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מפורשי הזה.4
כל זההכינותי בעזרת השםיתברךאני הקטן

יהודהיורלראזענבערג במהו"ר ישראל יצחק

ז"ל

מגזערי יהודה חסיר ז"ל.
מלפנים רב בווארשא ,לשדז ,מדינת פולין ,אח"כ ראב"ד בערי מוראנטא ומאנמריאל,
מדינת קאנאדא ,מחבר הספרים  -ידות נדרים ,רפאל המלאך,ילקיט אליהו
הנביא ,קריאה הקדוימה ,מקוה יהודה ,ו;וד ספרים בכתובים
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המקובל מרן ריודל ראזענבערג זצ"ל

לזכרון נצח
תהלת ה' ידכרפי על רכ טוב אשר במל עמנו להוציא מחשכתי אל הפועל
כיימים ושנים טפחתיורביתי אתהרעיון הקדושבלבי שאזכה להוציא לאור מחדש את
הספר הזהר הקדהם בהעתקת עברית פרי יצירתו של זקני הרכ הבאון עטרת
תפארת ישראל כקש"ת מוהר"ריוןןדה
ךאזעבבעךג זצ"ל ,אשר זכרו הקדוש
חי לא רק כלכי בלבד ,אלא בם כלכ כל אחד ואחד ,אשר הכיר אותו וידע את

ייףל

תורתו וחכמתו

הדפסת הספך הזהך הקדוש בהעתקת

כרבשי כבוד הנני מקדיש את
עברית מחדש למ; 7הזכרת נשמת אבותי היקרים

את נשמת אדוני אכי מורי החסיד
שלמה זאביוסף גלאסם ז"ל ,למען ימלא את חוכתי חוכ כן לאב אשר זכרובי
הקדוש יקר כלכי ,ולמען לזכות כו את הרכים
המפורסם לשם ולתהלה כש"ת 'מוה"ר

ולמען הזכרת נשמת אמי מורתי האשה היקרה אשת חיל מרת וןעםיל
ל זצ"ל,
כת הרכ הבאון המחכר השקר הקדוש בהעתקת עכרית מוהר"ריהידהידד
ז"ל,

שהיתה ידועה לתהלה ולתפארת בצדקתה ,ושאיפת חי' היתה לבדלנו על ברכי
התורה.
ואכקש מאת השי"ת הזוכר חסדי אבות שזכות זקני הרב הבאון המחבר זצ"ל,

וזכות אבותי הקדושים יעמוד לי שאזכה להוציא לאור בם שאר החבורים מן זקני
הנ"ל ,ולזכות לראות כנים ובני כנים עוסקים בתורה וכמצות ,כנחמת ציון וירושלים
כמהרה כימינו ,אמן.

מאתי צבי יצהע גלאממ ,ברוקלין ,ני.

המככלתגאוניוצריקי הרור הי'ו
תשיבת הרב הנאון הנדילשי ההורה אביר הר1עים המפורסם בכלקצוי ארץ וכו'
חמר*

ב

8

מרןדךיםחזקיאומרימ
המכנה אהלחי"םאוזרצולהלה"ה בעזלה:המהבר מ'.שרי
אשר כתב
ספרי

נה"ייים ה' לסרר למען ייטננ לך 1ד:ארנת יטיס לפ"ק.
ייטיב ה' כתיבה וחתימה בספרן של צדיקים לאלתר 4כבוד הרה"נ המפויסםסיני ועוקר הרים ,המאיר לאיץ
מים אדירים4 .חם 4חם אכירים ,כש"ת מוה"ר
ויעליר דרים .בחיבוריו היק-ים ,אמרותיו טה
החכמהמיי
וירים .סי
בעיר ווארשאהטעטירה .נרויאיר באורה,זו תורה.
יהודהראזענבגרג.יפיצו מעינוהיו מעינ

באור דימה ברה.

אחרי דשכתה"ר כטשפט אודיעהו מקבלתי די שדר לן מר מבקב 4רחג בצירוףספרו ,ין4ד1קנךךים'ובצירות
ןך~כ"ת להוציא לאור פירוש הזהר הקדושעל
הקינטרסים של דעהקת הזדר הקדוש ללשון המדרש אשר ברצי
ההורה סיוקט ומסודר על כל פסיק ,פסוקכמו שעשה בעלילקוט השמעעימן דסדרשים.ויקיא שסו "1ןקך ר12ךה"
וכ"ה דרש ידרש ממני רסכמתי .ואםכי קשה עלי לעת זקנתי לטא בשער עם קסת רספר ,גם כי בעיקר הדבר
י כ"ת
לא אבין למה כ"ה ידרוש דסכמיה על מפר כזה .כי יהשארםא4דברי דוענאים צריכים לדומכמה דידן .אבל יען ב

רפציר בי מאד לאסר שתלוי בזה הרמת קרן כנסת
ללבוקך וכו' ,אין אני רואה בזה שעם
ע'ך אשר יחשוש כ"ת בדעתקק הזהר ללשין דקדש כקי הדרש
חשש .ראשיה הלא אין כ"ת ראש.ן בזהכי הלא זה ספר הבהירדגדול יש דעות שהוא העתקת הזהר לעברית.
וע"כ לקחי מממ המאמרים ההמרים באיזה כקימוק בהזדר להשליםהחסרין בסיף כל חלק וחלק .והוא ספר קדמון מאד
ולא נודע מי עשה דעהקה זו אשר בשביל זה יש אומלם שהזהר נתחבר מתחלה בלשון הבהיר עעהק מן הבהיר
להזהר כדי שיהיה מיבן הימבימדברים ארטיה .אב 4על דעקי כי נהפוךהוא .כיכל מבין יראה ויש כסה טקומות
בכפר הבהיר שלשונו דחוק .והדהק בולט שהוא סשים שלא רצד המעהיק לשנוה מדברי דזהרבלשין הארטי .גם קס
"הזהר" יוכיח שמתחיל בפםק יהמשנילים יזהיר 1כזדו הרקיע כי כד היד ררך המחברים הקדמתים לקרוא דספר ע'ש
ןכי נמהפקו אם באמת הוא
התחלתו .ולבעביר זה קראו לסד'-ט המיוחס לההנא  '-נחזניאבן הקנה בשם ספר הבהיריע
מחברו .לזאת ההחילו לקיית -סכר ע"ש הההלתו בפםק בהיר הוא בשחקים ,כמובא בראבי'ה פי'ט .ומזהרביםמועים
שמערבים דברים מן ספר הבהיר הזה לזהואיןיודעים כי עגים הם .וכן גם מובא בהגהות ,דרך אמת" שעל הא:ר
מר"ח ויטאל זצ"ל בבר"שיה דף ל"ה ע'ב אוה א' שמביא שם לשון הנמצא בזרו לקון הקדק .הרי קהיהלפניו ספר
הזהר בלשין הקדש ,ויכול להיות קהוא ספר הבהיר הנדול .גם פיקחזי כמה נאונים שעווו פידושי
םבועקלך.הזודכ1מבעו'א*
קבלה העמוקה ונם שאר ספרי קביה סאדירי דו;ודה הנ 4בלשון הקדק ו5א
ר
מוטום כבשים לל
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בפסק דגאון ר' יצחק דלטאש זלל.ימיבר כ"ז דלא אני 'ואה שכ"ת משמימ
נים העמיקים ביותר כמו האררות
ומפרא דצניעותא .וטנמת כ"ה היא רק 4העקיק ביאורי הווה'קדהריכיםלפסוקירוירה .והלא ספרכעיןזה כברטעחבר
בזמן בעל דשל"ה ובעל רלבוש קנעהקו סאסרים קצרים מן הזהר ללשון הקדש ע'י אחד קדוק ר'
בעך
זל'ל בקל הפירוש "אמרי בינה' קעל הזדו ינקרא בשם5.מקדר חכפה' .ידגאעים הקדוקים רנ'ל נתמ הסכמתם
עליובלי שום חשש .ומה שב'ה מוסיף מעלות יתירוה להביא'לקון הזד 1נמו שהוא ולהעמיד בצדו העהקה עברית.
זאה באטה האיר;ינ הקירא להבין לשון דזהר והלמדדו לכנום דרךקערי .זד 1הורה' נם בחדריםדפנימים ש5הזד.1
י דנקששא ול כבשים ללבושך כספר הזה .כי הדרש של כבקים ללבושך מובא בנמרא רקעל
וא"כ אזדא לה לקסרי
מעוה דטרכבה
הקדקבלבד.
ולא לשוןהזדי.יכתב כ'ה שאפקר שיש טעם כמום
1ע"ך אשר יחשיש כ'ת אולי ילמדו במפרו דעהקת לשון
שגק-בר הזהר בישון ארמיה דוקא כסי דג-4יש .ונם דניא כ"ה דברי האזולאי .דגה על דעתי שמה שנהחבר
דזדר בארמית אין זה מש'םשרצ
.שיהיו הדברים 0ר.,מים יהיוהם סתרי קרה ,שהרי הזדו הוא מקיר ימודות האמונה
שלנ .ואיזה כינה'הובל לדייק בזה להנך;יר יסזדיק דאכז:ה מן דעולם .יאדרבא הלאאין דבר שיולרך להשריק אוהו
בלב בכי כי,י רתה:ק ה כמי דאמגה ונםאין לוסר שיש קדישהיזו;רבארמיה מבלה-ש דאדרבה בכמה סקוסות בש'ם
משגה בקד,שה לר"ק :כשכי 4לש,ן רארמי דד ייהר מ,:ר לשזניז .כהא דאיהא בפוסה ובב'ק הניא אמררבי בא"י
 ,1"4סרסי 4מר או לשון דק-ש א לשן "גית א"רייסי בבב לשין ארמיימה או לשין הקדש או לשון פרסי.
יי ,ד-י שרלשין חול שלדםדיה ארמית ,וכן דעה
,ס בא בק,ם' שם דברי הר"ה -לשן כרסי הייגו ינון ארמ
ה-בה נ"יגים שכל מה שרל ,גיהי :כיבן לכ 4הקני לוסר ביגין ז:רסיה כמי כל הטירא .וכן הקדיש בשביל קדיש
י יהום ל כי בנקי קדיש הכף בויב; :יבין סי ש"ומר ים.בק נשמת דכק,וכן דיע4מוד נהחבר
ית'ם כדי ש-ונל
3א:-יק כרי שלא
כיהיה מקוס 4געיה בפירוגי .כי -ל"ק אי 1,ע;יר בשמוהיפעליםויש הרבה שמיתופעליםשסובלים
כנד :':כ; ק ינק 4למע נהא דכגילר דאריב"י הייב אדם 4קרוה דכנ4הבלי4ה ולשניהה ביום וכז' מבור מינה
דידה בימכא .וכהא דכסקים דדרש דב טהנהאין לשין אלא בטיםול
היי נ4י4ד .יסיה-' .ש5נו 4מחראייהי
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כ
ע" ":4הלביירו יכו' יעוד :ד,ר רכ ק ואם בדבר קכ ,ש 4הי.ק דאבי' ורבא כך ברבד דגדול מעשה מרכבד
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טאד, ,כהא דא"ל רע"ק כש'אקם סגיעים
הזהרו מלוכר מיםמים
שהס; ה בי דוא ק4קיל
באטונקמ הקדוקה .נאזרתי בשארית כחי להשרב לנ'ה

על

י,טכך

_.כ

--.

טהני

*

י וצד"קי הדור הי*ו
הסככדהנאינ

5שם ששד חנר שקהם לא יכון ינגד ;עי ,לא כל שכן שהיו מוכרהים לדרוש ולכתוב באימית דוקא ,וכל זה
לדידהו אבללדידן בח-א מומבהיה שסכר
יחובר בלשון הקודש דסובן לנו יותד
יבעניןישו ,הארמי.ר,ה-
ן לא נעלמו מעיני נס דברי הזוה"ק
דבפרשת לה טביא בסהרי חורה על הא דאיהא שאץ
ןוץ
מה"ש נזקסין בלשון תרנום .דר"ל שמבינים בלשון תרנום אלא שלשזן זה נטאס אצלם מבל שאר לשון .ורס
אצלם נמאם אבל האטת שאינו לשין נמאס אלא שכך צריך להיותכדי שלאיהיה למיאכים קנאה על ישראל באי,ה
ענינים .ובפרשת תרומה מביא דלש:ן הקדש שכינתא מהחברא בהדיהולשין התרנום הוא לישנא דמט"א ולכך תקל
דקדיש בלישנא דסט"א בנין דיהבר חילא דסמ"א, .הנה לפ"ז י"ל מברא רהוקה דאפשר נם בלמוד הזרר שייכים ב'
ענעים האלו שלא יתקנאו בנו המלאכיםובנין דיתבר חילא דמם"א,4 .בל מי זה 4ידנויתקע שלמוד הזהר ואמירת הקדיש
זה כזה .ותרעשדוי לא חששו עץמעהיקיםהראשינים הנ"ל .ובפרמ
שהשכל ודכסלברא מחייב כן שעל זה שישראי
לוסדים סודוה התהיה בודאיאין קנאה לסלאכים .והילא דסט"אודאי דמתבר
י תלמוד תורה ופלפול דהורה
נ
י
מ
י
"
ע
שבע"פ ונס אמירת תהלים מזמר עריצים ומכריה כל דהוהים והקיצים הסובבים את השושנה העליונה ,אף שכל אלו
בלה"ק

גאטרים '

ךכןה שהביא כ"ת דברי האזולחך לסטוך עליו שלסוד הזהר טסונל להקון הנשמה אף אם אינו מבין מה שלומרוכתב
כ"ת שאפשר שלשון הארמי גורם ההקון ,ואתפלא ג"יכי אין שזם סברא לומרשדוקא לשון ארמית מסבללזה.
וכתת דאזולאי מבואר מלשו
י אף אם
שט שהלוסדב וטניע "ס:רות העמוקים שאינם סובנים לכל אל יפמיק למודו כ
זדילנשמה ,אבל לא שלשון הארמי דוקא נורםדועקון .ונם איר מ"ד לסטוך
אינו סבין דשודות כראוי י בלטודם תקון
י
ע"ז שאין אנומחויבים להשהדל בכל דאפשרות לימוד בהבנה כל מה שאפשר לנו להבין .האם נעלם מב"ה -בר
הזוה"ק פרשת קדושיםמעניןימוד נלי הבנה שכתב ,מי שרוצה "לטוד תורה ואינו מוצא מי שילמדנו והוא באהבתו
י מלה וטלה עולה והקב'ה שמח בההיא מלהומקבל לה ונוטע לה מביב נקל
להורה מנמנם בה טנמטמא דלא ידע,כ
העליון ונעשת מאלו הדבורים אילנותנדילים תקראים ערבי נהל .הרי שהזוה"ק לאהזכיר בזה כלללש~ן הארמידוקא.
תם מובן שדבדים האלו נאמרים רק:.ל סי שאין לו שום תקנה ללמוד בהבנה ,כאמרו שאינן מוצא נף שילמדנו.
ואעפ"כ לא נעשה מלמור כזה למעלה רק ערבי נהל בלבד שהיא הנרועמן הד"ם שאין לדס לא טעם ולא ריחכידוע.
ואטה הדבר וגם זאת דבר טוב" ,בל הלא נשטע מכאן שטוב יותר ויותר ללמור בהבנה ומחויב האדם להשתדל בזה
להזיר אחר רב להבינו ,ואז יהיה נעשה מלמודו לא ערבי נחל אףא מור אהלות' ,כמ"ש כאהלים נטע ה'כארזיםעלי
מים .ילדעתי לא נשהנה בענין זה למודהזודו מן למוד הש"ם .ומצינו בסם' ע"ז י"ט דאמר רבאלעו4םלינרםאיניש
אע"נ דלא ידע מאי קאסר .וטובן הדבר שכמו גלמוד הש"ם ודאי רמוטכ ללמוד בהבנהכן נם בלסוד הזיהר ואין
לחלק בעידג .וכן בענין הדילוג אין לחלק בינידם וע"ז איתא בסד"ר בסדבר ר' ישכר אוטרודנלועלי אדבה .אפילו
ארם יושב ועומק בהורה וטרלג טה4כה להלכה יכפסיק לכמיק ,אטר הקג"ה הביב הוא עלי ודילבו עלי אהבה .כיון
שאינו מדלנ כהסה שאומר גכועד זו אינד נאה רק סהמת קשה ההבנה:
רע'ך שאלת ב"ת אםיעטיד נם שמית הה,אים בספרו או לא .הנה לדידי ג-אה בודאי דמוטב להזכיר שמותם .ומה
שכ"ת רוצה לסמיך על פירש רש"י ז"לשעל התירה שרוב דבריו לקוהים טסדרשים ולא הביא שם אוטר ,יק
לפעמים מעמ מזער .הנה ע"ז אעיי לכ"ת שכיון שרש"י ז"ל אינו מביא הלשון כמו שהוא אלא בקיצור ע"כ לא ,כר
ן כי קיצר דכאסרים בלשון אחר
שם אומרו .וכןבוראי ע'ז סמך בעל "סקור הכמה" שלא הביא שמות דהנאיםיע
אבל יען כי כמרת כ"ת שהעולם יתלטדו טם2ר 1להבין לשון הזדוולכך הוכיח כ"תלהעמיד המאמרים בלשכם.
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אז הר ה
הנני מיהיר באיסוי נמור לבלי~.ד אי :להדפיס חיבורי זה הן בםתכונתו והן :א בםתכונתו בשום
סדינה שבעוים בלת .רש
ות .כ עפ"' הדין אדס יכול לאסור את שלו על נל העולם .ונם איסור השנת
נבו 4ידיע אף מרינא דמלכותא .ילהשומעים ונעם.

המחבך.

די

הסבמות גאוניוצדיקיהדור ה'-ו
נ2ע'ה יםב' תשא התרם" .1פה ראחמיסטרירדקא בעזוץ-י .יום ג' 4סדר בהעליתך את
ש4מא רבא
שוכם.ם לכבוד הרה"נ מופ4אוכופלנ הו"ב סי;"ה

וכו' כש'ת מוה"ר יהודא יודל ראזענבערנ דהונה בעיר
ווארשא.

אחדשה*ט ספרו היקר "זוהר תירה" ח4ק א' קב4הי
בעתי והנני שי
לשלחלהלכל"כה"תטהירווכררנוהיף בז" ולי
אהשיב
הי' עת בובה הרבתי
י
כ
ו-
למצוה נרולה לתמכו ולסערו שייכלכלרהנ
ציא לאור יהר הד'
י ספרו ברכה רבה בו והגדי 4לעשית דבר גדול
חלקיםכ
י עתה יופקחו עיני כל להקעגג בזיו אור
בתוך עמו
כ
הנדול ש 5הזוה'ק דמיישר אה הלב וסטהר אק דנשמה
51כן כשיצאי לאיר יתר הה4קים יסחל כ ת לסהרלשיחם
אלי ואשלח מחירם אי"ה ביד רחנה.יעל דבר אשר דרש
ררש ב'ת רשכמהי .רגי מפעל יקר ומוב כזה צריך
רסכמה .תם שאץ ררכי בזה .אך אישהו להדפים מכתבי

הנרות התרם"ו.
ל:בורהרה"נחו"כסוע"השמן תורקשמו
יכי כש"ה סיה.ר יריראראזענבע-ננ"י מו"ץ בק"קויארשא.
י
אח-י דרך כביא השיוס כמשפט דנני להודיע לכ"תכ
ספרי ,זהר תורד" חלק כראשית הניעני ורנני שולח לכ"ת
טחירוסך ..כי אחשוב י
דטיבהמצווההרצנויד'ולהלפלעתומלכהווללהסועצדיואשי4ואכוי
להוציא סחשבהו
ר
נעדוול4ם נם יתר הד' ח4קים ממפרו זכאשר רבים וכןשימים
התורה נתנו הס2מהם ע 4ספרו אטרתי נםאנייביא
באמרים כי טיב עשה בהוך עמיו והגייל לעשית כי זה
ספר נחו'ן ימיעי4
רשיה לכל נפש .ע"כ נםיריהכון
עמו וזרועי תאסגמ
ודבל-בקש סאת כ 4אנ"ש לעזור ויקסך
את הרב רמחבר שיהי' בכל ריכוית ולינות ספרו בריח
נדיבר וכבכורה בטרם קיץ בעודו בכפויביענה כן התעגמ
טזיי זיהרו .ואת הרב המהבר אברך שיעזרהו ה' לרוציא
לאור בקרוב יתר דחלקים טספיו וה' יאריךיסיו ושנותיו
בנעימים כנפשו ורצון דו"ש דסברכו בכל המוב מקול"ע.
ן זצוקלה"ה
זאב בהרב ארסו"ר דמכורסם ר' ידדק3

דחינה בק"ק ראחמיסטריבקאי.

רנא שהוא כעין הסכמה.
המי טכברו 1ס1קיר 1כערכו הרם רו"ש והצלחתו והרמת
קרן ישראל נבא"ם
מודערפקא חופ"ק הנ"ל

כ]עיו]

ואלה רברי הני תרי צנתרי דרהבא המאורות הנרולים הצריקים הקדושים מנזע תרשישים ואראלים בני

הרב הצריק הקדוש בוצינא דנהורא וכו' מק"ק ]2אהרש זיקלה"ה .הלא המה הרב הצדיק הקרוש וכו'
כ"פ אדומו'ר הר"י ישראל פרירמאן שליט"א החינה בק"ק באהוש .והרב הצדיק הקדו? וכו' כ"ק
אדומו"ר הר"ר כ]שוץ לי]ב פרירמאן שליט"א החנה בק"ק כאשקאן.

ב.היום א'וי"פ תרם' .1ב אהוש.
לכבוד הרה'נ המפורסם אשר לו יד ושם כננלה ונסתר

וכו' מוה.ר יהורא ראזענבערנ שיחי' דטרביץ
הורה לערתו בק"ק ווארשא ,אחרש"ה אודיע לטרכיספרו
,והר תורה" חלק בראשית הניע ישר ליר אדומו"ר קדוש
ישראל שלימ"א ואחריעיינו בו פקדעלי לשלח לכהה"ר
מחיר רספרסך...
ולדרוש בשלום כתה"ר בשם קורש-.
מאיר קאפי 5עננעלבץם דכו"ח בפקורת נ"ק אד1ס"1ר
שלימ'א החונה בק"ק נ2אהדש.

ב"ד .נ' יהרו תרם" .1פ א שקאן.
אל כבוד הרה"ג דספורסם רטטטיין לי' גליין וכו' כוש'ת

סוה"ריהורא יורל ראזענבערננ'ימו"ץ בק"ק ווארשא.
הן ספרו ,זהר הורה" הלק בראשית נהקבל פניטה
בקודש .ויקבל כ"ת בזה סך ,..אשר פקד כ"ק ארמו'ר
שליט"א לשלח לכ"ת בתשואת חן תמורת המפר אשר
שלח- .רברי הכותב בפקידת הקורש סשה שמואל בר"ד
העומר על סשמרת רקייש אצל כ'ק ארמו"ר שלים'א

ההעה בק"ק כפאשקאן

*

בעזה'י.י
םב' ב"רתשריביאדמוערא .יעליסאוועסנראר.
לה1ךה י1ד1ך אחיך על ט1ב
טעםך
אק
רכפר "זרר קורה" הלק בראשית
וכח זיו ווהרך' .לפ"ק .ה"ה כבור הרה"נ דחו"ב  )23אגכי קבלקי
מכבור הרה"נ
רכחבר שיחי' עתהי טהירו סך...
ם וכו' מ' ירורה ראזענבערג הי"ו .מאר
נןע"ה רבפעיי
הפיק רצע ממני הבורו הנחמר "ורו תורה" דדיוש סאד ואי"ר כאטר יצאו 4איר יתר דחלקיס אק:ה אוהם בלינ
א
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ר
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לתמוך
ייגה ע4י כי
בזה'ז לרנים וכן שלסים רו]אבים לההבשב טאר הורת
 .בידי
רוב הטהבר שיוכל לבלע אח טעשרו הגיב
התה'ק ולא י
פוהכלוכיוןבנקכל"תלעבססופדיועהלנעיבםא.ורייק4שגו4נונאכיכל'"
נסו באלה.י
אלי'חיים מייול יאבד"ק לארז ודנ4י.
ת
את מחח 1-שקל כסף אח"ר .לאות בריק אהב"ה גמגפ-י
אח"ר .יעזררש ה' להוציא כלי יטעשהי לנסוי ספרי בשלסית וחפץ  '-בירי יל4יח כ(פש ,י(כש ירירו רויש ושל,ם
תורתו בלו"נ .רסצפה לישועה ןץייכ) ברלין ההו"2ק ור('יי.
ב'ה .יום ר' י"נ טבת תרם"ח .ל א רז.

הסכמות ומכתבי תודה
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מאק הרב הצדיק ה-9וש נאון עולם אביר הרהגים
נזר ישראל ותפארתו וכו' ה'ה ב'ק ארומו'ר הרשר

שלום דוב

שמארסאן שלימ'א מלובאוימהט,

.

ב"ה .א' שמזת התרם" .1לוב:אווימש
החיים יהולום וכם"ם לכבור הרה"נ המפורסם וכו'
מה"ר יהורא נ'י .יקבל נא בזה כתה"ר בעד
 .אשר נשלח אליו
ספרו "זהר תורה" דלק בראשית סך..
סאק כ'ק ארומו"ר הרה"ק שלים"א בתשואת חן ובברכת
על המונטר בקרוב- .ר3ותב בפקורת הקורש.
מקום החותם*..

בעזה"י.יוםא' מו"ב מבת .שנה.רוב נחת'לפ'ק.יאסי*
הנדן נטר הרה'נ הבקי בחדרי ו0תרי התורה וברחכים
בכ 5מדעים וכו' כש"ת מוה"ר יהורה ראזענבעינ
שליט'א לפנים רב בעיר מרלא וכעת מו"ץ בק"ק ווארשא
בעהמח"ם .ידות נדרים" שלח אלי טוו ,דר
תורה" הלק בראו%ר 1שהוא ביאורי הטקראות מן העה"ק
וכל עמנים זק~נעיםלפירושןיטלפסוקי התוה"קונם העתיקס
ן התרעםללשין הקורש והרפים שניהם יחר בד בבר
מישי
ן האנשים שלשון התרעם מוד לרסיבינו מה
למען נם
ת
י
א
שיאמרו וירעואיך יפארו את שם קרשו ש 5הבורא ית'
וימעמו מפת טף דברי הוחה'ק דא"א אשר נתחבר בלשזן
אימית 5מען ישוממו בו רבים אף אלו שאינם טנירים
בלה"קכי אם בארמיתביבימידהנאיםהיתה5שיןהארמית
לשון המדברתבפי ההמון .וכדאיתא באבוררהם טעם אחד

ב"ה .נ'חיי התרם" .1ב:דקארעסם.
על הקריש שנתקן בארמית ברי עגם עמי הארץ שאינם
שכ":ס ליר'נ רב -ביבי ה'ה הרה'נ יקרת אור
מכירים אלא ארמיתיבימ.וכן מובא בנ"ם המעם של מסח
וקנאין הסיר ועניו וכו' כש"ת כוה"רי 1ד 5ר'ב נם וכתובה שנתקמ בארמיתכרי שיהפרסם הרבר נםבין
ההמון שהיו מרברים אזבלשון ארמית .אמנם כעת נהפך
שליס"א בעהמח"ם .ירות גדרים" ום' ,שערי זדר
הוא שלה"קמובןיוהרמלשין ארמית ולאלה האנשים נראה
תורה'
ר
פ
ס
כ
ו
א
ר
י
החתום .אכן עתה כאשר
ההעתקה
ספרהזוה"ק
בלשון הקירש יפקחועיניהםויהיו בכלל מועם"חייםזכו.
אהדש'ה באהבה רבה .תמול הזהיר והבריק כדעעי ויזכו למדרגת דיבק.הויחזקויאטץ לבם 5עבירת דקירש.
ספרו הקיוש והבהיר מהר תורה' חלק ע"כ מחזקינא מבא להרב ד3עץבר שלים"אואמרינןיישר כ%
ביאשית .ומאר מאד התענגתי בו ויהי בעיני כמוצא וחילו לאורייתא .ויהורה שר דד עם אלועםקיושיו נאמן.
י חפץ ה'בירויצליח לדוציא הדבף
גלל רב.כי את ד3ל ראיתי אשר יפה עשה בעמובעתו .ואני תפלה לאלחיכ
יים כאלה בישראל .ויען כי מכחאלדפועל בשלימות .ולבי 5חוקקי ישראל והכתנדבים
וירבו מחברים וספ
ורמויאקטזאן*כי שמצוה רבה לתמוך ו5סער את כ"ת שיוכל בעם5 1,9 .בם את ד3פר דקרוש הזה בכסף מלא בעין
לבצע מישנתו המהורה אשר חשב על היהודים למובה יפה וברוח נריבהכדי שיוכל הרבריטחבר להוציא 5אור
ע"כ אשקדל בעצמי להפ"ן ספרובין אנ"ש ונם למחזיקי נם את שאר רח5קים מספרו .ובזכות זה חהברכו בכם-ס
כעתירת ידיד כל בני ישראל
הרק אכהזב ואפרסם את ספרוכי מוב הוא וברכה בו
י
כ
ל
כ"ת
את
דורש וסבקש רברי א"ח1 .מ49ב ו
ילברעשטבי"קי אשבהרוךא מעו4ם חלאדרי 'טך3א פייבך מויבש הא'%ק יאסי
השם הטוב יעורהו בוכוה רבר
ך והמרינה ,נעדמח"ם שו"תאורי וישעי קמא וחנינא .טשנה
כדידירות יובל הנרול שלא עיעהו ח"ו שום צערוי
ינוןיכאוא כסף על הרמב"ם ז'ל .אמרי שפר עה"ת .ישועות ישראל
ש5זם יהי' לו בביהו .השקם יבמח בארלי .ער :
על דנרה ש"פ ודבדית הש"ם והאלפסי ז"ל.
כלך ישרא 5גוא5ו .כנה"ד ונפש אוד3ו נאסנה סכבדו
יטיקירוכערנו ור3ד1פה להשענם שארחלקיספריבמדיה-.
הק' י,טראל כערנער האבדיק בוקארעסם ידג

.

פמרסבורנ פ" 1שבם

דהרם"

לכבוך הרה'נ חיף ובקי ,משנתו בעמר יקי ,שי בית
הורר .מריר%דה רוגברנ.

מאסקווא יא אדר תרס'ז לפ'ק
רמיים והשלים לכבוד הרה"נ חריף ובקי בר חכים
בצלה ובנפתר כטד שגן עודהושדלייא להדהר!

הן היפיעלפני וצד ספרו .זהר תורה 8ואבא היס א 5תשואת ק ק לכמה  %דךלק רראשן כספרו
י ש5,ח 15
',זרר תורה' אשך כבדני ט.ויננ
בא מהית ב
יובל .וטמרבי דבר נדול עשה :ספרו
ראוי לשם ו5תה5ה41 .ףיהבצזיז לא1ר נם יהר הח5קים
בעברית אשר כ'ם ררש ממני .ודג מונן לטלאות רצומ ועני נכ,ן נ8ב 5קבלם במודר אשי י,שתעייהם
, .ה'
רני-תר ~חלקים אבקשיצ תבוצ 5כל:ת את אשר החלותהיה שבעה וגיייה במעוף
נם לשים יבש .וכאשויצאו לאז

ן11י-ל(,4ץ"לו::%ייטןג'ג"וו;:
לבברניבגי.

רברי רמנבדו נערט א ,א ,הרכבי*

ידע.
הטמ ר13בבד 1יעקב מזאה

הקדמת המחבר .בלב נדכה ידבר.
3ח3עלידןישפך שיחו" דלפני אנשיםיציערוחו:

ישכוצ רץשנום דתנל הארץ .השמים אלו אנשי אלרים
בעלי מררנות גביהות .והאיץאלו אנשיםהבינונים.
בצאת מפרי 4ה לאור עולם .ואם אמנם ירעתי כי ספרי
זה לא בשכינו הוא ,כלומר שלא ננרך לאנשים הנדולש
הרוסיםלסלאכי אלהים אשרעולים בסלם ההנסההשסימה.
אבל הלאישמחונם דמהבנילה הארץ .בראוהםיהעוררות
י
מאנשים הבינתים ללמיר ולהבין מאסרי ה1הר הקדוש.כ
זה אות שקרוכה הישועה להנלות .כרברי אליהו לר'
רבי רבי כמה זכאה אנת דמהאי חבורא
שמעון.
ת'~ן כמהעלאי ער ראתגליא ליועאיבסטייומיא.
רילךיתפרנסו
ובגיניה ושבתם איש אל אחו1תו ואיש אל משפחהו השובו
 .וכמה בני נשא לתתא
וכו' .ובמקום אחר איתא"11 .ל
יתפרנסון מהאי חבורא ףילך כר אתגליא לרעעא בררא
בתראה בסוףיומיא .ובניניהוקראתם דרורבארץעו'.ועור
איהא'11 .ל .ובנין רעתירין ישראל לסמעם מאילנא רחיי
ראידו ספר ה1הר יפקון ביהמןנלותא .וכירוע שיש עור
הרבה מאמרש ספי1רים בה1רר ו1הר חרש ותקתי ה1דר
המלאים ועומפיקים נונה ספבת בנסת ישראל אושר תצמח
ע'י למור ספר ה1הר.ואין לומר שזאת סוסב רק
ה.עלנרולי
י מה
הרור בלבר שרס אחר בעיר ושניט במשפח
כ
שאומר אתנליא לההאי בסוף יומיא ובדרא בתראה .מורה
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הזה ספר
לבא להקג14ת חדשה ולדתפשט ייקיגין
הכלל ישראל .ומה נם שי"ל שדברי בעל עבזדת רקרש
אינם אסורים רק על רסדות והסתרי תורה שבספר רזהר
כמו שנזכר שם בבירוש ,אבל הלא בערך ב' ח
י
.לקלי2לאססזפ
את
הזהר יכול להיות סובן כמעט לכל בר רעת
שהוא בלשון ארמית .ושהרי בטרזכיםשדיעיון רזה לא
נתן שנהלעיני וסנוחה לנפשי זכןרב.ודכריחאיתי בה:קה
לקחת עלי עבורה קשה כזו להעקיק סספר הזהר ב4וון
הקדש כל המאמרים דסב"יים עוטק רפמיקים אשרייכלו
להיות מובנים לכלל ישראל לכל סי שהוא רק בכ4ל

הזיי

:טקיןע),י%ין:י,י~5נזי,עני

דהנה כאשף דחלותילעסיק בזה ראיתי כי לא ראשון
אנבי ברעיון הזה .כי דלא הרח" 1זצ"ל היהלו
ספך הזהרבלש.ןהקדש .כטו שסובא בפירושו .ררך אמת'
שעל הזהר בבראשית דף (לד ) ובסשפטים רף (קסו )
סזביך בדרך אמת סכר
קמן .מוכח טזה שכבר הי'
זדהי
בעולם זהר סל קטמן הז
ר הגרול שלאהי' נטצאבי כ5
הזהר בשלמוק .וכן קם נדול אחרבימי דהט"4ה והלבוש
ה"ה הרב הקדוש וכו' מוד"ר ישכר
המחבר
.בועהרעת1יצק"למבאעמי
שכלבד 1את שזה כמה מאות ששה שנתגלה ספר ה1דר פירוש "אמרי בינה" שע 4הזהר
י
ר
די
ר
זד
1ש14מדים בו רקיהידי סנילה .עור תבא התנלות חדשה ר5יבנים בנק) על לשון רקיש וסידר אותם עלדס
לכלל יוראל .שגם הכלל ישראל עתירים לטעם מאילנא הפרשי.ת שבת.רהויקרא ספרו בשם "טקור חכמה" .וררב
רחיי .וכן איתא בספר חסר לאברהם מהר"אאזולאיזצ"ל.
וז"ל .ורעכי עיקר כוונת הרשב"י ע"ה בחבור הזהר היה
לזה להיות אור הלאומי [היינו השכינה] באפם שפע באין
תומך ובאין עודלה .ורצה לעשות להסמךל חרהבבעלה שכל רברי ה1הר יהיו פתוהים ומביאריםלעין כל קורא
בו .וז"ל בהקדמהו:
יחור מועמע"י חבור ה1הר וכו' .וספרזה עתיר להתנלות
בימי מלכא בחטיחא כרי ליתן סער לשכינה .וכל אותם
בער יכו' אחר אשר כל
שיזכו אליו יזכו לנאולה.כיהעבידה זו דגזיעטזבזמןהזה אמר הצעיר
היאיותר חשובה מכל אילינביוה שהיובזסן שהיה ביד"5ק
רברי הזהר הם על
קיים וכו' ע"ש .הרי מבואר נם מדבריו
ורשעתיר ספרהזדי שניפנים בנוים .האחת דעת נפשוטי ישוב הכתיבים
להתנלותבההגלות חרשה מפורכמת בד
.
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דברים סתוקים מנופת צופים אשר המה סלם לעלות
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 11היימ התפשמות בין דנלל ישראל
.
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למעלה בית אל .והשנית ידיעת הע*ונים ע'פ הסור
שדם בוכע הוה במירנת בעתים:
אמנם שפמה נא ונראהבעיני המרע איך תוכל להיית הנעלם והיא חכמת הקבלה .בשמן משחת קדש
דצענלות הזאה אםלשון ה1הר דץא בשפה ארמית בלולה .ולמעלה מן השכל עולה ,ולכן בעיני אנשי
שאינה מובנת בל כךכי אםליחידי סנולה .היקנה אדם הרור אין ססלתה צלולה.כי בה לא יחפיצו .וממנה
ספרשאינומובן .ואנורואים בעוה"ר שספריסינות סתרבים
ת לא יתרצז .והאמת במקומה עוטדת .באמת וביושר
יו
מאר בעתים הללו וקונידס מרובש וכמעם צורש ונהפעש
4
9
ר
ב
ח
ל
ה
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ר
נ
.
ת
ד
מ
ו
צ
מ
ה
ז
ע'כ
משפטי
ספרי
רוהי
בהימם עי'ו שמשש ספריהם בכלמיני .
יוטפליאים 1י1של הזהר איש איש על מקומו בלשון צה ונקי להיית
שנכהטגו בלשון צחוקל .ומפרש הקדושים דג
אור דושרה הקרושה מתחים
זוית .ובפרם ספר ה1הר חיבורי זה נחמד אףנעיםבעיני הרואים וכו' .ומאהר
הקרוש שמבשים
בעל רבר נסתר שאינו מיבן כמו שאין תועלת בהבאת רברי הזהר בלשונו כדויתו
על אי1ה קמיע,
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ו
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ו
.
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1
ד
י
ד
ש
מעם אשדרברי האזולאי בעל עבוהת הקרש זצ"ל נכנסים וצורתו מכמה פנים .האהר הוא באשר שכל דברי
כ
לר-ו.וז'ל .למור ספר הזהר סרוסםעל הזהר הם סתומים והתומים לרוב המון בני העולם.
עפ
בלבו שכהב שם בס
כל למור בשגםלאידעמאיקאמי .ואף שיטעה ב-9אתו .ועור יש כמה טעמים לדבר כהנהוכהנה .בכן אטרתי
והוא תשן נהל לנשמה וט' שספר הוהר מן דסורות להעמידהבוריזהבלשון קצר וצחלהיותלעזרולהועיל
עצמן בגלף .והק
צוררא יורע שדס סומתומיערי תורה .אלא לבל יוצא צבא בצבא העבודה דת תורתנו הקדושה.
שאעו טבן מקו
.
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אם אינם מבינש הזהר ונוסף על זה באשר שכל רברי הזהר יהיו בעזהי'ת
י
ר
ב
ד
דם דג"וטעיםבדבד
יה
טגליאםיבו בלי שום ףנשי דהפע~ת פתוהים ומבוארים לעין כל הרואים וקורים בו ובו'.
אד
ומ
הלאקוראיםומצפשים
עכ-ל:
הלב .בען שהינם מבעש מהשידברו .ואז -בל באופן

ו
י
,
ן
י))-::י.י::י)י ןזל
פניי:
ישכר

ביין

.
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אבלכל מבץ דואד שספרי לא פע 4כמרק המחבר .כי
אין נם אחד שדו;למד כס2רולהביןהדובהרריהזדי.
נעתך.נ
יעןכ' חסרני שהיאלה .אחק.שאין מאמרי
 .שאין דברי דודר
בו ללשון דקדש סלה במלה .שנית
מוצגים בצד ההעהקה.כי דק ע"פ שני אכנים הללו יוכל

ה11ציי)למ"יי",;":

[;

דקעל פרשה בראשית ופרוק נח דובאו בו ~אמדי דוהר
דכובנים .ימשם ידלאה נשסט ינדסי בכ 4פרשה ופרשה
יוהר ויוהד .לא נדפם על שאר דפדשיזק דק ועיד שם
:עיי שם:
כן בראי-י שסכי כוה דיא נדשץ סאד.

4מדית טובי; כטי 4מוד ספד דוהר הכךיש .אשרי 3ל
ד בכלל איש
הינה בו כ .יפקח -עיניי ממש ולא יהידעי
ן אה ואה .וסלאה הש-ץ דעה
בער לא ידע וכסיל לאיבי
את ד כטים .4ם מכסים .ונזכד בזה להקים סוכת דוד
הנופלה ויגרזם השפעה השפע דקחשה לכנסה ישדאל
גכי" הפנים ,ד:ע 'לגאולה שלמה בקרוב .אכי"ד.
כאן דברים חוצבים להבוה אש
ערעןק כאהי
לההוכי
 שכהב דוב דגאון דגדול הצדיקמה
בענין ז
דמפודסם אשר כלבספדרז.לא 4גים ליה מוה"ד אברהם

הין -ךץמך לאברהם.
אזולאי יצ"ל
ב"ד:
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ד"
כי עיקר כוונה דישב"ינע

ע
ד
,
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ע.ור
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רעל
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רגרקי ו"ר.ה כהי ואיני מהוך עסי ותלאה לחבר ספר
כוד ש.דיי שלם בשלמזק הרא.י בהעהקה צחה וק4ה
כדרך לשן דומדיש,ונם הצג .-בצרו סאמרי הוהרשנעהקו.
ושיינהי מקום טק.ףמוצאס .ובכל הכקכ.ק שחסדהימדבדי
רזדד מחמה שהייהי מיכדח לקצר שם בשביל הפסק
ענין אחר או דד.ש אחד .דשמהי במקים הוה ב'
נקוחת כוה ואם בסיף מאמד דשמתי קי שונב
כוה  -הם הצנהי בדבדי הודויכן בהעהקת דלשון קדש
נקודות דגפכיקית .ונם בדגדד מדויקה .כי בעת העתקהי
היו לפני איוה ספרי זדד מדפוסים שונים .וכ'ז עש.הי
בשביל להקל על הקורא שיבין בנקל כדי שיוכל ללמוד
בחוקיתכדאוי .בדגשת דעעפעלוקדלב .ולא דק מן דשפד
ולחוין .וכן נם בשב.ל מטדה ד פידשהי בעזדה הח.נן
לאדםיעת כל המק.מוה שהם קצת מקזשי הבנה בפידוש
סיחץד אשר -יאתיו בשם ז'ן וקזהר .ילא יאמד עיד
ןבו .יגודאי בעודי"ה
הלומד בספד הזה צרלי הסקיס 4דבי
תצמח מזרטיבד גחלד
ישדאל'אם יתפשט ויחפדסם
כיל
יהכלל ישדאל .כי אין דבר
ן
למוד ספר הזדר נעילםלב
שמחזס את האסתה ומהקן את הנשמה
את הלב

ומסדי

וז"ל

אהי הלאימי באפס שפע באין הומך
לור.
לה .דצה לעשוה לה סטך ליחדה בבעלהיחוד
ובאין
מועט ע"יחיביר הזיהר בסה שהיה דואוחבידיו עוסקים
בסודות ההודה שזה מדם ליחוד קב"הושכינתיהע"י הסוה
שסוד הוא ד'ו בממסדיא או"ד .ונם שע"י החיבוד הוה
ידיה ביטיל הקליפוה וקלות העונות והשבתת הקכדונים.
אשר לודסיס בכל עת ,בכל שעה ננד מדות דקדושים
ודשמוה דקחשים שדםבסיד השכינה הקחשה ונגד בני
ישדאל .והעוסק בתודה נגךאקלע וווב ודומח שהם בהעות
סידיתכדייהיילם מיעהםע"י חיבוד זה .וספר זה עהיד
לדהנייה ב.מי מלכא משיחא כדי ליהן מעדא לשכינה
הקדושה כנזבד .ודגד כל אותן שיזכו אליו יזכו לגא,לה.
כי העבידד הזאת דסועטת בוסן הזהדיא יוהר חשוב מכל
אילי נביות בזמן שהיד ביה הכקדש קיים .ומ' עיי"ש
 .עכ"ל:
עוד
י הפיד חיי.ויהי נועם ה' אלהימעלינו .ומעשה
ר11נ ידי יכינלןא
י מכשול וטעותישמרני .ובאודדועודה
.
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ידחקלרימו:שיד יואמימ .
ויאמצני .ומן ההשה כחי
.
ציקה.ייייאני .ויזכני לי ולזרעי עד עולסבכל4
י ישראללימיד דהודה דקדושה לומהמהוךנדו2
כ .ונזכהידאותבבואלציון טשלע במהרהבימינו אמן:
וחיחבד

..
מודעה

י גכרי טכווס ,סיג6יס6 ,וס"ע וכדותס סכ5
?5ע (סוזיע סכ 5טס כנוכי  16כגקיג כספר.ס "(תגי
ק6י ט 5סטתיס סקדתוגיס 6סר סיו 5פ:יס,
 65גגס ט'5סכ  -16י6תיגסוסססכיס6 ,ת ס' 5ה יד:ו
וכסתו  65קר6ו  65כן ססתיס כזחניגי 6סר6סנ
ותניס ככון ויקר 5תיית תססות6תיגיס כטקרי סדת וס6תוגס(1י(ס ג;ו 5ךנר5 ,כתיג 5 16מסוכסיס נג .6ודיט'טייסס
 ,ו6דרכ:יו":ריס 6גהגו( ,פי ךת שס"ק( ,דרוס
ס5י-ס ,טוגתס ג( סית.סעסתפי 5כס5ותס  50ח5כות וסריוויוטליינ
 5טתו ,ס' 'ריס סודס
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.פעומ

ל 1לארם לעסל בתורד יומם.לי"ד~ .פי שהקב"ה סאוין
לקילם של אותן העוסקים בתורה 'כל רבר שנתחדש
בהירה על ירי ראיש רעסל בתורה עישה רקיע אחר
לסרנו שבשעה ההיא שרבר קורה נתחרש מפיו של ארם.
וה רובר חיריש עולה ימתיצב לפני הקב"ה .והקב"ה
לוקח רבר חיחש ההוא
161וסעטרובשבעים עטרות
מצוירות יחשק.ת .ורדבורסנחשכיטה שנתחרש עולה ויושבעל
ראש הצריק חי העילטים  ,יפורח סשם וסווסמ בשבעים

.

אלף עולסות ושלה אצל עתיק יוסץ'נו זכל רענינים של
עתיקייסין הם רברי חמסה בסודוה נסתרים ע~ינים יוה
סיר הרבר חכמה קנתחרש כאן .כאשר הוא עולה סתחבר
באותן רברי חכסה של עתיקיוסין ועולהייורר עסהם.
ינקנס ברעך ח"י ע.למות נסהרים .שעין לא ראתהאלהום
1לתך סשם יוצאים וסשוטטים ובאים מלאים ושלסים
יסהיבב.ם לפני עתיקיוסין באותה שעהסריח עתיקיוסין
ברבר חכסה רזה יש לו נחת רוח סוה יוהרמרבל .או
ליקח איהו הרבר חכסה יסעטרז עם ש"ע אלף עמרות
חה ררבר חכסה פורח יעולה וירד ונעשהרקיע אחר.וכן
כל רבר ידבר של חכמה סחורשת ואלו הרקיעים עיסרים
בקיום קלם לפני עתיקיוסין והוא קוראם שסים חרשים.
 ,החכטה
של
שמים סחורשים נסהר
שאריםרבהרניברתאוירםהסןרמרחסווררשויתםו
י עוסרים
רעליונה'נו ,כל
 ,ארצות החייםנ' ויוררים
הם
לפני הקב"ה .ועולים ונעשי
וסהעמרים אצל ארץ האחת ונתחדש ונעשה רנלי)ארץ
י
חרשה סאותו הרבר שנתחרש בתורה ועל והכתוב כ
כאשרהשמיםהחרשים והארץ החרשה אשראגיעושהשמרים
לפני וט' .עשיתי לא כרעב אלאעויטה .שששהתסירסאתזן
החרושיםוסורותהתורה.ועל והכתובואשיםרבריבפיךובצל
יכסיתיךלנמועשמיםוליסודארץ .השסש לא כרעב אלא
.ר
.א"ל בשעה שנסמרה
שהסתיוםר.הא"ראלעזרכויובצלידיכסיתיה
לכהטה באו כמה רבבות מלאכים עליונים לשורפו
3שלהבתשלפיהם.ערשסכךעליו הקב"ה ועתה כאשר וה
רברחכסההחדשעולהונתעטר ועוסרלפניהקב'ה הואסויר
על אותוהדבר ומכסהעלאותוהאיש .שלאיתורעאצ~םאלא
להקב"הבלבד.ולאיקנאואוהו.ערשנעשהסןאותורברהחרש
שסיםחדשיםחשרץחרוצה.וש"כובצלידיכסיתיךלנמועשמים
ן עולה
וללהיוסוערלהארעץל.יתסהכ.אוןש"נכשומבעצלשכל רבר דממויסןהי
יכסיתיך.ולמה טחפהוטעכמה
יר
סןהעין .בשבילשיניע לתועלתזליתה .וש"כ לחןעשמים
וליטרארץכסושנהבאר.ולאמרלשיוןעסיאתה.לאמרלאווק
השעריםורבריםדגההייניםאלהעל אלהעסיאתה.אל תקיא
עכר
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גל וה המביון על ההקדפות והיטודות של היההא חייף.
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יאינמכסהכליםאלאכדגשמה.
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אלעזר כמה הביבץ דם דברי דהורה.
6י אמר
שבכל תיבה ותיבה יש סוחת
עליומם .וההצרהכלל העליון נק"את .ולסדנובהי"ג סדות
שדהורה נדרשתבההכל דברשהיה בכללויצאמןדכלל לא
ללמדעלעצסויצאאלאללמדעלדנללכלויצא.ודוי ההורה
היא כללהעליון .אץ"פשיצא סמנהספור אחדבפשבות .ודאי
לא באלדראותעלאורע דסכורבלבד .אלא להראותע4י*ים
ליוניםוסודותעליונים.ולאללכדעל עצמויצא .אלא ללטד
עלדבללכלויצא.לפישזהדכנור וברערה א ,דמעוההדיא.
אע"פ שהואיוצאמן כללדיעורה.לא לדראותעלעצמובלבד
יצא.אלאלהראותעלדנללהעליוןההיאשלדהורהכלהיצא
ווכאים הם ישראל שוהנה לדם תורהעליונה רערה אכה
וכר שאומרשאלו 0פה" דוערהלהראות על אותם המכ,רים
בלבר בש תיפח רורצ שאם כן איןזו הורה עליונה
תורת אמע ,אלא ודאי שדוצרה הקדושה העלתנה דיא
תורת אגצע,בואוראהמלך בשר ודםאין כבודו לספר דברי
הףיום .כל שכן לכתוב שחו .ואם תעלה על דעקך
שהסלךהעליון דקדושברוך הזא לא היהלו ענינים קדושים
ליכתב ולעעעת כדם הורה אלא שהוא אסף כלדברי
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ושיומתע .כנון רבריושו .דבריהגר .דברי לבן ליעקב.
 .ואסף
דברי האתק .דברי בלעם .דברי בלק .דברי זסרי
וכל שאר ספורים הנבהבים ועשה
אם

שתם
סדם תורה .כן
מפני סהנויאהתורתאטת.תורתה'תמימה.עדותהיאמנה.
.כתנזת ה'ברה .יראת ה'טדצרה .טשפמי ה'
פיף ה'ישרים
אסת דנחמדים מזהב1מ8י רב .אלו דם דברי דהורה.
אלא
דצש.רה הקדושההע*ונה היא רערת אכת .וכל
רחבהומרש1ר1ו-הדובדי:יראלאבא להראותענינים ץליונים של א הדבור.
לדואותעלעצמובלבדהצאבא .אלא לדראהע
על חתו דנלל העליוןדצאבא .ג) א"ר שמעו; כך דצאלמי
שנכנםרוצאבנמהרותשבוערה.ולטישאיטנננסויוצאלאכן.
משל לאדם שדץהכוורוביןדריםולאידעסןישובהעיר.ורע
הגרםואכלהחטיםבעצטם .פעם אחתנכנסלעירדג"ייטלפניו
לחם נץב .אסר האיש הוןא .זהלמה .אמרו לו זדו לחם
 .אמר וססה נעשה
מאד לוגו
ל11כל .אכל וד5ודם
זה.אטרומחמים .אחרכךדגךיטלפניומצזתשנילישיןבסמן.
טעםמדו .אמר ואלו מכה נעשו .אסרו מדגום .אחר כך
דקריבו לפנעמעדנימלכיםדנילושים4יבשושמן .אבר.אלו
ממה נעשו .אבוץמו)טים .אמרודאיאני בעל כל אלה.
שאני אוכלהעיקי של כל אלהשהיא ההמה .אבל הדעת
ההיאשלםעדניועולםלאידעעאברהסמט.כנפכןנושבירורק
כללחתורונא"יסכלעידעידגוביםהיוצאיםמןהכללהךיא:
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כלן בררך כלל נכתבו בהורהו ,0נראשית ברא אלהים
ונקראף
ה'

מ?ור דיראה
י היאמצור הראשתה
ו
כירראגשמיצותת.ובסהיראהה'".
1יראתה'
לב
::ק-אתראשית .שכתו
ראשיתדעת.לפי שרבר וה נ9יאראשית! .וה הוא השער
ליבנסתוך האמונה .ועל מצוה  11סתקיים כלהעולם.יראה
מתחלקת לשלשהצררים .שנים מהםאין בהםעיקרכראף.
והאחר מהםהואעיםיהיראה.יש ארםשטתיראמןהקב"ה
בשבילשיחעבניו ולא ימותו .או שסתירא מעינש הטףאו
כמון .ומפני זה מתירא ממנו תמיר ,נמצאת יראהוושהוא
כהיראמןהקב"האינהכראילהקרי~עיקר.ישארםשמתיראסן
הקב"הלפ ש
מיתןי4ראמעתששלהע.לםההואיםעתשהניהנם.שתי
י ע היראה והשורש שלה .עיקר היראההוא
א4ה אינן
שהאדםצריך לפחרמרבעו .לפי שהואהארון המושלהעיקר
ורשירש שלכלהעולמות .ורכללפניוכאיןואפם חשוב ,כמו
י 1כלרירי ארעא נלארחשיבין .ויצמצם הארם רצוט
ונאמר
כהוא שגק4איראת ה' חה המקם שנ-9איראח ה'
בסקום ה
. .וה הזא
נקרא ראשיתדעת .ועל וה נכללה כאן סצוהוו
רעיקר והיסור לכל שאר סצות רהורה.מי שרטי יראה
נ סררגל .אםאיט נומר.ראהאינו ממר סצותרה.רר.שהרי
דיראההיא השערלכל .ולפיכך כתובבראשיתשהיאהיראה
ברא אלרךם את השמיםואההארץ.ומי שעובר על,ה עובר
ע 4מצות התורה .והעתש למי שעובר על וה היא רצועה
רעה שתכהו.ויהו והארק ריתה תהז ובהו יחשך על פני
ארבעה עינשין לעטש בהם
4ל1
תהום ורוח אלהים.
הרשעים.תהז.זה חנק .שכתובנ9 ,תהו.והחבלמדה.ברו.
%סקילה.אבנים רכשוגהותתוך תהום רבהלענושהרשעים.
והשך.זושרפה .שכתובויהיכשמעכם את הקולמתוךההשך.
בוער באש ער לב השמט השךעגן וערפל .ווה ראש
ו
י שעל ראשירישעים דו;חילישורפם .ירוח .וד דרג
רק
הז
הד
בחרב .רוח סערה חרב חרה הלהט בו ככתיב .את לרם
א רוח .הוא רעינש לוה רעיבר
החרב הסההפכת .וזהניי
9מצותדו;ורה.ונכתבהעעשאחרמצותיראהריאשיתשהיא
כלל של רגל מכאן ולהלאה שאר סצת דתורה:
מצוה שניה היא מצוה שטצית ווראה נאחות בה.
ואינה יוצאה ססנה לעולם .והיא מצות
האהבה .שהארםצריך לאהובליבינו אהבה שלמהיוסיז
אהבה ולמה  11אהבהרבה .שכתוב רהדלךיפנ
י והיה
תמים .שלם באהבה .ווהו שכתוכ ויאסר אלדדםירי א.ר.
זו אהבה שלמה שנקיאת אהבה יבה .יכאן היא ר5ציר
שיאהב הארם לרבוט כראוי )7 .ועל וה למדנו שעל
שניאופנים מתחלקת האהבהיאדשבלרקב'ה..שסישאיהב
להקב"ה מתוך שישלועושר .ארינתימים .בנים סביבו.
כישל עלשפנאיו .ררכץ מצלהיםלו .ימתוךכך אוהב.15
ואם יוףה לוהבהפוך.ורסבבעליי הקב'הנלנלדיןרקשה.
יהיה וונאלו ולא יארננוכליי ולפיכך אהבה 11איןהיא
אהבה שיש לה עיקי אהבה שנקראה שלמה  11שוךא
בשני הצדרים .ביןבריןבין בסובה והצלחתדרכו .שאוהב
ח לרטנו כמושלמיצי אפילי ווא יטל נשמהך ממך.זו
היא אהבה שלמה שנמצאהבשני הצריים .וע"כ האור של
מעשה בראשיתנחנלהואח"כמצז .כאשרנעזיצאריןהקשיע
תתכלל1שני הצדדיםביחד להתתשלמתע האהבהנראוי..
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ו(מ("ום,ג:כד3י~ןתכ:לי"(ד:יר36:ס"15ג5ת"ן
וסכי

63סכם
מפחד תח,ך 3נ,ן דס6
"גטריך כד חתי כרגס דדיג 6קס' 6סרי 6ט(וי.כדין 'תער
יר'%ויוח( (%ריס כדק6' 5א ע6יקסס (ניס וט"ד כתיכ
חץקסס (3ו שו( 3רטס 3יסי 6סע6 54מר 6דחקרי לטס
6ט6כמיר6ס ד6כ4שחדת נחרין ססיין ו5ושכ(עת תג'יוא וד6
א '16פ
6יסי 6סכס ס(יתח5כדי
וסליס6
ר:ליר:אה (תגוט ד'6ת %(6
3ט(ת.6עימד(6יס3כו(נוינ
"36יחוד6
ות
כדק%5, 6ת 63יגון סית ססרין ע(6ין ו(ר%נכד (ון ימוד6
מדה נסית תיגין דסתט יסר .(6ו~%וג 6רטות 6ד(טי(6
3סדיה %וט] וט*ד 4פך]ך (6סרן (( %%י6ס( כס"ןפי3ץ.
פ 6מ 6וכתינ סמיס תתחת ססתיס תקוסאחך.
יהכגסון דרנין דתהות סתי5( 6ת%ד 6ניס (תס
ד6ף נס(יתי
(כית ססרין כדק6' 6ות ועס כ( ד3 6ס6י יו? %סרן
(קסר 6ניס יר6ס ד%סריך (6רכ 6נד(*ת ד%5זו דד("ת
י ךתתחד
דו"תחתדקפרנדוד((ס"ת וסייגו דיכ3תסיס3 3וסתסרו66ם יסמיוד63ססו
(1 ,נתר
ד'6סי
ז5תקסרת תתן (ט% 6(.עריה (קסרס (ס (תת 6נ6וכ(וסס6
נכית ססרין 6חרגין ד(תת 6ו' 16נרוך סס כ3יד ת(כותו
ן תס
(טו(ס וטד ד'6ת "3ז סית תי3ין 6מרגין די"וד 6כיי
דסות י3כס 6תט3ידת 6רן (תע3ד פירין ו6י3ין ו(גטט6
('5גין וסייגו דכתי 3ייקר(6 5סיס (ינסס 6רן נס6י יתוד6
6רט 6ת(' 6רטו 6ס(יס
י6ות וט( ד 6כ'
(כ
דו
ס
" ט(6ס וחד 'חוד6
ק6
דד
כע
תת"כ' סו 3תרי זתגי חד ע
ו(ס(6ס תדס6
תת6ס כיונ ד6ת6חיד 3תריןססרין
כי*ן כדק 6י6ות.
הי3
סוצן דס6 6תתקגת (תטכדסירין ו6
ג8קררא רביעאה לתגוט וס'ס 61ס(6סיס כו"6וידטת
סיוס וסס3ות 3( (6נך כ' ס' סו6
ית
ס
 6,ד(6וט'ס נסמ 6דס' (תגדט ד'6גון
גחאד%סו(ייסת.כסויל6תפכר(ולד~66
נ הט11ג 1רז 6דכת'3יסי ת%תנרקיט
ססתיס (ס6יר ט( ס6רל (מוייתיץ סרסן מד 6(3סרוי6
י(( (6תכ(( 6פ6רת מסר כטת 5דסת'ס ףנ] ד'6גון
"ד ד(ית 3סו סרוו .6גסור%5 6כמ 6נגסור 6מוור( 6ית
נסו פרוד 6וכ( 6סר .וד 6ס 61טגג1%1 6ר 6דיתת.6
וטגג 6ד6טת(3 6י(י 6תדת יוס ותות (ילס 6(,התקן ד6
גד%(6סר .6כתס ד6תתר (ס6יר ט( ס6רן .וכד 'גדט3רכס
וגל6

נ%קייא

ייו

בשיאחכגףמות שפ"י
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אקר אלעזר ודאי לא נצרך לשכח היראה בכלרגהנוה .כל
שכן במצוהזו נצרכה יראה .שיתדבק בה זה שנדבק
באהבהזושהיארק נצד אחרטוב.כמי
י
שאמרטאזשנדצףראךבבשיבוי
תר
שנתנהלו וטובאריכתימיםבניםופרנסה.
שא
ור
עי
להתשררב
יהולפהד שלא ערםהחמא.וע"זכתוב6י אשרי
ארם מפחרתמיד.בשבילשאזתהיהנכללתיראהבאהבה.וכך
רזאה האדם שדיןהקשה ע%רהעלע.אזיתעזרר
בנציררךאהכאוש
יפ
יחד מרבוט כראוי ואל יקשה לבו .וע"ז כתוב
ומקשהלבויפולברעה.בצדהאחרשלהדין הקשהשנקרארעה.
נמצא שהיראה םתאחדת בשני הצדדים ונכללת בדם וזו
היא אהבה שלמה כראוי;
מצוה 2טלישיון לדעת שיש אלוה נדול ומושל
בעולם1 .ליחד 1בכל יום בעצד
הראוי .ב*תן ששה צדדיםהעלענים .ולעשות להם יהוד
אחד בששרי
:יבות של רפסוק שמע ישראל.ולכיון רצון
העליוןעםהםוס)וע"כאחךצריךלהאריךבוכשיעורששתיבות.
תון שכהוב המים מתחת השמים אל מקום אחך
יאספו דמדרטת שמתחתהשמים לההאחדבו.לדלוחו בשלמות
להששה צדדים כראף ועם כל זה נצרך ביוור הזה
לקשרבו נם מדתהיראה.שצריך להאריך בהדל"ת שלאחד.
כי הדל"ת של אחדנדולה .זהו שכהוב בו ותראה היבשה.
עוזתנלהותהקשר הדל"תשהיא יבשהביחורההיאוי)ולאחר
שנתקשרהשם למעלה צריך
לקשראותהלמטהעםמוגותיע
בששהצדדיםאחרים שלממהוי)5לאמרברוךעזםכנהרמלכותו
לעולםועד .שישבזה שש תיבות אחרות שליחוד .זאז מה

.

ייו

.

.

ון:יה יבשה נעשה ארץ .לעי%ת פירות ווזבואות ולנטוע
עשים
שכתוב וי49א אלהים ליבשהארץ .מזה היףצד
שלממהוזדי
מתמלאת הארץ בשפע שלמה כראוי .וע"כ נדעב

.

בזהכיטובכיטובשניפעמים.אחדעבורירצדהעליון.ואחדעבור
יחודרהחתע.כיוןשנעשהדףחודבשניהצדדים.מכאןולהלאה
הרשא הארץדשא .טשתכוץלעעיתפירות יתבו%4ת כר*י:

מצוה רביעיתיעת שה' תאהאלהים.ככהובידעת
דדום והשבווז אל לבבך כי ה' היא

האלהים.ולהכלילדהשםאלדים בהשםהוי"ה בטללהבין שהם
אחדואין בהםפירוד ~ינ)וזה רמודשכתובידד סארתברקיע
השסיםלהאירעל הארץ .להעתם הקני מטןזאחדבליפיו?ד
כלל.להבליל מארתחסרבדהאם שנרבהבתיבחשגדםוינ] שהם
אחדואין ברםפירוד .אור העשהור מקושר באורהלבן.אין
בהםפירוד ח]בלאישי.ויהצ עכצדהענן הלבן ואהאורבעם.
ועמוד האשבל"5ה .מדתיוםווטרתלילה .שיתהקטזהעםזה
ן ד%פרם
לה4יר .כמושנאמרלוש*דעל הארץ .צאה8ריבי

שהכל

הזהר

?ח אפרש ברמז דע שכדי שיהיה נאפשרות לחברא שלם גואמי מן אור האלהות עלת כל העלות נניא
ספירות שצקראית נחר
י האלהות בהרבה 94%
חכמר בינא חמד גנו
ש:
עף
רה וזפארת גצח הצר יסי -פלטה וזק עוו~שת וכלים שיחפשם נהן ה94ר מג4ק
השתלשלות .והן גחלקין לו 4קולמות שנקראים אצ לות ברי*ה הנירה עשיה פפירה א' נתר גקראת רעיהא דלעילא ב' פפורות הכפא
בסיפניה הן שורש העולמ1ת אצילוון ובד"*ה הנקראים אבא ואמא .ר ספיחתחנ*ת נקראין שיתפטייןעלאין והן ש%רשעולפהייירה,
גתררה האחחנה חלנות היא ע%רופ שלפ העשיה הנ*פק ש' שלמות האלה בקר4נאהם*יגדאוברוא* ואגל נרמו בתיבת אח"ד .א' רסז על
דץ' רפו על ח' ספירות חבה*ג תגה,י ד" רמז על מלכות שהיא דלהביאין לה אור ס%ימה אלא פה שנשא*ע לה מן ספיחת
העליוטת והייגו כ%גת היחוף בתיגת אףק 4שלעזמעיעזראל לגטןבןפוז של אחד שנ' ספיחת הראשומת כא*נ הן ם"ףשרות באינק
"ית ספיין
ו9הן ר ספירות חג'ת נה*י שת גקרא ידשדא על~ה *%ת ך של אהר לגוון שפשורת הפלגות ש%קראת רלה %ק
גקראת מרת היהאה תהא מקףשרת גפ היא
בהיחיר 4עץ *ו%א יהוף תץע ספירות הראשועהג זח גגףא יחודא חחן4חץ .ומק4ז4ץיבין גל
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גקראיס *ית ספדין אחרגין דלתהא .ואלו הן מהנותיה לחלק להפ דהאפע שקבלה .ןיג] שפ הה*ה מרמז עלרהמיפ .מע* 8אלהיפ 4

י
ע
ו

מדת

חרע .ה9יט לדעת *חזכל ממקור אחד .ולא נהמיגיפ ה%4מריפ שיששהירשיות שעלפובגלגי

ופועל רע גלגד; ןחט ששיפפוש8

%6

ן קודש
ישו

הנךמת ספרדעהר

שדגל אחר ולא ישרם פהיוד .או כח דגץמאה "טעלקמן
רעולם ולאיומשך למסה .חדן דגודשכוצבידרו לכנאורות,
שדקליפה אחרדסוח תתבשךותתעלדנ דג%ח דואדי%
"ד.ושם-
 .או*ד וזא בשת-ת סריברות .מ"ת
חקייפה הוא סו'ת
ב%תי-%ינפרדזת.סאדרות "ד) כאשך ש.דזהנטתלקטושם
נעשה חבוד סו"ת סן הי%תיות דגפרדות .-
)6

כשצדדן חמ4שית כתוב ישרטהסים שרץ ששו-ה.
בבקראדשהנרמז שלש מצזה .אחת
בתודה .אחת לעסק בפריה ודבעע ואית לד3ךל
לו%שטע ימים להעביד טשם דתדלה לעםל בד%רה.
לרהעע בה לדצסיף לד בכל יום לתכ %נפש %א-וחו .שכ-ן
שראדם זמסק בת,רה טעהקן בנשטה קרושיע שכתבישרצו
דסים שדץ נפשהרה.זו דועורה שנקראה מים ישרצוויוציאש
כחדוץייםשלנפשחיד.נפששלרצזיהדקדושהההיאועושכאשד
האדם איט שסק ברורה אין לו נפש קדזו%ה וקדועחה
שלטעלהאינדשורהעל .-וכאשרכטעיגעבהודה.ק"י דחישת
שפתים שדצא מרחש בה זוכה לנפשהיהההיא.ולהערלהימע
י ברם ה'סלאכ .-אלה הם
כמזמלאכיםונףושים .שכר%בנ
דעוסקים גהורה עגק-אומלאכיי בזאיץ .ושע שכהוב ועזף
ה17פף על הארץ וטוו זדיינובעולםהזה .ובזלם הבא למדנו
שעהיד דג*4הלעע%הלדםכנפיםכנשריםלשוטטבבלהעולם.
יוג%י ה'יהליפו כח
אבר כנשרים .חדצ שכתוב
שכהובנ
ועוף יעופף על הארץ :-
מצדךץ
לעטק בפריהירביה .שכל מי שזמסק
בפריה ודביה ערם לדבדו ההוא להץת
טבע תמיד 1י )1ואל יפסקי טימיו .והים גתטלא בכל
הצדדים ויה) ונשמות חד,ות טההדשוה ויוצשיה מן העץ
דיזא .והרבהדדלותמחדבים לכעלהעםאותן דגשטה .וש'כ
ישרצו דגדם שרץ רדה .זה בריק היסוד הקר,ש .נרו
דגמשךויוצא .ומיםשלו נהרביםוי%רציםשרץ הרבהנשמות
לדודהההיאויטיועמאותןדנשמחעדגכנמנתבהיהההיאיוצאים
כמהעופות ד1%דדדםועפיםכלהעולם וגו,כאשר דגשמה תצא
לזההע:לם .עוף ההוא דפ1רחויוצא עם שתה דגשמה מן
העץהד%איוצאעמהלזההשלם.כםהעופותיוצאיםעםכלנשטין.
עגים.איזדכרמיןואיץר משמאל .אםוכרטה דםשומריםלה.
שכתובכי סלאכיו יטהלך ,ואםלא .דםמקמרניםעליה..
עד שטונעעצמומפדיהורביה.כביכולושא טסעכאת הדשת
ר13לל כל הרמותים.תורםלהנהר דך%א שלאיהשפעומימיו.
זפעם לבדית
בכלד%דדים.ועליו כתוב 7ן -צאו וראו
.בי והש(ג"ו
ה
,
י
ב
נ
י
ע
ה
בפטץ האנשיםהפושעים
ש לתוף.
ודגשמה אינה נכמשת לפנים מהפרוכת כלל וגנ) ונטרהת
ם ה~א:
מועי

"מל

ששית

,ו

ידש

לשון הזהר

י%הי 8נוץ ס 8%ססר6 6םון עשפ(קמגע
7כ(6סו ו"%פ
למ 6ו( 6יפתסך (פפ 6חן" %רז 6דכפיכ וסיו (סמורות.
ס6
3תר מזס 6שק 6שס'16 6ר ססר6
5מר 6ל"%ת .ש*ר נחכ"ד ל5גצון מו*פ כפרזר5
מ14ורות  )7%גן ס6י ל'%ר 56ס(ק מפק מפגגר6
תן*ע 3לו%ון דפרון- 6
 16נ8קךדא ד2מישאהגתינ ערמ ס%שסרו שק נרס.
כק
9
' *3רייפ 6ומו (6תט0ק6
0ר
(מיט
(תמגי 6יותין 6(1ט3ר 6מ
שמש' כשריית.6
תמן ער(פ( 6מ(ט
(6פחד(3 6ס (6פס( 6סככ(יוס( 6חר64
ורוחיס ךכיו
ד"3ג 6תטסקכחוריימ6 5התקן 3גסמ 65קךהש 6ךכפיגיסרגו
ק
קק
קךיס 6ה),
ר0ס5
7הס
ךס"סי6
כרגס (6 6תטסק 3ל%ריית( 6ית (יס גססק קדיס 6וקךוסס
ך(ט'( 6( 6סרי 6ט(וי .וכן 6סת(7כ16ריית .6כי%סא ל'0קו
7רמ'ס 3ס ,כ' (ר,סי 6גסס מיס ו(מסזר כמ(%ין

ייפס

נ

עס

'פו:ן

.

ד

 .ץ

מו)!:פ6
,ע,מ(4ג'וס:חרט
((6ז6וךמו3ססו,זיכממ'
) ס '6כס '6ט
יטכף ט(ר,ומרן
" 6ט(מ6תניק
ה
ס
ךזמ'ן נך"ס (מעכן (וןניס'
ן כגסך'ן (6סק 6ככ( ט(מ6
7כת'כ גן וקו' ס' 'מ('פו כמ 'ט(ו6כרכגסר'ס.וסייטךכפ'כ
ועוף 'טופף ט( ס6רן .-
83קודא
(מתעסק3 6פריס ור3יס ךכ( מ6ן
ימתעסק3סר'סורכ'ס נר'ס (ססו
גסר(מסו' ג'3ט תמיןו"
) 6(1יססקון מימוי.וימ66תמ(י36כ(
סערין וימ) וגסמת,ן מךתץ מתמ7סן וגסקין מססו6 6י(ג.6
וטוו)

ז%תי"או;

ומי('ן סני6ין 6תרכי6ו 5צ'(3 6סךי 6ינק נסמפין
וגס
מיס ,יע) 631יגון
ךע%ין 3ריסי 6מיס נפרן
(סס"
טופק גכחע
(ס6י ט(מ .6ססו6
זפרמ וגסק3סךי%י גסמת0מססו6
תלין מךקמימיג" והן -סמ61%י וכ' 6יגק גסרע (יסן

,:שי%ע)%:,%,1מקינוקי6
ענ2,

ססון

%דג%ג',ממ'י,ג"2וכםמבן

"~
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הקודש בהיושם של הנפשחחמ
 .וזהדיושם שלאות יו"ד
שנרשמתבבשרדגץדשיותרמכל שאררשומותשבעולם.ועוף
יעופף עלהארץ .זה אליוזהנביא .הפורח כל העולם בר'
פריחותלהיותשםבשעתדמילהשלדבריתשיש.ינצרךלדכין
הכסא
לו כסא ולהזכיר
הנביא *
ואם לאאיט באשמבהפ.הויברזאהאלהים אשתלדהנא
עם
לי
ינ
ידגדולים.
שנים*.אלההםעילהופריעה.כרירעזהערלהואח"כפריעה.
ורםבבהינת זכר עקבהוגן]ואת כל נפש הדרההרומשת .זה
רושםאותבריתקודש.שעצאנפשהחיה הקתשהכמושאסרנו.
אשר שרצודבים.מים העליעים שנמשכו אצל אא הברית
הוה.ובעבורזהנרשמיםישראלברושםדיךושורגיירלממה.
כדמיון שאותן הקרושים העלעניםנרשטים.שיוי'היכרבין
צד הקדזשה לצד האחר שלדמומ.אה .כןנםישראלנרשמים
ן קדושתם לעמים עכו"ם .הבאים מצד האחר
לדכיר בי
שלדגצמאה.וכמו שדםנרשמיםכן נרשמטבפימנט הבהמא
והעופא שלהםבין הבדסות וקעופות של העסט עט"ם.
אשרי חלקם של ישראל.
מצוהשמ'נית לאהב את הנר הבא למול עצנו.
וליכנם תחת כנפי השכינה והיא
מכנימה אוהם תחת כנפיה לאותן דגפרשים מצד האחר
של דמומאה ומתקרבט אצלה.שכתובתיצא הארץ נפשהיה
למינה.ואפשרתאמרשזאתנפשחיהדגכללתבישראללכלהיא
סעטנת .חזר ואמרלמינה .כמה חדרים והיכלות זה לפנים
מזה יש לה לארץ הזאת שנקראת חיה תהת כנפיה .כנף
הימנית יש לה שניחדרים .ומזאת דכנף הםנפרשיםלשתי
אומותאדוית ערש להן התקרטת לישראל .להכניסם תוך
החררים האלה 'כס] ותחת כנף השמאליתיש שני ההרים
אחרים .ונפרוים לשתי אומות אהיות שהם עמון ומזאב
טלם נעיאים נפשחיה.ועוד כמה חדריםסתומים אחרים
והיכלותאחריםבכלכנףוכנף .ומהםיוצאיםרוחותלדערישם
לכל הגרים שמתגיירים .עקראים נפשהיה .אב 4למינה.
שהם נכנמים תחת כנפי השכינה ולא יותר אבל נשסות
ישראל יוצועת מתך עף העץ ההיא ]גו] ומשם פורחות
ךתוכה .ודסורככזוב
הנשמותלתוך ארץזותיךמעיה"עו
'6כי תדוז אהם ארץ חפץ .הע"כנליאיםישראלבןיקיף
שסבחוץ .ועוד שהנריםאין להם הלקבעץהעלטן .כל שכן
בדגוף שלו .אבל החלק שלהם דצא תחת כנפי השכינה
ולא יותר .שם חוניםנירי הצדק ומתאחדים 1לא לפניםכמו
שטעבאר .ולפיכךתהבא הארץ נפשחרהלמינה.ולמי .בדמה
ורסשידהוארץ.כלם שעאבשנפשותמ3אטזההחיה .אבלכל
אחת לכרנה כ לה:
0במצדועועעטיעית יה
שרעעייים וליחן לדם סדן.
שכתוב נעשה אדם בצלמט
כדמתט .נעשה אדםשרדוהבשות%חחשזבלל1תזכרעקבהע
 .שךדי מצד בחעת זכר
בילכצועשירים כדביתנועניים
 .ומצדבוד'נקטזהדלטן.וכגצושהםלמעלה בשוהשות
העושי
אהר
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אחד .וזה מרחםעל זה .וזה טהןלזה תומלעטו מובהוגזו מד 6ההמ ד 6ט( ד 6ויסי 3ד 6וניוי( (יססיכ ,וכ,י
 .שיהיה דטשיר עם העני סכי"גסריך 3ר נס
(ד
" יפסכ3 5:ת3ור5
כן צריך להיות האדם לממה
תנ
תל
בחבוראחד .שיתן זה לזהועמול טובד זהלזה.וירדובדטץ תד 6לפיס 3ר( 6ו
"?ל5סגפספווי63טתירר
6
"לר 5וירדו 3דגת
הים ונו' .פר זהראינו במפר של שלמה המלך .שכלמי סיס וגו' ר 51לרת"
יי:ן 3ספר 5רסלפס פלכ 5רכל ח6ן
שמרחםעלעניים ברצון הלנ לא תשתנה צורתו לעולם דמס ע( תסכגי 3רעות 6ד( 6( 63פ:תיי ריוסניס לטלס
סנמושהיתהבצורתאדםדיאשון.וכיק שצורתאדםנרשמתבו
5יט  %ל
ישלו שליטה על כלהבריות שבעולם בצורה דךדא .וש"כ
רטל?3 5יסו 5ריוס 5:סס"ר
וסוראכם השהבם יהיה עלכל חית הארץ הו' .כלם זעים ופור,כס ותתכס יסיס פל כל תית סתרן עו' כלסווטין
ומפחדיםמן אותה הצורה דגרשמתבו .לפי שזאתהיאמצוה
פכל53
נדולה ומועלתויתעלההאישבצורת אדםיותר משארמצות.
סרתכל6ו3 51ר כם 3ריון 5:ר5רספ1וכל ס5רפריורין
כ
ו
מנייןמנבוכדנצר .שאע"פשחלםלו חלוםהדיא.כלזמןשהיה ?:לן
ר5פ"ג רהלססיו 6תל 5-כל ופכ. 6ריוס
מרחם לעגיים לא נתקייםבוהחלום .כיון שרמילעין רעה
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אשר עשיתי עכו דחם בועז:
5טרפסיתי פפו סי
וס1י3
לו"פסילי
ע לדגיח תפלין ולהשלים עצמו בדכות 43סר 4441עשיראה %ית5תסל
תנרת'ס3דיוקג6
מצךוץעזטיריר
העליק .שכתוב ויברא אלהים את
ט(6ס דכתי 3וי3ר(6 6סיס 5ת
האדםבצלמו שדריתפליןאותעת של השםדקדושהםממש.
כל אותואות של השם דקדוש בפדשה אחת חקקה פרשה
הראשונה קדש לי כל בטר
.זו אות
פרשה ב'והיה קדת6ס קדס ליכל 3כור ר5 5תי פי:ס,פייכ 5וסיס
כי יביאך א אות ןק פרשה נ'
 .זו
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י
6ת6,ת ה סרספ 5תלית,ס :יט י:רתל ר5
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י
שמע
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כ
אותך פרשה ד' והיה אם שסוע.זו אותדץ האחרונה, .
תך פרס ר3יפ6ס וסיס 6סביוט ר5 5ת 3תרהס
י הוא בצלם אלהים .מהאלהים
ז
ח"נמישמתתקן נדםדי
קדיס 5וגחו
מתיחד בו השם הקדוש וגחו כן נם וצא נהיחד בו דשם 6תיחד'3 6ס
" 6ת'הד 3יס
1
:
6
ו
י
:
ף
6
דקדושכראוי .זכר ונקבה ברא אותם .אלותפליין של ראש קדיס 6כרקת י5ות וכר 3ר5 5יחס תפלין ררס,
ותפלה שליד ודנל אחד וכסו:
ה:ט
נ)
תעסר 6ר5רע 5סכ5
א
ר
ר
ס
פ
 0בטשוךדץ אהרן עשרה לעשר מעשר הארץ .כאן
ר
מ
ד
ה
נרמז ב'מצות .אחת לעשר
תית תרין פקורין סר (עכר6
טעשרד%ר" .ואחת להביא במרים מפרי דעץ .שכתוב פעסר 5ר5רט 5ותר ל6יית6ס 3כהןירפירי 5ילכ 5רכמיכ
הנה טעתי לכם את כל עשב טרע זרע אשר עלפני כל סנס גתתי (כס 6ת כ( עסס זורמ זרע 6סר פל פגי כל
הארץ .כתוב כאן דגה נתתי .וכרעב שם ולבני לוי הנה ס5רן כתי3
סיס נסתי וכתי 3סתמ ול3גילוי סגס
טעתי כל מעשר בישראל .ונתוב וכל מעשר הארץ מזרע גתת' כ( תטסר
סכ
"3יסר5ל וכתי 3וכל פעסרס"ין פורפ
הארץ טפרי העץ לה' הוא.
ס6רן פסרי סען לס'סו5
מצדהזטתיםע*טרהלהניאבנוריממפריהעץ.שכתוב 43סר 4441רןרימך ("6תתס 3כור' ד('6ג .6דכתי3
ואת כל העץ אשד בופרי עץ
ו6ת כ( טען 6סר 3ו פר' טן
זורע ורע לכם יהיה לאכלה .הגם שכל מה שראי .לנבוד וורט ורע (כט 'סיס ((%ס 6ף דכ( תס ד6תחו' (גבו
אסור לט לאכל .אבל להםדועיר.נרק לו;ם כל סעשר שלי 5סיר( 5ג( 6ת'כ( 6ת'ר (ון ויס( 3ון כ(
ד'('ס
ובכוריהעצים .חדןנתתילכם .לכםוי
ס
ע
ת
רת"ריכון.
ן
י
ר
א להדורות שאחריכם .י3כורין ד('6ג'ן גתת' (כס( .כס ( 6(1ד ד3
מצוה שלשה עשרהיפחת בן הבכהי יקשרי פקורא תלימר יש3ד פרקג3( 6ריס (קסר( 6יס
בחיים.כישניסטונימיש .אחר
3מיין דתרין תתגן גיגסו מד
שלחייםחשתד של מ4תהרעומדיםאצלהאדס .וכאשר יפדה
הארםאתבט.מידדטמונה שלמיתהפדהו.ואיטיכול לשלם 3שגיגויס תיד 6דטטת 6פריק(יס ( 6(1ס(סחס
3
עליו .תה דנוד ךראאלהים
יכ(( וסגס
את אשר עשה בכללידגו ט(יס ורזס ד 6ויר(6 6סיס  %כ( 6סר עסס'כי
ה מלאך החים מאד
מנ,.
 .זה מלאך המיתה .ולכן סש ד 6ת(6ך מייס ת6ד ד 6ת(6ך סתות וע"ד 3ס6י
בפדיוןהזהמתקייםזה שלחיםונחלשאיקושלמיתה.ובפדיק שרקג6 6תקייס ד 6דהיי 6ו6תמ(ס ססו 5רפותת ו3פורסי5
ד1ה גךנה לו חיים כמו שנתבאר .וזה צד דרע סניוצ ר 5קגיליס מייס כפס ר5מפר .וססו 5טסר3 5י %ס3קליס
ואיט נאחז בו:
ר 3יס
ול"5תי
מצרוק 4ט4בע עשרה לומר יום השבת .שדואיום גיסד 4441ארב'סך (גסר 6יות 6רס3חת רתיסו יומ5
דמנוחהמנל סעשהבראשית.
ר3ייחת תכל טו3רי 3ר:5יפ
סכ6
כאן
כש4אה מקומות  )6י,ש ד ג) וות נ ג) .7.17

י
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1:יז(51שתיבץ2לטמ6ט:גע'נדוישגי'טןבגג6
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1
יעסי6

כי

דו הזהר
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וט) שם8ירה אחת תש4יע שפע לסשירה ששיה שחסר לה הה44ע ,קח) *" שהשם הויה פהיהד נהו4ם אלהים והייע יחוד קכ-ה ושכינתיה
תקונם געלטא דרנורא ותשלין ששי געלמא רנוקבא
זגס) ת4לין

שיי

לשון הזהר

הקדמת מ8רהזהר

ןפקודין 0ז
רכחכ(ילןתרי
דיוס ס0כת ומד (קדס6ס'6
'ימ6כקדוסתיס לנסרח גטדי
רכ
ס
"ת6ד'6סייות6דגייח(6ע(מין
יכ(0וניי כר6ס'ת6סתכ((ו ומתעכידו ען דמ6תתכקרד'0.וממ כיק
ד6תקדס יומ06 6ת6ר כרי6ס דרוחין ד(6
( 11נו60
.ג'  65סוס וע קכ"ס לחעככח לקדס' 6ומ 4עד -יתכרי
ע 6תער ססו6
נופין (סני רומין א(" כ6יגנ 6דדעת עוכיר
דרפ .ו
כע"( 5תתקפ 6כע(ע 6ו06פר0ו כתס
טסר6
ת"
צ'
רוח'ן לכגכ
ס 4יגין (6תתק0ח כע(ממ כנופק כיון וחמ6
קכ"ס כך 6תער מט ('6ג 6דמי' טמכז דרוח 6וכע0
65י(ג 6דדעת סוכ ורמ ו6תפר ססר 6דעוג ו6מקד0
יומח דס 6כרי6ו דנו0ין י6תער! דרוחין כססר 6דעוכ )6סו
כ 6(1 . '4כססר6 6מר(61 6מ(י 6קדיס סער6 6חר6
 6עד ד( 6יקדיס ססר 6דעוכ ( 6יכע ע(מ6
כס6י((יי(('י"
(מיקס קמייסו6פי(ו רנעמ מד6 .6כ( 4וות66קדיס קכ"ס
דד(ינ קמיס קדו 60דיומ 6ו6קדיס קמי סער6 6מר6
ו6תקייס ע(ת 6ומ '6דמסיכ סטר"6מר6( 6תכגי כע(מ6
ע6תתקס6 6תכני כס6ילי(י6ססר 6דעוכ וחתתר 4ו6תכגון
מסער 6דעונ ונגין נך
נופין ורוחין קדי0ין כ4י
(י
"ת (סכת .וכד חמ6ת ד5
(כ
ס
עוגתן דמכימין דידע' ד 6מ
ססר66מר 6דכמס ד6יסיחסיכת (תעכד עכד ססר 6דקדוסס.
6דזק( 66ומסעע 6ככמס מיי(ין וססרין די(ס .וחת 06וככ(("יגון
מסתסיערסייסו כנ(וי6דנו0יסון
דכוגיג6 6יגת
ייסו רוחין מססו
כגין דנפקין מתמן סוו גכפין דס(רגוסופר("
סער6 6מר 6רוחין פרעי(חין דמייכי 6ד5קרון מויקין
וסרי6ת כרא (ייי"
ת ה1ע'(ת (ון כד *קד' 0ומ 6וס(ע6
קדוס 6ע( ע(ת 6ססו 6סער6 6חר16 6מירת נרמס
חןעמרת כ( (י(י 6דסכת 6ויומ 6דסכת 5כר מן מסיתו"ן
ה 1כת די(יס דחז(י כטתירו (מתמי פ( נ(ויי6
ומ
תכ
(גסור 6ד0רנ 6עכתר 6סמרת ם גוקכ 6דתסות6דסר
"0
כיון דנפק 0כת 6כמס חיילין ומ0ריין פרמין ומכעשן
כ
(ע(ת 6הצ( ד6 6תתש 0יר  (0פבעיס ד('6ס(עון
ע עת 6קדי 60כד גפקין ככסי(ו וח0נין (ס(ס6ס כע(מ5
ע( עת 6קדש 6וחמ6ן (ון כ((ות 6ו6תרין 0ירת 6ד.6
כם .6כדין
כסירות 6תכד(י כללות 6ו(כתר מכד(י
פרסין מנייסו 44לי ומסטעי לו תדכר .6רנאהג( 6סיזכן
מנייסו .-

יית"

גי

ן קורש
ישו

י
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כאן נכלל ב' מצורם ארצ;שמירתיום השבת.ואחת לקדשזה
היום בקדועדע .לשנךיום השבת קיצאיום ממחה לע,לם.
4בל מעשה ביאשית נטמרו עעשו עד שנקק-שהיום .כיון
שטעקדשהיוםנשארההבריאהשלהרווזתשלאנבראלוםנופות.
וכי לא ידע דקב"ה לעכב טלקדש היום עד
רו;י
רוב
",
וד
טפות לדרוחות ,אלא בעץ הדעת טוב ורע נתעור
ו
צד האחר של הרע .ובקשלדיגברבעולם1 .ד;1פקגצ הרבה
רוחות בהרבה דתים להתנבר בעולם עםטפות.כיון שראה
וזקב"ה כךדי
ה כת4ררכצעוךעץ דעץיים נשיבתדרזח, .היה
סכתש בעץ הרעת פב ורע ,ונהעודר צד דמוב וטעקדש
היום.שדריבריאתדגופות ורוזעוררתהרווצת בצד דסוב רצא
בליל שכת.ולא בצדדרע .ואםהיה טקדים עצטי צד דרע
בוה הלילה מרם שהקדים צד המוב לא ףןה העולם יכול
לעמודבפנ";םאפילורנע אחר .אבל רפ,אה הקדים דקב'
י
הד
ריגברוה צ
שטיהדלפניו קדושטעיום השבת.ודקדיטו
דרע ונתקיים הע~ם .ומה שחשב צד דרע להבנות בעולם
ולדועטבר נבנה נלילה הזה צד דמוב וטעבבר ונננים
טשת ור~צת קדושים בלילה רתה טצד ףג)וב ולפיכך
עומתהלמודירגטיםהיודעימטזההיאטשבתלשבת.וכאשדראה
כך צד הסוסאה שכמו שדצא חשב לעשות עשה צדהקדושה.
וצאהולך וטשומט בכטהחילות וצדדש שלו ורואיםכלאותן
שמשמשים טמתם בנ*י טפם לאור רנר .וכל אותן
הבניםשנולדיםמשםנעשיםנכפים.כיוןששןרהע4הםרווצתטן
צדרמומאהדויא.רחקותערוטים שלרשעיםיגקיאיםמויקים.
ה4רה בחם לילי"ת ויצדטקם ,כאשד טעק-ש יום השבת
והקדושה שולטת בעולם .צד רג)וטאההךיא טקטדן עצמז.
ונסתר כל ליל השבתויום השבת .סלבד הקלשה אמיכו"ן
וכל דכהנה שלה .שרגלבים במתר לראות דכשסשים סמהם
בדהגלותגופמלאודדנר.ואח"כנמתריםלתוךנקבדוזרוםרבה.
לטוצאי שבת מתפרצים כטה חילות וכטקנות טצד המוטאה
ום2עמטיםבעולם .וע" 1טעתש שיר של פגעים שלאישלמו
על העם הקדוש .כשיצ*אם בבדלה ורוצים 4שלם בשלם
עלהעםהקדוש.וכאשרריאיםאותם שמתפללש ואומרש שיר
הזה .בתחלהמבדילים בתפלה ואח"כ מבדי~םעלרנוס .או
פורחים טהם ווןלכים וטשוטטיםבמדבריורם הרחמןיווילם

ידם

סים

:-

רעיא מהיסנא
")
פתח אליהו ואמר ;ת'כ (וג"( ישכ) קכיח  )6פועח אליהו ואמר נתוב,דניאי י"ב) יהברת
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יבטויצרפויביםוררשיומ
רמטיס וגו' וסתסכי(יס יכיט כשרקג6
יתעכיד דשעים ום' ודמשכילים יבימ בנאולה דאחרונר יעקה
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רבים.
ד6יגון מסמר 6דעוכ ויקיימין כגסיוג 6וסרס'ש רסעיס אלו שהם סצד דכוב ויעסדובינ
בדבסיכקי,ויתוולארבלניישי"ערומחישעים.
אלו שהם טצדררע .יתקיים
ישראל
( 6ויקס( (ון ק ??ז
נון תססר 6לא יבאו ,וידי
י
6
ד
(
6
1
:
נ אוהם ודמשכילש יבש אמ שדס סצד
י*2
דכיגס
מ ד6יסו 6עג 6וח" כניגייסו 6תמר נ) וסמסכעיס עולם ףנינה שוצא עץהחיים .בעטרם נאמרנימ;משכילים
'אא
יודירו כזדע-הרקיע .בוה החבור שלךשייאכ]83ך הזהף
ע(06י
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ד!6סי
דעת'
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"ודים שהוא
זין יסר6ל (מסעס מ('6ג6דחיי ד6יסו נמיון .ובעבוד שעתידיםישיאל למעםסןעץ
כ]כ -18וקזהך 'פקון כיס מן נ(ות 6כרחתי ויתקייס והמפר הזהך יצ4
ת
ו
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ם
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.דחקיים
אל ננר ,
בוס ה' ברד ינחמ .אי
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רןשערמבי
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ד) תוי
ש חמיס .טרעדך יחבררו ויתלבט ייצ
ים חהרשיעי -שעים4
יתכומ
יצדת
רועה הנאכן

יוכגיןזט6

כראה מקומות* "ץ וז ט "חי" 044ש י"סשזש.8
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הקדמת ספר הזהר

לשון קודש

יתבדה יתלבם .אלה בעלי משנה .ויצרפו רבים .אלה
הםזרע הקדוש של שאר העם .זש'כ )6וצרפתים נצרף את
דבקי0.יישרעורשעש .אלההםהערברב.ודמשכיליםיביט.
אלה חם בעלי קבלה שנאמד בדםוהטשכיליםיזהיתכאהר
הרקיע .ח 15שהם מהעעים בלמוד הודר הוה שנקראספך
הזהר:
נ) דעדד אמר
לרבי שסעוןבןיהץאי .כתובנ) רבה
ד
י
ל
א
א
נ
איל
ייורומהיממילשסיאתו'.עפיהשפיר
תע
וב
חנבהשניא עו' .ו
קנשהוידורו צפרי שמיאומנהטעזן כל
בשדא .רבידבי .אתה וצא העץ הנדול והחזק בתורה
בענפיםשלך שהםהאבריםהקדושים דוגהעופוהשהםנשמות
קדועהתחוניםשם.כדמיוןהעץ ש4מעלה ונאמר טובענפודצ
ידורן צפרי שמיא והרבה 4נשים למטד יתפרנסו מזה
י כאשריתנלהלממהבדח4דאחרוןבסוףוךסים.
החבורשלךינ

ן הזהר
ישו

'ת3ררו וית35גו6 .יגזן מ6רי תסגס וערט ר'3ס 6יגון
זרע 6קדיס 6דס6ר ממ .6סס* )6 7ו5רפתיס כ5רף 6ת
סכסף וסרסיעו רסעס 6יגן ער 3ר .3וסמסכיל'סיכיגו.
6יגון ת6רי ק(3ס ד6תתר 3סין וסמסכיליס יזסירו כזסר
ן 7ק 6מסתדלין 3זסר ד 6ד6קרי כ]ן8ך
סרקיע6 .לין"יגו
י ר3ס
ט רנן 6תו 6ליסו (ר3י סתעון 3ר יו(ו6י .כתיכנ

.

.

; ,אמרירוקהקאמן2ן:ךייגוע'י'ס"תח
אלה דם
אלעזר בם
אבארבישמעון בן עחחיאאי 0ץבריו.
רבי חזקיה ורב4

כזסר סללע .וסתסכיליס
56ין 6יגון ר '3סתטון 3ר עח6י ומ3ריו .ל3י 6לעזר 3ריס
ור3י 6כ 6ור '3יוס' ורכי מיי 6ור3י י5חק ור3י מזקיס ור3י
יסו7ס וס%
יזסירו כזילר סרקיט '% :כזסר 656
נד
כד 6תכגסו לחתנער
" ס'6מנור .6רסות66מיסיכלסוו'(651סו
י 'דמ(6כין
עמסון .ו5כ 5גסמת'ן ותתיכת6ן .ולכל מייל
ע65ין לגמת 6כיגייסו .ולמסוי סחסון 63סכמות 6ורעופ5
כמד 6וט5מ טל כ' 65סינ רסי לכל סמסן קדיסין לנ%5
5ון רוין סתירין .וגךלע 5תנוג 6ד 6כ]נ8ך ועזועך :

יורבי ורבי יצחקורבי
ורבי ורביייס
כאשר נאספו לעשות זה החבור .רשות נתן להם ולאליוצ
עםדם.ולכלדג,טםותמןהישיטתולמעלה51.כלחי15תמלאכים
העליעים לרדת להעת בינההם.ולהיות עמדם בדבבםורצק
4ות
ביחד.ועלתכלהעלותנתןרשותלכלדהטכיתד,.קרושיםלנל
להם טדות נטורים .וקיש לחבו דטה
הזרע :
מראה טכץנצת )6יוני"ע ט א איט י %ד  0ט4ש
זיו הזהר
עזדה ושאר החבדים.יזהיתכזה-דרקיע .מהוכזדר .אלא

סמי

א,

זה לשון הכסא סל .דוק לישנא כר אהגליא לתתא סוכח ראתנליא לעילא סאז ועד קתה על הו*מיפ כבודו .אבל לתתא לא
יתנל' אלא בררא בהראה ותוספת ביאור נסוף יוסיא לומר שהוא רוקא קרוב לימות המשיח ובניניה תגוא הגאולה .והנה זה כמה
סאות שנים שנתנלה הזהר לתתא ועריין בן דור לא בא אבל כר רייקת שפיו נסה שאמר 'תפרנסון סהאי חבורא ב11נת 1שיפורש1
סאמריו העסוקים בהקרסות שנילה האר*י זלה*ה .והיינו הפרגסה שיבינו ויהט לאורו סת1ק לנפש ומרפא לעצט ,ב הלוסד נירסא
נעלמא הנם שיש  6שכר ט1ג בעסלו וסקדש כמהרה נשטתו עכ*ז המטלה רבניניה וקראתם ררור היא כשיתפרנסו
י 41לסר 1פירועא
המאמיים הנה מגואר שכל העשק בספר זה סקרב הנאולה ועושה
יולבני מהנלוה .ובספר סקרש
נחתשרו ליוצרו בם*ש כאלו פראנ'ל
"נ-2י הרשבא.אין קץ לטרל שכרו 1או*רינ 1סה טוב חלקגו
סלך הובא באורך רבר' הראשונים כמה מעלות טובות למשתדל בפןרו סא
1ב 1אס נזבה לעזור -461ב ניאת משיחט ג' כך נזר הבורא שלא יהגלה '1היה גנוז עד סוף יוסיא רגגיניה יבוא רחר.כי סגולה
 %כו ולא בזולהו ויה' רצון סלפנן אכ הרחמן שי:םר נעדי להוציא מחשבתי המובר לפועל לזכות את הרבים .ואיןלי להשען
כי אם קל אבי שבשמים ער כאן לשוט וגם אני הצעיר סלה בלשוני כזאת וכזאת' 6(1ן אלר הם רברי רעיא מהיסנא שהיא נשפת
פשה רכנו ע*ר שנתגלה גמח פעסיס לרשב*' וחבריו ל"לות להם רזין ראורייתא והוא שמן גשמיפ נתינה ושות לדשג*י וחבריו
~אליוע לנלות בעולם התהוין סודות הוערה:

דמ

אי

הקורא

כל הרוצה להבין דברי הזוהר הקדוש על כל פנים בהבנה קלה וטל חככטן
הקבלה עצתי שיקנה הספר ?טשט4י ארךה 4החכם המקובל כמהור"רידכ]ךט
י אורה דלעילא מעמ ולאם
ג'קכטיליאיצ'ל 1ילמד כ 1בעי1ן אז יפתח 1לדופעי
בכל פעם יוהר ויותר ודברי הזוהר הקדוש יזהירו טול פניך באור הצפון והנטז.
כי זה הספר שערי אורה הוא כעין הקדמה ומפתח לספר הזוהר הקדוש

.

.

.

דברי המעתיק

4 4

ןקדיש יא
ןהרפרעצעבראשית ישי

לשון הוהר
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טוד מג4ם דנעעם1 .ע דרא ציה .מקום טלאךדניתיטהוא
 .חדו מקום של חשך העליון .תה
מחשיך פני הבריות
זונשיה ,שלא נראהבהדהגלותכלל עד שנשכחה 0כלם.ועל
כן נקראהנשיה .ובד1זו ארקא .מקום שאיט נשכח;י
] ר'
 .זה ננד תכל
וריא אטר זו ניא .ורוח אלהים מרחפת
הניען מרוח אלהים :-

י אור ועדאור.זה דוא האור שברא
")ריא23ך אלהיםיה
הקב"ה בתחלה ווצא אור העין ]ס] והוא
האור שדואה הקב'ה לאדם הראשזן .והיה תאהבו ססוף
 .וועא האורשדיאה הקב"ה לדוד ,ודץה
דעולם וער סוט
משעמהיאומרג) מהרבסובך אשר צפנחליראיך ,ודשא האור
שהראה דקכ"ה למשה וראה ט כנלעד ועד דן .ובשעה
שצכה דקב.ה קרעמדו שלשהדאךזתרשעים .ודם דזר אטש
ודור המבול ודדר דנלגה ,גנע כדי שלא ישתמשפ בו
פתט הקב ה למשה .ודהשעכהםבו שלשהירדדם .שנשארו
לומןימי דעטר שלו מ] כמש'כותצפנהו שלשה ירדדם.
ואדר שלוצה חדשים בא לפני פרעה לקח דקב"ה טסע
האור .עד שעמד על הרסיני לקבל דחורה והחזיר לו
אור רוצא ונשתכחם בו כלימיו ולאיכלו ישראל לנשת
אליו% .י שנחן כסוה עלפניו .כמש"כויירא מנשתאליו.
ונתע0ף בו כטלית .זש.כ ג) שטה אור כשלמה.יהיאיר
ויהיאור .כל מה שנאסרבו ועד .דצא בעולם הזה ובעולם
הבא .א"ר יצחק 14ר שברא רקב'ה בסעשהבראשית.היה
שלה אורו מ10ף ההמלם וער סופו ומנז מה דמעם
שמנז כדי שלא יהט טמט רשעי העולם והעולמוו; אל
יהנו בעבורם , ],1דשא נננז לצדיקים .לצדיקרוקא .שכתוב
 )7אור זרוע לצדיק וט' .ואזיתכופו העולטתויהיו כלם
אחד .ועדדיום של עולם הבא דוא נמתר ונננז ס) ר'
 .ואלו
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יאיטס
להכלילדגפאורש
אירמעצטועם דנאורשטאירמעצטו.
שנאמר בוכ טוב ]ס] א'ר אלשר את לדבליל ולרבות
כל דבלאכים
י שבאים ף]מצד אור הזה וכלם מאירים
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שביארו שכתוב אור זרוע לצדיק .לצדיק ודאי סתם .ואור
דצעא לא שטשבעולם סלבד ביוםהראשון .ואח"כ נעזולא
שמש
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ך וקזןקך
וי

~קים שונים זה סוה בישונם מאלימים שלהם ואומרים שימצא עוד שנ' חלישי
,ר' נריר רארץ הצפו*' והררום*
נ נמרומגש
ד'
צ
.נ']
אוטר כעת השנחת הנורא 'פתירם טאהנו .ויש מפרשיס נענין אחר המנואר בפררס שקר ו'
י
פרקהאור" שאז הו4כחה שולטח שם רבר
אמח 1ה 1הייפ האור של בח הגשסה שריא חלק אלוה ממעל .ועפ"י חבמח הפבע יובן שוה
א הי' נקשר בשום סאור שהמאוד
יהיה הבקור האור רקשיו אור הגשמה הופיעגהיך העין וקוי האור הוה לאהיו מוברחים להתפשט רק ביושר של אלבמון בעין
קוי ראור של השמש והגר אלא שהיה גבחס להחכשט מן העין במרחק רב גם גררך שבירח קוי האור למבוב ברור הארץ ,ועי"1
?1טייר בהע!ן כל הארזומליאה .ועפי"ויובן איך שבבח ,ההיירהיה יביל משה "ראות נל ארץ ישראל טן הנ~עד וער רן וענילת
טתר הארץ לא מנעה ראתו .ע] הצפ'נה אותו במערה כסק.ם חו4ך .ורק ננח זה האור של הנשמח שה
,י' נקשרבעיניו ראה נמ במקופ
בהרי הו?אלקי ברבא ו
אתע, .ז
ן פ" גשביל הרטעיס אל יה1ו גפ שאר העולטוח מוה הדור
ח יום הראשון נברא בבח מרת
"נ
עת
ה4מר שהיא מרה הדאשעה מן הר מדוח סנקראוח כשירות שעל ירן מ
יהנ העולם .ואלא המלאכים -ננראומן אור מרת
החכרחשהי*
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זהר בראשדת

לשון הוהר

והכלכדמיון שלמעלה .ובכלהעולכעתאין ע~ולמ בכלמלבד וכ( 6כגוע 6ד5עיל 6וככ(סו ע(ג!ין  65ס(ע 6ככ( 6כל

האדם.ורוקב"העליוןעליו ולולארק:עויואשמפרישביןמים 6דס וקכ"ס ע(יס(61 ..ת( 6ססו 6רקיע ד%ריסניןעיין
עליוניםלתחתעים .וך' מחלוקתבעולםמרם.אבל רקיעהוה ע(( '6תת6י .סוס פ(עי כע(מ 6מגייסו % (%י ועע
עשה שלוםבע";ם .והעולםאין מתקים אלא על שלום .עכיד ס(ג!6כינייסו .וע(מ 6( 6מתקיימ 6(6 6ע( ס(וס.

 .הוא שלום ושמו שלום .ת"מ קכ"ס 6נךי ס(וס סו 6ס(וס וסג!יס ס(ום .ו6תקסר
בוא וראה דקב"ה נקרא שלום
ודנל מתקשר בשלוםו
כ( 6כס(וס
ש אלדךם את הרקיע וט' .א"ר יד1דה וידךרקיע )6
%סיס 6ת סרקיע ונו'6 .של 'סודס ויס' רקש
 )6ךי;צ
לא כדצב אלאויעש .שעשה בו מלאכה בנבורה
 .א"רהיזק בשניננרא גיהנם עי( %ו6סני (יס כוכו
"6רי5מקכסגי 6תכי'ניסגס
עליינה .חהחזיקו בכח עצום
לרשעי עולם .בשני נברא מחלוקת .בוני לא ננמרהבו (מ"כ' ע(מ 6כסג' 6תגר' ג!מ(וקת כסג' (6 6סת('סכיס
הסלאכה ולפיכך לא מתב בו כי טוב .עד שבא יום עכידת .6וכנין כך ( 6כת'כ כיס עוכ .עד ד6ת' 6וס
ת('תע(6ם ו6כת('סכיס עכידת 6כניכן'כהכי עוכתרי וג!גי.
מד 6ס(ג!ותעכידת 6דיוס כ' ומד (ברמיס כיוס ת(ית%

ריעש

פ"

.

שהוא מקבלכלסים ומשקהלארץשויאשלםדוטהתון.כיון
שכקבל המים מפזרם ומ,לקם לכלהצדדים .ומשם שנתים
כלס .ובזמן שהדין שולמ .עולם דהחתוןאימיונקמןרקיע
ההוא.ויונקמןצד שמאלויח] ואז נקיא נ)חרב לה'מלאה
י לאותן הקנקים א ממנה ושותים ממנה :-
רם.ו
י
) ךי44כמר 4אלהים תדשא הארץ דשא .א'ר שמעון
דתחברוו;כוםעליוניםבתחתוניםהוא לעשות
פירות.מיםעליוניםפרימורביםועושיםפירות.וההחתוניםקורין
לעייעים כ4קבהלוכר.לפי שטיםעליוניםזכריםודוטהתינים
נקבות ולכן הארץ עושה פירות.שדיידי
א מתעברת
כנקבה מן צר .ר' אלעזר אמר בל דנחות דח בארץ.
%אתציאהכדצתיהותולדותיהעד עםהשוו .שכרעב תוצא
הץרץ נפשהוה .ואם תאמרהרי כתוב ותוצא הארץ דשא.
אלא שהוש?אהתקוןכויתיהלהתישבאח'ככראוי .ודנלהיה
נמז בה
עד עצצרך .שהרי בהחלה כתוב תהו ובת
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ועשבים ועצים כראף.היציאה אותםאח'ב .והמאורות נם
כן לא שמהן באמי שלהם עד שנצרך:
ס) ריאמך אלדףם מארתברקיע השטוםתו' .מארת
חקר
 .ר' חזקךה אומר מארת .שש4רה גו

ינ
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וסו 6גע'( כ(מיי
ע(מ 6תת6ס כיון
דגע(' ג!י 6כדר (ון ופ(ינ (ון (כ(דע
סי"
כר .ורתתן 6תסקיין
ס
כ( .6וכויג!ג6דדיג6סרי 6ע(ג! 6תת6
י 65יגק 6ג!ן כסו5
6ס
 ,נ)מרכ(ס,ג!(6ס
רנףע.5ויגק 6ג!ססרסמ6(6ויח]וכי,ן
ן כדין ג!יגס ומתסק"ן מיגס :-
דס .ווי ('6גוןד'/י
י
) ד4%פ23ך (6סיס תדס 6ס6רן דס"6 6ר סמסון
ותת6יז
ז
צין.ג!יין ע(6ץפרין ורכין '6יכין
גך6ן 5ן
(ע(6ין כגוקכ(6נכי דכור 6כניןדג!ייןעי(6י
ןדכורין ותת6י
גוקכין וע( ד6 6רע 6עכדת תו(דות %7
מתעכר5
סוו
כגוקכ 6ג!ן דכור .6ר' (6עור 6ג!ר כ(מי(ין ס
" כ%ע.6
6 6(1פיקת מי(ס'61 6גוןתו(דותיס עדיזססססי .דכתיכ תו%
ס 7%גפס מיס ו6י תיג! 60 6כתיכ ותו 65ס5רן דס.6
6 6%פיקתתקין מי(ס 5לותיסכ 6עוק 6י6ות וכ( 6טס
נגיו כס ע
ד]דתגסריך דס 6כקדג!ימ'6כתיכ 5די 6וריקגי6
כתרנוג!ו מס (1כתר 6תתקגתו6ת'סכת וקכי26ורע6ת6%ין
ועסכין ו6י5מן כדק 6י6ות
.ר6ו6פיקת5ועןד(כסר וג!:6ורותסכי
ס) גמי ( 6סג!סו גסו ד(סון %7עריך
ן44%כ2ך (6סיסשי מ%ת כררףע ססג!ש,ם
' .מ%ת
מסר ר' מזקיס 6ומר ת%ת וסוי 6כש
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סראה םקושת  )6ז 9ט .טי 51גת 0 .יא"(יי ח 97מי .ס) דף,ג-
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ך ןקזןץך
זי

כך הרנה שנים 4ר שהשיגו שהארץ כרורית ומיושנת נבל הצררים והבריות והימים אין נופלים לתוך השמים הסונכ את מרור חארץ
מכל ה;בריםלרגלי כה רומושך ההוק של תנועת הארץ הסוננת את השמש נשס*הימים מון רלמה בתהלה נאמר אל מק ם אחד ואה*כ
נאמרש*ו,למקוה רג:ים קרא ימים כרפירש*י ,ןימ] פי' מן מרת הריןכי ימין מרמו על הסר ו;3מאל על רין מע] גונ 4ר"א היא גמעא
בפיר על הפס
מארתוק אלח תולדות רושטים והארץ בהבראפ ניום עשות וגו' .ועל הפסוק וכל שיה השדה מרם .היה בארץ ,וגם על
נרקיע השמיג שהכל נברא ניום ראשון ואה*נ נצטוו לצאת בקועל כל רנר נומן הראוי לו אמנם צריך להנין
הפטוקיהי
מה שמביא ראיה מן התרנום צדיא וריקניא על הפ10ק והארץ היתה תהו מהו ,ונ*ל לפרש בונתו רה:ה על תהו ונהו יש פירושים
שענים .והתרנום שמפרש צריא וריקניא הוא כאילו נבתב נימוק והארץ היתה שממה וריקג כרטצינו נכל מקום שבתע נפסוק שע4מה
.חרגם המהרנמ קריא גמו נישעי' א' פטוק ו' וגם מ*ר פסוק פ*ה ואםנרייק שם נמשמעות שממה מין נוראי פירוקו שהסר ההיצוניות
שעל הארץ .אגל הגהות הפנימייס הם נשלימות .ולפי וה יפורוא הפסוק והארץ היתה תהו מהוהיינו שהי' הטר ההעוניות שעל הארץ
והיתה ריקס ממעל אנלגפגימיות היתה בשלימותגראוי להוור כיט הראשון ואה'ג עא הכל מכהלפועל נומן הראוילו כפי רצוןהנורא.
זט ר' חוקיה דורש מארת על ספירה האחרונה שנקראח מלנות שיש כה תוקפא ררינא וקליקת הרין וצריגה חמיר להמתש; של חסדיםן
]כ ]6ר'יופי דורש מארת על הלבנה רלמטה הסמוכמ לארץ:

.
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וגסתיי
גסורין
 6ת,רת כגין ו6יסי
וזייגין זרתתסכ 6% 6תקנ(תנפר .6כרקיע סשוס .ד6סו6
הרקיעשוצאהכללשלכלם.םשוםשוזאםקבלכלדםאורות.והוא
רקיע 6ז'6גע כ 655וכ4ן כנין וגסי( כ 5מצרין
גסיר (סלה מן %ז( 6ססר 6ונג) ר' (6עצ 6הר4ס"
ה"
א טאיר לחה דג:וש,ישסין לו אהי וכנ) ר' אלעזר אמריהי
תגרת 6(6 0ע( 'ז6דמארין מארת .מ*יר שאימ מאיר מעצנו
 .אלא על ידי טאורות
מ%ת 6מפק(ר' %ד65
דעליונים רסאיריםלו וכנ) כגוכית יקלט אור רבאיר
"ם'ס 6דק(ע 6גסור 6זכסיר
צפ
מע
זג0רין  %וגג) כ
שיו6 6י יהי מארת .לכרול נחש הרע שדנילזוהם .ועשה פרור
"זי
(סי
ת%תסתס(66כ5נ(ס6יסחרף66הניי)ס6תד66רספי(%4וע0יפן.6יעט
ז6גריס שאין השמשמש)כר בגכבה,כד) מארתקללו,ע.ובעבורזהנרם
ז( 6תסתס
4שכתוב אחדההאדמה.ולפיכךכתוב סארת
ז6ת(ע'% 6ע 6וכת'נ *וורס ס:6העס המףן כך ע%ת ששת"ללההאי-
 .וה
כת'נ חסר יס' נו6רת ז 6כרסר 6וקףפ ספ2יס ז 6פסס .6חסר :יוז טארת .צ הלבבה רקיע השמים
מש.
ש
ה
ארוו"מנכ(( 6חד(6לשדוצ55 6גסר6שתע(עי( 6וש %ע )0וונההמבכללש2רלהפרתנלהחורהעולמותלמעלהולםמה)כהו
תסמע וכעי 3ע( ס6רו ו 65כתינ 63רן דפספט (ט' 65כןנשמעשכהשבעלהארץ.ולא טעב בארץ .משמעלמעלה
"2ת 6ו* סתפוז 6פל מטסר*ת וחסטן פ9שש דעכורמ יםטה
.רבישטעהאכינשמר"ית חץשבת ת9פוועועבורין
וצס3ג(, 6כ( הכל הוא בהיבנה ומשם התחלתכל' דמשטטת %1
כ( 6גצ3 6סיייל . 6ומצצת סו 6סיתח6
תג'ן 4ט) וצ 5ז 6סכ 6כצ% 6ר (כ 5חקופות וניתערי16ת המספייםוכו)ועלכןוצא דסקום לכלדוע,ופות תימטריאות
וא2כין וחמ ה2נת' יסר (6זז3ק! 3קכ*ס ע3ז' תטחן סעדש תים ושנטת.וישיאל שרבקים בדקב'ה
ק זנקין נס ושקק * %ל 6ונו) עןששהחשבעלהלבנה.ודם רבקימבה ומעלש אוהה לטעלה
(סיטר'" 6נ
ט.ה" שכתיב ואתם הדבגרם בה' אלדהכם הנצ)'.
וכתיכ 61תס סד3גדס 3גף 6לטיסם ונר
יסשוז5י3 6ף:איך %דארץ .א'ר אבא בואוראהכבעב דסויויא
טלך:איך  (0ס*ע "6ו 6נ 6ת 6מהכעי3
במספרצבאםוט'.כלדחילותוהמחטתוהככבים
נץצכני6
3פספר1נ*ם ובף.כ5סו מ"5ץומסרי
קכ'ס 6פיק 4ן כפפ 6כ( מו צר  6(1נרע 6גהל 1חד .הקב"ה מווראם בשםכל אחדהשהד .ולאנחסראפילואחד.
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(סתס 6פ(ת 6כ 5אץו כזק 6טף (יס (1ית ע4כ 6לשכחפ העולם .כל אחד ואהד כראף לו .ואין לך עשב
איר36כ 5פ5ת 6ז 65ס5ע 6עליס כככ 6ות3 6%ררוע 1ע( קטון בכל העולם שלא ישלםעליו בוככ ומולברקיע.ועל
ססו 6ככנ 6תתנ 6מז דק 6תסתס נ4דס זקנ*ס כ( מז כוכבריצאיש םם2האחדשןיא סשמשלפניהקב"ה.כל אחד
 .כל ד13כבש שברקיעים טושטשרם לעולם
חו כוק 6פי 5ש כ(ככנ"* זנרקיעין כ( 15תסתעי מ( ואחד כראףלל
וכס* הזה .צלם פקודים לשטש כל רבר חץבר שגטצא בעולם
%י ע 6%5וכ(סו סקון 5סת %כ( ת5ס ות(ס (6יטן
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%ת5 651 .6החין %(1תגז(ין פפנץ ה(4נין תס'6ן ועסני
נר .6נר נמיה וככני 6זק6קייתי ס5ימ .ו6פשקע(י" 2דהשרה4.לא במראהד3יכביםהעומריםעליהם .תראיםעליהם
שנ6נפץ .כ( מו ומו סהס ז6תתה 5יס .רו 3נחשךין פמם בפבים כל אחד ואהר כראף לו .רוב טחמת
י 6וח2לי כ(סו גפק' 1נר6סי%ז(י5י .6עו פ(ת ססמי כוכבים צ4התדםיוצאים בדהדלתהלילה .עד שלששעות
מסו רנפ .6מתתן  6( 0656(1כפקין 3ר איחן 1לוטן פוצת רבע .בהשם חהלאהאין יוצאש מלבד הקממם .צל
כ(פ ( 6תסתסי (3ס(ם ו6 %פתק (נע5ס 44ת המכבש אץ כחשטשרםלבםרה .שינם נראים לבמלה .ויש
גכנ" זק 6תסתסי כ( (עי 6כנין (56תמ 6ו%ו 65כ(6עק כהנבים שצושמשיםכלה4לה .כרי להצמיחולנדלכלאותן
ש כוכגים שכחצטשים ער חשץ
תספן עו הדברש שנפקוז קץ4הם.י
כ(כ
נ"ז6ת.פנץו פ"5סו1 .להת כככי6
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ספס 6חלילה .ומצכיח"ם צגדלים מתהלתהלילה עד שעה ההיא
ס(מת ('3% .65צדןותגד(ין מר6סש 6ז(%י%עו
ס"תסמסי כל אמען הדבר"ם שצפ9ע קלידם.וישכיכבים שסשטשים
ק6
כזפ(יר6יתג()ת(61מל 1'.דהתשזק6זפומד54ייס 2"61 1יס
 .צקקצימןהללה.שכקשנראיםעלעשבהויאאודשאהדצא.
נ" ספ6זס,ס
עס%
תץ6ס(יס זכיון 3סי סגצ 6ככ
.ודדי הם
י נסש ."(,(6ו*%מן בוד במרשרבישצ.ואין נצרךיותרבוצתו
ה
י
ל
ה
סהוסיס % 651עהך
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יספוס"סי 6 %פשק "'2ר אין שבדים לבטלה.מניון וצמרו ורמושםאיןנראים יוהר
('9 6מע (נס5ס .וכען ז6ס(יו
בופמ! %1בע%ם היצא תבנסים למקומם:
נ0ש 6פ(ת 6ועי%ק 65פו"מ
בספרא חגתת 6פ(6ס זנגי קלס 4שה ש כ(
חכמה העלענה
ק
ע
*
שלבני קדם נאמר  %כל אותן
מכביהשרביטוכח)דגצפיעים אדכשרביםברקיע.
זםרנהצ1 6גמ!וגא פפחץסרנחע 6נרקי.%
ביםבארץמאלה דנ49אש סנףהדדים.ואבנים
ץ סש הה %צמן באשרשהפעופ
6שי ד*שכעכסננ"ץ נ6רפ% 6יטן ד*ע
קיע 6יס 63רפ 6ו1טג ססצע זתגו-65מסורי מ44מפיר חואשבף .הכ  0 9קטלשדיםצםם בפח
תיין
ש פ **.פשא*ש%מתלש
פ5ש %1 .מי%6 6
פ4ס.
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ע(ייסוזכ
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 4 4כלטצצים .ח"םבשבינ
ו(ח"6יסן גכני 6דסרניס.6
ילי4א מיסק
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*
ונל
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מואה מקוטות  9 4ש .ט צ ש  9 0 :89ל ל

.
ונה תלה  4לפי שעא משן דגהק מכל הטאורהז
השמים .ע?
ולפעכרם טח12כת חי2ה מקבלת אצר.
ברסיע

ש6ץ

.

4י

ג'ן
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חי

.

זצ"

*

*

דו

צ

ר של ע?מה?ןכג! ו" אלעור רירש גשכ פארת על ספירק
,יכ) ח הספילה שצקראת הפ%4ש% 2יא מאירה לפפירה מלמת דלית להאי
מלכות כמו ר' חוקיה אלא שר' אלעור נותן טעם אחר על מארתחסר .לא בשגיל תוקףהדין שבה אלא מעזם שאין לה אור ש
עצמה :אד) פ,4שאין ספירות העליונות מורוועת עם ספירת מלגות להשפיע כה אורות קחסד .שהם כדמיק שמשא ומיהרא הגג4ם:
עמ ספירת מלכות להשפיע גח *צר השפעכרמיון שמשא היהרא
;גס) שתהירש זאהפסוק מרמו השרחגותעולמית וספירוה
; :ס)חיינו השכיגה הקחשה
ה
י
ש
וצנליפ "שגהש דאי דכחרכ על הארץ .ה"מ גע41מות שמטעל **רץ; :ט)פי' עא רגע המולר
ת עפ הספיחת ועולמות העליתים לקגלת השפע שנצרך
4פאה קךאשיא חששי של בלגימוה "פראל .והיא גתעלית,ישדו
עש-9את פ51יא.
יושרהוה*לה סצ~ת שעשיט פוכיפ4 :צפ האס טנבי וץ8ביש שמנר בגסדא מקרא *קאמעמ':
יגשדת
מחששיע

עי

"שראי

*ניי

זהרבראשית

לשון קורש
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ן הזרד
ישו

ובל התקק והדנדלהשלרם אינם אלאע"י רמראהויגתה של
דשרביט הךיא .רנשלח סן כוכב הדיא וברקיע .וע'י זה
נהקנים ובדלים בל אלה הדברים .מחלות ישבין אנשים
שגראיםירוקים 14כמראהבדיל.שרפואתםתולהבזהשיסתכלו
בסראה
בףזל קלל המזץ 4עינים ]כטו וזריך התלה
.עדשיעבורויהנוצץלפניומראההדיאלצדזהולצד
לדמתנלבו
אהר .כדטיון השרביט .שיפזך נזיזי אור כמו בףקלפניו.
ובהופעתנצי]ר ברק דהואלעיניו יש לורפזאה .אף בך בל
אותן הדברים ששולטיםעלירם אלה רגוכבים.איןלרםתקת
ודגרלהבמהשנראים.אלאבהתפשצןתעליהםאוררהשרביט.ובזה
סתתקנים בהבנית ובסראה ובכח כראף להם .ואנדו הדבר.
שהריכדטיוןזה נרמזבמפישלסהרגלך.בענין וצמתאבנים
יקיות.שאמחסרמרם בהדניצוץוהלרםשלרגוכביםהידועים.
אין נדלים ואין סהתקעםלעולם .ההבלרג:ן רקב'ה
העולם .כמו שכתוב "האיר על הארץ .לכל מה שנצרך
בע-לם הזה לתקן אהו:
"ן
אלרים 8ת שגי רמארת דגדוליםבו' .רעש.
1
:
י
י
ד
החזוק ודהיקון של רבל בףאוי .את שגי
דנ*ויות הגדו*ם .בתחלה וח בחטר אחד שני המ4ערות
שניהם יחד עלו בנדלית אחת .לא נחישקהדיבנ
ה אצל
השמש א'ל הקב"ה לכיומיעמי עזמך ומאז אין לה
א"י סלבר סהשסש .שבקחלה ישבו באחד במשקל אחד.
אח"כ מיעמה עצמה בבל צתן מדהצת שלה .אעפ'ישהדא
הראש עלידם נ)עוד למדנוויעשאלהים אתשני דבאורוה
הנדזלים.זהעוי
םהץ*וןועולםרונהתון.אחדבחינחזכר ואחד
בחי' נקבה ]155וכל זסן שזכר תקבה נזכריםביחד .שגידם
נשיאים בלשוןזנר .ובשביל שעזלםהעליון נקראנדול.לבן
ע1לם דהחתון שמתחבר עמו בבלל נ'בניךא נדזל .כיון
שגפרשו זה סזה .נזכרים בפרמ כל אחד ואחדיבראוילו.
וה גקרא סאור הנדול .תה נקרא סאור הקמון )(נן ולפיכך
אטרורקדמונים.שיהי' אדםזנבלארעת .ולא ראשלש-עלים.
שכאשר מטצא בין אריות נקיא הכל בבלל האריות :-
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וכ( תקוג 6ונדו( 6ד(סון (6 16יסו  6(6כחי~ו
סרכי:ת ךק 6מסדר ס0ו 6כככ6נו רקיט 5וכדין 5תתקגן
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כמס ד6תחד כר גס0ו 6פסיטו דסרכיס 6וו
מתתקגי כחי~ו וכגוון וכסי( 6כמס ד6תמ~י .וספיר 6י0י.
דס 6כמוג 6ד 6רמיז כסטר6דס(תס
דהכגין
וגנ0ח ך0סו6
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ת(כ" כחכוזת"
מנד(ין  6(1מתתקגין (ע(מין וכ(6 6תקין קכ"ס(תקונ6
דס(מ 6כמ 0ד6ת 5תר(ס5יר ט( ס6רז ככ( מס ד6גסריך
כס6י ט(ת( 6תקג 6מס
6ןריעש לסיס 6ת סגי סמ"ות סנדו(יס ונו' ויעס.
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רת ננר)תס ככ( '6גון דרג' 1ד'(ס 6ט"נ דמיסי
ריס 6ט(ייסו
תו תגיגן ויטס (6סיס 6ת סגי סת5ורות
סנדו(יס ד 6ט(מ 6ט(6ס וט(מ 6תת6ס חד דכר וחד
טקכ ]"(] 6וכ( ~ת6:דדכור 6וגוקכ6 6תיין כחד 6תרווייסו
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ד6תפרס ד 6תן ד5 .6דכרו כפרס כ( חד וחדכךק( 6י
ח~י
ריס(6סונ(?

ז

6ת וק ד(יסוי כרגס 6(%1ריוות6
דכד 5יסו קיימ 6נו
5קריכ( 6ככ(( 6ד6ריוות:- 6
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נ)
ן אותם אלוףם ברקיע השצוים .א"ר יוסי בתוב נ) רירצן )76תס (6סיס כרקיט 0סמיס "6ריוסי כתיכ
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'7
בו ראשי חדשים וראשי שנים זש"ב והיולאותוה .אלה כיס ריס 'רחין וריס סתין סס"ד וסיו (6ותות (6ין
שכתוו; .שכתובבי אותהוא .ולמעדים אלהימיםטובים.
ולימים אלה ראשיחדשים41 .שנים אלהראשישנים .שיהיו
אוה"ע עושים חשבת לשמש וישראל ללבנה :-
;נוג'"ו;נן
' .א"ר ס)ריןפכ]ך ה(סיס יסרגו
;ח
,ס
סן ךיאכזך אלהים "פרשץרבים שרץ נפש חיה וט
1י"
ק"גפס חיס ונו' "6ר
ורן
סס
אלעזר אלו מים התחתונים השורצים מינים
בדסיון שלמעלה .אלועליעים ואלו תחתהים .ר'חייא אמר
העליוניםדצזיאו נפשחיה .וסההיא % .נפש אדםהראשון.
במש"כ ויהי האדם לנפש חיה .ועוף יעופף על הארץ .אלו
ט(6ין ד6תחזון גם6ףכחיזוף דכר גם מ ז
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שליוזים העליתים שנענלוק לאנשים בדמותאיש .בן נומע ס(וחי
שכתוביעופף עלהארץ ו(:ןלפי שיש אחריםשאיןנתנלים .דכתיכיטופף ט(
ד(6
](:ן כנין ד6ית
.
אלא שהם ברוח מסשבפי השגת האנשים ](1 ]-ל1יכך לא
ההש 6תה,ונ
כתוב בדםלמינוצ.באותן אחרים שכ -ב ברם ואת כלעוף כתיככ"(י
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"ט] היינו מה שנקרא .שטאהל* .והוא ברזל היותר קשה ונעשה ממורפ ומתנוצץ ע4י השהזה יפה .מ] 'רצה לתר) בזה שבתחלח
נקראים שניהם נדוליס ואח"כ נקרא אחד קטון ן":
ן בל עולט וספירההמשפיע נקרא כבחינת זכר וכל ע71ם וססירה המקבל נקרא
ן הש:ש וך4ג,ה שהשמש משפיע אור להאיר את הלבנה לכן השטש הוא נחינת זכו והלב*ך בהינת ,קבה
נבחינת נקנה .כיסיו
אחך
אגןולפיא יוערץנ.כ מה שכתהלה ,קראיםש.יהם כפסוק גדולים ואח*כ נקרא
קטו) מנןכי לשון עפיפה מציע אצל מלאביפ

יפיגא לקמן :נג ]7אלה המלאבים הפ שכליים נכרלים הש מושגים לאנשיפ כפי מררגת שבלם.
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כנף למ.נדצ .לפי שאלו אין נשתניםמסינם לעולם .כאותן
אחרים שלא כתוב בדםלסינדי 6ןרבישמעון אסרועוף
יעוכף על הארץ.יעוף צריך לומר .מהויעופף .אלא סוד
דצא .ועוף זה כפיכאל .שב-ןב כו ויעף אלי אחד מן
המששררפים .יעופף זה גבריאל .שכתובי
) והאישנבריאל
ראייעי בחטז מתהלה טועף ב"%
4
נרפאתהארץומהקים הארםעליה.ודיארופאלכלחילהארץ.
על פני רק.ע הקגץם .זהארריאל .והבל נרמזבפסוק.
וואל"פירכך כתוב אח'כ ויברא אלרךם את דוע.4טם הנדולים.
עלע -4אלו
הםשכעיםשריםגדוליםשעל שבעים4גמות.
ובשנ"ל זהנברא .כנם להית שולטים על הארץ .ואת כל
ננש ההיה דרומשת .אלו הם "שראל .שדם בודאי דנפש של
חיה ההיא ולסו ונק-אוםנוי 4רך בארץ .אשרשיצו דבים
לטעידם .שרם עוסקיםיתזרהוליו ואהכלע:ףננףלמינהו.
 1%הצרעם שכדם ו1וו ולפיכך ישרא 4דנ נפש חיה.
דםש*חי העולם ו(חו
ד"א חשת כל עוף כנףלכהנדי.
אא*
ר' אבא אעמר ננש חיה דם יששי
ל .לפי שנקראים בנים
להקכשה.ונשמוהידםהקדושותמהקב"ה באות 7ןרבישמעון
אטר ףברא אלהים אתדהנעים הנדוליםדיאטד.וה*יהן
ובה 1ע.1תנינם נהוב חסר .שהרנ הנקבה ודג)מינה הקב"ה
לצדיקים .ס) ר'עמי אמר ואח כלעוף כגףלכרנהז .כסש"כ
ד דבר !1ש
)1כיעוףחשסיםיוליך את דקילובעלכנפיםיני
וכלם משש כנפים ואין נשתנים לקמים .ולפיכך כהוב
למינדי .מהלטינדו.לדמינים שלמערה .חרום %רהיםועפים
דעילם בו' עפיפות.ורואים מעשה הובווםוסודיעיםאיתם
למעלה.ועלוהכתובז)נםבמרעךמלךאל תקללוט'.כיע,ף
השכוםיוליך את דקול ובעל כנפים עיד דבר:
ה) ךיאכמך אלהים הויש הארץ נפש חיה לסינה .א"ר
אבאבואוראהבלרוחותשבקךלםכל:ליםמןזכר
ונקבה .וכשיוצאים וכר תקבה -צאום .חשח"כ נפרדים
בדרכיהם .אם טכה הארם אח'כ מזרונים ה,ר .חו בה
זתו .וטההבריםבית אחדבכל .ברוחוטף .שכתוב תוצא
הארץנפשחיהלמעה.מהלמינה.אהרחץהדואשל האדםשיצא
זתו הוומהלו.
י הארץ .כנחצ'כ ע) רוקמתי בתחתיות
י ממנהיוצאק
ור
הארץ .וזה נתבא
מי'תן תוצאדאיץי4ר.
י
ד
ש
נפש ה-ה .כמו שביארנו שזה נפש ארם הראשה וע"כ
נפרדיםכשךוצאים סלמע4העדשיהיהרצוןסלפנידקב"ה.אם
זכההאדמטתניםלודבו .אםלא.מפרידיםאותהמטטעוהנים
4והה לאחר .וכץלידים בנים שאינםכר4גי :-
םנעשה אףםבצ4כצוכדמותט.שיהי'נכ4ל
י) ךיאמדעי"
בו' צדוים .כל1ל מדנל כדמיון שלמעלה
'
*
"
ו
ב1יבריםביעקנים במוד ושקכמה כראף .דכלבתקוןהעליון.
נעשה אדם .במזדזכרונקנה .דכלבחכמה קדושה-5%4נה.
י
בצלכגו נדנעתנו .לההיסד וה בזה .ולהיות דוא יחיד
בעולם שולם עלדנל )6..א"רשטעוןבומןשאמיההשכינה
לדקב"ה נעשהאדם .עזאוומאל היומקמרגיםקץ .14ואסרו
מה אדם וועדעהו .למה אתה רוצה לברוא אדם ותדעדי.
שעתיד
ס קנ.ט ') 1-טז.
ס)יף !ך )1קסיק '  )1כס ח) ת,ריע טנ י)תי.

ע,:ן,.י.,י,-,נן,י 1איייי'11םעו14
זיך הזי:ר
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ש;ה.ד להמואלפניך באשהשלו בזסן ההוא אמרה לדם
השנינה .בזה שאתם מקסרניםעהידים אתם לננל .ככהוב
י טובזת הנה וט'
וייא .בני האלהים אק בנוה האדם כ
רשק בדןוהטאובהן.ודפילראותםהשכינהד~דושהכקרושתם.
אמ-ו דיקבריםרבי רבי ,אםכ;עזא ועואל לאהיומשקרים
בדבריהם .ש,ד"י בנקכה עהיד אדםיחטוא .אטר לדםכך
אטרה השכינה .אהם שבאהםלקטיגלנני יזתר סכלההיל
ינסרום ,אם אהםדייהםיפים כאדם במעשיכם .נאה לכם
מ,מרנ עליו ,אבל הוא עתיד להמוא באשה אד1ע .ואתם
בנשיםרבוח.חמאוקיכם *דילה מדטא האנשים ,כסש"כ ץראו
בני דאלהים אשע במה האדם וס' .את בת האדם לא נאמר
אלא אה כנות האדם .ולא עיד אלא אם אדם חוטא.
י
יק
הע
דקדכהי לו השובה לשזב לרבבו .שיהקן במה שחטא ]
אכרו לו הרברים .אםכן לטה כל כך דלא מוטבויה
שלאיברוא האדם ,שלאיחכאוי4רומכל מהונרםלטעלה,ולא
היה לא עונש ולא שכר .אסר לדם מןהדין דץ'צריך
להבראכד .כשום שה:זרה בשבילו נבראה ,שכהוב בה
עז*ןלרש;ים ושכר מיב לצדיקים .ולא היה שכרלצדיקים
וע31ש ל שלם אלא בשביל האדם ולאעוד אלא שדועודה
שהיאמלבושלהשכינה.ואם האדםלאהיהעהידלברוא,היתה
השכי*ה
ל
לי לבוש ]ינ] כדטיזן העני ,וכשום זה כל מי
שרמא.כ.ב"
.דפשיטמןהשנינהלבושיהאורוה.וזה ד1אעונש
האדם ]תד] וכל מי שמקיים מעתת ההזרה .כאילו הוא
מלביש להשכינה בלבושי אור.ת :-
א אלהים את האדם בצלמו ,
שאל ר' שמעון
 )6רי21ר
מנ.רה הקדושהלרועהדג.אמן ]תס] לאהר שאכר
נעשה אדם בצלמנו כדטזתני .מה זה שאמר אח"כ ויברא
]תי] אמד  4מהשביארו על זה
אלהים את
האדםיובצלטי
בעלי משנה ,שה
כהם שאמרו יברא .ומהם שאסרו לא
יברא .והקב"ה מעצמובראי.שנהובויבראאלהים אה האדם
בגלסו שנבראבכלדנחוהוהשליטועלדבל ,ואםהיומהנים
בי אחד חלקו ,בזמן שהיו טעסים עליו ,הי' כל אהד
מם" הלקז טמנו .אלא הקב"ה ברא אוהו בצלכו ,ע מדת
מלכ.ת הקדושה,שהיא המיגת כל]ת]ןונאטר כה )3ותמונת
ה'יבים.שבההסהכלהקב"הוברא אתהעולםעםכלהבריות
שבראבעולם,וכללבהעליוניםוהחתוניםבליפרודכלל דיא
קשר הכל ושלימות דנל לקיים בה וסלטתו בכל
מולה עייאת אסונת ישראל ]:ה] אמד ר"ש מטרה
ק
נהן בו דלק שוםבריג ל
בוראמסעלת
1.לא
דנלבלבדו.ובותולה עונשואושכרו.ולאבסלאךושיף
בש-ם בריה שבע,לם ,ולפיכך אסרו רבנן בעלי דגושנה.
שהטשהףשםשסיםודבר אחר נעקיטןדיולם.אשריהלט
של
מראה מקומות ט4 08ת טמיכי'.כ
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ןהיהר
ישי

ועת.ו (ממס' נךנ 63תת 6וי("ט .כסן 6עצ 6פנעפ6
ו5תוןנוקערגין6טן טש!7ש(פג (0כדכתע
המרת(ון
וירהי 3גי 3סס(66יסיס חת כגות סמדסכי כהגהן סנס ונו'.
תקדופס די(סון.
מסקו 3סון וסעו 3סון ומ0י( (ון
5תרו מכריי 6ר3י ר3י  '6סכיסכיג
עא
ג"%ועו 6( (5מקקרין
3יוגו(ייסו ךודמי 3גוק 63סתיד 6דס (תמש6 .נור 4א
6מרת גכיגתק 6תון ד6זדנוגתון (קערנ 6קדתי יכאל מסי(6
דמרוי 6מי 6תוןסויתון כסירין נו5דס כעוכדי"ם.ילשפ (ומ
כ-
ן
(קערנ 6ע(יס 6 (36יט עתיד (ת0סי 03תת0 6ד6 .6סט
3גסין סני6ין .מוכתיכון יתיר נו3ג' גס 6כת"ד ויר4
3גי ספ(סיס 6ת 3מת ר761ס ונו'6 .ת גת %דס ( 6ג6תר
(6ה מת 3סק ס6דס 6(1 .טוד % % 5(6ס מ 3ס6
6קדיס (יס פסוכס (6סדר( 6נומרש (6תרוג3 6מס ךח] 3עגן
6ת',ו (יס מכריי '6 6סכי 6נ61י כו(י %י  6(1סוסספיר
ד(6 6תכרי ד(מ (מימכ ו(גות 6כ( תם דנריס (עי(6(1 6
סוס (יס ( 6טכס  6(1סכר 6מר (ון נון סדין סוס (יס
(נו3ר"ס כך 3נין ד16רייתמ 3ניגיס 6ת3רי6ת דכתי3 3ס
טוגס( 6רסיעי 6ו5נר( 6גדיקי 6(1 6סוס
(גדיקש
ועוגס( 6רסיסי3 6(6 6נין 6ךס  6(1עוד ח6נ(ר6י דטייי65
6יסי (3וס 6דככינת 6ו6י 6דס ( 6סוס עתיד (נו3רי סוה
סכיגת 6(3 6כסוי1 6תנ] כנוונ 6דטני ו3נין ד 6כ( וזכ
דמכ כ6י(ו 6פ;יע (סכיגת 6מ(כוס %וס6י 6יסו ע~נס5
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צ'(6ן 'סכי מן(ייסו
י
נ
ס
'
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וינר0(6 6יס 6ת0ויסנ(5יץ נמפר 6דס(מס מ(כ66סכהג 6ויבראאלדימאת האדםבזלמוןבספרושלש4סהדכירמצאת.
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פונדי כוכ3יס ומעות 60י ((ס תהיגיןויגין 3יפין מססר6ן עובדי כוכבים יכזלוה זה הצלם שלדם דצא ממינים הדעים
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],ד] וכנין

כך דו פרגוכין 0וו

ס"

")ויאמריהם

רעיא מהיטנא

רועה הנאמן
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כר נרם לגוף ההוא שיתלבש בו הרוח ,וריבודאי וה
שדפשיט 6לבושדגוףהזה .והקב"העושהמובהעםהבריות
שאין מפשים לאדם לבוש דגוף הוהעד שמכעלומלבושים
אחריםנכבדיםומוביםמאלה .סלבדל"ותןרשהרךולםשלא
ח:רו בתשבה שלמה ורבונם .שערומים באו לעולם הזהן
וערומש יחזרושסה .ודגשמות שרהם ךצלכות בחרפהאצל
נשמותאחרותשאיןלהןמ5בושיםכלל.פידוטתב4צתודגיצם
שבארץבתוךהאשהדצאשמלסעלה.וישמהםשמצפצפיםועולים.
ואלההםרשעיהעילם שחשבו בלבםלעשותתשובהומתו.ולא
יכלולעשההתשובה.הםנידוניםשםבנידנםואחרכךמצפצפים
וומלים.ראהמהגדטה דוחסנות שעושההקב'העםבריזהיו.
שאפילואםדצא רשענדול .אםהרהרבתשובהולאיבללעשות
תויבהומת .והבודאי נענש מפני שהוךבליהשובה.
אבל מחשבהפיבה
וטחשבשתו הרשעלעשהעתשובה.
תעלהלפני דם5ךהעטיון ולא תסיר משם .עד שדקב"ה
מכיןלרשעהריאמקוםמנוםבדמדורשנקיאשאול.ואזמחשבה
שבהדיואיורדתסלפניהקב"הוחוהרתבלשערימהחזקיםשל
בפזרדגידנם.עדשמנעתלמקוםדיצאשוה הרשענמצאשם.
חכהטאעורר4יתוברצוןהדיא שדץהלומסיק.ואז מצפצפת
נשחצהדצזאלעלהעכטעוךמדורהשאול.ואץבל מחשבהמובה
נאבדת מלפניימלך הקדוש )6ייר
אאלהים את כל אשר
עשה פצה מצב מאד.וכילא ראה להם קודם .אלא דכל
ראה הקכ'ה קהים .ומה שאמר אהכל .לרבותכל הדורות
שיבואואחרכך.וכןראהבלמהשרתחרשבעולםבבלר4רודור
קףים שיבואולעולם .אשרעשה .זה כל מעשה בראשית
שבהם בברא עצר ועיק -לכל מה שיבוא ויתחדש בעולם
אח'כ )ג))ובשביל וה ראה אותם דקב'ה טרםשיהיו .ודבץ
רבל במעשה בראשית:
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ע6% 5ם הין ד16ריית .6וכי6ן ז%ריית 6תס%ן גל צבאם .סוהתדהורה.רעי מהרהשבהורה.רעי מסאה
:
שבתורה:

נעסי6יריש6

)7דיכל %מס
נאנףס ת6מוי 6ס*נ דכ3פכין 6סת(יתו כג
מו ומו ע(ת 6כ( 6( 6סוסס(יס נקיותיס עו ז6ת 6יות6
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ת65כתו 6פר עסס .כ0ל6 4סת3יס כקיא 6כל עכיזת6
וענד
ןיק) :

6סל עסס 6שר

)7ויכל 4לים בטם השבמף מלאכהו
חזקיה בוא וראהאע'פ שבל הםלאכאע מפץכל
אחתהשחת .הטלם כלו לאדיה שלמבקיומור שבאיום
השבהמ* שכחשר בא טםהשבהמא :במרו כל המלאכות
היפליסבודקב"האתהעולם.ויט'כ ףבלאליףםבעםהשביומ
מלאכחו אשר עשרעבוה התס נשלמה בעזםכל המלאכה
אשף עשטג א*ר

.

שעשה

דו הזהר

קבשיןהיטבתא"פודוה,
)4ביאין בל חדש החה השמש ,טךפרות של נלדנר נבראו בששת עאיראשאח1יההה%ש"טח דלאי
עחולפיכך ברא הבורא בל חיסודות 4ל דטרהזמעיךלהתהיש.בפי מה שראה חבורא בל דנר שיושרך לואוהי"ש; ןמק ושלא צאפר בוא
הדאשוןיום הועי ובר :ןגע) לאחר עעפרא חכל ב
י המעשח בגח שש חט%ירות .ביון 4בא יוםחשביעייום השבת אאזוא
השםשואזי
מ ב*ה שעל ידח מתנחג שענינועולק העש 4חטיא בבאינת טקבא,
כננר פשירת טלכות הנרמות באות ה'האחיויח של
הה*ה
,
ד
ש
י
א
י
ח
א טיגרת מדח הואת השביעיתבירה השחאת שנקראת
ט:ייט שביום השבקןייחעלה השבעל נפא בנחץ1 .ע
התהבתח
אות ח'שפ שח *4חמא טעיפר הבל ובשהלס הכל; ןש נמו שמפרפוכללאין בבלל אלא מה שבפה %טך אע בארץ אלא מת שיש
נשפיפ וכל פחשנאיץ אצאנדשיע פת ש*ש4פע4ה בשטאמו

.
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יטעשה )6 .בוא וראה בכל מעשהבראיךת לא נאסר שם
מלא אלאאלהים.אלדים.בכל מה שנברא.עד שכל דבלאכה
נהיסדהבע"ש .ואהר שנתי0דז כלהבלאכותנייא ה'אלהים.
שם מלא .ואע"פ שבשם אלהים נברא דבל .לא נהיסד
בעשיה כל מה שנברא עד,רב שבת .בשעה ההיא נתיסר
הכל בעשיה .שכתובויכלא"היםבי םהשביעי מלאכהע אשר
ע12ה .וישבת ביום השביעי ככל מלאכוע אשר עשה
ונתקיים במעשה:
ג) ךיב2רד אלהים אתי,ם השביגיינו' אשר בראאלהים
לעשות
 .א"ר שמעון לע2צת .ליסד ולקקן
דצל בכליוםויום .להוציא רוח ת ונשמות .השפילו רוחות
.שהרי הם
ושדים .ואפשרתאמרשאיןהםלתקוןדעולם .לאכן
לתקון העולם נבראו1 .לד13ת בדם לרשעי העולם .שדם
הולכים לננדםלהוכיח לדם.ולפיכךלתקון העולםנבראו .טא
וראה מהכתוב בשלמהנ)והוכחתיו בשבמאגשיםובנגעיבני
 .בוא וראה
אדם .מי הם טעי בני אדם אלה המזיקין
יבת .ונשארו רוהותבליטף.
בשעה שנבראו נתקדשיום הש
ואלה הם בריות שלאנתיסדו .ומצדבהינת שמאל הם פסולת
5וטו כריט ד(6 6סתכ((ו ותסער סת6 6(6יגון ווסת6
 .שם
ול זהבונ"ו ועלכן טשם שלא ננמרו ודסדגיים
6וס,ו וע( ד 6כנ,ן ד6 65ספכ((ו'61גון פניתין סת6
הקודשאין שורה בהם ולא נדבקובו .ופחד שלהם מן שם קד'ס 6( 6סרי 6כסו ו(6 6תדכקי כיס ודחי(וד(סון תסת6
הק דש דשא .ומזדזעים ומפחדים ממנו ובוא וראה אלה
הלבמרעילוהת הן פנימים מלמעלה ומלממה .ולפיכך אץנדבקים סניתץ 6יגון תמיט
ז .6ונג'ג' כך ( 6תתדכקן
ואין נרבקים לממה .ואלה הם שכתזב בדם אשר
 6(1תתדכש 5תת'(61 .6ן דכת'כ כסו 6סר
ברא אלהים לעשות וסט שלא נשלמו למעלה ולמטה 5 :-עי(
י(6סיס (פסופ נסנ) ד(6 6סת(1ת 1פי( 6ותת.- 6

דעכד  )6ת 6חזי ככ( עוכד 6דכר6כית (6 6ת-ר כס
ת((6 656 6סיס (6סיס ככ( תס ד6תכרי כך דכ(עיכזת
חכתכ (5כע*ס תד6סתכ( 6כ( עו:דין סקרי ס' ס(סיס.
סס ני(6
(6 6כתכ(5
כ( .ו6ע*נ דכסס (6סיס 6ת
כטכיס פסד6פכרי עד טרכ ככת
"סעת5 6כתכ(5
6
.כרכיססכי5
כ( 6כעסיס דכת'כ ו*כ( (6סיס כוס סככיע' ת(הכתו 6סר
ת(חכט 6סר טסס.
עסס ויככת כעס ססכיעיכתתעככ5ס.
וקיימ"
נ) ןיבע4וי 55ס,ס 6ת 'וס ססכיע' ונו' 6סר כר(6 6ס'ס
5כסופ ח"ר כתעון (עכות (סכ 6(5ו(6תקנ6
כ %כ5יט 6ויומ6
רוחין וגסתת'ן ו6פ'(ו רומין
ד(6ו('66סגק
ע"תקוג 5דכ(ר 16( 6סכ' .דס
וסד'ן ו6י
סיגון (תנ4ג6
ת
ץפ
"ך
"(ר6סוו .ו((5קחס כסו (ש'כ' ע(ת 6ד'6גת
'(16ן (קכ("סו (6וכח( 6סו כניגי כך (תקונ 6סוו ת
חד תס כמיכ כסגתס נ) וסוכמתיו כככע 6גסיס וכגנעי כגי

.

י

טובנ:ת"2:עכץשע2י4:

םההאיז6(1לפ6ן
6.ואסב

כרי

י
) אלה טלהת הטטם וד4צץ .רא2ףתיבות תה'ו.דרי  )7אלה ט(יות ססתיס וס6רן .ר6סיתיכין
ביארטכלמקום2שכחוב אלה פסל אתהראשונים.
16קתוס כ( 6תךדכתינ (6ס פס( (6סר6ס,גיס.
4לה ום תולרות של תוצ שנרמזו בפ10קשמ.והארץהיתה י

פס"60 1

תדו ובהו .אלה הם שאמרו עליהם שוקבשה ברא עולמות
והקריבם .ועלכן דארץ היתהתוההובחהה .ואם תשאלאיך
ברא הקב"ה עולכזתלהחריבם.מימבהיה שלא לברואאותם.
אלא ודאי נאן יש סור מה שאמת שדהייבם .וקב"ה לא
ישחיק מעשיידיו
א
 .אבל סור הדברכך דצא .דקב'ה ב
,סרנ,
הומלם.ובראו עםהתורה .כמו שביארובדפסוקבראשית
שנאמר בה ס) ה' קנני ראשיתדרכו .ובוההראשית ברא
את השמים חשע הארץ .והוא תימכם בתורה .לפי שברית
כתוב בו בבראשירן טאכר בוי
) אם לאבריתי יומם
ולילה וזקות שמים וארץ לא שמהי שדתורה היא ישוב
העולם .ו4תן אוטות העולםשהיו עובדי כוכבשומזלוהולא
קבלו אתהיערה.נוארוחרביםויבשים,כד
,וזה ד1א שהקב"ה
ברא עולמטע טודיבם .אלה הם שלא רצו לקבל דוע:רה.
אבל לא שדקב'ה משחיה כעשיו נמו שיחשבו אנשים:
ו) בהבראם ביט עשתה' אלהים ארץושמים .למרנו
בהברא'ם ו1אצירע:באברה"ם .שדנלריה
ן שנשלם שמו
תולה עד שצברא שצצ של אברום וססוכיי
של אברדםנם שםחקודש נשלם .זש"כביים ע2עהה'אלהים
ארץ ושסים .ח) ר' 42טעון אמר אלהתולדות השמשוהיארץ
בהבראם .ולמרנו באברדם.ת,לדות השמים והארץ .זה אדם
טצה .אלה דה4םים והארץ לאכתוב .אלא תולדות השמים
23ךאה מקוכות "פכ9ט'ס 9ג:

ד6תתר כס ס) ס' קגני ר6סית דרכו יכס6י ר6סית כר6
ית סתי 6וית 6רע .6ו6יסו סתך (ון כיס קגץ דכרימ
כתיכ כיס כנבר6סירן" .תתר כיס י
)  6(06כריתייותס
ו(י(ס חקות סתיס ו6רן ( 6סתתי .ד6וריית'6 6סי יסוכ6
ת 6ו6ויוין דע(תח דסוו עכדו כוככיס ותז(ית 6(1
דע(,

יי"יטטג"ינשי"";םוניןש)3ץו:

ט 97פי ג) נמ61נ ג' ו'י)

ו) בהבראם נים עכות סן (6סיס 6לן קתיס .תנינן
נסכר6ס ד 6כ6כרס"ס .דכ(סו סוו
ת5יין עד ד6תכרי סתיס דטרסס וססו כיון ד6סת(יס ס6-
ד6נרסס כת 6קד'כ6 6כת,5ס ססשד נ'וס עכות ס' (6סיס
6רן וכיו'ס ח) ר' סיועון 6תר 56ס תו(דות סכת'ס וסחרן
כסכ-חס ,ת:יגן כ6כרסס תעדות ססתיס וס6רן ד6 6דס
וסוס  056סס'ת'ס וס6רן ( 6כתיכ  6(6ט(דחע סספיס

ד 4ג7

ס) פ:וי פ' ו) 'למ' ו"ג !)יף

ך .ת)  41קגח

ך וץזוץך
,י
48א והב ממח עלדין מצר עון הארום שלו .ופסולת של זהב היינו מותרות ותגנו
,רת הדיניט:
ש לעשות הייט שח0ר להם גפר
ס
,
המלאכה שהיא העשיה להתגשם נגוף .ןסגן נ4,ביל התורה שנקראת ראשית:ןס
חכמה
ת
י
ש
ו
ג
א
:
ן
ס
ס
1
אס41ה
י
ל
נ
ו
י
ל
נ
זינ העולפ גהשגחה פרמית:ובלי
ני
אשרהפ וצא הראשוז שהיה מיש ומפרסם ג2ילם שיש רק גורא אחר 1שהוא מנה

לשון הוהר

והך בראשית

צנ'מושדעג'"'4 ,עיש"'ועע:
 )5דכל ס'מ ססדס ערס יסיס נ5לן וגו'"6 .ר 6%ת"
ך6ךס וכ(מ גנעיס מתק"תי 6 6(1תקד5ו (%ת 6וכ(סו
'כ 1-טךךיאעי ססו 6ד6קרי מדס סס*ד וכ( סימ סכדס

5:1י)117ש
ק-

%עצ

ג)ןיי2בר
י ס' (6סיס 6מ ס6וס טפר תן ס6ומס ו"5ר
1
טת
ר6
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,
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6ר
סרדס כ(י( דכרוגוקכ 6טס
קד.ס 6דמתתן 6תכרי .וסו6
-12דכי מקרס .6ויפמ כמפיו
ן מייס
תס 6-ד6תתסכ6
6י
גכתת מייס ך 6גס-ת 6קד
ו
נ
י
פ
ך(ט'( 6ויסי ס%ם (גסס מיס .ך6תכ(י( כנפס 5קד'ס6
נוח*ם טל %ך6ם'קת %ט 6וסון ךכת,כ .פע 6ס6רן גפס
מיס ךטסי 6להס ט(6ס
ח כ6סיו נסמת מיש ושי ס6דס (פס מש*6 .ר
ג)ריפ

מ6רנטטס:קד)%מייו%זן%:%132,2המס%ס

ו6תסיך ע(יס
זמיי מכי תקדם 6ד(עי.65
ת
(
6יסי כ(י( 6כת
ת
ת
ס
נ
גסמתתת"6
וס
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ט(6ס
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והארץ .ולא תולרמענן אדם .ואדם וחוה נתקיימו בעבור
אברהם וס'] ועד שבא אברד %לא נתקיימו ארם וחוה
במקומם במטחה בע~ם ההוא:
"
)דכנל .מיה השדה מרםיהיה בארץ וט' .א"ר אבא בוא
,ראה שכל מה שנבראבעולם לא נברא אלאבשביל
דאדם וכ"ם בעבורוסהקייכים .ולא נקגלובעולם .אלא כלם
עד ':בא זה שנקיא אדם .זש"כ וכלשיח השדה
טרםכביי
נק;
הי' באר.ן .ט' .מים .עדלא.כהרנימי.לפי שהצורה
ה;ליינה לא נה"יה .זש"כ ואדםאין.כלי:ר כלם נתעכט
בשביל איהה ה1ורה .עד שנה,לח :-
נ)רייצך ה' אלהים את האדם עפר מן האדניע וייצר
בשקייודי"ן .בשנייצרים .יצר מוב ויצריע.
אחד נגד מים .ואחד ננר אש
 .ה' אלהים שם מלא .את
האדם .כילל זבר ונקבה .עפרכן האדסה.זוהעפר של ארץ
הקדושה שמשםנברא.ודואהסקימ ביההמקרש.ויפחבאפיו
נשמת חים .זו הנשמה הקדושהש~שנמשכה מאותן דייים
שלסעלח ויהי האדם לנפש חיה .שנכלל בנפש קדושה
מןחיהעליונה שהוציאה הורץוסי] שכתזב הוצא הארץנפש
היה .זו נפשמן חיה עליונה הדוא.
י האדם לנפשחיה .א'ר
נ)ריכשדן באפיי נשמת חיים ויה
יצחקבואוראהכאשר בראהקב"הלאדםכבםעפרו
מארבערוחותהעולם .ועשהאתטפובמקימבית רכקדשלמטה4
ורמשיךעליו נשמתחייםטןבית ד%קדששלמעלה .ודגשמח
היאכלולה בשלשמדרטת.העלכן שלשה שמותהםלרצשסה,
כדמיון סורהעליון וסה] נפש רוח נשמה .נפש הרי ביארו
שהיא לממה מכלם .רוח הוא הקיום השזלט עלרצפש.והוא
מדרנהעליונה על הנפש לקיים עליה בכל כראוי .נשמה

.

%4עלי"1יין2מנג"%%
4יש בו רק נפש.
הזוכים לעבזרת רבונם .שרוי בתהלה

יאמיינה,קיו"ה

ז

ן ד6תעטר כסו כגסס ורוח וט (6ו6תתקן כפו(מג6
כיו
ךמ6ר*ס כדקח 'לעת כד'ן סר' 6ט('ס גסמס ךרנ 6טל%
קד'ס 6דסלט 6ט( כ( 6כנין (6מעער 6כדרנ 6ט(6ס
קד'כ 6וכן'ן '6סו
סו('מ 6ךכ( 6ס(יס ככ( סערין (מזכי
כטוף 6ד6ת' ו6יט רמימ 6דקידס 6כריך ס 61כד"6
י) (סנמל 6וסכייס מ6ן6ינון חוסכי (6ין 6יגוןדגסיותה
קדיכ 6כסז ס) רכי סתטון 6תר ת 6סף מנוקכ 6ךתכות6
ן וס6
רכ 6טל6ס "כתגמת מד נוקכ 6רומת 6ךכ(רויי
6וקיתג( 6י(ית סתס וסי5 6סתכמת כקדמית( 6נכי 6ום
,ככטת 6ד6תכרי 6ךס ו6סת(יס נופיס 16דתגו ט( ססז6
ג'פ(6 6ףרומין תסטר 6ד:ת 6(5וסטן ד 6נס6( 6ט(6כ,ס
ין 6כט5
כיס ו( 6סוסיכלי טד דגטר כסו קכ"ס
5כ
טי
6כ
י6ךס סוסלס
" נוס 6(3 5רוה 6ומיזו די(יס גוס
גמייר
וכ( 6ינון רומין סתרן ט(יס 3ססי6
"גגח מד
וקט
ת
טת"רומח דגפם מיס
כ6
ידמ( 6כ( 6ינון רומין חפיק ססו

נ-2אה כ2קוטת טטי.ט מ"

לדנהר קז ק הז קז
ן לדותעמר
הקדושההשורהעלהנפש.לרותעמדבו אדם ההואעהוכהלזה.
כיון שנהעטר בהם בנפש ורוח .ונכנם ונתתקן בעבודת
רבונו כראוי .אז שורה עליו נם נשמה .מדרנה עליונה
דקדושה השולמתעל דגל.בשביל להתעמר בסדרנהעליונה
דגדןשה .ואז הוא שלימות שלרכל .שלם בבלצדדים לזנת
בעולם הבא.ודיא אוהבו של הש,ש ברוך ה%א .כמש"כ
י)להנודלאוהבייש.םיהםדגייאיםאוהבי~.לה הם שנשמה
קד:שה ישבדם .ה) רבישמעון אסר בוא וראהממגדרתהום

ת שמד.ודן
נמצאת ז ,ו, --ם
ביארנוכינילי
דיאשון .ובשעה שננרא אדם וננמר טפו .נודמנו על נוף
הדוא אלףרוייתמידבודנת שמאל וסט]זה בקש לבטםבו
וזה בקש לכנוםבו .ולאהיויכולים .עדשגעיברסהקב"ה.
י רוח .וטראה שלו ירוק היה,
ואדם די' גוכב טף בל
ונלאותן הרוחיההיומובביםעליו .בשעההיעא ירדענן אחר
 .וצ!-א רוח ועעא של נפשוות
ודחה לכל אותןהרויית.
העליונה
ו) מכ ,ח ס) .1קר5יט

ד(יי",
יי
ך וקזוקך

כ) ת,ר.ט מו ג) ,.1ס רס

זהרבראשית

לשון קורש
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העליעהלנפוחבובאדם .שעץ' כלול משניצדדים כראףאו
זש"כ ייפח כאפץ נמנדןחייםייהי האדם לנפשחיה .רנפש
חיה ממש1ע 16וכאשר עמד אדםדיתהטשבהודבוקהבצדו.
אותה נשמה דקדושה שטדיתה בבח לשמש לצד זהולצד
וה.וויתהדי לזה ולוה.לפי שכך הותהנבלרת אח"כ
ן ה' וסנ
את~הצרע
טמר רקבשה לאדםותיקןלונקבתו .וש"כויב
ןשלה ככלה לרופה .כשראתה
עו ויביאה אלהארםבתיי
4לית כךבההיע ודךא בברכי דךם .ועד עתהדיאמוכנת
הן וחרעלבני וחמלם :-
אדיפע אלהם ק בעק מקדם
 .א'ריויק ק עק
תא בארץ נטוע עם שתן עמישת שנמע שם
םכדנוץועריץלמעלהוטט
הקב"ה .דצא4שע אוחו בשםשי
אבל דונהיתע העריונות מרוקךצת ומצוטיות בוה דנןעדן
שלממיב וושם אווק רכרובים הםמפעיים בפתיד
אנשש .מזחב או מדבראחר .אלא שכל האורות שלמעלה
מפוהודם ופצוירים בצהר מרוקם .מעשי אומטת השם
השלםשלהקב'ה.וכלםכךצקקיםשם2.םכלהדםהיםוהצוחת
שבע%ם דעה כלם טוהעים שם .ומפןצים 2וחךדםשם.
דכלכדמעןהנמצאיםבעולםדוה .ומקוםוהדצאמדורלרודצת
בין אלה שבאו לעלם תה .בץ אלה שלא ב%
 .".המקן ואלה שעתעים לבוא לש 65הזה .כל אלה
דוודצתמתלבשיםבלבושים2ומתיפהנופיםכדמיוןעולםדעה.
8פכצזכלים ופם בוץ כבוד רטם .עד שבאום לעולםהזה.
ובשעה שיוצאים משם לטא לשלם היע מתפשמים ארה
אריי
תמטףדךצאומןהלבושאשרשם.וםתובשיםבםףובלבוש
ושבוןלםדשה .ועושים מהרם בשלם דוה בלבוש חשף השה
שתוא ממפהסרוחה .באש באזמנו ללכת ולצאת כהך5ם
הוה .אוםיצא עד שם5אך
י דנוות מפשימ ל 1לבוש חטף
הוה .ואח'ככאהובהדווך הרוחומתלבשבטףאחר הךצאאושר
בגןעדן.שד5שימו כאשרבאלע%םותה.ואין שמחהלהרמק
סלבד בטףהיצא הגמצא שם .ובה יהשבךצלך וממתנל

"ץ

ייי

_.
צ.

