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 התורה עכ הקרוש הזהר פירושהוא
 ז"ל יההאי בר שמעון רבי התנאמאת

 הפירושים וגם לו. השייכים והענינים הפירחטים פסוק כל עלמסורר
 ונקבצו נלקטו הזה4 מקומות בשאר הנמצאים הפסוקים שלוהענינים
 לעומת שורה הקורש לשון העתקת עם הזהר בלשון במקומםונסוירו
 ולטייל לננום ה ר ו ת ר ה ז שערי באי כל יוכלו זה ידי ועלשורה
 יתגליא הזהר שספר יוחאי לבר א5יהו שאמר מה ויתקיים הזה4בפררם

 וגו' אחוזתו אל אמם ושבתם ובניניה יומיא בסוףלתתאי

 הפירחם הצנתי המעיין על להקלובדי
 הזהרזיו

 הזה4. מפורשי המפורסמים המקובלים דרך פיע5

 הקטן אני יתברך השם בעזרת הכינותי זהכל
 ז"ל יצחק ישראל במהו"ר ראזענבערג יורליהודה

 ז"ל. חסיר יהודה רימגזע
 ומאנמריאל, מוראנטא בערי ראב"ד אח"כ פולין, מדינת לשדז, בווארשא, רבמלפנים

 אליהו ילקיט המלאך, רפאל נדרים, ידות - הספרים מחבר קאנאדא,מדינת
 בכתובים ספרים ו;וד יהודה, מקוה הקדוימה, קריאההנביא,
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 נצחלזכרון
 הפועל אל מחשכתי להוציא עמנו במל אשר טוב רכ על פי ידכר ה'תהלת

 את מחדש לאור להוציא שאזכה בלבי הקדוש הרעיון את ורביתי טפחתי ושנים ימיםכי

 עטרת הבאון הרכ זקני של יצירתו פרי עברית בהעתקת הקדהם הזהרהספר
 הקדוש זכרו אשר זצ"ל, ךאזעבבעךג ייףל יוןןדה מוהר"ר כקש"ת ישראלתפארת

 את וידע אותו הכיר אשר ואחד, אחד כל כלכ בם אלא בלבד, כלכי רק לאחי

 וחכמתותורתו

 בהעתקת הקדוש הזהך הספך הדפסת את מקדיש הנני כבודכרבשי
 היקרים אבותי נשמת הזכרת למ;7 מחדשעברית

 'מוה"ר כש"ת ולתהלה לשם המפורסם החסיד מורי אכי אדוני נשמתאת

 זכרובי אשר לאב כן חוכ חוכתי את ימלא למען ז"ל, גלאסם יוסף זאבשלמה
 הרכים את כו לזכות ולמען כלכי, יקרהקדוש

 ז"ל, וןעםיל מרת חיל אשת היקרה האשה מורתי אמי נשמת הזכרתולמען

 זצ"ל, ידדל יהידה מוהר"ר עכרית בהעתקת הקדוש השקר המחכר הבאון הרככת

 ברכי על לבדלנו היתה חי' ושאיפת בצדקתה, ולתפארת לתהלה ידועהשהיתה
התורה.

 זצ"ל, המחבר הבאון הרב זקני שזכות אבות חסדי הזוכר השי"ת מאתואכקש

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

 י. נ ברוקלין, גלאממ, יצהע צבימאתי



 8ב הי'ו הרור וצריקי גאוניהמככלת
 וכו' ארץ קצוי בכל המפורסם הר1עים אביר ההורה שי הנדיל הנאון הרבתשיבת
 חמר* .שרי מ' המהבר בעל זצללה"ה הח"ם המכנה מרימ חזקיאו דךיםמרן

 : זה ספרי אורוה אלי כתבאשר

 . לפ"ק יטיס 1ד:ארנת לך ייטננ למען לסרר ה' ייםנה"י
 לאיץ המאיר הרים, ועוקר סיני המפויסם הרה"נ 4כבוד לאלתר צדיקים של בספרן וחתימה כתיבה ה'ייטיב
 מוה"ר כש"ת אכירים, 4חם 4חם אדירים. מים סימיי טהורים. אמרותיו היק-ים, בחיבוריו דרים.ויעליר
 תורה. זו באורה, יאיר נרו הטעטירה. ווארשא בעיר החכמה מעיני מעינוהיו יפיצו ראזענבגרג.יהודה
 . ברה דימהבאור

 מבקב מר לן שדר די מקבלתי אודיעהו כטשפט דשכתה"ראחרי
 4רחגך~

 ובצירות נךךים' ,ין4ד1ק ספרו בצירוף
 על הקדוש הזהר פירוש לאור להוציא כ"ת ברצין אשר המדרש ללשון הקדוש הזדר דעהקת שלהקינטרסים

 ר12ךה" "1ןקך שסו ויקיא דסדרשים. מן השמעעי ילקוט בעל שעשה כמו ,פסוק פסיק כל על ומסודר סיוקטההורה
 הדבר בעיקר כי גם פר, רס קסת עם בשער לטא זקנתי לעת עלי קשה כי ואם רסכמתי. ממני ידרש דרשוכ"ה
 כ"ת בי יען אבל . דידן לדומכמה צריכים דוענאים דברי האם כי כזה. מפר על דסכמיה ידרוש כ"ה למה אביןלא

 לנ'ה להשרב כחי בשארית נאזרתי הקדוקה. באטונקמ ישרא4 כנסת קרן הרמת בזה שתלוי לאסר מאד בירפציר

 שעם בזה רואה אני אין וכו',ללבוקך על הדרש כקי דקדש ללשין הזהר בדעתקק כ"ת יחשוש אשרע'ך
 לעברית. הזהר העתקת שהוא דעות יש דגדול הבהיר ספר זה הלא כי בזה ראש.ן כ"ת אין הלא ראשיהחשש.

 מאד קדמון ספר והוא וחלק. חלק כל בסיף החסרין להשלים בהזדר כקימוק באיזה ההמרים המאמרים מממ לקחיוע"כ
 הבהיר מן עעהק הבהיר בלשון מתחלה נתחבר שהזהר אומלם יש זה בשביל אשר זו דעהקה עשה מי נודעולא

 טקומות כסה ויש יראה מבין כל כי הוא. נהפוך כי דעקי על אב4 ארטיה. ימדברים הימב מיבן שיהיה כדילהזהר
 קס גם הארטי. בלשין דזהר מדברי לשנוה המעהיק רצד שלא סשים שהוא בולט והדהק דחוק. שלשונו הבהירבכפר
 ע'ש דספר לקרוא הקדמתים המחברים ררך היד כד כי הרקיע כזדו יזהיר1 יהמשנילים ק בפם שמתחיל יוכיח"הזהר"
 הוא באמת אם נמהפקו כי יען הבהיר ספר בשם הקנה בן נחזניא -' לההנא המיוחס לסד-'ט קראו זה ולבעבירהתחלתו.
 מועים רבים ומזה פי'ט. בראבי'ה כמובא בשחקים, הוא בהיר ק בפם הההלתו ע"ש -סכר לקיית ההחילו לזאתמחברו.

 הא:ר שעל אמת" ,דרך בהגהות מובא גם וכן הם. עגים כי יודעים ואין לזה הזה הבהיר ספר מן דבריםשמערבים
 ספר לפניו קהיה הרי הקדק. לקון בזרו הנמצא לשון שם שמביא א' אוה ע'ב ל"ה דף בבר"שיה זצ"ל ויטאלמר"ח
 וכמבואר ללבוקך. כבשים מוטום רחשקי ו5א הקדק בלשון הנ4 דו;ודה סאדירי קביה ספרי שאר ונם העמוקהקבלה ע'* הזד1 על פידושים שעווו נאונים כמה חזי פיק גם הנדול. הבהיר ספר קהוא להיות ויכול הקדש, בלשיןהזהר
 האררות כמו ביותר העמיקים  ענינים משמימ שכ"ת 'ואה אני דלא כ"ז ימיבר ל. זל דלטאש יצחק ר' דגאוןבפסק
 טעחבר כבר זה כעין ספר והלא רוירה. לפסוקי דהריכים הווה'ק ביאורי 4העקיק רק היא כ"ה וטנמת דצניעותא.ומפרא
 בעך י,טכך ר' קדוק אחד ע'י הקדש ללשון הזהר מן קצרים סאסרים קנעהקו רלבוש ובעל דשל"ה בעלבזמן
 הסכמתם נתמ רנ'ל הקדוקים ידגאעים חכפה'. .5מקדר בשם ינקרא הזדו קעל בינה' "אמרי הפירוש בקלזל'ל
 עברית. העהקה בצדו ולהעמיד שהוא נמו הזד1 לקון ' להביא יתירוה מעלות מוסיף שב'ה ומה חשש. שום בליעליו
 הזד1. ש5 דפנימים בחדרים נם הורה' .זד1 קערי דרך לכנום והלמדדו דזהר לשון להבין הקירא ;יני האיר באטהזאה
 על רק בנמרא מובא ללבושך כבקים של הדרש כי הזה. כספר ללבושך כבשים ול דנקששא לקסרי לה אזדאוא"כ

 . בלבד דטרכבהמעוה
 כמום טעם שיש שאפקר כ'ה יכתב הזדי. לשון ולא הקדק לשון דעהקת במפרו ילמדו אולי כ'ת יחשיש אשר1ע"ך

 שנהחבר שמה  דעתי על דגה האזולאי. דברי כ"ה דניא ונם דג4-יש. כסי דוקא ארמיה בישון הזהרשגק-בר
 אוהו להשריק שיולרך דבר אין הלא יאדרבא דעולם. מן דאכז:ה יסזדיק להנך;יר בזה לדייק כינה'הובל ואיזהשלנ. האמונה ימודות מקיר הוא הזדו שהרי רה, ק סתרי יהיוהם 0ר,.מים הדברים שיהיו שרצ. מש'ם זה אין בארמיתדזדר
 בש'ם סקוסות בכמה דאדרבה מבלה-ש בארמיה יזו;ר קדישה שיש לוסר אין ונם דאמגה כמי ה רתה:ק כי,י בכיבלב

 בא"י רבי אמר הניא ובב'ק בפוסה דאיהא כהא לשזניז. מ:,ר ייהר דד רארמי לש,ן :כשכי4 לר"ק בקד,שהמשגה
 פרסי. לשון או הקדש לשין או ימה ארמי לשין בבבי ייסי א"ר "גית ן לש א דק-ש לשון או 4מר רסי ס4"1,
 דעה וכן ארמית, דיה שלדם חול שרלשין ד-י ארמי, ינון _.כ הייגו רסי כ ן -לש הר"ה דברי שם בק,ם' בא,ס

 קדיש בשביל הקדיש וכן הטירא. כל כמי ז:רסיה ביגין לוסר הקני לכ4 כיבן גיהי: שרל, מה שכל נ"יגיםה-בה
 נהחבר דיע4מוד וכן דכק, נשמת ים.בק ש"ומר סי ;יבין בויב: הכף קדיש בנקי כי ל יהום כי ש-ונל כדיית'ם

 שסובלים ופעלים שמית הרבה ויש יפעלים בשמוה ע;יר אי,1 -ל"ק כי בפירוגי. 4געיה מקוס יהיה שלא כרי3א-:יק
 מינה מבור וכז' ביום ולשניהה בלי4ה דכנ4ה 4קרוה אדם הייב דאריב"י דכגילר נהא - למע ינק4 ק :':כ;כנד

כ'4( אייהי 4מחר ולנו בטים אלא לשין אין טהנה דב דדרש דכסקים וכהא בימכא. דידה .-- '-ה . .יסיה נ4י4ד4כק-יי"
 מרכבד מעשה ש5 דגדול ברבד כך ורבא דאבי' י.ק ה ש4 קכ, בדבר ואם ק רכ :ד,ר יעוד יכו' הלביירו ע4:"

 מים מים מלוכר הזהרו טהני שיש אבני אצ4 סגיעים כש'אקם רע"ק דא"ל ,כהא טאד, גד41 ק4קיל דוא בי השהס;



 הי*ו הדור וצד"קי נאיניהסככדה*
 זה וכל דוקא, באימית ולכתוב לדרוש מוכרהים שהיו שכן כל לא ;עי, ינגד יכון לא שקהם חנר ששד5שם

 יותד לנו דסובן הקודש בלשון יחובר ר,ה- שסכר היה מומב בח-אי לדידן אבללדידהו
 שאץ דאיהא הא על חורה בסהרי טביא לה דבפרשת הארמי. ישו, בענין הזוה"ק דברי נס מעיני נעלמו לאןוץן

 ורס לשון. שאר מבל אצלם נטאס זה שלשזן אלא תרנום בלשון שמבינים דר"ל תרנום. בלשון נזקסיןמה"ש
 באי,ה ישראל על קנאה למיאכים יהיה שלא כדי להיות צריך שכך אלא נמאס לשין שאינו האטת אבל נמאםאצלם
 תקל ולכך דמט"א לישנא הוא התרנום ולשין בהדיה מהחברא שכינתא הקדש דלש:ן מביא תרומה ובפרשתענינים.
 ב' שייכים הזרר בלמוד נם דאפשר רהוקה מברא י"ל לפ"ז ,הנה דסמ"א. חילא דיהבר בנין דסט"א בלישנאדקדיש
 הקדיש ואמירת הזהר שלמוד יתקע 4ידנו זה מי 4,בל דמם"א. חילא דיתבר ובנין המלאכים בנו יתקנאו שלא האלוענעים
 דהורה ופלפול תורה תלמוד מיני כל ע"י דמתבר ודאי דסט"א והילא לסלאכים. קנאה אין בודאי התהיה סודוהלוסדים שישראי זה שעל כן מחייב ודסברא שהשכל ובפרמ הנ"ל. הראשינים מעהיקים עץ חששו לא שדוי ותרע כזה.זה

 אלו שכל אף העליונה, השושנה את הסובבים והקיצים דהוהים כל ומכריה עריצים מזמר תהלים אמירת ונסשבע"פ
 ' גאטריםבלה"ק

 וכתב שלומר מה מבין אינו אם אף הנשמה להקון טסונל הזהר שלסוד עליו לסטוך האזולחך דברי כ"ת שהביאךכןה
 לזה. מסבל ארמית לשון שדוקא לומר סברא שזם אין כי ג"י ואתפלא ההקון, גורם הארמי שלשון שאפשרכ"ת

 אם אף כי למודו יפמיק אל לכל סובנים שאינם העמוקים "ס:רות וטניע בזדי שהלוסד מלשוט מבואר דאזולאיוכתת
 לסטוך מ"ד איר ונם דועקון. נורם דוקא הארמי שלשון לא אבל לנשמה, תקון בלטודם יש כראוי דשודות סביןאינו
 -ברי מב"ה נעלם האם להבין. לנו שאפשר מה כל בהבנה לימוד דאפשרות בכל להשהדל מחויבים אנו שאיןע"ז

 באהבתו והוא שילמדנו מי מוצא ואינו תורה "לטוד שרוצה מי שכתב, הבנה נלי ימוד מענין קדושים פרשתהזוה"ק
 נקל מביב לה ונוטע לה ומקבל מלה בההיא שמח והקב'ה עולה וטלה מלה כי ידע, דלא טנמטמא בה מנמנםלהורה
 דוקא. הארמי לש~ן כלל בזה הזכיר לא שהזוה"ק הרי נהל. ערבי תקראים נדילים אילנות הדבורים מאלו ונעשתהעליון
 שילמדנו. נף מוצא שאינן כאמרו בהבנה, ללמוד תקנה שום לו שאין סי .:ל רק נאמרים האלו שדבדים מובןתם

 כידוע. ריח ולא טעם לא לדס שאין הד"ם מן הנרוע שהיא בלבד נהל ערבי רק למעלה כזה מלמור נעשה לאואעפ"כ
 בזה להשתדל האדם ומחויב בהבנה ללמור ויותר יותר שטוב מכאן נשטע הלא "בל טוב, דבר זאת וגם הדברואטה
 איניש לינרם לעו4ם רבא דאמר י"ט ' ע"ז בסם' ומצינו הש"ם. למוד מן הזודו למוד זה בענין נשהנה לא ילדעתימים. עלי כארזים ה' נטע כאהלים כמ"ש אהלות, מור אףא נחל ערבי לא מלמודו נעשה יהיה ואז להבינו, רב אחרלהזיר
 ואין הזיהר בלסוד נם כן בהבנה ללמוד רמוטכ ודאי הש"ם גלמוד שכמו הדבר וטובן קאסר. מאי ידע דלאאע"נ
 אפילו אדבה. עלי ודנלו אוטר ישכר ר' בסדבר בסד"ר איתא וע"ז בינידם לחלק אין הדילוג בענין וכן בעידג.לחלק
 כיון אהבה. עלי ודילבו עלי הוא הביב הקג"ה אטר לכמיק, יכפסיק להלכה טה4כה וטרלג בהורה ועומק יושבארם

 : ההבנה קשה סהמת רק נאה אינד זו גכועד שאומר כהסה מדלנשאינו
 ומה שמותם. להזכיר דמוטב בודאי ג-אה לדידי הנה לא. או בספרו הה,אים שמית נם יעטיד אם ב"ת שאלתרע'ך

 יק אוטר, שם הביא ולא טסדרשים לקוהים דבריו שרוב התירה שעל ז"ל רש"י פירש על לסמיך רוצהשכ"ת
 ,כר לא ע"כ בקיצור אלא שהוא כמו הלשון מביא אינו ז"ל שרש"י שכיון לכ"ת אעיי ע"ז הנה מזער. מעמלפעמים

 אחר בלשון דכאסרים קיצר כי יען דהנאים שמות הביא שלא הכמה" "סקור בעל סמך ע'ז בוראי וכן אומרו.שם
 מתעורר השם דזגרת וע"י לעולם. נאולה מבי" אוטרו בשם דבר והאומר דהנאים. שטוה נ'ב ידעמיד כ"ה עלמוטל לכ"י בלשכם. המאמרים להעמיד כ"ת הוכיח ולכך הזדו לשון להבין טם2ר1 יתלטדו שהעולם כ"ת כמרת כי יעןאבל
 דברים להיותם הלמוד בשעת חרש כח בדבייהם מתהדש ועי"ז בקבר דובבוק שפתותיו להיות בנ"ע זו נשמהבח

 מבהייהם עתר בטיתהם צדיקים נדולים כי הלב, אל נכנסים הלב מןהיוצאים
 שאני ונם כחי אפס כי יום בבל מעמ מעט כותבו שאני החמישי יום זה כי סכזבי ולנמור להפסיק מוכרחרהבני

 שאר על לב",; להשיב מאד עלי קשה וע"ב חמד". "שדי ספרי חלקי שאר של דנהבים בסדור מאדטרוד
 בדבד הרבים אה ~כות עליו שנטל ב.ת ידי החזק למען רק מנדרי יצאתי בזה תם עיקריות. כ"ב שאינןהשאלות
 באור עינידש ותאורנה ית"ש הבורא לעבודה ישראל לבבות יתלהבו מפרו שע"י שבשמים אבינו יעזור יאולי טאד.נדול

 כבדני אשר 3דךי% .ידגיץ ספרו על בתודתי והנגי יתים. דור הנקדא הזה האחרזן בדוד מאד דמישפלתהאסו.ד
 אחר ספר אלי נם לשלח נא ימחול ןעךרדץ" .צןץך ספרו לאור להוציא הש"י לו יעזור כאשר טכ"ת ואבקשבו.

 יסהורה כרזשבתו להוציא הש"י לו שיעזור ברכתי ב"ת נא יקבל ינעת עלי. ישית כאשר אי"ה מחירו הכףואשלח
 דגטהודה כנפשו דצרו כזית ויהי מעלה מעלה כהה"ר קרן "יים יצליח בידו ה' וחפץ גדולה בהרחבה לפועלטבח

 הבעיר ידידויכנפש

 חח"ם המכונה מדיני דץזקיאוי,ייכט
 . ץבב'א חברון הקרש בעיר וש*ץרב

ף .. *  
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 ?ל;ון כ!? ל' 4תר תשתות כ6'!ס כו :ע"ן ו6מר ייסכמ0 תג"קיגקסתי
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 סבס יהוד( סו*כ כייס עותד'ס סתורס לככע 0כוהבוכר'

 לוכליו פס לס*ק תרס'ייסגת
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 . כ;ליהות ססרי פתור :'יכל ?תהכר סר3 'ילהת!ך
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 ק"ק יס0 ראזענבערנ )" *ך1חל יהרך4יץ חיסיי כם"ת יכו' יכקי חריף הר6ס נתור0 עד% שפדש יגהן
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 %ס 5סס. 0סייך ופגיגיסס 0מקר6ות עחץקסמניריס

 סטמ-

 סתע"0.1 ש )סק5 כד סגעד; נ5:ין :ת6תריס ?עתקת כנדס
 יי;רזס נגעיס 3',!רזס .פרחיס 5.5יס כת0 תד'5י' 0וסזף יגס ש-ניס לסון סס61 סקוום ?1וסר גלסין כך כל רנ'ישסכלתי
 ניעג' עליי ידט טתט :כר יכי כת'י נתוך עסס פיכ כ' ר6'תי כ6סר י0נס הזהר זיו כסס יקר16ס 6סר י' חנטת6סר
 לכ1 החיקן ס6ימ וכר -י התר~ש -5"ש :65 נגר6 6תתמי כנר כי ינס הערה. זהר ססר 3סס חיגורו לסדסיס סי0ייד4ויגו
 דפ 63פ 'סל% 3גי ינגומ יל0לסינ ילס6ויר? תורס לסנדיל ?סופי 6ל תכה ?ססורס תמסכתו 5ס51'6 פתו תכק זינס
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 ?נ'י

 4פסויח 3כ5
 . ויארשא *ה יפ'ק. קרם.ה דשנת אב מנחם ער"ה ג' יום ולומדי' דעזורה לכבוד ההועם עלבאעזי

 ע"יי טפ'ש פיינענבוים הכהן י*י ברי'איצחק



 הי'ו הרור וצריקי נאוניהסככלה
 כתורס ?תסורסס ?י?*ג יידי תככוד "י :ייצ .דהן

 לן* יהודה תו"ס יכו. רעגן יית וכקי מריףיחס?ות
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 תרס'ד )תכ.' ף ד' יוס עס"מ כ6תי וט"ו כי )תמויקיססו6

 . ברעזעןסס
 הנ"ל אבד'ק הכהן בפררכ' ,טלךב!הק'

 ונילוי תורה ודעת החו"ם על שלום סשפםבעהסח"ם
 * סהרש"ם ושו'ת האו"ה על והנהות היו"ד עלדעת

 5ס)סיכ ת6ד סגחון ?1,ח כטה וכסרס חכסיכ ייס כתי:?
 ס)ותי תכ) 6כקס טשכ סעסויס ס' ויר6מ סקדוסס ת'רי )סגד') סווס.ק ס' יסיכ) סיוי6יס ה'ח כדכרי .סר6) כללכופ
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 . וסיר6ס סתירס הרי  )סרתת .ס-גפיס ?קדו:ס כתירתי ?סיג.כ ?.עכד
 . קיעלץ פי יש,ק ייט-ס-ד 184" פ"ג ייח

 השםן. לשד סשה, באר משה, ברכת משה, סנדעש מח'ם יהגליל קיעלץ האבדק'ק 'רושלימסקי נהוםמשה

ישש4448כ4*

 ה ר ה זא
 בשום בםתכונתו :א והן בםתכונתו הן זה חיבורי להדפיס אי: י~.ד לבל נמור באיסוי מיהירהנני

 השנת איסור ונם העולם. נל על שלו את לאסור יכול אדס הדין עפ"' כ רשות. בלת. שבעויםסדינה
 ונעם. ילהשומעים דמלכותא. מרינא אף ידיענבו4

המחבך.



 יד ה'-ו הדור וצדיקי גאוניהסבמות
 ראחמיסטרירדקא פה התרם"1. תשא ב' יםנ2ע'ה

 סי;"ה הו"ב וכופלנ מופ4א הרה"נ לכבודשוכם.ם

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

 קב4הי א' ח4ק תירה" "זוהר היקר ספרואחדשה*ט
 לכ"ה לשלח הרבתי בובה עתהי' ולי בז" רויף טהירו לכ"ת שילה והנניבעתי

 כרנ-
 אהשיב כי וכרנה

 הד' יהר לאור להוציא שייכל ולסערו לתמכו נרולהלמצוה
 גדול דבר לעשית והגדי4 בו רבה ברכה ספרו כיחלקים
 אור בזיו להקעגג כל עיני יופקחו עתה כי עמובתוך
 דנשמה אק וסטהר הלב אה דמיישר הזוה'ק ש5הנדול
 לשיחם לסהר ת כ יסחל הה4קים יתר לאיר כשיצאי51כן
 דרש אשר דבר יעל רחנה. ביד אי"ה מחירם ואשלחאלי
 צריך כזה ומוב יקר מפעל רגי רשכמהי. ב'תררש

 מכתבי להדפים אישהו אך בזה. ררכי שאץ תםרסכמה.
 . הסכמה כעין שהוארנא

 והרמת והצלחתו רו"ש הרם כערכו 1ס1קיר1 טכברוהמי
 כ[עיו[ נבא"ם ישראלקרן

 התרם"ו. הנרות את בהעליתך 4סדר ג' יום .בעזוץ-י
 תורקשמו שמן חו"כסוע"ה ל:בורהרה"נ רבאש4מא

 ויארשא. בק"ק מו"ץ נ"י ראזענבע-נ ירירא סיה.ר כש"היכי
 כי לכ"ת להודיע דנני כמשפט השיוס כביא דרךאח-י
 לכ"ת שולח ורנני הניעני כראשית חלק תורד" ,זהרספרי
 4אור להוציא לפעולה והרצוי' דטיבה סחשבהולהוציא שיוכי ולסעדו לתמכו נדולה ימצוה אחשוב כי סך..טחירו
 שימים וכן רבים זכאשר ממפרו ח4קים הד' יתר נםעולם
 יביא אני נם אטרתי ספרו ע4 הס2מהם נתנו התורהנדו4

 זה כי לעשית והגייל עמיו בהוך עשה טיב כיבאמרים
 ימיעי4 נחו'ןספר

 ודב-
 הכון ירי נם ע"כ נפש. לכל רשיה

 ך ויקס לעזור אנ"ש כ4 סאת לבקש תאסגמ וזרועיעמו
 בריח ספרו ולינות ריכוית בכל שיהי' רמחבר הרבאת

 התעגמ כן יביענה בכפו בעודו קיץ בטרם וכבכורהנדיבר
 לרוציא ה' שיעזרהו אברך המהבר הרב ואת זיהרו.טזיי
 ושנותיו יסיו יאריך וה' טספיו דחלקים יתר בקרובלאור

 מקול"ע. המוב בכל דסברכו דו"ש ורצון כנפשובנעימים
 זצוקלה"ה ידדק3ן ר' דמכורסם ארסו"ר בהרבזאב

 ראחמיסטריבקאי. בק"קדחינה
 הנ"ל חופ"קמודערפקא

 בני ואראלים תרשישים מנזע הקדושים הצריקים הנרולים המאורות דרהבא צנתרי תרי הני רבריואלה
 וכו' הקרוש הצדיק הרב המה הלא זיקלה"ה. [2אהרש מק"ק וכו' דנהורא בוצינא הקדוש הצריקהרב
 כ"ק וכו' הקדו? הצדיק והרב באהוש. בק"ק החינה שליט"א פרירמאן ישראל הר"י אדומו'רכ"פ

 כאשקאן. בק"ק נה הח שליט"א פרירמאן לי[ב כ[שוץ הר"ראדומו"ר

 ש. ו ה א ב תרם'1. וי"פ א' יוםב.ה
 ונסתר כננלה ושם יד לו אשר המפורסם הרה'נלכבוד

 דטרביץ שיחי' ראזענבערנ יהורא מוה.רוכו'
 ספרו כי לטר אודיע אחרש"ה ווארשא, בק"ק לערתוהורה
 קדוש אדומו"ר ליר ישר הניע בראשית חלק תורה",והר
 לכהה"ר לשלח עלי פקד בו עיינו ואחרי שלימ"אישראל
 קורש.- בשם כתה"ר בשלום ולדרוש סך... רספרמחיר
 אד1ס1"ר נ"ק בפקורת דכו"ח עננעלבץם קאפי5מאיר

 . נ2אהדש בק"ק החונהשלימ'א
 יעליסאוועסנראר. דמוערא. ביא תשרי ב"ר ב' יםבעזה'י.

 טעםך ט1ב על אחיך י1ד1ךלה1ךה
 דחו"ב הרה"נ כבור ה"ה לפ"ק. ווהרך'. זיווכח
 מאר הי"ו. ראזענבערג ירורה מ' וכו' פעיים רבנןע"ה
 סאד דדיוש תורה" "ורו הנחמר הבורו ממני רצעהפיק
 הורת ר טא לההבשב רו[אבים שלסים וכן לרניםבזה'ז
 כ'ת נא ייקג4 הנעים. בספיו כ"ת כיון יפה באלה.נסו ל" כי 4שונו באור על לעסוד בנקל יוכלו ולאהתה'ק

 ן. א ק ש א פ תרם"1. יהרו נ'ב"ד.
 כוש'ת וכו' גליין לי' רטטטיין דספורסם הרה"ג כבודאל

 ווארשא. בק"ק מו"ץ נ'י ראזענבערנ יורל יהוראסוה"ר
 פניטה נהקבל בראשית הלק הורה" ,זהר ספרוהן

 ארמו'ר כ"ק פקד אשר סך.., בזה כ"ת ויקבלבקודש.
 אשר המפר תמורת חן בתשואת לכ"ת לשלחשליט"א
 בר"ד שמואל סשה הקורש בפקידת הכותב רברי -שלח.
 שלים'א ארמו"ר כ'ק אצל רקייש סשמרת עלהעומר

 * כפאשקאן בק"קההעה

 ז. ר א ל תרם"ח. טבת י"נ ר' יוםב'ה.
 בראשית הלק קורה" "זרר רכפר אק קבלקי אגכי23(

 . . . סך טהירו עתהי שיחי' רכחבר הרה"נמכבור
 בלינ אוהם אק:ה דחלקיס יתר 4איר יצאו כאטרואי"ר
 בידי לתמוך דיא רבה מניה כי ע4י ייגה אשרבמחיר

 . הגיב טעשרו אח לבלע שיוכל הטהבררוב
 ודנ4י. לארז יאבד"ק מייול חייםאלי'

 גמגפ-י אהב"ה בריק לאות אח"ר. כסף שקל מחח-1את
 ושל,ם רויש ירירו י)כש כ)פש, יל4יח בירי -' וחפץ בשלסית ספרי לנסוי יטעשהי כלי להוציא ה' יעזררשאח"ר.

 . ור)'יי ההו2"ק ברלין ןץייכ( לישועה רסצפה בלו"נ.תורתו



 תודה ומכתביהסכמות8

 הרהגים אביר עולם נאון ה9-וש הצדיק הרבמאק
 הרשר ארומו'ר ב'ק ה'ה וכו' ותפארתו ישראלנזר

 מלובאוימהט, שלימ'א שמארסאן דובשלום

 . לוב:אווימש התרם"1. שמזת א'ב"ה.
 וכו' המפורסם הרה"נ לכבור וכם"ם יהולוםהחיים

 בעד כתה"ר בזה נא יקבל נ'י. יהוראמה"ר
 אליו נשלח אשר ... סך בראשית דלק תורה" "זהרספרו
 ובברכת חן בתשואת שלים"א הרה"ק ארומו"ר ק כ'סאק

 הקורש. בפקורת ר3ותב - בקרוב. המונטרעל
 ..* החותםמקום

 ב:דקארעסם. התרם"1. חיי נ'ב"ה.
 אור יקרת הרה'נ ה'ה -ביבי רב ליר'נ כ:"סש

 ר'ב 5 ד 1 י כוה"ר כש"ת וכו' ועניו הסירוקנאין
 זדר ,שערי ום' גדרים" .ירות בעהמח"םשליס"א

תורה'

 עעי כד והבריק הזהיר תמול רבה. באהבהאהדש'ה
 חלק תורה' מהר והבהיר הקיושספרו

 כמוצא בעיני ויהי בו התענגתי מאד ומארביאשית.
 בעתו. בעמו עשה יפה אשר ראיתי ד3ל את כי רב.גלל
 כי ויען בישראל. כאלה וספיים מחברים וירבו טזןומי

 שיוכל כ"ת את ו5סער לתמוך רבה שמצוה א*כירואק
 למובה היהודים על חשב אשר המהורה מישנתולבצע
 למחזיקי ונם אנ"ש בין ספרו להפ"ן בעצמי אשקדלע"כ
 כ"ת את אברך עטיק ולב 1מ49ב א"ח. רברי וסבקשדורש לכי בו וברכה הוא מוב כי ספרו את ואפרסם אכהזבהרק
 מעו4ם שהוא רשב"י רברי בוכוה יעורהו הטוב השםכי

 אך וינון צער שום ח"ו עיעהו שלא הנרול יובלדדירות
 יכוא :י ער בארלי. יבמח השקם בביהו. לו יהי'ש5זם
 סכבדו נאסנה אוד3ו ונפש כנה"ד גוא5ו. ישרא5כלך

 במדיה.- ספרי חלקי שאר נם להשע ור3ד1פה כערנויטיקירו
 ידג בוקארעסם האבדיק כערנער י,טראלהק'

 יאסי* לפ'ק. נחת' .רוב שנה מבת. מו"ב א' יוםבעזה"י.
 חכים ובר התורה ו0תרי בחדרי הבקי הרה'נ נטרהנדן

 ראזענבעינ יהורה מוה"ר כש"ת וכו' מדעיםבכ5
 ווארשא בק"ק מו"ץ וכעת מרלא בעיר רב לפניםשליט'א
 ,דר טוו אלי שלח נדרים" .ידותבעהמח"ם
 העה"ק מן הטקראות ביאורי שהוא בראו%ר1 הלקתורה"
 העתיקס ונם התוה"ק פסוקי יטל לפירושן זק~נעים עמניםוכל
 בבר בד יחר שניהם והרפים הקורש ללשין התרעםמישין
 מה יבינו לרס מוד התרעם שלשון האנשים איתן נםלמען

 ית' הבורא ש5 קרשו שם את יפארו איך וירעושיאמרו
 בלשזן נתחבר אשר דא"א הוחה'ק דברי טף מפתוימעמו
 טנירים שאינם אלו אף רבים בו ישוממו 5מעןאימית
 הארמית 5שין היתה דהנאים בימי בי בארמית אם כיבלה"ק
 אחד טעם באבוררהם וכדאיתא ההמון. בפי המדברתלשון
 שאינם הארץ עמי עגם ברי בארמית שנתקן הקרישעל

 מסח של המעם בנ"ם מובא וכן יבימ. ארמית אלאמכירים
 בין נם הרבר שיהפרסם כרי בארמית שנתקמ וכתובהנם

 נהפך כעת אמנם ארמית. בלשון אז מרברים שהיוההמון
 נראה האנשים ולאלה ארמית מלשין יוהר מובן שלה"קהוא
 ההעתקה יראו כאשר עתה אכן החתום. כספר הזוה"קספר
 זכו. חיים מועם" בכלל ויהיו עיניהם יפקחו הקירשבלשון
 דקירש. 5עבירת לבם ויאטץ ויחזק דיבק.ה למדרגתויזכו
 כ% יישר ואמרינן שלים"א ד3עץבר להרב מבא מחזקינאע"כ
 נאמן. קיושיו ועם אל עם דד שר ויהורה לאורייתא.וחילו
 הדבף לדוציא יצליח בירו ה' חפץ כי חי לאל תפלהואני
 והכתנדבים ישראל 5חוקקי ולבי בשלימות. דפועל אלמכח
 בעין מלא בכסף הזה דקרוש ד3פר את 5בם 1,9בעם.
 5אור להוציא ריטחבר הרב שיוכל כדי נריבה וברוחיפה
 בכם-ס חהברכו זה ובזכות מספרו. רח5קים שאר אתנם

 . ישראל בני כל ידידכעתירת
 יאסי הא%'ק מויבש פייבך 'טך3א אדריחל

 טשנה וחנינא. קמא וישעי אורי שו"ת נעדמח"םוהמרינה,
 ישראל ישועות עה"ת. שפר אמרי ז'ל. הרמב"ם עלכסף

 ז"ל. והאלפסי הש"ם ודבדית ש"פ דנרהעל

 בית שי יקי, בעמר משנתו ובקי, חיף הרה'נלכבוך דהרם" שבם פ"1פמרסבורנ
 רוגברנ. יר%דה מרהורר.

 לו%::ייטןג'ג"וו;:ן11י-ל4,)ץ" א5 היס ואבא תורה8 .זהר ספרו וצד לפני היפיעהן
 רצומ לטלאות מונן ודגני ממני. ררש כ'ם אשרבעברית

 אבקשיצ ~חלקים -תר לאזר יצאו וכאשו יבש. לשיםנם
 בגי.לבברני

 הרכבי* א, א, נערט רמנבדורברי

 לפ'ק תרס'ז אדר יאמאסקווא
 חכים בר ובקי חריף הרה"נ לכבוד והשליםרמיים
 ! להדהר לייא ושד עודה שגן כטד ובנפתרבצלה

 כספרו רראשן דךלק % לכמה ק קתשואת
 15 ש,5ח וינני ט. כבדני אשך תורה',זרי

 :ספרו עשה נדול דבר בי וטמר רובל. ב' מהיתבא
 הח5קים יהר נם לא1ר בצזיז 41ףיה ו5תה5ה. לשםראוי
 ,ה' עייהם.  י,שת אשי במודר 5קבלם נ8ב נכ,ןועני
 במעוף וגיייה שבעה ותהיה החל אשר את 5כל:תתבוצ

 .ידע
 מזאה יעקב ר13בבד1הטמ



 9ה ידבר. נדכה בלב המחבר.הקדמת
 : רוחו יציע אנשים דלפני " שיחו ישפך עלידן3ח3

 אלרים אנשי אלו השמים הארץ. דתנל רץשנוםישכוצ
 הבינונים. אנשים אלו והאיץ גביהות. מררנותבעלי

 ספרי כי ירעתי אמנם ואם עולם. לאור 4ה מפריבצאת
 הנדולש לאנשים ננרך שלא כלומר הוא, בשכינו לאזה

 השסימה. ההנסה בסלם עולים אשר אלהים לסלאכיהרוסים
 יהעוררות בראוהם הארץ. בנילה דמה נם ישמחו הלאאבל

 כי הקדוש. ה1הר מאסרי ולהבין ללמיר הבינתיםמאנשים
 לר' אליהו כרברי . להנלות הישועה שקרוכה אותזה

שמעון.
 ת'~

 חבורא דמהאי אנת זכאה כמה רבי רבי
 יומיא. בסטי ליועאי ראתגליא ער עלאי כמה יתפרנסוןרילך

 השובו משפחהו אל ואיש אחו1תו אל איש ושבתםובגיניה
 לתתא נשא בני וכמה . 11"ל . איתא אחר ובמקוםוכו'.

 בררא לרעעא אתגליא כר ףילך חבורא מהאייתפרנסון
 ועור עו'. בארץ דרור וקראתם ובניניה יומיא. בסוףבתראה
 רחיי מאילנא לסמעם ישראל רעתירין ובנין 11'ל.איהא.
 עור שיש וכירוע נלותא. מן ביה יפקון ה1הר ספרראידו
 ה1דר ותקתי חרש ו1הר בה1רר ספי1רים מאמרשהרבה
 תצמח אושר ישראל בנסת ספבת נונה ומפיקים ועהמלאים
 מה כי במשפחה. ושניט בעיר אחר שרס בלברהרור נרולי על רק סוסב שזאת לומר ואין ה1הר. ספר למורע'י

 מורה בתראה. ובדרא יומיא בסוף לההאי אתנליאשאומר
 ה1דר ספר שנתגלה ששה מאות כמה שזה 1אתשכלבד

 חדשה התנלות תבא עור סנילה. יהידי רק בו1ש14מדים
 מאילנא לטעם עתירים ישראל הכלל שגם יוראל.לכלל
 זצ"ל. אזולאי מהר"א לאברהם חסר בספר איתא וכןרחיי.
 היה הזהר בחבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי ורעוז"ל.
 באין שפע באפם השכינה[ ]היינו הלאומי אור להיותלזה
 בבעלה חרה ל סמך לה לעשות ורצה לה. עוד ובאיןתומך
 להתנלות עתיר זה וספר וכו'. ה1הר חבור ע"י מועמיחור
 אותם וכל לשכינה. סער ליתן כרי בחטיחא מלכאבימי
 הזה בזמן דגזיעטז זו העבידה כי לנאולה. יזכו אליושיזכו
 ביד5"ק שהיה בזסן שהיו נביוה אילי מכל חשובה יותרהיא
 ורו:גלית האהר:ן. בדור מפורכמת חרשה בההגלותלהתנלות הזדי ספר שעתיר מדבריו נם מבואר הרי ע"ש. וכו'קיים
 אותן בין אפילו . ישראל דנלל בין התפשמות היימ11

 : בעתים במירנת הוה בוכעשדם
 להיית תוכל איך המרע בעיני ונראה נא שפמהאמנם

 ארמית בשפה דץא ה1הר לשון אם הזאהדצענלות
 אדם היקנה סנולה. ליחידי אם כי כך בל מובנתשאינה
 סתרבים סינות שספרי בעוה"ר רואים ואנו מובן. שאינוספר
 נפשות צורש וכמעם מרובש וקונידס הללו בעתיםמאר

 והעי49 . יופי מיני בכל ספריהם שמשש עי'ובהימם
 של 1י1 דגטלאים הקדושים ומפרש וקל. צח בלשוןשנכהטגו
 ה1הר ספר ובפרם זוית. ביין מתחים הקרושה דושרהאור

 שמבשיםהקרוש

 על-

 כמו מיבן שאינו נסתר רבר בעל
 מאלף ואחר בכדי. ד1י אינש שדי ולא קמיע, אי1העל

 נכנסים זצ"ל הקרש עבוהת בעל האזולאי רברי אשדכמעם
 על סרוסם הזהר ספר למור וז'ל. בספרו. שם שכהבבלבו
 ב9-אתו. שיטעה ואף קאמי. מאי ידע לא בשגם למורכל
 דסורות מן הוהר שספר . וט' לנשמה נהל תשןוהוא
 אלא תורה. ומיערי סומת שדס יורע והקורא בגלף.עצמן
 נם אבל עכ"ל. דבעשנ ועומק דגזשע מקוצר טבןשאעו
 הזהר דברי מבינש אינם אם האטלאי בדבדי דג"וטעיםדם
 דהפע~ת ףנשי שום בלי בו ומדגים ומצפשים קוראיםהלא
 באופן -בל ואז שידברו. מה מבעש שהינם בעןהלב.

 גין ייקי ולדתפשט חדשה להקג14ת לבא הזיי ספרהזה
 רקרש עבזדת בעל שדברי שי"ל נם ומה ישראל.הכלל
 רזהר שבספר תורה והסתרי דות רס על רק אסוריםאינם
 זאת לא ל רעת. בר לכל כמעט סובן להיות יכולהזהר סספי חלקי2 ב' בערך הלא אבל בבירוש, שם שנזכרכמו
 לא רזה שדיעיון בטרזכים ושהרי ארמית. בלשוןשהוא
 בה:קה איתי ודכריח רב. זכן לנפשי וסנוחה לעיני שנהנתן

 ב4וון הזהר סספר להעקיק כזו קשה עבורה עלילקחת
 ייכלו אשר רפמיקים עוטק דסב"יים המאמרים כלהקדש
 בכ4ל רק שהוא סי לכל ישראל לכלל מובניםלהיות

 ראשון לא כי ראיתי בזה לעסיק דחלותי כאשףדהנה 5~נזי,עני:טקיןע(,י%ין:י,י
 לו היה זצ"ל הרח"1 דלא כי הזה. ברעיוןאנבי

 אמת' .ררך בפירושו שסובא כטו הקדש. בלש.ן הזהרספך
 ( )קסו רף ובסשפטים ( )לד דף בבראשית הזהרשעל
 הי' שכבר טזה מוכח קמן. זדי סכר אמת בדרךסזביך
 כ5 בי נטצא הי' שלא הגרול הזהר מן קט סל זהרבעולם
 והלבוש דהט4"ה בימי אחר נדול קם וכן בשלמוק.הזהר
 המחבר בעי 1צ"ל בער ישכר מוד"ר וכו' הקדוש הרבה"ה
 סדר על אותם וסידר רקיש לשון על בנק(ר5יבנים דזדי מאמרי והעתיק . הזהר שע4 בינה" "אמריפירוש

 וררב חכמה". "טקור בשם ספרו ויקרא שבת.רההפרשי.ת

 -((י.י::י(י ::פניי:י
 ןזל ן, יו

 קורא כל לעין ומביארים פתוהים יהיו ה1הר רברישכל
 : בהקדמהו וז"לבו.

 כל אשר אחר יכו' בער ישכר הצעיראמר
 על הם הזהררברי

 הכתיבים ישוב נפשוטי דעת האחת . בנוים פניםשני
 לעלות סלם המה אשר צופים מנופת סתוקיםדברים
 הסור ע'פ הע*ונים ידיעת והשנית אל. ביתלמעלה
 קדש משחת בשמן . הקבלה חכמת והיאהנעלם
 אנשי בעיני ולכן עולה, השכל מן ולמעלהבלולה.
 וממנה יחפיצו. לא בה כי צלולה. ססלתה איןהרור
 וביושר באמת עוטדת. במקומה והאמת יתרצז.לא

 משפטי זה ספרי לחבר רוהי נרבה ע'כמצומדת.
 להיית ונקי צה בלשון מקומו על איש אישהזהר
 ומאהר וכו'. הרואים בעיני נעים אף נחמד זהחיבורי
 כדויתו בלשונו הזהר רברי בהבאת תועלתשאין
 דברי שכל באשר הוא האהר פנים. מכמהוצורתו
 העולם. בני המון לרוב והתומים סתומים הםהזהר
 אטרתי בכן וכהנה. כהנה לדבר טעמים כמה ישועור

 ולהועיל לעזר להיות וצח קצר בלשון זה הבורילהעמיד
 הקדושה. תורתנו דת העבודה בצבא צבא יוצאלבל
 בעזהי'ת יהיו הזהר רברי שכל באשר זה עלונוסף
 ובו'. בו וקורים הרואים כל לעין ומבואריםפתוהים

 :עכ-ל
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 כי המחבר. כמרק פע4 לא שספרי דואד מבץ כלאבל

 . הזדי דברי להבין כס2רו שדו;למד אחד נםאין
 נעתך.נ הוהר מאמרי שאין אחק. אלה. שהי ני חסר כ'יען
 דודר דברי שאין . שנית . במלה סלה דקדש ללשוןבו

 יוכל הללו כנים א שני ע"פ דק כי . ההעהקה בצדמוצגים

 ]; יי":";, ציי(למ"ה11
 דוהר ~אמדי בו דובאו נח ופרוק בראשית פרשה עלדק

 ופרשה פרשה בכ4 ינדסי נשסט ידלאה ימשם .דכובנים
 שם ועיד דק דפדשיזק שאר על נדפם .לא . ויוהדיוהר

 : שם:עיי
 %1 . סאד נדשץ דיא כוה שסכי בראי-י כןרעל
 ספר לחבר ותלאה עסי מהוך ואיני כהי ו"ר.הרגרקי
 וק4ה צחה בהעהקה הרא.י בשלמזק שלם ש.דייכוד
 שנעהקו. הוהר סאמרי בצרו הצג-. ונם דומדיש, ן לשכדרך
 מדבדי שחסדהי כ.ק הכק ובכל מוצאס. טק.ף מקוםושיינהי
 הפסק בשביל שם לקצר מיכדח שהייהי מחמהרזדד
 ב' הוה במקים דשמהי . אחד דד.ש או אחרענין

 שונב קי דשמתי מאמד בסיף ואם כוהנקוחת
 קדש דלשון בהעהקת יכן הודו בדבדי הצנהי הם -כוה

 העתקהי בעת כי מדויקה. בדגדד ונם דגפכיקית.נקודות
 עש.הי וכ'ז שונים. מדפוסים זדד ספרי איוה לפניהיו

 ללמוד שיוכל כדי בנקל שיבין הקורא על להקלבשביל
 דשפד מן דק ולא דלב. דעעפעלוק בדגשת כדאוי.בחוקית
 הח.נן בעזדה פידשהי ד מטדה בשב.ל נם וכןולחוין.
 בפידוש הבנה מקזשי קצת שהם המק.מוה כל יעתלאדם
 עיד יאמד ילא וקזהר. ז'ן בשם -יאתיו אשרסיחץד
 בעודי"ה יגודאי בו. 4דבין הסקיס לי צר הזה בספדהלומד
 לכלי גחלד טיבד מזרתצמח

 ויחפדסם יתפשט אם ישדאל'
 דבר אין כי ישדאל. הכלל בין נעילם הזדר ספרלמוד
 הלב את ומסדי הנשמה את ומהקן האסתה אתשמחזס

 3ל אשרי . הכךיש דוהר ספד 4מוד כטי טובי;4מדית
 כ. בוהינה

 איש בכלל עיד יהיד ולא ממש עיניי יפקח-
 דעה הש-ץ וסלאה ואה. אה יבין לא וכסיל ידע לאבער
 דוד סוכת להקים בזה ונזכד מכסים. 4.ם כטים דאת

 ישדאל לכנסה דקחשה השפע השפעה ויגרזםהנופלה
 . אכי"ד בקרוב. שלמה 'לגאולה ,ד:ע הפניםגכי"
 אש להבוה חוצבים דברים כאן להוכי- כאהיערעןק

 הצדיק דגדול דגאון דוב שכהב מה זהבענין
 אברהם מוה"ד ליה 4גים לא דז כל אשרדמפודסם
 וז"ל לאברהם. ךץמך הין- בספר. יצ"לאזולאי

 היה הזידו בחיבוד ע"ה דישב"י כוונה עיקר כי,דע : ב"ד נדי הדאשיןבסעין
 הומך באין שפע באפס הלאימי אהי יהךתלור.

 יחוד בבעלה ליחדה סטך לה לעשוה דצה לה. ע.ורובאין
 עוסקים וחבידיו דוא שהיה בסה הזיהר חיביר ע"ימועט
 הסוה ע"י ושכינתיה קב"ה ליחוד מדם שזה ההודהבסודות
 הוה החיבוד שע"י ונם או"ד. בממסדיא ד'ו הואשסוד
 הקכדונים. והשבתת העונות וקלות הקליפוה ביטילידיה
 דקדושים מדות ננד שעה ,בכל עת בכל לודסיסאשר

 בני ונגד הקחשה השכינה בסיד שדם דקחשיםודשמוה
 בהעות שהם ודומח וווב קלע נגךא בתודה והעוסקישדאל.
 עהיד זה וספר זה. חיבוד ע"י מיעהם יהיילם כדיסידית

 לשכינה מעדא ליהן כדי משיחא מלכא ב.מילדהנייה
 לגא,לה. יזכו אליו שיזכו אותן כל ודגד כנזבד.הקדושה

 מכל חשוב יוהר הזהדיא בוסן דסועטת הזאת העבידדכי
 עיי"ש ומ' קיים. הכקדש ביה שהיד בזמן נביותאילי

 : עכ"ל .עוד
 ומעשה עלינו. אלהימ ה' נועם ויהי חיי. לאי הפידר11ני

 דועודה ובאוד ישמרני. וטעות מכשול ומכי יכינןידי
דקרושד

 יאי-
 עולס עד ולזרעי לי ויזכני . ייייאני וממציקה. .יחלימ:י כחי ההשה ומן ויאמצני. ויחזקנ. . עי:.

 נדו2 מהוך לומה דקדושה דהודה לימיד ישראל כיבכל4
 אמן: בימינו במהרה טשלע לציון בבוא ידאות ונזכהוחיחבד.

.. 
מודעה

 סכ5 וכדותס 6וס"ע סיג6יס, טכווס, גכרי גיי ")ת כספר.ס כגקיג 16 כנוכי טס סכ5 )סוזיע5?ע
 5פ:יס, סיו 6סר סקדתוגיס סטתיס ט5ק6י

 6ס-
 יד:ו 5ה ס' 6ת וסססכיס, י6תיגס 16- ט5'סכ גגס 65

 וס6תוגס סדת כטקרי ות6תיגיס תסס 5תיית ויקר ככון נותניס 6סר כזחניגי ססתיס כן 65 קר6ו 65וכסתו
 )דרוס שס"ק, ךת )פי 6גהגו, יו":ריס ו6דרכ: טייסס, ודיט' נג6. סיס 5מסוכ 16 5כתיג 5ךנר, ג;ו1)י)ס
 סודס 'ריס ס' טתו, ינ5 ויוטלי וסריו ח5כות 50 כס5ותס עסתפי5 סית.ס ג) ,טוגתסס5י-ס



 יי 1 קורש יש1ן הזהר םשר ןקקדמת הוהרלשע

 8כ"פתחן 8 ןפתח%
 ,6:יס 3י כתוכ י6יי יוחאי בר שמעוןרבי

 "ית כת: ונו' כסיךדכרי
 5"ת דקכ*ס כגין ו)י)י6 תתח כ6וריית6 )6סתן)6 גס )כר)יס

 ך6תחדס -)ס וכ) כ6וריית6 דתתעסק' ד"'גון)ק)סון
 ד6:תד) דססו6 יד6 ע)כחוריית6

 כ6וריית"
 חד6 רקיט6 עכיד

 גס דכר תסותיס 6תחדסת דחיריית6 דת)ס סטת6 כססי5תגן
 יקכ'ס יקכ"ס קתיס ו6תעתדת ס)ק6 ת)סססי6
 טסרין כסכטין )ס 1עסיר '"1 )ס יגסיק ת)ס. )ססי6גטי)
 ט) ויתכ6 ס)ק6 י6תמדס6 דחכתת6 ותיס . ותחקקןנ)יסין
 כסכטין יס6ע6 תתתן וסס6 ע)תין חי ד5דיקריט6
 זטתיק ת)'ן 1כ) ו3ו יותין טתיק )גכי 1ס)'קת . :)תין6)ף

ת%
 סתית"

 "תחכרת ס)ק6 כד סכ6 ד%חדכת דמכתת6
 דטין נגיזין כתתגיסודטטנין261

6 
6( 
 יג

 ס6)סיס ר6תס
 ,ס)תיס ת)י6ן י6תיין וס6טן גסקין תתתןזו)תך

 ג:'ן . -נ)6 קתש יותגימ6 ש. כס6י'ן'תץ

(ססי"
 י:יין. 6)ף וסכעין ת6ס כת)ת )ס ,6עסר ת)ס

 מן רקיע6 "תעכיד6 יגחת6 ,ס)ק6 טסת ת)ססס'6
 קי*תין רקיטין ו6יגון דהכ-ת6 ות)ס ת)ס כ)יכן

 חד:יס סתיס )ון קרי וסו6 יותין טתיק קתי ס)יסכק.וץ6
 'כ) 'נו ט)6ס דחכתת6 דרזין סתיתין תחודסיסכמיס

עקז(5ה גתצק'ן

 חדסס %ן כ)6 ל6תעכיד 61תחדסת ו:, מד6ר7)נכ'
 כי יי :תיכ ד6 וע) כ6וריית6 ד6תחדס ת)סתססי6
 עוץייס טוסס 6גי 6סר סמדסס וס%ן סחדסיס ססתיסכח:ר
 ת6'גון תזיר דעכיד טוסס 6)6 כתיכ )6 טסיתי . ונו')סגי
 וכל5 כסיך דכרי ו6סיס כתיכ ד6 וע5 ד6וריית6 ורזיןמדוסין
 6)6 כת'כ )6 ססתיס 7% ו5יסוד סתיס )געוט כסיתיךידי

 ד6ת-סר כסטתמ 6") כסיתיך ידי וכ55 תטו 6)טזר 6"רסתיס.
 )יס )6וקד6 ט)6ין דת)56י רכו6 כתס 6תו )תסס"וריית6
 ת)ס דס6י וסכת, קכ*ס ט)יס דחס6 טד דסותסוןכ:)סוכ6
 ת)ס ססי6 ט) מסי 6יסו קכ"ס קתי וקיית6 ו6תעער6:נק6
 6)6 )נכ"סו .סתתודט ד)6 גס כר ססו6 ע5הס'
 ת)ס תססי6 י6תעכיד טן )נכיס יקג6ון 1)6קכ*ס
 ס-*ס )גסוט כסיתיך יד' וכנ) סס"ד מדסס י6רן מזס'סכתיס
 ו)יסיד סתיס )גטיט סס"ד ט)6ס 5תת5ת6 כנין .תטינ6 ו6תכסי 6תחס' ו6ת6' כסית'ך ידי 5%1 סס"דט),ס )תוט)ת6 ס5ק6 תטיג6 יסתיס ת)ס דכ) תכ"ן 7%עיסוד
 )6יגין )6תר הת: עת. )גיין 1)6תר ד6תתר כתס%ן
 תקרי ח) . חת: טתי ")ין ט) 6)ין דת5וייגין ות5יןתרעין

עתי
 ל .:ס.ס 1( ,. ת .י ,.6 :טי ח י. ט 6( מקושתמראה

,ין

 ואשים 13 כתיב , יאמר יוחאי בן שמעוןרבי
 יש כמר . ונו' בפיףרברי

 סאוין שהקב"ה ~פי . .לי"ד יומם בתורד לעסל לארםל1
 שנתחדש רבר 'כל בתורה העוסקים אותן שללקילם
 . אחר רקיע עישה בתורה רעסל ראיש ירי עלבהירה
 ארם. של מפיו נתחרש קורה שרבר ההיא שבשעהלסרנו
 והקב"ה . הקב"ה לפני ימתיצב עולה חיריש רוברוה

 ההוא חיחש רברלוקח
 וסנשי

 עטרות בשבעים וסעטרו 161
 על ויושב עולה שנתחרש חכטה ורדבר . יחשק.תמצוירות
 בשבעים וסווסמ סשם יפורח , העילטים חי הצריקראש
 של רענינים זכל 'נו יוסץ עתיק אצל ושלה . עולסותאלף
 יוה . נים ע~י נסתרים בסודוה חמסה רברי הם ייסיןעתיק
 סתחבר עולה הוא כאשר . כאן קנתחרש חכמה הרברסיר

 עסהם. ייורר ועולה . יוסין עתיק של חכסה רבריבאותן
 אלהום ראתה לא שעין . נסהרים ע.למות ח"י ברעךינקנס

 . ושלסים מלאים ובאים וסשוטטים יוצאים סשם לתך1
 יוסין עתיק סריח שעה באותה . יוסין עתיק לפנייסהיבב.ם
 או מרבל. יוהר סוה רוח נחת לו יש רזה חכסהברבר
 . עמרות אלף ש"ע עם יסעטרז חכסה הרבר איהוליקח
 וכן אחר. רקיע ונעשה וירד יעולה פורח חכסה ררברחה
 עיסרים הרקיעים ואלו . סחורשת חכמה של ידבר רברכל

 חרשים. שסים קוראם והוא . יוסין עתיק לפני קלםבקיום
 החכטה של רסורות סן הנבראים נסהרים סחורשיםשמים

 עוסרים וי, רמחורשים תורה רברי שאר ,כל 'נורעליונה
 ויוררים נ' החיים ארצות ונעשים ועולים הקב"ה.לפני

 ארץ רנל ונעשה ונתחדש ה, האחת ארץ אצלוסהעמרים
 שמרים עושה אגי אשר החרשה והארץ החרשים השמיםכאשר כי י( כתוב וה ועל . בתורה שנתחרש הרבר סאותוחרשה
 סאתזן תסיר שששה עויטה. אלא כרעב לא עשיתי וט'.לפני

 ובצל בפיך רברי ואשים כתוב וה ועל התורה. וסורותהחרושים
 אלא כרעב לא השסש ארץ. וליסוד שמים לנמוע כסיתיך.רי

 שנסמרה בשעה א"ל . כסיתיה ידי ובצל כוי אלעזר א"רשסים.
 לשורפו עליונים מלאכים רבבות כמה באו לכהטההתורה

 וה כאשר ועתה . הקב"ה עליו שסכך ער פיהם. של3שלהבת
 סויר הוא . הקב'ה לפני ועוסר ונתעטר עולה החדש חכסהרבר
 אלא אצ~ם יתורע שלא האיש. אותו על ומכסה הדבר אותועל

 החרש רבר אותו סן שנעשה ער אוהו. יקנאו ולא בלבד.להקב"ה
 שמים לנמוע כסיתיך ידי ובצל וש"כ חרוצה. חשרץ חדשיםשסים
 עולה הין סן דממוי רבר שכל נשמע סכאן ארץ.וליסור
 וטעכמה טחפה ולמה כסיתיך. ירי ובצל וש"כ עליתה.להועלה

 שמים לחןע וש"כ זליתה. לתועלת שיניע בשביל העין.סן
 לאווק לאמר אתה. עסי לשיון ולאמר שנהבאר. כסו ארץוליטר
 תקיא אל אתה. עסי אלה על אלה דגההיינים ורבריםהשערים

עכר

זהר
 "יית שנמ*הפא*י בראא יוהא התיבית חנשיקי1 עא יישה 1ח1 . ק*מיפ ייאת ול יי" הזה ב"ידוש יש אם .פעומ חישי~1 עי'1ש

 נקראת פפירות חעשר פן 1ששחר41ת פפירה שחיא פלטת פפירת הייע 1:1 . ארצות מהפ גנרא הקבלה בהכמת שא*ח חחחשיפ הייעש( 1 הקכ~ה חכמת מיים !גן : רצאףנליפ גלשון האיילות שולם של הא5תות גקרא כך ,כו . רקיע מזה ת יחעש ש*וכל רלעילאוהארח
 ? הנ*ששי שלפ חששיה עולפ של השורש ושא כיארץ



 הוהרישין הזהר מפרהקדמת קודשלשוןע1

 בדבור שאנכי כטו עטדי. שותף רהיות אתה עמי אלא אתהעמי
 כך *עש נעשו. שמים ה' בדבר ככתוב וארץ. שמים עשיהישלי
 תורה שדברי תאמר ואפשר ברצרה. העםרים דם זכאיםאהה.

 דרט שאין זה וראה בוא כך. פועל יודעכר*ינ"כשלאדסשאיט
 זה "ן כראוי אותם יודע שאינו דברים ומחדש דגורה.בסורות
 לקבל פרסאות מאות חמש ומרלנ רבה. דהוצם נ;ב סתוךשקר * תד5וכות איש ההוא דבר לנגד ויוצא שלה. המחודשרבר
 ועושה נקבחו. אצל הדיא דבר עם והולך אותו לוקח ההוא.דבר
 תהפהטק איש ררקיע באותו ופורח תוי. שנקרא שוף רקיעמכט
 של דרקיע שוה כיון אחת. בשעה פרסאות אלפים  ששתההוא
 של ררקיע בזה ומחחזיע זנעים  אשת מיד יוצאה מתקיים.שמא
 ורבבות. אלפים כטה טורנת יוצאת וטשם ט. ומשתחפתשוא
 לדוטע ויכולת רשווע לה יש ההוא ברקיע קומדת שכאשרלפי
 כר . ~פאה ה41לה וכעבות ההפוכות. האיש וה העוןהשוא. בחבלי העון מושכי הוי כרצב"( וע"כ אחד. ברנע העולם כלפזרח
 שנקרא לזה תחלה טמשיך וצא חמאה. שגקראת נע4טעו זוחםאה.
 ממשיך חטאה. הענלה כעטת ואח"כ דהצא. חבלי באותןעון
 טרח להיות מתחזיע ו,שם חטאה. שנקראת הנקבה תהלא

 כר ד5ילה. חללים רבים כי כ( כתוב זה ועל אנעוים.ולהרת
 חכם תלמוד כך. גרמ כר אנשים. הדירגה ההיא חמאה %הפילה.
 להחברים. שמעון א'ר ליצלן. רועצנא ומורדג לדצראה דגיעשלא

 ולא ידעתם שלא תויה רברי מפיכם תוציוצ שלא סכםבבקשה
 לחמאה טרכרם תהיו שלא בדו ,ק כראוי הגרול מעץשמעתם
 רו(מנא חשכוו. כלם פהרו לחם. אנשים רבטת להינההיא

 : יצילט רהנגא .יצילט
 החורה שזאת יהצמר האיש לה י1 שמעךן א"ך עדךנ(

 ודברי פוטבים ספורים לנלות באה י.
 תורה לשווע יכולים אט הזה בזמן אפילו כן שאםדךי1ם1הע
 ענינים לנ*ת ואם מרם. עתר בשבח ועוד הדיוםות.מדברי
 עליונש שימם בדם יש דהטלם חדעצת םאספי אווען אפילופשוםים
 בדמיץ תורה שלדם הספורים מן עעשה אחריהם נלך בן אםעתר.
 שיימם. וסודווע הם עליונים וצ?ים התט%ה רברי כל אלאזה.
 נשק4. אחד במשקל חתחתת הילם קץלית שלם וראהבוא

 העללנים מלאכים למעלוע עלענים מלאכים לממה.ישראל

 6ג6 תס עתי סומ% )תסוי 6מס עתי 6)6 6מסעתי
 סכי 6וף געסו סתיס ס' נזנר כז*6 ו%ן סתיס ענדימדעי נת)ו)"

 כ6וריימ" דתכמד)י 6יגון וכ6ין6מ
 דכ) דת)ס מית" ו6י .

 כר~ין "וומוי ד63ו ססו6 מ~י מ6 ד" עכיד ידע דל6 גסכר
 ססי6 ת( י6ומ כדק6 כורייסון ע) ידע ד)6 מ)ין חהדיסד6וריימ6

 סקר )סון מססוכומ 6יס ת3ס סס" )3ני וגשק ס)ק6.ת)ס
 )קנ)6 פרסי ת"ס חתס ודלג רכ6 דמסות6 גוקכ6תנו

 כססי" 161ע )ס געע ת)ס)ססי6
 ועכיד . גוקכש )נו ת)ס

כס
 וס% . מסו ד6קרי דסו" רקיע"

 ססו" רקי5" נססו"
 "יס

 כ~תג" פרסי 6)פ5 סימ"מספגומ
 נססו" ו%ק1 ~גוגיס "סמ תיד גסקמ . ק"יסדסו6 רקענ" דס6י כיון . מד6

 רקיע6
 . ורכוון 6לסין כמס וקס)מ גסקמ ותמתן ניס ו5סממפתדסו6
 כמכ)י סעון תוסכי סוי 6ן כמיכ וע*ד מד6 כרנע6 ע3מ5 כ)עס לתסוי ויכו)מ6 רסו )ס 6מע רקיגנ כססי" קייתמ דכדגגץ
 . מס6ס ת"ן מס6ס סענ)ס וכפכומ דכור6 ד6 ססוןססו6
 עון ד6נךי ססו6 תקיך 6יסו . מע6ס ז6יךי גוקכ6ז6

 )ססי6 מע"ס סענ)ס כעכומ ו)כמר . סס61 מנ)ינ6יגין
 כגי )קע)6 עס )תסוי 6ממקסמ דמתן מע6ס ד6קריגוקכ6
 סכי)ס. תש ספינס הל)יס רכיס כי כ( כמיכ ד" ופ) .גס6

 הכס מ)תיד ד6 נויס ת6ן גס6 נגי דקע)מ מע% ססי"ד"

 )מכרי" סתעון 6"ר )ס~כן רמנוג6 ותורס )סור"ס תעיז)"
. 

 6% יזעמון ד)6 ד6וייש6 ת)ס תפותיעו מפקון ז)6 תגייכיכתסומ"
 ת6עג"סתעמון

 ו"תת כ)סו סממו )תנג6 ג% זנגי 6כ)וסין )נף)6מע6ס )ססי" נרתין מסוון זל" ננין י*מ,ט. כדק6 רכר%
 )סזכן רמנוג6 . 6זזכןרממג6

 6וריימ6 דס6 ד6תר גס נר )6100 וף שכצעךך א"ך ךצך0
 ססורין )6ת%1 6פ6'

 נע)ת"
 ות)ין

 *ריימ5 )תענז יכ)ין %ן ד6 נאג6 6פ64 פכי ד6י .דסדיוסי
 ת)י 64מ1"0 6י . תכ4סו איר ונסכמ6 . דסדיוסינת)ין
 דע)ת" קפסיי 6יגון 6פ')1דע)מ6

 ע)6ין ת)ין כינייסו 6'מ
 כס"י "וריימ6 תגייסו ונעכיד 4גמרחסו נף) פכי 6י .'מיר
נוונ"
 . פי3"ין ורוין 6יגון עי)6ין ת4ן ז6וריימ6 מ)ין כ) 636 .
 . 6מק)י תמק)6 נמו ממ6ס ופ)מ6 פ%3 ע)ת6 מ~ימ"

 נסו כמינ פ)5י ת46בי )עי)". ע44 ש%י )מפ6יסר6)
 תמ)נסין )ממ" דכממין כ0ע% יט6 . ראיפ מ)%יועוסס
 נ)נוס" ותת)נסי 4 %י . ש5% ד40נ%ו%

 כטוג
 )ון סנע 6% . ע)ת6 נס6י 4ציגף יכלץ )6 ע)מ6ז%י

ע)ת"
 וכ%מ )סו זכר"מ 6ריימ6 . נך נפ44מ ו6י .
 כיון וכמס. כמם 6חמ פ) . כניפס הףשץ כלסוע)מין
 ספור ס"י ז" ה% . 3פסנ) פיפ6 יכ% )6ע4ת6. ד%י %וסין נסני דתמ)נס6 )* 6י : על60 )%ידגמממ

 %וס" דיאן6 דסמנ מ* . 6"א ד5צליי%)כוס6 ד6ורימע"
 6'ט

 מו3ק6 )יס ש6 1)6 רומיס מיפפ 6מל6. פ)ס 1)6 תמס.6ורח%
 גפ)"ה ו%יעס עיכי נ) דת 6מר נך כנין . ד6סוכע)ת6
 )טס6 דסגצמ סי4 .תמור0ך

 ד16ר"מ"
 גס )נו סמ6ן כד עפסין %יטן )כ63. ד06מה)כוס6' 6ימ מזי 60 .

 מסינו . יפיר תסמכ)ין )6 0פיר6 6ן ד6פמהנ)נופ6
 דנוס6 ממנו60 . ט% )כוס6דססו6

 גסתמ"
 כס6י .

 ד6קרון "וריימ6 משדי "יטן נו%. )0 6"2 לצריימ6טוג6
 6)6 מסתכ)י )6 דע%3 עפסץע)ח5. דס6י ספורין ד6יגון נ5נוסין פפ5נפ6 גו% ס6י סורס.טפי

 נסס"
ו"יס %1%

הזהר
 . חייף היההא של והיטודות ההקדפות על המביון והל

 יש חיאה בזא ההורה4 של הלברש חחת שיש מהמעיוך.
 דצלבש לאדם כשראים הנסילים אלה . לכל דגראהלבה%
 חחשיבות אבל יחר. 0מתכלים אעם יפה להם שגראהבלבוש
 כדם*ה . דגשמה דהא הנ*ף חוובות . הטף דצא הלבוששל
 שנויאדן  שבתורה דגהטת יץ . עף לה שיש היצרה היאזה
 של הספטים שדם בלבושרם נתלבש הגקש זה דחורה.טפי
 הלבוש בזה אלא ממתכלים אעם שבשלם חכסילים ההצלם.וה

שדיא
 שג. מחיע 0 פשיך 0 י %עעי' מקומותמראטה

 דזיו
 גל 1 שקר: שי ויסודות חקרסות על ש1ננים הייע1%



13 קודשישון הזהר ספרהקדמת הזהרלשון

 תסתכ)י ו)ח יפיר י7:י תמ י16ייית, מפוי6 7עייי1
 רסתכ)ן )6 'תיר דידע? מיגון גכוס6 ססו6 תתופ דמיסי 3"ס1
 טכדי מכית'ן )כוס6 ססו6 תקות ןמ*ו 3נופ6 6יח גל3וסה1
 3גסתת6 6)מ תס"כ)י י6 ,3סור6דסיגי דק"מ. 6יגון ט)% דח)כמ1
 כ16ריימ" 7תסמכי' 5דיק'6י מ,גון וכחין ד"ור"תמ דגמתת6 3גטת% )מסתכ)6ן ויייגין ןמת' ו)ותג6 תהס *ריית6 דכל6 טקר6 ד"יסי1

 ימ'כ )6 התרמ '16מ כדק6

 ככ:נ"ים ואין תתר. יודעים ואין שברצרה. דגפורשדצא
 ככהכ"ים אין יוהר דמבינים ואלה התא. הלבוש שישתדתבמה

 עברי הדככים הלבזש. אוהו תהת שהוא בדגוף אלאבדלבוש.
 כדגשמה. אלא כסהכלים אינמ סיני בהר שעמדו אלה העליוןמלך
 עת.דים לבוא ולעתיד מטש. ד:עזרה היא דנל. עיקרוהיא

 'י,'ל"יין.ךי"ך11ן ייי~יי '1. ייי,;ג ק:, , אשי" ג !יוש::3ועע, הם זכאים הוערה.. של נשמהלרנשטה שהיא במהלדסהכל
 ו 67וריית6. ת)' מ3'3'ן נתס אלעזר רבי אמר"( " יו'.ךי.:, י'1:",:.י'

 - ט)6'1ן רוין מית ותגס ת)ס ד3כין
 ))תד )6 סכ)) וון וי)6 3כל5 ססיס ד3ר כ) 7מוריית6, תכי)'ן 3ת)'סר ותגיגן 6'קרי ט)% כ)) 161י"ת6

 הוריית6 ןסח ינ6 כ)ו סכ)) ט5 ))תד 6)6 ,65 ט)תו ט)1
 עי)6ין י,)'ן )ממומס 6)6 ספור ססו6 ט) )6מ%1 %' )6ן וד6' 3ט)י6 ספור מד תגס דגפק 6ט"נ ט)6ס כ))6 7מיסי1
 ט) ))תד מ)6 י65 ט5תו ט) 5)תד 1)6 טי)6ין וו4ן1
 סכ"1

 טו3ד6. ססי6 מו ד6וריי% ססור דססו6 3גין ,)6 כ)ו
 נרתיס ט) )6חו6ס )16 ד6ורייתח תכ))6 גפק6 דסו66ע"ג
 כ)6 ד6וריי% ע)6ס כ))6 ססוח ט) )6מז% 6)6 3)3דגעק
 6וריית6 ט)% 6!ריית6 )סו ד6תיסי3 יסר56 6יגון חכ6יןגפק
דקסוע

 ות"
 ססו6 ט) )%ו6ס ד6וריית6 ספור6 דססו6 ד6תר

 6וריית6 6יסי )16 סכי ד6י יומיס פ'פמ ?התי כ)נד ספי1
 6ורייפ6 וד6י 6)6 דקסוס. 6ור"פ6ס)%

 קדיס"
 6יסי ט)%

 סו6 די)יס יקר6 )4ו ודס 3סר ת)ך מ4 ת6 דקסוע6וריית"
 קד'סין ת)'ן )'ס געו )6 סו6 3ריך קודס6 ט)6סידתיכ6 3דטפך ס)יק ו6י )יס. )תכת3 סכן כ) . דסךיוע6 ת)ס )חסתעי1

 ת)ין כ) כג'ס ד6'סו 6)6 . 5וריית6 תגייגע ו)תט3דש)תכת3
 3יעק3 ד)3ן ת)'ן דסנר. ת)'ן . דטסו ת)ין כנון .דסן'ועין
 וכגיס . דותרי ת)ץ ד3)ק ת5ין ד3)טס ת)'ן ד6תוןת)'ן

 סכי 6' 6וריי%. תג'יסו וע3יו דכת'3ין ססורין ס% וכ))סו-
 . ג6תגס ס' פדופ . פמיתס ס' תורת 6תת תורת 6קריחת6'
 ס' תספעי ענערס. ס' יר% כרס. ס' ת)ות יסריס ס'פקודי
 . ד6ורייפ6 ת)' 6יטן 6)ין . ר3 ותפו תוס3 סגסתזיס6"פ

 וכ) . דקשע 6ורייפ6 6יסי ט)6ס קדיס6 6ורייפל וד6י6)"
 וטמ6 . ת)6 דססי6 ע)6ין ת)ין )6וע6ס 6תי6 ות)סת)ס
 %א~% 6)6 . 6תי ק6 3)3ד נרתיס ט) )6חו% ל,וססיר
 )ת6ן סו6 סכי כתעון 6'ר ט ר"תי ט)% כ))6 ססו6ט)

 )3ר תפ)6 . סכי )נצ וגפק ט6) ל)6 ו)ת6ן וגפקדעה)
 ~רע מת6 3דיורי יוע 1)6 עורין 3יגי דיוריס דסוסגס
 )יס הקרי3ו 5מפ6 פ6) מז יות6 . 3נופייסו מפי %1י)מקין
 גס% 6תרו . )תס דג6 . גפ 3ר ססחמ 6מר . ע63גסת6

סו"
 6תע3יד ותתס 6תר . )סכיס )מד6 וסעס %) . )תיכ)

 3תספנ ו)קין גרי5ץ )ש 6קרי3ו )3חר . משיסין 6מרוד6
 )3פר . תמעין 6תלו 6תט3ידו תתס 61)ין 6תר . תגי"שטעס

 ו%ין 6תר . ותסו61 3דו3ס6 ד)יסין ת)כין סרוקקי )יס6ק-'כו
 6)ין. דכ5 ת%י 6% וד6י 6פר . תמעין 5תרו הפטמדוחתס
 ססה" ו3בין . מעס ד5וג9 6)ין דכ) עקנ,1 6גי)ד6ג6

 דעת6
 דגקיק %ן כך ממס. 61ת%יח ידע )6 ע)ת6תטדוני
 : כ))4 תגשו4 וגפקין דמסנאן פךונין גכ5וא י7פ 1)4כל)6.

 דהורה. דברי דם הביבץ כמה אלעזר רבי אמר6י
 סוחת יש ותיבה תיבהשבכל

 סדות בהי"ג ולסדנו נק"את. העליון כלל וההצרהעליומם.
 לא דכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל בהה  נדרשתשדהורה
 ההורה ודוי יצא. כלו דנלל על ללמד אלא יצא עצסו עלללמד
 ע4י*ים להראות אלא בלבד. דסכור אורע על לדראות באלא ודאי בפשבות. אחד סמנהספור שיצא אץ"פ העליון. כללהיא

 ללטד אלא יצא. עצמו על ללכד ולא עליונים. וסודותליונים
 הדיא. דמעוה א, וברערה דכנור שזה לפי יצא. כלו דבללעל

 בלבד עצמו על לדראות לא דיעורה. כלל מן יוצא שהואאע"פ
 יצא כלה דהורה של ההיא העליון דנלל על להראות אלאיצא.
 . אכה רערה עליונה תורה לדם שוהנה ישראל הםווכאים
 המכ,רים אותם על להראות דוערה 0פה" שאלו שאומרוכר

 עליונה הורה זו אין כן שאם . רורצ תיפח בשבלבר
 דיא העלתנה הקדושה שדוצרה ודאי אלא אמע,תורת
 דעקך על תעלה ואם שחו. לכתוב שכן כלהףיום. דברי לספר כבודו אין ודם בשר מלך וראה בוא אגצע,תורת
 קדושים ענינים לו היה לא הזא ברוך דקדוש העליוןשהסלך
 דברי כל אסף שהוא אלא . הורה כדם ולעעעת .ליכתב
 . ליעקב לבן דברי הגר. דברי ושו. רברי כנון .ושיומתע
 ואסף . זסרי דברי בלק. דברי בלעם. דברי האתק.דברי
 כן אם תורה. סדם ועשה הנבהבים ספורים שאר וכלשתם
 ה' טשפמי טדצרה. ה' יראת ברה. ה' כתנזת ישרים. ה'פיף אמנה. הי עדות תמימה. ה' תורת אטת. תורת נויאה סהמפני
 . דהורה דברי דם אלו . רב 1מ8י מזהב דנחמדים .אסת
 וכל אכת. רערת היא הע*ונה הקדושה דצש.רה 11-ויאלא
 . הדבור א של ץליונים ענינים להראות בא ודב:ררבור

 לדראהע אלא הצאבא. בלבד עצמו לדואותעלחהמשרהדיאלא
 למי דצא כך שמעו; א"ר ג( בא. דצא העליון דנלל חתועל

 לאכן. ויוצא נננס שאיט ולטי שבוערה. בנמהרות רוצאשנכנם
 ורע העיר. ישוב סן ידע ולא דרים בין כוורו שדץה לאדםמשל
 לפניו דג"ייט לעיר נכנס אחת פעם בעצטם. החטים ואכלהגרם
 לחם זדו לו אמרו למה. זה הוןא. האיש אסר נץב.לחם
 נעשה וססה אמר . לוגו מאד * וד5ודם אכלל11כל.
 בסמן. שין שנילי מצזת לפניו דגךיט כך אחר מחמים. אטרוזה.
 כך אחר מדגום. אסרו נעשו. מכה ואלו אמר . מדוטעם

 .אלו אבר ושמן. 4יבש דנילושים מלכים מעדני לפנעדקריבו
 אלה. כל בעל אני ודאי אמר מו(טים. אבוץ . נעשוממה
 הדעת אבל ההמה. שהיא אלה כל של העיקי אוכלשאני
 רק שבירו נו כן כנפ סמט. ידעעאברה לא ועולם םעדני שלההיא
 הךיא: הכלל מן היוצאים דגובים עידעי סכל א"י חתורונכלל

 ה'ף,.ך0'5:מ י011"ה שסין י3' פתח " ין "י 16,וו 1"1 שמעוו ר3. 6תח0
 י " 9 0 4. =8 0 4. שע* ח מקושתטראה



 הזהולשין הזהר ספרהקרמת קורשרשון*1

 . אלהים ברא נראשית ו0, בהורה נכתבו כלל בררךכלן
 ה' יראה ד מ?ור ונקראף רגמצות. לכי הראשתה מצור היאוי

 ה' יראת "1 ה'. יראה ובסה ראשית שכתוב ראשית.::ק-את
 השער הוא !וה ראשית. נ9יא וה שרבר לפי דעת.ראשית
 יראה העולם. כל סתקיים 11 מצוה ועל האמונה. תוךליבנס

 כראף. עיקר בהם אין מהם שנים צררים. לשלשהמתחלקת
 הקב"ה מן שטתירא ארם יש היראה. עיםי הוא מהםוהאחר
 או הטף מעינש שסתירא או ימותו. ולא בניו שיחעבשביל
 שהוא וו יראה נמצאת תמיר, ממנו מתירא זה ומפניכמון.
 סן שמתירא ארם יש להקרי~עיקר. אינהכראי הקב"ה מןכהירא
 הניהנם.שתי יםעתש ההוא הע.לם של מעתש שמתירא לפיהקב"ה
 הוא היראה עיקר שלה. והשורש היראה עין4 אינןא4ה

 העיקר המושל הארון שהוא לפי מרבעו. לפחר צריךשהאדם
 כמו חשוב, ואפם כאין לפניו ורכל העולמות. כל שלורשירש
 רצוט הארם ויצמצם רחשיבין. נלא ארעא רירי 1כל כיונאמר
 ה' יראח שנ9-א ם המק חה ה' יראת שגק4א ההואבסקום
 הזא .וה וו. סצוה כאן נכללה וה ועל דעת. ראשיתנקרא
 יראה שרטי מי רהורה. סצות שאר לכל והיסוררעיקר

 שהרי רה.רר. סצות ממר אינו .ראה נומר איט אם רגל. סרנ
 היראה שהיא בראשית כתוב ולפיכך לכל. השער היאדיראה
 עובר ,ה על שעובר ומי הארץ. ואה השמים את אלרךםברא
 רצועה היא וה על שעובר למי והעתש התורה. מצותע4
 פני על יחשך ובהו תהז ריתה והארק ויהו שתכהו.רעה
 בהם לעטש עינשין ארבעה 4ל1 ריי אלהים. ורוחתהום

 ברו. מדה. חבל וה תהו. 9 נ, שכתוב חנק. זה תהז.הרשעים.
 הרשעים. לענוש רבה תהום תוך רכשוגהות אבנים סקילה.%

 ההשך. מתוך הקול את כשמעכם ויהי שכתוב שרפה. זווהשך.
 ראש ווה וערפל. עגן השך השמט לב ער באש בוערוהרי
 דרג וד ירוח. ישורפם. דו;חיל רישעים ראשי שעלהדזק
 לרם .את ככתיב . בו הלהט חרה חרב סערה רוחבחרב.
 רעיבר לוה רעינש הוא רוח. נייא וזה הסההפכת.החרב
 שהיא ריאשית  יראה מצות אחר העעש ונכתב דו;ורה. מצות9

 : דתורה ת סצ שאר ולהלאה מכאן . רגל שלכלל
 בה. נאחות ווראה שטצית מצוה היא יו שניהמצוה

 מצות והיא לעולם. ססנה יוצאהואינה
 וסיז י שלמה אהבה ליבינו לאהוב צריך שהארםהאהבה.
 והיה יפני רהדלך שכתוב רבה. אהבה 11 . ולמהאהבה
 א.ר. ירי אלדדם ויאסר שכתוכ ווהו באהבה. שלםתמים.

 ר5ציר היא יכאן יבה. אהבה שנקיאת שלמה אהבהזו
 שעל למדנו וה ועל 7( . כראוי לרבוט הארםשיאהב
 שאיהב סי .ש לרקב'ה. יאדשב האהבה מתחלקת אופניםשני

 סביבו. בנים ימים. ארינת עושר. לו שיש מתוךלהקב"ה
 15. אוהב כך ימתוך לו. מצלהים ררכץ שפנאיו. עלכישל
 רקשה. דין נלנל הקב'ה עליי ורסבב בהפוך. לוה יוףהואם
 היא אין 11 אהבה ולפיכך כליי יארננו ולא לו וונאיהיה
 שוךא 11 שלמה שנקראה אהבה . עיקי לה שישאהבה
 שאוהב דרכו. והצלחת בסובה בין ברין בין הצדרים.בשני
 זו ממך. נשמהך יטל ווא אפילי שלמיצי כמו לרטנוח
 של האור וע"כ הצריים. בשני שנמצאה שלמה אהבההיא

 הקשיע רין יצא נעז כאשר מצז. ואח"כ נחנלה בראשיתמעשה
 .. נראוי האהבה שלמתע להתת ביחד הצדדים שניתתכלל1

 . 56סיס 3ר6 3ר6סית ומו נפי3י כ% 63רמ 63יריית6כ)סו
 גף יר"ת ד6 סקוד6 ו6קרי . דכ)6 קדמ6ס סקוד6 סי6סד6
 נך ור6ת 6י ס' יר6ת מכפס ר6סית דכתיכ ר6סיפ.ד6קרי
 תרפ6 6יסי 1ד6 6קרי ר6כית ד6 דמ)ס גגין . דטתר6כית
 יר6ס פ)ת6. כ) 6תקייס ד6 פק1ד6 ופ) . מסימגות6 ט)ע6)6
 פקכיס דימי) גס כר 6ית . דיר6ס עקר6 ומד""ות כדק6 פקר6 3סו 5ית מגייסו תרץ . ססרין )ת)ק6תסרס
 16 דטס6 מפ1נס6 דמי) 16 . ימות1ן 6% 3ססי דיימוןכנין

 ד6יגץ יר6ס 6פתכמ . סדיר )יס דמי) ך6 יע)דממעיס
 ק43ס פן דדמ% נס גר 6.פ . )עקר6 סוי )6 )ק3*סדחי)
 ערין . דגיסגס הצונס6 פ)ט6 דססו6 מעוגס6 דדקי)3נין
 וסרס6 פיקר6 ופ)יס ר3 ד6יס1 3נין . )מ6ריס נס 3ר5מדמ) פיקר" ד6יסי יר6ס די5יס. וסרם6 נון 6 דיר6ס עיקר6 )6י6)ין
 כ( 61תהר כמס . 0פי3ין ג)6 קתיס 1כ65 . ע)מיןדכ5
 גססו6 רפוסיס 1)ס61ס . מפעין כ65 6רט6 דיירי1ג5
 ט' יר6ת ד6נךץ 6תר וס6י ס'.. יר6ת 67קרי6תר
 וד6 . ד6 פעד6 סכ6 6תכ)י5 ד6 חצ) . 7טת ר6סיס6קרי
 יר6ס דנפהה %ן . ד16ריית6 סקתין ס% 5ג) ףסוד6טיקר6
 ד% . 16ריש6 פקיי נסיר ל6 יר% נטיר )6 כ)6.גס.ר
 ירתס ד6יסי  3ר6סיפ כתיכ גך ו3גין . דכ)6 ערט6ד6
 פ3ר ד6 פל דפ3ר דמ6ן ס6רן את סממיס 6ת 6)סיס3ר6
 דרגוטס ד6 פ) דט3ר דמ6ן הצ1גם6 . ד"וריית6 פקידיט)
 סגי פ) וממך 31ס1 קס1 סיתר4 1ס6רן יסייט )יס 6)קירטס
 3סון )6טנם6 פוגסין 6רכט 6)ין ס6 ה)סיס 1ר,חתסוס
 . גסו תדס. ח3) תס1 ק1 נן דכתי3 מגק ד6 תס1חיי6.3
 דמייג.6. )עוגם6 ר63 תסומ6 ג1 דמכ1קטין 36גין סקי)סד6

 . סמסך מתיך סק1) 6פ כסתעכס 1יסי דכת'3 סרסס ד6יחסך.
 6%6 1ד6 . ופרס) פנן מכך סכתיס )3 טד 63ס כוערזססר
 סרנ ד6 ורומ 15ן )6וקד6 סרי דמיי3י6 ריסיסון דט)תקיס6
 סי6 מסגג6 מר63 סטרס רומ3סייף

 מ)סס"
 161 כד"6 . גיס

 דש3ר ל%ן פונס6 ס6י . רומ 61קרי . סמתססכת סמר3)סע
 כ655 ד6שי %סש יר% 35תר וכתי63- 16ריית6 סק1דיט5

 : ד16ויית6 סקודין כ6ר %ס)6ס תכ6ןדכ)6
 6ת6מדת ויר6ס דפקוד6 פקע6 6יסי י6 רפניבאבפמדד%4

 ז6יגף . 5פ5מץ מייס 3פק6 651 .3ס
 6יגץ חץ6ן . ס)"ם רמימו )מ6רש ירמס נס ד3ר6ס3ס.
 זסיס )פני ר4פס5ר דכת'3 ר3ס. 6כ3ס ד6 ס5יס.רחיתו
 115: %לסיסוא וה"מר  רכפינ ס61 1ד6 3רמיתי% ס5יסתמיס
 פק1ד6 5יסי וסכ6 . רנס 6סנמ ר5קרי סלימית6 ימימ5ר6

  תגינן ר6 ופל י1 . . י016 כרק6  לץ5ריס נם נרלץרממ
 דרמש %ן 6ית דקכ"ם. רמימז 6ס3ס 6תפרס ספריןד3תרין
 . סטרניס 3נין . די1מין 16רכ6 . פותר6 )יס ד6ית מט)יס
 )יס. רמיס כך ותנו . 5יס מתתקגן 16רמוי . סג16י ט)ס)יע
 קב". ודינ6 נ)ט)6 ר4'ס ט)יס ףסיר נפג6. י% 5ס6י%י
 % ד5 רחימו כך וננע . נ)5 )יס ירמס 1)6 )יס כ:"יש6
 ד6יסי ססי6 כ)יס ד6קרי רמיתו פיוך". )יס ד6יפ 6ס3ס6יסי
 דרמיס ד%מוי. ותחח6 גסי3ו 3ין כדינ6 3ין סטרין.3תרין
 י6 מיקי נסממך נסי5 ס61 6פ15 יתגען כיס )מ6ריס)יס
 *מפכס 15ר ופשד סטרין. 3תריז דסוי ס)יס רמיש6יסי

 ו6תנ)י6 נהי6 וינ6 נסק %כיו כד 6נמו ו)3תר גפק3ר6סימ
 *פ.. -נדר4 67סגס פ)יל 3פסף כמד6. טעריןפוי

"*ר
 ינ. ח 0 )ע יט.' 0 ד "י% 0 * ח)י 6( מקומאסראה

 הודללו
 י6 ז~ג?:בה :טג פ: ם %ושד%2וע עש :, םכ:ןנגהט%קג םיען%



 16ח קודשישון הזהר םפרהקרמת הזהרלשון

 כל פקיוין נכל 'ו6ס )6תכ:' 56עהך ל6 1ד6' %טזייי

 "15ג5ת"ן2 ::3 :3~ת:"ד ,ג "ום ו)מ)טג6 זתט:2 יתתייגםםןט~ך?גן236הרהך2
 וסכי 63סכם יר6ס כלי) כדין דס6 3נ,ן תח,ךמפחד
 'תער כדין . ט)וי סרי6 קס'6 דדיג6 גס כר חתי כד"גטריך
 כתיכ וט"ד )ניס יקסס ע6 '6א כדק5 )%ריס 'ויוח)יר%
 לטס דחקרי 6מר6 סע54 3יסי6 3רטס שו) )3וחץקסס
 וד6 תג'יוא ו5ושכ)עת ססיין נחרין ד6כ4שחדת יר6ס6ט6כמ

 6)% ד6'ת )תגוט ר:ליר:אהנ%קייא '16פ כדיא ס)יתח5 6סכס6יסי
 ונונ"

 וסליס6
 3יחוד6 יות6 3כ) )יס עימד6 .3ט)ת6

 ימוד6 )ון ו)ר%נכד ע)6ין ססרין סית 63יגון ,%5תכדק6
 ד)טי)6 רטות6 ו~%וג6 . יסר6) דסתט תיגין נסיתמדה

 . פי3ץ כס"ן )יס )%% 6)סרן 4פך[ך וט*ד וט[3סדיה%
 אחך. תקוס 6) ססתיס תתחת סמיס ייו וכתינ מ6פ6

 %סרן יו?ד6 3ס6י ד6 כ) ועס '6ות כדק6 ססרין)כית נס)יתי )תסף ניס )5ת%ד6 סתי6 דתהות דרניןיהכגסון
 דד)"ת ד%5זו נד)*ת )6רכ6 ד%סריך יר6ס ניס)קסר6
 ךתתחד סי3סס ותר6ם דכתי3 וסייגו נדו)סד"חד

 1)נתר וי, ימוד6 3ססו6 י3סס ד6'סי ד)"תותתקפר
 נ6וכ)וסס6 )תת6 )ס )קסרס %עריה )ט.)6 תתןז5תקסרת
 ת)כותו כ3יד סס נרוך ו'16 ד)תת6 6חרגין ססריןנכית
 תס כיין די"וד6 6מרגין תי3ין סית 3"ז ד6'ת וטד)טו)ס
 ו)גטט6 ו6י3ין פירין )תע3ד 6רן 6תט3ידת י3כסדסות
 יתוד6 נס6י 6רן )ינסס 6)סיס ייקר5 דכתי3 וסייגו5')גין

ד)תת"
 ס)יס רטו6 ת)'6 6רט6

 כדק"
 כ' ד6 וט) י6ות

 'חוד6 וחד ט)6ס עעד6 חד זתגי תרי סו3 כ'סוכ
 תדס6 ו)ס)6ס הכ* ססרין 3תרין ד6ת6חיד כיונתת6ס

 . י6ות כדק6 ו6י3ין סירין )תטכד 6תתקגת דס6סוצן
 וידטת כו"6 ס6)סיס ס61 וס' לתגוט רביעאהג8קררא

 סו6 ס' כ' )3נך 6) וסס3ותסיוס
 ד6'גון )תגדט דס' נסמ6 ד6)וט'ס סת6 ול6תכ)ל6 .גא%סיס

 נרקיט ת%ת יסי דכת'3 רז6 הט11ג1 ~ינ, פרוד6 כסי ו)יתחד
 )ית מוור6 נגסור6 %5כמ6 גסור6 . סרוו6 3סו ד)ית"ד ד6'גון ףנ[ דסת'ס כטת5 מסר פ6רת )6תכ))6י)) סרוי6 3)6 מד סרסן תיץ )מויי ס6רל ט) )ס6ירססתיס
 . דיתת6 1%1ר6 טגג6 ס61 וד6 . סר וכ)6 פרוד6נסו
 ד6 ,)6התקן )ילס ותות יוס תדת 3)י)י6 ד6טת6וטגג6
 כס 3ר 'גדט וכד . ס6רן ט) )ס6יר ד6תתר כתס . )%סר6גד6

וגל6

 כל רגהנוה. בכל היראה לשכח נצרך לא ודאי אלעזראקר
 שנדבק זה בה שיתדבק . יראה נצרכה זו במצוהשכן

 ביותר נצרך אז ופרנסה. בנים ימים אריכת וטוב עושי לושנתנה בשביי שדףא שאמרט כמי טוב. אחר נצד רק שהיא זובאהבה
 אשרי 6י כתוב וע"ז החמא. ערם שלא ולפהד ביראהלהתשרר

 וכך באהבה. יראה נכללת תהיה שאז בשביל תמיד. מפחרארם
 יתעזרר אז עלע. ע%רה הקשה שדין האדם רזאה כאשינצרך
 כתוב וע"ז לבו. יקשה ואל כראוי מרבוט ויפחדביראה
 שנקרארעה. הקשה הדין לבויפולברעה.בצדהאחרשלומקשה
 וזו . בדם ונכללת הצדדים בשני םתאחדת שהיראהנמצא

 ; כראוי שלמה אהבההיא
 ומושל נדול אלוה שיש לדעת 2טלישיוןמצוה

 בעצד יום בכל 1ליחד1בעולם.
 יהוד להם ולעשות העלענים. צדדים ששה ב*תןהראוי.
 רצון ולכיון . ישראל שמע רפסוק של רי:יבות בששאחד
 תיבות. שש כשיעור להאריךבו צריך חך א וע"כ עםהםוס(העליון
 . אחך מקום אל השמים מתחת המים ייו שכהובתון
 בשלמות לדלוחו בו. לההאחד השמים שמתחת דמדרטתיאספו

 הזה ביוור נצרך זה כל ועם . כראף צדדיםלהששה
 אחד. של בהדל"ת להאריך שצריך היראה. מדת נם בולקשר
 היבשה. ותראה בו שכהוב זהו נדולה. אחד של הדל"תכי

 ולאחר וי( ההיא ביחור יבשה שהיא הדל"ת ותהקשרעוזתנלה
 מוגותיע עם למטה אותה לקשר צריך למעלה שםשנתקשרה
 מלכותו כנהר עזם ברוך לאמר וי5( שלממה אחרים צדדיםבששה
 מה זאז יחוד. של אחרות תיבות שש בזה שיש ועד.לעולם
 ולנטוע ווזבואות פירות לעי%ת ארץ. נעשה יבשהון:יה
 היףצד מזה ארץ. ליבשה אלהים וי49א שכתוב וזדי .עשים

 נדעב וע"כ כראוי. שלמה בשפע הארץ מתמלאתשלממה
 עבור ואחד העליון. ירצד עבור אחד טובשניפעמים. טובכיבזהכי
 ולהלאה מכאן הצדדים. בשני דףחוד שנעשה כיון רהחתע.יחוד
 : כר*י יתבו%4ת פירות לעעית טשתכוץ דשא. הארץהרשא

 ידעת ככהוב האלהים. תא שה' יעת רביעיתמצוה
 היא ה' כי לבבך אל והשבווזדדום

 שהם להבין בטל הוי"ה בהשם אלדים דהשם ולהכלילהאלהים.
 ברקיע סארת ידד שכתוב רמוד וזה ~ינ( פירוד בהם ואיןאחד

 פיו?ד בלי אחד מטןז הקני להעתם הארץ. על להאירהשסים
 שהם וינ[ שגדם בתיבח שנרבה בדהאם חסר מארת להבלילכלל.
 אין הלבן. באור מקושר העשהור אור פירוד. ברם ואיןאחד
 בעם. ואהאור הלבן הענן עכצד ויהצ אישי. ח[בל פירודבהם
 זה עם זה שיתהקט לילה. ווטרת יום מדת בל"5ה. האשועמוד
 ד%פרם יבין צאה8ר . הארץ על לוש*ד שנאמר כמולה4יר.

שהכל
 נ'פ פ"י ש כגףמותבשיאח

 הזהריו
 נחר שצקראית ספירות עשי נניא העלות כל עלת האלהות אור מן גואמי שלם לחברא נאפשרות שיהיה שכדי דע . ברמז אפרש?ח

 94% בהרבה האלהות מג4קף: ה94ר נהן שיחפשם וכלים עוו~שת וזק פלטה יסי- הצר גצח וזפארת גנורה חמד בינאחכמר
 הייירה, עולפ ש%רש והן עלאין פטיין שית נקראין נה*י חנ*ת ספיחת ר ואמא. אבא הנקראים ובד"*ה אצילוון העולמ1ת שורש הןבינה הכפא פפורות ב' . דלעילא רעיהא גקראת נתר א' פפירה . עשיה הנירה ברי*ה אצילות שנקראים קולמות לו4 גחלקין והן .השתלשלות

 על רסז א' אח"ד. בתיבת נרמו ואגל . וברוא* גדא בקר4אם האלה שלמות ש' הנ*פק העשיה שלפ ע%רופ היא חלנות האחחנהספירה
 ספיחת מן לה שנשא*ע פה אלא ס%ימה אור לה אין בי דלה שהיא מלכות על רמז ד" . תגה,י חבה*ג ספירות ח' על רפו דץ' .גתר

 ספיין"ית באינק ם"ףשרות הן כא*נ הראשומת ספיחת שנ' אחד של בןפוז לגטן יעזראל עזמע של אףק4 בתיגת היחוף כ%גת והייגו .העליוטת
 %ק רלה ש%קראת הפלגות שפשורת לגוון אהר של ך %*ת . על~ה ידשדא גקרא שת . נה*י חג'ת ספירות ר ו9הן ע"

 גל יבין ומק4ז4ץ חחן4חץ. יחודא גגףא זח הראשועהג ספירות תץע יהוף *ו%א 4עץ בהיחיר היא גפ מקףשרת תהא היהאה מרתגקראת

 פוש8 ששיפ ןחט ; גלגד רע ופועל גלגי פוב שעל רשיות שהי שיש ה%4מריפ נהמיגיפ ולא אחד. ממקור *חזכל לדעת ה9יט . חרעמדת 4 אלהיפ מע*8 רהמיפ. על מרמז הה*ה שפ ןיג[ . שקבלה דהאפע להפ לחלק מהנותיה הן ואלו דלתהא. אחרגין ספדין *יתגקראיס ט*טם*ינגייתקמן:ךיייי:ע נמם מנ% י4פ :ייב:י~ן11בו:יגםימ" עיה ייייי פ4םת ו:נת שי י2גדטונ:ועי



 הזהרלשון דעהר ספרהנךמת קודשישון%6
 מן "טעלק דגץמאה כח או פהיוד. ישרם ולא אחרשדגל
 לכנאורות, ידרו שכוצב דגוד חדן למסה. יומשך ולארעולם

 מ"ת . סריברות בשת-ת וזא או*ד . סו'ת הואחקייפה ושם- די%"ד. דוא דג%ח ותתעלדנ תתבשך דסוח אחרשדקליפה
 טושם נטתלק זה ש.ד כאשך "ד( סאדרות נפרדזת.ב%תי%-י

 . - דגפרדות הי%תיות סן סו"ת חבודנעשה
 ו-ה. שש שרץ הסים ישרט כתוב חמ4שית כשצדדן6(

 לד3ךל ואית ודבעע בפריה לעסק אחת בתודה."מל אחת מצזה. שלש נרמז דשהבבקרא
 . בד%רה לעםל דתדלה טשם להעביד ימיםלו%שטע
 שכ-ן . א-וחו נפש% לתכ% יום בכל לד לדצסיף בהלרהעע
 ישרצו ב שכת קרושיע בנשטה טעהקן בת,רה זמסקשראדם
 ויוציאש ישרצו מים שנקראה דועורה זו הרה. נפש שדץדסים
  שכאשד ו וע ההיא דקדושה רצזיה של נפש חיד. נפש של דוץייםכח

 וקדועחה קדזו%ה נפש לו אין ברורה שסק איטהאדם
 דחישת ק"י בהודה. כטעיגע וכאשר על-. שורה אינדשלטעלה
 להימע ולהער ההיא. היה לנפש זוכה בה מרחש שדצאשפתים
 הם אלה סלאכ-. ה' ברם ני שכר%ב ושים. נף ו מלאכיםכמז

 ועזף שכהוב ושע בזאיץ. מלאכיי עגק-או גהורהדעוסקים
 למדנו הבא ובזלם הזה. בעולם זדיינו וטוו הארץ עלה17פף
 העולם. בבל לשוטט כנשרים כנפים לעע%הלדם דג4*השעהיד
  שכתוב חדצ כנשרים. אבר ,ו כח יהליפו ה' וג%י נישכהוב

 : - הארץ על יעופףועוף
 שזמסק מי שכל ירביה. בפריה לעטק ששיתמצדךץ

 להץת ההוא לדבדו ערם ודביהבפריה
 בכל גתטלא והים טימיו. יפסקי ואל 1י1( תמידטבע

 וש'כ דגשטה. אותן עם לכעלה מחדבים דדלות והרבהדיזא. העץ מן ויוצשיה טההדשוה חד,ות ונשמות ויה(הצדדים
 נרו . הקר,ש היסוד בריק זה . רדה שרץ דגדםישרצו
  נשמות הרבה שרץ וי%רצים נהרבים שלו ומים ויוצא.דגמשך
 יוצאים ההיא בהיה דגכנמנת דנשמחע ועמאותן ויטי ההיאלדודה
 תצא דגשמה ,כאשר וגו העולם כל ועפים ד1%דדדם עופותכמה
 מן  דגשמה שתה עם ויוצא דפ1רח ההוא עוף הע:לם.לזה
 נשטין. כל עם יוצאים עופות כםה השלם. לזה עמה יוצא הד%אהעץ
 לה. שומרים דם וכרטה אם משמאל. ואיץר כרמין איזדעגים.
 עליה.. מקמרנים דם לא. ואם לך, יטה סלאכיו כישכתוב
 הדשת טסעכאת ושא כביכול ורביה. מפדיה שטונעעצמועד

 מימיו.  יהשפעו שלא דך%א להנהר תורם הרמותים. כלר13לל
 וראו -צאו 7ן כתוב ועליו ד%דדים. בכל ידש לבדיתזפעם
 לתוף.  העינש ,ה )ג"ו והש בי בי. הפושעים האנשיםבפטץ

 : ה~אמועים ונטרהת וגנ( כלל מהפרוכת לפנים נכמשת אינהודגשמה
 1להעביר ימים ל,שמטע 'לדגץל שביע4רע כמצדהס(

 דךץא שודץה ולפי הערלה.זודם
 השרח ההיא ועפש רמדרעת. לכל השסינית מדרנהדןא
 שרדא כמו ימים. לעוסנה לפניה לחתרשת צריכהמכנה
 %ש דדה %ש שד%א טראי %%ת תא ךש וכנ( השמיניתמדרנה

 מגע עשפ)ק 6םון ססר6 ס8% נוץ %הי8 "פי ו%  סו7כ)6
 )סמורות. וסיו דכפיכ רז6 חן"% )פפ6 יפתסך ו)6למ6
 ססר6 16'ר שס6 שק6 מזס6 3תר ייפסס6

 כפרזר5 מו*פ ל5גצון נחכ"ד ש*ר . ל%"ת5מר6
 מפגגר6 מפק 56ס)ק ל%'ר ס6י גן 7%(מ14ורות

 נרס. שק סרו ס%ש ערמ גתינ ד2מישאה נ8קךדא16 - דפרון6 3לו%וןתן*ע

 )6תט0ק6 ומו 3*רייפ6)מיט'
 0ר נ9 כק

 . כשריית6 )מ)ט' ער)פ6 מתמן 1)6ט3ר6 יותין)תמגי6
 ךכיו ורוחיס שמש )חר64 יוס6 ככ) )ס )6פס6 3ס)6פחד)6

 יסרגו ךכפיג קךהש6 3גסמ65 6התקן כחוריימ5 6תטסקד3"ג
ךס"סי6 7הס עסר0ס5

 ק
 ה,( קךיס6

 קק
 וקךוסס קדיס6 גססק )יס )ית 3ל%ריית6 6תטסק )6 גסכר

 ל0'קו כי%סא . כ16ריית6 6סת7) וכן . ט)וי סרי6 )6ך)ט')6
 כמ)%ין ו)מסזר . מיס גסס )ר,סי6 ,כ' 3ס7רמ'ס
 פו:ן 'מו(:!פ6

 וךמ . ד 'וס:חרט6 מ)4ג
 ץ

 וטוו( ,זיכממ' סה"
 תניק ט)מ6 ו3ססו6 ט))ז6 כס6' ס6' ,ע,( ר,ומרן ט)יטכף
 ט)מ6 ככ) )6סק6 כגסך'ן ניס'ן )ון )מעכן נך"סךזמ'ן
 ךכפ'כ וסייט . כגסר'ס 6כר 'ט)ו כמ 'מ)'פו ס' וקו' גן7כת'כ

 . - ס6רן ט) 'טופףועוף
 )ססו נר'ס ורכ'ס 3סר'סימתעסק מ6ן ךכ) ור3יס 3פריס )מתעסק6 ז%תי"או;83קודא

 3כ) 6תמ)י6 וימ6 מימוי. יססקון 1)6 ו"( תמין ג3'ט )מסו'גסר
 . 6י)ג6 מססו6 וגסקין  מתמ7סן מךתץ וגסמת,ן וימ(סערין
 וגס ע1,%,:%(מקינוקי6 ,שי% ,2:ענ ססון נסמפין 6ינק 3סךי 5צ')6 6תרכי6ו סני6יןומי)'ן
)סס"

 631יגון ,יע( מיס
 נפרן מיס 3ריסי6 ךע%ין גכחע

 מססו6 גסמת0 %י 3סךי וגסק זפרמ טופק ססו6 . ט)מ6)ס6י

 מךקמימיג"תלין
 והן

 -סמ1%
 ן )יס גסרע 6יגק וכ' 6י
 ק7ע" קיימ6וסגיס . מימוי גניין ך)6 גסר )ססו6 ונריס ייוקגין כ)ךכ)י) "~ מבן "וכם%דג%ג',ממ'י,ג2

 ור%5 וי%ו 7( כת'3 וע)יס ססרין נכ)
 עע י:ש ט נ %%':יהע'.ב"ק"

 )מנוו שביעאה פקודא"
 ו)6טכר6 יומין )תמג"

 7פרמ6 שס 6 ירנין )כ) פמיג6ס 7רנ6 6יסי0ש
 וכ7,ן וצנן תמינ6סירנ6

 ןש %ו2 מתפס0ן.)%.'ך6וףו
שי6  ט'ז(קי' .%" 0 יג:טישינ ע " טיטתטיאה

 ס-
 * ע "

 הזהרזיו
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 יסרלו 6יגע וד6 6מר6 תסער6 6% . קה% נה0וססי6
 דזרט6 תי6 יתרסתין ד0מך 3ספר6 כד6ס0מג6 .סתיס
 ד6תרסיס יו"ד ד6ת רסיתו ת6 . מ*ם דגפם וסיתוקדיס6
 יטופף וטוף . דע5ת6 רסותין ס6ר תכ) קדיס36כסר6
 63ר%3 טיתי כ) דע6ס סג3"מ. 6)יגע ד6 ר64רןעל

 לתקג6 ו%עריך קדיס6. ינץית5 נזירו 3ססו6 תתן )תוציע6סין
 . סג3י6 ד6ליסי כורסי6 ד6 03ות6 ו)6לכר6 כולכה046
 סנדוליס סתגיגיס 6ת 6לסיס וי3ר6 תמן. ס6רי )6 ללעו6י
 . )3תר וסריטס דמר)ס נוירז וסריעס טר)ס 6ליןפרץ.
 ד6 סרותסת סמיס גסם כ) 61ת [גד( וגוקכ6 דכר%,יגון
 כדק6תריגן. קדיס6 מיס גסס ד6יסו קדיס6. קיי65 ד6תרסיתו
 )תת6 ודכיו קדיס6 3רסיתו יסר6) 6תרסיתו ד6 ו3ניןי6. רסיתו ד6ת )ג3יס ד6תתסכו טל6ין תיין סתש סר5ו6סר
 3ין )6סתתודט6 רסיתין על6ין קויסין ו6יטןכבווג6
 רסיתין יסר6) *ף דתמ6%. "מר6 .)סער6 קדי%ססר

 תססר5 ד6סיין . פכויס לפתין קוחתי"צ 3ין)%חמת%
 3טירי וסוס סכי 6ן דוסיס וכמס דת%%לעזר6
 מזלקסון וכ6ס . פמ'ס דטתין וטסי )3עירי ו5סוןוגמש

 :דיסר6ל
 . נרתיס )מגור דע6) ניור6 )תרחס תמינאהגשקרדא
 תנצת לון6טעת

 6מר6תסער6 ל6יגון נד0גי"
 מיס גסס ס6רן תו65 דכתי3 לנ3ס ותתקר3יןתס638
 סי6 לכי6 3יסר6') דכ)יל6 מיס גפם ד%י תית6 ו6י)וזיגס
 לגו ד6 ו6דרין %סדרין כתס 5תי0ם ו6תר סור6זותגת

 גדת5 . נדסס6 תמות מיס ד6יסי 7% )%י )ס 6ית ד6תן
 )גו .)ון )%)6 )יסר6ל 13שו6 י.'13ן %,ק 16מ1 1*מ לתרין 6תסרסן נדס6 ותס6י %מורין תרין 03 6יתיתיג6

 ותו36 עתון ד6יגון 6מרט 6ותין )תרין ותתסרסןש

 )6סרס6 רוודן גפגן ותגישו עדס6 נד% 3כ) 6מרגיןוסיכלין

 כדכתי3 ורו6 . %ו %ו תעס6 גו *ץ %י לנולתתין  סרמין  ומממן  וט, 5י5% הממו5  גו50 ממ גפק5רעייל %)נ שן י% יןי ז 44ןדכ)סו

 עמי! 1)6 6ג4.י3סן טנ(.סבי עליסו:תו'מע60
 סכן כ) על6ס 63י)ג6 מו)ק6 יון )ית ניורין חעודל3ר.
 6יסו דסכיגת6 נדמין תחות ד)סון מ%ל6 35) וע"ס3נו%

 מיסו)מיגס עגסס ירו3ב"כזש65ו6תתר
 3סתס %ת"ן !

 כ) %ל מיס. ת0ס"1 גסס ס%ין כ)סז 6רן. חאסםועס

 נון, ,יו ,4"~ו"13""נ תשיעאה פקורא0

 . וגוקנ6 דכר כ)) כסות% ייס6 6יס גססס .כדתותט
 דדכור6 תססר6 דס6 . נהיכגי כות"עגו מסירי.16%ט
 כסותס6 ד6יכון כפס . תסכגי יסק63 מעסער6 .עעעז

סד6

 ישרצו חהו דם1מאה. סצד %א היא. הי-שה וייהק
 זרע של דמים נרשטים עיו חמדי במפר ו*מפורש כמודגדם,
 יו"ד אות של דיושם וזה חיה. הנפש של בהיושםהקודש

 ועוף שבעולם. רשומות שאר מכל יותר דגץדש בבשרשנרשמת
 בר' העולם כל הפורח הנביא. אליוז זה הארץ. עליעופף
 לדכין ינצרך שיש. דברית של דמילה בשעת שם להיותפריחות

 דגדולים. דהנינים את אלהים ויברא שמה. בא איט לאואם * הנביא אלעי של הכסא זה . בפה ולהזכיר כסאלו
 פריעה. ואח"כ הערלה כרירעז ופריעה. עילה הםשנים.*אלה

 זה הרומשת. הדרה נפש כל ואת וגן[ עקבה זכר בבהינתורם
 שאסרנו. כמו הקתשה החיה נפש שעצא קודש. ברית אותרושם
 הברית אא אצל שנמשכו העליעים מים דבים. שרצואשר
 לממה. ורגייר דיךוש ישראלברושם נרשמים זה ובעבורהוה.
 בין היכר שיוי' נרשטים. העלענים הקרושים שאותןכדמיון
 נרשמים ישראל נם כן דמומ.אה. של האחר לצד הקדזשהצד

 האחר מצד הבאים עכו"ם. לעמים קדושתם ביןלדכיר
 הבהמא בפימנט נרשמט כן נרשמים שדם וכמו דגצמאה.של

 עט"ם. העסט של וקעופות הבדסות בין שלהםוהעופא
 . ישראל של חלקםאשרי

 עצנו. למול הבא הנר את לאהב שמ'ניתמצוה
 והיא . השכינה כנפי תחתוליכנם

 האחר מצד דגפרשים לאותן כנפיה תחת אוהםמכנימה
 היה נפש הארץ תיצא שכתוב אצלה. ומתקרבט דמומאהשל

 היא לכל בישראל דגכללת חיה נפש שזאת תאמר ואפשרלמינה.
 לפנים זה והיכלות חדרים כמה למינה. ואמר חזרסעטנת.
 כנף כנפיה. תהת חיה שנקראת הזאת לארץ לה ישמזה

 לשתי נפרשים הם דכנף ומזאת חדרים. שני לה ישהימנית
 תוך להכניסם לישראל. התקרטת להן ערש אדויתאומות
 ההרים שני יש השמאלית כנף ותחת 'כס[ האלההחררים
 . ומזאב עמון שהם אהיות אומות  לשתי ונפרויםאחרים.
 אחרים סתומים חדרים כמה ועוד חיה. נפש נעיאיםטלם

 לדערישם רוחות יוצאים ומהם וכנף. כנף בכל אחריםוהיכלות
 למינה. אב4 היה. נפש עקראים שמתגיירים. הגריםלכל
  נשסות אבל . יותר ולא השכינה כנפי תחת נכנמיםשהם
 פורחות ומשם [גו[ ההיא העץ עף מתך יוצועתישראל
 ככזוב ודסור תוכה. "עוך מעיה תיך זו ארץ לתוךהנשמות

 יקיף בן ישראל נליאים הע"כ חפץ. ארץ אהם תדוז כי6'

 שכן כל העלטן. בעץ הלק להם אין שהנרים ועודשסבחוץ.
 השכינה כנפי תחת דצא שלהם החלק אבל שלו.בדגוף
 כמו לפנים 1לא ומתאחדים הצדק נירי חונים שם יותר.ולא

 בדמה ולמי. למינה. חרה נפש הארץ תהבא ולפיכךשטעבאר.
 כל אבל החיה. מ3אטזה נפשות שעאבש כלם ארץ. ידהוורסש

 : לה כרעי לכרנהאחת
 סדן. לדם וליחן עיים יהש ועעטיעית במצדוע0

 בצלמט אדם נעשהשכתוב
 עקבהע זכר חשזבלל1ת בשות%ח שרדוה אדם נעשהכדמתט.
 זכר בחעת מצד שךדי עניים. כדביתנו . עשיריםבילכצו
 בשוהשות למעלה ושהם וכגצ הדלטן. נקטז בוד' ומצדהעושי.

אהר
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 וגזו מובה עטו תומל לזה טהן וזה זה. על מרחם וזהאחד.
 העני עם דטשיר שיהיה . לממה האדם להיות צריךכן

 בדטץ וירדו לזה. זה טובד ועמול לזה זה שיתן אחד.בחבור
 מי שכל המלך. שלמה של במפר ראינו זה פר ונו'.הים

 לעולם צורתו תשתנה לא הלנ ברצון עניים עלשמרחם
 בו נרשמת אדם שצורת וכיק דיאשון. אדם בצורת שהיתהסנמו
 וש"כ דךדא. בצורה שבעולם הבריות כל על שליטה לויש

 זעים כלם הו'. הארץ חית כל על יהיה השהבםוסוראכם
 מצוה היא שזאת לפי בו. דגרשמת הצורה אותה מןומפחדים
 מצות. משאר יותר אדם בצורת האיש ויתעלה ומועלתנדולה
 שהיה זמן כל הדיא. חלום לו שחלם שאע"פ מנבוכדנצר.מניין
 רעה עין שרמיל כיון החלום. בו נתקיים לא לעגייםמרחם
 כלכא בפום סלתא עוד 6' כתוב מה העניים על לרחםשלא
 נתוב ולפיכך האנשים. מן ונמרד צורתו נשהנה מידונו'.
 האיש שם 3( שם ונתוב . עשיה כאן כתוב . אדםנעשה

 : בועז דחם עכו עשיתיאשר
 בדכות עצמו ולהשלים תפלין לדגיח עזטירירעמצךוץ

 את אלהים ויברא שכתוב .העליק
 ממש. הם דקדוש השם של אותעת תפלין שדרי בצלמוהאדם
 פרשה קה חק אחת בפדשה דקדוש השם של ואות אותכל

 והיה ב' פרשה י אות זו . בטר כל לי קדשהראשונה
 זו . ישראל שמע נ' פרשה ןק אות א . יביאךכי
 . האחרונה דץ אות זו שסוע. אם והיה ד' פרשה ךאות
 אלהים מה אלהים. בצלם הוא דיי נדם שמתתקן מיח"נ
 דשם בו נהיחד וצא נם כן וגחו הקדוש השם בומתיחד
 ראש של תפלין אלו אותם. ברא ונקבה זכר כראוי.דקדוש

 י וכסו: אחד ודנל יד שלותפלה
 כאן הארץ. מעשר לעשר עשרה אהרן בטשוךדץ0

 לעשר אחת מצות. ב'נרמז
 שכתוב . דעץ מפרי במרים להביא ואחת ד%ר".טעשר
 כל פני על אשר זרע טרע עשב כל את לכם טעתיהנה

 הנה לוי ולבני שם וכרעב נתתי. דגה כאן כתובהארץ.
 מזרע הארץ מעשר וכל ונתוב בישראל. מעשר כלטעתי

 . הוא לה' העץ טפריהארץ
 שכתוב העץ. מפרי בנורימ להניא ע*טרה זטתיםמצדה

 עץ פרי בו אשד העץ כלואת
 לנבוד שראי. מה שכל הגם לאכלה. יהיה לכם ורעזורע
 שלי סעשר כל לו;ם .נרק דועיר להם אבל לאכל. לטאסור
 . שאחריכם להדורות ויא לכם לכם. נתתי חדן העצים.ובכורי
 אחר סטונימיש. שני כיבחיים. יקשרי הבכהי בן יפחת עשרה שלשהמצוה

 יפדה וכאשר האדס. אצל רעומדים מ4תה של חשתד חייםשל
 לשלם יכול ואיט פדהו. מיתה של דטמונה מיד בט. אתהארם
 ידגו בכלל עשה אשר כי את אלהים ךרא דנוד תהעליו.
 ולכן . המיתה מלאך זה . מאד החים מלאך ,ה .מנ

 ובפדיק מיתה. של איקו ונחלש חים של זה מתקיים הזהבפדיון
 סניוצ דרע צד וזה . שנתבאר כמו חיים לו גךנהד1ה

 יום שדוא השבת. יום לומר עשרה 4ט4בעמצרוק : בו נאחזואיט
 בראשית. סעשה מנלדמנוחה

 ד6 ויסי3 ד6 ט) ד6 ההממד6
 )ד"

 וכ,י סיכ, )יס וניוי)
 נס 3ר "גסריךסכי

 טתיר" גפסוי  )תת"
 3ת3ור5 יפסכ:5

 3דגת  וירדו לר5 ר6 פו63 ולנ?ל5ס לר" ר6 לפיס3תד6
  ח6ן רכל פלכ5 רסלפס 3ספר5  תיי:ן ר" ר51 וגו'סיס
 לטלס ריוסניס  פ:תיי )6 ד)63 3רעות6 תסכגי ע)דמס

 סס"ר ריוס:5 3יסו5 רטל?5  זיין ל % 5יט%
 פריורין ס5ר פ1וכל  ר5רס 3ריון:5 כם 3ר  ל5סתלו5ט  וטין כלסו עו'  סתרן תית כל פל יסיס  ותתכסופור,כס
 .ריוס ופכ6 כל תל-5 סיו6 רהלס ר5פ"ג פכ3וכרכ16?:לן

 ,י;, 1 נ, , ,%י'י י"ן" ,:"י'  )ייעי
 ס"יס  סס  13 סתס וכתי3 פסיס סכח כתי3 .  5רמנט:ס

 3דיוקג6  נרת'ס  יל"סלית 1 תסל %ית5  עשיראה43סר4441 3ופי סיוס פפו פסיתי5טר
 5ת 6)סיס וי3ר6 דכתי3ט)6ס

 בגג6 6ט:גע'נדוישגי'טן לטמ יבץ1:2יז51)שת
 וסיס פייכ5  פי:ס, י 5ת ר5 3כור כל לי קדסקדת6ס
 3תרהס יז 5ת ר5 ביוט 6ס וסיס ר3יפ6ס  פרסת, ך,ת ר5 י:רתל :יט תלית,ס  סרספ5 ה 6ת ד6  י3'6ךכי

6תיחד6
 ז

 :יו6 3יס "ת'הד :61 6ף וגחו קדיס5 1 3'ס
 ס, רר  תפלין 5יחס 3ר5 ה:ט וכר י5ות כרקתקדיס6

 סכ5 ר5רע5  תעסר6 יעסי6  הדמר  פסרראנ(
  )עכר6 סר  פקורין  תריןתית

 רכמיכ 5ילכ5 רפירי 3כהןי  ל6יית6ס ותר ר5רט5פעסר5
 כל פגי  פל  6סר זרע זורמ עסס כ) 6ת )כס גתתיסנס
 סגס לוי ול3גי  סתמ וכתי3 נסתי סיס סכ" כתי3ס5רן
 פורפ  ס"ין פעסר וכל וכתי3  3יסר5ל תטסר כ)גתת'

 סו5 לס' סען פסריס6רן
 דכתי3 . ד6')ג6 3כור' )6"תתס  רןרימך43סר4441

 טן פר' 3ו 6סר טען כ)ו6ת
 )גבו ד6תחו' תס דכ) 6ף )%)ס 'סיס )כט ורעוורט
 כ) )ון ויס3 )ון 6ת'ר )ת'כ) )ג56סיר5

 תעסר"
 ד')'ס

 . ד3תריכון )דרין 1)6 )כס . )כס גתת' ד6')ג'ןי3כורין
 )יס )קסר6 )3ריס פרקג6 יש3ד תלימרפקורא

 מד גיגסו תתגן דתרין3מיין

 )ס)סחס  'כיי 1)6 )יס פריק דטטת6 תיד6 יגויס3שג
 וסגס 3כ)) עסס 6סר כ) % 6)סיס ויר6 ד6 ורזסט)יס
 ו3פורסי5 רפותת ססו5 ו6תמ)ס דהיי6 ד6 6תקייסשרקג6 3ס6י וע"ד סתות ת)6ך ד6 ת6ד מייס ת)6ך ד6סש
 ליס ס3ק 3י% טסר5 וססו5 ר5מפר. כפס מייס ליס קגיר5

 3יס "תירול5
 יומ5 רתיסו  רס3חת יות6 )גסר6  ארב'סךגיסד4441

 3ר5:יפ טו3רי תכלר3ייחת
סכ6כאן
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 הזהרדו

 . ושכינתיה קכ-ה יחוד והייע אלהים נהו4ם פהיהד הויה שהשם *" ,קח( הה44ע לה שחסר ששיה לסשירה שפע תש4יע אחת שם8ירהוט(
 רנוקבא געלמא ששי ותשלין דרנורא געלטא תקונם שיי ת4ליןזגס(



 19י קורשישון הזהר מ8רהקדמת הזהרלשון

 0ז פקודין תרין כ)ילןרכח
 גטיר"

 ס6' )קדס6 ומד ס0כת דיוס
 כיק 'וממ ד6תקד0 ען ומתעכידו 6סתכ))ו כר6ס'ת 0וניייכ) )ע)מין דגייח6 יות6 ד6'סי דסכת6 יית" לנסרח כקדוסתיס'ימ6

 נו60 )11 מתכר. ד)6 דרוחין כרי6ס 06ת6ר יומ6ד6תקדס
 -יתכרי עד 'ומ4 לקדס6 לחעככח קכ"ס וע סוס 65.ג'
 ססו6 6תער ירע עוכ דדעת כ6יגנ6 א)" רומין )סנינופין
טסר6

 לגצ'"
 כתס ו06פר0ו כע)ע6 )"תתקפ6 וכע5 . דרפ

 וחמ6 כיון כנופק כע)ממ )6תתק0ח 4יגין ככתסרוח'ן
 וכע0 דרוח6 טמכז דמי' 6')ג6 מט 6תער כךקכ"ס
 ו6מקד0 דעוג ססר6 ו6תפר ורמ סוכ דדעת65י)ג6
 6(סו דעוכ כססר6 דרוחין י6תער! דנו0ין כרי6ו דס6יומח
 )י)'"כ4'

 6חר6 סער6 6קדיס 61)מ)י 6מר6 כססר6 1)6 .
 ע)מ6 יכע )6 דעוכ ססר6 יקדיס ד)6 עד )י)י6כס6י
 קכ"ס 6קדיס 4וות6 6כ) מד6. רנעמ 6פי)ו קמייסו)מיקס
 6מר6 סער6 קמי ו6קדיס דיומ6 קדו60 קמיסדד)ינ

 כע)מ6 )6תכגי "מר6 סטר6 דמסיכ ומ6' ע)ת6ו6תקייס
 ו6תכגון וחתתר4 דעוכ ססר6 לי)י6 כס6י 6תכניע6תתקס6

 )י)" כ4י קדי0ין ורוחיןנופין
 נך ונגין דעונ מסער6

 ד5 חמ6ת וכד )סכת. מסכת ד6 דידע' דמכימיןעוגתן
 דקדוסס. ססר6 עכד )תעכד חסיכת ד6יסי דכמס 6מר6ססר6
 "יגון כ) וחת06 . די)ס וססרין מיי)ין ככמס ומסעע66ז)6
 דנו0יסון כנ)וי6 ערסייסו מסתסידק6

 )גסור"
 מססו רוחין פ)ייסו דסרו גכפין סוו מתמן דנפקיןכגין 6יגת וכ) דכוגיג6

 מויקין ד5קרון דמייכי6 פרעי)חין רוחין 6מר6סער6
 וס)ע6 'ומ6 *קד0 כד )ון ה1ע')ת )ייי"ת כראוסרי6ת
 נרמס 16מירת 6חר6 סער6 ססו6 ע)ת6 ע)קדוס6
 מסיתו"ן מן כר דסכת5 ויומ6 דסכת6 )י)י6 כ)חןעמרת

 נ)ויי6 פ) )מתמי כטתירו דחז)י די)יס כתה1
 רכמ דתסות6 גוקכ6 ם 6סמרת עכתר ד0רנ6)גסור6 דסתו0"

 ומכעשן פרמין ומ0ריין חיילין כמס 0כת6 דנפקכיון
 כע)מ5 )ס)ס6ס וח0נין ככסי)ו גפקין כד קדי60 עת6ע) 'ס)עון ד)6 פבעיס 0) 0יר 6תתש ד6 הצ)כע)ת6

 . ד6 0ירת6 ו6תרין כ))ות6 )ון וחמ6ן קדש6 עת6ע)
 כדין . כם6 גי מכד)י ו)כתר כללות6 תכד)יכסירות6
 )סיזכן רנאהג6 . תדכר6 לו ומסטעי 44לי מנייסופרסין

 . -מנייסו
 מהיסנארעיא

 קכיח ישכ( )וג") ;ת'כ ואמר אליהו פתח"(
 וסרסיעו רכיס וי)רסווימ)כגו

 כשרקג6 יכיט וסתסכי)יס וגו'רמטיס
 כתריית"

 רכיס יי)רפו וים)כנו יתכררו ססין )יסר6) )ון)נם"ס יתעכיד
 רסעיס וסרס'ש כגסיוג6 ויקיימין דעוכ מסמר6ד6יגון
 )ון ויקס) י2*)6

 תססר6 :61)ד6ינון ??ז ק
 וסמסכעיס נ( 6תמר כניגייסו וח" 6עג6 ד6יסודכיגס
 ע)06י זט6 סר6י'אאמ

 ד6יסו דחיי מ6')ג6 )מסעס יסר6ל דעת'זיןיוכגין )6ז)רך תמוכס6'סוכ6)ין ד6!סי
 ויתקייס כרחתי נ)ות6 מן כיס 'פקון וקזהךכ[כ18-

1וב י תוד(
 חמיס.ש

 זה לקדש ואחת השבת. יום שמירת ארצ; מצורם ב' נכללכאן
 לע,לם. ממחה יום קיצא  השבת יום לשנך  בקדועדע.היום
 כיון היום.  שנקק-ש עד עעשו נטמרו ביאשית מעשה4בל

 נופות. לום נברא שלא הרווזת של הבריאה נשארה היוםשטעקדש
 ;ו ", נתעורד ורע טוב הדעת בעץ אלא לדרוחות,טפות ורוברוי עד היום טלקדש לעכב דקב"ה ידע לאוכי
 הרבה 1ד1;פקגצ בעולם. לדיגבר ובקש הרע. של האחרצד

 שראה כיון טפות. עם בעולם להתנבר דתים בהרבהרוחות
 ,היה דרזח. נשיבת דעץיים עץ כצעוך כת4רר דיה כךוזקב"ה
 וטעקדש דמוב צד ונהעודר ורע, פב הרעת בעץסכתש
 רצא דסוב בצד הרווצת ורוזעוררת דגופות בריאת שדריהיום.
 דרע צד עצטי טקדים היה ואם דרע. בצד ולא שכת.בליל
 יכול העולם ףןה לא המוב צד שהקדים מרם הלילהבוה

 צד ריגברוה ידם ודקדיטו השבת. יום קדושטע לפניושטיהד הי דקב' הקדים רפ,אה אבל אחר. רנע אפילו בפנ";םלעמוד
 בעולם להבנות דרע צד שחשב ומה הע~ם. ונתקייםדרע

 ונננים וטעבבר דמוב צד הזה נלילה נבנהולדועטבר
 ולפיכך ףג(וב טצד רתה בלילה קדושים ור~צתטשת
 ראה וכאשד לשבת.  טשבת היא טזה היודעימ רגטים הלמודיעומת
 הקדושה. צד עשה לעשות חשב שדצא שכמו הסוסאה צדכך
 אותן כל ורואים שלו וצדדש חילות בכטה וטשומט הולךוצא

 אותן וכל . רנר לאור טפם בנ*י טמתםשמשמשים
 טן רווצת ע4הם ששןרה כיון נכפים. נעשים משם שנולדיםהבנים
 מויקים. יגקיאים רשעים של ערוטים רחקות דויא. רמומאהצד

 השבת יום טעק-ש כאשד ויצדטקם, לילי"ת בחםה4רה
 עצמז. טקטדן הךיא רג(וטאה צד בעולם. שולטתוהקדושה
 אמיכו"ן הקלשה סלבד השבת. ויום השבת ליל כלונסתר
 סמהם דכשסשים לראות במתר שרגלבים שלה. דכהנהוכל

 רבה. דוזרום נקב לתוך נמתרים ואח"כ דנר. לאוד גופמבדהגלות
 המוטאה טצד וכטקנות חילות כטה מתפרצים שבתלטוצאי

 ישלמו שלא פגעים של שיר טעתש וע"1 בעולם.ום2עמטים
  בשלם 4שלם ורוצים בבדלה כשיצ*אם הקדוש. העםעל
 שיר ואומרש שמתפללש אותם ריאים וכאשר הקדוש. העםעל
 או רנוס. על מבדי~ם ואח"כ בתפלה מבדילים בתחלההזה.

