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 שנתבאר. במו הים. של ההוא למקום יילךללכת.
 יהודה רבי צדיק* נקרא המדרגה. אותה שםומה
 צה לויתן יהלכון אניות שם קד( )תהלים כתובאמר
 שהולכים ההוא. ב'ם יהלכון אניות שם בו. לשחקיצרת
 כתוב בכן מ( ההיא במררגה להתהבר שבאים עדושפים
 מעלה למעלה אמר יצהק רבי בו. לשחק יצרת זהיויתן
 נפררים ואין בהביבות השוכן אחר זיוג ישיותר
 הבא בעולם הבא. בעולם הלק לו שישמי א"י )יג( ההוא לזיונ לזכות יכול מי יהורה )י6(א*רלעולם
 לויתן שכתוב נלמר מכאן והלא א*ל )יג(רוקא
 שאומר ממה כרברי משמע )'ו( בו לשהק יצרתצה
 יפה שניכם אבא א"ר הם. ירועים וזא"ת 11'ה1שה.

 בלשון מרויק יפה יהורה שא"ר מה אבלאמרתם.
 הצריקים. בהם להתענג הקב*ה הכין והכל )פ,(המקרא

 ;( )י-נ : ה' על תתעגנ או נ"( משע"זש*כ

 יבי "מי כפיה. בחפז יתעש יפשתים צמיד8י4שה
 ורורשת ששואלת ררשה. מהו דרשה.אלעזר

 המלבוש אותו הוא שם הרי והנתבאר.בציציתלמהמותר. תשאי ואם יהרו. שמחברם הוא מי ופשתים צמרעלארות
 ררשה הוא( ןוזה כראוי. עשיה של בהשתלמותבתקונו
 אותם שמחבר במי נקמה לעשות ופשתים.צמר
 בהשתלמות. שהוא בשעה מותר. מתי אבליהרו.
 ביארנו הרי וציצית כפיה. בחפץ ותעש כתוב צהעל

 .. כלום פוגם ואינו נמצא. השתלמות של ההוא בכללששם
 מקום למקדש. נכנס כאשר הכהח כךןאף

 אע"פ השתלמות, של עבורות אותן וכל נמצאששלמות
 לפי בציצית. שאמרנו כמו רע. בזה איןשנתחברו

 וכל שלמעלה. המינים אותן כל ונתחברו נמצאוששם
 משונים מינים כמה בהם נמצאים המקדש כליאותן
 .. שלמעלה כדמיון שם נתכללו וכלם צה. מןצה

אבל --
ציו *)

 ד6תתר. כתס דית6. 6תר 5ססי6 יתסךמכת.
 יסודס רכי 6תקרי. 5דיק דרג6. דסס61 סתיסות6י
 ז0 15'תן יס5כון 6גיהז סט קד( )תס3יס כתיכ6תר
 ד6ז3ין ית6. נסס61 יס3כון 6גיות סס נו. 3סמקי5רת
 כתינ כדין )'( דרנ6 נסס61 63תמנר6 י6תיין עדוס5עין
 3טי65 3טי63 6תר '5מק רני נו. 3סמק י5רת זס13'תן
 תתפרסן 651 נמניגות6 דס6ה 6מר6 ווינ6 6יתיתיר
 6"5 )'ג( י11ב6 61003 זכי ת6ן יסודס 6"ר )'6(3פ3תין
 3ףתן דכתינ %6יפג6 תסכ6 601 6"3 )'ג(דיק6 ד6תי נט3ת6 ד6תי. נט5ת6 מ31ק6 3יס ד6יתת6ן
 דק5תר תסתט )'י( נו 3סמק י5רתוס
  ססיר  פרוףיכי 6נ6 רני 6תר 6יגע. ידיען ת6*ת תשס1*ס.

  ספיר  יסוד0  ררני  ו60ק5פריסו.
 55דיק'6, נסו 63תטגנ6 תנ"0  ופין וכל5  ליי(ריע5

 0 )ג-ג ז ס' ע3 תתטכנ 16 נח( )'סשי'סס*ד
 רני  5פר  כסימ. נספך ותפס  ופספימ 5תרד4י4שה

  ודריס רנפי5  דרסס. תסו דרסס.56פ1ר
 תית6 61י כמד6. 13ן  ריפנר  פ5ן  ופספיס  5פרפל

  ינוס6 6100 ט61 סתס 6נ3 16קתוס. 60 סרי. 6פ6ינ5י5ית
  דרסס  6%ן 11ד5 מף. כרק5 פונך5 נ5ס3פוסנתסוכוי
  לון  רפמנר  נפ5ן לוקפ5 לפפנר  ופספימ.5פר
  נ5סוזיס5.  ר5י0ו נספמ5  סרי6. 6יתתי 6נ5כמד6.
 5וקיפל, 50 ייייפ  כסי0. נפפן  ותפסוכפינ
 . תידי פניר ול5  5סוכמ. דס3ית1ת6 ג653 כסס61יסתס
 5תר  3תקדס6. טיי5 כד כסג6ן סכין16ף
 6ט*ג  דס3יתות6. ס31מגי 6יכין 1כ3 5סתכסרסליפו
 נגין נ5י5ית. ד6תרן כתס נס. 3ן 3יתד6תמנרו
 וכל ילפיל5. וייכין  5ינון  כי  ו5תסנרו  5סתכסודתתן
  מסגיין  וייכין  כפי  ניס  פספכסין פקרס5 פ5לי5יכון
 ד3פי3ח. כגווג6 מתן 6מכ3י6 וכ5סו 61. תןד6

מנ5
והר

 ושייפ ונשמות מלאכים דהיינו מיולות קממת חיות שכלם המלכות ים דהיינו תו' ידים ורחב גדול חים זה קודםשבתוב %י יהיכע אניות שם הפטוק מאץ גם חיט* לרבי ראה? להגטו כומתו אלא חייא רבי עם מחולק אין ק?ודה שרבינלפע"ר)י(
  אוטר וה ואצר ממרח* הים אל הבא השפע ים הייפ יהלכת. אניות שם ואומר ש8ע לקבל לשם באימ מדרגות מיני מכלומממים
 שהשטע לע%ם גדול בלל שזה חאא לרבי ראיה מכאן נלמד הרי היסוד. ט*ירת על ומז  ליתן  שהזם וירוי בב ל*הק יצית איויתן
 יצחק רבי )'6( . המלכות לים נמשכת וממנו צדיק יסור ווהו לויתן שנקרא דרגא ההוא אל תחלה נאטף סמרחק הבא באניאאשו
 תרין ובינה חכמה הזדוגות דהייפ אחרא. וותא אית יתיר ולעילא לעילא הלא בי ה*ומר יהודה רבי שמביא חראיה לדחותרוצח
 וע' גד% הים וה שכתוב מה להיות יכול א"ב ביניחם שם אשר הימוד ע"י היא שלהם ההוד%ות יבודאי מתשרשיה דלארעין
 יש ומעתה האחרע. ימ שנקראת אחר במקום נמצא והמלגות הגדול. ים נקראת שהבינה אחר במשם בדפציפ הבינה עלמוסב
 יכ% 8%ףז ההפארה. שעם הספירות שש של היטוד על ולא ובינח חכמה *בין היסור על מוסב וגד טרת א לההן שהפמוקלומר
 הלויחן באמצעות חו"ג הזדוגות וייי בהבינה וחמלבות בחכפה התפארת נבלל הע%מא עליות שבזמן אלא חיקש כרגי דלאלחיות
 איך לו השיב יהח-* רבי )ינ( : שלו מסוד תפארת עם מלכות שי מיוחד זי% ע" שלא גשפי המלטת ממילא יהפלאית ביניהםאשר
  נשפות מיני שכל דהיינו גדולווה עם קטנות חיות ממשר ח*ין ומש ךשפ הבעה. על ממב גך גדול הימ זה שהפפוק לוסרתרצה

 שנקראת הגינה מעולם ששע ה8ר לקבל לזכות יכל מי 8" זחצא. לההא %י טאן הלא ש*ע. ממנה ליטק באים וממתיסומלאכים
 אלא בינה הייפ לאו גדול הים שהה לומר מסתגר יותר 8%יכך ראתח. לא עין אשו ואלם ממיו מאר גבוה עמן וא הבאע%ם

 לחפ שיש וכויאה אצילות בעולשת העלימות בס4חת ששרשן גגוהות עי גבוהות גבאות נשמות שיש ביון קושש וה שאקטחק ובי לו תיוץ )יג( , אחו באו8ן %א א באאן וק הש8ע לקבלת רסוד ח8ארת עם המלמת ה"עטת על שטב הליתן וחשמלכ4%
 גכחפ יש ולכך בעוה"ב. חלק לחם ה8 ישראל בל אפרו שעליהפ "אראל נשמת בלל א*שו הביא. שהוא הבא בע%ם חלקבוח4
 דתיבות םת. ליתן פדכריב הא הזה מ8סוק ראיה להבטו שלו הלי4יר רעעך לו השיג יהודה ורבי )יד( . הבינח מעולם גם שמעליפק
 שיי אין ונעלם טמיר שחא ובינה חכ8ה הזרגא ענק על %א המלכות.עפ ויסוי הת8אהת דהייפ ח"ת עם רה הזרגות יל 8%4ב שת שלויתן מנאבו ש8יר %בך גנקל. לבל ומחטג הפדע  ענין  משמעוחוזח

 ז נך כל ב1 השגה לפ שאין ביק ךה תיבת עלע לופף
  פשציות אבל יצחק. רבי בדנרי הבינה משים "פר מתענמ ה8בעו שצדיקים להיות שיטל העמר דא"ח. השלו שאלו מבריע אנא רגי)טו(
 הגבוהים סע%מות יתענט ישבעו שצריקים להיהז 1יכ% יצחק לדברי רא" ומביא זונ ליתן מדבתוב קהודה רבי גדכדי י"?ר מהיקה8סוק

 אבא רבי מדברי נראה אבל קרישא. עתיקא ונקראי8 להתשאות 8מעל גבההים שהם 8י' וד. על התענג אז ברכו%ג ח' עישעקראים
 לקמן היע ז יכשו ו14ב חש8 שניתי אם מאר. עסוקים ענעים הם ני הישב ודוק ק?והה. ורבי דייו רני לשימת אטי-8 ועאשגם

 - "יי* בריי שמעע רבי דעת דגם בה4ש שם והקחהו. שדה זממהג8סוק
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 3מגר6 דמתי ת6ן כס5'תותמ. 6סתכמ ד5מ גסעתמ6כ5
 ד6 מ5ס מ5קריך. ד5מ רומ6 ע5יס 6תעל כמדמ)ון
 קין מוכמעטמן

 וס~
 טססר6 מתי זדמ מוגמן.

 5מכר6 " 5געי 5מ כך וכמן ממרמ. תססרמ מתי ודממד
 דסכ5. קרכגמ תקתי מתרמק דקין וקרכגמ כמד3.6ון

 יע3ס 5מ ע~ך. יע5ס 5מ סעעגו כ5מיס וכנדוע"ד
 גך. 5ס5עמט ממרמ רוממ ע5יך יע5ס 5מ סתס.ט5יך

 יימות. כתס דכסרמ עוכדמ 5ממזמס 5כ"ג 5יס561סריך
 ע5מס רומ קדיסמ רומ ע5יס סרימ עוכדמוכס6י

65קק-ם"
 כתס נווגמ כטסומ )ון דסרים ותמן .. כיס

 ססתיס. סוס דקין קרכגמ ע5תמ. כ5 1ע5 ע5יסס5יו, מסנ' כ"כ סמי כמדמ. וגוז סווי סוע מסתכמ ד5מד6קרו
 קין דת3ס ר,מ כדמ. ימ 5מ1 5תר. סוס דסנ5וקרנגמ
 6מר6 סערמ 56עחך. ד5מ ערכוגימ סוס.כ65יס
 קמ סערמ תטסומ וקורככיס ו6דס. דמוס ויגמד5מ
 דמוס וכתעסמ ומוט. דמדס מדמ תזיגמ סכ63זימ.
 5מ כמדמ דמתסכרו וגנין ססרין. תרין 36יןמתמגרו
 ד'ן יומ6 ועי ומתמכידו. 5ע5תמ תוע5תמ תמיסומתימ
 5מתזקמ. ויכי5 כמדמ. ססרין 6'גון עיס 6תערד, דמגורמ געוגדמ גרתיט דממזי ותמן קייתמ. ד5סוןסער6
 כעמן ויסרמ5 מ5סריך. ד65 ממרמ רוממ ע5ויוסמרי
 גס5ת6 5מסתכממ קדיסין. 5תסוי קדיסמ רוממ ע5ייסו5מתערמ

 י( )ג-פו : ד6תי וגע5תמ ד'ןכע5תמ
 5גערותיס. ומק 5גיתס ערף 1תתן 5י5ט נעווותקם
 כדין 5י5י6 דעמ3 כסעתמ מוי תמ מזקיס 6"רי
 יגכ5 )טי( ע5תמ ססלי 5ת3ת תסריין סערין ת5ת6תפרסן
 סירתמ. ע) תתגן וכ)סו רככן. 1רכ1מ 6)פין מ5ף וסיר6סער6
 וקייתמ ע5ייטו תתגמ קד'סמ מיותמ ומד מיכון תסרייןת5ת
 6תי כד 5סרמ. דמתי עד 5קכ"ס 5יס תסגמן וג5סו )יי(ע5'יסו
 תסכמן כ5סו דגסרי כככימ וכ5 דרוס דכסער 6יגון כ55סרמ
 גקר כככ' ימד גרן )"( )6יינ כד"מ 5קג"ט. סירתמומתרי
 כככימ 56'ן נקר. ככגי ימד גרן מ5סיס. גט כ15'ריעו
 כ5 ויריעו כגקר. מכרסט ויסכס כד"מ דרוס.דכסער
 וכדין גיתיג6. דמתכ3י3ו סנומ5מ דגטער מיגון מ5ין 56סיס.ככי
 גיתתמ. 5קג"ס 5יס ותסכמן סירתמ גע5י ףסרמ5 גסיר5סל6
 ניתת6 דקנ"ס יקרמ דיטת5ק עד מ5ין 3קכ5מן וקיית'ן למ( ד3')'6 ותגין ת5ת 5קכ) כיתתמ זתגיןת3ת
 וסטימ 56ין. נסית כסו מסת5ק וקג"" ימות. גדקמי5ס
 יסרמ5 ע5 קייתמ 5עעמ ע5ייסו דקייתמ קדיסממיותמ
 ותקס גס כתיכ תמי ימות. כדקמ כ5מ 65תקכ6 כגין )יט(5תתמ
 ותתן 5גערותיס. ומק 5כיתס ערף ותתן 5'5סנעוד
 5כערותיס. ומק ד3עי65. תסריין 6יטן מ5ין 5כיתס.סרף
 דיסלמי תסריין56ין

 דקכ"ט יקרמ וכג"כ 5תתמ.
 )גב-קפט.( ו ותתתמ תעי5מ סעהן תכ5מסה5ק
 גתיכ סתעון רגי מתל וגו/ ותקמסו סיסוכמכמוץ

 מית 1כ5 פ( )6י,נ סס"1 ותקמסו. סדסועתס

 לחגרם שבא טי בהשתלמות. נמצא שלא בעתאבי
 זה ענין נצרך. שאינו רוח עליו נתעורריחדו
 פצד בא שזה מוכיחים. והבל קין מוכיח.מי
 לחבר צריכים אנו אין ולפיכך אחר. מצד בא וזהאחד
 הבל. של קרבן מלפני נתרחק קין של וקרבן יחדו.אותם
 יעלה לא עייך. יעלה לא שעטנז כלאים ובגדוע*כ
 בך. לשלט אחר רוח עליך יעלה לא סתם.עליך
 פראוי. פשרה עשיה להראות לאדם לוונצרך
 עליון רוח קדוש רוח עליו שורה העשיהובזאת

 כמו ההוא באופן אותם שמפריד ומי . בולהתקדש
 מרבה האיש זה יחדו. ונוו טווי שוע נמצא שלאשאמרו
 פשתים היה קין של קרבנו העולם. כל ועל עליושלום
 קין הדבר סוד כזה. זה אין צמר. היה הבל שלוקרבנו
 טומאה של צד נצרך. שאינו תערובות היה.כלאים
 הי' ההוא מצד וקרבנו ואדם. חוה של המין אותושאינו
 הוה של ובמעיה וחוה. אדם של המין מאותו הבלבא.

 לא יחדו שנתחברו יפי הצדדים. שני אותןנתחברו
 הזה יום ועד ונאבדו. יעולם תועלח מהםבא
 התחברות של בעשיה עצמו שמראה ומי קיים. שלהםצד

 להנזק. ויכול ביחד. הצדדים אותן עליו טעוררהזאת
 צריכים וישראל נצרך. שאינו אחר רוח עליוושורה
 בשלום להמצא קדושים. להיותם קדוש רוח עליהםלעורר

 :( )י-פו : הבא ובעולם הזהבעולם

 ינערותיה. י"ק יביתה טיף יתתו 'יי" בעייותקם
 אז הלילה שנכנס בשעה וראה בוא הזקיהא"ר
 שירה. על ממונים וכלם רבבות. ורבוא אלפים אלף וצדצד ובכי )טי( העולם צדדי לשלשה מחנות צדדי שלשהמתפשטים

 וקתמת עליהם ממוגה אחת קדושה וחיה הם מחנותג'
 כשהאיר הבקר. אור עד להקב"ה וכלממשבחים )'י(צליהם
 משבחים כלם אור כוכבי וכל דרום שבצד אותן כלהבקר

 בקר יחדככבי לח(ברן כמשקכ)איוב להקב"ה. שירהואוםרים
 הככבים אלו בקר. ככבי יחד ברן אלהים. בני כלויריעו
 כל וירישו בבקר. אברהם וישכם ככתוב דרום.שבצד
 ואז בימין. הנכללים השמאל שבצד הם אלה אלהישבני

 ביום. להקבשה ומשבתים שירה מעלים וישראל מחירהבקר
 ועומדים )'מ( שבלילה פעמים שלשה כנגד ביום פ*מיםג'

 ביום הקב"ה כבוד שיתעלה עד אלו לעומתאלה
 ואותה אלה. בששת בהם נתעלה והקבשה כראוי.ובלילה
 ישראל על קיימת לם*לה עליהם שקיימת הקדושהחיה
 ותקם גה כתוב פה כראוי. הכל שיתתקן בשביל 9ט(למטה
 ותתן לנערותיה. וחק לביתה טרף ותתן לילהבעוד
 לנערותיה. וחק שלמ*לה. המחנות הם אלה לביתה.טרף
 הקב*ה של כבודו ולפיכך למטה. ישראל 8מגותאלו

 )ב-קפט( : ומלמטה מלמעלה הצדדים פכלמתשלח

 כתיב שמעוו יב אמי ינף* יתק""י שי"ינממה
 חית וכל ט( גחיוב זש*כ ותקההו. שדהצממה

"שדדססדט
 הוהרשע

 שהחת ניוס. הפלות וף )יח( ז הקדושה המיכות פרת ח )י,( : הצ*ק ידתפ לפווח הלילה משפורות במ טלאנ'פ סחטת מ)ס0
 הטלאייט פהטת ג' ול ותוגחות ה"ירות כנגד והם טיה לייקנ אפת פ*רבית צפק. יצהק *חד טנמה דחם. לאנרהסחסד

 של זטע רוע*לות למ וקמא הג1גנים צאת קודם ההטח א*גךעת לאחר ערנית להתפלל ופותר ראיה טכאן שנלילה. מקאחד"ןננ'
 : קייקא שכינתא השואת ש"י טפפח שלוע בפרבנה הפלכות טדת הייפ למעלה )יס( :יום
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 הים צח קד( )תהליפ כתוב וע"ז )ג( שם ישחקוהשדה
 וגה. יהלכון אניות שם וגו'. ידים ורחבגדול

 ממרחק לחמה. תביא ממרחק סוחר כאניות היתהכמו"כ
 לחמה. תביא )י6( להראש וממעל המוח. מראשיתודאה
 שמחה ואז )גכ( יחד מזדוגים כאשר הצדי"ק ידיעל
 )ג-מ( : בו לשחק יצרת זה לויתן קד( )תהלים זששכבכל.

 אמר שנים* יביש ב'תה כי כי משינ 'ביתה תייאלא
 מן לינוק צריכה כשהיא בדין. כאן ברחמים כאןצדדים. משני יונקת ישראל כנסת וראה בוא יהודהרבי
 לינוק צריכה כשה-א בו. להתישב מקום בה נמצארחמים
 הוא כיכך עליו)גג( ולנוח להתישבבו מקוםנמצאבהמןדין
 בה שנמצא עד שלמעלה ענין בה ינוה לא מקום.בכל
 תירא לא ישראל כנסת וע"כ בהתישבות. עליו לנוחמקום
 שנים. לבוש ביתה שכל לפי הטעם. מה משלג.לביתה
 ואדום באדום לבן בזה. אלא זה שורהאין

 )ג-קפו( : נתבאר וזהבלבן

 בו. פירש ח:רנו חזקיה רבי זה מקראיהודה א"י שנ'ם. יביש ב'תה כי כי משיג יביתה תייאלא
 באש מהם חצי חדשים. י"ב בגיהנם הרשעים דיןשאמר
 זה אומרים הם לאש שנכנסים בשעה בשלנ מהםוחצי
 תגבורת הוא זה אומרים לשלג נכנסים גיהנם. ודאיהוא

 אומרים אח"כ וה. ואומרים צועקים הקב"ה. שלהחורף
ייד1*

 ט ס זס קי( )תס1י* כתינ וע"ו )י( סס יסמקוססדס
 וגו'. יס)כון 6גיות סס וגו'. ידיס ורמ3נדא
 תתרמק )מתס. תכי6 מתרמק סומר כ6גיות סיתסכד"6
 )מתס. ת3'6 )י6( דריס6 ותעע6 דתומ6. מריס6וד6י.
 "י טיי' "י1י" ייי"י י ". ."ינ,ן"
 6תר סגיס. 35וס 3יתס כ) כי תס)נ )3יתס תיי6לא

 )יכק6 3עי6 כד 3ד'כ6. ססת6 כרמתי ססת6סערי. מתרי יגק6 יסר6) ככסת מזי ת6 יסודסרכי
 )יגק6 3טי6 כד 3יס. 65תיסכ6 6תר 5סתכמתרמתי
 סו6 דסכ' )ינ( שוסי עתסרי 3יס 65תיסכ6 6סתכמ 6תרתד'ג6
 6תל ו6סתכמ טו ד)ט')6 מ)ס ס6ר' )6 6תר.3כ)
 ג ום:ג ב "י *וי"סי' ת'ר6 )6 'סר6) כגסת וע"ד ע5ו'.5תסרי
 6'ל סגיס. )כוס 3יתס כ5 כי מסלג )כ'תס תיי6לא

 כיס. 6וקיס מכרכ6 חזקיס רכי קר6 ס6'יסודס
 3מתס מיכייסו פ)ג6 ירמין. תריסר ניסכס דמ"כי ז'כ6ו6מר
 ד6 6תרין 6יגון 5כור6 דט6)ין כקטת6 3ת)ג6. תכייסוופ)נ6
 מריפ5 סו6 ד6 6תרי )ת)נ6 ט6)ין ג'סכס. וד6יסו6

 6מרין ע3תר וס. ו6תרין סר6ן דקכ"ס.דסיתו6
הוהר

 ת*וחיפ שדה %א שדה סתם ונקראת והפהרה. הקדדטה שבצד להנמצאים יהשפע מחלקח ים-כשהיא נקראת שהמיבותי"ל)ג(
 גפ להי!תה זממח המלכות סדת כי משמיענו והפסוק שרה. איש נקראאעשו ולכך השומאה שנצד להנטצאים שפע מחלקתכשהיא
 כדצהה לח עשה שהקב"ה *" ותקחהו. שפחה. שנקראת המדרגה ולא השמאל לצד גם השפע תהלק שהיא היינו שדה. סתמננחינת
 שכצד אלו אבל השמאף. שבצד אלו היינו שם ישחקו שדה ה חית וכל הפסוק שמעע רבי שמביא וזהו הנמצאים. כל נידהומסר
 ועילא דמוחא רישא שנקראין כח-ג הראשמות ספירות נ' מן שפע שמקכלת *י' )ג6( : גדרות עם קמנות הים חיות נקראיןהימין
 רבי דגם מכאן ומשמע סוחר כאניות היתה בפסוק לעיל נתבאר זה ענין וכל תקח ולא תביא כתוב למה מכאר בזה )גכ( .דרישא
 גפ אנל לשלג שנים של רפואה זו דמה נפיא הוא זה *סוק )גנ( : הימב לעיל שם ועיין הזקן חייא רבי כדעת דעתושמעון
 המלכות מדת דהנה כוונתו היא כך ניה לאתיישבא אתר יהורה רבי דקאמר דמה בס-ד והניפע"ד להבין קשה יהודה רבירברי
 אם שאפילו חז"ל שאמרו וכמו צר. לה גביכול ישראל צרת ובכל רחמניה אם היא אעפ"כ הדין. מדת הוא בקזדש שיסודתההנם
 הגנורה. ספירת סן קשה עמש של 1*ע אליה כשנשפע ולפיבך סזר!עי. קלני מראשי קלני אומרת מה יאבינתא בצער ישראלפושעי
 יתבטל לנשוא התנש יוכל לא אליה שנשפע כמו העולם לזה הקשה דין של העמש תשלח שבאם שלה פרטיות בהשגחה תראהוהיא

 להיותו ורחמים חסד שי כח אצלה שנמצא במה משתמשת הסלבות מדת אז הרע. דרכו מעמ המיב האיש שזה או לגמריממציאותו
 להיפ1ך גם וכן ורצמה. מבמתה כפי הכל במד. מתוק שמערב כמו להחלישו. או להמתיקו הקשה העמש זה להשפעת המתננדגח
 משתמשת היא אז לבסוף. רעה איזו המונה רוב מוה להוולד שיכול נהשגחתה תראה וכשהיא בפרפיות. להשפיע פובה רוב אליה נשפעאם
 שהשפע ר!אה שהיא והיימ הפרם. ענור אליה שנשפע הטובה רוב להשפעת ה:תנגד כח להיותו הצמצום כח אצלה שנמצא במהג"כ

 : שובנ בדרך העולמ בזה יפעל לבלתי ממחג להיות אצלה יתיישנהנשפע
 השפעות מיני נ' שאותן פף הדין. ומצד החסד מצד ממף מתרי ינקא המיבות שמדת נאמרו יהודה רני דנרי להנין ישועפי"ז

 להתיישנ סקום נה נמצא אליה. שנשפע חסד ספירת מן השפע לינוק צריכה היא שכאשר לבעבור תמיד. שלה נאתר נמצאיםיהיו
 בכח אותו למזג היינו נו. יתיישנ החסד שהש*עת סקום נה נמצא לבמוף. רעה להוולד יוכל פונה רוב שזהו תראה שבאם ר"לנו.

 מן השפע לינוק צריכח היא כאשר וכן רעה 3תוצאת נלי התישבות נדרך ינוא העולם שבזה נאופן הצמצום בח שהואהמתנגד
 בח עם ניותר הקשה הדין את למזג היימ נו. להתיישב מקום נה נמצא ביותר. שקשה תראה והיא אליה שנשפע הגבורהספירת
 מה משלג לניתה תירא לא הפסוק את יהודה רבי מבאר זה ובענין לנשוא. נאפשרות שיה" באופן החליש1 למען ורחמיפ חמדשל

 !על לנן מצבע פשתן בגד ללבוש השמש חום נעת נקיץ הרופאים יצמ וע"ב השמש. לחום המתננד כח הוא לבן שצנעהפבע נמחקרי בידוע לזה זה שמתנגדים הפבים בחות שני משל נדרך ח*ס שה*סוק הוא 1הסכ11ן שנים לבוש ניתה שכל ל*יהמעם.
 משל וה %פיכך אדום צסע צמר בגד היא לו המתנגד כח השלנ לקרירת נן וכמו השמש. חום מן ינזק לא אז לנן בובעחראש
 קשים דינים סהש*עת *י' משלג. לביתה תירא שלא ובנעימות ג*ונ פרפיות נהשגחה הזה לעולם חמלבות נהנהנת להנמשלמונ

 לרוועיפ להעניש לגיהנם משם ונשתלשל הנבורה. מם*ירת הקשה דין חריפת היינו שלג כי להע:יש. הגבורה סספירת אליהשנשפע
 תירא לא ולכך הנבורה ם*ירת והיינו נרד. ואוצרות שלנ אתרות נו מכק שברקיע י"נ חגיגה נמם' וכדאיתא נצל*ת. תשלגגדכתינ
 בא רי נח נמצא כן השלג לקרירת ופחליש מתנגד ארום צבוע צמר שלנוש שכמו ר"ל שנים. לנוש ניתה כל בי יען משלגלביתה
 1ם!מק נסומק ההד בהאי. אלא חאי שריא לא יהודה רני שממיים מה חהו !להחלישו. הקשה הדין מדת את למזנ ורחמים חסדשל

 הקשח לעונש ובן רעה. ה~צאת תאח היא אם נצמצום למזע המתנגד כח היינו סומק. לח יש חתר שזהו טובה לרוב פ"גחוור
 יהודה* רני של הדרש פי על ה*סוק נפלאות נתבאר ובזה וברממים. נחסד למזגו המתנגד כח היינו הוור. לה יש סומק שזהוניותר

 הי. לעני *יעה כפה וגו'. לחמה תניא ממרמק והטפע. לקנלת להודווג המלנות עליית זמן הוא קודש שבשבת יען כי מכאן להנין יש,
 1 חקירוש קורם שגד. נליל מיל  אשת לטר ייטראל עהנש לק נ", לאתישנא באו*ן הראף למקום תניעשהשפע !להשג"
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 49*עח קורשישין לאמשלי היהרישון
 ומ'. סיון מעים ס16ן מכול 1יע)גי מ( )תס)יס 6תל ווולוד.

 כפסייסו. מפת)מי וטיכן 1ף. ו)3תר וס ד6תרימ6תל
 3ס מ)כיס סוי 3פלפ סח( )סס כו'36ס)נ.
 תיר6 )6 )1מר ת)תוו כן. יסר6) 6ף יכע כ5)תן.מס)נ
 סגיס. 3כוס גיתס וכ) 3גין עעת6. ת6י תס)ג.)3יתס
 ופריעס. מי)ס כגין סמס. 6)6 קכיס תקר66)
 )6 מזי 1ת6 : וכו' מטכט וכר תזחס ותפי)ין.5י5ית
 3יתט כ)  ו6יטי יסר6). כגסת 61 תס%ג. ~יתסתיר6
 ומ/ 3גויס מתון סנ( )'גט" וכתי3 כתט סכיס.33וס
 חתין עכושס. מענוין )6תפרע6 קסי6 וויכ6)כוס6
 תן )6תפרע6 סותק6 ומרכ6 סותק6 )כוס6 )ת)3סק3וס
 וכתוג 3גזיס. מתון כזכתיכ סותק6. )3וס6סותק6.
 זכתיג סותק6. סייפ6 ))3וסך. 6זוס תז1ע)סס(
 סותק6. מן 1)6תפרע6 זס. מ)6ס )ס' מל3 7%()סס

 6תי6. ק6 קסי6 זזיכ6 תסטר6 זט6 סכיט. )גוס 3יתסכ3 כי ת! ומ/ 533רט )ס' ז3מ כי )סס(זכתי3
 6( )קס)ת כזכתי3 סטרין. תכ) ויכק6 מכ)סו6תכ34ת ז6יסי 3מן )יי( קזמוגיות סכיס 46ן סגיס. תסוסכיס. )3וס כיתס כ) 6)6 ס61. סכי וז6י י5מק6'ל

 6 )*-"" : סיס 5) סו)גיס סכמ)יסג3
 למ 6רן. זקכי עס 3ס3תו 3ע)ס גסעריסנורע

 סמ6. 3ע)1י6 וסתיס נכיי ו6יטו כיקריס 6סת)קק3"ס מזי ת6 3ע)ס. 3סעריס כווע פתמיסווס
 ו6ת3רי יות6 מן סוס 1)6 3ע)מ6 6ית6)16

 ע)מ,
 ע)6י וכ)סו )עי)6. )עי)6 61סה)ק וסתיס נמזו6יסו 1 כנ 3יט )קיית6 יכי) 1)6 ועיס. מכמת6 ע3 )קיית6ויכע
 3רוך 6תרין וכ)סו עי )6תו3ק6. יכו)ין )6ותת6י
 )עע6 ז6יסו 6מרי תת6י תתקותו. ס'כ3וו
 3תת6. ו6יסו 6תרי ע)6י כ13ז1. סקתיס ע) קינ()תס%יס
 נ,;חס ו, יו ""ת 1"; נ'"' י'"" ינ 1פ7 ע)6י זכ)ס1 עז כנ1זך. ס6לן כ) ע) גו( )ססוכתי3
 3)3יט ותסער ת6י 1)פוס ומכתת6. 3רוח6 63וכק6ריכי3 כתס מו. כ) 3)3יס ונוסעל מ6י )פוס 61תו3ק 6תיועו6יסו
 ג6יכן 3סעריס טוע 31נ"כ כ)3יס. 6תיועסכי
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 סעריס. מ6ן 3ע)ס. כסעריס טוע 6קר סמעוןרכי
 עו)ס. פתמי 1סגס15 ר6סיכס סעריס ס16כו'6
 3גיכייסו ע)6ין לרנין ז6ינון סעריס 6)יןוכגין
 )ס. )תכזע זיגי) ת6ן 6ית )6 י3שכ גסתת6זס6 מזי ת6 3יס. )6תז3ק6 יכ)ין )6 )6 61י ק3"ס.6תיזע
 זענז'ן זרנין 61יטן זמפ6. קייפין 6)ין 3גין6)6

 6תיזע. 1)6 6תייע כך גמכי זכסתת16.6תכות6

 וגה היון מטיט שאון מבור ויעלני ם( )ת"לים אמר ודודוי.
 נפשותם. עונש נגמר ואיה וי. ואח"כ וה שצועקיםמהמקום
 בה מלכים שדי בפרש סח( )שם כמש"כבשלג.
 תירא לא לומר תלמוד כ4 ישראל אף זכול בצלמן.תשלג
 שנים. לבוש ביתה שכל לפי הטעם. מה משלג.לביתה

 ופריעה. מילה כגון שנים. אלא שנים תקראאל
 לא וראה ובוא : וכו' חנוכה ונר מזוזה ותפילין.ציצית
 כלביתה היא שהרי ישראל. כנסת זו משלנ לביתהתירא
 וגה. בגדים חמוץ סג( )יי"' שכתוב כמו שנים.לבוש
 ועתיד עכו"ם. מעמים להפרע הקשה דין של לבושזה

 וכתוב בגדים. חמוץ ככתוב אדום. בגדהאדום. מן להפרע אדומה וחרב אדום בגד ללבושהקב"ה
 שנאמר אדומה. חרב ללבושך. אדום מדוע)שמ(
 האדום. מן ולהפרע דם. מלאה לה' חרב לד()שם

 באה, היא הקשה דין מצד שהרי שנים. לבוש ביתהכל כי ועוד וגף. בבצרה לה' זבח כי )שם(שנאמר
 לבוש ביתה כל כי אבל הוא. כך ודאי יצחקאשר
 שהיא לפי )גז( קדמוניות שנים אלו שנים. מהושנים.
 ח( )ש** ככתוב הצדדים. מכי ויונקת מכלןנכללת

 0 )8-רש : הים אל הולכים הנחליםכל

 וראה בוא בעלה. בשערים נודע פתחיהודא רבי חרו4 זקני עם בשבתו בעי" בשעייםנורע
 רבה, בעילוי ונסתר נעלם שהוא בכבודו נתעלההקב"ה

 העולם שנברא היום מן היה ולא בעולם נמצאלא
 העליונים וכל מעלה. למקלה ונתעלה ונסתר נעלםשהוא לפי להשיגו באפשרות ואין חכמתו. עי לעמוד שיוכלםי

 ברוך אומרים שכלם עד להשיגו. יכולים איןוהתחתונים
 למצלה שהוא אומרים תחתונים ממקומה ה*כבוד
 למטה. שהוא עליוניפאומרים השמימכבודו. על קיג()תחיים
 עליונים שכלם עד כבודך. הארץ כל על נז( )שפשכתוב

 נודע שלא לפי ממקומה הן כבוד ברוך אומריםותחתונים
 בשערים נודע אומר ואתה להשיגה שיוכל מי היהולא

 הקב"ה זה בעלה. בשערים נודע ודחי קלאבעלה.
 בלבו שמשער מה ולפי חכמתו. ברוח להשיג שיוכלמה כפי בלבו. משער אחד שכל מה לפי ומושג נודעשהוא
 באותן בשערים נודע ולפיכך בלבו. נודע הואכך

 היה לא כראוי נודע להיותו אבל ןשבלב(.השערים
 : אותו ולדעת להשיגו שיוכלמי

 שערים. איזה בעלה. נודעבשערים אמר שמעוןרבי
 עולם. פתחי והנשאו ראשיכם שערים שאוכמש"כ
 בשבילם העליונות מדרגות שהם השערים אותןובשביל
 וראה בוא בו. להש*ג יכולים אין לא ואם הקב"ה.נודע
 אותה. לדעת שיוכי מי נמצא לא האדם נשמתשהרי
 שעושין המדרגות והם שבגוף. האברים אותן בשבילאלא

 נודעת. ואינה נודעת היא לפיכך הנשמה. שלהאומנות
כךכך

 הזהר151
 הזה פמרחק שפע יוגקת וכשהמלכא גמזריפ. ורחמימ חסד שהן הראשחות ספיחת 1 היימ קדממות ושנים ספיו"ה. ננ" שרה)גז(

 כמו שהוא המלכות של הטקיף אור על הפכוון לומר "8 ועוד ורהמים לחסדים ונהפכים הדינים שנמתקימ שלגים הפשרתנעשה
 ההש עתיקץ. נקראין הקנלה חכמת ובלשק קדמוניות. שנים שנקראין הגבוהות ספירות מן נא שלה המקיף שאור הדוע אליה.לגהא

 השואפים בפני כתרט הוא המסי* אור אוהו קדמעיהע שלהרגומו
 לשל~
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 לנשמות נשמה שהוא לפי 4 נודש ול4 נודע הקבשהכך
 שערים באותן אבל מהכל. ונסתר נשלם לרוחותרוח

 )*-י( : הקב"ה נודע להנשמה פתתיםשהם
 ותורת מס( ישראל בנסת זו בחבמה. פתחהפיה יוסי א"ר לשונה. על חסד יתיית בחכמה פתחהפיה
 תורה של לשונה שהם ישראל הם אלו ישונה. שלחסד

 2 ויילה יומם בהשהוגים
 וזה בראשית. של ב* זו בחכמה. פתחהפיה
 ברא שבו אברהם זה לשונה. על חסד ותורת )יי(נתבאר
 זה מצד סתומה י* תמיד. מדבר ועמו )כ,( העולםאת

 וג(  )ימות כמש,ב אחד מצד סתומה )כח( שני מצדךפתוחה
 פניה שתאיר בשביל השני מצד פתוחה אחורי. אתצראית
 מלמעלה. שתקבל מצדהשניבשביל ופתוחה מעלה.לעומת
 התורה בהתחלת שומדת ולפיכך לקבל. אכסדרהוהיא

 : כך חחרונתמיאית
 שנאמר )כט( ודאי בחכמ"ה בחכמה. פתההפיה

 כסתת6 61'% 3גין * 6תייפ ל6 6תייע ק3"סן
 ספריס 63ינון 6כ5 תכ65. ופתיר גכיז 5רומ6 רומ56גסתת6

 )6-קג.( : קג"ס 6תייע 5גקתת6 פתמיןך6'כון
  'וכה 5"ר  לסוני.  על מסו ותוות נמכעס פתתסכניה

 ותורת )יס( יסר56 כגסת ו6 3מכתס. פתמספיט
 ד6וליית6 5'סג6 ו6י:ונ 'סר56 6י:ון 56ין 5סוגס. פ5ממו

 : ע'5' יות' 3סיעסתסו
 ינר6סית. :2 ?6 כמכתסן סתמספיס
 כר6 וכיס 36רסס ד6 5סו:ס. ע5 מסד ותורת )יי(ו6וקתוס
 מס6 תס6' סת'ס בן תויר. תסתע' וכיס )י'(ע5ת6
 יג( ):פ~ת כו"6 גיס6 תס6י סתית6 )גח( ניס6 תס6'ופת'מ6
 6גפס6 65נסר6 כגין גיס6 תס6י סתימ6 6מורי. 6תור6ית
 ת5ע'65. 5קכ65 3נין ג'ס6 תס6י ועתיח6 עי5.65נכי
 61 ן16ויי 3ריס6 קיית6 כך ו3בין 5ק653. 6כסדר6ו6יסי

כר6סית'בראשית --- 1כתינ )כס( ול6י 3מכץ"ס 3חכתס. סתמספיסי : נ3תרו6תתנימ
 הוהרזיון

 ש8 שבאדם הנטמה של הטשל זה כמו הנמטל להבין פוביותל משל ואין ועוים יולם שבכל הספירות ישר הן עיאיןררגין*
 שמשבנה הנשמה לאור הכלים שהם שבאדם הגוף לאברי הס*ירות ישר שהמשיל אליהו. *תח כהמאאר כדאיתא והיינו המף.אברי
 שאין בהנמשל הוא ובן כרצמה שמות *עולות עמהם ל*יול הגוף אברי שהם הכלים בתוך וכחה באורה מהפשמת והיאבמוה.

 אצייות שבעולמות הס"ירות של  ההשתלשלות אמצעות ע"י ארא הישיה יולם וכפרפ העולמות להנהיג ב"ה א"ס לאורבא*שתת
 בעזטשא ב"ה א-ס שאור כיון וכלים אורות בשם הקביה כס*רי חס*ירות נקראין ולכך כירוע. ית' בתיקו חסרון אין שהנמנעאמבז לבי מובן ווה סביבותיו. סתרו חשך ישת ככתוב הגדול. אורו לסבול העולמות ביגולת היה לא גיעדן כי עץ4'ה. יצ'רהבריאה
 אור בעצם השתנות כלל וה ואין הנבראים. מעשי כפי הכל רחמיפ ו% דין או חסד או ל*עול בהן נשתנה והאור הספירותכבלי

 שומת. *עולות וכסה לבמה בהי שנורם הכלים כ*י פעילתו נשתנה האלעקמרין הבך ורם למשל וכש יי"ג ישתנה לאכמ4ףרו בעצמוהי האור עצם אבל בו. ועובר שזורח הוכיכות מראה צבי *י עף שלו טת נשתנה החמה שאור למשל כמו אלאהאלהזת
 לכל ומניק המשקה הארץ שכפ:ימיות המים לפשל כפו ועוד האלעקז4רין. הבל של ובמקורז בעצמותו כלל  השתנות ש."1ז,זין

 וכים המווה סם שגו ועשב עץ רש וחיים רפואה שבו ועשב עץ יש מזה. ה ובכחם בט1מפ שמים מינים מכמח וצמחיםהאילנות
 למיניהם. השוני* והעטבים האילעת והם בהם באה שהיניקה הכלים ע-י שנשתנה אלא היא אהת היניקה האדמה. משקה 8ןיונקים
 והנהגת ההשגהה בעניני הקושיות בל מהורצש שבוה יבין והמבין שקי1". בהאי האתרבי לאילנא דאשקי בסיאואנ*ף בררועוי יאילנא שקיו ואיהו אצילות אורח דאיהו פ"ה שם איהו "מלגאו שאמר אליהו פתח בהמאמר חמובא השני משלוזה

 אתידע לנשמתא פתחע דאינון. שערים באינון אבל ום' אתידע ולא אתידי קב"ה בך ואמר רשב"י שמפיים ווהוהגגראיש
 עסוקים והדברים הנכראים מצב כ*י העולמות הנהגת ירן ויל בהן מתפשפ ב"ה א"ס שאור הספירות על וכוונהוקב-ה
 שהמ1ב~ת כירוי בהכמה. פתחה *יה נאסר ועליה לה. קרי:ן 4ה שבעך ותורה פה מלכות כדאיתא *ה שגעל תורה שורש המלכות מדת 11)גס(

 חסה תמת נקראת פה שבעל התורה כי לשונה. יל הטי ותורת "מסיים ווהו ורבא. דאביי הויות קטן דבר בגמרא ובדאיתא חירא. חכמהנקראת
 פההת שפיה א' ל*ירוש ווה וב,ה ב/ *ירוש וה )כו( : הלכות הידושי דוד בבל בה ומהדשים תמיר בה שהונים לשתח הפוישראל
 פרם1 [2 באות התורה שפתיהת בראשית. של [2 אות על הכהוב משמיות ודורש פה. שנקראת המלגות מדת יך מוסבבחכמה

 ענץ בפרפיות מבאר ואח"ב כלל. בדרך בק.צור רק אומר ועתה מלבות. על רמו טגית מקוסא בהרגה נהבאר וחה המיכהץ.על
 איא בהבראם תקרא אל דרשו וכן אברהם. של מדתו זו יבנה. הסד עולם כדכתיב )ג1( הפסיק ה של המכות וינין בהאות

 היינו ובמוכו ביאשית. מעשה תמיר יום ככל מחדש ובמובו כאמור החסר. כמדת היינו תדיר משתעי וכיה שאסר וזהובאכרה%.
 כמו בי ואומר פה מלכות על רמז ב שאות הע1ין סבאר )גח(יעתה י להתקיים העולם א*שר היה לא החסד מדח ול,לי חסדו.גמדת
 במירווו פיפ לראות בא*שרוה יש אורה והסתרת הסתימא י"י שרק אחורי. את וראית כה בתוב בן כמו מאחוריה סתימא [מהאות
 הש1 מצי ב: אות *תיהת ענין ,יהר מבאר וה אחר בלל. בה להביפ בא*שרות היה לא ואת ולולי מאירה. ושאינה אספקיריאשל

 מתחת. לבית האהר יכנופ ומגחוץ ממעל. החוצה להמשך הבית אויר שמבע פהוח בחלון יייה והנסית *תוח חלת כעיןשהיא
 רמו חה ניוע. יהבפתא רמיוא יש פבעי ענין ובכך מתחת. לבית מבחוץ האויר כניסת ערך כן ממעך החוצה האויר יציאתוכערך
 יקבל1 למען פצוח. הופץ"נ כננר אורות תרי"ג נמצא ובה העולם. בריאת יבור האלהות מעצמיות שנאצלה פה מלכות בסודנפלא
 אפלהם תורה של *יהפ הבל הקרושה השכינה י-י מעלה למעלה וישלחו ובעבורה בתורה ויעסקו מצות תרףב שבה התורהישראל
 8ופלאהג *קי דוהב ה*סוק עגין ווה פובות. השפעות מיני בבל הסלכות ע,י החסד ממדת רבה שפע למפה להם יומשך 4הובשביל
 הכהוב זה יך יאמר מלכהץ יך רמן כי-ת שהאות וי*י *הוח. *ה כמו או פתוח היע כמו שהיא :2 אות הבנית 8רמווע"ז

 הורה הבפת 11 בהכמו7 *יה *ותחת חמלבות מרת שבאשר היינו בהכמה *תחה פיה שכאשר להורות בא ב באות ההורהש*היחת
 החסר ממרת רבה שפע להמ שיומשך הייע לשוצה. על חסד תורת יהיה וה כשביל מעיה. למעלה ידה יל ישראל שמעליםות*לח
 יות עו*רת וה שבשביל ראל לבחר. ואתסלש דאורייהא ברישא קיימא ובנ"כ שמסיים ווהו ממה. לממה מוב בכל אברהם שלכדתו
 עבודת ע"י שהוא העולם וקטם העולם ברטות הבלית התורה של הואשונה באות רהוחת להודיע התזרה ב8תיחתב

 בשפע המלמה מדת לבהר אתמליא וה ובשביל המלכוה פדת שהיא נכ האות ע"י ות*לה תורה של *יהם הבל בהייאתישראל
 ביאשית. שסתחלת התורה יל בחכמה פהחה 4יה הפפק שדזר"4 מ פירוש זה )גס( זאמיאהזו *יך הרחב ננהוב החשד. ממדתרבח

 נדכתיב העו,4 שפימ ונבראו הספירות  שאר 4אללו הישטאא ספירות שבכח ומרמו הכ*ה. ראשית כדכהוב ראשיה נקראה חחנמהוכפירת
 הוגופ יל כינתו בתרנומו. אלהים. ברא נו4אמת דכתיב החכפה. ס*ירת על בונהו וראי בחכמ*ה שאסר ההו ישית. בהכמהכלם

 נבראו שבבחה חכמה זו מה ספרש שבוה לשינה. יל חסד והורת ה*סוק סוף מבאר וה אהר בחוכמא  בראשית יל  שחרגםהירדשימי
 באורייתא כדאיתא העולם נברא שבה חסר הורת היים החכמה ס*ירת שכח לומר רצה לשומ7 יל חסד ותורת אומר ל,הכלם.
4ע4זבי

 4 אור וועוח פצהמ נר בי כרבתיב שבש"8. וחערא שבבתנ תורה הורות ב' עך מרםז אור *יפיש ב'אור. ויהי שר אי אלהים ויאמר ואמר פשתעי לבהר דחא שא81ר וזהש נפק71 עלאה מהנמה דאירייהא דדןע עלמא. וגרח קנ-ה
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  רסט6 קלת6ס ךץ י6 כמגתס. פתמספיס
 כ555 מלי6.  סתיס ו6יס* 03  נס דכ55סויס6
 פתמט פיס ותת6. יעי65 ר61 ותת6.דעי)6
 רכתיכ של. 5תירע דל6 סתיט6  ו6יסי נגיןכמגמס.
 גסתרס. ססטיס ותעוף מי כ) תעין 1גע)תס קפ()6'31
  61יס1  כי ר6תרכס נמכט"ס 65תפסס5  ס6ריוכו

 : חמר  תורת  ו6יסו ק65 6פיקתכגווס.
 ד6ייו  כתר6ס ןן  61 גמגמס. פתמספיס

 חסר ותורמ  בחכטס. ת5י6 ות5ס )י(רכור
5יס. 65גסנ6 לנור ע) לקיית6 קע 61 )קוגס4ע5

 )6גסכ6 5סוגס ע5 61יסו יעקכ. 61 מס1ותורת
 - )6-קטס., :ישקת1ס קע. ג65 1כול )ית לס6 )ס. ג6פ61מ)ס

 לשונה* על חסד ותורת כתרגומג אלהים. בראבראשית
 אור יהי אלהים ויאמר ואומר מספר כך אחךשהרי
 : אורויהי

 משם הראשונה ךץ זו בחכמה. פתחהפיה
 כולל וננלה. נסתר והיא )י( בה שהכלהקדוש
 פתחה פיה ושלמטה. שלמעלה סוד ושלמטה.שלמעלה
 ככתוב כלל. נודעה שלא נסתרת שהיא לפיבחכמה.

 נסתרה4 השמים ומעוף הי כל מעין ונעלמה כח()8טב
 והוא בה שנדבק בחכמ"ה להתפשט התחילהוכאשר
 : חסד תורת שהוא הקול את הוציאהבתוכה.

 שהוא האחרונה ךץ זו גחכמה. פתחהפיה
 תסד ותורת בחכמה. תויה והדבור ט6(הדבור
 לה להנהיג הדבור על שעומד הקול זה לשונה.על

 להנהיג לשונה על שהוא יעקב. זה חסדותורת
 ווה קול. בלי דבור אין שהרי בה. ולאחוזהדבור

 )י-קט"6 :נתבאר-

 הזהריו
 *יר פתחה מתיא ב*ה. חר*ה השם מן הראשטה ה עהפה*ה הבינה ס4ירת על מומב בחנמה 8תהה פא ש"אק ף 4יהש א%

 מצד הליא נה. השגה שאין נעצמותה חסתרת סתיטא היא והבינה בתוכה. המו שנסתר החכמה אוו נכח הספירות שארלהוציא
 זה ואחר נימג מקום חויזה תמצא מאין והחכמה כתונ לזה וקודם חי כל מעין ונעלמה הפסוק מניא וה ועל שהוציאה.ריעלדות
 הוציאה נגטה ושורה נה דאתדנק החכמה אור נכח להת4שמ הנינה התחילה שכאשר לשמה על חמד ותורת השמ פסוק חצימפרש
 דאיהו קי שנקרא התפארת ס*ירת הוא שלהן שהמרכז הננין ימי שי הם*ירות שאר שהוצשה לומר רצה חסד הורת דאיהוקףא
 אלה שתי נקם ולכך החסד. ספירת היא הת*ארת אף הייע הקול אי השייכות הספירות סן הראשונה שספירח פירוש דסדחורת

 המכהן חסד שתורת נמצא הנכורה. מש*פ לו כי הוא החסד ויחם אותה וכולל שלוץ מרכז הוא שהתפארת כיון וקי. המדדמפירות
 דהטם שהקול לומר רצה חסד. תורת דאיהו כעתו י"ל ועוד התפארת. דהיינו הלשט קול עי המכוט לשונה ועל החמה כפירתטי

 נכללות שהן כיון הננין ימי של הגפירות שאר גם הוציאה שהבינה מוכן וממילא נלנד. התפארת דהייע הקול רק שנקטלימר צריך לפ"ז ג13רה תורת ולא חמד תורת הוא ורחמים הרהמים מדת הוא שהת*ארת כידוע נביה תורת ולא חסד. תורת הואיאזפארת
 נחכמה תולה שהדבור ואומר ודנור. 4ה מלכות דהייט נתראה דן על מ"ב נחבמה *תחה שפיה ה' פירוש וה )ן6( 1בממתפארת
 הוא על שמשמעות לשונה על חסד ותורת מ*רש זה אחר ילבט ש*תים אויל חכמה נאין כי זעירא. חכמה המלכות גקראתפהפיכך
 על תפארת ותורת לומר לו שהי' קשה דלכאורה בזה להסניר ורוצה יעקנ דא חסד ותורת שאומר ווהו בה ימשול והחו כדכתינ"ה. לאנהגא פה מלכות שוהיא הדנור על ומושל עומד שהוא דדכורא עלמא מקרא קול שנקרא הת"ארת על ומ"נ ושלטטת גבהותמישון
 נכליות מלכות עד חסד מן הספירות ששת שכל דכיע לומר רצה יעקנ. דא חמד ותורת אומר ולכך חסד. תורת זכר ףמהלאטמה
 כיון חסד תורת איהו דהקול שאמר נמה קודם הנוכר כ*ירו,8 הכמה י"ל וגם ותפלה, תורה קול דהיינו חסד חתורת הואיאטכ הקוי שעיקר מרמו ואגנ יעקכ. הקול אל השייכה הראשונה פפירה שהיא כיון חסד תורת נקט לפיכך חתפארת שהוא יעקנשנהקף
 : לשנקהם אהד שענין כמעפ ורחמים חסד כי יעקנ דא חסד שהשרת האחרון נפירוש אומר כן וכמו חטר. תורת האק4ד(זמים

 העטוקיפ יוסי רבי דנרי שכלי קפ לפי לפרש דשמיא הסייעתא על ונוראי ליוצרי ומשבח והודה מודה יהודה הצעיר אניצעתח
 ל8"ק בושיי !ץזתו4 ילמדך וסימשך התרפ"ו. דשנת מרחשון ר"ח ניום הזהר ויו פירד4 עם הקודש ללשק בטאץ ועהודעתק, ינמור שזכיתי על עליון לאל והודיה שכח נותן אני ועוד יכפר השם שניתי ואם באפלה ומגשש המטשש כעור וק י*ירושתי ים4ון
 שריה

 טאבארחנ בריצת מאצפייאי

ט-486=צ=*"
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השממה

 לנערותיה.( וחק לביתה טרף ותתן לילהבעוד- יתקם יחמה* תביא ממיחק סיחי כאניית]היתה
 שמים הי?יפו מה( )ישעיה ואמר חייא רביפתח
 וצדקה יש? ויפרו ארץ תפתח צדק יזלו ושחקיםממ?ל

תצכוי"
 הוא חכמה של סוד זה מקרא וגון. יחד

 מהו ממ?ל. שמים הרעיפו הקדושה. ממנורהשלמדתי
 ועל לקחי. כמטר יעיף יב( )יירים ככתובהרעיפו.
 עיני זה ועל )6( נאמר הכל של מזון שהוא הגשםענין
 שהוא לפי מ~ון. בשביל להקב"ה מצפות העולםכל
 ?יני קמה( )תהלים ככתוב לכל. וזן לכל מזוןנותן
 שנקרא זה שבמקום תאמר ואפשר וגון. ישברו אליךכל

 תולה בזכות שלא למדנו הלא )ג( הדבר תולהשמים
 הוא צדקה שתרגום צדקה. שזהו ביארו הרי וזכותהדבר.
 שמים הרעיפו דכאן )נ( הוא אחד ענין וזכותושמיםזכותא.
 הוא הקדוש הקדמון מן כי ודאי ממעל כתוב.ממעל
 זכות, ונקרא שמים שנקרא ההוא ממקום ולא )ו(בא
 השמים שכאשר צדק. יזלו ושחקים דוקא. ממ?לאלא
 ששורה ההוא עליון ממקום ממעל. השפעמקבל
 זה שחקים. מהו צדק. יזלו שחקים אז )ס(עליו

 והואד. נצ"ח הם. ואיזה לצדיקים. מן שם שנטחןהמקום
 ההוא למקום למי. לצדיקים. מן טוחנים בודאישהם

 המן לאותו טוחנים הם שהרי 0( צדי"קשנקרא
 לתת בתוכם נאסף ההוא הטוב וכל ממ?ל.הבא
 הצדיקים שיתברכו בשביל צדיק. שנקרא להמדרגהלו

 איזה לצדיקים. מן טוחנים ו?"כ שלהם. השפ?מאותה
 מזדוגים שכאשר 0( ורחל יוסף וצדק צדיק זהצדיקים.
 לצדיקים מן טוחנים ואלו צדיקים. נקראיםיחדו
 תפתח ואז )ת( צדק יזלו ושחקים נאמר וע"זבודאי.
 תצמיח וצדקה העולם. בני ישע ויפרו )ט( למטהארץ
 ומזון נתוסף. שב?ולם טוב וכל רחמים כל )י(יחד
 ?ל שמחה ואז בעולם. נמצא ו-ענשיםשל

 רבי אמר מתברכים. ה?ולמות וכל נתוסףשמחח
 זה דבר לשמוע אלא באתי לא לולאאחא

 0 )ג-כה :די

 ותקס 3חתס. תני6 תתלחק סומל "גיות]היתה
 5גערתיס.[ וחק 5כיתס סרף ותתן 5עסכעוז

 תתע5 סתיס סרע*פו עס( )י:עיס ו6נור "יי6 לכיפתס

 דחכתת6 סו6 ר61 י קר6 ס6י עו'ף יחזת5תיקמ
 תס1 תתע5. סתיס סרעיפו קזיס6, תכו5יג6ז6ו5יפג6
 וע3 5קחי. כתער יערף יכ( )יכליס כז"6סרעיפו.
 ד6 וע5 )6( ק6תר זכ65 ת1וג6 דסו6 זתער6סער6
 ד6יסו כנין 5ת1וגי. 5קכ"ס ת5פ6ן ע5ת6 עיגיכ5
 ת64 כ1כות6 ד63ו תגיגן ס6 )כ( ת5ת6 34י6סתיס ד6קרי י6 דנ6תר תית6 וקי ונו'. יסכרו 56יךכ5 עיכי קעס( )תסייס כז"6 5כ5. תן 5כ65 ת1וג6יסיכ
 1כות6, 5דקס ותרנוס 5זקס, 6וקתוס ס6 וזכות6ת5ת6.
 סתיפ סרעיפו 1סכ6 )ג( סו6 ת5ס מד וסתיסו1כות6
 ~טת6. ו6קלי סתיס ד6קרי 6תר תססו6 ע6 )י(6תי6 ק* קדיס6 תעתיק6 וז6י תתע5 תתע5.כתינ
 סתיס דכי '5דק. י31ו וסמקיס דייק6. תתע6565
 זס6רי ע63ס 6תר תססו6 תתע5. 5יסכסי3
 6תר סחקיס. ת6ן 5זק. יז5ו סחקיס כדין )ס(ע5וי
:ססייו

1 
 תי6

 ע
 53ייק

 ס1ן .י6. 155

 5שס1"ננוו"ט ייס סש1 6"6 ט 5ע~סעגף24סע
 5זיקי6 דיתכרלון כנין ד5ויק. 5ורנ6 5יס5תיסכ
 ת6ן 55זיקי6. תג6 ססגין וע"ד ד5סון. ג1עותססו6

 ת5תימ ו5זקס ע5ת6. כגי יסע 1יפרו )ט( 5תת66רן
 ות~וכייסו סני16. דע5:ו6 עיכו וכ5 רסתי כ5 )'(יחד
 ע3 סדוס כוין כע3נו6. תסתכסי כס6דכגי
 ד6 5פספע 656 6תיג6 65 56ת665ס6 לכי 4תל תתכרכ6ן. ע5נוין וכ5 6תוסףסזוס

 ס )נ--עס :111
 הזהרזיו

 אחת מדתה אפארת שזכות נמצא )נ( . ו"א שנקרא תפארת בספירת פי' )ג( . השמים מן שנשפע השפע על רמז נשם פי"(
 1 להחוארת ממעל שורה שהיא הבינה מן שפע מקבל שמים שנקרא התפארת באשר כעתו )ס( חכמה מםפירת פי' )י( יהיא

 יחסה חביא ממרחק אשר הקיושה שהשכינה פ" )ס( ו צדק עבור במו ר-ל )ת( ומיכות יסור אלו )ו( היסוד ספירת זה ()
 1 יחר הזרהותם ע" הקדושה ושכינה בהמלכות""ג יצמיח התפארת הייט תדקה הבתוב יתבאר זה לפי )י( . תבל יהפבי ולבל לנערותיה וחק לביתה פרף תהן למען  בשפע:תמלאא
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.- י 55עח ידשישן אקהלת האהרלשע . . - . . - - - - 4  
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 מירו ףוף 8ס5 56 ס5סת ףוגל ש( ?יס נךשןנב(
 361י*ס"ס"

 ד6יטו ות)ס מ5ס % ז ט*5.קוז6י
 ספר6 כגע מס5י. % 58ת 3י: טוט 6מויוס

 6ש5ו מס3, ונ6ומ ע%5 גמכמת6  6יסו  ר65וקר6

 ינ,יסוהבל
 "ג,. "ל סנ"י ,ג, קו,ת ו"י

  כעו קס5ת%4ת 5מ61ל. *תי36 יק6. 2ן  6מל.ידיריס.