להביןבסודותעלהנים .מהשלאיכללהביןולחשיבלבש"ם
דשה
השה
 .וכאשר מתלבעצע דנשמה בשתו חלבוש
שלהעבוטלףםדייא
.הרבהתענ2יםודובהשעשעיטישלהשם1-

נ) דנוקך *תא מעדן להשיה את הקפו' .א'ר
כאשך ברא הקביה אח העעםתקחםעלעכוד
אחד .וצדיק שם
א
ו-
דש
 .וצדיק וה דוא קעם העולם .ההאלע
י שכתוב 2הר עצאטעוץ "הש9ה את
חודחןשםלכעלייט
זודךה לארבעה ראשים כיציפרד.אלא
ד
ומ
עפאותו רנחה וחמשקה של דבהר הדצא טםל הנל הק.
משח"כ מתפשיהנהשקה דועאלארבעצדדידעולם .הקרבהרם
המצפש לשתאע%וחין מושם .כ0ש'כעעי כל א4ך"שנרו
חאזה שק להם אה אכום בקדעו
ויקח ה'א"ים אח האדם ינעזע בק שץ לעבדה
ולשמרה .א'ר שמעטי9ק*מא לקח אמו.
אלא
חייומםימידתיה
מארבעה"מודותשנאמר ברם

,
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%פ5 6%נפ3 63ק סאש כ5עפתוין ססרץ כוק 6מדוע1
סס,ד ויפמ %שו גסתת פ"ס ווא ס5דס לנסס נהס .לגסס
מיס ממס1ט 16וכד קס 6דס סות גוקכפיס פנףפס 3ססרוי.
וססי6
5כלדאכ.יס סוס 6סני 605
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 %שמ ו"ס
גונטו3ו*גטיונפ 5ומת?סק נ6וריית 6קכ*ס כעי((יס מתתן
וט3יסו 6תמר ומסס יפרד 6סריס גפסיס תת6וס ועסץוסוי
ש ז6יסי סכיגת( 6עכזס גפקוזין זעסס
(יכ 3ננת6יי(
ולסמרסגסג4זיןי( 6תטפס 6י %ס (גער5 .0( 6יסו ריכ6

לןיסגזת'1י5ציייגיי"גק"ם,על"11%יי(
'"
ט(
6 .מסקיין מתרירו ז6י(ג 6זרעי6יס
וי5ר סרע

ס

6וריית"

ונו' .ק ו' %1עזר
 %תגיקטנוס ו(ס
קרגגין וכ( 6מן 6כ( ז 6רז 6זפגצוי 6וריית( .6עכזס.
ע(6ין .ו(סרוס.
סס"ס
ן רת"מ
(י

סיט

ש

(6ין

סייפצ

יח

לשון קורש

85

כדמיוןוהעחצההקב'הלכלארם שבבראמןד' ים.דות .בזמן
שחוזר בתשובהועוסק בתוה .דקב'ה לוקח איקי משם.
ועליהם נאמר ומשםיפרד .יפריש נפשו מת14ה שלהם וישם
אזתו בנן שלושהיאהשכינה הקדושה .לעבדה במצותעשה.
הוא ראש
ולשמרה במצות לאתעשה .אםןוכהלשסרה.
עשו
ו
על הר' יסודות .תעשה נהר ששזתים עלידנ
"לא עלידי
אחר .תיכר בו שהוא האדון והשלימ עליהם .זאם עובר
עלדמירה.הרי דצא שותהממרירותעץ דרעשהואיצרהרע.
וכלהאברים שהםמן ד'יסודות נאמר בהםימררו אתחייהם
תו'  )6ר' אלע"י אסרהרי לטדנו לעבדה ולשמרד .אלה
ו,קרבנות.ודגלאחד.אבל ה סוד של מצותדהורה.לעבדה.
אלה רם.ח אברים הע14נים .ולשמרה .אלה שם'ה אביים
דו,הבענים.אלההעליתימשלזכור.ואלהדהתתונים שלשמור.
ודגל אחדועיו אשצי לזה הזוכה להשלימם .מומת דחורה
נורםין לאדם להשלים רוחו תשסוע בעולם הזה ובעזלם
ם בעלם
דנא.כל מי שעמלו בתורה .דצא עמלבחיים.ריי
הזה .וחיים בעולםדנא .ניצל מכל עינשים רעים .שאין
לשלומעליו .אםע"י עמלו בתורהכך .כל שכןמי
שזוכה לשטור ולעשות .כ) א"ר שמעון בוא וראה בשעק
ק
מ?םכלס העליוניםוכגכמות.בשביללדגין ולהסתכל
בננודרבונו .שבעה היכ5תטדזרים הם למעלאןן'] שדם
סוד האטעההעליונה.ושבעההיכלותהםבנ"ן שלטטהכדמיון
שלמעלה ובדם היהמדורו של אדמ .ולאחר שננרשסנן
עק.דתקין אותם הקב"העבור נשמותהצדיקים .להשהעשע

הד וע,ו
,6ט ת6ןזזכי (6ס(ת( 6ון .פקוזיןז6וריית6
נ:יס (כר
" (6ס(ת 6רומיס וגסתתיס כ60י ע(ת 6וגע(ת6
6ס
כג
1
י
ויתי כ( ת6ן ך6סתד( ג6וריית6 6סתז(כמייס מייסג%
סלמ 6ומייס נע(ת 6ז6תי %תזינ תכ( עוגסיןניסין ז(6
עי(עיכןיז (עסו(כסז66ס ע(ני)ס 6מ6יר ג6רס'תז(סומתעיוסןסכית 6כ( סככןסעתת66ן יכיין
סוס מז
י ו5סתכ(
5,7י( (יס קכ"ס (6וס 3נגת 6זעון
י
מת
מהתן כ( רזין ע(6ין  (%מכמת 6בנין (תגדע 6(1סתכ(6
נקר 6זמ6ריס סגעססיכ(יןתזורין6יגון (עי( 6וטי]ך,6ג1ן
ר 5זתסיתג;ת 6פ(6ס וסגעס סיכ(ינמיגון (תת 6כנווג6
ז(נ 6(,וגסו סיתס זיוריס ל6דס(1 .גתר ז6תתרך תנגת6
6תקין (ון קג"ס (גסתתסון ד5ויקי6( .6סתיוסט 6כסו
דעי]-
כוק 6מזי ת
זי 61ויקך 6ט(6ס -
צ
י
נ)ן
ן ס' (5סיס פ( %0ס (6תר ו
סןט' 60-.תגיגן (ית
 6(6 6ענוזס זרס ש"ו  .א גרכת ססס.
(5סיס 1(6סדייגין ע( ס6וס .צ ספיכת ומיס (6מר אלהים .אלודויעים .על האדם .זו שפיכת דמים .לאמר.
1נילוי עריות .מכל עץ הק .ולאנזל .אכל תאכל .ולא
חני(וי עריות מכ( ען סנן 6(1 .נז( (% .פ6כ( , 6(1
אבר נץ ההי:
6נר מן סתי :
אחא לא מליבברוהיוהתיה.האדם לכבתדוובתי.
ק דיאמר ס' (6סיס ( 6עונ סעת %דס %וו עו' .ו) דיאמר ה' אלהים
י (גוו סוס ו %כתע %ר
"5ר 6מ 6וכ
א"רדנו אדםוכבישניפרציפים נובהרראי .וכאןזכי
אמר
וגקנס גר6ס .ותגיגן 6וס דו פר5ופין 6תנרי .חסכ6 6תר תקכהבראם .ולט
( 6עוג סיות ס6זס (כזו  6%ז(6 6סתל( נגוקגש  6(1לא מובהיות דאדם לבדו אלא שלא השהמש בנקבתו ;לא
0ות (יס סתך (קנ(יס 3נין זסות נססרוי וסוו כמד 6היתה לו עזר לננדו .לפי שהיתה בצדו .והיו כאחד
מ%ור% .6וין סוס ס6זס לנזו 5עכס ( 1עזר כגנזו .מאהור .ו %היה האדם לבדו .אעשה לו עזר כננדו.
תסוכגנוו( .קכ( 6גפוי (6תדכף 6ך 6גז6 6גפין כ6גפין .מדצ כננדו .כנגד פניו .לדוערעבר זה בזה פנים בפנים.
תס עכז קג"ס גסר (יס וגס'( גוקג 6מכיס .סס*ן ויקמ מה עשה דקב'ה .טטר לה תכל הנקבה ממנו .זש"כ ויקח
ע טצלשתיו .טהו אחת .ע דנקבה שלו .כמש"כ אחת
יי
די
ס5ימ6תמ(5ע;תיו תסו 6מת(6ז 6גוקנ 6וי4ס כד*6 6מת א
איונהיהמתי .רביאהאל האדם .דועקין להככלהיהביא
י;גתי תתתי ויכי6ס ס6זס 6תקין 03ככ(ס"ייתי
(ס (תסוי (קנ'( 6גפוי גסירין 6גפין ג(6פין .וגעוז זסוס אותה לדצווע ננגדפניו.להאיר פנים בפנים .ובזמן שריתה
מתדכק 6גוקכ 6כססרוי .סוס %וס (נמ (גתי ס(יקו דנקבה כוצברת בצדז .היה האדם לבדו .אח"כעל על
י,קנה
ת-ין ,קתו סנע כמד 6וטע] ת 6מ1י גסטת 6ז6תתקגת דג:טהשניםועסרושבעהביחד,מסובוא וראהבשעהשאהר
ח,ה אצל אדם ברכם הקב"ה .זש"כ יברך אותם אלהים.
(נכי 6דס קכ.ס כריך (ון סס*ו ויכרך 6ותס (6סיס
כמזן זתכרך לכ(ס כככט גרכות .מכ6ן (16יפג 6מתן וכ(ס כחזן שמברך לכלה בשבע ברכות .סכאןלמדנו.חתןוכלה
כיון דמתכרכן כסכט כרכות6תוכקן כמד6כזונת 6ו(עי(6וס] ניוןש:תברכובשבעברכותנדבקיםהםביחדכדמיעשלס"להוס]
:
) "6ר סתעון סכי סו 6וז6י דא'זס %זו סזס ז( 6סוס ס) א"רשטעוןכך הוא בודאי שהאדם לבדוהיה .שלאהיה
ט שרה מנקטע .לפי שהיתה דבוקה בצדו .ולפיכךכהצב
אע,צה
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אעשה לו עזר .ולא כתוב אבראלו עזר ככתיבזכר ונקבה
בראם,אבל אעשהבתוב.ומהואעשה .אהקןמשמע ,שהקב"ה
לקח אותה מצדו והתקין אותהבתיקון והביא אותהלפניו.
ואז השתמש אדם עם אשתו והיתה לו לעזר:
ן ה' אלוים אה הצלע תו' ,א"ר חייא מה עשה
)5רי1ב
דכל והב~אדם .זש"כויבן ה' אלהים את הצלע וט'
ביאה אל האדם )3יבישמעין אסדויביאה אל האדם.מכאןלמדנושצריכיםאביה ואמה של דכלהלדכניסה ברשות
ההתן .כמש"כ נ) את בתיט:תי לאהם הזה לאשה .מכאן
ואילך בעלה יבוא אצלה .שהרי הבית רשותה ושא שכתוב
ויבא אליה .ויבא גם אל רהל בתחלה היהויביאה אל
האדם .עדכאןמומל על אב ואםלעשות .ואחרכך הואיבא
אצלה.וכלהביתברשותההוא.ויי
קדגעלרשותםםנה.רםזעלזה
נמצא בכתוב  )7ויפגע במקום וילן שם .שצטל רשות
בתחלה ]כ ]5מכאן למדנומי שמתחבר עם אשתו צריך
לפייםולבקשאותה
להבדבריאהבה.ואםלאואלילין
אצלה.כדישיהיהרצון שלשנידםבידדבלישוםא
לשמשונס.וילןשםכי
בא השמש ,להראות שאסור לו לאדם
מנהוביום.
ויקח טאבני דמקים וישם מראשותיו .כאן למדנו שאפילו
אםישלמלך מטהשלזז:בומלבושיכבודלשכבבהם.והממרונה
התקינהלו ממהעשויהמןאבנים.יעזב את שלו וישכב במה
שהיא
שכתובוישכב במקום דהא .בואוראה מה
כתבכאןויאמר האדם אתהפעםוגו'.הריזהנעיכותדברים
להמשיך עמה אהבה .ולהמשיך אותה אל רצונו שיתעורר
י
בה אהבה .ראה כמה נעימים דברים האלה .כמה דבר
אהבה דם .עצם מעצמי ובשר מבשרי .כדילדיאות לה
שהםאחד .ולא נמצא פירודבינידםבכל .עתהדו:חיל לשבח
אותה,לזאתיקראאשה.זאתהיאשאיןנמצאכמותה.זאתהיא
תפארתהבית .כל דנשים אצלהכמו קוףבפניאנשים .אבל
לאת יקראאשה.זוולימותשלהכל .לזאהולא לאחרת.כל
זה הואדברי אהבה .כמש"כ  ):רבות בנות עשוהילואת
עלית על כלנה .עלכןיעזבץיש את אביו ואת אמו ודבק
באשתו והיו לבשר אחד .כל זה לדגושיך אוהה באהבה
ואח"כ להתחבר עמה :-
י
) לר:נחש היה ערום ככל חית השדה.ר' יצחק אמרזה
יצר הרע .ר' יהודה אמר טץש במש .באו
לפנירבי שמ:ךן .אמר להם ודאי דבל אחד .וסמא"ל היה
וטעראהעל נחש ,וצלם שלנדהש זה הוא השמן.ודנלאחד.
למדנו שבשעהההואירדססא.ל מןשמיםרוכב עלנחשזה.
וצלמו ראו כל הבריות וברדצ ממנו .יבאו אל האשה
בפיתוי דבריםונרמומיתהלעולם.ודאיבחכמה הביאממא"ל
קללותעלהעולם.והשחיתעץהראשעןשבראהקב"הבעולםופכ]
ודבר זההי' תולה על ממא"ל עד שבא עץ אחר ד,קדוש
שויאיעקב.ולקח ממט דנרכותשלאיחברך ססא"ל למעלה
ח?י לממה .שהרי יעקבדמיון של ארם דראשוןהיה,ויפיו
שליעקביפיושלאדםדיאשוןהיה כתוב ודנחשהיהערום.
זה יצר הרע .זה מלאךהנוות .ולפי שהנדהט הוא מלאך
דגטות נרםמיתה לכל העולם  .ו)ועד שוניש ישראל לדר
סיני לא פסק זודם שלומןהעולם.והרי אךרוכיוןשחמאו
אדםוחוה וזע:דבקו בהעץ ששורהבומיתה לממה .מהכהטב
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החיים .כיון שחשק הרבה לדעת ולרדת לממה וס ]7נמשך
אחריהם קד שנפרש מעץ החיים .והבין את הרע ועזב את
המוב .ועל זהכתוב )6כי לא אל חפץ רשע אתה לאיטרך
רע .מי שנמשך אחר רע אין לו רירה עם עץ החיים.
ומרם שחמאוהיושוטעים הקולמלמעלה.והיו יודעים חכמה
העליונה .ועסדובקיום ווהרהעליץ ולא פחדו.כי1ן שחמאו
אפי' הקול שלממה לאהיו יכולים לעמוד בו :-
נ)דיאכפ
ף אל האשה אף תו' .ר' יוסי אמר באף פתח
ואף הניחבעולם .אמר לה להאשה בעץ זה
בראהקב"ה אתדהעולבובודאיוסס] אכלוממנווהייתםכאלהים
יודעי טוב ורע .שדיי הוא כך נעשה אלהים .שמו עץ
הדעת טוב ורע .ועל כן והייתם כאלהים יודעי
מוב ורע .א"ר יהורה לא אטרכך .שאי 14אמר בעץ
והבראהקב"האתהעולם.אמתהדבר.כידיאכנרוןבידהחוצב
בו וס ]1אבל לא אמר אלאכי מעץ זה אכל הקב"ה ואז
ברא אתהעזלם ]סו] וכל אומן שעאלחברה אכלו ממט ואתם
תהע בוראיעולמות .וע-ככי יודע אלהיםכיביום אכלכם
ממנותו' .ומשום שהוא יודע זאת פקד לכמ עליו שלא
תאכלוממנהא"ריצחקבכלדבריו אמרשקייגםבתחלתדיבורו
שקר אמר .שכתיב אףכי אמראלהיםלא תאכלו מכלעץ
 .שהרי כתוב מכלעץהנןאכל תאכל .וכל
דגן .ואינו כן
העציםהתירלו ר'יהודהאמרמהעשהרשעההוא .אמר
י
ר
ה
ננעתי לעץ הוהולאהמיתאותי .אף אתקרביועעיבירךבו
ולאתמותי .ודבר וה הוא הוסיףלה מעצמי הת]מידותרא
האשהכי טוב וט' .במה ראתה .א'ר יצחקעץ ההוא הי
מעלהריחטוב.כמש-כנ) כריחשדה אשרברכוה'.ובשביל
ריח מוב ההוא שהי' מעלה חמדה אותו לאכול ממט :-
 )7דרורא האשהכי טזב העץ למאכל גו' .א"רשמעון
בואיראהאיך,טהאנשיםאיןמביניםהויןיודעים
ואין משניחים ]סט] בשעה שברא הקב"ה לאדם והיהמכבדו
בכבודעליון .בקש ממנו להתדבק בה כדי שיהי' נסצא
יחיד .בלב אחד .ובמקום הדביקות שלו אחד שלא נשתנה
ולא מתדפך לעלמ בקשר
אחד ההוא שדכל נתקשרבי.
וש"כ ועץ החייםבתוךהנן ' ]5אח"כסרו מן דרך האמונה.
חוט עץ האחד שתאהעלען מכל העצים
 .ובאו להתדבק
במקוםשישבו השתטת ומתדפךמןנתןלנהן ]"51מטובלרע
ומרע למוב .וירדו מלמעלהימפה .ודו:דבקולמפה במק.ם
ערשהרבהשימים.ועזבועץ האחדשהואהעליוןמכלהעצים.
זש"כ ):אשרעשההאיהים אתהאדםישרוהמהברלפוחשבעוו:
רבים .ודאי שאז נרפך לבם כבו צד הךצא מטש .פיגרם
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זתנין לדינ6

לטובפעטים לרע .פעטים לרחסיםפעטים לדץ .בזההענין
שדהדבקו בה ודאי בקשן חשבונות רבים ורה בהם.
במדובתש.היים.
אמר לו הקב'ה .אדם עזבה החיים ונדבקת
שכהיב ועץ ההיים בתוך הק .נקראחים.כי מי שמההבר
בו איט מועם סיתה לעולם .ונדבקת בעץ אח
ר .דוי
בודאי מות דוא לנטרך .זש'כ  )6רנליהיורדותמות .וכרעב
נ) ומוצא אני מר ממות את האשה .ודאי בסקום מיתה
נדבקוומב מקוםהחיים .לפיכך ננזרעליו ועל כל העולם
טיתה .אם הוא חטאכל העולם מה חטאו .אפשר תאמר שכל
דעולם אכלו טעץ זה שכך נודכן לכל .אין כן .אלא
בשעה שאדם עמד עלרנליו .ראו אותו כל הבריות ופחדו
ממט .והיו מהלכים אדריו כעבדים אחר הכלך .והוא אמר
להם אני ואתם ג) באו ונשהחוה ונכרעה ונו' .והלכו כלם
אחריו.
כיון שראו שאדם השהחוה למקים זה והתדבקבו.
כלם נכהטכו אחרע ונרם מיתה לכל העולם .ואז נשהגה
אדםלכמהנהנים.לפעמיםדיןלפעטיםרדטים.לפעמיםמיתה
י
לפעמיםחיים .ולא עמד תמיד בקיום של אחד מדג.לפ
שמקום דיצא נרם לו כך .וע'כ נקרא חרב דגצעהפכהע
שמתד4כתמיד זה לצדזה .טטוב לרע .טרדגיםלדין.
מש4םלמלחמה .מתהפכתהיאב
'כל.למובולרע .שבתובהגץ
הדעת טובורע.ומלךהעליוןדי טרחם עלמעשיו.דיהירו
ואמר לו ומעץ הדעת מוב ורע לא תאכל ממטוט' .וזצא
ממט ונמשך אחר אשתו ונתנרש טשם לשלם !
לא
י
) רך;כ)ח מפריוותאכל.דרי למדמ שסחטהעגביםונהנה
לו .ונרבץ מיתה לכל העולם .שדוי עץ הזה
שצרהבו מיתהוגכן וד1א העץ השולמבלילה .וכאשר דצא
שפלם .כלבנ .העילם סןעטים סעם טיתה :-
ס) רךזפמחנהעעי שנידג .ר' חיא אמר שווי
י
רו
קע
פג
להביןעניניםרעיםשבשלם .סה שלאנד
י
ער עתה .כען שהבעי עפקחו שלהדיג'ין הרע .או ע,ע
י
כ
חופהעליהמי ומטעלק
ערוטים דג .שאבדוזיודעליון
מהם .ונשארו ערומים ממט ר'יוסי אמר שאזדגינו כל
מיני כשפים שבעולם י) ר'יוזדה אמרותיומכיערוטים
דג .בוא וראהכיון שחמא אדם .לקף דקב'ה מנצו אותן
טיני אותעתאוריה דקדושיםשהבתירו הקב'הבהן.ואפחדו
והבינו שרןי נפשטו סדן .זש'כ וידשכי ץרוטים דג.
נתחלההיוםלובשיםבאוחןכתרי כבוד כטבכליזיין
.חפוו 3קדתית6סוו תתל3סין 63ינון כתרייקרתזיינין67.ינוןמירו
טהכל .כיון שחטש נפשטו מחם .וא הבעושמרי דגדהה מכל 6כיון דמ3ו 6תטססו מנייסז גדין ידט ד %מות6
קוראהלהם.ודגעושנפשםוםןהחירותשלהכל.ערםוםיתהלהם
41כל השלם בשעה ההיאברעה זקיפתושמת האדם מאה
עלמ3 6ססי 6סעת" 6תנרעזתיטו וקותס ד6דס
אמה .ואז נעשה התפרדות ;גגו ועמד אדם בדין ונהקללה 6מין וכדין 6תטכיד פרוד*6ו 1ק,6ס 6דס 3דינ6ו6תלסי6
הארץ .ז) יוןדה אטר אז שלשה נכנגצ לדין וניוזנו.
גנ,ו
חטלםהתחתרובןינהקלל.ולאנהקיים בקיוסובשבילזוהםדגהש .ל"תת,ו,ת,ך ,ע5% ,
תשל
י:
עד שעמדוייטראל אצל הר סינ
מ)ריכץךא ה' אלהים אל האדם ויאמר  6איכה .כאן מ) ויקרא גסש  (6ס6דס וי5תר (6 1יכס .סכ5
רמזלושעתידביתד4קדש להחרבולבכיהעליו
רמיז(יס דעת*י למר363י מקד %ולת3כיע(ס
.
איכה .זש"כ איכה "פבה בדד .א"י כ"ה;גדן
6יכס סס"ד 6יכס יס3ס3דד "6י כ"ס175,
*
קריאמר ה' אלדיםי
ל דצחשכיעשית זאתארור אהה ס) ד'אמר ס' 6לסיס  (6סנמסכי עגית 61ת 4ןור 6תס
ונו' פל נמונך ת(ך5 .נור ר' סמעון ת6י ע(
תו' .על נחונךתלך .אמר ר' שמע:ן מהועל
נמוקי
נחעך
נציאה מקומות  )5מס(י  9נ) שעת ד טשיס רס  697 )7ס)י)1.1(9י9שנ .ו) דף".4ם  97גש* ש)יס(מ קשא.
זיו הזהר

לס 3זתנין (3יס .זתנין
ד6תדכקו 3ס
6תר ליס ק*3סת6'6דס ס3קתמיי ו6תד3קת 3תול .6מ".
דכתי 3וסן סמייס 3תיך 0נן ד6קרי מ"ס .דת6ן ד6מיד
3יס  %סעיס תות 6לעלתין .ו"תד3קת 63ילנ 6לצ)ר 6ס6
וד6י תות 6סו 6לק3לך סס"ד 6י רנליסיור7ות תות.וכתי3
נ) 1ת6 6(1ני תר תתות 6ת ס6סס וז6י 63תר דתות6
6תד3ק וס3ק 6תרדמיי 3נין כך לתבזרעליסועל כל עלת6
סו 6מע 6כל
תות6
תס מסו6.י תימ 6דכל
עלת6 6כ6לי' ת'6לנ 6ד 6ו6עתלרתת"
י לכ( .6ל 16סכי6 .ל6
3כעת 6ד6דס ק6יס על רנלף .מתו ליס3ריין כלסוודמילי
תקתיס וסוו נס('ן 36תריס כס3דין 3תר תלכ .6וסז6 6תר
לון 6נ 6ו6תי ג) 63ו נסתמוס
ונו'161 .לו כלסו
"ט
ןןדמזו ד6דס סנידלסו
ילכר(ע5יתר ו6תד3ק 3יס.
36תריס כיו
כלסו 6תתסכו %תריס ונריס תות 6פ(ת.6וכדין
י
נ
ת
כ
6
6דס (כמס נוונין זתנין דינ6זמנין רמתי .אנץ תות6
אנץ מיי .ול 5ק6ש 3קיומ 6תדיר כמד תנייסו 3נין
דססו6*6תל נרש (יס .וע*ד 6קרי מל 3סתתססכת
סתתספכת מססר6ד 6לססר 6ד 6תס 3נ3יס מרמתילדינ.6
מס(ס לקר 63תתססכת סי3 6כל 6ס 3ורפ .דכתי 3וען
סדעת סו 3ורע ותלכ 6על6ס (רמת 6ס( פכךוי6 .וכמלי6
ו6מר (יס ומען סדעת סו 3ורס ל6ת"כ
ל תמנו ונו' .וס61
ל 6ק3י( מניס ו6תמסך 3תר 6תתיס ו6תתוך (פלתין :-
י
) ותמח תצי 1ות6כ( % .תניק סמסס טנ3ש ויס3מ
(יס .ונריתו מות% 6ל עלמ .5דס6 6י(נ 6ד6
3יס סוי 6מות51 6נ1 1ו~661ילג 6דס(ס(3 6
י(תי 66וכד6יסי
ס) סלס 6כ( 3מעלמ5ספתיר'סעמ 6דמו -
ןך;ספמחנה פיני סנ"ןס מיי5 6מר ד6 %תסר4צ
לתנדס 3יסין דפלמ 6מס דל 6ידעו
פד ססת 6כיוןדייטו ו6תפקמו ?4נדפ3יס כויןיי
שכי
פרה?יס סס ד6כדו 1כד 6על6ס דסוס מסיפלייג .1:ו6סת(ק
י כ(
זמיניינייגץמ.רסיון6סדתע(6רות6ערויתיסמניס ר'יוסי"תרכדיןייט
) ר' יסודס 5תר וידטו כי ערותיס
ת(ס

3קסולמרסמ3תוינות ר3יס ו6תד3נ3ןס6י3סו.
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ם
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ג;גז~',;1,ייינני4ןי~הה
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י ויי,

ט *י' ההפרדות
וגנו נם על פי פשטיות מובן שכלטין פרי עץ הנרל בארץ יש לו כח אחר בושמים ממעל,:ג
אאבין עילמות העלעניס
או הספיחת הקחשות שהיחור של קב*ה ושכונתיה יהיה רק לפעמים ולפרקים לא בהמיריות! ממ פו'
ב*ה הנעשה מן תיבה
איכה לרמו שמרת מלכות שנקראת כה נחסרה .וטעם הרבר הוא הפסק היהר הקמש:

לשון הזהר

על מסג'

5יגון יסנין ליס

יהך בראשית
ימה

כ

רשון קודש
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הוצרה.
'סר6ל ל3 6ט%לס'.כ 6ליס ל6וריי %על ל0כצך .וכאשרישיאלאיןרושים
סתכין 1סוקין לקיית 6ול6תתקס3 6סו .טתנים להבחש תמיכות ושטקים להתקיים ולההגבר בהם:

"

 )5ויקרא ס6וס סס 6סתו חוסכיסי 6סיתס 6ס כל  )6ויקרא הארם שם אשתו וצהכיהיא דיתה אם כל
חי.ריהוחיהבענין אחרעולות.ועל שצמתלקה
ס
 .יו'ר ונכנסהבסקומהוא"1זההואנראוי .שךיץ א"והרמז
ת"ו חייל  1"61ז'6 6סו
על
"ד,ג6ע1לת6חיין תן 1*61י"ס
] חיםבודאי.וע'נחוהמןחיה .ע"רל91קתחיםסןוא'ויגס
ו*
י
ס
י
ח
מיין ע6י ופלז 6חוס ו
]:
ז6
כ5
ט1
ג) ךרעש ס6 ,לסיטל6י
רסת 1כתנות פור "6ר יסודס נ)ךי;עט ה'אלהים לארם ולאשתו כתטתעור.א"ר יהודה
6ל3יס ל1ן ק"3ס3ל13סין דתככ6 6תסגיתגייסו.
הלב"שם הקב"ה במלטשים שהעור מצה מהם.
סס"ז כתגות פור 3קדת'ת6סוו כתגות 6ור .די 11תסת-סין זש"כ כתטת שר* בהאוה הע בהשות*%ר.שהיומשתמשים
גסו 3פל'6ן זלעיל3 .6גין דתל6כי 6%ין מו 6תיק ברגעםרמלאכיםשלמעלה.לפישסלאכיםהעמוניםדדובאים
ל6פסג6ס טט0ו6נסור .6סס"ד נ) ותחסרסו -פעי(6סיס לידגות מאור הדיא זש"כ נ) ותחסרדצ סעמ מאלדדם
1כ3וז וסדר תעערסו .חזסת 6דח3ו כתגות פור .דתסכ 6וכבור וההר תעטרדצ .חשתה שחמאו סתטת עור .שהוטר
5תסגי מג"סו 1ל 6נפם )7 6ר' עחק 6תר כן ח6 3דס נדגה מרםולא דגפש )7 :ר' יצוק אטר כאשר חמא ארם
% 6תל3םכיס 3קותי %כד רצסר ממנומלבושרגביר ההוא שנתלבשבובהחלה .כאשר
5תפזיטניס סס5 %ט%יקי
6טיל '5ס גגנ %דפדן561 .ניס 5יס נלנוס56 6ר 6לנו %הננען בק ערן .ועתה הלביוט בלנוש אחר .מלבוש
קוח6ס ד6מע3ס נש6וסנננת6זפדן6יסוסוסת6יטןרתיכין הראשוןשנתלבש ט ארם בקעדן דצא הךהמאותן המהכטת
ל16ךק*שרייס ו6יטן 5מסין ז6קרון ל3ום' סוסר 6שנייאותשירמם .חשם לבושים שגקראים לבוש צפרניים.
יכ
ד סוס ננג %דטדן כ'6 5כון רתיכין וכ65יטן תפריין וכאשר הרהבנן עףן כל אווק הנוכבות וכל שוק מחטת
קדיסין כלסו סמריןליס ל%ס61.תנעי תכל651 .6סוםיכו וקדושים כלם מבבו לארם .ונשמר מרבל .ולא הוהיבול
מ(ס נ'*6 %פגך 63נסדיס.כיון דתנ ו6תפדו תנש6ינון רבר רע לקרב שיו.כ
ן שחפא ודצסרו ממט אותן
למסין דחי 5תמ5יןניסין ורומין 3ים'ן ו6סתלקו תמם הלבחשים מעק-א פדבריםר
.ונסתלקוממנו
יעים ורהזותק,רם
י אותן מיצותרקרהים.ולאנששיו ט אלא אמתן הצפרניים
שמסרייןקדיסק56651.ת%ו ניס 686יט! ר6סייחצ
6ן דסמרין לון לעופרין כאתרנודזוכעי6כוער!%5 6ר .6בראשיהאצבעות.שמובבלהצפרנייםסביבהזוהםצדרגצמאה.
נ56יכפיליס לכ'נ לר'6 %3מן סוסריןדאזא .6ד %ויפיכך אל עדל ארם שתן הצפרניים
י
ש5עשדנטוהנםב.לצטי
כקס ז6סני %5סכינת' 6סני פ"5זגץשעור.6ויו6ג נכ5יו .%כמו שהם נדלים כך מוערבה הפסולת .ו
ם.
יגעי לססר5 6ע 1ל'6רתילון.דל6ימניד ק%5נכסו66תר .וצריך לחתכםואליי*לים .שלא ערםבזיט למקום דוצא.
י'כי
ל סס61
ש6ס דס6
[אלא
יי
ב
לדכפללסתו6.6חעלץנ'ססו"3ספנמנרו6ל'65סתס~סךרה7.665ס6מ1רכלנ65ו6סין1כלט65וע!נר6%מעןנ"ך."5ז63תר והליהכומכלללםא.לידיוגראעיח4ם'כמועבובשהצ"דשלראהפרםטם]וממאלחההב.כולשיולכםראמאיךונרןצירםשךלמבעמלקהו.םש"וי
סעלי
תערפ''6לני
זנגת6דסי
ן ד6ר %דס 6נקות'ת 6סט '6כע 5טם'ן פ*טן שלנןעףןהתחתון.שרוי בתחלההטויתןרםלבהשיםםאמען
5חור"ס דננת 6ד5פ' .65וססת 6תננת 6ד6רפ'61 .6נט ד4צי"יםשלנןעךןהעליע.ווטזה שלנןעדןהששעק.ואותן
ל3וסין סע ס5קיןרימין ונוסת'ן דננ .%דנס %תת'ס 3המלבושיםהטסעליםריחבושםשלהגןערן.שוצפשטתישבת
נסו:
בחם .טיה שמח בחם:
נס1
 .א'רחיא כאוש %ברא
 )0דיעטלוקהד ס' שסי0ומדתיק פק-6 .רנוי 6גד כר 6רישלד!י,ךה'אאאהיםמנןערו
רקב"ה את תט .64רגחבל בארם להעת
ק*3ס שת% .6תכל ניס נשס 5מוןי
סליע מ 5כ %האס ד6רי 5פ65ין ותת"ין נמת  0'5שצלפעלהכל .והוהרומהלעליתיםהחתעים.רצרידולארץ
נדתו יקיר 6ומתוליס3ריין כדין 6תכג:ו פכיס וסנידו ברממשלכבור.כשוש%אצתוהבריות.התאסצאילווהשתחט
לקכ5יס% .יתת 6תכ%נס5תפ"5סותדחלת'ס סס"דומור6כס לפניו .ואימה שחר נפל עליהם כוראתו זש"כ וסוראכם
עזתכס עא' פל כל מש ס 7%עו' .פיעיס פגתיס ונסע השתכםיויה על כלי%ת הארץעו' .הכנ"?ינ
ט שגמע
לגעריס 5תסוי 5ש מדו פל מוו 51שתפספ3 6יס .פ3יד שישמרט .להעת  4שמחה  %שמחה להשתעשעבו.עשה
קליתסיסע.רו5ע513ין תמפ"ן %3ני יגך1 .מ65כת פ*5ן חד6ן טבימהיפה כוצשןבאצצשיקךות.ומלאכיםעליעיםשגיצ
וסוסי
פ מכתת 6פ65סיתיר תת65כי פל6י .וסוס *נט .והבין חכמה עליעה עתר מםלאכים עלט
שארצים.
תסתכל 3כ .65וידפ ושתמודע 5י6רשיתיר מכ 5ס3%ני חזשתכל בכל .ורביןהיגיר אתרביצ עתר מכל
י
נ
ב
ס נסקוד 6דעולם
עלמ 6ל03ר 0גץד5יס פל 6י5נ 6חו6% .ק"'
 .אח'כ צזה לו על עץ אחר .ח~א עטר במצות
דמ%ש3 .תר דמנ 6סתימו תניס תנחמ דמכמ .%פ6י רבפו
 .אחר שהטא משתבפ 0נצו כתרני החכבוע מה
כתי 3ויסלחסו כף %סיס תנן טדן לפנוד 6ת ס6דטסןש :1כדצב השהחוצ ה'א4ימ טק קךן לעבר את האדמה *11
י)רינר.
ש 6ת ס%ס ויככן מקוס פן סזן 6ת סכהנש 0ויגרש  %שהם הצן מום עק א הנהבש
עו*6 /ר 6לפ 1ויסכן '6מ 6סרי לק !163ר
טו' .א'ר יונן* השכין אמועשםתבמים
ד6
4 0 .4 4ש ח' ז) תוופ 0רה :וש כפ5תוש 0 .ש שו
אלעש-
נמראהטקוכצת ח צשס*ו .נ)י
זץ הזדל
השץ
מרההע,שירית שה"ש מלכות.
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הזה שהאדםנרם 4מהום דרכיםושבילין .ולהשרזק דיניםעל ד 5ד5יסו נריס וסתיס 5ורהין ו::י(ין וה:רי דיגין ע(
העולם .ודכשיך קל.4תמיום הה'א והלאה .ואת להט ההרכ ע-1ק 1חמ:יך (וו:ין מססו5יויו
מ ו(עי(ח ומת (סע סמר3
המהדפכת .כל אותן המהפשטים בקזקףהדיניםעל העזלם .ס-קספכת כ( 6יגון ד:ריין כקו!סי דיגין ע( ע(מ.5
שמההפכים לרובהנוונים כדי להפרע מן העולם .לפעטים דיותססכ.ן (נווגין סגי5ין כנין (5תפרע 5נוע(יו!( 5מגין
לנבריםלכעמיםלנשים.י
כעמים אשיורנ .ולפעמיםיריהיה ני3רין ל!תג'ן ג:ין (!ת':ן  5:5מ(סע 5ו(!יוגין רוחין
שאין טי שיכיר בהם1 ,כ 4זה 4שסיר אתהךך עץ ההיים.
שלא יומיכו לחמא כבתך4ה .להט הררב .אלו הלוהנים
אש ובדיל על ראשי הרשעים והדונאים
 .יכההפכים
י
בנו.נים 4במהכיניםלפי דרכם שלהאנשיםינ
]וע"כנקראים נווגין (כ-ס זייגין (סוס 6רמייסו ד3גי ג1 5:נ]] 1ע( ד4
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חרב לה' .כמש"כ  )3חרב לה' מלאה דם ובו' .א"ריהודה מרכ (ס
ד"" כד" 5ג) חר( 3ס' נו(6ס דס ונו' "5ר יס'דס
להם החרב .כלאותן שריהדין שלממה שכההככיםמצורה
דרתססכין מדיוי54
ז
(ד(תת"
י
לצורה .כףם ממוניםעל העילם להרע ולקטרנ על רשע
העזלם.העובריםגלמצותרבינם .בוא וראהכיון שחטא אדם ע(-ח דעכרין ע( סקודי דמ"ריסון ת 5ח!י כיון דח5 3דס
המשיך גלי כטה משחיתים רעים וכמה שרי משפט וכחד מ:-יך ע(יס כמסזיי:ין כי:ין וכיוס נרויגי ג-וסין ודי:י(
מכלם.ויאהיהיכוללההגברעליהם המשיךעליוכחהמומאה -כ,ס, 5(1 1כי( (קיימ 5ע("סו5 .יזסיך ע(יס חי( 5מסח3
וטיכא עצסו ולכל בני העולם .ועלכןנשמעכי במהשהויך וס'( 3'5ס ו(כ( 3גי ע(יו 5וע( ד3 5נוס ד!5י( כר ג:
האדם.ולפיהדרך ההוא שכתדבקבו.כך מושךעליוכהממונה ו3ססו5 5ירח 5ד5תד3ק 3יס סכי מ:יך ע(יס חי( 5מתג5
שהולך לננדו :-
ד5זי( (קכ(יס -
נ) ןוקארםידע את חוה אשתו וט' .א"ר אבא בוא וךאה נ) ןוקארם ,דע 5ת חוס :5תו וני' "5ר  535ת5
י
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ח
בזפן שאדם הולך בדרך האמת
ד3ר ג5 :זי( 63ורח ק:וס וח:-יך
 .וממניך
5עתע
עליו רוה קדושה העייונה ומתדבק בו .הבן שיזליד ויצא ע(יס רוח 5קדי3סס
"(5ס ו6תדכק כיס 3ר 6דיו(יד ויסוק
מכטלעוים .הוא מושך עליו קדושה עייונה .ויהיה קדוש מגיס (ע(מ .5סו 5מסיך ע(יס קדו:ס ע(5ס ויס 5קךיס
בקדושהרבינו .כמו שכתוב ן) וההקדשתםוהייתםקדושים3 .קדוססדמ5ריס .כמס דכתי3י
) וסתקד:תס וס"תס קדוכזס
וכאשר הוא הולך בצדשמאל .וממשיך עליו רוח המוכאה וכד '6סו 5ז'( 3סער סנו .5(5ו5מ':ך ע('ס רוח מס6כ5
וכתדבקבו .הבן שיצא מכנו לע,לם הוא ממשיךעליורוח ו5תד3ק 3יס 3ר5ד'פוקנוג'ס (ע(יו 5סו5 5מסיך ע('סרוח
מומאה .ויטמא בהטומאה של צד ההוא אדם התדבק תס35ו .ויסת"3 3מם35ו דססו 5סער6 ..5דס 5תד3ק
ברוח מוכאה ההוא
 .ואשתו נדבקה בו בראשונה .ולקהה
וף 3ססו 5רוח מס5כ ו5תתיס 5דכק 5כ'ס 3קדנוית .5וגס(ת
וקבלה דדם ההוא ממנו תק] הבן שהוליד .בן זה בנו
וק3י(ת ססו! 5וסת 5יוג'ס 1נח] '(4ד 3ר ס5י כר3 6ר5
ריה הטוסאה הוא .וע"כ ש בניםהיו .אהד רוח דרומ
'5סו וע( ד 5תרין 3גין סוו .מו מססו5
הטוםאהההוא.ואהד
שטלדכאשרניאדםהי'הוזרבתשובה.מוןלכןזה רומ מסמ5ס"3
3ו
"הד כד ת5 3דס 3תיו3ת 5ו3גיגיכך%י מס:ר6
וס5י מם:ר 5דכי 5רני (5עזר 5מרנ:עת 5ד6עי(
מצדהמזסאה.וזהמצדהמהרה.רביאלעזראמרבשעהשדמיל
ם:
תמ
הנרחם זוהם ההוא בהוה .קבלה אותו .וכאשר שמש אדם ג
5כס
"סו 5זוסיי3 5ס כחוס ק:י(ת (יס וכד :5תיזס עתס
עמה הולידה שני בנים .אהד מצד הטימאה ההוא .ואחד 6דס '(15ד 5תרין 3ג'ן .חד מססו 5סער 5מס .535וחו
מצד האדם .והיה והנטב]ל בדמות צורה שלמעלה .וקין ייססר 5ד5דס וסיס דמי ס3 (3דיוקג 5ד(עי( .5וקין
בדמות צורה שלכטה ולפיכך נפרשו דרכיהם זהמןזה.
סו חוי 5כיס 5זוס(3
ן ד מ ז 5ד1
ודאישקיןהיה הבן שלריחדטומאה .שהוא נחשהרע .והבל
היה דבן של אדם .ולפי שקין בא מצד מלאך המות
הרג אתאחיו
 .גה-י הוא בצדשלו .וככנוכל מדוריםרעים קקי( (יס (6חוי וסו35סעשדי(יס ונוגיס כ( תדורין3יסין
וכזיקיםושדיםורוהותבאיםלע,לם.רבייומי אסרקין .הואקן ו!-יקין וסדין ורוחין5תיין (ע(מ 5ר3ייוסי 6מרקין קינ6
שלמדוריםרעים שבאו טצד הטומאהלעלם .ס)רבייהודה
אמר שנים באו על חוה ינתעברה מהם והולידה שנים5 .מר תרין 6תו ע(ס דחוס ו5תע3רת מגייסו ו5ו(ידת תרין.
בן הראשון היה הבן שלזוהםהנחש .זהיצאלמיט וזהיצא 3ר 5קדמ6ס 3ר 5ד!וסה 5סוס ד 5גפק(זיגיס וד 5גסיק
לכינו.היו'הרוחות שלהם היו נפרשים זה לצד זה .וזה לצד (!יגיס ורומין די(סון מתפרסו ד( 6סער 5ד 5וד( 6סער6
זה.זה דומה לצדשליוזההי' דומהלצד שלה מצדקיןכל ד 5ד 5דמי (סערוי וד 6דמי (ססרוי נוסער 6דקין כ(
מדורים של צד כשהיתיםרעיםורוהותושדים וכשפיםבאים
לעילם .ומצדהבל באצדהרחכיםיותר.ולא בשלימות.שהי'
5ת'גן
עדייןכתערובתייןכובבייןרע.ולאנהתקןהעולםעכיעד שבא עכ נחמר כיס5 5(1 .תתקן כסויס ד5ת 5סת.
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מו] פי להענישם כפי ררכם 0דה כנגר מרה51 :ח] שנתעברה מטגו.
*גארילאן1נס] י*למייוש צורה של מטההיינו עם ונב כמו קוף  ,וירוע
שנמצא ביערות אפריקא
 .והם
גממה.קופמיחםוקגררוילםים כמו אנ*יפםיונקרא*ירםארוואניזם* וגם *אוראנג-אוטאנג* .וקרוב לאמת שהם תולרותקין
ממוצע בין ארם לחיה
המחזיקים בששת
תומכים יתיחתם שהארם נתפתח מן הקוף *אוראנג-אוטאנג*
כיון שהגופים רומים זה לזה
 .ועיקר מה שמחלק ביניהם הוא הזנב
 .מם מרברים כסומא בארובה מתנבאים ואין ימ7ים מהמתנבאים.
כי מרכרי הזוהר הקדוו* מובן הסוד שלכל הנבראים .ואם יש כאן התפתחות אין הארם נתפתח מן הקוף אלא להיפוך שוה הקוף
תולדתו מן קין הנולר מן נחש ואשה .וגם יחע הטטרא סנהררין קוט 1ז 1שאמרהנעלה ונע*ה מלחמה נעשו קופין וחחין ושריםולילין:
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את'ימסו מגש כל 6יטן זרין ז טלמ .6ו3יס חכתי5ן עוע.ונתיחמו ממטכלאוהןהרורותשלצ
דיקויהרשהרםודידיבים
זכ6ימ5שין ורכפס ומייגין העולם .ומקין באים כלאוהןדחציפים
טלמ 6ומקין "%ן כ6 5יגון
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י מקץ ימים ויבא קץ מפרי האר0ה מטשה לה'.
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י תק ימיס וי 63קין תפרי
דיו
)6דיה
ץ א"ר שסעון מה מקץים4ם .וה דצא קץ כלבור.
הוא .זה סלאך דמות.וקין מן קץ ימים ההוא הביא
סטת'יקין מססו 6ימיס
והע 6וא61 .
קן 6ייתי וקמריבן .כן טשמע שאמר מקץ ימים .ולא אמר מקץימין.
ו %"6ומס 5קןימין 61תקרי5 3קן ימיס ו3ניכ כתו 3כ)קין דחה לקץ ימין ונתע%ב לקץימים .ולפיכך נהנ;
נ)
ואמר
1ב1נשתל

%

רניאל
3וגי 56נ) 61תס 5 1קן ותגומ ותעתו לטר5ך 61תר וגי 56בדניאל ואתה לךלקץ והטח ותעמרלטרלך.
לאיוהקץ .לקץהימין או לקץ דץמים .אמר ל1לקץדךמין.
ומדת..
י מה
י מס ועלכןהי'רור מפחרואמר )7דצריעני ה' קציומדת
ו5תר טק7סתיט ס'
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י
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י
.גיוסכ 6מס כתי 3ועא מקן דצא קץ דךברם או לקץ הימין .וכאן מה כתוב
מקץ
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ט'6ס 5ק1ל 6מקן יתין .ו3נ"כ % 65ק 53קר3כיס .דס 6יטים .ולא סקץ שין .ולפיכך לא נהקבל קרבהטז.
י שהרי
ימ
תסער6 6מר 6סוס ת6מזי מס כתי 3וסכ 5סני 6נס ס .61כהוד דגצמאההיה .בוא וראה מהכתוב והבלהביא נם דוא.
ת6י גס סז65 6סנ6ס 361ו 6וקן מר3גיז 5ק'3ס סוסכ .65מה גם דדא .לרבות זה בזה וקו קרבטהיה דבל להקב"ה.
קר 6זקרנג5 6קנ'ס"1 .ט 3מו(ק 6לסער6 6תר .6ועיעי הקרבן להקב"ה .אלא שנתן חלק נם לצד דגצמאה.
וט
 1וקין עקר 6ע3ז מקן ימיס רז 6כמש'כומהלבידע,16 1קין עשהעיל-הקרבןלמקץימים .סור
כזע 6וממ(3יסן6,1
זטסר6 6מר 6ויסי 3וו5ק1 6קכ*ס 1ט6 65 61 5תקנל .של צד הטמאה .ונהן חלק גם לדקב"ה .וע"כ לא נתקבל.
ס ,ר6 ,לע~ר 6מר וס 53ס 6'3נס ס 61מ3מרות .ללעטנ %ס) ר' אלעזר אסר והבל הביא נם הוא מבכורהע .ליבות
צד העליון 2,בא טצר הקדושה .ולפיכך וישע ה' אל
הבל ואל מנחתו ה%קין 1חלמנחתו לא שעה
ץ .לא קבלי
דג,ב"ה.חצלכןויחרלקין סארויפלופניו.שי
י לאנהקבלו
פניםשלו14.תןדפניםק%וצרשלו4.קבלוהקב"הלהבל.ולפיכך
כתוב ועז בהעחם בשדה .בשרה  %אשה .כסש'כ כי
בשדה סצאה.עץטזיא על נקבהיתירה שטלרהעם דבל.
כבהוב ותומף ללרת ,קנ):
י
) הלא ש תמב שאה וט' .א"ר יהצדה כך אמר לו.
הלא אם תמיבמעשיך שאת .מה שאת .ככתזב
ז)יתר שאת,קג)שדויהבכורישלו שבחיוהר בכלעניןהמיר.
והדברת,להבמעשיו .ועלכן אםהימיבשאה.ואםלאהימיב
לכתמ מס6ת רונן .ת6י 5פתמ ד 6פתמ 6ו5טיל 6ומגיס לפתח חמאת רובץ .מה לפתח .זה דשתחשלמעלה .שממט
עצאיםהרינים בעבור מעשים רעים שבעולם .ולפתח ההוא
חמאת רובץ .זה מ4אך הכות .והוא עתיר להפרע ממך.
ואליך תשוקוע .ער שתכרת .ואתה תמשלבו .א"ר יתרה
ואתה תמשל בו בהשובה .מורבי אבא אטרש%שן .רעעעלה
למעלה ולא תרר לממה .ר'יוסי אמר כךשטעתי .שאה.
ם מס6ג61 .6י  65יסיר מסךויסלחלך דוערבקות  %של רוח דגצמאה .ואם 4א
ש(ק 1יס13ק לך 6תן3קו61 %ירז
ן העליק שהוא
לפהממימגסה6ת רו3ן .מ6י לפתח .ד 6ויג 6ט65ס ד*סו לכתח חמאתרובץ .מה לפתח .זה כקוםרי
סתה 5דכל .6כו" 6ע) פתו5%י סערי 5וק מס6ת רו3ן .פהח שלדגל .כמש"כ ס) פתחולי שעריצרק .חמאתרובץ.
ססו 6סער 6ז6תז3קת 3יס 61תמסכת עלר .י %גשר ל צד וזןא עגרבסת בו וטעמשךע
לך
ליךו:17".עזה טמי
לדפרע ממך .כתרטמז
%תפרע 6מגך .כתרטמ1 6ק.14
ק
)
י
י בחיותם בשרה עו' .א"ר עידה מה בשוה .זו
6
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3
י 35תסתע6תס 3סזס וט'"6 .ר יטוס ת6י
ז %מסער 6ז 6די1ק
ץ
ו
י
ד
1ט 5ז 6קס וקעי 5ליס.
4%%4לכל ד;ולם.
וונרמאמיהה
יען לקע 65מסער 6זסמ"6ל זנריס מו5 %כ 5ט5מ .6ירשלדיגץ מצד?ל
ק
כך3ניסן עתכ4אקין להבלעבורנכ4ט).1רבי חיא חרי4נ1רואים
שכתוב ויהרלקין מאדויפלופניו.על שלא נרוןשקבלשיבט.
5 3קק מ6ו 11פגי 1ע 5ול6 6תקכי5
6אר לק
מ 65% 6מס להיליס י*) ר' י5שק 6מר אמר לו כךויא האמה ודבל היהלעדו )6'.יצחק אמר
%ית 6וקעילקין לס 53ל 6סעס יועסיהיפיק בוא וראה בשעה שדרנקין להבל .לאהיהיודע איךיוציא
 %מה 3סע
נסתתיס מניס1 .סוסגסך(יס3סיגיס כמוי.6ניס סעת6לייע נשמתו ממט .ודדה נושכו בשיניו כנהש .באותה שעה קלל
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כראה
י נ) %
ף(
0 .ילש .עי) '( 04ס ס) דף גזי ו)י
'))6יףפ(1י
י(4י
י.
)6' .
י
(י
ך ד:זד:ך
יו
פ4
ד הט%4שהכעגין מים אחרונימ1 :ק 16כידוע ושחלג הוא
ז הטומאה:
,שיוהגקיביו תערזגת הלק קפתלי
שהבגורהרבהדהיא'יששיריךוהאולאיו:פצ,דק
,קג
 ,שמתרגמ
שנולרו 7מ[:1קג ,פי'

מיטת

י

ותוסף ללדת את אחע אה הבל .את את לרבות ב' תאימות
ואפ לא תופיב עוגרך ליום ריגא חפאך נמיר דעתיר לעהפרעא מגך אם לא תתע:

מ"ס מ)

ע) ה 04ק'.מ

לשון קדדש
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1הך בךאשית

אותו הקב"ה .והיה תלך לכל צדדי העולם .ולא היה מקום

שיקנלא:תו.עדשהנהע4
וחזר כתשובהל2נירבונו .אן
יה .ר'יוסי אמר הארץ קבלה
שמ
אמ
קבלה דארץאיתו במדור שר4
אותו ללכת בה וק?] שכהיביישם ה' לקיןא.ת .ר' )צחק

לשון הזהר

ס 5קי
(י? ק"3ס .וסוס 5זי( (כ( סערי ט(ת 5(1 5סי
ותק( (:יס טן ד:6סמ (0ריסי
ס4ותכ קתי ת5ריס ק(':ת
(יס 5רע 5כתדור( 5תת ,ר יוס' "ת
ר 6רט 6ק(':ת
 ,ק
ך
5תר (?15י  5(6לת,ת 5ק:י(ת (יס
וקחותס וכת'כ סן נרסת חות' סיוס ת (0סגי ס5ותס.
תע( ס:י ?5ותס נורס 6כ5
( 5נורס וכ5ן %ר

6ע

אמר איט כן .אלא לממה קבלה אותו דארץ במדור אחד
אשר תחתיד .שכתזבהן נרשת %תיהיום מע4פני האדסה.
מעל פני האדמה גנרש .אבל למטה לאנניס .ובאיוה מקם
קבלה אותו הארץ .בארקא.וכל אוהן הדרים שם עליהם
כתוב"
) יאבדו מארעא ומתחות שמיא אלה .ושס עשה
מדורו חדצ שכתוב וישב בארץ נוד קדסת עדן וקין :תךוריס

הן
אזהי
פני האדסה ומפניה אמהר .סה מפניך אמתר .אלא אהיה
נהרסמבניושלי ,קוןרב
 .אבא אמר כמש"כג]ולא הסתיר
פניו ממנוי
) ויסתר
על זה אמרומפניךאמתר.
ו'
משהתפרני
מא~תןפנים שלך אהיהנמ
שלא
עלי וקח]ובשביל
ה,זה והיה כל מוצאיישינ
יני:
עצ
דו
ס)דישב
ם לקין אזתוט'.מיצ %ת .אות אחת מעשרים
וע%עיםאותיות שלדרערה נתןעליו לדגןעליו:

לס",ע.6ת%כט5י6ק
:
וסייכו וכתיכ ויסכ-1כחרל גוד קותת טון
כ) ך441כזך ק,ן סו נרסת 5ות' סיוס ת(0סגי ס5ותס ונו/
"5ר (6טזר
וחכ קין סוס -סתסי.
תזייגין וחתיין (קע(( 5יס
סןעת"
כי
כנין ומת 6קתיסזיגי מס-י
.
וכו 5סור כתסוכס ת5י ק5תר סן נרסת 5ותי סיוס ת(0
סגי סהותס ותפג'ך 5סתר ת5י תפגיך 5סתוי 5(5
סת'ר תכג'ג, 5ק],
נ)
"
?
5
סג'ו תתגוי)דועי'סתר תסרכס'פג'5כו6 6וטמ(ר 1כ6ו*6ותסג'ך55(1סססתתך'י
.
ת6ינון פג'ס ד'(ך 6ס 6גסתר ד(6יסנפןכי וט"ו וסיס
ס ,כ( תו55י יסרנגי ,קקי
ס)
תטסרין
דישם (קין 6ות עו ת5י 16ת6 .מי

תוספתא

תומפתא

ני"

.

ג) דיאכמך

(תת"י

קיןהןאלע 41אותיהיוםמעלפני האדמהונו'.
א"ר
בשעה שדנא קין היה ס2חד
.
לפי שראה 4פניו כיני מחנות מעינים הבאים לדרט
.
היום מע4
וכאשר דער בהשובה סה אמר .נרענז
נרשת

'

%ס .ז ע
וקי]

)

י
)דיצא קין סלפמ ה' תו' .כיון
שאמרקין גדול עוני
מנשא .מחל לו הקב"ה מחצה מעונשו .מעדם
שנזרעליו בתחלה ואמר לו נע ונד תהיה בארץ .ועתה
נשארבהעונש של נד בלבדו .זש"כויצאקיןמלפניה' וישב
בארץנוד .כלומר שכאשריצאמלפניה'.היה בשביללהימן
נד בארץ ולאנע .ועוד אמרו שכאשר יצא קין כלפניה'.
אמר לו אדם .בני מה נעשה על דינך .אמר לו קין.
אביכברנתבשיתישמחללי הקב"ה להשארבמדבלבדו.אמר
לו אדםאיך נעשהכך .אמרלוקין בשביל שח"יתי בתשובה
ודצדיתילפנע.אמראדם.וכיכך תא רבהתזק כחדתעעבה.
ואנכי לאידעתי .דוזחיל לשבח לרבמצ ולהןדותלו .פתח
1אמר מזמחי שיר ליום השבת מוב להודות לה' .כלומר ו6נור טזעור סיר (יוס ססכת עוכ (סווות (ס' כ(ותר
טוכ לשבח ולשוב ולדוזודות לפני דקב'ה .ע"כ:
שכ (סכמ 6ו55תכ 6ו(6וד6ס קתי קכ"ס .ט*כ.
י
) דאחדת תונ
שאמרל ק נעמה .א"ר הייא מה עני
משוםןשכהיאון ו)41י1מדר
ז תוג(קין נטתס "6רמיי 6ע6י6ירי 6סכ6
רכתובכי שמה געכה .אלא
אנשיםדניםאחריה.ואפילורוהטזושדים.רבייצדק אסראותן
בני דאלהים עז"א ועזא"ל עו אחריה .רבי שמעון אמד
אמן של ש
סדכירםהדיתה .שסיד קין יצאה .והיא טתסניהעם 6תן ס( סדיס סות .ותססר 6דקין גפקת .וסי6 6תתג 5עס
לילי"תבא
שםלתיטקות .א"לר'אבאודדי אמרמרשהיא ('(י"ת כ5סכרס דרכיי  5"5ר' 5כ 5וס5 6תר תר דסי5
נתמנית
ק
ד
ש
ל
ע
א
ו
ה
.
ם
י
ש
נ
א
ל
"
א
א
י
ה
.
י
א
ד
ו
ב
(
*
6
ך
כ
ת
ג
ת
מ
6
כ
י
י
מ
(
6
ס
כ
6
ו
ס
5
ס
ד
י
ר
ה
ש
3
סכוכי גס .6סכי וו5י
6יסי
ת
ק
ח
ש
מ
באהו
ם
ע
.
ם
י
ש
נ
א
א
ו
ה
ם
י
מ
ע
פ
ל
ו
ת
ר
ל
ו
מ
ם
ל
ו
ע
ב
ת
ו
ד
ו
ר
כ
ת
י
י
ת
6
ת
5
כ
י
י
מ
ו
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כככי
טהם .ועד עתה היא קיימת
כ(
"
לשרק עם אנשים .ובכל תגייסו ועד כ5ן5יסי קייתת (מייכ 6כסו ככגי גסחכעו(כת
חי
מקים שאלה הרפצת מתאים אנשים דןשנים י
שדריובבית6 .תר ו6יכון רומין 5סכמןככי כס 6כייטין ימיו6ין ככיתח.
י
סרן
ף גס.
מראה מקוטת )6יפ" ט  0 6 91ת4ס ג'ג  )1ספות ג' ס)יף (ו )1יףגי ו)י
זיו הזהר

:;:נ;י%שג'%צמ1ש:ש

4

,קז] פי' רק ללכת בה סמק.ס לטקום אגל לא להתיע1כ כר .וים 4א כן
ואסתר לא היה :צ-ך לאות במדורא רלתתא :ןקט פי ש*תישב בא-ץ
שגל יושכיה יהיו נדיס ו:אגרים:
] .קו] רורש פגיך לשו ,אף
לוון דרעה בנין
ס
ר
ה
י
שיו 41א
האף
י
*
ע
ש
ישאי
מסנו ורע אנשיס ~רע של קימא ]קח] רור 4,פגיך לשון חשגהה .ואסתר לשון הכתרה
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ןקייש
י"י

כב *8

וכל זה יעעע בזמן חטרון הלבנה ,א"ל ר' אבא .והיי הם
תתין ככגי גס .6ות6י עעת 6געמס ז6 6יסי קייתת מו מתים כאנשים  ,ומפני טה נקמה ה היא מתקיימת עד
ססת6 6תר (יס סכי סו6 .6כ( (י(י*ת וגע"%ס ו6גר*ת עתה ,אמר לו כך הוא  ,אבל לילי'ת ונעם'ה ואנר"ת
בת מחל'תהעצאותמן צד המזטאהשרהן,כלןמה;קיימות,עד
קזתס6כ 6תע(פ 16ז ז
זייוכך
ו6ת רומ שיעביר רקב"הלרוחהטיטאהמן הע:לם ,שכתוב  '6ואתרוח
י לרם לאנשים,
א"ר
ר
י
ב
ע
א
.
ה
א
מ
י
מ
ה
.
ץ
ר
א
ה
ן
מ
ן
ו
ע
מ
ש
ז
ו
ע
ת
ס
(~6
ו וכלם אמומים,
שאיבם יודעיםואיןמשניחים ואין מבינים,
שאיןיודעים כטה העולם מלא מבריות משגותשאיןניאות.
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ה""6ייי

י (יזעיס6
%1יז,נע ייי

מ,1ןימצ,ןףוקל'ן(6ת(6נם':2זב66צשנ:
נ,,ימןי
ון

וי:עקי,יו ,ונדן וקוו:ון'סי.",,ן;

כ:קרי-בכנין רנטלנ 5סייסיוי

כסע

::עעש~

ונם מדברים נעלמים,קע] שאלטלא ניתןרשיהלעיןלראות.

היומתפלאיםהאנשיםאיךיכוליםלר1עקייםבעולם,בואוראה
נעסה  1אמן שלשוים היתה ,וטצדהבאים כלאותןהשדים
שמוזחממים מל אנשים ,ונום4ים רוח התאוה מהםומשחקים
בהם ועושים אותם בעלי קרי .ולפי שבעל קרי בא מצר
רוח רמומאה צריך לטבול עצמו לרמהר ממנו:

.
ג)זדן ספר טשח ארם ,א"ר שמעון בוא וראהוכי ספר
 .אלא ביארו שהקכ"ה ריאה לו לארמ
דף' לו
דור דור ודורשעוכו',
הראהלו .אפשר תאמר

נ) זה ספר ת(1זות 6וס*6 .ר סתעון ת6מזי וכי ססל
סוס (יס6 6(6 .וקתוס זקכ*ס 6מתי (יס (6דס
איך
י (יס6 .י תית 5הראעבן
ר4ר6סון דור דור ודורסיו וכו' ס6יך"מת
דמת 6כרומ קתס 6ד6יגוןזתיגין (תיתי (ע(ת 6כת6ן דמת 6שראה ברוח הקודש שהםעתירים לכא לעולם ,כזה שרואה
כמכתת 6מם דייתי (ע(ת 1% .6סכי 6(6 .מת 6כעיג 6בחכמה מה שעתיד לבואלעולם .לאכן ,אלא שראהבעין
(כ(סו .וססא דיוקג6זזתיגין(תיקסכיס כע(ת 6כ(סו מת 6לכלם,ואותן הש?רותשעתירים לעמור בהן בעולם,כלן ראה
כעיג% 6י עעת.5נניןדתיות6ד6תכרי ע( %כ(סוגפס6ן בעין ,מה רמעם.לפי שמעם שנברא העולם .כל הנפשות
ןקתי קכ"ס כססו העתירות לעמורבאנשים .כלן קימות לפני הקב"ה בא תה
דזתיגין (תיקם ככגי גס .6כ(סוקייתי
דיונץ 5תתס זזתיגין (תיקס כיס כס6י ע(ת .6כנווג 6ד 6היורה ממש שעתידותלעמוד בה בעולם הזה .כרמיון זה
כ(6-יגון 5דיקי 6כתר דגפקין תס6י ע(ת .6כ(סי גסס6ן הם כל הצדיקים לאחרי1י1צאים מזה רעולם ,כל נפשותם
ת
ס(קן .וקכקס"זתין (ון דיוקג6 6סר6( 6ת(כס6כסו כנווגמ עולות ,והקב'המזטין לדם צורה אחרתלרוזלבשבה.כרמי
דסוונ60יע(ת.6כניןכךכ(סו לךיתין קתיס ומת1(6ן6דס שהיובזההעולם.בשבילזהכלןעימרותלפניו,וראהאותןארם
סר6סון כעיג 6נ) ר'י5מק 6תר זס ססר תו(זות 6זס ס 6הראשון בעין ,נ)ד' יצחק אמרזהכפר תולרותארם.ביאיו
6וקתוס מכרי(6דיוקגי.ד"מתי קכ"ס(6דסדיוקגי דכ(6יגון החבריםלעניןהצורות .שדואה הקב"הלארםהצורותשלכל
ע(ת6דזתיגין הדורות"רבואולעולם.וכלחכמיה2ולםומלכיההמלםשעתירים
זרין דייתון (ע(ת .6וכ( מכית 6ע(ת6
(קיית 6ע(יחש דיסר .(6כד תס( 6תמתיודתו(דכית(כ 6דיסר (6לרק:ם על ישראל כשדגיע לראות לרוד מל ישראל
ד5תי(ידותית6 .תר תסגין ד(' 6וזיף (יס ע' קגין ערעו שמלר ומת .אמרמן שנים שלי אתן לו ע' שגים ,וננרעו
ת6דס ע' סגין וס(יק (ון קכ"ס (זת .וע*ז סכמ דוד מאדם ע' אגים והעלה אעזן הקכ"הלרזד .וע'כ שבח דוד
ו6תרי)כי סמחתגי ס' כפע(ך כמעסיידיך %גן ת6ן נרס ואסרי
)כישסדועני ה' בפעלךבמעשיידיךארנן.מי נרם
י שמחה בזההעולם.פעליך .זההוא ארםהראארן .שרוא
(י מדוסכס6י פ(ת .6סע(יך 61 .סו6 6זס קזת6
דיס ז6יסו ל
שלבשרודם.מעשיתיושלהקב"ה
ו דקכ"ס פעלושל הקב"ה %א
"ע( 1זקכקס ו( 6סע( 1דגס ודס תעסי י
ענ
פנ
יון סכעין סגין ת6דס ת(6ף ולא של אנשים .וע"כ
*רעואותןשבעיםשנהמארם.מאלף
 6%תכגיגס .6וע*ד נרעו6יג
סג'ן דסיס (יס (6תקית 6כסו .וכד תע( 5ממתי זריס שנים וטהיהלולויזקים בהן .וכאשרדגיע לראות רורו ש4
 .דבי עקיבא וראה תורהצהיהאחטח .ראהמיהעזווהיהעציב.
דר' עקיכ 6ומתי16רין 65דויס מדי .מחי תיתתיס וע'5כ
ה  (6מס ע5תו ר6סיסס וקי] פתח ואמד ה)
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ם ססר כאפר וד6י וקי ]6הל6 6וקיתג 6דכד סוס 6זס
וייס .5גמית (יס קכ'ס ססר 5ע( יד 6דרזיאל
 .תתג 6ע( ר 4ע(6יןקזיסין .וכיס נ(יסין
6ין וחכתת 6גץיס .6קכעין ותרין דג 6דמכתת 6סוו קוזת צותתעלי:ניםודנמהרקדויטה.וע'במיני חכמוהתיכד]יו
פתסרסןתגים (סית תלא וסגעיןג(יסין ורזי ע%י נקיט ..טתפרשותממנו לשש מאותוע'ש?רותשלפרותעליונים
היה
השס
מיאה מקומות ט חלי' 4נ טי*9י נ)ין נס)7 .הייס ג'ג ס) תלטקייט
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נדעדן

יי'

היי'י.7שו,וש ך'"יז'אי

ךיקזדע4
יי

ישי

י חראות
ןקס) מוח נראה
ריפירש,רמבםי"4שפכחגכולןדעברפ החברייא ירעו היטב כל החבמות ואתמשקריט מן רורות האחרונים גודע לחט 4ל
אלפי פעמיפ ,ובכח אותן הכלים יאו שצמצא באויר העולפ כמה ובטהמיני תולע:פ קטניפ
4ה
"גתהדו1ו ל
ן ארפ לראותם ובהפ ספ חזק וחריף ערא מאר מאר המושלליט בלמיני מחלות45יח*ל .ויקראו לחכמה זו
סאר סאד שאין ביכולתעי
ל וה ירמו רבי שמעון שהעולפ מלא
*באקטעריאלאנ)א* ,והפיקגנו ביותר בבל מקופ אי נקי ,וכל ארם נמצא תמיר בפכנה מהמ וע
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מם_

היינו מור הספירות העליונות וה*רצופים ש,ם המ4אכיםאין פש1יגים אותם ושיא.4ם איה מקומ כנודו [ק ]7.היינו אלח
=נו
 ,שד הר,ים שרוא המלאך רזיא4
תעשרים הדורות שהיו צדיקימ והיו.ראעים להשחמש נספר ההוא :ןקטו
לאדם נ' מלאכיט
ראשי
פלמדימ ללמור עמו גספר ההוא [קטוןפי' מפור הזרוועת גרות האלהות ש 4בחינת ז:ר ,נקי'*קבה .ש*ק-אים א רות ו,םספירות .והייט
חך שעליהם מרמז שמיטוארץ מהפמוק אלהתולרזת השמים והארץ.בי שמיט מרמז ע4בחי' ובי,רא-ן:רמז;י בחי'4קבה,ק'וופי'ס,ףא,תיות
%ס4%ףבי*תסמנ שהן נקשרות בסרר חקיקוע 4פצאבפפןואזי אותיות האלה ש*ת.והן מומזות על התשרות העולט נמו אב ,שתניה משופ
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הטף ובהיקון הנפש בדרך ישר .כנצ שא"ר ע4מות משמו
של ר'ייבא הוכת .שבגים האחרים בהתדבקוע ז דם עחש
ואותי שרכבעליו.
סטא'ל .דרווקיסו ולפיבך לאהיו
בצורדצ של אדם.ואם הה8אלהרי אמרת שהבלמצ-ושל אדם
הרה .כך הוא .אבל שגיהם לאהיו בצורה ש"ממה וקט
י כךהוא.שהשרי כוצב והארםידע את דךה
אמרלו ר'י
אעצעו התחר ו
וסועלר אתקון
.ולא כתובץהלד אתקין.ואפילו
בהבל לאכת.ב
אלא מעסף ללדת את אחו אתהבל.
ושק הוא מוד הרבר .אבל בשה מה כתוב והלר בדסזרצ
כצלמו.רבי שמעת אמר סאה הפלשים שנה התפרש ארם
כם4שע .וכל 4אצק מ4שה וו1רורם שנה היה סוליד רהצת
1שדימבע1לם.מפני,צתודכחשלהווהםשדךהנםשךבקרבווקג)4
כיון שכלה ממ
ווצל*ד
בנוויוזלדוהםבדדטיוצתאו כצףלהמרו.וקבנואא4וארשאי
בן .בוהכדי
ה
יכל אדם
שדצלך לצד שמאל ומטטא דרכיו .כלרורית ממאוח סושך
על עצנן 148ח יצצמאה מזדבק בו ואינו סר מסנו
השעדבקות רוחדנצטז"ה הדצא נעושה באדם זה ולאבאחר.
משום שהתדבקותשל דרהצתאיןדרא אלאבאלה שמבקשים
להתדבקבהם.אשריאלההצדיקים שהלכיםבדרךהישר .הם
זכארם ב4צצע ובנידם זכאי ,
עולאםר.ץ:ועלירם כהעב )6כי
"שרים ישכט
י אנוש תו' .א"ר אלקןרבימי אנוש הע
כ)ריךץיך כלימ

שייא

ויהיר.
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ען גרידס ורומ ת%נ 6תדנק נש 631
זיתדנקות 6דססו 6רתו תס6נסוי נס6י נר גם
~כנ*כ 5תדכשת 6דעסון ('6 16סו  6(6כ6יגון דתתדכקין

%וד(6י תגיס.
כ6חר.6

יסרש יסכנו %ן
)3ךי1איך כ"3ה6 ,ג~ס זנז' "6ר שטזר3יאץי ד6ג1ס ספ
מכיתין נג' ; %נמכתס ושיסין וגןסתץ 3תפ5ר
(חיגי דסתי 6ו( 6סיס כר גס תיות 5דגסק 6דס מגג%
דעדן 61סיק עתיס מכחת 6דסרסי 6י(ג 6ד6גאעד( 3ס .ד%
6דס ו6תתיס ז6יגון דגסקו תגיס .עד ד6ת6 6סס סכיקו
(ס כד 6 6%גוס מת36 6ין חכתתש ט%א6 .סתד43
נסוןועכדין 3סו ע'3דתין ומרסין וקוסתין .ת*ל"ש תנסוןטד
ד56ססעת ססי 6מכמת3 6דר 6דתנו .3גי
ו ענדי

וכ(כי

סד
יוכי נפנדט .וכי %י עפס"? 6סת ק66תרי  6(6ננין
דסו ידעי כ63יגון מכתת6ן .וכ(טותתגן דפ5מ 6ד6תפקון
ע(יעע .חטה פרמ5ן 3סו עו ד6תי 3קכ*ס ע3ח 6כדק6
געס דס3 6קדתי 64סו,ם תיס 3ודים 31כתר 6פי( 3יס
(ט(ח 6כקדוהפ .5סן6 %1תמהינ תכ( 6ורא נרמתץיצמ

ע(ייטו דכתי3י
) (תנו( יס 6(1 3כת'(,3סיס 3יהווי
ד6ג1ס 6גה(ו יטקי דססי-6דר 6כ(טו סוו תסנוק כמכיות6ן
יךס*("2*4יפ6ס6יע(ייסוס?ן
סוצ6
כפנו!שף"תרכ
יוקמו'תעיןוווק
"י 4מגדט ידעי6 (% .חיו ססכות6
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מביניםהאגשים בחכמת כשפים וקממים לעצור
כדאע דחשסרם .ולא דךה ארם למן הטם שיצא אדם כגן
עדן .ודושןא עפ ודצמה של הע
ץאש*רצעהמשוקבה.שהןי
אהם ואשרצ ואלהשיצ*צ עכן%.עיריטב
קהבו חכנ4ו
וךיא.כאושרבא אנוש ראהאהעןחככחוע הע5שטת .שעצחך
בהן ועשו בדן פעילות וכשפים וקסמ-ם .ולמדו מהם עד
שגתפשטה וכמה ההיא בדו המבול .וכלםוי
ו קןשהם
פעולתם להרע .ודךו ושיפי
ם אצל נח באותן ועקככצת
.
ואכיז שלעולם לא יוכל הדין לשרהע עליהם .שהרי דם
עושו בחכמהלדדית לכל 4צרקעאייושיין.וכע אטש התהרלו
יסקוקאבטור)ככבלצח האלההצ.ריזקשי"םכשאיזזי4ח
כלם לע
.
ל לקיא בשםה'
ץ בעההם אחיכ בדחא
רבימ
אצון
זק-צא .כלם
לכוצת בושם .כבצירד סתושלח ץצקי.
ה4א יכלו .עד
נתרבורשעיםבורדיםברבונם ואסרו נ) מה
עכוהשי
שדיכינעביצו .וכי טכעית כצ דךו איטרים .אלא
י
פ
ל
קרדש כל חקננצח האלה.וידעו כל ממוני העולם שנפקדו
4יהם.והיו בוטודם בדם*ערשההזיריקב"ה את רקולםכמו
שהיה .שווי בחחלה הוה טים במים .ואח"כ ח-זיר
%ולםכברעייה
 .ולא נחרב לצמרי .שדןיברוזמים השגיח
עליהם .שכהובי) ה' למבול ישב.
הרווהלעא כתובאלהים.בימי
*נוש אפילו הגערים של אהו
מסתכלים בהכמות
עליפוה .והיו מבינים בהן .א"ר ייסא אםכן מפשים היו.
שלאוי
סי המב.ל
ויודעים שעהיד הקב"הלהביא עליהם
וינצתו בהם .א"ר יצחק יודעים הע .אבל אוה .ספשוו:
בלבם
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השאטגחררין ל*ח
י ושטררו שם העועות של 'ום '1שט נוצר הארם פחשמע ושקין והבל קודם ההפא נולדו :אג) שאע*8י שהנל
8*8כיתי,
טכח אדס גנרא
שטעורב גם בו קצת ווהמא פן כ 8הנחש ולכן ט וצא לא גולד בצרח ש 884הר4צית לה* 8גאר 8אא*ששה
ת
בעולס תמאמי :אג]4חייגו ע*י אכילת עץ חדעתשי*רו

נ"יש:ייי"י
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ו יודעים כלאך ההוא רגצצנה על אש
ב4בם .שהםדי
וסלאך רומכונהעלכיס, .הי ידעים לעציר אוהם שלאיוכלו
שדקב"הנ.שולם על
4עעיה דין עליהם .והם לא ידעו
ה"רץ, .כמנו יבוא הדקעל העים .אלא הבי שהעולם
נפקדבידיככינים האלה: .בדב מתנרג כל ענעי העו4ם.
ולפיכך לא דיו טפתכ"ים בהקב"ה .ולא הי .כשניחים
בכעויקי .עד שנשדהה הארץ .ורוח העדש פכריז בכל
יום וא.בר )6 .יזרו חמארם מן הארץ ורשעים ע.ד אינם.
הצ.דיקים..רר
והאריה הקב"ה לדם נל החק הד.א שד 1.אלה
ן שנפקלק סן דעו4ם
מ;וש4ח ירסך .מהקיימיםבע4.ם.כיי
או הוריד הקב"ה אה הדיןעיידם ינאבדו .ככש"כיימחומן
האיץ '
נ) רירע41לו 4רנוך את הילהים ואיננו וט' .א"ריומי בוא
וראה וצוך צדיק היה .ודקב"ה ראה זעתו
שיחמא אח"כ .ולקמ )פתו מרם 17יחפא
 .וש'כ נ) וללקוט
עןשנים .לפי שנורצים ריח נצב לוקם אותם רקב"ה מרם
ווז)כאו .ואעט כי לקח אותו אלהים.ואיננו להאריך יכדם
כשאר אנשים שעזץכאריכים יכים .מהדבעם.לפי שלקחו
הקב"ה ק.רם נדגיעזבנו .ר"א אכר דגוך לקהו רקב"ה
קהארץ דעלדיישכימרוכים,וךסרבידוכלאוצרותהעלי.נים
וט"המכקחיהכמהריאוהי
.תדקיק.ק.שבדומשהכידםמלאכי
עליין.וכלםנבשרןבידו.י) ר' אבא אכר לכדנו שספרהי'לו
לרג:ך .ום8ר הזה מכק.ם דנפר הו"דות אדם היה.ווה דוא
סזד ול רגמה .שריי מן
כח
קק
ל
נ,קגכן זש'כואיננוכי
ייהאארנץעדנ,
לקהא.תואלדים.וה:אשנ
,ככהובה)דגוךלנער
כי דרכו .וכל אוצרוה עלתנים נכברו בידו .ודוא כוסר
וניהן בעשית ולירצת ]קגד] ואלף מכההוה נמכרו בעז.
מאר ברכ.ק ניטלבבליוםוקוורענרוהלרב.ט,קג.]:כןזה
העילם ל רקב"הלשיכועע .זש"כ כי לגץץ אוהו אלדים.
וסטנו
נקמרמיר דספר שנייא סכר דנוך .כאשר העלה
אוהו דקב"ה הראהלו כל ננזי עלתנים .דראהלו עץרדיים
בהוך אנעעוה דקועיי
ו וענכיו .הראהלו העץ שנצכוה

עי

ן

ה

לשין

הזהר

3(3ייסו דק':ון סוו ידטי ססי- 6ל6כ 6דתתנ 6טל 6כה .
וססוה ד;-,ק ט( תי 6וסוו יד':ן (תט(ר (ון ד(' 6כ(ין
ו6יגון (מ סוו ידפי דק*3ס ס(י; פ(
(-ט3
תג
ייי
%טחד -ויתגג6יספ(
ידיג 6ט( ט(ף 6(6 6סת מת6ן דפ(יו6
י
י
6ת;קד 3ידמ דהימן תתנן ו3סו 6תגסינ כ( ת(י ט(-מ.
ו3גיגי כך (ח סוו -סתגלן 3יס 3קכ*ס ע 6סוו תסגיחין
נפ3ידתיס טד ד5רט6 6תח(3ת ורוח קודס% 6ריז 3כ(
יו 6-ו6נור  )5יהתו מס6יס תן ס6רן ורסטיס שד 6יגס.

שגסן*לן"מי~גן;ט
סמרו

נ) ריןעהלר מגוך 6ת ס(6סיס"יגכ
ו ונו' *6ר יוסי ת6
מזי מגוך זכ6ס סוס .וקכ*ס מת( 6יס
דיסי
מ (3תר ו(קיס ("ס טד ( 6יסרמ .סס"ד נ) ((1קוס
כוכגיס .כנין דיס3י רימ 6ע( 3קיס (ון ק"3ס טד (6
יסרמו ו6יגגו כי (קמ 6ותו (6סיס )61כמ ל%כ6יותין
כס3 %גי גםמ דסוו 6ורכי יותין ת6י עסת3 .6נין ד(קמ
(יס ק,3ס טד (6תעי זתגיס ר"6 6תרמגוךנסיל(יס ק*3ס
מח;-ע" 6סקיס(סתי מרותיס ו6תסר 3ידיס כ( נגזי ט(6ין
ות"ס מכתמן סתרי נ(יפין .ד3סו תסתתסו ת(6כי ט(6י.
וכ(סו 6תתס-ו 3ידיס .ד) ר' 6 6%מרהגיגן ספר סוס(יס
(מגוך וד 6ספר תל4םר דספר6דתו(זות 6דס סוס וד 6סו6
רזמ דמכמת 6דס 6ת6רפ"6געי
(,קגנ ,ססס)*ד ו6יגגוכי
(קמ 6יהו (6סש וסו 6סגטר ]קכנ ,כדכתינ מכוך (גטר
ט( פי דרכו זכ(גג,י ט(6י "תסרן נידיס .וד 6תסיר
ויסינ טניד כ(ימות 6וקגי] (61ף תסתמן תתתסרן 3ידיס.
מהס כןכ6ן גכי( 3כ( יו 6-זקכיר קסירין (ת%יס יקגסו.
מט(מ 6גסי( (יס ק"3ס (כמוסיס סס"דכי(קמ 6ותו(6סיס.
ותן ד6 6תמסר ספר 6ד6קרי כפר6דמגוך3 .סגנת 6ד6חיד
י
(יס ק"3ס 6מתי (יס כ(גגזי ט(6י 6מ-י (י 6י(ג6דמי
3גו ת(יטות גגת 6וטרסויוטגסוי 6מתי (יס 6י(ג 6ד6תסקד
טליס 6דם ו6מתי ליס דוכת'ס ד6דס 3גגת 6דטדן .ומת5
ד(5מ(י גכר 6דס
 6פקוד 6ד 6יכי( (קיית 6תדיר 6ו(-סוי
תדיר 6ת-ן וכ( ממיגון 3ססל 6דמגוך זג6ין 6י
סגווןגסידי
סן(י (סו "6(1תככי תניי (ט(מין
טג6ין דמכמת 6ט(6ס מתנ
כד" 6ו) סוד (יר6יו וכריתו (סודיטס
י
ו) ריקרא 6ת סתו גמ (6תר זסיכמיגו וג" "6ר יוס
תג 6סוס ידט 3 6(6סטת 6ד(ייס ק,3ס
ט(ת .6רכתיכ 5רורס
יד5רמסיי 5פ 5יר 5דסתתי
לת 5נלסיות"1 5ל
סכ'ס .רכוכו כל טולס ט תתיכטכה-י

,מאיכלי מזב -ל
'ז .:דיהיכוללדהר1ים ולדיות
הכידשם.ורניאנ ריאים בככרהניך.וי_אי
סרם אוהןדכידים
עליונים שחככהרעליינהנהניהלרכ .ל
א.ת?כה כהםלעולם.
ככש"כ סזד ד' ליראיווברית 4ןזדיעם:
י
') ויקרא את שכו נח לאכר זה ינדכנו ונו' .א"ריוס
כאין היהידע .אלאבע:עה שקלל הקב'ה אה
 .שכתיב ארזרה
דע".ןם
דאדכד בעבורך .אכר אדם לפני
:
נ
,
ב
ר
הקב"ה.
של עילם עד כהייריה העולם בללה .א"ל
עד ש.ליד לך בן כדול כדכתן שלך .והיו כצפים עד
ליס נ!יר
רשעד שנילדנה .וכין ע.2לד ראה אוהו מהול רשום באות בכס 5ר5תילירננו .וכיון ד6תי(יד
ן63ת
דקד.ש .וראה שהשכי"ד כהדבקק עמו .אז קרא שמו על קדיכ 6וממ 6בכינת 5תתרכק 5כסדיס .כרין קר 6סתיס ט(
כך ייעשה אח"כ .בתרלר לא היו יודעים לורע לקצר תס דט3י3( 7תר 3ק7ת'ה 6( 6סוו י7טי (תזרפ ו(ממ(ד
לדרש .יהיו עושים עבידת דאדכה בידיהם .כיון ובא נח ו(ממרס .וס1ו ט3די פו(מג 6ד6רט3 6ידייסו.גיון ד6ת 6נמ
ת האדמה 6תקין 5ותגות( 6סו .וכ( ת%ין ז5ריכין ללקג6 6רט6
ההלין לדכ אכנוה. .כל רכלים דגצרכים ירוכ
יג;עשה פיוות .זש"כ וה ינדנצו ככעשנו ומעצבוןידינו טן תט3ד פירין סס*? זס יגממט מתככגו ותפ35ון עינו תן
האדכד .שדואדיציא האדכה ככה שנחק"לה .שהיו זורעים סמדיס ד6יסו 6פיק 6רט( 6ותס ד6ת(עי .6דסח !רפין
רג:יםיק;.ריםק).יםודרדרים.ולפיכךכהיבאיש דאדכה.רבי מסין וק5ריןנו3ין וזרזרין .ו3נ*כ כתי63יסג""7תר.,יני
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צדיק .והוציא את האדמה בקרבן שעשה מטה שנתקליה.
ושבכשתבויבלי
א אוסיףלקלל עור את האדמה בעבור ה"דם.
א
ו
נ
ה
ו
י,קרא לו שם על מה
ש
י
א
.
ה
ט
ר
א
ה
כ
"
ע
ו
שעתיד לבוא וקכ :
 )6ד*ר*אד בניהאידים את בנות רארםכי מובות הגה.
 .שכאשר
אלההםמאיהןהנפיייםשנפלוטלסעיה
בקש הקב-ר לברוא אדם .שאמר נעשה אדם בצלמם ונו'*
בקשיעשוחאותויאשע4ע4ענים.להיותדצאננירומצוהעל
 .וידיה :הם נפקדים על ירו .כדמיון יוסף שנאמר
כים
י נ) ייפקד פקידים עלהאיץ .ואלה רגולאכים קסיט לו
כ
ואמרי ') מה אנושכי תזכרנו עו' שעתיר לחמואלפניך.
ה"( קנ"ס6י 6תון סויתון 5קת 6כותיס 'היר סויתון אמר 9הם דקב"ה אם אתםרייהם למטהכמודצ .עתרהייתם
מידיייש בני האלהים את במת האדםתו'.
חוטאים
חשקו בדןמ.טמייהפילם הקב.ה לממהודגגירםבשלשלאות,קכא
יהם עז"א ועזא'ל .שמהם נשמות הערב רב .שנקיאים
נפילים.ע 4שהפילו עצמםלזנות אחרנשים הי%ת.ויפיכך
רפילם הקב"ה מן עולם הבא .שלא יהיה לרם חלק שם,
ונתן להמ שכרםבעולם הזה .כסש"כ ומשלםישצנאיו אל
פניולהאבידו .ד)ר'חיא אמרבניו שלקין נט*%נ אלרךם.
6ת.6סת'5"6
.ניוגתעביה
פ5ווס 6עי 5כס,זוסת .6ו6תע3רת שארי כאשר בא סמא"9על וצה רגדל בהזורם
דס 6כד
וי4רה אה סין .יתבנעזשלו לא וףתהיומה לשאראנורם.
י נ
גלאותןונאיםמןצדש )אהיונקראים אלאבניהאלהים.
1ן ש"ן
ס) ר 13י1סי 4תר ץמטת 6ו6תנ,ר ט( 6דס 1ט( כל ט(ת 6ס) ר'
י אמר טשעה
*שננזר על ארם חצל כל העולם
ס
י
תיתס 6תר 6ת6י 6נ%66יד5כטתית 6תיד 6תסרס ת6תמיס .מיהה .אטר ומר אנ.מי4יד4כהלה.מיר הרהפורשמאשוצ.
י סוו6תיין ,61דוינן עת'ס61י5יד .1י'6נון ישתייודצתנקביההי* ב"ות ומודותותעמורלרומממ.ואותן
דה2(1גוע1כט3
שמלה 9ו דגהיקים שבעולם .ינלי"ים משבני אדם,והם
ס6סן 35ני 6דם וסר"ן 3פתמ6יכ'ת33' 6יל6י וככתי כס6י .סצוים אצלאנשיםושוריםבפתחהבהזובבח-ותובבתיכסאות4
51כןהא-פ שנ
,מצא בפתחבייע שם הקרוש שךי עםדוגין
ט(6ין 1קכח,ס%5:תי1%ק1התרחק 1מג'ס "ו י) הע4יונים,קכ
ה כלאלה הרמזתבורדדםומרורחקיםמםמ.זש'כ
 .אלוהננעי בב4
')ינגע 4א.קיב באהלך .מה י%ע לאיקרב
ה':
::ק
אדם .ומאוהןריהזוחתלירארס במתהדונפתליופיהעליונים
וי'ן
וליופיהתחתונש .ולכן בתובריאו בני האלהים את בנטז
סקדסכי טוכות סכס וגו /וסט6ן כ 65כתרייסו :-
 .יונו כלם אהרעע -ו
הארם בי מובות דגהינו'
תון למר רן
י שהם ששא
ו) הנפילים סע כ6ין עו' .תנ' י' 'וסי 46ן סו 61ו)הנפ'לים רתיב"
ס
"
יא"ל.
רץכסו שאקצי שהפי
ם הקבשה
תקדוכה 6ד5ט' .65ו6י תית6סיךיכ(יל"תקיית36סחי עלת 6טקדושהשלמעלה.ואם תשאלאיךיכלולחתקייםבשההזמלם.
א"רודיא הםהיו מאיתן שכתוב ברם ועוףיעופףעלהארץ.
והרי אמרו שדםנראים לאנשיםכתבנית ששרמןואם תש%
איךיכ61םלדהרפך.דו אמרוווכישלהתהפךלכמהנגים.
65תססש6ן
ובשעה שירדו
נתנשפיבאיר העולם השץ נראיםכאגשים.
5כטכ:מ
וסני ט 6",וט 5"61דתרדו 5טי 65ו6סי55ון קכשס ו5%יתי ואלוונז'אועזאשלדםשמרזזלמעלהורפילם הקב'הומהגשמו
כ6רט6 6תקייתו כיס ו%יני5ו 65תפסס 6תכש% .נתרספו בארץ.נתקיימו כךולאיכלועוד להתפו%ם סממ.ואח'כגו
*צו%ןותח~.העקיש חה הם קקימ וט%דש נששש
ץת6
י%6פי
לששש .חז*ח מת) "רש "ש יטקש גרש.
נסי(יס 6קלוןכני 56סיס ט) ספס סננעשס,6 .ר יסודס וען6ם מרים במא*ע .ת) ושההטיע.
איוא"
תש"
יביץ כפץש6ח* .כשנ כא תמ
הצרש
שחירםנח
י
א
 06תעו5ס 5נסי סס 2וכתיכ סתס ס) ססיס גסרש *
ם ומף וחם .גטב שש ק ששש וגוש
%ע פ-ה
וצצ לה1-

",י"",,:'41: ):.גסמי':גס!:ן
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ה'כי רבה רעק דאדם נארין ע .'-א"ר יהודה ") ךיר)ו ס' כ' רכס רעת 60דס 63רן וגו' "6ר '0וןס
"
ן 1
כ( כ'':ן קוו פ:6 6(1 '73ת('ס חו3חסו פד
כל רעזק די עיש-ם .זלא ,קמ4אה מאהם ער
שדיושופכי דמים לרנם עלה"רץ..מי-ם.שהיו משריקים
ש-עם על הארץ .זש"כ רק ר; כ 4הי מ ,כהוב כאן רק

ירא

 .מנ,ן:יועיייזי7":.%,ןי"י,,ן"'ו';יעשלע

י ער בכור יהודה רע בעעי ה'
רע .וכהזב שם נ) ויה
א"רי,סיוכי רע אין הוארשע .א"ל לא .רשע אפילוהמרים
ידז ל,4ד דברו .אע"פ יסלא עשה לו כיום .נקרא רשע.
כמי שכהיב נ) ויאמר לישע 4מה הכה רעך .דכיה לא
כתיב אלא תכה.אכ רע לא נקרא אלא סי?:משהיהזרעו.
וטסמא ;גמו יכממא
ילארץ .וגיהן כף וקקף ל-זח הטומאה
שנקרא יע .שנהוב רק ר; בל דעם .יאינו נבנם בהיכ4
ה:לך .יאינו רואה פני הש':נד .לכי שבזה נדחית הש:ינה
מה;'ים -
 )7ךינךןכם ה' כי עשה אק דאדם בארץ ייקעצב א4
א"ר יוסי בא יאה כאשר הקב"ה ;יוהלבדי
ין
ברשעיהעולם .אע'פ שדם -שאיםלפני הקב"ה ימר"יזיםלו
כל יים אינו ריצה להאבידם סן דעולם .יכאשר מסתכל
במעשיהם מת,דם עליהם כפ,י שדם ס?שי ידיו .ימאריך
להמ כעולם יכי_בי
ל שהם מ?שי ידיו מקבל_חמה ,ומהנחם
עליהם וחם עלידם ,יכאור יבקש לעשוק ב-םדין ,ככיכול
נע1ב .כי י?ן שדם כעשי ידיי .עלב ;לידם .נמש"כ
ן לא דנ;ל קדמודי .ואם קש"ל דרי כהוב ') הוד
י)יחדזי
והדר לפניו עוז יקדוה ב:קיו
 .אנל ב-א וראד ויהעלנ אל
לבו כתוב .אל לבז עעצב 4א לבקים אהי .לבו .כמש"כ
י רבי יצרק אכריינחם
ו) כאשר ב
ככש"כלהכ)ביויונברנםפהש'י עילעשה,
דר?ה
ה'.
קגטאשר דבר לעשיתלעמו.
רביייסא אמר ל'4ב .רבי הזק'ה אמרלרע .רביייסא אמר
לביב.כ :שאמרו שהקב"ה כקנקםכפעי שהם מעשיידיוודס
ייתעצב .מפני.טהם ד נאיםי.2יו,ורכי חזקיה אמר
ע4יהם.ו
לרע.שבאשר דקב"הסבקשלה"בידרשעיעולם.
ק'-.מ'ן
קכביי
ן כה
כו
עליהם.ומקבל הנח:.יןנבינ -כמי שמקבלתגה
ןיודאי הדין נעשה ,ק(ו זאין
שאנד. .בי'ן שקנל תגהוכי
הדבר ה דה כתש'בה ,טהי קולה בהשזבה .מרם ש:קבל
הנחימיןע4ידם .ואםקבלהנח-מיןעליהםאין תזלה עזדהדבר
בתש.בד כלל .והדין נעשה .ואז מ.סיף דין על דין.
וכנביר לךקיםדין דה-א ל;ש-קהדין .ומאביד אה הרשעים
כןהעילם.וה:ל -4ךו ב:קר" שכת.בוינחםה'.קבלתנחוכין.
ואח"כזיתעגכ אללבו .עקן_כ.ר
ה למדתהדיןלעשיההדין.
רבי חייא אטר זיעהם ה' ני עשה את האדם בארץ .קבל
הנרוסין וחדוה כאשק עשה דקב"ה לאדם בארץ .שהוא
כדמיזןדמותהעליון ]יכלמלא:יעליוןהיומשכהיםלהקב"ה
כשראואותו בדמותהעליון,.אמרו ט)ותהסרהו מ?םסאלהים
וכבוד והדר תעטרהו .ולאדר שדטא אדםנעצב דקכ"ה על
שחטא .כיון שנהן פהחון פה למלאכי השרת שאמרולפניו
בההלהכשהיה מבקש לברוא לאדם .סה אנושכי רמכרטובן
אדם מ הפקדמ .א"ר יהודה ויהעצב אללבו.מפני שבקש
לעשות בהם הדין .שנאמר י) בצאהלפני ההלוץ ואומרים
דצדו לה'כי לעולםחסדו .ואסר ר' יצחקמפני מהלאכתוב

וקי
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ןקגט) לב טפופ ירמוו למרת מלכות מפירר התחחונהועוים העשיה י וקלן מקשים איך יתכן לר חזקיה
חפם(קלבוהנחם ךף על חרשחמי.
דשם משמע בודאי לטוב כד?ת רבי ייסא ויש 4תרץ דייפ עודחילוק שאם כתוב אח*מ ויתעצג אל
 .משסע שגיתן רשות
וכח למדת הרין לעש,ת הדי :בכל תוקףועוז .אכל אם לא כתוב ויתעצב לא ניתן רשוס להו
ףי1
מעטציא העונש בכל תוקפו אלא שהנט שחר
 .מ"ם נמתק ררין שה;הש יהי' נעשה לפרקים מ?ט
נחלט להעשזתכיון שכתוב וי.הס
וע* 1כתוב וביופ
מט :
י
ך
ק
פ
41קוהי
]קו"] פי' בעל קומה ובעל חכמה ב'נה
ודעת.

זהךבראשית

לשת הזהר

36ניןד6ו3ידטוכדיידויקתייסודימר"לוקננו
סכ 6מ טו".3ל
א כד סוו 'סר6ל טנרין 'ת"..6תו תל6כ' טל6י

כנוו"

זסת
נכלן
)6סע 6קר 3יסס63ץ כל6טלס 6וף סכ6
זתנין
ו6י3וד רסיטי6 6יסו תעלת .6כדין ט(יכו 6סתכח טלייסו

כ)ךיאכמך ס' 6תחס 6ת ס6דס ונו' .ר' 'וסי סתח נ) כ'
ל 6תחסכות' תחסכוקיכס .ת 6חז' כד כ"ג
3ט' לגקת 6ת6חר .6סת'ק ול6 6תר תיד' .ד'6לו 6ודעיס
'סתתר ול' 6כיל ליס6 .כל קכ"ס ל 16סכ' טכיד ל6
טכד ד'ג 6כטלת 6טד ד6כריז ו6ודט ליץ זתג 6תרין
ל6
.תלתו"
3נין דל'6 6ת '6דיתח' 3יד'ס ד"ת 5ליס תס ט3דתו
'סתתר חג'ס ול 6יכיל לק"ת 5קחיס ת 6חז' ו'6תר
ס' 6תחס 6ת ס6דס וט' 16דט לון טל 'ד 6דגח ו6תר'
כסון כתס זתנין ול 6סתטו 3תר דל 6סתטו 6יית' טליסון
י 6רט: 6
ד'ג5י6ו3יד לון תעל*פ

סכ' רח כסיפוך 6תוון ח"ן כד" 6וגח ת %חן נטיג'
ס' *6ר יוט' ח"ן ס"גו ג"ח נ5ד'ק' 6סתיסון נריס לטנ.
6נל3חיי3י6סתיסון נריסיני
ם נגח כת'נ וג*ח חל 6ח"ן
נעיני ס' .נטר 3כור 'סודס 6תספכו 6תוון לכים ט*ר
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וסוס ;6תדל 3סו לתפלח לת6ריס .חזי דסכי סו 6דס6
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יסריס 6ת סג'ך.

3רוך ס' לטעס 5תן ו6תן.
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כאןכימוב .אלאלפי שהאבידמעשיידיובשביל ישראלוקל:ו
כדמיון זה כשהיוישראל עוברים אתהים .באומלאכיעליון
ל מר שירהלפנ הקכ"ה בלילה ההיא .אמר להם הקב"ה
ייבעים בים ואתםתאמרושירה .לכן כתיב
והרי מעשיידיט
15ולא קרב זה אל זה כל הלילה .אף כאן בכל ומן שיש
איבוד רשעים מן העולם אז עצבות נמצאת עליהם!
כ) ךיאכ!ך ה' אמחה את דאדםונו' .ר'יוסי פתח נ) כ*
לא מחשבותי מחשבותיכם .ב'א וראה כאשר
האדםרוצהלנקוםמאחר.שותקואיט אומרכלום.שאלוהודיעו
ישמורעצמוול'א יוכללו .אבל הקב"האינו עישה כך.ץינו
עושהדיןבעולם עדשמכריו1מודיע להם פעם ושתיםושףש.
לפישאין מישיוכל למחותבידו .שיאמר לו מהתעשה.ואין
ביכולת להשתמרממנו .ואין ביכולתלהתיצב נגדו בואוראה
ייאמר ה' אמחה אתהאדםגו' .הודיעם עלידינח .והתרה
בהם כמהפעמים ולאשמעו .אחר שלא שמעו הביא עליהם
הדין והאבידם מעל פני הארץ
 )7ךנח מצאחן בעיניה' .א"ריצחק בוא וראה נח כאשר
נולד קראו ל ,על שם הנחסה .לאטר זהינחסנו
ממעשנו וט' .להיות השם נורםוק( 1-אבל אצל הקב"ה
גי
כן נ"חבהיפוך האותיו
י
ינ
ינתוהואח"ן .כמש"כונח מצאחןבעאי
ה' .א"ר יוסי ח"ן הי נ-ח .בצדיקים שמותםגורםלמוב.
אבל ברשעים שמותם נורם לרע .בנח כתיבונ"ח מצא חן
בעיניה' .בער בכור יהודה נד4כוהאותיות לרע ע"רהיינו
ר"ע רע בעיניה' .בוא וראה כיון שנולד נח .דאהמעשי
האנשים שהם חומאים לפני הקב"ה .והיה מסתיר עצמו
ועמלבעבודת רבונו .כדי שלא ילך בדרכיהם .ואם תשאל
במההיהעמל .בספר ההוא של אדם ובספר ההואשלחנוך.
והיה עמל בהם לעבודלרבונו .בוא וראה שכךהוא .שהרי
נח מאין היהיודע להקריבקרבן לרבוני .אלא לפי שמצא
בהספרים חכמה זוקל מהמתקיים העולם.וידע שעל קרבן
מתקיים.ולולאהקרבןלאהיומתקימיםעליוניםותחתונים.ה)פהח
רבי שמעון ואמר כתובי
) ואורח צדיקים כאור טנה הלך
ואורעדנכוןהיום .מה כאורנגה .כאור דגזאיך ההוא שברא
הקב"ה במעשה בראשית .הוא האורשגנז להם להצדיקים
לעולם הבא .הולך ואור .שהוא נתעלה באורו תמיד ולא
נגרע מכנו .אבל ברשעים מהכתוב .דרך רשעים כאפלה
לא ידעו בסה יכשלו ובוא וראה עתיד דקב-ה להאיר
להםלצדיקים לעולם הבא .ולטען להם שכר חלקם .מקום
שעין לא שלטהלהשינאותו .כמש"כו)עיןלא ראתה אלהים
זולתך יעשד למחכהלו זכאים דם הצדיקים בעולם הזה
ובעולם הבא .עליהם כתוב ח) צדיקים לעילם יירשה ארץ.
ס) צדיקים יודו
ישבו ישרים את
וכתוב אך ברוך ה' לעוללשםמךאמן ואמן :פני

.
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ד65יימד קכ*ססתיס 656פ 5עמק.כנין ד6תמפיכ כתת
וע*ד רתז קר 6ו6תר נ) סן כקדופיו 65י6תין ונו' .דכר
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 )6נהא"שצהק.מפני מהכתובנח נח ב'פעמים.אלאכל
צדיק וצדיק שבעולם יש לושני רוחות .רוח אחר
בעולם הזה .ורוח אחד בעולם הבא .וכך תמצא בכל
הצדיקים .משהמשה .יעקביעקב .אברהםאברהם .שמואל
שמואל .שםשם .מלבדיצחק שלאכהובבו כמושכהובבהם.
לפי שיצחק בשעה שנקרב עלנבי המזבח .יצאה נשמתו
שהיתה בו בעולם הזה וכיון שנאטר בו ברוך סחיה
רמתיםוחונכנסהבונשטתו שלעילם הבא.בשבילזה תמצא
שלאהיהמיחדהקב"ה שמו אלאעליצחק.לפיש_חשבכמת.
וע"ז מרמז המקראואומר כ) הן בקדושיו לאיאמיןום' .ד"א
אלה הולרות נח נח משום שהיה צדיק משבחו שני
פעמים .המיםהי
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 .ובשביל ששסרהברית נקרא המיםבדורותיו.
מה שלאהיו כלם כך .שהם השחטעו דרכם .יע"כ כהיב
את האלהים התהלךנח.ובימייכול לילךעמו .אלא כל
טי ששימר ברית הקדוש .מזדוה~ע בו השכינה וקערהעליו.
וע"ז כהובי) המים תהי' עם ה' אלהיך .חגויםתהיה.
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מ6ן דנסרר נריתקדיט.6להדוונפכיםפכינ65ופרי6ת פ5יס.
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כדמיוןזה אלמןשחמאו
עליהםיצר רוע .לא הולידו הולדות לעולם .ולא באים
היי
הולדית כאלה מיד יצר רוע .אבל הי' מוליר הלרות
יצר דרע .ולפי שכל תולדות האנשים באים מצד יצר
ק
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אילו לא אךם
דמומאה מטרב
הקישיםכ%אכיםעליעים.קימיםלדורידורותכדמיזוכןהשלטג
כיון שחמא והולירבנים מחוץ לנןעדן .ולא להזציאם
טנןעדן .לא נהקימו אפילו לדו2תרש בעולם הזה .עד
ל
דורות העולם .ומשם נהפזרו לכל ארבע ר%ית העולם
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ח) ג סזר*הד נאןחיח
או שיןא מי?ה פזהרת אי **1ל גיצחק והיונהחיא עפ'י הירוע של גרגות הדאשונות של ההפלה אגות וגבורות וקרואחן חושט
רן גגד אברחפ יגהק רעקג וגרכה טהיח פתיםהיא :נר יצחק ותרמז טה שהר*אה חקב*ה הנס הראשון של תחיית חטתיפ נעחק
הטעא יהיח השורש והמיר לנם חזה לגל ישראל לעתיד לבוא;

ן פירוש לגירפא 11וקיאח שתיבתנאגיהט חיא *8פ
כ*ק ד4הטרניה 3אגרהם 3רוך מהיהמתים .ואי

.

.

ל
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ךיעשחת

הארי!לפני האלהים .א"ר יהזדהכיון שכתוב
)6
ותשחהדארץ".מהכתזבלפניהאלהים .אלא
כיון שעשו חמאותם בנלוי לעיני כל .לכן לפני האלהים
כתוב .ר'יוס .אמר אני להיפוך דורש ,והשהת הארץלפני
הא5דים בתדלהחמאולפניהאלהים .שלאהיועזשיםבנליי,
לפני האלהים עשו .ולא לכל אנשים ,ולבסוף עעד
בנל1י .זהו שכתוב ותמ~א הארץ רמם .שלא היה מקוםבכל
דארץבליחמאותמבמויוטוולפי והבשניאופניםיאמרדגצעוב:
נ) דירא אלהים את הארץ והנה נשחתה .א"ר חייא בוא
וראהכאשרהאנשיםזכאיםושומריםמציתהתורה.
אז הארץ מתחזקת וכל שמחות נמצאות בה .מה המעם.
לפי שהשכי:ה שורהעל הארץ .ואזכלהעליונים וההחת,נים
בשמחה.וכאשרהאנשיםמשחיתיםדרכיהםואיןשוסריםסצ.ת
ההורה .וחומאיםלפנירבונם.אזכביכולדוחי 6להלהשכינה
מן העזלם ,ונשארת הארץ נשחהה ,שהרי השכינה נדחית
ואינה שורה עליה ,ואז נשחהה .מה דמעם נשהתה ,משום
ששורה רוח אחר עליה המשחית לעולם .וע"כ אט אומרים

שישראלטתניםעוזלאלהים.דייטשמקימים העולם.אלהים

ישין

הזהר

 )6דר2שומר 2ס6ון(פגי ס(6סים "6ר יסודסכיוןדכקיכ
ס(6סיס ה(6
ותכמת ס6רן
כיון דעכוומוכיסון 63תנ('(6עיגיסו6ןק6דיכל(6סגיכזיו(פגיס"(סיס
כתיג ר'יוסי 5הר 6ג6 6יפכ6יתרי
ת ותכמת ס6רן (פני
תית( 6סגי ס(6סיס ד( 6סווטכדי 63תנ(י.6
ס(6סיס כקד
(פגי ס(6סיס עכדו ו(( 6פגי כגי גס 6ו(כסוף עכדו
כ6תנ(י 6סס"ד ותץ( 6ס6רן מתם ד( 6סוס מתר ככ(
6רע 6ד( 6סוס 6:תנ(י1 6עו ו3נ"כ כתרי נווגי 6תר קר:6

ןיך4פ (6סיס 6ת ס~ן וסגס גסמתס "6רמ"6
.,
מ ',ככטת6זכג'גס 6וכ'6ןוגסריפקוזיד5ירייק
"
ת
כזין 6רע6 6תתקפת וכ( מידו 6סתכמת כס
סעט6
כ)

ת6י
כבין זסכיגת 6סרי 6ע( ~עמ .וכדין כ(סו עי(6י ותת6י
נמדוס וכז נגי גס 6תמנ(ן 5ורכמכיייכסוו(ע 6גסרי פקודי
זמיין(ס(סכיגת6
ז6וריית 6ומע6ןקתית6ריסון כדין
6תדקי6
תע(ת 6ו6סת6רת 6רע 6ממכ( 6זס6
תכ
גמ
ת
6(1סרי 6ע(ס וכזין 6תמכ(ת ת6י סטת6סכ6י
"(ת כגין
דסרי 6רומ6 6מו 6ע(ס ותמכ( 6ע(מ .6וע"ז 5מריגן
דיסר (6יסכי עון (6לסיס זמקייתין ע(ת 6ח(סיס
ד 6סכיגת16י]61י מס וס(וסיסר (6יסתכמימייכין תסכתיכ
ג) רוקס ע( ססתיס ?(6יס עו' מסוס דרסת סכיגו(פעתי.
כפף גפסי כסכת מתס וסג6ת מגס כרי (פג' כומס ינו'.
כבווג 6דדורסתכו( דכבין מתס זסות כיגי?ון סגמסוזככו
סוסכיגיסון ת6מ~י כתיכ ויר(6 6סיס 5ת ס6רן וסגס
גסמתס נסמת? וז6י כתס ז5תתר .דכ~מג 6ז6סבי 16מוכי
כגי גכ 6כ5תג(י6 6רע 6סוית6 6גס? 6כגוקכ 6מג'פותמ
ד(ית (ס כסופ 6תכ( 6כז"6י
) ו?6רן מגסס תמת "ככ'ס
ןכ' רסף'ק
וע"ד ויר6כי גסמתס וד '6ת6י עעהמ .כני
יג-:.עון
כ( כסר 6תזרכו ע( ס6רן ס) ר' עמקס1('6רכ
ס6י קר 6זכתיכ ותסמת ס6רן (פני ס(6ליס 6י נ גס5
מס6ן 6רע 6כתס  ("6כנין זכת'כ כי ססר'ת כ(
כסר 6תדרכו ע( ס~ן .כנווכ 6ז 6כת'ני)
ן
ס6ר
'
5ת"כטס
ו6סקז עוגס ע('ס  60נכי כס 6מע6ן 6ורתעע
'

זו השכינהוי
 ,ואם ח" 1ישראל נמצאיםחייבים .מה כתוב
נ) רומהעל השמיםאלהיםוט' .משום שרשתדכיטלפעמי.
כפף נפשי .בסבת חטס ושנאת חנם ,כרו לפני ש,חהוט',
כדמיוןדורהמבול.שבשבילהחמסשהיהביניהם .שנאהואיבה
היו ביניהם בוא וראה כתובוירא אלהים את הארץודגה
נשחהה .נשחהה ודאיכמו שאמרנו שבזמןשנתרבו חטאות
האנקים בנלוי ,הירץ תשים פניה כמי נקבה חצופה
שאיןלה בושה מדכל ,כמש"כ )7יהארץחנפה תחתיושביה.
וע"כ ויראכי נשחתהבודאי .מה הטעם .בשבילכי השחית
כל בשר את דרכועלהארץ )? .ר'יצחק שאללרבישמעון
זה הכקרא שכתוב ותשחת הארץלפני האלהים .אםאנשים
הוטאים הארץ במה חומאת .א"ללפי שכתובכי השחית כל
בשר את דרכועלהארץ,וכדמיון זה כתובי
) ותממא הארץ
ואפקדענהעליה,הריאםאנשימחומאיםהארץ במהחומאת.
אלאעיקרהארץהםהאנשים.והאנשיממשחיתיםבחמאותמאת
6יית-
הארץזהיאנשחהת.והסקראכךמוכיחשכתובויראאלהים את
הארץוהנה נשחתהכי השחיתכל בשר אתדרכועלהארץ .ס6רן וסגס נסהתסכי ססמית כ( כסר 6תזיכו ע( ס6רל.
בואוראהכלדמזי האדם כל השדעעטע שלו תולהבהשובה .ת 6מף כ( מס5וי זנר נס כ(סותכ(ות6זי(יסת(ייןכתסולס.
וזה ההמא שמשליך זרעו על הארץ .וסשחיתדרכו להוציא ומע6ס ז5וסיז ~רע 6ע( ~ט6
] ותמנ(6 6ורמיס ו6פיק
וט 6ט
)( 6רע 6תמני( (יסוי" ותמכמי)( 6רע(6 6ועי6.
כתוב  ),ץ לפני ,תטעוב בו מ)כי לא אל חפץ כתיכי
ס
ת
כ
ג
כש
6
(
כ
י
ת
כ
ו
מסן
עוגך (סגי
י
כ
רשע אתה לאיטרך רע,ורק השובהנדולהמועלת.וזהענין רסע 6תס ( 6ינורך רפ .נר כתסונס סני.
דבתוב ט)ויהי אר בכור ידודד רעבעיני ה' תו' ,וזה וכתינ ע) ויסי ער נכור יסתס רס כעיגי ס' עו'
יס6
טעבאר.עודשאללו מפמ מהדן רקב"ה אההעולםבמים,ולא 6תתר תו ס6י( (יס 5יו6י ד6ין קכ"ס פ(ת3 6מי 6ע6
באש ולא בעונש אחר .א-לסוד הוא ,שהרי הם השחיתו כ5ס 6ע 6כת(ס 5מר ("6 6ר 61סו .6זס66יגון
(י
דרכם ולא רההברו זכר ונקבה כדרך הארץ ויכו וכמו 6ירמייסו 6 6(1תמכרי זכר וכוקכ 6כזק 6י6ו
ס
ית
ככ
ימו
תו
ן ונוקכין (5
כקכרו
'ת
5
שהם השחיהו דרכם .ומים שלזכרים ונקבות לא נתחברו .ז6יגון מכי(ו 6ורמייסו .ותייןיכורי
כנווג6
כדמיון
.
ע
:
.
'
ג
'
.
פ
ל
,
)
1
)
ו
?)
)
ח
)
ו
'
0
מראה סקוטת  )5ע ס ג)  % 97ג) חנ.סיו
)
ט
5
ר
ק
י
ו
ג
ס
תייס
י'ח
לכ זף
גר':5ח -1פ

2נע6~1 %2%:62:י%מ

וייכוגסי2מ6צ

ךיקיךעא
יי

י רנרי ר יטי יתפרש הכתונ נשני אופנים
 .ותשחה הארץלפני א~הים ,הוא אופן אהד .ותמלא הארץ חטס
 .הוא אופן כ'
.
ש]יפ
טזה יתורץ למה נכתב נ*פ האוץ
.
 ].1 .רע והבן ש:ה כלל גרול נאטונת ישראל וזה כלל גרולנענין העבורה שניתנה לישראל
הורה ותפלה ומצות .שאין לחשע בכל זה שהננרא מחזק להטרא ח" 1אלא שיקוראל נוהנים בכל זה עח להשם אלהים הרומז על

.
.

השנינה הקחשה שעל ירה נשפעת השפע לעולם הזה ואם ישראל 17סקיס נרורה ותפלה ומצות מתחוקתעי*ז השכיגה הק-ועה
שיהיהרו עמה הספירות העליוטה להשפיע בה די שפע ונאט לוע אין מאייים בה ספירות ה;ליונות והיא נפררת מהן ומרה הרין
י כן רצון הבורא שזה העולם יתנהג בררך זה .נמצא שרכל לטובת הננראים 15.1 :כאן מדכר במוציא ורע
על העולם כ
מלתבנטבליה ע*י אבריו שגם כל הרופאים גותבימ נן שואת משחית 41נלה העף והנפש וסמלקל המ:ח ואני מכיר כמה נחורים שעי,ז
ם
ותקלק 6אצלפ החושי
ן
ג
'
1
5שא
ו
ש
ע
נ
ו
ר
י
ל
ו
ה
)
ה
ש
ח
א
ממורפיפ בדעהפואין ראשיפעוד
תהרות:
באן מרבר בכדחהיתורעו עם אטתו

.
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תיין ע(6ין ותיין תתמין (6 6תמכרויינ] וע"ד כדמיוןזה מיםעלעניםומיםתחתעים לא טזחברויינ
] ועשט
נידונו בטים .בטה שהםחטאו .ודפים היו רותחין והפשיט
נגוו
"6תגייסו .כתסלמכי(ועו ין  1ס
העורמהם .במו שהשחיתו דרכם במיםרותחין .טדהכננר
י,מ~ית,מז6
טכ
ד'ג 6סס"ד :כקעיכ( רפיגות תסוס רכס .ס6ת'ין תתקין מדה .זש"כנבקעו כלמעינותתהום רבה.דוימיםתחתונים.
וארובוה השמים נפתחו .זדו מים"ליעים .מים עליונים
י 1מ 6ונוסו (נכי ותחתונים .ר'חייאור'יהודההיומהלכים בררךוהגיעואצל
:תת6ין .ר'מיי 6ור' יסודס סוו(1
הרים נדזלים ,ומצאו בין ההרים עצמות אנשיםשהיוטאותן
שלדורהמבול.ופסעו שלשמאותפסיעותבעצםאחד.נהטהו
ואמרו .זהו שאמרו דחברים
י
שהםאללאסוהריוממינרואיוםדסעדתינדורכש
דק'3ס כטס דכתיכ  )6וי6תרו  (63סור נותגו ודטתדרכיך הקב"ה ,כמו שכתוב ח) ויאמרו ל
יך
( %מס5גו נוס עכדו .סוו סתינויןכרנ(ייסו נוכועי תסונו 6לא חפצנו ,מהעשו .דץו מותמים ברנלידםטעינותדההום.
ן גסקין רתימן 6(1יכי(ו (נויקס כסו .עדדסוו גסנופין והמים יצאו רותחין .ולא יכלו לעטד בדם .ער עוהע
ונויי
נשמטים עפלועל הארץוימיתו:
גס(ו כ6רע 6ונו"תין
ך (6סיס (גמ קן כ( כסר כ( 6סגי עו' "6ר ג) דיאמך אלהים לנח קץ כל בשר בא לפניהו' .א'ר
נ)ריאכמ
יסודסתריןקגין6יגון מד(ינוינ 6ומד(כנו6(6
יהורהשניקציןהם .אחדליטין ואחד לשטאל.
ו6יגוןתרין 6ורמין (תיסך כסו כגי גס( 6ססו 6ע(נו 6קן והם שני ררכים ללכת בהם האנשים לעולם ההוא
 .קץ
(ימיגמ לכת'כ נ) ותגומ (קן סינוין וקן (סת6א דכתיכ לימינא וכתוב ג) ותטח לקץהימין
 .וקץ לשטאל .שכהוב
ד) קן מ( 0ממך ו(כ( מכ(ית סו 6מוקר 6כןמוס( ע(נוות  )7קץ שם להשךולנלהכליה דוא חזקר אבןאופלוצלמות.
קץ שם לחשך .זה סלאך המות .זה דגחש .קץ כלבשר.
ך
תכזת מיקר .שהריטצד דשסולת שלזהב בא1יי
]ולכל חבלית וזאחוקי.
דס:*6םפר6
"עיגור 6בזטן שהדין שורה על העולם הוא הוק* .להיות קמיטר
סק
כזנוג 6דדיג 6סרי 6ע3
סו 6מוקר (הסוי
"מ 6ת 6מזי6ומ קכ"ם  3"6לעולם להחשיך פני הבריות בוא וראה אף הקב"ה א"ל
תי
רי
(ע(ת6( 6מסכ6 6סיסון דעכ(
3נח ק 7כ(כסר כ( 6סכג(י נו6ן'6סו ד6קן ד6מסך6פייסו לנח קץ כל בשר בא 4פני.טי הוא .זה הקץ המחשיךפני
דכריי 65דמיסו קן כסר כ( 6סגי.נוכ"ן 6ו(יסג6מייכי הבר,.ת .שהוא קץ כל בשר באלפני.טכאן למדט שרשעי
ע(מ 6מקדיתין (יס ותסכן (יס ע(ייסו (6מסכ( 6ון דכיון עולםמקדיטיםלו ובהשכים אותו עלידם להחשיך לדם.וכיון
דיסכי (יס רסות 6געי( גסמת 6(1 6גע'( עד ד'סכי ('ס שנתנה לו רשות נוטל הנשמה .ואעו נוטל עד שטהניםלו
י
רמות 6ויכעג""דכ כ3 6סגי (נויסו( רסו (6רמ'סכ* 6ייסו דכגי רשות .וע"ז בא לפני לקחת רשות להחשיךפניהם שלבנ
6 6נור ת(ת העולם .ולפיכך והעי משהיתם אתהארץ .ר' חייא אטר ג'
ע(נו.6
וסגני נוסמיתס 6ת ס~ 7מיי
מ6ס סגין ער (6 6תי פופג 6סוס גמ 6מרי כ? 1פ 3טאות שגים טרם שבא המבול .היה נח טתרה בדם על
עוכדיסון .ו 63סוו סנועין (יס .עד דקכ"ס 6ס(יס זנוג 6טעורהם .ולאהיו שומעיםלו
 .עד שהקב"ה השלים הזמן
ד6וריך5ון ו6ת6כידו נופ(ת 6ת 6מזי נוס כתיכ (עי( .6שהאריךלהם עאבדוטןהעולם .בוא וראה טהכתובלמע?ה.
י סמ( כ6דס (רוכ כ( סגי ס6דנוס וככות 'עדו (סס
יכי החל האדם לרובעלפני האדמה ובטתיולדולהם.
ה
י
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ו
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וסוו 6ז(ין ערסי(6ין (עיגיסון דכ( 6נוס כתיכ ויר6ו
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ע
ל
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י
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כ
(6סיס 6ת כגומ ס6דס ונו' וד 6סיס יסוד 6ועקך( 6נוינד אלהים את בנות האדם עו' וזההיה יסור ועיק -לדגטשך
כך נמשכו
כמוכיסון .פדדגריס3ון (6כתג6ס מע(נו 6וכגין כך6תרסכט בחמאם ,עדיברם להם להכרת טןהעולם .ולפי
כתר ער סרע וכגזעוי וסרסוי ודמו נוסינוגות 6קדיס 6אחר היצר הרע בנזעו ושורשו
 .ודחו להשכינה הקיושה
טכיגייסו ו6ת*ידו כנוס ד6תתר כגין כך קן כ( כסרכ 6מביניהם עאבדה כמו שנהבאר .לפיכך קץ בל בשר בא
לפני ללמד חובה עליהם:
(פגי (36פ6קסינורי 6ע(ייסו
י ( 6ס) עשוץלךתבתעצינפר .א"רשטעון בוא וראהוכי לא
ס) עשה 3ך תכתע5י מר "6ר סנועוןת6
כ
ו
י
ז
מ
יכ'( קכזס (גטר( 6יס (גמ כ6תר מד כע(ת6
יכל הקב"ה לשמור את נחבאיזה מקוםבעולם.
דיס 6נוכע ככ(ע3נו 6ע 6יס 6כססות 6תר כנוס דכת'כ שיהיהטבול בכלהעולם .ולאיהיהבטגץםההוא .כמו שכתוב
י נא חרב אל דגזה לבדה .או לשמור אותו
כגדטוןי)יסי ג 6מרכ  (6סגזס (כוס ( 16נער( 6יס בנדעוןי) יה
כ6רע 6דיסר .(6דכתיכ כס ') ( 6נסנוס כיוס זעס ד( 6בארץ ישראל .שכתוב בה ו) לא גשטה ביוםוזם .שלא
ג
דמ(ת6י ע(ס טי סוסג6(6 6כיון דנומכ( 6גמת (ע(נו 6מ6ן יררו עליה מיהטבול .אלאביון שדמשהיתירד לשלם.מי
סגיר גרתיס ו6סתכמ קתיס כ6תנ3י 6מתקייכ כגסכיס שאין סונר עצמו בבית ונמצאלפניובנליי .נתהייב בנפעא
ד,יסו קסי( גרטיס נוג(ן ק3וס .דכתיכ מ) סנו(ס ע( גפכך שהואדרנ אתעצמו .מלום .שכתוב מ) המלם על
ער
פי
נח
 (6תכ'ע6מריך ת6י עעי (6 6תכיע 6מריך כג'ןדנומכ( 6אלתבימאחריך .טה מעם אל הביםאחריך.לפי שהמש
י
י5כזיי((כתרכתפוי ו6י 6סורריסיס ו6סתכ(כיס6גסיןכ6גפין הלך אחרכתפו .ואםיחיו
ר ראשו וימתכל בו פנים בפנים
 .ועל כן כרעב בנח וימנר ה' בעדו .של4
(גזק( 6יס .וע'ד כתיכ כגמ ויסנר ס' כעדו ד 63יכו? להזיקלו
 .ע) ר
יתמזי קתש עמכ( .6ו(. 6ספכ עמס ת(6ך סטופ .מ)י* יתראה לפני הטשחית .ולא ישלטעליו מלאךדגית
יהודה
יסתס

"

ימנו

וג"

"'"ףי"י'ג:ל'%ידג'נ":י
;ד,-

ג
4סנן(וגםת4ת,י

ם

מנ"

י ג) ? 4סנ .נ) "כ ד) 5יג ג'ח ס) הקסן קנ )1 .1סופעיס .)1 '1חק"ן
מיאהמקומות")*י
"
ג
"
.
ה
זיו הזהר

ג'כ ת) נוהס.ת'.ט ע)די

טו

*"עו יוצה שתתעבו לקיים סצות מריה ורגיה כמו שעשו ערואונן ,רש מגפנים 111רה מגחוץ ורור המבול השאו גהשחתת זרע בו*ו
כנים .וג'ה יוט
 ,כל חע1י ,מג] יש גאן ביורר חילוסי גרסאות .וגירסא  11מנוררת ופי' שע*י חנאס נרמו למעלה פגם כוה
זדע שמיט עלענים רומז עלגחי זכר ונקרא  04סים חכרין ומיט תחתונים חמו על גחי' נקגה שנקרא נם טים נוקגין .ןיד] 1ה4
 .אטלת חזהבחייע טתרות חרין הקשה כחו ול עש 1וכחו של הנמו
רומו על נגורה ונסף רופועל חסר

י

.

.

.
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ידןרה שרלמרנו בזמן שמיההישבעיי .אל יהראה ארם

בשוק.לפי שיש לו רשוה לדפשהית להשהיתהכל.לפיכך
א"ל הקב"ה לנח .נצרך לך ידכרנ.4ולא תתראהעצמךלפני
דג:שחית .שלא ישלמ עליך ואם תשאל מי נסצא נאן
משדית.שהיי מים הע שהתנברו .בוא וראה אין לך דין
בשלם .ק כשנמחה הדין .והן כאשר נמסר הע1לםברין.
שלא ידן' נמצא משחיה ההוא שהולך בתוך אותן הרינים
שנעשים בעולם.אףכךכאן .מבילהיהורגושחית הלךבבעך
 .והוא נקרא כך שנכלל בשם זה ,עוו וע"כ אמר
ד!3בול
הקב"הלנחשיסתירעצמוולא יתראהבעולם.ואםהשאלהרי
דו2יבהנראהעברעךזהדעולםשדג!שחיתהלךבהוט .אבלכל
זנק
ידג!שחית.איטיכול לשלט
יושלא נתראהפני הארםיפנ
 .מנקממצדים .וכתובח ,ואתם לא תצאו איש מפתח
על
ביתו ערבקר .מה המעם .לפי שדמשחיתנמצאויטלהוא
להשחית .ולא נצרך להתראות לפניו .לפיכך היה נט! נח
וכל אותן שעמו בתיבה .וריטשדות לאיכל לשלום עליו:
נ)דאני דגנימביא את רמטלמיםתו'.כיון שאמרמביא
את רומבולאין אט יודעים שהואמים .אלא אה
המבול .לרבות מלאך דג!ע .2שאע"פ שמיםהיו .משחית
דוה דולך בשלםלהשחיתבאיתן המים  .לשחהכל בשר.
כמו שביארט ש!ה הוא כחטהיתהעולם .כמו שכהוב נ) ולא
הען המשידת לטא אל בתיכם לננף .ו!ה דצא לשהה כל
בשר
 .מצד של קץ כל בשר באלפני .שדייכיון שהגיע
דשמןשדאייך להם הקב'הער שהשלים נח לששמאותשנה.
אז ה" לשחת כל בשר:
י)
 .א"ר
בריתי אתך ובאה אל רועבה
חע
דהמימותי אלע!ר כל !מן שהאנשים רבקים בברית
דשהואיןעוזביםאתו.איןאומה ולשון בע41םשיכלו לדוע
להם .ונה חתוהק בברית !ה ושמראינ'
 .לפיכך הקב"ה
יפמרו.ונלבני חרו לא שמרואחו .לפיכך העבירם הקב"ה
מן וקעולם .והרי ביארו שבאותו החמא ממש שושאו.
ברמיק !ה טטצ טו השלם .א"רשמעוןאין לךדבר רע
בשלם וטהקב"היהקנאעליו .כמו חמא פשהברית .ככהוב
ס) חרב נקמת נקםברהע.ובוא וראה שלאטעמלא חמאדור
דמטל .אלאלפישחטאו בהשחתת !רעם עלדארץ .ואע"פ
שדח נהלים !ה מזה .כמתיב והמלא הארץ חמס .ובתוב
כי מלאה הארץ הטס מפניהם .מכל מקום בשביל ותשחת
י
הארץ לפני דאלהיםוצני משהיתם .מרה כננר מרה.דגנ
משחיתם בחמאההשחתה .ויש אוטרים שלא גהמלאה סאתם
אלא בחטא החמם .שהיוט;לים !המזה .ודח רורםלשטים
ולברייה .בוא וראח כמה הם הממונים למעלה .שנפקדועל
הקולות מאלההמומייםריןעל~וברירם.בשבילהרעהשעושים
להם .וע'כ כתיבכי סלאה הארץ חמס מפניהם .ולפיכך
העני סשהיתם אתיחרץ.י
) ד' אלע!ר שאל לר' שמעון
אביי.הרי למךטכיב!מן שהעולם נחמלא בדצאותהאנשים
תךין לצא.וי לזכ'4י הר1א שנמצא אזבעולם.עיזאנתפם
בהמאידושעקםבראשונה.ואיךניצלטזשלאטעפםבחטאותם.
א"ל רויאטרי שהקב'ר בקשלרוציא ממנו תולדותלעולם
טתוך דייובה.יעוי שדרי הדין לאיכל לשלם עליו
.לפי
שרוה נכסהונננו בהיבה ונעלסמןהעין )1 ..ר'
אמר

י

מראה ס9מוה  )5אות..ג ג) ס

י.

ד

4כ/
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יסודס 6תרתגיגן כ!תג 6דתות66ית כתת .6ל6יתמויכרג:
כסוק 6נגין ד6ית (יס רסו (תמכ(( 6מג( 6כל 6גב*כ
י
 ("6ק*:ס (גה כעי (ך (6סתתר 6( .6תמוי נרתךקת
ך ו6י תית 6ת6ן יסיכ סכ6
דתמכ( 6ד( 6יס(וע (1,
יוח(:ח דס 6תיין סוו ו5תנכרו .ת6מוי (-ית (ך דיג6
:ע("ח  15כד התעמי  16כז 6תתסר ע(ת 6כ7יג.6
ד(מ ח:תכח ססו 6תמכ( 6ך!6י( כנו 6ינוןזיגין ד6תעכיזו
כע(ת6 .6וף סכ' סכ 6עופנ 6סוס ותמכ(!6 6י( כנו
עופג'61 6סו6קי' סכי ד6תכ(י( כסת 6ד 6נע'ו וע"ז 6תר
קכ"ס (גמ(עי!רמ נרתיס ול' 6תמ!י כע(ת.6ו תית6
י
(6
6יננוויס.סכ
ת'כ!ת6 6תמזי נגו %י ע(ת 6זתמכ(6 6וע
!תג 6ז(6יתמזי 6פי זנרגס קתי תמכל6( .6יכיל גס(ע6ס
ע('ס תג(ן ית5ריס דכת.כ ח) ו6תם ( 6ת6165יס תפתמ
כיתו עז כקר ת6י סעת 6נג'ן זתמכ(6 6סתכמויכיל סו6
(מכ(מ !(6%געריך (התמז,ס קתיס .גנ'כ סוס נגיו גמ
וכ(5יגון ועתיס כתיכות .6ותמכ(6( 6יכע לס(ע6סע(ייסו:

נ)דאנ סגגי תכי6 6ת סתכע תיסונו'.כיוןז6מרתכי6
י 6ת סתכע 6( .יזעג 6ז6יסו תיס6 6(6 .ת
סתכע .ל6סנ6ס תל6ך סתות ד6ע"נ דתי 6סוו .תמכל6
ן (סמת כל כסר.
סוס 6זי( כע(ת( 6סי65ס כ6יגון תיי
כתס ד6וקיתג 6זד 6סו 6תמכ( 6דע(ת 6כת"ז נן ע6
יתן סתסמית (כו (6 6כתיכס (גנוף וז 6סו( 6סמת כ(
כסר תסער6זקן כל כסר כ(6סגי .ז %כיון זתע 6ותג6
ז6וריך (ון קנ*ס עד ד6ס(יכס( גמ (סס ת16ת סגס.
כזין(סחת כסר:
)7
י 6ת כריתי 6תך וכ6ת  (6סתכס *6ר
דהקיב2דר(6 2עזר ככג!תג 5זכגי ג'%ת6מדוןככרית
ז 6ע6יסכקון (יס לית עסעיסן כע(ת6זייכע (6כ6ט6
(ון .וגמ 6תר4ף ככרית ד 6וגער (יס .כגי כך קכ"ס
גער(יס .וכ(כגי זריס ( 6גערו (יס כניטכה קכ*ס5עכר
ן מ6כו
(ון תע(ת .6וס6 6תתר כססו 6מוכ 6תתסל"יגו
כססו 6נווג6 6תתמון תעלת*6 ..6ר סתעון (ית (ך ת(ס
כע(ת 6זקכ*ס קגי ( .0כתו מוכ 6דכרית  -כז"6
ה) מרכ גוקתת גקס כרית .ות 6מף (6 6סת(יס מוכ6זזר6
זקופנ 6(6 .6גגי
ן דמכו כמכי(ו ז%מייסו על 6רע .6ו*%נ
זסוו תקפמי ז( 6ד .6כזכתיכ ותת( 6ס6רן מתס וכתיכ
י תל6ס ס6רז מתמ תפגיסס .תכ( תקוס גגין ותסמת
כ
ס%ן (פגי ססגסיססגגי תסמ
יתס .תזזס(6כ%עתז(יתסדס .סגגי
קסעייט
תסמ"עס כמוכ 6זמכ(ות .6ו6ית ז%רי

י צסס 61וכ %ז%תכמ כע(ת61 .6י6 %תפס
חמג 6חק.וו
כפכיזמייכי 6כקזתית .6גמ6יה6סת!יכ ד(66תפסכמוכייסו
6 60 (*6תתר דנה*ס כע6( 6סק 6תכיס תולזין (ע(ממ
תנו תיכות .6וט ד%זיג 6( 6יכ(( 6ס(עמט עלוי .נבין
דסוס עתיר ונגיז כתיכס61תכסי6מעיג 6ו) ר' י(מק 6תר

..

ח נ) סמח חג  0ד 9סו ס) רקר 4ג* 1ו) ד 9מ! ו) דף סת*

דו הזהר

איו
טלאך חית;:יא או גשס טבול גי נ:למיני טג14ת הבאות 4עילמ רח*י נכלל שם מלאך הטית בשם ושגפה ש4פצאאן אש
בעולם; .ל ררך עק:לאיים סקרא.ט גשמות גאלה על שט השליהות שנ4,לחים לעעות
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ק שנסצא ביניהם ה%א
 5:זת%ימייכי ט6 64סני6ו כמס ד6סתכמ 3יגייסו סו 1 6בכל זסן שרעועיע:לם נהרבו .הירי
ת 6ךכתי )6 3ות-קיס' תמלו .ותג'גן  56נהפם בראשונה .שכתוב  )6וממקדשי תחלו .ולמדנו אל
,1ופס נקדתי

ן

,
י
(
:
:
"
ק
ק
ז
מ
1!%

םי"::ד%יוה'.י:י::נן;נ!:נ:עגנ:ג!

וגי ק':ל 1תג'ס .וק"ס 3גפסיס קר 6דכתי 3ע) ו6ת?ן ולאקבלוכסנו אוהרהו.וקיםבנפשורמקרא שכקוב כ) חשעה
ני סזסרת רסט וגו' .וכת 3.ו6תס 6ת גפסך ס5לת תכ6ןן ב הזהרת רשעתו'.וכתיב ואתה את נפשר הצלת.סכאן
יכלסי שמזהירלרשע .אע"פ שלא קבלססנו .הואהציל
סזי 3ש
 6ק 5'3תג'ס.
":,נ יל
נג ת6ן ד6זסר
ו"? יזסרן אתעצמו.ירשעהויא נתפםבהטאו.וער כמהיזהירויוכיח
ס-
מי'3ח התפם 3מו"3ס .ועד כ
"
כ
"
ח
לי:ינרת'
6
ו
5ס
ס .וס
אתי .ער שיכנו גו הניא א"ר יוסי בזמן שבני שים
:6תכמומיי'3ן קת ק':ס .ססו 6ע6ס ד6סתכמ 3ט5ת.6ן נמצאים חייבש לפני הקב"ה .צדיק ד%צא שנסצא בעלם.
יס 3נין די3טי רמתין ט 5ט5ץ6ייתפייסן הקכ"ה סספרעסו .בשבילשיבין לבקש רחמיםעל העולם
ק"3ס :6תטי 3סדי
3סד"סו תס טכד ק"3ס6 .סתעי 3סדיס ט6 5יגון מיי'3ן ויתפיס עמהם.מהעושההקכ'ה.סספרעמועל אדות
סהרשעי
51סי65ם 5כלסו .תסן העולם.ואומר להמיבלו בלבדו1להכרית אתכלם .דרט
ט5י 6ו6תר 65וע5 63יס
6והיס דססו 6זכ6ס .ס3יק ד3י5ד%יךסויוגסי5 3דכו5י שת '.6שלצדיקהדצא.עוזנ אתשלוולוקחעצסולבקשעלבלהעולם.
 .שא"ל הקב"ה
3דיל דיתפייס קכ"ס 3סךיימ .תג5ן תתעם ד 5"6ק'3ס כרי ערתפייס הקב'העמהם .סנין סמשה
מכו יסר6ל  )7טסו 5סס ענ 5תסכס ונו' .ס) סרף תתגי חמאו ישראל  )7עעע להם ענל טסכה וט' .ס)ררף
י
ג
ס
ס
ומכת'דס ונו' ו6טסס6יתךלגוי ע5וס ור 3תתגו3 .ס6י סטת 6ואשסידםוט' ואעשהא.תךלגיעצםורבממנו.באותו השעה
י אמרכהפה אםבשבילכבודשלייכרתוישראלסן הע,לם.סומב
יךייכ יסר 56תע .%5סנל
ממריזמס6י 3נ' 1יקר6ד
יתנונדכולי ט5ת3 6גין יקר 6שאמותולאיאסרושעזבתימלבקשעל כלהעולםבשבילכבוד
מ!ת 6ול 6יימרון דסניקנ6
6
ס
ד'5י תידוימל תסס 6תפגי ס'6לסיו .ו6ו;יסגרתיס5תיתס שלי .סידויהל סשה אתפני ה'אלהיו .ומסר עצסולמיתה
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הארץ.כלםהוהיתודרכידם .עזבוכיניהם וההדבקיבכינים
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כדמיון שלמעלה וט ולפיכך 4א נאמר כבן שש מאות
שנה וג6ו:
א בחובניו ואשתו ונער בניו אתו אל דגתבה .א"ר
)6ןיגב
חייאבוא וראה כאשר האדם חוטאלפנירבונו.
ומושך עצטו להרע בהסתר .הקב"ה עושד בודין בנלוי.
וכאשר האדם מטהר עצמו ,הקב"המסתיר אותו שלאיתראה
ביום חרון אף
כאשרה'ה.ואשבשוודראהיבנעצורלךם,לושללאאדם שלאבוי,תראהלפני
המשחית
יסתכל שהרי כל
הנתראים לפניו יש לו רשות להשחיתם .וזהו שאמד
י
ב
ר
שסעון כל אדם בעלעין רעה.עין הטשחית שורהעליו.
והוא טשהית העולם נקרא .ונצרךלו לאדם להשמר טמט
שלא יהקרב עמו כדי שלא ינזק .ואסור לד~:קרב עגן
ן נצרך לדהטמר ממט
בנלוי ולפיכך אם מאיש רעעי
מלפני מלאך המותעל אחת כמה וכמה  .ובשבילזה בקש
הקב"הלכסותלנחשיהי'נסהרםןהעין,שלאיוכלרוח הטומאה
לשלוט עליו כדי שלא ינזק .זש"כ ויבא נח ונו' אל
דהבה .כמו שנתבאר בשביל
שיהי'נסתרמזהעין ,מפנימי
ל~אך המותשהיה
דמבול.שהמיםדחקואוהו .א"ריוםיראה
בא ]כנ] וטשום זה נננם לתיבה ונשמר בה שנים עשר
חדשים .ולמה שנים עשר הדשים ,נחלקו בזה ר' יצחק ור'
יהודה ,אחדאומרי"בחרשים שכךהואדינם שלרשעים ,ואחר
אומר להשהלם בםדרנתצדיקצריךי"ב מדרנות.שיהי'ראף
לצאת טן דהבה ]גג] ר' יהודה אמרו' חדשים נידונים
במים .וששה חדשים באש,והריכאן רק מיםהי',ולמהי"ב
חדערם .א"לר'עסיבשנידיניםשלגיהנםנידונו.במיםובאש.

.

.

.

במים .שהטים שירדו עליהם נלטעלההיו קריםכשלנ.

באש.שהטיםשיצאו מלמטההיורותחין כאש ,וע"כבדין של
ניהנם נידוט .באשובמים עד שנכדתומן העולם ,ונח היה

נסתר בתיבה ונעלם מןהעין .והמשחית לא קרב אלע
התב.
ודו:יבההיתה צפה על המים .כם"שוישאו את

פני

ותרם מעל הארץ .ארבעים יוסלקו .שכתובויהי הטבול
ארבעיםיוםוט' .ובשארהזטן של דסבול נמחו מןהעולם.

קג:1גע76:עבצ2",,517צע,ג6(6י:גוי3י: 6ו6סב !",.,ס,."",ג:י,י,ש:נ;:ן.ניו"ייגע.יע:
;

תמית (פי5ס ופו .ו6פי(5 1תיקס 3וינ' 65 6קותון:

נ) דישאך אה התבה ותרם מעל הארץ .ר' אבא פחח
י
) רומה על השמים אלהים תו'.וי לדם
לרשעים שהם חוסאים ומרניזים לרבונםבבליום .ובחטאותם
דוחים את השכינה מןהארץ .הורמים שתסתלקמן העולם.
והשכינהנקראתאלהים,ועליהכתוברימה עלהשמיםאלהים.
בואוראהםהכתובוישאואת התבה,שהיו דוחיםאותהלחוץ]כזו
ותרםמעל הארץ ,שלא שרתהבעולםעסתלקהטמנו .וכאשר
ססתלקת מהעולם הריאיןמי שישניח בעולם.והדין שולט
אז עליה וכאשר נמחים רשעי העולם ומסהלקיםמןהע,לם.
סחזרת השכינה מדחיה בזה העולם :
ה) כנל אשר נשמת רוחחיים באפיותו' .ש-אל ר' חייא
לר' אבא .הרי אמרו שהנשמהאינה נכנמת באדם

נ) ךישאן 6ת 0ת0:ותיס תפ 5ס6רן .ר' 6כ 6פתמ
 )7רותס פ( ססת'ס (6סיס גו' .וו' (ון
5מ"כי6ז6יגוןמע"
ן ותרניזין(ת~יסוןנכ( 'ות .6ו3מו"3סו
זמיין :5 05כיגתו ת6רפ .6ונרתין זתסת(ק תפ5ה.6
וככיגת6 6יקרי ':(6ס .ופ(ס כתי 3רותס פ( ססתיס(6סיס.
(3ר וגז)
ת טי ר :כתיכ וי6 16:ת סתי3ס .זזמין
,ת
"-ם תפ(ס,רז ז( 6כיי3 6פ(ת61 6סת(קת תגס וכז
,ע6
ת(
הסת(קת תע(ץפ '( 60ת נו 16זי:נמ 3ע5ת .6תע(כ
כזין פ(וי .וכו יתתמון מיי3י פ(ת 6ויסת(קוו
ןדיג" .
סכיגת06 6זרת תזורס נשת. 6
ה)כנל גסוית ר1מ מייס 63פיו גו'-.ס ('6ר' מיי6
(ר' 6 .6:6תר*תון זגסתת 6( 6פי'(33 6ר גס
פו
ף פמ ז) ת('ס ג"ז ס) גסגתס1ת
מראה מקומוה ט זף סמ .ט ת(יפ  '9נ)י

יס

_"6

עך

זיו הזהר

מ]גי ששמאית שגה רמז על שש הספיחת שספירה האחרעה היא יסור צריק1 :ג ]6פי' שאלו חי הכונה רק על מסמר השנים בלבר
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זהרנח

עד שמסתכ 4בעבודת הקב"ה .ואז נהנהלו הנשמה.ועוד
אטרו שדנשטה היא קדושה ונאצלתמעליון שעל רכל* א"כ
מה זה שאטרדבהוב כל אשר נשסת רוחחיים באפיו.'12
כי.ן שהיו להם נשמות הי' להם לרנצל ,לא לדהחיב.
ידעכךדיא.
באו ושאלו לר' אלעזר בר' שכע-ן .אטר להם
 .שכך אמראבי.כי כאשר בא המבול
ורגוקראהזהמוכיחכן
לא היה אדם שיעשה הקב"ה חסדבזכיתו אלאנח .וובותו
לאהיה אלאלהנן עלירםועלבניביתיהם .שלאהיתהזכותו
כל כךלהנןעל כלהדור .ואלה מן הקדמוניםשהיוצדיקים.
כנון דגוךירד שהיו להם נשמוהקדוש-ה.והיורגיים שיעשה
הקב"ההסדבזכיתםןבחרבהמתוכברןויהישאםרכלאשר4שכיז
רוח היים באפיו .אלה שנשמות קדוידת היו בהם ואל
תאמר שעלאזתןשהיובזסןרמבולנאמי.אלאעל אלהשיזו
מק-דם.ולפיכך בא הכהובואומר מכל אשרבחרבה .מתוןגס]!

ן הוהר
ישו

,מג 6דק.3ס וכדין 5סוי 4ס ססי6גסרת.,
פד ד6סתכ( 3סו5
תטיל 6ט 5כלח מ"ס
ו6תריתון זגסית סי6
"ס"ת רומ מייס 3חפיו ונו'.
סג
ת6י סו 5ד6תר קר 6כ( קזי
סו6י( וסוס לסו נסתת 6ס6ו:ס(-,סו (:6ת~כ 6( ,סוס3ידיס.
6תו סיי5וס 5ר' 5לט1ר 3ר' קתטון 6ץר (סי סכי סימ.
וס 6קר 6תסייט (ש דסכי 6תר 6כ 6זכי 6ת: 6י6::

סוס 3ר גס ז'ט'3ד קכ*ס 3ניגיס  5(6גמ וזכית.ס
 6סוס %( 656ג 6ט('סון וט( נת'סון ז( 6סוס ז:יתיס
לל"
כ( כך (6בג 6ט( כ 5זר'61 6גון דסוו וכמין נקדתיתמ
כנון מגוך ירו דסוו 5סו גסתת 6קויס .6ו6תמוין (תעכן
קכ"ס 3ניגיסון 3מר3ס תתו וס"גו ז6תר כ( 5סר גסתת
רומ מייס נ5פיו '6גון זגסתת 6קז'ס 6סוס נסון ו(6
.
ת'ת 6זט(מיגין זסוו 3עופג6 6תר 6(6 .ע 5מיגון זסוו
3קות'ת 6וכניןכך 6ת6קר6ו6תרתכל6סר 3מר3ס.תתוןכס].
י ס6ותס ונו'*6 .ל
)6דיכ2ח את כל היקום אשר על פני האדמה וט' .א'ר )6דיכ2ח 6ת כ5סיקיס 6סל ט5פנ
6 636ת כ( ( 6((%כ( 6יגוןס(יסין זס(סין
אבא את כל .לרבותכל אותן השרים רגעשלים
אשר עלפני האדמה .תתגן ט( 5רע .6וז 6סו 6סיקיס 6סל טלפגי סמךתס.
שממונים על הארץ .וזה הוא היקום
שכאשרעושה הר'4הדיןבבניהעולם.מעבירלאותן רהטרים דכז עכיז קכ.ס זיג3 6גגי ט(ת6 .6ט3ר (6יגון גגיעין
רג:מוניםעליהםבהח4ה.ואח'כלאזהןהיושבים תחתכנפיהם .דתתגן ע(ייסו 3קדתית 6ו(3חר(6יגון זית3י תמות נדפייסו.
שכתוב נ)יפקד ה' על צבאמרום במרום .ואח"כועלסלכי דכתי 3נ) יפקז ס' ט(  6%תרוס 3תרוס ו(3תר וט 5ת(כי
היאדמהעל האדמה .ואיך מעבירם מלפניו .אלא שמעניים ס6זתס טל ס5דתס .וסיך תתעכרן קתיס 6 6(6ט3ר (ון
באש האוכלת .זש'כ נ) כ ה' אלהיך אש אכלה הוא אל 3גיר 6זז(יק .סס*ד נ)כי ס' מ(סיך  06מכ(ס סו6 6ל
י והיקום ההוא שעליהם העביר קג6 6ס 6ל6כי6 5ס .6וט] וססו 6יקוס זט(ייסו 6ט3ר
קנא .אש האוכלת אשוכיו
באש .ולאלה היושבים ההתיהםבמים .ולפיכך כתוב ףמח 63ס .6ו6ינון דיתכי תמותייסו כתי .6ו3נ*כ כתי 3ויתמ
את כל היקום אשר על פ האדטה .ואח"כ מאדם ועד 6ת כל סיקוס 5סר ט 5פגי ס6דתם ו(3תר ת6זס וטז
ףניהשמים .וימחו מן הארץ .כל 3סתס וטד רתס ועד טוף ס:תיס .ויתמו תן ס%ן כ5
בהסה ועד רמש ועד עו
הנמצאים לממה וימחוסןהארץ .נמחומןהבל .טא וראה 6לין ד5תת ..6ויתמו תן ס6רן 6תתמו מן כ( 6ת 6מוי
בומן ההוא שעהיד הקב'הלהחיות מתים.כל המתיםשידיו 3ססי 6ותג6דותיז ק"3ס (6מי %תתי 6כ6 5עון תתין
נם.גאים בשאר ארצוההעמים .הקב"ה יברא להם טפות דיכתכמון לנר נס% %טענוכר6ין .קנ"סינו5 6ון נופייסו
כראוי .שהרי עצם אחד שנשאר בו באדם תווע האדמה .כזק6מוי .דס 6נרת 6מדז6סת6ר 3יס33ר נס תמית מרט.6
י ק*3ם
עצם ההואיהי' נעשה כשאור בעיסה .ועליו יבנה הקב"ה
נרת 6יתט3יד כמתיר3 6עיסס .וט(יס י3
%3ט6נזיסר.(6
סל
ק להם הקב"ה נשמוה אלא בארץישראל .כ
נוס 6(1 .6יסי53ון ק"3ס גסתתין 6(6
"
ס
לשנכלת.דבגוףד).והלנאהיאני פותח את קברוהיכם והעליהי אתכם דכתיני
) סגס 6ג' פותמ 6ת קנרותיכס וסט('תי מתכס
מקברוהיכםעמיוהבאהי אהכם על אדמהישרא.9שיהנלנלו תקכרות'כס טתי וס63תי 6תכס 6 56דתת יסר .(6דיתנ(נ5ון
שמה תחתהארץ .ואח"כ מהכתוב.זטשעירו בכםוחייהם תקות 6רע .6ענחו תס כתינ .וגתתי רומי 3כס ומייתס
אחליהבר הע:לם .עו' .זס63 6רע6דיסר6ליק(3וןנסתתין כ(6יטן 3כי ט(תמ.
בארץישראל יקב 14הנשמות כל
תר.
מלבדשהארויהן שנטמאווטמאו את הארץ,כוו באלהכר,ובזימחו 3ר (6ין ז6סת%ו וס6ינו *רט 6וכ'] נ6לין כתינ ויתמו
)
ח
;
1
61ע"ג ד6קסו 61פ(יט
מן הארץ .מן הארץ דוקא וגה] ואע'פ שרקעע ונרלקו תן ס6לן .תן ס%ן דיק6
מספר קדת6י ט( ד % .6ויתמו כזק 6ס) יהמו תספר
הקדמוניםעלוה.כימשמעותוימחוהיא
כם"שסל)עיוכלי
יהבא ,מייס  (*6רני סתטון וד6י לית5ון מו(ק3 6שתו6כע,ד6תי.
ם
חיים .א"ל ר' שמעון וראי אין להם חלק
5%
שכתובוימחומן הארץ .וכתובלעולם יירשו א וכסו אבל דכתי 3ויתמותן %רן וכתינ (טולסיירסו 6ון
אדמתרץעפריקיצו .יקוץוןנדין .וט(ייסו כת'ני) ורניסתיסני %תת פפריקיט.
יקומובדין.ועלירם כתובי)ורביםמישני
%ה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון שלם וישאר אך לס(מיי טו(ס ו(6ס (מרשת 5דר6ון טו(ס ..ויס6 %ך
נח .א'ר אבא אך למעמ שלא נשארו בעולם ומלבד נה נמ "6ר 6 636ך לתטועי דל% 6ת%ו נט(ת6ן נר נס
ושהע עמובהיבה .ר'יוסי אטר פסחדיה נחונו שהבישו וזפתיס נתינות .6ר'יוסי 6תר מניר סוס נפ  61ד6כש
5יס 5רי .6וס6 6וקתוס:
אוץ בהיבה .נמו שטעבאר:
ואגר
ויזכר
 0זי'ס ד ח "זק (6ס) ח(ש פ*ע  )1דף6ג י'כ
("
מראהמקומות .0 ."9א"לי

"

ךד:יך:ך
יי

".יש

"ילה לסבל תועבותיהם1 :גסן וכך יפורוו מכל אשר בחרבה אלה הצריקיפבעל הנשטות שהיו כומן החרבה קורפהמביל
י' שהסלאכיפ שהם של אש מתבפ4פ גמצישת בהאש
גוזרבה שופ המגול .ולא נשאר נפ אחד מהם שיעללה,ן על דור המבול [גוןפי
אל להבה גדולהיזיוע אא~עבה
אכלה 4ל ה' אלהיך וזהו העברתמ ועוגשפ וכמו שאט רואים אם יתקרב שלהבת קט, ,של גר
הלה 2הנחל ותכבה הנר' ה,ן בהשחתת ורע[ :גח] הייט ארץ ישראל שלא
לההגלגל שם ולעמר שם בתחיה:
חקפן
אך ח מלשע מנאה
אע) רפלותוהלארץ העליונה ארץ היים הגצחייי וכן גאןוימהו מן האיץ ה"ם מ ,אר;ץ ההייפ משצחיפ :או
שגואו מעה כמו ואךאיע בדבר

.

.

.
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ייטדויק

תי*

גפר

לשדן הוהר

והרנח

") ריצכ
ר 56סיס 6ת נמ ונו' '6ר סתי1ון ת 6חז'
כיון ד5תעכיד דינ 6ו6ת6כידומייכי פ5ת .6כזין כתיכ כיס
זכירס -ס 6כז זינ 6סרי 6כפ(ת6 6תמכרית65 6
5כתכמ  '65ותמכ 63סרי 6פ 3פ3ת.6כיוןז5תטכר זינ6
ו6כתכי'ך רונז .6תכ כו63 65תריס וכנ"כ כתיכ סכ 6וי,כר
(6סיס 6ת נמ .דכיס סרי 6זכור .דנמ 6יס 5זיק
כמיכ כיס ו1כ]*6 .ר יסודס נמ כז סחם כתיכס זמי5
סוסד( 6ידכרכיס קכ*ס5ע(תין וכיוןז6תצכיזדינ6ו6קעכרו
ר (6טיס 6ת נמ ןג.ן ר*
מייכי ע5ה.6כדין תס כתיכ .וי,כ
(6נזר 6תר ת6מזי כטעת 6זדינ 6סרי 6כפלת'363 .6נעי
(יס 63יגיס דידכר כ.ס 3ע'( .6דס6 6י 6זכר סתיס
יזכרון מוכוי וייתון (6כנמ 6כיס תנ(ן תכונתית זססו6
יומ 6יוס סוכ דר6ס ססנס סוס .וקכ"ס ד6ין פל.%
גדין %ר 3ס 36יספ נ) סיס 3זנר5ך (6סתל .ז 6קנ"ס
וכדץ 5קרי .
סקדוס .פל סמסמס ו50רר נ0יך
י ףסנמון כי 6ל5
עזי 5נכי יוככת ל 5נפילם רידכרון
ל
כתיך פת' .מ6ן דפיי 5ריכיס כין פת 63 .6יסנמון פ(יס
3א'*ן (יס 3ניס .נניגי כך 6מרס נתוךפתי .ת 6מזי נמ
6 6תעכר
נסם 65דרונז 6סרי 6נע(ת6 6( 6דכר.כיוןויינ
תסכת'כ .ויזכר (6סיס 6ת נמ .ססת6 6דכר סתיס .ד*6
ויזכר (6סיס 6ת נמ כתק ז6ת 6תר ו6זכר 6ת

ילך יל

כריתי1יי1

)3
נמ תזנמ 4ךונו'וינן מ טנם .ז6 6טותזנמ
ז6קריכ כט 6דס קזת6ס .נם 6ת6י קריכפו3ם
עו(ט ( 6כ3ר 6364כנין סרסור6ד3כ .6ונמ כמ6יחכ.
ס6
ד(
6
" כה ס-סר ו6מר %קנ*ם טרדינ 6פ 5פ5מ6זיתמרינ.
ננין וסזינ5י כ 3זכות 6פר3 4י 651 .יסת%
"ו
י(קג
תיז הנןנם תזנמ
 .ססו 6ף
:זנמ ז6קרינ
ד'
5
3ית'6יוינן1י
ע(תק
נס
כיס 6ז
] 6(6ננין
"דת6ס סהם6.י סכי 6
דמייני ט3ת 5נומו ד63
נחכתיס .כיון ד6ת 6נמ
כתינ ניס וינן ' )7 ]'5תגיכן כד נסיק נמ תן תיכות.6
ו6סתכ( 6יך פלמ6 6תמריכ .סריככי קתי סתי 6ו6מר.
ת"ריס דפ(ת 6כ 63ס6 6תרי6ית רמוס ומנון סחס 3ך
(התרמת 6פ(פוכדיידך 6ת'כ3יס קג"ס ו6תר רט'6כ:י
:כ6 %תרת ד( .6תס 5 63תרת כדין נסכת 6ד6תרית
לצתך ר6יתי 5ךיק5פני עו' וכתך כןסנני תכי6
י
סאני 5ת)ס ינתלכן ססס3ך תיכת פ5י נפר כ3י6
5תסככית ו6תרית 3ך .ננין דתכפי רממין פ( ט(ת.6
י סתפת 6דתכתזיכ כתיכות65 6פ*3כ5נך3תנש
ופןכדיןד
ר0תץ ש יסיכ 6דפ3ת .6וטכדת תיגות 6ו6כתזיכת גפן
61ת5נע פ3ת 6סתמת סותך 3ת653ןךמנפייןותמנוגי.6כיון
ן ופ%5ן דכתינ ויר 4תכ(
שס נמ כך% .ךיניךנכי
דנ
ס
"תס ספסורס ונו' וע %ט15ת ..ח*ר עהכפ ת6י מאנם
ד 65סד רוצהן פ 3זרש .מסינ נ3נט ז3ת 63 6יסתזינ.
י
וכתינ מ 6הך ר6יתי 5דיק 4צי כחר סוס .כ4תר3פ
זו 6ז .6וננ'כ  65כפי רממץ פ3יחט"6 .ר 36גמר
לפי 6סטי נ9ס 5יס 3תננמ רמפי פ 3פ5ת.6כנין זמ%
4ס 41יס פק ד"תר סנ 6ש נמי .מג5ן .תנךטן גר

דיבי

יימ6
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 )6ריורך א4דים את נח גו' א"ר שטעון בוא וראה
בזמן שהדין נעשה לא כהוב בו זכירה
ת שנעשה רדין תאברו רשעי העילם .אז כהוכ בו
כי
זכירה .שהרי כאשרהדין שורה בעילםאין היחיר שלכ;4ה
ן
נמצא  6 1והכהטהית שורה על העולם .כיון שנתבטלדיי
 .חוזר הכל למקיכע .ולפיכך כתובכאן ךזנר
ונשקכךהרינז
אלהיםאהקה.הינו ששורהבובחינתזכור.כיון שנחאישצריק
בתוב בוי:5
] א"ריהורה נח כאשר היה בהיבה נהירא
אולי לא יזכירנו הקב"הלעולם .וכון שנעשה הדין עאביו
רשעי העולם .אז מדכתוב .ויזכר אלהים את נח 51גן ר'
אלעור אמר בוא וראהבזמןשהדין שורה בעולם .לא גצרך
לו לארם שיהי' נזנר שמו למעלה .שהרי אם נזכר שמו
יזכרו חמאיו רבואו להשגיחבו.מנין שכךדיא משונמית.
שיוםהיצאיוםטובשלראשהשנההיה
.והקב"הדןאזאתהעולם.
ואז א"ל אלישע נ) הדש לרבר לך אל ד13לך .זה הקב"ה
שנקרא אז מלך .מ5ך הקדוש .מלך דגצשפמ .ותאמר בהוך
 .אלא
עמיאנכיק~צבצץ .אינני רוצהשיזכרואותיוישניחובי
שמכנש ראשוביןהעם .איןסעניחיםעליו
בהוךעמי .מי
אש לרש לפיכך אמרה בתוךעמי .בוא וראה נח
בזמןשויגזהיה שרה בעולםלא נזכר.כיוןשהרין נהבמל
 .עתה נזכד שמו .ר"א
סה כהוב.יזכר אלהים את נח
ויזכר אלהים את נח הינו 5ל ררך הכתוב ואזכר את

.

א

.

בריתי :]-51
ןנח מזבח .זהדוא קמזבח
נ)דיצנן נחמזבח לה' פו'.יב
שהקויב בו ארםהראשת.נח למה הקריבעולה.
הלב .עח במההמא.
שדיי עולה באה רק בשביל
אלא נחהיהמרידך ואמר .דוידקב"ה נורדיןעלהעולם
שיחרב .אפשומפנישהצ?לשהינפקעכלזכותםםני.ולאנשאר
ןנח סזבחלה' .מזבח~הוצאשהקריב
לי זכותבעולם.כידיב
אלא
בו ארם דראשת הןה .אם כן למה ויבן
י
פ
ל
ן שבאנח
שרשעיעולםנריו שלא עסד דנהבח במקומו.וכיי
כתוב בוויבן  )7 1'51למדנו כאשר יצא נח מן רהיבה
וראה איך שטהרב העולם .דושהיללבכוועלפניהשסיםואמר.

י

הרדיי

י]:

.

ג

שיבקלו]-קב"ה ואמר .רועהשו
על
עכשו אתה אומרכך .למה לא אמרתכך בשעה שאמרתי
לך.כיאינך ראיתי צדיק לפניעו' .ואח'כ הגני מביא
את רמבולמים .ואח"כ עשהלך תיבתעציאר .כל כך
עכבתי ואמרהילך .לבעבור שהבקש רחמים על העולם.
ומאז ששמעת שאתה תנצל בתיבה .לאנ~נס בלבך לבקש
רחמים עלישצב העולם.ועשית תיבהונצלת .ועהה שנאבר
ההמלם פתהת פיך לדבר
בקשווע העהמנים כיון
עשיאה נחבך .דגךיב ק%בנות העלות .שכתוביקה מכל
ל עולות ..א'ר ה7ושע מה ראהנח
דנרגוהדמרירהעו'יט
שלא בקש רחמים על דורו .עפקשב בלבו פן לא עצל.

יפני

.

שכהובכי אוהךראיתי צדיקלפניבדהיהזה.כ*מר לפי
דגאםעיירם .א"ד אלעזר
לא בקש ר
הדחידיה.
אעפר~ךלו כך הוה לו לבקש רהגרם עלהשמים
 .לפי שבוב
לפני דצ*כ*המי שימליץ מצב עלבני
0.נין .סגףעון נק
עאש

נפמא

דו הצהר
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ישון

זהרנח

הזהר

י ט3.וקי
ייאש.
שלא היה צדיק 4)16א בן צדיק ,ובשביל שאכי כןב ' 1פו(6סיסר 65(76ס6ו"ס(זכ6י 651כר וכ6י וקכיכ ד"ח
") (ך ככהך 1ס וסומצת 6ת 'סןה5
קכ"ס
ן
ע 4ישראל ,א"ל הקב"ה לך בכחך זה ודושעת אה
ל
א
ר
ש
'
ככהך 1ס ד6ס.כות ,ד-6רת ט( .:3
מידמדין .מה בכחךזה.היימ מה שהמלצת סובעלבני :תי 7תדין ת6י

ן

ריאמר

כ)
י אל 4ב 1לא אסיף עוד לקלל את האדמה
נעבור האדם א"ר הזקיה מה זה לא
אומיף  ]1(1א"ר יימא כך שסעתי מר' שמעון שאסר ,כל
זכן שהאש שלמעלה מומיף לדנביר העשן .שהוא הדין
שלכמה.מנבירדרוגזומכלה הכל,לפי שכאשריוצא האשאין

.