 -:סים יווילם הרחמן במדבריורם וטשוטטים ווןלכים טהםפורחים

 הנאכןרועה
 יעקה דאחרונר בנאולה יבימ ודמשכילים ום'דשעים וררשיומ יבים ויצרפו-יבט יהברת י"ב( ,דניאי נתוב ואמר אליהו פועח6(

 רבים. ץידש ויתלבני יתבררו זש"כ לישראל לנסוהדקב"ה
 . ישעים ורישיעו בינסיק, ויעסדו דכוב סצד שהםאלו
 ישראל "רמח ואל כי בדב יתקיים ררע. טצד שהםאלו
 סצד שדס אמ יבש ודמשכילש אוהם וידינ יבאו,לא

 הזהף כ[83ך שייא שלך החבור בוה הרקיע. כזדע-יודירו מ;משכילים ני נאמר בעטרם החיים. עץ שוצא ףנינהעולם
 נצרך 4א לא" חו4ובוע שהיא הבינד עוים של העק

 שהוא הודים עץ סן למעם ישיאל שעתידים ובעבודנמיון.
 דחקיים . ברהם4ם יגלות טן ענו יצ4 הזהך מפרוה

 , ננר אל עמי .אין ינחמ ברד ה'בוס
 -שעים4 חהרשיעי רבים ייצרש ויתלבט יחבררו רעדךט

יצדתיתכומ
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 אלה רבים. ויצרפו . משנה בעלי אלה . יתלבםיתבדה

 את נצרף וצרפתים 6( זש'כ העם. שאר של הקדוש זרעהם
 יביט. ודמשכילים רב. הערב הם אלה רשעש. 0יישרעודבקי.
 כאהר יזהית והטשכילים בדם שנאמד קבלה בעלי חםאלה

 ספך שנקרא הוה הודר בלמוד מהעעים שהם ח15הרקיע.
 :הזהר

 רבה נ( כתוב יהץאי. בן שסעון לרבי אלידי אמר דעדדנ(
 שפיר עפיה תו'. לשסיא יממי ורומה ותקיאילנא

 כל טעזן ומנה שמיא צפרי ידורו ובענשהו עו'. שניאחנבה
 . בתורה והחזק הנדול העץ וצא אתה דבי. רביבשדא.
 נשמות שהם עופוה דוגה הקדושים האברים שהם שלךבענפים
 ובענפודצ ט ונאמר ש4מעלה העץ כדמיון שם. חוניםקדועהת
 מזה יתפרנסו למטד 4נשים והרבה . שמיא צפריידורן
 וךסים. בסוף דאחרון בדח4 לממה יתנלה כאשר יני שלךהחבור
 "תח ייגוע'י'ס קאמן2ן:ך אמרירוקה;,

 בם אלעזר רבי . 0ץבריו עחאי בן שמעון רבי דםאלה
 ורב4 חזקיה ורבי יצחק ורבי חיא ורבי ייסי ורבי אבאורבי
 אלא כזדר. מהו דרקיע. כזה- יזהית החבדים. ושארעזדה
 ולאליוצ להם נתן רשות החבור. זה לעשות נאספוכאשר
 חי15תמלאכים 51כל הישיטתולמעלה. ולכלדג,טםותמןעםדם.
 ורצק בדבבם עמדם ולהיות בינההם. להעת לרדתהעליעים
 לנלות ,קרושים ד. דהטכית לכל רשות נתן העלות כל ועלתביחד.
 סמי דטה לחבו וקיש נטורים. טדותלהם

 : הזרע4

 6יגון ר3'ס וערט תסגס מ6רי 6יגזן . וית35גו'ת3ררו
 6ת כ5רף ו5רפתיס 6( סס*7 . ממ6 דס6ר קדיס6זרע6
 . יכיגו וסמסכיל'ס ר3. ער3 6יגן ס רסע וסרסיעוסכסף
 כזסר יזסירו וסמסכיליס 3סין ד6תתר ק3)ס ת6רי6יגון
 כ[ן8ך ד6קרי ד6 3זסר מסתדלין 7ק6 "יגון 6לין .סרקיע

 ר3ס ני כתיכ . יו)ו6י 3ר סתעון )ר3י 6ליסו 6תו רנןט

 וסתסכיליס . סללעכזסר
 3ריס 6לעזר ל3י . ומ3ריו עח6י 3ר סתטון ר3' 6יגון56ין
 וס%יסו7ס ור3י מזקיס ור3י י5חק ור3י מיי6 ורכי יוס' ור3' 6כ6ור3י

 חנר"
 656 כזסר %' סרקיט: כזילר יזסירו

 651)'סו לסוו 6מיסיכ רסות6 . מנור6 ס6' לתענד 6תכגסוכד
 'דמ)6כין מיילי ולכל . ותתיכת6ן גסמת'ן ו5כ5 .עמסון
 ורעופ5 63סכמות6 סחסון ולמסוי . כיגייסו לגמת6ע65ין
 לנ%5 קדיסין סמסן לכל רסי 'סינ כ65 טל וט5מכמד6
 : ועזועך  כ[נ8ך ד6 5תנוג6 וגךלע . סתירין רוין5ון

 ט4ש 0 ד י% יט א א ט 6(יוני"ע טכץנצתמראה

 הזהרזיו
 לא לתתא אבל כבודו. הו*מיפ על קתה ועד סאז לעילא ראתנליא סוכח לתתא אהגליא כר לישנא דוק סל. הכסא לשוןזהא,

 כמה זה והנה הגאולה. תגוא ובניניה המשיח לימות קרוב רוקא שהוא לומר יוסיא נסוף ביאור ותוספת בהראה בררא אלאיתנל'
 שיפורש1 ב11נת1 חבורא סהאי 'תפרנסון שאמר נסה  שפיו רייקת כר אבל בא לא דור בן ועריין לתתא הזהר שנתנלה שניםסאות
 נירסא הלוסד בי לעצט, ומרפא לנפש סת1ק לאורו ויהט שיבינו הפרגסה והיינו זלה*ה. האר*י שנילה בהקרסות העסוקיםסאמריו
 סקרש ובספר מהנלוה. ולבני לי פראנ' כאלו בם*ש ליוצרו רו" נחת ועושה הנאולה סקרב זה בספר העשק שכל מגואר הנההמאמיים פירועא 41לסר1 כשיתפרנסו היא ררור וקראתם רבניניה המטלה עכ*ז נשטתו כמהרה וסקדש  בעסלו ט1ג שכר 6 שיש הנםנעלמא
 חלקגו טוב סה 1או*רינ1 שכרו לטרל קץ אין הרשבא. סאנ2-י בפןרוש למשתדל טובות מעלות כמה הראשונים רבר' באורך הובאסלך
 סגולה כי רחר. יבוא רגגיניה יוסיא סוף עד גנוז 1'היה יהגלה שלא הבורא נזר כך ג' משיחט ניאת 461-ב לעזור נזבה אס1ב1
 להשען לי ואין הרבים. את לזכות לפועל המובר מחשבתי להוציא נעדי שי:םר הרחמן אכ סלפנן רצון ויה' בזולהו ולא כו%
  נשפת שהיא מהיסנא רעיא רברי הם אלר 1)6ן ' וכזאת כזאת בלשוני סלה הצעיר אני וגם לשוט כאן ער שבשמים אבי קל אםכי

 : הוערה סודות התהוין בעולם לנלות~אליוע וחבריו לדשג*י ושות נתינה גשמיפ שמן והוא ראורייתא רזין להם ל"לות וחבריו לרשב*' פעסיס גמח שנתגלה ע*ר רכנופשה

 הקורא אידמ
 חככטן וטל קלה בהבנה פנים כל על הקדוש הזוהר דברי להבין הרוצהכל

 ידכ[ךט כמהור"ר המקובל 4החכם ארךה ?טשט4י הספר שיקנה עצתיהקבלה
 ולאם מעמ דלעילא אורה ופעיי לד יפתח1 אז . בעי1ן כ1 1ילמד יצ'לג'קכטיליא

 והנטז. הצפון באור פניך טול יזהירו הקדוש הזוהר ודברי . ויותר יוהר פעםבכל
 . הקדוש הזוהר לספר ומפתח הקדמה כעין הוא אורה שערי הספר זהכי

 המעתיקדברי
4 4
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 163ריית6 . מזי ת6 סממון רמ 6תר עו' אלהיםברא

 זחג6 3ס 6סתכ) ו6עץ יוס יוס סמסועש ו6סיס 6חון6))1
 ע3יד ו)כתר )ון 6תר ו)3תר זתמן ו6ר3ע ,ת)ת46ערין
 כתס 3ס 3טסעי ייתין ד)6 ג:6 )סני )16)%  ע:ידתמכס
 וי6מר מקרס ונס סכיגס ויספרס ר% 6ז נ( 06רד6ת
 סכיגס ויספרס ר6ס 16 דכתיכ 6יגון זתגין 3%ע ,)קנ))6דס
 מ3ידת"ש 6פיק )6 ועד 1כ1 ד3ר6 תס קכ"ס 3ר6 פקרסונס
 6)סש 3ר6 3ר6סית דכת.כ 3קדתי% תי3ין "רנע%י)
 כ) 6תיין ע)ת6 ק3-ס 3ר6 )6 עד 6תר 5)ע4ך ר3'י( . ל6ותטתי0 ע3ידתיס יפיק )6 עד 63וריית6 קכ.סד6סתכ) 4הגין 6ר3מ )ק3) 6עון ססמיס ו)3תר 3%ע ס66ת

 ו6תרס ת'"ו ע6)ת )חפרע ומד מד כ) %1)1 קמיס5ת11ן
 זתינין דגך )6ו )ס 6תר מ)ת6 3י )ת3ר' 'רע,תהקמיס
 ס6גסש ת)מות ע) תו וסת,ית ת' דכתי3 )ת'תת 5ד'ק'6כתס
 6)6 תתקדסי תקר6 6) ימ()1 ורתקדסי דכתי3 ,תייגןוט'

 6וצון מלת מ6)ו 3ך ית3רי )6 ס)ת6 כך וכגין .פתקודסי

 וע6)ו קת6' )תיקס כד6י 6יכע )16 וסקר סק"ר 3כוו6סקרי ש ט ט טוי בייטד עגוימ

פ'"
 כיון כ"ף )6" 6תם דת;ו עד כ5סו 4ק 5ד'י '

 6:תכ)) ו3יס 3רכס סיתן ד6יסו 3י,ת 63ת כ63ך6תקייס
 6תוון דכ) ריס6 6יסו ד6)"ף תיח6 ו6י 61ת3ריע)תן
 ו3יס ע)ת6 33"ת %1תכ)י) ע61 3יס 6ת3רי )%6ור ד6קרי 06ר6 )ס;ר6 דוכ% )תיס3 ד)6 כג'ן ע)וו36יס 6תכרי )6 ד6 כנין 6רור 3יס ד6תקרי 3נין 6)6 6יסוי6ות

6ת3רי  ךזסתיס את תי3ות ר6סי ס%ן 61ת ססתיס אין8
 "-ע6 6תגרי"ת 3יס ו"ס סתיס. 6תגר6ו 3יס 6"ס4"רע6 :ת'6 %:יי* י3ש . *אזקדה ךז6יןך6ת

 ועמ3ין 6י)גין 3כ) תי5י%3 יסי3 1ס61 3ס ך6.ת תסה)
 %3ע6די

 ח)חסס ועס3 עכ3 כ) )ך 6ין ס6תרו תס וס"
 )ו 161תר 6יתו סמגס 4ש וסותר ת)תפ)ם ע)יו תתינסס5ין
 3*ע: תשח שיס ש סתש מגצת סידעת ז( סג6תרגד)
 )יס. גסיס ני6 '6רר"י 6דתס %ן ןגןי %ע6 תחרי 6יסן 6)ץ וסט. תסו סיתט ד1קארץ"(
 דניסנס. 6תר ט6 ד6 6ג6 ר' 6") 5יס 610 י6ן יוסי6.ר 53דק תג) יססע ועי6 ס( דכסי3 ת3) ק3כ)ס וגדו)תנ).
 ד6 תסוס פגי ס) ומסך 7כתי3 ד6 1ר61 51)תופ. )יסכד"6

4צ4שששנמטנם8

 5 בראש'ת "'ש
 בהתורח וראה בוא שמעון רבי אבר ט,. אלהיםברא

 פעם בה דמתכל והצא . 14ם יום שעשועים ואהיה אסוןאצלו
 עשה ואח"כ אמרה. כך ואחר פעמים. וארבע וש*שווטעים
 כגצ . בה למעות יבאו שלא ל4גשים ללמד . מלאכהבה

 ויאמר חקרה וגם דבינה ויספרה ראה אז ג(שכתוב
 דגעה ויספרה ראה אז שכתוב אלו פעמים ארבע וכטרלאדם.
 מל4כבע שהוציא וטרם ןכ[ שברא מה דקב"ה ברא חקרה.וגם

 אלהים ברא בראשית שכהוב בחחלה. תיבות ארבעהכנש
 פעמים ארבע כננר הן השמים. ואח"כ ארבע. הריאה.

 לפועל. מלאכתו שהזציא טרם כתורה רוקב"השהמתכל
 כל באו העזים אה הקב"ה שבדא טרם אטר אלעור רבי7(

 ואטרה תי'ו נכנסה למפרע. ואויע אוצן כל ונכנסו לפניוהאותיות
 עתייים שבך לא. לה אצמר דהגזלם. בי לברוא רצונדלפניו.
 דטגשים מצדית על תו ודועוטע ס( שכתוב למות. עריקיםדרבה
 אלא טמקדשי תקרא אל תחלו. ומטש-שי שכרצב ולכדטהצ'.

 אותית. שלש נכנט בך. יברא לא העולם ולכןממקודשי.
 הקב"ה להן אמר בלבדה. ואחת אחת כל רי*ש. קו"ףשי"ן
 האותיות אתן שהרי העולם. עמכן לברוא כדאי אתןאין

 ונכנט לפנה לעמד כדאי דצא אין ושקר שק'ר. בכןשנייא
 כיון כ"ף. לאות האותעת שהנ"עו עד כל4 וכן צד.יפ"א

 עד וכו'. ותרהונים עליינים מדעזעו דגצער מעל כ"ףשירדה
 נתיסד ובה ברכה. סיסן שהיא בי"ת באות דגלוגתגהים
 האוהית* לבל היאהראש שהאל"ף תאמר ואם ונברא.העילם
 בנרא לא לפיכך . ארור בה שנךיא לפי אלא . הואכך
 שנקרא המוטאה לצד מקום ליוק שלא בשביל העולםבה
 ובה העולם בבי'ת ונתימד העולם. בה מברא לא .ארור

 השסים את תיטת ראשי הארץ. ואת השגרם איןי( :נברא
 שמים נברופ שט . אהוה הארץראת

 הארץ נבראת בו . 1'ה . שמים נבראו בו א"דעוארץ.
 והעשבים העצים בבל העשעוקקת טתן ודיא בה. שננוצא מהעל

 מלסמה ועשב עשב כ* לך אין . שאמרו וזדצ .שבארץ
 % ואוטי ט שטכה אותו ושומר כלסעלה עלע מטנהשאין
 ז ב14ץ משמרו תשים אם שמים חקות הודעת " שנאמרנךל.

 ציה. נשיה. ניא. ארקא. אדמה. ארץ.ף, הארץ מדורי הם אלה . ובדצ הוצ היתה יד:4טאץת(
 בצדק. תבל ישפום והוא פ(  שכתוב תבל. שבכלם פויתבל.
 דנידגם. סקום הוא זה אבא ר' א"ל ציה. דךא איע השיא'ר

 זה הדצם. פני על וחשך שכחוב חטד וזדצ הצלנצת. ציהכב1ש'כ
סוררא

 וו ת"ס ע( )ס דף פ( מפ 6עג ז( גשפט,ת 0 י אק% ס( ה. יס ד( גא 6יג ג( י פס)י ט ס. ז9 % טקוטותמראה

 ןקזהרזיך
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 יטהוא דנית טלאך מקום ציה. דרא 1ע דנעעם. מג4םטוד
 תה . העליון חשך של מקום חדו . הבריות פנימחשיך

 ועל 0כלם. שנשכחה עד כלל דהגלות בה נראה שלא נשיה,זו
 ר' ;י[ נשכח שאיט מקום ארקא. זו ובד1 נשיה. נקראהכן
 תכל ננד זה . מרחפת אלהים ורוח . ניא זו אטרוריא

 : - אלהים מרוחהניען

 שברא האור דוא זה אור. ועד אור יהי אלהים ריא23ך"(
 והוא [ס[ העין אור ווצא . בתחלההקב"ה

 ססוף בו תאה והיה הראשזן. לאדם הקב'ה שדואההאור
 ודץה לדוד, הקב"ה שדיאה האור וועא . סוט וערדעולם
 האור ודשא ליראיך, צפנח אשר סובך רב מה ג( יאומרמשעמה
 ובשעה דן. ועד כנלעד ט וראה למשה דקכ"השהראה
 אטש דזר ודם רשעים. דאךזת שלשה קרעמדו דקב.השצכה
 . בו ישתמשפ שלא כדי גנע , דנלגה ודדר המבולודור
 שנשארו ירדדם. שלשה בו ודהשעכהם למשה. ה הקבפתט
 ירדדם. שלשה ותצפנהו כמש'כ מ[ שלו דעטר ימי מןלו

 טסע דקב"ה לקח . פרעה לפני בא חדשים שלוצהואדר
 לו והחזיר . דחורה לקבל סיני הר על שעמד עד .האור
 לנשת ישראל יכלו ולא . ימיו כל בו ונשתכחם רוצאאור
 אליו. מנשת ויירא כמש"כ פניו. על כסוה  שנחן %יאליו.

 איר יהי כשלמה. אור שטה ג( זש.כ כטלית. בוונתע0ף
 ובעולם הזה בעולם דצא ועד. בו שנאסר מה כל אור.ויהי
 היה בראשית. בסעשה רקב'ה שברא 14ר יצחק א"רהבא.
 דמעם מה . ומנז סופו וער ההמלם מ10ף אורושלה
 אל והעולמוו; . העולם רשעי טמט יהט שלא כדי .שמנז
 שכתוב רוקא. לצדיק לצדיקים. נננז ,דשא 1,[ בעבורםיהנו
 כלם ויהיו העולטת יתכופו ואז וט'. לצדיק זרוע אור7(

 ר' ס( ונננז נמתר דוא הבא עולם של דיום ועדאחד.
 ואלו יממה. האור זה דועפשטות ידי אור. יהי אמרשסעון
 לדהקיים קיום להם יש דהאשון. ביום קגבראו דסלאכיםדם
 את כץב. כי האחי את אלהים ~ירא ה[ הימיז בררנהסצד

 מעצטו. שטאיר דנאור עם מעצטו סאיר שאיט דגפאורלהכליל
 ולרבות לדבליל . את אלשר א'ר [ס[ טוב כי בושנאמר
 מאירים וכלם . הזה אור מצד שבאים דבלאכיםכל

 : השלימות בקיום ף[כבחדיה
 א'ר ראה. מה ויבדל. טזב כי האור את אלהים ריראו(

 ר' אותו הנז הרשעים במעעמ ראהחייא
 יוסי א'ר 1(  העולם רשעי ססם ידנו שלא לננע הואכפב וכי סופו. עד העולם מסיף אורו שעולה ראה אמראבא
 כמו . הבא לעולם לצדיקים סזומן והוא נננז. דייאאדר

 ואור סתם. ודאי לצדיק לצדיק. זרוע אור שכתובשביארו
 ולא נעז ואח"כ הראשון. ביום סלבד בעולם שטש לאדצעא

שמש

 ד6יסו סתות דת)6ך 6תר 5'ס סו5 וד6 . דניס:ס 6תררז,
 תסו ע)6ס דמ:ך 6תר 6 ס וד6 דכריית6 6גסייסותמסיך
 1על תכ)6 ד6תגסי עד ג)) מיזו כס 6תחזי6 ד)6 ג:יסד6
 ר' ;י[ 6חי:' ד)6 6תר 6רק5 ד6 וכסו גסיס 6תקריד6
 תכל )ק: ד6 תרמפת 6)סים ורומ נ'5 ד6 6תרמ"6

 - 5)סיס תרומד5תזן
 דכרח ג:ור6 6'סו ד6 6יר ויס' 6ול 'ס' 6)סיס ר23844ך6(

 וסו6 1:[ דעיגמ גסור6 וסו6 3קדיוית6ק3.ס
 תסייסי  3יס מף וסוס קרפ5ס  להרס קכ'ס ד6מזיגסור5
 וסו5' פלפ5 סייפי ופרפלץ5

  כמור"
 וסוס לרוד קכ"מ ר5סף

 גייר5 וסו5  ליר5יך לפגח 5:ר  סוכך רנ פס 3( ו5תרי:בת
 ;ימל יי6 ה1ע  :2ין ם ך~זסטנ6 1%ט ו3סעח*  רן ועד פגלפר כיס ומפ5 לפ:ס קכ'סר"תוי
 ר"סס,רון ירמין תלת כיס ו5:חיס  ליסס ק3"ס יתיסויסכ
 פכור" ייופיליס

 . 'רמיס ס):ס ותגסגסו כד'6 ;י[ ריליס
 . תגיס קכ"ס )'ס גס') . סרעס קת' ע6) ירמין ת)תוכתר
 )יס וסדר 6וריית6 )קכ)6 דסיגי עור6 ע) דק6יסעד

 לפקר3  יסר5ל 3גי יכ)ו 1)6 יוחוי כ) כיס ו6סתתס גסור6ססז6
 . 5)יו  חנ:ת וייר5ו כר"5 5כסוי פל פסוס ריסי3 פרכסריס
 6יר יסי כ:)תס 6ור עועס נ( סס"ד כע)'ת כסו6תעעף
 וכע)ת6 דין 3ע)נו6 סו6 . ויסי כיס ד6תיור חס כ) 6ורויסי
 סוס דכר6סית כטוכד6 קכ*ס דכר6 6ור י5מק 6"רד5תי
 עעת5 ח6' ו6תנג'ז ע)ת6 סייס' עד ע)ת6 חסייסי גסוריסס)יק
 )6 וע)תין ע)ח6 מייכי תיג'ס יתסגון ד)מ 3נין6תנג'1
 כניגיסועיתסגון

 דכת'3 ד'יק6 )5ם )5דיק'6 עתיר וסז6 ;,[

 רכי ס( ונגוז סתיר סו6 ד6ת' ע)מ6 דיס5 יוח6 ופדמד
 6ור דס6י 6תפס:ות6 יסי 6ור יס' 6חרסיוסון

 )תת"
 ו6)ין

 )התקיית6 קיות6 )ון 5ית קדת6ס כיוח6 ד6תכרי6ו ח)מכין6יגון
 6ת סוכ כי ס6ור 6ת 6)סיס ויר6 [ח[ ייויג6)סער

 דגסר6. 6ססק)רי6ס עס גסר6 ד)6 6ססק)רי6ס)6תכ))6
 ו)5סג6ם )5כ))6 6ת 6)עזר 6"ר [ע[ סוכ כי כיסד6תתר
  גסרין  וכלסון ר5 ר"יר  תססר6 ד6ת"1 ת)6כיןכ)סו

כקרפית"
 מליס 3קיופ5  יי[

 6"ר ר6ס תס ו'כד) סוכ כ' ס5ור 6ת 6)ס'0 דירי84ו(
 ר' . )'ס ונגז דרסיע'6 כעוכדתסו מח6מ"6

 יוסי 6"ר " ע)ח6 מייכי ת'גיס יסגון ד)6 5יס )%גז6 סו6סוכ וכי ע)ח6 ס"ס' עד ע)ת6 חם"ס' גסוריס דס)'ק מח6 6חר6כ6
 וססו6 סתס וד6י )גדיק )לויק זרוע 6ור דכתיכד6וקתוס כמרי ד6ת' )ע)ח6 5דיקי6 )נ3' 6זדיון י6'סו 6תנגיז 5ורססו6
 ניו רח ולכחר קדפחס יוי5 כר כפלפ5  ספס )66ור

:פס ול"
 שצפ. ח-.,4 ז( פס דף 1( פו דף י( 1-ז תליס ד( ק"ד תיימ  ג( י'" ת"ס  ג( י" ס 6( מקומותמהאה

  וקזןקךויך

 והררום* הצפו*' רארץ נריר צ'ר' שנ' נמרומ ישינ חל שנ' עוד שימצא ואומרים שלהם מאלימים בישונם סוה זה שונים~קים
 שהמאוד סאור בשום נקשר הי' "א האור שוה יובן הפבע חבמח ועפ"י ממעל. אלוה חלק שריא הגשסה בח של האור הייפ  ה1 1אמח רברי שם שולטח הו4כחה שאז [ד, ג. פרק ו'  שקר בפררס המנואר אחר נענין מפרשיס ויש טאהנו. 'פתירם הנורא השנחת כעתאוטר
 בעין  אלבמון של ביושר רק להתפשט מוברחים היו לא הוה האור וקוי העין  גהיך הופיע הגשמה  אור שיו רק האור ליה הבקוריהיה
 ועי"1 הארץ, ברור למבוב האור קוי שבירח גררך גם רב במרחק העין מן להחכשט  גבחס שהיה אלא והגר השמש של ראורקוי

 וענילת רן וער הנ~עד טן ישראל ארץ נל "ראות משה יביל היה הייר ,ה שבבח איך  יובן ועפי"ו ומליאה. הארז כל בהע!ן1?טייר
 מרת בבח נברא הראשון יום  וח, ברבא לקי הו?א בהרי ע"י הדור מוה העולטוח שאר גפ יה1ו אל הרטעיס גשביל פ"  ,זןאתע. במקופ נמ ראה בעיניו נקשר שהי' הנשמח  של האור זה ננח ורק חו4ך. כסק.ם במערה אותו הצפ'נה ד ע[ תו. רא מנעה לא הארץטתר
 שא:ן ומלבוח חפארח הנקראוח המרוח שתי היינו  ןפ( : תמורה או ביטור בהס  ואין החטר ור י בכח המיר מחייימיס  המ ימיןיחיוח  שהי* החכר מרת אור מן -ננראו המלאכים ואלא העולם. מתנהנ ירן שעל  כשירות סנקראוח מדוח הר מן הדאשעה מרה שהיאה4מר
 גדשע ולא במול אין החמי מרח באיד גי ה4יר. חץ גגיות קודם כמו חי' 1ט : רקבלת בפמ"י גהבאד טז  וענין . והלבם השגאבבדחיון



 8שיב קורשישון בראשיתוהר הזהרלשון
 )6 וכ) תכ) 6תנגיו 6)ת)6 6ותר 'סודס ר3י 'תירסמק
 כס"י 161דרע 6סגני1 6)6 מד6 רנע6 %')ו עלת5ק6יס
 6קקייס ותג'ט ו6י3ין ו1רעין תעדין דעניד1רע5

 1ן ד3יס נל6 ותקייס 3ע)ת6. תגיס גפיק ד)6 יות6 לךעית ע)ת"
 חועח חד 3לילי6 53גריית, דלע5ן 5תר ו3כל ע)ת5ק3"ס
 סס*ך 3ס דלע6ן 6יטן ע) ו6פתסיך נכי1 6ור תססו6גפיק

 דמסך. תסער6 טר3 ו"מ 5מד 'ום 3קר ויס' ער3 ךידץיט עתי סירס ו3)י)ס חסדו ס' ילוס יותם6ן
  יטמפפי ד6יגון ותנו . דל1ר תסער6 3קרויסי

 עעתי ת6י 6תר יסודס ר3י 5מד  יוס  כזיללפרי
 יות6 3כ)

 יוס' 6"ר *י ו )6תפרט6 36עון 1)6 'וס 3)6 )')ס ו)יתלעס 3)6 'וס  לית דס5 לתגדע 3קר ויסי ער3 ויסי כתי3ויות5
  דכתי3 יותי 3כלסו 5תפסע קדת% 6ור דגפק יוסר~ט5
 ו)5ו 3קר 3כלסו  דכתי3 תסתע 6לע,ר 6"ר יוס3כלסו
 דל6ו )"חאשם כנין 3יס ב)סו כ)סו עס 6דלקות6ס יות" 15ר סעע,ן ר, ,יכ[ קדת6ם ד5ור תסער6 5ל36קר

 חד וכ)5 סרוד36סו
 'סודס 6"ר סתיס 3ת'ך רקש 'ס' 6)ס,ס רי84כטףנ(

 , 3ין ת3ד') וז 5תתר וס5 דת'יןפכיטת5
  ר,לממיין ק"

 קנ*ס ד3ר6 3סע% ח1' מי
 1' 3ר5 עלת"

 %טת 1' 3ר5 )עע6רקיעיס
 לתת"

 גסרות 1' 'תיס 1'
  סגין 5)סי 1' פעמיס 1 סג'ס 1' ס3ועות 1' 'ותין1'

רקיע6 ) נכתסתס'ן יק ומלת ננ3ק :ד טשנ)
)ק3ל5 5)ין ע) 6לין רת'כין 5'ת רקיעין ו3:)סו .ורק*פ5 ותגסון סג'ס  3תרין ותגסון פגיס 3ד' תגסון . נדפיןגד' ותגסון נדסין 3ו' תגטון ")ין ע)  6)ין רי  ין ריפטליין  סתסין חית רקיכין ו3כלסו . דת5ר"סק תלכות5 עוגעגייסו  סס"ד רוח5 קגסון תיי5 תגסון לסיע 5ס6 תגסקנמד

 ~4א :) ל "לין לתת" %ין 3גטס עלוי %ין%
 וע) געלין פותיס על דת5ריסון ת5יתת5 רעס5 5~45ךקיע6

 %טת 11'כנווג6קדח
 לתת"

 ן16,ר6 תסעז,6 3חף,,,ט ין 6,ג1ש,ין ש)י6 61)ין )תת5 6)ין ננדור 3עעע5 תחנ)גל5  יטלי כלדס5 פרים ס53 :'! ו3ספר6 וסו63 תכל2 ש5ין ד5לין 3- 3יכו53 קוכלריו

 ד5 כנווג5 [ע,[ 1עיר6 חד5 3סעת6 3ר ליליח 3יס5סתכה ז)5 דתמיי מס ', ז ל5ל יי) ת~(ין

 ש'נע"שנף'ו, ום' 'יות"
 ונן"ויקנק

 ן ו4
וכל6

 יקל6 ז( מו דן נ( . פו דן ג( פ*ג תויס 6( מקוכץתמראשע

 העולםטעקיים לא לנמרי. פנו וף' אלמלא שמר עירה ר' יותר.שמש
 העולם. מהקיים וממט ופירות. וורעים תולדתז שעושההוו כזרע . ונורע פבו אלא . אחר רנע אפמי

 אחד חום בלילה. בתורה שעוסקים מקום ובכל לעולם.הקב"ה מזין שבו לכל. ומחזק בטלם. ממט יצא שלא יום לךואין
 וש'כ בה. העוסקים אותן על ונמשך הנטו האור מןיוצא

 ההשך. מצד ערב וידי אחר. יום בקר זיהי ערב ריוקינ( : עמי עףרה ובלילה חסדו ה' י(ווה וומם6י
 יום שבכל דגועם מה אמר יוודה ר' אתד. יום כתוב"ץר כהטהתפים שהם ומתוך . האור מצד בקרות?

 שכהוב היטים. בכל נתפשט הראשון. אור שהוציא ההיאיום יוסי איר ו'"1 לדפרד צדיכים ואין ביום.לילהלילה.
 יום אטר שסעון ר' 1'כ[ הראשין אורמצד אלאבקר ואין בקף. בכלם שכהוב נשמע כך אלעור א"ר יום.בכלם
 שאין להרשת כדי בו. וכלם כלם. עם דהתברהראשון

 : אקד ודנל פירורבהם
 ידדדה אשר . דגים ברעך רקיע יהי אלהים דיאכפךג(

 עליונים מים בין מבדיל וידי שנאמר ווהו נום. התפשטתדיינו רקיע התחתונים. ממים עליונים מים נפרדובוה
 ו' כרא העולם את הקב"ה שברא בשעה וראה כיא ין ניםלרעזת
 למעלה. רקיעין ו' הז'. ברקיע נמצא הקנ"ה העולם.קיום שנים אלפי ו' פעמים. ו' שנים ו' שבועות. ו' ימים.ו' נררהע. ו' ינום. ו' לםמה. ארצות ו' ברא למעלה.רקישם
 שטשים נמצא דמרכבות ובכל רבונם. טלכות עולעלירם לקנל אלה. על אלה מרכבות נמצא דרקיעים ובכלורקיע. רקיע בכל דמשטשים ושמעףם ומזלות כבבים ואחר אחרובבל
 ומהם . פנים בשני ומהם . פנים בד' מהם . כנפיםבר' ומהם כטים. כו' מהם . אלה על אלה מזה והטשונים
 רקיץ וכל למעלה. ואלה למטה אלה בצלים. כקל,פי אלהעל אלה דוקיעים וכל לוהמ. אש משיתיו רץצת מלאכיו עושהס( וש'כ . רוח מהם . מים מהם . לוהם אש מהם .באחד
 וירושלים מכלם. טצה ישראל וארץ וינ[ תהתעיםואלה עליעים שאלה אלא טוצב. וכק לממוע ארצות ו' זהכדמיק תבורתו. בכחו דנל שנושא הקב"ה כלם ועל  עומדים.פיו ועל דולכים פיו על . רבונו מפחר ורועש הלךורקיע
 יותר. סבואר ושקן דגטנתא רב של ובמפרו היעפב מכלנבוה
 ואלה למטה. אלה כדור. כנצ בעיטל בצזנלנל דףשיבשכל

 הא.יר. עףנוי מן שלהם במראה משעים הבריות וכללטעלה.
 [יי( דיבשים כשאר בקיומם וסתקיימש ומקום. מכךם כלכפי
 וה כדםיון וסו[ ק~נה אחת בשעה מלבד לילה טנמיא וויח . יום שתמיד סג4ם יש [עי[ לילה ולאלה יוםלאלה לאלד4 חשך לאלה אור כאשר בישוב כה~ם יש כןועל
 קטנות היות מספר ואין רמש שם תים ורחב נדול הים והי( וש"כ זה. טן 1ה משעות בריות כמה ט עףש בים.הוא
 בוה. וה ומהקשר נוה וה הולה ודנל . וט' נדוליתעם

ודנל
 ק-ד ת:.ס ו( ק-ד תייסס(

 הזהריו



 הוהרלשון בראשדתזהר קודשלשון*2

 מלבד בכל ע~ולמ אין העולכעת ובכל שלמעלה. כדמיוןוהכל
 שמפרישביןמים ויוא רק:ע ולולא עליו עליון ורוקב"ההאדם.
 הוה רקיע אבל מרם. בעולם מחלוקת וך' לתחתעים.עליונים
 שלום. על אלא מתקים אין והעולם בע";ם. שלוםעשה
 . שלום ושמו שלום הוא . שלום נקרא דקב"ה וראהבוא

 ו בשלום מתקשרודנל
 רקיע וידך יד1דה א"ר וט'. הרקיע את אלדךם ךי;צש6(

 בנבורה מלאכה בו שעשה ויעש. אלא כדצבלא
 גיהנם ננרא בשני היזק א"ר . עצום בכח חהחזיקועליינה.
 בו ננמרה לא בוני מחלוקת. נברא בשני עולם.לרשעי
 יום שבא עד . טוב כי בו ב מת לא ולפיכך .הסלאכה

 כל ככ)6 ס)ע6 65 ע)ג!ין וככ)סו ד5עיל6 כגוע6וכ)6
 עיין נין ד%ריס רקיע ססו6 61)ת)6 .. ע)יס וקכ"ס6דס
 ועע %י %) מגייסו כע)מ6 פ)עי סוס . )תת6יע)6'
 . ס)וס ע) 6)6 מתקיימ6 )6 וע)מ6 . כינייסו ס)ג!6עכיד
 ו6תקסר . ס)ום וסג!יס ס)וס סו6 ס)וס 6נךי קכ"סת"מ

 כס)וסכ)6
 רקש ויס' 'סודס 6של . ונו' סרקיע 6ת %סיס ריעש6(

 ניסגס 6תכי' כסגי י5מק 6"ר פ" כוכו )יס ו6סניעי)%
 כיס 6סת)'ס )6 כסג' ג!מ)וקת 6תגר' כסג' ע)מ6)מ"כ'
 'וס ד6ת6 עד . עוכ כ' כיס כת'כ )6 כך וכניןעכידת6.
 . וג!גי תרי עוכ כי כה כנין עכידת6 כיס ו6כת)'סת)'ת6ם

 ת)ית% כיוס )ברמיס ומד כ' דיוס עכידת6 6ס)ג!ות ע)מד

 כיון דוטהתון. שלם שויא לארץ ומשקה סים כל מקבלשהוא
 שנתים ומשם הצדדים. לכל ומ,לקם מפזרם המיםשכקבל
 רקיע מן יונק אימ דהחתון עולם שולמ. שהדין ובזמןכלס.
 מלאה לה' חרב נ( נקיא ואז ויח[ שמאל צד מן ויונקההוא.
 : - ממנה ושותים ממנה א הקנקים לאותן וי .רם
 שמעון א'ר . דשא הארץ תדשא אלהים ךי44כמר4י(

 לעשות הוא בתחתונים עליונים כוםדתחברוו;
 ודוטהתינים זכרים עליונים שטים לפי לוכר. כ4קבהלעייעים קורין וההחתונים פירות. ועושים פרימורבים עליונים מיםפירות.
 מתעברת דיא שדיי . פירות עושה הארץ ולכןנקבות
 בארץ. דח דנחות בל אמר אלעזר ר' צר. מןכנקבה
 תוצא שכרעב השוו. עם עד ותולדותיה כדצתיה תציאה%א
 דשא. הארץ ותוצא כתוב הרי תאמר ואם הוה. נפשהץרץ
 היה ודנל כראוי. אח'כ להתישב כויתיה תקון שהוש?אהאלא
 ובת תהו כתוב בהחלה שהרי . עצצרך עד בהנמז

 דעאים זרע וקגלה ונתישבה. טעהקנה כך ואחר "ע[בתרסטו
 נם והמאורות אח'ב. אותם היציאה כראף. ועציםועשבים

 : שנצרך עד שלהם באמי שמהן לאכן
 מארת תו'. השטום ברקיע מארת עי אלדףם ריאמךס(

 גו שש4רה מארת. אומר חזקךה ר' .חקר
 2נ: ינ בו12ן ון;% צש :ג*2ם

 כיון תת6ס ע)מ6 דס" )%ע6 ו%קי מיין כ) גע')וסו6
 6תסקיין ורתתן . עיכר )כ) )ון ופ)ינ )ון כדר ג!י6דגע)'
 כסו5 ג!ן יגק6 65 תת6ס ע)ג!6 סרי6 דדיג6 וכויג!ג6 .כ)6

 ג!)6ס )ס, מרכ נ( 6סי, וכי,ן ויח[ סמ6)6 ג!ססר ויגק6 .רנףע5
 : - מיגס ומתסק"ן ג!יגס כדין ד'/ין )6'גון ווידס.

 סמסון 6"ר דס6 ס6רן תדס6 6)סיס ד4%פ23ךי(
 ורכין פרין ע)6ץ ג!ייןצין.

 ז
 ותת6יז 6יכין '

 5ן גך6ן
 מתעכר5 ס" %7 תו)דות עכדת 6רע6 ד6 וע)גוקכין ותת6י דכורין עי)6ין דג!יין כנין דכור6 )נכי כגוקכ6)ע)6ין
 . כ%ע6 סוו מי)ין כ) 6ג!ר 6)עור ר' . דכור6 ג!ןכגוקכ6
 תו% דכתיכ סססי. יזס עד תו)דותיס 61'גון מי)ס6 6פיקת1)6
 . דס6 ס5רן ותו65 כתיכ 60 תיג!6 ו6י מיס גפסס7%
 טס וכ)6 י6ות עוק6 לותיסכ6 מי)ס5 תקין 6פיקת6%
 וריקגי6 5די6 כקדג!ימ6'כתיכ דס6 דתגסריך עד כסנגיו

 ת6%ין ורע6 וקכי26 ו6ת'סכת 6תתקגת 1)כתר מס[כתרנוג!ו
 סכי וג!6ורות )כסר 5ון ו6פיקת . י6ות כדק6 ו6י5מןועסכין

 : %7עריך עד ד)סון גסור6 סג!סו )6גמי
 מ%ת . ,ם' ססג!ש כררףע מ%ת שי 6)סיס ן44%כ2ךס(

 כש וסוי6 ת%ת 6ומר מזקיס ר'מסר
 ב:ונק12

)י
וכסובה

 - ,ג דף ס( . מי 97 ח )יי יא" 0 . גת י51 ט . ט ז9 6( םקושתסראה
 ןקזןץךזיך

 חארץ מרור את הסונכ השמים לתוך נופלים אין והימים והבריות הצררים נבל ומיושנת כרורית שהארץ  שהשיגו 4ר שנים הרנהכך
 ואה*כ אחד ם מק אל נאמר בתהלה רלמה מון ימים נשס*ה השמש את הסוננת הארץ תנועת של ההוק רומושך כה לרגלי ה;בריםמכל
 על וגם בארץ, .היה מרם השדה שיה וכל הפסוק ועל וגו'. עשות ניום בהבראפ והארץ רושטים תולדות אלח הפסוק עלבפירש*, גמעא היא ר"א גונ4 מע[ . רין על ו;3מאל הסר על מרמו ימין כי הרין מרת מן פי' ןימ[ , כרפירש*י ימים קרא רג:ים ולמקוהנאמר
 שע4מה נפסוק שבתע מקום נכל כרטצינו וריקג שממה היתה והארץ נימוק נבתב כאילו הוא וריקניא צריא שמפרש והתרנוםשענים. פירושים יש ונהו תהו על רה:ה בונתו לפרש ונ*ל , מהו תהו היתה והארץ הפ10ק על וריקניא צדיא התרנום מן ראיה שמביאמה להנין צריך אמנם לו הראוי נומן רנר כל בקועל לצאת נצטוו ואה*נ ראשון ניום נברא שהכל השמיג נרקיע מארת יהיהפטוק
 ן חסדים של להמתש; חמיר וצריגה הרין וקליקת ררינא תוקפא כה שיש מלנות שנקראח האחרונה ספירה על מארת דורש חוקיה ר'זט הנורא. רצון כפי לו הראוי נומן לפועל מכה הכל עא ואה'ג הראשון כיט וור לה גראוי בשלימות היתה גפגימיות אנל ממעל ריקסוהיתה הארץ שעל ההעוניות הטר שהי' היינו מהו תהו היתה והארץ הפסוק יפורוא וה ולפי נשלימות. הם הפנימייס הגהות אגל הארץ.שעל ההיצוניות שהסר פירוקו נוראי מין שממה נמשמעות שם נרייק ואם פ*ה פסוק מ*ר וגם ו' פטוק א' נישעי' גמו קריא המהרנמ.חרגם

 : לארץ הסמוכמ רלמטה הלבנה על מארת דורש יופי ר'[כ6[



 24ע קוישישון בראויתדד טיהק

 גסורין פכ5 הסר6 גסיר6 ו6יסי כגין ת,רת תיי6וגס
 סו6 ד6 סשוס. כרקיע נפר6. תקנ)ת 6% זרתתסכ6וזייגין
 מצרין כ5 וגסי) כנין וכ4ן כ655 ז6'גערקיע6

 "א 6הר 6)עצ ר' ונג( ססר6 ז)6 מן% )סלהגסיר 4סה"
 זכסיר גסור6 דק)ע6 כעפם'ס6 וגג( % זג0ריןש6ץ דמארין 'ז6 ע) 6)6 תגרת0 מצ" ד65 6מפק)ר'%מ%ת
 שיו6 טסי 0%פ6. ד6סי) ניס6 חף6 )6כ5)6 ת%ת"זי
 גריס ז6 יע) 4ועין ת6רפ הי( נסיסר6 סתס6 תסתסז)6

 ע%ת כך המףן ס6:העס *וורס וכת'נ %ע6ז6ת)ע'6
 פסס6. ז6 ספ2יס וקףפ כרסר6 ז6 נו6רת יס' חסרכת'נ

 ע0( וש% )עי)6 שתע 55גסר6 )לשדוצ6 חד6 נכ))6ארוו"מ
 )ט'65 דפספט 63רן כתינ ו65 ס6רו ע) וכעי3תסמע
 דעכורמ פ9שש וחסטן מטסר*ת 6פל סתפוז ו*"2ת6
 ,)כ) וצס3ג6 4י סיתח6 סו6 ומצצת . 3סיייל6 גצ6כ)6
 ע3ז' 3קכ*ס זז3ק! יסר6) ה2נת' וחמ וא2כיןג'ן וניתערי16ת חקופות )כ5 %ר כצ6 סכ6 ז6 וצ5 4ט(תג'ן

 ונו( *ל6 % ושקק נס זנקין "'נק)סיטר6
 ונר 6לטיסם 3גף סד3גדס 61תסוכתיכ

 סשוז5י6 ני כעי3 מה ת6 6נ6 6"ו ס*ע 0) לך:איךט
 צכני6 ומסריץ מ"5ץ כ5סו ובף. 1נ*ם3פספר

 . חד 6גהל1 נרע 1)6 צר מו כ) כפפ6 4ן 6פיקקכ'ס
 ופקיץ גנידין 6תתגו כ5פ זרנדעץ ות%י ככ3י6ל)

 ע4כ6 י 1)ית )יס טף כזק6 אץו חי כ5 פ)ת6)סתס6
 1ע) 3ררוע ות6% כככ6 עליס ס5ע6 ז65 פ5ת6 3כ5איר6
 מז כ) זקנ*ס נ4דס תסתס דק6 מז תתנ6 ככנ6ססו6
 מ) תסתעי כ)15 זנרקיעין ככנ"* כ) 5ש פי כוק6חו
 ע)י"2 ו6פשק ס5ימ. קייתי זק6 וככני6 נמיה נר .נר6 ועסני תס6'ן ה4)נין פפנץ תגז)ין 1)% 5החין 651 .%ת6 וכס* )6יטן ות)ס ת5ס כ) 5סת% סקון וכ)סו ע%6%5י

 נחשךין רו3 . 5יס ז6תתה סהס ומו מו כ) .שנ6נפץ
 1לוטן איחן 3ר כפקין )6 1)0656 מתתן . רנפ6מסו ססמי פ)ת עו . ז)י5י6 נר6סי% גפק'1 כ)סו וח2ליי6

 44ת )נע5ס 6פתק ו% )3ס)ם תסתסי )6 כ)פגכנ"

ככנ"
 6עק כ) ו%ו65 )56תמ6 כנין )עי6 כ) תסתסי זק6

 כככי6 1להת . פ5"סו ז6ת.פנץומ)ין
 זצ"

 עו תספן
 ספס6 סס" עו ז)%י% מר6סש6 ותגד)ין 3%צדן . )'65ס)מת
 61"2 54ייס1 דהתשקזו מל'1 6יגתכ)

 ככנ"
 זס,ס. ספ6 * עס% סגצ6 3סיי ז6פמד זכיון . ת)()61זפיר תסמסי יק6

 *מן ו% ),)". נסש6 יפי %עהך 651 סהוסיס 6ס)יסתץ
 "2'ר 6פשק % ספוס"סי ז6ס)יו% וכען . )נס5ס 9'מע)6

 *עק כ) ש 4שה קלס זנגי פ)6ס חגתת6בספרא 65פו"מ ועי%ק פ)ת6נ0ש6
 נרקי%. סרנחע6 פפחץ וגא 1גמ! זםרנהצ6ככנ"

 מפיר מ44 סורי מ זתגו65- ססצע ו1טג 63רפ6 6יסקיע %צמן הה סש ד*עץ %יטן נ6רפ6 עסנץ ד*ש6שי
תיין

 . מיקא 4א *פ21לי . דסרניס6 גכני6 6יסן כ)ע)ייסו ס5סא . פ4ס זפי %6 מי6 %1 . פ5ש זוח"
גג
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4 תלהונה  . הטאורהז מכל דגהק משן שעא לפי 
 ע? השמים. ברסיע אצר. מקבלת חי2ה טח12כתולפעכרם

 והוא שוזאםקבלכלדםאורות. םשום הכללשלכלם.הרקיעשוצא
 יהי אמר אלעזר ר' וכנ( אהי לו שסין דג:וש,י לחהטאיר
 טאורות ידי על אלא . מעצנו מאיר שאימ מ*ירמארת.
 רבאיר אור לט יק כגוכית וכנ( לו רסאיריםדעליונים

 פרור ועשה זוהם. שדניל הרע נחש לכרול מארת. יהי6י
 סארת כתוב ולפיכך האדמה. אחדה שכתוב האי-4ששת"ללה נרם זה ובעבור  קללו,ע. מארת ,כד( כבה בג מש(כר השמששאין
 השמש. וה . השמים רקיע . הלבבה צ טארת. יוז :חסר

 כהו ( ולםמה למעלה העולמות להחור להפרתנ ש2ר בכללוונההמ
 ועבורין ת9פווע חץשבת נשמר"ית אכי שטעה רבייםטה. למעלה משמע בארץ. טעב ולא הארץ. על שכהשב נשמעכן
 %1 דמשטטת ' כל התחלת ומשם בהיבנה הואהכל

 תימטריאות דוע,ופות לכל דסקום וצא כן ועל וכו(המספיים
 בדקב'ה שרבקים וישיאל ושנטת. תים סעדשתטחן

 לטעלה אוהה ומעלש רבקימבהעןששהחשבעלהלבנה.ודם
 . הצ' אלדהכם בה' הדבגרם ואתם שכתיב ה".
 דסויויא נ( כבעב וראה בוא אבא א'ר דארץ. % 3ף:איךט

 והככבים והמחטת דחילות כל וט'. צבאםבמספר
 אחד. אפילו נחסר ולא השהד. אחד כל בשם מווראםהקב"ה
 ופקורים שרים נתמט כלם שברקיעים. ודגהלהע ד13כביםכל

 עשב לך ואין לו. כראף ואהד אחד כל העולם.לשכחפ
 ועל ברקיע. ומול בוככ עליו ישלם שלא העולם בכלקטון
 אחד כל הקב"ה. לפני סשמש שןיא אחד םם2ה יש ריצאכוכב
 לעולם טושטשרם שברקיעים ד13כבש כל לל. כראףואחד
 בעולם שגטצא חץבר רבר כל לשטש פקודים צלםהזה.
 עליהם תראים עליהם. העומרים ד3יכבים במראה 4לאדהשרה. ועשבי ורשאים ועצש עשבים מנרלים ואין צוכודם ואיןהזה.
 טחמת רוב לו. כראף ואהר אחד כל . בפביםפמם

 שעות שלש עד הלילה. בדהדלת יוצאים דם צ4התכוכבים
 צל הקממם. מלבד יוצאש אין חהלאה בהשם רבע.פוצת

 ויש . לבמלה נראים שינם לבםרה. כחשטשרם אץהמכבש
 אותן כל ולנדל להצמיח כרי ה4לה. כל שצושמשיםכהנבים
 חשץ ער שכחצטשים כוכגים יש קץ4הם. שנפקוזהדברש
 ההיא שעה עד הלילה מתהלת צגדלים ומצכיח"םחלילה.

 שסשטשים כיכבים ויש קלידם. שצפ9ע הדבר"ם אמעןכל
 הדצא. דשא או הויא עשב על שנראים שכק הללה. מן קציצק
 הם ודדי הליה. בוצתו יותר נצרך ואין שרבישצ. במרבוד
 יוהר נראים אין ורמושם וצמרו מניון לבטלה. שבדיםאין

 אותן כל % נאמר קדם בני של העלענה חכמהבופמ!%1 : למקומם תבנסים היצאבע%ם
 ברקיע. כשרבים אד דגצפיעים וכח( השרביטמכבי

 ואבנים הדדים. סנף דנ49אש מאלה בארץ עופבים שהפבאשר
0 הכחואשבף. 9  בפח קטלשדיםצםם 
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צ
 ספירק על פארת גשכ רירש אלעור ו" ןכג! ? ע?מה של איר לה דלית מלמת לפפירה מאירה %יא הפ%4ש2 שצקראת הספילה ח,יכ(

 ש אור לה שאין מעזם אלא שבה הדין תוקף בשגיל לא חסר. מארת על אחר טעם נותן אלעור שר' אלא חוקיה ר' כמומלכות
 : הגג4ם ומיהרא שמשא כדמיק שהם קחסד. אורות כה להשפיע מלגות ספירת עם מורוועת העליונות ספירות ,שאין פ4 אד( :עצמה
 היהרא שמשא כרמיון השפע *צר גח להשפיע מלכות ספירת עמ *ניי וספירוה עולמית השרחגות עי מרמו זאהפסוק הירש שת;גס(

 הקחשה השכיגה חיינו ;ס( שיה: המולר רגע עא פי' ;ט( **רץ: שמטעל גע41מות ה"מ הארץ. על דכחרכ דאי "שגהשוצנליפ
 שנצרך השפע לקגלת העליתים ועולמות הספיחת עפ ,ישדות גתעלית והיא "פראל. גימוה בל של חששי איא פ51יא.עש9-את

 יגשדת קךש 4פאהמחששיע
 "שראי

 *קאמעמ': מקרא בגסדא שמנר וץ8ביש טנבי האס 4צפ פוכיפ: שעשיט סצ~ת וה*לה יושרה
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 של ויגתה רמראה ע"י אלא אינם שלרם והדנדלה התקקובל
 זה וע'י וברקיע. הדיא כוכב סן רנשלח הךיא.דשרביט
 אנשים בין יש מחלות הדברים. אלה בל ובדליםנהקנים
 שיסתכלו בזה תולה שרפואתם בדיל. כמראה 14 ירוקיםשגראים
 התלה וזריך [כטו 4עינים המזץ קלל בףזל שיבסראה
 זהולצד לצד לפניומראההדיא ויהנוצץ שיעבור עד בו.לדמתנל
 לפניו. בףק כמו אור נזיזי שיפזך השרביט. כדטיוןאהר.

 בל בך אף רפזאה. לו יש לעיניו דהוא ברק נצי[רובהופעת
 תקת לרם אין רגוכבים. אלה עלירם ששולטים הדבריםאותן

 רהשרביט.ובזה אור עליהם בהתפשצןת שנראים.אלא במהודגרלה
 הדבר. ואנדו להם. כראף ובכח ובסראה בהבניתסתתקנים
 אבנים וצמת בענין רגלך. שלסה במפי נרמז זה כדטיוןשהרי
 הידועים. רגוכבים של והלרם דניצוץ בה מרם חסר שאמיקיות.
 לתין רקב'ה רג:ן ההבל לעולם. סהתקעם ואין נדליםאין

 שנצרך מה לכל הארץ. על "האיר שכתוב כמוהעולם.
 . רעש בו'. דגדולים רמארת שגי 8ת אלרים ךיעש"ן : אהו לתקן הזהבע-לם

 המ4ערות שני אחד בחטר וח בתחלה הגדו*ם.דנ*ויות שגי את בףאוי. רבל של ודהיקון החזוקדיי:1
 אצל דיבנה נחישקה לא . אחת בנדלית עלו יחדשניהם
 לה אין ומאז 'ין עזמך ומיעמי לכי הקב"ה א'להשמש
 אחד. במשקל באחד ישבו שבקחלה סהשסש. סלברא"י
 שהדא אעפ'י שלה. מדהצת צתן בבל עצמה מיעמהאח"כ
 דבאורוה שני את אלהים ויעש למדנו עוד נ( עלידםהראש

 ואחד זכר בחינח אחד רונהתון. ועולם הץ*ון עוים זההנדזלים.
 שגידם ביחד. נזכרים תקבה שזכר זסן וכל [155 נקבהבחי'

 לבן נדול. נקרא העליון שעזלם ובשביל זנר. בלשוןנשיאים
 כיון נדזל. ניךא נ'ב בבלל עמו שמתחבר דהחתוןע1לם

 לו. יבראוי ואחד אחד כל בפרמ נזכרים סזה. זהשגפרשו
 ולפיכך ()נן הקמון סאור נקרא תה הנדול. סאור גקראוה

 לש-עלים. ראש ולא לארעת. זנב אדם שיהי' רקדמונים.אטרו
 : - האריות בבלל הכל נקיא אריות בין מטצאשכאשר

 בתוב יוסי א"ר השצוים. ברקיע אלוףם אותם ןיןעןנ(
 לקדש בשביל ירח עשה וט'. למועדימ ירח עשה7'

 אלה לאותוה. והיו זש"ב שנים וראשי חדשים ראשיבו
 טובים. ימים אלה ולמעדים הוא. אות בי שכתובשכתוו;.
 שיהיו שנים. ראשי אלה 41שנים חדשים. ראשי אלהולימים

 : - ללבנה וישראל לשמש חשבת עושיםאוה"ע
 א"ר וט'. חיה נפש שרץ רבים "פרשץ אלהים ךיאכזךסן

 מינים השורצים התחתונים מים אלואלעזר
 אמר חייא ר' תחתהים. ואלו עליעים אלו שלמעלה.בדסיון

 הראשון. אדם נפש % היא. וסה חיה. נפש דצזיאוהעליונים
 אלו הארץ. על יעופף ועוף חיה. לנפש האדם ויהיבמש"כ
 נומע בן איש. בדמות לאנשים שנענלוק העליתיםשליוזים
 נתנלים. שאין אחרים שיש לפי ו):ן הארץ על יעופףשכתוב
 לא 1ל1יכך [)-[ האנשים השגת בפי מסש ברוח שהםאלא
 עוף כל ואת ברם ב שכ- אחרים באותן למינוצ. בדםכתוב

 ך0סו6 וגנ0ח כחי~ו 6)6 6יסו )16 ד)סון ונדו)6 תקוג6וכ)
 5תתקגן וכדין רקיט5 נו כככ6 ס0ו6 מסדר ךק6סרכי:ת
 כטן גס6 ככגי 6ית מרעין מ)ין 6יגון כ)ומתנד)ין
 ע6 דצ, יקייישל'ריק'~יי

 [י)ס"
 ת",ס6 י)6

 ו)סער6 ד6 )סטר6 מרה0 6100 ד~נר טד כיסי6סתכ)6 ה:2 )ק6ריס
 כנווג6ד6

 7סרכיס"
 וכססו6 )6גפוי דכרק ג5'ט דיוסיס

 כ) סכי 15ף 6סוות6 )יס 6סי )טייגין ג)'ן ךק6 ךכרק5יסיסו
 תקוג5 )ן )'ת כככי6 סיגון ט)ייסו דס)סי5יגון

 וכ60י דסרכיס6 פסיטו גס0ו6 כר ד6תחדכמס ונדו)"
 . 6י0י וספיר . ד6תמ~י כמס וכסי)6 וכגוון כחי~ומתתקגי
 דס)תס כסטר6 רמיז ד6 כמוג6דס6

 כחכוזת" ת)כ"
 דהכגין

 )תקונ6 קכ"ס 6תקין וכ)6 )ע)מין מתתקגין 1)6 מנד)ין%
 ד6גסריך מס ככ) ס6רז ט) )ס5יר 5תר ד6ת כמ0דס)מ6

 מס )תקג6 ט)ת6כס6י
 . ויעס ונו' סנדו)יס סמ"ות סגי 6ת לסיס ריעש6ן

 סמ"ויוק סגי חד" כחכור6 כקךתית6 סנדו)יססמ6ורות סגי 6ת י6ות כדק6 דכ)6 ותקוג6רכוי5
 )ס )'ת ומתמן [)[ נימך 161טיר' 1')' קכ"ס 6")סתס6 )נכי סיסר6 6קיככ6 )6 חד6 כרכות6 ס)'קו כחד6תיווהסו
 כסק')ח כחד6 'תכ' סוו' דכקדמ'ת6 מסתס6 כרגסור6
 סת5ורות סגי 6ת 6)סיס ויטס תגיגן תו נ( ט)ייסוריס6 דמיסי 6ט"נ ד')ס דרג'1 6'גון ככ) נרתס 16טירת)כתר

 וחד דכר חד תת6ס וט)מ6 ט)6ס ט)מ6 ד6סנדו)יס
 ד ת"ס:ם תרווייסו כחד6 6תיין וגוקכ6 דדכור6 ~ת:6 וכ) [)"[טקכ6

 כנ::ן נדו) '66ררי,ר: ככ))6 וכצש ד6תחכר
 )י0 ח~י כךק6 וחד חד כ) כפרס 5דכרו . ד6 תן ד6ד6תפרס

 )סונ)? ריס6 ז %1)6ריוות6 כרגס ד)יסוי וק6ת
 נו קיימ6 5יסודכד

 : - ד6ריוות6 ככ))6 כ)6 5קרי 6ריוות"
 כתיכ יוסי 6"ר 0סמיס כרקיט 6)סיס 6תס רירצןנ(

 )קדס5 כגין ירח טסס וגו' )מוטדיס ירח ע:70(
 6)ין )6ותות וסיו סס"ד סתין וריס 'רחין ריסכיס

 וק" ,;1" ;נוג'"ו;נןירו
 "'=ן

 6"ר ונו' חיס גפס סרן סחיס יסרגו ה)סיס ריןפכ[ךס(

 **י"'ש""ויי~ניי""ש%
 גם6 )ן:י ד6תחזון ט)6יןס)וחי

 ףכחיזוף
 מ י גם דכר

 ז
 ד)6 ההש ד6ית כנין [):ן ם ט) יטופףדכתיכ

 6תה,ונ
. 

 טוף כל ו5ת כסו ךכתיכ 6חרגין כ6יגון . )מיג0ו כ")יןכתיכ

 )7 7ף ס( ק'7 ת,.ס 7( רגו 7ף נ( קתו ת-יטס ג( ג. ס "( מקומותמראה

 ךקזוקךיזיך

 שבתחלח בזה לתר( 'רצה מ[ . יפה השהזה ע4י ומתנוצץ ממורפ ונעשה קשה היותר ברזל והוא . .שטאהל* שנקרא מה היינו"ט[
 נקרא המקבל וססירה ע71ם וכל זכר כבחינת נקרא המשפיע וספירה עולט בל ן:"ן קטון אחד נקרא ואח"כ נדוליס שניהםנקראים

 . ,קבה בהינת והלב*ך זכו נחינת הוא השטש לכן הלבנה את להאיר אור משפיע שהשמש וך4ג,ה הש:ש כיסיון . נקנהנבחינת
 . שבלם מררגת כפי לאנשיפ מושגים הש נכרלים שכליים הפ המלאבים אלה נג7[ : לקמןיפיגא מלאביפ אצל מציע עפיפה לשון כי מנן קטו( אחך נקרא ואח*כ גדולים כפסוק ש.יהם ,קראים שכתהלה מה נ.כ יוערץ ולפיאאגן
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 כסגי )ט)נוין מת.ג'י?ו תסג'ין )6 דהגין 3נין 5מינמכגף
 וטיף חחר סרטון ר3י 16 . )נויג?ו כסו כהיכ ד!ח6חרנ'ן
 6)6 'עוכף נוסו ).? תכע' 'שף י1לן ע)יעופף

 רו"
 נ:י'")1 ,סהים ג( יכתיכ נב:ריאל ד":'מסיסעוף'עיכף

 נמץ4 וזטי
זי-גיג'ס :'עף'ת" ק'עמ תתמיס

 ה.י.ס 5כ) ,רפי ט)? גם נר וקיש %ט66תרפ'5ת
 נקר6 סו" וכ)6 4יןריא5 ד6 י:תיס רקיע פגיט)
 0נדעיס  סתגעיס ,פ  "לסימ וילר, 3תר"ן  כהיכ כך31נין
 6)', ,)עךו6"י

 ער'ן ס3טין ס) רכרכו תתגן סכעין 6'גוי
 כ) והת חרע6 ט) ייס"ן )וקוי כ)מ ":ו* כךוט.ן
 יד". גסם ד6יטן יפרח) ה'גין 6)'1 סקיתמת יוהי0גשם

 סרס סר%חסי 3,רן 6הד נו' 61קרון ו!סו היסדסל'ח
 גגף שף כ) 1,ת 11,1 כה'רייקה יסתד)'ן ך6'גון יס)ת.ג

 עמ,גמג4, יהנון"ע,;ן""ו :עג ש71"
 כג'ן ד*יגוןכנין יסר6) קיגון ודס גפס 6תר ת63ר'

 סטע~ן רכי 7( 6היין תגיס קד'סין וגס-תסון)רכ"?
 )ויתן ד, רח, סז6 סגדי)יס סהגירס הת 6)סיס ויכר66מר
 ק:"ס וס)ק? )סי64 ךקס) יגגי כתיכ ת:יגס זוט'3ת

 ) יימ 1!_1 דכר יניד כנשס זכפ) סגך) 6פ ע)יך סמתיס עזף כייי גדך6 )ט'ג?ו כגף טוף כ) "ת 6רך 'וס' י' י()ג7'ק'6
 ץ

 דכר יניד כגפיס וכע) סקו! 6ה -)יךססהיס עוף כי ונו' תק)! 6) ק)ך כתדעך גס ז( גתיכ ן6וע) )עי)6 )ון ום)קין גם6 ד3ג. ט3דוי  והת6ן כם'תט)נז6 :4 )?)'ן13מן ך"י55 :, '
 6"ר לנויג? חיס גפס ס6רן תו65 6)סיס ייאמר"(

 דכי כ)י)ן דע)ת6 רוהין כ) חזי ת6366
 דכר גפקין וכדזג,ק3ח

 וגוקכ"
  =תפר:ן ו):תר גפקין

 תוגק דכתיכ וגופ6 רחץח ככ)6 חד כזוונ6 ומתהכרןזונ. כת חסייגו כהד6 קזדווני )כתר גס כר זכי 6יגריהייסי
  כתהת.ות רוקתת' ע( כד"6 ס6רן זת"' )'0 דדת'ז,נ'ס דגפ'ק דכ"ג רוח6 י4סי6 )מיגס ע6י )עיג? חיס גסםס6רן
 ו:"ד קד-6ס ד6דס ט ד6 ד6וקיחג6 כתס היסגג:ם

 )ס תפריסין )6ו6י ש יהלין נ"ג,כס
 ק

 'סנין
 דלעפכלי) כדמוחגו נ5)תגו 6דס גטסס 6)סיס ךי4שכפרי( - '5יה כדק6 ד)" 3גין ו-ן)1ד,ן )5גור6)ס

 ומ*' ד)עי)6 כגווג6 חכ)6 כ)י) סעייןנסית
 ע)ל4ס כחג4ג6 כ)" י6ות כדק6 ךחכתה6 כרז6 תגצ4ןכסייפי
 ע)% קד'"6 כמכתתה כ)6 וטקכ6 7כר רז6 6דסגעסס
 יחיך6י סו6 ו)תסוי נד6 ד6 )6כתכ!)6 כדתזתגוגג)תגו
 סכיגת6 ד6מרס נעוג6 סמטון 6"ר '6( כ)6 ע) ס)'סגטי"
 ו6תת שיס תרףרני סט וטז6) מז6 6דס געסס)קג"ס
 . ותדעסו %ס )תכרי כעי 6ת תס ותדע0ו 6דסמ0

 סוד אלא יעופף. מהו לומר. צריך יעוף הארץ. עליעוכף ועוף אסר  שמעון רבי 6ן לסינדי בדם כתוב שלאאחרים כאותן לעולם. מסינם נשתנים אין שאלו לפי למ.נדצ.כנף
 מן אחד אלי ויעף כו שב-ןב . כפיכאל זה ועוףדצא.

4 ב"% טועף מתהלה בחטז ראייעימשר נבריאל והאיש י( שכתוב . גבריאל זה יעופףהשרפים.
 בפסוק. נרמז והבל . ארריאל זה הקגץם. רק.ע פניעל הארץ. חיל לכל רופא ודיא עליה. הארם ומהקים הארץנרפאת
 . הנדולים דוע4.טם את אלרךם ויברא אח'כ כתובולפיכך
 4גמות. שבעים שעל גדולים שרים שכעים הם אלו עלע4-וא"ר

 כל ואת הארץ. על שולטים להית כנם נברא. זהובשנ"ל
 של דנפש בודאי שדם "שראל. הם אלו דרומשת. ההיהננש
 דבים שיצו אשר בארץ. 4רך נוי ונק-אום ולסו ההיאחיה

 למינהו. ננף ע:ף כל ואה וליו יתזרה עוסקים שרםלטעידם.
 חיה. נפש דנ ישרא4 ולפיכך ו1וו שכדם הצרעם1%
 ו)חו העולם ש*חי דם א* לכהנדי. כנף עוף כל חשתד"א
 בנים שנקראים לפי יששיאל. דם חיה ננש אעמר אבאר'

 שמעון רבי 7ן באות הקדושותמהקב"ה ונשמוהידםלהקכשה.
 *יהן וה טד. דיא הנדולים דהנעים את אלהים ףבראאטר
 הקב"ה ודג(מינה הנקבה שהרנ חסר. נהוב תנינם 1ע1.ובה

 כסש"כ לכרנהז. כגף עוף כל ואח אמר עמי ר' ס(לצדיקים.
 1!ש דבר יניד כנפים ובעל דקיל את יוליך חשסים עוף כי1(

 ועפים %רהים חרום שלמערה. לדמינים לטינדו. מהלמינדי. כהוב ולפיכך . לקמים נשתנים ואין כנפים מששוכלם
 איתם וסודיעים הובוום  מעשה ורואים עפיפות. בו'דעילם
 ע,ף כי וט'. תקלל אל מלך במרעך נם ז( כתוב וה ועללמעלה.

 : דבר עיד כנפים ובעל דקול את יוליךהשכום

 א"ר לסינה. חיה נפש הארץ הויש אלהים ךיאכמךה(
 זכר מן כל:לים שבקךלם רוחות בל וראה בואאבא

 נפרדים חשח"כ . -צאום תקבה וכר וכשיוצאיםונקבה.
 בה חו . ה,ר מזרונים אח'כ הארם טכה אםבדרכיהם.

 תוצא שכתוב וטף. ברוח בכל. אחד בית וטההבריםזתו.
 שיצא האדם של הדוא רחץ אה למינה. מה למעה. חיה נפשהארץ
 בתחתיות רוקמתי ע( כנחצ'כ הארץ. ומיי לו. הוומהזתו

 יוצאק ממנה שדיי י4ר. דאיץ תוצא 'תן נתבאר וזההארץ.
 וע"כ הראשה ארם נפש שזה שביארנו כמו ה-ה.נפש

 אם דקב"ה. סלפני רצון שיהיה עד סלמע4ה כשךוצאיםנפרדים
 עוהנים מטט אותה מפרידים לא. אם דבו. לו האדמטתניםזכה

 : - כר4גי שאינם בנים וכץלידים לאחר.4והה
 נכ4ל שיהי' כדמותט. בצ4כצו אףם נעשה עי"ם ךיאמדי(

 העליון. בתקון דכל כראף. ושקכמה במוד ביעקניםב1יברים ו"*' שלמעלה כדמיון מדנל כל1ל צדוים.בו'
 5%4-נה. קדושה בחכמה דכל ונקנה. זכר במזד אדם.נעשה
 יחידי דוא ולהיות . בזה וה לההיסד . נדנעתנובצלכגו
 השכינה שאמיה בומן שטעון א"ר .6( דנל. על שולםבעולם
 ואסרו קץ14. מקמרגים היו וומאל עזא אדם. נעשהלדקב"ה

 ותדעדי. אדם לברוא רוצה אתה למה וועדעהו. אדםמה
שעתידדטתיד  "  מקומותביאה

- 
 טז. -1 '( קנ.ט תי.ס י( טנ ת,ריע ח( כס 1( ' קסיק 1( !ך יף ס( יך ק-" י( ע י,',ן נ( ף קט.' כ( ש
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 הזי:רזיך
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 היהרישין בראשדתודע% קודשלשון28
 לדם אמרה ההוא בזסן שלו באשה לפניך להמואש;ה.ד
 . וט' הנה טובזת כי האדם בנוה אק האלהים בניוייא. ככהוב לננל. אתם עהידים מקסרנים שאתם בזההשנינה.
 כקרושתם. ד~דושה השכינה אותם ודפילר והטאובהן. בדןרשק
 משקרים היו לא ועואל עזא כ; אם רבי, רבי דיקבריםאמ-ו

 כך לדם אטר יחטוא. אדם עהיד בנקכה ש,ד"יבדבריהם.
 ההיל סכל יזתר לנני לקטיג שבאהם אהם השכינה.אטרה

 לכם נאה במעשיכם. כאדם יפים דייהם אהם אםינסרום,
 ואתם אד1ע. באשה להמוא עתיד הוא אבל עליו,מ,מרנ
 ץראו כסש"כ האנשים, מדטא *דילה חמאוקיכם רבוח.בנשים
 נאמר לא האדם בת את וס'. האדם במה אשע דאלהיםבני
 היי חוטא. אדם אם אלא עיד ולא האדם. כנות אהאלא

 [עק שחטא במה שיהקן לרבבו. לשזב השובה לודקדכהי
 ויה מוטב דלא כך כל לטה כן אם הרברים. לואכרו
 ולא לטעלה, ונרם מה כל וי4רומ יחכא שלא האדם, יברואשלא
 צריך דץ' הדין מן לדם אסר שכר. ולא עונש לא יהיה

 בה שכהוב , נבראה בשבילו שה:זרה כשום כד.להברא
 לצדיקים שכר היה ולא . לצדיקים מיב ושכר לרש;יםעז*ן
 שדועודה אלא עוד ולא האדם בשביל אלא שלם לוע31ש
 היתה לברוא, עהיד היה לא האדם ואם להשכינה. מלבוששהיא

 מי כל זה וכשום העני, כדטיזן [ינ[ לבוש בליהשכי*ה
 עונש ד1א וזה האורוה. לבושי השנינה מן דפשיט כ."ל.שרמא.
 הוא כאילו . ההזרה מעתת שמקיים מי וכל [תד[האדם

 : - אור.ת בלבושי להשכינהמלביש
 שמעון ר' שאל , בצלמו האדם את אלהים רי21רא6(

 שאכר לאהר [תס[ דג.אמן לרועה הקדושהמנ.רה
 ויברא אח"כ שאמר זה מה כדטזתני. בצלמנו אדםנעשה
 זה על שביארו מה 4 אמד [תי[ בצלטי האדם אתאלהים
 לא שאסרו ומהם יברא. שאמרו כהם שהיו  משנה,בעלי
 האדם אה אלהים ויברא שנהוב בראי. מעצמו והקב"היברא.
 מהנים היו ואם דבל, על והשליטו דנחוה בכל שנבראבגלסו

 אהד כל הי' עליו, טעסים שהיו בזמן חלקו, אחד כיבי
 מדת ע בצלכו, אוהו ברא הקב"ה אלא טמנו. הלקזמם"
 ותמונת 3( כה ונאטר [ת[ן כל המיגת שהיא הקדושה,מלכ.ת

 הבריות כל עם העולם את וברא הקב"ה שבההסהכל יבים.ה'
 דיא כלל פרוד בלי והחתונים עליונים בה וכלל בעולם,שברא
 בכל וסלטתו בה לקיים . דנל ושלימות הכלקשר
 מטרה ר"ש אמד [:ה[ ישראל אסונת עייאתמולה

 ל בריג שום דלק בו נהןג
 ק

 בוראמסעלת
 1לא ושיף. בסלאך ולא שכרו. או עונשו תולה ובו בלבדו.דנל
 דגושנה. בעלי רבנן אסרו ולפיכך שבע,לם, בריהבש-ם

 הלט אשרי . דיולם טן נעקי אחר ודבר שסים שםשהטשהף
של

 פנעפ6 עצ6 כסן6 וי)"ט. 63תת6 נךנ )ממס'ועת.ו
 כדכתע )פג0) טש!7ש 6טן נוקערגין ו5תון 3ס6י )וןהמרת
 . ונו' סנס כהגהן כי סמדס כגות חת ס6)סיס 3גיוירהי
 )ון ומ0י) 3סון וסעו 3סוןמסקו

 סכיגג%"
 . די)סון תקדופס

 מקקרין )6 ועו5) עא סכי 6' ר3י ר3י מכריי56תרו
 4א 6נור . )תמש 6דס סתיד 3גוק63 ךודמי3יוגו)ייסו

 סכ-
 מסי)6 יכאל קדתי )קערנ6 ד6זדנוגתון 6תון גכיגתק6מרת
 )ומ ילשפ . כעוכדי"ם נו5דס כסירין סויתון 6תון מידמרוי6
 6טן 0ד6. 03תת6 )ת0סי עתיד 6יט 36) ע)יס)קערנ6
 ויר4 כת"ד גס6 נו3ג' יתיר מוכתיכון . סני6ין3גסין
 ג6תר )6 %דס גת 6ת . ונו' ר761ס 3מת 6ת ספ)סיס3גי
 ס6 מ3 %ס % 6)5 טוד 1)6 ס6דס. 3סק מת6)ה

 [עגן ךח3 3מס )6תרוג6 )נומרש )6סדר6 פסוכס )יס6קדיס
 ספיר סוס 1)6 %י כו)י 6נ61י סכי 6' מכריי6 )יס6ת,'ו
 1)6 )עי)6 דנריס תם כ) ו)גות6 )מימכ ד)מ 6תכריד)6
 )יס סוס סדין נון )ון 6מר סכר 1)6 טכס )6 )יססוס

 3ס דכתי3 6ת3רי6ת 3ניגיס ד16רייתמ 3נין כך)נו3ר"ס
 )גדיקש חנרי סוס 1)6 )גדיקי6 ו5נר6 )רסיעי6טוגס6
 דטייי65 6)6 עוד 1)6 6ךס 3נין 6)6 )רסיסי6ועוגס6
 סוה )נו3רי עתיד סוס )6 6דס ו6י דככינת6 )3וס66יסי

 וזכ כ) ד6 ו3נין דטני כנוונ6 1תנ[ כסוי6 3)6סכיגת6
 ע~נס5 6יסו וס6י מ)כוס% )סכיגת6 6פ;יע כ6י)ודמכ
 סו6 כ6י)ו . ד6וריית6 פקוד'ן דנוקייס נו6ן 1כ) ןתי[67דס

 סנועק ר3י סש . 3))מו ס6דס 6ת %סיס דלנ2רא6( - 3)3וסס6 )סכיגת6)כיס
 דמתר 3תך [תס[ מסימג6 )רפי6 קדיס36ונינ6

 ד6תר גיסו ת6י . כדנוותנו כ))נוגו 6יסגטסס
 )3ת,-

 ויכר6
 ד6 ע) ד6וקתיס מס )יס 6תר 1ת,[ ג))תו ס%ס 6ת5)סיס
 )6 מתרין ומגסון . י3ר6 6מרין סוו דנוגסון נותניתיןת6רי
 ס5דס 6ת 6)סיס וי3ר6 דכתיכ 1יס 3ר6 ק:"ס'כר6
 יסי3 סוס ו5י כ)6 ע) ו6ס)עיס גכ)6 ד6תכרי ..כ5)נוו
 סוס מד כ) . ע)יס כססו דסוו 3זיוג6 מו)קיס 3יס מדכ)
 ד6 3דיוקניס )יס 3ר6 קכ"ס 6)6 נוניס מו)קיסגסי)
  ותתוגת 3( 3ס וחתנור [ע'[ כ) תתיגת ד6יסי קדיס5מ)כופ

 יכי6 כ1"ז טש3%:%י:)ל?,ן) גןנ)%
 3כ, הה)כותו גס )קיינו6 דכ)סו וס)ית6 דכ)סוקסר6
 3וג'נ6 ר"ס 6תר יה[ י שר6) 6תוגת ו6תריי6תתס)ס
 ד)6 ש)קיס נונש )נויס) דיכ') %ן )ית כטן 671'קדיס6
 ניסיגדכ

 מו)קי
 ע) ע)ת ט)תין נור6 5)6 . כע)יו6 קד

 1)6 וסרף כנו)6ך 1)6 . 6נריס 16 טיגסיס מ))6 וכיסכ)6
 . 7נותגיתין ר3גן 6וקמוס ד6 וכנין דע)נ61 כריסכסום
 6יסד זכמס .. ססו)ס מן גטקר לא(ר ודכר סמיס סססמס0ף

ת6ן
 .'כ מיכי ט 4ת ט08 " מקומותמראה

 הזהרזיו
 ההכמה טוד וזהז ורעת. נינה חכמה גם כו שיהי' היינו מהכל ונליל יטור, הוד נצה תפארת נבורה חסר המדותהי'נו
 ע,ין ]מגן . למלאכים ולא תשעה ע"י תק*ה יש שלארם המלאנים לשני ה,שכינה של נצחת תשונה עיקר זהו ]מכ, רלעי"אכ.וונא
 שנתוסש אשרות לבושי ענין זה וכרמ'ון . ישראל תפלות מן להק4*ה נתריט הקושר מלאך שיש בגמרא רמובא ררך ע4 יונןהיבושין
 ניעון ממש הוא ויש-דצה השכינה מן לבושין הפשטת שענין לחשוב נטעה לנל פי' ןמד( : ישראל של ומצות תורה מן רקרו'שהלר.צמ.:ר
 ר"וג*י וה קדי"מ* בהףנא ןפפ( ; ערפילאין נישטתין נעשין עי"ז ני דארם עונשא היימ זה שענין אלא . נפשופ כמובן נראיהותוחסר.ן
 ש,[ : מרע*ה נשמת זו מהימנאורע'א

 ן
 הקרושה מלכות שפ*ית ,ע מדת נ"[ . יהיד לשון נצלמ! ואח*נ רבים לשון נצלמנו אמר בתהלה

 מק1פ באיוה יתושכן שמים מלכות מן יופיע אשר האלהות ואור , מללות נקראת שבשטים שהאלהות אלא . אחר הכל הקרושהוהשכינה
 4ל אור קף ץם השמש כדמיון וה והרי האור לקבל הר,ע. מו~ם ערך לפי מררגות וכמה טמה נזה הש . שכינה נקראת שבארץקרו:ו
 נקראת היא זה ובשביל . שלהט אורות נה משפיעים *יזנות חספירות שכל משזם נל חמונת ונקראת . נהשערוש אחר שרגלהש:ש
 יעלי. מלטת כתד איוש עליון שכתר הקרוש הזורר בהורת נהל נ% זה ]פין הקנלה חכמת למיד ע* ממן והע.י, נוקבאנב".,ת
 חוה :בדאת למשל זה שעי, . א,ת היתה ה' טאת ני תפלותיהם כל ופ בו יבאו צדיקים לה' הוצער וזה אחרית מיאשית מ.'ראהמי
 ;יה סוף אין שי התפלות וינאו יע4 ושה שער ידי שעל אלא בלנד אליח להה4לל הכונח ואין . סבשרו ונשר מעצמיו עצם ארםטן
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 הק-ושה. בוכינד דבוק לדיות האהרן בגלוה דנשהדל זה של ן )ה )6וקיר . )סכינ* )מגופ נתו6ס נלות6 ו"תעש6ן
 דה-קדיבד.כםושאמרו בשבילה דב:צות.ילמטל בקיום מגה ן דרג1יור כמס דחהק'ן כמס 3ג.גס ולמס3) . פרלד'ןג%

 האדם מף בנין ככוס. ס'ד לך ואגלה בוא דקדוש חמיד ן זכר דג,כ6 3ג'ג6 סהימ6 מ)ס י עצ)י פמ קד'ס6וסיו6
 עין מהוך נשמהו דגךדש. רוח כן שלו רוח . הוא כך ן 6י)ג6 מג, גסמה6 קדיכ5 רוח6 מפס רו4 . 0ז6 ריכיגס
 שלז דברכבוה נם טיד כהו. נוהן דקודש שרוח כיון ההיים. ן די)'ס רת'כין מיד חי)6 יסנ קדיס6 זרע4 כיון .דמיי
 מצד דם האברים דעוסוה.וכל שלהוהן כדות כהותיהן. נוהנים ן מסכר6 כ)סו וסייסין גרמי ד)סון חי)6 חי)"סו":נין
 הבשר. נותנת דבומאה צד זה. עי זה םתוקנים שיהיו שלהן. ן 3כר6 יר,גת 5ג;ר6 סקר6 ד6 פ) ד6 ותקוגיי0וז)0ק

 שלד דנרכבית . אהר דבר ולא הבשר בא שלה ומצד ן ד')ס רת'כין 6מר6 מ)ס ול6 נסר6 6ת'6 ד')ס!מססי6
 ואחר להבשר. להםשיךדם והעורקים הניד'ם אוהן כל נותניה ן 3תר )3סר6 דמ6 )6מסכ6 ופרקין נידין 6יגון כ)יסנק
 והדעו. וסדהם. השסימכרותידם שנחםאלהכחותידם.נותנים ן פ~ר 6יפן ומ6ן חי)ייסו 'סני סמ'י מן)ייסו 'סכיצ6)'ן

 על ולכסות א"ק על לדגן שיהם. כדמיון הכל על שנטשך ן פ) ו)מ5י6 6)ין פל )5גג6 ד)0ון כנווג6 כ)6 פ)ז6תמסך
 יסודוה ד' ונותנים ביחד וארץ שסים טההברים אחיכ וגו דבל ן 'סוד' ד' ו'סכ' כמד6 ו6רפ6 סמ'6 מתחנרן )3תר 91כ)6
 ופפ" לעיר* מי6 6ס6מ*ן.

 ולקו נוטל "הד כ4 אח"כ ועפר. רוח מיס אש . האלה ן ט)קיס גסי) חד כ) )נתר
 וטרכב'ו:י דגךדש רוח . שלדם דועהבדות ונהבמל שנהן. ן ורתיכין רקודס5 רוח6 ז)0ון %מ3רוס6 ו6הגס) .דיסינ
 ןו6ן קים הקודש רוח של דיוח קיסים שלהם הרלקים ן 16 1 קיימ6 די)'ס רומ6 דקווס5 רוח6 קיימ5 חעק"סוו')'ס
 עצט,תשלדשקייםיכ. שלרוחדקודש עולה.דירכבזת ודנשכה ן קייחין ד)0ון גרנדן דקודס6 דרומ6 רסיכין ס)ק6 ת6~יסי
 ידליץ. ועצמזתיך נ( כסש"כ העצמות. הן הכוף השיבות וע'כ ן יח)ין ופגמ~תיך נ( כתינ וגנ.כ סע נרמין דנו*  מסי3וה:"ד
 דמומאה צד של שהבשר זמן וכל כך. בו כק:ב לא והבשר ן 5הוא דססר6 דככל5 זמג6 1כ) סכ. 3יס כתי3 )6ו3סר6
 ~ל"חר י לסמזך םה על לו אין שהרי לדסמין רשות לו אין ן דיסתמיך מס פ) )יס )"ץ ד66 )6ססג6 רש 04):פ הבשי נקעכל לדכטין, דדיא שכן עיטד בקיוג"י. מהקיים ן כמר6 6ת36יד )6סעג6 ק"מ6 ססן ססו6 3קיומ6קיימ6
 שכתוב במה שסדן א"ר עוד נ( בוריו. על הדבר לי נודע ן דכתיכ 3מ6י סמפון 6.ר ט נ( תקוגתסו פ) מ)'ןידטג6 עכיי שמעון א"ר שבעו"ם. הטא בשום לאדם מזכיר ואינו ן 0סת6 סמפון 6'ר ופ5ת5 שס כסוס נס )נר 6דכרוי6 . לדססי ע,כד ואינו . דין הינע אינו נתעכל שהבשר ן )%סג6 קמיס 1)6 דיג6 יפכפ י6 מגצוכ)6 ד3פר6)נתר
 ש4סהדכירמצאת. האדםבזלמוןבספרושל ויבראאלדימאת ן 6סכהג6 מ)כ6 דס)מס נמפר6 0ויסנ5)יץ 6ת 6)0יסוינר6

 אדו; צירה הקב'ה שולח לממה. נעשה שהויוג שבשעה ן די,קג6 חד קכיס סדר )תת6 6סמגמ ד~וונ6ד3פפת6
 ויה על עומדת והיא בצלם. ודקזק רשים . אדם ככרצוף ן ססו6 פ) וקיימ6 נגו)ח6 חקיק6 רסימ6 גפ דכרכסר)וא
 רואה הארם היה לראות. לעין  רשות ניהן ואלמלא דדוא. ן פ) נ.ג גחץי . ימפ" )פיג6 רסו 6תיסינ 4)מ)6ווונ6
 נברא הדיא :בצים אדם. ככרציף רשום צלם ראעו על אז ן 6תנרי )1)מ6 ו3האא6 דנ"ג כסר$ו4 רסימ5 )1)מ6 מדריסיס
 ראקץ על רבינו לו ששילה הדוא צלם שנמצא וטרם דאדם. ן ריסיס ס) מ*יס )יס דסור )1)מ6 ססו6 דקיימ6 ופד .כ"ג

 האדם את אלהימ ויברא זש"כ האדם, נברא לא שם. לעכיד 1 ס6דס 6ת 5לסיס הנר6 סס'ד 3-ג 6ת3רי )6 סמןויספכמ
 כאש* לעולם. שיצא כרם בשבילו שרלכן הזלם זה בצלטו. ן כד )פ)מ6 דגסית פד )קנ)יס 6יופן ))ס סרו6 .נ))מו
 אך י( זש"כ דולך. הדשא בצלם מהגדל. דהוא בצלם יצא. ן 6ך ד( סס.ד 16י) ג)ס נססו6 . 6תרכ' ג)ס נר6104 .גפיק
 שא"ה בשעה מלטעלה. שדוא הצלם זה איש. יהדיך בצלם ן ד5'גון 3סטת6 . מ)פ')6 ח'סו ))ס וס6' 6'ס 'תס)ךנ))ס
 כלר לכני כתתקן ~רוד רוח כל ממקימם. יועאים דיוחות 1 מ)כ6 קמי 6תמקן ור,ח5 רעומ כ) מ6חרייסו גפקיןרומין
 אותה וכ; הזה. בעולם שעומד בדברצוף כבוד. בהקוני הקדזש ן ומ6100 ט)מ6 כ4י דק6יס 3פר)ופ6 יקך גתקוגיקד'ס6
 וגנו לדווח וזהכחןלישף הצורהשלהקןדגבודיוצאזה"צלםן ן וגגו )רוה6 פ)ימול 'ד5 ))ס 60 גסיק ')ך תק,ג6דיוק64
 זית לך ואין הזית. שנעשה בשעה הזה לעילם ומקדמת ן זווג6 )ך "ית 5כמכמ ד~הנ6 נסטת6 פ)מ6 3"יוחקדירת
 זה קדושים ישראל אבל בינידם. נמצא צלם יהי' שלא בעולם ן ס6י קדיסין יסר6) 6נ) כנו,ייסי ג)ס 6סתכח ד)6נט)מ6
 ילעמים בינידם. נטצא קדוש קדיש.ומכקום דיא שלדם הצלם ן עטמין 3גווייפ הכתכמ קד'כ6 ומ6תר קדי4))ן
 הדעים ממינים דצא שלדם הצלם זה יכזלוה כוכבים עובדי ן מססר6 3יפין ויגין תהיגין ))ס 60י ומעות כוכ3יספונדי

 שיא האדם נוהר יהי' וע"כ בעידם. שנמצא דנ:וסאה צר 'טל ן )6יגיס )יס )י3פי )6 ד6 ופ) גגווייסו 6כתכחדמס36ות6
 לפי , כום'ז עוברי עכים של בהצלם שלו צלם יתערב ן ננין כומיז פונד' דפמין 3)ולמ6 ד')'ס גו)מ6)6תפר63
 בכסוק לעיין יש אמר אבא רבי 0( טמא, וזזק קדוש שוה ן )5סחכ)6 6יה 6מר מנ6 רני 0( מס6נ6 וס6י קדיכ6ד4י
 בצלם בצלסו האדם את אלהים ףבדא שכתוב . דשה ן גג)ס נ5)מו ס6דס ראע 6)סיס וינר6 דכתינ קר6 נ~'ני0

 נר6.6)סיס
 אלהימברא בצלם זה ניקואכרבצלטו.טה אלהיסברא14תו. ן 6)סיס 3))0 ממי 3ג)מו דממר כיון 6ותו

 ונקבדע זכר דגמללות עלב'םררעת שמרמו ודאי אוהו'גגואלא 1 . מוקג6 דכי דכ)')ן דרנין תלין וד6( מ)6 וגנן 6חםוכר6
 אחדמד

 קא, גפדגל ס( 4ט תייס ו( קד פי 0 גע יפל' ט קפ. * פ)ח ט מקוטותטראה

 וקזך;ךזיך
 בספרי נמור זיל . וה גע.ין יותר להאריה מקוט כאן ואין . גפרט או בבלל הנומי לעולם וסמנה לטלכות כתר סן שפע להמשיךהעלות
 א.רא ירם ינתן גשבילה מוגךים שישראל הדוהק ומן . הקדושה השכינמ על רמו בלה שפ[ : ישראל אכונת עיקר וה גי ותביןקבלה
 טתקייט 1.הן ונידיו אבריו גל עם הבוף גל וסכסה סונב העור בן גריותיה כל עם הארץ גרור וטכסיט סוגגיט  שהשסיט כמו ע[ :שגא
 יקשח 1~1 . הצלם !ה והוא שלישי ג" עוד ל1 יש הגחות אלה שני  שטלנד יאמי 61ה , נהשת נ' לו ישו  שאשרוה בפעא נ,טמהייח נפ"ו סן סורכב האדם שח.ות ודוע גי כוונתו י*ן מנ[ : ומן איוה יעגש אפ וניהנט נלות  שפעל ש . יובה אם ועזהתון ערן נקלסטה

 4 הלשון גפלעל
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 בודאי. היו פרצופים שני ולפיכך ו:י[ לנקבה ז"חד "1כראחד
 כלול אותם. ברא ונקבה זכר שכתזב כוכיה. דכתובוסוף
 דוי בצדו. דבוקה היתה שהנקבה ואעפ"י צדדים. כשניהי'
 : - בכל שלם להיות צדדים כשני כלולה היהה היאנם

 הנאמןרועה
 לעסוק זו טצוה הו'. ורבו פרו אלהים יהם ויאמר"(

 תולדות להוליד ורביה. בפריה הזהבעולם
 ונשטות. רוהות וללקם הצדדים. לכל דקדוש שםשיתפשם
 עוסק שאיט טי שכ4 ולממה. לטעלה דקב"ה כבודלהיות
 בעולם נמצא יהי' שלא רטט. צלם מסעמ ורביהבפריה
 שנהוכף כטו שהרי הזה. בןולם השכינה תשרה שלא בורםהזה.
 יקר ויו הזה בעילם לרדת נהומף כן . עשמותרוהות
 סחועת לאש ובאגש מלך הדרת עם ברב שכתובכ(דגולך.
 לרדת שנתומף . המלך יקר זיו זה . מלך הדרת .רזין
 שנהמעמ המלך צלם מיעומ זה רזון. מחהח הזה.לעיים
 אימ רייא זיו שהרי למעלה. נם נהטעמ וכך הזה.מע,לם
 שכהוב דמים. שצפך כאילו ההוא איש על ונחשב ו,ק'יורד
 אלהים צלם דמעימ וו1א האדם. אה עשה אלהים בצלםכי

 לעסוק האדם צריך לכן לטעלה. דצלם דטות ונםלכנה
 הקב"ה כבוד ולדרבות אלהים. צלם לעש'ת ירביהבכריה

 : ע"כ הצדדים.בכל
 כל את שמעון א"ר עשה. אשר כל את אלהים ריראנ(

 ויתושים. ועק*בים נחשים אפילו סתם. עשהאשר
 מוב ודגה כהוב בכלם עולם. לסחבלי הנראות אוהןואפילו
 אין והאנשים העולם. סנהיגי העולם. כשמשים כלםטאה
 כי נאכר שלא מה נרעתקן כאן סאד. סוב והנה 7(יודעים.
 סוב ודצה נאמר וכאן מיהה. בו שנבראה לפי בשני.מוב
 דמות. זה מאד טוב והנה החברים מאכר עם סתאים זאהסאד.
 שימוהו יודעים העולם בני שכל לפי ימעם מהס(

 לרבונם בחשיבה שחחרים דם ודובה לעפר.רחזרו
 דמלך. טן יראים הרבה לפניו. להטוא ויראים 1. יראהבשביל
 אצל 11 רצועה מובה כמה לפנידם. רצועה שהולהטתוך

 דרכידנ  שמתקנים וישרים. טובים אותם שעושההאנשים.
 הסותת סוד וזה ודאי מאד מאד. מיב והנה וע"ככראוי.
 מאה דייים. מלאך זה מוב. והנה [ג'ן דבנורה מןשלכדנו

 טוב דשא דמות סלאך למה יותר. טוב שהוא דכות, כלאךוה
 ולצאת ללכת אדם של זמנו עיע שכאשר לפי אלאמאד
 לו מפשים דגזות מלאך וזה עד יוצא אינו הע[לם.כזה
 זה שנפשם כיון סרוחה. טפה מן שדגא הזה. הגוףלבוש
 דווח ד~לך ההוא. דגצת מלאך ידי על ההוא מרוחהנוה

 ממט  שנפשמ עד4 בנן אשר האחר בוף באוהוומהלבש
 דוצא טף עם אלא להרחק שטחה ואין העולם. לזה באכאשר
 ונתלבש הוה. הגוףשבעולם מזה שגפשם על רשטח שם.שנמצא
 ויסהכל רלך ישב ובו הה. שבשים דגוף כדמיון שלם ארדבלבהם
 בזה ולדמכהל להבין יכול הי' מהשלא העליתים. במותתלהבין
 הריא בלבוש הנשמה התלבש וכאשר זה. בטףהעולם

 וחד לדכרחד
 לגיקכ"

 וד"י 0וו פרגוכין דו כך וכנין [,ד[
 כ).) ה,תס כר6 יגקכ0 זכר דכת.: הוכה דק-"וסיפ6
 . - ככ)6 ס)יס גחסוי סטרין )ותרין כ)י)ח ג)ויסי6 ס" כסטרוי  חחיךת דגוקכה והע"נ סערין )ותריןסוס

 מהיטנארעיא

 ונו' ורכו פרו 6)ס'ס )סס ריאכפך"(
 תי)ד.; )נועכד ורכיס ככריס עגיומכס6י )"תעסק" 7" פקיד"

 וגסווש, ריח.ן ו)תלקס סעיין )כ) קדיס6 סת6)"תפכס6
 "תטסק ד)6 )והן דכ) ותת6  פיל, ריל"י יקדי))וסוי
 כסח. הסת:ה ד)6 דיו"ריס ךיוקגח 6זעיר ורכיסכפריס

ע)~
 6תוסף סכי וגס)ותיןרוחין דחתוסס"י דכרס ע))ו6 נס6י סכיגת6 כרי6 ד)6 ונל.ס

 יקרה זיו ט)ר6 כס"י )גהת"
 רקתת )"וס וכ6פס )ו)ה סדרק טס כרכ כ( דכתיכדמ)כ6
 יקר6 זיו ד6 )ו)ך ס7לתרזון

 דה)כ"
 )גהתח  ד"תוסף

 דדיוקג6 ועירו ד6 רזון )וחתת ע)ת6כס6י
 דחלכ"

  ר0וטיר
 לל ייו5 ??י5 ר?ת לפיל0 ,וטיר ו?כי טלמ5פן5י
 פל  וי0ססכ 1,ס[נחי0

 ססו"
 דכתיכ ד-ין הוסין כ6.ל1 כ"ג

 6לסיס ג)ס חזעיר ו"יסו 0הדס חת עסס מלסיס כ5)סכי
 כ'ג הגטריך וע"ד )עי)6 דיוקג6 וד)וות)תת6

 ככ) דס' יקי6 )6סנ"ס ")0.0 ג)ס ))ועכד ורכיסכסריס )התעסק"
 ע"כסכרין

 כל 05  כ-מון 6"ר עסס ~"סר כ) 6ת 6)סיס ריראנ(
 ויתיסיס ו:קרכיס גהכיס הפיגי סתם פבןחבר

 מוכ וסגס כתיכ ככ)סו ע)נו6 רקכלי ד6תהזון 6יגוןו6פי)ו
 כי "תחל דל6 תס התתקן סכ6 )ו6ן טוכ וסגס7(ידעי )" גס6 ונגי ע)יו6 )ודכרי ט)וו" סו[סיכ)סו)ו6ד
 כיס ד6תכרי כנין כסגיטוכ

 וסכ" )וות"
 טוכ וסגס "תייר

)ו6ד
 ו6ז)"

 מות זס )ו6ד כוכ וסגס הגרי6 ד6מלי כ)וס

 טוכ "יסו ס5ות )ול"ך "ת"י יתיר דתיסי ס)וות )ו)"הד6
 ולנסק6 ))ויסך גס דכר זחג'ס )וסי דכז כנין 6ל" .)ו6ז
 עלת"תס6י

 )יס 6פסיע ס)וות )1)6ך דס"י טד גפיק ל6
)כוס6

 זנוס"
 ס6י ד6תפסע כיון סרומס )וספס דיסו ז6

נוס"
 תססו6

 רוח"
 דססו" יד" טל

 6ז)6 סמזת -)6ך
 וד  ר6סט:יפ דטדן דכנגת6 "מר6 נופ6 כססו6ו)ות)כס6 רוח"

 0רו ולי0 פלפ, למיי05י
 לרו0י

 ן ןתי נופ6  נייו5  נר
 "ת)כס עלמ6 ז~י נופ6 פסיי  ד6תפסע טלומח

 ס)יס"מו6 נ)כוס"
 על)ו" זס"י כנווג"

 ו6סתכ5 161י) יתינ וניס
 גס)ות6 6ת)כספ וכז ז" כנופ6 ט)ת6ן כס"י ו)"סתכ)6 ))וגדט יכיל זל6 מס . טל6ין כרזין))וגזט

1 )כוס" כססו"
 ע))ו" זססו"

 מ6ן ת)ון 7י)ס כטיפין כ)וס עווגין כמס
נריס

 קפי תרופש ס( מו  91 י( ש 5פיר ג( יז פ:)י ג(  ה:פטפ 5( מקוסותמראה
. 

 ך;זך[ן*י.ך

 ההוא הקרוש ויו הוה לעולם ירר שלא שנע שאדם מח ;נס( : ונכ;בח ובר חול כרצופין *ני מן הרכבתו על מרסז הלשען שכפל 'תרץ;גד[
 ריוקנא רוטעמת לך ואין הנאולה מעבב שוה נמצא  ששנוף הגשמות שיבלו עד בא דוד כן אין כי . לסעלה הזיו סיעופ נורםוה

 . יוחאי בר שמעון רבי סן שא*מרו מה החבריא סאמר הון : סוה יותררסלבא
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 ססו6 *מ6 סה . מא4 נש 63פ5נס6 נו% )0הץ6נליס
 נויין עס עיט עמד וקנשס . %ין )כוסץ )יסד6פסיע
 5כוסין 5יס ז6תקין עו שין )כוודן 5כ"כ 5יס "ססיעז65

 ע)ת" מ"ני 46טן נר . ת5לע וענין .קיץ%רמן
 ז65

 ע5ת6 )%י 6ט דשרעיל6ין 4י*ושת שיממ6 נתעלמ66ס7וו
 6מרכין 5נני נככע% 6%6 עסו"פ6 . ס%ע ימצטןהצרעי65ץ
 זנ6רע6 ניסגס נססו6 ו6תזגת . נ% 5נשץ 5פז)ית
 . וס)קין זת%5סי מכסון %*יפ ד)נמ)6. 6ס6 6100מנו
 1)6 ותיתו תסונס נ)נישו זמסני ע)% מאני 4טן38ין
 מ5ס5סי לנתר נניסגס תתן 6תוגו 36ין . )0 )תפכדג6

 ז6סי6 . כליו0י עס זקכ*ס למתכות6 כתס ממי .וסלקין
 )תענז עע 1)6 כתסוכס סרסר 6י . ית"ד מיינ6ו6יסו
 תקנ) נוו6י %י ומיתתסונס

 עוגס"
 תסונס. כ)6 זטי) ע)

 וקנ*ס עו . תתתן 6מזי6ת 1)6 ע)% ת)כ6טקי . תסונס )תענז מיינ6 6100 זסוי סנ6 לעות6 66100נ5
 0מ6 גזין . ט*) נתוית דוכת6 פינ6.)מש6
 דתרפי נויזין כ5 ותנלת קנשס מקתיגמת6

 . תתן מייכ6 זססו6 6תר )0ג6% ותסי . ניסכסמחרי
 ת5ס%5 וכזין . כת)קדתץ רפו% 0ס61 )יס ו6תער כשעעם

ס0"
 סנ6 ועות6 עית . ז1%) תדי6 תט )סגק6 נשתת6

 6סר כ) 6ת 6)סיס ויר6 6( קוט6.. תיכ" תקתיזע%יו
 כ)6 656 גךדס )ש מת6 )6 וכי . %ז שכ 01כםמסס

 ורין כ) )6סנ6ס כ5. 6ת %תר ו%י קנ*ס. )יסמת"
 טר6 ור6 נכ) נע)ת6 זיתמום תס כ) גן כן 5כתרזייתון
 ייטן )4פז

 5ע)ת"
 . זכר6סית עוכזין כ) ד6 עסס. 6סר

 חף . מס 65 עו קנשס )יס מת6 כך וכנין 4ז( כןיכתר כע)ת6 ויתמדס דייתי תס 5כ) ועקר6 יכיד6 6תכריזתתן
 ככ3ש סכ6 ת6י . ספסי יוס נגך ועוי פרנ ןיך:יק - זנר6סית נטנז6כ65

 כד סכ6 6~6 מת( ס'6 ככע 6תתר ז)6יותי
 מד6 נואעל6 נדכוו6 גווך6 6תמנות . ע)מ%6תכ55
 1:ס( מז כ)6 5פסוי . יפד ז6יסו נססי "תמנרתס'6
 תכ)6 6סתכ))1 . כמו כ)6 ז6סתכ5)ו . ויכ)ו 6יסווי6

 1" 5ושן 4ץ ,ט. נה? שוש יכלו9
 . וע6 . )6וריית6 %סין סנפין ד%5ליית6 6פיןו6וריי% מרעי 6)ין 5נ6ס ג3 . סס סכע3 דתיסו6ותמ%
 ום( וכ5) פרע 1ל1ן סתיס כז6. ז6 8סתכ)15ז6תקייתו

 תס%ן ז%ריית6 וכי6ן ד16ריית6. הין 6%םע5
 %מס דיכל7(

 : נעסי6יריש6
 6שר עסס 6סל ( ןיק:

 כג 6סת)יתו פכין דכ3 6ס*נ מוי ת6נאנףס
 יות6 ז6ת6 עו נקיותיס ס)יס סוס )6 כ)6 ע)ת6 ומומו

 עכיזת6 כל כקיא6 6סת3יס כ0ל4 . עסס 6פרת65כתו ססכימי נעס 6)סיס הכ) סס*ו ע)ת6. קנשס ניסו6סליס ענין כ) שת)יתו כוץ סכ"צ6ס יות6 6פ6 זכוכניע"
וענד

 וה בודאי ורי , הרוח בו שיתלבש ההוא לגוף נרםכר
 הבריות עם מובה עושה והקב"ה הזה. דגוף לבוש 6שדפשיט
 מלבושים לו שמכע עד הוה דגוף לבוש לאדם מפשיםשאין
 שלא ךולם רשהר ל"ותן סלבד מאלה. ומובים נכבדיםאחרים
 הזהן לעולם באו שערומים ורבונם. שלמה בתשבהח:רו

 אצל בחרפה ךצלכות שרהם  ודגשמות שסה. יחזרווערומש
 דגיצם ב4צתו פידוטת כלל. מ5בושים להן שאין אחרותנשמות
 ועולים. שמצפצפים מהם ויש שמלסעלה. הדצא בתוךהאששבארץ
 ולא ומתו. תשובה לעשות בלבם שחשבו העילם רשעי הםואלה
 מצפצפים כך ואחר בנידנם שם נידונים הם התשובה. לעשהיכלו

 בריזהיו. עם הקב'ה שעושה דוחסנות גדטה מה ראהוומלים.
 לעשות יבל ולא בתשובה הרהר אם נדול. רשע דצא אםשאפילו
 השובה. בלי שהוך מפני נענש בודאי וה דיי ומת.תויבה
 תשובה. לעשהע הרשע שתו וטחשב דייא פיבה מחשבהאבל
 שדקב"ה עד משם. תסיר ולא העטיון דם5ך לפניתעלה
 מחשבה ואז שאול. שנקיא בדמדור מנום מקום הריא לרשעמכין
 של בלשערימהחזקים וחוהרת הקב"ה סלפני יורדת דיואשבה
 שם. נמצא הרשע שוה דיצא למקום שמנעת עד דגידנם.בפזר
 מצפצפת ואז מסיק. לו שדץה הדיא ברצון 4יתו אעוררחכהט
 מובה מחשבה בל ואץ השאול. מדור כטעוך לעלהע דצזאנשחצה
 אשר כל את אלהים יירא 6( הקדוש ימלך מלפנינאבדת
 דכל אלא קודם. להם ראה לא וכי מאד. מצב פצהעשה
 הדורות כל לרבות כל. אה שאמר ומה קהים. הקכ'הראה
 ודור ר4ר בבל בעולם שרתחרש מה בל ראה וכן כך. אחרשיבואו
 . בראשית מעשה כל זה עשה. אשר לעולם. שיבואוקףים
 בעולם ויתחדש שיבוא מה לכל ועיק- עצר בבראשבהם
 ודבץ שיהיו. טרם דקב'ה אותם ראה וה ובשביל (ג((אח'כ

 : בראשית במעשהרבל
 שאר בבל נשהגה למה הששי. יום בעי ויוי עיב דיך:ינ(

 כאשף באן אלא 4"( ה"א בהם נאמר שלאהימים
 אחד. בדגור זכר בבח" נקבה בחינת נתחברה העולם.נתיסד
 (נע! אחד דבל להעת היפד. מדת שיצא ששי עם טזחברהה"א
 מהנל נתיסדו . כאחד דבל שנתיסד . ויכלו וצאווה

 : בכל  ונוטעלמוו
 ע וטמעון א'ר . צבאם וכל והארץ תשמים דיננלןנ(

 וה%אכה שבבהב. תמרה של ודאוסטתדפלאכה
 של הפרמים א6 צבאם. וכל פה. שבעל תורה שליאוטות
 'פ ונלל פרפ . וארץ שמים בוה. וה ונתיסדושגתקימו * ויכלו . לתורה פנים שבזם . התהיה אופני .דחורה
 מסאה רעי שבהורה. מהרה רעי דהורה. סוהת צבאם.גל

שבתורה:
 א*ר עשטג אשף מלאכהו השבמף בטם 4לים ויכל7(

 כל מפץ הםלאכאע שבל אע'פ וראה בואחזקיה
 יום שבא ור בקיומ שלמ דיה לא כלו הטלם השחת.אחת

 . המלאכות כל במרו א: השבהמ טם בא שכחשר *השבהמ
 השביומ בעם אליףם ףבל ויט'כ העולם. את דקב"ה בוהיפליס
 המלאכה כל בעזם נשלמה התס בוה עשרע אשרמלאכחו

שעשה

 הזהרדו
 א"פודוה, היטבת בשין יק דלא יההה%ש"טח 1 יראשאח עא בששת נבראו דנר נל של טךפרות השמש, החה חדש בל אין בי4(

 שיש מת אלא בארץ אע טך שבפה% מה אלא בבלל אין וכלל שמפרפ נמו ןש הכל; ובשהלס הבל טעיפר חמא * שח4 שפ ח'אות התהבתח חיא 1ע בנחץ. נפא על השב יחעלה השבקןי שביום ט:ייט ישד, שנקראת השחאת בירה השביעית הואת מדח טיגרתא טקבא, בבאינת חטיא העש4 עולק ענינו ש מתנחג ידח שעל . ב*ה הה*ה השם של האחיויח ה' באות הנרמות טלכות פשירתכננר אאזוא השבת יום חשביעי יום 4בא ביון חט%ירות. שש בגח המעשח ימי בשואז חכל עעפרא לאחר ןגע( ובר: הועי יום הדאשוןעח בוא צאפר ושלא ןמק לואוהי"ש; שיושרך דנר בל חבורא שראה מה בפי להתהיש. הזמעיך דטר 4ל חיסודות בל הבורא בראולפיכך
 ו בשטאמ 4פע4ה ש*ש פת נדשיע אצא שנאיץ פח וכלנשפיפ



 הזהרישון בראשיתוךע4 קודשלשוןט8

 שם נאסר לא בראיךת מעשה בכל וראה בוא 6(יטעשה.
 דבלאכה שכל עד שנברא. מה בכל אלדים. אלהים. אלאמלא

 אלהים. ה' נייא הבלאכות כל שנתי0דז ואהר בע"ש.נהיסדה
 נהיסד לא דבל. נברא אלהים שבשם ואע"פ . מלאשם

 נתיסר ההיא בשעה שבת. ,רב עד שנברא מה כלבעשיה
 אשר מלאכהע השביעי ם בי א"הים ויכל שכתוב בעשיה.הכל
 . עשה אשר מלאכוע ככל השביעי ביום וישבת .ע12ה

 במעשה:ונתקיים
 ולקקן ליסד  לע2צת. שמעון א"ר . לעשותי אלהים ברא אשר ינו' השביגי י,ם את אלהים ךיב2רדג(

 רוחות השפילו ונשמות. ת רוח להוציא ויום. יום בכלדצל
 הם שהרי כן. לא דעולם. לתקון הם שאין תאמר ואפשרושדים.
 שדם העולם. לרשעי בדם 1לד13ת נבראו. העולםלתקון
 טא נבראו. העולם לתקון ולפיכך לדם. להוכיח לננדםהולכים
 וראה בוא . המזיקין אלה י אדם בני טעי הם מיאדם. בני ובנגעי אגשים בשבמ והוכחתיו נ( בשלמה כתוב מהוראה
 טף. בלי רוהות ונשארו השבת. יום נתקדש שנבראובשעה
 פסולת הם שמאל בהינת ומצד נתיסדו. שלא בריות הםואלה
 שם דגיים. ודס ננמרו שלא טשם כן ועל ונ"ו זהבול

 שם מן שלהם ופחד בו. נדבקו ולא בהם שורה איןהקודש
 אלה וראה ובוא ממנו ומפחדים ומזדזעים דשא. דשהק

 נדבקים אץ ולפיכך ומלממה. מלמעלה פנימים הןהבריות
 אשר בדם שכתזב הם ואלה לממה. נרבקים ואיןלמעלה
 : - ולמטה למעלה נשלמו שלא וסט לעשות אלהיםברא
 הראשונים. את פסל אלה 2שכחוב מקום כלביארט דרי תה'ו. תיבות רא2ף וד4צץ. הטטם טלהת אלהי(

 היתה והארץ שמ. בפ10ק שנרמזו תוצ של תולרות ום4לה
 עולמות ברא שוקבשה עליהם שאמרו הם אלה ובהו.תדו

 איך תשאל ואם ובחהה. תוהה היתה דארץ כן ועלוהקריבם.
 אותם. לברוא שלא היה מימב להחריבם. עולכזת הקב"הברא
 ברא דקב'ה דצא. כך הדבר סור אבל ידיו. מעשיישחיק לא וקב"ה שדהייבם. שאמת מה סור יש נאן ודאיאלא

 ,סנ, בראשית בדפסוק שביארו כמו התורה. עם ובראוהומלם.
 ברא הראשית ובוה דרכו. ראשית קנני ה' ס( בהשנאמר
 שברית לפי בתורה. תימכם והוא הארץ. חשע השמיםאת
 יומם בריתי לא אם י( בו טאכר בבראשירן בוכתוב
 ישוב היא שדתורה שמהי לא וארץ שמים וזקותולילה
 ולא ומזלוה כוכבש עובדי שהיו העולם אוטות ו4תןהעולם.
 שהקב"ה ד1א וזה ,כד, ויבשים חרבים נוארו היערה. אתקבלו
 דוע:רה. לקבל רצו שלא הם אלה טודיבם. עולמטעברא
 : אנשים שיחשבו נמו כעשיו משחיה שדקב'ה לאאבל
 למרנו ושמים. ארץ אלהים ה' עשת ביט בהבראםו(

 ריה שדנל באברה"ם. צירע: ו1אבהברא'ם
 שמו שנשלם כיין וססו אברום של שצצ שצברא עדתולה
 אלהים ה' ע2עה ביים זש"כ נשלם. חקודש שם נם אברדםשל
 אדם זה והארץ. השמים ת,לדות באברדם. ולמרנובהבראם. והיארץ השמש תולדות אלה אמר 42טעון ר' ח( ושסים.ארץ
  השמים תולדות אלא כתוב. לא והארץ דה4םים אלהטצה.

 כס 6ת-ר )6 דכר6כית עוכד6 ככ) חזי ת6 6(דעכד
 עיכזת דכ) כך ד6תכרי תס ככ) 6)סיס 6)סיס 656ת)6

 . ס)סיס ס' סקרי עו:דין כ) תד6סתכ)6 כע*סחכתכ5)
 6כתכ)5 )6 כ5" 6תכרי 6)סיס דכסס ו6ע*נ . ני)6סס

 5כתכ)5 סעת6 כססי6 . ככת טרכ עד ד6פכרי פס כ)כטכיס
 6סר ת)הכתו סככיע' וס כ 6)סיס ו*כ) דכת'כ כעסיסכ)6
 . טסס 6סר ת)חכט תכ5 ססכיעי כעס ויככתעסס

 .כתעכס וקיימ"
 6)ס'ס כר6 6סר ונו' ססכיע' 'וס 6ת 55ס,ס ןיבע4וינ(

 ו)6תקנ6 )סכ5)6 )עכות כתעון ח"ר5כסופ
 ויומ6 יט6 כ5כ%

 רומין ו6פ')ו וגסתת'ן רוחין )6סק"
 דס . סכ' )16 דכ)ר6 תקוג5 6'גע ד)6ו ת"ץ" ו6יוסד'ן
 ד6'גת ע)ת6 )ש'כ' כסו ו)5)קחס סוו. ךפ)ר6 )תנ4ג6סיגון
 ת סוו )תקונ6 כך כניגי )סו )6וכח6 )קכ)"סו16)'ן
 כגי וכגנעי 6גסיס כככע וסוכמתיו נ( כסגתס כמיכ תסחד

 ווסת6 6יגון סת6)6 ותסער 6סתכ))ו ד)6 כריט5וטוטו לפ6ן ההאיז1)6 .6ואסבם שע2י:4 :2עכץבנ:ת"
 סת6 פניתין 61'גון 6ספכ))ו ד65 כנ,ן ד6 וע) וס,ו6
 תסת6 ד)סון ודחי)ו כיס 6תדכקי ו)6 כסו סרי6 )6קד'ס6

 תתדכקן )6 כך ונג'ג' .ז6 תמיט 6יגוןסניתץ
5עי)י

 . - ותת6 פי)6 6סת)1ת1 ד)6 נסנ( )פסופ6)סיס כרי 6סר כסו דכת'כ 61)'ן . 5תת6 תתדכש 1)6
 60 פס"1 תיכין ר6סי וס6רן. ססתיס ט)יות אלה7(

 . סר6ס,גיס 6) פס) 6)ס דכתינ 6תך כ) 16קתוסי

 דכרימ קגץ כיס )ון סתך ו6יסו . 6רע6 וית סתי6ית כר6 ר6סית יכס6י דרכו ר6סית קגני ס' ס( כסד6תתר
 יותס כריתי )6 06 י( כיס "תתר כנבר6סירן. כיסכתיכ
 יסוכ6 6'סי ד6וריית6 . סתתי )6 ו6רן סתיס חקותו)י)ס
 1)6 ותז)ית כוככיס עכדו דסוו דע)תח ו6ויויןדע)ת6

יי"
, 
 ןש3(ץו: טג"ינשי"";םוני יט

 תנינן . קתיס 6לן 6)סיס סן עכות נים בהבראםו(
 סוו דכ)סו . כ6כרס"ס ד6נסכר6ס

 ס-6 ד6סת)יס כיון וססו דטרסס סתיס ד6תכרי עדת5יין
 6)סיס ס' עכות נ'וס ססשד 6כת5,ס קד'כ6 כת6ד6נרסס
 6דס ד6 וס6רן ססתיס תעדות כ6כרסס ,ת:יגןכסכ-חס וסחרן סכת'ס תו)דות 56ס 6תר סיועון ר' ח( וכיו'ס6רן
 סספיס ט)דחע 6)6 כתיכ )6 וס6רן סס'ת'ס 056וסוס

 קגח 41 ת( ך. יף !( ו"ג 'למ' ו( פ' פ:וי ס( ג7 ד4 י( ו' ג' נמ61נ ג( פי 97 ט 9ג: "פכ9ט'ס מקוכות23ךאה

 וץזוץך,יך
 : פרמית גהשגחה העולפ מנהינ 1שהוא אחר גורא רק שיש ג2ילם ומפרסם מיש שהיה הראשוז וצאאשרהפ ני 1ססן : אס41ה ובלי אגושית ונלי חכמה נלי ןסז, : ראשית שנקראת התורה נ,4ביל ןסגן . נגוף להתגשם העשיה שהיאהמלאכה גפר להם שח0ר הייט לעשות ,סש : הדיניט ותגנורת מותרות היינו זהב של ופסולת שלו. הארום עון מצר דין על ממח והב48א
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 ע: 4'"'עיש"'וע
 ת" 6% 6"ר וגו'. נ5לן יסיס ערס ססדס ס'מ דכל5(

 וכ)סו %)ת6 6תקד5ו 1)6 מתק"תי גנעיס וכ)מך6ךס

ק-
 סכדס סימ וכ) סס*ד מדס ד6קרי ססו6 ךיאעי טך 'כ-1

 %עצ ש 5:11י(17
 ו"5ר ס6ומס תן טפר ס6וס 6מ 6)סיס ס' ןיי2בריג(

 6ם" )קכ2 התד מ'6 )קכ')מד
1 

 6ת מ)6 סס נסש ס'
 ד,רט, טפר6 ד6 ס6דמס תן טסר וגוקכ6 דכר כ)י)סרדס
 כמפיו ויפמ . מקרס6 דכי 6ת- וסו6 . 6תכרי דמתתןקד.ס6
 מייס פינון ד6תתסכ6 קדיס6 גס-ת6 ך6 מייסגכתת
 קד'ס6 כנפס5 ך6תכ)י) . מיס )גסס ס%ם ויסיך)ט')6
 גפס ס6רן פע6 ךכת,כ וסון %ט6 ך6ם'קת טל%נוח*ם

 . ט)6ס להס ךטסי6מיס
 6*ר . מש )פס ס6דס ושי מיש נסמת כ6סיו ריפחג(

 זן%132,2:%המס%ס מייו% טס:קד(%מ6רנט
 ע)יסו6תסיך

 . ד)עי65 תקדם6 מכי זמיי נסתת"
 )גסמת6 6יגון סתסן ת)ת ד6 1טל . דרנין כת)ת כ)י)66יסי וגסתת"

כגוונ6
 דרז"

 16ק-וס 60 גסס גכתס רומ נסם וכחו ט)6ס
 ו5ייו נפס ט) זס)ע6 קיומ6 6יסו רומ מכ)6 תת6סד6יסי

 בעבור נתקיימו וחוה ואדם אדם. נן תולרמע ולאוהארץ.
 וחוה ארם נתקיימו לא אברד% שבא ועד וס'[אברהם

 : ההוא בע~ם במטחהבמקומם
 בוא אבא א"ר וט'. בארץ יהיה מרם השדה .מיה דכנל"(

 בשביל אלא נברא לא בעולם שנברא מה שכל ראה,
 כלם אלא בעולם. נקגלו ולא סהקייכים. בעבורו וכ"םדאדם
 השדה שיח וכל זש"כ אדם. שנקיא זה ':בא עדנק;כבי
 שהצורה לפי כהרנימי. לא. עד מים. .ט'. באר.ן יהי'טרם

 נתעכט כלם כלי:ר אין. ואדם זש"כ נה"יה. לאה;ליינה
 : - שנה,לח עד ה1ורה. איההבשביל

 וייצר האדניע מן עפר האדם את אלהים ה' רייצךנ(
 יע. ויצר מוב יצר יצרים. בשני יודי"ן.בשקי

 את . מלא שם אלהים ה' . אש ננר ואחד מים. נגדאחד
 ארץ של העפר זו האדסה. כן עפר ונקבה. זבר כיללהאדם.
 הסקימ ודוא נברא. שמשםהקדושה

 ש~
 באפיו ויפח המקרש. ביה

 דייים מאותן שנמשכה הקדושה הנשמה זו חים.נשמת
 קדושה בנפש שנכלל חיה. לנפש האדם ויהי .שלסעלח

 נפש הארץ הוצא שכתזב וסי[ הורץ שהוציאה עליונה חיהמן
 . הדוא עליונה חיה מן נפש זוהיה.

 א'ר חיה. לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיי ריכשדןנ(
 עפרו כבם לאדם הקב"ה ברא כאשר וראה בואיצחק

 למטה4 רכקדש בית במקימ טפו את ועשה העולם. רוחותמארבע
 ודגשמח שלמעלה. ד%קדש בית טן חיים נשמת עליוורמשיך
 לרצשסה, הם שמות שלשה כן העל מדרטת. בשלש כלולההיא

 ביארו הרי נפש נשמה. רוח נפש וסה[ העליון סורכדמיון
 והוא רצפש. על השזלט הקיום הוא רוח מכלם. לממהשהיא
 נשמה . כראוי בכל עליה לקיים הנפש על עליונהמדרנה

 מיינה,קיו"ה יא %44%עלי"1יין2מנג"%
 . נפש רק בו יש בתהלה שרוי . רבונם לעבזרתהזוכים
 ק קזלדנהר

 הז
קז
 לדותעמר ן

 ז
 לזה. עהוכה ההוא אדם בו לרותעמד הנפש. על השורההקדושה
 בעבודת ונתתקן ונכנם ורוח. בנפש בהם שנהעטרכיון
 עליונה מדרנה נשמה. נם עליו שורה אז . כראוירבונו

 עליונה בסדרנה להתעמר בשביל דגל. על השולמתדקדושה
 לזנת צדדים בבל שלם רכל. של שלימות הוא ואזדגדןשה.
 כמש"כ ה%א. ברוך הש,ש של אוהבו ודיא הבא.בעולם
  שנשמה הם ~לה אוהבי. דגייאים הם םי יש. להנודלאוהביי(

 תהום ממגדר וראה בוא אסר שמעון רבי ה( בדם. ישקד:שה

 ,ם ו-- ז,נמצאת ודן שמד. כיניליתביארנו
 נוף על נודמנו טפו. וננמר אדם שננרא ובשעהדיאשון.
 בו לבטם בקש זה וסט[ שמאל בודנת מיד רויית אלףהדוא
 הקב"ה. ברס שגעי עד יכולים. היו ולא בו. לכנום בקשוזה

 , היה ירוק שלו וטראה . רוח בלי טף גוכב די'ואדם
 אחר ענן ירד היעא בשעה עליו. מובבים היו הרוחיה אותןונל
 וות נפש של ועעא רוח וצ!-א .. הרויית אותן לכלודחה

העליונה

 כפו)מג6 ו6תתקן וט6) ורוח כגסס כסו ד6תעטרכיון
 טל% ךרנ6 גסמס ט)'ס סר'6 כד'ן 'לעת כדקחךמ6ר*ס
 ט)6ס כדרנ6 )6מעער6 כנין כ)6 ט) דסלט6קד'ס6
 דגסיותה 6יגון 6)ין חוסכי 6ינון מ6ן יס 6וסכי )סנמלי( כד"6 ס61 כריך דקידס6 רמימ6 ו6יטו ד6ת'כטוף6 )מזכי סערין ככ) ס)יס ךכ)6 ס)'מ6 6'סו וכן'ןקד'כ6
 ךתכות6 מנוקכ6 סף ת6 6תר סתטון רכי ס( כסזקדיכ6
 וס6 רויין ךכ) רומת6 נוקכ6 מד "כתגמת טל6סרכ6

 6ום )נכי כקדמית6 5סתכמת וסי6 סתס )י)ית6וקיתג6
 ססז6 ט) 16דתגו נופיס ו6סת)יס 6ךס ד6תכרי,ככטת6
 כט5ין6 כ,ס )6ט)6 נס6 ד6 וסטן ד:ת5)6 תסטר6 רומין 6)ףג'פ6

 די)יס ומיזו רוה6 3)6 נוס5 סכיכ סוסי6ךס קכ"ס כסו דגטר טד יכלי סוס ו)6 כיס ל6ט5"
 ירוק"

 3ססי6 ט)יס סתרן רומין 6ינוןוכ) גוס
 מיס דגפם רומח ססו6 חפיק רומין 6ינון )כ)ידמ6 מד טגגח גמית כטת"

ד)יי,"  יט 1.קר5 ס( ח מכ, ו( רס 1.,ס ג( מו ת,ר.ט כ( מ" טי.ט ט כ2קוטתנ2-אה
 וקזוקךייך
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 או כראף צדדים משני כלול שעץ' באדם. בו לנפוחהעליעה
 רנפש חיה. לנפש האדם ייהי חיים נמנדן כאפץ ייפחזש"כ
 בצדו. דבוקה טשבהו דיתה אדם עמד וכאשר 1ע16 ממשחיה

 ולצד זה לצד לשמש בבח דיתה שט דקדושה נשמהאותה
 נבלרת הותה שכך לפי ולוה. לזה די וויתהוה.

 אח"כ וסנ~
 הצרע את ה' ויבן וש"כ נקבתו. לו ותיקן לאדם רקבשהטמר
 כשראתה לרופה. ככלה שלה בתיין הארם אל ויביאהעו

 מוכנת דיא עתה ועד דךם. בברכי ודךא בההיע כך4לית
 עק ק יויק א'ר מקדם. בעק ק אלהם הן דיפעא : - וחמלם לבניוחרע

 שם שנמע עמישת שתן עם נטוע בארץתא
 וטט למעלה ועריץ כדנוץ שים בשם אוחו 4שע דצאהקב"ה.
 בפתיד מפעיים הם "ץ רכרובים אווק וושםשלממיב עדן דנן בוה ומצוטיות מרוקךצת העריונות דונהיתעאבל

 שלמעלה האורות שכל אלא אחר. מדבר או מזחבאנשש.
 השם אומטת ייי מעשי מרוקם. בצהר ופצויריםמפוהודם
 והצוחת הדםהים כל 2ם שם. כךצקקים וכלם הקב'ה. שלהשלם
 שם. 2וחךדם ומפןצים שם. טוהעים כלם דעהשבע%ם
 ב% שלא אלה בץ תה. לעלם שבאו אלה ביןצ. לרודצת מדור דצא וה ומקום דוה. בעולם הנמצאים כדמעןדכל
.." 

_. 
 אלה כל הזה. לש65 לבוא שעתעים ואלה המקן

 דעה. עולם כדמיון יפהנופים 2ומת בלבושים מתלבשיםדוודצת
 הזה. לעולם שבאום עד רטם. כבוד בוץ ופם8פכצזכלים
 ובלבוש בםף וםתובשים שם. אשר הלבוש ומן דךצא מטףאריית ארה מתפשמים היע לשלם לטא משם שיוצאיםובשעה
 השה חשף בלבוש דוה בשלם מהרם ועושים דשה.ושבוןלם
 כהך5ם ולצאת ללכת זמנו בא באשי סרוחה. ממפהשתוא
 אושר הךצא אחר בטף ומתלבש הרוח דווך כאהובה ואח'כהוה. חטף לבוש ל1 מפשימ דנוות שם5אך עד יצא אוםהוה.
 להרמק שמחה ואין ותה. לע%ם בא כאשר שד5שימו עדן.בגן

 וממתנל ךצלך יהשב ובה שם. הגמצא היצא בטףסלבד
 בש"ם ולחשיבל להבין יכל שלא מה עלהנים. בסודותלהבין
 חלבוש בשתו דנשמה  מתלבעצע וכאשר . השה בטףדשה
 להשם-1 שעשעיטיש ודובה תענ2ים הרבה דייא. העולםשל

 א'ר פו'. הק את להשיה מעדן *תא דנוקךנ(

 אלעש-
 עכוד על תקחם העעם אח הקביה בראכאשך

 דוא הה העולם. קעם דוא וה וצדיק . שם וצדיקאחד.
 אלא יפרד. כיצ ראשים לארבעה ודךה עיד ומשם, את "הש9ה טעוץ עצא 2הר שכתוב יטזי לכלחודחן

 הק. הנל טםל הדצא דבהר של וחמשקה רנחהעפאותו
 רם הקרבה דעולם. צדדי לארבע דועא נהשקה מתפשיהמשח"כ
 "שנרו א4ך כל עעי כ0ש'כ מושם. %וחין לשתאעהמצפש

 לעבדה שץ בק ינעזע האדם אח א"ים ה' ויקח.( ו בקדע אכום אה להם שקחאזה
 י9ק שמעט א'ר .ולשמרה

 אמו. לקח מאיו *
 תיה ימיד חימם ברם שנאמר "מודות מארבעה שלקויאלא

 וע1 מד כוק6 ססרץ פתוין כ5ע סאש 3ק 5נפ%63פ6%
 לגסס נהס. לנסס ס5דס ווא פ"ס גסתת %שו ויפמסס,ד
 3ססרוי. פנףפס גוקכפיס סות 6דס קס וכד 1ט16 ממסמיס
 35חר וענו 6תכלילת דסכי כנין ו5כלא. 5ס6י וסני .ססר6 ו5סלי סער6 605י 6סני סוס דכיס קדיס" גסתת6וססי6
 50לפ 6פ ס' ויכן סס"ד 5גוקכיס ותקין 65דס קכ'סגסר
 דסמת כיון למוסס ככלס נתקוג% %דס 6ל וי3י%וגו'
 ופיכ6 6'סי כטן 4צד . ימ6 נכרכי וסי6 טרקת. ד%56ית

 . - טלמ6 3גיל636ס6
 סין נן '5מק 6קר מקדס. 3פון נן 6לסיס ס' רימצע5(

 ליס דגקט געיטן %'גון גס"ט נ%ט66יסו
 ועט לטיל6 טל6ס כגווג6 ס5יס כסמ6 5יס נעט 6"חקכ'ס.
 טדן נן כ%י וממ5יירין מרקתן שסו פ65ין דיוקכיןוכל

 דלטיל6 נסורין כלכע 6ל6 . 6סר6 מת5ס 16 תדסכ5 .גס6 ד3גי כנ%ישי %יפין 6יגון ל% כממס 6יגון ותתןולמת6
 דסמ6 6ומג6 ידי טו3די מרקמ6. כ5יור6 ומת5"ריןנ5יפין
 51יורץ דיוקגין וכל . ממן ממקקן וכ4א דקכוסס5ש
 . תתן ומתמקקן ונליפין . תתן מת5יירין כלסו פל65ד%י
 6מ1 דל6 6ינון 3ין . פ5ת6 5ס6י ד6תו 6יטן 3ין .קזיסין לרומו מדור6 6עא ד6 61.מר פלמ6. ד%י כמא6כ65
 . ט5מ6 דסי* כנווג6 ופר5ופין ומפין 353וסין מתל3סןרומין סכי כלסו . טלמ6 לס6י 5תיש דותיגץ ו6עון פ5ת6655י

 ט5ת6. לס6י ד6תיין פד דמ%ימן. ילך6 כוע תתןומסתכלין
 ו3ל3וס5 נמפ6 ומתל3סין . דתמן .%%1 טס6 מססו6רחדן 6ינע מתפססין . טלמ6 %5י לתיכא מתתן דגסקי3ססת6
 ד6 עו% שטס6 טל% 3ס6י ח%שמן ופ3ה . פ5מ6ד%י
 דנוס6 לכוס6 ליס 6פסיס סתות דמ65ך עד גפיק 65פ5מ6. ת60י %גפק6 למיסך ותגיס מסי 2ד סרומס מעפס%ש
 6מר6 נוס6 נססו6 חץתלנס6 רוח6 6516 חי 6י ו%פרד6.