 וקס)ת 68ס. 6פעוט
 כ6%ז

 כתוש6  וכ65
(

6תסוס:
 ק

 גמיי%  עגו. ספרץ י
 )קג) ססיהס  סיי משלההייימחסשקר,יותן

  3מן  דפניד -מ6י כ5 פגו 1ס61 מכמת65.6ס5מ6

 ב:: ")ן יד ~:; ,ע קן; מי סןהבר
 פליייו. קוית6  וע5מ6סג4ס

 ו5יני
 ע5ווין סנפ6

 עיבדת. מכת. מעץ זבול. סדלךש.רקיע.
 סכ5 סג5יס סג5 קס5ת 6מל סנ5יס סג15)קנ5ייסו
 צ 6תש 6ים  רסיפין סכפ6  ו5ץפן וכמססנ3.
 6תר וש%ת6לין. ונסקי י  דתתפסעי6מלנין

 %1 ססמס תרמ ונף. צ 6מר סנ)יס"בל

 656 6י%.  תסכ6  רליס  ד~כתת6  רמסר6וסירות6
 5יס 16קיס טסר6 ס6י תלכ6 סלתס 56פור רני6תר
 ע"יו"5פ1שן556סיס;
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 שירו ויה* משי אלשים "שלשת וידבר "( חף)ש*רם כתוי יוס* רב* אמר בירושלים. מלך דוד גןקחית
 ו*דגר אבל ההברים4 ביארו זה מקרא ואיף.ממש8
 שהוא וד4ור דבור כל שעל ודאי משי. איפיםשלשת
 8פר גנון משי. איפים שלשת בו היה אומרוףה
 14 שאץ משי. בדרך והוא עליון בסוד שהואקהלת
 88ילו משל. וגדרך עליונה בחכמה יהיה שיאמקרא

 )כ-קמה.( : שבו קפוןמקרא
 הבי. הכי הביים הבל קהלת אפר ש"םהבל

 גנגד קהלת למואל. איתיאל. יקא. בן אנור.יד*דיה, שלמה. שימה, נקרא שפות ד למדנו שמעוןאשר
 כנסת קהלת. שלמעלה. כעין נקראו וכלם )6(כלם

 מעשרה. פהות קהל אין לפיכך עשר48 בי שלקדושה
 כסששב הני שי כולל וקהלת מאה. אפילווקהי
 שם על שפות*ו כי ולמדנו יעקג. קהלת יג()דנהם
 עעיך% סםרים. נ* עשח ולפיכך נקראים.החכמה

 בשביל )ג( רהמים נגד סשלי דין. ונגד קהלתחסד. נגד הש*ר*ם שיי משלה מהלת.הגעירים.
 שימה אלעזר רבי אשר ונף. קהלת אמר הבליםהבל ,( )ב-א : העליונות מדרגות לעומת חכמהיהרחות בשביל שששה מה כל עשח והוא החכמה.להשלים

 שבעה שי והעמידו הזה פפר עשההמלך
 ערבות. מכון מעת4 זבול. שהקףם.רקיע. רויןין. הם ואלו רקישים. שבעה כננד העוים.יסוזע עמוד*ם שבעה והם עליהם. עומד שהעויםהבלים
 הכל הבלים הבי קהית אמר הבלים הבלובנגדם
 הדבקים אחרים רק"ךם יש הרקיעים שאווץד וכמוהבל.
 הבלים יש כך מהם. ויוצאים ומתפשטיםבהם
 !( )ב-י :שימה אמר הבלים וכל מאלה4 ויוצאים שמתפשטיםאחרים

 ובא השפהש וזרח וגף. קהלת אמר הבליםןוב%ל
 איא היא* מכאן שלו החכמה ספרשהתחלת המיך שלמה רואה היה מה וגף.השמש

 הזה לספר העמיד המלך שלמה אלעזר רביאמר
 הביים. נקראים זה שבשביל העולם קיום שיוהיסודות העמודים והם עייהם. עומד שהעולם הבלים שבעעי

כמו
 הוהרויו

 גבורה נצד אנ% חשהבוג ידטית לשון שהחו ואוד ננגך ידידיה "עילם. נייז יכף ,8ל הספירה) י כצד הם ש%ת שהי "י )"א
 איהים השם בו מכו אהת 8עם השך ההמים. שהא הה4ח השם וק גו נצר %פיך וברהסים. בחסד לאתיצ איך דחסידות מילירטץ שכל הח8ש צד פשלי אלהים. הוש רק הף*ח שם בו נוכר לא ולפיי1י וה,שגק. דץ שיואים וףיקושים טים דביץ כל ני דץינגד קהלת "8"י. ובבמת הקב'ה אהבת יעניגי דברע כל ט הסד כנגר !זשףוים אאר )3( יעקנ: קאלת 4קי*אק שאו יעקב עםכשסשדהגת הם8ירזת מכל הש8ע בת1פה נאךלה שהש מלטת ננגד קהלת ו*יום. ואנקלא יסיר 8צד של8ה נ"עע. חיד נצה של הק*מותשהם הף4ה השם אההעת ד' של ארביח 8פפר בצירזף צבאית אלהי84 הא*8ית גסאש8ר הק848 4נה לצא"*ל אית"*ל כי י-ל ועוד והוד.גצח כמד הם לשיבך והף %ח הסיהת 3' מךאץ %ך השמר4ם. עצים בג" יטאא"ל אשעא"ל סק*ניהם. סמ"ג וחמים שהאשהתפאות ורע המד דה%פ אלהי*ם הף"ח בגי' התיבה מיל עם יק-א כי הם ק. שנקרא ה8אות מגד יקא 3ן יגרתי. מלשץ יהאהי-

 נ שיג אר ישפיע רחס'ם התהה אלהים השם גם שוא ערה גשק 8י חשדם אלהים געימ יב ה%ל ק %תאבשה
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 העולם אין כך אף הבל. בלי מתקיים אינו שהגוףכמו

 והם המלך. שלמה שאמר הבלים אותן על אלא,מתקיים
 הבלים הבל קהלת אמר הבלים הבל שכתובשבעה.
 שהן כן אם תשאל ואם שבעה. הרי הבל.'הכל

 אחר במקום הלא עליהן. שומד שהעולם טובותמרגליות
 זה כגון העולם. קלקול והם רעים. הבליםכתיב
 העולם. קיום הם קדושים שהם הבלים שבעה שאותןכמו ודאי אלא רוח. ורעות הבל זה הוא. רע וחליהבל
 מהם שבעולם הדינים שכל הבלים ז' כנגדם ישכך

 ולהתקינם האנשים להעניש מתפשטים. ומהםיוצאים
 בו ששורה הבל ונקראלם הישר. בדרךשילכו
 העולם לקיום הם וגם רוח. רעות שהוא הבל רע.חולי

 מהקב"ה. ויראים הישר בדרך האנשים הולכיםשבשבילם
 ובההתחלה ז'. מאותן שמתפשטים ההבלים הם רביםוע"כ
 קיום של הבל שהוא השמש בסודמדבר
 העליונה אמונה תוך האדם שיכנס הסיד והוא )נ(העולם
 אין המדרגה אותה שתחת מה כל ולפיכך הקב"ועשל
 תחת יתרון ואין כתוב וע"כ האמונה. סודהוא

 שתחת במה שהרי השמש. תחת נעשה אשר בכלהשמש.
 הם אחד הלבנה עם והשמש להתדבק. נצרך לאהשמש
 הכל השמש תחת היא שהלבנה ואע"פ התפרדות.בלי
 רעות הוא הכל זה ותחת התפרדות. בלי שמשהוא

 ;( )א-קט : בו להתדבק ואסוררוח.
 הגל הזה. במקרא הם הבלים 1' כאן. עליוןסוד ודאי הבל. הכל הבלים הבל קהלת אמר הבליםהמל
 שלשה הבלים הבל שלשה. הרי שנים הבייםאחד.
 השמות ז' בסוד והם ז'. הרי הגל הכל ששה.הרי
 ים 1' כנגד אותיות מ"ב גהם שיש יכף. ףת"אינ

 אלהים ול"ב מאמרות עשרה בהם שיש 'בראשית.
 שבעת כנגד כפולים הם הבלים ז' ואלה מ"ב.שהם
 ד( )ימץ' בהם שנאמר המנורה. של כפוליםהנרות
 ועליו ובמעשה. בדבור תפלות של הבליםלהעלות יודעי העם אשרי וגף.. לנרות מוצקות ושבעהשבעה
 כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים נא( )ישע"נאמר
 אתה. עמי לציון ולאמר ארץ וליסוד שמיםלנטוע
 בשותפות. אתי עמי אלא  עמי תקרא אל נתבארוזה
 נעשו שמים ה' בדבר לג( )תהלים בי שנאמר כמוכי
 קדושים בהבלים שהרי עמי. בשותפות אתה כךוגף.
 ישראל הם זכאים " וארץ שמים נעשים דבורךשל

 אותיות אל בהן שמכוונים תפלות של הבליםשמעלים
 וה ומפני )ד( והתחתונה העליונה ושכינתו הקב"השל
 של הבל ויש הארץ. על נעשה אשר הבל יש ח()קהלת

 ועליהם שקר. של וארצות רקיעים בהם ונוטעיםחבלה מלאכי אותם ולוקחים שקר. של הבלים שהםרשעים
 וכאשר .. תעתועים מעשה המה חבל י( ליששנאמר
 עופות הרבה בתפלתו. ודיבורים הבלים מוציאהאדם

פותחין

 65 ע)ט6 סכי 16ף טכ5. 3)6 6תקייס )6 נ1פ6תס
 61יגון ת)כ6. ס5תס ו6תר ט53'ס ע) 6)66תקייס
 ט53'ס ס3) קס)ת 6תר סנ5יס ס3) דכתי3ס3ע.
 ד6'גון סכי 6י תיוני 61י ס3ע. ס6 ס3).סכ)

 63תר 60 ע)ייסו. קיית6 דע5ת6 ס63ןתרנ65ן
 1ס כגון דע)ת6. כא,ירו 1"יגון כיסין. ס3)יסכתי3 6חר"

 דע5לו6. קיות6 קדיסין ד6יגון ס3)יס סכע דסגיכתס וד6י 656 רוח. ורעות ס3) 1ס ט61. רע וח)יס3)
 תגייסו דע5ת6 דיגין דכ5 ס3)יס 1' סגי )ק3)6ית
 א6תקג6 גס6 3גי )6)ק6ס תתפסטין. ותגייסוגפקין
 3יס דסלי6 ס53 ו6קלון תיסל. 63רח ז'סכון)1ן
 קיות6 61יגון לוח. לעות ד6יסו ס3) לע.ח)י

 וסילות6 סגע. תסגי זתתפספי ס3)יס 6יגון סגי6יןוע"ד תק3"ס" ודח)ין תיסר 63למ 16)ין גס6 3גיד3גיגיסון
 דקייס ס3) ד6יסו דסתס6 ל61 6תלד6יסו
 ע65ס תסיתגות6 )נו נ4ג )6ע)6 ר61 161סן )נ(ע)ת6
 )16 דלנ6 ס6י דתחות ת6י כ) ו3נ"כדק3"ס.
 תחת יתלון 61ין כתי3 וע"ד דתסיתגות6. ל661יסו
 תמות דס6 ססתס. תחת געסס 6סל 3כ5ססתס.
 6יגון מד6 3מיסר6 סתס6 )6תדכק6. 56סריך )6ס6י
 כ)6 סתס6 תחות ד6'סי 6ע"ג וסיסר6 פרוד653.6
 רפופ 6יסו כ65 ס6י ותחות סרוד6. 3)6 סתס66יסו

 ת5פ ס3)יס ס3) ת5ת. 60 תלין ס3)יסתז. ס% קר6. 3ס6י 6יגון ס3)יס 1' סל4. מ65סר61 1ד6י ס3ג סכ5 ס3)יס ס3) קס5ת 6תר סנ5יסהבל 63-ק"01 3יט: 65מדנק6 61סיררוח.
 6)סיס. א4כ 6תילן עסל 103 'ד6ית3ר6סית. י1תי ון )ק3) 6ת11ן ת"3 ז3טן 'טן. יתץאבנ סתסן זו' 3ל61 61יכ1ן 1'. 60 ס53 סכ5 סית.סלי
 1' )ק3) כסו)ין 6יגון ס53יס 1' 61)ין ת"6.3יגון
 ד( )יגלי' 3סון ד6תתל דתגלת6. כפ51'ןסרגין
 דידעין עת6 1כ6ס .. 1נ1' )גרות ת51קות וסכעסס3עס
 וע)יס ו3עו3ד6. 63תירס ד~ותין ס53יס)ס5ק6
 כמיתיך ידי 531) כפיך ד3רי 61סיס י6( )יס*"6תתל
 6תס. עתי )5יון ו)6תר 6רן עיסוד סמיס)גטוע
 3סותפו. 6תי עתי 6)6 עתי תקר6 6) 16קתוס1ס6
 געסו סתיס ס' 3ד3ל ינ( )תסייס 3י ד6תתרדכתס
 קדיסין 303)יס דס6 עתי. 3סותסי 6גת סכי1נ1'.

 יסר6) 6יגון 1כ6ין .. ו6רע6 סת'6 6תע3ידודתפ)ך
 5תוון )נ3י 3סון דתכווגין ד5)ותין ס3)יסדס)קין
 ד6 ו3נין )י( ותת6ס גע6ס וסכיגתיסדק3"ס
 ס3) הס ס6לן. ע) געסס 6סל ט3) יס ח()קס)ת

 וע5ייט דסקר6. 61רעין רקיעין 3סון וגסעיןח53ס פ)6כי )ון וגט)'ן דסקל6. ס3)יס ד6יטןדלסיעי6
 וכד תעתועיס.. תעסס סתס סנ) י( )יימ,ס6תתר
 עופין כתס 53)1ת'ס. ודכוריס סכ)יס 6סיק גס3ר

סתתע
 הזהרזיו

2ן10 י חולהיפ חוי"ה או אדנ.וע.4ה תתאח יהודא ושל אהיה. הוייה שלאה יחודא של הכותות זה חל אלפרנ בינה חימ ותתאה עלאה שכינתא )ו( ישראי אמונתאי והסוד חיסזד תה להתדבק אסור מא שלמטה במה אבל ושגינתיה. קג"ח ומלגהן תפארת שהם הלבנה עם השמש יחודנטגודתמ לגתפ שהא האמונה נסוד ליכנס לדעת ראשית ומזהיר ב"ה. הף4ה השפ דוא ששרשו התפארת מית הייפ השמש א פיהש)ס
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 .( )וסית סס"7 )"( 5ון 5קג65 ופותייסו ג7שיסופתמין
 7כר. יגי7 ככפיס וכע5 סק51 6ת יג'ך ססת'ס עוףכי

 ע5מין. כסון וככי מ5ין 56ין קכ"סוכעי5
 סמ7סיס ססת'ט כ6סי כי סו( )יסעי' כסוןד6תתר

 סט( תקון י )ת : עוסס 6כי 6סר סמ7ססוס6רז
 ססתס. תמת סיעת5 עת5ו נכ5 765ס 'תרוןכמה

 7תוק6 סת6 7כעי5 ת6ן ו67' סתעון רכי6תל
 ססתס תמת סיעת5 עת5ו ככ5 כתיכ ע5יסכ5מו7ו*
 ססתס. תמת סו6 ות6ן 6יסו. 7תסס 7רג6 ססת"ס1ז6י.
 סתס6 כ65 סיסר6 67מי7 ות6ן סיסר6. 67 6ית6סוי
 ק7ת6ס מוכ6 סו6 671 0( וד6י ססעס תמתעת5ו

 67 765ס. עת5ו. ככ5 765ס יתלון תס וע"77ע5ת6.
 כ6תר 7מ6כו כתריס 67תיין 5כ3סו וכן ק7ת6ס.76ס

 ( )ג-ק*ג :67
 ססתס. תמת ס'עת3 עת15 נע 765ס יתי1ןמה

 ככ5 765ס יתלון תס ת6כ6 סתעון לכי6תל
 סיעק3 5ותל ת5תו7 ד6וריית6. עת5ס 6ף יכעעת5ו.
 תן 57עי65 67וליית6 עת5ס ס6כי ססתס.תמת
 67,ליית6 עת5ס 6ף 6תל מיי6 לכי כץ6.סתס6
 ע5 7'5'ס. 'קר6 כג'ן 16 כס6 7כני כגיכיסון עת5ד6'סו
 תכ'6 5ע'65. ס5'ק 65 7ס6 כת'כ. ססתס תמתס6י
 כל 6תק"ס 65 כת'13 5'ס 7תי תע5ת6 ד6סת5קי1ת6 ס6י סכין. %ף ק0ס כ"כ 6' 6פ'15 56ע,ל6"ל

 .( )6"ייכג : מ7'ות6
 ססתס. תמת סיעת5 עת3ו ככ5 765ס יתלוןטוק

 ת5כ6 ס3תס 6,6 ת6י וכי ו6תל. סכ6 ססו6פתמ
 סיעת5 כעת5ו 6תל 6י5ו ותו 67. כת5ס565פ6
 כיון 6כ5 יתלון. כיס 67'ת ענו3 6סת6ל 7ס6,6ות.
 67ית כ5וס 6סת6ל 657 7כ65 כ655 ס6 עת5ו ככ5ז6תל
 67. ת5ס ס5יוס 6תר 76ס 5כ5 165 656 יתרון.גיס
 651 ו65כ6ס6. ככיס ת7יל חסת57 67יסו כע5ת6 76ס6ית

 כתיכ 7" 76ס וע5 מ67. רגע6 6פי5ו כעכ6סת57
 עת5ו. יגיעו. כתיכ 651 עת5ו. ככ5 765ס יתרוןתס

 651 יג( )גטדגל כר6סו. עת5ו יסוכ י( )תס)יסכ7"6
 יגיע קיח( )תסייס כ7"6 יגיעו. כיסר56. עת5ל6ס
 כפי יגיע 61ת י"( )גל"סית וכתיכ וגו'. ת6כ5 כיכפיר
 וכעט, עת5 י( )תס)יפ כתיכ עת5ו 6כ5 56סיס.ל6ס
 ססתם. תמת 6'סו ע"7 5כיס ת7יל סי6 67סת37ותיסוכיון

 65 כח( )"י,ג כתיכ ע5יס ככיס 6סת57 76ס 7ס6יוכסעת6
 657 כעי קכ"ס 7ס6 וגו'. כע,זו ככ7 651 15כין

 תעסעס6 סוו תא7ין יעכי7 567ת5י תא7ין.יעכי7
 )ג-קיכ.( : עת5ו ככ5 765ס יתרון תס כת'כ וע"7ט3ת6.
 6"ל עות7ת. 5עעס וס6רן כ6 ו7ול ס51ךרןך*

 יטע5 56ס כ5 סן )ג( )"',ג כת'כ מ,י ת6סתעץ
 7ג3נו65. לז6 סכ6 סת גכר. עס ס5ס סעת'ס36

 ע7 כג5ג)6 ייתון 67 כגין וכפס6 לומ6כסתת6
 כ7"6 67תיסיכו. כתס 65תלייס1 ס5ת'ןז6תחזרן

 ת )קחלת זששכ )ס( אותם לקבל וסיותן גדפיהןפותחין
 דבר. יגיד כנפים ובעל הקול אאצ יוליך השמים עוףכי

 עולמות. בהם ובונה הדבורים אותן מקבלוהקב"ה
 החדשים השמים כאשר כי ט0 )יוי" בהםשנאמר

 פט( תין )ת-ז : עושה אני אשר חחדשהוהארץ

 השטקג תהת שיעמל עמלו בכל לאדם יתרתמה
 המות סם שלוקח מי ודאי שמעון רביאמר

 השמש תחת שיעמל עמלו בכל כתוב עליובלבדו
 השמש. תחת הוא ומי הוא. משה מדרגת השמ=שבודאי.
 השמש בלי הלבנה שאוחז ומי הלבנה. שזהו להשיביש

 שהיה הראשון חטא וזהו ט( בודאי השמש תחתעמלו
 זה לאדם. עמלו. בכל לאדם יתרון מה וע"כבעולם.
 במקום שחטאו אחריו הבאים לכלם וכן הראשון.אדם

 ( )ג-קפב :הזה

 השמש* תחת שיעמי עמיי בכי יאדם יתריןכהה
 בכל לאדם יתרון מה למדנו שמעון רביאמר

 שיעמל לומר תלמוד תורה. שי שמלה אף יכולעמלו.
 מן שלמעלה תורה של עמלה כן לא השמש.תהת

 תורה של עמלה אף אמר חייא רבי היא.השמש
 על כבודו. בשביל או אנשים בשביל האדםשיעמל

 למדנו למעלה. עולה אינה שהרי השמש. תהת כתובצה
 אותו שנה. אלף איש יחיה אם אפילו חלעזרשא"ר
 אלא חי לא כאילו לו דומה העולם מן שנפטריום

 ( )"-ייג : אחדיום

 השמש. תחת שיעמל עמלו בכל לאדם יתרוזמה
 המלך שלמה בא מה וכי ואטר. ההוא טבאפתח
 היה שיעמל בעמלו אמר אילו ועוד הזה. בפסוקללמדנו
 כיון אבל יתרון. בו שיש עמל נשאר שהרינכון.
 שיש דבר נשאר שלא חכל כולל זה עמלו בכלשאמר
 זה. דבר שלמה אומר אדם לכל לאו אלא יתרון.בו
 ואינו ולהרע. ברעה תמיד ישמל שהוא בעולם אדםיש
 כתוב זה אדם ועל אחר. רגע אפילו בטובהעמל
 צמיו. יגיעו. כתוב ולא עמלו. בכל לאדם יתרוןמה

 ךלז8 כג( )במדבר בראשו. עמלו ישוב ז( )תהליםכמש"כ
 יגיש קכח( )תחלים כמש"כ יגיעו בישראל. עמלראה
 כפי יגיע ואת לא( )בראשית ונאמר וגון. תאכל כיכפיך
 וכעט. עטל י( )ת"ייפ כתוב עמלו אבל אלהים.ראה
 השמש. תחת הוא ע"כ לרעה תמיד הוא שעמלווכיון

 לא 8ת( )איוג עליו כתוב ביעה עמלו הזה אדםוכאשר
 שלא רוצה הקב"ה שהרי וגף. בעמו נכד ולא ל1נין

 ( )ב-קיב : עמלו בכל לאדם יתרוו מה כתוב וע"כהעולם. מבלי יהיו תולדות יעשה שאלמלי תולדות.יעשה

 א"ר עומדת. לעולם והארץ בא ודור חולךז*דך*
 יפעל אלה כל חן לג( )איוב כתוב וראה בואשמעון

 הגלגול. סוד כאן הרי גבר. עם שלש פעמיםאל
 ער בגלגול יבאו זה בשביל ונפש רוחנשמה

 הזהרזיו
 ש*ת*רנסים השטים עו*ות הנקראים והאשיט חילאכיי)ס(-החע
 כךט, האטמות שתי של טעות על שטרט1 כאן ישוכתר
 1 וד-ל יטמאזה. לקךשה ותחת השפש. נלי הלננהלוסהת

10*3

 סור 1( י הקרננות ועשן ריח טן כטו ישראל ת*לות של הנליםטן
 והשניח נלנוש. אשטש ולוקחת לננה נקידהפ רוצה אינההראשונח
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 ומן נתנה. אשר האלהים אל תשוב ההרוח יב()קהית
 .. והנפש הנשמה שהם האחרים של וחומר קל נלפדהרוח
 נקראין 8תתקנות. ולא פעמים ג' הבאות הנט*מותוכל

 באים פעם שבכל הצדיקים אבל רב. ערב ישראלפושעי
 עד ואפילו פעמים. ד' עד בגלגול באים הםמתוקנים.
 : בא ודור הולך דור וזהו דורות.ששים

 אבר בכל להקב"ה לו שישרה מי הואזכאי
 ולהמליכו שם. לשכון מקום לו לעשות שלו.ואבר
 ממנו. פנוי אבר בו יהיה שלא ואבר. אברבכל
 בשביל עליה שורה הקב"ה שאין אחד אבר חסרשאם
 באברים שנשתלם עד בגלגול. לעולם חוזר ההואאבר
 אם כי )*( הקב"ה של בצלמו שלמים כלם להיותשלו
 הקב"ה של בצלמו הוא אין אחד אברחסר

- 
 רבי א"ל

 ובשביל בכלב. לה שמרכיבין נפש שיש שמעתי אביאלעזר.
 כלב מיד נפשי מחרב הצילה כב( )חאלים דוד אמרזה

 נרכבת הנשמת ובי הנשמה. זו יחידתי. מהויחידתי.
 שפיתה הקדמוני נחש ערל באותו נכון. בני א"לבכלב.
 שבא הרע יצר וזהו כלב. שהוא לאנשים ומ8ההלחלה
 ויש )""( עונשין שתקבל הנשמה על מורכב ההואבעולם
 שנקראות חיות. בכמה בגלגול באות שהן אחרותנשמות
 עקרב מזל ב(זולה מזל נשר מזל שור כמל אריהמזל
 שמצינו במו דגים. מזל נחש מזל מאדים מזל טלהמול

 גור לאריה זה לחיות. שנמשלו השבמים עשרבשנים
 גרם. חמור יששכר שורו. בכור יוסף יהודה.אריה
 נדמה שיצה"ר מי יש יצה"ר. של הגלגול סוד זהשכל בני ותדע יטרף. זאב בנימין דרך. עיי נחש דןיהו
 לו שנדמה מי ויש לנחש. לו שנדמה מי ויש לאריה.לו

 ביכולת יש זה כל ועם בה. שנולדו[ ןאו שנעשוהשעה וכפי ןהקודמימן מעשיהם כפי הבריותנשתנהכחמור.יכי
 כאישהרוכב ולרכובעליה יצה"ר על לשלופ לזכותהנשמה

 שולפ שהנחש י"ה אוי ח8ורו. על או סוסועל
עליו

 1תיכס )תכס. 6סל ס056יס 56 תס1כ 1טר1מ יג(3קס5ת
 .. וכפס6 כסמת6 ד6יגון כ6מרלן ומומר ק5165יפג6
 6תקרי16 עתתקכין. 6% 1מגין ת5ת ד6תיין כסמתין1כ5

 דייתין זמג6 דככ5 5דיקי6 6כ5 רכ. ערכ יסר56פוסטץ
 עז ו6פי5ו 1מגין. 6רכעס עד ייתין 6יכוןמתתקכין.

 1 27עססתיי
 וידיסריר 6י0ןי?6ן

 6כר 3כ5 5טכ"ס י 04
 תמן. 5סרין 6תר 5יס 5מעכד6 די5יס.ו6כר

 מכיס. פכף 6כר כיס יס6 ד65 ו6כר. 6כר ככ55יס ע6ת5~
 ד6סבכ6כרין כנ5נע6. וק '' 6 6כרטו6
 ז6ס לק דקכ"ס כדיוקג6 ס5מין שסו 5מ0וידי5יס

 ו3נין ככ5כ6. 05 דמרכיכין כפס6 ד6ית סמעג6 6כ566ע1ר.
 כ5כ מיז יפסי ממינ ס5ע0 עג( )תסייס דוד 6תרד6

 6תרכיכת כסמת6 וכי נסמת6. ד6 ימידתי. מ0וימידתי.
 דפתי סקדמומ כמס ער5 כססו6 6ין. כרי 6"5ככ5כ.
 ד6ת6 סרע י5ל וד6 כ5כ. ך6יסו גס6 עככי5חו0
 ו6ית )**( עוכסון 5קכ65 ע5יט מורככ ע5מ6כסס61
 ד6תקרי6ו לףחן. ככמס כנ5נו65 6תיין דק6 6חרגי!כסמתין
 עקרכ מא כת0% מ51 )סר ת51 סור מ51 6ריסת51
 ל6סכמג6 כמס דניס. מ51 גמס מ51 מ6דיס ת51 ע05מ51
 נור 65ריס ד6 5מיוון. ד6מתי5ו סכעין עסיכתרין
 נרס. ממור יססכר סורו. ככור יוסף יסודס.6רי0

 ונוי 1 61כ ככיתין דרך. ע4 נמס %%
 דתי6 ד6יסו 5מ6ן ו6ית 5מוי6י דמי6 ד6יסו 5ממן 1מית65ליסי
 וכפוס עו3די0ון כסוס 6סתמ כריין 5כ5כממור.
 ?כ6ס ד6 כ5 ועס כס. ד6תעכיךוסעת6
 זרכי3 כק ככל ע5יס. ורכינ ע5יס דס5יעגסמת6
 ס5יק לממ6 )עם וף ממריס. ע5 % סוסיסע5

ע5יס
 הזהרזיו

 ר,וט""ו כבד והן תרי"ג כמנין נידים ושם"ה אברים רמ"ח מן מורכנ שהאדם הוא דקנ"ה נדיוקנא שלמיפ אנהם נעניןכתנתו)"(
 חיים שלה וריוקנא צדיקים. אנשים ועל הקדושים מקומות על נעוה-ז ששווה הקדושה השכינה היינו סאן דקב"ה ודיוקנאמצות.
 נשניל ננלעל לנהו מוכרח ול*יבך *גום. נמקום שווה השכינה ואין מום. ניי כמו והוא פגם נו יש אחת מצוה שחיסר ע-ימניה פנמ אחד אבר הום הקדושה. להשכינה מוכבה נעשה פצות ההוי"ג קיום עיי שלל התרי"נ מתקן האדם וכאשר שנח. אורהןההוי-נ

 נחשב המצות מעניני תורה תלמוד ע"י אכל אפשר. שאי דבר זה כי דוקא. ממש נפועך המצות כך קיום מזנתו שאין ההאי אפנםוה
 נאדפ  הנשפה עינור ענין ע"י להתקן יכול הזה שדבר אלא ממש גלגוך דוקא לאו דכאן הגלגול ענין חם מכהש. בפועל מקייםכאלו
 חדנהם שאין הא משמעותם ר'ש דנרי שמחיות ף4( : הקדושים נספרים כמובא לה שחטר ע מצוה שמקיים שעה אותה עלהחי

 האינו ר"ש חוביו אלצזו. רבי זה על שתמה כמו מתפיה דנר נאמת זה כי פמאות. ננהמות או בחיות תתגלגל שהנשטהכפשופן
 מוברח הוא כזח רי בסזל שנולד שכית ארם יחשונ ה*ל נעחה-ז. יעשו וזהו ורעות. רנות תתת רמפות לו חסי אין וממילאעליה טישלים אינץ ועי-ז גפור רשע שנקרא עריה שליפ דחיא למאן 11י אומר וצ"ז פמאים. ג-כ נמים תמיד שהם שאף כך כלגרויה שפומאתם הפסאים דגים היינו דגים ואומר כאן. שנחשנים חפמאים דנרים אותן כעין הה* ותוקפו עליו. לשלופ ניוה"ז תקיףיצה"ר לו שניתן רע נמזל שעלד חוא  שענינם פמאים בדנרים הנשמות נלגול דנר על באמרו ר"ש כוונת נ-כ כן נראה ועודהסעניש. וחחו המקפרג והחו המסית הוא היצה"ר כי ככלנ. לו נדמה מיתה נשעת או מיתה לאחר המעניאש הרע שהיצר אלא כפשופו זהשאין

 לחורות נ*ת כתנתו עליה. ורכינ עליה דשליפ נשמתא זכאה מ"מ כזה. נמזך שנולד אי*"כ פירוש דא. כל ויפ אומר לפיבךלחפ41נ
 האריו-ל הגלגויים נענין פחולקהן ייות הרנה ויוו הדגר נירור עך לימיד שקשה מאר נסתר דבר שזה חרגוק'צש. להנשמה. ולא להנפש או להרוה רק הזא פמא שהגלגול ריות יש והנח פפא. כגלגוך הנשמה תיינש מדוע א"כ ממעך אלוה איק*קיאת היא כי נרשעים מלשכק מהוחקת היא הלא הנשפה אנל הרוה. ע-י נם ואפשר הנפש שךי נא החפא עיקר הלא מקשים חודרינ תיקע זה ומה רותו יותו תממא פמאים נדנרים נלגולה ע"י הרי א"כ פומאח. ווה יליח שלפ קדושתה אחת הנשמה. נפגמההחפא שע'י כיק הלא נאמום זו. שיפה על החולקיפ נחלים הרנה "ש וכן עעם. לכפות גדול ונויע ציר נזה וסונלים רשעתם. כ*יהסל נקבות הק עוים הן אושעים נרשעים לפעמים ים בפמאיפ ולפעסים נפהוריפ לפעמים ודגים. וחיות בנהמהן מיתה לאחררפעמים מתגלגית שהנשפח כפשפן שהדברים נאמרם אחר. נאופן לנמרי זה ענין שמפורשים מקונלים גדולים "ש אנל דכאן. ר"שנדנרי להנט "ש כך לרנליו. רשת פורש שיצרו קשק ננסיון לעפוד האשתי תיקוע ווהו יצרו. עך להתגנר האדם ניכולת יש מקוםשמכל

 ו וח נענין הובה האהך הגלטל פרק קומח שמוור בספרו ו*ל הרמ"ק גפ א* סודה המחסיריםהם 41ל והרחהי
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 59שפ ידשישן אקהלת הוהר לשת

 ס5יע ז6יסו ומ6ןגמור. רסע 6תקה ס5ףע5יס.
 6תמר וע5יס גמור.$זיק 6תקרי 6יסו יי$ס"רע5יס
 6יס ג5יע5 6זס תמתיך. 6זס 61תן פנ()יסע"
 ס3יע 6יסו כס גר יכז כססך. תמת 651ומיס6ט*
 י5ריס ו6ס סי6וי. כ5 ע5 ס5יע 6יסו סכי י5ריסעל

 ע'( ת'קון )ת-ו : ע5יס ס5עין סכ6וי ע5יסס5יע
 סו6 !ורמ סו6ף מקומו ו56 ססמס וג6 ססמסךזן4דץ

 י6 ססתס. חרמ ו6מר. סמעון רגי פתמסס.
 ססמס. וג6 5מו. מסגמר חרמ ג6 מסיכי סן 5ג()זגויס סס"י וזרמ. גזיוקכיס. מסס ז6יסו י6מ5עית6עמוי6
 מקומו % ז6תככים י6 כ5 ועס מסס. 6תככיסכז
 מסס ז6 ססמס. וורמ ועוי : סכיכת6 ל6יכאיכויסי6 כנוכ6 זסהט יסוסע וז6 )י( סס 640 1ולמש6ף

 ג$דיק 6יסו 65 וכי נמור. ג$זיק ננ3נו)6 אתיכי
 גנ5גו53 ו6תי ו6זי5 מכיס 6תככיס ססמס. 1ג6נעול
 וולמ סו6ף מקומו 56 וגנקז )מ( 6תמס י6סכמעד
 6תר. גי קנ"ס. ז6 ססמס. וורמ 1ת1 2 סססו6
 נכ5 כא( )סמות כז"6 עמיס. יסכיכתיס כסגגר

 ג6תר 6ונק5וס ותרנס עו/ סמי 6ת 6!כיר 6סלסמקוס
 3ית ו6י תמן. סכייתיי6סרי

 סכיכת"
 ססמס. וג6 תמן

 כמס ע3יס וס5עין גמסוכ6. ו*סת6ר קגשס טמס6תככס
 ס5 יסורין 6יכון י65ו גיסין. יטורין וכמס"מג5ין
 36ס' 6'ן כי ע5 ס65 65( )ינליס ססשז6סגס.
 ע5 ממכן רעות י56ין ס56ס. סרעות מ65ומנקרמ
 1תסקדכו ו( )6'ינ 6תמר דע3ייסו ורנעין עתיןכ5

 גיזך יוז. ז6מר סו6 וסד6 תגמכיו. ו5לנעיס5גקליס
 ע5יס סכיכת6 סלי6 ז63 נריס ומ6י ונו'. ס$י5מעתותי
 כעסס 6סל סג5 ,ס ח( )קס4 ססקז מסועף.שטן זסקר ומ5ין זסקר6 סג5 ננין ע5יס. סמס6 כסיר6%

 כמעסס 56יסס מניע 6סר $ייקיס יס 6סרס~ן
 ס$זיקיס. כמעסס 36יסס סמניע רסעיס ףססרסעיס.
 6מר6 יסער6 סג5 6ית סג5. ו6ית סנ5י6ית
 גסו י3ית גס3ין וסתנמין ססס כג5ות זס"ר6ממ6רי
 מעסס סמס סג5 י'( )ייע" גסון ו6תמר כ55.תוע3ת6
 סג3 61ית יסקר6. געוגי6 תועין ז6יכוןתעתועיס.
 מומסי ךץ י6יסו י6וריית6. סג3 סו6 1ז6פיס. ימיס ס' סי מו65 כ5 ע5 כי מש )יירס גיסי6תמר
 .. יסל56 כ5 י5עיכי "ף עי יגר6סית בנ טןתורס
 יס 6סר ס6רן ע5 כעסס 6סר סג5 ים י6וגנין
 5יס 6מרו סרסעיס. כמעסס 36יסס מניע 6סל$זיקיס
 מניע 6מ6י 5ייקי6. ז6יכון סכי 6י יגי לגימגרי6.
 5ון נליס פג6% 5ון 6מר סרסעיס. כמעסס4סס
 וגנין רסיע'6. סוו כ6י5ו ירסיעי6 כעוגז6 5וןי"תי
 סמניע רס0הס ףס .. וימקין יסורין 5ון ייתינ5ג6%
 וס5ס עותר6 5ון י6ית ס$ייקיס. כמעסס56יסס
 וכי מגרי6. )יט 6מרו ע)מ6. גס6י זיומיןו*ריכו
 6מר יקל. ס6י כ5 5ון 6ית 6מ6י רסעיס זינוןגתר
 ינ)נו63 לומ. ולעות סג5 6יסו י5סוו שג6 ס5ה)ת

י5סון

 שולפ שהוא ומי גמור. רשע נקרא זהעליו.
 נאמר ועליו גמור. צדיק נקרא הוא הרי יצרועל

 איש בליעל אדם תחתיך. אדם דאתן טג()יש*"
 שולט האדם שכאשר נפשך. תחת ולאומיםאון.
 יצרו ואם שונאיו. כל על מושל הוא כן כמו יצרועל

 ע'( תקיז )ת-י : עליו מושלים שונאיו אז עליושולט

 הוא זורח שואף מקומו ואל השמש ובא השמשןזר4ח
 זה השמש. וזרח ואמר. שמעון רבי פתחשם.

 זש"כ וזרח. בצורתו. משה שהוא האמצעיעמוד
  השמש. ובא למו. משעיר וזרח בא מסיני חן לג()דם"ש
 מקופו אי שנאסף זה כל כל ועם משה. נאסףכאשר
 כצורת שהיה יהושע וזה ),( שם הוא זורחשואף
 משה וה השמש. וזרח ועוד : השכינה שהיאהלבנה
 בצדיק הוא אין וכאשר גמור. בצדיק בגלגול יבאכאשר
 בגלגול ובא והויך ממנו נאסף השמש. ובאגמור
 זורח שואף מקומו אל ולפיכך )ת( מקומו שמוצאעד
 מקופ4 באיזה הקב"ה. זה השמש. וזרח ועוד : שםהוא
 בכ9 כח(  )*פות כמש"כ עמו. שהשכינהבאדם
 באתר אונקלוס ותרגם וגף. שמי את אזכיר אשרהמקום
 השמש. ובא השכינה שם אין ואם תמן. שכינתידאשרי
 כמה עליו ושולטים בחשך. ונשאר הקב"ה ממנונאסף

 של יסורין שאינן רעים. יסורים וכמהמשחיתים
 אלהי אין כי על הלא ל4( )יסץש זש"כאהבה.
 ותפקדנו ז( )אייב נאמר שעליהם ורגעים שעותכל עי ממונים הרעות שאלו האלה. הרעות מצאוניבקרבי
 בידך דוד. שאמר וזהו תבחננו. ולרגעיםלבקרים
 עליו השכינה תשרה שלא גורם ומה וגף. הצילניעתותי
 שקר ודברי שקר של הבל מפני השמש. עליו יאירולא

 נעאחה אשר הבל יש ח( )קהלת זש*כ מפיו.שיוצאים
 כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש אשר הארץעל

 הצדיקים. כמעשה אליהם שמגיע רשעים וישהרשעים.
 הטומאה צד של הבל יש הבל. ויש הבל ישכי

 בהם שאין בטלים ודברים הפה נבלות השקרמבעלי
 מעשה המה הבל י( )יימ" בהם ונאמר כלל.תועלת

 הבל ויש שקר. של בעבודה תועים שהםתעתועים.
 יחיה ה' פי מוצא כל על כי ח( )ייייט בושגאמר
 חומשי וץ שהוא תורה. של הבי הוא וזההאדם.
 ישראל כל לעיני של ל עד בראשית של מ מןהתורה

 יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש זהובשביל -
 לו אמרו הרשקים. כמעשה עליהם מגיע אשרצדיקים
 מגיש מדוע צדיקים. שהם כן אם רבי רביהחברים.
 להפ גרם הגלגול להם אמר הרשעים. כמעשהאליהם
 ובשביל רשעים. הם כאילו הרשעים כמעשה להםשיבוא
 שמגיע רשעים ויש .. וצרות יסורים להם יבאהגלגול
 ושלום עושר להם שיש הצדיקים. כמעשהאליהם
 וכי החברים. לו אמרו הזה. בעולם ימיםואריכת
שלהמ שהגלגוי רוח. ורעות הבל הוא שלהם הטוב זהלהם אמ- הזה. הכבוד כל להם מהיש מפגי רשעים שהםמאחר

 הזהר זיו'י
 בפנימי הייט םלג1. בתפארת משה 111רש לדעת ופו שא היבנה כפני יהושע אני חפה כפמ פשה 4ני יאיתא פ טקיפהו0(

 קאמרת ש*יר פשח כגמרא איתא ועוד דרא. בנל דפשה את*ש18תא שאמרו הא1 )ת( ו בפלבות יהרפיה4ורש
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 ה"הרלשק אקהלת קורשישוןס6*
 ועשו נמורים רשעים שהיו להם גורם,צלהם
 להם לשלם בגלגול הקב"ה הביאם טובות.הרבה
 לשנאיו ומשלם ז( )י0קש כמש"כ הזה. בעולם,שכרם
 ובכן ה( )קהלת נאמר ועליהם להאבידו. פניואל

 יהלכו קדוש וממקום ובאו קבורים רשעיםראיתי
 סט( תקוו 9י"' :וגף

 הוא זורח שואף מקומו ואל השמש ובא השמשוור*זה
 על אותו וביארנו נדרש זה מקרא יצחק א"רשם.

 האדם עם קיימת שהיא בזמן האדם.נשמת
 ובשעה )ט( השמש ובא השמש וזרח אז הזה.בעולם
 או בתשובה. ונמצא הזה מעולם יוצאשהאדם

 כמש"כ הוא. זכאי אם שם. הוא זורח שואף מקומוואל
 מן יאכל ואחר וטהר השמש ובא כנ()ישיח

 ( )ג-ע :הקדשים
 הוא זורח שואף מקומו ואל השמש ובא השמשויר*וץ

 השמ4ש זה השמש. וזרח יצחק רבי אמרשם.
 היא אז עמה נראה הוא שכאשר מ( הלבנ"ה אלהמאיר
 זורח משם עליו שקיים העליון ממקום וזרח ונוארת.מאירה
 אל הולך הלבנה. עם להזדווג השמש. ובאתמיד.
 שתוקפו ולפי בו. תוקפו ויש הימין בחינת שהואדרום.
 ואח"כ תולה. ובו הוא בימין הגוף של הכח כלבו

 לצד ומאיר זה לצד מאיר צפון. אלסובב
 שמש כתוב בתחלה הרוח. הולך סובב סובב )י6(זה

 וכל )יג( אחד וסוד אחד הכל אלא רוח.ועכשו
 ומתחברים ממנו נוארת שהלבנה ל8יזה

 )ב-קלו.( :שניהם

 רפי אמר הרוח. שב סביבותיו ועל הרוחי הולך פובב פובב צפון אל וסובב ייים איהולי
 השמש הולך סובב סובב קשה. זה מקראשמעון
 שלמה דברי כל אלא הרוח. הולך מהו לומר. צריךה"

 הקדוש. היכל של תוכו לתוך וכלם בחכמה. כלםהמלך
 המלך שלמה של שבחו זה מה א4כ אחר.איש כדברי דבריו ורואים בהם. מבינים אינםוהאנשים
 דרום אל הולך וראה ובוא אנשים. משאר יותרבחכמתו
 אש מימיבו לג( )יבריפ שכתוב והו צפון. אלוסובב
 וזה צפון. זה דת אש דרום. זה ימינו למו.דת
 הזה. רוח איזהו הרוח. הולך סובב סובב בזח.נכלל

זה

 כתס ועכדו נתוריס רסעיס דסוו לון גריסך5סון
 לון ל6סלמ6 גנ5נ651 קג"ס לסון 6ייתי 0גין.תיכי

 5סכ6יו 1פסלט ו( )דכייס כתן"כ ע5ת6. גס6י6גרייסו
 1נכן *( )קסלת 6תתר ועלייסו לס6כידו. פכיו56

 יס5כו קדוס ותתקוס 1631 קכוליס ל0עיסל6יתי
 סט( תקונ6 )ת"ו :וגו'

 סו6 זולח 0ו6ף תקותו 561 ססתס 1ג6 ס0תסדזראדץ

 ע ק"ת5 ךסי5 5מג0עת6 :ס. 0:ערגג0תת6
 ק

 ךג*ג
 1גזת:6 )ט( ס0ת0 וג6 ס0תס וזלח כדין פ5ת6.גס6י
 כדין גת0וגס. 61סתכח עלת6 תס6י כס כרדכסיק
 כד"6 6יסו. זכ6ס 6י 0ס. סו6 זורח 0ו6ף תקותו61ל

 תן י6כ5 61תך 1סטי ססתס 531 קכ()1יקל6
 סו6 זולח ס61ף תקותו 561 ססתס 631 ססת0רוי%וץ ( )ג-נג :סקךסיס

 0תס64 ד6 ס0תס. חלח עסק לגי 6תל0ס.
 כדין כסדס 6תמזי דכד )י( לסיסר64דכסיל
 זרח תתתן ע5יס דקיית6 על6ס ת6תר וזרס 61תכסיר.נסר6
 6ל סולך דסיסר6. גסדס 65זוווג6 ססתס. 1ג6תדיר.
 דתוקפיס וגנין כיט. תוקסיס וסוי יתיכ6 ד6יסודרוס.
 דגופ6 חע6 כ5לס

 גיתיכי
 51גתר תלי6. וגיס ס61

 לססר6 וכסיר ד6 5ססר6 כסיר נפון. %סוגג
 0ת0 כתיכ גקדתית6 סרוח. סעך סוגג סוגג )י6(ד6

 מתחגרון פכיס 6תכסיר6 דסיסר6 שנ,י6 וכל )יכ( חד6 ורז6 חד כ65 6ל6 לימ.וססת6
 )י--ק'י.( :תרחייש

 סולך טוככ טוגכ 5פון 6ל ומוגג די1ס %הולר
 ססת0 סולך סולג סוגג קסי6. קר6 ס6י0מעון רגי 6תר סרוח. 0ג סגיגותיו ועלסרוח

 ד50תט תלוי כל 6ל6 סרוח. סעך פסו ליס.יגעי
 קדי60. דכףכל6 גגו לנו וכלטו גסכתת6. כלסו סתיתיןת5כ6
 כתלין תלוי וחת6ן גסו. תסתכ5י ל6 כס6וגכי
 ת5כ לס5תס סו6 סגח6 ת6י סכי 6י 6סר6.דג"ג

 דרוס 6ל סולך מד 1ת6 גס6. גכי ת60רכמכתתיס
 06 תותוכו לג( )דיייס ךכתיג סיינו 5פון. 6ל"סוגג
 וד6 5סון. ד6 דת 06 דלוס. ד6 יתיכו 5פ1.ופ
 ד6. רומ6 ת5ן סר1מ. סו5ך כעגג סוגג נן6.ט5י

 ד6-
 הוהרויו

 לעהן כנונר חינו בתוכן ב*ה א-ס אור הארת בשביי אותת שנקראע *להן הפנימיות לענין אבל הספירמג שאר של המרכן"4ועא כיט גקף נקרא ו*התפאישז ההא בך עמדתן ובשרר בליט. נקראין זה שלענין שלהן בחיצוניות עמדתן סדד לענין רק וה כלש1קין. וחרין שמאלא ודרהוא ימינא דתעא עם ונוף ראש הגשמי אדם של בתהאר אותן שמתאר ס8ירות העשר שי עמדתןפדר לענין וק היינו אליהו פתח בכאטר עשא נקרא שהתפארת מה כי לדעת צרעי המאן התפארת. על מווים ששניהם לומר חצהחדא. ורא* חד כלא ורוח ששמש שאומר חהו עוף. נשש בבחינת היא הקרהשח הוטכינה עם המלכות והארת רוה. בבחינת הא הארתולכך קפנות פני שזהו אנפין ועיר שנקרא ער האור נקמן שבו והתפארת האדם. שבמוח חנשמה הארת למשל כמו נשמה במדרגתהיא הארתן ולכך ומוח. ראש בבחינת הן הראשונהע פפורהע שג' הידש ע8"י ל*רש "8 )יכ( : הגגורח אש חסד אהבת שהםשמאל רחל ימץ של הכחות שני עם תחלה מתחזק הוא המלכא עפ התפארת הזדועת שלמען 8" )"( י בהמירא התפארת עיהאור ערה שמשפ וביבת חכמה מהזדוגות היינו העליון ממקופ *מקבל מח הפלבות אל התפארת אול הששיח 8" )י( ו *ס ו*רחולא נחשך  שאורה לושמדע אגפ מגיע וכאי ימצא %א תשובה עשה לא שבאפ לאו נ*מע חן ומכיל בעפו. היתח שלא אע4*,נמששוה שחיא בטקופ שפ שתזוח לנשמתו תועלת מזה תבוא התשובה ע" וכאי גמצא שאפ אאר תשובה בעי מן מדבר הוח*ב בשר.יאדם הצריק על 8ומב זח עלפא. בהאי נש דבר עמיה ק"מא דהיא  בשעתא יצחק רבי *אמר ומה נשמתא. ליח יהבין יתירוכה הוח. ליה יהבין יתיר זכה מקו18ת בכמה בווה-ק בדאיתא נשמתו. בו שתשרה זוכה אדם כל דלאו הטעע עש'י טבן זח מאמריס(
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 61צפא קודשישון אקרית הזהר"ק

 וי' "'1 'מ,",תן 1"" ",י"'נל ננו" בנ" סי'ן ווץ ,%'ן וטגנ ולןיי
 1ו'לוסש":5 פ:%י
 % ",4 יש ימך.:ח יוממנ י;ישכל

ומ"
', 

- 
 ונן וע, '( ליי' ומע

 מייס סכ6 סטכת6 דלכ וכספר6 )יי( סר~'ויס5מ

 "ית66ק עלעעצ6 %1תץיגשנבצ:

 6100 1ת6כ6 )ט:( ספיר ס61 1צ מייס. נ6יכוןסר:וי

 ש"נ:": ,2!: הן"ש"ל'ועו:ה,ג('י
 כנדין כמ5ין 61יכון כסע. 6סר 5ככון 5רדס'

 שנק ::ש-ןניי"'י,ז:[%1:%""שי
 "1',1"1ליו""%ילי'1

 %ז 'ייג,י
 1 ט, ),נת. ;נש ע ;י מנ,ס:17",ש
 ))נו הו-1. %-" ש'ו'ן ""ן "'וון;נש.

 נוו"

צ"
 65סכמ6
 2 5די"ק.ד6'5רת ן

 עת-"ר1שי'גנ
 י"נ"ן י נ,יו רנ'נו' " 1,1"1נע)'י(

 6מוכן. ד6 ט6תל 5תת6 ד6תזכן כ5סו עת*ו.5ס6י

 ג:1"זב(צ-:ל :גע,ינ,1ן':יע:41י
 1'מ1""[1:;ן " :יי' 1" "'י עס "י;:ן.:נ:1
 ע65ס )י( נמס 115 ע6כ655 ע5ט6 כטכ5

ותת6י

 ויית )ינ( הקודש רוח שנקרא השמש תחת הואזה
 בהגוף להתחבר הצדדים שני לאותן וסובב הולךהזה
 ועל ישראל. של חלקם הידוע זה השמש.שהוא

 שהם האבות אלו סביבותיו. מי הרוח. שבסביבותיו
 שלימה. קדושה מרכבה הם הרי עמהם.שמתחבר הרביעי רוח ודוד שלשה הם קדושה.מרכבה
 יראש היתה הבונים מאסו אבן כתוב דודועל

 ( )ג-קפב :פנה

 אל מלא איננו והים הים אל הולכים הנחליםכל
 כתוב וראה בוא שמע,ן רבי אמר וגף.מקום

 שמו מח ולמדנו הגן. את להשקות מעדן יוצאונהר
 יובל ועל ט( )יימי* שנאמר שמה יובל הנהר. אותושל

 חיים סבא חמנונא רב של ובספרו )יל( שרשיוישלח
 חי5 נקראים והם לעולם. חיים יוצא משם כישמו.
 אשר והתקיף הגדול עץ שאותו נתבאר וזההמלך.
 נפוע ששרשו עץ חיים. עץ נקרא בו לכלםמזץ
 ההוא שהנהר ולמדנו )ש( נכון הוא והכל החיים.באותן
 הגן. את להשקות המשחה בשמן עמוקים נחליםהוציא

 עצי ישבעו קד( )תהיים ככתוב ונטיעות. עציםולהרוות
 פתפשטים הנחלים ואותן נטע. אשר לבנון ארזיה'

 יכייץ הנקראים עמודים בשני ונאספיםונמשכים
 ונוחים הנחלים אותן כל יוצאים ומשם )"(ובוע"ז
 י( )8שלי ככתוב )ת( צדישק שנקרא אחדבמדרגה
 ההוא למקום ונאספים הולכים וכלם עולם. יסודוצדיק
 הנהלים כל זש"כ )י"( החכמה ים והוא י"ם.שנקרא
 למקום מגיעים שהם תאמר ופן וגף. הים אלהולכים
 מקום אל כתוב אח"כ. שבים ואינם ונפסקיםהזה

 שהנהר לפי ללכת. שבים הם שם הולכיםשהנחלים
 מקום לאיזה שבים. הם לעולם. פוסק אינוההוא
 בצדיקההוא. נצ"חוהו*ד.ללכת העמודים שני לאותןשבימו
 שלמדנו הסוד וזהו והדוה. ברכותלהמציא
 כלם צדי*ק. זה בו. לשחק יצרת זה לויתן קד()תהלים
 המטרונה זו עתו. איזו בעתו. אכלם לתת ישברוןאליך

 מחכים כלם ולפיכך ),ט( הצדי"ק של עת"ושנקראת
 ניזונים. זה ממקום למטה הניזונים כלם הזאת.לעת*ו
 ישברו צליך כל עיני בהכתוב ביארנו הזהוסוד
 )ג-מ.( : שנתבאר כמו בעת*ו. אכלם את להם נותןואתה
 וגף. מלא איננו והים "ים אי "ייכים היים "כל

 לפי הטעם. מה ויום. יום בכל הם חדשיםהאנשים אמונתך* רבה לבקרים חדשים ג( )איכהזש"כ
 לקבל שיכולה מצער. ולא היא רבה אמונתך.שרבה
 שליונה )כ( בתוכה אותם ולהכליל העולם בנילכל

ותחתונה
 הוהרזיו

 המלך דור *ור* המלכהה ההו הקוד*. חח שנקרא מה היימ החח *זה אומר אחר כאו8ן הרוח זה ענץ מבאר שפעק רבי),ג(
 חסד וול הכולל *ה141 תפארת ה*כהא  וההא הגוף עם להתחבר והולך כובב הרוח וזאת שמש. *נקרא התפארת תחתחהיא

 יצחק אברהם הבונים על מופב וגו' הבונים מאסו אבן הפםוק דוד על שמסיים ופה ויעקב. יצחק אברהם שורש מץ8ארתגבורה
 להיותו דוד עבור המלכות והניחו נ*פתן. *ורש בשביל זה ובודאי ותפאהת. גבורה לחסד מוכבה להיות השתוקקו אשרוטקב
 הוה יפלא ענין להבין והרו?ה *לימתא. קדי"א רתיכא הם ,חי וכלם גבוה. וףותר בסדרגה עליו השכינה בהשראת אייחמרכבה
 השיע הבהפכת סדר יפלא כקיצור *כעון רבי מבאר הזה עמוק במאמר )יד( , רביעי פרק הכמיפ שער רמוניפ בשרדסיעיין

 כ%ל הא חיים עץ )ט,( . הכטה מגדן צ:יבך: ונהר מעדה יוצא תהר ברמיזא. ענינו חהו המלכות. עד ובינה חכפהמהזדזגות
 זעיחש חכסה היימ החכמה ים )יה( יםור: זח צדיק )י,( ז והוד נצח היינו 1בועז יכין )"( י ובבורה מפר עפתפארת

 והההעבה עליההח שאומר ומה ישראי. אמונת סוד המלכות ט אמונהך )ג( . המלטת 11 דצריק עחו פ%8טהא )יפ( י כלכותע
 . הקדושה והשבינה המלמת דהיימ יפרשאפשד

 יי4
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 ואינו הכל שכולל הוא וגדול רב מקום ודאיותחחונה
 הים אל הולכים הנחלים כל הסוד וזהו יותר.בתמלח
 מקבלם והים הים אל הולכים וגון. מלא איננווהים

 כמקדם מוציאם ואח"כ נתמלא. ולא בתוכוובולעם
 .( )"-ים : אמונתך רבה ולפיכךוהולכים.

 אל מלא איננו והים הים אל "ייכים הנהייםכל
 רבי אמר שבימללכת. הם הולכימשםמקומשהנחלים

 הים. לתוך נכנסים הנחלים אותן כאשר וראה בואאבא
 הים. בתוך המים שנקפאים לפי בתוכו. ושואבם מקבלםוהים

 אח"כ )ג6( בו שנכנסים המים כל תשאב הואתוקרירות
 השדה. חיות לכל ומשקה דרום של בתוקף המיםיוצאים
 שהים ולפי שדי. היתו כל ישקו קד( )ת"ייםכמש"כ
 ביה העירו והרי מלא. איננו נאמר לפיכךשנתבאר. כמ* הדרום בתוקף וניתרים המים כל ושואבמקפיא
 שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אלחחברים.
 שנמשך הנהר שאותו לפי שבים. הם מה מפניללכת.
 תמיד מוציא והוא לעולם. פוסק אינו העדן מןויוצא
 והולכים שבים ללכת. שבים המים וע"כ )גג( ליםמים

 ללכת שבים הם וכאשר לעולם. פוסקים ואיןושביפ
 ומקפיא צפון רוח ובא לכל. ולהשקות לצאתבשביל
 יכל ללכת מתירם חם שהוא הדרום רוח אזהמים.
 האלה הצדדים שני בין יושב ההוא ים ולכךצד.

 לכל ונוסעים יהלכון והאניות מתקיים.ובשבילם
 ( )ב-ל :צד

 א"ר ללכת. שבים הם שם הויכים שהנחלים מקוםאל
 שכל אע"פ הולכים. שהנחלים מקום אלחייא
 ומדרגה צדי"ק. שנקרא ההוא במדרגה נמשכיםהנהלים
 הו.יקם. שהרי תאמר אי ההוא. לים ממשיכםההוא
 בו יומשכו ולא אחרים מים בו יבואו יאומעתה
 שם הולכים שהנחלים מקום אל ואומר חוזרכמקדם.

 הולכים שהנחלים המדרגה אותה מקום אל שבים.הם
 שבים הם שמה. להאסף שבים הם שם אחת.פעם

 ונאספים לעולם. פוסקים ואין ההוא עליוןממקום
 המקום אל להמשך ללכת. ולמה. ההוא. במקוםכלם

 :( )ב-נ : שנתבאר כמו יםשנקרא

 עין תשבע לא לדבר איש יוכל יא יגעים "דבייםכל
 הוא שהיה מה : משמע אזן תמלא ולאלראות

 יוסי רבי אמר השמש. תחת הדש כל ואין וגו'שיהיה
 מלדבר. הם יגעים הדיבורים כל וכי יגעים. הדבריםכל

 עין תשבע ולא ]ועודן )גנ( לדבר איש יוכל לאשאומר
 אלה שתי של הסעם מה משמוע. אזן תמלא ולאלראות
 והאזנים העינים שהן פהן ששתים לפי אלאדוקא.
 וכל ברשותו. הוא והפה אדם. של ברשותו עומדיןאין
 של הדבור שכח הוא. כך הייא רבי אמר )גד(הכל ולהשי* הכל בשלמות להבין ביכולתן אין השלשהאלו

 לשמוו והאזנים לראות והעינים לדבר יוכל לאהאדם
ואין

דו

 ול6 6%  דכליל 6יט וסמ רכ %ו 1ד6יהזת6ס
 סיפ 6ל  סולכיס  סמהליס כל ר5 ורו5 יתיר.6פפ64
 5ק גס'5 וית6 ק6 5נ3י *5י ער. ש6 6יגכווסיס
 כת5קדמין )ון 6פיק %גתר 6תת5י6. ו)6 3גויס )וןו6ני5

 ימ6. 5נ1 ע56ין ומ5ין 6י*ון כד מזי ת66כ6 יכי 6תר %כת. ס3יס סס סט סו5כיס פסגמ)יסעקוס 6* ת)6 6יכנו 1פיס *יש 6) סו5כיסשכח)יסכ:ל * )6--'ע : 6תוגתך רגס ו3נווו6ז)י.
 ית6. 3נו תי6 דקפ6ן כגין 3נויס. )ון וס6י3 5ון כקיסויע6
 )3תר )ג6( 3יס דע6)ין *י6 כ) ס6י3 ג)ידווססו6
 3ר6. "'ות ג) יפ ו6סק' דדרוס כתוקפ6 ת'6נפקין
 דיפ6 31מן סדי. ו"ת1 כ) ,סק1 קי( )תסייסכתד=6
 כתס דדרוס נתוקפ6 ו6סתרי תי6 כ5 וס6יכקט6

 פיס 6תערו 1ס6 6תמל. ת)6 6יכגו 3נוכד6תמר.