לו הפמק עד שננטר ע.נשהדין .וכאשר הדין שלממה לא
נהומף לההנבר בדין ש4מעלה
 .עושה הדין ופוסק ,ואין
ננכר עזשהדיןלכלזק.ולפיכך כהובלא אוסיף ,שלאאוסיף
ליזן הוספתלהנכירהדין שלממה .אמר העלםההוא שמעהי,
לפי ונהזב אר רר האדכה בעבורך ,שאז באוהה שעה
שנקק4לה הארץ בעבור המא אדם ,נהנהרש.ת שישלםעליה
נהש ררע ההוא .שהוא משהית העולם ומכלהבני העולם,
וכ"ס דהיא שדקריב נח קרבןוירח אוהו הקב"ה  ,נהנה
דש.ז לארץ 4עאת כהדה נהש דד?א .ויעאה כן הבוכאה.
1ע 4כן כקייבים ישראל קרבן 4דקכ"ה,
' כדי להאיר פני
האר,ן ו-:ו א"ר דזקיה כך ד.א.וזאה הי ה.לה עד שעכדו
ישראל על הר מיני:
נ)רי-ייוא א4הים את נח ואה בניו ונו' .א"ר אבא ב:א
וראה טה כתוב בהח4ה. .יאכר ה' לנח בא
אזה ונ 4ביזך אל הקבה ,ככו ?נקבאף שבעל ההבה
נזן  .4רשיהליכנם ]1נן אה"כ אכרהל .עקרה דבית ללאק,
נננס ברשוק
 ,לבמת י*א ברשוה ה4שה.
כב-"-ן4י
4כך .שבעל דביקיכי :והאשה תרשה לגאק ,זש"כ
כ
י
ו
ו
'
ו
כ
ג
ל
ויאמי אלהים אל נה
*אכן דהבה שה-ן.תניהנה
בידה שקאמר א הארה ל*אה ,ולא לדכניסי ,כיזן שיבא
נקן כתנ.ז יקרו
יק ביד ב;לד ,שיהן לאשתו זלשמה בד.
ולדיביק לה אדבה בבעיה ,זש"כויבן נה כ:בה לד' 'יקח
מנ 4דב-כה דכה.רה ,ט' 'י; 4עלק במובה ] 6.אלה
דמקנ ת גנקן ניר
ן ל"2.ק ,.בנביל ידרמת לה
ליק
אדבה בב;4ד' .ככאן לכדנ .דרך ארק לאזרד
 .טיקן
כק.4קביד בעלד עב.ר אשה' יקן דיא בידה,כמז שכ:זב
.בן נח כ:בה לה' ונו' וי;ל
בם:בה .דק-בן דקריג
לברינק זכ.י לדרב.ז לה אדבד בבע%ד ,אח"כ דיא ברכה
א.קי  ,זש"כ ויברך א4דים את נה ום'.
)7
על י 4היהדאי'ן .א'ר אכא
ויקים
ם עשה
יבהיראבם ב אבד.כ.-אקיה-יב-ק-יד בק ב אב*:ןי,םא.ד'
ם עשה
אתה ד"דם. .כהיב א.ד'
כי.ן שדכאו
נו
..ע.ר ק.דס כ",קד * ידדעי.ינה,ו.דככי ראנטיםלכדד
מכנ .היז דשדד בקד5ד כ %ברי ת שבעיים כאשר נשאו
עינ.דם זרא .צ -ד קד ד; .-,'4ז;. .נ-וו מ:ניה.כיון
שהמאז *דפני *זי קידם
?-ב;..י דדי.ז לצ רדיהרה ,וע"כ
גדפך שהאנשיםזעו וכדרמיכגי שארברי.ה .ובוא ראה
י
ב
איתן האנוים שאין ה.נאים לכני רבגם ,זאין עברים על
טצית דו;ורה ,זיו דצורד שלדם לא נשהנה ככראה הצירה
העליונה,ונלבריוה שבעלם זעיםומפרריםמפנירם .ובשעה
שהאנשים

ב;.ה

ב;.ה

י

י.א
ע.ק

מראה מקומות כטט,:.

ג) ז 4ע ג) זף ס

כ) ךיאמך ס' 3( (6ו ( 6ח'ס'ף 5ק (5עוד 6ת ס:--6
כע3ור ס76ס ה"ר הזק'ס "ה' ?.ק גק
ן 7ה-ר כ(
ו6תוגסח'.ף "6 ]'(1ר הס 6סכ' כתעגח "ר'כמע.
ד6ס 6ד(ע''6 65סיף (תקכה הגג 6דהיס' .7גה
ד(תת6 6הקיף רונ 61וכג' כ(3 6נין ךכד גסיק הם.( 6ת
('ס 6ססקית 6עד ד'כה('ס ד'גה .וכד דיג 6ז(התק 65
כד'ג6
צכיד דיג 6פס ק 6(1
6היסיף
"גהס ו3ד
6גהחתקס
ר(כע(.כ
(י
יסת('ס ד
"ת.כ נ 6ה,ס.ף ד,ה חים'ף
,ס
(נוי? 3תיספת גתקס 6ד'ג 6ד(ההח 6יר ססיח יגוקק כי:גה
3נין דכתיכ חרורס ס6דמס כעכירך 7סח 3ססיה
דהת5סי6 6רעח כהי 63דהדס .ההיסי 3רסו (ס(כהסכעעת;"
ס
ססו 6הוי 6כיכח ד.6סו מהכ5ה דע( 6-וכג' 3גי ע5ווה
ומססי 6יו 6-דקריכ גה קרכג 6וה-ה ('ס ק"3ס הה.סינ
רכו (הרע( 6גפק 6מתהות ססו 6גה :וג:ק" 6חסינה
ופ 5ד
6ן
תקריכין 'כר (6קרכ;( 6קכ"ס כנ.ן (הג?רח הפי
6רמח ו(ה]אתר ר3י מ1קיס 'חוה סוח וסהי סוס ת('ח עד
דקייתו יכר (6ע( כוך 6דסיגי
נ) ךיןברףי 56ס,ס 6ת גח ו6ת כג'ו ונו' מ'ר  636ה6
מ1י תס כה.כ 3קדחיתק יי6יר ס' (גה כ6
6ת? וכ( כיהך  (6סהךס כמס 7מה:יך ד"6ריס ד.3הח
'י'( 3ס רכו (גו'ט(
(כהר 6תתח המרס גיס 5גכקח
3ק'-7ה 6ט (6כרכותח דכע(ס (סוף גכק כרסו דהתתה
מכהן היגיכגח דמחריס דכיתח יעינ וההתח הכיק סס"ד
ויחאך ה5סיס  (6גמ (6מר ג 6תן סה3ס ות] דרסו סיס
כיךס6
'5ס (6וכפיז .6ו(ח (הע:ה ('ס כ.וז דגכק
פ;ק
"כ1ן כיד 6דכט(ס (מיסכ (ההתיס ו5תקךי 3ס
כ.
(6ו
יסכ "תגן
י(הכנח? (ס רקימותח ככע(ס סס"7ויכןגה תז3ה  '-5ייקה
ווכ 5סכסיס סטסורס ונו' ויפ( ט5ת כ"1כח ו  ]6הי,ץ
אהגן ד'סכ כיד 6דכע(ס (תיסכ (תתתיס 3נין (הם:חס גס
לק'ין'הח ככ(:ס ומכ6ןהו(יפג 6חי-ה
ן ד'ס3
(הימכייי
עס
ר7
ה.
"ת7'3 ,:ה 7כצ(ס צההתיס  6(1כ
"ק כ"ס דגת:.
ויכן גק יו1כה (ס' י:י' ויע 5צ(ה כ-ז:ה קייכגק
;דגלח גהסגהס גס
כ3ע;ס נק -סכ' הי?' כרגה
" ה(סיס הת נה ונו'
רהיוי
5יס סס"ד
תך
י-
יכ

]ג_ן

 )7רכ:ךראכם ורהנסיהיס ע(
ת,כ( היה ס6רן "6ר 6כ6
הה ה.1כקי"' כתכ כ5:ס '?:6ס צבס
ן דקטו
הת סהדס יכת'כ כי-וה ה(סיס נכס התו כיי
ן (רדה(
המת:י דייקנייסו ויסס6,דיוקגמ ע(הס יהת:ככוחי:י
"קמי ה',ון כר3 6ק'"7ה 6כ( כ-יין דע(עה כד 1קסן
ע'.ג.ןיהתח,זיוקג6קד'ב 6ע(הס סוו 1צהן ודה(ץ מקקיסכיין
דהמי ההספך דייקגייסי כעיגייסו 5ד"קג 6ההרח וע.ד
התרכך ךכג' גב1 6עין ודה(ין מקתי כהרגריין ות6הזי כ5
הכחן קתי תהריסון  6(1פ3רין ע(
הי:ין כ ':גכח
כקידי 6ו-ייהה 1יו
ד(סון ( 6חסרגי -היזו ודייקנח
קג"חצין ודה('ן מקמיס יכסעהה
יה
יי
די
ע(הס וג(כריין דצ(

די6

דכני

?) 7ףט"

זיך ך;ז:קך

א 0שהיה רי יכתוב לא אקלל עור' ן(ת] היינו
יהמת'4ך אור רשפע לע4.ט הוה
באמצעות הזוכינה הקדושה :עפן ננוכר לע'ל
ש"פיגך כתוב בביאת רתבר השט הו'"ק ב"ר כודליא רשם א-הים ט' א4ריס ה"נ .השכ'.ר הקדווה:ןפ"
] גוה 'ובן למה כתוב
נפמוק הור סובח לה' ולא כתוב אלריפ .רקרכנות הס על דרך מטל במו מת.ות.
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דכגי גס 6ט3רין ע( פתנת 6וריית6 6תח(ף דיוקג 6ד(סוז
רייין 5חר':ן 3נין ד6תמ(ף דיוקגא
וכ(סו,עיןידח('ן מקמיכ
ס '6תע3ר מגייסו וכדי ,כ(סי 3סו חיות כר 6דס6
_למ
(ה ממ ,גסו ססו 5ויוקג 6ט(5ס כדקמזי וע"ד
כיון

ססת"

יסיס ע( כ( חית ס6רל ח65ן ו(י5(,ס 'ס( 6כון ד'וקג'ן
(תגו 6סי(ו גוגי ימ 6ר'מיי5 5טר 3ידכס נת:ו מקדיות
כ(מ כידסון דכהי3
דגמ נמנ! 7כודרדו3ר63דנקת"3ססיסע(?ח3ע6יףרססי
כטיס ונו'
"
) דאתם סרו ור3ו ונו' 3סג כרכ6ן (6 6סתכמוגוק3י
יס 5ת גח ו6ת 3גיו (36
דכתי 3וי3רך (6סי
גוק3י ל 6חתר קר"5 6ר סתעון ו6הס כלל 6דוכורי
וגיקכ' כמד 6ותו וי3רך (6סיס %ת גח (6סנ6ס גוק3יס

םבשט%יטגתדק ה6י31נמ(יק13'%נל:ע

6ן('(
(ון ק"3ס כ3ע סקידי 6וריית 6לון ו(כל ד6תו 36תרייסו
פד דק"מי 'סר3 (6עחה 6דסיגי ו6תיסי 3לון כ( פקודי
6יריית 6כחד6
ס
"
ר 6גיגיתן ונו'
נ) ןר%פכ)ך 6לס,ס 61ת 6ות ס3רית
5ת קסתיגתתי 3עגןונו' גתתי מקדתת ,תנ!
ש"6 ,ל יס1דסס6י קסת ד6תחז' 3ע(מ3 6ר 61ט(5סדק
ינו.6
גי"
גדיפקון יסר (6מן נלות 6ומיג 6ס6י קסת (חתקכ;6
3גוו:וי ככלס ד 6דמתקסס 6לכעלים .וס6 6תתר ( 6תגסי
(רנ(' דמסיח 6עדדיתמזיס '6קסת 3ע(מ .5ממקסס36נווגי
גסירין ויתגסיר לע(תמ וכדין גפי ליס ל:וסיח חג(ן דכת'כ
ור5יתיס ל1כור 3רית עו(ס .וססת 6ד5תחזי3 6נווגין
י תכול 5כ( 3ססי1 6ח:ק
מכוכין מתחוי6
ד(חיית

(זוכרג"

שדאנשים עוברים עלדברי ההזרה .נחלפתהצורה שלרמ.

וכלם זעים ומפחדיםמפניבריות אחרות.לפי שנחלפה צורה
העליזנהגעברה מהם .ואז שולמים בהםהית השדה .שהרי
אין רחאים בהם צורה עליונה ההיא כראף .וע'כעתהכיון
י ומוראכם וחתכם
שהעולם נתחדש כמקדם .ברכם בברכהז
יהיה על כל חיה ה'"רץ .מכאן ולהלאהידיה לכם צורות
אנשים .והשלימם על כלם .כמש"כ וכל דני הים בידכם
נתט .אפילודני הים ,ר' חייא אמר בידכם נהנו .מקודם
לזה,תכ ,שכאשר ברא הקב"ה אה העולם סמר כלםבידם.
שכתוב ורדו בדטת הים ובעיף השמים וט':
פרו 1רב11נ .'1באלה הברכות לאנזכרוהנקבות
)6
שכתוב ויברך אלהים את נח ואתבניו .אבל
להנקבות לא אמר הכתוב .א"ר שמע'ן ואתם.כזללזכרים
ונקבות ביחד .ועוד ויברך אלהים את נח .לרבות אשתו.
ואהבניו .לרבות נוים שלהם ,ולפיכך כתוב ואתם פרו
ורבו לעשות הולדות .מכאן ולהלאה שרציבארץ .וכאןנוזן
להם הקב"ה שבעמצות הה,רה .להםולבי דבאים אהריהם.
עד שעטדו ישראל בהר מיני .ונתנה להם כל מצות
דהורה ביהד:
ר אלהים זאת אות הברית אשר אני נותן תו'
נ)ריאכץ
אתקשהינתהיבענןוני'.נהתי כקידם לזהו,ונו
נ) א"ר יהורה זה הקשת הנראה בע.לם בסוד עליון קים.
וכאשר יצאוישראל מןהניות .עתיד זה הק?ת לרתקשט
בטניו .ככלהזו שמהקשטה לבעלה .והרי אכרו 4א הופה
לרגלידגמשיח.עדשיתראהזה דקשתבעולם .סתקשמבנינים
מאירים ויאירלעילם .ואז הצפהלו לטשיח.כנין שכהוב
וראיתיה לזכור ברית עולם .ועהה שבראה הקשת בטנים
השוכים ,נראה לזכר שלא יבא מבול .אבל בזמן ההוא
שיהראהבתנים כאירים .ומתקשמ בתקיןככ"ה שסהקשטת
 .שיזכר הקב"ה לברית דזה
לבעלה ,ואו לזכחי בריתעיים
שהוא בנלותויקים לז מענר.
)7
בני נח היוצאים מן דו:בה .א'ר אלעזר כיון
שכהוב ויהיו בני נח .למה אמר דיזואים
מן
ו לו ש)א יצאיכן דקבה .א"
ההבה .כי בום אחריםהי
ר' אבאהן .שדוי אח"כ ושליר ברובנים .שבתוב ואלה
הולרות שם ונו' .והם לא יצאו כן דו:בה .ולפיכך כתוב
היוצאים סן דהבה שם הם ץפה:
ס)דךץכן הוא אבי כנען .א"ר ע:סעון זה כסילה הזהב
רנופל החהכורדזהב ןתד!דותעורהתרוחדבימאה
של נחש הקדכעי .ולפיכךמוכיר ואומי ודמ הוא אביכנען.
שהביא ללוה על העלמי כנען ההוא שנהקלל.כנען ההוא
שהחשיךפניהברעת.ו4פיכךלאיצאמהוךדכלל שלכלםאלא
זה .שכתוב וחם הוא אבי כנען .זה שדמשיך אה העולם.
ולא כהוב בכ
דלל זהוואשכםרהוא אהבויא כך ,או יפה הוא אבי
כך .אלאמי קפץ
וחם אביכנוע ודאי.ועלכן
כאשי בא אברדם בהכתזב.ויעבר אברם בארץוט'ודננקגי

ר"פךעבם

ריהיך
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נך 6ת35 6וססע~:6מ:ס":,י כשלדונומ'זטגמ

טראה טקומות  )6דף פ 6נ) 7ף ט 6נ) דף סג :ד) דף פכ

אז

ס) 7ףעג.

ך יקזדעא
ז.

אט יתרץ בא ב' תיטת נידכם בהשו אוהןמיומכות וגמ שאין להם התקשרות במה שכתוב קורפ ובכלדניהיפולא כתובוכל היפ.
נתנופי מכבר קודפ לוה ופעם הפפוק כךהוא ,מוראכם וחתכפיהיח גפ ובכל דגי היט אשר בידגם נהשו
מכבר .יאמרכי
ויהקלקלזאת בחטא דור המבול .עהה האוור ואת לגם כבראופוגה] :פט יחדץ בזהקושיח ההוקריט ךלא הקשת הואענין טבעי
י אור הושמש נששדות בחוך עב הענן הםלא מיפ בשעח יעטד מול השמש .ולכן יאמיכי גהתי משמעזהע
מתה
סככרילותאיהןנזרהיאדחברממהחרששיי
נרק שנתחרש ושהקשתיהי' סיטן לעולם שלאיה" מבול .זטעם הפסוק כך הוא את קשתי אשר נחהי בענן
סכבר מעתה לא יתראה עוד עפ*י מקרה כמקרפ אלא שיהראה עט"י ב נה מיוחדת לאות לעו4מ שגאשר והיה גענני ענןעל רארץ
הש,הת הבורא .שיסבביהעמיד עב ה;,:
פי' ש
להגיא עליהם סבול .או וגראתה הקשת בענן
ש
)סול הושמש למ
אדהטיוטריה"
ש ופחשפרפז
'תי
הקשתראכודיי להרשת לעולם שרק בשביל והשבועה4ייופגיאעפ"מיגולקץ"הם יהשו לב להשץב פעשיהם,:פי ירי
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לזצון קודש

6%

ןך:ן8נףץ

לשון הזהר

אי,שרב"א4רהבץעע.יילשםש,רעאושלריוצכראאאיכםההישנד:קיהאקשםתיוכדםנאעיןשץוליעכלנםשםזהעלוא*לוראןץישבשראבלנ.י "
האבות,
שם

דקדוש,

כאש
כאשר
י לא זכו נקראת הארץ על שם אחר ארץכנען.וע"כ
כתוב ךאמר ארור כנזק עבד עבדיםע,יה לאדוו ,שוצא
דגיא קללות על השלם ,ובנחשסה כהוב ,ארור אתהמכל
הבהמה .זדצ שכתוב עבד עבדים.
"
)ויחל מ איש האדםה וי5ע כרם .ר'ידידה ור' יעד,
ח הענף ונמעהכאן ,ואחד
י
ש
נ
אחד אמר מקעדן
אמר בארץיויאל דוה הענף ועק4ה עמעה ,ובאותו העם
עשה פ"יותויי
ץ פרחים ועננים ,ומחמ אותם ושזה מן
ןונשתכר,רנישטעון אמרסוד של חכמהישכאן במקרא
היי
הוה ,כאשר בא נח רהכךר בחמא הדצא שחשן אדםהראשון.
לא להר1דנק ט אלא להנין %הקן דעולם ,ו'4איכל.
סהם ענבים להזד בכרם הוצאותסוניון שדגיעשמה .אז
ישנרויתנל .ולא דךהלו כח לעםד ,ורפ)כךויתנל.מזנלה
פרצה של העולם שפז'סיצם.בתוך אהוהכתוב בהשא,ועל
זהכהובנ)ואל תקרב אל פתח ניחוע בוצך אהלה שלכרם
הדיא,כ
י
דמיון זהבניאהרן .שלמדט שתךי ייןהע.וכימ
צק להם
ן במטם ההוא לקרצת .אפשר תעלהעלדעתך
י
י
 .אטכן .אלאודאימייןהדיא
שמוצצפיםהעונשתכרו עםיין
נשתברונת'ן שכחוב נ)וים4ינולפני ה' אשזרה .כהוב כאן
אשש8ה .וכהוב שם  )7לשמויך מאשהזרה .והכלעניןאחד.
ץ וישכרוהזנל .ועל,ה נתקךרר
וכן כרמען זהוישטז מןוי
חם אבי כנען כמו שנתבאר וניתן מקום לכנען ~שלום.
וםהשוצההצדיקה1הבםודבחעתהבריתסרםו,ותניאשהעביר
ממנו עצדהויא
 .ולפיכך אמר ארור כנען .שדוי קללות
ה
נתיררו בהחל
ל
ע
י בעולם .כמש"כ ארחי אתה סכל
דגדומה
דוקן לעתיד לבש ודצא לאיתוכע,
ית
הכלי
כלם יזו4צ%ול~הורהז תצא לאי?א .הה סצדלאותן היודעים
ושב"
ץ חתורה!
ס) ךץדא הךה נבדהירכיצידלפניה'פו' .טא וראהדי
אהוה
נבור הקץגבגדי ארם הראשת הוהנלבש.והיה
עדעלציד שור הברעת בהם ,אמר ר' אלשר נמרור דוה
י עבודתאלילים .טדה שצלמבכח
מפתהלברעתרלכהאהי
שתן הבנדיםונצח לבניהעולם .עזה אומר שוצא דנצש5
בעו*ם .והשהוצו אלע דאגשים .ולטה נקיא שצצ נמרד.
שסידנמלךהעליוןשרמעלה.שמרדבעלהציםוטדדבחחתפים
נאווקהנגריםדוה
ךבהם .מרד
ימ"צלעלכלבניו"צולםוסי
ברבמצ ואמרשי
א דנצשר בעולם .והיה ספחה לבריות
אחרי .ער שהמשיך ד4גורם להתרחק טן עבודת רבון
דהמלם .א'ר שמעוןבאלהדנטיםהץצהחברים סורעליע!
י נל הארץ שפה אחת ודנרים אהויםפו' .א"ר
י)דידז
ו*משן דוי אז הוה העולם בעדדועיגך ושציש
אחד השמונה אחת בדקרוש ברוך דצא בלברו .מה כתוב.
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63לן .ועו ( 4סוס קיות 4ד%סן6 6(1 .תו ~רע5
די3 (%0עלת 6דיפנק 0ת 6ד 6וייעו( סץ 6ע(6ס קדי6:
כו סט זכ6ין י0ר5 (4קרי %ע 6ע( 0ת 6ד 7% 6יסר(6
ע0 5ת6 6מר6 4רן כגען ,ע"ו
כו ( 6וט "קרי
כתיג וי6תר "רור כגען ע3ד ע3דיס יסיס ל6מיו דהיסו
מ"תי (וועין ע( ע(ת .6ו3כמ 0תס כתי6 .3רור 6תס תכל
ו דכתי 3עכד עכדיס:
ס3סתס.סייכ
)5ןיךזל כמ  016ס6דתסויעע כרס ר' 'סודס ור''וסי
מד 6תר תנן עדן 6תרכת וג5י( 3ס
ומד
4תר %3ע[ 6קד' ]60סות ועקר (ס ו0תל (ס .ו3ססכס"
ו' 6ו6-
ע3דת4י3ין וגגת ל3(3ין ועג3יז .וסוס סמיע (סו:תי ען
מתר 6ורוי ר3י 0תעון 6תר רא דמכתתמ 6יסו סכ3 6ס6י
קר 6כד 3ע6כמ (ת3דק 3ס"צ 4מי 63ד3דק 4דס סרח:ין.
ל6( 16תד3ק36יס  6(6לתגדע ו(6תקג 4ע(ת1 6ל6יכיל
סמיע עכ3ין (ר3דק3ססו 6כרס ,ת;] כיון דת(6:ס"י כדין
ויסכר ויתל( ול 6סוס (יס מיל( 6תיקס ו3נ"כ ו
ית"נ6ל נ(י
פר5ס דע(ת 6דסוס סתיס3 .תוך מסלס כת3 3.ס וע5
ד 4כתי 3נ)  561תקר (6 3פתק .3תס 3תוך 4סלס דסס61
יכסריס.3כנוומגת6ר6ד34ס3סגיו6?66רתןר דת;י;ן 0תוייסיין סוו וכית"ן
(ון
ל6ק) 6דעתך ד6י;ון
לתסתי '4
סוו דרוו מתר 6ל16
וד תסס~ 6מתר
י
כ
ס
דרלוויפינןתי ,דכתי 3ג) ויק)7רי3ו(פגי ס'56
" 06ורס כתי 3סכ6
 06ורס .וכתי 3סתס (0תרך ת06ס זרס .וכ( 6מד תלס.
וכן כנווכ 4ד 6ויסת תן סיין וי0כר ויתנ( ופ( ד6 6תצר
מס %י ככען כתס ד4תתר ו6תיסי6 3תר (כגען ל0לע6ס.
ן 5דיק 3ר 4דכרית סרסו .וקגי7 4מע:ר
ות4י דסוססיי
תגיס ססו 6ק-ות.4פ(וכנין כך 6תר 4רור כגען .דס 4ליו:ין
4תערו 3קדתית 4ידיס 3ע5ת .4כד*% 6ור 6תס תגל
ס3סתס וט /כ( 4יתתקן (ותנ 4ד4תי .וסו 6( 4יתתקן.
כל4יפקין (מירו וסו5( 4ישק .ורו4 4יש ל4יכוןדידיעי

%עי

%טי ו30י(י ד4וריית.4
ס) ןץןא סיס נטר מד (פכי
נ3רתקיף3( .וסוי ד%ס סר04ון סוס ל3יס הזוס
ידפ (תי5 %ידס ד3ריית3 4סו4 .שר (6עור גתרוד סוס
תפתי (3ריית( 4ת"ןך 3תר ש(מן וע3ודס ורס וסוס ס(יע
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ויהיבנמעםמקדם,נקדמונו ועקרושלהעולםשהיא אמונתהכל.
וי?:::: .ם יקדם.יקייק? :קר 6דצ(תח
תקיק" וימצאו בקעד .בגיאה פצאו ויצאו בה סתהת דאמינה
כקעהסז .יג.הס חככהו ו:סקו ?- ?3יי
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מזכ.אןירנה (ה3 ?"-:ע(י6 60 .6תר ד( 6קכ(יסוגכו 1תסכ"6ת?גי
לשרות בעולם .הרי מקום זה יהיה כמדו .1נ,ני
יז
(:י6

העולםויהי'ניהן.שהרילמעלהצסצום הוא שיהי' דעולם
מכט !לא עזד אלא שנעלה לרקיע ונלחם עמן סלחמה.
וגנ
י שלא ירד עוד סבול בעולם כבהחלה:

)5די4שבזךה'הןעם אדד ושפה אחהלכלם .מפנישכים
יהד באחדות .כלם יעשו !יצ4הו במעשיהם.

תפזרנהרסדרטת כל אהת לצד מלה .ובשבילזהיהפזרוכ4
אלהשלפמה .פהכתוב ויפץ ה' אותם משם .ואפשר השאל
לשונם למה נהבלבל .אלאמפני שנלם דףו מדברים בלשון
הקזדש .לשון ההואהיה עז,ר לרם .לפי שבמעשה וכדבור
הכה תלוים ענינים האלה שרעעדבק בהם כונה הלב.יבזה
עשו עזר למק.ם הדוא שבקשו להקים וגדו וע"כ נהבלבל
לשונם שלא יזכלו לחזק רצונם בכח לע%ן הק.דש .כיון
ושטעחלף לשונםלאהצליחו בסעשההזה.לפישדיילשלסעלה
אין יודעים ואין סנירים רק לשון דק.דש .וכאשרנתבלבל
לשזנם .נהלש כחם ונשברה דגבורהללהם .בוא וראה שזה
הדבורשאומריםהתחתונים כלשון הקודש ,כל חילותהשמים
מכיריםבו.ומתח,קיםבו .ולשון אחראיןיודעיםואיןמכירים
בו .ועל כן דור הפלנהכיון שנהבלבל לוונם .סידויחדלו

לכנ.תהעיל .שדוי נשברכחם .ולאיכלו לעשות עורכלזם
בהרצון שלהם .כ) ר' וריא אמרביא וראה מה כתובויהי
בנמעם מקדם .מה מקדם .מקדמוט של עולם .וימצאו.
ויראו צריך לומר .מהוימצאו .אלא מציאה מצאו שם מן

הסודות של הכמההקדמונים.שהיה נשמר שםמןבניהטבול.
ובחנמה  %עמלו לעשות המעשה שעשף למרד בובהקב"ר.
והיו אומרים בפה ועשו מעשה ,נסו ראה מה כתוברןעם
אחד ושפה אחת לכלם .לפי שדם בלב אחד ורצץ אחד
ה לא יבצר מהם בל אשריזמו
ומדברים בלשון הקידש .עת
לעשות.ואיןסישימנע מעשה שלרם .ומה בשביל שהיו
ברצון ולב אחד וטדברים בלשץ הקודש כהוב .לא יבצר
מהם כל אשריזמו לעשות .והדין שלמעלה לאייכללשלמ
בהם .אנחט החביים השמקים בתורה .ואטקט בלב אחד
ורצזן אחר .על אחת נמה וכמה :-
י מה
נ)דיכתךן הרן
טיעענלופני תרח אביו תו' .א'ר יע:
 .אלא שעד יום הר1א לא דץה
מש
כאן
אדם מת בחיי אביו מלבד וה .וכאשר נשלך אברם לאש
נררנ ושין .ומפני וה הבאו משם .סי הרג לו להרן.
אלאכיץ שהשליכולאברם באורכשדים.נהנלהע* 1הקב*ה
והצילו.והיהרוןאחיו שמדשם.אמרורנשדיםבשביל זכות
הרן ניצל .מיד יצאה שלהבת אש ושרפה את הרן
ש אומרים שהכ::דים
אפשרושין עלפני הרהאביו.י
וש4כ וימת
ןאששולםבזרעושלתרח.נשליךלהרןבאש.ואם
אכרו אי
לא יש-ף נדע בודאישאין אש שולטבזרעו .מיד השליכו
להרן באש ונשרף .והיה הרחאביו עומדשם .זש"ב וימת
הרן על פמ תרח אביו.בייםרויא ידעו כל אומה ולשון.
של 4הציל לאברהם אלא הקב'ה .שדצא יחידו של ע:לם
והיו מביאים בנירם לבית אברהם ואמרו לו .ראינו
%תךואתהבומחבהקב'השווארבוטשלעולמוהלמרלבנינו
מדרכיך
טראה מקךמדת טי 9עס ט ד 9ש .ג) 97עי
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% .כת ארצה
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תחתיה להדלי אותהיסט ואז הכל יחוד אחר זש"כח,כי תמותס (6ד(ק( 6ס 'סכ) וכדין כ( 6חד
אשק'"יכלר הוא .וכתב רונם ואתם הרבקים בה ס' (6סיך 16 06כ(ס ?ו 6יכתיכ :תס י6תס ?דכקיס
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רמרכבה הקדושד ' ]7מיד וי5ך אברם כאשר רבראליו
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י נ)י' אלעזר אמר לך לטובתך להקן עצמיותך.
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לתקן רומדרנר שלך לד לך אין אתה כדאי לעסד כאן
ביןררשעים האלה .וסודהענין לך.שריי הקב"הנתןלו
לאברהם יוח חכמה.תידיורעומציף הצדדים של ישובי
במשקל.ידע הכחות הסמעים
העולםוס)וועמתכל בוש
על צדדי דךשיב .כאשר הגיע לתוך נקודה האסצעיה של
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וצרף ישל לרעת .וראה שמה הכח העליון שעליה אק לו
שיעור עסיקונעלם .ואין הוא כדמיון צדדי רמד-נות של
הישוב )ת! המתכל ישקלוידע .שהףי כמו שסאותה הנקזרה
שריא אטצשת הישוב .טסנה נשתל כל העולם לכל צדדיו
בסו כן ידע שזה רכח השורה עליה .סשם יצאי כל שאר
כחות הסמינים על כל צרדיךעלם .ובלם בונאחזים'ען
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חרן -שבו שם .מה מעס של אב
דע
ירהם אלא שהוא יה
יהיגי העולם בכל צדרי היודב.
וצרף בכל אותן השרים מנ
והיה שעקל ומצרף אותן השלטים בצדדי הישיב .סנהיגי
הכוכביםוהגוזלוה שלהם.מי המהרמהנברים אלר עלאלה.
מעה שוקל כלישובי העולם.יהיה עולרביד,-י) כשהניע
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גשכל הל
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ןהך לף

שדהנלות היאשונד שנתנ4ה דקב"ה על אברהם פתחבלך
לך .שהריעד עהה לא דבר עסודקב"ה .כפני טה פהחלך
לה.איאהריאמרו שנרמז במספרו מאה .והר' למאה:נים
נולר לובן .אבל בוא וראה כל סה שעשה הקב"הבארץ.
רכל סוד של חכמה הוא .לפי שאב-דם לא היהדביקבו
בהקב"ה אזכיאוי .לפיכך אמר לו 4ךלך .וזה רמז לסקום
דהואשנצרךלו להקקרב אל הקב"ה .והיא מדרגה הראשונה
ליכנסלהקב"הוס],לפיכך אמרלךלך.וז".ההםדרנהלאהי'יכול
אברהם להתדבק בה עד עיכנס לארץ ]'ו] ושם יקבל
לה למדרנה ההיא:
)5
אברם את שרי אשתו .א"ר אלעזר מהו ויקח.
אלא שד0שיהאוועהבדבוריםמובים.לפישאיןלו
רשפת לאדם להו:מא לאשתו ללכת בארץ אחרת בלא
רצונה .וכך הוא אומר קח את אדרן .קח את הלוש.
ולפיכךויקחאברם.היששהמשיךאותהבדבורים.והודיעלה
דרכי בני דורו כמה הם רעים .ובשביל זה ויקק אברם את
שריאשתו .ואתלוםבןאחיו .מה ראה אברהם לדבקעמו
6מ .אלאבשביל שצפה ברוח הקודששקתיד לצאת 00ט
דוד .ואת וצפש אשר עשפ בחרן א 6דגרים ודגיורות
שהתקעונפשפתיהם .אברהםכגיראנשיםושיהכגטרהנשים.
תחשב להם כאילו עשו אוהם .א"ר אבא אם כן ,הרבה
4צשים הע .אפשר האמר שכלם הלכו עמז .א'ר אלעזר
כך הוא .ובשביל זה כל ר)נשים שדי
ו מהלכיםעמו .כלם
נקראים עם אלדןאברהם.וודהעובר בארץולאהיהמפחד.
שכתוב ויעבר אברם בארץ .א"ל ר' אבא אם דדה נכתב
וועפש אשר עשיבחין.הייתי אוטרכך .אבל ואת דנפשנ
כתוב .את לרבות זכותן של כר הנפשותשהלכועמו.
בף שמזכה לאהר .זכוה ההא תולה בו ואל תסיר ממנו.
מניין
.שכתובואה הנפש אשרעשו בחץ .זכותן שלכלאותן
ת עם אברהם:
דנפשות היתהמדיכ
ריעבר אברם בארץ תו' .א'ר שמעקויעבר .וילך
צריך לוטר .אלא שכאן נרמז השם הקדוש
שנהתםבוהעזלםבע"באותיות חזקות'1ח]שכלןנטצאותבשם
זה .כתוב כאן ויעבר .וכתוב שם ויעבר ה' ע 4פניו
יקראויס]בספרו שלרבייסא סבא נמצא .כתוב כאןויעבר
אברם בארץ .וכתוב שם נ)אני אעביר כלמובי .חה רמז
על גךושת ר4רץ .משמחם? ממקוםהעליתכראוי 1ג] עד
מקום שכם עד גילון מורה .מצד זה לצד זה כראוי]ג5ן
י נאמר שעד עתה שלמ עור שם
ודכנעני א בארץ.הי
נחשהיע שנתקלל והביא קללות על הקץלם.שבתוב ארור
כנען עבד עבדים יהיה לאחיו .וכתוב ארור אתה מכל
הברומה .ושם נתק4ב אברהם לפני הקב"ה .מהכתוב.
*
ה' אל אברם .כאן נתנלה 6
מה שלא היהיודע .תוייעהו
כח עמזק הדצא השולם על הארץ.ולפיכך ראה מה שפע'
נעלם ממנו .ואיבן שם מזבח לה' הנראהאלי
שאמרפ .כי*
טיאה מקומות ש ט עע .ג) ט א 0 :פ,,*4
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דוד ו6ת סגסס 6סר טסו כחרן  1'(6נריס וניורות
ד6תקיגו גפסייסו 6כרסס מנייר נוכרין וכרס תניירת גסין
ומט(ס ט(יסון כ6ילו טכדו (סון '6ר 6כ66י סכי כמס
כגי גס 6סוו 6י תימ 6ד~סו 6ז(ו טץ'ס '6ר (6טזר
6ין וכנין כך כ(סו כגי גס 6דסוו 6זלין טמיס כ(סו
6קרון עס (6סי 56רס .וסוס מטכר כ6רט 6ול 6סוס דמי(.
דכתיכ ויעכר 6כרס כ~ן  ("6רכי 6כ66י סוס כתיכ
וסגפס 6כרטמו כחרן סוס6תיכ 6סכי 6(6 .ו6ת סגסס
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דכ(סו גפס6ן דסח 6זלי טמיס דכל
ר6ן דמזכס (מחר6זכ
תו
וס
ס
" 6זכות6ת(י 6כיס 6 6(1טדי מגיס.
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(ט]  %ספירת מלכות ספירה הראשענה מההא לעילא שעליה כתוב *תמולי שער' צרק תו' ,ציון שכל ס9ירח
מעושר 4מצא
שמלכות ספירההעשירית שמאירין בה כל הספירות נכללת מעשר פעמים עשר שהוא מאה כמספר ל4ך ל*ך! ; ]1.כי שמ מאירח
ישר ספירת מלכות באור השכינה וזקיושה
:בא;יוחי]טפי' שתיכת ויענר היאצירוף ע*ב רישו רמו על השם בן ושב ופיש בו רישואיתיות
נשפ ע*ב היוצאות מן הנ' פסוגרם וי0ע וי
כידוע חהו מענר אברם בארץ לאמר שנתעלה אברהם להתרבק נשרשע מדת רהמר
שבגי' ע*נכי שם מאיר השם בן ע*ב או פעל כעכודתו שוהדיאם בן עשביאיר אורות מסדים למרת מלכות שנקראת ארץ; :יט) כסו
ויעגר ר,שם שהכונההיא שהישג מדות חרחמים המאירים לפעמים לעולם הוא ע*י השם בן ע*ג שנרמו קתינה ויעגר כ; הוא הרמו
בויעבר דכאן ]ג] אעבירכלמובי הכונה שע*י השם בן עשב המאיר כמדת החסדיושפע מעולם היוה
ורו*
ררועא הגל מובי ורם א
08דים למרת מלכות, :ג6ן מקום שכם רמו על ה*פ הסרוהייס ררועא ימיגא ואילוז מורה רמו על ד
שמאלאה מרת גה%נוברוחרהכי
אילין הוא מלשק טערה והבונה ש*על דשאעקת טערה בחסר קרש האות אור החסרמז דוי* 1רשם 8להרישו רגבור ני
בני

עליין
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מסו סגר6ס (6יו  6(6סכ6 6תגליליס ססו6
ד6מר
דרנ 6דס(ט 6ט(
ו;כ] וע3 (6יס ו6תק"ס3יס.

שאמרלה' .מה הנראהאליו .אלא כאן מתגלהלו מףרנה
ההיא השולמת על הארץ וכס ונכנם בה ונתגךם בה:

 )6ך'ערעק מסס ססרס .מתתן 'דע סר ס /וכלסודרנין
' דגעיטין 3ס6י 6תר ויע 6ס(ס 3ס"6כתיכ
פריסוכנס]ריסו וקנ'ל מלכו סמי3 6כ(סו דרנין ד6חידן
וכדין 'דע דק"3ססליע טל כ( 6וכדין 3נס מז3ח.
3יס
הערין מד3מן סוו 3נין דסכ6 6תנל' ('ס דס 6ק":ס ס('ט
ט :כל 6וידט חכמס טל6ס מס ד( 6סוסידע מקדמת דג6
כגס תרין מד3חן .הד לדרנ 6ד6תנ(י 6וחד (דרנ6
דהכגזי 6וכל] ת 6חזי דסכי סוס 3קד'זיח 6כתי 3וי3ן סס
(ס'
סס
רז (ס' סגר6ס (6יו

")
משם ההרה .סשםירע הרה'.וכל דמררנות
דגטועא במקוםהזה.וימ אהלה .בה"אכתוב.
הפריש פרישותוקנל מלכות שמים בכל המדרנותהנאחזות
בה ונג] ואזירע שהקב'ה שולמעל הכל .ואז בנה מזבח.
ושני מזבחותהיו .לפי שכאן נתנלה לו ופהקב"ה שולמ
עלהכגוהבין חכמההעליונה מהשלאהיהיודעמקדםלזה,
לפיבךבנהשנימזבחות .אחדלמדרגת דצנלה .ואחד למדרנת
ן ?ם
מהזנבשחתרלה]כ'ד]דצברואאהוארלאיהו.שוכאךח"הכיהכ.תיבבתחלה כתוביב
ן שם מזבח לה'
ייב
 .והכלסוד של חכמה
.
א
י
ה
סתם .ולא כתוב וגראהאליי
ואזנתעמר אברהםממהרנהלמדרגה,עדשעלהלמדרגתה]כ:ו
זש"כ וימע אברם הלוך וננ)וע דגנבה .זה דרום שהוא
חלקושלאברהם.הלוךונסוע .מדרנה אחר מרדנהער שעלה
לדרום .ושם התקשר כראויועלה למדרנה של דרום.כיון
שנתעמר אברהם במףרנתו בארץ דקדושה .ונכנם במדרנה
הקרושה ,אז מה כתוב.ויהי רעב בארץ וכי] שלא ירעו
ידיעה איך להתקרב לפני הקב"ה:
כ)ךיךץף רעב בארץ .שעד עקהלא היה דכח שעל האדץ
נותן תוקף ומז,מת על הארץ .משים שעזד לא
נתתכ4ה ולא
כיק שראה אברדם שוה

ליי

6רט"

ול3תר כתי 3וי3ן מזכח
ח
סתס 6(1 .כתי 3סגר6ס(6יו וכ( 6רו 6דחכתת'6 6סו
וכן'ן 6תטער 36רסס מדרנ(6דרג 6טד דכו(יק (דרניס ,כס]
סס"ד ויסט 36רס ס(וך וגסוט סגנ3ס .דרוס דסו6
קיס ד36רסס .ס(וך וגסוט .דרנ3 6תר דרנ 6טד דס(יק
(
"דרום ותתן 6תקסר כדק6' 6ותוס(יק(דרניס דדרוס כיון
ד6תטסר 35רסס 3דרנו' 63רט 6קד'ס .6וט3 (6דרנ6
קד'ס 6כד'ן מס כת' 3ויסי רט63 3רן  ]1;1ד( 6סוו 'דע'
ידיטס (קר( 63נכי דק"3ס
נ)ךיוע רט% 3רן .דטד כטן (6סי
ס ח'( 6דט( 6רע6
י 'סינ תוקפ 6ומזונ 5טל 6רט 6כנין דטד (6
ק
1
 1מ
דקמוי.
כדין וירד 6כרס מ5רימס (נור סס .מג6ידט 36רסס.
דכתי(6 3רוטר6ט'ך 6תן 6ת ס~ן ש6ת כדין ידט 36רסס
(6 6מ
ד%
ת]קג 6נתיקוג 6קד'ס6 6ל3 6דרנין
קדיסין דיפקון מגיס 'כז וכדין ידט 36רסס רז 6דמכמת.6
ד6רט 6( 5תתתקן 3קדוסס  6(6כד6מרן:

ד"

מ:מק

ק
ךיעיעי

1

"%

חבייים.

אז וירד אברם מצרימה לנור שם.מאין ידע זאת אברהם.
שכתוב"רעך אתן את רארץ הזאת .מנאן הבין אברדם
שהארץ הזאת לא תתתקן בתקון קדוש .אלא במףרטת
הקדושות שיצאו ממנו ];י] ואזהבין אברדם מדדעזכמה.
שהארץ הזאת לא רטעתקן בקדושה אלאבאופן הנזכר:

נ)ךירדא ~רס מ5רימס לנור סס.מ6י סטמ 6למ5ריס נ) ךיךץ 4אברם מצרימה לגור שם .מה דמעםלמצרים
דתת61סק'( 1ק
לפיששגךלהכגןה' .שכחוב כנן ה' כארץ
'ד"יסוזת'ג]6נ"ז מצרים .כא
אחד שהוא לימיןוכחו
יל"שם מובב ווולך
דמכלתרישכ.סס ס6חד סיסון סו 6ססז6 33ת כ( 5רן סחוי(ס שכתיב שם יקאחדפישון הזאנדדםי
זבב את כל ארץרחוילה
6סר סס סזס .3ו36רססכיון דידט וט3(6סימגות 6ס(יתת 6אשר שם הזהב .ואברהםכיוןשירעונכנם באסונה השלמה.
]כע] ומלריס בקשלהביןכל אותן דגזדרנות דצאהז ת לממה וכט]ומשדים
3ט( 6תגדט כל 6יגון דרנין ד6ת6חדן
"ת 6מו' כ"ג 6היה נומהלימין,
י
ב
ו
א וראה
ד
ר
י
ס
י
~
סוס גטי( ('מיג .6ו3נין כך גחת למ
.
ו
.
ם
י
י
י
מ
ל
י,,עב
ת
ת
(
מן דיג]51 6
לא שכיח בארץ ,אלא כאשר נמהלקהרחמיםמןהדין : 3
ל6 6סתכמ 63רט .6כד תסת(קי רממי
')ריוקי כ6סר סקריכ לכו 6מ5רימס '6ר 5לטזר כ6סר )7ךיך:
ף כאשרהישב לבואמצרימה .א'ר אלעור כאע9ר
 .כאשר קרב צריך לומר מה כאשר
הקריב
סקרי .3כ6מר קר 3מכט' ליס מ כ6כר
6וי(יסר6ל הקריב .אלאככהובופיעה
שוצאהקריב אתישראל
וקרי 6(6 3כדכת'נ ופרטססקרי .3ד'6סו6קרי 3לס
(ת'ונת6 6וף סכ 6סקוי 3ד6קוי 3גרת'ס (ק"3ס כדק 6לתשובה .אף כאן ו)קריב .שהקייב את עצסו להקב'ה
כראוי .לבוא מצרימה .לדסתבלנאוהן רגזדרטתולה,רחק
'הות 6'3( .מ~'תס (6סנח'63 6גון דוג'ן
תג"מ .ו(5תרחק 6מטו3ד' מ5ריס*5 .ר 'סודס ת 6חז' מרם.ולההיהק ממעשר ארץמצרים .א"ריהודה בוא וראה
י(ד6ותרמר".
3ג'ן דכמת ~רסס (תלריס 3ל 6וסו6 .סתט3ו
י בשביל שירד אברהם למירים בלי רשות ,נשטעעבדו בנע
ו
ג
3
ד 5כרס י'-5מס .במצרים ר' מאהשנים.שדוי נבעב וירד אברמ היהשה4
כמ5ריס ד' ת6ססגין .דס 6כת' 3ויר

.

י

יפיכך
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ז? הזהר

"אט פרח הפלגוה% :ט פי' הפדיש עצמו מן חאוח 9ה*ו ומכל רנר פמא
רי* 1והיימ מפפרא רא 4אצא ראו
ו מקח בי? המקדש 1
ואו חשיג מרח חמלגוח והבין איך שגל ר,משירוח מאירוח בה ועי* 1הבין ג'ג הסור של חד ה' היינ
,גז]חיימ נגדבינה וסלכוח שנגךאוח אימא עלאה ואימא חחאה וגפ לאה ורחל.
י גל ענין,עבורח מובח היא יעלמא רטקבא:
געב ללחם4לא צמא למיפ
ן שחוא ררופ :ןגו)עלררך הגחוב לא ר
י אפ לשמוע רגר ח'1
,גסן חייט שהחרבק במדח החסר צרימי
כ
שהן יצחק ויעקב גבורה ורחמים עם "ב שבפיישורון;; :ח]היינוגחיהימין רסיא שגקרא ג*ג חסר בבחוב גי יקק אהאחו"ו

"ח

אי

.

"7

צךע8לף

לשדן קדדש

ולא בתוב רד מצריטה .עבטער כל הלילה דווא בשביל
שרה:
)6ךי4וכן" אל שרה אשתו הנה נא ידעתיכי אשה יפת
מראה את .וכי ער השעה ההיא לא ירע
אברהם שאשה יפת טראה היתה .אלא הרי ביארו שער
השעהההיא לא נסת?ל בצורתה של שרה .מגורל דדיניעית
שהיתה ביניהם .וכאשר שיב למצרים נתנלה פמה והסתכל
בה י"
] רבר אחר במה ירע .אלא על
י טירח הררך
הארם כעזבזה .והיא עמרה ביופיה יורלא נשקנתה.
 .שראה עמה השכינה .ובשביל
רבר אחר דגה נא ידעתי
זה היה אברדם במוח ואמר אוצתיהיא .ורבר 1ה עולה
לשני אופנים .אחרכמשמעו .ואהרככתיב  ]3אםור לחכמה
אחותי את .וכתוב נן ואת תרבר
י
רנך ](ג] לסעןייטבל
לי
ייימיב לי הקב"ה.
אי
בעבורך ,כננר השכינה אמר .בעב
והיתה נפשיבנילך.לפי שבואתיתעלה הארם.ויזכהלעל.ת
לררךהחיים .ר'ייסא אמר יירע היה אגרהם שכל המצרים
הם שטפי זמה .וניון שכל זה ירע למה לא מתירא על
אשתו .ולא חור סן הדרך ולא יכנום שמה .אלאבשביל
שראה השניעה עמהן
 )7אמרי נא אחותי את א"ר אלעזי מקרא זה קשה.
וכי אברהם שהיה ירא הטא אוהבו שלהקב"ה.
היה אומר כן על אשהו .כרי שייטיבי לו .אלא אברהם
אע"פ שהיה ירא חמא לא סמך עצמו על זכותו .ולא בקש
מן הקב"ה בשביל 1כותו .אלא מסך עצמו על זכזת אשתו
ימסוןבעבוראשהו
שיר,יחבעבורהכמזן שארהעמים (ושדי
ווכה ארם .זש"כ ס) בית והון נחלת אבות ומה' אשה
משכלת.מישהכה באשד משכלתזוכה בכל .וכתוב  )1במח
בה לבבעלה ושלל לא יחסר.יאברדם דוה מהלך בעבורה
לאכל שלל כדמאר העמים .וסמך עוט על זכותה .שלא
יוכלו לענוש אותו ולצחקבה .ובשביל וה לא נתירא נלום
לוטר אחותיהיא .ולא עור אלא שראה מלאך אחר הלך
לכניה .ואמר לו לאברדם אל תיראעבורה .הקב"ה שלרגי
להוציא לה ממון משאר העמים ולשמר אותה מהכל .ואז
לאנתירא אברהםעבור אשתו אלאעבורעצמו .שלאראהעמו
י היא נשמרת.ואני לא נשמר.
מלאך אלא עסה .אמרדי
ובשביל זה אמראמרינא אחוהי אתתו'.יימב.4ייטיבו 4
צדיך לומר .שכתוב והיהכי יראו אותך הרצרים ואסת
אשתו זאת.ולפי זהיימיבולי צריך 4מר1יי
] אלאייטב
לי זה שהולך לפניך.יימבלי דקב"ה בקךלם דשהבממון.
והיתה נפשי געולם הבא .בנללך .שלאהמירי מן דרך
האמת .שאם אוכה בעבורך ממןבעולם דתה .ואוע
וי0תסירי
מן ררך האמה.דיימיתה מזומנת בעולםדךיא
] אלא
השמרי שתהי נפשי בעולם ההוא בנללך.
שהמלאך
ההוא הלך לכניה לשמרה .מה כתוב הצנע ה' את פרעה
ונו' .על רבר שרי וראי .שהיתה אומרת לחטלאך דך.
והואמכה.וע.כ
לא נתירא אברהם עבורהכ5ם.שדיידיא
נשסרה .ומה שנהירא עבור עצמו נהירא .שלא ראהענפ
שמירהכזו.בדאוראהעשרפעמים פקדהשרהלדגטלאךלהכהע
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סוס 6תר סכי ע( 6תת'ס גנין זיוע3ין (יס 35 6(6רסס
6ע*נ זסוסןחי( חע6ס ( 6סת'ך ע( זכות6זי(יס 3 6(1ט6
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האירה בעולט מדת הרחמים"~.
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זי
] אפשר שהיו פניה מנוסה חמ
ןנוי קדט
י במסוה דקה מחמת צנישת כנהמבי
 .ו*םיהנלו פ
*י
שלגיהע
 .מל חגמההייגו חכמת תורה שכע*פ
ר,ח ואינה
 .חהו ג"כ ואת תדבר אליט שהיתה השכיגח טיברת מתוד נרוט
משה
:
צו
מש
]גנ] אין פידו
ו"על דדר אונאה
 .אלא שזאת ירוע שכל מעשי אבותסימן לננים
 .ואכרהם פעל או לדורות עולפ עגור גניו שכאט
יהיו ישראל גתפמים מן האומות יגמר הדבר שהאומות בעל כרחמ יחוירומ למקומם ועוד יענקו אותט
ג) פכני ו' נ) 7כריס ס ל) תוריע ג .3ס) פט(י י'ט ו) עט(י ('6

וקזזקר

חן] כמו שיראנ הוא לשון רבים כן היהצריך לומרייפיבו בלשון רגים

נ בלקען י91ר] :גס] ולא
ולאייפי

גבל 8ונ ועשירות ט-זלה:

רצח אגדהםשייף

הוא ננן

לשון קורש
רף
לפרעה .ובעשר מכאנלי
ק .פסן עשתה שרה לבניה
אעיה במש-ים.
י פרעה.
)6דין:י כבוא אברם משץימה ויט 9אעוזהשי
כבואםצייך לומר .ושיהריקריתרא אלא ררי
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ו
לפרטס .עפסר תכתמין %קי סיתג 6עכות סרס (כנס6
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כתר6ס כ-גריס
)5
י כ% 80רס ת(ייתס הרל 1לעחו עי סרעס
ן סיחם 6(6 .ס6
דיך :כט6%טת'נ(ע' (יס ומרססיכ
ביארו שאברהם הכניסה בתיבה ופנר
5וקקוס ו6נרסס 'תס כתיטת6וסנר ט3סכיין
כיון שדגיע
ו למ1רים אמרו לו הן מכם .אמר אגי אתן סכס .אמרו לו
לתנריס 6תרו(יס סכ תיכ6 %תר 6ג6יסינ תיכס 6ד6תתער"
3יסת6גין 6ת עט'ן 6תר 5ג6יסיכ ומלגין6 .הרו (יס כלים אהה כוען .אמר עי אתן מכס שלכלים .אבע-ו לו
יטכם6 6ת עעין 6תר 6ג6יסיכ דתעגם6 .6תרו (יט בגדי מור אתה טוען .אמר אהן מבס בנדימשי .אמרו לו
תינ(6ן 6ת סעין 6תר 6ע 6ג6יסיכ תיכ %ותרנ3ק .מינליות אתה ט
אפשרוען .אמר להם אהן מכם מףגליות.
%לא וועפזח התיבה ונראה מה נמצא
5תרועיס6י 6פסי 3 6(6פפפמ תינות 6ממץ תס גנהס .אם 14לו אי
כיון וסתמו תיכית
6 6תנסר6 6רע 6ותמדיס חגסוך 6וילט בה .כשפהרו ושעיבה האררה ארץ מצרים מ)בר שלה
י יפה היא מאר נ) מה מחר ,א"ר
כגסור 6דסתס 6סס'ו
ייפססי 6ת %כ) ת6י ת6ו "6ר כאור השמש .זש"כ
כ
כ
אותה וראו אותה
יסי7ס וחתו נתיכס ועקנ 6גסור6 6פיקו 3ס וגצה (ס יהודה שראו,בתיבה צרה מאירה
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ו סס*ו ויר 16לעתס סרי פרעס כיון וכתיכ כבתחלה  11(1זש'כ ררש
פרעה .כיון שבתוב
וירמו סנו5ריס 6ת %סס ת6י ויר6ו 6ותססרי פרעס  636ויראו רוטי4ים אתהאשה .מהירש אותהשריפרעה .אלא
ד6פיקו (ס וממו (ס כת3קרתין יכוין ויס ל%תס  36שריצת" %ותה וראוה כבתחלה .וש וידיל
ו אותה אל
((י  6(1יוטין פרעה .א"ר יורק וי לאלה רשהר העולם .שאין יודעים
פועס '6ר י(מקווי (6ינון מייכי 6וט%3
6%תסנימין נענידת'ס ולי'
ס ו6יגון  63תטתכ(י רכ( ואין משגהקים בםעשרו ש 4הקב"ה ,והםאין מסהבלים שכל
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('(יח וס,יס סות %ניס ופרטס 6תיי(6כי ע(6י (,תר 6הלילה ששרההיתהאצל פרעה .באוכלאבים העליונשלזמר
ו לפני הקב"ה בשררותוהשבהות .אםר להם הקב"הכלכם לבו
3יס (קכזס כסירין ותיככחן 6תר (סו קכ"סכיכו ,י3
זעכידו תכתסין רכרכין כת(ריס .רסיתו (ת6י 6%1זתין ועשו מכות נדולותבמצרים.להיית רושם למהשאני עהיר
) ות 6מץ
(-ענד (נתר י
(6 6תעוי תגס ומרס לעוות אח"כ .ו) ובוא וראה שהשבינה לא זזהמן שרה
"כסוס הת 6ת(6הי(6קי כלהלילהדךצא .בא פרעה לקרב א1לה .בא רבלאך ורגה
תכ
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ת
ג( ססוכ((6י(י6 6ת 5פרע0ס(כ
(יס
6יקת ו6קרס סרס 6לקי ט 6תלקי ו6כרסס שחו .כל זמן שאמרה שרה וך .רשא היהמבה .ואברהם
סוס תתק' 1נמ5ריס ד %סרס יכ('ן (כ(ע6ס ע(ס דיה נעעחזק ברבוט שטדאי שיה לא יכלו לשלםעליה.
סס"ןי
) פוי9ס ככפיר ינעמ וסכ 6גסיוג 6סו6(1 6סרסר זש'כ ו) וצדיקים ככפיריבנמה .וכאן היהנסיון שלא רורו
%תרש וקכ*ס '6ר ינחק  %מץ וננין גך ( 6פקיו אבררםאהרירקב"ה.א"ריצחק טאויאהשבעטרזהלאפקד
קנ"ס %3רסם 3גחת( 6ת5וים  6(5ס 61ט5תו תנרתיסגמת הקב"הלאבררםלרדהלמציים ,אלא הואעצמוברצונוירד*
.
גנין  631י %פת,קון פס 3נני פ .%3ו6תר (יס כן .כוי שלא יהיה פהחון פהלבני הומלם .שצווו על כך
ואחר כך נצמער על א:הו:
ו3גתו 56סטרט( 6תתיס.
ש) דיקרא סרסס (6כרס ונו' תי 6סוס יוע .ו %ת) דיכןרא פרעה לאברם וט' .מאין היהיודע .שהרי
לא כהוב כא!כמו שנאסר באבימלך .שבהוב
 63כתינסכ 6כתם ו6תתר נ'%ת(ך וכת'נ
י גכי 6ס 61וגו /וסכמ (6 6קר וושעה השב אוט :האישכינביא הוא הו' .וכאן לא אפר
ועתס ססנ 6סת ס6ים
ככשנ ט 3ונרסרי 6סת 1גרס .ח כלום .א"ר יצחק ררי כדעב על דבר
אברם.
3יס תי "6 .ר עמק
%
י
ו
ש
"ן
ויו
וו' 6תרו 3יס .ט 3ונר סרי 6סת %רסי(ו
וסכי סי
ו  %7שכךהיו אדמריםלו .על דברשרי אשת אברם
ש
א
י
ו
ד
ש
 636נת(ם  %לא דוה מדבר ענע כמו שדבר עםאבימלך.אלא בלשון חק
(ה סוס תת(ע טתיס כתס ותפ(י3
 .נאמר ל 1ולאיוו:ר .מכה 9על דבר א%2ע אברםהיא.
מ%תמ-וסוס6(1תתי(תי%רעתתיכסתמ 67 6ט( 7כרס6רפ 6סת 6נרס6ייי
ויה מדבר עבע .אז ידע 2ועשראי2טע אברדם היא.
כדין יוט וס6
יתיס ו%רש6ימ.
מיו וינך 6סרעס 63כרס וי5פר וט' .מ%שיו סרטס6גסש .מירי9יאפרוה לאברם ראמרתו' .הש?עליו פרעהאנשים.
(תס כנין  637יקרג כר נע (5כ11ס5 6ע ויס3מו 6ופ .לכפ 2בשביל שלא יקרב איש להרעלדם .וישלרן אגרצ.
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אשל %גגעעם  )%,פ" שגאשר שיה דיחה גתיבה וטרהה מאירה חושבו שטגתהיברהיא שרופני התיבח מטסוה גפגיפ
ערו
גאימ רגר אשמין צבעה-מאיר ומשליךקרני אורעלפניה .אב 4כשיצאה ם:ום וראו אותה מאירה כבתהלח אז ידעו שהחריוא סם:ה:
 11%פ" הם4אבי 0שוגו שוע אפרו  5גך:

"י"
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טל

ן הצהר
ישד

זהרלף

לשדן קדרש

"יה עץן בכל ארץמצרים .אמרלו הקב"ה .כך אתה
י
בעותמייר לעשרעלבניו .אתה תל1ה להםמארצך .שכתוביה
ח פר~עה אתהעם .שלוה להם מכל ארצו .א'ר אבא
כל כך למה נזדסן ט לאברהם .ולמה נצרך 6ה .אלא
בשבירלנדל שמו6ל אבויהםדשרהבעלם .שאפילובמצרים
שהע מכשפי העולם .ולא די
הי:ל איש להנ 4מהם
נתנדל שםאבדהםעהקלה4טערה.זש"כויעלאברםמטצרים.
!:
לאיזה מקום .דננבה!יה
)6
אברם ממצריםתו' .א"רשמעון בוא וראההנל
סוד חכמהויא
.ומרטזכאן בחכמה את המדתות
שלממה .שירד אברהםלהבין שמק שלהן.והבין אוהןולא
דהונק בהן .ושב לפני רבעו .ולא טעפתה בהן כט אדם
הראשון .שכאשך דגיע למדרנה דךוא נתפתה מרנחשונרם
מיזהלעולם .ה~א נתפהה כנח שכשרגיע למדדנההדךא .מה
ן ישכרויתנל בתוך אהלה .אהלה
כת,ב כ) !ל מן,1יי
כתב בה"א
"ע] אבל ' באברהם מה כתוב .ויעל אברם
ויש
ממצרים .שעלה 41אירד .ושב למקומו למדרנה העליונה
שדועדבקבה בתח4ה.וטין וה היה בשבל להראותהחכמה.
שנתקים אברהם בקעם שלםיחזק כראיולא נתפתה .עמד
4מעמדוושבלמקוסזדננבה!.החץם.דיעומהרנההעלי:נה
שנדבק בה בתחלה .שכתוב הלוך עפע דנגבה .אףכאן
דננבה! .ה המקוםשגרבק טבתהלה.בוא וראה פדהרבר.
אם אברהמלאהיהירדלטצרימלאהיהנצמרףשםבתחלה.
'נעשהחלקטררושל הקנ'ה !ת]כדברוןוהדעאלבנע
לאדי
כשרווה הקב"ה לעשותם עם אחד עם שלם .ולקיבם
אצלו .אם לאהיויזרדים תחלהלמצרים1ראהיונצמרפיםשם.
לא הענעשים עם אחדשלו .כדטךקזהאםלאהיתה נתנה
ארץ הקדושה לכנען בתהלה שרשל4בה .לא היתה הארץ
הזשע הלקו תורלו  4הקב-ה .והכל סוד אחר .נ) ובוא
וראה בשעה שגכנם אברהם לארץ נתנלהלו הקב"ה כסז
שמבוארמהכתוב .לה'דגראהאליו.וקבלשםנפשיבנהמזבח
למדרנההיץא .אח'כ הלוךונסוע הגנבה.וקבלרוח .אח'כ
עלה רחתרבק עם נשמה .אזוזבן שם כחבח רה' סתם!ת*
עהיאנשמה.שהיא מתומה של כל חסתובות .וכייןשירע
שגצדךלהצמרףולרהעםרבמדרטת.ברדוהידאברםמצרימה.
טעצלכ"טם41א נתפתהמאותן אוחת טעטעת.טצמיף ושב
למקוסז .לאחר שירד תצמרף מיד ויעל אברם ממצרים.
ודאיושבלמקומוח,עדבקבהקב'ה .תעשהצרהימיןשל
העולם !תכ] ואז ואברם כבד מאד במקנה בנקןוב"הב.
כבד סאד .בצד שלמזרח .במקנה.בצר שלמערב.בכקו.
מצד שלדרום .בוהב .סצד של צפון!תנ]וילך לטמעיו
לפקד מקוט ומדרנהו ממב הן בט אל .לתקן מקומו
םי].שהרינצנב ועדבית אלנמיא
ולחברדג~דרטתביחודש4
דטוד של חכמה כראני !ת אל דגטקום אשרדי
ה שם אהלה
בהחלה .אהלה בה"א .אוזו אהלה .והבית
רשם
חכו אל מקום דגחבח
עושץ שם בראשעה .שכחוב

לויס פכזיליס ככל 5רפ 5זתלריס5 .קל ק3קם .סכי %ת
זקין לתעכז ל3גוי5 .ת תידףלע ת%פך.
יסוכתי3ויסי
3םל 6פרעס 6ת סעס ז5וזיףלון תכל"רפ
"6 .ר 635
כל כך לטס 6זזתן ליס ל35רסם .ולת5י %עריך 6ל5
3נין לנזל 5סעיס ז%יסס קרס 3עלת5
3ת5ריס
ז5ינון מרסי מלט 6ול6כיסיכיל 3ר גס ל6זס6תסזייל~3תנייסו.
5חנזל%ריםח"סתלק לטיל 5סי*ן ויטל :5רס תת5ריס.
ל5ן 5תי סגנכס !("]
ל %יס תת5ריס וגו'5 .
דיע
",ר סתפון ת 5מזי כל6
וש5
6יסו וק רתו סכ3 6מכתת6זרנין
תכ
6
זלתת 5זק 5גש
דמתכת
"רסס לעותקי 6זלסון .ויזפלון ול6
5תז3ק 3ס
,ו ותכ לקת' תרתט 5 6%תפת3 5סו כ5זס.
זכז תע לססי 5זרג5
3גמס ונרס תות6
תמ
לפלת 5ול6 5תפת 5כגמ זכז5נ
ותע 5לססי 5זרג .5תס
פתת"
כתי 3כ) ויסת סיין ויסכר ויחנל 3תוך 5סלס 5סלס
כתי3 3ס"(! 5טן 34ל 353רסס תס לתי .3ףפל %רס
תתלריס .זסליק 1ל 5גמית הע 3ל6תריס לזרג 5פל6ס
ז6תד3ק 3יס 3קזתית 5וט3ז5ז5סמםכנין ל5מז5ס מכתת.5
ז6תקייס 3קיווי5
כזק 5מוי ליס 1ל5 5תפת 5וקס
3קיתןיס ותכ ל6תריס סגנ3ס ז 5זרוס .זרג 5פל6ס
ז6ת"מיז 3יס 3קדתית 5יכתי3סלווגכהפכעג3ס5.יףסכ6
סגנ3ס 5תר ז6תוכק 3יס3קזתי 6,ת5
י ר 51ותלס *
5י %רסס יימות לת5ריס ו
3ק3קםל! 5תי!5ערכףג11מתגזת5ן 3קזתית.6
ל 5יכל מולק פי3יס
ז 5ל3גוי.
לכנוני3ס.פ 5ק"3לס 5לגמתתפו3זלוןפ,
 6מז 5פת5סליס1 .לקר53לון
3קזתית 5לת5ריס 1ל 5ילערסון תטן:
6י
ל 5סוו פת 5ומיז 5זעיס כנווג 5ז5 5י ל5 6תייסי3פ
%פ 5קז'ס 5לכגפן 3קדתית5ויסלע 3ס .ל 6טת 5רפ6
מזלקיס וטז3יס זקכקס וכל 5רז 5מז
5ת.ט נ) 1ת 5מ1י
3סעת 6זפ5ל %רסם ל%ט5 .5תטי ל קכקם כתס
ז5תתר זכתי 3לס'סגר5ס5ליו וק3יל תתן גפס.ו3גס תז3ת
לססו 5זרג 5ל3תר סלוך וגכהפ סכנ3ס .זק3יל רומ ל3תר
ן סס תז3מ לס'סתס !ת]6
ל"תז3ק6גו גסתם כזיןיי3
סיח גסתס וחיסי סתית 5וכל סתיתין וכיון זיזע
ז3פי ל56ערפ 5ול6תטער3 5זרנין תיז 5כרס 56ריתס.
רי
יר
וי
ו5סת1י 3תתען ת5 5תפת5גו5יגון עס
ין 51ת5ריף ותג
ל5תריס ל3תר זגמת ו5ת5ריף תיז ויפל %וס תתלריס
סליק וד5י ות 3ל6תריס 51תז3ק 3קכ*ס.
יתיג6
זפל! 56תכןכי,
3יו3חטכ.
פף
תס
6כ
ן %1וס כ3ז 64ד 3חקגס31
5
ר
כ3ז ת5ז3 .ספ
.
ס
ר
ז
ת
ז
5
ר
ע
ס
3
.
ס
א
כ
ת
3
.
ןתגןדתפר3 3כסף.
לתתספפקרז55זתזרריוסס 3חט .3תסעל 6דלפון ,1לר לתספוו.
תגנ 3ופד "3ע5ל .ל46קג55תריס
ולמ3ל5לון 3יטוודז5רגוסיליס !תדד]ס 6תגנ 3ופד3ית 6ל"סתכת
רז 5זמכתת 5כזק 6י15ת 6ל סתמום6סר0יס סס"סלס
3תמלס 6רוס 3סא %ן ,סלס .ז3 6יפ  .%תורסיס
61פר 5ל תכףס כום3מ לא)ר פפס פס כמאנם .דכתיכ
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!ץזדע4

אח] למדרנוע מדת החסד -קרדפה 1לא נדבק כו כלום מפטאת
! הייפ חנוק
אדעמלצמרדירםנהשגחגיואה חחסד דפומאה,! :ע
.בא דסמ"א וחיא לקןמת
סלכות דקרושה "
ן כאמרם ז*ל שאין הקב"ה מעלה
הקדושהאא*כ מנועע בתהלה באןפיגו]הטייון ,פ,
] פף לפררנהיותר
גנוח שנקרא עלמא ד4טזכסיא או אימא עלאה :שג] שעלידי ענודהו
ך חפדלעולם!
ימשי
פ" שהשינ אור פח-4הספירות
וזקרושותשל
ארגע צרדמדוי הקולם כי כסף ודדוםהיינו חמד והג וצפוןחייע טערה ספרא דמורההייי
ו תפארת .מפרא המעוצהיינו
מלכות כבד מאד
כנףעל תפאית.כי כב*ד ב"2יעיח פשופה ומאד בג"הוי"הדמילוי אלפי* 1המאירים בהפאית כמקגח רמו על
מלכות כי מקנ.ה
ה' הויות קם השם אדני והאנוכי ה' הויות של חסדים ממתיקים חדינים של השם ארמשיעא כמלכות
והקב*ה ,תן חכמה לאברהם להשיג כל וה כעבור שעמד כהנסיזן של ירידהו למצרים ולאנכול שם
 .שו] פףכינגב
דרופ רמ4
ניני
יי
יחמר ובית אלחייט מלכות .ועבדות אברהפ ה" להזריח אורות החמדים בהבית אל .הייט כמלכות כדי לחמתיקהיה
ם דשםפ

.

..

.

.

.

לטון הצהר

צחרש
כדין
רני ש ריהי
ד4יץ.

לשון קורש

לה' פטה אליי .ואז ויק4א שם אבים בשם ה' .אז
החרבק באמונה השלמה .-
)6
ב בץרעי מקטק אברם הו' .אמררבי שמעוןטמבקשלחז.רולעבודעבודהורהשעובדיםאליה
יושבי
י
וסוף המקראמוכיח .שכתוב ורבנעניויפ-יז
א יושב בארץ .ומנין שלומ חזר למרחנו לעבודה זרה.
ע 14מ סקדם .סה סקדם מקדסוט של ע1לם.
שכחוביס
כהעב כאן ושע לומ מקדם .וכרעב ועע בנמעם מקדם .מה
ןמ4כך .כיון שידע
שם נסעו מקדמונו של עולם .אף בא
אבררם שלום לזה נוטה לבו .מיד ויא אברם אל לומ
תו' ד5רד נא סעלי .אין אתה כדאי להתחבר עמי .אז
פרד אברהם ססט .ולא רצה 4כת ולד~עחבר עסו .שכל
כר שנתחגרלרשעים.סופו ללכת אחריו ולרוזענש בשבילו
מניין סיהושפט שהתחבר עם אחאב .ולולא וטת אבות
שעמדהלווף'נענששם .שכתוב כ)ויצעקיףצשפמ.ואזניצל.
ויסיהם אלהים ממנו .וע'כ לא רצה אברהם
.יבעחםרלום .ואעפ"בכל לא רצה לוט לחזור ססרחנו.
לו לומ את כנרהירדן .ויסעלו לוטמקרם.
נסעמן ייבב
ו של ע:לם .ולא רצה להתדבק באמונה
השלמה באברהם .אברם ישב באר*ן כנען .להתדבק
במקוםשלהאסונה.ולהביןהחכמהאיךלדו;דבקברבוט.ולומ
ישב בערי דבכר ויאהל עד סדום .עםאזהן רשעי העולם
האמונ" .שכתוב ואנשי סדום רעים וחשאים
שיצש
לה' מאד .כל אחד נפרד לךרכו כראוי לו:

לס' סגר(6 4יו .וכדין ייקר 6מס 6כרס
"תוכק
ס(ינות6
 )5ד'הי ח 3כץ ופג'תסיתגות"36וס ונו' -6-פו
רי6ו:י
פר
יתכי 4ע 6וסוסיס דקר" 6וכח דכתי 3וסכגפגי וס
יוס43 3ן ותגלן דלופ"סדרלסרחגיס 5סולוצ6גוכ
5ז
דכתי 3ויסע לוס תקדס ת6י תקדס תקדתוגו 50
ם
י
ו
ע
כתיכ סכ 6ויסע (וס תקדס וכת' 3ויכה 3גסעס תקדס תס
לס(ן געילו תקדקוגו 0ל עולס 6וף סכ 6כן כיון דידפ
"כרר4ס דלופ ל6כי גע' לכיס .תיד וי6תר 6גרס 6ל לוע
ונו' ספרד נ 6תעלי .לית 6גת
כסד '6כד'ן
ת(
16
":ר6עתיס.דכ(
יק
ח;:
5הסרס 36רסס תג'ס 3 6(1ע6כד(6ייסל
ך
מ6ן ך'תמ3ר 4יי 63כתסיס(תיסך"כתריס ו(חתעגסכניגיס.
תג(ן ת'סוספפ ד6תח3ר פס 6ה"כ61 .לתל 6זכו ד4סן
6העג 0תתן דכתי 3נ) וינעק יסו0פת .וכדין 6סתזי.3
דכתיכ ויסיתס 6לסיס תתגו .וס*ד ל3 6ע4 6רסס
לתיסך נסדיסדלוע.ועסכל ד3 6ע6לופלתסדרתסורחניס
וי3חר לו (וע 6ת כ 5ככר סירדן ויסע 5וע תקדס.
"עיל תן קדת6ס דעלק3 651 6פ 6ל6תדכק6
לג
חת
ה
ת6
וק
כ3
יתד
ס6
בגיתת 6כ4רסם 4רס יס63 3רן ככען 3תל
"
נ6תך 6דמסיתגות 6ולתגדע מכתת65 6תד3ק36ת"ריס .ו5וס
יכ3 3ער' סככר ו'6סל עד סדוס מס '6גון חיי3ין דפלת6
דגפקו תגו תסיתגות .6דכת'כ ו6גסי סזוס רעיס וחע6יס
ת:
(ס' ת6ד .כל חד 6תפר 0ל6ורמיס כדק"" 6ו

מתי
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וב

56עריך 3ר גס (6סר4סליס6 .וף ת5ריס ל56 6עריך  ,לא
4ע 6ות5ריס6 .וף סךוס)תס כתיג 3יסכי כ(ס ת0קס.
כל פדוגין דעלת 6סת 3ס .וע( ד 6ל3 6ע6ן ד3גי ג60
אחריך יתענם בה :
י) ד1ק' 6תר 6(6מר6גנ'ןרסית6עדסגרוין ססכרסד-ל1:ע תמתו  60ג 6י)דין
' אמר אל אברם אהרי ר5רד-לימ מעבו שא נא
4יניךוראהונו'.א"ר אבאבואוראהככושהשכינה
0 % 6ד כמס דסכיגת6
עיגיך ור 4וגו' *6ר"כ
6טלי 6א 4נ6תר 6ד6תחזי לס 16ף סכי ל4 6חוי אעה נתנלית אלא במקום הרשי לה .כן נם לא נראיה
נהגלית אלא באדם רראוילה .שהרי סןהיום שעלה
1ל6 6ת:לי6 6ל( 6כרכס ד6תמה גס דס 5תן עת 6דשיק
3סרהניס" .סת(ק
מ 5יעותיס ד5ופ
קדיס 5על רצעו של לומ להוור לסורחנו .נסתלק ר )11הקזדש מן
" גצד 4אברדם.
נפרד לומ סמנו.
מה רחז הקודש
תק
6ל
גת
י~"כרככ יכד 6ס
)ח
רו
(וע תגיס .תיד 0ל6
"
כ
פ
ס
ה
ר
נדכת.ס סס*ד וס'"יור"ל 6נרס 06רי ספרן5יפ תעתו .במקים .וושכ"אכשיחה' אמר אל אברםאסהייי
לוםסעמו.
י
ררפרי
ק 6הד כיון דחת" 6כרסס דלוס סוס תכ (סרמג"ם סחם בוא וראה כיק שראה אברהם שלום חז
לסרחנו .היה
יחי
ג חגרסס 6יור ד'לת 6חץ כבין מכרות 6דד .6טעיראאברהם .אמדאפשרחסושלוםכעבחיהתחברוו;הזאה.
ה
ג
ד
י
הכ
ר
י
ת
כ
ה
ש
ס
מ
י
נ
כ
ה
ש
ז
ר
ק
ו
י דקב"ה .כיק שנפרש
ק
ל
ח
ם
*
כ
ק
6
ס
'
ד
ק
ר
ס
ע
6
ד
ן
ו
י
כ
ס
ר
פ
ת
6
ד
מו(ג4
אברתי
ל
אל"":
ליתקום לע)ר 5תס סס .מנצו א'ל שא נאעעיך מקאה מן רמקום אשר אתה שם.
ל  00עיג'ך ור6ס תן ס
תה .תן סתקוס 6סר 6תס 0ם ד6תד3קת כיס 3קדתיפ 6מה סן המים
אתה שם .שנדבלז ט בתחלה.
ילמה .צפינהומבה קרמהוימה .אלה
שש
ו6תעסרת 3תסימגות 6כליקת5 6פוגסונג3ס קדתסויטס 6לין ונהעמרת באטנראה
י דכיו 3קדתית 6רכפיל וילך 5תסעיו .וכתי 3הם מסעע שעשה בתחלה .שכועב וילך למסעיו .ו:תוב
חיגוןיסעי
ן דחפעכר כתסיתגות 6הלוךוננדעףצנבה .אלההן מדרעתהעלי:נותשבתענרכאסונה
ס(וך וגסוע סגגכס
ן
'
(
5
ן
י
נ
ר
ד
י
6
י
ע
סלימ%
יטס) וכדין 6ת3סו ד( 6שדי תגש ותו השלמר ביעקלה )תס) 1אז נתבשר שלא הסיר ממגו יכן

י6

לו .אף סצרים לא נצרך

יא

ג"

:קו.-ת"

טיאה מקוטה "ח

3טי

יי"

.4נ) ה"ל יא 0

תי 4ח.

דן הזתי
4סן כמבואר לעיל
 .ז4פוזח וגגנה קרמה וימה רמז הפפיר 5:מגד טעיח תפארת
עי
ה,ה עפא 4נ ש4יאת
חר*ר .חפד רין רהס::-

מלטה~

ווהשעישי חא:.4ה שרשיטת פנהנק עזלפ

והרלף

לשון קודס

*7

לע"%ם.
יתיש

ישיד

הוהר

אתה רואה .מה כגוי לעלת'ן דכתיככי 6ת כל סל6 7סר 6פס מ6ס
י את כל הארץ
בניו
אשר אתה ושכהעבכ
ינתנלה כם"ש מ0י 5סר 0תס רו6ס ז 6זרנ 6קדת0,ז6תניי6ליס
 .כדש5
אשש
צ מדרנה דראשונה
יה' הנראהאליו% .כך כבעב אשר אתהרואה.לפי שמדרגה לס' סנר6ס 6ליו וכנין כך 6סר 6תס רחשס כנין זיר%

*.

נראות בה.

זו הראשעה נכ%ת סכל המהחעת ועון
ולפיכך כחצב כ* את הארץ
"' עוד אשר אבא טהאו -4אתה רואה.וכילפיראיתו של
אברהם "ץש דטט*ץ ולא יוהר .עד כמה רואה ארם .נ'
פרסאות דן ש ה' 8רסאות .תיא אמרכי אתכל הארץ
אשר ז
ירחשהתו' .אלא כעןשארבעהצדרידע41ם ראה.
אתה
ארבעהצדדיהעולמהםכלל כלהעולם.
כלדיצץראדנ
חעד שאקפו דקב'ה על ארץ יישראל .חשףאה לו שהיא
קאערה בצדדי העולם עיה רואה הכל.
ת"
געך 3ו /א'ר אלעזר בוא
י בימי "מרפל מלך'ש
נ)די1ץ
ח%אהבשהטושטעהכרו כלדגולכים האלה להתגר
להעבעץ מן דעולם.
מלחטה על אברדם .טמתיו
וכען ששלטבלום ק אחעשל אברהםמידהלכומשם.שכדעב
בן אוד אברםוילט .מאי המעם.
וישו את לום ה*ע
רחה,ם.ולפיכךוילכו.
יוהה תמהלאב
ושה
כם
ר1
משום שחערתו של ל
ע
ו
כי כל דגעלחמה דהיא בעבתע רףתה
מה דוטעם לפי
שצי' אברהם מושףא בני דע1לם מעבודה ורה .והכנימם
בעבודתדקבשה .ווצוד שךהרם הקב"הלמלהמה בעולם .כד*
להנדיל שם אברהם בוטלם .ווה9ייב שוע לעבודדע :-

כי

"

אשר אתה רואה .'13

שייי

עיי

ה דצאיעבריו ףכם .א*ר עיחה
נ)ןיוץלמ ע*דםלי

כהעבי
) רנלי הטידיו ישמר זרשעים בחשך
ידסו כי לא בכח עבראיש.הגוז כתוב אחד וה אברהם.
שדקב.ה הלך עבו תמיד .בשביל שלא יוכר 1להויקו
ורשעים בחשך ידמו .אלה שרק דבלכים שדדנ הקב"ה
בלילההדצאשאידף אברהם אחריהם וש"כ בחשךידמו .זה
הלילה שנקשר בחשך והרנם 1תע) אברהם רדף ודו4לה
רוגם זש'כ זיחלק עייהם 4לה יצא ועבדיי "כם.
יחלק עליהם 4לה.לואהנ הקב"ה שחלק הרדמים ט
ט4
חי
יד
זה
.
רהם .ולפיכך ורשקףם בחשך
כדי 4עשת נקמות
ויכם.ויכום צריך לוסרונ ,אלא והדקב"ה.כילאבכחעבר
איש .שאברהם ואלעש %בלבדם דח .רבי יצחק אמר
י
רא
הל
למדם במעם שדגזק מצוי אל יססך אדם על רנם .ו
ך אחר חמשה
דחה מקום שדבזק כמוכאן .שאברהםהי
4כים לרדףאחרסיצדוםיולרוגר מלחמה.א'רידצדהכשדיך
אברהם 6ה ,לא הלך לרוזנר סלחמה .ולא ממך עלדגם.
אלא צערו של לוםוצציאומביתו.וליק עמו כסףלפריצ.
השם לא.ינ4י) טצש' תזך השביה כיח שרצא ראההקשכימה
סאירה לפניו וכמה ררלות סביב* בשעה דדיא רדף
הרם בחשך ידנצ -ו
אחריים ודקב'ה הדעם .זששכ ורש

ד 6קות5ס 6תכ(י( מכ(סו זרניןועי
 ,וכלפ 6מ0תן נש.
ן כך כי 6פ כל 60ר6 7פר 4%ם רו6ס ונופר.
ינני
 )6ט "5ר 6נ% 6י 5סר 6פס מ6ס 4ט לטס
*
י
ח
ו6נרסס ירקח 6רס 6% 6יתקך עז כתס ממי כר גס תלת
פרסי לו 3%ע 6
1ט'מתס פרסף %זיסו 6מרכי 5ת כ( י61רו
6פר 5פס ר61ס ו 6ל6כיון ז6רכט סערץ זע(ת 6חגה
כ( לציע6ושיי דס% 6נס ספרוייפזרע((6ת 6כ(ל 6דכ(עית.5
ש ~קף ליס קנשס פל 6רפ6
.ילמתי ל"ם ז6י0י
קסיר 6כססרי זפל%ופוי עצס 0תי כל6
י ניתי 6מרפל תלך ספצ -ונו'"6 .ר (6ע4ה 60
נ)ןיוץ
מד כססת 6ז6פפ3רו כ( 6יסן הלכין לע60
גך %עלק ז%רי4ס 6תעעו ל6ענר 6ל'ס תן פלפ.6
וכיון זס(עו כ(וע כר לגצס ז6כרסס מףי לא 6יכפיכ
וינ4ש 6ת (וע 61ת רכוט כן 6מי %רס הל5ו ח0י עטמ.5
ננין זויוקגיס זלוע סוס זמי י36רסס י3נין כך וילכו.
יכג ססו 0קר %נניניס סוס ועח' מ6י סעת 6ננין
וסהס 6נרסס 5פיק כני פלת 6מפילמנ 6נוכר6ס ו6ע%
(ק כפ%מג 6דקכ"ס.יט קכשס 6עער לק נט(ת 6ננין
לנד( 6סמ 6ז6נרגום נעלת .6ולר.4נ 6לש לפו(מנש :-
נ) ךיךץלכץ ע(קס ל%ס סו 6וענזיו יכס'6 .ר עןוס
כמיכי) רנ3י מסיזיו יסמר ורססיס כמסך
ימוכי ל 6ככמ ינכר 6ש0 .יסןו כפיכ מו ז6 5כריוס.
וקנשס 6ה( עמ1:דו נגץ ול6
לי
ס*

אמש

ל%ס ו6מקסר  6 9וקע( לון ועען
9
ו
ר
%ל*
לילס .:ז 6קנ"ס זס(יג
תן זיג.5
עץ לשנו נוקעץ ל6סוט יע"כ ווסעיס כחכך ידמו.
ויכס ויגום תכסי לשוג' 6ל 6ז 6קכ"ס כי ל 6ככמ ינכר
6יס ד6יסו ו(6יע4ר כעו נלחוזייכע רני י5ו)ק 6תר ס6
סגינן נ6פר ז0ק 6סכינ) ל 6יסתוך כר נס על ניס6% 6
סוס דנאש6 6פפכ 0כס6י ז6כרסם 16ל כתר מתסס
מלכץ לטף 9כפר"סו 6%נח 6גךכ5 6שר יסעס כד 16ל
5נרסס 5פ%( %6 % 4מ 6גךננ  6%סתך פ 3ני%
5 6%פכ 6ד6ס 6פקיס תנימש עעל פפע 6לפפרק.
ו6י ל6ו .דימותנוציש נו סכיס כיון זנסק חת 6סכיגס6
זגסר 6קתיס .וכמס מילין סה
ססץרנש כי4סא ט  %ר9
ירספש כ0סך יזש :-
נציימ הישס קס46 %
ן  *'13אשר ק
ס)
%ק מל %ס מ% 64ט הץ ום'6 .שר
סלך שלם תצש לחםהי
וסלכי שמעת בקש דקב"הלוצציא הכהעהסןשם .דבטלכי סתסס נפ 6קנשס %שק ססעמ 6תסס.
נמש'כודיא נהן יאלעליק.כית שוגףים ברכת אברהם כי 5הא 6כסן 6ע פ3ען .סק 4אףש 3וכמ 6ו6נרסס
5סהטפ6
לברכה
%ייפ 9ש  0 9 0י%יג  )1טי 4 %ו פ .*9
סראה
ףו הזדד

ג4ייג

ייק
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א1י היינו ש:תבשר שרשכינח ה9יושה אל חסיר מישראללעולם אף בטומאתפ ואף גנלותמ .והשכינח הגףושה שרשה גמררנתהרא"*1גח
הנכללת סכל המררטת וכלן נראות בה והיינו מרת המלגות ס*ירה העשירית שכל הספירות מש*יטת בהקףי ס*ייתיימו
דור,יח
כפו א0פקלירא שגוור4עת בה כל ספירות העליונות , 1תו)פי' שגל ה0פירות משפיעית גמלנות והיא כמו מוגו 5הפ .ולפיכך
רקרועה נףראת נקורה אמצעית של ישוב רעולם כמו נקורת המרכו לחעיעל הטבב "חן אפשר שחהרגיץ*ו עשי א
ופ
י
גהצחשרגוחניייטתפ שיש באלר
נ?.יץ נרול ונורא רקדושה שהיא גאעטן המשיח חהו הענין שצורפתיו של 6ט היתה רומר לאברהם טרההיינו
.ולפיכךדחשבו
בשביח :שס)
ע את
 .מדתהרין שנקרא משך ונפ לילת) 4פ ויגפ 0השמקצחש אואוזד הכא
גי רי לבפ טקגןח המלחפה במחשלסי

ל"

זהרלף

לטון הזהר

ייס

ה:רסס וכי תקדיתין 3רכת,

לכרכפ 6דתריס6 .תר
רפ3ד3( 6רכ %יחריס תיד 6תיסי3ת כסוגת36( 6רסס
דכתי 1* 3ט"ם ס' (6זוגי ס( 3יתיל .התי3 3תריס
גמ3ע ס'  6(:יגמם 6תש כנץ (פגס פ( ד3רתי ת(כי 5דק

יופזר ת6ושיככז  %ע(עזוכ6ץ עפ3ת 6כנרונ3רכ6ן
(פ(ת'ן כ5סו כיון ד6ת6 6כרסס 6תפר 3רכ6ן (ע(ת6
דכתיכ ו36רכך השיס 3רכס ת6י,סיס 3רכס רתזדיסתכמון
3גיגיס 3רכ6ן (עי 65ו(תת 6דכתי 3וג3רכו 3ה ונו'
וכתי 3ו-36כס ת3רכיך 6ת 6יגמקו"ודע 5כ( 6ד6יתזין
י6יתדיין (פי(6( 6תסרפ 6תרסיעו 6ו6יסו 6תער דיג
ן ('ס (קכ"ס כ( 3גי פ(ת6 6ת6
3פ(ת 6כגין דיימ3ו
קכ ו6תפר רמת' 3פ(ת161 6ליס תסיתנות3 6פ(ת 6כזק6
יפ
מזי' 3יותי ד36רסס תס כתי 3ות(כי 5דק ת3ך ס(ס
ס5ס 6(3
ד6תיצערת כרסיה 3זוכתש וכדין 6סתכמ
ן ז6פיק תזוגין (פ(תין כ(מ
מניתו כ(( ו6,ו סו(י 6למסויי
ת
6
ן ד65
כדק6מד סו(י( 6מסויי
תיפו3רכ6ן תכ(סופ(תין
ס51ו 6כז" 6תע% 6רז גנ] תדרנין ז(פי(6 6פיק
תזוג'ן ו3רכ6ן (פ(תין כ(סו וסו 6כסן ( (6פ(יון ד6כתכמ
כ(3 6ס3יתו פ( %כזק 6מי6( .תמל,ס כתס דמיי3י 6ע3די
סנימו 3פ3ת 6וזוגפי 3רכ6ן סכי נתי ננין זכ6יןמתיין
3רכ6ן 5פלת 6וננינייס
ו 6ת3רכ6ן כ3 5ני פ3ת 6התן (1
תפסר תכ .3ת '6תפסר תכ .3ת6ימן 3רכ6ן זכסקו
תכ( וגג] ננין ז'6סו 6תר זכ( 3רכ6ן דגמתי 3פ(ת
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י'6סו עסרס -תת .%תכ6ן ו(ס(6ס % 5%רסס 3קיא6
ד3פי( 6כדק6מי.
ג) 84ף,ך סד3רס (%ס סי' ז3ר ס' 36 56רס נתמזס
65תר 6שר יסהס ת6מזי %ר סד3רש %לס
ף %רסס 3תר6יליןת(כין,.קעי((ון ק43ס סוס 6כרסס
דוי
תול 6ו6תל זי(ת 6מץ נרעג 6ססון 5גר 6זסויג6
6סזר 3גי גס3% 6י ק3שס אמיזנ 6כסו(~ףכ36ון 5נ3יס
י תיד  ('6קכ*סנ 56תיר6
וססת6 6תקעי36גי גס 6ע(יד
%רס 6גכי תנן (ך סכרך סר3ס ת6ז6 .נר 6קני(תע(ייסו.
ד %כ3סו  65י!כון 3פ(ת'ן סיס זגר 36 56 '0רס
3תמוס 65תר ת6י נתמזס 636כי.סו 6מיזו וזרנ 6זכ3
ויוקג'ן 6תמז'ן 3יס ]גס] *6ר סתפון ת 6מז' עד (6 6תנזר
36רסס סוס מו זרנ 6ת ('5עתיס .ות6ן '6סו 61
תמזס ]נו] כתס דכת'3י
ן ז6מגזר ס11
) תמןס ימוס כיו
כ3סו זרנין (6סר6ן פ( ס6י זרנ6כדי]גוווכדין ת(י( פתיס.
סס"ד ו6ר36 6רסם  56י%ק יפק 563 3סדי תפ
6 65מנזר ( 6ספ 6יסןזרנין סר6ן פ(וי גמ(( 6ו6י תימ6
זס3 6קיפית 6כתיכויר 6ס'% (6רס וכתי 3ויספ %רס
י(וך ומאפ י~פ3ס וכתינ וי3ן סס תז3מ  %ס 6סכ6
ן דפז (6 6תגזר (6
דדג'ן פ('6ן .הטסת" 6תר
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לברכה רבונה אמר ל 1אברהם וכי מקדימים כרכת
עבד לברכת רביט .מיר נתנה דנהתה לאברהם.
שכהוב  ]6נאם ה' לארוני שב ליסיני וכתוב אהריו
נשבע ה'ילאינחם אתד כףן לעולם על דכרתיסלכיצדק.
 .ואין זרעו כהן  )3א"ר
שכתוב ודוא כהן לאל עליון
יועורבואוראה כאשרנמצאיםצדיקיםבעולם.נהעוררברכוה
לכי העולמוה.כיון שבא אברדם נתעורר ברכוה לעזים.
דצב ואברכה העה ברכה .מה דעהברכה רמושההיינה
שכ
נמצשתבעבורוברכותלמעלהולמטה.שכתובונברכובךונו'.
וכתוב ואברנה מברכיך .בא יצחקווידיע לכל שיש דין
ויש דיץ למעלה לד"רע מדןשעים .והוא הי' מעורר דץ
 .בשביל שיהיו יראים סהקב"ה כלבני העולם .בא
בשים
יעקב וה" מעורר יחמים בעולם .והשלים האמונה בעזלם
כראזי .בימי אברהם מה כתוב .ומלכי צדק מלך שלם.
שנהעקר כסא דכבוד במקומו .ואו נמצא מלך שלםנלי
פנםכלל]ג6והוציא לחם שהסשיך שפע לכלהעולמית
בראוה דצשיא לחם וחה שלאנטנעו ברכות מכלהשלמות.
הוורא .כטש'כ תוצאהארץ ]גנ] ממדרטה שלמעלהדמשיך
מוונוה וברכחעלכלדמ4למות .והוא כהן לאלעליון .שנמצא
דבל בשלמותעליונהכראוי .להראות כמו שהרשעיםעושים
פנםבעולמות ומגעיםהברכות .כן נםבשבילהצדיקיםבאות
ברכותל,מלם .ובזכותם מהברכיםכל בני העולם .רתן
מעש
רנ]מכל .מה מעשר מכל .מאוו;ן הברכות היוצאוהמן
בל ונ לפי שהוא דמקום שכל הברכות הבאות לעולם
טשם יוצשת .דשא ויתןלו מעשר מכל .הקב'ה נתן לו
מעשר .ומההוא .ע דמדרנה שכל פתדו האמונה ודברנווז
שבעולם שם נמצאוה וגז] חהו מעשר .אחד מעשרה,
ועשרה ממאה .מכאן ולהלאה נכנם אנרהם בזזם
שלמעלה כראוי:
נ) אחך הרברים האלה דץה דבר ה' אל אנרם במחזה
לאמר .אשרירצדהבואוראה אחרהדברים האלה
שרדף אנרהם אחר המלכים .ודרגם הקב'ה .רדה אברוש
תוההואמר .אפשרחםושלוםננרעממנישכר
םהדוא .שההתי
מקרב אנשים אצלהמבשה .והתהברחי עמה לק-בםאלע.
תהה נתץואנשים על14י .מידאמרלו הקבשה אל תההא
אברםאנבימגןלך שברך הרבה מאד .שכר
שהדי כלם לא השעזכאיםלזלם.דוה דבר ה' א 5אברם
במחוהלאטר .טה במחוה .אלאבדיי
א מדאה ומדרנהשכל
הצורות נראת בו מס] א'ר שמעוןבוא וראה עדשלאמטול
אברהם היתה מדרנה אחת מדבהת עבפ
 .ואיוו היא 4
כהוהוגי] כטש'כ ד) טהזה שדי עעה .כיה שנטל הע
כל דמדהמת שצרות על מדרנה הזאת וגא מ4ו דברעמו.
וש"כ ואראאלאברהם אל 4צהק יעקנבאלשדי ,ומרם
י
אי
ול
שגבצללאהעאוועמדרנתעשדווןע
ולדברעטו.ואםתשאל
בחחלה כתוב וירא ה' אן אברם .פצצב הסע אברם
ך ומצע הפבה .וכתוב ועע שם מזבחלה'.דדינרמו
היו
נאן אוהן מדרטה העליופת.ועתהאטרפ שמרםשנבצללא
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יאותן מדרנות ע4יזנות ש,רות על טךרנהזזלדברעכו
די
אלא כוא וראה בהחלה נתן הקב"ה חכמה לאברהם.להבין
דחכמה להתדבק בה .וידע מוד האי'נה .אבל לדבר עמו
יא היה אלאזו מדרנה דועחתעה בלבדה.כיון שנמז כל
יביל
מדרנותהעליעותהיו שורותעל מדרגהזו דועחתונה בש
לדבר עמו*1 .ח טעעלה אברהם בכל כמו שאמרנו ':מו
בוא ויאה עד שלא נמול אדם אעו נקשר בשם דין"ה.
כיון שנמ41נכנס בשמו ונתקשרבו .ואם תשאלהרי אברדט
נתקשר בו טרם שנמול .כך היה שנתקשר בו אבל לא
כראף .שהרי מתוך אדבה עליעה שדוה הקב"ה אוהב
אותוהיהמךיבואליו.אח"כצזה6לד3ץל.עיתןלוהברית':עו
סשר ש 4כ4מדרנותדעליעות.הברעעדוא הקשרדמקשרדגל
כאחד .שיתכלל זה בזה .ברית הקשר שדבל נקשר בו.
 .הדבור לא היה עמו אלא
ולפיכך אברדם טרם שנמול
במחאק במו שנהבאר בוא וראה אנכי כגןלך .א3כי ע
מירנה הראשינה שנקשר בה בתחלה:

סי 6ינין זרגין ס65ין סר6ן מ 5ס6יירג5 6ת 655עתיס.
י 6ת 6מזי כקזתית 6יסכ קכ"ס מכתס ל6כרר)ס לתגזגנ
6ל
מכווס ל6תוכק 6מס הזערז6זתסיתגות% 6ל(תלל6עתיס
ל 6סוס 6ל 6ס6י זרגמ תת6סכלנויוי.כיון ז6תגזר כלסו
פעל6ין סס סר6ן על  0זרנן תת6ס
ץ
כגנ
חן
ס6יככל 6כתס ז6תתרו
עתיס וכזין %תלק 6כרס
 %מזי עז ל6 6תנזי גס ל6 6מ6מיז כסת 6זקכ"ס.
כיון ז6תגזר ע6ל כסתיס61ת"מיז כיס 61י תית6 6כרסס
ז6ת6מיז כיס עז ל6 6תגזר סכי סהם ז6ת6חיז כיס 1ל6
כזק 6י16ת זס 6תנו רמיתות 6ט65ס זרמיס ליס ק"3ס
קריכליס לכתר פקיז (יסזיסגזר.ח"תיסיכ ליסכרי
ע'
ת.ו
קסור 6זכלסו זרנין ע(6ין .כרית קסור 6ל6מקסר6
6
כגל
כמז 6ל(%ל 6ז 6כז 6כרית קסחך 6זכל6 6תקסר כיס
וננין כך 6כרסס מז 6 65תגזר ת(ף ל 6סוסעייס 6ל6
כממזס כחס ז6תתר  .ת 6מד 6גכי תגן (ך 6גכי ז6
ס 61זרנ 6קזת %ז6ת6מיז כיס כקזתית:6

סתרי הורה

סתרי תורה

אחרייניים

)6
האלה היה דגר ה' אל אברם במהזה
לאסר .בכל מקים שכתוב בתורד במחזה .וה
השם שנתנלה להאבות.ומידיא.שד.י.
וארא אל
 .שנאמי
במש"כ נ) אשר
אברהם אל י?חק ואל יעקב באל שרי
מחוהשדייחזה .חההוא מראהשבל מראותהעליעותנראין
מהוכו,ס
ן באספקלירא הזה שכל הצורות נראותבו .ודבל
אהך .מראה ומחזה אחךדצא .והתרנום וזהלשוןדגףדש.
א"ד עסי הרבה תיבות כאלה ברערה .וע'כדיה לודשהע
לאונלוסלהרנם בלשון ההוא שהראה הקב"הבתורה.ולשון
זהטשער הוא טן מלאכיםעליונים.במחזה .שדץ'לשוןנמתר

מןמלאכיםעייונים.שלאידעוטזהבשדברדקביהעםאברהם.

טה דטעם .לפי שאברדם לאדיה מצל.ויי
' עךל .עדל
בשר1 .לפיכך די' מעלים מהם לדבר עמו בלשען תרטם.

כי

סי יחזס .ת6 6יפ מיזו זכ 5מאע ש6ע %מזין
,ז
תמזס ס
תטש
) כ%י תר %דג 3זיוג4ין 6תחזין כש1 .כל5
מז .פר %פתש מו ס .61ז 6תרנום ה6לסון סקוזס
.
"6ריוסיסני6ין 6יטן %והית1 .6פ 5ז 6סוס לי 6רפ
ל16גקלוסלתרגס 3סס5 61יסנ6זנלי ק'3ס כ16ר"ת .6וליסג6
ז 6סתיס 6יסו פמ תל%י על6י3 .פשס .דסוס סתש
מת65כי  .ד 65יזפי 3ז 6כד פפלע כיס כ%רסס
פ6י ספתט656יכנין ז6גרסס  63סוס תס .51וסוסמר.5ספיס
סן
כסר 6וכנץ כך סוס סתש פגחסו 3לסע תרט
כטונ 6ז 6כופס זכתיכ 6סר ממחם סזי "ה1ס .ספש סוס
תלס תט תל%י ססרת .כנין ז 65ש5 6ע פער.6
זין'ס פתלל
סר 5פס6כ 6זס 6פ65כיקדיסי ל%

כדנניוןזה בלעם .שכתוב אשר מחוה שדייחוה .נפער דף'
הדבר טן טלאכי השרת .כדי שלאיו?י' להם שעהון פה.
שהקב"ה מדברעם ערןלס6ןממא .שדדימלאכים דקרושיטאין
תי%
כססח"
י
שבלשון תרעם ואפשר תאטרשאיןטךעים.הי
יס
ד ליוסף ע' לשין .וההמם סע /לשון הוא.
,%אי%
אלאידיעהיודעים אבללאנזקקיםלסדם.שאיןחושויםואין 6ל 6תגזמ
י 36ל 65
ף
י
י
ג
ן פק 651 .מישי %1
פ
י
י
נמאס דשא לפניהםככל שארלשון .פסגימק שיס יס6
טשנעיםעלי.
פ6שיכע*סו קמייסו מכ 5ס5%מע.
ואם השאלדואילשוהנרסיאסהיא כמלאכיםעליונים .למההרנם 61י תית 6ס61יל חצ6ש  6פת65כי מ4,5
6 .ת6י פר'נס
6הייגע5סון .ויוגתן 3ן פוד6ל סמקר.6
אונלום דוערהבלשוןדזה.ויונתןבןשדאלהרנםדכקיא6 .וגקל4ם 16רייפ 6נס
אלא נמאס דוארקלכנידםוכןצריךלהיות .שעי"ואץ קנאה 6ל 6ת5הס ס 61ר 4וסכי %סריך .ד5ית
ס
6
ג
"
למלאכים עליעים על ישראל יותר .וע"ב תרנם דוערה לפל6גי פל6י 3סדישו זיסר6ל ש*ר .ופשז פרנס תווס
,דכקראכך.אבלהאטהשאיזזהלשוןנמאס.שדריבכמהםןמות ופגך 6כך5% .ש פ6ש 6עע .ד3 60כפס זוכפ
נהב דקב"ה בתורהכך.ולפי שזההלשין נסתרסןס45כים נ*4ס כפ%% 3ר"ש 6סכי ו3ניןימפיס 6עץ מט פל6כ'
עלעניםדקרושים.לכזטתנלהבוהקב"הל4ברהמבדרךנמער .סל6י קיי:ד
 .ש 536 %י 3ש %3וסס כ16ום סתש
שלאיסתנלובומלאכים דגךושים.ולאיהיה להם מתחון פה זל6יפגמוןכיספ65כין קזהשץ5 6)" 651 .ע פסל 6וקכ*ס
שדקב"ה טקנלה על איש ערל .ומהי ננלה לו בההגל"ן 6תגלי מ 5כר נס מרל 61שתי 6תג5י ליס %ס641
מלאכיםעליעים.כאשינתן 6בדעעויפודדקדוש.שכהצב ופ65ני ש6י .פ "טי3 04 3רש קחפ6קיש.6
ףד3רדכפיי
מדבר
 9א :ס ט%צ ל?
מראהטקוכות %י
י
לו הדל
,
י
4ש *י שמח 48רק השגה ע**הקיה שכ*ת נבח וצחעשהיאנוון לו
8קט*8ר*של נלוטהששוארנומי
ל הספירהע נהתילות טמו בראאש
 .ו:סןהייט השנת נח פפירההש3יח שגקר*אןימוד שואא
י
ק
ץ
.כיכל רמפירות הסש*יעותש8,ש
ף
*
5טלטו"תשמינעשחפעהתזששי*יתעההיארוך ס8ירתהיסי, :ס)הייט ס*ירת שטת טצד5ילן 81ש אםפ"ביעין %חט ש שינני"*"8
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לשון הזהר

ייוכר 6ט 56סיס 65מר שא סמ 6זי%וס 651 .6כתיכ
גממ1ס .סת 6כ6סג5י45 .6ר.ש6י 65תר65 656 .מר
ע%ה 6ככ 5פת ז 65טס 6נ6תככה 165 .6נ5יס6%מר.6
 %5ג5יסג 6זכ(לתססטיין כס .זיכ5 5תיתר 5 61ז.6
י וידכל 6מ56 1טם
(קסר* %שו פצ 6ופשז
6%
65הריכ(י56סים  6%פמ%ס כנין דסוס מפיי45 5ט ככרית
קש 6קזש .6צףיכ 5ש פכיס רכי שודס 6מר כנין כך
5תוק 6 65פעאכ 5ש פו ו6חנג .ש 4סמת.6ז6יסי

לשון קודש

הזרש.לטיי

ולאכדצב
ם לאמר ,אלהים !ה שם
וידבר אתואליי
במחזה.אלא שםדגךדשבנלף ,לאמר ,מה לאמר ,אלאלאמר
ולהכריו בכללשק :שלא תהיה בהמתר .לא בלשון אוזי.
אל%אא בלשק מדבריםבו .שיוכ 6לאמר וה לזה.
ומרבפו,הקפה.וע"כ הרבד אתואלהים
שנ
י ל45ד
רג%י
וכ*אלדום ולא מהזה .לפי שיצה בבנעצ בברית
לאמר.
היסוד הקדוש .ודג1ייבו אלע .רבי עידה אסר לפוכך
לא נתנה לו אצהר; ערשנימול .מה דמעם .לפי שהיא
 .וע'כ כיון שגכנםבברית .ש נתנה
ממש בריתנייאת
ריתי אחך והשת לאב
לו אות ןנ נמו
ה
נ
ד
ב
צ
ד
כ
ש
ב
י
נ
4
ו
דנצןנהם .ח*
ש "שץא שצר את שכק 4אברם עצה שמך
אכרדם .ע'כ!
)6דיאמך אנרם אלדים מה חתן איני
 .ש'ף
'%ת אטד'נןיע"ד .אלוצם .ילדה'י וא'והיי.
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צ
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וו"

ישאיןארםמקבלשכר
הצסה ואמרסהתתןה.היעדעינ
 .וע'כ אמר
מצם בו בשלם הבא אם לא דצליר בן
ילאתהן.4לפישאקאניימל
םהצהתחןבלויחשוכשרב.יסדכצלאךעקוךאישרשי.הטדי
שאק זוכהלבניםבעולםהוה.
לצ
אעוזוכהבוולם הבאמצנף לפרםםןהשיוכת.שגו ואברהם
ראה באצפצהצת שלו שלאיולטי .מה כדצב יוצא אוהו
דצששה .א'ל חקב"ה אל תמתבלביג שא בטד ש
י
לדש
מ.
וש
עז' לךבן .דש"כ כה ש4עך .וה סוד שם הק
שבמשםיכאשך לו בן ולא םכח אחר .כה .שיצא שער
התפלה1סיו בויטיאבהנהי בויםצא הארםבקשיצ.כה.
ההם חכח שכאמיד דנבורה .שד מצר הנבורה
וריא .שסושם באים
בא יצחק .דצרדיצא עשל נבורה כה טק
צמרםטירהלעולם% .א ט?ד שלמפהכחהכוכביםודטזל1ת.
שהעשמיןבה' .התדבק למעלה ולא התדבקלממה .ח?אמע
בה' %1 .ננכבים1מ151ת .והשמיןבה' .שהבםיוו להרבות
שכרולזלםהבא.חהאג~יןבה' .במדרנה ההיא שנהנה
ר בעולם .ויחשבה לו צדקה.
8,טשםיבוא שץעלדציי
 .כאי6היארדטיםרמדרנה
ויחשבהלו שאףעלפישייאדין
בוע ד'א החשבהלו צדקה.
שקשר קשרהעליון בףהחתע
יחברם ביחר אט בש ראה הץ אטש .אבריס סוליד
י דןלידלישםעאלבעודשצצה
אאבברדםם.אחאצבבלצלשיהך.חהשבםןתשט1לד
י הקכ'ה .לא דצלידב"ץר
עש
מ
ל
שיצה אברם.
פה.כען
סי
בשךרץקבשעמההיאיהזךאצבלריםךלוסצלעילרהן
שנקרא אברחם עבבם בב
%,פיכך
אברם אהטצישמק%שףרר בהתקשבריוצתחק.עלגי)פהר'.יארברהםסהי
ר כטו
א שאללר'אבא
שטצששצ.
מ'
עה
טב
"יחשבה  6צדשץ ,אם הקבשה
מה שכזצב %שסין
ל
גהגי שמעתי שדקבשה
חשבה לאברהם שאברהםיהקב,

ייה

*
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שייי

דו הזהר

לטים 1אט חיפ
שטת שי%ית געא אשא תחאח ש חשא ו4ש1 1ט 1מעפשיצשצימ טיצת %ששעכנ4י השכיוהנקרא
על ספירת טלטתספירה תהאה ב"וטת גוקבא
העפ פ4לתפ"טח :מא9פ" ההששא שצאהסצו,ן טעות בבח הפהשבא
שיא ט  %ח א
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לטון קידס

זהר לה

ן הדד
ישו

חשבה לאבררמ*.לא נתישב בלבי .א"לכך ביא4נו אבלן ה::ס (:6רסס ו(6 6תיסכ 6כ(כ6י  (*6סכי 5ועתג6
לא כןועא .בוא יראהויחשבה.ויהשיבלו לא כ;וב .אלאן עהו סכי סוי ת 6חוי ויחסכס ויחסוכ (י (מ כתיכ .ה(6
ויחשבה .אברהםודאי חשבה להק":ה .ולמדנוכת.בויוצאן ויהס:ס 6כרסס וד6י חסכס (קכ"ס דתגי 6כפיכ ויוג6
אוהו דחוצה .א"ל הקביה צא מאצסצינות שלך .אין זהן 6ותו סמו5ס  ("6קכ'ס  65תחגסנגיגות ס(ך ( 16ססי6
דדרךלהבין ששף .אתה רואה ואנ רואה .אברםאינוכוליד הורח( 6יזגדט סתי 5גת ו6ג 6חתיג6 6כרס '6גו
(יי
ס
וס
שיכיל בררך אחר .כדיריה :6רסס קו(יד תכ6ן ו(ס(ה6תסי 6סתד( %רה6 6חר 6כסתי
אברהם מוליר .מכאן ולהבא ה
זרעך .מה כה.די
להבין ורטך תחי כס
א כתרעשירי הקרוש :2ל
כת-מ מסיר6ס קדיס 6דת(כ( 6תגדע
בו שט וסו] ווצא כתרשדינים נהעורריםממנו.ול:דנ 1כה סתיס ]:זן ןסי 6כתך 6דדי.ין קת:רין מגס ותכ 6כס
חדי 36רס (חסתכ(6
יהיהזרעך .זרעךמכהש .בשעה ההיא שמח אברהם להס;כל יסיס ורעך ורמך תתס כססימ
עס
סו
ולהבץ שמו ולדו:דנק בו .לפי שנתבשר בכ"ה .ואע"פ ו(יוגדע סקיס ו("תךכק6כיס תס
ת"ד6ת:סר ככ"ס ו6ע"נ
שדינים נתשררים ממנה .חשבה אברהם לכהר הדצא אע"פ דדיג.ן תת:רין תגס חסכס 6כרסס (ססו 6כתר6 6ע"נ
שהוא רץ כץ 4דצא רחמים .זש'כ ויחשבה .מהוי
,חשבה .דסי 6דיג 6כ6י(ו6יסירחיוי סס"ד וימסכס מ6י ויחסכס.
נחשב ל4ן לכהר
ציקה[ .שיצא] רחכרם שח א ר [ק:יכ (ס] ססי 6כת-ח 5דקס [ד6יסו] רמתי וסה] "6ך
היי"
ה
יצחקכ"ה כח
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ד
 .ונקרא צד"ק.ורינים נ;עוררים5' :חק כ"ס
מסיר6ס סי 6ו6תקרי 5דק .ודיג'ן תתע-ין
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צד"קהע .וצא חשבה צדקשה.שויניםאין נתטררים כמנו3 .דק סו 6חסכס 5דקס 7דיגין ( 6תתיורין תגס.כניו
לפי שףעא רחטים:
דסו6רהתי
)5דוקי
א הדה פרא ארם עץ בכל עו' .למררבי שמעון . )6ךיךא ,ס,ס סר6 6דסידו ככ(ונו' .ת*י רכי סתטון
אשריהם ישראל שדקבשה קרא אותם ארם.
שכתוב נ) ואתן צשי צאן סרעיתי ארם אתם .אדם כי דכתיכ נ) ו6תן
י
'ן(65גסי' 65ן ת-,סיתי 6דס 6 .דס כ
י עעת 6קר(6ון 6דס .תסוס
כ
יקייב מכם ק-בן לה' .מה הטעם קיא אותם אדם .לפי 'קייכ תכס ק-
ת
(,סיכס דכיון דכר גס יסר(6
שכרצב ואתםהיבקים בה' אלדוכם שכיון שאיש ישראל דכת.כ ו6תם סדכקיס כס' 6
נינפל נכנס גברית שכרת דקב'ה עם אברהם .שכתובוה' 6תנור ע (6ככרית דמר קכ*ס כ6כרסס דכתיכ וס'
ברך את אברהם בוטב]ל]סע] וכתוב ג) חמדלאברהם.ורושהיל כ
ריךס(6ת 6כרסס ככוע(] נסע] וכתיכ נ) חסן (%רסס .וס6וי
ת
ליכנם בוה האדם כען ק
י 6וויי %ע36
פדבקתיכבהמפלוקייםשלמצהומתלךד.וצוראזה.ננקכרנסא (מס נ?6י6ד6סדסיתיר.כיון דזכס(קיית6סקוי
בו בוה הארםיותר.
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ן מדס% .מזיכתיכ ניס
ו
י
ק
6
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סו 6יסיס 0ו6 6דס פר6 6דס א5 6וס0 .ר6
אדם לפי שגיב .51והעחלת של אדם היתה בו .שכתוב 6דס תסוס ד6תבזר.
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וישכעאל במבן שלש עשרה שנהשננדקגףרלאו;את בשרערלתו .ייסתס (6כגו כמןמ(ס(ס טוסס
ת"גס כסתו(ו 6ת כסר פר(תי.
כ'ל .וש"כ והוא כיון ד6תגזר
כיוןשניכפל נמםבהתחלה וץאת
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שנימול .ולא נשתלם בכתהת דוערה .אבל זרע ישיאל ד6תנור % 6(1ת'5סגפקודי 6וריימ (:6 .6זוע6
י ח(ק ס'
וגשתלמיבנל .נקראים אדם ממש .וכתוב )7כי חלק ה' ד:6ת(ימו ככ(6 6קרו; 6דס תתס וכתיכ  )7כ
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פנים מאירים ופנים שאין מאירים .פנים עליונים ופנים פגיס דגסרין פגיס ד( 6גסרין סג'ס מ(5ין פגיס
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שמבחוץ .פני
םלשלימיןופנים של שמאל ]"5י בוא וראה ד(כר .סגיס דיתיג 6פגיס דסת 6(6וע % ]5שי זכ6ין
אשריהם ישרא לפני הקב"ה .שדבוקיםגפניםעליונים של
המלך .באלהד4נים
ושמו דבוקים בהם ןענ]וישראל
טמס
נ] ו6יגע
ושמו אחד הם.
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באותןפניםהת
ם
י
ק
ו
ח
ר
ם
ד
ו
פ
ו
ג
כ
ך
כ
י
פ
ל
ו
ס
י
נ
ט
.
ן
י
6
ת
ת
.
ך
ל
מ
ה
של
ן
ו
ג
י
6
ג
אמכלאורערגשצריםקיובע של ישמעאל .שכמה דס 6מתיג 6כ( וכניגידתגכרךיס6יגון רמיקין תנו %זת(כ.5
שהיירדאים
 .דכתס
ת
ג
4
,
קרי3וי
ם
י
ב
אודם וק4ז
ו
י
ה
.
ו
ל
ו
י
ה
ם
ל
כ
ו
ם
י
נ
פ
ב
.
ם
י
ע
ת
ח
ח
ר
ס
י
(
ה
ס
ן
י
ח
6
ו
ס
(
כ
ו
.
ן
י
כ
י
ר
ק
ו
.
1
1
ס
ן
ת
י
א
ב
טן
6י
כ6כסיןדיתסתת
6י כ6יגע
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ומפירות העליונות ה0ין ה*מאל והיטה0יודין :ןעט שמו חיט 4תרא ש 8הר4ע
פצא שט4ית פלבות
מהן .ווהו שאמרו הו*ל טנ*ה ואשרייתא 4!*4אל הד אי4עו

*טי2

טילה

,ט
.

רשי

לשוןהיהר

זהרלף

לשון קורש

כ2

79

דת6
יויסכן .כלותר ימ1י עץ ננל .ו4פיכך ועל פני כל אחיו ישבן .כ4ומר ישום
ידו 3כל 31ביגי כר ענל פני כל
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31ג'כ ויל פג' כל 6ח'' 1סכן על בל שאר פנים שלממה .ולפיכךועלפני כל אחיו י
מל כל ס %סגיס
לס
ד'
1ד '6דל 6זכו כוות
תת" 46ל ל' ח~קיס ס 6תגיגן ניור 6וראי .שלא
י כמוהו .א"ל ר' חזזה הרי למדנו נר
כ
ז
 ,נר גדק 1ל 6יתיר וסכ6 6תר תרידו כשנהגייר נקיאגר צדק ולאיותר .וכאן אומר מרי שירו
כד 6תנזל 6קרי
3כל וענ] "6לי סתע1ן נער 6תגיגן
י יעתע6ל דל 16בבל ועג] א*ל ר' שמעוןגרלסדט .ואין כן ישמעאלשאין
ג
"
ס
ו
ניור 6ס3 61ריס ד36רסמ סוס 3ריס דקד'ס 6סוס וכתי 3הואגר .בט של אכרהםהרה .בן של קדושויה
 .וכהעב
גיס'3סתע6ל 0גס 3רכתי 16ת 1כתי3 3וכתי 6ותו .בו בישמעאל וגה ברכתי אותו .כרעב כאן ברכתי שתו.
כד
ס"
וכתי 3סתס וס'3רך 5ת %רסס 3כל וע
"כתי3ידו3כל .וקתוב שפ וה' ברך את אברהםבכל .וע'ככתוב העבכל.
31ניני כך כתי 3ועלסגי כל 6חיו יסכן .ד6י ס %קרי3וי לפיכך כתוב 1על פני כל אחיוישכן .שאם שאר קךעביו
5דק 1ל6
סתנזרו6 .קרון
יתיר 6101 .יתיל וען6ט יתגיירו .עצו נ-9אים גרימצכרלםם:ולאיוחר .חזאיוחרעלית
נרי תכל.%
י אברםבן תשעים שנה ותשע שניםירא ה' תו'
)5ךיךץי3'6%ר6סל3סןד'תסספתיסםלךסגלססנ'ותוססיעססגת'תס.ס'.1ל6ס6ט''קערו)" '6דיוק
שי אל שרירתהלךלפני וריה תסים .מקרא זה
ל 6ישלעיין ט והא קשה בכמה4ופנים .וכי עד עתה לא
'5ת לע"ג'3 6ס וקס'3 6כתס 16רחין .וכ' עד
ת
ס
ס
"'ותין נקגלה הקב"הלאברהם .אלאעתיכשהניע לאותןימים או
'
"תגל' ליס קכ"ס ל36יסס 6ל 6ס'6דג 6כו תע
'
ג
ס
ל
,ה 6ס' 6ל 36רס 1ל6קודס וסכת'6'1 3תו ס'6ל 36רס .וירא ה' אל אברםולאקודם .דוץכהעב ויאמרה'אלאברם.
*ש' 6תר 6ל %רס "1תר ל6נרסידוע תוע '601דג6נוג' וה' אמר אלאברם .ויאמר לאברםירוע תרע .ועתהנטנה
"וס3ן 'ות'ן .וכד תג' לט כת''1 3ר 6ס' 6ל 6כרס ועי] מספרה4מים .וכאשרמ.נה אותסכהעבוירא ה'אלאברםועין
"סתעע דטד ססת 6ל 6חתנל' עלוי ועוד דכת' 3כןתסטיס משמע שעך לשילאנתנלהעליו .ועוד שכרעבבו תשעים
בגס ותסע סגיס3 .קדתית 6סגט ול3סוף סגיס ןעס) 6ל 6ותשעשנים.בתחרהתשגיםשנהולבסוףתשעשנימזעה)אלא
סכי ת6נ .6כל 6יגתיומין ל 6כתי 3ויר .6ת6י עע %כהלמרט .כלאותן הימים לוכתובבו רירא .מההטעם.
כל כנהט דסוס %יס וסתיס ק"3ס ל6 6תנלי עליס אלא כל זכק שהיה שיל וסוצם .לא נחגלהעליו הקב'ה
"חזי .ס6ידג6 6תגלי עליט .דכתי 3ויר: 6ו6י עעת .6כראוי .עתה נתגלה עלץ כראוי .שכתובוירא .מה הטעם.
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מסוס ד3ע 6לנלי 3יס ס6י 6ת כתך 6קדיס 6ועוד ד3ע 6משום שבקשלנלות ט זההאותשלכתר הקחש.ועודשבקש
י 3עוד הקב"הלהושיאמכגוזרע קידש .והקדושהאינה ש:רה בעור
קכ"ט ל06ק 6מגיס זרע 6קדיס 6וקדיס 6ל6לסי
דהיסו 6עיס 3סר6 6ל6 6תל ססת 6דס3 61ן תסעיס סגס שהוא ערל בשר .אלא אמר עתה שצזא בן השעים שנה
זתסעסגיס חתן קרי 3ס 61דיגסוק תגיט זרע 6קד'ס.6לסוי השע שנים .והומןקויב דצא שרצא ממטעיעקודש.יריה
 610קדיס6
א
ול3תר ינסוק תניסזרע6קדיס 6כנין רשא קרוש תחלה .ו
יח"ב יצא מםט ש4ע קורש .לפיכך
ןע
3
"י 1ע1 )1ל3 6לל סגי זתגי קדתית6
 ,ולא בנלאותן?מנים ת.אשגים.
מונה ממפר יכרםכאן
כך תגי
י
ו
ת
ו
י
ת6
יס
קדת3
תו תסעיס סגס .דכל יותוי קדת6י לח ס 11סגיס6 .ל 6ועודזפמרתשעיםשנה.כיכליכרםהראשצניםלאהיושנים.אלא
ם.עתהשועדינ]י.ע"ה
.ההישנים.
כחד קגס.דל 6סשויותוייותע ססת,6עקדת.ע 6לס6י .סגיס .כשנה אחת.שלאדיוימיוימי
שנים הן ולא שגה
סגיס 6יגון ת 6סגס
ג) ךי4פכ2ך 6ן6 1,ג6 ,לסדי ומ' ת6י תסתע דפן ססת 6נ) ךיאכ2ך אליואני אל שריהו' .מה הטעם ששיעתה
לא אמר שי אל שרי ,אלא כךלמדט .עשה
ל 6ס6תר6גי 6ל סוי6 .ל 6סכי ת6ג .6עכז
ק0"3
תת6ין דל 6קדיסין לתת 6וכל מיגון דל 6דקב'ה נתרים תריצנים שאינםקרושיםלמפה.וכל שאינם
כתרע
נימולים יכמזפ בהם ברשנרם בהם .ואיוה רושם יש
3סון ד6סחזי 3סון קיק דל"ת 1ל6יתיר 31נין כך,סת136ן בהם .שגראה בהם ש"ן דל"תה"
עיותר.ולפיכך נממאים
כסו 61תדכקון גסו4(3 .ר ד6תנות גפקין ת6מן 1ע6לין בהםוניבקיםבהם .לאחרשביסוליםעצאים מרשותםעכנמים
גנדסוי דסכיגת6
 103יו*ו רכינו 5קישמ 0ת בכנפי השכינה .ונתנלה בהם %ה ט'ד .רושם9יוש .אות
קייי"
ש סליס%1 .רס
סוץטרי וחסתייקו נקיומ 6סלי .0נרית השלם .ערשם ויס שך' .עשעלמים בלזם שלם.
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תיסקל.ך לסגי וסיסתתיס .ועל כן כדעב בזהאני אלשרי .התהלך לבני וזזההע2ים.
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ס
5גת (צטר .כרסית6
1דל*ת טר גרנך שלם .שעוטההסיאתה.ברושםשלשף'ןודל'ח ,הטולעצסך
י %יס נרסית 6דיו*ד ות5ן ד6עא 3רסו %ד6 .6תחד ותרי'המים ברוש אותט"ר.ונר שגמצאברושםהצה .ראה
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ס
,תלט6וע3ר5כל 6נגת 6ד .6דכתי 3נ) 61ל סדיועח)ינרך 6העך .להתב41ך בשם דשה.שרשבכרוטעובן נ) וש שףועתןדיאאיך.
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ה"טולפ
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בכלהייט *וש  4א%רזה נמפירתיסוד הגגהת ותר
ןטגן וגגרקרצארק נקרא ל ש *גכנםביזשת ספירת מלטת שעאי*ק.
רממפר
כ*ל :טדו פ מדקאמר וירא הוה באמצע חפ%ק
מספרימיו ולא בהמלת פסוק כמובריש מדרא ע מופמע
המשפ טכן
ך *נה ובמטפר תשעל"ר שני
יכן הוא
ימיו היא המבה לההגלות
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ושייהו טרוע מונח כאן ממפר הגדול תהלה ואח*כ פפר הק12ן והיל*ל גמו *כתוב ואברם בן
שניםושבעיפ
שנר רבקצראויקעל*מקארן!רקמפ
 ,בוה מהורץ רממפר הימים שפיר היהה המבה להתג5ת חואת :וטן בזה מתהץ המפפר 4מה פויה טמפר הגרול
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ואיק אלא גשעה אהתכען *ה" ולל* ורק עהה שמשיע למצותמילה יה*בו  6מבאן וו4בא שטתיו לשייפ, :שש פה לשט חחמלמו

.

.

א"י

יימר .

.

זדשש

לעי

לשון קורש

80

לשוון היהר

 %כל כחרים התחתעים .וכלםמיראתויראיםומזרעזעים.
לפיכך כר שנימזל .כלו%וקשאינם קדושיםמתרחקימממט
שאינויורדלניהנם .שכתוב
ואין שלכרם בה ולא
 6ועסך כלםצדיקים לומלם הרשוארץ .כל אלהרגימה4ם
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כיון שגימל אברהםיצא מן הערלה .עבנםבברית הקדוש
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המעם
עשמלסא קרא חעתלאשבכרוםםאהבשררהם עדעתה .אלאומכ"
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תולדותהשכרםוהארץ בדבראם .ולמהט בךץבראם .ולמדט
באברהם .מהכיטעם .אלא וה חפף חו השכעה'סנו חץכל
י והווה חע:
נקמשךיחר .ממא קשההשוין,כ
) זאתמיתי א ל תשטח פו' המל לכם כלוכר .אשר
י
אבא אשריהם ישיאל שהקב"ה בחר בהם
המשר העמיס.וטען להם אותהברית הוק .שכל כרשישבו
אות ה8ה אחע יודד לנעצם ,אם הוא שימר הבריתכראף.
שאק מכניפ ברשא אחר ,ו%4ט משקי בשמו של הבלך.
שכלכר שמשקרבוהכאיגץכחפקרבושמושל הקב'ה ,שכתיב
א'ר אבא בש2ה
 ).בה' בם?כי בנים והשילה.
בטלחכניסוכבריתדשה.קוראהקב'הלפמל~א
שהארם מבקח
ש%מ %41מר .ר) %מה בריה עושה בשלם .בז%תו שעה
ופח%ח העולם בד'פריצתונודמןשניע ועשכ
עלדמסדו6אק5צירי
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ומעידלכנידקכ'ה .בחש וראה כתוב") מה לך פהאלידצ
ט' .עעוב קנא קנאתילה' אלהי צבשתכי שבובריתך
כ "ארי"ל פו' א'להייך בכל מקום שזה הרושם דגרוש
ינרישמו אותו בניבבשרם .אתהתודמן שמה .והפה שועיר
שושואלעוט .תשיעיד שישראלמקיכרםברית הוה.חהרי
למרט ק 5מהנענשאליהולפני הקב"ה .על שאמררכילות
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ם כל זכר לררתיכם .א*ר
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ן שמנח *כהם עע 4ל
)9דנ
 2שכהמן זר האדם שויליד בן נקשר בהשנעה.
ש%זא רפחח ול כלפתהיםהעליונים.דגצעחשנהקקרבומשם
ד~קרוש !ננן !דם חעא שיוצא מן הילר דנימול נשמר
לפני דקב"ה .ובזכקשדיניםגתעורדים נעלם .צופה דקב"ה
בדם ההוא וטשץל דהעלם .ולניכך כועב ובן שסנת ימים
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ל  0%כל וכר .גתי )6 3ות6כ3,נטהת סתניס סגס.
ייי
גל 6כתז תחקל 6סלק 6ןסד)
3ססו 6ז%
י
ג
שת5( 6תנסת 6נחמד ושיתין כלסו עלתין וכתי6 3ם
3 %ר"עי יותס %י(ס חקות סתיס ו6רל ל 6סתתי.
 .ו%ן
דזכי לנער6לס6י 3ר"עכוק,י6ות 1ל%חעי 3יס כליותוי
6מיז 3כע 3יותסולילס .חסז
ווכי לתרין עלתין
י 36רסס סלים וכתי3
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עלפ 6ז 6ועלת6ז6תי .ועל ז6וז
ר
סתסלך לסני וסיס תתיט .ו6יתתי 6קרי ס(יס .כז זכס
(תרווייסו3 .טתסולילס .זכתי 3כ) יותס ילוס ס' חסדו
ו3לילס סירספפי.ופרויעע 6מטין 6כרסס ול6 6תקית3 6יס
3קיות 6סלים פד ז6ת1:ר כיון ז6תנזר %קייס 3יס
תסי
ווכס(תרוייסו ו6קרי סליס
ג)ןן4:ןצך-0 :תי 33סרכס ל3רית פולס סתח ו6תר כתי3
י
ד) ות3סרי %זס (6וס .ת6י וק3סוי ותע5ת
ת3פי ליס6 .ל 6ת3סרי פתס .ות6י ט 6זכתי 3ס)
ו3סרקי
ס ימ3רו תעל*ך .וכתי 3וסיתס 3ריט 33סרכס
זתני3 6כל ותג 6ז6תרסש 3ר נס 3ס6יוססר]סו %קדיס6
י
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ס
ז
חת .תגיס מתי ((ף"ס .תנש תתס
ונסתת( 6ףיס6
חת6חיזת 3יס .ו5י ל 6זכי זל 6גסיר ס6י 6ת .תס
כתי 3י) תכסתת 6לוס י6כזו .זס 6רסיתו זקכ"ס ל6
6תגסיר ו6יזכי ונעיר ליס סכיגת 6ל6 6תפריס תניס.
6יתתי תתקיתת 3יס .כז 6תגסיכ וס6י 6תעייל 63תריס..
י
) ת6נ 6כ 5ת6ן דש"3 3ריס לקר3ג 6ז 6כ6ילו %6י 3כל
קר3כיןזעלת6לקת"ם זקנשס וכ6י(31ני תז3ח6סליתת 5קתש.
כגיני כך 3פי לסדר 6תד3ח3 6ת6נ6חזתלי 6ער %לתנזר
מ(יסס5י קי%קזיס.6והתחסי3קתי ק"3סכ6י6 6ז3חעליס
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") תו3ח 6זתס תעססלי וו3חת פליו 6ת עולותל ו6תס(תז
עו' .ככל סתקום 5סר 6זכיר 6תסתי 36ו(6 6יר ו3רכתיה.
תסו 6זכיר 6תסתי ז 6תילס זכתי3 3ס ע) סלו ס'לי*6יו
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י .רתז לביור6
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זל 63ו6י 5הגזר ול5 6גנדי תגיס סס 61קסיו זל53
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כזכקזתקצ.6גגין כך ל 6ת3נס 6תסןטית .ז6יט 6סת%
נקכיותיס כי חרנך סגספ פ(ש ופחללע .1כלותר %ינויה
ז%פנזר ל 6תסמ 6לש3 .ניט כך זכ %טלקיס זת6ן
ז6קרי60 3י קרננ3 5מווות3 6רט 5קתי קנשס ..י) ועל
ז 5כתי% 3רי תנחר ותקר 3יסכן
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יכול לכם כלזכר .וכתוב  )6ואם בגברות שמנים שנה.
ח-נל במשקל אחדשלה ,פד) ולמהע שברם די?א זוכה
לדגצזקה ~ח~ד.ובתקייסים כלהעולמית .שכרהב אם
לאבריתייומם 1לילה הגףת שברםוארץלא שם,תי
י
ס.
וו
ז ואיע חומא בו כליסי
שהוכה לנטורלזה דברית
נדבק בהםביומם *1לה כברחאמידבדין .שהוכהלשנישלמות.
עולםהוהיעיל
ם הבא .וע'כ נקרא אברהם תמים שכתוב
התהלךלפני והיהתמים וגצזי נשיא המים כאשרזכה
בקגיהם בעמם *1לה שכתוב  )3טמם יומה ה' חסדו
ובלילה טדרה עסה ושניהם ירש אברהם .ולאנתקיים ט
חסר בקיום שלםעד שנימול כיק שנימיל נתקיים ט
וגה לשניהם ונ9יאתמים:
נ)ד)קירצהבריתי בבשרכם לבריתעולם .פתח ואמרכתוב
י
)7ומבשריאחזה אליה מהומבשרי.ומעצמ
?ריךלומר .אלאמבשריממש .ומה הוא .כמו שכתובס)
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ובשר גךשוטןו כת5ז .גשצ וחתה מ-תי נצשרכם.
שלבדטבבלומו שגרשםהארםבזה הרושם הסדוש של שת
הוה .מסגויטל לרשת לדקכ'ה ממם ממש וסס] עשסה
קץץשהנכףשרתבו.ואם אעו זוכה.ש%רם עמרזהד%ית .מה
כדעבי)כגשמה אלוהיאבדו.שדדי חרהשם של דגב'הלא
 .השכעהאינה נפרדתמנצו,
נשמר .ואםזוכהועמר בריתו
מתשמהבו.
ישא אשה תהדיעתיכנס בכגץמו
מתילמדם.
י)
יבבנו ל49בןדשה .כאילו דקריבכל
שי
אי
כ9
כלסישמ
קרבנחע השלםלפניו,קב"ה.וכאילובנהמובח שלם לפנט
לפיכךצריךלרגין מובח מןכלי אחד מלא עפר לכול
י זההבריתדקדוש.ונחשבלפני רהכ"הכאילו ובחעלע
ל
ועלוי
ח ,וקיבטו:צאןוב .49האהחביב טתרמדנל .שכתוב
ח)מובחאהמה העשהלי חבחתע14אתשלותיךואת שלסיך
עו' .בכלדמגףם אשישכיר אתשמי אבוא אלךוברכתיך.
 .זו דמילה שכתוב בה ע) טך ה'
בי? אוכיר את שמי
יראיווברעעלהחףיעם.וזוומזבח אהמהבודאיכמושגתבאר.
אחרע מהכתוב .ואם מזבה אבנים תעשה רמז לנר
שגתגייר שי?א מעם קשה ערף וק9ה לב זה נ9יא
מזבח אבנים לא תבנה אתהןני
ת כוע נזית דוש
שנצרךקןרםלהכנעצבעבורתהקב"ה.ולאימולאותועדערשכח
הקבורה זרה שעבד ער עהה .ףסור ממם קשווך
הלב .ואם נימול בלתידכית ממם קשיות הלב ההדא.
יהואכמואבן
שיבקשליכבסבעבודהדגךושהשלהקב"ה.די
דגפסל .שגןדים אותו מ?ד זה ום?ד זה עשאר אבן
 .כי ווא ישאר
בבתחלה .לפיכך לא הבנה אתהןנית
בקטרותו .כי חרבךדנפהעליהותח~ליה .כלומרוו דגמילה
חלקו של זה
וגימול לא תימיב
לפיכך
זההמקכרדימבב49בן הזתהבחרבשמחהברצעלאפשנרייחידדקקבי"ה..י)יעל
וו:קיב ישכן
גו:כימי
אושרי
שמקויב את בם כמו קיבן בדגדלה לפני דקב'ה .רצון
י %3ג3%יס הףי 3ח5רי
ומי תדווש 3חוין הקב'הבייבןזה .יבחר
ט וי9יט וי4,ם מדוח בשני
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ו
ל%י1ל60י )1%י6עון תוץ 6תקמרו כפו .6דו*5ת.
ש%לו השנים נקשריםביחד.
ככהוב ישטןח?ריך.חיריך ודאישגים לפ,כך דטידים
:קית* פכמר וווכקי תקרעיז 3ני"ש3רי3ג6ן
 .אמי הראויניםחקניםשבבאן.כשמקייבקבנקהמלקרבןזה.פהחים
ר 3יסכן מלריך4(1 .טן זקחוף פ"3סו ה%כדש
י תבחר ה-9ב"שנן חצדך .תחעמרים שם
ו5תרי"פרי
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ש
א
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5פרי
9ש)".
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%ח פי ו3 %י *9טמ השנת עדפ 48פ מדה הוגאמת שנשראתבייה דמינה גבותתץיני
ן מתערין ישל לכס גל ובר וב31ות
הפילה יתעלה למדרגח גד1לה ננאת שיוכה לגו,מה קךושאץ .ח1ישו קש 4בגה להשיג
א יומההף
4ריג
הצגבוריינ4ויה
שטע;קנדפ]10שפלי
:א%ה וגשו שדן ו4למשלה:
2רלות הטיא 8%
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והרלף

אומרים.נשבעהבנצבביתך ק-ושדיכלך .אח"כמברך אשר
קב"ו לדבנימו בבייתו של אברים אביט .והעומדים שם
לברית כן הכניסנו לתורה
טמיש .בשם
שעי
ולמעשים מובים:
וה
נפ
בו
דח
של
ו
 )6ךיאמר אברדם אל האלהים לו ישמעאליחיהלפניך.
נאנח ר' וויא ובכה .פהה ואמר ותהי שרי
י על זסן הר%א שלדה
עליהאין לה ולד.ויר'עלזה.ו
י ולכועדוי ילדה שרה אח"כ
דגר את ישמעאל .א"ל יוס
ודצה לה בן נוע ק-וש .א"ל אתה רואה ואני רואה
וכךשמעתימפיו שלרבישמעוןהענין וע"1אניבוכה .ףעל
זמן ההוא .של ששרה נתעכבה כתוב .ותאמר שרי אל
טאפינאאל שמחתינו' .ומפני זה עמדה דשעה
אברם וט'
לדגר לרשתלשיהנבירתה .הדה לה בןמאברהם .ואברדם
אסר  %ישמעאליווהלפניך .ואע"פ קויקב"ההי' מבשרלו
?ל יצחק .דועדבק אברדםבישמעאל .עד שהקב"ההשיט
ולישמעאל שמעתיךתו' .אח'כנימול ונכנס בברית דקדוש
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לשלם בארץ דגךושה כשדצא ריקם מדבל זנ!ן רב.
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4בני ישראל מלשובלמקומם .ער שתכלהזנות דדךא של ז%עה:2
,ממצ

בני ישמעאל .ועתידיםבני ישמעאללטררמלחמות חושת
בעולם .ויתאספובנ אהם עלידם ויתטע מלחמה בדם.
ילדךבשה .ואחתסמוךלירושלים.וישלפ
אחתע4הים .ואחתע
אלה באלה .וארץ דקדושה לא תמסרלבני ארום .בזמן
התא יתעורר עם אחד מסוף העולם על רומא דרשעה.
יחגר בה מלחמה שלשהירדדם .ויתאספו שמה עמיםויפלו
בידיהם .עד שיתא0פו כלבני אדוםעליה מכל קציארץ.
וש"כ נ)כי זבח לה' בבצרה
ואיתירר דקב"העליהם.
תו' .ואח"כ מהכיצב .לאהת בבטצת הארץ ט' .ויכוית
לבניישמעאלממנה.וישברכלהשריםצלדםלמעלה.ד~אישאר
שולמעלהעלאומותהע%ם .אלאהשר ולישראלבלבדו.
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אוירא  146ס' כ36וגי טטר'6 .6רמיי 6כיון זתס" 6
)דיראאלי ה' באלעי פפרא .אשר חיא כיק שוגיע
זמן ההוא שברית נפצא בו באברהם ונימיל.
ססו 6זתג 6דכרית 6סתכמ כיס כ%רסס ו6תנזל
ש פלמ .5ומלס זקנ"ס סוס כ6תנלי 6כיס סס"ד א נתקים העולם .ודבר דקב"ה היה בו בננלה .זש"כ
כדין"תקי
(6 6יו'ס' .כ) וסו 6יוסכ סתמ ס6סל כמ1ס סיוס "6ר ףראאליו ה' .נ) ווצא עשב פתח האהלכי%םהעם .א"ר
וסיתרעון פתמ ס6ס( ז 6סו 6כתר 6עסיר6ס דמלכ ]6] 6שמעע פתח האהל .וה ועא כתר עשירי של ד5ל'"]
ד6יסו טשת 6לכ 3תסכג 6קזיפ 5דס %כתרין.ונךייס דה שוצא פתח לכל טשכןקרוש של שארהכתרים .וקראו דור
ך לכתר הוה צד"ק .שכתוב פתחולישעדי צרקוט'.
מלכ6לס6י כתר5 6ד'ק דכתיכ
סתטד גליסר6סערגי 5דקוגו' .רני
סירו דזצעו .וכתוב ה השורלה' .כוצםהיום .כאשרדאיר *%רהחסר.
וכתיכ ~ס ססער לס .4כמוססיוס .כ
מ1לק עדכיס ד6כרסס נ) ר' 6לפור 6מר ת6מזי דפד % 63ק גורלושל אברהם .נ)ר' אלעזר אמר בואוראהמרם
5תנזר 6כרסס ל 6סוס פ(ע עתש  636תנו זרנ 6שני4ול אברהם לא דץה מרכר עמו אלא מתוך פררנה
י על ססי 6דרנ 6התחתעה .וסררטת העליומת לא נהקיימו על מדרנה
תח6ס .הרנין ט(6ין ( 6סוו
פת"ס וכ)כ,ון ז6תנזר תס כתיכ .קוייירת(6 6יו ס' .לת6ן ד1עחתעהההיא'ג]כיוןשניכול מהכתוב.ויראאליוה'.למי.
ס,ל 6כתיכ ויר 6ס' 6 %נרסס ד6י ל%רסס  %4שדיי לא כד%בוירא ה' אל אברהם .שאם לאברהם מה
דס6
סנ סכ6ימיו טכקזטת 6עו (6 6פנזר זכתיכ הר 6שבח יש כאן יהר מבתחרה מרם שניפול.שכריבירא
ס' 6 (6כרס 6ל 6סתית6 6יסו ויר66ליו ס' לכ,עו 6ה' אלאברם .אלאסוד כמוםדצא .ויראאליוה'.למררנה
ס
רנ 6דמ(י 3פתש ט"דל 6סוס תקזתת זג 6סד 663תנאך דךדא שרברהעמו .מה שלאדיה טכךרםלוהמרםשניטל.
ר4
ל עתחבר בדבור כאשר ריבר עפו
דססת 6התנלי נך( ו6תמכר כדכור כז ת3י( טתיס ונ] שעתה נהנלה
י
ה
ה
וסו6ייסכ כתהר .("61הזו6(1 6נלי ת6ן 6ל 6סכ6נ(י העא יושב פתחהאהל .וועא% .א נלהקי .אלאנאןנ,
מכטקק דכ(סו זרנין סרו ע( ס5י דרנ 6תח6ס כתר החנמה .שנל ריטדרעתנרצעלסררנה התחחונההזאתלאחר
זמ:גזר 6כרסס'י
] פ6מזי ויר(6 6י 1ס' ז 6ט 61רז 6שגימול אברהם ' ]7בוא וראה וירא אלע ה'.וה וצאסוד
זק'ל ז"כתיע ז6תחכר כדכור ו6תנלי כ"ס .וט 5יוסכ ~עקול שנשמע .שהתחבר עם הדבור ונהנ4הבו .ווואיושב
כתח
ז 6טלת 6על6ס דק6יס 53גסר 6על"ס .כטס פתח האהל .והעולם העליק שעמד להאיר עליו .נהש
סד
ס
סיי
6
:
יס6 6מגסיר קעיג .6זרנ 6ד%רסס 6תזכק דידם .שושייריארה בהינתהימין .המדרנה שאברהם נדבק
כיס וס] ד' 6כמוס סיוס .כסעת 6ז6פקריכ זרנ 6לזרנ 6בה "] ר'א כחום העם .בשעה שנת49כו מדרנה למדרנה
זז 6לקכ( ד )11 6ד) ר' 6
]כ6 6תר ו"ך(6 6י 1בהשהוקוק של %לננד ]%י) )7ר' אבא אטשהראאלף.
כעתוי6ולכ6ת"6תנזר 56רסס סוס 'י
6תנלי ער של 4נימול אברהם דץה סה%ם וז]ניון שנשולנתגלה
ן
ו
י
כ
6תת
6ססלייסתו כדק 6יז
גית 6מזי מ דכל .השרתה %ץ השכעה בולימותנראוי .כוא וראה
כ( 6וסר 6עליס סכיגת 6כ
.
6ו
וסו 6יוסכ סתמ ס6סל וסו .6ז 6ע3ת 5על6ס זסרי על העאיושב פתח האהל:11 .וא .זה עולם הע14ן המשורה על
ס6י עלת 6תת6ס6 .ימתי .כמוס סיוס .טתג 6זתי6וכת 6זהטלםהרודען .אימתי .כד%םהיום .בזמןההשתוקקתשל
דמו 5זיק לקיסרי כיס ומ] מיז ויס6עיגיו ויר 6וסגסס3סס צריק ראחר לשרוה כו'"
]מירוישאעעעיראויגה שלשה
מנסיס גנכיס עליו .מ6ן 6יגון נ' 6גסיס 6לין 6כרסס עשים נצבים עלע .מי הם שלשה ששים .א* אברום
יצחק ויעקב שעסדו על ו%תה הטדרנה וכ] ומדם ענקת
 .י6יכת6זס6יוזרנ 6תת6ס וניענה .שויראוירץל9יאתם .וחזשדעקקת מדרנההחוישצה
ויט-נכוסיוי6קויי -יוותמ
זמזוות 6זילס (6תתככ6 6כתרייסו הזאת להתחבר בהם .וחרוה עלה וצא לרסשך ארדיהם.
לה6ספתמשכר66ר5ס 63תפקגו6כרסיי 6לגכייסוך] .ס) ומממזי.כתר וישהיוארצה.לרבין כמא לפניהם"
 .1ס)ובוא וראהלאחר
ז6תנזר מכ-סס סוסיתיכ וכ6יכ .וקכשס סדר לנכיס תלת שגשול אביהם דההיושבוכואב ,והקב"ה ולח אלע שדשה
תל5גין כ6הנ3י 6וכי ת6ן יכיל לתושצי תל6כין וס 6כפיכ םדאנים בדדגלוש וכימייטל לראותמלאכים .דוי כהוב
י) עוסס תל6כיו רוטת ונו'6 .ל6וז*י לון .דגמת י
) עושה מלאכיו ר1%ת ט' .אלאוראי ראהאמעם .שאררז
י לארץ ברפיון רמות עוום .ואל יקשה לך זשע.
יס6י דס6
(6רע 6כנוו 6:זכגי גס .6ו( 6יקסס (מךמ
י
י
ה
ש
וו6י6יגון וונון קדיסין וכסטפ 6דגמתי לטלת 6תתלכסין בודאי הם רעצתקחשות .ובשעהווורריםלעולם מתלבשרם
כ6וירי וכיכ%זי זנולמין%51 .צעו (ככי גכ 6תטכ כמיזו
הדפות
זיוקגמ
% 0ש קע
מראה מקומות ט ז0 4 %יי 6ן."9 0 .י)  "9ס)י9
דו הזהר
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פרשתוירא ~] םייה האההנה מעשר המפיחת שדושות שנקראת מלטת שורש השבינה הקיושה והיאיוו' פתה להשינעל
עם הספירות העליונית והן בחי' חגרא! ען קודם המילה בא אליו רקעגין קול בלגד שלא בר4עגלות עשי שמיעת דיבור אלא בהשגה
 .ואחר שנימול נרם הזדיוטת בשלטת הראוי בפירת ההמארת שהיא בחי' קול עם ספירת מלטת שהיאגחי' דיגור ובא הקול
שכלית
 .ומפרש תראאליו ה' שספיתת הע*אות נחראגינתנ* באורות שלהן על מ4ירת מלכות בשלם)ת
לאיוהם בהתנ*תע'י שמיעת דיבור
הראף, :זן הייט שספירות העליוטת נתיחדו עוחוע בשלמות הראף עם ספירת מלטת:יי
] הגה מדת ההפר ג9יאיופ ומרתהדין
 .וזהו גחם חיום שעא הסילח נרפ שיה" חם היופ* חייטשיוו :נשפע פעולטת
נ-9אתלילה
 .ומדרנת אברהם היחה מדת ההסד
שקךש
קיום מצות מילח גרפ דהשד%קקות
העליונים הדגה אמות חסדיס למדת החמר שהיא מדרנת אבדהם ]% 1ותה יפרש כחם העפ המו
פ4
גמדת היש להזחונ עם מדתה*להשיאיר החשך מן האור חגשפע בו :ש שהשגתו ברוה הקודש 1ב141אה היתחס4ימח :שןפפירת
היסמ היא המחנרת בהשתוקקות ספירות העליעות עם מ8ירת ר4לכות ודץא נקראאז גשם צדיק
 .והשתוקקותהישה נעשהו עא קי81
ר,מצות גגלל ובמצות מילה בפרפ,:ט] פי' שראה שהנ' מררטת חפד גבורח תפארתשהן שודש אנרחםייהק ויעקב ושורשהג' מלא~פ
ןפוע להשפ%ע ששע לש4משה*
שבאלגגויאל רפאל הן מ1ד11טת עם מדת המלכותלהוופיו  4שע שת 4שלהן להיות להיניקהופוו
 48 )%ס8אהייטשיונל להוות 4פצ%נ 4מדגגא לא%רות האלאו
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והרוירא

ישדן

הזרד

הדמותשלהם.ובוא וראה אברהם ראהאותם כדמותאנשים.
וףע"פ שהי' כואבמדצרלה- .דא ורץאחריהם .בשביל שלא
לנרוע ממה שהיהעושהמקודםלזה .א"ר שמשןודאי כדמות
טלאכים ראה שתם סמה שכתוב ויא0ר ארני .באל"ף
דל'תוי"
]השכינההיתהבאה.ואטהמלאנישהיוהומבים שלה
וכסא אליה .לפי שהם הנ' נתנים אשר תחתיה ךק וראה
עתה בשביל שנימול .מה שלא דרה רואה קודם 0רם
שצימול כתחלה לא היה יודע א4א שהם אנשים
ואהר כךידע שדם סלאכיםקדושים .ובאו בשליחותאצלו.
בשעה שאמדו לו אוה שרה אשתך ובשרו לו בשירת

זיקג 6זילסון ו%מזי %רסס סת5 6ע גמיח נמ גס6
ו5ע"נ זסחז כ6יכ תתי5ס גפק ורסע 6כמרייסו.ננין ז65
לתנרס מם זסוססכיז תקזתת זג"6 .6רסתעוןוז6י כמי~ו
זתל6כץ חת6 6ן .תתס זכתיכ וי5י
ר 6דגי .כ6ל"ף
זל"ת ו' 16סכיגת 6סוס %י61 .6לין סוו
תיכין זי65
ס
וכוס 6לננס .ננין ז6יגון ת5ת גווגין זתחותס !יכן ןמת6
ססת6ננין ז6תג~ר
 .תס זל 6סוס מתי תקזתת זג 6פו
6 65תנן כקדתית 5ל 6סוס יזע 6ל6ז6יגוןככי גס.6
ולכמר יזפ ז)6גון תל6כין קדיסיה .ו5תו כסלימות5 6בכיס.
כסע %ז6מרו 6 04יס סרס שפך ונפוו 5ש נסורפ
י5מק :-

תוספתא

תרמפתא

.

.

.

יצחק :-

)6דירא "לי 1ה' נאליני טמרא .למה באלתי ממרא )6דירא %יו ס' נ66גי תתו6 .6ת 4כ66מ תתר6
ולא במקום ארו .אלאלפי שנתןלו עצה על
ול 6כ6תר 6מר6 .6ל6כניןזיסוכ5יס פיס5ס5
כרירעע דיבריקסילא של.1בוועה ואמר ד
ו,קב"ה לאברדום מירו זקיית 6זעיס .כסעת 6ז6מורינן קכ"ס 65נרסס
לדכול .הלך אברהם להתיעץעםהכיויווינ א'ל ענר אתה 5תנ~ר 16ל 6כרסס לית5ך עס
א" 5עגר '%מ
י
ו
ר
נ
מ
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ומישין' צריךמב*להכרד .עלוהמיםאליו.ודהגץנסתלכך ות6ן ד%יך ע3ילס תיז תיין סלקין 3%יס%" .נ6 6סהלקין
א סטא .תדיך כבילה עכסף .כוין ידפ %רסם ד-6ע פם .6%עפי סנעס
כי בו אברהםשיי
1ר
ענפץ .ש הכי
,חרבודגרם .אהכירשנצרךלהיתע ממא תע וש ל6ו ;1ד ,תי 6נני3ן כדין ידמ זנפי ל6סו4ונ6
טיד ,השם לא
1להשמר שבעתים5ם .בוא וראה
בשעה שהזמין 1ל6סתטר 6ס3פסיותין .ת 6מ1י 64פי %כפפת 6ד16תין
החתהעץ.בשביללראות 6ן לתל6כין6 .תר
אתדמלאכים .אמר להםו
אהשדעי 17שא
וסספט תמת ססן.כנין לתמתי
ולבדוק שתם .ובעץדיצ
פיוליכל בני העולם ,ולת3דק 3סו3 .ססו6 6יל %סוסכדיק ללל 3גי עלת.6
ה ברק
 .שוצא עץ ההים ורז6 6יט דכנין קכשם ק6תר סכי .ד6
יעי
ד הךא שבשביל דקבשה אמר כך
י6ט 6יל%ע'דזמיי
של הכל.ולפיכך אמר והששו תחתועץ% .א תחתעץ .לכל 6וכנין כך וססטכו תמת ספן .ול תהת .
וכא -8אה כאשר חמאארם .בעץהיעת מוב רע חמא ,ות 6מד כד חכ %ס3 .ען סדעת עו 3ורע מ3
שכתוב וסעץ הדעת פו' .ערם מיתה לשלם .מה כועב .דכתי 3ותטן סדמת ונ" וגרס תות 6לעלת .6תס כתי.3
וופעה פן ישלח טץ ולקץ נם מעץ החים תו' ,באשר בא וממס סן יגלמידו הקמ נס תען סחייס ונו' .וכד הת6
את"עולםה,עולשםהי:אעץדךדים% .רסס63 .ילונ65ודפ6ץפריליפנ%וקתי5ןלכפלל .66דסו6:6ילנ 6דטי..
אברחם .בעץ אחרוף' מתכע
ן האט2ה לכל
פידי
י
נ
נ
י
נ
ב
ו'
)5דיאמרן אל4איה שוה אשתך 2ו'.וכי לא ירעו )8דיאכשאו6ליו 6ט סרס 6סתך וגפ
לפ"וכי ל 6טו עעי
מלאניםדקליונים ששרה רנה באהל ,ולמה
ת65לכ6י פל6י דסרס סכס 6 .%%ת6י
 .אלאשאין יודעים בוהדהפלם .קק מהשגמסר כתי6 3ש6 .ל6
י 3ס6י עלת6 .6ל 6תס ד6תתסר
כתוב*יה
פ
י
י
להם לדעת .איהשיה אשתך .ש%א הפ לאמר לפנעג 6א לתגדמ6 ..יס סרס 6סתך .יל3 6מי לותר תקתס.
כתן שאסר דנהבאהל .מרדיאמר שפבאשיב אליךכעת כיע ד5גור סגס 63סל תע וי6תר סו6 3סו6 3לקי כעפ
חיה יגה בן לשוה אשתך2ו' .בוא וראה הרך ארץ,כי מיס וסנס כן לסרס 6סתך ונו /ת 6מף 6ווש %ע .%דעו
מרם שדגין אברהם לפנ4ךנ לאכל ,לא אנצץ ל 1כ4ם ,ל6 6אעין *נרסם קטייסו
.
י
%עלרס .קל666ט5יתןרולסלויסלתתייכד
6
י
כדי שלאיוד'נראה שבעבהי שתההבשציה ופסעםלאכל .כנין דל6יתמו דכנין סס
ו
ס
3
ל
י
דכתי 3ו%
לאחר שכתוביאכלו .אז אמרולו בשפרהדויא ,ויאכלו.
יג5ו .כדץ 6תרו לש ססי 6כסורס .וי6כלו.
הקעלהעלדעחךשםל*כיםעלהניםשכ4ם.אלאבשבילכבוזיו
 ,דפתך זש%י מל6י 6כלי6 .ל 6ננין
של אברהם נראהכך .א'ר אלעשייאכלובוראר.ל9י שהם
ש 6פמד סכי6 .שר 6לפור וי6כלו פ6י.גניןד6יגון
אהשדפיכל אש.ולא הרהניכר.וכל מה שגתן להםאברהם 6ס 6דל4כיל 6ס1 .6ל6 6תטי .וכל תט דיס3לון 6נרסט
יישסצץ של אברדנ אצלים'למעלה וכסן!
.4%ננין דתסער6ד6נרסם5כלילפיל6וגס:1
היו אצלים.לפ

,ע

-1

נ) דיאמר

שנ אשב א4ך כעת הוהפו' .אשר יצוק

שפב אשב .שב יוטב צרז חמר.שמיי
מפתח חהלפידחייפע ביוץ של הקב"ה דצא ,ולאביד

שלקמ אוש ,-כבפ שלמדפ שלשה מפהושת דנ שלא נממרו
ביךש4%ח.שלתלית.של החהתהמתיםושלנשמים,
שלא 4מפמ ביד שליח .למהכתוב שבאופב .אלא
י
א
ד
ו
 .לפיכךכהוב ויאמר
ווקבשהשדיי זוסךועבולאמהםאמ היבר
חיאה ב
יבלטגךם שבהוביאמר פתם
שוב אשב
ש ויקיא סתם .דצא מלאך הברקע ולא אחר וכי)ויאמך.
שכתוב נ) ויאטר אם שגפע תשמע בגךל הי א5חך 12י.
ראמר .ולא אמר כווצא.יקרא .שכתובוייי
א אל משפע
המא
סראה מקופת חי 9טי 0 9אחיץ

פיאי

איך.

.
-

יי

ידי*

ג) ן9%שכעך פע 6ס156 31ך ספת מט 16 .'131י עמק
ש6 3פ .3סו 3יסו 3ת3פי 5ש .דרא
תספמ 61 6לתפקד עקתת 3ע 6דק"3ס 6ש1 1ל 6כיי*
דסלעם 6תר .6כתםדתניגן תלפ תסת
שסת6יכוןדל6 6תתסרי
3יד 6יס5ש .6זמיס ותמייפ סתפי וגסתיס .וס61יל
דל% 6תסרו 3יד 6דסלימ6
כתי 3שנ 6ש*46 .3
פ6י קנ"ס דפס ק6ש עלייסו66תת6ריתלס ננשכ נמינוי*מר
סו6 3סו63ליך4 .ע 6טי 3כל %ר דכתיג וי%ר סתס
 16וינך 6סתס .סז 6תל 6%ד3רית 1ל6 6מר' 6כוו 1י6תר.
דכתיכ ג) וילאזר  06סתופ תמתע 3קול ס 6לסז פו
וי6תר1 .ל 6ק6תר מש סא.וירי
 6דכתי3
מל תסס

דו הזהר

ויוך
"6%

אי
טמא טומאה
)  48שש
חטרהגסוולפאא,ה"ןט,ראוהיייפ4פהגישלכהינהמידה:קיוהש?ןה:פ" מצד מדת חחסר כי אין להם עגו-ה של גחירד נגרייי
ה"מוונס נקרא גהמא ד
 .ולגן
חרע

זהךרירא
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1ל 6רומר ת6ן 6 610תר דכהיכ 61 )6ל ת:ס 6תר עלס
6ל ס' .ג6 6תר ת6ן 16 6%ף 0כ? 6כתינ החמר :וכ
 ,סיס
חסוכ .ף ?6סתס1 .ל 6ק6תר ת,
ככל סגי
תל6כ 6דכ
ר,י-ת סוס1 .גל 6כק":ס חע"ר.
"כנ"כ כתיכ
לו
6
וי6תר טכ 6סונ 6לז עו' .וסכ?כ
ןג6לסרס 6סתך .ת6י
סעת % 6כתיכ וסגס נן  .1ח נגין זל:" 5וכ
ש 0נר 6יט כזכקדתית ..'6רכי סמגמן6תר וסגסכן
דר46
ד
"6ס 61כן וד6י  651יסמע6ל .ד 6סו 6כן ד16קיר ל%וי
כדקמי
6.יתתיככידליס .נסעתתופגןליס פלג:ימדכמ6
וכמ 6לתיךכ ל"ש קרכג .6וי5מק כרתיהין וסכפ סנין
סוס.השכיס
ס גאש סכ .6ד6ילו כעס כטיס כיס כרגל 6מזח
ל6יכיל לתיקס קתש"61 .ט6 1וקירליס ל6כ'י .ועקד לט
כמד 6יחר.6ננין לטכד רפותיס ד6כוי .וסגס כן לסרס
":סך .כן !סרס דנניגיס תיתת .זכניגיס כ6יכת גססס
פדיגפר,
תתינסי וטכסכן לסרס .ל6סתלק 6כגיגיס כספת6
דקכ*ס "2יכ כוי %פל פלת .5זכז'ן וס' סקז 6ת :רס
ונון
ונוע ו %תזכרי 5סרס כנ
יגריסס .דעמק מצ.ד 16סי
נן לס
נ) דשרה סיטת סתח ס6סל וט" 6שץו ת6י 1ט6
חמריו .וסי6 6מריו תכפיליס 5ל 6רז66יסו.
וכרס שתעת מס דסוס 6ץר פתמ סהסל .ד 6דרג6
תת6ס פפמ 6זתסיתגות 6וכח! 6 6%1חריו דלצדיליס זרג6
על6ס .ותן יות 6זסות סרס כפלת % 6סתעת תלס
דקנשס .נר ססי 6ספת .6דנר 6מר וסרט סותעת .דסות
יתכס סרס סתמ %סלכנין לתסתע תילין .אא 6סתמת
 '%ת5ס דמתנסר כס 4%סס66%1 .חייו
% % .רסס
דמס יתינ חמוף דסכינת 6י נ)רכי סטעון 6תר וסרס
סותעת פתמ ס6סל .ז 6ס 61סתמ 6ד5ד'ק .כדי 5סתמו
י ספרי 5דק .ד 6סת
ל
מ 6קדת6ס ל6ע6ל6כ"ם 'כע! 1כס6י
פתמ5 6תמזון כל ס6ר פת
מין פל6ין .ת6ן דזכי
%י.זכי
ל
לתכדפ!%טש ונכלוץ ס %סתמין .ננת דכלסו סר6ן
פלש .כני
ן כך כד 6תנסר 6נרסס 65י דרנ 6סוס
6תר .כתס ד6תתר דכתיכ וי6תר סוכ %ע 6ליך כפת
מיס1 .י6תר651 .כתיכ ת6ן סוס .ת 6ס 61סתמ סחס 5וש
ד 6סרס סותמתס6י זרג 6דסוסתליל פתש ת6י דל 6סוס
סתפת תקותת ד %זכתינ וסרס סהץפת סתמ ס6סל דסוס
תכסר"1תר .שכ 6סוכ 6ליך כפת מיס וסנס כן לסרס
6סתך .ת6טי כתט ס 61מכיכות 6דקכ"ס לנכט ד%רסס.
דס65 6גפיק תגיסי5הק פד ד6תגזר לנתר ד6תגזר 6תכסר
1%
כיס כי5מק ננין ד6יסוכדי
מפי
ןסוזרעכ6תסקדיסד6כתיוכפד6לס6ר6ת
זר
6יסו זרפ 6קזיס .6צזין6י
ו כו
לתינסו .ותןמד פד ל6 6תגזר %רסס  6100זרמ 6ד%יס
ל% 6ט קויס .6נגין דנפק נט פרלס 61מדכק כפרלס
לתת5 )6(! 6כתר ד6תג"ך נפק 0סו 6זרפ 6כגו קד'כ.6
61תדכק כקדופס דלמילמ %61יז לפיל 6ו5נ! 61תזנק 6כרסס
נדרג'ס כדק 6ימות
 )7דאברהמיסרס קגיס נ'6סניתיס ת6י נ6יסכיתש.
ספוריןדיוחין ד6תחוי כדין לסו .מד ת6ס

מראטעםקומית ש
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%א אמרמי דצא .א0ר .שכת1ב  )6חשל סשה "מר עלה
אל ה' .וףא אמר טי הוא .אף כאן שכדעב ויאמר שעב
 .אלא בכל אלה
אשוב .יאמרסתם.ילא אמר מידיה
מלאך הבריה היה .ודגל ברקב'ה נאמר .ולפיכך כהוב
ב אשוב אליך ומ' .והנה בן לשרה אשתך .כפן
שי
יהאטםע-ם שלא כהוב והנה בןלך .אלא בשביל שלאיחשיב
שתה מן רגריהיה כבהרולה .רבי שמעין אמר ודנהבן.
וה וצא בן בוראי ולא ישמעאל .זה וצאבן שכבר לאבץ
כראוק איטתי כבר אהו .בשעה שעקיו 4נבירגהבח.
ורצהלהישב שתו ל49כן ,ויצחק בן שלשים ושבזשנים
הוה.דך.יאברהם היהזש .שא"ץ היה טעט ט בדגלאחת.
 .תזא כבר אתאביוי ועקרו
לא יכול לעמדיפנט
ככבש אחד .כשביל לעשית רשון אביו .וךגה בן לשרה
אשהך.בןלשיה שבשבילומהה .שבשבי %נצטערה פשה
ער קרצאהממנה .ורנהבןלשרדע לילזעלות עבהיו בשעה
שדקב-ה יושב ברין על העורם .שאז וה' פקר את שרה
פו' .וורי נזכרתשיה בשביל זכותו שליצחק !;'ווע'כ
דוא בן לשרה:
נ) דשרךץ שמעת פתח האהל ווצא אחרט .מה והוא
אחריו .הזאאחריוצריךלום .-אלא סוךיוא.