 סוו %ימ טלמ6 ל%י 6תי כד ד6פפסיס . דעדןונננת6
 ו6סתכ5 161'ל ית'נ ו3יס . דתמן טס6 3טמ6 כר5ר5%
 ל3ו% 3ססו6 גסמת6 6תל3סת וכו . ד6 ננוס6פלמ6 3ס6י 6%סתכל6 5מנופ יכ% ד65 מס פ65ין נוזין6?ודפ
 ז - תתן ד%ס כסופין וכתס טדוגין כמס ט5מ6דססו6

 56טשר 6קר וט' סנן 6ת 5פסית תפדן ע% דנןקךנ(
 6עץ וי6 . דפ5ת6 קיומ6 6יסו 5ד'ק 601'חסמיס סתכ6 פל ליס ק6יס טלת6 קכ*ס 3ר6כו
 6פ 05פקיפ תטדן ץ65 וגסר דכתי3 'עי'לכ65
 ש6 יפרד. תטו ר6סיס %5נטס וסיס 'פרדומסס
 . כ65 נסת6 גסע גסר דססו6 ומסקי6ג6

 יואצץ שיך כל עעי כד"6 מתמן 6%תא6 65תסקי6ד%פא 6יכע וכתס .  זעלת6 סערין 5ד' מסק"1 6100 6פ3דר%כפר
 לפכד0 סוו כק חמשא ס6דס 6ת %מס גף-דיקוק . 3טתו 6כלס 6ת 5סס טוקו6פס

 מצי6%5
 04 שי מה ש דץנן יג %5שיס

- 
 . וסצן ננספ6 5יס ופי פנסון ל"ם 4צש . %שש%5נפס

 הזדדוו

% א4 י 1שח חי יש צדדש ש4אי  יתא ש4 =שא שם י 8ט ו אמ ובחף ער נהר 5ש הנ5עא שבשממ חא שש טיה 
 ניי4ש של מעולט ףש8ע להעביר המשמשת ה8שירח 8ש! 1 שלמעלח ערן חגן נדמיון שר 8נן ו ונקנא *נר של כדונות כ. מןנכ4ת

 פ8ייה קשכהךת במדח נקלם נעושה  שוצא נעים נשבשח צרקק ישד ואע יריק ונשם "אד נשם 4קןאה נקבה כחי של תעזלם אלשר
 שדצא והוימ הישששן. 6מים הי14ן פילם הש*ענאה " 4 גי חקילש ע1מ1 שדיק שונקראת * פשירה רשל לשולם הוא כרית 4עת ג*כ ודףינו . 1ה88ע אי*ה יחחביר כאשר נקבף כחי'מלטת

 משש~
8 " ש שנשאש זריק יפוד סאירת על הא עדו ןשסו , לנל וץ 8  

 1 אשח נשל8 אש8אם ימנחיז נ%את *חשץ חשן אאאלת 8%4 *ש"ש ר88
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 גזתג6 . יסווץ תו' ו6תנרי גם פי ו"ס שמ %גנוו*
 מתתן )יס כעי) קכ*ס נ6וריית6 ומת?סק  גטיונפ5וט3

 וסוי ועסץ תת6וס גפסיס 6סריס יפרד ומסס 6תמרוט3יסו
 זעסס גפקוזין )עכזס סכיגת6 ז6יסי יי)ש 3ננת6)יכ

 ריכ6 5יסו . )0 )גער6 %ס 6י תטפס י)6 גסג4זיןולסמרס
 '" גיי"גק"ם,על11%"יי) ת1'י5צייי יסגזלן
ט)

 6וריית"
 סרע י5ר י6יסו זרע ז6י)ג6 מתרירו 6מסקיין .

 6)ין ו)ס טנוס תגיק % ס %1עזר ו' .קונו'
 )עכזס. . 6וריית6 זפגצוי רז6 ז6 6כ) מן וכ)6קרגגין
 סייפצ סס"ס ש ו)סרוס. ע)6ין. סיט רת"מ)ין
 וע,והד

 1כ6"
 ז6וריית6 פקוזין . )ון )6ס)ת6 זזכי ת6ן 6,ט

 וגע)ת6 ע)ת6 כ60י וגסתתיס רומיס )6ס)ת6 גס )כרנ:יס
 ג%י מייס כמייס 6סתז) ג6וריית6 ך6סתד) ת6ן כ)ויתי
 ז)6 ניסין עוגסין תכ) %תזינ ז6תי נע)ת6 ומייססלמ6
 כסעת6 מזי ת6 סמעון ר' 6מר נ( עוכז6יעכיז ת6ן סכן כ) סכי ג6סתז)ותיס 6י ע)יס )ס)ס6סע)ין
 ו5סתכ) מתי סוס זעון 3נגת6 )6וס קכ"ס )יס5,7י)
 1)6סתכ)6 )תגדע בנין מכמת6 %) ע)6ין רזין כ)מהתן
 ך6,ג1ן וטי[ )עי)6 6יגון תזורין סיכ)ין סגעס זמ6ריס קר6נ
 כנווג6 )תת6 מיגון סיכ)ינ וסגעס פ)6ס זתסיתג;ת6 5ר

 תנגת6 ז6תתרך 1)גתר . ל6דס זיוריס סיתס וגסוז)נ,)6
 כסו )6סתיוסט6 ד5ויקי6. )גסתתסון קג"ס )ון 6תקיןדעי[-

 )ית תגיגן 60 . וט' )6תר %0ס פ) 5)סיסס' ןיצןנ( - - ט)6ס ויקך6 תזי61 מזיכוק6
 . ססס גרכת א . סן ש"ו זרס ענוזס 6)66

 )6מר ומיס ספיכת צ . ס6וס ע) סדייגין 6)51)סיס
 1)6 פ6כ) %) . נז) 1)6 . סנן ען מכ) עריות ני)ויח

 : סתי מן6נר
 . עו'  %וו %דס סעת עונ )6 6)סיס ס' דיאמרק

 %ר כתע ו% סוס )גוו וכי 6מ56"ר
 6תר חסכ6 . 6תנרי פר5ופין דו 6וס ותגיגן גר6ס.וגקנס
 1)6 נגוקגש 6סתל) ז)6 6% )כזו ס6זס סיות עוג)6
 כמד6 וסוו נססרוי זסות 3נין )קנ)יס סתך )יס0ות

 . כגנזו עזר )1 5עכס לנזו ס6זס סוס %וין .מ%ור6
 . כ6גפין 6גפין גז6 ך6 )6תדכף6 6גפוי )קכ) . כגנוותסו
 ויקמ סס*ן . מכיס גוקג6 וגס') )יס גסר קג"ס עכזתס
 זסוס וגעוז . ג6)פין 6גפין גסירין 6גפוי )קנ') )תסוי)ס "ייתי ככ)ס 03 6תקין ס6זס 6) ויכי6ס תתתי י;גתיסי6 6מת כד*6 וי4ס גוקנ6 ז6 6מת תסו מ5)ע;תיו5מת

 ס)יקו )גתי )נמ %וס סוס . כססרוי גוקכ6מתדכק6
 ז6תתקגת גסטת6 מ1י ת6 וטע[ כמד6 סנע ,קתות-ין
 6)סיס 6ותס ויכרך סס*ו )ון כריך קכ.ס 6דס)נכי
 וכ)ס מתן 16)יפג6 מכ6ן . גרכות כככט לכ)ס זתכרךכמזן
 סוס ז)6 סזס %זו דא'זס וז6י סו6 סכי סתעון 6"ר:( וס[ ו)עי)6 כזונת6 כמד6 6תוכקן כרכות כסכט דמתכרכןכיון

 בזמן ים.דות. ד' מן שבברא ארם לכל הקב'ה עחצה והכדמיון
 משם. איקי לוקח דקב'ה בתוה. ועוסק בתשובהשחוזר
 וישם שלהם מת14ה נפשו יפריש יפרד. ומשם נאמרועליהם
 עשה. במצות לעבדה הקדושה. השכינה שהיא שלו בנןאזתו

 לשסרה. ןוכה אם תעשה. לא במצותולשמרה
 נעש"

 ראש הוא
 ידי על ולא ידו על ששזתים נהר תעשה יסודות. הר'על
 עובר זאם עליהם. והשלימ האדון שהוא בו תיכראחר.
 הרע. יצר שהוא דרע עץ ממרירות שותה דצא הרי דמירה.על
 חייהם את ימררו בהם נאמר יסודות ד' מן שהם האבריםוכל
 אלה ולשמרד. לעבדה לטדנו הרי אסר אלע"י ר' 6(תו'

 לעבדה. דהורה. מצות של סוד ה אבל אחד. ודגלו,קרבנות.
 אביים שם'ה אלה ולשמרה. הע14נים. אברים רם.חאלה

 שמור. של ואלהדהתתונים זכור. העליתימשל אלהדו,הבענים.
 דחורה מומת להשלימם. הזוכה לזה אשצי ועיו אחדודגל
 ובעזלם הזה בעולם תשסוע רוחו להשלים לאדםנורםין
 לם בע ריים בחיים. עמל דצא בתורה. שעמלו מי כלדנא.
 מי שכן כל כך. בתורה עמלו ע"י אם עליו. לשלומיכיין שאין רעים. עינשים מכל ניצל דנא. בעולם וחייםהזה.
 בשעק וראה בוא שמעון א"ר כ( ולעשות. לשטורשזוכה

 ס כלמ?ם
 ק

 ולהסתכל לדגין בשביל וכגכמות. העליונים
 שדם ןן'[ למעלא הם טדזרים היכ5ת שבעה רבונו.בננוד
 כדמיון שלטטה בנ"ן הם היכלות ושבעה העליונה. האטעהסוד

 סנן שננרש ולאחר אדמ. של מדורו היה ובדםשלמעלה
 להשהעשע הצדיקים. נשמות עבור הקב"ה אותם דתקיןעק.

 עיץ":ת י ש:לגע יייי1"
 לאמר. דמים.  שפיכת זו האדם. על דויעים. אלואלהים.

 ולא תאכל. אכל נזל. ולא הק. עץ מכל עריות. נילוי,1
 : ההי נץאבר

 תי. לבדו האדם היות מיב לא אלהים ה' דיאמרו(
 אמר וכאן נברא. פרציפים בשני אדם ולטדנו בראם.תקכה זכי כתוב והרי היה. לברו וכי אחאא"ר

 ;לא בנקבתו השהמש שלא אלא לבדו דאדם היות מובלא
 כאחד והיו בצדו. שהיתה לפי . לננדו עזר לוהיתה
 . כננדו עזר לו אעשה . לבדו האדם היה ו%מאהור.
 בפנים. פנים בזה זה לדוערעבר פניו. כנגד כננדו.מדצ
 ויקח זש"כ ממנו. הנקבה תכל לה טטר דקב'ה. עשהמה
 אחת כמש"כ שלו. דנקבה ע אחת. טהו טצלשתיו.אייע
 יהביא ככלה לה דועקין האדם. אל רביאה המתי. יונהידיא
 שריתה ובזמן בפנים. פנים להאיר פניו. ננגד לדצוועאותה
 על עלי אח"כ לבדו. האדם היה בצדז. כוצברתדנקבה
 שאהר,קנה בשעה וראה בוא ,מסו ביחד שבעה ועסרו שניםדג:טה
 אלהים. אותם יברך זש"כ הקב"ה. ברכם אדם אצלח,ה
 וכלה חתן למדנו. סכאן ברכות. בשבע לכלה שמברךכחזן
 שלס"להוס[ ביחדכדמיע הם ברכותנדבקים בשבע  ש:תברכוניון
 היה שלא היה. לבדו שהאדם בודאי הוא כך שטעון א"רס(
 כהצב ולפיכך בצדו. דבוקה שהיתה לפי מנקטע. שרהט

אע,צה
 ש קווסיס ס( פז תורע 7( ג0. צף 0 )ת. צף ג( קסס תמפס % סקוטתנש4אה

 דץזהע4זיך

שש"
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 ונקבה זכר ככתיב עזר לו אברא כתוב ולא עזר. לואעשה
 שהקב"ה משמע, אהקן אעשה. ומהו בתוב. אעשה אבלבראם,
 לפניו. אותה והביא בתיקון אותה והתקין מצדו אותהלקח

 : לעזר לו והיתה אשתו עם אדם השתמשואז
 עשה מה חייא א"ר תו', הצלע אה אלוים ה' רי1בן5(

 וט' הצלע את אלהים ה' ויבן זש"כ והב~אדם.דכל
 האדם. אל ויביאה אסד שמעין יבי 3( האדם אל-ביאה
 ברשות לדכניסה דכלה של ואמה אביה שצריכים למדנומכאן
 מכאן לאשה. הזה לאהם ט:תי בתי את נ( כמש"כההתן.
 שכתוב ושא רשותה הבית שהרי אצלה. יבוא בעלהואילך
 אל ויביאה היה בתחלה . רהל אל גם ויבא . אליהויבא
 הואיבא ואחרכך לעשות. ואם אב על עדכאןמומלהאדם.
 זה על רםז םםנה. רשות דגעל וייק הביתברשותההוא. וכלאצלה.
 רשות שצטל . שם וילן במקום ויפגע 7( בכתובנמצא
 צריך אשתו עם שמתחבר מי למדנו מכאן [כ5[בתחלה
 ילין אל לאו ואם אהבה. בדברי לה .לדנתיק אותה ולבקשלפיים
 כי שם וילן אונס. שום בלי בידד שנידם של רצון שיהיה כדיאצלה.
 ביום. מנהו לשמש לאדם לו שאסור להראות השמש,בא
 שאפילו למדנו כאן מראשותיו. וישם דמקים טאבניויקח
 והממרונה כבודלשכבבהם. שלזז:בומלבושי מטה למלך ישאם

 במה וישכב שלו את יעזב אבנים. מן עשויה ממה לוהתקינה
 מה וראה בוא א. דה במקום וישכב שכתוב ל.. תהיןשהיא
 דברים נעיכות זה הרי וגו'. הפעם את האדם ויאמר כאן בכת

 שיתעורר רצונו אל אותה ולהמשיך אהבה. עמהלהמשיך
 לה לדיאות כדי מבשרי. ובשר מעצמי עצם דם.אהבה דברי כמה האלה. דברים נעימים כמה ראה אהבה.בה
 לשבח דו:חיל עתה בכל. בינידם פירוד נמצא ולא אחד.שהם
 היא זאת כמותה. נמצא שאין היא זאת אשה. יקרא לזאתאותה,
 אבל אנשים. בפני קוף כמו אצלה דנשים כל הבית.תפארת
 כל לאחרת. ולא לזאה הכל. של ולימות זו אשה. יקראלאת
 ואת היל עשו בנות רבות :( כמש"כ אהבה. דברי הואזה

 ודבק אמו ואת אביו את ץיש יעזב כן על כלנה. עלעלית
 באהבה אוהה לדגושיך זה כל אחד. לבשר והיובאשתו

 זה אמר יצחק ר' השדה. חית ככל ערום היה לר:נחשי( : - עמה להתחברואח"כ
 באו במש. טץש אמר יהודה ר' הרע.יצר

 היה וסמא"ל אחד. דבל ודאי להם אמר שמ:ךן. רבילפני
 אחד. ודנל השמן. הוא זה נדהש של וצלם נחש, עלוטעראה
 זה. נחש על רוכב שמים מן ססא.ל ירד ההוא שבשעהלמדנו
 האשה אל יבאו ממנו. וברדצ הבריות כל ראווצלמו
 ממא"ל הביא בחכמה ודאי לעולם. מיתה ונרמו דבריםבפיתוי
 ופכ[ הראשעןשבראהקב"הבעולם עץ והשחית העולם. עלקללות
 למעלה ססא"ל יחברך שלא דנרכות ממט ולקח יעקב.שויא ד,קדוש אחר עץ שבא עד ממא"ל על תולה הי' זהודבר
 ויפיו היה, דראשון ארם של דמיון יעקב שהרי לממה.ח?י
 ערום. היה ודנחש כתוב היה דיאשון אדם של יפיו יעקבשל
 מלאך הוא שהנדהט ולפי הנוות. מלאך זה הרע. יצרזה

 לדר ישראל שוניש ועד ו( . העולם לכל מיתה נרםדגטות
 שחמאו כיון אךרו והרי העולם. מן שלו זודם פסק לאסיני
 כהטב מה לממה. מיתה בו ששורה בהעץ וזע:דבקו וחוהאדם

וישמעו

 וגק:: זכר כת"7 עזר )1 6כר6 כתיכ ו)5 עזר )61ע:ס
 דק:'ס תספע 6פקן 6עסס 1תס1 :תיכ "ע:ס 6כ)כר"ס
 . ק-יס )ס 61ייתי כתק1ג6 )ס יתקין יס:רוי )סגסי)

 סתך )'ס 1סוס כ6גתתיס 6דס הכתיוסוכדין
 פכד 'פס מ.'6 מ'ר גו' ס5)ע 6ת 6):יס ס' ןינ:ן6(

 . )6זס יעיי)סכ)6
 ס2*1ס

 ס' ו:כן
 6)סיס)

 ,:1' 6תשפס5)ע
 . ס6דכ 6) ויכי6ס 6תר סתעון רכי כ( . ס6וס 6)1יכי6ס
 כו:יתיז )6ט)? דג)ס 61ת6 6כ6 דכע6ן 16)יפנ6תסכ6
 ר:,ן )"סס סזס )6יק גתת' כתי 6ת נ( כד*6דמתן.
  ו:תיכ . סו6 די)ס כית6 ד% )נכס ייתי כע)ט61י)ך
 6) ויכי6ס כקדחית6 רמ) 6) נס 1יכ6 6)יסויכת
 ד6 וע) תיגס רסות ויש) סו6 זי)ס כית6 וכ))נכס ייתי 6יסו )כתר )תעכד ו)6ת6 )6כ6 6ית סכ6 דעד%דס

 רסו דגס) סס וי)ן כתקוס ויפנע 7( דכת'כ6תערג6
 . )נכס יכית )6 )16 %1י כת)ין )ס 1)כסת6 )ס)תפנע כעי כ6גתתיס דמתמכר ות"ן 16)יפג6 מכ6ן 1נ5[כקדתית6

 דיס6כנין
 רעות"

 כיי-6. ערסיס )סמס6 )כ*נ )יס דיסור )6מז6ס ססתסכ6 כי סס וי)ן 6ניסו כ)6 כמד6 ד)סון
 סכ6 . תר6סותיו ויסס סתקיס ת6כגיויקמ

 16)יפג"
 ד6פ.)ו

 1תסרוגיתת כסי )חיכת יקר ו)כוסי ודסכ6 ערסי )ת)כ6יסון
 כח: ויכית די)יס יסכוק . כ6כגין חתתקן ערס6 )יסתתקין
 תס מזי ת6 ססו6 כתקוס ויסככ דכשכ תתקיןד6יסי
 דת)ין כסיתו ס6 ונו' ספטס ז5ת ס6יס וי6תר סכ6כתיכ

 )6תער5 )רעותיס )ס ו)6חסכ6 מכיכות6 עמס)6חסכ6
 )ס )6מז6ס כנין תכסרי וכסר חע5תי ע5ס . 6יגוןדרמיתות6 ח)' כתס ת)ין 6יגון כסיחין כחס מתי רמיחות6עתס
 )סכמ6 סרי סכת6 ככ)" כיגייסי פרוד6 6ית 1)6 מדד6יגון
 סי6 ד6 כוות? יכתכמ ד)6 סי6 ד6 6סס יקר6 !ז6ת)ס.
 6כ) נס6 כגי כסני כקופ6 )נכס גכין ג)סון דכית6יקר6
 כ)6 )6מו6 1)6 )ז6ת דכ)6 ס)יתו 6:ס יקר6)ז5ת
 ו5ת מי) ע:ו כגות רכ1ת ס( כן"6 רמיתות6 ח)יס61
 ודכק 6יוו ו6ת 6כיו 6ת 6'ס יעזכ כן ע) כ)גס ע)ע)ית
 ו)5תדכק5 כרמיתו )ס )6חסכ6 כ)6 6הד )כסר וס.וכ6סתו

 ד6 6תר י5מק ר' ססדס. מית תכ) ערוס סיס ר1קנ1[7טי( -כסדס
 6תו חתס נמק 6מר יסודס ר' . סרע'5ר

 סוס 1סת6") . מד כ)6 ה6י )ון 6:ור סתעון ור')קתיס
 . מד וכ)6 סען 5יסו ד6 דנמס 151)תיס . נמס ע)ו6תמזי
 ד6. גמס ע) רכיכ סתי6 מן סח6*) נמת ספת6 כססי6תניג6
 6תת6 )נכי וחסו תגיס חצרקן כריין כ) מח6ן סוו151)חיס
 סת6") 6ייתי כמכתס ה6.' . )ע)ת6 תות6 ערית1כח)ין
 שכ[ כפ)ת6 קכ*ס דכר6 סומ6ס 6י)נ6 ומכ) ע)ת6 ע))וועין
 קוק6 6מו6 5עי6 ז"ת6 פז סת6*) ע) ת)י סוס ז6ה)ס
 וסוסריס  סוס.  סר"טון  ו5וט דעי5 ימסכ רסס לתת6ופסו ל~י" סט6'ל  יתכרך דל6  כרכ5ן תיגיס גסל . ימקכר5יסו
 . ערוס סיס וסכמס כתיכ . סוס סר6סון ד6דס סופריסזיעקכ
 ת)6ך 6'סו דנמס וכגין . סתות ח)6ך ד6 סרע י5רד6

 נרססמ1ת
 תות"

 יסר6) דתעו הצד [( .. ע)ת6 )כ)
 דמסו כיון "ת-ר וס6 תע)ת6 ד')'ס זוסת6 פסק )6וסע' )סור"

 כיס דסר'6 כ6')נ6ו6תדכקו
 מות"

 ויסתעו כת'כ תס )תת6
6ת

 . גנ יף 1( . )0 לף 1( ין" פשי ס( ג'ת גר"ס'ת ד( ג"ג 7גר'ס ג( פע דף ג( . גס חית "( מקומותטראה
 וץזך:ן*זיך

 ? לעץ נ0של חאום כי הראשון אדם זח נפט : חיו0 גקשה טלשו[ חפגע דורשנ~[



 י8ףכפ קודשישון בראשיתזהר הזהרלשון
 "סכמס וצד.)ת6 1פנ()נ6?, ס)*ך ת"תכי.~63

 ת6'5ג6 תתסיס ס1ס ע6 ט65ס דגס'י1 נמכתס ה4'סס5יק
 6תקסך ופד[ )תת6 1)גמת6 )תגדט תי316ת6 ד6סני 5'1ןדמ":

 ימרף )6 'רסע'6תס מפן 6) )16ר"יע"דעכת'63"ירכי
 מכתת6 ידטי הסוו . ת)טי)6 ק65 סתטין תסי ןמע* )6ש
 דמפ16 כיון דמ)י 1)6 ט)6ס דזיסר6 נקיות6 וקיית'ט63ס

 סתמ %פ יוסיקל ר' ונו' 6ת ס6סס דרפפכפי366ג(
 ד6 נ6י5ג6 65תת6 05 6תר נע5ת6 6ס'615ף

 כ6)סיס וסייתס תגיס 6כ)1 ופס[ וד6י ט)ת6 קכ"סכר6
 טן סתיס . 36סיס סוי סכ' 6'סו דס6 . ורט עוכיודטי
 סוכ יודטי כ56סיס וסייתס וט"ד . ורפ עוכסוטת
 :ש מ,קן: ן :,1 ים %:י"נ 61נו כ6י)ג6 6מר ד6')1 . סכי 6תר )6 יכעדס 6*רורט
 1 ע)תין גר5ןתסון

1 
 6כ)כס 3'וס כי 6)סיס 'ודע גי

 ד65 ט)יס )כו 6סקיד ד6 ידט ד6'סו וגנין ונו'מתגו
 ד6תר כסירות6 סקר6 ת)'3ו ככ63 י5מק 6"ר תגיסתיכ)ו
 טן תכ5 ת"כ)1 63 6)סיס 6מר כי 6ף דכתיכ סוס.סקו6
 וכ)סו ת6כ5 5% סק טל מכ3 כת'כ דסן סכי 1631 .סגן
 60 6תר רסט. 6100 עגד תס 6תר יטודס ר' )יססרא
 כיס כידך ותעי קריכ 6ת 16ף תתי 1)6 "י)ג6 3ס6ימסיתי
 1תר6 תיד [סח[ תנרתיס )ס 6וסיף 610 ד6 ות)ס . תתות1)6
 6י)ג6 ס0ו6 י5מק 6"ר מת6ת נתס צו' עוג כיסינס
 וננין . ס' נרכו 6סר סדס כרימ ג( כד'6 רימיןס)'ק

 סתטון 6*ר ונו' )ת6כ) סען עונ גיס6ססדיעראי( . - תמס )תיכ) )יס מתדת ס)יק דסוס לימ6100
 )יס 161קיר )6דס קכ"ס דכר6 בסטת6 ופע[ מסנימיןו)ק ילטין 651 תסתכ)ין 65 גס6 כגי דס6 מזית6

 דיסתכמ כנין כיס )6תדכק, תגיס גע6 . ט65סכיקירו
 ימוד6 קסור6 גסס61 3ט1'ן רתספך631 6כתגי ד63 ימיד6י דדכקות6 וכ6תר ימיד6י כ)כ6 .ימיד6י

 דכ3"
 6תקסר ניס

 דתסיתגות6 ת16רמ6 ססו צ3תר פ[ סנן גתוך סמייס וטןסס"ד
 63תדכק6 61ת1 . 6י)גין תכ) ט63ס ימיד6ס 6;)ג6יסכקו
 )כיס תעכ ו,ש 5טת6 תטוג6 ותתססך דתסתגיכ6תר
 כסגויין )תת6 61תדכקי . )תת6 תעי)6 תמתי . )עכותכיס
 סס"ד 6י)ג'ן תכצ ט)6ס ימיד6ס 6י)ג6 וכגקוסגי6ין

 מסכונות כקסו וסתס יסר ס6דס 6ת ס6)סיס טסס 6סלס(
 ותגין תתס סער6 כסס61 )כייסו 6תססך כדין וד6י .רכיס

לשכ

 כביב אין מהלך תו'. בנן מתדלך אלהים ה' קול אתוישמעו
 היה אדם שחטא קודם וראה ביא ופנ[ הל"ך מ"ת אלאכאן.
 מעץ נפרש היה ולא . העליון %ר בחכמת והשינעולה
 נמשך וס7[ לממה ולרדת לדעת הרבה שחשק כיוןהחיים.
 את ועזב הרע את והבין החיים. מעץ שנפרש קדאחריהם
 החיים. עץ עם רירה לו אין רע אחר שנמשך מירע. יטרך לא אתה רשע חפץ אל לא כי 6( כתוב זה ועלהמוב.
 חכמה יודעים והיו מלמעלה. הקול שוטעים היו שחמאוומרם

 שחמאו כי1ן פחדו. ולא העליץ ווהר בקיום ועסדוהעליונה.
 : - בו לעמוד יכולים היו לא שלממה הקולאפי'

 פתח באף אמר יוסי ר' תו'. אף האשה אלדיאכפףנ(
 זה בעץ להאשה לה אמר בעולם. הניחואף

 כאלהים והייתם ממנו אכלו וסס[ בודאי דהעולבו את הקב"הברא
 עץ שמו . אלהים נעשה כך הוא שדיי ורע. טוביודעי
 בעץ אמר שאי14 כך. אטר לא יהורה א"ר ורע.מוב יודעי כאלהים והייתם כן ועל . ורע טובהדעת
 החוצב ביד כנרון דיא כי הדבר. אמת העולם. את הקב"ה בראוה
 ואז הקב"ה אכל זה מעץ כי אלא אמר לא אבל וס1[בו
 ואתם ממט אכלו לחברה שעא אומן וכל [סו[ העזלם אתברא
 אכלכם ביום כי אלהים יודע כי וע-כ עולמות. בוראיתהע
 שלא עליו לכמ פקד זאת יודע שהוא ומשום תו'.ממנו
 בתחלתדיבורו שקייגם אמר דבריו בכל יצחק ממנהא"רתאכלו
 עץ מכל תאכלו לא אלהים אמר כי אף שכתיב אמר.שקר
 וכל תאכל. אכל הנן עץ מכל כתוב שהרי . כן ואינודגן.

 הרי אמר ההוא. רשע מהעשה אמר יהודה ר' לו התירהעצים
 בו בירך ועעי קרבי את אף אותי. המית ולא הוה לעץננעתי
 ותרא מיד הת[ מעצמי לה הוסיף הוא וה ודבר תמותי.ולא

 ובשביל . ה' ברכו אשר שדה כריח נ( כמש-כ טוב. ריחמעלה הי ההוא עץ יצחק א'ר ראתה. במה וט'. טוב כיהאשה
 : - ממט לאכול אותו חמדה מעלה שהי' ההוא מובריח
 שמעון א"ר גו'. למאכל העץ טזב כי האשה דרורא7(

 יודעים הוין מבינים אין ,טהאנשים איך יראהבוא
 מכבדו והיה לאדם הקב"ה שברא בשעה [סט[ משניחיםואין

 נסצא שיהי' כדי בה להתדבק ממנו בקש עליון.בכבוד
 נשתנה שלא אחד שלו הדביקות ובמקום אחד. בלביחיד.
 בי. נתקשר שדכל ההוא אחד בקשר למ לע מתדפךולא
 האמונה. דרך מן סרו אח"כ '5[ הנן בתוך החיים ועץוש"כ
 להתדבק ובאו . העצים מכל העלען שתא האחד עץחוט
 לרע מטוב 51"[ לנהן נתן מן ומתדפך השתטת בו שישבמקום
 במק.ם למפה ודו:דבקו ימפה. מלמעלה וירדו למוב.ומרע
 העצים. מכל העליון שהוא האחד עץ ועזבו שימים. הרבהערש
 חשבעוו: ברלפו והמה ישר האדם את האיהים עשה אשר :(זש"כ
 פיגרם . מטש הךצא צד כבו לבם נרפך שאז ודאירבים.

(טוב

 1 ק:וח ס( רג6 'יחי ד( ג'1 גו6פ'ח נ( )ס 51 ט ס' ח~ס % מקוטותמדאה

 יקייקךזיך



 היהרישין בראשיתזהר קודששון
 הענין בזה לדץ. פעטים לרחסים פעטים לרע. פעטיםלטוב

 בהם. ורהדבש רבים חשבונות בקשן ודאי בהשדהדבקו
 היים. במות. ונדבקת החיים עזבה אדם הקב'ה. לואמר

 שמההבר מי כי חים. נקרא הק. בתוך ההיים ועץשכהיב
 דוי אחר. בעץ ונדבקת לעולם. סיתה מועם איטבו

 וכרעב מות. יורדות רנליה 6( זש'כ לנטרך. דוא מותבודאי
 מיתה בסקום ודאי האשה. את ממות מר אני ומוצאנ(

 העולם כל ועל עליו ננזר לפיכך החיים. מקום וומבנדבק
 שכל תאמר אפשר חטאו. מה העולם כל חטא הוא אםטיתה.
 אלא . כן אין . לכל נודכן שכך זה טעץ אכלודעולם
 ופחדו הבריות כל אותו ראו רנליו. על עמד שאדםבשעה
 אמר והוא הכלך. אחר כעבדים אדריו מהלכים והיוממט.
 כלם והלכו ונו'. ונכרעה ונשהחוה באו ג( ואתם אנילהם
 בו. והתדבק זה למקים השהחוה שאדם שראו כיוןאחריו.
 נשהגה ואז . העולם לכל מיתה ונרם אחרע נכהטכוכלם
 מיתה לפעמים רדטים. לפעטים דין לפעמים נהנים. לכמהאדם

 דגצעהפכהע חרב נקרא וע'כ . כך לו נרם דיצאשמקום לפי מדג. אחד של בקיום תמיד עמד ולא חיים.לפעמים
 לדין. טרדגים לרע. טטוב זה. לצד זה מידשמתד4כת
 הגץ  שבתוב ולרע. למוב בכל. היא מתהפכת למלחמה.מש4ם
 דיהירו מעשיו. על טרחם די' העליון ומלך ורע. טובהדעת
 וזצא וט'. ממט תאכל לא ורע מוב הדעת ומעץ לוואמר
 ! - לשלם טשם ונתנרש אשתו אחר ונמשך ממט *לא

 ונהנה עגבים שסחטה למדמ דרי ותאכל. מפריו רך;כ(חי(
 הזה עץ שדוי העולם. לכל מיתה ונרבץלו.

 דצא וכאשר בלילה. השולמ העץ וד1א וגכן מיתה בושצרה
 : - טיתה סעם סןעטים העילם בנ. כלשפלם.

 דגעו שלא סה שבשלם. רעים ענינים להביןי נפקרי שווי אמר חיא ר' שנידג. עעי רךזפמחנהס(
 ומטעלק עליהמי חופה שהי' דעליון זיו שאבדו דג.ערוטים כי ע,ע או הרע. לדגין עפקחו שהבעי כען עתה.ער

 כל דגינו שאז אמר יוסי ר' ממט ערומים ונשארומהם.
 ערוטים כי ותיומ אמר יוזדה ר' י( שבעולם כשפיםמיני
 אותן מנצו דקב'ה לקף אדם. שחמא כיון וראה בואדג.
 פחדו וא בהן. הקב'ה שהבתירו דקדושים אוריה אותעתטיני
 דג. ץרוטים כי וידש זש'כ . סדן נפשטו שרןיוהבינו
 חפוו זיין. בכלי כט כבוד כתרי באוחן םלובשים היונתחלה
 דגדהה שמרי הבעו וא מחם. נפשטו שחטש כיוןטהכל.
 להם ערםוםיתה הכל. של החירות םן ודגעושנפשםו להם.קוראה
 מאה האדם ושמת זקיפת ברעה ההיא בשעה השלם41כל
 ונהקללה בדין אדם ועמד ;גגו התפרדות נעשה ואזאמה.
 . וניוזנו לדין נכנגצ שלשה אז אטר יוןדה רבי ז(הארץ.
 דגהש. זוהם בשביל בקיוסו נהקיים ולא נהקלל. התחתוןחטלם

 : סיני הר אצל ייטראל שעמדועד
 כאן איכה. 6 ויאמר האדם אל אלהים ה' ריכץךאמ(

 עליו ולבכיה להחרב ד4קדש בית שעתיד לורמז
 אהה ארור זאת עשית כי דצחש יל אלדים ה' ריאמרק * ;גדן כ"ה א"י בדד. "פבה איכה זש"כאיכה.
 על מהו שמע:ן ר' אמר תלך. נחונך עלתו'.

נחעך
 697 7( רס טשיס ד שעת נ( 9 מס)י 5( מקומותנציאה

 ת)ס 3ס6י לדינ6 זתנין לרמתי זתנין . )3יס זתניןלס3
 . 3סו ו6תד3נן ר3יס מס3ונות 3קסו ת6' 3סד6תדכקו
 . מ" . 3תול6 ו6תד3קת מיי ס3קת 6דס ק3*ס ליס6תר
 ד6מיד דת6ן . מ"ס ד6קרי 0נן 3תיך סמייס וסןדכתי3
 ס6 לצ(ר6 63ילנ6 ו"תד3קת . לעלתין תות6 סעיס 3%יס
 וכתי3  תות. יור7ות רנליס 6י סס"ד לק3לך סו6 תות6וד6י
 דתות6 63תר וז6י ס6סס 6ת תתות תר 6ני 1ת1)6נ(

 עלת6 כל ועל עליס לתבזר כך 3נין דמיי 6תר וס3ק6תד3ק
 כל מע6 סו6 6יתות6

 עלת"
 דכל תימ6 6י מסו. תס

 6ל6 . סכי ל16 . לכ)6 ו6תרתי ד6 ת6'לנ6 6כל'עלת6
 6תר וסז6 . תלכ6 3תר כס3דין 36תריס נס)'ן וסוותקתיס ודמילי כלסו 3ריין ליס מתו רנלף. על ק6יס ד6דס3כעת6

 כלסו 161לו . ונו' וטרעי נסתמוס 63ו ג( ו6תין 6נ6לון
 . 3יס ו6תד3ק 5תר לס"י סניד ד6דס דמזו כיון36תריס
 תות6 אנץ . רמתי זמנין דינ6 זתנין נוונין )כמס6דס 6כתני וכדין פ)ת6. לכ) תות6 ונריס %תריס 6תתסכוכלסו
 3נין תנייסו כמד תדיר 3קיומ6 ק6ש ול5 . מייאנץ
 סתתססכת מל3 6קרי וע*ד )יס. נרש *6תלדססו6

 לדינ6. מרמתי נ3יס תס3 ד6 לססר6 ד6 מססר6סתתספכת
 וען דכתי3 . ורפ ס3 3כל6 סי6 תתססכת לקר63מס)ס
 לי6 6וכמ . פכךוי ס) )רמת6 על6ס ותלכ6 ורע סו3סדעת
 וס61 . ונו' תמנו ת"כל ל6 ורס סו3 סדעת ומען )יסו6מר
 : - )פלתין ו6תתוך 6תתיס 3תר ו6תמסך מניס ק3י)ל6
 ויס3מ טנ3ש סמסס תניק % . ות6כ) תצי1 ותמחי(

 ד6 6י)נ6 דס6 . עלמ5 %ל מות6 ונריתו .)יס
 6תסר4צ ד% 5מר מיי6 ר' סנ"ןס פיני ןך;ספמחנהס( - דמות6 סעמ6 ספתי עלמ5 3מ כ)סלס6 6יסי וכד 3)י)י6 דס)ס6 6ילג6 1ו~61 51נ1 מות6 סוי36יס

 ידעו דל6 מס דפלמ6 3יסיןלתנדס
 כ) ייטי כדין "תר יוסי ר' מניס ערותיס ו6סת6רו .מנייגץ ו6סת)ק . פלייג:1 מסי דסוס על6ס 1כד6 ד6כדו סספרה?יס כי ייש כוין 3יס 4?נדפ ו6תפקמו  דייטו כיון ססת6פד
 .ם ש גז,1;,'~ייינני4ןי~ההג; ערותיס כי וידטו 5תר יסודס ר' י( דע)ת6 מרסיןזייני

 מירו 67ינון . תזיינין יקר כתרי 63ינון תתל3סין סוו3קדתית6
 מות6 ד% ידט גדין מנייסז 6תטססו דמ3ו כיוןמכל6

 תט ד6דס וקותס זתיטו "תנרע סעת6 3ססי6 עלמ6נל
 ו6תלסי6 3דינ6 6דס 1ק6,ס ו * פרוד6 6תטכיד וכדין6מין

 י 5% ,"ין ע, ,ת,ך, תת,ול"
  תשל ויי, גנ,ו

 סכ5 . 6יכס )1 וי5תר ס6דס 6) גסש י ויקראמ(
 ע)ס ולת3כי מקד% 3י למר63 דעת*י )יסרמיז
 . ,175 כ"ס 6"י 3דד יס3ס 6יכס סס"ד6יכס

 6תס 4ןור 61ת עגית כי סנמס 6) 6לסיס ס' ד'אמרס(
 ע) ת6י סמעון ר' 5נור . ת)ך נמונך פלונו'

נמוקי
 קשא. ש(יס)מ גש* 97 4."ם דף ו( שנ.ס(י9)1.1(י9

 הזהרזיו
 העלעניס עילמות בין ההפרדות *י' ,גט ממעל: בושמים אחר כח לו יש בארץ הנרל עץ פרי טין שכל מובן פשטיות פי על נםוגנו

 תיבה מן הנעשה ב*ה אא פו' ממ ! בהמיריות לא ולפרקים לפעמים רק יהיה ושכונתיה קב*ה של שהיחור הקחשות הספיחתאו
 : הקמש היהר הפסק הוא הרבר וטעם נחסרה. כה שנקראת מלכות שמרת לרמואיכה



 89כ קודשרשון בראשיתיהך הזהרלשון

 ל6וריי% ליס 3ט%לס.'כ6 ל6'סר6ל ג' מסעל
 . 3סו ול6תתקס6 לקיית6 1סוקין סתכין ליס יסנין5יגון

 כל 6ס סיתס סי6 כי חוס 6סתו סס ס6וס ויקרא5(

 6'סו ז6 61"1 חיילת"ו
 כזר"

 . י"ס[ 61*1 תן חיין געל6 יו*ד וחיס חוס ז6 ופל ע6ימיין " ס ג ,16ת
 יסודס 6"ר פור כתנות 651סת1 ל6יט 6לסיט ס, ךרעשג(

 . תגייסו 6תסגי דתככ6 3ל13סין ק3"ס ל1ן6ל3יס
 תסת-סין די11 . 6ור כתגות סוו 3קדת'ת6 פור כתגותסס"ז
 6תיק מו 6%ין דתל6כי 3גין . זלעיל6 3פל6'ןגסו

 י6)סיס -פע ותחסרסו נ( סס"ד . נסור6 טט0ו6ל6פסג6ס
 דתסכ6 . פור כתגות דח3ו חזסת6 תעערסו. וסדר1כ3וז
 6דס ח3 כן 6תר עחק ר' 7( נפם6 1ל6 מג"סו5תסגי
 כד 3קותי% כיס %תל3ם יקי6 5ט% סס% טניס5תפזי
 לנו% 56ר6 נלנוס6 5יס 561ניס . דפדן גגנ% 5'ס6טיל
 רתיכין ת6יטן סוס 6יסו זפדן נננת6 6וס נש ד6מע3סקוח6ס
 תפריין 6יטן וכ5 רתיכין 6'כון כ5 דטדן ננג% סוסיכד סוסר6 ל3ום' ז6קרון 5מסין ו6יטן *שרייסל16ךק
 יכו סום 651 תכל6. 61תנעי ל%ס. ליס סמרין כלסוקדיסין
 6ינון תנש ו6תפדו דתנ כיון . נסדיס 6*פגך63 נ'%מ)ס
 . %5!ר6 כוער6 דזוכעי6 כאתרנו לעופרין לון דסמרין6ן יחצי ר6סי 6יט! 86 ניס 56ת%ו 651 קדיסק.שמסריין תמם ו6סתלקו 3ים'ן ורומין ניסין תמ5ין דחי5למסין

 ד% דאזא6. סוסרין 6'מן לר%3 לכ'נ ליס 5יכפינ6
 יו%. נכ5 ויו6ג גץשעור6. פ5"ז 6סני נת' סכי ז6סני%5כקס
 דס6 . ש6ס כטונ6 1כ65 . ל6ת~ךה 3"נ סס61י'כיל 6תר. נכסו6 ק%5 ימניד דל6 לון. 'רתי 1ל6 5ע לססר6יגעי
 63תר 5"ז %ענ"ך 1ל6 6מר6 ססר6 סמר6 6חעץ'סלכלסו
 פ*טן 5טם'ן 6'כע סט נקות'ת6 דס6 ד6ר%  דסיןזנגת6 6'לני תערפ' 5ע!רמן לנוסין 765ס 5'ס פנו לנסו .דפלת6
 61'נט ד6רפ6. תננת6 וססת6 ד5פ'65. דננת56חור"ס
 תת'ס3 דנס% . דננ% ונוסת'ן רימין ס5קין סעל3וסין

 : נסו ומדינס1
 כר6 גד נוי6 6-ר . פק תק שסי0 ס' דיעטלוקהד0(

 5'0 נמת ותת"ין 5פ65ין ד6רי האס כ% מ5סליע 5מוןי נשס ניס %תכל . שת6ק3*ס
 וסנידו פכיס 6תכג:ו כדין 3ריין ליס ומתו יקיר6נדתו
 ומור6כס סס"ד תדחלת'ס פ5"סו נס5ת תכ% %יתת6 .לקכ5יס
 ונסע פגתיס פיעיס . עו' ס7% מש כל פל עא'עזתכס
 וסוס פל6י. תת65כי יתיר פ65ס מכתת6 יפ וסוס .קתיס חד6ן פ5*ן 1מ65כת . יגך %3ני תמפ"ן ערו5ע513יןליס פ3יד 3יס. 51שתפספ6 מוו פל מדו 5ש 5תסוילגעריס
 נסקוד6 ק"'ס 6% חו. 6י5נ6 פל 5יס 0גץד ל03רעלמ6 3ני ס% מכ5 יתיר 5י6רש ושתמודע וידפ . 3כ65תסתכל
 : ןש1 ס6דטס 6ת לפנוד טדן תנן %סיס כף ויסלחסוכתי3 פ6י . דמכמ% תנחמ תניס 6סתימו דמנ 3תר .דמ%ש

הוצרה. " רושים אין ישיאל וכאשר ל0כצך. ימהעל
 : בהם ולההגבר להתקיים ושטקים תמיכות להבחשטתנים

 כל אם דיתה היא כי וצה אשתו שם הארם ויקרא6(
 שצמתלקה ועל עולות. אחר בענין וחיה ריהחי.

 על הרמז א"ו שךיץ נראוי. הוא זה וא"1 בסקומה ונכנסהיו'ר
 : יגס[ וא'ו סן חים ל91קת ע"ר חיה. מן חוה 'נ וע בודאי.חים
 יהודה א"ר עור. כתטת ולאשתו לארם אלהים ה' ךי;עטנ(

 מהם. מצה שהעור במלטשים הקב"ההלב"שם
 משתמשים שהיו *%ר. בהשות הע בהאוה שר* כתטתזש"כ
 באים דדו העמונים שסלאכים לפי שלמעלה. רמלאכים עםברג
 מאלדדם סעמ ותחסרדצ נ( זש"כ הדיא מאורלידגות
 שהוטר עור. סתטת שחמאו חשתה תעטרדצ. וההרוכבור
 ארם חמא כאשר אטר יצוק ר' 7( : דגפש ולא מרםנדגה
 כאשר בהחלה. בו שנתלבש ההוא רגביר מלבוש ממנורצסר
 מלבוש אחר. בלנוש הלביוט ועתה . ערן בקהננען
 המהכטת מאותן הךה דצא עדן בק ארם ט שנתלבשהראשון
 צפרניים. לבוש שגקראים לבושים חשם שירמם.שנייאות
 מחטת שוק וכל הנוכבות אווק כל עףן בנן הרהוכאשר
 יבול הוה ולא מרבל. ונשמר לארם. מבבו כלםוקדושים

 אותן ממט ודצסרו שחפא כין שיו. לקרב רערבר
 ממנו ונסתלקו ק,רם. ורהזות רעים פדברים מעק-אהלבחשים
 הצפרניים אמתן אלא ט נששיו ולא רקרהים. מיצותאותן
 רגצמאה. צד הזוהם סביב להצפרניים שמובב האצבעות.בראשי
 טם. נבל ועשנ הפסולת. מוערבה כך נדלים שהםכמו ציי דטוהם. ש5 הצפרניים שתן ארם עדל אלויפיכך
 דוצא. למקום בזיט ערם שלא יי*לים. ואל לחתכםוצריך
 "יב במקום נצרך ולא הטומאה. צד מובב אייריםלכל שויי שלמעלה. כרמיון חהכל "שרפם[ ]אלא לדגע4ויוכל
 הייים סעלי אךרים מלבושים לארם עושה ואח'כההמלם.
 םאמען רםלבהשים ויתן הט בתחלה שרוי התחתון. עףן נןשל
 טתישבת שוצפש ערן. הגן של בושם ריח סעלים הטהמלבושים ואותן הששעק. עדן נן של ווטזה העליע. עךן נן של "יםד4צי

 : בחם שמח טיהבחם.

 ברא כאוש% חיא א'ר ערו. מנן אאאהים ה' רישלד!י,ך"
 להעת בארם רגחבל תט64. אתרקב"ה

 לארץ רצרידו החתעים. לעליתים רומה והוה הכל. עלשצלפ
 והשתחט אילו התאסצ הבריות. אצתו כשוש% כבור. שלברממ
 וסוראכם זש"כ . כוראתו עליהם נפל שחר ואימהלפניו.
 עשה בו. להשתעשע שמחה % שמחה 4 להעתשישמרט. שגמע ינט הכנ"? עו'. הארץ י%ת כל על יויההשתכם
 . עלטצים מםלאכים עתר עליעה חכמה והבין .*נט שגיצ עליעים ומלאכים יקךות. באצצש כוצשן יפה בימהט

 במצות עטר ח~א אחר. עץ על לו צזה אח'כ .דעולם בני שאר מכל עתר רביצ את היגיר ורבין בכל.חזשתכל
 מה החכבוע כתרני 0נצו משתבפ שהטא אחר .רבפו
 *11 האדמה את לעבר קךן טק א4ימ ה' השהחוצכדצב

% ויגרש0 סכהנש 6ת סזן פן מקוס ויככן ס%ס 6ת רינר.שי(  הנהבש א עק יע מום הצן שהם 
 א'ר טו'. 163!ר לק 6סרי 6'מ ויסכן 6לפ1 6*רעו/

 אלעש-

 במים אמעם השכין יונן*
 ושתד6

 שו ש 0 וש. כפ5ת וש רה: תוופ0 ז( ח' 4ש 0 4. י4 נ( *ו. צשס ח טקוכצתנמראה
 הזדלזץ

 ש8 0יע לך השץ מלכות. שה"ש הע,שירית מרה אאי בע*ר ד%ים משפיע ווצא חיים ןמ שיא אפית ט, % שמת אשוא
3%י ש  : האר8ה את העובד איכר 8פ ונפוכים *שופים בחייפ %ח : 4ש ואגן . י**ה יעלת יהי*ה עם שלעתיר . י*ה 



 הזהרישין בראשיתוהר קורשלשון6*

 על דינים ולהשרזק ושבילין. דרכים 4מהום נרם שהאדםהזה
 ההרכ להט ואת והלאה. הה'א מיום קל4.ת ודכשיךהעולם.

 העזלם. על הדינים בקזקף המהפשטים אותן כלהמהדפכת.
 לפעטים העולם. מן להפרע כדי נוונים לרובהשמההפכים
 יריהיה ולפעמים יורנ. אש יכעמים לנשים. לכעמיםלנברים
 ההיים. עץ הךך את 4שסיר זה 1כ4 בהם, שיכיר טישאין
 הלוהנים אלו הררב. להט כבתך4ה. לחמא יומיכושלא
 יכההפכים . והדונאים הרשעים ראשי על ובדילאש

 נקראים וע"כ יני[ האנשים של דרכם לפי כינים 4במהבנו.נים
 זה ההרב. . וגו' הבא היום איהם 'להט 6( ככש"כלהם.
 יהודה א"ר ובו'. דם מלאה לה' חרב 3( כמש"כ לה'.חרב
 מצורה שכההככים שלממה הדין שרי אותן כל החרב.להם

 אדם שחטא כיון וראה בוא רבינם. מצות גל העובריםהעזלם. רשעי על ולקטרנ להרע העילם על ממונים כףםלצורה.
 וכחד משפט שרי וכמה רעים משחיתים כטה גליהמשיך
 המומאה כח עליו המשיך עליהם לההגבר יכול היה ויאמכלם.
 שהויך במה כי נשמע כן ועל העולם. בני ולכל עצסווטיכא
 ממונה כה עליו מושך כך בו. שכתדבק ההוא הדרך ולפיהאדם.

 : - לננדושהולך
 וךאה בוא אבא א"ר וט'. אשתו חוה את ידע ןוקארםנ(

 וממניך . האמת בדרך הולך שאדםבזפן
 ויצא שיזליד הבן בו. ומתדבק העייונה קדושה רוהעליו
 קדוש ויהיה עייונה. קדושה עליו מושך הוא לעוים.מכט

 קדושים. והייתם וההקדשתם ן( שכתוב כמו רבינו.בקדושה
 המוכאה רוח עליו וממשיך שמאל. בצד הולך הואוכאשר
 רוח עליו ממשיך הוא לע,לם מכנו שיצא הבן בו.וכתדבק
 התדבק אדם ההוא צד של בהטומאה ויטמאמומאה.
 ולקהה בראשונה. בו נדבקה ואשתו . ההוא מוכאהברוח
 וף בנו זה בן שהוליד. הבן תק[ ממנו ההוא דדםוקבלה
 רוח מן אהד היו. בנים שני וע"כ . הוא הטוסאהריה

 זה ולכן הוזרבתשובה. הי' אדם שטלדכאשר ואהדהטוםאהההוא.
 שדמיל בשעה אלעזראמר רבי המהרה. מצד וזה המזסאה.מצד
 אדם שמש וכאשר אותו. קבלה בהוה. ההוא זוהםהנרחם
 ואחד ההוא. הטימאה מצד אהד בנים. שני הולידהעמה
 וקין . שלמעלה צורה בדמות הבל והיה . האדםמצד

 זה. מן זה דרכיהם נפרשו ולפיכך ונט[ שלכטה צורהבדמות
 והבל הרע. נחש שהוא דטומאה. ריח של הבן היה שקיןודאי
 . המות מלאך מצד בא שקין ולפי . אדם של דבןהיה
 רעים מדורים כל וככנו שלו. בצד הוא גה-י אחיו. אתהרג

 קן הוא קין. אסר יומי רבי לע,לם. באים ורוהות ושדיםוכזיקים
 יהודה רבי ס( לם. לע הטומאה טצד שבאו רעים מדוריםשל
 שנים. והולידה מהם ינתעברה חוה על באו שניםאמר
 יצא וזה למיט יצא זה הנחש. זוהם של הבן היה הראשוןבן

 לצד וזה זה. לצד זה נפרשים היו שלהם והרוחותלכינו.
 כל קין מצד שלה לצד דומה הי' וזה שלי לצד דומה הי' זהזה.

 באים וכשפים ושדים ורוהות רעים כשהיתים צד שלמדורים
 שהי' בשלימות. ולא יותר. הרחכים צד בא הבל ומצדלעילם.
 שבא עכיעד העולם נהתקן ולא רע. ייןכובביין כתערובתעדיין
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 3ר5 כר6 ס5י 3ר 4)'ד 1נח[ יוג'ס !וסת5 ססו5וק3י)ת
 מססו5 מו . סוו 3גין תרין ד5 וע) 5'סו מס"3"דרומ
 מס:ר6 %י כך ו3גיגי 3תיו3ת5 5דס ת3 כד והד מס35רומ

 ד6עי) נ:עת5 5מר 5)עזר רני דכי5 מם:ר5 וס5יתם5כ"
 עתס 5:תיזס וכד )יס ק:י)ת כחוס 3ס זוסיי5 ססו5גמ:
נ:ק וקין ד)עי)5. 3דיוקג5 ס3) דמי וסיס ד5דסייססר5 וחו מס535. סער5 מססו5 חד . 3ג'ן תרין 15)'ד65דס

 זוס3) כיס5 חוי5סו ד1 ז5 מד ן

 3יסין תדורין כ) ונוגיס די)יס 3סעש וסו5 )6חוי )יסקקי)
 קינ6 קין 6מר יוסי ר3י )ע)מ5 5תיין ורוחין וסדיןו-!יקין
 . תרין ו5ו)ידת מגייסו ו5תע3רת דחוס ע)ס 6תו תרין5מר
 גסיק וד5 )זיגיס גפק ד5 סוס ד!וסה5 3ר5 קדמ6ס3ר5
 )סער6 וד6 ד5 )סער5 ד6 מתפרסו די)סון ורומין)!יגיס
 כ) דקין נוסער6 )ססרוי דמי וד6 )סערוי דמי ד5ד5

 5ת'גן שג ,שז ,ם'ז דגס בגש יונםשבד5
 . סת ד5ת5 עי כסויס 5תתקן 1)5 . כיס נחמרעכ

ו"תייחש
 11 זף ס( ג' 1.קר6 ז( . )7 זף נ( יי7 'טי' ט נ' מ"ג' 6( ות מקוכמראה

 זקזזקךזיך
 והם קין. תולרות שהם לאמת וקרוב *אוראנג-אוטאנג*. וגם *גארילאן ונקראים אנ*ים כמו גרולים קופים אפריקא ביערותשנמצא וירוע , קוף כמו ונב עם היינו מטה של צורה מייוש י*ל 1נס[ . מטגו שנתעברה פי 51ח[ : מרה כנגר 0דה ררכם כפי להענישם פימו[

 *אוראנג-אוטאנג* הקוף מן נתפתח שהארם יתיחתם תומכים *רארוואניזם* בששת המחזיקים מחוקרים . גממה לחיה ארם ביןממוצע
 מתנבאים. מה ימ7ים ואין מתנבאים בארובה כסומא מרברים מם . הזנב הוא ביניהם שמחלק מה ועיקר . לזה זה רומים שהגופיםכיון
 : ולילין ושרים וחחין קופין נעשו מלחמה ונע*ה נעלה שאמרה 1ז1 קוט סנהררין הטטרא יחע וגם ואשה. נחש מן הנולר קין מןתולדתו הקוף שוה להיפוך אלא הקוף מן נתפתח הארם אין התפתחות כאן יש ואם . הנבראים כל של הסוד מובן הקדוו* הזוהר מרכריכי



 4 יכא קודש3שון בראשיתיהר הזהרלשון
 נשתל 1ב1 העולם. צדיקי של הרורות אוהן כל ממט ונתיחמו עוע. ן חכתי5 ו3יס . טלמ6 זזכ6י זרין 6יטן כל מגשאת'ימסו
 ודידיבים והרשהרם דחציפים אוהן כל באים ומקין העולם. ן ומייגי ס ורכפ מ5שין 6יגון כ5 %"ן ומקיןטלמ6

 : שבעילם ' .ע5ת6
 5ס' מגמס %ומס תפרי קין וי63 ימיס תק דיהי6(

 6ייתי ימיס קן מססו6 יקין סטת' % 61 . 6ואוהע
 כתו3 ו3ניכ ימיס 5קן 61תקרי3 ימין 5קן ומסו6"%
 וגי56 61תר לטר5ך ותעתו ותגומ 5קן 1 61תס נ(3וגי56

 ומדת.. יי ס' טק7סתיטגי ו5תר  ציל2"וקדה
 מס ימי

 מקן ועא כתי3 מס וסכ6 סיוהן. לקן 16 סימיס 5קךט6
 דס6 . קר3כיס %ק53 65 ו3נ"כ . יתין מקן 1ל6ימ'ס

 ס61. נס סני6 וסכ5 כתי3 מס מזי ת6 סוס 6מר6תסער6
 כ65. סוס 5ק3'ס מר3גיז וקן 3ו6 61 65סנ6ס סז6 גסת6י

 . 6תר6 לסער6 מו)ק6 1"ט3 5קנ'ס. זקרנג6וטקר6
 רז6 ימיס מקן ע3ז עקר6 וקין 16,1 וממ)3יסןכזע6
 ללעטנ% מ3מרות. ס61 נס ס3'6 וס53 6מר 6לע~ר ר,ס, . 6תקנל 65 61 1ט5 1קכ*ס וו5ק6 ויסי3 6מר6זטסר6

 לה'. מטשה האר0ה מפרי קץ ויבא ימים מקץ דיוץי6(
 בור. כל קץ דצא וה ים4ם. מקץ מה שסעוןא"ר

 הביא ההוא ימים קץ מן וקין דמות. סלאך זה הוא.ומי
 ימין. מקץ אמר ולא ימים. מקץ שאמר טשמע כןקרבן.
 נהנ; ולפיכך . ימים לקץ ונתע%ב ימין לקץ דחה קיןכ(

 רניאל ואמר לטרלך. ותעמר והטח לקץ לך ואתה נ(בדניאל
 דךמין. לקץ ל1 אמר דץמים. לקץ או הימין לקץ קץ.לאיוה
 מה ימי ומדת קצי ה' דצריעני 7( ואמר מפחר רור הי' כןועל
 מקץ הזי כתוב מה וכאן הימין. לקץ או דךברם קץדצא
 שהרי . קרבט נהקבל לא ולפיכך . שין סקץ ולאיטים.
 דוא. נם הביא והבל כתוב מה וראה בוא היה. דגצמאהכהוד
 להקב"ה. דבל היה קרבט וקו בזה זה לרבות דדא. גםמה

 דגצמאה. לצד נם חלק שנתן אלא להקב"ה. הקרבןועיעי
 סור ימים. למקץ הקרבן עיל- עשה קין , 16 1 ומהלבידעכמש'כ
 נתקבל. לא וע"כ לדקב"ה. גם חלק ונהן הטמאה. צדשל
 ליבות מבכורהע. הוא נם הביא והבל אסר אלעזר ר'ס(
 אל ה' וישע ולפיכך . הקדושה טצר ,2בא העליוןצד
 נהקבלו לא שייץ פניו. ויפלו סאר לקין ויחר כן חצלדג,ב"ה. קבלי לא שעה. לא מנחתו 1חל קין ה% מנחתו ואלהבל
 ולפיכך להבל. הקב"ה שלו.4קבלו ק%וצר דפנים 14תן שלו.פנים
 כי כסש'כ . אשה % בשרה בשדה. בהעחם ועזכתוב
 דבל. עם שטלרה יתירה נקבה על טזיא עץ סצאה.בשדה

 לו. אמר כך יהצדה א"ר וט'. שאה תמב ש הלאי( : ,קנ( ללרת ותומףכבהוב
 ככתזב שאת. מה שאת. מעשיך תמיב אםהלא

 המיר. ענין בכל יוהר שבח לו יש הבכור שדוי ,קג( שאת יתרז(
 הימיב לא ואם שאה. הימיב אם כן ועל במעשיו. לה ת,והדבר
 שממט שלמעלה. דשתח זה לפתח. מה רובץ. חמאתלפתח
 ההוא ולפתח שבעולם. רעים מעשים בעבור הריניםעצאים
 ממך. להפרע עתיר והוא הכות. מ4אך זה רובץ.חמאת
 יתרה א"ר בו. תמשל ואתה . שתכרת ער תשוקוע.ואליך
 רעעעלה  ש%שן. אטר אבא רבי ו מ בהשובה. בו תמשלואתה
 שאה. שטעתי. כך אמר יוסי ר' לממה. תרר ולאלמעלה
 4א ואם דגצמאה. רוח של % דוערבקות לך ויסלח מסךיסיר
 שהוא העליק רין כקום זה לפתח. מה רובץ. חמאתלכתח
 רובץ. חמאת צרק. שערי לי פתחו ס( כמש"כ דגל. שלפהח
 לך טמי עזה עליך. וטעמשך בו עגרבסת וזןאצד

 : ו"17 כתרטמז ממך.לדפרע
 זו בשוה. מה עידה א"ר עו'. בשרה בחיותם די1קיי(

 . ד;ולם לכל וונרמאמיהה מ מצד?ל לדיגץירש
 רואים 4נ1 חרי 4%%4 חיא רבי נכ4ט(1. עבור להבל קיןעתכ4א
 שיבט. נושקבל שלא על פניו. ויפלו מאד לקין ויהרשכתוב
 אמר יצחק רן '6( לעדו. היה ודבל האמה ויא כך לואמר
 יוציא איך יודע היה לא להבל. קין שדרנ בשעה וראהבוא

 קלל שעה באותה כנהש. בשיניו נושכו ודדה ממט.נשמתו

 ומגיס ו5טיל6 פתמ6 ד6 5פתמ ת6י . רונן מס6תלכתמ

 65 61י מס6ג6. ירזם 61 6תן3קו% לך 1יס13ק מיגהש)ק
 ד*סו ט65ס ויג6 ד6 לפתח. מ6י רו3ן. מס6תלפהמ
 . רו3ן מס6ת 5וק סערי 5י פתו% ע( כו"6 דכל6.סתה5
 ז6 3סיס ת6י יטוס 6"ר וט'. 3סזס 3סעתס דיוץיק . 1ק14 כתרטמ6 מגך.%תפרע6 ל גשר י% עלר. 61תמסכת 3יס ז6תז3קת סער6ססו6

 . ט5מ6 5כ5 מו% זנריס זסמ6"ל מסער6 לקע65יען ז6 מסער6 ז% ליס. וקעי5 קס ז6 1ט55תת6
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 6תקכי5 ול6 ע5 11פגי1 מ6ו 5קק 3
 כך3ניסן

 6מר י5שק ר' י*( להיליס מס 65% מ6 %י לק6אר
 יפיק סיה יוע סעס ל6 לס53 קין וקעיל 3סעת6 מה%

 לייע סעת6 ניס . כמוי6 3סיגיס )יס גסך 1סוס מניס.נסתתיס
ליס

 ק.'מ ה04 ע( )י י4 מ( מ"ס נו*סית ו( )ו י5 ו( גזי דף ס( )'ס 04 י( .ע ילש 0 )י. % נ( יי פ 6( מיטתכראה
 ד:זד:ךיוך . )י יף '6( . )1 יף'(

 שמתרגמ ,קז, : אליו שייך ההי' שהבגורה פי' ]קג, : 7מ1 שנולרו תאימות ב' לרבות את את הבל. אה אחע את ללדת ותוסף,קג, : הטומאה פצד והוא אישר רבד הוא ושחלג כידוע 1ק16 : אחרונימ מים כעגין הט%4שה ליד קפת הלק תערזגת גקיביו שיוה פ4י
 : תתע לא אם מגך לעהפרעא דעתיר נמיר חפאך ריגא ליום עוגרך תופיב לאואפ



 הזהרלשון בךאשית1הך קדדשלשון8*
 מקום היה ולא העולם. צדדי לכל תלך והיה הקב"ה.אותו
 ע4 שהנה עד א:תו.שיקנל

 אן רבונו. ל2ני כתשובה וחזר ראשי
 קבלה הארץ אמר יוסי ר' ש4ממה. במדור איתו דארץקבלה
 (צחק ר' א.ת. לקין ה' יישם שכהיב וק?[ בה ללכתאותו
 אחד במדור דארץ אותו קבלה לממה אלא כן. איטאמר
 האדסה. פני מע4 היום %תי נרשת הן שכתזב תחתיד.אשר
 ם מק ובאיוה נניס. לא למטה אבל גנרש. האדמה פנימעל
 עליהם שם הדרים אוהן וכל בארקא. הארץ. אותוקבלה
 עשה ושס . אלה שמיא ומתחות מארעא יאבדו "(כתוב
 : וקין עדן קדסת נוד בארץ וישב שכתוב חדצ .מדורו

 ונו'. האדמה פני מעל היום אותי נרשת הן קין דיאכמךג(
 . ס2חד היה קין שדנא בשעה אלע41א"ר

 . לדרט הבאים מעינים מחנות כיני 4פניו שראהלפי
 מע4 היום אזהי  נרענז הן אמר. סה בהשובה דערוכאשר
 אהיה אלא אמתר. מפניך סה אמהר. ומפניה האדסהפני

 הסתיר ולא ג[ כמש"כ אמר אבא רב. ,קון שלינהרסמבניו
 אמתר. ומפניך אמר זה ועל פני משה ויסתר י( ממנופניו

 ' שלא נמתר אהיה שלך פניםמא~תן

 ובשביל וקח[ עלי ישנעי
 : ידוצני מוצאי כל והיהזה

 מעשרים אחת אות %ת. מיצ וט'. אזת לקין ה, דישבםס(
 : עליו לדגן עליו נתן דרערה של אותיותוע%עים

תוספתא
  מעדם מעונשו. מחצה הקב"ה לו מחלמנשא. עוני גדול קין שאמר כיון תו'. ה' סלפמ קין דיצאי(

 ועתה בארץ. תהיה ונד נע לו ואמר בתחלה עליושנזר
 וישב ה' מלפני קין ויצא זש"כ בלבדו. נד של בהעונשנשאר
 להימן בשביל היה ה'. מלפני יצא שכאשר כלומר נוד.בארץ
 ה'. כלפני קין יצא שכאשר אמרו ועוד נע. ולא בארץנד
 קין. לו אמר דינך. על נעשה מה בני אדם. לואמר
 אמר בלבדו. במד להשאר הקב"ה לי שמחל נתבשיתי כבראבי
 בתשובה שח"יתי בשביל קין לו אמר כך. נעשה איך אדםלו

 דתעעבה. כח התזק רב תא כך וכי אדם. אמר לפנע.ודצדיתי
 פתח לו. ולהןדות לרבמצ לשבח דוזחיל ידעתי. לאואנכי
 כלומר לה'. להודות מוב השבת ליום שיר מזמחי1אמר

 : ע"כ דקב'ה. לפני ולדוזודות ולשוב לשבחטוכ
 כאן ענין מה הייא א"ר נעמה. ק תונל דאחדתי(

 שהיו משום אלא געכה. שמה כי רכתובשאמר
 אותן אסר יצדק רבי ושדים. רוהטז ואפילו אחריה. דניםאנשים
 אמד שמעון רבי אחריה. עו ועזא"ל עז"א דאלהיםבני
 עם טתסניה והיא יצאה. קין שסיד דיתה. שדים שלאמן

 שהיא מר אמר ודדי אבא ר' א"ל תיטקות. של באסכרהלילי"ת
 היא שהרי בודאי. הוא כך א"ל אנשים. עם לשדקנתמנית
 בעולם רודות מולרת הוא ולפעמים אנשים. עם ומשחקתבאה
 בבית. יחידי דןשנים אנשים מתאים הרפצת שאלהמקים ובכל . אנשים עם לשרק קיימת היא עתה ועד .טהם

ישרו
 ג' ספות 1( ג'ג ת4ס 0 6 91 ט 4 יפ" 6( מקוטתמראה

 5קי סיס 1)5 ט)ת5 סערי )כ) 5זי) וסוס ק3"ס.)י?
 ק:')ת ת5ריס קתי ותכ ריסיס 0) ד6:סמ טן )יסותק:)
 ק:')ת 6רט6 "תר יוס' ר4 )תת, כתדור5 5רע5)יס

 קך, 6ע )יס ק:י)ת לת,ת5 6)5 )15?י5תר

 . ס5ותס סגי ת0) סיוס חות' נרסת סן וכת'כוקחותס
 6כ5 נורס ?5ותס ס:יתע)

 )תת"
 %ר וכ5ן נורס )5

 .ת%כט5י6ק לס,"ע6ני"
-1 

 ע ז %ס. 'י
 : וקי[ טון קותת גוד כחרל ויסכ וכתיכ וסייכותךוריס

 ונו/ ס5ותס סגי ת0) סיוס 5ות' נרסת סו ק,ן ך441כזךכ(
)

 6)טזר 5"ר
 כסעת"

 . -סתסי סוס קין וחכ
 . )יס )קע)5 וחתיין תזייגין מס-יין זיגי קתיס ומת6כנין
 ת0) סיוס 5ותי נרסת סן ק5תר ת5י כתסוכס 5סורוכו
 5)5 5סתוי תפגיך ת5י 5סתר ותפג'ך סהותססגי

 . 5סתך ותסג'ך 61 וט) פג'ו תסס ויסתר י( תתגוסג'ו ססת'י 1)5 נ( כו*6 6מר 5כ6 רכ' ,ק,[ דע' תכג'ג5סת'ר 5?"
 וסיס וט"ו ,קקי כי יסנפן ד)6 גסתר 6ס6 ד')ך פג'סת6ינון

 תטסרין 6מי 16ת. ת5י עו 6ות )קין ס, דישםס( יסרנגי תו55יכ)

תומפתא

 כ)ותר )ס' )סווות עוכ ססכת )יוס סיר טזעורו6נור
 . ט*כ קכ"ס. קתי ו)6וד6ס ו55תכ6 )סכמ6שכ

 סכ6 6ירי6 ע6י מיי6 6"ר נטתס קין תוג) 41י1מדרזו(

 ש:ש 1 נ;י%שג'%צמ:;:
 עס 6תתג5 וסי6 גפקת. דקין ותססר6 סות. סדיס ס)6תן

 דסי5 תר 5תר וס6 5כ5 ר' 5"5 דרכיי כ5סכרס)')י"ת
 רומין דמו)ידת ו)זתגין . גס6 כככי כסו ומייכ5ת6תיית 6יסי דס5 וו5י סו6 סכי 6*) כס6 3ככי )מייכ6מת-גת

 וככ) גסח ככגי כסו )מייכ6 קייתת 5יסי כ5ן ועדתגייסו כע)ת"
 . ככיתח ימיו6ין כייטין כס6 ככי 5סכמן רומין ו6יכון6תר

סרן
 גס. יף ו( גי יף 1( )ו יףס(

 הזהרזיו
 . הכתרה לשון ואסתר חשגהה. לשון פגיך רור,4 [קח[ . קימא של ~רע אנשיס ורעמסנו ישאי 41א שיו ב_ין יהרס האף שע*י בנין דרעה לוון ואסתר אף לשו, פגיך רורש [קו[ : ו:אגרים נדיס יהיו יושכיהשגל בא-ץ ש*תישב פי ןקט : רלתתא במדורא לאות :צ-ך היה לא כן 4א וים כר. להתיע1כ לא אגל לטקום סמק.ס בה ללכת רק פי',קז[



 8*כב קיישי"ין בראשיתחקר טהרלשון

 מו קייתת 6יסי ז6 געמס עעת6 ות6י גס6. ככגיתתין
 ו6גר*ת וגע%"ס )י)י*ת 6כ) סו6. סכי )יס 6תרססת6

 תע)פ16קזתס6כ6זייוכך
 ז

 6~) יייי סתעוז ,נע %יז 1ה""6ייי רומ ו6ת % ז
 . )יזעיס6

 : ב66צשנ :'ז נם2 וקל'ן6)ת)6מ1,ןימצ,ןף
 ן יו ,ימן נ, וו:ון'סי,,".ן; וק ונדן :עקי,יו,וי

כסע
 ::עעש~

 יסיוי 5סי  רנטלנ קרי-בכנין כ:
 ססל וכי מזי ת6 סתעון 6*ר . 6וס ת1)זות ספר זהנ(

 )6דס )יס 6מתי זקכ*ס 6וקתוס 6)6 . )יססוס
 תית5 6י . )יס "מתי ס6יך וכו' ודורסיו דור דורר4ר6סון
 דמת6 כת6ן )ע)ת6 )תיתי זתיגין ד6יגון קתס6 כרומדמת6

 כעיג6 מת6 6)6 . סכי 1% . )ע)ת6 דייתי מםכמכתת6
 מת6 כ)סו כע)ת6 כיס )תיקס זזתיגין דיוקג6 וססא .)כ)סו
 גפס6ן כ)סו ע)% ד6תכרי דתיות6 ננין עעת5. %יכעיג6
 כססו קכ"ס קתי קייתין כ)סו . גס6 ככגי )תיקםדזתיגין
 ד6 כנווג6 . ע)ת6 כס6י כיס )תיקס זזתיגין תתסדיונץ5
 גסס6ן כ)סי . ע)ת6 תס6י דגפקין כתר 5דיקי6 -6יגוןכ)
 כנווגמ כסו )6ת)כס6 6סר6 דיוקג6 )ון "זתין וקכקס .ס)קן
 6דס )1ן ומת6 קתיס לךיתין כ)סו כך כנין . ע)ת6 נ60ידסוו

 ס6 6זס תו)זות ססר זס 6תר י5מק ר' נ( כעיג6סר6סון
 6יגון דכ) דיוקגי )6דס קכ"ס ד"מתי . )דיוקגי מכרי66וקתוס
 דזתיגין ע)ת6 ות)כי ע)ת6 מכית6 וכ) . )ע)ת6 דייתוןזרין

 דיסר6) ת)כ6 דוד )תמתי תס6 כד . דיסר6) ע)יחש)קיית6
 ערעו קגין ע' )יס 6וזיף ד)' תסגין 6תר . ותיתד5תי)יד
 דוד סכמ וע*ז . )זת קכ"ס )ון וס)יק סגין ע'ת6דס
 נרס ת6ן %גן ידיך כמעסי כפע)ך ס' סמחתגי כי י(ו6תר
 ז6יסו קזת6ס 6זס סו6 61 . סע)יך . פ)ת6 כס6י מדוס)י

 דקכ"ס ידיו תעסי ודס דגסי סע)1 ו)6 זקכקס"ע)1
 ת6)ף ת6דס סגין סכעין 6יגון נרעו וע*ד . גס6 תכגי6%
 זריס )ממתי תע5 וכד . כסו )6תקית6 )יס דסיססג'ן
 . וע5'כ תיתתיס מחי . מדי דויס 16רין65 ומתי עקיכ6דר'
 וקי[ ר6סיסס ע5תו מס 6) רעיה יקרו מ0 1)1 ס( 51תרסתמ
 נ)יסין וכיס . קזיסין ע)6ין ר4 ע) תתג6וייס5. דרזיאל יד6 ע) ססר5 קכ'ס )יס גמית .נדעדן 6זס סוס דכד 6וקיתג6 הל6 וקי6[ וד6י כאפר ססר"ם

 סוו דמכתת6 דג6 ותרין קכעין גץיס6. וחכתת66ין
 .. נקיט ע%י ורזי ג)יסין וסגעין תלא )סית תגיםפתסרסן

השס

 הם והיי אבא. ר' א"ל הלבנה, חטרון בזמן יעעע זהוכל
 עד מתקיימת היא ה נקמה טה ומפני , כאנשיםמתים
 ואנר"ת ונעם'ה לילי'ת אבל , הוא כך לו אמרעתה,
 עד מה;קיימות, כלן שרהן, המזטאה צד מן העצאות מחל'תבת

 רוח ואת ' 6 שכתוב הע:לם, מן הטיטאה לרוח רקב"השיעביר
 לאנשים, לרם וי שמעון א"ר הארץ. מן אעבירהמימאה
 אמומים, וכלם מבינים, ואין משניחים ואין יודעיםשאיבם
 ניאות. שאין משגות מבריות מלא העולם כטה יודעיםשאין
 לראות. לעין רשיה ניתן שאלטלא ,קע[ נעלמים מדבריםונם
 וראה בוא בעולם, לר1עקיים יכולים איך האנשים מתפלאיםהיו

 השדים אותן כל באים וטצדה היתה, שוים של אמן 1נעסה
 ומשחקים מהם התאוה רוח ונום4ים אנשים, מלשמוזחממים

 מצר בא קרי שבעל ולפי קרי. בעלי אותם ועושיםבהם
 : ממנו לרמהר עצמו לטבול צריך . רמומאהרוח

 ספר וכי וראה בוא שמעון א"ר ארם, טשח ספר זדןג(
 לארמ לו ריאה שהקכ"ה ביארו אלא . לודף'
 תאמר אפשר לו. הראה איך וכו', ודורשע דור דורהראעבן
 שרואה כזה לעולם, לכא עתירים שהם הקודש ברוחשראה
 בעין שראה אלא כן, לא לעולם. לבוא שעתיד מהבחכמה
 ראה כלן בעולם, בהן לעמור שעתירים הש?רות ואותןלכלם,
 הנפשות כל העולם. שנברא שמעם לפי רמעם. מהבעין,

 תה בא הקב"ה לפני קימות כלן באנשים. לעמורהעתירות
 זה כרמיון הזה. בעולם בה לעמוד שעתידות ממשהיורה
 נפשותם כל רעולם, מזה י1י1צאים לאחר הצדיקים כלהם

 ארם אותן וראה לפניו, עימרות כלן זה בשביל העולם. בזהשהיו כרמית בה. לרוזלבש אחרת צורה לדם מזטין והקב'העולות,
 ביאיו ארם. תולרות כפר זה אמר יצחק ד' נ( בעין,הראשון
 כל של הצורות לארם הקב"ה שדואה הצורות. לעניןהחברים
 שעתירים ההמלם ומלכי ה2ולם חכמי וכל לעולם. "רבואוהדורות
 ישראל מל לרוד לראות כשדגיע . ישראל עללרק:ם
 וננרעו שגים, ע' לו אתן שלי שנים מן אמר ומת.שמלר
 דוד שבח וע'כ לרזד. הקכ"ה אעזן והעלה אגים ע'מאדם
 נרם מי ארנן. ידיך במעשי בפעלך ה' שסדועני כי י(ואסר
 שרוא הראארן. ארם הוא זה פעליך. העולם. בזה שמחהלי

 הקב"ה תיושל מעשי ודם. שלבשר פע* %א הקב"ה שלפעלו
 מאלף מארם. שנה שבעים אותן ננרעו וע"כ אנשים. שלולא
 ש4 רורו לראות דגיע וכאשר בהן. לויזקים לו וטהיהשנים
 עציב. והיה מיהעזו ראה אחטח. היה תורהצ וראה עקיבאדבי
 היי'י7.שו,וש"' וק" ראשיהם עצסו טה אל. רעיך יקךו טה ולי ה( ואמדפתח

 יי'
 דיו חכמות מיני וע'ב רקדויטה. ודנמה עלי:נים צותתקוזת ך'"יז'אי

 היכ[ שלפרותעליונים ש?רות מאותוע' לשש ממנוטתפרשות
היה

 קייט תלט ס( ג'ג הייס 7( נס. ין נ( *י י9 ט 4נ חלי' ט מקומותמיאה
 יקזדע4ייך

 חראות 4לי ישי לחט גודע האחרונים רורות מן ואתמשקריט החבמות כל היטב ירעו החברייא עפ שכחגון שרבי 4ריי נראה מוחןקס(
 קטניפ תולע:פ מיני ובטה כמה העולפ באויר שצמצא יאו הכלים אותן ובכח , פעמיפ אלפי א* דבר כל ר,מם"4פ להפ"גתהדו1ו

 זו לחכמה ויקראו . מחלות45יח*ל מיני בל המושלליט מאר מאר ערא וחריף חזק ספ ובהפ לראותם ארפ עין ביכולת שאין סאדסאר
 מלא שהעולפ שמעון רבי ירמו וה ועל . מהמ בפכנה תמיר נמצא ארם וכל , נקי אי מקופ בבל ביותר יקגנו והפ ,*באקטעריאלאנ(א*

 ראשיהם עצמו סה פי' ןקי( : חהגיפ שהפ הסזיקיפ כען נפמרים כדות שאר על ירמו , סתימדן ממלין שאמר 'חשח . מהטחותקבריות
 פע1ל1ח מיני חר*ע פפט שיוצאין אתיות ע*ב בן הקרוש קתשפ על ירפו ןיגן סמש: ספר ת%עספר ועח .ט



 הזהרלשון !2רא*למירןצףי% קורשלשון4*

 מנן אדם שיצא עד ההוא מכ- .גרז צפון עמיודיה
 יום כי ור,'מ;מש בו. מח'מב היה בת-לה שדייעדן.
 ש4א מה 3ים. ;4י סודו; לו ינ;נל, !קינו רבונו של איצרותבג*וי
 רבונ,. מצזת על ועבר שחמא כיון ע4יינים. כ4"2יםידעי
 וביכה. ראשי על בידיו מנה אדם והיה מסני. ההוא ס2-פרח
 בקיעות בקיעוק בנופי עשו והמים ערפו. עד גיחון בסיזנ2נם

 והרזיר ירפאל הקב'ה רמז ההיא בשעה שלו. זיוונשתנה
 לשה דצ(פר ודגיח אדם. עזמק היה 1ב1 ההוא. ספרלו
 1ב1 לא2רהם. שהניע עד וקיךן דועלדוה אזתן 4כ4 ינןבנו.
 לו ניהן לרגוך וכן . רבוני בכבוד 4דסתכל יורעהיה
 מפר אמר אבא ר' "( העליון. בכבוד ממנו יהסהכ4ספר
 העליונה, חכמה יורע היה 1ב1 הראשון. 4אדם ל1 הורידוודאי
 להשגיח שזכה וכי הדור, דכמי אלהים לאנשי הניע זה,ספר
 בו. יהבינו בו משניהים וריו נה. העלי הכמה בו ידעבי

 היו ממונים שליהים וש4שה דרזים. שר ל1 הוריד זהזספר
 ההוא. מ2ר אחז עדן פנן אדם שיבא ובשעה 'קע,,4פנע
 לו והקזירו רבזני לפני ובכה ההכלל ממנו, פרח יצא:אשר
 להכיר ויהינעו מ4עשים. רדכמה תשכח שלא נריכמקים

 הזה ומפר 4המך. לו היה ש:2ר למדנו 1כך רבונםאה
 היה אדם תולרות ספרסמקום

 סידות שמעון א"ר תו'. אותם ויברך בראם ינקבה צכר9
 ונקבה זכר הכתובים. שני באלה נתנלועייונים

 הסוד שמכח האמונה. סוד העל-ן כבוד מזה להביןבראם
 שמים שנבראו דמוד שבזה וראה בוא וקטון האדם נבראוטה
 והארץ. השמים תולדות אלה כתוב בהם האדם. נבראוארץ
 בהבראם. כתוב בהם אדם. תולדות ספר זה כתובבאדם
 שכל סכאן בראם. ונקבה וכר הבראם ביום כתוכבאדם
 עליונה צירה היא אין תקבה זכר בה נמצא שלאשידה
 ביחד. ונקבה זכר נמצאו שלא מנךם בכל וראה בואכר4וי.
 נמצאות אינן וברכות הדצא. בטזם טרורו משים הקב"האין
 ויקרא איתם ויברך שכתוב ונקבה. זכר שנמצאים במקוםאלא
 ויקיא אותם ויברך כתוב ולא הבראם. ביום אדם שמםאת
 : בקץר ונקבה זכד אלא נקרא לא אדם שאפילו אדם. שמואת

 כ42מו בדסות1 ויולד שנה ומאת שלשים אדם ריךץינ(
 :הינ דהיא מעת יצהק א"ר שת. שמו אתויקרא

 היו נקבית רודדה ושתי סאע%עו. אדם התפרש להבלקץ
 בעילם. רמשוממים ושדים רוחזה ודצליד עמו. ומתחברותבאות
 באות בחלוסו. דיא כאשר אדם שהיי זה. דבר לך תקשההול

 ומולידות ממ% זמריזממות עמו. ומשרהךת נקבוקרוורת
 א4א מתדפכים ואינם ארם. בני ננעי נקראים ואלה כך.אחר

 כתוב זה ועל בראשם. שערות להם ואין אנשרם.לש%רות
 וכדסיזן אדם. בני ובננעי אעשים בשבמ ודצכחתע 7(בשלמה

 מהם ומהעברות העולם. לנשי באים זכרים רוחות אפילוזה
 ק"ל אחר . נקיאים אדם בני ננעי וכלם רעזות.ומולידות

 בן. ודוליד באשתו וההחבר בקנאה. אדם נתלבששבה
 ,ק"1 הקיקיהן בהתקשרות האותיות סוף סוד שת. יפמווקרא
 אחר ב%ף נתלבש שנאבד שררוח פד זה אמר עידהר'

בעולם

 :קדיית" דס"ךצדן תניפ" "7ס דגפק צד ספ-6 ??ו6 ונגיז עת'ר עעי?ו?י?
 יוט6 כ) יתסתיזס כיס -ע"ן סו?

כגיגזי"
 657 מס כ)"ין רז.ן )יס ו"תג)מן יקיגן דיזייס

 סיעד" עי ועכר דה:, כיו: ע)"ין :יו:יידעו
 דסךיס

 וככ -יס"ס ע) ספה חדס יסוס %גיס 0פ-ק ??ו6סיק

 נ.מן ן הח'.(,ק
 י%( ייפאף ,- .ק ה"

 ונ'ס %5וסס ר"יט" טד וקייי 5דית ת 6יגו, )כ) יכןכרי?
 )יס 6ת":כ 5הגץ- יכן דיז,-'ס כיקי, 5,סתכ5ח 'דע?וס

ספר"
 ספר 6רר מכה ר' ת( ע5"? כיק-ח יזגיס ו"סתכ:

 ע)"? מכתתח יוע סוס יכיס סרח:ין )חדס 5י? גחתיוד"י
 כיס ויזטין כי? ויז:ניחין ע5"? קכי? כיס ידטכיס 5":גה" דזכי ו-16 דר6 חכיעי 6)סין ):ג' 1וע, ד6וספ-6
וסע-"

 תיגן ס)ימן ות5ת דרזין יז6רי )יס גהית ך6
 וקסיןק-,ס

 ,כ:עת"
 ססר6 כ??ו6 6חיד יעדן תנגת6 6דס דגפיק

 5יס ו6ותיכו ע6ריס קעי וככ? 55י -:'? ע"ם גפיקכד
 ויסתד5ון . גס6 תכגי חכתת6 תתגסי ד65 נגיןכע)קרתין
 ססר וד" 5מגוך )'ס סוס דספו תגיגן וכן 5)ו6ייסון)נוגדע

 סו? 6ךס דתו)דות ךספר6ת,ת-
 רזין סהעון 6"ר ונו' 6ותס ויכרך :ר"ס ,גק:? צכ2ךכ(

 ט דענו ' דתסי רז6 652? 'רי" ' 5עגדיןכר6ס
 וקס,1 6דם "תכרידג6

 :עיס ד"תכרי6ו כרז6 חזי ת"
 . וס%ן ס:תיס תעדות 6)ס כתיכ כ:ו 6דס 6ת:רי61לן
 נסנר56 כתינ כסו 6דס תו)יות סקי ז? כתיכנ6דס
 כ5 תי4כ6 . כר6ס וגקכ? זכר סכי6ס כיוס כתיכנ"7ס

ד'וקג"
 ט%5 7יוקג6 6"סו )16 וגוקכ6 דכר כ'ס 6:תכמ ד65

 כחד". וגוקכ6 דכר 6סתכחו ד%5 6תר נכ) חז' ת" חו'כדקח
 6:תכמו )6 וכרכ"ן 6תל כססו6 תךוריס :ו' )"קכ"ס
 ו'קר6 6ותו ו'כרך כת.: 1)6 סכ-6ס כ%ס 6דס :יוס"ת ו'קי6 6ותס 'יכרך דכתיכ וגוקכ6 דכר ד6:תכח כ"ת-6)6
 : כמד6 וגוקכ6 דכר ח65 6קר' )6 6ד0 ד6פ" 6דס טיזו6ת

 כג5תו כדעיתי ייו)ד כג? 1.ז6ת כ5ב'ס 6דס ריוקינ(
 יגקק 6"ר כת סתו הת ו'קי" י1

 ס:ת" תס?י"
 דקע5

י ,הם,,%סכ)דשפ1,ויץ%16ת"מ,ן
 ג% ק

 שיומ 6תיין נח)תיס 6יסו כד גס כל דס6 ס"י )ך תקסיו)6
 ת%ון
1 

 6)ע תת?פכן ו65 %ס נג' גמי
 כתיכ ד6 וע5 כייכ6 סערין )ון ו5ית גס6 כגי)דיוקגי
 ו6פי6 6דס כגי וכגנטי 5::ים כ:כט וסוכמתיו ד(כ:)-?
 נווג"כ:חי

 נזגייסו ויזת::רן ע)ע6 )ג:י 6תיין דכולין לוהין

 6דס 1"ת5נססגין
 ז

 י כר ו6עי7 כקתתיס וטתק-- :קיגוי"
 ד"תקכיד דרוח6 לז6 6תל "טדסר'

 ז6תצטי,
נטיע6 '%" נו%

 1' ג' :טו% 7( ג7 17 0 זס 9 כ( 6 9 ש מקומותמראה

 הזהרזיו
 אלח היינו ]ק.7[ כנודו מקומ איה ושיא4.ם אותם פש1יגים אין המ4אכים ש,ם וה*רצופים העליונות הספירות מור היינו יט ,=נות
 רזיא4 המלאך שרוא הר,ים שד ןקטו, : ההוא נספר להשחמש .ראעים והיו צדיקימ שהיו הדורות עשריםראשי

 מם_
 מלאכיט נ' לאדם

 והייט ספירות. ו,ם רות א ש*ק-אים *קבה. ,נקי' ז:ר בחינת ש4 האלהות גרות הזרוועת מפור פי' ]קטון ההוא גספר עמו ללמורפלמדימ
 א,תיות ס,ף פי' ,ק'וו בחי'4קבה ;י :רמז ן ,רא- ובי בחי' ע4 מרמז שמיט בי והארץ. השמים תולרזת אלה מהפמוק וארץ שמיט מרמז שעליהםחך

 משופ שתניה אב, נמו העולט התשרות על מומזות והן ש*ת. האלה אותיות ואזי בפפן 4פצא חקיקוע בסרר נקשרות שהן סמנ בי*ת%ס4%ף



 46כג ירשלשון בט8אשית1רע8 הוהרלשון

 ונה: ואסת6 נ%דנקות6 יוג'ן וניין ס% יי%וו'
 סוז )6 וגג*כ ,ק'ס( ס11 סיו5") ד6יסו כיס דרכיכוססו6

 כ6חר6. ו)6 גם נר נס6י סוי תס6נ רתו דססו6זיתדנקות6 . תגיס %די 631 נש 6תדנק ת%נ ורומ גרידסען
מ. דתתדכקין כ6יגון 6)6 6'סו )16 דעסון 5תדכשת6~כנ*כ

 9:י,
 "וש יצעי~ג ~ג צג" גג

 %ן יסכנויסרש
 ספ ד6ג1ס 3יאץי שטזר 6"ר זנז' 6ג~ס "ה, כ3 ךי1איך3(

 3תפ5ר וגןסתץ ושיסין נמכתס ;% נג'מכיתין
 מגג% 6דס דגסק תיות5 גס כר סיס ו)6 דסתי6)חיגי
 ד% 3ס. ד6גאעד) 6י)ג6 דסרסי מכחת6 עתיס 61סיקדעדן
 סכיקו 6סס ד6ת6 עד . תגיס דגסקו ז6יגון ו6תתיס6דס
 6סתד43 ט%א. חכתתש 36ין מת6 6גוס 6% כד)ס
 טד תנסון ת*ל"ש . וקוסתין ומרסין ע3'דתין 3סו ועכדיןנסון

 ענדי גיו וכ)כי . דתנו3 3דר6 מכמת6 ססי6ד56ססעת

 משמו ע4מות שא"ר כנצ ישר. בדרך הנפש ובהיקוןהטף
 עחש דם ז בהתדבקוע האחרים שבגים הוכת. ייבא ר'של
 היו לא ולפיבך וקיסו דרו סטא'ל. שייא עליו. שרכבואותי
 אדם של מצ-ו שהבל אמרת הרי הה8אל ואם אדם. שלבצורדצ
 וקט ש"ממה בצורה היו לא שגיהם אבל הוא. כךהרה.
 דךה את ידע והארם כוצב שהשרי הוא. כך יוסי ר' לואמר
 ואפילו קין. את ץהלד כתוב ולא קון. את וועלר התחראעצעו
 הבל. את אחו את ללדת מעסף אלא ויהיר. כת.ב לאבהבל
 בדסזרצ והלר כתוב מה בשה אבל הרבר. מוד הואושק

 ארם התפרש שנה הפלשים סאה אמר שמעת רביכצלמו.
 רהצת סוליד היה שנה וו1רורם מ4שה 4אצק וכלכם4שע.
 בקרבווקג4( נםשך שדךה הווהם של דכח ,צתו מפני בע1לם.1שדימ
 ווצל*ד 4אשיי וקנא ףהר . דיצא זוהם ממנו שכלהכיון
 אדם כל וראה בוא כצלמו. בדטותו ויולד כדיב בוהבן.

 סושך ממאוח רורית כל דרכיו. ומטטא שמאל לצדשדצלך
 . מסנו סר ואינו בו מזדבק יצצמאה 148ח . עצנןעל

 באחר. ולא זה באדם נעושה הדצא דנצטז"ה רוחהשעדבקות
 שמבקשים באלה אלא דרא אין דרהצת של שהתדבקותמשום

 הם הישר. בדרך לכים  שה הצדיקים אלה אשרי בהם.להתדבק
 : ארץ ישכט"שרים כי 6( כהעב ועלירם ,עולם. זכאי ובנידם . ב4צצעזכארם
 הע אנוש בימי אלקןר א"ר תו'. אנוש ימי כל ריךץיךכ(

 לעצור וקממים כשפים בחכמת האגשיםמבינים
 חכנ4ו קהבו *צהש יטבא ער עכן. שיצ*צ ואלה ואשרצאהם שהןי בה. שרעמוק העץ %י של ודצמה עפ ודושןאעדן. כגן אדם שיצא הטם למן ארם דךה ולא דחשסרם.כדאע
 עצחך ש הע5שטת. חככחוע אהען ראה אנוש בא כאושרוךיא.
 עד מהם ולמדו וקסמ-ם. וכשפים פעילות בדן ועשובהן

 קןשהם ויו וכלם המבול. בדו ההיא וכמהשגתפשטה
 . ועקככצת באותן נח אצל ושיפים ודךו להרע.פעולתם
 דם שהרי . עליהם לשרהע הדין יוכל לא שלעולםואכיז
 התהרלו אטש וכע ושיין. עאיי 4צרק לכל לדדית בחכמהעושו
 ה'. בשם לקיא י4חל אז זש"כ האלה. בו(כבצח לעסוקכלם
 בדחא אחיכ בעההם שיזץ הצריקים אצון כל אטר מיקרבי

 ץצקי. סתושלח ירד כבצ בושם. לכוצת עכהי כלםזק-צא.
 מה נ( ואסרו ברבונם בורדים רשעים  ושנתרבו עד יכלו.ה4א
 לפי אלא איטרים. דךו כצ טכעית וכי נעביצו. כישדי

 שנפקדו העולם ממוני כל וידעו האלה. חקננצח כלקרדש
 כמו רקולם את יקב"ה שההזיר ער בדם* בוטודם והיו4יהם.
 ח-זיר ואח"כ במים. טים הוה בחחלה שווישהיה.
 השגיח ברוזמים שדןי לצמרי. נחרב ולא כברעייה.%ולם
 בימי אלהים. כתוב ולא ישב. למבול ה' י( שכהובעליהם.
 בהכמות מסתכלים הע הרו אהו של הגערים אפילו*נוש

 היו. מפשים כן אם ייסא א"ר בהן. מבינים והיועליפוה.
 המב.ל סי עליהם להביא הקב"ה שעהיד יודעים ויושלא
 ספשוו: אוה. אבל הע. יודעים יצחק א"ר בהם.וינצתו

בלבם

 כדק6 ע3ח6 קכ*ס ד6תי3 עו 3סו פרמ5ן חטה .ע)יעע ד6תפקון דפ5מ6 תתגן וכ)טו מכתת6ן. 6יגון כ3 ידעידסוו ננין 6)6 6תרי ק6 סת עפס"?6 %י וכי . נפנדט כיסדי
 )יס 6פי3 31כתר 3ודים תיס סו,ם 3קדתי64 דס6געס

 כמכיות6ן תסנוק סוו כ)טו -דר6 דססי6 יטקי 6גה)וד6ג1ס 3יהווי ,)סיס כת'3 1)6 יס3 )תנו) סן י( דכתי3ע)ייטו יצמ נרמתץ ורא תכ)6 6תמהינ %1 . כקדוהפ5)ט)ח6
 וקנו!ףתכ"ומ'עוו

 ע)ייסו )*יפ6ס6י יךס4*2"
 ס?ן

 ססכות6 6חיו %) ידעי. מגדט י4 ש"ר כפיקותין סוצ6

 גש ת)יס 1( ג* *ג 0 ט ס ט 48יג' * וכצתטיקה
 הזהרזיו

גי ע יעםסתג*נקיטיי  'ת יא 4טר 
 4,שט1יהיית"ן

 של יי"י נ"יש:י י"8יטה
 אא*ששה גאר8 לה*8 הר4צית ש884 בצרח גולד לא וצא ט ולכן הנחש כ8 פן ווהמא קצת בו גם טעורב תית 8*8 גנרא אדסטכח שהנל שאע8*י אג( : נולדו ההפא קודם והבל ושקין פחשמע הארם נוצר שט 1' 'ום של העועות שם ושטררו ,שי כי ל*ח טגחרריןהשא

 ו שי*ר חדעת עץ אכילת ע*י חייגו אג4[ : תמאמיבעולס



 הזהרלשין בראשיתזהר קודשלשון16

 אש על רגצצנה ההוא כלאך יודעים דיו שהםב4בם.
 יוכלו שלא אוהם לעציר דעים י ,הי כיס. על רומכונהוסלאך
 על שולם שדקב"ה ידעו לא והם . עליהם דין4עעיה
 שהעולם הבינ. אלא העים. על הדק יבוא ,כמנוה"רץ.
 העו4ם. ענעי כל מתנרג :בדב האלה. ככינים בידינפקד
 כשניחים הי. ולא בהקב"ה. טפתכ"ים דיו לאולפיכך

 בכל פכריז העדש ורוח הארץ. שנשדהה עדבכעויקי.
 אינם. ע.ד ורשעים הארץ מן חמארם יזרו 6( וא.בר.יום

 .רר הצדיקים. אלה שד.1 הד.א החק נל לדם הקב"הוהאריה
 דעו4ם סן שנפקלק. כיין בע.4ם. מהקיימים ירסך.מ;וש4ח

 מן יימחו ככש"כ ינאבדו. עיידם הדין אה הקב"ה הורידאו
 'האיץ

 בוא יומי א"ר וט'. ואיננו הילהים את רנוך רירע41לו4נ(
 זעתו ראה ודקב"ה היה. צדיק וצוךוראה

 וללקוט נ( וש'כ . 17יחפא מרם (פתו ולקמ אח"כ.שיחמא
 מרם רקב"ה אותם לוקם נצב ריח שנורצים לפיעןשנים.
 יכדם להאריך ואיננו אלהים. אותו לקח כי ואעטווז(כאו.
 שלקחו לפי דבעם. מה יכים. כאריכים שעזץ אנשיםכשאר
 רקב"ה לקהו דגוך אכר ר"א זבנו. נדגיע ק.רםהקב"ה

 העלי.נים אוצרות כל בידו וךסר מרוכים, ישכי דעלדי הארץק
 לו הי' שספר לכדנו אכר אבא ר' י( בידו. נבשרן וכלםעליין. מלאכי  שבדומשהכידם דקיק.ק. אוהי.ת כמהרי מכקחיהוט"ה
 דוא ווה היה. אדם הו"דות דנפר מכק.ם הזה ום8רלרג:ך.
 לנער דגוך ה( ככהוב ,קכנ, נעד שנייא וה:א אלדים. א.תולקה כי ואיננו זש'כ ,קגכן נלקח הארץ מן שריי רגמה. ולסזד
 כוסר ודוא בידו. נכברו עלתנים אוצרוה וכל דרכו. כיעי
 בעז. נמכרו מכההוה ואלף [קגד[ ולירצת בעשיתוניהן
 זה כן ,קג:[. לרב.ט ענרוה וקוור יום בבל ניטל ברכ.קמאר
 אלדים. אוהו לגץץ כי זש"כ לשיכועע. רקב"ה לקריהעילם
 העלה כאשר . דנוך סכר שנייא דספר נממרוסטנו
 רדיים עץ לו דראה עלתנים. ננזי כל לו הראה דקב"האוהו
 שנצכוה העץ לו הראה וענכיו. ועייו דק אנעעוהבהוך

 - מזב,מאיכלי
 לדהר1ים דיהיכול ז:. ל' ה

 ן
 ולדיות

 דכידים אוהן רם וי_איס הניך. בככר ריאים אנ ורני שם.הכיד
 לעולם. כהם ת?כה לא לרכ. נהניה רעליינה שחככהעליונים

 : 4ןזדיעם וברית. ליראיו ד' סזד .(ככש"כ
 יוסי א"ר ונו'. ינדכנו זה לאכר נח שכו את ויקרא'(

 א"ל בללה. העולם יריה כהי עד עילם של רב,נ:הקב"ה. לפני אדם אכר בעבורך. דאדכד ארזרה שכתיבדע."ם. אה הקב'ה שקלל בע:עה אלא דע. י היה כאיןן
 עד כצפים והיו . שלך כדכתן כדול בן לך ליד ש.עד

 באות רשום מהול אוהו ראה ע2.לד ן וכי נה. שנילדרשעד
 על שמו קרא אז עמו. כהדבקק שהשכי"ד וראהדקד.ש.

 לקצר לורע יודעים היו לא בתרלר . אח"כ ייעשהכך
 נח ובא כיון בידיהם. דאדכה עבידת עושים יהיולדרש.
 האדמה ירוכת דגצרכים רכלים .כל אכנוה. לדכההלין
 טן ידינו ומעצבון ככעשנו ינדנצו וה זש"כ פיוות.יג;עשה
 זורעים שהיו שנחק"לה. ככה האדכה דיציא שדואהאדכד.
 רבי דאדכה. איש כהיב ולפיכך ודרדרים. ק.(ים יק.;ריםרג:ים

ידצ-ה

 . 6כה טל דתתנ6 -ל6כ6 ססי6 ידטי סוו דק':ון3)3ייסו
 'כ)ין ד)6 )ון )תט)ר יד:'ן וסוו תי6 ט) ד,-;קוססוה
 פ) ס)י; דק3*ס ידפי סוו )מ ו6יגון פ)ייגי -יג6)-ט3ד
 דפ)יו6 מת6ן סת 6)6 ט)ף6 ט) דיג6 ייתי ותגיס%טח
 . ט)-מ ת)י כ) 6תגסינ ו3סו תתנן דהימן 3ידמ6ת;קד
 תסגיחין סוו ע6 3קכ*ס 3יס -סתגלן סוו )ח כךו3גיגי

 3כ) %ריז קודס6 ורוח 6תח3)ת ד5רט6 טדנפ3ידתיס
 *לן"מי~גן;ט ן סשג . 6יגס שד ורסטיס ס6רן תן מס6יס יהתו 5( ו6נוריו-6

סמרו
 ת6 יוסי 6*ר ונו' "יגכו ס6)סיס 6ת מגוך ריןעהלרנ(

 )יס מת6 וקכ*ס . סוס זכ6ס מגוךמזי
 1))קוס נ( סס"ד . יסרמ )6 טד )"ס ו)קיס )3תרדיסימ
 )6 טד ק3"ס )ון )קיס ע3 רימ6 דיס3י כנין .כוכגיס
 יותין ל%כ6 61(כמ 6)סיס 6ותו )קמ כי ו6יגגויסרמו
 ד)קמ 3נין . עסת6 ת6י יותין 6ורכי דסוו גםמ 3גיכס%
 ק3*ס )יס נסיל מגוך 6תר ר"6 זתגיס תעי )6 טד ק3,ס)יס

 ט)6ין נגזי כ) 3ידיס ו6תסר מרותיס )סתי "סקיסמח;-ע6
 . ט)6י ת)6כי תסתתסו ד3סו . נ)יפין סתרי מכתמןות"ס
 )יס סוס ספר הגיגן 6מר 6% ר' ד( . 3ידיס 6תתס-ווכ)סו
 סו6 וד6 סוס 6דס דתו)זות דספר6 תל4םר ספר וד6)מגוך
 כי ו6יגגו סס*ד ,קגנ, "געי) ת6רפ6 דס6 דמכמת6רזמ
 )גטר מכוך ס( כדכתינ [קכנ, סגטר וסו6 6)סש 6יהו)קמ
 תסיר וד6 נידיס. "תסרן ט)6י גג,י זכ) דרכו פיט)
 . 3ידיס תתתסרן תסתמן 61)ף וקגי[ כ)ימות6 טנידויסינ
 יקגסו. )ת%יס קסירין זקכיר יו-6 3כ) גכי) כןכ6ןמהס

 6)סיס. 6ותו )קמ כי סס"ד )כמוסיס ק3"ס )יס גסי)מט)מ6
 ד6חיד 3סגנת6 . דמגוך כפר6 ד6קרי ספר6 6תמסר ד6ותן
 דמיי 6י)ג6 )י 6מ-י ט)6י גגזי כ) )יס 6מתי ק3"ס)יס
 ד6תסקד 6י)ג6 )יס 6מתי וטגסוי וטרסוי גגת6 ת)יטות3גו
 ומת5 . דטדן 3גגת6 ד6דס דוכת'ס ליס ו6מתי 6דםטליס
 )ט)מין תנייסו "תככי 1)6 )סו מתנ)י ט)6ס דמכמת6טג6ין גסידי 6יגון זג6ין דמגוך 3ססל6 ממיגון וכ)6 ת-ןתדיר6 ו)-סוי תדיר6 )קיית6 יכי) ד6 פקוד6 6דס גכרד5)מ)י

 )סודיטס וכריתו )יר6יו סן סוד ו(כד"6 -
 ק3,ס ד)ייס 3סטת6 6)6 ידט סוסתג6 יוסי 6"ר וג" יכמיגו זס )6תר גמ סתו 6ת ריקראו(

 י5רמס 5רורס רכתיכ .ט)ת6
  כטכה-י

 1"ל נלסיות5 פלת5 יי5 תתי טד  טולס כל רכוכו .סכ'ס תתי  5דס 5יר

 ן63ת נ!יר ליס ם ד6תי)יד  וכיון . ננו ר5תילירבכס5
 ט) סתיס קר6  כרין  כסדיס. תתרכק5  בכינת5 וממ6קדיכ6
 ו)ממ)ד )תזרפ י7טי סוו )6 3ק7ת'ה6 )3תר דט3י7תס

 נמ ד6ת6 גיון . 3ידייסו ד6רט6 פו)מג6 ט3די וס1וו)ממרס.
 6רט6 ללקג6 ז5ריכין ת%ין וכ) . )סו 5ותגות66תקין
 תן עינו ותפ35ון מתככגו יגממט זס סס*? פיריןתט3ד
 !רפין דסח . ד6ת)עי6 )ותס 6רט6 6פיק ד6יסוסמדיס
יספס יני . ג""7תר, 6יס כתי3 ו3נ*כ . וזרזרין נו3ין וק5ריןמסין

 גת. 97 י( ג*ס ת4ס 1( ג*נ פכ4 ס( )י ד9 ד( ,' יי ג( ט 97 0 ק74 *ס 6( מקוכאמדאה
 הזך;רזיו

 בס4ר הגל כתב והוא עלאין ננוי גל הקב.ה לו והראה נומה עליית פעמים כמה מקורם לו הי' ונוראי השמיפ לרקי? שנלקח 4ף,קינן

,י יי,שם ,יע.רו
 פ 14 אלההע4דוחוע אוס[ גנוה. שעל ה
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פש""לש14ג
 סויתון 'היר כותיס 5קת6 סויתון 6תון 6י קנ"סה")

 !:ן י:'גס מ :,,""גס :41' ש",י.:(

 ,פא: ען:צ"מל"ןן!:ש,ן-ל4"
 כדדס6

 ני ש"ן 1ן: ו6תע3רת כס,זוסת6. 6עי5 פ5ווס סת6"5' 6ת6.
 ט)ת6 כל 1ט) 6דס ט) ו6תנ,ר ץמטת6 4תר י1סי ר13ס(

 ת6תמיס. 6תסרס תיד 5כטתית6 %6יד 6נ6 6ת6י 6תרתיתס
 י6'נון . 61י5יד1 עת'ס 61,דוינן 6תיין סוו ט3ידה1)2גוע1כ

 כס6י. וככתי '33יל6י יכ'ת6 3פתמ6 וסר"ן 6דם 35ניס6סן

ט)6ין
 1קכח,ס

 י("ו מג'ס :%5תי1%ק1התרחק1
 ::ק יס ,ו" וי'ן "5ה:'

 :וו."
 נ."ין=

 : - כתרייסו כ65 וסט6ן וגו/ סכס טוכות כיסקדס

 סו61 46ן 'וסי י' תנ' עו'. כ6ין סע הנפיליםו(

 דוועגג יצןיזבגן גטיץשיךזתגוזניעס6ם עלת6 3סחי ל"תקיית6 יכ)י סיך תית6 ו6י . ד5ט'65תקדוכה6
 : ג1גע 5כטכ:מ םהדןיג1%2צ1, 65תססש6ןננבליג

 יסודס 6,ר . סננעשס ספס ט( 56סיס כני 6קלוןנסי)יס 2ע י%6פי לטצג1%פ2 י6 ץת6 ך5"51יגד%3ז :ב2ב ספו %נתר תכש. 65תפסס6 יני5ו ו% כיס 6תקייתוכ6רט6 ו5%יתי קכשס 5ון ו6סי5 5טי65 דתרדו וט61"5 ט,"6וסני
 גסרש ססיס ס( סתס וכתיכ סס2 5נסי תעו5ס06

 שנתקליה. מטה שעשה בקרבן האדמה את והוציאצדיק.
 ה"דם. בעבור האדמה את עור לקלל אוסיף יאשכתוב
 מה על שם לו קרא וע"כ הארטה. איש נו-א והובשביל

 : וקכי, לבואשעתיד
 הגה. מובות כי רארם בנות את האידים בני ד*ר*אד6(

 שכאשר טלסעיה. שנפלו הנפייים מאיהן הםאלה
 ונו'* בצלמם אדם נעשה שאמר אדם. לברוא הקב-רבקש
 שנאמר יוסף כדמיון ירו. על נפקדים הם וידיה:כים. על ומצוה נניר דצא להיות ע4ענים. ע4 יאש אותו יעשוחבקש
 לו קסיט רגולאכים ואלה האיץ. על פקידים ייפקד נ(כי

 לפניך. לחמוא שעתיר עו' תזכרנו כי אנוש מה '(ואמרי
 הייתם עתר כמודצ. למטה רייהם אתם אם דקב"ה 9הםאמר

 תו'. האדם במת את האלהים בני יייש מיד מטמיחוטאים
 ,קכא בשלשלאות ודגגירם לממה הקב.ה יהפילם בדן.חשקו
 שנקיאים רב. הערב נשמות שמהם ועזא'ל. עז"איהם

 ויפיכך הי%ת. נשים אחר לזנות עצמם שהפילו ע4נפילים.
 שם, חלק לרם יהיה שלא הבא. עולם מן הקב"הרפילם
 אל ישצנאיו ומשלם כסש"כ הזה. בעולם שכרם להמונתן
 אלרךם. נני נט*% קין של בניו אמר חיא ר' ד( להאבידו.פניו
 וגתעביה זורם. בה רגדל וצה על סמא"9 בא כאשרשארי
 אנורם. לשאר יומה וףתה לא שלו יתבנעז סין. אהוי4רה
 האלהים. בני אלא נקראים היו (א ש* צד מן ונאים אותןגל
 העולם כל חצל ארם על שננזר טשעה אמר יסי ר'ס(

 מאשוצ. פורש הרה מיר 4כהלה. מי4יד אנ. ומר אטרמיהה.
 ואותן מממ. רלרו עמו ומודותות ב"ות הי* נקביה יודצתישתי
 והם אדם, בני מש ינלי"ים שבעולם. דגהיקים 9ושמלה
 כסאות4 ובבתי ובבח-ות הבהז בפתח ושורים אנשים אצלסצוים
 דוגין עם שךי הקרוש שם בייע בפתח שנמצא הא-פ51כן

 זש'כ מםמ. ומרורחקים בורדדם הרמזת אלה כל ,קכה,הע4יונים
 בב4 הננעי אלו יקרב. לא י%ע מה באהלך. .קיב 4א ינגע'(

 העליונים ליופי הדונפת במת ארס תליר ריהזוח ומאוהןאדם.
 בנטז את האלהים בני ריאו בתוב ולכן התחתונש.וליופי

 ו - אהרעע כלם יונו ינו'. דגה מובות ביהארם

 ששא שהם "סי רן למר . תון ב"רץ רי הנפ'ליםו(
 הקבשה שהפים שאקצי כסותיא"ל.

 הזמלם. בשה לחתקיים יכלו איך תשאל ואם שלמעלה.טקדושה
 הארץ. על יעופף ועוף ברם שכתוב מאיתן היו הם ודיאא"ר
 תש% ואם ששרמן כתבנית לאנשים נראים שדם אמרווהרי

 נגים. לכמה להתהפך ווכיש אמרו דוי לדהרפך.איךיכ61ם
 כאגשים. נראים השץ העולם באיר נתנשפ שירדוובשעה
 ומהגשמו הקב'ה ורפילם למעלה שמרזז דם ועזאשל ונז'אואלו
 גו ואח'כ סממ. להתפו%ם עוד יכלו ולא כך נתקיימובארץ.
 נששש וט%דש קקימ הם חה העקיש ןותח~. %*צו

 הצרש תמ כא כשנ ש6ח*. כפץ ביץ חישים תש" אי הטיע. ושה ת( במא*ע. מריםוען6ם וא" גרש. יטקש "ש "רש מת( חז*חלששש.
 וגוש ששש ק שש גטב וחם. ומף נאים*חר

 לה-1וצצ פ-ה%ע

""
 5ע %8יפ"ש%01ק 69. 0 %0שי טצ""ל6 9ש.מקהנצומיז"

 90"*698*טפלי

 הזהרצי
 ופמורים מצוח בפ8רכנזנר ןי8ריע י-1 חש ושת 1י קדמ: יקה *ל ש%א כ4 ע" ממת 6ש 4ק "קתע 4מ העי שם 4 ",י"
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 יהודה א"ר ע-'. נארין דאדם רעק רבה כי ה' ירא 1"ן
 ער מאהם ,קמ4אה זלא עיש-ם. די רעזקכל

 משריקים שהיו -ם. .מי ה"רץ. על לרנם דמים שופכישדיו
 רק כאן כהוב , מ הי כ4 ר; רק זש"כ הארץ. עלש-עם
 . ה' בעעי רע יהודה בכור ער ויהי נ( שם וכהזברע.
 המרים אפילו רשע לא. א"ל רשע. הוא אין רע וכי י,סיא"ר
 רשע. נקרא כיום. לו עשה יסלא אע"פ דברו. ל4,דידז
 לא דכיה רעך. הכה 4מה לישע ויאמר נ( שכהיבכמי
 זרעו. ?:משהיה סי אלא נקרא לא רע אכי תכה. אלאכתיב
 הטומאה ל-זח קף וק כף וגיהן לארץ. יכממא ;גמווטסמא
 בהיכ4 נבנם יאינו דעם. בל ר; רק שנהוב יע.שנקרא
 הש:ינה נדחית שבזה לכי הש:'נד. פני רואה יאינוה:לך.

 -מה;'ים
 דין ;יוה הקב"ה כאשר יאה א ב יוסיא"ר לבי א4 ייקעצב בארץ דאדם אק עשה כי ה' ךינךןכם7(

 לו ימר"יזים הקב"ה לפני שאים - שדם אע'פ העולם.ברשעי
 מסתכל יכאשר דעולם. סן להאבידם ריצה אינו ייםכל

 ימאריך ידיו. ס?שי שדם כפ,י עליהם מת,דםבמעשיהם
 ומהנחם _חמה, מקבל ידיו מ?שי שהם יכי_ביל כעולםלהמ

 ככיכול דין, ב-ם לעשוק יבקש יכאור עלידם, וחםעליהם
 נמש"כ ;לידם. .עלב ידיי כעשי שדם י?ן כי .נע1ב
 הוד '( כהוב דרי קש"ל ואם קדמודי. דנ;ל לא יחדזיןי(

 אל ויהעלנ וראד ב-א אנל יו. ב:ק יקדוה עוז לפניווהדר
 כמש"כ לבו. אהי. לבקים 4א עעצב לבז אל כתוב.לבו
 יינחם אכר יצרק רבי ,קגטי יעשה ובנפשי בלכבי כאשרו(
 לעמו. לעשית דבר אשר דר?ה על ה' וינרם ה( ככש"כה'.
 אמר ייסא רבי לרע. אמר הזק'ה רבי ל4'ב. אמר ייסארבי
 ודס ידיו מעשי שהם כפעי כקנקם שהקב"ה שאמרו כ:ילביב.
 אמר חזקיה ורכי י2.יו, נאים ד .טהם מפני ויתעצב.ע4יהם.
 ק.-'מ'ן כקבי עולם. רשעי לה"ביד סבקש דקב"ה שבאשרלרע.
 כה ןי תגהוכין שמקבל כמי נבינ-י הנח.:ין ומקבלעליהם.
 זאין ,ק)ו נעשה הדין ודאי תגהוכין שקנל .בי'ןשאנד.
 ש:קבל מרם בהשזבה. קולה טהי כתש'בה, דה ההדבר

 הדבר עזד תזלה אין עליהם הנח-מין קבל ואם ע4ידם.הנחימין
 . דין על דין מ.סיף ואז . נעשה והדין . כללבתש.בד
 הרשעים אה ומאביד הדין. ל;ש-ק דה-א דין לךקיםוכנביר

 תנחוכין. קבל ה'. וינחם שכת.ב ב:קר" 4-ךו וה:ל העילם.כן
 הדין. לעשיה הדין למדת _כ.רה עקן לבו. אל זיתעגכואח"כ
 קבל בארץ. האדם את עשה ני ה' זיעהם אטר חייארבי

 שהוא . בארץ לאדם דקב"ה עשה כאשק וחדוההנרוסין
 להקב"ה משכהים היו עליון מלא:י יכל [ וקי העליון דמותכדמיזן
 סאלהים מ?ם ותהסרהו ט( אמרו , העליון. בדמות אותוכשראו
 על דקכ"ה נעצב אדם שדטא ולאדר תעטרהו. והדרוכבוד
 לפניו שאמרו השרת למלאכי פה פהחון שנהן כיוןשחטא.
 ובן רמכרט כי אנוש סה לאדם. לברוא מבקש כשהיהבההלה
 שבקש מפני לבו. אל ויהעצב יהודה א"ר הפקדמ. מאדם

 ואומרים ההלוץ לפני בצאה י( שנאמר הדין. בהםלעשות
 כתוב לא מה מפני יצחק ר' ואסר חסדו. לעולם כי לה'דצדו

 '0וןס 6"ר וגו' 63רן 60דס רעת רכס כ' ס' ךיר(ו"(
 פד חו3חסו 6:ת)'ס 1)6 פ73' קוו כ':'ןכ)

 ועיייזי,%.:"7ןי"י,,ן"'ו';יעשלעמנ,ן:י
 6ריס 6פי)ו רספ )6 6") ר:ע 6יסו )16 רפ וכ' 'ום'ה"-
 רסע 6קרי . נויד' )'ס פ3יד ד)" הצ"נ ח3ריס )ג3יידיס
 )6 סכית רעך תכס )ת0 )ר:ע וי6תר נ( דכת'3כ-ס
 6ורמיס דנוח3) ה6ן 6)6 6קרי )6 רפ 36) תכס ה)" :כת

 נוס636 )רומ ותוקפ6 חי)6 1.:י3 6רצ6 וס6יכ נריויסוסקי:
 3ס)ט-'ן פ6) 1)6 סיום כ) רע רק יכקי3 רי-יק-'
 :כיגת, 6סת)ק דכס6י 3גין ככיגת, 6פי חתיו)ח

 )3ו. 6) ו'תע5כ 63רן ס6דס 6ת פ:ס כ' ס' ךינדקב(י( -.,ע)-6
 ד'ג6 ק3'ס פ3יז כד חו' ת6 'ום'6"ר

 6מ"נ יי)ת6נ~יינ:
 )יס ו6רגזין ]ס קנוי חע6ן ד%6

 וחוריך ידוי פו3זי ד6יגון ע) פ)ייסו 6תגחםנע':ד'ס,ן
 ו6תגחס גחנוס גט') 'דו' עו3ד' ד6'גון ו3ג'ן 3פ)נו6)'ן

 כ3יכו) ןיג6 3סו )נוע3ד 3פי וכד ע)ייסו וחייספ)ייסו
 כנוד"6 ע)ייסו פ5י3 6'גון ידוי דעו3די דכיוןפג'כ
 סוד '( כתיכ 60 תינו6 ו6י קדנווסי סגע) )6 וחד,וןס(

 6) ויתפ)3 חזי ת6 36) . מוקונוו וחדוס פוז )טגיוו0דך
 כד"6 . )3ו 6חר6 )6תר 1)6 פ)יכ )3ו 6) כתי3)כו
 ויגחס 6תר י)חק ר3י וקכטו 'עסס ,יגפ:' נ)נ:, כ6:ךז(
 . )ענוו )פסות ד3ר 6סר ס-פס פ) ס' ויגמם ח( כד"6ס'
 6יור ייס6 ר' . )3יס 6נור חזקיס ר3י )ט3 6קר 'יס6ר3י
 ומייס ידוי פו3די ד6'גון ע) גחים דק3"ס ד6תתר כנוס)ט:
 6תר מזר1ס ור3י קיויס חט"ן ד6יג1ן 3נין ויתפ)3פ):יסו

 נוס פן גיחותין דנוק3) כנו6ן כ3יכו) גיחונוין ויוקכ)פ)ייסו
 1)6 וקי[ 6תע3יד דיג6 וד6י גיהורין דק3) וכיוןד"כ'ד
ת)'6

 נו)ת"
 ק3י) )6 פד 3ת:ו3ס ת)י6 6י-תי 3ת:וכס

 נו)ת6 ת)י6 )6 פ)יי0ו תגחויוין ק3') 60 . פ)ייסותגמו-ין
 דיג6 פ) דיג6 6וסיף וכדין 6תצ3יד ודיג6 כ))3ת:וכס
 )מיי3י6 )ון .ו6ו3יד דינ6 )יוע3ד דדיג6 6תר )ססו6ו6תקיף

 . תנטונוין ק3) . ס' ויגחס דכת'3 כקר6 וכ)6 ע)נו6יון
 דיג, )נופ3ד )ד'ג6 תוקפ6 יס3 . )3ו 6) ויתצ)3ו)כתר
 גע5 63רן ס6דס 6ת פסס כ' ס' ויגמס 6תר מיי6ר3י

כנווג6'זע)6ס
1 

 כ7 )ק3*ס )'ס נוק3מן פ)6' נו)ני יכ) וק)-[
 ת6)סיס נופט ותחסרסו ס( ו6תרו פ)6ס 3דיוקג6 )יסחתו
 ע) ק3"ס 6תע35 6זס מע6 כד )3תר תעטרסו וסדרוכ3וד
 קנויס דחנורו ססרת )יו)6כי פס פתמון דיס3דחט6

 ו3ן תזכרנו כי 6גוס נוס )יס )נו3רי 3פ6 כד3קדנוית6
 "ונוריס סח)ון )סגי 653ת י( סג5נור דיג6 כסו)-ע3ד ז3פי 3ניו )3ו 6) ויתפ35 יסודס 6"ר תפקדגו כי6דס
 כתי3 )6 6נו6י י5מק ר' 61נור . מסדו )פו)ס כי )ס'סודו

סכ6
 ס. תליס ט( 34 יפוט ט( נ' 5. ספ61ל ז( ג, תניס 1( 1' ינ'6ל ש יי. דף  צ( ג' :טות ג( לח גר6:ית ג( ט 7ף 1 מכפטותכא4אה

 ג ג' דגס"יי(

 ןעךןקךיייך
 מי. חרשח על ךף הנחם חפם)ק חזקיה לר יתכן איך מקשים  וקלן י העשיה ועוים התחחונה מפירר מלכות  למרת ירמוו טפופ לבןקגט(

 רשות שגיתן משסע . לבו אל ויתעצג אח*מ כתוב שאם חילוק עוד דייפ 4תרץ ויש ייסא רבי כד?ת לטוב בודאי משמעדשם
 41קוהי פקךי וביופ כתוב וע*1 מעט מ?ט לפרקים נעשה יהי' שה;הש ררין נמתק מ"ם . וי.הס שכתוב כיון להעשזתנחלט שחרי1 שהנט אלא תוקפו בכל העונש להוציא רשוס ניתן לא ויתעצב כתוב לא אם אכל ועוז. תוקף בכל הדי: לעש,ת הרין למדתוכח

 : מטף
 . ודעת ב'נה חכמה ובעל קומה בעל פי'[קו"[



 49כה קורשלשון בראשיתזהך הזהרלשת

 וקננו דימר"ל קתייסו ידוי טוכדי ד6ו3יד 3נין "ל6 טו3. מסכ6

כנוו"
 טל6י תל6כ' ."תו . 'ת6 טנרין 'סר6ל סוו כד א

 זסת יסס63ץ קר63(סע6
 סכ6 6וף כל6טלס

 נכלן
 זתנין

 טלייסו 6סתכח ט)יכו כדין תעלת6. 6יסו רסיטי6ו6י3וד

 כ' נ( סתח 'וסי ר' ונו'. ס6דס 6ת 6תחס ס' ךיאכמךכ(
 כ"ג כד חז' ת6 . תחסכוקיכס תחסכות'ל6

 6ודעיס ד6'לו תיד'. 6תר ול6 סת'ק ת6חר6. לגקת36ט'
 ל6 טכיד סכ' ל16 קכ"ס 6כל . ליס 'כיל ול6'סתתר
 תרין זתג6 ליץ ו6ודט ד6כריז טד כטלת6 ד'ג6טכד

 ול6 . ט3דת תס ליס ד"ת5 3יד'ס דיתח' 6'ת6' דל36נין ותלת"
 ו'6תר חז' ת6 קחיס לק"ת5 יכיל ול6 חג'ס'סתתר

 ו6תר' דגח 'ד6 טל לון 16דט וט' ס6דס 6ת 6תחסס'
 טליסון 6יית' סתטו דל6 3תר סתטו ול6 זתנין כתסכסון

 : 6רט6 *פי תעל לון י6ו3ידד'ג5

 נטיג' חן ת% וגח כד"6 ח"ן 6תוון כסיפוך רחסכ'
 . לטנ נריס סתיסון נ5ד'ק'6 ג"ח ס"גו ח"ן יוט' 6*רס'
 ח"ן חל6 וג*ח כת'נ נגח ינים נריס סתיסון 3חיי3י66נל
 ט*ר לכים 6תוון 6תספכו 'סודס 3כור נטר ס'.נעיני
 טוכדיסון חת6 . נח ד6תיליד כיון חזי ת6 ס'. כטיגי רט .ר'ט

 לגס6שגד
 י

 תית6 וכ' 63יסח"סו ל6קםך במך4 נבי:א6יי6
 דחגוך וססר6 ד6דס ספר6 כססו6 . 6סתדלכתס
 דס6 סו6 דסכי חזי ת" לת6ריס. לתפלח 3סו 6;תדלוסוס
 ד6סכח כנין 6ל6 לת6ריס ק-כנ6 לקרכ ידע סוס תג6גח

 סתח ס( ותת6' טל6' קייתי סוו ל6 קר3ג6"לתל6 תתק"ס קרכנ6 דטל וידט . טלת6 תתקייס תס טלחכתת6
 סעך געס כ6ור 5ד'קיס ו6ורח ו( כת'כ ו6תר סתטוןרכי
 דכר6 דגסיר גסור6 כססו6 גונס כ6ור ת6' סיוס גכון טדו6ור
קכ'ס

 3טוכד"
 ללד'קי6 לון דנגיז סו6 ד6 דכר6סית.