 ספיס סס סס סו5כיס ססכמ)יס *קוס 56מ3רי6.
  רפיר כסר דססו6 3נין ס3יס. סס עעת6 מ6י5)כת.
 ויו5  לפליין. ססיק ל5  פפרןולפיו

 5פיי
 תריר

 )יי( ליפ5פי5
 ו6ז5ין ת3ין )5כת. ס3ין  מיין וע"י

 )5כת ת3 6יסו וכו )ע)ת'ן. סקין פ ו)6ות3ין
תי6. ותפי  5פוו רות ו5תי ל)ל,.  ל5סס,ס 5תסך3גין

 רומי
 5כ5 )תסך 5ון סוי חת'ת6 ד6יסו ודרוס

 6)ין ססרי תרי 3ין יתי3 ית6 ססו6 וע"דססר.
 ):-5.( :ססר )כי וגק5ין 6ז)ין ו6ר3ין קיית6.ו3ניכייסו
 5"ר 5*נת.  סניס סס  סס סו)כיס ססגמ5יס מקוסאל

 רכליו 5ע"ג  סילליפ.  סילתליס  %סוס 5לתייש
  3יסוי  יתיסכיןלתין

 ררג5  וייוי 5רי"י. ריסרי ררג,
 5ון. 6ריק דס6 ת'ת6 )6 'ת6. 5ססו6  ליןלגיר
 3יס גגד'ן 1)6 6חרכין 3יס סריין )6וס6

 כס סו)כיס ססימ5'ס תקוס 56 ו6תר 6סדיכת5קדתיה
 6ז5ין דגמ)'ן דרג6 דססו6 תקוס 6) ס3'ס.סס
  פיי3ין  5ילון  תין.  65תככס6 ס3יס סס סס מד6.זתכ6
 ותתככס' )ע5ת'ן. פסקין 651 ע)6ס 6תרתססו6
 6תר )ססו6 )תסה 5)כת. ו5תס. 6תר. 3ססו6כ)סו

 :( )נ-) : ד6תמר כתסדימ6
 עין תס3ע 65 5ד3ר 6יס יוכ5 65 ינעיס סד3ייסכל

 )מ5)6. 6יכון ינעיס סד3ריס כל וכי  ילפיס.  סר3ריסכל יוטי ר3י 5זר סספס. תתת סרפ כל  ויין וגו'סיייס סו6  סייס תס : תסתע 6זן תת)6 6%)ר6ות
 שן תס3ע ו)6 ]ןתון )גנ( 5ד3ר 6יס יוכ5 65דק6לור
 4156 קעת6 מ6י תסמוע. 16ן תת)6 6%)ר6ות

 ו י ה1 ופות6 גס. :3ר 3וסותיס קייתיג65

 וכ15 היס.
 651דגק6 כ65 65ס5ת6 יכ5ין 65 ת)ת56ין
 דדבור6 סו6. סכ' מ"6 רג' 6תר )יי(6%
 5תסתע 161דכין 5תמתי ועייג'ן 5ת5)6 'כ'5 )6ד3"ג

ו6ין
הוהר

 הימין יר ופן ולהת"שפ. ללכת עכלו יגך אותפ ומקריש המיפ את מצמצפ הקרירות שכה דמול כמו הזה לעולפתתפ"ט לגלתי ה*יכות בעויפ השפע אה יעמב הצמצום בח גא שממנו צ*ון השפאך צר הדק מדת כח עך *של הוזו הקרירות ענין)כ6(
 מעולפ הש*י נפסק אע יצן תמיריות. ההע ובינה חכמה הזדהות *ירווו )כג( הזח לעולפ ה,צפע להש*יע ורחסים הסד נהעוררדתם
 ז רמעה ליאות כדיבוריפ שיקי וכי ריגורים. היינו ידבויפ שך *שמעות שיכאורה *" )גנ( . היולם לקיופ הת*ארת אלהנ,גה

 : לואשיגם קאאפ אפטפ לופר רצה קשיפ. כפו משמעותו ויגעים ד*צ.ם. כטו מ"מעותו ם ג  ? מסי9לל4
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 6סי5ו חה 1ת6 )כס( ססתם תמת סום כ615ע
 ,כ5יןקוייו

 65 וטיג6 וט5ת6. ת5'ן ע 5נונ6
 ס5תס וכנ"כ 5תסתט. ו6וזג6 5תמתי. 5זזס5סיכי5
 עוכזין כ5 מזי 1ת6 ך6. 6תר טוס ת5ט כ5 יזטזסוט
 % ככ' 16כ5 ת4'ז. קסערין ככתסוט5ת6
 ( )ג--קנס : כסו 5קיית6יכי5 5" ע5ע6 ככי תכ5 מכיס זסוס נו5כ6 ס5תסו6סי5ו

 וסגס טסתם תמת סגטסו סתטסיס כ) 6תר%*פירעי
 ת5כ6 ס5תס יוסי 6"ר רוח. ורטות סכ5סכ5

ז6טת5ק
 כמכת~

 6תר סיך ט5ת6 ככי כ5 ט5 יתיר6
 6ף יכי 6וקתוט 1"6 רומ. ורטות סכ5 טוכזיןזכ5

 ס5זקט תטסס וטיס )ג( )'סע.' כת'כ 60 ס5זקט.תעסס
 כת'כ, טסתס תמת סגטסו סנוטסיס כ5 655ס5וס.
 6כ5 סתס6. תן 5ט'65 ז6'טו ס5זקט נוטססוס6ג'
 סכ5 ת'ת6 6' ת"ר'. ק6 ת6' רוס ורעות סכ5 סכ5וסגס
 %לל':נש?"נת ש.:ן%ג סכ5 כז"6 כרז6. ז6'סו ז16קיתג6 כתסטכ5

 קזיס6. זת5כ6 כסעמג6 6סתז5 וכ"ג 5תת6.תתכסרן
 5ך עית 5עי65. תיגיט 6תטכיז סכ5 זטכיז נו5טס6י
 ו6תעכיז 5טע6. ו6תעער זם5יק ק65 5יס ז5יתסכ5

 ז6סתז5 עוכזין 6יגון וכ5 קכ"ט. קנויסגיגור6
 זטכיז ת5ס ס6י זקכוט. סו~מג6 6יגון ז165 כ"גכסו
 גסקת וכז כט5מ6. וס6סת 61~6 ת'גיס יתטכיזטכ5

 כקוססית6. כ6כג6 כט5ת6 5יס תג5ג65 טכ5 ט6י זכ*גגסתתיט
 כתוך יק5טגס 6ויכיך גסם 61ת כס( 6' )סמ,6י זכתיככתס
 סמרגיס 5יס זתג5ג5 סכ5 טסו6 יק5טגט. ת6ן סק5ט.כף

 זתתכר זרומ6. תכיר6 6יסו סכ5 ןססו6 )כו(זט5ת6
 סכ5 סט"ז כט5ת6. ותתנ5ג5 וגמית זם5יק5רומ6
 ד6 זת6ריס. סעמג6 ז6'טו ת5ט ט6י 4כ5 רוס.ורטות

ס5'ק

 אפילו וראה ובוא )כס( השמש תחת חרש כלואין
 השמש תחת הקב"ה שעונה והממונים הגבוריםהשרים
 אינה והעין שבעולם. הדברים כל לדבר ביכולתאינם

 שלמה ולפיכך לשמוע. והאוזן ולראות. לשלוטביכולת
 המעשים כל וראה ובוא כך. אמר דבר כל יודעשהיה

 העולם בני וכל תלוים. הם ממונים בכמהשבעולם
 בעולם. מתקיימים מה על משגיחים ואין יודעיםאין

 לא העולם בני מכל חכם שהיה המלך שלמהוחפילו
 ( )ג-קצח : עליהם לעמד יכולהיה

 יהנה השמש תחת שנעשי "מעשים כל אתדאיתי
 אמלך שלמה יוסי א"ר רוח. ורעות הבלהכל

 אמר איך העולם בני כל על יתרה בחכמהשנתעלה
 אף יכול ביארו והרי רוח. ורעות הבל המעשיםשכל
 הצדקה מעשה וחיה לב( )ישעי' כתוב הלא הצדקה.מעשה
 כתוב. השמש תחת שנעשו המעשים כל אלאשלום.
 אבל השמש. מן למעלה שהוא הצךקה מעשה כןולא
 שהכל תאמר אפשר ענינו. מה רוח ורעות הבל הכלוהנה
 הבל כמש"כ סוד. בדרך שהוא שביארנו כמו הואהבל

 העולם קיום של ההבלים שהם קהלת. אמרהבלים
 הכל כאן שכתוב בזה תאמר מה ושלמטה.שלמעלה

 שהמעשים בזמן וראה בוא אמנם רוח. ורעותהבל
 הקדוש. המלך בעבודת מתיגע והאדם למטה.מוכשרים

 לך ואק למעלה. הבל ממנו נעשה שעושה זהדבר
 ונעשה למעלה. ונתעטר שעולה קול לו שאיןהבל
 שמתיגע המעשים אותן וכל הקב"ה. לפני טובמליו
 שעשה זה דבר הקב"ה. עבודת בהם שאין האדםבהם
 תצא וכאשר בעולם. ומשוטט והולך הבל ממנונעשה
 הקלע. בכף כאבן בעולם ה%ה הבל אותה מגלגלנשמתו
 בתוך יקלענה אויביך נפש ואת כה( א' )שמואלככתוב
 סביב שמגלגלה ההוא הבל יקלענה. מי הקלע.כף

 שמשבר הרוח. של שבר הוא ההוא והבל )כו(העולם
 הבל זש"כ בעולם. ומתגלגל ויורד שעולהלהרוה
 זה רבונו. עבודת שהיא זה דבר אבל רוח.ורעות

עולה
הןהר

 פעפ נכל וננרא שעלד מ*ני הוא הכל להשיג אפשו שאי שמה תאמר שלא הפסוקים. ב' התקשרות יונן שנזה סוטיף חייא רבי)כס(
 תטצית )גו( השמש תחת חדש כל שאין אע-פ הנמצאים כל להשיג אפשר שאי אלא כן לא חדשים. יסודות שלנמצאים

 וסונב שהולך קול געשה ההנל וסן העולם. נחלל למעלה הנל *מע נעשה ועושה מדנר שאדם ומע,צה דנור שמכל הואדנריו
 אחת אל אחת ונאסף העולם נחלל נשאר טונ שאיע ומה בש6ים. ונתקנל למעלה ונמשך עולה טזב שהוא מה נע%ם.ומשומפ

 *עלעקמירציפעפ* של המושך כח ע"י פרסאות אלפים של נמרחק חנרו לאתן מאדם הדנור ק~ל להשמיע ניכ%ת שיש איך עתהיד שנה אלפי נמשך חדשו הטבע חכמי שהחוקרם ומה יראיו. אל ה' סזד כי לראות יש כאן אותם. שהולידו ונפש לרוח מענישיםוהם
 שנראה מה יותר אלפים אל* להגדיל ניכ%ת שיש כמו כי יותר. אלפים אלפי הדנור לקול המגדיל המכונה וע-י "ראדיא*עם

 הפנע חכמי יהחוקרים שנזדע מה החא יסזדח הזאה החכמה כל אמנם לאזנים שנשמע מה להגדיל נאפשרות יש כךלייניס
 ודחיפות רעידות נעשה אדם של ודבור רג%ל ומן הנשימה. אהר מלנד "עפהער" נשם לו יקראו שהם הבל מין עם מלא הע%םשחלל
 יש ההבל אותו של הגלים רעידות ומן מאד. רג נסרחק ההנל זה וחנזדעא עד יתירה נבחתירות הנל מין באיע גליח אחרגליפ

 ההנל אותו של הגלים רעידת אה שהולידו והקולות ההנורים אותן על הגלים רעידות אותן ולהפוך להחזיר מכונה י וונאפשרות
 שכל לראות יש וכאן והדינוריפ. הק%ות אותן האהר עגה חן לתוכה להמשיך המושך כח לה שיש מכונה ע*י לאחן נשמעיםושיהיו
 אענרעד פירוש הכי ע%ם של נחללו נעשה הק%ות כל מן כי נאמרו רמז נדרך נמרץ נקיצור יוסי רני נדנרי נכלל הסודוה

 גליפ העשח הזדעזע שנרעד ההנל זה ומן העולם. נחלל וסוכב משופפ והוא *ימהער* נשם יקראוהו שהחוקרים ההבל אותועזדעזע
 שתמשיך ימכונה נצרך לא ממעל נשמים שם כי להבין וקל ודינור ק% ממנו מעשה חחר האדם של המעשה או חדנור י עאנלים
 כל לשם להמשיך גדוף היותר המושך כח לה שיש גדולה אחת מכתה הוא השמים רקיע כל ני והדינורים. הק%ות אתלתוכה
 הקדהפים והתנאים כל יעין אלה נימינו המה*ה *לא וזה הע%ם בחלל לשומפ נדחה והרע המונ. רק שם הקלמ והדינורים.חי%לות
 פורחים יחנקדושה דברים מדוע נאלים לדנריפ ות*לה תורה דכרי בת יש חילוק איזו תאסר חאם ; שבעולם החכמות כלהביע
 למקום השמימה עמהם 1פורח המ%יך פובה מכונה שיש נכק תירץ יש וח על העולם. בחלל כהשוממים נפלים זדבריםלשמים
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 וזה קדוש. הבל ממנו ונעשה השמש מן למעלהעולה
 שמו ומה ההוא. בעולם האדם שזורע הזרעהוא

 מנהג וזאת ל?דקה. לכם זרען י( )ההשע שנאמרצדקה.
 במקום אותה ומעלה ממנה נשמתו ת?א כאשר לאדםלו

 נח( )"יע" זש"כ החיים. בצרור לה?רר שלמעלההכבור

 אל להעלותך לך תנהג למען צדקך. לפניךוהלך
 יאספך. ה' וכבוד )שם( ככתוב ה'. כבור שנקראהמקום
 אותן. מבהג ההוא הקדוש שההבל הנשמות אותןוכל
 בו. ונצררות בתוכו מאספן ה' כבוד שנקראזה
 ורעות נקרא האחר אבל רוח. נחת נקראו1ה

 )ג-נט( 1רוח

ב
 כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני'רראיתי

 ואמר חייא רבי פתח החשך. מןהאור
 וכי אני. וראיתי אמר למה בה לעיין יש זהמקרא
 והוא כך. רואים ואין יודעים אין עולם בנ*שאר

 מי למדנה כך אלא אני. וראיתי ואמר עצמומתפאר
 נקרא חכמה של מדרגות שבשבע נשלמההחכם
 עליון והשביעי למעלה. ימים ששת שלמעלה.כדמיון
 שש עליהם. והשביעי למ%ה. ימים ששת )6(עליהם
 כט( )יה"א שכתוב הכסא. על והוא הכבוד לכסאמדרגות
 ימים של כתרים שבעה למלך. ה' עלכסא שלמהוישב

 בו להראות זשימה. שמות שבע כנגדם וכןלמעלה.
 שלמה. שמות. בשבע נקרא ולפיכך הקדושה.חכמה
 ואמר )נ( קהית איתיאל. למואל. יקה. בן אגור.ידידיה.

 אחר. איש ראה לא ראה שהוא ומה הבלים.ז'
 נקרא חכמה של במדרגות ונתעלה חכמה אסףוכאשר
 וכל שלמעלה. כתרים ז' כנגד אמר הבלים וז'קהלת.
 בהבל. אלא מתקיים אין והעולם קול. ממנו נעשההבל

 ברוח קול מו?יא רבל שמעון רבי של משמוולמדנו
 ולמדנו בהבל. אלא קול ואין שבה ןואש[ומים

 ולמד ותחתונים. עליונים מתקיימים הבליםשבשבעה
 העולם. נתקיים הבל שעל וראה בוא יצחקרבי

 נתקיים לא הפה מן שיו?א ההבל היה לאשאלמלא
 שלמה אמר זה וכדמיון אחת. שעה אפילוהאדם
 שמתקיים ההבל כזה בהר. מתקיים שהעולםדבריו
 הבלים מן העולם בו שמתקי'ם הזה והבל העולם.בו

 הבלים מן הבל הבלים. הבל זש"כ בא. הואשלמעלה
 נתוב שלמעלה ובהבלים היו. כך דבריו וכלשלמעלה.

 מהו האדם. יחיה ה' פי מו?א כל על ני א()דברים
 1 שלמעלה ההבלים אלו ה/ פימוצא

 8ן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי כתובלמדנו
 להחכמה. תועלת באה ממש הסכלות מןהמכלות.
 דברי ניכרים היו לא בעולם שטות נמצא לאשאלמלא

 ור6  9ריס*. סכ3 חכיס 61תעכיו סתס6 חו 3עי65ס5יק
  סתיס וי*י  פלי6.  כססו* כשכ  חרפ ירפ6סו6
 ירכר וס6י ללרסס.  לכם  ורפו  י( ליייפ רכתיכ5ר9ס.
 כ*תר6  לפ וסל69 ייכיס. כסתתיס  תסוק כר לכשכליס

 יח( לייפ" סס"ו דמיי. כ5ר1ר6 )6ת5רר6  רלפיל*רככור

 לסן: ס' וככור  ליס( רכתיכ '*: כ%ו6קי'
  5ס1. ירכר 9ריס6  סכל  רססו*  לס%תין6יכון

 כיס.  61ת5רירן כג1יס 15ן ככיס ס' ככור  ר16ריס6י
 ורפופ 6סר6 6ש  ררות*. יייס* 6סריור6

 )ג-גט.( : 6קרילום

ף
4ש

 סתרץ ססכ13ת "ן 3מכחס יתרון סיפ "טוו"אירעי
 61תר מיי6 רכי סתמ סמסך. חןט16ר

  1ס61 ר6.  ס6%ן ול6  ירפין ל6  פל6%  ככיס"ר 1כי 6כי. ור6יתי 6תר 6ת6י כיס. )6סתכ)6 5ית קר6ס6י
 ח6ן ת6כ6. סכי 6ל6 5כי. ור*יסי ו*תר  נרתיססכס
  5תקרי  רתכיפ  ררגין  רכסכט* כס)תסמכיס
כנ11כ"

  טל5ס  סכיפ*ס )ע'65.  יו%יןי  סית* ו)ע')6.
 סית6  פלייסו. סכיפ*ס לתס*.  יופין  סית* )6(פלייסו
 י%( ליס**  רכתיכ כורסי6. ע) 1ס61  לכורסי6ררגין
  ריותין  כתרין 1'  לתלך. ס' כס6 פל  סלתסויסכ
 כיס )6תפ6ס )ס)חס. סתסן סכע5 )קכ)יס1ן  וכרין5פיל*
  סלפס.  ספסן. סכפ *תסרי וכגשכ  9ריס6.מכתת6
 %61ר מ( יסלח 6יתי6ל.  לתויל, י9ס.  כן 6גור.יההס.

 6סר6. גשכ סיי ל6 סת6 ר*יסו וי*י  סכליס.1'
 6קר* רסכ%ת*  כררגין ו*סתלק תכ%ת6 כיםוכד

  נסנ), 6ל6 פתסיי6% ל6 ופלת*  פכיס. 6תעכיו ק)6סכ5 %י  רלפיל*.  כתרין1' ל9כל *תר  סכלין %'9סלת.
 ות*כ6 כסכל. 6ל6 קל6  ולית  רכיס. ן61ס6(ו%י6 כרות* סל6 5כי9  סכל  סתפון ורכי חסתיסות6כ6
  עו2%111

 ותחכ6 ותתן'זי סש 6תקייייורפ5  ת6

  *תסייס ל6  יפות6 רכסי9 סכל  סוס 65ד56ת)6
 סל%ס %6ר ר6  וכגוול* תר6. ספת* 6סילוכשכ
  רתתסייס סכל כס*י כסו. יתקיי6%  רפלת*ח)ף
  פסכליס פלפ6 כיס  רתתסייס סכ5 וס6י ע5ת6.כיס

 חסכ5'ס סכ5 סכ)'ס. סכ) ססשר 9*%י.רלפיל*
 כתיכ ו)ע')6 וכסכ5יס ט11. סכי מ15י וכ)ו)עי65.
 תסו ס6דס. ימיס פ' פי מ651 כ) ע) כי "()דנויס
 נ ו5ע')6 סכ)יס  ד6 ס'. טמ651

 תן לתכתפ  יסרון  סיס 6כי ור6יתיתכי5
 5מכתת6.  ת1ע5ת6 6תי חחס ססכ)ות  חןססכלוי.
 *סתזורפ ל6 כפלת6 ססות*  *סתכפ )6ו%ת)6

סכתת6 החכמה
 הוהררו

 י"ק "י"ת ,"ספיתת שש "" )"ב
 חומ המטש" ימי ששת יפמה חעימתם 8ה4 נטח הסלכות גפ יי8עמים עיי"4 יהכינ"

 "שח אחר. נאופ1 מפרשים מש "הלוע אמר הבלים אבל גפפק לעיל 2-יאר הספירות ו' כננד לשלמח שמות י )נ( :,יל'המ הווי"
84ן י נס-ר נתנתי44%1ר1
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 מכתת6 זמ%יף ג"כ - ע5 סו6 מיוכ6 -1ת6נ6 1ת15י.מכתת6
 ז6תי נמן )ג( 5ס %תכזע סעות6 מן זעיל5תי5ף
 5נסור6 תוע5ת6 ז6תי6 כתס כמכיס. 5מכמת6תוע5ת6
 6% נסור6 , 6סתתוזע 65 מסוכ6 ז56ת65ממסוכ6.
 יתרון סיס ' ת6נ6 תו : תניס 5ע5ת6 תוע5ת66תחד
 ת6 6כ6 5רכי סתעון , ז6"ל טתס. 5מכתס5מכמס.
 6% ז5עי65 . מכתת6 גסיל 65 זת5ס. רז6מזי

 561ת65 )י( 6מל6 ת6תל ז6תעל ססות6 כגין 6656תנכףל.
 651 סוס. 65 ויתיל6 טני6 ורכ1 ככץרוס6י

 יתיל 6תנסיל ססות6 וכנין זמכתת6. תוע5ת66תמזי6
 5מכתס 5מכתס. 'תלון סיס סס"ז יתיר. נוסונכהלין
 סוס 65 56ת65 5תת6 וכך טתס. סטכ5ות מןטתס
 סכימ מכתת6 סוי 65 כע5ת6. סכימסעות6
 טכ5ות מככוי תמכתס יקל '( )הס5ת סס"זכע5ת6.
 ויקר6 זתכתת6 תקונ6 זסי6 ננין )ס(תעע

 )ג-פ,.( :זמכתת6
 פתמ ס%ך. נמסך וסכטי5 נ"סו שכי1החכם

 כ6ן וכי כר6סי. עיניו סמכס ו6תר. ינוק6ססו6
 סכי קר6 656 כל6סו. 165 6' זכ"נ עיגמ6חר
 ז' זליס6 כנ5וי גס כל 'סך 65 זתנן וז6י.סו6

 ריסיס. ג% סלי6 זסכינת6 כנין סעת6. מ6י6תות.
 זסרי6 נססו6 6עון. נל6סו 1ת5וי טנוי מכיסוכ5

 זססו6 5ינזע תתן עינוי וכז ליסיס. ע5וקיית6
 זכ"כ זנופ6 כנין 5תסמ6. 56סליך ליסיס ע5 זז5'קנסור6
 ת5כ6 וס5תס 5עי65. 6ז5יק ונסור6 פת%ט6יסו
 זס6 יחסר. 56 ל6סך ע5 1סתן ס( )קיית ו6תל5וומ

 סכ6ן. עוכ7ין ו6ינון 5תסמ6. 56סליך זכר6סוכסור6
 )נ--קפו.( 2 6חר6 כ6תר 6% כל6סו. עינ'1 סמכסועאז

ב
 5כ65 5תת6 קכ"ס זעכז ת6י כ5 מז' ת6מזקיס רכי 8מר ססת'ס. תמת מפז 5כ5 ועתימןלכ2ל
 ותנ6 51מסוכ6. 5נסור) סו' זתן ק5וכ. חתן זמנ6סוי
 ע5 ססת6 ס5סין ז6'נון עתין .זס6ר ננסורתסוי

 תמות דסר56 ג5ות6 ז6יס1 5מסוכ6 ס" וזת5עע5ת6.
 זמן 5כ5 גג"כ 5כ65. קכ"ס סוי זתנ6 ז'5סק.ס5סנות6

 ועת ז'6 : 5תת6 ז6סתכמ רעות6 ססי6 5כ5 )6(5כ65 ט1* ועזן ותכ6 מפן. 5כ5 1עת תסו מסן. 5כ5ועת
 ספרו 5ס' 5עסות עת קיס( )תס)'ס גזכת'כ מפן,5כ5

 סקזק. 56 עת גכ5 ינ6 %1 י0 )יש6 וכתיכ ,תולתך
ו6יס1

 חכמה הלומד האדם על הוא שחיוב ולמדנוחחכמה.
 שתבוא לפי )נ( אותה ולדעת שטות מן מעםשילמוו
 להאור תועלת שבאה כמו בשבילה. להחכטהתועלת

 היה ולא האור ניכר היה לא החשך שאלמלא החשך.מן
 יתרוז שיש למדנו עוד : ממנו להעולם תועלתנראה

 בוא אבא לרבי שמעון ונש"ר סתם. לחכמהלחכמה.
 ואינה מאירה שלמעלה החכמה אין הדבר, סודוראה
 ולולא )7( אחר ממקום שנתעורר שטות מפני אלאנוארת.
 ולא ויתרון. נדולה ורוממות הארה לה היה לאצאת
 יותר נוארת השטות ומפני החכמה. תועלת ניכרהיה

 לחכמה לחכמה. יתרון שיש זש"כ יותר. אליהונמשכים
 היה לא אלמלא למטה וכך סתם. הסכלות מןסתם
 נמצאת חכמה היתה לא בעולם. נמצאשטות
 סכלות מכבוו מחכמה יקר י( )קהית זש"כבעולם4
 ידה ועל להחכמה תקון היא שהסכלות יפי 00מעט

 ( )ג-8ז : החכמהמתכבדת

 עלם פתח הולך. ב"שך יהכסיי ביאשי עימיהחכם
 באי~ה וכי בראשו. עיניו החכם ואמר.ההוא

 כך ~ה מקרא אבל בראשו. לא עם האיש "ינימקום
 ד' הראש בגילוי אדם יהלך לא שלמדנו בודאי.הוא

 ראשו. על שורה שהשכינה לפי הטעם. מהאמות.
 ששורה במה הם. בראשו ודבריו עיניו חכםוכל
 שהמאור לדעת צריך שם עיניו וכאשר ראשו. עלוקיים
 האדפ שגוף לפי לשמן. נצרך ראשו על הד~קההוא
 המלך ושלמה למעלה. דולק והמאור פתולה כמוהוא
 שהרי יחסר. אל ראשך על ושמן ט( )קהית ואומרמכריו
 טובים. מעשים שהם לשמן. נצרך ראשו שעלהמאור
 ( )ג-קכז : אחר במקום ולא בראשו. וינגו החכםוע"כ

ב
 למטה הקב"ה שעשה מה כל וראה בואחזקיה רבי אמר השמים. ת"ת "פץ יכי יעת יקלכ2ל
 זמן ולחשך. לאור עשה ומן קצוב. וזמן לכל ומןששה
 על עתה המושלים אומות שאר של להאורעשה

 תהת ישראל גלות שהו8 להחשך עשה וזמןהעולם.
 ~מן לכל לפיכך לכל. הקב"ה עשה זמן שלהם,ממשלה
 הוא ועת זמן חפץ. לכל ועת מהו חפץ. לכלועת
 ועת ד"א : למטה שנמצא ההוא הרצון לכל )6(לכל
 הפרו לה' לעשות עת קיס( )תהליס ככתוב חפץ.לכל

 הקדש. אל עת בכל יבא ואל ט( )ויקיח ונאמרתורתך,
יהיח

 הזהרדו
 .  .י . -.-

 1 לא*קווס שתשונ מה מע שאטת נמו החקיחת טן מעמ גם חו*שר הטנעיות, חכמות מן מע" על המכוק לוטרא*שר)ג(
 דקדו?ח אור תגכורת דשי' שלהם. ההשכות עס כח להאחו חחיצונים תג13רת 'ש כאשר ויותר 'ותר מארת המלכות טית 11)י(
 הפכ'מן שע-י כ'.ן סעש לסכלות יקר מג'ע החכמה וכנ1ד החנמה שמן הוא כך הכתוכ נדחמעות נטצא )ס( ו האור מ*נ' ההשך.דהה

 - * יכבורה החכמה פוב ציכרמעם

 רר*ץ ימוחש אעיתמת שהגם וינ'צי ימלה. האנש'ם וצק הייגו ח*ץ בי המכהן ום*ורש כ*י. דלשק שקשהיי5(
 האנשים שאצלימטח ונחירוו רצון לכל הףק2ו ח*ץ לכל גם עת שיש אלא סוחלט. 4ח איו אעפ-5 כרצונם אויתנהגו לאגשיםודבחירה



 הייףישת גקהלת קיטא66צ
 הע"ת ולפיכך נתבאר. וזה )ג( השולטת מדרגהוהיא

 )ב-קצד.( : השמים תחת חפץ לכל מנהגתהיא
 היא ע"ת ההוא. טייעא אמי ישנא. 4עת יאהבעת

 האמונה סוד הע"ת זאת כי שלמעלה.ענין
 שמחויב הוא וצה רצון. עת שנקרא רזהו )נ(הוא
 ה' את ואהבת כמש"כ תמיד. להקב"ה לאהובהאדם
 שמחויב ע"ת היא זאת לאהב. עעת וע"כ וגף.אלהיך
 אלהים של הסור שהוא אחר ע"ת ויש לאהב.האדם
 לבו נטשך יהיה ולא % לשנוא אדם ותייבאתוגם.
 אהרן אל רבר כתוב ולפיכך לשנא. ע"ת ול*ךאמריו.
 שישראל בזמן )ד( הקדש אל עת מכל יבא ואלאתיך

 סוד שהיא הזאת ע"ת התורה. ובטצות בחורחעוסקים
 ומתקשטת בתיקוניה. מתתקנת הקדושההאמונה
 התורה. מן בטלים שישראל ובאץ כהאוי.בשליפות
 נמצאת אינה בתיקוניה. היא אין הע"ת זאתכניכול

 קיימת. כך הע"ת שזאת לפי .. מאירח ואיןבשלימות
 י( )נ-יה : ישראל בשביל שיורדת או 8ויה שהיאאו
 בראשית פתח שמעון רבי בעתו. יפה עשה הבלאףן

 זח א"ת. הארץ. ואת השמים את אלהיםברא
 שנטה למדנו השמאל. זה וא"ת. הקב"ה. שלהיפון
 וברא שמאיו ונטה השמים. את וברא ימינוהקב"ה

 ארץ יסדה ידי אף מה( )ישעי' וש"כ )ס( הארץאת
 יחדו. יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחחוימיני
 וארץ. שפים דעתך על תעלה האם יחדו. יעמדומהו
 יעמדו ואיך וא"ת. א"ת שהם ושמאל ימין אלא כןלא

 שנכללת חלייה. בחצות השולטת זו בזא"ת.יחדו.
 א"ת, בעתו. יפה עשה הכל את זש"כ )י( בזא"תא"ת
 אברהם את ברך וה' כמש"כ הכ"ל. ),( שאמרמזו

 הנכללת זא"ת שנקראת הכתר שהיא ולמדנובכ"ל.
 בשני הלילה בחצות ושולטת )ת( וא"חסא"ת

 לעמים ורין לישראל רחמים ובדין. ברחמיםהצרדים
 ( )י-א :עכו"ם

 ביבם נתו העים את גם בעתי יפה ישה הכיאת
 אשר המעשה את האדם ימצא לא אשרמבלי

 טוב אין כי ידעתי : סוף ועד מראש האלהיםעשה
 ח%א רבי אמר בחייו. טוב ולעשות לשמוח אם כיבם
 ויורעים בתורה העומקים הם זכאים וראהבוא

 כל בעתו. יפה עשה הכל את החכמה. בסודלהסתבל
 ומעשה מעשה בכל בעולם הקב"ח שעשההסעשי8

יש
זין

 )י--ויי.( : ססמיס סמת מפ? 5ג5 ממנ66יסי עש* וגנ"כ 6וקמוט. %1 )* ממכ6 ולנ616יסי
 דת0ימכהע6 רז6 ע"ת דס6י5עי65. 6יסי ע"ת סייעפ. ססו6 6מר 5סג6. ועת 65סגער2
 ז*תמייג 6יסו וס6י ר15ן. שפ 6יקרי 1ד6 מ(6יסו
 *' 6פ 8$061 גך"6 תדיר. יק3"ס 5מרמסג"כ
 5שמיי3 ע"* 6יסי ד6 55סנ. ע"ת וע"ד וגו'.56סיך
 ד56ייס 611 ד6יסו 45ר6 עעת 61ית 65סג.ג"ג

 86צן % ייר 3*יג וגג"כ כסכ6. ע"ת וע"ד6גתרי0. 5י* י8עסך 651 5יט 5עסג6 נ"כ ו6תמיי63תריס.
 ז*פר56 טמג6 )א סקיס 56 עת גכ5 יג6 6561מיך
 וי6 עאת %י ז16ריית6. ופקודי ג6וריית6מסתד5י

 ופהק*ע6 גתקה%. מתתקכ6 קדיס6דמטיתכות6
 מ16ר*"*6. מת3ע5י דיסר56 וגזתג6 י6ות, גדק6נס5יתופ6
 6סי*3מת 65 3תקוגט6. 6יטו 165 ע"פ ס6יגניכו5
 קי"א6. ואמ ע"ת יס6י גנין .. גגטור6 651גפ5ימו
 )יי-קי*ו( י דיפר56 נגיכיסון נמת6 16 ס5ק166
 גר6סית פתמ פנועון רגי געתו. יפס עסס ט53ארצ

 ד6 6"ת* ס6רל. ו6ת ססתיס 6ת 56סיסנר6
 דמס6 516יסג6 סתש6. ד6 61"ת. דקג"ס.ימיכ6
 וגר6 פת6י* וסס6 סתי6. יה וגר6 ימיכיסקג"ס
 6רל יסדס 'יי 6ף מח( )עס" סס"ד )ס( 6רע6ית

 יחדו. יעעדו 56יסס 6כי קור6 פמיס ססתסויתיכי
 ו6רע6. סתי6 דעתך ס5ק6 יחדו. יעתדומסו
 יעתדו וס6יך ו6"ת. 6"ת ד6יגון וסת6ל6 ימיכ6 6)6 סכי65ו
 דכ5י65 5י65. גס5גות דס5ע6 ססי6 י61"ת,יחדו.
 6"ת. געתו. יפס עעס סכ5 6ת סס"ד )י( גו6"ת6"ת
 6גר0ס 6ת גלך וס' גל"6 סכ"5. ון( ד6תרןס6

 דכ5י65 ז6"ת ד6תקרי כפר6 דסי6 ות6כ6גכ"4
 גתרין5י5י6 גפ5נות וס5ע6 )"( ו6"תמ6"ת
 5עמיןודינ6 5יסר56 להמ6 זדיג6. גרממיסערף

 .( )נ--4 :עכו"ס

 ג5גס גתן סע5ס 6ת נס 83ת1 יפס פס *%את
 6סר סמעסס 6ת %זס ימ65 65 6סרפג5י

 טוג 6ין כי ילעתי : סוף ועד מל6פ ס56טיסעסס
 ויועי ג6וריית6 דתסתד5י  6יטן וכיין 0וי50 0ייי רני  6טי נ0ייו. עונ  ולעסו0  לסטוח 06 גיגס

 כ5 געתו. יפ0 עסס סכ5 6ת דמכתת6. גר6561ספג65
 ועוגד6 עונר6 נכל געלי6  מנ"ת  רענרעוגוין

 ,6ית

הזהר
 חהיח שלא 4" )ד( : הקדושה והשכינה המלכות מדת היינו )נ( ; הכי על ממעה הייו הית שזאת כלומר השמיפ. חחתח*ץ לכי ועת של הפירהא זזהו ה*רפיות בהשגחה העזלמ הנהגת של הפמשיה יה ניתנה המלמת וסדת הקודש אך עת בכליבא אי שכתוב תה1 ב"ה. הייה שמ עם לייהדה היינו לה/ לעאעת עת נאמר שיליה המלכות סדת על רמז שע-ת לואר ר*ח)כ(
 שהעונאין וכיע פפל. והגבורות עיקר ההפד'ם להימין. טפל ,והשמאל %*ה לשט הוא ח*ת כי )ס( : אחרת עת על זרה מחשבהלו

 לא*ת למי. אליהמ. קורא ארי שנקראת המלכות שמית לומר וצה )י( : בשמאל הארץ נבראת לכן האוץ על ביותו *המםוהריניפ
 במלכות חסדימ ישפיע הבקר עד חלילה בחצות חאיל% ההסד שטדת היינו בזא"ת. במי. יהדו. שיעמדו ודגכורה להסד דהיינווא-ת

 זיי"4 אות עמ א"ת תיבת יש זא"ת שבתיבת *ירוש בזא"ת. נכלל שא"ת כיט זא"ת המלכות נקראת וה ובשכיל זא'ח.רנקראת
 החסד. סדת היינו פ" דאמרן. הא את )ו( : השביעית ספירה המל13ת  שהיא ויי-ן באות משפיע א-ת שנקרא והחמד'היינו
 זה ועל ע"ת שנקראת המלכות במדת ר"ל בעת*ו. יפה עהשה הוא אז להימוד טשפיע החטד מדת "כאשר והמכוק היסוד. זההכיי
 את ה*סוק יותר מפרש עחה )מ( : במקומו פבח*ר וזה כ-ל נקרא הי*וי שספירות בכל אברהפ את ברך וה' מהפסק ראיהטגיא
 כאומן וגבורות הסדים מן פי' ח*"ת א"ת 8ן הנכללת המלכות פדת 91 צא"ת. שנקראת הכתו הייל שעתו ב.-י יפה עשרתסל

 הוגויות  "גם עוד וספרש לעיל, כנזכר העיקר שם על זא"ת בשם חטלכות נקראת זה וכשביל שפ4. והגכורות עיקרשהחסדיפ
 . קרשו בחר ישחיהו %א יריו שלא עכו"פ עמימ בשביי בהנגרכי,
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 סן בע3ת6 עוכד6 ססו6 ע5 תתג6 דרנ66'ת

 '6זי3 )6(5טת136
 דרגין ותגמ 3יתיג6 'ונין תגסוז

 וכיוס סיוע6. 3'ס עכיד סער6 3ססו6 תתג6 דרנ6ססו6
 ועכיד 05ת656 נ"ג 6זע 5יס. דתסייעי6יגון
 5ססו6 ד6יסו תתג6 דעכיד עוכד6 ססו6עוכדוי
 סטר6 3ססו6 3יס ו6וכי3 5יס. תקסרנ ק6סער6
 כדק6 כ"ג דעכיד עוכד6 ס6י וכנ"כ 3יס.ו6סעי
 סו6 וד6 3יס. תסייע ק6 יתיג6 דסער תתג6 ססו6מזי

 עוכדוי וכ5 ע5ת6 כ5 כ3כס גתן סע3ס 6ת נט )כ(3,ס. מזי כדק6 כעתו תתק0ר6 עוכד6 דס6י כעתו. יססכעתו.
 כרעות6 ס3'ק כד ד5כ6. כרעות6 636 6'גון 63ודע3ת6
 עוכד'ן ד6ת0יכו 5ד'קי6 6יגון זכ6'ן )ג( ג0. דכרז5כ6
 63תדכק6 ידעין ו6יגון ע3ת6. עכ3 3ון 63ועכ6עכ'ן
 6יגון 3תת6 דעכדין ד5דקס וכחי63 130"0.כע"ת
 )י( כעת"ו. 63גסר6 כ"3 ד6קרי דרנ6 3ססו6ת0כין
 עוכד6. ד:סו6 עת 'דעין ו63 5חי'כ'6 )ון1ו'
 ט3 כע3ת6 עוכד'סון 3תעכד נו0ניחין651

 דרנ6 כססו6 עוכד6 ו63תקג6 3ע3ת6. 3'ס ד56טריךחקוג6
 6תיסיכ וע"ד ידעין. ד63 כנין עעת6. ת6י 5'ס.ד6תתזי
 63 6קר תכ3י דכת'כ גק6. דכגי לרעותסוןכ63
 תר*0 ס36סיס עסס 06ר סתעסס 6ת ס6דסית65
 65תקג6 6תעכידו 63 עוכךי; ד6יגון וכנין )ס( טוף.ועד

 כדרנ6 ד6 עוכד6 דיתכ5'3 כדקחזי.כדרנייסו
 רעות6 כפוס ד6תענידו 656 כתקוג6. כ63ז6

 6ס כי כס עוכ 6'ן כי ידעתי כתריס. כתיכ ת6ידכ"ג.
 כס סוכ 6ין כ' 'דעת' כמ"ו. עוכ עע0ות3סתוח
 ככ3 03עוח 6ס כ' '6ות. כדק6 6תעכידו ד63 עוכד'ןכ6יגון
 טוכ עע0ות 5קכ"ס סוד"ס עת'סכ ע3וי ד"תית6י
 כנין כי60 3'ס גריס עוכד6 ססו6 6י דס6כח"ו.
 כיס 3תמד' 3'ס 6ית )'( ע3ו'. תתג6 דק6 דרנ6ססו6

 6ז3 61'סו 3גפ0יס* 3'ס נריס ד6יסו ע3'ס.ו63וד6ס
 תג3ן ד6 וכ3 קוסעיר6. כנו ד6 כ5'סר6 'ד'ע6כ3'

 כדניס עתו 6ת ס6דס ידע 63 נס כי ט( )קס)תזכת'כ
 כסס כפח ס6חוזות וכ5פריס רעס כת5ודססג6חזיס
 סת6ס. ע3'סס כ0תפע רעס 3עת ס6דס כגייוק0'ס
 דססו6 עתו עתו. תסו עתו. 6ת ס6דס ידע 63 גסגי

 ע0ס סכ3 6ת כן"6 עכיד. דק6טוכד6
 ק0וט. כ6רח כס 5תסך ע63ס דת3כ6ריית6 וסכי3וי 6רחוי וידעי כ6וריית6 דתסתד3י 6יגוןעין וכג"כ כפמ. ס6מוזות כ5סריס 6יגץ וכנקכ כעתו.יסס
 65 ד6יסו 5כיס. פות'ס כ"ג יפתח 36 3עעס מזיות6
 'דע 63 וכד ח3ס. סנף6 געי3 ת6ןידע
 כ5סו פות'יסו פתחי כד ו5דיקי6 כס. 6תכס5כ"ג

 5עעס 'סיס סו6 ס36סיס 'ע0ס 6סר כ3 כייד"צרצ4 ( )ג-ק5ס :כ50ס
 וס36סיס 3נרוע 6ין ותתגו 5סוטיף 6יןע3'1

עקס

 הן בפולם המעשה אותו על הממונה מדרגהיש
 מדרגות ומהם לימין מדרגות מהם לרע. הןלטוב

 שעשה ההוא פעשה לימין האדם כשהולך )6(לשמאל.
 והרבה לו. תעזור ההוא שלצד הממונה מדרגהאותה
 ועושה לשמאל האדם וכשהולך לה העוזריםהם

 שהוא הממונה שעשה ההוא מעשה שמאל שלמעשיו
 ומפירו השמאל לצד ומנהיגו לו. מקטרג ההואלצד
 הוא וזה לו. עוזר הוא הימין שלצד ההואממונה כראוי האדם שעושה הזה מעשה ולכן הטוב.מדרך
 המפשים וכל העולם כל בלבם. נתן העלם את גם )כ(לו. כראוי בפתו מתקשר הזה שהמעשה בעתו. יפהבעתו.

 ברצון עולה כאשר הלב. ברצון אלא הם איןשבעולם
 פעשים שמרבים לצדיקים להם אשרי )ג( האדם. שלהלב
 לחבר יודפים והם העולם. ולכל להם להטיבטובים
 הם למטה שעושים הצדקה ובכח בע"ת.שלו"ם

 )ו( בפתיו. להאיר כ,ל שנקרא ההוא למדרגהממשיכים
 המפשה של הפת יודעים שאין לרשעים להםאוי

 לפי בפולם מעשיהם לעשות משגיחים ואיןההוא.
 ההיא במדרגה המפשה ולתקן להעולם. שנצרךהתיקון
 ניתן ולכן יודפים. שאין לפי הטעם. מה לו.הראויה
 לא אשר טבלי שכתוב האנשים, כרצון בבחירההכל
 מראש האלהים פשה אשר המעשה את האדםימצא
 לתקן נפשו לא המעשים שאותן ולפי )ס( סוף.ועד

 במדרגה הזה מפשה שיתכליל כראוי. שלהםבמדרגות
 של לבו שרירות כפי שנפשו אלא בתקוה הכלהזו

 אם כי בם טוב אין כי ידעתי אחריו. כתוב מההאיש.
 בם טוב אין כי ידעתי בחייו. טוב ולפשותלשמוח
 בכל לשמוח אם כי כראוי. נעשו שלא המפשיםבאותן
 טוב ולעשות להקבשה הודאת וליתן עליו שיבואמה

 בשביל רעה לו גרם ההוא מעשה אם שהריבחייו.
 בפונשו לשמוח לו יש )'( עליו. הממונה המדרגהאותה

 הלך והוא לעצמו. לו גרם הוא כי עליו.ולהודות
 טשיין זה וכל הפח. בתוך הזאת כצפור ידיעהבלי

 כךגים עתו את האדם ידפ לא גם כי ט( )קהלתשכתוב
 כהם בפח האחוזות וכצפרים רפה במצודההנאחזים
 פתאם. פליהם כשתפול רעה לעת האדם בנייוקשים
 של ותו פתו. פהו עתו. את האדם ידע לא גםכי

 עשה הכל את כמששכ שושה. שהוא ההואהמעשה
 ובשביל בפח. האחוזות כצפרים הם ולפיכך בעתו.יפה
 ונתיבות דרכי ויודעים בתורה העוסקים הם זכאיםזה

 האפת. בדרך בה ללכת העליון מלך שלהתורה
 אינו שהוא לרעה. פיו אדם יפתח אל וראהובוא
 יודפ האדם אין וכאשר הזה. דיבור לוקח מייודפ
 הבל פיהם פותחים כאשר והצדיקים בו.נכשל

 .( )ב-אית :בשלופ
 לעולם יהיה הוא האי"ים יעשה אשי כי כייד4עתי

 והאלהיפ לגרוע אין ופמנו להוסיף איןעליו
ששח

הזדע4

 ע]י2(:זג:'ג ::"%"מי, ::'י:'".;":נ':ג :: .ש ,בו: יגךי:יי%:ם: "יש י,לנ'גזיי,",ו:"
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 יעשה אשר כל כי ידוע אין וכי מלפניו. שיראוששה
 ווחכמתו המלך ושלמה לעולם. יהיה הואהאלהים
 יודע שאין מה ידעתי אמר העולם בני כל עליתירה
 חכמתו המלך שלמה ודאי יצחק רבי אמר אחר.איש
 הוא קליון סוד הזה ומקרא העולם. בני כל עיעולה
 לומר. צריך היה כך זה מקרא למדנו. וכך החבריםבין
 כל מהו לעולם. יהיה הוא האלהים עשה אשר כלכי

 ואשר הוא כבר שהיה מה כתוב והלא יעשה.אשר
 יעשה. אשר כל אמרת ואתה היה. כברלהיות
 לא עין סי( )ישש4 כתוב נשמע. אחר ממקראאלא
 עשית יעשה. לו. למחכה יעשה זולתך אלהיםראתה
 אלא לומר. צריך היה לך לו. למחכה לומר. צריךהיה
 לכל ומדליק ויוצא שנמשך הוא העליון מקוםשזה

 ~וצא וממנו הבא. עולם ונקרא )ס( צד מכלהמנורות
 הוא העץ וזה )0 ולהתתקן להשקותו שנצרך אחדעץ

 ההוא הבא ועולם העצים. שאר כל על ונכבדעליון
 אותו משקה תמיד. הזה לעץ לו מתקן ויצאשנמשך
 נפסק ולא בעטרות. אותו ומעטר במלאכתוומתקנהו
 תלויה ההוא בעץ עולמים. ולעלמי לעולם ממנוהמעין
 של קיום העצים וטאר מכל שורה בו )י6(האמונה
 יהיה הוא האלהים יעשה אשר כל כתיב זה ועלהכל.
 עליו יהיה. והוא הוה הוא היה הוא ודאילעולם.
 בתורה כתוב כן ועל לגרוע. אין וממנו להוסיףאין

 עץ כי ממנו. תגרע ולא עליו תוסף לא ע()יסהש
 האלהים מתקן הזה ומקום נקרא. שבכתב תורההזה
 ומאין סוף מאין הגבורה זו סתם האלהים )ינ(תמיד
 האלהים לתבונתו. הקר אין מ( )ישי4 כמש"כאקר.
 כמעין תמיד. ויעשה עושה עשה וע"כ אלהים.ולא
 כתוב ולפיכך דורות. לדורי מימיו פוסקיםשאין

 ההוא לעץ לו התקין מלפניו. שיראו עשהוהאלהים
 בשביל ולמטה. למעלה צד לכל שיאחז שלםבתיקון
 עוד חבל אמרת. יפה ודאי אבא רבי א"לדורות. לדורי אחר בחלוף אותו יחלפו ולא מלפניושיראו
 והאלהים ואח.כ יעשה בתחלה מדוע לעיין.יש
 שיעשה נכון ודאי אמנם לזה. זה בין ומה )יג(עשה
 אלא עשה. מהו עשה. אח"כ שכתוב מה אבלדורות. לדורי פוסקים מימיו שחין כיון תמיד הזה לעץויתקן
 כמו יעשה ולא ממנו. למטה אחר עץ האלהיםשעשה
 לו עשה התחתון עו שזה )יי( ההוא עליוןבעץ

 ליכנס ויפחד התחתון לעץ תחלה וימצא ברשות.יכנוס העליון לעו ליכנס שירצה שמי בשבילוהתקינו.
 שומר התחתון עץ "תה וראה בוא כראוי. שיהיהאלא
 כתוב לא כן ועל שלמעלה. מהעץ וניזון יונקשעשאו התחתון עו וזה ישראל. שומר נקרא וע.כ הוא.הפחח
 מלפניו שיראו בשביל הטעם. מח עשטי אלאיאשה

בנ*

 יעסס *סר כ5 ט ילעכ6 5, וכי ת5פגיו. סיר6ועסס
 ידע ד5* ת6י ידעתי 6תר ע5ת6 נכי כ5 ע5יתיר דמכ9פיס ת5כ* וס5תס 5ע%ס. יסיס סו6ס56טיס
 מכתתיס ת5כ6 ס5תס וד6י י5מק רני 6תר 6מר6.נ"ג
 סו6 ע65* לז6 קר6 וס6י ע5ת6. כני כ5 ע5ס5ק6
 5יס. תכעי טט קר6 ס6י %6יפכ6. וסכי מכרג6כין
 כ5 תסו 5ע%ס. יסיס סו6 ס56סיס עסס 6קר כ5ס
 אסל *ו6 ככר ססיס תס כתיכ וס6 יעסס.6סר
 יעסס. 6סר כ5 6תרת ו6ת סיס. ככר5סיות
 עסית יעסס, 5.15תחכס יעסס ~%תך 56סיסר6תס 5* עין *י( )"ע4 כתיכ 6סתתע. 6מר6 תהר6566
 ש6 5יס. תכנמ5ך 15. 5תמכס 5יס.תכעי
 ט5ימן ו6ד5יק מפיק דכגיד סו6 ע65ס6תר
 גפיק ותגיס סכ6. ע%ס 61קרי )ס( עיכר 5כ5כ5סו
 ע65ס %6ג6 וס6י )י( 6%תתקג6 65תסק'6 %6ג6חי

 סכ6 ע%ס וססו6 6,גין. ס6ר כ5 ע5 סו6ויקיר6
 5יס 6סקי תדיר. 6י5ג6 5ס6י 5יס 6תקין וגפיקדגניד
 פסיק 6% כעערין. 5יס ותעפר כעכידתיס 5יסותתקן
 ת5יא %6ג6 כססו6 ע5תין. %ע5תי 5ע5ס תכיסתכועי

 עאס ס61 ס56סיס יעסס 6סר כ5 כתיכ ז6 1ע5יכ65. קאת6 *י5כין ס6ר תכ5 סרי6 כיס )י6(תסיתגות6
 תתגו. תנרע 6% ע5יו תוסף 65 יגןיס כתיכ כ6וריית6 ז6 וע5 5גרוע. 6ין ותתטג5סוסיף שע י*יס. וס61 סוס סו6 סיס סו6 וד6י5ע%ס.

 "5סיס 5תכ1גתו. מקר 16ן פ( )שע4 כיש6מקר. ות6ין סוף 69ין ננולס ז6 סתס ס56סיס )'*(תדיר ט5סיס 6תקין ד6 ו6תר 6קרי. דככתכ 16ריית6ד6 ד%6"
 %6ג6 5ססו6 5יס 6תקין ת5פניו. סיר6ו עסססיפ כתיכ וכנ"כ דרין. 5דרי תיתוישפסקן כתטע פויר. ףעקס עוסס עסט וע"ד 56סיס.6%

 ו5%סיס %כתר יעסס כקדתית6 65סתכ6.65ית תו 6כ5 6תרת. ק6 ספיר וד6י 6כ6 רני 6"5דרין. 5דרי 6מר6 נמ5ופ6 5יס ימ5פון 6% ת5פמודיר6ו טין ות~. *ף65 ססר 5כ5 ז6מיד ס5יסכתקוג6
 דיעסס וד6י 656 5ס6י. ס6י נין ת6י )יג(עסס
 5זף תיתוי פסקין ד65 %6כ6 5ס6י61תקין

 כסט6 'עסס 6% תניס. 5תת6 6מל6 6י5ג6 ס56סיסעסס
 5יס עכיד תת6ס 6'5ג6 דס6י )יי( ע65ס6י5ג6
 658ט %65ג6 ד'יעי זת6ן כמן 5יס.61תקין
 5תיע5 ףדמ5 תת6ס %65ג6 ףסכמ כרסו.ייעול
 גטיר תת6ס %6ג6 דס6' מף ת6 מ~'. כד65660
 תת6ס 6י5ג6 1ד6 ימר56. סותר 6קרי וע"ן סו5.פתמ6
 ת5*4יו סיר6ו כנין עעת6. פ6י , עסס 656יעסס כתיכ 65 וע.ד ד5עי65. ת%6ג6 ו6ת~ן 6תסקי6דעסס

כ4
 תהרויו

 ו מלטניו ירוט למען הדין פרח חמלטת ח חתחתקליץ חחת 8ע8 טבר בהא ה%פ חשה המיד. יתש היינו שיעשה א'א חבינה של יסבו דשייהם מתוץ )יי( : ענר לשון "קשאא עתיד לשע יתבן שבאחת מדרגות ב' שהן דכהשמע אלהש. השמות ב' א1תן בין החילוק מה ועוד עבה עק קורס עתיד ומןיתנן דאיך מקשה. קהשיאן ב' לט י חכמה אק כתר סן חהייט חקר. ומאע כו"ף 1 אמןקג דכ"ע האיהים שדורש נמצא )י3( : בה שחטפיע בההפארת תליה 1היא המלכות ע )י6( : ה84רהה תמיד עלע חשפט שהבינהונצוך הא"ם עץ שנקרא התפארת שץ )0 י הנא שלם שנקרא הבינה עולם על וח הרש לכ! הפסש במ תהרא עש" משמטט "שה טי טתש00
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 זיתמוון 6יכ1ן 656 3נכיס יקרכ1ן ו63 ע3ת6.נכי
 ג6 י6וריית6 6רמי זתתתר1ן כס6 נמ 6יכת)קרנ6.

 :( )ג-ל3ס : גסת6)% )יתיכ6סס1ן
 ר*עיא 5תל ת)פכי1. סיר16 עססלהאלהימ

 זסס61 כין6 זס6 מוי ת6מה*מנא
 זיכין כ) קתיס )תתכע קג"ס סףתקערנ6
 )תסף קתיס. )יס 1סף 3יס עכיי קכ"ס זס6זע)ת6.
 ך6 1לו6 כ)6. ע) 1סלי6 ס5ק6 זקכ"סזמי)1
 עסס עסס. ת6י ת)סכי1. סיל16 עסס 1ס6)סיסזכתינ
 ע) סככ6 סייע6 )תסוי קתיס )יס 61תקין תקסלנ6)ס6י
 קכ"ס תקתי זיומ)1ן כמן ך6 וכ) ע)ת6.כ)

 6כס6. נכי מוכי זתכע סכסיל6 6יס1 1ך6כ)ס1.
 כ)6 )11. 61)קי )1ן 1קקי) כס6 נכי 1תסים ויכ6יתנע

 )ג-גת:( : זיכ6 תן וכמיקכתס

 1ס36סיס סיס כנר )סי1ת 61סר ס61 כנר ססיסבחה
 6ין כן"6 ע)ת6. )ס6י זייתי קזס ססיס תסט61. ככי ססיס תס סתעון 6"ל סכלזף. 5תינקס

 יזעתיך. ככסן 56לך כעלס 6( )ייעי' כז"6ע3ת6. נס6י )תיתי תמ1יכ ט61 ככל ססתס. תמת מזסכ)
 ע)ת5. נס6י )תסף 6יס1 61סר סיס. כנל 3סי1ת61סל
 סנ6 )ע5ת6 זייתי קזס )תסף תמ1יכ ט61ככל

 ך6יס1 סכ) זס סכליף. 6ת ינקס 1ס56סיסננ)נו)6.

מה
 5יס צ סשז ננף ססיסק

 1מ'. יס כנו יות
 זתכיכן סייכו ט61. ככר ססיס תס מיי6 לני6תר

 ע)תין נ6רי ס1ס ע)ת6 ס6י קכ9ס נר6 )6עז
 ס6י )תגרי נרעותיס ס)יק זקכ"ס עז 3ון.ומרינ
 61תעעל כתק1כף ט61 6תתקן כוין כ16ריית6. 61ת)יךע3ת6
 ז6סתכמ ת6י 1כ) )ט1ן ע)ת5 ס6י 1כר6נעסלף
 כ) 1ת6:6 קתיס. 61תתקן קתיס ס1ס 60 ע)ת6נס6י
 1;1", ק;,:,יוע,, עז 1זר6. זר5 נכ) ז6סתכמ1 ע5ת6 זכרי6יכ1ן

 ס"
 ק"יו %י"' ו,

 ויוסו נס6י נרקיע6 קתיס נ)ישן כ)ס1שת6
 נס5י  ר5ולפין 5%י  וכל פל%*.  נס5י  ר5ינון%%ס
 ותניל5 לפל5%.  ייתון ל5 פר ירפו כל*פל5%
  יסתכפין ז)6 6יכון 1כ) קסוע.זכ6י  נ5ינוןס5י
  ינשס %י%י  %תרתקין  ת%ן 5סילו על5%. נס5יוכ5ין
 ית5%% נייענ5לי5  וימש

 פ
 יי יי" ינ5

 יימק
  נססו6  ו*מת5נון  וס5סין  ו5ולין  )יי( ליסרפ5ן
 1ומקין תתתן מעקס1ן גס)י רנ6. יתס1ת6טקפ

ספתס

 הראוים אותן אם כי אליו יקרבו ולא העולם.בני
 ואין התורה דרכי השומרים האנשים אלהליקרב.

 :( מ-1יט : ולשמאל לימיןסרים

 רשרעדק אמר מלפניו. שייאו עשהוהאלהים

הנאמי
 "מקטיג ביד ש"יי ייא" ביא

 של הדינים כל לפניו שיתבע ' הקב"ה נתןההוא
 להיות לפניו. והקמידו אותו עשה הקב"ה שהריהעולם.
 הסוד וזהו הכל. על ושורה ?ולה הקב"היראת
 עשה עשה. מה מלפניו. שיראו עשה והאלהיםשכתוב
 על שנונה חרב להיות לפניו והתקינו המקטרגלזה
 הקב"ה מלפני שיראו בשביל זה וכל העולם.כל
 האנשים. חטאי דבר 8ל שתובע הסנטר הוא וזהכלם.
 הכל אותם. ומכה והורגם אנשים ולוכד דיןותובע

 :( ה-א : הדין מן שיוצאכמו

 והאלהים היה כבר י"יית יאשי "יא כבי ש"י"כחה
 כבר שהיה מה שמעון א"ר הנרדף. אתיבקש

 אין כמששכ העולם. לזה שיבא קודם שהיה מההוא.
 בזה לבוא מחויב הוא כבר השמש. וצחת חדשכל

 ידעתיך. בבטן אצרך בטרם א( ררמ" כמש"כהעולם.
 העולם. בזה להיות הוא ואשר היה. כבר להיותואשר
 כאן להיות לעולם שיבוא קודם נתחייב הואכבר

 שהוא הבל זה הנרדף. את יבקש והאלהיםבגלגול.
 סט( תקיו מ"ז : אותו והרג קין שעמד מקיןנרדף

 וגון. היה כבר יהיית יאשי "יא כבי ש"י"כחה
 שלמדנו זהו הוא. כבר שהיה מה חייא רביאמר

 עולמות בורא היה הזה עולם הקב"ה ברא לאעד
 עולם לברוא הקב"ה של ברצונו שעלה עדומחריבן.