ושרה שומעת מה ש
חאומר פהח האהל  %מררנה
יהוהיכ
התחתונה פתח האבונ
 ,והוא אחריו ,שרצרה סררנה
העליעהע וטן הים שריהה שרה בעלם לא שמעה רבר
הקב'דסכלבדבשעהההיא.רבר אחר ושרהשימעה.שורהה
עשבהשיה פתח האהלבשביל לשמועהיברים.היאשמעה
רבר הוה שנתבשר ט אברהם .ווצא אחריו .וה אברהם
שהוה יושב אחורי השכינה ,ג) רבי שפעון אמר ושיה
שומעה פתחהאהל .והיצא רפתח של צד'ק .כם'שפתדצ
5י ששץ צדק .זה פתח דיאשון ליכנם בו !נע! ובפהח
הוה נראים כל שאר פתחים העדיונים.מי שזטה מהשינ
פתחהזה .צכהלהביובוובכל שאררפתחים.לפי שכלםוונים
עליויל
) ..לפיכך כשנהבשר אברדס .בדדגה ע היתה
ר
א
ב
ע
ט
ש
ו
מ
כ
ר
מ
א
י
ו
שנהוב
שוב אשצבאליך כעת
אומרת.
דרה.ויאמר .ולא כהוב כה דךה .ווה הוא פהההאהל .ועל
כן שרה שעמעת מדרנה  %שהשעה מרברתעמו .מה שלא
שמעה מ9רם לזה .שכהוב ושרה שעמעת פתחהאהל שהוה
סבשר ואומר .שוב אשב אליך כעתחיה וונהבן לשדה
אשתך .בוא וראה כמה דהא אהכת וקב"ה אל אבררם.
ילאהצאממט יצחק ערשגימול .לאחרשניבילטעבשר
שמי
בוביצו" 4לפי שהוא ווטהחיע קודש .ומרם
שגימולאין
א
צ
ו
ועתה
כמו שכחוב אשר זרעו בו
וךא חיע
למיגרצ .ובהח ה%אה מרם שנימול אבררס.
רחרע ש%
לא היה מודש .לפ 4שיצא בבעך הערלה .ערבק בוערלה
למטה6:1ו לאחר שנימול יצאזדע דוצץ בחוך ש-ושה,
ונרבק ב-9ושה שלמעלה ודץליר למעלה ו5נ!ונרבקאבררגם
כר%י:
)7דאברהם
הלהבמזד9רינםויבאיםבימים .מהבאיםבימים.
קצב ורמים שראה או 5הם .לאחר מאה

.

ידש.

*

איי

%אחד

.

אות ג-ד ג) ד 4קנ ג) דף קנ ז) דף קנ

ששרץ יווראל בריה הפרשה וול פקר 4אץ שורה כדי לה,כיר ,נות עקרת יצחק:אח
 ,פי' שרה שמעה דברי השכיגה חגקרחה פתח
! הא"ן נשורת הגן עשי המלאךמיבאל שהי' א 1מרבבה להוצגינה .ןכטן היינו ספירה האחרעה שג9יאת מלנות :מ) פי' שגם4ירת
פלטתנראין גל שו*ר ספירות עליע
פהות הטניםעליה לדשדוונ עמה ולהשפיע בה שפע ,ה )6הייע כה הטופאא חלק 1של נהש ר)קדמוני:
%ט שהי גבדש להמשיך מלטעלה הנשמה הקדושה של נשמת עהק:
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ן הוהר
ישו

צהרוירא

ןג:סענל:גתנעםמף2מג:כןכי""מי'שמצס

יאחר תשהרם .נכנטבימים בקצבתהימים כראיוננובאים
ביטים .כמו שכתוי כי בא היום .שנחשך היום להכנם.
חדללהטתלשיה שיחכנערם.ובאותהיהשעהדרנישה עצסה
ולפיכך אנמרה ואיני זגמ .שהרי דצא
בעדון אחר
 .לפי שדיא זקן:
אינ,ו75יראץ להליר
ן סשם האנשים וייטקיפי על פני סדום .ר'
)6ןיקנמ
אלעשיאמר נוא וראה כמהנידג הקכ'ה טבה
עם כלהבדיזת .וכל שכן לאותן הה.ל.:םבדרכיו.שאפילו
בזטן שרוצה לרת העולם .דצא טים )מי שאיהב אורע
6טרובמצוה .מרםשיבואדיןהריא4ע4ם .שלמדמ בשעה
אוהב לאיזר איש שילח לו סהנה. .מה רךא.
נד
עש
קבב'שיביל שריכהב..וכיון שז.כה בו דצא סמשיך ערה
י.
דום של ח0ר .דגסשךמידבחינת ריסין ,ופירס אוחו על
ראשו ורושםאותי.כדישכשיבואהרין 4עלם .אותו המחבל
עי' נזהרבו .שכאשר זוקשעיניו ורואה אותודיושם .אז
טסהלק סממ ונאהר בו .לפיכך הקדים לו הקב"ה בסד
ן על סדום,
6כוה.יבזא וראה כשבקש הקב"ה להביאדי
הי' מזכה תחלה לאברהם .ושלח לו מהנהלונוית עמהם.
בשביל להציל אה לומ בן אודו טשם .זש"כויזכר אלהיס
את אברדםו"פלח את לומ סתוה ההפבה .ולא כקוב ויזכר
אלהים אהלום.שדייבזכותושל אברהםנייל.וסהי,יזכר.
שחכר לו טה שהכה מקורם עם אותן שלשנע המלאכים.
נדסיון זה אדם הזוכה בצרקה עם אנשים .גשקה שמךין
שודהבעולם .ו:קב'העכרלצ94ץ ההיאש"שה.לפישבבל
ן שהוכה האים .נבתב כך עליו לטעלדג ואפילו בזמן
"ט
שהדין שורהעלע .והקכ'ה זוכר לטובהדיץאשעיפה וזכה
עם האנשים .כסשש וצרקה תציל ממות .לפיכך הקרים לו
הקכ"ה לאברדם .בשביל שיזכה ויציל ללום .בוא היאה
ויקוסו משם האנשים .סאהה הסעודהשדתקין להם אברדם
חכה בהם,ואף עלפישסלאכיםהיו וכהבהם .וכל טאנל
דציא לא נשאר ססנו כלום .בשביל אברדם לזכות בדם.

י

ג,ש%
::

ח( (7סיות (סרס 6ורמ כגסיס וססי 6סעת 6קתהת נרעק
רירס ומוגי,קן .ךסה ה.סו
נמ7וג6 6חר6
)6
תכס סהגס'ס ו'סקשו ט 5פגי סד,ט .ר'

דיקמי

קת5.% 5
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5מזכ' נמ5ס עד65יית' סכו 6ך'נ( 6ע(ת6

מסכג 6כג'ן7יזכי ניס.וכיון

ךש

נסעת6

ניס 6יסי 6תסיך ע(יס

דזכע

%יס"ס ורסיס5יס נג'ן ךכןיית'ךינ( 6מ5מ .6ססו6מחנ65
6סת(ק תגיס ופךסר1ס מיני כך6ר,דיס ליס רוכ"ס כתס

מ י ו,ק "

זפ טץסן

נמן 5ס,נ 6ל1וס נר 5שס מתמן .סס*ן וטכר(6גיס
%סיס  06ל7 .01ס 6נגותיס ך6נרסס 6סתזיכ .ות6יויזכר.
%י -י5ג'
ננ":ס.6תנסעת66כ'ן
כנוונ 6ך6
5יס .עס
'ו
סר'6נט5מ 6קכ"ס6ךכר
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וכתוב שם נ) השקיפד ממעק קדשך מן השגוים .מד שם
לרחמים".
ש כאן 'לטעדם .ואברהם דולך עמם לשלחם.
"שותרהםלויד.א"ר אסא אםתאטר שאכרדםידעשמלאכים
דם .לסה עשהיהםליר .אלא א'ראלעזר אע"פ שדיה
יודע .מה שדיה יגיל לעש1ת עם זנשים .עשה עמהם
1יוה*פחם.לפי שכךנצרךלו לאדם לעשוקלויהלאויחים.
שדדי דנל בשה תולה .וכאשר דצא דףהדצלך עמהם נגלה
יקב"ה
נ%יאה מקוטת ש  .19ט אא נץ נ) דגרסנ,

"

דו הזהר

מאה ותשעיפ האמ ק*ץ .ירמושיגיע ומן ת1לרות ישאק גענור הקץ של ט4ת משר*פ
אנן יתנן
וה
יה
יהח
4צששוש
צ1קץ שימנח
פעתאשת
א
יולרוה יצחק כיזעע :היימ שפרמח גרה .לבן '8רש הנדעכ שעד"פן חויא חדל כברנל
מ
"המלאבים גיעני 0ל0עלח מבא מרת חמפר אערשעשל אגרה 8במנרלעיל:
בנשיפ ושעמ נעשה שף2ף אצ5ה :מ0ו כי

לשון הזהר

זהרוירא

%י מ%רסס
קכשס פליס ו%וסס וכתע וס'
סתכמ
י16ילפהסון.
פס
ום'  .91פ 6עיתויגיס .ננין 6ומק-נ"ס
ת 6מ1י כו כ"ג פכיו לויס למגריס 6ימ %סיך
3סכיגת 6ל6תחנר6נסדיס.וליסךפהיס %ורמ6לסזנ6ליס
וננין כך נפי ליס לנרגסל3וויי ל6ספי61
 )6ך1ץ* 6ת5 4תכסס6כי מ%רסס 6סר %י פסס *6ר
יסתס קכ*ם "טנ כל 6רפ 6ל%רסס .לעסוי ליס
6מסכת ילות6לפלעין .וכ9נ כי 6ת כל ס6 7-6סר 6תס
רו %לך 6תגכסולזרפך.וכתינ ס 6ג 6פיגיך חך %וט'.
1לנתו גן"ס %עריך ל6פקר6 6סוין6לין% .ור קכ*ם
ל6נרס .8הצ6 6כ( ,כ %1וכתיכ
ככר שכיתית
כי  %סמון גוים
י לתממי נגין 1ל6
תיך1 .ל 6י6ות
פת
6רג
י
ל
16ופ ל%וסון וגן"ת (ש %רסס %סני .וננין כך
%ערו ל16א 4ס .סס-ו חו 6תר סתכסס 6מ פ6גרסס
6סר6גי פוסס "6ר  6%ת 6מד פגותכות 6ו%רסס.
61פ"ג ד*6ל קכ*ם זפקפ סדדס ופהורסכי רכס .ופס
כל  61ו6ההיך פפיס 1לעופ ליס וכפי למפנד ויכ6
כסווס ( 6נפ 6קתץם לסזכ 6לשלל1ס 6(1יפניוניסויג6
מ6י טס %ננץ  6(1למתנפ 6נר 6תן פונדוי .של 61
ס3מ קנשס ל6ע ומיכ 4ס כמגש ו%רסס וכתע
ויגראלסיס 6ת 6גרטס וש(מ 6ת ל1ע מתל סספכס ום'.

ג) דא-רהם פע "סוס %ה גדע ופ15ס .מ6י עפמ6
נרכס  61סכ%6 .6ננין ל5ודפ 6ו%י4
נספת 6וקנ"ס מעינ נוי %פל פ(מ6 65 6סתגי וס6
יתענדיג6
6רקפ( 61ונרממי פל ו .6על 6כרג %מו6ונסעת6
מו6
1ס 6כפיכאגי תפלתי לך ס' פת ר5ק זתגין
ד6יסו פת %ון הפין ו%ו 4פ פת %ון .ומגץ
דסתפ חמגין ו %פפפ .אגין ו6ספכמ ממגין
 6(1שתכמ וכתיכ נ) ורסו ס' כסת 151קר5צסע נסעש
גדע
"6 .ר 6לפזר ל"תיו כ 16ל5נור .כק ל6תל מד
כ
* כך נרך(יס (%רסס .ו6יסו סקע
בץ
וכ6ן לטלי פלמ .6כ
ככו פ(מ .6דכתע (6ס מולוות ססמיס וס6רו נסכרה*ס
ותגיגן כ%רס"ס .שףס ננימערי 6ס(סש .סכי תגיגן
מלתין 5מקש 16מץ ןה*ס נכל ור.6ודר3 6פ(מ .6כמס
ד16מין ל%רסס
י 9פתע (מפן 6סו י15ס 6ת נגע ונף חמרו ורך
)7נ
ן וכתיכ וסתרו
בכף ס' לפסהע 5דקס ומספע.וכי כיי
דרך 6 .מ6י לפסות 5וקס ומספע 6ל 4מ6ן וכעיר
6ימף ו%ריי
.פ.6ד6ככיכול וקו 6פוסס 5וקס הוספס .ומ6י
גן נכס רט פתטן 61פר וף
קכ*ם
5וקס 1מספע
ל1ן לכגי כס .6דל6
ן 1ל 6מסנ"מין,כיר4י 6זמ6רעאן.
י
ע
י
י
מ6ן פכיו 0ת 6קדיס 4נכ( יומ6
דיסע %קס ל8סכגי .פ6מזי 15 %קמיס
מ.6פהומ6סת6כריגמ6 66ממ*
ל
גיס נויג .6וכל 9כלאס 9גדיג6
ד6קךי
5ד"ק 51תן %1ן ועאנ לש 5וקס (מנשכס .6ס 61פגןולפי65
יי
ק
עס 6ס(יס כדק 6י15ת .ננץ ד%קשס 6 61י(ג6
דסממי6י קו
%1 ,ק*ס עהנ ל%שק .חן עאכ כדין
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הקב"העל אברהם .שכתוב וה' אמר המכמהאני מאברהם
תו'.וה' .וצאוביתדינו.לפי שהקב'ה דןה דצלך עמהם.
בוא חאאה כאשר הארם ישהלויה לחברו .דצא ממשיך
להשכינה ו4זתחברעמו .וללכת עמו בהרך דתה להצילו.
1ופיכך נצרך  4לארם ללות לאורדרם:
שי שץה .א'ר
 )6דןץ' אטר ר0כםהאני מאברהם
יאברהם .להעת 4
אשל
יוצדה וקב"ה מק כל הארץ
אההז טחלהלעול .6שכתובכי את לל הארץ אשר אתה
רואה לך אהשבה ולזרעך ,וכרמב שא נאעיניך וראהתו'.
וזששר שבקש הקנ'ה לאקור מקומו;ע האלה .אמר הקב'ה
כבר טשתי את הארץ לאבדהם .עזא אב לכלם .שכתוב
י אב רגממ נרםטזתיך .ולא נאהלי למהמע הבנים 1לא
כ
ע 4אביהם ,ש9יאתי לו אבויהם אורגי% .פיכך דרה
י
ד
י
*
 .זש"כ וה' אמר המכמהאני מאברהם
צדיך לדצריעלו
אשראניעושה .א"ר אבא בש וראה ענוקגיתו של אברהם.
שץע"פ שא'ל הקב"ה זעקת סרום ועפרהכירכה .ו*שץר
כל אלה שהאריך לרבר עמו וההייוע שרוצה
ו
יי
לעשתדד
בסרזם .לא בקש מלפניושיציל את לוםולאיעשהבו
ן.
מה רגמעם .בושביל של 5יתבע שכר עלמעשיו1 .עלכן
שלח רקב-ה את מם והצל אותו בזכות אברהם .שכדעב
ףזכר א4דיס את אברחמ ףשלח אתלום כדעך ההפכהתו'ו

 .סה המעם של
נ) דאברהם העץיהלטי נתלועים
ברכהזובאן .אלאבשביללהודיע.שאפילו
בשעה שהקכךה יושכ ברין על הע%ם לא נשדגה .שהץ
עשבבדין זה וברחמיםעלזה .והכלנרנע אחד ובשעה
אחת .אר"יחהר כתובואני תפלתי לךה' עתרצון.פעמים
ין אעמים שאין דיא עת רצץ .פעמים
שרוא עת רצו
שמע תפלה ופעמים שאעו שמע .פעמים שנמצאשעמים
שאט נמצא .שכתוב ג)ררשו ה' ברמצש קיאודצ בהימצ
א'ר אלעשיכאן לידרד כא לצבור.כאן לסכךם אחר
וכאן לכל העולם.לפיכך היה מברך לאבררס ,שדגאשקול
ככלהעולם .שכתוב אלהתולרות השמים והארץכרברא.ם.
41מדט באברה"ם .עו'ה בנימסריא שלשים .כך לסדט
שלוים צדיקים מזמין הקב'ה בכל רור ורורלוןלם .כמו

*ל

יץב.

שהזמין את אברדם;
)7
ייייהע למען אשריווזה אתבניו נו' ושמרו דרך
כ ה' לעשתצרי
ץומשפם ,ההלא כען ץכדעבושמרו
דרךה' .למה כתבלעשות צדקה ומשפם .אלאמי שועמר
דרכי התהיה .כביכול וצא ,עושה צדקה ומשפם .ומוצ
צדקהוםשפם .זה הקב"ה 41ן בבה רבי שמעון ואסר
י
ו.
לה 6לפשרם .שאין יודעשואיןממתכל:ם בכבוד רבונם
מי דוא דהעופה שם וזקיוש בבל יום ו5זו הלא חדע שזה
וזא המתן צד ,-9לענחם .בוא האאה ושביארו שהעני נקשר
חמקום שנקיא
ן דוא.
במרתודץ .וכל סאכלוביי
הווי
שהלמעיה ורהי'
צד'ק1נק1,םי קנותו צדקהלק~י .דצאע
התם ר,,
,קדחש בשלב9ק כראף .לפי שידק"ה דיא עץ
מט

דציים

 0 :9 9 0 :9 9ק ,4גץ ט גיף 9ג.

וצרק'ה פשפיע לצר'ק .וכאשרמשפיעלצדקאז
מתחבר

יו
.ענו':::צ%ה;ךמןנקע!ץ,:':מך,1~4:גו::.:י4,זה':הו':,ש

ךיוהוי

הצהר

 .הף"ה 84ע" :א 0פה שטיפ עלר קוב"ה ושכיגתיח השס הוי"ה עם השם אדנא .חיינו עשאת שם הקתש; .נח] הייט
ושנינתיה
מלג*1ת גחף פק8ל ן4ת לה פגוןשה כלום אלא מה שמשפיעימ גה ששו הספיחת* מע הלבגה שאין לה אורה רק טן השמש ,ומ9רח
א
צ
ו
ת
4
,
ע
נ
ר נ'
פשא צר9ז י"י
השםאר4יי8 1ח9איואוגא4יץש ת8אר*ה"גזץיא עע ת9פ בה המששיע,ופירה הוח הף*הניא
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טעחברזה בזאת .חהשםהקדוש נמצא בשלכות.ומי שעחטה
כאילועעשהשיהיה שםהקריש
בתשתלעמוורת4תכדדטמאיתוןלסשמדהצ.אודעאוישה לטטה כך טעשרר אלה.
צדוץ בכלעת.
וע'כ כד%ב*ן אווי ע%מרי
ט6קסני ,5ס:.
משפםיכועלנשדהצא עושה אותו טוג
וקכ'ה  )"1כב
עושה צדקשה זה
אשרי חל 9קאכה לעש%ת השם דקדוש לטעלה .לפיכך
העל דגל .ודוקאצדשו לשמה .שהרי נהעורר
צדקהעלי
צדק'ה לצרשק להברם ביחר4 .רהיות כל השם הקהוש
כראף :-
חמרהכי רבה גו' .א'ר ק
ו סןש תשף :ונ; ,ס'4 .דקדיאמר ה' חקע מהם
אלשר טא וראה א"ל דקב'ה לאברדםזעקת
י עלה לפנ מה שדם עועדם לכל
מרים שהי
םי שלא יכנמו בסדום ועמזרה.
הע%ם .שמנש רנלי ששי
שכתובנ)פרץ טחל מעם נר דנשכחיםמנירנלדלומ"גוש
נעו .פרץ ט,ל מעם נר .פרצה דן' פה*ץ דנחל לאחעןבני
העולם שגמט לשם .שכלם כשראו מי שנהן לאכל
ולשתות לאיש אחר .הע משליכים אותו בוומקדנהר .חה
שלקח סהם הלחם עש%לונ'כ%ך .וע'ככלבניהעולם הט
נשכחים מנירנל .שסנש רנליהם לבלתי בוא שמה .ומי
טעניםניפםברעב.כי לא
שבא שמה ד 6כ"גהט
ו משאר
נששת.ותש.היעשוגהצזיא
היו %חנים ל 1לאכל ול
י
נ
ב
העולם .ה%ק נש ככתוב ד) נש מענלוועיה .שהה טמים
םשלאלכנוסלשם.ואפילושפותהשטים
ללכתבמענלהררךעקי
65
נמנש לבוא שמה .שכהוב ס) טעיב לא ידעועיםגו'.
ול8יכך כל הע,לם היה שועק על סדום ועל עמורה ועל
י
כל הערים .שכלםבדמיץ אחרהע .זעקת סחםועכורהכ
א" 41א
רבה .א"ל אברהם למה .א'ל וחמאתם כי כבדה מאד .ונו
מ .
לפיכך ארדה נא ואראה
הבאה:אלי עו %כלה .י
) ארדה נ6%1 6ס
 0ארדה נא ואראה המעקעה
סנ6ס  46עסו כלס.
שמ' צהך 6מר ארדה נא ואראה.ודי 4הכל
אלא ארדה נא מן מדרנת הרדמים לטדרגה הדין.
6 656רוס נ 6תדרנ 6י 5דרנ 6דדינ 6קוסיינו
יוידה ו"6ן השראה .ראיה וטאתהיא להשגיחע4הםבאיזה
איתם* מצאט ראיה למוב ומצאט ראיה לרעה.
ראיה לכוב .שכתובי
) ירא אלהים אתבני ישראל ץדע
.נדי"'
אלדים .ראיה לרעה .שכתוב ארדה נא ואראה .לדשניח
לחסנ"6
ס 5נשי
ע4הם ברין .וע'כ אמר הקב"ה דבכמה אני מאברהם" .ייסו
6ניסת6
הכצעקתה .דכצעקתםצריךלומד .שדיי כהוב זעקתסוזם
 .ולמה הכצער%זה .אלא מהו
ועמורה .חפתי ש-ם היו
ן דועובעת דין בכל 14ם .שבך
דגצעקתה .נזירתדיי
למדמ .הרבה שנים עמדה מרתהרץ ותבעה מלפניהקב"ה
ץ על שטכרו אודיוסף אתיומף .לפי ששדת הדץ צועקת
י
%רץ.וע"כ כו%בדכצעקתה הנאהאלי.כיץהבאהאלי.
זה הוא מוד .כמש'כ בערבדיא באהוכבייהיא שבה.
חהו הבאה אלית9יד ומטעשוכלה.לבר אסרכך .אפשר
סנ6ס 56י פויר ותנ] טסו כ5ס
ק6טר6 .י
תאמר לא%ק דמלאכים .בר ראה סדבר עם זה וטפקד
לאחר ו"נ] שאלאברהם אמרכך .שברשוו; 1עטדו אלא
ד%טס%טות .ולמה עשו .עשה צריך לוטר .אלא זה אברהם
והשכעה ש%א פרה ממט .ד'אעשו .שאמר כךלהמלאכים
נ)
ו) צף קס ), :סטת נ
מראהמקומות 4 4ש 9י ג) לף קס  0הטג ג-ח מגגי ס ס)6י,גני"
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מס ד6תמר ל%רסס .ננין דסוו ותיג'ן תמן וסוו חסת:הין
(מטכד דיג .6וע*ד טסו דכר 6מר פסו .כתרנומו
טנדו 1מ17
)5ךיבשן 6נרסס 6'1מר ס6ף תססס (ן'ק טס רסע .
*6ר 'סודסמ6ן ממ6 6כ6דרמתגות5כ6כרסס ת6
סזי כגמ כתיכ וי6מר 6לסיס לכמ קל כל כסר כ 6לפג'
זנו' טסם תכת טני גסר ו6סתיק 1ל6 6מרליסמידי
 6(1כט 6רממי 6נל כ%רסס נסטח 6ד (*6קנשס זטקת
סדוס וטמורס כי רכס ונו' 6רדס ג 6ו6ר6ס ונו' .מיד
כהיגויגס %רסס ה6מר ס6פ תססס 5דיק טס רסט6 .שר
"לעזר 16ף %רסס ל 6טנד סל'מו כדק 6י6ות נמל 6עניד
קידי ל% 6י 1ל 6ס6י 6נרריס תנט דינ 6כדק6' 6ות.
זל' 6מות ,כ %טס ה"נ .6וס6ר' מחמסיס טד טסרס.
ענד 1ל6 6סליס דל 6כט 6רחת' כין כךוכין כך ד6מר
"כרסס ל 6כטינ 6למתכט 6גר טוכדוי  (%מ6ן טנד
ס('תו כדק6' 6ות ד 6מסס דכיון ד6מר קכ"ס סרו תסר
קן סדרך 5סר(1יתיס טסולייס פנ( מסכס ונו' מיד תס
(ת'כויחל מסס 6ת פג' ס' (6סיו יט' .טד ד6תר וטתס
תס 6מס6תס ו6 %ין מחג' ג 6מספרך 5סר כתנת.
עלגנ דכ(סו חסו .ול 5וז מתחן טד ד6מר ליס סלחתי
גדכריך 6כל 6כרסס ל6 6סבמ 6ל5 '6 6סתכמ כפ
זכ6י ו6ס ל6ו (1 6טל ד 6ל 6סחס כעלמ 6כר גס דינץ
טל דריס כנוסס ד6יסו רעי 6מיותנ.6וינם %רסס וי6תר
ן גרתיס ליותנט ד6 6ולי ימ165ן סס מחסיס סר6
"תקי
קחתסיס ד6יסו סירות 6למגדט ומס] טד עסרס ד6יטו
שמיך6ס סו %דכל דרנין *5ר י(מק טד טסרס (6ץ
שסרסיומין רכין ר6ס ססגס ליוס סכפוריס .כנין כך סר6
"ממשס פן פסרס וכיון דתע 6לטסרס 6תר מכ6ן
ש 6 610תר דק"מ 5כתסוכס ופו) ננין כך ל
ילהת 6ל,
גמת (תוו 6מעסרס
 %סמל6כיס סוו נטרכ ום'*6 .ריוסי
()ךיבאו צי
תילטיל .6וילך ס' כקסר
מזי מס כתינ
ולס לדנר 6ל 6נרסס דס 6כיון ד6תסרס סכיגת6
מ6כרסס4 .כרסס תכ ל6תריס כדין ויכ 16סגי סמל6כיס
סוומס כפרכ .דס 6מד %תלק נסכיגת .6ו5סת6רו 6יגון
תרין כהן דמת 6ל1ן לוע רסע כתרייסו .מ6י עטת.6

י

"ס
"ף

6יסו 6טיל לון לכיתיסו"יכ

וכי כל 6יטן וסח 5ת'ין
לון ל-יכל ,לווסתי .ונגי תת6סיך ל 6קסל'ן ל'ס .דס6
(כרת'ס טכדו וינ .6ות6י סו .6דכרת'ס דלוס יסכת פת6
7גסת 6למו פני .6ידפו כס ספוס דוכס 6ו6ותכוס כריס
"יגר 6טד ו%לוס (רעי 6ל6ננין דסום נלילי .6מסינ
זל 6יסתכלוןליס נכי מת .6ועס כלז 6כחןו 6לנית.6
5תכגסו כלסו %1מרו לנית'6 .6ר י
יט*רסע לוע
%ק 6
"נתרייסו .דגתיכויר 6לוע ויקס לקר6תס
מ6שקיס
י
כ
ר
י
נ
ר
ו
'ס 6תו 6פר ויוקה 6ו5כרממ
פפמון1יון"ור
5זר סכימש5 4פי 5טליחצ כתיכ טכ41 6ר6 6ע ףקם
לקר6תס .וכתיכ סתסוירן לקר6פס משומ ס41סל.מט 14ן
מץ 6סכינת5 .5קף סס %ספ4סנינסונ ושפרסנס נ6
%נ"
ג6ל"ף ול"ת נוץ עשו .כארו נ .6בט  %מנטי ליס.
ת6י כארו 4(6% .%יר 6לון כא)רגיסיגי %ננין ד63
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ן קודש
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מה שאמר לאכרהם .לפי שרה מעמנים שםוהיו נטצאים
שם ועשוה הרץ .וע"כ אמר עשו .ר'א עשו .כתרטנצ
עבדו 1ת]7י
צ אברהם ףאמר האף תספה צדיק עם רשע,
)6דיגז
א"ר טעי המי ראה אב רוצק כאברהם .בוא
י
חיאה בנח כתיבויאמר אלהים לנח קא כל בשר באלפנ
ונו' .עשהלך תבהעצי נפר .וור:ק נחולא אמרלוכלום.
ולא בקש רחמים .אבל אברהם בשעה שא"ל הקב"הועזז
סדום ועמורהכי רבה וט' ,ארדה נא ואראה !1צ' ,מיד
כתוביינש אברהםיאמר האף ,תספהצדיק עםרשע .א"ר
ף אברהם לא עשה בשלמותבראוי .נח לא עשה
 4בך ולאנך .אברהם תבעשיהי' הדץ כראוי.
שלא ימאוחכ עםהו]ייב .וההחיל מחמשים עד עשרה.
אישלא בקש החמיםביןכךוביןכך .שאמר
עשה ולאטטר.
אברהםאינני מבקש לתבע שכר מעשי.
סי עשה
בשלסותכרשי .וה משה .שכען שאמר הקב"ה סרו סהר
מן הררך אשר ציתים עשו לדםענל מסכהתו'.מיך מה
כתובייחל משה אתפני ה'אלריווט' .עד שאסר ועתה

טרא

אבי

העשירית סוף כל המהרנווע .אשר יצחק עד עשרה .אלו
עשרהימיםשבין ראש השנה *וםרכפורים .ופעך רועהרל
מחמשים עד עשרה וכאשד הגיע לעשיה אמר מכףן
ולטסהאע דצא רסקום שהעמד בתשובה ומו] לפיכך לא
ירד ~ממה מעשרה:
ר
"
א
.
'
ט
ו
ב
ר
ע
נ)ריבאן שני המיאכים סדימה ב
י
יוס
בוא וראה מה כדצב למעלה.וילך ה' כאשר
כלה לרבר אל אברהם .שמויכיון שנ0תלקה השכינה
מאבררם .ואברהם שב למקוטו .או ףבאו שגי המלאכים
סדומה בערב .שהרי אחר נסתלק עםהשכינה .עשארו אלו
השנים.כיון שראה אוהם לום רץ אחריהם .מה הטעם.
וכי כל אותןשדיו באים שמה .וצא הבניסם לביתו ונתן
לרם לאכל ולשהות ובני העיראיך לא רינורצ .שהרי
 .ומה וצא .שברצ ש 5לום בחנה פת
לבתו קשודין
לחםלעני אחר .רכקחו בה.בהשרצהביבושווזשיבוה בראש
הננ עד שאכלוההיבורים .אלא לפי שוי' בלילה .חשב
ש%מש יסתכ 6בובניהעיר .ועם כל וה כשנבנטלבית.
גית .א'ר יצוק מפני מה רץ לוט
נא0צ כלם ופכבו ר
אחריהם .שכהוב "1ראלוםיקםלייאתם .רבי חושה
י
ב
ו
?ואחר
יסא .אחר אמרצירחו של אברהם ראה עטהם5,
אטר שהשכעה שרתה שזם .כחוב כאן ףרא 6םויקם
לקיאתם .וכרצב שם הרץ 95יאתם מפתחהאהל .מה שם
ראה השכעה .קוכאן ראה השכעה ,והשטר רגהנא *אינ'י
מורונא .נוצ נאצייך לומף.
באל"ף דל"ת

ת
י
"
ביצמשיפ

.

שע"ד.

שו~1 11שש אאפ ?נקש אנרהם אה4 4חצ4אפ בח
של] לפי' 1שארש נפירשףי* זהכא העישןבניקור קמ*ץ כמו שהוא
יפנע*
תשוגא
 .וריה לעורר ראמים ולחפקיק הריניפ ב*ולם ששס הוא המתקהחדיניפ והחפ שלפחפינהשיש בו חפשיפשער

בינה*

ווה ה;ולם נקרא תחלת ההשגה פקןלא להטזא עדעשיהדףיט עולם המלכות ט8ירח דששחיונא :חשע כאמרפ ו*ל קהףש ררושו ח' נהמצאצ
שווו עשרתיפי חשובה שנפצא או ח *חיה חא*י השף יצהקחרי שת רפו לרורוזע :אופ שת 8לא*ואשיהש ג8ישיף לפעגשר בררך

י

1דש4וירא

לשון קודש

**

עמקית

יראו אותםבניהעיר .ה~איכנט בדרךיישרלבית% .פיכך
אמרסורונא .ר'חזקיה אמרבואוראהכיון שראה הקב'ה

"י

וונו'ן וזוס ונקוך .נון,,ן,,,1ו;א,,=,

מעשה סדוםועמורה .שלחאותן המלאכים להשחיהלסדום.

מה כהשב וירא לום .ראה לה%כינה1 .כי בףיכל לרא,ת
אה השכינה .אל 4שראה אחי כהזזוי שהאיר ועלה על
ראשיהם .וש ויאמר הנה נא אדנ"י .באל"ף דל"ת כמו
שטזבאר .ונעבח4אטזיהאור של השכינהשהיהמאיר .אמר
סורו נא אל ב-ז עבדכם וליטירהצו רנליכם .אברהם לא
קמשה כך ,אלא בתחלה אמר ורחצו רנל'כם .אח"ב ואקחה
פת לחם .אנל לופ אמר סורי נא אלבית עבדכםוליט.
ואח"כ
רנליכם ודהטכמ
רותם והלבתם לררככם .כרי
וע
שלא יכע
רחצב
יהם אנשים .ויאמ לאכי ב
.רחשובלאנליהןי '.לפי
"שכך הע עועשים היערחים שנכנמים שמה
איש
שיכניסםלביב וע"כ אסרו לאכי ברחובנלין
 .מה כתוב
ויפ.ור בם מאדט' .טא וראה דקב'ה כשעושהדיןבשלם.
שליח אהד עושהלזה .וכאן אט רואיםשגי ש6חים.למה.
וכי לאדיהרי באחד .אלא לפי שאהדדיה
את
לוטולהצילאותו .ואחדלדפ1ךאתהעירדלהשחיתאתהארץ:

וסמג

רסיכסייגיתסו6 ..6ל 6מת 6סכזססר 6מד דנסהה ד.ר 4ש
ק"כתס
לת
ל*
וכדין"1שהר נ6 6דנ*י .כ6ל"ף דס
ד6תתר .וננין סס 61נסיניו דסכינת 6דנסיר .ק6תר
סורו נ6 6ל כית עכדכס %יט ול 1%רנליכס6 .כרסס ל6
טכידסכי6 .ל 6כקדתית6 6תל ורמ %רנליכס לכתר ו6קמס
פת למס %ל לוע 6תר סחהו נ6 6ל כית פכדכס ולי.15
ולכתר ורמ5ו רנליכס וססכתתס וסלכקס לדרככס כנין
דל 5שתתודפין כסוכני נס .6וי6קרו ל6כי כרמוכנלין כנין
ל6ז
ויכנוסלון ככית .6ופ"ד61תרו כיכרטכנלין תס כתיכ
ויפ5ר כס ת 76וט' ת 6מ1י קכ"ס כד עכיד דינ 6כעלת6
סלינו 6מד 6טכיד ליס .וססתמ מתינן תרי סלומי 6ת6י
וכי ל 6סני כמ6 .7ל 6כגין דמד ניס ל6פק 6ל"ט
ללוס ולסזכ6ליס ומד לתיספך לקרת1 6למכל% 6ש:6
כ) ןוק* סתשר סל סןוס וטל טהזרס וט' .וס 67 /דרנ6
דכי 7ינ 6לתת 6דנעיל רסו תפיל .6ר' י5מק
6כתנירןדלט6כיסדתכמד6ינ6דינכ6רמתי דכתיכ ת6ת ס' תן ססתיס.
כרחתי ו6י תית 6ט6י
תי
ט
י כסחת 6לסיס 6ת טרי סככרויזכר%רסמי
סכ .6דכתיכוי
6ת 6כרסס ונו'
יס דו1דלכותסרלעגססקותלכת6ניסותת"ר)ין6..ותין מדסלתין.
וזכס 7נפיק תני
סיוס
כדינ 6דניסנס 6תדן דכתיכ וס' סתעיר טל סיוס ח%
טתורסנסרית ו6ס 64ת ס' תן ססתש .תססר6דת"ם
ת 6תסער 6ד6ס .6ד 6ודת ס 61דיכ 6דניסנס
ומייכיןדניסנסכתריןדינין6לין6תדני .ג) ת6מו
.דכניסוסנ6
ל6 6ת7נו6ל6
ותי 6תי 6קר"ןן נמתי תלטיל 6ות"ש
6
רתדילמטןיל6סלקי מתכת6
ס"כ6ס 6ו6תדנו כתרידינין .כנין דדינ6
סכי סוי כנין כך כסדוס נפרית  .061ו6לין
ונו'ק
לק ז
7
%ל 6ר5ס
כ
סןוס ועהזרס 6סר ספך ס' כ6פו וכמעתו6 .סר ספך סף
כטלת6די
ן .כ6פו כ:לע 6ד6תי וכמתתו כזתנ6דזתין קכ*ס
ל6מי6תתיי .6וכתס ד6רט 6דלסון 6פ6כין לטלס ולטלת*
טלתי 6סכינתי6ת"נידו 6ימן ל1לס 1לעלתי פלתי.6ית6

.
.

לייציא

כ) דןץ' המטיד על סרום העל עמרהע .'1וה' .ט מדרטז
הביתרין שלסט" שטמלרשותמשלמעלה.ר'יצחק
אסר שעשה הדין ברחמים .שכתוב מאת ה' מן השמים.
בשבילשעי' נסצאהדיןעםרחכרם .ואם תשאלכיצרחמים
כאן .שכתובוטי בשחת אלרדם אתערי רנכרויזכראלהים
את אברהם עו' .ואח"כ הנא מכנו שתי אומות שלימות.
וזכהשיצא 0מט דוד ושלמ
היהמלך ומקו ובוא וראהסדום
בדין של ניהנםנידת .שכתוב וה' הממיר על מדום ועל
עמורה נפרית ואש מאת ה' מןדהשמים .זהמידשלמים
חה נעד שלאש.י
ה חה ועאדץ שלנתעב .וחמף ,חע0
טא וראה שםי המטל
בשף דעש האח נרעש
לא נ חט אלא באש ומש .נום קרם 'רח מ5מע ;6ומם
ץ
רתדק ע 6סלסמה כאש .עעעו בשמ חממיאייטי
ע%מ%הכך וצג %פעך בסחם ח' נש-ת 1ח.וא 6אמ4
מדים ועכירה לא יקומו ליוםהדין .ודבקיא כשכיח כך.
שכתוב ד) נפרית ומלח שרפה כל ארצהפו' .במדפכת
סדים ועטורה אשר דפך ה' באפו ובוזםהם .א,שר רפך ה'
בעולםהזר .באטבעולם הבא.ובוזםהםבזנק ועתיר הקב"ה
לדהיות מתים .וכמו שארצם נאבדה לעולם ולעלמי
שלמים .כן נם נאבדו הם לעורם ולעלבר ע1למים .ובוא
וראהדין  %הקב"ה מדהבננדמדה .הם לאהיומשיבים
נפש העני במא %ומשקה .אף כך הקב"ר אל ישיב
להם נפשוהירם לשלם הבא .ובוא וראה הםנמנעומצדיץ
שנקראת חיים .אף הקב"ה מנע מהם היים בעורם הזה
ובעולם הבא .וכמו שהםמנעודרכיםומסילזהמבניהע:לם.
כן נם הקב"ה כנע מהם דרכיםומממ,ת הרר0ים.סרהחם
עיידם בעולם הזה ובעולם הבא .רבי אבא אכר כלבני
הע,לם יקומו .ויעמדולדין .ועליהםכהוב ה) ואלהלחרפות
ולדראין ע51ם .ורקב"הבעל הרח0יםדדא.כיון שדן אותם
בזה העולם וקבלו דוין .אל ט-עו בבל הדינימ:
)1ררזנבפ2אויצ מאחריו עו' .מאחריו .מאדריה צריך
לוסר .אלא מאחויי השכינה .ר' יומי אמר
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מאהרע של 4ם .שרמשהות הלך אהרץ.וכי אחרעהלך.
הלא הוא שלחו סשם ותע] אלאבכל מטםשהלך*םהוה
קעכב רמשחית סלחבל .וכל מקים שהלך לום ככרוומבו
לאחריו .וף' מהפכו רמשחטז ,ולפיכך אטר לו אל תבם
אחריך .שהריאנימשחיתאהריך.ועלכן כתובותבמ אשתו
מאחריו .וראקה רמשחטז .אז ותת נציב מלח .שודיכל
זמן שהמשהית אע רואה פני האיש ,אעו משיות ארצ.
ד והדא
וכין שאשתו דהזירה פניה לוצצעכל אהריו .כי
נציבמלח )6 .א"ר יצהק טא ה-אה בזמן שהדין שדרה
בעולם .אסוץשידף' נודצ* אז האדם מלהמצא בשוק.
ן שרהאיט מ2ביה נקצדיקלרשע1 .ע54
לפי שכיוןשיצי
עד' נזדד מלהמצא שם .וווש אבצץ שבשביל זה נמערנה
בהתיבד .שלאיפתכל בעולםבזמןשרציןנעפי .וכן כתוב
נ) 81תם לא תצ"צ איש מפהה בהו עד בקי*עהשידר
נעשההדין* .הו כאן בשביל זה יאמר רמלם על נפשך
אל תבים אהרזך וט':
נ)
בשהת אלהיםוע'יישלח את*ם סדצךדךצ4בה
בדפך את העדים אשר ישב בדק לום .א'ר
ישב נהן 4ם אלא
דייא סוצ בהפך אתי,ערים
יהוב ולוםישבבעריהכבר
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בבל הערים עשה*םדירתו.אש
ראהל עד סרום .שלאקרלואיצ
 .מלבדמלך סרום שקנל
איע בסרום בוצביל אם הם  )7ר' אבא אמר
אשר
י,צבבהןלום .צי בבלו]ערשישבלום .אלאבסשצבי
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שמעק בואוראהשהשמיש שעושה ארםלצדיק .שטוש דפה
כגי! עלט בעולם .ולא ועד אלא שאע"פ2ייא רשע.
לומד מדרכעועושהשתם .בוא וראהשדיי בשבילשנתחבר
ל1ם עם אברהם .אעשפ שלא למד כל מעשרו .לטד
לעוצת שבות עם הבריות.כמו שהוה ששהאנויהם .ובזה
הוה קיום הישב לכל שהן הערים .כל זנץ דןצא ו,9שצ
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נעשה הבל כראף .וטעקושי הכל במקומו .בוא חיאה
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מהננחא במעשה העא,שעתיד מלך רג2שיח לצאת מטנה סוס 6סתכמ 3ססו6עו3ד .6דזת'ן ת(כ 6תסימ( 6גסק6תניס
ווועלא"פ'כיהכךכלתפוינבששללםבאראיכעצאיאןנהמסבהנובהאכ'יהחרלהקובולשבנהקיק.הכמה'.הככתבכווהבא"מוהומבילקאטאשהגונהגח1ך,מרדורה הוע"ד כ3נעד-6:יגשל:טק
'1ו6ק"מסתסימח6,
 .רבי שמלן אמר לא ידע שעתיד הקנ"ה להעמיד
עייה
מטט דוד המלך ושלמה וכל שאר מלבים ומלך רצטשיח.
י ק
בוא וראהזווזקיסהשכת.ב ברות)6 ,יתקם במרםיכיראיש
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61תק
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אותןהםלכיסוכל החשובששבישראל.ולאירעבשכבה.שכתוב
 .שכתוב ותקם
ותשכב מרנל1תיו עד הבק .-וכימה
במרםיכיר איש את רעדצ תו'.לפיכך ובקוסהנגךדוא"ו:3 .רסיכיר '6ק 6ת רטס וכו' 3ניןכך ו3קותסגנףד
יאפילונעחלה כשרצה
בוא ח4אהענותטתושלאטתקם.שהי
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רקב'ה לעשזתרי! בסדום .לא בקש סמנורחטים
ל
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ישין

צהר וףרא

שמו .והוא בלבדו מלך על כל מה שגמצא.בין
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י
ב
י
ב
ס
ו
יש שכעים כתרים .ומדם נשפעים ע' שרים .ונתכמ על
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פקידה .להיות כולל דנל ביחד .ה)ןלסדנו פקד את שרה.
פקידה לנקכד .וכירה לזכור .ולפיכך וה' פקד את שרה
כאשר אסר .שכהוב שוב אשוב אליך כעת היהונו'.מכאן
נשמע שכהיב יאכר שוב אשוב אליך .ויאמר מהם .שדיא
בעצמו היהילאשליח אחר .ויעש ה' לשרה כאשרדבר.
כיון עואמר וד' פקד את שרה .טהו ויעש ה' לשרה .אלא
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כהוב וה' פקך את שרה .פקידה בלבד .יעש ה' לשרה,
עשיה דהא עתר עליונה ממדרנה,
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% ]601ר שש הקח" היינו השגינה הקדושה שעליה נרמר 5יום הרואיהי' ה' זשהד ו*מו אהד,:סג) פי
' ולא בבח הפגע גלכד !
]סנן כי כזם
שכתונ וה'היינו הוא ובית רינו .כל,מר כל רימרות רקרושות( :סו] גי הלא פקירה סרסז רק על סרת סלכ,ת ע4סא
דנוקגא [סס] והפקירההיינו מסירת רגפחח להו*יא מכח אל הפ
ולועל הוגימרעהולקמנוהתףתה קקודם גספירות העליונות שהן בחינת רוכרא:
העליוני
י ושאהצינור *על ירונו השפע
ם לספירת סלכות ל?ורך הנהגת וה השלם:
ןש] היינו ספירת היסור וצנקרא ג
1סמ בתוך הנן  "8גתוך ספירת רימלגות :שח] ועפי*ז יפודש פקידה כספירת סלנות והעשיה בספירתיסור הנקרא מזיל
 .והוא העחאה
.
כי הוא המגיא לת השפע לירי התנלות
[ .כט] נוה יתורץ שה"רי לנתוב ויעש לשרה כאשר רגר
 .אלאואכפל הוםיעןכי השם הראשון
הוא בכפירת מלכות והשם השני הוא נספירת יסוד
 .וכלא חר
 .היינו שנהאחדו שניהם וננמר הרבד! (ס) דזארוא.ו היינו מרא
י החגלות גם8ירת מלנות
ההעד המגיא כלסיני
השפ?ץתל
 ]601 .פי' ז*טפירת מלכות שהיא גהתגלות אין גיגולתה להו?יא השפע
ירע*י ספירת היסור
אם
"געלמה גספירות העליונות כי
] .גג]פי' *אין ספירות העליומת סתיחדות,ם ספירת המלכות גראף( :עג] דגור
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ייתטרון קרכין ככ 3עלת .6וכגסת יסר36יוקיס  63תעסר6
הדכר 3ם קכ*ס .ויסתכמ קכ*ס פכס גו ג(ות 6כמוסכן
תיקוס ו6י.תרסקד ' צךת]ג'1ת",יין 1גסו
יוסי כתס 6ש 3ן 53תתסכ6גו ג3ות 6עד
יתרתי
ססו1 6ץג
י ]6.וכ 63ת3י (יס קכ*ס כו יתוכון
כתי,כתי ] 6יי,כוו6י (6י1כו כמס ד6תתרכס6י קר.6
דכת.כ 6 )6גי ס' כעתס 6חיסגס1 .כו ממיסכס 1 65כו
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קידם עגכנם אותו אלף החמישי סוד של ה'א ]עד] וכאשר
יבוא א4הששי .שהוא סור הוא".1אזך יקיםלוץ מהעפר
ובכל ששים וששים של אלף הששי .תתנבר וץ ותעלה
כמדרנות לרוטץזק .ובשש מאות שנה לאלף הששייופתחו
שערי החכמהלמעלה.ומעיני החכמה דמטה .ויכין עצם:
העולם ליכנם באדף ות' .כאדם דוטכיןעיטו ביזם הששר
אחר צהרים להכנמת שבת .כן נם בזה .וסיסנך בשנה
ששמאותשנהלחיי נח וט' נבקעוכלמעעות תוום רבה
ואז יתראה הקשת בעק בנבים מאירים .כאשה הטתקשמת

לבעלה.שכתוביראיתיה 6כורבריהעולם .וראיתיה בטנים
מאירים כראף .ואז יהי' לזכור ברית עולם .מרי ברית
עולם .זו כנמתישראל .ויתחברך בך:ויקים להמהעפר.
כבהט'כ ויזכר אלהים אתבריתו % .כנסת ישראל שהיא
הברית .כמש"כ והיתח לאותבריתתו' .כאשר יתעוררך אל
ה אז איטתעלענים יתעחירו בע1דם .ובני ראובןעהידים
לעורר מלחמאבבלוקים .וכמטע ישראליקים להמהעפר
ה הקב"ה.ףדי' נמצא הקב'ה אצלהביגלות כמספף
ויזכיינ
ךי
ך 'עס] ך פעמיםיעשיריות .פעמיםך שנים .ואז
תקים .ועפקד העולם לעשות נקמות .ומי שה:א שפל
ירום א"ריומי במה יש לט להאריך תוך תלות עד
זמן ההוא .אבל הכל הלה לו הקב"ה הדבר אם יחזרו
בהש:בהועי] אם יזכו ואם לאיזכ
בזהדנתוב.
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(עד] רוא רה*אהיימ ספירת הו*ר ספירה החמישףת כננר אלף ההמישי1 .ה*1ר נהפךלצירופ רו*ה שעל וה מרמו הפסוק נתנני שוממח
 4 .פעמיםן
ת-ררורש אותיותןהמילף באופן זה.ן פעמ י
:1 .ךיש לפרש כו:תו.ן פעמים
ן .ו
כל היום דו*ה! ]עסן כצ*לבמילויי
חוא
ששהים ס'.
במאה

י

הע1לה
בתשובה.
פעמים היינו עשרה פעמימ
"מכיון
היינו ששה פעמים עשר עשיריות הע1לה
שהכל ה1בלאהלף חשש
 .ובעשיריות הששי שהוא שנת תר"ס י הששי :א!] ר יומי מתמה על א-יכות הקץ ואומר
י ואםיזגו
הששית
בא 4שעליח מורה אותן של השמ הוי'ה ב*ה[ .עחו הנה בעור הצור וישוזתו אבאר
יהי' אהישנה,.עו] שורש יעקב הוא ספירת
תפארת ראשיתגבין שאותןיש לה נ' מילוים כוה.דאןדיןדך
 .לפי*ו נונל להגין מעפ
אפשר
.
ם
ו
ת
ח
ו
זה המאמר שהוא סתומ
בררך
וש
רגרי רשב*י בסור קץ הפלאות *מר שמילוי ד
אהן*יהוא שנתוסףאו .וה רמז על אלף הששי שהוא נגר ספירת יסור חנקיא טאלכירוא.
 .וה רמועל שנה שמספרוהואי' פעמים .'1וחיינו מפפרס' .ומה שאמר ופמירה קרזאריו שיתרגעי ופלג
א
ו
ה
ן
י
ך
ן
י
שנהאף
והמילוי
עירן כךיוש לפרשץ
 .הנה ירוע שיומו של הקב*ה הוא א 4שנה ,וכיון שהתחלקות טן היום הוא על חלקים הגקראים יום שעות
ח4ים שחמ יחיריות עשיריות מאות ואלפים.לפי זה גמצא שאם נחלק היום
 .והתחלקותממפרי החשבון הוא ג"כ ל ר'
געיםודחים
שהוא א 4שמתעל4לקי המאות ונקראמ שחוק יעלה 4עשר מאות שחן עשר שעות .ואמ נחלק המאהעלעשיייי
ת .והייט שנחלק
י הוא ק' .ואם נחלק הרגע על עשר ןחיריות
השעה עלעשיה חלקים ש93יאם רגעיםיעלה לך בהאלף שנים מאה רגעיהמואכי ץפעמיםי
 .נמצאלפי זח ההשבון ושעה אחת מן חא 4חיא
ונ9יאפעשיח דקים34לח לך בהא 4שגה חלף רקים י' פעמים ק' א4
ן מה שאמו כאן רוב*י שית
 .ודקהכיאהת מן הא 4היא שוא אחת .עהה
ב
י
י
מאה שנה .ורגע אאר מן העלף חואע שצים
י
ע
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ר
שיוא*מר ופלגעירן וחיימ חצי מועד כמתו שהחובון של הטרהישים שנהיהי' נמנה בשנה
שהם  '1פן4ים ווזייט ס' שנח
 .והצי מוער הוא
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י
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נ
ב
 .וממוהער ,לפי הוצבק הונים של בדיאת חטלם .וקטנהכ מוע,ר
ק*כ
שמפפר שלא המא מטפר של
י
בחח
יץ הפלאותויא למוער פועריםוהצי.
ש
י
העולם ק
רניאל שנשבע המלאך
מספר ס /השמיטן ?וח של חציחמצועד חוא 4ט
 .שהם הג
שישה
האויך עד הומן של הנ'מןעדים1 .ער ערהזמן של הצי מכויעה אתט פקףים חייט
לפרו הגונח שמשלותחיכלל
וגוג המכות .וחשבון שפוח
 .שלש פעמיס בשגה וט' בחנ המצות ובחג
המצות חג אשגעות חג ה0כות בנוכר בטף ראה
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הג' פושהם מצו*ת שבי*ת סטקת בנימפריא א(ף וח'
עוך
לפרי חשבט" הצ
ייפקירח על חג91קלףהה*
 :הממפרס' .ואו תהי
 .וכען
היעו עךשא"י חה*י פ9ת שטדחגיע ששהשל*י השכון שמת בריאה העולםיהי
בשנת תתב*ח ש תהב*פ אצ הת*ל לא4יכיען ו?8שי שטן חירבן גמשך ג' שנים
שיש חללקי דעות בומן חירבן ביתששי אם
ית התשל במצא שנפר"רע מאעת 8,גההיא בשנת תרשל לא:ף הושי1 .הש*גה של חצי סוצר
ואפ נהשצב 8פע טפראצערנש שדצאש
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הדלה באלף הששי יסיםאלהי השמיםפקידה לבת דדס563 6ף סתית6ס ועע] יקיס 56סד:עי 6פקי-ו 5כיתיס
 6זתכ 6פד ד'ס56סזכירס סית סגין ופ5נ]6כ]
יעקב .ומזמן דןצא עדועשסייהי' להזכירה שששנים ףזזר ]כ] דיפקכ ועיסי
ומזמן ההוא שד שש שנים אחרות [וחצי] .שהן שבעי"ם
ושלש[ .ושתים וחצי] ]כ 16בשנת הששים וששיהנלה מלך
המשיח בארץ הנליל 1כ3ן יכיכב אחד שבצר מזרח יביע
ז' כוכבים מצד ץפין ]פג] הפ4הבה אש שחורה ההי' ס ::ככ 6'3נזססר 5פון ]:ג ,ו?(:ו 63דח:ח הוכיו 6ת?ח
ה6יהברקיעששיםיום .ומלרמיתיתעוררו בעולם לצד1פין.
'פ5ון1
'63נון קקר3ין ויזותגין כ(יו סיו.יי6
ושני מלכים יפלו באלו דטלחמות .ויתחברו כל העסים ותרין
פ3 5יתיס וי:ק65 :דחי5 6ס יזפ(ע 6וס 5ססוה זייגק
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הבאהליעקב מי1רייה ונו' כ 4נפש ששים ושש'ס ]:בשנת
הע"נכל סלכי העז)ם יהאמפו לתוךעיר דגדולה שלרומא.
והקב"ה יעורד עליהם אש וברד ואבני אלנביש ויאבדומן
הע4ם .מ5בד המלכים שלא יבואו שמה .ויחזרו לההנר
מיחמית אחרוה .וסזמןדהואמיך המשיחיעיררבכ4העזלם.
ויקא"2ו עמו כמה עמים ובמה חיילזה מכלקציי ארץ.
וכי בני ישיאליתאספ בכל אלההמקי:ית .עד שישת4מו
י השנים למאה ]כי]
י אז י יזחבר בק .ואז ג)והביאו
א
הןכל אהיכם מבל הגוים מנחה לה' ונו' .ובני ישמעא4
את
עהידים בזמן הדוא לעירר יחד עם כל עמי העז4םיבוא
ייי:לים1 .ש.ףנןהיב  )7זאספתי את כל הנוים א 4ירוש4ים
להוף ?ו י:ירבו
ארח ורו?נים י*פרו
)א.4מה
יחרע 4ח' וע 4משיחו .ונתובי.שב ב?:ים ישהק ה'ילענ
למו .אח'כן דק:נה ההעוררלדו;חבר ] ],:ולחדש דנשמזה
הישני; .כדי יהדש דעוים .כמז שנהוב ישמח ה'
במעלו .יחיב ירי כבוד ד' 4עז4ם4 .הזחבר יראוי.
4שמח ה' בסעשא4 .השפףע 4זההעילם.ולהיוק כלםבייות
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שיה .בנים ודאי .יכאשר טקטרנ הדוא עמד על הפהח .סרס .ככיס וד6י וכד ססא תקערב 6ק6יס פ 5פתמ.6
אמרה שרה עדצק עו
י 56סיס תיו ס5יק ססו 6תקערנ6
לוט.הל אלהים .ברר עלה מקנצ 2דהוא 6תרס סרס 5מוק פסס5
יבון העולם .אתה אמרת אברהם קתי קכ*ס ו6תר 5יס רכון ע5ת6 .6פ ?6רת %יסס
ל8ני הקב"ה ואמר ר
יתידי 6%ו ?5סכני .ו65
שהבי .עשה סעידה ולא נתןלי כשם ולא לעניים .ולא 6וסכי פנו ספוד 6% %יסכ5
דקריב לפניך אפילו יונה אחת .ועוד אמרהשיה שעחקת קריכ קדתך 6פ%ו יונס מד .6ותו 6תרס סיס דמייכת
בה .א"ל הקב"ה מי בטלם כאברהם .ממא וז משם ער נס  5"6נ*4ם מ6ן כפ5ת 6כ6כרסס  6%זז תת? ,פד
שבלבל כל שמחה הדיא .ופקר הקנשה לדקריב יצחק דכ5כ 5כ 5ססי 6מדוס ופקיו קכ*ס 5תקרנ 5עמק
לקרבן .גנזר על שרה שתמות בשביל צער בנה .כל צער נךכנ 6ו6תנ1ר פ 5סרס דת?ות פ 5עפר 6דכרס כ 5ססו5
ההיא נרם על שלא נתן כלום לענץם:
5ער6גריס ד:" 65יכ ת?י 5תסכני -
שרה אתבן דגר רמצרית אשרילרה לאברדמ )6
א סרס 6תכן סנר סת5רית 6סר י5דס 65כרסס
)6
ש
י
צ
ר
ד
תיות 6ד6ת%יד עמק וסוס
תנמק *6ר
"6סת5ק יסתפ 56כסת 6כ6תר
מ6י
סק'ס יסתפ 56כנית 6ד%רטם5 .,ג'
ז
זדסנ 6סרי .6סוספית6 65 6דכר קת"ט .וכנין כך 6ת כן
דגר דגטעדית .נבר שאינו ראוי להזכר לפני יצחק .א'ר סנר סת5רמע .גכר ד 65יתמ1י 65דכר 6קת"ט דעמק "6ר
יצחק ותרא שרה,בעי~
ן שלבויון ראתה אותושרה .שלא י5מק ותר 6סרס נפינ 6דק5י 6מת6ת "5ט סרס ד65
ראתה איתובעין ,שהוא בנו ש 5אברהם .אלא שהוא בן מת6ת 5יס כעיכ 6ד:"6י כר 6ד6כרסס  656ד6יסו כר6
הגר דוטצרית.ילפיכך כתוב ותרא שרה .שרק שרה ראתה דסנר ס?5רית וכנין כך יתר 6סרס .דסרס מי6ת
שתובעיןזו .ולא אברהם .שהרי באברהם לא כתובבן 5יס כפינ 6ד6 6% .6כרסס ד%6ו כ6נרסס  65כת'כ כן
דגר .אלא בנו .בוא וראה אח"כ מה כתוב .וירע היבר סנר  656כנו .ת 6מ1י 5כתר תס כתיכ .וירע סוכר
מאר בוני אביהם על ארותבנו .ולא כתוב עלארותבן מ6דכפיני %רסס על 6וות ננו  6%כתיכ פ6 5זות כן
ת.
הנרהמצרהע.לפיכך כתוב ותרא שרה אתבןהברהמצרית .סנר סת5רית כנין כך ותר 6סרם 6ת כן סנרסתירי
%א ראתה שהוא בנו של אברהם .רבי שמעון אמר זה  6%מת6ת ד6שו כרזס ד%רסס .רכי סתפון 6תר
י
6
ס
הנתיב שבחה של שרה הוא .לפי שראתה אותו מצחק קר 6תוסכמת 6דסרס 6שו .כנין דמת6ת 5יס דק 6ת5מק
"בודה זרה .אמרה ודאי אין זה הבן ב 0של אברהם5 .עכודס 1רס6 .תרס וו 163 6כר 6ד 6כר 6ו6נר?ס.
.י  656כר 6דסנר סת5רית .מיסו
שיעשה מעשרו של אברהם .אלאבן הגר דגוצרית .הוא 5תעכד עונדוי ו6כרסס
 6ד6תיס כנין כך ות6תר 65נרסס נרס ס6תס
חהר לחלק שלאמו .לפיכך ותאטרלאברהם נרש האמה %דר5מיק
י 65יירס כן ס6תס ס61ת פס כני פס
הזאת השתבנה .כי לא יירש בן האטה הזאה נני עם ס61ת 61ת ככם
כ
י ס5ק 6דפתך דקני 5ס סרס 6ו 5כרס .
ינחק.וכיתעלה על דעתך ששרה דךהה מקנאלהאולבנה .עמק כ
אם כן לאדר מסכים הקכ"ה עמה .שכתוב כל אשר תאמר 6י סכי  65סוס 6ודי קכ"ס עתס .דכתיכ כ6 5סר ת6תר
א*ך שוה שמע בקולה .אלא%שי שראתה אותו מצהק 56יך סרס סתפ כקו5ס 656 ..כנין דמת6ת 5ש ת5מק
בע"ז .ואמו למדה  15מששוע"ז .לפיכך אמרה שרה כי נפ" .1ו6תיס 6ו5פ5 6יסניתוסי דפ" 1כנ*כ %רת סרס
וא ירש בן האמה הזאת גר .שי ירעהי שלא יירש כ  65יירס כן ס6תס סז6ת ונו' 6כ 6ידענ 6ד65ירית
יפ5תיןמו5ק 6דתסיתנות5 6:"6% 6יס פסנרי ת%ק5 .6מ
לקךלם חלקצהאטיה% .א עוה מ עם בני חלק .לא 5
ן  6%כפ5ת 6ו6תי וכנקכר6ודי פתט נך*ס.
6
ת
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פ
בשים הוה %א בעולם רגא.ולפיכךרנבים עמה הקבשה נ
י
ד
כ.%
65פוס6כ5טדוי 1לע 6קוק6
י בשביל ונ*4ס
י6ות .דכנין
יקבשהרצהלהפרישבלבדו זרע הקרוש כראוי.כ
דק"דקכ*ס פד 65
כ%
וה בראווזולם.שדיי חטראל עלה ברצ? הקבשה עד ש%א כך כר 6ע5ת .6דס 6יסר 56שיק נרעו
נבראהעולם .ולפיכך יצא אברהם לשל *6ח?עולםנתקים יכרי פ3ת .6וכנע כך גפק %רסם 5פ .%5ט5מ 6תתקייס
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 .הוברדס ויצחק עטדוה*א נתישבובמקוטם .ער
בשביוי
שיצאיעקבלזלם.כיוןשיצאיעקבלעולםנתגךיסו אנרדמ
ויצחק .ונתקיים כל העולם .וסושםיצא קם רגךדשלע1לם.
עתקייםהכלכדסךמקגסיחבךקךושהשלםעלהכראוי)%:ולפיכך
א"ל דקב'ה כל אשר תאמראלזך שיה שמןבילהכי

 .פ?
6 81תשכו נועתי"ש
פיגיס%1 .הש ה5מק
5מ5ת .6כען זנסק"צנה 5פ5ת66תרויתו %רסס
אתיש נ 5פ5ת 6ותתתן נפק פת 6נףיס5 6פ5ת.6
ס כ 65כנוע 6קזיס 6כזקת ל*ת תט נכנץ גך
יגשס כ5
ד 65סכריססממס6ת5ט כק5סכי
"""זי*6
י
ס
6
רע 1
6
ר
ק
י
ק
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5
יתץ.
 )6ןךעליאכעמ1תתס כתוכר ג %סנפ כתיכ ס %ותתפ)" .
גתיכ סתס ק סנ 5סתס תטסס תפתוטש 4ז)
והקב'ה בשב4ל אברהם לא עוב אאה ואתבנה .בוא ח*אה
קכ*ס בני(יס ז6כרסס  65סגיק  05לכרס .ת6
מזי בראשאצה כשברחהטלפני שוה .מה כתוב.כי שמע ה'
אלעניך .ואחרישטעתהאיויע"ז .אעיפשכחוב ותשאאת
עלה וחבך .מה כהובכי שטע אלהים אל קול הנער.
ולא כו%בשלא ע4מעאלדים אתקיך
 .באשר דואשם.הרי
כיהי' קוך בןעעשין אעל ביתרין שלמעלה.
ב"שרו
שיוי באדיןשלמטה מענ"מםמן"נ שגה ומעלה.ובעע
דין שלמעלהסעשיים שנה ומעל" .ואע"פ שרשע הוה.
צ שכתוב באשר דוא
אין בן עעש דוא תה נהבאר1.י
שם .א'ר אלע
חור אםכןמישנמתלקמןהעולם טדםשוציו%
שנה .טאמה
נענש.
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ש
66תסיס6ל36גזמש יע שנה לטטה אץ הואבן עונשץ .אלא בחטאים של
אבעיוכללהשש.אבלסן"נשנהוםעלהבוצהעעש.א"לדקב"ה
:1ס חפ טיש%ן גאי .גאן  %שכר מוב בעולם הבא.,סיל י'5מיל-
'%7נ,5ס
עלי
' נענשלשלםהבא .הה טזבאר :-
שף%תחיבשירי
ו565יתותמייג זיתפגס כר,ס 61פ5מ161 .6קמחט :-
נ)דיך:ף אחר הדבריםהאלהש' .א'רש
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י 6מר סדכריס ס56ט וגו-6 :רסתטון ס6
י
פלמונ
עלא
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 .אע"
היעבימי .על צער נאמר.וי
ש
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י אחר .אחר טדרגה
ה
כתי33יתי .עפסי ז5פר66ית כיס .ושי 06ר .כתר דרנ 6כתובביטי .מעם צער יש בו .וי
.דברים .ככתוב
התחתונה מכל טדרנחע עליונווע .ומה
א
י
ד
יך זיינץ
מס] נלמס 3תר זרנ 6ז .6י) 5אאישדברים אנבי):1:ומי וההיה אחר מךרנההזו.
% 8ת
והאלהים נסה את אבררס .שבא השטן לקמוע לפני
5%1סיס (סס 6ת 6כרסם ד6תי 6ער סומ5ר"רנ 6קמי הקב"ה עלאברהם.שאין הדבר בשלמותכר*%יעדשיעשה
רי5ר סרפ 6מר סוכריס 6שו ו6ת 6דיןביצחק.כ השמןשדואהיצרהרע אחרהדבריםהוא.ובא
זי(3 6עמק.
ןייש לרגין .שכתזבחהאלדים נסהא%עאברזש.
לקמרנ .כא
ר"5קסס'רנ 6ס6 65ית 65סתכ" 65ז56סיס נסס 6ת %רסס .אה יצחק צריך לומך.שהיי יצחקבנשלשים ושבקשנים
 .והרי אביו אץ בן עעשין שלו העק שאי 6אמד
דיה
6כוס 165ער מו(ס6זי5יס סוס5תג5ת65
ירוצה .לאדיהאביונענשעליו .וטפני מהכהוב
ק
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נ
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א
%. -:: --: ,ו'5מק  656והאלדים נמה אתאברהם.ולא כתוב נמה אתעחק .אלא
%יס נסס 6ת 6גר 6תז1
 .שדוי אברדם
65 '%תכ 655כוי( .6זס) 6כרסס את אברהםוראי .שבקשלהכלילאותובדין
6גרסס וז6י.
לא דף' בו דין כלל טקגדם לזה .הטעה נבלל טים
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ההכילחע אש כגים ונתעלולמעיה .שאז נמצאה מחלוקת
כ-אוי .מים באש .מי ראה אב רחכן שנעשה אכזרי.
אלא בשכי 4שיהיה נמצא מחלוקה שלסים באש .ולהתעמר
כך בשזרשםו5ז ,עד שבא יעקב ונהתקן הכ4כראוי, .נעשו
שלשה אבוה בשלסות .וטשתקנו עליונים התרצצנים.

י6קכ5י(:"1
3 6תי* וס.5קי (ע;.ה וכדין :6קכמ תהלקת
כדק6י6וק תי63 6כ 6תתןהיימהכ 6רהיונ6דהתעכידהכזר
(6מ כנין (6כתכמ 6עה(וקה ת'מ כ"כמ ו(הקעערח
נ6תרייסו'('] טדד6ת6יעק3והתתקןכ(מ ימות ו6תס3ידו
ק"ותת6י.
די
כ6
ת(ת36 6סן ס(תין ומתתקכו ט(

 )6וועאלהיםיס
ס הת 36רסס "6ר יסודס ת '6גסם
סרתת גס כד" 6נ) סריתו גט כ6ו
ק"3ס
נס6 .ריס דג 65ד'(יס 3כ( ע(ת 6דס3 6נין
~יס דנ 65ד36רסס3טיניסון דכ .65סס"ד נסס 6ת 36רסס.
ד3בין (מרתמ ד(2ח דנדיקי 6קכ"ס 3הין (ון( .חית6
רי:ייסו 3כ 5ט(יק
ג6 6ת 3גך וגו'
ר
"
6
נ) ויאמר
ן
ו
ע
ת
ס
וכי

 )6ןדי44לו*ים נסה "ת "ברהם .א"ר יהודה מה נסה.
י שאו
רופה נס .כפש"כ נ) הריפו גס
נם ,דיים דנל שלו בבל העולם .שרוי עלידי זה הרים
רקב"ה דנל 1של אברהם בעיני כל ,זש"נ נסה את אברהם.
כיבשביללהריםדנל ה.ודיקים הקב"ה פנסה אותם .לדוים
ראשם בנל העולם:
נ)
קח נא אה בנך ונו' .א"ר שפעון וכי איך
יכל אברהםשהי'זקןלקחתאותו .אפשרתאפר
לפי שיצחק לא יצא פרשוהו
כן הדבף .אבל יתכן
ככהוב  )7קח את אהרן ואה אלעזר בנו .והיינו לדגושיכם
בדברים .ולהנהינם לרצינו של הקב"ה,אףכאןקחבדברים.
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3ניןי'5מק  65גפק תרכותיס כ(( י6ות  536כתס דהת
כץ('ן (1מד3ר5 6ון דרה"? 6וףסמ ש 3י(ין!

כיל.

ם

יק"%

'ה

אל ארץ דגיויה ינו' .כמש"כ ס) אלך ליאלהר
לשוה דתקון בפקום דואוי:
י
) בידם השלישי ויש"א אברה"ם א"ה עיניו וירא אה
דג:קום פרחוק ]1ט]ביוםהשלישיהריביארוזאת.
מה המעם שכהובביום השלישיויר ".א; הכקום פרהוק.
ךזרע .וזה הואיעקב
אלא לפי שכהוב כי ביצחק יקרא ל
שיצא פמני ,וזדו המכיון של ביוםהשלישי ];] וירא את
דגקום פרחוק .כפ"ש ק פרחוק ה' נראהלי
 .וירא אה
הטקוס .זה הוא יעקב .שכהוב בו ויקח פאבני דבקום.
הס;כל אברהםביוםהשלישיהיימ פדרנההשלישית .וראה
אה יעקב שעהיד לצאתסכני .פרחוק .כסו שאפרני כרחוק
קרוב .א"ל ר' אל פה זה שבח לאברהם.
ולא
י וראה שעתיד לצאת
ל
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ת
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עזימממ יעקב .שדרי כשהלך
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ל
לעק.ד אתיצחק.אין זה שבח כל כך לאברהם .א"לודאי
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שראה אתיעקב.שרויעוד כקודם לזהידע אברדם ההכסה
והס;כל בי.ם הש4ישיהיינ מדרנה רשלישית שהעשה
השלמות]; '6ואז ראה אתיעקב שבתוב וירא 5ה דגקזם.
אבל עתה עפד לו הדבר פרריק .לכי שדלך לעגףד אה
יצהק .ולא רצה לרורר אהרי הקב.ה :-
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תרהת' דה3מ ע( 3רח31 .ג'ן כך כת' 3סגגיככי ]קניסננ'
.6
ד6סת(קו רמת 6ו6תססך5יינ
פ) רי14בצך 36רסם מ(סיס 'ר6ס ( 1ססס 6( .כת'3
6'1תר6ניו .רס6( 6ק'6ס ע('ס כ656 636

ח)דינבאן אל הבק.ם אשי אכרלו האלהים .רפז כאן
שאע"פ שבא לראיה ההיא וראה אה יעקב.
אכר אברהם ודאי שרקב"היידע בא.פן אהר הראוי טיייד,
פידויבן שם אברהם א; דבזבח וגי' .פה כהיב לסע4ה.
י ביארו.
ץאבאל יצהק א 4אברהם אביו ויאכי אבי די
סימה הפעם ש4אהשיב לו כ14ם .אלאלפישדוי נמתלק
ק רהמי האב על הבן, ,לפיכך כהובדגניבני וקנ] דנני
שנסהלק דיהסים ונדפך לרין:
ס)דיאכט
ך אברהם אלהים יראה לו השר .לא כתוב
יאמראביו .שהרי לא עטדעליו כאב .אלא
בעל
) ס קי ג)י:ע .ס'ג 7 )4ף ק'ט ו) ג?7כ -ג' ס).:וי'
טראה מקומותי
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ב ,%ויצחק שנכגע לאברהם נעשה המתקה גגורה גהסרלעילא

לאכזרי
נשו-ש ש.יה 1 ::ת]
ה-ירחהבדי'ה מקום-יחהטזבח נקרא הד רמור.כי כמו שואדם נהנה מןריח גושם הגער גך נהנה הקב*ה מן ריח
הקרב.ות כ":ש בשיב, :ח ו
אה
4יחח וכן בכל הקרבגות בתוב לר.
.יח ניהה :הטן סופי תיבות אמ*ת .תה יעקנ
*
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תת ,א:ת -יעקב .ועתר ראה אב :--בק  :יעקב -:ח.ק ויא מקרוב כנזכר לקטן * ];1י' יום ומשלישי היינו פפירה השלישית חפארת
שורש יעקב .ןקה] בי עיקר חשלמות יה.ה.ת זה הערם היא מדרגה השלישית מדת הרחמים ש%רש יעקבג וקנ) * 4ואשמ עהח בגהינח
שלגגי שהיא פדת הגגורה:
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ת דךה
אלהים יראה השה .יראה לט
יו6ס לנו בעלמחיוס
גט5
צריך לוסר .סה יראה אלא כךא'ל .אלהים יראהלו
ני לשלהממ%
%רמיס כד6יסייגטריך , 535קנ]כגי ול6 6תר .6לעימו שה כאשריהי' נצרך .אבל עתהב
שדע ס4דוילכו שנידםיחדו ]קנ:,
ות" .
מיד וילכו כג'סס ימ
סדב

 )6ןישלדץ 36רסס 6ת 'דו ויקמ 6ת סת6כלת 5סממ
6ת כנו ר' כרעץ סתמ ז6תר נ) סן 6ר6לס
5טקו מו5ס מל6כי כ5וס מרי
6ככיזן סן 6ר56ס 6לין מל6כי
ע5מי געקו כססי 6כעת ו3עי 5קיימ 6ע 5ססי6
מ5סדכתיכ ויו6 65ותו סמזנס וקי] 3גין כך 5עקו מוגס.
מ%5י סלוס6 .לין 6יכון מ65כין 6מרנין דסוו ,מינין
למיסך קתיס ד'עקכ ו3ניניס דיעקכ 6כטמ5ון קכ"ססלימו.
רכתיכ ג) ויכק :סלר לררכו ויפנעו כו אלמכי 6יסיס.
ו'56ן 6קרון פל.חכי סלוס כלסו 3כו כדתי
ו ליס 3%רסמ

רפקירליס לי5תק161 .ךפ1פ 1נל6י וסס6י .וכליו

רייסק

ק דישלח
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אברדם אה ירו ויקץ את דםאכלת לשחם
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שכתובועצאאותו דווצה

מלאכי שלום .אלה הם סלאכים אחרים .שהיו עתידים
ליכת לפנייעקב .ובשביליעקב דבטיחם הקב'הש*ם.

שכתוב ג) ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים.
ואלה נקראים מלאכי שלום .כלם בכו כשראולו לאברהם
פליס שעקך את יצחק .ונזדעזעו עליתים ותדחפים .וכלם על

 )7ןיעיתו%א 56יו מל6ך ס' מן ססתיס וי6מר 6כרסס
6כרסס ססיק טפת3 6גוזחסו דלחו 6כרסס
כת6-,ס כקדת6ס .כתרמס סליס .קדמ6ס  65כליס ;1ס1
ר'מיי5 6פר %רסם36רסס .גצז ל6מפר6ליס3רומ"6מר6
3עו3ד 6לצור3 6ל6 %מר .6ר' יס?ס 6מר 6ת3ריר יגמק
ומסתליק 3רפוס 6קפי ק"3ס .כר" 6דקירת 3וספין.
ד3-9ק כסני 6קתיס מרין ופלין 3יופ .6ו6כפליס קר3נ
רסח נפר 6דמ3רסס סוס 3סטת 6ר6מפר ליס  56תכלמ
יי
ך 6ל סנער ומל תעס  15מ6ותס דמסיכ דקרכג'ס ל6
6סת'5ס .עתנג 6עכד וסור כ 65וכגס מוכמ .מיד

ס)דיש4ש %רסס 6ת עיג'ו ויר 6וסגס 6יל 6חרג"מו
נסכך נקרניו
יסונו' ס 6תנינן סו 5'6 6ד6תכרי
כין סספסומ סוס ונןס
ו סיס .כד' 6כנס 6חר 3ן כנמו
לפולס .וסכי %פריך .ו6מ 6פ
ר)מ 3ין סספסוס סיס
]קי

ומי ס 6ילמק ל 6סוס כעלת6
6ל6 6תטקד מי65
להורתן 6ססו6 6יוה3 6-ספת 6ר6לסרקך ליסל6גריס כפס
רכל 6יגוןפליןרסי
ונין סכיכומ 6מ?נ 6תיל 6ל15רפנ6
ססו 6פלס 3ספס 6ר%פריך ליס סכי נפי ס6י 6יל
רמסקרי 3סתומיס רינסק .פסתו6ירי
) 3כל לרפס לו לר
וולתךסגיו סוסיפס וגו' ..סוגיפס וס66יסו פפסון 3ססו6
פקי ו6מ 5פרמ יוייפפ וקי]  656מוסיעס  65כתיכ.
הנח סוסיפס תקדתת דג .6ד6יסו,תי
ן כססו 6פש 5מסכל
עיןסון .ו%מוי 3כל ומנ 6ד'סר6ל6ינון 3גלות .6סכיגת6
פמ:ון 3נ6ותו6ס.קיו6 %וקתוס דכפינ ') וסנ ס' 6לסיך
פו' ו;" ..וננין רסכיגפ 6פפסון.
 %כ3וק-
קכ"ס מוכרלון ל6ופ %לון
יול6פקתלוןפן גלות .6רכסינ
י 3קדמ'תמ .ולנתל ועתס סגס געמת
מ ו,6כך קתכי'ת
יי יסר 56כ ..% %וותין ק?%נריך סו 6ל6כרא
כג

יצהק:

קרא אליו מלאך ה' טן השמים ויאסר אברדם
 )7וי
 1אברהם.ישמעםמפמיקבינידם.שאין אבדהם
אושץכמוהראשן.האחרקבשלמות.ודואשןאיטבשלםותוקס]..
ר' חייא אמר 'אבדהם אברדם .כדי לעוררו ברחה אחר
במעשה אחר בלב אהר .ר' יהודה אכר נתברר יצחק
הקב"ה .כריח של קמרת הסמים.
ונתעלה ברצק
שמקריבים דבדנליפםני4פניו ב' פעמיםביום .ונשהלםהליבן.
שהרי צער וף' 5אברהם בשעה שנאמד לו .אל תשלח
ירך אל רגער ואל העש מאומה.כי חשבשייבפלא
נשתלם .ולהנם עשה וסדר דבל ובנה מזבח :מיד

*

דישא

ס)
אברהם אתעיניו הרא ורנה איל אחר נאדח
י למדנו שזההאילנברא
בסבךבט-ניותו'.
י
ד
בין השמשות .ובן שנתו היה .כטש"כ כבש אחר בן שטתו
%לה .וכך צריך להיות .וא"כ איך אמרושביןהשס"ןת
ננרא.ועודדרייצחקלאהי'
י אלא שנפקדש
בשעהערשייץצבכעריךלםלווק
ילאברדם .כנ?
זה דכח להומין איל
בבל שאר הדברים שנבראו בין השסשות.הינו שנתמנהוה
הכח להזמץ דבר ההוא בשעה שיהי' נצרךלו .כןנםאיל
הוהשנקיב תחת4צהק .פתח ואכרכועב ) בכל צרתםלו צר
ומלאךפניודצשיעם פו' .הושיעם.והרי וןא עמדםבאותה
הצרה .ועתה אמרת הושיעם וקו] אלא מושיעם 4א כתוב.
התא
רקהושיעםמקודם לזה ,במהשיצא
תייהםבצברנהלות.ה'השלכסיבגי
ה
על
עמרם.ובוא וראה בבל זכז שישרא
עמדםבנלווז .ו ביארו במה שכתובי
) ושב אלדףך
ההמרךיונו' וקהן ובשב.ל שהש1כעה עמרם.
את שבותך ור
הקב'ה זוכר אותם לרפיבםיהחויאם מן דגלות .שכתוב
ח) ואזכר אתבריועי .בההלה .חוח"כ ועתה דגה צעקת
בני ישראל באה א~ .4ו,טקיר דקרוש ברוך חא לחכרת

י

בכל

 .ט 'געי ג-ג ג) גו6סית (יג ד) דף קג .ס) דף קג ' 0ססי' סיג ז) דגריס (' מ) ספות ר
מראה סקוסות  )6ע קג
ך ןקזךע4
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א ]4פי' גרעה אההוירצון אחר לעאית רצון הגורא :ןקו) ואסר כה יהיה זרעך ככוגבי השמים :זקס] אברהם הראשין סורה קל
גלבר ואין וה שלטות ואברהם האחרן מורה על אחר שעטד בנסיון העקרה ועי*ז נכ%
י.
י
ט -נקוורדהםוגרסייןק המעייקנדוה 1שלהפיוהתריקותברגחינתחפס
לא הי'עריין בעולפ שיחרצת להשחם ,וגיון שוה ענין התולה בבהירת הארם
איך גובל לומר שנגרא גין השמשות דניון שאין הקג*ה טרא רבר על הנפ אשכ יריעתו של הקבשה עם פע%תו לבריאח האיל היהה
טנרחת מלטעלה שאגרהם וי?הק יתרצו לנסיון חעקדה וא,כ אין זה מעלה לאברהם ויצחק לנן מהרץ ש4א נבראגפו"ל רק שהיתה
פקירה לזה גר ך האפירי; 1וףן פי' שחדי אין חנוש פעעיר עצפו מגית האטרים את) שלא כ18ב והשיב בבגין הפעין לאדוים אלא
שכתוב ושג והייפ שגפ השגיוה ת1וג מן הג*ת .ואשת ששפ השכינה עם חחראל גהגלות היא עי -9הישועח *שראלבי וישו הפ
ט גזטת השכינה הקדדשה 1
גמוחיט שגנלאיפן שימע בפ?איפיויו יגא*
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*16
ל שיאמר  )5ויאמר אךעמי המהן ככ( ע(ח .6ו(6סנוע 6קל 6דיינו )6 6וי6מי 6ך ענוי סתס
בנננילםוו1לאלםישוקלרהושמיעי
י (0ס (נווסיע .נריך ס' (טו(ס
לדם למושיע .ברוך ה' לעולםן כגיס ( 6יסקרו ויס

לשון הצהר

ויד
י אמן ואמן:

6חן וממן.
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פרשתויהיוחיישרה

נ)ךיוקיך ח שרה מאה שנהועשרים שנה ושבעשנים.
יר שמעון בוא וראה מידהדבר .למה נשתנו
א"
השבן אמר שנים 151
שאמר בתחלה שנה שנה.
י
פ
מ
מ
ב
ו
אלא הכל אחד .מאה שנה הואכוללהכל .רמזעל הקב'ה
 .סתום של כל דסתוכים במאה]נ1
שנכלל ממקום העליון
בסוד טאה ברכות ש 4כל יום .וכן עשרים שנה.
ה
כ
י
פ
ל
ו
כתובשגה.סודהיחודשאינםנפרשים מחשבהויובללעולם1נ]
שבעשנים.רמזעלאלושנפרשיםויוצאיםמכללסתוםהעליץ.
ואעזפ שהכל הקוד אחד .אבל נפרשים בדין ורחמים בנמה
צדדים ודרכים .מה שאיןכן למעלה .ולפיכך מה שכתוב
שנה רמז ?לסוד היהוד שאינו נפרש לעילם .שבעשנים.
רמז על אלו ותפרשיםבדין ורחמים בכמהצדדיםודרכים.
מה שאין כן למעלה .ולפיכך במספר השבע כתוב שנים
ם נקראיםחיים.ויהיוחיישיה.שנההווממש.
ולאשנה.וכי
שנבראו ונתקיימו למעלה ]ד] א"ר חייא דוי ביארו
שבזמן שנעקד יצחק .בן שלשים ושבע שנים היה .וכיון
שנעקר יצחק מתה שרה .שכתוב ויבא אברהם לספד
לשרה ילבכתה .מהיכן בא .מהר דמוריה בא אחר שנעקד
יצחק.יאלו שלשים ושבע שנים .מיום שנולד יצדק עד
שעה שנעקד .הן היו חיי ורה בודאי .ככמפר ויהי"ו.
שהיאבגיממריאשלשיםישבע.זהייניכמושאמרנושהואמשנולד
יצחק עד שנעקד .נ) ר' יוסי אמר מד נשהגה כאןורה.
שכהוב מיהתה בהורה .מכל הנשיםשבעולם .שלא נכהב
כך מירעען בתורה .א"רחייא ולא .והרי כתוב ותמתרהל
ותקבר בדרך אפרתה .וכתוב ותכת שם כריםונו' .וכהוב
הזמה דבויה מינקת רבקה .וכתוב ותמת בת שוע אשת
עזדה .א
יבכלן לא כתוב ככו שכתובבשרה .ונאמר
חץ"ריוס
ה
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מאה
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חיי שרה .שדרי בכלז לא נמנו יכים ושנים כמו לשרה.
בכלןלא נכתבה פרשה סיוחדתבלבדהככו לשרה ד)אלא
ב.א וראה כיבאה חידיעולם נדבקה באותו דנחש.ודמיל
בהזודם .גרכהכיתהלנלהעזלםולבעלה .באתה שרה'ירדה
ועלתה זלא נדבקה בו ]קן כמש"כ ויעל אברם כמצרים
רצא ואשתו וכל אשרלו .באנהלעולם מה כתוב.וישתמן

היין

כש*אה מקוםות  )5ימטף ס-ג נ) 7ף קגג .ג) 7ף קכ6

כ)ךיוקיך ח'י סרס נו6ס סגס ועסריס סגס וסכעסגיס.
"6ר
ר 61דת(ס
ת6
16
"
ככ(סו ד6תר סגכסתעוןסגס והכ61י'גון סכע ד6נור נסו''6:סכ]ג
"( 6כו( 6חד .נו6ס סגס כל( 6דכל 6קכ"ס
ן כמ6ס 1כ]
ד6תכ('ל מ"תר ט(6ס סת'מ7 6כל סת'מי
כר 61דנו6ס כרכ6ן ךכ( יוח 6וכן עסריס סגס וכנין כך
כתיכ כגס ר61ד'חוד6דל6 6תכרס תחסכסויוכל6לעלנוין1(1
סכט סגיס 6לין 6תפרסן וגפק6ן נוכל( 6סת'נו6ס דלעי(.6
ו6ט"נ דכל 6ימוד 6מד6 6כל .מתפרסן כדיג 6ורחמי ככנוס
ססרין ו6ורחין תס דל 6סוי סכי לעי( 6וכנ'כ כתיכ
סגס .ר 61דיהוד 6דל6 6תפרס לעלנוין סכע סג'ס.

שז

כ:%םסי'ז 61וי"'ז
ד:%סנ,
.
ול 6סגס וכלסו
ו
י
ס
י
ו
ס
"
ח
י סר .0דסוו נותס.
ן
ו
ר
ק
6
חי
ד6תכרי 16ו6הק"נוו לעי(] 6י] "6ר ח'י 6ס6 6וקנווס דס6

[ 12ג

"

כד 6תעקד יגהק כר תלת'ן וככע סג'ס סוס וכ'ון
ד5תעקד '(חק היתת כרס דכת'כ '1כ6 6כרסס (ספד
(כרס עככתס נו'6ן כ 6נוסר סנוור'ס כ 6נולנועקד ל'ס
('(מק והיגון ת(ת'ן וככט סגין נו'ויו 6ד6ת'יל'ד י(חק עד
סטת 5דהתטקד '6גון סווח'י סרסוד '6כמוסכן ו'ס'"ו.
כנ'תערי 6ת(ת'ן וככע סג'ן סוו כתס ד6תנור נוד5ק'(יד
יגחק עד דהתעקד נ) ר'יוסי 6תר נו '6סג 6סכ 6סרס
דכתיכ נויתתסכ"'ריית 6פכל גסי דעלמ 6דל 6כתיכ
סכיחיתתסין כהורייה"6 6ר מי'' 5להו וסכת'כות"ת רה(
ותקכר כדרך 6סרתס וכתיכ ותחת כס נוריס ונו' וכתיכ
ותחת דכורס תיגקת רכקס וכת'כ ותית כת סוע חמת
יסודס "6ר יוסי ככ(סו כתיככתס דכתיכככיס.יחתתר
ויסימיי כרס מ6ס כגס וטכריס כגס 'ככע סגיססגי
י סרס דס 6ככלסו ל 6יתחגיןיומין וכגין כתו (כר?.
מי
ככלסו ( 5כתיכ פרכת 6מדהכלהודס 6כמולסרס 6 )7 .ל6
ה 6מ~י התת מוס לטלר6 6תדכקת כ5י מף61 6עי(
כס ~וסר 6ונרנו 5נוות 6לעלנו 6לכמ(ס התת כרס וגהתפ
וסלקת  6(1התדכקת כיס ]ס] כן"ה ויע( 6כרס ממגריס
ס" 61כתו גלהכר .%הפ 6גמ לעלמ 6מס כתיכ ויסתנון

("

טיין

ד) דף קככי

פרשת
שרה הן אמת שעלפי דקדוק ל*ק כךצריך להכתנ אנלכיון שהתויה נתנה על פי פרד*ס לכן ינאר רשנ"י
פסוק זה עךפי סוד1 :גן פ" דבריו נקצור הוא שרה רטז על כפ,רת מלכות טקורהשכינה הקדושה שמשם נזפע
חיוח וכל העולמות כבתונ ואתה מחיה את כלט שנ-ה נגימטריא ספירר וירמז הבהונשחיי שרההייוו הופע וזנשפע למפי' מלכות
היא מן מאה שנה היינו עשר ספירות שהן כויל רכל ש,א? %מאהר עלאה מ;צמות האלהות הנקרא סתימא רכלסהימין.וכיון זכל
ספירה נכללו 7מעשר ספירות הרי מאה שנה ועהה כדלקכיל העשר ספירות על נ' פרכים .נ' הראשונות וז' התחתונות .עשרים שנה
רטז על נ' הראשונות שהן כתר חכמה נינה ני עשרי*ם ננ,מטריא כהר ונם עשר ספירות של חכמה הנקרא עולם האצילות ועשר
ספירות שלנינה הנקרא עולם הנריאה הרי עורים שנה ווםאין פירוד גלל רק אחדות ג?חיות לכן כתונ נהן שנה לשוןיחיר
(שבע שנים רמז עלו' התחה14,ה חג"ת נהי*מ הגקראות מדות של חכדדין ורחמים .וכיון שאיןענין הפחתשיה ל 15כתוכ בהן שניפ
לשו ,רגים אנל האמת כדאמר וכלא חד:ןג] ב' הספיר ת חבמה ובינה נקראות מחשבה זיונלא  ]71פי' שהעשר ספירות ננראו כנזכר
בפתח
אגת הוא דאפיקת עשר תקינן ואתקימו לעילא פי' שאלה הן אשר לא יתבמלולנצח1 :ס] ארם הגחש וזוהטא שלוהיי%
אליהי
להכחיש האמ41ה גאלהות ולאחוז בחקירה של כח הטבע וכח הטומאה של בשפים:

חיי וי
.

.

..
.
.

.
.

.
..
.

.
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לשון הזהר

זהרדדי שרה

סיי
ןויככרויתנ(תו' נו]ו3נין ז36רססוסרס(6 6תז3קו3יס.
3נ*כ 6ס)רס יכתס((6מייןט(6ין (1 0ו3((6ט(ס עכנס3 6תר6ס.
סס"ז ס3יסו טר מו35תס תקכת 3ור נוג;רתם.
י סרס זזכתס 3ס3 1כ(סו  6(1כתי3
1ע"ז ויסיו מי
3כ(סו ויסיו מוסוכן 3כ( .6סי6 6תדכקת 3מייז
נסי

מיי

י סרס6 .ימן מיין כ(:ו
וט*ז זי(ס  110מיין ויסיוהי
5ע'( .6ת6ס סנס (ט'( .6ועסריס סנס לע'( .%וס3פ
ת ]]1
סניס 5ע'( .6כ(סו סוו כזק5' 6ו
נ) ךןזכטרע סרס 3קרית ~נע ר' 36ח 6תר כנוונ 6ז6
 65סוו נכ( גסי ע(ת 6זס6 6תתר
מוסנן
וסנס 6וקיומס 6נע(ת .6וססי6 6תר
ס 6( 6(6מ 061ז( 6סוס ככרס 3כ(
ז6תקנרתיונ
מי~
י
ס
נ
ע(ת .%ו6י ת'ת 60 6תריס זכתי 3ותתת סס תריס
,תס3ר סס3 .נין (6מז6ס סרהנ 6זיסר (6ק6 6ת6
זס 6מי6 6( 6ז(י (סו 3יסר3 6(6 (6זכות 6זתריס (%
(6 6תמר נתיתתס כתס ז6תתר נסרס נ) ר' יסודס 6מר
ת 6מד ותתת כרס 3קרית 6ר3ט רז6 6יסו3 .נין
ז( 6סוס מיתתס ט( 'ז 6זסס 61נמס עקית6ס  6(1ס(ס6
3ס כס6ל 3ני טלת 6ז6יסו כליס 3סו 1פ( יזיס תיתו
נגי פ(מ 6תיומ 6זנריס (ון 6זס3 .ר מסס 6סרן
והריס זכתי3 3סו ע(פי ס'3 (36 .סרס כתי3 3קרית
ת 6ר3ע 'ה] נרז 6ט(6ס  6(1ע(
6ר3מ רז 6דריי
6 61מר3 6קרית ~נע  6(1ננמס נקרית 6רנט סי6
ח3רן .ז6תמנר זוז ת(כ 6נ6נסן ]ס' וט"ז (6
 .סוסמיתתס
3יז6 6מר3 6(6 6קרית 6ר3ע
י)
(י 6מוזת קנר עמכס ונו' '6ר -יסוזס 6נוסס
יזע נססי 6תטרת6סימנ.6ו(3יסורעותיסתתןסוס
נני
ן דמקזמת זנ 6ע( 56תתן
(6זס המוס סמירין
6
"מת6זיוקניס 5,סתכ(.
תמן 1מ 65סוסיזפז6ינון סוו.ו6מ(ת
ו"תפתמ 5יס חד פתמ 6זננת 6זטזן תמן ,ססי 6זעקג6
ז5זס סוס ק6יס (נכיס ופ6מזי כ( ת6ןז6ספכל 3זעקג6
ז6זס (6 6סתזי( 3ע(תין מת'תס3 .נין זס3 5כטת 6ז3ר
נס 6סת(ק תע5ת 6ממי 5יס (5זס .ו3ססו 6זמנ6
מית 36 (36רסס 6סתכ( 3יס אמ 6זיוקניס ו6תקייס
וממ 6נסור 6זנסיר 3תערפ ,ומז סרנ 6ז(יק כזין פ6יג
"3רסס זיוריס 3ססו5 6פל .ו(3יס ורעופיס סוס תדיר
3אערת 6ת 6מזי סכפ36 6ריס 3מכתה 6ע3ז 3זרג6
ותכע ק3ר( 6כרס זס 6כז ת3ע ( 6ת3ע (תערת3 6ססו6
זמג6 6(1 6תר ז3פי 65תפרכ 6מנייסו 6 656תר פגו(י
6חוזת ק3ר טמכס ו6ק3רס תתי ר(פני ו6י תית 6ז(6
סוס טפרון פתן .תתן סוס זכתי 3ועסרון יוס3 3תוך
3ני מת 361רסס (5 6תר (יס3יסי 6כטת 6כ~ס (6
מס זס(6מקר( 6ון 6מר .כתס זכתי 3ויז3ר 3 (6ני מתעי'.
וכי
זטתך ז36רסס 3ע5( 6פק3ר3 6ינייסו סן
מס"3ין  16זתי316תיססוס טרסון (6מ נמכמסע3ז וי(סיגן
6רע 6סכ3 6מס זט3ד 36רסס זס36נין זפ6ו3תיס
ע"
רר
וו
6
יתיס סוס 3ססי 6תפרת5 .6ט"נ זסוס תתן (3 6ט6
(תכ( (6יס מיז ססו 6רעות 6דסוס (יס 3תטרת 6וכ6י(
3קזמית 6מס ז(% 6סריך (יס (6ינון 6הרנין 5 6(1טפרון.

יזנך

)ימ*,
מראה מקוכות"

כיון
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ןוישכרדתנל בו' ולפי שאבההם חטרה לא
היי
אי
דבק
נת
לבנ
יה
בשביל זהזכהה שרהלדרישלם להולבעלהו
חריה.
זש"כ  )6הביפו אל צדר הוצבהם ואל מקבת בורניקרתם,
חףשרה ,שזכתה בהן בכלן .ולאכתיב
וע"כ כתיב ויהע רוי
בכל הנשים ויהע חוה וכןבכק .היא נדבקה בחיים,
ו~ל כן שלה היו חיים,וידי
ו דרי שרה .הם חיים כלם
למעלו] ,מאה שנה ל* ,ועשרים שנה למ
ע]לה .ושבע
שניםימעלה .כל דהטנים הע כראוי ]ו :
נ) ךךעכטףן שרה במרית ארבע ,ר' אבא אמי כדמטן זה
לא היו בכל דנשים שבעולם ,שהרי נכהב
ממפר הימים והשנים והקיום שלה בעולם .ומקום ההוא
שנקברהבו .אלאכדי להראותשלאהיהכמושרה בכלהנשים
שבעולם ,ואם תשאל הרי מרים ,שכתוב ותמת שםמרים
ותקבר שם .זה בשביל לדיאות שרחן ישראל הוא בא,
להודיע שהמים לא באו לישראל אלא בזכות מרים .אבל
]ו]

בו,

לא נאמר במיתתה כמו שנאמר בשרה .נ) ר' יהודה אסר
בוא וראה ותמת
שרה בקרית ארבק .טד הוא זה ,לפי
שלא היה מיאתה עלידי נחש עקלהון ההוא .ולא שלט
בה כנו שאר בני דעולם שהיא שולט בדם .ועל ידו מתו
בני העולם מיום שנרם להםכך אדם ,מלבד משה אהרן
ומר*ם שבתוב בדם עלפי ה' .אבל בשרה בתוב בקרית
ארבע ,הייטסוד שלקרית ארבע וח] שמתה במודעליוןולא
ע"י אחר ,בקרית ארבע ולא בנחש .בקרית איבע דהא
חברן ,שטעחבר דודהמלך בהאבות ]ע]וע"כ לא וף'מיתחה
ביד אחר אלא בקרית ארבע :-
י)
לי אחיזת קבר עטכם פו' ,א'ר יהודה אברהם
4דע מימן במערה ההיא .ולבו ורצעו שםהיה.
לפי שכבר קוים לזה נכנםשמה .וראה לאדםוחוהטמינים
שם .ומאין ידע שאלה דם ,אלא שראה צורתו ונסתכל,
ונפתח לו שם פהח אחד של דגן עדן .וצורה ההיא של
אדםהיתהעומדתאצ .14ובוא וראה כלמי שממהכל בצורת
אדם דואשון איט ניצל 4עולם כטיהה .לפי שבשעה
שהאדם נשתלק סהעולם רואה צורת איםדואשון.ואז הוא
מת .אבל אברדם הסתכל בו וראה צורקו ונתקיים.
וראה אזר שהאיר במערה ונר אחד דולק .אז נתאוה
אברדם שיהי' מדורו בכק.ם ההוא .ולבו ורצוט היההמיד
באוהה-מערד .בוא וראהעתה שאברדםנהכטה עשה בעת
שתבע קבר לשרה .שהרי כשתבע לא תבע הכערה
י
מיד ,ולא אמר שמבקש ליפרד מהם .אלא אמר הטל
אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי כלפנק אפשרתימר שלא
דף' עפרון שם ,דוי הי' שם ,שכתובועפרין י,יג בהוך
בני חת ,ואברדם לא אמר לו בשעה הדיא כ.4ם .אלא
מה שאמר ,להם אמר .כמושכתוב וידבר אלבני חתוני'.
ובי העלה על דעתך שאברהם רצה להקברבין כמאים.
או שדהאוה להיות עמהם .אלא שעשה בחכמה .ולכדט
דרך ארץ כאו במה שעשה אבררב .שהרי לפי שהשקו
ורצוט דוה במערה ההיא ,אע"פ שה*'עפרוןשם .לא רצה
לבקש מכט מידכפירצזן ההוא שהיה
י בדבערה .ובקש
לים ולא מעפרון,
תחלה מה שלא נצרךל 4מאותן האחי

גא ט 97קגי י
)  97קגס97 )7 .קגי

יזנך

וכת:

זיו הזהר
א
ל
ו
ד
ו
מ
ב
ם
י
ט
ז היעי *3ג לא"וזבחקייה וגח הטבע.כה גש
ה
נ
ו
מ
א
ה
.
אעיין השתכיות מןיי
 :יצא מוד:
והיינו ראמרו נכגס .י
מ] פי' באמונת האל14ת :ןח) סר קרית
כלארגע חוא שנרבקה נשמתה בהשגינה הקרושה על ררך מיתת נשיקה והוכינה הקרושה
שנקראת בשם ארנ'י היאעיר וקריה והי אל ארבע אותיות חשם הוי*ה ב*ה כמש"כ"' כהיכל קרש
וןהם וג!' היג*ל וכן' ה*מ
בגימפריא ארנ*יו נע] יפרש גאת ושהשכינה חקרדפה הנרמות גהשס קרית ארבע היא נקראת נ"ג הברן
 .ע שט ההחגרור רור הםלך
,
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הוהר

ז-6רו 5יס
עפרון .סתט:ו "זג'
נשיא
וכיון ששדו לו לפני עפרק.
שסעטיואשרבניבהוך בניאלההתי,םי כ6יותןס כתיכ:ו וגו' קתתיס כתיכ וטפרון יסכ כתיך כ:י הק.
אהה בהוכט ונו'.
ן
ו
ר
פ
ע
ו
מתהלתמההדיכבתוורבים שאמר אברהםדי' עפרון י:כ כת.כ ינ':י,תק ד?'5ן ז6תר 6כרסס ת?ן סוס.
ישב כהינ,
ונו ,כזת'ת6מ
י בעפרוןבן ציחר
ן
ת
י
ו
שם .ואז אמר
ז
ת
6
י
ל
ש
ג
פ
ו
ל
י
נ
ש
מ
ש
תערת סתכס5סוסהכר 5ו ן6י
כגין 'קר6
לו פו' .יאפשר האמיו שבשגיל
את מערת
רמכפלהכםאאש
יששהשאינ(ייוצהבכם.בתיככם .זי5י יתיר תגייכו 6ג ,עכיז ז 65רעינ 6ככו כתוככס.
כבודידגרולמכביר
ני
נ 6.:ח?5יס

כיגייכו זרעיג 6ככו כנין ך6 65תפר;

לא כן אלא בשביל להקבר ביניכם .שרצוני בכם שלא גנין
לההפרש סכם:
"ת
 )6ריןןזלי את מערה המכפלה אשרלווע' .א"רא"עזר
כאשר נכנס אברהם "המערהאיך נכנם שמה.
לפי שנאשר היה רץ אהר אותוהענל .שכהובואל הבקר
רץ אברהם וט' .ואיקו ב; בקר ברח עד המערה ההיא
ונכנס אחריו וראה מה שראה .ועור לפ 4שהי' כהכלל כל
וח?"
יוםויום .והיה יוצא עד א.הה השוה שהיה מעלה ריח
1ס"קת ז
6, 6ז ק
י
עלען .זראה אור שדךה יוצא מתוך דכערה וההפללשם.
ק
י
ושם דבר עסו הקרוש ברוך הוא .ולפיכך בקש המערהכ
ו
6 ,תר קו'-ר
רצונו היה במק.ם ההוא המיר .ואם תשאל אם כן למה
'
ק
ל
ח
ו
ז
6
מ
 ,סו6י5
כ'2ן ' 651כגקון פ'5ס
לא בקשאיהה ערעהה .אלאלפ שלא ישניחועליו.מפני  65כטח 5ס פו
ירכה לו אמרהרי השעה  651חנ;ריך 5יססכת" זהגעך'ך ('ס ה?ר ס כעת6
שיא דיהה נגרכת לו .עתהשנצט
י עפר,ן סוס הת' כ?טרתת תס
סיכת"6
לתבוע א,תה .בוא וראה אם עפרקהי' רואה בדגוערהסה (תתכצ ('ס ת6
~
ח
6כיסם כס 65י~כין 5ס 5ע5זן
זסוס
שהי' אברהם רואה בה .לא הי' מוכרהלעולם.
ודחי
6ריסאלאבעלוירוא.י  65מ?חיתיכיס כ,5ס זס56ית ת5ס 6קנ"(5665"6'5
לא ראה בהכלום .שהריאיןכל רבר נתנלה אלאל
ו5
"ס "תנ5י:5 6(1 6פרון (6כרסס חתנ6'5
ס
ולפיכך לאברהם נהנלה ולא לעפרון .לאברהם נתנלה וכנין כה 65כר
6קג5יח ז65סוס '5ס מ(1ק6
זס 5זי'5ס סוס 5צסרון
צפרון כ5יס  651סוס חתי ת65
ראההםבהכתהאללאה כחי;סוכ6וכנויען5כזה:6~56יןחתנ"55'5
בה.ילפיכך לא לה ן כלו .):ולא
" ויס ד5ח תכע חכרסס
חשך .ועלכן מכר אותה .ומה נלא
ר
ב
א
"
יי אברהם לתאבעאמר אלאויתןלי זיזכין 5יס וכיג : 6ה:רסס 65ק"יר 656כק4דתיןית
שי
5י
אתמכסרעראתוההדג?בכמפכלרה .שד
ך
ס
6
אשר לו תו' .בכסף מלא יהננללי 6ת תערת סתכפ5ס
י ונו' ככסף ת5ח
י
כ
ר
5
ית:כגוס5י
ונו' והיסו "נוך ס:דס גתתי 5ך וס?ערס 6סר (ך
,זכ 65סוסח"ס פ5יס זפפ-ון.
נהתיהנן זה לפי שהכל הי'
ין
עפחןמפני
שלא יגזתעתיסתסונוס'י6גנו
ת סזי כז ט656כרסס
."5
זת
כקד?י
ירע מההיא .ובוא וראהכשנכנט אבררם בהכערחבההלה.
כתצרת"
ראח שם איר וננבהה העפר לפני ..ונהנלו לו שני
קברים .בת.ך כך עלה ארם הראשון בצורתו .וראה אה
אבררם וצהק':ו ובזהרבין אברהם ששם הואעתיד להקבר
ממך האם סבצרקיצרישכאן6',ן
אמרלואניהם .בבקשה
א"ל הקב"ה טז אוהי כאן .ומזמן ההוא עד עתה אני נטסן
כאן כקליפה הנרגירו'נ
 ,עד שבאת אתה לעולם .ועתה
י ולהעולם נעשהבעבורך .ראה מה
מכאן ואילךהריק
השרהיוםול
רגזערה אשר בו .קיכה ממש הי'
כתוב
לדשרהויגה
מה שלאדי' לו ער עתה .רבי אבא אסר ויקם
השרה .וראי קימה ממש .שכף ונהעלהלפני אברדם.לפי
שער עתה לא נתגלה שםכלום .ועהה סהיעז'ממ
ה
יןנככנם "סת(ק וכדין קס כ 65כ?:וסוי "6ר :תעון כסעת6זע"5
ונהעלה .ואז עמר דנל בתק;ו .א"רשמעון בשעה ש
אברדם בהמערד .ודכניס לשרה שמה .עסדו ארם וחוד
ולאנתרצו להקברשם .אכת והרי אטבבושהלפני הקב"ה ו(ת זי(1
קיוי קכ*ס
ת?ן חתרו ו-ס כ
"
בעולם דוצא .בשביל דושטא דדוא שנרכנו מיקה לעולם .כססוה פ5ת"6תקכ
ין ססו 6הו 6:זגריתג 6ייתח 5ע5י6
כנ
סת 66ג6ק
ועתה יהומף למ בושה
1
%
אהרתמדממפןנילהכשעהשרילםלנפ.נבייסדקשבי"טה ו ככ1ת" גסס
1תין קט' ר"4ס
י
נ
א
י
ככם .אטד אברחם .הר
בשבילך
כיל
כט-אה מקומות  )6סקעי
שיי השהר
1היי:ו גפשהירס השעגח על טקימ הקבר
,6הראוח
.
1
כהאבוח להיוה האבוח עט רור הט"ך טרכגה )השכינה הקרושה כיר
וכי
] פ" מגצר ק,ו -ה"גו 1ת
שקשור
לאבדהםועשנאאי הטערה".1,
וגכנימטהגי.טג
נד,תר צורה שהיתה בה"ם .ושטחה ,פט הארם גראותה
ר יצאת מ,צם .וע:י,ו הוא ג'ת הקברות שכל הבא לקגרו גקשר בו ואיגו יכול עור ל1את
גפ:י כי "גא לתובו -:,א יוכלעי
,
ג
מ
כקליפוע הנד4יר שגרקכ גארטה,א.ן נכחו לצמה ולהתראות
וחשב אברהם שנא קק חיזתו מ ראה צורת .רס ,צ,ה מטן שתה:
 .כיחע שאכרהט התהיל להקן הפנט שגעשה געולט העליון ע*י הטא
געולט אגל עתה ע"' צרקת אברהם יתוש אים
חנ"כי .
(6תקכר"
) ןיךןז  '5תטות ס?כפ5ס 6טר 15ונו'*6 .ר 56ע1ר
"
זע6 56נרסס גתצרת 6סז ט. 56
כג'ן זס,ס רכסביצעת",כתך'ס זססו 6טנ .65וכתיכ6,
 5סכקר
.
רן "כרסס גו' וססו 6כן כקר טרק פז סס'6
'ת"כ5
ע5ר
1צ"6 5כתריס
תס זח? 6תו כנין ז'6סותכ

-ם

צןן

"*

4

יז

מ

אדס הואשון

גן

"

י

לשון ה1הר

צהר חףשיה

ן קורש
ישו

נך

167

בשבילך ויג] שלא תבושלפנ? לשלם .ברדואחרי כן קבר
אברהם את שרה אשהו .מדש ואחרי כן .אחרי שקבע
ו רברהזה .או נכנם ארם במקימו ,הוה לא
אברהםעלי
נכסטה .עד שקרב אביהםוהכניסה אצל ארם .וקבל עליו
להשמרלנם בעמרהוי7ן וש"כ ואח"כ קבר אברהם את שרה
אשתו .לשרה לא כהוב .אלא את שרד ,לרבות חוה ,ואו
נתישבו בם9מותם כראוי זש"כ אלה הולרוה השמים
והארץ בהברא"ם.ותנינן באברהם .תולרות השמיםוהארץ.
זה ארםוחוה .אלה השםים והארץ לא כת.ב ,אלא תולרות
השמים והארץ .ולא תולדות איש .ואלה רושלרות נתקימו
בעבור אברהם .ומניין לנו שנהקיסובעבוראברהם .שבתוב
ויקם השרה ודומערה אשרבו לאברהם .וער שבא אברהם
לא נתקימו ארם וחוה במקוכעתם בעילם הועא ]טי]:

פיגןויג)
ר כן קכר
י"4ח
%ר5ם 6תד65סרסתכסי6ףסתו.קתשת36יפ(ת61ץח.ריתי
יתר דקני(
כן נ
6נרסס ע(יס ת(ס ד6 .6דס פ (6כדוכת,ס מוס (6
ט56ת .פדיקריכ 6כרסס ו6עי( (ס (גכי 6דס וקכי(פ(יס
כניגס ,י7
] סס"ד 61חרי כן קכר 6כרסס 6ת סרס
6כתו (סרס ( 6כתיג6 6(6 .ת סרס6( .סב6ס חוס וכדין
6תיסכו כדוכתייסו כדק 6י6ו 0סס"ד (6ס תו(דותסמתיס
וס%ן נסגר6ס.ותגיגן נ6נרסס תו(דות ססתיס וס%ן.
ד 6הדס יחוס 56ס ססתיס וס6רן ( 6כתיכ  6(6תו(דות
ססנויס וס6רן 6(1 .תו(דות כר גס ו6ינון 6תקייתו
כגיגיס ד%רסס ותג( 6ן ד6תקייתו נניכיס ד6נרסס דכתינ
ויקס ססדס וסנוערס6סר כו (6כרסס ועד ד6ת6 6כרסס
6 65תקייתו מדס ומוס כדוכשיסו כססו 6ע(ת 6ועו] :
י כןקבי אברהם את שרה אשתו אל מערה
)6דאחרי נן קנר
%רססונ6ו'ת .רס'רס6(6עסזתרו 6ס56י(ת(עררכתי )6ן4יךץ
ר שדה דבכפלה תו' .ר'
ר
ז
ע
ל
א
שאל
כתעון .סד6סתוסתכפ(תסעות 16( 6כפי(ת ,דס 6שמעוןאביו ואמר .האם מערה זאתאיןהיאמכפלה .לרבי
ס6י
שהרי
6יסי
%וי
כתיכ תפרת סתכס(ס וקך 6קרי 3ס (כתר תערת כ7ס כתזב מערת המכפלה .ודגמעובקירא לה אח"כ מערה שרה
סהכפ(ס תכם(ס ק 6קרי (יס (סדס  ("6סכי קח-י (יס המבפלה מכפלה קורא להשרה .א"ל הנם שכךקוראיםלה
מערת סתכפ(ס כתס ד6ת 6תר ויתן(י 6תת:רת סתכפ5ס מערה המכפלה .כמו שכהובויהןלי אק מערת המכפלה.
ך 53ש חערת6 6יסי תכט(ס 1ל 16כדס6יסו אבל וראיהייך לא רמע-ה היא מככלה .ו4א השדה הוא
 (%וד6יחיי
תכסגס 656 .ס6י סרס ופטרתת פל ;וס פככלן 5קרון מבפלה .אלא שזה השדה והמערה על שם ככפלהנקראים.
סרס ס0כפלס
כברס שרה דמכפלה וראי ולא המערה ,שהרי המערה בהשדה
ול 5תפרת 5דס5
ת
5יסי וססו 5סרורס5יק6יס כיו(ס 6מר' 6ע]] תי
"ירוכ(יס הייא .ושרה ההואעומרבענין אחר ]ע'] בוא וראהירוש4ם
י
רז
6פח
קיית:( 6י(6
כ( 6רע 6דיסר6 56תכפ( תמותס
ותת 6כגווג 6מן .6ירוס('ס לעילתו6יסיירו:ליס לתתן ו4כטה בום ן ארר ".לים שימ47ה וירוט
5תיר 5לפיל 5ו5תיר 5לתק 5ירו:ליס ל:יל5
5 ,היר 0לשניהםיש אהיזה ל:עלהואהיזהיממה יר,נלם שלכעלה
כתרין ססרין לפיל 5ו00ת ]יי
ו ירו:ליס לתה 5ה'ד 0נאהזה בשר צדרים למעלה ולממה]יי] ירישלים נלמטה
נאחזה בשני צדרים למעלה ולממה ,ולפיכך מנפלה
כסרין ססרין לפיל 5ית 50וכנין כך כפ(ת 6סי6
.
א
י
ה
וט( ד 6ס6י סרס פססית כפלת5 5יסו רכיס סרי] 5יה] ועלכןזה השרההואמן אותההמכפלה.כיבו הוא שורה]יח)
כנווג 6ד 6כתיכ נ) כרימ כךס הכר כרכו ס' (עי 65כרמיון ז
ה
,יהט]כה.ב כ) כדיח שדה אשר ברכו ה' .למעי
וג)
ותת.] 6ע] וכנין כך סרס ספכפלסור5י ול: 5דס כפול וג] ולסמד ילפיכך שדה המכפלהודאי ולא שדה
תו רז 6דת5ס סרס ס?כפלס ורחי פ5ן הכסלס
ילה
ופ
פכ
ועיד סוד הדבר שו1א שוה דמכפלה בוראי .כמ
רנבפ 5קריס 5ר5יסי פכפלסיי5
 1וכל 5קייח 6כהן ה שבשם דקרושהיא מכפלה ]; 6ודבלעולהמבהסיקיםאהד.
ונג'ג'ס ק6תר כ6ורמ כת'ס -71תכם(ס ד 65סו' כמת 6ובעב.רזה נאמרבררך נמהרך;"מכפלה .שלא נמצא ברשם
קן'כ 05 6ההר 5רכפלס כר 5יסי ו5פ'ג רמפרת 5כפלס 5הקדושאוהאחרת כפולר בלבר זאת .ואע"פ שהמערדהיא
סוס
פפר 50גו תפר5 .50כל פל סוס
כפ1ה בוראי .שהיא סערה תוך מערה .אבל על שםענין
5מר15ד56ניך 1רתחעיסרית סרס ספכפלס כפס ר?05ר .ו5ביסס אחךנייא
ת מערת שדה דמכפלה כמו שטעבאר .ואברהם
ידפ ר 5וכד1א"ר לכני תס כסי פלס ו%5ר .וי0ןלי ידע זאת .וכאשר רברלבני חה כסה הדברואמר .ויתן 4
י פפרת 5כסלס 8ו5יריי 50אה מערה דטכפלה על שםשי1אמערהכטלה .אכלרושרה
 05פפר 0ספכסלס .פל סוסר5קי
ם
ו
י
י
%שי לס6ל 5פפר 0סרס סתכפלס
 .וקנ"ספנר כררא לד מערת שדה רמכפלה כראוי .חהקב"ה קהשה
5
ק
י
כ
כל 5ל"כ0כוא ס5י פלפ 5כגוע 5ר5טיל .5ול05רכק 5ד 5דגלשירי'נמצא בזההעולם כדמיוו שלטעלה .ושיהחברווה
נר5לפסוי יקריס לפיל 5ו500נ יכ5ס מול9יסון רלדיקי .5בוהלריותכבורו למעלהולמכיעאש4יי חלקם שלהצריקים.
שהקב"ה אוהבם בעולם וחה ובעולם הבא '
ונפלפ 5ר05י
ג) וקנ"ס 05רפי נסונס8י
פס'
 1וש נ 5ניפש ו
ל"נוך 5 05נרססגכ ) .3דאבך-הם קן בא בימים חה' ברך אה אברהםבכל.
ך]*4כי*יןב
רבי יוודה פתחי
רכי "שדס פתמד6 ,סרי תכמר ותקרכ
) אשרי תבחר ותקרב
גך6 6תתר  (36ג6ס פ 6בר גסד6ירמוי "טכן חצדיך .וה דכתוב טזבאר .אבל אשריד4יש שדרכ?
שכן %ריך.
מוכשרש
י
ל
ס
6תכסרן
 9קגת ג) נר.:6ז ג ,ג) ר %ק?פ ד) תגיס סיס
נש-אה מקוכות י

י;

"

זיך יקזךע*

שנקראחטאי )ה.
ןיטפי' להקן הפגם שנעי*ה למעלח עקי חפ1ע באכילת עץ הדעת *18ר,.:ץ)*י' לתקן*י'גם ה*גט שגעשה למעלה עלידי
ועו)*" שלא נבגסו לנן ערן גטיף?חפ וואויה להם ער *גאאברים ג*ף]:טו) שיש לשדה והפע 9אחד
מנפלר על
.ירושלש שלמטה
שס התק*תתה גירושלים שנקראף מכ*4ה גסבואר הלאה1 :יון ירו*לים שלמש" ההות בילם העליון וב
ירוש4ים שח~א*ת פקושרת גירושלים שלמעלה וגבל ארץ ישראל ונתקפלה תהתיה ולכן נקר4עז ירושיים מבפלה מח]
י ו*עןקר
התקו~רות ירו*לים ללטנטן בארץ ישראל היא שי
*שלטעל4
ה הומ .מס) פי'כדמיו; ירושלים כך רוא הקערן ג*ג כפול שיש ג"ע
ע*י 9ף
שהב*ול רוא שם התואר

על ה*דא טקהז*כ *ודה אמנפלה משסשהו
ונשע שלמואה והםגקשורים 4ש בוה] :ג] שדח כפול גפו*מע
השרה מן המכפלה :ח )6ביון איו*גי ההי*ן בהשט הקרוש:
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וףע%וץיי שרה

לשון קודש

לשון הוהר

מ2כ'%2גג%:13ס5תיעי'1דןיק

סזכשרים לפני הקב'ה .והוא בוחר בו לקרבי אצלו .בוא
י
וראה אברדם ד4עקרב אליו .וחשקות שלו היתה כל עם
בזה .ולא נה49ב אבררם ביום אחך או בזמן אחד .אלא %3י .ו6 65תקרי36 3רסס 3יות 5חד315 5זתג 6חד5 6ל6
מעשיוהקריבואותובכליום ממדרנהלמררנה .עד ששתעלה
בסדרטעוכשהי'זקן ונכנם במדרנותעליונותכראוי .שכהוב 3דרגוי סס
ק' 3דרגין על5ין כדק5מוי .דכתי3
ואברהם זקן .ואז באבימים .באותן ימט העליונים .באווק 351רסס
3 53יפיס63 .יגון יות'ן
.63גון
ימים הידועים נמוד האנןנה וכנ] ןה' ברך את אברדם
בכליגנ
] שסשם יוצאות כל הברכות וכל הטוטת )6 .ר'
 )6ר
עסי אמר בוא וראה אברהם נכנם לדעת ולדהדבקברבומ עסי 5תר דת6
.
נראוי .לאחר שהקדים מעשים מובים בתחלה .וזכה באוהן
ימים העליונים .תהברך מטקום שכל הברכהעיוצאית משם.
בכל .מקום רנהר
שכתוב וה' בויך את
אברהםא"בכרל.חייכאו
שאינו פוסק סימיובנשליע'ולם.
יבוא וראה שאברדם
לא רצה להתערב אומותהעולם .לדחדבק בשארעמ
י.ם 3 55ע 5קהתער. 53עלת 5ול5תו3ק 5כס6ר?5תיו
עיבדיעכו"ם.לפישהנשים של שאר רעמים עובדיענו'ם
הןמטמאין לבעליהן ולאותן דסתדכקים בהן .לפי שכאשר
הבין אברהם חכמהידעהעיקרוהשורש.ימאיזד מקוםיוצאים
ומשוטטים רוחות טמאים בעולם.וע"כ השביע לעבדו שלא
יקח אשהלבני כהטאר עמים  )3שדיי מי שמתדבק
ג) די54
באשה של שאר עמים עובדי עכו"ם נטמא הוא .והבן
גי",יד יקבל עליו רוח מזמאה .ואם תשאל שןךי מצד
אביו מישראל הוא בא .ולמה יקבל עליו רוח טוסאה.
בוא וראהשהיי בתחלה נממאאביו .בשעה שהתדבק באוהה
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51
שהיא טטאד כל שכן שבן ההוא
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א ודאי זכוק'
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תער6 3קרייוס .ת5סר 6עד ססו 6ותנ 6דכתי 3כ) חסן
"
( כ( סיוס ועוד תנינן דיס3 6ר נס וסיר 1(53ת6
דתנמס ד6יסו ותנ 6דדינ 6קסי 6סרי3 6ע(ת:- 6

של אברהם עסדהלפני עבד ההוא.כי באותו היום שיצא
רגיע ביום ההוא לעיןהמים .שכתוב ואבאהיום אלהעין.
11ה נתבאר:
 )6ןיואף חא מרם כלה לדברודגה רבקה יוצאה .יוצאק.
באה צריך לומר .מהו יוצאת .שהקב"הדוציאה
מכלל כל שאר בני העיר .שכלםרשעים וזו ייצאה מבלל
שלהם .ותרד העינה .כהוב בה"א ]גו] סור הוא .שפ"עה
שם בארה שלמרים .ולפיכך כתוב העינה בה'א .ועלו לה
המים .דבר אחר והנה רבקה יוצאת .כטו שכתוב יוצאות
לשאב מים .ולמה כתוב יוצאות .ולא הולכית ולא באות.
אלאלפי שנממנות הץ כלהיום .ובשעה ההיא יצאו לשאב
מים .ומימן תפם בידוןגח ,טא וראה כאשר דגיע העבד
לחר! .ומצא את רבקה לעת ערב.היה זטן תפלתהמנחה.
באותה השעה שבא יצחק להר,פלל תפלת מנחה .בשעה
ההיא הניע העבד אצל רבקה .ובשעה ההיא שבא יצחק
להתפלל מנחה כמקדם .באה רבקח אצלו .להטצא דגל
בסקיטו שנצרך לוכראוי .והכל עולה במור של חכמה.
ולכן בא עבד ההוא ~כאר מ'ם .במוד הכתובמעין ע'ם
באר מיםחיים 'נוזלט מן לבנון .וביארמ שכל זה מוד
היא ובוא וראה תפלת מנחה הקן לה יצחקבוראי.וכמו
שתקן אבררם תפלת שחרית לננר מררנה ההיא שנדבק
בהוכעןבך תקן יצחק תפלת מנחה לננד מדרנה הריא
שנדבקבה.ועלכן תפלת סנחהמזמן שמטה השמש לרדה
בהילוכו לצד טערב .שהריכלזמן שלאהניע השמשלצד
מערב נקיאיום .מהבקי עד זמןהיעא .שכתוב נ) חמד
אל כל היום וע"כ למדנו שידןה אדם נזהר בתפלת
מגחה .שהוא זמן שרין קשה וערה בעולם :-

ג) דיאכטך 3רוך ס' "6ר ייס 6ת 6מו' (6יעזר נ) ךיא:טך בוא ברוךה' .א"ר ישא בוא וראה א*עור
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'סיס (6מ' 1ו3נין דסוס ס(ימ 6תסיתנ 6תס כתי'33ס  613יהי' לאחיו .ולפי שהי' שליח נאמן מה כהוב ט .בוא
3חך ס' כרוך ס'תתס ופ*ד 6כתי3
3ג'ן ברוך ה' .ברוד ה' מכהט .ולכן סמתב כך בתורה .לפי
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~מתכרך 3סתיס דק'3ס 61עיסנ 6ד6ת 6ת(6ך 61עי( ת(ס שנהברך בשמושל הקב"ה.ולמדנו שבא מלאךורגניס דבר
זהבפיו של לבן:
ד3 6סותש דל3ן .
ג)די*4כט
ך ע3ד %רסס 6נכי .וס' 3רך6ת6דני ת6ד ס)דיאכטך עבד אברדםעכי .וה' ברך את אוזי מאד
וינרל .א"רשטעון כתוב ו)בןיכבד אבו*בד
~ינדל "6רסתעון כתי 3ו) 3ן יכ3ד  36וע3ד
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יי איש שהי'
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תייתי כסף וזסנ361גייקר ונת(ין 6יכו כדק 6י6ות ססיר מביא כמף תהב ואבנים םובות תמלים.ויא נראה יפה
3חיזו 6 %(1תר ד6יסו רמית 6ד36רסס  16קרו 63דילוס בראף .ולא אסר שהזא אורט של אבדהם ט קיובש*.
6 6(6תר ע3ד "3רסס 6גכי 3נין לסלק 6כס3ת% 6א אמר עבד אברהם עכי .בשביל להלוה בשבחו של
אברהם ולכבד *הו בעעירם:
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שגודונ בהונתקשר בדבאותההבאר ]יי6י לדהעירר האהבה ז6זדוונ כי6! 0היד ניס כססו6ניר] 6תה] 65תער 6רחית!ת6
י
נמו שאכרני )",א"רחוקיה בוא וראהכומן שטמרבבית כ7ק6תרן *) '6ר חוקיס ת 6חזי מותג67 6תחרכ כ
קטסץש הברכותאינן ש%רות ב?זלם ונהטנש.כביכולנסנעו תקדס 6כרכ6ן (6סריין כע(נוח !6תהגע! ככיכ! 5חתיוגעו
ולממה .כלאוהן שאר סדרנוה ההחתונותמהגברות% .י6
1ה1לכים ה%ימום על עם ישיאל .לפי שהם נרסו ואת
ן '67טן
%1ע' ע(י':גוזויסו (6דרנזני
בחטאיהם .א"ר אלעור בומן שעתיד הקב"ה לפקד את כועכייסו "6ר 56עזר כסעת7 6זרין ק43ס (-כק 7ע5

איה

רכין אתדויכל
עכר יבנה
ביה
יקים לננסתישראלסןהעפר.
פ
נ
ל
'
"
"
י
"
5
1
:
ו
ן
,
:
ש
ן
יבנה עירירושלים.
%1,י%
וש"כ בעהירושלים נדחיישראליכנס .בעה ירושלים:ני

הכקדש ב;דלה,
.
הקב"ה
ואח"כ
ה'
יכנם .ץאסר לה כ) התנערי כקותית 6עכ
בתחלה .וא
ת'ר גדחי 'סר (6יכגס !ייי 0( 6נ) סתגערי
יח'תכו'.נדדידקבי
יוהם של ישראל .ואן הרופא תעפר קותי !נו יתכג'ס נ(והס!נ דיסרח 5וכזין 0ריפ6
אל
ץשרנ
סעפר שמ
לשבורי לב ומחבש ל?1בוהם .זו הח%ת דסתים .וכהוב (סכורי 5כ ותמכס (ע5כ!תס ד 6תתיית סתתיס וכתיכ
נ) חש 2רוחי אקן בק-בכם ו?שיקי את אשר בחקי תלכו נ) 1חת רוח' 6תן כקרככס !:ס'תי 6ה 6סר כחק' ת(כו
חש' .ברוך ה' לעולם אמן ואמן:
ונו' כר!ך ס' (ע!(ס 6תן !ח:ון

רמזים דמדרדתבעניןתחייה המתים
ק ויאמר "נרהם א 4עבדו קןביתו דבושל בכל אשר
%שו .ויאכר אברדם
%
רמ

י"

שסטן
אר ?ברו .ע רשכינה נמו שנהבאר .טטמיו"ן שדךא עבד
שליח של רב?ו י:כ) וקן ביתו .כמו שכהוב ס) נער
אשרלו.לפ .שכל דגעים
ונךהינהלייםנםבו.וקטי2ריו.קלהבמןושולאדובםכל,תנ
 ,שים נא
תחתירכי.
ך
ד
י
וה הוא צזי'ק .סוד הדבר שדךא קיום העולם ]ת ]7שהרי
או וה העבד יוך' ססעהבסיד העליוןלדחיותישני עפר.
יהי
' נע2ה שליח ברטן דעליון לההויר הרוחות והנשסות
לכיטותם .לאוהן הנופוה שבלו ונרקבו תחת ה?פר.
ואשביעך בה'אלהי השמיםונו' .מהו ואשביעך .ידהלבש
והה%יעים ,שדםסודשלטותהעליוןותסן
בטד שבעה הסאור
אשר לא תקח אשה .זהו הנ.ף אשר החת הקפר ,שישלו
מן העפר .שכל אותן שונו להכור בארץ
"טראל .הם יהעוררו בראשנה .כסו שביארנו שכהוב
י) יחיו כהיך נבלתי יקומון.יהיו כהיך לראשונה.איו
 .הם המהים של שאר
המהים של ארץישראל.נבלהייקימון
ל וה לאוהן ניפות של ישראל שנקברו שם .ולא
ארצוה.יכ
16פוק שאר עמים עובדי,כו"ם .שנמסאה הארץ סהם.
חון אשר לא הקח אשה לבני .סהו לבני .שכל נשסות
וזעולם שיצאו מן רנהר הדיא שנסשך ויוצא ותו] הם בנים
1הנשמה.
לדקב"ה .חדצ אשרלא הקקאשה.וה הטף.לבני,.
מבנוה הכנעני .אלו טפוה העמים עובדיעכו-ם .שעתיד
הקב"הלנער אותםמארץ הקדווטה .כסש-כ ו) ךנערורוטעים
ססנה .כסי שגבערמליק סן הווהםשלו .כי אל ארצי ואל
טזלדתיהלך.ארצי %היא ארץהקדושה .שהיאארץשלובין
נל שארארצוה
שחלק א2%ו לככוניננאהרים .ואלסולדהי.
אלה הם ישראל .בוא וראה סה כתוב רמץ העבד כסו

יום.מד

שנהבאר

רמזים וסדדות בענין תחיית המתים
 )7ויאמר %הס  %ענוו זקן ניתו סת!ס 5ככ( 6סר
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!6תר וי6תר 6כרסס
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שנתבאר .עשיהנמלים .אלה וע עשר מדרטה שז" העכר
שולם עליהן כדברון שלמ
עור]ה.טנמליאדניו .שהן כדסיט
ההוא ממשכמושנתבאר ]ת 11הדעבדשולם וכטעתסןבהן:
וכל פוב אדניו בידו .כלהביב ההוא של רוחותעליונים.
היוצאיםסתוךאותןדמאוריתוהסנוויתהעליתים,תחןיעו
דוכל
טובאדני .היינו שמוש השמש שנשפעבריבנה ןתט]ויקם
אל ארם נהרים
 .זהמקים ארץ דקדושה .שבכהה שם
רחל כשעחרבבית המקדש .ויברך דגמלים מחוץ לעיר אל
באר דגרם .יחזק דגח בתוקף הראף .טרםשיכנם
להקים את הטפות האלה .לעת ערב .סהו לעתערב .זה
הששק כמש"כ ילעבודתו
ערב שבת שהואזמן
י
ערב .וכתוב
ד.
עת
אלללי ערב .לעת צאת הקיאבו
אח)כי ינסו צ
שבזמן דיצ קהידט לקום ולהחיות בראשנה מבל שאד
בני העזלם אלהששאבי מט שלרוערה.רפישכיץ שעסקו
לשאב מןמימי ההורהנתחזקו בעץ הח%ם .לכך הםיצאו
לרי"שנה
 .שעץ הןדים נרם להם לקום בראשגה כמו
שמעבאר .ובטת אנשי העיריהבאית .מהו טצאות .כמש'כ
נ) וארץ רפאיםתפיל .שעתירה הארץ להפלים ממנה כל
דרוחות דנמצאיםבתוכה .וע"כ כתוביוצאות .לשאבמים.
לקחה נשמה ולקבל אותהכראיי .שתהי' מהוקטעמסקומח

יל

כראף .וודה דגערה אשר אומר אלקהדשזי נא כדך ואשתה*
לפי שאמרושכלאווען נשמות העולםשגתקימו בזהדתמלם.
ודיעעעו לרעה את רבונם במוד דחכמה העליגה ~] הן

עולות ועוטרות במררנה עליונה עלכל אותן שלא השיט
א דחטאלה
ולאידעו .והן יקימו לראשנה .חאתהי
י
שיע
עבד הךצא לדעת ולשאל .במה עמקה נשמה ההיא
מה
בז
העולם .ואמרהאלינם אתהשתה .אתהצריךלשתותלהיות
ם לגמלך אשקה
נשקה בהחיה .ואחייך יג
.רפי שכל
שח*ידסרכבות אע"פ ששותא ממדרנהזה מ"םבאה ההשקה
לכקע"י עבדות הצדיקים.שיורעיםלעבודלרבונם כראף.
שהצדיקיםיודעיםלהמשיךשפעלכל מדרנהוטררנהכראף.
חרצ עםלנמליך אשקה נודאק הוא האשה אשרהוכיח ה'
לבן אדני .ודאיזההוץ הטףדבהומןלנעט~ה עליתה ההיא.
ואלהדגוטתעהירים להתעורר בראשנה כנעשאמרט.ואהר
שאיויקימו .יקינןגםכלהאריים שנטאר הארצוה.ויהקיפ
בקיםשלם.ויתחדקן בההחדשות הלבנה]]6,ויתחדשהעולם
כמקדם ועל זמן הד,וא כהוב
י ישמח ה' במעשע
.ג
ברוךה' לעלם אמן ואטן:

.

.

ס ' "%נש '% 0ס ק'ד

דו הזהר

]מי] מרכבתו חיא על רדךרסית מרגבה קעליונה; ןפו8הייג
ו הטל להחיות מתיפ שנסשך מן הטפירות המלמות היותרעליונים 1ןפפ!
השפעת אור חשמשל"לבי
ה חוא מעזל להשפע הבאה מעלמא רדכורא להשכיגה הקדווטה ל~רךקיום זההעוימ] :ח פ" אלהשעסקו
נועצטן הקנלת ]6:] :שלעתידיהי' אור הלבנה כאשר ההמה .והייט הארת השכינח הקתשה נפררגה חיותר טעה .ואוהי,י' תחיית
המהיט הנל*ח 1

14י

ן הזהר
לשון קודש
ישו
זהר תולרות
עודבענין תחיית המתים ממדרש הנעלם פרשה תולדות

"
הרוחתו' .תנן ארבע רוחות העו"ם סנשבן .ועתיר דקנ"ה
) כה אמר ארני אלהים מארבע רוהוה
י
רא
ול
באימר' רוחות .הה"ר מארבע רוחזת באי הרה) .בארבע לא כת8והבתעא
ריח אחר לקיים הנוף שיהא כלול
סארבע רוחוה העולם קרהא כלול מארבעתם .ווזאנא אותו הרוח הוא רוח המזליר .הוא הרוח האוכל ושותה .ואיןבין
העולם הוה ליטת דםשיח אלא שעבוד מלכיוה בלבר.ואין בץ עולם הוה להדדית המתים א4א נקיות וושנתיריעה.
 .א"ר עמף וכי ימות המשיח והודית דמתים לט חר הוא .א"ללא .רתנן בית הכקדש
רב נהכון אמר יאריכתימים
 .רכהיב בונה
"בוץנליות .קביץ גליות קודם להחייתדגטעים .והחיית דםתים תא אחרץ שבכלם .מנא לן
ושלים ה' .נףחי ישראליכנס .הרופא לשבורי לב ומהבש לעצבטזם .זו היא החייוז דמתים שהיא דיפואה
לשבורי
לב על מוזיהם .בתה ירושלים תהלה .ואהריו נןהי ישראל יכנס .חהרופא ~שבורי לב אחרון על דבל :תנן מ' שנה
ם הקבוץ נליות לתחיטע המהים .א"ר כהנא א-ר ברוקא מקבוץ נליות עד תחיה דגותים כמה צרות כמה מלחמות
יר
יהעוררועל ישראל .ואשרי הנכלם מהם .רכהיב נ) בעת ההיא ימלם עמך כל דנמצאכביב בפפר .רבי יהורה אפי
מהכא יתבררו יהלבנו ויצרפורבים .רבי יצחק אמר מהכא ג) וצרפהים כצרטש את דנסף ובוגהים כבוצן אהרוהב.
תדג~עים מ' שנה .רב הונא
ובאהען הימים יהט ימים אשר יאמרואיןלי בהם חפץ .יטשעה קרעברו הצרות ערהייי
אמר כתוב ד)כי ארבעים שנה הלמ בני ישראל במדבר תו' אשר לא שטעו גקולה' .כהאי נוונא הכא .א"ר יוסף
כל אלין חר מלה אמרו .ולבם:ף מ' שנה שהצרות יעברו ודישעיםינלו.יחיו דגשעים שוכני עפר .מאי מעם.5
טשום רכבעב ת' לא הקום פעמים צרה .ורי להם במה שעברו .ומזמן ההייה המתים טזיישב העולם בישובו .הה'ד
ביום ההוא יהיה ה' אחר ושמו אחר:

ירם

5שש)ש"4438-

פרשת הולדוה

 0דאלה תולהת ה"קבן אברהם .א"ר
אברהםיווסיעתסהפניאכר.מהיי
ער כאו לא כהוב בן
אלא

אע"פ שכהוב ויברך אלדןם את יצהקבנו !6ן עתה
שנדן אברהם שורתו היתה בו ונשארה בו ביצחק .שכל
בר שראה ליצהק היה אומרזה אברהםבוראי.והיהמעיר
ואומר אברהם הוליר את יצחק:
ק
יצהק בן ארבעים שנה בקחרש את רבקה תו'.
א'ר ייוחק בן ארבעים שנה .למה בא למטת
כאן שהיה בן אדבעים שנה כאוטר לקח את רבקה.איא
ודאי לרכח שנכלל יצחק בצפת ודרום באש ומיםונ) ואז
וףה יצהק בן ארבעים שנה בקהרש אה רבקה .כפראה
דקשתירוק4בן ארום;נ] בה שלששנים טעחבר עםרבקה.
וכאשרדשליד היה בן ששיםכדישיוליד כראף!י] לבעבור
שךצא יעקב שלם מבן שורם שנה כראף .וכל זה השינ
יעקב אהר כךונעוטה אדם שלם .בה בהואל הארמי מפדן
ארם אהותלבן דארמי .מה נתע ואה לנו כלכך .שדרי
כבר נאמר ובהואלילר את רבקה עו' .ועתה אטר בת
בהואל רארסי .ואח"כ מפדןארם .ואח"כאדיתלבןהארמי.
אלאביארו שהיוזדביןרשעים.והיא לא עשההכמעשיהם.
שדיתה נת בהואל ומפדן ארם ואחהת לבן .וכלם רשעים
להרע .חץיא העלהה טעשרםמובים ולא עשהה כמעשההם.

דיהי

מראה מקומות ם"" %מ

ואלה תי(דית י5מק כן 6כיסם "6ר יוכף ת6י כג6
דעד סכ( 6ח כת' :כן 6כרסס וססתח,תר
6 6(6ע-נ דכתיכ ויכרך (6סיס 6ת עמק כט ] ]6ססת6
זתית ה:רסס דיוקניס סוס כיס ו6סת,ר כיס כי5סק דכ(
ת6ן דמתי (יגמק סוס 6ער ז6 6כרסס וז6י .וסוס ססיז
ומתר 6כרסס סו5יז 6ת י5מק:
עחק כן ~כפש סנס כקמתו 5ת רכקס ונו'.
-6ר יגמק כן מרכפיס סגס "עח
י "תמ (טמגי
סכ 6דסוס כן הרכעיס סגס כד גסיכ (ס (רכקס ח(6
וד" ס"6תכ(י(יימ
ק כ5סון תרוס כ6ס 6ותיח )כ) וכזין
סוס
י עמק כן 6רכפים סגס כקמתו 6ת רכקס כטר*ס
סקסת ירוק
סונוק ;ג) כת כ(ס סגיס ממיד כס כרכקס
וכז"ו(יד"עמיוד
י כן ססיס (6ו(ד 6כדק 6יהית וי] גגין
דיפוק יפקכ ס(ס תכן ססיסכגסכדק6יהות ,כ(סי6מיד (סו
יכקכ (כתר
ונר סגיס כת כתו"( סהלתי תס-,ן
,פפסנ6ירי
טי .ת6י 6יכסת (ן כו(י ס6י דס
ון
6רס המית (כ
ככר 6המר וכתוח(י5ד 6ת רכקס וגו' .וסכת6 6תר כת
כתוח( סודמי י(כתר תפדן 6רס ו(כתר 6מות (כן ס6רתי.
ה(ה הוקנווס דסותכין רספיס וקיסי ( 6עכזת כפוכוייסו.
דסית כת גת (61ומפדן הרס ו"מות (כן וכ(כו שיכין
(6כ6ס .6וסימ ס(ק 6פוכוין דכסדן  6(1פכזתכפוכדייסו.
סספס

דידזי
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מע-שתהולדות א] כיון שתיבת בנו מיוהרת נראר הכונר שננו סוסנ ע 5הום אלהים.פי שהוא תרדות מרה הדין ווק משם
לא"ר
גשפע לו הנרכה .וע !,אומי גא ,שמ"מ אינו כן אלא שצורתו של אנרהס היתה בו גי
ח0דצהריק!רוןרהסגיחיםיוועו.ה.
י שלקח
] אלה הג' גווניםמומיימ על ג' מרות
מותו והכונה ש1כלל ט המרי אגרהם] :נ) פי' נחסד וגנורה,:ג
ותפארה,
'
י
ה
י' ששורשה מן סדת הרחסים ק!זשה מש1לשת מן ל ספירות חסר נכורה
א1
וע"י שיצחק
רנקר שהיתר ג שניט פ
בן ארנעיס ג"ווגה לגיגה ווום מקומ המתקת הריניט .כל !ח הועיל שהרין וגבורה של שורש י?חק יומתק ויהפך לר"סים וז4יה-ד
צשי מרה וגיחטים ;-, ,מה שהי' א! גן ש שנה חכה ל!קנה נם !ה הועיל לו שיו5ר
5עקנ שורש !מרתחרהגויפ.גיאין
אי
4אש יעקפ ק1ו
4ק אלא וה אוק:ה הכפה והנסה היא שירש גל החטדים .והייטהענין של וש מלא רהמים
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16

ס61

ן קורש
ישו

/

נח

114

יש 4הבץ .אם רבקה דותה בת עשחאים שצה וצ
ההר או בת שלש עשיה .אדיא שבח שלהש עשתה
כמעשרהם .אבל עד עתה בה שלששניםדותה .מה
*1וה שבח
שלששגים דהתה .אבלהי
שלה .א"ריהצהה בה
א עשתה
ס
,
לעבר כל מעשה הוצא כטיולה
ו אשריצוק אע"פ שכל
והעשתה .לא טדעעוךמעשרה אם הם כשרים ש לאויו
אלאבוא היאה בצעיב )6כשצשגהבין החפוםכןרומקיבין
דננות כשושגה 9 .כנפת "שראל .שיזא בין וו6תיה
כששנהביןהחיים
 .וובר שיצהקבאמצדו*לאברהם
קיזא חמדהעלית .ועשה חמרעם כלהבריות.אע'פ שהוא
דקשה היבקה באה מצד הדע חקשה גמתלקה

 ,ס(ס סמס סות .ופכידת (טכד6
די(ם6 .שר יסידס כת
כ 5סס %פופ 6ה 6שר עמק '%נ
י
%
י
(
ט
ד
פכדת 65 .יוענ 6מוכו6 %עץ כסר6ן 5( 15צויו
)6
6יכץ טמומיס כן רפיתו כץ
ס6כ%ג6ות%.כמסזויסככסת.יכד 6ככנסדסיפסת3גססיסר .34ד6יטיכין 6יכ(יסס. 6
כהרו6כיןכוכין .ורא
עמק 6תי מסער 6ו6כרסס
ו6ימ מסו פ63ס .ופמו מסו פס כ(כריין 6פזנ ו6ימ
דיכ6קס"61.ותרמככקרסתכ6ית*מתקתססר6רכדקדסינ6מסער 6ו6סתלקת יין .
"דדיכ 6קסי6
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קנשמ
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דילה"ע
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כל 6ויתכסס פלת6
י4דיננרצרי ל(ןי'סלנכמ מסמו פ*יושפר'6 .ריסתס נ) רצץך 89ק לה' 4כחאשוצ .סהיזתר
 .א'ר -זרה
וקריכ קרכג (% 6פ(יס ופסו קרכ%
שחקריב קשבן עשזפללעל4ה .וו4ץה קיבן
קריגע פ%ס קריכ.זכתיכ וימתר 5ו
יגף .כתיכ סכ 6ויפתר ה9להדט-9עעשכתיבויעטש מה' .כטבכאןויעהר
ל 1סן .גתיכ סתס נ)וימתר ס' (6רן עו' .מס (סלן קרכן
אך9ב שם נ) העתר ה'לארץ ט' .סה שם 9יבן
קרכן כתיכ ויפתר י5מק וכתיכ ויעתר5ו .דגפק
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כדצב רעתר המש
 .זצא
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לשוון קודש

והרחולרהע

צידבפיו .וכהוב שםעלכן יאמר כנמררנבורצידלפני ה':

5י

לשון הצהר

 .וכתיכ סתס פ5כן י6תר כגתרן נטר '5ך (פל ס':
כפיו

רירצררעבצו הננים בק-בה ותאמר אםכן למה זה אנכי ךירצרדפופב
ך סכג'ס כקרכס ות6מר 6ס כן 5מס זס 6גכ'
וו~לך לדרש אתה' )6 .טאוראהכרצלמהזה
ית(ך (ךרק 6ת ס'  )6ת 6מזי ת6י (עס זס
אנכי .אלא כל יום ויום ראתה רבקה אור השכינה 6נכי %ת כ(
 6ויות 6ממ6ת רכקס גסור 6ךסכינת.6
,
ו
י
ני היו~ה השכינה במשכנה ח*עפללה שםוי] כיון שראהה יסו'מ סכיגת 6כמסכגס 6ונ('6ת תתן ]'] כיון ךחיו6ת
צרות שלהבמיעיה .מה כהוב וו~לך לדרש את ה' .יצאה ע6קו ך'(ס כנועס .6תס כת'כ ות(ך (ךרס 6ת ס' .גפקת
ממדרנה  %למדרנה אחרת שושא שם הוי'ה .נ) ר' יצחק תךרנ 6ך( 6ךרג6 6מר 6ך6יסו סוי*ס .נ) ר' '55ק
אמר ותלך לדרש את ה' לאיזה מקוםהלכה.לביתמדרש 6מר ות(ך (ךרס 6פ ס'6( .ן 6תר 6ז(ת( .כ'
"
של שם ועבר .ויתרוצצו דגנש בייבה .כי שם דף' ךסס ועכר .ויתרו55ו סכג'ס נקרכס .ךת:ון סוסמךסרסס
ו6
עשו דושעמתניר מלחמה עם יעקב .ויו~רחו)וו .נשתבת .רסע ךעסו 6נמ קרכ 6כיס כיעקכ .ויתרע5ו .מתכרו.
 .נשתברו זה מזה ונהחלקו .כתס ך6תריגן ר5ן 6ת מחמו .מתכרו ך 6עס ך 6ומתפ(נו.
כבמווא שוראאמהרוזהרצדץשאאתמצרמוויתכב נחש וי ]6חהויא מצד ת 6מו' ך- 6סער 6ךרוככ גמס י6.
] ת 6סער6
הרוכב על כסא שלם וקדוש,יכ
] מצד דמטמש לשרת את ךרוככ ע 5כרס' 6ס('נות 6קןיסחןיכ] כסער 6ךסתס( 6סיוסמ
הלבנה ויג] ובוא וראה לפי שנמשך ע,פ אהר נחש כסיסר 6וימ 1ת 6מזי 3נין ך6תיוסך עסו 6כתריס ךססו6
ההוא .הלך עסו יעקב בעקסימות .כנחש שרשא ערוםוהוא גמס6 .זי( עתיס יעקכ כעקימ .6כגמס ךמיסו מכיס ומיסו
כם"שודגחש היהערוםוט'.ובים.ומעשיו
6 4זי( כעקית .6כךז 6וסגמס סיס עמס ונו' .מכיס.ועוכדוי
ייב אליו היו לו כנחש .וכך נצרך  .6בשבי ךיעקכ (נכיס סוו (יס כנמס.
נ,ערי
"
ך (יס כנ'ן
י
כ
ס
ו
יך לו לעשו אחר נחש ההוא ושרד ממנו .ולאיהיה (6יוסכ( 6יס (עסו כתריס ךססו 6גמס וית : .תגיס ו'65סח
ק עמו בעולם הזה ובעולם הבא .ולמדנו הבא '5ס מו(ק 6עמיס 3ע(יו 6ךין
ךו,תי ותגיגן
ענ
)5מ"ככ;ןיק
ו (סרש 6קךיס 6גת וקע(יס .כתי
6 :ת 6מ'.1
וככ
לדורגך השכם לונרנו כתוב נ) בבפן עקב אתאיי
שהשרה אותו לממה בעקב הדצא .זש"כוידו אוחזת בעקב ך6סרי (יס (תת 6כססו 6עקכ .סס"ן ויךו תומות כעקכ
עשו,יי
ןשדניחידועלזקבדךעאלהכניעאותו .דבראחרוית עסו וי ]7ךסו' 'ךו' ע( ססו 6עקכ (6כפ''( 6ס .ך" 6ויךו
אחזת .שלאהי'יכול לצאתממנומכלוכל .אלאוידואוחזת 6ומזת ך' 65כי( (נויפק תג'ס תכ( וכ 6(6 .5ושו מותזפ
בעקב עשי .ע הלבנה שנחשך אורהבשביל עקב עשוועון כעקכ עסו .ך 6סיסר 6ך6תכסי 6גסור36נין עקכךפכו]עין
וע"כ נצרךלו ללכת עמו בחבמה .בשביללדחיע לפפה וע"ן%עייך'5ס5תיסךענויסכמכנות.6כנין(ךמימ'5ס
ויתךכק כקתריס
ויתדבק במשמו:
(ת~
)7דיצא הראשן אדמני .א"ראלעוריצא הראשון .אפשר )7ריעבא סר6סון %מג' .מ'ר "5עור
סר6סון.
תיתמ ךיעקכ עפס קךמחס סוס .סכי ךס6
תאמר שיעקב מפה ראשונהרי' .לאכ
ן.שהרי
ק כתיכ וי 65סר6עון .ו(מ כתיכ וינ6ר"סון ]עין
(*וכניןךי5חק
כדעבויצאהראשון.ולא כרעבויצא ראשון]סוןול 18שיצח
בא מצד דין הקשה יצא עשו אדמוני ארום שאם 6תי תסער 6ךךיג 6קס' 6גפק עסו"ךתוני .סומקה .ךמי
עסס
יעקבדיה הבכור ממפה הראשונה .מפה פויןההיא איך 'עקכ סוס כוכר 6עסס קדממס.
תגייכ" סיכי
יצאה בך אדומה '1ט אבליעקב טפה שניה היה.ולפיכך גפק6סכי ס"ץק,6י
ט מכ( עפססתסגוי"
יכ 6סוס .וכ
גין כך
 .ג 6גפק 6ר~כי סימק 6ךסמ תסער 6ךרממי סות ססימעפס.
לא יצא כך אדדם.שהרי מצד הרחמים דףתה טפהדייא
מצד זה ומצד והויח] 1מפה של עשו לא דהתה כמפה של ת0ש ניס 6ותס '6ניס] 6יחן ועפס ךפסו ( 6סות כעפס
יעקב .שזה שלם ווה לא ולם .ובשעה ההיא יצחק דףה ךיפקכ .ךך 6ס(יס וך 6( 6ס(יס .וכסייוח סעת5' 6מק סוס
מדרהר בסיום הדין דקשה.שייויא בצד שלו בחקיקת מכוין כסיות] 6יע) קסי .6ךמפיק כסערוי 3נ5יפי
אורותשלפרצוףבאיבריו]יעיולפיכך"שעדוההזוהםמפפולת עסוריןכסייפויךךי
ג" ו3נין כך עסו ווסמ 6ך6תסתיך
הודב .וע"כ למדט שצריך האדם להרהר באתשה השעה מךס .63ופ*ן תגיק זכפי גר גפ %ווג6
סעתמ
סע
ברטן רבוט .כדי שיוליד במם קדושים לץולם ואפשר כרעות 6ךמ6ריס.סנין ךיפוק כגין קךיסיןכס(
"5פמ.ו6י
תאמרשיצחקלאהי' מהרהרכך.איןכן .אלאשרי' מהרהר תימ 6י5סק (6 6תטון 165 .סכי 6(6 .סתכוון כר,לוסס.
בקרושה.והרדורודרבסיום משםהדין .תמצאכשיצאה פפה ו,תכיון 3סיות6
6תר .ו6פתכס כן גפק ססימ עפס
ךר
הראשעהדי'הרועתבםקוםההואםםש.וע"ככתובכלוכאדרת גףמ6סכססי6 6ת
תמס .וע( ך 6כתיכ כ(ו כחךרת
ססו"
שזר .אנליעקב דףה הנטרמעש .ולא מפןולת המפ]הכ)י סער6 ..כ 5יעקכ טכר 6סוס פגש ךע;ו"(.
 1תעפס
.
ותקיף,ט
אלאבעבור שכהנתרצק יצחק דףתהבעץ הטיולורועקעש
 6%ךכיוג 6ךרעות 6כ('6ג 6ע(6ס
ר
ת
"
ועשו בא מהרוער מקום דווא שלסיום הכל ולפיכך וגפו כססו6
ךכ .65רוכנר
ין
כ" כך כתי3
"3נויס כאי 6ת 5עסן:
ס) סגס קעון ךגסתיתו'מ
כרעב ס) הכה קמון טשעיך בנףם בשי אתה מאד:
ך
העיץ
ו6טרי
ט  91קגו ג) סוכע '*ג  )1פטלפ פ .ס) שגד' '6
מראה טקומות 97 )6
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דו הזהר

פ.

ןי) לעולם השכיגה מרת מלטת]"(:הייע המרכבה של הספ*א :הייג
ו המרכבה רקדושה.[:גן פי' ג' שירש.עקב הוא נמרת
התפארת שגקראת שטש המשפיע למדת המלכות שגק-את לבנק :מ ]7א העקבהייט וערש הספ"א שבטקופ סיא וזקרוונ:, -קרא
נ*ב כשפ פסיעה לגר כירוע בסור רנל אות ןן[ :ט,ןפי' שמרת מלטת הנרמות בהשם לבנה נהשך אורה בשביל שורש הפפ"א שפסתעף
הראשען בה*א
מם.ה בבוינת פמיעה לגר כמו שכתוב ורג~ח יוררזת מות[ :טז] ויצא ראשון מוטמעותו כמו ועא תהלה .אבל
הירוע משמע שוה הוא ראשו ,מכגר ן'ו]ג הלא נשתכך מעט האש:ני"
מ*" הן מצר יצחק והן מצר רבקת :מט וזפרטפין של פיופ
מדתהדין ה! יוהר קש'ם מון שנףיההף יות
יר מן השורש שלהם הרבוק בהקרושה.
נקראיפ נשפומ,פ ופיג שלואב.כי גם ,הג
מרת
מרמ ,עלדין גשביל מראיש הארזמ[ :כ] הייע
שנקראת
התפארת
עץמייפ:
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ויק

יצא

ענשעט.יי

לשון הזהר
לשון קודש
חהרתולרות
קדאהרי ק '06 65יו דוו 6ומות נפקנ פמו .ת)" %דאןץרי כן שא אחע יר
ו אהאת בעקב

יזיס נרנ'3ס?.סכי 6(6 .א 1תן*

מאי
י תעלה על דעתך שהיתה
בעקב עשהימ
יוץאיאת ברנל עשו .לא כ 4אלאירו אוחא בוהשנעשה

דא6

טן
ן

יסר(6יס

נ)ך

וד6י'6סו(ר61ננ ס(תס ת(כ6
(ככי
תכוס(ת כר06וגס ו%ריתס ( 6תנורך נכעף פ(ת:- 6
ג)ויקרא סתו יפקכ *6ר עחק קכ*ס קרי (יס יפקנ
וז6י ת 6מוי כתנ סכי קר 6סתו ימקכ
נקר 6סתו ( 6כתיכ  656קר 6סתו .ויפקכניוז6י מת6
(יס קכ"ס זס 6ססו6מוי 6קזת6ס6יסו מכש (6כ6ס6כיון
ז6ת' 6עקכ 6תר ס 6וז '6מכיס (קכ(תז.וכנין כה קר
(יס יפקכ וס6 6וקיתג 6ככ( 6תר ויקר 6סתס ס6י סי6
זרג 6כתר6ס~ג"
ו כתס זכתיכ ויקר 6תסס ונו' .וסכ6
ויקר 6סתו יעקכ  .ות 6מד יעקכ סוס יזפ זפסו סוס
(יס
כסס 61מוי 6פקית .6ופ 3ד 6ככ( עוכזוי
קס"כמיי 6פקית56 6ר .6כמכמת 6כפקיתו
כי
ז(
6תפ
"תתס(
ך
וסכי 56עריך .ו6תי 6ד 6כי  %ז*6ו סתטון
ת6י זכתינינר(6 6סיס 6ת סתג'גיס סנזו5יס ד 6יפקכ
1פסו .ו6ת כ 3גפס סמיס סרותסת '(6ן ס %דרנין
זניגייסו זז6י 6תעניז יפקנ מכש (קנ(יס דססו 6מוי
ן כך נכ( ירמ 6וירס 6מז
%ר 6ו 6גסריך .ינני
ןניות6
ןסכ(י6תסכ(6יס (6תריסויתסרס הן סיס%
כ
י
סטיר נני
דכפורי ל"קרכ 6ססו 6ספיר1 .ז 6כמכעס (ס(ע6ס
ע5יס '6(1כ'( (6כ6ס.6זכתיכ יגס 6סספיר פ(יו 6ת כ(
פוגיתס % 56ן מוס" .וקתוס זז 6פסו ז6יסו ספיר.
וכ( 6כמכתסוכרת6ות 3נכיס.ת6יעעת 6תסוסזכתיכי
) ופס
ניס 6פקיס  .מכיס
פקס תתפת( כנין ו6יסו
רס
ו"(תת.6ונניןכך '
וח
מ
 ("%תקזתין
(6 .60%6סעי (טי( 6ו6ססי
ו (יס נמכתס כעקיתו .כנין ז(6( 6כ6ס6
ימכתי
ו5ס(ע6ס .ופ"ז יעקכ ז'6ס! כרז 6זתסיתמת .6כ( פוכזוי
(נכ' דפסו כנין ז( 6יסכ דוכת'( 6ס (ססו 6טי6
(ס"כ 6מקו 6(1 .60יקרינ 3נכיס .ול 6י(0וע כפ(ת:- 6
.
ס)דינן-לן סכפריס ססר 6ו6נוסס נריס (ון
ק
"ת
(י
וג
"הנת
וזכותיס ס"פלון .סו 6גחס ממנך 35
ס 6ת ככיו ומ6( /סג6ס
זכתינכ ידפתע למטן"סרי*
י פש 6יס יתפ '5ז
יפסו ןגכן 11נע 1סכפריס
יכנך ו
ס
י
ו
וט'*6 .ר 56פזר כ(מד ומד %פר6( 0ול%ס .ד( 6ססר6
דתסיתכית .6וד6לססר 6דפץ.וכןסהם גפפףדרגקס זתתן
כ 3מד16ע (ססריס .דכו 6יסי 6מתן(ת כטכזין דכ0רן
 16פכגת סתיך (6תר עכ (תפכד קץףדיזל1רי"ן .6סוס
יפקכמזי וזמיק (נפק 6וכו סות 6ול 6סתיך (6תל פ*ז.
סמ 6לספ נעס (גפק 6ו6וקמהוז .וכנין כך
6תכרילש וכפנךלפלת .6כ( מד6פפר)ס61זע ו6תתסךכווכפש
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טראה מקומות
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ד6פשי

כי

דטודו

שאמר שלמה לפנירמנ) נחלה

לבני יוטראל .וזהו
מבוהלת בראקצנה ואחריתה לאתבורך .בס:ף העולם !
נ) ןיקרא שמו יעקב .א"ר י?חק הקנ"ה קראו יעקב
בודאי .בוא וראהשכתובהכי ץיא שמויעקב.
נו*א שמו לא כהוב אלא ו-א שמו.ויעקבניבודאי .ראה
לו הקב"ה שהרי זה נחש הקדמוני הוא חכם להרע .וכען
שבאיעקב .אמרהרי זה בודאי חכם כבדה ולפיכך קרא
לויעקב.והריביארט בכל מקום שכתובוישאמקם.זוהיא
מדרגה האהרונה'ג"
ן כמו שכתובייץיא אל משההו'.וכן
כאן ויקרא שמו יעקב וביא וראהיעקבהי'
ע
ד
ו
י
י
וךצא .ועלכן בכל משעעשש
יו
יהי' נדבק בנחש
נמשךעליו כנחש עקלתון אחר .בחכמה של ערמיטוה.
וכך נצרך לי
 .וזה כד~אים עם מה שאמר רבי שמעון
בהכתוב ויברא אלהים את דחנינים דגחלים .שזה יעקב
ועשף .ואת כל נפש החיה הרומשת .אלו שאר דטדרגית
אשר ביניהם .ודאי קקשה יעקב חבם כנגד אותו נחש
האחר .צךנצרך .ועלכן בכל חודש וחודש נקרב שעיר
אחד .כדי להמשיכו למקיבת ויפרדמן השכינה .וכן בים
הכפורים להקריב שעיר הדצא .וזה נעוטה בחכמה למשול
עליו ולא
להרע .שכחוב תשאד,שעיר עליו את כל
עונוועם אליוא~רץ גורה .ובה4ץ שודצ עו 4שדצא 7,ש)עהי.
והכל בחכמהוברמאותאליו .מההטעם.לפישכהוב ועם
עקש רטעפח" .לפי שהוא נהש רע רהקעקלתון .חכם
מקדיברם
להרע.מסטיןלמעלהומסית למטה .לפיכך
לא
ש
יוכללהרע
וכנצחים אותו בחכמה של ערמימהע.כדי
~
ר
ש
י
ולמעעל .וע"כיעקבשףיא בסוד האמונה .כל מוחיו
כנגד עשו היה בשביל שלא לירע מקום לטץש האדשצי
א
ל בשלם !
לממא המקדש .ולא יקיבאליו.ולג יבחטו
-

עיתון

.

ס)דיגדילןדנערים .צר של אבררם גרם להם לההנרל.
חמתעו עורהלהם .ד1א היה מדגכם במצווז.
יוווה את בנע הש' .לרבות
שכתובכיידעתיולמען
א
ץקב ועשו ןגנן
אישידע ציר
יים
שר
נע
ה
ד*אחד ה*חרר
עוילמקובו! .ה לצר
יפרד
ונ
נל
תו' .א"ר אלןודויכ
היצצנה .הה לצדהע".וכןהיהבמעיה של רבקה.כי שם
היא נתעעה במעשיםטבים.
כל אווהיך לצח.
שםכאשי
טב לעשות משצת ההערה .הוה
רה אצל מקוצ שעב
יעקב שמח מדקעצמולצאה.וכאשרהלכהש-וב למקוםע"ז.
דף' רשע ה14א מבעם לצאהע הה טזבאר .ולפיכךכאשר
טברש יצאו לעלם .כל אחר טרד והלך ונמשך

ט4שקי .טפ*  0ס*מ " *שי*
4ר רשהר

י

1

הראףבמקומי

0ש .

*"

יתהא :ןנט

ןש  4עית פאת שי8חעשיית י*4

חוש אח 4טח?