 ע6 תדיר נגסוליס סל'ק ד6יסו ו6ור. סעך ד6תי)ע)נו6
 כ6פלס רסטיס דרך כתיכ תס כחייכ'6 36ל . תגיסנרע
 יכסלו 3תס ידטולח

 6תר חולקסון 5נר לון ילתיס3 ד"תי לטלת6גיגדיקי6 ל5נסר6 קכ*ס זתין חזי ות"
 5לסיס ר6תס ל6 טין י( כד"6 . טליס לת'קס סלס6 י6'ג6

 'ירסית מ" ל12לעת'3זח(ע5ד;יסצ6ש,
 . סג'ך 6ת יסריס יסכו לסתך יודו )ויקיס 6ך ע('גתינ י 6רן

 . ו6תן 5תן לטעס ס'3רוך

 וקל:ו ישראל בשביל ידיו מעשי שהאביד לפי אלא מוב. כיכאן
 עליון מלאכי באו הים. את עוברים ישראל כשהיו זהכדמיון

 הקב"ה להם אמר ההיא. בלילה הקכ"ה לפני שירה מרל
 כתיב לכן שירה. תאמרו ואתם בים טיבעים ידי מעשיוהרי
 שיש ומן בכל כאן אף הלילה. כל זה אל זה קרב ולא15

 ! עליהם נמצאת עצבות אז . העולם מן רשעיםאיבוד

 כ* נ( פתח יוסי ר' ונו'. דאדם את אמחה ה' ךיאכ!ךכ(
 כאשר וראה ב'א מחשבותיכם. מחשבותילא

 הודיעו שאלו כלום. אומר ואיט שותק מאחר. לנקום רוצההאדם
 ץינו כך. עישה אינו הקב"ה אבל לו. יוכל ול'א עצמוישמור
 ושףש. ושתים פעם להם 1מודיע שמכריו עד בעולם דיןעושה
 ואין תעשה. מה לו שיאמר בידו. למחות שיוכל מי שאיןלפי

 וראה בוא נגדו להתיצב ביכולת ואין ממנו. להשתמרביכולת
 והתרה נח. ידי על הודיעם גו'. האדם את אמחה ה'ייאמר
 עליהם הביא שמעו שלא אחר שמעו. ולא פעמים כמהבהם

 הארץ פני מעל והאבידםהדין
 כאשר נח וראה בוא יצחק א"ר ה'. בעיני חן מצא ךנח7(

 ינחסנו זה לאטר הנחסה. שם על ל, קראונולד
 בעיני חן מצא ונח כמש"כ ח"ן. הוא האותיות בהיפוך נ"חכן איגי הקב"ה אצל אבל וק)-1 נורם השם להיות וט'.ממעשנו

 למוב. גורם שמותם בצדיקים נ-ח. היינו ח"ן יוסי א"רה'.
 ן ח מצא ונ"ח כתיב בנח לרע. נורם שמותם ברשעיםאבל
 היינו ע"ר לרע האותיות נד4כו יהודה בכור בער ה'.בעיני
 מעשי דאה נח. שנולד כיון וראה בוא ה'. בעיני רער"ע

 עצמו מסתיר והיה . הקב"ה לפני חומאים שהםהאנשים
 תשאל ואם בדרכיהם. ילך שלא כדי רבונו. בעבודתועמל
 חנוך. של ההוא ובספר אדם של ההוא בספר עמל. היהבמה
 שהרי הוא. שכך וראה בוא לרבונו. לעבוד בהם עמלוהיה
 שמצא לפי אלא לרבוני. קרבן להקריב יודע היה מאיןנח

 קרבן שעל וידע העולם. מתקיים מה קל זו חכמהבהספרים
 פהח ( ותחתונים.ה עליונים מתקימים היו לא הקרבןמתקיים.ולולא

 לך ה טנה כאור צדיקים ואורח י( כתוב ואמר שמעוןרבי
 שברא ההוא דגזאיך כאור נגה. כאור מה היום. נכון עדואור

 להצדיקים להם שגנז האור הוא בראשית. במעשההקב"ה
 ולא תמיד באורו נתעלה שהוא ואור. הולך הבא.לעולם
 כאפלה רשעים דרך כתוב. מה ברשעים אבל מכנו.נגרע
 להאיר דקב-ה עתיד וראה ובוא יכשלו בסה ידעולא
 מקום חלקם. שכר להם ולטען הבא. לעולם לצדיקיםלהם
 אלהים ראתה לא עין ו( כמש"כ אותו. להשינ שלטה לאשעין
 הזה בעולם הצדיקים דם זכאים לו למחכה יעשדזולתך
 ארץ. יירשה לעילם צדיקים ח( כתוב עליהם הבא.ובעולם
 : ואמן אמן לעולם ה'ברוך פני את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך ס(וכתוב

 ק-פ ת1יס ס( ס' .סעף ת( ס-י .סס. ו( י' מכ, ו( גפ. 7ף ס( וח 7ף 7( ניס .סל ג( ,ת ע נ( 'ץ אית " מקומותטראה

 הזהרזיו
שג,

 סרקדקיפ חאנשים פ" 41נ( . השמיפ מן עליהם שנשלחח הבהלה כח ע*י יהושפפ חסלך ל*נ. 9עיר והי 1מ1חב עסון בגי 9ח*
 מה 4שא והעיקר גע:ריפ. וי9*יהפ נאיפ  ש9פוהפ י9 כי . השפ על מרקדק אין הקב-ה אבל בהשם ממן *שתופסתכליפ
 1 19* בבל *פווברך וזקנ-ח געקף חן מנשא ח4יפ הו*9האי9



 הזהרלשדן נח מ~רלמרצןךזך קורשלשון60

 מקים בכל למרנו אלעזר א"ר . נח טליות אלה6(
 נח וראה בוא הראשונים את פסל איהשכתוב

 נקרא וע"כ "י שלסעלה כעין דךה, הקדוש ימור בבחינתלממה
 לתיבה. נצרך נח שרוי בזה ימונ 1םור . הארמהאיש

 ונו'. זרע לחיות שכתוב הכל. של זרע ולקים בהלהתחבר
 כך למטה ודוזיבה עח 'כו הברית ארון ה-נו תיבה. זאתמה
 והקימותי שכתוב כרית. בו כתוב נח שלמעלה. כרמיוןהיו
 לא הברית קרושת כח בו ש_תקים ועד וט', אתך כריתיאת
 אל ובאק אתך בריתי אק והקימותי שכתוב להיבה.נכנם

 תיבה וה בשביל הברת. ארון בבחינת ריזיבה דךתה ואזד1זיבה.
 הוא שלטעלה הברית שזה כמו וגו שלמעלה כרמיון המונח

 תולרותי עושה הוא למטה נח זה ברמיון תולרות.עושה

 6ת4 נכ) ת:'גן 6)טזו ל' 6-ר גח. ת1)דת אלה6(

 סי? קד'סח קיית6)תת, גמ מזי תק סיה:וג'ס 6ת פס) 6)?דכז.כ
 ד)עי5" דיגת"

 6קרי וע"ד ,6ו
 ירז, . ?,דת?הי:

 6י)'פג"
 . )תיכ? 5.6:-'ך נת דסח

 1רטח ק" 1)ק כס)"תק:-ח
 דכו)"

 ונו'. ז-ן )היות דכתיכ
 סכי )תז, ות.כס וגח וכו ס:רית חרון ד" תי:?ת"ן
 וסק.-יקי דכת'כ כרית לס כת'3 גה י)ע')6 כדוגק6סוו
 )6 כ-ית כיס י"תקייס ועו ונו' 6תך כך'ת'6ת
 ח) יכ"ת 6תך :-יתי 6ז וסקי-'תי וכתי: )תי:וקקעיי)

 ת.:? ד" נגין ס:יית 6-ון ת'נס סי? וכןין0ת.כ0
 סו6 )טי)6 כלית דסחי כתס ינו ד)טי)6 כנויג6 כ)6וגח
 ת')דוקעכין

 כנווג"
 . תי)דית עכיד 6'סו )תתח כח ד6

 כתיכ וע"ד ד)ט')6 כניוג6 וד6' סו6 סכי גדיק 6'סגח
 טו)ס 'שון 51ד'קכ(

 ד6רע"
 ה'סו 6תק'יתת ד6 ע)

 וגמ ודן 5דיק ד6 6'סו. ומ6ן . ט)'ס ק"ת6 דע)ת6עתוד6
 יסוד6 גדיק 6יס ד)עינ6 כנויג6 )תת, )דיק 6יס6קרי

דע)ת"
 סוס סו6 . כדוריתיו סיס תתים 1:י וד6י ס6דעס 6יס

 סת?)ך נ( דכתיכ כ-ס תסו) ד6תי)יד סיס ת-ס ק:)סוס)'ס
 . וד6י 6)ס גח. תי)דית 6)0 כך כניגי תתיס וסי?)ס:י
 . נ6רט6 )קיי4 תו)דוק ועכיד 6'סו דע)ז6 יסיד6דס6
 פ) 6דס דטכר תיות6 . גה תו)דות 6)0 6תר 6כ6 ר'י(

 ?"דס. כגי 6קרון )נתר ד6תי)דו ע)ת6 נ:' כ) דחריססקוד6
 דטכר דססו6 כגוי ד6תר כת6ן 6)6 סכי 6קרון )ס:ח6ו)ה
 ד6ת" כיון דחריס סקיד6ע)

 :תיס ע) ע)ח6 ככי 6קרון גמ
 תי)דופ 1)6 . כט)ת6 )ון דק6יס ):כק, גח תי)דיתדגח
 )ון ד"עכךד6זם

 תט)ת"
 ונריס

 תות"
 ו6פ סטיר 6ת )ר6ות ס' וירי )כתר כתיכ 60 ?כ.6. יוכה ר' 6*5 . )כ)סו

 כתינ 1)6 . כתינ חיס כני ס6דס כ;' כגו 8ם-סתנד)
 ד)6 )יס ענ תריס קתי מע" ד6דס ננין 6") :הנגי
 כתיכ מז' ת" 6)6 קר6 ס6י ט)י? יכתיכ 1)66כרי
 ט)ת6 ככי כ) עכ כר6 כד "כ. יסתח חכס כ,ס(

 )יס דכרין כ)6 לס 6יסו וכד )ט3 )6כו. ייסדכרין
 כד דתריס סקיד6 ע) יעכר דחט6 כנזן "דס )כיס)":וי
 . ?6דס כגי כגו ,6:ר כת'כ מס כתר.סין דתרדו 6יגון8תי
 וניגי פקידיס ט) ופכר כתייס דחרד קדת6ס ד8דסכגיי
 ד6ט)ו 6)0 . קדח6' ע6 6)כ גח. תו)דית 6)סכך
 . 6דס תו)יות 1)6 . )ע)תין תי)דזן י6סיקי וגסקי ת.כסנו

 6פיק 6)1 מ1י ת6 . חתתן )ין 6פ.ק 1)6 דטין תנגת6דגפק
 1)6 דרין )דרי יסת5ון )6 דעון תננת" תי)דות6דס

 לע)ת.ן. קיית.ן ?וו וכ)?ו 'י' )פ)תין דסיסי6 גסורח6תק:ך
 61.11 כג?ור6 קתייסו קייתי 0וו )6 ע)6י ח)6כיוחפ')1
 דנ,-יס כיין 6כ) . 6ותי כר6 6)?יס כג)ס כד"6 .ומכ-ת6
 6תק.יתו )6 )גר. תי)דות וע:ד זעדן חנגת6 6'סו וגסקמע~.
 יכ)ין ס.ך וכי מזקיס 6יר נט מוי כדק6 סע 1)6נט5מ6

)מעגד

 בארץ. לההקזם לרות ת, שעשה העולם. יסיד בברינת היאשדרי
 על ארם שעבר מיום נח. תולדות אלה אמי אבא ר'דז

 הארם. במ נק-או כך אהר קגולדו העולם נני כ4 רביני.מצית
 שעבר זה של בניו שאומר כמי אלא כך. נקראי לשבח1לא
 שמו על העולס בני נקיא נח שבא ניין רבינו מצזחעל
 תוידות ויא בעילם. אותם שהקים 4שבח נח ירות ת נ"ש%
 יום. ר' א"ל לכל. נדהה עים דעיים מן שרעבזרםאים
 ואת העזר את יראות ה' 1'רד אח"כ כתוב היי נןאם

 כתיב ולא כתוב, הארם בני הארם. בני בגי אשיד,מגדי
 1לא ל. -וטב רב.נ.. לפני חמא שאדם מפני א-4 נח.בני
 כתיב וראר טא אלא רזה. פקרא עליי יכחב ולא נבראד.ה
 הע.ים בני כל טיב הבן כאשי אב. ישמח חכם בן0(

 את מוכירים הכל רע היא וכאשי 4טיב אבי. אתמינזיזם
 כאשר רביך, מצות על יעבר שחמא לפ. אימ "רעאכ"
 הארם. בני בנו אשר כתוב. מה ברבונם שמירי שחןבא.
 ובשביל מצותי. על ועבר ברבינו שמרר ה-אשי: ארם שיב:א
 אדם. תולרוה ולא לעולם. הילרות והוצ.או ויצאי ההיבה4הוד שנכנסי אלה הראשונים. ולא אלה נח. תזלרוה אלד כוז.בוה

 דוציא אלו וראה בוא משם. תולרות ה.ציא ולא ערן סגןשיצא
 ולא רורוה. לרורי נכרת.ם היו לא עדן מנן תולרותארם
 לעולם. קימים היו וכלם 111 לעזלם הלבנה אדר נרשהדיה

 וזיו באור לפניהם לעמזד יכולים היו לא עליעים סיאכיםואפילי
 שנרם כיון אבל אותי. ברא אלהים בצלם במש'כוחכמה.
 נתקיימו לא מבוצץ. תולדות ועשה ערן סנן ץצאה"טא.
 יכולים היו חז וני חזקיה ר' אמר וזו בראוי ויו ולאבעילם

לעקבת

 4 פ:4 0( ס: י9 1( "ו גו6שת ג( * פ". ט ט: י9 6( מקוטתמראה

 מלכות ספירת לכן הגשטי. עולפ לצורך מלכות לספ'רת ממעל השפע נמשכה ידה שעל זכור. גחינת היא יסור ספירת כי 1"( נדןממישין
 לעולפ השפע השיעת לפעול נכחו ויש חצריק עסף כמו צריק נקרא פגם מן גךיתו מפר שהוא ומי . נקכה נח.'היא

 האדמה איש נקרא ולכן . צריק גבחינת הי' ברזתו טטר שה.' ונח . הארץ עם לכל חמשגיר הוא ויטף גש-נ וארמה ארץ שנקראהנשמי
 מיוחרת נבונה שצקשחה מוה מונן בגדולתה מרהטן שעור על הקנ"ה שהקפיר רגיון התנה מעלת נענין גונתו ןט : הארמה נעלנמו

 התגח קבלה לא ולואת . והמזנח ווטהפבן ערן הנן גדמיון מלכות ספירת היא שאוורשה רשכינה קדושת אור בח קהפין ראויהשתה"
  נמשגה ירה שעל יסור פפירת היינו 1ד1 : מלכות ספירת עם יסור ספירת .חור כעין פ.' ען . חיים הנעלי מן אפי6 החוטאים אתבקרכה
 פף הלננה אור וח . האדמה לקיופ תשפע השפעת למעלה מעורר היה גוכותו שהוא כיון הארמה געל גט 101 : הוה עילם לק.וםהשפע
 אגל . עדן בק אז ווד שוךו חחטא קירם שבעה ויררו שניס למטה שע* מונא דננמרא הגם ןח ו ווקרהטה וחשטינת פלטת מפירת*ער

 התלמודו עפ גוה סיעלקהווהר
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5ק.ת"מןלק
 י65 ס

 לש ני :שוגא ':'?(י
 % ננ56מינ ג1ן 2ן גביי::יו3:ג

 ל ש י" %"י,ף" ש 1"י:;%

תומפתא

 7%1אפ::4:נפ"ג",(1זיו""ג1 יק .:ח"(
 פמ561 . 6כרסס 6כרסס יעקכ. ימקכ . תסס תפס5דיקי
 כסו דכתיכ כתס כיס כתיכ ד%5 תעמק כר . פס סססתו56
 גסמתיס גסקת תיכמ6 נכי ע5 ד6תקריכ כספת6 דעמקכנין
 תמיס כתך כיס ד6תתר וכיון פ5ת6. כ%י נשדסות
 תסכמ ד6 כנין ד6תי ~פ5ת6 גסתתיס כיס תכת ה(סרתים
 כתת ד6תמפיכ כנין . עמק פ5 656 סתיס קכ*ס יימדד65
 דכר ונו'. י6תין 65 כקדופיו סן נ( ו6תר קר6 רתזוע*ד
 תרי 5יס סכמ 5דיק דסוס כנין . גם כמ תעדות 56ס6חר
 גמסכ 6יגו 6מוגין כדרין 5% . כדורותיו סיס תתיס .זתגי
 6מר דכר דדוד ודר6 דתפס ודר6 ד6כרסס דר6 כתו5כ15ס
 סוס 6עו ומותר ק5 . מחכיס דכ5סו כדר6 עכד ת6ימתי

 : פ*כ . 5דיחים דכ5סוכדר6
 6תר ככ5 תתיכת6 רכ 6תר . נם סתס)ך ס6)סיס %4ןןנ(

 כ6ת קדיס6 כרסיתו ידסש תתיס.דכתיכ
 כדומתיו תתיס 6קרי כרית דנעיר וכנין . דכריתקיית6
 כתיג ופ*ד . %מייסו תמנ5ן ד6ינין . סכי כ5יו סוו ד65תס
 כ5 6)6 פתים 5פיסך יכי5 תשן וכי נמ. סתס5ך ס56סיס6ת
 פ5יס. ופרי6ת פכינ65 כים להדוונפ קדיט6. נרית דנסררמ6ן
 ו%תר . תסיס תתים . 55סיך ס' עם תטיס תהיס י(יכנ'כ
 . י6 כרית ונסיר וכיון . מד6 נזוונ6 66יר ס'פס
 נש. סוס 85 פויפס קי. כ5 כלס ניס ד65 תט.ו5, 6קךי תפיס סוס. סיר גמ יניוט.. 6פסוג 651 5טי ס'*ס
 סתס5ך "5סש 6פ כתינ. תס ס.י"טס. גיס כוס ד63וכ:ין
 6ת סוס 6יך . 6תפרפ ל65 כנע . סוס 65יהךור6 טיר. דטס כנין . ווס 65 5ק% . ס55סיט "הזר 651 .נם

 כ5 כסר ד165 גש. %5תכ65 יומ5 651 5ש. סתי1יסק5סיס.
 : טסכך

ותסמת

 יצר אדם על נמשך לא אלמלא שהרי שם. תולדות"שות

 וה בענל.ל אלמןשחמאו זה כדמיוןעה.
 באים היי ולא לעולם. הולדות הולידו לא רוע. יצרעליהם

 לרות ה מוליר הי' אבל רוע. יצר מיד כאלההולדית

 יצר מצד באים האנשים תולדות שכל ולפי דרע.יצר

 מטרבדמומאה
 לא אילו ם ק

 ק
 ג אךם

 שלטג כדמיון דורות לדורי קימים עליעים. כ%אכיםהקישים
 להזציאם זכה ולא עדן. לנן מחוץ בנים והוליר שחמאכיון
 עד הזה. בעולם לדו2תרש אפילו נהקימו לא עדן.טנן

 י העולם ר%ית ארבע לכל נהפזרו ומשם העולם.דורות
תומפתא

 כל אלא פעמים. ב' נח נח כתוב מה מפני צהק. א"ש נה6(
 אחר רוח רוחות. שני לו יש שבעולם וצדיקצדיק

 בכל תמצא וכך הבא. בעולם אחד ורוח הזה.בעולם
 שמואל אברהם. אברהם יעקב. יעקב משה. משההצדיקים.
 בהם. שכהוב כמו בו כהוב שלא יצחק מלבד שם. שםשמואל.
 נשמתו יצאה המזבח. נבי על שנקרב בשעה שיצחקלפי

 סחיה ברוך בו שנאטר וכיון . הזה בעולם בושהיתה
 תמצא זה בשביל הבא. עילם של נשטתו בו נכנסה וחורמתים
 כמת. ש_חשב לפי יצחק. על אלא שמו הקב"ה מיחד היהשלא
 ד"א ום'. יאמין לא בקדושיו הן כ( ואומר המקרא מרמזוע"ז
 נחשב אינו אהרים בדורות אבל בדורוהיו. היה המיםפעמים. שני משבחו צדיק שהיה משום . נח נח הולרותאלה
 ד"א דוד. של ווורו משה של ודורו אבררם של דורו כמולכלים.
 היה אילו וחומר קל רשעים. שכלם ברהי נח שעשה מהראה

 : ע"כ . צדיקים שלבדור
 מקום בכל הישיבה ראש אמר נח. התהלך האלוים אף:נ(

 באהע הקדוש ברושם שנרשם הועו הטים.שכתוב
 בדורותיו. המים נקרא הברית ששסר ובשביל ייברית.יסור
 כהיב יע"כ דרכם. השחטעו שהם כך. כלם היו שלאמה
 כל אלא עמו. לילך יכול מי ובי נח. התהלך האלהיםאת
 עליו. וקערה השכינה בו מזדוה~ע הקדוש. ברית ששימרטי
 תהיה. חגוים אלהיך. ה' עם תהי' המים י( כהובוע"ז
 וה. ברית תשמר כי יוק אחד. בזיע אלהיך ה' עםואח"כ
 המים עקרא היה. טה:ל נח ממט תתפרש ולא תהיה ה'עם
 בו. דרהה לא פריעה כי כך. כל בשלימוה היה שלא תם.ולא

 ר1עהלך האלהים את כתוב. טה פריעה. בו היתה שלאוכחטום
 מהול. שהיה לפי דףה. לא לפניו האלדףם. אחר ולאנח.

 את היה. איך פריעה. בו היתה שלא לפי דרה. לא%חורץ
 כשר הוה שלא בו. לרמתכל יטל ולא לו. ממוךהאלדים.

 כןגכל
משחת

 יא זנוק 1( ק%. ל "ח נ( 1 *ג ט א: 9 6( ט1מהסרחה
 הזהרזיר

 8*פ חיא נאגיהט שתיבת וקיאח . 11 לגירפא פירוש ואין מתים. מהיה 3רוך 3אגרהם ניה ד4הטר כ*ק . חיח נאן ר*הד סזגח(
 חושט וקרואחן וגבורות אגות ההפלה של הדאשונות גרגות של הירוע עפ'י חיא והיונה . גיצחק *1*ל אי פזהרת מי?ה שיןאאו

 נעחק חטתיפ תחיית של הראשון הנס חקב*ה שהר*אה טה ל ותרמז . יצחק :נר היא פתים טהיח וגרכה . רעקג יגהק אברחפ גגדרן
 ; לבוא לעתיד ישראל לגל חזה לנם והמיר השורש יהיחהטעא
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 שכתוב כיון יהזדה א"ר האלהים. לפני הארי! ךיעשחת6(
 אלא האלהים. לפני כתזב "מה דארץ.ותשחה

 האלהים לפני לכן כל. לעיני בנלוי חמאותם שעשוכיון
 לפני הארץ והשהת דורש, להיפוך אני אמר יוס. ר'כתוב.

 בנליי, עזשים היו שלא האלהים. לפני חמאו בתדלההא5דים
 עעד ולבסוף אנשים, לכל ולא עשו. האלהיםלפני
 בכל מקום היה שלא רמם. הארץ ותמ~א שכתוב זהובנל1י.

 דגצעוב: יאמר אופנים בשני וה ולפי וטו חמאותמבמוידארץבלי

 בוא חייא א"ר נשחתה. והנה הארץ את אלהים דיראנ(
 התורה. מצית ושומרים זכאים האנשיםוראהכאשר

 המעם. מה בה. נמצאות שמחות וכל מתחזקת הארץאז
 וההחת,נים העליונים כל ואז הארץ. על שורה שהשכי:הלפי

 סצ.ת שוסרים ואין דרכיהם משחיתים האנשים וכאשרבשמחה.
 להשכינה לה דוחי6 כביכול אז רבונם. לפני וחומאיםההורה.

 נדחית השכינה שהרי נשחהה, הארץ ונשארת העזלם,מן
 משום נשהתה, דמעם מה  נשחהה. ואז עליה, שורהואינה
 אומרים אט וע"כ לעולם. המשחית עליה אחר רוחששורה
 אלהים העולם. שמקימים דייט לאלהים. עוז טתניםשישראל

 כתוב מה חייבים. נמצאים ישראל ח"1 ואם וי, השכינהזו
 לפעמי. דכיט שרשת משום וט'. אלהים השמים על רומהנ(
 וט', ש,חה לפני כרו חנם, ושנאת חטס בסבת נפשי.כפף
 ואיבה שנאה ביניהם. שהיה החמס שבשביל המבול. דורכדמיון
 ודגה הארץ את אלהים וירא כתוב וראה בוא ביניהםהיו

 חטאות שנתרבו שבזמן שאמרנו כמו ודאי נשחההנשחהה.
 חצופה נקבה כמי פניה תשים הירץ , בנלויהאנקים
 יושביה. תחת חנפה יהארץ 7( כמש"כ מדכל, בושה להשאין
 השחית כי בשביל הטעם. מה בודאי. נשחתה כי ויראוע"כ
 שמעון לרבי שאל יצחק ר' ?( הארץ. על דרכו את בשרכל
 אנשים אם האלהים. לפני הארץ ותשחת שכתוב הכקראזה

 כל השחית כי שכתוב לפי א"ל חומאת. במה הארץהוטאים
 הארץ ותממא י( כתוב זה וכדמיון הארץ, על דרכו אתבשר
 חומאת. במה הארץ אנשימחומאים אם הרי עליה, נה עואפקד
 את בחמאותמ משחיתים והאנשימ האנשים. הם הארץ עיקראלא
 את אלהים וירא שכתוב מוכיח כך והסקרא נשחהת. זהיאהארץ
 הארץ. על דרכו את בשר כל השחית כי נשחתה והנההארץ
 בהשובה. תולה שלו השדעעטע כל האדם דמזי כל וראהבוא
 להוציא דרכו וסשחית הארץ. על זרעו שמשליך ההמאוזה

 ,(כתוב
 ץ

 חפץ אל לא כי מ( בו תטעובלפני,
 ענין וזה מועלת. נדולה השובה ורק רע, יטרך לא אתהרשע
 וזה תו', ה' בעיני רע ידודד בכור אר ויהי ט(דבתוב
 ולא במים, העולם אה רקב"ה דן מה מפמ לו שאל עודטעבאר.
 השחיתו הם שהרי הוא, סוד א-ל אחר. בעונש ולאבאש
 וכמו ויכו הארץ כדרך ונקבה זכר רההברו ולאדרכם
 נתחברו. לא ונקבות זכרים של ומים דרכם. השחיהושהם

כדמיון

 דכקיכ כיון יסודס 6"ר ס6)סים )פגי ס6ון דר2שומר62(
 ה)6 ס6)סיס )סגי 6ק6י ס6רןותכמת

 ס")סיס )פגי כזיו דכל6 )עיגיסון 63תנ)'6 מוכיסון דעכווכיון
 )פני ס6רן ותכמת יתרית 6יפכ6 6ג6 5הר יוסי ר'כתיג

 . 63תנ)י6 טכדי סוו ד)6 ס6)סיס )סגי כקדתית6ס6)סיס
 עכדו ו)כסוף גס6 כגי )פגי ו)6 עכדו ס6)סיס)פגי

 ככ) מתר סוס ד)6 מתם ס6רן ותץ)6 סס"דכ6תנ)י6
 : קר6 6תר נווגי כתרי ו3נ"כ 1עו :6תנ)י6 סוס ד)66רע6

 ד5ירייק,. פקוזי וגסרי וכ6'ן גס6 זכג' ככטת6מ,' ת" מ"6 6"ר גסמתס וסגס ס~ן 6ת 6)סיס ןיך4פכ(
 סעט6 ת6י ' כס 6סתכמת מידו וכ) 6תתקפת 6רע6כזין
 ותת6י עי)6י כ)סו וכדין . ~עמ ע) סרי6 זסכיגת6כבין

 )סכיגת6 )ס זמיין ככיכו) כדין ת6ריסון קתי ומע6ןז6וריית6 פקודי גסרי ע6 5ורמייסו תמנ)ן גס6 נגי וכזנמדוס
 זס6 ממכ)6 6רע6 ו6סת6רתתע)ת6

 סכיגת"
 6תדקי6

 כגין 6תמכ)ת סטת6 ת6י 6תמכ)ת וכזין ע)ס סרי16)6
 5מריגן וע"ז . ע)מ6 ותמכ)6 ע)ס 6מו6 רומ6דסרי6
 ח)סיס ע)ת6 זמקייתין )6לסיס עון יסכידיסר6)
 כתיכ תס מייכין יסתכמי יסר6) וס)וס מס 61י 1י[ סכיגת6ד6
 )פעתי. סכיגו דרסת מסוס עו' 6)?יס ססתיס ע) רוקסג(
 . ינו' כומס )פג' כרי מגס וסג6ת מתס כסכת גפסיכפף
 וזככו סגמס כיגי?ון זסות מתס דכבין סתכו) דדורכבווג6
 וסגס ס6רן 5ת 6)סיס ויר6 כתיכ מ~י ת6 כיגיסוןסוס

 מוכי ז6סבי16 דכ~מג6 . ז5תתר כתס וז6י נסמת?גסמתס
  מג'פותמ כגוקכ6 6גס?6 סוית6 6רע6 כ5תג)י6 גכ6כגי
 "ככ'ס תמת מגסס ו?6רן י( כז"6 תכ)6 כסופ6 )סד)ית
 רסף'ק כ' כנין עעהמ. ת6י וד6' גסמתס כי ויר6וע"ד
 :-עון 1רכי ס6') עמק ר' ס( ס6רן ע) זרכו 6ת כסרכ)
 גס5 נג. 6י ס6)ליס )פני ס6רן ותסמת זכתיכ קר6ס6י
 כ) ססר'ת כי זכת'כ כנין 6") כתס 6רע6מס6ן
 י( כת'נ ז6 כנווכ6 . ס~ן ע) דרכו 6תכסר

 ס6רן ותעת"
 ' כטס 6רע5 מע6ן כס6 נכי 60 ע)'ס עוגסו6סקז

 6צ וייכוגסי2מ - 6יית י%מ 1~6 6:%2% ע:22נ
 . ס6רל ע) זיכו 6ת כסר כ) ססמית כי נסהתס וסגסס6רן
 כתסולס. ת)יין זי)יס תכ)ות6 כ)סו נס זנר מס5וי כ) מףת6

 ו6פיק 6ורמיס ותמנ)6 ~ט6 ע) ~רע6 ז5וסיזומע6ס
 ועי.6 6רע6 ותמכי) וי"[ )יס תמני) 6רע6 ט)וט6
 מסן 6) )6 כי מ( כש וכתיכ )סגי עוגך גכתס י(כתיכ
 . סני כתסונס נר רפ. ינורך )6 6תסרסע
 יס6 עו' ס' כעיגי רס יסתס נכור ער ויסי ע(וכתינ
 ע6 3מי6 פ)ת6 קכ"ס ד6ין 5יו6י )יס ס6י) תו6תתר
 וכתס ו'כי י6ות כזק6 וכוקכ6 זכר 6תמכרי 1)66ירמייסו מכי)י 6יגון זס6 סו6. ר61 6") 5מר6 כת)ס ע6כ5ס6
 5תקכרו )5 ונוקכין  יכורין ותיין . 6ורמייסו מכי)וז6יגון

כנווג6
 1-פ גר5:'ח ט( 0' תייס ח( ג' ,לפ.' 1( י'ח ויקר5 ו( סג זף ?( לכ .:ע. ו( יו חנ.ס ג( % 97 ג( ס ע 5( סקוטתמראה

 יקיךעאייך
 . כ' אופן הוא . חטס הארץ ותמלא . אהד אופן הוא , א~הים לפני הארץ ותשחה . אופנים נשני הכתונ יתפרש יטי ר רנרי יפיש[

 . לישראל שניתנה העבורה נענין גרול כלל וזה ישראל נאטונת גרול כלל ש:ה והבן רע 1.[ . האוץ נ*פ נכתב למה יתורץטזה
 על הרומז אלהים להשם עח זה בכל נוהנים שיקוראל אלא ח"1 להטרא מחזק שהננרא זה בכל לחשע שאין . ומצות ותפלההורה

 הק-ועה השכיגה עי*ז מתחוקת ומצות ותפלה נרורה 17סקיס ישראל ואם . הזה לעולם השפע נשפעת ירה שעל הקחשההשנינה
 הרין ומרה מהן נפררת והיא ה;ליונות ספירות בה מאייים אין לוע ונאט . שפע די בה להשפיע העליוטה הספירות עמהשיהיהרו
 ורע במוציא מדכר כאן 15.1 הננראים: לטובת שרכל נמצא זה. בררך יתנהג העולם שזה הבורא רצון כן כי . העולם עלמתנבי
 שעי,ז נחורים כמה מכיר ואני המ:ח וסמלקל והנפש העף 41נלה משחית שואת נן גותבימ הרופאים כל שגם אבריו ע*ילבטלה
 אטתו עם  ורעו בכדחהית מרבר באן 1'גן : תהרות (הוליר אחשה 5שא עוד ראשיפ ואין בדעהפ ממורפיפ ונעשו החושים אצלפותקלק6
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 וע"ד יינ[ 6תמכרו )6 תתמין ותיין ע)6ין תיין "נגוו"

 תתקין ת'ין ס6 רכס. תסוס רפיגות כ) :כקעי סס"דד'ג6 וג" ,מ~ית,מז6 סי 1 ין ימנו עו למכי)ו כתס . תגייסוטכ6

"'"ףי"י'ג:ל' )נכי ונוסו 1מ6 1)י סוו יסודס ור' מיי6 ר' .:תת6ין
 %ידג'נ:"
 ד-, י;

 דרכיך ודטת נותגו סור 63) וי6תרו 6( דכתיכ כטסדק3'ס
 תסונו6 נוכועי כרנ)ייסו סתינוין סוו . עכדו נוס מס5גו)%
 גסנופין דסוו עד . כסו )נויקס יכי)ו 1)6 רתימן גסקיןונויין

 ונו"תין כ6רע6גס)ו
 6"ר עו' )סגי כ6 כסר כ) קן )גמ 6)סיס ריאכמךנ(

 )כנו6)6 ומד )ינוינ6 מד 6יגון קגין תריןיסודס
 קן ע)נו6 )ססו6 גס6 כגי כסו )תיסך 6ורמין תריןו6יגון
 דכתיכ )סת6א וקן סינוין )קן ותגומ נ( לכת'כ)ימיגמ

 ע)נוות מוס) 6כן מוקר סו6 מכ)ית ו)כ) )ממך מ0 קןד(

 מיקר. ס" תכזת ם יג )וגםת4ת, 4סנן ך *:םפר6דס6
 ע3 סרי6 דדיג6כזנוג6

 ע)ת"
 קעיגור6 )הסוי מוקר סו6

 6"3 קכ"ם 6ומ מזי ת6 דכריימ6 6סיסון )6מסכ6)ע)ת6
 6פייסו ד6מסך קן ד6 6'סו נו6ן )סגי כ6 כסר כ) ק37נח

 מייכי 6ו)יסג6 נוכ"ן )סגי. כ6 כסר כ) קן דמיסודכריי65
 דכיון )ון )6מסכ6 ע)ייסו )יס ותסכן )יס מקדיתיןע)מ6
 )'ס ד'סכי עד גע') 1)6 גסמת6 געי) רסות6 )יסדיסכי
 דכגי *ייסו )6מסכ6 רסו )נויסו) 3סגי כ6 יע"דרמות6
 ת)ת 6נור מיי6 ר' ס~7 6ת נוסמיתס וסגני וכג"כ .ע)נו6
 פ3 כ?1 6מרי גמ סוס פופג6 6תי )6 ער סגיןמ6ס

 זנוג6 6ס)יס דקכ"ס עד . )יס סנועין סוו ו63עוכדיסון.
 . )עי)6 כתיכ נוס מזי ת6 נופ)ת6 ו6ת6כידו 5וןד6וריך
 )סס 'עדו וככות ס6דנוס סגי כ) )רוכ כ6דס סמ) כיויסי
 )נוינד ועקך6 יסוד6 סיס וד6 ונו' ס6דס כגומ 6ת6)סיס כגי ויר6ו כתיכ נוס דכ)6 )עיגיסון ערסי)6ין 6ז)יןוסוו

 קדיס6 נוסינוגות6 ודמו וסרסוי וכגזעוי סרע ערכתר 6תרסכט כך וכגין מע)נו6 )6כתג6ס 3ון דגריס פדכמוכיסון.
 כ6 כסר כ) קן כך כגין ד6תתר כנוס ו6ת*ידוטכיגייסו

 ע)ייסו קסינורי6 )36פ6)פגי
 )6 וכי מזי ת6 סנועון 6"ר מר ע5י תכת 3ך עשהס(

 כע)ת6 מד כ6תר )גמ )יס )גטר6 קכזסיכ')
 דכת'כ כנוס 6תר כססות יס6 ע6 ע3נו6 ככ) נוכעדיס6
 )יס )נער6 16 )כוס סגזס 6) מרכ ג6 יסי י(כגדטון
 ד)6 זעס כיוס נסנוס )6 '( כס דכתיכ . דיסר6)כ6רע6
 מ6ן )ע)נו6 גמת דנומכ)6 כיון 6)6 סוסג6 טי ע)סגמתי
 ד63 כעדו ס' ויסנר כגמ כתיכ וע'ד )יס. )גזק6יכי) כ6גפין 6גסין כיס ו6סתכ) ריסיס 6סור ו6י כתפוי  כתר5זי) דנומכ)6 כג'ן 6מריך תכיע 6) עעי6 ת6י 6מריך תכ'ע6) גפכך ע) סנו)ס מ( דכתיכ ק3וס. נוג)ן גרטיס קסי)ד,יסו כגסכיס מתקייכ כ6תנ3י6 קתיס ו6סתכמ גרתיס סגירד)6
 י* מ( . סטופ ת)6ך עמס .ספכ ו)6 . עמכ)6 קתשיתמזי

 ועשט יינ[ טזחברו לא תחתעים ומים עלענים מים זהכדמיון
 והפשיט רותחין היו ודפים חטאו. שהם בטה בטים.נידונו
 כננר טדה רותחין. במים דרכם שהשחיתו במו מהם.העור
 תחתונים. מים דוי רבה. תהום מעינות כל נבקעו זש"כמדה.

 עליונים מים "ליעים. מים זדו . נפתחו השמיםוארובוה
 אצל והגיעו בררך מהלכים היו יהודה ור' חייא ר'ותחתונים.

 טאותן שהיו אנשים עצמות ההרים בין ומצאו נדזלים,הרים
 נהטהו אחד. בעצם פסיעות מאות שלש ופסעו המבול. דורשל

 דרכיך ודעת ממנו סור לאל ויאמרו ח( שכתוב כמוהקב"ה, שי סדינו יראים היו לא שהם דחברים שאמרו זהוואמרו.
 דההום. טעינות ברנלידם מותמים דץו עשו. מה חפצנו,לא

 עוהע ער בדם. לעטד יכלו ולא . רותחין יצאווהמים
 : וימיתו הארץ על עפלונשמטים

 א'ר הו'. לפני בא בשר כל קץ לנח אלהים דיאמךג(
 לשטאל. ואחד ליטין אחד הם. קצין שנייהורה

 קץ . ההוא לעולם האנשים בהם ללכת ררכים שניוהם
 שכהוב לשטאל. וקץ הימין. לקץ ותטח ג( וכתובלימינא

 וצלמות. אופל אבן חזקר דוא הכליה ולנל להשך שם קץ7(
 בשר. כל קץ דגחש. זה המות. סלאך זה לחשך. שםקץ

 חוקי. וזא חבלית ולכל 1יי[ בא זהב של דשסולת טצדשהרי
 קמיטר להיות הוק*. הוא העולם על שורה שהדיןבזטן
 א"ל הקב"ה אף וראה בוא הבריות פני להחשיךלעולם
 שרשעי למדט טכאן לפני. בא בשר כל קץ שהואהבר.,ת. פני המחשיך הקץ זה הוא. טי 4פני. בא בשר כל קץלנח
 וכיון לדם. להחשיך עלידם אותו ובהשכים לו מקדיטיםעולם
 לו שטהנים עד נוטל ואעו הנשמה. נוטל רשות לושנתנה
 ג' אטר חייא ר' הארץ. את  משהיתם והעי ולפיכךהעולם. בני של פניהם להחשיך רשות לקחת לפני בא וע"זרשות.
 על בדם טתרה נח היה המבול. שבא טרם שגיםטאות

 הזמן השלים שהקב"ה עד לו. שומעים היו ולאטעורהם.
 למע?ה. כתוב טה וראה בוא העולם. טן עאבדו להםשהאריך
 להם. יולדו ובטת האדמה פני על לרוב האדם החל כייהי
 לדגטשך ועיק- יסור היה וזה עו' האדם בנות אתאלהים בני ויראו כתוב טה . כל לעיגי ערומים מהלכיםוהיו

 נמשכו ולפיכך העולם. טן להכרת להם יברם עדבחמאם,
 הקיושה להשכינה ודחו . ושורשו בנזעו הרע היצראחר

 בא בשר בל קץ לפיכך שנהבאר. כמו עאבדהמביניהם
 : עליהם חובה ללמדלפני

 לא וכי וראה בוא שטעון א"ר נפר. עצי תבת לך עשוץס(
 בעולם. מקום באיזה נח את לשמור הקב"היכל

 שכתוב כמו ההוא. בטגץם יהיה ולא העולם. בכל טבולשיהיה
 אותו לשמור או לבדה. דגזה אל חרב נא יהי י(בנדעון
 שלא וזם. ביום גשטה לא ו( בה שכתוב ישראל.בארץ
 מי לשלם. ירד שדמשהית ביון אלא הטבול. מי עליהיררו
 בנפעא נתהייב בנליי. לפניו ונמצא בבית עצמו סונרשאין
 עצמו. את דרנשהוא

 מנ"
 על המלם מ( שכתוב מלום.

 שהמשחיר לפי אחריך. הבים אל מעם טה אחריך. תבימאל נפעי
 בפנים פנים בו וימתכל ראשו יחיור ואם כתפו. אחרהלך
 של4 בעדו. ה' וימנר בנח כרעב כן ועל לו. להזיקיכו?

 ר ע( דגית. מלאך עליו ישלט ולא הטשחית. לפנייתראה
יהודהיסתס  טו די ע( '.ט נוהס.ת ת( ג'כ .חק"ן 1( 1' סופעיס 1( . קנ1 הקסן ס( ג'ח 5יג ד( "כ ה." נ( . סנ ?4 ג( ג" *יי "( מקומותמיאה

 הזהרזיו
 כוה פגם למעלה נרמו חנאס שע*י ופי' מנוררת 11 וגירסא גרסאות. חילוסי ביורר גאן יש מג[ חע1י, כל יוט, וג'ה כנים.י בו*ו זרע גהשחתת השאו המבול ורור . מגחוץ 111רה מגפנים רש , ואונן ער שעשו כמו ורגיה מריה סצות לקיים שתתעבו יוצה*"עו
 1ה4 ןיד[ . נוקגין טים נם שנקרא נקגה גחי' על חמו תחתונים ומיט חכרין סים 04 ונקרא זכר גחי על רומז עלענים  שמיטזדע

 . הנמו של וכחו עש1 ול כחו . הקשה חרין טתרות חייע חזהב אטלת . חסר על רופו ונסף נגורה עלרומו
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 ארם יהראה אל בעיי. יש שמיהה בזמן למרנו שרידןרה
 לפיכך הכל. להשהית לדפשהית רשוה לו שיש לפיבשוק.
 לפני עצמך תתראה ולא ידכרנ4. לך נצרך לנח. הקב"הא"ל

 נאן נסצא מי תשאל ואם עליך ישלמ שלא .דג:שחית
 דין לך אין וראה בוא שהתנברו. הע מים שהיימשדית.
 ברין. הע1לם נמסר כאשר והן הדין. כשנמחה קבשלם.
 הרינים אותן בתוך שהולך ההוא משחיה נמצא ידן'שלא

 בבעך הלך ורגושחית היה מביל כאן. כך אף בעולם.שנעשים
 אמר וע"כ ,עוו זה בשם שנכלל כך נקרא והוא .ד3!בול
 כל אבל בהוט. הלך שדג!שחית דעולם זה ברעך נראהעדו2יבה הרי השאל ואם בעולם. יתראה ולא  עצמו שיסתיר לנחהקב"ה
 לשלט יכול איט דג!שחית. יפני הארם פני נתראה שלאזנק
 מפתח איש תצאו לא ואתם ח, וכתוב ממצדים. מנקעליו.
 הוא ויטל נמצא שדמשחית לפי המעם. מה בקר. ערביתו

 נח נט! היה לפיכך לפניו. להתראות נצרך ולאלהשחית.
 : עליו לשלום יכל לא וריטשדות בתיבה. שעמו אותןוכל

 מביא שאמר כיון תו'. מים רמטל את מביא דגני דאנינ(
 אה אלא מים. שהוא יודעים אט אין רומבולאת

 משחית היו. שמים שאע"פ דג!ע2. מלאך לרבותהמבול.
 בשר. כל לשחה . המים באיתן להשחית בשלם דולךדוה
 ולא נ( שכהוב כמו העולם. כחטהית הוא ש!ה שביארטכמו
 כל  לשהה דצא ו!ה לננף. בתיכם אל לטא המשידתהען
 שהגיע כיון שדיי לפני. בא בשר כל קץ של מצד .בשר
 שנה. מאות לשש נח שהשלים הקב'הער להם שדאייךדשמן

 בברית רבקים שהאנשים !מן כל אלע!רי א"ר . רועבה אל ובאה אתך בריתי חע דהמימותיי( : בשר כל לשחת ה"אז
 לדוע שיכלו בע41ם ולשון אומה אין אתו. עוזבים ואיןדשה
 הקב"ה לפיכך . אינ' ושמר !ה בברית חתוהק ונהלהם.
 הקב"ה העבירם לפיכך אחו. שמרו לא חרו בני ונליפמרו.
 . שושאו ממש החמא שבאותו ביארו והרי וקעולם.מן

 רע דבר לך אין שמעון א"ר . השלם טו טטצ !הברמיק
 ככהוב הברית. פש חמא כמו עליו. יהקנא וטהקב"הבשלם

 דור חמא טעמלא שלא וראה ובוא ברהע. נקם נקמת חרבס(
 ואע"פ דארץ. על !רעם בהשחתת שחטאו לפי אלאדמטל.
 ובתוב חמס. הארץ והמלא כמתיב מזה. !ה נהליםשדח
 ותשחת בשביל מקום מכל מפניהם. הטס הארץ מלאהכי

 סאתם גהמלאה שלא אוטרים ויש ההשחתה. בחמאמשחיתם דגני מרה. כננר מרה משהיתם. וצני דאלהים לפניהארץ
 לשטים רורם ודח מזה. !ה ט;לים שהיו החמם. בחטאאלא

 על שנפקדו למעלה. הממונים הם כמה וראח בואולברייה.
 שעושים  הרעה בשביל על~וברירם. רין המומיים מאלההקולות
 ולפיכך מפניהם. חמס הארץ סלאה כי כתיב וע'כלהם.
 האנשים בדצאות נחמלא שהעולם ב!מן כי למךט הריאביי. שמעון לר' שאל אלע!ר ד' י( יחרץ. את סשהיתםהעני
 נתפם עיזא בעולם. אז שנמצא הר1א לזכ'4י וי לצא.תךין
 בחטאותם. טעפם שלא טז ניצל ואיך בראשונה. דושעקםבהמאי
  לעולם תולדות ממנו לרוציא בקש שהקב'ר אטרי רויא"ל
 אמר ד ר' 1( .. העין מן ונעלס בהיבה ונננו נכסהשרוה לפי . עליו לשלם יכל לא הדין שדרי יעוי דייובה.טתוך

4כ/

 ג: כר יתמוי ל6 . כתת6 6ית דתות6 כ!תג6 תגיגן 6תריסודס
 גב*כ כל6 )מג)6 )תמכ)6 רסו )יס ד6ית נגיןכסוק6
 קתי נרתך תמוי )6 . )6סתתר6 )ך כעי )גה ק:*ס6")

 סכ6 יסיכ ת6ן תית6 ו6י ,1)ך יס)וע ד)6דתמכ)6
 דיג6 )ך )-ית מוי ת6 ו5תנכרו. סוו תיין דס6יוח:)ח
 . כ7יג6 ע)ת6 6תתסר כז 16 התעמי כד 15:ע)"ח
 ד6תעכיזו זיגין 6ינון כנו ך6!י) תמכ)6 ססו6 ח:תכחד)מ

 כנו 6!י) ותמכ)6 סוס עופנ6 סכ6 סכ' 6וףכע)ת6.
 6תר וע"ז נע'ו ד6 כסת6 ד6תכ)י) סכי 6קי' 61'סועופג6
 ס6י תית6 ו6י . כע)ת6 'תמ!י ול6 נרתיס )עי!רמ )גמקכ"ס
 כ) ננוויס. 6וע זתמכ)6 ע)ת6 %י נגו 6תמזית'כ!ת6
 גס)ע6ס יכיל )6 . תמכל6 קתי גס זנר 6פי יתמזי ז)6!תג6
 תפתמ 6יס ת165 )6 ו6תם ח( דכת.כ ית5ריס תג)ןע)'ס
 סו6 ויכיל 6סתכמ זתמכ)6 נג'ן סעת6 ת6י כקר עזכיתו
 גמ נגיו סוס גנ'כ קתיס. )התמז,ס 6געריך !)%)מכ)מ
 : ע)ייסו לס)ע6ס יכע )6 ותמכ)6 כתיכות6. ועתיס 5יגוןוכ)

 תכי6 ז6מר כיון . ונו' תיס סתכע 6ת תכי6 סגגי דאנינ(
 6ת 6)6 תיס. ז6יסו יזעג6 )6 סתכע.6ת

 תמכל6 . סוו דתי6 ד6ע"נ סתות תל6ך ל6סנ6ס .סתכע
 . כסר כל )סמת תיין כ6יגון )סי65ס כע)ת6 6זי)סוס
 ע6 נן כת"ז דע)ת6 תמכ)6 סו6 זד6 ד6וקיתג6כתס
 כ) )סמת סו6 וז6 )גנוף כתיכס 6) )כו6 סתסמיתיתן
 ותג6 זתע6 כיון ז% )סגי. כ6 כסר כל זקן תסער6כסר

 . סגס ת16ת )סס גמ ד6ס)יס עד קנ*ס )וןז6וריך
 כסר: כ) )סחתכזין

 6*ר סתכס 6) וכ6ת 6תך כריתי 6ת דהקיב2דר2י7(
 ככרית 'ת6מדון ג% זכגי !תג5 ככג6)עזר

 )6כ6ט6 זייכע כע)ת6 עיסן עס לית )יס יסכקון ע6ז6
 קכ"ס כך כגי . )יס וגער ד6 ככרית 6תר4ף וגמ .)ון
 5עכר קכ*ס כה כניט )יס גערו )6 זריס כגי וכ) . )יסגער
 מ6כו ל"יגון תתס מוכ6 כססו6 6תתר וס6 . תע)ת6)ון

 ת)ס )ך )ית סתעון 6*ר .. תעלת6 6תתמון נווג6כססו6
 כז"6 - דכרית מוכ6 כתו . )0 קגי זקכ*סכע)ת6

 זזר6 מוכ6 6סת)יס )6 מף ות6 . כרית גקס גוקתת מרכה(
 ו%*נ 6רע6. על ז%מייסו כמכי)ו דמכו גגין 6)6זקופנ6.
 וכתיכ מתס ס6רן ותת)6 כזכתיכ . )ד6 ז6 תקפמיזסוו
 ותסמת גגין תקוס תכ) . תפגיסס מתמ ס6רז תל6סכי

 קסעייט %ת)יס ז)6 ז%רי ו6ית . זמכ)ות6 כמוכ6תסמ"עס סגגי . תדס כעז תזס . תסמיתס סגגי ססגסיס )פגיס%ן

 6תפס 61י% כע)ת6. ז%תכמ וכ% צסס61 ווי . חקחמג6
 כמוכייסו 6תפס ד)6 6סת!יכ 6יה גמ . כקזתית6 זמייכי6כפכי
 )ע)ממ תולזין תכיס )6סק6 כע6 דנה*ס 6תתר 660*)
 נבין . עלוי )ס)עמט יכ)6 )6 זיג6 ד% וט . תיכות6תנו
 6תר י)מק ר' ו( .. מעיג6 61תכסי6 כתיכס ונגיז עתירדסוס

 סת* דף ו( מ! ד9 ו( ג*1 רקר4 ס( סו ד9 0 חג סמח נ( ח ס ג( ..ג אות 5( ס9מוהמראה

 הזהרדו
 אש ש4פצאאן ושגפה בשם הטית מלאך שם נכלל רח*י 4עילמ הבאות טג14ת מיני נ:ל גי טבול גשס או :;יא חית טלאך י.איו

 . לעעות שנ,4לחים השליהות שט על גאלה גשמות סקרא.ט עק:לאיים ררך ;לבעולם.
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 ה%א ביניהם שנסצא היריק נהרבו. ע:לם שרעועי זסן בכל 1 סו6 3יגייסו ד6סתכמ כמס 6סני6ו ט64 ימייכי זת%:5
 אל ולמדנו תחלו. וממקדשי 6( שכתוב בראשונה. נהפם ן 56 ותג'גן . תמלו ות-קיס' 6( ךכתי3 נקדתית16,ופס

 :נ:עגנ:ג! םי::"ד%יוה.'י:י::נן;נ! , י4,ם"י! 1ני %!1 זקק"::)י,מ
 חשעה כ( שכקוב בנפשורמקרא וקים אוהרהו. כסנו קבלו ולא ן ו6ת? ע( דכתי3 קר6 3גפסיס וק"ס . תג'ס ק:'ל1וגי
 סכאן הצלת. נפשר את ואתה וכתיב תו'. רשע הזהרת בי ן תכ6ן ס5לת גפסך 6ת ו6תס וכת.3 . וגו' רסט סזסרתני
 ד6זסר ת6ןנג

 הציל הוא ססנו. קבל שלא אע"פ לרשע. שמזהיר סי שכל ן סזי3 סו" . תג'ס ק3'5 יל6 ,:"נ 5ח"כ"
 ויוכיח יזהיר כמה וער בהטאו. נתפם הויא ירשע עצמו. את ן יזסר כ-? ועד . 3מו3"ס התפם מי'3ח וססו6 . ינרת'סלי:

 ן . 3ט5ת6 ד6סתכמ ע6ס ססו6 ק:'ס. קתי מיי3'ן6:תכמו
 ן ייתפייס ט5ץ6 ט5 רמתין די3טי 3נין 3סדיס 6:תטיק3"ס
 ן מיי3' 6יגון ט5 3סדיס 6סתעי . ק3"ס טכד תס3סד"סו
 ן תס . 5כלסו 51סי65ם %53ךוי 5יס 65וע63 ו6תרט5י6
 ק3'ס ד6"5 תתעם תג5ן . 3סךיימ קכ"ס דיתפייס3דיל ' . שת6 5דכו5י וגסי3 דידיס ס3יק . זכ6ס דססו66והיס
 תתגי סרף ס( ונו'. תסכס ענ5 5סס טסו 7( יסר6למכו

 סטת6 3ס6י תתגו. ור3 ע5וס לגוי 6יתך ו6טסס ונו'ומכת'דס
 לי סנ . תע%5 יסר56 יכתנונ דיךי יקר6 3נ'1 6י יזמסממר
 יקר6 3גין ט5ת6 דכולי ס6י דסניקנ6 יימרון ול6מ!ת6
 5תיתס גרתיס ו6ו;יס . 6לסיו ס' פגי 6ת תסס וימל תידד'5י
 ת:6 06 וטת? ,( דכתי3 דיסר56 3ניגסון 6ת-'ככיס
 תסס זז 65 ות%6 . תספרך ג6 ממכי 6ין ו6סח:6תס
 ס-טס ט5 ס' ויגמס סס*ד . 5יסר6ל ק3'ס דתמ5 טןתתתן
 . כדנריך סלמתי ס' וי6תר וכתינ . צעתו 5ססות ד3ר6סר
 ל5גי % 3סר כל קן 5גמ 56סיס וי6תר כתי3 3גמ1561
 וגמיתו . ט5ץ6 ט5 רמיוי 3עי 651 . ונו' 6תך 3ריתי6ת וסקיתותי ליס 6תר . ענין 6ת תס ו5י גמ ליס 6תרונו'.
 גמ תי . כת'3 גמ תי כך ו3נין . ט5ת6 3ני ו6ו3ידות"6
 תכ6ן . טלת6 ט5 רמתי 3עי ד65 . ת5יין סת ד3יס .וד6י
 כד"6 . וימ5 . ס6דתס 6יס גמ וימ5 דכתי3 ת6י יוסי6'ר
 6סת5י16 ד3ניג'ס . ס6דתס 6יס מו5. ד6תע3י . ד3רו ימ655
 דכתי3 קדת6י ד6סת5י16 35תר 6דתטפ6תקייתת . ס6דתס 6יס ד'6 . ט5ייסו רממי 3ט6 דל6 טלת6כגי

 6ס"נ י?ווס 6*ר ו( ונו' ס5דתס 6ת ננוד לק55יף
 טלי!6 על ינין ךקכ"ס כד6י 6יסו 165 . גםסוס

 3זטת 656 3זכ!ת'ס ת5ס ת5ס 65 קסס חזי ת36ניגיס
 3זכות6 ךית5י 3ת6ן ליט סוס ל6 גמ 536 קדעמי.36:ן

 5ק3טי ליס :עס . 6תך 3ריתי6ת
 ורי3ג6 וה ז

 רונז6 שכך ד%5 דג6. קדתת תן 5יס ויקריכ 35תר.ך6קרי3
 ים %וד%ינ%צי ו%%ף%"%ם"%; מיי3י דס6 5תע3ן. 5יס סוס ת6י ימרס 6"רמט5ת6
 . יות6 כ5 3יס6 טונדחןון מלף וסוס . ט5ת6 מאנוגגו
 6"ר . סתנס 56 נ'תך וכ5 6?ס :ך5 ןף4פכפךח(

 ס'. הןכ6 5לסיס. 3כ5סו 6ת6יסתטון
 רו6 656 . ורממי ט65ס סתמ ס' ך6תתר סכ6 סג6ת6י
 כסדס 15ספיז6 6תת6 5קנ65 %ט6 6ורמ 165 ד16ליסג6.6יס!
 65תמ3ר6 נתינות6 65ט65 כ%' נמ סכי 6וף דנעלס. נרסו656

 שים שבני בזמן יוסי א"ר הניא גו . שיכנו עראתי.
 לם. בע שנסצא ד%צא צדיק הקב"ה. לפני חייבשנמצאים
 העולם על רחמים לבקש שיבין בשביל עסו. סספרהקכ"ה
 דרט סה כלם. את 1להכרית בלבדו לו להמיב ואומרהעולם. רשעי אדות על עמו סספר הקכ'ה. עושה מה עמהם.ויתפיס

 העולם. בל על עצסולבקש ולוקח שלו את עוזנ הדצא. צדיקשל
 הקב"ה שא"ל . סמשה סנין עמהם. הקב'ה ערתפייסכרי
 ססגי ררף ס( וט'. טסכה ענל להם עעע 7( ישראלחמאו

 השעה באותו ממנו. ורב ם עצ י לג א.תך ואעשה וט'ואשסידם
 סומב לם. הע, סן ישראל יכרתו שלי כבוד בשביל אם כהפהאמר

 כבוד בשביל העולם כל על מלבקש שעזבתי יאסרו ולאשאמות
 למיתה עצסו ומסר אלהיו. ה' פני את סשה ויהל סידשלי.
 תשא אם ועתה ,( שכתוב ישראל. בשביל סקיסיוזבבסה
 סשה מ לא ולמדט סספרך. נא מחני אע ואםחטאתם
 הרעה על ה' וימקם זש"כ לישראל. הקב"ה שמחל עדמשם
 ודקינעתי לו אמך עושה. אתה מה ולי נח. לו אמרתו'. לפבי בא בשר בל קץ לנח אלהים ויאמר כתוב בנחאבל בדבריףי סלחתי ה' ויאמר וכתוב לעמו. לעשות דבראשר
 ירד העולם. על רחמש בקש ולא תו'. אינך ברטזיאת

 נח סי כה%ב. נח סי ולפיכך הע.לם. בני וףגריתהמבול
 סכאן העולם. על רחמים בקש שלא על הולה. היה שבוודאי.
 בם"ד ויחל* האדסה. איש נח ויחל שכתוב זה םה יוסיא"ר
 מנרתו שבעבווץ האדמה. איש חול. שנעשה דברו. הץרלא

 ווזקימותי הקב"ה שא"ל ב-ן שבן אע"פ יצחק א"ר טשה.כבן
 וה49בן . עליהם רחמים פקש מ וףה אזך. בריתיאת

 הרתז ישכך פן מ9דם. להק-יבו לו הוה אח'ב.שהקריב
 רוהר הרי . לעשת 6 דף' מה -ידה א"ר ךשלם.מן

 אלא ויבן. יקויב היא וקב'ה. לפני ברניזים העדה%לם
 רגהתה בו חפנע שלא בשבול מפחר. היה עצמו על נחמש%

 עם. בל וועים סעשקהם רואה שהי, העןלם. רשעיבתי
 1 עם כל הקנ'ה לפני מזיים שיוא1

 א*ר ממ. ש בקזך כי אתה בא לנח ה' ד'אנפך"(
 ה'. וכאן אלדףםי נזכר חםעבים בנל לםהשםשז

 מו אלא החמים. של עלען שם ה' שנצר כאן נשדצהמה
 אצלה אה-ח אשה ו%זקבל ארץ דרך אין שלמדט.עא
 להתחבר בתיבה יכנום בקש נח כך אף בעלה. ברעעתאלא
 רשות לו העז התיבה שבעל עד נאה הדבר היה ולאעמה.

 הוודיו
 לקי4פ רמז ב"ה דיי*ה חזשס נקבח. נורנת אלחיש ואקראת הקרושה נר "עכ מחר ?ל רמו ועההבה לעיל גגוכ- דשא הרגר ע:.ו)י'י'
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 ונתחבר נח נכנם ואז התיבה. כע4 ה', כאן כהובזלפיכך
 לבית. לכנ,ם רשוה לא:רח ל, שאין לסדנז וכן .עמה
 בוא 1ג1'. נח ויבא כך אהר זו"כ הבית. בעל ברעווהאלא
 מכאן הזה. בד?ר לפני צדיק ראיהי אזהך כי כתוב. מהוראה
 רושד הוא אם . בביהו אזרח אדם יקבל שלאלסדנו
 ד הש שאינו לזכאי. בעיניו עוכד אם א4א רשע. והואבו

 מה ההיגה. אל ביתך וכל אתה בא זש"כ כלל.בעיניו
 הבאים אוהן לכל רווה טהן ואין בלבדו. לו רוות מתןואם וימדני הזה בדור לפני צדיק ראיהי ע'הך כי לפידבעם.
 אל ביהך וכל אהה בא זו"כ . לכית יכנימם אלעמו.

 למדים אט הזה הכתוב ומן ליכנם. רוזת נהן לכלםדעעיבה.
 א,תן שנאבדו ההוא בזסן יהודה א"ר ארץ דרךמוד

 מי ראה ולא העזלם על הקג"ה הבים העולם. סןהרועים
 על להגין לו והיה נח דוי האמר ואפשר עליי.ועין
 ולא עצכו. ~ל לדגין יכל היה לא שנח ביארו ]דיידורו.
 כי זש"כ לעולם. הולדית ססט להוציא בשביל[ אלאניצל
 ר' [י,[ דוקא הזה בדור הזה. בדור לפני צדיק ראיהיא'תך
 דור בהוך והיה ולו. ובח זה הוה. בדור אמריוסי
 אם שכן כל תמים. צדיק איו כך כל ונפצא רשעים.של
 דע,5ס. על לדגן יכל הי' לא אבל משה. של בדוריהיה
 ימצא:ן אולי 6[ כמ.ו בעולם. זכאים עשרה נסצ"י ולאלפי
 , עשרה נכצאו לא כאן אף ום. נכצא ולא עורה.שם

 : עשרה היו ולא נשידם. עם בניו וולשה הואאלא

 ארבעים הארץ על ככניר אנכי שב?ה עוד ליכים כנ'נ(
 ס' אלא נשן כפף*לה

 :"ס: רועי לדיקוה "-מי
 דעולם. צדדי ד' כנגד יוסיף. לא יכנו ארבעים נ(וכתוב
 נברא. העולם צדדי ד' מן והאדם לפי עורה. אחדלכל
 ולכהזת להלקוה ארבעים ונצרך היקים. כל את ומהית4וע"כ
 הקב"ה ראה טה וא"ל, ענטעון לרבי ואל י1סי ל' 7(העולם.
 אם הרשעים. עם השמים ועיפית הודה היוה גללדגריה
 מה הבריית ושאר השכים ועופות בהמות דוכאים.האנוים
 על דרכו אה בשר כל הוהית כי וכהוב לפי א"לחטאו.
 הבריית, לכל כך גרסו העולם רועי אלה וראה בואאירים. בכינים וההדבקי כיניהם עזבו דרכידם. הוהיתו כלםהארץ.
 הבריות לכל גרכו ודכ בדאוית. מעוה לדכחיוובקשו

 מבקשים אהם דקביה אכר השדיתו. והם כמו דרכיהםלהוחיה
 את ונדיהי ולכם, רצין אשלים אני ידי, טעשהלדגדיש

 למים העולם אהויר דאדכה. פגי טעל 2מטיועי אור היקוםבל
 בריות אעוה ו4דלאה ככאן במים. מים בתחלה והיהכסו

 : להטת כראוי בעולםאחרות
 גא לכה וכי וט'. דיה ודסבול שנה סאות שש נן ןנךץס(

 בן נח היה לא אילו אלא לדמנות. דעהדהטבון
 עיה. טעחבר ולא להיבד נכנם היה לא שנה כאותשו
 כן ועל ,יה[ עטה נרדבר אז שנה כאות בשו ונשהלםכיון
 ה דקב' לדם דאריך העולם. בני של הובהם שנהכלא היוםסן
 ודבל לתיבה. נננס ואז . הכים צדיק והיה [יס[להיות כראוי מדרנקו ונשרלכה שנה. מאוה בשו נח שנשהלם?ד

כדסיון

 ומהמ3ר גמ ט6) וכדין זתי3ס 3ע)ס י'. סכ6 כתי3ו3נ"כ
 )3יה6 )מיט) )6וכסיז6 רסו )ימ ד)ית 16)יפנ6 וכן3סיס
  ת5 ונו' גמ וי63 )3תי סס'ז ד3ית6 מ6ריס 3רסו6)6
 מכ6ן סזס 3זור לסלי  לריק ר5יחי  16תך כי כתי3 מסתוי

 תסיך 5יסו 5י נניתיס 6וססיו5  לם 3ר יק3) ד)156)יסג6
 תכיך רל6  לוכ5י לטינוי  ק,ים 5י יל5 היינ5  ד5יסוליס

 פ5י  ס0ינס 5ל  ניתך וכל 05ס נ5 סס"ר כלל.למילוי
 ו6ו)יפ:6 סוס 3דור )סגי גדיק ר6יתי 5והה כי  כניןכפ*6
 דהת"ן 6'גון )כ) רסו 'סי3 1)6 כ)חודו' יכו )יס 'סי3דהי
 6) 3יתה וכ) 6תס 63 סס"ד . )3ית6 )ון ייעו) )6עיייס
 5וליכנ5 ר5 ועקר5 ללויטל  רבו50 יסי3 )כ)6כהי3ס
  מינון ר5ת5נירו ומנ5  נסס51 יסורס 5"ר ר5רפ5 ר5ורהוירו5
  מ6ן חפ5 ול5 פלף5 טל 5ס0כל קנ"ס פפל-5הייכין
 ע) )6נג6 )יס דסוס גמ ס6 הייומ ו6י ט)יסדהנין
 1)6 נרמיס ע) )6נג6 יכי) סוס )6 דגח 5ק-יס ]ס6דריס

 ר*  ויי, ריית5 סוס נרור סוס כרור לכני נריק ר5י0י5י0ך כי סס'ך לטלפ5  0ולרין  פליס ל,פק5  ל:ין1 הל,5כהוינ
 ססו6 3נו דסוס די)יס כ3ה6 ד6 סזס נרור יפריוסי
 5י  ככן כ) היויס גזיק הימ סהי כו)י והכתכמ חיי63דר6
 . פל55  פל ל5גי, יכיל סיס ל5 %ל ר.סס נרר5סוי
 ימ65ון 16)י  6[ כד"5 נילמ5 טסרס 5כתכהו רלחנגין
  טסרס. 5כהכחו )6 סכ6 6וף ה-ן קסתכהו ו)6 טכרס;ס

 . טסרס  סוו  יל6 . וגוק3ייסו 3גוי וה)ת סו6הל5
  6רנפיס ס5רן פל מעסיר ינכי  מנפס פוךליפימ כי3(

 ומ' יוס מל סגי  יסו7ס 5"ר לילס ו5רנפיסיוס
 . ע)ח6 חיי3י )ח)ק6ס יוס מ' 5)6 פ3יךהייסו מ6י)י)ס
 ט)מ6 סטרי ד' )ק3) יוסיף )6 יכגו מר3טיס ג(וכתי3
 . 05נרי פלפ5 ססרי פר' ככ רלר  נגין  פכרס הז)כ)
 קנ"ס חפ5 פ5י וח"ל  כיפון  לרלי  כהיל ,1ס1 ר, ד(פ)-6 ו)6היומי )6)ק6ס 6ר3כיס והגכריך סיקוס כל 05 ופהי0יופ"ר
 . רסייני5  פיסון פפ'5 וטופי נר5 חיו0 כללסינהס

 5י
  מס  נריין וס5ר כפי5 ופופי נפירי  הס5ן כס5נלי
 ט) דרכו 6ת 3סר כ) סכהית כי דכהי3 3נין ח")הכ5ו

 :נטק ןש)עטף"ן)מ%יש%י:ן ב:1 ט1גי6רין
  לפיין פלפ5 הסרר כ5רפס פני יטל  פכיהי 6בר סיקוסכ) 1,~שש יי:".7"נזנ11~1~ע:מ'י

  3ריין ,פניר  ולסל5פ  יכ5ן  נפיין. ייץ נקריית, דסוסכפס
 6מלף וגי עו' סיס  ויפניל כנס י5ות  כם 3ן דנךץס(

 גן גמ סוס ל5 5ילו 5ל5 ליילי ד5  תיסננ55ת6
  כיין נסדס יתהנר ול5 לתינוס5 ייפול ל5 בנס י5ו0כס

 ד 'ט)  "ה[  נסרס 5תהכר  כרין כנס פ5ו0  נפכדהכה)'ס

טז
 'ודרסת)יסה

 5% ירניס פלאע"תלש יכנס  ימ5ו0 3כס גח
 ונל6 לפ'נופ5 טהל  'כדין  כליס. לדיק  וסופ  ייכן'5ו0

כגץנ5
 :? דף ש מה. וף י( ג.ס ןגר'ס :( ס, דף  ג( י'ת  ג-ס" 6( מקומוהמיאה

 ןץיןץךזיך
 שוא ומי  ~וקנה א, ת"ר ב: כן כמו ::ףי:'קזיקנה %.'שם:יי:ןבןן הקדזקוה לרשכיגה רמ-ופיע התכה ג;ל רייגו ה' ויאמר כתוב לתגה ליכ:ס רשוח גנתינח כא, ולפיכך ,כר. :ח'4ת שרוא ג:ורעהר

 ועזכ יזה ;ור יחטא שלא בטות ל,קגה שהגיע  ז, ' ע ק
 . גיה עור יפגפ יחלא בטרור המיפ צריק  במררגה להיוח בר*לי היייי  1'פ1 . השגיגה לרגקוה ולוגות צךיק בשפ אז להקרא ,ה הואראוי



 67כמ קודשלשון נחזהר הזהרלשון

 ת16ת סס כ3ן 6תתר 65 כך צנין וג( ו)פי)6גנוו%

 6"ר סתכס 56 6ת1 3כ'1 תס' 61סת1 וככ'1 כמ ןיבא6(
 . תמריס קתי מסי גס 3ר כו מזי ת6מיי6

 . 3"תנ)י6 ויכ6 3ש פ3יו ק3*ס )6תכסי6 נרריסי6ת:יך
 'תוס6ק 65 עם י פטן :ר,6י:ןי צ11), 'תמזי ז)6 )'ס 65סתי6 3פי ק3"ס נרתיס 6דכי כ"גוכד
 ר3י זק6תר וס'.גו )מ3)6 רסו 5יס מית קתיס זיתחזון6יגון
 פיג6 . כים6 ועיגיט גם כו כ)סטפון

 ותמ3)"
 תגיס )6סתוור6 )6יג*ס 5יס וכפי 6קרי זפ)ת, קמ:)6ו6יסו ע)יי סרי6

 3:דיס )התקר163)6
"(7 

 כסדיס )נזקרכ ו6סיר . יתזק

%תנ)"
 יגיס 65סתתר6 נפי פין רפ ת6'ס ר4כי ותכוס

 קכ"ס ופ"ז וכתס כתס 6מת פ5 ס-ןת א)הךתקת'

 תס636 רוח 'גי) ז65 . תעיג6 65סתתר6 )גמ )קפי6כפ"
 6) ונו' כמ 1י63 סס*ז יתמ:) ז)6 כנין . פ)יס)כ)עקס
 ז6תתר כתססתכס

 )6סתתר"
 זסוס סתות ת)6ך מת6 יוס' 6"ר )יט ימקו זתייןסתכו) תי תפגי תפיג6

 קןיסר כס 61סתתר )תי3ות6 ע6) כך ונין [כנ[6תי
 !ר' י5מק ר' 03 פ)יני . ירמין ת-'סר ו6ת6' .ירמין
 ומז זמיי3י6 זיג6 6יסו זכך ירמין י"3 "תר מדיסודס
 ז6תמזי זרנין תריסר 5ריך גזיק 65ס)ינ66תר
 60 6תר ,סתס ר [קנ[ תי3ס תן)"פק"

 6יגון ירמי סית"
3טימ

 תייסר ו6ת6י סוו תיי סכ6 601 63כ6 ירמי יב,ת"
 . ו6ס6 3תי6 6תזגו זניסכס זיכין 3תרי יוסי ר' 6")ירהי
 . כת)נ6 5כעין 110 ת)פע6 ע)ייסו זגמתו זתייןכתי6
 3זיג6 ופ*ו כ6ס6 רתימין ט11 תתת6 זגפקי זתייוכ6:"
 סוס וכמ תפ5ת6. ז6סת5י16 פז ות'6 כ6ם6 . 6תדגוזגיסגם
תמתת-

 . 5נכיס קרי3 )6 ותמכ)6 תפיג6 ומתכסי 3תי3ות,

ות'כות"
 סתי3ס 6ת 1יס16 כז*6 . תי6 6כפי פ) :עי6 סוס

 ס"13) ויסי זכתי3 . )קו יוס 6ר3פיס י6רן. תע5ותןס
 . תע)ת6 6תתמו זתג6 ס6ר ו3כ) . ונו' יוס6רכעיס

 :ו6סב ; צע,ג6)6י:גוי3י6 7עבצ517,,"2 1:גע:6קג
 : 'קותון 65 3וינ6 5תיקס ו6פי)1 . ופו )פי5סתמית

 פתמ 6כ6 ר' . ס6רן תפ5 ותיס 0ת:0 6תךישאןנ(
 )ון וו' גו'. 6)סיס ססת'ס פ) רותס7(

 ו3מו3"סו . 'ות6 נכ) )ת~יסון ותרניזין מע"ן ז6יגון5מ"כי6
 . תפ5ה6  זתסת)ק ונרתין ת6רפ6. 5:כיגתו 05זמיין

 . 6)סיס ססתיס פ) רותס כתי3 ופ)ס 6):'ס. 6יקריוככיגת6
 וגז( )3ר יס זזמין סתי3ס. 6ת וי:16 כתיכ ר: טית"
 וכז תגס 61סת)קת 3פ)ת6 כיי6 ז)6 ס,רז תפ),ת-ם

 . 3ע5ת6 זי:נמ נו16 )'ת 60 תע)ץפהסת)קת
 ודיג"

 כ)ע6
 . תע)ת, ויסת)קון פ)ת6 מיי3י יתתמון וכו . פ)ויכזין

 . - נשת6 תזורס 06זרתסכיגת6
 כנלה(

_"6 
 מיי6 ר' ס6') גו'. 63פיו מייס ר1מ גסוית

 גס 33ר פי')6 )6 זגסתת6 6תר*תון . 6:6)ר'

 מאות שש כבן נאמר 4א ולפיכך וט שלמעלהכדמיון
 : וג6ושנה

 א"ר דגתבה. אל אתו בניו ונער ואשתו ובניו בח ןיגבא6(
 רבונו. לפני חוטא האדם כאשר וראה בואחייא

 בנלוי. דין בו עושד הקב"ה בהסתר. להרע עצטוומושך
 יתראה שלא אותו מסתיר הקב"ה עצמו, מטהר האדםוכאשר
 לפני יתראה שלא לאדם לו נצרך שבודאי ה'. אף חרוןביום

 כל שהרי בו, יסתכל שלא בעולם, שורה הוא כאשרהמשחית
 רבי שאמד וזהו להשחיתם. רשות לו יש לפניוהנתראים
 עליו. שורה הטשחית עין רעה. עין בעל אדם כלשסעון
 טמט להשמר לאדם לו ונצרך נקרא. העולם טשהיתוהוא
 עגן לד~:קרב ואסור ינזק. שלא כדי עמו יהקרבשלא
 . ממט לדהטמר נצרך עין רע מאיש אם ולפיכך .בנלוי
 בקש זה ובשביל . וכמה כמה אחת על המות מלאךמלפני
 הטומאה רוח יוכל שלא העין, םן נסהר שיהי' לנח לכסותהקב"ה
 אל ונו' נח ויבא זש"כ ינזק. שלא כדי . עליולשלוט
 מי מפני העין, מז נסתר שיהי' בשביל שנתבאר כמודהבה.
 שהיה המות ל~אך ראה יוםי א"ר אוהו. דחקו שהמיםדמבול.
 עשר שנים בה ונשמר לתיבה נננם זה וטשום [כנ[בא

 ור' יצחק ר' בזה נחלקו הדשים, עשר שנים ולמהחדשים.
 ואחר רשעים, של דינם הוא שכך חרשים י"ב אומר אחדיהודה,
 ראף שיהי' מדרנות. י"ב צריך צדיק בםדרנת להשהלםאומר
 נידונים חדשים ו' אמר יהודה ר' [גג[ דהבה טןלצאת
 י"ב ולמה הי', מים רק כאן והרי באש, חדשים וששהבמים.
 ובאש. במים נידונו. גיהנם של דינים בשני עסי ר' א"לחדערם.
 כשלנ. קרים היו נלטעלה עליהם שירדו שהטיםבמים.
 של בדין וע"כ כאש, רותחין היו מלמטה שיצאו שהטיםבאש.
 היה ונח העולם, מן שנכדתו עד ובמים באש נידוט.ניהנם
 . אלע קרב לא והמשחית העין. מן ונעלם בתיבהנסתר
 התב את וישאו כם"ש המים. פני על צפה היתהודו:יבה
 הטבול ויהי שכתוב לקו. יוס ארבעים הארץ. מעלותרם

 העולם. מן נמחו דסבול של הזטן ובשאר וט'. יוםארבעים
 ע.יע: ניו"ייג :;ן.!",.,ס,"".,ג:י,י,ש:נ

 לדם וי תו'. אלהים השמים על רומהי( פחח אבא ר' הארץ. מעל ותרם התבה אה דישאךנ(
 ובחטאותם יום. בבל לרבונם ומרניזים חוסאים שהםלרשעים
 העולם. מן שתסתלק הורמים הארץ. מן השכינה אתדוחים

 אלהים. השמים על רימה כתוב ועליה אלהים, נקראתוהשכינה
 [כזו אותהלחוץ דוחים שהיו התבה, אתבואוראהםהכתובוישאו

 וכאשר טמנו. עסתלקה בעולם שרתה שלא הארץ, מעלותרם
 שולט והדין בעולם. שישניח מי אין הרי מהעולםססתלקת

 הע,לם. מן ומסהלקים העולם רשעי נמחים וכאשר עליהאז
 : - העולם בזה מדחיה השכינהסחזרת

 חייא ר' שאל תו'. באפיו חיים רוח נשמת אשר כנלה(
 באדם נכנמת אינה שהנשמה אמרו הרי אבא.לר'

עךפו
 גסגתס1ת ס( ג"ז ת)'ס ז( פמ יף נ( 9' ת)יפ ט סמ. זף ט מקומוהמראה

 הזהרזיו
 בלבר השנים מסמר על רק הכונה חי שאלו פי' 1ג6[ : צריק יסור היא האחרעה שספירה הספיחת שש על רמז שגה מאית שש גימ[

נ~~ן,:[ןי;:%~(י'.קןן[%ךבייץח'"י'~ןע..(:1]'4ש("'ט'
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 ועוד הנשמה. לו נהנה ואז הקב"ה. בעבודת שמסתכ4עד
 א"כ רכל* שעל מעליון ונאצלת קדושה היא שדנשטהאטרו
 12'. באפיו חיים רוח נשסת אשר כל דבהוב שאטר זהמה
 לדהחיב. ידע לא לרנצל, להם הי' נשמות להם שהיוכי.ן
 דיא. כך להם אטר שכע-ן. בר' אלעזר לר' ושאלובאו

 המבול בא כאשר כי אבי. אמר שכך כן. מוכיח הזהורגוקרא
 וובותו נח. אלא בזכיתו חסד הקב"ה שיעשה אדם היהלא
 זכותו היתה שלא ביתיהם. בני ועל עלירם להנן אלא היהלא
 צדיקים. שהיו הקדמונים מן ואלה הדור. כל על להנן כךכל
 שיעשה רגיים והיו קדוש-ה. נשמוה להם שהיו ירד דגוךכנון

 אשר4שכיז כל שאםר ויהי כברן מתו בחרבה בזכיתםן הסדהקב"ה
 ואל . בהם היו קדוידת שנשמות אלה באפיו. הייםרוח

 שיזו אלה על אלא נאמי. רמבול בזסן שהיו אזתן שעלתאמר
 ! ןגס[ מתו אשרבחרבה. מכל הכהובואומר בא ולפיכךמק-דם.

 א'ר וט'. האדמה פני על אשר היקום כל את דיכ2ח6(
 רגעשלים השרים אותן כל לרבות כל. אתאבא

 האדמה. פני על אשר היקום הוא וזה הארץ. עלשממונים
 רהטרים לאותן מעביר העולם. בבני דין הר4'ה עושהשכאשר
 כנפיהם. תחת היושבים לאזהן ואח'כ בהח4ה. עליהםרג:מונים
 סלכי ועל ואח"כ במרום. מרום צבא על ה' יפקד נ(שכתוב
 שמעניים אלא מלפניו. מעבירם ואיך האדמה. עלהיאדמה
 אל הוא אכלה אש אלהיך ה' כי נ( זש'כ האוכלת.באש
 העביר שעליהם ההוא והיקום וכיו אש האוכלת אשקנא.
 ףמח כתוב ולפיכך במים. ההתיהם היושבים ולאלהבאש.
 ועד מאדם ואח"כ האדטה. פני על אשר היקום כלאת

 כל הארץ. מן וימחו השמים. עוף ועד רמש ועדבהסה
 וראה טא הבל. מן נמחו הארץ. סן וימחו לממההנמצאים
 שידיו המתים כל מתים. להחיות הקב'ה שעהיד ההואבומן

 טפות להם יברא הקב"ה העמים. ארצוה בשארנם.גאים
 האדמה. תווע באדם בו שנשאר אחד עצם שהריכראוי.
 הקב"ה יבנה ועליו בעיסה. כשאור נעשה יהי' ההואעצם
 ישראל. בארץ אלא נשמוה הקב"ה להם יק ולא דגוף.לנל

 אתכם והעליהי קברוהיכם את פותח אני הנה ד(שכת.ב
 שיהנלנלו ישרא9. אדמה על אהכם והבאהי עמימקברוהיכם

 וחייהם בכם רוחי זטשעי כתוב. מה ואח"כ הארץ. תחתשמה
 הע:לם. בר אלה כל הנשמות יקב14 ישראל בארץ שהריתר.
 זימחו כר,וב באלה ,כוו הארץ את וטמאו שנטמאו אוהןמלבד
 ונרלקו שרקעע ואע'פ וגה[ דוקא הארץ מן . הארץמן

 מספר יכיי ס( כם"ש היא וימחו וה.כימשמעות עלהקדמונים
 הבא, לעולם חלק להם אין וראי שמעון ר' א"לחיים.
 אבל וכסו ארץ יירשו לעולם וכתוב הארץ. מן וימחושכתוב
 יקיצו. עפר אדמת מישני ורבים י( כתוב ועלירם בדין.יקומו
 אך וישאר שלם לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי%ה
 נה ומלבד בעולם נשארו שלא למעמ אך אבא א'רנח.

 שהבישו ונו נח דיה פסח אטר יוסי ר' בהיבה. עמוושהע
 : שטעבאר נמו בהיבה.אוץ

ויזכר

 גסרת,. ססי6 4ס 5סוי וכדין דק3.ס 3סו5מג6 ד6סתכ)פד
 סי6 זגסית,ו6תריתון

 קזיס"
 מ"ס כלח ט5 תטיל6

 כ) קר6 ד6תר סו5ת6י
-,:6 

 . ונו' 3חפיו מייס רומ גס"ת
 . 3ידיס סוס )6 )6:ת~כ, )סו סוס נסתת6 לסו וסוססו6י)
 . סימ סכי )סי 6ץר קתטון 3ר' 5לט1ר 5ר' סיי5וס6תו
 :י::6 6ת6 זכי 6כ6 6תר דסכי )ש תסייט קר6וס6

 וזכית.ס גמ 6)5 3ניגיס קכ*ס ז'ט3'ד גס 3ר סוסל"
 ז:יתיס סוס ז)6 נת'סון וט) ט)'סון )%ג6 656 סוסל6
 נקדתיתמ וכמין דסוו 61'גון זר6 כ5 ט) )6בג6 כךכ)
 )תעכן ו6תמוין . קויס6 גסתת6 5סו דסוו ירו מגוךכנון
 גסתת 5סר כ) ז6תר וס"גו תתו 3מר3ס 3ניגיסוןקכ"ס
 ו)6 נסון סוס קז'ס6 זגסתת6 6'גון נ5פיו מייסרומ
 זסוו מיגון ע5 6)6 . 6תר 3עופג6 זסוו מיגין זט)ת'ת6

 . ןכס[ תתו 3מר3ס. 6סר תכל ו6תר קר6 6ת6 כך וכנין3קות'ת6

 6*ל . ונו' ס6ותס פני ט5 6סל סיקיס כ5 6ת דיכ2ח6(
 זס)סין ס)יסין 6יגון כ) )%))6 כ) 6ת636

 . סמךתס פגי טל 6סל סיקיס סו6 וז6 . 5רע6 ט)תתגן
 גגיעין )6יגון 6ט3ר . ט)ת6 3גגי זיג6 קכ.ס עכיזדכז
 נדפייסו. תמות זית3י )6יגון ו)3חר 3קדתית6 ע)ייסודתתגן
 ת)כי וט5 ו)3תר 3תרוס תרוס 6% ט) ס' יפקז נ(דכתי3
 )ון 6ט3ר 6)6 קתיס תתעכרן וסיך ס5דתס. טלס6זתס
 6ל סו6 מכ)ס 06 מ)סיך ס' כי נ( סס*ד . זז)יק3גיר6
 6ט3ר זט)ייסו יקוס וססו6 וט[ . 6ס6 ל6כי5 6ס6קג6
 ויתמ כתי3 ו3נ*כ . כתי6 תמותייסו דיתכי ו6ינון .63ס6
 וטז ת6זס ו)3תר ס6דתם פגי ט5 5סר סיקוס כל6ת

 כ5 ס%ן תן ויתמו ס:תיס. טוף ועד רתס וטד3סתס
 מוי ת6 כ)6 מן 6תתמו ס6רן תן ויתמו .. ד5תת66לין
 תתין 6עון כ5 תתי6 )6מי% ק3"ס דותיז ותג36ססי6

 נופייסו 5ון ינו6 קנ"ס . נוכר6ין %טע נס% לנרדיכתכמון
 מרט6. תמית נס 33ר 3יס ז6סת6ר מד נרת6 דס6 מוי.כזק6

 ק3*ם י3ני וט)יס . 3עיסס כמתיר6 יתט3יד נרת6סס"
 . זיסר6) %3ט6 6)6 גסתתין ק3"ס 5ון יסי3 1)6 . נוס6כל

 מתכס וסט)'תי קנרותיכס 6ת פותמ 6ג' סגס י(דכתינ
 דיתנ)נ5ון . יסר6) 6דתת 56 6תכס וס63תי טתיתקכרות'כס

 ומייתס 3כס רומי וגתתי . כתינ תס ענחו . 6רע6תקות
 ט)תמ. 3כי 6יטן כ)  נסתתין יק3)ון דיסר6ל 63רע6 זס6עו'.
 ויתמו כתינ נ6לין וכ'[ *רט6 וס6ינו ז6סת%ו 6)ין3ר
 61פ)יט ד6קסו 61ע"ג 1;ח( דיק6 ס%ן תן . ס6לןתן

 תספר יהמו ס( כזק6 ויתמו % ד6. ט)קדת6י
 . ד6תי 3שת6 מו)ק6 5ון לית וד6י סתטון רני 6*)מייס
 5% וכע, 6ון יירסו )טולס וכתינ %רן תן ויתמודכתי3
 יקיט. פפר %תת תיסני ורניס י( כת'נ וט)ייסו . נדיןיקוץון
 6ך ויס% .. טו)ס 5דר6ון )מרשת ו6)ס טו)ס )מיילס
 נס נר נט)ת6ן %ת%ו דל6 לתטועי 6ך 636 6"רנמ

 ד6כש 61 נפ סוס מניר 6תר יוסי ר' . נתינות6וזפתיס
 : 6וקתוס וס6 . 5רי56יס

ואגר

 י'כ דף6ג 1( פ*ע ח)ש ס( )" "זק6) ח ד זי'ס 0 לי .א" 0 ". 9 " מקומותמראה

 ד:יך:ךייך
 גפר "יש . המביל קורפ החרבה כומן שהיו  הנשטות בעלי הצריקיפ אלה . בחרבה אשר מכל יפורוו וכך 1גסן : תועבותיהם לסבל"ילה

 בהאש גמצישת מתבפ4פ אש של שהם שהסלאכיפ פי' ]גון המבול דור על לה,ן שיעל מהם אחד נפ נשאר ולא . המגול שופגוזרבה
 אא~עבה יזיוע גדולה להבה אל דויק גר ,של קט, שלהבת יתקרב אם רואים שאט וכמו . ועוגשפ העברתמ וזהו . אלהיך ה' 4לאכלה
 : בתחיה שם ולעמר שם לההגלגל ייט שלא ישראל ארץ הייט ]גח[ : ורע בהשחתת ה,ן ' הנר ותכבה הנחל הלה2 לתוהחקפן
 מנאה מלשע ח אך תי* או : משצחיפ ההייפ ארץ מ, ה"ם האיץ מן וימהו גאן וכן . הגצחייי היים ארץ העליונה לארץ רפואע(

 ; בדבר איע ואך כמו מעהשגואו



/ קורש;יטון נחוהר הוהרלשדן  יי5ל 
 חז' ת6 סתי1ון 6'ר ונו' נמ 6ת 56סיס ריצכר"(

 כיס כתיכ כזין . פ5ת6 מייכי ו6ת6כידו דינ6 ד5תעכידכיון
 65 6תמכרית6 כפ)ת6 סרי6 זינ6 כז -ס6זכירס
 זינ6 ז5תטכר כיון . פ3ת6 פ3 סרי6 ותמכ63 65'5כתכמ
 וי,כר סכ6 כתיכ וכנ"כ 63תריס כו65 תכ . רונז6ו6כתכיך
 5זיק 6יס דנמ זכור. סרי6 דכיס . נמ 6ת '6)סיס
 זמי5 כתיכס סחם כז נמ יסודס 6*ר ו1כ[. כיסכמיכ
 ו6קעכרו דינ6 ז6תצכיז וכיון 5ע)תין קכ*ס כיס ידכר ד)6סוס
 ר* ןג.ן נמ 6ת 6)טיס וי,כר . כתיכ תס כדין . ע5ה6מייכי
 סתיס 6זכר 6י דס6 . 3ע')6 כ.ס דידכר 63יגיס)יס 3'נעי 63 . כפלת6 סרי6 זדינ6 כטעת6 מזי ת6 6תר6)נזר
 זססו6 תכונתית תנ)ן כיס )6כנמ6 וייתון מוכוייזכרון
 . פל% ד6ין וקכ"ס . סוס ססנס דר6ס סוכ יוסיומ6
 קנ"ס ז6 סתל. 6) 5ך 3זנר סיס נ( 36יספ 3ס %רגדין
  נ0יך  ו50רר סמסמס פל סקדוס. יל .  ילך 5קריוכדץ
 6ל5 כי ףסנמון לי רידכרון נפילם ל5 יוככת 5נכיעזי
 פ)יס יסנמון 63 . פת6 כין ריכיס דפיי5 מ6ן פת'.כתיך
 נמ מזי ת6 . פתי נתוך 6מרס כך נניגי . 3ניס )יס3א'*ן
 6תעכר ויינ6 כיון . 6דכר )6 נע)ת6 סרי6 דרונז6נסם65
 ד*6 . סתיס 6דכר ססת6 . נמ 6ת 6)סיס ויזכר . כת'כתס
 6ת ו6זכר 6תר ז6ת כתק נמ 6ת 6)סיסויזכר

 1יי1כריתי
 תזנמ 6טו ז6 . טנם מ וינן ונו' 4ך תזנמ נמ דיבי3(

 פו3ם קריכ 6ת6י נם . קזת6ס 6דס כטז6קריכ

 חכ. כמ6י ונמ ד3כ6. סרסור6 כנין 636 כ3ר4 )6 עו)טדס"
 זיתמרינ. פ5מ6 פ5 דינ6 טר קנ*ם % ו6מר ס-סר כה6)6

די)ק"
 יסת% 651 . 3י פר4 זכות6 כ3 5י וסזינ ננין

 גו5'
 נע)ת"

 ז6קרינ ףזנמ ססו6 3י'. תזנמ נם הנן תיז
 ננין 6)6 1י:[ וינן 6ת6י סכי 6י . סהם קדת6ס 6זסכיס
 נמ ד6ת6 כיון . נחכתיס יימ6 ד63 נומו ט3ת5דמייני
 . תיכות6 תן נמ נסיק כד תגיכן 7( '5'[ וינן ניסכתינ

 . ו6מר סתי6 קתי ככי סרי . 6תמריכ פלמ6 6יךו6סתכ)
 3ך סחס ומנון רמוס 6תרי6ית ס6 כ63 דפ)ת6ת"ריס

 תכי6 סנני כן וכתך עו' 5פני 5ךיק ר6יתי לצתךגכי ד6תרית נסכת6 כדין 5תרת 63 )תס . ד6 6תרת:כ% כ:י רט'6 ו6תר קג"ס 3יס 6ת'כ ידך פוכדי פ))התרמת6
 . ט)ת6 פ) רממין דתכפי ננין . 3ך ו6תרית5תסככית י6י כ3 נפר פ5י תיכת 3ך ססס כן ינתל ת(ססאני5

 3תנש כ5נך פ*3 65 כתיכות6 דתכתזיכ סתפת6 די כדיןופן
 גפן ו6כתזיכת תיגות6 וטכדת . דפ3ת6 יסיכ6 שר0תץ

 כיון ותמנוגי6. נפיין ןךמ 3ת653 סותך סתמת פ3ת616ת5נע
 תכ) ויר4 דכתינ ופ%5ן יךנכין %ךינ כך. נמדש"

 נם מא ת6י עהכפ ח*ר .. ט15ת וע% ונו' ספסורססנסתס
 יסתזינ. 63 ז3ת6 נ3נט מסינ זרש. פ3 רוצהן סדד65

 36גמר 6"ר . פ3יחט רממץ כפי 65 וננ'כ . ז6זו6 3פי כ4תר . סוס כחר 4צי 5דיק ר6יתי 6הך מוכתינ
 זמ% כנין . פ5ת6 פ3 רמפי 3תננמ 5יס נ9ס סטילפי6
 גר תנךטן . מג5ן . נמי ש סנ6 ד"תר פק 41יס4ס

יו6ס

 וראה בוא שטעון א"ר . גו' נח את א4דים ריורך6(
 זכירה בו כהוב לא נעשה שהדיןבזמן

 בו כהוכ אז העילם. רשעי תאברו רדין שנעשהכית
 שלכ;4ה היחיר אין בעילם שורה הדין כאשר שהריזכירה.
 דיין שנתבטל כיון העולם. על שורה והכהטהית 6 1נמצא

 ךזנר כאן כתוב ולפיכך למקיכע. הכל חוזר הרינז.ונשקכך
 צריק איש שנח כיון זכור. בחינת בו ששורה הינו קה. אהאלהים
 נהירא בהיבה היה כאשר נח יהורה א"ר י5:[ בובתוב
 עאביו הדין שנעשה וכון לעולם. הקב"ה יזכירנו לאאולי
 ר' 51גן נח את אלהים ויזכר כתוב. מד אז העולם.רשעי
 גצרך לא בעולם. שורה שהדין בזמן וראה בוא אמראלעור
 שמו נזכר אם שהרי למעלה. שמו נזנר שיהי' לארםלו

 משונמית. דיא שכך מנין בו. להשגיח רבואו חמאיויזכרו
 העולם. את אז דן והקב"ה היה. השנה ראש של טוב יום היצאשיום
 הקב"ה זה ד13לך. אל לך לרבר הדש נ( אלישע א"לואז

 בהוך ותאמר דגצשפמ. מלך הקדוש. מ5ך מלך. אזשנקרא
 אלא בי. וישניחו אותי שיזכרו רוצה אינני ק~צבצץ. אנכיעמי
 נח וראה בוא עמי. בתוך אמרה לפיכך לרש אשא עליו סעניחים אין העם. בין ראשו שמכנש מי עמי.בהוך
 נהבמל שהרין כיון נזכר. לא בעולם שרה היה שויגזבזמן
 ר"א שמו. נזכד עתה נח. את אלהים יזכר כהוב.סה
 את ואזכר הכתוב ררך 5ל הינו . נח את אלהיםויזכר

 : 51-[בריתי
 עולה. הקריב למה נח הראשת. ארם בו שהקויבי קמזבח דוא זה מזבח. נח יבן פו'. לה' מזבח נח דיצנןנ(

 המא. במה עח הלב. הרדיי בשביל רק באה עולהשדיי
 העולם על דין נור דקב"ה דוי ואמר. מרידך היה נחאלא

 ולאנשאר זכותםםני. שהינפקעכל שהצ?ל מפני אפשושיחרב.
 שהקריב מזבח~הוצא לה'. סזבח נח יבן כיד בעולם. זכותלי
 לפי אלא י:[ ויבן למה כן אם הןה. דראשת ארםבו

 נח שבא וכיין במקומו. דנהבח עסד שלא נריו עולםשרשעי
 . רהיבה מן נח יצא כאשר למדנו 7( 51'1 ויבן בוכתוב
 ואמר. השסים לפני לבכווע דושהיל העולם. שטהרב איךוראה

 שו רועה ואמר. [-קב"השיבקלו עלג
 מביא הגני ואח'כ עו'. לפני צדיק ראיתי אינך כילך. שאמרתי בשעה כך אמרת לא למה כך. אומר אתהעכשו
 כך כל אר. עצי תיבת לך עשה ואח"כ מים. רמבולאת

 העולם. על רחמים שהבקש לבעבור לך. ואמרהיעכבתי
 לבקש בלבך נ~נס לא בתיבה. תנצל שאתה ששמעתומאז
 שנאבר ועהה ונצלת. תיבה ועשית העולם. ישצב עלרחמים
 כיון . העהמנים בקשווע יפני לדבר פיך פתהתההמלם
 מכל יקה שכתוב העלות. ק%בנות דגךיב בך. נחעשיאה
 נח ראה מה ה7ושע א'ר .. עולות יטל עו' דמרירהדנרגוה
 עצל. לא פן בלבו עפקשב דורו. על רחמים בקששלא
 לפי כ*מר הזה. בדהי לפני צדיק ראיתי אוהך כישכהוב
 אלעזר א"ד עיירם. רדגאם בקש לא יפיכך דיה. הדחיערך
 שבוב לפי השמים. על רהגרם לבקש לו הוה כךאפ~לו
 נק סגףעון 0נין. בני. על מצב שימליץ מי דצ*כ*הלפני

עאש
 נפמא ט : ח ף 0 צ 9 %מש ס : פ 9 ש מגךמרתטראה

 הצהרדו

 ע"ךיע 1,:4צייי ז~ם~ע 1'"ש'","ן[ גשצין"'.:"
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 51" זכ6י סוס 657 'ו6ס 1 כןב שאכי ובשביל צדיק, בן 41א צדיק היה שלאייאש.
 ט.3וקי ד"חי וקכיכ וכ6י כר

 'סןה5 6ת וסומצת 1ס ככהך )ך 6( קכ"ס 6") יסר6) פ) ן 'שראל אה ודושעת זה בכחך לך 6( הקב"ה א"ל ישראל,ע4
 3:. ט) ד6-רת ס.כות, ד6 1ס ככהך ת6י תדין תי7 ן : בני על סוב שהמלצת מה היימ זה. בכחך מה מדין.מיד

 האדמה את לקלל עוד סיף א לא 4ב1 אל י ריאמרכ(
 לא זה מה הזקיה א"ר . האדםנעבור

 כל שאסר, שמעון מר' שסעתי כך יימא א"ר 1)1[אומיף
 הדין שהוא העשן. לדנביר מומיף שלמעלה שהאשזכן

 אין האש יוצא שכאשר לפי הכל, ומכלה דרוגז מנבירשלכמה.
 לא שלממה הדין וכאשר הדין. ע.נש שננטר עד הפמקלו

 ואין ופוסק, הדין עושה . ש4מעלה בדין לההנברנהומף
 אוסיף שלא אוסיף, לא כהוב ולפיכך לכלזק. הדין עזשננכר
 שמעהי, ההוא העלם אמר שלממה. הדין להנכיר הוספתליזן
 שעה באוהה שאז , בעבורך האדכה רר אר ונהזבלפי

 עליה שישלם רש.ת נהנה אדם, המא בעבור הארץשנקק4לה
 העולם, בני ומכלה העולם משהית שהוא ההוא. ררענהש
 נהנה , הקב"ה אוהו וירח קרבן נח שדקריב דהיאוכ"ס
 הבוכאה. כן ויעאה . דד?א נהש כהדה 4עאת לארץדש.ז
 פני להאיר כדי 4דקכ"ה, קרבן ישראל כקייבים כן1ע4

 שעכדו עד ה.לה הי' וזאה ד.א. כך דזקיה א"ר ו:-והאר,ן
 : מיני הר עלישראל

 ב:א אבא א"ר ונו'. בניו ואה נח את א4הים רי-ייואנ(
 בא לנח ה' .יאכר בהח4ה. כתוב טהוראה

 ההבה שבעל ?נקבאף ככו , הקבה אל ביזך ונ4אזה
 ללאק, דבית עקרה ל. אכרה אה"כ [1נן ליכנם רשיה 4.נזן

 ה4שה. ברשוה י*א לבמת , ב;.ה ברשוק נננסכ--4י
 זש"כ לגאק, תרשה והאשה י: יכ דביק שבעל . 4כךכב"ן
 ניהנה שה-ן.ת ו וי דהבה כן *א לגכו' נה אל אלהיםויאמי
 שיבא כיזן לדכניסי, ולא ל*אה, הארה אי שקאמרבידה
 בד. זלשמה לאשתו שיהן ב;לד, ביד יקרוק כתנ.זנקן

 'יקח לד' כ:בה נה ויבן זש"כ בבעיה, אדבה להולדיביק
 אלה [.6 במובה עלק 'י;4 ,ט' דכה.רה דב-כהמנ4
 לה ידרמת בנביל ל".2ק., ליקן ב;.ה ניר גנקן תדמקנ
 טיקן . לאזרד ארק דרך לכדנ. 'ככאן . בב;4דאדבה
 שכ:זב כמז בידה, דיא יקן י.א אשה' עב.ר בעלד בידכק4.ק
 דקריג דק-בן בם:בה. ע.ק וי;ל ונו' לה' כ:בה נח.בן

 ברכה דיא אח"כ בבע%ד, אדבד לה לדרב.ז זכ.ילברינק
 ום'. נה את א4דים ויברך זש"כ ,א.קי

 אכא א'ר דאי'ן. היה י4 על י-י- ויקים יבהיראבם7(
 עשה א.ד'ם ב*ים ב בק בק-יד .-אה אב

 נשאו כאשר שבעיים ת ברי כ% בקד5ד דשדד היזמכנ. לכדד ראנטים ו.דככי דעי.ינה, יד * כ",קד ק.דס ע.רנוה.. שדכאו כי.ן א:ן, עשה א.ד'ם בדכ.ק .כהיב ד"דם.את
 קד -ד צ זרא.עינ.דם

-? 
 כיון מ:ניה. .נ-וו ז;. ,-. ד;4'

 וע"כ יהרה, רד לצ דדי.ז ב;..י קידם *זי *דפנישהמאז
 על ברים ע זאין גם, רב לכני ה.נאים שאין האנויםאיתן בי ראה ובוא ברי.ה. שאר מיכגי וכדר זעו שהאנשיםגדפך
 הצירה ככראה נשהנה לא שלדם דצורד זיו דו;ורה,טצית

 ובשעה מפנירם.  ומפררים זעים לם שבע בריוה ונלהעליונה,
שהאנשים

 ס6--: 6ת עוד 5ק5) ח'ס'ף )6 )3ו 6) ס' ךיאמךכ(
 גק ?.ק "ה' הזק'ס ה"ר ס76סכע3ור

 7.גה דהיס' הגג6 )תקכה 6'סיף ד)ע'65 ד6ס6ותגח. כ) 7ה-ר כמע.ן "ר' כתעגח סכ' הס6 6"ר 1)'[6וס'ף
 ).ת הם6 גסיק ךכד 3נין כ)6 וכג' רונ61 6הקיףד)תת6
 65 ז)התק דיג6 וכד ד'גה. ד'כה)'ס עד 6ססקית6)'ס

6היסיף
 )6התקס"

 כד'ג6
 ד)ע.)"

 1)6 ק פס דיג6 צכיד
 חים'ף ד,ה ה,ס.ף נ6 כת.כ ו3רכ גהס ,ס דיגחיסת)'ס
 כי:גה יגוקק ססיח 6יר ד)ההח ד'ג6 גתקס6 תיספת)נוי?3
 3ססיה 7סח כעכירך ס6דמס חרורס דכתיכ3נין

 ע;ס )ס)כהס רסו ההיסי3 . דהדס כהי63 6רעחדהת5סי6 כעת"
 ע5ווה 3גי וכג' דע)-6 מהכ5ה ד6.סו כיכח הוי6ססו6

 הה.סינ ק3"ס )'ס וה-ה קרכג6 גה דקריכ יו-6ומססי6
 "חסינה וג:ק6 גה: ססו6 מתהות )גפק6 )הרע6רכו
 הפי )הג?רח כנ.ן )קכ"ס קרכ;6 'כר6) תקריכין ן ד6ופ5
 עד ת)'ח סוס וסהי סוח 'חוה מ1קיס ר3י אתר ו)ה[6רמח

 דסיגי כוך6 ע) יכר6)דקייתו
 ה6 636 מ'ר ונו' כג'ו ו6ת גח 6ת 56ס,ס ךיןברףינ(

 כ6 )גה ס' יי6יר 3קדחיתק כה.כ תסמ1י
 ד3.הח ד"6ריס 7מה:יך כמס סהךס 6) כיהך וכ)6ת?
 5גכקח גיס המרס 6תתח )כהר [ג_ן )גו'ט) רכו )'ס'י3

 דהתתה כרסו גכק )סוף דכע)ס כרכותח ט6)3ק7-'ה6
 סס"ד הכיק וההתח יעינ דכיתח דמחריס היגיכגחמכהן
 סיס דרסו ות[ סה3ס תן ג6 )6מר גמ 6) ה5סיסויחאך
כיךס6

 )6פק"
 דגכק כ.וז )'ס )הע:ה ו)ח . )6וכפיז6 5'ס

 3ס ו5תקךי )ההתיס )מיסכ דכט)ס כיד6 ו;כ.כ1ן "תגןיסכ
 ייקה 5-' תז3ה גה ויכן סס"7 ככע)ס רקימותח )סי)הכנח?

 הי,ץ 6[ ו כ"1כח ט5ת ויפ) ונו' סטסורס סכסיסווכ5
 גס )הם:חס 3נין )תתתיס )תיסכ דכע)ס כיד6 ד'סכאהגן

 ד'ס3 )הימכייין הרע" חי-ה הו)יפג6 ומכ6ן ככ:)סלק'ין'הח
 דגת.: כ"ס כ.7סק 1)6 צההתיס 7כצ)ס 3'7ה"ת:,
 קייכגק כ-ז:ה צ)ה ויע5 י:י' )ס' יו1כה גקויכן

 גס גהסגהס;דגלח
 רהייית"

 כרגה הי?' סכ' נק- כ3ע;ס
 ונו' נה הת ה)סיס ויכ-ך סס"ד5יס

 6כ6 6"ר ס6רן היה כ) ע) יהיס ורהנס רכ:ךראכם7(
 צבס 6:?'ס כ:5ס כ כת כקי"'ת, ה1.הה

 דקטו כיין התו נכס ה)סיס כי-וה יכת'כ סהדסהת
 )רדה) חי:ין יהת:ככו ע)הס דיוקגמ ויסס,6 דייקנייסוהמת:י
 1קסן כד דע)עה כ-יין כ) 3ק7"'ה6 כר6 ה',ון"קמי
 כיין מקקיס ודה)ץ 1צהן סוו ע)הס קד'ב6 זיוקג6 יהתח,ע.'ג.ן
 וע.ד ההרח 5ד"קג6 כעיגייסו דייקגייסי ההספךדהמי

 כ5 הזי ות6 גריין כהר מקתי ודה)ין 1עין גב6 ךכג'התרכך
 ע) פ3רין 1)6 תהריסון קתי הכחן די6 גכח כ:'הי:ין
 1יו 6ו-ייההכקידי

 ודייקנח -היזו חסרגי )6 ד)סון דייקג"
 יכסעהה מקמיס  ודה)'ן חצין דצ)ייה כריין וג)ע)הס

דכני
 ט" 7ף ?( ס זף ג( ע ז4 ג( , כטט.: י מקומותמראה

 ך;ז:קךזיך

 לע'ל ננוכר עפן : הקדושה הזוכינה באמצעות הוה לע.4ט רשפע אור יהמת4'ך כדי היינו ן)ת[ ' עור אקלל לא יכתוב רי שהיהא0
 כתוב למה 'ובן גוה ןפ"[ : הקדווה השכ'.ר ה"נ. א4ריס ט' ,- א-הים רשם ולא ב"ר הו'"ק השט רתבר בביאת כתובש"פיגך
 . מת.ות במו מטל דרך על הס .רקרכנות אלריפ כתוב ולא לה' סובח הורנפמוק



.......-.- 
 ד)סוז דיוקג6 6תח)ף 6וריית6 פתנתי ע) ט3רין גס6דכגי
 דס6 כר6 חיות 3סו כ)סי וכדי, מגייסו '6תע3ר_למס דיוקגא ד6תמ)ף 3נין 5חר:'ן כריין מקמי ידח)'ן ,עיןוכ)סו
 כיון ססת" וע"ד כדקמזי ט)5ס ויוקג6 ססו5 גסו ממ,)ה

 ד'וקג'ן )כון 'ס6 ו)י,)5ס ח65ן ס6רל חית כ) ע)יסיס

 מקדיות נת:ו 3ידכס 5טר מיי5 ר' ימ6 גוגי 6סי)ו)תגו
 דכהי3 כידסון כ)מ רסי ע)ח6 ק3"ס 3ר6 7כד נמנ!דגמ

 ונו' סכטיס ?3עיף סיס 3דנתורדו
 גוק3י 6סתכמו )6 כרכ6ן 3סגי ונו' ור3ו סרו דאתם"(

 36) 3גיו ו6ת גח 5ת 6)סיס וי3רךדכתי3
 דוכורי כלל6 ו6הס סתעון 5"ר קר6 חתר ל6גוק3י
 גוק3יס )6סנ6ס גח %ת 6)סיס וי3רך ותו כמד6וגיקכ'

 שט%יטגתדקםב
 )') 6ן

 :ע 1נל ה6י31נמ)יק%'3
 36תרייסו ד6תו ו)כל לון 6וריית6 סקידי כ3ע ק3"ס)ון
 כחד66יריית6 פקודי כ) לון ו6תיסי3 דסיגי 3עחה6 'סר6) דק"מיפד
 ונו' גיתן 6גי "סר ס3רית 6ות 61ת 6לס,ס ןר%פכ(ךנ(

 דג" מקדתת גתתי ונו' 3עגן גתתי קסתי5ת
 ,תנ!

 . קיינו6 ט)5ס 3ר61 3ע)מ6 ד6תחז' קסת ס6י יס1דס 6"לש,
 )חתקכ;6 קסת ס6י ומיג6 נלות6 מן יסר6) יפקוןגד

 תגסי )6 6תתר וס6 לכעלים. דמתקסס6 ד6 ככלס3גוו:וי
 3נווגי ממקסס6 . 3ע)מ5 קסת ס6' דיתמזי עד דמסיח6)רנ)'
 דכת'כ חג)ן ל:וסיח ליס גפי וכדין לע)תמ ויתגסירגסירין
 3נווגין ד5תחזי6 וססת6 . עו)ס 3רית ל1כורור5יתיס
 מתחוי6מכוכין

 )זוכרג"
 1ח:ק 3ססי6 5כ) תכול ייתי ד)ח

 שלרמ. הצורה נחלפת ההזרה. דברי על עובריםשדאנשים
 צורה שנחלפה לפי אחרות. בריות מפני ומפחדים זעיםוכלם

 שהרי השדה. הית בהם שולמים ואז מהם. געברההעליזנה
 כיון עתה וע'כ כראף. ההיא עליונה צורה בהם רחאיםאין

 וחתכם ומוראכם זי בברכה ברכם כמקדם. נתחדששהעולם
 צורות לכם ידיה ולהלאה מכאן ה'"רץ. חיה כל עליהיה

 בידכם הים דני וכל כמש"כ כלם. על והשלימםאנשים.
 מקודם נהנו. בידכם אמר חייא ר' הים, דני אפילונתט.
 בידם. כלם סמר העולם אה הקב"ה ברא שכאשר ,תכ,לזה

 : וט' השמים ובעיף הים בדטת ורדושכתוב
 הנקבות נזכרו לא הברכות באלה 1נ1'. 1רב1 פרו ר"פךעבם6(

 אבל בניו. ואת נח את אלהים ויברךשכתוב
 זכרים כזלל ואתם. שמע'ן א"ר הכתוב. אמר לאלהנקבות
 אשתו. לרבות נח. את אלהים ויברך ועוד ביחד.ונקבות
 פרו ואתם כתוב ולפיכך שלהם, נוים לרבות בניו.ואה
 נוזן וכאן בארץ. שרצי ולהלאה מכאן הולדות. לעשותורבו
 אהריהם. דבאים ולבי להם הה,רה. מצות שבע הקב"הלהם
 מצות כל להם ונתנה מיני. בהר ישראל שעטדועד

 : ביהדדהורה
 תו' נותן אני אשר הברית אות זאת אלהים ריאכץרנ(

 לזהו,ונו כקידם נהתי וני'. בענן נתהי קשהיאת
 קים. עליון בסוד בע.לם הנראה הקשת זה יהורה א"רנ(

 לרתקשט הק?ת זה עתיד הניות. מן ישראל יצאווכאשר
 הופה 4א אכרו והרי לבעלה. שמהקשטה זו ככלהבטניו.
 בנינים סתקשמ בעולם. דקשת זה שיתראה עד דגמשיח.לרגלי
 שכהוב כנין לטשיח. לו הצפה ואז לעילם. ויאירמאירים
 בטנים הקשת שבראה ועהה עולם. ברית לזכורוראיתיה
 ההוא בזמן אבל מבול. יבא שלא לזכר נראההשוכים,
 שסהקשטת ככ"ה בתקין ומתקשמ כאירים. בתניםשיהראה
 דזה לברית הקב"ה שיזכר עיים. ברית לזכחי ואולבעלה,

 . מענר לז ויקים בנלותשהוא
 כיון אלעזר א'ר דו:בה. מן היוצאים נח בני ריהיך7(

 מן דיזואים אמר למה נח. בני ויהיושכהוב
 א" דקבה. כן יצאי ש(א לו היו אחרים בום כיההבה.

 ואלה שבתוב בנים. ברו ושליר אח"כ שדוי הן. אבאר'
 כתוב ולפיכך דו:בה. כן יצאו לא והם ונו'. שםהולרות

 : ץפה הם שם דהבה סןהיוצאים
 הזהב כסילה זה ע:סעון א"ר כנען. אבי הוא דךץכןס(

 דבימאה רוח דותעורהת ןתד! דזהב כור החהרנופל
 כנען. אבי הוא ודמ ואומי מוכיר ולפיכך הקדכעי. נחששל

 ההוא כנען שנהקלל. ההוא כנען למי הע על ללוהשהביא
 אלא כלם של מהוךדכלל יצא ו4פיכךלא הברעת. פנישהחשיך

 העולם. אה שדמשיך זה כנען. אבי הוא וחם שכתובזה.
 כן ועל ודאי. כנוע אבי הוא וחם ואכר קפץ מיד אלאכך. אבי הוא יפה או כך, אבי הוא ושם זה בכלל כהובולא
 ודננקגי וט' בארץ אברם ויעבר כתזב. בה אברדם באכאשי

 ויפמ חס סס סתכס מןסיוג6יס
 ד6 סמטון 6"ר כגטן 6נ, ט61 רדץכןס(

 מס6כ6 דרוח6 6תערות6 1מ7[ קסעיפיןתמות דדס3" זוס"
 כגען 36י סו6 ומס ו6מר לסיס כך ו3גין קדת6סדגחס
 כגען סס61 . ד5ת)ט'6 כגען ססו6 עלמ5 על )ווסיןד6ייתי
 . עלמ6 ד6מסיך ססו6 . כגפן 6כי סו6 ומס דכתיכי6 6)5 דכ)סו כ))6 מנו גפק )6 ו3נ"כ 3ריין 6גפיד6חסיך
 36י סו6 יפת % כך 36י סו6 וסס ד6 3כלל6 כתי3ול6
 טגמ כשלדונו' י : , ס" ע6:~מ: 35וסס 6ת6נך

אזמז
 עג. 7ף ס( פכ דף ד( סג: דף נ( ט6 7ף נ( פ6 דף 6( טקומותטראה

 יקזדעאז.ך
 נהשו בידגם אשר היט דגי ובכל גפ יהיח וחתכפ מוראכם הוא, כך הפפוק ופעם . לוה קודפ מכבר פי נתנו _ידכפ כי יאמריכן היפ. דיי וכל כתוב ולא היפ דני ובכל קורפ שכתוב במה  התקשרות להם שאין וגמ . מיומכות אוהן בהשו נידכם תיטת ב' בא יתרץאט
 משמעזהע גהתי כי יאמי ולכן השמש. מול יעטד בשעח מיפ הםלא הענן עב בחוך נששדות הושמש אור שייני ממה הנריאחמתהילת טבעי ענין הוא הקשת ךלא ההוקריט קושיח בזה יחדץ [פט : כבראופוגה לגם ואת האוור עהה . המבול דור בחטא זאת ויהקלקלמכבר.
 בענן נחהי אשר קשתי את . הוא כך הפסוק זטעם . מבול יה" שלא לעולם סיטן יהי' ושהקשת שנתחרש רק . חרש דבר זה ואיןסככר
 רארץ על ענן גענני והיה שגאשר לעו4מ לאות מיוחדת נה ב עט"י שיהראה אלא כמקרפ מקרה עפ*י עוד יתראה לא מעתה .סכבר
 רפז ופחשפ יריש ,פי( : פעשיהם להשץב לב יהשו . קץ"הם מגול פגיא 4ייו והשבועה בשביל שרק לעולם להרשת כדי הקשת ט'תיאה למש הושמש סול ה;:, עב יהעמיד שיסבב . הבורא הש,הת עפ"י בענן הקשת וגראתה או סבול. עליהם להגיא ראוי יה" שדטיורפי'



 הזהרלשון נףץןך:ן8 קודשלזצון6%
 דקדוש, על*ון שם ויכנם כנען שם כהש: שיצא בעילם,ישר"4 בני בש ולא האבות, של הקיום היד רא שעור בארץ.א,

 ישראל. ארץ זה שם על דאיץ נקיאת וכאים ישראל העכאשי
 וע"כ כנען. ארץ אחר שם על הארץ נקראת זכו לאכאשר
 שוצא לאדוו, ע,יה עבדים עבד כנזק ארור ךאמרכתוב
 מכל אתה ארור כהוב, סה ובנחש השלם, על קללותדגיא

 יעד, ור' ידידה ר' כרם. וי5ע האדםה איש מ ויחל"( . עבדים עבד שכתוב זדצהבהמה.
 ואחד כאן, ונמעה הענף נשיח עדן מק אמראחד

 העם ובאותו עמעה, ועק4ה הענף דוה יויאל בארץאמר
 במקרא כאן יש חכמה של סוד אמר שטעון רני ונשתכר,היין מן ושזה אותם ומחמ ועננים, פרחים וייץ פ"יותעשה
 הראשון. אדם שחשן הדצא בחמא רהכךר נח בא כאשרהוה,
 יכל. ו'4א , דעולם %הקן להנין אלא ט להר1דנקלא
 מזנלה ויתנל. ורפ(כך לעםד, כח לו דךה ולא ויתנל.ישנר אז שמה. שדגיע ניון ותסו הוצא בכרם להזד ענביםסהם
 ועל בהשא, כתוב אהוה בתוך סיצם. שפז' העולם שלפרצה
 כרם של אהלה בוצך ניחוע פתח אל תקרב ואל נ( כהובזה

 דעתך על תעלה אפשר לקרצת. ההוא במטם יין להםצק מי וכי הע. יין  שתךי שלמדט אהרן. בני זה כדמיוןהדיא,
 הדיא מיין ודאי אלא כן. אט יין. עם  ונשתכרו העשמוצצפים
 כאן כהוב זרה. אש ה' לפני וים4ינו נ( שכחוב נת'ןנשתברו

 אחד. ענין והכל זרה. מאשה לשמויך 7( שם וכהוב ש8ה.אש
 נתקךרר ,ה ועל והזנל. וישכר ויץ מן וישטז זה כרמעןוכן
 ~שלום. לכנען מקום וניתן .  שנתבאר כמו כנען אביחם
 שהעביר ותניא סרםו, הברית בחעת בםוד ה1ה הצדיק שוצהוםה
 סכל אתה ארחי כמש"כ בעולם. ידי על בהחלהנתיררו קללות שדוי כנען. ארור אמר ולפיכך הויא. עצדממנו

דגדומה
 %ו~

 יתוכע, לא ודצא . לבש לעתיד יתוקן הכל
 היודעים לאותן סצד הה י?א. לא תצא להורהז יזו4צכלם

 ! חתורה ושב"ץדרכי
 הוה דיא וראה טא פו'. ה' לפני ציד נבהי הךה ךץדאס(

 והיה נלבש. הוה הראשת ארם בגדי הקץגנבור
 דוה נמרור אלשר ר' אמר בהם, הברעת שור לצידעדע
 בכח שצלמ טדה אלילים. עבודת אהיי רלכה לברעתמפתה
 בחחתפים וטדד בעלהצים שמרד שרמעלה. העליון נמלךשסיד נמרד. שצצ נקיא ולטה דאגשים. אלע והשהוצובעו*ם. דנצש5 שוצא אומר עזה העולם. לבני ונצח הבנדיםשתן
 מרד בהם. וסיך ו"צולם בני כל על מ"צל דוה הנגריםנאווק
 עליע! סור החברים הץצ דנטים באלה שמעון א'רדהמלם. רבון עבודת טן להתרחק ד4גורם שהמשיך עראחרי. לבריות ספחה והיה בעולם. דנצשר שייא ואמרברבמצ
 א"ר פו'. אהוים ודנרים אחת שפה הארץ נל דידזיי(

 ושציש ועיגך בעדד העולם הוה אז דויו*משן
 כתוב. מה בלברו. דצא ברוך בדקרוש אחת השמונהאחד

 ~רע5 6תו 1)6 . ד%סן קיות4 סוס )4 ועו . 63לן"
 קדי:6 ע)6ס סץ6 וייעו) ד6 0ת6 דיפנק 3עלת6די%0)

 יסר6) 7% ד6 0ת6 ע) %ע6 5קרי י0ר4) זכ6ין סטכו
 ,ע"ו כגען 6רן 6מר4 0ת6 ע5 %עי "קרי וט )6כו
 דהיסו ל6מיו יסיס ע3דיס ע3ד כגען "רור וי6תרכתיג
 תכל 6תס 6רור . כתי3 תס ו3כמ0 . ע)ת6 ע) )וועיןמ"תי

 : עכדיס עכד דכתי3 סייכו .ס3סתס
 'וסי ור' 'סודס ר' כרס ויעע ס6דתס 016 כמ ןיךזל5(

 ומד סכ" )ס וג5י3 6תרכת עדן תנן 6תרמד
 'ו-6 ו3ססו6 )ס. ו0תל )ס ועקר סות ]קד'60[ %3ע46תר
 ען ו:תי )ס סמיע וסוס . ועג3יז ל3)3ין וגגת 4י3יןע3דת
 סרח:ין. 4דס ד3דק מי63 3ס"צ4 )ת3דק כמ 3ע6 כדקר6 3ס6י סכ6 6יסו דמכתתמ רא 6תר 0תעון ר3י ורוימתר6
 יכיל 1ל6 ע)ת6 ו)6תקג4 לתגדע 6)6 3יס )6תד3ק6ל16
 כדין )ס"י דת:6 כיון ,ת;[ כרס 3ססו6 )ר3דק עכ3יןסמיע
 וע5 3ס"6 כת.3 מסלס 3תוך סתיס. דסוס דע)ת6פר5ס נ)י ויתנל ו3נ"כ )תיקס מיל6 )יס סוס ול6 ויתל)ויסכר
 דסס61 4סלס 3תוך 3.תס פתק 6) תקר3 561 נ( כתי3ד4

 ת"ן וכי סוו יין 0תויי דת;י;ן 6?רן 3גי ד4 כנווג6כרס.
 ד6י;ון דעתך סלק6 4' לתסתי 6תר 3ססו6 מתר6 )וןיסי3
 56" סכי ל16 מתר6 דרוו סוודליפין

 מתר תסס~6 וד6(
 סכ6 כתי3 ורס 06 ס' )פגי ויקרי3ו ג( דכתי3 נתי,רוו
 . תלס מד וכ)6 זרס. ת06ס )0תרך 7( סתס וכתי3 ורס.06
 6תצר ד6 ופ) ויתנ) וי0כר סיין תן ויסת ד6 כנווכ4וכן
 . ל0לע6ס )כגען 6תר ו6תיסי3 ד4תתר כתס ככען %ימס
 7מע:ר וקגי4 . סרסו דכרית 3ר4 5דיק סיין דסוסות4י
 ליו:ין דס4 . כגען 4רור 6תר כך וכנין ק-ות4. ססו6תגיס
 תגל 6תס %ור כד*6 . 3ע5ת4 ידיס פ) 3קדתית44תערו
 . יתתקן )6 וסו4 ד4תי. )ותנ4 יתתקן כ)4 וט/ס3סתס
 דידיעי ל4יכון 4יש ורו4 . ישק )5 וסו4 )מירו יפקיןכל4

 . ד4וריית4 ו30י)י%טי
 ?וס סו6 מד ת4 ונו'. ס' )פכי מד נטר סיס ןץןאס(

 הזוס ל3יס סוס סר04ון ד%ס )3וסוי תקיף.נ3ר
 סוס גתרוד 6)עור 4שר . 3סו ד3ריית4 5ידס )תי%ידפ
 ס)יע וסוס ורס וע3ודס ש)מן 3תר )ת"ןך )3ריית4תפתי
 כלי:6 ד4"זו 4תר וסוס . ע)ת4 3כי וג5מ )3וסיןג6יכונ
 . גתרד 0תיס 6קרי ו6ת4' כס5. גכי 5ש ופ)6ין3ע)ת5.
 . 3תת"י ותרו נע)4' דתרד . ד)עי)4 ע%5 3ת)%דתרד

 תרד 3סו ות)ך פלת4 3כי כ) ע) 0)'עטל3ו0ין
 )3ריית6 תפתי וסהט . דפ)ת4 ס)'% ו4יסו ו4תרס
 ע)%: רו4 מגריי6 3ש ידעי )3ו0ין 63)'ן 0תעון 4שרע)ת4. דע6ר' שלמכ6 ת3תר )תיפק כ40 3גי 7תסך עו .%תרש

 6*ר ונו' 4מדיס ודנריס 6מת ספס ס%ן כ) ןיך:יי(
 וטקר4 3יסוד4 ע)ת4 כד'ן 046תעון

מד4 ו:ר;"
 ותסיתפת"

 כן.3 ת6' סוס סו4 3ריך 3קוו% ג'ס מד4

 ייי ש פנ:פ 8ש ר פ40 ךייי0 פש*י.0 0 פ, ש % מזמותטיאה
 הזהרזיו

 ; הקרמומ גחש שורש רקשה 4י*1 טתרות טייט נ אוהב של ו)ת הטע 4וא ממנו קיצא חגש 8פ. שרש טייט וייו טטדאשל
 לאט לאפ ומהפתח מאליו שגעשה דבר הוא היין נהשקה דהנה , הענבים סהיפת משל ,אל וחיד 4ינק ויזש כפייול* לידי ומניאמוימיד נבורא הפהורה חאטוגה מררך לארם נטזעה זח ואכל פילאואפיאע חנקיאת וחקירה כששיפ בען חיופניות הבמות 8ייט הוה כרם018(
 ולה. יהיר בורא עשי עולפ בבריאח המכהיו*ים דשקוים שיש דצשקירה ד%מטת היא והנמהשל * דשפבן דרך ניח ממע 88דצת אהררנן :1 מעצטו שנברא והוא . טעצטו מטילח העגבים נז%ת מן אח*ב שצהפהא להיין העבנים מן 8ג94 ילל דופה האק , ההפ"שה כהע*י

 יא% "ת% יילנ,% כ% וונצנפ "שי שיח 4:יטשצז 2נגצמ1ט*1:יא שנט% רנבות במשך טיבר רבר לאפ לאפ מעם מעפ העולפ והתשתה כטעלה ממט ה%הות רבר מן הטבע בכח מעצמו נברא רבר שפלנפקשפ
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 דצ)תח :קר6 יקייק? יקדם. ::::םוי?.
 דכ5" -?ייגית"

1.י5"
 -תקיק 3? ו:סקו חככהו יג.הס כקעס

 -י)כתו ר"כית ותס' 3יס כת'3 יח' ג-רד הז. תחט)יס -?ית:ות"
 נס5 -תי', ז?ח3:!

 )6ת"הד"
 וסכח 'עו[ חק-ח נרכו

 )חפק6 3)כייסו גט!1 ית-ן כ::ר 3הרן 3קעסיי-נה'
 . 6הר6 )רכו :)הסנורסיתח

 3:ייס ורחכו וקגד5 2'ר )ג1 גכגסס3ס ךימונתריך"(
 גסי3ו ססית, 636 ""ר כס 5:ווגע:ס

 תרסו ):סקח כנין הה' דרכיעי 3ה:י? 5:6כוכ"?י
 גוכרהס )'קר6 'קריס י)"מ)פ6 חהך6 )יכו ה::

 הזי ת" ותנד) 2יר )גו ג3נס ס3ס טל6ס דהכיהה רזההיק ו3כ)"
 5סו י6תנ)י גיכר6ס רכו דחיסו כק:? )סח' ":יכד
 ס, ח-רו [עה[ יי6 גו:י 3נו תקיע דח דט)כגיתההתך
 )-ית3הת-

 ו!-קקפ"
 ת'ר ותט[ תתתי 3יס )6תסג6ס )63

 תע:? ויזגד5 עיר ד6 3"תר גתקין :י- )גי גכגססכ?
 ')" )דק65 )ן יס6 ד6 6תר כס):ו

 גיכו) ד)6 5עי65 )ס5קק 5ן 5-ס י-נד) עירדח 65ת- ו:3נס 6מר6
 טס )גו 1געסס -ק-גח התך סכח 60 יז:ס5הקי:י?

 )סערי ונת3דר הת-:.ן י 5דרנין נסו7 פן תתן 5-פ)מ קדך
ע5ת6

 מד סו6 ד6 סנונד) '6ת סטיר 6ת )ר6ות ?' ךין-ך3(
 5"ךע6 עכיגת6 דגמק6 זתג,ן עכף-ה,:ין

 )ר6ות 6)" דג6. תקדתת ידע סזס ו)ה )ר6וה סומ תסוכי

)חכגח"
 הת )רחות כתי3 65 דס6 )6סתכ)6 6ית סכ6 ס-נד5ו"ת סעיר הת ויספס ע5יכס ס' יר6 נ( כד64 3ד'ג6

 6)" 6ת6י סתגד5 ו6ת סטיך 6ת )ר6ות 6)6 סקדס3:'
3::ת"

 ק3יס ד6בנמ
 3דיג"

 ד)טי)6 3דרנ6 יטנח 3קדתית6
 כדרנ6ו)כהי

 3יס סוס ד)עי65 6סנמותק 5עי)6 -:6 ת)ס דס6יוכגין 3תת6י ו)3תר 3ע)6י 3קדיזית" ד)תת"
3קדיית"

 3גו 6סר סיזנד5 ו6ה סעיר הת )ר6ית דכתי3 ה[
 דררד קדת6ס ד6-כ 3גוי ס~ם 3גי מ6י ס6דס.כגי

 ויהי 3גיגח ס6דס 3גי 3גו 6:י ):)ת6 תותח וגרסנ-קריס
 סכמ 6יח 6*ר ועוד ד( 1;6[ )טי)ח 5ת3גי ו3טוחירו

 ס)יק י6סית גמת וכסי) זקן ת)ה דס6י דת:ן 3ס6הי)יסנח
 5ר6ות ס' וירד כתי3 דע5ת6 3דיג6 6כ5 . דימיד3דיג6 ס6י מזי תה 36) גסה ד3גי טו3די מ5 -ס,מןדהיסו 3נ' קעת6 ת6י גס 35ר 65סעג6 יכי) דסו6יהס:ין
 656 תסיתגות6 6תיסי3 ד)ה . 61ר6ס ג" 6רדס ס( :י:ת
 דכתיכ תג)ן 5:יגהס תד'ר 6יסו דתי6ו3תיסנוק:-נ6 דס6י יייור ט) ע)ת6 5מו3ד6 3ע6 )6 דס6 3)הודוי3'ד.ס
 כ)6 5ס,065 מוקר ס14 תכ)'ת 51כ5 5מכך סס קן'(

 די:נךוקה")ץ סו"
 וכ)סו 3ק3"0 ניס טדמ ד6 בכותק

 3גסעס ויסי דכת'3 "תטר ס6 6") 3ד6 התקיימו קד2:6יס6
 וגהתו דיכר6) ת6רע6 "תגפ')1 )תת6 -טי)6 6הגטי)וקדס
 כס 5גו נעסס )תד3ק. 6ת- ככ6 ס6 "תרו)3:)
)":-6ס 5ת' דינ6 דכד כנין . ד6 כהתר ד)תת6 סיוע6 ויתד3קוגו'

 יג ג6 ד( ס' :לית ג( טס דף ג( 09 ט 'ן כקוכהתטראה

 אמונתהכל. ועקרושלהעולםשהיא קדמונו נ מקדם, בנמעםויהי
 דאמינה סתהת בה ויצאו פצאו בגיאה בקעד.וימצאו
 מפלכהו ראשית ותהי ב-. פהכתוב נמרד ,ר"ה בואהעליונה.
 זכאן ות,ן אהר כרשות לההיבק 4קח סשם שהריבבל.
 יצאק בלבבם 4קחו כשם שנער. בארץ בקעה ויפצאוכתוב

 . אחר לרש-ה עליון טרשוהן
 בשמים וראשי ומנדל עיר לנו נבנה הבה ייאמרו "(ן
 לקהו שמיה אכא איר שם, לנווגעשהן

 מרש,ה לצאה כדי באו. רשעות של בחכמה אבלב4בבם.
 ובכלהענין נכר. א4 בכבוד כבודו ולההליף אחר. לרשוקעייין

 וראד ביא ומגרל, עיר לנ- נבנה הבה ןליונק. חכ:ה ד ם ישן
 להם ינקנלה נכר. אל רשיה שהיא זו. לבקעה הניעי:אשר
 דיי אמרו [תהו הים ההום בהוך הנאחזז זו. מסשלהמקזם
 אמרו כיד ו-ט[ ההדהעים בו 4יהנוה דיב ולדזק לשבת םמק
 ונעשה יכנר4. עיר זה במק-ם נתקן עיר. לגו נבנהדכה
 למקזם .נבנד אחר. -יא לאיהים לנו יהיה זה סקים שם.לנו
 נ.כל שלא גיזד לממש4ה לעלות לנו למה וכגדל, עייזה

 שם. לגי ונעשה קן. מת ם כק כאן הרי . ממנה תלידנ
 לצדדי ונהפזר אחרים לשרים נפוץ פן שם. לעבדואלהים

 :העולם
 אחד זהו המגדל. ואת העיר את לראות ה' ןין4ך3(

 העיר את יישפט. עליכם ה' ירא נ( כמש"כ בדין. להשגיחן ט איא לזה. מקוו-ם יודע דיה לא וכי לראורן. זה מהאבל
 את 4רא-ת כתוב לא שהרי להבין צריך כאן המנדל. ואת1

 אלא כך. למה הכנדל. ואה העיר אה לראות אלא הארם.בני
 העליונה. בטדרגה פשגיח בתחלה בדין. רקביה שמשניח בזמןן

 בהחההים, ואח"כ בעליונים בתהלה דרןשתונה. במדרנהואח*כ
 היהה שלבעלה בפה השנחה למעלה. טנע הכגדל שעניןולפי

 בנו אשר המגדל ואת העיר את לראות שכתוב 'גיבהחלה
 שמרד הראשון אדם של בניו האדם. בני פה האדם.בני
 ודאי בנין האדם. בני בני אשר לןילם. מיהה יגרם ברבגון

 כאן אבא א"ר ועוד י( " [ למע4ה לבנות ובקשואמרו
 עולה וממיה. יורד וכסיל, זקן כלך שזה שלמדט במה מובןן

 לפי המעם. מה לאדם. לקמרג יכול ענהואומקמרנ,
 הוא שכך וראה בוא אבל האנשים. מעשי על נאמןשהוא

 אלא להאמע. ניהן שלא ואיאה נא ארדה ס( וכהובי לראזת. ה' וירד כתוב העולם של בדינו אבל יחיד. של ברינון
ק שםס פי על העולם להאביר רולה שאינו בלבדו. הקב"ה בידשהדבר  הוא הכל לדשהיה הורי. דוי" תכליה )ל 

 קה
 אלה

 שעשוק
 וכלם בדי,'ב"ה. בו לכרוד זה שמטת

 בגסעם ויהי שכתוב אמרו הרי א"ל בזה. עמדו אחהבעצה
 וירדו ישראי מארץ נסעו לטמה. מלמעלה שנמעוכקדם.
 שם 4ט נעשה בו. להתדבק המקום כאן דוי אסרולבבל,
 דין יבא שכאשר בשביל דתה. במקום שלפטה העזר ויהדבקוט'.

לשרות
 עס ז9 1( ג"ח "ת ,( י'ח כ4ט"ט

 ט% והמנרינ רייושל הוא שבשמים יטלו שרמטר השב ?ד וכמו הארת. למטהז בנהב;%:פהישחן:י,:.ניטכי.ף:י
 ק:: ששו נינ,;;ל?:;ג;ןן הדע,;;'ן."ין נך. :%:ו ן:של;ו":.על:. ק;.:יגי4ן::,;:1

 : אלוה בשפ השר לזה לעכור בשמים לטעלה 6,1[ . א"ה לעשוחו שבקש,1 השר 6ה בשמים מקורם להכניע1"
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 ירנה ימכאן 1.נ, כמדו יהיה זה מקום הרי בעולם.לשרות
 דעולם ניזז. שיהי' הוא צסצום למעלה שהרי ניהן. ויהי'העולם
 סלחמה. עמן ונלחם לרקיע שנעלה אלא עזד !לא וגנימכט

 : כבהחלה בעולם סבול עוד ירדשלא

 שכים מפני לכלם. אחה ושפה אדד עם הן ה' די4שבזך5(
 במעשיהם. !יצ4הו יעשו כלם באחדות.יהד

 כ4 יהפזרו זה ובשביל מלה. לצד אהת כל רסדרטתתפזרנה
 השאל ואפשר משם. אותם ה' ויפץ כתוב פה שלפמה.אלה
 בלשון מדברים דףו שנלם מפני אלא נהבלבל. למהלשונם
 וכדבור שבמעשה לפי לרם. עז,ר היה ההוא לשוןהקזדש.
 יבזה הלב. כונה בהם שרעעדבק האלה ענינים תלויםהכה
 נהבלבל וע"כ וגדו להקים שבקשו הדוא למק.ם עזרעשו
 כיון . הק.דש לע%ן בכח רצונם לחזק יזכלו שלאלשונם
 שלסעלה שדייל לפי הזה. בסעשה הצליחו לא לשונםושטעחלף

 נתבלבל וכאשר דק.דש. לשון רק סנירים ואין יודעיםאין
 שזה וראה בוא ללהם. דגבורה ונשברה כחם נהלשלשזנם.
 השמים חילות כל הקודש, כלשון התחתונים שאומריםהדבור
 מכירים ואין יודעים אין אחר ולשון בו. ומתח,קים בו.מכירים
 ויחדלו סיד לוונם. שנהבלבל כיון הפלנה דור כן ועלבו.