 ונתעטר בתיקוניו הוא נתתקן אז בתורה. ונמלךהזה
 בעולם שנמצא מה וכל )ט1( הזה עוים ובראבכתריו
 שכל ולמדנו לפניו. ונתתקן לפניו תחלה היההזה
 טרם ודור. דור בכל הנמצאים עולם מנהיגיאותן
 הקבאה לפני עומדים הם היו הזה לעולםשבאו

 שיורדים טרם אנשים נשמות כל ואפילובתבניתם.
 הצורה באותה ברקיע לפניו מצוירות כלן הזהלעולם
 בתורה שמחדשין מה וכל הזה. בעולם שהןממש

 שכך ולמדנו לעולם. שבאו טרם הכל ידעובעוה"ז
 נמצאים שאין אותן וכל באמת. היכאים באותןהוא

 הקב.ה מלפני התרחקו שם אפילו בעוה"ז.זכאים
 ודחקו )סו( רבה תהום שנקראת בהקליפהונכנסו
 להם שניתן הקדושה חלק ואותה לעולם. וירדוהשעה

 באותה ונטמאים ומשוטטים והולכים )י,( אותומשליכים
 ודוחקים משם חלקם ומקבלים רבה. תהום שלהקליפה

השעי
 הוהרזיו

 פנ*ן פצן אע מ*לא פיא או )מ( : 6ק"מ לקבלו. התחתומם שעכלו כדי האור המעטת הא התיקק %ך בי ףל הרב נתב)ט1(
 לחפיא. להמית יצה"ר שם אין חלא לפומאה. %יכנם הקדהאה מן לצאת למרוד לבה בשרורית ללכת כוו עפת לנשמהשם
 מוח~יטת רשם אחד להיכל שנקבצהן אלא לעהדו תיכף נשלחות אק בגלעל לבוא הנשמות על נגזר שבאשר להיות אישרואהץ
 עוישה שתקבל כדי לרדת למהר וברצונה להמתק םבלמת לה שאין נשמה שיש להיות ינ% פוחת. אחת בל של ועוע שחבאעף

 ליהדז לרדת עצה מבקשת לבן העיבור. בסוד המלבות במדת תחלה שתהיה אלא לעוה"ז לרדת הוכל לא וכאשר הא*שריבמוקדם
 מחמת אלא יצהיר הסהה של הפא מהמת זה שאין נמצא ובכן כאלה. נשפות ברשהה ללמד תארב שהטו גבורתה ש*חתע"י

 קודם להם שיש המלברש שהח* פהאה קדישא ח%קא ההח* )יו( : האפשרי במ1קדם עונשה לקבל תשאף כי להמתץ הסבל כחבשלע
 *קה נמ שפקנלת הנשמה של דקדושה אמ חלק רהייפ עוד לומר ח*פשר מק"מ. ערומים. שם שיהיו  אפשר שאי לצהה"1גואם

 ז נג"עמז ש8חת בהעליפה ליכנם לה א*שר אי דסדושה ח%קא א חםוחשיבוהה.
9ן1
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 וחוזר אח"כ זוכה אם ~1עפ"כ1 לעולם. ויורדיםהשיה

 הקדושה חלק אותו יו מחזירים רבונו. לפניבתשובה
 להיות ואשר הוא כבר שהיה מה זש"כ ממש.שלו
 נקרא כבר שהיה מה ו( )שית וכתוב חיהכבר

 ( )ג-סא :שמו

 אחד ומקרה הבהמה ומקרה האדם בני מקרהכ4
 שלמה דברי שכל למדנו חזקיה א"ר וגף.להם

 מקרא כן אם החכמה* ממדרגות סודות בהם ישהמלך
 בני שאינם לאותן פתח הלא כי בג לעיין ישהזה

 מקרא אמר לא שלמה חגי* רב א"ל בו* נמצאאמונה
 אותן שמביא אלא שלה הדברים כשאר מעצמוהזה

 ומה כך* שאומרים שבעולם השוטים שלהדברים
 השוטים וגף* הבהמה ומקרה האדם מקרה כיאומרים*
 שעולם אומרים בחכמה מבינים ואין יודעיםשאין
 אלא עליהם. משגיח אין והקב"ה במקרהפ מתנהגהזה
 וכאשר וגו'. אחד ומקרה הבהמה ומקרה האדםמקרה
 קראם כך שאומרים השוטים באותן שלמההסתכל
 שאומרים לפי ממש* בהמה עצמם עושים שהםבהמה*
 שכתוב מוכיח* הקודם מקרא ומנייה כאלה.דברים
 האלהים לברם האדם בני דברת על בלבי אניאמרתי
 בלבי אני אמרתי להם* המה בהפה שהםולראות
 על האדם* בני דברת על מה* על בזה. לעייןוחשבתי
 האלהים לברם אומרים* שהם אולת דבריאותן

 שיש האחרים האנשים עם יתחברו ולא )ימ(בלבדם
 ולראות להם. המה בהמה שהם ולראות אמונה.להם
 ודיעותם ממש בהמה שהם האמונה בני אותןבהם

 האמונה לבני יכנסו ואל בלבדם* להם המהכבהמה*
 לאחרים* ולא להם המה ולכך הזאת* האולתבדעת
 ומקרה האדם בני מקרה כי שלהם* האולת דעתומה

 של רוחם תתנפח וגף* לכלם אחד ומקרההבהמה
 אוי הם* אמונה מחוסרי הם שוטים הבהמות*אותן
 לעולם* יבואו שלא להם מוטב לנפשותיהם* ווילהם
 אומר* שאחריו המקרא זה* על שלמה להם משיבומה
 ורוח למעלה היא חעולה האדם בני רוח יודעומי

 באותן יודע מי לארו* למטה היא היורדתהבהמה
 ואין העליון מלך של בכבודו מבינים שאיןהשוטים
 למעלה. היא העולה האדם בני רוח בתורה*מסתכלים
 מאור ליזון קדוש. למקום יקר למקום עליוןלמקום
 בצרור צרור להיות הקדוש. הפלך של מאורוהעליון
 וזהו תמימה* עולה הקדוש מלך לפני להמצאהחיים*
 למטה היא היורדת הבהמה ורוח למעלה. היאהעול"ה
 אדם* כל בו שנשאב ההוא עליון למקום ולאלארץ*
 וכתוב האדם* את עשה אלהים בצלם כי בושנאמר
 אומרים איך כן ואם אדם. נשמת ה' נר כ()פשלי
 לכל* אחד ורוח האמונה מבני שאינם השוטיםאותן

 כמוץ יהיו יה( )תחליפ כתוב עליהם רוחם.תתנפח
 באותן בגיהנם ישצרו הם דוחה. ה' ומלאך רוחלפני

 עליהם דורות* לדורי יעלו ולא התחתונות4סדרגות
כתוב

זיו-
 והפושעים חמ1רדים פכפ ונר1ת4 הכת1ב ירך על ויש ינופגית(
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כתיכ
הוהר

 1תכ )כתל 1כי 6י סכי( 61פי)1 )ע)ת6. 1כמתיסעת6
 מעק6 6100 נעע ס61 ת6ריס. קתיכתי1כת6
 )סי1ת 61סר ס61 ככר ססיס  תס  סס"ר ייס.וי)יס
 גקר6 ככר ססיס תס י( 3קקית 1כתיכ סיס.ככר

 )נ-"ג( 1עת1

  %5ו 1תקרס סנסתס ותקרס ~וס כמ תקרסכני
  רסלי% ילוי  דכל תכיגן מ1קיס 6"ר 1ג1'.לסמ
 קל6 ס6י סכי 6י רתכית5. יורג?  סתי%ן  כלסוילכ5
 נ%  רל5ו )6יכון פתמ6 וס6 כיס. 65סתכ)66יוץ

 קר6 ס%  5יר ל5  סליס תני. רנ 5של  ניס. 5סתכס%סי%לות5
  6יכון  ר5סרל 6)6 פ)ין. 6יכון כס6רתנרתיס
 וי5ן  כך. ר5ייי פלת5  ריפס5ית)ין
 כלי5 ר~י 5ירי כתכ%ת5  יסתכלן ול5 ירפירל5 פפפ5י עו/ סכסיס  ו%קרס  ס5וס %קרס כי5ירי.
 5ל5  פלייסו. 5סנת ל5 וינ"ס ניקרס.5ויל
 וכר ונו: 5חו ויורס  סנסיס  ו%קרס  ס5רסיסרס
  סר5 ר5  רק5פרי  יפס5ין  נשין 5ב~זכלסליס
 רכתינ 5וכת.  רפיס  סר5  וינלן.  5לין.ילין ד5ירי  נגין ייי. נסיס  נר%ייסו  פנרין  ר5ינון נס%ס.לון

  ס5לסיס  לנרס  ס5רס  נמ  רנרת פל נלני 5ני5ירתי
 כ)כי 6מ 6תרתי )סס* סמס נסתס  סססולר5ות
 ע) ס6וס* ככי וכרת ע5 תס* ע) )6סתכ)6. כס6י1מסיכג6
  סשכיס  לנרס  %5רי.  ד5יכון  ריססות5 ת)סססי6

 ר5ית  5תרמן לס5 נכי נסדי  יתתנרון ול5 לית(נלתורייסו
 1)ר16ת )סס* סתס כסתס ססס  1)ר16ת יסיילות5.לון
 1לעתייס1 תתס כסתס ססס תסיתטת6 ככי 6יכוןכסו

 תסיתכ1ת6 )ככי )6ע)6 1)6 כ)מ1וייסו* )סס סתסככעיל6*
 )6מרכין. א6 )סס סתס ופ"ר ר5. רפפסות5נרפת5
  ויסרס  ס5וס נמ יקרס כי  דלסע.  רפת15ת6י

 וומיסון תיפת וגו:  לכלס 5תר ויקרססנסיס
 11י 6יכון* תסיתכות6 תמ1סרי 6יכון עפס6י כעירי*ז6יכון
 )ע)ת6. ייתון ל)6 )ס1 עכ )כפסייסו* 1ף)1ן
 6תר. 6כתריס קר6 61* ע) ס)תס )1ן 6תיכות6י
 1ר1ת )תע)ס סי6 ספולס  ס5וס נני רוס  יורפ1מי

 ור5  תתייס. פולס סריס5 ילכי קתי ל5סתכת5רתיי.
 ליפס 5%  סיוררת סכסתס 1ר1מ )תע),. סי6סע1)"ס
 נ"ג כל כיס ריסת5נ פל5ס 5תר  לססו, ל5ול5רך.
  וכתינ ס6וס. 5ת  פסס  5לסיס  נללס כי ניסרכתינ
  6תלי  מיך סכי ו5י 6יס. נסית מ'  יי כ(לפס4
 )כ)1 ממו 1ל1מ תסיתג1ת6 תככי 1)16 עפס6י6יטן
 כת1ן יסי1 יס( 3תסליס כתיכ ע)ייס1 ל1מיס1ן*תיפמ
 נ5יכון  נניסלס  יסת5רון  5יכון  רותס. ס' 1ת)6ך ר1מ)פכי
  ע)ייסו  ררין. לרוי  יסתלסון  ול5  תת5ין.ורגין
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  פוו ורספיס ס6רן טן מס6יס יתמו קו( )ססכהי3
 :( )ג-קגו ? ס5)ויס ס' 6פ גססי גרכי6יכס
  וסכ5 ספפר מן פס סכ5 5מי 5שס % ס51ןהכל

  תכינן 60  5למור רגי 6יר 0פפר. 56סב
 ספסר. פ6ן מתס. נ5נ5 6ש5ו סע"ר מן טיסטג)
 כספר6 )יס( קדיס6 יקר6 כורסי תמות דסרי61006
 6תר טפפר. מן סיס סכ5 סכ6, ייס6 רכ1גי

1כגיס
 ה1הףציד

 להוריע אקדים ראשית נמוץ בקיצור שנאמרו מחטת רחג ניאור צריכה ותינה תינה נל כמעם כי ב*רפיות. המ14מר והדנרי כי ל*רש בס"ר פצאתי נרויה עיעה ולאחר נפירהשיהם. נרחקו כנורמ נמהילת ה,הר ומשרשי 5אד. ימחלם 3אן אלעור רבי דבריל"
 הע*ר נמו ני שלהן לכחות מונ משי ןה ני יען להן יתיחס ע*ר והשם והמלכורנ הגיגה והן ע*ר. נשם שנקראות מררגות נ' "8בי

 ענין הוא והנמשל אחרת. בתבנית חרשה תולרה משם תצא אה"כ עינור נגחינת נתום הסונה חורע נשתנה ונו הוריעה נתוכונאסף
 רחסים נסא לתפאררע כמא שהיא המלכות זו נסא סתם נפא. גשם שנקראות מררגות מ ויש לדעת צריך עוד : וגמלכות ננינחנוה
 קרוש תינת כשנתוסף אנל הבינה. על שוב %פעמים להנינה. בסא שהוא התפארת על יםב לפעמים נכור וכסא התשארת.הוא
 הבינה אל חכטה *ליאות נתיגות ל-נ ממנו שטתפא1פים להחכמה כסא שהיא הנינח. נודאי ז1 ר~קיהש כבור כסא קדישא יקראכורסי
 שגית יש אחר חילוק רק והמלכוה. הנינה ג"3 והן המקרש. נית שנקךאות מררגות נ' שחא לדעת צריך קוד : ל"נ נג"גגו"ד
 גיך הקדמות איו ועפ-י המקדש. בית סתם ולא הקיוש המקדש נית קרהשא מקדשא ני נקראת והנינה מיכות. היימ סתםהמקריא
 שמניא אדרנא אלא סכא. ייגא רב רני אס4רא *ליג אלעור שרני המקים נדעת לדחוק נצרך ולא העמוק הסאמר וה נניאורלנסח
 יבאר ויכך א"יו שב והכף לומר יסי שהיה עפר. השם כ*ל לתרץ רוצה אלטר שרני ריא המאמר וה זיסוד לדעתו. מדנריורא"

 העמר מן היה הכל חז-ל מאמר הקדמה כעין ר-א מניא ובתחלה ע8%ות. או ס8ירות או מררגות ב' שהן ע*ר מיני משני מדבר,8הנתוב
 העפר שזה ראי' 11 הרי הע"ר ןה מן נתהוה התפארת רהייע החמה שגלגל %יע הת*ארהע על רמו שחחמה ררוצ הס71 נלגלא*ילו
 לומר רצה הע*ר*. "מאן שאיה נדרך ר"א אח"כ שאמר חהו להמלנות. ומוקדם גגוה שהחאארת ניק המלכוה. על ולא הנינה עלרמו

 יקרא נורסי תחות רשריא "ההיא תשוכה נררך אומו יע'ו המלסת. מן או הגינה מן הע*ר. מן היה שהכל הנתונ מרנר ע*רכאיוה
 לרבריו ראיה ו"א מגיא אח-נ וס'. אוץ ונעשה המי* על ארק הבנוד כסא מתחת ע*ר הקנ-ה סשל א-ל תחלה. הארץ נבראתהאיך הכגאי לעפף הגררי אננימוס שאל נא. *רשת ריש המי-ר עם מתאים ווה הסלכות. ולא הנינה הייע הקרוש ננור נסא והוקדישא".
 ואומר הרוחנים. נמאורות עפר השמ יחס לנאר רוצה נוה לכלא*. רננש אתר העפר. מן היה .הכל וואומר סנא ייסא רנ רניסספרא
 לכלא דכנש אתר הש הגשמי עפר למשי כמו ני נוקנא ננחינת י8היא המררגה על שיך הה לנלא. רכנש אתר הענין נשכילשהוא
 מן שטת*שסין חכמה *ליאות הנתינות הן השניין ואלו 0שרא". ולהאי סמרא להאי שנילין דנשע 4מלמד אח"ב שם אהשר והיל הוה. משל שייך שנשניהן ניון מיכות או גינה אם מרנר מררגה נאיוה עור מונן אין ונאשר הש*ע. הארת לקבל התהתוניםשיוכיו כדי ולידה עיטד ננחי' להתתקן המדרגה באותה האורות אסיפת ענין למעלה החש נן ולידה. עינור של חבחות בו ו"8 יתוכו. הבלשטאסף
 שם להיותם הנינח אל החכמה מן נאים והאורות נירוע. ונחינות צרדים הלבה נה יש ני שלה. הצרדים נכל הבינה אלהחכמה
 לומר ורצה נע*רא. ולא ההמה אור נגירסת בע*רא נצ4ל עינר-. לכל לה רורקין רא. נע*רא לאוהרא 4חשתכנשו ולירה. עינורננחי'

 בע*רא ולהןריה להאיר להולירם שתוכל עד נה להתתש הנימ שהיא אשליע בע*ר נאס"ים החכמה מן הנאי8 השבילין שלשהאחעת
 הבינה אל החנפה מן האורות שנאים שכסו לומר רצה עינר. לכל לה דורקין ואוטר המ-כות שהיא השניה מררנה של בע*ר *"דא
 האורות בה שנוושם המלסת השני נע*ר אשה וה נרמיק הבינה. שי ספוא %האי ספרא להאי השנילין וגשקי *ייאות הנתיגותע-י
 לומר רצה הע*רק אל שנ והכל הע*ר מן היה הכל 4וע-ד ומסיים שנה. צר לנל הס*יתת ששת שהן פימחת ותיבות ייי ג-כ הבינהמן

 גהשסוק לעיל שנררו1 דרך על והיינו מלכווש הייפ הב' והעפר בינח היינו היאשק הע*ר כי הע*ר. פעמים ב' כתונ למח מונןשע*י-ו
 הראשוגים דבריו ולהוק להוסיף עתה אלעור רני בא וה ועל הס"רא. רנרי נאן ער ללכה. שבים הפ שם ה%כים שהנחלים מקוםאל

 14דאי של 81שמעוה1 ההאי. תינת קורם להיות תליבח משונשת 8ה,הר חנשדה קרישא". מקישא דני הע*ר מן אלא 14דאיואומר
 מקרשא גי שנקראת הנינח מן היינו הע*ר 8ן סי ברוד נהאה הספרא דברי מן יי חמר ורצה בך. אלא וה אין וראי כמו החשאלא"
 ההוא ולא עשר האי לומר רקדק היא". עלאה מעפרא ע*ר 4והאי אוסר אה4ג לעיל. נ8באר והיימ פתם. מקרואא גי ולאקרישא
 נירוע מהבינה. 8" ה4. עלאה מע*רא המלנות שהיא ע4ר שהאי לוסר ורצה טלנות. היינו ע*ר והאי הכינח. היינו ע*ר ההיא ניע*ר.

 רניפ נלשע  ע*תת םרבתיב ראיה מניא נ~ח לו4. והב וופרות *בר-א יור "אומר קרישא. אימא שנקראת להנינה נרתא נקראתשהמיכות
 ומבל מינה. סתערין דיגין מ"ם 1רחם'ם חסר שהיא הגם שהנינח נידוצ דין. על המורה והב ננח" ושניהם ע*ר סיני ב' שישהרי
 הגינח מדוע והפעם הסור לנאו בוה וצה דא*. נגענא לעילא הא נמי השי לתתא עונדא ראותבה 4ונמה עור ואחשר הטלנות.שכן

 תיטן הייפ עשיה וונץ המלמת. בעפר 8י' למפיה משיה 0לאכה ההימ עונדא שונמיא קבמו דאומר עפר. אראות שתיהןוהמלבחז
 דעזיקע ומלאכה והשיה בה יש המלכות שהטש שלממה בהע*ר וגאס*ין שהאוחת נמו ני אנימ עשה. אשר הבקר ונןעדרחינ
 סובן ונא הנינה. ושהיא שימעלה בהע*ר התיקק ומלאנת עשיה יש נן כמו הארהה. ש*ע לקנל התחתונים שיוגלו ולירה עינורבנחי'
 מקרשא דבי הע*ר ולא המלכוה. ,שהיא מקרש4נ דני עשר היע הע*ר. אל שנ והבל דכתינ פה מונן זה *1 שעל לומר רצהסקדשא-. דבי ע8ר עפר. .ואוקימנא עור ואומר לכל4נ רכנש אתו של המים בס*רא שמבר ררך על והיינו לשתיהן. העפר שם שלהטעם
 את להוק עור להדמיף נוה רוצה אתברי4. בה דא 4דעלמא עוד אומר הע8ר. 8ן ה" הכל על קודם אצדרש הנינה שהיאקדישא
 הסלכות מן נבוא לא הןה שילס רא עלמא א*הץ הלא שאומר חהו אשלכהב עי ילא הנינה על מוסב העשר מן היה שהנלרבריו
 ב"ה הה4ה השפ מן הדאשונה ה שהיא 1? כאות נברא עוה4ו שגם אלא ה8למה. שוהו העפר 8ן היה הכך טה-ו נשביל לומרשנוכל
 חכמה הייפ יה שהשם רדוע בה4א. נברא וווה-ו ביו"ד העוה4נ.ננרא עול8ימ. צוד וד ניה גי עה*8 חז-ל ובמאמר הגינה.שורש
 שאסר כסו לומר רצח חמה4. גלגל א*יח רא .חל עמ אומר הביט7 אלא המלטת זה אץ העשר מן חהה שהנל ודאי וףבךוכינה.
 עוד טגיא אה4כ הת*ארה. תחת היא שהמלסת כיק 3ך לומף יהנן לא הטלסת על אנל להגימ4 בן ש0קרא הת*אדת על רמוחמה. נלגי א*ילו אמום ש*יר יתכן הזה ררך פי על ני מלסה. הא בינח הייפ הע*ר ,88ן ללאיה הקרמה כעין רנריו נתחית אלעוררני
 היה הכל "ונג-נ רנריו וממיים יה. מן ןץ נאות לעיל נמכר והייפ בראם. בן? שדיש1 בהנואם. וגי תירות א'ה רפסוק מןראיה
 חדיפ הכיס7 שתחת העשר מן ננ4ל וכהמע האי. "מא ההוא לומר רקוק קרישא". "קרא בורפי תחות דשארי ההא ע*ר מאן חעפר.סן

 * יבין והמנע הודע ב*יתש אמת גדרך שהנחני השם בווך לומר אני ויסל הגרדי. לאנד18ם הננאי יוסח שהשיננמו
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 שוד ורשע*פ הארץ מן חטאים יתמו קד( )עםכתוב
 .( )ג_קגו : הללויה ה' את נפשי ברכיאינם
 למדנו הרי אלצזר רבי אמר העפר. אלשב והכי העפר מן היה הכל אחד מקים אי "יידהכל
 עפר. איזה חמה. גלגל אפילו העפר מן היההכל
 של בספרו )יס( הקדוש כבוד כסא תחת ששורהאותו
 וה העפר. מן היה הכל נמצא. סגא *?סא רבבי

המקופ
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 זה לצד נתיבות שיצאו מלמד לכל. המאסףהמקום
 לכל לה שזורקים הזה. בעפר להאיר ונאספו זהולצד
 העפר. אל שב והכל העפר מן היה הכל 1ע"כעבר.
 וזה הקדוש. מקדש בית של העפר מן אלאודאי
 ועפרות בה( )*יוב שכתוב כמו הוא. העליון מעפרהעפר
 הוא גם כן למטה עשיה שנמצא וכמו לו.צהב

 בית שי עפר עפר. וביארנו זה. כדמיוןלמעלה
 אפילו וע"כ נברא. דץ באות הוה עולם כיהמקדש.
 השמים תולדות אלה ב( )יר"שית כמש"ט חמה.גלגל
 מן היה הכל ולפיכך בראם. בוץ בהבראם.והארו
 כבור כסא תחת ששורה אותו עפר. איזוהעפר.

 ו( )ג-יד :הקדוש

 ייוח ימעיה היא העייה האדם בני ייח יידעכשי
 אבא רבי אמר לארו. למטה היא היורדתהבהמה

 דברי כל הוא וכך בו. יש אופנים הרבה זהמקרא
 אמת. וכלם ודבור דבור בכל אופנים הרבההתורה
 לימי4 הוא הולך אמת בדרך הולך האדם כאשר וראהבוא

 הרוח וזה מלמעלה. עליון קדוש רוח עייווממשיך
 בקדושה ולהתדבק למעלה. להתחבר הקדוש ברצוןעולה

 בדרך הולך האדם וכאשר ממנו. תסיר שלאהיליונה
 של טומאה רוח עליו ממשיך הוא דרכיו. ומעקשרע
 יח( )יקרא כמש"כ בו. ונטמא אותו ומטמא השמאל.צד
 לו. מטמאין להטמא בא בם. ונטמתם בהם תטמאוולא
 וממשיך אמת. בדרך הולך שהאדם בשעה וראהובוא
 ויצא שיוליד הבן בו. ונדבק עליון קדוש רוחעליו
 ויהיה עליונה. קדושה עליו ממשיך הוא לעולםממנו
 והתקדשתם כ( )שם שכתוב כמו רבונו. בקדושתקדוש
 השמאל בצד הולך הוא וכאשר וגף. קדושיםוהייתם
 ממנו שיצא הבן בו. ונדבק הטומאה רוח עליווממשיך
 בטומאת ויטמא טמא. רוח עליו ממשיך הואלעולם
 העולח האדם בני רוח יודע מי כתוב וע"כ ההוא.הצד
 היא עולה הימין עם בדבקית הוא כאשר למעלה.היא

 צד אותו השמאל. עם בדבקות הוא וכאשרלמעלה.
 ועושה למטה. מלמעלה יורד טמא רוח שהואהשמאל
 שיוליד והבן ממנו. סר ואינו הזה באישמדורו
 )"-נד.( : הבן זה יהיה הטומאה רוח מאותו הזובטומאה
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 נששים אשר העשיקים כי את יאיאה אנילשבתי
 להם ואין העשוקים דמעת והנה השמשתחת

 וכי אני. שבתי ואמר ההוא סבא פתח וגו*.פנחם
 למדנו אבל אני. שבתי שאמר שלמה שב מקוםמאיזה
 חיצוניות. חכמות אותן לדעת המלך שלמה חפזשכאשר
 מאה ארבע ופרח ותקיף. גדול נשר על רוכבהיה

 שני אותן נמצאים ששם חשך. להרי שהגיע עדפרסאות
 נופל ונקראים השמים. מן הפילם שהקב"ההמלאכים

 שחפו מה כל לשלמה לו הודיעו והם עינים.וגלוי
 למקומג ושב ופרח ההוא הנשר על רכב ואח"כלדעת.
 והיה בדעתו מתישב היה כסאו על יושב היהוכאשר
 היה ההיא בשעה יקרה. חכמה דברי בחכמתוסדבר
 ובכן 12 ז, ובדותש בלבי ונתישבתי ההוא. מדרך אני שבתיאומר

 ססר6 5ס6י סכעין דגפקו ת5תד )כ5ח.דכגיס
 5כ5 05 רזרקין ד6. 3עפר6 65יסר6 וחתכיסו ססרחו5סחי
 סעפר. 56 ס3 וסכ5 סעפר תן סיס סכ5 וע"רעי3ל.
 וסחי שח. טדסח דכי סעפר תן ח5חודחי
 סוח יתי סכי 5תת6 עו3רח דחסתכמ וכתס 1.15סכ
 חפי15 וע"ר חת3רי. 3דץ ר6 רע5תחתקדס6. ז3י עסר עפר. וחוקיתג6 דח. כנ11כ56עי65
 ססתיס ת51ד1ת ח5ס כ( )כר6ס'ת כר"ח מתט.ג5ג5
 תן סיס סכ5 31נ"כ 3רחס. 3וץ 3ס3יחס.1סחרן
 יקרפ כורסי תמומ דסחרי ססוח עפר. תחן0עסר.

 .( )ג-,ד :קריסח
 ורומ 5תע5ס סץ6 סעו5ס סחדס 3יי י1מ י1יעב"י

 ח63 ר3י חתר 5חין. 5תסס סי6 סי1ריתס3סתס
 י6ות. וכ5סו ומד מר 3כ5 נוונין כתסדח1יייתח ת15י כ5 סוח ו0כי 3יס. חית נותין כתס קרח0חי
 )יתייח. ח1י5 סוח קסוע 3חרמ 6ף5 יס כר כר מ1ית6

 רות וסחי ת5עי65. ע5חס קדיסח רומח ע5יסוחתסיך
 3קדוסס ו65תדכקח 5עי5ח. 65תחמדח קדיסח 3רעותחס5יק
 3חרמ ח1י5 3"י וכר תייס. 6תעדי ר5חע5חס
 ד5סער תסחכח רומ ע5יס חתסיך סוח חורמוי. וסע'3יס

 '6( )"קי6 כד"ח 3יס. וחסת6כ 5יס וס6י3סת56ח.
 5יס. תסח3ין 5חסתח63 חתח 3ס. תעתתס 3סס תעתחו651
 ו6תסיך קסוע. 3חרמ 6זי5 דכ"כ 3סעתח מזיותח
 ויפוק דיו5יד 3ר4 3יס, וחתד3יק ע65ס קליסח רומ6ע5י0
 ויס ע5חס. קרוסס ע5יס תסיך סוח 5ע5ת5תגיס
 1סתקרסתס ע( )סס דכתיכ כתס רתחריס. 3קרוססקדיפ
 סת656 כסטר 16י5 חיסו וכד ונו'. קדוסיסנסייתס
 תגיס ריסוק 3רח 3יס. וחתד3ק תסח3ח רומ ע)יסוחעסיך
 3תסח3ו ויסתח3 תסח3ו. רומ ע5י0 חתסיך סוח5ע5ת6
 סעיס סחדס 3גי רומ יודע תי כתי3 וע"ל סער6.רססוח
 סי6 ס5קח יתייח 3חתד3קות 6יסו כר 5תע5ס.סי6

 סער סס" סתח5ח. 3חתד3קות חיס1 1כד5עי65.
 1סף 5תתח. תעי5ח ימית תסח13 ר1מ ר6יס1סתח5ח
 )6-גז.( : 3ר6 ס6י 6יס1 תסח3 י1מ תססוח תסח313סחי יח51יי 31רח תייס. חערי 51ח יס 3י 3סחידיוריס

*8

 יעסיס חסר סעסוקיס כ5 חמ וחר6ט חגירשב:רעי
 5סס וחין סעסוקיס דתעת וסיס ססתסתחת

 תגיגן ח53 חגי. ס3תי ד6תר ס5תס ת3 6תרתחן וכי חגי. ס3תי וחתר ס3ח ססוח סתמ וגו'.תגמס
 יוכר6ין. מכתתן חינון 5תכדע ת5כ6 ס)תס 3עיזכד
 תחס חר3ע וסחס ותקיפח. ר3ר3ח יסרח ע5 רכי3סוס
 טס) ווקרין סתיח. תן 5סון חפי5 דקג"סת65כין תרי סגי חסכמחן דתתן מסוך. 5טורי רתסן ערסרסין
 65תריס. ות3 וסחס גסרח 6100 ע5 רכי3 ו35תר5תידע. רכעי תחי כ5 5ס5תס 5יס 16ריע1 וחייון עיייס.1נ15י
 וסוס כרעתיס 6תיסי3 גורסייס ע5 יתיכ דסו0כיון
 סוס סעת6 3ססי6 יקירח. רמכתתח ת5ין 3דעתיסמתל5
 וכדעת6י. כ5ג6י 61תיסגת 6רמ6. תס610 6כי סגתי6תר

וכרין
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 6ר6ס כעלת6. סמ6ין ד6יכון טפסוקיס כ3 6ת ו6ר6סיכדין
 טסוקיס דק* ד6תסון. כתוקס6 דמתין יכוקע"יכון
 ועסוקיס ד5עי65 ט65ס כ6תר טסוקיס ססרין.חכתס
 ועל כגיס טל 6כות טון סוקד כ( )סמ1ת כתדש6לתת6.
 עסוקין 6ית ותו ! רכעיס ועל ס5סיס טל גגיס3כי

 טד כפס כדס עסוק 6דס קח( )פגלי דכתיככעלמ*
 זכתיכ )6( כסי*6 טסוקין יסון נגו כן 16 כגו ורטיס 16"יסו יפס. כדס טסוק ד6יסו כיון כ1. יתמכו 56 יגוסכור
 יגוס רק כור ס610 טד כ1. יתתכו ש ייוס כורטד

 6ית תו ע5ת6: כס6י כו יתתכו 61ל קדיס6.ח6תר
 תעסק 65 יט( 0יקי6 ד6ת6תר כתס טסוקיס כ6יגוןעסוק
 טסוק 6יסו 5סוו ועסק טכר ד6יסו וכיון ריעך.5ת

 ר6יתי ס5תס 6תר 1ע"ו 6מר6. ססר6 מסס61כורטיס
 ססרין ככל טסוקיס ויגי ככ5 ק6יתג6 סטסוקיס. כל6ת

 ססתס. תמת כטסיס 6סר טסוקיס. "יגת 6מ6יזעסק
 ס5נוס רתיו ק6 סכ6 656 געסיס. 6סר מסו5יס. מכעי כמ65ו 6סר 16 נרו 6סר כעסיס.6סר
 גס6 כגי ד6סרמ) געסיס. 6סר 6מרגין טסוקיס 6יגוןע5

 6תת6 דעסיק ת6ן "יגון. ות6ן כעסיס. געסיס דיסון5מ6ריסון
 6סרמו מגייסו ד6תיליד ולד6 וס6י כ6תנלי6. 16 כסתירודמכריס
 6יגון 6לין 15רס. 5ון 551ייר6 גופ6 לון למעכד5קכשס
 דגעסיס וד6י די5סון דגופין כעסיס. 6סרעסוקיס
 דככר 6יגון געסיס. 6סר טסוקיס 6ית תו ! כרמ6כעל
 וכסיל זרכי סגין. תליתר עד זערלס כסגיגעסיס
 ע5 מגיס. לון וגס5ין טסקין ולכתר גופ6.וגדי3
 סטסוקיס דמעת וסגס 61תר מ5כ6 סלתס ק6יסכ5סו
 קתי סעגס טס דתעין 6וסדין כ3סו מגמס. 5סס61ין

 ו:ן %בי::עי %ן ג:ן גי:;,,.ה(ן.לן::1
 15ן 5יס. קס5ין עכירס דעכר דכגין תית6 61יקג"ס.
 יותיס כר תיגוק דעלת6. ת6רי לותר. סעגס5ית
 סויג6 יומיס כר 6ג6 כדיג6. ליס דייגיןדמכ
 תגמס. לסס ו6ין סעסוקיס 6יגון דמעת סרי יות".:כר 1: "מ: '; ,ם':ן"%1י: ני ןון תליתר כר דסויג6 יות6 מס"י דס6 דין.כיומ6

 "מף ,וי:~ע"%ו
 ":ע ""י":"י יו"

 דכל טלת6. כגי לכל דמעין ל6וסד6 טכדין 6ליןמסון כתוקפ6 דתתין ו6יגון לכסון. על מיס דיתיכ 51יתקכ"ס. קתי סעגס לון 6ית עסוקיס 6יגון כל סכי 16ףמגמס.
 די6 יכיקי תסכגי סגי 61תרין. תווסיןטלת6

 ע5ת6. מ6רי דעכיד דקסוס דיג6 6ן תיתו. 6ת6ימ6כו
 6יגון 6ת6י תע5ת6 6סת5קי 6כסתסון כמוכי61י

 ( )ג-קיג : ת:מס 5סס 6ין וד6ימייכין.
 געמיס 6סר סעסוקיס כ5 6ת 61ר6ס 6גיושבנרני

 לסס 61ין סעסוקיס דתעת וסגס סקתסתתת
מגמס

 רואה בעולם. רבים שהם העשוקים כל את ואראהובכן
 עשוקים שהם אמותיהם. בחיק שמתים אותןהתינוקותאני

 ועשוקים שלמעלה עליון במקום עשוקים צדדים.מכמה
 ועל בנים על אבות עון פוקד כ( )שמות כמש"כלמטה.
 עשוקים יש ועוד : רבעים ועל שלשים על בניםבני

 עד נפש בדם עשוק אדם כ01 )משלי שבתובבעולם
 נפעג בדם עשוק שהוא כיון בה יתמכו אל ינוסבור
 שכתוב )"( במשקל עשוקימ יהיו בנו בז או בנו זרעו אוהוא
 ינופ ההוא רק בור עד בו. יתמכו אל ינוס בורעד

 יש עור : הזה בעולם בו יתמכו ואל הקדוש.ממקום
 תעשק לא יט )ייקיא שנאמר כמו העשוקים באותןעשוק
 עשוק הוא יהיה ועשק עבר שהוא וכיון ריעך.את

 השמש. תחת נעשים אשר עשוקים. הם למההעשק צדדי בכל עשוקים מיני בכל חשבתי העשוקים. כלאת ראיתי שלמה אמר וע"כ ההוא. הטומאה מצדבזרעו
 צריך היה נמצאו אשר או גרו אשר נעשים.אשר
 שלמה מרמז היה כאן אלח נעשים. אשר מהולומר.
 אנשים שמטריאים נעשים. אשר אחרים עשוקים אותןעל

 אשת שעושק מי הם. ומי בעשיה. נעשים שיהיולרבונם
 הטריחו מהם הנולד הילר וזה בפרהסיא. או בסתרחברו

 הם אלה צורה. לו ולצייר גוף לו לעשותלהקבשה
 שנעשים ודאי שלהם שהגופות נעשים. אשרהעשוקים

 שכבר אותן נעשים. אשר עשוקים יש עוד : כרחךבעל
 הלוך שישגה שנים. י"ג עד הערלה בשנותנעשים
 על ממנו. אותם ולוקחים עושקים ואח"כ הגוף.וגדול
 העשוקים דמעת והנה ואמר המלך שלמה עמדכלם
 הערלה שנות שהלא דמעית שופכים אלההקב"ה. לפני טענה עם דמעות שופכים כלם מנחם. להםואין

 ולוקהם מערלה נעשקים ואח"כ שנים. י"ג עדהגדילם
 הלא מתו. עבירה שעבר שמפני תאמר ואםהקב"ה.
 יומו בן תינוק עולם. של רבונו לומר. טענה להםיש

 עשרה שלש בן שנעשיתי הזה מיום שהלא הוה.ביום נעשיתי יומו בן אני בדין. אותו דנים האםשחטא
 אמר הן ב( )תהלים שכתוב בן. הקב"ה אותי קוראשנה
 לילד דין עושים וכי ילרתיך. היום אני אתה בניאלי
 מנחם. להם ואין העשוקים אותן דמעת הרי יימהבן
 חטאו. אבותי אם עולם של רבונו לפניו. וטועןהקב"ה לפני דמעות שופך ממזר שנקרא העשוק זה כךאף
 להפ ואין העשוקים דמעת הנה עשיתי. חטא אטהאני

 בחיק שמתים ואותן לבם. על דבר משיב ואיןהקב"ה. לפני טענה להם יש העשוקים אותן כל כך אףמנהם.
 שכל העולם. בני לכל דמעות לשפוך עושים הםאמותם
 שלא עניים ילדים אלו ואומרים. תמהים העולםבני
 העולם. רבון שעושה אמת דין איה מתו. למהחטאו
 הם מה מפני העולם מן נפטרו אבותם בחטאיואם

 )י-קיג( : מנחם להם אין וראיאשמים.
 נעשים אשר העשוקים בל את ואראה אנירשבנר:י

 להם ואין העשוקים דמעת והנה השמשתחת
מנחם

 הוהרזיו
3ע11 י סרה כנגד מדה וענינורפלנ"ת, עפיי בתי"1 מתחלפת חפי~ת בי בתי14. תיקיא כטו שהוא אפשר וםשקל. מדה סאזניפ מלשק שהמ פהש המו פהא )"ך
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 כל את ואראה ואמר. הקדושה מנורה פתח וגו/מנחם

 שהם הילדים אלו )כ( העשוקים הם מיהעשוקים.
 המות. מלאך ידי על העולפ מן שנפטרים אמותםבחיק
 לכך אלא עושק. שהוא אותם הורג המות מלאךוכי
 חשמים. ברקיע מארת יהי שכתוב הוא זה ההוא. כחזה מי מנחם. להם ואין כח עושקיהם ומיד ואומרחתר
 ואח"כ בילדים. ומשחקת הויכת והיא ההוא.עושק שי ממונה שהיא לילי"ת זו וא"ו. חסר מארתוזהו

 ( )ג-רלד : עליהם לבכות ודמעות רוגו בהםתעשה

 רבי אמר וגו/ מתו שכבר המתים את אנירשבבד"
 עקרן הצליחו לא ואם טוב. הרי הצליחו אםהיה. בעולם עצים הקב"ה נטע וראה בואשמעון

 הקב"ה דרכי כל ולפיכך )ג( פעמים כמה אפילוונוטען
 יבום. מצות היא זה ובשביל העולם. ולתיקוןלטוב
 בא שנאמר זה. יודעים היו השבטים וכל יהודהואף
 זרע והקם הדבר ועיקר אותה. ויבם אחיך אשתאל

 ולהכן הדבר לתקן נצרך הירע שאותה לפילאחיך.
 כראוי. משרשו הגזע יפרד שלא )ו( לתיקוןחומר
 נתתקן וכאשר ישוב. עפר על ואדם יט )אייבזש"כ
 שהקב"ה לפי ההוא. בעולם אלה משתבחים כראויאח"כ
 שכבר המתים את אני ושבח כתוב ולפיכך בהם.חפז
 מהו עדנה. חיים המה אשר החיים מן )ס( דוקאמתו.
 וכתוב עדנה. לי היתה בלותי אחרי כמש"כעדנה.
 אשר את משניהם וטוב עלומיו. לימי ישוב לג()איוב
 נצרך ולא עלומיו לימי שב שלא וגף. היה לאעדן

 שהקב"ה לפי הראשונים. חטאיו על סבל ולאלהתתקן
 וראה בוא כראוי. ההוא בעולם מתוקן מקום לונותן
 ובאו קבורים רשעים ראיתי ובכן ה( )והלת כתובמה
 ואינו טובה עושה שהקב"ה לפי שנתבאר. כמווגו'.
 ויכות. אפת כלם דרכיו כל אלא העולם. להשחיתרוצה

 .( )א-קפז : הבא ובעולפ בעוה"ז להםלהטיב

 אשר החיים מן מתו שכבר המתים את אניר2טב:ד[
 חייא א"ר וגף. משניהם וטוב : עדנה חייםהמה

 והלא החיים. מן יותר למתים משבח המלך שלטהוכי
 הזה. בעולם האמת בדרך שהוא מי אלא חי נקראלא

 חי. איש4 בן יהוידע בן ובניהו גג( ב' )שטואיבמש*כ
 הוא ואיך מת. נקרא האמת בדרך הולך שאינוורשע
 ושבח אלא יותר נכתב לא אילו נאמרו. בחכמההמיך שלמה דברי כל ודאי אלא החיים. מן יותר למתיםמשבח
 שכבר שכתוב ביון אבל כך. אומר הייתי המתים אתאני
 שבפעם מתו. שכבר חכמה. של אחר ענין בזה נמצאמתו
ולאחר שיתתק4 בשביל הזה לעולם ושב העולם מן נפטראחר

 כ5 6ת 61ר6ס 61תל. קד'ס6 כ51יג6 פתמ טו'.תגמס
 ד6יגון יגוקין 56ין )י( עסוקיס 6יגון ת6ןסעס1קיס.
 סתות. דת65ך יד6 ע5 תע5ת6 ד6סת5קין ד6תסוןכתוקפ6
 סדר 656 עוסק. ד6יסו 5ון קסי5 סתות ת65ךוכי

 ת6ן תגמס. 5סס ו6ין כמ עוסקיסס ותיד61תר
 ססת'ס. כרקיע ת6רת יסי דכתיכ 610 ד6 כמ.6100
 תתג6 ד6יסי 5י5י"ת ד6 ו6"1. מסר ת6רת סו16ד6

 )ג-ויו.( : ע5ייסו 5תככי ודתע6 רעז6 כסועכדת וכתרי כיגוקי. ומייכ6 6516 61יטי עוסק.וסס61
 לט 6תל עו'. תתו סככר סתתיס ות 6מרשבח

 וסת5 5ון 6עקל %6מו 65 י6וח. %6מו 6יע5ת6.
 דקכעס 6רמוי כ5 1כג"כ )ג( ועגין כתס 6פי1515ן
 דיכוס, פקוד6 6יסו ד6 31נין ע5וו6. 651תקג6 5ס3כ5סו
 כ6 דכתיכ ד6. ידעו 110 ס3ט'ן וכ5סו יסודסו6וף
 זרע וסקס דת5תמ ועקל6 15תס. ףכס 6תיך 6סת56

 ו5תג5ס ת5ס 65תתקג6 56סריך ורע דסס61 כגין65מיך.
 י6ות, כדק6 תסרסיס נזע6 'תפרס ד65 )י( 5תקוג6ג51ת6
 תתתקן וכד יסוכ. עפר ע5 61דס )ד( ),יינסס"ד
 יקכ"ס כגין ע5ת6. כססו6 תסתכמין 56ין י6ות כדק56כתר
 סכנל ס)ותיס 6ת 6גי וסכמ כתיכ וכנ"כ כסו.6תרעי
פג %תיכ סעדגסך 5י סיתס "כ215יי קמרי כד=26דגס.יי
 ד65 עו/ מס "

 2:5:כ 5סך.
 56סריך סו65 ע15תי1

 :ונ:: ,י;. "":,:;:י,ען"%ג "ןיין"י
 וכ6ו קכוריס רסעיט ר6יתי וככן מ( )קסית כתיכת6י

 חכה קסוע %סו 656יזכ5ד2 ע5ת6.' 5ס65סכע6
 '( )6--ופ' : ד6תי וכע5ת6 ע5ת6 כס6י 105 165סכ6!

 6סל סמייס תן תתו סככר סתתיס 6ת 6גירטמבבח
 מיי6 6"ל 1ג1'. תסגיסס ועוכ : עוגס מייססתס

 וס6 מיי6. תן יתיר 5תתיי6 תסכמ ת5כ6 ס5תסוכי

 מי, 6יס כן יסו(ע3ן ן גג( ג'כויי);ת561
 6יסו 61יך תת. 6קרי קסוס ג6רמ 6זי5 ד65ורסע

 קן-52כ6
 וסכח 656יר 665'15

 סככר וכתיכ כיון 6כ5 סכי. 6תיג6 סוס 0תתיס 6ת6גי
 דכזתכ6 תתו. סככר כמכתת6. 6מר6 ת5ס 6סתכמ תתון

 דיתתקן. נגין ע5ת6 5ס6י ותכ ע5ת6 תן 6סת5ק6מר6
51כתר

 הזהרויו
 למח כי מלה"כנ אצל עושק שייך שאין ליוד מלה"כנ י" טתים הקטממ ילרים אותן שאין חרא קוישיות. ב' כאן ש"פנראה)נ(

 אתה בשביל שליטה לה יש והיא מארת. שנקראת שזהו וטתרץ שלו. עפק שץ שאין לעצמו אותן לקחת הנשסות אי:ן לעאעקלו
 ומסה בנים. הולידו שלא כיון מתים :קראים היו בחטהם שעוד אלו *י' דוקא מהש שלבר המתים את וטשביח שמפיב וטעמוהלל. ישון ולא הטבה לשון הטבח הוא הכחוב משמעות וה לפי גסצא )ס( : קאי אעי:(רו לאררא היפדא ורוק ז-ל כאטרם %מי:ו.לשרשו נבהצך דבר כל כי אחיו. נשמת עבור אחר גוף ססנו להעשות ט% חומר שלו זרע לפיכך המה אחיו עם אחר עטרש מן הואשהיבם דכיון )ד( . בנים להוליד הצליחו לא אם ב:ל14ל ושבאים פירוש )ג( ! בעכ"ר להחזירן שסופה ידוע אבל לרשיוא. אווע לישוקחפא
 בעפר בלותם ואחרי יבום כצות ע"י שגית פעם לחחטת בגלעל שגאים מוה 8ף עה41 חיים הסה אשר ההייפ טן הפבח. לחםבאם"

 $ ערבת להםהיהה
14 ו1
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פ'ליי(ו:4'נ:י~
 ,2ש ,~יייוינ:,"';פ
:ך4%"2טט(י%

סכנר

 שלו שבח הוח זה ודאי )ס מח ומבו שנשלםולאחר
 סיתה של עוגש קבל שהרי העולם. מתי משאריותר
 כתוב ועקכ מיתה. של עינש קבלו לא שעודהחיים מאותן יותר בשבח נתתקן מקומו ודאי פעמים.שני
 חיים הם אלה דוקא. מתו שכבר המתים את אניושבח

 להתתקן. חזרו המתים ומתוך כבר. מיתה של טעםטעמו שהרי לפי מתים. נקראים מה מפני ),( מתיםונקראים
 עדנה. חיים המה אשר הה"ים מן יותר שלהםשבח
 לא: או ההוא בעולם זכאים יהיו אםיודעים ואין עונשם. קבלו ולא מיתה של טעם טעמו לאשעוד

 הקדוש. עליון מיך של בכבודו לראות זוכים הםהחיים. בצרור להתקשר שזוכים הצדיקים וראהבוא
 והם בהיכלו. ולבקר ה' בנעם יחזות כז( )תהליםבמש"כ
 וכל הקדושים מלאכים אותן מכל עליון יותרטדוריהם
 ראתה לא עין סד( )ישע" זש"כ לראותו. ותחתוניםעייונים זוכים אין ההוא עליון מקום שהרי שלהם."מדרגות
 כך. כל לעלות זוכים שאין ואותן וגף. זולתךאלהים
 זוכים אין ואלו דרכיהם. לפי למטה עבורם ישמקום
 שלמעלה. אותן שרואים כמו ולראות ההוא עליוןלמקום
 ואם יותר. ולא התחתון עדן של בקיום עומדיםואלה
 חכמה שנקרא העדן זה איא התהתון. עדן איזהותשאל

 וה והשגחת שבארץ. הגן על עומד וזההתחתונה.
 העדן. מאותו ונהנים הזה בגן עומדים והם עליו.העדן
 החשך. מן האור כיתרון להעליון. התחתון עדן ביןמה
 עדן זה זולתך. אלהים ראתה לא עין כתוב עליוזכר. עדן נקרא העליון עדן נקבה. עדנה נקרא התחתוןעדן

 עדן נקרא הגן וזה העליון. לעדן גן נקראהתחתון
 מאותו נהנים התחתון בגן הנמצאים ךאלה שלמטה.להגן
 וחודש. חודש ובבל ושבת שבת בכל שעליהםהעדן
 בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והיה טו( )שםזש"כ
 חייט המה אשר החיים מן שלמה אמר אלה ועלוגף.

 מהם. יותר עליונה במדרגה אלו שהרי )"(עדנ"ה
 משניהם וטוב וגתלבן. ונתברר הזוהם ממנו ויצאפעמים שני לאש שנכנס לזוקק כסף נקראים אלופעמים. שני )המיתה( עונש וקבלו מתו שכבר אותן הם.מי
 בקיומו למעלה שעומד הרוח זה היה. לא עדן אשראת

 לו ויש עונש. לקבל לו שאין למטה. מלרדתונתעכב
 שלא מי מכלם טוג שלמעלה. העליון מזון מאותומזון

 הוא ?ה הם. בהצנע דבריו וכל נתגלה ולאנתפרסם
 ועמףו אותן. ומקיים התורה מצות השומר וחסידצדיק
 במדרגה ונקשר שנאחז הוא וה ולילה. יומםבתורה
 סחופתו נכוים וכלם )ט( אנשים שאר כל עלעליונה

 י( )ג-קפב : והשל
 יצחק אשר וגף. מתו שכבר המתים את אנירשבח

 שלמפ שבספר הסודות בין הסודות גסודלמדנו
 המתים את אני ושבח שבתוב זה מקראהמלך.

שכבד

 דפנח ג"כ זה ל*י במצא )ח( ז נגלטל יבאו אחת *עם מהו כבר כי יען גחייהם מתים להם לקריא היה שא*שר *" )ו( 1ומת *ע8 81ה1 ל"יש עהנים שהץ טח אקט בגלג1 וגא5 אהת *עם מהו שכגר חמתים את שמהלל הלל. לשע חגח שק לשנבפא0(
5י11 ז אחת פעט וק ימ1ת1 אם אף 6ירוש )ף( , סהפ יוהו עליוגה במדרגה לעיות ווכיפ מתקק כ*ף ונקראים *ע6ים "גישסויו אותן אנל יותר. לעיות זונים ואין התחתע עדן גק רק ינמצאים ר"ל ערנה. של הים הוא חייהם מיתה ףאחר אהת פעס  שסתו6אלו יותר ימפגח להלל "פ להם שנית. *עם ומתו תקן נ י מקנ1פאה



שי*

 למה המתים. את אני ושבח שכתוב כיון מתהשכבר
 בעבודת הזה בעולם כבר שמתו אלא מתה שכבראמר
 שנמצאות הצדיקים נפשות אותן והן )'(רבונם
 וזהו הדור. על ולהגן ולדעת להשגיח הוהבעולם
 וכאשר העולם. בצער יודעים שהמתים החבריםשאמרו
 הם בצער. יושבים החיים ואלה לרחמים העולםנצרך

 לאותן הדבר ומודיעים והולכים עליהם. תפלותטתפללים
 שבארץ. העדן לגן ונכנסים ונתעוררים חברו4ישני
 אור. של בעטרות מלובשים הצדיקים רוחותששם

 רצונם עושה והקב"ה גזרה. וגוזרים עמהםומתיעצים
 :( )ג-ע : העולם עלומרחם

 שהוא איש היא זה אחד יש שמעוןרבי אמי ינף* יי "יו יאח בו גם שני יאיז אחייש
 שהוא אלא כראוי יחידי ואין בעולם.*חידי
 בן. גם עזר. עמו שאין שני. ואין זיוג.בלי

 לא תיקון לידי להביאו ואח. בישראל. שמושיקים
 משכים תמיד עמל שהוא עמלו, לכל קץ ואיןהניח.
 לו ואין עושר. תשבע לא עינו גם בלילה. ומאחרביום
 נפשי את ומחסר עמל אני לפי ויומר להתישבלב

 הרבה וישתה שיאכל בשביל שעפל תאמר ואפשרמטובה.
 שהרי כ4 לא תמיד. יום בכל משתהויעשה
 מחסר שהוא ודאי אלא ממנו. נהנית אינההנפש
 היא שזאת לפי הבא. עולם של הטוב האור מןלנפשו
 השנים טובים : כראוי נשתלמת שאינה חסרהנפש
 אלה בעפלם. טוב שכר להם יש אשר האחדמן
 שבשביל בנים. להוליד הזה בעולם שעוסקיםהם
 בעולם טוב שכר לו יש שהניד הבניםאותן
 הבא בעולם חלק אבותיהם נוחלים ובעבורםההוא.

 ( )א-קעז : נתבארוזה

 יא אשי יכסיי יקו ממיד יחכם מסכו יידמירבב
 זה ילד. טוב חייא רבי אמר עוד. להוהרידע

 עם מועטים מימים ילד שהוא הטוב. יצרהוא
 כמו אליו בא הוא והלאה שנה י"ג מן שהריהאיש.

 שהוא הרע יצר הוא זה וכסיל. זקן ממלךשנתבאר.
 זקן והוא האנשים. על בעולם ומושל מלךנקרא
 לאויר ויוצא האיש נולד שכאשר שביארה כמובודאי
 ד( )בראשית שנאמר כמו האיש. עם נזדמן הואהעולם
 להזהר ידע לא אשר כסיל והוא רובץ. חטאתלפתח
 שהוא לפי להוהר. אלא כתוב לא להזהירעוד.
 הולך. בחשך והכסיל ע"ה שלמה אמר ועליוכסיג
 אורה לו ואין בא. הוא החשך מעכירתשהרי
 ילד טוב כתוב וראה בוא אמר שמעון רבי :לעולם
 ואמרו ביארו הרי מסכ4 ילד הוא מי וחכם.מסכן
 נער לז( )תהץיט זש"כ ילד. טוב אבל הטוב. יצרשהוא
 מסכן ילד שהוא נע"ר הוא וזה וקנתי4 גםהייתי
 לפן נע"י. נקרא מה ומפני )י6( כלום מעצמו לושאין

שיש
ייו

 כפעחגמ ע5ת6 כסמי תתו סככר מ)מ תתו.סככר מתמי סתתיס. מת 6גי וסכמ דכתיכ כיון תתו.סככר
 ס61 סדמ ור6. ע) 1)מגגמ 1)תגדע 5מסתכ)מפ)תמ כסיי  רתסתכתין ד5דיקי6 גסס6ן ומיגון )י(דתמריסון
 וכד זע5ת6. כ5ער6 ידעי דתתי מכרימד6תרו
 11"מיו, ע:'",ן ינ4י~ו מיגע כ5ערמ. יתכין מיין ומיגון רמווין ע5ת6מ5סריך

 ל
 'ו"ן

 לו1'1
  וגסור6. כעערין תת5בסן ז5זיקימ רומיסוןותתן

 ז5סון רעות6 עביו וקכאס ג1רס. ע1רין כסוומתייעסין
 מתר גו/ 15 מין וממ כן נס סג' ומין 6מדיש )ג-יי( : ע5ת6 ע5ומס

  ומיסו גס בר סימ דמ ממד יס סתעוןרכי
  ר6יפ מ5מ ימות כדקמ יסיומי 5מ1 בפלת6.יתיו6י
 כן. נס סתה. עתיס ד5ית סגי. ומין  יוב6.כ5מ

 5 5תקונ6 )יס )מייתמס וממ. כיסרמ5. סתיסדיוקיט
 דמקדיס תדיר עת) ד6יסו עת15. 5כ) קן ומיןסכק.
 5יס עית עוסר. תסכע 5מ עיגו נס גי5י6.יתת6
 מת ותמסר עת) 6גי 5תי 51תיתר 5מסגממ5כ6
 יתיר רסתי דייכ51 דכנין תיתמ ומי תסוכס.גפסי
 דסמ סכי. 5מ1 תדיר. יות6 ככ5 תסתימרעכיד
 תמסר מיסו ודמי מ65 תגיס. מתסגי 5מגפס6
 סי6 רר6  כגין ריתי. רעלת6  רכסור6  תייבו5גססיס
 ססגיס טוכיס :  ימות  לרס6  מסתייתת רל6  תטר6כפי6
 מ)ין כעת5ס. עוכ סכר 5?ס יס מסר סממזתן
 זמיגץ כגין. )מ51זמ ע)ת6 כסמי דתתעסקיןמיגון
 כסס61 עכ מנר 15ן מית כניגיסון דסכקוכגין
 ע5ת6 כססומ מו)קמ ז)סון 6כסן ירתין וכגיגייסוע)תמ.

 ( )6-קעי :ומ1קתוס
 65 מסר וכסי) זקן תת5ך 1מכט תסכן י5זפטרבב

  רבר עתיס 1עירין תיותין י5ו דסומ עוכ. י5רסומ  ר* י5ד. עוכ מיימ רכי מתר עוד. 5ס1סרידע
 כתס 5נכיס מתי ומי)ך  סלין  תתליסר  רי6לס.

 דמיסו סרע י5ר ס61 ד6 וכסי). 1קן תת)ךדמתתר.
 זקן ומיסו גסמ. כל ע5 כע)תמ וס5יע ת5ך6קרי
 5מוירמ וכפיק כ"ג מתי5יד דכד דמוקקו?. כתסוזמי

 ד( )יי6סית כתד"6 זכ"ג. עתיס מ1דתן מיטודט)תמ
 )ס1סר ידע 5מ מסר כסי) ומיסו . ר31ז מעמת5סתמ
 דמיע כגין )ס1סל. מ65 כתיכ 65 )ס1סירעוז.
 סו)ר. כמסך וסכסי5 ע"ס ס5תס מתל וע5יסכסי).
 גסור6 5יס 1)ית 5תימ. קמ דמסך תסותיתמזסמ
 י5ז עוכ כתיב מזי ת6 מתר סתעון רכי :5ע5תין
 ומתתל 16קתוססמ תסכן. י)ד תמן ומכס.תסכן
 גער 5ו( )תסייססס"ד י5ז. סוכ "כ) סוב. י5רזמיסו
 תסכן י)ד דמיסי גע"ל סומ ודמ ~קגתי. נססייתי
 כנין געשל* 6קלי 61ת6י )י6( כ)וס תנרתיס 5יסד)ית

ו6ית
הזהר

 הקדמפת מ?שכינה הפלכוה פדה בע? פי' )י6( ! תורה "ל באהלה באהל. ימות כי אדט הפסוק על חדל שררשו דוך על זהז)י(
 נש הארה "טקכלת פה אלא עצסה של אזר לה שאין הלבנה זה וכעין העולפ הנחגת לצורי הוה הורול בטלאךשטתלנשת
 ניד1עה"מש
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 :עעפמ קודשישת ר-הית וערולשת
א ---

  ותוירפויר. ו%סתוס5  וסי0ר* %ופות*  לי%ר6יפ
  ותכת0נגין  ותכס.  ר%6רן.  כפ0  %סכן ילו5יסו

 "1נו' זנוי גס')) ו"',ז,ן,י'4
 "נ'". ),ן, "'1:ק

 6פי  ו*יסו ל16ר0ר6.  ירפ 1)6 כס6 )כגי וססי6זי)
 סכ6  ת*רת  לון ל*סס*ס  לגין  נפסקופין. כ"יפס
 כ"ל  פס  *סריס ר6 פל  מף פ6 ניס*.ל*רת

 פליס  ור%י )יס )מסימג6 כ"נ יכי) )6 סוכער 6פי כר  ו60  לי0.  ייסיפלון  כגין ר*פילידניופ*

  ד*סריסילול* כפ*ןר*סוו0ו6
  וייג6 י)קתי לי- '

 ימ( 3מס)י כרש6 רריל*.  ת*רי  תנריס ייפי ל6פר
  רספ ס5י 6י% ר6 כנוול* וגו: כריכו  0ד*סון5ויק
 1ס6רי  6קויס וסו6 ערוס. 0י' ו0לתס כר'6פרוס.
 פלי0.  ל*סר*ס  מנריס ייסי ל6 פר  רכ"יעמיס
 5פי כר  פפיס.  ספלסי0  ו*עפיס  *סריס  ר*יסוונגין
  כסויס. לכ"כ  ליי *נ"יס יונ י%  ר*י0ומנריס
 כל כפפי0 פל  *עפון כ*ילו  ריסי0 לוקפ* יכילול6

 פ%יס.  ו*תריס  פרוס  רספ  00ו5  לגין רפלפ6.%סלין
  6יגס  ווכריו כזףס סמסכן ופכתפ  סלפס  6ירופ"ר

 פנררסכיל
1 

 ח% )6  פר  מ4  כס
1 

 כ6י)1 מכריס.
 1כ6 6)6 )מסימגות6. 6מל6 עע611 ע)יסמקכ)
  וס6  וכ*0.  רכ"ל 6למ סו6  ור6  ותסרו.  ווכריוןלעסו
  פרוס  רספ )ססו6 סימין 1)6 ט61  61 זכ6סכ"ל
 סוכ.  על ר*יסו  מנריס  רייפי עו סלע.  י)לר*יפו
 *כל ר*פי. לפל6%  כסלין  *ילון לס6  כלי  61וכגין
 סכיל  כיסין  כת0  לפ6רי0. רתיל  ר*י0ו וכ*0ס*י
 וקנ"ססו2:

 %ו6ילי5י ליסלגו " 1 ן 1
 ג~ייני4( : סף י)עט ומכ)ס  )ליקרפופ

 ותמיד תמיד. שנתחדשית הלבנה חידוש לושיש
 שהחכמה לפי וחכם. שאמרנו. כמו מסכן ילדהוא
 כמו הרע יצר הוא זה זקן. ממלך בו.שורה

 מטמאתו יצא לא שנברא היום מן שהרישאמרו.
 רע. לדרך הם דרכיו שכל כסיל. והואלעולם.
 בא והוא להזהר. ידע ולא לאנשים ומסיתשהולך
 הטוב דרך מן להסירם בשביל בעלילות. האישאל

 האיש אל התקדם זה שעל וראה בוא רע.לדרך
 בא כאשר שהרי לו. שיאמינו בשביל שנולדביום
 עליו ודומה להאמינו איש יכול אין הטוביצר

 ערום. רשן הוא מי למדנו זה כדמיוןכמשא.
 הדיין לפני דבריו להטעים שמקדים מי הואזה

 הק )מש4 כמש"כ הדין. בעל חבירו שבאקודם
 רשע זה הוא זה כדמיון וגו'. בריבו הראשוןצדיק
 ושוכן מתקדם והוא ערום. היה והנחש כמש"כהערום.
 עליו. לשכון חבירו שבא קודם האישעם
 בא כאשר האיש. אל טענותיו והטעים התקדם שהואולפי
 עמו. לאיש לו מרגיז הטוב יצר שהואחבירו
 כל כתפו על עמוס כאילו ראשו לזקוף יכולואינו

 אצלו. שהתקדם ההוא ערום רשע בשביל שבעולם.משאות
 אינם ודבריו בזויה המסכן וחכמת שלמה אמרועאז

 דיין כל וע"כ אחר. הקדימו שהרי לפינשמעים.
 כאילו חבירו. שיבא טרם דבריו איש מןשמקבל
 ובא אלא לאמונתו. זרה עבודה עליומקבל
 שוורי וכאי. איש דרך הוא וכך וחקרו. ]ובכן[רעהו
 עוים רשע לאותו מאמין שאינו הוא זה זכאיאיש
 הטוב. יצר שהוא חבירו שיבא עד הרע. יצרשהוא
 אבל הבא. לעולם הם נכשלים אנשים אותןולפיכך
 סובל הוא צרות כמה שמים. ירא שהוא זכאיאיש

 יצר עם ישתתף ולא יאמין שלא בשביל הזהבעולם
 רבות יד( )תהלים ככתוב הצרות. מכל מצילו והקב"ההרע.

 )8-קעט.( ? ה' יצילנו ומכלם צדיקרעות

 ןי
 א"ר דברים. ברב כסיי וקול ענין ברב החלום בא%י
 שיש נתבאר הרי ענין. ברוב החלום בא כי יוסי-

 עד מדרגות. על מדרגות וממינים בהלום. יסודותהרבה
 אמת בהם שיש ומהם אמת. שכלם בהם יששהחלומות

 דברי להם מגלין אין אמת צדיקי לאותן אבלושקר.
 מה דניאל וראה בוא אמת. הכל אלא כלל.שקר
 רזא לילה די בחזוא לדניאל אדין ב( )יני% בוכתוב
 על ראשיה וחזוי חזה חלם דניאל ז( )טט וכתובגלי.

 שקר דברי בו יש ואם כתב. הלמא באייןמשכביה
 בשעה אמת צדיקי אותן אלא הכתובים. בין נכתבמדוע

 קדושים. דברים אלא בהמ מתחברים אין עויותשנשמותיהם
 משקרים שאין קיימים דברים אמת. דברי להםשמודיעים
 חלום ראה לא המלך שדוד למדנו הלא תשאל ואםלעולם.
 אלא אמת. שאינם דברים רואה היה שדוד נשמע הריטוב.
 ולהתגר דמים בשפיכת עוסק ה" ימיו שכל ממני זהודאי

 חורבן רעים חלומות אלא היו לא חלומותיו וכלמלחמות.
הלא תשאי ואם שיום. של חיום ויא דמים. ושפיכת ודםושממה

 6"ר וכריס. כרכ כסי) וקע עגין כרכ סמ)1ס כ6כ42
 וכמס 16קתוס 60 עכין. כרוכ סמ)וס כ6 כייוכא
  עו ורגין. ע)  ורנין וממגן כמ)מ6. כומיכין"יכון
 וסוע  נ0ון  ר*יפ ומגסון כ)סו. קסוע  %ל0וןרפל%ין
  מ)ין  לון *תנלי ל6 ססוס וכ*י  ל6(יון *כלוכרינג
 מ6 )עי6 ף נמז61 )וכי6)  6וין נ( )ול6) כיסכתיכ ת6י וגי6) מוי ת6 קסוע. כ)סץ 6)6 כ)1ס.כויכן
  ע)  ל6סיס ומזף מזס מ)ס ומ6) 0 )טס יכשנ%י.

  כריכן  תלין כי0 *יפ ו*י כפכ. מלת*  כ*רין%סכני0
  קריסין.  פלין 6ל6 נסו  תפתנרן ל6 סלקיןדלספפסון כספס* יסוע וכיי  *ילון 6ל6  לפוניס. כין 5יכסכ*ת*י

  פלי ווו %פי  ר%ס 5ספתפ 960נ6. מלפ* מת6 ל6  פלכי  ררוו תגן 60 51התימ6)ע)מין.  פססרט רל6  סיי%ן  %ין ויסוע. מללי ל%ד6ורפין
 6ל6 יסוע. רל6

 ו*גמ  ויין ל*וסר%  תססרל סוס  יומה כלוד6י
  מוונ6  ניסין  מלתין 6ל6  סוו ל6  מלתוי וכלסרנין.

 תש6 ת4 ו%מי %א5 %  ררמ4  ו*ויירו וימ6וקשעתו%
 % 1 12קע



ף 4* 
וי

 הוא כך )"( רע חלום לו מראין טוב לאיש אמרוהלא
 אותן על להתדגק העתידות הרעות אותן שכלבודאי.
 העתידים העונשין ואותן התורה. דברי עלהעוברים
 שבכל בשביל רואים, הם הכל ההוא בעולםלענוש
 ג( )ש'לת שכתוב העירו והרי עליהם. רבונם יראת תהיהקת

 לאיש וע"כ רע. חלום זה מלפניה שייראו עשהוהאלהים
 : שנתבאר כמו רע חלום לו מראיןזבאי

 חלום שראה האיש שוה למינו הרי וראהבוא
 אוהביו. אנשים לפני החלום ולטפר פיו לפתוח יונצרך
 פיהם את המ ויפתחו לטוב. אליו שלהם הרצון שיעלהגשביל
 שהיא הרצון לטוב. הכל ודיבור רצון נמצא ויהיהלטוב.

 וע"כ הכ3 גמר הוא והדיבור הכל. התחלת זההמחשבה
 ובשביל )נ( העליון בסוד שהיא השלימות אותו בזהנטצא
 יתקיים למען אוהבים אנשים לזה ונצךך הכל. יתקייםזה
 מודיע ולפיכך כראוי. הוא והכל הטוב, הפתרוןוה

 המדרגה באותה ואחד אחד יכל בחלום יאנשיםהקב"מ
 ואחד אחד כל של הגוון ובאותו שהוא. כמושלו
 ? שהואכמו

 אינו החלום שענין ודאי זה ההוא יהודיאמר
 כראוה החלום רואה שהוא זכאי. שהוא לאישאלא
 נשמתו מטתה על ישן האדם שכאשר וראהובוא
 שנכנסת, במקום ונכנסת למעלה בעולם ומשוטטתיוצאה
 ומתהלכים עומדים רעים רוחות של פחנותוכטה
 יכולה היא זכאי אם הנשמה. באותה ופוגעיםבעולם
 נאחזת לא ואם שרואה. מה ורואה למעלהלעלות
 העתידים דברים או כזב. רברי לה ומודיעים הרעבצד
 אותה לו מודיעה וכשנתעורר קרוב. בזמןלבא

 הוא שאין לאיש כן ועל שראתה. מה שבוהנשמה
 כיו. אמת הוא שאין טוב חלום לו מודיעיםזכאי
 וכאשר האמת, מדרך יותר להסירו להטעותובשביל
 מי שכל אותו. מטמאין האמת מדרך דרכו יסירהוא
 מטמאין להטמא שבא ומי לו. מטהרין להטהרשבא

 .( )א-ויס : נתבאר בך ודאי ווהלו.
 המנונא אמררב כך בשרךוגף. את לחטיא תתןאתפיךאל

 האדם יתן שלא פיך. את תתן אלסבא.
 להחטיא גורם ויהיה רע. להרהור לבוא פיואת

 עושה שאילו הקדוש. ברית בו שגחתם ההוא קודשלבשר
 דומשה גיהנם על הממונה ואותו לגיהנם. לו מושכיםכך
 על עומד והוא עמו. חבלה מלאכי רבבות וכמהשמו.
 בעולם הקודש ברית שנמרו אותן וכל גיהנם. שלפתחו
 בשעה המלך דוד אליהם. ליקרב רשות לו איוהזה

 לפני דומ*ה עלה שבע. בת של מעשה אותו לושאירע
 א"ל בערוה. בריתו שפגם דוד על וקטרגהקב"ה
 קיים. תיקונו על הקדוש וברית הוא צדיק דודהקגשה
 שנברא מיום שבע בת לו שזמינה לפני גלוישהרי
 פסרה אוריה שהרי שהיה, מה היה שבהיתר ועודהעולם.
 יום ב' )שטואי דוד נתבשר בדין הקב"ה לו נצח וכאשרבגט.
 לא תמות. לא מהו תמות. לא חטאתך העגיר ה'נם

תמות

דו

 610 סכי )"( כיס6 מ)ת6 )יס מזי16 עכ6 כס 3כר60
 6יכ1ן ע5 65תדכק6 יזתיכין כיסין 6יכת כ5וד6י.
 חתיכין עוכסין 61יטן ד16ריית6. פתנתי ע5יעכלי

 ינ3 כנין מתי. כ)ס1 ג%ת6 גסס6361תעכס6
 ג( )הס" יכתיכ 6תערו 1ס6 ע3'ס. דתריס דמ'13 יס6סעת6
 3סס61 ועאד רע. ח13ס זס מ3פכיו. סייר16 עססוס36סיס
 מ3ת6 ומתי כס כר דס610 תכיכן 60 מזית6 י ד6תתר כמס כיס6 ח3ת6 3יס 6מ1'1זכ6ס
 3יס. דרמתי כס6 ככי קתי כיס פותיס 5תפתמ 5יסכעי
 פותייסו ףפתמ1ן 5עכ, 3גגיס ך3ס1ן רעות6 דיסת5קכנין
 וע"ד דכ63. סי1ת6 6יסי 1ת3ס דכ65, סר1ת6תמסכס ד6יסי רע1ת6 3עכ. כ63 ותעט רעות6 ויסתכח3עכ.