ן הזהר
ישו

ן קורש
ל11
ישו
הראו* לו* ועשכיעדי
ו הנערים
י פסו 6יס יתמ ליד
י עעע איש יוךע ציד ד"תמזיליס .וע*ד וינדלו סגעריסיס
ה
 .שדעציד כמו שכהוב
ישם הוא היה נבורציד6 .יס סדס .יודע 5יד .כתס דכתיכ סתס ס 61סיס נטר 5יד.
אוששיה
איש שרה .לנזול מז האנשים ולהרוג אותם .תיא אמר 6יס סדס (קפמ1( 6ן (כגי גם 6ו(קעל(6ע61 .יסו 6מר

זהר תולרות

שר~עפלל בשדה .ת:י' מרסה לאביו בפיו
.אאיש שדה.לפי
ושא
אל

במ9ם חרוב
יטח4ק נרלואין במגףם ישוב.
במדברבשוה.וע*ב ושא איש שדה.ואם תשאלאיךלאיףע
.ודויהעכינההיתהעמו .שאם
הבחקכלמעשעהריםשלעעי
לא שרתהעליו השכעהאיך דף'ימל לברך אתיעקבבשעה
שברכו .אלאודאי וטהשכינהריתהשורה עמ בבית .ושכנה
אצלו תנרד .אב 4לא הורי4ה לה בשביל שיתברך יעקב
בלי רעתו .אלאבדיתו של הקכ"ה .וכך נצרך .שבאותה
דהטעה שנכנם יעקב לפני אביו .נכנמה ענן ישכינה .ואז
הנץ יצחמ בדעתו שראוי יעקב 3התברך .ונתברך מדעת
השכינה )6 .רבי יהורה אמר בוא וראה מעד הרק רקשה
יצא רהז לשגיצדדים .אחר של ברכה ואחד של קללה.
אחך ברוך ואהדארור.כדמין והמיד שליצחקהנאושני
בנים .אחד סבורך ואחד שנתק 4למעלהולמפה.זה פרד
לצד שלו .וזה נפרד לצד ש4ו .וה מדותבארץהקרושה.
ווה מדות בהר שעיר .שכתוב איש יודע ע"ד איש שדה.
וה טגףמו במגום מדברחשרבן ושממה .ווהיושב %הלים.
כמו שנצרך .ולפיכךוטעי מדרנותוץ .מיוךוארור.
ד
יצדשלווזהלצדשלו.טזהיוצאותכלהברכותשלקעולמות
יה
ו
כל
למעלהולממה .וכל רגיבא וכל האוועתוכל הנאולות וכל
ההצלות .ומזהיוצאיתכל רקללהע וכלחרבן וכל דם וכל
שממה וכל דשת וכל מומאות שבעולם:
 )4ךיןן %יעקב נדר תי'"4 .ר אלעזר רזדיעקב.
י
ר
ה
ביארו שזה בשביל אבלותו של אברהםהיה.
היר יצחק נזיד צריך לומר .אלא ויזד יעקבנזיר.
בו
אה
ש
יא ווה יודע העזקר בצד ההוא שנדבק בו עשו.
ו3פיכך עוטה תבשיל אדום .עדשים וה תבשיל אדום.
שטעבשי3זהמשברהכחוהתוקתשלדםהאדום.השינובשביל
לשברתיקפווכחו שלעשו.ולפיכך עשהלו בהכמה כדטען
הויאתבש:לאדום.ועלתבשיל ההא נמכרלולעבד.ומכר
בכורתוליעקב .ובאותהשעההביןיעקבשבשביל ץקףר אחד
שרקיבו ישי4ל א 4המדרנהשלו .יתהפך לעבדלבניו ולא
יקטרנ להם .ובכל הלך יעקב ננרעשי בחכסה .בשביל
כן בלבן נראהכך.
סדרגתהערמימותשלעשו .א'ריוידהו
א היה מכשף .כמ שכתובנחשתיויברכני ה'
לפי די
כג
ללךש.הרויאע"פשיעקב נקיא איש תם.בשביל וההיהתם.
שהןי עםמי שנצרך  15ללכה עמברחמיםהיה הולךכך.
ועםמי שנצרךלו ללכת עמ בדץ קשה יבערמימת.
 .וע3יו כתוב
 .לפי ששני חלקים הע בו
דיה תלך כך
נ) עם הטיד התחסד וט' .עם חסיר בצד של חסד .ועם
ק ויהיעקש
טלך
פלשתים נףרה .ר' טזדה %תח אמר כתוב
ק ה' צדיקיבחן תו' .הקבשה מדקרק עסףצדיקיףתמיר
בכל מעשרדם שהםלשים .כדישיאיסירולימיןול,טמאל.
שבילו.שהךי דואיודעיצרם
ולפיכךדיאמגמה %תם44 .א ב
להרים ראשם בכל
ותוקף האמעה שלהם .אלא
י"ה יאדם פקרעלי:
בקכ
שז
בו
רעוים בוא היאה כאושר ברא
 .נהןל 1חכמה ונהעלה במהעחו למעלה .נאשר
להמיב*
קיד לממה ראה התאוה של היצר הרע תדבקט .הפכח
כל טה שהסתכלבבבודהעליון שלרבט .בא נח .בתחלה

~יו

בצך-ליז

%י)י:נני

מיאה מקומות
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דעכיד 1(5ת6ייי
ד (יס כפהעיס6 .יס סדס כנין
דכהטוזלכקר6עדככחיקסל6 16(.6יסי כיסוכ" 6ל
 6כ6תר מרוכ
וע'ד 6יס סדס.ו6י תית 6סיך (6ידע
עמק כ(עוכיוי כיסי
ן דעסו1 .
(ס 6סכעת 6סוס 5תיס ד6י
( 6סרי 6פתיס סכיגת5סיךיכי לכרכ6ליסליעקכ כסעת6
דכרכיס6 .ל6וד6י סכינת 6סוסדייר 6פתש
*
ןכדגייתתכ6רךוד
רכ
יק
ייע
פתיס תדיר 6כ( (15 6דיעת (יס כני
כ( 6דעתש 6(6 .כדעתיס דקכשס וסכי 55עריך דכ:סי6
סעת 6דע (6יפקכ קרה 6כוסי .פ(6ת עתיס סכיגת .6וכדץ
מת 6כדעת4
%ק ד6תמד שקכ (כרכ61 6תכרי
ךג6תדעת*
דסכיגת".6
) ון יסודס 6תר ת6
6
ר
ע
ס
ת
י
ד
ד
י
ו
ח
*
נפקי רונו( 6תרי ססרין .פד ד6תכרך ומד קסי.
קל
פת
מד כרו ופי %ר .כטוג 6ד 6תסער 6די%קדנ6
"רי
יעית
כנין .פד תכורך מד ו6תלעי( 6פע 6ותת 6ד6
6תפרס
5סערש .וד6 6תפרס לססריס ד 6דיוריס כ6רע 6קדיס.6
? 6דיוהס כעי,.ו זסטיר דכתיכ 6יס י?ע 5יד 6יס סדס.
ד6 6תריס כ6תר דתדכר4 6הרכ 6יסתתס וד6יוסכ 16סליס.
וכל 6כנוו%ד56עריך.וננין כךתריןדרנין6יטן נמךו6רור.
ד6
(סעריס וד16כ5(3עריס .תס6י גסקן כ( כרכ6ן'דעלתין
עיכו 1כ( גסירו 1כ( פורקן וכ(
לטי( ,ותת.6
סוכות .6ותסחי נפקין ג( 3טעין 1כ( מרכח 1כ( דת 6וכ3
ן וכ( תס6כו דפ(:%
סתת 6וכלכיסי
כ)ךיןך
י קקכ
1נף *6ך (6עזר ויף יטקכ60 .
6וקטוס0ידס 6ננין 6גלות 6ד6כרסס סוס.
6כ( ףזד י5מק נזיד תכעי (יס  6(6וי %יטקג גזיד
ו6יסו מס ?עעקר6די(יס כסס 61סער 6ד5תדכקכיסעסו.
וגנ*כ עכד תכסעין פתמין .פוסיס תכסי( סיתק.6
דתכסי( 6ד 6תתכר מי( 6ות1ג 64זד %סיתק 6כנין
(תכר 6תוקסיס4הי(יס.וננין כה עכד (יס נמכתת 6כססו
נווג 6סותק .6ועל ססו 6תכסל"6זדכן (ש 5פכד .6ווכין
ככיהתיס 5יעקכ וכססי 6סטת 6ילע יעקכ דכנין סעיר מד
דיקרכון יסר6ל (נכידרנ 6דיליס .יתססך (טכד(6כגוי ו(ת
יקערנ (ון .וככל(16 6יעקגלנכיס דעסוכמכתס כנ
*
זיין סס
ו.
דרנ 6מכיס דעסו6 .תר יס?ס וכן כלכן 4תמ
י
כ
ס
ן דס6 6יסו מרס 6סהם .כתס דכתיכ גמסתיויכרכגי ס'
כני
כנל .%ו6ט'נ ד"צקג 6קרי נכר סלש גנין כך סוססליס.
דר 64עס ת6ןד56עריך (יס (מהסך עתיס כרמתי סוס6וע.
ועס %ן ד56עריך (תיסך עתיס כדינ 6ג4י 6וכטקיתו.
כיס וטליס כתיכ
נס)ום 6זי 5ננין דתוו מולקי
פס ממיו תתמסד
ייד
מס
ינו' עס מ
דמסד .ועס
ילעת.
זדיג 6קסי .6כ 65ככדסקס6ר"
ףינ
:פ
י)דיר
5לו ונו'
"
ר
ע
ס
כ
כ
ע
ר
ב י5נצן * (6מתל ת(ך
כ
ל
י
ו
ס ,פגסתיס גדרס .ר' חחדס סתמ 61תר כתיכ
ס) 5דיק יכמן וט' .קכ*ס תוקדק פס
תחר
(סת6ל".
6יקו
י"
ככ 5עוכדיןו6ינוי5פונןד.ין165ננ"4ד 65יסעץ5יהי5גד
וננין כך 6נמין
כניגיס .דס'66סו ידפ
ר5
3כ
ותוקס 6דתסיתטת 6ד(סון656 .ננין (6רת 6ריסיסוןיכ
"
פלת 6ת6
כד
רג-ס (6דס פקד ("ם
מכת%
"*4סתלק כדרנוי (טי .65כד
ר
לג6ט1ססכ65ת"(,י6ס מיתס6כמוי(תייס6יכת6כ
די %סרע "תדכק ניס ו6גסי

ג)  9קוע  )-תגיס 'ת ו) ו 4קט

ס) ז:כ*,.

קעףרעלררת

דשון הזהר

כתיכ נמ 6ק %ק תתש סיס31 .נתר כמת 3תת6

מר
מכ
ות
חמרה תקיף ד55 65י 3תחד יות,6גג) ו6סתי תכיס ו6מ
"
61תגל.

כת"ד ויסת תןסיין ויסכרויתנ 5כתוך 6ס3ם.
"1סתכ 5כיקו 5דתויס
6ת6 6כרסס 6סת5ק
ר סס ונףוגז]
מגת6תנ"רס ת5ויתם3ני
רד
יכתר הזי רעככ,רן ויכ
לנתר תס כתיכ "1צ6 3כרס תת5ריס ס61 61מת1 1כ6 3ער
ע36
6 13סת5ק 3דרניס קדת ?6דסוס כס
ת"
ד
כם3ס ונשק כם5ס 6ת 6י5מק ת? כתיכ.כוק
תיר
עכ כ6רן
י
ס
י
ומ'6 .ע י5מק 61סת5ק תתתן 5כתר כמ5ס .וכ3סו 5דיק'6
כחין3ון קכ*ס.כנין 63רת6ריסייסו
דין וכע5ת6
דמתי:
"
ת
ל
ע
כ
ס
י
י
)6דישאלן ד66סתירס6ת
 .כת?
להט 1י% %6איס"
סוס עתיס
ם
ס
ר
כ
ת.
 ,כנין
"יכ כ) 6תיר
תת
גכ
ימם 6תתיס .וכנין סכיג ק"תלדסכיד
5מכתם 5מותי 6ת יע 5ד6 6תת 9אעו 6חותיסי .6תו
6כרסס ועמק סכי חתתזי .חד6י כנין קר 6דכתיכ
י 6תחד 13ן 13תר
5גאתירמיתי ע
"כתי תעתי וכנין כך יד6
 .וע"ד 6תתקפ5 1דקי 6טס כקנ"ם:
%ותיס
דיהי %ט  6סס סיתש עו' ויו 6וסכס עתק ת5יק
6ת וכקס6סתי6 .ת דיק .6ד 6שיגת 5דסות
י ס5ק 6דמתך די05ק סהש
סת? דרכקם .דכר 06ר וכ
שש ערסיס כיתת .6דס 6תמכן יסר 36קדיסין 6יטן 651
תסתסיערסייסו כיתק 6ועמק דסוסקדיס סוסתסתספר0יס
כיתת656 6וד6י6כית3ך0כיססיס איסו 6סתכ3כפענכיכית6
ועיס .ז"6פ מ5ון .כתינ ?כ 6כעו סמפן .וכתיכ סתס
נ) כמד סמ13ן כסקש? ותיככ 6ם סיסר .6פט 5ס3ן
כ56ענגימת6 .6ף סכא כתי כ56ענגיגותת .ומת 6ד %סיס
כתס דסוס 6תר עמק 6
ס65וכתדי6ןיודי6קירס6ו ת5שק פתם61יסי
6תתי
י
)ריקרא 6כית5ך 5י5מק וי6מר ומ' .ר' יונה 6תר
וגס]"ות סוס 6כיתלך 3תעכד 5עמק כהס דעכד
ל6כרסס
כו דס6 6וכמ 5י? קכ*ס כקדתית .6ת 6מד
נתיככי 6תרתי רק 6ין יר6ת 6(6יס כת9ס סאט"6 .ר
6כ 6כנ*כ 6תר 6מותי סי 6כנין 63תדכק 6כסכינת.6
ן דכ?1
דכתיכ 6תור 3מכתס 6החעי 6ת .ת6י עעת 6כני
ל 6סיס תסיתכות ,ד6י ת9תטת6 6סתכמ כינייסו 65
סוס 56עריך6 .כ 3תגו ז 63סוסכימיסו תסיתגות" 6ער

יי

יי

סעס
ו %יער 6ת
ס)ויצ
סמגע פיפ סוס
י
ק
6
5
'
מ
ו
.
6
ת
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ס
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6
י
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ר
5
.
~0י
6ס
כנץ ססא עיכו דפכזו ע
י %ק קת6י .דט6
ר
1
כנין ד 65 6סליעו כסו פהר56
י 3כתר וזץ כסר6ין.
ל*ת עכד 6כית3ך זעכד סיכו מס
ע%רסס.ד"ער 5ש סנם
5%י 05כיך נעוכ נעיכיך סכ .ועסי5אק ו6תר סננע כ6ש
מ4אה מקומות ט97י:נ) מג4ד0טפי0
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כתוב נח איש צריק תמיםהיה .ואח"כ היד למטה ויאה
ן חק שאעו צלול מיום אחד )גנן שתה מסנו ונשתכר
יי
ונתנלה .כם"ש וישת מןהיין וישכר ויתנל בתוךאהיה.
בא אברהם נהעלה בחכמה ודכתכל ב:בוד רטנו.
י רעבבארץוירדאבים מצרימהלטר שם תו' ]נד]
אח"כויה
אח'כ מה כתובויעל אכרםממצרים הוא ואשתווכל
אכשני
ם
לי* נתעלה למדרנתי הראשונה שהיה בה בתחלה .נ
בשלום ויצא בשלום .בא יצחק מה כתוב .ויהי רענבארץ
וט' .הליצחק ונתעלה משם אח"כ בשלום .וכל הצדיקים
סגסה חותם הקב"ה .בשכיל להרים ראשרדם בעולם הזה
ובעו~ם דגא:
)6דיש8פל
ך אנשר המקים לאשהו ויאטר אדותיהיא .טו
שאטר אברהם .לפי שהשכינה היהה עטו
תם אשרע .ובשביל השכינה אמר כך .שצךעב כן אסור
לחכמהאדיתו את .ועלכן ריעחזקואמר אחתץיה*א.יעוד
שאברהםויצהקכךרא.ילהם.שבוראיבשבילהמקראשכהוב
אוצתי רעיתייונתיתטתי .ובשנילזהבויאירא-ילהםלומר
אהותי ההא ולבך מתחזקים הצדיקים בהקב"ה:

.

מ צכולו שם ינרםעי'וירא ודגה יצהק טצהק
את רבקה אשעי .את דוקא
 .זו השכינה שהיתה
עם רבקרע דבר אחרוכי תעלה על רעתך ורצחק היה
משמשטטתי בעם .הרי למןב שרשראל 9יושרם הם ואץ
משמורם
מטתםביום .עצחק שהיהקרוש טה משמש מפתו
ביום .אלאוראישאבהטלךחכםהיה.והואדושזכלבאצנבנינות
שלי .שןצא נקיא חלק .כתוב כאן בעדהחלון.וכתוב שם
נ) בעד החלע נשקפה וקיבב אם סיסרא .מה שם
באצטננימת .אף כאן נם באצטעעות .וראה שלא הוא
כמו שאמר יצחק אלא ודאי שרצא מצוק עמה והיא
אשתו .או ויקיא
לעחק ויאמר וט' .ר'
י אמר
י) דיקרא
ס
ו
י
נכ?] אביסלךהךה מבקשיעשותליצחק כמו שעשה
י ו9כיח~ורהב"ה בתחלה.ביאוראה
לאברהם אלאשרי
ן איאת אלהים במקים הזה .א'ר
כדעבכי אמרתי רקאי
אבאבשבילוה אמראוצתידץא .כרילההדבקעםהשבינה.
י את .מה רמעס לפי שלא
שכהוב אפר לחכמה חית

דיהי

.

י אב*

עם אשתו שירה:
ס)ןרשטך אביטלך את כל העם לאמר דגפע באיש ה~ה
עו' .בוא וראה כמה האריך הקב"ה להרשעים.
בשבילהפיבה ההיא שעשו עם האטת
י
יו
אחרהרדאושרוונתירםטפשעשנר
בשבולזה לאשלנט בדםישיאלעד
ם.
יפה עשה אביוםלך שע,טה טוב עם אברדם .שאמרלו רגה
ארצילפניךבטב בעעיךשב.ועםיצחק שאמר הננע באיש
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) וטנדיד משל ל 8טע1ת ה
בכח 8פכ 8שעל העאןגקל להגשל בא,פיקור0וחש ןגד) ושש דעא בחקו 0טומ*טז
אארץעתפיקוורתפי
החחר נדול שנקראפ קיות
חכמת אגשפים :מ:ח לשהת ממט רבקהנהיקתויר
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ש) ענודת האבות נח*ירת בארהי לפעול הטש%ת ה4,פע הקדושה למדת הטלגות ק2השגיגה ת4יר ותשפיע שפע הקרוששת4עילטהוה.
ובוביל וה נתגה לישראל התורחוהטיוה .חהעיקרויסוד של 4טינת ישראל:וגח באר העלי21ה הייט טדת הטלטת ספידה
אעש*רית שנמק4לת לבאר טים חיים כטבואר לקמן :ןג5ןהיינו שתי חטפירות יסוד ומלכות .שעשן הףסוד טבע השפע לם4טת .לטן
נקך44ת סשירת די
מ%ד טשצא מיס אפירת טלכות נקואח באר :ןגע) ה4ירזרבין הרנקים גקףשת צליוץ חפאים שאזצדיק אנד 1השפע
נשסקת :ש 8ה שנשביל ענודתיירחל
וו4לה וטצות נחשד4מת %ה44ע רקרוואת לשו 4וחמ 4היחבח
.חייט רדיבחן:
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ל 6זכס י5מק כ"3רסם ז 65םתופימי ול 6כסו 5% .ר61
פל6ס 5וסו סכ .6רז 6זתסיתכות .6כתס ז6תמר דכתי3
יקר566סיס ל15ריוס .ז36 6רסם ז6יסו גסור 6זיתת.6
זנסור 6ח5יס6זי 5וססקה ו%תקף כתק!ג 6זי!ת.6ו3נין גך

ש:ימטובגשע"ו %יז
4
ר
,
56סש!ל6ור יוס% .מסך קר6
סש.יפין
1!%

י

!ו
לי(ס ז 6י5מק ז6ש
ק"מסך !ל !6ו6יסו 6ף5 5קכ65
5י(י3 6נויס ו3נין כך 6יסו כז סי 3תס כתי.3
י
ס
י
ו
י
ג
זק! י5מק ותכסן מעי! מל!6ת סכי סז 6וז6י ז3פ6
י!6ת6 .ת 6ר' 56פזר
ל6תמסכ1 6ל6תד3ק3 6זרניס
%רסס גסיר תסער 6זזרנ6
3ריס ונמקיז!י'"1ל ספיר.כזק"
זי(יס .ילמק 6תמסך תטעו6דזרנ6זיליס.יפקכ6ת6י.זכתי3
זעיגי יסר :6כ3דו תווקן6 .ש(סכי  6%וד6י .כ3ט כתי3
 6%כסו .תז!קן כתי 6% .3תעןו  656תאקן .פעקן
זי5מק תר4סו6סער 6כ3זו 65יוכ5לר6ות 65סתכל 6כדק6פי
 65 536כסז536 .י5חק כסו וז6י תג 5וכ5השתע_'רמסך.
 .6ו6תקייס ו5מסך גך5 6עס:
זס6כזין 6%מיז 3יסלי5י
)3רימרא 6ת פש 3נו סנח 5עו'6 .שר 6לפיר ת6
פי יפק 3כ 5פו3זוי %ו 5סת 6זק3שס.
31נין כךקכ'ססוס פתיסתזירול66פד3פכ*ססכינת .6וס6
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%סרי6שן אש ל 6-זנתרו .וכש סוס  %כתו!7
7כתי 6% 3סיס נטר 5פכי ס' עף .ופש כסק 5מק64
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61נמ 3ך03 63ערדורוע5
ןלטסיןתניס .טסשז
י5יס .וכסכ6לי
ה 63פש תן ססוס וס 61פז161 .קתוס כתי 3סכ 6וס8
י פיפס כססי 5פרניס .יפש ס1ס
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1ש1

לא~כהיצחק כאברהםשלא נתשכו עש לאכדצ.אבלפוד
ע*ון ישכאן .שד של אמעה .כמו שאמת בסה שכתוב
יקרא אלההם לאור עם .שז אברהם .שצצא אור היום.
%י%ר של 1רצלך ומאיר ומתדחק בתקת הי!ם .ילפיכך
סה כתוב ואברהםזקן באבימים .באלה האורותהמאיוים.
) הולך ואור עך
ע?אכשחהוקיןהיהדילך ומאט .4כמ'וש"
 .ולוץ?ך קרא
נכון העם.ו*פיכך ויקרא אלרים לאוכיום
לילה .זה יצחק שר1א בבחינת וזשך %י' דצלך לקבל
בחינתלילה בקרבו .ולפיכךכשיטון סה כחוב.יהיכי
ח 5ין,ק ץבק עינע מרשת .כך דצא בודאי שבקש
להחחשך !לריזרבק במדחצצ בראף .בא ר' ארשר
בנו ונשקידע וא' 5מצבהדבר .אברהם האירמצד דטדרנה
שלו .יצחק נהשךטידדגצדרנהשלו .יעקבלסה .שכתיב
ועעי ישראל כבדומזקן .א'ל כך הוא בודאי .כבדו כדצב
 .מווקן כהוב .ולא טזקנו אלא טץגן .מעק של
וירצאהקכדסיצךדיי
א כבדו .וראיוכללראות .לדלשעכל כראף.
אבל לא כהו .אבל יצחק כדצודאי מכל וכל ונעשהחשך.
שדיי ש נדבקבובידנת5לה.ונתקייםולחשךשיא לי5ה:
כ) ןוכץרא את עו %בט דנרול פו' .אשר אועור בוא
וראהיעקככל סעשע הטישצף של דקבשה.
י
%בעאצעכהךדיה הקב'העמותמיד ולאז!ה ממנו דושכעה.שיד
שש4ץ יצדק לעשבמ.יעקכ לאהיהשם.ודשכעה
חייעה,5לרביץ
.היבקה דודיעהלוליעקב .ר'יוסי אמר
בוא וראה אם חםהשלוםבזמן דצצא היה מעברךעשו.רא
וד'שילפיעקבלקדלם
 .אלא מעם הקבשה העשיבלבא
ו כראר:
וקעץרמימ
3ץד ש אלהצאן
משם שיגדיויםמצביםפו'.
בזטן העא ערב פמח הע; עצרך לבער דרצר חרע
1רהשלים טשכינה שציא 0ור האמעה .ועשכ עשהה שני
תבורלין ונט ר'העדה אסר כאן מימז שעהודים בנץ של

!יי,

*

ויקוי
בשנישעירים .אחד לה' ואחד לעאזל ביום
כיפעוקרב.ולפיכךהייב
השגי נריעזים .אחד בשביל סדרנה
העלטגה .שחד בושביל להכניע מדהטהו של עשו ש4הש
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טטמקאוהן הבנדים אצל רבקה .ובהם היהיוצאוצדצידה .ס3יק3ון"3יגון3כ:.י
ובים.
ן וגפק
ו"תטככ תתן וכד
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ייופיו של
בשעה הדוא למקימם והעלו ריחמוב .א'ריוס
יעקבשריאעפיושלאדםהראשןאיךאפשר.והרילמדנו תפוח
עקבו של אדם דואשון ה" מכההנלנל חמה .ואפשר תאמר
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דיעקכ דמיסו מופריס ד6דס היך 6סנר וס 6תגיגן תסות
טקכו ד6דס סר6סון תכסס נ(נ( ממס ו6י תיתג
דכך סוס יעקכ  3*6ר' (6ע~ר וד6י סכי סוס כקדף'ת".
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גכגס פא ט מון .ות6ג16 6תן ס3נויס סיו סל 6וס
סר6סון .דכתיכ ויעם ס' 6לסש למדס 1ל6סתו כתגית עור
1י(כיסס ..כתרטמו לטסין זיקר וסעי6ס מנן עדן וסוו
ן מ3וסמ6יפדן .ומס ד6תרו ז6יגון לנוסין
סלקיןרימו
ן תן גמרד קסי 6תלס.
"תו לססו '6רסע דעסו דגסינלי
ז6י סכי  60כתי 3ל6דס ול6סתו לטסין ל6זס ו(3וסין
(מוס לכיסידמיס מס 6תע3ידו ותוו6י סכי כת6י 6תקנרו
ס(ק 6דעתך ד6יגון סנקו ור6תו מגסון זסר 6פל6ס
דיסיכלון ק*3ס 6 6(5יגוןל3וסין ד6ת(3סו 3סו 6דס
ו6תתיס ל6 6תל3ס 3סו 3ר גס 6מר .6ז63יגון ל3וסין
זמו כגווג 6זלפיל61 .6י סלק 6דעתך ד6
יי
יג:ו"ןס6ת6ל(כ3ס
מגרמיסון 3ס .1ת 6מזי כתיכ וי(3יסס .דק
ס
לוןוכ6סמ1לקסין 36(6ת6י6וקיענ6סמתודות6ס6-תס33ית.
סחתודות3 .נד ת(כית מעסי ווס 3ו6ורמ 6דע(:ו6
ין ורימין (יקר 6ד(כיסיסון ת 6מזי וירמ
זנג~י לון 33וסטי
3תמ(ס וכ
,ן 6רניס 6תר ר6ס לימ 3גי
ז6יתדעריומכי3סניי
ת
ל
מ
ד3ביגיס סליק רימ .6כרימ
ס
יזס תלי6
כדס 6סר 3רכו ס' וכ' מגיין סוס ידע י5מק לים סדס
"סר 3רכו ס'6 .ל 6תרין מלין 6יגון וכל 6סו 6מז .זכתי3
ויג5' 6מק לסימ 3סדס (פגות ער 3וכ' ל 6סוסליס 3ית6
מקוס 6מר לסתפלל 6ל6 6ותס ססדס סיס 6סר
קגס 35רסס סמוך לתערס דכת' 3ססדס %ר קגס 6נרסס
מ"ק נג' מת ונספת 6דסוס '5מק ע6ל נ3יס מת 6סכיגת6
ן קד'סין וכניג' כך סוס מ '(5תתן
עלי1 :ס('קרימיןעי'6
וקנעיס ל(5יתיס .וח(ס 6מר .6רימ 6דממ 6כסר
סמוריס ו(תס גקר 6מיריס ע( סס סמיר ססו 3דסוס
קמן .וכל 6סוס .וגן עדן דפ6ל 31רכיס .ו3נין כך
ל 6תלס תלס כל13סי 1מל'3 6טק 3מתס דממ37 6יס סוס
 6מלס ו1כותיס ס(יק ל6תכרכ31 6בין כךכד 6תרטס
תי'
מ 6ת
פסו6 .פר נס נרוך יסיס  )6ר' 6לע~ר 6תר ייר
ן 61003
ריח 3נד' .1דכיוו ד"ל3יס לון יטק 3סליקו רימי
כטת 6ועזזל6 6רמרימין דל3וסיס ל 6כרכיס זס6כדיןיזע
דהקמזי סו 6ל6ת3רכ 6ד '6ל6 6תמזי ל6ת3רכ .6ל6
ס(יקי כלסכי רומיןקדיסין 3סדים סס*ו וירמ 6ת רהח
3גדיו וי3רכסו וי6מר ר6ס רימ 3גי כרימ סזס 6סר 3רכו
סן.
ס' .וי6מר .תלס סתיס סו6 6ית ד6תרי סכיגת 6סות
61ית ו6מרי עמק סוס כרימ כדס 6סר 3רכו
מ6ן סדס 61 .סדס דתפומיס '(1
 ,סדס ד6נסן פל6ין
סמיכו (ש ותתקגין ליס .נ) ר' 6כ6 6תר .ה6מר ר6ס
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נכנם עמו ק עק .ולמדט שאותן הבנדים הע של אדם
הראשון .שכתוכויעשה' אלהים לאדם ולאשטתו כהטתעור
וילבישם כתרנומו לבושיןדי .*9והוציאם סגן עדן והיו
מעלים ריח מבושם העדן .ומה שאמרו
הבגדים
קשה דובר.
באו לזה עשוהרשע .שנזל אותם מן נמרר.
שאל"
י כהוב לארם ולאשתו .בגרים לאדם ובנדים
שאםכן
ה
י חוה מהנעשה בהם.ועוד שאםכן במהנקברו.
לחוה.
י
ד
נ
ב
התעלה על דעתך שרם עזבו והשלינו טהם טהר עלהן
שנתן להםהקב'ה .אלאאותן הבנדים שנתלבשו בהם אדם
ואשתו לא נתלבש בהם איש אחר .שבאותן הבנדים
נדמוכדמיוןשלמעלה,יאפשר תעלהעלדעתך שהםנתלבשו
מעצמם בהם ,בזאיראה כתוב ץלבישם ,שהקב"ה הלבישם
אשריחלקם אלא במהביארט דימ,דות אשר אתהבביה.
החמודות .הייט בנדי מלכות ממשי וזהב ,ודרך העולם
לנונום בבשמיםוריח מוב לכבוד הלובשם .בוא וראהוירח
את ריח בנדיו בתחלה .וכעורוגיש אמר ראה ריחבני.
שיךע שבו תולה הרבר ובעבירו עולה רויח .כריח
י מאין ירע יצחק ריח שדה
שרהבראכש ברכו ה' .יכ
אשר
ויה' ,אלאשניענינים יש בזה והכל אחד .שכהוב
ויצא יצחק לשוח בשדה לפנית ערב,
י לא וף'לו בקע
נ
ו
א א"תו השדה היה אשר
או מקום אחר להתפלל.אי
קנה אברהם ממוךלכהיהה ,שנתוב השדה אשרקנה אברהם
מאת בניחת .ובשעה שהיה יצחק נכנם אליו ראההשכינה
 .ילפיכך היה סתפלל שם
ליו
 .ועלה ריחעליון קדוש
וקבעו לתפלתו וענין האחרהוא .שדרגיש הרהק של רוי
א מוריה .על שם רמיר המוב שהיה
הטוריה51 .טהניי
שם .והכלדי' שם .והנןעדן שגכנם עמו ,וברכו ,ילפיכך
אביעקב ססש,שהביןשב וץה
לא קלה הדבר בהבנדיםאי
יתרעם
להתברך ,ולפיכך כאשך נ
תולה הדבר .וזכותו
 )6 .ר' אלעזר אמר וירח.את
עשו .אמר נם ברוך יהיה
ב באותה
ריחבנדיו .שכית שקלבישם יעקב העלו ריחטי
השעה .ומרם שרויחריח בנדיו לא ברט .שהרי אז ידע
 .לא
 .שאם לא דיה ראוי להתברך
שראו דצא לווןברך
יעלים כל כך ריח קדוש עמו .זש"כוירח את ריח
היו מ
בנדיוויברכיצ .ץאמר ראה ריח בני כריח שדה אשרברכו
ה'.ויאמר .דבר סתוםדיא ,יש מפרשים שהשכינה אטרה.
ויש מפרשים שיצחק אסר ,כ?יח שדה אשר ברכו ה'.
איזו שדה .זה שדהרועפוהים1לין שדה שהאבותהעליונש
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צ תן יפים .
ליןע
עמשי
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קדיס
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כטה
הוא
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קדושים .סדרטת
היכלווע
מדרטת .טדורים על מדורים יש שם .אלא ק אחר
עליון קדושישלו להקב'ה .ואווצ הק וצא חמדהו %דבק
,ואיט נשמד אלא בשב4ר דקכ"ה בלבדו 11צא נכנם
בוווחןת"י
ן'[4הךל דקב"ה שידף' נמצאה~מיד טןהצדיקעב
שכן שירף' נמצא בו ביעקב .חאת הזטין לו הקב'ה
ולכ
 .נ) ר' ירצדה אצשר וירח אה ריח
יכטם עסו לשמורלו
י

כפות' 6וכ6רכ 6כמס ו3ייחון על6ין
פל ורנין מדורין פל מוורין 6ית תתן6 .ל 6נגת6 6מר6
דיליס61תו3ק
6ית
כפילס6ס.ו,ק(וחןיס6 6%1תגליססירלק6*3סל6וסס(יק6ננ*גסת6רנלמתיומווותי 6דטו 6עייל בי.
כיס 1ד6לגשסין קכ*ס ל6סתכמ 6תדיר עמסוןד5זיקי6
וכל סכן ל6סתכמ 4כיס ניעק .3וד 6זמין ליס קכ*ס
ל6על 6פתיסלסייע 6ליס .נ)רכ יסודס6עו וירמ 6תרימ
יו מ3פי ליס .זס 6ל 16בנדיו ויברכדצ .בגרט .בנרי עשט צריך לומר .שהרי לא
3נדיי ויכרכסו3 .נזיו  3פס
נזיסע יגמ 3נדיס  .וכמיכ שלו הע .אלא של עשן הע אותן הבנרים שכתוב
ויויס ס6 .11ל 6ופסו
וועקה
ותקמ
ג:ראה מקו:ות  )6ע קמג ט קזחש פז ,ג)חייגז
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שאהיינו הנן,דן מקום משכן הנומות הקדושות ש:משלו לת*וח גנזגר נמסטת
שבתמ*ני
נה?י הלילח לה*העשן עם גשמות הצריקיט .והטטת גחתענין היחוד הקרוש:
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בנה דצדול הדצידחז.
והקח רבקה
אתנובונידריח.עש
יכלומר ר,ביפ הלאה ההח
אלא כך ביאי
ריח בנריו של עורם הבא .אז ברכו .הצל זה כתוב ראה
ריחכני כרהה שרה אשר ברכו ה' .זדן שדה דעעפיאם
הקדושים .אצשרדצאיישהכית באשזן מלבוקיכטד.ויתןל
שבשדהך 1פס(
האלהים סמל השמים .אי
מפ
ך טנלשמבעכלוועע!םל
מ
יים ההוא פקל דתפומין קויסין געיף סל 6כל יות 6תססומ תתר
ריזפורים רגיושים ההוא טפף
שנויאשמים "
) רבי אלעזר אסרבוא וראהבשעהשברך ~ארי סתיס )% ..רכי 6לעזר 6תר ת 6מזי כ:עתח דכריך
יצחקלי,קב .לא ברכו עד שברך להקבשה בתח9ה .וכיון עמק לשקכ ל 6כרכיס עד יכרןך לקכשם כקדתית 6כיון
שברך להקב"ה כתח9ה .ברכו ליעקב.מניץ זאת .שכהצב דכריך לקכ"ס כקדתית .6גרכיס (יעקכ תג6לן דכתיכ
ויאמר ראה ריחבני כריח שדה אשר ברכו ה' .כאן נמצא וי6תר ר6ס רימ כגי כרימ סדס 6סר כרכו ס' .סכ 6קיש
ברכהלהקב"ה .שכתוב אשרברכוה' .מזברך השדהבקיום כרכס לקכ"ט .דכתיכ מסר כרכו ס'6 .תכרך כקיות6
ן לך האלרףם סטל הש1ם4
ול! ולכתרכתיכ כתריסו"עןלךס6לסיס ווס( ססתיס.
הברכות ! !:ואחר זה כתובוית
כור
שכיון שאותו השרה נהקים בקיום הביכית .מיד ברכו דו
ןכ*דסס 61סדס ,תקייס כקיות 6דכרכ6ן תיד כרכיס
כי
וירעלךהאלדים.סוד שדה ההוא הוא שיוצאוה ממםברכהז ויתן ל ס(6סיס .ר 61דסט 6סדס דנסקי תיגיס כרכ6ן
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לעולם .לאחר שיעא נהקיים בברטת:
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כ)רירז
ננרכת 6ד1תיגין כגוידיעקכל6מ
' בברכה .שעקידים בנת
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ראיוזי צדיק נעוביזיעו סבקשרתם .בוא וראה זה רמקרן ר6העי לד'ק געוכ ו1רפו תכקס (מס ת 6מז'  '66ק
שרו שלעו*ם אמרויכו'.יףפיכך אמרורובדנןתזיויש,ה6
! סרוסל עולס 6תרו וכו'.וכנין כך מתר ורוכדנן ותירובן !6
יעבדוך עמים בזכק שיטקרל שלסה דומלך בסינרחחהט.לים .יפכווך עתיס .כזתג 6דסליס ס(תס ת(כ 6כירוסליס.
כ ס) וכל תלכ' ס6רן עו' תכי6יס 6ס תנמתו ונו'.
שכתוב ס)יכל סלכי הארץ עו' מביאים איש עו' .יכתי
ו
י
מ
דך לאוטים .בצ 8שיבוא סלך המשיח .שכתוב ויסת
ס
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ת
ו
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ל
.
6
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י
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כ
תסימ 6דכתיכ
ך
ל
ס
לכ"6תר כ(6
ווייששהקחחוחילו כל מלכים.י'הירה אסר הכל מומבעל הומן ויסתחוו צו כל תלכיס ר'ד'יתייסודת
"
כזעג
י כל מלכים כל דייתי תלכ 6ת;יה 6כדכתיכ ויסתמ1ו( כל תלכיס
כל
נווףיבםואיעבמהלתךז.המהוורהח.נביכףכתלואבחיךו.ישתהוחרהל
ילא אמר רוה ש נויס יעכווסו .סוס נכיר ל6מיך סוס ו
יל6 6תר סיס 6ר
תהיה .אלא זהסוד ע9ץץ של האמונה .שארה האותעתהן תסיס 6ל 6ד 6רז 6על6ס דתסיתגות 6ד6לץ 6תוון6יגון
מוד האמנה !תק ה לקקלה .ן באטצע .ןץ אחר כך .רו 6ותסיתנות1 6תכ! וק (עע 6ך כ6תלעית 6וק לכתר.
1רפיכך אטר דוהנבירלאחיך .למחהל ע9יהם ורהכניעם וכנין כך 6תר סוס נכירל6מיך לסלס6ס ע(יהסו ולרו6סלון
בזסן שיבוא דוד המלך .ר'יוטי אמר הכל טומב על הזכק כ1תג 6ד6ת 6חד תלכ 6ר'יומי תתר כל6 6שו כזתנ5
י תלכמ תסימ .6דס 6כנין דעכרו
שיבוא מלך דג~שיח .שהרילפי שעברו ישראל ער דברי דיית
יתסנר!6ל על פתנתי
ך ו תו *6ר
חכה4ורה .אז ופרקתעו* מעל שאריך ,תנ! עוד א"ר הצוי 16רייפ .6כדין ופרקת פולו תלל 5י6ר
י
ס
ו
י
אלה הברכות מצר חלקושל יעקב הע .ומשלו לקח .י כל טני כרכ6ן תססר 6דמעקיס דיעקכ סוו .ומדי5ש גסל.
ואלה הברכות דף' מבקש יצחק לברך את עשו .ולפיכך ו6לין כרכ6ן סוס ק 6כעי עמק לכרכ 6ליס לעסו.וכנין כך
עשה רקב"ה תרםלו 9י?קנ שדשזסשלו .בוא וראה בשעה
קכ"ס ונרסליס ליעקכ לגס( 6תדיליס ת6טי 3סעת6
כס
עס
שרצחש ההוא הביא 4ת עליץ3ולםונהקללההארץ .מה ד
יו 6נמס "6תי לווסין על עלת 6ו6תלסי6 6רע 6תס
כהמב .ולאדם אמרכי שטעת לקול אשהך עו' ארורה כתיכ1 .ל6דס 6תר כי סתעת לקול 6סתך ונו' 6רורט
האדמהבעבחיךעו' .שלאחוי' שץפהפיחהטעבואותכראצי.
כננד זה וכהשבגי דששיץ .בעצבק תאכלנה .כנגר זה סם9
השנום .וו;ץ ודרדרתצמיח9ך .כפד זה הץב רנןטזעיש.
בזעת אפך תאכללחם .כבד זה יעבדוךענום רשתחהלך
חעקס רכג1ס  %כנזי עסו כנט סנדו( סמתווות.
6ל 6סכי 15קיתנ 6וירמ .כלותר מסתכל  06(0ו6רת
ר"ש 6דלטסה וסס 61פל.%כוע כרכיס ועל ד 6כתינ ר6ס
ריפכנינר"ה סוס 6סר כרם ס' ד 6סו 6מק( דתפומין
ס"יל!יכיח כ6עון (נוק 'קר .ויק
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%ש %י אעח משטשת ושייטת "ש לפל השמיפ עטריא א4תן םלבה 4נגוד? ן )4רטו השדה כאןהייט מדת המלטת הגקהאת בהשפ
אלהים .ואשר ברט וה וועוידגה שהשם הוי*ח ג*ה יתהתד עט השם אלהים להשפיע בה שפע ברכה .ועי*ז יוכל לחיות
יסניפ 4המשיךא*ו הבהנות 1ןפג) ברכו אוטועתיותןץיזה מן השם הוי"ה בוה תרייגה
יתןלך האלהיפ :א 4 !6שט שת של
ו"ולבל ישראל בניו שפע ברכה וחסדיגכי אט האותיותאינן בפדרן מורמעל גבורמ? משע א*נאין הברכוו?
כטדק* וקרץיומשךאלי

ייפ

אה*כ

מתקיימות גודאי גאע הג*ת!
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והקב'ה גרם ל 1ליעקבשיקח אוהן דברכותלההיבק
נע( וקכ"סנריס (יס 5יעק3זיעו5סני 3רכ6ן 65תז3ק6ן
 .א"רחזקיה
ן במקומווחלקו .עם עשו יתדבק במקימווחיקו
63תריסומו5קיס ועסו ל6תד3ק63 6תריסוח(1קיס *6רמזקיס
וס 6מתינן דמסמג' ס6רן וס( סכמים 6יגק נרכ: 16הלא שו רואים שטשמניהארץ וטל השמים שהן הברכה
אח'כ .כם"ש רגה מושמני הארץ יהיה מושבך
ר4ו"רן 'ס'ס מוכנךן רקח
5נתר .כז" 6סגס
נט5
ימים מעל .א"רשמיןאין זה כזה ולא זוכע.
עש
יתיס מע*6 .5ר סתעוןמ(ס6ת1גיס6י כס6(1 '6ז6כדאן וממלעה
עס
ומס(עס
תסרסן זרג'ן3 .יעקכ כתי 3ויתן לך ס(6סיס וכז6ן כעץהןםחולכךתהםדרטת.ביעקבכתובויהןלךהאלהים.ובעשו
ככתתיסג 6יסיס 1ת3 17יטק 3כתי 3מס 5ססתיסומסתג' ס6רן ,תוביהיה,תי
,ני הארץ.
סס
ש
מ
 ,ביעקב כתוב ממל השמים ו
ת
,
הארץומטלהשמיםקעל הרי שאץ
3טכו כתי 3מסמגי *ר64ק ומעל ססתיס מע( ןתסן דס 116( 6בעשו כהוב
מגשיכתצימחזלקות כמהוכמה.לפישבזושליעקב
ג'ן 6תפרסין כמס וכתס 3נין ז3ז 6זענק3ן  11כזו .ודגודר
ז'6 6סו כד.6וזר
כתי 3כיסויתן לך סה(סים מק( ססתיס ז 6ע 5ע(%ס 1כתוב והען לך האיהים ממל השמים .וה מל הע4לן
שנמשך מעולםהייתר עליון שנקרא מל השמים .השמים
ף זנמזן
דסתיס ססמחהתהן (מך(,ן שלמעיה .טל שנסשך בסדרנה של שמים .וכהפם לשדה
(1עי מטפ
5ן.6קדסין .ותסתגי ס6רן ז6 6רן סמייס ז(ע'( 6ן תפוחים הקדושים.ומשמניהארץ .זו ארץהחיים שלמעלה.
תס1חי
ת (ס 63רע 6ז(ט'( 6יכסמיס ז(טי( .%ו(עסו 63רט 6ררשנהבארץשלמעלה ובשמים שלמעלה .ולעשוכאן בח4ץ
וירי
כ( 6תת 6וככיויס דסכ( 6תת' 6עק5 3עי(( 6ע'( 6שלממה וכאן בשמים שלממה יעקב למעלה למעלה
.
עלממה4
עזססו (תת( 6תת 6תו יפק( 3ע'( 6ותת 6וטסו (תת 6ן עשולממהלממה.ועודשרעקבהואלמעלהולממה.וע,
ו6ע"ג זכתי 3וסיס כ6סר תריז יסרקת טו(ו מע( 5י6ריך.ן ואע"פ שכתוב והי' כאשדתרידופיקתעולןמע'לטאריך.
י
מס6י זסכ( 6תת( (% .6טי 65ע 6כ(וס זכתינ כי הץנומזו שבכאןלממק .אבל למעלה כלללא .שכהובכ
ון חלקה'עמויעקב דנלנחלתו .בוא ח*אה בשעה שפעזח"%
כסעת 6זסר
מ(ק ס' טתו יעקכ מ (3גמ(תו ת6
 3גמסז(י מו5ח'? (עי( 6לקתת הברכות ש4הםיעןועשו .לקחיעקבחלקולמעלה.
(ג3 6%רכ6ן ז(סון יעק 3ועסו יעק
י בר'שמעוןבן לקוניא
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וטסוגס(מו(קיס לתת 6ל'יו
לעבזר.חלכל2ום שמעה מאבץיטה לאנהקיימוהבראכמוי
ת
יד 6ת6י (6 6תמיימו 3רכ6ןן לר' אל
5ר' ה(עזו כ(יס סתעת מ'36
31רכיס י5מק('עקכ '61גין3רכאן ז3ריךיגמק (טסו6תרויימון שברךיצהקליעקב.יאותןדברכות שברךיצחקלעשונתקיי%
.א"לכלאוהןהברכההםהקיםות4וכןברכהעהאחרוועשברך
כ(סו 5*6 .כל '6גון 3רכאן מתק"נעת1('5ע3ירלכ" 66מרגין ז3רכיסןכ*
.ןועסוכס( 5תת 6הקב"הליעקב.אבליעקב לקחמידלמערה.ועשו לקחלמטה.
קג"ס ליעק6 3כ 5ת'ז יעקנ
(גתר כז יקיס ת(כ 5תסיתש יעו( יטק( 3ט'( 6ותת6ן ואח"כ כשיקום מלךדג1שיח.יקחיעקב למןלהול4מה
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ה
י
ו
וית עסומכ(6(1 6יס(6יסחו(ק 6ו6מסג6וזוכרג6נע(מ 6נאבד עשו מדכל .ולאיי' לו חלק ונחלה וזכר בעולם.
'%ז )6יסיס '3ת יעקכ '31 06ת יוס( 5סנס ונית כמו שכתוב )5והי' בית יעקב אשוביתיוסף להבה ובית
כד'6
פסו 5קס וגו' 3נין דיתנ'ז טסו תכ( .'6ויפקנ יר"צ עשפ לקשפו' .לפי שעד' נאבד עשומדכי .ויעקב יטתל
ן ע5ת6דין וע(מ 6ד6תי .ונס6י זמכ 6כתי 3שנ עולמות .עולם הוהוועלםהבא .ועל אוועוהומן כתוב
תלין עפתי
יו מושיעים בהר ש?ון לשפמ את הר עשו ודךתה לה'
וע(ו מיסיעיס נסל 5עו (ספט 6ת סר עסו וסיתס (ס' ועל
מלכות .6ותס 6המלוכה ..ובומן הדצאישו סכל דשבץם דגולכות .וועדי'
סמ(עס ו3ס6י זתכ 6יעו 5מכ(סו
עתיו (3מוווי .כמ*ז הכל ש .6שכתוב ע~יתה לה' רנ4כה .לו בלבדה כם"ש
זי(יס כ( 6דכתי 3וסיתס לס' סמלוכס
'ס 4ס' 6סז חיה ה' למלך על כל הארץ בטם די?א הו" ה' אחר
ניוס
וסי' ס' 5מלך ע 5כ5
סא
ושמו אהיו
ממז:
וסמו
"
ס
ס
'%ו .וני נ)ריוקי אך המ* הצאיעקב טאתפנ יצחק אביו.
י
י 6ך '' 65' 65ען ת6ת '%
נ)דידע
ב.
רה
ייקיאהעהדלולמ
שךעון אמראךיצאיצא.
ע
ש
ו
 656מד ךסכיגת 6ומו זשקכ זר 64כד ט 56יעקכ אלא אהתשל השכינה ואחת שליעקב .שהריכשצכנסיעקב
סכיגת 6ט(6ת עמיס וקתי סכיגת6 6ת3רך .די5מק סוס נכנמה השכהמה עמו .ולפנ השכינה נתברך .ווענחק הוה
6תר 3רכ6ן ופכיגת"( 5 6ס ט(ייסו .וכז גסק 'עקנ אומר הברכות והשכעההיה
יה סצדהלועליהן .וכשיצאיעקב
וז"'ז 6ך ' 65' 65יעקנ תרי'5י6ות יצאה השכינהעמו .זש"כ אך וצא יצאיעקב .ושזייציאטע
סכ
י.גת6חצסנופע6תמיועת3י6סת5יסךסו .תן ס5יד  65כת'?% 6(6 3ו .ביחד.ועשואחיו באמצידו.מן המד דא נתוב אלאמציה.
כמז
ד6יסו '5זסזי5יס .ז( 6סוס ניס נרכס יומ סעץדס  %115שוצא צידשלו .שלא דףהה מ ברכה* וועח דגךדשששק
ן:
ושמר נ) ש תלחם את
ט'לחם רעעי
"מרס נ)  (6ת5מס 6ת (מס רעמין
אבי .יבפץ דוה
ק דיעש ם מ 6מעעמיס וגו' יקוס 36י ד3וריס סוס י)דיןנש גם דוא פמעמים
בעזות ברתץ נבווק דבורשאין בופעם.עום
3עזית 3תקיסורומ 6מ(סזלית 3ס עעמ.6יקוס
36י .ת 6מזי תס 3ין 'עקכ (ססו יטקכ 6מר 3כסיפו אבי .מא וראה סהבין יעקבלעשו .ועקב א0ר בבושה
זהכוי 3עגוס מס כתינ וי "% (6 %וי%ר %י .לפניאביו %ךצצערי .,מה כחוביבא אלאביו ראסראבי.
 .לכך רבר
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נלשץהע~נ" .נא שבהואכלהבהמדי.ועשראנמייוןם 3לסון תממגיס קוס נ 6ס3ס ו6כלס ת5ידי .ופסו 6תריקוס
אבי.
אעו מדבר עסולטכח .בוא חיאה בשעהשנכנם 36י .כת6ן זל 6תליל פת"ס .ת 6מזי 3סמת 6דפ6ל
כנאםליעמוניהנם.ויצחק דף' נבהלפפחד .שכחובויחרד פסו פ6ל סתיס ניסנס6 .וזטמ *5מק ודמ .%זכתי 3ויולד
עשונב
מרק חרדה נהלה עדמאר .טה ערמאד .אלא שלאהי' י5מק מרדס נד%ס פד ת6ד .ת6י פד ת6ד6 .ל 6זל 6סוס
פחר ואימה נהלה שנפל על ישטקק מיום שננרא .דמעו "61ןת 6ר3ת 6דנמל מליס די5מק תיו %ד6ת3רי.
א שנעקד יצחק על נבי רגחבח וראה ו6פ%ו 3ססי 6ספת 6ד6תעקד למק פל נ3י תדכמ 6ומת6
ואפילו בשעההיי
 .לא נזדעזע כסו בשעה זו שנ:נם עשו וראה סכיכ 6פלש .ל6 6זרמוע כססי 6ססת 6דמ6ל פסו ומט6
רםכיןעלי
נידנם שנכנם עטו ,אז אמר במרם תבוא ואברכהו נםברוך גיסגס דפ6ל עתיס .כדין 6תר 3ערס תכ 6ו6כרכסו נס 3רוך
יזה
 .לפי שראה שהשכינה רםכימה על אווק הברמת .יסיס3 .נין דמתית סכיגת 6ד16די פל 6יגון 3רכ6ן.
דבראחי כשאמר יצחקואברכיו .יצא קול ואמר נםברוך ד3ר 6מר עמק 6תר ו36רכסו
 .כסק קל 6ו6תר נס 3רוך
יהיה .וכשבקשיצרקלקללליעקב ,א"להקב-היצחקלעצסך יסט3 .פ5' 6מק לתעעליסליטק6 3של ק*3ם עמקנרמך
ע .דס 6כ3ר 6תרת ליס 6ורריך 6רור
אתה סקלל .שהףי בבר אמרת לואורריך ארור ומברכיך 6גתליי
 .6ות3רכיך
בריך.בואוראהכיםרסכיםועלאווזןהברכות?.ליפיםיתרהונים.
ן .פל ותת6י.
י
כ
ר
3
 .ת 6מזי כל16 6ד 1סל.6גון
ואפ~לוזההחלקשהואנמ154שלעשוהודהעלידעוברכו.סניין .ו6סיל 6100 1מולק פד3יס דפסו 16ד 1טלייסו ו3רכיס תנלן.
שנתוב ויאסר ש~חניכי עלה השחר .יאמר לא אשלחך דכתי 3וי6תר סלמכי כי פלס ססמר וי6תר ל6 6סלמך
מהכתני כי אם ברכהני.כי אם חברכני צריך כי 3 %רכתכי .כי 3 06רכתגי כי  %ת3רככי תנפי
כי אם בר
י אם ברכחגי .אם תודה
לומר.
יעלאווק רנרכות לש% .י כי 3 06רכתגי'6 06 .דית מל 6יכון 3רכ6ן
ל
כ
שברכני אבי .ולא תהיה םקפרנלי בשביץ .סה כתוב ד3רכגי 1 .636ל 6תס 6תקסרג6
יכניגייסו ..תס כתי3
ל
תברך אאו שם .סהויינרך אותו שם .שדשדה עלכל ף3רך 6וט סס .ת6י וי3רך 6ותו
ד6ודי ליס פל כלסו
ס ס36סוי.
הברכווז שברכו אביו:
3רכ6ן ד3רכי
א ויחרר ייחק חרההנדולהעד סאד ויאמרמי אפוא )6 .ןין]רך 51מק מידס גד%ס פד ת6דוי6תרתי 6ס.%
ך לומר ,אלא
סוצ
ת6יתי 6ס.%מי ס 61וס ת 3לש6 .ל6
שעסדהמהישכאיפנוהא .מ וצא זהירי
בף אפוא
ספילסק ליפק.3
שםיכאשי ברך יומקליעקב .תי 6ס %דקיית 6סכינת 6תתן כד 3ריך לי
ועל וה אמר מיאפיא .מי דרא שועסד כאןוהמכים על ופל ד6 6מרמי 6פו% .6ן פ 61דק6יס סג% 6ודי פל
 .שדדי 6יטן 3רכ6ן ד3רכית ליס .וד6י נס 3ריך 'סיס .דס6
*תן הברכווז שברכהי *תו .ודאי נם טיה
רמ
בא
הקב"הרסכים באותןהברכית .ר' ט,ודה
ק ק93ס 5סתכט 63ינון נרכ6ן .ר' יסהס 6תרימרד ילמק
יר וק]רדיצח
נדולה .כתוב כאן נדולה .וכרטב שם מרדס נד%ס .ת6י נדולס .כתי 3סכ 6נדולס .וכתי 3סתט
חרדה נדולה.
כ) חשע ראש הגדזלה דפאת עו' .שגכנס עבוניוצם .עד כ) 61ת ס6ס סנחלס סו6ת וט' .דפ6ל פמש ניסנס .פד
מאד .פצ ער טאר .כחוב כאן מאר .וכרטב ,שם ווצק ת6ד .ת6י פד ת6ד .כתי 3סכ 6ת6ד .וכת' 3סתס וסנס
נןב מאד ,זה מלאך רגןת .אז אמרםי אפא .ובשביל עו 3ת6ז .ד 6תל6ך סתות כדץ 6מר תי 6פ .61י3נץ
חרדההיוא שהחרידיעקבליצחקאביו .נענשיעקב בעתש ססי 6מרדסד5מרד יפק 3לי5סק %וי6 .תעכס ימק3 3פוכס5
של טחש .שחוד חרדה כזו בשעה שאמרולו אתסיאט .דיוסף דמרו מרוס כס6י 3ספת 6ד6תרו ליס ז6ת ת65נו.
יט]ק אמרמי אפוא .ובאיפה נענש יעקב .וכהוב איפה יגמק 6תר תי 6פ .61ע6יפס 6תפנס יפק .3וכת'6 3יפם
רם רועים .הפם נאבדיקשונענש יעקבי ואע"פ שדקב9ה סס רופיט .ותתןיוסף 6ת%יד "תעכקעקנ .אפ*נ דק'3ס
י 63יטן3רכ"4.סו 6תעכס כל ססו 6טנס:6
רסכים עלתיובשתן הברכטז.דמא נענש כל עתש הדצא6 :סתכטפ5יו
ק כשמע עש את דברי אביו פו /א'ר חייא כמה ק כשמע א  %עוי %ת ום'6 .ץ מא 6כתם
תגרטואיק הדטועצ 4שבכההצציאעשו
3יסץ פכח6ימן דמפין .ד3כס ו6סיק פסו
רשי
לשני אביו בעבור שיהברךססט .לפי שריהמחשיבדברי קתי %וי ננץ דיתנוך תכיס3 .נין דסוס מסי 3תלס
אביו
י קר 6סתויפק .3נך 6סמוסס" 1דקר6לש.
חעשביותר .רני קרא שצטיעקר .קיא שצצ שה שקרא3% .15ףיתיר.יכ
מט]ש,%תק בחזקמק .המ חךא שטו %ו טשנ 6מיק  6%5דרוק 6כגץ קל .%סכי נקר6סתי ל 6כתי.3
ה אפש מט
פטש 6ל 6נך 6סתו .ויפק3מ וע פפתיט% .י א.ויפ פפתו
%א מפ/שם.
ק3כיזתכי.
ש עה ית מפ" %-
שט תאשטמ תכפי ליס 6% .מלס מד סוס תרי
ננר-ת א
ר8נה" פעם אחר ברנשתי .זה שני 3כריתי 6סדר ליס ותנ6 6מר3 6רכשתי .וס ס 61תרין
 .וסגס פתס 6סזר שס ונע3 %רנתי:
בתטו אנץ ..גכרתי לקמ
פשחי "ביפלימת"וה
חאמ
ט גטריחפול ט'י.שא מת אחה ב"ול הן נ3יר סתתע לך ום' 1לך 6פ 6מט 6פסס 3כי.
6פ .6ל"פ נךי %סכ '6ד6סתכס פלך .תס 6פפק
נק פ יאטם
סה אטק
נני אא.ין
 .א נרמבשים הוה .נמתכל במחחאו אמר
*6סתכ3 5דרנ"ז *4צר וכ%
ת.
נמ.כדין נרניס %3-י פל%
חרבך תחעע שהדי כךר*%י לך "פפוך דנרם %עשית מרנר סמיס .דס 6סכי 6תמה לך ל6וסו 6דפין %תפכד
 .ר'
אמר
טלחמטז .ועלזה אמר סה אעשהבני
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6נרית לךכנין רפנפכני ותי] ופל ד 6פלמרכך תחיס
"ג
כ*תפכד ועויין ל6 6תקייס דד4ק ל 6סלמ ליס
5ת 6מיך
פסו ליפקכ כנין דענקכ ל 6כפ 6ליס 0סת .6ו6יסו
5סדר וקר 5ל'ס 6דני כתס ותני .כנין ד6סתכל לתרחוק
ק
יוגו' .תס6 1ל
 )6דאל סד:סליכרן'?16תן -ויסרך
ן גפקין תג'ס610 .
דכ-כ"
סי'
ת0
וםלוס על כל כ0
" תת'6ן וכלה טדחלת'ס דחלין
1ן
רי

ותזופזפין נ) "6ר 11ס' תחחזי כתס כרכחן התכרך שו)נ.
מו דתכוי כסמ 6פקיחו ורוומ כל 0ינון כרכ6ן
ומד וסכינת 6וכריך ל'ס קכשס כו כתס 6תי תלכן וכת'כ
ויכרך6לסיס 6ת יפקכ ימד וכריך ליס ססו 6קל6כ 6תתג6
ופסו ומד כרכ? חמר 6וכריך ליס 6כוי כדסיס 6זיללפדן
6רס וכתיכ ו"ל סוי 'כדך 6ותך ,ני
' כסס' 6זקג5
כרכת6
דמתח 'פקכ נרת'ס ככל סגי כרכ6ן 6תר
ותנייסו תסתתס ססתה6 .תר כמלסח תני"סו 6כסתת*
תס ססת6
נ
*
ות6ן 6י0י ד6ל6וכתריית 6וכרכיס 6מי 61ע ד6יסי
6יסי תקיס 6כסלפגות 6דס6י פלק6
תקיס6 6תר
כקדת6ס 6תר יעקכ 6סיל ססתח ד61 6בתם כס
61סלק כל '6נון 6וחנין לזתנ 6ו6נפריךלי ולכנ6יכתר"י.
6יתתי כזהנ 6וית:נמון כל עתתי 6ל16כו 6נני תפלמ.6
יכתיכ כל נייס סככוגי כסס ס' כי 6חילס .סכוגי נס
סננוגיינו' סכיני כוכוריס וגו'  60סכ 6תלת%6כי תלת6

נלתק

נרנח .ת'ע

6ינון?כ76מעיכיס'גקכ"ס
6עונ
ססו 6נזל6כ5 5תר יפקכ לסתס 56יריכ 1לנכי תלכין
וכל פת'ן ופלת61 .6סליק לון לסתס .וססת 6לנכי ופסו
ן תקיסין .כתס
ד' ל' כס6י .לתלכ 6וסוו ל'ס כתס לנייני
מ6ר' תג'מ' קרכ 6ל6גמ 6ריג'
ן וזת'נע לגכי
מלכין תקיכק ל6גמ 6נסו קרנ6 .6וסכ' סתפ
י כני תרפייסכין פתן.
5פלתרוללסיססיסתכמלדלגקייפגימן6ויל6ךתרליתי
ג%פ תסוו סתס 6ל65לין.
6מר לנכי ססא לססיס וי נ6לין .וס 6כל
ן תלכין תשפץ
"סלק לנכי "יגו
לגיונוקי ומ%י
"סכי יפקכ 6תר.
דף
קו
כתת 6וקרכ5 .6
כ
יופסי-וי
כ
נ
ג
0קת6כ"לין כרכ6ן6 .כל לססח 2ותנ 6ויל0רכ לכגי
ןכי
לג
.
כל תלכין וסליסין יכ
ל פלת6 6סלק ס6ר כרכ6
וכו יתפי ססו 6זתנ 6יתערון 6ינק כרר'כ6ן תכל סערין.
ויתקייס פלת 6מל קיותט כוק16, 6פ.
 .מיי6 6תר תסכ6
כפיכ נ) %ו ייס)ונוסי'ם %יפקנ6 .לין כרכ6ן "מונין
ס6ריפ יפקככנייס כקרכ פוהס
ד6סת6רז .וכתיכ
רכיס עו' .ס6רית יפו.4
06רנין ו6סת%ו.
ע
ל
6
כנייס כקרכ פתיס רכיס גמיסכ
רנ
כל
כו* 6%כעסו כלמווש.
"י
ו כסל ת6ת ס' כרכיכיס פל' עסנ 6סר ל 6ירלס %ם
ס' לפ%ס 5תן 14הן:
631יימל לככי 6וס.

יי

נרי

רעיא מהיטנא
ק
ק~6ץ1פ כע %דמ*ם
ני %ן '%קיתכסין פינט תר
דקקי ססנס נפיק '5מק כנמווץי .י ;מס6; 1עפ%
 .כל מד כשס %מוי .וסח
מס תגסילין דכל

פלת"

ן קודש
ישו

ננגץ6

אני גרמתי לךלפי ע9אתהבני ותו) ועשכ על חרבך תדהה
ואת אחיך העבד .ועדיין לא נתקים .שהרי לא עבד שור
עוף ליעקב .לפי שיעקב לא היה מכקש א הברכות .והה%
חזר וקראלי אדני כמה פעברם .לפי שהמתיק למרויק
והעלה הברכות למוף הימים כמו שאסרנו:
שדי יברך אותךייפרךוירבךעו' .למההזכיר אל
)6
שדי .אלא הוא השם שהביכהעיוצאותממנו .הוא
דמשל על כל כתרים דמחתעים .וכלם מאימתו מפחדש
וכהרעזעים .נ) א"ריוסי בוא וראה כסהברכות נתברךטקב.
אחד של אב?ע"י ערמה ההוא וררויח כלאחען הברכות.
יאחד של השכינה שברכו הקב'ה כאשר באמלבן .שכתוב
ויברך אלהש אהיעקב .יאחד שברכו מלאךההוא דמסזנה
של עשו .ואחד ביכה אחרה שביכואביו כאשר הלךלפדך
 .שכהוב ואל שדי יברך אוהך תו'
 .ובזמן הדוא
ארם
שראהיעקב אתעצמו בכלאיתןהברכות .חשבבאיזה ברכה
מהן אשמש עתה .אמר בזו הח"שה מהן אשמש עתה.
ואיזה תא .זו האהרונה שברכו אביו .ואע"פ שהיא
חזקה .אמר
ן היא חזקה בממשלת שרם הזה כברכה
הראעינה .אמאיר יעקב אקח עתה ברכה זו ואשסש בה.
אחרי.
טותאיס.לק כל בשייכתואתספהוארכרלותהעלמזימןם שליהצאטבריכדול
ייומלןבניהע%ש.
בזמן
נ
ב
שכתוב כ4נוים סבבוני בשם ה'כי אטלם
 .סבוני גם
 .סבעי כדבוריםתו' .דוץ כאןנ' צרות עדג'
סבבוניתי'
ברכות דנשארות .א' .אותןברכותהראוץנותשל אביו.ב'.
אותן דברכה? ושברכו הקב"ה .ג' .אותן הברכוה שברכו
מלאךדוצא .אמר יעקב לשם הן נצרכות .לננר דגולכים
וכל העמים שבשלם .ואפלק אותן לשם .ועתה ננד עשר
י בזו .כהשל למלךשהיהלו הרבהחילוהנבורים .הרבה
ריל
שרים סנירי מלחמה .לההנר מלחמותהעהט-ית לההשרר
ננד מלכים נבוריםלדיגר בהם טלחמה.
כך שסע
שבש מלניםווץצהרם .אמראלהשוסריהשעריםילכושמה.
אמרולו מכלדחילותשלךאין אתהשילח שמה אלאאלה.
אמר ננד היי
א רי להלהם באלה .שדןי כל
*כלו)מה אסלק עד אוהן ס5כים וצבורש
גיז
מחמתי חשר
בתם הם5חסה
 .אף כ
ךל אמר יעקב .לעד עשו די
י
ל
עהה בברכות האו 14אב לזמן הדוא שיצרכובני לרלחם
ננד בל מלכים ושרים שבבל 4שלם **םלק שאר דברכתע.
שכאושריניעזכע דדצאיתעוררו שתן הברבותטכלהצךדים.
החקיםהעים על לובץכראוי ..ר' חיא אמר כך נשמע

ראי

נתי

םכאן.שכתובנ)ששי חןב שאר יעקב אלה ברכוההאדיש?
שגש%צז .חצעב  )7ווע' שאריתיעקב בנרםביי
ב עמש
רבשעו' .שארקע יעקבי אלה ברקא חששץת שנששץ.
בנףם בץ*ב עכרםרבים .בנרם כלםיה
א בעשו בלמז.
משעננ4ן מאת ה'ברביבים4%1יושנ אהשר לאיקוהלא"9
ם אנע השן:
4מש -חללבני אדם ,נרך ה'לעי

רועה דגאמן

ני ק שק ממץ ץעת מדאמ.בי
ם של ראש
דובהעיא יצקק בלבדז .וקוראלעשי לדגמעש

קויהי

תבשילין שר כ 5דהמללן .כל

*

י נ) ע 9י .ה יגס ")0 9פי א
מראהכגךסות ט ש :ט 9יי
דו הזהר
א ,%שוצאתוליה של פ0ולת חוהם שנמשך מן מדת ההןן

*

םר
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בשעה ההיאוהנהיןעיניו סראווע שיצץ ממטמי שסקשיך
פני הבריות .ו:פרשו:יכב על טמה שלדין יקירא לעשו
ואומר .וצודהלי ציד ועשהלי ממעם4םוהביאהליואוכלה.
ורבקה אמרה אל יעקב בנה חמדת נפשה בנה האהוב
שנמסר רה מיום שנברא העולם ופוקדתעליו שיתערר
הואבאותןהמטעמיםשלו .ויעקב נהעורר מלמטה מתלבש
בהפלות ובתחטנים והקול קוליעקב בקיל שופר דקולה
למעלה .חטעעורריעקבאליו ומהקיבאצלו .ועש לו ךאכל.
ן
עכללזה בןה כיון שנכלל עמו ויבא לויין זהיי
ן שהוא שמחת הלב.סוד עולם הבא.אזוירח
דטשומר.יי
את ריח בנדיו תפלוה ותרגטים העו*ם ךברכהו נח
רוונז והלב שסח ודכל רצא רחמים כיון שיצחק נכלל
ביעקב כלאותןרמחנתעוהנבוריםובעלירתזשהוכטלעשית
דין .נפרדו ואין נמצאים שם ישראליוצאין מן הדין
בשמחה ובברכות .ויהיאך יצא יצא תקב מאתפ יצחק
אביו .ביום הזהבשמהה ובברכותעליוטת .ועשו בא
נימצידו.
נושא כהטאות סן טעשי העלם .רעש נם דצא טמעמים.
חורץ לשונו למעון מעטת מכין עדיםיבא לאביו ויאמר
יקום אבי יתעורר בדין האכל כטה מעשים רעים מכל
העולם אשרמצאהי .ויחרדיצחק חרדה גדולהעד מאד
שריי איטיכול לרשרש מכל 15שליעקב שהוא בשמחה
יאמר מי איפה הוא הצד שיד בכמה חפלווע וחוצעים
ואוכל מכל במרם תבא ואברכהו נם ברוךיהיה .כשמוע
עשו את דבריאביו ךצעק צעקה טו' שרואה כי צידו
לא פעל כלו*6עד לאחר שאמר ל 1הנה משמני הארץ
יוי
' מושבך .אלה דגבוועם והחילתע של שארהעמים חה
קשה לו סן הכל וישמם עשו אהיעקב ללכת אחרע
ולקטרנלו המיד ויעקב הלך באלה דףמים שבין רשה
ליום הבפור4ם ובורח להנצל ממט שב בהשובה וישם
את נפשו בצום עד שבא טם כפמ .4או ידע ישראל
יטעשן בא ועמו ארבע מאותאיש כרםמקטרעים דנצכנים
לק:רנלהם.מיד וירא יעקבמארוייצרלו .ומרבהבהפ*ת
ונ-לקטנים .ויאמר יעקבאלידאביאברדםתו'.עד שטמל
עצה ואוטר ני אמר אכפרה פניו בממקה *הולכתלפני
ויקח מן הבאבידוכגחה תו' עזים מאתיםוהישים עשרים
עו' .כך דוא צד שלו נמלים רינו מזש
עו'.
כמץנמל שבשעהשפתהסמאללאדםווצה דף' רצכב על
נחשכמיןטטל.וריםשלמדטמי שרואהטטלבחלים .מ"עה
נקנסה עליו מלמעלה הצצל ממנה .ואז חפר עות להעת
ולא
אפמתשש *עקב אבל יעקב אינו רוצה
דו.לאאזדובש
יביום
רשב
עהךנו%41 .סרלויעבר נאאדטילפני עב
דךצא עשו לדרכו .מתי .בשעת נעילה.שדיי פרד
מעם הקדוש מייקב*ה טחלליטתיהם ומכפר עלתשם
כיק שהמקטע הדואדילך במחנה הדיא פפרד מהם
מבקש הקב"ה לשמח עם בנט מה בועב דעקב נטע
סכותה
שם דמקךם מםןע
ן לו ביהתו' .כן
ב
י
מן המקטע .ווקב'ה משמח
ו
ב
ש
ר
כען ש
ת
ו
כ
ט
ב
ל
י
נק
עם *אשיי חלהקדקיב
ם הזה '1בעולם הבא .ברוך
י
מ
ו
י
בני
ה' לשולם אמןואנק:
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ת"ן יע:ו

3ססי6
ותכסין עיג'ו יו,יחות דגסק תג'ס
?קמסך
ו"תסרס וסכיכ פ 5ערסי? דדינ 6וקרח
ספת"
6סי 3רחן
ו6קר ו15זס5י '5ז וע5?:י יעעתיס וס3י?6ליו"וכ(?
ור3קס 6תרס 6ל יפקכ 3י? רחית 6זגפסט 3גס

זיתתסר 5ס ת'ות 6ז"תכר' עלת .6וסקיימ 5יס רמית"
ך"
ס
עכ
6ת(
'6סו כ'6גון תעפתיס ז' ?'5ויפק6 3תפר תתת6לת
דו~ת
(53ות'ן ו3עות'ן .וסקו 5קע 'עק3
3.3סו3יססס61וינססוס
יוימכ(
(ו
ס5יק ו"תער יפק5 3נכיס ו"תקרי
ו6תכלי 5דמ3ן 6כיון ז6תכ5ע 3סדיס וי15 63יין .ד6יין
ן זסו 6מזו ז 635רז 6דפ5ת 6ד6תי כזעוירמ
זתגער.6יי
6ת רימ 3נזיו (5ותין ו3טותין דס5קין וי3רכסו גמ
רוג 61ומוי  635וכ(6 6יסו רמת כיון ד6יסו 6תכ(י(
ין ורונזין הטוו ~תעין.
3יעק 3כ6 5יסן מיי5ין ותוקסי
6ת:זרו  651שתכמו תתן ויסר"( גסקין תן זיג6
פגי י5מק
ו3מזוס ו33רכ6ן ויסי 6ך יג 65' 6יפק3
%יו 3יות3 51 6מחס וכ3רכ6ן פ65ין ועסו כ6ת5ידו.
עפין עועגי תפו3ז 6דט5ת 6ויפס נס סו 6תעעתיס.
מדיד '5סגי?5תעטן עעטת6.תקין ססזי 1ע365 6יו וי6תר
יקוס 36י יתער 3זיגוי וי6ל 5כתס פו3ז'ן 3יסין דכ5
ט5ת 6זק6 6סכמג 6וימרז עמהמידס נדעס פדיו"ז.
זס 65 6יכי
ל 65תפרס 6תכ(ל 6זיפק 3ז6יסו 3סדוס.
וי6תר תי '6סס
ס5ז 5יז 3כתס 55ותין ו3פותין
ו6וכ 5תכ3 5ערססה"
ת%1 %רכסו נס 3רוך יסי? .כסתע
פסו 6ת ז3רי36יי יי5פק 5פקס ונו' .זמתי זס5 6יזו
 65סוס כ5וס טז 35תר ד6תר 5יס סגס תסתגי ס6רן
יסטן תוסכך '56ן תקיפין 161כ5וסין דס %פתין וז6
5יס תכ( 6ויסעם פסו 6ת 'פק5 3תיע 36תריס
ו5קערנ5 6יס תדיר ויפק6 3וע 63יגון 'ותין ז3ין ר"ס
'5וס סכסוריס .וטריק 65סת~ 63תיגס .ת3 3תיו3ת 6סו'
נרנהס3תעגי %פז ד6תי 'וס סכשריס .כזין יזפו 'סר56
זטסו  63הנמו 3%פ ח16ת 6יס כ5סו תקערנ' ~תיגין
5קער15 %ן .תידוייר6יפקכ ת6זויער  .6ו6סני 553ותין
ו3עותין .וי6תר יפק56 3סי 36י 36רססעו' .פז זגעע
פיע 6ו6תר.כי 6פר %סרס פ
גיו 3תגמס טסעכת5פני.
וינןתן ס3 %יה תנפס ונו' .פ~ש ת6תיסותיסיס פסרש
וט' נת'5ס ומ' .כך טו 6סער 6זיליס נת5יס ט 61כמס
כתין נת .5נתד5נספת 6זפתי סת65 56דס ומוס 6רכי 3ש
סתס כתין  .וס"גו זתגיק
זמאי נת3 5מ5תש.
תיתס גקגסס פ5יס ת5מפ5ס %1תד 3תימס .וכוין 6סור
עסו 5מפערופוס 6זיפק .3ויטקכ 3 65פ 6זו3סיט ופוק5יס.
ו6מר5יט יפ3ר 6 %זוגי 5פגי ע3זו כוק ויס3 3יוס
 6100פסו לזרכו6 .יתת' 3ספת גפי5ס .זס6 6תפרס
מפת 6קזיס 6וקכשס ס3יק 5מו3יסון ותכפר פ"5סו.
כען דסס 51תקערנ6 5א נסמ 6וורג61 6פפרס תגייסו.
כסף ק3שס 5מחדי 33גוי .מס כתי .3ויעקכ מטפ
סכותס וען 3 15ית וט' .פ5כן קך 6סס סנצךס סכות.
כיון זיתט 3סכות 660ספזיס?ת מקער .%וקכ*ס מה
33גוי .ח"ס ט5קסת %3י שמ 6ו-כשא6דמפ-י סרוך
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זדקר פרשתויצא ישיןקייש

ל ס3ע
 )6דיצא יעק 3ינ"
צ
ו
ס  (36ו,רמ 0סהם ד5
זורמ סו 6סס סהי קו66יעתו

חרנס ר3י מיי 6סתמ

י  63ססתס61 .ל תקותו ס61ף זהץמ 610
דכת'3וילן ססכ
םס דכת' 3הסכ3 3תקוס  6100נ) ר3י סתעון 6תר גסק
מכ(( 6ד6רט6זיסר"( דכתי 65,1 3יעקכ ת63ר סכע.
( (!61רסו 6מר 6זכתי 3וי(ך מרגס 6תר זזינ 6ורעז6תתן.
6רט 6זרסו 6חר 6וכד תע3( 6ית ש ז6יסו 3רט
תס כת' 3ויפגט 3תקוס וי(ן סס .ד) זגסי( רסו
זת6ן זתתמכר %3תתי3 0סי(תסגפ
סת
ד
ק3דקי
"'פ.6תכ6ן
(ל
 .מש'ל6י (3' 6ית לג3ס3 .נין
לס16נ(תי(פיגן"
.וילן ססכי  63ססתס
י(3סץ" זלסוןכ5י36ו(66גיכ!ו
"יר ("ט (3ר גס לסתס 6סרסי3 0יתת16כ!ויגן
תס
ו6
רטז
!6ס
זלי6סח"
ת36נ' סתקוסויססתר6סותע.סכ6 6עי6%ז%י(ויסון (ת(ל6
טרס 6דוס1 63לכ1סי יקר (תי3ת  103ותערוכית 6תתקין(י0
טרס 6מתתקן 35גין .ש3וק די(יס וינית 3תס ז6יסי
תתקין דכתיל ויסכ3 3מיףס0סו" .ס) ר3יסיי6 6תרויסגע
ץ .זכתי(61 3
תקוס .ד 610 6תקןפ זק"מו
61ף !ג] וי(ן ססכי  63ססתס .כת 0ד6ת 6תר זורמ
זס36גיןל"עסר6ל'ס
ויקמת"3גי סתר!וס 36גי
ום 6לין '6כון 36כי 'קר
ק"
יי
סת
סתריס ( 6כת!יד 6(6]3ת36נ'ק6
תרנ(6ן ע63ן ד16ג1ן תריסר ה3מןע('6ן .כתס זכתי3
 )1סתש עסרס %גיס ותהות 6ליןתרימר (6ף חדגוון 36גי
ססי(ן ! ]0וכ5וץ 6קרון %גין 3גין כך ת%גי סעהוס 6(1
תקוס וה6הנן  ]11ויסס תר"סותיו.
36ג' סתקוס 61
ו6
ס(
תר6סותיו דת6ן6 .
" תר6סותיו זסס 61תקוס !'] ת6י
תר%ותיו6 .י תית 6כת6ן זסוי תשת ריסיס (6(6 .6
ת(ת %כין (סער 5פון
תר6סית'6( 1ר3פ ססרין
ות(ת(סטרתטר.3ותלת לםסר
דרוס .ות(ת(ססר תזרמ 61001
זפ(~
תקוס ט(ייו:ו ("תתקג 103 6וה]וכזין ויסכ3 3תקוס ססו.6
סכי3 3יס .תהן סכי33יס .סתם 6ןסן 1פ(
כיון ז%תקן
"ויס 3ע( סתסס דס( 6י6 0תמזי 6(1
ד 6כתי3 3וסיע(ערקס
כ
(6חר.6
ויסכ3 3תקיס  6100ו3ג*כ כש3
חרה ססתס 1נ 6ססתס ו) '(61ן תריסר 36גין קדיסין כ(מ
6תע3ידו מד %נ .6זכת' 3וסה3ן סז6ת 6סר ס"תי וו35ס
זכ(0ו תריסר
וך' (סו36ן .ת'6סטת6
ן
]6תכ('לי
 6ט(3.0.6ג'זן6יס' (טי( 6תגס6וכןג'י
363ג 6מז קייס
 4דכת'3
ס
3
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ת
ס
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ל
6
ת
י
3
ר
ס
6
ש
ס
'
ו3%ן סז6ת
'
ת
ת
ס
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שת6ן

י6

ח)דיוןלם וסגס ס(ס ת6 351ר5ס ור6סו תניע ססתיתס
וט'
מזי ויח(ס וכי יעקנ
ת6
" 6הב(יט(וי ו63תר ז6
קדיס 6ז'6סו ס(ית'66דר6כסןי5מ3קמ(ת
קז'ס6

ת  '6ג) דף ק-ו
טראה מקומות  )6ע קט .1מק0י

טה י!12

"
) ד'צא יעקב מב,4ר שבעוילך חרנץ .רביחייא פהד
ואמרנן חרח השמשובא הטכש ואלמקיסו שואף
 .וההכתוב נהבאר .אבל חרח השמש זר
ערח הוא שם
תקב כאשרהי' בבאר שבע]]6ובא השמש כאשר הלךלהרן,
ן שםכי בא השמש.ואלמקהמז שואף ץרח דצא
שכתובויל
שם ,שכתובישכב במקום ההוא נ)רבי שמעון אמריצא
נ מבאר שבע ,
מכל 14של ארץ ישראל
 .שכהוב ויצאיעק
והלך לרשות אהר .שכתוב
ךחרנה .מקוםשדיןורהזשם.
ל
י
ארץ של רשותאחר וכאשרהגיעלב"ע אל שהוא ברשוה
דקדושה מהכהוב .ויפגע בטקוםוילן שם,י
) שנםל רשות
בתחלה .מכאן למדני שמי שמתחבר באשתוצריך לפיס
אותה ולהסתיקלהבדביים .ואם לא אלילין אצלה
.בשביל
שע:י'רצון שלדג! כאחדבלי אעם .וילן שםכי בא השמש.
להראותשאסורלו לאדם לשמש ממתו בעם ]ג!1יקקמאבני
דבקוםוישםמראשותיו .כאן לסרנושאפיל 1אםיש למלך
ממת זהב ומלבושי כבוד לשכב בהם .ץצבירה תכין 5ד
ממה מתוקטע באבנים .יעעב את שלו וישכב במה
ני
פי
י,
ור
אמרש
תכין .שכתובזישכב במקום ההוא .ס)רביחייא
ע
במקום.איזה מקום.זהדי
א מקומושאכרנו .שכדעב ואל
שואףוג] ץלן שםכי קא השמש .כסו שנתוב ירח
הואשם .שהריבשב4ללדאירלובא.ויקחמאב דג!קום.
י
נא
בע
נידש אבניאי
המקום לא כתוב אלא מאבני דסעם .אלה
מרנליות מובות !ד] שדע י'ב אבניםהעליונות .כמו שכתוב
י
)שטעים עשרהאבנים .עשע
אבמםע אלה י"ב אלף ורבבות אבני
 .לפיכך מאבני דסקום ולא
נזית ! ]0וכ4ן נקראות
המכום .זה תא דג!קום שאטרנו'י
] ץשם מראשותי,
א ]ו]
אמברנאישותיושלמי .אלא מראשהעיו של דג!עםהדי
וי
טראשותיו .אפשר תאמרכוה שמניח תחתראשפ
א
מר
5.א .א
מראשותע לארבעה צדדיהשלם .שלש אבנים לצד צפץ
ושלשלצדסערב .ושלשלצדדרום.ושיש לצדמזרח.והמקום
דועא עליהם להתהקן בהם!"]ואז ישכב במקום ההוא
כיון שריכנה רסמה שכבבה.מי שכב בה .השמש!סןיעל
זהכתוב ביעקבישב עלדג!טה .שדרילו ראויה רממהולא
לאחר .ועלזה כבעב ו"טכב בטקום ההוא.ולפיכך כבעב
תרח דשמש ובא דחטם,פ)'.ואלה י'ב אבניםדקדושות
נעשו לאבן אחת.שכתוב והאבןדזאת אשר שמתי מצבה.
להןאבן .מה דנעם .לפי שכ 4ישב האבנים % %
באבן אחת קדושה עליונה והיא למעלהמדן וי]שכתוב
והאבן הזאה אשר שטתי מצבה יהיה בית אלהים :
ע רשמיסר
")דידזלב :ורנה ס4ם כוצב איצה וראשויני
תו' .א"ר יצהק ביא וראה ייהלם .וכי יעקב
דקדוששדואמובחר שבאבוהבחלוםנגלהאליו.ובכקוםקדוש
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י רביחייא הפ כמו הקדמה לכל הפרשהלהגין שירש קרושת יעקג שהיא מדת התפארת
זטקו
מעפשוןויצא.ו1ע6נ]יןיכר
חרנההיינו למרתרילכות טקום המשפט מרין ורורש וגא ה:טש כעניןוילן שםבי נאשנקרא
רשמש" והייוו
ל
י
ד
הורוגות תפארת :מלכות כמו השמש שטשפיע אמ בהלבגה .וזהו ואל מקומו שואף .פי' לה:דוג ולהשפיע גה אזרו! .ג] גס
י שמ:ון
כ
י
.
דורשוילןכי גא השמש ע4שנין הודזגות
האמות כמור' ה4יאלכן אומר שיש ~מוד מנאן רמו לארם שהתשמיש חט1ר ניום ]]:הייגן
כנזכ
שאררלעיל ושמקוסורופו על מרת המל!ג]1ות! :ז) רטז על ישכ אורות של כמא כבוד ריטל15ת שהפ כנגר ישב שגפיישעיון ! ]0רסז על
האורות ,פל כעא קטר חמלטת :הייט גנזגרלעיל שהסקףפרמועל מרתהמלכות פקמ השגינח הקדושה עפ כמא הכגור שלה.
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כל שאר האורות! ]!1
לו רק הייב אורות
למראץ11תי 1של המשכינה חיבר הי,ג אורות
חגניכי
ואלןכ,ךוכינה עמ*ובוי
ו
ט הי*כ שבפי ישהעןיהיו נ?מריפ לנצח :א]הייט כמו שטתיה התליפ של דץשב שבפיישורון *השבינה תשרה עליהס:
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ן הזהר
ישו

הזה לא ראה אלאבחל1ם .אלא"עקכ בזמןהדיא לא היה
נעעי.ויצחק דחה קים'י]6ואם תשא5ריי
כתוב ואראבחלום .שם המקוםנרם.ויצהק היהקים .ועל
בןכתוב בוהלום .ואחר שבא לארץ הקדושהע
שבטים.
.ה
כ
שמחהם]
 ,כתוב
וד,טלימה להםעיית הבא ח*ם הבנים
") וירא אלהים  %קקכ וט' .וכתוב כ) ויאמר ארהים
לישראל במראה הלילה .כאן לא כתיב בו הלום .שהרי
מררנה אחרתהעלענההיתה .הצהסלם טוצב ארצה .מהו
%ם .ע הסדתה ששאר הטדרגות בהת*יות עוא יסור
 .כך הוא בשביל להתקשר
העילם ]ינ]וראעעסניעהשמימה
עמו ויח טצה מיאכי אלהים שלים ויורדים בו .אלו
דהשריםשלכל ד14מ1תשהםשליםי.רדים במלםהזה .כאשר
"פרא 5חומאיםנשפלזהרסלםוע51יםאלההשרים,ס'
]וכאשר
ישראל ממיבים מעשההם נתעדה וה הסלם .וכל השרים
תרדיםלממה.ומתבמלהסמשדהשלהם.הכלהילהבזהרסדם.
וכאשר כלםיורדים למפה נעשה המלם והקוסי] כאן ראה
ומטשלת שאר האומות ?
יעקב בהלובר מבחצלתעשי
נ)רדץנדץ ה' נצב עלעט' .כאן ראהיעקב קשרהאנענה
בהץד,יי
] נצבעלי*וכהוב )7וםרךאין באדום
נצבמלךך") ראהשכל דגודרטת מתקיכתתכלןיחדעלסלם
ההוא .להתקשרכלן בקשר אחר .ולפי שנתן סלם הדוא
ביןעני צדדים וסז ככרעבאני ה' אלהי אברהם אביך
ואלה*יי
חק הארץ תו' אלה הם.שני ידדים ימין
ושמאל וט דשא טצה ה' נצבעליו .על יעקב.להיוא
הנל מרכבה קדושה .ים4ן ושמאל רעקב ביניהם,ג5ן
והשכעה שתתקיר עסהם .וש"כ אני ה
י
יה
בל
צ'חקאא
ך.
 .ולא כתוב אלה י
אברהם אבז ואלהי יצחק
איבאטצעונמ
 .נמצא שהו
שנתן שנתקשר בו באברהם
ואהשכ הארץ אשר אתה עוכב עליה דרי הכל סרכבה
אחתקהשהוננ]וכאןראהשיהי'מובחרשבאנות .טאוראה
הי אברהם אביך .כיק שאמר אברהם אביך .ל-אי
אל
דצא באמצע .ואלדע יצחק
 .כאן נרמז שסקושר לשצי
צדדים ערבק4הם.סקושילצד אחדשכתובאברהםאביך.
ומ
אש1ששארצליצדק אחר.
שכתוב ואלדף וצדק .תו0פת
 .להראות שרעקב נדבק לעגי הצדדים
.
וטרם שיעקננשא אשה דא נאמר העניןבהתנלותיתירה.
ונאטר ברוג6ה למי שטבין ררכי התורה .ולאחר שנשא
תינ)דות .זש"כיצבע4ם מזבחיקרא
או8העעליךנאצאילובר
לו אד אלדף "שראל ]כ טכאן לטדט מי שלא נעעע~ם
לממה לא נואעלם למעלה .חין כן יעקב .שדוא נוטעלם
 .ואפשר תאמרשנשתלם
למעלהולמטה.אבל לאגהתנלות
בשעהההיא.לא .אלא ראה שףשתלםאח"כ .ואם תשאל
י
ר
ה
כתוב עצה אנכי עסך ושסרתיך נכל אשר הלך ונס) אלא

ק7יס 6( 6חמ3 6(5 6ה(ת' 6(6 6עק3 3ססו6ותג6ל 6סהז
וס( 6כתר 67תגסיכ
גסיכ וי5חק סוס קייסו61 ]6.י
י5מק סוס קיזס יע(
ו
כתיכ ו6ר 6כח(וס תיון 6תר נריס
"
ת
י
ת
ז 6כקיכ  0'3ח(וס ו(3תר 67ת6( 6רע6ק'7ס 6עס
כסכסין
ןי
 ,גקיכ
ו6סת5ס (סין עקרת ס'3ת ו6ס סכניס .סתחס
 )6ויר(6 6סיס  (6יעקכ ונו' .וכתיכ נ) וי6תר 6לסיס
(יסר 56כתר6ות  0('(0סכ 6( 6כת'כ כיס מ(וס7 .ס6
 .הסגס ס(ס תו5כ 6ר5ס .תסו
ת7רנ6 6מר 6כ(קס סוס.
ס(ס זרנ7 6סמר דרנין כיס ת(תן  .וסו 6יסו67
דע(מ 6וינן ור6סו תניע ססתיתס סכי סו6( 6תרירמ
כס7יסויי] :1גס ת(6כי (6סזס עו(יס ויור7יס כו (6ין
מתגן 7כ( עתין 67יגזן ס(קין ונחתין כס6י ס(ס כד
יסר (6חט6ן ת6יך ס )6ס(ס וס(קין 6יגסו מתגן וסי] הז
יסר (6רתככרן עוכ7
רייסו 6סת(ק ס6י ס(ס וכ(סוקיתזתמנ6י
גהתין (תת 6ו6תטכ ס(סגות(76סון .כ( 6כס6יס(ס
וכ 7כ(סוכחתין (תת6 6תעכי 7ס(ס קחת] 6ס'] סכ 6חת6
יעקכ כח(מיס ג(ס:ות7 6עסו וס(יגו7 65ס6ר עמין :-
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נ)ןדענוא סוג5נע(1,ונו' .סכ6מת 6יעקכקסור76מסיתטת6
כמדויי
ן כ76וס
ו ג 35ע('ו .וכתיכ  )7ות(ך.6
כ5כ ת(ך וימ] חת7 6כ( דרניןק"תין כ(סו כח 7ע(ססי6
ס(ם .צ6תקסר 6כ( 6כח 7קסר 6וכנין 67ת'סיכ ססו 6ס(ס
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וכגסת יסר6( 56תקסר 6כיגייסו סס"6 7ג ס' (6ס'
6כרסס 6כיך ו(6סי י5קק  6(1כת'כ (6סי י
י5מק 6כיך.
ון 67תקסר כיס כ6כיסס 6כתכמ 67יטו כ6ת5עית6
7כי
]גנ] ו(3תר ס6רן 6סר 5תס סוככ ע(יס .ס 6כ( 6רתיכ5
ח 67ק7יס,6גנ
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;ט] היינוהשגיגה חקחשח שמקויהספיית מלטת שחיא תהה ספירת תפארת מרר~ת יעקב,:כק שרשיג והבין מרח המלפח שתש
ובי ה4-ה כלי אר81י 1צא נורא וכן אדנשי בלי הצ4ה דצא כוראי פרא ורקעשי חודופהפ נששן ראמיפ
מקופ המששפ והחן ,ג"
צ שכתוג גתפארת אדם לשגת ביה4 )% .קבל רש*ע פן חפארת 9גקרא
לעזל~; :גפ)פי להטעג -במרתהמיכות *גקראח בית אלרש חי
8"6יץ כטלמת שגקראתכית אלהיפ% :ג)פי' כהכבוו של פרת היסור 4קחא אשהולוןית פפר הברית(1 :ג) 8י בההיחדוח
9טוט:
ודשילבית עפ תפשירוח המשפיעות גר שר השפש הקרושה וזה נקראשליפחזני בלתיזההייפ כמו שלג פפא; היוופ*ירת ה*אית
;(מ למרה חמלכות ?
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טהכהוב וווהה' ל4בתחלה .ואח"כ דנל לאלהים )'(1וכמו
שאלהימישברריעשהליכלדגצבותהאלה.כןנםאניאטש:ך
ממקומיכלאותן דנרכא ואהנר קשף של הכלבו
אימתי .ושבתי בשלום אלב"זאבי .כאשקאהיד בטדרגתי
ואהי'יושבבטדרנהשלשלוםלתק)ביתאבי1)"(1שבהיבשלום
דיקא.ואו ודוה ה' לילאלהים .ד'אושבתי בשלום אלבית
י שם ה4א ארץ הקדושה .שם אשתלם והיה ה' ל4
אבי.כ
לאלהים .במשםהוה אעלהממדרנהזולטדרנה אחרתכראף.
ושם אעבד עבודהו .רביחייא אמר מה שאמריעקב אם
יהיהא"היםעמדי .אפשר תאמר שלא האמיןבהקב"ף .לא.
אלא שלא האמ4ן בו בעצמו פןיחטא .וחטא ההוא יטנע
אותי שלא ישוב ב41ום .ותסיר השמירה מכנו ולמכךלא
ילאיהים .אפיל :רחמים כאשר
האמין ב?צטו .והי' ה'ל
אשובבשלום אחשבאהזונגדילריו .לפישאדף' ע.בדלפניו
המיד .א'ר אחא אסריעקב עתהאינני נצרך לדין .כאשר
אשיבלביתאבי אהכללבדין ואתקשרבו )(ען א"ריוסי לא
כן .אלא כך אמר .עהה אם עץ' אלהים עסדי .דיןנצרך
לי לשמרניעד שאעןוב בשלוםלביה אבי .אבלכיון שאקתב
בשלום .אכ45ל רחגרם בדין ואהקשר בקשר נאמן להכל4ל
הכל ביחד:
ק דהאבו האת אשר שמהי מצבה יהי' בעזאליים.
שהרי אזידי
' דנל קשר אחד .ואבן הזאת
התברך מ4טין ומשמאל .ותהברך מלמעלה 1םומכד .לפי
רבי יהודהאסר ודאבן הזאק.זו
ואותן מעשר מדגל
וףא אבן שתיה שמשם נשתל דהןלם .ועליה נבנה בית
דמקדש .א'ל ידצד אחד דבר זה איך אפשר .והרי אבן
שתיה ער שלא נב
ירא העולםהיתה .ומטנה נשתל העלם.
אתה אומף שיעקב איתהעתה .ועוד ש*עקבכביתאל
דךהואבן דחאת היתה בקיושלים ..אלאבואוראה אברהם
תפלת שרצ"ת.חזדיעדייבות של רבעו בעולס.
חזתקין לשעה הדדא בצזקון שלה כראףותו שכתובוישכם
אברהםבבקי.י?דקדהען תפלתמנחה.ווידיע בקןלםשיש
רין דיין שיטלרהליל וררון את העולם יעקבהתקין
תפלת ערביק.
תפלהזו שדהקין מה שואהתקין
י
חשן שבח עצמו ואמר
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" ו(' 6ת1כ כ:לס ו'סת(ק גסיר 1מניס וכניז כך (6
(ס
6י
(
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'ן ססי 6סטת 6כתק1נס 6כוק 6י
י16פ )מ) וכתינ '1סכס
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) היינהספירת היצר להזופיע גה חש*ן .והוא גקרא
שלריל:מתופי'לתקן טדת חנבור
 8%מרת אפל~ה מדאת א6יפ*:א
י
משהע*
ואש
שיג .נעשה שלוט גין ה0ר הטרה
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ההנהגה ה הף4ה לאלחיפ :אפ) להמתיקו גחמדים .ןפו*י' שהזולס יתנהנע"י
מ"יוהר מזעבחת תיאקףי פרח הרחפ.ם קחשה יעקנ ,טנ) והמשיך אויהשפז
)מי)
חשג'נה הקדושה רק גפרת החטד
) היימז*י הב:ת חגמות דות שגנקל
פעולטת חעליוניפזונקראתשמן הפגולגנ:ר:ופג)היגי'ע מדת הטיכות צף פקופת גמהשגה תהלה !ופי
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%ט 6כמא פא טש קוש .4ש טצ % %תמו
אפפת% 6תרס ומ .%וכתיכ הספ תן סתן ףסכר ויתג(
6סלס %רסס מ %5וגפק .זנתיכט6וי(וו"כרס
'נסק
ת5ליתם .עתיכ ויפ( 5נרס תת5רש .י5שק
י5חק % (6יתלך מלך פלסתיס נררס! .כתינ
דכתיכ
ושל תסס 63ר סוש .יטקק כיון דט (6כפס"וגות6
ו
ג6
(סזי 6ספו1 6תס)נניןזץ6ןד6סתדכתתתן
למיפל
סכיר6סי
ר
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תר
מנ
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סנס מיר 6דר 61זתסיתגות .6ועך מרגס .ססר6
ד6סת עוניס 6ס? תג6סת .גוקנ 6דסת ('6גמם 6קוי
 .ר4יעת גרתס
:6ת עיגיס קן כל נכר .קך סיתיס.
 6קייתת כרים 45רמץ
ככת 0תכמיטץ כאגס מתר"
וסכי4ן (סת%נני גם 6ןתון סס 6,זקרינ כסדס 6תקיסת
דתרורפפתג'ס.
ליס חתר6
כיס
כ"ן ודכססתקיתת(כיסס 6.זתחסהכרת6 6ססי 6נתזרדסוריו"ס"
כיד כס גי6ופין..
תס טנדת סנקה  04ג16ס נטר %יסלקת (מיל6
6 .פטר ג4ש6
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סי% 6זי %תשגס6
ססי 6ומסכ לקייכ 6כ?זס כקדתית6
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מר?,ו 6מרכ .6קסע (יס לסש 6סעי 6י%מי "5ם (נו
סהת לגכס ו6( %6תרס .סג6תר ולך חרגס.
( תקון כיתס 6ו6סתזיכ מיגס .זכור 6זי(ל טת'6ל
קתיס .וגמת (6גח 6כיס קר 6(1 %ע'( (ש דכתיכ
וי6גק 6ים פתו 1נ .'1נוין 6סתזיכ תכ( 6ו6סת(יס כם(יתו
ו6סה1ק כדרנ 6ס(יס ו6תקרי יסר .(6וכדין ס(יק כדרנ6
פ(6ס ו6סת(יס ככל 6וסוס טתת 6ז6ת5טית 6ות 6ןפ(יס
כת'כ  )5יסנר,ם סהיכת כתוך סקרסיס תכריח מן סק%
ש 0ך4ס :-
5%ס ר6סו תניפ ססמימם.
נ)דיוץלכ
ן וסכס ס(ס ת51כ
"מ)תרץ דרנץ
ח(ת 6תורג 6סתית6ס ת6יגון
1ט( ד6
זנכו6ס עד  61?0זרנ 6סית זרנין 6יגון
מ(ת 6מד תסתין דרגין זגכו6ס .וסגס ס(ס מ%
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השטא באו%ן8צניםהוףאמץש הקדמתי .נח מצם %א נשמר
ץ וישכר רתגל
עתפתה אחרי' הששא ,שכהוביושעמןוי
 .שכתוב והיד אברס
בתוך אדוה .אברדם נכנם יצא
מצרשה .וכהוב יעל אברם סמצדים .יצחק גכנם ויצא.
שכתוב וילך יצהק א 5אבימלך מלך פלשתיםנררה .וכתוב
ויעו סשם באר שבע .יעקבכיון שגכנם בהאטונה נצרך
ליכנם לרדת לצד הדוא ןלס) לפי שמי שני 91משם דצא
יאקוב ידנבחר של ו:קב'ה .מה כתוב ףצא יעקב סבאר
שבע .זה רצד של סודהאסעה.יי4ךחינה .זה הצד של
אשתונינים אשף מנאפת .נקמ:ושל סמא'ל דנחש נקראת
מתקשמת
אשת זנומם .קץ כל בשר .קץדימים.
בכמה ת:שוטים כזעה מבושמת .עומדת בפרשת דרכים
ושבייים לפתותלאנשיםןמי) שוטהשמהייב אצלה פחזקת
בו ומנשקה טוזנת " 19ן חוק שבו מרורת פתנים.
ויהבום של אן נשמהאחריה ומנאף עכד
לן
כיון ששותר ס
עיא מה עזשה .מניחת לוישן בםמהוהיא תעלה למעלה
ומלשנה ע4ו וניטלת רשות להענישו ויורדת .כשנתעורר
וההשימד"צהלצחקעמהכבתחלה .ותאמכורה דחכשומףם
שמד לננדו .מלובש בלבוש
ססנה .ונר*כח לגב4י
אש לודם ביראה חוקה .נוף מרתת ונפש ערומה.
מיא עעיםמפהודהע .חרב שמןבידו.מפותמרירותה6יות
בחרב הדוא.דיהנת לו לשעמה הךעא ובה%לכת אווצלהוך
רגיהנם .יעקבירר אצלה והלך למקומה .שנאמרוילךחרנה.
ראה כל תיקוני בט:ה ח-גצ 9מטנה .דמכר שלה ממא"ל
חרהלו הדבר.וירד 9התנר בו מלחמהולאיכללו .שכתוב
ויאבק איש עמו עו' .ט הנצל מדגל כש:%לם בשלמות.
 .ואן עלה במדרנה
עתעלה במדרנה שלמה ומקראישיאל
העליונה עשתלם בכל עעשה עס%ד התיטן ות)) ועלץ
ם טבריח מן וקצה
כתוב  )6תנריח רהיטן בשךריישי
אל הקצה :-
מניע השמימה.
נ)דיוץלם הצה סלםמוצב ארצה
ורתאשי
מן שתי כדינא
חלום הוא מררנה הששי
הגקאה ער אותה רסדתה  '1סדרגהז וע 'תח) ועל בן
החלום וצא אחר מששים מרהמת רנטאה.ודנהסלם- .אה
בניו שעתטים לקבל רוערה בדוסיני ,סל'םזה סינ"י.
לפישרצאנעוץ בארץונחושבבעלעעוהשמימה.יכל מרכבות
וביצותדער:ונים כלם ירדו שמה ?םהקב'ה .כאשרנהןלנו
רועורה.ודגל ראהיעקב חקנהמל*ניאלהיםעוליםויוררים
בו .אלהר1צלאנים רקררש-ם הקרובים לטלכוהעולים.יאורע
אחרים שאינם קחבים הםוורדים .ועור בועוריםייורדים.
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כתיכ5ין זס כי  06כית 6לסיס וד6י .ואס סער ססתיס .כתובאיןזהכי אם בקז אלהים ידאי .יזה שער השמים.
כית (6סיס ת6י ו6שו תרמ 6ל( 6(%נו דכפיכ פט%צ בה ,אלהיםודאי .והוא השער לכמםלפנים .שכתוכ פתדן
'4,ז~
ה
י ספרי י5דק ,נ 6כס 6ווס יס .וס 0סטר  .16וט
:7
ישערי צדק אבא בם שדה יה .זה השער 9ה
(
ל שערהש%יש הנלאחד:עדכאןמסתרי תירה:
מטר סכתיס כל 6מז :פז כ6ןתסתרי תור?:

סראה סקומות  )5ספא גק ט דף קמס.
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להכשל עלידן באפיקורסה :ןפט)להביןולהשינ הכמח גח הכשפיפ וחבמת נחות דיטגע ,ו*ל *י* נאן פ*ס ברפוטי הזהר שכמקופ
לנחתא הציגו מנחהא,:פ!) נחכפות זרות ובנשפימ המגיא*ט יהפסא נז.ות ולכפור בבורא עולט 'הושנחת! 1מ )1שוגה להשינ
י
התקלו
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:י
ה לרהחגה
ם.נ:יפ ונם להעליוניםגי גפ הפמקבלי*
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אסינו 6ת ס%ן  %פי סנ6ך 5תקותס .ננין דע5ת6
 6ל6וכמ3 6יס מייכי 6ת6
%טריך ויג6וי5ס דתסוי כיינ
חוי י%קכ נד סא יתינ פ 5ניר .6ימת 6מי 6ךם5קין

י-בן'מם:נו5נפתגקב:2ב
%י",:יןבתי

6תתנת 5ש תתן יככי סוס ליס ליטקכ דת,תן 6זדתיגת ליס
6תתיס כתס דכתיכ טודנו תדכר עתס ורמ 5כ6ס עססל"ן
5סר ל6כיס ויסי כ6כר ר6ס יעקכ 6ת רמ 5ונו' .חסס
דכתיכ  )6וי 163סרוטיס הגרפוס ונו' יתתן 16דחנת 5י0
5פורס .כגין דססי 6כ6ר גרת 6לון !גי] ת
 ,חזי ס6י
ג6ר ז' ותנין כתיכ 6כפרסת 6ד3 .6גין ד6יסי רתז
למכע !ג!ו 1י4כי 6קרי כ6ר סגע .דכתיכ ויר 6וס:ס כ6ר
כסדס כי תן סנחר ססי 6וס6כן גו%ס טל סי ?כ6ר
1ג"ספו ס-ס כ: 5טדריס וגללו 6ת ס%ן תט 5סי ?נ6ר
ת ס%ן ט 5פי סנ %לתקותס
יססקו 6ת ס65ן וססינו*
טד 6סר י6ססו כ 5סעדריס וגל6 15ת %נן תטל פי
ס%ר .וינס יעקנ וי6 %ת ס%ן תפ 5פ סנ60 .%
ייכ  656י4גח
סנטס וניד6י דסכי  .610כתסס  65כת

ןה";י י"%יעק;""
מ
י
נ
%
תסס ת%יס ונית 6סה61 :סתלק
5הת סי 6ל6תס

:קוה

יגגע כך
יכייסכ ט 5סנ6ר 3יעקנ כתינ ויר6
לעי.1 65ס! כתסס כת
יסגס 65ו נסדס  6%כתינויסנ ע 5סנ6ר

ןקירש
ישי

סח

4צ)

יהשיבו אח האבן על פי הבאר למקומה .לפי שהעולם
נצרך לרין שלה א%עהיהברין להוכיח בו הרשעים .בזא
וראה יעקב כשהיה יושב על הבאר .וראה שהמים עולים
לננרו ירע ששם תורמן לו"ע;%ו .ונן במשה כאשר ישב
על הבאר ?יון שראה שרמים עולים לנגרו .ירע שאשתו
נזרמנה לו שם .וכך דךה לו ליעקב ששם נזיטנה לו
אותו ,כמו וכהובעורנו מרבר עמס ורחל באה עם הצאן
אשר לאביה.ויהי כאשר ראה יעקב את רחלוגו' .משה
שכתיב  )6ויכאוהיועים וינרשום וט' ושם נזרמנה
צפורה .לפי שדבאר ההיא גרסה 4הם,גי
] בוא יראה באר
הזו ז' פעמש נכתבה בפרשד הזאת יפי שדוא רמז על
שבע'ג'
ו וכך נקראת נאר שבע .שכתיב וירא והגה באר
בשדה .כי מן הבאר ההיא .והאבן גרולה עלפי הבאר.
ונאספו שמהכל העררים תללו את האבן מעל פי הכאר.
והשקו את הצאן והשיבו את האבן פי הבאר למקוסה.
עד אשר יאמפו כל הקדרים וג4לו את האבן מעל פי
הבאר .וינש יעקב וינל את האבן מעל פי דבאר.היי
שבעהפעמש .ובוראי כך הוא בטשה לא כתוב אלא פעם
 .שכתוב וישבבארץמדיןוישב על הבאר5 .פי שמשה
אויז
טעפרש מכל וכל מהבקע שרממה !;חו ויעקב לא נתפרש
כלל .במשה נזכרהפעםאחת .כמש"כ אחההיאיונתיתמתי.
אחת היא יאטה .ולפיכך כחשה ארק הבקע היה ונהעלה
למעלה !;סן במשהכתוב ויופב על הבאר ביעקב כהיב
ךרא ורגה באר בשדה .ולא כהוב וישב על הבאר.

*

,ל

סתרי תורה "4

סתרי תורה

כד ס%י ננו ססי 6ניר 6עניד סירי

 )3דירא חהנה באר כשרה והנה שם שלשה עררי צאן
רובציםעליה .באר .זו דגןדרנה שנקראת ארון
כל הארץ!סןבשדה.היינו שרהתפוהיםהקדושים!מ6ן שלשה
עדרי צאן .נ' מדרנות עליונות קרושות מזרמנ%ע על באר
ההיא .והן נצ"ח הו"ר ויסי"ר העולם .והן טושכות מים
סלמעלרושסלאיתלבארהזאת.לפי שזה רמקור שורהעולם
ונניע תדיר :כאשו ו%רה בתוך הביר ההיא .עושהפירות ונובעהמיר

בו.4העירם לאבתוב"ל"כימריימי

סיגי
הק

ו6ת ין
 .נס15

1
5תגס6ש"עעל סי סכ.%
קידס61 6סתליק תן דע .6מיד וססין
חל6כי ע65י 5פי %5וגס.6שר6ל 5מת .6לנתר וססיט
6ת ס6נן ט 5תקןר 6דס6י כ6ר65 .תפממהש קמיס
ולתתכעדיכ 6דעלמ63 6תכסנ6עלת6כדיג .6וסכי %עריך דס6
ל 6יכי 5פלת 6למיקס  656ע 5וינ5 .6תסף נ65
!

5ס

ס5י

למעלה .ואלו נתפלותותחנוניםלמטה .אלוו מיד על4
את ר4נן טעלפיהבאר .מנלנלים להומעבי
אר*ים אתהמן

יבין"י=4עכי)יע:,ג.4וןן7::גןז:נ,ו:ל
%ם:%244%ק4.גטבנ

וו הרל

וו
לשלמ העליו 1ועקרא
לפא ו%קנא! .ג 9שהיא הס4ירה השגיעיתמן חמדז )"%םיןמ
 ,הבאר רומו
6ש4אשתיח%וזע!לוע)8יינ
י פירוש למעלה ונבוח
הבאר
אגחע"לאה 1ג 4לאח.פירמו כרשה זה השסוק אוחז היא
אותיות
נעיולמ הבי:ר ואליפמל
מן הגאר שהיא אימא תתאח וגקךאתרחל .וגמ נרבקיעקג4 :פ)חייט מ8ירת י5טתן זשט וויט הק ערן סקופ משגן גשמות
יותי

יאמה
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באמת ובגות* וכיק שנשתלם יעקב לא נצרך 5ד 4אבןיזו
עזרת אחר :1נ] מה כהוב ועש יעקב ועל את האבן.
ףנל ונילו ולא כהוביסר ודכררו .אלא עללו .היינו
ירבוב השמז שםגיבבים אוהו שלא יוכל לקטרנ .ויעקב
בלברו לא נצרך לעזרת אחר .אלא הוא בדברו .שררי
מובחרשבאבות היהיעקכ .שכיון שיטל לנצחלעשי בעולם
הוה ,יכול לנצדצ נם ימעלה
 .ובכל נצרך פשלה .קגי
שן1כתת ירש יעקב ,אחד עולם ננלה .ו,שטר עולם נסתר.
כדמטן ולדם ממשלטטה .מאחדיצאו שע1הע8במים .ומאחר
יצאו ב' ובמים .עוףם הנסתר יוציא  '1קצזהע,סנן
קףלם דגנלה ד1ציאשנים .ודעםשניכריבים אשרתחתיהןסדן
א בתבנותם טמש ]ססן
י שני עולמות נמצ
ייףק
בךב
זעניני לאההיו בנסהר .ושל רחל בננלה .ע"כ!
ולפיכ

כי

)6ןיאכ1ף אעבדד שבע שנים ברחל בוזן דקטנה.
ל יעקב שלא
איעויכי מה תתה דעחו *
אסו עשרה הדשיםאו ש.האחת .אלא ז' שגיםלמה .אלא
קב בחכמה עשה.כד .שלאיאמרושבשביל תשיקתיופימ
יע
ש '5רחל עבד .אלאבשניל דיקכמהשהלבנה נת שבעשגים
דףאןסון 1ף 1שבע קגיםהעליומת הע שערותעליעקב 8רם
ש:שא את רחל .לשבת אצלה כראף .שהרי יעקב לקח
כ'ן בחהלה ואח"כ בא אליה .בשביל שהוא ידף' נחשב
שםים והיא ארץןס,ן וסוד הדבר שכתובויהיו בעעץכיכים
אחדים .מהוכימים אחרים .אלאכל ז' שגים נחשבובעיניו
כאוהןימיםהעליונים .שרם באחדות שאינםמתפרדים .וכלם
אחד שמרקשריםי
ה בזה .באהבחי אוהר .לד:צא כדמיזן
שלמעלה .בוא וראה שאפילוףבן רמז  6באוהןשבע.ילא
הבין סה שאומר .שפתח ואמר טוכ וסחן שכתוב טוב תהי
אותה1ך .א"ר אבא כך הוא
שעבד ז' שנים כדי
בשטטהבו'ד:אטי] .-
להזדווג
נ)רירא ה'כי שנואה לאהויפהח וגו'.רביאלעזרפתח.
הבית אם הבנים שסחההללויה.
טושיבי
מושיבי עקית הבית וו רחל .שהיא העיקר של הבית .אם
הבנים שמחה וו לאה .דבר אחר מושיבי עקרת הבית %
שכטד .שהיא העיטי שזה העולם על ידה מתנהב .אם
רבניםשסהה11.עבל .שכלישמחהוכל חדוה שלכלהעולמות
בה הלויות חה דכתוב הוא כלל הכל.לפי שהזא טלל
בסוד קדוש.ועלכןסוף המגךאהוא הללויה ויראה'
כישנואה לאה .וכיימה תאשנואה.והרי בני]ע
ש
ינואהאין
הי
כ
בנים טוביםהם .ואנו רואים שכל אלה בניםהמובים מלאה
יצאו .ואתה אומרכי שנואהיאה .אלא ודאי 'ובלהיא תמיד
עולם דנסתר .ונל עניניו אינם בדחנלות .ולפיכך יעקב
געלמו טמנו כלפשלותיו'ע ]6בוא וראה שלם ההחתוןהוא
ננלה .וזעא דהחלתדכללעלות במדרטתע,ענן כמו שחכמה
העליגה
*4ן* ש4כ~וכוו, .
) זף "נג ג) זףי4צ
אשר

עי-ת

ן היהר
י"י

כק:וע ווכו .וכיון ד6סה(יס יענ(6 65 4עריך 605י %ן
וסיינ(וע6 6מר 6וסנ) עס כתיכיינס יפקכ יינל 6ת י6נן
ונ((ו  6(,כתיכ ייסר וססירו 1 6(6נ( 15סיי,י
סרכוכ 6דססן דילננרככין (יס ד 65יכי( (קערנ 6וימקכ
6 6(6ייי כ(מוויס .דס6
ג(מודיס (566סריך לסיוע6
"ון ריכולכיס כעסי כס4
ס(יתו ו6כסת: 6וס יעקכ חחור
כי
פ(ת' .6כי( לעי( .6יככל6 6גסריך עוכד 6ת;-
מ ט(ת6י6תכסי6
עכ(גותיקנ66מסדי(ןסוןיעקכמ.תסהדפ(תממחו ד6גתסגק(וי6סי
ית
י סכסין יתמד
תרין סכסין פ5ת 6ד6תכס"6 1פיק סית סערץ
נ*
)
נטס(קתי 6ד6תג(י% 6יק תרין איטןתרין :רוכיס דתחותסן)ססי
ויעקג כין תריןע(ת'ן 6סתכח כדיוקנ 6ר(סון תקם וס:ן
וכנין כך כ(ת5ויי65ס סווכ6תכסי".ידרמ 5כ6תנ(י .6ע*כ:

)6די4פכטך
סכפ סמס
כתך סקענס.
566טעכוורך וכי מסכ
מע
רו
יתיס ויפקכ ו(6
ק6תר עסרירמין ל %סת 6חו 6(6 6סכע סנש6ת6י65".
יעקכ כמכתת 6עכו .נגין 651ייתרון וכג'ן תי6וכת 6דספירו
זרמ( ע
ןכד  6(6כנין מכתע 6וסיסר 6כמ סכפ סנ"
סי,6ס
י וכ(סו סכפ סכין פ65יןסרו פ(יס דיסקכ פו 65
נסיכ 5 05רח(5 .תיתכ נכס כדק 6י6ות וס 6יפקנ נעל
כ(סו כקדתית 6ו%תר 6ת( 6גני 4כנק ל6סתכח6
סי
ס
יי
6ת
סויס ו6יסי 6רן 1סז) ורא ות5ס הסיו כפינע ני
ןכפינו*
"מויס ת6יכיתיס6מויס 656כ5סוסכפסניןסק'(5י
*6ר

ס*ישי ה:ל

א
ומווה
בך'קנן
"עון
כ תת'
ק6תר .דפתמ ו6תר עוכ וס"]וכתיכ עי

יזע %י
6ותס(ך*6 .ר 6כ 6סכי סו 6וו6י ופ5מ סכפ סנין
65חץונ"
כסתעס וסעו .-
א ס' כ'
 .סנו6ס (6ס הפתמוני' .רכי 56פאה פתח
נ)ריוי
תוסיכ פקרת סכית  06סכניס סתמס ס55ויס.

תיסיכי

טקרת סכית ד 6רמ( ד"'סי ערי
 6וכית6 .6ס

סתסס .ו6יסי ענך 6וס6י ע(ת 6עליס 6תוכר 06
סכניס סתמס ד 6יוכ( 6דכ( מידו זכ( חווס וכלסי ע(תין

ט
%י
מוו' ל'"21י"1
י
נ
כ תע(" גינסי

נ;'ק'"י;'

וכ( 6יגון כני תעלי 6ת(6ס

ט(ת 6ד6תכס'6יכ( תי(וי (6ו כ6תנ(י6ניגסו וכנין כךיניר,נ
5תכס"ן תגיס  (:עוכווי וע ]6ת 6ח 11ע(ץ 6קת6סכ,תנ(י6

יסו .6יסו6

סייות" דכל"

(ס(ק 6כדרנו' (ענן כתס ו-ניס
פל5ס
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ו הזהר~את בגח קיושתו חטעלה 1

הצריקים .ןסג] פי' שיא זצ-ך לו סייעתא אחריתא לחסיר האגן שהיא מרת הרין אלא שהוא ?3צמו פ?ל
ן:גו ריימ ספירת הניזה שהוציאה שש ספירות הסר נבורה תפארת ומלגות ,נצח והור וכן הולירה ל4אע גיגדפ ר*%בן שמעון לף
ויהורה ישש -:וו:ו'ן ןסד] וכננרס הולירה רחל ליוסף ובנימין] .סס) כי נ ,ת התפארת שהיא שורשיעקי היאביןהבינהיה~"כות:
מין פ" שהמלכות ריא ספירה שביעית מן חסר .שג*ר בגי ספירה ,סו]פי שיעקבע*י קרושתו קבל האדה מכל ספירות וע'*ז
ככח לנרום 'הור שמים וארץ שהם תפארת ו:לכות, ,סה] והיינו רסו על מפירה הראשונה מן הו' ספירות שהיא חמד ונקראת
ה
"כ כירוע בהכהוב וירא א4ה,ם את האור כ'"וב וסס] פי' במרת הסלכות שנקראת שמטה וגם רחל :ש) תיבת הללו'המורכנתמן
טו
ב תיבות הללו יה .וזרמו בוה יחורא תתאה ויחורא עלאה .כ' הללו ה"נו רלל קם ן ,הל4ל כג" ארגשי היינו 1ן האחרונהמ-
רשם הח*ה הרומו על מלכות ונקראת עקרת הבית 3י וה עולם העשיה מת.ר ,על ירה ו:קראת נפ רהל וו*טטה .ובר,ורוגה מ
 1מן השפ הוי*ההיינו יחורא תחאר והשם י*ה רומו על חכמה ונינה ורי' 14יחורא עיאה)64 .
שעבד בשביל רחל והוא לאאו"
 .ועג]כי מלמטה למעלה ספירת -:גותחי" :פ.רה הראשונה
שעיבד גשב' 4לאה

.

הי

.

ייע
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ט?65הי: 6ירות 6דכ( 6סכי גמי ט5ת 6תת6ס מנתס
היסו ועק 1ס61
זכ 65וננין כךקריגן 84יזה נגין
,י
(ו6יסו סמס? 61ת3
ר6ות"וט(ת6ט(6סז6יסו יונ 65קליגןדקהש
זכ( תי(וי נקתכסי 6היגון ורז 6די(ס ד(6ס דכתי3
ויככ 3טתסכ('(ס  61"0יע( ד6כתיכ  )6וט3דס(1י סו"]6טין
כנ'ן (חא:כ 6תגיס נרכ6ן (כ( .6סו' 6ט(ת6
פ("? דהתכס' 6תדיר ו'עקכ 3ת? ד6תכסי 6ל6 6חז3ק

3רעות'ס 6(6
3ח?ק3דחת(:ד'ט(6ת6ורזט6(6דס( 6דמכתי 3ודכקככ(ה(סתו.-
וכ(ח 6תכם' תיט
6תג('"

נ) ותהר (6ס 1ת(ד1יזי6

סתו ר6ונן 96ר (6טזר

סא ,רק1נ .ר"6וןעס]"3ן סתס 3גין דחתכ(י( כת(ת כסיין
סחעון ו(וי ר6י סט( 61:וי .כד"ה
נט)תק(כ1ר1,ןתכמד6מניר 6דכ( סטרין ]יי
] "6ר 'סוזס תסכה
דכת'כ יתר כ6ת י'תר טז תיגיתו 3כירות6
ות5כיקח ]ע'] וק(כו נסטיה דג3ורס ?'6ו 'ע"ד ר"6כ1סוגכה""
ן
כז"6 :ר  636ר'6ו כ"ן סתם דהתכ('( כ:חט1ן (1וי להס
'
סכ' סוס דעתס דכתי? 3סעס י5יס '6סי ה5י כי י5דת
ן דסע ת(ת 6דאתקכרן כחד 6ותק
5ו כ(מס 3גיס .כגי
מז .דסכי ס 61דס 6רת'כ 6ט(מס מכסן ודוד תנכק
דהז::ר ?3ו יכ(?ו הרכע '6גון רת'כין ט(הין רז 6דכיח
קד' .6:וט( ד 6ר3'6ןכטעון (ף ועק] (1כתר יסודס דירית
זו(כו.
י
) דרזאמר סאס 6תס 6ת ס' וט' ותעתד ת5ות '6ר
.
'
ס
6
3
6
ס
ד
ו
6
6
ת
ע
ע
ס
ר
מ
6
ת
6
י
6
ת
3ס6י
651י 3כ(סו  656כגין דסכח 6סהכ((6 1ר3ט סתכין ותסכ6
דכ( זקנ 6ןכגסת יכר 56כנ5ות 6סת6
(6ו ס(יס ס1ה
ידת (ייוזס 5ח
תח מזי 6ע'נ דת(ת 3גין סוו טזקד6יים("
ס('ם כרם'.6ו3ניגי כך סטעס 6ודס 6ת ס' י(3 6כלסו
וט( ד 6ותטתד מ(דט א '6וקטתד .דקיית 6כרסי 6ט5
סתכי?י :-
סהרי הררה

לשין קורש

מם זט1

העליעה היא רוזחלת הכל .כן נם שלם דחחהון הוא
חכטה ]ענ]
התחלה הנ 4ילפיכך נקרא
אקךרעאה.לפי
.
שהוא שממהונגלה .ועילם רעליון שרראיובל נ וקךא
שכל ענינת כרסתר הם .וסור דרב -של לאה הוא שכתוב
ן ועברהלוי דצ'א ]ט17
ףשכבעם-בלילהה"וא.וע'כ כהובח
בשביל לרג2:רך משם ברכוה לכל .הו"א נקרא עולם
העליון שנסהרהטיי .ייעסב כמה שנמהר לא נרכק בו
ברטנו .א"א במהשננלה .וזהו הסורשכהוכורבקבאשתו
יעולםהעליוןאינופלהכלל :-
והכלהי' נס:ר כןיעקב.כ

יהיא

נ)ךיעךקך לאה ותלרבן והקרא שטו ראוכן .א'ר אלעזר
לאה כאשר ילרה לראוכן מה כתוב .והקראאת
שמז ראובן .רא'ו ב"ן סתם.לפי שנכלל בש4שה צדרים
המחיברים יחר ]יס] שמעוןולוי .מה המעםלוי
 .כמש*כ
נ,לויות .הכור כ 4הצרדים ]טו] א'ר יהורה מכאןמ.כח.
 .תרנומי בכירוהא כהונתא
שכהוב יהר שאת ויתרעז
ומלכיתא ןעו] ומלנות בצד נבורהדיא
 .וע"כ רא"ו ב"ן
4 .אה
סתם .א'ר אבא רא"ו ב"ןסהם .שנכללבשסזיןו4יי
י
ת
ד
ל
י
כך היה רעתה .שכתוב רפעם יל1האישי אליסי
לו של,צהבנים .לפי שהם שלשה שמהחברים יחר .ובוא
וראהשכך הוא שרדי מרכבההעליונההיאראכותודורהסלך
שמתחברבהם.וכל הארבעה רם מרכבותעליונותמור השם
הקרוש .וע"כ ראובן שמעון לוי ]טה] ואח"כיהיד
ה 2ךרש
רכלכות:
י
)דרזאמר הפעם אודה אה ה'ונו' ותעמרסלרת .א"ר
אבא מה המעם שאמרה אודה את ה' בזה
ולא בכלם .אלאלפי שכאן נתיסרו ארבעהעמודים .ומכאן
מוכח שכל זמן שהשכינה בנלוה אין השם רקרוש שלם.
בוא וראה אע"פ ששלשהבניםהיו .ער שילרה ליהודהלא
היה כמא שלם .ולפיכך דפעם אודה את ה' ולא בכלם.
וע"כ כהובוהעסר מלרת .מדצ ותעמד .שעמד דנםא על
עמוריו :-

מתרי הורה

ה) דךנךןך ( 06ות(ז כן ותקר 6סתו ר6וכן .כ
 5.ת5ין ק דתהר לאה ותלר בן והקרא שמו רשבן .כל ענעי
כת'3י דט(ה66זי
העולם דצלכים אחר מחשבה ורידצר .וע"כ
ן כמר תמס3ס וסרסיר 6וע*ד
) וסחקד:תס וסייתס קדוטיס .כנין זכ 5קדוסץ כבעב  11ודועקדשהם והיהם קרוקים .לפי שכל קדושות
דט(ת6 6סיק ותסיך כסרסול 6סכ 6ת6ן ד56ת6נ העולם נוכל לדוציא ולרגו2יך בהרהור מוב.מי שנממא
כסרסוו 6ניס 6כד 6תי 65זד11נ 6נ6תתיס .וסוי רטותי 0בהרדור רע כאשר בא להזרות באשתו .וכחצים רצעו
וסרסוריס כ6תת6 6מר .6וזרפ זרט3 6סרסור~ 6ר .6ד 6ומחשבתו באשה אחרת .ומזריעודע ברועיר אחרת .וה
דצא שמחלקש סררעת העליונתע שלמעלה .סררגח הקרושה
סו 6ו6מ5ף דרנין ט65ין ד5עי( .6דרג6
" בעבורמררנתדגעמאה.כמו שמחשבחו עושהח4שין לממוע
ס
ד
1
,
ן
ד
6ין? :כי עכיד ח5ופין (טי .65וכיוס דטט 6דססו 6כר 6כן נם ששה חלופין לטעלה .וכסו שחטף של אותו הבן
דיי(יד 6קריכן תתורס .חוף סכי כגט4נןתתיס 6קרי .שעליד לץש בן תנורה .כן נם ברנפש בן תטורהנקרא.
די
הק? תסיךת:יכי קדיס 6ני4סו 6סרסור .6וגפס 6די(יס שדיי ל 4דמשיך קרושה בהרהור הךיא
 .עפש 4ל1
6הק 3דרנ4 6אתר
 .6ענק 3ס(ה? 6דכ 65נ 4קתי קכ"ס נחלפהבמררנהאחרת.יעקכהנובחרשבבלםפלהלפני הקבשה
דנל "ורמוי 3קכוס סוו ו0רסור 6דקסוע סרסר תדיר שכלדרכיו באמההיו .ומחשבת אמתהי' מדררו הברר
ככ( 6נ?סא(6י(י 6דסתט נ6תתשכ65ס0 .רסור 6די('ס כרמ 5בכל.בלילההריא ששסש באשתולאהי פחבה בהחל
וףותאה
0ות
~
 :ג) פנ:ש  '1 '6ד) ד 9ק:ד -ס) ד9ק:ס .ו) ויוך6י'5
מראהמקוסות  )6גפדכו*.מ ט 51יד

("

י

זיךד,זיקך

מג]כי סוף מעשה גמחשבה האלה )טי] ענודת הלוי היא בעולם הג'נה] .ס?] פי' שראובן בלבדו הוא4איו דגר וצלפגי צריך
לרכלל עמ שמעוןולוי שיהיו שלווחן בנגר הטר נבורה וח*ארת :ןט) בילוי שיפא בנגר תפארתמחוגרין ד4ו צדימיןוצד שמאל
אפד וגבורה :ןע!] גהוטה חסה טלטת גטרה .בכורה תפארת .שראובן ה 4ראוי לשלקאזן! ןפת) שלשה אלה ג:גר ח0ד גנמה ות*ארח
יהודח בננד מלכווהוהיינו מרכבה שלמה להשגינה רקדושאע:
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בצ6והעלי:ת)7:
אתרש
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י'1:,יע:::ב
ןצ
:ן
שי!,ךשו"

5יס

'06י

שאת לאלדעועהוה .ובדרך אפעהי' מדודךיעקבברשץנו.
לא נפסל ראובן טתוך השבמדם רקרהפים .שאם לאכן וף'
נפסל.ולפי שהמהשבה היא דץמ49ועושה רשעולה .הקב'ה
שיד' עדע מחשבהדיוא .בטקום שנדבקה מפה הראשפנה
הדףא אלעטהנההבכורה .שכתובנ)כיהוא הככורגו'נתנה
בכורתו לבנייושג בטקוםהדיא שהלכה ר(וחשבה תדבקה
במפה הדףא .לשם נדבקה ונמנרה בכח4ה הריא .ונפלה
הככירה סראובן ונטסרה בטקום שהמחשבה נרבקה בו.
ברחל רף' מהרהך תרבק הרצע .וברחל נרבקה הבבורה.
ורכל חזר והלך אחר ההרההיורגוחשבה עההברור שהכעה
הקמחשבה כושך הושפע המשה רפשלה בכל מה שגצרך.
ועל כן בתפלה נצדד כונה וו2חשבהלכהן .ו:ק בכל אמן
העבירות לרקב"ה הדדדצר ודמחשבה ששהרפעולה.ובישך
השפע בכל מה שגצרך .ע"כ:
נ)דרצאב2ך לאה בא נר ותקרא את שסוגד .א"ר יצוק
אם לא היה נדמנני סש4זזז דףתה שמדת
 4השעה להשתלםיתר סדבל.וששכ באנד עלפיהיץ.
"חכהצב בנד ח0ראל'ף .שהרידהשעה עמדה ל 1להשת'לם
פמעלקה החנו4 .פ'כ ד) אודבנדו כסונחל .לפי שוצהר
דווא רטשפ"ע טשתלק באותוהשעה .לכך כרעב בנדחפר
אל"ף .וע*כ לא זכה בארץ רקרהפה ומשהלק מסצה:
 )0ןילדש ר%4בן בינוקש חנום וימצא דוד4ים בשדה.
ייואטר .מהרבו מעשיך ה'כלם
רבי יצחק פתח
בדגטהעשית מלאההארץקנינך .כלמה שנמצא בארץכן
ן לך רבר קמן בוה דעולם שאינו העלה
מ לסעלה
י'
אן
וו
ר.עלי
באיזהרב
 עליולמעלה.לפי שכאשר נתשררפ
גר
שר
הדבר לטמה נתש
יכחהדואשגפקרעליולמעלה .שהכל
נאחז זה בזה.ביא וראה כרעב
0רצב'נאליטחואיבבך.אוןרוודאיםדצליוץ להלרחל.
אלא שרקב'הוף'בגלגל הדברע"ישתןהדודאים.
בדישיולר "פשכר הדבוק ברחורה יותר מכל השבכום.
לפי שהר 4רחלההוייה בוביעקבולא דגטשה לואצללאה.
 .וכתובלבן"מכבןמךהלילה
ך את איער
אש'כ ר)מעםישת
תחת דודאיבגך .הם
שעלד ישקגר בוןלם.בשניל
יקב"ה4 .פ'כ הדודאום נתנוריח
שיעלהריח דדשרה נרכה
גו' .עצעוב הץשכבלפפנצימן בלילהדיא
 .ה'הא4האודאי .והרי
טקרא ה'וא .שגסתר ננל
ב"שרט שקולם
י
ןהמאה .ובכלמשםשןלם
הלףהה.עיליפק
שרדי התורה טעלם
ו
י
ע
ה
נקיאוצ'א .שאופפלה .גתבאר בהכחוב ועבר
השחג
כדי להמשיך סשם ברכמלכל .רששכר שם נתקשר.וע*כ

6יסס5

'ן דסרסור 6עמקם

וע

1

%תתר5מ"ירות6ד6
1זן כדננסס"6י6
6
מצ:ו
נ6ת'
נ)

ק קכ"ס

ית:6

:צע י6מני%::ן בצצ
רעית6
רסונו'

ק
נרמ 5ס ו6תדנק
 .ונרמ6 5תדנק
ת6
1כ6 65תסדר כתר סרסור 6ותמסכ .:דס 6וד6י רעות6
ותמסכס מסיך תסיכו ומכיד טכד 6ככ 5תס
.

ד%ערין

סימגי
ן דקכ*ס סרסור 6ות0סנס מכיד סץכד .6ונושך
נ)דרצחב2ך 65ס נ 6גדותרי
6 6ת סתו גד*6 .ר

יש

י.
גד"ר

(יס 65ס %5יותר תכ .65סס*ד נ6
אסת5ק תכיס .סס"ד דץ6מייפדו כתו ננין ו,
(
*56ף .וע 5ד6
,ס" 6סת5ק תגיס:
ס)

א י כמי
יה'6ס

כמכתס

ת65ס ס6רן קכיכך  .כ 5תס כ6רע6

ייל
ך טנ:17ל5ו6תןע'מסו'רכו

עסיתצנ2 61מ 4יס~:
זשפ?6ע5יס 5עע.6

שלצ"

ס5 '6תת6 6תערססו6

סכי
6
'5'6
ע5דתי6י
זכ6 65ת6מז

ד 6כד 6ת 6מד כתיכ
י תדתחינגה.
655ת51סדודפ56יס516יו גס 5רמ.5
י)רצני6כ5665
ג
י
ג
6
מ
ס
ש
כ
ק
ס
'
6
ד
ו
ד
ידי 6יכון .

ןצ:
ןזמקי1

נגפבשעקעאוש

יהיץת

 6-נש נקקנ ו 65סנקת5יס 5נניצ

ונו' .וכתיכויסככ פהם כ5עס
 .סה . 6וס6
סי
*קשס זפ %5ש6ס ס"ז .6זסת
"ס ע 6נ4
ת .*6ננין

דס 6לור"ת 6תפלת 6פ %5כפקת .ונכ6 5תר פ %5ע65ס
נניו65תסכ 6ת6סג5 6'5כ65אתת
י ניס6ת6מיד .הצ5ד6
פז סמ"ס5'6 .כ 6ך6ימןמייןע65יןד6קרי סו*6% 6
65ו .דס 6כ
56יס :56ש ויפתמ 6ת
קן*ס  651שס 6פר.6ננין ז6ימן חז6יס 6ע*נ זמי65
ן 5על .6נפמ 6מל 6ז5סון 6 65תתגי פקזו:
י%א
זנגין

נא9תי*אה.עוץישהשהוריםת.אמערץששאללהחידםייהדע4לריםתיפםחדשצנמיויראהדנששלארחולל.א שממ

ןי

לא .שציץ כהוב ה,שמע אלהה אלהום הפחח אה החמדנ
הקב*ה 4מא דבר אחר .שח%וע ישעזש4ם אע"פ ש"ש
 %מ * מ לפיש  4 4ש % -
פ
טראהסקומות ירגע ט א" *01הי מפ :ח  6ע ר  8ז4קע ווי"4פ

*

ח8

יו

ש %שש חש קש ש שף

הזהך

ק מי 48שי

 41גן שמ"!

זהרךיצא

לשון הזהר

ן קדדש
ישו

ע

189

זנג'ן .ד 60ננץ נתז 63ת(יץ ו(3 16ת(ס 6מר61 6י בנים .שהרי בנים בטזל תילה ורא בדבר אחר .ואפשר
תית6
6ינון (ץגג6 6ת3רי6ו 16( .דס6 6פי(ו (ת(ס האמר שרוי דם רחנם נבראו .לא .שררי אפירו לדבר
"6יטן (6יטן זתתיכ3י י(6ו 6ינון עקר6ן 1ג ]6הזה הם עזרהלאוהן דמהץכבהעללדה.ואיןהן עקרות,כ6ן
ס6
דע
ד 6סיו
6 6(1תגזרע(ייסו 3 )6(61תז(.6
)6ךרזפנ4פ (( 06קר6הו ות6תר (6י תנ 6עו' .ס6י ת(ס )6ךרעפכא לאהלקרא :והאטר אלי הבאונ .'.דבר זה
מ5יפותן6יסו 6כ( (6 16יסו סכי  6(6תסכ6
'"11
ו!('
6ו(יפג 6עכוותגות 6ד(6ס ד(6 6תרס קתי 6מתס 6נודי
,ן'הוותי,י
ו6יסי 6קדיתת (6ור" %תרס (שנמס6י ו6ודע(6יס דס6
דרמ( סוס דכתינ כי סכור סכרתז זה ברשותה של רחל נעשה .שכתי
ב כי שכור שכרהז.
"ס-
כרמות"געעת רסו .ו3נין ד( 6י63יס 3עינ %דרמ( 6תרס מרחל נמלה רשות.וכרי שלאירע הדברבעיני רח 4אמרה
(יס (3ר  6(1ננית 6(1 6עוד  6(6פתמ 6תסכנ 6ד(6ס לו בחוץ ולא בבית .ולא ענר אלא שפהח אדל לאה
נסקת (3ר ועיי(ת (יס (יעק3 3פתמ 6ד(3ר טד (6ייעו( יצא לחוץ .ורכניסה לו ליעקב בפתח החצון קודם שנכנס
רחל .מה המעם .כדי שלא האמר הדבר
(חמכג 6דרמ( ת6י סער3 6גין ד( 6תי %ת(ס קתי
י
ר.
אל
לה
דרמ(  6(1תח5יף קתי 6חתס 6ע 6עוד 6 6(6חרס ( 05ר
נ.
פה
י אחותה51 .אעור אלא שאמרהדלא
יולא תדצף
נ
פ
י
6י ייעו( יעק3 3תמכנ 6דרמ( (16דין סו6( 6פקיס מתהן אם יכנס יעקב באהל רחל אין שורה הרלן 5ההףאוסשמ.
6קד'תת (יס (גר וכ(ס6י (תס ,( 6(6ס לפיכך אטרה לו בחיץ .וכל ענין זה למה .אלא לאה
דקודכ6ימטרמ 3ס .וידעת דכ( סגי ס3טין ע('6ן רוחהזדשנתעורר בה.וידעה שכל אלההשבמיםהעליתים
כ(סו קדיסיןיפשן תנס ודמקת סעת3 6מ3י3ות( 6ק3זס שכלם קדושיםיילי
וממנה .ורחקה השעה באהבהה לרקכשה4
)
נ
ה
י ולפיכך היא קרא
ם
ד
ל
החכמה
ת
ו
מ
ש
בטר
י
ב
ר
י
יוס
ו3ג"כ סי 6קר6ת(ון סחסן 3ר 61דמכמת . 6נ) ר '3יוס
6תר ות( %( 65קר6תו .תנ 6ידעת6 60 .תרו אמרותצא לאהלקראתו .סמה ידעה שבאיעקב .אטרז
דבע 6מתר 6ו(6ס ידעת ונסקת (יס ונרס (יס שנעה החסזר וטדע לראה יצאה לקראתו .ינרם החמור
דנפק תנס יססכר .סס"ד יסככר מתור נרס  (6תקרי שיזלר ממנה יששכר .זש"כ יששכר חמור נרם .אל
ברס"(6נרס ן3פתשמ]דמתר 6גרס('ס 6תרת(6סוד6י'דטנ 6נרם אלא נרם [בפת"ח] שהחמור נרםלו .אמרה לאהיודעה
ד6י ייעו( יעק3 3תסכנ 6דרמ( (ית (י (6פק 6אני בודאהשאםיכנס יעקב באהל רחלאין נאהלירהוציש
(יס6 6(6 .וריך (יס סכ 6וייעו(כנוסכני כי סכורסכרתיך טשם .אלא אטהיןלוכאןויכנסב
הקאהלי.כישכוי שכרהיך
3דוד3 '6ני מ'6י 3דוד6י 3ני ןסכן 3נין דנימ( 6יס (יעקכ בדוראיבני
 .כןצ בדודאיבני לפישיהי' יעקב סרוצה
ע( ד .6ד(6ין תסייעין (6ו(ד .6ויטק 3סוס ידע על וה.כיון שהדודאיםממי,ורם דהוליד .ויעקב היהיודע
י
י שאין הדברתולהברודאיםאלאבימעלה .פהח ואמרמושיב
דת(ס ( 6קייוץ3 6דוד6יס ( 6(6עי( 6פתמ ו6תר תוסי3
הבית אם הננים שמהה הללויה .אשר חחא רוח
טנךת 0כית  06ס3נש סתמס ס((ויס6 .שר מיי 6רומ6
י רחל .אם דננים
:קודס 6ק6תר תוסי3י עקרת ס3ית ד 6רמ( 6ס ס3נים הקודש אמר .מושףבי עקרת הבית.ו
תמס .ד6( 6ס .תוסי '3טקרת ס3ית ד 6ע(ת 6תת6ס .שמחה % .לאה .מושיבי עקרת הביה .זה ע1רם התחתט*
 .לפיכך הללויה .אשר
0 06ככיס סתמס ד 6ע(ת 6ע( %נגיני כך ס((ויס *6ר אם הננים שסחה .זהעולםהעלין
יסתס כ( %ץסנעין תשנין ד(תת6 6יגון .וכ(סו כנוונ 6טירה כ 5אלה השבמים
שלממהדם .וכלםכרטיון
ד(על .6ת 6מזי כי סגור סכרתיך( .נס 63תניס שלמעלה .בואויאה כי שכור שכרתיך .לקוקת טיעקב
ממש.
נו .%ות6ן 6שו תורס .סכור סכית'ך (ב1פך תתם .דגוף .ומה הוא .דמורה .שטר שכרתיך לך
סכור פכרתיך (6ו(ד 6דיוקגך נוסכ 6ת6ן ד(עי 163יית 6שכורשכרתיךלדוליד תמונתך.מכאן נשמעסי שעמל בתורה
6מסיןע(ת6ז5תי ו%סין 65סנת6זיעק"3מסין ע(ת6ד6תי נוח 5זרם הבא .תמקל נחלת יעקב .נוחל עולם הבא.
ם ככר שכתוב יששכר .י'ש שכ'ר .כמו שכתוב נ) כי יש שכר
זכת' 3יססכר .י'ס סכ'ר כת"ד נ) כי
י"*( 6לפעולרך .וכתובי
) להנהילאוהבייש ואוצרוההשם אסלא!
(פעי(תך וכתי 3ד) (סנמי( 6וסכי יס או5רותיסס

"סו

ו
.
ל".4,

.11נן

"דוש

תרמי

נכך

דיי
הריא

עיית

הינים

י

ס)ךו,ננך (6סיס 6ת רמ( ייטתע
נתז( 6ת(י .6ו3נין כך כתינ נס זכירס
תית 6דס6
וס' פקד 6ת סרס 16( .תת 6(1סש.
נגץ נמל 6ת(יין ( 6(1תת 6וסנ] וסכ 6גטרם 3 155תא6
סו 6(6 .6וס' כתי .3כ( 6כמד 6וסד] 5ף סכ6 6ת6י כתינ
זכירס סות תקותת דנ 6ו6תתסר
פקעס656 .
וד*6
תנריתי 6קיס 6ת י5מק
תסת %ד( 6תת
"
 .כתס דכתינ
שר ת(ד (ך סרס (תועז סזס 3סגס ס*מרת וכטן
היגרת 3רא ז(ע' .%ל3תר 6תתר3רי 6דנוק 63פקידס
(6 0'(6סיס .דס6

"י

מראה מזמות  %סיי ט ז9יי

נ) זי' :א

יטפך

י
ס)ןיזננך אלרןם את רח 5וישסע אליה אלדים .שרר
במזל הרבר ר51ה .ולפיכך כתוב בה וכירה.
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ב!מןההוא .ולפיכךאסר לההישליבר לך אל-חמלך* טה כססו1 6תג.6וכבין כך %ר 5ססיס5דכר  56סת5ך תס
כהוב ותאסר בהוך עמי אנכי ההטבח .אינני רוצה לההת כתיכ ות6תר
פתי %כי יסנת  65נעי %לתסוי
 .ולא רסית6ס 6ד65 656 .65ע65ס ריס6י כין סני6ין ו65
נרשם לסעלהבלבדי .אלא לדבנים רא בקרבים
לשאירםלאעכללבכלל 65פק 6תכ 655ד5וסון וכך כעי 5יס (כ'ג %תג 5(5נכ6%
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.יולא לרועיחדבלבדו .כדי ש~א ישגיזו עליו דסנ'6ין .ו65 65תימד 6נ5מודוי.ננין דל 6יסנמק ט5יס
שלרבים
~הזכירחכהויו כמו שנתבאר ג)בוא הקאהויזכראלהיםאה (6דכר 6שכוי כדק6תרן נ) ת 6מ1י וי1כר 56סיס 6ת
ם רמ 5ויסתע56יס(6סיס ויפתמ 6ת רמתס תרי זתגין מ5סיס
אליהאלהיםויפתח אתרחמה .פעטיםאליי
ס 6ת6י 656 .מ 7תע5ת 6ד7כור .6ומד תעלת6
ראחלהליוםילשםמהעןאלאאחדםעולםשל בוד'זכר.שוניאחרמעולם של 56יי
בחי' נקכה.לפי שבמ!לתויההדבר .וכאשר נתעררה רחל דגוקנ .6ננין דנת 651ת5י 6ת5ת 6וכ6 7תפרת ימל
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יחיע שכתוב יאמר ה' אל יעקב שוב פ5ת 6קדיס 6ניס .וסייכו דגתינ וי6תר ס'  56יעקנ-סונ
קץלם הקרושבו.
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וכג 6%כמע6כניג'5דייר 6עמי.
ר!
ולקו הבית בשבי ירהיעג
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4
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כאשר ילדה רחל את
מת" 6צנה 5תיסך ל6ורמיסכד 6תי5יד 'וסף ומד
 .וטרם
דיון' ראה יעקב ללכה לררמ כאשךנלריוטף
שטלד יוסף לא ביקש ללנת להרכו .אלא הןי ביאהט % 65עע יוסף  65נע5 6קיסך 65ורמיס 6 60 656וקתהם
מ1ייוסף 6ס5יס דוכתיס
השא~םסגץכפ ופת6ד6תי5יד סענ7 6פסו
שיאהשגההר שמם שלעשו .ובואחהשה
שב49אעשדקיףק .ווזעוסיום כתריס .ייוסף זכי1סי5,יס ודת"6
קרי 5דיק .וסכ 6סיופ6
!כה למררנה
.עקב.
ן דמת6יפקנ 67סתליס נופ.6
אהדניויףי שהוא הבורעיסףת כיק שיאה יעקב שגוטעלם הטף דני %ד6עא נרית כיי
%כתלדרכו.ועםכלשהרה4ליםבנהטקהטספר .נע 6ט5 %תסך65ימוס.ועס כ5ד6נכיתין6ס5יסמיסנג.6
בשיכקושנשו%צוקלץכט שנים עושר .ואם תשאלוכי לאידע יעקנ דנ"ס %ת5יתו פריסר.ו6י תית 6וכי  65סוס ידע יפקנ
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ברשתשלו .ויעקב שהי' אישתם .ומדורו היההמיד עם כרסות 6דידיס ויעקכ דסוס ס(יס ידיוריס סוס תדיר עץיס
לא בקש רשות ממנו .אלאהרי אמרו שלא ד(כן6 .ת 65 '6כע 6רסות 6תג'ס 6 60 656תתר דל6
קמו נלטלים שטזי' נשאר שם.שהייבתחלה אמר ינ(נ5 5כן עתיט נ5גו5ץ ויסת*רמ,ן .כק)-דפמיימ;החיו
לנל עמונלנולים ונשארשם .ועתה נתיראממני5 .יס ותידנ5נ5ע5יט נ5ט5יןו6סת6ר תען וססת 5עגיס
אבל יתרו לא היה כך אצל כחשה.לפי שלבן מכשףהיה' 5% .תרו ( 6טוס סכ' (נכי תסט .ננין ד5נן קר:ח סוס
ובכשפים היה כל מעשע אצ 5יעקב .ועהה לא רצהיעקב יכמרס6סוס כ( עוכדוי (נכי דיעקכ וססת 65 6כע 6יעקכ
לדוזעכב שם.שהרי הקנ"ה א"ל שוב אל ארץ ראבבותתוי:ךתו'6( .תטככ( 6ת6תן.כפד6ס 6קכ"ס 5"6ו(תסמינכק% (6ן 6כותיך.ונו'.
פקת* דת6ריס
(6תעככ6
וע"כ לא רצה ידהעכב ולעזוב פקה-ת
וע"ו
וט' נחשתייברכני ה'בנללך .א'ר  )6דף83%4ך 5 1'56כן ונף גמסת'ויכרכגי ס' ננ55ך"6 .ר
)6ךיא23ך א*1
56עזר כתסויגי חרסין עכד (כןוכמין תעיס
אלעור כטהמיני כשפים עשרלבןובחןסזלו
בשביליעקב,יהיהמוצא בעבוריעקב מאה צאן בכלחודש .כניגיט דיעקכ .וסוס 6סכמכניג'סדיעקכ ת6ס ע6ג6כ5ירממ.
ומאה כבשים ומאה שים יותר ע 4צ .1%4רבי אבא אמר ות6ס 6תרין ות6סעוין יתיר ע 5ע6ג'ס רכי 6כ6 6תר
אלף צאן ואלףכבשים ח*לףעזים הי'מביא לויעקביאי 56ת ע6ג'ן (61ת 6תרין561ףעויןסוסתייתי '5ס יעקכימיר
בב 5ףצדש חקורש .זש"ככי מעמ אשרהיה לךלפניףפרץ ככג 'רממ וירמ 6סס"דכי תעע %ר סיס לך 5פג' ויסרן
לרוב ויברך ה' אעזךלרנלי .וברכה שלמעלה אינהפיצתה 5רוכ ויכרך ס'6ותך 5רנ5י וכרכמ 6ד5פי( 6לש6יסי פחו6
מאלף מכלסיןומין .סצאן אלףסצא.מכבשיםאלףטיא
 .ת56ףתכ5ויג6וד.6:תט6גין56ף6סתכמ %תריס56ף6סתכמ.
סעזיםאלףסצא .על כל טה ששורה הברכהשלמעלהאינה תטוין % 556תכמ .ע 5כ( תס דסרי 6כרכת 6ד5ט'65 65
פחותה מאלף .עד שבעבהי יעקב נתעלה לבן בששררב .סמות ת56ף .עד דכניניס דיעקכ 6סת(ק (כן 5כתס טותר.6
וכאשר בקש יעקב לקחת שכרו לא מצא אלאעשרה מכל וכד כפ 6יעקכ 5גע6 65נריס 6 65סכמ  6(6עסרס תכ5
מיןומין .ויעקבהי' מחשב זאת לעשחתטילה .ראה כמה וינ 6וויג .6ויטקכ מסיכ (יס (טותר 6סני .מתי כתס
יעסב מ*לו ממה שהי' טהןבוכותו*בן .וכל מה געי( חוי5ש תתס דסוס חמכ כוכותיט (5כן .וכ 5ד6
שהע1ה 14י4קב לא היה אלא בורוע ע"י אותן המק*ת דס'5ק כיס יטקכ ( 6סוט  6(6כורופ ד6ינון תק(ופ
אשרהשיםלפניהצאן .בא יראהכטה עעיעקב התם אחר דסוי(נכיעג 6ת6מוי כתססרמ  6100ס5ית 6דיעקכ6כתליס
לבן .שכהעב וישם דרך שלשת ימטפו'.היה מביא לו ד(כן .דכתיכיסס דרך ס5סמ יתש ונו' .וסוס מייתי 5יס
כל עושרהזה .ועם כל וה לא רצה לבן שיהי' שכרו של כ 5ס6י עותר 6וטס כ 5ד 65 6כע5 6כן דיס% 6ריס
יןקבכך .אלאלקח עשרה טזה ועשרה מזה עהן יאמר דיעקכ סכי מ( 6גע( עסרס תן ד 6ופסרס תן ד 6ו"סכ
לו קח 5ךאלו .ואםיולירו כמו שאטךת באלו הנוניםיהי' (יס ו6תר5יססו 5סגי ו6ייו5ידוכתס ד6תרתכס6ינוונ6י%
וה שכרך .זששכ ותחרף את משכורתי עשרתמתים .עשרה ד% 6רך סס"ד ותמ(ף 6ת תסכורתי פסרת תוכיס פסרס
מוה ועשרהסזה .וכתובואביכן התלביוהתליף אתמשכרתי תן ד 6ועסרס תן ד 6וכתוכ ו6כיכן טס 5כ' וסמ5יף 6ת
עשרקמונים .ובאחזן העשירעת הף עמל ומבקש מלפני תסכרתי עסרת תיניס .וכסגי עסרית6 6סתד( כתר
הקב"הוברכו .ומכל מה שהשיה לבן עם יעקב הי' הוזר קכ"ם וכרכיס .ותכ( תט דסוי (כן עתיס דיעקכ 6סיר
בדיבויו תשטם הכל מןיעקב .ער אעשקב"ה חם ולקח כמ(ו(יס וכעי( תיטקכ כ( .6עד *דקכ"ס מס ע'5ס וגע(
יעקב משלו בזרוע .וברכו ליעקב בעשרתזעלי
טץ5ה:
תוי(יס כורופ .יכרכיס (יטקכ כעותר 6סני.

פמה

דמי

יבן

ליק
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צ נקבה ,א"ר
כ)דיאכ8ר נקבה שכרך עלי ואחנה .כי
יצחק רשע דןצאאסר .אגי רואה שיעקב לא
חמתכל אלא בנקבות .ובשביל !היעבד א!לי .אמר נקבה
וכרך .הלא נקבהשיי
א שכרך בבתחלה ואתנה 1651אנצר
ליאיוו נקבה דמתכלת בה וזצ)עה אעבד אצ 4בעבוויע
י
ויאמרועקב לא תתן מאוטה .אסריעקבהלילה.שמי
אני כל מהשעשיתי לשםכבוד המך הקדושעשהתי .ולא
לתשת עפי .ת"כ לא תחן כ94מה .שויץ אץ רצני
בוה .אלא אם תעשהלי הדבר דשה אשובה ארעה צאנך
6סתר.
אשטר:
ע 4מל לננה לח לח מומץ פו' ,א"ר נ)דיכץד
ץ " 6פנך תק(5כגס ( 0אח וטרתקונו'"6 .ר
נ) ןרקח
אלעש 4כל אלה הם49אות להראות חכמהג.94
ק
שלמרנו שהשעים שלמעלה"צ סהםשפזולים במעשה .טהם זתג'ק ת(ץ ד5עי( 6תגסון מ(יין טטנד 6תגסון
בדבור .ומהם בכעת הלב .וכו שמבקש לרמשיך ברכות .כת5ו .65ותגסק כרעות 6ד(כ .6ו%ןדכעי 65תסכ 6כרכ6ן.
די
א בתפלה בדבור צעה.וטהם שלא בתפלה אלאבגחדפה נ(5יפ 6נת 6515ורטת .6ותכסון ד(% 65ות6(6 6
תלדפ*%יא ה"שהיעקנ התם כל טה שעשהבחכמהעויג פ5יין
 .ת 6שי יעקכ ס(יס כ( תס דפנד כמכתת6
י.
דד
כנ
כטפ
נתיב
טיכ
טךאה טקוטות  )6סקס .6ט ס קס ט צף ק60
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" )6וגא עגן שלא נתוג ושק אלא ואהגח יויפפות ה' שמשמשותו

לפק .קבה.
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שועא כסו גפפיק ::שמעו.ע הו 8באיגז,

לשון הזהר

והרו'צא

כתינייננ הת סתק(ית "סר פ (5כר?סיס כסקתית סתיס.
כ 65כמכתת6
דכ( 6יכ(?ו ורנין
כרכ"ן
((
ן מו
"תק(ית ת"ן תק(ית.
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ת
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כרססיססיינווכתיכת(המסור ' -,3יג] תסי4יא
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ו ע5תין .כסקתית סת
ת(ך מת"ן כרכ"ן(כיס
1ס" "(יןתתן 51י] חסר ת:הנס ס( %סתות .כך*' )6 6סקו כ(
ס 5ת6ס 051ן
מיתו סוי יסכרי פר"י
6תר ותתכגסי

ם

ו3ססו"

ן קורש
ישו

עב

1*3

כתובויצנ את המק4ות אשר פצל כרהטים בשקתוועהמים.
דבל בחכמה להמשיך ברבות מטקור ש 4הכללכלמררנהע
העליונות שהןחיקו תורלו ,את המקלוו .:איזה מקלות.
א
ייון,המדרנות שהן'הביתרין ]5נ] אשרפצ.
 .שהעביר מהם
]
ע
1
דו ברהטים .זש"כ
אסור ברהמים שהרי מם4ך
ההוא באות הברמת לכלהעולם.ת .בשקתות הגרם .אלה
הםהנחליםשיוצאיםונמשכיםעד שמניעיםלדגוקוםשנאספים
שם  ]%1אש תבעה הצאן לשתות .כמש"כ") ישקו כ4
ירופראים צמאם  ]031ולמקוםהדיאע*נאספים
חיתו שףיישב
שם המים באים כלם לשתות ממנו .ויחמנה.מהוויחמנה.
בוא וראה בשעה שרחץ צפונית מנשב51ין המיםנש-שיםילא
ן
נמשכים לךיץואיןשותים.לפי שהדיןתולה.והקורשלצפו
ום מתחממיםהמים'],3
מק-יש המים .וכאשר נתעורררההרר
ועיכרת ההקרשה שלדם ונמשכים ,אז ש%תים כלם.
י
פ
ל
שהחום של ררום מזחיל המים .וכלם מתחממים ושמחים
לשתות מקרירות צ%ן שרן' להם בתחלה
 .זש"כ
ויחטנה .והריכתובויחמו 51ק] אלא שהןבלן בבחעתנקבה.
בחכמה.וזש"כויקחלויעקב
וע"זנתכוןיעקבלעשהע
מקללבנה לח ונו' .ויקחלויעקב.יעקבבררט,לתווגורלו
לחלקו .ועלה למעלה מכל דוטדרנית .ולקקלו לטרלומקל
לבנה5ח .היינו מהרנת הלובן של צר ימין,ולוזוערמון.
הינו מדרנת האודם של צר שסאל .ויפצל בהן פצלות
.וד%א
לבנות .שהעבירהריןמן צר שמאל ההברו בצרהימין
נכנס ב?יהם ולקחם ביחר .עעשה וגל אחר בשניטונים.
ועם בל זה מחשף הלבן .שיחגלה ויתנבר הלובן
האודם 51טן 1כל זה למה .להמשרך למדרנהזו של טרלו
ברכות ממקור הכל .ולעי%ת הקון למדרנה ע שתדד'
ממו"צןמשל,פ בחינותביחר1ק]ברדגרםבשקתותהמים.כמו
שביארט .ואז ע"י פעולה זו של ו)כמה נשפשת ברכחע
למטה .ושאיםויונקים כלהעולמותושורות עליהםברכות..
ויעקב לקח חלקו מאותן הברכות שנשפעו עלירו לממוע
לפי שהוא חלקו תוילו של הקב'ה .כמש"כ נ)כייעקב
בחר ל 1יההו' .שרקב'ה בחרבו ביעקב לטרלו .כבהט1כ
נ) נ* חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו:
)7ריצנ אתרמקית אשר פצל ברדמיםתו'.א"ראלע,ר
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ילשתן רששהעולם שאיןיורעיםואיןמשניוהם
בענעידתיורה .וכשהםטשניוזיםבה.יזןכיאיןלהםחכמיע
ענעי ההחיהדומים בעיניהם כאלו כלם דברים ריקים ו*ן
בהםתועלק .יהכללפי שהםריקים מדעת וחבמה .שהרי
כלדברי דוערה כלםעניניםעלייניםויקיים .ועל כל רבר
ודיבור כהעב בה ס)יקרה היאמפנינים .וכלחפצים לאיש%ו
בה .ונל אותן רגפפשים
כאשר רואים עניני
קרלמ
יבעליבםי .אלא שהם שסרים
התורה.לארי להם שאינם
י להםכעותבע
תפלהם.רברים שאיןבהםתולת.ו
שהדובבר'יה מהם עלבון ד1עייע ויענו %בשנש של מורדים
באדעהשם

זיו הזהר

אוהה לך51 :ג]הייגו מררטת הרין %1 :פ 4שמדרטתהדין לאהר שפצל *%תפ שהעניר מהם הדיןוהחשיף הלנןחייגו מרת ההטרהיינ

אותפ ברחפיפ נשקתות הטים .רהפיםהייט מהיחת שצא המיפ למוע מן המקור וחמעין .ושקחות הייט המקום שהטים נאמפים שנ.%
ובן השפע מקור סוצאה הוא למעלה פספירת תפארת ונקרארהטיפ .ונאמפה לספירת טלכות הסכונה נשם שקתותג אליה באיט נלפ
י היטרו נרהטיק
ישתותוליגק השפע .ונוהיובן הפניע נאן שע חעברת הדין והתג*ת החמר גהרבה השפן כל כך ער עשהטקלות
" אסור ברהטים .שפירוש %שספירת התפארת הג-9את מלך אטור וקשור בהמקור של
ובשקתותהמיפ .ועע שמביא ראיה מה*יוק מלך
טוצא חשפע והברכה :זל] חייט פלנזת :הס) הייטע' שרים המושלים על כל האוטות מאימ לקבל שפע ענורם :נג ]1פל מרת הריןו
נני
] חח ודאהייט טרת ההסר51 :ת] ויחמט :לשון נקבה .ויאמו ל*ו .שתרץ שג4ן גבחי' נקכות בגאן לשתות הייע לקגל
ק
י"
הק
מפ
ומה *כתוב אח*נויפ הצאן בלשזן זכרהיינוגיון שאמ-נ הפ משפיעים היפן לוולם הזה .נגט] פף האם שפעל יעקב להש
הנבורות בחטריפולכללם יחר ט*ם לא :חהברו להיות1שצי הגונים שרה נשוח אלא וא:לוגן יחגגר על ה*שרמ .החטר עלהרין :מ 4חרי%
שיולד טזה מרת הרחטיפ:

לשדן קודש
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הזהר

וי6 5ת סתק(ות '(6ןדיגיןוגכירן דנפקי מנכורסד(ע'."5
העקב כשרצה מדרנה  .%העביר ממנה כל הדינים ויעקכ כד כע"( 6תקנ 6דרנן ס('ק (כ( "'גי
ן דנין
הבארברדגרם .באוהן ארכע רדמיםה"ו ונכורן תינס ו6וקיס 5ון(כסר6סיעיס כ'6נון"רכע רס.:ם,ק"1
פצבוועת .וךגרמם
דהממדים תחת חפרוה שרים.שנהמלאית מןדנחלים דקייתי תחות %ינ"
ר חפרוססריס ד"תיו(י6תהיגין נק'5ן
וטעעות העליונים .לפי שכאשר יוצאיםדמים מואת הבאר זתנועין ע(6ין .כג'ן דכד גפקין ת'ין תס"'
'(6ן %כע גע(י כ 65וע( 6קרון רסעיס.
ון
קק
ו
" 6חי' 1כ(( 6קסחי ו6יגה דיגיי ,כירן כיסו
דסייס

"

ד"

עירין פתנמא ובמאמי קדיוין שאלתא נ)רביחייא אמר
 .בוא וראה יעקב הוא
כהיב ודגשבים הפריד :עקביני'
מובחר האבותוהוא כלל כלם .ולפי שהואכלל כלם היא
עוטד להאיר להשכינה.כי יעקבעמדלהקן הפלתערבית.
וכל הקון ההוא כראף לו וקגו וכלאותן הצדדים דקדושם
שאר
כלם בתקון ההקק בצדו
ודשריש חלקו
העמים .אלה צדדיםעליונים הקדושים בלרושה העליונה.
ואלה צדדיםדגומאיםבטימאה דמומאה.והריביארנושכתוב

,קי,

טחל"

וישתלו עדריםלבדו.ויינעלו .שדווקיןתמוניםלהאטונה.
לבדו .כמש'כ ובך בחר ה' להיוה ל 4לעם סעלה מכל
העמיםזט' .ולא שתם על צאן לבן .שלא השים חלקו
ן סוד
הצרלו עמהם .ועלבן יעקב דמובהר שבאבות תיק
 .ודשריש הלקו תורלו מחלק תורל של' שאר
האמפה
הענרם* ועל וה כרעב וחעם דדבקים בה' אלהיכם חים
בלכםהיום:
נ)דאביכן התלבי והח4ף את משכרתיעשית מעים
נחטאלהים לדרעעמדי .א"ד אבאכתוב
ד) כי לא נחש ביעקב ולא קמם בישראל .עשרהטינים
כשפים ועממים הן בכתרים ההחתונים .שכתוב ס) ק0:ם
קסמים מועןומנחש וסכשף עצבר חבר ושואל אובוידעפי
חץרש אל דגעעים .דוי וע עשרה .ובבל העשרה מיני
כשפים וקסמים פעל לבן כננד יעקב ולא יכל לז.
וש*כחיזליף אה מושכרתי עשרת מפים %א נתט אליים
להרעעכוי .בצנים .כההטמווינין,קי)וכתובי)לשעירים
אתאף דגם ענים*שיריהם.כןנים .מעים כמשמעי .וכלםפעל
לבן כננד יעסב ה4א עלתה ביויו להרע לו
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שבעולם .ובזה הי'יודע בכל מה שבקש לדעה .א"ר חחא
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את בנימק .ולא נהקיסה עמו שעה אדת .בעטר הצער
שנרמה לאביה .אע"פ שרהכגה למזנ:
כ)דיננ %4אלהים אל לבן הארמי בחל1ם הלילהפו' .הף
הקב"ה בא אצל רשעים .אלא זהו השלהת
הממנה ההוא שנפקד עליו היה .לפי שכל אלו
י
כאאיש
טשים שליחות ל,קחים
ם.
השמרזה השם .ומיד דוין הם ב
ג) א"ראבא כתיב
לך פ!חדבר עפיעקב ממיב קד
רע .לפן4תדבר.אחפןר תעשהייעק
ב רעה צריך לומר .אלא
לבן רדף
יעקב בכח נבווים לד%ענר בו מלתמה.
שהרי כח יעקביבניוניול סמט .אלא שרצה לההמ כפיו
1להכרית ונל .זששב ארסי "ובד אבי .ולפיכ
ךוץכדעב פן
תדבר .ולאכהיב פן תעשה .חצצב יש לאל י לעשאת
עמכם רע .טניןהיה י שיכולתדי
' בתיו .אלא נם
שנאמראלהיאביכם
י
אמשודאעמר אלי%ו' .חוצה'העדותשפי
הקב'ה לדהמד .שכהוב וענתז השיתלפני אלדףךארנר
אובד אני %ו /וענ1ב כמש*כ לא תענהברעך:

יועמשטקי"ו".ייט..ו'ר ומ=כ
דיא
 .הנם ש44
ש5ןשטתכיןבועטיק ש"טשהמפע.
הטכטק
שתה "שק

תסומיס .יצדיק

נזיק 6ס((ת6ס'(1ד(66תכתן1

כית דגפק6

ענ

%46

,
ס"
י9%ססצ6ויס
נ",פ,ו(עס:
י
ו
י
ע
ט
'
2
ט
5
ד
3
%
ב
מ
ל%
ט2סתכומוכ'ט1סיס2י%:יי
ק עט נש ש%4יה%.של ,קנ חל ש"ש
6 .יקתיס
ח"

אע
ס 6כר תתנ6 6ת (5סיך (6ימיס ו6ס*נ ד6יסו
?ע .כעע (ס
ת(ס  6100ססו ד6כתכמ נ"'3טתדיר
'עק 3גזריס ו%

טראה מקוסחז )6דנרי* ג*ו טיףי.5

%

וצ 5ד5

:

נה בשעת
יוה 4של
הששום את הדבהף
חצטא

ע
ש
י
עה
41מ שוצא לווק שה דציבחר ומקטש-נ בו
ט4

נשנושה

 0ו 9קש 0 .ו 9וט 4טו%ישש

טצשרו

146

זהרויצא

לשון קודש

 )6ראה אלהים ער בעיובינך.