 כלזם עור לעשות יכלו ולא כחם. נשבר שדוי העיל.לכנ.ת
 ויהי כתוב מה וראה ביא אמר וריא ר' כ( שלהם.בהרצון
 וימצאו. עולם. של מקדמוט מקדם. מה מקדם.בנמעם
 מן שם מצאו מציאה אלא וימצאו. מה לומר. צריךויראו

 הטבול. בני מן שם נשמר שהיה הקדמונים. הכמה שלהסודות
 בהקב"ר. בו למרד שעשף המעשה לעשות עמלו %ובחנמה
 עם רן כתוב מה ראה ,נסו מעשה ועשו בפה אומריםוהיו
 אחד ורצץ אחד בלב שדם לפי לכלם. אחת ושפהאחד

 יזמו אשר בל מהם יבצר לא עתה הקידש. בלשוןומדברים
 שהיו בשביל ומה שלרם. מעשה שימנע סי ואיןלעשות.
 יבצר לא כהוב. הקודש בלשץ וטדברים אחד ולבברצון
 לשלמ ייכל לא שלמעלה והדין לעשות. יזמו אשר כלמהם
 אחד בלב ואטקט בתורה. השמקים החביים אנחטבהם.

 : - וכמה נמה אחת על אחר.ורצזן

 מה יע:י א'ר . תו' אביו תרח פני על הרן דיכתךןנ(
 דץה לא הר1א יום שעד אלא . כאןמשטיענו

 לאש אברם נשלך וכאשר וה. מלבד אביו בחיי מתאדם
 להרן. לו הרג סי . משם הבאו וה ומפני . ושיןנררנ
 הקב*ה ע*1 נהנלה כשדים. באור לאברם שהשליכו כיץאלא

 זכות בשביל רנשדים אמרו שם. שמד אחיו רון והיהוהצילו.
 הרן את ושרפה אש שלהבת יצאה מיד ניצל.הרן
 שהכ::דים אומרים יש . אביו הרה פני על ושין וימתוש4כ
 ואם באש. להרן נשליך תרח. של בזרעו שולם אש אין אפשראכרו
 השליכו מיד בזרעו. שולט אש שאין בודאי נדע יש-ףלא
 וימת זש"ב שם. עומד אביו הרח והיה ונשרף. באשלהרן
 ולשון. אומה כל ידעו רויא ביים אביו. תרח פמ עלהרן
 ע:לם של יחידו שדצא הקב'ה. אלא לאברהם הצילשל4
 ראינו לו. ואמרו אברהם לבית בנירם מביאיםוהיו
 לבנינו הלמר עולמו של רבוט שווא בהקב'ה בומח ואתה%תך

מדרכיך
יר עי 97 ג( ש. ד9 ט עס י9 ט מקךמדתטראה

 "ת?גי 1תסכ6 וגכו )קכ)יס ד6 6תר 60 . 3ע)י6)ה:-"?
 :)י6 )6תוגח 6יסו דמיק6 )ט')6 דס6 ויתזןע)יח
 קר63. 3יס תנמ )רקי60 גסק 6גן 6)6 עוד 61 וגנותגיס

 : כד3קדיית6 3ע)ת5 עוסג6 ימותד)6

 דכ)סו 3נין )כ)ס 6מת וססס 6מד עס סן ס' די4*כטך6(
 כעוכז"סו 1'5)מין 'ט3דון כ)סון 3ימוד6כמד6

 כ) 'ת3דרון כך ו3נין )ססריס מד כ) דרנין'ת3דרון
 ת'י6 61' . תסס 6ותס ס' ויסז כת'3 תס ד)תת6סכ'

 3)סון :וזו))'ן דכ)סון 3ג'ן מ)6 התכי3) 6יז6')'כגסון
 ו3ת)ו)6 ד3עו3ד6 3נין סיוע6 )ון ע3יד ק6 )'סג6 ססו6סקודס
 ו3ד6 ד)63 כווגס )5תד3ק6 6)'ן ת)'ן ת5"ןדסות6
 6ת3)3) 1ע*ד ,גדן )5קיז6 ד3פו 6תר )סס~6 סיו60ע3ד'
 כיון סקודס נ)סון ר0ותסון )6תתקפ6 'כי)ו ד)6)יכגסין
 ד)טי) דמי)6 כנין ד6. 3עי3ד6 6כ)חו )6 )יסגסוןדהתח).ף

 )'סג6 6ת3)כ) וכד . סקודס 3)סון 3ר 6סתיוודעי 1)" 'דעי)6
 דס6 מוי ת6 . ד)סון תיר64 61ת3ר מי)יסון 6תמ)ס .די)סון
 סתי6 מי)י כ)סו . סקודס 3)סון תת"י ד6תרית)ס
 המד)ו תע . ד)סון )יטג6 ד6ת3)3) כיון 56'ן ד6 וס)3יס 6סתתודעי 1)6 ידעין )6 6מר6 1)יסן 3יס 61תתקפי 3יס'דעי
 תידי )תע3ד יכי)1 1)6 מי)ייסו 6ת3ר דס6 סטיר)3גות
 ויסי כתי3 ת6י מוי ת6 6תר מיי6 ר' כ( . ד)סון3רעות6
 . 1ית165 . עו)ס 0) תקדרוגו תקזס. ת6י תקדס3גסטס
 תתן 6סכמו מג'6ס מ)6 1ית165 ת6י )יס ת3עי1יי16
 . 0ופג6 3ני תן תתן ד6ת::ר דקדיו6י. דמכיזת6תרזי
 3ק3*ס. 3יס עסר63 דע3דו ע3ידת6 3ססי6 )מע3ד 6כת,-6ו3ס
 ע3ידת" וע3זי 3פות6 6תריוסוו

 עס סן כתי3 ת6י מעי וגסו
 מד ורעותת מד 3)63 ד6יכון 3נין )כ)ס. 6מת וספס6חד

 יותו 6סר כ) תסס י53ר )6 פתס . סקודס 3)סון1נזת))י
 דסוו 3נין ומס . ד)סון ע31ד6 דיתנע תמן וגיתטסות.
 תסס י53ר )6 כת'3 סקידס 3):ון ותיז))י מד 1)363רעות6

 )ס)ע6 יכי) )6 ד)עי)6 ודיג6 )עכית יותו %רכ)
 דתתססקין מ3ריי6 %ן .3סו

 163ריית"
 פד 3)נ6 ו6גן

 : - וכתס כתס ממת פנ . סדורעות6

 סוס )6 יות6 6100 עד 6)6 סכ6.6'ר'6 ת6י 'וס' 6"ר . ונו' 36'1 תימ פנ' ע) סרן דיכןךןג(
 )גיר6 36רס 6תרתי וכד ד6. 3ר 36ו' 3מיי דתית גס3ר

 )ורן )'ס קע') ת6ן תתין. נסקו ד6 וכנין סרן.6תקעי)

 ק3"ס ע)יס "תג)' ךכ:ד6י )גיר6 36רס דרתו כיון6)"
 וכית'ס כנין כסד6י 6תרו תזון ק6יס מהוי סדן יסוסוכו3יס
 . )סרן 161קזיס ד6ס6 ס)יט63 גפק תיד . 6כתזיכדסרן
 זרע6 דמירי 61ית . 36יו תרמ פגי ע) סרן התתסס"ד
 61י )ג'ר6 גסק נרתי 6נ) ניס פ)ע6 6ס6 )יתדתרמ
 )יס רתו ת'ד 3ורעיס. מר6 פ)ע6 ד)6 נת6י %ע 6תוקד)6
 ויתת סס"ד תנון. ק6יס 36ף תרמ וסוס 61תוקד. )גור6)סרן
 1)יכגי6. 15תי6 כ) ידעו יות6 3ססו6 36יו תרמ פני ע)סרן
 . דע)ת6 ימיד6י ד6יסו ק3*ס 6)6 )6כרסס סיו3יסד)6
 מת'גן )יס. 61תרין ד%רסס )תסכניס כגייסו חייתיןוסוו
 )8~4 6עיף . יפל4 רכעש ד6עא גקנ*ס רמין ד6פ)ך

ת16רנך

 'וין:4וג:ט ז;.:המ עם ה" ין,ווב;'ןשןנ:)הו "ז(ן, % 15ה,ן:י ג(ג"'י



 65רנ קורשישון נחזהר הזהרלשדן

 עתיס כליכי 6( קי6 6יר ועלייסו יע. ז6תמ6ורתך
 : 6כרסס 56סי עסנ6ססו

 ותסי ז6תר תת6י ו5ז ל0 6ין עריס סרי ררצןץףנ(
 5%ד6. סוס % 151 תתיכת6. רכ 6מר סכי 656 51ז. 5ס5ין
 פרין ז6ינע זפ6וכת6 כ6תוכקות6 ת1)ז6 ס1ס נסתתין6נל
 זסוו זתנ6 6100 כ5 )גיורי נסתתין תעיזי 110זכ6ין
 דכתיכ כתס וט( עזן כבן 5דיקי6 זטכזין כתסגמרן

 . וד6י עפ נפס . נון עסו %ר סנסס %1נ(
 1ע16 ומ' סרן כן 15ע 61ת כמ 6כרס 6ת תרמ ןיכןוץי(

 תכעי 6ת1 יי165 יוסי 6'ר כסדיס. ת16ר6תס
 תרמ %6 . 6תס ח165 ת6י עו/ ת-ח ויקמ כתיכ דס6ליס
 תנו 5תיסק עקר6 כעו ז6ימן . נסקו וסרס 6כרסס עס1)ות
 תמ 6סתזינ נריס ז%רייס תרמ זמת6 זכיון מייכ"".6יגון
 6תס 1י165 כך וננין ז6כרסס רטופיס למענז 6סדרנור5
 5%ס 55כת כתיכ ת6י דנסקו וכסעת6 . 151עתרמ
 כ5 516יס0* תכ6ן פתן 4מסך פ0 ו5סון זלפופ6כגטן
 5יס תסייפין %5דכ6ס. ז%טרת6ן

 ת)עי5"
 מזי ת6

 %6ס ל5כת כסויס ת16ר 6עס 1י165 זכתע דגיון . סו6דסכי
 6תטר ז6יסו ופז . ל 5ך %רס 56 ס' ח6תר תיכנטן

 65 ז5עע6 ת5ם מזי 5" . 5ך 5ך כתינ %נקותית6
 י15תטר פו6תער.

 5תת"
 ססי6 ופסוי תס פ5 כקדתי%

 כגסור6 6ת"מיז % 16כת6 כסור5 זת5ס. ורו6 ץעד)טי65
 6תטרית ז6יסי כען כקךתית6. 6תפרית ד6יסי עד"תר6

 ונחו פ6ם סוא מ11ר6 כסור6 תיכקזתי%.
 56סיס ס( כתינ ופ*י

 יתעסק ז65 ננין . 56 תסקוע 61) תמרס 56 ל זתי5ל
 סתומריט י( כתיג פ*ו וכן ונסו 5פ5תין מפית6 פ1ל6נסור6
 6תטרות6 כס נר ז%ער כען ד% . זש%"תערו% דיסרי כת0 5תת6 65תער6 כנין . 5כס דמי 56 ס'6ת

 כיק מוי ות6 . ז5פי65 6פערות6 6תער כזין .נקזתי%
 תיד . כנגק 5%ס 55כת כסזיס ת16ר 6תס 16%1זכתינ
 דמכמת6 רז6 60 סתטן 6*ר ז( ל. יך %רס 56 ס'וי6תר
 נסור6 6עוי קדיס6 דס% נפר6ס יץ נץי%. כיפז66יסו
 מ11ר6 כסור6 די6 יךקך פס ד%6%ו וסו 161כמ6תכל6
 . ד 6יסי תכ% כפר6 %י 5אמן סף % ןס6ןזגסיר
 65ו5ק6 5תפ6 יסר56 ניס תתדנקן ד65 נזתג6 ןץל,תנין
 עעת6. ת6י ס'6. נל6 כתיכ. ספר . כט5ם נטרס יסיס כי"( זכתיכ תנ5ן ךץ. 6קרי כדע פור6. כסור6 עס )6תמגר6ליס תתערי זיסד56 וכ~תנ6 ןש. 6י0י מ11ר6. כנסור6 ל6ת6מז6)יס
 זכר %תכמו ד65 6תר ונכ5 . נדכור6 6תמנרת ז%גנץ

 . ע'ת %1ת% מפק ע%,ה 6סתכמפ 65 ס*6 .ונען6
 נטץ% 4צעו %1כ% פכ55 וגפר6 ומנ6 כ5 6יסייעי
 עדעו נ0 פפונע השה56 דפאה מהר6 ננסוו6 6תזסקת"שי . כמד6 6פמנר נ65 מץ דס6 . ךץ 6קרי . זנסירחתר6

 עמים נדיבי 6( הכתיב אמר ועליהם יודע. שאתהמדרכיך
 אברהם אלהי עםנאספו

 ההי שאמר סמה ולד, לה אין עק-ה שיי דןצועינ(

 שהיי ההוא זמן כל לנרים נשמות מולידים דךו האלה.צךיקים
 : בח-אי עון נפש . בחרן עשו אשר הנפש ואתק שבהוב כטו ';" עדן בגן הצדיקים שעושים כסוטיץ.

 ויצאו תו' הרן בן לום ואת בנו אברם אה תרח ךיקרץי(
 צריך אתו ויצאו יוסי א"ר כשוים. סאוראתם

 הרח אלא אתם. ויצאו מה עו'. הרח ויוק כתוב שדוילומר.
 מתוך לצאת העיקר היו שהם יצאו. ושרה אבררם עםולוט
 סתוך ניצל בט שאברהם תרח שראה מהוך האלה.רשעים
 ארצה %כת . כתוב מה שיצאו ובשוה . ולוםהיח אתם ויצאו זה ובשביל אברהם. של רונו לעשה חזףהאש.
 כל למדנו מכאן שסה, ללכת היה שלדם שהרטןכנען.
 וראה בוא סלמעלה. לו עוזרים . להטהר שנהעוררמי
 ארצה ללכת כשדים סאיר אתם ויצאו שכתיב לפי דוא.שכך
 נתעורר שהוא ועד לך. לך אברם אל ה' ויאמר מידכנען.
 לא שלסעלה ענין וראה בוא לך. לך כדעב לאבתאלה
 באח% להעקשר יכול אינו השחור אור הדבר. ופד 1,,1שלמעלה הענת שתשרה סה על בתחלה למטה  שנתעורר עדנתעחיר.
 נהעורר שהוא כיון תחלה. נתעורר ההנחור שאור ערהלבן.
 אלהים ה( כתוב וע"ז ו:קו עליו שורה הלבן אוי ברדתחלה.
 יפסק שלא כרי אל. השקום ואל תחרש אל לך רסיאל
 דגהכירים י( כהוב ע'ו יכן י:עו לנצח השלם מן הלבןאור
  שתשרה סה על לסמה שיהעורר כדי ?כם. דסי אל ה'אה

 התעוררות איש שמהזרר ביין וצררי שלמעלה.התעח%רמץ
 כיק וראה וביא שלטעלה. התעוררוה נתעורר אזבתחלה.
 מיך כנען. ארצה ללכת כשדים סאור אתם ויצאושכתוב
 ונמה של סיד עז שמעון א'ר '( לך. לך אברם אל ה'ויאמר
 אור היא דקףוש השם מן האחרונה וק הקיוש. ייורבענין
 לבן אור שתא ע~יו[ן שמתחבר וס, ושחור תכלת טןשל

 להרליקו לטמה. ישראל בו דבקים שאין בזנק וק,ולפמים ז%* הוא התכלת אהי זה לפעמים ה%אה בוא 1כ4ןרמאיר
 טעררים שישראל ובזמן ך. הוא אז הלבן. אור עםשיהחבר

  שכהוב סנין וק. הוא אז הלבן. האור עם שיהחברלו
 דםעם. סה ה'א. בלי כתוב נער ברעלה. נערה יהיה כימ(
 זכר נמצא שלא מקום ובכל זכר. עם טעחברה שלאלפי

 דל"ת. ונשאר משם נסתלקת . ממצאת לא ה'אונקבה.
 אר עם נהחבר והשחחי רחכלת ששר זמן כל וצאנן
 וקימים בה דבקים ישראל דסאיר. רובן ב4צר טהבקתדאא כי ביחר. מץתבר דגל ש שהיי ה, נקיא המשד.הלבן

 גינ ונריס ח( :6. נ-"כית ו( ס'נ 'כסי' ו( פ-נ חגיס ס( עו ד9 ז( י'כ גר6פ"ע ג( קפ". ס5ת ג( פ14 "4ס % טקומותטראה

 ן[יךע4ייך

:;,ן31,יו,:1:,
 ";;'ן'ןימ,'קןי

 %לךג':י"":ו"וג::ם5ן '"' ~ן"יענןש"גי,עש :ג

נש"
 'י"':ג. ,י.%ן". וש י1סר1'51 ש צו
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 כי 6, ?סשד חד כ)6 וכדין 'סכ( )ס )6ד)ק6 תמותס כי ח, זש"כ אחר יחוד הכל ואז יסט אותה להדליקתחתיה
 ג?* ?דכקיס י6תס :תס יכתיכ ?ו6 16כ)ס 06 6)סיך ס' ן בה הרבקים ואתם רונם ב וכת הוא. '"יכלר אש איהיךה'

 . ומתן 6תי )מעס ס נרוך וסני ?ייס כ)כס מ"ס 56סיכס [ ואגק: אסן לעולם ה' ברוך וסנ[ היום כלכם רייםאלהיכם
קגבמי*ש=ג*ינ2

 ה--****א---

 לך לךפרשת

 אליו רבר כאשר אברם וי5ך מיד '7[ הקדושד רמרכבהסיי
 עצמיותך. להקן לטובתך י לך אמר אלעזר י' נ(ה'.
 כאן לעסד כדאי אתה אין לך לד שלך רומדרנרלתקן
 לו נתן הקב"ה שריי לך. יך  הענין וסוד האלה. ררשעיםבין

 ישובי של הצדדים ומציף יורע תיד חכמה. יוחלאברהם
 ישי בוש וועמתכל וס(העולם

 הסמעים הכחות ידע במשקל.
 של האסצעיה נקודה לתוך הגיע כאשר דךשיב. צדדיעל

 לדעת הסתבף בידו. עולה היה ולא בסשקי שקי 11!רישיב
 שקל בסחשבתו. להשינ יכול היה ולא עליה. ממונה שויאהכח
 הסתכל 'ו[ העולם כל נשתל משם שדרי וראה פעמיםבסר
 לו אק שעליה העליון הכח שמה וראה לרעת. ישלוצרף
 של רמד-נות צדדי כדמיון הוא ואין ונעלם. עסיקשיעור
 הנקזרה שסאותה כמו שהףי וידע. ישקל המתכל (ת!הישוב
 צדדיו לכל העולם כל נשתל טסנה הישוב. אטצשתשריא
 שאר כל יצאי סשם עליה. השורה רכח שזה ידע כןבסו
 'ען נאחזים בו ובלם לם. ךע צרדי כל על הסמיניםכחות
 היה ולא הךצא מקום של הענין ברור על לעמד יצרףושקל ר0תכי עוד כנען. ארציה ללכת כשדים סאור אתם ויצאוזאז
 תוקף שיאה כיון להשיט. קליי ףעסר יכול הי' ולאיודע.
 ויבאו מיו להשינו. עלי לעמד יכול השהשאימ טקום שלועז

 ידע שהוא אלא אברהם של מעסי מה שם. -שבוחרן ה-
 היודב. צדרי בכל העולם מנהיגי השרים אותן בכלוצרף
 סנהיגי הישיב. בצדדי השלטים אותן ומצרף שעקלוהיה

 אלה. על אלר רמהנברים המה מי שלהם. והגוזלוההכוכבים
 כשהניע ,י( ביד- עולר יהיה העולם. ישובי כל שוקלמעה

יממום

 6)יו דנר כ6:ר ~רס יי)1 היד (7( קויס6 ורת'כ6רז6

 כד6י 6גת קית % 5ך וי5ך דרנ656תקכ6
 ק

 סכ6 נץיקס

1ג
 ז

'די: דמכמפ6
 ית5רףק

 דיי ססרי
 נכע 61סתכ) ,סןע,ץ6

 "פקי
 תתגן די מי)ין יידס כתיק)6

 וי!6תקע12%נ6
 כתיק"

 6 כידיסס)יק 1)6
 תקי) כרטיתיס )6תדנק6 יכי5 1)6 פ)ס תמכ6 דימי65

 )יס )יס צדמ5ס : " ז' 1' יתת6 5תכדט טוכריך.
 ורני -טערי כגותי 6יסו י)6י יסתיס טתיקסמור6
 :קוד6 רתססי6כתס דס6 יידט יתקי) 6סנמ זחןדיבוג6
 ססרוי )כ5 ט)ת6 כ5 6כתי) ץגיס דיכונ66מכמית6

 60ר כ) :סקותתתן ע5ס יסר' מי)6 דס6י 'דכ נת'סכ
 ועז 6מידן כיס יכ)סי ס)ר6 ססרי כ) ע) ןמיכןמ')ן
 6סגמ פוד ככטן 6רגס ))כמ כסדיס -16ר 6ת: וי5הוכד'ן
 :יי י)6 6תר ד?ס61 דת)ס כריר6 מ) )ייקס ו5ריףותקיג
 תוקפ6 רמת6 :יון )6תדכק, ט)ס )יויקס יכי) ו)6ידע
 עד ייכ16 תיד צ5יס )תיקס יכע י)6 "תרדס6'
 ידפ ?וס ד6עמ 6)6 ו6כרסס סטמ6 נו6י 00 יי0סמרןו
 . דיסינ6 ספרי ככל :)ת6 ץדכרי ס)סכין 6יכין כככ51רי1.
5ס6י י ' "1:ייניז:ק תלוס1י,"1.יג:ג1ז:שג6 ץדכרי דיסונ6 2סטר דס)טיי 6ינו 51ריף תקי)וסיס

 פי  41 2( *ג ה " כ( ד 'כ;'ס י( ע*קרעוי* 4*1,שש
 מיה

 אל -אוך על ישטן הםע"ה ולמר אמי ועא ומצות תפלה תורה שהוא השקן גתינתם ע*י הקרושה הממרה מרל'קיס ישראלחנ(
 -רבוס שבנר השמ, כדמיון ו:צות תפלו תורה ע*י היא והרגקות לעיל ה*זכרים אורות השנ- היינו אלהיכם כח' ןסג[ -יהמר

 החיי- לנ, כא שמזה היינו היות כלכם חיים וזהו האשות מיני לשני ההדלקהבו4עת
 נצר הםש4יע וולמעלד הכר להשיי גשכל הוקי קיימ ;נ( : לתק1נך ההי פההליכה לך לך הלשון נוח יהיץ ע8 לך לךטמיקני;

 . המהקר גגה להשיגי וק,ה שרים הע' מכל הנמה הבח הוא הקרוו4ה גארץ המש4'ע כח כי ]ג( : ההואהישוכ
 הטרמז אמצע יש:אל 1:ין גבהינח העולפ מהגהג ירן שעל מדות נ*כ נקראות והן הקדושה מרכגה סור הן הקרושות ספירות עשר;י[
 היינו ןס, חקרושה .ארץ ישי השפע תבא ומשם נוקבא בחינת (כור 21קרא דחששע מהן המקבל נה ובסופן ורהמ'ט רין הסרקל

נכלל, הארץ כרור כי שר אשפצעית גקורר ולא היועג של אמצעית נקורה 4ה (נש הקר1,שה ארץ ריינו 11( בהמ ןשפי;ים גשת אי,הלהגין
 מסגלים שרים ורע ,ט שריפ הע ע"י שנשפעים ]פ[ זיל :א:דם הע1למ הושתת שמ:נה שתי- אבן נמצאת שם כי 1([

 : 'שלו המהקר בגה .ב להש יכול שהי' 4" ]'[ . הראש אל עצמו פנה ואז רק-ישה איץ שעע ה.טר הגה מיהשפע
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 . להבינ בו לעמוד יכו4 הי' ולא העמק התוגף ראה ה%ה.4מקום
 נהנלה מיד והשוקת?. רצעו הקב"ה שראהכיון
 מארצך. עצמיותך. 41קקן סדרנתך לדניר לך. לך לו ואמרעליו
 סחכמה . ומסולדתך . בו נדבק שהית ההוא דיש.במצד
 והזמן והשעה והרגע שלך. דיעולדה 1עעק4 ממהכ4 שאקהההיא

 . אביך ומבית מזל. ובאיזה כוכב ובאיזה . ב.שנולדת
 להצ5יח שורש לך יש ואם אביך. של בביתו תשניהשלא
 זו מחכמה לך לך יו נאמר ו5כיכך אביך. ש4 מביתו לךבעולם

 בחר'4פ כשדים מאור יצאו שדרי הוא. שכך וראה בוא הזאת.ומדגצזכלוה

 "ל:~
 דיא'ן.:רם: דאדימייי4ן צי בוארא י5

 שכהוב ב':נ.ר נדול. לנוי ואעשך ונעלם. עמוק 2.ישהוא ן וגתיל 3גין גדו) )נוי ו6עסך וספיס עמיק ד6יסו6רע6
 בעבור שמך. ואנדלה מארצך. שכהוב בעביר ואברכך. לך.לך

 [ינ[ אביך ומבית שכתוב בעבור ברכה. והיה וממולדתך.שכתוב

 אליו דבר כאשר אברם ויצא כתוב שלא מה יראהי בוא אלעזר א"ר ה'. אליו רבר כאשר אברם דילך6(
 כנען. ארצה ללכת כשדים מאור אתם ויצףו שכתובמעצמם. עשי בהה4ה היציאה ,טהרי לד לר כמש"כ וילד אלאהן.
 ה'. אליו דבר כאשר וינ[ ויצא כרעב וטא וילך כתובועתה

 רל,ס ס7וס ו6ג0י . 3תריס כתי3 מס סך!ס. ע7!י1יש,
 1)6 36-ס וי)ך ד6מרת ס6י 636 6"ר . מ6ד )ס'ומע6יס
 סי% 36) ס61 ספיר 6כרס וי65כתי3

 דקר"
 כתי3 מס

 יגי6ס וססי6 כפי3 ממרן 6)ע!ר 6*ר תהרן53מפי
 30 43תערותח ד6תער כיון זרס )עכוךס פ)מ סוסןתרמ (5 בז21 2ת 2 51 %4' סמעון )ר3י ח)עזר 6"ר 3( 3קדמי% סות מו)דפימ6רן

 רעים סרום ואנשי . אוו*יו כהוב מה סדום. עדויאהל הירדן ככר כל את לום לו ויבחר כהוב. מה ממנו שנפרד סירדן ככר כ5 מת )ו0 )ו וי3מר כתי3 מס תגיסד"תפרס כיון . רשעים עם ההחבר לא עמו לום שהיה זמן , כיון רסיע'6 3סדי 6תמ3ר )6 3סד'ס )ו0 דסוס!-ג6 וכל כך כל למד לא זה כל ועם ממעשיו. ללמד בשביל ן וכ) ס6י כו)י 5ע)יף )6 ד6 כ) ועס מעו73וי )ת')ף3ג'ן עכי שדלזהבר ג!מ. ואט ןןיבמ["ו*.![7ן בכג 17 ש[ע_טו[ו ן ענ!ס 1)[נ1)[13 )[ט 81,1 1 [ .3ט![[!1 _4,.[ , , [.ע.וי
 1לא אנרם וילך שאמרת זה אבא א"ר מאד. לה'חקמאים
 כתוב. מה המקרא בסוף אבל אמרת. יפה אברם. ויצאכתוב
 היציאה אותה אבל כתוב. מחרן אלעזר א"ר מחרן.בצאתו
 שכים רכי!ן קשה. וכם:לדתך מארצך לך לך שכהוב זהאביו. שמעון לר' כ(א"ראלעזר מעומ., היההבתחלה מולדהושפארץ
 אע"פ שדוי יצאו. שכלם לו נאמר לא למה ללכת.יצאו

 יראתו ומהוך ד5סייים באלה אותמ ממעה שהיית אתהדוא ן דמ)6 ותגו פסי5ין 63)ין )ן מעטי דסוית סו66גת להרח. לו אומרים היו אברהם. שניצל שראו כיון להרמ. ן )תרמ )יס 6תרי סוו 36רסס ד6:תזיכ דמזו כיון)תק:)יס מבקשש ארצו בני כל שהיו יצא. לדנצל יצא כאשר אל." ן'ן 6 3גי כ)סו דסוו . גפק )הכתזכ6 גפק כד6)ק
 36יס אדכת'3

 לך. להאיר בשביל לך. לך כתוב ולפיכך כתוב לא תרח ן . )ך )6נסר6 3נין ע )ך כתי3 כך וכנין . כתי3 )6תרמ ואילו ל1ט. "הו ה'יוילד דגיו כאשר %ג.בקדר'ראחברם ן אין מע 6תו % 65 ,ף :נ!ת;6

)ל3י
 שס 4ס

 3סס"
 כדמיו!,ה קקדועוה אור בו להאיר בשביל הוא לךמארצךונו'. ן ד6 כנווג6 גס?1. 3יס )%סר6 3נין וגו' יו6רגך)ך לך אברם אל ה' ויאמר שכת.ב סה אמר. הישיבה ראש נ( ' 5ה 6כרס 56 ס' ו"מר וכתיכ מ6י מתך תק,3פ6 ל3נ( מ'! י44ורי~ההש ן י תמה 1)6%% -%ש ט

ה. אחר למקום עצכו וימלמל ילך זה, במקום ווכה שאימ מי ן 6פר6 )6פר גרמיס ויגפ) יסך ד4 3התר %י י)6ממ[
 בנגקוגייי%ן6 6ע6 4%1

 יינה : .ינ,'יפים ייסיי ס)4
 איניו יהאיי הביעי ע" בי4

 בה הם"יי עייה
 ינע4י

שדחנ*תדנ)1י6  ה( מזמחזמראה

- 

 סט 97 " קט. ס)ת 0 עתי 97 נ( טח

 הזהרדו
 "יים פ4 מי' מיימ0. עיי י:י שיא' יליתם יי4ין%יע%:י%מ:2מאיץ הה4יה יןנ::בן:קבהי:: : עליהן שנצטמ יציאות מיני הר' בעמר מדה כננר סרה הנפחות ר של השנר ףג[ . מעצטפ עא% נבד מולדתם מא הטיאה כיא[
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 בלך פתח אברהם על דקב"ה שנתנ4ה היאשונדשדהנלות
 לך פהח טה כפני דקב"ה. עסו דבר לא עהה עד שהרילך.
 :נים למאה והר' מאה. במספרו שנרמז אמרו הרי איאלה.
 בארץ. הקב"ה שעשה סה כל וראה בוא אבל בן. לונולר
 בו דביק היה לא שאב-דם לפי הוא. חכמה של סודרכל

 לסקום רמז וזה לך. 4ך לו אמר לפיכך כיאוי. אזבהקב"ה
 הראשונה מדרגה והיא הקב"ה. אל להקקרב לו שנצרךדהוא
 יכול הי' לא הםדרנה וז."ה לך. לך אמר לפיכך וס,[ להקב"הליכנס
 יקבל ושם ['ו[ לארץ עיכנס עד בה להתדבקאברהם

 : ההיא למדרנהלה
 ויקח. מהו אלעזר א"ר אשתו. שרי את אברם ייקח5(

 לו שאין לפי מובים. בדבורים אוועה שד0שיהאלא
 בלא אחרת בארץ ללכת לאשתו להו:מא לאדםרשפת
 הלוש. את קח אדרן. את קח אומר הוא וכךרצונה.
 לה והודיע בדבורים. אותה שהמשיך היש אברם. ויקחולפיכך
 את אברם ויקק זה ובשביל רעים. הם כמה דורו בנידרכי
 עמו לדבק אברהם ראה מה אחיו. בן לום ואת אשתו.שרי
 00ט לצאת שקתיד הקודש ברוח שצפה בשביל אלא6מ.
 ודגיורות דגרים א6 בחרן עשפ אשר וצפש ואתדוד.

 נשים. ושיהכגטרה אנשים כגיר אברהם נפשפתיהם.שהתקעו
 הרבה כן, אם אבא א"ר אוהם. עשו כאילו להםתחשב
 אלעזר א'ר עמז. הלכו שכלם האמר אפשר הע.4צשים
 כלם עמו. מהלכים שדיו ר(נשים כל זה ובשביל הוא.כך

 מפחד. היה ולא בארץ עובר וודה אברהם. אלדן עםנקראים
 נכתב דדה אם אבא ר' א"ל בארץ. אברם ויעברשכתוב
 ממנו. תסיר ואל בו תולה א הה זכוה לאהר. שמזכהבף שכי עמו. שהלכו  הנפשות כר של זכותן לרבות אתכתוב. דנפשנ ואת אבל כך. אוטר הייתי בחין. עשי אשרוועפש
 אותן כל של זכותן בחץ. עשו אשר הנפש ואה שכתובמניין.

 : אברהם עם מדיכת היתהדנפשות

 וילך ויעבר. שמעק א'ר תו'. בארץ אברם ריעבר"
 הקדוש השם נרמז שכאן אלא לוטר.צריך

 נטצאותבשם שכלן 1'ח[ חזקות אותיותשנהתםבוהעזלםבע"ב
 ויעבר כאן כתוב נמצא. סבא ייסא רב של בספרו ויס[יקרא פניו ע4 ה' ויעבר שם וכתוב ויעבר. כאן כתובזה.

 רמז חה מובי. כל אעביר אני נ( שם וכתוב בארץ.אברם
 עד 1ג[ כראוי העלית ממקום משמחם? ר4רץ. גךושתעל

 [ג5ן כראוי זה לצד זה מצד מורה. גילון עד שכםמקום
 שם עור שלמ  עתה שעד נאמר היי בארץ. אודכנעני
 ארור  שבתוב הקץלם. על קללות והביא שנתקלל היענחש
 מכל אתה ארור וכתוב לאחיו. יהיה עבדים עבדכנען

 תיעו יודע. היה שלא מה 6 נתנלה כאן אברם. אלה' ויה* כתוב. מה הקב"ה. לפני אברהם נתק4ב ושםהברומה.
 שפע' מה ראה ולפיכך הארץ. על השולם הדצא עמזקכח

שאמר כי* אליפ. הנראה לה' מזבח שם יבן וא ממנו.נעלם

 . לה כ)ך פתח דמכרסס ט)יס קכ"ס ד6תג)י קךץ6סדנ)וי6
 )ך כתה טטווה יוהי קכ'ס עיויס )!)י) )ח סכ" טדדס6
 בגין )יוהס ד:ח נוחס כחוככגיט דררז קהתרו :ח מ)6גך

 כ"רע6 קכ"ס דטכיד מס כ) חזי ה6 6ג) כר )יס~היליד
 רזמכגח

 דחכיות"
 :יס 7כיק סוס )6 דחכרסס כנין חיסו

 ו)ססל, רמז וד6 ג )ך י)יס 6מר חז' כךק6 כדיןכקכ"ס

 .4 ,ין%' יטי"גו 3 5 יקני:בצ
 . ויקח מסו 6)טי 6"י 6:תי סי' 5ת 6כיס דימח46

 ליס ד)ית כנין מט)'ת6 כת)' )ס 6מכיך6)"
 כ)6 6חר6 כ6רטח )קיסך חתתיס )6פק6 גס )3ר1:4

סריגועכין' 6ורחיסון )ס מתט י'יז ש בך סך ה"צעיגמ
 %ס~ק מסום ;"מיו כן 6לוע ו6ת

 :יס לדכר4
 נויגיס לץיפק דזמין קודכ6 כרוח ד)פס ננ'1 6)6 .לוע
 וניורות נריס 6)'1 כחרן טסו 6סר סגסס ו6תדוד

 גסין תניירת וכרס נוכרין מנייר 6כרסס גפסייסוד6תקיגו
 כמס סכי 6י 6כ6 6'ר )סון טכדו כ6ילו ט)יסוןומט)ס
 6)טזר 6'ר טץ'ס 6ז)ו ד~סו תימ6 6י סוו גס6כגי
 כ)סו טמיס 6זלין דסוו גס6 כגי כ)סו כך וכנין6ין

 דמי). סוס ול6 כ6רט6 מטכר וסוס . 56רס 6)סי עס6קרון
 כתיכ סוס 6י 6כ6 רכי 6") כ~ן 6כרס ויעכרדכתיכ
 סגסס ו6ת 6)6 . סכי 6תיכ6 סוס כחרן טמו 6כרוסגפס
 )6סג5ס 6תכתיכ

 זכות"
 דכל טמיס 6זלי דסח גפס6ן דכ)סו

 מגיס. 6טדי 1)6 כיס ת)י6 זכות6 ססו6 )מחר6 דמזכסר6ן
 ד6יגון זכות6 כחרן טכו 6סר סגפס ו6ת דכתיכמכ)ן

 . ד6כרסס עמיס 6זע סוסגפסמן
 6כין ויעברג(

 כ6י~

 ש ויטכר כמעון 6"י ונו'
 כסח6 דכ)סו 'יה[ נליפן 6תוון כט*כ טלמ6 כיסד6תחתיס

 פגיו ט) ס' ויטכר סמס וכתיכ ויטכר. סכמ כתיכדמ
 ויטכר סכ6 כתיכ סכ6 ייס6 דרכ כספר6 ו'ס[ויקר6
 רמד וסו6 עוכי. כל 6טכיר 6כי ג( סמס וכתיכ כ6רז6כרס
 טד ןגן חזי כדק6 ט)6ס מ6תר 67תי . ד5רט6)קדוס6
 ס)ע6 כדין דטד 6תמר ס6 כ~ן 16 וסכגטגי ןג"ןמזי כדק* ד6 )ססר6 ד6 מסער6 מורס 6ילון ס7 סכסמקוס
 6רור דכתיכ טלמ6 טל לוועין ו6ייתי ד6ת)עי6 ניס6מוי6
 מכל 6תס ~ור וכתיכ )6מיו יסיס טכדיס טכדככטן

 ויר6 כתיכ מס קכ'ס. לנכי 6נרסס 6מקרינ ותמןסנסמס
 דסוס מס ויר6 כך וננין ~ט6 טי דס)ע6 טמיק6מיל6 ססו* ייט. סוס ד)6 מס ליס 6תנ)י סכ6 *רס 6לס'

 כיון 6ליו סנר6ס לס' מוכח סס ויכן וכדין מנסמתכסי
ד6מר

 פ4*,, 0 א: ט ג( עע. ט ש מקומותטיאה

 -יהריי
 4מצא מעושר כיויה ס9ירח שכל ציון תו', צרק שער' לי *תמו כתוב שעליה לעילא מההא הראשענה ספירה מלכות ספירת %)ט[

 איתיות רישו בו ופיש ושב בן השם על רמו רישו ע*ב צירוף היא  ויענר שתיכת פי' ;יח[ : וזקיושה השכינה באור מלכות ספירתישר מאירח שמ כי ;.1[ ! ל*ך ל4ך כמספר מאה שהוא עשר פעמים מעשר נכללת הספירות כל בה שמאירין העשירית ספירהשמלכות
 רהמר מדת  נשרשע להתרבק אברהם שנתעלה לאמר בארץ אברם מענר חהו כידוע ויט ויבא וי0ע פסוגרם הנ' מן היוצאות ע*בנשפ
 בני ג%ורח ני רגבורה הרישו 8ל רשם דוי*1 מז החסר אור האות קרש בחסר טערה דשאעקת ש*על והבונה . טערה מלשק הואאילין כי הנבורה מרת שמאלא דרועא על רמו מורה ואילוז ימיגא ררועא והייס הסר ה*פ על רמו שכם מקום ,ג6ן : מלכות למרת08דים אורו* ורם מובי הגל עליין היוהר מעולם יושפע החסד כמדת המאיר עשב בן השם שע*י הכונה מובי כל אעביר [ג[ . דכאןבויעבר הרמו הוא כ; ויעגר קתינה שנרמו ע*ג בן השם ע*י הוא לעולם לפעמים המאירים חרחמים מדות שהישג היא שהכונה ר,שםויעגר כסו *י ;יט( : ארץ שנקראת מלכות למרת מסדים אורות יאיר עשב בן דיאם שוה כעכודתו פעל או ע*ב בן השם מאיר שם כי ע*נשבגי'



 89רה קורשישון לףיהר הזהרלשךן

 ססו6 ליס 6תגלי סכ6 6)6 6)יו סגר6ס מסו לייד6מר
 ט) דס)ט6דרנ6

 6רט"
 . 3יס ו6תק"ס 3יס וע6) ו;כ[

 דרנין וכלסו ס/ סר 'דע מתתן ססרס. מסס ך'ערעק6(
 כתיכ 3ס"6 6ס)ס ויע 6תר 3ס6י דגעיטין'

 ד6חידן דרנין 3כ)סו סמי6 מלכו וקנ'ל סריסופריס
 מז3ח. 3נס וכדין כ)6 טל סליע דק3"ס 'דע וכדין וכנ[3יס
 ס)'ט ק:"ס דס6 )'ס 6תנל' דסכ6 3נין סוו מד3מןהערין
 דג6 מקדמת ידע סוס ד)6 מס טל6ס חכמס וידט כל6ט:
 )דרנ6 וחד ד6תנ)י6 לדרנ6 הד מד3חן. תריןכגס
 סס וי3ן כתי3 3קד'זיח6 סוס דסכי חזי ת6 וכל[ כגזי6דה
 )ס' מזכח סס וי3ן כתי3 ול3תר 6)יו סגר6ס )ס' חרז

 6'סו דחכתת6 רו6 וכ)6 6)יו סגר6ס כתי3 1)6 .סתס
 ,כס[ )דרניס דכו)יק טד )דרג6 מדרנ6 36רסס 6תטערוכן'ן
 דסו6 דרוס ד" . סגנ3ס וגסוט ס)וך 36רס ויסטסס"ד
 דס)יק טד דרנ6 3תר דרנ6 . וגסוט ס)וך ד36רסס. קיס"

 כיון דדרוס )דרניס וס)יק '6ות כדק6 6תקסר ותתן)דרום
 3דרנ6 וט6) . קד'ס6 63רט6 3דרנו' 35רססד6תטסר
 דק3"ס )נכי )קר63ידיטס 'דע' סוו ד)6 1;1[ 63רן רט3 ויסי כת'3 מס כד'ןקד'ס6

 6רע6 דט) ח')6 סיס )6 כטן דטד %רן. רט3 ךיועינ(
 )6 דטד כנין 6רט6 טל ומזונ5 תוקפ6'סינ

 מףרנה לו מתגלה כאן אלא אליו. הנראה מה לה'.שאמר
 : בה ונתגךם בה ונכנם וכס הארץ על השולמתההיא

 כתוב. בה"א אהלה. וימ הזה. במקום דגטועאי דמררנות וכל ה'. הר ירע סשם ההרה. משם ךיעיעק"(
 הנאחזות המדרנות בכל שמים מלכות וקנל פרישותהפריש
 מזבח. בנה ואז הכל. על שולמ שהקב'ה ירע ואז ונג[בה
 שולמ ופהקב"ה לו נתנלה שכאן לפי היו. מזבחותושני
 לזה, דם מק יודע היה שלא מה העליונה חכמה והבין הכגעל

 למדרנת ואחד דצנלה. למדרגת אחד מזבחות. שני בנהלפיבך
 ?ם יבן כתוב בתחלה היה. שכך וראה בוא [כד[הנשתר
 לה' מזבח שם ייבן כתיב ואח"כ אליו. דצראה לה'מזבח
 היא. חכמה של סוד והכל אליי. וגראה כתוב ולאסתם.
 [כ:ו למדרגתה שעלה עד למדרגה, ממהרנה אברהם נתעמרואז

 שהוא דרום זה דגנבה. וננ(וע הלוך אברם וימעזש"כ
 שעלה ער מרדנה אחר מדרנה ונסוע. הלוך אברהם. שלחלקו
 כיון דרום. של למדרנה ועלה כראוי התקשר ושםלדרום.
 במדרנה ונכנם דקדושה. בארץ במףרנתו אברהםשנתעמר
 ירעו שלא וכי[ בארץ רעב ויהי כתוב. מה אזהקרושה,

 : הקב"ה לפני להתקרב איךידיעה
 האדץ שעל דכח היה לא עקה שעד בארץ. רעב ךיךץףכ(

 " %קמ:מק לא שעזד משים הארץ. על ומז,מת תוקףנותן
1 
ח ולא נתתכ4ה 1דקמוי. מ 1  שוה אברדם שראה כיק בייים. 

 . 36רסס ידט מג6 . סס )נור מ5רימס 6כרס וירדכדין
 36רסס ידט כדין ש6ת ס~ן 6ת 6תן )ורטךדכתי3
 3דרנין 6ל6 קד'ס6 נתיקוג6 6מתקג6 )6 6רט6'ד%
 . דמכמת6 רז6 36רסס ידט וכדין 'כז[ מגיס דיפקוןקדיסין

 : כד6מרן 6)6 3קדוסס תתתקן )6ד6רט5

 למ5ריס סטמ6 מ6י . סס לנור מ5רימס ~רס ךירדאנ(
 [נ"ז זת'ג6 ד"יסו ' י ק דתת61סק')1 .מלרש
 סחוי)ס 5רן כ) 6ת ססז33 סו6 סיסון ס6חד ססדכתיכ
 ס)יתת6 3סימגות6 וט6) דידט כיון ו36רסס סזס3. סס6סר
 ד6ת6חדן דרנין 6יגון כל )תגדט3ט6

 )תת"
 ומלריס [כע[

 כ"ג6 מו' ות6 . למ~יס גחת כך ו3נין . )'מיג6 גטי)סוס
 . 63רט6 6סתכמל6

 6ל"
 51[ דיג6 מן רממי תסת)קי כד

 כ6סר 5לטזר 6'ר מ5רימס לכו6 סקריכ כ6סר ריוקי'(
 כ6כר מ6י ליס מכט' קר3 כ6מר .סקרי3

 )יסר6ל לסו 6קרי3 ד6'סו סקרי3. ופרטס כדכת'נ 6)6וקרי3
 כדק6 )ק3"ס גרת'ס ד6קוי3 סקוי3 סכ6 6וף)ת'ונת6
 דוג'ן 63'גון )6סנח6 מ~'תס )3'6 .'הות

 חז' ת6 'סודס 5*ר . מ5ריס מטו3ד' ו)5תרחק6 .תג"מ ו)6תרמר."
 . י5-'מס 5כרס וירד כת'3 דס6 . סגין ת6ס ד'כמ5ריס 3גוי 6סתט3ידו . וסו 3ל6 )תלריס ~רסס דכמת3ג'ן

1ל6

 אברהם. זאת ידע מאין שם. לנור מצרימה אברם וירדאז
 אברדם הבין מנאן הזאת. רארץ את אתן "רעךשכתוב
 במףרטת אלא קדוש. בתקון תתתקן לא הזאתשהארץ
 דעזכמה. מד אברדם הבין ואז [;י[ ממנו שיצאוהקדושות
 : הנזכר באופן אלא בקדושה רטעתקן לא הזאתשהארץ

 . למצרים דמעם מה . שם לגור מצרימה אברם ךיךץ4נ(
 כארץ ה' כנן שכחוב ה'. כגן ששגךלה לפיאל"

 וכחו לימין שהוא אחד נדי ווולך מובב שם כי .מצרים
 רחוילה ארץ כל את דםזבב הזא פישון יקאחד שםשכתיב
 השלמה. באסונה ונכנם שירע כיון ואברהם הזהב. שםאשר
 ומשדים וכט[ לממה ת דצאהז דגזדרנות אותן כל להביןבקש
 י,עב וראה וביא למייים. ירד יפיכך לימין, נומההיה
 : 3, הדין מן הרחמים נמהלק כאשר אלא בארץ, שכיחלא

 כאע9ר אלעור א'ר מצרימה. לבוא הישב כאשר ךיך:ף7(
 כאשר מה . לומר צריך קרב כאשר .הקריב

 ישראל את הקריב שוצא דיייב. ופיעה ככהוב אלאהקריב.
 להקב'ה עצסו את שהקייב ו(קריב. כאן אףלתשובה.
 ולה,רחק רגזדרטת נאוהן לדסתבל מצרימה. לבואכראוי.
 וראה בוא יהודה א"ר מצרים. ארץ ממעשר ולההיהקמרם.
 בנע נשטעעבדו רשות, בלי למירים אברהם שירדבשביל
 היהשה4 אברמ וירד נבעב שדוי שנים. מאה ר'במצרים

 4: 91 * % " ש פ. 91 ט י. 9 ט מקומותמראה

 הזהרז?
 פמא רנר ומכל 9ה*ו חאוח מן עצמו הפדיש פי' %ט : הפלגוה פרח "אט אי ו רא 4אצא רא מפפרא והיימ .רי*1
 1 המקדש בי? מקח היינו ה' חד של הסור ג'ג הבין ועי*1 . בה מאירוח ר,משירוח שגל איך והבין חמלגוח מרח חשיגואו
 אחו"ו אה יקק גי בבחוב חסר ג*ג שגקרא רסיא הימין גחי היינו ;;ח[ : ישורון שבפי "ב עם ורחמים גבורה ויעקב יצחק שהן"ח 1 ח' רגר לשמוע אפ כי למיפ צמא 4לא ללחם רעב לא הגחוב ררך על ןגו( : ררופ שחוא ימין צר החסר במדח שהחרבק חייט,גסן רטקבא: יעלמא היא מובח עבורח  ענין, גל גי . ורחל לאה וגפ חחאה ואימא עלאה אימא שנגךאוח וסלכוח בינה נגד חיימ,גז[



 הוהרלשון לףצךע8 קדדשלשדן"7

 בשביל דווא הלילה כל עבטער מצריטה. רד בתובולא
 :שרה

 יפת אשה כי ידעתי נא הנה אשתו שרה אל ךי4וכן"6(
 ירע לא ההיא השעה ער וכי את.מראה

 שער ביארו הרי אלא היתה. טראה יפת שאשהאברהם
 דדיניעית מגורל שרה. של בצורתה נסת?ל לא ההיאהשעה
 והסתכל פמה נתנלה למצרים שיב וכאשר ביניהם.שהיתה
 הררך טירח ירי על אלא ירע. במה אחר רבר י"[בה

 . נשקנתה ולא ביופיה עמרה והיא . כעזבזההארם
 ובשביל השכינה. עמה שראה . ידעתי נא דגה אחררבר
 עולה 1ה ורבר היא. אוצתי ואמר במוח אברדם היהזה

 לחכמה אםור 3[ ככתיב ואהר כמשמעו. אחר אופנים.לשני
 הקב"ה. לי יימיב בעבירך אמר. השכינה כננרבעבורך, לי ייטב לסען [)ג[ אליני תרבר ואת נן וכתוב את.אחותי
 לעל.ת ויזכה הארם. יתעלה שבואת לפי בנילך. נפשיוהיתה
 המצרים שכל אגרהם היה יירע אמר ייסא ר' החיים.לררך
 על מתירא לא למה ירע זה שכל וניון זמה. שטפיהם

 בשביל אלא שמה. יכנום ולא הדרך סן חור ולאאשתו.
 ן עמה השניעהשראה

 קשה. זה מקרא אלעזי א"ר את אחותי נא אמרי7(
 הקב"ה. של אוהבו הטא ירא שהיה אברהםוכי

 אברהם אלא לו. שייטיבי כרי אשהו. על כן אומרהיה
 בקש ולא זכותו. על עצמו סמך לא חמא ירא שהיהאע"פ
 אשתו זכזת על עצמו מסך אלא 1כותו. בשביל הקב"המן
 אשהו בעבור מסון שדיי ו ) העמים שאר כמזן בעבורה יחשיר,
 אשה ומה' אבות נחלת והון בית ס( זש"כ ארם.ווכה

 במח 1( וכתוב בכל. זוכה משכלת באשד שהכה מימשכלת.
 בעבורה מהלך דוה יאברדם יחסר. לא ושלל בעלה לבבה

 שלא זכותה. על עוט וסמך העמים. כדמאר שלללאכל
 נלום נתירא לא וה ובשביל בה. ולצחק אותו לענושיוכלו
 לך ה אחר מלאך שראה אלא עור ולא היא. אחותילוטר
 שלרגי הקב"ה עבורה. תירא אל לאברדם לו ואמרלכניה.
 ואז מהכל. אותה ולשמר העמים משאר ממון להלהוציא
 שלאראהעמו עצמו. עבור אלא אשתו עבור אברהם נתיראלא

 נשמר. לא ואני נשמרת. היא דיי אמר עסה. אלאמלאך
 4 ייטיבו 4. יימב תו'. את אחוהי נא אמרי אמר זהובשביל
 ואסת הרצרים אותך יראו כי והיה שכתוב לומר.צדיך
 ייטב אלא 1יי[ 4מר צריך לי יימיבו זה ולפי זאת.אשתו
 בממון. דשה בקךלם דקב"ה לי יימב לפניך. שהולך זהלי

 דרך מן המירי שלא בנללך. הבא. געולם נפשיוהיתה
 תסירי ואוע דתה. ןבעולם ממ בעבורך אוכה שאםהאמת.
 אלא וי0[ דךיא בעולם מזומנת מיתה דיי האמה. ררךמן

 שהמלאך יפי . בנללך ההוא בעולם נפשי שתהיהשמרי
 פרעה את ה' הצנע כתוב מה לשמרה. לכניה הלךההוא
 דך. לחטלאך אומרת שהיתה וראי. שרי רבר עלונו'.
 דיא שדיי כ5ם. עבורה אברהם נתירא לא וע.כ מכה.והוא

 ענפ ראה שלא נהירא. עצמו עבור שנהירא ומהנשסרה.
 להכהע לדגטלאך שרה פקדה פעמים עשר וראה בדא כזו.שמירה

לפרעה

 כ) ופעטר ת5ריתס רז כת'נ1)6
 גניגס )ע" ?סו"

דסרס  יפת 6סס כי יזעתי ג6 סגס 6:תו סרס 6) ך-4ויפך"(
 00ו6 עז וכי 6תתר6ס

 סטת"
 'זנ סוס )6

 זטן 5וקיווס 60 6)6 סות תר06 יפת ז6סס6כרסס
ססי6

 סטת"
 גלטותק 3סני6ות זסיס 3זיוקג6 6סתכ) )6

 וחתח 6'סי 6תג)יח )מ5ריס קרי3 וכז כיגי0וןזסות
 מירה, זעולח ?6 ע) 6)6 יזט 3תס 6מל ז3ר י!"[3ס
 . 6סתגי6 1)6 יי)ס 3ספירו קיית6 וסי6 . תת3וס גט3ר
 עתס זחת6 . יזעתי ג6 סנס 06רזכר

 סכיגת"
 וכג'ן

 6מת)ק ז6 ות)0 סי6 6חותי ו6תר 36ר0ס 6תרחיןכך
 )חכת0 6תור ג( כזכתי3 וחז כתסתעו חז נווגין)תרי
 ), "ע3 )תען 1)נן 6)יט תז3ר ו6ת נ( וכת'3 6ת6שתי
 ק3*ס )י 'יעי3 3ע3ורך 6תר טכיגס כ)פי3טכורך
 )6סת)ק, ויוכס גס 3ר יסת)ק ז3ז6 3נין גנ))ך גפס'וחיתס
 ע) זחי) )6 "ת6י יזע ס6י זכ) וכיון 3ותס 6'נוןסטיפין ת5רחי זכ)סו 36רסס סוס יזע 6תר יים6 ל' זחיי)6ורח6
 נגין 6)" . )תחן ייטו) ז)6 ת6ורח6 06זר 1)66תת'ס

 . קס'6 קר" ס6' 6)עזר 6'ר 6ת 6מות' ג6 84כפריי( עתס טכיגת6זחת6
 . זקכ"ס רחיתו חע6ס זחיג ז6יסו 36רססע'

 35רסס 6)6 )יס זיוע3ין גנין 6תת'ס ע) סכי 6תרסוס
 3ט6 1)6 זי)יס זכות6 ע) סת'ך )6 חע6ס ןחי) זסוס6ע*נ
 ט) סחיך 6)מ זכותיס )6פק6 ק3"0תן

 זכות"
 ז6תת'ס

 63תתיס תתוג6 דס6 ' '5 עתין זס"ר מיוונ6 3גיגסזירוומ
 חט0 ו"0' 6כות גח)ת וסון 3ית ס( 0ס*ז גס 3ר )יסוכי

 3עח י( וכת.3 3כ)6 ווכס תטכ)ת 63סס זזכי ת6ןתסכ)ת
 3גיגס 6זי) סוס ו36רסס יחסר )6 וסי) כע)ס )033

 ז)6 זי)ס זכות6 ט) וסתך טתין תס6ר כ))6)תיכ)
 6וי) ת)6כ6 .חז זחת6 6)6 עוז 1)6 סי6 6חותי)תיתר תיזי זחי) )6 כך ו3מגי 3ס ו)ח"כ6 )'ס )6עגס6'כ)ון
 וכזין תכ)6 )0 עגטר4 עתין זטמר תתוג6 )ס)חפק, )י סזר ק3*ס תגס תדח) )6 )36רסס )יס ו6תרקת0
 עתיס חת6 ז)6 תגיס 6)6 ת6תת'ס 36רסס דח'))6

 געירג6. )6 ו6ג6 רתגער6 סי6 60 6תר טתס ת)6ת)6כמ
 )י ייעיכו )י ייע3 וט' 6ת 6חותי ג6 6תרי 6תר כךוגניגי
 ותת,-1 סתגריס 6ותך 'ר6ו כי וסיס זכתי3 )יסת3עי
 ייע3 6)6 1)17 )יס ת3עי )י ייעעו ז6 וע) ו6ת6סתו
 3ס6י )י ייעי3 קתך ז6וי) ז6)י

 ע)~
 . 3תחוג6 ק3*ס

 "ורח6 תן תסעי י)6 . ננ))ך . ע)ת6 3ס0ו6 גפסיוחיתס
 ו)ס[ ע)ת6 3ססו6 יתיג6 תיתס 50 . 63ורמ66נת ותסטי . ט)ת6 3ס"י 3תתוג6 גניגך 6וכי ז6יזקסוע

 3י~סו6 גפסי זתחיתסתתר 6)"
 זס0י5 ו3נין . 3ב))ך ע)ת"

 פרטכ "ק ס' ויכנע כתי3 תס )ס )נער5 קתס 6ף)ת)6ג6
 וסו6 תח' )ת)6ג6 6תרת זסות ון"י סרי ז3ר ע) .ונו'
 סו6 זס6 כ)וס סיס 36רסס זחי) )6 וע*זתחי

 טיי? מת6 י)6 לחי). תנרתיס דוחי) ' ותס .תתגער6
 )"קת? )ת)"כ" סרס פקיזת ותגין טסר חוי ת6 סכיגעור6

)פרטס
 )'6 עט)י ו( י'ט פט)י ס( ג3. תוריע ל( ס 7כריס נ( ו' פכני ג( פ" י9 ט מקומותטראה

 וקזזקרזיי
 : משה של נרוט מתוד טיברת השכיגח שהיתה אליט תדבר ואת ג"כ חהו . שכע*פ תורה חכמת הייגו חגמה מל . מצו" ואינהר,ח ע*י פגיה יהנלו ו*ם . קדט נוי בין כנהמ  צנישת מחמת דקה במסוה חמיד מנוסה פניה שהיו אפשר ~"[ . הרחמים מדת בעולטהאירה
 : ט-זלה ועשירות 8ונ גבל אותט יענקו ועוד למקומם יחוירומ כרחמ בעל שהאומות הדבר יגמר האומות מן גתפמים ישראליהיו שכאט גניו עגור עולפ לדורות או פעל ואכרהם . לננים סימן אבות מעשי שכל ירוע שזאת אלא . אונאה דדר על פידושו אין[גנ[
 ננן הוא שייף אגדהם רצח ולא [גס[ : י91ר בלקען ייפינ ולא רגים בלשון ייפיבו לומר צריך היה כן רבים לשון הוא שיראנ כמוחן[



 11לו קורשלשון רףוףי הזהרלשון

 )כנס6 סרס עכות סיתג6 %קי תכתמין עפסר .לפרטס
 כ-גריסכתר6ס

 סרעס עי לעחו הרל1 ת)ייתס %רס כ80 דיך:י5(
 ס6 6)6 . סיחם סיכן ומרס )יס תנע'כט%

 6תרו תיכס6 יסינ 6ג6 6תר תיכ% סכ )יס 6תרולתנריס דתע" כיין ט3ס וסנר כתיטת6 'תס 6ט') ו6נרסס5וקקוס
 )יס 6הרו ומלגין. יסיכ 5ג6 6תר עט'ן 6ת ת6גין3יס

 )יט 6תרו . דתעגם6 יסיכ 6ג6 6תר עעין 6תיטכם6
 . ותרנ3ק תיכ% יסיכ 6ג6 6ע 6תר סעין 6תתינ)6ן
 . גנהס תס ממץ תינות6 3פפפמ 6)6 6פסי 6י עיס5תרו
 וילט חגסוך6 ותמדיס 6רע6 6תנסר6 תיכית6 וסתמוכיון

 6"ר ת6ו ת6י כ( ת% סי6 יפס כי סס'ו דסתס6כגסור6
 )ס וגצה 3ס 6פיקו גסור6 ועקנ6 נתיכס וחתויסי7ס

 וכתיכ כיון פרעס סרי לעתס ויר16 סס*ו ו)יוכת3קומין
 636 פרעס סרי 6ותס ויר6ו ת6י %סס 6ת סנו5ריסוירמו
 36 ל%תס ויס))י יכוין כת3קרתין )ס וממו )סד6פיקו
 יוטין 1)6 וט%3 מייכי6 )6ינון ווי י)מק 6'רפועס
 רכ) תטתכ)י 63 ו6יגון ולי'ס נענידת'ס תסנימין6%
 כקדתית6 ידפ ו6יסו 6עא קכ*ס תטס כע)ת6 דסףמס
 י6יסו 06רית תר5טית תגי 1( וכתיכ כסו% ו)סויתס

 3נתר )ע )סיק6 כנת . כקותית6 טכיון וטכימטתכי
 6)נך )5 פרפס )נכי סרס ך6)כהכת 6)ת)6 מזי ת6יותין.
 ת5ריס די)קון כן )כתך 6)קקית6 גרים 61 א)ק6ות6סו6

 תס כת)ריס ורטיס נח3יס ותוסתיס 6ותות ס' ויתן7, סתס וכתיכ נווגיס. גנעיס סכח כתיכ נדוגיסכננטיס
 גיסין קג"ס וטכיו כוזס תכות י' כ6ן 6ף תכות י'3ס)ן
 לסרס קכ*0 )ס עכיו סכ6 6ק( . 3י3י6 ליסר36ונכורן
 ססו6 כ) ח,י ת, 6תר יוסי ר' ס( . )'מ6 וגכורקגיסין
 ),תר6 ע)6י י)6כי 6תי ופרטס %ניס סות וס,יס)')יח
 ,י3ו כיכו קכ"ס )סו 6תר ותיככחן כסירין )קכזס3יס

 זתין 6%1 )ת6י רסיתו כת)ריס. רכרכין תכתסיןזעכידו
 מץ ות6 י( )נתר)-ענד

 סכיגת"
 ומרס תגס 6תעוי )6

 ו6כרסס תלקי ט6 6לקי סרס ו6קרס 6יקת כ))יס י6)קי ת)6ה הת6 כסוס )תנ1כ פרע0 6ת5 )י)י6 ססו6ג)
 ע)ס )כ)ע6ס יכ)'ן י6 סרס ד% נמ5ריס תתק'1סוס
 סרסר 1)6 סו6 גסיוג6 וסכ6 ינעמ ככפיר פוי9ס י(סס"ן

 פקיו )6 גך וננין מץ % ינחק 6'ר וקכ*ס%תרש
 גמת תנרתיס ט5תו ס61 5)6 )ת5וים 3גחת6 %3רסםקנ"ס
 . כן )יס ו6תר פ%3. 3נני פס פת,קון י% 631גנין

 . 6תתיס ט) 56סטרו3גתו
 ו% . יוע סוס תי6 ונו' )6כרס סרסס דיקראש(

 וכת'נ נ%'ת)ך ו6תתר כתם סכ6 כתינ63
 6קר )6 וסכמ וגו/ ס61 גכי6 כי ס6ים 6סת ססנועתס
 . 1גרס 6סת סרי ונר ט3 כשנ % עמק 6"ר . תיו'3יס
 %7 י)וו %רס 6סת סרי ונר ט3 . 3יס 6תרו סיווסכי
 % נת)ם 636 נ%יפי. ותפ)י3 כתס טתיס תת)ע סוס)ה

 6ייי. 6נרס 6סת סרי 7כר ט) 67 תכתמ6 יתיר 1)6מת-ו
 6ימ. ו%רש 6פתיס וס6 יוט כדין עתיס תת)% סוס%מ
 6גסש. סרטס שיו מ% וט'. וי5פר 63כרס סרעס וינך6מיו
 . 6ופ ויס3מו 5ע )5כ11ס6 נע כר יקרג 637 כנין)תס

)ויס

 לבניה שרה עשתה פסן . נליק מכא ובעשר .לפרעה
 . במש-יםאעיה

 פרעה. שיי אעוזה ויט9 משץימה אברם כבוא דין:י6(
 ררי אלא ריתרא ריק ושיה לומר. צייךכבואם

 שדגיע כיון עיעג ופנר בתיבה הכניסה שאברהםביארו
 לו אמרו סכס. אתן אגי אמר מכם. הן לו אמרולמ1רים
 לו אבע-ו כלים. של מכס אתן עי אמר כוען. אההכלים
 לו אמרו משי. בנדי מבס אהן אמר טוען. אתה מורבגדי

 . מףגליות מכם אהן להם אמר טוען. אתהמינליות
 נמצא מה ונראה התיבה וועפזח %לא אפשר אי לואם14
 שלה מ(בר מצרים ארץ האררה ושעיבה כשפהרובה.
 א"ר מחר, מה נ( מאר היא יפה כי זש"כ השמש.כאור
 אותה וראו אותה דוציוי מאירה. צרה בתיבה שראו,יהודה

 שבתוב כיון פרעה. שיי שתה ררש זש'כ 1)11כבתחלה
 אלא פרעה. שרי אותה ירש מה האשה. את רוטי4יםויראו

 אל אותה וידילו וש . כבתחלה וראוה "ותהשריצת%
 יודעים שאין העולם. רשהר לאלה וי יורק א"רפרעה.
 שכל מסהבלים אין והם הקב"ה, ש4 בםעשרו משגהקיםואין
 מראשית ירע שדוא הוא. הקב"ה מעם לם. בע שנעשהמה
 ותא אחריק. מראשרה מניד ג( שבתזב לבמוף. שית'מה
 לאחר להעלותם בשביל לי-אשונה. מעשים ועמשהטפה
 לא רוא פרעה. אצל שרה שנלקחה ל,לא וראה בואצק.
 רמצרים להלית זמן. לאחר הכאה נרמה 11 והכאהנלקה.
 שם וכהוב נדולים. ננעים כאן כדעב נהלים.בננעים

 מה במצרים. ורעים נר1לים ונעפתש אותוה ה' ויוק7(
 שים רקב"ה שעשה כמו מטת. י' כאן אף מבוה. י'שם

 לשרה רקכ"ה לה עשה כאן אף בלילה. *שיאלתבורות
 אווזה כל וראה בוא אמר יוסי ר' ס( בלילה. תבורותטטים
 לזמר העליונש כלאבים באו פרעה. אצל היתה ששרההלילה
 לבו כלכם הקב"ה להם אםר והשבהות. בשררות הקב"הלפני
 עהיר שאני למה רושם להיית במצרים. נדולות מכותועשו

 שרה מן זזה לא שהשבינה וראה ובוא ו( אח"כ.לעוות
 ורגה רבלאך בא א1לה. לקרב פרעה בא דךצא. הלילהכל

 ואברהם מבה. היה רשא וך. שרה שאמרה זמן כלשחו.
 עליה. לשלם יכלו לא שיה שטדאי ברבוט נעעחזקדיה
 רורו שלא נסיון היה וכאן יבנמה. ככפיר וצדיקים ו(זש'כ

 פקד לא זה שבעטר ויאה טא יצחק א"ר רקב"ה. אהריאבררם
 ירד* ברצונו עצמו הוא אלא למציים, לרדה לאבררםהקב"ה
 כך. על שצווו הומלם. לבני פה פהחון יהיה שלאכוי

 : א:הו על נצמער כךואחר
 שבהוב באבימלך. שנאסר כמו כא! כהוב לאי שהרי יודע. היה מאין וט'. לאברם פרעה דיכןראת(

 אפר לא וכאן הו'. הוא נביא כי האיש  אוט: השבוושעה
 אש" שוי דבר על כדעב ררי יצחק א"ר כלום.ח

 אברם.
 שדוי ויון אברם אשת שרי דבר על לו. אדמרים היושכך
 חק בלשון אלא אבימלך. עם שדבר כמו ענע מדבר דוהלא

 היא. אברדם א2טע 2וע ידע אז עבע. מדבר ויהמיח היא. אברם  א%2ע שרי דבר על 9 מכה יוו:ר. ולא ל1נאמר
 אנשים. פרעה עליו הש? תו'. ראמר לאברם פרוה י9יאמיר
 אגרצ. וישלרן לדם. להרע איש יקרב שלא בשביללכפ2

לויה
 א דף ח( גש 0פסיי שנ. וף 0 פנ. 9 ש ר "דש 0 פש קש" 0 8נ* 9 0 שג%ת % מקומותטראה

 הזהרדו
 גפגיפ מטסוה התיבח שרופני היא היבר שטגת חושבו מאירה וטרהה גתיבה דיחה שיה שגאשר פ" ,%( - גגעעם אשל% "י"ערו

 : סם:ה יוא  שהחר ידעו אז כבתהלח מאירה אותה וראו ם:ום כשיצאה אב4 . פניה על אור קרני ומשליך המאיר צבע מין אש רגרגאימ
 : גך 5 אפרו שוע שוגו הם4אבי0 פ"11%



 הצהרישדן לףזהר קדרשלשדןטל
 אתה כך הקב"ה. לו אמר מצרים. ארץ בכל . עץן"יה
 אבא א'ר ארצו. מכל להם שלוה העם. את פר~עהבומיח יהי שכתוב מארצך. להם תל1ה אתה לבניו. לעשרעעתיר
 אלא 6ה. נצרך ולמה לאברהם. ט נזדסן למה כךכל

 במצרים שאפילו לם. בע דשרה אבויהם 6ל שמו לנדלבשביר
 . מהם להנ4 איש ל י: דיה ולא העולם. מכשפישהע
 מטצרים. אברם ויעל זש"כ 4טערה. עהקלה אבדהם שםנתנדל

 : !יה! דננבה מקום.לאיזה
 הנל וראה בוא שמעון א"ר תו'. ממצרים אברם דיעל6(

 המדתות את בחכמה כאן ומרטז ויא. חכמהסוד
 ולא אוהן והבין שלהן. שמק להבין אברהם שירדשלממה.
 אדם כט בהן טעפתה ולא רבעו. לפני ושב בהן.דהונק
 ונרם מרנחש נתפתה דךוא למדרנה דגיע שכאשךהראשון.
 מה הדךא. למדדנה שכשרגיע כנח נתפהה ה~א לעולם.מיזה
 כ(כת,ב

 ויש"
 אהלה אהלה. בתוך ויתנל ישכר 1,יין מן

 אברם ויעל כתוב. מה באברהם ' אבל !לע[ בה"א בכת
 העליונה למדרנה למקומו ושב ירד. 41א שעלהממצרים.
 החכמה. להראות בשבל היה וה וטין בתח4ה. בהשדועדבק
 עמד נתפתה. ולא י כרא יחזק שלם בקעם אברהםשנתקים
 העלי:נה מהרנה דיעו חץם. !ה דננבה. למקוסז ושב מעמדו4

 כאן אף דנגבה. עפע הלוך שכתוב בתחלה. בהשנדבק
 הרבר. פד וראה בוא בתהלה. ט שגרבק המקום !הדננבה.
 בתחלה. שם נצמרף היה לא לטצרימ ירד היה לא אברהמאם
 : לבנע דעא וה כדברון !ת[ הקנ'ה של טררו חלק נעשה די'לא

 ולקיבם שלם. עם אחד עם לעשותם הקב"הכשרווה
 שם. נצמרפים היו 1רא למצרים תחלה יזרדים היו לא אםאצלו.
 נתנה היתה לא אם זה כדטךק שלו. אחד עם נעשים העלא
 הארץ היתה לא בה. שרשל4 בתהלה לכנען הקדושהארץ
 ובוא נ( אחר. סוד והכל הקב-ה. 4 תורלו הלקוהזשע
 כסז הקב"ה לו נתנלה . לארץ אברהם שגכנם בשעהוראה

 מזבח יבנה נפש שם וקבל אליו. דגראה לה' מהכתוב.שמבואר
 אח'כ רוח. וקבל הגנבה. ונסוע הלוך אח'כ היץא.למדרנה
 שירע וכיין חסתובות. כל של מתומה שהיא נשמה. היאע !ת* סתם רה' כחבח שם וזבן אז נשמה. עם רחתרבקעלה

 מצרימה. אברם והיד ברד במדרטת. ולרהעםר להצמרףשגצדך
 ושב טצמיף טעטעת. אוחת מאותן נתפתה 41א כ"טםטעצל
 ממצרים. אברם ויעל מיד תצמרף שירד לאחרלמקוסז.
 של הימין צר תעשה בהקב'ה. ח,עדבק למקומו ושב ודאיעל"
 וב"הב. בנקן במקנה מאד כבד ואברם ואז !תכ[העולם
 בכקו. מערב. של בצר במקנה. מזרח. של בצד סאד.כבד
 . לטמעיו וילך !תנ[ צפון של סצד בוהב. דרום. שלמצד
 מקומו לתקן אל. בט הן ממב ומדרנהו מקוטלפקד
 נמיא אל בית ועד נצנב שהרי ש4ם. ביחוד דג~דרטתולחבר
 אהלה שם דיה אשר דגטקום אל !תי[ כראני חכמה שלדטוד

 רשם יד ש. בית וה אהלה. אוזו בה"א. אהלהבהחלה.
להו שכחוב בראשעה. שם עושץ אשי דגחבח מקום אלחכו

 %ת סכי . ק3קם 5קל זתלריס. 5רפ5 ככל ליס פכזילויס
 635 6"ר "רפיס. תכל לון ז5וזיף סעס 6ת פרעס3םל6 ויסי וכתי3 . ת%פך לע תידף 5ת ל3גוי. לתעכזזקין
 6ל5 %עריך ולת5י . ל35רסם ליס 6זזתן לטס כךכל
 3עלת5 קרס ז%יסס סעיס לנזל35נין

 ז6סיל~
 3ת5ריס

 . תנייסו ל6סתזי3 גס 3ר יכיל כיס ול6 מלט6 מרסיז5ינון
 . תת5ריס 5:רס ויטל סי*ן לטיל5 ח"סתלק %רים5חנזל

 כל6 מזי ת5 סתפון 5"ר וגו'. תת5ריס %יס דיעל,( !)"[ סגנכס 5תיל5ן
וש5

 דמכתת"
 זרנין 3מכתת6 סכ6 רתו וק, 6יסו

 ול6 לון ויזפ . זלסון לעותקי6 6כרסס גשת זק5זלתת5
 . כ5זס 3סו 5תפת5 6% תרתט לקת' ותכ 3סו5תז3ק
 זרג5 לססי5 תע,זכז

 5תפת"
 תות6 ונרס 3גמס

 תס . זרג5 לססי5 ותע5 נמת זכז כגמ 6תפת5 ול5לפלת5
 5סלס 5סלס 3תוך ויחנל ויסכר סיין ין ויסת כ(כתי3
 %רס ףפל . לתי3 תס 353רסס 34ל !)טן 3ס"5כתי3

 פל6ס לזרג5 ל6תריס הע3 גמית 1ל5 זסליק .תתלריס
 מכתת5. ל5מז5ס כנין סמם ז5 וט3ז5 3קזתית5 3יסז6תד3ק
 וקס 5תפת5 1ל5 ליס מוי כזק5 סיס 3קיווי5ז6תקייס
 פל6ס זרג5 . זרוס ז5 סגנ3ס ל6תריס ותכ3קיתןיס
 סכ6 5יף . כעג3ס וגכהפ סלו יכתי3 3קדתית5 3יסז6ת"מיז
 * ותלס ר51 מזי ת5 3קזתי,6 3יס ז6תוכק 5תרסגנ3ס
 . 3קזתית6 תתן י5ערף ול5 לת5ריס יימות ל" %רסס5י
 . ל3גוי ז5 כג11ג5 !ת! 3ק3קם פי3יס מולק יכלל5
 : תטן ילערסון 1ל5 לת5ריס 3קזתית5 גמתו ל5 6ילנניס. לון 1לקר53 . סליס פת5 מז5 פ,6 לון לתפ3ז ק3"ס 3פ5כו
 5תייסי3פ ל6 5י ז5 כנווג5 זעיס ומיז5 פת5 סוול5

 5רפ6 טת ל6 . 3ס ויסלע 3קדתית5 לכגפן קז'ס%5פ5
 כתס קכקם לתט 5תטי . ל%ט5 %רסם זפ5ל3סעת6 מ1י 1ת5 נ( מז5. רז5 וכל5 זקכקס וטז3יסמזלקיס
 תז3ת גפס.ו3גס תתן וק3יל 5ליו סגר5ס לס' זכתי3ז5תתר
 !ת6[ סתס לס' תז3מ סס יי3ן כזין גסתם גו ל"תז3ק6טיק ל3תר רומ זק3יל סכנ3ס. וגכהפ סלוך ל3תר זרג5לססו5
 זיזע וכיון סתיתין וכל סתית5 וחיסי גסתססיח
 56ריתס. 5כרס וירי תיז 3זרנין ול6תטער5 ל56ערפ5ז3פי

 ותג 51ת5ריף עסירין 5יגון גו 5תפת5 ת5 תתעןו5סת1י3
 תתלריס %וס ויפל תיז ו5ת5ריף זגמת ל3תרל5תריס
 . 3קכ*ס 51תז3ק ל6תריס ות3 וד5יסליק

 יתיג6 61תפ3י
 ו3חטכ. 3כסף 3חקגס 64ד כ3ז %1וס כי,ן !תכןזפל56
 . 3כסף . דתפר3 3סער5 3תכאס. זתזרס. 3ספר5 . ת5זכ3ז

 . לתספוו 1,לר ןתגן דלפון תסעל6 . 3חט3 זזרוסתספר5
 5תריס ל46קג5 5ל. 3"ע ופד תגנ3 וזרגוי 5תריסלתפקז
 "סתכת 6ל 3ית ופד תגנ3 דס6 סליס 3יטוד5 לוןולמ3ל5
 "סלס סס 0יס 6סר סתמום 6ל !תד[ י15ת כזק6 זמכתת5רז5

 רסיס תו . % 3יפ ז6 . ,סלס %ן 3סא 6רוס3תמלס
 דכתיכ . כמאנם פס פפס לא(ר כום3מ תכףס 5ל61פר

14
 : סג ז9 0 ע' גר6עית ג( . פג י9 " טקוכותנ2-אה

 !ץזדע4י4ו

 לקןמת וחיא דסמ"א חנוקבא הייפ !,ע! : דפומאה חחסד שחיא מצרים מפטאת כלום כו נדבק 1לא -קרדפה החסד מדת למדרנועאח[
 יותר לפררנה פף ,פ,[ . טייון באיוה בתהלה מנועע אא*כ גגוה למדרנה אדע מעלה הקב"ה שאין ז*ל כאמרם "ן דקרושהסלכות

 הספירות פח4- אור שהשינ פ" ןפג[ ! לעולם חפד ימשיך הקדושה ענודהו ידי שעל שג[ : עלאה אימא או ד4טזכסיא עלמא שנקראגנוח
 היינו המעוצ מפרא . תפארת היייו דמורה ספרא . טערה חייע וצפון והג . חמד היינו ודדום כסף כי . הקולם צדדי ארגע שלוזקרושות
 על רמו כמקגח . בהפאית המאירים אלפי*1 דמילוי הוי"ה בג" ומאד . פשופה יעיח ב2" כב*ד כי . תפאית על רמו מאד כבדמלכות
 . כמלכות שיעא ארמ השם של חדינים ממתיקים חסדים של הויות ה' כי והאנו אדני השם קם הויות ה' כנף מקנ.ה כימלכות
 פ דשם היינים לחמתיק כדי כמלכות הייט . אל בהבית החמדים אורות להזריח ה" אברהפ ועבדות . מלכות חייט אל וביתיחמר רמ4 דרופ הייני נגב כי פף שו[ . שם נכול ולא למצרים ירידהו של כהנסיזן שעמד כעבור וה כל להשיג לאברהם חכמה ,תןוהקב*ה
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"תוכק כדין סף 03ם 6כרס מס ייקר6 וכדין . 6)יו סגר4לס'
 גתסיתגות"

 ש רני 6פו ונו' 36וס ג ופ' כץ ח3 ד'הי5( - - ס)ינות6
 וספריוי וסכגפגי דכתי3 "וכח דקר6 וסוסיס 4ע6יתכי
 גוכר6: 5סולוצ6 לסרחגיס "סדר דלופ ותגלן 43ן יוס53ז

 עוים 50 תקדתוגו תקדס ת6י תקדס לוס ויסעדכתי3
 תס תקדס 3גסעס ויכה וכת'3 תקדס )וס ויסע סכ6כתיכ
 דידפ כיון כן סכ6 6וף עולס 0ל תקדקוגו געילולס)ן

 לוע 6ל 6גרס וי6תר תיד . לכיס גע' ל6כי דלופ"כרר4ס
 כד'ן כסד6' ל6תח:י" כד6י 6גת לית תעלי. נ6 ספרדונו'

 דכ) עתיס. ;ק:ר6 1) )יסך 3ע6 1)6 תג'ס 36רסס5הסרס
 כניגיס. ו)חתעגס "כתריס )תיסך כתסיס 4יי63 ך'תמ3רמ6ן
 ד4סן זכו 61לתל6 . 6ה"כ פס ד6תח3ר ת'סוספפתג)ן
 . 6סתזי3 וכדין . יסו0פת וינעק נ( דכתי3 תתן6העג0
 4רסס 3ע6 ל6 וס*ד . תתגו 6לסיס ויסיתסדכתיכ
 תסורחניס לתסדר לופ 3ע6 ל" ד6 כל ועס דלוע. נסדיסלתיסך

 . תקדס 5וע ויסע סירדן ככר כ5 6ת )וע לו וי3חרחל"
 ל6תדכק6 3פ6 651 דעלק6 קדת6ס תןהתגעיל

 ל6תד3ק6 ככען 63רן יס3 4רס כ4רסםבגיתת6 3תסיתכות"
 ו5וס 3ת"ריס. 65תד3ק6 מכתת6 ולתגדע דמסיתגות6נ6תך6
 דפלת6 חיי3ין 6'גון מס סדוס עד ו'6סל סככר 3ער'יכ3

 וחע6יס רעיס סזוס ו6גסי דכת'כ . תסיתגות6 תגודגפקו
 : ""ות כדק6 ל6ורמיס 6תפר0 חד כל . ת6ד)ס'

 אז ה'. בשם אבים שם ויק4א ואז אליי. פטהלה'
 . - השלמה באמונההחרבק

 שמעון רבי אמר הו'. אברם מקטק רעי בץ -ב ריהי6(
 אליה שעובדים ורה עבודה ולעבוד לחז.ר בקשטמ

 ויפ-יזי ורבנעני שכתוב מוכיח. המקרא וסוף ד4יץ.יושבי
 זרה. לעבודה למרחנו חזר שלומ ומנין בארץ. יושבא

 ע1לם. של מקדסוט סקדם סה סקדם. 14מ יסעשכחוב
 מה מקדם. בנמעם ועע וכרעב מקדם. לומ ושע כאןכהעב
 שידע כיון כך. באן אף עולם. של מקדמונו נסעושם

 לומ אל אברם ויאמ4 מיד לבו. נוטה לזה שלוםאבררם
 אז עמי. להתחבר כדאי אתה אין סעלי. נא ד5רדתו'
 שכל עסו. ולד~עחבר 4כת רצה ולא ססט. אברהםפרד
 בשבילו ולרוזענש אחריו ללכת סופו לרשעים. שנתחגרכר
 אבות וטת ולולא אחאב. עם שהתחבר סיהושפטמניין

 אברהם רצה לא וע'כ ממנו. אלהים ויסיהםוב ניצל. ואז יףצשפמ. ויצעק כ( שכתוב שם. נענש וף'שעמדהלו
 מקרם. לוט לו ויסע הירדן. כנר בל את לומ לויבחר . ססרחנו לחזור לוט רצה לא ואעפ"כ . לום עם.
 באמונה להתדבק רצה ולא ע:לם. של ייבבו מןנסע

 להתדבק כנען. באר*ן ישב אברם . באברהםהשלמה
 ולומ ברבוט. לדו;דבק איך החכמה ולהבין האסונה. שלבמקום
 העולם רשעי אזהן עם סדום. עד ויאהל דבכר בעריישב
שיצש

 מתי
 וחשאים רעים סדום ואנשי שכתוב האמונ".

 : לו כראוי לךרכו נפרד אחד כל מאד.לה'

 נצרך לא סצרים אף . לו יי'םקות לאט4 נצרך לא , 56עריך ל6 ת5ריס 6וף . ליס )6סר4ס גס 3ר 56עריךי6

 . ת0קס כ)ס כי 3יס כתיג סךוס(תס 6וף . ות5ריס4ע6
 ג60 ד3גי 3ע6ן ל6 ד6 וע) 3ס. סת דעלת6 פדוגיןכל

 ג6 60 תמתו ל1ע ססרד 6סרי 6נרס 6) 6תר ד1ק'י( : - כס יתעדגון6מרג'ן
 דשיק עת6 תן דס5 גס ד6תמה כס )כר 6ל6 6ת:לי16ל6 4חוי ל6 סכי 16ף לס ד6תחזי נ6תר6 א4 6טלי6י6 דסכיגת6 כמס 0ד % "כ6 6*ר וגו' ור4עיגיך

 ד5ופ יעותיסמ5
 ג6תספכ"

 "סת)ק . 3סרהניס
 רה("

 גצד4 רוח 0ל6 תיד . תגיס )וע 6סתלק יכדי~"כרככ קדיס5
 תעתו. 5יפ ספרן 06רי 6נרס "ל "יור וס' סס*דנדכת.ס

 . דד6 מכרות6 כבין חץ ד'לת6 6יור חגרססיחיג סחם )סרמג"ם תכ סוס דלוס "כרסס דחת6 כיון הדק6
 ד6תפרס כיון קכ*ם לי ד6עסר קד'ס6 מו)ג4 כנימסהכידגה
 3קדתיפ6 כיס ד6תד3קת 0ם 6תס 6סר סתקוס תןתה. . סס 5תס לע(ר סתקום תן ור6ס עיג'ך ג" 00 ""לאל:

 6לין ויטס קדתס ונג3ס 5פוגס כליקת6 3תסימגות6ו6תעסרת
 וכתי3 5תסעיו.  וילך  רכפיל 3קדתית6 דכיו יסעייחיגון
 כתסיתגות6 דחפעכר עי6ין דרנין 5)'ן סגגכס וגסועס)וך

סלימ%
 :קו-.ת"

 ותו תגש שדי ד)6 6ת3סו וכדין יטס(
3טי

 נא שא מעבו לימ ר5רד אהרי אברם אל אמר דין'י( : - בה יתענםאחריך
 שהשכינה ככו וראה בוא אבא א"ר ונו'. וראה4יניך

 שעלה היום סן שהרי לה. רראוי באדם אלא נהגליתיא נראיה לא נם כן לה. הרשי במקום אלא נתנליתאעה
 מן הקזדש ר11( נסתלק לסורחנו. להוור לומ של רצעועל

 הקודש רחז מה סיי סמנו. לומ נפרד וכאשיאברדם.

 סעמו. לום רפרי אהיי אברם אל אמר חה' וש"כבמקים.
 היה לסרחנו. חזר שלום אברהם שראה כיק וראהבוא

 הזאה. התחברוו; כעבחי ושלום חס אפשר אמד אברהם.טעירא
 שנפרש כיק דקב"ה. לי שהכתיר וקרזשה חלקאברתי
 שם. אתה אשר רמקום מן מקאה עעיך נא שא א'למנצו
 בתחלה. ט שנדבלז שם. אתה אשי המים סןמה

 אלה וימה. קרמה ומבה צפינה השלמה. באטנרונהעמרת
 ו:תוב למסעיו. וילך שכועב בתחלה. שעשה מסעעהם
 כאסונה שבתענר העלי:נות מדרעת הן אלה ףצנבה. וננדעהלוך

 יכן ממגו הסיר שלא נתבשר 1אז (תס( ביעקלההשלמר

 ח. תי4 יי" 0 יא ה"ל 4.נ( "ח מקוטהטיאה
 הזתידן

 תפארת טעיח מגד הפפיר:5 עי רמז וימה קרמה וגגנה ז4פוזח לעיל כמבואר4סן
 מלטה~

 עזלפ פנהנק שרשיטת חא4.:ה עישי ווהש
 : רהס-: רין חפד חר*ר. ש4יאת 4נ. עפאה,ה
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 מה רואה. אתה אשי הארץ כל את כי ושכהעב לע%"ם.בניו
 כם"ש *. שנתנלה דראשונה מדרנה צ יתיש אתהאשר
 שמדרגה לפי רואה. אתה אשר כבעב %כך אליו. הנראהיה'
 בה. נראות " ועון המהחעת סכל נכ%ת הראשעהזו

 . 13' רואה אתה אשר הארץ כי את כ* כחצבולפיכך
 של ראיתו לפי וכי רואה. אתה או4- טה אבא אשר עוד"'

 נ' ארם. רואה כמה עד יוהר. ולא דטט*ץ "ץשאברהם
 זיפרסאות

 הארץ כל את כי אמר תיא 8רסאות. ה' ש דן
 ראה. דע41ם צדרי שארבעה כען אלא תו'. רחשה אתהאשר
 העולם. כל כלל הם העולמ צדדי ארבעה שייי ראדנ דיצץכל
 שהיא לו חשףאה יישראל. ארץ על דקב'ה שאקפוחעד

 . הכל רואה עיה 'ת" העולם בצדדיקאערה
 בוא אלעזר א'ר 3ו/ שגעך מלך "מרפל בימי די1ץינ(

 להתגר האלה דגולכים כל שטעהכרו בשהטוח%אה
 דעולם. מן להעבעץ עיי יו טמת אברדם. עלמלחטה
 שכדעב משם. הלכו מיד אברהם של אחע ק בלום ששלטוכען
 המעם. מאי וילט. אברם אוד בן רכושי ה*ע לום אתוישו
 וילכו. ולפיכך לאברהם. תמה הוהה ל1ם של שחערתומשום
 והכנימם ורה. מעבודה דע1לם בני מושףא אברהםשצי' לפי דוטעם מה ועח, רףתה בעבתע דהיא דגעלחמה כלכי

 כד* בעולם. למלהמה הקב"ה שךהרם ווצוד דקבשה.בעבודת
 : - לעבודדע שוע ווה9ייב בוטלם. אברהם שםלהנדיל

 עיחה א*ר ףכם. יעבריו דצא ליה ע*דם ןיוץלמנ(
 בחשך זרשעים ישמר הטידיו רנלי י(כהעב

 אברהם. וה אחד כתוב הגוז איש. עבר בכח לא כיידסו
 להויקו יוכר1 שלא בשביל . תמיד עבו הלךשדקב.ה
 הקב"ה שדדנ דבלכים שרק אלה . ידמו בחשךורשעים
 זה . ידמו בחשך וש"כ אחריהם אברהם שאידף הדצאבלילה
 ודו4לה רדף אברהם 1תע( והרנם בחשך שנקשרהלילה
 "כם. ועבדיי יצא 4לה עייהם זיחלק זש'כרוגם
 הדי4 טז הרדמים שחלק הקב"ה וה 4לה. עליהםיחלק
 יחט. בחשך ורשקףם ולפיכך לאנרהם. נקמות 4עשתכדי
 עבר בכח לא כי דקב"ה. וה אלא ונ, לוסר צריך ויכוםויכם.
 הרי אמר יצחק רבי דח. בלבדם ואלעש% שאברהםאיש.
 ולא רנם. על אדם יססך אל מצוי שדגזק במעםלמדם
 חמשה אחר היך שאברהם כאן. כמו סצוי שדבזק מקוםדחה

 כשדיך ידצדה א'ר מלחמה. ולרוגר אחרידם לרדף4כים
 דגם. על ממך ולא סלחמה. לרוזנר הלך לא 6ה,אברהם
 לפריצ. כסף עמו וליק מביתו. וצציאו לום של צערואלא
 הקשכימה ראה שרצא כיח השביה תזך טצש' ינ4י( . לאהשם

 רדף דדיא בשעה סביב* ררלות וכמה לפניוסאירה
 ו - ידנצ בחשך ורשהרם זששכ הדעם. ודקב'האחריים

 אשר 13'* הין לחם תצש שלם סלך ייק וסלכיס(
 שם. סן הכהעה לוצציא דקב"ה בקששמעת

 אברהם ברכת שוגףים כית עליק. יאל נהן ודיאנמש'כ
לברכה

 מ6ס 6פס 6סר סל7 כל 6ת כי דכתיכ לעלת'ןכגוי
 כדש5 ליס. ז6תניי6 קדת,0 זרנ6 ז6 רו6ס 0תס 5סרמ0י
 זיר% כנין רחשס 6תס 6סר כך וכנין 6ליו סנר6סלס'
 נש. 6מ0תן וכלפ ועי, זרנין מכ)סו 6תכ)י) קות5סד6
 ונופר. רו6ס 4%ם 6פר 60ר7 כל 6פ כי כךיננין
 תלת גס כר ממי כתס עז יתקך 6% 6רס6 ירקחו6נרסס חי* לטס 4ט מ6ס 6פס 5סר %י 6נ6 5"ר ט6(

 י61רו כ) 5ת כי 6מר %זיסו פרסף מתס 16 3%ע לופרסי
 חגה זע)ת6 סערץ ז6רכט כיון 6ל6 וט' ר61ס 5פס6פר
 עית5. דכ) כ)ל6 זע)ת6 ספרי %נס דס6 ושיי לציע6כ)
 ז6י0י ל"ם ילמתי . ויפר6) 6רפ6 פל קנשס ליס ~קףש

 כל6 0תי עצס ופוי זפל% כססריקסיר6
 60 6)ע4ה 6"ר . ונו' ספצ- תלך 6מרפל ניתי ןיוץינ(

 לע60 הלכין 6יסן כ) ז6פפ3רו כססת6מד
 פלפ6. תן ל'ס ל6ענר6 6תעעו ז%רי4ס עלקגך%
 יכפיכ לא6 מףי ז6כרסס לגצס כר כ)וע זס)עווכיון
 עטמ5. ח0י הל5ו %רס 6מי כן רכוט 61ת )וע 6תוינ4ש
 וילכו. כך י3נין י36רסס זמי סוס זלוע זויוקגיסננין
 ננין סעת6 מ6י ועח' סוס נניניס קר% ססו0יכג
 ו6ע% נוכר6ס מפילמנ6 פלת6 כני 5פיק 6נרססוסהס
 ננין נט)ת6 לק 6עער קכשס יט . דקכ"ס כפ%מג6)ק

 : - לפו)מנש לש ולר4.נ6 . נעלת6 ז6נרגום סמ6לנד)6

 עןוס 6'ר . יכס וענזיו סו6 ל%ס ע)קס ךיךץלכץנ(
 6כריוס. ז5 מו כפיכ 0יסןו 6ש. ינכר ככמ ל6 כיימו כמסך ורססיס יסמר מסיזיו רנ3י י(כמיכ

 * ליס ש א ול6 נגץ עמ:1דו 6ה)וקנשס

 ו6מקסרל%ס
9 

 . זיג5תן זס)יג קנ"ס ז6 לילס:.ג4ייג %ל* רו9 מ ועען לון וקע) 6
 . ידמו כחכך ווסעיס יע"כ ל6סוט נוקעץ לשנועץ
 ינכר ככמ ל6 כי קכ"ס ז6 6ל6 וג' לש תכסי ויגוםויכס
 ס6 6תר י5ו(ק רני נלחוזייכע כעו ו6)יע4ר ד6יסו6יס
 6% ניס6 על נס כר יסתוך ל6 סכינ( ז0ק6 נ6פרסגינן
 מתסס כתר 16ל ז6כרסם כס6י 6פפכ0 דנאש6סוס
 16ל כד יסעס 5שר גךכ6 6%נח6 כפר"סו לטף9מלכץ
 ני% פ3 סתך 6% גךננ )%מ6 %6 % 5פ54נרסס
 . לפפרק פפע6 עעל תנימש 6פקיס ד6ס 5פכ6%6
 סכיגס6 חת6 זנסק כיון סכיס נו נוציש דימות ל6ו.ו6י

 : - יזש כ0סך ירספש ססץ 46 קס% הישסנציימ ר9 ט% כי4סא סהרנש מילין וכמס קתיס.זגסר6

 6שר ום'. הץ %ט מ64 %ס מל %ק דבטלכיק
 ו6נרסס 3וכמ6 4אףש סק . פ3ען 6ע כסן הא6כי5 . תסס ססעמ6 %שק קנשס נפ6סתסס

5סהטפ6
 *. 9 פ ו 4 טי% 1( יג י% 0 . 9 0 9ש ייפ % מינעחסראה

 הזדדףו

 הרא"*1גח גמררנת שרשה הגףושה והשכינח גנלותמ. ואף בטומאתפ אף לעולם מישראל חסיר אל ה9יושה שרשכינח  ש:תבשר היינוא1י
 ור,יח יימוד ס*יית קףי בה מש*יטת הספירות שכל העשירית ס*ירה המלגות מרת והיינו בה נראות וכלן המררטת סכלהנכללת

 בלופ שיש אצשגניטתפ עשי שחהרגיץ*ו אפשר "חן הטבב לחעיעל המרכו נקורת כמו רעולם ישוב של אמצעית נקורה נףראתרקרועה ארי ולפיכך 5הפ. מוגו כמו והיא גמלנות משפיעית ה0פירות שגל פי' ,תו( 1 העליונות ספירות כל בה  שגוור4עת א0פקליראכפו
 דחשבו ולפיכך חרוחיי. גה היינו טרה לאברהם רומר היתה 6ט של שצורתו הענין חהו המשיח גאעטן שהיא רקדושה ונורא נרולנ.?יץ
 הכא אואוזד 0השמקצחש ויגפ 4פ לילת( ונפ משך שנקרא הרין מדת פי. שס( : בשביח ל" את שלסיע במח המלחפה טקגןח לבפ ריגי
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 3רכת, תקדיתין וכי ה:רסס ייס 6תר דתריס.לכרכפ6
 )36רסס כסוגת6 6תיסי3ת תיד יחריס )3רכ%רפ3ד6
 3תריס התי3 . )יתיל ס3 )6זוגי ס' ט"ם *1דכתי3
 5דק ת)כי ד3רתי פ) )פגס כנץ 6תש יגמם :)6 ס'גמ3ע

 נ3רכ6ן כנרו עפ3ת6 ע)עזוכ6ץ % ושיככז ת6יופזר
 )ע)ת6 3רכ6ן 6תפר 6כרסס ד6ת6 כיון כ5סו)פ)ת'ן
 דיסתכמון רתז 3רכס ,סיס ת6י 3רכס השיס ו36רכךדכתיכ
 ונו' 3ה וג3רכו דכתי3 ו)תת6 )עי65 3רכ6ן3גיגיס
 דיג 6תער ו6יסו תרסיעו6 )6תסרפ6 )פי)6 דייןי6ית זין ד6ית 5כ)6 ו"ודע יגמק 6ת6 ת3רכיך ו36-כסוכתי3
 6ת6 פ)ת6 3גי כ) )קכ"ס )'ס דיימ3ון כגין3פ)ת6
מזי' כזק6 3פ)ת6 תסיתנות6 161ליס 3פ)ת6 רמת' ו6תפריפקכ

 ס)ס ת3ך 5דק ות)כי כתי3 תס ד36רסס 3יותי
 3)6 ס5ס תי 6סתכמ וכדין 3זוכתש כרסיהד6תיצערת
 כ)מ )פ)תין תזוגין ז6פיק ויין למס סו)י6 ו,6ו כ))מניתו
 פ)תין תכ)סו 3רכ6ן 6תתיפו ד65 ויין )מס סו)י6 מדכדק6
 6פיק ז)פי)6 תדרנין גנ[ %רז תע6 כז"6ס51ו6
 ד6כתכמ פ)יון )6) כסן וסו6 כ)סו )פ)תין ו3רכ6ןתזוג'ן
 מתיין זכ6ין ננין נתי סכי 3רכ6ן וזוגפי 3פ3ת6סנימו ע3די דמיי3י6 כתס )6תמל,ס . מי כזק6 פ)% 3ס3יתוכ)6

 )1 התן פ3ת6 3ני כ5 6ת3רכ6ן וננינייסו 5פלת36רכ6ן
 זכסקו 3רכ6ן ת6ימן . תכ3 תפסר ת6' . תכ3תפסר
 3קיא6 %רסס 5% ו)ס)6ס תכ6ן . -תת% עסרסי6'סו נש";:קןלל:1:י ,~י :""1שש 3פ)ת דגמתי 3רכ6ן זכ) 6תר ז6'סו ננין וגג[תכ)

 . מי כדק6ד3פי)6
 נתמזס 36רס 56 ס' ז3ר סי' %)ס סד3רס 84ף,ךג(

 %לס סד3רש %ר מזי ת6 יסהס 6שר65תר
 6כרסס סוס ק43ס )ון ,קעי) ת)כין. 6ילין 3תר %רססדויף
 זסויג6 5גר6 ססון נרעג6 מץ זי)ת6 ו6תלתול6
 5נ3יס 3ון )~ףכ6 כסו אמיזנ6 ק3שס 3%י גס6 3גי6סזר
 תיר6 56 קכ*סנ 6') תיד ידי ע) גס6 3גי 6תקעי6וססת6
 ע)ייסו. קני)ת 6נר6 ת6ז. סר3ס סכרך )ך תנן 6גכי%רס
 36רס 56 0' זגר סיס 3פ)ת'ן י!כון 65 כ3סוד%

 זכ3 וזרנ6 מיזו כי.סו6 636 נתמזס ת6י 65תר3תמוס
 6תנזר )6 עד מז' ת6 סתפון 6*ר [גס[ 3יס 6תמז'ןויוקג'ן
 61 6'סו ות6ן . עתיס ת5') זרנ6 מו סוס36רסס
 ס11 ז6מגזר כיון ימוס כדי תמןס י( דכת'3 כתס [נו[תמזס
 . פתיס ת)י) וכדין [גוו זרנ6 ס6י פ) סר6ן זרניןכ3סו
 תפ סדי 563 יפק3 "5 י%ק 56 36רסם 6) ו6ר6סס"ד
 תימ6 ו6י גמ))6 פ)וי סר6ן זרנין 6יסן ספ )6 6מנזר65
 %רס ויספ וכתי3 %רס 6) ס' ויר6 כתיכ 3קיפית6זס6
 )6 6תגזר )6 דפז "תרן הטסת6 . פ)6'ן דדג'ן.גין סכ6 ס6 % תז3מ סס וי3ן וכתינ י~פ3ס ומאפי)וך

סוו
 נפדגל ו( פח ז9 0 פ! י9 0 קא שיס ט מכ4כצועכא4אה

ייי

 כרכת מקדימים וכי אברהם ל1 אמר רבונהלברכה
 . לאברהם דנהתה נתנה מיר . רביט לברכתעבד

 אהריו וכתוב ליסיני שב לארוני ה' נאם 6[שכהוב
 צדק. סלכי דכרתי על לעולם כףן אתד ינחם ילא ה'נשבע
 א"ר 3( כהן זרעו ואין . עליון לאל כהן ודואשכתוב
 ברכוה נהעורר בעולם. צדיקים נמצאים כאשר וראה בואיועור
 לעזים. ברכוה נתעורר אברדם שבא כיון העולמוה.לכי

 שההיינה רמו ברכה דעה מה ברכה. העה ואברכהשכדצב
 ונו'. בך ונברכו שכתוב ולמטה. למעלה ברכות בעבורונמצשת
 דין שיש לכל ווידיע יצחק בא מברכיך. ואברנהוכתוב
 בא העולם. בני כל סהקב"ה יראים שיהיו בשבילבשים. דץ מעורר הי' והוא מדןשעים. לד"רע למעלה דיץויש
 בעזלם האמונה והשלים בעולם. יחמים מעורר וה"יעקב
 שלם. מלך צדק ומלכי כתוב. מה אברהם בימיכראזי.
 לחם הוציא [ג6ו כללפנם נלי שלם מלך נמצא ואו במקומו. דכבוד כסאשנהעקר

 ויי"
 העולמית לכל שפע שהסשיך

 השלמות. מכל ברכות נטנעו שלא וחה לחם דצשיאבראוה
 דמשיך שלמעלה ממדרטה [גנ[ הארץ תוצא כטש'כהוורא.
 שנמצא עליון. לאל כהן והוא דמ4למות. לכל וברכחעמוונוה
 עושים שהרשעים כמו להראות כראוי. עליונה בשלמותדבל
 באות הצדיקים בשביל נם כן הברכות. ומגעים בעולמותפנם

 מן היוצאוה הברכות מאוו;ן מכל. מעשר מה מכל.מעשר * רתן העולם. בני כל מהברכים ובזכותם ל,מלם.ברכות
 לעולם הבאות הברכות שכל דמקום שהוא לפי וננ[בל
 לו נתן הקב'ה מכל. מעשר לו ויתן דשא יוצשת.טשם
 ודברנווז האמונה פתדו שכל דמדרנה ע הוא. ומהמעשר.
 מעשרה, אחד מעשר. חהו וגז[ נמצאוה שםשבעולם
 בזזם אנרהם נכנם ולהלאה מכאן . ממאהועשרה

 : כראוישלמעלה
 במחזה אנרם אל ה' דבר דץה האלה הרברים אחךנ(

 האלה הדברים אחר וראה בוא ירצדה אשרלאמר.
 אברוש רדה הקב'ה. ודרגם המלכים. אחר אנרהםשרדף
 שההתי הדוא. שכר ממני ננרע ושלום חם אפשר ואמר.תוהה
 אלע. לק-בם עמהם והתהברחי המבשה. אצל אנשיםמקרב
 תההא אל הקבשה לו אמר מיד 14י. על אנשים נתץותהה
 שידם. תיש שכר מאד. הרבה שברך לך מגן אנביאברם
 אברם א5 ה' דבר דוה לזלם. זכאים השע לא כלםשהדי
 שכל ומדרנה מדאה בדייא אלא במחוה. טה לאטר.במחוה
 מטול שלא עד וראה בוא שמעון א'ר מס[ בו נראתהצורות
 4 היא ואיוו . עבפ מדבהת אחת מדרנה היתהאברהם
 הע שנטל כיה עעה. שדי טהזה ד( כטש'כ וגי[כהוה
 עמו. דבר מ4ו וגא הזאת מדרנה על שצרות דמדהמתכל

 ומרם שדי, באל יעקנ ואי 4צהק אל אברהם אל ואראוש"כ
 תשאל ואם עטו. לדבר  עליו שדוון מדרנתע אווע הע לאשגבצל
 אברם הסע פצצב אברם. אן ה' וירא כתוב בחחלהדיי
 נרמו דדי לה'. מזבח שם ועע וכתוב הפבה. ומצעהיוך
 לא שנבצל שמרם אטרפ ועתה העליופת. מדרטה אוהןנאן

חע ..
 וו 1 1 ייהיחא
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 עכו לדבר זז טךרנה על ש,רות ע4יזנות מדרנות אותןדיי
 להבין לאברהם. חכמה הקב"ה נתן בהחלה וראה כואאלא

 כל שנמזי כיון בלבדה. דועחתעה מדרנה זו אלא היהיא עמו לדבר אבל האי'נה. מוד וידע בה. להתדבקדחכמה
 בשביל דועחתונה זו מדרגה על שורות היו העליעותמדרנות
 ':מו שאמרנו כמו בכל אברהם טעעלה 1*ח עמו.לדבר
 דין"ה. בשם נקשר אעו אדם נמול שלא עד ויאהבוא
 אברדט הרי תשאל ואם בו. ונתקשר בשמו נכנס שנמ41כיון

 לא אבל בו שנתקשר היה כך שנמול. טרם בונתקשר
 אוהב הקב"ה שדוה עליעה אדבה מתוך שהריכראף.
 ':עו הברית לו עיתן לד3ץל. 6 צזה אח"כ אליו. מךיבו היהאותו
 דגל דמקשר הקשר דוא הברעע דעליעות. מדרנות כ4 ש4סשר
 בו. נקשר שדבל הקשר ברית בזה. זה שיתכללכאחד.
 אלא עמו היה לא הדבור . שנמול טרם אברדםולפיכך
 ע א3כי לך. כגן אנכי וראה בוא שנהבאר במובמחאק

 : בתחלה בה שנקשר הראשינהמירנה

 הורהסתרי

 במהזה אברם אל ה' דגר היה האלה ייניים אחר6(
 וה במחזה. בתורד שכתוב מקים בכללאסר.

 אל וארא שנאמי שד.י. דיא. ומי להאבות. שנתנלההשם
 אשר נ( במש"כ שרי. באל יעקב ואל י?חק אלאברהם
 נראין העליעות מראות שבל מראה הוא חה יחזה. שדימחוה
 ודבל בו. נראות הצורות שכל הזה באספקלירא ,סןמהוכו
 דגףדש. לשון וזה תרנום וה דצא. אחך ומחזה מראהאהך.
 דשהע לו דיה וע'כ ברערה. כאלה תיבות הרבה עסיא"ד

 ולשון בתורה. הקב"ה שהראה ההוא בלשון להרנםלאונלוס
 נמתר לשון שדץ' במחזה. עליונים. מלאכים טן הוא טשערזה
 אברהם. עם דקביה בשדבר טזה ידעו שלא עייונים. מלאכיםמן
 עדל עךל. ויי' מצל. דיה לא שאברדם לפי דטעם.טה
 תרטם. בלשען עמו לדבר מהם מעלים די' 1לפיכךבשר.
 דף' נפער יחוה. שדי מחוה אשר שכתוב בלעם. זהכדנניון
 פה. שעהון להם יו?י' שלא כדי השרת. טלאכי טןהדבר

 אין דקרושיט מלאכים שדדי ממא. ערל עם מדברשהקב"ה
 הוא. לשון סע/ וההמם לשין. ע' ליוסףיסד היי טךעים. שאין תאטר ואפשר ןס6ן תרעםשבלשון

 ואין חושוים שאין לסדם. נזקקים לא אבל יודעים ידיעהאלא
 לשון. שאר ככל לפניהם דשא נמאס שהרי עלי.טשנעים

 הרנם למה עליונים. כמלאכים היא ונסאס דואיל השאלואם
 דכקיא. הרנם שדאל בן ויונתן דזה. בלשון דוערהאונלום
 קנאה אץ שעי"ו להיות. צריך וכן לכנידם רק דוא נמאסאלא

 דוערה תרנם וע"ב יותר. ישראל על עליעיםלמלאכים
 שדריבכמהםןמות נמאס. לשון זה שאיז האטה אבל כך.,דכקרא
 ס45כים סן נסתר הלשין שזה ולפי כך. בתורה דקב"הנהב

 נמער. בדרך ל4ברהמ הקב"ה בו טתנלה לכז דקרושים.עלענים
 פה מתחון להם יהיה ולא דגךושים. מלאכים בו יסתנלושלא

 בההגל"ן לו ננלה ומהי ערל. איש על טקנלהשדקב"ה
 שכהצב דקדוש. ויפוד בדעע 6 נתן כאשי עליעים.מלאכים

מדבר

 . עתיס 5ת655 ירג6 ס6י מ5 סר6ן ס65ין זרגין 6יניןסיי
 לתגזגנ ל6כרר(ס מכתס קכ"ס יסכ כקזתית6 מזי ת66ל6
 עתיס )תלל6 %ל זתסיתגות6 רז6 הזע מס ל6תוכק6מכווס
 כלסו ז6תגזר כיון . כלנויוי תת6ס זרגמ ס6י 6ל6 סוסל6

 כנץ תת6ס זרנן 60י על סר6ן סספעל6ין
 וגחן ז6תתר כתס ככל6 6כרסס %תלק וכזיןעתיס

 . זקכ"ס כסת6 6מ6מיז ל6 גס כי 6תנזי ל6 עז מזי%
 6כרסס תית6 61י כיס 61ת"מיז כסתיס ע6ל ז6תגזרכיון

 1ל6 כיס ז6ת6חיז סהם סכי 6תגזר ל6 עז כיסז6ת6מיז
 ק3"ס ליס זרמיס ט65ס רמיתות6 תנו זס6 י16תכזק6
 כל6 ל6מקסר6 קסור6 כרית . ע)6ין זרנין זכלסוקסור6 .וגע' כרית ליס ח"תיסיכ זיסגזר. )יס פקיז לכתר ליסקריכ
 כיס 6תקסר זכל6 קסחך6 כרית כז6 ז6 ל%)ל6כמז6
 6ל6 עייס סוס ל6 ת)ף 6תגזר 65 מז 6כרסס כךוננין
 ז6 6גכי )ך תגן 6גכי מד ת6 . ז6תתר כחסכממזס

 : כקזתית6 כיס ז6ת6מיז קזת% זרנ6ס61

 תורהסתרי

 %מזין ש6ע מאע זכ5 מיזו 6יפ ת6 . יחזס סזיתמזס
 1כל5 כש. 6תחזין זיוג4ין דג3 תר% כ%י ,ס(תטש
 . סקוזס לסון ה6 תרנום ז6 . ס61 מו פתש פר% .מז
 רפ לי6 סוס ז6 1פ5 . %והית6 6יטן סני6ין יוסי6"ר

 וליסג6 כ16ר"ת6. ק3'ס זנלי 5יסנ6 3סס61 לתרגסל16גקלוס
 סתש דסוס 3פשס. על6י. תל%י פמ 6יסו סתיסז6

 כ%רסס כיס פפלע כד 3ז6 יזפי ד65 . ט65ימת65כי
 ספיס מר5. וסוס . תס51 סוס 63 ז6גרסס כנין ספת6פ6י
 ן תרטס 3לסע פגחסו סתש סוס כך וכנץכסר6

 סוס ספש . "ה1ס סזי ממחם 6סר זכתיכ כופס ז6כטונ6
 פתללזין'ס פער6. 5ע ש6 ז65 כנין ססרת. תל%י תטתלס

 כססח"
 ל% קדיסי פ65כי זס6 פס6כ6 סר5

 %,אי% תי% ?י %4י:1 21%א
 %1 מישי 651 . פק גייףן 65 36ל ייפי תגזמ6ל6

 . 5מע ס% מכ5 קמייסו *סו פ6ש יס6 שיספסגימק
 פר'נס 6ת6י מ4,5. פת65כי 6יכע חצ6ש ס61יל תית616י

 . סמקר6 פוד6ל 3ן ויוגתן 5סון. נס6י 16רייפ66וגקל4ם
 "ג6ס ד5ית %סריך. וסכי ר4היגע ס61 ת5הס6ל6

 תווס פרנס ופשז . ש*ר זיסר6ל 3סדישו פל6ילפל6גי
 זוכפ 3כפס ד60 6עע. פ6ש 5%ש כך.ופגך6
 פל6כ' מט 6עץ ימפיס ו3נין סכי %%ר"ש6 כפ3נ4*ס
 סתש כ16ום %3וסס 3ש 536י % ש קיי:ד.סל6י
 וקכ*ס פסל6 5ע "(6 651 קזהשץ. פ65כין כיס יפגמוןזל6
 %ס641 ליס 6תג5י 61שתי מרל נס כר מ65תגלי
ףד3ר דכפיי . קיש6 קחפ6 3רש 04 "טי3 פ . ש6יופ65ני

 ל? ט%צ ס א: י9 % טקוכותמראה

 הדללוי
 * 8קט*8 לו יאנוון וצחעשה נבח שכ*ת הקיה ע** השגה רק י, שמח48 *י4ש

-  

 בראאש טמו נהתילות הספירהע יל השאנ
 ש,8ש הסש*יעות רמפירות כל כי . וטשורומ נל של ץקיר שואא ימוד שגקר*אן הש3יח פפירה נח השנת הייט ו:סן . הזשיית"שמיעח

 פצ "*"ו שינני8 ש %חט פ"ביעין אם *ף 81ש ן 5יל טצד שטת ס*ירת הייט ,ס( : היסי ס8ירת רוך ההיא ש*ע נשפעת5טלטות



 יילט קודשלשון זזךן* הזהרלשון
 כתיכ 651 זי%וס6. סמ6 שא 65מר 56סיס 6טייוכר
 65מר 656 . 65תר ש6י . 45ר . כ6סג5י6 סת6 .גממ1ס
 6מר6. נ5יס% 165 נ6תככה6. טס6 ז65 פת ככ5ע%ה6
 . 5ז6 61 5תיתר זיכ5י כס. תססטיין זכ)ל ג5יסג%56
 56טם 6מ1 וידכל ופשז פצ6 *שו )קסר% יכ)י6%
 ככרית 45ט מפיי5 דסוס כנין פמ%ס 6% 56סים65הר
 כך כנין 6מר שודס רכי פכיס 5ש צףיכ קזש6.קש6
 ז6יסי סמת6. ש4 . ו6חנג פו 5ש 6פעאכ 65 וק5ת

 כדצב ולא הזרש. שם !ה אלהים לאמר, אליים אתווידבר
 לאמר אלא לאמר, מה לאמר, בנלף, דגךדש שם אלאבמחזה.
 אוזי. בלשון לא בהמתר. תהיה שלא לשק: בכלולהכריו
 . לזה וה לאמר שיוכ6 בו. מדברים שרגי בלשקאלא
 אלהים אתו הרבד וע"כ פה. בפו,הק %ומר ל45דנ יוכ*%א

 בברית בבנעצ שיצה לפי מהזה. ולא אלדוםלאמר.
 לפוכך אסר עידה רבי אלע. ודג1ייבו הקדוש.היסוד
 שהיא לפי דמעם. מה שנימול. ער ר; אצה לו נתנהלא
 נתנה ש בברית. שגכנם כיון וע'כ נייאת. בריתממש
 לאב והשת אחך בריתי דנה ו4ני שכדצב נמו ןנ אותלו

 שמך עצה אברם שכק4 את שצר "שץא ח*ש נהם.דנצן
 ! ע'כאכרדם.

 ש'ף איני. *. חתן מה אלדים אדני אנרם דיאמך6(
 היי. וא'ו ה'י ילד אלוצם. ע"ד. ט'ן%'ת

 ןאיייי
 ,% 11" %' ' 7(" "ס":'

 ו.-הט2%צ 616- טי" %דנ"נ%2%בטט
%(נ4שי%4%1:113:15
 י5".יפפי"ששינישזנן%וג,ק11יצינצס::ינוש'

 *6נ* 5י". עטסי4מששננ יש"אפנ"
 וו"

 שכר מקבל ארם שאין יני עדע הי ה. תתן סה ואמרהצסה
 אמר וע'כ . בן דצליר לא אם הבא בשלם בומצם
 אניימל לפישאק לאתהן4. דיי קךירי. דצלך ושבי לי החןםה

 הוה. בעולם לבנים זוכה שאק ואששהט סכאע בוחשכר.לצצת
 ואברהם שגו השיוכת. םן לפרם מצנף הבא בוולם זוכהאעו
 אוהו יוצא כדצב מה יולטי. שלא שלו באצפצהצתראה

 הקדוש. שם סוד וה ש4עך. ייה כה דש"כ בן. לךעז' שמי של בטד שא ביג תמתבל אל חקב"ה א'לדצששה.
 שער שיצא כה. אחר. םכח ולא בן לו יכאשךשבמשם
 כה. בקשיצ. הארם יםצא בו בהנהי יטיא בו 1סיוהתפלה
 הנבורה מצר שדוי דנבורה. מיד שכא חכחההם
 באים שסושם טקרא. כה נבורה עשל דיצא דצר יצחק.בא

 ודטזל1ת. הכוכבים שלמפהכח ט?ד %א לעולם. טירהצמרם
 להרבות שהבםיוו בה'. והשמין 1מ151ת. ננכבים %1בה'. ח?אמע לממה. התדבק ולא למעלה התדבק בה'. העשמיןש

 *. שנהנה ההיא במדרנה בה'. חהאג~ין הבא. לזלםשכרו
 צדקה. לו ויחשבה בעולם. לדצייר שץע * יבוא,8טשם
 רמדרנה רדטים היא כאי6 דין. שייא פי על שאף לוויחשבה
 סוליד אבריס אטש. הץ ראה בש אט ביחריחברם בףהחתע העליון קשר שקשר צדקה. לו החשבה ד'אבוע
 שצצה לישםעאלבעוד דןליד דיי תשט1ל חשם בצליך. אחצאבדם
 ב"ץר דצליד לא הקכ'ה. עשץבמהי הבן שה אבלאברם.
 כען למפה. וצליר אברם שהיה בשך שייי אברם.שיצה
 %פיכך ןסי, לסעלה ךצליך אז בברקע עבבם אברחםשנקרא
 כטו סהיר אברהם עליפה. בהתקשרות מ%ףר אהצאברם

 טישקשרשטצששצ.
 לטעמ"

 אבא לר' שאל ירא ר' ג( ביצחק.
 הקבשה אם צדשץ, 6 יחשבה בה' %שסין שכזצבמה

 שדקבשה שמעתי הגי יהקב,ג אברהם ש לאברהםחשבה

 הזהרדו
 גוקבא ב"וטת תהאה ספירה טלטת ספירת על עהי הפהשבא בבח טעות סצו,ן שצאה ההששא פ" מא9 פ"טח: פ4לת העפצ' נקרא השכיוה כנ4י %ששע טיצת שיצשצימ מעפ 1ט1 1 ו4ש חשא ש תחאח אשא געא י%ית ש שטת פייק חיפ אט 1לטים
% שיא ?ק ט%ס1טמםיןצ%4גגיגםעעענ) ט א  ח פ 
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 ן אבל ביא4נו כך א"ל בלבי. נתישב *לא לאבררמ.חשבה
 ן אלא כ;וב. לא לו ויהשיב ויחשבה. יראה בוא ועא. כןלא

 ן ויוצא כת.ב ולמדנו להק:"ה. חשבה ודאי אברהםויחשבה.
 ן זה אין שלך. מאצסצינות צא הקביה א"ל דחוצה.אוהו
 כוליד אינו אברם רואה. ואני רואה אתה ששף. להביןדדרך
 יריה כד אחר. בררך השכיל ולהבא מכאן מוליר.אברהם
 להבין די. 2:ל הקרוש עשירי כתר דיא כה. מהזרעך.
 כה ול:דנ1 ממנו. נהעוררים שדינים כתר ווצא וסו[ שטבו
 להס;כל אברהם שמח ההיא בשעה מכהש. זרעך זרעך.יהיה
 ואע"פ בכ"ה. שנתבשר לפי בו. ולדו:דנק שמוולהבץ
 אע"פ הדצא לכהר אברהם חשבה ממנה. נתשרריםשדינים
 ן ויחשבה. מה ויחשבה. זש'כ רחמים. דצא כץ4 רץשהוא
 ר א שח, רחכרם ]שיצא[ ציקה. ההי" לכהר ל4ןנחשב
 ן סן מטנה. נתעוררים שדיניס שידע אע"פ ואברהםמכנה. : נ;עוררים ורינים צד"ק. ונקרא דיא. העשררי כחר כ"היצחק
 כמנו. נתטררים אין שוינים צדקשה. חשבה וצא הע.צד"ק

 : רחטים שףעאלפי
 שמעון רבי למר עו'. בכל עץ ארם פרא הדה דוקיא5(

 ארם. אותם קרא שדקבשה ישראלאשריהם
 ישראל שאיש שכיון אלדוכם בה' היבקים ואתםשכרצב לפי אדם. אותם קיא הטעם מה לה'. ק-בן מכםיקייב כי אדם אתם. ארם סרעיתי צאן צשי ואתן נ(שכתוב
 וה' שכתוב אברהם. עם דקב'ה שכרת גברית נכנסנינפל
 ורושהיל לאברהם. חמד ג( וכתוב [סע[ בבל אברהם אתברך
 נכנס דוצרה. מצות לקיים קתיכה כען וט[ האדם בוהליכנם
 נקרא ואז המלך. של במפו פדבק יותר. הארם בוהבו

 בו כתוב וראה בוא אדם. נק-א ישראל זרע וע'כארם.
 פרא אדם. ולא אדם פרא אדם. פרא עיה ווצאבישמעאל

 שכתוב בו. היתה אדם של והעחלת שגיב51. לפיאדם
 ערלתו. בשר את נדגףלו שנה  עשרה שלש בן במוישכעאל

 והוא וש"כ כ'ל. שנקרא; וץאת בהתחלה נמם שניכפלכיון
 ולא ודאי בבל ידו בכל. עץ ארם. ה4א אדם. פראעדה
 בשניל בו דףתה דועחלה דעעורה. מצהע קבל שלא לפייותר

 ישיאל זרע אבל דוערה. בכתהת נשתלם ולאשנימול.
 ה' חלק כי 7( וכתוב ממש. אדם נקראים בנל.וגשתלמי

 ועל' כה.ב. מה דמקרא בסוף נחלתו חבל יעקכעמו
 ופנים שרבפנים פנים קרובים. ופנים רדצקים פניםרעי2עים. ופנים עליונים פנים מאירים. שאין ופנים מאיריםפנים להקב"ה. 6 יש לפנים פנים שכמה למדמ ישכן. אחיוכל פני

 וראה בוא ["5י שמאל של ופנים ימין של פניםשמבחוץ.
 וישראל ןענ[ בהם דבוקים ושמו שייא ד4נים באלההמלך. של עליונים גפנים שדבוקים הקב"ה. לפני ישראלאשריהם
 דרחוקים. פנים באותן דבוקים עמים ושאך הם. אחדושמו
 המלך. של כגופו רחוקים דם ולפיכך התדוענים. פניםבאותן
 שכמה ישמעאל. של קיובע רגשצרים אורע כל אמ רדאיםשהיי
 פנים אוהן כל על הועלמ במקום חשלקו מדהעשישים זכה ישמעאל. נימל כאשר אברהם ובענור הןדצקים.פנים באיתן רחחתעים. בפנים היו וכלם לו. היו וק4זביםאודם

 זש"כ העסים. שאר של פנים 1צתן בל על חשתרצ2עים.הרדצקים
יח

 יטד0 י( 1 טיג0 נ( )'7 '"י*ע ט *. קמ ט טקומותמ4אה

 5ועתג6 סכי 6*) כ)כ6י 6תיסכ6 ו)6 )6:רססה::ס
 ה)6 כתיכ. )מ )י ויחסוכ ויחסכס חוי ת6 סוי סכיעהו

 ויוג6 כפיכ דתגי6 )קכ"ס חסכס וד6י 6כרססויהס:ס
 ססי6 )16 ס)ך תחגסנגיגות 65 קכ'ס 6") סמו5ס6ותו
 יסיס כס 6חר6 %רה6 6סתד) ו)ס)6ס תכ6ן קו)יד6:רסס תו)יי 6'גו 6כרס חתיג6 ו6ג6 התי 5גת סתי )יזגדטהורח6
 )תגדע דת)כ6 קדיס6 מסיר6ס כת-מ ס~" כס תחיורטך
 כס ותכ6 מגס קת:רין דדי.ין כתך6 ןסי6 [:זןסתיס
 )חסתכ)6 36רס חדי סעת" כססימ תתס ורמך ורעךיסיס

 ו6ע"נ ככ"ס ד6ת:סר תסוס כיס ו)"תךכק6 סקיסו)יוגדע
 6ע"נ כתר6 )ססו6 6כרסס חסכס תגס תת:ריןדדיג.ן
 . ויחסכס מ6י וימסכס סס"ד רחיוי 6יסי כ6י)ו דיג6דסי6
 6"ך וסה[ רמתי ]ד6יסו[ 5דקס כת-ח ססי6 )ס[]ק:יכ
 כ"ס'5חק

 כתר"
 כניו . תגס תתיורין )6 7דיגין 5דקס חסכס סו36דק תס6י תגס תתטריז דדיג'ן דידט 6ט"נ י6כרססיגס תתע-ין ודיג'ן 5דק. ו6תקרי סי6 מסיר6ס

 סתטון רכי ת*י ונו'. ככ) ידו 6דס סר6 ,ס,ס .ךיךא6( רהתידסו6
 תסוס . 6דס )ון קר6 עעת6 ת,י )ס' ק-כן תכס'קייכ כי 6דס . י6תס 6דס ת,-סיתי 65ן 65גי ' ו6תן נ(דכתיכ
 יסר6) גס דכר דכיון 6)סיכס כס' סדכקיס ו6תםדכת.כ
 וס' דכתיכ כ6כרסס קכ*ס דמר ככרית ע6)6תנור
 ע36 6וויי% סקויי )קיית6 דזכס כיון וע[ 6דס נ?6י)תיס) וס6וי . )%רסס חסן נ( וכתיכ נסע[ ככ) 6כרסס 6תכרך
 0ר6 . 5וס א6 6דס פר6 6דס 0ו6 יסיס וסו6ניסתמ6) ניס כתיכ מזי % מדס. 6קיון דיסר6) זרע6 וע"י6דס 6קרי וכדין . דת)כ6 ננוס6 וחתדנק . יתיר 6דס נס6ימס
 ד6תבזר. תסוס6דס

 וסירות"
 . פר)תי כסר 6ת כסתו)ו סגס טסרס ס)ס כן כגוייסתס6) דכת'כ כיס. סוס ד6דס

 וסו6 סס"ד . כ*) דשרי סירות" כס6י ממ) ד6תגזרכיון
 ו)6 וד6י ככ) יו ככ) מץ 6דס. 1)6 6דס סר6יסיס
 3גין ניס סוס סירות6 . 16ריי% פקודי קכי) ד)6 תסוסיתיר

 דיסר6)' זוע6 6:) . 6וריימ6 גפקודי %ת5'ס 1)6ד6תנור
 ס' ח)ק כי 7( וכתיכ תתס 6דס 6קרו; ככ)6ד6:ת)ימו

 . )קנ"ס )יס 6ית )פגיס פגיס כתס %ג6 . יסכן 6חיוכ) סגי וט) כתיכ תס דקר6 סיפיס . גח)תי חכ) ימקכעתו
 פגיס מ)5ין סג'ס גסרין ד)6 פגיס דגסריןפגיס
 פגימ ו)נ6ו סגיס קריכין פגיס רחיקין פ;יס .תת6ין
 זכ6ין שי % וע5[ דסת6)6 פגיס דיתיג6 סגיסד)כר.
 . רודקין פגש גל4גון 6מידין עתין וס6ר סו6 מדוסתיס ו6יגע נ[ טן טמס 4 2 ת26וןי'ג"כ6
 . זת)כ5 תנו% רמיקין 6יגון כך וכניגי תת6ין. טניסג6יגון
 דיסתט6י קרי3וי דתגריס ,4גת כ) מתיג6דס6

 דכתס .
 זכס . יסתט6) 6תמר כו והכרסס וכניגיס רחיקין0גיס כ6יגע . תת6ין כ6כסין ס11 וכ)סו . )יס סה וקריכין6חין
 טיס לאמן כ3 פ) דס)יע6 כ6מר ומעקש עדוריסיסוי
 סס"ד . סתין דס"ר פמס 6יטן כ) ש . ותת6יןרמיקין

קץ
34(

 ו אי4ע הד 4*!4אל ואשרייתא טנ*ה הו*ל שאמרו ווהו . מהן טילה פלבות שט4יתפצא הר4ע ש8 4תרא חיט שמו ןעט : ודין ה0י והיט ה*מאל ה0ין . העליונות קל[מפירות רמו וה נל 0%8 ו 8לפעלה עלש אים4מראה 4שית הש0א דטצח רשי במו4*ט רוכרא בחיגא של הספירות האט ,ט ט*ל: שגקרא י0וי נ0פירת פ4 *טי2 ז ןיטוט פוה געואהה"סדים קת* 44*4יט 84א*קים 4כא4אר המדיט. של הויות דף ככח ?דקה שנקרא היטד ס*ירת ע*י להמהקה וצריכה פמיה 4תע4ררים ודיגי0?רק 4קרא%* 48טון פשירת טי נ0ק( ספייית. העשר טל 4יי4 אופו. ירה על להנין גובל הטלטת פפירת נהשט2 כי או[ יצחק: גשטת4טשיך הוהידו
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 דסן;6 ככ*ל ידו דתט, תכלסו לעיל6 וחולקיסמדוויס ימ1י כלותר . יסכן 6חיו כל פני ענל כר 31ביגי 3כלידו
 סגיס ס% כלמל

 דלתת"
 'סכן 6ח'1 כל פג' ויל 31ג'כ

 ניור6 תגיגן ס6 ח~קיס ל' 46ל כוות'ס זכו דל16ד6'
 ידו תר 6תר וסכ6 יתיר 1ל6 גדק נר 6קרי 6תנזלכד
 דל16 יעתע6ל וס"גי תגיגן נער6 סתע1ן י, 6"ל וענ[3כל
 וכתי3 סוס דקד'ס6 3ריס סוס ד36רסמ 3ריס ס61ניור6
 . 6ותו 3וכתי סכ" כתי3 16ת1 3רכתי 0גס 3'סתע6לגיס
 3כל. ידו כתי3 וע"ד 3כל %רסס 5ת 3רך וס' סתסוכתי3
 וען6ט יתיל 6101 . יתיר 1ל6 5דק נרי 6קרון .סתנזרו קרי3וי ס% ד6י . יסכן 6חיו כל סגי ועל כתי3 כך31ניני

 .תכל%
 עו' ט' 1'ל6 סג'ס ותסע סגס תספים 3ן 36רס ךיךץי5(

 קר6 ס6' . תת.ס וסיס לסנ' סתסלך סד' 6ל%'
 ל6 ססת" עד וכ' . 16רחין 3כתס וקס'6 3'ס לע"ג56'ת
 . 36רס 6ל ס' 1'6תו וסכת'3 קודס 1ל6 36רס 6ל ס',ה6 'ותין לסג' תע' כו ס6'דג6 6ל6 ל36יסס קכ"ס ליס"תגל'
 נוג' 601'דג6 תוע ידוע ל6נרס 1"תר %רס 6ל 6תר*ש'

 ועי[ 6כרס 6ל ס' 1'ר6 כת'3 לט תג' וכד . 'ות'ן"וס3ן
 תסטיס כן דכת'3 ועוד עלוי חתנל' ל6 ססת6 דטד"סתעע
 6ל6 ןעס( סגיס ול3סוף סגט 3קדתית6 . סגיס ותסעבגס
 עע% ת6י . ויר6 כתי3 ל6 יומין 6יגת כל . ת6נ6סכי

 עליס 6תנלי ל6 ק3"ס וסתיס %יס דסוס כנהט כל5ל"
 . עעת6 :ו6י ויר6 דכתי3 . עליט 6תגלי ס6ידג6 .גדקחזי
 ד3ע6 ועוד קדיס6 כתך6 6ת ס6י 3יס לנלי ד3ע6מסוס
 3עוד לסיי ל6 וקדיס6 קדיס6 זרע6 מגיס ל06ק6קכ"ט
 סגס תסעיס 3ן דס61 ססת6 6תל 6ל6 3סר6 6עיסדהיסו
 לסוי קד'ס6. זרע6 תגיט דיגסוק ס61 קרי3 חתן סגיסזתסע
 קדיס6106

 3קדתית"
 כנין קדיס6 זרע6 תניס ינסוק ול3תר

 קדתית6 זתגי סגי 3לל 1ל6 1ע1( 3ס6י יותוי תגיכך
 6ל6 . סגיס ס11 לח קדת6י יותוי דכל . סגס תסעיסתו
 . סגיס לס6י. דתע6 ססת6 יותע יותוי סשו דל6 קגס.כחד

 . ,עק סגס ת6 6יגוןסגיס
 ססת6 דפן תסתע ת6י ומ' סדי 6ל 6ג, 6ן,1 ךי4פכ2ךג(

 עכז ת6ג6. סכי 6ל6 סוי. 6ל 6גי ס6תרל6
 דל6 מיגון וכל לתת6 קדיסין דל6 תת6ין כתרעק3"0

 ,סת136ן כך 31נין יתיר 1ל6 דל"ת קיק 3סון ד6סחזי3סון
 1ע6לין ת6מן גפקין ד6תנות 3)4ר גסו. 61תדכקוןכסו

 דסכיגת6גנדסוי
 061נל""

 סלי0. נקיומ6 וחסתייקו ץטרי נסו %1רסיס סליס.קייי"ש 0ת קישמ רכינו5 יו*ו 103
 תתיס. וסיס לסגי סתסלך סדי 6ל %י נס6י כתיכ 61יעל
 דסיק. כרסית6 )צטר. 5גת דססת6סל.ת

 גרנך טר 1דל*ת
 6תחד ד6. 3רסו% ד6עא ות5ן דיו*ד נרסית6 %יס,סוי

 . 6העך ינרך סדי 61ל נ( דכתי3 . ד6 נגת6ל6ע3רכ6
 דסליפ 64 ועח( תגיס גסקן דנרכ5ן 6100 . סדי 5לתטו

עי

 ישום כ4ומר ישבן. אחיו כל פני ועל ו4פיכך ננל.עץ
 יפק אחיו כל פני ועל ולפיכך שלממה. פנים שאר בלעל לפ" הש בכ"ל. :רו שקיוה מכלם. למעלה וחלקומדווץ
 נר למדנו הרי חזזה ר' א"ל כמוהו. זכי שלאוראי.