 1כג"כ 3י( ע65ס כרז6 6יסו ס3יתודס56סתכמ
 63זקיימ6 רמיוהן כס6 כמ 1כעיכןכ6.63תקייס
 "1דע קכקס וכגאכ י16ת. כדק6 6יסו 1כ63 עכ6. פסר6ס6י
 ומו מד וכ5 מ1כ6 1כסס61 ד6יס1. כתסדיייס דרנ6 כסט1א ומד מד כ) 3כאכ3יס
 שי. כדק6 מ5ת6 מת6 ד6יט זכ6ס. כס 3כר636 6יסי 163 דמ3ת6 וויה י1ד6י 66100תר י ד6יס1כתס
 כסתתיס ערסיט. ש כ6יס כ"כ דכד מזי1ת6
 דע56ת. כ6תר6 וע6)ת )עי63 כע3ת6 1סק'6כעק6

 ק'6יז כ~ת%. נס6י כסוס:ן
 כ:3;6 זכ6ס1כה6

  נססן5  5ת5מרת 163 61י ומת6ת. ת6י 1מת6ת)עעג
 05 ותוויעיןססר6

 ת5"
 ד1תיגין ת5ין 16 כויכה

6יס1 ד165 3כאכ ד6 1ע3 דממ6ת. ת6י 3'סת1דע6
כ65, קסוע 6יסו ד165 עכ6 מ3ת6 5יס תודיעיןזכ6ס
1כי,ן קסוע. 6רמ תסס61 3יס 65סע6סכגין
 ת6ן דכ5 נ'ס. תס6כין קסוע ת6רמ 16רמיס 6ססיו6יס1
 מס6כין 63סת6כ6 ד6תי 1ת6ן 3יס. מדכ6'ן 63תדכ6סד*סי

 ( )6-ק'" : סכי 6תתר וד6י 3%1'ס.
 רכ 1ט'. כסרך 6ת 5מעי6 סיך 6תתתןאל

 כר יסיכ ד63 סיך. 6ת תתן 56 סכי. 6תרטכ6 סתכי:"
 5תמעי גריס ףס6 כיס6. 3סרסור6 3תיתי פ1תיסכס

 עביו ד6י15 הד'ס6. כרית כיס דמתיס קדס כסר61003
 דות"? ניסכס ע5 דתת1כ6 61001 )ניסכס. 3'ס תסכיןסכי
 ע) 1ק6יס כסד'ס. מכ3ס דת)6כ' לכ61 1כחססת'ס.
 כסעת6 ת3כ6 ד1ד כסו, 3תקרכ רסו 5'ס )יתע5ת6 כס6' קד'ס6 כרית דנער1 6'כ1ן 1כ3 דניסכס.פתח6
 5"5 כער1ס. כרית דק)ק3 דדוד ע3יס 61קקרנקכ"ס קקי דות"ס ס3יק סכע. דכת עוכ61 6100 )יסד6ירע
 קייע6. תק1כיס עי קדיס6 וכרית ט61 זכ06 ד1דקג"ס
 6פער 15ריס ל% דס1ס, ת6י סוס דכסיתר6 1ת1ע3ת6, דיתגרי תיות6 טכע כת 5יס ד6זדתכת קדתי נ5ידס6
 יג( כ' )ספ561 6תכער כדיכ6 קג"ס 3יס כ5מ 1כד כנע.3ס
 )6 תמות* 6% פטו תפ1ת, )6 חק6תך סעכיל ס'נס

את
הוהר

 שהגמה פפירוה חעקר 9י שהוא העלען גסי 5סו כווטע )ג( . אמת שאינם דגרימ יהם שמואים ג"נ מ,ה גראהוי
 . הדגור חיא מעשה סוף והמיכות ס"גאו *חשגת איהי18חא

נ9ן
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 דע)ת6 ת6רי דות'ס. 6תר ת1 דדות"ס. 3יד6תת1ת
  ו5תר  סותיס 5סתת  ר*יסו נגיס. )י 6ית מד6 תיסס6
 דן ו6יסו ,6ת. סעוסס ס6יס תות כן כי ס' מי)סס(

 ד65 ו6עשנ )ס'. חע6תי ו6תר )גכ6י 6ודייס6 רסו. )ך )'ת קכ"ס 6א5 ע)'ס. 5י 6'ת ערוג'6)כססיס.
 ע5יס כתגית עוגס6 כ6וריס דמע6 כת6י 6כ)חכ.
 6תר וע"ד כסס. כפמי )6תריס דות"ס 6סור תיד1קכ).
 דות"ס סככס כתעע )י עורתס ס' )1)1 5ז( )תס5יסזוד
 ת)ס יית6 ד65 )6סתתר6 כס כר כעי וכנקכ "גפסי
 סגנס כי )דותשס 5תיתר יכי) 657 כניןכדוד.
 סת65ך 5פגי ת6תר ו6) סס"ד דוד. כד6תרגד6
 6100 פ5 קו5ך. ע) ס6)סיס יק5ף )תס סי6. סגנסכי
 כסר ד6 ידיך. תעסס 6ת ומג5 6תר. ד6יסוק51
 ע) גגיסכס ו6תתסך דסגיס קדיס6 כרית )נ(קודס

 !( )6-ת : דדות"סיד6
 י5מק רכי 6תר כסרך. 6ת 5חסי6סיך 6ת תתןאל

 ד6וריית6 כת)י ד6תר ת6ן וכ5 תרכיס. קגי5 1)6 ידעז)6 ת6י ת6וריית6 יפיק 651 גס1, יעעי ד)6 )16דסר6 )יס6ית כתס 6וריית6. פתניו' ע5 65זדסר6 )כ"כ )יס 6יתכתס
 )6 כת'ג ע3'ס )י( תרכיס קכי) א6 ידע ד)6ת5ף

 תכיס 65תפרע6 1תין וקכ"ס תתוכס. 1כ5 פס5 5ךתעסס
 ד)עי65 5דוכת6 5תיע) כעי6 דכעתתיס כ1תכ6 ד6תי.כע5ת6
 קו)ך. ע) ס6)סיס יק5ף 5תס סס"ד גסתת'ן. דס6רייוי כ5רור6 ד5ריר6 6תר תססו6 ותסת5י )כר. )טדמיין

 )כ-פו.( : כק דכר גקתת'ס סי6 ד6קו)ך.

 העולמים דבון דומ"ה. אמר עוד דומ"ה, של בידותמות
 ואמר פיו פתח הוא כי אצלו. לי יש אחד דברהלא
 רשות. לך אין הקכשה א"ל עליו. לי יש שליטהלנפשו. דן והוא זאת. העושה האיש מות בן כי ה' חי)שם(
 שלא ואע"8 לה'. חטאתי ואמר לפני התורהשהרי
 עונש עליו כתבתי באוריה שחטא במה אבלחטא,
 אמר ועאז נפש. בפחי למקומו דומ"ה חזר מידוקבלו.
 דומקמ שכנה כמעט לי עזרתה ה' לויי צד( )תהליםדוד
 דבר יאמר שלא להזהר האדם צריך ולפיכך ..נפשי
 שגגה כי לדומ"ה לומר יוכל שלא לפי דוד. שאמרכמו
 המלאך לפני תאמר ואל זש"כ דוד, שאמר כמוהיא
 אותו על קולך. על האלהים יקצף למה היא, שגגהכי

 בשר זה ידיך, מעשה את וחבל אמר. שהואהקול
 על בגיהנם נמשך ויהיה שפגס הקדוש ברות 3נ(קודש

 ( )8-" : דומ"הידי
 יצחק רבי אמר בשרך. את לחטיא פיך את תתזאל

 כמה תורה. בדברי להזהר לאדם לו ישכמה
 מה התורה מן יוציא ולא בהם. יטעה שלא להזהר לויש
 תורה בדברי שאומר מי שכל מרבו. קבל ולא ידעשלא
 לא כתוב עליו )י( מרבו קכל ולא ידע שלאמה

 ממנו להפרע עתיד והקכ"ה תמונה. וכל פסל לךתעשה
 העליון למקום ליכנס תחפץ שנשמתו גזמן הבא.בעולם
 בצרור שנצררות ההוא ממקום ותכרת לחוז. להדוחים
 קולך. על האלהים יקצף למה זש"כ הנשמות. שארהחיים

 )ב-8ז.( : אדם של נשמתו היא זוקולך,

 וחבל קולך על האלהים יקצף למה היא שגגה כי המלאך לפני תאמד ואל בשרך את לחפיא 8יך את תתןאל
 יחטיא פיך את תתן אל לכתוב צריך שהיה החברים בו מקשים זה מקרא רחומאי רבי אמר ידך. מעשהאת

 זהו בשרך. את לחטיא פיך את תתן אל זש"כ זרה. זריעה ויורע בגרנו דש יהיה ועי"ז אחרות. מנשיםדעים בחרהורים ולהרהר קישוי לידי שיבא לפי אשתו, עם אפילו זנות דברי לספר לאדם לו שאסור העניןהוא כך אבל הקשו. ויפה תחטא. כי ובשר בלשון מקרא נמצא ולא ה( )ייקר8 תחטא כי נפש שנאמר כמו נפשך.את
 של לימינו ההולך המלאך זה המלאך. לפני תאמר ואל בבשרכם. בריתי והיתה יז( )בראשית נאמר שעייוהבשר
 וחייב היא. שגגה כי מפני הטעם. מה ובמשקל, גנחת דבריך כל אלא כהוגן. שאינן דברים תאמד אלאדם.
 ויעמיד השמים עוף אותו יוליך הקול שזה מפני קולך. על האלהים יקצף למה זה שעל ועוד שגגה, קרבן זהעל

 גרית לו שיש אדם שכל מפני הטעם. מה הבשר. של חטא בשביל ידך מעשה את לחבל הקב"ה לפניאותו
 מעבירים אותו שמר לא ואם אותו. ישפור אם ובלבד שם. להכניטו בגיהנם השולטים אותן יכולים איןקודש
 אין כי בגיהנם. אותו מכניסים ואח"כ אדם. של ידיו מעשה שזה אותו. ומחבלים ומשחיתים 8גשו הבדיתאות

 עה"ש( טדה"נ )י.ה : שישגיחו מה עללהם

 ראצילותרזא
 6"ל )ס( ע)יסס ונכסיס סתר גכס תע5 גכסכי

 האצילותסור
 א"ר )ס( עייחם יגבהים שמי גבה מעי גבהכי

 ,ימעלה נסתרות עלות כמה וראס בואשמעון
מעלה

 הזהרויו
 להבל גיהנם על להממונה ושות "8 לסעמים אבל בגיהנם. הניפולים את לדון טמח חויפ ניהנם אל ב*תחו עומד שאנרהפ מחע)י(

 "בבשת הבריתאות
 פמשי

 איך חקבלהחבטת יפוד הוא ה1ה מ4*סר בי לפרשו שים פפר נצרך צנימת להבנה האף המשיט וקתר הטושג עומק מ*ני אלא עצוות משני לאבצלחת. עטי פמגתי באן )ס( . לחדש עתיר ותיק שתלמיד מה אפילו למשה ההאח והקב"ח בתורהך. הלקפ ווק סת*ללים אנו ויהאמיתים. ויסודות הקדמות יל בנהם הם אך אם מרבו "מע שלא מה חיררחים לחד" רשות ש"ח וראי אבל שקי. של יסתית על בניםהתם הקבלה בחכמת הן בחיכה הן בתורה חידושים המחדש על טסב "ת )ז( : בערל נחאה שיהיח עולתו

 4מ-

 הס -בר. נ הי צ21ח דומם גשסיים נבראים נ8 להברא באפ"וא יהיה למק הש חאת עחלה ההשתלשתת וכל ייוות. פיניבכפח שתיפ למעמים הסים השקת נשתנה האילמת מימ עיי מ*ם השתנזת אים בהסים  ,צאין שהגפ לאילני. דאשקי כמיא בלם אתחמחוה טלגאו דאיהו ב"ה הא"ם אור ויצמצם ולהחהש להםתיר בשביל זה וכל ממנו. שלמפה להעים ומש*יע אב נעשית המקנלת זוותיכף תולדה. חו אב זה מקנלת. וואת מש*יע זה ב9. זח אקה*ריפ מעחדים ולרבבות לאל8ים והםפיחת העימות
ו'1נ12314
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 בספירות. מורכבים והם מתלבשים שהםסשלק
 מחשבות מן נעלמים שהם להם. מרככהוחסמירות
 וגבהים שמר גבה מעל גבה כי נאמר ועליהםהאנשים.
 ואלו אלו. על אלו מצוחצחים מאורות שםעליהם.
 שמקבלין שעליהן האחרים לעומת כחשוכות הןהמקבלין
 על גבוה הוא העלות כל על עלת שנקרא ואותומהם.
 אור מאורי אין עליו. גבוה מי ואין העליונים.כל

 קדמון אור שהוא אע"פ עליון כתר ועור לפניו.קיימים
 כל עלת לעימת חשוך הוא מצוחצח. ואור צחאור

 ק )שיר בהם נאמר ממנו התלוים החילות וכלהעלות.
 קים מאור שאין כעורב. שחורות תלתליםקוצותיו
 לפניו. נחשכים המצוחצחים מאורות וכל אורו.לפגי
 שתחתיהם המאורות מן גבוהים שהם המאורותוכל
 ףךן* הא אלת הדבר וסוד ראשיהם. על כתריםהם
 על ומורכגים שהם כתרים עשרה שי הסיד יההא
 ד*ף ףרן* הא ראן ד*א ירד* ד*די רן ד*ףי ףךך*עייהם. וגבהים שמר גבה מעל גבה כי הוא וזה ספירות.עשר

 עשיה איג עי איי הם היי הף. ויו הי יור וקהי4*י
 הכף עשרה עשרה ז( )במדבר וש"כ בעשרה.מאורות
 העלות כל על עלת כלם עי למעלה הקדש.בשקל
 מרכבה הם השמות וכל הכל. על ומושל הכל עלהרוכב
 זה ובשביל ממנו. גבוה אין כי עליו. רוכב ואיןאליו.
 צנורות. הם האלה ושמות העלות. כל על עלתנקרא

 וכל להצנורות. שנמשכים מעינות הם שעליהםוהשסות
 שהולכים קומה שיעור של כאברים הםהצנורות
 תכן ומים כת( )"ייכ זש"כ ובטשקל. במדהבשיעור
 שיעורו כפי מקבל הוא אחד שכל נתבאר וזהבמדה.
 כלם על גבוה שהוא ההוא והמעין שלו. מדהוכפי
 עץ תיקון )ת"ז : נתבאר וזה ומשקל. ושיעור מדה לואין

 שהרי ודאי. היא בכ"ל אר"ץ ויתרון יוסי' רבי אמר נעבד. לשדה מלך היא בכל ארזייו!רךן

 כספירן. מווככין 61יכון טת)נסין ו6יכוןו)עי65(
 תתחסכתין עתירין ד6יגון 5נכייסו. תרכנסוסעירן
 וגכסיס סתר גכט תע5 ככס כי 6תתר וע5ייסו גס6.דכגי
 561ין 56ין. ע5 56ין ת15ח5תין גסורין תתןע5יסס.
 דתקכ5ין דע5ייסו 6חרגין 5נכי כתסוכין 6יגונדתקכ5ין
 ע5 דס5יק סע15ת כ5 ע5 ע5ת ד6קרי 61001תגייסו.

 גסור6 )ית ע5יס. דס5יק ת6ן עית ע)6ין.כ)
 קותון 16ר ו6יסו 6ע"נ ע)6ס כתר ועוו קתיס.קיית6
 כ) ע)ת קוס 16כס 6יסו ת15ת5ח. ו6ור 5ח16ר

 ס( )סיי גסון 6תתר תגיס דת5יין תיי5ין 1כ)סע15ת.
 קיית6 גסור6 י)ית כעורכ. סחורות ת)ת)יסק151תי1
 קתיס. תתחסכ6ן ת5וח5חין גסורין וכ5סו גסוריס.קתי
 תנסורין 5עע6 "יג גטוין%1

 ן

 ע5 תורככין ' ד6יגון כתרין ועסרס ר61 י6הא י46
 וככסיס סתר גכס תע5 גכס כי 6יסו 1ד6 ססירין.עסר

 הף ףרד* דק4** ר4*ך וקא ףרד* הוק* רך וקדק ףךך*ע)יסס.
 עסר 56ין. ע5 56ין 6יגון 60 יקי* יףך יקף יןי* יקף*ן4יך
 סכף עסרס עסרס ו( )גמזגו סס"ד כעסר.גסורין
 סע)1ת כ) ע) ע5ת כ)סו ע) )עע6 סקדס*כסק5
 תרככס 6יגון סתסן וכ05ו כ65. ע5 וס5יע כ65 ע)דרכיכ
 ד6 וככין מיגיס. )עי)6 ד)ית ע5יס. דרכיכ עית)יס.
 5גורין. 6יגון 56ין וסתסן ע65ין. כ) ע5 ע5ת6תקרי

 כ6כרין 6יגע05
 1 דסיעור 1

 קותס
 ד6אין 1

 תכן 1תוס גת( )6טנ סס"ד וכתק)6, כתדסכסיעול
 סעוריס כסי תקכ) 6יסו חו וכ5 16קתוס 601כתוס.
 כ)סו ע) )עע6 י6יסו גכיעו 61001 דעיס. תדסוכסי
 סגעין( תקוז6 )ת"ו : 16קתוס 1ס6 ותסק). וסיעור תוס 5יס5ית

 רכי 6תר כעכד. 5סדס מ5ך סי6 נכ) 6רןךיך!ך*ךן
 %1 וד6י. סי6 ככ"5 6רקן ףתרוןיוסי

מתתן
 הוהרזיו

 אם כלל נראה שאיט הבל שהיא האלעקמרין זרם וראה בוא כלם. את מחיח חותה ככתוב ב"ח הא"ס אור מהארת "י" לשיאאציו
 בחוט ליגי כאפשרות שיחיח יד ההכל אותו ולהטמין לכסות נצרך בו להשתמש שנוכל וכדי כרנע. ישרף שהוא כמו חי בדבריפגע

 נצרך ב"ה הא"ס אור של אוכלה אש הבדלות רבכות ורבוא אלפים אלפי כאלף להבדיל חץ וכעין האלעקטרין הבל בו שנזרםהמתכות
 גלם. את המחיה ב"ה הא"ם אור מנביית חיות לקבל שיוכלו הם נשמיים. נכראים להברא באפשרהע שיהיה עד האוכלה אשולהקיר וכדי ג"ה האאם אור להחלהש כדי רקיעים תחת רקיעים סביבהזיו סחרו חשך "טת ככתוב מספר ובאין שיעור כלי והסתרותלצמצומים
 ומשר ב*רטיורנ ספירות וכמה כמה יש ועולם עולם ובבל עשיה. יצירה בריאה אצילהץ שנקראים כוללים עףמות ד' יש והובשכיל
 בשכיל גם וכן כהעל כעין להם ממעל כמילואו אדף"ה חהשם ב*וע הוי"ח השם של מילואים ד' אלו הם כ1ללים עולפות היאלו
 באהר 8ש כעין וכן והףדה. עיבור ע-י לגמרי בה נשתנה להנקבה הזכר סן שנשפע ירע טפת הגשמיים בנבראים כמו חיא ונקבהצו טנע אמא. לאבא תולדות שהן וכלח חתן או וברתא ברא ומלכות תפארת והספיתת ואמא. אבא ובינא חכמה הספירות נקראעזח

 וביגה חכמה הזדתיה וש"י הבינה לספירת וממנו החכמה לספירת הכהר באמצעות ממנו נשפע אחת ט*ה כיין שאך ב"ההש*"ם
 דרך על שנקרא היצירה לעולם הא"ס האור שפע נמשך ומהם אמא. בשם *רטייע לכל הבינה ועולם אבא כשם פרטיותו לכלא*יל1ת עףם בל נקרא כוללות וכדרך העףמות. בכל וק האצילות בעףם ב*רטיות וה וכל ומלכות תפארת ספירות עאי כזאהלהשיגות שנית פעם נצרך ב"ה הא"ס אור ףהקיר להחליש מעט היה זה וכאשר והולדה. עיבור בנחינת הכינה בטפירת לגמוי האור א8שא8
 במזלות השפי מתפשטת ההזדוגות מיני אותן כל אחר מק ברנ בשם בכללו שנקרא המלכות לעולם האור נסשך יממנו ב4 בשםהאףל
 ממקור העבי שההיהז מזה ומובן כלם. את מחיה אתה בסנף העליונה היגחה עפ" הזה בעףם בסרטיות ששעלו השמים481ית
 כמו החיים מקור ב"ה הא"ס אור עצמיות עם כיל דמית לה אין הצמצומים אותן כל אחר כעוה"ז להתפשט ומנ"צ כשכאההיים
 שאין אף הגמור. באחדהז האדם שבגוף האברים כעין באלו אלה העףמות כל ומקושרים דבוקים חועפי"כ וגעצמיהזו במקותשהחו
 על המלידם *יות יסכר ומכאן אליהו. פתח והעמוק הנפלא בהמאמר שמציר וכמו היב. עם או המוח עם הוגלים אצכעותלדמות
 *אלות ב' לחבין היא הקכלה חכמת כל אדרבא כי ח"ו. בעשיריות הקבלה ובעלי בשילוש מאמינים שהטצרים לאמר הקכלהחנסה
 שנקרא הפומאה כח להברא באפשרות היח איך הם שבחהניות. הרוחני סן גשמחם להברא באפשרות הף איך היט גי~תר.חקשות
 באמת. להבין שזוכה למי האלה ענינים חיפב פובן הקבלח חכמת ועפ"י שבקדח8הנ הקדחשה מן שלהם החילות כל עם איך8עמ44
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 לגך )י( 5ע5ת6 ותוע5ת6 וכסתתין רומין כפקיןתתתן
  כעכו. 5סוס קכ"ס. ד6 ת5ך. ת6ן כעכו.5סדט
 ע65ס ת5ך ו6 תל. י6ות. כוק6 6תתקן 6יסוכד

 סוס ד6 סוס. ת6ן כעכד. 6יסו כד 5סדס6תמכר
 6סר סוס כרימ כו( )ני6סית דכתיכ ס'. כרכו6סר
 ד56עריך ת6י ככ5 61תתקן כעכד 6יסו דכו 0'.כרכו
 56עזר רכי : עתי0 6תמגר ע65ס ת5ך כוין י6ות. כדק56י0
 רזין מוכי כתס געכו. 5סו0 ת5ך6תר
 ככית6 סרי6 ד65 סכיגת6 ד6 ת5ך. סכ6.ע65ין

 161ווונ כ"כ ד6תכסינ כזתג6 656 . כיס.65תתקג6
 כסתתין 6פיקת 61יסו 6יכין. 51תעכו 5165ד6כ6כתתיס
 ת5ה. ד"6 : 65מר6 651 געכו 5סוס וכנ"כ כיס.65סר06

 סי6 ס' יר6ת 6סס )6( )עסיי כו"6 ס/ יר6ת 6ססו6
 ו( )סס כד"6 ~רס. 6ס0 ד6 כעכו. 5סוסתת0~.
 61ית סוס ד6ית כנין זלס. ת6סס5סתרך
 כלימ כד"6 סריין. כיס וקווסין כלכ6ן דכ5 סדס 6יתסוס.
 ותס6כי מולכו דכ5 סדס 61ית ס/ כרכו 6סרסדס
 כו6י0ו

 !1 ק
 ס5ם תמת 0י- וע"ד סוס. קי

 תירם כי וספמס עו' ית5ך כי עכו תמת 1נ1' 6רןרמס
 ד6תדכי עד 61תמסך. כסוליס 6תככה6 ת5ך ס6י וכייןנכירת0.

 ( )ג-קגג : 5עע616תמכר
 עייע6 6100 6תל 3כ5. תס ס61. ככ5 6רןףרזרץן

 וכסתת6 5רומ רומ 6יסו גע06 ככוד ס610 מהת6
 ד6קרי 5תת6 מד 65תר ותעי פד5כסתס.
 ד6קרי דמייס ותקור6 רוח מד פיע וכס6י )י(נוף
 נוף. דסס61 ספוק6 1כ5 תזוי6 1כ5 עוכ6 כ5 6יסו וכד6כ"5.
 ד6יסו כ"5 כס6י סו6. ככ"5 6ר"ז ויתרוןס0שד

 )ג-קגו.( : גוף 61005לומ
 5כע5יו סתור עסר סס)וס תמת ר*תי מגס יע0יש

 יס וכי מעס. רעס יס 6כ6 רכי 6תר5רעתו.
 וד6י 656 מעס. סי6 ד165 רע0 ףס מעס דגף6רפס
 כתט כפקי דסת656 תסער6 דתכיכן מעס. רעסיס

 6עין 5תיפק כעיין וכד כ6ףר6. וכקעין כיתוסיןנרדיכי
 5כתר )"( רכס דתסות6 ככוקכ616סת6כין
 וס6עין 6וירין וכקעין כמו6 ותתמכרןנסקין
 רעס. 6קרי מד 1כ5 כס6. ו3גי 5נכייסו ותתקרכיןכע5ת6.
 כנין ת16כס. 65 תסו רע0. 56יך ת6עס 65כד"6
 0י6 6ת6י מעס, כס6. ככי ע5 כתסקופ6ו6תי6
 עכיד כס6 כגי ע5 ס6י סרי6 וכו כניןמ51ס.
 סי6 נכי0 5וק0 נכ6י 6תיין גתתוכיסון. קת5כין15ן

 תסככי 6תיין תדיוך. תפוק 65 5י0 6תרת כייס,תמ5גו
סי6

 מלך 0( לעולם וקיום ונשמות רוחות יוצאיםכשם
 נעבד. לשדה הקב"ה. זה מלך. איזה נעבד.לשדה
 העליון מלך זה מלך. הראוי. בתיקון הואכאשר
 השדה זה שדה. איזה נעבד. הוא כאשר לשדהמתחבר
 אשר שדה כריח כז( )ייחעי" שנאמר ה'. ברכואשר
 שנצרך מה בכל ונתתקן נעבד הוא שכאשר ה'.ברכו
 אלעזר רבי : עמו מתחבר העליון מלך אז כראוי.לו

 סודות של אופנים הרבה נעבד. לשדה מלךאמר
 בבית שורה שאינה השכינה זו מלך. כאן. ישעליונים
 ומזדוג אשה בעל שהאדם בזמן אלא בו.להתתקן
 נשמות תוציא והיא פירות. ולעשות להולידבאשתו
 מלך. ד"א : לאחר ולא נעבר לשדה ולפיכך בהם.לשכון

 היא ה' יראת אשה לא( )משלי כמש"כ ה'. יראת אשהזו
 ז( )שם כמש"כ זרה. אשה זו נעבד. לשדהתתהלל.
 יש שדה. ויש שדה שיש לפי זרה. מאשהלשמרך
 כריח כמש"כ בו. שוכנות והקדושות הברכות שכלשדה
 וטומאה חורבה שכל שדה ויש ה'. ברכו אשרשדה
 יפעמים המלך וזה בו. שוכנות ומלחמות והריגהוכליה
 שלש תחת ל( )שם כתוב וע"ז השדה. לזה נעבדהוא
 תירש כי ושפחה וגו' ימלך כי עבד תחת וגו' ארץרגזה

 שנטהר עד ונחשך. אורו נתכסה הזה מלך ואזגבירתה.
 ( )א-קכב : למעלהונתחבר

 טייעא ההוא אמר בכל. מהו הוא. בכל ארץרירער*רן
 ונשמה לרוח רוח הוא ההוא עליון כבוד וראה בוא'
 שנקרא למטה אחד למקום שמגיע עדלנשמה.
 שנקרא החיים מקור של אחד רוח נכנס ובזה ),(גוף
 הגוף של פרנסה וכל מזון וכל טוב כל הוא ובזהכ"ל.
 שהוא הכאל בזה הוא. בכעל אר"ץ ויתרון זש"כההוא.

 ( )ב-קנז : ההוא לגוףרוח
 לבעליו שמור עשר השמש תחת ראיתי חולה רעהיוט

 יש וכי חולה. רעה יש אבא רבי אמרלרעתו.
 שרי כמה יוצאים השמאל מצד שלמדנו חולה. רעהיש ודאי אלא חולה. שאינה רעה ויש חולה שהיארעה

 הולכים לצאת מבקשים וכאשר באויר. שבוקעיםעונשק
 אח"כ )ח( רבה תהום נקב שנקראת בהקליפהונבלעים
 ומשוטטים אוירים ובוקעים יחד ומתחבריםיוצאים
 רעה. נקרא אחד וכל אנשים. אצל ומתקרביםבעולם.
 לפי תאונה. לא מהו רעה. אליך תאונה לאכמש"כ
 נקראת מה מפני חולה. האנשים. על בתואנהשבאה
 תעשה האנשים על שורה היא שכאשר לפיחולה.
 היא אליו צדקה גבאי באים בממונם. לקמצניםאותם
 עניים באים משלך. תוציא אל לו אומרת בידו.תמ"ה

היא
 הזהרזיו

 לקודה ומורוג סתחבר התפארת שההע והמלך ב"ל. שנקרא הימוי מפירת ע"י השפע יתרון לה בא אר"ץ שנקןאת הסלכותפיהש)'(
 הלשון )ו( ומשת ותפלה בתורה ישראל עבודת ע"י הראף בתיקון נעבד השדה זה כאשד מוכ כל שיע בה להשפיע הסלכות"היא

 אי האדתו משפיע שההע פירוש לרוח רוח הוא החכסה ערם שהוא העליון שהכבוד יומר ורצה סגואר כוונתו אבל להביןקשה
 וכן עסה. כהזרהותו נשמה שנקראת הבינה אל ו,ארתו קודם שמשפיי ע"י נעשה שוה פירוש לנשסה משיתא רוח. שגקדאהתפאדת
 והחגו כ-ל. שנקרא הרוה ע"י נעשה חה נפש. וגם גוף שנקראת הסלכהן תוך אל השפע שנאסף עד חקלאה הלאה השפענתפשט
 ראינת רוה ב"ם חימור גם נקרא חתפארת ובשביל הסיכות אל התפארת סן דלעילא השפע סעביר שהוא כ"ל שנקרא היסודספירת
 גאספימ בעולם לקע*פ שיהנאים וקודם לרע. האנשים לפתוח בעולם להת*שפ ססנו שגשתיחים דהחמן שלוחי אלו )מ( : כידועחד

 ו למלאבתם כחות ממנה לקחת הקליפה בסקורהבלעים

]פ4.
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 תמחה מממונו יאכול עצמו חוא בא בידו. תמחההיא
 שאותה היום ומן לאחר. נשמר שיהיה בשבילבידה
 שאינו החולה כאיש חולה. הוא האיש על שורההרעה
 ושלמה חולה. רעה היא וע"כ ולשתות. לאכוליבול
 לו יתן אשך איש ק )קהלת ואמר בחכמה ציוחהמלך

 האלהים ישליטנו ולא וגף וככוד ונכסים עושרהאלהים
 סופו ואין סאו ראשו אין זה מקרא וגף. ממנולאכל
 ונכסים עושר האלהיפ לו יתן אשר איש כתובראשו.
 ממנה לאכול האלהים ישליטנו ולא מהו וגף.וכבוד
 אלא האיש. של ברשו"ו ניתן זה אין הלא כןשאם
 יש ממנו לאכל הצלהים יעזבנו ולא נכתב היהאם

 שהוא שבשביל בתוב. ישליטנו ולא אבל בך.להקשות
 הקב"ה השליטו לא בה. ונאחז ההיח לרעההאמין
 בה. ונאחז בה חפץ שהוא כיוו תחתיג שתכנעעליה
 ולא שותה. ואינו אוכל שאיט חולה כאיש דרכיווכל
 שיצא עד ישמרנו רק ממנה להוציא לממונויקרב
 שלמה וע"ז בעליג שהוא ויקחנו אחר ויבא העולםמן

 איזה לרעתג לבעליו שמור עשר ואמר. צווחהמלך
 אחר זכה מה ומפני אותה שיורש האחר זהבעליג
 הראשון שזה לפי הזה. עושר של בעליו להיותההוא
 זה ולפיכך בה. ונדבק בה וחפץ ההיא לרעההאמין
 של בעליו להיות זכה ההיא ברעה נדבק שלאהאחר
 שהוא רעתו בשביל כלומר לרעתה זש"כ הזה.עושר
 ( )ב-סה : שושרו את ההוא אחר הרויח בה. מתדבקהיה

4  אשר איש : וגף השמש תחת ראיתי אשד רעה.ן2
 מקרא אבא רבי אפר וגף. עשר האלהים לויתן

 אשר מכל לנפשו חסר ואיננו שכתוב כיון קשה.זה
 ממנה לאכל האלהים ישליטנו ולא זה מהיתאוה.
 כך זה מקרא אלא כלום. לנפשו מחסר אינוהלא

 לו נותן והקג"ה הזה בעולם הולך וטהאישפירושה
 וישאר הבא. לעולם ידו על שיזכה בשבילעושר.
 המקום שהוא מתקיים. שהוא זה קרן. מהו הקרהאצלו

 אחריו להשאיר האיש צריך לפיכך בה צרורהשהנשמה
 שיצא לאחר יקבלנו הקרן ואותו ההוא. לקרןעושרו
 עולם של החיים עץ ההוא שהקרן לפי הזה.מעולם
 שיוצאים הפירות אלא הזה בעולם נמצא ולאההוא.
 בעולם הזוכה האיש אוכל שלו הפירות וע"בממנו.
 בחיים בו לוכות הבא לעולם לו קיימת והקרןהזה.

 אחר ונמשך עצמו שמטמא ומי שלמעלה.העליונים
 ועץ כלום. ולגופו לנפשו מחסר ואינו לבגשרירות
 שיקבלנו ודאגה ביראה לנגדו ישימו ולא ריק נשארההוא
 לאכל האלהים ישליטנו ולא בכן ההוא. בעולםימעלה
 נכר* איש ודאי אלא שלו. העושר ע"י ולזכותממנו

 צריך לפיכך ילבש. וצדיק יכין כט אייב כמש"כיאבלגו.
 לעולם הקב"ה לו שנתן העושר ע"י שיזכה לראותהאיש
 השאר הזה. בשלמ הפירות ממנו יאבל ובכןהבא.
 ןרורה נשמתו להיות האחר. לעולם ההוא קרןעבורו

 ש מ-קפ : החייםבצרור

 תמ6ת תתת1גיס 5תיכ) ס61 6תי 3יויס. תמ6תכף6
  וסרי5 י1ת6 1תן 65מר6. 5יס ללער5  3גיןניריס.
 ירפ  סכינ כס6י ח1)ס. ט61 לס ר3ר9ליס
 ו50תס מ51ס. רעס סי6 1ע"ד סתי. ול5 5כילרל5
 )1 יתן 6סר 016 1( )קגית 61תר 3מכתת6 115מת)כ6
 וכ13י הכסיס עוסרס56סיס

 ס56סיס יס)יעג1 1)6 1ג1'
 סיסיס 16% סיפיס ריסיס )16 קר6 ס6י ע1/ תתג1)6כ)
 1גכסיס ע1סר ס56סיס 15 יתן 6סר 6י0 כתיכריסיס.
 תתגו, )6כ1) ס6)סיס יס)יסגו 1)6 תסו 1ג1'.1כ13ד
 6)6 ט61.  לס ד3ר 3רס1תיס 165 סכי6י
 סףג6 תתכו )6כ5 ס56סיס יעז3ג1 1)6 כתי3 ס1ס6י
 דס61 ו3גין כתי3. יס)'עגו 651 536 סכי.6תר
  סלסיס ל5 ס3שס  3ס. 61מיו רעס )ססי6סיתגיס
  כס,  וימיר  3ס 5תרפי  רסו5 על  תתיתיס. ליתנר5עלס
 וי5  סתי. 6% 6:י5 ד65 תרע כ0כיכ 6רמף1כ)
  וס61 עו )ס 1נעיר תיגיס. 6סיק 1)6 5תמוגיסערי3
 ס)תס וע"ל 3פליו.  רסו5  ליס  ויעול  5מר5  וייתי יפוי5יפות
 ת6ן 5רעתו. )3ע)יו סת1ר עער %61ר. 15ומת)כ6
 6מר6 סט61 זכס 1)תס )יט.  וירית 6חר6 ד36ע)'1.
 ס6י 3ג"כ כס. 61תד3ק 3ס 61תרעי רעס )ססי6סיתין יס6י 3גין ע1תר6. יס6י 3ע)י51תס1י
 וס6י כע)יו )תס1י זכי רעס 3ססי6 6תד3ק ד665מר6
 י6יסו רעחו 3גין כ15תר 5רעת1. סס"וע1תר6.
 3כ-קס.( 5שתריט: 6חר6 6100 ר11מ 3ס. תתדגקס1ס

ך
  5סר 6יס : עו' ססתס תמת ר6יתי 06ר יעסיש

 קר6 ס6י 6כ6 ל3י 6תר ע1'. עסר ס6)סיס )1יתן
 תתגו. 65כ) ס6)סיס יסליעגו וא 5פ5ייתיוס. 5סר פכל ללפפו  תסר וייללו  רכתי3  כיוןק0י6.
 סכי קר6 ס6י 6)6 כ15ס. )גסס1 ממר 6יגו60

 )יס יכץכ וק3"ס פלפ5 3סיי  15יל  לס יכרק6תר.
  ויסתיר ד6תי. )ע5ת6 3יס ויזכי 3גיןע1תר6.
 רסט רתיי "  יס"תיסרוטי  מז  פלן!ט פותריס 35תריס ליס5ר5 3פי "ס  1ספ31ג 3יס 65תם66תו
  רנפין 5י63 ס6י 6)6 ע)ת6 3ס6י קיית5 1)6ע5ת6.
 3תיין כיס 5תוכי ע)ת6 )6100 )יס קיית6 1סקרןע5ת6.  כס6י ווסי ב"ג 5סיל  ריליס 5ינ5  ופ"רפליס.
  ו5פפסך  גרפיס  רס5י3 ות6ן ו5עי)6.ע65ין
  כלוס.  ולגרייס  ללפסיס תסר  וליתיס  גרפיס.3תר
  ויק3) 3ומי)1 )ק3)יס 10יס 1)6 5סת5ר 5ילג5וססו5
 )5כ5 5)סיס יס)יסג1 1)6 כיין ע)ת6. כסס61 )עי65)יס
 3פי 3ג"כ  0351. 51ייק יכין גו( )"ייג כי"6י6כ5כ1. יכרי 6יס וי6י 6)6 יעיס. נע1תר6 1)ת,כיתתנו
  )6100  תכ"ס  ליס  דיסי3 3פותר5 לפוכי3"ג
 1יסת6ר ע5ת6. 3ס6י 6י63 תגיס %% וכויןע5ת6.
 5ר1ר6 )תס1י 6חר6. 5ט5ת6 קון 56100ג3יס

 (  )ג-קג1 :  רמייכ5רור6

ס1כ
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6תר י5ממ ר3י ד6. קמן ת6י עו3. תקתן ססבפוב
י1רד סר6ק ט5 סס1כ כסתן קונ( )תס!.סכך"6

6תר )6( דכי6 ד6פרסתוג6 טורי 56ין 6ותר 56טזר רניתז'.
 נת,:ץ י:"ו תיח1~גמי,ה2 %% %%ט ד513ינין ט65ס קת6 ס63 כמס סס. סו3 סתעוןל3י

 :( )ג-פו :קדיקין
 קתעון 6"ל סקתק. 5ר6י ויתר גמ5ס עס מיתסבמובה

 סקתק תמת ד6יסי מכתס סי6 ד6 מכתס.עוכס
 י6ס כמ5ס. טס מכתס ס31ס )ג( 5יס תתתקנ6כורסי6
 נמ5ס ד6ינון דיקר56. טתסון קרי6 6יסי כד סי6וקפיר6
 סקתק. 5רו6י יתיר תוסגחתמ 6ג5 כס. 65תקקר6 די5סועד63
 דס6 )ג( 3יס ע6תקסר6 3סתס6 65תמ3ר6 דזכו65'כון
 3מיין 6מיד. 3כ65 3יס ד6מיד ות6ן דמיי. 63י5נ6 6מידד6
 דכתי3 ט61 1ד6 ד6תי. דט5ת6 ו3מיי ע5ת6דס6י
 דטת. ויתרון תסו 3ט5יס. תמיס סמכתס דעתויתרון
 סי6 ד6 וד6י. סמכתס ת6י. די5יס יתרון דמיי. מי5נ6ד6

 )ג-קפג( : כפק6 ט65ס תחכתס ד6יכמתולס

 זס 6ת נס ר6ס וטס 31יוס 3פ~כ סס פ31סביום
 3יוס ו6תר 56טזר ר3י פתמ ומ'. זס5טתת

 כט5ת6 מסד ק3"ס דמסני 3זמג6 3ס31. סיסעו3ס
 דס6 כ65. קתי ~6תמז6ס 3קוקי 5תיסך 3"כ3עי
 ו3כ65 ק6רי. 3ג65 3ט5ת6 דק3"ס עי13ת6 ק6ריכד
 יתמד ו3נ"כ 3ט5ת6. 5יס 61סגי סי3וע3יד
 ט5יס ד5קרי סי3ו. ויט3יד גקוקי 3"תנ5י6 כק3ר
 3פו3 גאס 3סוכ. סיס סונס 3יוס סס"ד 6מר6.סי3ו
 סיס רטס וניוס כתי3 65 ר6ס. רטס ו3יוסוד6י.
 ת5'6 דדינ6 3סעתמ דס6 ר6ס. רטס ו3יוס 3656רט.
 ימיד6ס עת'סך 3ק1ק6 65קמז6ס 65יגק 5יס 5כטי 365ע5ת6
 קרי6. כ65 ט5 3ט6%5 קרי6 דיג6 כד דס36ט5ת6.
 דינ6. גס6י יתדן קתיס ו6ערט 3יס דפנטות6ן
 דס6 תספפ* 653 כספס 1,ס ינ( )תס5י כתי3וכדין

 ט5 3ד6 ד6 קר"ן ע6 )י( ת5ד"ק 6ס~קתקפ"ס
 5כ5 וט"ן 6סנמ געיר. וסוס ר6ס ר6ס. ד6 1פ5ע6%5.
 35ר תפוק א6 ד'ג6. סר'6 ד3כיסו ידט וסוסססר.
 סטת6. ת6' ט5ך. 'סרי ד65 3נין 3קוק6. תתמז'י65
 כתס ס56סיס. טקס זס 5שתת זס 6ת ינס3נין

 אטר יצחק רבי הזה. שמן מהו טיב* משמו שםכפוב
 יורד הראש על הטוב כשמן קיג( )אייםכמש"כ

 אמר )6( הטהור אפרסמון הרי אלו אומר אלעזר רביוגף.
 מאורות של העליון שם טוב כמה שם. טוב שמעוןרבי

 כי טוב. משמן מאירים כלם כאשר הקדושיםעליונים
 מאורות ולהאיר להתברך יוצא משמן הקדושהשם

 :( )ג-פז ?הקדושים

 שמעון אשר השמש. ייאי ייתי נחיה עם חכמהכפובנה
 השמש תחת שהיא חכמה היא זו חכמה.טובה

 טוב נחלה. עם חכמה טובה )כ( לו מתוקנת כסאוהיא
 נחלתה שהם ישראל. עם שוכנת היא כאשר היאויפה
 השמש. לרואי יותר שבחה אבל בה. להתקשר שלהוגורל
 שהרי )נ( בו ולהתקשר בשמש להתחבר הזוכיםלאותן
 בחייפ נאחז. בכל בו שנאחז ומי החיים. בעץ נאחזזה
 שכתוב וזהו הבא. עולם של ובחיים הזה עולםשל

 דעת. ויתרון מהו בעליה. תחיה החכמה דעתויתרון
 היא זו ודאי. החכמה מהו. שלו יתרון החיים. עץזה

 .( )ג-קפב : יוצאת העליונה מחכמה שהיאהתורה

 זה את גם ראה רעה יביים בטיב היה טיבהבניום
 ביום ואמר אלעזר רבי פתח וגף. זהלעמת

 בעולפ חסד מרבה שהקב"ה בזמן בטוב. היהטובה
 שהרי כל. לפני ולהתראות בשוק ללכת האישצריך
 ועם שורה. בכל בעולם הקב"ה של טובתו שורהכאשר
 יתראה ולפיכך בעולם. החסד ומרבה טובה עושההכל
 עליו שישרה כדי טוב. ויעשה בשוק בהתגלותהאיש
 בטוב תהיה בטוב. היה טובה ביום זש"ב העליון*טוב
 היה רעה וביום כתוב לא ראה. רעה וביוםודאי.
 תולה שהדין בזמן שהרי ראה. רעה וביום אלאברע.
 יחידי וללכת בשוק להתראות לאיש לו נצרך לאבעולם.
 שורה. הכל על בעולם שורה הדין כאשר שהריבעולם.
 הדיה באותו נידון יהיה לפניו ונתראה בו שפוגעומי
 שהרי משפט. בלא נספה ויש יג( )פשלי כתובובכן

 בשביל בזו זה שוכנים ואין )ד( צדשק מן נפרדהמש8"ט
 לכל ותסתכל תשגיח והשמר. ראה ראה. כן ועלהעולם.
 לחוז תצא אל הדין. שורה שבכלם לך ויתודעצר.
 הטעם. מה עליך. ישרה לא למען בשוק. תתראהולא
 כמו האלהים6 עשח צה לקומת זח חת שגםלפי

וצכאן8רדכו

 הזהרזיו
 ש* דפתפ מקומות רונ 8י על ההש כן כי המלכות, מדת על שם פוב רוושים שניהם אלעור ורכי יצחק שרבי ל*רש נלפע"ר )6(ן

 רוב פי על כי החכמה מן הנש*עת השוע שהא טוב שסן דורש יצחק שרבי אלא אחד. ושמו וכן מלכותו כגוד שםהחנו
 אפרספק הרי על טונ שמן דורש איעזר ורבי אהרן. זקן דהיינו החסד ס*ירת על הימין בצד החכמה בצנור היווד החכמה ש*ע עלמורה גי יורד המוב כשמן הפסוק כן כי החכמח. ש*ע דהיינו פוכ. שמן אליה כשפגיע להמלכות שפוב ומשסעותו חכמה. על פורהשמן

 השוג כמו אינו טוב זה ולפי הגינה ע-י אמ כי ישר המלכות אל החכמה מן נש*ע שאין כיון הבינה. מן הכא ש*ע דהייעהפהור
 לממה. הלאה ולרדת להת*שפ שתוכ" בהבעה ותיקה ה*בה לה יש החבמח ש*ע כי ההכוד תיקו! שסשפעותו הנתת הפבת מלשקאלא
 לבוצינין החכמה שפע תת*שט שממנה עלאה  שמא הבינה שוו אלא תתאה שמא המלכות 11 שאין שם. פוב דורש שפעק דגיאבל
 גשתלשלח שהגינה *ירוש נפקא. משמן קדישא רשפא מפיים זה ועל ההכפוג ש*ע היינו שמן וטוב חעליויה. ס*ידות שהן קדישיןעלאין
 שההו להשמש מתתקנא כפא וחיא זעירא. חכמה שנקראת המלכות זו )ג( י כירוע ה' נעשה יו"ד אות של חפילף מן בי החכפה.מן

 להמשיך בבחם והם ,ההיים. עץ התפארת שהא בהשמש דבקים הם בתורה התקשרותט שע"י החכמים תל8ידי אלו )נ( :ההפארת
  נאיר  הספארן *י'  נו( 1 בחלח נעיי יק שהפ ישראף בני פתם פשא-ב ומלכות. לתפארת העליונח החכ8ה מן איותש*ע

 ז חפלכותמן
27ן



 הוהף)ישת יקהלת ירטישק184

 כאשר כך הכי. על שורה בעולם הטוב שורהשכאשר
 בו שפוגע ומי הכל. 8ל שורה בשולם הדיןשורה

 .( מ-נד :נתפס

 כדמיון יהודה א*ר האלהים, עשה זה לעומת זה אתלם
 מה על רמז והכל בארז. הקב"ה עשהשברקיע
 שלו שהפרי אחד וז אבא רבי ראה שכאשרשלמעלה.
 היו אם ואמר. בוכה היה ממנו הפורח עוףנעשה

 בגדיהם קורעין היו הרמז. זה מה על יודעיםהאנשים
 בשאר שכן כל מהם. החכמה שנשכח על טבורםעד

 יוסי ר' שאמר כמו בארז. הקב"ה שעשההדברים
 דקל. חרוב. כגון חכמה. מהם שנראה עציםאותן
 הורכבה אחת מהרכבה כלם להם וכדומה )ס(פסתוק

 למו. אחד סוד תפוחים מלבד פירות שעושים אותןכל
 שאין אותן כל נתיבות. הפרש ביניהם שישמלבד
 שיש נהל ערבי מלבד גדולים. 8צים והם פירותעושים
 יונקים. אחת יניקה מן שלמעלה כדמיון מיוחד. סודלהם
 אחת מאם אזוב. מלבר הקטנים. מאותן אחדוכל

 תקיפים שרים עליהם שנתמנו הארז 8שבים כלנולדו.
 כדמיון מיוחד סוד לו יש וושב עשב כלבשמים.
 כלאים. תזרע לא שדך יה )הוי" כתוב ולפיכךשלמעלה.

 זש*כ בלבדו. ויוצא בלבדו נכנס ואחר אחד כלכי
 משטרו תשים אם שמים חקות הידעת ל"(גאיב

 " )ב-18 :בארז
 ולא בו. שולט המות מיאר שאיו בישיב ישממום
 הדרים אותן וכל שמה. ליכנס רשות לו ניתנהי
 איש לך ואין לעיר. חוז שיוצאים עד מתים איןשם
 אנשים. כשאר מתים וכלם ימיתו. שלא שם הדריםמכל
 לשבת יכולים שאין לפי הטעם. מה בעיר. לאאבל
 כלם וע*כ נכנסים ואלו יוצאים אלו אלא בויר.תמיד
 המשחית. מלאך אותו שם שולט אין מה ומפנימתים.
 ארז הלא ברשותו. זה מקום שאין לפי תאמראפשר

 ומרוע שם. ומתים אחר ברשות עומרת שאיןהקדושה
 קדושה. בשביל תאמר ואפשר מתים. אין ההואבמקום
 ישראל. ארז כמו הישוב בכל קדוש מקום איןהלא

 כמה הלא אותה. שבנה ההוא איש בשביל תאמרואפשר
 לא אני יצחק א"ר משלו. יתירה שזכותם היואנשים
 אמר שמעון. רבי את ושאלו באו אומר. ולאשמעתי
 המות. מלאך עליו שולט אין ההוא שמקום ודאילהם

 לעולם. איש ימות ההוא שבמקום רוצה אינווהקב"ה
 שנבנה טרם ההוא במקום לזה שמקודם תאמרואפשר
 העולם שנברא מיום אלא כן. לא אנשים. שם מתוהעיר
 לאותן סודות סודי כאן ויש לקיום. ההוא מקוםנתתקן

 -_ - - החכמה: בסורהמסתכלים
 בסוד בראו העולם את הקב*ה ברחכאשר -

 השם בחקיקת העולם וברא האותיות שנתגלגלוהאותיות.
 בחקיקתן, לעולם וסובבו האותיות נתגלגלוהקדוש.

 סובבות האותיות והיו ונברא. העולם ונתפשטוכשנתנלה
 ' לברוא-

 כל כך כ65, פ5 סרי6 3ע5ת6 עי13 ס6ריוכד
  גיס ר5פרפ  ופ5ן כ55. פל  סוי5 3י5י5  רינ5ס6רי

 )ג-יי.( :6תפס
 כנ11נ6 יסווס 6*ר ס56סיס. עסס 1ס 5ע1תת 1ט 6תנם

 6'5נ" מי 636 ר3י מתי ס1ס יכוי5עע6. 5ת6י רווי61 1כ5ס1 63רע6. ק3שס ע3וורקיעמ
 ו6כיס

 110 6י 61תר. 3כי ס1ס תניס וסרמ ע1פ66תע3יו
 מ135סיס1ן ת13ען ט11 רתי1ין. 5ת6י יועי כס36ני
 3ס6ר סכן כ5 תנס1ן. מכתת6 ו6תנסי 5ת6י ע13ריס1ןעו
 יק5. מר631. כנ1ן מכתת6. תנס1ן ד6תמ1י 6ינ1ן56נין י1סי ר3י כו6תר 63וע6. ק3*ס דע3דת6י

 6תרכ13. רתיכ6 תמו כלס1 15ן 1כד1תס )ס(ססתוק6
 6ינ1ן. מו6 לו6 תתפ1מין 3ר סירין דע3דין 6יטןכ5
 ד65 6ינ1ן כ5 ו6תסרסן. ס3עין3ל

 ו6ית דנמ65 תער3ין 3ר ר3יגין. 61ינ1ן פיריןע3וין
 ינקין. יניק6 תמו י5עע6 כגווג6 53מ1ו1י. לז1056
 מד6 ת"ייו6 ת6ז631. 3ר 11סרי. ו6ינט1 ת6יג1ן מו1כ5

 תקיפין רכרכין ע5יסון ו6תתני ו6רע6 עסגין 1כ65תעיו1.
 כגי1נ6 53מ1דף ר61 1מו מו כ35סתי6.
 'י(. )ייקי6 כ65יס ת1רע 65 סוך כתי3 31נ"כד5עי65.
 סס*ו 53מוו1י. 1נפיק 53ח1ו1י ע56 1מו מווכ5
 תסער1 טסיס 06 סתיס מק1ת סיועת 5ה()5יונ

 .( )ג-ע1 :63רן

 1ל6 תמ653. טס61 3יס ס5סס י65 3יס631 6יתאתר
 וו"רי 6יג1ן 1כ5 תתן. 5"ע65 יס1 5יס6תי0י3

 נס 3ר 5ך 51ית תקרת6. 5כר דנסקין עו מתין 65תתן
 נס6. 3ני כס6ר תתין 1כ5ס1 תתין. ד65 תתן דוייריןתכל
 5תית3 יג5ין ו65 3נין עעע". ת6י 3תת". 536165
 כ05ו 1ע*ו ע56ין 561ין נעקין 56ין 656 3תת6.תויר
 תמ653. ת65ך 6100 תתן ס5ע6 65 סטיו6 1ת6יתתין.
 6רע6 60 3רס1תיס. קיית6 ו65 תית66י

 31סס61 1תתין. 6מר6 3רס1 קיית6 ד65קויס6
 קד1סס. 3נין תית6 61י תתין. 65 5נו6י5תר
 יסר56. ו6רל כנ11ג6 יס1ג6 3כ5 3ק~וסס 6תר5ית
 כתס 5ס. ו3ט נ3ר6 6100 3נין תית6ו6י
 65 6נ6 י5מק 6*ר תדעיס. יתיר ד1כותיס1ן 110 נס36ני

 6תר סתע1ן. 5ר3י 5יס ס56ו 6ת1 6ית6. 651סתענ6
 סת1ת. ת65ך ע5יס ס5ע6 65 6תר סס61 1ו6י15ן

 5ע5תין. 3*כ ית1ת 6תר ד3סס61 3עי 165ק3*ס
 פ5ת6 ו6ת3רי תי1ת6 656 סכי. 165 נס6. כני 3יסתית1 6תככי 65 עו ד1כת6 3סס61 5כן וקדס תימ616י

 65יטן סכ6 דרוין 1ר61 5קי1ת6. 6תר סס661תתקן
 : ומכתת6 3רו6ותסתכלי
 3ר61 5יס 3ר6 ע5ת6 ק3שס 3ר6כו
 וסת6 3נ15פי עית6 31ר6 6ת11ן 61תג5נ5וד6ת11ן.
 3נ15פי. ע5ת6 ו6סתר1 5ת1ון 6תנ5נ15קויס6.
 סחרן 11,6ן 1101 ו6תכרי. פ5ת6 ו"תססע "תנ5י1כ1

5תכרי
 הזהרדו

128 י הגר151פ או:,ים עצי הייני)ס(
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 61תל כיון )'( גיו'ו ויסתייס קג"0 6תל3תגרי.
 )יס 610 עג6 סיתנ6 גמ3ת'0 עי"ת דמנו' נו6ן גגאכמיין. דכסילו 6ת 6יסי סי"ת דוכת6. 6100 ע"גנ16יל6 ת3י* ג3מודס6 עי"ת 6ות 5סת6רת ניו"ו יסתייס ויקג"ט
 ת3י6 עי"ת דסוט גנין וע"ד 3יס* 6תתקטומיין
 תינו6 61י - מות6 גיס ס)קס 63 6תל טס51 גגיע3
 תנון 6תככי 63 6נו6י מייס. סליין 6תל 1ג0ס61 טכי8'
 ע3יס. דסרי6 מד 6ת גג'ן 6תקייס6תר גס6י סכ6 636 5יתגס6. מיין 3תיסג תקדס6ני
 וג0ו גיס. ס6רן כ03ו 5תות כ5 תקדס6גגי

 61תר ע3נו6. גססו6 3יתג60 וכפרט מיין י0יגתקדס6 דגי 1ת1 ע3נו6. דכ3 כג11ג6 ג3מודר 6(סו6תגרי
 6% ע3נו6 גס6י 6תר 03סו5 מיין יסיג סכי. 1163*

 דגגיכיס נותתן. גספוכ6 תקזס6 וגי ד6תי.גע3נו6
 וע"ד 61. גע3נו6 631 ע3ת6 גססו6 3יסר36 מו3ק66ית
 3ע3נו6 3יסר36 3ון 31נו,כי מוגין 3כפר6 תקדס6 ג'ק"נו6
 וע"ד 6תר. גכ3 דמיין גסירו עי"ת מ,י ת6ד"תי*
 ט15ר 6ת 6)סיס ויר6 דכתיג געוג. קר6 גטפתמ
 תינו6 63 תמג63. ת63ג6 עריק 6ת ות50י עוג.כי

 וע"ד .. תנון 63ע)6 רסו 3יס 6תיסיג ד63 636עריק
 מיין רסיג 6חר6. סער6 כ)3 גיס ס3ע6 63 ד66תר
 ע5 ד6 ד6ת תמותיס 3יתגי ע3נו5דס5י
 5מ.6 3סער6 רסו 6ית )גר כפק וכד 3גר.יפוק

 )נ-קג5ו( : גי30ס)ע6ס
 ג)דקו 16גד 5ייק יס ס~י גית' ל6יתי סעאת

 ת סנועון רגי 6תל גלעתו* ת6ליך לסערס
 ק6נול ת5י כ)6 ע) יתיל6 מכנותיס דסות ס3נוסהזי
 לתז. ק6 דמכתת6 לנו, ס)נו0 6)6 קל6.כ50י
 כתיג דס6 סכי. ד163 דקג"ס 6ולמוי מ,יגןדס*
 תלי 636 נוע33'1. וכפלי כדלכיו 63'ס 31תת יו()ילמס
 דקג"ס עיגוי כד דתגיגן סכ6. למן דק6 גיגסועגיגי
 טו( )יס"ג דכתיג גנוס גיס. 3עייכ6 גע3נו6 63סגמ6גע6
 גע3נו6. מייגין 61סכמ ס6לן. גכ3 תסועעות עיגיו ס'כי

 ומייגי6 גמוגיי0ו. 6תפס גדל6 ד6סתכמ 5ד'ק6טס61
 63 163 61י דיתוגון. עד עתסון לוגזיט קגא0ת6ליך
 6וגד 5דיק ים ססאד ע3'סון. למנוי דיתגע ת5ןיסתכמ
 גג"כ מע3ת6. "סת3ק וכ6ס 61יס1 תסוסג)דקו.
 נועסס ס6גסי גתקוס 636 6דס ידול 36 3עיסתניכן
 דנודוליס 61003 11ר גגין עעת6. מ6י גתוכו.דליס
 גין דיוליט 61י גמוגייסו. 6תפס 6101 מייגי6.גין
 ס6דס. נוכ3 1,מכס ס( )מ"5 דכתיג דל6. גגי כ3 ע3גיס ס11 דמכמת6 ע63ין דדלגין ס3יוט וכי0ג3י. גינו' ל5יתי סכ3 6ת ד'6 : גניכי0ון 3יס 16קיגיןוכ5ין
 5קל 3ת3ך. ט' כס6 ע3 ס3תס הס3 גס( )יסי5וכתיג
 יקיל6 דסג3 ר61 636 .. סג3יס סג3 סג3י.גיתי
 דגפיק ד0ג3 ולז6 פפומ6. ונפיק טג3 1ס61061.

תפ,נו6
ייו

טו
 --הוהר

 שאמר כיון )*( יו"ד באות לגמור הקב"ה אמרלברוא.
 תלויה בלבדה טי"ת אות נשארה ביו"ד לגמורהקב"ה
 המאירה אות היא טי"ת ההוא. מקום גבי עלבאויר
 לו הוא טוב סימן בחלומו טי"ת הרואה לפיכךחיים.
 תלויה טי"ת שנשארה מפני וע"כ לו. נתתקנווחיים
 תשאל ואם .. מיתה בו שולט אין ההוא המקום גביעל
 שם נבנה לא מדוע חיים. ישכון ההוא שבמקום כןאם
 במקום שכאן אלא ליושביה. חיים ליתן המקדשבית
 עליו. השוכנת אחת אות בשביל רק הוא קיומוהזה
 ובהן בו. שוכנות האותיות כל המקדש בביתאבל
 שבית ועוד העוזם. כל של כדמיון בלבדו הואנברא

 ומקום ההוא. בעולם ליושביו וכפרה חיים נותןהמקדש
 ולא הזה בעולם ההוא למקום חיים נותן כן. לאהוה

 יש שבשבילו משם. להיפוך המקדש ובית הבא.בעולם
 דע"כ הזה. בעולם  ולא  ההוא בעולם לישראל חלקלהם
 בעולם לישראל ולזכותם עון לכפרת המקדש ביתעומד
 וע"כ מקום. בכל החיים אור טי"ת וראה בואהבא.
 האור את אלהים וירא שנאמר בטוב. המקרא בהפתח
 תאמר ואל המשהית. מלאך בורח הואת ומאות טוב.כי

 וע"כ . שמה ליכנס רשות לו ניתנה שלא אלאבורח
 חיים ונותן הטומאה. צד כלל בו שולט אין הזההמקום
 אינם אם הזאת אות תחת ליושבים הזה עולםשל

 הטומאה לצד רשות יש לחוץ וכשיוצא לחוץ.יוצאים
 ( )ב-קנא : בולשלוט

 בוא שמעון רבי אמר ברעתו. מאריך רשעויש ב?דקי אובד צדיק יש הבלי בימי יאיתי הכיאת
 אמר מה הכל על יתירה חכמתו שהיתה שלמהוראה
 מרמז. הוא חכמה של רמז שלמה אלא הזה.במקרא

 הקב"ה עיני כאשר שזמדנו כאן. מרמו שהוא הםענינים שני אלא מעלליו. וכפרי כדרכיו לאיש ולתת יז(יימיה כתוב שהרי הקב"ה. דרכי כן שאין רואים אנו הלאכי
 טז( )י8"ב שכתוב כמו בדינם. לעיין בעולם להשגיחבאות
 בעולם. רשעים ומוצא הארץ. בכל משוטטות עיניי ה'כי

 והרשעים ברשעתם. נתפס ההוא בדור שנמצא צדיקאותו
 לא אין ואם שישובו. עד עליהם כעסו הקב"המאריך
 אובד צדיק יש וש"כ עליהם. רחמים שיבקש מינמצא
 לפיכך העולם. מן נסתלק צדיק שהוא. לפיבצדקו.
 מעשה שאנשי במקום אלא אדם ידור אל לעולםלמדנו
 שמדורו לוה לו שאוי לפי הטעם. מה בתוכו.יושבים
 בין מדורו ואם ברשעתם. נתפם שהוא רשעים.בין

 בימי ראיתי הכל את ד"א : בשבילם לו מטיביםזכאים
 היו חכמה של עליונות שמדרגות סלמה וכיהבלי.
 האדם. מכל ויחכם ה'( )מ-א שנאמר דורו. בני כל עלבו

 אמר למלך. ה' כסא על שלמה דישב כט( )ד8"חונאמר
 יקר הבל של הסוד אלא .. הבלים הגל הבלי.בימי
 שיוצח ההבל וסוד הפה. מו שיוצא ההבל וזהוהוא.