ק כל הוכחק
א'ר יצי

.לי .לכןית'ע%'%שגהיש~':ל
בון"היק:יי
רושע היצא
'

שרהם חר

שאמר
חור
לסרחעו.
ואטר ואלהי מיר:
אבע יצחק .מה דמעם בפחר
נ) ךישבע
נלפ
איב%הי אברהם .אלא שלא רצה
ידק ו
ן בושביללבן .ולא עוראלא שאק
להטריח לבודנתדימי
לו לאיש* אע'פ שנשבע באמת .לישבע בטים העליון
פדנל .א"ר -סי וראי לעןם הראוי נשבע יעקב כך.
וכן ראף לדוות.ויעקבדגצעבל ברברואמר .דרי חוא אמר
אלהי אברהם ועזב לאבי .עי אשייםדגל .כרך וישבע
יעקב בפחד אניו יצחק .ר"א כרי לדלעב %בדץולעכיר
על לבן!ק':1

ץי

י

ש

שעשי /י **י

ש

ן הזהר
ישו

ע ," 4ל /י/44י" נששי

שהק

!גיגך"6 .ר עמק כ(
)6
6ל0יס עז
5ש
ראה תוכמת 6דסוניסגי(יס 5יעק(3 3גן 6סזרסי"1.
5ל3ן 65וךפט (יס (ק*3ס זכתי 3ר6ס 56סיס עז גיגיו3יגך.
גמור יספעו גיגינו
ת 6מ1י כתי(6 3סי 36רסס
א(יזי6תר :(6י %רסס"סדר
6סיר ססו 6רסע 5תק5יס כיון
י גנףר:
ו6תרי56ס
כ)דישבע יעקנ נסמד %יו י5מק מ *6קעלו 6נכחז
עמק !( 6נ(6סי 6נרסס  6(6ד(3 6פ6
65ערח5 6ימיג 6כג'גיס ד35ן ו( 6עוז 6
6(%נ6דת(ר( 6ו:עי
ש6ס
ליס 65יגיס6 .ע*נ ד6ותי נקטט65 .6ות
דכ6 .65שו תסיוד6י (קיומ 6כדק 6י6ות 6ומי יעק 3כך.
וסכי 6תמ1י ויעק6 3סנמ 3מ5ס ו6מר .ס6 6שו 6תר
(6טי 6כרסס וס3ק 6 .6%5ג6 6ס(יס כ 65תע ויסנע
טקנ נפמד 6ניו יגמק דנר 6מו (6תכ(3 65דיגמ (מיקס

ע(ש ז(3ן !-!9
נ) ךי:נכץב ס(ך 5דרכו !"צילו ג' ת(%י 56מס
כיי
(6עזר מלד !
! נו 6(6תית כנימט (;ג.
ו
ן למר
7וון ן י,4מ
.מ
"י
,ה
;;ן ו
תוץ 4מ!יפמ
ה פנינ4
ע'4עשלבים
"*,יל
 .6קעע 4ן ו.רי 7
מ,
וש
ל,
1ק
ל*
ם;
ק]47
ענעוי

""ר

4בץש,ועסומ):
)ומסצ2
ק.יטם:י
ץ
"מ5יפייסין 6יס
ס
ןי
"ק
6פו 6תמוי ויסנע 3מ
8מו1ה "8דרו-

תו
ז6ת6
סמס 6קזיס( 6נ3י סיסר 6וקח] נע5 65נ3י 6תת 6מכ6ן
ז( 6י6ית 35ע5 5מיתי 5נכי 6תת6 .6י  65ס,י 3מ(י
פיוסין 5פייס .05 6דכתי 3ויסנע 3תקוס ו35תר וי5ן סס.
י
כד סוס6תי יעק 3תמרן מס כת' 3ויפגעו 3ו סדרת6יס
5פיים5 6יס5מיתי 5נ3ס .וי6מר יעק 3כ6סר ר6ס מ6יכ6סר
ל6ס46 .ן מ%5ין זתס ומ(6כיןד(י(ס סוו .ו6תכסי6ו ממס
ו5נת,י6תנ5יין 5יס .וע'ד כ6סר ר6ס כת' 3תמגס 56סיס
6
6 .יגון ד5עי
1ס תסכ 6זסוו 56ין זיממ561 6ין
י 3כסו 1ס וקע]
כתינ נסו מדגס (6סיס.ו6יגון דימת6
עת
ד5כ
"
וע*ז ויקר 6סס סתטס
ממגיס תריןמסריין )7 .ט
ס6
סג
נ*ך 56ע1ך  %מד כ( זמ
ח"ז"צק6 3סתכמ (נ3יס ז(3ן 65
ת ('5עמיס ק*3ס .ו6י תי %וס 6כתינוי6תר ס' "(6צק3
סונ% 56ן6נות'ךונו' ס6ינסופ6סוס טמג6זנע65 6קפר%
מ5נן.יכ
ז 6תסרט מגיס 6ש (ק53יס 6יגסות(6כי ו6ואומ
נ6ורמ .6ת6מזי כתי3ויפנעי 3ו ויסנע 3מ%5י56סיסמכעי
(יס .מ6ינו 6 6(6יגסו 6תו 65תכ 6%ניס.ז6יגון תסער6
ן דכמיכ פל5כי 5לטקט ו
%מר5
וצכהץטקימיי
6מ.פ5ת6פממטףר*
פל5כיררמיי .ו5פכללי 3ש רממיודינ
3קדמית6
מהגס (6סיס 4ט מד (3תר ויקר 6ססטמקיס ססו 6המגש.
תרי .מז מססר 6זדיג 6ומז מסער 6דרממי .מ'%5ן מס6י
מ %ומ%5ין תסמי ניס .6וע*ד כטנ ויסנטונו.נו דייק.6
וי"תר"צקנכ"סר ר6ס ר6 %ותס מנעי 5ט% .י ר6ם.
(ון כ(י5ן כמד .6ת
656
ת]דנקו ז 6נז .6מתחנרן
מ
פ.
ד6
ז 6נ
" וע*ד כת'נ ר %הי ע5סו 6מו %וח( 6ש
ו%יע5 6יסיד 6דעסו ס)רני 6 6%תר ת 6מ1י כד
גפק "צקכ 5מיסך 5מרן נ(ופזוי סוס ז6 65ינסינ .מס
כתי 3ויפנע כמקוס וט' 6 6(1תי3ו(יס 6ל 6כמ( .%ססת6
ז%פנ וטס 6תי ככ5ט סנסין ככיכול מסריין ע(6ין
פנעין 3יס ו6פמגט5יס.יכתיכ ויפנפו 3ו 6ימן6סירו
5מפנפ

וע"כויקיא שםדטים ההוא סךצש .ב' בוצווז )7 .וומד
א"ר אלעזרבוא וראה כל זנק שיעקב נםצא א?ל לא
דבר עמוהקבשה .ואם תאמרהרי כהובויאמר ה' אליעקב
שובאלארץ אבהזעו' .זהדף' לבמוףבזמן שרצהלדפרר
מלבן .וכאשר נפרד ממם בשלננדו %אכי 6האלהולעודצ
בררך .באהץאהכהובויפנשבו.ויפנעבמלאכי אלדףםצריך
4מר .סוצבו .אלא שהם באו לדוזכלל בו .שהם מצד
בחעת נבורהבאו .שכתוב מלאכיאלהש .וראהמיד אחר
 .בואמ"אה בתחלה
מ רחכים .השעכללו בורחמיםורין
בלואצכהיאלליםוה.אחד .אח'כויקרא שםדטיםדיזאכוצש.
 .פחהר מ?ד חרחנרם .מלאכים מ?ד
שצים .אחד מ?דהדין
וה1םלאכים מ?דוה .ועשכ כהצביפנש בו .בו דוקא.
ואמריעקב כאשר ראם .ראה אמעםצריך6מר .מהוראם.
%א שואה שהםנכלליםכאחד .רבקים אבוה .מתהברים
הי]
ללותו
וה באה 4וע*כ כה
יבס)ר*ר*בםי אבא אמוכרלבםואבו)
יאהכאשר
ר
ולהצ"ץ סוד שלץשפ.
יצא יעקנללכתלדרן .בלבדו דוה שלא נשא אשה .פה
כתוביפנע במקום עו'.ולאנש4ה אלאברהים.ותהשיי'
נשף ובא עם כ 4השבבים .כבעץל מחמת עלענים הע
, .שכתוב ושנשבו .הם חארו
מבקשים מממ משהדצנוו"4ו
פקש
* 0אש לש 4 )1אא ש
נשיאהמקומות  4ז 9קע :סיף

יבן

יפ

*י!יי

ך ךפךט%
זי

 91 )0שט

הפו על מרת הפלמת:התו,היינו יער הפארת ופלמת( :קע] פי בלשון 4טר
*קו! 5 8התאפר גבה שלרין וננדרח 4הל8ם שמוו
הש*ע אפאה
"והפ4 .ץ] פ" שלכן כתוב ראפ 44א ראהאיוופ הלקען ראפ פרה יהתר על ההבללות השעאהוות :מף )4שהו
גמ
לפדת פלסת שחףאת יפ 4גד %ב!כות עבוהת"שראל4יאפ שוהופ נל באו העולפ:

לשון הזהר

והךריצא

ןויפנעו
(תעט כיסכקומית"6יסו ויפנע כתקיס "יני
כו .כנין וניגיס 1וק'יחע]ק :ונ"י:ון ס:עיןססת""
תסקיין תינון
כ(י64
 6(1עת
מתי 6וית6
כ"
סס
"כמיזו ועיג6
י6
"ץר יפקכ
קות*ות
כת(.%
כ
ר
תת
כיתכ
"ס "סתנותפ לון.
כ06ר ר4ס
'
וס0תתח"גס 6לסיס זס ונוו
ן סוו 6ינון וממ6
.
כך
לון
י6יגו
"תמזו
ו"
חעלית(".6כניוגתיסריין קר
"יס תסריין ד"תחזו כ(
תג
ממ
מ
ו6ת6י 6תנלי( 16מפנע ליס 6ל 6סכיגת6 6זל6
תכתי"
ס לנס(( 6כית'ס ותמכ 6ל'סלכניץין (נעל 6כית6
לב
עת'סויעקככוק"'6ותוכדיןס'כת'כ") ו0כיעקכ.ו0קעום"נן
וחין מתריו .כרוך (עו(ס"ת
ן 61תן

6י,

ש"

לשון קודש

עך

147

לבקשטמנו .בתחלההיה דצא ויפנעבמקום .עתה הםויפנש
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דרביך .זהיעקב .שהקב"הרימין
לפי שהרי הצא בא שלם בשבמרם עליונים בלם תמימים
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מרגה עמו השכעה .ובש מדטת מלאכים קרושים למבב
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יבא .ואלה
ב
הטלאכים
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14מת 5:כנהא וחע6
לאברדם .הביפ 4שמאל היאהליצחק .הביפ בהנוף וראה 65כרסס 6סתכ5 5סת 656ומת6
ונן

5י%
ס' סנינ5יי6יוךוש55ס 6רלך5.יסס

.בעמור
שצבללמצדוה ונכללמצד א אוועע בבףירכי
אחד הסמוךלדגיף .והוא מבושץלדנוף.וופ~כךדצנה
ך
א
9
מ
נבץיס*נ
ה' סביבליראיו4חלצם.ווקיפובבל צדדיו בשביללהצילו.
5,יס.-
וכאשרשרתה השבעה א?ר 1הרבה חילותוכיצות באועכ.%
ומאותן המלאכים ש%ח אלעשי .ר' אבא אטר וישלחיעקנ ות6יג'
כןשת65כיןסיר 4ני 6ץ %ר'4גש6טנ6וע.%י"5מ יכל4
מלאכים.מפנימה נהוורר דצא לשלח אלעשו .ומומבדיה ת 65וכי 4?6
כ סוס
י:
6תני
לו לעשעיק מטנו .אלא אמר יקקב יודע*צי שעשו דששש
על כבודאב.ולעילם 5אדיניזלפניו.חהרינ ירעשהיאיל
י
י*
8%" %
במ
אי
יני רהצהלויזופ
גךםא"צייראסכצו.ורק עתה שאביקים א
ר
מ
א
ה
ל
ש
י
ו
ן
ו
ע
מ
ש
עמו.ברדוישלחיעקב %אכיםלפ%ז.ר
,
ביטמחבבדוהמרלחם.
*עקכמלאכים.כתובא)מ%בנקלהועבדלו
ק
 .שדכניע עצכ%לפניעשו.בשבילשאח"כ
פ%בנקלה .והיעקב
ם בויעבדוך עמים 5י%ו' מנד וצמ5ו' .ויתקייס כיס
ידד' עשו עבדלו וישלפעלי .ויתקי
ויש-ווט לך 5צסים גו' .ה%ד לא דד'זנע ססשלת יעקב
כל] .לפי שמלקה יעקב למוףהימים .וע'כ הוהיעקבמיד
 .וה שהוא
גקלה .ואח'כ וה ש%ףה מתכבדהיה עבדלו
חטר 5חם9יה עבד לזה שנהט ל 1הב דק ותייוש .בהש מסו לצ יס 6מכד56ססז 6דיסכו 5יס רוכ ונן ותירוס ת6
ק
"השהוט5פי שיר יעקב שגצרך לו עתה 4הכנע .נתהפך
ער חכמה וערמה עשה בוה מכלמה שעשה 5יס
ויותר
ק ךו נו 6תג 5תס וענו
להיהזנקלרעויות
היה עו9 %דע חכמה .11דףה דצרנ את 3נכש וטסז .ד 15*6סוס ידע טסו מכהס ו.6
5יס
ננד עען.
שאי* עצסו שלא יבא לוה:
"
ט
ק
י
ו שהם לאמר כה תאסרין לאדיני 4עשו כה אמד נ)דרשכך 16תס 65תר כס ת6תרון 65וני 5מסי גס 6תר
י)ויצ
'-
עברך יעקב עם לבן נרתיגו' .מיד פהחיעקב
",שההפך לו לעבד.כרי שלא השעכלע %,בא%תן הברכות 65תספ5 %יס
צין ופ שתכ 5טסונ6יגון
יטקכ ס5יק 4ן 5כתר כוק6 6ץון '6ר
שברכואביו.שויייעקכםלקאותןעלאחרכךכסושאםרנו.א'ר דנרליי 5נוי
ואמר עםלבן נרתק
י
ס
ר
טידה מה ראהיעקב ששלחל
שאמרודלבערשי
ס
ת
ס
י
ת
ו
מ
י
5
ס
כ
ד
י
כ
ט
ר
ת
6
ו
ס
5
ת
6
5
6
6
ו
ן
כ
5
מה פעלבשלטיתו
וה .אלא לבן דארמי וכי
ס6רתי
וכי דלךבעולם .שלא דיה אדם שיוכל לדנצל סמנו.
שהואדיה חנם בכשפים ורבבקסמים.ואביו של בשהדףה.
ובע"י דוא אבי בלעם .שכתוב נ) בלעםבןבע"י הקוסם .ונטור 6נוי ונ5עס וכתינ
נן נטור סקוסס.
ולבן דדה חכם בכוטפים וק0טים יותר מכלם .ועם כל זה
לאיכ4 %עקב .ובקשלהאבידליעקב בכמהמיניכשפים.
%
וש'כ ארמי %4בדאבי .א'ר אבא כל בני העולם יו,
י שבקש
סוס רכ מג'תין "הרס:
ן וקוסתין
רנטי
,לשהלאבנןיוץנדובלכשיפייזונמליאםניוצדנ~כשפים ההקוסמים.וימ
לסמנו .וכל טהשידע בלעםססנו
דיה.תמזוננו בנלעםי
)כיידעתי את אשר תברךסבורך
 .וכל בני העולם ה? מפחרים מלבן "סר ת %ע %וגעי ט5ת 6סוו
ואשף תאר ייאר
סו תסתפי
הטכישפיו(.ודברהראשין ששוחיעקב לעשי שאמר עם לבן וממרסוי ות5ס 6%ס וסור יעון 5ט 6תר מס 5נן
י שנה .לא
נרתי .יא*שר תאטף שעק קצרהי
קגשה.שיחןותדישא
כ'
סו .ואפשר
ע
קא
ז
תאמרלאשלואאחערלהעבדיזיעתכלהו.ם .הועלי שוריחטור .אותןעצזי תית66ו165ס5יקניוי כ5וס נור
6יגון תרי
נזועתה
מתחברותשתיהןיחד אען מהחברות
דעריעם.לעש
ילפיכה כהוב 5א תחרש בש%רובישמה* %5 656ן 6מ5ת 6וננשכ גתינ 65
1
ךל
כםא.שו
אלא לה
יחדו .צאן ועבדחשפחה.איה דם כתים חתחתפים שהינם
הקבשה במצים .בבורבדנוה .בבור השבי .בכור דאאאץה .קלס נת5ריס .נטר נסתס זנכורזססכי ככור ס
זש'כ צאןועבד ישפחה .מיד נתירא ע %,ויצא לט*אתו.
ופחרדיה לו כהעסב כמו שהיה לו ליעקב מעש .משל
לאיש ש%וה מהלך בדרך .יבדרך חליכהו שצטע על
אחדשייא אצרב נדרך.פנע בו אחש אחף .אשל שלמי 5ססיס וטט כקנ4יפ .5סנמכי
ס כר נפ 6חר6 .6ש5
תט*
אתה
ש פ* *ץ  0ט 9ש1" 0 .א *ע  0טי %גע
טיאה
9ר דטהר
שאי4להפןיג%ן ושמאל פהפר וגבורח פאנוהם וי?חק,
ח  48ש,עקב שרש בש%%ח שלויחפד""י"%י

ג
גםי

,מי

ז

ג

י

%

,::%ןיןייןון:%,%,ינ;"
י"5,יו; ך
%

ג%

ילו

1

*,21:

ינ5טס

*

ן
2ט:5:נן!"""

ף

מימית

צ
ש

נ~"ש:ן,:כעייך
",יי)5'%:ץ~%?:נ

והר רשלח

טשדו קירש

עהיי4פ

לשון הצהר
"גת "6ל תס('ג' (ג'ון"ג
 ("6 6סע' 5ך תנכ.'6ן אתה .א"למן החילות של פלוני אנה א"ל מטהלךסלפני.
י חד מוי6 6ג 6תיית' ,קעי( (י0ן שכלמי הקרב אצלי .נהש אהד אני מביא ווזרנ אותו,
וכ( ת6ן דקריככסד,
6ע ססו 6כ'ג (( 61?0ניון  ("61מד כ"ג 6ת' הלך וה האיש להשר דהוא וא"ל .איש אחד רולך.
וכ(ייקןדיקייכ כסן'סגמכיסמדמוי6דסו6ת"תיית"ת סתען וכלמי הק-באצלונשכו נחשאחד שהואמביאוממיתו .שמע
ססוח(ניון ודמי( 6תר י6ות ד6יזי( (קכ(יס ו6תפיים כסדיס וה השר ונהירא .אסר מומב שא4ר,ראתו ואשלים עמו,
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ביום .ולפיכך כדעב  '6משא
יעקב .לפי שי
יטה
עקכבחטש
לי
ע"
שימף טה טלילה 2צמר סהטליל
תמהא* ערא
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י-8ח לו השכהש.ששייאז זמטלוש"י.היא עזלע *תעל
ירכו .וזדן רמן שחרי כלובע שישראל בנלתע היברים
וצער
יאיר להם היוםותבא
מלכהאםובסינםוחה .שויהוצריבשהוצהרמוכתא.ובכ
ים
יטצמהעידש טכמה צרות
אשב
ץטטתשסב* .ויהפלאועלעצמם .לפיכך רזרח  6השמש.
ההנו דםמן של מטחה.ואוהיא טלע על קיכו .דןניש
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ש 6יוא
61פ'נ ז(ךיכ
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ידיפקנ יע*ד ל6נעיגז
כדי ונבהזהצ.ואינויכול להרעלבני:עקב .יע"כ לאנצרך חי5יסיתוקפיס651 .יכיל ל6%ס6ינכו
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הלב אף כאן נער4יות נשישת שנא זהעשע.
י
דמ
ל א'ריע
כתוב קומה ר דיויעני אלדיכי דגית אהכ
ד.
אויבי
איא
שנ .רשום שברת %סדט אלתיי
א שברת
י
ה
ב
ב
ר
ש
שהיי נתארכו שנת על שחשב לנשבו .ועל כן ויבכו .וה

ו ההברים ,טא וראה כמה הוה
בכה וזד בכה .כךביאי
לבי ורצמט שר עשוכננד יעקב ,שחריאפילו בשעהדיךא
חשב לדגמתין ע 5העק שרוכל לדדעלו ולקמועלו.וע:ב
ףבט .זר 9ה בוכה על שלא היה חשוב לדנש מה.

ושי

ז 6נ5טס כז נריך 5ון '5סר (6דס 65 6כריך לת 3יפיפ6
דלכ6 .6וף סס'כ 6גפתרומ56ג0ם'.קותסיג 6ד 6פסו "6ריוסי
כתי 3וומס סזסיסגי
כ' סכיס 6ת כל6ויכי5מו.
 6סרככמ ,
סכי רספיס סכרת ותגן  (6תר!-ר' סכרפ 6ל
5יס ופל ד 6וינכו ד6
י עלדחסינ
ד6 %וסדנ6י6ונכס
כ6
סי
גר
5נ
גי י6קמיס מ
י .פ 6מה נמס
.
י
גכי
יי
6
סת
5כיס !רטתיסיססו 5גכיס דיפקכ דר% 64עו כססי 6ספ
ס וט*ו
מסינ 5תרך ~מגין לתפנד ליס כיסין ולקערנ 6לי
ויככו .ד 6סוס ככ' ד 65סוס מסיכ665תצ 6מו ידף.

"6ר  6%ת6י6פ מטשםניתני-%וייקשע.:

חה די' ביכה ל8י שאביו ייה קים %א להרעלו.
סררהאפבעאם.ודאי נחלש רתדזנוכיםש9עעבשץן בשעהיכוי
א'
שראה9יעקב.
טטעהדיצא של עץצ .ת6י פפמ 6כפנסיון יס6 6סתכס כסוש סס 61מתג 6חצסו.
י
ף
ד
ש
י
פ
ל
ח'כ לאיכלע,טו לשלם בדזנזו ,שנך כלענעי ש9םדשה ופ"ו'65כי5 5ס5ס6ס כרינףס דסכי כ5מ5יןדס6י פ%5
תו9ים במה ש9מעלה.
כאשרטמשמלכהיברלםמנלמהטעלהעדבתשחניתהנ.ה "ש " .טש פי "ק
ממכערם נם לםםה .ףץ מ
מ
,ת""
חממשלה למעלרג ההכל זה ב!ה ת54ה!
י
) ךישא את עעע הרא את דנשום וושת ודלדים 0 .'13דישא 6ת צמי הר6 6פ סגסיס 4שפ סי5דיס ונף.
א"ר שטעה בוא וראה זה עץן חרשע טק
5הר סמעע פ 6פד סס %רספ ופט יסיכ
עע9
פימ'
 9קפ 0 6פם 4נ*3 0 1גק לג
מראהמקומות 3%ייצ י*ש  0 :89 9 0סשש 4ז 0י

""

ש*ך

:לו

-1ודק%

 )6%זחו הטשם שרשב*י א4פראגיד בושש*תש"4של
היהלגנוללתגעלוכלפרקולשהמש1ל4טופו*ו א*משאנ %טכ"י
להגוף כךקףי ירוש*ליפ בואת משיפעמלטעי

ושעא השצאר נאיפנל אנצצתפן הפא4

1הרך'שלח

לשון הזהר

לשדן קורש

עם

149

עיניו להמתכל על דגשים .ובעבורו התקיןיעקב התקנים
שלו .וישם השפחווז לראשונה ובניהן אוויהן .שחשוביס
יוחר .לאה אחייהםובניהאחריה .אח'כ רחרואחריהיומף.
ודוא עברלפניהם .כאשר השבזתיו כלם מה כהעב .ווזנשנה
עותשתרוין .ואח"כ כתוב ותגשגם לאה
השפחות הנהייידיד
וילריהוישקחוו.ואחר עש יוסף ורחלוט' .והרייוקולבמוף
היה ורחל לפניו .אלאבן הטב בן האריבצדיקו שלעולם
יוסף.כיון שראקה עינו שרשע הדצא מ0הבל על דגשוים
הי' מפחד על אמו.יצא מאחייה ופרסזרועותיו תופווכסה
עליה .כדי שלאיתן רשע ההואעיניו באמו .כמהטזפשמ.
ןעליה .ולא יכלהעינו של אהזו
שש אמחז לכל צרויגי
רישע לשלט עליה .זש"כ בן טרת יומף בן פדת
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דהי( פל5תיס .נמיק מ6כתרס ופריס דרועיי ונופיס וכטי
פ(ס כג'ן ד( 6יתן ססו 6רסע טנוי כ6תיס כמס 6תסני
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נט 6סס5 %יגון כרכ6ן ר,דנול רנרכיס 6נוי העו"ן ( 6רצה עתה אותן נדנות דיאשונות שברכו אביו .ועחי לא
שסלקן לסוף הימים.
6תקייתו כיס 6פי(ו חד מגייסו .נניו דסליק(ון(סיף'ימי 6נתקיימו בו אפילו אחתמהן.
כסעת 6ד%סריכו (כנוי (גמ גו עתין וע(ת 6וננין כך בשעח שיצטרכו לבניו לננד כל
לפיאומות העולם, .לפיכך
כסעת 6ד6מר פס 1גסע :וג(כס ונפ(וג ס6י ע(מ 6כחן בשעה שאמר עשו נסעה ינלכה .ונחלק עולם הזה ביחר
ונם(וק כמד 6מס 6קר יטכר ג6 6יגי (פג' ענדו ינשלט ביהד מ" אמר יעקב .עבר נא אדנילפני עבדו.
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ישו

והרו'2טלח

ן הוהר
ישו

%1ייך6

י סכי תס1
וכלם קוראים לו יעקב ככקדם .אם כן מהו ו4א יקרא
ש-שם ג 65נךון ליס יפק 3כתלקדתין 6
ד 'פק 5*6 3ספיר ק6 6תרת1 ..ס6 6תתר
אמרו
י
פ
שסך עוד יקקב .א" יפה :אלת
יסים הוא בודאי .ווהררקיב"ה הף"ה הוא ל 6תר רהת' 6יסו וד .'6וקכ"ס ס' סת'ס
הוי"ד בכל מקים רח
שמו .שכתוב 6ן אני ה' הוא שמי .ואט רואים שלפעם*ם 6יסו .וכתי6 )6 3ני ס' סו 6סתי .ומתינין ולזתגין
נקרא שמו אלהים .והוא דין בכלמק.ם .אלאבזמןשצדיקים 6תקריסתיס6לסיס.וסו 6ויכ36כ6 5תר 6ל3 6זתנ 6ד6סני6ו
בשם של רחמים .ובזמן זכ6ין 3פלת 6סן סלףס .ו6תקרי 3סת 6ורמתי 31זתנ6
סרבים בעולם הוי"ה שמו.
"מו .עקרא בהשם אלהים ד6סני6ו חיי'3ן 3עלת56 6סיס סתיס ו6תלן' 3סת6ד56סיס..
קרש
שהרשע.םמרבים בעולםאלהוינם
כן נםיעקנ .לפעמים נקרא ישראל ולפעמים נקראיעקב .סכי גתי 'פק5 3זתנין 6קרי יסר6ל ולזתנין 6קר' יפקכ.
והכל במירטת ידועות .ומה שנאמר לא יקרא
שמךבעולואר 'עקכ 65תיס3 63סת 6ד65*6 .6י ק :ק ' ,!-
קקב .ה*יט לרמישב בשם הזה .א"ל א"כ הרי כתו
יקרא עוד שטך אברם והיה שטך אברהם .א"ל שם כתוב יקר 6פת סתך 6כרס וסיס סתך 36רסס  5*6סתס כתי3
והיה .ועל כן נהקיים רק בשם הזה .אבל כאן לא כתוב וסיס ופל ד 6ק"ח 6כג"סו* 6ת 5% 6סכ 65 6כתי3
וויה .אלאני אם ישראל יהיה שמך ,ולאכהוב והיה שמך וסיס 6ל6כי  06יסרשיסיס סתך  651כתי 3וסיס סתך
י2צראל .ואפילו פעם אחת די לרג9יא ישראל .כל שכן יסר6ל י6פי3 15זתנ 6מי 6סני ליס כ 5סכן
שנקרא לפעם4ם כך ולפעמיםכך .וכאשר :תעמרו בניו ד5זתניו כך י5זתנין כך וכו 6תפערו 3טי 3כסני
ן 6תפסר 3סת6
בכהניםולים חטעעלו במדרטת עליוטת .א ,נתעמר בשם עט6י "קסתלש 3דרניןד6עלת6דייןר :יי
י
; הגדד
רכר אתו רבי שמעק ריעל תפליו %סיס 3תקוס ,סר ו3ר 6ת .1רכי סתפון
ל מעלץ אלדים נמקום
ריע אמר סכאן שנעשה א
6ץר קכ6ן י6תפ'3ד 4ת'כ 6קד'ס3 6סוי %סן.
יבה קדישה עם האבות.
שכ
מי
א מרכבה קדי2צה ליונד העוסרלהאיר ית 6חזי יפקכ 6יסו רתיכ 6קד'ס 6על6ס וקיי65 %כסר6
.כוא מיאהיעקביי
להשכינה .וןא טרכבה בלברו .זש"בייעל מעליו אלהים! 5סיסר 6ו6יסו רתיכ53 6מודוי סס"דויפל תפ5יו 56סיס-
נ)ךידד בצאת נפשהכי מתה 2ו .א"ר אבא וכיכיון נ)ןידד %3ת נפססכי תפס ט'6 .שר  6%וכי כיין
י 653ת נפסס  65ידס%כי תתס6 .ל6
שאמר ועע בצאת נפשה לא טדעכי ט2ה .אל4
ו6תרי"ס
נצרך להשטיענו שלא חזרה דגשמה להטף יוו2ר ומתה 56סריך ננין ו 65לאטירת 5נופ 6יפ"ך ות'תת
רחל מהש 2הגוף .לפי שיש אנוום שנשמהידץ עט%ת רמל תיתת נט 6כנין ו6ית 3ני נס 6דנפקי גסתתייסו
מוזהת למקומן .יכנץ שכהוב נ) ותשב רהצ אליו.ן 61סךרן ל6תריי:ו .וכתס ד6ת 6תר ג) ותס 3רוט
6ל
יס
ית
ת
ותשב פש הילד על ו4בווירו אבל ט יצאה נשמתהן ותס 3גפס סילד פ 5קר3ו וימי %ל 'ס6י קפקפ גס
ולא חזרה למגךמה ומתהרחל .ותשיא שמובןאוני .שדין ול6 6סדרת ל6תרס חץיתת ימל ותקר 6סתו3ן %ני יקסט
קשהננזרעליה .ויעק-ב החדרו וקשרלולימין.לפי שבחינתן דדיג6 6תנזר פגס ויפקכ 6סדר5יס וקסיר '5סליתינ3 6נין
א נן אגי צדן דתער%3סריךלקסר'56ס'5תינ'6תמו61ע"נו6יסוגן6מ' ססר6
מערב נצרך לקשרולימין "מ) ואע"פשיי
שלדין הקשה .מ'ם בן ימין ושאשהרי נקשרבימין ו דד'נ 6קס'3 6ן יתין 6יסי וס3 6יתין 6תר4ר
ד) ובוא וראהאין מקמרנ נם?א על הארם אלא בשעתןי
)ית 6הזי ל'ת תקערג6 6סתכמ ע5יס ד3ר נס 3 656זתכ6
ה0כנה.ולפי ערעקבאיהר נדרו שגרר לפני הקב"ה.נתנבי
הדין על עץ רמק4טינ שקמרנ על יעקב .ותבערין בשעה
המכנה שהיתהרהל בה .אמרלפניהקב'ה.וררייעקבנרר
נררו ולא שףלם .והרי דצא תקיף מכלם בששר יבבנים
בכל מהשנצרך .ולא שרלםנדרו עצדרלפניך .ילא לקוה
עטש מכגו .מיד ותלר רהל ותקש בלדתה .מדצ ותקש.
שנתקשה הדין למעלה אצל מלאך המות עענש יעקב בזה.
מה רמעם .לפי שבו2וב ס) ואם אין לך לשלם ימ
היקח
כהטכבך מתחתך .ועלכן מתה רחל שנמסר הדיןליד מלאך
י אמר כתוב ו) קללת חגם לא תבא.
הנבת..י) ר'יס
5
וניארו לובוי" .1שאם קללת צדיק דןא .אפילו אם לא
הץ
ס כיוןדגפק6תפותיםגס 5לסססו5' 6ר
טתכון בה.כיון שיצאה מפט מקחה יצר הרע ההוא ומקמרנ
בה בשעת רמכנה .יעקב אמר עם אשר תמצא אתאלהיך 3ס 3סטת 6וסכגס 'פק6 3מך עס 6סר תת6 65ת%סיך
לא עדה .וא'ע"פשיצא לאירע .לקחלו לרבור הזה שפן  65עדס.ו6ע*נז6יסו ל6סוס ידפ נע 5לססי 6ת5ססכ*6
הדוא שנמצא תמיר אצל האגשים .ועלבן למדנו לעולם סען ד"סתכמ נ3ייסו תדרננני  %:ט % 5טיגן לפולס
אל יפתח אדם פיו לשפן .לפי שהוא טפל רבור רויא 6ל יפתמ 3ר נס פותיס 5מענ.6ננין ונעי5 5ססי 6פ5ס
ומקטינ ט למעלה 41ממה .כ 5שכן דבור של חכם * ונוקגגרנ 3ס 5פי 65ותת 5: .6סכן ת5ס דטסס 5ט
ת5ס ד5הק" .6ה %סוץ '%ן ,פפנפפ רמל:
רבור של צדיק .הגל שתיאלא נענשה רחל:
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ר !4ען1ןט
עימ שעיא נחלה במהלת העצגימ ופרה ששרה מברתעליו ונזשה עקרכי נאבר מממ הכח גבר*ג ומושהית הארץ במ1יעת*ריה
ירכיהכי לא תדצ בראה לשנת יצרח! " ]6שאימ רוצה להעמיר תולתת כמואינן! :כט בהזלרת בנים כמש*כ נבקר ורע,רעך ולערנ
אל תגח ידך :ננ] היימ המ9ר שממם נובע השפע לסרת המלמת לצורך קעפהעולמ:
מקצדת

לשון הזהר

זןן 4ףשב

ט5תט73פירין .כנק 7ין 3 657ט5 6תיסכ 06ת5 . 6ית
ליס תק:ס (עו5ס תטית  65יוכ5 5תקן 3נין 3 657ט6
ו(6כת7ל3 6סריס ור3יס ומהא67 6פת57ינס3
5תיס3
כי67 .5תתתקן 3סריקיס 7קרי5 3ש7 .ס661מוי.
"
6תת 6ו6
תתי
ל6
וסטו7 6תית 3ל3 6נין כ 7נסיק תס6י טלת0 .5ט3 61רנם
' 1ל 6נסי 5פ5ק 3ססו6
ל 6ט3 (6סרנו67
נ
ר 7כל נסתת'ן 6תכ(ילו
יכ%5ת3י4ע
'ו
טלת 6ונם-תיס ל%5 6
ו5תגזר 7יוקניס תפתן .סס* 7חכרתס סנסם ססי 6ו%סני
סות %וכ7ין ס3 .61ר5 6יס ק*3ס סריק 7יסרוק 5יס תי67
7ק-רי5 3יס .ססשתר )6
דתמג5ין .ו67
י'.י3סנכיי
כט
"מש ימ7וינו'.וכ6תדי34י 6 %ל6מת6מיךוי3ס *46סי
ן
וגספתיס  65ט6לת קתיס גך*ס6 .ל0 6י 6קיית6
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פה

9א

מיעשוחפיויה .כנון ?ה שאינו רוצה לישא "שה ..אץ
י שלא רצה
לו תקנה לעולם .מעות לא יוכל לתקן" .פ
לישא אשה ולהשתדל כפריה ורביה .וזה שהשתדל ונשא
אושה 1לאיכל.וה מתתקן בגאולת רקךובאליו .שיצאאודו.
וזה שמת בלא בנים .כאשר יוצא מזה העולם .איש הזה
אימ נכנס לפנים מן ד5רוכתוכי
 ,ואינו נומל חלק בעולם
ההוא .ונשמתו אינה נכללת ברמקום שכל הגשמותנכ~~זת
ושנלקחה דמותו משם"*1 .ב ונכרתה דגפש ההיאמ"פני.
י
וכיון שכן הוא .ברא לו הקכ"ה טאל ע4גאל אותו מיר
רמחבלים .וזהו אחיו וזקרוב אליו .שנאמי ח)כי ישבו
אחיםיחדוגו'.וכהובבאאל אשתאחיךויבם אותה גו'.לפי
שנשמהו אעה נכנסת לפני רקבזה .אלא שהיא עומדת
ר בזה העולם בטף ההוא
.
מבחוץ .לפ שלא ונהיהאי
יוכה במקום הזה יצא למקום אחר ויוכהבו.
מ שאימ ז
ימיון זה עץ הדולק והאוראינו עולה .מכים בו להוהן
כר
 .עץדוא האדם .שכתוב כ)
ממקימוויערה בו האור
ר
י
א
י
י
כ
האדם עץ השדה .אם נזרהנ באשה ולא זכה לבנים4 .ה
א עץ הרולק והאור אימ עולה .כלומר נשמוצלא זמתה
די
בזה דגוף להא)ר .אלא שהיא בחשך ..ובוא וראה אע*פ
שהאדםיסק בתורה יומם ולילה .אם מקורו ומעיט קים
בועל דגם .אין ל 1מקום ליכנס רפנים מן הפיוכת.

ל3ר3 .נין 7ל~ 6כס ל6נסר3 6ס6י ע5ת3 6סס 61נוס6
ת6ן ~657כי 3ס6י 6תר יסה 65תר 06ר 6וטכי 3יס.
כנוו6 67 %ט577 6יק ונסו 65 %ס5יק3' .ססין לש
ויס(ק נסו3 %יס וימיר6 .פ 6סו 6ח7ס7 .כתי 3נ) כי
י 35גין67 .
ס76ס טן סס7ס6.י 16דחנ 63תת 6% 6יכ
77 5%ליק ונסור65 6ס5יק .כלותר נסתתש ~ 55כ6ת
סס"
3
סו 6נוס65 6תנסר6656 .6יסי 3מסוכ ..6ות6ת~י *4נ
37רנס5סתדלנ5ח-יית 5ילילא י99וריסות3וטיסקיאש6
יי
3יס (תנג .6לית 5
פספ
י 6תר (6טל5 6מרנו..67
ץ 1ק3 6טי נ) בוא וראה כסה חם הקב'ה על מעשיו .לפי שרוצה
נ) ת 6מד כתס מס ק*3ס פ 5טו73וי.
נ
י
עתקן  651ית36י 7תססו 6טלת67 6תי ..ק"3ס נסט שיתתק האדם ולא טץ' נהחה מעולם הבא ר"ב"ה נמע
6נלמו עצים בזה השלם .אם הצליחו מומב .ואם לא הצלעצ
ין 3ס6וימת5טלת6 .6י 5%מ 1י6ות.
*
5
י עו9ים המוב עמע אותם אפילו כמהפעמים.ולכן כל
לון 6סילו כתס~ת
5
כ
6טקר 5ון
ך
כ
י
כ
ר
ד
.כין .ו3נכיתןי5% -3ל4רני
ג 4ת הקב'ה כלם למוב ולתקן העולם .סה כתוב בא אל אץ4ע
7ק*3ס כלסו 5ע651 3תקנ 6ט5ת6
י
6
ת
6מיך וי3ס 6ותס7 .ס 6יסו7ס וכ5סו סכט'ן סח ידטי אחיך ויבם אותה .שהדי יהודה וכל השבפים היו יודעים
 67ופקר76תלת6וסקסורע3.נין7טס~%רט%עריך65פתקנ 6זאת.ועיי
י הדבר והקםזרץ .לפי והרע דהיאנצרךלתש
גצנ
ת5ס% .ת%ס נולת5 6תקונ657 6
 6הדבר .שהן" געשה טף לתיקון .שלא יהיע נפרר הגזע
טסרסיס סד 59י6ות .סס*7י) ו76ס ט 5טיפתר%יססו:13ה ,משרש כראה להיוה .זש"כ ד) ואדם על עפר ישוב,כסן
וכ 7תתסקנן לכתר נדק 5י5ו5 .0לז הססכמין 3סמ 6וכאשר מתתקנים אח"כ כראף .אלה הם שנשתבודם בעזדם
ט5ת3 6נין 7ק*3ס 6תרטי 3סו .ו3נ*כ כתי 3ס) וס3מ היצא .לפי שהקב"ה רוצה בהם .ולפיכך כבווב ס) חשבח
5ני  06ספסומ סכ3ר תתו 7יק 6וכיו תן סמייס 6סר אני אה רגשתים שכבר מתו דוקא וטן מן הץיים אשר
סתס מייס ט7נס .ת6י ט7נס .כ6 6*7מרי 3לותי סיתס המה רויםעדנה .סהו עדנה .כמש"כ אחרי בלותי היתה
)ישוב לימי עלומיו :-
עדנהוכוו וכתובי
5י ע7נס וכוו גתי3י
) יסו5 3יתי טלותיו :-
י)
3טיל ס' 6סר עסט ויתת נס 6ותו"6 .ר מיי 6י
)דירעבי ה' אשר עשהוימתנם אותו .א"רחייא
בוא
ניה%אה כמה צריך האדם לרזהר כדצמיו.
ת 6מד כתס 6תחזי ליס *35נ ל716סר 6תמו3וי.
6%ו7סר 6כטוכדף קתי ק"3ס3 .נין 7כתס סלימן וכתס חעעהר במעשיולפני רקב"ה .לפי שהרבה שלירום ודובה
תתנן 6יטן 3ט5ת'67 .6נון 6זלין וסייס
6ן ומת"ן טו73יסון! סמגים יש בעולם .שיעלכים 1םומממים ורואש מעשי
י האנשים ומעידים עלהץם .וכלם בספרנכתבים .ובוא וראה
37ני נס5ימס7ין עלהסו .וכל 6כספר כתי3ין .ות6
י
מ
3כ65ינין מו3ין 67סת3 %סו "3כ 3ס6י ט5ת6 67 .6יסו בכל החמאים וגממא בהם האדם בזה העולם .זה הוא
מו %י6סת 36ניס *3נ יתיר 3ס6י טלה 6ו3ע67 %5תי .החמא שנממא בו האףםיותר בעולם הזה ובעולם הבא.
ת6ן 67וסי~ 7רעיט 3ריקגי .6ו6סיק ~רע5 6תננ3 6יד 16 6כר שבהנליך ורקץ יבמלה
 .ומוציא זרע על דגם ביד 14
3רנ 65ו6סת3 36יס .יכד* 6מ)כי  56 65מסן רסט ברנל מממאבו .כמו שכתוב ח)כי לא אל הפץ רשע
6תס  65ינורך רט3 .נין ד 65 6ט6ל 6פ4נו 67אתה 5א גורךרע .ובעבורוהאיט נכנםלפניםמןרפרוכת.
י טתיקיותין .כמס 7תנינן כתי 3סכ6ל41 6וט רואה הוד פני רשכינה .כמו שלכדנו כתוב כאן לא
 6%מתי ס3ר"פ
ינורך רט .וכתי3ויסי פר ככור שו7ס רטכעיני סעי3נ"כן ימרךרע .וכתובדרי ער בכוריוצרה ךעבעיניה' .ולכך
כת' 3ט) ידיכס 7תיס תל6ו זכ6ס מולקיס 437נ דדמ %כתוב ט) ידיכם דמיםמיש .אשרי חלקו של אדם ה"רא
5תלש מס 6נסיר ת16רמ 3יס .6וידני נותיס 65סת7ל 6מרבגו והוא נשמר מדרך הרע .וכמהר עצמו להשהדל
ביראת רבונו :-
73מי 15דת6ר"ם :-
וועסר
ר
ס
ת
ו
נש*אוץ מקוטת  )6יגר 0ט היש נ' ט  199 9ד,

,
'

י

דירע

י

ג"

דו הזהר

1כ 17היעו מקומ סשכן הנ*מות תהתגגפי חשכיגה,:נס ,פ" קאשוב "הת(לגל בזה העו"מ ,כו
 ,פי' זהלכו בלי בגים.
הפעם בין ההיים ויכא לחיים הרשים:
מתו .כי הם גקראט סת'ם .ם בהייהם ןגו "8 ,שיתגלגל
?וי

והיינו שכנר

ןהיהר
יטי

והרוישב
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"19
") ררעמר בנרי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף וקתעלף "
,גותס ת5:יס
) וועמר 3נדי (6ת
ע '1ת
תמי
בוא וראר תמר בת כהן דץתה.
חזי

גו'.
וכי
תעלה על דעחך שהוא הלכה בשביל לזעת עם חמיה.
הלא היא צניעות נמ?אה בהתמיד .אלא ריא ציקת היתה
וכחכמה עשתה זאת.שדיי היא לא רפקירה עצמהאליו.
כן היא באה
אלאלפי שידיעה ירעה חקכמההבעה.
באהוע
ו
יהשתדלה בעסק
אליו לעשית חסר ואמת .רעבור זה
זה .והקב"ה עשהסיוע שם במעשה רהיא ונתעברהמיר.
והכל דץה ממנו .ואם השאל מפני מה לא הביא הקב'ה
שה*א
בנים האלה מאשה אחרת .למה מ .%אלא
נ"יכה 4מעשה החה ולא אע%ה אחרת .א%עיוהשנישים היו
עיהורה .ובאו מהן דודרסלך הטלמה רםלך
שסרן נבנהיר
ומ4ךהמשיח1 .חל1ושזינשיםזוכזו .תסרורות ע%מתובעליהן
השהרלו למעשה הוה .תסר הושעדלה אצל
כתחיה.
הטיה שהוהוןא קרוב יותר לבניו שמתו .מפני מה היא
השתרלהאצלו '.ושבתובבי ראתהכינרל שלה והיא לא
ו לאשה .ובעבור זה השתדלה במעשה דוה אצל
נהנהי
חטיה .רות מת בעלה ואח"ב השתרלה במזשה זה אצל
חעושכב .והאיזרלה ואח"כ
בח .%ש
תי
ל
אחכתועבובורת.נלואמםרנ
י מאשה
כד
עב
אי לטה לא יצא עו
ידה
ש
ת
אחרת .אלאודאיויאנצרכהליה וווא אשה אחרת.ומושזי
אלהנבנהונהיסר זרעהידה.ושתיהן בכשרות עו%לעאית
חסר עם אותן המתים .שיהתקהעים אח"כ ורקב"ה
 .ורנל הוה
עזר בטעשה דיצא

כראףן

1תכס 53עיף 1תת(2ף
כת כסן ס1ת וכ'

ס(ק 6דעתך ד'6ס' 6ז(3 6נין ("זגקס עס חת'ס.
'6 6(6ס' 5רקת סית
דו3סח6כת6ס'ס'עכ5דג'תמ1סת6'66סדתסכ6חת3'6ס'סת(דהי
י5סקרת נרמס לנכיס.
3ניןד'ן'עס 'דעת 1חכתת 6חסקכ(ת 1ט( ד'6 6סי התת
"יס (תע3ד סי:ו וקס1ס וע.ד חתת ו6סתן(ת 3עסק6
(כ
6נ
(
ד 6וק"3ס ע3ד ס'1עח תתן 3ססו 6ע1כן 6י6תע3רת תיד
1כ( 6ס1ס מגיס 61י תית6 6מ6י (6 6יית' קג"ס
'6טן כנין מ"תת16 6חר6 6ת6י מן ד1 6(6 6ד6י '5סי
טעויכ( 6ע1כד 6ד6 6(1 6תת6 6חר 6תרין נסין
י
י6
סכ
דיס1דס 61תומג"ס 1ד1דמ5כ6יס(מס ת(
דמגייס1
ןתרין גס' 1דה
ע'"
ומ(כ 6מ6סתי3הג6יז
דד 6תתר 1מתדמיתו
ר5
61
גה
יד
טכ
כי
3פ('טו כקדמית61 6יגוןק:תד(ו(ע
"דח תתר6סתד(ת(נכי
ו
ת
י
מ
חת1ס ד6יס 1קרי 3יתיר 35גוי ד
6
מ
ע
ע
6יסי
מ6י
גתנס(

(.006( 1דכ31מן 6 61סתד(:3 6י3ד 6ד5 6נכי
חטס רופ מית 3ע(ס 3(1תר 6סתד(ת 1:3כר 6ד( 6ג3י

ד13עז דכתי1 3תג( מרנ(תי 1ותסכ61 3סתד(ת 3סדיס (1כתר
(16ידת ('ס (ע31ד61 .י תית6 6ק6י ( 6גסיק ע31ד מ6תת6

ג:ת:ןי6בהג%מן"0:%,1%1צ.6ננם
ע'3י סייע 3סס61תפ31ד1(6כ%גס1ס'כדק" 6ות:

ג:ם

נ) דתשנ נפתח עעים אשר על דרך המנתה .א"ר
יהודה מע%ת של צרקת אחת יצאו הרבה
8ובהת לטלם .וםיהיא .תמר .שכתוב ותשב בפתחעינים.
א"ר אבא פרשה זו מוכחת שדהורה נסתר %1לה.
חפשתי בכל רחורה ילא ס?אתי מגךם שנן4א 8תחעינים.
 .ולסיט טה ראתהצדקת
אלא הכל נ0תר ומהץ סודותדיא
 %למעשה זה .אלא שירעה בב"ז חטיה דרבי הקב"ה.
ך 3עדג זה העולמיעס האנשים ןנחן
י שירעה
אי
יל
פמתאים כנץ
את .הקים הקב"ה דבר זה על ידה1 .ענץזה
מ בראשית
ש4מדנו שם%מנת תתה בת שבע מן ששת
י
ידיההתסר
ריות אמו של שלטההמלך .אף כאן כחוטנת
פתח
לזה כיום שנברא דעילם .ותשב בפתח עימם.
וי
כן
עינים .כמו שכתוב ודץא עשב פתח האהל הע
י
ב
ר
איעזר אסר פרעשהזו ביארנו במור עליון בבטה אופנים.
ן רק לאהר העיון .מסנה יש להבק פדותדרכירקב"ה
יוב
ודיניו בכי סקום .והיא ידעה ורגךיטה עצמה לרבר זה
להשלים דרכי רקב'ה .בשביל שיצאו ממנה מלכיםחטרים.
רעתידים לכחשל בטלם .גם רות עשתה כך:

ריי

%%;1ושופ נטיי

;ו.).

יגינ).
5סמכ(ג163 6ריית"כ6 6(1 65סכחג6 6תרד6קרי
 6(6כ( 6סתיס ירזי
ן דרזין ס1 61תג' 6מ6י חמ6פ 5דקת

ע
'
:
5
,
:
ן
א
~
;"1
)
ש
'
ם
נ
ל
נ ~מע

ןתגיק 6זומנת ס1ת 3ת סכע
(ד 6מי1מ 6ד6ת3רי ע(ת .6ותס3 3פתח עיגיס מ6ן פתח
(6פוך 6מר פרסת 6ד6 6ור%תג3 6רז 6ע'(6ס 3כמס גו1גין.
3כ( מ(י
יועפ 61קוימת נרמ6ס (מ %ד6
(1דימגסוי(ת16 6רחייוכ"1סס" דיגפק 1תגס מ(כין ס(יעין.
ססת

ש

3רחסית

1

נ)ךיךכ0וס דצרד מצרימהייקנרו פומיפר עו
ף ס1רד מ5רימס ויקגס 1טסיפר ונו' ת6י ס1רד.
.'.לקמייםעדינרזרר.ה נ)דיןמ
שרמכים הקב"ה במעשהדייא
םדכתי3וידיע31ד6
של)ו קגזרבין רנר"4ם .שכתוב *רוע תדע כי נר יהיה די(יס דנזל י4כתוים
%
(
ני
זרעך נו' .ויקנרו פומיפר4 .עמן חמא ג~או ובוא וראה
מיום רתא של מכירת יוסף .נפרש יעקב טן השמוש
המטה עשאר אבל .ער היום הד%א שנתבשך בשערת
ד,וז:
עסף:
'1סי
מראה מקומות")י
ף קפת י) תירע פ 6ג) 97י,ן"

ום

שנוממע:ע::.1:
':ן

זקזקך
1ט9פישייעה סיד הת'קון נשטותע"י נלטל, :גט
ו פתח האהל מרסז עלטית מל13ת וכן באן היא היתר מזטנת שיולד טפנח

זיי

והרוישב

לשון ה1הר

יסון קידש

2ד *17

י
)5ד'ר:י סת'6 6תיוסףככ(ויס'6ת'6רם תוגנ(ןי'חק'6ונו' ת"ר ק'כו"ס'ס ") ך'וץ' ה' אה יוסף ויהי איש מצ"יח יגי' .א"ר יומ
כוא וראה בכל מקוםשהצריקים יו"כים הקב*ח
'(16
נטיר (ון  6(1סחכז'יק (ון .ווו 6ץר נס כ' (6ך 3נ'(( 6תות שומרםואין שזבם .רוד אמר נם כי אלך בגיאצלסית
6יר 6רט כי 6ת? עתוי סכפך ותטטנתך סץ;' :חתוני לא אירע רעכי אתה עמדי שכמך ומשע~הך הסהינתטעי.
ככ( 6תר ו5ויקי6 6עי סכינת6 6ז( 6טץ:ון
סכיק ככל טקים שהיריקים הילכים השכינה ה לכת עסדםואין

י5

לון יוסף  (16כגי( 6יתופ ונחתו (יס (יגן.סו(
":כיגת5
סות טת'ס ס":ו ויסי ס' 6ת
ף וגגין ד?ות טת'ס
ייסת(5ח מויס ו6פייו
סכינח 6ככ( תס וסוס עכיו סוס
מס וסו? כ?יס .וסוס תכפ  06מ5ריס כנוונ6 6חר 6סוס
מת?מךכידיסלססו6גיונ6ורפות6ות%י :סוסרטיניס .כתס
י ס' 6תו וכ( 6סרסו 6טוסס ס'
ו6ת 5תר ויר6 5דג'ו כ

מג(יח כיוו .ה(,יק כיוו וו6יכי ס' 6ש .ת 6חזי ויךט
6וגיו כי ס' התו כת'כככ( 6ל 6ויר6 6וגיו רס 6כפינוי
'1ת .6וקכ"ס עכיו כיויס
סח :חתי עוכו6ויסין
וע(  61ויכרך ס' 6ת כימ סמ5ר' כנ(ל 'וסף .קכ"ס
ן (רס' 6'1ו?ח
נפיר (ון לנויק' 6וכג'נסון נער לו
רם'ע' 6מתנרכין נג'ניסון ו5ויק'' .6וטף 6תנרך ת6ריס
כניניס
(חירו
'כ'((6סתזכ6
נערכזת(ר ''61%לסו(('6ס ננית ססוס(נרתיכזככוו"ת6יס5ננ)יסטנוו(גנפכקתנ(רניו
ק5 :":פ'ק ('ס (חירו
נ %נסמו .פו
ים(*יס ט( כ( חרטח ות5ריס

י6

פין,ן (,נ :א
ו%"",יי

י
)ד'וץ' כוכרס ' (5וסף 'וס 'וס ונו' *6ר 5'6%ר סרט
סו 6וק6 6ף( ותפת' (ון (נג' נס 6ננין (6סע%
הורחייסו ו(6הונק 6נסו .נכ( 'ותח ו'ות 6ונכלעיון וטיון
ספי (יס (כשנ ת5חהמ 6וקסופ נג'ן (וח' 6ליס מ6ורח 6וח"
ע6מם %ליס (ניסנס .זכ5ס '6סו מ6ן ונעיר 5שרחויוסנ'(וי
נגין  6(1יתונק ניס.סיינו וכת'נ ויסי כוכרס 6ל 'וסף
חס יוס  6(1סתפ  .0'(6כתסו6ט6 :תרתליס ככ( 'ומ5
יפת' ('ס לכר נם ככ(
וס
ו
ת 6רוח תס6כ5' 6ר סרע '6סו מ
י
( ,סככ 5נ(ס נו ניסגס ו(6תונ 6תתן( .סיות ממס ת6
חז' כו כר נם 6תוכק גססו 6סער6 .5תמסך %תרס
ו5סת6נ עתס נס'6ע(ת .6ו6סת %עמס כפ(ת6 6מר .6ת6
חז' ס5י ססר6תס6כ 6מנוול6חיסו (כ(וכ66יסו.כוכתיכ ס)65
ת6מר ( %15 .1ממם .וניס %ון מ6ן ו6מעי 6ורחוי מן
16רח %וניס 6תוט'6טןפינין ופ(תח ולית(ון תסימטת5
נקכ*ס .מ '6כתיכ ויסי כסיוס ?זס ויכ 6סכית 0לפפית
מל6כתוז5ין 6ים מ5גסי סגית סס ננית.ויסי כסיוםסזס.
יות 6וי5ס*ר ס(ע6כע(מ 5עמת5( 6סע(%נני גס'6 6תתי.
יות 6ו6תי נ*נ (%נ 6נתיונת 6פ( חוטי6( .פתו(6
נ5וריית6
סקתיד5וריית .5וכזץ כססו 6זמנ 6גסת6
גנין ל6סוס(6ת?עני
לכגי עלמ .5חכ 6סכיתס (פסות פ(6כתו.
כג'ן %סתד( 6נל1ריית 6ולפענו פוווי ד6וריי .%ו6יסו
ת(%תו ונר נם נר%קיכ*ספלת .6וכיון ופנות 6ונינ נס5י
ע(ת6סו 6פכיות6
כש(יס (כ'נ (תסויתקיפ5כ*ך*6

*

עוזבם .יוסף הלך בגיאציסות .והורידוהו למצרים.השכינה
היתה עמו .זש'כויהי ה' את י,סף .ופפי שהיתה עמו
הש:ינה .ככל מה שהיה עושה היה מ1ליח כידו.
יי
מה שהיהבידו .והיה מבקשורבונו הדבר כאופן אחשרא.פיהו
ה
הדבר נר*ך בט-ו לאופן ההוא שרצון רבונו היה כו .כמו
שכתיב וירא אדניוכי הי אתו וכל אשר הוא עושה ה'
מצלהש ב?יו .מצליח בירו ודאיכי ה' אתו .כוא וראהוידע
אדניוכי ה' אתולאכתוכ .אלאוירא אדניו .שקייבעיניו
היה רואה מעשה נסים בכל יום .שהקכ"ה עשה כירו.
ועל כן ויברך ה' את בית הטצרי כנלל יוסף .יקב"ה
ועסר את הצדיקים .ובעבורם ועמר רישעים .שדוי
הרשעים טהברכים בעבור הצדיקים יוסף נתברד אדונו
בעבורו.ודיא לאיכול לדגצל כזכיתו מממ יל1את 'ןקירוק.
שאח"כ הבניסו כבית ד5רו .כטש"כ )3ע.ז כנ רג"י
ברזל באה נפשף .עד שאח"כ הוציאו הקב"ה לחירות
והשליט על כל ארץ מצרים.
נ)ךידץי אהרהרביים האלה ותשאאועז אדוניו אתעיניד
אל יוסף .א"ר א~עזרויהי אחר הדברים האלה
 .אלא כיארו 1פמקזם זה שהיצהשר מקמרנ דוא
מה דיא

ןיך
ישן~ן,עיג

"%:ן,ג

י

אז נהגרה בוהדוב וקמינעליו:
י)
כדברה אל ?סףיום יום הו' .א"ר אבא יצה'ר
ויא ההולך וספהה לאנשים .בשכיל לעקש
דרכיהם ולה1שרכקבז:ם .בכליום ויום ובכל שעה ושעה
מתעה לאדם מררך האמת .כדי להריוצ מררך החיים
להסורכו לניועם .אשיי לוה השומי דרכיו ומסילות?
בשביל שרא יתרבק בו .עע שכתוב
יהי כדברה אל יוסף
יום יום ולא שמע 34יה .במה שהיתה
ואיטרת ל 1בנליום,
שדוי רוח דג1מאה יצר דרע חא טפקה לאדם ככל
 .לשכב אצלה הוך דניזצם ולרףוו :ניחן שם .בוא
יום
וראה כאשר האדם סתדבק בצר דגוומאה .נסשך אחריה
ונמטא עמה בעולם דזה .ונטמא עטה בע1ם אחר .בא
וראה ה צד דג1מאה משל ו1א3כלוךהוא .ככתוב ג) צא
לו .צואה ממש .וטנירון מי שמסיר דרכו מן
אזמוי
ה .ובי נט,ט 4עתן רשעי העולם שאין 3הם אמעה
תו
ד
בהקב'ה .סה כתוב ויו 1כה?ם הוהיבא הביתה לעשות
מלאכהוואין איש מ"גורדבית שםבבית.ויהיכהיוםדזה.
עם ומזמוהשר שולמ בשלם ויורד3רסמיןלאנשים.אימתי,
יום שבא האדם להשיב בתשבה על חמאיו .או
דישצתהד"י
ד
בחחיהודעשטץ מצ1תהתורה.ווא בשתו הזסןירדלה
בשבי3לדגאטיןלבניהעולם .ויבא הביתה לעשות מלאכהו.
בשביל לקשעק בתורה 1לעשות ולקיים מצות דוערה .וחח
מלאסת הארם בזה השלם .וכ?ן שמלאכת הארם בזר
דהמלם וףא עטדת הקב"ה*צריך האדםלהיות טטד באה
בכל

דיר:י

דו הזהר
מ) *" למפה ממרה מלכות:

*

8ז1

הענינים.

לשון קודש

זהרוףעטף

שיא ישלמ עליו צד רגטומאה ולאיוכל ככל

ן הזהר
ישו
3 .נין ד( 6ים(ע

סתר" 6הר 6ול6

סעריי
טל1י
כדי
ב:
לפת
יס
כי
'ק
יות אותו .מה כתוב.ואיןאיש .אין איש שיוכל לעמד (תפתי (יס .קהי ;תיכ '61ן 6יס (ית נכר די
י
נגד היצה'ר להתגר בו מלחמה כראי .מה דרכו של (קכ(יס די(ר סרע ויגה :יס
;דק6י6ות ת6י 6ורקיס
קגר"3
ן שרואה שאין איש עומד כננדו לדוזנר בו דיג?"ר כיון דחקי ד(ית "3
ק"יס (ק'(3ס (6נמ3 6יס
דייה'ר .ביו
סל-סה.טידותתפשדי בבנדו לאמר ש?בהעמ
האדםי.מיופתהתפאשויתיו 3קכרג3ד6ו תיד יתתפססו 3כנדו י6ת
ר סכ3ס טתי וקתפ:סי
בבנרו .לפי שכאשר שולמ היצה'ר על
ן ('ס
3נין דכד ס(יס '(?*ר ע(יס זכ"ג"תקי
וסקשמ לו בנדיו וטסלסל בשערו .וש"כ ותהפשרו בבנדו
לאמר שכבה עמי .התהבר עמי .מי שהוא זכאי מתגבר
כננדו לההנר בו מלחמה ,מה כתוב .תעזוב בנדו בידה
ינס ויצא החוצה .יעזבנו תתנבר כננדו ו
יב:רח מממ .כדי
שעצר ממנו ולא ימשל עליו
)6ךיוקי אחר הדברים האלה חסאו משקה מלך מצרים
וגו' .א'ר יצחקביא וראה נלנל הקבשה נלנולים
בעולם בשביל להרים ראש הצדיקים .שהרי בשבילשישא
ישף ראשו בעולם על שנמצא צדיק לפניו .הרניז לאדון
עלעבדיו .ככש"בחמאו משקה מלךמצרים והאופהלאדניהם
למיך מגרים .ודבל בשביל לדוים ראש יוסף הצדיק.
דיל אחחליווםוננתדנהרהל מקםבלאחהיוע.ולםוע:ל ידי
ובוא וראה שעל י
חלום נתנדל ע
על

והסיס (יס (3וסוי ו-ס(ס( :3עריס סס"ד ותתכ:סו ככגדו
(6תי :כ ?3טת' 6תדכק טיוי .ת6ן ד'6סו ,כחס 6תתקף
(קג(י? ו6נח 3י0
ת6י כתי 3ויעוו3 3גדו כ.דס
קו
ויגסוי( 6סחו(? יסכ
רק"3
(יס ויתתקף (קכ(יסויערוקתגי3 0נין
ג6סת,כ 6תגיס י(:וע ט(וי
)6ךיואי 6חר ס37ריס סח(1ס(
"ח6:ו ת:קס ת(ך תגריס
ונו' "6ר '(חק ת 6חוי נ( %קג*ס נ(נו(ין
3ט(
י דיריס
נן
רי
3נ
ףק6ריכסנייסן כט((6תר6ת6עלרידס66סתכזמ(זי~קכי 065קתדיסס" 6
ייס
 ,ר3וג6
ט( טכדוי כד" 6מס6ו תסקס ת(ך ת~יס וס6וסס (קדגיסט
(ת(ך ת(רעי(ס וכ(3 6נין (6רת 6ריס 6זיוסף ,כ6ס.
ות 6שי יד6
6תכסי 6תעס 6מוי .וט( יז6
ל
דמ(ט
"6מוי 61תר3י ט( כל ט(ק:6
יו
זמ(ת6 6תר3י

ךיומלבמ
ך חלום שניהם ונו' .בוא ודאה שהרי אמרו שכל
החלומית הולכים אחר הפה .יוסף כאשר פתר
4הם החלום .מפני מה פתר לזה פתרון מוב .ולזה פתרת
רע .אלא שאלה החלומות על יוסףהיו .ולפי שהבין הדבר
~ ו ה ש ו ר ש שלו .לפיכך פתר להםהחיום במו
לכל אחד ואחד פתר להם 8תרת להשיב הרבר
על מקומו .מה כתוב תאמר א*הם יוסף הלא לאלהים
פתיעים ספרו נאלי
 .מה הטעם .לפי שכך נצרך ל1
להפותר חלום למסור הפתרון להקב"ה .לפי ששם הואקיום
דבל 1ב 1קים רגצעיון .בוא וראה רוי אמרו שמדרנת
הח14ם לממה דךא .והיא מדרנה דושישית.
שהרי
מהמקום שהגביאה שוורה עד מדרגד זו של חלום שש
מדרעתהן .ועולההפתרון ממדרנת ההלים לטדרנהאחרת.
חלום הוא מד-נה שלממה והפתרון קים ,עליהם .פתרון
קים בדבור .וע"כ בדיבור קים קענין ]( ]6שכדעב הלא
אלהים פתרונים .רלא לאללצם ודא :
נ) ךיספר שר המשזם את חל1מו ליוק
 .אשר
שיתו'
אלעזרביא וראה בלמי שמ0הללבמה שלומד
מרבו תיאה אותו .יכול באותה רש,כמה לההומף יותר
שהיה עושה
ברוחהיצא .בוא וראה שררייוסף בכל
מהביו .ובה היה ריה"
ה-ה רואה ברוח חכמה לצורה הרדא של א
סמר*בל .ולפיבה עלהבידו הדבר כדונן .ונתוסףלו רוח
אחר בהארה עליתה יותר .בש~ה שאטר לו רשע הדוא
והנה נפןלפני נזדעזעייכף .שלא היהיודע על מהכוסב
הףבר .בי,ן שאסר ובנפן שלשה שרעש .מיד נתעורר
רוחו עתוסף בהא-ה ודסהכל בצירת אביו .אז האיר בו רומיס והתוסף 3גסי-ו
3זיוקג 6ד36וי .כזין 6תגסיר
והבין הדבר .מה כתוב .ובנפן שלשה ש
כ
א,ר?ים .אטר רוחיס ויזע ק(ס ?6יוכמתסית
ס
י
ס
ס סריניס6 .תר
כי וכנסן
.ו
יו
ר
עתבשרי מה .יוסף %י ודחיע(:3ורס 7מידסירס(6כסי"?
סף
ו 6יסו ת6י עטת.6
י ט ודאי בשורה של שמחה בשלימה וי מפנ
ה
ה
ש
ה
א
ר
נ
ל
ע
י
פ
ל
ת
ס
נ
כ
.
1
ל
ל
א
ר
ש
י
עסף כנין ז%י נסן כגסת
רגפן
6תמזי(יס .ו6ת3סר יוסף
בזה .ובגפן שלשהשרעים .אלה הם שלש טדרנחע
כס6י וכנען סלסס סריניס (6ץ 5וגון ת(ת 6דרנין טל6ין
סס".יזסנע6ן כסכי (סי(וקקיחוי:וחי'.יסור60י( 6ככורמתטיתס
מזהדגפן .בהנים לים יישראלים ,והיא כפורחתהעלעקלצתוה" ת
נצה ,שמךי בעבורם העלה כנמת ישראל ורעעברך מאת ג5
כניגיסון
כגסת
ו6תכרכת תעס
מלך
טלכ6
טראה כקוסוק  )6ס ק ג)  57קגג.

יפי

ךיומלכןך מל1ס סגיסס ונו' ת 6מזי דס6 6תאר דכ(
ן 3תר עוק .6יוסף כד
מ(קין "ומ
ך-
ס:
ל0ו מ(ת6 6ת '6עסר (ס6י עיסר 6ע .63ו(ס6י סיס
6
3יס6 6(6 6יטן ח(תין ט(יס דיוסף סוו וכנין זיזע ת(ס
ט( עקר 6וסרס 6די(יס 3נ*כ פסר מ(ת( 6סו כתס
ד56ערד לכל מד וחד עסר (סון עיסר6( 6סדר 6תלס
פ( 6תרס .ת6י כתיכ וי6תר (6יסס יוסף ס((6( 6סיס
סתרוגיס סערו ג(6י ת6י עעת3 6גין זסכי מכטי (יס
(תססר ח( %לפקד 6סיסר( 6ק*3ס 3נין דתתן 6יסו קיות6
זכ( 6ו3יס קיית 6פי:ר .6ת 6מ~י 6 60תתר זזרנ6
זח(ת( 6תת 6חיסו 61יסו זרנ 6סתית6ס .כנין זס6
ת6תר זג3י6ס סרי 6טז ס6י זרנ 6זמ(ת 6סית6
זרנין 6יגון וס(ק 6פיסר 6תזרנ 6זמ(ת( 6זרנ6 6פר.6
מלת6 6יסו דרנ 6ד(תת 6ופיסר 6ק"ת6וטלייסו ועיסר6
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(6לסיס סתרוגיס .ס((6( 6סיס וז6י:
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ך סר סתסקיס 6ת מ(ותו (יוסף ונו'*6 .ר
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6מר 6כגסירו ט(6ס יתיר כסטת 6ז6תר ליס ססו 6רסט
וסגס
.נעןכיו(ןעג'ד66זמדר~:טוכינוססןף.סזל(ס6ס ססורסינייסזפ ט( תס תיתי
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 8זצי
בחלוטי תו' .בוא וראה ארורים דםהרשהרםשכל
מעשידם כלם הם לרע .וכל אוקן הדברים שהםאוסרים
כלם להרעולהיצר .כיון שפתח פיו באף .טיד נהירא
ע שכל דבריו הםלריע ובשורהיעהבפיו .והנה
יוקש.יד
שלשהסלי חורי על ראשי .או ידע עסף שטעבשר על
ד%רבן בית דסקדש .ושרשראלילכובנלוה סארץ הקרושה.
ראה 'מה כתוב ובסל העלען סכל מאכל פרעה מעשה
אופה והעוף שכל אהעם נון חסל מעל ראשי .אלה דם
שאר השמות שאאס 18על ישראליהרם אותםיחרטאת
ץ אותם לארבע צדדי דה%לם .ודבל ראה הקש
ביתם.ויפי
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ש
ו
י
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ה
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י
ש
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ל
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ם
י
וירעש%יא
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לפבי
הם5ך .סיר 8תר לו סהרון לרעה ונהקיםבו .ובוא היאה
ש%עי סדרנמע האלה שראה חה ושאיאהזה .זה ראה כאשר
שלה ומשל טדועחהעלעשת והלבנה סאירהן(סןווה ראה
ך המתנל עקש
כאוארמישכה וכדשל עליה נחשהרע.ולפיכ
בחלום הדוא 81תר מ ד5תרוןלהרע .ועלכן
דבלו)שערע
תולה .תה תה רש בארהשתי הטדה%ת כאשף  9שלמת
 91שולמת אשרי חלקם ש 5הצדיקים שרקנ-ה רוצה
בהםתסיד .ל"מתם לעולם הבא1 .לשמחם
פ
י
י
בשמחתהכצלי
העתירים לשטחק בו בהקב"ה .שכתוב  )6ךשנצצ
ד
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בך לעולם ירנט והסך ןלימו רעלצו בך אוני שסך.
ם אסן ואטן1
בריה "'ל"ןל
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וצרכיס

לרחמים .וגם הלכ%יפ נשרכיפ 5השטות הרהמיפבי הפ נ*כ יש 5הם אי %ינישן מן צד הדין
בהארהכיותןעלשעכטלתפ1יני עגביס שריםעי
מרת חפלטת שהיא בוףוה רין :מ "*%באן שמרת מלטת וחשנינה הקדושח חאירח
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שתט שם ,81ה חלם הצה
*)דיה
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י ריאהך .א"ר שמעקזועדומנך9שאיןבוענ
יה161
השימ קץ של שמאל .מה דיטעם .לפי שכתוב כי אם
זכדתני צזך כאשר ייטבלך .וכי כך דוה האוי* 6ומף
השייק לומרכי אם וכרחני אתה אלאסיק שמדבליוקף
בחלעי .אמרודאידיום של וכירה הו  ,ווזא מעהבזוע
ה דףה הכל 1כ 1וע"כ דג)קום שויה בו
שווי בו בהקב"
שכחה עסר *פנע .סה כתיב ולא נר שר דגצשקום את
הסף ישכחוצ .כיק שאמר %א כר ש דסשקים
כוקי
השכהוי .שאויישכההו דמקום שיש נו
ץ
ישכחה .וזהוה
 .סךצ שנתים .ששבה הטדרנה
של צר ההשך שנהיםימים
לסךרנה שרש בה זבירה1נ 1השרעה חלם -צה עוסד על
תאור .זה החלום שליומף וףה4לפי שבלטהרדימיופף
ם רואה
הצדיק.חיע דסוד שח*מרז כף שרואה בהרבד"-
שלום .שכתוב נןרצני נימה אליה כנהר שלום .נ) רבי
ו-קיה אמר ו סקץ שנתשימים .מצד קץ הךצא של
עיההיבחלוסו .ימשמידעתדגלה 4לוםדיצא!
חתקי ראהפר

1
1
ט
נמ2,'%ילגל:ינ"זי:ש.,
ךפ

דהנה קיאור עלת שנע 8ץת עאת מראח ונרהשע
בשרישרעינה
אשד אלעשי תעהכת דףאיף*
שדרי סן מהר התה מתברכ-ן כלישתן דגמררמת*לסמה.
ו הן לכל 171
שרצהר הדצא שנסשך דזצא דדאטשקי
ף דצא הנהר לדוזברך כל ארץ סשדים בעבתץ .ובוא
היט
חיאה נושי הדצא ואבע מדה%ת שיתות ומהבהכהז מממ.
.בושעחברות
ה4שוןש-תמיאהוברישתבשר.ותרעעהבחפי
לשבח ליסה.
ב4ישה .שאין נמצא בהן ההפרדוה.
4מק שנע המחזעז שאוט סור תא .כסש*נ
חה שנע תשעת הראואז לה%ן לה סבקז דגולך .וע*כ
נקךאות שבע פראע יפוה מר4מה .ווא-פז שה כד%בושבעח
אמר שבק
הפרעדם דומשיתש את*מ הטלה.
שרהדגצבחז* אלו המדהשתשחץע6עמעל אחרה .חשבו
 .אלה סשו
הפרחז דו,מס 4ש 4מררנמז אתשתשיממה
לטשיו
ס.
הקךושדע ה~4ה סחמר הסיטאה .ששבע דתשבלים
י
ד
י
אמר אלה חראהשעאן וץ 8צנצע שץ ויכוו
שצךצב בוכי מב .ח4רה הרעחזוע לממה מוץ .שבו
אשבלים 4רק פעד של טחרדגיעידיתזץ סצד דשסאה
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ה 33קו ותפעס רומו
י בבק 4ות8עם רתצט' .נוצ ות8עש א"ריומי הרי
ט'.ו%תפיעסותפעוס.3גט6כ'דרכ%יוסיכת0י 36דיה
וי
ביארו בפרעה כתיב וח8עם .ובנטכדנצר כתוב
י 6ומתוס 3פרפ 0כתיכ
1תתעעס ישקת1ס ד %דכתע 3מרעס ותפעס3 .נין דסוט ותתפעם .וביחה שה שכתוב כפרעה ותפעם .ל8י שהיה
ידע מלת .6יססר 6ל 6סוס ידפ6 .נל כסכד 5%חת 6ערע הח*ם .וה8תרזן לא היה יורע .אבל נטכדנצר ראה
מלת 6ומת 6ססר 6ו6תנסי כל 6תכיס% .ל ת 6מזי החלום וראה ה8הוון תשכח הכל ממם .אבל טא ח-אה
יתפטס רוט כד* 6לסעתו .דסוס 6תי רו %ו6וי 5ו6תי ותפעם רהצ כמש'כ ל8עמו .שהיה בא הרהץ חהלך ובא
 .וטשדכתי 3ווהלך .ולא היה נזישב עמו ערין כישי .וע'כ כתוב
"1ו.ל ול 6ג1ס תתיס %ע%סטדיין כדק"6ות
" 1ותמל רומ ס' לסטתו .דכדין סוס סירות6 .6וף סכ% )6 6זחל דוח ה' לפעם ..שאז דיתה דועהלה .אף כאן
רימ6 6תפר 3ש ו6ויל ו6תער .ול 6ג%ס תתיס %פתיס הרוח נתשרר ט והלך ונזעורד .ולא היה נזישכ עמו
לתכדע כ3וכדכ5ר ותתפעס רוט%3 .פרו %סוס להבין .ובנטכרנצר %,י]שע8עם רווי .בוהשךהת ףיה
ן .וד 6פ 6נזעוררעל אחר שצזים חוזרתן וד%לטת חשתרות .חדצ
5תער ט 5מד תריןו'ו ת"3ין ו6אין ותייני
כד" 6נ) כמעס 3סעס .סעס נס-6י ומפס 3ס5ו .ע 6כמש'כ ג) כ8עם בשעק .פעם בוה ו8עם בזה .ווא
6ת כל מרסותי ת5ריס .נזישבה ורווי .וישלהוי9יא את כל חרמצמימצרים.
מתיס 63דעתיסורומיס ויסלמ
י .ואת כלחכמיה .אלו חוזי כוכנים% .לם
הם
עי
ר8
ןמכיתין 3עייר .6וכלסו אלו המכש
5לין מרסין ו6ת כל מכפ"ז.
"
ר
ק
י
ו
י
ל
"
ן ולאיכלו להוינהשףרזן .א'ר יצחק
סוו תסתכלן לתגדע ול 6יכילו ל6ד3ק*6 .6ר י5מק דיו מסתכליםיהכי
5ע"נ ד6תתר דל% 6ו"ן ליס ל*3כ6ל3 6סס 6דרנ6די5יס .ה*פשאמיושאין מראיםלו לארם אלאל8יהמררגהשלו.
כןלמלבים .שמראיםלהםעניניםעליתים .ומשתים הם
ס6גי לת5כיס ד6מויין לץ תלין טל6ין .ותמכחן
י 6מרנין כעם דת5כ 6דרניס טלמס פל כל ס %מונורם אףיים .כמו שהטלך מרהצצ טצה ל נל ש
מ3כ
על6ספלכלס6ר6מרכין אחים.נן טמדאיםל1במררנה נבוה עלכל ש%יאחדים.
"כיכתי6מוי6וליס
ם
כ
5מרכין
ס
"סר6ס 6ת סרעס36 .ל כמש'כ את אשר האלהים עושה הראה את פרעה .אבל
וס
3ס
כד'6 6ת 6סר ס56סיס פו
ינ
לם"ר 3כי כס 6ל 6נלי לון קכ*ס תם ד6יסו פ3ד .לשאר אגשיםאין מנלה להם הקכ"ה מה שטא עושה.
י הדור .טא וראה
גכתרי(3כ3יחי ס6ס1י3לפמלסידי  16לתמכליסתי דר.6דמלתת6 66מדוי 5כסתליבברונביאהייםרבשעללחסכינירים אויאכמ
תלה .מכאן עשהחלום רצ5ך
אחר אצת
%5תי
ככי61ותי
.הי
י%
*
" אלא זהיקו
ונ
יון.ה"יב עלכ
 .ואצהצ
זר
דיצ
י
מ
'
תלה ב8תרטהיי
א ששתרלו .שכתוב וטצכאשי מתר לט
 .נ) רבי וריא אסר כל חל,ב%ת שבעלם דצלכים
כןהיה
אחר פתרון ר5ה .ובישע ססה שכתוב
כאשר פתר
עד
וי
ו
שיש בו בדי
ים שקרואמת.
לטכןהיה .מההפ
הכעלש.י8י נצרךלהדיום פתרוןמוב.
חהרבחישילט על
רבי עזדה אמר לפי שכלחוים ממדרטה שלמטה דצא.
 .ולפיכךכל חלוםדצשך'ששר ר15זרון:
והרבורשילפע*ו
י) וישלח פעס  86י1סף1ייעסו ק סטי ונו /י
) וישלח "8היוךא את עסףיריזדצ טןהבור ט/
א"ר אבא יוקש היה נעצב בעצטת הרוה
ובעצטתהלב.כי דוהאסורשם.כיק ששלח 8רעה בשביז%
ו *
ת 061 %י"
מהכרצב ,ויריזווץ טז8ייסו לו והשרטלו רברים של
שסחה.רבריםרמשמודק אתהלב.לפ שדיהנעצבסןהבחה
3
ס פ35
 .י5ץ61צצ יטזיסי
ניטד נזעלה אחר כר,
 בוא ידאה בחחלה נפל נטר .ו6
י
רבי שמעון אמר מים שאירע ליוסף טצוןדיצא לאנקרא
צריק .כיון שנשמהי מ5פטם ברתז ריסור דיצא נקרש
צריק .ומדרנה הדךא שלדנרית הקדוש נזעמרהעמו ןע]
%1ן זטס נגוו 3ץי6 %סשק 3סדיס .וכפי 3ויעסו ומי שהרה בבור בהחלה נזעלה עמו .וכהיב ירהודצ סן
הבה .4גתעףהמן זה ונהעמף בבאר מים ח-ם1י]וישלח
פרעה וי*9א את עקו .ל9יש
י צריך לומר ,אלא
ק'3ס.ק
ליבו.כ
ך9יא אתיוסף .וה הקב'השכחו
עס) ער עת בא רברז
יי~ך
פד טפ 63
 6ציוסף ד6
5תרת ס' %פתסו .פו פת  63ד3רו0 .סשד ויקר6 6ת אמרת ה' צרפתדצ .ער עת בא רברו ,זששכ ויו-א את
 %יוסף .וכתי 3סתס וינך 6יוקף .כוצב כאן וי9יא את יוקף .אצצב שם ויקיא
 .כפי 3סכ6
אל משה..י
) וק4יזתו .חפר מא"ו.ומיהדא .וה הקב*ה,
ר ופתס 3ר נהשס.דכפי 3ז)יסנור לפיש%יןמי שרסנר ויפוזחפלבררוקב,ש ששטתובו)יפנמף
גנין לא פאי6פי
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 651יפתח .וכנ"כ כתיכ וירי5סו תןסכיר ונו'
ס וירגסו .כנווג6
מהו וירטפע .כם'ש )6יעתר אל אלוה וירצדן .כדמיון מ '6וירי5סו .כ ,6 6"7יעתר (" 56ו
זהויריצדןמן דנור חשח'כייבא אל פרעה ,ד"אויריצדן.ן  67ויריכסו מן סכור ו5כתר ויכ (6 6פרעס י" 6וירי5סו.
שאהמשיך עלץ דמש ששל חסד להמע לו חן לפני פרעה67 :תסיך ע5יס חוט7 6חס5 7מיסכ 5יס חכ 6קתיס 7סרעס

ן

כ) אלהים טמ 8תשלוםפרעה .א*ר חייאבואוראה
לעולם אל יפתח אדם פיו לרע .שהוא
אוט טדע 8ף וע1מל רבורדיצא .וכאשר לא ידע האיש
להזהר נכשל בזה ,והצדיקים כאשר פותחים פיהם הכל
דצאבישלתם .בוא וראה יוסף כוטהתחיללדבר לפרעה מה
כתוב .אלהש יענה את שלום פרעה .א"ר יהודה הרי
אמרו שהקב'ה חס על שלום של מלבות .כמש'כ ויצום
ש בני "8ראל ואל פרעה מלך מצרים:
נ) דיאמר פרעה אל יוסף אדדי הודיעא"הים אותך
את כל זאת אין נבון הזכםכמוך ,א"רחייא
פרעה רצה לנסות לו ליוסף והחליה לו החלום .ויוסף
לפי שהיה יודע המדרגות נסתכל בכל דבר ודבר ואסר
כך ראית .כל דבר ודבר כראוי .זש"כ ויאמר פרעה אל
יסף אחריהודיע אלהים שתך את כל זאת .אחריהיית
באותה השעה שחלמתי החלום שם היית נמצא .ולפיכך
אמר את כל זאת .ידעת החלום איך ההה וידעתפתרונו.
א"ריצחק אםכןיומף אמר הכל .החלום והפתרתבדניאל
שאטר החלום ופתרט .א"לאין זה כזה .יוסף משהכל
טזך רנרי פרעה שהיה אוסר במדרנותידיעות .וראהלו
ושהואפיעה .אמר לו לאכן אלא כך הוא.לפי,שהמדרטת
כסדרן באות .אבל דניאל 4א הסתכל כךע
:ברי
ךוטד
נטבדנצר כלום .והכל אמר לו החלום ופתר

כ) אלהים יעגס 6
ת י0פ5תוחס סרעס'6 .ר ח" 6פ6חזי
5עו5ס 56
כר כס סותיס 5כיס 67יסו
65יי
ע מ6ן נע' 5ססי 6ת5ס .וכ7' 6( 7ע כר כם
6תכס( כס .ו75יקי 6כ 7סטחי סות"סו כ5סו
ס(ס .ת 6חף יוסת כ 7סר5 6ע5 655פרעס ת'6
כתיכ56 .סיס יעכס 6ק (0וס סרעס'6 .ר יסו7ס 60
6מתר 7קכ*ס חס ע( ס(ת7 6ת5כות .6כ 6"7ו'5וס
 56כני יסר 561 56פרעס ת5ך ת'%ס:
נ) דיאמר פרעס  56יוסף 6מרי סו'7ע 56סיס 6ותך
6ת כ 5ז6ת 6ין נכת 'חכס כמוך *6ר חיי6
סרעס כע5 6גס6ס 5יס5יוסף ו6ח5ף 5יס ח5ת .6ויוסף
כנין 7סוס י7ע 7רנין 6סתג 5ככ 5ת(ס ומ5ס ו6תר
כך"תי
ת כ 5מ5ס ומ5ס כ7ק6חזי סס" 7וי6תר פרעס 56
,ך 6ת כ 5ז6פ6 .חרי סוית
תת
5ו
יוסף"חר' סו7יע 56סיסח6
כססי 6סעת7 6ח5תית
פתן סוית סכיח .וכג"כ
6תר 6ת כ 5ז6פ .ידעת מ5ת 6סיך סוס וי7עת פסריס
"6ר י5חק6י סכ'יוסף 6תר כ .65ח5ת 6וססר 6כ7כי56
67מר ח5ת 6ופסריס"".
65 5ו ס '6כס6י .יוסף %מכ5
מנו מ(7 651סרעס 7סוס 6תר כ7רנע ''7ען .המת'( 6ס
7ק 6עעס ו6תר 5יס 65ו סכ'  656סכ' סו .6כנין 77רנין
כס7רן 6תיין6 .כ7 5גי6 65 56סתכ 5מנו מ5ו65
7ככוכ7ג5ר כ5וס .וכ 65ק6מר 5יס ח5ת'ס ופסריס:

ארצה תההה עלביתיחצלפיך "שק כל עמי ,א"רחיש
שלא נשק לעבירה כתובועלפיךישקכלעמי!
ייבה לעבירה כתובויתןאותה עלידיופף
 .הצחשר שלא
קרב לעבירה כתובוישםרבידהזהב עלצוארו .דנוף שלא
קרב לעבירה כתוב וילבשאורעבנרישש.הרגל שלארכב
לעבירה כתוב ירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו.
דגשחשבה שלא השב נקרא עצן תץנם .לב שלא הרהר
ויקראולפניו אברך ["] והכל משלו לקח:
ש יוסףמלפני פרעהויעבור בכל ארץמירים .א"ר
דיפכי
חזקיה ספני מה ויעבור בנלארץ מצרים .בשביל
לסשול.שהכריוו לפניוכך .ובשביללאסוף התבואה בכל
סקום ומקום.רביאלשר אמר אסףיוסףתבואה בכל מקום
כדי שלא תרקב [ינ] א'ר שמעון כל מה שעשה הקב*ה
דגל הוא לסבג סגות .לפי שבקש לקיים השבדעה .בט
וראה כאשר ברא הקב'ה את העולםהבהשכל מהשנצרך
יהשלם בחחלה .יאח*כ דינהש את האדם לעולם ומצא
נהוטת.כדמיון זה הקב"ה אמר לאברהם ידעחדעכי נר
ההההורעך בארץ לא להם וענדום חבו שתם ארבעמאות
שגה גר .ואחרי כן יצאו בדכוש גדול .כאושר בא יוסף
לארץמשיימלא מזא בה רכוש נדולי היה ממבבסבות
והבהש ר1נב על העולם .העולםהיוטביאים כסףוזהב
כר
למצרעג עהםלאה כלוא
יץ מצרים בכסף וזהב .לאחר
שיצכן כל דיגוש הגדול הבהש את יעקבלמצרים.שנך 61פתק כ 65וגופ נ4 517עו שקנ 5פ'%ס7 .סט
6צ4
דרכי

4פרזדץ תסיס ע 5ניתי וע 5סיך יסק כ 5עתי*6 .ר חיי6
 657כסק 5עכירס
י סיך יסק כ5
י651 67
נדיכ 5עכירס כת'נ ויתן 6ותס ע 5י' 7וסף657 %15 .
קרינ 5עכירס כתיכ ויסס רכיו סזסכ ע5 5ו5רו .נוס657 6
קריכ 5עכירס כת'כיי5כס 6ותו כנ7י סם .רנ 657 5רכיכ
5עכירס כת'כ וירככ 6ותו כתרככת סתסכס 6סר .15
סממסכס  657מסכ כקר 6כנון וחכס5 .כ  650סרסרויקר5ע
5סכיו 6כרך [י ]6וכ 65ת5'7יס כג:5:
יוסף ת5סכי פרעס ויעכור ככ6 5רן מ%ס'6 .ר
דישרן
* ח~קיס מ '6עעמ 6ויעכור ככ% 5ן מ5ריס .כגין
5ס5ק6ס7 .תכרד קתיס סכ' .וכנין 5תכגס עכור 6ככ5
6פר ו6תר .רכי טעזר 6מר ככם 'וסף עינור ככ6 5תר
' 657פרקכ [ינ] *6ר סתעון כ 5מס 7עג 7קכ'ס
כ('6 6סו 5נ5נ 65נ5גו5ין .כנין 7כע' 5קיית6קיית 6ת6
עח5דמ6כ7כק7לכהרת 66קוכ"5כסתר ע6י5ימת2"'" 6
י כ 5מס ד56סרז
י5יס 5כר כס 5ע5ת 6ו6סכמ
תזוכ .6כנווכ 61 6קכוס 6מר 65כרסס י7פ ת7ע כי נר
יסיס ורעך כ6רן 5 65סס ועכ7וס ופכ6 1ותס %נע
מ"וע
סכס וטן .ו%וי כן  165,כרכוס נ7ע .כ6 7ת 6יוסף
65רע 6דפ5ריס 6 65סתכמ גס רכוס נדו .5נ5נ5נ5נו(ין
"61תי כפג 6ע 5ע5מ .6וכ 5ע5מ 6סח נהיתין כס 4ו7סנ6
5מנרש .ו6תנו5י כ% 5ע7 6מ5ויס כספ 6ו7סנ5 .6נפו
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6ירמ 6דק":ס .נקדקית6 6תקין 6סיות3(1 6תלמיף .כך
י (1ן 3נ(1ת .6וט*ד
ית
נ(3קנד(יוית 6חתקן רכים נןו(ע(עכנ(תרע(6תי
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י
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.
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כספ 6ודס 63כ( ע(
כספח ידס( 63נס 65יסר(6
5דיק6 .יסו נריס
"61 3:ין 3סכעיו כוס( .ותן יד6
עיתי
וז
כדכתיכ ויו5י6ס 3כסף
ד5דיק 6ת 6ד( 6יסו"( וכ(( 6נוזכי (1ן (ע(ת6ד"תי..
*) חוי יוסף זכס 6:3י ע(נו 6וזכס נע(ת 6ד6תי.
3גיןת
"דכע,6( 6ת6מד 6כ6מס יר6ת ס' .כדש 6וחע6תי
ן כך זכס
נס6י ע(נו 6יזכ1( :ן
:(65ים
י
נ
נ
י
(יסר"( .ת6י כתינ וי(קע(הס
פס
יו
יף 6ת כ 5סכסף וסכי
6תחזי דס: 6סיק נסר דגניד ונסיק 6יסו (קיע כ(6
וכ(עותר36יס קת,
סו 6רז 6דכתי 3ףתן 6חעס (6סיס
ו
ס
י
6
3רקיע סעס(יויס1יג ,וד"
כדק 6י6ות .וד6י יוסף נעי
" 6מזי כתיכ וירככ 6ותי 3תרככת
(ת
(עסוע ת(כות6וכ'
סתמגס .ת6ן תרכ3ת סתסכס .קכ"ס ע3יד (יס (גדיק
ס(יע .6כגין דס 6תניס 6תין ע(ת561 6עריך ("תונ.6
וקכ"ס 6ית (יס רתיכ 6ע(6ס ו6ית (יס רתיכ6תת"ס.
י תרכ3ת סתסנס ויוסף 5דיק 6קרי
רתיכ 6תת"ס "יס
ו(יס6תחזי (תסוירכי3ע( תרכ3ת סתסגס6סל(( 1ק"3ס וכ(6
6יסו 3רז 6ע(6ס (תסוי כטוכ 6ד5עי( .6ת 6מזי ת6י כתי3
ויקראו(פנינ 6נוך ת6י 6כןך .קמירו .ד"צר
ד 6ונתון 6ותו ע( כ( ע(ת .6וכ(6 1:ידן (נ3יס וכנין
כ(3 6רז 6ע(6ס 6יסו .ת 6מ קכ"ס ע3ד
תכ
זיד 6כנ11נ 6ד 6י
((כות"
ס
" כעין ת(כות 6דרקיע .6וכ(6
ד
"יד נ%ע6קית6קתי קנ'סנקדתית 6ת6מזי ח(כות6
רענ
ד6ת
קדיס 6( 6קגי( ע5כות 5ס(יתת 6עד ר6תחכר 63כסן.
כנין דקכ'ס ע3יד (( 0ת(כו ע(6ס (6תנסר 6תרז6
ד6כסן,ט1ן 1כד 1,סף ס5דיק כמת (ת5ריס 3קדתית6
6יסו תסיך (( 0סכינת3( 6תר עתיס .דס 6סכינת6( 6

דרכו של הקב"ה .בתחלה מכין דרפואה ואח"ב מכה .כך
בתחלההכין רכווט נרול .ואח"כ הביאם לדגלות.וע"כהיה
מסנב סבות והביא רעבעל כלהעולם.כרישיהיומביאים
כל העולם כסף וזהב למצרים .בוא וראהלפי שיומף הוא
צריק .וצא היה הטרם שעושר של כמף וזהבימלוישראל.
כושל .ומן ירו
ככתוב ויוציאם בכסף וזהבואין
בכטוי
תם לעולם הנא..
שו
של צריק בא זאת לישראל .ורגלבל
") בוא וראה יוסף זכה בשלם הטה חכה בשלם הבא.
להתחבר באשה יראת ה' .במש"כ וחמאתי
ובעבורזה זבה למשפט בזה העולם תיכה להם
מה כתובילקט יומף את כלהכקי .וכך ראוי
)
להףת .שהרי נרו ההוא הנטשך ויצא הוא מלקט הכל.
וכל ע
דגמוד שכתובויוגן אותם אלהים
נ.
יים
עושהרשטביוםק1
וז
רג
ר
,ו
יל דצא כראף .ודאי שיוסף צריך
ברקי
לשלוט על המלכות .ובוא וראה כתובירבב שתו במרכבת
המשנה .מדצ מרכבת הטשנה .הקב'ה עשה לו לצדיק
שלימ .לפי שרוי ממנוניוץ השלם .ונצרך להיות ניזון.
והקב"היש לו מרכבה עליעה .ויש לו מרכבה תחתונה.
מרכבה התחתונה היא מרכבת המשנה .ויומף צריק נקרא.
 111ראף לרכב על מרכבת המשנה אשר לדקב"" .והכל
דצאבמודעליון ולהיותכדמיון שלמעלה .בוא וראה מהכתוב

נ) ךליןסט י(1דסכי 3כיס 03רם ת 63סכת סרע'6 3ר
י5מק כתי 3נ)וזכור6ת 3ור6יך3ימי 3מרותיך
עד 06ר ( 6י163יתי סרפס .ת 6מוי דקכ*ס כרא
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ר
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"
טוס .טץ
מעס.
ספס ע 1ד  8שש
ל~ן תטצע ( 04ךכ טעף ו*ט פסד .טק
ד6ת3רת עתע דעוכ ועיץ דרע כדע כג*1 1מס3ו
(6תכ(365כי ככר כסויז ו3ניני כך 6תרדודי
) (מס6יר6
3יתי רע עון עק3י יס3ני.
ייתי רע פ6י .ורז 6ד(6 6ין

נ) ןליךסט עלר שני בנים במרם הבא שגת הרעב .א"ר
יויז
קכתוב נ) הטר אתבוראךביבר בחרחזיך
עד אשר 5א יבאוימי הרעה .בוא וראה שדקנ"ה ברא
יברם ווציםירוורם .אלהלימין אלה לשטאל .א 6של
ימיןניאארםיכיםדגצבים .ואלה של שכאדמקראיםיכרם
הרעים .וע"ב אמר שלמה עראהשי לאיבאו יבך היעה.
וצארה פובבים לו לא
ע
ידם בעבור חמאיושיצא עושה .בי
שגבראוינרס דגיב
םי']ימים הרעים או חיץ עת"פבו
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ריאמרו 6יס 6(6מיו 6 (36סנויס 6גמגו ע( 6מיגו ונף.

דיאמרו איש אל אדףו אבל אשמים אנחטעל אחיטונו'.
וי6מרו 6יס 6 (6מיו .ד 6סיועוןו(וי כמסוסוס
ויאמרו איש אלאחיו .זהשמעיןולוי .כמו שהיה
בתחלה שכתוב ויאמרו איש אלאחיו הנק בעל החלומות כקומית 6וכתיכ וי6מרו 6יס 6 (6מיו סגס 3ע( סמ(ומות
הלזה בא .מה שם שמעוןולוי אף כאן שמעון ולוי .בוא ~זס כ 6מס(ס(ז סמעין ו(וי 6וף סכ 6סתעון(1וי.
וווק
ס?עמי לסיכ סכ6
י.ירי6
ם 1ו!,פו6וןו אתי
וראה מי אין ומי אחיו" "/" .וווי קטעון .עווונ "חן י ממזןי 7מ1חוןו 6י
ו ל*י .6יים
*,יי ייאי4
ון~
י-איש .וכתוב שם ודנה איש מבני ישראלבא .מה שםמשמעון.
אף כאן שמעון.ולפי שחזר כתשובה בכה ודוענחם עלזה.
ואמר ללוי אבל אשמים אנחנו .ועלכ נרשם מזל שלו
ז בכור שורו הדר סור כנווג 6דמז(יס ויוסף וכת'כ 3יס ככור סורו סור
?ור .כדמי! המזל של יוסף שכתוב בו
לזשמעוןשורהוא .וע"כויקח טאתם אתשמעון( .ו ומז('ס דסמטון סור 6יסו וע"ו ויקח ח6תם 6ת סתטון
לה1מזל1ש
כדי שלא יקטרנ ביחר עם לוי .לפי ששמעון ולוי כנין ד(' 6קערנ כסויס ד(וי 3נין ד:תטון ו(וי כו
מתחכרן תרווייסו יכ(י (קסרנח.
כשמתחברים שניהם יכולים לקטרנ:

ת"
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)6דיקד
ק מהתס הת סתעון ו'6סור 16ת( 1עיגיסס*6 .ר
סתעון וכי מס ממחיוסף (מיס:( 3ת:ון עמיס
יתיר
מ(6 6תר יוסף ככ( 6תך סמעון
וויג6מ'66מסווסיוססו 6ו6זי(( 6ממ( 63נ3ייסו ד6מיפתסיתמעתו"
ן
סס*ו ויממרו 6יס 6 (6היו סגס 3ע(
פתמ כקומית 6כויגס6עת"

ח מאתם את שמעון ץאסור אותו לעיניהם ,א"ר
)6ויק
שמעוןוכי מה ראה יוסף לקחת לשמעון עמו
עתר מאחיו .אלא אמריוסף בכל מקום שמעון הוא דפתיחה
של הדק .ובזמן ההיא שהלכתי מאבי אל אחי .פתח
שמעץ תחלה בדין .זש"כ ויאמרו איש אלאדרו דבה בעל
החלזמות הלזה בא וט' .אף כך בשכםויקחושניבני יעקב
שמעין ולוי .וכלם בדין היו אח"כ .מוב לקתרן לזה ואל
יעזרר קטטה בכל השבמים1 .למדט מה ראה שמעק להזדת
בלוי יותרמכלם .והרי ראובן היה אחיו הסמוך לו
 .אלא
שמעון ראה וידע שלוי מצד הדין דצא בא .ושמעון דוה
בצר הדין הקשה יותר נקשר .אמר נתערב אחד באהר
ואנחנו נחריב העולם .מה עשה הקב"ה לקח לו לחלקו
לל1י .אמר מכאן ולהלאה ישב שמעון בכבלים לעצמו
בלבדו .כ) ר'אלעזר אמר ויאסראותולעיניהם .הרי ביארו
לעיניהם אסרו .ולאחר שיצאו היה מאכיל ומשקה אותו.
ואפשר תאמרשכהדדה רצוןיוסףבעבור שכדטב נ) אםרעב
2,תאך האכילהו לחם ואם צמא השקהומים .אם כןיוסף
שהוא צדיק איך עשה כך .דוי כתובכינחלים אתה חותה
על רחשו וה' ישלםלך .אלא ח"ושיונחש לכךהיהמתכוון.
אלא כאיש לאח? !כן נם הוא דוה עושה .דועדג
עמו באחוה ולא באופן אחר .ולא עמו בלבדו
אלא עם כל אחיו .כמו שכחוב ויט יוסף וימלאו את
כ14הם ברוט' .בשביל להתנרג עמהם באחוה.י) פתח רבי
שמעון ואמר כתוב ס) אל תאמר אשלמה רע גףה לה'
ויושעלך .ביא וראה כל זה הענין שליוסף עםאחיו וכל
שאר ענינים האלה למה נצרך .אלא רערת אנטע כל דרכיה
דרכים קדושים .ואין לך דבר בדצרה שאין בו מודות
עליונים וקדושים .ודרכים לאנשים לדושקזק בהם אל
תאמר אשלמהרע .אפילו לזה ששילם לך רע .אין לך
לשלם לו רע תחת רע ששילםלך .אלא קוה'לה' ץושע
לך .וזה דכתוב ביארו ביוסף הצדיק .שלא רצה לשלם
רע לאחיו בשעה 2,נפלו בידו .קוה 4ה' ויושע לך .לפי
שדצאהיה ירא אלהים .שכתוב זאת עשו וחיו את האלדךם
אניירא .הוא היה תמיד סצפה להקיוש ברוך הוא:

גם6( 6תתקפ6
תחמר 5ם(יוס רע
(מ16
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וסו 6סוס ומע (קכ'ס .וכת'כ ז6ת עסו ומיו 6ת .ס(6סיס
6ג' 'ר'6 .6סו תויר סוס ממכס לקווס 6כריך סוח

דצעורה.וי להם בשעה שהקב*ה יבוא לתבוע מרם דין
עלמעשיהם .ויקים לטף ונפש לתת חשבון מכל מעי~2יהם
מרם 2טעפרד הנפש מןדבות .ץום ההוא יום הדין דוא.
י הרין עומדים .לפי שבזמן
יום שהספרים פתחקיםובעי
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שג6ך ס6כי(סו (מס 5 661מ 6ססקסו מיס6 .י סכי יוסף
ו6יסו זכ6ססיכי עכיו סכי .וס6כפיככינמ(יס 6תס מותס
ע( ר6סו וס' יס(ס (ך 6(6 .מ' 1ועסף (סכי ס 61ומייס.
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 6(6מס כ( 6מוי .כמס וכתיכ וי5ו יוסף וית(5 16ת
כ(יסס כר ונו' כנין ל6גסנ 6עמסון 63מוס י) סתמ ר3י
סמעון ו6מר כתיכ ס) 6ל ת6מר 6ס(מס רע קו? (ס'
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מדוס דממר 6וגי6ופין וגסות 6דרוח 6יכנ"כ כעי כר גס
(6רנ 61תדיר מססו 6יומ 6ר' 63ומ 6דדיג' 6ומ6
ד(ית5יס "35כ (6נג 6ע'5ט  656עוכדוי דכסרן
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הרוא עומד הנחש במעמרו לנשכו1כ1 1כ4איבריורועשיפ
בקרבי .והנשמה נפררה מן הנוף1 .ה41כת ימשומטתואין
י
יוועק לאיזה ררה הלד ולאיזה סקום מעלין אותה.ו
ליום ההיא .יום של רוגז ונאלה הזא .לפיכך נצרך ל1
לאדם להרניז יצרו הרע בכל יום .להזכירו יום ההוא
שיעמרבדין הטלך .שיכניט לנופו תחת הארץ להרקב.
והנשמה תפרר ממנו .ולמרנו לעולםירניו ארם יצר הטוב
על יצר דרע וישהדל אחריו להרחיקו .אם הולך ממנו
הרי מוב .ואם לא ישתרל בתורה .שאין לך רבר לשכר
יצר הרע אלא התורה .אם הלך ממנומומב .ואם לאיזכירו
יום המיהה כרי לשברו .כאןיש להבין .שדר וה הוא
יגצת גשבר
יצר הרע וזה הוא מלאך המות .וכי מלאך ד
מפני יום דגיתה .והרי הוא דג~מית את האנשים .ומשסע
שזאת היא חרוה ש 4ובשביל וה הוא מפתה לאנשרם
תמיר כרי להמשיכםלמיתה .אלאוראי מה שאמרושיזכיר
לו הארםיום דגיהה .ודאי נך הוא .בשביל שעשי וה

נשבר לב הארם .שהרי היצה"ר אינו עערה אלא במקץם
שנמצאת שמחה של חן ונמות הרוח .וכאשר מהבא רוח
נשבר או הוא נפרר ממנו ואיט שערה עמג ולפיכך צריך
להזכירו יום דמיתה .ויהיה טפו נשבר והואהולךלן.
בוא וראה יצר הג~וב צריך לשמחה של תורה .ויצה*ר
ן וניאוף גסות דווח .ולפיכך צריך האדם
לשמחה שליי
לפחר תמיר מן יום הטרא ההוא .שהואיום הרין עם
החשבון.שאין לו לארם מה להנןעליו אלא מעשיוהגוובים
שהוא עושה בזההעולם.בשביל שעים עליו בשעההריא.
בוא וראה ויראו האנשיםני הובאו ביתיומף .מה כאן
שכלם היו נבורים כלם תקיפים .ונער אחר שהביאם לבית
יוסף היו מפחרים .כאשר יבוא הקב"ה לתבוע מןהאים
ק
ננ"כ נעי '5ס 5נ*ג רין וחשבון על אחת כמה וכסה .לפיכךנצרךלו לארם
ד(דיג 6ע( 6חת כמס
(16דסר3 6ס6יע5מ6( 6תתקס6כיס 3קכ"סוימויכיסרוח5גיס .להזדו בוה העולם .להתחזקבו בהקב'הוישיםבו במחוט.
ד6ע"נ ד6יסו מעי 6י 'סדר כת'וכת 6ס(ימת 6ס 6תקיף שאע"פ שהיה חומא אם יחזור בתשובה שלמה דריתקיף
6יסו ויתתקף 3יס 3ףכ"ס כ6י5ו ( 6מעח .הוא בכח התשובה .ויתחזק בכח הקב"ה כאילו לא חמא.
(6:מפס6(3ז כג'ו י'ועיסוץ(
שהרי השבמים לפי שחמאו על עיבת עסףהיו מפחרים.
ת כ((סף
שאלמלא לא חמאו לא היו מפחרים כלל .לפי שחמאי
1
'
5
ח
ד
ד"3ג מת:רין (כיס (1ית ('ס חיל 6כ(( .מ עעיו 6הארם משברים את לבי ואין לו כח כלל .מפני מה.
6י(6תתקפ 6שררי יצר דג~וב שלו נשבר עמו .ואין לו כח להתנבר
דס 6ססו 6יגר עונ"תכר עעיס ול
)יתמי5יסס6חיים65סיר 6ולך על יצר הרע שלו1 .על זה כתוב"
)מי האיש הירא ורך
ע( סטו 6י5ס"ר .וע( ד 6כתי" 3
ס(3כ .סיר 6מסוכין דכידוי .ד6יגון תכיר 6ד( 63הלבב .הייט שמתירא מן החטאים שביז .1-שדם שביית
ךכר כס ות 6חוי (כ-ס דרין 6תסרע קכ"ס הלב של הארם .ובוא וראה לכמה רורות נפרע דקב"ה
מאוהןדחטאים של השבטי
,הרי לא נאברמיפני הקב'ה
כ(,סוזו6תח מדר6ז5דר66ונ"וה
;ש
לחרם'.
" והרין עוסר לפניו תמיד
ו נלום: .פרע מדור
פר'ע
עד ד6תסרם .וסרי ד'ג 6כ6תר ו"5עריך וססו 6חו 63ער שנפרע .ושורה הדין במקום שנצרך ..הה העון של
השבטיםדיה קהם לזסן אחר .לפי שהרין שלמעלה לא
י
יכי(בע,,%סו עךדהכתכח סעת6( 6ת
"סו .יכול לשלומ עלידג .ער שמצא זמן להפרע ופרע מדם*
ולפיכך כל מי שיש עבירות בירו הוא מפחד תמיך.
ו האנשים נ4
ד 6וחר6ו ס6גסיסכי כמש"כ ופחדתלילהויומםוט' .ועל כן ויירא
ו%ת ('5ס ?ותם ונו'
הזבאו בית יוסף:
ת
סי63ו 3י
ף
ס
ו
י
ח-
ו כן 6מו ונו'6 .יר נ) ץשא עינעוירא אה בנימין אחיו בן אמו עו' .א'ר
כ)
י
"
ע'ג'ו ויר6 5ת כג'מין
חייא מרו בן אמו .שצורת אמו דץתה בו
חיי 6מ6י 3ן 6מו דדיוקג 6ד6מיס טוס 3יס
וסוס דמ' דיוקגיס (די,קגח דרה( כג"כ כתי 3כן 6מו .וד4תה רומה צורתו לצורת רחל .לפיכך כהוב בן אמו.
ר3ייוסי 6מר ס6כתיכ 3קדתית6ויר 6יוססט6ת'3גימין .רבייוסי אמרהריכתיב חחלה ויראיסף אתם אתבנימין.
ועתה כהוב ץשאעיניו וקיא אתבנימין אחיו .איח ראוה
סכ6

:3ן4מעו:

:מ:6סיק

,ן"

%

רישא

ג5

מראה מקומות  )6ד3ריס כ'  )3דף ר:3

דו הזהר

וט זה השטו היצה'י יהמלאר המות1 :ג ]6כירוע שהשבטיח נאו אח*כ לעולמבנלגול של עשועז ר~יוני טלכותו
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 656 .מת 6כרוח 6זקוזס5 6כגיתין
"ין כ"רע .6וכהי5קי :זכנימין ויסוזס תסרי סכיגת.6
כס
סת
ע
דס 6ממ'5 6ס '5סוזס וככימין זכחו5קסון סוס מקזס.6
סו 6ויר 6יוסף 6תט 6ת כגיתין 5יס חמ 6עמסון.
ף סכש
זו
וי
ו
"סף זסוס"חוס  65חמ 6עמסון כססו6מו5ק"".ו
ס
י
ו
 ,עיניו ויר6 6ת כג'תין *'ו נן"תו ת '6כתינ
נתריס יימסר יוסף כי גכתרו רחת'ו "56מי
ו ויכקס
5ככית ;1כ ,ויכ 6סמזרס ויכך סמס'6 )6 .ר מזקיס כז
6תחרכ מקזס6
"תקת וס'5קת ככ'6 5גון 6תרין

חדשהכאן .אלא שראה ברוח הקודשלבנימין ופחלקו הוא
עמהם בארץ ובחלקו שלבנימץ ושל יהודה תשכן השכינה.
בי ראה להם ליהורהובנימין שבחלק שלדם יבנה דפקדש.
חהו וירא יוסף אתם את בנימין .שיאה אותו עמדם.
ויוסף שהוא אחידם לא ראה עמדם בחלק דדצא .אף כאן

זמ%קיס סוס

ישא עיניו וירא את בנימין אחע בן אם .מה כתוב
אחריג וימהר יוסף כי נכמרו רחמיי אל אודו ויבקש
לבכות;,נן ךבא החדרהויבך שמה )6 ..א'רחוקיה כאשר
נחרב המקרש באה השכעה עכנמה בכל אוהן ד5קומווע
שהיה מעעה בדם בתחלה .ודעתה בוכה על בא מדורה
ועל ישראלשהלכי בנלות.ועלכל אותןהצדיקיםווישידים
 .שכתוב כ) בה אמר ה' ברמה
שהיו שם עאבדו.כציין
ה
י
נ
ב
ה
כ
ב
מ
ם
י
ר
נשמע נהי בכי תמרו
ל
ע
.
.
ל
ח
ר
והדי
ביאי
ו שהקב"ה אמר לה כה אטר ה' כצעי ק1לך
י
ב
ב
פ
תו' ..ועהיד דקב*ה לדקים לה לכמטת ישראל מעפר
ולשמח העולם בכל .כמש'כ נ) ו
ידביאו!עים אל הר קדשי
) בבכייבואו ובתדצע*ם
דפמחתים בביתת8לתיהו /וכתוב
אובילם!
העשים שלש המה הצטוריהם.רבי אלעזי
הבקרשי
אסר כאן ישלעייד אם הם דלכוונשלחו.מפני
5ה נכתב בתורה המה וחם4ריהם .אלא לפי שכתוב ולקחת
שתט לעבדים ואת דסורינו .לפי
המהכךוחכסתוורביהםוראכמנושיםשלדי
דגוה וחמירקהם .שלא נ9אשרו
שאמרה
ויחבש את חמחרו תן/
פתח ואסר זישכם
מ9
אברדםךהבב
אי-ר שןעמד 5הם זכוהו'גט
בקר דךצא וטל אברהם ד
ט זכותו של אברהם עסדהלהם .ודלכו בשלוםעיוולומן
הדץ.
שבשתה השעק עמדעליהם הדיןיהפרע מדם.
 .ונשתלחו
רק שזלכפוית ב9א הדצא של אבררם דצינהעי*הם
ק הדין שלא שלפ עליהם בזנק הדצא  .א"ר ,טמע1ן בוא
ה ופרש כנפיו קל העולם) דרבה
חראה בשעה שבאדייל
שריםיט 5הארתהדין מוכנים לצ*צע ולשלם בטלם .והרבה
טכעי הדין נתעוררים בכמהידדים למעיהם וש~מיםעל
העולם .כען שמאירהביי כלם מטעלקים ואין שולכים.
וכל אחד ואחד חווריכנם לכקומו .כש'9הבי
י א1ר.זה
הביי של אברהם ווהאנשיםשל~י .אלה ממזני הדין
ששלמי בלילה .דוטהוחפוריהם .היט שרי המשפמ הבאים

ת ככת ע 5כית תזורס
זסיס תזירס כסוסכיכגקתז"מית 6יסי
וע5יסר" 5ז"%ו
וע 5כ5
ו
ג
י
"
ן5זיקי וחסיזי
זסוו תתן ו6ת6כיזוכנמ5גי5ת
"זכת'כ כ) כס 6תל ס'קיל כרמס
ן
גסתע גסי ככי תתריריס רמ 5תככס ע 5כגיס ..וס6
י
"וקיתג 6זקכ*ס 6תר  05כס"מר ס' מגע'ק
ך מככי
ונו'  .וזהין קכ*ס 65וקמ 05 6לכגסת יסר56
ע5ת 6נכ.65
נ) וסני6ות'ס  56סרתעקסזרס"
י
זו*'"
ו%סמתחמזתייס ככית תפ5תיכ
וג
 .וכתיכ ד) כככ' יכ 161וכתמגוג'ס
"יכ'5ס-
1ס*סים ס5מו סמס ומתוריסס .רכי 56עזר
6מי
הבמר"
רסכ6מיתי6סתכ65
עסוו%6יו6סתזרו מ0
ג
י
6
י
"
"5ן!ת5גתוכתכ5עככחזוירס סתס וחתוריסס5".
א נניןזכתיכ ו5קחת
יית"י6ת מתיריגו .כנ*כ %1גסיס סלמר
סתס ומתוריסס.כנין ז 65יסת6רון 6יגון ומתוריסיןכזק6מרו.
פתמ משתר ויסכס 6נרסס ככקר ו"הכס"
.
ת ממורו ונו'
כנך ז6נרסס סוס גסיר 5קיימ 6עלייסו כוכותיס וגנ)
סכסזוי"
ן זכות 6ז*רסס קיימ6ע5ייסו  15161נס5ס ו"סתזינותן
זינ"
סעתח קיית6ע5ייסו זיג5 6התסרע6מגייסו.
 .נמן
כר
זססי" נקר ז6נרסס 6גין ע5ייסו .ו6סת5חו
תן זזיזג6כו~ דססס
"ס עלייסו כססו6זמגי.
5י
"" .ר סמעון ת6
ע"
ז6
חז' כסעת
"5
 5ופרס נזפי' ע 5ע5מ .6כמ0
נרדיני ססיריןז5~'5ת''"
ו5ס5עח :כעלץ .6וכמס
גין
5גכפמק
:
י ז'נין מתערין כ
" ססרין 5זגייסו וס5עי על
מ"ר
על.%כיון זחתי 5פר 6וגסיר כ5סו תסתלקי  651ס5סי.
וכ 5מזומזעה5 5זהתיס ותנ "5תריס כז"ח סכקר 6ורז*

י

י

,ני,

י סנוי סתס 5זקס ותרס 6ככגפיס.
ס) וזרמס (כס יר"
ת 6מח זמין קכ"ס "5גסר5 6ון 5יסר 56ססו 6סתס6
זנגיז כיית 6ז5תכרי ע5ת 6תקת' רסיעי זע5מ" .כת"ז
י
) ייתגע מרסטיס "ורס .וכססי6
יתסון כ5סו
ת.
ס6
 5תעפר
ז'קומוןיסר"
כנין
ס"כתס הנרין וכת0

ס) 1זרחה לכם יראי שמי שמש צדגה ומרפא בכנפיה.
בוא וראה עתיד דקב"ה להאיר לישיאל שסש ההוא
9בנזה ביום ונברא העולם מפני רטעי העולם .כם"ש
י) ויכנע מרשעים אורם ..ובשמש ההוא יהרנאי מלם.
לפי שבזמןשיקימו בן2י ישראלמהעפר .כסה חגרים וכמה

מראה טקומות ט ע ינ.

ט יומ'.

ל 6נ)

ן הזהו
ישו

זס" כזמג"

סומים
יסע.

("ו  )7ירפי' (" 6ס) מ(6כ' ג' ו) 6יונ *5ת

,יי

סותין

ןקןזץך

גנן בכה ע 4שראה ההורבן של ביהמ.ק ו!הו ויבך שמה סלשון שטה ושאיה ושממה, -נג) ווהו המה וחטריהםחייט 9פ הזנוח של
אברהם אנינו שכ18ב אצ 6יחבש את חמורו[ :נ ]7ג -9אברהם היינו מדתו מרת החסד.
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ן קכ" :יג0יר לון  6100סתס6
סותין יסון כ0ק .יכדי
י6תס6
ס  .03וכתיכ ותרפ ,ככגפי 0וכדין יתגסיר ססו6
סמס6תכהיפיע(ת 6ע7סייסי ע(ת( 6יסר(6יס66טוותק ועתין
טכדי פכו'ס כיס יתוקדון 6כ( (יסר 56ת6י כתיכ 6ז
י3קע כפואה 16רך 61רוכתך זוסרס ת5תמ וס(ך (פגיך 5דקך
כטד ס' י6ספך כרוך ס' לפעס 6תן ו6תן:

"י
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צב
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סזסים יהט בהם .יאז יאיר להם הקב'ה ושמש דיעא
לרפאותם בה ,שכתוב ומרפא בכנפיה .ואז יאיר שמש
ההוא מסוף העולם עדסוצ .לישראלתהיהרפואה,ורעסיס
עזברי עכו'ם ישרפו בה .אבל לישראל מד כתוב " ,6ז
יבקע כשחר אורךוארוכהך סהרה תצמחיהלך לפניךצרקך
כבוד ה' יאספך .ברוך ה' לעולם אמן ואמןצ

פרשת ויגש

קר4נש 46
יסתס פתמ
יטס ה6תר ס .
4שתר נ)כי סגס סתלכ
6דיגסי גורעכדיו .ד 6יסיזס
הוסףכניןדתרווייסומ(כש 61תקריטד6כד6
ת11-ייט
טס פרכ
י"
.וגמ
6ת
כמד 6כנין ד*טשס 6תערכ כיס כגגית(
ין
(גכיס
יכיס כס6י פ5ת 6וכפלת6ד6תי ו
,ע*ד 6תקריכ
סכי
ד"
ף(6תטכמ פתיסע( דכגיתין ד
ל (תהוי כגדף
שדיו
ע( 64ו3ע(ת 6ד6תי.עסקכ"
ד"6 6גכי 6עדכט ת'ד'
פכקסט 6ס (6סכ'"ותיו"(י
ך וס5נתיו (פ:יך ומס6ת( .ך
כ( גותש .כ%י ע(ת 6יכפ(ת 6ד6תי .ופ"ד כ' 0גס
סתלכיס טעח עכר 1ימדו6 .תרניוו כמד6
ז ד6
טרסנוי
"ת
כד 6כניגיסדכ':יע ת :כתוכ סתס ר6ו כן1ת
יגכס(1
גתפט רעד* "מותם סס( .כ( 6יגקדס 1.תת.,מיל כיילדס
כמן דסט
דמלין (קע!%1 6תקס55נוכל6כניגיסדגכ.תין דס6
מתערכ3יס
יוסף6זדכןכניגיסדיטוסו6ת"כידת6כיי.
ך" וינס 56ז
כת
ד( 6ית6כיי .יכניןוסס
ככג'עע
יסזיס
.
ס 6לט י0ודס% .י עעת6
ו3די%י(6גטר"תריינ
.ר
יסיזס כנין ?סכי 56עריך ד6יט ערכ .כד"6כי פכדך ערכ
6תסיצר .ורז 6דתל 0יסודס הוסףסכי 56ער.כ1
כ16
קר1
"
תף
56
כפמ(ד.6כנין דיוסף .6סו 5דיק .יסודס 6יסז (ת
1

נ)ןיבש אליזירידה ראנצר בי אדני .רבי יהורה פתח
ואסר נ)בי דנה דגפיכים טידו .טה יהודה
יוטף.לפי ששניהםמלכיםונתקרבו זה בזה להתוכחשנ"שם
יחרי .לפי שיהורה עשהעצמו ערב עלבנימין. .דף' ערב
אצל אבטזליו בשלם הוה ובשלם הבא4 .על כן ננש
לפני *סף להתוכח עמו על רברבנימין .שלאיהיהבנרה
בעול
שםנוהיה ובעורם הבא .כם-ש אנכי אערבפ סירי
תבק אםלא הכי*יתט אליך והצנתיו לפניד וחמאתי
כל ירסים בע:לם הזה ובע1רם הבא ,ילכך כי דגה
המלכים פעדו עברו טתרו .רנזו יחדו חהכעיסו זה אק
נבהלו
זה בשנילבנימין .מהכתוב .הסה ראוכן
שם,תמד
יביילדה,
נחפזו דערה אחותסשם .לכלאווץ שהט
חל
לפי שהיויראיםלהינ וו~רו .7והכל בשבילבניכףן .שהרי
יוקף נמכר בפקודת טןדה עאבד מאביו .ועתה ערב על
בנימין עתירא שלא טיה נאבר .ובשביל זהינש אליו
טעדה .דבי אלעזר אמר ועש אמו יועדה .מפני מה
טידה.לפי שכך נצרךכי הואערב .בם'שכי ענדך ערב
את דנער .תדד הרבר שיהודה ויוסף בך נצרכו להתקיב
ק
בן ו4נשטיזדה .לפי טיבות שלהם ךקרבו
יהדו נרמה במה %בות לעולם .נרמה שלים לכלרחצבטים.
נרמה ש4ם ביניהם .נרמה ריעקב שנתלים רוח שלו.

ח ד'אמר "סף 6 56ט 1נסו ג6 6לייינסו .וכי 6ת6י
כ~י (סז וס 6קריכין כטו נכיס6(6 .
כספת 6ד6תרוון שי יוסף 6מיכס ת 1011דמתוליס כתלכו
פל6ס6 .תר
ת(כו ד 6כנין ז6
(יס.
נסו ג66לי וינסויוסד64מזי (ס 1ס6י קיית6זמיירס
6תר ז6
וההג"
י תלכו ד 6כנין זגערית ( .0מכ6ן ה(1יפג 6ח6ן
נרתתל
וגעיר (ס6י 6ת קיית 6מלכו 6תגערת (יס .תג(ן תכעז.
דכתיכ ס)  %ס' סככי עד סכקר .דסוס תקערנ('ס '5רי0
פד *ד16תי 16ת6ס וגעיר (%י כרית כנ"כ זכס
דגפנף מניס ס(יעין ע 5כ( ס6ר תלכין .ות(כ 6תסיממ
זקכ"ס
ז6תקר
י
מיו ויכך וכגיתין ככ 0ע(
גייחיןגסת"6
)רינשל פן 615רי כ
615ף*6 .1ר י5מק 16 60קתוס זככס פ( טקדס
 .ט6ר ד 6כי מק-ס6
ר6סון 1ע( תקדס סגי.

ד)
יטף אל ארוו
נא אלי הנשף .וכי למה
 .אלא
דיאמר קרא להם והרינשוייובים עסדו אשיו
בשעהש להם אני יוסף אחיכםתבטז.
במלכות
העליינה
.אטאימר יוסף מלכותהזאת בו8בילוז*הראוהוריטשהירה.
נשו נא אלי יינשו .שדראה להם ברית מילה.אמי זאת
ונף
נרמה מ מ5וכה זו לפי שנמרתי הברית .מכאןימדנ
 .מנין מבעז,
שדוא נוםר אות הבריה מלטת שצירה לו
שכתוב  )0חי ה'שכבי עד הנקי.שריה טסיתלויצרו.
ער שנשבע שבועה והיה פמר 4זה הברית .ל8יבך זכה
שרצאו ממפמלכיםנושליםעלכל שארמלכים.ומלךרסורח
')
17
שלסמו.
 .צואר זה
ראשון ועל מקדששגי.
שדצח
ו"-

"

יך

.

ד 6ו
ס(%ינסככיתג6יס(ייס1וע.3יןיסולדנעסרל.סת6כ.נ(י.ןענקרדכסקורזסכ6(6התי6ידסלסלוכןרלוסמו6ד6סדתכיפקליירןסי..ט *
כמו 6נרס
נרס

כד* 6ות %רומ יעקכ 6כיסס וט( ז 6ק"ט זד 6במש'כ ותחי רוח יעקב אביהם .ולכן התייבות של וה
ותת6
עם ז נצרכה בכל הצדדים למעלה ול0פה:
עס ד56 6עריך ככ(סי סערין

(עי("

.
,יפלי

ז"י"':וי"""':אקנןנים'קי"

פ-אה סקוטא* יטי ,למ  17 0ל ,1נ) טז6.יס0וט-ז"לת)7ת"טינ

ס) רה נ' 7 )1ן לע.

זיו
יאף הוא גגד מדת יסוד צדיק .ההודה ננר מדת חמלכות ובההקרגות שתי אלה מבא שפן כל 18ג לשןל8ש
הזהר

*
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ישון קורש

ישוןהיהר

זהרד'נש

שיצא עימר בתקון של יופי כמו הצואר להגוף .מה צואר ד6יסו ק6יס כתקוג 6דספירו כקד(( 6גופ .6תס %15
כן נם בית המקדש הואהיופי '6סו ססירו דכ( נופ .6סכ' גתי כ' תקדס'6 6סו ספיוז
הוא היופי של כל הגוף.
של כל העולם .מה צארכ 4תכשומי האשהעליותלוים .דכ(
 ..תס  -615כ( תקוג'ן דחתת 6כיס ת("ן.
ע(ת"
כך ביהמ"ק כל תקוניהעולם בו תלוים ובו שרוים.והרי
 1ע( כ' תקדס 6ד6יסו
ביארו שכתוב " %על צואריע נרדפנו .על ביהם'ק שהוא 6לקתוס
 )6ע(לוסיגו
הצואר וה של כל העולם נרדפנו ,ינענו לבנותי ב' 5ו6ר וספירו דכ( ע(ק 6נרדטנו .יגעגו (קכג' (יס תרין
ליאופיהונח לנו ,שהרי לא הניחו לנו ונחרב %א זנזגין  6(1סוגמ (גו .דס 6( 6סכקוס(ן ו6תחרכ ו(6
פעמים ו
יב ,אה.כ .מה צוארכיון שנכרת כל הניף נכרת עמו6 ,תכגי (כתר
קס,ל61רכיון ד6סת '5כ( גוט6 6סתגי עתיס.
כ(
כן נם ביהם*ק כיון שהא נכרת ונחשך,כל העולם גםכן סכ'נת תקדס כיון ד6יסו
"סכ'גתי
ךי.כ'ו( 6גסיר :תם 6ו6:(6ת'5סתוי66תחס1ך-5ע6ע(
ככי[ 6כ]
תו
וכ
נחשך .ואי מאיר הו*מש ולא שמים ארץ וכוכבים [נן 6תחס
ן יוסף על זה ,ולאחר שבכה על זה בכה על כנין כך 3כס יוסף ע( ד 6ו(כתר דככס ע 5ד 6ככס על
לפיכך בכה
השבמים שינלו .שכאשר נחרבביהם"ק כל השבמיםנלו סכעין דמתנ(י כד 6תחריכ כי תקדס 6כ(:ו :כטין התג(ו
מיר ונתפזרו בין האומות ,זש'כ וינשק לכל אחיו ויבך היד ו6תכד-ו כיג' עתתי .6ס
,ס'ד ויגסק (כ( 6מיו "כך
י ע( כ( 3כס ע( כ'
ד
עליהם .עליהם ודאי ,על הכל בכה .על בית המקרש ע(יסס ע(יססו
"וע( 6מוי עס-ת ?ס:ט'סד6תג(ו תקדס"
שנחרבשני פעסים,ועלאחיו עשרת השבטים שהנלובגלות ד6תחריכתרין זטג'ן
יתו"
ו6חרי כן ד:רו 6חיו 6תו ו(6
כ
(ת
כנכ
ונתפזרובין האימוה .ואחרי דברו אחיו אתו% ,אכתוב ו6תכדרוןכיני
וןכןשנצנצה בו רוחהקודש.והם ויככו דס'6 6עסת
"כס דגגגג 6כיס רוח6
ונז'כ
סד
קידק
,ים .6ו6יגין
ויבבו .שהרי היא בכהכי
שרתה עליהם רוח הקורש.
ככי ד( 6סר 6על"סי רוח
לא בבו שלא
("
והקל נשמעבית פרעה.רבי אבא פתח ואמר ג) נכספה והקד גסמע כ'ת פן:ס רכ' 6כ 6סתח וחתר כ) גכססס
ונס כ(תס גפס' (ח5רות ס' (כ' וכ:רי ירגגו (6
לחצדות ה'
ירננו אל
כלתה
אל חי,ובנוםא וראהנכפלשיאדם שמתפלללבתיפלותבושרליפנירבונו (6 .חי ת 6חזי כל כ"; ד(5 '(5ית.ס קרי ט"ייס
צריך להקדיםלו ברבות בכל יום ויום .ולהתפלל תפלתו 56טריר (יס (חקדת( 6יסכרכ6ן ככ('ונזהויונז 6ו(נ(יל(,תיס
לפני רבונו בזמן הנצדך .בשחרית להתדבק במדתימין קתי נז"ריס כזנזג 6ד6גסריך כ5סר6( 6מן 6כית'ג6
(
%ויו"נ]
של הקב:ה .במנחה להתדבק במדת שמאל [נן וקפלה
כנין (6תהחן6
כ' %ל
בוקשה נצרך לאדם*בכל יום ויום .בשביל להתדבק
בוו.
ובי*ינומי שמהפלל תפלתו לפנירבונו [ד] נצרך לו
שלא ישמ.עקולוב21פלתו.ומישמשמיעקולו בתפלתיאין ד( 6לעסקעק(יסכג(ות'ס ות6ןדןטרן.,ן~(ות'ס
(6
סלז:ע(םמ
הפלתונשמעת.מפנימה.לפי שהתפלהאיןהיאקולהנשצשע.
שהקול ההוא שנשמעאין הוא תפלה .ומההיאתפלה.זה
קול אחר התולה בקול הנשמע .ואיזה הוא קול הנשמע6 .יי,"(% 6י:6תיט
ס6ס)6סקד.- 6סו 6ק(
זה קול ההוא שהוא בתו"ו .קול התולה בו זהקל ההוא
כלא וא*ו [ס] ולפיכך לא נצרך לו לאדם להשמיע קולו
כתפלתו .אלא להתפלל בלחשבקול ההוא שאינו נשמע .כ(5ות'ס 6%( 6(6ס כ(מס נססו6
ד( 6הסתתע.
ק("
וזאתה"ש התפלה שמתקבלת תמיד .וסימנך והקל נשמע.
קל בלא וא"ו נשמע .זאת הטש התפלה בלחש .שכתוב ק( כ( 1"61 6גסתע
סימ ל(ית 6דסיח
דכתיכ
בחנה וקולהלאישמע .זאתהיא התפלה שהקב'ה מקבלה.
באשר היא עם הרצון והכתהחשתקון הראוי ,וליחדהיחוד
של רבונו כראוי בכל יום " בית פרעה .זה רמז על
למעלה .הבית שנחשפו ונושלו ממע כל האורות וכל
] וכל מה שהיה נעלם מושם נתגלה:
המנורות [י

ננ:
ן(יי*2ג
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י6ימ"ען(6גנמו)
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ן (סס '.סף ט(ות ע 5פי פיעס *6ר (6ע~ר
נ)דיו:ן רלכהחםהיי'וסףמדמעגזלולותיעופלףפלייעפקרבעעהל,עאנ"לרהעארלועפזהר .נ)ןיר:
רתז רתז (יס יוסף (יעקכ ע( עג(ס טרופס.
ן
כי בפרק ההוא נפרדממע .וענלה ערופההריהיא באה
שעמצא הרת .ולא נודע מי הכהי ובא וראהיוסף ע(
(
י
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ק
%
ו
:
ק
6
(
ו
ח
:
ז
ו
ס
,
ד
ל
י
ד
י
י
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ח
ס
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6
ת
ו
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6
ת
מזייוסף
כאור נפרד מאביו .בלילויה ובליאכייק נש"ח .והיה כד חתפרס תמכוי (3מ (ויס יכ(6 6כעס "סתדר .וסוס
מה שהיה ,וכאשר אמר "שקב מרף מרף יוסף ,אמרכי תס ךסוס .וכד 6תר יעקכ ערף סרף יוסף6 .
%דטר כי
ו.רד
נ2ראו:כ2קוכמור.6 )6 2גס ס' כ) תו ס ט*ד ג) דף

עי

4ושש*~1118שש!ניא
דו הזהר

לשן הזהר

חץרייגש

טדז (6כגי  (36ס6ו(ס .ד5ג 6נריתנ4 6ס .ותו זסוינ6
,דע ז6מוי סניין (יס וסירג( 6יס .ופשד רתז ק6
רתיו (יס46 .ל לכי יסוזס 6יטן פנ(1ת פ*פ
פרפס סזר(ון .דכתיכויפן (סםיוסף טנלות ע(סי פרעס
 (*6זיוק 6זת(ס זכתיכ ו6תס לויתס ז6ת עסו ו6תס
15יתס דיק ]1] 6וכנין כך כתיכ כס* .6יכ-ע דיוטף
מגי1( 1ן .וכנ*כ ויתן (סס יוטף ענ(ות ע( סי
פרעס ויעקכ (5 6תק"ס כת(ס פו דח1( %ן.
6 6ת ספנ(ות הצ' ותחי רוח יפקכ %יסס:
וכתיכ וי
ורחמי הם יפקכ 6כיסס46 .ר סתעון כקזתית 6ותחי רום
שקכ .ולכתויי6תר יסר (6רכ טד יוסף כניחי.
"(
 6כקדתית 6קוי (י? 6וריית 6יעקכ .כנין סותפות6
ז;6מתסו סכינת 6כססו 6מרס כד 6זדכן יוסף .וססת6
דסכיגת 6ס(ר .4כדין 6יסש ותחי רוח יפק6 3כיסס.
וז 6סו 6ר 4זסכינת1 6מ] וכתר ז6יסי קיית5
כקיותח כזין זרנ 6ז(פי(6 6תער (גכס .ז6יסו זרג6
]51

זיסר6ל
תכ6ן זדרנ 6ז(עי(6 6( 6תער
עז ז6תער 3קזתית( 6תת] 6י) זס6
)סכ 6ותמי
ומ
(רע
יל"עקכ כקזתית .6ו(3תר וי6תר יסר ".(6ות 6חזי
כיון ד%15יז יוסף ת%וי 6כיז יפקכ ססו 6תוספת רא6
זסוס גיס .ו"סת(קת תניס סכינת3( 6תר ת6י כתיכ ותחי
רוח יעקכ6כיסס וכיעז?סת 6תית סוס  6(6דססומתוססת
( 6סוט 3נויס ו6סת(קת תגיס סכיגת.6כנין זעל3ונ6
הי"3יס
יו
לס
ז
י
תי (יס ד( 6סוס רומיס 3קיותיס וכנ"כ ותח
"סס כ) לכי חיי6 6תר  %חתינן זסכיכת6
רכ
רוח יעקכג6
(6סרי6כ6תרעכיכו 6(6כ6תרד6יתכיסמרוס6.יחזוס(ית3יס
י
ח(ג6נןסריו6סי'סככיגננתן6ש כססו6 6תר .כז" 6נ) ועתס ר( %4
י עליו רוח (6סיט .זס6
סתננן יתס
סכינת 6וד6י ( 5סרי63 6תר עליגו .תנ(ן תיעקכ זכנין
זסוס ע5יכ ע(יס זיוסף 6סת(קת סכינת 6תניס.כיע ז6ת6
ל"ם חזוס ז3סורס דיוסף.תיז ותמי רוח יעק36 3יסס:
ייסר6
( 3תי6ת ס(י(ס 46 .'131ר
ז) ד'אמר
סתעון כת6-ת כתי 3ת 6ח~י ויז3ח זכמיס
36יו ילמק
3 ]61נין (6תער 6ס6(6-
ל63ר(זס6יזרמיתו .וכדין3ק
יר
תת
ד6
וי
ת"%סיס (יסר3 (6תר6ת ס(י(ס.
3ס"י זרנ 6זק6תר! ז6יסי תר6ת ס(י(ס .ס) וי6תר יעקכ
יעקכ ככ(סו"ת
ר דם6 %זכר תרי זתכי פסיק סטת6
גנוויי?ו כנון 6נרסס 6כרסס .יטק 3יעקכ .סתו (6סת.(61
כ(יטו פסיק תעת 6כנווייסו .כר תנוסס תסס ז( 6פסיק
סעת6כנווייסו .תתי סעה6 .6כרסס 36רסס 3תר6ס ס(יס
קדת6ס ( 6ס(יס .זסספ 6ס(יס כפסר נסיוני.
וכנ*כ פסיק עפפ6כטוייסו זססת6(6סוס6יסוכדגףתית.6
יפקכ יענה 3תר6ס ס(ש גףט6ס ( 6ס(ש .זסס%
6תגסר כעסף וסר6פ פ(ש סכיכת .6ופוז זססת6 6סת(יס
כ41ףפ6 6יל %קד
טי .%כטע 6זשל 6נתריסר ספתץ
כסכעין פנפין ו
י תס זל 6סוס כקות"ן .6וכנ*כ
כתר6ל ס(ש קות % %ס4ס .יססיק תעת6

6ייש

ן קודש
ישו

צנפ8י

ארר אלבני אבל שאלה .כי אנינרמתילו.ועוד שהיית'
עדע שאחיו וענאיםלו ושלחהי אותו.
זה הרמו .א"ל ר' יהודה הרי אוהן הענלות על פי
ן להם יופף ענ'לות עלפיפףעה.
פרעה שלחן .שכתובית
א'ל דקדוק התבה שכתוב ואתה צויתה זאת עשו .ואקה
טיתה דוקא  ]11ולפיכך כתוב בה"א .שנשמע סאק שיומף
תבע מפרעה הענלות .ולפיכך כתובויתן להם יוסף ענלוק
ע'פ פרעה .ויעקב לא האסין בדבר עד שראה אוהן.
שכהוב וירא את הע~ות וט' ותחי רוח יעקב אביהםו
י רמ קקב אבלם .א'ר שמעת.בתחלהותחי רוח
דרנח יעקב .ח4ח*כ ויאסר ישראל רב זד יוקוכניחי.
אלא בתחלהייאה לו דהורה יעקב
 .בשביל השוקפתע
שהשיעתפו דהשנינה בחרם דדצא כאשר נטכר עסף.ועתה
שהשכינה עלתה מן החרם .או עיד רוח יעקב אבההם.
וזה רהץיעקבריאסוד הושכעה 1ח] ולאמך שעסדההשכינה
בקעם א סדרנה שלמעלה נתעורר אליה .שהיא רגצררנה
ץצגך8ת ישראל ]ע] מכאן שסדרנה העליעהאין סתעורד
למעלה ער שנתעורר תחלה לממה
"יי כאן ותחי
ישריאי]ל.שר
) וטא ראה
רוח יעקב תחלה .אחיב
מד
אב
כיון שנאבד יופו* מאבע.ויא
י יעקב זה תוספה הרוח
שדרהלו
 .ומשתלקה ססנו השכינה .אח4ב מה בתוב ותחי
רוחיעקבאביהם .וכי עד עתההיהמת .אלא שזהתוספת
הרוח לאהיהבוצכו פסתלקה ממנו השכעה.לפי שהעצבות
שלו נרמה ל 1שלא היה רוחו מתקייםט.יפ
היכך ותחי
רוח יעקב אביהם .נ) רבי חתא אמררוי נרא שהשכינה
ועל זה הי' סרס]

*

אעהשורהבמיםעצב.אלאבמקוםשסחה.אמ4ון שם שסחה
אין השוכזזי'נה שיףה במקוםדיצא .כסש"כ נ) ועתה קחולי
מנגן
כנן המנן
עליו רוח אלהים .שהיי

עו
עק
השכינהטדאיאין שורה במ
יםעצב.מניין מיעקב שבשביל
ה
נ
י
כ
ש
ה
ה
ק
ל
שרי' נעצב על יוסף נסת
ססנו.כיון שבאה
לו דאשמחה מבשורתיוסף .מיר ותחי רוח יעקב אביהם:
י
)דיאמר אלמם 4שראל במיאת ה4לה הו' .א'ר
שמעון בסדאתכרעב .בוא ה4אה ויזבח זבקים
אבע בתחלה]י"] בשביל לרגמועיק סדועהדין בטד
לאלה
אהבת
י חמד .ואז יאטר אלהים לישראל במראת הלילה.
)
ס
שדףא
ו
ז
ה
נ
ר
במר
שאמרט
ר
ט
א
י
ו
ת
א
ר
מ
.
ה
ל
י
ל
ה
יעקב
יעקב .בבל סקום שהשם נזכר שני פענרםיי
פמעם ספסיק
בעהקם .כמו אברהם אברהם.יעקביעקב .שסיאל שסואל.
בבףם פעם ספסיקבעיהם .סיבד סשה סשהשאין טעם
0פסיקבעיהם .ומה המעם .אברהםאברהםהאחיןבשלמדת
ח"ראשון איט בשלמות .שעתה נשתלם בעשיה נמיינוהע
ולפיב1י םעם מפסיק בעיהם .שעתהאין הוא כבתחלוע
יעקביעקב האש%תבשלמות ודראשון 4רטבשלסות" שעתה
מעבשר בעסף ושרתה עלע השכינה .ועוד שעתה נשתלם
להעת בארץ ע
ץזכ]קדוש .כדמען שלמעלה בי"ב תחונרן
בשבעים ענפים  1מה שלא היה כן בתחלה .ולפיכך
ראחרון בשלסזת ודראשן אש בשלסות .וטעם ספסיק
בעיהם

4ו הזדד

1ון פי שט1שטעותו אופן הצווי נוכח עגר ואיט כנין נפעל :ח) של*שטהפ בקר%4ן הש,כינח גאום רוה יעקב :א] החט מדת התפארת
ח] שכן היה רצון חגורא גגריאת וח חטים שאתעתתא דלעילא תא" חולה ג4אעערותא דלהתא;
אלהי אגיו הייע מרת
הרין קנקר4ען לילה והיא שורש יצחק :מט הייט כנרמו גה*פוק דשפ
שתיפ עשימ קרטפ מיפ ושגעיפ תמרים וגננר וה י*ב

,1א

וצבשי ישודק ושגעיט

אש2

~הרויגש
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ביניהם .שמואל שמואל מעם מפטיק בעההם .מפני מה.
שהאחרון בשלמות והראשון איט
נביא וקודם לזה לא היה נביא .אבל משה משה אין
 .שכהוב
מעם מפסיקבעיהם .שמטם שנולר בשלמותדיה
ותרא אוו;ו כי מןב הוא:
 )6ןיאכטךא
שצד
אביך .מה דטעם.
בשלמות .שעתה הוא

לפי

אנכי האלאלהי

הקדושה שלמעלה כך תאמר "גו שהרי צד
דגעמאהאין מוכיר שם הקב'ה .ינל צד הקדושה נזכר
בשמו .כ)  %תירא טרדה מצרימה .א'ריימא בזמן שנסע
ישראל לרדת בנלות מצרים .יראה ואימה נדולה' נפלה
עליו .א"ל הקב'ה ליעקב למה אתה נתירא .אל תירא
מרדה מצריסה .טמה שכתוב אל תיראמובן שרראה היה
מפחד .א'ל ירא אנכי פן יכלובני .א'ל כי לטי נדול
אשיטך שם .א'ל ירא אנכי פןלא תשרה עמהם השכינה.

ן הזהר
ישו

3ניוייסו .סמ (61סיז 56עסט 6ססיק כטיס .מ6י עפט.6
3תר6ס ס(יס קומ6ס  65ס'5ס  .וססת 6ס61
ג3יחס וקודס (גן  65סיס ג3י6ס6 .נ( מסס מסס 65
6פסיק סעמחכניוייסו .ומיות 6ו6תי(יד ס(יס סוס.דגתי3
י עוג ט:61
ותר6 6ותי כ
 )6דיאמר6גכי ס(6 (6סי'36ך .מ6יפטמ.6כנין דסער6
ומס% 6( 636ס:מ6עט'"*1ססכיג(:פ:נ:קווס
ס 6וכי
נסמיס.נ)  56ת,ר 6מרוס מ5ריטס *6רייס3 6סטתח וגס5

אזכי ,לדגבין אבותה ולא אראה גאולת בני ודנבורותן 6גי  6%65ניגי.אנסתע ע6 6ממיפורגג6ונניוננע"ן

ס *שות טץעלעיניך .אמר רב מתיבתא סתימת
)7דודכוי
עעים למת למה .לפי שהןינים הננית של
שים דוההן .ודמראה ודיזרה של עולם הזה נמצאבהן.
זה שנמעם ממט שלםהזה .דמראר של זההעולםסותמים
מעינע שאין לו מראה בזה דעולם כהטם והלאה .א'ר
שמעון יפה דיא תטן הקדמעים .הקכמה שלהם יתרה
טמלאכים הקדושים .א'לויומף למה ישית קץ מכל כניו.
ואפשר תאמר שעל בשורה שלו אמר כך .רד'  6לוסר

י

4י:ןעב:י
עגן :בצו:
האור .מי שסיתםעינ
לוקח אותו

דמת [אם הוא] אטשב

שלו מורה בזהכך .המראה שלך של עוה'ו נאבד
ק.ט דךי
אני אהי' מראה שלך כמקומך .מכאן ולהלאהית לך
מראה אחר של עולם ההוא :
ס) דישאדבני ישראל את יעקב אביר-ם וגו' בענלוו;
אשר
שלח פרעה לשאת אתו ,א"ד שמעון
בוא וראה כמה ענלהק היה שש .כם"ד שש ענלות צב.
אשר שלח יסף
 .ולכסוף אשר שלח פרעד .,אלא כל
הענלוו; ששלח יומף היו בחשבון כראוי .ואותן ששלח
ואלוובלובמפיכר ברעב אשר שלח יוסף
 .אשר שלח

מראהמקומות"

ש "נ  0סא ע.

ייחר

זיךסנח,קקזסוסקך וי

 0סטת סו ז)

ס)

רי, 0 .6סעי ס-ו

"1סי

י" סםןן:טםה5,%צעב:בלהי"':ןג7:ך סם",צצ"
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ך'אסר יוסף מרככתו ויגפ (קר6ת י:ר6 (6כיו נם:
]עסי .,ריאסר עסף מ-כבתויעל
י.
עק
נ
,
לקראתרכבירשער.אלוהאביצודיקגש]
"6ר עחק ויהסר יוסף תרככתו ד 6גדיק
א"ר יצחק ראסר יוסף מ
ייע( (קר"ת יסר6 (6כיו .ד 6רז 6י6דס וטין נסגס .ויעל לקראת ישראל אביו .זה סור האדם ]ט'] גשנה.
תקרוכת 6מד6( 6תקרכ 6כמד 6כקרכנ 6חד 6וימוד 6חד6

ויר6 6גיו דכד התמיי סמם 6כסיסרח כדין נסיר
סיסר] 6יו] 61נסיר (כ(סו ד(התח
כ( זתכ 6דקדיסס ד(עי( 6סרח ט( תקד
וכסז 6כג,ונ"
"גסיר כי חקדם 5וקיימ 6כס(יחות'ס .וכד 6סח(ד
דת
ח
הג"יס
ק(קת
וקתהריככ' תקדם 6כדין ויכך ט(5ו6ריו עוד דככון כ(סו ע(
ד6תחריכ עוד ת6י עוד ד 6נ(ות 6כתר5ס וכדין
ק,
יו
כח
דסד
"הח 6יעקכ ו6סתכ( דס 6תקוג 6ד(תת6 6סתכ((כנוונ6
כדי
ן 6ך5כחרריתחקמדויתס 6:ספטס ונו' סכעיי(תע,וסדך חי
"נות כר1
(י
יי
טק
(ת
דח
ך
וכ?כ
י6קר' ח'
כי עודךמי .וע"ד כקדמית6 6תר רכ עוד יוסף כ:י מי.
ד~סריך (מיקס נרו 6דחי.
ן
ו
ע
)6ר4פ23ררזמ 6נס' ~:ס סיו ענדיך *6 .ר חיי6
((-כ 6עכיד כד6
י (6חיי דיסגחון (סון  6(1יה:כון
כ
עת
יכ
(סין [כד" 6כי תיע
יח5ריס כ( רועס 65ן ]  6(6ודקי
תיעכח תגרים דח((61 6סחדי(סון 6קרי סכי וע"ד כתי :סן
נוכח 6ת תועכת חגךיס וגו' 6תר ייסף כ( חיטכ חגריס
סימ 6רן רעתסם יססי6 6רע6 6פריסו
ד(סון (רעי6
ו(תיסך ככ( טגונין דט(ת .6וכ(דח("
תנ6-י חמיכ'
(6ינון דרע6ן (דח(יסון כדח(יסון6 .עכיד (6חי דירתין
ססי6 6רע .6ויסנדון (ון מ5ר6י וימסכון (ון כזק 6י6ות
וסיינו דכתיכ כי ת,טכת מגריס כ( ריעס 65ן .תה:כין

.

י וס 6תכ':ן כחס ו6קפרע קכ"ס
(ון כדח(יסון 16רייס
תח'גון דפ(חי (ט"ז .סכי 6תפרע מע"ו ת-ס וכי יוסף
י ט'ו(6 .
עכיד (6מוי ע"ו 6( ("6 .עכיד יוסף("הו
טכיד (ון (ס(ע6ס ע( ט'ו ד'(סון 6(1כטי 6ט"ו די(סון
תחות ידייטו ו(רד6ס (ון כתק(
יוסף  '6ים(סון 6מ'
ט( ע"ו די(סון כ( סכן דים(טון ע( גרתייסו.
וכנ"כ 6ותיכ (ון כתיעכ 6רעג י6ס(יס לון ע( ג( 6רע:6

"תי

ג) רישב קר6ן נ~ן ת5ריס נ6רן גסן וי6חוו נס
ויפרו וירכו ת6ד"6 .ר יוסי וי6קח כס 6חסגת
ע(חין וי6הוו כ :דס( 6סון 6קהזי כתס ד6וקמוס ]יה)
ויפרו יירכו ק6ד .וד6י .דס5 6ער( 6
י
"6ד.ס-הכתרוךכס
ס'
יקיימ' כתפ:וקי ע(ק .6וכנ"כ ויפרו :וירכומ
(טו(ס 6מן ו6תן

נ :ט ד9י.5,
סיאה ממומותי)מ"סי

ד1תקיבות אתת .לדהקרב כאחד בחבור אחד ויחוד אחד.
וירא אליו .שכאשר נראה אור השמש בדיבנה אז מאירה
לכל דגמצאי
הלבנה'יו] ומשפעת
ם4לממ .-וכןכדמית
זה כל זמן שהקדושה שלמעלה שירה ע -ם-דש שלמסה.
למות .וכאשרנסתיק ממנו הקדושה
ש-
בו
מאיר בידם"קונתקייםהא
ונהרב ביהם"ק .אזויבך על צואריועוד .שכלם בוכים על
דטקיש שגח-ב .עוד מהו עוד ,זה נלות האחרון .אי
כיון שר5ה יעקך ורבין שזה ההקין1ג'1שלמטה נתיסד כדמין
 .שאקה
שיסעלה .אז אמר אמיתה דפעם כי עודךחי
סתקיים בסיד הברית הקדוש שנקיא רו העולמים .ולפינך
אמר כי עודךחי .ולכן בתחלה אמר רב עודיוקשבניחי.
שנצרך לד1תקיים בסוד של חי:

 )6רא23ררזם אנשי מקנהדי
ו עבךיךכו' .א'ר חייא
' מלך שהיה מושל על כל ארץ ריעץ
יכ
למלך יעשה כזאת .שעשהלאחיו שישנאו אותם ולא יח,בו
אותם[ .כמש"ככיתועבת מצרים כלרועה צאן ].אלאודאי
תועבת מצרים י-אתם אלהותם נקרא כך .וע"כ כתובהן
נזבח את תועבת מצריםוט' .אמר יוסף כל מימב מצרים
היא ארץ רעמסם .וזאת הארץ הפרישו לאלהוהם למרעה.
וללכת בה בכל קענוני העולם .וכל מצרים היו מחשבים
לאותן הרועים לאלהותם כאלהותם .אעשה לאחי שירשו
הארץ הזאת .וישתחמ להם דסצרים ויחשבו לדם כראי.
וזהו שכתוב כי תיעבת מצרים כל רועה צאן .מחשבים
י הלא לסדט כבן שנפרע הקב"ה
להם כא4הותם .יוס
מאותן העוברים לע'ז .כך נפרע מע"ז ממש .וכי יוסף
עשה לאחיו ע"ז .א
א""-ל לא עשה יוסף לאחיו ע"ו .אלא
עשה להם שישלמו על ע"ז שלהם .ולהכניע ע"ז שלדם
החת ידיהם .ולרדותם במקל .אמר יוסף אם ישלטו אחי
על ע"ז שלהם .כל שכן שישלמו על המצרים עצמם.
ולפיכך השיבם במימב הארץ .והשליטם על כל הארץ:
נ) ן-ש!ב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה
ויפרו וירבו מאד .א'ר יוסי ויאחזו בה אחיזת
עולם.ויאחזו בה שדוי להם ראיה דארץ כמו שביארו ]יה)
ויפרו וירבו מאד .בודאי .שהרי צער לאוי
' שורה בהם
ועמדו במעדני העולם .ולפיכך ויפרווי-בומאד .ברוך ה'
לעולם אמן ואטן:

זיו הזהר

או] ה'ינ 1מדת היסור
 .ןטז] השראל שהוא שד הארם היינו מרת התפארת שנה מאיר אופויי*ח דאלשי*ן שוהוא בגיממריא אר*ם:
[יזן אור השסש המישפיע בהלכ:ה הוא כ*ג -או -התפא-ת שמשפיע במרת המלכות זהשכינה הקדושה :מ"
) כידון מטררש חזפרעה
נתן לשרה ארץ גשן במתנה.
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")ריה' יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה .מפני
מה פרשהזו סתומה .ר'יעקב אמר בשעה שמת
יעקב נסתתמו עיניהם של ישראל .ר' יהודה אמר שאז
ירדו לנלות והשתעבדו בהם .רבי שמעון אמר מה בתוב
לסעלה .וישב ישראל בארץ סצרים בארץ נשן ויאחזו בה
ויפרו וירבו מאד .וכתובויחי יעקב .שאין ראוי להפריש
בין וה6ה .כמו שהם עטדובסעדני מלכים.וקבלו תענונ
ותשוקיתלעצמם.כן נם יעקב עמד במעדנימלכים.בתענונ
אשקה לעצנף .לא נפרש זה טן זה .וכךנייאויחי.
שהריכלימיו אין לקרות עליהםויחי .לפי שכלימיוהיה
בצער ונסצא בצער .עליוכתובכ) לא שלותי ולא שקטתי
 .ראה
ולא נחתי רבא רנז .ואחר שירד למצרים נקראויחי
לבנומלך .ראה לבל בניו זכאים צדיקים .וכלם
י
ת
נ
ע
ת
ב
ומעדני עולם .והוא ישב ביניהםביין המוב השוקמ על
שמריו .אז נקרא ויחי יעקב ,לכן אין הפרש בין ויפרו
וירבו מאד לויחי יעקב ,וכךראוילהיה? .שבע עשרהשנה.