 שירו רי מ אומר וכאן יותר. ולא צדק גר נקיאכשנהגייר
 שאין ישמעאל כן ואין לסדט. גר שמעון ר' א*ל ועג[בבל
 וכהעב ויה. קדוש של בן הרה. אכרהם של בט גר.הוא
 שתו. ברכתי כאן כרעב אותו. ברכתי וגה בישמעאלבו

 בכל. הע כתוב וע'כ בכל. אברהם את ברך וה' שפוקתוב
 קךעביו שאר שאם ישכן. אחיו כל פני 1על כתובלפיכך
 עלית יוחר חזא יוחר. ולא צרם גרי נ9-אים עצויתגיירו.

 תו' ה' ירא שנים ותשע שנה תשעים בן אברם דיוקי"( :מכלם
 זה מקרא תסים. וריה לפני רתהלך שרי אלשי

 לא עתה עד וכי 4ופנים. בכמה קשה והא ט לעייןיש
 או ימים לאותן כשהניע עתי אלא לאברהם. הקב"הנקגלה
 אברם. אל ה' ויאמר כהעב דוץ קודם. ולא אברם אל ה'וירא
 נטנה ועתה תרע. ירוע לאברם ויאמר אברם. אל אמרוה'

 ועין אברם אל ה' וירא כהעב אותס מ.נה וכאשר ה4מים.מספר
 תשעים בו שכרעב ועוד עליו. נתנלה לא לשי שעךמשמע
 אלא זעה( שנימ תשע ולבסוף שנה תשגים בתחרה שנים.ותשע
 הטעם. מה רירא. בו כתוב לו הימים אותן כל למרט.כה
 הקב'ה עליו נחגלה לא וסוצם. שיל שהיה זכק כלאלא
 הטעם. מה וירא. שכתוב כראוי. עלץ נתגלה עתהכראוי.
 שבקש ועוד הקחש. כתר של האות זה ט לנלות שבקשמשום
 בעור ש:רה אינה והקדושה קידש. זרע מכגו להושיאהקב"ה
 שנה השעים בן שצזא עתה אמר אלא בשר. ערלשהוא
 יריה קודש. עיע ממט  שרצא דצא קויב והומן שנים.השע
 לפיכך קורש. ש4ע מםט יצא ואח"ב תחלה. קרושרשא
 ת.אשגים. ?מנים אותן בנל ולא ןעי, כאן יכרם ממפרמונה
 אלא שנים. היו לא הראשצנים יכרם כל כי שנה. זפמרתשעיםועוד
 שנים. ההי "ה. שדניע עתה ימים. ימיו דיו שלא אחת.כשנה

 . ועי[ שגה ולא הןשנים
 עתה ששי הטעם מה הו'. שרי אל אני אליו ךיאכ2ךנ(

 עשה כךלמדט. אלא שרי, אל שי אמרלא
 שאינם וכל למפה. קרושים שאינם תריצנים נתריםדקב'ה
 יש רושם ואיוה . בהם ברשנרם בהם יכמזפנימולים
 נממאים ולפיכך יותר. ה"ע דל"ת ש"ן בהם שגראהבהם.
 עכנמים מרשותם עצאים שביסולים לאחר בהם. וניבקיםבהם
 אות 9יוש. רושם ט'ד. %ה בהם ונתנלה השכינה.בכנפי
 שלם. בלזם עשעלמים שך'. ויס ערשם השלם.נרית
 הע2ים. וזזה לבני התהלך שרי. אל אני בזה כדעב כןועל
 ראה הצה. ברושם שגמצא ונר ט"ר. אות ברוש המיםותרי' עצסך הטול ודל'ח, שף'ן של ברושם אתה. הסי שעוטהשלם.

 שף וש נ( שכועב . דשה בשםלהתב41ך
 איך. יני

 ה"טולפ דיא ועתן ממט עצאה שרברטון מטם ה ץף. %מט

 גא גדשת 0 . % 9 ג( . ש 9 % מקומותסראה

 הזהריו
ש ל נקרא צרק גרןטגן  ותר הגגהת יסוד נמפירת ים א%רזה 4 *וש הייט בכל יח י*ק. שעא מלטת ספירת ביזשת *גכנם 

 הוא כן כי . שניפ ל"ר תשע ובמטפר *נה יחיך לשון תשעים במואר יאמו מדוע קושייהו אין א0( : הואה לההגלות המבה היאימיו רממפר טןי מופמע ע מדרא בריש כמו פסוק בהמלת ולא ימיו מספר א"י חפ%ק באמצע הוה וירא מדקאמר פ" טדו : כ*לוגקרא
 ושבעיפ שנים המש בן ואברם *כתוב גמו והיל*ל הק12ן פפר ואח*כ תהלה הגדול ממפר כאן מונח טרוע קושייהו רק . ל*ק רקרוקע"פ
 הגרול טמפר פויה 4מה המפפר מתהץ בזה וטן : חואת להתג5ת המבה היהה שפיר הימים רממפר מהורץ בוה מפ, ! מארן בצאיעשנר
 לימיפ נהשגים לא הרא*יניפ ינףו *כל ג~ה מרסן . ,שניפ יימר שהיך הקקן 1במם8ר שגה 4ומר שייך הגדול שבממפר כיון .תחלה
 ו חחמלמ לשט פה ,שש לשייפ: שטתיו וו4בא מבאן 6 יה*בו מילה למצות שמשיע עהה ורק ולל* *ה" כען אהת גשעה אלאואיק
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 ומזרעזעים. יראים מיראתו וכלם התחתעים. כחרים כל%

 מתרחקימממט קדושים שאינם כלו%וק שנימזל. כרלפיכך
 שכתוב לניהנם. יורד שאינו איא יד ולא בה שלכרםואין
 רגימה4ם אלה כל ארץ. הרשו לומלם צדיקים כלם ועסך6

 טחל שאש !עסו ארץ ירש% לעולם ולפיכך צריקים.נקיאים

 א"ר לאמר. ם אתו -נ-ו- על טם ןיכפלכ(
 על נופל היה שנימול שמרם נשמע מכאןשמעק

 ולא עמרו על עמד שנימול לאחר עמז. מדבר זהקב'הפנע
 ; !נ! מהול עצמו את שמצא עקי. בריתי דבה אמנתה-א.

 שמך את עוד יקיא ולא פו'. שקי בריתי דגה אנינ(
 וראה בוא אכא א"ר אניהם. שמך ורוהאברם

 הקדוש בברית עבנם הערלה. מן יצא אברהם שגימלכיון
 עייו. וףמד שהעולם בויסוד ונכנם דגרושיע בעטרהונתעטר

 בריתי לא אם י( שכהוב לפי בזכותג העיל6 נתקיק%41
 המעם ומ"י "( שמתי. לא השרץ שכום חעת ייילהעמס
 קראשלא

 הקב%"
 ביארגו כך אלא עתה. עד אברהם לאברם

 נימול.וכאשינעןי היה מזהלא שעדלפי
 "*ו הזוו ןץ םשתברב%4ת

 אלה שכתוב חיי אברהם. נקיא ואו עליג שרתהוהשכעה
 ולמדט בראם. בךץ ולמהט בדבראם. והארץ השכרםתולדות
 חץכל 'סנו השכעה חו חפף וה אלא כיטעם. מהבאברהם.

 : חע ווה וה כי השוין, קשה ממא יחר.נקמשך

 אשר וכר. כל לכם המל פו' תשטח אל מיתי זאתי(
 בו שיש כר שכל הוק. הברית אות להם וטען העמיס.המשר מכי בהם בחר שהקב"ה ישיאל אשריהםאבא

 כראף. הברית שימר הוא אם לנעצם, יודד אחע ה8האות
 הבלך. של בשמו משקי ו%4ט אחר, ברשא מכניפשאק
 שכתיב הקב'ה, של בושמו כחפקר כאיגץ בוה שמשקר כרשכל
 בש2ה אבא א'ר יר ילה. והש בנים כי בם? בה'.(

 לפמל~א הקב'ה קורא דשה. כברית לחכניסו בט מבקחשהארם
 שעה בז%תו בשלם. עושה בריה מה ר(% %41מר.ש%מ
 ועשכ שניע ונודמן פריצת בד' העולם ופח%ח א5ייעדסו
 זה ייאמי לכבווץ. אחר כסא להכין האים קצריךלמד6
 ועלה הוא שם. ש%רה איט כן שמר איט ואם אליוז. שלהכמא
 אלידצ פה לך מה "( כתוב וראה בחש דקכ'ה. לכניומעיד
 בריתך שבו כי צבשת אלהי לה' קנאתי קנא עעובט'.
 דגרוש הרושם שזה מקום בכל הייך א'ל פו' "ארי"לכני

 שועיר והפה שמה. תודמן אתה בבשרם. בני אותוירשמו
 חהרי הוה. ברית מקיכרם שישראל יעיד תש עוט.שושואל
 רכילות שאמר על הקב"ה. לפני אליהו נענש מה ק5למרט

 א*ר לררתיכם. זכר כל לכם עע4 *כהם שמנח דנ2ן9( בניעל
 בהשנעה. נקשר בן שויליד האדם זרשכהמן

 בומשם שנהקקר דגצעח העליונים. פתהים כל ול רפחחש%זא
 נשמר דנימול הילר מן שיוצא חעא !דם !ננןד~קרוש
 דקב"ה צופה לם. נע גתעורדים שדינים ובזכק דקב"ה.לפני
 ימים שסנת ובן כועב ולניכך דהעלם. וטשץל ההואבדם

ימול

 ותשפ!טין. דח)ין תךח)תיס וכ)סו תת"ין כתרין כ5פ5
 תגיס 6תרחקן קךיסין ד)6 חיטן כ) ך6תני %ן כךכגיגי
 ךכתיכ )ניסגס גחית י)6 6)ח עוי ג6 כיס ס)עי,ו)ח
 ך6תנ!רו 6יגון כ5 %ן. יירסו )עו)ס 5ךיקיס כ)ס וטקך6(

 ירית ך)6 ןגסן '6רן "רסו )עו)ס כק וכנין 5ךיקיס6ע;מן
 6*ר 6)סיס')6תל 6ת1 ווכל פגיו ט) 6כרס ןרנשלנ(

 ט5 גסי) סוס 6תנ!ל י65 ךטן תסיועסתעון
 . !כ( מיר נלתיס ך6פכח . 6תך כרימי סגס 6גי .ךחי) ו5* כקיותש ק6יס ך6תמ? כתל . עתיס ות)י)6גפוי
 סתך 6ת טד יקל6 651 . וט' 6תך כליתי שס %4ניג(

 ח4 ת6 6כ6 6זר 6כרסס סנוך וסיס6כרס
 קדיס6 כקית6 ועח) תער)ס. גסק 6כרסם ך6קנ!לכיון

 ט)יס. ק6יס ךע)תח כקיות6 1ט6) קךיס6. כעעל616תעעל
 כליתי )6 חס ד( ךכתיכ כנין . כניגיס ט)ת6 6תק"סוכדין

,ו,יו,יי;ו,,נ"
 "רי,'ו,"ו .ת,"',,)וי יי . ,נן "נין

 6)ס ךכתיכ וסיינו חכרסס חקרי וכדין 3ש. סרי6וסכיגק6
 ותחג6 . כר6ס נק ות6ג6 כסכרחס %1ון ססתשתו)ךות

 וכ)6 !סכו סכיגת6 ת6 חסז ך6 ה)ז ק6תרי. פ6יכ%לסס.
 : סה וס6י וס6י . ת)ס קסי6 651 סו(ד6גמיפ

 6*ר . !כר נ5 5כס סתו5 וט' תסתרו חסר ישי זאתי(

 :"ן נ 2;ן%1

 ךכתי3 ךקכ*ס כסתיס ךתסקר כ%ן כ%י ךתסגן תקי5 1'2":';%:4י י"

 )פת)י6 קכ"ס כלית.1י )ס6י )הט)יס כויס 6סיק גסך3ר

 )"עשם )תרא גס כו ד3עיתגיגן
 וויית"

 ך6
 ס)יק 1ס61 . תתן סלי )6 165 61י ד6)יסוכלסי6
 4ס ונ:ט'

 ג פגו כי 16%ת 6)ף 5ס' %תי

" " ש3,ם ךמסו וטת6 תתן תודתן 6גת י 33צי"ן כגי )שיוסתון ף ש מ ו"ו   " 
 6*ר 5?רתיכס. וכר כ) )כס יתו5 יפש סתגת ד21ןע(

ךס""
 %ין ן %י פפמ6ק

(. 
 כ 6תלהי סתמ6

 ןצ5.יט"ה:מי11,פ כסת6
יט)

 יי 9(הקי6 6'י'9 ס'ח(מ)כיס %סע ע.0 9 0 ע. 9 " י(.י='נג ט:0י%י6 9 שויט ח מקוטתמיאה
 הזהרדו

 ,.,י"יןין..ז;'ןי11.,-.,:'ו %נ

 ז11~6~
 גיל"ק:
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 . סגס סתניס 3נטהת י0 6( גתי3 . וכר כל 0%יייל
 6ם וכתי3 עלתין כלסו ושיתין נחמד )5תנסת6שת6 גי ז% 3ססו6 ות6כ, ןסד( סלק6 תחקל6 כתזגל6
 ו%ן .. סתתי ל6 ו6רל סתיס חקות %י)ס יותס 3ר"עי%
 יותוי כל 3יס חעי 1ל% י6ות כוק, 3ר"ע לס6י לנער6דזכי
 חסז . ולילס 3יותס 3כע6מיז

 עלתין לתרין ווכי וזינ"
 וכתי3 סלים 36רסס "קרי ז6 ועל ז6תי. ועלת6 ז6עלפ6
 זכס כז . ס)יס 6קרי ו6יתתי . תתיט וסיס לסניסתסלך

 חסדו ס' ילוס יותס כ( זכתי3 . ולילס 3טתס .)תרווייסו
 3יס 6תקית6 ול6 6כרסס 6מטין ופרויעע פפי. סירסו3לילס
 3יס %קייס ז6תנזר כיון ז6ת:1ר פד סלים 3קיות6תסי

 סליס ו6קרי )תרוייסוווכס
 כתי3 ו6תר סתח פולס ל3רית 33סרכס 0-תי ןן:4ןצך:ג(

 ותע5תי וק3סוי ת6י . 6)וס %זס ות3סריד(
 ס( זכתי3 ט6 ות6י . פתס ת3סרי 6ל6 . ליסת3פי
 33סרכס 3ריט וסיתס וכתי3 . תעל*ך ימ3רו קיסו3סר
 )ףיס6 ונסתת6 וסס[ תתס תנש . ))ף"ס מתי תגיס .חת זס6י קדיס6 רסו% 3ס6י נס 3ר ז6תרסש ותג6 3כלזתני6

 תס . 6ת ס6י גסיר זל6 זכי ל6 ו5י . 3יסחת6חיזת
 ל6 זקכ"ס רסיתו זס6 . י6כזו 6לוס תכסתת י(כתי3

 . תניס 6תפריס ל6 סכיגת6 ליס ונעיר זכי ו6י6תגסיר
 כל %6י3 כ6ילו ז6 לקר3ג6 3ריס דש"3 ת6ן כ5 ת6נ6י( .. 63תריס עייל 6ת וס6י 6תגסיכ כז 3יס. תתקיתת6יתתי
 קתש. סליתת5 תז3ח6 3ני וכ6י)1 זקנשס לקת"ם זעלת6קר3כין
 לתנזר ער% תלי6 חז 3ת6נ6 תד3ח6 לסדר6 3פי כךכגיני
 עליס 6ז3ח כ6י6 ק3"ס קתי והתחסי3 . קזיס6 קי% ס5ימ)יס
 . ו3רכתיה 6)יר 36ו6 סתי 6ת 6זכיר 5סר סתקום ככלעו'. ס)תז ו6ת עולותל 6ת פליו וו3חת לי תעסס 6זתס תו3ח"( דכתי3 תכ)סו יתיר ליס וניח6 יתורי ע656 וקר3ניןמ)וון
 לי*6יו ס' סלו ע( 3ס זכתי3 תילס ז6 סתי 6ת 6זכירתסו

 . ז6תינ6 כתס ת6י 6זתס תז3ח ס6י לסתיעסו3ריש
 לביור6 רתז . לי תעסס 36נש תז3ח ו% כתי3 תס3תריס
 קסיו ססו6 תנ"ם ו"עדי סכ6. פד זעכד 6חר6פעחנ6 זינסי עז יתיס ינור 1ל6 . זקכשס כשלנצ6 ל"טל6גנל6 ז3עי סו6. ת6י נויפ. 5תסן ת3נס ל6 36ניס.תו3ח 6קרי %י . ל63 וקפי קזל קסי תעס ז6יט 6פניירכז

 זל53 קסיו סס61 תגיס 5גנדי ול6 5הגזר ו6יזל63

 ססיל6 כס6י ס61 סרי . זקכ"ס קדיס6 3פיחנ6לתעי
 %% ו%ת5ר נים6 ותס6י ג"66 *ס6י לתט וגאןיז36ג6.

 6סת% ז6יט . טית 6תסן ת3נס ל6 כך גגיןכזכקזתקצ6.
 נויה %י כלותר ופחללע1. פ)ש סגספ חרנך כינקכיותיס
 זת6ן טלקיס זכ% כך 3ניט . לש תסמ6 ל6ז%פנזר
 ועל י( .. קנשס קתי 3רט5 3מווות6 קרננ5 60יז6קרי3
 יסכן ותקר3 תנחר %רי כתי3ז5

 ח5רי
 ת6ן ז%י ונף

 כפו6. 6תקמרו תוץ י6עון 1%( 1ל60י ל%י י*יי6ייץ 3חוין תדווש ומי 2 הףי3 ג3%יס י3%3ט

 פ3"סו זקחוף 1)4טן מלריך. יסכן וווקר3 פכמר "פריו5תרי אמי ן. 3רי3ג6 3ני"ש תקרעיז כי ט %:קית*
5פרי

 שנה. שמנים בגברות ואם 6( וכתוב זכר. כל לכםיכול
 אם שכרהב העולמית. כל ובתקייסים . ~ח~ד לדגצזקהמים זוכה די?א שברם ולמהע ,פד( שלה אחד במשקלח-נל
 יסיו. כל בו חומא ואיע ז כראי דברית לזה לנטורשהוכה וסי שם,תי לא וארץ שברם הגףת 1לילה יומם בריתילא

 שלמות. לשני שהוכה בדין. בחמד . 1*לה ביומם בהםנדבק
 שכתוב . תמים אברהם נקרא וע'כ הבא. יעילם הוהעולם

 זכה כאשר . המים נשיא וגצזי . תמים והיה לפניהתהלך
 חסדו ה' יומה טמם 3( שכתוב . 1*לה בעמם .בקגיהם
 ט נתקיים ולא אברהם. ירש ושניהם עסה טדרהובלילה
 . ט נתקיים שנימיל כיק . שנימול עד שלם בקיוםחסר

 : תמים ונ9יא לשניהםוגה
 כתוב ואמר פתח עולם. לברית בבשרכם בריתי ד(קירצהנ(

 ס( שכתוב  כמו הוא. ומה ממש. מבשרי אלא לומר.?ריך ומעצמי ומבשרי. מה . אליה אחזה ומבשרי7(
 נצשרכם. מ-תי וחתה גשצ כת5ז. וטןו גךשובשר
 שת של הסדוש הרושם בזה הארם שגרשם ומו בבלשלבדט
 עשסה וסס[ ממש ממם . לדקכ'ה לרשת יטל מסגוהוה.

 מה ד%ית. זה עמר ש%רם זוכה. אעו ואם בו. נכףשרתקץץשה
 לא דגב'ה של חרהשם שדדי יאבדו. אלוה כגשמה ( יכדעב
 , מנצו נפרדת אינה השכעה בריתו. ועמר זוכה ואםנשמר.
 כל דקריב כאילו דשה. ל49בן בנו שמ9ייב סי כל למדם.י( בכגץמו יכנס דיעת תה אשה ישא כאשי בו. מתשמהמתי

 . לפנט שלם מובח בנה וכאילו ו,קב"ה. לפני השלםקרבנחע
 לכול . עפר מלא אחד כלי מן מובח לרגין צריךלפיכך
 שכתוב מדנל. טתר * חביב האה וב49. וקיבטו:צאןעולח, עלע ובח כאילו רהכ"ה לפני ונחשב דקדוש. הברית זהוליי
 שלסיך ואת שלותיך את ע14 חבחת לי העשה אהמה מובחח(
 שגתבאר. כמו בודאי אהמה מזבח וזוו להחףיעם. וברעעיראיו ה' טך ע( בה שכתוב דמילה זו . שמי את אוכירבי? וברכתיך. אלך אבוא שמי את שכיר אשי דמגףם בכלעו'.
 לנר רמז . * תעשה אבנים מזבה ואם כתוב. מהאחרע
 נ9יא זה . לב וק9ה ערף קשה מעם שי?אשגתגייר
 דוש . נזית כוע . נית אתהן תבנה לא . אבניםמזבח
 ערשכח עד אותו ימול ולא הקב"ה. בעבורת להכנעצ קןרםשנצרך
 קשווך ממם ףסור עהה. ער שעבד זרההקבורה
 ההדא. הלב  קשיות ממם דכית בלתי נימול ואםהלב.
 אבן כמו הוא דיי הקב"ה. של דגךושה בעבודה ליכבסשיבקש
 אבן עשאר זה ום?ד זה מ?ד אותו שגןדיםדגפסל.
 ישאר ווא כי נית. אתהן הבנה לא לפיכךבבתחלה.
 דגמילה וו כלומר ותח~ליה. עליה דנפה חרבך כיבקטרותו.
 זה של חלקו אשרי לפיכך . * תימיב לאוגימול
 יעל י( .. דקב"ה לפני ברצע בשמחה הזה 49בןהמקריב

 מי כי גו: חידקי ישכן וו:קיב תבחר אושרי כדמבזה
 רצון דקב'ה. לפני בדגדלה קיבן כמו בם אתשמקויב
 ביחד. נקשרים השנים ש%לו "ח ולוה לוה עקועידו5*ת. בשני מדוח וי,4ם וי9יט ט יבחר זה. בייבןהקב'ה
 דטידים לפ,כך . שגים ודאי חיריך ח?ריך. ישטןככהוב

 פהחים זה. לקרבן בנקהמ כשמקייבק שבבאן. חקניםהראוינים
 שם תחעמרים חצדך. "שנן ה9-ב תבחר אשייה%כדש

אומרים
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 הזהרדו
 וב31ות ובר גל לכס ישל מתערין ץינין גבותת דמינה בייה שנשראת הוגאמת מדה 48פ עדפ השנת *9טמ 3י ו% י פי%ח

 פי נפ0[ ; והריגט הצבוריינ יומההףא
 ק1ע-

 להשיג בגה קש4 ח1ישו קךושאץ. לגו,מה שיוכה ננאת גד1לה למדרגח יתעלה הפילה
 : ו4למשלה שדן וגשו של:א%ה קד1 שע 4י4 8% ג הטיא2רלות



 הזהריטין לףוהר קודשלשון*8

 אשר מברך אח"כ דיכלך. ק-וש ביתך בנצב נשבעהאומרים.
 שם והעומדים אביט. אברים של בבייתו לדבנימוקב"ו

 לתורה הכניסנו כן לברית שדבנושעי בשםטמיש.
 : מובים ולמעשיםולחופה

 לפניך. יחיה ישמעאל לו האלהים אל אברדם ךיאמר6(
 שרי ותהי ואמר פהה ובכה. וויא ר'נאנח

 שלדה הר%א זסן על וי זה. על וי ולד. לה איןעליה
 אח"כ שרה ילדה דוי ולכוע יוסי ר' א"ל ישמעאל. אתדגר
 רואה ואני רואה אתה א"ל ק-וש. נוע בן להודצה
 על ף בוכה. אני וע"1 הענין שמעון רבי של מפיו שמעתיוכך
 אל שרי ותאמר כתוב. נתעכבה ששרה שלפי ההוא.זמן

 דשעה עמדה זה ומפני נו'. שמחתי אל נא טא וט'אברם
 ואברדם מאברהם. בן לה הדה נבירתה. לשיה  לרשתלדגר
 לו מבשר הי' קויקב"ה ואע"פ לפניך. יווה ישמעאל %אסר
 השיט שהקב"ה עד בישמעאל. אברדם דועדבק יצחק.?ל

 דקדוש בברית ונכנס נימול אח'כ תו'. שמעתיךולישמעאל

 ,שה י ,ם:ו עפ;מנ?ןזן!;מ""3,מ
 סו3יס ו)תפסיסו)מופס

 . )פג'ך 'מיס 'סתמ6) )ו ס6)סיס 6) 36רסס ךיאמך6(

צק
'( 

 )3תר 16)יןת וס6 6מ6ע יוסי 3י 'ני' ,' 1
 . סמיג6 ו6ג6 ממי 6ת 6") . קןיס6 נומ6 3ר6 )סוסוס
 מ5 ווי . ו3כיג6 מ)ס סתמון ןר3י מפומוי סממכ6וסכי
 6) סרי ות6מר כתי3. 6תמכ3ת דסרס ן3נין ומג6.ססו6

 ק36רסס מ36רסס 3ר6 )ס )מירת3)סךס6נ3ירתס.מוסוס)סנר
 6תן3ק '5מקמ5

 1 ]- 5פנ 36ס
 )יס 6תי3 נמןקןק13ם ' '

 מזי ות6 )מ)מ6 ע יפוק )%6
 *3?2ק

 %*4)1: ה 6%2),ךג:6%1:%צצךובל' צץ
 ט 2ף: 2 ג שי6 ,%, )'ת שנ2%ן6צנ

 י6ות 6% 3י מתן3קין ן6ק 6פמוך
 )תתג"

 יומץ.
 61)ץ

 ד6ק2 ן י"יסו6רומד ב 3ע)מ6קנניצעיסתם)
 מ6סט6 63רפ6 )תע מו)ק6 )סו ויס3 ן)עי)6. מדכקות6יסמע6)

 4קג:1ינצכ)י:מג%מצ56 טוז קד~נז%
 ,ממצ צ2יז :צ362נש2,ן)6מי)י:סגטז עה2:ז%

 תקיפע קי3'7 )י:צנ1ןנגס:22ט:2יגין:י,3גנד%1:1ןס1

צו,;מנ6י
 . מי63 רומי פ) מ)מ6 מסייפי סך ממ6 יתטרומג6 1")0" גךס2צס 1גי)ע%%.)גמה1ו

 ויס)ון מתמי6 תתן ויתכגן ירמין ת)ש קר63 3סוינס

 533רס )ס' ו3ס כי נ( סס"ך פ)ייסו 31*ס יתערוכדין

 ) ר6) 6)(יזמי)6 ית ן ן פ5 )מטן'ו32(6
 כרורס ספס מהיס 6) 6טפוך 6ז כי ג' כתי3 זמג6וו:ססו6

 שמלר ההוא זמן על וי זה. בעבור מוב שכר לו יהי' לאהאם
 בארץ לממה חלק לדם ומק העלינה. מדבקותישמעאל לבני הרחיק דקב"ה. עשה מה גימיל. בעולםישמעאל
 ישמעאל כני ועתידים שבדם. דךיא נרלה בעבוררקהישה.
 רב. זנ!ן מדבל ריקם כשדצא דגךושה בארץלשלם
 יעכבו ודם שלימות. בלי ריקנטע שלדם שיצילהכמו
 של דדךא זנות שתכלה ער למקומם. מלשוב ישראל4בני
 חושת מלחמות לטרר ישמעאל בני ועתידים ישמעאל.בני

 בדם. מלחמה ויתטע עלידם אהם בני ויתאספובעולם.
 וישלפ לירושלים. סמוך ואחת דךבשה. על ואחת הים. ע4אחת
 בזמן ארום. לבני תמסר לא דקדושה וארץ באלה.אלה
 דרשעה. רומא על העולם מסוף אחד עם יתעוררהתא
 ויפלו עמים שמה ויתאספו ירדדם. שלשה מלחמה בהיחגר

 ארץ. קצי מכל עליה אדום בני כל שיתא0פו עדבידיהם.
 בבצרה לה' זבח כי נ( וש"כ עליהם. דקב"ה יתיררוא
 ויכוית ט'. הארץ בבטצת לאהת כיצב. מה ואח"כתו'.
 ישאר ד~א למעלה. לדם צ השרים כל וישבר ממנה. ישמעאללבני
 בלבדו. ישראל ול השר אלא הע%ם. אומות על למעלהשו

 ג' א%ס 0 )'ו ימפ' ט 3 י*5 " טקומותפשה

 הזהרדו
 בו לעשות הניה ולא ממקומו קפץ הערלה ויח1ך ואחר שנה -נ כ! נימול וישמעאל שים .ח' ופויעה בפילח נימול יצחקש9

 פריעה~
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 זתס6 כיון מיי6 6'ר . טטר6 כ36וגי ס' 146 ויראא
 ו6תנזל כ%רסס כיס 6סתכמ דכרית זתג6ססו6

 סס"ד כיס כ6תנלי6 סוס זקנ"ס ומלס פלמ5. "תקישכדין
 6"ר סיוס כמ1ס ס6סל סתמ יוסכ וסו6 כ( 6)יו'ס'.ויר6
 [6[ דמלכ6 עסיר6ס כתר6 סו6 ז6 ס6ס) פתמסתעון
 דה ונךייס כתרין. דס% קזיפ5 תסכג6 לכ3 טשת6ד6יסו
 . וגו' 5דק סערי לי סתט דכתיכ 5ד'ק כתר6 לס6ימלכ6
 . דזצעו גסירו גסר6 כד סיוס. כמוס . לס4 ססער ~סוכתיכ
 63 דפד מזי ת6 6מר 6לפור ר' נ( ד6כרסס עדכיסמ1לק
 זרנ6 תנו 636 עתש פ)ע סוס ל6 6כרסס5תנזר
 לת6ן . ס' 6)יו ויר6 כתיכ. תס ז6תנזר כ,ון וכ(פת"ס דרנ6 ססי6 על קייתי סוו )6 ט)6ין הרנין .תח6ס
 הר6 זכתיכ 6פנזר )6 עו טכקזטת6 ימיו סכ6סנס, %4 ל%רסס ד6י 6נרסס % ס' ויר6 כתיכ ל6דס6
 לכ,עו6 ס' 6ליו ויר6 6יסו סתית6 ר4" 6ל6 6כרס 6)ס'

 6תנאך 63 סד זג6 תקזתת סוס דל6 טס פתש דמ)י3-רנ6
 ונ[ טתיס ת3י) כז כדכור ו6תמכר נך) התנלידססת6
 כתר תח6ס דרנ6 ס5י ע) סרו זרנין דכ)סומכטקק נ)י סכ6 6ל6 ת6ן נלי 1)6 הזו6 . ר61") כתה ייסכוסו6

 רז6 ט61 ז6 ס' 6)י1 ויר6 מזי פ6 'י[ 6כרססזמ:גזר
 יוסכ וט5 כ"ס. ו6תנלי כדכור ז6תחכר ז"כתיעזק'ל
 כטס . על"ס 53גסר6 דק6יס על6ס טלת6 ז6 :6סיכתח
 6תזכק ד%רסס זרנ6 . קעיג6 6מגסיר דס6סייס
 לזרנ6 זרנ6 ז6פקריכ כסעת6 סיוס. כמוס ד'6 וס[כיס

כתי6וכת"
 6)י1 ו"ך6 6תר 6כ6 ר' ד( 11( ד6 לקכ) זז6

 על זסרי על6ס ע3ת5 ז6 וסו6. ס6סל סתמ יוסכוסו6 מזי ת6 י6ות. כדק6 כסליתו סכיגת6 עליס וסר6כ)6 6תנלי ז6תגי כיון 'י[ 6סיס סוס 56רסס 6תנזר ל6עו
 זתי6וכת6 טתג6 . סיוס כמוס . 6ימתי . תת6ס עלת6ס6י
 ס3סס וסגס ויר6 עיגיו ויס6 מיז ומ[ כיס לקיסרי 5זיקדמו
 תת6ס זס6יוזרנ6 י6יכת6 -יוותמ. ויט-נויי6קוייזפ 6כרסס 6לין 6גסיס נ' 6יגון מ6ן . עליו גנכיסמנסיס

 6כתרייסו )6תתככ6 זילס ומזוות6 כסול6פמכר6
 .כתר מזי וממ ס( . ך[ לגכייסו כרסיי6 63תפקג6 6ר5סהסתש
 תלת לנכיס סדר וקכשס . וכ6יכ יתיכ סוס מכ-ססז6תנזר
 דגמתי . לון ממי וז*י 6ל6 . ונו' רוטת תל6כיו עוססי( כפיכ וס6 תל6כין לתושצי יכיל ת6ן וכי כ6הנ3י6תל5גין
 דס6 ס6י )ך יקסס ו)6 גס6. זכגי כנוו:6)6רע6
 תתלכסין לטלת6 דגמתי וכסטפ6 קדיסין וונון 6יגוןוו6י
 כמיזו תטכ גכ6 )ככי %51צעו . זנולמין וכיכ%זיכ6וירי

 שוגיע כיק חיא אשר פפרא. באלעי ה' אלי דירא"(
 ונימיל. באברהם בו נפצא שברית ההואזמן

 זש"כ בננלה. בו היה דקב"ה ודבר העולם. נתקיםא
 א"ר העם. כי%ם האהל פתח עשב ווצא נ( ה'. אליוףרא
 '"[ ד5ל של עשירי כתר ועא וה האהל. פתחשמעע
 וט'. צרק שעדי לי פתחו שכתוב צד"ק. הוה לכתררניך דור וקראו הכתרים. שאר של קרוש טשכן לכל פתחשוצא
 החסר. *%ר דאיר כאשר היום. כוצם לה'. השור הוכתוב
 מרם וראה בוא אמר אלעזר ר' נ( אברהם. של גורלו%ק

 פררנה מתוך אלא עמו מרכר דץה לא אברהםשני4ול
 מדרנה על נהקיימו לא העליומת וסררטתהתחתעה.
 למי. ה'. אליו וירא כתוב. מה שניכול כיון 'ג[ ההיאד1עחתעה
 מה לאברהם שאם אברהם. אל ה' וירא כד%ב לאשדיי
 ירא שכריב שניפול. מרם מבתחרה יהר כאן יששבח
 למררנה ה'. אליו וירא דצא. כמום סוד אלא אברם. אלה'

 שניטל. מרם לוה טכךרם דיה שלא מה עמו. שרברהדךדא
 י[ עפו ריבר כאשר בדבור עתחבר היל נהנלהשעתה
 נ,ה נאן אלא קי. נלה %א וועא. האהל. פתח יושבהעא

 לאחר הזאת התחחונה סררנה על נרצ ריטדרעת שנלהחנמה.
 סוד וצא וה ה'. אלע וירא וראה בוא '7[ אברהםשגימול
 יושב וווא בו. ונהנ4ה הדבור עם שהתחבר שנשמע.~עקול
 נהש . עליו להאיר שעמד העליק עולם וה האהל.פתח
 נדבק שאברהם המדרנה הימין. בהינת ריארה שושיידידם.
 למדרנה מדרנה  שנת49כו בשעה העם. כחום ר'א "[בה

 אלף. אטשהרא אבא ר' 7( [י( % לננד % שלבהשהוקוק
 נתגלה שנשול ניון וז[ סה%ם דץה אברהם נימול של4ער
 וראה כוא נראוי. בולימות השכעה %ץ השרתה דכל.מ

 על המשורה הע14ן עולם זה 11:וא. האהל. פתח יושבהעא
 של ההשתוקקת בזמן היום. כד%ם אימתי. הרודען. טלםזה

 שלשה ויגה ירא עעע וישא מיר '"[ כו לשרוה ראחרצריק
 אברום א* ששים. שלשה הם מי עלע. נצביםעשים
 ענקת ומדם וכ[ הטדרנה ו%תה על שעסדו ויעקביצחק
 החוישצה מדרנה וחזשדעקקת ל9יאתם. וירץ וירא שוניענה.
 ארדיהם. לרסשך וצא עלה וחרוה בהם. להתחברהזאת
 לאחר וראה ובוא ס( . "1 לפניהם כמא לרבין ארצה.וישהיו
 שדשה אלע ולח והקב"ה וכואב, יושב דהה אביהםשגשול
 שאררז אמעם. ראה וראי אלא ט'. ר1%ת מלאכיו עושהי( כהוב דוי מלאכים. לראות יטל מי וכי בדדגלושםדאנים
 שהיי זשע. לך יקשה ואל עוום. רמות ברפיוןלארץ
 מתלבשרם לעולם וווררים ובשעה  קחשות. רעצת הםבודאי

הדפותזיוקגמ
 קע %ש 0 י. י9 ס( " 9 י( ". 9 0 ן. יי6 0 4 ז% ט מקומותמראה

 הזהרדו
 על להשינ פתה יוו' והיא הקיושה השבינה שורש מלטת שנקראת שדושות המפיחת מעשר האההנה םייה י ~[ ויראפרשת

 בהשגה אלא דיבור שמיעת עשי בר4עגלות שלא בלגד קול עגין רק אליו בא המילה קודם ען ! חגרא בחי' והן העליונית הספירותעם
 הקול ובא דיגור גחי' שהיא מלטת ספירת עם קול בחי' שהיא ההמארת בפירת הראוי בשלטת הזדיוטת נרם שנימול ואחר .שכלית
 בשלם(ת מלכות מ4ירת על שלהן באורות ינתנ* נחראג הע*אות שספיתת ה' אליו תרא ומפרש . דיבור שמיעת ע'י בהתנ*תלאיוהם
 הדין ומרת יופ ג9יא ההפר מדת הגה יי[ : מלטת ספירת עם הראף בשלמות עוחוע נתיחדו העליוטת שספירות הייט ,זן :הראף
 פעולטת נשפע שיוו: חייט * היופ חם שיה" נרפ הסילח שעא . חיום גחם וזהו . ההסד מדת היחה אברהם ומדרנת . לילהנ9-את
 דהשד%קקות גרפ מילח מצות קיום שקךש המו העפ כחם יפרש ותה %[ 1 אבדהם מדרנת שהיא החמר למדת חסדיס אמות הדגההעליונים
 פפירת שן ס4ימח: היתח 1ב141אה הקודש ברוה שהשגתו פ4 ש : בו חגשפע האור מן החשך שיאיר ה*לה מדת עם להזחונ הישגמדת
 קי81 עא נעשהו הישה והשתוקקות . צדיק גשם נקראאז ודץא ר4לכות מ8ירת עם העליעות ספירות בהשתוקקות המחנרת היאהיסמ
 מלא~פ ושורשהג' ויעקב ייהק אנרחם שודש שהן תפארת גבורח חפד מררטת שהנ' שראה פי' ,ט[ : בפרפ מילה ובמצות גגללר,מצות
 * משה לש4 ששע להשפ%ע פוע ופוון יניקה לה להיות שלהן שת4 שע 4 להוופיו המלכות מדת עם מ1ד11טת הן רפאל גגויאלשבאל

 ו האלא לא%רות מדגגא 4פצ%נ4 להוות שיונל הייט ס8א %48(



 הזרדישדן ויראוהר קודשלשון*8
 אנשים. כדמות אותם ראה אברהם וראה ובוא שלהם.הדמות
 שלא בשביל אחריהם. ורץ -דא מדצרלה. כואב שהי'וףע"פ
 כדמות ודאי שמשן א"ר לזה. מקודם עושה שהיה ממהלנרוע
 באל"ף ארני. ויא0ר שכתוב סמה . שתם ראהטלאכים
 שלה הומבים ואטהמלאנישהיו היתהבאה. השכינה וי"[דל'ת
 וראה ךק תחתיה אשר נתנים הנ' שהם לפי אליה.וכסא
 0רם קודם רואה דרה שלא מה שנימול. בשבילעתה

 . אנשים שהם א4א יודע היה לא כתחלה .שצימול
 אצלו. בשליחות ובאו קדושים. סלאכים שדם ידע כךואהר
 בשירת לו ובשרו אשתך שרה אוה לו שאמדובשעה

 : -יצחק

תוספתא
 ממרא באלתי למה . טמרא נאליני ה' "לי1 דירא6(

 על עצה לו שנתן לפי אלא ארו. במקוםולא
 לאברדום ד,קב"ה ואמר בוועה של1. סילא דיבריקכרירעע
 אתה ענר א'ל וינו הכיויו עם להתיעץ אברהם הלךלדכול.
 היום ,כור ממרא א"ל עצסי. תכאיב ואה שנה ת"עיםבן

 על שעבר דוצא וךעב ונם אש. בתטר אוהך הכשריםשהשליכו
 תם מצדימה. אברם וירד בארץ רעב ויין שכתובהע1לם.
 דצילך ודקב"ה . ודגיתם אחרההם שרדפת רמלכיםשהן
 כתמת עשה קום . רע לך לעשות איש יכול ולאמכלם.
 : ע'כממןא. באלפי ,ש"כ 12לך. בווכל אלא עליו 4תנלה אני שאיןרייך לרסול. עצה לו טעת אתה ממרא דקב"ה. א"לרבונך.

 הררהכעערי
 לו תחנלהה נראתה ככרא. באלוני ה' איע ריראק

 רפאל דשמאי. לצד גבריאל טמו. 14מיכאל בצדריה. שטץרברו דםדרנטץ אותן נהוךהשכינה
 השכינה עלע נתנלה כן תל יאהר. אךריאל .לפנים
 לפנההם להראתע בשביל ,יז, העולם ושל בשצים קהרבאלה
 בריע שצייא ד0ים !ה האהל, פהח ביץ האה5י פהחישב טיא !סק האטונה בסוד העולם בכל ששעא קודש. בריתענין
 מ שצדבק דגצד !ה היום. כוצם ןעזן האמונהפוד

 . *לו רבדרנה שהיוא דךמין צד של חוקו ויוואברדם
 ןימ, האסתה פתח צר'ק. של רשער טוד !ה דאהל. פתח]וער[
 היום. כוצם היצא. דקדוש ברושם אברדם בו נכנםשאז
 שניס1ל. מי בה שנכנס האחת ההתחברטע מדרינת זרי"ק.9ע

 ונבנם . הערלה מן -דא עדדי דקדזש. תשם בופרשם
 ויעה דאמעה. סוד שת ד4לה. מדדטת 2צעי שלבדקיום
 השלודום 0לאכים שלשה אלה עליו. נצבים 34שששלשה

שמתלבשים
 4 ט ט %: ט 4 כטךמותגאאאה

 גס6 נמ גמיח 5ע סת6 %רסס מזי ו% זילסוןזיקג6
 ז65 ננין . 6כמרייסו ורסע גפק תתי5ס כ6יכ זסחזו5ע"נ
 כמי~ו וז6י סתעון 6"ר . זג6 תקזתת סכיז זסוס מםלתנרס
 כ6ל"ף . 6דגי וי5יר זכתיכ תתס . 6ן חת6זתל6כץ
 זי65 סתיכין סוו 61לין %י6. סוס סכיגת6 ו'16זל"ת
 ןמת6 !יכן זתחותס גווגין ת5ת ז6יגון ננין . לננס 6וכוס
 פו זג6 תקזתת מתי סוס זל6 תס . ז6תג~ר נניןססת6
 . גס6 ככי ז6יגון 6ל6 יזע סוס ל6 כקדתית5 6תנן65

 . 5בכיס כסלימות6 ו5תו קדיסיה. תל6כין ז6(גון יזפולכמר
 נסורפ 5ש ונפוו שפך סרס 6יס 04 ז6מרוכסע%

 : -י5מק

תרמפתא
 תתר6 כ66מ 6ת4 . תתו6 נ66גי ס' %יו דירא6(

 ס5 פיס5 5יס זיסוכ כנין 6ל6 6מר6. כ6תרול6
 65נרסס קכ"ס ז6מר כסעת6 . זעיס זקיית6מירו
 '%מ עגר א"5 וינן מנרוי עס לית5ך 6כרסס 16ל5תנ~ר
 יות6 דכרת תמר6 6*5 . נרתך תעיק ו6ת סגין תסעיןנן

 ע5 זפכר כפכ6 וכגוו6 זגורמ כ6תון כסז6י לךזרמו
 . %ריתס %רס וירד ג5רן רעכ ויסי זכתיכ .עלת6
 ס~כיקי וקכ"ס . יתסון הןמית נת-יסון זרדסת ת5כיןומיגץ
 פר1ימ עטז קום כיס. לך 5מעכד גס כר יכיל ול6תכל6.
 . 5מטר פיס6 5ש י0נת %ת ממר6 . קכשס 6"5 .זתוך

 כ%6מ סס*ז זיי. כפלערין 656 פ5יס משנ5י 6כ6 5יפ מ"ך,
 : ע"כ מתר6.''

 תורהסתרי

 5ש למניי %מזי . ימו6 64מ י 56ט וירא"

 וסו6 נסי( דמסימנות6 כר61 פלמ6 ככ5 זסוס קןיס5כריס כךהיפ 65סז5ם ננין ויי! דפלת6 כעצהן 6לגינסגיהו%1י(אי~פ'*
 ניס ז6תזכק רז6 67 סמס. פץס !עי( זמסימגחן6ר5 נמת. ו6כ4י 6פר 61 ס6ס5. פממ ת6ן פ506 סתמאסכ

 ןימ( דטסימנית6 פתמ6 . %ד*ק זתרפ6 ר4 . ס6ס5פפם ח5ש. זרנ6 ד6עא 7עע6 זסער6 פק% וי'ו%רסס
 שעע מ%לע ס5פ %ץ שט. %נש 5גפיס פ5סס1 הצס . יתסיתכופ6 ר4 ו6ינמ שץ זרנין זפרץגקיומ5 ום5ל מפר05י 6פמכר ז% קיש6. וסש6 גיסו5מרסיס ד6פנד. מ6ן נש ופ% חו6 זממר6 זרנ6 לוי*ק.ד6 סעס. כפס . קוי% רסיממ כססומ 5כרסס כש פלע דכדיןן

ופתנכע

 הןהרדו
 עא ימול אםמאט העצה של 48 מט יך8! על מהנהנ וטהעולם ורחמים דין חסך מרות הנ' על פרמזים נתניפ מ מט קודש! ההא הממורה פי שעלן4

 עשי אן עצפי
~4 
 בו פפ8יד וורין א?6 שייך אם מפפק הי' 4 . שליח מע*י ?צמו ע*י יותר פנמ שיק כיץ .

 אמר. 8888! ההשש א*םואיש 84ר דבר נסו שצ ט"( והמר: אטד הפ8יוץת שיא על 18פפ ויופ כהפ האחל 8ושת יושב וייא "4לשאשרמ! 8ש שירש לשי 4פצא . קוי*ד נקר*ת ההשפעה מנ-שת ולהי*ך . המש(איע לתשוקת רמז וחום . במלכות החסדיפ להששיע היפורסשירת אל ההסד מדת מן "סדש הו4פעת בשה שנרם 4ך מיח פצות ע*י והשע אבדהפ. קרזשת שרש ההמר מרת חטט ,יון : סיבות88ירת שדאא בושאץל דלעילא ההשפעות ש 8משפיע ברית ,48קר4אע ה"פוד סמירת להשינ אנרהם 4תעלה טילה מצות שי*י 1פ8דמחימנחעא רוא שנקו"ת השחמנה עיי ה*ה ש4 להנהגה 4צצהטת והאפע 88 להששיע מלכות מדת עם העליתיפ איט נטשציפ שעיא מלהמצות 88 עדל להראות 8י 4ו[ האלה: מלאנים ר הייט מי! עצפ: ע" עצמו וץצל בהקב"א שיבמח עצה לו נהן 4ממרח ערליפ חיוכלם היי ואו עדל ה84 ניפל בעצמו להיוה אריך שאשצהל ימול המול "8פק על וירש מן ש*ה ע*י א8 ף8ק 6 שה4 ת8 מבקח~חו.עהי
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 ות)ת . גס וכר כתחו ט)ה6 )%י וכמעי כ6ייר6.ותת)כסן
 כגווגין 6)6 6תמד )6 וקסת נגין . י)סי)6 כנווג6סת
ת)ת"

 ירוק. נוון סותק נוון מוור נוון נווגין ת)65 6גסיססיס0 6'גון 61)ין "סו וו6י ס61 וילכי ויוק וסימק מ,ור

 ו:ין,,ה,%ן"נ;,:יך:ן(ו':ן:,":לין
 ת6ויס ךפאל ע6 סתלס. תן )6סי6 מד . 56סריכווכיסו . 6)ין נווגין כת)ת סכיגס נ)וי %ע וי6 כך וננין .עת0ן ממ*

 . כציכאל 6יסו 1ד6 . כר6 ע) )סרס )כסר6 ומוו6סוון.
 6תתטרן ניויס וכרכ6ן סכין וכ) )יתי% 6תמג6 י.סוננין

 גבךיאל 6יסו ת6 )סזוס )ססכ6 וקו ויתינ6תססר6
 תסער6 וע)ת6 ויגין כ) 0) תתג6 ו6יסו )סמ6)616'סו

וויג"
 'ט 14רנ' סת6 שתמר ככ)6 ו')ס וסתכיוי')ס מנורס 6עון ת)%ע 61)יו וכגין וסת6)6

 )ש ו6תג)י . 0)6י1 כרזין כ)ע )ש 6תנ)י י6 סת6וס6
 כיון קויס6 ,רט6 תניס )שפק6 קכ"ס כט6 )6ו6תג,ר "צי . נדר סחם ו)ק וג6 תקדתת סות ד)6 תס%תג)י6
 ע)ש "תג)י כך ונגין קוי%. "ך% תגיס נפק תיווההנ,ר
 כ5יי6 ש)יתו 61'מן .. קויסץ ורנין כ6ימןסכ'נת6
 ו6ס6 . ע. 4כ)י . %)י הץי !ג6! 6נסיס )ס)ססו6ו"ך6
 6% 6יגון )%רסס רחם כמת ו6תטכיו כ)6 וס5י 6כ)ו)סו
 . 6ת'מוי 1)6 ד6הר6 שיור6 %כסי 606 וססו6 .1ו6י
 גמת קכ) י6כרסם . )יס %1)6 ת)סס6 6ס6 תיכ)610016
 6)סיס ו"צ) . גתיכ תס סכיגת6 ו6סת)ה כיון . תס6ירומ
 ייכ6ו וכהיכ . 23'כ:אל כסדס תסת)ק פיד 6כרסס.מע)
 וססת6 כקזתית6 כתיכ ס)סס ונו'. סדותס סת)6כיססני
 סכיגת6.. 'כסד 6סת)יק יתיג6 ו4סו כשי3:אל 6)6תרין.

 )כתר . 0)ץ6 ע) ת)י6 דדיג6 כסעת6 . כטרכ .סויתם סת)6כיס סני כתיכ ט4יסו ד13נךיאל. ר4נ8אל1חסתחרו
 ו6כרסס ונע,תיס . כ)פייס גננך4אל ו6סחגמ מו6סת)ק
 . ספן תמת חזסעכו רנ)יכס ורמ5ו תש תעס נ6 יקדז,( . ט*כ פכיס %י ד6 וע) כסו. ~כס סכי 16ף 61יס1 )וס.5סת~יכ

 6כרסס ו6כי) מס כ) ופ' ת6 6)ס"ך6שר
 וגסיר ו6כ)י. קהייסו 6נךיכ כך וכגע %י) ק6 6יסונססרס
 6נרסס יוס וכוין . )כיתיס )קרכ6יכי) )6 תס6כ ו6יסו כס כר ו6סעו ותס6כות6 יכי6 ככיתיס5כר:ס

 דוא"
 . 6יסו תם6נ

 מד כדק6 יועין סכע6 )נסר6 )יס סניו 5ע סכי)ס לחש1עכיו
 . )כ)סי סכי)ס תהקגי סוו וסרס ו6כרסס ככיתיס..)יס
 )וכ% %רסם 6עסק ססת6 ת6י . )נפי ו6יסי )נכרי5'סי
 התרמ ונפק 6נרסס ו6 ססור לאזד )6 מעה6 עסוריתן תי נ( וכתיכ . ססור ו6וךי ססור ו6יסו ננין . גס6גנגי
 . ו5גרסס ורנ6 ססו6 )פקנ6 נגין 6תר סעטןו'

 "ך4, כתיכ תס ות)וי סיר4פ6 . )ת)6כין ו6ות*ןונסעת6 כהי6. פ)% כמ )וכ6ס 5תקץ כך ננין !גג( תיס . 6יסו1ת6ן
 6ן תדכ6 מכ1)6 נס6 כני )כ) תוני פס ענעי-נן !נאכס סר6ן ומיין ירג6 כסס61 )6תתקפ6 כגין תיס. תעעגח

תססר6

 י:יי"1רמש ע ש"ס ועבו:מיגומהך* שלעוה אנשרם, בדבית העולם לזה יורדים באיר:שמהלבשים
" ז לש"מ4נאל1 ן%
 ן' דמנ'חלה

 קיז
זו  האלה. גפים בשלשה שכינה ולוי אליי וירא 1"עךצ.

 כ2יכאל. דצא הה הבן. על לשרה לבשר ואחדהד%אות.
 גבךי*אל הצא ווה יישוףללסדום.על

 טצך שבשלם הרעים כל על 0מובה וווא 4שמאל.שוצא

 !ג! 4הא3 השם כחוב בבלכך שיה. יעמכיםשי4

 וער ניפל, וף' של* 6ה מקודם הוה שלא מהבדיזנלות

אש אכל !נכוכלים. שורם לשלשדארר
 אהש הם לאבררם. רחק נחת ונקהשה הכל. וכיה אכלשלהם

 טשעל שתו האשסלדג(ושיף ' רדואורגואכל

 תבש שכתוב כעיכאל. עטדי נסהלק בףד אברדם.מעל

 .. השכעה עם עהלק 40 שעח 23יכאל אלאשני.

 אהדנסתלק
 שה שע

 אבררם * בזטט
 1 עשכ אלע. בוי כן מצל בהם. וכה כן ם תוא לוט.ניצל

 העץ. תחת והשעט רנליכם עעשת טים מעפ נא י69(
 אברדם שאכל מה כל וראה בוא אלעוךא'ר

 חשמר ואכלו. לפנירם וש9יב ולפיכך שנל. דףהבמהרה
 וף' לא 5מא חיש . וכפמאה טחרה בביתואבררם
 וצא. טסא שחה אכרחם ידע אי יביתו. ליעיב אפ"4יכול
 כראף ימים שבעת לשכצר 4 עשה ש טבי4א, 4רעשה
 לכלם. מגירה מו4ים היו ושרה ואבררם . בביתולו
 לטהר אברהם שקשק המעם מה לנורם. תעא לאנשרםדדא

 מתרח. שיצא אברחם וה כרצר אחד. לא מטנא מדצריק כר נ(  שנהוב . טוצר עקרא טוצר שייא לפי"עשים.
 אברדם. של הסצדנה אתזה לתגפ בשביל אמר שסיןר

 בבום. העולם בני למחר התקץ לפיכך ןגק כרם דוא.ומה
 יקח כדעב. מה דברע בראשרת למלאכים. וחהזמיןובשעה

 שירין שחמרם דייא במדרגה להתושק 'בשביל מים. טעםנא
 ממהרם הי' סהכל. ד4נשים לכ4 ממהף דףה יל8יבך (כנ!בה

 *ץ 5ע1 ט י* 9 ש מקומותכיאה

 הזהריו
 קריווו" בשאץ* לננ0 עגה הגימול גל ען ויסוד. סלבות וירישק ?דשק סשירתלהשיג אנרהפ נהעלח מילח 0צות רצש . חאשיח סוד נקיא ווה ריפדא באי שהן העליעות ספיחת עט עקקא בהה מלבות סשירתהטחבר איא פי חחהשזפרות מדרנה נקרא ונפ * ?די*ק *נקרא יסוי על פ-מו היופ וכחפ , ?רשק שקרחה 0לכית על פרש האהל שפתח1היי11

 י הסייפ וק גח זשוד*ן ההפר במדת יתתחא שי 1מ! ו אניהם פררגה החמר למדת רמו פיפ !נט ושיר של ב6עש %' מ6( . הקרושה השכיא * א0 שא שש" ש 4 קורז שהיא 1ג! ותה'. קזלפ הנהגה שהן ירחמיפ דין הפךפרות ח3' על פרטיפ האלה טוני0 ג ןס( האיר.
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 דיה שדיא וכבפ דג11מאה1 סצד ממהרם פי' ע'ז. של8צ
 כלם 2סצאים לנשים, ממדות שרה נם כן לאנשים,סטדר
 אברהם נמע עץ וראה בוא מדנל, מצצרים אצלםשבוצ
 מק.ם בכל העץ מהגדל הןה ולא שם, מדווץ שהיה מקוםבכל
 ובעץ כנען. בארץ מדורו שדה' בומן סלבדבראוי.
 שגדבק ונר בדקב'ה. בו שנדבק מי מכטי וזהדןצא

 ענבט פשם העץ היה בהקכ'ה שגדבק כר זרה.בעבודה
 של בצר שכדבק וכר נאה. 4ל זלי ועשה ראשו. עלעמה
 למעלה. קילים הע וענפץ 0מפ. משתלק הוה הךצא עץע'ז,
 ער משם סר ולא . שהו פעכיח מכעץ אנרהם ת'ש

 הוה מיצר שורה כר נם וכן ועקב'ה, של באם.פץשנדבק
 הבירם אז דקץ. קבלו לא ממא שיי' יכר כקנלו.העץ

 הדיא, עץ תחת דףה כים ומעץ בכהם. ממהרם פז'אבההם
 נסתלכך ודהגץ אליו. המים עלו כרד. מב*לה צריך שין'ומי

 כבילה תדיך סטא. שייא אברהם בו הכיר שענפץ.
 ממא להיתע שנצרך הכיר א דגרם. חרבו 1כי, לא השםטיד,

 וראה בוא ים5ם. שבעת1להשמר
 שאפיוי

 שהזמין בשעה
 לראות בשביל העץ. החת והשע17 להם אמר דמלאכים.את

 , העולם בני לכל ברק דיה דיצא ובעץ שתם.ולבדוק
 ההים עץ שוצא . כך אמר דקבשה שבשביל הךאיעיד
 עץ. תחת %א ועץ. תחת והששו אמר ולפיכך הכל.של
 חמא, רע מוב היעת בעץ ארם. חמא כאשר 8-אהוכא

 כועב. מה לשלם. מיתה ערם פו'. הדעת וסעץשכתוב
 בא באשר תו', החים מעץ נם ולקץ טץ ישלח פןוופעה

 דךדים. עץ שהיא "עולם, את מתכע וף' אחר בעץאברחם.
 : העולם בני לכל האט2הפידין

 ירעו לא וכי . 2ו'  אשתך שוה איה אל4 דיאמרן5(
 ולמה באהל, רנה ששרה דקליוניםמלאנים

 שגמסר מה קק דהפלם. בוה יודעים שאין אלא *יה.כתוב
 לפנעג לאמר הפ ש%א אשתך. שיה איה . לדעתלהם
 כעת אליך אשיב שפב יאמר מרד באהל. דנה שאסרכתן
 כי ארץ, הרך וראה בוא 2ו'. אשתך לשוה בן יגהחיה
 כ4ם, ל1 אנצץ לא לאכל, לפנ4ךנ אברהם שדגיןמרם
 לאכל. ופסעם הבשציה שתה שבעבהי נראה יוד' שלאכדי

 ויאכלו. דויא, בשפרה לו אמרו אז יאכלו. שכתובלאחר
 כבוזיו בשביל אלא שכ4ם. עלהנים שםל*כים דעחך עלהקעלה
 שהם ל9י בוראר. יאכלו אלעשי א'ר כך. נראה אברהםשל
 אברהם להם שגתן מה וכל ניכר. הרה ולא אש. דפיכלאהש
 וכסן! 'למעלה אצלים אברדנ של ישסצץ לפי אצלים.היו

 יצוק אשר פו'. הוה כעת א4ך אשב שנ דיאמרנ(
 שמיי . חמר צרז יוטב שב . אשבשפב

 ביד ולא דצא, הקב"ה של ביוץ חייפע לפיד חהמפתח
 נממרו שלא דנ מפהושת שלשה שלמדפ כבפ אוש-,שלקמ
 ודאי אלא אופב. שב כתוב למה שליח. ביד 4מפמשלא פיאי נשמים, ושל המתים החהת של תלית. של ש4%ח.ביך

 ויאמר כהוב לפיכך היבר. אמי עלמהם זוסך שדייווקבשה
 פתם יאמר שבהוב טגךם בבל חיאה ובוא איך. אשבשוב
 ויאמך. וכי( אחר ולא הברקע מלאך דצא סתם. ויקיאש

 12י. א5חך הי בגךל תשמע שגפע אם ויאטר נ(שכתוב
 משפע אל ויייא שכתוב יקרא. וצא. כו אמר ולאראמר.

המא

 ד6יסו וכתס . דמסש6 תססר6 לון ותדכי . דס"תססר6
 כלסו יטפכוע . 5גסין יודכ6ת סרס גתי ר4כי . לנו3ריןתוכי
 %רסמ כעמ 5י5ג6 ק1י ת6 . תכל6 דכיין לנכייטד6תיין
 ר4תר נכל שיק זיס 6% תתן. דדיוריס 6תי '3כל
 ד6ת6היי ות6ן . כקכ"ס כ"ם ד6ת6חיד ת6ן ידמ סוס6ילג6 וככיש* . דכנפן 3"רפ6 דדיוריס 3סעתמ 3ר . י6ותכדק6
 :כפוי סריס סוס %6ג6 כקכשס ד6ת*יד ת6ן3מ"1.
 . לע.ל6 סליק.ן סוו ומכשי 6מתלק פס %6נ6 ססז6 .דעט כסער* ד6תל4ט1ד וו4א י6ס 5ל6 סל1י ה:כיד ייסיס. פלימסי
 עו תו4ןן 6נהי 651 ליס ו6ד:יר 5גרסם 'דמ סוסכדץ

 דכ"ן ד6יסו ת6ן גתי וסכי דקכשס כתסטגות6דמת6מע
 ידפ כדין ל"ז תק3ל ל6 תם% ד6יסו ות6ן 6ילג6 ליסתקנל
 "יל:6. ססו6 נשחות כיס דתהח ותסייכ6 . כתא לק יתדכי6נרסס
 6סהלקין "%נ6 3%יס. סלקין תיין תיז ע3ילס ד%יךות6ן

 סנעס עפי פם6%. ד6-ע %רסם ידפ כויןעכסף.
 ל6סו4ונ6 זנפי ידמ כדין נני3ן תי6 1;ד, ל6ו ושתע

 ד16תין כפפת6 64פי% מ1י ת6 . יותין ס3פס1ל6סתטר6
 לתמתי כנין . ססן תמת וסספט ,ע 6תר . לתל6כין6ן

 . עלת6 3גי ללל כדיק סוס 6יל% 3ססו6 . 3סוולת3דק
 . ע'ז תהת ול6 . ספן תמת וססטכו כך וכניןלכל6 דמיי 6יל% ד6יט סכי. ק6תר קכשם דכנין 6יטורז6
 מ3 ורע עו3 סדעת 3ען %ס. חכ כד מדות6

 . כתי3 תס לעלת6. תות6 וגרס ונ" סדמת ותטןדכתי3
 הת6 וכד . ונו' סחייס תען נס הקמ ידו יגלמ סןוממס
 . דטי. 6ילנ6 דסו6 . פל66 %קין 6ץרל 63ילנ6 .%רסס

ו5ודפ
 פייפנות5ן

 פלפ" נני לכל
: 

 עעי טו ל6 וכי וגו' 6סתך סרס 6ט 6ליו דיאכשאו8(
 ד6תתסר תס 6ל6 . עלת6 3ס6י ייפי ל6 6ל6 . 6שכתי3 6ת6י %%. סכס דסרס פל6ית65כי

 . תקתס לותר 3מי יל6 . 6סתך סרס 6יס .. לתגדמ6א
 כעפ 6לקי 6סו3 סו3 וי6תר תע 63סל סגס ד5גורכיע
 דעו %ע%. 6ווש מף ת6 ונו/ 6סתך לסרס כן וסנסמיס
 . תידי ליס 5תרו ל6 . %על קטייסו *נרסם 6אעיןל6
 . וי6כלו . כסורס ססי6 לש 6תרו כדץ . ו%ג5ו דכתי13- י לתיכל לסו 6טין ק6 3סורס ססי6 דכנין יתמוי דל6כנין

ש, ידי* ננין 6ל6 . 6כלי מל6י זש%ידפתך  ד6יגון גנין . פ6י וי6כלו 6לפור 6שר . סכי 6פמד 
 6נרסט לון דיס3 תט וכל . 6תטי 1ל6 . 6ס6 דל4כיל6ס6

 : וגס1 לפיל6 5כלי ד6נרסם דתסער6 ננין4%.

 עמק 16י . 131' מט ספת 156ך 6ס31 פע ן9%שכעךג(
 דרא . 5ש ת3פי יסו3 סו3 . 6פ3ש3

 כיי* 1ל6 6ש1 דק3"ס 3ע6 עקתת לתפקד 61תספמ6
 וס61יל וגסתיס. סתפיס ותמייפ זמיס יס5ש3.6יד6 6תתסרי דל6 6יכון תסתשת תלפ דתניגן כתם 6תר6.דסלעם
 46* 6ש3. שנ כתי3 6ת6י דסלימ6 3יד6 %תסרודל6
 וי*מר נמינ ננשכ תלס 6תר עלייסו ק6ש דפס קנ"ספ6י
 סתס וי%ר דכתיג %ר 3כל טי 4ע6 . 6ליך 6סו3סו3
 1י6תר. 'כוו 6מר6 1ל6 ד3רית תל6% סז6 סתס. וינך166

 פו 6לסז ס 3קול תמתע סתופ 06 וילאזר ג(דכתיכ
 תסס מל ויוך" דכתי3 וירי6 סא. מש ק6תר 1ל6וי6תר.

6%
 יץ אח 0 י י י9 ט - . י9 ח מקופתסראה

 הזהרדו
 : הקיושה השכינה הייפ ןט, , דגסופא גהמא נקרא מוונס ולגן .חרע ייי נגר גחירד של עגו-ה להם אין כי חחסר מדת מצד פ" ה?ן : מיד 4פגילה ראוי ה" ולא חטרה טומאה טמא ה" שש 48אי(



 י8נמד קודשלשון ריראזהך הזהרלשון
 עלס 6תר ת:ס 61ל 6( דכהיכ 6תר 610 ת6ן רומר1ל6
 :וכ החמר ?כתינ 0כ6 16ף 6% ת6ן 6תר ג6 . ס'6ל

חסוכ.
 ף6?,-

 כתיכ וכנ"כ . חע"ר כק:"ס 1גל6 סוס. דכריתתל6כ6 סגי ככל 6ל" סיס ת,, ק6תר 1ל6 סתס.
 ":וכ זל5 נגין חג6 . 1 נן וסגס כתיכ %סעת6 ת6י . 6סתך לסרס כן וסכ? . עו' 6לז 6סונ טכוי6תר
 כן וסגס 6תר סמגמן רכי כזכקדתית6'.. 6יט 0נר שדר4"
 מדכמ6 ג:י פל ליס ופגן נסעתת ליס. ככיד 6יתתי מי.כדק6 ל%וי ד16קיר כן סו6 ד6 . יסמע6ל 651 וד6י כן ס61ד6

 סנין וסכפ תיהין כר וי5מק . קרכג6 ל"ש לתיךכוכמ6
 מזח כרגל6 כיס כטיס כעס ד6ילו סכ6. גאש השכיסס .סוס
 לט ועקד . ל6כ'י ליס 6וקיר 61"ט1 . קתש לתיקס יכילל6
 לסרס כן וסגס ד6כוי. רפותיס לטכד ננין 6יחר6.כמד
 גססס כ6יכת זכניגיס . תיתת דנניגיס !סרס כן .":סך
 כספת6 כגיגיס ל6סתלק6 . לסרס כן וטכס תינסי יגפר,תפד

 :רס 6ת סקז וס' זכז'ן פלת5. פל כוי% "2יכדקכ*ס
 . לסרסנן 16סי מצ.ד ונון דעמק כניגיס 5סרס תזכרי ו%ונוע
 1ט6 ת6י "שץו וט6 ס6סל סתח סיטת דשרהנ(

 6יסו. רז6 5ל6 ליס תכפי 6מריו וסי6חמריו.
 דרג6 ד6 . סהסל פתמ 6ץר דסוס מס שתעתוכרס
 זרג6 ליס דלצדי 6חריו 6%1 וכח! זתסיתגות6 פפמ6תת6ס
 תלס סתעת % כפלת6 סרס זסות יות6 ותן .על6ס
 דסות . סותעת וסרט 6מר דנר . ספת6 ססי6 נר .דקנשס
 סתמת אא6 . תילין לתסתע כנין %סל סתמ סרסיתכס
 %רסס % 6חייו. 6%1 4%סס. כס דמתנסר ת5ס%'
 וסרס 6תר סטעון רכי נ( י דסכינת6 חמוף יתינדמס
 סתמו כדי5 ד5ד'ק. סתמ6 ס61 ז6 . ס6סל פתמסותעת
 סר6ן דכלסו ננת . סתמין ס% ונכלוץ טשלתכדפ זכי . ל%י דזכי ת6ן פל6ין. פתמין ס6ר כל 5תמזוןפתמ6 1כס6י 'כע! כ"ם ל6ע6ל6 קדת6ס סתמ6 ד6 . 5דק ספרילי

 סוס דרנ6 65י 6נרסס 6תנסר כד כך כנין . !%פלש
 וש סחס5 סתמ ס61 ת6 . סוס ת6ן כתיכ 651 1י6תר.מיס. כפת 6ליך %ע סוכ וי6תר דכתיכ ד6תתר כתס .6תר
 סוס דל6 ת6י פתש תליל דסוס זרג6 ס6י סותמת סרסד6

 דסוס ס6סל סתמ סהץפת וסרס זכתינ ד% תקותתסתפת
 לסרס כן וסנס מיס כפת 6ליך 6סוכ שכ . 1"תרתכסר
 . ד%רסס לנכט דקכ"ס מכיכות6 ס61 כתט טי ת66סתך.
 6תכסר ד6תגזר לנתר ד6תגזר פד י5הק תגיס גפיק 65דס6
 1% 6תמי ל6 ופד קדיס6 זרע6 כדין ד6יסו ננין כי5מקכיס
 כו זרפו 6סר דכתיכ כתס 6יסו צזין . קזיס6 זרפ66יסו
 ד%יס זרמ6 6100 %רסס 6תגזר ל6 פד מד ותן .לתינסו
 כפרלס 61מדכק פרלס נט דנפק נגין . קויס6 %טל6

 . קד'כ6 כגו זרפ6 0סו6 נפק ד6תג"ך 5כתר !)6(לתת6
 6כרסס 61תזנק ו5נ! לפיל6 %61יז דלמילמ כקדופס61תדכק

 ימות כדק6נדרג'ס
 כיתש. נ6יס ת6י ניתיס נ6'ס קגיס יסרס דאברהמ7(

 ת6ס מד לסו. כדין ד6תחוי דיוחיןספורין

 עלה "מר סשה חשל 6(  שכת1ב א0ר. דצא. מי אמר%א
 שעב ויאמר שכדעב כאן אף הוא. טי אמר וףא ה'.אל

 אלה בכל אלא דיה. מי אמר ילא סתם. יאמראשוב.
 כהוב ולפיכך נאמר. ברקב'ה ודגל היה. הבריהמלאך
 כפן  אשתך.  לשרה בן והנה ומ'. אליך אשוב שיביאם-
 יחשיב  שלא בשביל אלא לך. בן והנה כהוב שלאהטעם
 בן. ודנה אמר שמעין רבי . כבהרולה יהיה רגר מןשתה
 לאבץ שכבר בן וצא זה ישמעאל. ולא בוראי בן וצאוה

 רגהבח. נבי 4 שעקיו בשעה אהו. כבר איטתיכראוק
 שנים ושבז שלשים בן ויצחק ל49כן, שתו להישבורצה
 אחת. בדגל ט טעט היה שא"ץ זש. היה יאברהםהוה.
 ועקרו י אביו את כבר תזא יפנט. לעמד יכול דך.לא

 לשרה בן וךגה . אביו רשון לעשית כשביל אחד.ככבש
 פשה נצטערה שבשבי% מהה. שבשבילו לשיה בןאשהך.
 בשעה עבהיו לילזעלות לשרדע בן ורנה ממנה. קרצאהער

 שרה את פקר וה' שאז העורם. על ברין יושבשדקב-ה
 וע'כ !;'ו יצחק של זכותו בשביל שיה נזכרת ווריפו'.

 : לשרה בןדוא
 והוא מה אחרט. ווצא האהל פתח שמעת דשרךץנ(

 יוא. סוך אלא לום-. צריך אחריו הזאאחריו.
 מררנה % . האהל פהח אומר שיוה מה שומעתושרה

 סררנה * שרצרה אחריו, והוא יכח, האבונה פתחהתחתונה
 רבר שמעה לא לם בע שרה שריהה הים וטןהעליעהע
 שורהה שימעה. ושרה אחר רבר ההיא. בשעה כלבדהקב'דס
 שמעה היא היברים. לשמוע בשביל האהל פתח שיהעשבה
 אברהם וה אחריו. ווצא אברהם. ט שנתבשר הוהרבר
 ושיה אמר שפעון רבי ג( השכינה, אחורי יושבשהוה
 פתדצ כם'ש צד'ק. של רפתח יצא וה האהל. פתחשומעה
 ובפהח !נע! בו ליכנם דיאשון פתח זה צדק. ששץ5י
 מהשינ שזטה מי העדיונים. פתחים שאר כל נראיםהוה
 וונים שכלם לפי רפתחים. שאר ובכל בו להביו צכה הזה.פתח
 היתה ע בדדגה אברדס. כשנהבשר לפיכך .. יל(עליו

 כעת אליך אשצב שוב ויאמר שנהוב שטעבאר כמואומרת.
 ועל האהל. פהה הוא ווה דךה. כה כהוב ולא ויאמר.דרה.
 שלא מה עמו. מרברת שהשעה % מדרנה שעמעת שרהכן

 שהוה האהל פתח שעמעת ושרה  שכהוב לזה. מ9רםשמעה
 לשדה בן וונה חיה כעת אליך אשב שוב ואומר.סבשר
 אבררם. אל וקב"ה אהכת דהא כמה וראה בואאשתך.
 טעבשר שניביל לאחר שגימול. ער יצחק ממט הצא לאשמיי
 אין שגימול ומרם קודש. חיע ווטה שהוא לפי ביצו"4בו
 בו זרעו אשר שכחוב כמו וצא ועתה . ידש חיעוךא

 ש% רחרע איי אבררס. שנימול מרם ה%אה ובהחלמיגרצ.
 בוערלה ערבק הערלה. בבעך שיצא לפ4 מודש. היהלא

 ש-ושה, בחוך דוצץ זדע יצא שנימול לאחר 6:1ולמטה
 אבררגם ונרבק ו5נ! למעלה ודץליר שלמעלה ב9-ושהונרבק

 : כר%יבמדרנוי
 בימים. באים מה בימים. באים ז9ים הלה דאברהם7(

 מאה לאחר 5הם. או שראה ורמיםקצב
%אחד

 קנ דף ז( קנ דף ג( . קנ ד4 ג( ג-ד אות ש םקומיתמראטע

 פתח חגקרחה השכיגה דברי שמעה שרה פי' אח, : יצחק עקרת ,נות לה,כיר כדי שורה 4אץ פקר וול הפרשה בריה יווראל ששרץ"ח
!

 : עהק נשמת של הקדושה הנשמה מלטעלה להמשיך גבדש שהי פה%ט : ר(קדמוני נהש של חלק1 הטופאא כה הייע ה6( , שפע בה  ולהשפיע עמה לדשדוונ עליה הטנים עליעות ספירות שו*ר גל נראיןפלטת שגם4ירת פי' מ( : מלנות שג9יאת האחרעה ספירה היינו ןכטן . להוצגינה מרבבה א1 שהי' מיבאל המלאך עשי הגן נשורת הא"ן
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 באים וננו כראי הימים בקצבת בימים נכנט תשהרם.יאחר
 להכנם. היום שנחשך . היום בא כי שכתוי כמוביטים.
 עצסה דרנישה יהשעה ובאותה כנערם. שיח לשיה להטתחדל
 דצא שהרי זגמ. ואיני אנמרה ולפיכך ,75י אחרבעדון

 : זקן שדיא לפי ליר. לה ראץאינו
 ר' . סדום פני על וייטקיפי האנשים סשם ןיקנמן6(

 טבה הקכ'ה נידג כמה וראה נוא אמר אלעשיי
 שאפילו בדרכיו. הה.ל:.ם לאותן שכן וכל הבדיזת. כלעם
 אורע שאיהב (מי טים דצא העולם. לרת שרוצהבזטן
 בשעה שלמדמ 4ם. 4ע הריא דין שיבוא מרם במצוה.6טרו
 רךא. .מה סהנה. לו שילח איש לאיזר אוהבשדקב'י
 ערה סמשיך דצא בו שז.כה וכיון ב.. שריכה בשבילעני.
 על אוחו ופירס ריסין, בחינת מיד דגסשך ח0ר. שלדום
 המחבל אותו לם. 4ע הרין שכשיבוא כדי אותי. ורושםראשו
 אז דיושם. אותו ורואה עיניו זוקש שכאשר בו. נזהרעי'

 בסד הקב"ה לו הקדים לפיכך בו. ונאהר סממטסהלק
 סדום, על דין להביא הקב"ה כשבקש וראה יבזא6כוה.
 עמהם. לונוית מהנה לו ושלח לאברהם. תחלה מזכההי'

 אלהיס ויזכר זש"כ טשם. אודו בן לומ אה להצילבשביל
 ויזכר כקוב ולא ההפבה. סתוה לומ את ו"פלח אברדםאת

 ,יזכר. וסהי נייל. אברהם של בזכותו שדיי לום. אהאלהים
 המלאכים. שלשנע אותן עם מקורם שהכה טה לושחכר
 שמךין גשקה אנשים. עם בצרקה הזוכה אדם זהנדסיון
 שבבל לפי ש"שה. ההיא לצ94ץ עכר ו:קב'ה בעולם.שודה
 בזמן ואפילו לטעלדג עליו כך נבתב האים. שהוכה"טן

 וזכה שעיפה דיץא לטובה זוכר והקכ'ה עלע. שורהשהדין
 לו הקרים לפיכך ממות. תציל וצרקה כסשש האנשים.עם

 היאה בוא ללום. ויציל שיזכה בשביל לאברדם.הקכ"ה
 אברדם להם שדתקין הסעודה סאהה האנשים. משםויקוסו
 טאנל וכל בהם. וכה היו שסלאכים פי על ואף בהם,חכה
 בדם. לזכות אברדם בשביל כלום. ססנו נשאר לאדציא

 "מי'שמצס כי" ג:כן מף2מןג:סענל:גתנעם
  נרעק קתהת סעת6 וססי6 כגסיס 6ורמ )סרס )סיותח7)

 ה.סו ךסה . ,קן ומוגי רירס % ,ש ::ג 6חר6נמ7וג6

 ר' . סד,ט פגי ט5 ו'סקשו סהגס'ס תכס דיקמי6(

נותג56זנעי
 %.5 קת5

 )יס 5ץ16ח:לחיס נר2 6יט
 נסעת6 ךש )ע)ת6 ך'נ6 סכו6 יית' 65 עד נמ5ס5מזכ'

 וכיון . ניס 7יזכי כג'ןמסכג6
 דזכע

 ע)יס 6תסיך 6יסי ניס

 מחנ65 ססו6 . )מ5מ6 ךינ6 יית' ךכן נג'ן 5יס ורסיס%יס"ס

 כתס רוכ"ס ליס 6ר,דיס כך מיני 1ס ופךסר תגיס6סת)ק

 טץסן זפ "ו,קימ
 6)גיס וטכר סס*ן . מתמן 5שס נר ל1וס 5ס,נ6נמן

 ויזכר. ות6י . 6סתזיכ ך6נרסס נגותיס 7ס6 ל01. %06סיס

 עס ג י5ג' %י- ך6כנוונ6
 ננ":ס6.תנסעת66כ'ן

 'ו
 6ךכר קכ"ס נט5מ6סר'6

 5יס.
 15 5י-4ס'6

 7ככ5 כג'ן . ךטכן

 עקו: וילה, 5ק: ?יג4נגף
 6נרי.ס 5ק ך6תקין סעו7ס מסי614 . "מדס תססוינעתו

 ס6 ת'ת6 ו6י . 6ת6כי5 ך5סון %ס6 . וי15% כת'נךס6

 ע"ןיי:ין:" ו11 11"..(""נ"י:יינ,",ימ41
 יו;שענ"
 % ,וו, מצו " ;

 שם מד השגוים. מן קדשך ממעק השקיפד נ( שםוכתוב
 לשלחם. עמם דולך ואברהם 'לטעדם. כאן "שלרחמים.
 שמלאכים ידע שאכרדם תאטר אם אסא א"ר לויד. רהם"שות
 שדיה אע"פ אלעזר א'ר אלא ליר. יהם עשה לסהדם.
 עמהם עשה זנשים. עם לעש1ת יגיל שדיה מהיודע.
 לאויחים. לויה לעשוק לאדם לו נצרך שכך לפי *פחם.1יוה
 נגלה עמהם דצלך דףה דצא וכאשר תולה. בשה דנלשדדי

יקב"ה
 דגרסנ, נ( נץ אא ט 19. ש " מקוטתנ%יאה

 1פןךא4ייע'1ג;"'"י"ני"'יל
יש פי%קיפ:פ*פ ג1

 הזהרדו
 חהה ני משר*פ ט4ת של הקץ גענור ישאק ת1לרות ומן שיגיע ירמו  ק*ץ. האמ ותשעיפ מאה שושאשי 4צש יתנןאנן

 להיוא כבר חדל חויא "פן שעד הנדעכ '8רש לבן . גרה שפרמח היימ מ" : כיזעע יצחק תולרוה פעת שימנחצ1קץ
 : לעיל במנר אגרה8 של אערשע חמפר מרת מבא ל0עלח גיעני0 המלאבים כי מ0ו אצ5ה: שף2ף נעשה ושעמבנשיפ
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 מ%רסס %י סתכמי 6מ- וס' וכתע ו%וסס פליסקכשס
 . פהסון 16יל פס וקנ"ס ננין ויגיס. עית פ6 91.ום'
 %סיך 6ימ למגריס לויס פכיו כ"ג כו מ1ית6

 ליס לסזנ6 %ורמ6 פהיס וליסך . נסדיס ל6תחנר36סכיגת6
 ל6ספי61 ל3וויי גס לנר ליס נפי כךוננין

 6*ר פסס %י 6סר מ%רסס 6כי 5תכסס 6ת4 ך1ץ*6(
 ליס לעסוי . ל%רסס 6רפ6 כל "טנ קכ*םיסתס

 6תס 6סר ס7-6 כל 6ת כי וכ9נ . לפלעין ילות66מסכת
 . וט' חך% פיגיך ג6 ס6 וכתינ ולזרפך. 6תגכס לךרו%
 קכ*ם %ור . 6לין 6סוין ל6פקר6 %עריך גן"ס1לנתו
 וכתיכ )כ%1 6כ, הצ6 . ל6נרס8 6רפי ית שכיתככר
 1ל6 נגין לתממי לי י6ות 1ל6 גתתיך. גוים סמון %כי

 כך וננין %סני. %רסס )ש וגן"ת ל%וסון16ופ
 פ6גרסס 6מ סתכסס 6תר חו סס-ו 4ס. ל16א%ערו
 . ו%רסס פגותכות6 מד ת6 6% 6"ר פוסס 6גי6סר

 ופס רכס. כי ופהורס סדדס זפקפ קכ*ם ד6*ל61פ"ג
 ויכ6 למפנד וכפי ליס 1לעופ פפיס ו6ההיך 61כל

 ויג6 ניס יפניו 1)6 לל1ס לש לסזכ6 קתץם נפ6 )6כסווס
 61 של . פונדוי תן 6נר6 למתנפ 1)6 ננץ טס%מ6י
 וכתע ו%רסס כמגש 4ס ומיכ ל6ע קנשסס3מ
 ום'. סספכס מתל ל1ע 6ת וש)מ 6גרטס 6ת אלסיסויגר

 עפמ6 מ6י . ופ15ס גדע %ה "סוס פע דא-רהםג(
 ו%י4 ל5ודפ6 ננין %6 . סכ6 61נרכס

 וס6 6סתגי 65 פ)מ6 פל נוי% מעינ וקנ"סנספת6
 ונסעת6 מו6 כרג% על6 . ו6 פל ונרממי 61 פ) נדיג6יתע
 זתגין ר5ק פת ס' לך תפלתי אגי כפיכ 1ס6 6רקמו6
 ומגץ %ון. פת 4פ ו%ו הפין %ון פתד6יסו
 ממגין ו6ספכמ אגין . פפפ ו% חמגיןדסתפ
 נסעש קר5צסע כסת151 ס' ורסו נ( וכתיכ שתכמ1)6
 מד ל6תל כק ל5נור. כ16 ל"תיו כ* 6לפזר 6"ר .גדע
 סקע ו6יסו . )%רסס )יס נרך כך כבץ . פלמ6 לטליוכ6ן
 נסכרה*ס וס6רו ססמיס מולוות 6)ס דכתע . פ)מ6ככו
 תגיגן סכי . ס)סש ננימערי6 שףס . כ%רס"סותגיגן
 כמס . 3פ)מ6 ודר6 ור6 נכל ןה*ס 16מץ 5מקשמלתין

 . ל%רססד16מין
 ורך חמרו ונף נגע 6ת י15ס 6סו )מפן 9פתע נבי7(

 וסתרו וכתיכ כיין וכי . ומספע 5דקס לפסהעס'
 וף 61פר פתטן רט נכס ן וג קכ*ם ד6 . 1מספע5וקס ומ6י . הוספס 5וקס פוסס קו6 ככיכול . ו%רייפ66ימף וכעיר מ6ן 6ל4 ומספע 5וקס לפסות 6מ6י . כףדרך
 . זמ6רעאן כיר4י6 , מסנ"מין 1ל6 ייעין דל6 כס6. לכגיל1ן
 6מל ומסכג6 15קמיס % מזי פ6 . ל8סכגי %קסדיסע מ* 6ימ6 פה "" יומ6 נכ) קדיס4 0ת6 פכיומ6ן
 לפי65 פגןו ס61 . )מנשכס6 5וקס לש ועאנ %1ן 51תן5ד"ק ד6קךי 6תר מ6. גדיג6 9כלאס9 וכל נויג6.גיס
 6י)ג6 61 ד%קשס ננץ . י15ת כדק6 ס)יס קקיס6סמ6
 כדין 4יק עאכ חן . ל%שק עהנ %1ק*ס ויע,דמיי

6תמכר

 מאברהם אני המכמה אמר וה' שכתוב אברהם. עלהקב"ה
 עמהם. דצלך דןה שהקב'ה לפי דינו. ובית וצא וה'.תו'.
 ממשיך דצא לחברו. לויה ישה הארם כאשר חאאהבוא

 להצילו. דתה בהרך עמו וללכת עמו. ו4זתחברלהשכינה
 : לאורדרם ללות לארם 4 נצרך1ופיכך

 א'ר שץה. שי אשי מאברהם אני ר0כםה אטר דןץ'6(
 4 להעת לאברהם. הארץ כל מק וקב"היוצדה

 אתה אשר הארץ לל את כי שכתוב לעול6. טחלהאההז
 תו'. וראה עיניך נא שא וכרמב ולזרעך, אהשבה לךרואה
 הקב'ה אמר האלה. מקומו;ע לאקור הקנ'ה שבקשוזששר
 שכתוב לכלם. אב עזא לאבדהם. הארץ את טשתיכבר
 1לא הבנים למהמע לי נאה ולא טזתיך. נרם רגממ אבכי

 דרה %פיכך אורגי. אבויהם לו ש9יאתי 4אביהם,*ידיע
 מאברהם אני המכמה אמר וה' זש"כ לו. לדצריעצדיך
 אברהם. של ענוקגיתו וראה בש אבא א"ר עושה. אניאשר

 ו*שץר רכה. כי ועפרה סרום זעקת הקב"ה שא'לשץע"פ
 דין. בו יעשה ולא לום את שיציל מלפניו בקש לאבסרזם. דיו לעשת שרוצה וההייוע עמו לרבר שהאריך אלהכל
 כן 1על מעשיו. על שכר יתבע של5 בושביל רגמעם.מה
 שכדעב אברהם. בזכות אותו והצל מם את רקב-השלח
 ו תו' ההפכה כדעך לום את ףשלח אברחמ את א4דיסףזכר

 של המעם סה ועים. נתל לטי ץיה הע דאברהםנ(
 שאפילו להודיע. בשביל אלא באן. זוברכה

 שהץ נשדגה. לא הע%ם על ברין יושכ שהקכךהבשעה
 ובשעה אחד נרנע והכל זה. על וברחמים זה *ל בדיןעשב
 פעמים רצון. עת ה' לך תפלתי ואני כתוב חהרי אר"יאחת.
 פעמים רצץ. עת דיא שאין אעמים רצון עתשרוא
 שעמים שנמצא פעמים שמע. שאעו ופעמים תפלהשמע
 אחר לסכךם כאן לצבור. כא לידרד כאן אלעשי א'ריץב. בהימצ קיאודצ ברמצש ה' ררשו ג( שכתוב נמצא.שאט
 שקול שדגא לאבררס, מברך היה לפיכך העולם. לכלוכאן
 כרברא.ם. והארץ השמים תולרות אלה שכתוב העולם.ככל

 לסדט כך שלשים. בנימסריא עו'ה באברה"ם.41מדט
 כמו לוןלם. ורור רור בכל הקב'ה מזמין צדיקיםשלוים

 ; אברדם אתשהזמין
 דרך ושמרו נו' בניו את יווזה אשר למען יייהע כי7(

 ושמרו ץכדעב כען ההלא ומשפם, צריץ לעשתה'
 שועמר מי אלא ומשפם. צדקה לעשות כתב למה ה'.דרך
 ומוצ ומשפם. צדקה עושה וצא, כביכול התהיה.דרכי
 וי ואסר שמעון רבי בבה 41ן הקב"ה זה וםשפם.צדקה
 רבונם. בכבוד ממתכל:ם ואין יודעש שאין לפשרם.לה6
 שזה חדע הלא ו5זו יום בבל וזקיוש שם דהעופה דואמי
 נקשר שהעני ושביארו האאה בוא לענחם. צד9-, המתןוזא

 שנקיא חמקום הוי דוא. ביין סאכלו וכל ודץ.במרת
 ורהי' למעיה עושה דצא לק~י. צדקה קנותו 1םי 1נק,צד'ק
 עץ דיא שידק"ה לפי כראף. בשלב9ק ר,,קדחשהתם
 אז לצדק משפיע וכאשר לצר'ק. פשפיע וצרק'ה מט,דציים

מתחבר
 9ג. גיף ט גץ ק4, 0 9: 9 0 9: 9 ש מיכותטראה

 הצהריו

 גו:.::י,4זה':הו',:ש קע!ץ:':,מך:4~1, מןנ .ענו':::צ%ה;ך יוהויך
 הייט ;נח[ . הקתש שם עשאת חיינו . אדנא השם עם הוי"ה השס ושכיגתיח קוב"ה עלר שטיפ פה א0 : 84ע" הף"ה .ושנינתיה
 ומ9רח , השמש טן רק אורה לה שאין הלבגה מע * הספיחת ששו גה שמשפיעימ מה אלא כלום פגוןשה לה ן4ת פק8ל גחףמלג1*ת
 נ' י"יר נע,4ת צר9ז פשא וצא . ניא הף*ה הוח ופירה , המששיע בה ת9פ עע "גזץיא ת8אר*ה גא4יץש איואו 8ח9 1 אר4ייהשם
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 שעחטה ומי בשלכות. נמצא הקדוש חהשם בזאת. זהטעחבר
 הקריש שם שיהיה עעשה כאילו ודאי לסמה. דטאתתתעורת
 אלה. טעשרר כך לטטה עושה שדצא כדמיוןבשלמות4

 עת. בכל צדוץ ענשה משפם ע%מרי אווי *ן כד%בוע'כ
 אותו עושה דצא כביכול 1"( וקכ'ה זה צדקשהעושה
 לפיכך לטעלה. דקדוש השם לעש%ת קאכה חל9אשרי
 נהעורר שהרי לשמה. צדשו ודוקא דגל. על עליהצדקה
 הקהוש השם כל 4רהיות ביחר. להברם לצרשקצדק'ה

 : -כראף
 א'ר גו'. רבה כי חמרה מהם חקע ה' דיאמרק

 זעקת לאברדם דקב'ה א"ל וראה טאאלשר
 לכל עועדם שדם מה לפני עלה שהיי .מרים
 ועמזרה. בסדום יכנמו שלא ששים רנלי שמנשהע%ם.
 מ"גוש דלו רנל מני דנשכחים נר מעם טחל פרץ נ(שכתוב
 בני לאחען דנחל פה*ץ דן' פרצה נר. מעם ט,ל פרץנעו.

 לאכל שנהן מי כשראו שכלם לשם.  שגמטהעולם
 חה דנהר. בוומק אותו משליכים הע אחר. לאישולשתות
 הט העולם בני כל וע'כ %ך. נ'כ לו עש% הלחם סהםשלקח
 ומי שמה. בוא לבלתי רנליהם שסנש רנל. מנינשכחים
 לא כי ברעב. ניפם טענים שהי נש. כ"גהט ד6 שמהשבא
 בני משאר צזיאו עשוגה ולשתות. לאכל ל1 %חניםהיו

 טמים שהה מענלוועיה. נש ד( ככתוב נש ה%קהעולם.
 השטים שפות ואפילו לשם. לכנוס שלא עקים הררך במענלללכת
 גו'. עים ידעו לא טעיב ס( שכהוב שמה. לבואנמנש
 ועל עמורה ועל סדום על שועק היה הע,לם כלול8יכך
 כי ועכורה סחם זעקת הע. אחר בדמיץ שכלם הערים.כל
 מאד. כבדה כי וחמאתם א'ל למה. אברהם א"לרבה.

 : ואראה נא ארדהלפיכך
 כלה. עו% אלי הבאה המעקעה ואראה נא ארדה0

 ט צ הכל ודי4 ואראה. נא ארדה 6מר צהךשמ'
 באיזה ע4הם להשגיח היא וטאת ראיה השראה. ו"6ןיוידה חיי הדין. לטדרגה הרדמים מדרנת מן נא ארדהאלא
 לרעה. ראיה ומצאט למוב ראיה מצאט איתם* "ייז
 ץדע ישראל בני את אלהים ירא י( שכתוב לכוב.ראיה
 לדשניח ואראה. נא ארדה שכתוב לרעה. ראיהאלדים.
 מאברהם. אני דבכמה הקב"ה אמר וע'כ ברין.ע4הם

 סוזם זעקת כהוב שדיי לומד. צריך דכצעקתםהכצעקתה.
 מהו אלא הכצער%זה. ולמה היו. ש-ם חפתיועמורה.

 שבך 14ם. בכל דין דועובעת דיין נזירת ידגצעקתה.
 הקב"ה מלפני ותבעה הרץ מרת עמדה שנים הרבהלמדמ.
 צועקת הדץ ששדת לפי יומף. את יוסף אוד שטכרו עליץ
 אלי. הבאה כיץ אלי. הנאה דכצעקתה כו%ב וע"כ רץ.%
 שבה. היא וכביי באה דיא בערב כמש'כ מוד. הואזה
 אפשר כך. אסר לבר כלה. עשו ומט ת9יד אלי הבאהחהו

 וטפקד זה עם סדבר ראה בר דמלאכים. לא%קתאמר
 אלא עטדו שברשוו;1 כך. אמר לאברהם שא ו"נ[לאחר

 אברהם זה אלא לוטר. צריך עשה עשו. ולמהד%טס%טות.
 להמלאכים כך שאמר עשו. ד'א ממט. פרה ש%אוהשכעה

 4,11 ין "%" "י,י"ב,"2
טוג

 %גי,%ספזנגזס מיי כפ:ן
 5,ס.: קסני ט6

 ש'יע עיניושמו?:1
 4ד ,ס'. ונ; י תשף: סןש -ו י 1.אפרק

 '%.4נצעהנןני%ען'1 "'בנ'ןיי"'עפהעיךן5שן
 יי'י 65 י:ו 5ן",ן שט12יי:5ת6יצי,ג, ום5 1~,:נ 5,גפי:5,ג 1 בקיש":מך 1'%וי14

א .זונו גגסיץ:י מ ?נ4" א "41   * . 
ט 6%1ס נ6 ארדהי(  . כלס עסו 46 סנ6ס 

 קוסיינו דדינ6 5דרנ6 י תדרנ6 נ6 6רוס656

 =1'ש ו;:שול"ן'לימ1'ל
 6ניסת6 י 6ן:'ןרגטס י 5נש .נדי"'ס"ייסו

 לחסנ"6

שביל1ץ2שלפא
 1: 2 י:ש קמ"שו"%'ע2,2

 6י ק6טר. ן כ5ס טסו ותנ[ פויר 56י סנ6ס ס"י6

 פ;::9גא י"נ יה'"""3
 נ סטת ,( קס: צף ו( ני" 6י,ג ס( ס מגגי נ( ג-ח הטג 0 קס לף ג( 9י 4ש 4 מקומותמראה

 ךייי;ךזיך
 נליכיל פי 4ן ב"%נ4" ""ןיש הום אין היוצר זה בלת* כי . הקדוש הו4ט שלמות ענין ווהו . ושכינתיה קובשה י4וד שגקראהיג%ת

 %ג "גני:גי 4% 4יי וגו::%:יב2'ת גמה,נציןנצג,בזען ._ן",יעיםן ,ועיע"םטן%1י4שצ%נהו



 91סו קודשישון ןיראןהך הזהרלשון

 חסת:הין וסוו תמן ותיג'ן דסוו ננין . ל%רסס ד6תמרמס
 כתרנומו . פסו 6מר דכר טסו וע*ד . דיג6)מטכד

 1מ17טנדו
 . רסע טס )ן'ק תססס ס6ף 1'6מר 6נרסס ךיבשן5(

 ת6 כ6כרסס דרמתגות5 6כ6 ממ6 מ6ן 'סודס6*ר
 לפג' כ6 כסר כל קל לכמ 6לסיס וי6מר כתיכ כגמסזי
 מידי ליס 6מר 1ל6 ו6סתיק גסר טני תכת י טסםזנו'
 זטקת קנשס ד6*) נסטח6 כ%רסס 6נל רממי כט16)6
 מיד . ונו' ו6ר6ס ג6 6רדס ונו' רכס כי וטמורססדוס
 6שר רסט. טס 5דיק תססס ס6פ ה6מר %רסס ויגסכהיג
 עניד ל6 נמ י6ות כדק6 סל'מו טנד ל6 %רסס 16ף"לעזר
 . '6ות כדק6 דינ6 תנט 6נרריס ס6י 1ל6 %י ל6קידי
 . טסרס טד מחמסיס וס6ר' . ה"נ6 טס ,כ% 'מותזל6
 ד6מר כך וכין כך כין רחת' כט6 דל6 6סליס 1ל6ענד
 טנד מ6ן %) טוכדוי 6גר למתכט כטינ6 ל6"כרסס
 תסר סרו קכ"ס ד6מר דכיון מסס ד6 '6ות כדק6ס)'תו
 תס מיד ונו' מסכס פנ) לייס טסו )1יתיס 5סר סדרךקן

 סלחתי ליס ד6מר טד מתחן וז ול5 חסו. דכ)סו גנ על"ף כתנת. 5סר מספרך ג6 מחג' 6ין ו% מס6תס תס6"ס וטתס ד6תר טד . יט' 6)סיו ס' פג' 6ת מסס ויחל)ת'כ
 כפ 5סתכמ 6' 6ל6 6סבמ ל6 6כרסס 6כלגדכריך
 דינץ גס כר כעלמ6 סחס ל6 ד6 1טל )6 ל6ו ו6סזכ6י
 וי6תר %רסס וינם . מיותנ6 רעי6 ד6יסו כנוסס דריסטל

 סר6 מחסיס סס ימ165ן 6ולי ד6 ליותנט גרתיס"תקין
 ד6יטו עסרס טד ומס[ למגדט סירות6 ד6יסוקחתסיס
 6)ץ טסרס טד י)מק 5*ר דרנין דכל סו%שמיך6ס
 סר6 כך כנין . סכפוריס ליוס ססגס ר6ס רכין יומיןשסרס
 מכ6ן 6תר לטסרס דתע6 וכיון פסרס פן"ממשס
 ל כך ננין ופו( כתסוכס דק"מ5 6תר 610 ל,שילהת6

 מעסרס )תוו6גמת
 יוסי 6*ר . ום' נטרכ סוותי סמל6כיס צי ךיבאו)(

 כקסר ס' וילך לטיל6. כתינ מס מזי%
 סכיגת6 ד6תסרס כיון דס6 6נרסס 6ל לדנרולס

 סמל6כיס סגי ויכ16 כדין ל6תריס תכ 4כרסס .מ6כרסס
 6יגון ו5סת6רו . נסכיגת6 %תלק מד דס6 . כפרכסוומס
 . עטת6 מ6י . כתרייסו רסע לוע ל1ן דמת6 כהןתרין
 ו"יכ לכיתיס לון 6טיל 6יסו 5ת'ין וסח 6יטן כלוכי
 דס6 ל'ס. קסל'ן ל6 סיך תת6 ונגי . ,לווסתי ל-יכללון

 פת6 יסכת דלוס דכרת'ס סו6. ות6י . וינ6 טכדו)כרת'ס
 מסינ . נלילי6 דסום ננין 6ל6 )רעי ו%לוס טד"יגר6 כריס ו6ותכוס דוכס6 ספוס כס ידפו . פני6 למו7גסת6
 לנית6. ו6ט* כחן ז6 כל ועס . מת6 נכי ליס יסתכלוןזל6

 "ור  1יון פפמון מפי  ו5כרממ ויוקה6 6פר תו'ס6 ורני שקיס רכי לקר6תס ויקס לוע ויר6 דגתיכ"נתרייסו. לוע רסע 6מ6י י%ק 6'ר . לנית6 %1מרו כלסו5תכגסו
 ףקם 6ע 41ר6 טכ6 כתיכ טליחצ 5פי5 סכימש54זר

 14ן מט . ס41סל משומ לקר6פס וירן סתס וכתיכלקר6תס.
 . ליס מנטי % בט . נ6 כארו . עשו נוץ ול"תג6ל"ף %נ" נ6 סנס ושפר סנינסונ ספ4 סס% 5קף  סכינת5.מץ6
 ד63 ננין יגי% כא(רגיס לון )4יר6 6% %. כארות6י

 נטצאים והיו שם מעמנים שרה לפי לאכרהם. שאמרמה
 כתרטנצ עשו. ר'א עשו. אמר וע"כ הרץ. ועשוהשם

 י 1ת7[עבדו
 רשע, עם צדיק תספה האף ףאמר אברהם דיגזצ6(

 בוא כאברהם. רוצק אב ראה מי ה טעיא"ר
 לפני בא בשר כל קא לנח אלהים ויאמר כתיב בנחחיאה
 כלום. לו אמר ולא נח  וור:ק נפר. עצי תבה לך עשהונו'.
 ועזז הקב"ה שא"ל בשעה אברהם אבל רחמים. בקשולא
 מיד 1!צ', ואראה נא ארדה וט', רבה כי ועמורהסדום
 עשה לא נח בראוי. בשלמות עשה לא  אברהם  ףטרא א"ר רשע. עם צדיק ,תספה האף יאמר אברהם יינשכתוב

 כראוי. הדץ שיהי' תבע אברהם נך. ולא בך4
 עשרה. עד מחמשים וההחיל הו[ייב. עם  וחכאי ימאשלא
 שאמר כך. ובין כך בין החמים בקש שלא טטר. ולאעשה

 עשה סי אבי מעשי. שכר לתבע מבקש אינניאברהם
 סהר סרו הקב"ה שאמר שכען משה. וה כרשי.בשלסות

 מה מיך תו'. מסכה ענל לדם עשו ציתים אשר הררךמן
 ועתה שאסר עד וט'. אלריו ה' פני את משה ייחלכתוב

 אלו עשרה. עד יצחק אשר המהרנווע. כל סוףהעשירית
 רועהרל ופעך רכפורים. *ום השנה ראש שבין ימיםעשרה

 מכףן אמר לעשיה הגיע וכאשד עשרה עדמחמשים
 לא לפיכך ומו[ בתשובה שהעמד רסקום דצא אעולטסה

 : מעשרה ~ממהירד
 כאשר ה' וילך למעלה. כדצב מה וראהבוא יוסי א"ר וט'. בערב סדימה המיאכים שני ריבאןנ(
 השכינה שנ0תלקה כיון שמוי אברהם. אל לרברכלה

 המלאכים שגי ףבאו או למקוטו. שב ואברהםמאבררם.
 אלו עשארו השכינה. עם נסתלק אחר שהרי בערב.סדומה
 הטעם. מה אחריהם. רץ לום אוהם שראה כיוןהשנים.
 ונתן לביתו הבניסם וצא שמה. באים שדיו אותן כלוכי
 שהרי רינורצ. לא איך העיר ובני . ולשהות לאכללרם
 פת בחנה לום ש5 שברצ וצא. ומה דין. קשולבתו
 בראש ווזשיבוה ביבוש בהשרצה בה. רכקחו אחר. לענילחם
 חשב בלילה. שוי' לפי אלא היבורים. שאכלוה עדהננ
 לבית. כשנבנט וה כל ועם העיר. בני בו יסתכ6ש%מש
 לוט רץ מה מפני יצוק א'ר רגית. ופכבו כלםנא0צ

 ואחר ,5? עטהם ראה אברהם של צירחו אמר אחריסא. ובי חושה רבי לייאתם. יקם לום 1"רא שכהובאחריהם.
 ויקם 6ם ףרא כאן כחוב שזם. שרתה שהשכעהאטר

 שם מה האהל. מפתח 95יאתם הרץ שם וכרצבלקיאתם.
 *אינ'י נא רגה והשטר השכעה, ראה כאן קו השכעה.ראה

 לומף. צייך נא נוצ נא. מורו שע"ד. דל"תבאל"ף

 נהמצאצ ח' ררושו קהףש ו*ל כאמרפ חשע : דששחיונא ט8ירח המלכות עולם דףיט עשיה עד להטזא פקןלא ההשגה תחלת נקרא ה;ולםווה * בינה שערי חפשיפ בו שיש חפינה שלפ והחפ חדיניפ המתקה הוא ששס ב*ולם הריניפ ולחפקיק ראמים לעורר וריה .תשוגא נע* בחפ 4חצ4אפ אה4 אנרהם ?נקש אאפ 1שש שו~11 ביצמשיפ שהוא כמו קמ*ץ בניקור העישן זהכא * נפירשףי שארש לפי'1של[ "ית
 בררך לפעגשר ג8ישיף ואשיהש * 8לא שת אופ לרורוזע: רפו שת חרי יצהק י השף חא*י *חיה ח או שנפצא חשובה יפי עשרתשווו



 הזחלשון וירא1דש4 קודשלשון**
%פיכך לבית. יישר בדרך יכנט ה~א העיר. בני אותםיראו
הקב'ה שראה כיון וראה בוא אמר חזקיה ר' "י נא. סורואמר
 לסדום. להשחיה המלאכים אותן שלח ועמורה. סדוםמעשה
 לרא,ת ל יכ בף 1כי לה%כינה. ראה לום. וירא כהשבמה
 על ועלה שהאיר כהזזוי אחי שראה אל4 השכינה.אה

 כמו דל"ת באל"ף אדנ"י. נא הנה ויאמר ושראשיהם.

 ונעבח4שטזבאר.
 אמר מאיר. שהיה השכינה של האור אטזי

 לא אברהם רנליכם. ירהצו וליט עבדכם ב-ז אל נאסורו
 ואקחה אח"ב רנל'כם. ורחצו אמר בתחלה אלא כך,קמשה
 וליט. עבדכם בית אל נא סורי אמר לופ אנל לחם.פת

 איש הי' שלא שמה. שנכנמים היערחים עועשים הע"שכך לפי נלין. ברחוב כי לא ויאמרו אנשים. בהם יכעעשלא כרי לררככם. והלבתם ודהטכמתם רנליכם ורחציואח"כ
 כתוב מה נלין. ברחוב כי לא אסרו וע"כ לביבשיכניסם
 בשלם. דין כשעושה דקב'ה וראה טא ט'. מאד בםויפ.ור
 למה. ש6חים. שגי רואים אט וכאן לזה. עושה אהדשליח
 את לייציא דיה שאהד לפי אלא באחד. רי דיה לאוכי
 : הארץ את דלהשחית העיר את לדפ1ך ואחד אותו. ולהציללוט

 מדרטז ט וה'. ע1'. עמרה העל סרום על המטיד דןץ'כ(
 יצחק ר' משלמעלה. רשות שטמל שלסט" ריןהבית

 השמים. מן ה' מאת שכתוב ברחמים. הדין שעשהאסר
 רחמים כיצ תשאל ואם רחכרם. עם הדין נסצא שעי'בשביל
 אלהים ויזכר רנכר ערי את אלרדם בשחת וטי שכתובכאן.
 שלימות. אומות שתי מכנו הנאי ואח"כ עו'. אברהםאת
 סדום וראה ובוא ומקו המלך ושלמה דוד 0מט שיצאוזכה
 ועל מדום על הממיר וה' שכתוב נידת. ניהנם שלבדין

 מים של מיד זה דהשמים. מן ה' מאת ואש נפריתעמורה
 ,חע0 וחמף שלנתעב. ועאדץ חה יה שלאש. נעדחה
 המטל שםי וראה טא " נרעש האח דעשבשף
 ומם מ5מע6; 'רח קרם נום ומש. באש אלא חט נלא

 יטיץ יאי חממ בשמ עעעו כאש. סלסמה ע6רתדק
 אמ4 וא6 ח. 1 נש-ת ח' בסחם %פעך וצג כךע%מ%ה
 כך. כשכיח ודבקיא הדין. ליום יקומו לא ועכירהמדים
 במדפכת פו'. ארצה כל שרפה ומלח נפרית ד(שכתוב
 ה' רפך א,שר ובוזםהם. באפו ה' דפך אשר ועטורהסדים
 הקב"ה ועתיר בזנק ובוזםהם הבא. בעולם באט הזר.בעולם
 ובוא ע1למים. ולעלבר לעורם הם נאבדו נם כןשלמים. ולעלמי לעולם נאבדה שארצם וכמו מתים.לדהיות
 משיבים היו לא הם מדה. בננד מדה הקב"ה % דיןוראה
 ישיב אל הקב"ר כך אף ומשקה. במא% הענינפש
 מצדיץ נמנעו הם וראה ובוא הבא. לשלם נפשוהירםלהם

 הזה בעורם היים מהם מנע הקב"ה אף חיים.שנקראת
 הע:לם. מבני ומסילזה דרכים מנעו שהם וכמו הבא.ובעולם

 סרהחם הרר0ים. ומממ,ת דרכים מהם כנע הקב"ה נםכן
 בני כל אכר אבא רבי הבא. ובעולם הזה בעולםעיידם
 לחרפות ואלה ה( כהוב ועליהם לדין. ויעמדו יקומו.הע,לם
 אותם שדן כיון דדא. הרח0ים בעל ורקב"ה ע51ם.ולדראין
 : הדינימ בבל ט-עו אל דוין. וקבלו העולםבזה

 צריך מאדריה מאחריו. עו'. מאחריו אויצ ררזנבפ12(
 אמר יומי ר' . השכינה מאחויי אלאלוסר.

 כך וכנין לכש6 פוסר 40יש של1ן 651 תת6. כני יתעמק
 וסמג 1,,,ו;א,=,, ,,ן נון ונקוך. וזוסוונו'ן
 סלק" ד.ר4 דנסהה מד זסר6 מת6 6ל6 .סכיגת6

 ש
 כתס דל*ת כ6ל"ף . 6דנ*י נ6 סכס 1"שהר וכדין .ריסייסו
 ק6תר דנסיר. דסכינת6 נסיניו סס61 ונניןד6תתר.
 ל6 6כרסס . רנליכס ול1% %יט עכדכס כית 6ל נ6סורו
 ו6קמס לכתר רנליכס ורמ% 6תל כקדתית6 6ל6 סכי.טכיד
 . ולי15 פכדכס כית 6ל נ6 סחהו 6תר לוע %ל למספת

 כנין לדרככס וסלכקס וססכתתס רנליכס ורמ5וולכתר
 כנין נלין כרמוכ כי ל6 וי6קרו נס6. כני כסו שתתודפיןדל5

 ל6ז 61תרו ופ"ד ככית6. לוןויכנוס
 כתיכ תס נלין כרטכ כי

 . כעלת6 דינ6 עכיד כד קכ"ס מ1י ת6 וט' ת76 כסויפ5ר
 . 6ת6י סלומי תרי מתינן וססתמ . ליס טכיד מד6סלינו6
 ל"ט ל6פק6 ניס דמד כגין 6ל6 . כמ7 סני ל6וכי

 : %ש6 1למכל6 לקרת6 לתיספך ומד ליס ולסזכ6ללוס

 דרנ6 67 וס/ וט'. טהזרס וטל סןוס סל סתשר ןוק*כ(
 י5מק ר' . תפיל6 רסו דנעיל לתת6 7ינ6דכי

 . ססתיס תן ס' ת6ת דכתיכ כרמתי דינ6 דטכיד6תר
 %סיט ויזכר סככר טרי 6ת 6לסיס כסחת וייי דכתיכ .סכ6 רמתי ט6י תית6 ו6י כרחתי דינ6 ל6סתכמ6כנין
 . סלתין 6ותין תרין תניס גסקו 1לכתר ונו' 6כרסס6ת
 סיוס מד ותי .. ות"( תלכ6 וסלעס דוד תניס 7נפיקוזכס
 ח% סיוס טל סתעיר וס' דכתיכ 6תדן דניסנסכדינ6
 דת"ם תססר6 י6 . ססתש תן ס' 64ת ו6ס נסריתטתורס
 . דניסנס דיכ6 ס61 ודת ד6 ד6ס6. תסער6ת6

 סוסנ6 דכני מו. ת6 ג( . 6תדני 6לין דינין כתרין דניסנסומייכין
 6ל6 6ת7נול6

 כ6ס"
 ות"ש תלטיל6 נמתי קר"ןן תי6 ותי6

 דדינ6 כנין דינין. כתרי ו6תדנו כ6ס6 מתת6 סלקירתימן
 7ן ו6לין . 061 נפרית כסדוס כך כנין סוי סכידלטיל6

 זלק
 6ר5ס %ל

 ונו'ק
 כ

 סף ספך 6סר וכמעתו. כ6פו ס' ספך 6סר ועהזרססןוס
 קכ*ס דזתין כזתנ6 וכמתתו ד6תי כ:לע6 כ6פו . דיןכטלת6
 ולטלת* לטלס 6פ6כין דלסון ד6רט6 וכתס . תתיי6ל6מי6
 "ן ;ק" ::ק( יו ןי,ונ%::.ייי,1;,ן:ונזנש, ית6 . פלתי6 1לעלתי ל1לס 6ימן 6ת"נידו נתי סכיטלתי6
 עלפ תכני וס3'לין 6ורמין תגעי דהיגין וכתס ד6תיוכעלת6
 כלסז 6תר 6כ6רני וכעלוו6 דין כטזת5טלייסו
 לחרסופ %1ס 0( כתיכ ופלייסו לדיג6 ויקורון 'קומוועלת6
 ל1ן דדן כען . 6"ש דרמתין ת%י ט פולס1לדר6ון

 6נמי עסי ר' סכינפ6. תכתר 6ל6ליס תכט* ת5מריס ת6מריו . עו' תהמרע 6סתו דרזבמי(

מאע-

פכפרש
 1*קת1 0 דנלע4צ 0( מיגרסנש 9 י 0 ש ס ט ש ס % מזסותמראה

 דץזדט94ך

 "%ש1 4יח גסצד פידצש . ש4ש מקיף ה*ער מן עליהם במ האציל אורחיפ עפ לעשות כדרנו המלאכים את שליוח אנרחמ כי .**שר
 1 ה0ואביה רות הייע ופח[ 1 ה*ה"י . זאת פגיר חי אייהם בבית שנחגדלפעו
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 ז6ספנתריס
 ותת53"

 . "זע "3תריס ומ . %ציס "זע
 לוס "זי5 וסוס "תר 3כ5 "5" ותט[ 5יס סור סו"וס6

6תפכ3
 6ח53" תחכל"

 וס3יק כ3ר י6זי5 "תר וכל
 ת3ע 56 5יס "תך כך ו3נק תמ%3 5יס תססר סוס)חהוריס
 "סתו ותכס כת'3 ל" וע5 . כתרך "קנל "נ" וס"6חריך
 ומתת .תחחריו

 תמ53"
 תלמ. %'3 ותס' כך'ן

 3כל וס"

 ותמכ5"זתג"
 5יס תמ3י5 5" . גט י3ר "גסוי ממי 65

 5"סתכ5" "גפס" 6סדרת י"תת'סכיון
 ותסי תיז . %תריס

 3טוק6. לתטתכמ6 ט 5נר ליס ליכעי ו% 6תתר ס36עלת". טרי" ידיג" 3טעת" מזי ת" י5מק ""ר ה( ת5מג5'3
 זכ"ס 3ין "טנמ 5" דיג" דטרי6 דכיון3נין

 ונויי3"
 ועשד .

 65סתכמ" 3עי5"
 הז" . תתן

 גם 6סתיס כך וכנין 6תתר
 יסנמ יל" .3תי3ס

 ודיג" 3סעת" 3פ5ת"
 וכתי3 יתע3יד

 עך 3קר. עד 3יט תטתמ 6יס ת165 65 "תסנ(
 גססך ע5 ספ5ס וי6תר כך 3נין סכ" "וף . ויג6ויתצגיז

 : צו' "מריך ת3יס56
 סספכס תתך 5וע "ת וק5מ ונו' "5סיס נמתת דיהינ(

 "שר %ס 3סן יט3 %ר סעריס "ת3ססך
 קכע סדוס ותלך 3ר . 5ש ק3י5ו ז65 . סדוס עךוי"ס5 סככר 3ערי יט3 עוס דכתי3 דיוריס. לוע ע3ך3כילגע "5" ו"ו 5וס 3סן יט3 6טר סעריס % 3ססך תסומיי"
 6טר תסו 6תר %" ר' 7( ו%רסס כנימ 3סיוס)יס
 דל1ס כניגש "% 15ט יתיג סחז 3כ5סו וכי 5וס 3סןיסנ
 סח זכ5סו כנין . כפן פך "תמרט י65 ית3יסוו

 תנ6ן . ו%וש 3גותש "5" . % 3גותיס תי%"י . 5וס גר . זזכו תיוי 5יס ו"ית 3יגי"זו 6סתכמ ג6מיי3ין

 6יל "יסו מרי3 )ףי3ין 3יס דך"רין 6תר ככ5"עיפג"
 טת1ט6 0ס8 . )זכ6ס נט 3ר ועכי דסתוט6 מזי ת"סתעק
 ע5יס%ין

 3ע5ת"
 . מ"% ז6יסו י6פ*נ 656 עוד ע" .

 ז6תמכר כנין וס6 מזי ת" 5ון וע3יז ת16למוי516'ף
 "וליף . פו3ווי כ5 "ו5יף ד65 6ט"נ . ד6כרט 3סייסלוט

 ת6 . 6נרסט ע3יד וסוס כתס . 3ריין טס סי3ולתע3ך
 . דית3ו ית% ססו6 ג5 קרתי *כע 5כ5 ו6ותעסו6
 . עת1 3גוסוו וסתי סו": 15:תרת5ו דיעלס(

 3נק . סעת6ת6י
 ומת"

 6סת5ק 5סדוס )ךי3 וסוס
 ות3גתיס תגיס גפקי 5וס מ1י ת6 6לעזר "'ר י(תתתן
 וגכו 5ון 61תמזי ססר6 3סגא6 ו"תקסרו תתפרטן. 6ותיןתרין
 . 3פ6,5 נ%ו5ין ותנ5% ס3עק תס33 ק3"ס ד"וע5

 נגין %" .צ"5ין תרין ית"תתי0 תכש יפיק זקנ'ס . ללוס ליס סוסי6ית מד ת" . 3"תרש כל" ויתקסר . "ות כוק6 כ%דתעניז
 %5קטר"

 י6תת4 %תר"סו
 3כירס 6תר יוכא לגי . ת6נ פיכ . טתסן 6ן )ך,ע"יטן ועתזן ת%1 מף ת6 61יליץס. "תתר הא נננ( ויסכרסיין תן ויטפ 6מר ד6ת כתס ד"תעכידו רז6 פ6 5671ילי". 3תערת6 )גין 16דתן יינ6 וס"צ6 . ייג6 תם"תט3יזו

 ק עדס פ6 נס ו%פיר0 . פ6 ת6% ת%1 6תרס.3מ5יסו
 . עתי 3ר פתי כן 6תרס ג5ניט פצי ק טפותיך6
 ידפ ו5" כתיכ כקדתית6 תוי ת6 סוס. מת* 6תרסו)"

 ד5גד65 דם*1פ6 0נין . 61" פ5 וכנףד 3אץ ו3קותםכסכ3ס

 הלך. אחרע וכי אהרץ. הלך שרמשהות 4ם. שלמאהרע
 הוה *ם שהלך מטם בכל אלא ותע[ סשם שלחו הואהלא
 וומבו ככר לום שהלך מקים וכל סלחבל. רמשחיתקעכב
 תבם אל לו אטר ולפיכך רמשחטז, מהפכו וף'לאחריו.
 אשתו ותבמ כתוב כן ועל אהריך. משחית אני שהריאחריך.
 כל שודי מלח. נציב ותת אז רמשחטז. וראקהמאחריו.

 ארצ. משיות אעו האיש, פני רואה אע שהמשהיתזמן
 והדא כיד אהריו. לוצצעכל פניה דהזירה שאשתווכין
 שדרה שהדין בזמן ה-אה טא יצהק א"ר 6( מלח.נציב

 בשוק. מלהמצא האדם אז נודצ* שידף' אסוץ דייבעולם.
 1ע54 לרשע. צדיק נק מ2ביה איט שרה שיצין שכיוןלפי
 נה נמער זה שבשביל אבצץ וווש שם. מלהמצא נזדדעד'

 כתוב וכן נעפי. שרצין בזמן בעולם יפתכל שלאבהתיבד.
 שידר עה בקי* עד בהו מפהה איש תצ"צ לא 81תםנ(

 נפשך על רמלם יאמר זה בשביל כאן הו הדין*.נעשה
 : וט' אהרזך תביםאל

 דךצ4בה סדצך *ם את יישלח וע' אלהים בשהת דיהינ(
 א'ר לום. בדק ישב אשר העדים אתבדפך

 אלא ,ג, 4ם נהן ישב אשי י,ערים את בהפך סוצדייא
 הכבר בערי ישב ולום שכהוב דירתו. *ם עשה העריםבבל
 שקנל סרום מלך מלבד איצ. קרלו שלא סרום. עדראהל
 אשר סצי אמר אבא ר' 7( הם אם בוצביל בסרוםאיע
 לום בשביל אלא לום. ישב [ערש ו בבל צי לום. בהןי,צב
 הע שכלם לפי עתה. עד טתרבו שיא בהערים. ישיבהריתה
 א'ר טתרב. דצא רשעים נו שיושבים מקים שכללמדצ סכא אברהם. של בזכותו אלא לא. נזכותו. תאמרהשפיפר לוטי מלבד זכתע. איזו בו שידי' נעיהם נמצא הישרשעים.
 דפה שטוש לצדיק. ארם שעושה שהשמיש וראה בואשמעק
 רשע. 2ייא שאע"פ אלא ועד ולא בעולם. עלטכגי!
 שנתחבר בשביל שדיי וראה בוא שתם. ועושה מדרכעלומד
 לטד מעשרו. כל למד שלא אעשפ אברהם. עםל1ם

 ובזה אנויהם. ששה שהוה כמו הבריות. עם שבותלעוצת
 ו9,שצ דןצא זנץ כל הערים. שהן לכל הישב קיוםהוה

 ן 'ע"' ביניהם ל1ם וצבנס לאחרבדק.
 עמו. נטתע ושהי הא סד וישב מיהצר לום ןיעלס(

 הצא למרום קךוב שדרה שראה לפי רמעס.מה
 ומננהע ממנו יומצ לום וראה בוא אלעזר א.ר י(משם.
 וגכו לדן הרשי הדצא בצד גתקשרו נפרתת. אומותשתי
 שוהי' בטלם. נלטלים ומנגל סטת 0מנב רקניה נןתל
 חיאה בוא במקומו. הכל וטעקושי כראף. הבלנעשה
 שתי ומאשתו מנצו ישןא 2צזקב"ה ללומ. לו די'יפה

 הראה ומקומם 2רתקשרו כרי כך נתנלנל אלא האלה.אוכמע
 בהמיףה להם נורמן הדדא ויין יין. מזך ישזילרן.
 0ן והשת שכדצב כמו 2צע,צ הפד הוי הדעא.בר4לה
 ועבאן מהאב וראה בוא טזבאר. שה הצין 'ע( השכרודק
 הבבירה אמר ידשי רבי מחנ. כצאב שצית* להם יי*9וע

 בן ילרה הדא נם חהצעירה הצא. מאבי מהשב אמהלבעעת
 ירע ח84 כדצב בההלה ההוה בוא ההה. בצר אטרהיע 0עפה שצלד עכו בן אמרדנ בצנישת ענו. בן שצצ)תקרא
 0למעלה שהמף לפי חץ. על ונשד בוא'ו. ובגףמהבשכבה

א
 י* ש 0 9י ש " י. ש 0 י. פ 0 י'צ אא 0 י: ד9 % מימותםראה

 הזויףו
1%ח1 א שלה ==9ח 49ך ח4  ש נשצ חעח אצש 84   גאן "שט אשד חשוי0 רביפ הלשק 4ה קשי' א( . 1להפוך להשהית 

 ףחדוה 0ן 4ילר אה אט בחן: הישוב נהקיי0 שבזגוהו היינו %4 בהן י*ב אשר יהווץ ובא ןג6( גה: "שב אשר טעיר ?של ה"בי
 לתמהא אששיח נש פיגא מוח וא . 6פ ונן לעיל גנובר אהדא לדצאפרא ויתקרג הקךושחן פן ההרהק שצה החפ %ט : ויאי אבשל
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 מטנה לצאת רג2שיח מלך שעתיד העא, במעשה ננחאמה
 חמר ובקטה כתוב ובשניה בוא'ה כאן נשלםולפיכך
 1,דו מהיאשגה ככה להקכ'ה חלק מסנה יצא שלא לפיוא'ה
 להעמיד הקנ"ה שעתיד ידע לא אמר שמלן רביעייה. ונגךרה מלא בוא"ו ובק.מה. הבכירה בראעינה כתובוע"כ
 רצטשיח. ומלך מלבים שאר וכל ושלמה המלך דודמטט
 איש יכיר במרם יתקם 6( ברות, שכת.ב וזקיסה זו וראהבוא
  שנתץבר בודאי. ימה לה הי' הדוא בעם תו'. רעהואת
 כל מטנה יצאו נהרתה על רמת שם לרגןם בעזעמה
 שכתוב בשכבה. ירע ולא שבישראל. החשובש וכל הםלכיסאותן

 ותקם שכתוב וכימה. הבק-. עד מרנל1תיוותשכב
 וא"ו. נגךד ובקוסה לפיכך תו'. רעדצ את איש יכירבמרם
 כשרצה נעחלה אפילו שהיי אטתקם. של ענותטתו ח4אהבוא

 יים. ל רחטים סמנו בקש לא בסדום. רי! לעשזתרקב'ה
 רגבשן. כקימור הארץ ימור עלה הצה ירא שכתובואח'כ
 נם וכן כלום. לרקב"ה עליו אמר ולא לומ, על שיאל די'לא

 שהקב"ה אברהם יחעיב שלא כדי דבר. ל1 אמר לאהקכ"ה
 מחשיב היה לא שאבררמ תאמר ואפשר כלום. כתכוועוטרע
 מלחמה להתנר ללכת נפשו מסר ידי כלג ביט לוםאת

 נשבה כי אברם וישמע כמשזכ נבורים. מלביםבחטשה
 וישב וכתוב יכם. לילה עליהם ויחלק וכתוב תו'.אחיו
 אבל השיב. ורנושי אודו לוט אה עם הרכוש כלאת

 חיא ב,חלה לא רהטים. על? תבע לא ולפיכךמעאי. כלום הקב'ה יווהר שבעבתיו אברהם רצה לאכר%4י, ביושי שאיק לומ של מעשיו וראה להקב"ה. שאהבמאהבתו
ב0וף:

 היו נמי1תיו כל הננב. ארצה אברהם משם ריםענ(
 שררי לפי אחר. טלצד יותר ירום.לצד

 ו,:': הדתם בברינת להתדבק כך עשהבחכמה

 4מדנו היא. אוותי א-צזו שרה אל אברהם דיאנ2ךנ(
 ואם נם. על למטוך לאדם ל1 נצךךשאין

 הנם על למטוך לו אע לאדם. נס עישההקב'ה
 הנס. נודמן ושעה שעה בנל שאין לפי אחר.פעם
 רוי לעק. שכיה שדנזק במקום עצמו האדם סכנשואם

 כמש"כ מבואר. ווה בתחלה שעשה ממה זכותו כלנונמעמה
 סטירים שעלה כיון ואברהם וט'. החטים מכלקטנתי
 כבראשונה בצער עצמו הכנים למה עתה אחת, פעםזמצל
 כ%. זכותו עך סמך לא אברהם אלא הךא. אויתיואמר
 משם. זזה ולא שרה של במדורה הויר רמשכינה יאהכי
 היא* אוצתי ואמר אברהם עליה סמך שם השנעה שיצההולפי

 אברדם אמר שמעת ר' את.. אדצתי לחכמה אמור 7(ככבווב
 שרה עם שהאה השכעה בשביל שאמר עשה.בחכמה
 דימין בחעת מצד שאברהם לפי רמעם. מה היא.אחותי
 אוצתי ס( כמש'כ הוה וסוד דיא. אויתי 84מר לנךהוא
 אחותי. תנרד קראה אברהם וע4כ [גי[ תמתי יויזירעיתי
 מה לבטף לקולם. "ה מן זה יהפרדו לא עמה שנרבק4י

 הי'. כך וכי פו'. דיא אבי בה אוצהי אמנה תםכתוב.
 שכתוב בתחלה. דןא אוצתי אטר השכעה בשביי הכלאלא
 אהותי אסנה פם אטר אח'כ את4 אוצתי לחכמה אפרי(

 תניס )גסק6 תסימ6 ת)כ6 דזת'ן עו3ד6. 3ססו6 6סתכמסוס

 וקמסתסימח,6 '1 ס%י]ע :% ,ט~ג% 7ועז: %ש16גם 6" "י ד:6-יגשל:טק כ3נעהוע"ד

 זק2
 י נססו6י6

 ק
 כ) צ,יסקי ד6 ק'

 61תק ""5":45 ע5 ס2)1ןת

 זה גנףד ו3קותס כך 3נין וכו' רטס 6ת 6'ק יכיר3:רס
 כ7 מ"1%:יייית%6:~ע:1זג1שנ

 . סכ3סן 4כקייור קיסור ט)ס וסגס ויר6 דכתי3513תר י2י
 ס" 65 י6יסק ת" ת ש - %ם ת,יקישוט דקנ*ס %רסס ימס3 ד)6 3נין . תיוי )יס 6תר )6קנ"ס

 4מסי3,
 5"ט

 ןעןין"גיקר(מ"םע

%וק"
 % קנ"סיסקק 3טל,3רסס : "ות
 6% ו3קדת'ת6 )6 רממי ע)יס ת:ט 65 כך ונגיגי .תדי5יס

 סוס תע)נוי כ) . סגנ3 6רגס %רים תסם ייםענ(

3מכתת"
 . וגסן גורות6 65תו3ק6 ט3יו

 תניק . סי6 6מותי %תו סרס 6) 6נרסס ןיאמךנ(
 ו6י ניס6 פ) 5סתכ6 גס )3ר 5יס 5'3טי65

 גיס6 ט5 )סתכ6 5יס 6ית 65 . נס 35ר גיס6 %מיסק3*ס
 ניס6 6תרמיס וסטת6 סעת6 3כ5 ד)16 3נין . 6סר6~תג6
 60 5עיג6 6סתכמ דגוק6 3"תר נרקיס גס 3ר ייטעי6י

 גגתס'וץס לכ):ת'
 :ץ.

 "7ר4:'65כיעו16
 ת2 .