 לתנין אך אגי וארץ שמ.פ גהן שננראו האותיות לצרף ש.רי נזה נת*אר בצלאל ורק הערם. בריאת סור להבץ יוכי מילי:
 4'*ת אות נשארת יו-ר נאות הנריאה שיסתיים הק:"ה אמר שכאשר שאוטר 1והו נא. דג וה חז ש ל8 צפ עס צ8 רק*ך-כ תש גתחלה ווג ווג למפרע האותיות שנתגלגיו העולם ו" נריאת בענין היה כךי ני-ת. נאות ונתקיים גה יף ת.ו שהתורהארר כל ונקשה תי-1 אות מן למפרע האות'ות שנתגינףו חן"ל אמרו התורה התהית בענין כמו כי לוטר יש דבאן הזהר לשקכהחמעות

*14צצ ו לה עיר פשם נגר גאו'ר ת'ו'ה הגח בו גל' 4.ינינרה.
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 העולם אין ולמדנו )1( קול ממנו שנעשה השהמן

 רבם בית של תינוקות של מיהם בהבל אלאמתקיים
 ברוח נעשה והבל ממש. חטאו שלא חטאו.שלא
 נעשה. בהבל בעולם שנעשה מה וכל . ןואש,ומים
 ונתפשט קול נעשה תינוקות של ההבל שמזה הדברוסוד
 אם צש"כ העיר. ושומרי העולם שומרי והם 0(בעולם

 היינו הבל היינו וראה ובוא ונון. עיר ישמר לאה'
 קול. להוציא בכח עומד ההבל לזה. זה בין מהקול.
 ההוא והבל )"( דבור להוציא בקיומו עומד ממשוהקול
 ראה וממנו הבלי. שלמה לו קרא אביו נחלתשהיה
 היה מלמעלה אחר רב שעזר ואע"ם )ע( שראה מהכל
 הוה דבר כי הבלי. בימי אמר הדבר להודיע וכדילו.
 ראיתי הכל את הבל. הכל הדבר וסוד ~( בא הואמשם
 הדבר סוד הוא זה בצדקו. אובד צדיק יש הבליבימי
 כלומר הבלי. בימי תולה שהכל ומפרסם מנלהשהיה
 צדיק אז דין. לעשות הדין מן יונק ההוא שהבלבזמן
 אז רחמים. מן יונק ההוא שהבל ובזמן בצדקו.אובד
 ולפיכך )'6( תלוימבהבלההוא שניהם ברעתו. מאריךרשע
 בימי תולה הכל כי ביום. כתוב ולא הבלי בימיכתוב
 שפוגע מי בדין. הוא בדין. שפוגע מי ההוא.הבל

 אובד. צדיק יש תשאל ואם ברחמיס. הואברחמים.
 הדין כי ממש. אובד הוא שכך )'כ( אבוד אומרואינו
 רשע ויש הדור. ומן העולם מן לצדיק מאבידההוא
 מן כשיונק ההוא שההבל ממש. מאריך ברעתו.מאריך
 ה-יפ.( : לו ומאריך הזה לרשע רחמים מביארחמים
 ויש בצדקו אבד צדיק יש הבלי בימי יאיתי הכיאת

 ביארו זה מקרא אלעזר א"ר ברעתו. מאריךרשע
 הכל ראה לשלמה חכמה ניתנה כאשר אבלהחברים.
 העולם. עמוד זה צדי"ק. יש ).ג( הלבנה שליטתבזמן
 בזמן אבד. הצדיק נז( )טע" כמש"כאובד.
 לעפר. שוכבת היא שלו שצד"ק לפי בצדק"ו. )יי(הגלות
 בגלות. עמהם היא בגלות שישראל זמן כל הזאת?ד"ק
 אליו מגיעות אין שהרי בצדק"ו. אובד צדי"קולפיבך
 זה ברעתו. מאריך רשע ויש העליונות. ברכותאותן

 באותו ברעתו. במה. לאדום. ושלוה שקט שמאריךסמא"ל
 עליהם הגיע לא שהרי התקיף. נחש שלו רעהאשה
 וכדסיון ההיא. בנקבה שהתדבקו בשביל אלא ושלוהשקט
 לטיתה מעפר יקימה שהקב"ה עד האומות. לשארהוה

סוכת

 סעו3ס 6ין ות6ג6 )י( תניס 6תעכיד ק65תפות6
 רכן כית 30 תעוקות 50 פיסס נסכ3 655תתקייס
 כרומ6 6תעכיד וסכ3 תת0. מס16 630 מס6ו.ס63
 6תעכיד. כסכ3 כע5ת6 ד6תעכיד ת16 1כ5 ןו6ס6ןותי6
 61תפ0ע ק63 6תעכיד תי0קות 50 סכ3 וס6י דת5ס1ר61

 6ס סס"ד קרת6. וגעורי ע3ת6 גסורי 61יגון )'(כע3ת6
 ט61 סכ5 ט61 מף 1ת6 ונו'. עיר י0תר 63ס'
 ק63. 3תיפק כמי63 י6יס סכ3 3ס6י. ס6י כין ת6יק63.
 1סס61 )"( ת5ס 63פק6 כקיותיס ק6יס תת0ק63
 מז6 ותגיס סכ3י. קרייס ד6כף 6מסגתיס דסוססכ3
 ט11 ת3עע6 6מרמן סגי6ין דסיועין 61ע"ג )ט( דמז6 ת6יכ5
 ד6 ות5ס סכ3י. כיתי 6תר ת3ס 06%תתודע36יס.
 ר6יתי סכ5 6ת סכ3. סכ3  ות3ס ורז6 )'( 6ת6תתתן
  ות3ס רז6 ט61 ד6 כ5דקו. 16כד 5דיק יס סכ3יכיווי
 כ3ותר סכ5י. ני%י ת4י5 רכ54  ופרסםרנ4י
  כוין ויו5. %4פנו  נגין  ריג5 תן יגק6 סכ3 דסס61כזתג6

 כדין תרמתי. יגק6 סכ5 דסס61 וכזתג6  כ5וקו.16כד 5ויי
 כגשכ )י6( סכ) כסס61 ת3יין תר11ייס1 כרעתו. ת6ריךר0ע
 ד6ערע  ת6ן 1 נרג5. נריו5.  ריפרפ  %ין  61.סכ3 כיתי ת3י6 וכ63 כיוס. כתיכ 631 סכ3י כיל1יכתיכ
  16כו. 5דיק י יס תית6 61י כרמתי.כרמתי.
 דיג6 דסס61 תת0. 316ד ס61 סכי )יג( 6כוד ק6תר631
  רספ וי0 ותדר6. תע5ת6 53דיק16כד
 תרמתי יכק6 כו סכ5 דסס61 תת0. ת5ריך כרעתו.ת6ריך

 )ג-)ע.( : 3יס ות6ריך ר0ע )ס6י רתתיע0ד

 ויס  נלריו 5גי לריס  יס סכ5י כיתי ר6יתיסכ3את
 16קתוס קר6 ס6י 36עזר 6אר כרעתו,  ת6ריךרספ
 כ65 מת6 305תס מכתס 6תיסיכ כד 6כ3מכרי6.
 דע3ת6. עתוד6 ד6 5די"ק.  יס )'ג( סיסר6 ד30ע6כזתכ6
 כזתג6 6כד. ס5ויק ג,( )יסקיי כד'166כו.
 3עפר6 0כיכת דסי6 כנין כ5דק"1. )יי(דג13ת6
 כנ3ות6. עתסון 6יסי כג15ת6 די0ר56 זתג6 כ3 ו56ו"ק
 ד5  נרפתו.  %יריך  רספ וי0 ע65ין. כרכ6ן"ון 3גכיט  תס6ן 63 דס6 כ5דק"י. 16כד 5די"קוכנ"כ
 כססי6 כרעתו. כת6י. 63ווס. ו30וס סיע  ר5וריך5"4
 ע3ייסו תס6 65 דס6 תקיפ6. גמ0 רעס6תתיס
 1כנ11ג6 סקכ6. כססי6 ו6תדכקו כגין 656 1501ס0קע
  3סי6 פפסר5  יייס  ריב"ס פו  4%וין.  4סירד%

סוכת
 הוהרא

% ט% ר?ה)ס  שבעל ותורה פה מלטת של *ח הבל ומן קול. בבחי הוא והתפארת ורבור. 8ה בבחינת היא שהמלפת ממ 8י 
 היינו דבר. להונטי במלכות להח-ווג הת*ארת נתעורר ועי"ז התפארת. אך 8ה הבל א1תו שנתעלה כלומר קול. נעשה לה קהנןפה
 נעשה תורה תלמיד של התינוקות הבל שמן אחר ענין זה )1( . התהתק לעולם ש** להוציא לח יהף למען רלעילא ש*ע בהלהש*יע

 ג-כ והן התינקוה. של פיהס מן היוצא ורוח מים אש מן המורכבים מלאכים מזה שנבראים והיינו העולם לקיום בעולם שפתפשפקול
 אותו זה1 )ח( . ורחמים דין חסד של ההנהגה פי על נעשים העולם עניני שכל ורהמים דין חסד ותפארת גבחיה חסד של יח1תנ'
 שה"א ממש והקול הבינה. מן ש*ע ולהוליא להמאיך התפארת שהוא הקול של הכה מעורר פה םלכוח של שהכל קודם שזכרענין

 המלכות מדת זו אביו נחלת של הבל )ט( : דכור שנקראת למלכות ופפע להש1פיע לומר רצה הדבור. להו?יא בכחו נתחזקהתפארת
 חקודשו רוח הך היינו ההבל זה כי הקודש. ברוח הכל ראה ההבל וה ומן הבלי. ההכל לזה קרא ושלמה מרככה לה נעשה המלךקדוד
 שנממר כיון משלה בכל שמלכותו ענינו הבל. הכל של הסוד תהו המלסה. הנהגת מן היינו משם. כא לומר שבא זה שדבר *ירוש)י(
 בימי אמר ולפיכך דין שההא השמאל מן ולפעמים חחסד שהוא הימין מן לפעמים יונקת המלכות כי )י6( : הזח עולם הנהגתבידה
 חהבל אותו שלפעמים יוצא טעל והוא ד.ן בח" שי ההכל על אלא הצדיק על מוסב אין אובד שה14ך סימו השומרנפעל.  בלשט נאבד או פעול בלשון הל"ל חפשפ משמ1ות שלפי )'נ( רעים וימים פוכים ימט לה טים מיני *ייי כית רבים בלשקהבלי
 מרת שליפת בימי פירוש )יג( : בפרפ לה-ור וקשה בכלל ליולם קשה שאבדתו הרור. ומן חעולם מן הצדיק אהאונד

 למבע מאליו מובן 1הענין הקדושה. והשכיוה המלכות מדת חיינו ו?ד"ק היס1ד. ם*ירת היט צדיק )'ד( י כשלימותהמי8ות
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 מקיס טטומ 3'וס פ( )9פ,ס וכתי3 סגופ5ת. דויפוכת
 ( )כ-י6 : טגופ5ת דוד סוכתמת

 53יקו מו3ד 5ייק ים 530י 3יתי רמיתי טעאת
 ו6תר. ר3ימ 6100 פתמ 3רעתו. תמריך רסעוים

 ס5תט וכי קס'מ. קרמ טמי ס53י. 3ית' ר6יתי טכ65ת
 מתמ דמיטו טכי מתר מיך כ5מ. ע5 מכיס יטוסח5כמ
 תמן כ5 טמ ע5תמ. 3מסוכי מזי5 דמיסו 3זתגמכ5מ

 קייתמ ת5כמ דס5תט 3יותוי מתתר. סכי מ5מתיי. 'יע עמ תיי מתי 5מ ע5תמ 3מסוכידמסתי5
 וכז'ן ע5תמ. 3גי כ5 ע5 ס5תט ומתמכס 3מס5תותמ.סי0רמ
 כ:לץ מתמ מתמ. ותמי כ5מ. וידע כ5ממתמ
 טס"ד )ט,( סתסמ 5ט גטיר וטוט סיסר"מ תן מעייד65
 סיסר"מ דמ ס53י. תמן ט53י. 3יתי רמיתי טכ:ל6ת

 דגסיק כסנ5 כמדמ. ורוממ מסמ תיימ תן כ5מ. תןדמתכ5י5ת
 כ:לך מנומ 1טומ )ט( תכ5מ דכ5י5 פותמתן

 53יקו. מי3ד 5ייק ים 3יט. דממיד די5יט ס53כטסו6
 5מ כ:5ץ ט6י 3ע5תמ. זכמין ימסנימז 3זתגמ מויתמ
 תסמ כ5 כעי5 כנל וסמי 5ע5ת'ן. סיסר"מ תןמעדי
 מדי מתת5י וכד ד5עי%5. ומדוור3ו
 3ניגס. רוומ וסומ 3סיסר"מ 5מודוונ, 3ניןור3י

 5ייק מ5מ כתי3. 5מ גמ3ד 5ייק 53יקו. מו3ד5ייק כדין מתמסכת. וסיטרמ 3ע5תמ מיי3ין ד6סגימוו3זתג6
 תסמ כעי5 ע6 3סיסרמ. מתמ3ר 65 יס6מו3ד.
 5יי"ק וע"ד עתט. אמזדוונמ 5ט 5ת5ימ ומדוור3ו
 65 דסיסרמ ד3נין סיסר6. ז6 53דק*ו.מו3ד.

 סמי3 ד5מ )'י( 6ו3ד סו6 עתיס %5זדוונממסתכמת
 סתמ5מ ססר כ5 וכדין ע3יד. דסוס כתט ד5עי5מתמידו
 וים טט"ד 3ע5תמ. 3ס5וט תמריכין ומיי3ין6תעל
 3יסמ סערמ 3טסו6 3רעתו. תסו 3רעתו. תמריךרסע

 דכד 53דקו. מו3ד 5ייק יס תו : 3יטדמתי3ק
 5מ מיטו מי תמתיט. ד3גי 3מו3ייסו מתסס 6יסו53יקו. מו3י 5דיק ת5ימ. ודיגמ 3ע5תמ סגימומיי3ין
 5טו מכסיף גמ 3ידן תמי גמ 3סומססיד

 3עיר. סיו 6סר ס5יעיס תעסרט 5מכס תעזהדהכבמה
 ד6 5מכס. תעז טמכתט סייעמ טטומ6תר

 ע5מין. תסריין מיגון מזדעזעו 6ורייתמ 5קכ5מ ס5יק כדתסט
 דמוקתוט כתס תסס ומתתקף 5יט. 5מוקימ תסט ע5ו6תכגיסו
 סמכתט מ53 )ית( וכו' 5תסט מ"5 דק3"טמ3רי6
 5סתט. 3ט ומסתי5 3מורייתמ דמתעסק תמן כ5 5מכס.תעז

 תקפמ 5יט 5תטוי דמ5סריך 3סעתמ 3מירייתמ 3סתקף
 6תר תמן ומי65 תקפמ וסטו6 ע5יט. 5מגגמ5מ

 עסר מיגון ס5יעיס. תעסרס ומתר טדרמתתקף.
 ע5מין ס5יעין דמיגון 3מורייתמ. 3ס דכתי3יןמתירן
 רזין כ5 ד6תי. ו3ע5תמ ע5קמ 3טמי 3טו מתתקףד3"ג
 3טו זתתמ דע'5מ מכתתמ זכ5 סקויין 1כ5דע5תמ
 זכמט 3מורייתמ. 6'טו וכ65 כ65. 6תג5י5 ו3סות5'מ.

 אקים ההוא ביום פ( )יםוס שנאמר הנופלת. דודסוכת
 ( )י-י" : הנופלת דוד סוכתאת

 בצדקו אובד צדיק יש הבלי בימי יאיתי הכיאת
 ואמר. ההוא עלם פתח ברעתו. מאריך רשעויש

 שלמה וכי קשה. זה מקרא הבלק בימי ראיתי הכלאת
 ראת שהוא כך אמר איך הכל. על חכם שהיההמלך
 יודע ואינו כלום רואה אינו העולם בחשכותשעוסק מי כל הלא העולם. בחשכות הולך שהיה בזמןהכל

 עמדה המלך שלמה בימי יפורש. כך אלאמאומה.
 ואז הש'ולם. בני כל על שלמה ויחכם בשלימות.הלבנה
 זש"כ )ט,( השמש לה מאיר והיה חלבנ"ה מן סראינו כל שהמדרגה ראה ראה. ומה הכל. וידע הכלראה
 הלבנ"ה זו הבלי. איזה הבלי. בימי ראיתי הכנלאת

 היוצא כהבל כאחד. ורוח אש מים מן הכל. מןשנכלל
 בצדקו. אובד צדיק יש שלו. הבל באותו בושנאחז הכ:ל ראה והוא )ט,( הכל מן כולל שהוא הפהמן
 אינו הכל זה בעולם. צדיקים שנתרבו בזמן וראהבוא
 השפע כל מקבל הכנל וזה לעולם. הלבנ"ה מןסר

 שמח הוא נתמלא וכאשר שלמעלה. ושמחהוגדולה
 בעבורה. מרויח והוא בהלבנ"ה להזדוג בשבילונתגדל
 אז נחשכת. והלבנה בעולם רשעים שנתרבו בזמןאבל
 צדיק אלא כתוב. לא נאבד צדיק בצדקו. אובדצדיק
 שפע מקבל ואינו בהלבנה. מתחבר אינו שהריאובד.
 צדי"ק ולכך עמה. ולהזדוג למלאותה ושמחהוגדולה
 אינה שהלבנה יען כי הלבנה. זו בצדק"ו.אובד.
 שואב שאינו )י,( אובד הוא עמו יהזדוגנמצאת

 וזשמאל צד כל ואז עושה. שהיה כמו שלמעלה השמחהק
 ויש זש"כ בעולם. בשלוה מאריכים והרשעיםנתעורר
 ההוא הרע בצד ברעתו. מהו ברעתו. מאריךרשע

 שכאשר בצדקו. אובד צדיק יש ועוד : בושנדבק
 אובד צדיק תולה. והדין בעולם מתרביםהרשעים
 לא הוא אם עירו. בני בעונות נתפס הואבצדקו.
 מביישם היה ולא בידם מוחה היה ולאהזהירם

 .( )ג-מו :לעולם
 בעיר. היו אשר שליטים מעשרה יחכם תעיהחנמה

 זה לחכם. תעז החכמה טייעא ההואאמר
 העליונים. מחנות אותן נזדעזעו התורה לקבל כשעלהמשה

 שביארו כמו משה ונתחזק לשורפו. משה עלונאספו
 החכמה אבל )ית( וכו' למשה א"ל שהקב"ההחברים
 לשמה. בה ומתיגע בתורה שעוסק מי כל לחכם.תעז

 התחזקות לו להיות שנצרך בשעה בתורה בהמתחזק
 כקום מאיזה ההוא והכח וההתחזקות עליו. להגןוכח

 עשרת אלו שליטים. מעשרה ואומר חוזרמתחזק.
 עליונים שליפים שהם בתורה. הכתוביםהדברות
 בהם ושלמטה שלמעלה החכמה וכל המצות וכלהעולם רזי כל הבא. ובעולם הזה בעולם בהם מתחזקשהאדם
חלקומעקיט אשרי בתורה. נמצא והכל הכל. נכלל ובהםתלוים.

 הזהרזיו
 כיון המיכזת. מדת על טדפז שהכל הפעם בזה יבאר )טו( : התפארת וה פשתר חסלכות. פדת 11 לבנה היסור. ספידת זה כיל)פו(

 תפוהין הקל נקראת שהמיכות זה כעין והיינו ורחסיפ דין כחסד הערם טנהגת הפלכות וכן ורוח. אש פים כחות. נ' כו יששההנל
 כשה ת"יה' כמו הוא אונד שסשסעות כוונתו )יו( : חד"ר על רכ המוהפ ירוק אדופ לכן גחנים מ כו "פ שהתפוה כיוןקדישין

 .( )פח דף שגת גמסכת כדאיתא )יח( י ד( )איוב פרף פגלי אונד ל"פ קי-פ( )תליםאוכד
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- ל

 הח-רישון ז*ח

 בהתחזקות נתחזק להיות בתורה שמתיגע מיחלקו
 י( )ב-קנו : הבאלעולם

 רחוקה וחיא אחכמה אמרתי בהכמה נסיתי והו*ל
 הלבנ"ה את נחל המלך ששלמה למדגו הריממבי.

 ההיא לבנה בשלימות זמדה ובימיו הצדדים.מכל
 זש*כ היבנה. האירה ובכל . מהכל מבורכתוהיתה
 קדם בני בל מהכמת שלמה הכמת ותרב ה'( א')טלניט
 קדם. בני כל מהכמת דוקא. ותרב מצרים. חכמתומכל
 המלכים ואלה לו( )יראשית כמש"כ הוא. עליון סודזה

 קדם. בני נקראים ואלה וגו'. אדום בארו מלכואשר
 ונקבה זכר הכולל מזה מלבד נתקיימו לאשכלם
 ולמדנו וגד. הדר תהתיו וימיך שנאמר הדר.שנקרא
 שבא עד בשלימות. האירה לא הלבנה שהאירהשאע"ם
 זו מצרים. חכמת ומכל )יט( היתה שבע בת אמוזה שבשביי שביארנו כמו לעומתה. ראוי שהיה המלךשלמה
 אחו אשר שפחה שנקראת התהתונההכמה
 חכמה שלמה. חכמת כוללת היתה והכל )כ(הריחים
 יהב* לעמוד בקש וכאשר . מצרים והכמת קדםבני
 רחוקו והיא אהכמה אמרתי אמר. התורהמצות

 9 )"-יכ" :ממני

ח
 יהלכ קדוש וממקום ובאו קבורים רשעים ראיתירפפן
 הו אם שהלא בו. יעיין יש זה מקרא וגו'.י
 כ לא אבל קדושה. של במקום חלק להם איןרשעים
 גמוו שאינו רשע ויש גמור רשע יש שוים.הרשעים
 הל לו ויש בקדושה הלק לו יש גמור שאינורשע

 ראיח נאמר זה ועל שניהם. בו שמעורביםבטומאה.
 אמ ולא יהלכה קדוש וממקום ובאו קבוריםרשעים
 חל לו אין גמור רשש כי גמורים. רשעיםראיתי

 1 יש גמור חוא שאין רשע אבל בודאי.בקדושה
 1 מורידים מטומאתו שיטהר ובשביל בקדושה.חלק

 מש ההוא. מזוהם שיטהר עד פעמים כמהבגלגול
 כשרוצ אחר. במין מעורב כסף כלי לו שהיהלאומן
 כס בכור אותו מתיך הוא עושה. טה וללבנולבררו
 ג )*לג הדבד וסוד באש. ונתלבן שנתברר עדשעמים
 ו נהר. מהו יסודש יוצק נהר עת ולא קומטואשר
 ומו שתתלבן. עד הנשמה תוצק ששם דינורנהר
 שנקפ דורות תתקע*ד אלו עת. ולא קומטואשר
 בגלג הקב*ה ומביאם זמנם. קודם ונסתלקו עתבלא
 נז הוא וזה היסוד. אל ומחזירם ודור דור כלעל

 הייניט( )דח : יסודםיוצק
 או צדיקים יש אשר הארץ על נששה אשר הבייש

 יו, רני אמר וגף. הרשעים כמעשה אליהםמגיע
 ז שלאחר רואה ופאם הקב*ה. דרכי ביארנוהרי
 קוו זכאי שהוא בצוד העולם מן ומטלקו מקדיםיסרח.

שהגיע

 כתקפ6 חתתקף )תסוי כ16ליית6 ד6סתד5 ת16חיקיס
 ( )ג-קנ ד6תי:5ע5ת6

 רחיקט וסי6 6חכתס 6תרתי כחכתס נסימף זסמ1ף
 סיסר"6 ירית ח)כ6 סיתס תניגן 60*חכי.

 ססי6 כס)תית6 קיינו6 וכי!מוי סערוי.חכ5
 קדט ככי כ5 תמכתת ס5נ!ס חכ1ות 1תר3 ס'( 6')תיייס סס"ז סיסר6. 6תנסיר וככ65 תכ)6 ד6ת3רכ6סיסר6
 קדס. כגי כ) תמכתת דייק6. ותרכ ת5ריס. חכתתותכ5
 סתגכיס 61)ס ,1( )גל6סית כתד*כ סו6. ע63סרו6
 קיס. כני 6חרון 561ין וגו'. 6דוס כ6רן ת5כו6סר
 1נוקנ6 דכר דכ5י%5 חס6י כר 6תקייתו 65זכ)טו
 וק"נ6 וגו'. סדר , תחתיו וית5ך דכתיכ סדר.ז6קרי
 ד6ת6 עז כ6ס5תות6. 6תגסיר6 )6 סיסר6 ד6תגסיר6ד6ע"ג
 דכ3"כ ד6וקיתכ6 כתס 5קכ)ס6. ד6תחזי ת)כ6ס)תס
 ד6 ח5ריס. מכתת 1מכ) לט( סות סכע כת6תיס
 דכתר ספמס ד6קרי תת6סחכתס
 חכיות דס5ח0. מכת: ס6י 6תכ)י5ת 1כ)6 )ג(רימי6
 ע) )היקס כע6 וכד .. ח5ריס וחכנות קדסככי
 י( )6-ייס :תתכי למ1ק*  וסי5 6מכתס 6תרתי 6תר. 16ריית6כתוסי

ח
 ישכו קדוס ותמקוט וכ6ו "כוריס יסעיס "יתיובכז

 6יכון 6י דס6 ניס. )6סתכ)6 5הת קר6 ס6יוגו'.
 כ) )16 6)6 דקדזסס. כ6תר חעק6 )ון 6יח )6רסעיס
 גתור. ס6יגו רסע ו6ית גתור רסס ז6ית סוין.רסיעי6
 חו)ק6 )יס ו6ית כקדוסס חו)ק6 )יס 6ית גתור ס6יגורסע

 ר6יתי 6תתר גס6י תרווייסו. כיס ד6תערכוכתס6כו.
 6נור ו)6 יס)כו. קדוס וחתקוס וכ,ו קכוריסרסעיס
 חו)ק6 )י* 5ית גתור דרסע גתוריס. רסעיסר6יתי
 )יס גהתין חתס6כו )6תדכ6ס וכגין כקדוסט.:עק6 5יס 6ית גתור 6יסו ד)16 רסע 6כ) וד6י.כקדוסס
 וו0ת6. תססו6 דיתדכ' עד ותנין כתסג)נו65
 כע6 6חר6. כנויכ6 תעורכ דכספ6 ת6נ6 )יס דסוס)6וחג6
 כתס ככור6 מט י5ק טוט עכיד. ת6י )יס )5ככ6)3רר6
 גג( )6'1ג  דתלס  ור51  כגור6. ו6ת)כן ד6תכרר עדזתלן
 ד6 גסר. תסו יסודס. יו5ק גסר עת 1)6 קיתסו6סר
 וח0ו ד6ת)כג". עד גסתת6 יו5ק דתתן דינורגסר
 ד"תקתיעו דרין תהקע"ד 56ין עת. 1)6 קוחסו6סר
 כ%גו65 קכ"ט )ון וזריק זנ!גייסו. קדס ו6סת)קו טתכ)6
 גסל 6'סו וד5 )יסוד. )ון וחור ודר6 דר6 כ)ע)

 תיקיי,ס( )י'א : יסודסי51ק
 6סל 5דיקיס יס 6סר ס6רן ע) כעסס 6סל סכ5יקפ

 יוסי לגי 6תר וגו'. טרסעיס כתעסס 56יססתניע
 יותין ד5כתר ידע ד6י דקכשט. 6רמוי 6וקיתג606

 עד זכ6ס 61יסו נשד תפ)% )יס וספק 6קדיסיסרמ.
1פ

 הזהרדו

)י"
 רפב*ז כ"ות של הנט1ת האט )ע( 1 שבק,ת ס*ירה ה*לגא *דת על חטו שגע גה
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 סס*ז כסו. רמיתו* תנו זיכין כסח וטכיז זחליסז. חס6*6
 וי0 סר0פיס. גתט0ס 6)יסס תגיט 06ר )זיקיס'0

 כמן כסו רונזיס ו6וריך יות'ןצ)ע זקכ"ס ס5זיקיס. כתטסס 6)יסס תגיע 6סרל0עיס
 גגין תכייסו זיפוק כנין 16 5נכיס.1

 06ר 5זיקיס י0 6סר ס6רן ט5 כטסס 06ר סכ)י-צ ,( )6-י, :זתט)י
 ז6 ספר6 טכז ת)כ6 0)תס סכ). י0 ו6תר6)שר רכי פתמ וגו'. סרסטיס כעט0ס 55יססתניט
 ז' 61יטן פ)"סו. קיי)ו6 דט)ת6 סכ)יס ו' ט5 5יס61וקיס
 עקכ)ייסו )6( ערכית תכון. תעון. זכע. 0מקיס.1. וי)ון. 6יגון. 561ין רקיעיס. ו' 5קכ) זט)ת6 סתכיןטתווץ

 וכתס סכ). סג) סכ)יס סכ) קס5ת 6תרסכ)יס
 כסו זזכקי 6מרגץ 6ית רקיטין סכט6ז6יכון

 "מרין סכ)יס 6ית גת' סכי תכ"סו. וגפק'ותתס0ס'
 רז6 וסכ6 ס)מס. 6תר וכ)סו ת56'ן. וכפק'יתתפסס'
 סכ)'ס ק5וגון זכפק6 סכ5 '0 כיס. 6'תזחכתת6
 1ז6 ת6רט6. זם)ק6 וכם)'קורע6 כטוכזי כתוקפיס ו6תתקף כהיות'ס 6תק"ס6רן. כ* גט0ס וז6 מ( ט)"סו ק"ת6 זט)ת6ט)6'ן
 ג0תת'ן כ6'גון ז')'ס וקיות6 תוקפ6 וכ5 6רט6. פ65תוח6
 65 טז זכ6'ן 6'גון כז וו6רט6 ז6ת)קיסוז5ז'ק'6
 כיס זכתיכ ממך כגון )ג( סכ6 רימ6 ז'סנ' גטוזסרמו.
 זתכיס תע6 )6 פי )יס וכס) 6)סיס. 6ותו )קמ כי61יככו

 תרין ט5 זתכיגן זפ)ת6. זכ6ין 60ר וכן כיס.61קתטסע
 זתגייסו. מעי )ס טז תט)ת6 תסת)קי 5זיקי6ת)ין
 כט)ת6 מייכי6 6סני6ו יכז זר6 מוכי ט)מז
 כמוכיסון. "תפסון טסיסו זת0תכמי זכ6ין6יגון
 06ר סס"ז :ו. תס6 )% טז תט)ת6 )ון ס)יק)3תר.
 וטוכזין מוכין טכזד כ6י)ו ז)טי)6 זיכ6ט)ייסו מסי סר0עיס. כתטסס 6)'סס תניע 06ר 5זיקיסי0

 יטק3 כשר יוסי רכי ס6'5 מז6 זתג6 זס6זר0יטי6.
 ומכרף טקיכ6 זרכי כותכ6 ת6'ר. )רבי 6ת1 כפר6יס

 )יס 61תר נווכ6. כססו6 ותיתו תט)ת66סת)קו
 1ס6 1)6. 6") כ65. 6וריית6 ככ) ז6 כתיכ6סיכי
 כתטסס 6)יסס תניט 6סר 5דיקיס יס 6סר ת)תס6תר

 מוכין טכזו כ6ייו ת)טי)6 זיג6 ע)ייסו מסיסרסטיס.
 כתטסס 6)יסס סתניע רסעיט ויס זרסיטי6.וטוכדין
 65 זיג6 ט)ת6. כס6י וס)ס כסקם זיתכיס5זיקיס.

 ו6ת6'* ז)זיקי6. עוכדע ענוו 63~1 ע)ישחתק6
6%

 ויש הרשעים. כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקיםיש זש"ב להם. אהבתו מתוך דין בהם ועושה זמנו.שהגיע
 שהקב"ח הצדיקים. כמעשה אליהם מגיע אשררשעיס
 בשביל עליהם מלכעוס ומאר*ך ימים להםמאריך
 בנים מהם לצאת שעתיד לבעבור או אליו.שישובו

 :( )א-נו :טובים
 אשר צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבייש

 הזה ספר עשה המלך שלמה הבל. יש ואמראלעזר רבי פתח וגון. הרשעים כמעשה אליהםמגיע
 ף והם עליהם. עומד שהעולם הבלים ז' עלוהעמידו
 וילון. הם. ואלו רקיעים. ז' כנגד העולם יסודיעמודים
 וכנגדם )6( ערבות מכון. מעון. זבול. שחקים.דקיע.
 וכמו הבל. הכי הבלים הבי קהלת אמר הבליםהבל

 בהם דבקים אחרים רקיעים יש רקיעים שבעהשחותן
 אחרים הבלים יש כך אף מהם. ויוצאיםומתפשטים
 סוד וכאן שלמה. אמר וכלם מאלה. ויוצאיםשמתפשטים

 הבלים מאותן שיוצא הבל יש בו. יש חכמהשל
 על נעשה וזה )כ( עליהם עומד שהעולםהעליונים
 טוביפ במעשים בתוקפו ונתחזק בקיומו נתקייםהארץ,
 ההבל וזה הארץ. מן עולים שהם ובעלייתם הארץשעל

 נשמות באותן וקיומו תוקפו וכל הארץ. עלנתמנה
 לא עד זכאים הם כאשר הארץ מן שנלקטיםהצדיקים
 בו שנאמר חגוך כגון )ג( טוב ריח שנותנים בעודסרחו.
 זמנו שהגיע טרם ולקחו אלהים. אותו לקח כיואיננו

 זמנם. שמגיע טדם העולם מן צדיקים נסתיקיםדברים שני על שלמדנו עולם. צדיקי שאר וכן בו.ומשתעשע
 בעולם הרשעים מתרבים שכאשר הדור. עונות עלאחד
 עונות בשביל נתפסים ביניהם שנמצאים הצדיקיםאותן

 שיחטאו הקב*ה לפני נגלה כאשר ואחדהרשעים.
 אשר זששכ זמנם. שמגיע טדם העולם מן מסלקם זמן.אחר
 טגיע הרשעים. כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקיםיש

 של ומעשים חטאים עשו כאילו שלמעלה דיןעליהם
 יעקב בשר יוסי רבי שאל אחת פעם שהרירשעים.
 וחבריו עקיבא שרבי בזמן מאיר. לרבי אונו כפראיש

 לו ואמר משונות. במיתות ומתו העולם מןנסתלקו
 והא ולא. א"ל כלה. התורה בכל זה *נין נמצאאיה
 כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש אשר שלמהאמר

 פשעיפ עשו כאילו מלמעלה דין עליהם שמגיעהרשעים.
 כמעשה אליהם שמגיע רשעים ויש רשעים. שלומעשים
 אין דין הזה. בעולם ושלוה בשקט שיושביםהצדיקים.

 ולמח צדיקים. של מעשים עשו כאילו עליהםטגיע
אלא

 הזהרזיו
 ובוא והוד, נצח שדקים יסוה רקיע מלכות. וילת סדרמ. וכן אחה לרקיע רקיעים שני שהם שחקים חדאב אתגמרארקיעים. לשמנח אותס יחשבו הקבלה חכמת ע4* המ*וושים אבל :( )יב חמגה 3טסכת נטובא חא כאן שחושב רקקיפ שבעה "(ח

 הבףים הבך ה*עם תוד מ. הרי ב' הבהם א/ הכך הבךים. ף רק שךמה חשב וכן בינה ערבות גכורה. מכע חסה מיקת*ארת.
 1 הצדיקים עבודת עיי הארץ על ונתחוקת נתתקנת הקדושה והשכינה הטיבית שסדת היינז ה*רץ. עלר"צה  אשר הנך יש שך המשמעות ת*י-ו השמיטה תטתלק %א הע%ם וה על נרונז תהיח שלא ועוו תוקף ךח ניתן הח-ים נשמותאאי וץ-י הצדיקיג נשמות שושנים ללקומ נגגים ויורד הידיעה ר*ואה עושח הקביה אז בארץ. גדול חורבן הדין סדת יע*ה נך יהיחאפ השמימה %עלות להסתלק ומבקשת בארץ לשבק מקום ךה ואץ בעולם מתרבים שושעים בומן בעוה-ז השכינה של וקיומהשחשקפח פי' )נ( . ב*ראיות להתחלק לעוה"ו הש*ע תבא ידה תל לעילא אותם מעלה קהיא ומצות ות*לח נתורה ישראל עבודת ע"יחוא בעוה"ז והתחוקותה תוק*ה שכל . שכינה גשם געוה4ו שמתפשמ המךכות מדת אור דהייע בידוע בארץ ח11 1ח1*ן בה*סוקשנדמז הסוד אותו הוא הסוד וה )כ( . הכך מוךדת זהיא בה הכך הבינה כ' ערבות. נגד הבך שהבא ומסתבר ו' חרי הבף הכך ששה.הדי
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 או בתשובה. שיחזרו הקב*ה לפני שננלה לפיאלא
 שיצא תרח בגון בעולם. אמת אנשי זרע מהםשיצא
 פצד הן ולפיבך חזקיהו. ממנו שיצא אחז אברהם.ממנו

 ונתחזק נעשה שאמרנו ההבל הרשעים מצד והןהצדיקים
 נעשה אשר הבל יש ד"א : שנתבאר במו הארץעל
 ובמה. הארץ. על שנתחזק שאמרנו במו הארץ.על
 הרשעים. כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים שישמפני
 או עבו"ם בת בגון הרשעים. במעשה שיעשו לידםמגיע
 עומדים והם הרשעים. מעשה שהם המעשים מאותןאחד

 כמה בגון להטמא. רוצים ואין רבונם מאימתבנסיונם
 היו והם הרשעים. כמעשה לידם שהגיע אמתצדיקי
 וה ובשביל חטאו. ולא קונם רצון שעשו כחגבורי
 רשעים ויש בתוקפו. ונתחזק הארץ על נעשהההבל
 מצוה לידם שמגיע הצדיקים. כמעשה אליהםשמגיע
 אותה. ועושים בה וווכים הצדיקים. מעשה שהואאחת
 עכו"ם. גזלנים עם בהרים נמצא היה מרצף גזלןבגון

 מהם. ומשמרו מצילו היה שם עובר היה יהודיוכאשר
 מגיע אשר רשעים יש עקיבא רבי עליו קוראוהיה
 בשבנותו שהיה רשע אותו ובגון הצדיקים. במעשהאליהם
 ההיא באשה בה פגע אחד שבלילה חייא. רבישל

 בבקשת לו אמרה לאנסה. רצה בתה. לבית הולבתשהיתה
 חטא ולא הניחה עמי. תחטא ואל לרבונך הוקירממך
 במעשה אליהם מגיע אשר רשעים ויש נאפר ע"ועמה.

 הבל שמתחזק ובמו הבל. וה שגם אמרתיהצדיקים.
 רשעים מעשה לידם שמגיע הצדיקים אותן עםההוא
 שמגיע הרשעים אותן עם מתחזק בך אף חוטאים.ואין
 ברא שלמדנו אותם. ועושים צדיקים של מעשיםלידם
 מתבבד שהוא ובמו בעולם, ורשעים צדיקיםהקכ"ה
 ברשעים הוא מתכבד בך אף הצדיקים. במעשהבעולם
 שאמרנו4 במו בעולם טובים מעשים עושיםבאשר

 8 )י-י : בעתו ופה עשה הכל את בתובוע"כ

 תחת לאדם טוב אין אשר השמחה את חנילקמבנדקך2י
 והוא ולשמוח ולשתות לאכי אם כיהשמש

 המלך שלמה ובי שמעון רבי אמר וגף. בעמלוילונו
 שמחת זד השמחה. ח1: אני ושבחתי אלא זה. בלמשבח
 שמכל טובים. וימים שבת של בומנים הקדושהמלך
 תחת לאדם טוב אין עושה שהאדם טוביםמעשים
 באותן שמחה ולהראות ולשתות. לאבול אם ביהשמש
 והוא הבא. לעולם חלק לו שיהיה בשבילהזמנים.
 וילך ילונו הוא הקב"ה, וה ילונו. מי בעמלו.ילונו
 זה מי. ילונו. והוא ד"א : הבא לעולם להבניסועמו

 כל טובים. וימים בשבת ושמח ושותה שאובלהאדם
 להקב"ה ילונו הוא ושתיה אבילה על שמוציאמה

 שהוציא מה מבל בפלים בפל לו יתן והקב"הבהלואה.
 כאשר להקב"ה. האדם מלוה דברים בשני זה.על

 ומועדים שבתות על מוציא ובאשר עניים. עלמרחם
 יט( )9שלי במש"ב להקב"ה. הכל מלוה בוה בהם.להתענג
 )ב-רנה.( : לו ישלם וגמולו דל חונן הןמלוה

 6ל כתיוכת6. יית,כין קכ"ס קתי י6תנ)י כנין6%
 יגפק תרמ כגון כט5ת6. יקסוס 1לט6 תגייסוויפוק
 כססר6 כך וכנין מ1קיסו. תני0 יגפק 6מו 6כלסס.פגיס
 61תתקף גטסס יק6תרן סכ5 י6 וגסער6ד6
 כטסס 6סל סכ5 יס י"6 : כיק6תלן ס6רלפ5
 ונת6י. ע)ת6. ע5 י6תתקף כיק6יורן ס6רל.ס)
 סרספיס. כתעסס 56יסס תניע 6סר 5ייקיס ייסננין
 16 עכו"ס כת כנון ימייכי6. פוכיין כ6ינון )ייייסומס6ן

 כת0 כנת 65סת6כ6. כט6ן 651 ית6רי?ון תימי15כקיותייסו קייתי 61יגון סלסעיס. תטסס י6יגון טוכיין ת6יגוןמי

גכווי
 1'זטכ:ךעוטות6ה

 מפ* ש ית6ריסון
 יא " 1ט

 לסעיס ףס כתוקפיס. ו6תתקף ס6רל ס) געסססכ5
 פ015 5יייימ יתסי ס5ייקיס. כתטסס 56יסססתניט
 יתס. וטכיין כ0 ו1כ6ן י5ייקי6. עוכי6 י6יסומי6
 עכו"ש )סעיס כסיי כטולי6 תסתכמ סוס תקפמ6 5ססיסכגון
 תגיי0ו, )יס וגטר 5יס תס1יכ סוס תתן 6פכר יוד6י סוסוכי
 תניע 6סר רסעיס יס טקיכ6 רכי ט5יס קריוסוס
 כסככותי0 יסוס מייכי6 6100 וכנון ס5ייקיס. כתעסס56יסס
 כססי6 כס פגע מי י5י5י6 מיי6.ילכי
 נ9%ו  5יס  %6רס  כס. ל%פסף כפ6  כרפי. לכי 16ל6  רסי6%תת6
 חכ ול6 סנסס גכ5י. תתפי ול5  ל6%רך  6ו9יר%ילך
  כתטסס 56יסס נוגיע 6סר רסעיס ויס 16תר סףכס.

 סכ5 6100 י6תתקף וכתס סכ5.  וס  סנמ 6תרתיס5ייקיס.
  ומייכי6 עוכיי )יוייסו יתסו 5ייקי6 6ינוןכסיי
 עכו יתגיגן 5ס1. ועניין 5ייקי6 י6יגון פוכיי5ייייסו ותטי מיי3י6 5יגון כסיי 6תתקף סכי  416  ת69ן.יל6

 6יסו י6תיקר  וכתס כפל6%.  ורספיס 5ייקיסקכ"ס
  נרסיפי6  6יסו  6תיסר ל%י סכי  ר5ויסי5. כפוכייכע5ת6
  כו69ירו1 כפל6% 9כ6  פוכו6 פנויכר

 :( )נ-י ג כפפו יפס פסי סש 6ת כסינופ"ר

 פמת 65יס ע31 6ין  6סר  ססתמס 6ת 6גירשבחתי
  וסו6  ולס%ו%  ולסתוס 65כ5  06 כיססתס

 ת5כ6 ס5תס וכי סתטון רכי 6תר ומ'. כעת15,15ג1
 ר%כל  9כין. ויותין וסנת6 כו%ל5 9ייס6י%לכ, %ווופ6 ר6  סס%מזן 6פ 6לי  וסלתתי  656 ר6. כל%סכת
 תמת )6יס סוכ  6ין פכיר ונ"ל  יכיןפינוין
 6101 ו6תי. )ט)ת6 מעק6 )יס ליס6 כניןותכ6. כס6י מי11ת6 1)6ה061 עסתות. 65כ51 6ט כ?ססתס
 וי0ן י15ט ס61 9נ"0נ  ד6 ת6ן, כטת15.י15ג1
  כ) יני4  ויו%ין בסכת6 ותדי וסתי  ו6כילכ"כ ס5י פ6ן.  י15כ1, וסו6 ר"6  ר6תיו 5ע)ת6 )יס 65ט65טת'0
 5קכ"0 י15כ1 610 51תסתי 5תיכ) י6סיקת6י

 ד6פיק ת6י תכ) כס5יס כפ5י 5יס יסיכ וקכ"סכס)61ס.
 כד 5קכ"0. כ*כ 116יף ת5ין כתריןנס6י.
 1ותמ  כסנפי 6סיק וכי פסככי. ע5מייס

 יפ( )פסיי כי*6 )קכ"ס. 16ףף כ)6 יס6 כסו.)סתעכנ6
 )כ-ייפ.( ו 5ו  יס5ס  עת151  דל מוכן 0'ת15ס

 שנא' גיהגם. יטל  מרינה :נ9ה  י"  יי :סוב:4  מן יגהי ה י מ אטיר וגף "אשה את 8שת 8י חניימוצא
 הרהורים וכי וכישוף נחש מיני כל באות הנקבות מו עמר ותד ודאי. ידיה אסורים וש"ב רש. ינקה לא לידיך

 ם יע 4'2ע
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 שהנקבות וזמן עת כל כרצונן וממיתין הורגין היו שמים. מן אותה מגיחים שאין ידיה. שאסורים ואלמלירעים.
 רות( פדרש ~"ח פכשף: כתיב ון8 תתיה לא מכשפה כתובלפיכך אחרי8י עמוקים ובדברים טומאה של בשמות ובמה שלהן. רצון שישלימו לאנשים להשביע בכשפיהןיודעות

ם
 6מו תקיס כי ססמס- תמת געסס 6סר 3כ5 רעידץ

 ח6ן סו6 ו6 רע,  ופ  יוסו מנ' ר3 6וור ונו'5כ5
 165 יס6' גנין 16רמ1'. ומכ'5 גריקג'6 ורע6ד6וסיו
 3ע5ת6 ח51ק6 )'ס 'ס6 6% 3ק3"ס.תךוריס
 )6 6תס רסע מפן 56 )6 כי ס( )תס1יס סס"וו6ת'.
 חךור6 )יס יס6 ו65 רע. וס 6תר וע"ו רע.יגורך
 ת65 ס6וס 3גי )3 וגס 5כ5 6מי תקר"ס כי)ע'65.
 53מיסו. תקיע סקות6 3מייסס. ג335ס 1ס51)1תרע
 ו63יגון 3ק3"ס מו)ק6 5ון 1)ית )6( תסיתגות6 תמוסרי6יגון
 סס"ן ו6תי. 3ע5ת6 651 ךין 3ע5ת6 165 תסיתגות6.כגי

 וגו'. תחיס )תען 3מ"ס  31מרת 0 )יגליס ו6תרע5ת6 )נגי 6וסר קכ"ס מוי ת6 )כ( סי,תיס 56ו6חריו
 מיי3ין 61'גון גיגסו. ע)וו6 3סס61 ךמייןעיקר6
 י3חר 6סר ח' כי 6תרי. ק6 ת6י תסיתגות6תמוסרי

 ע5ת6. וס6י סמייס כ5 3סחון. יס סמייס כ565
 סתת. ס6ריס תן עו3 סו6 מי 5כ35 כי 3יךייסוותסיר6

1נכיע1"ד
 י וךהכ רעי י6וס'

 ך)6
 ע65ס 3ת)כ6 'הרון סוז

 ( )ג-ק:ח : 3יס מ%ק6 )1ן יס6516

 יויעיס 6יגס וסתתיס סיתותו יוועיססמייסכני
 ו6פי15 6תתר ס6 פרמיס ר3י 6תרת6ותס.

 ויךסו 53ער6 יךעין ע5ת6. 3ססו6 יוועיססרסעיס
 3'ק2יעיז,

 ק'
 ק

 ענזס. '
 1:~ון ין ט: ,בגן"' ו)לק:הד ויךעין ותסתכ5ין מייס. 6יקרון 5ךיקי6כתי3.
 וגסמתין ומיי ע)ת6 ך6יסו ע5ת6. ךססו36עי3וי
 ו6יסו ע5ת6 וס6י 3עו3ךי תסתכ5ין 656ורומין.
 ר,ת( תייס )י-מ 6יגון:מיי6 תגגי ו65ו תתיס. 6קרין ו3נ"ו ונופ6.ע5ת6
 כנר כי ייגך עונ נ5נ וסתס 5מתך נסמתס 6כ)לך

 )י5י6 קס מיי6 רגי תעסיך. 6ת ס56סיסר5ט
 וסוס ווס6 יוסי ר' עתיס וסוס כ6וריית6. 5ת5עימו

 5מתך 3סתמס 6כ5 5ך 61תר. מיי6 ר3י פתמר3י6.
 6) קר6. ס6י ו6תר ס5תס מת6 ק6 ח6יונו'.
 6כו5 צך ו6נור וס6' ט11. גמכתס ת)וי %ס5תס

ם
 אהד מקרר 3' השמש תחת נעשה אשר בכי רעזדץ

 מי הוא זה רע. זה מהו חגי רב אמר וגו/לכל
 איז שזה לפי דרכו. ומשחית לבטלה זרעשמוציא
 בעולם חלק לו יהיה ולא עליו. שכינתו משרההקב"ה
 לא אתה רשע חפץ אל לא כי ה( )איים זש"כהבא.
 מדור לו יהיה שלא רע. זה אמר וע"כ רע.יגורך
 מלא האדם בני לב וגם לכל אחד מקר"ה כילמעלה.

 בלבבם. נשרש שטות בחייהם. בלבבם והוללותרע
 ובאותן בהקב"ה חלק להם ואין )6( אמונה מחוסריהם
 זש"כ הבא. בעולם ולא הזה בעולם לא האמונה.בני

 לבנן הזהיר הקב"ה וראה בוא )ג( המתים אלואחריו
 וגף. תחיה למען בחיים ובחרת י( )יברים ואמרהעולם
 הרשעים ואותן הוא. הבא בעולם חיים שלעיקרו
 יבחר אשר מי כי אומרים. הם מה אמונהמחוסרי

 הוא. הזה בעולם החיים כל בטחון. יש החיים כלאל
 המת. האריה מן טוב הוא חי לכלב כי בידםומסורת
 ההוא. בעולם חיים להם יהיה איך כך שאומריםוכיון
 העליון מלך אצל ידורו שלא ודאי. רע והוע"כ

 )ג-קנח( : בו הלק להם יהיהולא

 יודעיס אינם יהמתים שימיתי יידעים ה"ייםכני
 שאכילו אמרו הרי פרחיה רבי אמרמאומה.
 שלהם בצער יודעים ההוא. בעולם יודעיםהרשעים
 כן אם הרשעים. של ובדינם הצדיקים בכבודויודעים

 בעולם זהו אלא מאומה. יודעים אינם והמתיםמהו
 ויודעיס שמסתכלים חיים. נקראים הצדיקים כתוב.הזה

 דיין. ויש דין שיש הדין. את ליתן ושעתידיםשימותו
 נקראיפ הרשעים אבל לבו. אל יתן והחיכמש"כ
 מסתכלים ואין משגיחים ואין יודעים שאיןמתים.
 הנשמות חיי של עולם שהוא הבא. עולםבעניני
 שהוא הזה עולם של במעשים מסתכלים אלאוהרוחות.
 ר"( םדרש )י-ח :החיים בני מן הם שאין מתים. נקראים ולפיכך הגוף.עולם
 כבר כי יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכל"שוש

 לילת קם חייא רבי מעשיך. את האלהיםרצה
 כשהית זוטא יוסי ר' עמו והיה בתורה. לעסוקאחד
 לחמך בשמ,זה אכל לך ואמר. חייא רבי פתחנער.
 אלא הזה. מקרא שאמר שלמה רואה היה פהוגוו.
 אכול לך שאמר וזהו היו. בחכמה דברין כלשלמה

בשמחה 3סתמס
 הוהרזיו

 ומתי"ים ררנם משחית1ט מקרה נטה והט - צחערש. על רהיים *זה בנים ףהו'יר אשת  לישא שיראים אשוצה מויסף "ט )6(בן
 ר טי אשד גוטא הקנ"ה על נו:ח אטונה אי* *הוא מי אנל בעוה-ב. היק יהם אין ולכך בניס. בלא ומתים לבטלה.ורע
 אנ5 החיט 8י תי אחריו נשאר הרי ננים וטליד אשה שנושא מי ני המתים. אף ואחריו )ג( 1 ט,וגי יהיג היי ריהינ פאן בי4נים

1215 י הפתים אל אהץו הוי בצים להליר ווצה שאתמי
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 הקב"ה. של בדרכיו הולך שהאדם שבשעה לחמך.בשמחה
 הלחם ואז ומנוחה. שלוה לו ונותן אליו הקב"המקרבו
 בשביל תה" היג. בשמחת ושותה אוכל שהואוהיין

 הרי כן אם הנער זה א"ל )*( במעשיו רצהשהקב"ה
 החכמה היא איה היו. בחכמה שלמה דברי שכלאמרת
 מקרא ותבין בשולך תבשל בני א"ל )*4(כאן
 לה מניין א"ל ידעתי. שאבשל טרם עוד א"ל )'"'(הזה
 הזה. במקרא אומר שהיה מאבי אחד קול שמעתיא"ל

 ישראל לכנסת להעטירה לאדם יו מוהיר הואששלמה
 שיתעטר הלחם והוא ימין. בחינת צד שהואבשמחה.
 שמאל. בח" שהוא ביין שיתעטר ואח"כבשמחה.
 שלימה שמחה הכל. של בהאמונה נמצאת שתהי'בשביל
 הברכות כל אז שניהם בין תהיה וכאשר ושמאגבימין
 מרוצה הקב"ה כאשר זה וכל )"*'( בעולםשרויות
 את האלהים רצה כבר כי זש"כ האנשים.במעשה
 בני חייך אמר ונשקו. חייא דבי באמעשיך.
 שהקב"ה יודע אני ועתה בעבורך. הנחתי הזהשדבר

 )ב-כט( : בתורה לעטרךרוצה

 אל ראשך על ישמן יבנים בגדיר יהיי עתבכל
 ונדרש. נתבאר זה מקרא אלעור רבי אמריחסר.

 חכמה. של בסוד האדם את ברא הקב"ה וראה בואאבל
 חיים. נשמת באפיו ונפח נדולה. באומנות אותוועשה
 רבונו. בכבוד לדעת החכמה בסודות ולהשכיללהבין
 בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל 8ג( )ישייכמש"כ
 וסוד )ג( דוקא בראתיו ולכבודי עשיתיו. אףיצרתיו
 שלמטה הכבוד שהרי למדתי. בראתיו ולכבודי שלהדבר
 התקון מתוך אלא למעלה נתתקן אינו הקדוש כסאסוד
 וחסידים זכאים אנשים הם כאשר העולם. בנישל

 בשביל בראתיו. ולכבודי זש"כ )7( תקונים לתקןויודעים
 בתקונים ולפארו )ס( חוקים בעמודים לתקנו הוהכבודי
 הצדיקים בוכות הזה כבודי יתעלה למען שלמטה.ועדיים
 העליון כבוד של כדמיון בראתיו לפיכך הארו. עלאשר
 יצירה השמאל. לצד בריאה 0( בו התקוניםשאלו
 עשיה חשך. ובורא אור יוצר מה( )ישע" כמש"כבימין.
 שלום עושה וכתוב כל. עושה ה' אני כמש"כבאמצע.

 -ובורא
ויו

וטו6
הזהר

 יקכ"ס. 63ורמוי 5116 כס ו3ר 3סעת6 5מתך.3סתחס
 נסמ6 כיין וגיימ6. ס5וס 5יס ויסי3 5נכיס 5יסנתקרכ

 כניו י5נ6. נמווס וסתיו6כי5
 ס6 סכי 6י רני6 ס6י 6"5 )4( נטוניוי 6תלעיוקנ"ס
 מכתת6 גה6 6ן סוו. נמכתת6 וס5תס ת5וי וכ65תלת
 ס6י ותמתי נסעך תנס5 כלי 6"5 )"(סכ6
 5ך* מכ6 6"5 יוטכ6. נסי5ג6 65 טו 6"5 )'"(קר6
 קר6. 3ס6י 6תר וסוס מ6נ6 סתטג6 מו ק665"5

 יסר56 5כגסת 05 65עער6 גס 5נר 5יס 6זסר ק6וס5תס
 ליתטסר גסת6 ו6יסו ויתיג6. ססר6 ו6יסונסתמס.
 סת656. ו6יסו נמתל6 ויתטעל 51נתרנמווס.
 ס5יתת6 מיחת6 וכ65. נתסיתגות6 ותסתכחנגין

 גרכ6ן כ5 כוין תלווייסו נין תסוי וכו וסת656.נימיג6
 קנ"ס 6תרטי כו 61 וכ5 )*'"( נט5ת6סר6ן

 6ת ס56סיס ר5ס ככר כי סס"ו גס6. ונגינטונדיסון

 נניגך. סנקג6 יךמ65ס6י
 ק

 יועג6 וססת6
 ך

 וקנ"ס
 )ג--גע.( : נ6וליית6 יך 65טסי6נטי

 61תמי. 16קת1ס קי6 ס6י 56טזי י3י 6תיימסר. 6י י6סר ע5 1סתן 35גיס 3נייך יסי1טתבכל
 ומכתת6. נרז6 5נ"ג 5יס ני6 קנ"ס מזי ת5366
 ומיי. גסתת6 נ6סוי וגפמ סגי. נ6ותגות6 5יסוטנו
 ות6ריס. ניקר6 5תגוע ומכתת6 נלזין 651סתכ565תגוט
 כר6תיו 51ככווי נסתי סגקל6 כ5 מג( )שעי'כו"6
 ורז6 )י( וייק6 נר6תיו 51כנווי טסיתיו. 6ףי5לתיו
  י5תת6 ג3וו וס6 *5יפג6. כל6תיו 51כנווי61
 תקוג6 מנו 555 5טיל5  5תתסן 65 סריס5  רלורמי5ר61
 ס6י ננין נר6תיו. 51כנויי סס"ו )י( תקוגי 5תקג6:יטין ומסייין זכ6ין גס6 נגי 6יגון כו ט5ת6.ונגי
 נתקוכ6 5יס 51קסס6 )ס( תקיסין וטתווין 5יס 5תקכ6נויי
 ו5דקי6 נזט יסת5ק כנווי וס6י ננין י5תת6.וקסוס6

 ט65ס וכנול כנווג6 נר6תיו כך ננין כ6רט6.וי
 י5ירס סת656. 5סער נרי6ס ט( ניס 56יןותקוגין
 טסיס מסך. ונור6 6ור י51ר מס( לססי' כו"6ניתיג6.

 פ5וס טוסס וכתינ כ5. טוסס ס' 6ני כי"6נ6מ5עית6.

 מישיו. את השי"ת שרצ" פכץ הוא שעי-ז הרוחניוה. בעבור אלא השי-ת לו שנתן הגשמיות מוב בשביל השמחה תה" שדאפ")*(
 לא הוא )**( . כרומה 1עוד הכ*ורים יום לאחר כמו הפטוק. זה לישראל חשמים מן כרוז שיוצא הזמנים חז-ל שחשגו עד-רוזהו
 כמו נער עודך פ" )***( . סור פי על טעם איזה כאן להעמים רוקא חפץ אאא בפשטיות. חסידזת של בבונההסתפק
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 בופר
 ש*חדג מביא שזה והרהמים החסד במרת תחלה לעטרה הוא והפכיק לחם. נקראת הקרושה שהשכי)ה פי' )*"**( הניש1לפ-ם

 טובים. ומעשים מטת ע-י פ" מעשיך. את האלהים רצה כבר כי ע-י מח 4צ*י גבורח. עי מורה יע כי הגבורה. במדת לעטרהואח-כ
 ע-פ לפרש אפשר וא?י הבתוב משמעות עפי-ז להבין שקשה חגם ה*ה. מ:יק כאן להעמים קיש מורה זה חייא רגי שנשקווכיון
 עיקר המדרוו אין ואעפיכ תושנעיפ על מורה רין שבכתב תורה על מורה לחם כי מסכתי. ביין ושתו בלחמי לחמו לכוהכתונ
 בעולם מטרה והנשטה רתקנה להנשמח שיזכה כשגיל הוא הארפ בריאה תכלית וועיקר פירהט דוקא. בראתיו )נ( : חטעשהאלא

 מלכוה. הייט אחר התואר שם עם כמא )ד( . מלכות העאיה מעולם מפש וגוף תפארה. היצירה בעוףם מקהץ הרוח אבל בינה.הכריאה
 הקדושת 1השכינה המלטת היינו קרישא וכרטיא בינה היינו עלאה קדיאח* כרסיא או קדישא* יקירא כרסיא כמו התואר שמהו ג'ועם

 שפע להמשיך כדי ומטת תפלה בתורה ישראל עבודת ע-י עלאה כבוד ההפארה עם להזדווג ותתתקן חהעיה תתאה נבודשנקראין
 איהיח שכדי לומר רצה )ו( יחהים בכוונה המחשבות הם וההבשיפין וגמ-ח. ועבודה הורה הם תקיפין עפורים )ס( 1 יסמהמימעלה
 מפש ותח בשמה בו שיהיה 4צשיה יצירה בדיאה של כחות עם הקב-ה בראו געגודתו למעלה תיקחים לגרום הזה הגדזל כחלאדס
 גהאה בו. האח שתיטנים שאומר ומה הת*ארה. הייע רכאן העליץ שכ12ד וצ"ל בו התיקמים ג' שאלו העליק כבוד סרפיץאיהות

 כשפ חלווט2 בה שהשגתו כיק וחשך. שמאלא פפר התפארת אצל הבריאה נקראת לכך לעומתו כחשך וחשובה ע?תו לגמףיהשע יכ~ איט עלזל וכל עילתו הני.ח לעזמת עלמ יטה1א וכיק נר-נ. אול מדרגות מ רכ נו יש בעצט שהח*ארת כ1נתו ל01ר"טור השלי היצייה. ע1לם שורש הוא התפארת הלא כי גפירהטו נרחקו הזהר ומפרשי להבין קשה באמצע ועשיה 3ימין יצירה טמאלצ
6ז2ז * חשך היא האדם השגת אצל אבי אור שהיא הגם שבראשי נשפה להשיג יכמ שאץ התחתוןאדם
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 כר6תיו וע"כ כמרומיו. ס)וס עוסס וכתיכ רע.וכור6
  ו5רס  סוייל וע"ו ע)6ס. כתקוג6 עס'תיו 6ףי~תיו
 תקוגין כיס עכדית ככוךי. ססו6 )תקג6 )יס אית כ6רע56יסו
 כר6תיו. וע"ד כרי6ס. סכי 5וף כיס ד6ית ע)6ס.דככוד
 י5רתיו. וע"ד י5ירס. גיס 6ית ע)5ס ככוד1כסס61
 כנווג5 כ6רע6 5יסו )תסוי ג6דס כיס יסכית ד6תקג6
 עסיס. כיס 6ית ע)6ס ככוד כסס61 ע)6ס. ככודדסס61
 כנווג6 6יסו )תסוי עסיתיו. כתיכ גם ככר סכי 16ףוע"ד
 תת6ס. )ככוד וכריך דתתקן ע)6ס ככודדסס61
 דכתיכ 6)ין. ת)ת כיס "ית ע)6ס ככוד דסס61מג)ן
 60 6ור י51ר ס)וס. עוסס מסך וכור6 16ר י51רכיס
 60 ס)וס עוסס כרי6ס. 50 מסך וכור6י)ירס.
 וסמיק וכריך מתקן דק6 ע)6ס ככוד 6יסו 1ד6עסיס.
 כר5 ד6 וכנווג6 )י( תת6ס )ככוד 5רכיוככ)
 )תקג6 ע)6ס. ככוד דססו6 כנווג6 ד6יסו כ6רע66דס
 על6ס ככוד סערין. תכ) 1)6תכ)65 ככוד)?5י
 6)ין. ת)ת כיס 6ית )תת5 6דס 6)ין. ת)ת כיס5ית

 ומתת6 תעע6 תת6ס ככוד ססו6)6תכ)65
 יסיו עת ככ) כתיכ וע"ד ד6. כגווג6 )תסויכעוכדף דזכי כ"ג 6יסו זכ6ס )"( סערין ככ) ס)יס)תסף
 )ככוד מס ימסר. 6) ר6סך ע) וסתן )כגיסכנדיך
 תרז6 מגיס 6תתגע )6  קדס6 רכות תסח6 ססו6ע)6ס
 תת)כגן דעוכדף גם לכר סכי 6וף )ע( ד6תידע)ת6
 תגיס יתתגע )6 קדס6 רכות תסמ ססו6תדיר.
 ע)6ס. עדוג6 גססו6 )6תעדג6 כ"ג זכי וכת6יתדיר.
  דתסכגי.  גפס6ן פתוריס ע) תעדן ד6יסו כתס די)יס.כס)מן
 כתריס. כתיג ת6י תסכיע. געגס 1גפם נח( )'סעיסדכתיכ

 )יס לף קכ"ס סכי ד96 ונו'. ס' ע) תתעגנ16
 ע)6ס. קודס6 רכות דתסמ עדוגין 6יגוןככ)

 )ג-קנס.( : ע)6ס ככוד )6100 תדיר ו6תתסיךדגניד

 סנ)ך מיי יתי כ) 6סנת 6סל 6סס עס מייסד*4*ה
 דכעי ר61. סו6 ד6 סתעון רכי 6תרונו'.