מאי רםעם של שבע עשרה שנה .אלא א"ר שמעון כל
 .בצער עבר אותםבתחלה.כיון שראה
ימייעקכ בצערהיו
ומת שהיהעומילפניו .כאשר המתכל יעקב ביומת היה
לי
נשתלם בנפשו כאילו ראה לאטו שליומף .שיופיו שליומף
'
י
ה
ו
נחשב לו כמו שלא עבר
הי' דומה ליופיה שלרחל.
צער בימיו .ובאשר יומף נפרש ממט .אזנתקיים בו
לא של1תי ולא שקמתיולא נחתיויבא רנג שזה הי' קשה
ליעקב מכל מה שעבר עליו .ובונק שנפרש יומף מטנו
מה כת-ב .יומף בן שבע עשרה שנה ה"ה רעהתו' .ובכל
ימיו יעקכ לא היה לו צער כזה .והיהבוכה בכליום
על אותן שבע עשרה שגה שליומף .טההשיבו הקב"ה.
ייוסף ישיתידו עלעיניך.הרי לךי"ז שנהאחרותבתעטנים
ומעדנים והנאות והשוקות .זהו שנתיב ויחי יעקב באיץ
כצרים שבע עשרה שנה תו' .ולמדט שכל שנים האלה
שכינת כבודו של הקב"ה נמצאתעסו.ולפיכך נקראוחיים:

עייו

שי

נ) ךיכ]רבןימי ישראל למות .א"ריומי כאשר מתקרבים
ימיו של אדם למות .שלשים יום קודם

ישיןהיהי

)6רירץ' יעקכ 63רן ת*יס פכע עפרס פכנססע.ת66ת6י
ות'ת
פרסת 61 6ספית6ס .ר'יעקכ 6תר
יעק6 3סת'תו עיגיסון ויסר .56ר' יסווס 6תך 7כוין
גמתו (נ(ות61 6סתעכיוו כסון רכי סתעון 6תר תס כת'כ
(ע'( .6ויסכ יסר (6כ6רן ת5ריס כ6רן נסן 6'1מזו כס
'1פרו וירכו ת6ד .וכתיכ '1מי יעקכ 6 6(1תמז' (6תפרס6
כין  .615 61תס*'טןקייתי כתפגוקיןות(כין וקכי(ועטנ6
וכסופין 5גרת"סו 6וף יעקכגתי ק"סכתפגוקית5כין
יג.
"
גמו
עי
וכסופ( 6נרתיס (6 6תפרם  61תן  .61וסכי 6קריכו
וס 6כ(יותוי 6 65קרי וימי .כנין וכ 5יותוי
"
רי
עת
5ע
נק
סוס כ5ער6 6סתכמ .ע('ס כתיכ  65 )3ס(ותי  6(1פ
 6(1גמתי ויכ 6רנז כתר וגמת (ת5ריס 6קרי ושי.
מותנ"
י
(כריס ת(כ 6מת( 6כ( כגוי זכ'6ן 5ויקין .וכ(סו כתעג
ותפגוקי ע(ת 6וסו 6ית'כ כיגיסון כמתר עכ ושיכ ע(
וורוייס .כוין 6קריוימי יעקכ 651 .פריס כין ויפרו
וירכו ת6ו (1ימי יטקכ וסכי 6תמזי .סכע פפרס סנס.
5
ת6
ייויעעעקתכ6כ5עסיכ6עסוו.עסכר5סער6סג6סע.כר(6ון(6כקו6ת'ירת.6סכתיעוןוןומתכ,
יותו
(
"
ת
ס
6
('ום5וסיסק"סקת:ס
 1עקכ
כיוסף סוס
י
כ6
6סת(יס כגפם'ס כ6עו מת
65תיס ויוסף דספירו ויוסף
וקי (ספירו ורמ( .וסוס ותי כנרתיס כתס 6 6(1עכר
ע(יס 5ער 6כיותוי .וכו יוסף 6תסרם תגיס .כוין 6תקייס
( 6ס5ותתיכ( 651סקסתי  6(1גמתי ויכ 6רגו 611 .קסי6ציס
(יעקכ
תס ועכר ע(יס וכזתג 6ו6תפרס יוסף תגיס
תס כתיכ.יוספ כן סכע עסרס סגס סיס רעס עו'1 .כ(
יותין ויעקכ צ 6סוס (יס 5ער 6כס6י .וסוס ככי כ( יות6
ף
ויוסף'סיתיווע(עיגיך ס( 6ךם
קתרגיןכ ין
ותפגוקין וסג6ות וכסופין .סו 6ס 61וכת'כוימייעקכ כ6רן
נו5ריס סכע עסרז סגס ונו' ת"כ 6כק5י 6יגון סגין
יקר 6וקכ*ס עתיס 6סתכמ .וכגין סייס 6קרון:

סכיגת"

י

מכריזיםעליו בעולם .ואפילו צפורי שמים מכריזים עליו.
ואם זכאי הוא מכריזים עליו שלשים יוםבין הצדיקיםבנן
עדן1 .למדט שכל אותן שלשיםיום יוצאת נשמתו ממט
בכללילה .ותעלה ותראה מקומה בעולם הדוא .וזה האדם
אינ יודעואיןמשניחואין ש1לפ בנשמתו כל אותן שלשים
ם-כמו ששלם בתחלה .שכתוב )7אין אדם שלים ברוח
יו

לכ14א אץ הרוח וט' .א"ר ידודה כאשר מתחילים אותן
שלשים יום צלמו של האדם נחשך .והארה שנראית
בארץ נמנעת .ס) למדט שאמר ר' חייא כהובויחי יעקב
בארץ מצרים שבע עשרה שנה .שם כשהי' בקיומו נקרא
יעקנוונאןבמיהתוישראל1"1שכתובויקרבוימיישראללמוה .מ3
כתיתתיס יסר (6וכתיכויקרכויתייסר(6קםתות.
א"ריומי כך הואבודאי .שהרי לא כתוב ויקרביוםישראל.
וס~
אלא ימה וכי בכמה ימים ינעת האדם .והדי בשעה אחת 6(6יתי .וכי ככתס
תית 3ר גס.
כסעת 6מו6
ברנע אחד מת וידצא מהעולם .אלא כך למדט באשר כרנע 6מו 6תית וגסק תע(ת(" .6
 6סכי ת* 6כו
יבקש דקב'ה להשיב אליו רחה האדבו .כל איק הימים
3ץי3ס6י ע(ת"י*תפקון5קתיסוע(6ין נוסכג6ין
שנתקיים האדם בזה העלם נפקריג*אמטיוושלים בחשבון.
וכאשר
ט
נ ג 91 0רייו .ו) קפ(ת" ,ס) ?ף וכת:
סראה סקומות )6יף יט :ט*י

"'

טג

יהיא
סט*שתויהי"

דו הזהר

ן

ישואל מררגה נרולה מיעקג .וכתוב אין של18ן בעפ הטות והיל*ל להו*וך1

צהרו'ח'

לשדן הזהר

וכ6 7תקרי3ו קתיס 5מיפל 3מוסנג 6מיפ *3כ .ו6ת'3
ק'3ס רוחיס ליס  6100ס 53ד6סיק וגסת 3יס
6ות3יס לנ3יס 1 ]31כ6ס מולקיס וססו"3 6נד'ומוי 6תקרי3ו
 .ול 6ונף יומ 6מגייסו ל3ר.
לג '3מ5כח %3
כסו~תעגיד 3יס מו3 63נ"כ כת'3
ז'סכמ 3ססו 6יומ 6ד6
י קמי מלכ6(3 6
53ד'קי 6קרי3ס מסוס דקרי3ו יומו
כסוס11 .6י לרסיעי 6ד( 6כתי3 3סו קרי3ס .וסיך
מיכ6
יקר3ון
כל יומוי 3חו3י
עלמ6 6סיתוכמוחיו .קומ3ינ'כ (' 6קר3וןדסק"
ת' מלכ 651 6יתמגון
קמיס ול 6ידגרו (ע'(6 5(6 6יגון ס5י6ן מנווייסו.
על"סו כת' )5 3דרך רסע'ס כ5ס(ס (' 6דטו 3מס 'כם(.1
וסכ 6ויקר3ו 'ת' 'סרחל וד 6(3 '6כסוס3 6ס('ת'ת6
ס(יס ו3נ"כ 'תי ':ר (6דסוס ס(יס
י"
רוות
ך
סר6ל מיעק1 3ג] ו6י תית 6סח כתי 3ויעק6 3יס
"3עחי
ע(6ס
תס סליס .ס('ס סוס  6(1סליס
ני
רר
כיסר6ל .נ) "6ר יסוד 6ת 6חזי כד3דק
"3ו 6יגון
יחץ'ן קתי מלכ 6קד'ס6.6י סו1 6כ6ס ס3 '6ר גס וגס'ק
טפלת 6ס(יק וע6ל 63יגין יומין .ו6יגון ל3וסי
ן סוו דוכס
'קר ומתל3ס3 6יס גסמת .6ו6יגין יומי
י לס6י דנרע יותוי (ע'( .6דכד
3סו ול 6מ3 3סו .וו
גע6ן ל6ל3ס( 6יס 3יותוי6 .יגון יוקין ךסניס '6סו 3מובוי
כ5
חסרין מססו 6ל3וס 6ו6ת(כם
סכן6י סגי'6ן'6גון  6(1לסוי(.ס ("3נ3תכגת"ס דמהתסלר"3
ס 3ססו6
ע(ק 6כד'ן ווי ליס ווי לגססיס דדייגין ליס כגיסגס על
מיעמ6יז( -,צל
"מ;:ת~ת(3ס3סו .ו(חעס(יס
ל3וס3 6מס ד5תכסי זכ6ין 6יגון 5דיק' 6ךיומיסין
כ(סוןעמירין6יגון (גטסדמלכ 6קד'ם 6ו6תע3ידתגייסו(3וסי
יקר (6ת(3ס 6כסו 3ע(ק 6ד6ת' וכ:ס3( 6,י 6:זכ6ן
ל6תעגנ 6תטגונ 6דע(ת 6ד6ת' וכססו3( 6ום1 6ת'גן

א מ %2גט%
טמ

ל"מ" 6ו(תיקס

נ)
ל3גו
"6ר
תי ס6ר כ3טין
ויקרא (יוג
'תיר מג(סו דתגיגן 3סעת 6ד6גתתיס דפיטיסר דהקת ('ס
(ייסף ת5י כתיכ וי63סכיתס (::ות נו(קכתו וקין 6ים
ת5גסיסגית סמי קרח סכי מ3עי ('ס ו6ין 6יס כ3ית
מסו ת6גס' ס3ית מ(6( 6כ(('7 ,וקג 6דיעקכ דסוס
תתן ו6סתכח תתן ,כג"כ תמגם' ס3ית ח:'" (3
5הר 6סוס תתן כיון דס('ק "סף טינוי וחמ 6דיוקג 6דהכוי
יקי3 3קיור!'ס ותכ (6חור 6ת 6מזי תס כתיכ ויקהן
ויחתר 6 (6סת 6דגיו  ("6ק"3ס 6ת 6תרת וייהן
וי"תל חייך וית6ן וי6תר 6חר6ייתי (3רכ3( 6גך וית:רכון
3יס סס"ד וית6ן5כיו וי6תרי7עתי 3גי ידעת' כיון דחמר
ידעת' 3גי6 .ק6י 6תר ידלת' 6חר6 6ל 6מתר ידעתי 3גי
3וקג 5דקיימת כגופך ד6ת 3רי כד מתית דיוקג 6ד'('
י '3נין כך כת' 3ידעתי :3י 'דטתי
ן'תנת 3קין]י

%

תת :ד" 6ייקר
שו
קג 6חד
ן(כגו ('יסף
וי
יי
מז
סוותת
ן .דכ( גומןדמיזי ('וסף סוס 56סיד דכריס דיעק3
י
ל
סו 6ר' יוסי 5מר כל 6סכי סו .6ועוד דיוסף זן (יס
 '7 )6כ) יגז .ייגגי'
מראזה מקוכות מ:ג'
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לעלות בחשבון מת האדם .והקב'ה
צאשר מתקרבים
יבל ההוא שהי' מוציא ומנשם בו
נה
%שיב רהצ אליו.לפו
מחזהיו אצ,15נ
] אשרי חלקו של אדם ההואשימיו יתקרבו
אצל המלך בלי בושה .ולא נדחהיום אחד מהם לחוץ.
בשביל שנמצא שביוםההוא עשה בו עבירה .ולפינה כהוב

בצדיקים שייבה .לפי שמתקרבים ימיו לפ
בהםניקרהימבלהך.בלי
י להם להרשעים שאין כתוב
כי
בושה.ו
איך יקרבו ימיהם לפני דגטלך .שהרי כל ימיים בחמאי

העולם נמצאים .ולפיכך בל יקרבו לפני המלה ואל יחשבו
לפניו ואינם נזכרים למעלה .אלא שהם כלים מעצסם.
עליהם כתוב  )5דרך רשעים כאפלה לאידעו במהיכשלו.
וכאן ויקרבו ימי ישראל בודאי בלי בושה .דק בשלימות
ובשמחהשלימה.ולפיכך כתיבימי ישראן .שהיה בשלימות
יותר ישראל מיעקב,ג
] ואם תשאל הרי .הוב ויעקב איש
תם .שלם .שלם הי' אבל לא בשלימות ת
.מדרנה עליונה
כישראל .נ) א"ר יהודה בוא וראו ,כאש ריבים אותן
הימים לפני מלך הקדוש .אם הוא זכאי ז] ,ואיש היוצא
מן העולם .הוא עולה ונכנם באוהן הימים .והם
מ'לבושי
כבוד שסהלבשה בהם הנשמה .והם איתןהיסים שהי זכאי
ילזה שנרע ימיו למעלה .שכאשר
בהם ולא חטא בהם.ו
רוצים להלביש לובימיו .אלה הימים שפנם בדם בחטאיו
הם חסרים מן המלבוש ההוא .ונתלבש במלבוש חסר.כל
שכן אם רבים הם .ואין לו לאדם במה לרהלבש בעולם
ההוא .אז ף לו ף לנפשו .שדנים אוהו נניהנם בשביל
ם אחד שנים .שכאשר
אותן הימים .ימים על ימים .עליי
ן 14
יוצא מזה העולם איט מוצאימים לההלבש בהס ואי
מלבושים לדוזכסית בהם .זכאים הם הצדיקים שכל ימירס
נשמרים הם אצל המלך דקדוש .עעש טהם מלבועא
כבוד להתלבש בדם בעולם הבא ובמ
ילבוש הזה דכים
להתעננ בהעמנ העוים הבא .ונם עתידים במלבוש הזה

לקוםיההיוה .-

נ) דיכהרא לבנו ליומף .א"ר יצחק וכי שאר השבמים
לאו בניו הם .אלא א"ר אבא יוסףהיה בנו
יותר מכלם .שלמדנו בשעה שאשהו של פומיפר אנסה %
ליומף .מה כהוב .ויבא הביתה לעשיה סלאכתוואין איש
מאנשיהבית .זה הכהוב כך צריך להיוה .ואין אישבבית.
מהי מאנשי הבית .אלא לרמז על צורה יעקב שהיהה
שם ונמצאה שם .ולפיכך כהוב מאנשי הבית .אבל איש
ו שגשאיומף אהעיניו ודאה צורה אביו.
אחרהיה שם.כיו
התחזק בשבועתו וחזד לאחור .בוא וראה מה כהוב .וימאן
ויאסר אל אשת אדגיו .א"ל רקב"ה בך נאמר ויסאן
ויאמר.חייך וימאן ויאמר אחד יבא לברך לבניך ויתברכו
בו .זש"כ ויסאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעהי .כיון שאמר
ידעחיבני .למה אמר יךעתי אחר .אלא אמרידעתיבני.
בשעה שטשיה בנופך
וי]'4אתהבני .כאשר ראיה צורה שלי
ודתנברה בשבועתך ילפיכך כתוב ידעתי בני ידעהי.
ועל מה שאמרת שזה הוא דבכור .נם הוא יהיה לעם
ונם הוא ערל .וכאן בשביל זה כהוב ויקרא לבט לייסף.
לבט ליוסף ממש .ד"א ויקרא לבנו ליוסף .שבצודה אחת
היו נראים .שכל סי שראהלייסף היה טעיד שבן יעקב
ן אוהו
הוא .רבי יוסי אטר דכל כך הוא .ועוד שייסף,

י

ואת

הזהר

פ,,
ןט פי' שהקב"ה חוור ולוקה מן האדם ביום קמיתה את נשטת רוה חיים
שגכחע באפ'; 1גן ופי"ן ,1קרנוימי י*ראל הייגו כלימי
הייים שלו קרגו למעלה מעלה
פי ש,שבע ליצרו שלא יחיא כידי
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ישון קודש

זהךדיחי

ה*עבניו בזג14ת .1ולפיכה הוא במ סמש יוחר מכים.
יקיא לבנו ליוסף .למה ליוסף ולא לאחר .משום שהרשות
דיה בידו להעלותו משם:
עם4ם נאידך תחתירכי ונו' נא תקברני במצרים.
למדנו שא"ריוסי בסה דשביע לו יעקב ליומף.
 .אלא שהשביעו באות
שכתוב שים נאידך תחתידכי
הברית שד4ה רוהם בבשרו.שזההי'חוהב אצל האנותיותר
סדנל .חה הברית סזד בחינתיוסף הוא .א.ר שסעון
באברהם וביעקב כתוב שיםנא ידך תחתירכי .החתירכי.
כלוסר בהמקוםשנרמובו השם הקדושוהוציאזרעקידש ואסת

")

ישון הזהר

ו*
ולכגוי כסכותיס .וכנזכ כגו ממס יתיר מכ5ס
ויקר( 6כגו 5יוסף 6מ6י (יוסה 1ל6( 6חר .6מסוס זרסות6
סוסכידיס (ס(קיס מתטן
י ומ' 6ל ג 6תקכרגי כמלריס.
") שים נ 6תמתייכ
ת6ג6 6זר יוסי כמס 6ומי (יס ימקכ (יוסף.
דכתיכ סיס ג 6ידך תמת ירכי  6(6כססו 6קיהץ5
דסוס רסיס ככסריס דד 6מסיכות 6ד6כסן יתיר
מג(1 .6ס6י כרית רז 6דיוסף 6יסו*6 .ר סמעון
כ6כרסס וכיעקכ כתיכ סיס ג 6ידך תמתירכי .תחותירכי.
כ(ומיכסט66תרדרמיז6כסת6קןיס61%סיק,רמ6קדיס6מסימג6
ז ק
'"6 6(6 .ל
מ6י עממ6מ סיס ג 6ידך
ימקכ (יוסף כס6י רסימ 6קדיס16 6מ( .י .ד6פיק ורע6
קדיס6מסימג(6ט(מ 6ו6תגעיר66(1סת6כ (מ(מין ד( %יתקכר
כ)ז 6יגון מס6כין  6(1נערי 5יס (מ(מין וכתיכ כסו
 60יוסף דגעיר 5יס פ( כ(6 6מ6י 6תקכר כיגייסו.

ייר

אי

"ת

"ולם ,ביצחק לא כתוב כך .לפי שיצא ססמעשו .ועוד
ספני טה כאן שרם נא ידך תחת ירכי וט'.
יעקב ליוסף בזה הרושם הקדוש השבעלי
 .שהוציא זרע
קודש ואמתלעולם .ונשמר ולא נממא לעולם .שלא יקבר
 .שכהוב בהם
בין אותן המסאים שלא שמיוהויעולם
נ) אשד בשרחסורים בשרם וורמתסוסיםורסתם.ואם תשאל
ייוסף ששסרו יותר מכלם ספני מה נקבר בינידס.
הי
אלא לסדמ כתוב ג) היה היה דנר ה' אל
בן
מזזשקדא4י
בחי הנהןבארץכשדים עלנדו כבר .והריימדע
8כינה
אינה שורה אלא באיץ ישראל .ולסה היתר כאן
"
ד
ע
כ
ש
ה
אלא על כבר כתוב .וכתוב ותדן עליו ע*םידה'.אף
62
יים נקלךארונו .אמר הקב'ה אם יוסף יסתלק
דמ
כאןיוסףנב
סנאן .לא יתקייסו ישראל בדגלות .אלא תהיה קבורתו מסכ .6נ(ות 6ל 6יתקייס 6(6 .תס 6קכורתיס כ6תר
ת2
נסקום שלא ימסא .ועכלו בני ישףאל לסבול הנלו
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אלא א'ל
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י)ד,טכבר2י עם אטתי ונשאחני ממצרים עו' .א'י י
) דשכבתי מס 6טתי וגס6תוי ממ5ריס עון'6 .ר
יוסיכיון שיעקב דן'יודע שבניו ישתעבדו
6תקכר תמן כגין דימן
בנלות שם במצרים .ספני סה לא נקבר שם בשבילשתנין כג(ית 6תמן כמגריס ,6יו6י
י
זכחעו עלבניו .ילסה הי' סבקש להמתיק משם .והר
כתוב כרחם אב על בנים .איה דוא דוחסמת .אלא
בשביל זה בקש לדסתלקממטדים .אהד .שלא יעשו ססמ
ע'ז .שדר* ראה שהקב"ה עתיד לד5רע סיראתם.רגיד.
שהשכינה השים מדורה בין בניו בהנלות .ועור זהמ 6דסכיגת 6יסיי מויריס כין כגף כנ(ות .6ימד
רבאייל שמפוימחבין טטתאבוהיוידועכל
שש
ב
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ויוקג 6מ(6סקדיס 6דיוקג6דכרס6.קדיס6י(6( 6תקכר6
גיגי חייכי .6ורז 6דמ(ס וכ~סן 4ת פר?כ6ע
"כ %ומ"ז

התימן בתוך דו,ישיםשבריח מן דקצה אל דקצה .וקשר
ההוא שבאסצע נאחז לצד ,ה ולצדוה .ועל כן כהוב
ושכבתיעםאבותיבודאי.י) א"ריד1דה שםלמדמנר שרצאה
נשסתו ברשות אחר .וגופו נקבר בארץ דקדושה.
עליו כתובי
) ותבאו ותפסאו את ארש? עחלתי שמתם

:ןנ?בךש2 .ע"
2ב'גבד:כ:7ןכ:25דו":,נ:ב
ח)קשי*ירושו פקום שקדושת מתק'8רתבו.מייט

הזהר

התלת קשרין אברהט יצהק יעקכ בחינהי0ין ושמאל ואמ*ע חסדרין *רה*קש.

לשון הזהר

קץררחי

כיסא* 6צ6 .6ל 6ס6גי יעקכ דצינת 6סות 6מיו6
כ"םוקתוכקתכיס.סס"ו6גכי6וד עמךמ%ימס(.וייר 6עתך
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כרס' 6ס(ימת 6ננ'כ סניו (ססי 6רתיכ 6כ-סי6
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זכ6ס חו(קיס
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61ת סו 6סימנ 6כט(מ .6ת 6חזי מס כתיכ כיס
וי6מר 5יוסף סנס 6כיך חו5ס .מ5ס כתיכ ]' ]6מס ד(6
סוס (כר נס תן קומת ונ 6כתר דסכ.כ ( 6סוס כ"נ
וסוס (יס מרטין ד(% 6ת עו דחת 6חוקיס .מ6י כתיכ
כיס )7כימים סי~ס מ(ס"זקיס
ורלותיותתפ((וגו' (6.תס'.6מזי(46ת5י
כת
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י ככ6י משון מתס ע(י רח( וגו' 61קכרס סס
ס)ר4פ
נ נורך לע2ןפ וגו'*6 .ר 'וסי ת 5מזי 6כסת6
זכו 65תקכר 6כמערת66יגוו חחג'יסו .יעקכ ס.%(1 61
ש6י סטמ 6רמ .655ו %כת'נ ורמ 5עקרס ו6יסי פקר6
וכית6 .6ל65 6ס וכתס כ'ס (6פק 6מית סכעין מגזט6
קדיס 6כם(פ6יתעעוכניניכך6ת"סכת עמש(זווג6כמטרת.6

מיכצת שי

6שר

ברשת אחר .אלא שאין כן יעקב ו4השכעהדיתה נאחזת
בו ונרבלז ט .זש"כ אנכי ארדעמך מצרימה .להר עמך
בנלות .ואנני אעלך גם עלה .להרבקבי נשמתךושיקבר
גיפך בקברי אבותיך.
ך ישראל על ראש הממה .א'ר שמעין בוא
)6ךילטןעזץ
וראה מטה מרמז על השכינה .שכתובדצה
ממתו שלשימה .ראש המטה  40דצא .זה יסוד העולם
שהוא ראש הממה הקדושה ]']על ראש .זה ישראל שעימד
על ראש רנמה ]11לפיכךישראל לעצמו לשרשוהשתהיע
ואם תשאל הרי בזמן הדצא לא היה דצלה .והיי אח'כ
כתוב ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אבדך
חולה .ובשעה שהשתףצה א לא הי' ערין הולה .אלא
בשביל שירע שבזמן היצא עלה במררנה עליונה רש-ושה
להיות כסא שלם .לפיכך השתחוה לאותה המרכבה כמא
העליון .שלימות עץ דגדול והחוק שנש4א על שמו
ןל ראש רממה .על דאש הממה
ו
בוער'אכי.ויששתהררציינשתלעאלי
ה למקומו ונתעטר בעמרה של רמלך
הקדוש1ע 1נ) א'ר אבא אחר זה מה כתובוישבעלרממה.
שכיון שףדע יעקב שבמדדנהעליונה נשתלם .ושהסדרנה
שלו היאלמעיה עם האטת .ושהצא בלבדו תקת השלש
החדק לבו ושמח והתחזק בוה שרצון העליון של דקב"ה
בו הוא .סה כתוב בו ויהואק ישראל ישב על דגטטה.
על הממה מטש ]'] שדוי במדרנה עלתצהיתירה נשתלם.
אשרי חלקו:
נ) דיוץ %אחרי הדברים האלה ויאמר *4מףיצה אביך
חולה .חלה כבעב .א'ד הונא כךלסדט .בשנים
וזקרמעיות מדם שבא יעקב; היה הארם בשלוה בביתו.
דציע זמנולמית היה מתבלי חולי .ביק שבא יעקב בקש
מלפני הקב"הוא.ל .רבצו שלעולם אם מובלפניך אבקשך
שיפ1ל האדם בח שנים או שלשה ימים .ואח"כ יאמף
ולילביתו וישוב טחמאי ..א"ל הקב'ה יפה
לעמו אחר שקהה
אמרת ואתה סימן לוה בעיל'ם .בוא וראה מה בתובבו.
ויאמר ליסף רצה אביך חולה .חלה כתוב ]ש' מה שלא
די
ה כך לאדם מקודם 6ה .לאחר שנת לא היה ארם
שתהיהלו מחלה ולא ימות .עד שבא חזקיה .מה כהוב
 )7 12בימים ההם חלה חזקיהו למוה ונו' .בוא וראה מה
כתוב ויסב חזקיהו פניו  %הקיר ויהפלל אל ה' .א"ל
אםמובלפניך אבקשךשירפאואנשים ממחלתם.ויודולשמך
ויכירו,אותך וישצבו אח.כ בתשובה שלמה .ויהיו נמעאים
בניהעולם צאיםלפניך .א"ל הקב"היפהאמרת.ואההההיה
ן לזהב?ילם .צך היה מה שלא היה מקודם ל?ה.
מ'
יכ
ס"
הש
ו
מכתב להזקיהו מלך ירודה בחלוהי מחליו -י

י",

ועי

נ בבאי מפדן מתה עלי רחל וע' ואקברה שס
ס)ךא
י בררך אפרת וט' .א'ריוסי בוא וראה האבות
זכו להקבר בהמערה הם תשירם .יעקב ר,א %אה.
מפני מה רחללא .ודריכהובורחלעעיה.שהיאהיתה עקרת
הבית .אלא לאה זכתה ט להוציא ששה שבמים מנזע
הקדוש בעולםיותרמשאר .ולפיכך מתנה ו2דלזיונ בדכערה.
איר

יגס .נ) דף רטז  0תדאס קעד:ד) 'סעי'

כ42אה

ן קודש
ישו

צו
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'היינו ספירת הי0וד המשפיע למלכות ]11 :פ"הייט מרת תפארת שרש קרושת יעקב נומת יש-אל ה] ספירת תפארת נקראת
),1פי
] ספירת תפארת נקראת בשם מל הקרוש :א] ס" גמררנה ננהז ממרת המלכות .והיא ההפארת .והייט על המטה
עץ החיים ,ע

.

 "1עצח פן הממה ]"1 :סלשון התהלה:
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א"ר יהודה לאה כל ימיה היתה עימדת בפרשת דרכים.
ובכתה בשביל *עקב כאשר שמעה שהוא צד*ק .ותפ~ה
 .וזהו שכתוב ועימ לאה רכות .כמו שנקבאר
הקדימהעליו
 .רהל לא
שהתקדסה וישבה בפרשת דרכים לשאל ע"יו
יצאה לדרכיםלעולם .לפיכך זנתה לאה להקבר עמז .ורחל
עומד קברה בפרשת דרכים ונקברה שם .וש'כ ואני נב"י
מפרן טתה עלי רחל .מהועלי.עלי ודאי נ~ומר ב:בילי.
בארץכנעןבדרך .בשבילי סתה בדרך .שלא יצאה כשבילי
לעילם כאחותה .לפיכד לאהשיצאה ובכתה בפרשת דרכים
בשביל יעקב וכתה להקבר עמו ,רחל שלא בקשה לצאת
 .לפ.כך קב רתה בפרשת דרנים .וסוד הדבר
ולשאל עליי
הרי כיארנו וא:רני .שוו כננלה  %1בנסתר  ]:1וכ.א וראה
שלסדנו הרכה דמעו; שפכה אותה צדקת ל"ה .בעבר
להיות חלקו של יעקנ .ולא של עשו הרשע .ווהו שלסדנו
כל אדם השיפך דטע,ת לפני הקב"ה .אע"פ ;נגזר עליו
עינש .נקרעק הנזדר ואין יכול עזנש דהוא לשלט בו.
סנ.ין .סלאה .והרי לאהננור עליה להיות חלקו שלעשו.
והיא בתפ~תה הקדיסה לוליעקכ .ולא נתנהלעשו)".רבי
שמעון אסר כתוב נ) קל ברסה נשכע נהי בכי תסרורים
רהל סבכה על בניה ונו' .בוא ורא" בני רחל יוסף
ובנימין היו ולאיותר .ולאה ששה שבשים היו שלה .מדוע
בכתה רהל ולא לאה .אלא כך אמי הקב"ה .אק לאה
היית בוכה כעביר יעקב הצדיק .שלא תהיי בנורלו של
עשו הרשע .חייך אחיתך תעסוד בפרשת דרכים ותבכה
על נלות ישראל .ואת תעמוד בפנימ ולא תבכי עליהם.
ורחל היא סבכהעל נלות ישראל .וסוד הדבר שיהל ולאה
רכז על שני עולמות הן .אחד עולם דנסהר ואחד עלם
דנגלה .וע"כ וונקברה ונתכסתה בפנים תוך הסערהונעלסת.
חו עוכדת בפרשתדרכיםברוזנלות .ודכלכדסיון שלסעלה.
זלכיכך לא הכניס
כברתהיעקב לבבהוטאעראהפרותלהא.במקומ אחר.שדיי
הכמסה *עקב
כתיב בע.ד
ץ
ר
א
"סשם דננלה:
בהעיר .לפי שהיה יודע שסקוסה הואולב
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גתיכ כעוז גכרת ח-ן (6 63סרתס ו6 65טי( (ס
5תת 6כנ'ן דסו' 0זע דהתרס 0ו 6כ6תך 6ז6תנ(':6

נ) ןירא קראל את בני יוסף ויאסרסי אלה .א"ר יצחק
וה הכתוב קשה .שכתוב וייא ישראל .וכתוב
ועיני ישראל כבדו מוקן לא יונל לראות .אם לא יכול
לראות מהו וירא ישראל .אלא שראה ברוח הקודש לבני
יוסף .שדם ירבעם והביריו .שירבעס עשה שני ענלי והב
ואסר אלה אלהיך ישראל .ולפיכך כי אלה .סי הוא שעתיר
לומר אלה "לייך לאלהים אחרים ,ולפיכך וירא ישראל
את בני י:,ף
 .מכאן שרצדיקים רואים הדבר לטרחוק, .
והקב"ה מעמרם בעטרה שלו .מה הקב"ה רואה לכרחוק.
כסו שכתוב וירא אלהים את כל אור עשה והנה טוב סאד.
שהקב"ה ראה כל המעשים מרםשיעשו .וכלם עברולכנ.1.
וכדסיון זה כל דורות העולם טקצה דתבל עד קצהו .כלם
נזדסמ ועמדו לפני הקב"ה מרם שיבאו לעולם .זש"כ
 )7קירא דדורות מראש .עד שלא גברא דעולם .לפי שכל
דגשסות היורדות לזה העולם .טרם ירידתן עוסדות כלן
לפני הקב'ה באותן הצורות שיעמדו בוה דעולם .ונקראות
ש לכלם בשם יקרא .וכן נם הצדיקים.
בשסות .שכתובי
מראה להם הקב"ה כל רורות דעולם מרם שיבאו וימצאו
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בעילם
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שת6

. )7גש
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.גןיחל מרמזשל מרת המלכות איסא תתאה שהיא עלמא דאת.ליא .ולאה מרמז ששיט
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לשון הזהר

זהרויחי

כע5מ .6מג5ן ת6וס קות6ס .וקכ'ס 6חתי 5ש כל
6יטן ורין עד65ייתי
ן כדכתיכ 1ס םסר תולדות 6זס דתגיכן
ז6חתי גיס קכ*ס כ5חיגון זרין ד,ץיגן לתיתי לעלת 6וכן
5תסס זכתיכ ייר6ס 1ס' 6ת כל סחרן זקכ*ס 6חתי
5יס כ 5זרין דעלת 6יכ6 5יגון תנסיני עלת1 6כ 5ס6ר
גכי6י עז  65ייתוןלעית6 6יף סכ 6ויר 6יסר6 56ת נני
יוסף חת 6לתרחוק וקזדע,עי5תר תי 6ל .0וס6י קר6
הןליסלתריןסערין)ינ] 5ס6יםער6%1 6י םסר 6ופ*ו 6ת'כ
י0,ף 61טר כגי סס 6מר גתן 5י 6לסיס כ,ס .ותכלן
וקכ*ס חחתי ליס כרוח 6דקודס 6דכתיכ וסנס סר6ם6יתי
6לסיס נס 6ת ,רעך נס ל6סנ6ס 6יגון ונסקין מגש
כזקתתרן:
דיננרך 6תיוסף וי6תר ס"לסיס6סר סתס5כו ונו' כס6י
קר66ית ל6סתכ 65כיס .ויכרך 6תיוסף זל6
6סכמן ?כ 6כרכס זכריך ליס 5יוסף 6ל5 6כטי6.י 5כטי
ויכרכס מכעי 5יס .מסו ויכרך 6תיוסף .ע6 6סכחן
סכחד,תכריךיוםף '6ריוסי 6תזיק 6זכתיכ 6תיוסף]'י)
כ-כת 6זכנוי סוס גד 6תכרכ6ן כגוי 6יסו תתכרך.
זכרכת 6ז3גוי זכ*כ 3רכתיס 6יסי .רכי 6לעזר
6תר יעקכ כריך כקזתית5 4קכ*ס51 .כתר כריך לכגוי.
ויכרך 6ת יוסף6 .ת זיק 6וס') זכרעי 5חת קיימ 6ר61

ס56סיס  61רא וכרית קהם6קיימ 6קסופיסכ6וצ:
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5פגיו דיק5 6פכיו ןסק ז6יטן קזמ6י פ65י תקתי ר61
ןיינק 6ססי6 6תר
1ג6 6כרסס ועחק .זס 6מנסון"6ז

60ל 0'0סרופס 16תי .מ6י פפת 6זמג6 6חר560 6סיס656 .
רו 6כ65ס 6יסו .וסכ 6כריך 6 61005תר כרו6
ז56סיס חייס ןיע תגור 6דכף ימנש נפקין כרכ6ן.
וגג*ז 6זכר נרמיס כס6 5פ
יר ומתר 5%סש סרופס
ןי דננוי מתקור 6דמיי יפקכ
16תי ננין זכ 5כרנ6
יח]6יגא% .י 6תר כע5
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עו 5כרכ .6כפי
קנ*ס 65תכרכ6כקזמית .6עכתר 6תכרכו 6מרנץ.אי גה'ס
מ6 6תכריך נקזמית6 .6יטן כוכ6ן  65מתקיהעין .וכיון
וגריך יעקכ 5קכ*ם כקוטית5 .6כתר מסס6 61תר וכריך
ך 5כגוי .ס*0ז סת65ך סנ61ל 16תי מכ 5רפ
כקותית6כרי
 יכרך 6ת סגפריס ונו' ויס): )6וץנמלאד סנ"ל 16תי מכ 5רפ ער *6ר מיי6
י
66
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י6קת6ז6יסימנוסס
מכ5רפז1665זתגת5
6חר6 651 6ערע ססע כ,רעי זכ5סו
יו6וס5יתי
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י
ז
5
כסלי-ו כנ?י6תפיק תכ5רפ.ויעקכ 65מתזכקכסס סמר6
6חר 6כלנ וע*ז סמ65ה סנ6 561ותי תכ 5רע
יכרך 6ת סנפריס .מ6י טעל6 6תטו 65ת3ר %נניןזגסיר
ף 6ע קימ 6קזיס .6וע*ז 6מריוסמ ככי סס 6סר נתן
ייס

מראה מקומות" ט הע.

לשוןקויש

צז

8פ1

בעו"ם.מניין .מארם דואשון .שהקב*ה דואה לו כל
התרות מרםשינאו .ככתוב זה ספר תולרות ארם .שלמרט
שהראה לו הקב'ה כל הרוריתהעתייים לבאלעולם.וכן
לכחטה שכתוב ויראהו ה' אתכ 5הארץ .שהקנ'ה הראה
כל רורות העולם וכל אותן מנויני העולם .וכל שאר
הנביאים מרם שינאו לעולם .אףכאן וירא ישראל את בר
יוסף .ראה למרחוק עורעא ואמר מי אלה .וזה הכהוב
יפורשבשגי אופנים ןיג) באופן זה ובאופנאחר .וע"כהשיב
יוסף ואטר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה .ומניין
שרקב"ה רואהלו נףוח רקורש .שכתוב והנה רואהאותי

*

אלהים נם את זרעך .נם לרבות אאן שטאו מהם כמו

רי:נרך

שנהבאר:
אהיוסף ויאמרהא"הים אושר התהלכוונו' .נזה
שלא

מיכ:מבבייילזיזליי4מרסו.יי2

הי'צריך לומר וינרכם .מהו ויבףך את טסף .ולא נזכר
י אתדוקא .שכתוב אתיוסף]ידו
כאןשנתברךיוסף .א'ריוס
הברכה של בניו דיתה ,וכשנתברכו ננע נם הוא נהברך.
שברכת בניו של הארם נם ברנת האבהיא .ר' א4עור
אמר יעקב בירך תחלה להקכ'ה .ואח'כ בירך 4בנ?.
ויברך אתיוסף .את דוקצשי] שבירך לאות ריסור .סור
הברית ששמר יוקש.
נ-9א צדיק .אתיוסף .ה
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סודהבריתשנתקיים
אנותי
לפניו.האלרים .זה סוד
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שנ
ובה
~ת ה-9וש יסודהקרוש.
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א
םמלפני רסור
לפניו .לפניו דוקא ןסז) שהם ראשונ4סיע*וני
הזה .אברהםייצחק .שהרי מדם מזה וטנק מקום הריא.
האלהים הרועהאותי .מפני מה פעם*ניתהאלהים .אלא
סור עליון הוא .שכאן היה מכרך למקוםיוצא בסור של
אלהימ חיים )יז) מקור החים שממנו יוצא"ע הברכות.
ולפיכך זכר לעצמו בזה המקום  ,ואמר האלראם רוועה
אותי.לפי שכל הברכתן יגטשכתע בומקףרושה"-צ יעקב
לוקךן.וכיע שבההודאבלוורקחןף.מ)אז מקבל אהי3וקום אתי43יות.
ורכל
וע'כ ויברך את יוסף כה~ב.
ולפיכךתונלב"
ל מקוםשעידך לרגושיך שפע ברכתע .נצרך
לברך להקב'ה בתחלה .ואחיכיחברכואריים
 .ואם רקב'ה
אין טתנרך בתחלה .אאן הברמהאינן מהקימות וכיון
שביךך יעקב ליקב'החחלה' .ח'כ ממקום הההש שבייך
החלא בירך לבנ .-זש
י סכל
את"כהנערר3י51םאךתו'הטואיס:]4א"ע
 ,יברך
ן )6וץכצלאך רנואל אותי מכלרע תו' .א'רחייא סיצ
מכל רע .שלא נזדטנהלי אשה שהיא מצר
דגטמאה .ולא נמצא פסול בזרעי .שכלםצריקים ושלמים
בתמימות .מפני שננאל מכלרע .ויעקב לא התרבק בצד
הנעמאה כלל ,ועל כן אמר רגשלאך הגואל אותיטנל רע
ינרך את הנערים .מפנ 4מה רארם לברכה .לפי ששמר
יומף אותהברקע והקרוש .ולכך אמריומףבני הם אשרטען

יע
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דו הזהר

4ג] פי' שוה הקראמי אלה סומב על ירבעמ ונם על!ופרים ומנשה שכיון שראה שיצא טהם רעועים חשב שמאיש בהס פסול :ןיד]פיי
את לרבות נם יומף ש1נתברך גם הוא ממילא  %נרכת בניו] :טח כאן דורש את מלשון אות לרמז  %ספירף היסור עערש קדושת
'חף שע*י מפירה ע נשפעת חשפע למפירת מלבותלייד
ך קיומ העולמ הגשמי .ןס]] דודש אבותי לפגיו לרמו על הםפירות שלפני 0פי'
"יטד 1חן הפד 1גבורה אבות לעקכלפי שהן שורש קד1שת אברהט ועחק שמהן נשפע השפע להאי אתר הייט לספי' יסוד ומלנות:
י ספירת בינה שנקראת אלהיםחיימ ומקור החייס והיא הרועה מנקת לספירת תפארת שורש קדושת יעקב חמודומ עם ספירת
.1
טבו
טל
ות להשפיע השפע לבל הנגראימ'1 :ח)פי' שהכל תולח נספירת מלגות שהיא בחינת רבור .כירוע מלכות פח ותורח שבע*פ
8י'
קריגן לו1 4לבך חארפ ע* בח הדבור ש14יכול לפעול המשגת השפע11 .ה 1שכתוב ויברך 4אעיופף.
פפעת השפע
 *4צ חשנינה הקרהאה שנופ6אח בשפע ברבות ע* ברכת יעקב טא יברך את חנערימ להשפיע לתפ והשפע:
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לשון קודש
לשון הזהו
194
ודקך ןיחי
5יאלהיםבזה .הראה לו סור הברית ששסראוהו .ובעבור
(,_-,01,4,
6 0חת,( ,סי6,יני,
תיסווגסר (יס ,כני
ששסר אוהו ראוים לברכה .ורצא ראוי ידרבה ברכות .וגטד (י
6 0תמזו
ח
י6תמזי (3רכחןסני"ן
ובעגור זה נתן לכלם ברכה 14צע .וליוכף ברנות רובה .כני ,ד( 6כ(סו י(0כהתככררככ"
 6חו ו(יוסף כרכ6ן סניחין,
כך נשמע שכתוב ברכות אביך נכרו על ברכות הורי ונו':" .יון וכתיכ יכרכות 6כיך גכרו ע( כרכות סירי,ני'
ברכות שדים ורהםתהיין לראשיוסף".
) ר' חזגדר אמר כרכות סויס ורמס תסיין (ר6ס יוסף ר' מזקיס חתר

רמיאך דצואל אותי סכלרע.זה הכתוביש להם,כ4בו.
דגואל .אשר נאל צריך לוסר .סרו דצואל .לפו שהוא
נסצא תסיד אצל אנשים .ולא יכ סארם זכאי לע,לם.
בוא וראה המלאך הגיאל אחעי .ז
ו]-השכינק ההויכת עם
כאשר האדם שוסר מצות
הארם תסיר .ולא תזיז
סמני
שלא יצא יחידי בדרך .סדו
התורה .וע"כ יזהר האדם
יחירי .שיהי' נזהר האדם לשסר מצות ההורה .בשביל
שלא תזיז ססנו השכינה .ויוצרך 4לכת יחידי בלי זית
השכינה .נ) ר'ידידה אמר רמלאך דגר"ל אותי סכל רע.
בוא וראה כתוב נ) הנה אנכי שלח סלאך לפניך תו' .זהו
המ4אך שהוא נאולתהעולם ושמירההאנשים.וזההיאדגזמין
ברכות לכל העולם ]ג) לפי שהוא מקבלן תחלה .ואח"כ
בעולם .ובעבור זה כתוב הנה אנכי שולח
ך לפניך .וכתיב ד) ושלחתי לפניה סלאך11 .ה הוא
אך שלפעטיםזכר ולפעסים נקבה1ג ]6וכך הואשבזמן
שהוא מומין ברכות לעולם .אז הוא בחינת זכר ונקרא
בלשע וכר .כזכר שסזסין ברכווע להנקבה .כך הוא מוסין
ברכות לעולם.ובזסןשיצא עומדבדין על העולם אז נקרא
בלשץ נקבה .כנקבהשדיא מעוברת כך הוא נתסלאסדין.
ואז נקרא בלשון נקבה .וע*ב לפעמים נטיאזכי ולפעסים
נקיא נקבה .ורנל סוד אחר* כדמיון זהכתוב .ואת לרמ
החרבהמתהפכת .שישסלאכים וצשלאים בעולם שסתהפכים
להרבה נונים .לפעסים נקבות לפעסיםוכרים .לפעמיםדין
לפעמים רחמים .והכל באופן אחד .כסו כן זה הסלאך
בהרבה טמם דצא וכנו ןכל נינים שבעולם ישנם כלם
במקום הזה .וזוצ רגוד שכתוב ס) כסראה הקש%ע אשר
יהיה בשן ביום דגשם כן מראה רנה סביב הוא מראה
דנתת כגוד ה' .וכמישיש בו כל אותן רנונים כן נם הוא

Sמזמינן

מנהע לכל העולם:
ק 1%1נרכם בעם ההוא לאסור בך יברך ישיאל לאמר
תו' .א"ר יהורה ץברכם ביום הדצא .מוצ
ביום דןצא .שדוהדי לוסרויברכם .ושר כל לאמר כתוב
חסר וכאן לאנפור מלא בוא"ו .מפני מה נשתנה .אלא
%ד דצא .ויברכם ביום ההוא .מהו ביום ההוא .זה סוד
רמדרנה שנפקדה על הברכחע למעלה )גנ)יום ההוא .יום
מיום ההוא
מסקוםעליון דציא שנגךא הו"א ,כד] ודיי
ן ע"ם ובץהו"א .ובכל מקוםדיו'ם דהו"א
ש"ין רפרדבי
רמו על ב'טדרטת.מררנהעליעה ותחהונה כאחה וגס]
שרו
ולפיכך כשבקש יעקב לברך לבניו שליוסף .בירך שתם
ברהרצד שלסעלה ושלממה דנל ביחד .כדי שיתק%טו
דנרמת .ואח"כ רגליל רגלביהד ואמר בךינרך ישראל.
מיצבך .זה סורדידוד וגו] בהחלה מלמטה למעלה.
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אמצע 'גו)
ואח"כ ירד לאמצע ולממה .לאמור בוא" 1דוי
ואח"כ ירדיטטהב"ך.וכן הוא יפה כרא:י .מלממהלמעלה
וסלסעלה למטה .ב"ך יברך ישרא"ל .מהוישראל .ישראל
הזקן .יבורך ישראל לא כתוב אלא יברך .שהרי ישראל
א מברך לכל ב%
מקבל רברנוק כלטעלה .ואח"כ די
דסדרנה רי:חקונה דוקא .שאמר ב"ך יברך ישראל לאמר.
ישי:ךאלהיםכאפריםומנשה .הקדים לו לאפריםבראשונה.
 .מכאן .שכאשר
לפי שאפרים על שם ישראל נקרא.מניין
שבט אפרים יצא טרם שנשלם זמן השעבוד של מצרים.
דהקו השעה ויצאומן דגלות .עסדועליהם אויביהםוהרטם.
וכתוב  )6בן אדם העצמות האלה כלבית ישראל המה.
וע"כ הקדים לאפרים קודם מנשה .ולפיכך אפרים הלוכו
ומסעו לצד מערב היה .ובוא וראה הברכה שבירך לבני
יוסף .למה הקדים להם ברכות מרם שבירך לבניו .אלא
מכאן שאהבת בני בנים חביבה על האדם יותר מאהבת
בנט .ולפיכך הקדים אהבת וני בניו קודם לבנץ לברכם
כ) ןימרא תקב אל בניו ויאמר האמפו וט' .א"ר אבא
י דוי ביארו שבשעה הזאת שקרא יעקבלבניו
נמתלקה ממט השכינה .ובוא וראה בשעה שיעקב היה
קזרא לבניו נזדסט אברהם ויצחק שם והשכינהעלנביהם.
והשכינה דדתה משמחת בו ביעקב לדגעהבר עם האבות.
להתקשר עםנפשותיהםביחד להיותםמרכבה .בשעה שפהח
יעקב ואמר האספו ואנירה לכס את אשר יליא אתכם
באחרית הימים .באחרית .השכינה .כביכ:ל נהן יעקב
עצבות בה גסהלקה .אח"כועתזירו להבניוביחוד דברירם,
שפה)ו ואסרו שמע ישראלתו' .באותה שעההקיסהיעקב
ואמר ברוך שם כבוד סלכותו לעולם ועד .ונתישבה
השכעה במקומה .יקרא יעקב .סהו הקריאה כאן .אלא
הקריאה לחזק סקוסם .לחזק אותם לסעלה ולממה .בוא
ויאה בכל מקום הקרהשה בענין זה .שכתוב ויקרא משה
לדישע בן נק ירששע .לחזק טקוטובמקים שנצרך ולקשרו
י
שם .וכן ויקרא את שמו יעקב .וכתובייקרא לו אלא"ה
ישראל .הקב"ה הי' סחזק לסק.ם זה בשםזה .שהוייאה
להחזיק קיא באה כעין זר ,יקראיעקב אלבניו .הרזיקם
בקעם שלם ויאמר האספו ואנידה לכם .ויאמר .כהו
ויאמר .הרי ביארו כמו שנאמד ואסרה בלבבך .אסירה
בלהש .האספו .אמפו צריך לומר .כמש'כ אספוליחסירי.
אלאידוע לט שהאספומטק.םעליון הוא וכהן האספי בקשר
שלםביחוד אחד .ואגידה לכם .מהוואנידה .סזד ש 4חכמה
הוא .ר' יומי שאל לר' שמעון אטר לו ואגירה או ויגד
או ועידו .וכן כלן שלמדנו שפוד של חככה הוא .מפני
מה בהבהזו יש סוד של חכמה .א'ללפי שתבהזו באה
באותיות נ'ךבליפרוד .ההו סוד שלחכמה .תיבה הבאד
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ה.רמזת נתיבת
י הוא טללת נ*ב אותיות טן אל*ף)ער תי* :1האפי' אמצעיתא היעו עלמא דדבוראשנין אי"א עלאה לאימא
באנ
תתאה ונקרא ישר
לנפנאועליו רמז אות וא" 1שבתינתלא"ור.והיינו האות וא' 1של
השט הוי'ה נ"ה :ןגחו פי' שיעקב המשיך
נזה עליהט אור עולם הניגה שהוא בבחי'לנ .כירוע ניגה לבא11 .ה1 1יאמרכעגין ואמרת נלבבך .ווהו האפפו בננין הפעלע'י בח
מילא
אהר ולא אפפו נאופן הצוויני הכו.י; ה*א אספו .שתאיר עליהם אות ה*א הראשונה מן השם הוייה נ*ה ועי*ז יתקש 1-ס
נקשג -שלפויהיו נעעוקגים לקבל הגדנות :ןגעןפי' נל תינה שא,ת'ותיה הן טה הסרר ש:סררו בהאל"ף בי"ת יש בח איוה רפו וטר
של חכטה:
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1%*,
לעצמו טיתה151ויה טד חמא אדם הראשון.לפיכך תבהיו
של סוד חכמה .ואע'פ שאותי לפעמיםבין בלד .אץ
דשא,
זה דדא תיבה

ן הזהר
ישו

ןע"1~64פק)ענלן

זהפרוד .ודבל קשר אחד
ועל רמז כך
וו בודאי .ואנידה לכם .סוד של חכמה בקש לנלות .סוף סכי סו! 6ז5י61 .ניזס 5כס ר 61זמכתת6כע5 6נ65ס סוס6
כל המעשים של ישראל .ואפשר תאמר שלא נלה
מה ;,,',לוי;
שבקש לנלות .אם בן למה נכתב תחלה בתורהדבריעקב
'
,
בשלימות .ונפנם אח"כ ולא נשתים הדבר .אלא וראר
,ותן'נ ,,ז ו%
ו:
נשתלם.וכל מה ונצרךלנליתדי
' מנלהוסותם .אמר דבר 6סת5יס! .כ 5מס ז%עריך 5נ65ס ג '5וסתיס 6מר ת5ס
שהוא ננלה מבחוץ עסתר בפנים .ודבר ד1עורה לא נפנם
לעולם .והכל הוא נסתר בתורה ,לפ שדועורה הוא שלימוה
יןתיגה או אותבתורה זכ'65זס5יתו ז5עי65ת!0ת6 65!'6י1ק5ס6 '!66תנ!6הת6
דכל .שלימות שלמעלה ושלממה .ואי
!סתיסק
פטמין .ויעקב כל מה שנצרהלו לומר אמר ,אבל היה
ך
נגלה ונ%תם .ולא החסיר מכל מה שבקש לנלותאפייו 4
 651פגיס תכ 5תס זכע6 6פע! !6ת
ית
שת אחת  16רבי שמעון אמר בוא וראהכל י'בשבמים
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(
נדבקו בהשכינה .וכאנר ראה יעקב להשכינה על נביו.
"ת"ני ,.נ:
קרא לי"ב בניו לההחבר בה .ובוא וראה ממה שלמה
11
לא נמצאת מןדיום שנברא העולם .כשעה ההוא שבקש
יעקב לרסתלק מן העולם .אבררם סיטיט .יצחקמשטאלו' .טקנ %5ת5ק 6תע5ת6 6נרסס תיתינס י5מק
''יס.
יעקב היה שוכב ביניהם .והשנינה לפניו .כיון שראה
 .וסדר
יעקב כך ק"א לבניו והדביקם מסביב להשכינה
שתם בסקץ שלם.מניין שסדרם מסביב להשכינד .שכתוב
האספו  1531או נמצאה שם שלמות דגל .וכמה מרכבות
עליונות פביבותם .פתחו ואטרו לך ה' הנדולה ודגבורה
ודוןפארתגו' .או נאסף ד,טסש אל הלבנד .ונתחבר מזרח טו1ש'"כז:ן 6תכגיס פתס56גניסיסר 6ל
~רמ
במערב ו(נו זש"כ ויאס.ף רנליו אל המטה .האירהדיבגה נמערכ ו(נ) סס"ד !61סוףינ5י
!  56סתסס !6תנסיר סיסר6
ינמצאת נשלימות.יעל אז ודאי למדנו שיעקכ אביט לא
מת .כיון שראה יעקב סדר שלם מה שלא נמצא כך לאדם
אחר .דךה שמח ומשבח ל 1להקב"ה .ופ,הח ובירךלבניו.
לו
לכל אחד ואחר
ה נ)
6תס כמיקור6סית !6ני 6תרר' יס!וס
בכווץ אההכחי וראכרשאיותיאעי .אמר ר'ידיד
נ)
ן
ב
ד
א
ר
ק
מה ראה יעקב לדהחיל בראובן .יתחיל
ן !'6ס!
בץידה שהוא הראשון לכל דמחטת והוא מלך .ועוד שאנו כשתס ז6יסו
5כ 5י
!ממען
רואים שלא ברכו ומלק הברכות ממנו ער שבא משה
ודועפללעליו .כם"שיוד ראובןואל ימות .אבל ודאיברכו.
,ו' ,נז", ,":תוו ונץ ;7הוי,,
; נו
ועלתה ברכה דיעא למקוסה .משל לאדם שה" לובן.
אמר
י
'
ככשלדגמיסעיןומרשלילדסיתהליהק מנהיעךולדםמלךבא הנמשלמךראלליבונ.י .כשירהארה 50
זי5י  5קכיז 6זמ5כ 6כ ' 6י .כז ימתי
לזה יתן לו .כך יעקב אמר ראובן
המלך שבני
בבורי אתה.ראאהוויב שלמעי אתה.אבלהברכות שלךיתעל4
ניד הסלך הקדוש .עד שיראך ראוי להן .לפי שהלכת עם
מ"6
5יסעק
אפך וכו' בתרנומו .ג) ר'רייא אמר ראובן במר יעקנ
'
'
6
15היה ראוידבל .טלקץ ממטדבל.ונהגההמיכות4יהודה .טסיס!6תמזיע6!.65גענר
ונוי4ת5כ!וסף .דבהונהללוי .זש"כ פחז כמים אל הותר .פירק 40!'5 6כסתת,556י סס"ז סמן כתיס  56תחער.
הבמרהלי
אל תשאר בהן .ומה שאסר כדר וראשית אוני .כאן ברכו
ופקדו להקב"ה .משל לאוהבו של מלך שבקש מן המלך
עיכו5כריס.יות6מז ?516ש כס!ק525 6כ6
לעשות מובלבנו.יום אחד עבר בט בשוק .אמר לטלך
ד6
זה
נשיאה מקומות  )6טי(ס .טי"9ס .טי9
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כוונתו כקיצור שאות נ' רמו על ספירת התפארתספייה נ' מן שש הספירות של עלסא ררכורא .וספירה זו כוללת כל השוש
ספירות .ואות ד' רסז על ספירת ט כות עלסא רנוקגא שהיא בגחינת רלה שאין לה טנר"ה כלום אלא סה שמשפיע בה התשארת
גדטיון השמש הסשפיע אור בהלננה.והיינויחור קכ"ה ושכינתיה .ווהו אמונת ישראל לנרום זה היחורע*י תורה תשלה סצות ומעשים
 .ואדם הראשון נרם פירור והניא סיתה לעולם .ונזה 'וכן שאות יו"ד גאמצע איגה טפררת.כי חרמז על היו*ד ספירות שכל
שגים
ספירה כלולה סעשר .ונם,שנל עולם ועולס יש בו י*ם גפרטיות 16(1 :י*ל שרורש הא0פ"ו ה' אמפו, .המניון אמפו עצמכם אל
ב~
"א
ת
היינו השכינה הקרושה ששורשה ה*א האחרונה מהשס הוי.ה ב*ה .או "ל שיעקב זרזם שיזכרו לפעול תמיר היהוד ה"רמז נתהי
אאספ"ו .ק%עת א' רטז על אחד יחיר וסיוחר הסודוזנ זם ס"ה ועפ פ"ו שהן בנ" ארנ"י אלהי"ס .הינו שטות השכיגה ריקרושה:
וכן פורח ומערג וה סחפל לדשדוועת עלמא דדכורא עפ לטא רנוקנא.תייט יושר קנ"ה ושכינתיה:
ונג) 8ף ש8ש

אי"

צט

צהך
לשע הזהר
י
ר
י
ר
3רי וד6י רהית 6דגפס6י .סתע ת(כ 6יידפ זה בני .ובודאי אהבת נפשי הוא .שמע הסלךודגין
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ור6סית 6וגי .ד'6גון סוו קית'6ן (נ3י 6מוסון (קר63
יתר ס6ת (נ(ומ 6ד6סזר .דתתתן נ(3 1גי נד ו3גי י6ו3ן
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הוא
שהוא מבקש על כנו .כך יעקב אמר ראובן בכורי אתה
תו' .כאן פקדו ביד הםלך .פחז כמים אלתותר .כאן אמר
מה שיקרה לו שלאישאר בארץ.ויהי' נשלךלחוץ לארץ.
יתידים הם בני ראובן לדהנר ב' מלחמות
א"ר שטעון ע
בהיך הארץ .בוא וראה כתובכחי .בנלות של סצרים
וראשית אוני .שהם ידיו ראשעים אצל אחיהם למלחמה.
יתר שאת .לנ6ת אשור .שמשם נלו בני נר ובני ראובן
ראשון לכלם .ומבלו כמה צרות .וכמה עניםםבלו .ולא
חזרו עד עתה.ויתרעו .חמן שמלךדמשיחיתעוררבעולם.
הםיצאוויתנרו מלחס תבעוים .וינצחוויתנברו עלהאומות.
ובני העולם יפחדי כרם וירתהו לפניהם .ויחשבו להתנבר
במלכות ולא ישארובה .זש'כ פחז כמים אל תותר.מ8ני
מה לא ישארו כה אפילו בצד אחד שבעולם .לפי
י
כת
עלית משכביאביך4 .פי שעתידים לעלות ולההנר מלוש:
בתוך ארץ הקדושה .משכבי אביך דוקא .זו ירושלים 31ן
בוא יראד בד' צדדי העולם נפזרו בני ראובןבנלות .פד
כל ישראל שדגלי בנלוה ד' פעטים בד' צדדי העולם.
זש'כ כחי .אחד .וראשיה אעי .שנים .יתר שאת .שלשה.
ויתר עז .ארבע .כדמיין זה עתידים הם לד1תנר מלחמה
בד' צדדיהעולם1 .למ:ול במלחמותם על דכל .וינצדצ
י
עסיםרבים וימשלו עליהם .ד"א פהז כמים אל תותרכ
עלית משכבי אביך .כאן נרמז על הרהור הראשון שהיה
הראשונה ברחל* שאלמלי הרהור מפה
לוייעקב בזו
ההיא היה במקומו.
המפ-הי' נשאר ראובן בכל .אבל פחז כסים
אל תותר כי עלית משכבי אביך .עלית בהדדצר אחר ש
חללת גו' .וכאן נרמז ברכה-(,ן ומה שורה בזמן ההש.
ומה שהיה כאשר נכנסו ישראליארץ
 .ומה שיהיה בזמן

")שמעוךגיעמ
%גבוה
:
שמאל::של.עךי
י
שראהידבמיעקשםיםבי
השכעה
של
וסו
יו

הרק דקשה שאין העוים יכול למבול .א"ריומי ארה
ברכתם .א"ר יצחק שמעון לא הי' ראוי 6ה .שראה ל1
במה מעשים רעים .ולוי שבא מצדקדין הקשהאין הברכה
תו4הבו .ואפילו כאשר בא משה לא תלה ברכהוו בו.
שכתזב ברך ה' חילו ופועל ידיו הרצה .תלה הברכה
ה אטר שמעון לא זכה לברבות .אלא
בהקב"ה .ר'יייד
שחברו משה ביותודה .כתונ כאן שמע ה' קול תצדה4
וכתוב שם בי שמע ה'כי שנואה אנכי .עור א'ר יוצדה
אותם אביהם למשה א*ריחטי מ8ני פה
שמ1ון ולוי
הע14ם אבידם למשה א"ר שמעון בוא וראה כשבקש
עמדהעליו השכינה .רצה לברך לאלה
יעקב לדגיתלהקעל-
יכי שנהירא מפני השכינה .אטר איך אעוטה.
י
י
ר
ש
שני-ם סצד הדין הקשה הם באים אלא אטמרם לאדק
דבית 1',1שהרי הכיתלפי רצוני מהנדג ומה שירצה
יעשה יבוא אדון דכיח ויברכם ,בהטהודאי איש האלהים
היא .וכרטינו עושה בביתו כמש*כ אישה יקימנו, .ש"כ
ויאמר משה קומה ה' .ואישק יפרע .זש"ב ובנחה יאמר
שיגה ה' .ודאי כרצונו עושה ארון הניתואין מוהחבית.
כמו איש הגהר על אשהצ והיא ששהרטאצ .וע'כ יעקב

דו הזהי

ויא

.

אע"8

י שפ גסקופ גיהמ*ק הוא עיקר הווראת השכינה והזדוי.ות וררקשרות ט 4חידרח נעזלם העשימ 4המשיר אש8שלקיו
*)
8 1י' במרת הד*ן שבחו* 844ח פשה
י(ד 1פי' שאלה הרגרים מיאיפ *נים לכל צדגי נפ רסז של ניג -יש גהפו,גס
1
איש האלהיפ של שבגאו 5שפשיך פלמיני יש*וות לרשגינח הקדושהצ
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אע"פ שהיה דבוק באץהחיים.
וממה .ומשה ד1א למעלה  1,(1לפיכך מסר
הביה:
 )6במודם אל תבא נפשי הו' .ר' אבא פתח ואמרסוד
ה'לידאיי .סוד העליון של דוזורה אין
דקב"ה מתן א4א לאוהןיראי חמא .ואלו שהםיראי חט4
והנלה להם סוד העליון של התורה .ומה זה סוד העליון
של התורה .הלא תדע שזהואויז היסוד הקדוש* שנקרא
עצמם על הסוד
סוד ה' ברית שם?יזוליי
יבחלי
רק
טי
זשה באנשי שכם .שיטולו עצמםהו
ו עליהם זה דגוד.
והכהוב מעיד .במרמה  ]"%ועוד במעשה זמרי בן סלוא
שפסל או דגדד .ץעקב אמר בסודם אל תבואנפשי .מרו
נפשי.זו דנפש הנכנסת ונדבקתבבריוזהעליון למעלהו5י]
ונקראת נפש צדור החיים .בקהלם אל תחד כבודי .דוי
ל עליהם 49ח .אל תחדכבודי.
ביארם כמו שנאטר ויקה
זה כבוד ישראל מתם ות]
לא
.
ם
ה
י
ב
א
ם
כ
ר
ב
כ
"
ע
ו
לפי
שסלקם למשה1
 9ין8דדה אהה ,וחך אחיך ונו' .א"ר שמעע המלבות
ליהודה נתקיים .חדו שאמרמ מד 1שכתוב
ד8עם אודה את ה4 /פי שהואהיביעי .אודה אתה'.לפי
שהוא דנלרביעי לדנסאכבוד .יוקן או רושם שםהעליון.
 1ןק האחרונה של השם דקדוש .שם
ובמה נשתלם ברץ,.
דקדוש שלם באותיא
וקשר ך טחבר אותן ~ ]6וע"ב
קדוך אחיך .שדג~לכותש"
ראץה לההקיים לך בידאי ..ר'
עוודה אמר אתהיורוכאחיך מדאי .בשעה שעמדו ישראל
עלרים
 .שכלם הות  11וירדו אחריו בים ]ץ )3ידךבעורף
איביך
 .כטו שנאמר נ) ידודה יעלה בתהלה .ישהחוו לך
בני אביך .כלל כל שאר דשבטים .לפיכך אמר בניאביך
ולא בני אמך .בנ אביך הרי בל שאר השבמים .שאע"פ
כיית .כשדיועוליםלידושליםהיו משתחים
שנחלקו ממל
י שמלכות ירושלים ממלכוון
ובורעיםלשלתםילךייושלים.
פ
י
הקדושה ש1לטת .ישתחוו לך .ולא כתוב וישתחה .שאם
נבתב ישתחמדי' משמע לרבות שאר העמים .משהחוו
לא בתיב אלא בזנק שיבוא מלך דטשיח .שכתוב )7מלכים
"יאו יקמו .שרום ישתחוו .עתה שאמר "טתחה להראות
שרשראלבלבדם .ישהחיו 4יאש דנ14ת לנווא שלבבל.
ולא שאר עפים:
ר חריהיוזדה .בחחלה נור השח'כ אריה01 .וד
ו)גר
הרבר בההלהנערואח"באיש.ה' א*שמלחמה]תנו
טמרףבניעלית.כי 1ממרף .להכליל מלאך המות שדיא
שמד ע? טרף לכלוון בני ד"ולם ואין מציל כמש"כ
 .ומטרף דועא נסת4קה השכעה ]ת)7
י
) ומרףיאין מציל
?רע כנלות בבל .רבץ בנלותאדום .באריה ירוא תקיף.
לא היה אדון הבית אלא
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נלביא שהוא תקיףיתר
 .בך ישראל תקיפים הם .שבני
העולם עובדי עכו"ם מפתים ודוחקים אותם .והם עומדים
ברתם ובמנהגם כאייה וכלביא .וכך השכינה שאע"פ
שכתוב  )5נפלה 4א תוסיףקום בתולתישראל .ה*אהקיף
כאריה וכלביא בנפילה זו .מה אריה ולביא אין נופלים
אלא בעבור למרוף טרף ולשלוט* שהרימרחוקמריחמרפו.
ומשע-שהייח נופל ואימ קם ער שקופץ
יטרפוואוכלו.
עא
שכזנה לא נפלה אלא כאריה וכלבי
כך י
 .כרי לרנקם
מעמים עובדי עכו"ם ולקפוץ עליהם .כמש"כ ג) צעה ברב
כהו .מי יקימפ .הוא לא יקזם להנקם מהם נקמה קמבה.
אלא מי ישמם .מ"י .כמש"כ נ) מי ירפא לך .והייט
עולם העליון שבו הממשלה לחזק לכל .וכתוב ד) מבמן
מי יצא הקרח,תסן חה נהבאר:
לא יפר שבמ מירודהתו' .זה ביאיו החברים .אבל עד
כי יבא שילה בה"א .ובשאר מקזמות בוא" .1להראות
כאן סור שם הקדושיוק .במקום אהר שילו בלא ה'א.
ובמקים אחר שלה בלא יו"ר .וכאן שילהביו"ר ה"א .סור
שם רקדושהעליון .שהשכינה תקום בהשם*וק .וזה רסור
של מ"י כמו שאמרנו ותוו ס) לא יפר שבממיירה
 .זה
משיח בן רוד .וכוצקק פגין רנליו .זה משיח 4ן יוסף.
עדכי יבא עךל"ה .זה מש"ה .מ0פר זה כזה .ול'ו יקה"ת
עמים .שתיות ולו"י קה"ת:
י
) אסרי לשןעירה .א"רחייא מהונפן % .כנמתישראל.
כמש"כ נפן ממצריםתסיע .וכתוב אשהך כנפן
פוריה .או%עך כמו זה הנפן רקרוש ר'יוסי אמר אס-י
לנפן עירה .זה מלך דמשיה .שעהיר למשזל על כל שרי
העמים .שרים הממונים ע 4ועמים עובדי עכי"ם .והם
התוקף שלהם לרו:נבר .ועזיד מלךדסשיח להתנברעליהם.
לפ 1שזה דגפן מושל על כל אלה כתרים התחהעים.
שבהםמושלים העמיםעובדיעכו"ם .זה דגפןינצח למעלה.
ישראל שהם שורקה ינצחו ףכריתו חילות אחרים לממה.
ועל כלם יתנבר %ך המווח .זש"כ י) עני ורוכב על
חשוור ועלעיר .עיר והגוור ב' כתרים הם שמושלים בהם
עמים עובדיעכו"ם .ההם מצד שמאל צד הטומאה .ומה
י שאין לו משלו .ושראים לו מלד המשיח% .
שסעון .ל
פהקרושהלמעלה.שאיןלהאור אלאכןרוטמשותז,
היאהלבנה
מלך המשיח הזה ימשול בממשלתו .יתיחר בכקימו .ואז
דצה מלכך יבוא לךותסס
,תם ותחו אם לממהעני הוא .ש-רי
בצר הלבנה הוא
אם למעלה עני .שרעא כסראה
שאינו מאיר.תוקלוחםעני
 .ועם כל זה רוכב על ו,מור ועל
עיר
 .הץפ
העמים עוכו"ם לרגניע תחתיו .ויתנבר
הקב"ה בסקומו .כבסביי
ן לבושו .כמש"כ ה) מי זה בא
מארום חמוץ בנדים מבצרה .זה הדור בלמשו .וכהוב
פורה ררכתי
דגטרהלבייווקמשעהמי.םלאהייןהעאיש אתיונו' .כבםביין.
זהצד
רין
על העמים שבדיעכו"ם.
נ
ע
,בים פתה .זה העץ שלממה בית דק שנקרא
וברם ו:
ענבים וו,יין נשמר ברםענבים .בשביל לההלבש בשצי

 9ט 'סי ס*ג ג) 6ינס ג' ?)*יכעיח ס) גי6סית
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9? )1יי
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 0יגרי
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;רת] וה רפו על עולם חגינה
*רי בג" המ*יפ על שמ ני שערי ביגה .וסור הקרחירוע במעשה מרגגה די
.מספ
תחזקאל :שח השט י*ההיינו
ו
ה
ו העולמות הגמהוכינה.
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הסוכות בא לח ה"ערנע התפארת :נפא] וו השכינח הקרושח :שפ ,פי' בצר השכינה הק-ושה שנעצפח אייח פאירה
מאור
חתפארת המופיע בה .ובעכור וה בקראתעני :ןט  11מדח מלכות:
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ן הזהו
ישו

ש ולשורקה .יטהרי ולשורק צריך לומר .בני .בן צריך
14מר ,שורק ככתוב נ)ואנכי נטעתיך שורק .בן ככהובבן
אתונות .לסה שףרקה ולסהבני .אלא שנכלל שם השם
 .ונט שיש וה השם הקהש להכניע לעיר .כן גם
יה
יש וה השם הקדושירגניע כח האחר שהואוזטור .שלולא
זה השם הקדוש כאן היו סציפים העולם .יוק בכח וה
ויה בנחוה .להשסי העולם סהם .ולהשטר לאנשים
לם .א0רילנפן .מהו נפן .ע כנסת
שלא ישלמו בהם בעו
ישראל .ספני טה נקראתנפן .אלא סה נפן אינו סקבל
עליי נמיעה אחרת .מן גם כנסה ישראל אינר מקכלת
עליר אלא לרקב"ה .ונשביל כנמת ישראל נכנעיס לפניה
כל כחות אחרים.ואין יכולים להרע ולשלם בעולם .ולכך
רג41ל רגתוב שם הקרוש ביניהם בצד זה ובצד זה .בגי
אתעו .שנעשה עקר בשביל שורק ההוא .כר"א ואנכי
נטעהיך שורקגו' .כבסביין לגושו1ג .'1כבס .כובס צריך
לומר אלא כבס מיום שנברא העולם ,וסי דוא .זה סלך ('ס  6(6כנס ת'1ת 6ד6תכר' ע(ת 6ות6ן '6סו ך6
*
 .וה צד השסאל .ובדם ענבים .זה צר
דס:יח לספה.ביין
כר
(ס
(תת 6כיין ססר סתח( 6וכיס פגכיס תס
השסאי לסטה  ]:,1ועתיד סלך רסשרח לטשף לסעלהעל תססתי6מ("
6
'1נן זזת,ן ת(כ 6תסימ( 6ס(ס6ס (ע'( 6ע5
(תת"
כל שרים אחרים של העסים עונרי עכו"ם .ולשבר תוקפם
ן לבה .%כמזשיין סראה
סלמעלה וסלסטק .ר"א כבסביי
שסחה וכלו רין.כן נםסלך דגטשיח יראה שסחה לישראל מיזו 1ג(1יס 7ינ 6סגי גחי ת(כ 6תם'מח ימזי מיךו (יכר(6
וכלו רין לעסים עוברי עכו"ם ,כתוב ורוח אלהים סרחפת וכ(סו ךינ( 6פתין טכךי פכו"ת כת'כ ורומ (6סיס תריפת
על פני הסים .זה רוחו של סלך ד%טשיח .וסיום שנברא ע( פ
6גי סתים(.כו7ס6יסרומ 6ךת(כ 6תסימ 6ותן יוק 6ךהת3רי
כמקר 6ע(6ס מתי תס כתיכ כתריס.
העו"ם מכבס לבושוביין העליון .ראה מהוקכתוב אחרי ע(ת 6סמי
כן .חנ"ילי עינים מיין ולבן שנים מהלב .יין העליון מכ('(' פיכיס ת"ן ו(כן סגיס תמ(כ ך 6מתר 6ע("ס
של התירר .רמשביע להשותה ססנו .ולב
7תרוי תג'ס סת' עכן סניס תמ(כ 7ס6
שבכתבןותשונריהסשבמעח"לבפ,:.
ן וחלבי תורה
תי
יי
יר
רו
" 67ו6
שדדי דד%רר היאיי
"ת6 6יסייי
ן ומ(כ תירס סככתכ ותורס סכע*ס
גת' י(סורקס .ו(סורק תכעי ליס 3גי כן תכעי
(יס סורקכדכתיכ נ) ו6גכי נסעת'ך סורק כן כד" 6כן
6תוגות 6ת6י סורקס 61מ6י כגי 6(6 .ך6תכ(( תתן
יןן וכתס ד6ית סת 6קדיס6( 6כפי( 6עיר .סכ' גקי
'6ת סת 6קךיס6( 6כס' 6מי(6 6מר 6ך6יסו מתר .6ךח(ת(6
7סת 6קדיס6 6תרתיזסכ 6ס 11תמרססיע(ת 6יוק כחי( 6ך6
יד
ק כמי( 6ד6( .6סתתר 6ע(ת 6תגייס' ו("סתתר( 6כ*ג
י(
' 6ס(ט'ן '3ס כט(ת" 6סי' (נפן ת '6גפן ך 6כגסת
6מר6ק
פ(ס גסיע6
יס%
סכ' גתי
(פ
כפ((ס ( 6(6קכ'ס וכג'ן גגסת יסר" (6תכ
""ן קתס
מי(ין 6מרגין 6(1יכ(ין (6כ6ס 6י(ס(סקסכעיתח
6קי( קר 6סת 6ק7יס 6כיגייסו כס '6ג'ס6וכס '6ניט6ו6כ"ני
י
6תוגו 67תעקר כג'ן ססוה סירק .כן" 5ו6גכי
נעעת'ך סורק וגו' כנס כיין (נוסו ומ' ככס כונס תנעי

ת*

"יש6מפן%:
תעע6יג%ע::טחיע:3יי:י,

נ)
לחוף יסיםישכןגו' .א"ר יהודה
ויששכר
י תנאי עשף .אחד ישב ועמל נהורה .ואחר יצא
ל
ן
ב
ז
'
ועשה ססחר ותסך ליששכף .שכתוב חעוסזכביו
ה
" סאושר.
.
ה
י
והיה פורש בימים לקהטות ססחר .וחלקו כךה שרוי
הים היה נחלתו .ולפיכך קורא לי ירך .שדרט של ירך
לצאת ו4בא .זש"כ שמח זבולן בצאתך ץששכר באהלך.
לחוףיסיםישכן .בין אותו פורשי ימים 4עשות ססחר.
לחוף יסים .אע"פ שים אחר היה לו בנחלתו .בשני ימים
שכן .י' יוסי אסר כל שאר היסים היו סשלחים אניות
ססחר בים ולו .והוא לחוף אניזת .סקום שכל האניות שם
נסצאות לעשותסחורה .וירכתו .א"ר חוקיה ירך שלוהגיע
נתפשט יטקום ההוא .הממחר
על נבולצידון .וררעצם
שלי
של כל רגוחרים .שריו
מסבבים וסחוירים בסחורותיהם
לכקום ההוא )7 .שאל רבי בון ואסר .בני יעקב בל י"ב
שבמיםנסררו לסמה כרכרון שלמעלד .ל ":הקדים בברכות
ובולן לישיטכר תמיר .והרי יששכר עמ4י בתורה .והתורה
כףרסת בכל סקום .ולסה הקריםלזבוין גהברכות .אביו

נ) זבנרלז (חים ,תיס יסכן ומ' 46ר יסו 67זכו(ן הכסכר
תג4י עכךו .מד ית'כ ו(עי כ16ריית 6ומ 7גפיק
ועכי 7סרקתסי 6ותתיך (יססכי דכת'כ יתותכיס ת16סר
וסוס סריס כיתי (תעכן פרקתעי 6ומעקיס סכי סוס 7ס6
(נסק 6עת'ע( סס" 7סתמ זכו(ן כ%ךויס0כר

ש
:
י
ג:י
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ש
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צ
ו1י6:גטם
4
ךעיס'יס' (גוו6%גיות
קי'3-

נית6

6תרסזךג

סר
וו
תסתכמין(תעכד סמ
"ת 6וירכתו "6ר מ1קיסירכתיזדי(יסת;י
ע( ספר 7'5ון ותמות 6פריס (ססי6 6תר .סרקסתי6
זכ( ת6רי סמורת 6סמרין וקייכין כסמירתייסו
(סגץ6 6תר 17ס ('6רכ' כון ו6תר כטי 7יעקככ(סותריסר
סכ;ין 6תס7רו (תת6
וג ד(טי(6 6
ת6י 6ק7יס ככרגא
זכו(ן(יססכר תדיר וס6
וס
כני
ס"כר ":תד(ותיס"3יריית161 6ריי%

6קךיס נכ( 6תר 6ת '6מקדים (יס זכו(ן ננרכ6ן% .ף

ס רמ 6ז) ז 4רפג.

דן וקזךע*

ו*)4י' שהוינים והגנורות נשם ::'.גטרת המלגות נשביל מל ישיח שיתאור ננחות האלה :עג)
היי%דינים הקשים ש%%נו*
גיוחר:
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זהריייף

6קזים5יס ותסס 6קדים 5יס 656 .וכו5ןזכס ע5ד6סיקפת6
תסותיס ויסכ 5סותיס דיססכר .כנ*כ 6קדים 5יס ככרכ6ן
תסכ6
ת6ןדסטיד
געי 5כרכ6ןתטי%
תיסתורי .תס ד65
ותת6.6עי1ס5ג "6עוד 5 656תדרייכיד6ו5רתירי
י
זכי כ"ג 6מר 6וכי 5עותר 6ךיתכרך כס6י שת 6וזכי
5תסוי 5יסמו5ק 6כט5ת 6ד6תי.סס"ד זכו5ן 5מוף יתיסיסכון
וסו5 6מוף 6גיות כיון דכתיכ 5מיף יתים 6ת6י וסו6
5מוף 6גיות 5 656מוף יתים כע5ת 6דין5 .מוף 6גיות
כט5ת 6ד6תי וגנו כד" 6סם 6גיות יס5כון ונו' .דתתן סו6
גנידו דע5ת 6ד6תי
ן סתססתים16 .ר
יזמשכרומ
י
ת1ייססנכררם רמותכוןרכי6קרי 6י כנין ד66ס5תס
ד5
כי
כ6וריית 6גקרייס 5יססוס 616ריס  16נתר 6ת6ימתור מ65
6תרו כנין דמתור גסי 5תסו 651 65כטיע כת6ריס כס6ר
כטירי 6 651ית כיס נסות סרומ  651מייס 5תסככ כ6תר
תתתקן6וףסכייססכרד6סתד5יתיסכ6וריית6נסי5תעו65ד6וריית6
 651כעיעכיס כקכ-ס6 651 .ית כיס נסות סרומ כמתור ד65
מייס 5יקר 6די5יס '5 656קר 6דתריס רוכן כין
סתססתים כד6תרינן ופ 5ס6רן תיסן ומיי 5ער תמיס
וכתורס
6 6דתטס56עת55י5י 6דס"ת6מיןיססכר מת1רוגד)נרם ת 6מוי
כסעת
ן
י
ת
י
ת
ס
וכ5כי ומתרי
ן וס6סן כע5ת .6ו6תיסיכת רסו 5מכ1 .65כ5
סריי
ס5קין 65תעננ6
כני ט5ת6כייתי כטרסייסו ונסתתסון
יי
ד5ד
נק'"5י5י6 .6תערות6
5עי ."5כז 6תסר רומ 5פון ו6תס
קדים5 6תער כט5ת .6ו6תתר ככמס דוכתי זכ%
מ51קיסדססו6נ"כד6יסוק6ים נססי 6סעק616סתד5נ6וריית.6
גיון ד
ת6ח'סופתמכ6וויית .6כ65ינוןזיגיןכיסין6עי55וןככוקכי
דתסו ר %וכסית (יס 5מתור ונמית5יס כטפסרי דתמות
עפר 6דזוסתי קסר 6כנ"כ יססכר ד6סתד5ותיס כ6הדיית6
כס,ת 5יס 5מתור .וגמית 5יס תס
כיסןו6סתסנסרתםיסס.פט%ת ד6יסי
ס5יק 5נזק 6ט5ת .6וסוי 5ש
ן
י
כ
ויר 6תנומסזוסתי
זספסר 6דעסר .6פ 6מוי תס גתיכ
י
ג
י 5תס עוכד.
סיכ ו6ת ס6רןגי נעתסויע סכמו 5סכ 5ויס
ויר 6תנהמס כי סוכ ד 6תורס סככפכ ו6ת ס6רן
י
כ
נטתס ד 6תורס סגע"פ ויס סכמו 5סכ5 .5תמכ 5טו65
ד6וריית 6ו5דנק 6כס יות6ו5י5י ויסי 5תס עוכד.
5.תסוי
פ5מ 5קכ"ס 651תדכק 6כיס 651תס 6נרתיס כיס
י
כ
ר
סמעון אתר חע סגתו 5סכ .5תסו ויק סס .6כד'6
 )6ויעו6מרי סכ5ט .ת6ן דסע6 6ורמיס ונרתיסד5 65תסכ5
ס 651ד6וריית .6תיד ויסי 5תס טוכד
ר
ת
6
6
!*ן ידין טתו כ6מד קכסי יסר .56ר' מיי
ס6י
ע
 6ז
ת  1נתר
ץ יזע'5נעי
י
ז
כ6מד סכעי יסר 656 .56דן ידין סתו נקדתית.6
51נתר סנעי יסר .56ג6מד .כימידו ס 5ע51ס .כתס דסוס
י טכיד דיכ 6כס5ת.6וד6ין וקעי5
כסתסון ד6יסו ימיי6
גהד56 651 6ערז סתך .שי דן כמס פ5י דרך "6ר
מיי 6ת6י פ5י דרך %56ימס ת6ן ד6סמד6 5נתרי6 6כמיס
פת5י 6ד5סי .65ות"ו 16סן ססו 6דרך ט65ס דכסק
מ5פי .65כתד' 6נ) סגותן ניס דרך ונו' למס ת6ן ד6סתד5
8נתרש.ג"עו6זי 5ש  6100דרך ט65ס 0%5סמ5יס ננין
זתססז 6דרך 6תזנו ע5מין ע65ין ולה תיוו 6דן
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ן וכה על שהוציא לחם
הקדימו .ומשההקדימו .אלאובה,
מפיו תתןלפיו של יששכר .לפיכך הקדים לו בדברכות.
מכאןלמדנומי שתומך לבעלי ד"ורהנומל ברכוועמלמעלה
ומלממה .ולא עוד אלא עהוכה לשני שלחנות .מה שאין
ווכה אדם אחר .חכה לעושר שיתברך בעולם הוה .וזוכה
להיות לו חלק בעולםהבא .וש"כ זבולן לחוף ימים ישכן
והוא להוף אניות.כיון שכהוב לחוףימים למה כתובוהיא
לחוה אניוה .אלא לחוףימים בעולם הוה .לחוף אניוה
בעולם הבאוגנ ,כמשזכ שם אניותיהלכון תו' .ששםהיא
השפעת השפע של עולם הבא:
יזטשכר חטור מם חבץ בץ המשפתים .א"ר א~עזר
וכי יששכר חנןר נקרא .אם בשביל שעמל
בתורהניי
א לו סום או אריה או נמר .למה חמוד .אלא
אמרו לפי שהחמור טשא המשא,אינו בועם באהנו כשאר
בהמות .ואין בו נסות הרוח .ואינו חושש ישכב במקום
מתוקן .כן נם יששכרוצעמלו בתודה .נשאעליו עולדו:ורה
ולא בעם בהקב"ה .ואין בו נסות דדוח .כדחמיר שאינו
הושש 4כבוד של עצמו אלא לכבוד אדוט .דובץבין
דגמשפתים .כמ שאמרו רעל הארץ תישן וחיי צעד תחיה
ובתורה אקה ?כל  .ד'א יששכד חמוד גדם .נוא וראה
בשעהשגכנםהלילח ד4תהים סתומיםו:יו הכלבים והחמורים
מהפשמים שקעממים בעולם .ונבשה רשות למשחית .וכל
בני עולם"פנים בממותיהם ונשמותהצדיקים?ולותלההעפ
למעלה .כשמתעורר רחמ צפק חטהלק הלילה .דועעוררת
קתשה נהזרר בעולם .ווה נהבאר בכמהכתךבית
י
כר
.ה.אש
חלקו של אדם הקם בשעה הדיא ועוסק בהה*
יק
שמתחיל בתודה5 .ל אותן מינים רעים מכני
לסוםת בנקבי
תהום רבה .וכופת לקליפה חמור ומח*ידה במחי ונעדצע
העפר למקום תנבורתהזודמ .לפיכך יששכרשעמלוביערה
הכניע לק*יפת חמור1 .ה-0ידה מגרם דמעלחז ההוא שדוא
עולה להויק לעולם .והניחו בין המשפתים .בתוך העחם
י
של מחילוא העפר .בוא וראה מה כתוב וידא ממחהכ
פוב ואת הארץכי נעמהוים שכמו לסבלויהי למםעובד.
י
וידא כגוחה כי נעב .זהא*וה שבכהב .ואת האוץ כ
נעמה .וז תורה שבע"פ .ויס שכמו לםבל .לסבול של
ההורה ולהדבק בה יומםולילה.ויהי למם עובד .להיות
עובד להקב"
הימולשהכדמבוק לבסובלו,להמתהיוש עצמו עבורו רבי
ימעון אמר ו
וים .נמיה .כבהפ"כ
 '6וימי אחרי הבצע .מי שנימה דדכוועצסו שלא לסבול
עול דהורה .מידויהי למם עובד:
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לשבן ישראל כאחד .מהו

יאף"כ

אמר כאחד שבמי ישראל .אלא רןידץ עמו בתה"ה.
אח"כ שבמי ישראל .כאחד .כ?דדו ולעולם .כמו שריה

בשמשץ שהוא "ץטי קמחה דץ בעולם .והיה דךוהורנ
ב
י דן נחש
דרך.
חיייחאד~ .מא נצדך לתממ .יה
ררך .אלא נחש מי שנומה אחריו סכחיש
פמליא שלמעלה .ומה הוא .ההנו ררך העליון שיוצא
י שנוכה
אמחלרמיוע.לה.כאלכוכתהולבךג)עלדנודתרןךביהםעלידוןרךהתהו'ו.א מלהזכשררמ
.
ו
ש
לפי
שמן הררךדויאניענים ע~מותהעייונים .ואם תשאלדן
למה

עיי

ביי,לי

ז? הזרו

וש נך קורא 4המקום שבאיס שסא נעלם הבא לקנל
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צשט הזהר
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5מה תא במדרנה ה %של נחש .אלא ככתוב ואת להם
החרב המתד5כה 5שמר את דרך עץ הדיים )גת ,כן נם
לשסור לכל דגשחטת
דגושך עקבי סוסתו'.
1
ה' .בכ).
ו5פיכך ד-ועפ %יעקב
ה
ת
ע
ו
ש
י
ל
השבטים ל %אטר לישועתך אלא בזה .לפי שראה בו תוקש
אסר
חזק של דגחעש ושמחשב לדגביר
היה נ)6חשרבי
יהי דן נחש ע4דרך .איסתי דן
שנתוב ג) ואת האחד נתןבדן .למהניתןשם.עלידרך.
על דןך הרצא ווהיה נמנע סלעלות 5ירושלים .הה דן
ויה ל84רא 5נחשעלידרך.ע5ידרךודאי .ככתובנ)יועץ
דסלך תו /שפיפק ע5י שרח .שנשך להםלישראל .ודצל
לא דוה אלא עלי ררך .בשביל הדרך לדסנע כרשראל
ש לירושליםלדצנהגיהם .ולהקייב קרבנאע וק1לחע
שלאיומ
לעבוד ופם ..לישועתך ?יתי ה /ככתוב ווזא יחל
להושיע את ישראלמיר4לו%זים .א'ר חיאוכי למה אמר
.וחרי יעקב ככר טטעלק מיה%לםבובן ההוא סכמה
קויתי
שגים51 .מה אסר שיעא מזפה  %5ה"שוע
וה.ונבארלא ידאי
פוד הךבר ככתוב %ע' כאשר טעם טשהיד
ישראל*
"שראל סתם .אגףח כאן וזזא וח 5ללצשיע את ישראל*
ך אמר 5ישה%גך קוקעי ח':
"שראל סתם -לפ,כ
ש) נךנדיר עודנו ווזא עד עקב .רן יסא אמר פן נר
סשכע שי1.ח 1דרלות להתגר מלחמה .ודסשמעות
ן
שבכל כקוםנים"ל דל"ת מרמו שצדלותוסוצות
 1שכתיבנד.
,
ו
ג
ו
עצאים מרס שגים"ל טתן %ו'5ת 0קבל* ומכאן בטה
חילות וכסה מחמת תולים 1-

י)

.ל,ין2,.ן,1.ם;:עקג""פ
.
'
י
ו
י
'
:
ת

ניטוג4ססיע5

1

ש
צ
ן
י11נ,ש
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.
ו
י
,
:
5
:
.
2
:ט עק

ווך .ע5י

6ט

גו'ו,וו 'ן'ס

תיסר56

1ן.5

שס1ה
ק

'סראט)16

סכ6

ן5ערי5יסוטתך 4י

.
שהשפיע %הן בו ברטת ומטזים .ו הנתוב טוכטה
מנףסת ישראל 'גט)
ן סעדנ סלך .כר מ5ך % .כ
וד-א יוע
ן העו
ילם במקדנים .הה מתן למלך דשה כל
שכמנהנ"ו
.
הברמת כל שכועת %ל מוב .דצא טתן ומסנהאי"ית
ז) עוד א"ר שסעה בהש וראה סאשר שכגה לרצ% .%ו
דכקום שדגל סאשרים לו .ומה הוא .ע1לם הבא )סן
שהע5קגים וחתחתעים מאשרים לו תכספים א5ע .שמנה
להסו .ש5סי .ע'כ לא פירש אעהמיס
 .אלא יש 5חם
דש לחם .כטו שיש עץיש עץ .יש עץ הח%ם.ויש עץ
שתולה בו מיתה .כן יש לחם שנקיא 5חםש.%ויש לחם
שנקיא לחםפננ .וסי הוא .זה דנרכת בוא"( 1כ*ו ויךצ
לחם'ו5 .חם א"ו .וע"ז כתוב דג %כסטיר לכם 5חם טן
דהעים.מן השמיםבודאי .כתוב סאשר שמגהלחמע.
"ועץ .טוא מעמת .נכהוב
ע"
לחםא'ו .שודי ססט נשןוש
9ר הזהר

ש

8ס) שהן רשדיםהמויקים 'ש8נרא 1בשביל לשמוי .וכן בדן גח הגחש כשביל לשסור ננו)היינו ישראל סבאו  88נימ8ל רקש
עלסא דרמרא המשפיע -.ל*ת רמז על על0א רנוקבא המקגל .כסגואר לעיל כהפסוק האספו ואגידה לכם ! ןוחן פי' שבל חקק
איל?ות הואע*י קגלת הש*ע סן מדת יסוד
נ:ט) וו מדת חמלכות 0וד השכינה הקדו,חת:
זה עולם חבינה שנקרא אימח
שלצדיק
ח?ם
עלא( 14ס )4אות ואץ ימז על אות וא*1
יהוי*ה ב*האירש עולם היצירה וסשירת חשארת שנקראת ושמים ועץהחיים ולחש
8נ 4והס-לכות היא עץ שיץ כח מיתה ינקראת למםעוני אומא תתאה .ותיש מאשר וייט
עאפעולם הבינה אימא עלאה י5ף' גשפש
רי %מדת
"שפע
אש*ע אל ל1 88אא*  %להאצח 4טצאילש
המלמת :חפפירה י8ד צריק ומשם הבא השאש
וטזנאר נל המאפר גקייוד
*ולם

,ס,

ני%

5ש~5

4שיך
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נפערס ספסרם ל6 1תו .חו "6ש כקיע .ת6י בעמרה שעםרה ח אם.
שרוץ
י
כאשר.זוהשכנמסקתבלישהרשא8ל.ע.ה"
ס 61יתן תפוגי תלך .ות 16תלך .ד 6כמשת יסר6ל.יס 6ויא יתן מעתי מלך .מי המלך
דרנ 6קדיס 6ממטניענת% .עא
לה ע 9הצדיק .זו מדדנה הקדושה
לס טל
חש6

יגאכ
יד% 6די.
הכיס 6פזנת.
טתן
2תת .6וכלסו אות הברית .וממנה נשפע לשאר דגודחמת שלממה.
6פ קיית .6ותטכ 6לס %דרנין דמ
ודכ 4כדמית שלמעלה :-
כג%ג 6דלטיל: 6
)5בנשרצלי 6ילס סלומס סגותן 6ת-וי ספר'6 .ר סתטע "
) ננשרצלי אילה שלוחה הנותן אמרישפר .אזד שמעון
סינו דכתיכ ותדכרך ג6וס3 .נין דקול תדכר
זהו שכתוב ומדברך נאוה.לפי שדקול כנדע
להדבהי .ואין קול בלי דבורןסנ ,ווה הקול נשאעלח
ליס לדכור% .ית קול כל 6דכור ןסנ) וססו 6קול 6סתלם
ת6תר טתיק 6דלעיל .6וסלימ תקתיס ל6נסנ 6לדכור ןסנ) ממקום עמוק שלמעלה .עשלח משם לדגהע לדבור !סנ!
חה כלל
דס 6לית קע כל6דכיר .ול 6דכור כל 6קול .וד 6כלל ושהריאין בלי רבוד .ואין דבור בלי
%ריך לפוע וסרע ד%יך לכלל 1ד( 6ףל גפר 4תדרוס שצריך לפרפ ופרפ וצריך ל%לל .וזה ד%ףל יוצא מררום
ותיכר לתערכ ירית לתרין מסרין .ת 6סו 6דכתיכ ולגפתלי ומנהע למעדב .נוהל לש צדדים .תדש שכהוב ולנפתלי
נילמעלה דוא בבחינת זכר ולסמה
לתת 6אמר הו'ים והרוםקישה.
6תר וגו' יס ודרוס ירסס .לטיל6
טר,כ 6וסן) 3נ"כ כפתלי 6ילס סלומס .דכי לתת .6בברר' נקכהוסיו לשיכך נפתלי אילה שלוהה .נקבה לסטה.
יפקוכ
"ול 6כתינ כעין וה וכר למעלה .שכתובהנ%ען אמ%%ישאשר .ולא כתוב
.
כנווג 6ד 6דכר לפיל .6דכתיכ סטתן 6מדי פ
הטתנה :-
הגותגת :-
)
נ
/
ט
ו
ן 8רת יוסף בן פרת עלי ?ץ תו' .א'ר שמעון סדג
ר
6
ן
י
ן
ו
פ
ת
ס
ג)2בן פרתיוסףכין פותטלי
לכ%ספט( 6תיס.כנין תי6תין בנ
בן פרת .שאתנדל 5כמות על אמו .כרי שלא יתן
כן פרת ד6תסגי
.שאין שלט בו
"כיס עשף הרשע עעיו באמו .בן 8דת עליעין
(6
ךע
פסי 0רסטעיגוי %תיס כן פרת טלי טין דל 6סל
ןרע .שאמר הקב"ה בוצעה ההיא שהיה פחפה על רחל
פיג 6כי6 %תר קכ*ס כססי 6סטת 6דמפס6יסו פל רמל עי
יסלע טיג 6דססו 6רסט עלס .חייך כסטת 6אט 1שלא "שלפ עליה עעו של אותו הרשע .חיךבשעה
"תיס
ל6
דג
דייתי טי
ך שתבא עין רעה אהרת ירסתכל על בניך ועל בני .אמך
ת
"
"כיס6 6מר 6ל6סתכל 6פל כגךיטל כגי
תמפי טלייסו .הת מסית קל 6תך 6תך תמפי פלייסו .תחפה עלהשם .אתהחפייע על אטך .אמך תחפה עריהם.
ן הרעה
וכתיכ ויס 6כלעס 6תטיניו .טיגו כתיכ .ססי 6כיס1 5כד11ב יזשא בלעם את וניו .עש כתוב .זועי
ה
ת
"דטיג 6שבקש לדנהבל בהעליהם- .הר היתה שם .יא
ינ
פת
דכט 6ל6סתכל 6טלייסו רש סופ תתן .מת6
י
נד
יס
ער
שפ
תס טכדת גפקת ופרשת ש4 5ותו רשע סשננת להרע .סה עשתה .יצאה י
רסט תסגנ6
כל
6ט
רס" .סס*ןותסיטליורוח"לסיס כנפיהעליהםודגינהעלבניה .וש'כ ותרףעליו רוח אלהים
 6עלייסו השפ5ת
"
ל
"סכ
דנסדספיס"
 .על ישראל .ש8רש כנפטתציןעליהם טיד הזר
עליסוןוססותת,יד תכ %מי
פל ת6ן טל יסר6ל דפריס גדפוי
ן עלאמו .יעתה דאם
מס6ת רטפלפגלר6%ו.ר.6נ4תו '6רכר 6ההפ"טל6תהז "ית 6ישע היצא לחזר .בתחלהרגיןי,ב
"כן פרת וסף כן פרת הנינה עלרגן .נ) שר א'ר שטקףןבן 8רתזקי בן פרת
פ
מן
כקדתית" סתטו
0ס"1
 .למה ב' פעמים .אלאבן שרת 4מעלה .בן 8רת
יתרי ותגי 6לח כן סרת
כן פרת עליעין
טליטין.
6
ת
"
"יגיה! 6סהן לטמה.ומפניסהאיןרואבן פרה 4טמהבהיני השכינה,סה!
ל-
יע
(עח
לתת61 6ת6י לל"%יסונן פרת כתקיגי
כטיין כגהעלתקוגס 6ול 6לפי שבמת י?דה עלי שףר שבטת נצרכווע לתקונה ולא
דכטת לפוס
שרלתת"
נכגכייןס .כד* 6רכופלתסוכיגותטליטש מולדונף רכות כגות טסו בנש .כמש"כ דמת בנווע עשויי
ל עו' .רבא במת עש
מע 6לין פריכג -סכעין ו6ת פלית טל כלגס כד' 6יול .אלה י'ב שבכים יאה עלהע על כלנה .ככתיב
) עתד פל סגי טסר כקר סלסס פגיס לפ1כס וסלסס ד) עמד על אני עזאר בקר שלו8ה פנים צשנה שלשר
י
סניס יתס ונו' .וכתיכ וסיסשליסס שתפלס ןסון סאגוי5ת פנים יטה זט' .הטעובהים עלירנ מלמעלהוסיו
י אח
ד
,
 .במה צעדו
פלש פל כנס .ופ*ו כגופ לפדס טלי סור גגות לטדי עיית על כלנה .וע'כ במת צעדהעלי שיר
תכטי לש  %6ססי 6כהן וכתיכ לעיל 6ות6ן6יסי עי
ן צריך ףומר .אלא עץ הדהא !שסוכןתובלמעלה% .ףהיא .עץ
פספסו6יסו ק6שעליעיןןסו)סומ'6טין 5טדסופמטתלהיסל משפם .ורוא עומר
ן עץ צעדה 81םער 5קחת
י
ע
י
ל
ע
י
ול6ככ"ס .ויתררהסו ורכו .כ6מתכלית 6ררחיתו בטתיתינה בנים .יימהרתעהיו
ב
ו .בהטתב*ת שהבה
בגות
ינ ססני שכז מפדי ססס סרסיכיגי יפ*ר אלץ .ככתוב הטבי עעיך מצנרי שהם
 .הרדיבתי .וע*כ
בכיס.
דנסספ"
לתכף
יישממורצ בעלי חצים
ויפפתהזוכט מ5יס
ליקסת ת6י קסו,
ס) דתשב %ק 4ש %
נת ס) ןרעשב באיתן קשתו .יה עשת .כוצ עשת .צ בח
שט.באיתן .תוקוהלב"שה %ץ שלאהחלישה
אט .כ*פן תוקפ 6חלכשת
"חלסח
ו,ךל6ד6
וי
ל
ט
י יךעה שעסף לא .סיר בפדרנה  %ש 5אא
מיל .6ד %ידפפ ייוס 4ל 6יסעי כסס ורג 6ד6ת כדי
שי
.יתשר
יו 4מץ 4ע לשםאל.י8שצ,ף
י
ק
1 .י.%8
.ויפזויפיידיו ת6י ייפוו .הבר
%יילשליי%
אלא
6ל6
%סת"(6
מי4מ מקומות 41 )6יש  0 .% 0שישי %יס 8 '6י" 9ש
"
ג"
הזהר
48 08
 48דטראין אשוב( :שו שירש אהףל בניצח ומהנלח גת8ארתוםמיע לדבורוייגו מלטת קונקראתמיובלפי שהשכיצח
8ה

*

י

יל.

יא

יו י

סיי

י01י] אונשתלי נתגרך בהגחות של מערבההרופ48שיקנל ש4ע וחאוותהכחות מתפארת ומלבות.והיי %קול ורטר;4.ייא
:
88ערברש
ש
להתא נוקבא.זו הארת המלכות0( :ס) בין הדגליפ :ןש) וכן היו הר' רגלים לבל רש מ אובטים והשכינח
ר וה אש
ינ
לה
*ר
פ4
י8
מץ
ו*רתהק4,הפוא
ן משפפ מקא חביתרין שלמעלח .וגפ
ע
ה~נכאשב
לגווליוירחף1 :סו) הואכינה הקיואאת נקראהזיןגי היאעי
י
נקודה שחורה
יש
לא אוקעצטיותח ומסובבת הצקודח בטוניס שו:יס וגן
גגת
הפלטת נקראתוין ש

?ין לגלעין

איאין

הי
וי"קןב
יריק ששישו הצא ספירת היטוד לכן הוא עומרעלי?ין ממעל לה להוביר אליח הקופו ולכן הוא
היא *4ירת פלכית בירוע*
מוא %מא דצהשכא .לשיכך שאר האובשים שחם נ*ג נבהימע בנות נען 18מרגבה להשגינה נהרנלים ולא יוס1 4
בבחיגת דגרא.
ורישלכמי

נאפצע

ןהרויהי
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א4א ככתושהנחמדים מוהב ומפו רב .ובהוב  )6ותסורתה  656כדכת'כ סגמעדיס תז:כ ותסז רכ וכתיכ
בליפו .נתכבדו ורועותיו בטרנליות העליגה וסחו טידי כ5י פז 6תיקרו דרומוי
אביריעקב .טאותן שגי צדדים טנתחוק בהםיעקב .טשם
רועה אבן ישראל טשם ניזונת אבן יק*ה ההיא וססו
שהם
ועודבי מאלו י"ב צדדים ניוונת אבן יקרה ההיא.
'ק
צפון ודאם .הדא פו
%,ם)ן ביניהם וטתברכת טהם .תיווטת
6חייז 6ת'!סו ו6תכם
מהם ע5ידי צדיק'
ע בוא וראה ליומף נתוספה
י ברכה
ו6תז;"
ל
ק
ה
ו
ה
ז
.
ך
כ
ר
ב
י
ו
ע
ר
ח
6
5
6
ת
6
*
ד
כ
אחרת .בבתוב מאל
ע
ע
א
ו
ך
ר
ז
ע
י
ו
ך
ר
ז
ע
י
ך
י
כ
6
י
ד
ט
ך
י
ב
א
סדי גרכך ר6.י
דכתוב קשה .סאל אביך .אל אביך יעורך צריך לומר
טהו טאל אביך ואח"כ ויעורך .ואת טדי .ואל שדי צריך
ת66'%כיךו5נת:31טזרך ו6ת סד' תכסד' י
לומר .כסו טכתוב ואל שדי יתן לכם יחמים לפני ראיש.
ויברכך יברבך צריך לומר אלא שהנחילו למעלר ולטמר
דגחילו לטעלה מאל אביך טהיא נהלה רע4חנה טקום
טנקרא טמים .ויעזדך למען לא יחליף מקום זר למקום
רד 651 6תתחך'6וג,6
אחר ועזר שלו .היד טמקום ?ר ולא מאחר6_1ן ואת שדי6 ,מר 6סיוע6ד(:יסכיסוטת
מהו ואח שדי אלא  11סדרנה אחרתתחתונה.טהרייסדנו
ה'
את ר' את
בכל מקום את ע רטכינה .כסו ואראוענ,
)6

כתרנ5יתק עי:6

ותתירתס

צ%% :שז:נרס:גזן:6נקייגג

.

ג"ת%ג:ן
וף

וסחו ק,ו*

%

5
1
י
נ
ל
י
ע
:
ש
:
ע
12
עמ5סץ

לרבות.ואת ירגל
יליום בלילהירילהביום זט"כיאת
שד* ויברכך טהר .מטם ייצאות הברטת לברך וזעולסות
י שדי נבתיב יאל טרי יתן לכם
ישי למה לא אמר4יא

וגי

,ונית י"ן
" וונ,י,ןי,,,
; נ'ין ו'11,
5י"ע
:ו1
,
,
ג
,
(
ן
ר
כ
י
"
6י
 6ק6תך
%ש:כק
סדי וד;תיכ
גס
ד6566
ל~ תכ

רחמים .לטד עוב יכתב ת' .אלא סודריא.
טכאשרו "ינונססכי":5י.פגדני 65כ%, 655ןי'6חסיגיסס":.י
ן טלטעלה .כלל רועורה נחל ה%מיס
אותן שביליןיייאי
ככתוב א"ת השמים :לל כ"ב אאיות 'ענו וטבאן
הארץ כצלאל ,ן"%::ו% ,::%ד%647ש %:וג"נ~4י
לתורה שבע"פ שנקיאת ארץ ,כנאמר יא"ת
'

הכ"ב אותיות יהשטים,כי
' ואז טתעמרת
י
ל יכבארחכרות'ע
י טקם.
ת
ו
כ
ש
מ
נ
ת
הלבנה בכל ית%ח בשיימו
א
וע-כ בתוב יא'ת שדי ייברכך כרי ש
יהי ליבקויים תסירי
וחזק .טדיי ככל מקום שיש בו יא"ו יש
תוספות
יקתם .עד כאן אמי בדרך כלל יאח"כ עווה פרמ .טכתיב
ברכית שמימ סעל ברכות תרום ייבצת תחה .ברכת כרכות סתיס תע5
שי*ס ירחם ברנה"ביך .ברו על ברבת הורי .ברכית
"ביךגברי נוראי שדוי יעקבנחל שבח דכל יותר משאר
ראביר שרר .יוא שלם רי בכ .דנל נתו לייסף.
ישדו' צדי"ק נוטל הכ4
סר המעם לפי שכד-איייייית
,סשפיע יכל כי"ד .כל יברכות בו שורית יפיכך כלן
הד'ת 4ראט וסף יט' .שתתברך מדרנר וי טנק-את צדיק
יתקר
ניאוי אשרי חלקס שף " 6רנקראים צדיקים
שהריצכדי
יק אינו נקרא אלאמי שנומר טדרנר  11וה אות
הבריח הקדיש אשיי חלקם בעולם יור יבעולם הבא:

פש
ך*ר 6ככ5ג%:כ%6תית"6רכ6ן

עדין:די
ן תתתן

[:ק)4,ץ'5
ניכ5הוע"'1:
י

יי

ג) בנים*ן זאב ימרף וגו' .א'ר אלעור זאב לטה .אלא
לפי שכך נרשם בדכמא כבוד .טהרי כל
חיותנדולות וקטנות נרטמות שם .כטו שכהונ חיות קטנות
עם נדולהע .והכמא שעשה טלמה נך נרטטה כדמיון
שלמעלה .ועוד זאכימרף .שהרי רמובח בחלקוהי' .ימובח

מראה מקוטות ,*)6ג

נקיא

כרכת תסוס

תחת כרכת

כ)בנימין '6כ יסוף ונו' "6ר 56פזר ז6כ 6ת6י 656
טסז 1
גד151ת וכרסי 6דעכד]5תס סכ' 6תרסיס כגווג6
ד5עי .65תו ו6כ יסרף .ךס 6תזכח כחו5קיס סוס .ותונם

כ'ע ג) וף רמו

דו הזהר
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מיסו 61כ 61י תית 6כניתין 6יסז ז6כ (חו סכי  6(6נקרא זאב .שאם תאט בניטין הוא זאב .לא נן.
מזכח וסוס כמולקיס סו 6ז6כ וסוס6כי( כסר 6כ( יומ .6המזבח שהי' בחלקו הוא
י נגךא זאב .שאכל בשר כליום.
וכג"ין סוסזן (יס כניןוס
 ,כחו(קיס סוס ככיכו(6יסו ובניטיןהי' זן לו .לפי שהמזבח בחלקוהיה .כביכול הוא
 .וטי הוא
מפרנסוזן (ס6י 61כ תו,1כ יסרף 61כיזון ות6ן6ייו .טפרנםוון לזאב הא .ועודזאב ימרפ .זאביזון
דגיזון .אלו טטוני הדין העוטדים לטעלה לקטרנ .וכלם
' ות י התע-ות( 6עי( 6נדגים ומתתק~ים טן הקיבן .וטעוררים הקעוררת לטעלה.
6תסנו ו6ת
ככקר י6כ 5עו ו(ערכ יח(ק ס(( ת6י ככקר י6כ( ען בבקר יאכל עד ולערב ההלק שלל .טרי בבקי יאכלעד.
(5ן כ5פר 6ו6כרסס 6תטר כט(ת 6וסעת 6ורטו 6אלא בבקר שטדת אבררם טתעוררת בע~לם .ועת רצון
6סתכמ קרכנ 6עכיו 6תערות 6וגיימ 6וט(ה6
2,7ך .נמצאת .עושה הקרבן הת1ררת ונהזוח ועולה עד 27ך.
יךטוןע:
זה דסקום ההואשעייו כתוב ושבה עד ה' אלהיך,ע]-
 61ססו6 6תך ו:תיכ וסכת טו ס' (6ס
ופ"ו ככקר י~( ע"ו ול6 6מר 6י6כ( ע*ו ויתטון וע"כ בבקר יאכל ע"ד ולאועי]אחר .יאנל ע"דויתעדן
ויתקשר
בקשר שלו בתחלה איטתי בבקר .שצריך
ן וע"ו לדוזברך שסי הקדוש בתחלה .ואח"כ יתברכו אחרים .וע"כ
כי-ית6ועו(כתרייתכרכיןמיני
6סיר (יס (כ"נ (כרכ( 6חכריס כ5סר 6טו ויכרך (קכ"ס
אסור לו לאדם לברך לחבירו בבקר .עד שיברך להקב"ה.
ו6יסו כטי (6תנרכ 6כרים 6וסיינו ככקר י6כ( טו ו(כתר כידי
א צריך לדוזברך תחלה .וזהו בבקר יאכל עד .ואחר
יתכרכין 6מרנין .ו(ערכ יח(ק ס((
ות,וס 6קרכג 6וסוס כך יתברכואחרים .ולערב יחלקשלל .שהרי הקרבן שהיהכרתס6כ(6 ,תקרכ (ק":ס ומתע
ס(ק 6תען וכנין בערב נקרב הכללהקב"ה .ורועעוררת עלקה שטד .ובעביר
וס 6סו6 6תכרך סוס מקסר קטרין (כ( ס6רחי(יןע(6יןוע'] שהוא נתברךהיה טקשרקשייםלכל שארחילוהעליונים'ג,ן
ותפ(ינ (ון כרכ6ן (כ( מד וחוכוק 6חזי וי6ות(יס ומתכסתן וטחלק להם ברכות לכל אחד ואחד כראוי לו .ונטהקים
העולטוק עתברכים עליונים ותחתוניס .וזהו הסוד שכתוב
יטרי עס וכסי ונו' כקומית 6ו(כתר יס(ינ אכלתי יערי עם דבעף תו' בתהלה .ואח"כ הי' מרלק
(כ(סו ו6ותר ~(ו רעיס סתו וסכרו ווויס 6ריק כוכ,ן לכלם ואוטר אכלו -עים שתו ושכרו דודים .השפיע ברכות
אחדושואחד כראוי*
(כנסו ותס(ינ (ון (כ( מד וחד כוק 6מזי (יס וע"ו ו(ערכ לכלם-יחלק להם לכל
 .וע"כ ולערכ
יח(ק ס(( .וס 6סת 6קד'ס 6יתכרך כקומי
,ת 6וססת,ס(ינ יחלק שלל.ופהרי שם דקד נהב
תאטררך בתחלה .ועתה מה4
(כ(סו ט(מין י(
שהקיבן נקיב לרס.
 6תימ 6וקרכנ מתקריכ (ון ברכווז יכל העולמות .ואל
1
"(סיס חי(" 6חך 6(6 6ג( 6תתקרכ (קכ"ס וסי 6ונם 4א לכל כח אחר .אלאהכל היה נקרב להקב"ה .והוא
כ(ר6כ
~יק כרכ6ן ומס(ינ כרכ6ן לכ(סו טלמין .וכנ"כ קרכן  1השפיע ברכות וסחלק ברכות לכל העילטהע .ולפיכך קרבן
לס' 5( 6(1חר6
לה' ולא לאחר:
 )6גנל  0(6סכמי יסר 56סניס עסר ת6ת 6סר וכר ח)
ל אלה שבמי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר
נ
נ
לסס ונו' .פתח ר' 6כ 6י6תר כתיכ נ) ויעס 6ת
להםתו' .פתח ר' אבא ואמר כתוב ):ויעש את
סיס תעק ונו' עות 1ט( סני עסר כקר ס5סס פוניס הים טוצק ונו' עוטד על שני עשר בקר שלשד פונים
5פונס וסלסס פונש ימס ונו' וסיס ט(יסס מ(תע(ס ונו' צפונה ושלשה פונים יטה ונו' והים עלירם סלטעלה תו'.
סכי סהש וו6י  611יס תתקנ 6כי*כ כתרין ע(תתרייןס.ף כך הוא בודאי שחה הים טתתקן בי"ב בשני העולטות.
גי"כ (טי( 6ת-יסר רתיכין ממנן כי"כ (תת6
בי"ב לטעלה .י"ב מרכבות של שרים .בי"ב לכטה .י'ב
הכיון רמת 6יעקכ תקוג 6ט( :6ומת 6סכיגת 6שבמים .כיון שראה יעקב תקון העלית חיאה השבינה
(קג(יס כע (6ס(ת 6תקונס 6קר( 6כנהסיתריסר ו6תר עוטדת עדו .בקש להשליס התק,ן קרא לי"ב בניו ואמר
6ספו 6תק*נ
*ו נרמייכו (6ט(ת 6ת:ימנות ,ת 6חזי לרם האספו .התקינו עצטכם להשלים האמונה .בוא וראה
תריסר סכם'ן כו' ונ(ין כו' סמרין .ס(סס פוכיס 5סונס י"ב שבטים בד' דנלים בד' צרדים .ולשה פונים צפונה.
יס(סס סורס יתס .וס(סס פוכיס גנכס וס(סס סוניס ושלשה פונים יטה .ושלשה פונים ננבה .וולשה פזנים
מזרמס וסיס ט(יסס וסכי סו 6ווחי ת(ת סכסין (כ( ססר מזרחה והים עליהם .וכך הוא בודאי נ' שבמים לכל צד
לו'רומי ט(מ 6ת(ת סכעין (ורוט 6דמיג 6ות(ת סכסין לד' רוח:ת העולם .נ' שבמים יזרוע יטנית .נ' שבטים
(וריט 6וסמ 6(6ת(תסכמין (ירכ6ינרנ 6ות(תסכעין(ירכ6
 .לזרוע שסאלית .נ' שבמים לירךיסין .ונ' שבמים לירך
,
ס
עתע(-6ה 6ונופ 6ו(סוכריוגטת 66ע(ייסו סס"ו וסיס ט(יסס ת6י שסאלנ' .והשכהמה עצטה עליהם .זש"כ והים עליהם .טפני
ת%תסכמין
ות(תסכמין (ירכ6וכן (כל 6ח(6רז 6טה שבטים לזרוע ת' שבטים לירך וכןלכל .אלא סוד
ומגסת(תקסרין6ינוןכורוע6ימינ 6ות(ת כסת 6(6ת(תכירכ 6הדבר נ' קשרים הם בזרועימנית .ב'בשמאלית .נ'בירך
יתינח הן(תכירכ6סמ6 6(6סתכשתריסרקסרין (חרכטסטרין ימין .ב' בירך שטאל .נטצאו י*ב קשרים לד' צדדים.
ינופת פ(ייסו 6סתכחו תריסר עס
יסרחנ(וסח כנוינ 6ו(עי( 6ודנוף עלירם .נסזאו י"ב עם הנוף כדמיון שלטעלה.
מנ(ן וכתיכ כ(  0(6סכסי
סגיס עסר יזח"ת .טניין
 .שכתוב כל אלה שבמי ישראל שנים עשר וזא"ת
.
גנין וכס 6סת5יס חוסכנ 6כו' 6יסיס ע(יסס ת(קעלס לפי שבה נשלם דגומפד .כטש"כ תים עליהם טלטעלה,
כ(
כל
מראעעמקוכערצ  )6ד9יפ6
 .ג) מגגיס  '6ו'
דו הזהר
א4א

ב6מן"

ם

":וש:ןני ה"ב"2פח%ל"וג';מיי:ןהין%:גך

נ
"
' יי4:י
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 )6כל ארה שבטי ישראל .אלה שבפי ישראלצריךלומר.
פהו כל אלה .אלא לחברם במקום שכל הברכות נשפעות
שמה זעחן שנים עשר .ודאי הם י"ב קשרים של תקון
השכינה .והיא מתחברה עמהם .זש"כ שנים עשר וזאת4
אשר דבר להם אביהם ויברך אותם .שדוי כמקום זה
שדרה הדבורזעע
 ,ועוד אשר דבר .כאן נרמז קשר אחד
להקתבר מלממה עד'לכע%הומימעלה עד לממה .מלממה
היינו באלה י"ב שבמים עם וזא"ת שמתחברת עמ-ם.
אש"ר דב"ר .זה הבור בחי' זכר ובוד' נקבה .קשר לב'
צדרים מלממהומלמעלה1נ] ולבם.ף קשרם במקום שלסעלה
ששם בהי' זבר ובחי' נקכה ביחד וכ, '6ש"כ איש אשר
נברכתו ברך אותם .מהו כברכתו .אלא כברכתו ע בת
זעו .איש אשר כברכהו .שניהם ביחד:

לשון ה1הר
סכעי ישך 56מכטי 5יס.

 )6כל  056סכעי יסר056 .56
ת6י כל6 .056ל5 6מכר!5 6ן 62פר וכל 3רכ6ן פריקין
תתן זעחן סלס טסר .י*כ ע6י קסרין דתק!גי
תערוגית .6ו6יסי 6תמכרת כסדאסו 1400 .סכש טסר וז6ק
6סר וכר לסס 36יסס ויכרך חותס .ו% 60תר 61
ו3ור סרי 6ןעע] תו 6סר ו3ר .סכ 6קסר 6ח7
למתמכרח תת
תרשרת 6לעיל 6וזו"6מתטע6ו6תחלכתרת .66מתת.6
כסוייסו.
כ6לין
סכסין
6ם"ר וכ"ר ס 6מכור 6דכר ונוקכ .6קסור 6לתרין
סערין מתת 6ימלעיל,6ס]ו]69לסוף קסר לון ג5תר ולפיל6
וכר ונוקכ 6כמו6
סס"ו 6יס 6סר
תי
ת
כרך 6ותס% .י כ3רכתו 6ל 6כ3רכת! 61ככרככ

ענו6 .ש 6סר ככרכת! .תרווייסו כמו:6

נ)דיכל יעקב לצית את בניו ונו' .א"ר יהודה לצוה.
לטיךצריךלומר .אלא שצוה להםבעניןהשכינה
לדהקשר עמה .ועוד צוה להם על דבר המערה שהיא
קרובה לנןעדן .ששם אדם הראשון קבור .ויאסף רנליו
.
אל דמטה .לפי שהרי הוא ער אז במקום דוקיים ישב
זה העולם.דכניסרנליואל הממהוכנו
וכאשר בקשלהסתלקמ
ויאסף ונסתלק מן העולם .זש"כ ועוע ויאסף אל עמיו
בוא וראה כאשר הנשטה עולה נתעורר הכל אל השכעה.
שהרידיא נדבקת בהשתוקקת שלמק ומתקשרהבה .יעקב
לא סת .לפיכך לא נאמר בומיתה.
ויטעויאסף אל
לל
עמיו .ראה מה כתוב ויאסף רנליו אא
'" הממה .שנאסף
השמש השעהבר אל הלבנה ,סנ
ן השמש לא מת .אלא
שנאסף מן העולם והלך אצל הלבבה .בוא וראה בשעה
שנאסף יעקב הוא-ה הלבנה .והשהוקסת שטש העליון
נתעורר אליה לפי שכאשר זה השמש נסתלק נתעורר
שמש אחר ונהחברזהבזה וה81רה הלבנה נ) א"ר שמעק
בוא וראה יעקב נאסף אל הלבנה ועשה בהפירותלעולם.
אץ לך רור בעולם שאין בו פירו
תס]שליעקב.לפי שהרי
הוא הי' מעורר דהעוררתלמעלה ו 9שכתובויאסףרנו4ו
אל דגו
י ממתו שליוקב ודאי .אשוי ח4קו של
שמההי .היינ
עקב.
י נשתלם למעלהולממה .שכועב  )7ו4טזה אל
תירא עברייעקב נאם ה' פו' כי אוךשי.כיאתי אתה
לא נאטר .אלא כי אתך אני9,י
] וזה מעבאר:
קדיצו עסה אתעבדיו את הרפאים להגם את אביופו' .קדיצן
6ת ט3וע 6ת סרפ6יס לחכע 6פ6כיוונו'.
ר
'
6
א"4שטעטדהעלהעל דעתה שכמו בשאראנשים
6
ק
ל
ס
ר
6
ס
כ
ן
ו
ס
מ
ס
כני גס6
וטתך
!1י
דותה דניפהע
 .אפשר האמר שבשביל הדרך ו%א ש
י תע 6כנץ 6ורמ 6סו 6ועכוו.
.חנטו .סוס מגיע6 .61 6
הלא כהובימת יוקף פו' והשם בארע במצ
רמטו דוי
שלא הלם ענו בדרך.כי ושם נקבר .וכתוב ועצ אותו.
16
אלא שכך דדדרךהמלכים .שבשביל ורתקים טפם חנפו 6ל6 6ירמ 6ותלכין 5יכון 3נ
ין 5קיית 6נופייסו מכעי
שתם בשטן מששג החשוב מכל השמנים מערב בבשנרם .לק 3מסח רספ .פל6ס על כ 5תסמע מפורכ ככוטפין.
ודגלהמ שו %בהעף יום אהר יום בשמן מוב הו%א וסלהכ ליס 3נופ 6יופ 6כפר יו %כססו 6פס %מכ6
ארבשןםיום .שכהוב ימלש לו ארבקץם עםכי כןימלאו ש3פין עמץ7 .כפ*נ ויפ 6 16שטוס עס ס כןיפמ%
טיאה
" 9א.ט 9דפפי 4?9מ.0 9נפי)9 4זף לנז
הזדשש
נ) ד%גנל ,עק 3ל5אע 6ת ככיו ונו'*6 .ר יסתס ל5ות
לכרך מכטי לש6 .ל 6ופקיו לוןלנכי סכינת6
ל6תקסר 6כ:וס .תו דפקיו לון על טסקי תטרת6
ונס5יי"
ו
 .וי6סף ר
וי 63לנן עון .ותתן 6לס סר6סון קכור.
 56סמעס כנין וס6 6יסו כ6תר דמיין יתיכ.
כו כט 6ל6סתלק 6תעלמ 6נמיפרנלוי לנכי תסס 'כנ]
וחתכניס ו6סתלק תע5מ .6סס"ו וינוע וי6סף 6ל טמיו..
ת 6מזי כו גסמת 6סלק6 6תער כל6
.
וס6 6יסי 6ת6מות כתי6וכת6
וחתקסרלתנכיכיס;וק
"קכ
כע
י
ת6
תת
יו
ל 6מית .כנ*כ ל6 6תמרכיססלת
" 6ל 6וינוס וי6סה חל
עתיו .ממי תס כתיכ וי6סף רנליו 6ל סמסס ו5תכג'ס
סמס6
]9לן סמס 6ל 6מית .הל6
רז"
6תככיס לנתכעילר6סיס
ו6
יל 5נכי סיסר 6ת 6מזי כסעת6
ו6תכניס יעקכ חתכסי
ר.,סיסר 6ותי6יכת 6וסתם 6עלחס
6פער לנכס זפדן 3נ דסתס 6כד סל'ק
סץס6
 .נ)
ע*
מתח
6מר 6ו6פד3ק ד3 6ד6! 6תגסיר סיסר.6
יר סתעון
ת 6מזי יעקכ6תככיס 5נכי סיסר 6וטכיו כס פהןע לטלת6
כטלת1 6ל6 6ית כיס מיכ 6ויג:קכ גנין וס6
ולית לך
ור
6יסו מתע
"6תטרות 6לטע 6ו9ס] וכתיכ וי6סף רנליו
ר
6ל סמסס .ו6יסי מעתיס ויטקכ וו6י ע6ס חעקיס
דיטקכ .ו6 %סתליס 5עי 65ותת 6וכתי )7 3ו6תס
פיר 5טנוי יטקנ כ6ס  40ונו'כי 6תך %י.כי 6תי 6פס
ל6 6תמר6 .ל6כי 6תך6כי ]5ין !ס6 6תמר:

,כי,

"ל

צ
ו",ד:ת:,י12יוימ'ת"ןיונק

מיט%ת"
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יתי סמגועיס כתר ו6סתליס  61קיית 5נוס 6ס('ס שי הדנוטים ,אחר שננמד זמן זה מתקים רגוף בשלמות
,תניןסני6ין כנין וכ( 6 6100רפ6וכגטןו"רט6זוילריסיוכלס
ר
ת
ו
י
:וס 6ותרקכ (יס (1ען ,טיר תכל ס6 %רט6
ו
ק
ו
א
ל
כ
ס
שאר
ה
ו
ב
.
ק
/
ר
מ
ו
המף
ן
ט
ק
ן
מ
ז
ב
ארצותי
וכנין 5קיית 6גוס 6טנזי ז 6וטכזי חגיע 6ז 6תנו וכשביל לקיים הנוף עושים כן ,ועושים הניטה  %מבפגים
ותכר 6נונו זסויין 0סו 6תסחח ט( עכור 6ט (6כעכור 6וטבהוץ ,שמקוך ששופכים השמן על רגובור נכנס בהמבור
(נ61 1סת"יכ געעו .וק6יס (יס לנוס 6תמ ,תגר~ 6נים .ינבלע במעיו ,ומקים את רגוף מבפנים ומבחוץ
15תנין סני6ין ויטקכ סכי סוס גק'1ת 6דנוס 6וסכי "לעריך לזטן רב .ויעקב כךהיה בקי
ום הנוףי וכך נצרך )6להעתי
ז6כסן6יסו .וסוס כקיות 6כנו %וגט" 6
א
 1יכ' שהטף של האבות דשא ,והו
ם
י
י
ק
.
ש
פ
נ
ו
ף
ט
ב
י
ט
י
י6
גכ
6
ב.
רת
"6תר 'עקנ ל 6תית וטפיס 6תקייס כק'1ת 6תז'י אבא אמר יעקב לא מת ,תופו קים המיר בהתקיכו
 6(1זמע תסער6 6מר 6זס 6טרסיס סוס סליס זאימ מפחר מצד הטומאה ,שהרי ממרע היתה שלמה
סכעיןוכמכטיס נפם בשלימות א.ר העליון,
כסליתו זגסור 6טל6ס .כגסירו
מצךבהארתי*ב שבמים ובשבעיםנפשי
סי1ל' 6כיל (סלט6ס לפיכך לא נתירא
י6
רר
תמ
כנין כך ל 6זמי( תסער 6ז6
ימומאה .שאין ביכולתה
פ
י
ש
ל
ו,רמות צורה העליעה,שדיופי שלו
י ועוי וט~פו ווא ב
ט('ס1 .ת 1ד'6סו טס 6זזיוקג 6ט(6ס .דססירו זיליס עייו
ארם הראשק
כל רןדדיםןס וכל האברים
מקושר ל
סווו6חיון כיס
וט"ו כת'כ גיס וסככתי טסץ
כותי היו אחוזים בו ןפחן וע'כ כתוב בו ושכבתי עם אבותי
וג6:תני תתלןיס מפ 6ס('ס וע'ז 1שגפו סרופ'6ס
6 .ת ונשאהמ ממצרים .בטף שלמי וע'כ ויחנמו הרופאים אה
ישףאל .ששוש יתקחםבקים וכך נצרך להיות:
יסר .(6זטפיס יס 6ק6יס כקיות 6וסכי 6געריך
ג)דינבאן פד נרן ס6עו עו' וכעיכ 1ו 6יוסכ ס5רן כ)רינב*ש
ן ערגרן האמר גו' וכתוב וירא יווטב
ו
ל
האא
רגנעני את האבל בנרן האמר ,א"ריצהק
סכנעגי 6ת ס6כל כגורן ס6עו46 .ר עמק סג'
"
ר
י 6יכסת (ן ו6יטן 6ת 1טו המקראהע יש לעיץ בהם ,מה מנע לט זאת שבאו ער
קר6י 6ית ("סת 65:כסו.ת"
נרן ס5עו ות6י עטת66תכגית:6לות 6לת5ריס זס66כ( נרן האמרי ומפני מה -9או אבל זה למצרים.שהרי אבל
יסר6ל תכטי 5יס ת6י עעת 6לת5ריס 6(6 .סכי ישראל צריך לומר ,מה המעם של אבל מצרימי אלא כך
6תרו כ 6100 5ותג 6זסוס יטקכ כת5ריס 6תכרך 6רט 6אמרו כל זמן ההוא שהי' יעקבבמידים מעברכה הארץ
כניגיס .עעום סוס גסיק %1קי 6רט 6וטוז זססק כסג 6בעבורו ,והני4וםהי' ע1לה ומשקה לאר ועיר שפסקדועב
נניגיס זיטקכ וט*ז ת5ר6י טכזו 6כלות61 6תכגי טלייסו .בזנות יעקבי זע'ב עשו מצרים
האבלץיונקיא על שמם..
 .וסצד של גבורה
1ת 6מוי ת5ר6י כ(סו מכיתין ס .11ותסער 6זנכורס ק 6ובוא ח4אה רג!צרים כלם
היו
גפקי כעס חי(ין וכתס תסיריץ וכתס זרנין טל זרגין .יוצאים כמה חילותוכמה מחטת וכמה מררטתעלמדרנות.
ער שכגיעים אל מדרנחע רועחתונתעי והמצרים הע בהם
61סתכל60 1
מכשפים וחכמיםוייעו סתרי עולם ,והביט שבןמן שיעקב
2יתיןכסוויחיסתיתץ
קייס כט5ת5656ית טת 6וס5ע6עלכגוי.ויופו ו60יסתטכוו קייםבעולםאיןעםשיוכללשלוט עלבנע.ידעושיו%עעבוז
נכו כיסר56ותגין סנ'6ין.כיוןדתית יטקכחזו61 .סתכ(1מס בישראל זנק רב .כען שמת יעקב שמוצ .ורנוזכ 4מה
יס 6כסוס 6טז זתעולגרן ס6סו .ו6יסו נ1ר 6וויג 6שיהי' לבמוף ,ער שדניש הרן השד .שחא נזרתדין
םליע6 .6ס"ו גניתסרי 6י*ד .כו* % 5סיו סנוו(ס .השולמ ,אמ"ד בניממדיא י'ר .ככחוב את וףר הגרולה.
ן דתעו ל6תו  61מתו נכור6ן וגסקי תס6י 6עו .כףן שהניעו למקום זה ראו רגבורות היצאות טאטד זה4
כיו
לצד זה
6ף6י 6זךי 6עו  656תס 6סד גסקי כוכין ל60י ססר 6ולמה נק-א אמר אלא מה אמר יוצאין
'לס6י סער .6סכי גתי ידגסקו ת'נס 6לכטן לס6י סער 6וקצד זהי כן נםיד הזאתיוצאין ממנה אצבשת לצד אה
ולס6י ססר1 .6כל 56כע3561 6ט 6ס('קככתס נכור6ן ככתס ולצד זה .וכל אצבע ואצבע עולה בכמה נטרה בכמה
ן וככתס גיתוסין .כזין '1ססזו סס תססז נזו( וככד רעין ובבמהמשפטימי או יספדו שם מספר נהל וכבר
זיגי
ת6ד .ע"כ קר 6סתס 6כל ת5ריס.וז6י 6כל ככד חש סארי ע'כ קדא שטה אבל משרימי וראי אבל כבר זה
(תגריס 1ל( 6ל%ור .6נ) רכי סתטע 6תרת6י נרן ס6עז .למצרים ולאיאחר נ) ר' ו*מעון אמר מד1נרן האמד.
י גרן האמר זה
ו ז 6אלא כאן נרמז שממשלת
6ל 6סכ6 6פרתיו ס5סנהע 6דת5ר6י ז6תפדי .גון6,ע
סמשלת ממוצררייםםת
ממ
בב
הת
שי
תתג 6ס1לסג 6זת5ר6י ז6תטוי תקתי ס1לעגות 6השר רממונה על
ילמלפני ממשלת
זיסר6ל .זס6פת6נרן כתסד6ת 6תרי)תלוכסיסגנזשגגרן ישראל ,שדוי ראהנרו ככתובד) טלובשום בטים בגרן.
וט'ד ויספזו סס תספד נד %וכגו פ6ד ום'י טל כן קר 5וע'כ ויספרו שם ממפד טיול וכבר מארכו' .ע'כ 9יא
י וראראבלמצריםהיה:
סתס 6כ 5ת5רש עו סיוס סוס .דוו6י דת%יס סוס .שמה אבלמטריט עד העםהשקיכ
קדישאן 6ת 1טה  %%כנפן ועחח 6ט כתטרת ס)וישאן אהו בניו ארצה כנען ויקברו אהע בגדשרת
סזס סתכסלס עף"6 .ר סתעין ת 6מף
ו8רה יגטכפלה תש' .אשר שמעון בוא היאה
ז'טקנ6עשנ דגפקפגסתתש נת%ש *5סרטת66מי6גסקת .יעקב אע'פ שיצאה נשבחובמצרים לא ברשות אחריצאיע
ת6י עטת .6כתס ד6תתר ד 65סוס תיו %ד6תנרי פל 64מה רמעם .כמו שאנדו שלא הוה מיום שנברא הששלם

זמן רב .לפי שכל ארץ כנען וכן נם אר" מצריםמכיות
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ממה שלמה בטמה ע של יעקב .ונשעה
העולם סוד נתקשרה נשמתו בטימה .בוא וראה כאושר
פכנסיעקב במערה .בל הריחות של קעדן משצאו במערה.
ורגצערה ד~גלתה אחי ונר אחר דר' דולק .וכאשר באו
האבות אל יעקב למצרים לדגשצא עמו .נסתלק אור דגר.
הגרלטקומו .אז נשלמה
כיון שבאיעקב בטערה חזר
דגוע-ה מכל טה שנצרך .ומיום שנברא העולם לא קבלה
דם;רה אדם אחר ולא הקבל .עשמות הצריקים עוברות
לפנידגבבית דגמעיה .בשביל שר11רר 1ויראוהזרע שהניוזו
בשים .וישמחו לפני הקב'ה )6 .וכמו שעקע כל שאר
האטתכן ש אדם הראשון .דוה מתה תחלה ונקברה שם.
ושם הבין אדם שסקום הזה ראוילו .מת אדם נקבר
בתוכה בחבוד אחד .מתה שרה נקברה שם ווזוה יאתה
ושמחה כעדה ועמדה וקבלה לה .שע.ר הרחקה נין רוה
לשרה שתי אטות ולא יותר מת אנרהם נקבר אצל שרה
בחנקי אחד.ביעה רבקה נקברה שם .ושרה ראתה ועמדה
וקנלה 4ה .מת יצחק נקבר עמה בחנור אחד .מתה לאה
נקברה שם .ורבקה ראתה ועמדה וקנלה לה .מה יעקב
נקבר עמה בחבור אחד .וכלם זוג זכר ונקבה ניחד בחבור
אחך .מדר שלהםאיך הם שוכנים .נש*ם אצלנשים וזכרים
אצל זכרים .אדם לראשפה עוה סגעכה לו .שיה אצל
דוה .אברהם סמוך לשרה .יצחק סמוך לאברהם .רבקה
פמוכה ליצחק .לאה פמוכה לרבקר" יעקב סנוך %אה.
השגי .זה בראש וזה
נמצא אדם בצד זה .ויעקנ בצד
בסוף :נמפר שלשלמהדמלךנוכרדגורכראויוכךהוא .אדם
וחוה לרא*גה* .וזן ואברהם סמוך אצלם .רבקה ויצחק
בזיות אחר "שר הטמים בקערה אחת .יעקב ולאה באמצע.
והם נשים אצל נשים וזכרים אצל וכרים .אדם וחוה.
שרה ואברהם .יעקב ולאה .רבקהי?חק .אדם ביד זה.
יצחק בצד השני .רעקב באמצע .יצחק א?ל אביו נאש
עדם]איןבך דרךדחמים.וע'ב נצרךיעקב להיותבאמצע.
גל שתן הזפות כמו שנקברו בן יקוסווכזירה .נ) ובוא
וראה יעקב נדבק בעץהחים שאין בו מיתה לשלם .שכל
הח%ם בעץ דיצא נתיסרו .עותן חיים לכל הךנקים בו.
יעקב לא מת ועשה הקב'ה ליעקב שודף' סזבחר
שבאכות .זש"כ נ) יעקב אשר בחרתיך .ל9ץ ליעקב
חןשיבו לפניו והשהעשע עסו והתפארבו .זש*ב )7ישיאל
בך אתפאר:
שי
ס) ןרשניע עסף א
את
כני יושראלעו' והעלתם את
י
ת
ט
צ
ע
כשה .א'ר אבא כל אותן דגשגצת של שאר
עמים ההרים בארץ הקדושה .בשיוצאום מזהההילם אינם
ווזלבים ושטים וטהגלנ"ם
מתקנלים ערהףם
בכמה נלעלים ער שרוצאים מכל ארץ דקרושה .וסובבים
יגימאה של"ם .וכל שתן נשטות "שראל ויוצאהע
בארץ הגרזעוה שלות .ומכסה הדק הדואטקב ,עכנסין
 .עשמות
לקרושה 'העלענה .ל שכלמין יצלך לצינו
ץפילא-ץ .ברשות שתההק"פההחזיץ.
"שראל הןוומפתבוי
וולכות היבנתע ומהנלנלות ער שייזרות למקומיתידע.
אשרי חלקו מי שנשטתו
עכנמות במקומות הדאוים
יצאה ברועת דגרושה .בפתח היצא ,של ארץ הקרוושה.
נר שגשכוע יצאה בארץ הקרושה אם נקבר ב*%תו העם
ם שלא
אין עעלטעליו רוח דגימאה בלל .טפותהשדיי
טזמתשנו בוה השולם אחר התשת של הקל*פה החזקה
הדיא אין שולם עליהם הח דגצטאה בלל .שהרי לא
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אלא מתענוני מצוה .וסעוףות שבהים חגים ומו"ףים.יהץ
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המומאה שרשנעושה 'ל~פר .ואם
זה ףגוף שנבלע בו אותו רוח רגצפאה מעלים אווזו
להק:ר בתוך ארץ הקףושרעעליו כתוב  )6ותבאו והשמאו
את ארצי ונחלתי שמתם להועבה .ארצי שאין ש,לםעליה
רוח הטוסאה .בזה העף שלכם שנבלע בו רוח המומאה.
ותביאו אמו לקברו בארצי .אהם מפמאים אותה .לזלא
שעושה הקב*ה רפואה לארץ .שכאשר יבלה נוף הךצא.
מגושב הקכ'ה רוח סלסעיה .ודוחה לרחץ רגווסאה ההוא
לרוץ .שהרי סרחפ הוא על ארזו .יוסף לא שלפ על נופו
רהץ כןמאה לעולם .אע'פ שנשמתו יצאה ברשףת אחר
ספני סה .לפי שלא נתמשך בחייו אחר רוח פוסאה ואף
על פי כןלא רצה שיעלו את נופו להקבר בארץ הקףושר.
אלא אסי והעליהם את עצמזתי .ויא נופי כמו שכת.כ
ביעקכ .ושכבהי עם אבמי ונשאקני ממצףים .נוף שפם.
שארבני עולם סיש-אלשנשמיתיהםיוצאות בארץ רקרישר.

יגפש יהנוףנצלים סיגל י
) כל המתים שכעולם מתים
על יףי מלאך רומשוחית שווצא סלאך רימות.
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אשר בארץ וזקיושה אץ מתים על ידו .אלא על
ירי ס"אך
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ק אםכז סה זה השבח
של רוזמים השןלם בארץ.א* ייח
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רטשרדת .א כך
בוראי .והשבח של משה אהק
ומרים הוא יותר סאצ 5כל בני העולם .שרם סתו רוץ
לארץ רקרושה .וכל :טתים שם ע*ירימומשיתהי
י
צא.הקמב'5ב
ה.
משה אררן וסרים שלא סת .שם אלא על ירי
אבל שתן רמתים בארץ ועדישה אין מתים על יוי
המשצדתהייא
 .שהוי ארץ רוקרושה אעה ק-מת ברשות
אחר .אלא ברשית הקב*הבלבי.וע'ז כהעב נ) ץזיטתיך
נבלתייימון וקהם ורננו שיכני עפר תו' .טז? מזיך.
אלה המתש
בארץ רגףדשה .נבמתיעץבשן .אלה הפתים
בארץ ורה על תץ המשדדת הדצא .רגדשת חהט שףכני
הררים שם .שהם ישנים 1לא 0תים.
עפר.שוכני
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כהש"מ
חהיחברק .וע"כ כהעב בהםטיעה .כזה
ומי הם .שתן
ני
ייש בו קיום 5התעורר .אף כך אותן ד' זונוח
שבחברק "שנים הם ולא טתים .וכלם מתקיטים בקיופם
באמתן דנופות ושלהם .חקם טקרארם שיכני עפר -
רסתים
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דגךושהניי
א ארון הברית .חה ארון הכרהת טזק להכנים
בו פד רהזרה שהיא פד י?ורה של טף הקרחש ,ססן
טשק מ "שהחש שץ' *מש ם ושה
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סור הארם .וסי דצא העומד בסור האים ,טי שנוטר אות
הברית הקרוש .ולפי סור וה אותן חסידים קדזשים כאשר
נפטרו מזה העולם היו מכניסים א.תם בארון .לפי שאין
ראוי ליכנם בארון אלא סי שנומר לזה הברית אות היסור
רקדוש .ביוסף מה כתוב ויישם בארון [ב' יורי"ן לסה.
איא שגתחבר ברית בברית סור שלסטה בסור
ונכנם בארון] שבעבור שנטר ברית הקדוש ונהקיים בו,
לכך הי' ראוי '4כנם בארון ,והכל בראוי .בכה י' אבא
יאמרוי לבנ' העולםשאין יודעים אותה הבושה,וי
וה ט:ל סי שיוצה נכנם בארון ,לפי שאין צריך ליכנם
בארון סלבר צריק .היורע בנפשו וסכיר בעצסו שלא חטא
בוה הברית אות היסור הקתש סנעוריו .והי' שוסריכראוי
יאם לא אין ,צרך לו ליכנס בארון ילפנםהארון ,סוד של
הארון נצרך 4התחבר באות ברית קורש .שהוא דסור
הראוי לו ילא לאושץי שדוי ארין אין כיעחבר אלא כצריק
י ופונמ הבריה ונכנם באיון
הנוטר אות ברית קודש.יס
י לי שפונם אותו
ל"חר מיתו ,וי לי שפנם אותו בחית.
ו
בטיתתו לו מעונש ההיא וי ל 1שפנם האוהירארין של
דישיר -קרוש יי לו שמכניסים אותו בגירנםיאיןיויא
ממנו לעולם .ע" 1כתוב ' )6יצאו וראו בפנרי האנשים
דפועים בי הם סנשארי בחוץ מכלל של ארם .בסה
רברים אסורים כשלא עשה תשובה שלמהי תשיבה שהיא
ל כל וה מוטנ שלא
ראויר יכסות על כל סעשיו יע
נידינית דנשסה
'כנם נארון שדרי בל וסן שהטף
ואינהנכנשתלמקימה מלבר אותןחשייים עליונים הקרושים
שראויס יעל1ת בנופותם .אקרי חלקם בעולם הוה ובעולם
רנא כ) א'דשסעיןבוא וראהיוסף כמו יעקב הוא בהתקיסות
הגוף ונפש .ברתיסות רגוף שנתוב ייחנטו אותו.
בההקימות הנפש שכישב1יישם בארוןבסירים .ולסרט שמ
 .והיה שומר
יירי"ן לפה.איא יוסף נמר הברית יסטה
לי,מף הברית שלסעלה .כשנסתלק סן העולם ה
לומשעםלהבשגי
ארונות .בארון ימטה ובארון למעלה .ארון ש
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ההץך

ב

בריש (נ"א בראווית בחגמתא דמלכא גליף וגולי) הורמגוהא כללא דכלהו אהשון אינון רישא ומיפא לבתר אתוסף ה"א
דמלכא גליף גלופי (ג"א גליפו) במהירו עלאה בוציגא לאההברא כלהו אתוון בה"א ואתקרי את.ה 1ע 4דא (נחמיה
דקרדינותא ונפיק גו סתים דסתימו מרישא (נ"א מרזא) דא"ן ט) ואתה מחיה את כלם את רזא אדני והכי אקרי חשמים
סו"ף קוטרא (פי' עוטן) בגולמא נעיץ בעזקא לא הוור ולא דא ידו"ד רזא עלאה וא"ת תקונא דכר ונוקבא וא"ח רזא
אוכם לא סומק ולא ירוק ולא גוון כלל כד (נ"א הדר) מדיד '1דו"ד וגלא חד הארץ דא אלדים כגוונין עלאה למעבד פירין
משיחא עביד עונין לאנהרא לנו בגו בוצינא נפיק חד נביעו ואיבין שמא דא כלילא בתלת דוגתי ומתמן אתפרש שמא דא
דמניה אצטבעו גוונין לתתא סתים גו סתימין סרזא דאי"ן לגטה סטרא עד הכא רזא דסתרא דסתרין דגליף ובני וקיים
סו"ף בקע ולא בקע אוירא דיליה לא אתיידע כלל עד דמגו
בארח סתים בסתרא דחד קרא
דחיקו דבקיעותיה נחיר נקודה חדא סתימא עלאה בתר ההוא מתניתין קטורי רמאי הורמני דבוריירי קריבו שמעו מאן
גקודה לא אתיידע כלל ובגין כך אקרי רא,טית מאמר קדמאה
מגכון דסליק ונחית מאן כנש רוחא בידוי יקום וינדע
דכלא.
בשעתא דסלקי ברעותא דרישא חיורא למעבד יקרא ליקריה
(דניאל יב) והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים מליק חד טהירו סתימו ברישא דכלא נשב בה ואפיק קומרין
ככוכבים לעולם ועד זהר סתימא דסתימין במש אוירא טהירין מתחברן כחדא כלא וסליקו ונחתו ואתעביד כלא חד
דיליה (דמטי ולא מטי) (ג"א ואנהיר) בהאי נקודא (ם"א וההוא טהירו סתימו כד גשיב בה ואנהיר אקרי אהי"ה ההוא
נהורא) וכדיז אתפשט האי ראיטית ועביד ליה היכ4א ליקריה טהירו סלקא ונחתא וזריק זיקין גציצין ואנשיב בה ואפיק
ולתושבחתיה תמן זרע זרעא דקודשא לאוליד לתושתא דעלסא חד חילא טמירא ואיקרי שמיה אשר אהיה .בגליפו טמיר וסתים
ורזא דא (ישעיה  )1זרע קדש מצבתה
אינון קומרין טהירין דאתחברו מגו חד טינרא סתים גפקו
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ואקרי יהו"ה .גשיב
זהר דזרע זרעא ליקריה כהאי זרעא דמשי דארגוון דאתחפי
לגו ועבידליה היכלא דאיהו תושבחתא דיליה ותועלתא בה ואפיק זיקין נציצין זרקין לכל עיבר ואפיק חד חילא
יכולא בהאי ראשית ברא ההוא סתימא דלא אתיידע יהיכלא ממירא נציץ לכל סטר ואקרי א"ל (חסד) תו חהוא טמירא
דא היכלא דא אקרי אלדים ורזא דא בראשית ברא אלדים טהירו סחים נשב בה וסלקא ונחתא וסליק באלף ומאחן
זהר דמגיה כלהו מאמרות אהבריאו ברזא דאתפשטותא דנקודה קיטורון דנורא ואפיק חד חילא טמירא ואקרי אלהים ודא
דזהר סתים דא אי בהאי כתיב בראלית תווהא דכתיב (בראשית גבורה מהאי מתפשטאן חילין טמירין להטין לכל סטר מנהון
א) ויברא אלדים את האדם בצלמו :זהר רזא דא בראהטית די מתקנן גתיקוני יאוה .ומנהון די מתקנן בתיקוגי אחרא
קדמאה דכלא שמיה אהיה שמא קדישא גליפא בסטרוי (ג"א תו גשיב בה ואפיק חד חילא טמירא דאתקרי יהו"ה (מדת
נהיר) אלדים גליפא בעיטראאי"ר היכלא טמירוגניז שריאותא רחמים) ואקרי שמים (תפארת) וקיימא בין תרין חילין
דרזא דראשית אש*ר רא"ש דנפיק מראשית וכד אתהקן לבתד דאקרון צבאו"ת .מהאי נפקין כל חילין וכל משיריין שאין
גקודח והיכלא כהדא כדין בראשית כליל ראשיתא עלאה כל חד וחד לזגיה לקייטא ולאנחגא עלמין עליה כתיב ה.
בחכמתא לבתר אהחלףגוון החוא היכלא ואקרי בית (ג"א ומניה
צבאות אשרי אדם בוטח בך
אתחדש הינלא) וגקודה שאה אקרי דא*ש כליל דא בדא ברזא בראשית בר"א שי"ת מקצה השמים ועד קצה השמים שית
בראשי"ת כד איהו כלא כחדא בכללא הדא עד לא הוי ישובא
סטרין דמתפשטן מרזא עלאה באתפשיותא (ג"א
י
מוטל
בביתא כיון דאזדרע לתקוגא דישובא כדין אקרי אלדים טמירא נקודות) דברא מגו נקודה קדטאה ברא אתפשטוהא דחד (ג"א
סגו) נקודה דלעילא והכא אגליף רזא ,טמא דאדבעין ותיין
סתיטא:
והרסתיםוגניז עדדבנין בגויה לאולדא וביהאקייטא בפשיטו
אהוון:
דחקוגא דאיגון זרע קדש ועד לא אתעדיאח ולא אחפשט פתח ר שמעון ואמד בדאשית בראאלדים .חאי קרא אית
פשיטו דישובא לא אקרי אלדים אלא כלא בכללא בראשית
לאסתכלא ביה דכל מאן דאמר אית אלהא אחדא אשתצי
א
לבתר דארעזקן בשטא דאלדים אפיק אינון תולדין טההוא זרע
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דאזדרע ביה סאן ההוא זרעא איגון אהוון גליפן רזא דאוריתא שמיא וארקא לא עבדו יאבדו טארעא ומן ההות שמיא אלוב
דנפקו טההיא גקודוג החיא נקודה זרע בגו ההוא היכלא רזא בגין %ית אלהא אחרא בר קב"ה בלחודוי והאי קרא איהו
דתלת נקודין הל"ם שור"ק .חיר"ק וא1עכלילו דא בדא הרגום בר ממלה דסוף קרא .אי תימא בגין דמלאכין קדישין
ואתעבידו רזא חדא קו"ל.ינפיק בחבורא חדא בשעתא דנפק לא נזקקין לתרגום ולא אשתמודעין ביה מלח דא יאות הוא
גפקת בת זוגיה בהדיה דכליל כל ארעון דכחיב א"ת השמים למימר בלישנא קדישוא בגין דישמעון מלאכין קדישין ווהון
קול ובת זוגו האי קול דאיהו ,טמיא איהו אהי"ה בתראה :גזקקין לאודאה על דא אלא ודאי בגין כך כתיב תרגום דלא
זהרדכליל  %אהוון ועונין כמוגא דא עד חכא יהוהאלהינו נזקקין ביה סלאכין קדישין ולא ישאון בבד נש לאבא,צאלייב
יהוה אליז הלהא דדגין לקבל דזא דא שאה ביחשית בנין דבואי קדא בכללא איטן טלאגין קדישין זשא אינון
ברא אלדים בראשית דזא קרטאוג ברא רזא טהיטא לאתפ,טטא אלדים אקדון ובכללא דאלדים ח1ו ואינון לא עבדו שטיא
מתמן כלא אלדום רזא לקיימא כלא לתתא .את הופמים דלא וארקא וארקא וארעא 8כעיליי
נ %אבגי 1דארקא איחי חדא
 .לאפרטא לון דכר וגוקבא כהדא .א"ה כד נטיל אוע 111כלחון מאינון שבע ארעין דלואשח ובושהוא אאער איתבני בנוי דקין.
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הזהר

אינון תרעין אית ~נעולא הדא וחד אתר דקיק לאעלא ההוא
ספתחא ביה ולא אתרשים אלא ברשימו דמפתהא לא ידעין
ביה אלא ההוא מפתחא דכלא סתים ביה וההוא סגיר ופתה
ושית תרעין כלילן ביה בההוא מפתהא דסגיר ופתה כד סגיר

לבתר דאתתרך מעל אפי ארעא נהית לתמן ועביד תולדות
ואותבש תמן דיא ידע כלום ואיהי ארעא כפילא דאתכפל
מחשוכא ונהורא ואית תטן תרין ממנן שליטין די שלטין
דא בתשוכא ודא בנהורא ותמן קמרוגא דא בדא ושעתא דנתית
לתמן קין איטתתפו דא בדא ואיטתלימו כהדא וכלא הזו דאיטן אינון תרעין וכליל לון בגויה כדין ודאי כתיב בראשית
תוידות דקין ועל דא אינון בתרין ראשין כתרין היוון טלה גליא בכלל מלא סתימאה ובכל אתר גר"א כלה סתימאה
איהו סגיר ולא פתח.
בר דכד ההוא נהורא שליט נצה דיליה ונצה על אחרא ועל דא
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אתכלילו די בהשוכא בנהורא 1ה 11הד אינון תרין טמנין
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עפרירא וקסטיכען ידיוקנא דילהון כדיוקנא דמלאכין קדישין
דקב"ה למברי עלמא אפיק חד קלהובא דבוציגא
בשית גדפין חד דיוקגיה כתור"א וחד דיוקניה כנשר"א וכד דקרדינוהא וטטף זיקא בזיקא השכאת ואוקידת ואפיק מט
מתהברן אחעבידו דיוקנא דאדם כד איטן בהשוכא מועשכין סטרי תהומא הד טיף והבר לון וברא בהו עלמא ההוא
לדיוקנא דנהש בתרין ראשין ואזלין כחויא וטאסין גו תהומא עיהובא סליק ואתעטרא בשמאלא וההוא טיף סליק ואתעטר
ואסתה"ן בימא רבא כד מטאן לשלשלאה דעזא ועזאל כימינא סלקי הד בהד אחלפו דוכתי דא לסטרא דא ודא לסטרא
מרגיזין לון ומוזערי לון ואינון מדלגין גו טורי היטוכן דא זעהית סליק ודסליק נחית אתקטרו דא בדא נפיקמבינייהו
והשבי דקב"הבעי למתבע לון דינא ואלין תרין ממנן 'טאטין רוה שלים כדין אינון תרין סטרין אתעביח הד ואתייהיב
בימא רבא ופרהין מתמן ואזלין ניילי
א לגבי נעביה אמהון בימיהו ואתעטרו חד בהד .כדין אשתכה שלם לעילא ושלם
דשדין דטעו אבהרהא דהלן קדמאין והשבין למקרב לגבה לתתא ודרגא אתקיים אתעטרת ה"א בוא" 1וא" 1בה"א כדין
סלקא ה"א ואתקשרא בקשורא שלים
ואיהי דליגת שתין אלפין פרסין ואתעבידת בכמה ציורין לגבי
בני נשא בגין דיטעון בגי נשא אבתרה ואלין תרין מטנן בראשית ברא אלהיט וגף אתוון אהחקקו בעובדא דכ~א
פרהין ונמטטטן בכל עלמא ואהדרי לאתרייהו ואינון מחערין
בעובדא דעלאה ובעובדא דתתאה לבתר אתרשימו אתחן
לאינון בני בנוי דקין ברוהא דיצריז בישין למעבד תולדווג ואתהקקו בקרא ב ,בראשית ברא א ,אלהים את ב ,ראשית
שמיא דשלטין תמן לאו כהני ולא אולידת ארעא בהילא דלהון ברא ודאי כמה דאתמר מ ברא ודאי בהילא עלאה  1נוקבא
זרועא והצדאכהני .ולא אהדרן א~א בכמה שנין וזמנין ואינון א ,דכר כמה דמ ברא ודאי בהילא דלעילא הכי א ,אפיק אתוון
אלהא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא קלאה דתבל פטמים כללא דעשרין ותרין אתוון ה' אפיק שמים למיהב ליה
ולא ישלטון בה ולא ישטטון בה ולא יהון גרמין לבני נשא ה"ן ולאשרשא ליה ואת הארץ  ,1אפיק הארץ למיהב לת
לאסתאבא ממקרה ליליא ועל דא יאבדו מארעא ומן תחות מזונא ולאתקנא לה ולמיחב לה ספוקא דאחחזי לה ואת הארץ
שמיא דאתעבידו בשטא דאלה כמה דאתמר ועל דא האי קרא דנטיל ף א"ת כללא דעשרין ותרין אתוט ומתזן ארעא וארעא
חדגום דלא יהשבון כלאכי עלאי דעלייהו אמרין ולא יקטרגו כליל לון לטוה כד"א (קהלת א) כל הנהלים הולכים אל הים
לן ועל דא רזא דאלה כמה דאתמר איהו מלה קדישא דלא והיינו רזא ואת הארץ דכנייש כלא לגווה וקבילת לון הארץ
אתהלף בתרגום
נטלה הארץ וא"ת דא שמים וארץ כהדא א"ת השמים רזא
בראשית
יודאי אמר מאי בראשי"ת בחכמ"ה דא הכמ"ה דשמים וארץ כהדא וקבילת לון לאתזנא מטון מלה בקולפוי
דעלמא קיימא עלה לעילא גו רזין סתימין עלאין והכא שכיה' קוסטרא דקוטרא בארעא שכיה כד אשא דמלהטא עיד
אגליפי ,טית סטרין רברבין עלאין דמנהון נפיק כלא דמנהון ואתער משמאלא אהיד בה וסלקא תעא כד"א (שמות יט) והר
אתעבידו שית מקורין ונהלין לאעלא גו ימא רבא והיינו ברא סיני עשן כלו מפני אשר ירדעליוי" בא,ם דא אשא ודא תננא.
וית טהכא אתבריאו מאן ברא לון ההוא דלא אדכר ההוא וכתיב ואת ההר עשן מגו דאשא כד נהית אהידן דא בדא תננא
סתים דלא ידיע רבי הייא ורבי יוסי ה 11אזלי באורהא כד באשא וכדין בסטר שמאלא קיימא כלא והיינו רזא (ישעיה
מטו להדבי הקל אטר ליה רבי הייא לרבי יוסי הא דאמריתו מה) אףידי יסדה ארץ ניטיני טפהה שומים בחילא דימינא
בדא שית הכי הוא בגין ז"טית יומין עלאין גבי אורייתא לעילאכי האי גוונא אתעבידו שמיא דאיהו דכר ודכר טסטרא
ונוקבא מסטרא דומאלא.
ולא יתיד וא"רנין סתימין אינון אבל הטינן גו סטרי בראשית
דימיגא קא אתי
דאמר הכי וליפי אגליף סתימאה קדייטא ט מעוי דחד טמירו בראשית ברא אלהים רזא דראוטית עריסותיכם חלה תרימו
דנקיד בנקודה דנעיץ ההוא גליפי אגליף וטמיר ביה כמאן
תרומה דא הכטה עלאה דאיהי דאשוית .ב ,ביתא דעלמא
דגניז כלא תחות מפתחא הדא וההוא מפתהא גניזכיא בהיכלא לאהטתקאה מההוא נהר דעייל ביה רזא דכתיב ונחד יוצא מעדן
הדא ואע"ג דכלא גניז בההוא היכלא עקרא דכלא בההוא להשקות את הגן ונהר דאכניש כלא מעומקא עלאה ולא פסיקו
מפתחא הוי ההוא טפתחא סגיר ופתח בההוא היכלא אית סימוי לעלמין לאשקאה לגנתא וההוא עמקא עלאה בית ראשון
ביה גניזין סתימין סגיאין אלין על אלין בההוא היכלא בראשית .אסתיימו ביה אתוון בהד שביל דקיק דגניז בגויה
אית תרעין עובד סתימו ואינון הג"טין אגליפי לארבע סטרין ומגו ההוא עוטקא נפקי תריןהילין דכתיב את השמים יטטיט
והח ארבעין (ם"י ותשע) הד תרעא לית ליה סטרא לא ידיע לא כתיב אלא השמים מגו ההוא עומקא דסתים מנלא ואת
אי הוא ל:ילא אי הוא לתתא ובג"כ ההוא תרעא סתים גו הארץ סתימא דא אפיק לחאי ארץ אבל בכללא דשמים הוה

יבי

השלמת

להלק בראעוית

ונפקו כהדא מתדבקא בסטרוי דא בדא כד אחגהיר ראשיתא
דכ-א שמים נטלו לה ואותיבו לה באתרא דכתיב ואת הארץ
ואת כללא דאתתן דאיטן את .כד אתהדרת ארעא למיחב באתרה
ואתפרש מסטרוי דשמים הות תוהה ובוהה לאהדבקא בומים
כחדא בקדמיתא בגין דתמת לשמים נהירין והיא אתחשכת.
עד דנהורא עלאה נפק עלה ואנהיר לה ותבת באתרה לאסחבלא
בשמיא אפין באפין וכדין אתתקגת ארעא ואחבסמת נפק
להורא בסטר ימינא וחשוכא בסטד יטמאלא ואפריש לון לבתר
בגין לאתכללא דא בדא הה"ד ויבדל אלהיט בין האור ובין
ההשך .ואי תימא הוה הבדלה ממש לא אלא יום אתי מסטרא
ד:הורא דאיהו ימינא ולילה מסטרא וזושוכא דאיהו יטמאלא
וכד נפקי כחדא אפריש לון והבדלה חוה מסטרוי לאסתכלא
אפין באפין ולאתדבקא דא בדא למהוי נלא תד איהו אקרי
יום וקרי ליה יום ואיהי קרי לילה כד"א ויקרא אלהים לאור
יום וגף מהו ולתשך דא תטך דאחיד ללילה דלית לה נהודא
מגרמה (ס"א והיא אחקרי לילה דכתיב ולחשך קרא לילה בגין
דאתיד בה חשך ולית לה נהורא מגדמה) ואע*נ דאתא מסטרא
דאשא דאיהי תשך אבל חשך עד דאתנה,ד מסטרא דיום יום
נהיר לילח ולילה לא נהיר עד זמנא דכתיב (חילים קלט)

ולילה כיום יאיר כחשיכדו כאודתי
י שאל ליח ואמד האי שיתא יומי בראשית דקא השיק
רבייומ
מאי אינון אמר לית היינו דכתיב (חילים קד) ארזי
לבנון אשר נטע כמה דאלין ארזין נפקין מן לבנון הכי נמי
אינון שיתא יומין נפקין מן בדאשית ואלין שיתא יומין
קלאין קרא פדי,ט לון דכתיב (ד"ת א' כט) לך ה' הגדולת
והגבודת וגף כי כל דא צדיק בשמים דא תפארת ובארץ דא
כ"' כתרגומו די אתיד בשמיא ובארעא כלומר דיסודא דעלמא
דאקרי כל איהו אתיד בהפארת דאקרי שמים ובארץ דאקרי
כ"י ועל דא בראשית ב' ראשית (היא תכמח דתרגום יונתן
בראשית בתכמתא) במן דאיחי תנ"נא לחושבנא ואקרי ראשית
במן דחאי כחרא עלאח טטירא היא קדמאה .ועל דלא ע"ל
בחוובצא חנ"נא הוי ראשית במן דא נף דאשית ועוד כטח
דחכטח עלאה איחי ראויח .תכנוו תתאח ראשיח נמי הויא
ועל דא לית לא*רשא נף מן ראשית בראוית טאטר קריק לית
והכי הוא וויתא יומין נשקין כציה ואחסלילן ביה ואלין
אקחן כגמנא דאלין אתרנין ברא אלחים הה"ר ונהר יוצא
נחוץ לחשאות את חגן טאי לחשקות את הגן לאשקאה 61דימא
ליח ולאסוצלא ביח בכל מה דאצטריך:
אלהים אלחים ת"ם דט*מע בראוית ברא אלחיט ודאי על

ידא וזטוא נחרא במן לאפקא ללא ולאשקאח כלא את
השמים .חבורא זעד וטגגא כדקא תזי לבתר חאי ביח אהברי
עלטא לוטש 3ביח יחיב תילא לכלא א"ת חשמים חששטע
דשמים,חיקו אתסילאזיזאוט~אים ת"ם בתר דדאשיתאפיק
ליה .כיון דחאי א*יק כלא וכלא אתיישב בדוכתיח כהד עזקא

דא בחרייהא אחעבידת רחהטידג ובוטוי רומטית אפיק 4חודין
יאין וורי צהרא ו,טרי טיא לנגדא לקכלא לחוט 3וש
ים ניח ברא עלטא תהאה כיח ח*יק
במוית ודאי בראאיח
נהורין ביח יחיב הילא לסל* 3ר ,יחודח *טף ש ח ט'ב
ח

הזהך

ג
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(ישעיה י) היתפאר הגרזן על החוצב בו שבחא דמאן לאו
דאומנא הוא כך בהאי ראשית ברא אלהיט עראה את השמיט.
שבחא דמאן דאלהים הוא
תומפתא בראשי"ת בר"א רמז לכת"ר חכמה אלהים רומד
לבינ"ה א"ת רומז לגדולה וגבורה חיטמי"ם דא הוא ת"ת
וא""ת רומז לנצ"ח הו"ד יסו"ד הארץ רומז למלכות
והארץ היתה תהו ובהו סוספיתא דקמרי גו קולטוי דחוח
בקדמיתא ולא אתקיימת היתה כבר ולבתד אתקיימת
בארבעין ותרין אתוון אתגליף עלמא ואתקיימת וכלהו עטורא
דשמא קדישא כד מצטרפין סיקין אתוון ~ע,לא ונחתין לתתא
מתעטרן בעטרין בד' סמרי ע~מא ויכיל לאתקיימא ואלין
אתקיימין בעובדוי דעלמא מופסרא דקילטא בהני וטכיתי
כחותמא דגושפנקא עאי 1ונפקו את ואת ואתברי עלמא עאלו
גו חותמא ואצטרפו ואתקיים עלמא בקולפוי דחויא רברבא
מחו ועאלו תחות נוקבי דעפרא איף וחמש מאה אמין לבתר
תהומא רבא הוה סליק בחשוכא וחשוכא חפי כלא עד דנפק
נהורא ובקע בחשוכא ונפק ואתנהיר דכתיב (איוב יב) מגלה
עמוקות מני חוך ויוצא לאור צ~מות מיא אתקלו בתיקלא
אלף וחכהט מאה באצבען תית נטפי ט תק~א פלגו מנייחו
לקיומא ופלגו דעאלו לתתא אלין סלקין ואלין נתתין כיון
דסליקו בסליקו דידא קאים תיקלא בארח מישר ולא סטא
י מדד בשעלו מים 1ג'1
לימינא ולוטמאלא הה"ר (ישעיה מ) מ
כלא הוה ביה בארעא סתיט ולא אתגלייא וחילא ותקפא ומיא
גלידין בגוה ולא ננידו ולא אתפשטו עד דאנהיר עלה נהורא
דלעילא ונחודא מחאת בקולטוי ואשתריאו תילהא הה"ר
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור דא הוא אור קדמאה עלאח
דהוה מקדמת דנא והכא נפקו כל חי"ין ותוקפין וארע8
אחבסמת ואפיקת חילחא לבתר כיון דנהיר ונהית תוה אסהלק
נהוריחמסייפי עלמא עדסייפי עלמא כד אסתכלבחייבי עלמא
אתגניז ואתטמיר ולא גפיק כלא בשבילוי סתימין דלא

אתגליין

והארץ היהח תתו ובהו וט ,היתה דייקא טקדמת דנא תלגא
גו מייא נפקא טנה זוהמא בההוא תילא דתלגא במייא
ואקיו בת אשא תקיפא והוה בה פסולת ואתעידת ואתעבידת
הח* 1ומאתר (רא טדורא) דזוהמא קינא דפסולת ובח"ו
בדירו דאתבריר מגו פסולת ואתייוב בה תוטך רזא דאשא
תק'*א וההוא תש"ך תפי ע"ג ההוא הח"ו ע*ג ההוא פסולת
ואוטץקנתטינית ורוח אלהים רות קוד,טאדנ*יק מאלהיםתיים
ודא טדח5ת עלפני חמים בתר דהאי רות נשיב אבריר דקיקו
הד טגו חהוא *סולח כטיסא דזותטא כד אבריר ואצניף
ואצריף זטצא וחרין עד דאוטהאר התוא זוהמא דלית ביח
זוהטא מ %כד חאי החו אבריר ואצרוף נפק סגיה רות גדולה
וחיק טטדק הרים וטשבר סלעיט חהוא דתטא אליחו אבריר
בחו ואצריף ונ5ק טציחיעמטיכתיב ואחר הרות רעש ואבריד

חשך ואכליל ברזאדיליח אש .דכתיב ואחר הרוףט אוט חבריר
דוה ואה~יל ברזא דיליח קול דטטה דקח ההו אהד דלית
ביח גוון ולא דיוקנא ולא אח~יל ברזא דדיוקנא .הואא
איוע בדיוקנא כד ססה~ן ביח לית לח דיוקנא כלל לכלא

השימת

להלק בראשית

אית לבושא לאתלבווא בר חאי (דאהחזי ביה וליתיה כלל ולא
הוי) בה" 1לחאי אית ליה ציורא ודיוקנ ,אבנין משקעין
גו גליפא (נ"א קליפה) דתהו נפקי גו גליפא דמשקען תמן
וטתמן טשכי תועלתא לעלמא בציורא דלבושא משכי תועלתא
מעילא לתתא וסלקא מתתא לעילא וע"ד נקיבן ומפולמין הני
תליין באוירא לזמנין תליין באוירא דסלקי מתמן לעילא
לזטנין מטמרין ביומא דעיבא ומפיקי מיין מגו תהומא לאתזנא
תה"ז מחמן דהא כדין תדוה ושטותא דקא (נ"א דלא) אתפשט
תהו בעלמא תשך הוא אשא אוכמא תקיף בטון אשא סומקא
תקיף בהיזו .אשא ירוקא תקיף בציור אשא תוורא ג11ן
דכלול כלא תשך תקיף בכל אשין ודא אתקיף לתתו תשך
הוא אשא ולאו איחו אשא תשוכא בר כד אתקיף לההו ורזא
ו מראות ויקרא את עשו 1ג,1
דא (בראשית כז) ותכהין עיני
תשךפני רע דאסביר אנפין לרע וכדין אקרי תשך דשרי ליה
לאתקפ ,ליה ורזא דא ותשך על פני תהום רו"ת הוא קול
דשארי על בהו ואתקיף ליה ואנהיג ליה בכל מה דאצטריך
ורזא דא נת%ים כט) קול ה ,על המים וכן ורות אלהים
מרתפת על פני המים אבנין טשקען גו תהומי דנפקי מייא
מנהון וע*ד אקרון פני המים רות אנהין ואתקיף לאינון
פנים פני חהום דא כמה דאצטריך ליה ודא כמה דאצטריך
ליה חה" 1עליה שריא שם שד*י .בה" 1עליה שריא שם
צבאות חשך עליה שריא שם אלחים רות עליה שריא שם
ידו*ד רוח תזק טפרק חרים לא ברוח ומ 1ג ,1שמא דא לא
הוי ביה דחא שד"י שלטאעליה ברזא דההו ואחר הרות רעש
בי,
לא ברעש דהא וטם צבאות שלטא ברזא דבהו וע"ד אקרי
בהו רעש דלאו איהו בלא רעש ואחר חרעש אש לא באש ה' דחא
שמא דאלהים שלטא ביה מסטרא דחשך ואתר חאש קול דממה
יקח חכא אשתכה שם ידו"ד ר פרקין הכא דאינון פרקי גופא
ואברין ידיען ארבעח ואינון הריסר וחכא שמא %יפא
דתריסר אהוון דאתטסר לאליחו בסערח:
י אורויחי אוד מאכא איחו שירותא לאשכהא
ויאסראלחיםיה
גניזין חיך אחברי עלמא בפדט דעד הכא חוה בכלל
ובתר אהחדר כלל לטחוי כ81 %רט וכ %עד חכא הוה כלא
%יא באוידא מרזא דאין סוף .כיון דאהפשט חילא בהיכלא
עלאה רזא דאלחים כתיבביח אמידח ויאטר אלהים דחא לעילא
לא כתיב ביח אמירה בפרט ואע"ג דבראשית מאטר הוא אבל
לא כתיב ביח ויאטר .דא ויאטר איחו קיימא לטשאל ולטגדע
ויאטר חילא דאתרם ארמותא בחשאי מרזא דאין סוף ברזא
(נ*א בריויא) דטחשבח ויאטר אלהים .דהטהא אוליד ההוא
חי%א ממה דאהעדיאת מזרעא יקדש ואוליד בהשאי וחהוא
ראהי~יד אשתטע לבר נזאן דאוליד ליח אוליד בהשאי דלא
אשהומע כ %וכיון דנפק טניח מאן דנפק אהעביד קול דאשתמע
'ה' אור  %טח דנפק ברזא דא נפק 'חי על רזא דאבא
ואמא דא'הו י*ח ולבתר אחהדר לנקודח קדטאהלמהוי שירותא
ח אחרא .אוד ויחי אור אור דנבד חזח אור
"תפשטאלמי
דא רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט ואתבקע טרזא דסהרא
יאויר עלאה סתיטא בקע בקדמיהא ואשיק חד נקודה סתיטא
טרזא דיליה .דחא אין סוף בקע מאוירא דיליח %1י חאי

וי

יבר

יץזה*

י

י

נקודה כיון דהאי אתפשט מה דאשתאר אשתכת אור מההוא
רזא דההוא אויר פתימא כד אשתכה מניה נקודה קדמאה
אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי .כיון דאתפשט נפק ואיהו
הוא אור דאשתאר מאויר והיינו אור דכבר הוה והא ק,,מא
נפק ואסתלק ואתגניז ואשתאר חד נקודה מניה למהוי מטי
תדיר באורח גניזו בהאי נקודה מטי ולא מטי נהיר ביה בארת
נקודה קדמאה דנפק מניה ובג"כ כלא אתיד דא בדא נהיר
בהאי ובהאי כד סליק כלא סלקין ואתאהדן ביה ואיהו מטי
ואגניז באתר דאי"ן סוף וכלא תד אתעביד ההוא נקודה דאור
אור איהו ואתפשט ונתירו ביה שבע את 111דאלפא ביתא ולא
אקרישו ולתים ה 11נפק תשך לבתר ונפקו ביה שבע את 111אחרן
דאלפא ביתא ולא אקרישו וקיימו לתים .נפק רקיע דאפריש
מתלוקת דתרין סטרין ונפקו ביה תמניא אתוון אתרנין כדין
כ"ב דלגו שבע אתוון דהאי סטרא ושבע את 111דהאי סטרא
ואהגליפו כלהו בהחוא רקיע 1ה 11קיימו לתים אקרי,ט חהוא
דקיע ואקרישו אתוון ואגלימו ואתציירו בציורייהו ואגליף
תמן אוריתא לאנהרא לבר יהי אור דהוא אל גדול רזא דנפיק
טאויר קדמאה ויהי רזא דח,טך דאקרי אלהים אור דאתכליל
וטמאלא בימינא וכדין מרזא דאל חוי אלהים אתכליל ימינא
בשמאלא ושמאלא בימיצא דירא אלהים את האור כי טוב
דא עמודא דאמצעיתא כי טוב אנהיר עילא ותתא וכל שאר
סטרין ברזא ידו"ד שמא דאתיד לכל סטרין ויבדל אלהים 1ג,1
אפריש מתלוקת למהוי כלא שלים .דיקרא אלהים 1ג /1מהו
ויקרא קרא וזמין לאפקא מהאי אור שלים דקיימא באמצעיתא
חד נחירו דאיהו יסודא דעלמא דעליה קיימי עלמין ומההוא
אור שלים עמודא דאמצעיהא אתפשט יסודא תי עלמין דאיהו
יום מפטרא דימינא ולתשך קרא לילה קרא וזמין ואפיק
מסטדא דחשך נוקבא סיחרא דולטא בליליא ואקרי לילה רזא
דאדנ"י אדון כל חארץ עאל ימינא בההוא עמודא וולים
דבאמצעיתא ש'ל ברזא דשמאלא וסליק לעילא עד נקודח
קדמאה ונטיל ואחיד תמן מלה ננ"א תילא) דתלת נקודין
יל"ם שור"ק חיר"ק זרע קדש דהא לית ורוש דאזדרע בר
ברזא דא ואתוובר כלא בעמודא דאמצעיתא ואפיק יסודא
ובגין כך אקרי כל דאחיד לכלא בגהידו דתיאובהא.
שמאלא להיט בתוקפא וארת בכולהו דרגין ארת ריתא ומההוא
להיטו דאשא אפיק החוא נוקבא פיהרא והחוא להימו הוה
חשךבגין דהוה מחשך ותרין סטרין אלין אפיקו תרין דרגין
אלין חד דכר וכד נוקבא יסודא אחיד בעמודא דאמצעיתא
מההוא תוספת נהורא דהוהביה.דכיון דההוא עמודא דאמצעיתא
אוותלים ועביד שלם לכל סטרין כדין אתוסף ביה נהירו מעילא
ומכל סטרין בהדוה ד%א ביח .וטההוא תוספת דחדוה נפיק
יסודא דעלמין ואקרי מוסף טהכא נפקין כל תיילין לתתא
ורותנין ונשמתין קדישין ברזא ידו"ד צבאו"ת א"ל אלהי
הרוחורנלילח אדון כל הארץ טסטרא דשמאלא כחץהוא תשך ובגין
דההוא חשך תיאובתיה לאתכללא בימינא ותלש תוקפיה אתפשט
מניח חאי לילה .כדוו*רי לאתפשטא האי לילה עד לא אכעעייס
ההוח חשך עאל ואתכליל בימינא וימינא אתיד ליה ואשזתאר
בגריעו חאי לילח .זכטה דחופך תיאובתיה לאתכללא באור הכי

דעיסא

י
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לילה תיאובתיה לאתכללא ביום היטך גרע נהורי ובגין כך
אפיק דרגא בגריעו ולא בנהירו השך לא נחיר אלא כד אתכליל
באור לילה דנפק מניה לא נהיר אלא כד אתכליל ביום גריעו
דלילה לא אוותלים אלא במוסף מה דאהוסף הכא גרע הכא
במוםף הוה ביה רזא דנקודא עלאה ורזא דעמודא דאמצעיתא
בכל םטרין ובגין כך אתוסף ביה תרין אתוון בליליא גריעו
ביה אלין תרין כדין קרא כתיב ולא ויקרא וגרע מניה "1י
וכתיב קרא לילה הכא רזא דשמא דשבעין ותרין אתוון %י*א
דכתרא עלאה:
'1אמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים
למים .ף יהודה אמר ובעה רקיעים אינון לעילא
%1הוקיימי בקדוותא עלאה וומא קדישא בהו אוותכלל ודא
רקיעא ווא באמצעות מיא דא רקיע קיימא על גבי היוותא
אהרנין ואיהו אפריו בין מיין עלאין למיין תתאין ומיין
תתאין קראן לעלאין ומהאי רקיע וותאן לון דא הוא דם8ריו
בינייהו בגין דכלהו מייא ביה כלילן ולבתר נהית לון להני
היוותא וובאבין מתמן והיזו דההוא רקיעא עלאה כחיזו דהאי
קרה דמתקרשא ומכנים בגויה כל אינון מיין כך ההוא עלאה
דעליה כניו כל אינון מיין ואפריוו בין מיין עלאין למיין
תתאין והאי דאמרןיהי רקיע בתוך המים במציעות לאו הכי
%א יהי כתיב ההוא דהוי מניה במציעות מיא הוי ואיהו
ה מ'וותא א"ר 'צחק אית קרומא
לעיל דקיימא ש ייוי
במצ'עות מעו' דבר נו דאיהו פם'ק מתתא לעילא ושמשיב
ו?עילא ויהנ לתתא כגוונא דא רקיע איהו באטצעיתא וק"מא
שאינון היותא דלהתא .ואיהו פריוביןמיין שאין לתתאין.
חא חזי אינון מיין אעדו ואולידו הוווכא ועל רזא דא כתיב
(יטטות כו) והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קדש
חקדשים .רי אלעזך אטר את קדמאה דאתוון הוה ווטיא ש
פפוי קיטמ היא ואתעמר טלרע ומלעילא ומליק ונחית
ומיא מהגלפי בגלופייהו ומתייובן בדוכתייהו ואתכלילו חד
בחד וכן אהוון כלחו כלילן דא בדא וכשזעטרן דא בדא ער
י*אעבני שייחו בניינא ויסודא .וכד אתבניאו כלהו ואהעפרו
חוומיין שאין מתערבין במיין חהאין ואפיקו ביתא דעלמא
(ועל דא אפיקו תרין נחורין הד דאקרי ארץ ונהורא דאקרי
שמים וש ה ב ,חמזי ברישא ומיין סלקין ונחתין ער
יהאי רקיע הוה ואפריו ל 11וטחלוקת הוה בשני דביה אהברי
גיהנם ראיחו נזרא דדליק כד"א (דברים ד) אוו אוכלה הוא
וזמין לאווהאה ש ייוייהו מייבא א"ר יהודה מחכא כל
מחלוקח דאיהו לשם וומים םופה להתקיים דהא הכא מחלוקת
ואיהו לשם שמים הוח ושמים בהאי אתקיים לבתר דא דכתיב
ויקרא אלחים לרקיע ,טטים וגו ,בקטפירא דעיליתא בקספייהו
שכיחי ואתקייטו .דהא הנינן כתיב (ומות כו) וחבדילח
הפרוכת לכם בין חקדש ובין קדש חקדשים דייקא דתא איחו
רקיע דספרש בגו באמצעיחא תא הזי כתיב לבתר יקוו המיפ
סתחת הומים אל סקום אחד סתהת הומים ממש  %סקום
אחד לאתר דאקרי אתד ואיהו ים התאח דהא איהו אשלים
לאחד ובלא איהו לא אקיי אהד ונחטמע דכתיב יקוו דביה
נחזכנוין כלהו מיא כד"א (קהלת א) כל הנחלים הולבים אל

הזהר

ך7

הים וט' ף ייםא אטר אל מקוט אהד דא איהו אתר דכתיב
ביה (ישעיה נד) וברית שלומי לא תמוט דהא איהו נטל כלא
ושדי בימא וביה אתתקנת ארעא דכתיב ותראה היבשה דא הוא
ארץ כד"א ויקרא אלהים ליבשה ארץ אמאי אקרי יבווה
א"ר יצחקהיינו דכריב (דברים טז) להםעוני להםעני כתיב
ובגין דאיהו לחם עני אקרי יבוה וואיב בטוה כל מיטין
דעלמא .ואיהי יבשח הוי עד דאתר דא אמלי לה וכדין נגדין
מיא אורח דאינון מקורות ולמקוה חמים קרא יטים דא
חוא בית כניוותמיין דלעילא דתמן מתכנוין כל מיא וטתמן
ר הייא מקוה הטים דא צדיק דבד מטא
נגדין ונפקין י"
ם
י
ח
ל
א
א
ר
י
ו
ב
למקוה המים כתי
י טוב וכתיב (ישעיה ג)
כ
אמרו צדיק כי טוב (1כ 1אור קדמאה טוב אקרי וכן כלחו
כתיב בהו כי טוב בר יומא תגיינא דלא כתיב ביהכי טוב)
ף יוםי אמר יוראל מקוח איהו דכתיב (ירסיה יז) מקוה
יוראל ה ,רי הייא אמר דא צדיק היינו דכתיב קרא ימים
בגין דנהלין וטבועין ונהרין כלהו נטיל לון ואיהו מקורא
דכלא ואיהו נפיל כלא בגיני כך ימיט ועל דא וירא אלהים
כי טוב וכתיב אטרו צדיק כי טוב ובגין דאתרוים איהו
אפריוובין יומא קדטאה לתליתאה ולא אתמרכי מוב בגוייחו
דהא ביומא תליתאה עבדת ארעא איבין מחילא דהאי צדיק
דכתיב ויאמר אלהים תדשא הארץ דווש עשב בזריע זרע עץ
פרי מאי עץ פרי דא עץ הדעת טוב ורע דאיהו עביד איבין
ו*ירין .עושה פרי דא צדיק יםוד דעלמא למינו דכל בני
נווא דאית לון רוהא קדיוא דאיהו איבא דההוא אילנא רשים
בהו רשימא למינו ומאי איהו ברית קדש ברית שלום ובני
מהיטנותא למינו למינו ע%ין ולא טתפרוון טניה וצדיק
עושחפרי הוא וחהוא אילנא אתעברת ואפיקת ההואפרילמינו.
למינו דההוא עושה פרי דיהוי כוותיה זכאה הולקיה מאן

דדמי לאמיה ולאבוי וע"כ רשימא קדישא ביומא תמינאה
בגין דידמי לאמיה (בגין דהיא דרגא תמינאה וההיא נפ,טא
ד*רח מינה אצטריכת לאחחזאה קטח לתמני יומין) וכדין
אהפרעת ואתגלייא רווינאש קדישא בגין דידמי לאבוי ועע
דא עץ פרי דא אמא עושה *רי דא ברית קדש אבוי למינו
דידמי ליה ואתרשים ביונ אוור זרעו בו על הארץ זרעו בו
זרע בו מיבעי ליהנאשי זרעו בו אלא זרע וא*ו בו
מ"ן
הכי הוא ודאי דהא החוא זרעא אשדי על ארעא זכאה הולקיהו
דיוראל דאינון קדיווין ודמיין לקדיווין וע*ד ודאי כתיב
(ישעיה ס) ועמך כלם צדיקים כלט צדיקים ודאי דחא מהני
נפקו ולהני דטיין זכאין אינון בעלמא דין ובעטא דאתי:
י רקיע בתוך המים 1ג ,1חכא בפרט רזא
ויאמר אלהים יה

ש

לאפרוטאבין מיין שיןי"אין

ברזא דשמאלא (נ"א

ואתבר') הכא מהלוקת ברזא דוש%א דעד הכא רזא ד'מ'נא
הוא וחכא איהו רזא דשטאלא ובג'ן כך אסג'או מחלוקת
ב' 1דא לימינא' .מ'נא איחו שלימא דכלא ובג'ן כך בימינא
כהיב כלא דהא ביה תל"א כל שלימו כד אתער שטאלא אתער
מחלוקה .ובההוא מחלוקת אתתקף אווא דרוגזא ונפק מניה
מההוא מחלוקת ג'הום וג'הנם בומאלא אתער ואתדבק
יהי רקיע אתפוט פשיטו מן גו טייא לאשהלמא שטא דאא.ל.