 . מר6 ~קג616סתד3
 כקד"ית6 3גטר5 כרמהס "טי5 6,6' סכת"

 . -כלוט נרתיט ט5 סתך 65 6כרסס 6)6 סי6 6מותיו6תר
 תתתן 6טדי 'ע6 דסרס 3דיורס תדיר סכיגת6דמת6
 כתס סי6 6מותי ו6קר 36רסס 6סתיך תתן דמתופין

 דסרס טקס וסות סכיגת6 3נין ו6תר . ט3ו3מכמת6
 דיתיגמ תסער6 ד%רסם 3נין סטת6 ת6' . סי66מותי
 6מותי י( כ7"6 ד6 ורא ס'6. 6מותי 6תר6'סו
 תג 5סוף . 5ט5תין י6 רן ד6 'תטדון 1)6 3סדס ד6תד3ק3נין 6מות' תד'י 5ס נך6 %רסס 1ט*ד וגו[ תתת' 'וגתירט"ע'

 סכינת" 3נין כ665)6
 26ש %נס גס ענפר . % 6מות' )מכפס 6ת1י( וכתינ 3קדתית6 סי6 6מותי ק6תו

%נת
 1' פשי ו( ס' סי % ד פ%' י( 69 ד4 0 י6 ע ט ג' יית " מקוטת0ראה

 החהרזיו
 יצאף ומהצעירה הט-%יח גשטת ג*ג והיי% . ושלמה רור הטיך אם רות י?אה מהבכירה כי 7.1[ כמ?ע הקדושות נשמות הקליפותטן
 אחון' שמ מה עו[ : הימין בחינת רמזסר גטרת היינו 1.:ן חד. בית מיכ' ש4 ה.:יס שאר במו רק והיא רחבעם. אשת נעמהרק

 ממקא -שניחפ הש-ועאן הו4כינה ושורש הימין בחינת החפר מרת שחיא אברהם קדועות וערש בי . כן באן אף הקדושה השכיגה על5צסג
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 קגע6 תשגלג ש 11ן"גמינינ'%ין:,%
 רא וכ65 . סמ3קגי ויתינו 6( דכתי3 . 3מני3ות636מוס ?-%5 מ " ישג-ו"י 2גצג,6ג4

 נניןק6תר
 )6תד3ק"

צ 3בו  כמתו ונס, 
 ו 7945ש. .ז"13םנג,ן, צגל צ ,% עש קן'גבפ מי ד65ננ:ן 6תותי )5ס ק

 *סגי5% יצת 6פי"
 ו36 )ון :6זי ותלי ע"תיטנ3"ננו צ,"51מ,6עדע5תוי

 ז
 טס

 "תר 'בעע6נ% ,% %מ זק6 ש זתסת6 ד%תןג ג%דק% ג1 5תל:סשוסי1ח6 ד4מפ %1שיז 4%י56מפיס יהתי 61יי קג:צ8
ק 2י ,תתז 51ס)26ד6ש נת6ש ג% שצ2%ט
 3נ3ייסו 6ת6 י"ס וכי ובו'. 6נטע5ר 56 1סיס ויבאנ( שצדניס צ5 3קדת 6 ן 5,וף גחת
 ד6תסקד6 ס)יח6 תתנ6 ססו6 6)6 3)מס. 56 56סיסוי63
6"יסך 56 *סש וי" נ:שו *יץ ץ :ד'ג6 העסער6 ד6ות6

 6מייס א4יס וא ס" ן6 ס "ס.1 56 ע6יר 163ת סנ6 ת6י 36ית5ך. 56

 4ינ וי6תר סכ6*ף מ מ) י יס*5י
 "~. ~ '"ערי4;":פ'פע דנמי65 ד6משנ . 6ע6 ק6 )ר3ות ")6 סכ66ה6י

 ן4 4דגו6, י%:1" יצ2שי
 .נסצ:נני.

 פטתד)

 פוי
 צ6%:ש%ז1%6%1 צ ת5"5שס6. מ6י

 %י6. ק ההי %4פמ י"יע 5:ג יהןשס( 13
ס8

 בתחלה. שאמר סה % לתיף פם. סה דףא. אביבת
 ' באים. רום הדין ובוצד ד%יקדחשם %סלים הש5יחתע. עישים כאשר שכלם לפי היה.עלידס שנתסצה דהצ5יח ממזנה אתעו אלא בלעם. אל אליעםויבא לבן. אל א5הים ויבא שכחוב כטוהיעהרם. אצל בא הקב"ה וכי תו'. אבים5ך אל א5(ף4 ןיןחאנ( :  פלשתים לארץ כשנכנס עשה כך אףירד. כך ואהר בו. להתחזק בתחלה האטתה ש5 הקשרקשר שסה שנננס מדם 4מצרים. לירד שבקש בזנקאברהם כך שטה. אכניס 51הלאה מכאן זה. קשר שקשרתיכיון ואהםר הבור. מן 5טע5ה חבל של קשר קושר ששה.מה הבור. כי%ך לעלות יוכל שלא וטפחד עטוק, בור תוךלרדת דףוצה לאדם טשל  פלשתים. לארץ הלך וכאשר למידיםירד כאשר בהאמתה אברדם נדבק ולפיכך .. ה, בושורה שאברהם המקום דךא לכהן. הנאמר הבהולה. ולאחיע3( ומימנך לע1לם. יפרד שלא היא. אדותי ואמר האג%נהעם נדבק ואברהם להם. ועבדו ומזלות כוכבים של האורותאחר לד%פים היו כלם שדרי דיא. אחותי אברהם אמרולפיכך עולם4ם. ולעלםי לעולם להפרד יכולים אין אריםשצי שהןי נפרדת. אינה אידת אבל להתפרד. יכולה אשהשהרי כך. כאן אף לעולם. האח מן נפרדת אינה אחוו;טה היא. אודתי ואמר שמה נכנס ולפיכך האמעה. עםנדבק חעא זרה. עבודה אחר דצלכים היו הארץ ישבי אותןוכל אבימ5ך שויץ כראף. ד44מעה מן ימר שלאבשביל אהותי. כאן ץי היצפ". מדתות באותן יטעו שלאבשביל אח"י. לה וקרא וגס, האמנה עם לרו;רבק בשבילאמר. כך לטצרים ירדו כאשף בראשעה ראה בא ד%א.רכטה של כוד יצל חחבקני. ימעו י 6 שכתוב בחכיבות.באדיה לאשה. ל. העדף וע'כ יגי העל-ן סתום הכלראשית טמג%ם אלא אנר. בת לא אך חכטה. פליאת איצתי.נייאת ולפעך וגזו העלענה חכמה של בת דיא. אבי בתאזתי

 ש5טעלה שאעשפ בא. דצא לרבות אלא כאן. כהובלמה גם ידעתי. אנבי נם בוד4ר. דיא כה בח*ם.האלדים אלע ראמר כאן אף הה. ע5ים הטמעה הכחוה בלעם. 4 אלהים הבא ". א5 אלדים ויבא והכדמיון אחרים. אלדום ש4 ושוד ד%א וזה העג ע5יו הממונההשר כח זה כאן. שכתוב אלהים לבוצו. כך א5א לא.ולישראל אלהים. ויבא השלם גזימ" טה ספ% אביטלך. אלא5הים ויבא שכר%ב במה אמר אחא ר' ד( הלילא. בחלוםאבימש אל אלהים ויבא ולכך
 הדוש עד ש%ק אשא רם '( הקבשה שם כי להשת לךיש .. בבשי דגעיצים כקוומם במוש2ך אותי תר9* 4לאבם. חקץ ס( כדשא בק ייצ 0משיתי מן א%תי להעבירבחמאך אתה 5י תטץם שלא בבשר. דנשץ מחם כמו בינמצא טש" שלא כדי לי. סוצצ עצמו. 5פבת 5רבות נם אנכי.נם אהשך הדבר. תי"ה ממר נבוה שבטשם שאן"פ אתעך.אנבי נם חשתשוך וש'כ םםואי%. םן 5םעלה שלהם להשרמעבץים שלספה העם חשי בעטד למע5ד, פנם נעשהש5טטה העם בתמוי למה%. כך אלא השד. פר אונו החמאהל4 לי. אמד טה ומפני כה%ב. אל'ף רסר מדצי 5ה טוצןא"קך לרבות, נם אנכי. נם ואחשך ידעתק זצבי ש טיע.ממני

שצ%

ה"עשע הזודדו
 גןאשי

 אקי א"גהנין"



 הזהרישין וףראצהר קודשלשון96

 לטעלה בין שגמצא. מה כל על מלך בלבדו והואשמו.
 על ונתכמ שרים. ע' נשפעים ומדם כתרים. שכעיםיש וסביבי ד%כן. באטצע שלך הקדוש ת:יכל 4ממה.בץ
 יעל עמו על שעלמ ואהר אחד כ4 ליוות העולם. אומותע'

 [ס6ן הקדוש שמו מור בלבדם לישראל נתן וד,קב"הארצו.
 נקרא שמך כי 6י זש"כ וירושלים. ישראל על ועלםעעא
 בהקנ"ה. חלק אחר לעם ואין עמך. ועל עירךעל

 כמש'כ ד%א. ומה ימעלה. פנם עושרם בדמאידם"שרא4 ועם נהלתו חב4 יעקב עמו ה' חלק כי נ(שכתוב
 פקידה שטשן א'ר ט'. אמר כאשר שרה את פקד רןץ'י( : אמכם שלחה ובפשעכםנ(

 במול בנים הרי תשאל ואם . דסזל סן דףאאין
 וה' תולהבםזל.אלא דףה לא בשיה כאן אבל 'סנ[ לממה ולאתו4ה
 [סי[ פקידה כתוב למה כן אם 1סנן ביחד דכלכתיב.
 תה מפתח נמסר בתחלה. דיתה שהכירה ודאיאלא
 אשר יצחק אה אקים בריועי ואת שכהוב כמו וסס[למטה
 כיון כך יאחר האהרת. בשנה הזה למועד שרה 5ךתלד
 נוקבא בחינת בשד כן אחרי נאמר ע4יון. בסוד נזכדהשכבר
 שרה. את פקד ןלסדנו ה( ביחד. דנל כולל להיותפקידה.
 שרה את פקד וה' ולפיכך לזכור. וכירה לנקכד.פקידה
 מכאן ונו'. היה כעת אליך אשוב שוב שכהוב אסר.כאשר
 שדיא מהם. ויאמר אליך. אשוב שוב יאכר שכהיבנשמע
 דבר. כאשר לשרה ה' ויעש אחר. שליח ילא היהבעצמו
 אלא לשרה. ה' ויעש טהו שרה. את פקד וד' עואמרכיון
 שנםשך ההוא הנדי םן נשפעים דקב"ד של םעשיו שפרי יסדני.כך

 שכתוב הצדיקים. נשמות עצאווז ומשם מכנו. [יים 3~רכה ונשמי מובות ברכות כל כי יס'[ מול נקרא ודצא מעדךויוצא
 בתוך לממה מלמעלה ומשקה מויל שדיא תן. אתלהשכךת

 וע'כ אחר, במקום ולא הולים דגול בזה ובנים וסאהק
 לשרה, ה' יעש בלבד. פקידה שרה. את פקך וה'כהוב
 שזה שנהבאר כמו יסה[ ,1 ממדרנה עליונה עתר דהאעשיה
 ולכיכך עשיה. וכאן פקידה. כין כהוב וע*כ בכשל.תולה

 : אחד ודגל ,כס[ וה' ה'כתוב
 שרה נכקדה כאיר וראה טא יהודה ר' אמרק

 אלא 14הד כקד לא דז4ה.כמדרנה
 שדכל לני [ע[ וע' שרה את כקר וה'  שכהוב ו%א'ו.במוד
 ואין דנעלם. כל לדהנליה מביא הזא נעלם. שדוא דברשכ4 לפי דגל. נהנלד ובז דכל. נכיל ובוה ד%א. ד%א'זבסוד

 6ן [ נעים שהזא מה לנ4זה בדהנר1ת שרדא למיביכולת
 דגלתה ישראל עכמשק בשעה שלכדתי. דסוד ראה ובוא'(

 נהפרדץ. כביכיל דקחש השם של דא.היות אוממקומה.
 דדביר אז נכצא. לא ויל וץ. סן ן ינסתלק לפידוסיה. נאלכתי ת( כתוב מה  שנהפרדו ולפי 1ע3[ ן מן יקשנפרדה
 על הה.א התם כל  בעפר שוכבת ה.א ויפיכך [ענןנאלם
 בנלות שדקדיכה ואע'פ הדגדשי. אלף זה ו%א. ואיוהה'א,

קידם  וי)6 1( ג' יגג" ג( )4ג צגריס ט ס' ~נלג א טקוכותנטראד;

 )עי)6 3ין ד6סתכמ תס כ5 ע5 ת5כ6 53מודוי וסו6 .ס-ת
 וסחרג'ס 6תתקן 63ת5פית6 די5יס קזיס6 וטיכ65 )תת36ין
 ע5 ו6תתגו ר3ר3ין ע' 6תתסכו ותגסון . כתרין סכעין6ית
 וע) עתיס ע5 ס)יע ומד מד כ5 5תסוי דע)ת6 עתיןמ'

 וס6[ 3)מודיסין דסתיס רז6 5יסר6) יס3 וק3*ס6רעיס

 עתךמ5ניוף'ת)
 6%5 עין'

 6מר6"512ק"
 3ק3"ס 3יט

 מ" גי 3(דכת'3
 ועץ6 'נח)תו מ53 יעק3 עתו ס'

 כד"6 . 6יטו וק6י )עי)6 פגיתי ע3דין 3מו3יסוןד'סר6)
 6תכס ס5מט ו3פסעכסנ(

 פקידס :תעון מ"ר וגו' 6קר כ6סר סרט 6ת סקד רוץ'ד(

 [סד[ סקידט כתי3 6ץ6' טכ' 6' [סנ[ כמד6 כ)6כתי3 וי ~65 טוט 3תז65 165 3סרס סג, [ס3[ )תת6 1)6ת)יין
 6סי יבר6נולעק6 %ג ב:ג :סכעגן:::מן;ן ד6 תפתח6 ו6תהסר דג6 תקדית טות זכירט וד6י656

 דגוקנ6 3רז6 יגץר 35תר ד)ען65 3רז6ד6דכרת

 6תץ6[1
 6סו3 דכת'3רסי3

1~6 
 6תתסכ6 וגו' ומיס כעת

 ד6'סו סתס וי6תר 6)יך 6סו3 סיג וי6תר ד6תרתסמט
 . ד3ר כ6סר )סרט ס' ויטס 6מר6 ס)יה6 651טוס
 656 5סרט ט' ויעס תטו סוט הה פקד וט' ד6חרכיון
 כסתי ע63ן 3רכ6ן דכ5 [מ,[ תז65 ו6יסו 6יסו תמדןוגפיק דכניי גסר תטטו6 דק3"ס דעיכדוי ד6'63 תגיגןסכי

 ג'5ס:טתגז65ת
 [' ן י י' ק קי)סתגקט דמיטו סנן

 וע*ד "מר6 5תר 651 ת)יין תז65 3ס6' 31גי [סז[מן

מסיס
 6יטוק

 דט6 ד6תתר כתס 'סמ[ קדרג6 תט6י )ע')6
 כך ו3נין . מסיס וכ6ן סץידס כ6ן ומ*ן . ס5י36תז65
 סרס 6תפקד6 כן מזי ת6 יהודה ר' אמרי(

 ו%:,ן27)6 וגו' 6ת סקד תף דכסי3 . דו6"ו3רז6
 3נין כ65 6תנ4 ו3יט כ65 כ5י5 ו3ס6 . 6יטו דו6"ו3רז6

 6תג)י6 יסר56 דכגסת 3סעת6 ד6ו)יפנ6 רז6 שי וס6י( 1עת[ סתוס ד6יסו תס וינ3' 3רסג)'6 ד6יסו ת616סי
 ו3נין וע3ן ך תן ה"תפיס6

 י6סייס
' -

 ג6)קת'
 סו16% כ5 3עפר6 פכי3ת ט% קי ו3ניו ש6ת6)ס

 3נ5ו5 ד6קד'תת ו6ע"ג מת~ט 55ף 6,סו 1ת6.דס*6 יו~
פד

 הזהרדו
 וצנקרא היסור ספירת היינוןש[ : רוכרא בחינת שהן העליונות גספירות קקודם קנהףתה הוגירה הפועל אל מכח להו*יא רגפחח מסירת היינו והפקירה ]סס[דנוקגא ע4סא סלכ,ת סרת על רק סרסז פקירה הלא גי )סו[ : רקרושות רימרות כל כל,מר . רינו ובית הוא היינו וה' שכתונ כזם כי[סנן ! גלכד הפגע בבח ולא פי' ,סג( : אהד ו*מו זשהד ה' יהי' הרוא 5יום נרמר שעליה הקדושה השגינה היינו הקח" שש %ר601[

 . העחאה והוא . מזיל הנקרא יסור בספירת והעשיה סלנות כספירת פקידה יפודש ועפי*ז שח[ : רימלגות ספירת גתוך 8" הנן בתוך1סמ : השלם וה הנהגת ל?ורך סלכות לספירת העליונים מעולמות השפע נוול ירו *על הצינור ושא גי סל-י
 מרא היינו רוא.ו דזא )ס( ! הרבד וננמר שניהם שנהאחדו היינו . חר וכלא . יסוד נספירת הוא השני והשם מלכות בכפירתהוא הראשון השם כי יען הום ואכפל אלא . רגר כאשר לשרה ויעש לנתוב רי  שה" יתורץ נוה ]כט[ . התנלות לירי השפע לת המגיא הואכי

 דגור )עג[ : גראף המלכות ספירת ,ם סתיחדות העליומת ספירות *אין פי' [גג[ . היסור ספירת ע*י אם כי העליונות גספירות"געלמה השפע להו?יא גיגולתה אין גהתגלות שהיא מלכות ז*טפירת פי' 601[ . מלנות גם8ירת החגלות לירי השפ?ץת סיני כל המגיאההעד



 ;"מם קודשיטון ריראןךע8 הזהרלשון
 ייתי וכד ןעי( דסי6 רא מפס6ס 6)ף סו58 יטו3 אסו
 ד5ישו סתית5ס6ג4

 ר1"
 תפפר6 3ןץ יוקיס ך כדין דו6"ו

 וס4ק6 דץ לותתקן סתית6?. 6)ף נאטסו6 1סתין סת'ןיגכ5
 יתפתחון לסתית6ס סג'ן ת6ס עמת . ג,תהק%צי
 ויתתקן לתת6 דחכתת6 ותכ!ע' . לגמל6  דחכפתחחועי
 סתית6ס כיומ6 חתתקן מ ככי נסכיע% )%"ש%
 כסגת וסיתגך גתי סכי 6וף כסכת6 %5)6 סהס6 ערכהכי
 רכס תסוס תעיגות כ) ככקעו וגו' גמ לחיי סגס ת6ותסס

 דתתקסע6 כ6תת6 . גסירץ כנווגי כפגג6 קסת6 יתמ1יוכדין
 כנותין ור6יתיס עו5ס כרית 15כור ור6יתיס דכתיכ)כע5ס
 כרית ת6ן עו5ס כרית 15כור וכדין . י6ות כדק6גסירין
 תעפר6 )0 ויוקש כיץ ך ויתמכר יסר36 כגסת ד6ע)ס
 4ץיגין דר6וכן עטי . כע5ת6 יתטרון ע65ין 6תין כדיןוק )גכי ך יתער כד וגו' כרית 163ת וסיתס כד*6 .כרית ד6יסי יסר36 כגסת ד6 )ריתו 6ת 36סיס וי1כרכד"6
 תעסר6 63 יוקיס יסר36 וכגסת עלת6. ככ3 קרכיןייתטרון
 כמוסכן ג)ות6 גו פכס קכ*ס ויסתכמ קכ*ס. 3םהדכר

 ג1'ת,"יין צךת[ ' נ ויתסקדתיקוס
 ט גסו ין 1

 עד ג3ות6 גו 53תתסכ6 3ן 6ש כתס יוסי 6.ריתרתי
 יתוכון כו קכ*ס )יס ת3י וכ63 1ץג6ססו6

 קר6. כס6י ד6תתר כמס י1כו )6 ו6י י,כו 6י [י.[כתי,כתי
 1כו 65 ממיסכס 1כו . 6חיסגס כעתס ס' 6גי 6(דכת.כ

נעתס

 וכאשר [עד[ ה'א של סוד החמישי אלף אותו עגכנםקידם
 מהעפר לוץ יקים ך אז הוא"1. סור שהוא הששי. א4יבוא
 ותעלה וץ תתנבר הששי. אלף של וששים ששיםובכל

 יופתחו הששי לאלף שנה מאות ובשש לרוטץזק.כמדרנות
 עצם: ויכין דמטה. החכמה ומעיני למעלה. החכמהשערי
 הששר ביזם עיטו דוטכין כאדם ות'. באדף ליכנםהעולם
 בשנה וסיסנך בזה. נם כן שבת. להכנמת צהריםאחר
 רבה תוום מעעות כל נבקעו וט' נח לחיי שנה מאותשש
 הטתקשמת כאשה מאירים. בנבים בעק  הקשת יתראהואז

 בטנים וראיתיה עולם. בריה 6כור יראיתיה שכתובלבעלה.
 ברית מרי עולם. ברית לזכור יהי' ואז כראף.מאירים
 מהעפר. לה ויקים בך: ך ויתחבר ישראל. כנמת זועולם.
 שהיא ישראל כנסת % בריתו. את אלהים ויזכרכבהט'כ
 אל ך יתעורר כאשר תו'. ברית לאות והיתח כמש"כהברית.
 עהידים ראובן ובני בע1דם. יתעחירו עלענים איטת אזה

 מהעפר לה יקים ישראל וכמטע וקים. בבל מלחמאלעורר
 כמספף ביגלות אצלה הקב'ה נמצא ףדי' הקב"ה.ויזכיינה
 ואז שנים. ך פעמים י עשיריות. י פעמים ך 'עס[ךיך
 שפל שה:א ומי נקמות. לעשות העולם ועפקדתקים.
 עד תלות תוך להאריך לט יש במה יומי א"רירום
 יחזרו אם הדבר הקב"ה לו הלה הכל אבל ההוא.זמן

 דנתוב. בזה שאטרי כמו יזכו. לא ואם יזכו אם ועי[בהש:בה
 זכו לא אחישנה. זכו אחישנה. בעתה ה' אני 6(שכתוב

 :בעתה

 הששי באלף ת"ש ער תר'ם משנת הגאולה קץ בםור יוחאי ברמאמר
 "צקךכ כריתי 6ת 11כרתי "תי פתק שמעון רבינ(

 דחכתת6 דרג6 ר61 ד6יסו מד6 . דחכתת6 ר61"יסו סערין כתרין 636 . 6%י כו6"ות)6

א צרתי "מי ח" שמעון רביכ(  יעקךב נריתי 

 קיס דף ג( ס' י;עי 6( מקוטתמראה

 הזהרדו
 שוממח נתנני הפסוק מרמו וה שעל רו*ה לצירופ נהפך 1ה1*ר . ההמישי אלף כננר החמישףת ספירה הו*ר ספירת היימ רה*א רוא)עד[

 פעמים ן . כו:תו לפרש יש 1:ך ן. פעמים 4 י. פעמים ן . זה באופן המילף אותיות ורורש . ין במילוי כצ*ל [עסן ! דו*ה היוםכל
 במאה . חששי באלף חוא "מכיון . ס' הע1לה ששה פעמימ עשרה היינו ן פעמים י ת-ר הע1לה עשיריות עשר פעמים ששה היינוי

 יזגו ואם בתשובה ה1לה שהכל ואומר הקץ א-יכות על מתמה יומי ר א![ : הששי בא4 תר"ס שנת שהוא הששי ובעשיריות .הששית
 אבאר וישוזתו הצור בעור הנה ]עחו . ב*ה הוי'ה השמ של ן אות מורה שעליח תפארת ספירת הוא יעקב שורש ,עו[ . אהישנהיהי'
 מעפ להגין נונל לפי*ו דך. דין דאן כוה. מילוים נ' לה יש ן  שאות גבין ראשית ושה*י וחתום. סתומ שהוא המאמר זה אפשרבררך
 כירוא. טאל חנקיא יסור ספירת נגר שהוא הששי אלף על רמז וה או. שנתוסף הוא דאן שמילוי *מר הפלאות קץ בסור רשב*ירגרי

 ופלג רגעי שית ריו קרזא ופמירה שאמר ומה ס'. מפפר וחיינו 1'. פעמים י' הוא שמספרו שנה על רמו וה ין. שנהאף הוא ךיןוהמילוי
 שעות יום הגקראים חלקים י' על הוא היום טן שהתחלקות וכיון , שנה א4 הוא הקב*ה של שיומו ירוע הנה . לפרשץ יוש כךעירן
 היום נחלק שאם גמצא זה לפי . ואלפים מאות עשיריות יחיריות שחמ ח4ים ר' ל ג"כ הוא החשבון ממפרי והתחלקות . ודחיםגעים
 שנחלק והייט . עשיייית על המאה נחלק ואמ . שעות עשר שחן מאות עשר 4 יעלה שחוק ונקראמ המאות 4לקי על שמת א4שהוא
 ןחיריות עשר על הרגע נחלק ואם . ק' הוא יי פעמים ץ כי רגעימ מאה שנים בהאלף לך יעלה רגעים ש93יאם חלקים עשיה עלהשעה
 חיא חא4 מן אחת ושעה ההשבון זח לפי נמצא . א4 הוא ק' פעמים י' כי רקים חלף שגה בהא4 לך 34לח דקים עשיחונ9יאפ
 רגעי שית רוב*י כאן שאמו מה ייבן עהה אחת. שוא היא הא4 מן אהת ודקה . שצים עשי חוא העלף מן אאר ורגע שנה.מאה
 בשנה נמנה יהי' שנה הישים הטר של  שהחובון כמתו . מועד חצי וחיימ . עירן ופלג וא*מר ומה . שנח ס' ווזייט ". פן4ים 1'שהם

 הוא מוער והצי . ק*כ בנימפריא מוע,ר כי וקטנה . חטלם בדיאת של הונים הוצבק לפי , מוער חצי של מטפר המא שלאשמפפר
 יש והצי. פוערים למוער ויא הפלאות קץ כי העולם בחח המלאך שנשבע רניאל פי 4ט חוא מועד חצי של ?וח השמיטן ס/מספר
 הג שהם . שישה חייט פקףים אתט מועה הצי של הזמן ער 1ער מןעדים. הנ' של הומן עד להאויך חיכל שמשלות הגונחלפרו
 ובחג המצות בחנ וט' בשגה פעמיס שלש . ראה בטף בנוכר ה0כות חג אשגעות חגהמצות

 חשבט"
 שפוח וחשבון . המכות וגוג

 וכען . חג91לה על פקירח תהיי ואו ס'. הממפר יה יהי: העולם בריאה שמת השכון של*י ששה חגיע שטד פ9ת חה*י שא"י עךהיעו . גי קףה* מןע*ד ממפר הצי על הנוגה לפרי ןש וחצק עוך ןצאפר ומה מאות. וח' א)ף בנימפריא סטקת שבי*ת מצו*ת פושהםהג'
 . שנים ג' גמשך חירבן שטן ו?8שי יכיען לא4 הת*ל אצ תהב*פ ש תתב*ח בשנת אם ששי בית חירבן בומן דעות חללקישיש
 סוצר חצי של 1הש*גה הושי. לא:ף תרשל בשנת היא  ,8גה מאעת "רע  שנפר במצא התשל  שית שדצא אצערנש טפר 8פע נהשצבואפ



 הזידישין וירא?הר קורשלסון"*1
 לבת פקידה השמים אלהי יסים ועסי הששי באלףהדלה
 [כ[ ףזזר שנים שש זכירה לה שיהי' עד דןצא ומזמןיעקב.

 שבעי"ם שהן ]וחצי[. אחרות שנים שש שד ההואומזמן
 מלך יהנלה ושש הששים בשנת [כ16 וחצי[ ]ושתיםושלש.
 יביע מזרח שבצר אחד יכיכב 1כ3ן הנליל בארץהמשיח

 ההי' שחורה אש הפ4הבה [פג[ ץפין מצד כוכביםז'
 1פין. לצד בעולם יתעוררו ומלרמית יום. ששים ברקיעה6יה
 1 ון יי4ון.ן העסים כל ויתחברו דטלחמות. באלו יפלו מלכיםושני
 בשנת 'ס:[ ושש ששים נפש כ4 ונו' מי1רייה ליעקבהבאה
 רומא. של דגדולה עיר לתוך יהאמפו העז(ם סלכי כלהע"נ

 מן ויאבדו אלנביש ואבני וברד אש עליהם יעורדוהקב"ה
 לההנר ויחזרו שמה. יבואו שלא המלכים מ5בד 4ם.הע

 העזלם. בכ4 יעירר המשיח מיך דהוא וסזמן אחרוה.מיחמית
 ארץ. קציי מכל חיילזה ובמה עמים כמה עמוויקא2"ו
 שישת4מו עד המקי:ית. אלה בכל יתאספי ישיאל בניוכי
 והביאו ג( ואז בק. יזחבר י אז [כי[ למאה השניםאיהן
 ישמעא4 ובני ונו'. לה' מנחה הגוים מבל אהיכם כלאת

 יבוא העז4ם עמי כל עם יחד לעירר הדוא בזמןעהידים
 ירוש4ים א4 הנוים כל את זאספתי 7( שנהיבייי:לים.
 י*פרו ורו?נים ארח מייי י:ירבו ?ו להוף 1.ףן(א4.מה

 5כיתיס פקי-ו ד:עי6 56ס יקיס ועע[ סתית6ס 563ףדדס6
 ופ5נ6[כ[ סגין סית זכירס 5ס ד'ס6 פד זתכ6 ועיסי6דיפקכ

 9 ~ןןי"2-ייג.ן:,;.ןןשי-1[1;, 15
 ת?ח הוכיו6 דח:ח ו:)?ו63 [:ג, 5פון נזססר ככ3'6ס::

 'פ5ון1 עותרין
 סיו.יי6 כ)יו ויזותגין קקר3ין 63'נון

 זייגק ססוה וס5 יזפ)ע6 5ס 65דחי6 וי:ק: 3יתיספ5

 מכ5 ז 65פ ו3:יין תנוס6 ןנס:י-
 3::פין ופס[ וסס ססיס גפס כ5 ונו' ע5ריעס 5יפק:ס:6ס
 . ד-וע' רכת6 קרה6 5נו יתכנ:ון פ5ת6 מ)כ' כ5ות)ק
 ס 6ונןקי:ן וית6:דון 56ג:יס ו36גי ו:-ד6 ה:6 פ5"סו יתפרוק:"ס

 ן
 ז י , י

 '-61. : ע 'ת
 מ)ע6. סייפי תכ5 מיעין וכעס פעין כעס פעיסויתכנסין

 ד,בז5יעו פד חת-י 6יגין 3כ5 יתכנסון 'סר56 3נ'ו:5
 יסעי:ק5 ו3גי ומ' )ס' תגחס סגויס יוכ5 6חיכסהתקכ5
 ירו:5יס 56 סגויס כ5 6ת וחססתי 7י דכתי: ילו:)יספ5 )עיתי דפ)ע6 פעין כ5 פם 5הת:ר6 זינ6 3??חזעינין

 ניסדו ורוזניס %. ת5כי 'חיכ3ו ס( וכחי3 וגו'5ע5חעס
 '51פנ ס, י:קק נ:א!ס 11ב: וכק'3 ח:יקי 5:1 ס, ע5יה7
 גסעת'ן 51חד:6 [גון 5חזק:יח ית:- ז:י-ק ך ::ז-)עי
 ס' י:תח דכקינ כ-ס פ5-ק 5קדת, 3נין :קיקיןדסוי

 יהית כדק6 65קת3י6 ):ו)ס ס' כ:יד 'סי וכתי33יו:סי'
 3ריין כ)?ון עתסוי 5פ5נו6 15ן 5גמפ6 3עמ:יו ס'יס.זח

 ילענ ה' ישהק ב?:ים י.שב ונתוב משיחו. וע4 ח' ע4יחר
 דנשמזה ולחדש [:,[ לדו;חבר ההעורר דק:נה ן אח'כלמו.

 ה' ישמח שנהוב כמז דעוים. יהדש כדיהישני;.
 יראוי. 4הזחבר 4עז4ם. ד' כבוד ירי יחיבבמעלו.
 בייות כלם ולהיוק העילם. 4זה 4השפףע בסעשא. ה'4שמח

תדתיןחד?וק
 ג' תזיס ס( '.ד וכ-' 7( ס-ו ':עי ג( פ'ו ג":'ת כ( ), יחי, " מקומותטיאה

 ךזזך,ךזיך
 תר*ם כשנת מגיע רעולמ כריאת לחיבון ס' שנתטהיא

 תר'ס  שכשנה 4עי( יהודה ר' ודברי רשכ*י דכרי ;ס מטון חה . הטשי לאי
 יר לנפ'ן מטיח חגלי ש4 הזמן שהתחיל הימב נראית הפקידה י דבריהמ אמתת ניבר גטיגו ועתה . לה)אויה פקידה תה" השטילא(ף
 וי*ל . ב;ולם יהת;ורר מתח,ל,ת "דו4ית מ4חמות עמ מטמע תרתי . דמימ טפיבת ט4 גרדיפות מושבותיהם מקמות בכ4 קודטעס
 העולם שבריאת הידוץ עפ"י וטורש . והמטה ש4טים מאות ט4ש א4ף לימים ויניע המחכה אטרי בהפסוק שמ בדלא4 נדמז זאתשגם
 קיום מטן עור ישאר טנה תרס*ה "ששי מא4ף שיעכרן ולאחר . טבת הז' וא4ף מעשה ימי אלפים ו' . שנה איפים י משך ע4היא

 מ*יח דנלי של שהצ-ות רואים אנו ובעת . הו' ויניע המחכה אטרי אמר המן וע*ז . שנט וחמטה שלשים מאות שלש א4ףה;ו'ם
 ן אות של חנ' מ'6י בענין ידבד עתה ,פס[ . האש-י זה ע4 מנינימ אנו ואין ויוזר יותר וטנה ש*ה בכ4 ה4לו ב;תימ מאדמת.ברות
 עץ חתיכת צורתו הרלת של עץ בדיח כי . הל מילוי אופן ש( ן אות ;4 מ-מ, הדיח בריח כי דדטא ;בורא ש4 הימז חהו ך*ן.שהיא
 ה:' טנת ;4 4-מז וכ'4זי ך. צורת והיינו אח- נראט כף עמ משוטהארוכה

 11א . רד*א עטרא של גהמשל ה:רמ,ת ן מאה טאח-
 עבודא לאחר כונתו 4עבורא כי והייגו , שת'תאה באיף טאמר במו דיטא כעבורא אמר ו4א דדשא 4;:ורא יאאמד בדבריו הימנמרוקדק
 ספירת על רמז היא דדשא יעגורא שנמש4ת ן טאות להכין בזה ירמו ו;וד ן. מאה טהיא דדשא ;בורא ט4 הזמן טיעגור לאחר .רדשא
 היינו ן וברנע הטטףת. מאה אחר היינו ן בשעה היושי. א4ף זה ך גיום 4ה.אולה פקידה 4הת;ורר תתחיל יה,א ג'א*ל הנקראתימוד
 עבור שאחרי אח*כ טאומר והיינו . ה,ישי בא4ף תר*ם דש)ת נטן הודש שהוא ן -ש נר .מ וממתמא . ה;ולמ בריאת למספר ס'שנת
 בניסן הייפ א,נא ותרין שבעין ,ירסת ולפי . ות4ת שבעין נירסת לפי העע שנת גהזח4ת והיינו אחרנין טנין שית שול זמן עוד רעב ואהדי . זכירה בבח" להנאולח יתרה התעורדות תהיה אז ת-ס*ז שנת אחר והיינו , חדטימ ו' עס שניס 1' שהוא ווי*ן ב' של זמן;וד

 . חרשים ר עם שנט 1' טהן . ווי"ן ג' עור יה" יט;ן נכונה מרסא שזו ונראה . יה,אולה ,דולה יותר הת;וררות ההי' אז העעדטנת
 המשיח מלך יתנלה ע1!*1 אח"ב כמבואר הוא הזכירה ענין [פ1 ופיגא אוחרנין שנינ טית מ.א ומההוא קודס לנדוס צריה זו "'רסאולפי
 חעעעא א'. גירסא . גירמאות כ' "8 בא, ןס"ן . לא או ג;ו(ם מפורסמת תהי' הזאת הת.לות אמ גדגריו מגורר אין אבל רגלילבארץ
 וזה . ופלנא ותרין שב;ק ואינון ופ4נא אחתין שגין טית זמנא ומהה:א . כ' גירסא . ות4ת שב;ין ואינו, אחרנין ?נין שיתטנא

 קרתא לגו יתכנשון עימא מלבי בל 4,1ת בשבעין טאומר במה 4קמן מזכיר הע*נ טנת ט4 לנאולה יתרה והתקו-רות . לעילנתנאר
 טגק-את קאממאנמי*אפא. העיר שזהו להיוה יכול דרומירבתא

 כי-ארץ . גל4ל הנשיא ישראל ארץ חלק 11 ה,ליל ארץ מג[ : כן [
 ממזרח אחר ומלך י אז וףלהמו המלכים שהפ הכוכבים באלו כונתו י"ל ןפ-[ והגליל הירק עבר . יהודה . ח4קים נ' ע4 נה?קהישראל
 הנשמות איצר וחייפ . שבןף הנפיעת כל שיכלו עד בא רוד בן שאין גנמרא ראיתא הא ע4 ירמז נפד[ : הע1לם מצפון מ(גים ז'ינצח

 מצריפ קיצא . במצרי*ק נפש כל תהיי הששי בא"ף הדס"1 ,עת שהיא ושש ששט טכשגת רמז זה נפ?[ : קרישין תפוחין חקלהנשיא
 להגא1לה חכירה פקירה בי*מים שתת;ודר לאחר טאף מטמ; וזה [פ1ן . משיח חב4י ט4 הצרות וחיינוהנלות

 באדץ המשיח מלך התג*
 מושבותיחם מ"ףמות יבל ישראל בני ויתחזקו ויתאחדו יחאמפו ש*ת שנת שעד אלא . גש4מות נליות קבוץ עור תהיי לאהנליל
 "מ"איח מלה ףלכם עמן חקרושה לארץ בשימות נליות קבוץ תה" ש*ת ובטנת . תפדה במטפמ המו: . רדרפיהם מכל נפטמ עללעמר
 אאיות שעע לחעת יכול וגמ קין הרפ כי הבל תחת אחר זרע אלהים ל* ש*ת כי ר.פסוק ירושליס תאמר שאז רמז ב,ה 1"4בראשמ
 ופ?יא יסיר פפירת היינו זעירא וא*ו נפ,( . לך פרשחש בסוף ל?4 כממא מילה מטת בשגר ש'ת שנת ער נקצב הקרושה בחרץישמעאל
 י השולם לשת והסר פוב שפע להשפיע המלכות סדת עם הייפ החיפר ההשררת וענין התפארת מרת צל רומו וא*1 ומתמ שטיתפפירח
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 6'גון כ5 6יכון וכ6ין . כמן כלסו מ5תין 5חכר06ותץ
 י*ת. כוק6 )6וחונ6 נלמוווי לקנשס מו עמ6 6יסו כוץוס, ,פ"ן נסנת6 3מ"צ5 סתי%ס 6ק( נכהיפי כפל*6דסת6תן
 ל6סת6רו 6יגון פס כפ3ת6 למסוי מותין גסתתין31פ5קם
 נירוסלס וסגחער נ5יון סנס% וסיס 6( וכתיננקוי%

 : כ"ווסלס ;מייס סכמצנ כל 3ו י6מרקדוס

 המתים תחייתבענין

 אלה לכל אוייהם ביחד. העולפת כל לחכרחרשת.
 ,סקן בשבת ליננם דהצשר אלף בסוף בעי4םשישאיו
 כרז%י. לדןדתג בלג~ץ *"ה אחד יום היא ששהרי
 עגש94ץ אותן עם בעולם שיהה חיעות בשמות41לקם
 בירושלם ידגותר בציון דגשאר ודן' 6( שכתובבתדיה.

 : בירושלם לחים דגצעוב כל לו יאמיקדוש

 המתים תחייתבעין
 דקדושה. בארץ ויתטבוהעולם. סתי שיתעוהה התא בזק שמערן רבי אמךנ(

 עתיר שושם לפי וגליל. בארץ כלם מוצות טהגותיקינו
 שרצא לפי לההגלות. דג:שיחמלך

 חלי
 ועשם יוקג של

 ריטקוסות שהשך מ5ל לדגלדת דוצדלו ומשם תהלה.נדויב
 % נהיו ולא נ( שכתוב כבן הקגרם. בין1להתפזר
 ויעא ל%י . שם עןמ ולסה יוקששבר

 חלי
 וה של

 נקכך ואח"כ במצרים. בארק וישם שכתוב בארון.וצצשם
 הק"ל אשר יונעש עצמות השע י( שכדעב הקךושצעבארץ
 בקיום שעמר דצא וזה בשכם. קכח מטצים ישר%בני

 ספעה שרתטררו דיצא ובזמן מכלם. יותר הקדושהברקע
 אנותם. לח4ק ואלו אבותם. לחלק אלו ילכו כלםמוגא.
 ועתיד לזה. זה 41כירו אחהתו. אל איש ושבתם ס(שכהוב
 כלם ויבש צבעעים. בנדי וזשהר אחד לכל להלכישהקב"ה
 דנינים. דגענים שם יתחברו בירחשליש לרבונםרשבחו
 שגתטשכה סמה יטער הידדים. לכל תהמשךירושלם
 לרבונם. 1"שבוצ יתחברו כאעטי מרגלהע. שטהכשנקבש
 וק. בפים ורמו ובש י( זש"כ עמהם. "שמחוזקב'ה
 ולח4ק לחלקו ואחד אחר כל עו'. ה' מוב אל עויץואא'כ
 ילבוו חשם רומא. השרר עד תניע ישרש עחלתאבהעיו.

 וי~א6 פלקיס ו6יסו 3נין . תתן יקיתון ו6מ6י יוסףסנר
 6תק3ר ול3פר כת*דיס. נ6רון וייסס וכי3 נ%ו%%סתוי

כ6רע"
 ספלו 6סר טסף פ5תות ו6ת יי ו:תינ קיים6

ק 7"צ=ע "מי "יי גט נ: מה=י' % "נו:),: יו ,יי):נ ,ייקנטע  

 וך6 קנש5 ג? סכי ? 61 ופל נתי6. 1"%636

 סכ6 5% ן. 3נגי"ט קר6; ס% גסי יאילו סמסןצס ט רגשס לון סנק ג , ',! ה ות6 '5מק סהו6ס

 ל6מל% 3נין 6מרג 6% %פ . ט סמז 6ת וצדכתינ

 ומ' גוי תספס %רסס ויפס הנמל ס1לו דינן4לפן
 טפוי6 3*טן ומדי מ* כ5 סמפון6'ר

6%

 מים * עעץה. שמחה " יצחק וראה ובוא ח( כגרם.אש
 קרא דקבשה ולפיכך כך. ןק*א וע"כ . בסים הששבאש
 לאברהם. וה יועדיע דעה. בושם לעולם שיצא טרם כךאהעו

 וקראח בן לך ילדת אעטעך עטיה אבל אל4ןם ויאמרככהש'כ
 לקיוא הקב"ה הגיח האחיים בןגולרים חיאה ובוא יצחק. שםואת
 פציז.להם

 ואפהי
 כאן אבל שגצת. לבנען ק4ש נעים

 לאנויהם. אלא . שם * יק%ח 4אפ דקנ"ה דגיחלא
 להחליף כדי אהר. %א אתה יצוק. שמו את וייאתשכדעב
 : וגנו בידו אחהו להכליל במים. ואש באש.מים

 עו'. טעל משהה אברחם רעש ויגמל יילךדינדלע(
 הבצערים. באותן עצמו דמשצשה כל שמעקאשר

 : י צ6יפ ט . י ע ט י* ע 0 5ע ?%' מ ע" הן" ט נץ "פפפ 0 ר 9פח 0 . וג ה19 ט 1, *אי " ט9כהעמיאה
 האהרדו

 מדת ע* ייחק שרש של ההן הפהקת שנעואה פי' )גן ימין: בהייה תחסד במרת הייפ 91עו שבת: שנ* יפ השגיןי באל4 "ישו*ש
ששי א ט א  % א :  ש חן  : א ט  %  5שא 

~ ע ש מ א ט פ  



 הוהרישון יראוהר קודשדשון"1
 איצ. השטן שעא עין ויע זה להקב*דנ חלק 0הןטעו

 צרמן ע* צדות ח?רבה הטלם. נן ימםרג8י עליוומקמרנ
 מה כפי לענתם לשמח דצא הקב"ה ש5 חלקי ו1.מסבב

 כטבות שעשה מאברהם. נדזל לם בע 05 מי . לעשיתשיכי
 אברהם ויעש כתוב. מה מוטזה ישעשה ובעם הבריהת.לכל

 מושעה אברהם עשה יצחק. *ת דגמל ביום נרול0שתה
 סעודה שבכל ולמה0 הךוא. למעודה היור נהלי לכלקרא
 דרצא איש אם ייאה. דולך ההוא מקטרג שמחהשר

 פרד בבית. ענים שם נמצא וכאם לענחם. מובהדגךים
 נבנם לא. ואם חש0ה. נכנם וארנו הבית מן דיצאמששרנ
 שהקדים נובה ובלתי ענים. בלי "שמחה ,רבוב וויאהלשם

 שהזמין כיון אברהם עליו. ומקטינ למעלה עולהלענים.
 עני. כרמיון הפתח על יעמד המקטרנ ירד דר?ר.לנרולי
 ד~לכים לאותן משמש היה אברהם בו. ורשגיח מי היה%א

 מאנרנים דיו לא כי לכלם. בנים רגיקה שרהוהשרים.
 דביאו השוק ומן דצא. אטופי אבוו אלא ילדה.שדיא
 אותם לקחה ושיה עמךן. ילריהן רביאו לפיכך הזה.דרלר
 בנים דגיקה לאברהם מלל מי וש'כ לפנט?ם. אותםודגיקח
 הפהח. על עמד הדוא טקטרנ יכאשר ודאי. בניםשיה.
 דהוא מקנצ2 עלה ברר אלהים. לי עוטה עדצק שרהאמרה
 אברהם אמרת אתה העולם. רבון לו. ואמר הקב"הל8ני
 ולא לעניים. ולא כשם לי נתן ולא סעידה עשהשהבי.
 שעחקת שיה אמרה ועוד אחת. יונה אפילו לפניךדקריב
 ער משם וז ממא כאברהם. בטלם מי הקב"ה א"לבה.

 יצחק לדקריב הקנשה ופקר הדיא. שמחה כלשבלבל
 צער כל בנה. צער בשביל שתמות שרה על גנזרלקרבן.

 : לענץם כלום נתן שלא על נרםההיא
 לאברדמ ילרה אשר רמצרית דגר בן את שרה דיזרא6(

 ,ג'י=ינעית

~  

 ז
 -סק'ס ו:7.ד"שי,.(-קן.

 א'ר יצחק. לפני להזכר ראוי שאינו נבר דגטעדית.דגר
 שלא שרה. אותו ראתה בויון של בעין שרה, ותראיצחק
 בן שהוא אלא אברהם. ש5 בנו ,שהוא בעין איתוראתה
 ראתה שרה שרק שרה. ותרא כתוב ילפיכך דוטצרית.הגר
 בן כתוב לא באברהם שהרי אברהם. ולא זו. בעיןשתו
 היבר וירע כתוב. מה אח"כ וראה בוא בנו. אלאדגר.
 בן ארות על כתוב ולא בנו. ארות על אביהם בונימאר
 המצרית. הבר בן את שרה ותרא כתוב לפיכך המצרהע.הנר
 זה אמר שמעון רבי אברהם. של בנו שהוא ראתה%א

 מצחק אותו שראתה לפי הוא. שרה של שבחההנתיב
 אברהם. של ב0 הבן זה אין ודאי אמרה זרה."בודה
 הוא דגוצרית. הגר בן אלא אברהם. של מעשרושיעשה
 האמה נרש לאברהם ותאטר לפיכך אמו. של לחלקחהר
 עם נני ,ם הזאה האטה בן יירש לא כי בנה. השתהזאת
 לבנה. או לה מקנא דךהה ששרה דעתך על תעלה וכיינחק.
 תאמר אשר כל שכתוב עמה. הקכ"ה מסכים דר לא כןאם
 מצהק אותו שראתה %שי אלא בקולה. שמע שוהא*ך
 כי שרה אמרה לפיכך ע"ז. מששו 15 למדה ואמובע"ז.
 יירש שלא ירעהי שי גר. הזאת האמה בן ירשוא

 לא חלק. בני עם מ עוה %א צהאטיה. חלקלקךלם
 הקבשה עמה רנבים ולפיכך רגא. בעולם %א הוהבשים
 בשביל כי כראוי. הקרוש זרע בלבדו להפריש רצהיקבשה

 ש%א עד הקבשה ברצ? עלה חטראל שדיי ווזולם. בראוה
 נתקים ח?עולם לשל6* אברהם יצא ולפיכך העולם.נברא

 י 6יתו שכ6 סתן פין רפ סטו6 . 5קכ'ס ט5היס עטיכ651
 5"ט וסמק 5יס תקערנ1ק6

 תע5?"
 פקו ע5 פקו וכ?ס

 תס כטס 5תסכני 5תחדי ס61 דקכ4ס מ%קש 5יס.תסככ
 עיכו דפכד . ת%רסס נדי כפ5ת6 5ן %ן . 5תעכדדיכי5
 ערסס הפס . כתע תס תסתי6 דעכד וכעת6 . כריין5כ5

 תסתי6 %רסם עכד י5?ק 6ת סנת5 כעס נח5תסתס
 סמהת6 ככ5 ותנען . סעודת6 5ססי6 דר6 רכרכי 5:5ונך6
 נע נר ססז6 6י ומתי %16 תקערנ6 סס%דמווס
 ככית" תסכגי ו6י 5תסכני עעו6קדיס

 תקערנ6 ססו6
 תסס"6תסרס

 פ56 165 "י ת?ן פ56 651 כי%
 ד6קדיס עעו ע65 . תסכני כ65 דמדוס ערכוכי6 וממץת?ן

 דזתין כיון 6כרסס . ע5יס א?קערנ6 5פי65 ס5יק .5תסכני
 ד?סכנ6. כנוונ6 מתמ6 פ5 וקס תקקרנ6 כמת . דר56רכרגי
 ת5כין 65ינון תסתס סזס 6כרסס . כיס ד6סנמ %ן סוס6%

 תסיתמן סוו ד65 . 5כ%סו כנין 6וניקת סרס .ורכרכין
 6"תי16 עוק6 עק . ס61 6סופי 6?רו 656 "ו5ידפד6יסי
 סרס 5ון ונע5ת כסדייכע. כנייוא 6תיין כך כנין5ש.

 נניס סכיקס %5רסס ת55 תי סס*ו . קקייסז לוןו6עיקת
 . פתמ6 פ5 ק6יס תקערב6 ססא וכד וד6י ככיס .סרס
 תקערנ6 ססו6 ס5יק תיו 56סיס 5י פסס 5מוק סרס6תרס
 %יסס 6?רת 6פ . ע5ת6 רכון 5יס ו6תר קכ*סקתי
 ו65 . 5?סכני 6%ו תידי 5י יסכ 6% ספוד% פנו6וסכי
 דמייכת סיס 6תרס ותו . מד6 יונס 6פ%ו קדתךקריכ
 פד תת?, זז 6% כ6כרסס כפ5ת6 מ6ן נ4*ם 6"5נס

 5עמק 5תקרנ קכ*ס ופקיו מדוס ססי6 כ5דכ5כ5
 ססו5 כ5 דכרס עפר6 פ5 דת?ות סרס פ5 ו6תנ1רנךכנ6

 - 5תסכני ת?י ":יכ ד65 גריס5ער6
 65כרסס י5דס 6סר סת5רית סנר כן 6ת סרס דרצישא6(

 וסוס עמק ד6ת%יד תיות6 מי" 6*רתנמק
 כ6תר כסת6 יסתפ56 6סת5ק 65 . ד%רטם כנית6יסתפ56
 כן 6ת כך וכנין קת"ט. 6דכר 65 סוספית6 . סרי6זדסנ6
 6"ר דעמק קת"ט 65דכר6 יתמ1י ד65 גכר . סת5רמעסנר
 ד65 סרס 5"ט מת6ת דק5י6 נפינ6 סרס ותר6י5מק
 כר6 ד6יסו 656 ד6כרסס כר6 ד6":י כעיכ6 5יסמת6ת
 מי6ת דסרס . סרס יתר6 כך וכנין ס?5ריתדסנר
 כן כת'כ 65 כ6נרסס ד%6ו 6כרסס 6% . ד6 כפינ56יס
 סוכר וירע . כתיכ תס 5כתר מ1י ת6 . כנו 656סנר
 כן 6זות פ5 כתיכ 6% ננו 6וות על %רסס כפינימ6ד
 . סתירית סנר כן 6ת סרם ותר6 כך כנין סת5ריתסנר
 ת5מק דק6 5יס דמת6ת כנין . 6שו דסרס תוסכמת6קר6 ס6י 6תר סתפון רכי ד%רסס. כרזס ד6שו מת6ת6%

 . ו6נר?ס כר6 ד6 כר6 163 וו6י 6תרס . 1רס5עכודס
 מיסו . סת5רית דסנר כר6 656 . ו6כרסס עונדוי5תעכד
 ס6תס נרס 65נרסס ות6תר כך כנין ד6תיס 5מיק%6דר
 פס כני פס ס61ת ס6תס כן יירס 65 כי ככם 61תס61ת
 . 5כרס 6ו סרס 5ס דקני דפתך ס5ק6 כיעמק
 ת6תר 6סר כ5 דכתיכ עתס. קכ"ס 6ודי סוס 65 סכי6י
 ת5מק 5ש דמת6ת כנין 656 כקו5ס.. סתפ סרס56יך
 סרס %רת כנ*כ דפ"1 ניתוסי 5יס 6ו5פ6 ו6תיס .נפ"1
 ירית ד65 ידענ6 6כ6 ונו' סז6ת ס6תס כן יירס 65כי

 5מ ת%ק6. נרי פס 5יס ":6 6% דתסיתנות6 מו5ק56פ5תין
 . נך*ס פתט 6ודי כר וכנק ו6תי כפ5ת6 6% דיןנפ5ת6
ונ4*ס

 כ%.
 קוק6 1לע6 כ5טדוי 65פוס6

 כדק"
 דכנין י6ות.

 65 פד דקכ*ס נרעו% שיק יסר56 דס6 . ע5ת6 כר6כך
 תתקייס ט5מ6 5פ%5. %רסם גפק כך וכנע פ3ת6.יכרי

ננינש
 . 9ת ע ט מקומותסראה



 י"פנא קוישישון ויראזהר הזהרלשון
 5פ5ת6. נףיס6 פת6 נפק ותתתן פ5ת6 נ5אתיש %רסס 6תרויתו 5פ5ת6 "צנה זנסק כען 5מ5ת4.6עקכ פ? . נועתי"ש 6תשכו 81 ייט ה5מק %1הש .פיגיס
 גך נכנץ תט ל*ת כזקת קזיס6 כנוע6 כ65ס

 כיסממ56 651 זרע 5ך יקר6כעמק כי כק5ס סתט סרס 6*ד """י 6סי כ5יגשס
 . ותתפ ס% כתיכ סנפ ג% כתוכר 1תתס ןךעליא6(

 4ז( תפתוטש תטסס סתס סנ5 ק סתסגתיכ
 מזי ת6 . לכרס 05 סגיק 65 ז6כרסס בני)יסקכ*ס

 זבג%6%ןכת"ייפוכ6ז2 6%ן'זך זל6ט במ
 6ל36גזמש 66תסיס .כי6נפצ זו22מטוי2,יפנ62

 תי, '5מיל- י ,סיל טנוצה%7'נ5,ס
 6שי

 -1:ס
 : - 161קמחט פ5מ6. כר,ס61 זיתפגס מייג 5יתותו65

 תנש ס6 סתטון 6-ר וגו: ס56ט סדכריס 6מרןיןץינ(
 דרנ6 כתר 06ר. ושי . כיס 6ית ז5פר6 עפסי 3יתי.כתי3

 %ת 8יך
 זיינץ

ל  . ז6 זרנ6 3תר נלמס מס[ 
 קמי 5ר"רנ6 סומ ער ד6תי6 6כרסם 6ת )סס5%1סיס
 ו6ת6 6שו סוכריס 6מר סרפ רי5ר . 3עמקזי)6

ר"ס' . %רסס 6ת נסס "ז56סיס 65סתכ65 6ית ס565קסרנ6

 ט 5תג5ת65 סוס זי5יס מו)ס6 ער 165 6כוס יש
 ::- :-- 6תז1, 6גר 6ת נסס%יס

 .%ו
 656 '5מק

8
 (כרסס זס6 כוי)6. 65תכ655 %' . וז6י 6גרסס

  וננע 61ס6יכ"ו5)6ננ'[כ6ס6
 , ן- יי%ל סליס

--- 

ע

- 

 מ*. 6%%
 שעגש"

 ו- :קה

:ר61 . וך6 כס6י טס 6תכ5י5 גמיעמק

 ספת5 כ% ן עחק 6% ז"ק6 6ת 02ס.6ת

 -ע:":אוי"1;יי:4ך11%%ב . "ות ;י%;:נמן

 ער במקוטם. נתישבו ה*א עטדו ויצחק הוברדסבשביוי.
 אנרדמ נתגךיסו לעולם יעקב שיצא כיון לזלם. יעקבשיצא
 לע1לם. רגךדש קם יצא וסושם העולם. כל ונתקייםויצחק.
 ולפיכך כראוי:%( שלםעלה בךקךושה קגסיח כדסךמ הכלעתקיים
 כי בילה שמן שיה אלזך תאמר אשר כל דקב'הא"ל
 יתץ. כימ1'נ, :ש:(י"(

 ח*אה בוא בנה. ואת אאה עוב לא אברהם בשב4לוהקב'ה
 ה' שמע כי כתוב. מה שוה. טלפני כשברחהבראשאצה

 את ותשא שכחוב אעיפ ע"ז. איוי שטעתה ואחרי עניך.אל
 הנער. קול אל אלהים שטע כי כהוב מה וחבך.עלה
 הרי שם. דוא באשר קיך. את אלדים ע4מע כי כו%בולא
 שלמעלה. רין בית אעל עעשין בן קוך הי' שלאב"שרו
 ובעע ומעלה. שגה "נ מן מענ"מם שלמטה דין באשיוי
 הוה. שרשע ואע"פ ומעל". שנה סעשיים שלמעלהדין
 דוא באשר שכתוב 1יצ נהבאר. תה דוא עעשח בןאין
 שוציו% טדם העולם מן שנמתלק מי כן אם אלעור א'רשם.
 טן שהיי לפי נענש. טים טאמה שנה. *םיטע
 של בחטאים אלא עונשץ. בן הוא אץ לטטה שנהיע
 דקב"ה א"ל העעש. בוצ וםעלה שנה "נ אבלסן להשש. יוכלאבע
 : - טזבאר הה הבא. לשלם נענש שירי' חיב שף%תיא הבא. בעולם מוב שכר % גאן גאי. טיש%ן עליחפ

 עלא אע"פ וידי. נאמר. צער על בימי.היע למוני דיי שמעון א'ר ש'. האלה הדברים אחר דיך:ףנ(
 טדרגה אחר אחר. ויהי בו. יש צער מעם ביטי.כתוב

 ככתוב דברים. דיא. ומה עליונווע. טדרנחע מכלהתחתונה
 הזו. מךרנה אחר היה וה ומי :1:( אנבי דברים איש 5אי(

 לפני לקמוע השטן שבא אבררס. את נסהוהאלהים
 שיעשה עד כר*%י בשלמות הדבר שאין אברהם. עלהקב"ה
 ובא הוא. הדברים אחר הרע היצר שדוא השמן כי ביצחק.דין

 אברזש. א%ע נסה חהאלדים שכתזב לרגין. יש כאןלקמרנ.
 שנים ושבק שלשים בנ יצחק שהיי לומך. צריך יצחקאה
 אמד שאי6 העק שלו עעשין בן אץ אביו והרידיה.
 כהוב מה וטפני עליו. נענש אביו דיה לא רוצה. אעניקיק

 אלא עחק. את נמה כתוב ולא אברהם. את נמהוהאלדים
 אברדם שדוי בדין. אותו להכליל שבקש וראי. אברהםאת
 טים נבלל הטעה לזה. טקגדם כלל דין בו דף'לא

 מים שגבלי עתה. עד בשלסות היה לא ואברדםבאש.
 צאשר ברץ. לרמבלל לאברךם בוה שהזםץ י(רק. את כהוביא אברדם. את נטה ודיולהים כהוב 1לפיכך וטו בבים ואשבאש
 וראה ובא וה. עם וה גשתלם במים. אש נכנם אשתעשה

 ייחק. ולא אברהם שכתוב רמעם שאמתו אע"פ הרבר.מי
 שכהוב חדבר טד הזה. בבתוב נכלל כן נם יצוקאבל

 אלא כתוב. לא לאברהם נסה אביהם. את נסהמץאלהים
 רן' ההיא בשעה שהרי טיק. תה דוקא את אברהם.את
 על דין בו לעש%ה ונזרטן שגעקד כיון שלטטה. בנבורהשרה
 ונעשה אברמם. עם במקומו טעעמר א כראי. אברהםעי

ההבל*ת
 ר גע1ת " 9ע: ו9 0 י ילי, ט 9": ס ש סגף_ותמראה

 "1י_ש??(4עש"וע41(ןו'
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 מחלוקת נמצאה שאז למעיה. ונתעלו כגים אשההכילחע
 אכזרי. שנעשה רחכן אב ראה מי באש. מיםכ-אוי.
 ולהתעמר באש. סים של מחלוקה נמצא שיהיה בשכי4אלא
 ,נעשו כראוי. הכ4 ונהתקן יעקב שבא עד ו5ז, בשזרשםכך

 . התרצצנים עליונים וטשתקנו בשלסות. אבוהשלשה

 נסה. מהי יהודה א"ר "ברהם. "ת נסה ןדי44לו*ים6(
 שאו גס הריפו נ( כפש"כ נס.רופה

 הרים זה ידי על שרוי העולם. בבל שלו דנל דייםנם,
 אברהם. את נסה זש"נ כל, בעיני אברהם של דנל1רקב"ה
 לדוים אותם. פנסה הקב"ה ה.ודיקים דנל להרים בשבילכי

 : העולם בנלראשם
 איך וכי שפעון א"ר ונו'. בנך אה נא קח דיאכטךנ(

 תאפר אפשר אותו. לקחת זקן שהי' אברהםיכל
 יתכן אבל הדבף. כן כיל. פרשוהו יצא לא שיצחקלפי

 לדגושיכם והיינו בנו. אלעזר ואה אהרן את קח 7(ככהוב
 בדברים. קח כאן אף הקב"ה, של לרצינו ולהנהינםבדברים.

'ה הר אל לי אלך ס( כמש"כ ינו'. דגיויה ארץאל
 אה וירא עיניו א"ה אברה"ם ויש"א השלישי בידםי( : דואוי בפקום דתקוןלשוה
 זאת. ביארו הרי השלישי ביום [1ט[ פרחוקדג:קום

 פרהוק. הכקום א; ויר." השלישי ביום שכהוב המעםמה
 יעקב הוא וזה זרע. לך יקרא ביצחק כי שכהוב לפיאלא
 את וירא [;[ השלישי ביום של המכיון וזדו פמני,שיצא
 אה וירא לי. נראה ה' פרחוק ק כפ"ש פרחוק.דגקום
 דבקום. פאבני ויקח בו שכהוב יעקב. הוא זההטקוס.
 וראה השלישית. פדרנה היימ השלישי ביום אברהםהס;כל
 כרחוק שאפרני כסו פרחוק. סכני. לצאת שעהיד יעקבאה
ולא

 לזמי
 לאברהם. שבח זה פה אלעזי ר' א"ל קרוב.

 כשהלך שדרי יעקב. מממ לצאת שעתיד וראהעוהפתכל
 ודאי א"ל לאברהם. כך כל שבח זה אין יצחק. אתלעק.ד
 ההכסה אברדם ידע לזה כקודם עוד שרוי יעקב. אתשראה
 שהעשה רשלישית מדרנה היינ הש4ישי בי.םוהס;כל
 דגקזם. 5ה וירא שבתוב יעקב את ראה ואז [;6'השלמות
 אה לעגףד שדלך לכי פרריק. הדבר לו עפד עתהאבל

 : - הקב.ה אהרי לרורר רצה ולאיצהק.

 כאן רפז האלהים. לו אכר אשי הבק.ם אל דינבאןח(
 יעקב. אה וראה ההיא לראיה שבאשאע"פ

 טיייד, הראוי אהר בא.פן יידע שרקב"ה ודאי אברהםאכר
 לסע4ה. כהיב פה וגי'. דבזבח א; אברהם שם ויבןפיד
 ביארו. דיי אבי ויאכי אביו אברהם א4 יצהקץאסי
 נמתלק שדוי לפי אלא כ14ם. לו השיב ש4א הפעם מהאבל
 דנני וקנ[ בני דגני כהוב ,לפיכך הבן, על האב רהמיק

 : לרין ונדפך דיהסיםשנסהלק
 כתוב לא השר. לו יראה אלהים אברהם דיאכטךס(

 אלא כאב. עליו עטד לא שהרי אביו.יאמר

 תהלקת 6:קכמ וכדין )ע.;ה וס5.קי 3תי* ":6י6קכ5י)1
 הכזר דהתעכיד רהיונ6 הכ6 היימ תתן 63כ6 תי6 י6וקכדק6
 ו)הקעערח כ"כמ ת'מ עה)וקה  )6כתכמ6 כנין6)מ

 כ)מ והתתקן יעק3 ד6ת6 טד ')'[נ6תרייסו
 כדק"

 ו6תס3ידו ימות
 . ותת6י ט)6י ומתתקכו ס)תין 36סןת)ת6

 גסם ת6' יסודס 6"ר 36רסס הת יסס וועאלהים6(
 כ6ו גט סריתו נ( כד"6 גססרתת

 ק3"ס י6 3נין דס6 ע)ת6 3כ) ד')יס דג65 6ריסנס.
 36רסס. 6ת נסס סס"ד דכ65. 3טיניסון ד36רסס דנ65~יס
 )חית6 . )ון 3הין קכ"ס דנדיקי6 ד2)ח )מרתמד3בין

 ט)יק 3כ5רי:ייסו
 ס"יג וכי סתעון 6"ר וגו' 3גך 6ת ג6 קש ויאמרנ(
 דהת כתס 536 י6ות כ)) תרכותיס גפק 65 י'5מק3נין

 ! 3י)ין ש סמ 6וף דרה"? ם 5ון 1)מד3ר6כץ)'ן
 וק1י נ"" "% קיי

 יע ייי ,~י
 6ת ויר6 עיגיו 6"ת הנרס"ס וי:"6 ס:5יכי ב.וםי(

 6יקקוס ס6 ס:)יכי 3יוס י5ע1 תרמיקס-קוס
 . יורחיק סתקוס 6ת ויר6 ס:)'סי 3יוס סטת6מ6י

 ויר6 ,קן ס:)יס' ק3'וס 4 וסמ' מג'סיגסק
 ק

 6ת ויר6 5י נר6ס ס' תרמוק ז( כדי6 מרמוקסתקוס
מס;כ)

 3'וסק 36רסס1
 ס:)יס'
' 

 ?)ית6ס ג ד6יטו
 תק

 "ה~ן:יןט:
 טן3"מ:,%גנ" ט42 גי"

 5'גהק )'ס5-טרן
 חכמת6 36רסס 'יע יגמ תקדנות דס6 )יטק3 )יסמיזה 6%י 516 %דימס כך,קכ5 )16[

 )יענו ת)ית6ס דרנ6 י6'סו סכ5'כי 3יוסו6סתכ)
 סמקום. 6ת ויר6 יכתי3 )יטק3 5יס הת6 וכזין 1;"[ס)יתו
 )יס )תעקן ד6ד) כנין . תרמוק ת)ס )יס קיי,6 סכת366)

 : - יק3"ס 6נתריס 5סרסר 3ע6 651 .5'5מק
 סכ6 רמיי %)סים. 15 6חר 6:ר סעקיס 56 ד'באד"(

 . )יטקכ ומת6 רמיס )ססי6 ד;ת6דהע"נ
 מיד ד6תמזי ממך6 3נווג6 ידט ק3"ס וד6י 36רס:6תר
 . )טי65 כתי3 תס וגו' סתז3ה חת מ3יסס כםוי3ן
 . הוק?וס ס6 . ה3' ו'6תר 6כק 36רסס 6) עהקייהי'ר
 6סת)ק דס6 3ג'ן 6)6 ת'די. 5'ס 6ת'3 )מ ::יח תה'ה3)

 . 5יינ6 ו6תססך רמת6ד6סת)קו סננ' [קני ככי סגגי כת'3 כך 31ג'ן . 3רח ע) דה3מתרהת'
 כת'3 )6 ססס. )1 'ר6ס מ)סיס 36רסם רי14בצךפ(

 656 כ636 ע)'ס ק6'ס )6 רס6 6ניו.1'6תר
3מ)בעל

 ו( ק'ט 7ף 4( ס'ג י:ע. ג( קי ס י( מקומותטראה
 ג?7כ-

 קג. דף ס( קכ דף *( ג*6 ירפי' ו( קג. דף ו( י' :.ו ס( ג'
 ןקזוקן*זיך

 לעילא גהסר גגורה המתקה נעשה לאברהם שנכגע ויצחק , ב% לשחומ לאכזרי להחהטך גתרצה שאבירם יהתא 11 עובדא שע*יןגו(
 ריח מן הקב*ה נהנה גך הגער גושם ריח מן נהנה שואדם כמו כי . רמור הד נקרא הטזבח מקום הביה ה- ת[ 1 : ש.יה:נשו-ש
 חפארת השלישית פפירה היינו ומשלישי יום *י' 1;[ . לקטן כנזכר מקרוב ויא :-ח.ק יעקב : בק אב--: ראה ועתר . -יעקב א:תתת, גט** . יעקנ תה . אמ*ת תיבות סופי הטן : ניהה לריח בתוב הקרבגות בכל וכן -4יחח -יח אה ד' וירח ,ח בשיב: כ:"שהקרב.ות
 בגהינח עהח ואשמ *4 וקנ( ג יעקב ש%רש הרחמים מדת השלישית מדרגה היא הערם זה יה.ה.ת חשלמות עיקר בי ןקה[ . יעקבשורש

 : הגגורה פדת שהיא גגישל



 1%8נב קודשישון ריראזהך הזהרלשון

 לנו יו6ס ססס 6 יר% 56ס:ס 5'ס ט מטתגט5

 535 יגטריך 6יסי כד%רמיס
 . 6תר6 ול6 כגי סבת"

 . ,קנ[ ימדו כג'סס וילכומיד

 5סממ סת6כלת 6ת ויקמ 'דו 6ת 36רסס ןישלדץ6(
 6ר6לס סן נ( ז6תר סתמ כרעץ ר' כנו6ת

 מל6כי 6לין 6ר56ס סן יככיזן מר כ5וס מל6כי מו5ס5טקו
 ססי6 ע5 5קיימ6 ו3עי כעת6 כססי6 געקוע5מי
 . מוגס 5עקו כך 3גין וקי[ סמזנס 6ותו ויו65 דכתיכמ5ס
 ,מינין דסוו 6מרנין מ65כין 6יכון 6לין סלוס.מ%5י
 . סלימו קכ"ס 5ון 6כטמ דיעקכ ו3ניניס ד'עקכ קתיסלמיסך
 . 6יסיס אלמכי כו ויפנעו לררכו  סלר ויכק: ג(רכתיכ
 3%רסמ ליס תיו כד 3כו כלסו  סלוס פל.חכי  6קרוןו56'ן
 פליס וכליו וסס6י. נל6י 161ךפ1פ1 לי5תק.  ליסרפקיר

רייסק
 6כרסס וי6מר ססתיס מן ס' מל6ך56יו ןיעיתו%א7(

 6כרסס דלחו 3גוזחסו טפת6 ססיק6כרסס
 1;ס1  כליס 65 קדמ6ס . סליס כתרמס . כקדת6סכת,-6ס

 "מר6 3רומ6 ליס ל6מפר6 גצז 36רסס. %רסם 5פר מיי6ר'
 יגמק 6ת3ריר 6מר יס?ס ר' . 6מר6 3ל% לצור36עו3ד6
 . 3וספין דקירת כר"6 . ק3"ס קפי 3רפוס6ומסתליק
 קר3נ  ו6כפליס 3יופ6.  ופלין  מרין קתיס כסני6ד3-9ק
 ל6 דקרכג'ס דמסיכ מ6ותס 15 תעס ומל סנער 6לייך תכלמ  56 ליס  ר6מפר 3סטת6 סוס  דמ3רסס נפר6רסח

 מיד . מוכמ וכגס כ65 וסור עכד עתנג6 .6סת5'ס
 ג"מו 6חר 6יל וסגס ויר6 עיג'ו 6ת %רססדיש4שס(

 כנמו  3ן 6חר כנס כד'6 . סיס סיסו  ונן סוס  סספסומכין ד6תכרי 6'5 סו6 תנינן ס6 ונו' נקרניונסכך
 סיס סספסוס  3ין 6פרמ ו6מ .  %פריך וסכילפולס.
 מי65 6תטקד 6ל6 [קי( כעלת6 סוס ל6 ילמק ס6ומי

 כפס ל6גריס ליס ר6לסרקך 3ספת6 6יוה-6 ססו6להורתן6
 ל15רפנ6 תיל6 6מ?נ6 סכיכומ  נין  רסיו  פלין  6יגוןרכל
 6יל ס6י נפי סכי ליס  ר%פריך 3ספס6 פלסססו6

 לר לו לרפס 3כל  י( ו6יר פסת . רינסק סתומיסרמסקרי3
 3ססו6  פפסון 6יסו וס6 סוגיפס . . וגו'  סוסיפס סגיו לתךוו
 . כתיכ 65 מוסיעס 656  וקי[  יוייפפ 5פרמ ו6מפקי
 5מסכל פש כססו6 ,תין ד6יסו דג6. תקדתת סוסיפסהנח
 סכיגת6 .  3גלות6 6ינון  ד'סר6ל ומנ6 3כל מוי ו% .עיןסון
 6לסיך ס' וסנ '( דכפינ 6וקתוס ו% . 3נ6ת6פמ:ון
 .  פפסון רסכיגפ6  וננין .. ו;"י פו' ווסקי  כ3וק-%

 רכסינ גלות6.  פן  לון ול6פקת  לון ל6ופ%  לון מוכרקכ"ס
 געמת סגס ועתס ולנתל 3קדמ'תמ. כי'תי קת ו6,כךמי
 ל6כרא סו6 נריך ק?% וותין .. % כ% יסר56כגי

 לט יראה השה. * יראה אלהים *. דךה מחיוסתבעל
 לו יראה אלהים א'ל. כך אלא *. יראה סה לוסר.צריך
 ממ% לשלה בני עתה אבל נצרך. יהי' כאשר שהלעימו

 : [קנ, יחדו שנידם וילכו ס4דשדע
 לשחם דםאכלת את ויקץ ירו אה אברדם דישלחק

 ל 'ננ"'ןבען,1 מ' "'"סו"נ,ן"גים'"7'
 רוצה. צעקו לפיכך ו"י[ דווצה אותו ועצא שכתוב ההיאדבר
 עתידים שהיו אחרים. סלאכים הם אלה שלום.מלאכי
 ש*ם. הקב'ה דבטיחם יעקב ובשביל יעקב. לפניליכת
 אלהים. מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב ג(שכתוב
 לאברהם לו כשראו בכו כלם שלום. מלאכי נקראיםואלה
 על וכלם ותדחפים. עליתים ונזדעזעו יצחק. אתשעקך

 :יצהק
 אברדם ויאסר השמים טן ה' מלאך אליו ויקרא7(

 אבדהם שאין בינידם. מפמיק מעם יש אברהם.1
 בשלםותוקס[.. איט ודואשן האחרקבשלמות. הראשן. כמואושץ
 אחר ברחה לעוררו כדי אברדם. 'אבדהם אמר חייאר'

 יצחק נתברר אכר יהודה ר' אהר. בלב אחרבמעשה
 הסמים. קמרת של כריח הקב"ה. לפני ברצקונתעלה

 הליבן. ונשהלם ביום. פעמים ב' 4פניו דבדניםשמקריבים
 תשלח אל לו. שנאמד בשעה 5אברהם וף' צערשהרי
 לא שייבפ חשב כי מאומה. * העש ואל רגער אלירך

 מיד : מזבח ובנה דבל וסדר עשה ולהנםנשתלם.
 נאדח אחר איל ורנה הרא עיניו את אברהםדישאס(

 נברא האיל שזה למדנו דיי תו'. בט-ניובסבך
 שטתו בן אחר כבש כטש"כ היה. שנתו ובן השמשות.בין
 השס"ןת שבין אמרו איך וא"כ להיות. צריך וכך לה.%

 שנפקדש אלא וקיי בעילם עריץ הי' לא יצחק דרי ועודננרא.
 כנ? לאברדם. לו שיצכרך בשעה איל להומין דכחזה
 וה שנתמנה הינו השסשות. בין שנבראו הדברים שארבבל
 איל נם כן לו. נצרך שיהי' בשעה ההוא דבר להזמץהכח
 צר לו צרתם בכל ( י כועב ואכר פתח 4צהק. תחת שנקיבהוה

 באותה עמדם וןא והרי הושיעם. . פו' דצשיעם פניוומלאך
 כתוב. 4א מושיעם אלא וקו[ הושיעם אמרת ועתההצרה.
 השכיגה בנלות. הם שישראל זכז בבל וראה ובואעמרם. לסבי התא בצרה עתיי שיצא במה לזה, מקודם הושיעםרק

 אלדףך ה' ושב י( שכתוב במה ביארו והרי בנלווז.עמדם
 עמרם. שהש1כעה ובשב.ל וקהן ונו' ורהמך שבותךאת

 שכתוב דגלות. מן יהחויאם לרפיבם אותם זוכרהקב'ה
 צעקת דגה ועתה חוח"כ בההלה. בריועי. את ואזכרח(
 לחכרת חא ברוך דקרוש ו,טקיר . א~4 באה ישראלבני

בכל
 ר ספות מ( )' דגריס ז( סיג 'ססי' 0 קג דף ס( . קג דף ד( )יג גו6סית ג( ג-ג 'געי ט . קג ע 6( סקוסותמראה

 ןקזךע4ויך

 קל סורה הראשין אברהם זקס[ : השמים ככוגבי זרעך יהיה כה * ואסר ןקו( : הגורא רצון לעאית אחר וירצון אהה גרעה פי'א4[
 נכ% ועי*ז העקרה בנסיון  שעטד אחר על מורה האחרן ואברהם . שלטות וה ואין גלבר חסי בגחינת רק שהיה העקדה גסיקקודם

 א" י יותר  1לפות מיינו . ורין -נורהט
 פי.

 י?חי
 הארם בבהירת התולה ענין שוה וגיון , להשחם  שיחרצת בעולפ עריין הי' לא

 היהה האיל לבריאח פע%תו עם הקבשה של יריעתו אשכ הנפ על רבר טרא הקג*ה שאין דניון השמשות גין שנגרא לומר גובלאיך
 שהיתה רק גפו"ל נברא ש4א מהרץ לנן . ויצחק לאברהם מעלה זה אין וא,כ . חעקדה לנסיון יתרצו וי?הק שאגרהם מלטעלהטנרחת
 אלא לאדוים הפעין בבגין והשיב כ18ב שלא את( האטרים מגית עצפו פעעיר חנוש אין שחדי פי' 1וףן ; האפירי ך גר לזהפקירה
 הפ וישו בי *שראל הישועח עי9- היא  גהגלות חחראל עם השכינה ששפ ואשת הג*ת. מן ת1וג השגיוה שגפ והייפ . ושגשכתוב

 1 הקדדשה השכינה גזטת  יגא*ט יויו בפ?איפ שימע איפן  שגנלגמוחיט
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 סתס ענוי 6ך וי6מי 6( דיינו6 קל6 ו)6סנוע6 . ע)ח6 ככ) ן המה עמי אך ויאמר 5( שיאמר יל ולהשמיע וו1לםננל
 )טו)ס ס' נריך . )נווסיע )0ס ויסי יסקרו )6 כגיס ן לעולם ה' ברוך למושיע. לדם וידי ישקרו לאבנים

 . וממן 6חן : ואמןאמן

--*****--=

 שרה חיי ויהיופרשת
 שנים. ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חי ךיוקיךנ(

 נשתנו למה הדבר. מיד וראה בוא שמעוןא"ר
 151 שנים אמר השבן ובממפי שנה. שנה בתחלהשאמר
 הקב'ה על רמז הכל. כולל הוא שנה מאה אחד. הכלאלא

 [נ1 במאה דסתוכים כל של סתום העליון. ממקוםשנכלל
 ולפיכה שנה. עשרים וכן יום. כל ש4 ברכות טאהבסוד
 1נ[ לעולם ויובל מחשבה נפרשים שאינם היחוד סוד  שגה.כתוב
 העליץ. סתום מכלל ויוצאים שנפרשים אלו על רמז שנים.שבע
 בנמה ורחמים בדין נפרשים אבל אחד. הקוד שהכלואעזפ
 שכתוב מה ולפיכך למעלה. כן שאין מה ודרכים.צדדים
 שנים. שבע לעילם. נפרש שאינו היהוד סוד ?ל רמזשנה
 ודרכים. צדדים בכמה ורחמים בדין ותפרשים אלו עלרמז
 שנים כתוב השבע במספר ולפיכך למעלה. כן שאיןמה
 ממש. שנההוו שיה. חיי ויהיו חיים. נקראים וכים שנה.ולא

 ביארו דוי חייא א"ר [ד[ למעלה ונתקיימושנבראו
 וכיון היה. שנים ושבע שלשים בן יצחק. שנעקדשבזמן
 לספד אברהם ויבא שכתוב שרה. מתה יצחקשנעקר
 שנעקד אחר בא דמוריה מהר בא. מהיכן ילבכתה.לשרה
 עד יצדק שנולד מיום שנים. ושבע שלשים יאלויצחק.
 ויהי"ו. ככמפר בודאי. ורה חיי היו הן שנעקד.שעה
 משנולד שהוא שאמרנו כמו זהייני ישבע. שלשים בגיממריאשהיא
 ורה. כאן נשהגה מד אמר יוסי ר' נ( שנעקד. עדיצחק
 נכהב שלא שבעולם. הנשים מכל בהורה. מיהתהשכהוב
 רהל ותמת כתוב והרי ולא. חייא א"ר בתורה. מירעעןכך

 וכהוב ונו'. כרים שם ותכת וכתוב אפרתה. בדרךותקבר
 אשת שוע בת ותמת וכתוב רבקה. מינקת דבויההזמה
 ונאמר בשרה. שכתוב ככו כתוב לא בכלן יוסי א"רעזדה.
 שני שנים ושבע שנה וע?רים שנה מאה שרה חץוידח
 לשרה. כמו ושנים יכים נמנו לא בכלז שדרי שרה.חיי
 אלא ד( לשרה ככו בלבדה סיוחדת פרשה נכתבה לאבכלן
 ודמיל דנחש. באותו נדבקה יעולם חיד כיבאה וראהב.א
 'ירדה שרה באתה ולבעלה. העזלם לנל כיתה גרכה זודם.בה

 . סגיס וסכע סגס ועסריס סגס נו6ס סרס ח'י ךיוקיךכ(
 [16 ס:'ס ד6נור סכע וכ6'גון סגס סגס ד6תרככ)סו כג" נו6' דת)ס ר61 ה1י ת6 כתעון6"ר

 קכ"ס דכל6 כל)6 סגס נו6ס חד. כו)6")6
 1כ[ כמ6ס סת'מין 7כל סת'מ6 ט)6ס מ"תרד6תכ)'ל

 כך וכנין סגס עסריס וכן יוח6 ךכ) כרכ6ן דנו6סכר61
 1)1 לעלנוין ויוכל6 תחסכס 6תכרס דל6 ד'חוד6 ר61 כגסכתיכ
 . דלעי)6 סת'נו6ס נוכל)6 וגפק6ן 6תפרסן 6לין סגיססכט
 ככנוס ורחמי כדיג6 .מתפרסן 6כל מד6 ימוד6 דכל6ו6ט"נ
 כתיכ וכנ'כ לעי)6 סכי סוי דל6 תס ו6ורחיןססרין
 נותס. דסוו . סר0 חיי ויסיו ח"ס 6קרון וכלסו סגסול6 " 61וי"'ז כ%:םסי'ז ]ג . 12 ד%:סנ,שז . סג'ס סכע לעלנוין 6תפרס דל6 דיהוד6 ר61 .סגס

 דס6 6וקנווס ס6 ח'י6 6"ר [י[ לעי)6 ו6הק"נווד6תכרי16
 וכ'ון סוס סג'ס וככע תלת'ן כר יגהק 6תעקדכד

 )ספד 6כרסס 1'כ6 דכת'כ כרס היתת ')חקד5תעקד
 ל'ס נולנועקד כ6 סנוור'ס נוסר כ6 נו6'ן עככתס)כרס
 עד י)חק ד6ת'יל'ד נו'ויו6 סגין וככט ת)ת'ן והיגון)')מק
 . ו'ס'"ו כמוסכן וד6' סרס ח'י סוו 6'גון דהתטקדסטת5

 נוד5ק')יד ד6תנור כתס סוו סג'ן וככע ת)ת'ןכנ'תערי6
 סרס סכ6 סג6 נו6' 6תר יוסי ר' נ( דהתעקד עדיגחק
 כתיכ דל6 דעלמ6 גסי פכל כ"'ריית6 נויתתסדכתיכ
 רה) ות"ת וסכת'כ 'להו מי'5 6"ר כהורייה6 חיתתסיןסכי

 וכתיכ ונו' נוריס כס ותחת וכתיכ 6סרתס כדרךותקכר
 חמת סוע כת ותית וכת'כ רכקס תיגקת דכורסותחת
 יחתתר דכתיכככיס. כתס כתיכ )" ככ)סו יוסי 6"ריסודס
 )כר?. כתו וכגין יומין יתחגין ל6 ככלסו דס6 סרסמיי סגי סגיס 'ככע כגס וטכריס כגס מ6ס כרס מייויסי
 6ל6 7( . לסרס כמו כלהודס6 מדה פרכת6 כתיכ )5ככלסו
 61עי) מף6 כ5י 6תדכקת לטלר6 מוס התת מ~יה6
  וגהתפ כרס התת לכמ)ס לעלנו6 נוות6 ונרנו5 ~וסר6כס

 ממגריס 6כרס ויע) כן"ה [ס[ כיס התדכקת 1)6 וסלקת כמצרים אברם ויעל כמש"כ [קן בו נדבקה זלאועלתה
 נון ויסת כתיכ מס לעלמ6 גמ הפ6 . % הכר גל "כתו ס61 מן וישת כתוב. מה לעולם נה בא לו. אשר וכל ואשתורצא

 טייןהיין
 י קככ דף ד( קכ6 7ף ג( . קגג 7ף נ( ס-ג ימטף 5( מקוםותכש*אה

 נזפע שמשם הקדושה השכינה טקור מלכות כפ,רת על רטז שרה . הוא נקצור דבריו פ" 1גן : סוד פי עך זהפסוק רשנ"י ינאר לכן פרד*ס פי על נתנה שהתויה כיון אנל . להכתנ צריך כך ל*ק דקדוק פי שעל אמת הן וי שרה חייפרשת
 מלכות למפי' וזנשפע הופע הייוו שרה שחיי הבהונ וירמז . ספירר נגימטריא שנ-ה כלט את מחיה ואתה כבתונ העולמות וכלחיוח
 זכל וכיון סהימין. רכל סתימא הנקרא האלהות מ;צמות עלאה מאהר ש,א?% רכל כויל שהן ספירות עשר היינו . שנה מאה מןהיא

 שנה עשרים התחתונות. וז' הראשונות נ' פרכים. נ' על ספירות העשר כיל כדלק ועהה . שנה מאה הרי ספירות מעשר נכללו7ספירה
 ועשר האצילות עולם הנקרא חכמה של ספירות עשר ונם . כהר ננ,מטריא עשרי*ם ני . נינה חכמה כתר שהן הראשונות נ' עלרטז

 . יחיר לשון שנה נהן כתונ לכן ג?חיות אחדות רק גלל פירוד אין וום . שנה עורים הרי . הנריאה עולם הנקרא נינה שלספירות
 שניפ בהן כתוכ ל15 שיה הפחת ענין שאין וכיון ורחמים. דין חכד של מדות הגקראות נהי*מ חג"ת התחה,14ה ו' על רמז שנים)שבע
 כנזכר ננראו ספירות  שהעשר פי' 71[ , זיונלא מחשבה נקראות ובינה חבמה ת הספיר ב' ןג[ חד: וכלא כדאמר האמת אנל . רגיםלשו,
 היי% שלו וזוהטא הגחש ארם 1ס[ : לנצח יתבמלו לא אשר הן שאלה פי' . לעילא ואתקימו . תקינן עשר דאפיקת הוא אגת אליהיבפתח

 : בשפים של הטומאה וכח הטבע כח של בחקירה ולאחוז גאלהות האמ41הלהכחיש
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 . 3יס 6תז3קו )6 וסרס ז36רסס ו3נין נו[ תו' ויתנ) ויככרסיין
 . 3תר6ס עכנס6 ו)3ט)ס )0 ט)6ין )מיין יכתס סרס3נ*כ
 . נוג;רתם 3ור תקכת 61) מו35תס טר 6) ס3יסו 6(סס"ז
 כתי3 1)6 3כ)סו 3ס1 זזכתס סרס מיי ויסיו1ע"ז
 3מייז 6תדכקת סי6 . 3כ)6 וכן מוס מיי ויסיו נסי3כ)סו
 כ):ו מיין 6ימן סרס. היי ויסיו מיין 110 זי)סוט*ז
 וס3פ לע')%. סנס ועסריס . )ט')6 סנס ת6ס .5ע')6

 [1[ '5ות כזק6 סוו כ)סו . 5ע')6סניס
 ז6 כנוונ6 6תר 36ח ר' ~נע 3קרית סרס ךןזכטרענ(

 6תתר זס6 ע)ת6 גסי נכ) סוו65
מוסנן

 יומ~
 6תר וססי6 . נע)ת6 וקיומס6 וסנס6

 תריס סס ותתת זכתי3 תריס 60 ת'ת6 ו6יע)ת%. נסי 3כ) ככרס סוס ז)6 )6מ061 6)6 ניסז6תקנרת
 6ת6 ק6 זיסר6) סרהנ6 )6מז6ס 3נין סס.,תס3ר
 %) זתריס 3זכות6 6)6 3יסר6) )סו 6ז)י )6 מי6זס6
 6מר יסודס ר' נ( נסרס ז6תתר כתס נתיתתס 6תמר)6
 3נין 6יסו. רז6 6ר3ט 3קרית כרס ותתת מדת6
 ס)ס6 1)6 עקית6ס נמס זסס61 'ז6 ט) מיתתס סוסז)6
 תיתו יזיס 1פ) 3סו כליס ז6יסו טלת6 3ני כס6ל3ס
 6סרן מסס 3ר 6זס. )ון זנריס תיומ6 פ)מ6נגי

 3קרית כתי3 3סרס 36) . ס' פי ע) 3סו זכתי3והריס
 ע) 1)6 ט)6ס נרז6 'ה[ 6ר3ע דריית רז66ר3מ
 סי6 6רנט נקרית ננמס 1)6 ~נע 3קרית 6מר616
 מיתתס סוס )6 וט"ז [ס' נ6נסן ת)כ6 זוז ז6תמנר .ח3רן

 - 6ר3ע 3קרית 6)6 6מר36יז6
. 

 6נוסס יסוזס 6'ר ונו' עמכס קנר 6מוזת )י יזנךי(
 סוס תתן ורעותיס ו)3יס סימנ6. תטרת6 נססי6יזע

 )תתן ע56 זנ6 דמקזמתננין
 ומת"

 סמירין המוס )6זס
 ,5סתכ). זיוקניס מת6 6)6 . סוו ז6ינון יזפ סוס 1מ65תמן

 זעקג6 ,ססי6 תמן זטזן זננת6 פתמ6 חד 5יסו"תפתמ
 3זעקג6 ז6ספכל ת6ן כ) מזי ופ6 )נכיס ק6יס סוסז5זס
 ז3ר 3כטת6 זס5 3נין . מת'תס )ע)תין 6סתזי3 )6ז6זס
 זמנ6 ו3ססו6 . )5זס 5יס ממי תע5ת6 6סת)קנס
 ו6תקייס זיוקניס אמ6 3יס 6סתכ) 36רסס 36)מית
 תדיר סוס ורעופיס ו)3יס . 5פל 3ססו6 זיוריס"3רסס פ6יג כזין ז)יק סרנ6 ומז 3תערפ, זנסיר נסור6וממ6

 3זרג6 ע3ז 3מכתה6 36ריס סכפ6 מזי ת36אערת6
 3ססו6 )תערת6 ת3ע )6 ת3ע כז זס6 )כרס ק3ר6ותכע
 ז)6 תית6 ו6י ר)פני תתי ו6ק3רס טמכס ק3ר6חוזת )י פגו 6תר 656 מנייסו 65תפרכ6 ז3פי 6תר 1)6זמג6
 3תוך יוס3 ועסרון זכתי3 סוס תתן . פתן טפרוןסוס
 6) כ~ס כטת6 3יסי6 )יס 5תר )6 361רסס מת3ני
 . עי' מת 3ני 6) ויז3ר זכתי3 כתס 6מר. )ון ז6מרמס
 וי)סיגן ע3ז נמכמס 6)מ טרסון סוס זתי316תיס 16מס"3ין סן 3ינייסו )5פק3ר6 3ע6 ז36רסס זטתך ס)ק6וכי
 זפ6ו3תיס 3נין זס6 36רסס זט3ד 3מס סכ6 6רע66ור"

 3ט6 )6 תתן זסוס 5ט"נ . תפרת6 3ססי6 סוסורעיתיס
 וכ6י) 3תטרת6 )יס דסוס רעות6 ססו6 מיז )יס)תכ6)

 . 5טפרון 1)6 6הרנין )6ינון )יס %סריך ז)6 מס3קזמית6
כיון

 , בו נתדבקי לא חטרה שאבההם ולפי [ו[ בו' דתנל וישכרהיין
 אחריה. ולבניה ולבעלה לה שלם לדרי שרה זכהה זהבשביל
 ניקרתם, בור מקבת ואל הוצבהם צדר אל הביפו 6(זש"כ
 כתיב ולא בכלן. בהן שזכתה שרה, רוי ויהע כתיבוע"כ
 בחיים, נדבקה היא בכק. וכן חוה חף ויהע הנשיםבכל
 כלם חיים הם שרה. דרי וידיו חיים, היו שלה כןו~ל

 : [ו[ כראוי הע דהטנים כל ימעלה.שנים ושבע למעלה. שנה ועשרים ל*, שנה מאהלמעלו[,
 זה כדמטן אמי אבא ר' ארבע, במרית שרה ךךעכטףןנ(

 נכהב שהרי שבעולם, דנשים בכל היולא
 ההוא ומקום בעולם. שלה והקיום והשנים הימיםממפר

 הנשים בכל כמושרה שלאהיה להראות כדי אלא בו.שנקברה
 מרים שם ותמת שכתוב מרים, הרי תשאל ואםשבעולם,
 בא, הוא ישראל שרחן לדיאות בשביל זה שם.ותקבר
 אבל מרים. בזכות אלא לישראל באו לא שהמיםלהודיע
 אסר יהודה ר' נ( . בשרה שנאמר כמו במיתתה נאמרלא
 שלט ולא ההוא. עקלהון נחש ידי על מיאתה היהשלא לפי זה, הוא טד ארבק. בקרית שרה ותמת וראהבוא
 מתו ידו ועל בדם. שולט שהיא דעולם בני שאר כנובה
 אהרן משה מלבד אדם, כך להם שנרם מיום העולםבני

 בקרית בתוב בשרה אבל ה'. פי על בדם שבתובומר*ם
 ולא עליון במוד שמתה וח[ ארבע קרית של סוד הייטארבע,
 דהא איבע בקרית בנחש. ולא ארבע בקרית אחר,ע"י

 מיתחה וף' לא וע"כ [ע[ בהאבות המלך דוד שטעחברחברן,
 אברהם יהודה א'ר פו', עטכם קבר אחיזת לי יזנךי( : - ארבע בקרית אלא אחרביד
 היה. שם ורצעו ולבו ההיא. במערה מימן4דע

 טמינים וחוה לאדם וראה שמה. נכנם לזה קוים שכברלפי
 ונסתכל, צורתו שראה אלא דם, שאלה ידע ומאיןשם.
 של ההיא וצורה עדן. דגן של אחד פהח שם לוונפתח
 בצורת שממהכל מי כל וראה ובוא אצ14. עומדת היתהאדם
 שבשעה לפי כטיהה. 4עולם ניצל איט דואשוןאדם

 הוא ואז דואשון. אים צורת רואה סהעולם נשתלקשהאדם
 ונתקיים. צורקו וראה בו הסתכל אברדם אבלמת.
 נתאוה אז דולק. אחד ונר במערה שהאיר אזרוראה
 המיד היה ורצוט ולבו ההוא. בכק.ם מדורו שיהי'אברדם
 בעת עשה נהכטה שאברדם עתה וראה בוא -מערד.באוהה
 שלא תימר אפשר כלפנק מתי ואקברה עמכם קבראחוזת לי הט אמר אלא מהם. ליפרד שמבקש אמר ולאמיד, הכערה תבע לא כשתבע שהרי לשרה. קברשתבע
 בהוך י,יג ועפרין שכתוב שם, הי' דוי שם, עפרוןדף'
 אלא כ4.ם. הדיא בשעה לו אמר לא ואברדם חת,בני
 וני'. חת בני אל וידבר שכתוב כמו אמר. להם שאמר,מה
 כמאים. בין להקבר רצה שאברהם דעתך על העלהובי
 ולכדט בחכמה. שעשה אלא עמהם. להיות שדהאוהאו
 שהשקו לפי שהרי אבררב. שעשה במה כאו ארץדרך
 רצה לא שם. עפרון שה*' אע"פ ההיא, במערה דוהורצוט
 ובקש בדבערה. לי שהיה ההוא רצזן כפי מיד מכטלבקש
 מעפרון, ולא האחיים מאותן ל4 נצרך שלא מהתחלה

וכת:
 קגי 97 7( קגס. 97 י( קגי 97 ט גא ימ*, "( מקוכותמראה

 הזהרזיו
 הםלך רור ההחגרור שט ען . הברן נ"ג נקראת היא ארבע קרית גהשס הנרמות חקרדפה ושהשכינה גאת יפרש נע[ ו ארנ*יבגימפריא ה*מ וכן' היג*ל וג!' הם קרשו כהיכל "' כמש"כ ב*ה הוי*ה חשם אותיות ארבע אל והיכל וקריה עיר היא ארנ'י בשםשנקראת הקרושה , והוכינה נשיקה מיתת ררך על הקרושה בהשגינה נשמתה שנרבקה חוא ארגע קרית סר ןח( : האל14ת באמונת פי'מ[ : מוד יצא .י: נכגס ראמרו והיינו . האמונה במוד ולא גשטים .כה הטבע וגח בחקייה לא"וז 3*ג היעי ייז מן השתכיות עייןא
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 י אלהים נשיא ארני שסעט עפרק. לפני לו ששדווכיון
 הת, בני בהוך יושב ועפרון כתוב מה ונו'. בהוכטאהה
 עפרון די' אברהם שאמר הדיבורים מתהלת כהינ,ישב
 לי ויתן ציחר בן בעפרון לי ופגש שמשני אמר ואזשם.
 שבשגיל האמיו יאפשר פו'. לו אשי רמכפלה מערתאת

 בתיככם. בכם. יוצה שאינ)י ששה אני מכבירכם דגרולכבודי
 שלא בכם שרצוני ביניכם. להקבר בשביל אלא כןלא

 : סכםלההפרש
 א"עזר א"ר וע'. לו אשר המכפלה מערה את לי ריןןז6(

 שמה. נכנם איך "המערה אברהם נכנסכאשר
 הבקר ואל שכהוב הענל. אותו אהר רץ היה שנאשרלפי
 ההיא המערה עד ברח בקר ב; ואיקו וט'. אברהםרץ

 כל כהכלל שהי' לפ4 ועור שראה. מה וראה אחריוונכנס
 ריח מעלה שהיה השוה א.הה עד יוצא והיה ויום.יום

 שם. וההפלל דכערה מתוך יוצא שדךה אור זראהעלען.
 כי המערה בקש ולפיכך הוא. ברוך הקרוש עסו דברושם
 למה כן אם תשאל ואם המיר. ההוא במק.ם היהרצונו
 השעה הרי אמר לו שנצטרכה  עתה לו. נגרכת דיההשיא מפני עליו. ישניחו שלא לפי אלא עהה. ער איהה בקשלא

 סה בדגוערה רואה הי' עפרק אם וראה בוא א,תה.לתבוע
 וראי אלא לעולם. מוכרה הי' לא בה. רואה אברהםשהי'
 לבעליו. אלא נתנלה רבר כל אין שהרי כלום. בה ראהלא

 נתנלה לאברהם לעפרון. ולא נהנלה לאברהםולפיכך

 אלא בה ראה ולא כלו:(. ן 4לה לא ילפיכךבה.
 כתהלה אברהם תבע נלא ומה אותה. מכר כן ועלחשך.
 לי ויתן אלא אמר לא אברהם שדיי במכר. אוההשימכר
 לי יהננל מלא בכסף תו'. לו אשר דג?כפלה סערתאת

 שלא מפני עפחן ז י הי' שהכל לפי זה נןנהתיה
 בההלה. בהכערח אבררם כשנכנט וראה ובוא היא. מהירע
 שני לו ונהנלו לפני.. העפר וננבהה איר שםראח

 אה וראה בצורתו. הראשון ארם עלה כך בת.ךקברים.
 להקבר עתיד הוא ששם אברהם רבין ובזה :'ו וצהקאבררם
 ,'6ן כאן יש קיצר סבצר האם ממך בבקשה אניהם. לואמר
 נטסן אני עתה עד ההוא ומזמן כאן. אוהי טז הקב"הא"ל
 ועתה לעולם. אתה שבאת עד ו'נ, הנרגיר כקליפהכאן
 מה ראה בעבורך. נעשה ולהעולם לי קיום הרי ואילךמכאן
 הי' ממש קיכה בו. אשר ורגזערה השרה ויגהכתוב

 ויקם אסר אבא רבי עתה. ער לו די' שלא מהלדשרה
 לפי אברדם. לפני ונהעלה שכף ממש. קימה וראיהשרה.
 כה ממין יעז' סה ועהה כלום. שם נתגלה לא עתהשער

 שנכנם בשעה שמעון א"ר בתק;ו. דנל עמר ואזונהעלה.
 וחוד ארם עסדו שמה. לשרה ודכניס בהמערד.אברדם
 הקב"ה לפני בבושה אט והרי אכת שם. להקבר נתרצוולא

 לעולם. מיקה שנרכנו דדוא דושטא בשביל דוצא.בעולם
 שיט נ.ביס כעשים מפני אהרת בושה למ יהומףועתה
 דקב"ה לפני להשהרל מדמן אני הרי אברחם. אטדככם.

בשבילך
 קעי ס 6( מקומותכט-אה

 ח5?יס נ:.6 "זג' סתט:ו עפרון. קתי 5יס ז6-רוכיון
 . הק כ:י כתיך יסכ וטפרון כתיכ תס וגו' כתיכ:ו6תס
 . סוס ת?ן 6כרסס ז6תר ד?5'ן ינ:'י,תק כת.כי:כ
6תז

 כזת'ת6מ ן6י ונו, 5ו סתכס5סוסהכר תערת
 'קר6 כגין

 . כתוככס ככו רעינ6 ז65 עכיז 6ג, תגייכו יתירזי5י
גנין

 )6תקכר"
 6תפר; ך65 כנין ככו זרעיג6 כיגייכו

 .חנ"כי
 56ע1ר 6*ר . ונו' 15 6טר ס?כפ5ס תטות "ת 5' ןיךןז"(

כבצת"
 . ט56 סז גתצרת6 6נרסס זע56

 סכקר ,56 וכתיכ . טנ65 זססו6 ,כתך'ס רסיע זס,סכג'ן
 סס'6 פז טרק כקר כן וססו6 גו' "כרססרן

 תערת"
. 

 6כתריס1צ"5
 וח?"

 כ5 כ5' ז6'סו כנין תו זח?6 תס

 ז 1ס"קת-ם ק ,6ז י6צןן

מ6ז-
 סו6י5 פ5'ס 'כגקון 651 כ2'ן סכת" פו 5ס כטח65 "* וחלק' קו-'ר 6תר ו,ק

 5יס חנ;ריך651
 כעת6 ס, ה?ר )'ס זהגעך'ך סכת"

 תס כ?טרתת הת' סוס עפר,ן 6י ח~י ת6 )'ס)תתכצ
 ודחי 56" 5ע5זן 5ס י~כין 65 כס 6כיסם חתיזסוס
 )-6ריס "65 6קנ5'6 ת5ס 5ית זס6 כ5,ס ו5" כיס מ?י65
 חתנ5'6 )6כרסס 5:פרון 1)6 "תנ5י6 65כרסס כהוכנין
 מ1)ק6 5'ס סוס ז65 6קג5יח 5" 5צסרון סוס זי5'סזס5
 ת65 חתי סוס 651 כ5יס 5צפרון חתנ5' 65 כה וכניןכיס

 חכרסס תכע ד5ח ויס :" ~:ין ז6 וע5ח;וכ6
 5י 4תן 656 ק"יר 65  ה:רסס רכי וכיג6 5יסזיזכין כקדיית"

 5י ית:גס ת5ח ככסף ונו' 5י 6סך סתכפ5ס תערת6ת
 )ך כו 6סר וס?ערס 5ך גתתי ס:דס "נוך והיסוונו'

 6כרסס ט56 כז סזי ות, סי6 תסיזע ז5" זפפ-ון. פ5יס ח"ס סוס זכ65 גנין ונו'גתתיס
 כתצרת"

 כקד?ית".

 זע"5 כסעת6 :תעון 6"ר כ:?וסוי כ65 קס וכדין"סת)ק
 קכ*ס קיוי " כ גן ו-ס חתרו ת?ן "תקכ" זי)1ו)ת

 5ע5י6 ייתח זגריתג6 הו:6 ססו6 כנין פ5ת6כססוה
 סת גסס מ ככ1ת"ו

% 
 6ג6ק 6

 1תין
1 

 ר4"ס י קט'
כיל

 השהרשיי
 6,הראוח 1תוכי הקבר טקימ על השעגח הירס גפש היי:ו 1.1 כירוע הקרושה (השכינה טרכגה הט"ך רור עט האבוח להיוהכהאבוח
 היטג וגכני שקשור ה"גו ק,ו- מגצר פ" 1."[ , הטערה אי שנא לאבדהם גראותה הארם ,פט ושטחה . בה"ם שהיתה צורהנד,תר
 מטג. ל1את עור יכול ואיגו בו גקשר לקגרו הבא שכל הקברות ג'ת הוא וע:י,ו . מ,צם יצאת עיר יוכל ,:-א לתובו "גא כיגפ:י
 ולהתראות לצמה נכחו ,א.ן גארטה שגרקכ הנד4יר כקליפוע מג, : שתה מטן ,צ,ה .רס צורת ראה מ חיזתו קק שנא אברהםוחשב
 הטא ע*י העליון געולט שגעשה הפנט להקן התהיל שאכרהט כיחע . אים יתוש אברהם צרקת ע"'  עתה אגלגעולט

 הואשוןאדס
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 קכר כן 4"חרי תיי . 3פ)תץ קתש תכסיף ד65 ויג(פיגן
 דקני) נתר כן 61חרי ת6י . 6סתו סרס 6ת%ר5ם
 )6 מוס כדוכת,ס פ6) 6דס . ד6 ת)ס ע)יס6נרסס
 פ)יס וקכי) 6דס )גכי )ס ו6עי) 6כרסס יקריכ פדט56ת.
 סרס 6ת 6כרסס קכר כן 61חרי סס"ד ,י7[כניגס
 וכדין חוס )6סב6ס סרס. 6ת 6)6 . כתיג )6 )סרס6כתו
 סמתיס תו)דות 6)ס סס"ד י6ו0 כדק6 כדוכתייסו6תיסכו
 . וס%ן ססתיס תו)דות נ6נרסס ותגיגן נסגר6ס.וס%ן
 תו)דות 6)6 כתיכ )6 וס6רן ססתיס 56ס יחוס הדסד6

 6תקייתו ו6ינון גס כר תו)דות 1)6 . וס6רןססנויס
 דכתינ ד6נרסס נניכיס ד6תקייתו )ן ותג6 ד%רססכגיגיס
 6כרסס ד6ת6 ועד )6כרסס כו 6סר וסנוערס ססדסויקס
 : ועו[ ע)ת6 כססו6 כדוכשיסו ומוס מדס 6תקייתו65

 תערת 56 6סתו סרס 6ת %רסס קנר נן דאחרי6(
 )רכי ס6י) 6)עזר ר' ונו'. סתכפ)ססדס

 דס6 כפי)ת, 6יסי )16 תעות6 ס6י 6תו . %ויכתעון
 כ7ס תערת )כתר 3ס קרי וקך6 סתכס)ס תפרתכתיכ

 )יס קח-י סכי 6") )סדס )יס קרי ק6 תכם)ססהכפ)ס
 סתכפ5ס ת:רת 6ת )י ויתן 6תר ד6ת כתס סתכפ)סמערת
 6יסו כדס 1ל16 תכט)ס 6יסי חערת6 53ש חייך וד6י%)

 5קרון פככלן  ;וס פל ופטרתת  סרס ס6י 656 .תכסגס
 כברס יפרת" דס5 תפרת5 ול5 ור5י ס0כפלססרס
 ירוכ)יס חזי ת6 'ע[[ 6מר6 כיו)ס  ק6יס סרס  וססו55יסי
 ):י)6 קיית6 ו6יסי תמותס 6תכפ) דיסר56 6רע6כ)

 לתתן  ירו:ליס  לעילת ירוס)'ס . מן6 כגווג6ותת6
 5היר0 ל:יל5  ירו:ליס לתק5 ו5תיר5 לפיל55תיר5
 5ה'ד0 לתה,  ירו:ליס [ייו ו00ת לפיל5 ססריןכתרין
 סי6 כפ)ת6 כך וכנין ית50 לפיל5 ססריןכסרין
 [יה[ סרי5 רכיס 5יסו כפלת5 פססית  סרס ס6י ד6וט)

 )עי65 ס' כרכו הכר כךס כרימ נ( כתיכ ד6כנווג6
 וג[ כפול :דס ול5 ור5י ספכפלס  סרס כך וכנין [.ע[ותת6
 כהן קייח6 וכל5 יי15  פכפלס ר5יסי קריס5  רנבפ5י; הכסלס  פ5ן ורחי ס?כפלס  סרס דת5ס רז6תו

 כמת6 סו' ד65 71-תכם)ס כת'ס כ6ורמ ק6תרונג'ג'ס
 כפלס5 רמפרת5 ו5פ'ג 5יסי כר רכפלס ההר5 05קן'כ6
  סוס פל 5כל תפר50. גו פפר50 רחיסי 1ד5יסוס
  ו5ביסס ר05?ר. כפס ספכפלס  סרס תערת  6נך51מר5
 לי וי0ן . ו%5ר פלס כסי תס לכני 1א"ר וכד ר5ידפ
 ו5יריי50 כסלס8 פפרת5 ר5קיי  סוס פל ספכסלס. פפר050
 פנר  וקנ"ס ייום. כיק5 סתכפלס סרס פפר0 6ל5 לס שי%
 ד5 ול05רכק5 ר5טיל5. כגוע5 פלפ5 ס5י ל"כ0כואכל5
 . רלדיקי5  מול9יסון יכ5ס ו500נ לפיל5 יקריס לפסוינר5

 ר05י ונפלפ5 פל" נס8י נסו 05רפיוקנ"ס
 .  גכ3  5נרסס 05 נוך וס' ניפש נ5 וש  ך4*[כי*יןב1ג(

 ותקרכ תכמר 6סרי ד, פתמ "שדסרכי
 ד6ירמוי גס בר פ6 ג6ס 36) 6תתר גך6 סלי %ריך.שכן

6תכסרן

 קבר כן ואחרי ברד לשלם. לפנ? תבוש שלא ויג[בשבילך
 שקבע אחרי כן. ואחרי מדש אשהו. שרה אתאברהם
 לא הוה במקימו, ארם נכנם או הזה. רבר עליואברהם
 עליו וקבל ארם. אצל והכניסה אביהם שקרב עדנכסטה.
 שרה את אברהם קבר ואח"כ וש"כ וי7ן בעמרה נםלהשמרל
 ואו חוה, לרבות שרד, את אלא כהוב. לא לשרהאשתו.
 השמים הולרוה אלה זש"כ כראוי בם9מותםנתישבו
 והארץ. השמים תולרות באברהם. ותנינן בהברא"ם.והארץ
 תולרות אלא כת.ב, לא והארץ השםים אלה וחוה. ארםזה

 נתקימו רושלרות ואלה איש. תולדות ולא והארץ.השמים
 שבתוב אברהם. בעבור שנהקיסו לנו ומניין אברהם.בעבור
 אברהם שבא וער לאברהם. בו אשר ודומערה השרהויקם
 : [טי[ הועא בעילם במקוכעתם וחוה ארם נתקימולא

 מערה אל אשתו שרה את אברהם קבי כן ן4יךץרי6(
 שהרי מכפלה. היא אין זאת מערה האם ואמר. אביושמעון לרבי שאל אלעזר ר' תו'. דבכפלהשדה

 שרה מערה אח"כ לה קירא ודגמעוב המכפלה. מערתכתזב
 לה קוראים שכך הנם א"ל להשרה. קורא מכפלההמבפלה
 המכפלה. מערת אק לי ויהן שכהוב כמו המכפלה.מערה
 הוא השדה ו4א מככלה. היא רמע-ה לא הייך וראיאבל

 נקראים. ככפלה שם על והמערה השדה שזה אלאמבפלה.
 בהשדה המערה שהרי המערה, ולא וראי דמכפלהשרה
 ירוש4ם וראה בוא [ע'[ אחר בענין עומר ההוא ושרההייא.

 וירוט שימ47ה לים ארר." ן ם בוו4כטה
 שלכעלה ם יר,נל יממה ואהיזה ל:עלה אהיזה ישלשניהם
 נלמטה ירישלים [יי[ ולממה למעלה צדרים בשרנאהזה
 היא. מנפלה ולפיכך ולממה, למעלה צדרים בשנינאחזה
 שורה[יח( הוא בו כי המכפלה. אותה מן הוא השרה זה כןועל

 למעיה ה'. ברכו אשר שדה כדיח כ( כה.ב זהכרמיון
 כפוי שדה ולא ודאי המכפלה שדה ילפיכך ,יט[ולסמד

 וג(
 מכפלה מהי בוראי. דמכפלה שוה שו1א הדבר סודועיד
 אהד. בסקים עולה ודבל [;6 מכפלה היא דקרוש שבשםה

 ברשם נמצא שלא ך;"מכפלה. נמהר בררך נאמר זהובעב.ר
 היא שהמערד ואע"פ זאת. בלבר כפולר אחרת אוההקדוש
 ענין שם על אבל מערה. תוך סערה שהיא בוראי.כפ1ה
 ואברהם שטעבאר. כמו דמכפלה שדה מערת נייאתאחך
 4 ויתן ואמר. הדבר כסה חה לבני רבר וכאשר זאת.ידע
 רושרה אכל כטלה. מערה שי1א שם על דטכפלה מערהאה
 קהשה חהקב"ה כראוי. רמכפלה שדה מערת לדכררא
 וה ושיהחברו שלטעלה. כדמיוו העולם בזה נמצא שירי'דגל
 הצריקים. של חלקם אש4יי ולמכיע למעלה כבורו לריותבוה

 ' הבא ובעולם וחה בעולם אוהבםשהקב"ה
 בכל. אברהם אה ברך חה' בימים בא קן דאבך-הם(

 ותקרב תבחר אשרי י( פתח יוודהרבי
 שדרכ? ד4יש אשרי אבל טזבאר. דכתוב וה חצדיך."טכן

מוכשרש
 סיס תגיס ד( ק?פ ר% ג( ג, נר6:.ז ג( קגת י9 " מקוכותנש-אה

 יקזךע*זיך
 . (ה י חטא ידי על למעלה שגעשה ה*גט גם לתקן *י' ,ץ( : 18*ר הדעת עץ באכילת חפ1ע עקי למעלח שנעי*ה הפגם להקן פי'ןיט

 על מנפלר שנקרא אחד פע9 וה לשדה שיש *י' [טו( : ג*ף . אברים *גא  ער להם  וואויה גטיף?חפ ערן לנן נבגסו  שלא *"ועו(
 שלמטה ובירושלש העליון בילם ההות שלמש" ירו*לים 1יון הלאה: גסבואר מכ*4ה שנקראף גירושלים התק*תתהשס

 ו*עןקר *י מח[ . מבפלה ירושיים נקר4עז ולכן תהתיה ונתקפלה ישראל ארץ וגבל שלמעלה גירושלים פקושרת שח~א*תירוש4ים
 שלטעל4 ג"ע שיש כפול ג*ג ערן הק רוא כך ירושלים כדמיו; פי' מס( . הומ שיה ע*י היא ישראל בארץ ללטנטן ירו*ליםהתקו~רות

 משסשהו אמנפלה *ודה טקהז*כ ה*דא על התואר שם רוא שהב*ול גפו*מע 9ף כפול שדח [ג[ בוה: 4ש גקשורים והם שלמואהונשע
 : הקרוש בהשט ההי*ן גי איו* ביון ח6( : המכפלה מןהשרה
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 בוא אצלו. לקרבי בו בוחר והוא הקב'ה. לפניסזכשרים
 עם כל היתה שלו וחשקות אליו. ד4עקרב אברדםוראה
 אלא אחד. בזמן או אחך ביום אבררם נה49ב ולאבזה.
  ששתעלה עד למררנה. ממדרנה יום בכל אותו הקריבומעשיו

 שכהוב כראוי. עליונות במדרנות ונכנם זקן כשהי'בסדרטעו
 באווק העליונים. ימט באותן בימים. בא ואז זקן.ואברהם
 אברדם את ברך ןה' וכנ[ האנןנה נמוד הידועיםימים
 ר' 6( . הטוטת וכל הברכות כל יוצאות שסשם יגנ[בכל
 ברבומ ולדהדבק לדעת נכנם אברהם וראה בוא אמרעסי

 באוהן וזכה בתחלה. מובים מעשים שהקדים לאחרנראוי.
 משם. יוצאית הברכהע שכל מטקום תהברך העליונים.ימים

 רנהר מקום בכל. כוי בכל. אברהם את בויך וה'שכתוב
 שאברדם וראה בוא חייא א"ר לעולם. סימיו פוסקשאינו
 בנשי' להתערב רצהלא

 עמים בשאר לדחדבק העולם. אומות
 ענו'ם. עובדי רעמים שאר של שהנשים לפי עכו"ם.עיבדי
 שכאשר לפי בהן. דסתדכקים ולאותן לבעליהן מטמאיןהן
 יוצאים מקום ימאיזד והשורש. העיקר ידע חכמה אברהםהבין

 שלא לעבדו השביע וע"כ בעולם. טמאים רוחותומשוטטים
 שמתדבק מי שדיי 3( עמים כהטאר לבני אשהיקח

 מצד שןךי תשאל ואם מזמאה. רוח עליו יקבלגי,"יד והבן הוא. נטמא עכו"ם עובדי עמים  שאר שלבאשה
 טוסאה. רוח עליו יקבל ולמה בא. הוא מישראלאביו
 באוהה שהתדבק בשעה אביו. נממא בתחלה שהיי וראהבוא

 ההיא באשה נטטא שאבץ וכיין טמאה. שהיאהאשה
 עליו יקבל ממנה שיוליד ההוא שבן שכן כל טטאדשהיא
 שכתוב התח4ה. על שעבר אלא עוד ולא מומאהרהץ
 שקנא לפי שמי קנא ה' כי אחר לאל תשתחוה לא כיג(
 שאמרו מה וראה בוא אלעזר א"ר הקדוש. הברית זדעל
 מכל יהפרד סבקש היה רכטה. אבינו אברהם שהביןזטכיין

 כתוב ולפיכך בהם לדוזדבק ולא העמיםשאר
 לא אשר הארץ ואלדי השמש אלהי בה'ואשביעך

 מבנות ונו'. הננעני מבנות יבני אשהתקח
 וגד[ נכר אל בת ובעל ד( כמש"כ זה. הוא סוד ודאי.הכנעני
 אשר כאן כתוב וגין דוקא אנכי בקרבו יושב אנכיאשר
 שלא בשביל זה וכל ארץ. עשיתי אנכי ס( שם וכתובאנכי.

 דקרהש הברית זד שמכנש טי וראה בוא בהם.לדגטסא
 מומאה נה4ם הוא עכו"ם. עוברי עמיס שאר של ההיאבאשה
 ואע"פ תי'. ארץ רנזה שלש תחת י( כתוב וע"ז "חר.במקום
 שדוופ% עד אברדם ט נבמח לא הברעז. בזר אותושהשביע
 ישלח ד%א תי השמש אלהי ה' ואמר. הקב"ה לפניתפלתו
 : עמים אותן בין יטמא ולא הברית זה )שסרשירי' כדי וגי[ דנרית מלאך וה ודאי. מלאכי %פניך.טלאכו

 עךדע לפי דמעם. מה שטה. תשב לא בני את רק0
 יצחק של טדורי שוהיה רצה ולא בלבדו. הוא ש%הקנ"ה. שיכיי מי דהף לא בכלם שדויאברדם.

 תטיד ממנו יימד יצחק עמו. מדורו שיהיה אל4בעירם.
 רצה לא וע"כ ולשם4ל. לימץ יטה ולא דקב"ה. שלררכיו

אברדם

 1:%ס5תיעי1'דןיק גג3מ2כ%2'
 ' י

1ת6

 5ל6 חד6 3זתג6 15 חד5 3יות5 36רסס 6תקרי3 ו%365י.

 דכתי3 . מוי כדק5 על5ין 3דרגיןק' סס 3%דרגוי
 63.גון טע. יות'ן 63יגון 3יפיס. 53 כ2 351%רסס

 ר 6( 1ל"5 יגדב 1מזי5:12ל דת6 5תרעסי

%:2. 

 יל:וב א: 2י,1%זייי7,1.
מוע""זי"1151ון' כס6ר5?תיו ול5תו3ק5 .עלת5 3ט1 קהתער53 3ע555

 אייג:ןט1 די54 ג( טת!ן*י 1ט6 ומט:%יע2%' %11
 3ק יס52,6תמיי

- 

5- 1
י4י4'5ק

 סכן כ5 תס5%ו5יסי
 וסר4"

 ע5יכ יק53 תגס ו5תיליו 3ר5

 דס5ז5תתר חזי ת5 55עזר 5"ר קדיס5 %35167נ
 תכל ל5תסרס5 3ע6 חכתת5 6כיגו 35רסס דידעדכיון

 נו" . "ז, ו'עךיאש
 "1;,'י:ן% ק:גן:"'ינ:'

 י נין .1 ,;מי?;%וען זתוניין :התע"כ,
 ק2::ין%:ן15ען5%:%ז(ן22

עלסג536

 ב 4 %זל5':ש ,נקג%יי"םנ
 . עתין 6יטן 5ץ יסת% 651 3וית %יויתכסיר

 י,שס%~עי% %י ג5תס3לסתז-6 ג% יק'(
 דינחק תי%."ס ד6', 3ע5 1ל6 . ילס1הי ג-5ש1ש*י

 כע6 ל6 וע"ד . 61ת5י6 5יתיג6 שעי 551 דק3"ס%חוי
5מיסס

 ק)6 7ף ז( 5' פס)' 1( פיס .ססי' ס( ג רן6ל 7( )ץ גתות נ( ק)6 י9 נ( ל י9 6( מקומותמראה

 ד,זך:ךויך
 לו שיה" והטנה וטלגות "טור ספירוג תייגו ,גגן ; מלגות עד הסר מן טשת :' :ע1נ? ק4*% גן :עמנן: נ :מןוגט

 ' כועצ811םןש ,:'ןןן;':.ןץ,('נ%יש%ין ש1נ.1.וד:4ש
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 וכותיס וו6י ייס6 6*ר תתן וי5מק קווריס ו)סזי35*סס
 נפק יות6 דססו6 עכד6 וס0וח ק:ויס 6ער6ו36רסס
 . סעין 6ל סיוס "63 דכתי3 דתי6. )עינ6 ת% יות610016

 . '651ת '651ת. ר3קס וסנס לד3ר כ)ס סרס ס" דיהי"( 16קתוסו60
 )ס 6ס'ק דקכ*ס '651ת. ת6י ליס. ת3עי63ס

 '651ת 1ס6 מ"כין דכ)סו . תת6 3ני 6יגוןתכל
 ד6ערעת 1016 י61 ןגון 3ס*6 כת'3 סעינס ותרדזי)סון מכל)"

 )ס וס)יק1 3ס'6 סעינס כתי3 כך ו3נין דתריס 3יר6תתן
 ,1651ת דכתי3 כתס 5511ת ר3קס וסגס 5מר ד3רמי5
 63ות ע6 מ)כות 1)6 . '1651ת 6ת6י תיס)ם36
 )ס636 נסקין סעת6 31סס61 . יות6 כל 110 דעתירין 3גין5)מ
 ע3ד6 תע5 כד מוי ת6 ,גמ, 3ידיס גקיע וסיתג6מי6
 דתנמס 5)1ת6 עידן טס ער3. )עת )ר3קס ל0 61סכמלמ-ן
 3ססי6 . דתנמס 5)1ת6 )5)% י5מק דתע6 סעת36ססי6
 י5מק דתע6 סעת6 ו3ססי6 דר3ק0. )נ3ס ע3ד6 תע6סעת6
 כ)5 )6סתכמ6 )נ3יס ר3קס תע6ת כתלקדתין. דתנמסל5)1ת6
  דחכתת6 3רו6 תע6 1כל6 ,16ת כדק5 ד56עריך63תריס
 6ת"יע*ד

 סי61'
 ע3די

 נניס תעין דכתיכ רו6 סת'ס ל63ר
 6יסו רו6 1כל6 61וקיתנ6 )3נון תן ונוו)יס מייס תיס63ר
 וכתס . וד6י עחק )יס 6מקין דתנמס 5מת6 מוי1ת6

 ד6תד3ק דרנ6 6100 )ק3) ד5סר6 5)1ת6 36רססז6תקין
 דרנ5 6100 לק3ל דתנמס 5ל1ת6 6תקין י5מח כך (גע,ג"ט

 )סער סתס6 נעס )6 עד די6 תער3. )ססיכדרנוי לנמת" סתס" נלי תכי דתנמס 5ל1ת6 וע)-ד6 3י".ד5תד3ק
 53)1ת6 וסיר נס 3ר דיס6 תנינן ועוד סיוס כ)") חסן כ( דכתי3 ותנ6 ססו6 עד ת5סר6 יוס. 6קריתער3

 : - 3ע)ת6 סרי6 קסי6 דדינ6 ותנ6 ד6יסודתנמס

 6)יעזר מו' ת6 ייס6 6"ר ס' 3רוך 3" דיאכטךג(
 כנען י( כד"6 סוס כנען ת3ג' 36רססע3ד

 ע3ד'ס ענד כנען 5רור ע)יס כת'כ וכנען חרתס מ"וני3ידו
 613 3'ס כתי3 תס תסיתנ6 ס)ימ6 דסוס ו3נין )6מ'1'סיס
 163ריית" סכי 6כתי3 ופ*ד תתס ס' כרוך ס'3חך

 3ג'ן
 6) תיגס דגסיק )יס ד' 1)6 . 61ת3רך ק)לס תסס'5זגסק

 ת)ס 61עי) ת)6ך ד6ת6 61עיסנ6 דק3'ס 3סתיס~מתכרך
 . דל3ן 3סותשד6

 ת6ד 6דני 6ת 3רך וס' . 6נכי %רסס ע3ד די4*כטךג(
 וע3ד 36 יכ3ד 3ן ו( כתי3 סתעון 6"ר~ינדל

 )חרן )יס סדר כד )36ריס 6)יעור ד5 6דניו ע3ד6דגיו
 דסוס נס 3ר ד% . )"ט 161קיר ד6כרסס רעותיס כ)ועכד
 ססיר י6ות כדק6 6יכו ונת)ין יקר 361גי וזסנ כסףתייתי
 דילוס קרו63 16 ד36רסס רמית6 ד6יסו 6תר 1)3%חיזו
 כס3ת6 לסלק6 3נין 6גכי "3רסס ע3ד 6תר6)6

 סתעון 6*ר ער3 )מגות 3סדס לסזמ '5מק דיצאי( 3עעייסו )יס 1)16קירד36רסס
 לסתסל) 6מל6 6תר 16 3ית5 )יס סוס ל6וכי

 . לתערס סתוך %רסם נ4ס 6סר ס" ססדס 16תס6)6
דכתי3

 זכוק' ודאי ייסא א"ר שם. יצחק של מדורו שידיהאברהם
 שיצא היום באותו כי ההוא. עבד לפני עסדה אברהםשל
 העין. אל היום ואבא שכתוב המים. לעין ההוא ביוםרגיע

 : נתבאר11ה
 יוצאק. יוצאה. רבקה ודגה לדבר כלה מרם חא ןיואף6(

 דוציאה שהקב"ה יוצאת. מהו לומר. צריךבאה
 מבלל ייצאה וזו רשעים שכלם העיר. בני שאר כלמכלל
 שפ"עה הוא. סור [גו[ בה"א כהוב העינה. ותרדשלהם.
 לה ועלו בה'א. העינה כתוב ולפיכך מרים. של בארהשם

 יוצאות שכתוב כטו יוצאת. רבקה והנה אחר דברהמים.
 באות. ולא הולכית ולא יוצאות. כתוב ולמה מים.לשאב
 לשאב יצאו ההיא ובשעה היום. כל הץ שנממנות לפיאלא
 העבד דגיע כאשר וראה טא ןגח, בידו תפם ומימןמים.
 המנחה. תפלת זטן היה ערב. לעת רבקה את ומצאלחר!.
 בשעה מנחה. תפלת להר,פלל יצחק שבא השעהבאותה
 יצחק שבא ההיא ובשעה רבקה. אצל העבד הניעההיא

 דגל להטצא אצלו. רבקח באה כמקדם. מנחהלהתפלל
 חכמה. של במור עולה והכל כראוי. לו שנצרךבסקיטו
 ע'ם מעין הכתוב במוד מ'ם. ~כאר ההוא עבד באולכן
 מוד זה שכל וביארמ לבנון. מן 'נוזלט חיים מיםבאר
 וכמו בוראי. יצחק לה הקן מנחה תפלת וראה ובואהיא
 שנדבק ההיא מררנה לננר שחרית תפלת אבררםשתקן
 הריא מדרנה לננד מנחה תפלת יצחק תקן בך וכעןבה

 לרדה השמש שמטה מזמן סנחה תפלת כן ועל בה.שנדבק
 לצד השמש הניע שלא זמן כל שהרי טערב. לצדבהילוכו
 חמד נ( שכתוב היעא. זמן עד מהבקי יום. נקיאמערב
 בתפלת נזהר אדם שידןה למדנו וע"כ היום כלאל

 : - בעולם וערה קשה שרין זמן שהואמגחה.

 א*עור וראה בוא ישא א"ר ה'. ברוך בואךיא:טךנ(
 כנען י( כם"ש היה. ~נען מבני אב-הםעכד

 עבדש עבר כנען אתר עליו כתוב וכנען מרמה. מאזניבעץ
 בוא ט. כהוב מה נאמן שליח שהי' ולפי לאחיו.יהי'
 אלא ממנה.  שיצא לו רי ולג ונתברך. ההיא מקללהשיצא לפי בתורה. כך סמתב ולכן מכהט. ה' ברוד ה'.ברוך

 דבר ורגניס מלאך שבא ולמדנו הקב"ה. של בשמושנהברך
 : לבן של בפיוזה

 מאד אוזי את ברך וה' עכי. אברדם עבד דיאכטךס(
 ו*בד אב יכבד בן ו( כתוב שטעון א"רוינרל.

 לודן שלהו כאשי לאברדם. אליעזר זה איניו עבדאדניו.
 שהי' איש שהיי מבבדו. ודן' אברדם של רצומ כלדעשה
 יפה נראה ויא תמלים. םובות ואבנים תהב כמףמביא
 ש*. קיוב ט אבדהם של אורט שהזא אסר ולאבראף.
 של בשבחו להלוה בשביל עכי. אברהם עבד אמר%א

 : בעעירם *הו ולכבדאברהם
 . למערה ממוך אגוהזם קנה אשי הוה השדה זיתו אלאי לחתפלל. אחר מקום או ב"ע לו וי' לא וכין שמעת א'ר ערב. לפמת בשדה לעיח ייחק דיצא ז(ן

שכתוב
 לע כ5 ו( 5 מל5ג. ו( קג דף ס( חנ,סע

 הזהרדו
 וכר . היופ כל אל הסר גמש*כ ונעלמים צפונים היום כל הרין שלוחי כי . הוא כך הענין כונת ]כח[ : היריעה ח' היינווט[

 חסרים *ל סים לשאיבת אז נצרך ולכן סתערין רינון וכל שיטא תקיפא ודינא יצחק 4ל כחו נתטיי רמנחה דצלותא שעתאמטיא
 ה~חמים מית סוה ונולד גחסרים. גבורות של ויוג נקרא חה החסר מרת של נמימי המתקתן ע*י הרין מרת של האשלהשקיע
 עהח שקצא שהנערה המנחה תפלת גזסן הסיטן ,ה אליעזר תיס לכן ליצחק נצרך תי' כוה אחיוג וכיון . אנימ יעקג קדזשת,שהיא
 1 הענין כל יוגן צוה חהפר מדת נמימי הדין סרה א* המתקת געשה חה" יריה שעל ראויה היא להשקותו הסר ותעופה מיפשאב

 : יצחק קרושה הנבורה מרת כבח מנמה והפלת . אברהם קךושת ההסד מית גבח שחרית תפלתנקען



 הזהולשון שרה חייזהר קורשלשוןפפפ

 ובשעה חת. בני מאת אברהם קנה אשר השדהשכתוב
 העלה והשדה השכינה. שם ראה בתוכי נכנס יצחקשהיה
 למקום וקבט שם מתפלל היה ולפיכך קדוש. עליעריח

 : -הפלהו
 מעל והפל יצחק את ותרא עעיה את יבקה דרעשא6(

 נצרך למה הכתוב זה ייירה א"רדגמל.
 יצחק של יפיו שראתה בשביל וכי ועוד בתורה.לרכתב
 בשעה וראה טא הוא. מד הכתוב זה אלא הנמל. מןנפלה
 יבזמן היה. מנחה תפ4ת זמן יצהק. אצל רבקהשיגיעה
 דין של הרתז במדרגת אותו וראקה בעולם. נתעורר דיןדהוא
 למטה. נמל הוא ה:ךפה הרונז טל סיקף שהרי וראהההקטה.
 עצמה והשמימה ד5ילה 1-פיכך 151 מיתה של הסודוזהו
 מהגבר. ההוא נמל הקשה דין כשנתעורר שדרי ההוא. טטלמן

 : שם ישבה ילא ממנו ויצמה השמימהולפיכך

 דמקרא זה יוסי א"ר אנד. שרה יצחקדד"הלה די!ביאהכ(
 יומר. צריך אכז שרה לאהל האהלה.קשה.

 ששרה זמן שכ4 לפי השכינה. שטה שחז-ה דאהלה.טהו
 ד.לק דיה ונר מ:נה. סיה לא השכינה בעולם. :יבהקיקה

 מת 3כי ת6ת %רסט קגס 6סי סטדסדכתי3
 התח גני? ט6) יגקקזסוס ונ:צת"

 ככיכת"
 יס)'ק צ)יס

 יק::יס תתן מג)י סוס כך ו3ניגי קדיסין ע)היןרימין
 -:5 יתט) י5תק 6ת ותר6 כיג'ה 6ת ר3קס דרעטא6( -)נ)ותיס

ן
 הג:-יך 6זי6י קר" ס6י יסודס ח"ך סגע)

 דיגקק כפירו דהיי"ת 3גין וכי ותי 63ורייתקגתכתכ
 3כ:ת, הזי ת" 6.?י רזה קר6 סחי ה)6 מנה)66תרכיגת
 כטת, '5הת )נ3' ר3קסדיי:6ת

 ךג)ות"
 ו3?זיה סזת דתנק?