 65 ד6 כ)6 ד6 ד6. כ6תר מייס )6כ))6כ"ג
 ותדת כ)י)ס יוס תדת )6כ))6 כשג וכעי16)6.
 סר6ן )6 דחייס כמייס. מלקך סו6 כי כניזסעת6. ת6י )י( 6סכת 6סר 6סס עס מייס ר6ס 610 1ד6 כיוס.)י)ס
 ססתס. תמת עת) 6תס 6סל וכעת)ך ד". ע)6%
 ייסר 6101 דעסו דרכיך גכ) ג( )מס*י דכתיככתס

  1( )ג-קעז :6רמותיך
 מ)קך סו6 כי ונו'  6סכת  טסר 5סס  עס  תייסי%4ןן

 קר6 ס6י מזי ת" סתעון רכי 6תר ונו'.כמייס

גרז"
 מיין 6)ין מייס. ר6ס 61וקתוס. 6יסו ע)6ס

 י6ות. כדקן כ'ס דזכי כ"כ סיי דזכ6ס ד"תי.דע)ת6
 דגס גנין יקי6). כגסת ד6 6סנפ* 86ר 6ססעס

כתיכ
ויו

כתוב
הזהר

 בראתיו וע"כ במרומיו. שלום עושה וכתוב רע.ובורא
 שהאדם מפני ולכך העליון. כתקון עשיתיו אףיצרתיו
 תקונים בו עשיתי ההוא. כבודי לתקן לו ויש בארץהוא
 בראתיו. וע"כ בריאה. ג"כ בו שיש העליון. כבורשל

 יצרתיו. וע"כ יצירה. בו יש העליון כבודובאותו
 כדמיון בארז הוא להיות באדם בו נתתי זהתקון
 עשיח. בו יש ההוא העליון בכבוד העליון. כבודאותו
 כדמיון הוא  להיות עשיתיג כתוב באדם גם אףוע"כ
 התחתט4 לכבוד ומברך שמתקן העליון כבוראותו
 שכתוב אלה. שלשה בו יש ההוא העליון שכבודומניין
 ומפרנפ ומברך שמתקן העליון כבוד הוא וזהעשיה. הרי שלום עושה בריאה. הרי חשך ובוראיצירה. הר* אור יוצר שלום. עושה חשך ובורא אור יוצרבו
 את ברא הזה וכדמיון )י( התחתון לכבוד צרכיובכל
 לתקן העייון. כבוד אותו כרמיון שהוא בארוהארם
 העליון כבוד הצדדים. מכל נכלל שיהיה הכבודלזה
 אלה. שלשה בו יש למטה האדם אלה. שלשה בויש

 ומלמטה מלמעלה ההוא התחתון כבוד נכללשיהיה
 שזוכה האדם הוא זכאי )ח( הצדדים בכל שלםלהיות
 יהיו עת בכל כתוב וע"כ הזה. כדמיון להיותבמעשיו
 שלכבוד כמו יחסר. אל ראשך על ושמן לבניםבגריך
 מסוד ממנו נמנע לא הקודש משחת שמן ההואהעליון
 מתלבנים שמעשיו להאדם כך אף )ס( הבאעולם
 ממנו נמנע יהיה לא ההוא קודש משחת שמןתמיד.
 ההוא. העליון בצנג להתענג האדם זוכה ובמהתמיר.
 עניימ* נפשות שלחנו על מענג שהוא כמו שלו.בשלחן
 אחריו4 כתוב מה תשביע. נענה ו3פש נח( )ישייהשנאמר

 משביעהו הקב"ה כך שאף וגף. ה' על תתענגאז
 העליון* קודש משחת שמן של התענוגים אותןבכל

 )ב-קנח( : העליון כבוד לאותו תמיר ונישךשנשפע

 הבלך חיי י8י כל אהבת אשר אשה עם חייםראה
 שצריך סוד. יש כאן שמעון רבי אמרוגף.

 יכול אין זה בלא זה הזה. במקום חיים להכלילהאדם
 ומדת בלילה יום מדת להכליל האדם וצריךלהיות.
 מה )י( אהבת אשר אשה עם חיים ראה וזהו ביום.לילה
 ינוחו לא שהחיים בחיים. חלקך הוא כי מפניהטעם.
 השמש* תחת עמל אתה אשר ובעמלך זה. עלאלא
 יישר והוא דעהו דרכיך בכל ג( )משט שכתובכמו

 :( )ג-קט :ארחותיך

 חלקך הוח כי וגף אהבת אשר אשה עם חייםראה
 זה מקרא וראה בוא שמעון רבי אמר וגף.בחיים

 החיים אלו היים. ראה ונתבאר. הוא עליוןבסוד
 כראוי4 בו הזוכה אדם הוא שזכאי הבא. עולםשל
 שבה לפי ישראל. כנסת זו אהבת. אשר אשהעם

 החע ומתתא מעילא והשבינה הטלכות התכללות )ח( , התחתורם את יפרנמ שנצרכה הפרנסה כל למלכות משפיע שהתפארת*י')ו(
 עוליפ והייפ הוה. לעולם הנצרכת שפע למטה מףסעלה ומורידה 'שראי עבודת למעלה מלממה מעףה שהיא כסולם"נעאית

 שפע נקרא זח ובשביל הבינה ע-י יהתפארת החכמח מן השפע נשפע דאתי עףמא שנקרא הבינה שמעולם פירוש )ט( ' בןויורדים
 האדפ וצריך יום מדת חיים עץ שנקיא התפארת זה וחיים ףילה מדת מלכות הייט שאטה כונתו )י( . קודש משהה שמןהחכמה
 של חיהוד לגרום צריך האיש דרכי שבכל ר.ל דעהו דרכיך בכל הפמוק מייא וע-1 האכינתיה קנ-ה יחר הייט אוניחם יחודלגרופ

13ינ ו תפארת חש-1 קדישא. שכינתא מיכות ה' וני. ידע והאדם מיוען החו דע י. וף דע בר*מר רזה"ו. ועי חו-ו. עםוף
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 אהבתיך. עולם ושהבת לח( )ישל שנאמר אהבה.נתוב
 כן על שנאמר בה. אוחז הימין שצד בזמןמתי.

 שהיא לפי )'6( הבלך חיי ימי כל חסד.בהצבתיך
 שהרי )'ג( בו שורה שחיים עולם והוא בחיים.מתקשרת

 השמש. תחת שהם ל8י חיים. בו שורה שרן הוהפ~ם
 ההוא. השמש של האורות אותן לכאן מני?יםוחין

 שנאמר המקדש. בית שנחרב 8יום הפלם מןונצברו
 השמש. חשך מהו וגו4. בצאתו השפש חשך יג()יש"'

 אבד חצדיק נז( )שפ כמש"כ מאיר. ואינו שרווהעלה
 השם*ש הזדוגות הוא זה בתיים. חלקך הוא כיוגף.

 והשמש בהשמש הלבנה לחבר ונצרךבהלבנ"ה.
 ליכנס אדם של חלקו הוא וזה להפרידם. שלאבהלבנה

 אחריו. כתוב מה הבא. לעולםבו
 איז כי עשה* בכחד יעשית ידר תםצ" "שיכל

 הייר אתה אשי בשאיל וחכמה ודעת וחשבוןמעשה
 פה כי איש שיעשה יצועה הותיה וכייעשות. ידר תמצא אשד כי בו. לעין יש זה מקראשמה.
 נשמת זו בכחר. מהו כתוב. בכחר לעשות איאשיכול.
 ולעולם לעוה"ז בה לזכות אדם של כחו שהיאהאדם
 שהיא )'ג( שאמרנו האשה אותה היא זו בכחך. דאא :הבא
 וצריך הבא. ובעולם הזה בעולם בה להתהזקהכח
 שיתחזק בשביל הכח. באותו בעוה"ז בה לזכותהאדם
 האדם שיוצא שלאחר לפי הטעם. מה ההוא. בעולםבה

 מכאן עתה ולומר דבר. לעשות כח בו אין הזהמעולם
 מעשח אין בודאי כי טובים. מעשים אעשהוהלאה
 זוכה האדם אין אם וגו'. בשאול וחכמה ודעתוחשבון
 מעשים ויש ההוא. ב?ולם אח"כ בה יזכה לאבעוהקז
 לו נשאר והקרן בעוה"ז. פירותיהם אוכל שאדםטובים

 .( )ג--קצו : מהם להתפרנסלעוה*ב
 מעשה אין כי עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשיכל

 שמעון רבי אמר וגו'. בשאול וחכמה ודעתוחשבון
 עליונה שחכמה שלמה וכי בו. לעיין יש זהמקרא
 המורים מקראות יאמר העולם בני כל על יותר בוהיתה

 על המלך שלמה דברי כל ודאי אלא רצועה.שהותרה
 ידך תמצא אשר כל ודאה בוא נאמרו. החכמהסודות
 שמאל להכליל האדם שצריך הוא זה ?שה. בכחךלעשות
 אלא יהיה שלא לו נצרך עושה שהוא מה וכלבימין.

 השמאל. זו ידך. תמצא אשר כל )יי( בימיןהתכללות
 נאדרי ה' ימינך כמש*כ הימין. הוא זה בכחך.יעשות
 לצד יהיו מעשיו שכל נזהר יה" שהאדם וכיוןבכח.
 שכינתו הקב"ה ישרה בכן בימין. שמחל ויכלילהימין.
 ואל הבא. לעולם אליו אותו ויאסוף בעוה"ז.עליו
 אבקש אז ההוא לעולם שאבוא בשעה האדםיאמר
 וחשבון מעשה אין כי אלא לפניו. ואשוב המלך מאתרחמים
 חם ואך מעוה*ז. האדם שנפטר לאחר וחנמהודעת

חפץ

 6סגתיך. עו)ס 61סגת )6( ).יפ" דכתיג 6סגס.כתיג
 :ן ש דכתיג נס. 6מיד דיתיכ6 דסער6 גסעת66יתתי.
 ד6יסי כנין )'6( סג)ך מיי יתי כ) מסד.תסכתיך
 דס6 3'נ( גיס סריין דמיין עו)ס 61יס1 גמייס.6תקסלת
 סתס6. דסס61 כסורין 6יכון סכ6 תס6ןי6 ססתס. תמת ד5ינון גנין מייס. גיס סריין )6 ד6ע)ת6

 וכתיג תקדס6. גי ד6תמריג תיות6 תע)ת616סת)ק1
 טקתס. מסה עסו גו'. 653ת1 ססתס מסך ינ()יסס"
 5גד ס5דיק נו( )סס כד"6 כסיל. 1)6 כסוליסדס)יק
 סתס*6 ט61 י6 גמייס. מ)קך ט61 כיונו'.

 וסמס, גסתס6 סיסל6 )תיע) וגעיכןגסיסל"6.
 גיס )מיע) דנ"נ מ1)ק6 610 1ד6 )ון. )6פלס6 ד)6גסיסל5

 נתליס. כתיג ת6י ד6תי.3ע)ת6
 6ין כי עסס. גכמך )עסות ידך תת665סרכל

 ס~ך 6תס 6סל גס16) ומכתס ודעת ומסגוןתעסס
 ידך תת65 6סל כ) גיס. )6סתכ)6 6ית קל6 ס6יסתס.
 נסתתיס ד6 גכמך. תסו כתיג. גכמך )עסות 6)6דיכע. ת5י כ) נ"כ )תעגד ל15עס סותרס וכי)עסות.
 נט )תזכי דג"כ מי)6 ד6יסידג"כ

 )ע)ת"
 1)ע)ת6 דין

 ד5יכע מנ( דק6תר 6סס ססי6 6יסי ד6 גכמך. ד"6 :ד5תי
 וגעי י6תי. וגע)ת6 דין גע)מ6 גס )6תתקפ6מי)6
 דיתתקף גגין מע6. גס0ו6 ע)ת5 ג~י גס )תוכיג"כ
 ג"נ דיפוק ד)גתל גגין סעת6. ת6י ע)ת,. גסס61גס
 תכ6ן ססת6 1)ותל תדי. )תעגד מי)6 גיס )ית ע)ת6תס6י
 עעסס 6ין דוד6י עגין. עוגדין 6עגיד1)ס)6ס
 ג*ג זכי )6 6י ומ'. גס16) ומכתס ודעתומסגון
 עוגדין 61ית ע)ת6. גסס61 )גתל גס יוכי )6 ע)ת6גס6י
 6סת6ר וכ)6 סכ6. תכייסו דייכו) געת6 גס6י ג"כ דעגידעגין

 :( )נ-ק11 : תכייסו 1)6תוכ6 ד6תי)ע)ת6
 תעסס 6ין כי עסס גכמך )עק1ת ידך תת65 6סלכל

 סתעון לגי 6תל 131'. גס15) ומכתס ודעתומסגון
 ע)6ס דמכתת6 ס)תס וכי גיס. )6סתכ)6 *ת קל6ס6י
 ד6תמזון קל6י 5תל ע)ת6 גני כ) ע) יתילגיס

 מל ת)כ6 דס)תס ת)וי כ) וד6י 6)6 ר15עס.דסותלס
 ידך תת65 6סר כ) טי ת6 6תתרו. דמכתת6רז5

 ס~) )6כ))6 ג*כ דגעי ט61 ד6 עסס. גכמך)עסות
 6)6 יסון ד)6 )יס תנעי עגיי ד6יסו ר6י וכ)גיחיכ6.
 סת6)6. ד6 ידך. תת65 6סר ג) )יי( גיתיכ6כ)י)ן
 )סער6 יסון עוגדוי דכ) יודסר כס דגר וכיוןגכמ. כ6דרי ס' יתיכך כד"6 יתיכ6. טו6 ד6 גכמך.)עסות
 1)6 ד6מו. ע)ת6 )6100 )גגיס )יס ויככיס ע)ת6. גס6יגמויס ס6רי קכ*ט כדין גיתיכמ. סת5)6 ויכ)י)דיתיכ6.
 6תגע כדין ע)ת6. )6100 ד6תיכ6 גסעת6 ג*כיית6
 ומסנון תעסס 6ין כי 6)6 קתיס. 61יתוג רמתי ת)כ6תן

געי * 6)6 ע)ת6. תס6י ג*ג דיסת)ק )גתר ומכתסודעת  הזהרזיו
 הנף שנקראת המלמת פדת ישראד כנמת 9 בהבלך. החייפ אור הארת פרם שאתה וימים כל יר יפירש הנלך "יי ש נל3יק

 נוא"1 חייהו נגרום אם )ינ( ישראל עכודת ע"י החיים. עץ "נקרא 3חתפארת פ" נחיים להתקשר תשוקתה והיא לעיל.כנוכר
 טורש נקבח לשה בי1-ד חויהי נגרוס ואם וכר. המלכות על יפ1רש דא ועלפ4* כיה שריין דחחן עולם הא שהתפארת יפרש וכרלשת
 דא ועימא יפורש ולפי-ו ביה. שריין דחיין עולם היא נעשית או ומלכות תפאדת שור כעבודתם ג1רמים י?ראר שכאשד המלכות.על

 נכל גם וה ומלנד ההסד מדת עי מיוסדים יהיו הטעשים שכל פי' )יו( . הקדושה השכינה 11 ).נ( וכו' עיה-ו עי שטוסנפפשמטו
 ו העולפ נהגהגת השטאל עי הימיו להגביר בנהשה הימט לצד קדימח ליתן ?ריך פשוטה ועשיהטיאכה
132
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 ויתן ע)ת6. )ססו6 )יס ינהאר קדיס6 דת)כ6 כ"ככעי
 )כתר דס6 דקכ"ס. 5סת6 יסון שכדוי וכ)כיתינ6. עוכדוי 65כ)65 ע)ת6 כס6י 'סתז5 ד6תי. )ע)ת6 מו)ק56יס
 תקיפ6 כדינ6 65תדנ6 ע)ת6 תס6י יתכנסכד

 )6סתזכ6 וסכ5תנו ומכתס עיק6 תתן )ית דניסנס.כדינ6
 כס516. ומכתס ודעת ומסכון תעסס 6ין כיי'6 : זינ6תן

 תת6ס תדור6 תדורין. ע5 תדורין כיס 6יתכמסכס
 ת6ן 5ד6. סתיך ד6 6כדון. תמס תת6ס תדור6ס%6.
 ועו)ס. י5פ5ף ותתתן 5יס. ידונון )ס6ו)זנמית
 )עפ1גיסס"ד

 )6כךון דנמית 1ת6ן ףע5. ס516 ת1ליד ג'( 6'
 עוכן סי6 ד6 תעסס. כיס ד6ית ות6ן )ע)תין. שיק 63תו

 )י)י6 דבכ) דמוסכג6. ת6רי תן י6יסו ת6ן 16עג6.
 תעוכךוי מוסכנ6 )תעכד כ"נ כעי יסככ )6 עד%י)י6
 ע5ת6 כני וכ) כע)ת6. סרי6 דתות6 6י5נ6סעת6 דכס6י כנין סעת6. כס6י סעת6 ת6י רמתי.ע5ייסו ויכעי כיסין 6ינון 6י תמיסו ויתוכ יות6. ססו6 כ5זעכל
 16 דמוסכנ6. ת6רי 6קרון 61)'ן דתות6. קעת6עעתין
 6ינון כ5 )ת6ריס. 3תנדע וכמכתס כדעת ד6סתד)ת*ן
 תתן יסת6רון )6 6ינון כניסנס. ז6תערידו מייכיןאכון 6%סתכ65 65סתכ6ס דס6ו) כדלנ6 3ס1 יעכרוןכד

 תעסס 6'ן כי טסוד כיטיסו.יפתכמו
 יסתכמו )6 6ינון גס%6. ומכתס ודעת1מסכון

 דכתס כ6תר )עי)6 )עי65 תתתן יסת)קין 6)6 תתן.65סת6%
 וקכ"ס כיס. ס6רן כיסופין וכתס וכו5יניןגסולין
 כנן מ 5דיקי6 ס6ר עס כיס 63סתעסעייפי

 )ג--קעח.( :עדן
 תעסס 6ין כי עסס ככמך 1עסות ידך תת65 6פלכנל

 סתס. ס)ך 6תט 6סר כס%6 ומכתס ודעתומסכ1ן
 6סר כ5 י6יר. כן פנמס דרכי תסמיס 6% לכי6תל
 5כ"נ )יס י6ות כי,ס ונו'. עסס ככמך )עסות ידךתת65
 %תעכד )6סתן)6 ריסיס ע3 וסרי6 ד3יק דכו;"נ6כעוד

 דסרי6 כנדץ 6יסו ךכו5ינ6 נסור6 )"(כמןדססו6לעות6דת6ליס
 סו6 ד6 ס' כמ ס'. כמ נ6 ינד) כתיכ וע"דע5יס.

 11,' נש גנ, ,גון ני'ע"ינ",.,ן
 דכ6תערות6 כנין תקיף. כמ6% פייפוי כ5 )6תער566עריך
 ו6סת5ק ע)6ס. קדיס6 כנדץ סס61 6תער ז6תתקףתקיף
 6מר6. דססר6 ותוקפ6 מי)6 61תכר קודס6נו

 6ין כי דת6רך. רעות6 )תעכן 56סריך נכמךוע"ז
 תעסס 6ית כמ דכסס61 כנין וגו'. ומסכוןתעסס

 ע5ת6 תעסס ד6קרי ע5ת6 כס6י )6סתד)6 )סין6סתד)ות6
 ע)ת6 סו6 ד6 ומסכון. דנ1מסכס. סופ6 3תס5סדעוכד6
 כ) וע"ד ת)י6. כדכור6 מסכון דט6 כדכור6.דת)י6

 סוו. כסיסר6 דע)ת6 ועכורין ותקופיןניתערי6ה2
 כתמסכס. לפ)יין סערין דסית רו6 *יסו י6ויעת.

61קרון
זיו

 ויתן ההוא. בעולם לו יאיר הקדוש שהמלך האישחפץ
 מעשיו להכליל הזה בעולם יעמל הבא. לעולם חיקלו

 אח"כ שהרי הקבשה. של לשמו יהיו מעשיו וכלבימין.
 תקיף ברין נידון להיות מעוה"ז נאסף יה"כאשר
 להנצל ודעת וחכמה עצה שם אין גיהנם. שלברינה
 : הדיןמן

 בשאול. וחכמה ודעת וחשבון מעשה אין כיד"א
 התחתון מדור מדורים. על מרורים בו ישבגיהנם
 ויעלה. יצפצף ומשם שם. אותו ירינו לשאולשיורד מי לזה. סמוך וה אבדו4 ממנו תחתון מדורשאול.
 מעשים והו מעשה. בו שיש ומי לעולם. משם עולהאינו לאברון שיורד ומי ויעל. שאול מוריד ב'( א' )ששאלזש"כ
 לילה שבכל כיון חשבו4 בעלי מן שהוא מי אוטובים.
 ממעשיו חשבון לעשות האדם צריך ישכב טרםולילה
 ויבקש רעים הם אם מהם וישוב היום. אותו כלשעשה
 שבשעה לפי שעה. באותה מה מפני רחמים.עליהם
 העולם בני וכל בעולם. שורה מיתה של עץההיא

 או חשבון. בעלי נקראים ואלה מיתה. טעםטועמים
 אלה כל קונה את לדעת ובחכמה ברעת שמתיגעמי

 ולהסתכל להבט שאול של במררגה יוליכוםכאשר
 שם ישארו לא הם בגיהנם. שנטררו הרשעיםבאותן
 מעשה אין כי שכתוב זהו ביניהם. נמצאים יהיוולא

 נמצאים יהיו לא הם בשאול. וחכמה ודעתוחשבון
 שהרבה במקום מעלה למעלה משם יעלו אלא שם.להשאר
 והקב"ה שם. נמצאים תענוגים והרבה ומנורותמאורות
 בגן הנמצאים הצדיקים שאר עם עמו להשתעשעיבוא

 ( )ג-קעח :עדן

 מעשה אין כי עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשרנל
 שמה. הלך אתה אשר בשאול וחכמה ודעתוחשבון

 חשר כל יאיר. בן פנחס רבי משם אבא רביאמר
 לאדם לו יפה כמה וגף. עשה בכחך לעשות ירךתמצא
 ולעשות להתיגע ראשו על ושורה דולק שהנרבעוד
 השורה כנדץ נקרא ההוא הנר שאור לפי )ט1( קונורצון
 הוא וה ה' כח ה'. כח נא יגדל כתוב זה ועלעליה
 העונה כל שלמדנו וזהו קונם. רצון לעשותשמתיגעים אותן כל ועל צריקים. של ראשיהם עי השורהנדץ
 שבהתעוררות לפי חזק. בכח האיברים כל לעוררנצרך בודאי שהרי וכף. כחו בכל מברך רבא שמיה יהאאמן
 ונתעלה הקדוש. עליון כנדץ אותו נתעורר שמתחזקחזקה
 הטומאה4 צד של ותוקף הכח ונשבר הקרושהבתוך
 אין כי קונך. רצון לעשות צריך אתה בכחךוע"כ
 מעשה יש הכח שבאותו לפי וגף. וחשבוןמעשה
 עולם מעשה שנקרא העולם בזה להתיגע )טי(היגיעה
 עולם ההש וה וחשבון. המחשבה סוף להשליםהמעשה
 כל וע"כ תולח. בדבור החשבון שהרי בדבור.שתולה

 בהלבנה. הם שבעולפ ועבורין ותקופותגימטריאות
 במחשבה. התלהם צדדים ששה 9י הסוי הוא זהודעת.

ונקראים
הוהר

 הכח 1ה מן יו בא ו1ה השי-ת. געבורת יהתיגע נח לו שיה-ה האמים מן לו טסייעין לטהר הבא כל כי פ" )טו(משיה פבל ומיבותו ככתוב טא הקרהפח והשפעה אמלמת מרת מכח עוה"ו הטצת שכל כטן ה' כח שקלאה השכיגה שר יומ זה4י(
 השכינה אושל
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 תולה שהכל וחכמה. ההיא. המחשבה עולםונקראים
 כן שאין מה )יו( כ'דץ באותו נכללים אלה וכלממנו.
 שאינו איש כל שהרי גיהנם. של מדרגה שאול שלבצד
 במעשה בו להמצא הזה בעולם כנדץ באותומתיגע
 בו שאין בשאול ליכנס סופו וחכמה. ודעתוחשבון
 דרך הטומאה צד שהרי וחכמה. ודעת וחשבוןמעשה
 הטופאה צד בו מתגברת הקדוש כנדץ מאותושמתרפה מי ביתה. שאול דרכי ז( )משיי שכתוב הוא.שאול
 בני כל וכי שמה. הולך אתה אשר ביתה. שאולאשר
 שנאמר מיד. עולים אבל הוא. כך לשאול. הולכיםעולם
 הרשעים אותן מלבד וישל. שאול מדריד ב'( 8')שמואי
 ואפילו עולים. ואין שיורדים לעולם בתשובה הרהרושלא

 ולא הזה בעולם בתשובה שהרהרו אותן אלוהם. ומי למעלה, אותן ומעלים משם רשעים כמהשלוקחים מפני יורדים. ולמה שמה. יורדים גמוריםצדיקים
 בשביל יורדים והצדיקים העולם. מן ונסתלקויכלו
 אותם ומעלים אותם ולוקחים לשאול הרשעים*ותן

 גדול מלך אליה ובא מעט בה ואנשים קטנהגניך4 ( )ג-רכ :משם
 עיר ואמד אבא רבי פתח וגף. אותהוסבב

 כק )ישע" כמש"כ קטנה עיד אבל נתבאר. זהקטנה.
 וכתוב וגף. וחיל חומות ישית ישועה לנו עזעיר
 היא קטנה קטנה. עיר )'ח( בעיר אבא ולא ש()ט,צש
 גדולות חומותיה מהכל. תחתונה מהכל האחרונהשהיץ
 מעט. בה ואנשים נקראת. הקדש עיר קדושות.חזקות
 כמש"כ בה. ולשכון לתוכה לעלות הצדיקים הםפעטים
 וע"כ וגון. קדשו במקום יקום ומי ה' בהר יעלהמי

 הקב*ה זה גדול. מלך אליה ובא מעט. בהואנשים
 ב( )יכריה כמש"כ אותה. וסבב בה. וישכון בהלהזדווג
 ובנה וגון. סביב אש חומת ה' נאם לה אהיהואני
 חזקות גדולות חומותיה שבנה גדולים. מצודיםעליה

 היקר וכל נקראת. הקדש עיר ויפות. נאותקדושות
 לבדה היא ולפיכך )יט( בתוכה הכניס מלךשל

 בה המלך עטרות וכל המלך. עטרות מכלנכללת
 מסכנות ערי ויבן כמש"כ מסכן. לבב. וברכפים נקי זש"כ וחכם. מסכן איש בה ומצא )כ(מתעטרות
 של בעטרות חזקות בעטרות *נתעטר )כ6(לפרעה
 שזכה וחכם. המלך. תורת מצות של ובעטרותהתורה
 מכלם יותר חכם שהוא והכם. )נג( ההיא בחכמהבה

 בה. וליכנס בה לזכות בשביל רבונו. בעבודתלעיין
 כמש"כ ומלט. בחכמתו. העיר את הוא ומלטזש"כ
)ששלאי

 יט( )בראשית אחי את ואראה נא אמלטה כט ח4
אמלטה

י..

 ת3י6 דכ63 ומכחס. חמסכס. דססי6 ע3ח6צן
 ד65 כ*י כ3 דס6 דניסגס. דרג6 דס316כסקר6 סכי ד163 ח6י )י'( כנדץ כססו6 כ3י3ן 36יןוכ3
 כחעסס כיס 63סתכח6 ע3ח6 כס6י כנדץ כססו66סתד3
 כיס ד3ית כס316 63ע63 סופיס ומכחס. ודעתומסכון
 6רמ 6מר6 ססר6 דס6 ומכמס. ודעת ומסכוןחעסס
 ח6ן כיתס. ס316 דרכי י( )עסיי דכתיכ 6יסו.ס316

 6מר6 סהר6 כיס 6תקף קדיס6 כךץ חססו6ד6תרפי
 דכתיכ חיד. ס3קין 6כ3 6ין. 3ס%6. %6יע5ח6 כגי כ3 וכי סחס. ס)ה 6תס 6סר כיתס.דס6ע
 מייכין 6ייון כר ויע3. ס316 חוריד ג'( 6')סמ61ן
 ו6פי3ו ס3קין. 6% דגמתין 3ע3חין תסוכס סרסרוז63

 כגין גמתין. 6ח6י תחן. גמתין גחוריס5דיקיס
 6% ע3ח6 כס6י כתסוכס דסרסרו 6יכון 36'ןטנון. וח6ן 3ע'65. 3ון וסיקין חתחן מייכין כחסדגס)ין
 כניג'סון גמת'ן %ד'ק'6 ע5ח6. מן ו6סת3קו'15

 תן 3ון וס3קין 3ון וגק3'ן ס%6 נודמ"כין
 )ג-רג.( :תחן

 ני% ח3ך 36יס וכ6 מעע כס ו6גסיס קקגס2צףך4
 עיל ו6חל 6כ6 רכי פתמ וגו'. 6ותסוסככ

 כו( )יסעי' כד*6 קקגס עיר 6כ3 6וקחוס. 60קעגס.
 וכתיכ ונו'. ומי5 מוחות יסית יסועס 5גו עזעיר
 סי6 זעיר6 קקגס. עיל )'ח( כעיר 6כ6 631 י6()סומפ
 רכלכין סורוי מכ63. תת6ס חכ63 כתל6סדסי6
 חעע. כס ו6גסיס 6קלי. סקדס עיר קדיסין.תקיפין
 כד'6 כס. %חסרי 5גחס 5ס3ק6 דזכ6ין 6ינוןזעירין
 וע"ד ונו'. ק?סו כחקוס יקוס ומי ס' עסר יע5סחי

 קכ"ס ד6 נדו3. ח3ך 6)יס וכ6 חעס. כסו6נסיס
 ג( )יכרי' כד"6 6ותס. וסככ כס. %חסרי כט65זדווג6
 וכגס תו'. סכיכ 06 מוחת ס' כ6ס 03 6סיסו6גי
 תקיפין רכרכין סורוי דכנס גדו5יס. ח5וד'סע3יס
 יקר6 1כ3 6קרי. סקדס עיר וספירין, י6י6ןקדיסין
 כ3מודס6 סי6 וכנ*כ )יס( כגווס עי'3דח3כ6
 כס ח3כ6 עסרי וכ3 דח3כ6. עסרי חכ5כ6%3

 חסכגות ערי ויכן כד*6 חסכן. 5ככ, וכרכפיס גקי סס*י ומכס. חסכן 6יס כס 1מ65 )ג(חתעסרין
 כעסרין תקיפין כעקרין לחתעסר )כ6(3פרעס
 חכ65 יתיך ממס דס61 1מכס. )כג( מכחס כססי6כס דזכי ומכס. דח3כ6. 6וריית6 פקודי וכעסריןד6וריית6
 כס. 6%ע63 כ0 3שכי כגין דח6ך'ס. כפ%מכ36ע"כ6
 כח1 1ח3ע. כמכחת1. סעיך 6ת ס61 1ח5ססס"ד
 יט( )גר6פיפ 6מי 6ת 1מך6ס ג6 6מ3קס כ'( 6')סמו6ן

6חיעס
הוהר

 אתן ה8עשה. כח הן נכלליבה. 1חכי החכמה ס*ירת שהיא תחיה המחשגה עד טקהשר הוא טעשה סוף שהוא הכח שוה איך בוח יבארמי(
 בכלל שנקואות הראשעות ספיתת בג' תליות להיותן הספירות  ש*ת וטק4ר בהבינח נסתר שהוא הדעת כח והן והחשכק. חדבורכח
 מםע. תולה ההכל המחשבה ראשית שהיא הראשונה סמירה חחכמה כח והן הם. הטחשבח כלל דעת בינה חכטה כי הטח*בה.עילם
 טטקום *נשתלשל ארוך חבל לטשל כטו ההע וחישרים והחסידים הצדיקים רא*י על ה4ורה הקדושה השכינה אור ניצוץ הטח 1חזנמצא
 בקצה אוהו  שכשהאדם נמצא והיכל. חיכל לכל וחתק*תת חיבור איח ממנו עסרך היכלות וכמח כמה דרך מטה לטטה עד מאדגבא
 ונקראת הטלכות מרת על טוסג )יח( ' הנמשל את יבין והטבין טעלה. למעלה עד התעוררות טזה נעשה וטניע ומושך לטטההחגל
 ה4פע וו )יע( ! אחרים חוטות עוד מקיף להאור ומבהוץ טקיף אור הייע והומותיה שבסמירות. התחתעה חיא כיקטנה

 תורה עפ השם יה*ת שאחת אום אתו. בעל מסכן' איש חוש )כ6( : הספיתת כל הארת טן אליה בא שהש*ע פי )ג( הת*ארת"-
 ן ועירא מכ8ה בגךא חפלכות 94ר )נג( :81צות
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 סעיר 6ת ס" ות5ע ס% 6וף סתס. 6%ת5פס
 ססו6. סתסכן ס6יס 6ת זכר )6 61וס )גג(גמכתתו
 כ6וריית6 ע6סתו65 6וריית6 סקווי )תעכל וכר 65ו6וס
 כס. )תזכי כנין ככ65 ויתמכר תסכג6 נכרכססו6
 ע5ת6 כססו6 וס6 תנכורס. מכתס פוכס 6גיו6תרתי

 סגי קסוס, זכ6י סגי כר 5תיע5 רסו יסכין65
 6וריית6 כפקווי ותתעסרי ו)י)י. יות6 כ6וריית6 כסדתסתו)י
 סתסכן ומכתת ו6תי. 5פ)ת6 כסו )ת'ע5 ע5ת6גס6י
 תסתכ)ין 65 גס6 כגי וס6 גסתעיס. 6יגס ווגריוגזויס
 .( )ג--ס" : 5ת)וי 51"5ית כיס )6תמכר6 כע6ן ע6כיס

 העיר את הוא ומלט כאן אף שמה. נאאמלטה
 ההוא. המסכן האיש את זכר לא ואדם )גג(בחכמתו
 בתורה ולעסוק התורה מצות לעשות זכר לאואדם
 בה. לזכות בשביל בכל שהתחבר מסכן איש אותוכמו

 ההוא לעולם שהרי מגבורה. חכמה סובה אניואמרתי
 אותן אמת. לצדיקי אלא ליכנס רשות נותניםאין

 התורה במצות ומתעטרים ולילה. יומם בתורההעוסקים
 המסכן וחכמת הבא. לעולם בהן ליכנס הזהבעולם
 מסתכלים אין האנשים שהרי נשמעים. אינם ודבריובזויה
 ( )ג-סה : לדבריו ולשמוע בו להתחבר חפצים ואיןבו

 לא ואדם וגף. הוא ומלט וחכם מסכן איש בה ומצא וגון. גדול מלך אליה ובא מעט בה ואנשיםקטנהעיף
 ואנשים אדם. של גופו זה קטנה. עיר יצחק. דרבי משמיה יוסי רבי אמר כך פתח. חסדא רבי וגף.זכר

 מסכן שהוא טוב יצר זה וחכם. מסכן איש בה ומצא הדע. יצר זה גדול. מלך אליה ובא האברים. אלו מצט.בה
 נשמתו זו בחכמתה העיר את הוא ומלט גיהנם. של מעונשה ומצילו לו למאזין מחכים שהוא וחכם. לה מאזיןואין
 לחטוא האדם וישוב אותו. זוכר אין ההוא. המסכן האיש את זכר לא ואדם בוראה. לפני תחטא שלא אדםשל

 בה ואנשים וחריבה. קטנה הזה בזמן שהיא ירושלים זו קטנה. עיר ואמר. ינוקא ההוא פתח : הרע יצרבההוא
 עליו שנאמר ישמעאל מבני מלך הוא זה אותה. וסבב גדול מלך אליה ובא בה. שיש היהודים הם מועטיםמעט.

 אותן כל ומחליש מהדק המלך שזה ותרע. תדק אלין כל מרעע די וכפרזלא פרזל. די שקוהי ב( )ינ*אלבדניאל
 ומלט יוסף. בן משיח ראשון משיח זה וחכם. מסכן איש בה ימצא ירושלים את יסובב שהוא ובזמןהממלכות.

 רוה( מדרע )י"" : דוד בן משיח האחרון משיח זה בחכמתו. העיר אתהוא

 גט ו6גסיס 6וריית6. 61 קקכס. עיר 6מרוגר
 וווס ת6רן 6רוכס וסכתיכ קעכס. סי6 5תסעעפ,
 6)יס וכ5 סן. תעע כ0 ו6גסיס גמן 656ונו'.
 61תקין ע"ס סת)ך ס5תס 61 6ותס. וסככ נוו)ת5ך
 סו6 ות)ק כססריו. כתק)יו כגסירו )0 ו6גסיר סרנ5)ס
 ו6יסו ות'כיס. ו6פיקורסיס תיו6 כמכתתו. סעיר6ת

 סות ס5תט 6ת6 65 עו ותגיכן 5תורס. 6זמס5תקין

 ו",ייויש ויואלשע,לן~י
 ו6קתו) ו6סתו)ות6 ו6תקין 61 תיקוג6 וכ5 כמכתתו.וגתס.
 תסכן 6יס ס0ו6 מכסן תסכן 6יס כס ות65 ןכנין6כתרס
 6כתרס ו6סתו) גס כר 6ית 651 )גז( ווו 6יסומכס
 ססו6. סתסכן ס6יס 6ת זכר )6 ו6וס ת)כ".כווו
 ותגיכן סמן. ע' תסגוי 5יס ד'סכ סר6סון 6וסזס
 ת)כ6 ווד סוטי6ות

 )6תקיית"
 סכין. ת6ט כע)תח

 תקוס6. כי 6תחריכ ע6 )ע)תין 6תעוי 651 תקיף:קת6 5גו5יכ6 תתקן סוס סגין ת6ס 6יסו 6תקייס561ת)י
 .. 6תקייתו 651 סמן 6יכון נריעו כתסכ)
 סוו סגין ת5ת'ן 'תיר. ע6 סכין סכעין כר תיגיט 6יוכר65 תסגוי )יט 'סכ כו סר6סון ו6וסכנין
 תגסון 6ז)ו.וסוס

 כתדכר"
 זתג6 וכססו6 כעג6. ותגס,ן

 מסר 6לנעין 656 נ'ס 6סת"רו 1)6 ו%' ת5כ6.ס*ע תקתי גסתעיס "'גס ודגריו כזויס. טתמכןוחכתת
6מת

זיו
אחת

הזהר

 בה ואנשים התורה. זו קטנה. עיר אחרדבר
 מדה מארץ ארוכה והכתוב קטנח. היא מה מפנימעט.
 אליה ובא הם. מעט בה שאנשים לפי אלאוגון.
 שהתקין ע"ה המלך שלמה זה אותה. וסבב גדולמלך
 הוא ומלט בספריו. במשליו אור לה והאיד נדלה
 שהוא ומינים. האפיקורסים מידי בחכמתו. העיראת

 היתה שלמה שבא קודם שלמדנו לתורה. אזניםהתקין
 שקרב ומי אזנים. לה שאין רותחת כיורההתורה
 וניצולו אזנים לה ועשה שלמה שבא כיון נשרף.אלית
 הצלה. כביכול ההוא בעיר נתן בעצתו. העולםבני

 שהתיגע והיגיעה שתיקן הזה תיקון וכל בחכמתהובמה.
 מסכן איש חכמן מסכן איש בה שמצא למפניבעבורה
 כמו בה שהתיגע אדם היה שלא )ג1( דוד הואחכם
 ההוא. המסכן האיש את זכר לא ואדם המלך.דוד
 ולמדנו שנה. שף משנותיו לו שנתן הראשון אדםזה

 שנה. מאה בעולם להתקיים המלך דוד היהראוי
 להמנורה מתקן היה שנה מאה דוד נתקייםואלמלי
 המקדש. בית יחרב ולא לעולם יסיר שלא חזקתקון
 נתקיימו שלא השנים אותן הן חסרון כמהאבל
 משנותיו לו נתן כאשר הראשון שאדם יפילדוד.
 היו שנים ל' יותר. ולא שנה ו אלא עבורו זכרלא

 ההוא ובזמן בצאן. ומהן במדבר מהן לבטלה.שהלכו
 לפני נשמעים אינם ודבריו בזויה. המסכןוחכקת
 חסר ארבעים אלא בו נשארו שלא נמצא המלך.שאול

 שזיכה ישעה לע עח עיר שנקראת העיר עם להיות כלומר חעיר את הערש הףא. ומיט והיי1 עצפ את שמלפ אלפ רירש)גג(
 ו:קרא כיום מגרמה יה רלית המלכות מדת שם על ואגיון יני עצמו קרא המלך רור )כך( . קדשו ומק" ה' הד עללעלות

 : פה שגעלהתורה ירי עי שנגתנ לתורה אזמם להק שףמה נ*ר עלה ולואת פה שגעל התורה שור,א יראא זעירא חכמה נקראת שהמלבות ש8 עלחנם
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 אבשלום מפני בורח היה אחת שנה 82הרי )גס(א,ת
 בינו כפשע שהיה עד המנורה תיקון נגרע ולפיכךבנו.
 בתחלה אותו זכר לא שאדם לפי זה וכל המות.ובין

 למאה. להשלימו למטה שנה שלשיס אותן לולהוסיף
 שהיתה שנה4 שבעים מאותן למטה שנה שלשיםונגרעו
 הת( 8דרש )דא : נשמעים אינם ודבריו בזויהחכמתו

י
 יקר יוסי רבי אמר מעט. סכלות מכבוד מהכמהיקר
 שלה ויופי החכמה כבוד כלומר מכבוד. מחכמהי
 של מעט מעט. סכלות הוא. מה העליון כבוד שלויקר
 יותר העליון וכבוד החכמה יקר ומגלה מראהשטות
 שתועלת החשך. מן האור כיתרון שבעולם. הדרכיםמכל
 לבנונית של התיקון החשך. מן אלא נראה לאהאור
 הלובן. ניכר היה לא השחור שלולי שחור. הוא.מה

 רב התנהג וכן ונתכבד. הלובן נתעלה השחורובשביל
 סודות החברים ממנו לומדים היו כאשר סבא.המנונא
 בשביל )6( שטות דברי של פרק לפניהם מסדר היההחכמה.
 מחכמה יקר זש"כ השטות. מן החכמה תועלתשיבינו
 וכבודה חכמה של תקון שהוא לפי מעט4 סכלותמכבוד
 בחכמה נוהג ויבי ב( )שוית כתוב וע"ט חכמה.של

 שאין ומר. למתוק משל יצחק 8"ר בסכלות.ולאחוז
 המר. טעם שטועם עד המתוק טעם בטוב יודשאיש
 המר. טעם זה אומר הוה המתוק. בטוב להבין עשהמי

 האיהים. עשה זה לעומת זה את גם כי י( )י%תוזש"כ
 תנח אל מזה וגם בזה תאחוז אשר טוב )שם(וכתוב

 ( )ג-עט :ידך

 שדרכו רוצה האדם כאשר שמעון רבי אמרהוא. סכי יכי יאמי חסי יבי "ייי כש"סכי בדריגם
 להמלך צריך לדרך שיצא טרם הקב"ה. לפני נכוןיהיה
 שכתוב שלמדנו כמו דרכו. על יפניו ולהתפללבו

 שהרי פעמיו. לדרך וישם יהלך לפניו פבדק 08)ת8ליס
 ברבונו אמונה לו שאין ומי סמנו. תפרד יא'השכינה

 חסר. לבו הולך כשהסכל בדרך וגם בו. כתובמה
 ונגרע בדרך עמו הולך שאינו הקב"ה זה לבו.איזה
 אמונה לו שאין הזה שאיש לפי בדרכו. עזרתוק

 רבונו. עזרת על לדרך שיצא טרם מתפלל אינוברבונו
 תורה. בדברי עוסק אינו הולך כשהוא בדרךואף

 השכינה ואין רבונו עם הולך שאינו חסר. לבוולפיכך
 כשהוא אפילו הוא. סכל לכי ואמר בדרכו. עמונמצאת
 היא שזאת אומר הוא רבונו של אמונה עניןשומע
 דבר על לאיש ששאלו זה כענין בו. לעסוקאולת
 בזה שאין ואמר האדם. בבשר הרשום הבריתאות

 יחל יוטי רכי 6חר חעע. סכ5ות תככוד ממכתסיקר
 יי5יס וגוי דמכתת6 יקר6 כ5ותר תככוד. ממכתס,
 1עיר תעע. סכ15ת ס61. מ6י ד5עי65 דככודויקר6
 יתיר ד5עי65 וככוד דמכתת6 יקר6 וג5י 6מ1ידססות6
 דתוע5ת6 סמסך* תן ט16ר כיתרון דע5ת6. 6רמיןמכ5

 זמוור6 תקוכ6 מסוכ6. מן 656 6תמ1י ג6דגסור6
 מוור6. 6ססתודע 65 16כת6 ז56מ5י 6וכת6. ט61.מ*י
 זרכ וגףיגו ו6תיקיר. מ11ר6 6סת5יק 16כת6וכגין

 רד מכרי6 מגיס י5סין סוו כד סכ6.סתגוג6
 כגין )5( דסעות5 דת5י סרק6 קתייסו תסדר סוסדמכמת6.
 תמכתס יקר ססקד כגיגיס. 5מכתת6 תוע5ת6דייתי
 ויקר6 זמכמת6 תקונס דסי6 מסוס תעע. סכ5ותתככוד

 כמכתס גוסנ 51כי כ( )קסית כתיכ וע"זזמכתת6.
 ז65 כתריר6. 5תתיק6 מת65 י5מק 6"ר כסכ5ות.6%חו1
 תריר6. זעעיס עד דתתיק6 עעת5 6יכסידע
 חריר6. ס6י 6ותר סוס מתיק6. 5ס6י עכיית6ן
 5%סיס. עסס 1ס 5עומת 1ס 6ת גס כי ו( )קסית דכתיכוסייכו
 תכח 56 ת1ס עס כ1ס ת6מוז 6סר ע1נ )פס(וכתיכ

 )ג-עז.( :ידך
 סכ5 5כ5 ו6תר מסר 5כו סו5ך כסססכ5כירךגבם

 6רמיס 65תקג6 כעי כס כר כד סתעון רכי 6חרסו6.
 65ח5כ6 כעי 65רמ6 יפוק 65 עד קכוס.;תי
 דכתיכ זתניכן כתס 5רחיס. ע5 קתיס %51ייס

 דס6 פעתיו. 5זרך ויסס יס5ך לפגיו פבדק פס()תס~יס
 כמ6ריס תסימכ6 65 ד6יסו ומ5ן תכיס. 6תפרס6 65סכיגת6
 מסר. 5כ1 ס%ה כסססכ5 כזרך וגס כיס. כתיכת6י
 וגרע כארמ6 עתיס יסך ד65 קכ"ס ד56כו.מ6ן
 דמ6ריס. טייעת6 כעי 65 כ6רמ6 יסוק 65 טד כת6ריסכיס מסיתן ד65 כ"כ דס6י כגין כ6רחיס. סייעתיסמן

 ד6וריית6, כמ5י 6סתד5 65 16י5 6יסו כז כ6רמ6ו6פי5ו
 כז 5פי5ו סו6. סכ5 5כ5 ו6תרכ*רמיס. 6טתכמ 5% ית6ריס כסדיס 16י5 ד65 מסר. 5כ1וכג"כ
 סו6 דעפסות6 6תר סו6 דח6ריס זמסימגות6 ת5ססתע

על5כ"גזס5י15 כס6יכיס.65סתד65
 5יסו 165 61תר גט. יכר ככסריס דרטיתו קיית66ת

טסימגות6

 6כס~י:. כריס תקתי עריק סוס מד6 סת6 דס6 )יס(6חת
 גיג, כפסע דסוס עד דסרנ6 תקונ6 נמתךוכנ"כ
 כקזחית6 תיגיס 6ידכר 65 ד6דס כנין ז* 1כ5 סתות.וכין

 5ת6ס 5יס 65ס5ת6 5תת6 טגין ת5תין 6יגון ליס65ומפ6
 זסוט סגין. סכעין מ6יגון צתת6 סנין ת5תיןו6תפגיתו
 דות( ע?לס )דח : גסתעיס 6יכס ויגחו כ1רסמכתתו

אמונה

 הוהרויו
 שהג'ממריא הור כ*שוטו. אחר 8שמע. תרתי ל4א זבר. ל*א הארם על לרמו ההוובק שה שעואה חאפשר שם2 ל-א לי שהטר נ8צא)גס(

 ו להה8לינש ו"טז טוק זכר לא הארם רור. של משטתיו שננרש האחת ,שלשים צל רמז ליאשל

 ו שאר הה חים א טתו. וא נונה 4" איך החוקרים של טעות האי"מ הטנעיח" מהכמות הכמה איזה החנו )6(י



 199ק קורשישן יקהלת פ-ףמק

 ת65 61תעכיל כיס ו6סתכ5 סכ6 ייב6 רכ סחעחסיחגות6.
 .( )6-נח :וגרחי

 65 56ע1ר רכי 6חר 5מס* כ65 סגמסיסך4פבפ
 ח5עי65 5'ס ד5מס'ן עד 5כ"כ מו6כסיך

 דעכיד כחט ע1תגין לפ5ל6. קעע וע 5יטו6חלין
 6מרנין. מח5'ן נס לכר ס1יכ כחי סכיס6י
 דקכ"ס כיד6 וכ65 נס6. 5כני ניס6 קכאס 6רמים ידף1ע5
 5סו, ע5מ6 ו56סריה ידף עוכדי 6יסו וכ65ת5י6,
 15ן עניו 65 ע5יו6 15ן ד56עריך 165ו6י

 :( )נ-סמ :קכ"ס
 י6כ15. כעת וסריך מוריס כן סח5כך 6יןאשרר

 כתרי כגו ר61 סי6 6ון ס6י )כ(סתס 6רל 6רן. חסו ת6ג6 סחעון רכי6חר
 % 651 סו6. סחיסל )גיי 1סק: ט61צמ ס' עסות כיוס נ( )נו6סית כיס דכתיכ קדיס6.ת5כ6
 .. סמיס ד6קלי קדיס6 חס5'חות6 656 ד66רע6
 כסגי6ות צך ד1ן מוריס. כן סח5כך 6רן 6סריךסס"ד
 ע65ס ח5כ6 וחססו6 ד6מר6. ד15% כ65כ65
 כעת גג( )נפ7נל כד"6 י6כ5ו. כעת וסריך )י( כ665ת1ן
 6רן 5ך 6י )ס( 56 פע5 חס עיסר56 5יעקכי6תר
 סריסס. כעריס 1נתתי יג( )'ספי' כד"6 נער.סח5כך
 נכקר וסריך חסע656. ינק6 כד 65רע6ד11י
 ס5ע6 651 נסיר 65 ועד קדרות6 כסכה6י6כ15.

 )נ-קעס.( : דס5ע6ח6י
 י6כ15, כעת וסליך מוריס כן סח5כך 6וןאשריך

 ו,ו'," וו" "ון. וין " ונתע7,,
,11 

 6רן 6קרי וכגוכ ד5ע'65. מיין 6ינון כ5ע5
 56סיך ס' 6סל 6ין י6( )יכויס כתיכ וע5ססמייס.
 5 6סר 6ו7 ח( )יכויס וגתיכ תחיד. 6ותסדורס

 תמסר 65 נס. כ5 תמסר 65 5מס כס ת6כ5כעסככות
 חורין. כן סח5כך חסוס 5חס. כך 1כ5 )י( וייק6 כסנל.
 כן יסר~. ככורי כני 7( )סמ,ת כד"6 )י( קכ"סד6

 דס6 כ6רן. דרור וקו6תס וכתיכ 5כס. תסי'קדס סי י1כ5 יס( 0קי6 כד"6 מוריס. נן חסומוריס.
 כחתנית6 656 5יס. חיכעי מירות כן וד6יס61 טכי )ס( מירות כן כתיכ ע6 מוריס כן 6ח6יתימ6 ו6י )מ( מוריס כן כג"כ 6תי. ק6 חיוכ65 מירול5

 כתיכ כדין כדק י חתמכרן כו תמנ6. דעןסתיח6ס
 כד תיח6 ע6 )י( סגן 6ת 5טסקות חעדן י651ונסר

 כן וכג"כ וד6י. חתמכרן 656חתחכרן
 וסריך מוריס כן סת5כך 6רן 6סריך וע"ו )י6( כתיכהוריס
 6רל 5ך 6י כרע61. כס~חו נמדות6 י6גם.כעת
 6רעין ס6ר כ5 דתני6 ד5תת6, 6רן ס6י גער.סח5כך

דעפין

 של גל ונעשה בו והביפ סבא ייבא רב שפעאמונה.
 ( )פ-ית :עצמות

 אין אלעור רבי אמר לחש. בלא הנחט ישךאם
 מלמעלה לו שמלחטים עד לאיש נושךהנחש
 שעושה כמו ולפעמים לפלוני. הרוג לך לוואומרים
 אחרים. ידי שעל ממיתה לאיש מציל גם כןהריגה
 הקב"ה ביד והכל לאנשים. נסים הקב"ה מזמין ידוועל

 להם. צריך והעולם ידיו מעשי הם הבריות וכלתולה.
 8ותם עשה לא להעולם נצרכים שהם לאוחם

 .( )י-יה :הקב"ה
 יאכלו. בעת ושריך חורים בן שמלכך ארץאשריך
 ארץ ארץ. מהו למדנו שמעון רבי אמרו
 של הכתרים על שמוסב סוד הוא זו ארץ )נ(סתם
 ה' עשות ביום ב( )בראשית שכתוב כמו הקדוש.המלך
 שיונקת מה כל הזאת וארץ )ג( ושמים ארץאלהים
 ניזורת ולא שמים. שנקרא ההוא המקום מן הואוניזונות
 .. טמים שנקרא הקדוש השלימות מן אלא הזאתארץ
 ברוב אותך שזן חורים. בן שמלכך ארץ אשריךזש"כ
 הכל העליון מלך ומאותו מאחר. יראה בליכל

 כעת %ג( )בפדבר כמט"כ יאכלו. בעת ושריך )י(ניזונים
 8יז יך ן )א אל פעל מה ולישראל ליעקביאמר
 שריהם. נערים ונתתי נ( )ישש4 כמש"כ נער.טמלכך
 בבקר ושריך משמאל. יונקת כשהיא לארץ אויכי

 מושל ואין האיר לא שעוד ההוא בחשכותיאכלג
 ( )ב-ויה : למשולהראוי

 יאכלו. בעת ושריך חורים בן שמלכך ארץאטריך
 בבקר ושריך נער שמלכך ארו לך אי וכתיבי
 קשה. ואין זה. את זה סותרים האלה מקראותיאכלו.
 המושלת טימעלה ארץ זו ארץ. אשריך שכתובמה
 ארץ נקראת ולפיכך שלמעלה. החיים אותן כלעל

 אלהיך ה' אשר ארץ יח( )דמים כתוב ועליההחיים.
 לא אשר ארץ ח( )ים-ם וכתוב תמיד. אותהדורש

 תחסר לא בה. כל תחסר לא לחם בה תאכלבמסכנות
 "ירים. בו שמיכר מפני ימ"* כד יכי 0( יי2ח בהכל
 בן ישראל. בכורי בני ד( )שמות כמש"כ )י( הקב"הזה

 היא יוב* ל"( )ייטיא כמש"כ חורים. בן מהוחורים.
 שהרי בארץ* דרור וקראתם וכתוב לכם. תהיהקדש
 ואם )מ( חורים בן לפיכך בא. הוא יובל מן חירותכל

 כך )ס( חירות בן כתוב ולא חורים בן מה מפניתשאל
 בבריתא אבל לומר. צריך הי' חירות שבן ודאיהוא

 כתוב בכן בדק י מתחברין כאשר למדנו. שלנוהנסתרת
 כאשר תאמר ואל )'( הגן את להשקות מעדן יוצאונהר

 בן כתוב ולפיכך ודאי. מתחברין אלאמתחברין
 ושריך חורים בן טמלכך ארץ אשריך וע"כ )'6(חורים
 ארץ לך אי ברצוה בטליטות בהימחה יאכלו.בעת

 ארצות טאר כל שלמדנו שלפטה. ארץ 11 נער,שמלכך
העמים

 הזהרזיו
 ומלכות תפארת האפ אלהט ה' )ג( : היואף כהר העלע% אוץ המלכות מדת שוהו ס% 8י על פם כפשופ יפרש יש אוץ%ם)נ(

 המלכהע. היפ אוץ )ו( הנאולה. ונק על פשב הששת עת )ס( ; התפארת שץ עלאח מל%א )ד( : התפארת 8ק חאמים מלכהז 9 איץונן
 1 חבינח לאט גן הוא "ותפאהת ה"יהיב פגךר יובי יקהא הגינה עהים )מ( . התפארת ' קה )1( י למלכהץ השפע שמעכיר היפד 8תנשל
 ה441 שלהפ והודההץ גיוה. נהר הכפה. עדן גיוה. עפ חכמה השדפות ה"גו גה"א ירד )י( . רנים לשה הוא וורים הלא %י)ש(

.37פ י ובינה לחכמה גן שחא הנרהיפ, טףפ בן כיומר רבים, גלשון הורים מתורן ג8ת )י6( 1המירת
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 עליהם* הממונים מושלים לשרים ניתנו עכו"םהעמים
 גם חייתי נעך לז( )תהלים בו שכתוב זה מכלולמעלה
 אמרו. עולם של שר זה שמקרא ולמדנו )'נ(זקנתי
 כשיונק לעולם אוי נער. שמלכך ארץ לך אי כתובועשכ
 שיונק כמו ןניקתם בגלות ישראל וכאשר ג( ) זהמצד

 היום. בכל ולא יאכלו. בבקר ושריך אחר.מרשות
 שהחמה בשעה שלמדנו יום. של אחר בזמן ולאבבקר
 ובשעת בעולם. תולה רוגז לו. ומשתחוים ובאיםצורח
 שמלכך מפני זה. גורם מי )'ד( בעולם תולה רוגזמנחה

 :( )א-צה : נער שנקרא זהנער.

יא
 בבקר. נתבאר. זה מקרא וראה בוא חייא רביי "מי יגף. ידד תנ" א' י"ין זי'ד את ייימגקר

 בבחיותו. ועודנו בכחו עומד שהאדם בזמן הואזה
 שכתוב לה הראויה אשה עם בנים להוליד יעמלאז

 כמש"כ הוא. הראוי זמן אז שהרי זרעך. את זרעבבקר
 לפי הנעורים. בני כן גבור ביד כחצים קכז()תהלים
 לעולם טוב שכר לו ויהיה הקב"ה. דרכי גימדםשיוכל
 מהם אשפתו את מלא אשר הגבר אשרי שכתובהבא.
 בעולם יבושו לא בשער. אויבים את ידברו כי יבשולא

 לך שאין עליהם. לקטרג יבאו הדין ששרי בזמןההוא
 שמים יראת לבניו שמלמד כזה ההוא בעולם טובשכר
 שכתוב באברהם נאמר מה וראה בוא התורה.בדרכי
 ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי יח()נראיית
 ומשפט. צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריוביתו
 שרי כל לפני ההוא בעולם הזה זכות לו עמדהולכך
 תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר ולפיכךהדין.
 מה זקן שהאדם הזמן שהוא הזקנה בימי אפילוידך.
 הזה. בעולם מלהוליד ינוח אל ידך. תנח אלכתוב.
 או הזה יכשר זה אי יודע אינך כי לפי הטעם.מה
 ההוא. בעולם בעבורו יעמדו כי האלהים. לפניהזה.
 ה'. נחלת בנים. ה' נחלת הנה קכז( )תהלים כתובוע"כ
 נחלה ולאותה הבא. עולם של צד הנשמה של צרורזה
 בנים אותן בנים. בה. ליכנס לאדם לו מזכהמי

 אדם הוא זכאי וע"כ הן. לנחלת לו מזכיםהטובים
 ( )"-קפת שנתבאר: כמו התורה דרכי לבניו ללמדשזוכה

 בחורותך בימי לבך ויטיבך בילדותך בחורשנמדק
 העליוו. בסוד הוא קהלת ספר יוסי א"רוגון.

 בחכמה יהיה שלא בקרא בו שאין משל. בדרךוהוא
 שכאשר שבו. קטן מקרא אפילו משל. ובדרךהעליונה
 שמח הזה למקרא הראשון סבא המנונא רב מגיעהיה
 הוא יפה זה מקרא ואמר בוכה היה בילדותך.בחור
 הזה. במשל דרשה לעשות יכול ומי משל. בדרךוהוא

ואם

 ע5יייו. ותתנן תליסין 5ל3ל3ין 6תיסי13 עכוקסזעתין
 גפ סייתי געל יו( )ת0)יס 3יס זכתי3 0ס61 תכ)סוועי65
 6תלו. ע%ס ס5 סרו קל6 ס6' 1ת6נ6 )י3(וקגתי

 כת6ן ינ4:ן ק 'י .ת5 - וכויי )ע ימ6 ז6זמססל6
 , 5עת

 יות6. גכי5י 6% י6כ5ו. 33קל וסליך 6מר6.תלסות6
 זמתס 3סעת6 זתגי6 זיות6. 6חל6 3ותנ6 36%כקל
 ית)כך תסוס ס6י. נליס ת6ן )יי( 3ע5ת6 ת)י6 רומ6זתנמס ו3סעת* 3ע)ת6. ת5י6 לונו6 5יס. וסנזין 61תיין~ולמ

 ;( )"-05 : נעל ז6קלי סס61געל.

יא
 6תר ונף. יוך תגמ 56 51על3 ~לעך 6ת 'יעבבקר

 6תל,ייס 'ז3לתסס 3ותנ6 610ז6
 3א: 3קי5יס6ום.

 זכתי3 5יס. זמוי6 3*תת6 3גין 5165ז6 יסתז5כזין
 כז'6 6יסו. זתנ6 כזין זס6 1לעך. 6ת ~לעכ3קל
 3גין סנעוליס. 3ני כן גנ1ל ניז כמ5יס קגו()תסן,ס
 )ע)ת6 ט63 6גל6 )יט ויס6 זק3"ס. 6למוי 5סו 5תי)ףזיכי)
 תסס 6ספתו 6ת ת65 6סל סנ3ל 6סלי זכתי3ז6תי.
 ע)ת6 3ססו6 י3וסו )6 3סעל. 6וי3יס 6ת יז3לו כי י3סו)6

 זת6ליס זמי)ו ן)יףנ35ריס כס6י ס3י6ת3י'סווו~ע)662גר6
 זכתי3 363רסס "תתל ת6י מ1י ת6 ד16ריית63.6לנ,וי
 ו6ת 3ניו 6ת י5וס 6סל )תען יזעתיו כי 'ה()גל6סית
 ותספט. 5וקס )עסות ס' זרך וסמרו 6מריו3יתו
 ת6ליסון כ) 5ג3י ע5ת6 3ססו6 5יס קיית6 וכו ס6י ד16ע5

 תנמ 6) 1)על3 ~לעך 6ת ~לע 33קר ו3ג"כזזינ6.
 ת6י נס 3ל זסי3 ותנ6 ד6יסו זוקגס 3יות' 6פי5ויזך.
 ע)ת6. 3ס6י ת5165ז6 יס3וק 65 יזך. תנך 6)כתי3.
 16 סזס יכסל וס 5א יוזע 6יגך כי 3נין עעת6.ת6'
 ע5ת6. 3ססו6 3גיניס זיקותון 3ג'ן ס56סיס. 5פני1ס.
 ס'. גמ5ת 3מס. ט' נמ5ת סכס קגו( )תס)יס כתי3וע"ד
 נמ)ס ו)ס6י ז1%6 זע5ת6 סער6 זנסתת6 5לול6ז6
 3נין 6ינון 3מס. 65ע65. גס )3ל 5יס ~כית6ן
 נ"ג ס6י ~כ" וע"ך ס'. 5גמ5ת )יסזכהן
 )"-קפ".( : י6תתר כעס ז6וריית6 6ורמף 5ון דיו5יף 15ןזוכי

 3מולותך כיתי 35ך ויעי3ך 3י)זותךנמולשמח
 ע5"ס. כח6 6יטו זקס5ת ספר6 יוסי 6"ל1ג1'.