השלמת
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ולאתכללא בההוא פשיטו דא בדא .ואתפשט מא 4איה,ם ה",ם
אל'ן אתפשטו ואתהפכו למהו' מ" 1תתא'ן 'מ"ה ההוא פשיטו
דאתפשם בשנ' מ"ן עלאין ה'"ם זה הים גדול ה'"ם מ"ן
עלאין הפוכא דאל'ן את' 111מ"ה מ"ן תתאין כ' 11דאתתק1:
אתעב'דו כלא כללא חדא ואתפשט 'טטא דא בכמה דוכת' מ"ן
לאין דכור'ן ומ"ן תתא'ן נוקב' בקדמיתא הוו מים במים
עד דאתפרשו לאשתמודעא מ"ן עלא'ן ותתאין דא אלקים
(נ"א מ"ן עלאין) ודא אדנ"' (נ"א מ"ן תתא' )1ודא ה'
עלאה וה' תתאה מה כת,ב ויעש אלק'ם את הרקיע אהבשטותא
דא נטל שמא דא אלק'ם מ"ן עלא'ן ומ"ן תהאין אדנ"' ועם
כל דא כ'ון דאשתל'מו ט"ן דכור'ן במ"ן נוקב'ן שמא
דאלק'ם אתפשט בכלא ואע"ג דאפר'ש ב'ן מ"ן עלא'ן לתתא'ן
טחלוהת לא אתבטל עד 'ום הל'תא' ואסכ'ם מחלוקת ואת'שב
כלא בדוכת'ה כדקא 'אות ובג' 1מחלוקת דא אע"פ דא'הו
ק'ומא דעלמא לא כת'ב כ' מוב בשנ' דלא אשתל'ם עובדא
מ"ן עלא'ן ומ" 1תתא'ן ה 11כחדא ולא ה 11תולד'ן בעלמא
עד דאתפרשו ואשתמודעו ובג' 1כך עבדו תולד'ן ועם כל דא
אע"ג דהבדלה הו' בשנ' ומחלוקת ב'ה הוה 'ום תל'תא' אסכ'ם
בכלא דהוא שמא דא'גלף בגלופו' הוה (ס"א 'הו"ה) לאסתכמא
מ"ן עלא'ן ומ"ן תתא'ן ה' עלאה ה' תתאה  1ב'נ"הו
לאשלמא בתר'ן סטר'ן וס'מנא דא מ' ה'רדן מ"ן עלא'ן קמו
נד אחד מ"ן תתאין נחתו ל'מא '1שראל אזל' באמצעיתא.
חנהט רק'ע'ן כתיב' הכא וח' העולמ'ם אז'ל בהו ואנה'ג בהו
וכלהו כל'לן דא בדא אלמלא הא' מחלוקת דאסתכם ע"'
דאמצע'תא לא אתכלילו ולא אשתיירו (נ"" ,.אתיישרו) דא
בדא חבהם מאה שנין אינון דאי:4א דחיי דביק בהו למעבר
איבין ותולדין לעלמא וכל מימוי דבראשית דנגדין ואתכהטכן
מבראשית אתפלגו תחותוי על ידיה ודוד מלכא נקים כלא
ואיהו פליג לבתר דכתיב (שמואל ב )1 ,ויחלק לכל העם לכל
המון 1ג ,1וכתיב (תהלים קד) תתן להם ילקוטון וכתיב
לא) ותקם בעוד לילה ותתן טרף 1ג 1בשעתא ד~תעף
(משלי
מחלוקת בתוקפא דשמאלא אסגי ואתקף הורפילא דטיפסא ונפקו
מתמן טסירין ואקרישו מיד בלא לחותא כלל ה 11דכר ונוקבא

ומנהון אתפרשו זיינין בישין לזנייהו והכא תקיפין חד
אפע"ה וחד נח"ש ותרוייהו חד אפעה אוליד לשבעה וטנין
בחבורא חדא אתהדי כלא לשבע שנין דנחש הכא איהו רזא
דגיה:ם דאקרי בז ,שמהן יצה"ר בז ,שמהן אקרי ובכמה דרגין
אתטשט מעאבו מהכא 4עלמא וכלא מרזא דשמאלא טב וביש
ואיהו ישובא דעלמא הכא שמא גליפא דתמני סרי אתוון ממנא
פטי רצון נדבה וברכה ישובא דעלמא (ר"ת יהו"ח)
,1יאטד אלה,ים יקוץ ה,סים וגו ,בארח קו למהוי בארח
טישר דחא טרזא דההוא נקודא קדמאה נפיק כלא בסתימו עד
המטי ואתכניש לחיכלא עלאונ ומתמן נפיק בקו מיור ~שאר
דרגין עד דטטי לחהוא אתר חר דכניש כלא בכלל דכר ונוקבא
וטאן איהו חי ~מין המים דנפקי טלעיל טאת ה~ ,אה
טחחת חשטים ו' זעירא וע"ר  1"1חד שמים וחד מההת השטים.
בדין והראה היבו?ה דא ח' תתאה .דא אחגלי וכל שאר אתכסי
וטגו אאי בתראח אשאוטע בסוכלתנו ההוא דאתכסי אל טקום

ש

הזהך

אהד בגין דהכא הוא קשורא דיחודא דעלמא עלאה יךוך אחד
ושמו אהד תרין יחודין חד דעלמא דעלאה לאתייחדא בדרגוי
קשורא
וחד דעומא תתאה לאתייחדא בדרגוי
דיחודא דעלמא עלאה עד הבא איהו חי עלמין תמן
אתבסים ואתקשר עימא עלאה ביחודא דיליה ובגין כך אקרי
מקום אחד כל דרגין וכל ,טייפין מתכנשין תמן 1ה 11כוה,
ביה חד ב ,4פרודא כלל ולית דרגא דאתייחדן תמן ביחודא
חד אלא האי וביה אתכסיין כלהו בארח סתום בתיאובתא חד
עד הכא בדרגא דא אתייחד עלמא דאתגלייא בעלמא דאתכסייא
עלמא דאתגלייא אתייחד אוף הכי לתתא ועלמא דאתגלייא
איהו עלמא דתתאט דאתייחדא יחודא תתאה לפום יחודא
י אלקינו יי
 ,גוונין סתימין דלא
דאתיחד יחודא דלעילא י
אתהזן ואתקשרן אל מקום אחד יחודא חדא בעלאה טונין
בקשת לתתא לאתייחדא בהו הוור סומק וירוק כגוונין
דסתימין ואינון יחודא אחרא רזא ושמו אחד בשכמל" 1יחודא
דלתתא יחודא עלאה (דברים  )1שמע ישראל ידו"ד אלקינו
ידו"ד אחד דא לקביל דא יקוו מדידו דקו ומשחתא הכא
שית תיבין והכא שית תיבין משהתא בוצינא דקרדינותא
דכתיב (ישעיה מ) מי מדד בשעלו מים ודא איהו יקוו המים
הכי שעורא דיוצר עלמין יו"ד ה"א וא" 1ה"א קדוש קדוש
קדוש דא איהו יקוו המים יי
 ,צבאות דא איהו אל מקום אחד
ברזא ד"טמא דא מלא כל הארץ כבודו דא ותראה היבשה רזא
גליפא שמא דיחודא כוז" 1במוכס"ז כוז" 1תרשא הארן
דשא עשב 1ג ,1השתא אפיקת חילא באינון מיין דאתכנשו
לאתר חד ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה

טמירין עלאין וחיילין קדישין די כל אינון בני מהימנותא
מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמריהון
עשב מזריע זרע עשב דאינון זרעין זרעא על עלמא נפקא
דיוקנא דאדם דכליל כל דיוקנין כדיז כתיב עץ פרי עושה
פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ לא אפיק זרעא אלא
לתועלתא על הארץ אשר זרעו בו דיקא מכאן דלית רשו
לבר נש לאפקא זרעא מניה לבטלא עץ פרי עושה פרי דרגא
על דרגא דכר ונוקבא כמה דעץ פרי אפיק חילא דעץ עוא~ה
פרי .אוף הכי אפיק איהו ומאן איחו אלין אינון כרובים
עץ פרי עושה פרי דיוקנא דכר ונוקבא ודמות פניהם פני
אדם אלין לאו אינון כאינון כרובים אלין אפי רבדבן בדיוקני
חתימא כדובים אפי זומרי כרביין :בי1מא דא כתיבכי מוב
כי מובתרי זימני בגין דיומא דא אחיד לתרין סטרין ואפריש
מחלוקת אמר להאי סטראכי טוב ולהאי סטדאכי מוב ואסכים
בינייהו ובגין כך אית ביה תרין זימנין ויאמר ויאמר הכא
רזא דשמא דארבע אתוון גליפא מחקקא סליק לתריסר אתוון
בארבע דיוקנין בארבע סמרין רשים ש כורסיא קדישא
י מאורות וגו ,מארת חסר דאתברי אסכרא
ויאטר אלהים יה
לרביי .דבתר דאתגניז נהירו אור קדמאח אתברי סליפה למוחא
וההיא קליפה אתפיטמ ואפיק קליפה אחרא וכלא אצטריך קב"ה
למברי בעלמא ולאתקנא ע4מא בהו %1א מוחא לגו וכיטה
קליפין חפיא למוחא וכל עלמא כהאי טונא עילא ותהא טריש
רזא ינקודה עלאה עד סופא דכל דרגין כלחו איהו דא לבו,שא

דהשלמת

יחיק

החקר

בראשית

לדא ודא לגו מן דא עד דאוותכה דהאי קלי5ה להאי והאי
להאי נקודא קדמאה הוא נהירו פנימאח דלית ליה שעורא
לטנדע זכיכו ודקיקו ונקיו דיליה עד דאתפשפ פשיטו והחוא
פשיטו דהחיא נקודא אתעביד חד היכלא לאהלבשא ההיא נקודא
גהירו דלא ידיע לסגיאו זכוכא דיליונ היכלא דאיהו לבווטא
לההוא נקודא פתימא איהי נהירו %יה ליה שעורא ועם כל
דא לאו דקיק וזכיך איהו כההיא נקודא קדטאה טמיר וגניז
חהוא היכלא אתפשט 5שיטו אור קדמאה וההוא פשיטו איהו
לבושא לההוא היכלא דקיק וזכיך פנימאהיהיר .מכאן ולהלאח
אתפשט דא בדא ואהלבש דא בדא עד דאשכה דא לבווטא לדא
ודא לדא דא מוה ודא קליפה ואע"ג דדא לבושא אהעביד
איהו מוחא לדרגא אחרא וכלא בגוונא דא אהעביד הכא להתא
עדכי בצלם דא איהו בר נש בהאי עלמא מוחא וקליפא רוהא
וגופא וכלא איהו תקונא דעלטא כד הות סיהרא בשטושא
בדבקותא הדא הוה סיהרח בנהירו כיון דאהפרשא מן ושסש1א
ואתפקדה על חילהא אזעיר גרמ 41אזעירה נהורא ואתברון
קליפין על קליפין לגניזו דמוהא וכולא תקונא דמוהא וע"ד
ימי מארת הסר וכל דא לתקונא דעלמא .ודא הוא דכתיב
להאיר  %הארץ .ויעש אלדים את וצי חמאורות חגדולים
ויעש רבוייא והקונא דכלא כדקא יאוונ את שני המאורות
הגדוליס בקרסיתא בחיורא הדא רזא דא וטמא א%יס כהדא
ידו"ד אלהי"ס אע"ג %א איהו באתגליא אלא בארה סתים.
הגדולים דאתבריאו (נ"א דאתרביאו) בשמא דא כדא לאתקרי
בהו שמא דכלא כוצפץ סצפץ אליו שסחו עלאין דתליסר
מכילן דרחמי הגדוליס אלין אהרביאו וסלקין לעילא בגין

לתושש

דאינון עלאין מרזא עלאה וסלקין
כטתא
קלש לאהקיימא בהון עלמין.
שני חמאורות תרוייהו כהדא סליקו ברבותא הדא לא אתיישב
סיהרא לגבי שוטשאש דא אכסיף מקמי דא .סיחדא אטרה איכח
תרעה אוטשא אטרח איכח הרביץ בצהרים .שרגא זעירא אכדין
צהיר בצהדים שלמא חהיה כעופיה אכדין בבסופא .כדין
אזעירת גרסח למחוי רישא לחהאי דכתיב צאי לך בעקבי
הצאן א"ל ד1קב"תזילי ואזעירי גרסך .וכטזמן לית לה נהורא
בר כהשמשא דבקדמיתא תוויהבי כהדא בשקולא לבתר אזעירת
גרמה בכל אינון דרגין דילה .אע"גדאיהי רישא על"הו דחא
לית אהתא ברבוייא בר בבעלה סחדא את חמ4ור חגדול ידו"ד
ואת המאור הקטן אלדי"ס .סוף כל דונין סופא דטחשבח.
לעיל באתוון ד,שטא קדישא את
בקדטיהא אתרשים א
יזעירת גרמה לאתקרי בשסא דא4ים.
ידא
רביעאה דיליונ ולכוזד
ועם כל דא סלקא ל %ספרין לעילא באת  11בהבורא דאהעון
זיםמא קדישחג לבתר שופשפו דרגין 5פו4רא דא ומו)4רא דא.
דרגין ד4עזפשפו טמפרא דלעיל אקרון סמש%ת תיום .דדגין
דא4שטון סטפרא דלהושש אקרון טמשלת חלילונ ואשן הכוככים
ושאר תילין ונהשריין דלית לון חושננא .דכלתו חליין בוקתוא
רקיע וא4מיםתי העולסים .דכתיב ויתן אוהם אלחים ברקיע
דה4טים לתאיר על הארץ .דא ארץ עלאה לרעזא כדוגם 5דא
חי העולטים ולא להאיד על חארץ דא ארץ התאה כדוגט41
לעיל .טלכותא דדוד אההקן ביוסא ד 3כר%א וסטכא רביעאה
דא

ה8

שייו

יאתיישרו על חכהייחו ועם כל דא
דכורסייא אההשי
ער יום שותיתאח דאהתקן דיוקנא דאדט תקונא כדקא אוה
לא אתיישב בדוכתיה וכדין אהתקן כורסייא עלאה וכורסייא
רטזאח .ועלמין כלהו אתיישבו בדוכחייהו 1את11ן כלהו אהתקנן
 %גל%וי בששיטו דטופסירא דקוטרא ויוטא רביעאה איהו
יומא מאיס טבונים כד"א (ח1לים קיח) אבן מאסו חבונים.
הת"ד (שיר א) בני אמי נהרו בי דהא נהורא דא אזעירת
גרמח ונהירו דילח וקליפין אתקנו על דוכתייהו כל אינון
נהורין דנחרן כלחו הליין בהאי רקיע ח4,טים לאתקנא בהו
כורסייא דרוד:
ויאסר %הים נעשח אדט פתח רבי שטעון ואמר למלכא דחוה
ליה כמה בניינין למבני והות ליה אומנא וההוא
אוטיא לא הוה עבד טדעם %א מרשו דסלכא .כד"א (משלי ח)
ואחיה א 1%אטון טלכא ודאי איהו הכמח עלאת לעילא.
ועמודא דאמצעיתא טלכא להתא אלדים אוטנא לעילא ודח
אימא %אונ אלדים אוטנא לתתא ודא שכינתא %תתא ואתתא
לית לה רוטו לטעבד טדעם בלא ר,שו בעלה וכל בניינין דהוו
בארח אצילותא הוה אמר אב"א בחסירא לגבי אמ"א יהא כדין
י אור ויהי אוונ
וכדין ומיד הוה כד"א ויאטר אלהים יה
י אור מארי דביינא איהו אוטר
ויאמר הוה אטר לא~ים יה
ואונ4א עביד מיד והכי כלבניינין בארח אצילותא הוה אמר
יחי רקיע יהי סארונ וכלא אעזעביד סיד כד טיא ל%טא
דפרודא אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדט בשמנו כדמהתנו.
ב%מנו ההוא אור כדמוהנו החוא השך דאיהו לבו,ש 8לאור
כגוונא דגופא דאיהו לבוש 81לנשמוטש חח"ר (איוב י) עור
ובשר %ביו4י :ר* 81קם ואמר טטחבל הוינא דכד בעי
קב"ח לטכרי אדם אזדעזעו כל עלאין ותתאין ויומא שתיתאח
הוה %יק בהרגוי עד דמלקא רעוחא %אה ונחר שירוחא
נחורין ופוטו רט-עיה דסזרח .דהא טתמן נהורא נפיק ודרום
אהסי תוקפא דנתורא דירית מרישמש ו*שזהקף בסזרח .סזרה
אווקיף לצפון וצפון שזער ואה8שם וקרי בהיל סגי לטערב
למקרב ולאא4תתפח טזריונ בדין סערב %קא בצפון ואועף8ר
ביונלבויר דרום אתיא ואחיד במערב וסחרין ליה דרום וצפון

דסי

דאילין גררי גנחש .כרין סשרח קריב בסערב וטערב שריא
בחדוא ובשאה פכלהו ואמר נעוטת אדם בשטנו כדמוהנו דלחוי
כטונא דא בארבע ספרין ועילא והדט .4וסזרת שזרבק בו4ערב
ואפיק ליונ ועל דא חגינן אדם נטשהר דבית דח4קרש מק הו
נעשה שהם .קבאה אמרלאלין התאי דאתי מסטרא %עילא רזא
דשטא דא דסליק אוש .אדם 5רזא סתיטא %א 3אדם רזא
דאתוון דהא אדם %יל לעי 81ו%יל לחתא 44הם אחד לעילא
לעילאנ ם סתיסאהדאיחי ם טלמרבח הטשרת ף תתאה דסתיטא
במערב ודא כללא דלעילח ותתא .אההקן לעילא אתהקן לחוטנ
אלין אהעון כד נההע לתתא כלחו כחדא בואטלטותיח אתאוכה
דכר ונוקבא .ונוקגא בטפרוי אהדבקת עד דא8יל עלויה ש31ת44
ודמיך והוח דסי בשור דבי סקדשא להדטנ ונמר ליה קבאה
והקין לה גטה דשש4ין ל%ה .ואעלח ליונ וסשו תוא דכתיב
ויקת אחת טצלעותיו ויסגור בשר החה14נ ויקח אהת דייקא.
בספרין קדמאי אשכחנא דאליליתקדסיחא דהותעמיה ואהעברת
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סניח ווא חות לק%יח עזר כמה דכתיב ויאדם לא טצא עזר
כנגדו .מאי עזר סמך עד ההיא שעתא דבתיב לא פוב חיות

האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ת"ה אדם בתראח דבלא חווג
דהכ ,אתחזי למיתי על עלמא שלים.
תו אמר ה שמעון כתיב וכל שיה העוה טרס יחיח באיץ וכל
קךטב השדה טרם יצמה כי לא המטיר ה ,אלתים ש
הארץ 1ג 1וכל אויה השדה אלין אילנין רברבין לנטיעו לבתר
והוו זעירין תא הזי אדם והוה דא בספרא דדא אתבריאו
מ"ט לא אוובריאו אנפין באנפין .בגין דכתיב כי לא המטיר
ה ,אלהים על הארץ וזווגא לא אשתכה בתקוניח כדקא יאוה.
וכד אתתקן חאי דלתתא ואתהדרו אנפין באנפין כדין אי8תכת
לעילא מנלן טן ד)משכן דכתיב (שמות ט) חוקם הגמאכן בגין
דטשכן אהרא אתקם עמיה( .עד לא אתקם לתתא לא אתקפ
עילא אוף חכא כד אתתקן לרטזא אהתקן לעילא ובגין דעד
כען לא אתתקן לעילא לא אתבריאו אנפין באנפין וקרא אוכה
ובגיני כך ואדם אין
דכתיבכי לא המטיר ה ,אלהים ש
מ"
דלא הוה בתקוניה וכד אשתלימת
הוה
ם
י
ל
ת
ש
א
אדם וקדם לכן
לא אואתלים ורזא דעד כאן לא אית את סמ"ך בפרשתא (וחא
דתרי זמני כתיב לעילהיא הסובבעי ,בב"ר פ ,י*ז) דהא דא
בדא סמיך עולם דא תתאה כד אתתקן ואתהדרו אנפין באנפין
ואחתקנו אשתסח סמך לעילא דחא טקדמת דנא לא הוח עובדא
בתקונא (נ"א עולם בתיקוניח) בגין דלא המטיר ח ,אלהים
על הארץ ודא בדא תליא מח כתיב בתרית ואד יעלה מן
הארץ דא תקונא דלתהא לבתר והשקח את כל חני האדמח
ואד יעלה מן הארץ דא תיאובתא דנוקבא לגבי דבורא ד"א
טאי טעמא לא ד~מטיר בגין %א אשתבה תקונא דילה טן
חארץ וש דא מן איעא תתאה אתער עובדא לעילא .תא הזי
הננא סליק מן ארעא בקדמיתא ועננא אתער וכלא אהחבר לבתר
דא בדא כטונא דא הננא דקרבנא אתער מתחא ועבד שלימו
לעילא ואעעחבר כלא דא בדא ואהטהלימו כותא דא לעילא
אהערותא שרי נחעהא ולבתר אשהלים כלא ,ואלמלא דכנסת
ישראל וטריא באוחודותא בקדטיתא לא אהער לקבלח חהוא
דלעזלא ובתיאובופ דלחחא אהטהלים לעילא .רבי אבא אטד
אטאי כתיב ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע עץ
חחיים הא תנינן דצפשלך הכהט טאה וטנין חוה .ו %טימוי
דבהאשית טת%גין חחותוי עץ חחיים בטציעות דגנתא מנוט
וחוא נטיל כל טיטוי דבראושית וטתפלגין תחותוי ,דהא ההוא
נחר דנגיד ונפיק חא שריא
טתח ועייל ביוג וטהטן
מחשלגין טיא לכמה ספרין ועפיל כלא התיא גטעא ולבתר
נפקי סנה ומת%גין לכמח טחלין להתא כד"א (המליפ ק"ד)
ישקו כל היתו שרי כמח דנפקין בששווא
שפכדלנופפאןואלאעי
לאינון טורין עלא,ן דאפרסמונא דביא לבתר
ץ
חחיים מתפלגין חהותוי בבל סטר כפום ארחוי ועץ היעת
פוב ודוה אבואי אקרי חכי יזאז עץ דא לאז איחו באאיצעיתא
אבל שץ הדעת פוב ורע טאי חווג אלא בגין דינגחז טהרין
סטרין וידע לון כטאן דיניק נאזקא ומרירא .ובגין דינקא
נעורין סוורין וידע לון וופריא מעוייחו אקרי חכי טוב ורע

המץר

עלאין ואינון אקרון ארזי לבנון מאן אינון ארזי לבנון.
אינון שית יומין עלאין שזשת ימי בראשית דקאמרן ארזי
לבנון אוטר 3טע נטיעות ודאי דאתקייטו לבתר מכאן ולהלאה
סמ"ך .מאי היא ויסגור בשר תחתנח בסטרוי הוה והוה דא
בסירוי דדא ודאי עקרן קב"ה ושתיל לון באהר אחרח
ואדשוררו אנפין באנפין לקיומא כגוונא דא סמיכן עלמין
עקרן קב"ה ושתיל לון באתר אהרא ואתקיימו בקיומא שלים
ואגור ר ,אבא מנלן דאדם והוח נטיעין הוו דבתיב (ישקיה
י דייקא דלא
פ) נצר טטעי מעשה ידי להתפאר טעשה .יד
אשתדלו בהון בריין אחרנין
'1בז " 1לחים את הצלע אשר לקח מן האדם וגו ,א"ר שמעון
כתיב ה ,אלהים שם מלא לאתקנא לה בכלא ועל דא
אחקדיאת הכמה ואתקריאת בינה בגין דהוה ב,פם מלא ה,
אלחים בכלא בשלימו בתרי שמהן את הצלע דא אספקלריאת
דלא נהרא כד*א (חדיים לה) ובצלעי שמהו ונאספו שהיר
ה לאתקשרא
לקח מן האדם בגין דהא מתורח שבכהב נפקדנלאיי
גץטלחובא דסטר שמאלא דחאאורייתא מסטרא דגבורהאתייהיבדנ
לאשה למהוי אש ה קטיר כחדא ויביאה אל האדם בגין דלא
בעיא לאוטתכהח %חודהא אלא לאתכללא ולאתחברא בתודה
שבכתב כיון דאתחברת בהדיה חוא יזון לה ויתקן לה ויתן
לה מה דאצטריך היינו דכתיב ואת הארץ והא אוקימנא.
מכאן אוליפנא מאן דאנסיב ברתיה עד לא תיעול לב%ה
אבוה ואמה מתקנין לה ויהבין לה כל מה דאצטריך כיון
דאתהברת בבעלח חוא יזון לח וחואיתן לה מהדבעיא .תאהזי
בקדמיתא כתיב ויבן וה אלהים את הצלע דאבא ואמא אתקינו
לה (בכ"ד קשוטין ויבאה בגימט' כ"ד) ולבתר ויביאח אל
האדם (ועאלא ליה בחכהם קלין (ירמיה כה) קול שוטון וקול
שמהח קול התן וקול כלה קול טצהלות התניס) לאתקשרא כלא
עהדא ולאתחברא חד בחד והוא יהיב לח מה דאצטריך
'1כל "להים ביום השביעי דא תורח שבע"פ דאיחו יום ז'
וביה ששתכ %שמ ,דאיהו קיומא דכלא מלאכתו אשר
עמ8ה ולא כל מלאכתו דהא תורה שבכתב אפיק כלא בתוקפא
דבתכ דנפיק מחכמהא .תלת זטגין חכא ביום השביעי ויכל

אלחים ביום דחטביעי ויוטבות ביום ומטביעי ויברך איהים

אה יוםדחטביעי חא חלה .ויכל אלחים ביום דה8ביעי דא תורח
שבע"פ .דעם יום דהטביעי דא אשתכ %עלטא כדקא אטדן
וישגות ביום חשכיעי דא יסודאדעיטא בספדא דרב ייבא
פבא דא יובלא .ועל כך כתיב חכא טכל טלאכחו דכלא נפיק
טניוב ואנן דא יסודא כדקאמרן דהא נייחא ביח חוח יתיר
סכלא ויברך אלחים את יום השביעי .דא כהן גדול דטברך
ל%א והוא נטיל בריוטא דהנן כחן טפל בהאש וברנאן ביה
שריין לברכא ואקרי שביעי רבי ייסא פבא אמר הני הרי
ביסודא דעלטא איהו והד בעמודא דאמצעיתא ויקדש אותו.
למאן לחהוא אתר דאח קייטא ביח שריא כד"א (שטוחל ב'
ט ),וחראני אותו ואת נוהו ובתאי אתר שריין כל קדווטין
לעילא (ד*א דלעילא) ונפקי מניח לכנטת ישראל למיהב לח
ת*נוקא וע*ד ויקדש אותו חהוא אות קייטא כי בו שבדנ
יביח אהידן טיעין אהרנין בזהנייהא דבלא (ד*אביח נייהא דעלאין ותהאין ביח 8,שתא

שיי"

:כל אינון טיעין שרייןשיי"י

יהטלטת
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דשהר

ד11

(ד"א אתייא) לנייהא .אשר ברא אלהים טכללא דזכור נפקא מיזלת בנין ונת ותיבה נפקו מנייהו תלתא כגוונא דתלתא
שמור לאתקנא עבידתא דעלמא לעשות דא אומנא דעלמא עלאין ואלין אינון דנפקו מגו תיבותא שם ותם ויפת שם
למעבד עבידתא דכלא
דבמטר ימינא תם דבמטר וטטאלא יפת ארגוונא דכליל ל11
וחם הוא אבי כנען זוהמא דדהבא תחות קמטיפין אתערותא
דרוחא מסאבא דזהש קדמאה ובנין כך רשים ואמר וחם הוא
אבי כנען דאייתי ל"טיו על עלמא .ההוא כנען דאחלטיא
סוזרי וזורה
ההוא כנען דאח,טיך אנפ' בריין ובג"כ לא נפק טגו כללא
ויאסרו הבה נבנה לנו ע,ר ומגדל
דכלהו אלא דא דכתיב וחם הוא אבי כנען ההוא דאחשיך
קוסמורא דחרמנא מטילן בלשון הקודש דמה"ש אשתמודען
לט
ב'ה ולא ה 11ממלל'ן בל'שן אחרא בג'ן כך כת'ב
אא
ועתה לא יבצר מהם 1ג '1דאלמל' משחעאן בל'שן אחרא דמלאכ'
עלא' לא הוו אתשמודעאן ב'ה גרע הש'בו דא'נון חשב'ן
למעבד בג'ן דעובדא דשד'ן לאו א'הו אלא ברגעא חדא לחיזו לר לך מארצך וממולדתך וגף ה יוסי פתת (תהלים כד) טה
ידידות משכנותיךיי ,צבאות כמה אית לון לבנינייא
בני אנשא ולא יתיר ודברים אחדים דהוו ידעין דרגין עלאין
כל חד וחד על בורייה ולא אתחלף להו דרגא ובגין כך כתיב לאסחכלא בפולתנא דקודשא בריך הוא דהא כל בני נשא לא
ודברים אחדים ובגין כך אתיעטו בעיטא בישא עיטא דחכמתא ידעי ולא מסתכלי על מה קאים עלמא ואיגון על טה קיימין
דכתיב הבח נבנה לנו עיר ומגדל כלא ברזא דחכמתא הוא דכד ברא קודשא בריך הוא עלמא עבד שמיא מאט ומסים
ובעו לאתתקפא בארעא מטרא אחרא ולמפלח פולחנא דיליה מתערבין כחדא ולא ה 11גלדי ולבתר אגלידו וקיימו ברוחא
בגין ד"וו ידעין זזזא כל דינין בישין מתמן נחתין לעלמין .עלאה ומתמן ,טתיל עלמא לקיימא על סמכין ואינון סמכין
ובעיין לדחויי דרגא דקודשא עי"ר ומגד"ל דא הכמתא עלאה לא קיימין אלא בההוא רוהא ובועתא דההוא רוחא אסתלק
(ד"א) דהא הוו ידע' ו"טמא קדישא לא אתתקף בארעא אלא כלהו מרפפין וזעין ועלמא ארתת תה"ד (איוב ט) הטרגיז
בעיר ומגדל עי"ר דכתיב עיר דוד היא ציון וגף מגד"ל ארץ ממקומח ועמודיה יתפלצון וכלא קאים על אורייתא דכד
דכתיב (שיר ד) כמגדל דוד צוארך ובחכמתא עבדו למהוי "טראל טעיעלי באורייתא מתקיים עלטא ואינון קייטין
%1טשא דסטרא אחרא בארעא לדח"א אדון כל הארץ מאתריה וסמכין קיימ,ן באתרייהו בקיומא וליס תא תזי בשעחא
ולמהוי דיורא לסטרא אתרא בארעא ונעשה לנו שם כמה דאתער פלגות ליליא וקודשא בריך הוא עאל לגנהא דעדן
דאחידא שם לעילאנתקיף לה ביננא למהוי 'טם בארעא פן נפ ץ לאשתעשעא עם שדיקיא כלהו אלנין דבגנתא דעדן מזמרן
ידיעא ה 11ידעין דיחבדרון ושעל אפי ארעא ובגין כך הוו ומשבחן קמיה דכתיב (ד""ה א ,טז) אז ירנננו קצי היער
טתיהדין לטעבד עבידתא דא בהכטה ססרא אחרא איהו דכר סלפני וד וגף וכרוזא קרי ,חזיל ואמר לכון אמרין קדישין
דאדם חב בהו עליונין מאן מנכוןדעייל רוחא באודנוי למיטמע ועינוי פקתין
דזוהטא דדינא ק"חא
ונוקבא
תוקפא עלמא אוף אינוןוכענ
"ו דאתתקף יתיר לטחמי 51ביה פתוה למיננדע שעתא דרוחא דכל רותין ארים
בד
ה
י
נ
י
ג
ב
ו
ואתקפ
ל
ע
דכתיב אשר במ במ האש .בנחחכידאדם קדמאתדאייתיוא"יי
ט בסימו ונשתאזא ומחמן נפיק קלא דקליא הילין אחבדר לארבע
ן הנקרא רותא
סטרי עלמא תד סליק לסטר הד (פי' כחדקי'ו
ספרא אחרא על עלמא סטר בישא בעלמא
1יךך וד לראות .כיון דנחתא קדישה אחבלבלו כל אינון דרגין דכל רוה'ן כיטבא להר'ס מה'קת הנשטה ממקום חב'נה) חד
עלאין נהתו ותתאין סליקו ולא הוו קיימין באורח נחית לההוא סטר (פ" הנפש אתדבק ברות) חד ע"ל ב'ן תר'1
מישר כמה דהוו 51בתר בלבל ליששהון בע ,ליש 1ואחבדרו לכל (ש" הרוח 'ורד למטח לחהחבר עם הנפש) .תר' 1מתער'1
עלמא הד טטנא הוא ברקיעא וביה קיימין כל טפתחן (כאזעטרן) בתלת (ם" הנשטה השוכנת ב'ן רות לנפש) .תלת
סטריי
ורגעי דיומא ואינון ע"ל' בחד (פ" 'טאז הרוה והנפש מהעדנ'ן בנשמה) חד
דשבדי עלמא ואיהו קייטא זטין בשעתי
ה 11ידעין ברזא דחכטתא גנזאדהאיי כשצא וה1ו פתהי וטגרי אפ'ק גוונ'ן (פ" נפום רוה ונוטמח כולם נכנסים בביעח אז
בעובדיהון בטימרא דפומהון כיון דאועיבל טיטרא הבינה מוצ'א נ'צ1צות) ש'ת טנהון לסטר הד ושית סצהון
ומצליהי
אחכצע נ"היהו ואהר מתקן אשנהו בההוא בקעה נחת' 5ההוא סטר (פ" אותן שש ניצוצוח הראשונות סובבות
דלחון כל*
נח היוצאים מן התבה כד אתער הדוח לסקום התפארת עולם חבנ' 1אוש קצוות ושש ניצוצות 'ורדות
(תוספתא) ויהיו ב
נימירא סתימא סבתא דטבתין אנחיר טגיח לסרת מלבות .ר*ל 'טבע ה'כלות סמקום שהן באות) שית
דכל תדטן ט
נהירו דקיק הדוה דכל ו"עון נהיר ליסינא בטשח ובות ע~חנ ע"ל' בתריסר (ש" אותן שש שהן בז' ספירות עולם הבנ'1
ונהיר לשטאלא בחדוה דחטרא טב נהיר לאטצעיתא בתדוה (ד*א עוליפ לשם ש*' %ב הוו'ות) תריסד סתערין בזמטר' 1והרין
דארטתא) דתרין סטרין .רוה *הער ודוה סלקא ואתייחיב (ם" אותן י"ב הוויות עולים לטקום הבינח טקום טקור כ"ב
ברותא דבקן דא בדא הלת עאלין בתלרג טגו הלת נפקא חד אותיות) שית כל'לןבישרה ( "9חו' ניצוצות שב~כות ראל
בריה .דדבקא בברית אחעברת .רוח דטלקא מהעכרת טגיונ כד 'פבשה היכלות כלילן ב'"1ד ספירות) עשרה קאים בחד (פי'
חטאטרלתודיענו
אתייחיבט בתרין סטרין אאזדבקו רוהא ברוו"* וטתעגדאן הצשר ספירותעוסדין בחד נקודח ל*
וכ~

נח
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הזהך

מעלת הנשמה ומעלת תורתנו הקרושה) ווי לאינון רניימי וכדין אתחזיאת נשמתא בהאי עלמא דאיהי אתיא טחמש עעים
שינתא בהוריהון לא ידעי ויא מסתכלאן איך יקומון בדינם דאינון ת"ק פרסי דאילנאדחיי ושבעים שנה דא איהו ההוא
רחושבן אתפקר כד אסחאב גופא וגשמתא שטיא עלאנפי דאוירא אילנא ממש דאיהו שביעאה לדרגין ושבעין ,טנה אאץקרי כדין
רטיהרא וסלקא ומחתא וחרעין לא מתפתחן מחגלגלין כאבנין נפקת מההיא זוהמא דבחש ועאלת בפולחנא קד'שא הה"ד בצאתו
בגו קוספיתא 11י לון מאן יתבע לון דלא יקומון בערונא טחרן טההוא רוגזא ותוקפא דחהוא (שטן) נחש דחוה אסטי
דא בגו דוכתא דענוגא דצדיקיא אתפקרון דוכתייהו אתמסרון ליה ער השחא לגופא ושלטא עלוי באילנא שלטא ערלה תלת
בידא דדומה נחתי ולא סלק' עלייהו כתיב (איוב ז) כלה ענן שניז בבר נש תלת סרי שנין דאקרון שני ערלה .כיון דאעברו
וילך כן יורד שאול לא יעלה בההיא שעתא אתער שלהובא חד על גופא אינון שנין ואתעברת (ד"א ואתערת) נשמתא לטפלח
מסמר צפון ובמש בארבע ספרי עלמא ונחית ומטי בין גדפי פולחנא קדישא פקידת לגופא לרעותא טבא לכפוף לחחוא נחש
דתרנגולא ואתער ההוא שלהובא ביח וקרי ולית מאן דאתער דהא לא יכיל לשלטאה כמה דהוי דכתיב ויקת אברם אח שרי
בר אינון זכאי קשוט דקיימי ואתערו באורייתא וכרין קב"ה אשתו 1ג( ,1אברם דאי ,אתשרי דא ה.,י ,דא נשטהא לנשטתא
וכל אינון צריקיא דבגו גנתא רערן צייתי לקליהון כד"ש והוש זכר פ דא נשטתא נוקבא) דא גופא דאיהי לגבי נשכאזא
(שיר ה ),היושבת בגנים חברים טקשיבים לקולך חשמיעני :כנוקבא לגבי דכורא ואת לוט בן אהיו דא (יצר הרע) נחש
דלא אעדי כל כך טן גופא בגין דרבקותא דגופא לא אעדי כל
מתרי תדךה
בך מניה אבל אתערותא דנשמתא אלקי ליה תדיר ואתרי ביה
תאנא בתוקפא דהרמנו דמלכא אנציב חד אילנא רבא ותקיף ואוכח ליה וכפיף ליה על כרהיה ולא יכיל לשלטאה ואת כל
גו נטיעו עלאי נטיע אילגא רא בתריסר תחומין אסההר רכושם אשר רכשו אלין עובדין טבין דעביד בר נש בהאי
בארבעמטרין דעלסא פרישא רגליה ת"קפרמי מטלנוי כלרעותין שמא באתערותא רנשמתא ואת הנפש אשר עשו בחרן .ההוא
דאינון פרסין ביהחליין .כד אתער האי כלהו מתערין בהדיה נפש דהות בקדמיתא ברבקותא בחברותא דההיא ערלת בהדי
לית מאן דנפיק מרעותיה לבתר כלהו ברעותא חרא בהריה גופא ואתקין לה לבתר דהא לבתר תליסרשנין ולעילא דנשמתא
קם מלעילא אתנחית במטלנוי לגו ימא מניה ימא אתטליא אתערת לאתקנא לגופא תר11יה 1מתקנין לההוא נפש דמשרעזפא
איהו מקורא דכל (ד""א לכל) מיין דנבעין תחותיה מתפלגין בתוקפא דנחש ותאובתיה בישא הה"ד ואת הנפש אשר עשו
כל מימוי דבראשית שקיו דגנתא בית תלייז כל נשמתין בחרן ועם כל דא נשמתא אתקיפת בית בההוא נחש לתברא
רעלמא מניה פרהין נשמתין אלין עאל' 1בגנתא לנחחא להאי ליה בתוקפא בשעבודא דאורייתא ואכהטיךליהלגביבחי כנסיות
עלמא נשטתא כד נפקא אהברכא בשבע ברכא למהוי אבא לגופא
ובתי מדרשות .הה"ד ויעבוי:
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מ"ח)
שכם
ך
ל
אחזע
ואני נתהי
בעיא לנחתא להאי עלמא אומי לה קודשא בריך הוא למיטר דא שכינתא דאתחזי ליה הואיל ואתקרי צדיק דהא צדק לאו
פקודי אורייתא ולמעבד רעותיה ומסר לה מאה מפחהא דברכאן דיורה אלא בהדי צדיק ודא הוא עד מקום שכם עד אלון מורה.
רכל 'ומא לאשלמא לדרגין עלאין כחושבן ל"ך ל"ך .דהא אלו בתי מדרשות דאולפין ומורים תטן תורה ברבים והכנעני
כלהו אתממר לה בגין לאתקנא בהו לגנתא ולמפלת לה ולנטרא אז בארץ כדיז אתבסם ואתתקן
בגופא בעל כרהית
י
"
ת
צ
י
לה מארצך דא גנתא דעדן (וממולרחך דא גופא דאתקרי אילנא
בשמהן מגיאין אז
דסגיאין שמחן אית ליה ובגיני כך אדכי
דחיי דאיהו תריסר שבמין עלאין ומבית אביך דא יכינתא בארץ וראי ואתכפיא בהאי ואטאי אקרי כנעני דאסחר גופא
אביך דא קב"ה שנא( ,משלי כח) גוזל אביו ואטו ואומר אין לדינין בישין ונשמתא קיימא בהאי עלמא כדקא יאות בגין
פוטע וגו' ואין אביו אלא קב"ה ואין אמו אלא כנסת ישראל לטזכי בה לבתר כד נפקית מהאי עלמאאי זכאח סלקאת לאתרא
אל הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא) (נ"א וממולדתך דא דנפקת טתמן דכהיב אל מקום המזבח אשר קץטה שם בראשונוג
אילנא דחיי וטבית אביך תריסר תחומין שבטין עילאין אל וכתיב אל המקום אשר היה שם אחלה בההלה אהלה בה"א.
הארץ אשר אראר דא איהו האי עלמא)
והותא איהי קיימאת בין לסלקא לעילא ובין לנחתא לתתא
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הטזבח אשר
העי אי
שטך הלה .והיה ברכה ארבע ואברכה מברכיך חטש ומקללך עשה שם וגו ,מאן עשה ומאן טזבח אלא
עשח שם דא
אחטי
אאור שית ונגרכו בך כל משפחות האדמה הא שבע .כיון קב"ה דאיתו עבד תמן האי טזבת ואתקין ליה על תריסר
דאהברכא באליז שבע ברכאן מה כתיב וילך אברם כאשי דבר אבנין למספר שבטי בני יעקב
חיה דבר ח' אליו לאמר
י
ש
א
אל' 1ה ,לנחתא להאי עלמא כמה דאתפקדא טיד וילך אתו ישראל יהית שטך ודאי ומזבת דא עשה שם בראשונה כד
ל51כ דא איהו נחש ראתלטיא ואתלטיא עלמא בגיניה דאיהו אתברי שמא עילאה טטירא לכל לטין .יטיכא"ל כהנא רבא
קאים לפתתא לאסטאה לגופא ולא תפעול נשטתא פ1לתנא קאים ומקריב עליה קרבנין דנשמתין כיון דנשטתא סלקא
דאהפקרהערדיעברוז :לח בהאי עלטא י"ג שנין דהא טתריסר תטן טה כתיב ויקרא שם אברם באום ח ,נשומתא קארי תטן
אעין *1לא ושטאא אתערת לטפלת פולתנא דאתפקדת חח"ד ואצרירא בצרוראדחיי וכל דאאי זכאה בהאי שפ לחתקנא
ואבדס בן תטש שניפ ישבעים שנה שבע ותמש תריסי איגון גופא כדקא יאות ולאכפיא חוקפא דההוא לטייא עד דאתפרווא

דהטלמת

לחלקבראשית

מניח .סח כתיב ויחי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי
טק3ח לופ (דא יצר חרע) דבכל יוטא ויומא בחאי שפ
אי3ון סיען ומנחיגין דנשמהא ואי3ון סיען וס3חיגין דיצר
5יע אינון בקטרוגא טקפדגין אלין באלין ו%שייפין רגופא

בצערא בי3ייחו בין 3שמתא וחחוא נחש דקח מגיחין קרבא
בכל יומא
סחרכחיב.ויאסר אברם אל לומ נש1בנתא אהדראלגבי
ס
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ו
יצר חרע
תחי
ביני
רועי
ובין רועיך ,ספריןדילי וספרין דילך כי א3שים אחים אנת.14
יצר פוב ויצר חרע קריבין דא בדא דא לימינא ודא לושא35
חלא  %חארץ לפניך חפרד נא טעלי סגיאין חייביא אינון
בעלמאזיל ושופאבתרייהו ואהפרשטעמי אם חשמאל ואומינה
וגו ,ואוכח ליח ואעיק ליה בכטה קריבין דעביד בחדיד כ%
יומא עד דכחיב ויפרדו איש טעל אחיו כיון דמתפרשין דא
סן דא טחכהיב .אברם ישב בארץכנען .אתישבת 3שמתאבאינון
ידיקיא נישונא פב בשלם ולופ יוכ בערי אבכר הוא לפיא
סקמרגא אזיל לק8רגא ולאהחברא באתד דחייביא תמן דכחיב
ויאהל עד סדום סח כחיב בתריח ואנשי סדום רעימ וחפאימ
לפ סשו תמן שריא ושוי דיוריח בי3ייחו לאחהברא בחו
לאמטאח לון ולאובדא לון וישוטע אברםכי נשבח אחיו וישטע
אברם דא 3שמתא דאואוארה בדכיו בגופא כי 3שבח אהיו דא
יצר חדע דנשבה בין אינון חייביא בהובין סגיאין וירק את

חניכיו ולידי ביתו אילין אי3ון צדיקיא דלעאן באורייתא
יאי3ון שייפין דגופא זריזין לסחך בחדי שטו3ח עשר ושלש
מאות אלין רמ*השייפין דגופא ושבעין דרזא דנשמוזא דנפקא
מתסן בכלא אזדרז למהך תטן לגבי אי3ון חייביא לאהבא לון
מחוביחן .סח כחיב וירדוף עד דן רדיף אבתרייחו ואודע לן
וי3א דהאי שפ יעי3ש תיהט ולא יחיב דמיכו לעי3יה
בייממא ובליליא עד דאוכח לון לאי3ון חייבין ואתיב לון
בתיובתאלגבי קוח"טא בריך הוא טח כתיב וישב את כל חרכוש
אתיב לון בתיוובתא שליטא כרקא יאווג ווגם את להש בן אחיו
1ג ,1אפילו להחוא יצר חרע אחקיף וסזדיח עד דאכפייח בעל
כרתיח ואנשזיק ליח כדקא חזי כלא אתיב וטזיובתא 'שלינשזא
כדקא יאות בגין ולא אשתכך יטשטא וליליא עד דאווכח לון
ורדףלוןן על וזחוא תובא דחאבוו עד וטזאבו בתיוובתא שליבחזא

דזחתך

ן3נ

פשח .ודח חוא דא8רי 13טאי דטהעסק באורייהא יהכי ליח
אורך ימים בעלטא דאתי ויחכי ליח עושר וכבודבזיטא דין
שצאמר (מ8,לי ג) אורך ימים בימינה וגו ,וסאן דיועזי
דיהו3י טפא בעלמאדין ולא יתע0קבאורייתא ובעובריןמבין.
יחבי ליח עוהרא בשפ די 1פ ת ישס%א 5פיש דיצר
חדע ובעוחדא דאעבידביש וירית גיה4ם ואי תיטאוכי לא
אית בעלמא דין עוחדא מסמרא דקדואעג אין דכל חמקיים את
חתורה סעו3י ם1פו לקיימה סעושר ודא חוא עוהרא מבא
דמספדא דקדושה):

ררא
וירא אליו (דניאליב) והטיכילים יזחירו כזחרחרקיע .זח*ה
זחרא דזחרין בדליקו זחרא זח"ר דאנחר ואדליק ונציז
לכנאץ ספרין ~ח"ר פליק ונחיה .זח"ר 3ציץ לכל עיבר .זה"ר
נגיד ונ*יש זה*ד ולא פסיק לעלטין זח"ר דעביד תו~ין
זח*ר פמיר ו3ניז נציצו דנל נצוצין ושרגין כלא ביח נפיק
וממיר סתיס ו%יא תזי ולא חזי (זה"ר) ספרא דא מבועא

דבידא 3פיק ביטטא פמיר %יליא .אשתעשע בפלגות ליליא

בתו~ין דאפיק זח"ר דזחיר ואנהיר לכלא כללא דאורייתא
דאהחזי וכל גוו3ין סתימין ביח ואתקרי בשמא
ודאא
יחיתלת טונין אהחזי לתתא סהאי תלת טו3ין לעילא
דאדנ"י
מאלין עלאין אתמוטך כלא (אי3ון שאין זהר) דלא ששזזי
ו3ציץ בתריסר 3צוצין וזחירין דנציצין סניוג תלימר אי3ון
ברזאד,טמא קדיומש וגו .,רזא דא"סירוךאקרי .כד אוטזבר זחר
רטזאי אדני בזהר ש 8ידו"ד אתעכיר שמא סתים דביחידעי
נביאי קשופ ומסתכלאן לגו זתרא %אונ ודא יאקךונקי חיזו
פמירין דכתיב (יחזקאל א) כעין ההשמל מתוך חאו.

%אין רמאין טבין דימינא .הוש 3שדין דאורייתא
ין ומת%גין ב1טזוון ואריון בהו4טלין סשל3וי דקיקין
יי
תק
יפ
סתנ3
ברזי פליגין אלין תשע ולי8ין  %אהיון .אתוון סנייחו
אתפשטו אשחארו נקודין לאעלאה לון לא 153לי 1בר כד אי3ון
גפקין אלין אי3ון ברזא דאין סוף .בלהו א5עון (ספללן)
ממלנין ברזא דאין סוף כנאז דאינון בשלי לון חכי נמיי5לי
אי3ון טחימין אתוון גליין ולא גליין ,ה4י פ8ירין  %סה
כרטחזי:
אחרהיברים חאלה וגו% ,ין פתגסי אורייתא דכהיב (דכרים דשריין אהוון .תשע שמחן גליפןבעיר ואי3ון קדמזאת אהיונ
ח) את הדכרים האלח דבר וף אל  %קו%כם .מח לחלן יו"ד ח"א אדי*ד אשר אדיאד ידו"ד א*ל אלהים ידוד
פתגטי אורייתא אוף חכא פחגמי אורייתא בתד דאשח1ל בר צבאווג אדון .שדי אלין אי3ון 1המר ז858ץן %יפין בפאריחון
נש בחאי %מא בדברים חאלה קב"ח מבשר ליח ואקדים לה וכלחני שמהן שזגלישו רמ"ח אבריםועאלין בחדארון חברירנ
ל3ו8מ5טש ופלם (בשורות מובות) הח*ד אל תירא אברם אוכי ומאן איחו שמא דאקרי אדני ודא (ד*א רזא) אהגלי ח,שתא
ן בישין רגיחנם .שנדך הרבה מאד בגין דסל לאברהם (נ"א ידו*ד צבאות ונ"א  %אוג"י) מיכחל שטא
סגן לך ס%י"ני
מאןדאש5ילבאורייהאבהאי עלטז4זכי ואחסין ירו5אץ אוזם4וטז דימינא דקא אחיד וטשטשא לשמא דא יתיד 5אינון אתרנין
בעלטאיאתי ,כנחז דנאי(5סאיי ח) להנחיל אוחבי יש מאי בכל אושר דרזא דופי יאסא המן סינ %חמן אס%יק אאי
י:
שי)י המ8יר סינסאדלוםאמוטה,ל.יש"להים בהדיהוי
י*ו( 4דא י* 8,מאין תלת עשר 4וורי די4פרפמ41א דכיאדיהכ
ליח אחס4תא %אה ש פ שי) (רא ת %פ
%
ווז
דבדורי (נ*א דכורירי ונ"א
3
מ
ל
ע
ד
ואוצרותיחם אמלא גהאי %סא סעוהרא וטכל פיבו
.
א
ת
פ
ם
1
ה
קפורי רטאי חורם3י
דבורייני)תכימין כס%ח 14יסת%ון לס4רעבש,טיאדרישא
מאן דאזיל לימינא זני לעלטא דאהי וטאן דאזיל לשטאלא
חדיז (דאית שאטשלא קדישא ואית שאאשלא חיורש אהקין כדסייא ע*ג 88נין דאב3ין דטיגליפין פבן
ח1א עוההאנזיט

14

השלמת

לחלק בראשית

בין אינון אבנין אית הד מרגליפא שפירא בהיזו יאה בריוא
קומטרא דקנטרא (ג"א דקיטרא) דמלהטא ב 1טונין איצון זף
עונין מלהטן לכל סטר אלין  1מתפרשאן מגו ג ,גוונין אלין
זיקין בזיקין דנציצין לד פטרי עלמא הכא איתא זיקא
תקיפא דפטר ש1מאלא דאתאהיד בשמיא אינון טונין שבעין
דינא יתיב וספרין פתיהו טהכא נפקי גירין ופייפין ורוכטןין
ואוטא דקוסטרא ואתאהיד א,טא תקיפא דנפקא נהטמיא ביה.
כד אתאהד אשא עלאה באלין דלתתא לית מאן דיכיל לאהבא
רוגזא ודינא עיינין להטין כטיפין דנורא נהית בהו לעלמא
11י מאן דאערע ביה הגיר (פ" 8הרבין) הרצין .איהוא הרבא

ביש מא (פ"א פפקא) פתקא
שגנאבידיה לאהייפ ש צ
דאינון שבעין ברשו דאתאהיד ההוא פטרא דשמיא נהית בידא
שמאלא בכטה דינין אההפך בכמה גוונין הפוך בכל יומא
איהו אקרי כרום זלות דמתקנא לגבי בני אדם כל טונין דכלי
זעמו דקב*ה ביה אההזיין ואינון יהבין ברומו זקלכאש.
ובני נא1א בטכלותא דלהון לא כהטגהי בהון גפרית ואש דטזוכא
דמיא ואוטא דמהההכי מן שמים אתאהדא דא בדא ונהת %
פדום ווי להייביא דלא טשגיהין על יקרא דמריהון:
עשרה שמהן גליפן בהורטבותא דמלכא (פי ,הוטם במלואו עשר
אותיות יו"ד ה-א וי" 1ה"א) עשר אינון ופלקין
להושכן סגי (פי ,יו"ד עולה עשרים יו"ד ה"א עולה כ"ו
יו-ד (נ"ל ה*ה ו*ו) ה-א וי"ו עולה נה,ב.י,י"ה יה*ו יהו*ה
עולה ע"ב) שבעין טונין מלהטי לכל פטר נפקי טגו שמהן
דאגליף רזא דשבעין שמהן דמלאכייא דאינון ברזא דשמיא
(הם ע"ב ונקראים ארבע סהנות שכינה והם למ8ה טטלכות).
ואינון מיבא 5נבריא 5רפא 5נוריא 5קם*ק *קדוסיא5
"ס5כיא* 5צדקיא 5פת*ה "פדא" 5תוסיא- 5הסדיא 5צר*י
*צוריא* 5רזיא* 5יופיא 5סגו"ל *ססוסריה *נזריא5
מתריא( 5ונ*א ורריא5" )5מא 5היר*ק -הזקיא" 5רהסיא5
*קדושיא 5שב*א *שמעא- 5ברכיא( 5נ"א "שכניא 5ונ*א
*ברקיא* )5אהיא 5הלם *הניא5* 5הדיא" 5סחניאל (ל'א
*הגיאל *לעדיאל *טיכיאל) עניא 5ענא 5אהניא 5רהסיא5
עזריא( 5נ*א *וכנאל *רומאל *קדומיאל ,שר"ש "הכמיאל

וי

*קרוטיאל *רמיאל הר*ק) .סנניה ודרנזיה ריסיא 5דוסיא5
סניה מהדיא 5עזריא 5נריה סמכיא 5רסיא 5ברקיא5
סדר דישר.ק) *תסוריה "שבניא* 5רביא* 5קנוניה *צוריה
פסיסתה (צורטק) *עדיא" 5ססביא* 5נריא* 5מרוניק*5סני "בסוסיה *יריא* 5פסרוסיה (ס*א הנניאל) *הוניא5
*וכריא"5ואריא* 5הינאל *דנדא* 5נדיא" 5בדא" 5אנפיאל
"ועדיא* 5אדני על כלהו:
כר סיטזכרן ~הו כהדא ברזח הדא בהילא
%אה
ן
י
ד
כ
אקרי
(ר*ת

וידו"ד (פי' כשע"ב מלאכים מושזברין ב~כות אז נקרא
סיכות הוא וביתדינובישו
ן וה') .כלא ב~לא הדא טאת 11
מן השמים שמא קדישא דאהצליף בשנעין שסהן אהרנין רזא
ז1,טים ואלין אינון שבעין זהטלטין ליז ודינין רזא
דייהו*ה ואלין שבעין וטטהן בקדוו1ת יהו*ה ש1מים :אלין
נטליןטט*לין (פי,,טם ושל ע*ב גשרים היוצא טפסוק ויסעויכח
ם ואותם ע*ב מלאכים של משה
ויפ אלו הם נקראים שיטי

ש

דההך

בסלכות טקבלין טע"נ שלמעי
ה ונופלין סהם) .וידו*ד נפיל
מאת ידו-ד דא מן דא (שי' מלכות טתפארת) .ואלין תליין
מאלין ההאין בשאין ו~אקשויא ההג ובהאי קנ-ה אשתמודע
ביקריה( .שי' סוד של אותן ע*ב שמות הוא שם ידו"ד והוא
הרוכב שיהן כנשמה לגוף) :שטים דאינון רזא ידו-ד דא
איהו ברזא דשבעין והרין וטטהן "8( .ע*ב המלאכים של משאש
סההבריםגע"ב שטות של טעלה הצקראים שמים) :ואלין אינון
דנשקי מן ויפע ויבא ויסהוה"וי"5י סהט ע"5ם מה*ש "55ה
אב-א בה"תהז"י א"5ד 5א"1הה"ע .הלק רומשון יו* 5מב-ה
הר*י הק-ם 5א"ו ב"5י 5ו" 1פה 5-נ-5ךיי"יסי"
ה הה*ג
הלק שני טת-ה הא"א יר-ת שא"הרי"י או*ם 5כ* 3וש*ר
יה-ו 5ה"ה בו"ק סנ"ד .הלק שליש' אנ"י העשם רה*ע יי*ז
הה-ה סי*ך וו" 5י*5ה סא*5ער"י עש* 5סי*ה .הלקרביעי
וה"ו דנ*י הה-ש עם"ם ננ"א ני*ת סב*ה פו*י נם"ם יהל
הר"ה סי"ר .הלק המישי וס-ב יה"ה ענ* 1מה*י דם*ב
סנ-ק אי"ע הב"ו רא-ה יב"םהי*י מו*ם .הלק ששי
בשבם-5ו:
וא5ין אינון שבעין שמהן דשלטין  %שנעין דרגין ההאין.
רזא וידו"ד אלין,שבעין שטהן ידו*ד רזא דאקרי וטמים שבומז
רקיעין אינון דפלקין ל,שבעין ,שמהן ,טטא קדישוש ודא איהו
וידו"ד הטמיר מאת ידו-ד מן השמים פתרא רפתרין להכימין
אתססר ,שכאש דא דאקרי ,שמים מניה אהברי פתרא דאקרי אדם.

י

השבןשייפי גופאדאינון הושבן מאתן וארבעין ותמניאשייפין.

השבן אהווהי מאתן ושית פרי שמא דא דאיהו רזא
"
וסתר
כללא דכל אורייתא בכ*ב אהוון ועשד אטירן כגין דהא ווטש
דא מאתן ושית פרי אתוון ותלתין ותרין שבילין דאהכלילן
ביונ הא טחתן וארבעין ותטביאשייפין דגופא .רזא דקרי אדם
דלשיפ  %כורטיא רזא ,1טבעין דלתרטנ ופהרא דא דכתינ

(יהזקאל א) ועל דטות הכפא דמות כמראה אדם %יו מלטקלה
ודא הוא סהדא דכתיב ודה המטיר  %סדום וגו ,טחת ה ,מן
השסים וכלא הד ומלה הדא ופתרא הדא להכימי לבא אתטסה
זכאה הולקהון בעלמאדין ובעלמא דאתי:
1יע 5לופ מצוער וגו ,טגו הורטנוהא דסלכא אתפרשא מסטרא
דימינא הד התוכא דקטורא דגלופא כיזדכקא בגו ההוכא
דדהבא טמפרא דשמאלא .בט טס41כו (דיצריה) (נ*א ודיוריה)
ואתעביד דקטוראיטמש דאילנא כד בעא יצהק לאאעערא בו~טא
בתוקפיהדדינא קשיא אהתקףושרישדדגין מקיומייאו ואהתקף
אברוט ופריש ההוא דקמירא ושרא דאילנא טגו וטהוח ססאבו
ההוא נהש קדטזשת עאל כאגביה ד1חשוא אי~א ואיהו הסוא
דשהא ואולידהריןדדגיןקפירין דא בדא ואיטן דרגין דסהרן
בספר טט4בו הד אקרי מלכ"1ם והד אקרי שעו*ר .דא עיטא
דאהכמיא ההש עי8א דאהגלישנ פעו*ר דאהגליא
וכל
יזכ0יש
אי
יש
עובדויבאתנלייא .סלכו"םדשיזכסיאאיהו וכלעוברויאב
טאלין הרין שחו,ט! זינין 0גיאין לזנייהן ופזרן ימא רבא
ולכלאליןספרי מפשט.וכל והד שף (נ*אנזף) לרוכהית נטונא
דאאיהו לההא לופאהפריו 4טאכההטוששידיוריחבאכשי סדזם.
כד אהער דינא בהו אדכר לאבההם ושלה ליח טהסו ואהפרש
טנייהו יי
ן אשקיאו ליה בנהיה ואולידו בהו הרי אוסין הד
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ח 15

החץר

סואב .חד כאתגליא וחדבשזכסיא .עמון בהחוא רוחאידדכוה 3יעקב נחית לגכח ואזל לאתרח שנאמר
עמון וחד
אדקררגיאדיליח מלכאוק"רםיעיטא דאתכסיא .מואב דרגאדיליה פעו"ר וילך חרנה וחמא כל הקון ביתושואשהייב מיו 4דנודאדיליח
טלה באהגליא .ובתרין אלין אהיד דוד סלכא לבהר סן סואכ סמאשל אבאיש קסיח ונחת לאגהא בית קרבא ולא יכיל ליח
איה רות ונפק ט 43דודסיכא .טן עטון אתעפר דיד סלכאבהאי דכתיב ויאבק איש עמו וגו ,כדין אוותזיב טכלא ואשותלים
סחדוהאלזי.עאדדוד .דכתיב (סלכים !מ יא) ויתן בשלימו ואגהלק בדרגא שליס ואתקרי ישראל כדין סליק בדרוא
עטדאדאיח
ינזר יאת הערות .הא .הות סן מלכומ דרגא דבני עלאח ואו~הלים ככלא וחוה עסודא דאמצעיתא ושיח כתיב
עעיו את ח

עסון דכתיבייקח אתעט-ת מלכם מלכום דרגאדבוי ?מוןחיא( .שמות כו) והבריח התיכון וגו ,מהו ויגע בכף ירכו דאינחו
ן נדב ואביחו דנפקו מן ירכו דאחרן ויעקב שלימא שיח כתיב
דכתיב וחהי  %ואש דוד וסתסו הוח סחרותא לבנוילעימי
והבריח חתיכון בתוך הקרשים סבריח מן הקצה אל חקצח:
ובה אשהסווע מאן דאיהו מן כנוי דדוד דאההזי ל%כא ודאי
דאטרינן טן דוד הוא.דא*ילו אתיליד בההוא יוסא יכיל חוא ויחלום וחבה סולס מוצב ארצה וראשו מגיע חשמיכטז .חלכטו
לטמבל חחוא עמרהעל ריושיח דחות כה8קל ככר זהב ואבן יקרה מררגא שתיהאח מאינון דרגין הרין דנבואח עד חהוא דרגא
חוונ וב*נ אחרא אלא יכיל לממבלא ודא חוא דכתיב ביואהם שית דרגין אינון ועל דא חלמא חד נ4טתין דרגין דנבוזא.
ויתן %יו אה פזר ואת חעדות .ובתרין דרגין אהאחיד דוד סולם .חמא בנווי לזסינין לקבלא אורייתא בטורארסיני סולם
טלכא ואינון הוקפא דטלכותיה לאתתקפא  %שאר עמין דאי דאפיני (ם"א בגימטריא) בגין דאיהו נעיץ בארעא וחשיב
לא אתכליל בפפרא דלחון לאיכיל לאתתקפא %ייחו כל דרגין ב%יקו לשמיא וכל רתיכין ונהטיריין עלאין כלחו נהתי המן
בהדי קב"ח כד יחיב לון אורייתא וכלא חסזג חמא מטטרון
ו,טארעסיןסלילן ביח ברוד לאתגברא ולאתתקפא %יהו:
סבא דביהא דשליפ בכל דיליח דאיחו קאים בשלפנו על חאי
ש 8פולפו פם שרי ופליק לעילא בסליקו דוטמא דמריח
ך8ש8
ידו"ד אתר דיעקב אשהלים ביח לבהר ורא184
פתרי הורח
ז,שם שד"י איחו י' ודא מגיע חשסימה כיון
יעפמ בקפרא דפהימו מע מתרא פחימא נפקא 4תר דטטי וסליק את דא להחוא אתר אשתלים ואתקרי בההוא
ויצא
אסש%ריאה דנהרא .כלילא נאןרין גוונין דכצשץנרן כחדא .כיון שמא דפזריח ידו"ד וחנה %אכי אלהים עולים ויורדים בו
דאלין אתכלילו דא בדא אתחזון ביח כלגווני ארגמן איחו כל אינון טלאכין קדישין דקרבין למלכותא סלקין ואינון אהרנין
היזו דנחורין ביח כלילן רצוא ושוב .אינון נחורין לא %אקרבין הם נחתי ותו בו %קי ונחתי כד איהו סליק סלקין
חבורא הדא אחהברן בהחיא והר בהצאי זח"ר בחדיח כד נחית נחתין בהדיה .מלאכי אלחים הריפר מרנילאן
3אץעכבן לטהט
ירי .שמאאיחו לההיא דסתים %אידיע כ %קול פנאן ואינון מיכא"ל .קדמיא"ל .מרא"ל .גבריא"ל ציקיאשל
שארי מאן דשא
טהיטניהא דכלא .חהוא דסתים ולא חסדיא"ל רפא"ל רזיא"ל מטורי"ונ נוריאאל יפיא"ל ענא"ל.
יקן;ב אקרי בהאי אההזי
ידואד שלי 16ד %סטרין איהו %אה אלפי שונאן שנא"ן שו"ר נש"ר אריאה ן ,אדם כליל דבר
ידיע כלל בהאי שריא
אשזכח יעקכ שלימו דאבהן דאחיד סכל מפרין ונוקבא ואינון סלקי כד איהו סליק ו%ין נחתי נר איחו
והפשל 4ני
%ברירו דושמא דא אקרי דכחיב (ישעיח מא) יעקב נחית .ותו  %אינון דשל"י בשלמנו דחאי עלמא  %ידיה
זח"ר דא
או8ר בהרתיך .הרין שמהן אקרי יעקכ וישראל .בקדטיהא פלקין וכל אינון דנחתי  %ידיח נחתין כלחו בתאי סולם.
ל סתרא דסתרא דא כד הוח בקדסיהא בחאי ידו"ד שלפא  %כולא דבתיב וחנח פ נצב עליו כר אתער
יק;1כ ולבתרייירא
טופא דמהשבה דאיחו שרושא דאורייהא דבכתב ואיחו תורח כתיב אין וחכי אם בית אלהים ודאי וזח שער חו4מים בית
באר שנאמר (דברים א) הואיל סהאה אלהים
ואיחו תרעא לאעלא לגו דכתיב (ח4לים קיח)
ית.
ו.%יבאא"ארקראייהו חהוא דאקרי,אבע .דבתיב (ם"א ו) 8תחוליודשאעירי צדק אבא בם אודחיונ וח השערלי .4זח,יער
עש
יעןחו2ורון
ב
8ר
,א
ב
שצים .וחיינו טול גדול ודא סופא דנשה8,בה בא*ר
וה4מים %א חד-
ויבנחו
ע
ב
ש
ריוא לנאשיכשוחא כיון דחהדבק הצספצצא .בני %מא רחימי %אה חורטנא דבורייני ,קריבו
ישבע איהו ויקןך בהאי
ח ל*אזבחנא בושזוא אהר דאתבהינו
בזאויטנוהא דא אשפריך לי
שסעו מאן חכיסא בכו טארי
חלתועאי4יצנויןןוב%סיוףכללחונןו.ליהי
שטץןדיליח דעאלו בשלמ ונ*קו בו8לם .סאי כתיננ ויצא יעקכ ולינדעב,צעהאדריו4ש חווראנפיל
בגלו5ח
סהרא דרזא דמחימנוהא .וילך הרם 2בגליפין חד א ,וחדי
 ,וחד  ,1ואהגליף אי"ן א ,רישש %אה
מבאר שכע (ס"א מפדא)
,
י
א
ה
ו
ע
ד
ד
דששה זנונים אשה 5נאפה .סהרא דסתרין סתרא מגו דכלא שמירא יכל 5סירין סליקו
חוי .אהשתכ1
0אי
אא דפיהרא דיצהק מגו דורדיא דחפקש נפק חד נעיצו סרישא לעילא ונהת לתהא .נ4ק ואפיט הלתין ותרין שביליז
תוקש
ו ער ד*אש%יפו בין אבני יסר דנאלתפן ואהקשרו באת נו".1
ק5ירא סליל ומר דוטף 131קבשג סומקא נורדאנ נששארושן לכטה
מוששלנוקכיחשילאטעיחהדיה דאיחו דכר ונוקבא.תריןרחיטין קשוראחקי*ז!41וו ששהכללו.
8וארוןושוכילין דכוראאקרי
בטומיא אתה 3דכד ונוקבא 1וושמאקדיוצא בהו אהקשר.סנייחו אששזכח מזונא לכלאאשדשס1לו
סטהדאיהו כטשר קדה8ההבי נ8י
אואןזנונים .קץ ש %סין .ו %דא א4נליף ף אשופח %לאדתרין .כ!עשה מקכא
%ילן דא בדשג נוקבא 4טמאאל סהש
י
ר
ק
א
בשר קץחיטים.הריןדוחיזבישין 88הכקן כהדא .רוחאודכוראו הואי'דאיחי רעוהאד*שיקשכילין בסףשבין*אוווןוומהררקיעא
י טלולי ער דטוש
דויק .רוחא דנוקכא 4כםהאודחין ושניליז סשששרואו וט4צשאףן דיקמשכבין הרין רוחין וא8ילבי*ישיי*

עאי

י
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השלמת

לחלק בראשית

להאי נ' דאיהי כפופה והברו לה כהדא צפון ודרום לבתר
אתקשרו כחדא האי מ כ18פה באר שבע אקרי .ואתמלי מיעקב
לאשקאה  %עדרי ענא ועל דא ויצא יעקב סבאר שבע וילך
הרנה תו מבאר שבע לעילא דחא מינה נפיק לבהר אזיל
לאיטקאה להרנה דאיהו בירא דלרעזא הרון אף ה' הרב ח' דינא
בי דינא אלהים ועל דא אלהיט באו גוים בנהלתך:
ה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים
וירא י"ג
עליה באר דרגא דאדון כל הארץ בוזדה הקל תפוהין
קדישין שלשה עדרי צאן תלת דרגין עלאין קדישין סתתקנן
 4ההוא בירא ואינון נצ"ה 1ה"1ד ויסודא רעלמא .ואלין

טשכין מיא סלעילא ומלי' 1להאי בירא בגין דהאי בירא
עביד פירי ונביעי תדיר ואתמליא האי בירא מניה כיון
דאתשיא ודאי כי מן הגאר ההיא ישקו העדרים אלין איגון
כל או1%םין וטוריין קדישין דכלהו שקיין ושתאן טההוא
בירא  %והד כמה דאהחזי ליונ והאבן גדולה על פי חבאר
דא אבן דטינה כשלי בני עלמא אבן נגף וצור סכוול דקיימא
מדיר עלפי האי באר ועל מימריה למחבע דינא דכל עלמא
דלא יהות מזונא וטב לעלמא
ונאמפו שסה כל העדרים 31אםפ 1שמה העדרים לא כתיב אלא
בל העדרים כהטריין קדישין לעילא ומשריין קד'שין לההא
אלין בשירין ותושבהן לעילא ואלין בצלותין ובעותין לתתא
אלין ואלין מיד וגללו את חאבן מעל פי הבאר מגנדרין לה
ומעברין לח מן קודשא ואםתליק מן דינא מיד והשקו את
הצאן נטלי מלאכי עלאי לעילא ונטלי ישראל לההא %תר
והשיבו את האבן על סימרא דהאי באר לאתעטרא (ם"א
לאתעתדא) קמיה ולמחבע דינא דעלסא לאהנהגא עלמא בדינא
והכי אצטריך דהא לא יכיל עלמא למיקם אלא על דינא .לטחוי
כלא בקשוט וזכו כיון דאשתלים יעקב לא אצטריך להאי אבן
סיועא אהרא מה כתיב ויגש יעקב ויגל את האבן ויגל וגללו
ולא כתיב ויםר והםירו ,אלא וג 1%היינו ערבובא דשטן
דמערבבין ליה דלא יכיל לקטרגא ויעקב בלהודיה לא אצטריך
לםיועא אהרא אלא איהו בלהודיה דהא שלימו דאבהתא הוה
יעקב דכיון דיכיל ביה ב)הטו בהאי עלמא יכיל לעילא ובכלא
אצטריך עובדא תרין עלמין אהםין יעקב הד עלמא דאהגליא
והד עלמא דאתכםיא כטונא דלהון סכהט סהד נפקו שית שבטין
וסהד נפקו תרין שבט' 1עלמא דאתכםיא אפיק שית םטרין
4טא דאהגליא אפיק תרין ואינון תרין כרובים דחחותא
ויעקב בין תרין עלמין איטתכח בדיוקנא דלהון טכהט ובגין
כך כל סלוי דלאח ה 11באתכםיא ודרחל באתגליא.
5'1ך ראובן ביטי קציר הטים וימצא דודאים בשדח 1ג '1הגן
כום של ברכח לא אחברכא אלא בםטר ימינא ובגין כך
בעוד דאתער יסינאלגלי כום של ברכה שטאלא לא תפייע המן
דהא יטינא אשכח עילה בהחוא כום לאתערא לגבי 4טא עלאדנ
וסתרא דא וילך ראובן דא םטרא דדרום בג"כ דגליה בדרום
דאיהו ריומש להריםר תהוטין ותיאובתיה דספר דרום לאאאמזא
עילח ותקרובא לטטרוניתא לבהכאלה.גאז כתיב וימצא דודאים
בעתזנ אזל לחששא בבל אי3ון גניזין דילח ואשכה בחאי שאוה
אינון דודאים ו4ייחו אתמר (שיר ד) הדודאים נתנו רירנ

הזהר

ואינוןתרין כרוביםדאינוןתקוניןדילה לאתעדאאתערו לעילא
דהא ב %איגון הק31ין דחאי שדח לית תקונא דיתער לנגי
עילא בר כרובים םטר דרום אימתי אתער לגבח לאשכהא עילח
לברכא לה .בימי קציר הטים בזטנא דשלישת הולק שללא
לאוכלוםהא וכלהו הצדי חקלא סיד ויבא אוהם  %לאח
אמו םליק ריהא ואתערו דלחון לנגי 4מא עלאח 4ט
התכםיא בגין דאתער (נ"א דיתער) ברכאן ל4טא תתאיג
וכד אחברכא אינון דודאים נקטין ויחבין לכל 4טין דכתיב
הדודאים נהנו ריה ועל פרעזינו  %סנדים כד אינון נהגו
ריה ההוא ריהא נקיט לה םטר דדום לאתערא לגבי עלמא
4זאז .טיד  4פההינו  %טגדים וכל טובא לא הםיר טעלמא
עלטא ההאה לא אתערלגבי עלמא עלאה אלא כד אינון דודאים
יהבין ריהאליסינא כיון דאינון יחבין ריהא ליטי3א וימיגא
אתער לגבי עלטא עלאח מיד עלמא תתאה אתער לשטאלא פפז
דאצטריך טה כתיב.
ותאסר רחל אל לאה הני נאלי טדודאי ננך חבלי ברכאן
מההוא אתערו דאינון דודאים דאתערלגבי םטריטינא כדין

עלמא 4אה נהדות בשעשועא אתיב לגבה ואטרת הטעפ קההך
אתאישי כאמאלגבי ברתא ואי הכי בעלה
עלאה יעקב
איהו לאו הכי אלא תיאובתא דאבא תדיר לאו איהו אלא לגבי
ברתא דנא (דאיהי) דהאי בת רהיטו דיליה לגבח תדיר בגין
דאיהי בת יהידאהבין שיתבנין ול %איגון שיתבגין פליג
לון הולקין ונבזבזן ומתנן ולח לא %יג ולית לח ירוהא
כלום ועל  %דא איהו אשכח בה בתיאובתא ורהיטו יתיר
טכולא ברחימו דיליח קרא לה בדג לא םפיק ליה דא וקרא
לה אהות לא םפיק ליה דא קרא לה אם בוום אסיוג לא םפיק
ליח דא קרא ליה בץטסיה דכתיב והתכמה טאין המצא הכטה
ודאי ועל דא עלמא עלאה אמרת לגבח המעט קההך את אישי
דכל רחימו דיליה אתנחטך לך לגבך ו 4דא בשעשועא ורהימו
אמא לגבי ברתא .מח אתיבתאיהי לכן ישכב עמך הלילה .בכל
י
אתר לכן שבועחאיהי ישכב מח ישכב .אלא שכיבח ב%אמ
תקונא דנוקבא לגבי דכורא לאעלה בח ציודא דאתוון כלחו
ודא איהו ישכב .י"ש כ"ב י"ש דא איהו 4טא 4אה רזא
דאורייתא נקודח טטידא דאתער לגבח כ"ב אהוון ודא הוא

דעיטא

ישכב .י"ש עלמא דאתי דכתיב (טשלי ה) לחנחיל אוחבי יש
כ"ב נקודח עלאה דאעיל כל כ"ב אהוון .רזא דכל אורייהא .ודא
הוא ישכג ישכב עטך יעקב לא כהיב אלא ישכב עסך חהוא
טמירא דאתחזי לאתעדא לגבך וכלא באתערו דאיטן דודאים
וכלא כתיב ברחיםו:
ויבא יעקב מן השצח בערב .ויבא יעקב .דא הפארת קדיעהו.
נעשהוא
בהנו
שדהרבדנאקליאט בכעלרבברדככאתןיבדכ(תביהבפשבייתהכא"ש
י ויצא
ד)
וד בערב או?אי בע
יצהק לשוח בקהקז לפנות ערב בזסנא דאתער יצחק אבוי לגבי
מאי שאיה כיון דאסהלק יעקב מתטן נערב שביק חאי שמת
ליצחק אבוי ואיחו פליק בואיוא זטנא לגבי עילא .נאזיהיב
ותצא לאה לקראתו אנאש 4חה לגבי ברא יחידא ותשפראלי
חבואנ החות גדפאי לברכח לך ולרוואפן לך בהפנוקין וערונין
4איו האעידן רעוא וענוגא לטיחג לךנייחא דרוחא עילזאת

השלמת

לחלק בראשית

ה"קך

מ 17

לגבי ההוא וטדה עד לא יתוקד בתוקפא דיצהק כיון דגקטא יעקב בין דרגין ע,אין קדישין לדרגין אחרנין דשארעממין.
ליעקב החות גדפהא כדין וישכב עמה בלילה הוא הוא דסתיס כד"א ויות לו עדרים ~דו ולא וטהם על צאן לבן עדרים
מכלא תוא דכל ברכאן וכל קדושין גפקי מחמן יעקב לא כתיב אפריום ליה לגרמיח דלא יחא ליח חולק בשאר עממין ככטש
אלא הוא .מאן דאתחזי לאת;רא לגבה :1ד דיא זמין לגבה דאפריש ליח דרגי דמחימנותא לעילא לחולקיח ועדבית הכי
תחוח גדפהא מאן דגקיט אינון קד'שאן וברכאן לא אתמל' אלא אצטריך לאפרשא דרגין דמשריין קדיוטין לחתא לאתקוטרא לון
מגקודה טמירא דההוא עלמא עלאה ועל דא דודאים מתערי כלא בהדית באינון חיכלין דמטרנוחא וכלהו רשימין ברשימו
וכלא כגווגא דרזא עלאה ראובן מאי ראובן קב"ה שוי שמהן דמלכא עלאה כמת דיוראל רוטימין לתתאבין כל וטאר עממי?
בארעא דכתיב (תהלים מו) לכו חזו מפעלות ח' אשר שמ שמוח אוף דרגין דמשריין עלאין רשימין אינון לחולקית לקב*חבין
בארץ ע"כ.
כל שארחילין ומשרייןעלאין וע"דבריריעקב אינון לתולקיה
ויקח לו יעקב מקל לבנה 1ג,1
ועדביה רשימין לחולקא (ברזא) דמחימנותא אוף חכי קב"ח
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דכורא סמא"ל דנפק מהתוכא דתוקפא דיצחק אבדון ומות זהרא ולא יכלי לקרבא לגביח וכל אינון הקונין (ם"א דרגין4
נוקבא דיליה גחש קדמאה אוטת זנונים דכתיב (משלי ח ),קדישין דאינון תקונא דילית באזעתא דאתגליא החוא זהרא
רגליה יורדות מות ואלין תרין אבדון ומות שמעו חוקפא מיד חדאן וסלקן לאהקרבא בחדיח ולאתק,טרא לגבית ואיתו
דהורמנו דמלכא רזא וסתרא סחימא (נ"א טמירא) עלאה אתאביד בהו אתתקן וסתרא דא וחיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב
מכלא .אתאביד מרעיונין והרהורין (ס"א מאן דאתמשך בתר ואצטריך לבררא ולאתפרשא דרגין קדיוין לחולקיח מאינון
אלין אתאביד מכלא כולא בהפוכא דא מן דא מבוהי דגבר דרגין דשאר עמין ובכלא אצטריך יעקב קדישא (ם"א בוכרא
שלים כיעקב דסליק ולא אתחשכו עייגין בהאי תננא וזכה לקב"ה לאתקרבא) ועל דא קודשא בריך חוא אכתיב באוריית*
לאתקרבא באמת חותמא דמלכא קדישא ת"ח טמירא עלאה
מהימנותא דיליח בגו סתרי מלין אלין
י,
מכלא) מניה נפק את נקודה עלאה מהאי נקודה עלאה נפק ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים מתניתיו תוקפי
כלא אמשיך ואפיק ה' אמא עלאה דאשקי לכלא מהאי נפיק
דהורמנ' זקיפין מלעילא ושננא דהרבא דמלתטא ממנא
 ,1רזא דשית דאחיד לכל סטרין דאיהו מקל לבנה לח ולוז ל כל תילין ומשריין חהוא חרבא מלהטא חוא תרבא סומקא
וערמון תרין דרועין דאתידן ביה אלין נפקי ואחידו בה"א דכתיב (ישעיח לד) תרב להי מלאח דם .חהוא חרבא דתליא
תתאה לתברא משכנא כחד ולמהוי חד כדין תליסר מכילן הוו בית הפוכא אינון דמהפכי לכמה טונין חואנויין חואגוברין
חד 1ה11רא אתגליף על גוונין וסליק ע 4גוונין כלהו הה"ר בטפרין סגיאין מתפרשן גוונין אתרנין לכטח דרגין מסטרא
מחוטוף הלבן וכדין אקרי (זכריה יד) ה' אחר וומו אתד דאילנא דהיי נפקי אינון דכאזיחדי ביחודא בקשורא קריוין
וכדין (תהלים כ"ג) ה ,רועי לא אחסר וכתיב בנאות דשא אלין אשתאבן תדיר מ5ל ההטמים י8מיח דאלחים אההקין בהו
י סנותות ינהלני נפשי יוטובב 1ג:'1
בארבע סטרין דעלמא אתעבידו טמכיןדכרסייא .כלהו טרגליטיך
ירביצני על מ
ויקה לו יעקב בריר לית לחולקיה לעדביח מקל לבנח לח .וייפין וטמכין לא מתפרשין לעלמא מגו שטא דא אינון
סטרא דימינא ג11ן ה11ר לח טטרא איהו דמים ולוז דא סטרא קיורין דיעקב דבריר לתולקיה ומתקמטרן בשוסא דא כלחו נפקו
דשמאלא טומקא כוורדא וערמון כליל דא בדא וכלהו אחיר בדיל יעקב כד נפק למיזל לאורחיח לארבע טטרין אקיפו ליה.
ימינא חוורא בגווניה וסלקא בהו דכתיב מחשוף הלבן דאע"ג לארבע זויין דעלמא נמרו ליח .ב,צעח קלח אתרגיש מאילנא
דאחיר לתרין סטרין נמל תולקיה לסמר ימינא ואגליף בכלא לעילא למיטר אילנא דלתתא .וכדין ויאסו יעקב כאשר ראם
בהאי טטרא ובהאי טקרא כדין אקרי גבר שלים שלים בכלא מחנה אלהים זה .כרין ויקרא שום הטקום חהוא מחנים אמר
מה כתיב בהריה והיה בכל יחם חצאן המקושרות וום יעקב רבי יתודח תא חזי שלמותיה דיעקב דלא בעי למיזל אל8
את המקלות וגו ,סתרא דטתרין לתכימי לבא אהמטר בגו ברוותיה דלבן ואי תימא זמגא אהרא אנאוי לא אלא בגין
משריין עלאין קדיוטין אית דרגין עלאין אלין על אלין .דדחיל יעקב דלא ישבוק ליה וישהלימו הריטר שבמין בארעא
אלין פנימאין ואלין לבר אינון פנימאין מהקשרין בטלכא אחרא ועל דאכיון דהמא דממא שעהאדבנימין ברה כמח דאת
קרישמא ומהקשרין ביווראל בנין קדיוין לקב"ח ואלין אקרוז אטר ויברה חוא ו %אשר לו רכיון דאתילידבנימין אהקור
ן דאינון מקש?רות עילא ותתא בשעתא וכינתא בכלחו שבטין ובטל ביתא בהו ויעקב חותידע ברוחא
חצאן חמקושרות.כהיריי
דתיאובתא דלהון לגבי זוהרא עלאה דלעילא עמודא דאטצעיתא .דהכמתא דכד ישוהלימו תריסר שב8ין דשכינהא ההקוטר בהו
יעקב שלימא נמל אינון מקלות ת5לין דריוטא ברהטים אעצר ורהל תמות ואיהי ג8לא ביהא .ותאהזי חכי אוליפגא ~טא
ודוכהא לדיורי תפלין ומהכא בטלי טהורי וזיווא כל חילין תהאה אחחזי ליח ליעקכ כטח דאההזי ליח למוטה אלא %א
ומשריין שאין אינון דמתקשרן לעילא ונטשקשרן לתתא כיון יכילת עד דהוו י"ב שגוין בביהא לאחגהטרא בהו וכדין
דאינון נטלין מגו רהיטין ,טקתות חמים כרין אינון הוו אתדהיית רחל וגשלת איהי ביהא בטלהו שב8ין וזצה עקרא
מקורין ומבועין לנחהא לתהא ולסיחב לכלא ובגין כך אפרישו דכיהטג וכדין (רטולים קיג) מושיבי עקרח חכיוג אנחר יעקכ
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השלמת

3נ

ושהר

בראשית

הא טטא זטנאדישהליטו י"ב שבטין וודאי עלסא %עילאיימוד
ליה %יתא לאתקשרא בהו וטסכנתא דא אתדהייא קטיוג אי אמר רבי ימודה

תטות הכא לא אפוק טכאן לשטין ולא עוד אלא בארעא דא
לא אהחזי לאשלטא ביהא בגין כך (בראשית ל') וימי כאשר
ילדח רחל את יוסף עד לא ישתליטו ונבטין שטערבי שטעון
אמר ודאי כל טלוי דרבי ימוהת שפיר ודא סליק
%ג
תיטא אטאי לא אזיל לימ לאורחימ טיד אלא  %זטנא דרתל
לא טתעברא טבניטין אמעכב הטן כין דטטא זטנא יבניטין
עיק ולא בעא רשותא בגין דלא יתעכב מטן .ואתהבר יעקב
ב%חו שבטין באהר ראצפריך:

ש י"י

מררשהנעלם
תטצית מדרש הנעלם
רבנו פתחי בהאי קרא (שיר א') לרימ ושטניך פובים שטן
תורך שטך וגו' מ"ר חאי נ,טמתא דבר איניש בושעתא
דסלקא טארעא לרקיעא וק"מא בחחוא זיחרא שאמ חטרן
קודשא בריך מוא טבקר לה ת*ש אטררבי שסעון בן יומאי
 %נשסתא דצדיקיא כיון דקייסא באתר שכינתא יקרא התזיא
לטיתכ קורשי בריך מוא קרי לאכהתא ואטר לון זילו ובקרו
ל%ניא צדיקא דאתא ואקדיטו לימ שלמא טן שטי ואינון
אטרין טאוי עלטא לא אהחזי לאבא לטיזל
לטיחטי לבראג ברא אהחזי לטימטי ולטחזי
ולמתבע לאבוי .ומוא קרי ליעקב ואטר ליה אנה דחעמ לך
צערא דבנין זיל וקביל (אולפנימ) פני דפלניא צדיקא דאהא
חכא ואנא איזיל עטך .הה*ד(המיים כד) טבקשי פניך יעקכ
סלה .מבקש לא נאטר אלא טבקשי הקב*ח אזיל עטומ בכל
ריש ירהא וירחא .וכרווטי נו8טתא יקר אספקלריאח ו8כינתא
דמאריח טכהכת ופגדת קטי קב*ה .חח*ד (תהלים קר) ברכי
.
83שי וט .,ף עקיבא קודשא בריך מוא קאיםשימי
וניטתא פתה
א0י  %אלאי טלמ מאד וט % ,הפרשח עד
סיומא
יו מפאיס  .,131ועוד א*ר עקיבא ולא דא
0ט
אה
וי
בלהודוידקאאלסאיכהמכחהלימ ט  8משהי ש פדין
(ש ש ט2י אי ח % 8ו %ו3ף .וקכ*מאזיל.ואשסי
ר
קרבי
רבן יוחגן בן זכאי בתחיא שעתא אזיל קב*ה .ובגין דשטעין
אחבהא אברחם ויצתק רקכ.מ אזיל לגכימיע:עין טן יעקב
לטיזל עסוען ולאקדטשן,ליה שלם ואינון קייטיןשיימ.
תניא אטר ימודה בשעת פטירתו שלאים מוא יום חדין
חגדול ואן3שומה טהפרדה טן הגוף ולא נפפר אדם טן
מעולם עד שרואה את הוטכיטג דהמש הוא דכתיב (שומות ל)3
י לאירזגי חאדםומי ובאין עם השכינח שלשאןמלאכי דה8רמ
כ
לקכל 3שכחזו של צדיק וחם המבקריס טומטיו טה שועשח ומוא
טודה שיש בפיו וכיון שוגשטה רואה כך יוצאת טן הנוף
עד פהח בית הבליעה ועוסדת שם עד שטתודה
 %פ
ועש גוף עטה בעוה*ז ואז נשטתחצדיקמיא שטחהבטעשיה
ושמחמ אריטג חיגא א*ר יצתק 3שמתא של צדיק סתאוה
לוש?ע4ג בעולם
אימתי השמו טן חעולם מזמ שהוא הבל

ש

יבי

ש

ש

כיי

חבא:
בשעח שגשטת חצדיק רוצח לצאת שמחה

והצדיק בטומ במיהחו כדי לקש שמ עוד שר רב'
יחודח כך דרכו של צדיק כיון שרואח שטע"
ינין ברינו אינו
כעזאחר לשוב ולהתפלל ולהקריב (ש) %בו ודמו לפי צורו.
עד שטסתלקין בעלי חדין טסגו:
י סיטון כיון שיגשמח 3יזונת טזיומ של
אמררבי ימודהביב
מעלה קודשא בריך מוא אוטר לאותו הטלאך הנקרא
דוטאח לך ובשר ל3ו% 4ו3י ששגי עמידלההיומו לטועד שא3י
אהימ את הצדיקים לעמיד %וא .ומוא טשיב אחרי בלומי
מיהחלי קדנדג אחרי שומי בעפר וו8כנתי באדמח וא %בשרי
י חדושג קב*מ אטר לנשטה מי%א ס4%
רטה וגוש עפר החימל
דבר .לטועדמידוע א%י לחתיומ אמ ממתיס אשוב אליך אותו
חגוף שחוא קרוש סחודש כבהששונתלהיומכם טלאכיםקדושים.
ואומו מיום עהידלפני לשוטומ בחם הה.ד (ההלים קד)ימי
כבוד  %לעולם ישמח  %בטעשיו:
אמררבי ימודה לא מיהה ו8טההלפני הקדוש ברוך מוא טיום
שגברא העולס כאוהח ווטחח שעהיד לשטומ עםהצדיקים

לעתיד

%א ו %אהד ואהד טראח באצבע ואוטר (שם כ*ח)

חגח אלחינו זמ קוינו לו ויושיענו זמ  %קוינו לו נגילה
ונשטהח בישועתו וכתיב (שם י*ב) זטרו %כי 3אות עשה
טודעת זאת ב %חארץ וחאי צדיק דזכי לטיסק לחמוא יקר
לאה דיושימ טהפתח בכרסי יקריוג וכן לכל צדיק וצדיק
דיוקנימ לעילא כו"ומ להתא לאבטמא לחהיא נשטתא קדישא
י יומנן מאי דכתיב (חבקוק  )3שומש ירח
ומיינו דאטריב
עטד זבולמ דזחרן 3ופא ונשטתאדקיימין באדרא קרישא שש
%עי% 4יוקמיחומקאים באועא וההיא דיוק4אאימי טזונא
והנאת 3שמהשג וממיא עתידח לאמלבש בחאי גרמא ראשמאר
נארעא .וארעא נחועבר מנימ ופפל פי3ימ לברא .ודא מוא
דאחקרי קרוושדג וכד קייטא דיוקנא חחיא דלעילא אחא ב%
ייהא לפדאקטי טלכא קדישא בריך מוא .דכתיב (ישעימ סו)
ומימ טדי חדש בהדשו .ומוא טבשר לימ ואטר לטועד אשב
אליך לושןוא זטן דעמיד לזאשיא טיתיא:
א
ע
ר
א
ד
דע פוטז ואו4רחאי אוטנא דאפיש כספא טפקורא
טאי
עברבהדטיהאסעייללימ סנורדליקעדדנפיק מנימ כל
זוחטיו רארעא וחא אשתארמ כספא אכל לא כספאשלימישג %הר
מאי ענידסעייל לימ בנורא כבקדסיהא וטפיק מנימספייפי.
י כאח) הנו סי3ים סכהף וטי .וכדין מוא כספא
כד*א(י"8ל
שליטתא %אערבוביא .כך הקכ*ח טעייל האי 3ופא ההות
ארעא עד דמהרקבכולימ ונפיקטגימ %זוחט"זבישא ואשעיאר
חהוא הרווד רו 4ואהבגי 3ופא טניג ועד כען מוא 3ופא לא
שלים .לבתר חהוא יוטא רבא דכתיב (זברימ יד) ומימ יום

אחד מוא יודע ל 41לא יוט ולא לילת .טי"%פרן כלחו בעפרא
כבקדטיהא טן קדט דהילו והקיפו דקוזקח בריך הוא חה"ד
פזד ה,

(ישעימ בי) ובאו בטערות צורים ובטחלומ עפר טש3י
וטהדר גאוטוגוי .ואיקנשפתייהו וטהעכ 5חחוא תרווד רקונ
ואואתאר 3ושא ושאשצי המן (נ*א טערא) דילימ כנהורא
דשמשא

וכזהרא דרקיק"ג דבהיב (דגיאל י*ב) והמשכילים

דמטלמת
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יזהירוכיהר הרהיע וגו וכדין גספא שלים גופא עליסא בלא
ערבוביא אחרניהא דאסר ף יעקב גופא דנהיר ירסי הקב"ה
א דכהיב (ישעיה כאו) כי מל אורות מלך וכתיב (שם
סיעיל
כ"ב) הנח ח' מטלפלך מלמלה וגו .וכדין יתקרון קדישין
עלאין דכהיב (שם ד) קדוש יאסר לו ודא הוא דאתקרי
ההיית המתים דבתרייהא ודא חוא בהרייתא דלא יטעמון עוד
מעמא דמותא:
א
ל
רבי אבא אסר היום שישטה הקב*ה
ם
ע
ו
י
ת
ו
י
ר
ב
היתח
שמחה כסוהח מיום שנברא העולם וחידיקים הניוחרים
בירושלים לא ישובו עוד לעפרם דכתיב (ישעיה ד) והיה
הנשאר בציון והנותר בירועלם וגו ,הנותר בציון ובירושלם
דייקא אמר רבי אהא אם כן זעירין אינון אלא  %אינון
דאשתארו בארעא קדישא דישראל דינא דילהון כירועלם וכציון
לכל דבר טלמד דכל ארץ ייטראל בכלל ירויטלם היא סכהטמע
דכתיב (ויקרא י"פ) וכי תבאו אל הארץ הכל בכ %ף יהודה
בו' אלעזר וט %לרבי הזקיה אמר לו מתים שעתיד חקב"ה
לחהיוהם למה לא יהיב גשסתחון באתר דאתקברו תמן וייתון
לאהייא בארעא דישראל אסר לו ניטבע הקב"ה לבנות ירועלם
ושלא החרס לעולמים דאסר רבי ירסיה עתיד הקב"ה להדש
עולסו ולבנות ירושלם ולהורידח בנויה טלסעלה בגין עלא
ההרס ונשבע שלא הגלה עוד כנסת ישראל וניטבע שלא יהרס
בנין ירושלם שנאסר (ישעיה ס"ב) לא יאסר לך עוד עזובה
ולארצך לא יאסר עוד שמסה וב %סקום שאתח סוצא לא לא
היא שבוק~ג וטץ"ד (בראשית פ) ולא יהיח עוד המים למבול
ולא יכרת  %בור עוד ססי חטבול וכתיב (ישעיה נ"ד) אשר
3שבעתי מעבורטי נח סכאן שלא לא שבועה וסן לאו אעוח
יטומע הן ועתיד הקב"ה לקיים עולמו קיום שלא הגלה כנ*י
ולא יהרס בהמ"ש לפיכך אין סקבלין נא1טתן אלא בסקום
קייםלעולסים .ודא הוא דכתיב חנשארבציון והנותר בירושלם
קדוש יאסר לו וגו:,
ותמת
ת
י
ר
ק
ב
שרח
אמר רב יהודח אטר רב טאי דכתיב
ארבע
חיא חברון בארץ בנען רבי יצחק אסררבי יוחנן ברא
קור*א בריך הוא לאדם והכ3ים בו ארבעה דברים הנחלקים
בחגגוחףלקיםאטרבגורףביעאזיםהוהדוחלקיהםמהלודבטזרפירםוט בג%וףאחדרבלייסודיוצחקכשיאוסצי
א
חחדם סן חעולם הזה .רב' יהודה אמר חצאהוברים בטףלתייו
כהטטע מקרא דכתיב ותנאז שרח בקרית ארבע אלו הארבע ימודות
חיא תברון שחיו טהוברים בגופו בחייו בארץ כנען בעולם
הזה חבוהר אדם בזסן סועמ:
תנו כל יטבעת הימים נפשו של אדם פוקדה לטפו וטת14כלת
חדא הואדכתיב (איוב י*ד) אך בשרו ~יו יכאב
ונפשו עליו תאבל אמו רבי יצתש בששת שחנשמה זוכה ועולה
למקום סקלהח הגוף שוכב בילום וינוה על טהטכבו דחקש הוא
דכהיב (י4,עיח נ*ז) יבא שלום ינוהו על טשכבוהם הולך
נבחה טאי הולך טשת 21אטר רבי יצחק הנו8טח הולך 3כחה
למקום העדן הגנוז לוג מאי טשסע אחר רבי יהודח סהאי
טשטע .נבחה גתיב בה*א ובשעח שאיגת זוכה והיא רחויה
לקבל עונשוה הולכת נחשומנ1ת וטבקרמ בבל יום לגוף ולקכר

ייו

הזוץך
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א"ריוסי האי נשטתא דאתהזיא לק%א ענשא אזלח לבר בעלסא
י בבתי קברי ובעלמא אסר ף
ומפקדת לה לאתרה תרימר ירח
בא אטר רבי זריקא כשהנשמה ראויה לעלות למקום עדנח
קודם סגינהעל חגוף הקדוש שיוצאת טשם ואח"כ עולה לסקום
מעלתח:
אמר ף פנחס קודם שיצא הצדיק סן העולם בת קול יוצאת
בכל יום על אותם הצריקים בגן עדן הכינו מקום
לפלוני שיבא לכאן ועל כן כולם יטטתים בו וסקרימים לו
שלום אסר רבי יוסי בן פזי תא הזי כיון וטחנשמה פוגעת
בהם והדון לאהר כך פוגעת לאותו הטלאך חמסונה שיש
דתנן מלאך ססונה על בתי קברי ודוסה שסו והוא סכריז
ביניהם בכל יום על הצדיקים חעתידים ליכנס ביניחם וסיד
פוגעת בו כדי לשכך הגוף בהשקפ ובסנוהה .אסר רבי יימא
זה חטלאך הנקרא דומה ססוגה על שוכני עפר והופקדו בידו
כל פנקסי הצדיקים והבורות ההסידים השוכנים בעפר והוא
עתיד לחוציאם בהשבון ותאנא אסר רבי אלעזר לעתיד לבא
כשיפקוד הקב"ה לההיות הטתים יקרא לטלאך הנ*טונח על
הקברות ודוטה שסו ויתבע ססנו מנין  %המתים הידיקים
והחסידים ואוהם גרי הצדק וששחרגו על שטו והוא סוציאם
בחשבון כסו עצ%ם בחשבון הדא הוא דכתיב (ישעיח ס)
הסוציא בסספר צבאם וגו ,איש לא נעדר ותאנא אטר רבי
שסואל ברבי יעקב נפשות הרשעים נתונות בידו של סלאך זה
וחטסו דומה לחכניסם בגיהנם ולדון שום .וכיון שנממרות בידו
שובאינן הוזרותעד שיכנסו לגיהטנ וזהו יראת דודשצתיירא
כשעשה אותו עון שצאסר (תחלים צד) לולי ה' עזרוטזלי
כסעמ שכנה דומה 3פשי אמר רבי ייםא הנומה %18ת לו
להכנים אותו גוף עם שאר גופות חצדיקים בחשבונם .דאטר
רב נהסן הכי אהגזר דעל ידוי דדומה עאלין בבתי קברי.
ובתושבן פתקא זסין לאפקא לון והוא ממונה עלדיירי ע*רא.
אמר רבי אחא אוהח הנשמה ממש ואותו חגוף מטש עתיד
ווקב*ה לחעסידו בקיוסו לעתיד לבא אבל שניהםיהיו שלסים
בתשלום חדעת להשיג טח עלא חשיגו בעולם הזה:
תנ'א אסררבי אבא סלאך אהד אשר קסת חמופרבמהגיועתיד
לחרשים  %אהד ואחד על מצחו .ולאחר כן דהטר חגדול
חולך לתקן  %אחד ואחד ולהעסידו לקבל נשמח .עוד הגיא
אטר ף יוהנן ספמרון שר הטנים שחוא נער עבד טרבו חאדון
חמושל עליו ממונח על הנומח בכל יום להט8יק לח מאותו
האור שנצטוה והוא עתיד לסיסב הושבן פהקא בבהי קברי
טן דומה ולאחזאח ליה קסי טאריה והוא זמין לט*בד חמיר
ההוא גרמא תחות ארעא להקנאלגופייא ולקיימא לון בשליסותא
בזמנא דקב"ה ישרר לח לאתרה ואסררבי נחוראי זה מטטרון
דקאמרן איהו עתיד ליפות לגוף בבתי קברי א"ר יהודה ברבי
שלום כך לבלנו בשעה שזה חולך ביליהותו של מקום קוד*א
בריך חוא מניע  %צבאותיו ול סקלח באות אחת טשמו.
רבי יצהק אטר על עאץים אותיות בה4מו לחורות שחוא הכל
:
ואיןאחר
יא דא אוטי ליה נשמהא
המ
לי
בי
אטר רב הונא תא חזי שבועה ק
שחואיל ואהה הולך בשליחות זה לא תקה אה8ח לבני
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ה"ץר

כלוטר שלא הקח גוףלבנייני ליכנם בגוף אהר בגוף זר בגוף כזוהר הרקיע הח"ד (דניאל יב) והכהמכילים י~הירו
שאינו ראוי לי .אלא בההוא טטש שהוא שלי בההוא טטש הרקיע וישיגו בני אדם דעה שלימה שנאמר (ישעית יא)
שיצאתי מבנו אותו הגוף עשצטערעטי באותו חעולם ולא היה כי שאה הארץ דעח את ה ,טנ"ל הא טטה דכתיב ונחך ומ
כזוהר

לו הנאה וכסוף בו טפני יראת קונו אותו הגוף טטש תקתלי המיד והשביע בצחצחות נפשך זה אור של טעלה ועצמותיך
להיות עטו בהאי שטהת חצדיקים עם שטהת הקב"ה:
יחליץ זה פקידה הגוף והיית כגן רוה וכטוצא טים אוטר לא
הניא הנקדטים בבתי קברי אותם שנשאו ונהגו בתורדנ דחא יכזבו טימו זהו דעת הבורא
ואזי ידעו הבריות וטהנשמה
תנן כשנכנם אדם לקבר טאי דשאלו ליה תהילה הואאי הנכנסת בתם ושהיא נשמת חהיים נשטת התענוגים שהיא קבלה
קבע עתים לתורה .דכתיב (ישעיה ל"ג) והיה אטונת עתך תענוגים מלטעלה וטעדנות לגוף והכל תמהים בה ואוטרים
וגו ,וכשיצא אינו דין להקיטם בתחלה אטר רבי אבא לעת (שיר ז ),טהיפית וטח נעטת אהבח בתענוגים זו היא הנשטה
ערב זהו יוםהישי שהוא ערב השבת אז הזטן לקייטאטתייא .לע*ל .א"ר יתודח תאחזי שכך הוא דכתיב טלך אסור ברחמים.
מאי משטע דתנן שיתא אלפי שנין הוי עלטא והוא אלף
וכתיב בתריה טה יפית וטח נעטה.
דחטשי ,חזזוא סיום הכל והיינו לעת ערב זטן סיום הכל אמר אמר ף שלום בר טניוטי אין לך כל צדיק וצדיק טאותם
רבי אבא באותה שעה אותו הגוף עומד בארץ ישראל ושם
חעוסקים בתורח שאין לו מאתים עולטות וכסופין
ץ
נכנסת בו נשטתו אטר רבי יוחנן טי טוליך הגוף לאר
ח
ר
ו
ה
ח
ד
"
ה
ה
ל
י
ב
ש
ב
ר
י
ש
(
)
ח
וטאתים לנופרים את פריו
יוטראל אטר רבי זירא קודשא בריך הוא עווטה מחילות תהת וטאתים על שטוסרים עצטם ב %יום כאילו נהרגו על קדושת
הארץ והם מתגלגלים והולכים לארץ יוטראל .הדא חוא דכתיב שטו בחאי פסוקא .דכתיב ואתבת את וה אלחיך בכל לבבך
(שם כו) וארץ רפאים תפיל אמר רבי יצחק גבריא"ל טוליך ובכל נפשך ובכל טאדך ותאנא כל הטכוין לבו בהאי פסוקא
אוהם לארץ ישראל אטררבי אבהו כיון וטהגוף נבנח על קיוטו כדי לטסור נפשו על קדושת שטו טעלה עליו הכתוב כאילו
ומביאין אותו לקבל נשטתו לאךץ ישראל הנוטטח טטהנת אליו נחרג בכל יום עליו הה"ד (תהלים מד) כי עליך הורגנו כל
ויוצאת לקראתו:
תיום אטר רב נחטן כל חטוסר נפשו בהאי פסוקא נוחל ארבע
אסר ף יהודח שבעה דברים נבראו קודם שנברא חעולם ואלו מאות עולטות לעולם הבא אטר רב יוסף והא תנן טאתים
הן וכו ,כסא חבבוד שנאטר (תהלים צג) נכון כסאך אמר רב נחטן מאתים על ההורח וטאתים על שמסר עצטו ב%
מאז טעולם אחח וכתיב (ירטיה יז) כסא כבוד טרום טראשון
יום על קדושת וטטו:
שהוא היה ראש הנקדם לכל .ונמל הקב"ה את הנשטח חפחורח תנו הש בארבעה פעטים בעשה בכל יום עדן מנפף על הגן
טכסא כבוד להיות טאירח לגוף הדא הוא דכתיב ראשך עליך
ויוצא טאוהם חמפות נהר גדול הטתהלק לארבעה ראשיט
ככרמל זהו כסא הכבוד וטהוא ראשעל הכל ו%ת ראשך כארגטן
ה
ג
ס
ש
ו
פ5ות
ם
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ע
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י
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וטשם שבעים אילני
זו היא הנשטה הנטלת טטנו טלך אסור ברחפים זהו חגוף חגן וחץ"ד (ת%ים קד) ישבעו עצי ה ,ף הנחום אטר טהכא
שהוא אסור בקבר וכלה בעפר ולא נשאר טטנו אלא כטלא (ום) משקח הרים טעליותיו אי זו היא עליה זהו עדן ועדן
הרווד רקב ומכשו יבנח כל הגוף וכש5וקד הקב"ה אה הגוף באיזה מקום הוא .ף יהורח אטר למעלח טערבות הוא ףיוסי
הוא יאטר לארץ שהפליפ אותו לחוץ דכתיב (ישעיה כו) וארץ אטר בערבות הוא דהא תנן שםגנזי חיים פובים ברכה ושלום
רשאים תפיל א"ר יוחנן המתים שבארץ הםחיים תהלה חה*ד ונימתן של צדיקים והגנוז העליון הוא עדן למפה מכוון
יהיו טתיך (שם) .נבלתי יקוטון אלו שבחוץ לארץ הקיצו כנגדו גן בארץ ונו %טטנו שבע בכל יום :ת"ך כל נשמתן
ורנגנו שוכני עפר אלו המתים שבמדבר דאטר רבי יוחנן של צדיקים לסקיה בעדן הן וטה טטח שיורד מעדן יעשא
לטח טת מושח בחוץ לארץ להראות לכל באי עולם כשם8,עתיד החכטה בעולם .לעומדים בו ונהנין סהנאותיו וכסופיו על
הקדוש ברוך הוא לחהיות לסהשה כך עתיד להחיות לדורו שהם אחת כטה וכמה אטר רבי יצחק כיון ,מהנשמה זוכה ליכנם
קבלו חהורח ועליחם נאטר (ירטיה ב') זכרתי לך חסד נעוריך בוחערי ירושלים ,טל טעלה .טיכא"ל השד הגדול הולך עמה
אהבת כלולותיך לכהך אהרי במדבר בארץ לא זרועה דבר אחר ומקדים לה שלום שאכי דהשרת תמתים בו ושואלים עליה
הקיצו ורננו שוכני עפד אלו הם האבות .והמתים בחוצח לארץ (שירג),טי זאת עולה טןחטיבד מי זאתעולחבין העליונים
יבנח גופם וטהנלגלים חחת הארץ עד ארץ ישראל ושם יקבלו טדיוף חהרב וידוטה להבל דכתיב (תהלים קמד) אדם להבל
נווטהם ולא בחוצה לארץ הדא הוא דכתיב (יהזקאל לז) לכן דמה .הוא משיב ואומר (שיר ו) אחת היא יונתי תטתי אהת
הנבא ואטרת אליהם הצה אנכי 5ותח את קברו יכם
היא טיוחדה היא .אהת היא לאפה וגו ,לאטח זו היא כסא
אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדטת ישדאל .מה חבבוד,מהיא אם ~שמה ויררח לה שנגזרח ממטג ראוה בנות
כתיב אחריו ונתתי רוהי בכם וחייהם:
ויאשרוה אלו יפאר הנוטטות,מהןבסקיתן לטעלה והן חנקראות
אמררבי *נחם עתיד חקכ"ה ליפות לגוף הצדיקים לעתיד לבא בנות ידושלים כהאבחות לח ואומרות שלום בואך טלכות
כיופי של אדם הראשון כומנכנס לגן עדן ומנזה (יושעיה %1גשים ויהילוה .שכות אלו האבות שחם טלכוה .ופלגשים
נח) ונחך ה ,המיד וגו ,והיית כגן רוה .אמד רבי לוי חנשכאץ הן גירי חצדק כולם כמ8בחות ומקלסות אוחח עד שנכנטה
בעודה במעלהח ניזונת באוד של מעלח ומתלבשת בו וכשהכנס למעלה .ואזי חנשמה במעלתה ומהקיימת אריכות חיטים.
נחנו רית וגו .,ת"ר לשתיר
לגוף לעהיד לבא בחותו חאור ממש תכנם .ואזי דגוף יאיר רבי יצחש פהה

יה.

והקייתי

(שייי)חייי"ים
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לבא הקב*ה טחיה את המתים וינער אותם מעפרמ שלא
יהיו בנין עפר כמותויהי
ו בתחלה שנבראו מעפר ממש דבר
שאינו מתקיים חדא הוא דכתיב (בראשית ב) וייצר ה ,אלהים
את האדט עפר מן האדמה ובאותה יעה יתנערו מעפר מאותו
הבנין ויעמדו בבנין מקויים להיות להם קיומא הדא הוא
דכתיב (יעשיה נב) התנערי מעפר קומי שבי ירשולם יתקיימו
בקיומא ויעלו מתחת לארץ ויקבלו נשמתם בארץ ישראל באותק
שעה ישיב קב"ה כל מיני ריהין שבגן עדן עליהם הדא הוא
דכתיב (שיר ז) הדודאים נתנו ריה אמר רבי יצהק אל תקרי
הדודאיט אלא הדודים זהו הגוף והנשמח שהם דודים ורעיט
זה עם זה רב גתמן אמר דודאים ממש טה הדודאים מולידיט
אהבה בעולם אף הם מולידים אהבח בעולם ומאי נתנו ריה
כשרון מעשיהם לדעת ולהכיר לבוראם .ועל פתחינו אלו פתהי
שמיט שהם פתוהים להוריד נשמות לפגרים כל מגדים אלו
הנשמוה .חדשיט גם ישנים אותם שיצאו נשמתם מהיום כמה
שנים .ואוהם שיצאו נשמתם מימים מועפים וזכו בכשרון
מעשיהם להכנפ בעוה"ב כולם עתידים לירד בבת אהת להכנם
בעוה"ב כולט עתידיט לירד בבת אהת להכנס בגופות המוכניט
להט.
האנא אמר ר"י שלש כתות של טלאכי השרת הולכים בכל
הדש ובכל שבת ללוות לנשמה עד מקום מעלתה ובמאן
נוקיטעל פתחינו כל מגדים אר"י אלו הן הגופות ופהט עומדיט
בסחדף קברות לקבל נשמתן ודומה נותן פתקא דחשבנא והוא
סכריז ואומר רבונו של עולם הדשים גם ישנים אותם שנקברו
סכמחימיט ואותק שצקברו מזמן מועט כולט צפנחי לך למיפק
להו בהושבנא
אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקב"ה לשמוה באותו זמן עט
הצריקיט להשרות שכינתו עמהם והכל ישטחו באוהען שטחה
הה"ד(,ים קד) ישמה ה' במעשיו ובאותו זמן ישיגו הצדיקיט
דעת שליטה דאמר רבי יופי ביו~א דיהדי קודשא בריך הוא
בעובדוי זמינין אינון צדיקיא למנדעליה בלבהון וכדין יסגי
סכלתנו בלבהון כאילוהזי ליה בעינא הדא הוא דכתיב (ישעי'
כה) ואמר ביום חהוא חגח אלהינו זה וגו' ושמחת הנשטח
בגוף יתר טכולט  %שיהיו וציהט קיימיט וידעו וישיגו את
בוואם ויהנו טזיו השכינח .וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד
לבא:
אטר ר' יהודח לרבי הייא חא דתנינן דעתיד הקב*ה לעשות
סעודח ~דיקים לעתיד לבא מאי חיא א"ל כיון
ו,ימעית הא דאסר דבי אלעזר אתישבא %באי דא"ר אלעזו
פעודה חצדיקים לעתיד לבא כחאי דכתיב (שמות כד) ויתזו
את חאלחים ויאנלו וישתו .ודא הוא דהנן ניזונין ואסררבי
אלעזד באתר הד הנינן נהנין ובאתר אהרא מנינן ניזונין.
טאי בין האי להאי אלא חכי אטר אבוי הצדיקים
זכו
 %כך נחנין סאותו זיו שלא ישיגו כל כך א %חצדיקים

איא

שהכו נזונין עד שישיגו ח*גה שליט1נ ואין אכילה ושאויח
א זו .ויעא היא ח0עודח והאכילה .וסנא לן חא טסשח.
אי
וכתיב (אוטותלד)ויהי שם עם 11ארבעים יום וארבעיםלילה
להם לא אכל וטים לאוחויב סשני וחיה נזון כאפעודח אהרת

ךץזוט8

'א21

מאותו זיו של מעלה וכחאי גוונא טעודתן של צדיקים לעתיד
לבא .אטר רבי יהודח פעודת הצדיקים לעתיד לבא לשמות
בשמחתו הה"ד (תהלים לד) ישמעו ענויט וישטחו רב הונא
אסר מהכא (שם ה ),וישמהו כל הוטי בך לעולם ירננו אמר
רבי יצחק האי והאי איתא לעתיד לבא ותאנא אמר רבי יוסי
"ן המשומר בענב' 1כהטשת 'מ' בראשית אלו דברים עת'קים
שלא נגלו לאדם מ'וט שנברא העולט ועת'ד'ט להתגלותלצריקיט
לעת'ד לבא וזו היא השת'ה והאכילה ודא' דא היא אמר

רב' 'הודה ברב' שלום א"כ טהו לויתן וטהו השור דכת'ב
(איוב מ) כ' בול הריט 'שאו לו אמר רב' 'ופ' והא כת'ב
('שעיה כז) בעת ההיא 'פקודומ בהרבו הקואק וחגדולה והחזקה
על לו'תן נהש בריה ועל לויתן נהש עקלתון והרג את התנין
אשרביט חא הכא תלחא שא רמז הוא דקא רמז  %מלכוותא
אמר רב' תגתום לית למימר על מה דאמרו דבנן ודאי כך היא.
אמר רב' 'צהק אנא הוינא קמיה דרב' 'הושע ושאילנא האי
מלח .אמרנא חא' סעודתא דצד'קיא לעת'ד לבא א' כך הוא לא
את"שבא בלבא' דחא אמר רב' אלעזר טעודת הצד'קים לעת'ד
לבא כחא' גוונא דכת'ב (שמות כד) ויהזו את האלהיט ויאכלו
וישתו אמר רב' 'הושע שפיר קאמר רב' אלעזר וכך הוא:
אמר
יופי בההיא שעתא דזמין קודשא בריך לאהיא
מתיא והא פופא דכל עקתין בארבעיטלהוי וגזרקייפ
(דברים כח) ארבעיט יכנו לא יופיף פוף הליכתם של ישראל
במדבר בשנת הארבעים ארבעיט שנח קודם תחיית הגוף טמתנת
לו הנשטח בארץ ישראל בשנח הארבעיט יקומון הגוסות מעפרא.
בארבעיט נכלא הגשט הה"ד (בראשית ז) ויהי הגשט על הארו
ארבעיט יוט וכתיב ויהי טקץ ארבעיט יום ויפתח נה זמן
גאולתם של ישואל בשנת הארבעיט הוא ובהכהטיט אתי ישוב
דהואהיובל ההזרת הנשסה לגוףב1,נתהארבעיט שהסתינת
לו בארץ ישראל דהנן בטהניתין אמר ר ,שמעון ארבעים שנת
קודם קיום הגוף מטהנת הנשטה לגוף בארץ ישראל באיזת
טקוט בבית המקדש:
אמרי
ב יהודח שלש הנחגות יש באדם הגחגת דמט %וחהככאה.
א
י
ה
ח
כ
ו
ז
ו
הקדושה
הנשטח
ת
ג
ה
נ
ה
ו
התאוה
שחיא
טהאוה בכל תאות רעוה .וזהו כח התאוה וההנהגח הם4הגת
לבני אדט וטהזקת חגוף .והיא נקראת נפש הגוף אטר רב דוסי
זהו כח המהזיק אמר רבי יהודח בא וראה לעולם אין יצר
הרע שולפ אלא באלו ב ,כהות אלין דאטרן 3פש הנאזאוה היא
הרוד8ת אהד יצד הרע לעולט והיא סעורדת את ד14שית וטשהה
אוהח עם הגוף לחדבק ביצד הרע וכשאדם שוככ
פ4ו
פש הטתאוה היא הסעוררת ליצר חרע וטחרהרת בו
והוא דבק בכל תרהור רע ער שטביא %ב חאדם אוהח הסחשנח
הרעח ודכקהבו .ועריין יש %בו ולא נבסר לעשוהח ער שחאת
חהאוה טעוררת לכח הגוף ככאשחלה להדבק ביצר הרע ואז הוא
תולום הרעןג או)ר רבי יצחק סעולס אין יצר הרע כאזפוחז
אלאבזוכילח ואותיה וכאזוך שמחתהיין אז שולפ באדם בצדיק
טח כהיב ביה (כהפלי יג) צדיק אוכל לשובע נ*שו ואינו
טואתכר לעולפ .דא*ר יהודח חאי צודבא טרבנן דמרוי קריוא
(* יא) נזם זחב בףחזיר .ולא עוד אלא ץ*פמץ שם

יבי

ימא

%י"

שי"

ש
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ימטים מגהג חר,טעים נאשו (ישעיח כב) וחנח ששון ושסהח.
חיין אז שולפ באדם חרוג בקר ושוהופ צאן וגו ,שיש טר
בבקר שכר ירדופו וגו,
חנתוב (שם ח ),הוי משכימי
כדי
לעורר ליצר הרע וטאין יצר הרע כאזעורר אלא מתוךחיין:
רב הונא כד הוח דריש לאזדחראלבני אדם הוח אמר להובני
אסתמרו טשליהא של גיהנם וטאן חוא ,זחו יצר חרע,
שחוא שליח של גיחנם .יוצא וחולך לפתותבני אדם אחריו
עד שחורג לאדם ומוליכו לגיחנם ומכניסו וטם ואח"כ עולה
מוום לפתות לכני אדם ומי שמכיר בו ניצול ממנו ואינו
כטזחבר עמו אמררבי יצחק כה %לנאש חדבר דומה לכת לספים
וטחיו אורכים בדרכים לגזול ולהרוגלבני אדם ומפרי,שים נאץם
אהד שיודע להסית לבני אדם ול,טונו רך טה עביד מקדים
וחלך לקכלם ונעשח כעבד לפניהם עד שמאמינים הטפשים בו
ובוטחים באהבתו וכשיחתו ושמהים עמו ומוליכם בחלק דבריו
באותו חדרך שהלסטים וטם כיון שמגיע ענ4ט לשם חוא
הראשון שהורג כם לאהר שנותנם ביד הלספים להרבס ולקהת
מטונם ואינון צווהין ואמרין ווי דאציהנא לדין ולרכיכא
%יעציח לאחר שוחרגו אלה עולה כהאם וייצא לפהות לבני
אדם כמתחלונ חפקהים מה חם עושים כשרואים לזח יוצא
לקראהם ומפהח להם מכירין בו וטהוא צודה את נפשם וחורגים
אותו וחולכים בדרך אהרת .כך חואיצדוצע יוצא מכתהלסטים
עולה מגיחגם לקבלא דבני נשוא ולפהות להם בהלק נאוק דבריו
כמו לספים לארןבלבני אדם נאש עווטח עובר לפניחם והפפשים
נ4וטינים בו באחנתו יהוא חולך לפתוהם ועובד להם כעבד
,שנותן לחם נשים יפות אסורורג נותן לחם בני אדם להרע
כאורק כ4זם עול תורח ועול טלכות ,שמים חטפוים רואים כך
בופחים באחנתו עד ווחולך עמ~ש ומוליכם באותו הדרך
ן ווטמאל
וטחלספים וטם בדרך גיחגם א84ר אין דרך לנפותימי
כיון ,טמגיע עכטום לשם חוא הראי8ון שוחורנ להם ונעו4ח להם
נאז"ם ומכניסן לגינוט ומורידין לחון טלאכי חבלו 3ואינון
צווחין ואמרין ווי דאציחגא ~ין ולא טוגיא לון לאהר
כן עולה משום ויוצא לפתותלבני אדם הפקהין כשרואין אותו
עד שהטולפין עוליו וסאפין
מכירין אותו ומחגבריםעלי
ילונצל טמנו רב יוסף כד חוח
טשח חדרך ולוקהין דרך אהרת
נחית לבבל חמא אינון רווקיא דחוועיילי ונפקי ביני נשי
,אפירין ולא חפאן אמר לון לא מסתפו אלין טיצח"ר אסרו
ליח לא טטונדיפון כישא קאתינא טקדושתא דקדישא אתגזרנא
יאטר רב יהודח אמר רב צריך אדם לקו 8,עצמו בוטעת תשמיש
%א טסתפו מיצח"ר .שנאמר
צנפקי 5ניחבני קדישיבני
(ויקרא כ) וההקדשהם והייהם קדושים .ף אבזז אמר מאי
יגתיב (יחזקאל ו ),ואת ושכתותי קדשו אלא אין עונתן של
ת"ח אלא כהטכת ל,טכוב ומזדשי לחו דחואיל דתו8טיש הטפה
יטצוח חוא קדשו כלוסרקד 18,עצססםבה8בחותי בהחוא תשטיו
דטצוח:
אמר ף יצחק טאי דכהיב (ישעיח נז) והרו4עיט כים נגרש
וגו ,אפילובייע
תדינו של רווע חוא מעיז פניו ואזי
חוא ברשעתו קיעג וא"ר יצחק כשם שברא קכ"ח ג"ע בארץ
וכשפ שברא גן ערן לטעלת כך ברא גיאגם
כך כראגיחגפ

מקיי

באהי

החהר

למעלח .גן עדן בארץ דבתיב (ברא,שית ב) ויפע ו 4אלחים נן
בעדן וגו ,גיהנם בארץ דכתיב (איוב י
) ארץ עיפתח כטו
או %וגו' ג"ע למעלה דכתיכ (שמואל א ,כה) וחיחח נפו4
אדוני צרורה בצרור התיים וגו' וכתיב (קהלת יב) וחרוח
תשוב אל האלהים אשר נתנה גיהנם למעלה דכתיב (ש"א שס)
ואת נפש אויביך יקלענח וגו ,ג"ע למטה כדאמרן ג"ע למעלח
לנ,טמתן של צדיקיס גמורים להיות נזונין טאור חגדול וטל
מעלה גיהנם למטה לאוהם הרשעים שלא קבלו ברית מילח ולא
האמינו בהקב"ה ודתו ולא שמרו שבת .ואלו חן כעכו*ם
וטנדונים באהט שנאמר (יהזקאל פו) טהאש יצאו וחאש תא%ם
וגו ,וכתיב (ישעיח סו) ויצאו וראו בפגרי חאנשים וגו'
גיהנם למעלח לאוהם פושועי ישראל שעברו ש פות התורח
ולא הזרו בתשובח שדוחים אוהם לחוץ עד שיקבלו ענוים
והולכים וסובבים כל חעולם ,טנאמר (החלים יב) פביב רוטעים
יההלכון ו,שם נדונים י"ב חדש לאחר כן מדורם עם אוהם
שקבלו ענשם במוהם כל אהד ואחד כפי הסקום חראוי לו
והרומעים של פעכו"ם נדונים תמיד ב4חם ובמים ושוב אינם
עולים וטנאמר ואוטם לא תכבה כ4טפפ הרשעים בגיחנם כמה
דכתיב 411חמייר על סדום ועל עמורח גפרית ואש וגו ,ושוב
אינם עולים ולא יקומו ליום הדין וטנאמר (דברים כפ) אשר
הפך  41באפו ובחמתו באפו בעולם חזח ובחמתו בעולם הבא
אמר ר ,יעקב חרשעים שקלקלו ברית מילה ומבהם וח%ו שבת
בפרחסיא והללו אה הטועדות ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית
חמתים וכדומה להם יורדים לגיהנם שלמפח ונודנים שם ושוב
אינם עולים אבל יקומו ליום חדין ויקומו לחחיית המהים.

ועליהם נאמר (דניאל יב) ורבים מיוטני אדמת עפר יקיצו
אלחלהיי עולם וגו ,ועליחם נאמר (יויעוח סו) והיו דראון
י בראייהם
לכל בממר מאי דראוןדיי ראון8, .ד~כל יאטרודי
ועל חצדיקים שבישראל נאמר (שם ט) ועמך כלם צדיקים
וגו:,
5אברצשם וגו,
וח,
פתח כאקחסדא ואמר כתיב אמר ח8כסהאני
כתיב למעלוג ויקומו משם חאנשים וישקיפו על
8ני סדום לקמשותדין ברשועים מה כתיב אחריו חסכסהאגי
סאברחם טכאן וואין ווקב"ח עושח דין ברשעים עד שנמלך
בנשמתן של צדיקים הח*ד (איוב ד) מנשמת אלוח יאכדו
י לעשות
וכתיב חטכסח אני מאברהם אמר חקב*ח כלום י8,ל
דין ברשעים עד וטאטלך בנ,טמת חצדיקים ואוסר להם חרשעים
חפאולפני אעשח בהםדין .דכתיב ויאמר פ זעקת מדום ועמורה
כי רבה וחטאהם וגו ,א*ר אבהו חנשמה עוטדת בטקוטה וחיא
יראח לחתקרב אליו ולוטר לפניו כלום עד שיאטרו לבטפשרון
שיגישצ 4לפניו והט*כ~ר טה ושרשהשג חה"ד ויגש אבההם ויאשף
חאף הספה צדיק עם רוזע חלילה לך וגו /אולי יש 4תנ4שים
צדיקיט וגף חגשסה פוחחת ואומרת רב"8,ע שטא נחעסקו בט
*רשיות של תורדנ ואע"פ שלא נתעפקו לשמה שכר יש להמ
ד 4אם
לעה"ב ולא יכנסו לגיהגם.
טהט.,כתויוב4וביתחריירהאו
מיפרשיוונ
אפצא בסדום תסשיס צדיסים ו
אן
יו
ינ
נ"ג חוו אלא א"ר אבחו חטהשת ספרים חם בתורה ובכל אהד
ואחדטאליםעשית חדטרות עשוה טאטרות שכחס נכראחעולם.
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חשוב עשרח בכל מד מ3חון מוא חג4שים .ומ ,תודה לדבדיונ
וכווראהח שלא פצאה אטרה אולו והסרון מנה4ים משדיקים
מכהטח .כלוטר אולי יש בוח בני אדם ש4צטקו בידיעת שפך.
שהוא השם מוי"ת בטלואו ומוא ס"ח .יו'ד מ"א וא"ו מ"ח
כמטפר אדם שעל זמ גאסר ועהמ ישראל ס"ח  41אלחין שואל.
וכולא מצאח מוזרת לומר אולי יטצאון ,טם ארבעים ומיינו
ועוד פוהחת מנשסמ ואוסרת רבש"ע אע"* שלא נתעטקו בתורח
שמא קבלו עונוטם על טה שחפאו בב"ד ונתכפר לחם וטנאסר
(דברים כח) ארבעים יכט לא יוסיף וטנאת וטנתביישו לפביחם
דיים למהכפר לחם שלא יכנסו לגיחנם טח כתיב אהריו לא

אקףטה בעבור הארבעים עוד 9והחת ואוסרת רבהש"ע אולו
ביניחם צדיקים וטעסקו
'סצאון שם וטליים כלוסר אולי
ודהטיגו אוהם משלשים טעלות מרסוזות בנבואת ימזקאל בפרשה
וימי בשלשים (וגח) וחם כלולים בל"ב נתיבות מכטח שהם
כ"ב אותיות וי ,ספירות .עוד פ1החת ואוטרת אולי יסצאון
שם עשרים שטא יש ביניחם אנשים צדיקים יתידי סטלח
המיימדים ב ,פעסים ביום בפסוס שטע ישראל שבח כלולים
עשר ספירות בסלת אהד חאל"ף עם ממי"ת חם תשעח .והטלה
 *6שדיקים
א ,מרי עשרח והד ,אמר דו4צ"ח %ח זמ
י
ע
ש
ה
יבואו בו .ולדת טלשון שער ושני פעסים ביוםחרי וף4רים.
וכן אולי יטלו בנים לתלטוד תורח ויש לחם ,טכר לעשרת
הדברות שהי פעסים בכל יום דא"ר יצהק כל מגוגול בנו
%יו
לתלסוד תורח ופוליכו לבית רבו בבקר ובערב
מכתוב כאילו קיים התורח ב5 ,עסים בכל יום טח פתיב
ויאטר לא אשוחית בעבור הקףשרים וכש4שינח סוצואש מוזרת
ופוהחת ואוטרת רבש"ע אולי יסצאון ש 0עשרח כלוטר אולי
ימצא ביניהם טי שעוסק בצשרה טאטרות ובעשרה חדברות
בו %יום וכן אולי יטצאון ביניחם עשרח אוטקדיטים לבית
חכנסת .דהא הנן כל הנכ4ה עם עשרח דאשונים בבית הגנפת
נופל שכד כנגד כולם וטבאים אהדיו פה פתיב לא אופהית
בעבור ההףטרח .כל זת לנשמהוממריק ללמר פנגוריא וזנות
מרשעים להשקיפ חא 4וחחפה .וכיון שלא טצאח שום זכות
%טר טח כתיב וילד ח ,כאשר כלמ ~בר א 5אבההם ואבהתפ
ו תידוקינ ואז נפהלק
שכ לסקוסו טהו לסקוסו למקוםטקית
הדיין ובסחם חסניטר וחקפיגור סשטץנ שור רבי סצוח לו
לאדסלואופלל %הרשעיםכדי שיהזרו לטופנולאיכגמולגיחשם.
שה וט,
ואטר רבי
דכתיב (חהלים לח) ואני בוזלוהם לבושי
אסורלו לאד 0להת%לעלהרשעיםשיסהלקו טןמעולם.שיל0לא
%ק חקב"ח לחדח טן חעולם כשחית עובד ע*ז לא בא אבההם
אבינו לעולם ושבפי יוואל לאתיו .וחסלך דוד וחפלך לטשיח
והתורח לא נהטנ וכל אוחם חצריקים וחה0ידים וושציאים
לאתי 1בצולם:

יי

טעיה

ש

המןר
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גרטא מוא רם84שפפ 5שארגרמי .דתחנאאף"פ אהוא גרפא לסה
אה4תאר בקיומא יתיר סכל שט*ר גרסי .נהטום דאימי רמזטז
ולית סביל פעמא דטזובא דך3י נוטא כשאר גרסי ובגיני כך
מוא הקיף סכל גרפי 1מ*1לימוי עקרא דגופא אהבניטיימ
הדא מוא דכהיב בת בץואל חאר0י ותא3א אסר רבי שטעון
מוא רטאי וטעולם רשאי וו4כן ליצר מרע דאימו רסאי .הדא
מוא דכתיב בת בתואל חארסי גרמא רמאונ ספדן ארם סצטד
רמאין כדתנן פדנא דתורי ,טחוא צפד אמות לבן אמות יצר
מרע מארסי כדתנן בהחלח וטהימ סטול בהטאות בזמ חעולם
נקרא לופ .לעהיד לבא שלא יהא סטול כבקדסיהא כסאן דסמי
וטטביל טמאבותימ קראן לימ לבן .על כל פנים אין יצר מרע
בפל סן חעולם רבי יצחק ברבי יוסי מומ אתי סקפוטקיא
%ודפגעבימרבי ימודה א"לרבי יצמק האמרדחבירנאמכיסי
סושיהא אתערו למאי עניינא דיצר מרע יהנשי סן %סא בר
חחיא שעהא לזיווגא א"ל מייך חכי אצפריך יצר מרע לעולם
כטפרא לעולם דאלסלא יצר מרע מחותא דשמעהא לא לימוי
אבל לא טט~א כקדסיהא לטחפי ביח הח"ד (ישעימ יא) לא
בכל חר קדשי 1ג ,1אטר רבי אחא כך מוא
ירעו ולאישחיהי
יקודשא בריך מוא אתער לימ להחוא עניינא דצריך לזווגא
ולא לו %שעהא דיחא תדיר עם בר נש כמו כען דאימו אשהנה
הדיר ומפאן בימ בני נשא אלא להחוא זווגא בלחודוי

ואתערוהא חהיא אתערותא דקודשא בריך מואלימוי חדא תוא
דכתיב (ימזקאל לו) וחסירותי אה לב חאבן טבשרכם וטזתי
לכם לב בשר אטר רבי ימודה לב למוציא בושר ולח להבר
אחר:

אמררבי אלעזר סהו דכהיב (דניאליב) ורביםפישני שהפת
ע"ר יקיצו טשטע דכהיב סישגי אלו  08השריקיפ
חגקרטיםבחייחם קודםזה .וסמהשגים חםנקיסים.רני יתוצש
אוטר טאתים ועשר שנים רבי יצהק אומר רד"י ששונ דכהיב
(בצא-בר כד) ויראד טיעקכ וגו ,יר"ד אונח נקרטים חשדיקים
לשאר כלאים רב נחטן אטרלפי משיעור שנ%ח בעפר .א"ל
רבי יוסי שם כן חרבה החיות רעו אלא כל התחיות ימיו
) ואבאו חדבר וצכא
באותו הזטן האי ישעשטר בהזון (דניאלי
נדול:

אמר רבי ישהק מאי דכהיב (יכריח מ) עוד ישכו זקנים
ברחובות ירושלם ואיש טשק~תו בידו טרוב
וזשי"
יפים.טאי פיבוהא דאלסיזלכדיןדכתיב ואיש סוענתובידו.
אלא אטי ר ,יצהק עהידים תשדיקים לעתיד לבא להחיות
טתים כאלישעהגביזגדכהיב (סלכיםבי ד) וקחנמטענתי בירך
ולך ופתיב וו4טת טו4ענתי ש 4י
י
א? קרת וב
שותידים לעשות חצדיקים לעתיד לבא אתה רוצה שמ4יו
י חגער ואין קול
לקףשווג טה פתיב וישזם את המשיעטן *%נ
4ושר רב חוטא חג8חויתבנרכי מים ושכשנאדדיו קדאן לתח 81ןאין עונח ואין קוטמ אבל חעדיקים לפתיו לבא יעלה בידם
גרמא דשדרח חהוא דאשתאר בקברא טכל גו*א בתואל רפזשג הכוטות זו.יכתיב ואיש פתיזממש בידו כדי לושזיות בו אה
הטתים:
ש4זלית שיה .אטדו התוא כריוטא דחויא דאיחו הטשצ וחחוא

פי
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חטר ף אלעזר שממא סהברנא סארי סמייתין .דכד נ,שטהא

ייתי בחחיא טפא קדישא דילה חא טילייח להוו %
חייביא דיקוסון ויכשרון עוגדין ויתן להו טזיוא יקרא
דיליח דינדעון ויתובון ויזכון זכוהא שליטוטנ וכד חטא
שלטה דא חוה הוח ואטר (קחלת ה) ובכן ראיתי רשעים
קבורים ובאו ומטקום קדוש יחלכו שיבאוויחיו סטקום קדוש
והנינן א"ר אבא א"ר יוהנן כתיב (ירסיח ג) חיחפוך כושי

החץר

עורו וטמר הברגורותיו כך הראועים חולא זכו לאווג בעולם
חזה ולחקפיר טומטים 8וגים לעולם לא יק8ירו געוח*ג
אסר  41יעקב עתידה בת קול להיות טהפוצצת בכתי קברות
ואוטוא חקיעו ורט קוכגי עפר ועתידים להיות בפל של אור
י פל אורות פלך וארץ
גדול שלטקיזג דכתיב (ישעיח כו) כ

רפאים תפיל אכי*ר.

אני להעתיק בכאן את נוסח מצבתו החקוק על אהלו ,לזכרון נצח,
ולשם עולם ,של אאמו"ר אשר זכרו הקרוןםחי בלבי ובלב כל אחר
ואחר אשרהכיראותו,וידע אתתורתווחכמתו,המפרטםבכלקצויארץ.

פה נטטן
הודנו והדרנו,זיו כבודנו ,מורנו ורבנו ,אבינו היקר באדם ,כחד מבני עלי',
גאון בתורה ,בחכמה ובדעת ,צדיק ישד עולם ,חוקר ומקובל ,קדוש ופהור,
מחכר ספרים רבים בהלכה ואגדה ,בחקירה וקבלה ,ומעתיק את "הזהר"
הקדוש לעברית ,כעו"ת מוהר"ר יהרףהיררל זצלה"ה במהור"ר י2טראל
יצחק ז"ל ,מגזע רבינויהודההחטיר זצלה"ה ,לטהשסעעוע ראזעגבערג,
רב ואב"ד בקהלות רבות במדינת פולין ,ובערי מאראנפע ,ומאנפרעאל
במדינת קאנאדא.
אוי לנוכי שקעה שמשנו

ביום ר כ"ו תשרי ,שנת תרצ"ו לפ"ק.
תהי נשמתו ~רורה בצרור חהיט.
אבל גדולים צדיקים בסיתתם והם שיוים חיים ,והשאיר אחריו ברכה,
וחבוריו כשלשיס מפרים הקדויסים והפהורים הסלאים חכמה ודעת אלה-ינע
בפלפול ,הלכה ,אגדה ,בקבלה ,ותרבות ,ודיעות ,וכו' ,וכו'.

ואשרינו מה פוב חלקנו שזכינו אל מפר הזהר הקדוש שכברהי' מפר חתום.
והיום שיש לנו המפר הזהר שהוא פירוש הזהר הקדוש על התורה ,עם העתקת
לשון הקודש ,וגם עם הפירוש (זיו הזהר) עלפי דרך הסקובלים המפורממים מן
אאמו"ר המפורמם "צ"ל ,חשלידי זה יוכלו כל באי שערי זהר וערה לכנום ולפייל
בפרד"ם הזהר.

אהט אלימוך ראוענבמרג טלימ"א
בעהמ"ח מפר "לקופי בית אהרן"
בן להרב הגאון יהודה יודל זצ"ל
המעתיק ספר הזהר הקדויפ בהעתקה עברית

לזכר עולם

יוחקו בזה שמותבני ביתי אשרעזרוני בכל יכולתם להוציא לאור
עבודתי הקדושה יאריך השי"ת ימיהם במוב ובנעימים,ויזכו לשבת
באריו הקדושה חיים וקיימים ,דשנים ורעננים ,הלא המה:
אשתי הצנועה המלופדת ,אשת היל ,הרבנית מרת עטרה גימל ז"ל ,בת החמיד
המפורסם מהו"ר יצחק גרינבערג ז"ל ,המיוחסת ממשפחת הצדיקים הקדושים
דערי ריזין ומאדיגארי זי"ע ,נכדת ר' בפשה פךידמאן מעיר מאזרימש ,ונכדת
הגאון הקדוש הגביר האדיר המפורסם בצדקת פזרונו מוה"ר שלכפה צירלם ז"ל

מעיר מעזריטש דמגזע הגאון הגדול הצדיק המפורמם בעל מרכבת המשנה,
ושלחן עצי סטים ,זי"ע
בתי הצנועה אסת חיל מרת 1ץעםיל ז"ל .ובעלה היקר הגביר הנדיב מהו"ר

שלמה זאביוסה גליאמם ז"ל ,בניו יארק.
בני הרב המפורמם כץש"ת מהו"ר אך2אן אלימלךראזענבערג שליפ"א ,בעהמח"ם
חלק
"לקוטי בית
היקרה הרבנית מרת
אנהמררןע"אל .ראשון בראשית .ואסתי
פריידל תחי' ,מא
בני הרב הגאון המפורסם לשם ולרטהלה מהו"ר מאיך יהןשע ראזענבערג זצ"ל,
האבד"ק מ5רינגפיעלד ,מאסם ,בארצות הברית ,בעהמח"ם "מןך המבחן" על
הלכות מליחה ,בעשר בחלב ,תערובות ,ואשתו הרבנית מרת ש"נדל ז"ל.
בתי הצנועה אסת חיל מרת שרדץ ז"ל ,ובשה הגניר הנדיב מהו"ר ישראל
צוקער נ"י ,נהאמילמאן ,קאנאדע.
בני היקר הגביר הנדיב מהו"ר ישר11ל כפרדכי ראזענבערג נ"י ,ואשתו היקרה
מרת2טפרדץ תחי',בניו יארק.
בתי הצנועה אשת חיל מרת חנדץ ז"ל ,ובעלה היקר הגביר הנדיב מהו"ר כהטדץ
האדלער "1ל ,בפאראנפע ,קאנאדע.
בתי הצנועה אשת חיל מרת ברכדץ תחי' ,ובעלה היקר הגביר הנדיב מהו"ר
שמעון ראהער נ"י ,נמאראנפע ,קאנאדע.
בתי הצנועה אשת חיל מרת רבקוץ תהי' ,ובעלה היקר הגביר הנדיב מהו"ר
ברוך אלבערם נ"י ,במאנפרעאל.
בתי היקרה המוחכמת מרת ל1טה תחי' ,ובעלה הגביר הנדיב מוה"ר כהטה יצחק
רימהטלער נ"י ,במאנמרעאל.
בני הרב המפורמם לשם ולרטהלה מוה"ר אברהם יצחק ראזענבערג שליפ"א
האבד"ק מ8ווטנא בארצות הברית ,ואשתו הרבנית מרת 12רעץ מ"ב1א תחי'.

ואלה מומיף על הראשונים שמות בני כהט5רעעי היקרים ההגכברים
יאריך העוי"ת ימיהם חטנותטהם במובובנעימים ,הלא המה:
נכדי היקר הגביר הנדיב המפורמם כש"ת מוה"ר צבי יצחק גלאםם נ"י.
ע תחי' .בתי היקרה אשת חרל פרת
ואשתו היקרה אשת חיל מרת ש"נע
פ
כ
י
א
לשם
ץ
כ
אסתראביגילתחי' .ונעלה היקר
~תהלה מוה"רחייםזאבהכוע נ"י.
ונכדי היקריוףל אשרנ"י ,וננדי שלמה שלוםנ"י.

תפלהזותיקנהאישהאלהי הרם"ק זצ"לומוב לאומרה
סודםלימודהזוהרהסדוש
.
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*'יחטב "המרומים "ומשגיח "התחתונים.אלוה "לכל "הנאצלים "יחיד "מיוחד
"אדון "דחיל "נאמן"ידין .מאציל כל נאצל .בורא כלנברא .יוצר כלנוצר .עווטה
כל נעשה מייגיע להשיג אחד מאלפי אלפים ורבי רבבות גודל מעלות נפלאות
מעשיך כל שכן גודליצירותיך .ומי יחשובלדעת אחדמאלפיאלפיםורבירבבות
סתריסודותהצפוניםבבריאתיך .כל שכן וקל וחומר שאיןביכולתנולהשיג קצתמן
הקצת וחלק מן החלק של אלף אלפי אלפיםורבירבבותמןאצילותך .שאדון אחד
יהיד ומיוחד מתייחד עמהם יחוד גמור .לכן אב ה*חמן סלח ומחל והעבר
על כל חמאותי ועונותי ופשעי שחמאתי ושעויתי חטפשעה1
לפניךמיוםהיותי על האדמה עדהיוםהזה .שכל רמ"ח אברי ושם"ה גידי ונפשי
ורוחי ונשמתי כצאן בלירועהתעינוופגמנו את אשר לא נוכל לתקן אם לא בשפע
הרב הבא מלמעלהמרום מעלת סדרהצנורותלהקןהפגםשגרמנו .ויהירצתמלפניך
י"י אלהי האלהי אבותי שתזכך נפשירוחי ונשמתי שאהיה ראוי והגון לעורר
מ~11
1
י ואבימה נפלאות מתורתך .וזכנ
תתאין עלידילימוד ספרהזוהרהקדו,ט .גלעינ
לאור באורתורתך .ואבינהנועםרזי סודותיה ללמוד וללמד לשמור ולעשות .ויהי
נועם אדני אלהינועלינו ומעשהידינו כוננהעלינו ומעשהידינוכוננהו .ידרו לרצח
יוגאלי:
אמריפיוהגיוןלבילפניךי"יצור

(יכיי~) בפתליטעמתיהוננריפתולךאאו

מכף'ק טאת אאמו"ר חר'ל
עשר שאלות

 )1מי הוא המחבר של םפר הזהר?
 )2מפני מה נקרא זהר9
 )3מאיזה חלקים הורכב הזהר?
 )4באיזה זמן נתחבר הזהרז
 )6באיזה זמן נתגלה הזהר?
 )6ע"י מי נתגלה הזהר?
 )7באיזה זמן התחילו להדפים הזהר?
 )8מי הוא זה שהניח ;ליו שבפ הבקורת9
 )9מי הוא מתרצו היותר
 )10מי המה מפורשיו היותר גדוליב?

גדיי

הזהר הורכב טעשר חלקים
עצם הזהר .רעיא מהימנא .מדרש הנעלם .מתניתין .תוםפתא .םתרי תורה.
םפרא דצניעותא אדרא רבא וזופא .תקוני זהר .זהר חדש.

הזהר מזכיר עשרה ספרים
םפרא דאדם קדמאה .ספרא דחנוך .םפרא דיצירה .םפרא גנזיא דשלמה מלכא.
םפרא דחרשין דשלמה מלכא .םפרא דרבי כרוםפדאי .םפרא דרב המנונא םבא.
מפרא דרב ייבא םבא .םפרא דחכמתא דבני קדם .םפרא דרב אבא.

ממני האנ שץקאלימלךראזענבערג שליפ"א ,בעהם"ח ספר"לקופי בית אהרן'
יודל זצ"ל ,המעתיק םפר הזהר הקדוש בהעתקה עברית
בןלדערב הנאת
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