 3מכתת6 5הסו ז165 קל) 3יס ז5ית תס5. 63למ61יס1
 סתמ קל6 )ס5ו קדת6ט ס63 סתנונ6 ל3 תסיסוס זכי ז3יס. ~עיל6 קל6 6פי)1 תס5. ו63למע)6ס
 ט61 (16ת גן6 ס6י וז6י 61תל 3כי סוס 3י5זותך.3מול
 ולס" 5תעכי יכ'5 ות6ן תמ). 63למ61'10

 ז5. 3תס5
ו6י  הזהרזיו

)י"
 ומית 4צמיא השפע וגהו 8פפ' נהמלאך ומתצטצמת פתלנשת שגטימת שהמלטת ע"י אלא המלגהק מדת מן ישר יהמן '; טדאי העולם שאק מורה שאה הסו חצהה )יג( ! העולם זה של שר ונקרא נער שנגךא הפמפ שר מפפוק חנדול היאך א
 : השקיעה שדפ גפ יחמה פשתמים החמח ע81די מ )יי( בויוחהוין
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 דמתיכן כתס 6)6 ילס6 כיס )ית ילס6 6יסו61י

 יוסף יעקכ תו)יות 056 )ו( )גי5ע'ת כתיכ 61תר תכסוס תיי )ט. )תניע יכע מ6ן 6יסו מכתת6 61יכעייגין.
 6יסו יקס)ת קר6 ס6י וט'. סגס עסרט סכעכן
 )כך. ףסיכך גער. וס!6 כעיותך. כמור סתמ )6(יי6 תס) 1ד6 י16ליית6. י6 דקר6 )מכתת6תס5
 כגי 5ת כמורותיך. כיתי כ65ן. 6מיו 6ת רעטסיס
 6)ס. כ5 ע) כי ויע 6כיו. גסי ז)סס כגי 61תכ)סט
 6)0 כתססע. 6)סיס יכי6ך רעס. יכתס 6ת יוסףףכ6
 ויוין כיעקכ* 6תכ)') יוס5 יוסף. יעקכתו)יות

 )י-קטס.( : )ון )תגיע יכע מ6ן תורטדסתרי

יב
 יכ16 % 6סר טי כמורותיך כיתי כיר6ך 6תרדכנרר4

 ירטס. יותין 6יגון ת5ן י5מק רכי 6תל סרעס.יתי
 יומי יס6 סכי )16 יסיכו. יותי י6יגון יעתך ס)ק66י

 יסכ יותי כגין וכמ כככין זכט 6יזסיכו
 כר6 כי ית)ס ר61 6)6 ילעס. יותין 6יגון ת6ן5יגין.
 וכ) י16ריית6. כ6תוון )יס כל6 ע)ת6קכ"ס
 6ת11ן כ)סו י6תקייתו עי קתיט ע6)ת 61ת5ת
 6ת11ן ד6תג)ג)1. כיתושת 6)פש6 6יג11 וכ) ב:.כ6ת
 ד6תג)נ)1 גיון ע)ת6. 5תכרי קייתיכ)סו

 ע6 )6( כ4 ס)ק6 כמי6 מצי4 6)ין 6תו1ן תריןו6קמכרו
 ט כי סתח 6וריית6 יס6 יעוכ. גריס56ת )תסוי )י עכית 1ס6 קתיס. 6תרס כיוכתס5.6תייסכת

 דס6 )ס. 5ריך 6ת דס6 )6תריך תוכ )ס 6תררע. י6יסי ר4 כ6ת )6תיסכ6 תתמנר6 6ג6 סיך )ג(טוכ
 6תג)י) תרווייכי ככון )תנרי. כעי ד5ג6 כסכר

כמי6
זיו

 שנראה כמו אלא דרשה בו אין ררשה לעשותואם
 מיד להבינו. יכול מי הוא חכמה של סוד ואםלשינים.
 יוסף יעקב תולרות אלה יו( )בראשית כתוב ואמרהזר
 הוא קהלת של זה מקרא וגף. שנה עשרה שבעבן

 משל וזה שבתורה. ההוא מקרא של להחכמהמשל
 לבך. ויטיבך נער. והוא בילדותך. בהור שמח )6(לזה
 בני את בחורותיך. בימי בצאן. אחיו את רעההיה

 אלה. כל על כי ודע אביו. נשי זלפה בני ואתבלהה
 אלה במש8ט. אלהים יביאך רעה. רבתם את יוסףויבא

 והסודות ביעקב. יוסף שנכלל יוסף. יעקבתולדות

--
 נג-קמת.( : להבינם יוכל מי תורה סתרן של

יב
 יבאו לא אשר שד בחורותיך בימי בוראך אתדוכנרך4

 הרעה. ימי הם איזה יצחק רבי אמר הרעה.ימי
 ימי שהרי כן לא זקנה. ימי שהם רעתך שיהתעלה
 טובים ימים בנים ובני בבנים זוכה הארם אםזקנה
 ברא כאשר הדבר סוד אלא הרעה. ימי הם ואיזוהם.

 וכל התורה. אותיות עם אותו ברא העולם אתהקב"ה
 האותיות כל שנתקיימו ער לפניו נכנסה ואותאות
 עמרו שנתגלגלו. ביתו"ת אלפ"א אותן וכל בבבאות
 שנתגלגלו כיון העולם. את בהן לברוא האותיותכל

 ולא )6( ום עלתה ביהד כמך4 האותיות אלה שתיונתחברו
 להיות אותי בראת הלא לפניו. אמרה במקומה.נתישבה

 כי בי פתחה התורה שהרי בטוב. הראשונהאות
 שהיא ר4 באות להתישב אתחבר אני ואיך )ג(טוב
 יען לה. צריכה את שהלא למקומך שובי לה אמררע.
 אותו אכ?יל שניכן בכן לברוא. רוצה שאני האישכי

יחר
הזהר

 דבריו את שנצריק שלמה רצון שנודאי להבין. דעת בר בל שיוכל ורמז דרווו דרך עי גם הזה מאמר לפרש מצוה כי ש י"' יש )"(ף4*
 לפראו יש ורמז דרווו דרך על והנה דא סביך פוהא כל לאו כאן הגעז העמוק המוד כי בנקל להבין ד"פשר מהכל

 , בשערו ממלמי הילדות בימי י"ף גשהיה הייע נער. בילדותך-והוא גחור שמח והשבטים. יעקב עס התחתון יוסף עלאומוסב
 יותר פובים אלה ולחשוב השגפים את להלק בחורות לעישוה כשהההיל ישוהו לומר רצה אביג נשי זלפה בני ואת בלהה כניאת בחורותיך- בימי ; לב פוב להקרא היח ראף ואז באהדות השבפים כ5 עם חי כשהיה היימ בצאן. אחיו את רועה לבך-_היהויטיבך
 זרה. עגודח אצל נזגר אל"ח תיכת בי לומר רצה רעדנ רבתם את י"ף אלה-יבא בל על בי ודע 1 השאר מעם עמהםלהתחבר
 חו"ל שדרושו במו ביעקב יהף שנכלל העונש זהו י"ף. יעקב תולדות במשפפ-אלה אלהים יביאך , ע-ז של כחפא הרע לשעוחטא
 העמוק הסור טהם שהפתרתי הקבלה בחכמת הפבינים עלי יחועמו ישלא וכדי בפשפיוה. באן עד ליוסף. אירע ליעקב שאירע מהכל

 פורח אוהוא מוריט *יראו נער. בילדוהך-וההו גחור שמח לשוט. חה המק"ם. דברי לכאן אביא לכן הקבלה חכמת *י על כאןשנרמז
 מפירה וחיא הגדלות בסוד בהיותו יסוד על טורה *" בצאן. אחיו את רועה לנך-היה ויטיכך , הקטעת בסוד גהיותו דזעיר יסודעל

 המלטת עם כשמזדחנ יסוד על מורה *" וכי. בלהח ביי בחורותיך-את בימי ו אהיו את רוצה היה שאמר חה1 רזעיר ס*ירותגשאר
 העליון י"ף אוי הגעים אינם שישראל בשעה *י' רעה. דבתם את יטף אלה-ויבא בל על בי ורע , רחל ובמדרגת ?אה בפדרגחוכף
 ההו הת*אוה. שהוא במשפם בינה שהיא אלהים יביאך שאמר חהו יה*ארה. יבלל יסוד שעח באותה *" טסף. ייק3 תידהץאלה כמוו*פ- אלהים יביאך . ישראל אלהיך אלה במו אל"ח ורורש הקביהן לפני לטעם שמופב לי ןנראה ב.ה א"ס ל*ני רבתפ4ביא
 יע חידש מה קשה לכאורה יקרא. לחכמתא משל אעע דקהלת קרא האי לעיל שאמר ומה כיעק-ב. אהכליל יה-ף הווהרשאמר
 יום-ף שנכלל הענים אינם שישראל על שפורה יוסף. יעקב תולדות אלה ווהתהיל כסדר שלא הוא שבכתוב לפי אלא בזהשלמה
 . יבין ההפגין עטקיפ הדגרים גמק"ם. שמובא כמו הוירוש גי העתוי מוריט. ינ-ליבע. על הגל סידר שלבעז לכך הקטנוהנ על מורה נער אח-כ הס*יתה. כשאר ספירה כהיותו שמורה בצאן אחיו את לומר וחזר4יעק"נ,

--  י -- - 
 מתחל*ות והן העולפ. כהן שננהו ביתו"ת אל*-א ב-ב שהן יצירה במ*ר נזכר ביתףת האל*"א צירו*י תפורות ענין )6(יבן
 רס גג בפ אל בגק אחד. בזה ט" האותיות ב' עולה שמידווץ יש פהן טניזו מספר גלי או*נים הוגה על עית*ןבטידורן-
 ש4( ט חאער את אלויפ ירא ח*סוק והש פוב. תיבח אצל בתורה ראשף 44ם בוברח פי"ת *ות )ג( ; כת הש 4ר הק זץ 81הק

 י3ן
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 ובכן לשמאל* והיא לימין את אבל )ג( ויבראיחד
 הקב"ה הפרישן ההיא בשעה יחדה ב1ו זו ונתישבושבה
 ידועים. ושנים ימים ואחת אחת לכל להן שבראבזה
 ימ* נקראים ימין של אלו לשמאג ואלו לימיןאלו

 אמר וע"כ הרעה. ימי נקראים שמאל של ואלוהטוב*
 לו יסובבו שאלו הרעה* ימי יבאו לא אשר עדשלמה
 ימים שנבראו כיון עושה* שהוא חטאיו בעבורלאדם
 בהן שיתכלל ונתישבו חזרו אז רע. של ויפים טובשל

 וש בימ* אירע למה טט( )ת8ייס דוד אמר ולפיכךהאדם*
 )י-רד.( : יסבני עקביעון

 וכדן 3ס636%. 51וסי 3ימי)6 6ת 6כ3 )ג( 1יתכריכמד6
 קכאס 15ן פליס סעת6 כססי6 כמד6. כד6 ד6 61תיסכ1תכ1

 ,:יען זי:' ": ש",יי' ,ינ.
 ליס  תסחרין  ד56ין סרעס* ימי 'כ5י 65 לסר עוס3מס
 י1מין ד6תכר1ן )י1ן פכיד* ד6יס1 כ10כ1י כסלכר
 לע ס% *רע 5מס טס( )תסייס ד1ד 6מר כך 1כג')י )ס*ככר כאי 65תכ655 61תיסכו תט כדין דרע* ר1מיןדס1כ

 )י-ידפ : יסכ)י עקכיע1ן
 הצראל וגלות המקרש ביתהורבן

 בתורה עצמך ימתרגל מתתקן הוה בוראך* את וזכור ואמר* פתח רחומאי יבי בחיייתיד* בימי בייאד "תוזכר
 האור כדוגמת יוצראל על מאיר שלמעלה המאור שאותו בזמן בחורותיך* בימי טובים* ובמעשיםבמצות

 שלה והשנים והימים הרעה* ותשלט מתמעטת שהלבנה הזמן זה וגון. הרעה ימי יבאו לא אשר עד הפתילה*על
 ונהר נאמר ועליו מעד4 יוצא ונהד דכתיב מעדן* שיוצא הנהר זה השמש* תחשך לא אשר עד חפץ* בהםאין
 ימינה אחור השיב ב'( )איה נאמר ועליו ימינה והוא בו ונתעטף הקב"ה שברא האור זה והאור* ויבש*יחרב
 והכוכבים* ויבש. יחרב ונהר ים מני מים אזלו יט( )ישע" נאמר ועליו הנהר. מאותו שנתמלא הים זהוהירח*
 מלחכי של בכייתן אחר הגשם. אחר העולם* אומות שרי אלו העבים* ושבו לה* הידועים המזלות עשר שניםאלו

 על שנאמר החומות* שומרי איו הבית* שומרי שיזועו ביום לג( )ישעי' יבכיון מר שלום מלאכי שנאמרהשרת*
 ובטלו לה* סביב גבורים ששים הם אלו החיל* אנשי והתעותו סג( )ישע" שומרים הפקדתי ירושליםחומותיך
 ה' עיני הם אלו בארובות* נ הראות וחשכו החיות* כנפי מעטה כי הקרבנות* אוכלי הם אלוהטוחנות*
 זולתי ננעלו שכלם השערים הם אלו בשוק* דלתים וסגרו 8'. עיני שבעה והם הארץ. בכלהמשוטטות

 שהיתה וקולה לעפר* ונשפלה שנפלה דוד סוכת וו וגף* הטחנה קול בשפל ננעלה שלא דמעותשערי
 מהם השיר* על במשמרותם הנחלקים המלאכים הם השיר. בנות כל וישחו נשפל. האהבה בשיר תמידמשוררת
 שומר* גבוה מעל גבוה כי שכתוב זהו ייראו. מגבוה גם בלילה* משוררים משמרות ומהם ביוםמשוררים
 לפניו. מצוי חזק ודין מארה יצאה המקדש בית ובחרבן ובקדושה. בנעימה מזה זה ומקבל מזה זהשומר
 נתיבה. עזים ובמים דרך בים חנותן מג( רשי" שכתוב זהו בדרך* וחתחתים דינו* ומן ממנו מגבוה ייראוגבוה
 בא. היה הדרך באותו רצון וכל טוב וכל שמחה וכל הקבשה. של מראשו הטל ובא יורד היה דרךובאותו
 ההוא בדרך הדין ותוקף ופחד רוגז וכל נמצא* הדרך באותו שבר על שבר תבירו על תבירו בהמ"קובחרבן
 אחד השקד שיצמח רואה. אני שקד מקל הרעה. על ה' השקד ט( )דגעי שנאמר כמו השקד* וינאץנתהוים*
 החגב, ויסתבל יום* כ"א עד פרי מוציא הפרח אין נץ שהשקד ומיום באב. תשעה עד בתמוז י"ז מן יוםועשרים
 נענים* ואין צועקים והאנשים למטה. המקדש בית עבודת זו האביונה. ותפר דוד* בית של שכמו על הסבלינתן
 שישגיח מי ואין צועקים וישראל למעלה* העליון כבוד שנסתלק וגון* עולמו בית אל האדם הולך כי מה*מפני
 בעולם* רעים ומקרים ומות ורעה מארה נמצא ולפיכך ממנה שיצא עולמו לבית נסתלק העליון שכבוד לפיבהם*

 החוט זה הכסף. חבל ירתק לא אשר עד בחלוננה מות עלה כי ט( )ירט" שנאמר יום* בכל וצועקיםומספידים
 הגלה. ונפלה החוט נרתק ההוא בחוט שיורדת הזהב גלת אותה הזהב* גלת 4תרץ למטה* מלמעלה הנמשך חסדשל

 ממעין שואב אינו השר יכ4ףכ4ףד48 )נ"א ףדכ4ף4יל המשאב ואותו בגלות* נשתכחה שהתורה המבוע. על כדותשבר
 וישוב יום* בכל לחבל המשחית למלאך רשות שניתנה הבור* אל הגלגל ונרץ בה* נבוכים אדם ובניסתורה*
 ויהיה כבתחלה ישוב ממנו נהיה שהכל העפר כי יבלה. והעולם הנשמות כל שיכלו כשהיה* הארץ ולהעפר
 ורבים כתוב זמן אותו ועל כבתחלה. העולם ויתחדש נתנה* אשר האלהים אל תשוב והרוח כשהיה* חרבהעולפ

 שה"ש( מדה"ג )יאה ג יקיצו עפר אדמתמישיני

 ישראל ונלות המקרש ביתדורבן
 יבאו יא אשי עד ב"ויותיד ביסי בייאד אתוזכור

 וזכור חקדושה, בארץ חיו כאשר בישראל זו לפרשהיה דרשו ישראל ארץ בני רבנן וגון. הרעהימי

 ישראל ונלות המקרש ביתהורבן
 י3או 63 6סר עד כמ1ר1תיך 3יטי 13י6ד 6תוזכור

 16קט1סו קדיס6 6רע6 כ)י לכ)ן וני'* סרטסיתי
 "סר קדיס6. ג6רע6 סו1 סס גי0ר6ג ערסת6 5ס545יס

 הזתרזיו 6ש4את
 , רע 1יצר ט1ג עו ל1 שיה" 4")0
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 6תין 6יגון וכ) ס63ן 6יגת כ) זכיר טח כור6ך.6ת
 נתסי רכי6סש

 ך
 יסר56 גער כי )סוס"ת:6( קכז"6 ק

 מכ) 3ך 6יתרנמ ז6יסו 3זתג6 3מורותיך. 3יתיו6ס3סו.
 יותין סרעס. י% י63ו )6 6סר עז זע)ת6.עתין
 3רירין ז6ינון זסת5 :ותין 56י 3מי,ת:פ 3ע"ט1 עתתי6. ככ) )ך וי3זרון עתין ס6ר כךזס)עון

 '~ו %"מי'":~"יוהין:;ושץ'2
 ןזס3ט( 6ע"ג ס3ע. ט3ת ן36[ תתוז 6יטן 56ין סרעס.יתי
 מסר 5גו וס3ע וסיתגך כך. כ) 6תג5י6)6
 כסס )י 6ין ת6תך 6סך סמס 1סניע1 גו( )מסיי35
 עית תעעט)ין. יסר56 ז6עין זג)ות6 סגין 6)קמפן.
 יסתכמ ז)6 זג)ות6 3יות6 ית'גין זתניכן מפן.3סו
 פרוטס תכ)ס זכזין 3סוק6. )תי31ן ז3"ג3יז6
 פניס ק)סתר ז6 ססתס. תמסך )6 6סר עז סכיס.תן
 6יגון תתת6. 6יגון ת6ן ותתת6. ת)עי)6 סכיגסס)
 תסזקין זפרע6 פטיסי זיסר56. 63רע6 זסוו תתגיתיןת6רי
 ירוס)תי סת5תוז וס וס6ור. רמ6ין. עורין הע)סיןעגרין
 6סת6רן כ3יכא ז6 ז6ת3ט) ות3תר ז6וריית6. גסור6זגסיר

 ת)תוז זס סוסי3גי. 3תמסכיס ג( )6ייס זכתיככמסוכ6.
 6)ין וסירמ. 3תמסכיס. ע)ת6 3מ כיס ז6ז)ין33)י
 סתית6ס. זמכתס גסירו גסירין זסוו ס3רייתות6יגון

 קזיס6. 63רע6 זסח תסכי)יס 6יכון 6)יןוסכוכ3יס.
 3גיכייסו. קיית6 ע5ת6 זכ) ו*תור6יס תג6יס 6יגוןכ)
 תגו 5מ3ריס. 3"ג 6תר סוס כמז6 קייתי סווזכז
 16 ז6 יות6 זיס6 מ6י מת6 6ג6 תפותוי זסרמ ז6ת)ס
 ז6 ססתס. תמסך )6 6סר עז ז"6 וטכי. סכי)תמר
 ככ5 05 גסיר זסוס ססכיגס פגי זק5סתרגסירו
 ויסר6) 6תקייס ט)ת6 יסירו ותטסו6יות6.
 ק3"ס ז3ר6 גסירו ז6 וס6ור. )רומ5גו. 6רע6 ע)סר6ן

 ע)ת6 תמייפי כסיר זסוס ז3ר6סית.3עו3ז6
תיגיס ו6פיק גסיר סוס וקכ"ס ו6תגגיז. פ)ת6)סייפי
 ויתג6 ו3ססו6 )סיסר"6. ו6מיז זק3"ס זיתיג6 חוט6מז

 וסירמ. יעיגו. 6מ1י ססי3 כ'( )6'יס כתי3זמור3ג6
 ססרת ת)6כי ~ין וסכוכגיס. 3ס. י)ין 5זקזכתי3
 וס3ו תקיוחייסו. 6ת3ס)ו )0 ו6סחתוזעין )ג3ס 6תייןזסוו

 ס)וס. ת)6כי ז6קרון 6)ין סגסס. 6תרסע3יס
 סיזיעו כיוס ינכיון. תר ס)וס מ)6כי 5נ( )'סעי'זכתי3
 16)פי זסוו זיג6 3תי סצת 6)ין סנית.סותרי
 סגסזרי 6)ין סמי5. 6גסי וסתעותו סנוית. 3)סכתתורס
 כסגיס 6)1 סעומגות. ו3ע)ו קטגס. וסגסזרינזאס
ומסכו כירוס5יס. קייתי זסוו מסתרות וכ5כשאויס
 מת6ן זסח 51ופיס ג3י6יס 6)ין 63רכות.סר*ות
 כס6 ז3גי 3סוק. ז)תיס וסנרו סקזס. ו3רומ3ככו6ס
 תן כגע)ו תרטין כ) זס6 5סון. זמתי3 ת6ן ו)ית5וומין
 *605. 3ית ע3וזת 31עי)6 תקזס6 3י ז6תמרכיות6
 יס3י זסוו קערת כותסי 6'גון 46ן סטמכס. קעכספ)
 סעמגס. קע ז"6 זי)יס. 3כתיסו כיות6ק)6
 סוכניס ~כגיס סוכו י1ת6 ככ) ז5וומ6 זסכיכת6 ק)6ז6
 6יטן 56ין ססיר. 3גות כ) ויסחו 3ס. ייסגמ עט41פ

 זס5שן 1311

 האותות וכל הטובות אותן כל תזכר הלא בוראך.את
 כאשר הראשונים. בימים הקב"ה לך שעשהוהמופתים
 מכל בך בחר שהוא בזמן בחורותיך. בימיואהבהו. ישראי נער כי יא( )ההשי כמשאכ בהאמונה. נערהיית
 ימים הרעה. ימי יבאו לא אשר עד העולם.אומות
 האומות. בכל אותך ויפזרו העמים שאר בךשימשלו
 מאירים שהם השנה ימי אלו בחורותיך. בימיועוד
 השנה. חדשי ארבעה והם עליך. עליונה ושמירהלך
 בחר שהקב"ה הימים אותן אלו סיון. אייר ניסןאדר

 ישראל וכנסת לישראל. נסים בהם ועשהבישראל
 יבאו לא אשר עד אליו. ונתקרבה בבעלהנתעטרה
 ןששבט( אע"פ שבט. טבת ןאב[ תמוז הם אלה הרעה.ימי
 חסר לגו ושבט וסימנך כך. כל הרעה בו נתגלהלא
 בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו כו( )טשיילב
 ואין מטולטלים. ישראל שהלכו הגלות שנות אלוחפץ.
 יהיה שיא הגלות בזמן יבאו ימים שלמדנו חפז.בהם
 פרוטה תכלה אז כי בשוק. לקנות במה איש בידנמצא
 הפנים זיו זה השמש. תחשך לא אשר עד הכיס.מן
 אלו מלמטה. הם מי ומלמטה. מלמעלה השכינהשל
 מפוצצי ברזל פטישי ישראל. בארץ שהיו משנהבעלי
 ירושלמי התלמוד זה והאור. גבוהים. הרים ועוקריסלעים
 נשארו כביכול זה שנתבטל ולאחר התורה. אורהמאיר

 תלמוד זה הושיבני. במחשכים ג( )אייה שכתובבחשבות.
 אלו והירח. במחשכים. העולם בני בו שהולכיםבבלי
 נסתרת. חכמה של אור מאירות שהיו הברייתותהן

 הקדושה. בארז שהיו המשכילים הם אלווהכוכבים.
 בזכותם. נתקיים העולם שכל ואמוראים תנאים אלהכל

 מתוך לחברו. אחד אומר היה יחד עומדים היווכאשר
 או היום שיהיה מה רואה אני מפיו שפרח זהדבור
 זו השמש. תחשך לא אשר עד ד"א וכך. כךלמחר
 בכל לה מאיר האור שהיה השכינה פני זיוהארת
 היו וישראל העולם נתקיים האור אותו ובשביליום.

 הקב"ה שברא האור זה והאור. לבטח. הארץ עלשרוים
 העולם מקצה מאיר שהיה בראשית.במעשה
 ממנו והוציא מאיר היה והקב"ה ונגנו. העולםלסוף
 ובזמן בהלבנ"ה. נאחז שהיה הקב"ה ימין של אחדחוט

 והירח. ימינו. אחור חשיב ב'( )איכה כתוב ההואהחורגן
 השרת מלאכי אלו והכוכבים. בה. ילין צדקשכתוב
 ושבו מקיומם. נתבטלו אותה וכבדו אצלה באיםשהיו
 השלום. מלאכי שנקראים אלה הגשם. אחרהעבים
 שיזועו ביום יבכיון. מר שלום מלאכי יג( )ישי4שכתוב
 מלמדים שהיו דינים בתי שלשה איו הבית.שומרי
 סנהדרי אלו החיל. אנשי והתעותו הגזית. בלשכתתורה
 כהנים אלו הטדחנות. ובטלו קטנה. וסנהדריגדולה
 וחשכו בירושלים. עומדים שהיו המשמרות וטלולוים
 מסתגלים שהיו וצופים נביאים אלו בארבות.הראות
 שאנשים בשוק. דלתים וסגרו הקודש. וברוחבנבואה
 מן ננעלו השערים כל שהרי להם. עונה ואיןצועקים
 אלהינו. בית עבודת הכטלה המקדש בימ שחרבהיום
 משמיעים שהיו הקטרת טוחני הם אלו הטחנה. קולבשפל
 הטחנה. קול ד'א שלו. במכתשת יום בכל הטחנהקול
 שובבים בנים שובו יום בכי שצעקה השכינה קולזה
 הם איו השיר. בנות כל וישהו בה. שישגיה מיושיז

העולים
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 בי. השיר. בנגינות ומנגנים יום בכל בדוכןהעויים
 משמורות חלוקי שהיו למעלה. העליונים מלאכיםלרבות
 מגבוה גם שלמטה. משמורות אותן לעומתלמעלה
 היו בננס קטן מן גבוהים. מן היו שהם אע"פייראו.
 ידיהם היו לויים אלף פ' שהרי לפי הם וישחויראים

 תולין היו בבל לנהרות באו ובאשר לאחור.מהודקות
 אותם מבקשים וכשהיו שם. אשר העצים עלבנורותיהם

 אדמת על ה' שיר את נשיר איך קלז( )תהלש אמרולנגן
 ולא אותן וכרתו ידיהם בוהני בשיניהם נשכונכר.
 הולכים היו שהרי בדרך. וחתחתים והרגום. לנגןיכלו
 נפלו חזק שהיה ההדוק ומן צואריהם. על ריחייםעם

 בטליתו. לוקטן היה הנביא ירמיהו בדרך.אצבעותיהם
 בני. בני עליהן. אומר והיה עליהן ובכה אותןנשק
 יחשיך בטרם כבוד אלהיכם לה' תנו לכם אמרתי לאהאם
 ונהי בכי אשא ההרים על כתוב זה ועל יג( )יימ"וגף
 עצים יציצו אשר היום מן השקד. וינאץ ט( )ייפייוגף

 אף הם. ימים כ"א פירות שעושים היום עדהמלבלבים
 זש"כ ביניהם. ימים כ"א באב ט' עד בתמוז י"ז מןכך
 סבל שניתן החגב. ויסתבל א( )ייי" רואה אני שקדמקל
 עבודת שנתבטלה האביונה. ותפר דוד. זרע בתפותעל
 בשוק וסבבו עולמו לבית האדם הולך כי אלהים.בית

 והאנשים למעלה. שנסתלק העליון בבוד זהוהסופדים.
 ירתק לא אשר עד בהם. שישגיח מי ואיןצועקים
 על קטרת מקטיר הכהן שהיה המקום זהו הכסף.חבל

 קדש בית זהו הזהב. גלת ותרוץ שבפנים.המזבח
 המבוע על כד ותשבר הזהב. כרובי שם אשרהקדשים
 הארץ על העפר וישוב שנשבר. דוד בית מלכות זווגף.

 תשוב והרוח בעפר. ויהיה המקדש בית שיחרבכשהיה.
 רוח והסתלקות השכינה זו נתנה. אשר האלהיםאל

 חיכה( מדרש )י-ח : העולם מןהנבואה
 הנשמה זו חזקיה א"ר וגון. השמש תחשך לא אשרעך

 קודם יום שלשים האדם מן שנמנעתהקדושה
 נראה. ולא ממנו נמנע צלמו ואז העולם. מןשיצא
 מסתלקת הקדושה שהנשמה לפי ממנו. נמנע מהמפני

 מחלתו לאחר האדם מת שכאשר תאמר שלא ממנו.ועוברת
 בתוקפו בחייו בשהוא אלא ממנו. נשמתועוברת
 אינה היא מותו. קודם יום שישים נשמתו פמנועוברת
 הצלם ואז לנפש. מאיר אינו והרוח להרוח.פאירה
 הגוף תאוות וכל ואכילה נחלשת הנפש ממנו.נמנע

 )א-ימ.( : ועוברות ממנונגרעות
 האיי 'י "עפידישוב

 "אלהים אי תשיב יהייח בש"יה
 כאשר וראה בוא יצחק רבי אמר נתנה.אשר

 ובנה המקדש. ממקום עפרו נטל לאדם הקב"הברא
 אח"כ כח. לו נתנו שכלם העולם צדדי מארבעגופו
 נשמת באפיו ויפח שנאמר כמו חיים. של רוח בונתץ
 ומלמטה. מלמעלה שהוא וידע עמד אח"כ וגון.חיים
 כף זה כדמיון העליונה. חכמה בידיעת התדבקואז
 אותן וכל ומלמטה. מלמעלה כולל הוא שבעולםאדם

 מולידים כאשר כראוי הזה בעולם להתקדשהיודאים
 הקדושות שכל מהמקום קדוש רוח עליו מושכיםק.

 שהגוף לפי להקב"ה. בנים נקראים ואלה ממנו.יוצאות
 ממקום רוח לו נותנים כן כמו כיאוי. בקדושהנעשה
 בשעה וראה ובוא נתבאר. וזה כראוי קדושעליון
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 לל.  דסיר. מטג6 ותכגמ יות6 ככ3מכדוכג6
  תסתרות פתמויי רסוו לפיל*. פל*סלל*לי

 תנכוס נס ד5תת6. תסתרות 6יג1ן)קכ55עי)6
 סוו תגכס6 ט11. 6ימן דתנכ1ס 61ע"נייר16.
 ידיסון ט11 )1ייס 6)ף פ' דס6 כנין 6יכון. ףסמודמ)ין
 ת)יין ס11 ככ3 3כסרות תסו וכד 65מור6.תסדקן
)עג6

 1עתו51
 16ך )תס)יסיןק11(

 6דתע ע) סן סיך גסי~עת *
 1)6 )ון וכלתו ידיסון כוסגי כסיגיסון נסכוגכל.
 %6ין ט11 דס6 כדלך. ומתמתיס )ון. וקע)1 )גנג6יכי)1
 כפ5ו תקיף דסוס ותתסדוק6 615ליסון. ע5כרימיין

 ככי. ככי ע)יסון. 6תל וסוס ע5י"מו וככי )וןםק כסמתיס. )ון )קיס סוס סככי6 ירתיסו כ16רח56.6כעותייס1
 ימסיך כסרס ככ1ד 6)סיכס 3ס' תגו )כון6תלית

 וגסי ככי 6ס6 ססריס ע) כתיכ 1ע"ך יג( )יית"ע1'
 מדן קפ דעכדין יות6 עד"כ)כין

 וע
 י1ת

 16ף כיגסו. יות6
 תןסכי

 י-

 סס"ד כיכייסו. יותין כ"6 כ6כ ס' עד כתתוז
 תסע6 ד6תיסיכ סמנכ. 1יסתכ5 *( )ייפ" לו6ס 6גי סקדתק5
 עכידת ד6תכסי) ס6כיוגס. ותפר דדוד. דזלע6 כתפיוע5
 כסוק וסככו ע1)תו 5כית ס6דס ס51ך כי 56ס6.כית

 כסק וככי 3עי)6. ד6סת)ק ע)6ס ככוד ס61 ד6ססוסדיס.
 ירתח )6 6סר עד כסו. דיסנמ ת6ן 51ית115מין
 ע5 קסרת תקסר דכסג6 6תר 6יסו ד6 סכסף.מכ5

 קדס כית 6יסו ד6 סיסכ. נ)ת ותלון ד5נ16.תדכמ5
 סל1כוע ע5 כד ותסכר דדסכ. כלוכיס דתתןסקדסיס
 ס6לן ע) סעפר ויסוכ ד6תכר. דוד כית ת)כות ד6עו'.

 תסוכ וסלומ כעפל6. ויס6 תקדס6 ני דיתמרככססיס.
 דלוח 61סת)קות6 סכיגת6 ד6 גתכס. 6סר ס6)סיס6)

 כסתת, ד6 מזקיס 6"ל ונו'. ססלוס תמסך )6 6סר2נד8 6יכס( יייס )י-" : ע)ת6 תןככ61ס
 65 עד יותין ת)תין תכ"ג ד6תתגעתקדיס6

 6תמזי. 1)6 תכיס 6תתכעת 15)ת6 וכדין תע5ת6.יפוק
 ס)קת קדיס6 דכסתת6 כנין תכיס, 6תתגעת סעת6ת6י

 61תח3ס כ"ג תיפ דכד תית6 ד65 תכיס.61תעכלת
 כתוקפיס כמייו 6יסו כד 6)6 תגיט. גסתת66תעכלת
 6% תותיס. קדס יותין ת)תין גסתת6 ס6י תגיס5תעכלת
 15)מ6 וכדין )גטס6. כסיר 65 ולומ6 )לומ6.גסל6

 דנ1פ6 תי16כת6 וכ) ותיכ)6 6תמ3סת גפס6 תכיס,6תתגעת
 )6-יכ1.( : 61תעכר תכיסס5ק6

 ס6)סיס 36 תסונ וסלומ כססיס ס6לן ע5 טעסררישוב
 כד מזי ת, י5מק לכי 6תל גתגס.6סר

 וכיס דתקדס6. ת6תל עפליס כס3 )6דס קכקסכל6
 3נתל מי)6. 5יס יסכו דכ5סו דע5ת6 ססלין ת6לכענופיט
 גסתת כ"פיו ףסח כד'6 דמיי. לומ6 ע5יס6תלק
 ותת6. תעע6 ד6יסו וידע קס )כתל עו'.מייס
 כ3 ד6 כנוג6 ע65ס. מכתת6 ףדע 6תדכקוכדין
 6יגון 1כ3 ותת6. תע6% כ)י) 6יסו דע3ת6כ"כ
 516ידו כד י16ת כדק6 ע)ת6 כס6י 65תקדס6דידעין
 ת6תר לומ6 )יס יסכין גתי סכי י16ת. כדק6 כקדוסס6תפכיד דנופ* כגין 3קכ"ס. כגין 6קל11 61)ין תמס.כפקין קדיסי דכ3 ת6תר קדיס6 רומ ע)יס תסכיןכר.
 כסעת6 מזי 1ת6 6תתר. 1ס6 שי כדמ5 קדיע6ע65ס

חתין
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 יפוק 65 עז עוכזוי מוסכן 5תיסכ כ"גזותין
 וגסתתת זנופ6 6יסו זמוסכן י1ת6 יות6 ס6יתע5ח6.
 תכ ונוס6 תגיס 6תסרס6 גסתת6 5כתר מוסכג6.יסכי

 6וקתוס. וס6 תתתן ז6תגסיכ 65תריס תכ 1כ6565רע6.
 נגיו ג65 תתיי6 65חי6 ותין זקכשס ותג6ועז
 קכ"ס ות'ן תתס גסתת6 וססי6 תתס גופ6 01ס61קתיס.
 גי( )'סעי' סס"ז ע5ת6. 6גפי ו5מזת6 כת5קזתין 5ע5ת656תכ6
 וסרות כז"6 6רמס6. כסוס 5"תרס ותכת קכ"ס.קת' גגיו" תתס גסתת6 וססי6 יקותון. גכ5תי תתיךיחיו
 קכ"ס זותין %ותג6 גתגס. 6סר ס56סיס %תסוכ
 עלייסו. תריסיס 650 65רק6 6יסו ות'ן תתיי656מי6
 50 כי )סס( סס"ז תעסר6. כ65 יקותון ע65וכסס61
 גסורין ת6'גון תתס. 6ורות 16רות. על תסו ע5ך.16רות
 ז6י5ג6 כנין 5ע5ת6. מיין 65רק6 ותין זכסוןז5ע'65

 י( )"-קן : 5ע5תין ססקין ז65 מיין יריקזמיי

 הגלותםוף
 56ע,ר רכי קתי ע56 ויר6 רכי גסתע. סכ5 יכרםוף

 תי6 גכעין ועיטי יתיכ וסוס 6סכמיס ערך.כן
 מ5יס וסוס 65זריס. זע56 56עור 5רכי 5יס מתיףתיכ. 65מורוי ויר6 רכי מור וככי. כססוותיס תרמים1ס1ס
 6כג6 6כג6. 6כג6 6תר. זסוס סתע וככי. ככית66וי5
 ותיגו זת6רך כקזוסת6 ע5ת6. כ5 ע5 ע65סקזיס6
 ס6כית ע5ך 5ס61ס וות'כין כך. 65תו6%5 עתתי6כגי
 '11י יכ5ססו6סיצנ *ווי 5ע5ת6 תג"ינמ

 ז:2! כועסן*
 ת5כ6 יתער כז כע5ת5 ותיגין זיסוןטון 11י ו6תר מור 5כתר ו6סתיק. 6תגח כקותית6 כוככס
ו

 קויס6 6יי5ת6 5פקו6 וע5ת6 ת5כ6 ס
 ו6תר. ככי קרוכ 6% 6סורגו עתס 6651ר6גו
 עתס. 6% 6ר6ט 5יס. 5תסכ5 יכי5 ות6ן 6תתסך זנ15ת116י

 כנ5ות6 עתס 65 5יס 5תמתי ותיג6 מתיג6 ז6ג6 ז6ר6יס
 ותיג6 6ג6 6סורגו. גו5ס. עו5י זכגו כית6 כסס61זככ5

 כתריית6. כית6 כססו6 קרוכ. 6% כ6גסין. 6גפין כיס65סתכ5
 קורכ6 651 גיימ6 סוס 65 ס6י וכין ס6יזכין

 כג5ות6. זיסר56 5סג6יסון ות'גן ע6קו ע5 ע6קו כתסויתג6. ו6ריך ת5ס קסי6 כתס ווי ווי י6ומ. כזק616מזות6
 זיסר56 ערסין 5תערף יס6גון וכתס חיות6 יס5עוןוכתס

 נ4( )י'" : יותי6 סוף עז 1ויתג6 1יתג6ככ5
 דואחרון קץכצוו4

 סעת6 כפוס יות'6 5סוף סתעון. וכי 5תרתו
 סתית6ס. יות6  תן ספפ6  ורפ רי  כפירןויופ*.

 וסתע"ס ז'וכש5 סגין תג'ן 5פוסד'וזתגון כסעת"
 מז6 ק65 ות'ג6 )י(  פתיתיפ יו6%  ין ר4כוי4  ר*ייוכמו6.

65תער6

 מן שיצא טרם מעשיו על חשבון ליתן האדםשעתיד
 והנשמה שהגוף הוא החשבון יום הזה יוםהעולם.
 ישוב והגוף ממנו נפרדת הנשמה חחשכ חשבון.נותנים
 נתבאר. וזה משם שנלקח להמקום חוזר והכללארץ.
 גנוז הכל המתים להחיות הקב"ה שעתיד הזמןוער

 הקבשה עתיד ממש ההיא ונשמה ממש הגוף ואותולפניו.
 יי( )"יי" זששכ העולם. פני ולחדש כמקדם לעולםלהחזיר
 גנוזה ממש ההיא ונשמה יקומון. נבלתי מתיךיחיו
 והרוח כמששכ דרכה. כפי למקומה וחוזרת הקב"הלפני
 הקבשה שעתיד ובזמן נתנה. אשר האלהים אלתשוב
 עליהם. מראשו טל להוריק הוא עתיד מתיםלהחיות
 טל כי )שמ( זש"כ העפר. מן כלם יקומו הטלובחותו
 האורות מאותן ממש. אורות אורות. טל מהו טלך.אורות

 שעץ לפי לעולם. חיים להוריק עתיד שבהםשלמעלה
 י( )א-אל : לעולם פוסקים שאין חיים יריקהחיים

 הגלותכצוף
 אלשזר רבי לפני נכנס זירא רבי נשמש. הכי יביםוף

 מים נובשות ועיניו יושב שהיה מצאו ערך.בן
 לאחוריו זירא רבי חזר ובוכה. בשפתיו מלחשוהיה
 קולו והיה לחדרו שנכנס אלעזר לרבי לו ראהוישב.
 אבן אבן. אבן אומר. שהיה שמש ובוכה. בביתהולך
 עתידים רבונך בקדושת העולם. כל על עליוןקדוש
 תושבת עליך לשים ועגידים בך. לזלזל העמיםבני

 מי אצלך. יקרבו הטמאים וכל מתיהם. ופגריהעמים
 ההוא. לדור אוי ההוא לזמן אוי לעולם אוי יבכה.לא
 אוי ואמר חזר כך אחר ונשתק. נאנח כבתחלהבכה
 מלך יתשורר כאשר בעולם להיות העתידיםלאותן
 הקדושה אילת לפקוד העולם מלךהעליון
 למקרא הגיש כאשר בןיוחאי שמעון יבי )דחמדה"נוייח(שלו:
 ואמר. בכה קרוב ולא אשורנו שתה ולא אראנוהזה.
 שתה. ולא אראנו לסבלו. יוכל ומי יתמשך שהגלותאוי
 בגלות עתה לא לראותו אני עתיד רואה שאני זוראיה
 אני עתיד אשורנו. גולה. עולי שבנו ההוא בביתבבל

 השני. בית באותו קרוב. ולא בפנים. פנים בולהסתכל
 התקרבות ולא מנוחה היתה לא בשני ובין בראשון ביןכי

 ארוך. והזמן הדבר קשה כמה אוי אוי כרחוי.ואחדות
 בגלות. ישראל לשונאי עתידות צרות על צרותכמה
 מישראל טרף לטרוף ישאגו וכמה החיות ישלטווכמה

 בלש )'84 : הימים סוף עד וזמן זמןבכל

 האחרון קץכצור
 ששות חשבון כפי הימים לסוף שמעון. רבי אמרערזי

 בעת הששי. יום מן השמש זריחת בזמןהיום.
 ושמטשה יוב"ל של השנים מספר חשבון פי שלשיזדמנו
 אחד קול עתיד )7( הששי יום מן ר4ען4 שהואכאחד.

להתעורר
 הזהרזיו

"(
 שתיתאה יומא 8ן ו8ען8 נממפר חטטק אמרתי אתכפ. השבעתי ב*מוק ה' שרשה השירים איר בזהר %ד מגלה ה"תי כנו
 דעתם עי  ולוטז ר% בי יען הסדמונים. 88רשים  שהשבו כמו הששי אלף מן רע-ד כמסשר שנים כך כל *רעבת כופעשאין
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 חהרישון יבקהלת קורשלשת

 במרירות. נעצב קול הרקיעים. רום משמילהתעורר
 ההוח וקול הפולם. שנברא היום מן כך היה שלאמה
 עולה ועולה יורד ועצבות. במרירות בלחש דקיהיה
 ימים מן לי היית אהובתי אילתי. יאמר. וכזהויורד.

 עמה. לי היה קדומה אהבה ממני. ונשכחתהקדמונים
 זרועי. ועל לבי על חקוק היה צורתה שחותםזכורני
 שלה שלהבת ורשפי שלה. אהבה בתוך תקיףוהייתי
 זו יללות שלש יגעה ההיא בשעה בקרבי.בוערים
 העולמות כל ויזדעז8ו הרקיעים ויודעזעו זו,אחר
 אומות בעמים פמים בערבוב. העולמות כל יהיוואז

 ויבאו למשול. יבא למלוך ראוי שאינו ומיבאומות.
 ולא לדון יבינו ולא אחרים* ולשונות זרים פמיםעמו
 לעשות. יחשוב מלחמות והרבה מלכות. משפטיידעו
 וימשל כרצונו. יעשה חלקלקות ולשון רפה שפהומתוך
 יגוור היחידי עם ועל להרפ. מחשבות כמהויחשוב
 היחידי. פם בתוך צרה פל צרה חהיה אז רפות.גזרות
 כתוב ההוא זמן ופל כיולדה. להם יהיו וחבליםבירים
 ויפייס הקבשה יתגבר הזמן ובאותו צרה. ביום ה'יפנך

 הוא מ8פר. ויקימה בה ויחזיק פיוסים. בכמהלאילתו
 בלק( )ף" : אחרולא

 נפלה ח( )עמט כתוב שמעון. לרבי יהודה יבישאל
 רוגז לו שיש מי ישראל. בתולת קום תוסיףלא

 אם לפולם. תחזור לא האם ממנו ויצאה אשתו.על
 בוא שמיון רבי לו אמר פמה. שנגר,צו לבנים אויכן

 ומן ניתן לכלן ישראל. שגלו הגליות בכלוראה
 ובתולת הקב"ה. אל חוזרים ישראל היו ובכלןוקצבה.
 פליה. הגאולה שנגזרה ההוא בזמן למקומה שבהישראל
 לא היא שהר* כן. לא האחרון זה בגלותופכשו
 מוכיח הזה ומקרא האחרים. בפפמים כמו כךתשוב
 אוסיף ולא נפלה ישראל. בתולת קום תוסיף לאשכתוב
 המטרונה על שרגז למלך משל כתוב. לאלהקימה
 הזמן אותו הגיע כאשר קצוב. זמן על מהיכלווגירשה
 פעם וכן המלך. לפני וחוזרת המטרונה נכנסתמיד
 נתרחקה האחרון בפפם פעלים. ושלשה ושניםאחד
 רחוק זמן על מהיכלו המלך וגירשה המלך.מהיכל
 פעמים כשאר הוא אין הזה פעם המלך אמר קצבה.בלי
 בני כל פם אלך אני אלא לפני. מעצמה תבאשהיא
 אותה ראה אצלה הגיפ כאשר אותה. ואתבעהיכלי
 באותו המטרונה כבוד ראה מי לפפר. שוכבתשהיא
 במ שהחזיק עד לעומתה. המלך של ופיוסיםהזמן
 לה ונשבפ היכלו. אל והביאה אותה והקים בידוהמלך
 הקב"ה כך ממנה. יתרחק ולא לעולם ממנה יפרדשלא
 הגיע כאשר בגלות. היתה ישראל שכנסת פפםבכל
 ועכשו המלך. לפני ובאה שבה היתה הגאולהזמן

בגלות

 כתלילו. ע5יכ ק5" רקיעין. ר1תי תר1ס)6תער6
 61001 ע)תין. ד6עכר1ן י1ת6 תן סכי 010 ז)6ת"י
 ס)יק 1ס5'ק גחית 1ע5'כ1. כתריר1 כחס"' זקיק יס6ק65
 '1תין תן 5' 10ת רחיתת6' 6יי5תי. 'ת6תר. 1כז'ן1גחית.
 כסזס. )י ס1ס קז1ת'ן רמ1תי ת'ג6י. 61תנס'6תקזת6'ן
 זר1ע6י. 1ע3 )כ6י ע) חתית6 ס1ט זזי1קגט6 זחותת66זכרנ6
 ז')ס ס)ט1כ6 ורספי ז'05. רמית1 כג1 תקיףו0,יג6
 ד6 נ1עין ת5ת געי סעת6 כ00י6 כג611י.ת1קז'ן
 16תין כעתין עת'ן כערכ1כי6. ע)ת6 כ5כזין " כ5ס1 ע5ת'ן רזזעזע1ן רקיעין 1'זזעזע1ן ז6.כתר

 1יית1ן )תס)ע. )יס ייתון 5ת)כ6 6תחזי ך)ט 1ט6ןכ"ות'ן.
 1)5 זיג6 יסתת1זעין ע6 16חרנין. עיסגין נוכר"ין עתיןעתיס
 5תעכד. יחסכ1ן קרכין 1כתט מ5כ1ת6.גיתוסי
 ויס)1ע כרע1תיס. יעכיז רכיך 1תת)) רפי6 ספס1כג1

 יעכיד 'מיז6ט עת6 1ע5 )6כ"ס6. תחסכין כמט1יחסוכ
 'מיז6ס, עת6 כט6י ע6ק1 ע5 ע6ק1 יס6 כזין כיסין.גית1סין
 5יס(.גן:%"סיתתקף 2נשיגג כתיכ זמנ6 6100 1ע) כ'1)ז0. )ס1ן יס1ן 1חכ3ין5ירין

 י

"51
 ג)ק( )1"ח : 6חר6

 נפ)ס ס( )פמ1ס כתיכ סתע1ן. 5וכי יס1ו0ינישא?
 ל1גז6 )יס ז6'ת ת6ן יסר6). כת1)ת ק1ס ת1סיף)6

 6י )ע)תין. תסזל )6 מ'גיס 1גפק6כזניתס1
 ת6 סתע1ן לגי 3יס 6תר עתס. ד"תתרכ1 5כנין 1ףסכי
 זיזנ6 ס1י )כ)ט1 יסר6). זג)1 ג115ת6 ככ3ס1חזי

 1כת51ת )קכ"ס. תייכין יסר6) 110 1ככ5ס11ק65.
 ע)?. זגזר זתג6 כט610 )6תר60 טכת 0ותיסר6)
 16כח קר6 601' 6חרכין. כזזונין סכ'תית1כ 5" סי6 זט6 סכ'. )16 כתר6ס ז6 כג)1ת16ססת6
 16סיף ע6 נס)ס יסר6). כת1)ת ק1ס ת1סיף )6זכתיכ
 תער1גיתה ע) דרגז )ת)כ6 וות) כתיכ. )6)טקיתט
 6100 תעי ס1ס כז יז'ע6. 5זתנ6 תסיכ)יס )610סזי

 6תרהקז כתריית6 5זתג6 זזזנין. 1ת)ת 1תריןחז זתנ" 1כן ת)כ6. קתי 1תכת ע6)ת מטרתית6מ'ז זיונ"
 רחיק". 3זתג6 תסיכ5יס ת)כ6 )0 61סדי זת5כ6.ת0יכ65
 זתגין כס6ר ט61 )16 זתג6 ס6י מ5כ66תר
 כגי כ) פס 6'3,1 6ג6 6)6 קת"'. ת'תיז0י6
 )0 חת6 )גכס תט6 כז ע5ט. 61תכעסיכ)י
 כ0סי6 זמסר1נית6 יקר6 מת6 ת6ן 5עפר6. סכיכ6ז10ת
 )0 ד6חיד עו )קכ605. זת)כ6 1כע1תיןזיתג6

 )? 61יתי )סיכ)יס. 05 61ייתי )0 161קיט כיז1ית)כ"

 קנ"ס כך מיגס. ט ע6 5ע)תין תיגט ,תפוסו"

 1ססת6 מ5כ6. קתי 1סזרת 6תי6ת 0'6זתנ6

כג)1ת"  הזהרזיו
 בפשום הכונה בעליף נדאה לדאבונגו עתה אבל השנים. ה"ברת על ח"בו יכן הקץ נה"קרבות אך ח*נ1 והם כך. כל הגלותשתמשוך

 לא אם בעתה ישראל לעם השלימה גאיה תבוא ןץשכו ובשנה רעד. יאחזמו א, רע.ד כמספר הש*י אלף מן שניפ הושארתשל
 לבעא מובן והחשבון רע-ד בגיסטריא ושמט-ה יוב-ל כ. מאד. הוא נכת ושמט"ה דיוב-ל שנין מנין לפום שאמר ומה לאחישנחנזכה
 במקומ שפ"ד להגיה ,שרצה מי שיש ה*ירים *יר בזהר *ם כתבתי וכבר דוחק שום ובלי ספק שים בלי בפשופ הקבלחחכמת

 . הזהר נענת כאן הבין לא ל*יכך הארמי לבן אצל אבינו יעקב עבודת תכליה שנח המגיחחה רעיו~
34
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 )ס ויוקיס כידס6 יומיד קכש0 6)6 סכי. )16 ד6ט)ות6
 ט( )פטוס כתיכ וע"ד )סיכ5יס. 05 ויתיכ כסדסויו(סייס
 )6 סי6 סנופ)ת. דוד סכת 6ת 6קיס ססו6כיוס
 05 16קיס 6נ6 6כ) 6חרנין. כזתנין קוסתוסיף
 סכוס)ת. יסר6). כתו)ת ד6 דוד. סכת מ6ן דוד.3סכת
 יסר*) דכתית יקר6 סי6 1ד6 נס)ס. יכתיככתס

 )ג-1,( : די)סותוסכחת6

 הקימה בירה יאחו הקבשה איא כ4 יא הזהבגלות
 ש( נשאוס כתוב וע"כ להיכלו. אותו ויחזיר עמהויתפייס
 לא היא הנופלת. דוד סכת את אקים ההואביום
 לה אקים אני אבל האחרים. בפעמים כמו קוםתומיף
 הנופלת. ישראל. בתולת זו דוד. סכת איזו דוד.לסכת
 ישראל בתולת של כבודה הוא וזה נפלה. שכתובכמו

 )ג-ו.( : שלהושבחה

 הוהרזיו
 השנים. היכרת על ויא ההשווי אלף מן כך כל השנים הומארת על המכוון ג"כ ששם אשוא אתכם. הומא ה' כי דריתם ער"גטכהוב השיי אלף מן ער"ג גטסשר ההיא שלימה שהגא%ה כותב )ריש.( רף מהימגא גרעיא פנחס שנזהר להייר ישאמנם

 לאחיששה ימט לא אם שנים. מאות י-פ ער להמשך יכולה שהגלות סוברים ששניהם י-ל שנים כשתי שמחיקים ימה ועשכח גשנתאהיינו
 התחלת שחדשג נראה כאן הרש והזהר גפירדש. שם גנזכר הרגיעי גאלף תתכ"ח שנת מן הגלות התחלת חושג פהימנא שהרעטנאלא
 שיעורר שגשפים אגיע על אלא לה,שען ל% ואין גישראל. ירות עגור קודם הקץ את לעשות חשג שהקג-ה גמצרים היה וכןישרא5. יפ שטגל והעראות הגרולות הצרות געגור קודם. הקץ את לעשהץ 1יח11ג עלינו ירחם והקף-ת הרג"%י גאלף תתכ-1 שנת מןהגלות

 : אמן גיפימ גטהרה שלמה גגאולה לגאלט וימהר גנים שי אג כרחםרהמיו

א88ואיי-4א

 קישישוןהטממה הזהרלשון
 כעסס 6סל ס33 יס ס( )קסית "מר מג6 6100פיעדץ

 סוס דעוכד6 סתענ6 מזי ת6 1ג1'. ס6רןע3
 כ16רמ6. 16י) דסוס קכין כע)י ת6(נון גס 3ר3מד
 דמכתת6 ת6רי דדר6 מ6רי מכיתין כתרין6ערע

 סתענ6 רכנן. ע5ייכוס)ת6 )ון 6תרד16ריית6.
 )יס 6תרו 16)יתון. 6תר)6ן דר6 מכיתי ד6תוןע)ייכו
 16י)נ6 6נ6 5סון 6חר סוס. סכת וערכ פ)ן.3דוך
 כעיתון. 6תון 6י תותכיכו כי 6תר )כו 61תקיןתתן
 יתכן 6יך רג5ין כל6 61נת כסוסוון 6נן 601 3יס6תרו
 ככעירי רכי3ין ד6תון 6ע"נ )סן 6ץר ס6י.5תסוי
 כעיתו 6תון "י רג)ין כ)6 חגר 61נ6 סנידרסיסי
 כסרכיע6 רסיע דסוס 5יס ומתי 5גכיסריסייסו 6ח1רו 6דסכי ה11ס1. סכת6. )כו 5תקג6 6קדיס6כ6

 מערת6 )סוס גרתייסו 61סכמ1 קסי5ס )ון עכדדכככ6.
 6כתריס ע6)1 ע1%. רגנן )סון. 6תר עין.כסרף
 וסוס סרדס6. )חד ד6ע)ו עד תערת6 גותערת*
 תת)כס וסוס גוס6 תס6י תתססס קכין כע) 0ס61תתן,
 יתיכ וסוס כסתס6. נסירין סווי ד6נפף 6חר6כגוס6
 כרסיי6 תחות ת5תידוי ת6ס ות)ת דת)כות6. כרסיי6ע)

 קס)ת. 6מר סכ)יס ס53 6( )קס)ת קר6ן וסיו)רג15י.
1 י~ק ס6י וגנן1

 )ית וכי %ע ת4 דר6.
 קר56ן

 6חר"
 )ון 61עי) כידיסון 61חיד כרסיי6 ע) יתיג דסוסקכין ת6רי ס6י קס תיד קס)ת. כטפר

 סכ) כתיכ סוס וסיכ)6 סיכ65 וככ5 סיכ)ין.5סכע6
 ודתות כסיתס6. ועסרס נסר6 סוס סכיע*ס 1גסיכל6סכ5יס.
 6( )נטזגר *תנור ע)יס ד)סון 1כר61 סכ)יס ג")יןידע ד65 ת6ן כ) כעסרס. כתיג וסוס עסרס. כססי*יוגש

 נששה אשר הבל יש ה( )קהלת ואמר ההוא סבאירעדה
 שהי' מעשה שמעתי הן וראה בוא וגף. הארועל

 בדרך. מהלך שה" קבין בעלי מאותן אחרבאיש
 בחכמת גדולים שהיו הדור גדולי חכמים בשניופגע

 לו אמרו הולכים אתם מקום הדורלאיזה חכמי שאתםעליכם שסעתי רבנן. שליכם שלום להם אמרהתורה.
 אלך אני להם אטר היה. שבת וערב פלוני.למקום
 חפצים. אתם אם מנוחה מקום לכם ואכיןשמה
 אפשר איך רגלים בלי ואתה סוסים רוכבי אנחנו הלא לואמרו
 בהמות על רוכבים שואתם אעשפ להם אמר כך.להיות

 חפצים אתם אם רגלים בלי חגר ואני מאדהנמהרות
 החזירו כך בתוך עליו. תמהו השבת. לכם להכין אקדיםאני

 ככוכבא רו שהיה אותו וראו אליוראשיהם
 מערה לפני עצמם ומצאו הדרך קפיצת להם עשחדשביט.
 אחריו נכנסו בואו. רבנן להם. אמר שין.כהרף
 ושם אחד. לפרדס שבאו עד מערה תוךמערה
 מתלבש וה" הגוף מאותו מתפשט קבין בעל זההה
 יושב וה" כשמש. מאירים היו פניו אשר אחדבגוף
 אצל לרגליו ישבו תלמידים מאות וג' מלכות. כסאעל

 קהלת. אמר הבלים חבל א( )קהלת קוראים והיוהכסא.
 מספר. בלי פשמים הרבה הפסוק זה קוראיםוהיו
 אין וכי זאת. 8ה הדור. גדולי החכמים אותןאמרו
 בעל זה עמד מיד קהלת. בספר אחר מקראלנו
 והכניסם בידיהם ואחז הכסא על יושב שהי'קבין

 הבל כתוב היה והיכי היכל ובכל היכלות.לשבעה
 ודמות בפיו. וכתר נשר היה השביעי ובהיכלהבלים.
 שאינו מי כל בהכתר. כתוב והיו ההוא. בכתריונה
 ח( )בפדבר נאמר עליו שלהם ובסוד הבלים באלויודו

והזר 91ר
 הזהרוט

 קהףת ם8ר לננה שבקשו ולאי הפלך* שלטה של רוט ה" שזה הרמ-ע רברי יהבן הדיע1רע רגו האו נ8לאגמעשה
 הספירות ף יל ירפוו הגלים שהשגעה יההנרייא גרפו אמר ישכא עג"5. מהם. הוא רק דגר לא כי להראאפ%א

 של 16פ%
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 זת להם אמר לאחור. הם חזרו מיד יומת. הקרבוהזר
 עכשו עד אחריכם שהלכתי הדור חכמי אתם קביןבעל
 פורח הייתי ובו הזה. בנין כל עשיתי הזהבמקרא שהרי חכמים. אינכם בודאי אכן חכמתכם. אתלדעת
 בשלש. ולפעמים בשנים. ולפעמים אחד. במעוףהעולם

 בשש. ולפעמים בחמש. ולפעמים בארבשנולפעמים
 כל עד מאביו ואבי מאבי ירשתי זה ומקראקבין. בעלי הולכים כלם הזאת בארז ואנחנו בזן.ולפעמים
 למקומם אותם והחויר הרבה ממון להם נתןהדורות.
 : עיןכהרף

 לנו אפור רבי ההוא. לסבא החבריםאנניו
 שלא הזה. במקרא רמזאיזה

 תה-
 מן זו חכמה נעלמה

 בו יש עליון סוד בודאי רבנן להם. אמרהחברים.
 ה1ה4 במקרא הם הבלים ז' ברמז. לכם אגלהאבל
 בן הבלים הבל שלשה. הרי שנים הבלים אחד.הבל

 השמות זן ולעומתם שבעה. הרי הבל הכל ששה.הרי
 שבעה ח )"ן" בהם שנאמר הכפולים. 'המנורה קני זן כנגד כפולים הם "שמות ד איי יכהאבכיהע
 בעש*ה. ואלו באמירה אלו וג". לנרות מוצקותושבעה
 שבעה הם אלו הא* ראן רה וץא ףרן8 יוץוהם

 באמירה בהן שכתוב הויות ד והם מוצקות.ושבעה
 הם הויות ז' אותן של והלבושים היו. ומיד אוריהי
 הבלים להב. הוא הבל והשאר. אבנניתץ השמותז'

 להבות הוצב ה' קול גט( )תהליפ ' נאמר ועליהםלהבים.
 מפיו מוציאם כאשר האלו בהבלים שיודע ומיאש.

 ממנה ההבלים שכל העליונה בשכינה לכוון ידעומלבו.

 זן שכוללות התחתונה בשכינה ומתלבשיםתלוים.

 בהן שנבראו האותיות שהן והשאר. אבנגיתץהשמות
 בהסוד בעשיה ויש באמירה תלויות ' *ויש וארץ.שמים
 תפלות להעלות שיודע העם אשרי מיד. ועושהשאומר
 בשותפות. עמי אלא עמי תקרא אל ביארו והריאתה. עמי לציון ולאמר ארץ וליסד שמים לנטע וגו'בפיך דברי ואשים נא( שע" ) נאמר ועליו ובעשיה.באמירה

 וגון. נעשו שמים ח' בדבר לג( )תהלים בו שנאמרכמו
 שמים נעשים שבדבורך עמי. בשותפות אתהכן

 ס"ט( )תיז :וארז

דו

%5יפוקן:ט%55פ
 כסית* ע1ט כמתס6. 61תג? כ6רכע6.יתטן כצ בנ,ןכ'ננע" :2צ -י?6.יי ""צג

 גיס עי ל צ ענ ע צ%
 5ן 6ית6 רכי סכ5. 3ססו6 מכריי6 3יס 6ערוכסיף
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