זתג"
 ).? ומץ6ת כע)י6 "תער דיג6

 כווגז"
 זד'ג,

 7ס6 והת6תקסי6
 סיקץ"

 קכי" דרונז6
 )תקק נא) חי?ו

 גר-ס ו"כיויטת "תרכיגת וכנ"כ [15 דתית6 רז6 6יסו1ד6

מססו"
 ססי" קסי6 דיגה 6ת:י כד דס6 נ-)

 6תתקף נץ)
 תהן יתנ6 ו)" מיג'ס נייס 6כריסתו:ג"כ

 קר6 ס6י 'יס' 6"ר היו כ-? ס6?)? 51מק דיייאךקכ(
 ).? -::י ק-י כרס )"ס) סק?)סויק

 דבך? ז-ג6 דכ5 נגין סכיגת" ת-ן 7ה?זיק ס"ס)?מ6י
קייץח

 כ:)9"
 -).ק? סיס וכ-גק ריגז 6:די )ה ככ'גתק

 דכ:תק 'יץ' 6יגין כ) נסיר וס:? סגת )צר3 כ:ת הסרכ ו ע. השכ ימי אותן כל מאיר והי' שבה. לערב ובתמערב
 הזרה -בק, שבאה כיון ההוא. נר כבה ::קהלאחר
 בכל _-ה ל דומה שהיתה אמו. שרי נדלק, והנרהטבינה
 נצורתו היתה יצחק שצורה כמו אמר יהודה ר'טעשיה.

 אברהם. ה.א זה אמר ליצהק שראק מי וכל אברדם.של
 היהה צירקה רבק-. נם כן יצהק. אק ה.ליד אברדם:דאי
 אלעזר א"ר 65! 1דאי אמו שרה ו4פיכך שרה. צורתממש
 ששרה שאע"פ הוא. שסוד וראה בוא אב4 דיא. כךהכל
 שם נראית לא אבל דגית. מן ס-ה 4א שרתהמהה,
 נראתה רבקה שנכנסה כית רבקה. שבאה עד שרה שמההטי.ם
 אסו. שרד האהלה יצחק ויביאף ב שכה שרה. שלברהה
 רק אהעה רואה היה ולא 1י:[ שם נראתה אסו שיה שכידהיינו
 בבית. ונזדמנה נריגקה שאטו אחרי אמו. אחרי מהואמי. אחרי יצהק וינהם כן ועל שמה. כשגכנס בלבדויצהק
 שסעון ר' אטו, אחרי אלא אמו. מיהת אחרי כתזב לאילכן
 ורנקי רבקה את וי~ק ביצהק בו שכתוב נשתנה מהאמר
 ידוע אין לאשה % .תדי שאמר כיק , ויאהבה לאשהה

 נשהנה מה לנעררם. אוהבים השלם בני כל הרי אותה.שאהב
 של האהבה התעוררת ודאי אלא , ויאהבה בו שכתיבעהק
 שכתוב יגנ[ שמאל בחינת מנח אלא אעה , האשה אלמכר

 : - תחבקני וימעו לראשי תהת שטאלונ(
 זו קכורה קמארה ושמה אשה ויקח אברהם דידמסד(

 הגר שנפרשה שלאחר למדני שהרי הגר, היא1
 נהקשרה אח"כ אביה. ני,לי אחרי וההץ אברהם.ק

 שם % קטוויה עשיאה ע4מה נשרנה 4פיכך , מובים.בטעשים
 מכאן לאשה. לו ולקחה אברהם ושלח מזבים.רמעשים
 אברהם. וייקף שחצה. נשתנה וע"כ עוטה. מכפר השםששמי
 כן. אימ שהמאף. דצא שיה שעל תאמר אפשר ויומף.מיצ
 1יתה נרש ואח"כ אהה. פעם עמה נזדהנ שרה שבימיאלא

על
 7ף 7( נ' :יר ג( קיג 47 ג( ל!ו פק71י "( מקוטותמיאה

 6סךיה ר3ק? ד6תת כיון סרנ6 ססי6 כ3ת? ותיתת3תר

ככ.גת"
 :כ5 ,כר? דד-י" 6יוו כרס 6ד5יקת ו:רנח

 כדייקגי? סיס 7יגחק דדיוקגי? כח? 6תר יסודס ר'ציכך?6
 %-?: דח 6-ר )יגחק דח-י מ6ן וכ)דהכלס:

 -ב ,..) 15:ייו%ן.. פ א יי2?
 כית" מן 6צדי )" דיוקג?תיתת

 יייייק ת9ן 6תקזי 1)6
 התקזיקת ר3ק? דט")ת כ'ון רכק? ד"תת טדדתיתת
 196 טרס סשס)ס י5חק וי3י"? דכת'3 דסרסדיוקגח
 3ר )ס ה-1 סוס 61 ו!נן תתן 6תחזי6ת 6תי סרסמיד
 התי' י5חק יינחס ד6 הצ) תיין. 6עי) כד 3)הוזויעהק
 33ית, 61זיק% 6תהז'6ת ד6תו 6ח-' 6מץ 6מךי ת6' .6תו
 כ9טון ר' 6חו 6הרי *6)6 . 6הו מיתת 6הלי כתי3 )6ופ*ד
 ית?י ר3ק? 6ת ויקח 3י5מק 3יס דכתי3 סג6 מ6י6ער
 )6 צ6סס 15 ותסי ד6תר כיון ו'6ריגס )6כס)ו

 'דענ"
 ד?61

 דס" )סרמיס
 6תטרית" וד6י ח)" וי%נס 3יס זכתיכ3י5מק כג" מ"י )גסייסו רממי ע5מ, 3ג' כ)

 דרהי-ו
 דכת': 1גגי סמ656 6ג" 46סי 65ו 6תת6. 5ג3ידדכו6%

 סנר ד6תפרס6 3תר תגינן 7ס6 סגר סי6י ד6 קעירס . קשרס וסתס "סס חקק 36וסם ךידכפהט7( - תמכג4י וימינו )ר6סי פהת כר6)ונ(
 )3תר ד6כיס. נ)ו)י כתר ועפת ד36רססמגיס

 קעירס ו"קרי סתס 6סתכי כך זכנין דכסרן3עיכזין 6תקבר"
 תכ6ן )6ג"ו 5ם ונסנס 36רי4ם וסדר 7כסרן3צי3דן

 %רסס ףוסף פעס 6ספגי 7מ וע5 מו3ין מכסר סת6 יסגוין

ה,נ

 הזה4יו

 הוע וועפ4 . גמל על הנח,פ אז רוכג היי געולמ סיחה יהגיא כדי טרר הדעת מעץ שתאבל 4הסיהה הוח אל כשגא שהגחש גידוע%[
 שלממה בג"ע והרוח ה4ה בעויס :זארה מותו לאחדי הארט גפופ שג1 : אמו שרה צורת היינו רגקה שצורת פי' [)6( נחש שלמרכנתו
 ךלהאניהפ פוגה לעווה תוגל כזאה מפש והג:מה הווח 2פ לעולם מחונרח היא כרון קוגש להנפוח אין ח*ם . ש4מ;לה גג*עוהנשטה
 גרח עונש לה שיש הנפחו משא*כ ב4ייפ. שהיתה הצורה ג%עהן הקולמ גזה 4התראות תוכל הואה ורגפש הוה ג;ולם חייםשהם

 : גו שנמצא הגטוח אש מנח הייגוןען
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 4שך6 זתכ6 כמ)קדתין ויוסף ו)3תי . דיפתט6) עסקיע)
 גטי סכי טו3ו-% דסגי וכסוס 3קדווית6 )? דגסיכ תסע)

 סתסמסגי
 מזי ת6 )י)נ1ק )1 %ר כל 6ת %יט ויתן5(
 ד6מג)י6 6מרי 6תגמס ויגמק . דסרס דיוקג6 ד5תג)י56תו.
 דמינסיכ 6םשג 61כרסס יות6 כ) מתי סוס ודיוקגס6 .מתו
 . תתן 6תת6 )ס6י )ס ט6י) 1)6 . כית6 כססו6 ט6))6
 6תמזי )6 דפרס ו63ס) . נ3ירתס תירפ )6 דספמטנגין
 דדיוקנ6 ידט דסוס 6ט*ג ו%רסס יכקס. 6)6 6מר6מתת6
דפרס

 6תנ)""
 דיוקג6 )תמתי 6ס) ססו6 )י)מק פכקיס . תמן

 דכתיכ סו6 סן6 . "3רסס ו)6 עמק . יות6 כ)ד6תיס
 דייקח )ו 6סר כ) 6ת )יגמק )1 %ר כ) 6ת %רססויתן
 ממר דנר תסכג6. נסס61 ד6תנ)י6 דפרס דיונך, ס"א6ד6
 ט)חס דתסיתכות6 רז6 )יגמק )ו 6סר כ) מת 6כרסם1יתן

 ס% מזי ת6 . י6ות כדק6 דט)קיס כדרנ6 ')מק)התדכק6
 דכתיכ תסתע תי6 געי) 5פ6 וד6י כ6פ6 ת"6תנ)י)
 ד6תכ)י) תי6 ד6 )יגמק )ו 6פר כ) 6ת 16רססויתן
 6יתתי ו)ס[ נתי6 6% כמד6 6תכ5י) ונקדתית6 [וי[נ6ם6
 6פ6 5תכ)י) כדין דיג6. ניס )תענד )י)מק )יס דעקדנ:טת6
 דתסיתנותח רז6 כ65 5תסוי [ נ6ס6 תי* 6תכ)י5ו וסםת6נתי6.

 : %י[פ63ס
 תתגופ 36רסס כפן )6כרסס 6סר ספ3נפיס דלנבנ%נ(

 תפ6ין דרנין סערי 6)ין . תתגותת6י
 )%)ת6 3נץ ת%%. רומ דסערי סתסןד6יגון
 מזי כדק6 ט)6ס 3תסיתנות6 כ)6 ע) עמק ו5סו4אדרנין
 וס)נפ כקדתית6 פ3נפ קסורס כגי סוו 6)ין ספ)גפיס3גי

 י)מק תט) ויפ)מס תתפ *)גפש 6תר מיי6 ר' .סמת6
 דסוס 3טוד . מי נטדכו דעמק )נניס 5פ)0,ס ד65 .3גו

 וננין לנתר )יס יקערגון ד)6 . 3טלת6 וק%ס מי%רסם
 כ)סו ע) )6תתקפ6 ע)6ס קפי6 דיג6 3סטר עמקדיתתקן
 דפתן 3נין נץם. 6רן 56 קותס חתיס %כסייןוכ)סי

 . תס36י מרסי סערי6יגון
 3ט לחק 6ת 56סיס וינקך %ור1ס תות 6מרי דיךעינ(

 %י י5מק 6'ר . ר6י )מי %3 טס י5מקויסכ
 דק3"ס פג6 %י ריפיס. סשיס י)6ו סיפיס ריפיס )16נך6

 ת6י נרכיס 65 ד%רסס 3נין . )עמק )יס )נרכ6מ)מריך
 415 64י ר6י )מי כ% טס (4שק ויפכ 1ל%קתוס.קכ"ס כרכ6ן 6ימן ס5יקו ד6 1ט) . מפ יתגרך ד65 3גין .סטת6
 קי"ץ6 דת65ך 3י% . 3סכיכ% נס ד16ומנר 6ל6ל6י
 '6תר יסודס ר' נרכש.. כך 31נין 1ל,[ כתרטתו ט5ס5פמזי
 ט%5 . פפ% ט5ת6 4ני מי . ע%5 ע5ת6 ד4סו5ע5 מי : 4תין 3פרק ס61 הי 5ק. )6פרס6 עית .סטו)תיס מי )דיק ולחו סעו)תיס מי ד6 )ץ. סכיכת6. ד6כ6ר
 % סיסר6 מה % מעו 01סר6 קיית6 3נימסתת6ס

 5ש דמוי5 נען . 3סת% )ש מ" כד 6%6חגסופ

 אהרת פעם כסקרם אברהם ועקף ואה"כ ישטעאל. רברעל
 נם כן מעשיה ששנהה וכמו בראוהנה. שלקחה מהעל

 : שסהנשהגה
 וראה בוא ליצחק. לו אשר כל את אברהם ןיןען6(

 שיה האהלה יצחק ויביאה על אלעזר ר'שאמד
 שגראתה אחרי התנחם ויצחק שרה. צרת שנראתהאטו.
 שנשא אע"פ ואבררם יום. כל רואה וך' אמו וצורתאטו.
 של79 האשה את שטה הבנש ולא היוא. בבטע נכנם לאאשה
 נראתה לא שרה ובאהל נבירתה. תירש לא שש?חהכדי
 שצורתה יודע שריה אע'פ אברדם רבקה. אלא אחרתאשה
 צורת לראוה היצא אהל ליצהק דביח שם. נראית שרהשל
 רוע שכתוב ודצ אבררם. ולא יריגה יצחק יום. כלאמו

 רוקע. לו אשר כל אה ליצהק. לו "שר כל אתאברים
 אחר דבר דוצא. באהל שנראית שרה של צורההייני
 העליוווע אנצונה סוד זה ליצהק. לו אשר כל את אבררםויתן

 כזץ וראה גוא כראף. חלקו של במררנה יצחקשיהרבק
 אש נכלל אז דין. בו לעשות ליצחק אברהם שעקךבשעה נג גימשאט נשנצ:צהיו מרגדצב כנופמע כרם. לק4 שאש וראי באש. משנכלל
 אסעה בסור חלל ליוות באש. מים נכלל ועתהבמים.

 : 151[העל"זה
 טתנץע אבררם טץ לאבררם אשר הפלנשים דלנבנינ(

 רהחתוטת. מדהעת צדדי אלו סרגוה.סהו
 אותן להשלים בשביל השזומאה. רזח צדדי של שמהעשהם

 כראף. העייונה באמינה כרם על יצחק עתעלההמהחעת.
 ופרנש בההלה פלגש קטורה. בני וךו אלה רפלנשים.בני

 יומקק מעל וישלחם מסש. פלגשים אמר חיא ר'לנטף.
 שהיה בעוך חי. בעודנו יצרוק. אצל ישלטי שלאבט.

 ובשביל אחשכ. עטו יריבו שלא בעלם. וקים חיאברהם
 , ~צשצ. %פניונקיכנעו

ענם
 : רגןמאש  כשפש צדדיאותן

 א יצחק א'ר רואי. לדד באר עם יצחקישב בט. יצחק את אלהש ויכרך אברדם מות חהרי דיוקףנ(
 הצרך םה ס8ני כתחלתו. סופו ואין כסופו תחלתו איןהכתוב
 %נ געיז%"י". עש1. "בידגינ רסעם. מה ברכו. לא שאברהם לפי יצחק. את לנרךרקכ'ה
 רנרית שםלאך הבאר השכעה. עס ששתחבר אלארואי.
 אמר יידה ףו ברכו ולפוכך ו1ח כתהטנץ עליהנתגלה
 וו קץלסות. בשגי הוא וו לר*רידם. ואיןהעוימים. דא צדיק אס[ השלבים די וה להו. השכינה. זובאר

 ועולם רוערינץ. עולם אצל דו החלייה שלם שייאלטעלה
 את רואה שרעא וכיק השסש. את תראה כאשר אלאטאיה אעה הלבנה וראה ביא [לי[ ומאיר סהלים בעבורוחתחתון

 *ש. 9 0 49י 9 ט 49. 9 " מימותמיאה
 הזהרדו

 של החסד כפימי אגגורח א* נגיי חעקדה גשעת )ימ : גיורח של אש שושא לדצהק חפד של מיפ שהוא מבוש נתן אגרהפ פף41ק
 בגה 4ה זה ומוחיצות בוח זה נבללות פ*ירזת שהושר העלענה ה*טונח סיד [6[ : בט ביצהק דין לעיית קשתרצה עאאנדהפ.

 ו הש5חח *שעא אפן גשש " 4 כי העולמים וא צדיק נקראת היסצר פפירת עח[ עקף: חשעהבר עליה שגהקלה העצרטרת *י * הברית סיאך עשי היא באר  שנקראת להשכייה שישפע  הש%עות מעי נל %א =ביפ: ו*עשיפ ותפלח הירה של ישראלענורת
 * המשששט לשץלפ השפו חהלק שחיא השתשה .4אמגת ישח פשק חצח חן4איפ אץלטת חאע גשע 4ש מ%
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 ארבע בקרית יצחק וראה ובוא ,ח( הה % קאיר
 רואי. להי באר עם יצחק וישב מהו אברהן. שסת לאחרדוה

 האהבה לדהעירר [יי6י הבאר באותה בד ונתקשר בהשגודונ
 בית שטמרב כומן וראה בוא חוקיה א"ר "( שאכרני,נמו

 מהגברות. ההחתונות סדרנוה שאר אוהן כל ולממה.איה נסנעו כביכול ונהטנש. ב?זלם ש%רות אינן הברכותקטסץש
 ואת נרסו שהם לפי ישיאל. עם על ה%ימום1ה1לכים

 את לפקד הקב"ה שעתיד בומן אלעור א"רבחטאיהם.
 דויכל את רכין ב;דלה, הכקדש ביה הקב"ה יבנה .עכר
 העפר. סן ישראל לננסת יקים ואח"כ ירושלים. עיריבנה
 ירושלים בעה יכנס. ישראל נדחי ה' ירושלים בעהוש"כ

 התנערי כ( לה ץאסר יכנם. ישראי נדדד ואח'כבתחלה.
 הרופא ואן ישראל. של נלוהם יקבץ תו'. שמיסעפר
 וכהוב דסתים. הח%ת זו ל?1בוהם. ומחבש לבלשבורי

 תלכו בחקי אשר את ו?שיקי בק-בכם אקן רוחי חש2נ(
 : ואמן אמן לעולם ה' ברוךחש'.

 המתים תחייה בענין דמדרדתרמזים
 אשר בכל דבושל ביתו קן עבדו א4 "נרהם ויאמרק

 אברדם ויאכר %שו. שסטן רמ י"%
 עבד שדךא טטמיו"ן שנהבאר. נמו רשכינה ע ?ברו.אר

 נער ס(  שכהוב כמו ביתו. וקן י:כ( רב?ו שלשליח
 דגעים שכל לפ. לו. אשר בכל המושל וקט2י. נםוךיהי
 ירכי. תחת ידך נא שים ,תנ, ואדום לבן ירוק בו.נהנלים

 שהרי [ת7[ העולם קיום שדךא הדבר סוד צזי'ק. הואוה
 והנשסות הרוחות לההויר דעליון ברטן שליח נע2היהי' עפר. ישני לדחיות העליון בסיד ססעה יוך' העבד והאו

 ה?פר. תחת ונרקבו שבלו הנופוה לאוהןלכיטותם.
 ידהלבש ואשביעך. מהו ונו'. השמים אלהי בה'ואשביעך
 ותסן העליון שלטות סוד שדם ה%יעים, הסאורוה שבעהבטד
 בארץ להכור שונו אותן שכל העפר. מן .מדיום לו שיש הקפר, החת אשר הנ.ף זהו אשה. תקח לאאשר

 איו . לראשונה כהיך יהיו יקומון. נבלתי כהיך יחיוי( שכהוב שביארנו כסו בראשנה. יהעוררו הם"טראל.
 שאר של המהים הם יקימון. נבלהי ישראל. ארץ שלהמהים
 ולא שם. שנקברו ישראל של ניפות לאוהן וה יכלארצוה.
 סהם. הארץ שנמסאה ,כו"ם. עובדי עמים שאר16פוק
 נשסות שכל לבני. סהו לבני. אשה הקח לא אשרחון

 בנים הם ותו[ ויוצא שנסשך הדיא רנהר מן שיצאווזעולם
 הנשמה. ,1 לבני. הטף. וה אשה. הקק לא אשר חדצלדקב"ה.
 שעתיד עכו-ם. עובדי העמים טפוה אלו הכנעני.מבנוה
 רוטעים ךנערו ו( כסש-כ הקדווטה. מארץ אותם לנערהקב"ה
 ואל ארצי אל כי שלו. הווהם סן מליק שגבער כסיססנה.
 בין שלו ארץ שהיא הקדושה. ארץ היא % ארצי הלך.טזלדתי
 סולדהי. ואל אהרים. לככוניננ א2%ו שחלק ארצוה שארנל
 כסו העבד רמץ כתוב סה וראה בוא ישראל. הםאלה

שנהבאר

 6ר3ע כקרית י5חק חזי !ת6 (ת,ן חי תס6י1)6תכסי6
 ר6י )חי כ% עס יגחק ויסכ תסו 6כרסס דתית כתרסוס

 רחית!ת6 65תער6 [תה[ ניר6 כססו6 ניס !6היד כי0ז6זדוונ
 כי 67תחרכ מותג6 חזי ת6 חוקיס 6'ר *(כ7ק6תרן
 חתיוגעו ככיכ!5 !6תהגע! כע)נוח סריין )6 כרכ6ןתקדס6
%י6

 67'טן דרנזנין י:'גוזויסו6) ע) %1ע'
 ע5 )-כק7 ק43ס 7זרין כסעת6 56עזר 6"רכועכייסו

 ,%1י% ןש:,ןו:51"י""'לנפ:ני
 0ריפ6 וכזין דיסרח5 נ)והס!נ יתכג'ס !נו' קותיתעפר סתגערי נ( )0 !ייי6 יכגס 'סר6) גדחי עכתרכקותית6
 וכתיכ סתתיס תתיית ד6 )ע5כ!תס ותמכס 5כ)סכורי

 ת)כו כחק' 6סר 6ה !:ס'תי כקרככס 6תן רוח' 1חתנ(
 !ח:ון 6תן )ע!)ס ס' כר!ךונו'

 המתים תחיית בענין וסדדותרמזים
 6סר ככ) סת!ס5 ניתו זקן ענוו % %הס ויאמר7(

 6כרסס וי6תר !6תר סיועון רכי פתח)1
 טכד ז6יסו תעערו4ן 7חתהל כתס ס'0ר6 ד6 עכדו56

 גער ס( 6תר ד6ת כתס נ,ת1 ןקן [תנ[ דת%יסס5'ח6
 נ!!גין זכ5 כנין 15 6סר ככ5 סתוס5 . וקגתי נססיית'
 ירכ' תחת ידך ג6 סיס ןתנ[ !ס!תק חחר ירוק כיס.6תחזון
 דס6 [תי[ זע)ת6' קי!ת6 דת)ס רז6 . 5די*ק סו676
 עפר6. )%7ר' 15ן )6ח'6 ע)6ס כרו6 תתג6 עכד ס6'כזין

 !גכ-ת'ן רוחין )6תכ6 ד)ע'65 כרוח6 ס)'ח6!יתיעכיד
 עפר6 תחות ו6תרק3ו 67תכ)ו ניפי )6יג!ן .65תר"סו
 65ת)נס6 . ו6כניעך ת6' ום/ ססת'ס 6)סי נס'ו6סכיעך
 ות:[ ע)6ס זס)'תו רו6 ז6'גון ע)6ין גסורין דסנעגרו6
 5יס 67ית עפר6. זתח!ת טפ6 סו6 67 6סס תקח )66סר

 8רע6 65תר~ר6 דוכו 6יגון 7כ) . תעפר6ט65קיז6
 יתער!ן 6יג!ן5.

 נקזתיס"
 זכתינ ך6וקיתג6 כתס

1ד6 'קתיניד~2,ן
 %סע

 1)6 . תתן ו6תקכמ ייי6) נופשון 8'גון 67 !"%"ן
 . תגייסו %ע6 ז6סת6כ% . עכו"ס עוכזי עת'ן 7סהר)נ!כי
 גסתתין זג5 . )נני %י 5נני. 6סס תקח )6 6סרוע"ד

 שונסבו 5נני. ט גס~כ:דג ת ו)ח סזרען3"ס
 וזת'ן עכו"ס. עינזי זעתין ג!פין 6)ין סכגגבי.תנג!ת
 רסטיס וינטרו י( כז'6 . קזיס6 ת"רע6 5ון 5גער6קכ"ס
 561 6ר% 56 כי זי5ס תחסת6 ע)ית6 זתנער כ-6ןתיגס
 נין זעיס ז6'סי נעיס6 %ע6 ס'6 ך6 מר5' ת5ךת7%ת'
 כתס סענז ויקח כפיג מס מז' ת6 . 'סרש 6יטן%ין תו5יתי 561 . 6חרגין )תתנן 5ון דכגינ מרעין ס6רכ5

ז6תתר

 )*מ לוונ ו( כ, ' 'כע 1( לו ח)יס ס( קפ6 הסנ ד( רו 'מ,ק6נ ג( נ.נ :פי' נ( ' לי 97 " מקומותטראה

 ד;י1;רזיך
 שלה ה~דוטת ל?ורד נוקנין מחן ?גמ הגבורה אש נה לדהשפי? נאר שנקראת הקדדשה בווכינה פי ש6ן : יסוד ספירת מן פי'4(

 עפ"י מחלכואן הקדושח היכינה כי שט סיפ. וגם אש שנקיאת ההורח ע-י נ?וזה זה וכל . העולם לצורך שפ? לקבל דדכוראג?למא
 כידוע ורחמימ דין חסד ?ל מרמויפ עניפ שלומ א6 ,מג( : גתיע נער נקרא וגם רכוט של 4ליח עבד ועקרא מט*ט בהמלאךרזג

 של התחחועת ספירות הי כח הייט שס( : לעיל גנזכר חעולם קיח הוא צדתק יסו*ד מדת ש7[ . רללו מדות ג' ע*י מתנהנשטועולם
 ו  הנושמות ט ובן ה?ליוניפ טחמלמות חשפע מעגיר היוצד פפירת הייט 4( . הש"ק ויום המעשה ימי גאו-*ת ואחו קךלשברי4ען
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 טכו וס6' ירנין פסרס 6יכון %ין נתליס. פסרסו"תתר.
 כססו6 ד6יגון 6וניו תנמלי . ולטע6 כטו% פלייסו:)פ6
 כסו וחתתקן סלע6 פנד %1י [ת" ד6תתל כתס מתס"1ג6
 עלמין רוחין עינו ססו6 גל נידו 6דנ'1 פונוכי
 עוכ וכל תו !תמ[ על6ין וכו5'גין גסורין 6יגון מגווגסק
 ויקס 1תס[ 3סיסר6 ד6תתסכ, דסמס6 סמוס6 66100דגיו
 תמן ד3כת קדיס6 ד6רט6 "11- ד6 . גסריס %ס "לףלה
 56 לעיר ממון סנתליס וי3רך תקדס6 כי חרי3 :דרחל
 תטג ל6 .עד ,16ת כדק6 3תוקפס6 חיל?6 ל6תתקפ6 טמיסנ%
 ד6 . ער3 לטת מ6י ער: יטת נופין ל6'טן ליו65קת"
 עדי ולט3ודתו כד.6 סתית6ס ד6לפ זתג6 ד6יסו סנתפרג
 ססו6כות 65ת לטת . פר3 !ללי יגעו כי 6( וכתי3ערנ

 ס6ר תכל כקדמית6 ול6חי6 למיקס זמינין 1מג6דנסס61
 ד6תעסקו 3נין ד6ור"ת5. מיתוי ה%' 6'גון עלמ36ג'

 יפקון 61'כון דמי' 63'לכ6 6תתקפו ד6וליית6 תמ'תילסחכ6
 כתס 3קדמית6 דיקוטן ל1ן נרת" דמיי ד6ילג6 .3מדתית6
 כד.6 . '1ל16ת מ6י '1651ת. י~פיר לאחי וכגופד5תתר.

 כל מכ0 לתפ5ע 6רע6 ךומיג6 . תפ'ל ר%'ס 6רןנ(
 מיס לס36 י651ות כתיכ ופ*ד 3גווס ד6יגוןרומין
יגעלמ

 גסמתי
 כדק6 מ6תרס מתקכ6 י16ת כדק6 ל0 ולק3ל6

 61:תס כדך כ6 סס' 6ל'0 16מר 6:ר סגערס ,מיסמו'
 6יכין 1'[ ע%ס דחכתתח 3רז6 לתריסון לתגדעו"ס"יגו עלמ6 3ס6' ד6תקיימו דעלמ6 כסמת'ן 6'גון דכל 6תקר דס"ננין
 3דרני 'מתקיימיןסיק'[

 6תז3קו דל6 6'כון כל על פל6ס
 דק6'ס ס6לת6 ס" וד6 3קדת'ת6 6תקייתון 51יגון דעו.6%
 סס'6 6תטסקת כתס %מס6ל. למכדע ע3דססו6

 למסת' כע' 6כת . סתס 4תס נס 56י 61מרספלת6 3ס6י גסתת"
 6'כון דכל 3נין 6סק_ס לנתלך ונס ו3תרך 3קדתית6.ול6ת:ק'6

 6תסקין כ5סו דרנ6 מ%' ד5תסקין 6פ*נ רתיכיןס6ר
 . י16ת כדק6 דמ6ריסון פ1לחג6 ד'דע' ד5דיק'6תפולחג6
 . -'6ות כדק5 ודרנ6 דרנ6 לכל לספק6 ייעודגד'ק'6
 ס' סוכיח 6סר ס6סס 6% . וד"י 6סקס לנמליך ונסוע*ד
 . טל6ס כסתת6 לססי6 ד16דתן נו% 5ט1 6100 1ד6' 6דוגי.ל3ן
 ולכתר כדק6הרן 3קדתית6 ל6תטר6 זתיטן נופיןו6יגון
 ד3ס5ר 6מרניו כ5 יטתון יקוטן.דשין

 חרע*
 ויתקייתו

 עגת6 1יעמדס 6,1ן יסיסר6 כמדתות6  ויפמותון . ;מס3קיז64
 3מטסיו. 0' וסממ ט זמכ6 6100 על כתי3 וכדין ,כתלקזתץ

 : 61מן 6ק לפולס ס'3רוך

 העכר שז" מדרטה עשר וע אלה נמלים. עשיהשנתבאר.
 כדסיט שהן אדניו. טנמלי שלמערה. כדברון עליהןשולם
 בהן: וכטעתסן שולם דעבד 11ה [תו[ שנתבאר כמו ממשההוא
 עליונים. רוחות של ההוא הביב כל בידו. אדניו פובוכל

 וכל יעוד ,תחן העליתים והסנווית דמאורית אותן סתוךהיוצאים
 שם שבכהה דקדושה. ארץ מקים זה . נהרים ארם אליל ויקם ןתט[ בריבנה שנשפע השמש שמוש היינו אדני.טוב
 אל לעיר מחוץ דגמלים ויברך המקדש. בית כשעחרברחל
 שיכנם טרם הראף. בתוקף דגח יחזק . דגרםבאר
 זה ערב. לעת סהו ערב. לעת האלה. הטפות אתלהקים
 הקיאבות. צאת לעת ערב. צללי ינסו כי ח( וכתובערב. עדי ילעבודתו כמש"כ הששק אל זמן שהוא שבתערב
 שאד מבל בראשנה ולהחיות לקום קהידט דיצאשבזמן
 שעסקו שכיץ רפי רוערה. של מט ששאבי אלה העזלםבני

 יצאו הם לכך הח%ם. בעץ נתחזקו ההורה מימי מןלשאב
 כמו בראשגה לקום להם נרם הןדים שעץ .לרי"שנה
 כמש'כ טצאות. מהו יהבאית. העיר אנשי ובטתשמעבאר.

 כל ממנה להפלים הארץ שעתירה תפיל. רפאים וארץנ(
 מים. לשאב יוצאות. כתוב וע"כ בתוכה. דנמצאיםדרוחות
 מסקומח מהוקטע שתהי' כראיי. אותה ולקבל נשמהלקחה
  ואשתה* כדך נא דשזי אלקה אומר אשר דגערה וודהכראף.
 דתמלם. בזה שגתקימו העולם נשמות אווען שכל שאמרולפי

 הן ~[ העליגה דחכמה במוד רבונם את לרעהודיעעעו
 השיט שלא אותן כל על עליונה במררנה ועוטרותעולות
 בזה ההיא נשמה עמקה במה . ולשאל לדעת הךצאעבד שיעמי דחטאלה היא חאת . לראשנה יקימו והן ידעו.ולא

 להיות  לשתות צריך אתה  שתה. אתה נם אלי ואמרההעולם.
 שכל רפי . אשקה לגמלך יגם ואחייך . בהחיהנשקה
 ההשקה באה מ"ם זה ממדרנה ששותא אע"פ דסרכבותשח*י
 . כראף לרבונם לעבוד שיורעים הצדיקים. עבדות ע"ילכק

 כראף. וטררנה מדרנה לכל  שפע להמשיך יודעיםשהצדיקים
 ה' הוכיח אשר האשה הוא נודאק אשקה לנמליך עםחרצ
 . ההיא עליתה לנעט~ה דבהומן הטף הוץ זה ודאי אדני.לבן

 ואהר שאמרט. כנע בראשנה להתעורר עהירים דגוטתואלה
 העולם ויתחדש [,6[ הלבנה בההחדשות ויתחדקן שלם.בקים ויהקיפ הארצוה. שנטאר האריים כל גם יקינן יקימו.שאיו
 . במעשע ה' ישמח גי . כהוב הד,וא זמן ועל .כמקדם

 : ואטן אמן לעלם ה'ברוך

 ק'ד %'ס 0 נש '%" ס י ייי, "( מזמתעמראה

 הזהרדו
 ןפפ! 1 עליונים היותר המלמות הטפירות מן שנסשך מתיפ להחיות הטל הייגו ןפו8 ; קעליונה מרגבה רסית רדך על חיא מרכבתו[מי[

 שעסקו אלה פ" [ח : העוימ זה קיום ל~רך הקדווטה להשכיגה רדכורא מעלמא הבאה להשפע מעזל חוא ל"לביה חשמש אורהשפעת
 תחיית הי,י' ואו טעה. חיותר נפררגה הקתשה השכינח הארת והייט . ההמה כאשר הלבנה אור יהי' שלעתיד [:6[ : הקנלתנועצטן

 1 הנל*חהמהיט
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 תולדות פרשה הנעלם ממדרש המתים תחיית בעניןעוד
 אלא כתוב לא בארבע הרה(. באי רוחזת מארבע הה"ר רוחות. מר' כלול שיהא הנוף לקיים אחרריח 8התעורי דקנ"ה ועתיר סנשבן. העו"ם רוחות ארבע תנן תו'. הרוח באי רוהוה מארבע אלהים ארני אמר כה"(

 בין ואין ושותה. האוכל הרוח הוא המזליר. רוח הוא הרוח אותו ווזאנא מארבעתם. כלול קרהא העולם רוחוהסארבע
 יריעה. וושנת נקיות א4א המתים להדדית הוה עולם בץ ואין בלבר. מלכיוה שעבוד אלא דםשיח ליטת הוההעולם
 בונה רכהיב לן. מנא שבכלם. אחרץ תא דםתים והחיית דגטעים. להחיית קודם גליות קביץ נליות. "בוץירם הכקדש בית רתנן לא. א"ל הוא. חר לט דמתים והודית המשיח ימות וכי עמף א"ר ימים. יאריכת אמר נהכוןרב

 לשבורי דיפואה שהיא דמתים החייוז היא זו לעצבטזם. ומהבש לב לשבורי הרופא יכנס. ישראל נףחי ה'.ושלים
 מלחמות כמה צרות כמה דגותים תחיה עד נליות מקבוץ ברוקא א-ר כהנא א"ר המהים. לתחיטע נליות הקבוץירם שנה מ' תנן : דבל על אחרון לב ~שבורי חהרופא יכנס. ישראל נןהי ואהריו תהלה. ירושלים בתה מוזיהם. עללב

 אפי יהורה רבי בפפר. כביב דנמצא כל עמך ימלם ההיא  בעת נ( רכהיב מהם. הנכלם ואשרי . ישראל עליהעוררו
 רוהב. אה כבוצן ובוגהים דנסף את כצרטש וצרפהים ג( מהכא אמר יצחק רבי רבים. ויצרפו יהלבנו יתבררומהכא
 הונא רב שנה. מ' דג~עים הייית ער הצרות קרעברו יטשעה חפץ. בהם לי אין יאמרו אשר ימים יהט הימיםובאהען
 יוסף א"ר הכא. נוונא כהאי ה'. גקול שטעו לא אשר תו' במדבר ישראל בני הלמ שנה ארבעים כי ד( כתובאמר
 . מעם5 מאי . עפר שוכני דגשעים יחיו ינלו. ודישעים יעברו שהצרות שנה מ' ולבם:ף . אמרו מלה חר אליןכל

 הה'ד בישובו. העולם טזיישב המתים ההייה ומזמן שעברו. במה להם ורי צרה. פעמים הקום לא ת' רכבעבטשום
 : אחר ושמו אחר ה' יהיה ההואביום

5שש(ש"-4438

 הולדוהפרשת
 מה ספני יוסי א"ר אברהם. בן ה"ק תולהת דאלה0

 . אכר ועתה אברהם בן כהוב לא כאוער
 עתה !6ן בנו יצהק את אלדןם ויברך שכהוב אע"פאלא
 שכל ביצחק. בו ונשארה בו היתה שורתו אברהםשנדן
 מעיר והיה בוראי. אברהם זה אומר היה ליצהק שראהבר

 : יצחק את הוליר אברהםואומר
 תו'. רבקה את בקחרש שנה ארבעים בן יצהק דיהיק

 למטת בא למה שנה. ארבעים בן ייוחקא'ר
 איא רבקה. את לקח כאוטר שנה אדבעים בן שהיהכאן
 ואז ונ( ומים באש ודרום בצפת יצחק שנכלל לרכחודאי
 כפראה רבקה. אה בקהרש שנה ארבעים בן יצהקוףה

 רבקה. עם טעחבר שנים שלש בה ;נ[ ארום 4בן ירוקדקשת
 לבעבור !י[ כראף שיוליד כדי ששים בן היה דשלידוכאשר
 השינ זה וכל כראף. שנה שורם מבן שלם יעקבשךצא
 מפדן הארמי בהואל בה שלם. אדם ונעוטה כך אהריעקב
 שדרי כך. כל לנו ואה נתע מה דארמי. לבן אהותארם
 בת אטר ועתה עו'. רבקה את ילר ובהואל נאמרכבר

 הארמי. לבן אדית ואח"כ ארם. מפדן ואח"כ רארסי.בהואל
 כמעשיהם. עשהה לא והיא רשעים. בין שהיוזד ביארואלא

 רשעים וכלם לבן. ואחהת ארם ומפדן בהואל נתשדיתה
 כמעשההם. עשהה ולא מובים טעשרם העלהה חץיאלהרע.

 כג6 ת6י יוכף 6"ר 6כיסם כן י5מק תי)דית ואלהיי
 ,תר וססתח 6כרסס כן כת': )ח סכ6דעד

 ססת6 [6[ כט עמק 6ת 6)סיס ויכרך דכתיכ 6ע-נ6)6
 דכ) כי5סק כיס ו6סת,ר כיס סוס דיוקניס ה:רססזתית
 ססיז וסוס . וז6י 6כרסס ז6 6ער סוס )יגמק דמתית6ן

 : י5מק 6ת סו5יז 6כרססומתר

 . ונו' רכקס 5ת כקמתו סנס ~כפש כן עחק דידזי"
 )טמגי "תמ "עחי סגס מרכפיס כן יגמק6-ר

 ח)6 )רכקס )ס גסיכ כד סגס הרכעיס כן דסוססכ6
 וכזין (כ( ותיח כ6ס6 תרוס כ5סון יימק "תכ)י) ס6וד"י
 כטר*ס רכקס 6ת כקמתו סגס 6רכפים כן עמקסוס
 כרכקס כס ממיד סגיס כ)ס כת ;ג( סונוק מוי ירוקסקסת
 גגין וי[ יהית כדק6 )6ו)ד6 ססיס כן "עיד "ו)ידוכז
 )סו 6מיד ,כ)סי יהות כדק6 כגס ססיס תכן ס)ס יפקכדיפוק
 תס,-ן סהלתי כתו") כת סגיס ונר  ו,פפניי )כתריכקכ
 דס ס6י כו)י )ן 6יכסת ת6י . ס6רטי )כן המית6רס
 כת 6תר וסכת6 . וגו' רכקס 6ת י5ד וכתוח) 6המרככר
 ס6רתי. )כן 6מות ו)כתר 6רס תפדן י)כתר סודמיכתוח)
 כפוכוייסו. עכזת )6 וקיסי רספיס כין דסות הוקנווסה)ה
 שיכין וכ)כו )כן ו"מות הרס ומפדן גת61) כתדסית

 . כפוכדייסו פכזת 1)6 דכסדן פוכוין ס)ק6 וסימ .)6כ6ס6
סספסטמ

 : ק)1 י4 י( ' ק" 51 1( 6' גח!ס ס( ס יססס 0 הג הר 0 -כ ש% ט מ ""% ם מקומותמראה
 !הזקךזיך

 משם ווק הדין מרה תרדות שהוא פי אלהים. הום ע5 סוסנ שננו הכונר נראר מיוהרת בנו שתיבת כיון א[ הולדותמע-שת
 לא"ר והי גחייו רן גיצהק בו היתה אנרהס של שצורתו אלא כן אינו שמ"מ גא, אומי וע,! הנרכה. לוגשפע

 שלקח וע.. ורהסים רי! ח0ד מרות ג' על מומיימ גוונים הג' אלה ,ג[ : וגנורה נחסד פי' [נ( אגרהם: המרי ט ש1כלל והכונהמותו
 א1 הי' שיצחק וע"י ותפארה, נכורה חסר ספירות ל מן מש1לשת ק!זשה הרחסים סדת מן ששורשה פי' שניט ג ג" שהיתררנקר
 וז4יה-ד לר"סים ויהפך יומתק י?חק שורש של וגבורה שהרין הועיל !ח כל הריניט. המתקת מקומ ווום לגיגה ווגה אצי ארנעיסבן
 אין גי חרהגויפ. מרת שורש 5עקנ שיו5ר לו הועיל !ה נם ל!קנה חכה שנה ש גן א! שהי' מה ,-; , וגיחטים מרה ק1ויש יעקפ4אש

 ! רהמים מלא וש של הענין והייט החטדים. גל שירש היא והנסה הכפה אוק:ה וה אלא4ק
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 16 סמן מסרין כת סית רכקס ל1 ל6טתכ65. 6*תססת6
 מכדת ד)6 דילס סכמ6 ס61 כדין מסרס. סלס כת *יתיר

 סכמ6 %י . סות סניס ס)ס כת כפן פד %לכפוכדאסו.
 )טכד6 ופכידת סות. סמס ס)ס כת יסידס 6שר .די)ם
 %י דט)י %'נ עמק 6שר ה, פופ6 סס%כ5

 ויו )5צ 15 כסר6ן 6עץ 6י מוכו% יוענ6 65 .פכדת
 כץ רפיתו כן טמומיס כץ כסיסגס 6( כתיכ מזי 6%6%
 6יכ)יסס6 כין ד6יטי . יסר34 כנסת ד6 . כסוסכס .סכגות
 ו6כרסס מסער6 6תי עמק דפ3ס ורא . כוכין כיןכהרו6
 ו6ימ 6פזנ כריין כ) פס מסו ופמו פ63ס. מסוו6ימ
 ו6סתלקת קם"" דדינ6 תססר6 6תת ורכקס קס".דיכ6

 קסי6 דדיכ6 מסער6 רכקס ד% כי*מק 61תמכרתמכיגייסו

 מפ. רפי6 . קס"" ידיג6 תסער6 ו6יסי %פ*נ .6ת"
 רפי5 ו5יני קסי6 ךנ6 וילמע  נמ. 40 ופמדחוע6
 קנשמ הי כצוצ6 דילה"ע. 9סמי רינ5 לימנלפלי6 ימל % רפ5 הי"זי %ו ע4 . סופ  סמוסימ נזכסוסנמ
 )6תתון6 כנין ר0"". ומד תקז מו כפ)%. אעיןתעע

 . פלת6 ויתכססכל6
 דיננרצריי4

  ילמי
  יסתס 6'ר ושפר. פ*י  מסמו לנכמ לן'
 קרכ% ופסו פ)יס %)י קרכג6 )יסוקריכ

 ויפתר סכ6 כתיכ גף. 5ו וימתר זכתיכ . קריכ פ%סקריגע
 דגפק . 5ו ויעתר וכתיכ י5מק ויפתר כתיכ קרכןנכ6ן קרכן )סלן מס עו'. )6רן ס' וימתר נ( סתס גתיכ סן.ל1

 י5מק. ויפתר 5צשו דכר ןק ד)תת6 5ס6 לקנל546פיל6
 וה, כנין מ) מז)6 %כ לעי)6 מתיר6 ומתר 5)יתיסדל)י
 ותתסלל י( דכתיכ כנין. תליין 6תר כססו6דס6
 6)6 )1 ויעתר תנוי 6) ס' )1 ויפתר וכדין ועו ס'פ)

 ותסר וכדין )יס. וקכ'5 קכ"ס )יס מתר מתירס )י.וימתר
 6תתיס פס %מק 5סתסי סכץ פסרין מד % 6סש.רכקס
 . דמ5סריכו מס על 15ות?ון קתש דכפ6ן כספת6ד5דיקיח. כ5לותסון 6ת.רעי דקכ,ס כנין 5)ותיס. %)י פד 6ולידמנול6
 . סות פקרס דסרס 6פ"ג . כנין 5יס ~יתן קכ"סקתיס 55י 63 6כרסס סד "ץ6 ד5דיקי6. כ5)ותמןד%6ריך פ6ו %ל קודפ6 רכות ויתוסף דיתרכי כנין ספפ6.פ6י
 %ו סמ6 ירפ. %נתתס 4 ק טנ % תי%אי
 %) . פרש קתי דפסתפי כפה 6)6 פס. %ו%מין
 לאסו ד)16 ידפ סוס 6עץ רט6 כנץ 6תתיס. ש 5)יי5מק
 דפנן דמכת% כר% יו8 סוס ד5טק . %תש 6ל6פקר
 6מר . רכקס 5צת 6% 5ספ4 5נכפ ופשד . כ6מר6'6י 6תת" כט6י 6י ופ % 6גל סכסין. גתריסר פנש 6זיפקחץ
 5ש רמט % 6פ6י סכ* 15 עאדט. ירכי כריס רכי6ססו6
 6עא ואץ ?8 האס פ4ל 5פפ. כי כך כ5 לשנח%מפ

 656 ק6תרת מ9ר ליס %ר . ש(סץ תרעמר ממס)1ךמ6
 זימס. נתר זי% השהל יטפסקי לחנים )יס ו"וס זיכ6כ5
 6וטמ סר6סע 6% זכתיכ כפס סוחק. נפק פסו מית6
 דע6 ד6עא ד"ששק אג6 644 . ספר כ6וותכ1%

 כמס תיפקכ. יתיר לפפ ל4ם רמש ופשי לזיניס. 6דל 9נ6ג) 6עש. טפ" ש6 וחל רי6 עסו פנש אפקד5פע6. 41"
5? כי 6ג6 כתיכ . כסט % כי פסו 6פ י5מק ושסכדכתיכ

 וצ שצה עשחאים בת דותה רבקה אם 4הבץ. ישי"
 עשתה ש1* שלה שבח דיא א עשיה. שלש בת אוההר

 שבח וה מה דותה. שנים שלש בה עתה עד אבלכמעשרהם.
 עשתה היא אבל דהתה. שגים שלש בה יהצהה א"רשלה.
 שכל אע"פ יצוק אשר ,סו כטיולה הוצא מעשה כללעבר
 ויו לא ש כשרים הם אם מעשרה עוך טדע לא עשתה.וה
 בין רומקי כן החפום בין כשצשגה 6( בצעיב היאה בואאלא
 וו6תיה בין שיזא "שראל. כנפת 9 כשושגה. .דננות
 אברהם *ל מצדו בא שיצהק וובר "יד החיים. ביןכששנה
 גמתלקה . חקשה הדע מצד באה היבקה . דקשהיין שהוא אע'פ הבריות. כל עם חמר ועשה העלית. חמדקיזא

 -זרה א'ר יזתר. סה אשוצ. 4כח לה' 89ק רצץךנ(
 ויעהר כאן כטב ה'. מ ויעטש שכתיב דט9-עעה9לה קיבן וו4ץה על4ה. עשזפלל קשבן *שחקריב

 זצא מ. יעתר צתוב המשק רעתר כדצבפק%ךן. 9יבן שם סה ט'. לארץ ה' העתר נ( שםאך9ב
 טדק. וךעתר אחר דבר וו, שלםפה_.מעלה'כננרהאש

 ה, פט * ש% א4 למעלה חתה%ה תשער ה%*ז-לל
 עשעפלל י( שכתוב ש4בנים. הישצעה טלה העאגש9ם

 אלא * ויעחו תק%א אל ה'. * ויעתר אז 51'
 אשדן עם טצק נשההה שונה קף8רים היאה בואצאשתו. ותהר א ח%הי. וקבל הקכשה * חתר חתויה לו.החתר

 בחפלה רפה שחקבשה לפי הפלתו. שהתפלל ער4דה.
 נף לכל קודש שפע ויתו0ף ואתרנה בשביר דמששמה שצהכימ* מה * בחפלתם לפנע מבקשים נאשיהצדיקש.
 עייוג דאתה ששיה אעש* בנים. ל1 שטען הקב"הלפני התפיי לא אברחם מקשה עץא הפלתסצדקדם. ע"ישגירדלזה

 וש"4 נט" 41 * ק צג ומ וא%חם
 ש% עט. *מ שפשי מו %א "9. וש"בצל
 הש שק 9ע יצ' נ* אפ. ש חש%עק
 9ש4 חטצ קחטיק ה" ואק שח. %אקר

 סיצ אם 4קע יגל קטא. מע םמוייל""
 מעג ו9ו וין ודיך מחמשך סט. שז אדב סץשנל רע *נל אשזע שה אל ,שצהג -ב םםפ %"יםחקב ששזי ש"נ שט" וויל לעש. נווצי כל ל"קבט"ק ן9ג סהלא פצי כן אם -"ז. רמ נמו,8' הטאעלם 1צי ים3. לצח 6בעאשתו4ש הלכ מאז". ש9

 הקשה וזרץ ושדצא יצחק של מץ ודיא שעוי. נאדהתכחץ וצממ ו?ששת וטא שםטב נםו .דצ. עא עשו יאהםא
 למחצ. הדוטה *ממה הקשה רץ עשו סממ היאשלמעלה.

שיר בי כאו כהצב בפי. ייד כי עשי את יצחק ויאהבשגדיב כמו טיעקב. עהר לעש אהב %כן לבחצ. רןלך כרןוכל
א י ש% 0 . * ע 0 י פי % םקוטאטראה  הזודדו י א" ז( 

 "8 ןענ,י שןםג 9ש%% "ש בהופ4"
ן גח"בגח אש ויו.*' יעימן 4מס ט 4 אא א   ש חח של, "יינ י% *%ד %" מ*י ח "9ית! א ן %ן "י ודח אח. " י, 
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 : ה' לפני ציד נבור כנמרר יאמר כן על שם וכהוב בפיו.ציד

 אנכי זה למה כן אם ותאמר בק-בה הנניםרירצררעבצו
 זה למה כרצ וראה טא 6( ה'. את לדרשוו~לך

 . השכינה אור רבקה ראתה ויום יום כל אלאאנכי.
 שראהה כיון וי[ שם ח*עפללה במשכנה השכינה היו~הני

 יצאה ה'. את לדרש וו~לך כהוב מה במיעיה. שלהצרות
 יצחק ר' נ( הוי'ה. שם שושא אחרת למדרנה %ממדרנה
 מדרש לבית הלכה. מקום לאיזה ה' את לדרש ותלךאמר
 דף' שם כי בייבה. דגנש ויתרוצצו ועבר. שםשל
 נשתבת. ויו~רחו(וו. יעקב. עם מלחמה מתניר דושעעשו
 ונהחלקו. מזה זה נשתברו מווי. את רצץ שאמרוכמו
 מצד ויא חה וי6[ נחש תכב מצר דשא זה וראהבוא

 את לשרת דמטמש מצד ,יכ[ וקדוש שלם כסא עלהרוכב
 נחש אהר ע,פ שנמשך לפי וראה ובוא ויג[הלבנה
 ומעשיו ובים. וט'. ערום היה ודגחש כם"שהעקמימות. והוא ערום שרשא כנחש בעקסימות. יעקב עסו הלךההוא.

 בשבי4 6. נצרך וכך כנחש. לו היו אליוייב
 יהיה ולא ממנו. ושרד ההוא נחש אחר לעשו לויך
 הבא ולמדנו הבא. ובעולם הזה בעולם עמוק
 . אייו את עקב בבפן נ( כתוב . לונרנו השכםלדורגך
 בעקב אוחזת וידו זש"כ הדצא. בעקב לממה אותושהשרה
 וית אחר דבר אותו. להכניע דךעא זקב על ידו שדניח ,ייןעשו
 אוחזת וידו אלא וכל. מכל ממנו לצאת יכול הי' שלא חזת.א

 ועון עשו עקב בשביל אורה שנחשך הלבנה ע עשי.בעקב
 לפפה לדחיע בשביל בחבמה. עמו ללכת לו נצרךוע"כ

 : במשמוויתדבק
 אפשר הראשון. יצא אלעור א"ר אדמני. הראשן דיצא7(

 שיצחק ול18 [סון ראשון ויצא כרעב ולא הראשון. ויצאכדעב שהרי כן. לא רי'. ראשונה מפה שיעקבתאמר
 שאם . ארום . אדמוני עשו יצא הקשה דין מצדבא
 איך ההיא פוין מפה הראשונה. ממפה הבכור דיהיעקב
 ולפיכך היה. שניה טפה יעקב אבל 1'ט אדומה בךיצאה
 דייא. טפה דףתה הרחמים מצד שהרי אדדם. כך יצאלא
 דףה יצחק ההיא ובשעה ולם. לא ווה שלם שזהיעקב. של כמפה דהתה לא עשו של 1מפה ויח[ וה ומצד זהמצד

 בחקיקת שלו בצד שייויא דקשה. הדין בסיוםמדרהר
 מפפולת הזוהם דוה "שע ולפיכך באיבריו[יעי פרצוף שלאורות
 השעה באתשה להרהר האדם שצריך למדט וע"כהודב.
 ואפשר . לץולם קדושים במם שיוליד כדי רבוט.ברטן
 מהרהר שרי' אלא כן. אין כך. מהרהר הי' לא שיצחקתאמר

 פפה כשיצאה תמצא הדין. משם בסיום דר והרדורובקרושה.
 כאדרת כלו כתוב וע"כ םםש. ההוא בםקום הרועתהראשעהדי'

 [כ( ורועקעש הטיול בעץ דףתה יצחק רצק שכהנת בעבוראלא המפהי מפןולת ולא מעש. הנטר דףה יעקב אנל .שזר
 ולפיכך . הכל סיום של דווא מקום מהרוער באועשו

העיץ : מאד אתה בשי בנףם טשעיך קמון הכה ס(כרעב

 ס': )פל 5'ך נטר כגתרן י6תר כן פ5 סתס וכתיכ כפיו.5י

 זס )עס ת6י מזי ת6 6( ס' 6ת )ךרקית)ך 6גכ' זס 5מס כן 6ס ות6מר כקרכס סכג'סךירצרדפופבך
 . ךסכינת6 גסור6 רכקס ממ6ת ויות6 יו,6 כ) %ת6נכי
 ךחיו6ת כיון ['[ תתן ונ)'6ת כמסכגס6 סכיגת6יסו'מ
 גפקת . ס' 6ת )ךרס ות)ך כת'כ תס . כנועס6 ך')סע6קו
 '55ק ר' נ( . סוי*ס ך6יסו 6מר6 )ךרג6 ך6תךרנ6
 ססו6 סוס ךת:ון נקרכס. סכג'ס ויתרו55ו ועכר.ךסס מךרס" )כ' 6ז)ת. 6תר )6ן ס'. 6פ )ךרס ות)ך6מר
 . מתכרו . ויתרע5ו . כיעקכ כיס קרכ6 6נמ ךעסורסע
 ומתפ)נו. ך6 עס ך6 מתכרו . מחמו 6ת ר5ן ך6תריגןכתס
 סער6 ת6 י.6[ גמס ךרוככ -סער6 ך6 מו'ת6

 )סיוסמ ךסתס6 כסער6 ןיכ[ קןיסח ס)'נות6 כרס'6 ע5ךרוככ
 ךססו6 6כתריס עסו ך6תיוסך 3נין מזי 1ת6 וימכסיסר6
 ומיסו מכיס ךמיסו כגמס . כעקימ6 יעקכ עתיס 6זי) .גמס
 ועוכדוי . מכיס ונו'. עמס סיס וסגמס כךז6 כעקית6.6זי)
 כנ'ן )יס "נעריך וסכי כנמס. )יס סוו )נכיסךיעקכ
 'סח ו65 תגיס : וית., גמס ךססו6 כתריס )עסו )יס)6יוסכ6
 ךין 3ע)יו6 עמיס מו)ק56'ס

 6מ'1. 6ת יק: ככ;ן נ( כתיכ וקע)יס. 6גת 6קךיס)סרש כ" ותגיגן ךו,תי וכע5מ"
 כעקכ תומות ויךו סס"ן עקכ. כססו6 )תת6 )יסך6סרי
 ויךו ך"6 . )'ס )6כפ'6 עקכ ססו6 ע) 'ךו' ךסו' וי7[עסו

 מותזפ ושו 6)6 וכ5. תכ) תג'ס )נויפק 'כי) ך665ומזת
 [עין ךפכו עקכ 3נין גסור6 ך6תכסי6 סיסר6 ך6 עסו.כעקכ
 5'ס )ךמימ כנין כמכנות6. ענויס 5תיסך 5'ס %עייךוע"ן

 כקתריסויתךכק )ת~
 ךס6 סכי )* סוס. קךמחס עפס ךיעקכתיתמ * סר6סון. וי" "5עור מ'ר %מג'. סר6סון ריעבא7(

 ךי5חק וכנין [עין ר"סון וינ6 כתיכ ו)מ סר6עון. וי65כתיכ
 ךמי . סומקה . "ךתוני עסו גפק קס'6 ךךיג6 תסער66תי
 . קדממס עסס כוכר6 סוס'עקכ

 ססו"
 עסס

 סיכי תגייכ"
 כך וכגין . סוס תגייכ6 עפס מכ) ,יט ס"ץק6 סכיגפק6
 עפס. ססימ סות ךרממי תסער6 ךסמ סימק6 ר~כי גפק6ג6

 כעפס סות )6 ךפסו ועפס [יחן ניס6 ותס6' ניס6ת0ש
 סוס '5מק סעת6 וכסייוח . ס)יס )6 וך6 ס)יס ךך6ךיפקכ.
 כסיות6מכוין

 ךךיג"
 ך6תסתיך ווסמ6 עסו כך ו3נין [יע( כסייפויעסורין 3נ5יפי כסערוי ךמפיק . קסי6

 %ווג6 גפ גר זכפי תגיק ופ*ן .מךס63
 כסס"

 סעתמ
 כר,לוסס. סתכוון 6)6 . סכי 165 . 6תטון )6 י5סקתימ6 ו6י )ע5פמ. קךיסין כגין ךיפוק סנין . ךמ6ריסכרעות6
 3סיות6ו,תכיון

 ךססו"
 עפס ססימ גפק כן ו6פתכס 6תר.

 כחךרת כ)ו כתיכ ך6 וע) . תמס 6תר כססי6גףמ6ס
 . תעפס )"1 . ךע;ו פגש סוס טכר6 יעקכ 6כ5סער..
 ע)6ס כ6')ג6 ךרעות6 ךכיוג6%6

 ,ט ותקיף רכרכ"
 "תר כססו6וגפו

 ךסיומ"
 כתי3 כך וכנין . ךכ65

 : עסן 6ת5 כאי 3נויס גתת'ך קעון סגסס(
ו6טרי  6' שגד' ס( פ. פטלפ 1( '*ג סוכע ג( קגו 91 ט י. 97 6( טקומותמראה

 הזהרדו
 נמרת הוא .עקב שירש ג' פי' ].גן : רקדושה המרכבה הייגו ]." : הספ*א של המרכבה הייע )"[ : מלטת מרת השכיגה לעולם פ.ןי(

 ,:קרא וזקרוונ- סיא שבטקופ הספ"א וערש הייט העקב א מ7[ לבנק: שגק-את המלכות למדת המשפיע שטש שגקראתהתפארת
 בה*א הראשען יצא אבל תהלה. ועא כמו מוטמעותו ראשון ויצא ]טז[ : מות יוררזת ורג~ח שכתוב כמו לגר פמיעה בבוינתמם.ה שפסתעף הפפ"א שורש בשביל אורה נהשך לבנה בהשם הנרמות מלטת שמרת פי' ]ט,ן : ןן אות רנל בסור כירוע לגר פסיעה כשפנ*ב

 פיופ של וזפרטפין מט : רבקת מצר והן יצחק מצר הן *" ני"מ : האש מעט נשתכך הלא גי ן'ו[ . מכגר ראשו, הוא שוה משמעהירוע
 : מייפ עץ שנקראת התפארת מרת הייע ]כ[ : הארזמ מראיש גשביל דין עלמרמ, ,הג גם כי ואב. של ופיג ומ,פ נשפ נקראיפ ויק בהקרושה. הרבוק שלהם השורש מן יותר שנףיההף מון קש'ם יוהר ה! הדיןמדת
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 ת% . פמו נפקנ 6ומות דוו 06יו '65 ק דאהריק

 דא6 תן* א1 6)6 . סכי ? . נרנ3'סיזיס

 מאי עשע. בעקב אהאת ירו אחע שא כן דאןץרי"(
 שהיתה דעתך על תעלה ימי עשהבעקב

 שנעשה בוה אוחא ירו אלא כ4 לא עשו. ברנל איאתיוץ

)ככי
 יסר6)יס

 ת)כ6 ס)תס וד6י6'סו)ר61ננ
 וזהו יוטראל. לבני ן ט נ(ך

 דטודו
 נחלה לפנירמנ( שלמה שאמר

 ! - העולם בס:ף תבורך. לא ואחריתה בראקצנה מבוהלת ן : - פ)ת6 נכעף תנורך )6 ו%ריתס כר06וגסתכוס)ת

 יפקנ )יס קרי קכ*ס עחק 6*ר יפקכ סתו ויקראג(
 ימקכ סתו קר6 סכי נ כת מוי ת6וז6י

 מת6 וז6י ויפקכני . סתו קר6 656 כתיכ )6 סתונקר6
 כיון )6כ6ס6 מכש 6יסו קזת6ס מוי6 ססו6 זס6 קכ"ס)יס
 קר כה וכנין . )קכ)תז מכיס וז6' ס6 6תר 'עקכז6ת6
 סי6 ס6י סתס ויקר6 6תר ככ) 6וקיתג6 וס6 יפקכ)יס
 וסכ6 . ונו' תסס "ל ויקר6 זכתיכ כתס ~ג"ו כתר6סזרג6
 סוס זפסו יזפ סוס יעקכ מד ות6 . יעקכ סתוויקר6
)יס

 )6תזכק"
 כפקיתו כמכמת6 . 56ר6 פקית6 כמיי6 פ)יס"תתסך עוכזוי ככ) ד6 ופ3 . פקית6 מוי6 כסס61

 סתטון ז6*ו % כי ד6 ו6תי6 . 56עריךוסכי
 יפקכ ד6 סנזו5יס סתג'גיס 6ת 6)סיס ינר6 זכתינת6י
 דרנין ס% 6)'ן סרותסת סמיס גפס כ3 ו6ת1פסו.
 מוי דססו6 )קנ)יס מכש יפקנ 6תעניז זז6יזניגייסו
 מז וירס6 ירמ6 נכ) כך יננין . 6גסריך וסכי%ר6
 ניות6 יכן סיס% הן ויתסרס )6תריס )יס )6תסכ6 נניןסטיר
 )ס)ע6ס כמכעס 1ז6 . ספיר ססו6 ל"קרכ6דכפורי
 כ) 6ת פ)יו סספיר יגס6 זכתיכ . )6כ6ס6 'כ') 1)6ע5יס
 . ספיר ז6יסו פסו זז6 "וקתוס מוס. %ן 56פוגיתס
 ופס י( זכתיכ תסוס עעת6 ת6י 3נכיס. וכרת6ות כמכתסוכ)6
 מו" ו6יסו כנין תתפת)פקס

 פקיס ניס6
 רוח"
 מכיס .

 תקזתין 'ס%) כך וננין . )תת6 ו6ססי )טי)6 6סעי)60%6.
 )6כ6ס6 ז)6 כנין . כעקיתו נמכתס )יסימכתיו

 פוכזוי כ) . זתסיתמת6 כרז6 ז6'ס! יעקכ ופ"ז .ו5ס)ע6ס
 טי6 )ססו6 )'ס דוכת6 יסכ ז)6 כנין דפסו)נכ'
 : - כפ)ת6 י0)וע ול6 3נכיס. יקרינ 1)6 מקו60.)ס"כ6

 3"הנו)" )ון נריס ו6נוסס ססר6 סכפריס דינן-לןס(
. 

 נתגית 5ק ממנך גחס סו6 לון. ס"פוזכותיס
 )6סג6ס ומ/ ככיו 6ת י*ס "סר למטן ידפתע כיזכתינ
 5'ז יתפ 6יס פש ויסי סכפריס 11נע1 ןגכן ופסויכנך
 )ססר6 ד6 )6ול%ס. %פר0 ומד מד כ) 56פזר 6*ר .וט'

 זתתן דרגקס גפפף סהם וכן דפץ. לססר6 וד6 .דתסיתכית6
 דכ0רן כטכזין 6מתן)ת 6יסי דכו )ססריס. 16ע מדכ3
 סוס . זל1רי"ן6 קץףדי )תפכד עכ )6תר סתיך פכגת16

 פ*ז. )6תל סתיך 6ול6 סות וכו )נפק6 וזמיק מזייפקכ
 כווכפש ו6תתסך 61זע 6פפר(ס מד כ) לפלת6. וכפנך6תכרילש כי כך וכנין . ו6וקמהוז )גפק6 נעס לספסמ6

ד6פשי

 יעקב קראו הקנ"ה י?חק א"ר יעקב. שמו ןיקראנ(
 יעקב. שמו ץיא הכי שכתוב וראה בואבודאי.

 ראה בודאי. ויעקבני שמו. ו-א אלא כהוב לא שמונו*א
 וכען להרע. חכם הוא הקדמוני נחש זה שהרי הקב"הלו

 קרא ולפיכך כבדה חכם בודאי זה הרי אמר יעקב.שבא
 היא זו מקם. וישא שכתוב מקום בכל ביארט והרי יעקב.לו

 וכן הו'. משה אל ייץיא  שכתוב כמו 'ג"ן האהרונהמדרגה
 מעשיו בכל כן ועל וךצא. עיתון בנחש נדבקיהי' שעשי יודע הי' יעקב וראה וביא יעקב שמו ויקראכאן
 ערמיטוה. של בחכמה אחר. עקלתון כנחש עליונמשך
 שמעון רבי שאמר מה עם כד~אים וזה לי. נצרךוכך

 יעקב שזה דגחלים. דחנינים את אלהים ויבראבהכתוב
 דטדרגית שאר אלו הרומשת. החיה נפש כל ואתועשף.
 נחש אותו כנגד חבם יעקב קקשה ודאי ביניהם.אשר
 שעיר נקרב וחודש חודש בכל כן ועל נצרך. צךהאחר.
 בים וכן השכינה. מן ויפרד למקיבת להמשיכו כדיאחד.

 למשול בחכמה נעוטה וזה הדצא. שעיר להקריבהכפורים
 ולאעליו

 יו~
 כל את עליו ד,שעיר תשא שכחוב להרע.

 . ,שעהי שדצא עו4 שודצ ובה4ץ גורה. ארץ אלעונוועם
 ועם 7( שכהוב לפי הטעם. מה אליו. וברמאות בחכמהוהכל
 חכם עקלתון. רהק . רע נהש שהוא לפי רטעפח".עקש
 לפיכך למטה. ומסית למעלה מסטיןלהרע.

 ישר~
 מקדיברם

 להרע יוכל שלא כדי ערמימהע. של בחכמה אותווכנצחים
 הדצא לטץש מקום לירע שלא בשביל היה עשוכנגד אשי מוחיו כל האמונה. בסוד שףיא יעקב וע"כולמעעל.
 ! - בשלם יבחטול ולג אליו. יקיב ולא המקדש.לממא

 לההנרל. להם גרם אבררם של צר דנערים. דיגדילןס(
 במצווז. מדגכם היה ד1א להם. עורהחמתעו

 לרבות הש'. בנע את יוווה אשי למען ידעתיו כישכתוב
 ציר ידע איש עוי רוי הנערים וינד* ןגנן ועשוץקב
 לצר !ה למקובו. נפרד ה*חר אחד כל אלןוד א"רתו'.

 שם כי רבקה. של במעיה היה וכן הע". לצד הההיצצנה.
 טבים. במעשים נתעעה היא שכאשי לצח. היך אוו-כל
 הוה ההערה. משצת לעשות טב מקום אצל שעברהצ

 ע"ז. למקום ש-וב הלכה וכאשר לצאה. עצמו מדק שמחיעקב
 כאשר ולפיכך טזבאר. הה לצאהע מבעם ה14א רשעדף'

הראף במקומי ונמשך והלך טרד אחר כל לעלם. יצאוטברש
 . *" ש 0 י* *ש " *מ ס 0 י פ* ט . קי ט4ש % מקומותטראה

 רשהר4ר
 ? 4טח אח חוש ןנט : יתהא י4* חעשיית שי8 פאת ית 4עןש
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 ציד יוךע איש עעע היי הנערים יעדיו ועשכ לו*הראו*
 ציד. נבור היה הוא שם שכהוב כמו ציד שדע שיה.אוש
 אמר תיא אותם. ולהרוג האנשים מז לנזול שרה.איש

 לפי שדה. איש בפיו. לאביו מרסה ת:י' בשדה.שר~עפלל
 חרוב במ9ם אלא . ישוב במגףם ושא אין רלו ניטח4ק
 יףע לא איך תשאל ואם שדה. איש ושא וע*ב בשוה.במדבר
 שאם עמו. היתה העכינה ודוי עעי. של הרים מעשע כלהבחק
 בשעה יעקב את לברך ימל דף' איך השכעה עליו שרתהלא

 ושכנה בבית. עמ שורה ריתה וטהשכינה ודאי אלאשברכו.
 יעקב  שיתברך בשביל לה הורי4ה לא אב4 תנרד.אצלו
 שבאותה נצרך. וכך הקכ"ה. של בדיתו אלא רעתו.בלי

 ואז ישכינה. ענן נכנמה אביו. לפני יעקב שנכנםדהטעה
 מדעת ונתברך 3התברך. יעקב שראוי בדעתו יצחמהנץ

 רקשה הרק מעד וראה בוא אמר יהורה רבי 6(השכינה.
 קללה. של ואחד ברכה של אחר צדדים. לשגי רהזיצא
 שני הנאו יצחק של מיד וה כדמין ארור. ואהד ברוךאחך
 פרד זה ולמפה. למעלה שנתק4 ואחד סבורך אחדבנים.
 הקרושה. בארץ מדות וה ש4ו. לצד נפרד וזה שלו.לצד
 שדה. איש ע"ד יודע איש שכתוב שעיר. בהר מדותווה
 %הלים. יושב ווה ושממה. חשרבן מדבר במגום טגףמווה
 וארור. מיוך וץ. מדרנות וטעי ולפיכך שנצרך. כמוידכי
 הברכותשלקעולמות כל יוצאות טזה וזהלצדשלו. שלו לצדוה

 וכל הנאולות וכל האוועת וכל רגיבא וכל ולממה.למעלה
 וכל דם וכל חרבן וכל רקללהע כל יוצאית ומזהההצלות.

 : שבעולם מומאות וכל דשת וכלשממה
 היה. אברהם של אבלותו בשביל שזהביארו הרי יעקב. רזד אלעזר 4"ר . תי' נדר יעקב ךיןן4%(
 נזיר. יעקב ויזד אלא לומר. צריך נזיד יצחק היראבי
 עשו. בו שנדבק ההוא בצד ~יו העזקר יודע ווהשהוא
 . אדום תבשיל וה עדשים . אדום תבשיל עוטהו3פיכך
 בשביל השינו האדום. דם של והתוקת הכח משבר זהשטעבשי3
 ומכר לעבד. לו נמכר ההא תבשיל ועל אדום. תבש:להויא כדטען בהכמה לו עשה ולפיכך עשו. של וכחו תיקפולשבר
 אחד ץקףר שבשביל יעקב הבין שעה ובאותה ליעקב.בכורתו
 ולא לבניו לעבד יתהפך שלו. המדרנה א4 ישי4לשרקיבו
 בשביל בחכסה. עשי ננר יעקב הלך ובכל . להםיקטרנ
 כך. נראה בלבן וכן יוידה א'ר עשו. של הערמימותסדרגת
 ה' ויברכני נחשתי שכתוב כמ מכשף. היה דיא שהרילפי

 תם. היה וה בשביל תם. איש נקיא שיעקב ואע"פכגללך.
 כך. הולך היה ברחמים עמ ללכה 15 שנצרך מי עםשהןי
 יבערמימת. קשה בדץ עמ ללכת לו שנצרך מיועם
 כתוב וע3יו . בו הע חלקים ששני לפי . כך תלךדיה
 ועם חסד. של בצד חסיר עם וט'. התחסד הטיד עםנ(
ק

 טלך %י(י:נני בצך-ליז ויהיעקש
 כתוב אמר %תח טזדה ר' נףרה.פלשתים

 תמיר ףצדיקיף עס מדקרק הקבשה תו'. יבחן צדיק ה'ק
 ול,טמאל. לימין יסירו שיא כדי לשים. שהם מעשרדםבכל

 יצרם יודע דוא שהךי בשבילו. 44א %תם. מגמה דיאולפיכך
 בכל ראשם להרים בשבי אלא שלהם. האמעהותוקף
 עלי: פקר יאדם וזקכ"ה ברא כאושר היאה בוארעוים
 נאשר למעלה. במהעחו ונהעלה חכמה ל1 נהן *.להמיב
 הפכח ט. תדבק הרע היצר של התאוה ראה לממהקיד
 בתחלה נח. בא רבט. של העליון בבבוד שהסתכל טהכל

 ליד יתמ 6יס פסו יסי סגעריס וינדלו וע*ד . ליסד"תמזי
 5יד. נטר סיס ס61 סתס דכתיכ כתס 5יד. יודע סדס.6יס
 6מר 61יסו )ע. ו)קעל6 גם6 )כגי )1ן )קפמ6 סדס6יס
 כנין סדס 6יס . כפהעיס )יס יייד 5)1ת6דעכיד
 מרוכ כ6תר "ל6 כיסוכ6 6יסי )16 עדכיסדהולק
 ידע )6 סיך תית6 ו6י . סדס 6יס וע'ד . כחקל6כטזכר6
 כסעת6 ליעקכ ליס לכרכ6 יכי) סיך סכיגת5 פתיס סרי6)6 ד6י 5תיס סוס סכעת6 1ס6 דעסו. כיסין עוכיוי כ)עמק

 יעקכ דיתכרך כנין )יס 15דיעת )6 6כ) תדירפתיס ודייר* כגית6 פתש דייר6 סוס סכינת6 וד6י 6ל6דכרכיס.
 דכ:סי6 55עריך וסכי דקכשס כדעתיס 6)6 . דעתשכ)6
 וכדץ . סכיגת6 עתיס פ6)ת 6כוסי. קרה יפקכ דע6)סעת6
 ומד ד6תכרך פד . ססרין )תרי רונו6נפקי קסי* דדיג6 תסער6 חוי ת6 6תר יסודס ון "( .דסכיגת6 תדעת* 61תכריך )כרכ6 שקכ ד6תמד %ק כדעת4מת6

 ד6תלעי"
. 

 6תפרס ד6 ותת6 )פע6 ו6תלעי6 מד תכורך פד .כנין תרי נפקי די%ק תסער6 ד6 כטוג6 . %ר ופי כרומד
 . קדיס6 כ6רע6 דיוריס ד6 לססריס 6תפרס וד6 .5סערש
 סדס. 6יס 5יד י?ע 6יס דכתיכ זסטיר כעי.,ו דיוהס?6
 16סליס. יוסכ וד6 יסתתס 4הרכ6 דתדכר6 כ6תר 6תריסד6
 ו6רור. נמך 6יטן דרנין תרין כך וננין ד56עריך. כנוו%וכל6
 וכ) פורקן 1כ) גסירו 1כ) עיכו 1כ) . ותת6לטי), דעלתין כרכ6ן' כ) גסקן תס6י . 53עריס וד6 )סעריסד6

 וכ3 דת6 1כ) מרכח 1כ) )טעין ג3 נפקין ותסחי .סוכות6
 : דפ)% תס6כו וכ) כיסין וכלסתת6

 60 . יטקכ ויף 6)עזר 6*ך 1נף 0י קקכ ךיןךיכ(
 גזיד יטקג וי% 6)6 )יס תכעי נזיד י5מק ףזד6כ) סוס. ד6כרסס 6גלות6 ננין דס66וקטוס

 עסו. כיס ד5תדכק סער6 כסס61 די)יס עקר6 ?ע מסו6יסו
 . סיתק6 תכסי) פוסיס . פתמין תכסעין עכדוגנ*כ

 כנין סיתק6 זד% ות1ג64 מי)6 תתכר ד6דתכסי)6
 כססו נמכתת6 )יס עכד כה וננין 4הי)יס. תוקסיס)תכר6
 מד סעיר דכנין יעקכ ילע סטת6 וכססי6 5יעקכככיהתיס ווכין . 5פכד6 )ש "זדכן תכסל6 ססו6 ועל סותק6.נווג6

 ו)ת )כגוי )טכד6 יתססך . דיליס דרנ6 )נכי יסר6לדיקרכון
 . סכי 4תמזי כלכן וכן יס?ס 6תר . דעסו מכיסדרנ6 ססו* כנין כמכתס דעסו לנכיס יעקג 16) וככל6 . )וןיקערנ
 ס' ויכרכגי גמסתי דכתיכ כתס . סהם מרס6 6יסו דס6כנין
 סליס. סוס כך גנין סלש נכר 6קרי ד"צקג ו6ט'נכנל%.
 6וע. סוס כרמתי עתיס )מהסך )יס ד56עריך ת6ן עסדר64
 וכטקיתו. ג4י6 כדינ6 עתיס )תיסך ד56עריך %ןועס
 כתיכ וטליס כיס מי  מולקי דתוי ננין 6זי5סום
 מסיד עס ונו' תתמסד ממיו פסנ(

 כססר"
 ועס דמסד.

 כסער"פנף
 ת)ך *מתל 6) י5נצן וילב ונו' כ5לו רעכ דיר:י-י( . ילעת כדק6 כ65 . קסי6 זדיג6

 כתיכ 61תר סתמ חחדס ר' . גדרספגסתיס
 פס תוקדק קכ*ס . וט' יכמן 5דיק ס,ס(

 5דיקי"
 תחר

 ו)סת6ל". 5יהיג6 יסעץ ננ"4ד65 פנדין ו6ינוי עוכדיןככ5
 ככ5 ריסיסון )6רת6 ננין 656 . ד)סון דתסיתטת6ותוקס6 י3ר" ידפ 6'סו דס6 כניגיס. 165 5ון. 6נמין כךוננין
 )"ם פקד )6דס רג-ס כר" כד מוי ת6פלת6
 כד )טי65. כדרנוי 4*סתלק מכת% )יס יסכ )יסל16סכ6
 ו6גסי ניס "תדכק סרע די% תי6יכת6 מת6 5ת,"6גטס

 .,* כ ז: ס( קט ו4 ו( 'ת תגיס -( קוע 9 ג( 9" 9 % מקומותמיאה



 1 1 פם קורשלשון רעלררתקעף הזהרדשון
 3תת6 כמת 31נתר . סיס תתש %ק 6ק נמכתיכ

 . 6ס3ם כתוך ויתנ5 ויסכר סיין תן ויסת כת"ד61תגל. ו6מתכר תכיס ו6סתי ,גג( יות6 תחד 55י3 ד65 תקיףחמרה וממ"
 6סת5ק 6כרסס6ת6

 כמגתת"
 וגז[ ונף סס 3ניר ת5ויתם 6נרס וירד כ,רן רעכ הזייכתר דתויס כיקו5 1"סתכ5

 6ער 1כ3 61מת1 ס61 תת5ריס 6כרס 1"צ3 כתיכ תסלנתר
 כס דסוס קדת6? 3דרניס 6סת5ק13

 כקדתית"
 ע36

 כ6רן רעכ ויסי . כתיכ ת? י5מק 6ת6 כם5ס ונשקכם3ס
 5דיק'6 וכ3סו . כמ5ס 5כתר תתתן 61סת5ק י5מק 6ע .ומ'
 ריסייסו 63רת6 כנין . קכ*ס 3וןכחין

 כעלת"
 וכע5ת6 דין

 :דמתי
 כת? ס". %אי 1י%6 להט סתייס 6סי דישאלן6(

 כנין . 6כרסםד6תר
 דסכיגת"

 עתיס סוס
 6תיר כ( דכתיכ ק"תל סכיגת, וכנין 6תתיס.ימם

 תו . סי6 6חותי אעו 6תת9 ד6 יע5 6ת 5מותי5מכתם
 דכתיכ קר6 כנין חד6י חתתזי. סכי ועמק6כרסס
 13תר 13ן 6תחד יד6י כך וכנין תעתי עכתי רמיתי5גאתי

 : כקנ"ם טס 5דקי6 6תתקפ1 וע"ד ס".%ותי

 ת5יק עתק וסכס ויו6 עו' סיתש סס 6 %ט יידיהי
 דסות שיגת5 ד6 . דיק6 6ת . 6סתי וכקס6ת

 סהש די05ק דמתך ס5ק6 וכי 06ר דכר . דרכקםסת?
 651 6יטן קדיסין יסר36 תמכן דס6 . כיתת6 ערסיסשש
 פר0יס תסתס סוס קדיס דסוס ועמק כיתק6 ערסייסותסתסי
 כפענכיכית6 6סתכ3 איסו סיס 0כיס 6כית3ך וד6י 656כיתת6
 סתס וכתיכ . סמפן כעו ?כ6 כתינ . מ5ון ז6"פ .ועיס
 5ס3ן פט . סיסר6 6ם ותיככ כסקש? סמ13ן כמדנ(

 סיס ד% ומת6 . כ56ענגיגותת כתי סכא 6ף .כ56ענגימת6
 דעכד כהס 5עמק 3תעכד 6כיתלך סוס"ות 6תר יונה ר' ומ'. וי6מר 5י5מק 6כית5ך ריקראי( ויקר6 וכדין6תתיס 61יסי פתם ת5שק ד6יסו ת6י 656 עמק 6תר דסוסכתס

 מד ת6 כקדתית6. קכ*ס 5י? 6וכמ דס6 כו וגס[ל6כרסס
 6"ר סאט. כת9ס 6)6יס יר6ת 6ין רק 6תרתי כינתיכ
 . כסכינת6 63תדכק6 כנין סי6 6מותי 6תר כנ*כ6כ6
 דכ?1 כנין עעת6 ת6י . 6ת 6החעי 3מכתס 6תורדכתיכ
 65 כינייסו 6סתכמ ת9תטת6 ד6י תסיתכות, סיסל6
 "ער תסיתגות6 כימיסו סוס ז63 תגו 6כ3 . 56עריךסוס

 ויאה למטה היד ואח"כ היה. תמים צריק איש נחכתוב
 ונשתכר מסנו שתה (גנן אחד מיום צלול שאעו חקיין

 אהיה. בתוך ויתנל וישכר היין מן וישת כם"שונתנלה.
 רטנו. ב:בוד ודכתכל בחכמה נהעלה אברהםבא

 [נד[ תו' שם לטר מצרימה אבים וירד בארץ רעב ויהיאח"כ
 נכנם בתחלה. בה שהיה הראשונה למדרנתי נתעלהלי* אשי וכל ואשתו הוא ממצרים אכרם ויעל כתוב מהאח'כ
 בארץ רענ ויהי כתוב. מה יצחק בא בשלום. ויצאבשלום
 הצדיקים וכל בשלום. אח"כ משם ונתעלה יצחק הלוט'.
 הזה בעולם ראשרדם להרים בשכיל הקב"ה. חותםסגסה

 : דגאובעו~ם
 טו היא. אדותי ויאטר לאשהו המקים אנשר דיש8פלך6(

 עטו היהה שהשכינה לפי אברהם.שאטר
 אסור כן שצךעב כך. אמר השכינה ובשביל אשרע.תם

 יעוד ה*א. אחתץי ואמר ריעחזק כן ועל את. אדיתולחכמה
  שכהוב המקרא בשביל שבוראי להם. רא.י כך ויצהקשאברהם
 לומר להם רא-י בויאי זה ובשניל תטתי. יונתי רעיתיאוצתי

 : בהקב"ה הצדיקים מתחזקים ולבך . ההאאהותי

 טצהק יצהק ודגה וירא עי' ינרם שם לו צכו מדיהי
 שהיתה השכינה זו . דוקא את אשעי. רבקהאת

 היה ורצחק רעתך על תעלה וכי אחר דבר רבקרעעם
 ואץ הם 9יושרם שרשראל למןב הרי בעם. טטתימשמש
 מפתו משמש טה קרוש שהיה עצחק ביום. מטתםמשמורם
 שם וכתוב החלון. בעד כאן כתוב חלק. נקיא שןצאשלי. באצנבנינות דושזכל והוא היה. חכם שאבהטלך וראי אלאביום.
 שם מה סיסרא. אם וקיבב נשקפה החלע בעדנ(

 הוא שלא וראה באצטעעות. נם כאן אף .באצטננימת
 והיא עמה מצוק שרצא ודאי אלא . יצחק שאמרכמו

 דיקראי( ויקיא אואשתו.
 אב*

 שעשה כמו ליצחק יעשות מבקש הךה אביסלךי אמר יוסי ר' וט'. ויאמר לעחק
 וראה ביא בתחלה. רהב"ה ו9כיח~ו שריי אלא נכ?[לאברהם
 א'ר הזה. במקים אלהים איאת אין רק אמרתי כיכדעב
 השבינה. עם לההדבק כרי דץא. אוצתי אמר וה בשבילאבא

 שלא לפי רמעס מה את. חיתי לחכמה אפרשכהוב

 סוס פיפ סמגע 65קי סעס יי 6ת %יער ויצוס(
 כתס 0~י ת6 .ומ'

 16רי
 . 5רפשי6 קכקס 5ס1

 דט6 . קת6י %ק עס דפכזו עיכו ססאכנץ
 סנם 5ש ד"ער . %רסס מס סיכו זעכד 6כית3ך עכדל*ת . כסר6ין וזץ 3כתר עי פהר56 כסו סליעו 65 ד6כנין
 כ6ש סננע ו6תר י5אק ועס . סכ נעיכיך נעוכ 05כיך5%י

 : שירה אשתועם
 ה~ה באיש דגפע לאמר העם כל את אביטלך ןרשטךס(

 להרשעים. הקב"ה האריך כמה וראה בואעו'.
 רטפשענים. דורות אחר עד ישיאל בדם שלנט לא זהבשבול שרוי . הראשונים האטת עם שעשו ההיא הפיבהבשביל
 רגה לו שאמר אברדם. עם טוב שע,טה אביוםלך עשהיפה
 באיש הננע שאמר יצחק ועם שב. בעעיך בטב לפניךארצי

0 מג4ד0טפי0 ט97י:נ( מקומותמ4אה 9  19נ 9 9י:0 

 הזהרוו
 טומ*טז בחקו0 דעא ושש ןגד( בא,פיקור0וחש להגשל גקל העאן שעל 8פכ8 בכח וחייה פי העתיות 8טע1ת ל משל נדיד וט "יפ(

 י ויר נהיקת רבקה ממט לשהת מ:ח : אגשפים חכמת פקור אארץ קיות שנקראפ נדולהחחר
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 4הרשעים להם ף אטף יזידה רבי עמת. מית יבאסת.הוה
 בתח4ה עפתן. וראה בוא בשלטות. היא אין ש4קםשהטובה
 לך בו אשר והמערה לך נ;תי השךד שמעני ארניאטר.
 ונו', כסף שק5 מאות ארבע ארץ אמר ואח"כט(תיה.
 כאן ואף לפחר. עובר ונו' לעפר1ן אכרהם וישק"וכקוב
 *צחק לו אמר ולבסוף תו'. לפמך ארצי הנה בתחיהכ;זב
 היא ,1 "4;,ר ר' א"ל מאר. ממנ עצמת כי מעמנולך

 ושוחו כלום מש14 אבימלך לקח שלא . עמו שעשהדמובה
 : ברית עם לכרות ארריו הלך ואחשכ טמונו.בכל

 חים. מים באר שם וימצאו בנחל יצחק עברידיחשרך
 שידע יפי שחהרי יצחק. עשה יפה אלעזרא"ר

 לרישקזק בשביל מים. באר וח2ר רועעע החממה,מוד
 יעקב מים. באר וחפר רחעע אברהם וכן כראוי.בחאמונה

 ורועיגעו. את*יו הלט וכלם אצ4ה. ףשב מתוקנת הבארמצא
 ועתה וגי[ כראד השלמה באטונה להקקזקבשבי"
 מת11תדצעורה.רהייני הםורותשל יר* על בהאםזה םתחזקיםישראל
 שמתעמף מצוה של בצי(רת האדם מתחזק ויום יוםשבכל
 פר שהם חתעו. ראשו על שטניח בתפלין נם כןבטלית.
 שמתעמר הארם אצל נסצא שהקבשה לפי כראף.עליץ
 העליונה. האם.נה מוד הוא ח"כל בציציה. וסהעמףב;2יין
 להה~זוק מתעטר ואינו בציצית. מתעטף שאינו מייעשכ

 ותמיר . האמעה עמו שירה שאץ לו יחשב יזם,ב:ל בתפ"
 ולפיכך י כראף תפלה אינה ותפלתו רבונו. יראקממני
 שדגאר לפי העליונה. האמעה בתך מתחזים האביעדרו

 : וגא בה שורה השלמה האטעה פרהעליונה

 בוא חיא א"ר גו'. אחרת באר ףחפר משם דיערעק6(
 בתוך עליון %ד הוא זה חיים מים בארוראה

 מת56אית הבאר וזו מימי מזצא בה שיש באר ראמונה.מוד
 בחינת אחת, שהו מררנוק שתי והן דהוא. מים מוצאמן
 מים כוצא וראה ובא וגק[ כראוי ביחד נקבה ובחי'זכי
 מקור וךדי באר. נקרא והכל אחד. הו הדיא ובארההוא
 ומי טתמלאית. והבאר "עולם פיקק ואינו בה שנכנםההוא

 חד% האמונה. ש5 עליון בפר מסתכל זי בבארשמס;כל
 עליון. מיר תוך מים באף לחפור שהתינעו דאבות שלהענין
 ייקרא [גס, אחד ורגל והבאר רמק.ר בין לה2רישואין
 הזאת באר ולתקן לעבוד בניו שעתהים רמו רחזבות.שטה
 יעיחדצ פמי:ן 0ה כדמיון והע51תע. הק*בטת במורכראף
 זה ובשביל ווזעולות. סקרבנות שו ולשמרה. דעברה ערןבק

 היצה םעעית*ך יפי(ף נ( כם4ש ןגן הצדךים לכל םעיטתיויתפשמו
 : רדדבטע שמה הקיא ולפיכך מים. פלניברדיבתע

 לילה. ויא ולדדשך יום לאור אלהים יק*אכתיב שמעת אשר מףאות. עעיו העכהין ייחק זקן כיךיה'
 הקבשה מעשי כל וראה בוא אבל נהבאר. כבר דגתובזה
 התורה דברי וכל עליון. בסוד ודנל אמת. של דבריםהם
 וראה ובוא בראוי. עליתים תצחח האטפה עניני הםכלם

 כקזי'ת, עפ-1ן קז' תח :)יס ".?י )"1 ד)?1ןדסיכיתק י-:יע'" ע)יי?' הכ) 6-ר '?1דס יכי 'יעק -'ק 1כק:ק'סז?
 )ך כו 6סר י:י':-: )ך גקתי ס:ד: ס-עגי 6דג' .6'ור
 . יני' כסף :ק) ייקית 6-כ: הרן "-י ו)נתיגתתיס
 סכ, 16ף )סוהר טוכר יני' )עפר1ן 6כרסס ויסק)וכתיכ
 )ים 5 "קר ו):תר ומ' [ט 6יי ?ה כקדיתת4'כ
 וסור"ס כ)יס מדי)יס ,גייז)ך גסיכ ו)6 . פתיס ועכועיכו

 . קייס עתיס יתנור כתריס 16,) ו)כתי תתיניסככ)
 דיןע כנין וס6 י5חק ע:ד 'ח1ק 6)טר""ר חייס תיס כ% סס תף)16 כגמ) '5תק עכזידיוק:8רך

רז6
 וחכתת"

 )התעקפ, כג'ן די-ן כיר6 וקסי 56תדל
 י:קכ ז11'ח כיר6 וחפי 6:תד) הכרסס 'כן 'הית כוקחכתסיתג1ת6

 יח:תד)' כתךיס 1316 יכלסו ע)י?. 1.שכ קתתקן )יסמ:כמ
 )תתתקפ6כנין

 1::ת6 ו:י[ י6ית כזק" ס)יתת" כ-סינוגית"
 16ריית" זסק1זי 3-זי כיס "תתקפו'סר6)

 יוץ6 דכ) כטן
 6תע:ף נס וכר מגוס ז6יסו כני5'ת נס כר 6תתקףויות6
 רז ד6ינין וכזריעיס "ריס6 דיוגמ כתפ)ין גהי סכיכיס
ע)6ס

 זהתעעו גס ככר כיס 6סתכח דקכ*ס כנין חוי כזק"
 רז6 וכ)6 כ5עית 61תעעף כתפ)1יגיס

 ותסיתגות"
 ט)ק?.

 כתפ)ין )6תתקפ6 חתעסר 1)6 כס6י. 6תפסף ו)6 ק6ןועוו
 )יס ותי יות6.ככל

 1כגשכ י"ות כדק6 5)1ת, )6ו 51)יתיס ות"רי?. וחי)1תגיס 61קעדי ת?יתטת6 ע-י? סרוח 1)"
 נו תתתקסי 6110כסן

 ת?יקטת"
 פ)6ס וכיר6 נגין ע)6?

דרומ
 זתסייוגית"

 : וגא כיס פרי6 ס)יתת6

 ת6 חיי6 6"ר . וט' 6מרת כ6ר החפ- תסס דיערעק5(
 כנו ע)ח? ר61 6יסו ס6י גכעין זתיין כיר6 חוי'

6% ז6ת-),6 כיר6 61יסו תיס ת1ג6 כיס ז6ית כיר6 דתסי:ונות6רא

 1ק~

 ותרי~" י6ג כוק6 מד6
 יינין

 סט6ק1:651
 ס?א וס6 . כ"ר כל6 וחהרי חו 6יגין כיל610016
 )ע)תין פסיק 1)6 ועיי)תקור6

 ית6ן חתץ)י וכיר"
 ע)6ס כר61 6סתכ) 61 ככהך6ו6סתכל

 דתסיתנות"
 וו

 פ)"ס. רו6 נו ותיי6 כיר6 )מפור ותסתו)י ו6כסן סיתג6ס61
 ייקר6 וגע[ חד וכ)6 וכיר6 תקור6 כין )6פרס6ו)ית
 כיר6 ס6י 1לתקג6 )תפ)ח כטי זותינין רתיו רמוכותסתס
 ויגיויט דכתיכ ד6 כטו5 . וט5וין זקרכגין כרז6 מזיכזק6
 ד6 וכנין וט)יין קרכגין 6יין ו)סקרס. )טכזס סדןכנן

 מ51ס תטינותיך 'פ151 ג( כד"6 [ג, סערין )כ) תכוטוייתפסס1ן
 . רמוכופ סתס ויקר6 כך וכנין . תיס פלניכרמוכות

1-י"שוא%
 ס פס4 ט . 64 ז9 6( מקוטותטראה

 הזהר9ר
 הוה. 4עילט הקרוששת שפע ותשפיע ת4יר  ק2השגיגה הטלגות למדת הקדושה ה,4פע  הטש%ת לפעול הי באר נח*ירת האבות  ענודתש(

 ספידה הטלטת טדת הייט העלי21ה באר וגח : ישראל 4טינת של ויסוד עיקר חה והטיוה. התורח לישראל נתגה והובוביל
 לטן לם4טת. השפע טבע הףסוד שעשן ומלכות. יסוד חטפירות שתי היינו ןג5ן : לקמן כטבואר חיים טים לבאר שנמק4לתאעש*רית
 1השפע אנד שאזצדיק חפאים יוץ צל גקףשת הרנקים בין ה4ירזר ןגע( : באר נקואח טלכות אפירת מיס טשצא דימ%ד סשירתנקך44ת

 : רדיבחן חייט . 4היחבח וחמ לשו4 רקרוואת %ה44ע נחשד4מת וטצות וו4לה יחייה יירחל ענודת שנשביל 8ה ש :נשסקת



 1ש1סא קידשלשרן תרלף%ןחץף הזהרלשון

 ר61 5% . כסו ול6 פימי םתו ז65 כ"3רסם י5מק זכסל6
 דכתי3 ז6תמר כתס . זתסיתכות6 רז6 . סכ6 5וסופל6ס
 זיתת6. גסור6 ז6יסו 36רסם ז6 . יוס ל15ר 56סיסיקר6
 ,ר4 %יז בגשע"ו ימטוש: גך ו3נין . זי!ת6 כתק!ג6 ו%תקף וססקה 6זי5 ח5יסזנסור6
 קר6 %מסך . יוס ל6ור 56סש! !ק" י יפין . סש%!1
 5קכ65 6ף5 ו6יסו !ל6! מסך ז6שו י5מק ז6לי)ס
 גי ויסי . כתי3 תס סי3 כז 6יסו כך ו3נין 3נויס5י)י6
 ז3פ6 וז6י סז6 סכי מל6!ת מעי! ותכסן י5מקזק!

 3זרניס 1ל6תד3ק6ל6תמסכ6
 כזק"

 56פזר ר' 6ת6 י6!ת.
 זזרנ6 תסער6 גסיר %רסס . ספיר 1"'ל יז!י ונמק3ריס
 זכתי3 6ת6י. יפקכ זיליס. דזרנ6 תטעו6 6תמסך ילמקזי)יס.
 כתי3 כ3ט . וד6י 6% סכי 6ש) . תווקן כ3דו יסר6:זעיגי
 פעקן . תאקן 656 תעןו 6% כתי3. תז!קן . כסו6%

 פי כדק6 65סתכל6 לר6ות יוכ5 65 כ3זו סער6 תר4סו6זי5מק
 מסך. השתע_'ר וכ5 תג5 וז6י כסו י5חק 536 כסז. 53665
 : 5עס גך6 ו5מסך ו6תקייס . לי5י6 3יס 6%מיז כזיןזס6

 ת6 6לפיר 6שר עו'. סנח5 3נו פש 6ת רימרא3(
 . זק3שס 5סת6 %ו פו3זוי כ5 יפק3פי

 וס6 סכינת6. פכ*ס 6פד3 ול6 תזיר פתיס סוס קכ'ס כך31נין
 וסכינת6 תת!. סוס 65 יפק3 3ריס 5פסו י5חק 5יס זקר36ספת6
 6תר יוסי ר' מפק3. 5יס ל1דפת ור3קס 5ר3קס. לס6ורפת
 מץ 6י מזית6

 33סו"
 יס5ומ 65 . פסו יתכרך זתכ6

 63תריס וכ65 . סוס קכשס תפם 656 . 5פ5מץימק3
 : מד כזק66ת6

 ער. פוכיס פזיס נו% סמ תסס 5י קמ 6%ן 6ל נ6לף
כסגצ6

 ות0,.
 65תכמר6 סרפ ער ו3פי סוס. פסמ פר3

 3עת6 5פ544 ומד 5סף מו . ספיריס סני 5קר763יפק3 3טי י%דגון סכ6 רמז 6מר יסעס ר' 0%סנסילין מדי פכרפ וצשר . רתסימזות5 ו"י סףסר5ולסלפ6ס
 זרנ6 כנע מד פזים. מ% סמ קרי3ת כך ו3ניןזכפורי.
 שא 6% זפש זרניס %5ש6 3נין ומדזלפי65.
 יפיס ומפרהי"ש . פאם נוי סגי ט.ז . זיפןהמ)יס
 רתה רחז . יץ 15 ף% . וימת יין 15 וי63 . ו6כי5י5מק
 ססא פ5 רנת 6תי %טי י 1לט 5יס קרי3 רמיקת6תר
 געמק. 6ס 5מד% ננץ !י7, 3ש 6סתנמ מדו זכ5יין

 % %ס( ז%ש סער6 5סות6 מח6 3טץ כזק6 מח376פי
 : ויסת "ן % וע6ז6

 35טע 6שי %ע ומן פ% 3נ17 % ר3גף ןרצקדץנ(
 כתו7! וס % סוס וכש זנתרו. ל-6 אש רי6שן%ס
 5מק64 כסק ופש . עף ס' 5פכי 5י נטר סיס 76%כתי3
 טסשז תניס. לטסין 6לין וכסכ 5יס. ורוע5 03ערד 3ך6163נמ
 וס8 סכ6 כתי3 161קתוס . פז וס61 ססוס תן פשה63
 ס1ס יפש . 5פרניס כססי פיפס גי 7( ספס גתי3 .פיף

 פוד אבל כדצ. לא עש נתשכו שלא כאברהם יצחק ~כהלא
 שכתוב בסה שאמת כמו אמעה. של שד כאן. ישע*ון
 היום. אור שצצא אברהם. שז . עם לאור אלההםיקרא
 ילפיכך . הי!ם בתקת ומתדחק ומאיר רצלך של%1י%ר
 המאיוים. האורות באלה בימים. בא זקן ואברהם כתובסה
 עך ואור הולך "( כמ'וש ומאט4. דילך היה כשחהוקיןע?א
 קרא ולוץ?ך יום. לאוכ אלרים ויקרא ו*פיכך העם.נכון
 לקבל דצלך %י' !יי, וזשך בבחינת שר1א יצחק זהלילה.
 כי יהי כחוב. סה כשיטון ולפיכך בקרבו. לילהבחינת
 שבקש בודאי דצא כך מרשת. עינע ץבק ין,קח5

 ארשר ר' בא בראף. במדחצצ !לריזרבקלהחחשך
 דטדרנה מצד האיר אברהם הדבר. מצב וא'5 ידע ונשקבנו
 שכתיב לסה. יעקב שלו. דגצדרנה טיד נהשך יצחקשלו.
 כדצב כבדו בודאי. הוא כך א'ל מזקן. כבדו ישראלועעי
 של מעק טץגן. אלא טזקנו ולא כהוב. מווקן כדי.ורא
 כראף. לדלשעכל לראות. יוכל ורא כבדו. דייא סצךיצהק
 חשך. ונעשה וכל מכל ודאי כדצ יצחק אבל כהו. לאאבל
 : לי5ה שיא ולחשך ונתקיים 5לה. בידנת בו נדבק ששדיי

 בוא אועור אשר פו'. דנרול בט עו% את ןוכץראכ(
 דקבשה. של ישצף הט סעשע כל יעקכוראה

 אמר יוסי ר' ליעקב. לו דודיעה היבקה . לרביץ 5,חייעה ודשכעה שם. היה לא יעקכ במ. לעש יצדק שש4ץבאעה שידי דושכעה. ממנו ז!ה ולא תמיד עמו הקב'ה דיה%עצכך
 רא עשו. מעברך היה דצצא בזמן השלום חם אם וראהבוא
 בא יבל העש הקבשה מעם אלא . לקדלם יעקב שילפוד'

 : כראר מימוער
 פו'. מצבים וים גדי שי משם * וקץ הצאן אל ש3ץד

 של בנץ שעהודים מימז כאן אסר העדה ר' ונטתבורלין שני עשהה ועשכ האמעה. 0ור שציא טשכינה1רהשלים חרע דרצר לבער עצרך הע; פמח ערב העאבזטן
 ביום לעאזל ואחד לה' אחד שעירים. שני ויקויביעקב
 סדרנה בשביל אחד עזים. נרי שגי הייבה ולפיכךכפור.

 ש4הש עשו של מדהטהו להכניע בושביל שחדהעלטגה.
 פעם וסשניהם עים. נדי שמ ועשכ יעקב. על"שףדם
 טרכה ריה רמז ין. * יבא י4צנ ין לו ייבא ואכו.יצוק

 יץ על מרכה א אטר איעזר ר' ,35ן א5* ייב ץחוקוש0מקום
 "צחק * לשמח בשבל הד, בו עפו%צת דהשםחות 'שכלדדצא
 וע !5:ו שלו צר לשטח פמטז שצצרך כנצ לשנששהשמרך

 : יושן %ן ו1 יבאכן
 הנגרים הם %4 פו'. עשו במי את יבקה ריעקת9

 צידה. נמרד צר דיה ובד0 נמרר. ליד ובש הראשןאדם מן שהט כנוד מלבה% חשם שרד. מן עוןשנזל
 לשרה ידא ועאי פי. ה' לפני ציד טמד היה דךאשכה1ב
 דוה ועשו להההים. ששי ורפה כי 7( ושם יבדצבוף. ורוא כאן כחוב וביארו עף. תזא השדה מן ע,ציבא זש'כ סנצו. דבנדים אלה תזל העעו. בנמיד ס.חמההשקגר

 ד "ר מ יג: פ 0 י3. פ 0 ד פ4* % מישתמואה
 הזהר9ר

 הנהמע: ש1לם *%י קף* והגבורות היינש וששששו ענץ והיע י מצצא 4ש היי%פואשו4שת מהףר ו1פ 8י יוא4 אחחוכה ושוז דכל הבי0ת מעול6 הירמת 4ליו לקרב 6 שרמו יבאר רשא ן5מ : רושק 0הףם שנקרא האבפחפו51פ הברגות אליו שיקרג לו לרפו דאףנו נוהה זשיפ שרעח ישן יין לישאק יעקב הניא ונאן נארץ* רענ ויהי בחש0וק לקףל 3נוכרהשבן בכא החקירה מצי היצונעת חכמות והויפ יומא. נן ודשח צ*ל שאיפ הוק יין ויש הה0מה. משולם יקדדשה חצמ ףשף א חואתח השי. %אה 4איפ שועת לי "שן יין יש וה. לעוטת וה ישו ייפת מיני נ' %ט פוב: הצשוה על ואהד 0רע 0וד על פהמואאד אגיטן. "קרנן שסה קרנן בשטח לעשת שנצרך נש חייפ חבאי*ן מ מט יצהק: של שורוי שהיא %עגורה חרע ףרת מדאת השןו"1
--
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 וכאשר שם. ונתעכב לשדה ויצא לקחם לא ההואובים. צידה. וצד יוצא היה ובהם רבקה. אצל הבנדים אוהןטטמק
 שיעקב וכיון כלל. ריח מעלים היו לא ר1בשם עאפהיה

 חזרו ולפיכך היה. הראשון אדם של יופיו יעקב שלשיופיו לפי טוב. ריח ודעלו למשמה האבדה חורה אזלובשם
 של יופיו יוסי א'ר מוב. ריח והעלו למקימם הדואבשעה
 תפוח למדנו והרי אפשר. איך הראשן שריאעפיושלאדםיעקב
 תאמר ואפשר חמה. נלנל מכהה ה" דואשון אדם שלעקבו

 לדכהכל יכולה בריה כל לא ן ה טדם שחמאוטרם
 בן עעשה טבדו. ונשפל יופיו נשתנה שחטא כיוןביופיו.
 דוא. נוד הראשון אדם של תפיו וראה ובוא אסות.כאה

 עם נ ץהי כתוב ולפיכך ההיא. ביופי תולה העליונהשהאמעה
 יעקב של עפי וזדו ה'. בטעם לחעת וכתוב . עליםה'

 א'ר בני. ואטשך נא נשה יעסב אל יצחק ןיאכטך"( : הוא * מוד והכלבודאי.
 בצרתה ה' אל דומעלהע שיר וראה בואאלעזר

 לו שאמר בשעה יעקב אמר 1 שירה ויענני. קיאהילי
 שהדי לא. אם עשע בני זה האתה בני ואמשך נא נשהאביו
 ניכר וידי' לאביו שיהידע שנתירא גד1לה. בצרה יעקב היהאז

 אחיו עשו כידי ידיו היו בי הכירו ולא כתוב מהלפניו.
 ויעעי. קראתי לי בצרתה ה' אל אמר אז ויברכהו.שעירות

 דמררנה היא זו רמיה. מ4שון שסי משפה נפקך דצי5הה'
 הנחש זה שהביא בשעה שקר. שפת שהיא בה שורהשעשו
 שנהלל קללות הביא ומרטה ובערמה דעולם. עלקללית
 ו:וודה השדה וצא לעשו יצחק שאטר בשעה וראה בואהעילם.
 שיתברך בשביל עשו ויצא נתבאר. וזה 1.,1 בה"א צירה.לי

 ואברככה אמר שאילו ה'. לפני ואברככה לו שאמרמיצרק
 נזדעזע ההיא בשעה ה'. לפני שאטר כיון טיב. ה" יותר.ולא
 מאותן הנחש עא האם אמרה הקב"ה. של הכבודכסא

 ובא מיכאל נזדמן ההיא בשעה בדם. יעקב יישארדקללות
 עדן הנן וראה מוה יצחק וידע עמו. והשכינה יעקבלפני
 עמו נכנם "שו וכונכנם לפניו. וברכו יעקכ עםשנכנס
 . מאד עד נחלה חרדה יצחק יחרד בן ועלהגיהנם.

 ואברכדן ואמר פתח הדיא. בצד עשו היה שלא חשבכי
 . ובערמה בחכמה יעקב נזדמן ולפיכך . יהיה ברוךנם

 הראשון, אדם כדמיון שהוא . יעקב על הברכותשהביא
 שק-ים שהרבה שקר. שפה שהוא דוצא נחש מןונלקחו
 ולהביא לדמעות בשביל עשה. שקר ענעי והרבהאמר
 לאביו. ודמעה בחכמה יעקב בא לפיכך דעולם. עלקללות
 מן שמנע טה מממ ולכךת העולם. על ברכות להביאנדי

 קללה ויאהב כ( כתוב יע"כ הידע מדה כננד מדההעולם.
 ארחא כתוב עליו ממני. והרחק בברכה חפץ ולאותבואהו
 נשאר יו1א האלה. הברכות כל ההוא נחש מן לקויזיעקב נזדסן אדם ימי ומן הברכות. מסט תמל יעקכ ובאדורות. לדורי בארור ונשאר דהטרה. חית טכל הבדמה מכלאתה

 : - מהן ייא ולאבדללות
 תו'. בני ריח ראה ויאמר ויברכהו בנדיו ריח את דירחנ(

 שאותן משמע בנדיו. ריח את וירח שמעוןא"ר
 ההוא. ריח מדם סר כך ואחר מוב. ריח סעלים הההבנדים
 אסר ולא בני. ריח וכתוב בנדיו ריח כתוב לעיין. ישעתה
 יעקב שנכנם כית למדט אלא בני. ריח אלא הבנדיםדיח

נכנס
 %)ע. 0 קיט ת)יס 0 יףנ זף ט סקוכיתכאחאה

 ל'דס. ונד גפיק סוס יכסו 3נכסדרכקס 3כ.:ין 3"יגון 3וןס3יק
 וגפק )ין :ס3 )מ יות6וססיה

 )מק)"
 וכד תתן ו"תטככ

 ד)כיס כיון . כ33 רימין ס)קין סוו )6 ע:ו )ון )כיססוס
 6סדרו כך וכנין סוס ד6דס סופריס דיעקכדכיפריס כנין . רימין וס)'קו )6תרס 6כדס תכת כדין יכקכ)ון

 כוסייס יוסי מ"ר רימין וס)יקו )6תרייסו כטת5כס:י6
 תסות תגיגן וס6 6סנר היך ד6דס מופריס דמיסודיעקכ
 תיתג ו6י ממס נ)נ) תכסס סר6סון ד6דסטקכו
 כקדף'ת". סוס סכי וד6י 6)ע~ר ר' 6*3 יעקכ סוסדכך
 )6סתכ)מ יכ)ין כריין כ) סוו )6 סר5סון 6דס מכ )6ועד

 כר ו6תעכיד רותיס וגתק6ך סופריס 6סתגי דמס" כיוןכסופריס
 . היסו ר61 סר6סון דמדס סופריס מ~י ות6 6תיןת6ס

דתסיתגותי
 גועס ויסי כך וכנין סופר6 כסס61 ת3'6 ט)6ס

 דיעקכ סופריס סו6 וד6 ס'. כגועס )מזות וכתיכ ע)יגו 6)סיגוס'
 6"ר . כגי ו6תסה ג6 נסס יעקכ 6) יגמק דיאכטך"( - 6יסו ע)6: ר61 וכ)6וד6י
 כ5רתמ ס' 6) סתע3ות סיר מ~י ת56לע~ר

 )חט ד6תר כמעת6 יעקכ 6תר ד6 סירת6 העגגי קר6תי5י
 דס6 )6 6ס עסו כגי ~ס ס6תס כגי ו"תכך ג6 נכס36וי
 ויעגגי. קר6תי לי כלפס ס' 6ל 6תר כדין ויכרכסוסעירות ממיי עסו כידי ידיו סיו כי :כירו י)" כתיכ תסקתיס ו6סתתודע ליס ידע ד6כוי דדמי) סני כעהקו יעקכ סוסכדין
 סי6 ד5 . מתש ת3סון סקר תספת גפסי ס5')סס'

 מוי5 ס6י ד6יית' כסטת6 סקר ספת ד6יסו כיס סרי6זעסו דרנ"
 ד6ת3עי6 )וועין 6ייתי וכעקיתו וכחכיתו . ע)ת6 ע))וועין
 ולודס ססדס 651 לעסו י5חק ד6תר כסטף6 ח~י ת6ע)ת6.

"תעגסק6מ
 ק

 ומ 6תרז קדמימ י
 כססי6 ס' )פגי 61תר כיון י5ית יתיר.1)6

 סעת"
 6תע~ע

 'ק'י מן נ6 ' כסו יעקכ ויטר)ווסין
 עסו סוס ד63ומסכ ת"ד. עד נדו)ס מרדס י5מק יימרד 61 וט)ניסגס כסדיס ע6) עסו ע6ל וכד קתיס וכרכיס דיעקככסדיס ע1ן)נן המ% יגמק וידע . כסדיס וסכיגת6 דיעקכקת'ס

 וכעקיתו. כמכתת6 יעקכ 16דתן כך וכנין . יסיס כרוךנס ו"כרכסו ו6תר פתח ססר6 כססי"
 מוי" תססו6 3גע63יטקכ 16דתן ד6דס יותוי ותן כרכ6ן. תגיס וגעי) יעקכ ו6ת6ורין )דרי כיס ו"סת6ר . ססדס מעע ותכ) סכסתס תכ)6תס 5רור כתיכ עליס תתגו ותרמק ככרכס מסן 1)6ותכומסו ק))ס וי6סכ נ( כתיכ וע*ד סוס. תדס )קכ) תדסתע)ת6 דתגע תס תגיס ו)גע)6 עלת6 ע3 כרכ6ן )6יית6סכנין )חכוי. ו6עעי כמכתס יעקכ 6ת6 כך כנין עלת6 עללוועין ו63יית6ס )חעע6ס כנין טכד דסקר6 ת)י וכתס6תר סקר5 דכתס סקר כסת ד6יסו מוי6 תססי6ו6תגט)ו . סך6סון דמדס כנווג6 דהיסו דיעקכ ע)יס כרכ5ןד6ייתי

 . כרכ6ן סגי כ)
 ו6סת~

 6'סו
 : - תגייסו גפק ו)6כ)וועין

 ונו'. כגי רש ר% ה6תר ויכרכסו ננדיו ר,מ 6ת ןירןץנ(

 4ן ~מל:'(,ו:" .עיי ונ' 1~1"' 1;נ;
גכנס יגצה סגכגס כיון פ"% 6)6 3גי. רים 636 סכנדיסרימ

 הזהריו
 חירטותו על להפבים שם ההיח ב"ח הוי"ה טהשט האמווטה ה את חיא  שמקורה שהשכינח רא ד4 מי צייוף אא מםוא
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 6וס סל סיו ס3נויס 16תן ות6ג6 . מון ט פאגכגס
 עור כתגית 1ל6סתו למדס 6לסש ס' ויעם דכתיכ .סר6סון

 וסוו עדן מנן וסעי6ס זיקר לטסין כתרטמו1י)כיסס..
 תלס. קסי6 גמרד תן לין דגסינ דעסו רסע לססו6'"תו לנוסין ז6יגון ד6תרו ומס . יפדן מ3וסמ6 רימוןסלקין
 ו)3וסין ל6זס לטסין ול6סתו ל6דס כתי3 60 סכיז6י
 6תקנרו כת6י סכי ו6י ותו 6תע3ידו מס דמיס לכיסי)מוס
 פל6ס זסר6 מגסון ור6תו סנקו ד6יגון דעתךס)ק6
 6דס 3סו ד6ת)3סו ל3וסין 6יגון 5)6 ק3*ס לוןדיסיכ
 ל3וסין ז63יגון . 6מר6 גס 3ר 3סו 6תל3ס ל6ו6תתיס
 6)3יס דק:"ס . וי)3יסס כתיכ מזי ת6 . 3ס1מגרמיסון 6תלכסי ד6יגון דעתך סלק6 61י . זלפיל6 כגווג6זמו
 33ית. 6תס 6ס- סמתודות 6וקיענ6 3ת6י 6)6 מ1לקסין וכ6סלון

 דע):ו6 ו6ורמ6 ווס3 מעסי ת)כית 3נדי .סחתודות
 וירמ מזי ת6 ד)כיסיסון )יקר6 ורימין 33וסטין לוןזנג~י
 3גי לימ ר6ס 6תר 6רניס וכן 3תמ)ס 3נייי רימ6ת
 כרימ . רימ6 סליק ד3ביגיס מלת, תלי6 סזס וכיסזידע
 סדס לים י5מק ידע סוס מגיין וכ' ס' 3רכו 6סרכדס
 זכתי3 מז. סו6 וכל6 6יגון מלין תרין 6ל6 . ס' 3רכו"סר
 3ית6 ליס סוס ל6 וכ' ער3 )פגות 3סדס לסימ '5מקויג6
 6סר סיס ססדס 6ותס 6ל6 לסתפלל 6מר מקוס"'
 6נרסס קגס %ר ססדס דכת'3 לתערס סמוך 35רססקגס
 סכיגת6 מת6 נ3יס ע6ל '5מק דסוס ונספת6 מת נג'מ"ק
 תתן מ5)' סוס כך וכניג' קד'סין עי6'ן רימין 1ס)'קעלי:
 כסר דממ6 רימ6 6מר6. וח)ס ל5)יתיס.וקנעיס
 דסוס ססו3 סמיר סס ע) מיריס גקר6 ו)תססמוריס
 כך ו3נין . 31רכיס דפ6ל עדן וגן סוס. וכל6 .קמן
 סוס 37יס דממ6 מתס 3'טק3 מל6 כל13סי1 תלס תלסל6
 6תרטס כד כך 31בין ל6תכרכ6 ס)יק ו1כותיס מלסתי'6
 6ת יירמ 6תר 6לע~ר ר' 6( יסיס נרוך נס  6פרפסו.
 61003 רימין סליקו יטק3 לון ד"ל3יס דכיוו . 3נד'1ריח
 יזע כדין זס6 כרכיס ל6 דל3וסיס רימין 6רמ זל6 ועזכטת6
 ל6 ל6ת3רכ6. 6תמזי ל6 ד6' ל6ת3רכ6 סו6דהקמזי
 רהח 6ת וירמ סס*ו 3סדים קדיסין רומין סכי כלס)יקי
 3רכו 6סר סזס כרימ 3גי רימ ר6ס וי6מר וי3רכסו3גדיו
 . סות סכיגת6 ד6תרי 6ית סו6 סתיס תלס וי6מר. .ס'
 סן 3רכו 6סר כדס כרימ סוס עמק ו6מרי61ית

 פל6ין ד6נסן סדס 1)', דתפומיס סדס 61 . סדסמ6ן
 ר6ס ה6מר . 6תר 6כ6 ר' נ( . ליס ותתקגין )שסמיכו

 אדם של הע הבנדים שאותן ולמדט עק. ק עמונכנם
 עור כהטת  ולאשטתו לאדם אלהים ה' ויעש שכתוכהראשון.
 והיו עדן סגן והוציאם די9*. לבושין כתרנומווילבישם
 שאמרו ומה . העדן מבושם ריחמעלים

 שאל"
 הבגדים

 דובר. קשה נמרר. מן אותם שנזל הרשע. עשו לזהבאו
 ובנדים לאדם בגרים ולאשתו. לארם כהוב היי כןשאם
 נקברו. במה כן שאם ועוד בהם. נעשה מה חוה בנדילחוה.
 עלהן טהר טהם והשלינו עזבו שרם דעתך עלהתעלה
 אדם בהם שנתלבשו הבנדים אותן אלא הקב'ה. להםשנתן
 הבנדים שבאותן אחר. איש בהם נתלבש לאואשתו
 נתלבשו שהם דעתך תעלהעל יאפשר שלמעלה, כדמיוןנדמו

 הלבישם שהקב"ה ץלבישם, כתוב יראה בזא בהם,מעצמם
 בביה. אתה אשר דימ,דות ביארט במה אלא חלקםאשרי

 העולם ודרך וזהב, ממשי מלכות בנדי הייטהחמודות.
 וירח וראה בוא הלובשם. לכבוד מוב וריח בבשמיםלנונום
 בני. ריח ראה אמר וכעורוגיש בתחלה. בנדיו ריחאת
 כריח רויח. עולה ובעבירו הרבר תולה שבושיךע
 שדה ריח יצחק ירע מאין יכי . ה' ברכו אשישרה
 שכהוב אחד. והכל בזה יש ענינים שני אלא ה', ברכואשר
 בקע לו וף' לא וני ערב, לפנית בשדה לשוח יצחקויצא
 אשר היה השדה א"תו איא . להתפלל אחר מקוםאו
 אברהם קנה אשר השדה שנתוב לכהיהה, ממוך אברהםקנה
 השכינה ראה אליו נכנם יצחק שהיה ובשעה חת. בנימאת
 שם סתפלל היה ילפיכך . קדוש עליון ריח ועלה .ליו
 רוי של הרהק שדרגיש הוא. האחר וענין לתפלתווקבעו
 שהיה המוב רמיר שם על מוריה. נייא 51טה .הטוריה
 ילפיכך וברכו, עמו, שגכנם עדן והנן שם. די' והכלשם.
 וץה שבי שהבין ססש, ביעקב איא בהבנדים הדבר קלהלא

 נתרעם כאשך ולפיכך להתברך, עיה וזכותו הדבר.תולה
 וירח.את אמר אלעזר ר' 6( . יהיה ברוך נם אמרעשו.
 באותה טיב ריח העלו יעקב שקלבישם שכית בנדיו.ריח

 ידע אז שהרי ברט. לא בנדיו ריח שרויח ומרםהשעה.
 לא . להתברך ראוי דיה לא שאם . לווןברך דצאשראוי
 ריח את וירח זש"כ עמו. קדוש ריח כך כל מעליםהיו
 ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה ץאמר ויברכיצ.בנדיו
 אטרה. שהשכינה מפרשים יש דיא, סתום דבר ויאמר.ה'.
 ה'. ברכו אשר שדה כ?יח אסר, שיצחק מפרשיםויש
 העליונש שהאבות שדה 1לין רועפוהים שדה זה שדה.איזו

 5ש'5 4'שלו-עכ יןע:מלעמשילעצ
 דרנין קדיסין על6ין ו3ייחון דנין כמס . וכ6רכ6כפות'6
 6מר6 נגת6 6ל6 . תתן 6ית מוורין פל מדורין ורניןפל

 61תו3ק דיליס רמימות6 נגת6 וססי6 לק3*ס ליס 6ית קויס6פל6ס
 עייל דטו6 נלתוווי )קנ*ס 6ל6 6תגסיר %1 , .כיס
 ד5זיקי6 עמסון תדיר ל6סתכמ6 קכ*ס לגשסין 1ד6 ו)חןכיס
 קכ*ס ליס זמין וד6 . ניעק3 כיס ל6סתכמ4 סכןוכל

 רימ 6ת וירמ 6עו יסודס רכי נ( . ליס לסייע6 פתיסל6על6
 ל16 זס6 . ליס מ3פי פסו 3נזי 3נזיו ויכרכסו.3נדיי

 הוא נדי כטה "ק דגן הלא . עט יפים עקתן
 אחר ק אלא שם. יש מדורים על טדורים מדרטת.י סדרטת קדושים. עליבים היכלווע נרני כמה ובארכו.ברחבי
 נכנם 11צא בלבדו דקכ"ה בשב4ר אלא נשמד ,ואיטבי. %דבק חמדהו וצא הק ואווצ להקב'ה. לו יש קדושעליון
 הצדיקעב טן ה~מיד נמצא שידף' דקב"ה '4]הךל ת"ין ווחןבו
 הקב'ה לו הזטין חאת ביעקב. בו נמצא שירף' שכןוכי

 ריח אה וירח אצשר ירצדה ר' נ( לו. לשמור עסוליכטם
 לא שהרי לומר. צריך עשט בנרי בגרט. ויברכדצ.בנדיו

 שכתוב . הבנרים אותן הע עשן של אלא הע. שלו וכמיכ . 3נדיס יגמ סע ופסו 6ל6 ס11.ויויס
 וועקהותקמ

 יגז חי ג( פז, קזחש ט קמג ע 6( מקו:ותג:ראה
 הזהרדו

 טה מ*ני שבת נמסטת גנזגר לת*וח ש:משלו הקדושות הנומות משכן מקום ,דן הנן היינושא
 שר 1)ט( . וט' ל148ה יח*ראל גמ*אי

 : הקרוש היחוד ענין גחת והטטת . הצריקיט גשמות עם  לה*העשן הלילחנה?י



 הזהרישון תולהתחץף קורשדשון*11
 . הדצידחז דצדול בנה עשי בנדי את רבקהוהקח
 ההח הלאה ר,ביפ כלומר . וירח ביאינו כךאלא
 ראה כתוב זה הצל ברכו. אז הבא. עורם של בנריוריח
 דעעפיאם שדה זדן ה'. ברכו אשר שרה כרהה כניריח

 לך ויתן כטד. מלבוקי באשזן שהכית דצאיי אצשרהקדושים.
 שבשדה לפי ווע! נשמע איך השמים. סמלהאלהים
 ההוא ממים עם בכל טל טפף ההוא רגיושיםריזפורים
 שברך בשעה וראה בוא אסר אלעזר רבי "( שמיםשנויא
 וכיון בתח9ה. להקבשה שברך עד ברכו לא לי,קב.יצחק
 שכהצב זאת. מניץ ליעקב. ברכו כתח9ה. להקב"השברך
 נמצא כאן ה'. ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראהויאמר
 בקיום  השדה מזברך ה'. ברכו אשר שכתוב להקב"ה.ברכה

 הש1ם4 סטל האלרףם לך ויתן כתוב זה ואחר !:!הברכות
 ברכו מיד הביכית. בקיום נהקים השרה שאותושכיון
 ברכהז ממם שיוצאוה הוא ההוא שדה סוד האלדים. לךוירע

 : בברטת נהקיים שיעא לאחרלעולם.
 ברכו שמעון א*ר עו'. השמים סטל האלהים לך רירזןכ(

 במל רהחעת יעקב של בנת שעקידים בברכה.'
 לך האלדים. יך ויתן שכתוב יביא. לעקיד הוצאהשכרם
 להחעת הטתים ערוידים שבו השמים. ממל . לאהרולא

 ממל האלדים לך .ייק אמר אלעזר ר' ( נ . 4בזאיעתיד
 אחר. בחבור ום5סמה סלמעלה זה ריי רארץ. .משמניהשמים
 ו9א וקטעי ו"ם הייתי נער ד( ככהיב יהיריש. רנןורוב
 רמקרן זה וראה בוא רתם. סבקש יזיעו נעוב צדיקראיוזי
 ,ה6! תזיויש דנן ורוב אמר יףפיכך יכו'. אמרו עו*ם שלשרו

 . בירחטלים דומלך שלסה שיטקרל בזכק עמיםיעבדוך
 עו'. סנחה. איש מביאים עו' הארץ סלכי יכל ס(שכתוב
 שכתוב המשיח. סלך שיבוא בצ8 לאוטים. דךוישהחוי
 הומן על מומב הכל אסר הירה י' מלכים. כל לווישקחח
 כל מלכים כל לי וישתחה ככתוב המורח. מלךוףבוא
 ש רוה אמר ילא הור לאחיך. נביף הוה יעבהתז.נוים
 הן האותעת שארה האמונה. של ע9ץץ סוד זה אלאתהיה.
 . כך אחר ןץ באטצע. ן . לקקלה ה !תק האמנהמוד

 ורהכניעם ע9יהם למחהל לאחיך. נביר דוה אטר1רפיכך
 הזכק על טומב הכל אמר יוטי ר' המלך. דוד שיבואבזסן
 דברי ער ישראל שעברו לפי שהרי דג~שיח. מלךשיבוא
 לקח. ומשלו הע. יעקב של חלקו מצר הברכות אלהכ4 הצוי א"ר עוד ,תנ! שאריך מעל עו* ופרקת אזחהורה.
 ולפיכך עשו. את לברך יצחק מבקש דף' הברכותואלה
 בשעה וראה בוא סשלו. שדשז 9י?קנ לו תרם רקב"העשה

 מה הארץ. ונהקללה יץ3ולם על 4ת הביא ההואשרצחש
 ארורה עו' אשהך לקול שטעת כי אמר ולאדםכהמב.
 כראצי. טעבואות פיחה שץפה חוי' שלא עו'. בעבחיךהאדמה
 סם9 זה כנגר תאכלנה. בעצבק דששיץ. וכהשבגי זהכננד

 טזעיש. רנן הץב זה כפד 9ך. תצמיח ודרדר וו;ץהשנום.
 לך רשתחה ענום יעבדוך זה כבד לחם. תאכל אפךבזעת

 . סמתווות סנדו) כנט עסו כנזי % רכג1סחעקס
 ו6רת 0)06 מסתכל כלותר . וירמ 15קיתנ6 סכי6ל6
 ר6ס כתינ ד6 ועל כרכיס כוע פל%. וסס61 דלטסהר"ש6
 דתפומין מק) סו6 ד6 ס' כרם 6סר סוס נר"ה כניריפ

 לג ויק . 'קר )נוק כ6עון !יכיח ס"יל1פס)
 תתר תססומ יות6 כל סל6 געיף קויסין דתפומיןפקל
 דכריך כ:עתח מזי ת6 6תר 6לעזר רכי %( .. סתיס~ארי
 כיון כקדתית6 לקכשם יכרןך עד כרכיס ל6 לשקכעמק
 דכתיכ לן תג6 )יעקכ גרכיס . כקדתית6 לקכ"סדכריך
 קיש סכ6 ס'. כרכו 6סר סדס כרימ כגי רימ ר6סוי6תר
 כקיות6 6תכרך ס'. כרכו מסר דכתיכ לקכ"ט.כרכס

וכרכ*
 ססתיס. ווס) ס6לסיס לך ו"ען כתריס כתיכ ולכתר ול!

 כרכיס תיד דכרכ6ן כקיות6 ,תקייס סדס דסס61דכיון
 כרכ6ן תיגיס דנסקי ס" סדס דסט6 ר61 ס6)סיס. לויתן

 ננרכו' 6תקייס ד6יסו %חר .לעלת6
 נרכיס סתעון 6"ר ונף. ססתיס תסל 60לס,0 ק. ןרוזןנ(

 )ך ס6לסיס לך ויתן דכתיכ ד6תי לזתנ6יסתי6 ס)* כססו6 ל6מי, דיעקכ כגוי ד1תיגיןננרכת6
 תע3 ס6)סיס )ך ויתן 6קר 6)עזר ר' נ( ז6ת'ל1תג6 לממי." תת'" זת(גין דכיס ססת'ס תעל ל6מר16)6

 ס6 . ס6רן וץסתגיססתיס
 וץתת" ת)עיל"

 . מד6 כמכורק
 קי6 66' מז' ת6 )מס תכקס ו1רפו געוכ לד'קר6העי 1ל* זקנתי ונס ס"ת' גער י( כדכתיכ . ותיריס דנןורוכ
 6! ן ותירוב דנן ורוכ מתר כך וכנין וכו'. 6תרו עולס סלסרו

 . ונו' תנמתו ס 6 תכי6יס עו' ס6רן תלכ' וכל ס(יכתיכ . כירוסליס ת)כ6 ס)תס דסליס כזתג6 . עתיסיפכווך
 תלכ" ד'יתי כזי,ע6 . ל6ותיס לךויסתמיו

 דכתיכ תסימ6
 כ)6 6תר יסודס ר' תלכיס כל צוויסתחוו

 כל תלכיס כל )י ויסתמ1ו כדכתיכ ת;יה6 תלכ6דייתי כזעג"
 6ר סיס 6תר ול6 סוס ל6מיך נכיר סוס יעכווסו.נויס
 6יגון 6תוון ד6לץ דתסיתגות6 על6ס רז6 ד6 6ל6תסיס
 לכתר. וק כ6תלעית6 ך )עע6 וק 1תכ! ותסיתנות6רו6
 לון ולרו6ס ע)יהסו לסלס6ס ל6מיך נכיר סוס 6תר כךוכנין
 יוסי 6*ר תו ותנ! 5י6רך תלל פולו ופרקת כדין .16רייפ6 פתנתי על יסר6ל דעכרו כנין דס6 . תסימ6 תלכמדייתי. כזתנ5 6שו כל6 תתר יומי ר' תלכ6 חד ד6ת6כ1תג6

 גסל. ומדי5ש . סוו דיעקכ דמעקיס תססר6 כרכ6ן טני כלי
 כך וכנין לעסו. ליס לכרכ6 עמק כעי ק6 סוס כרכ6ןו6לין
 3סעת6 טי ת6 תדיליס לגס)6 ליעקכ ליס ונרס קכ"סעכי

 תס 6רע6 ו6תלסי6 עלת6 על לווסין 6"תי נמסדססו6
 6רורט ונו' 6סתך לקול סתעת כי 6תר 1ל6דסכתיכ.

8 ייו 0 * חא יי "4 מימותסראה  ס** 'סע' י( ע ג ' דס ס( מו י'ס ט 4 ק8 י4 0 
 הזהרדו

 בהשפ הגקהאת המלטת מדת הייט כאן השדה רטו ן4( ? נגוד םלבה4 א4תן ריא עט השמיפ לפל "ש ושייטת משטשת אעח %י%ש
 אה*כ לחיות יוכל ועי*ז ברכה. שפע בה להשפיע אלהים השם עט יתהתד ג*ה הוי*ח שהשם ידגה וועו וה ברט ואשראלהים.

 תרייגה בוה הוי"ה השם מן ןץיזה אוטועתיות ברכו ןפג( 1 הבהנות א*ו 4המשיך יסניפ ייפ של שת שט 4" א6! : האלהיפ לךיתן
 הברכוו? אין א*נ משע ? גבורמ על מורמ בפדרן אינן האותיות אט כי וחסדיג ברכה שפע בניו ישראל ולבל אליו יומשך וקרץכטדק*

 ! הג*ת גאע גודאימתקיימות



 126סג קידשלשון רצלדריעזהך הזהרלשון

 ן 65תז3ק6 3רכ6ן סני זיעו5 5יעק3 )יס נריס וקכ"סנע)
 ן מזקיס 6*ר וח1)קיס 63תריס ל6תד3ק6 ועסו ומו5קיס63תריס
 ן נרכ16 6יגק סכמים וס) ס6רן דמסמג' מתינןוס6
 ן מוכנך 'ס'ס ר4ו"רן מסתגי סגס כז"6 . 5נתר עעינט5
 ן כדא ז6 1)6 כס6' ס6י )16 סתעון 6*ר . מע5 ססתיסומס)
 ן וכז6 ס6)סיס לך ויתן כתי3 3יעקכ זרג'ן. 6תסרסןכתס
 ן ס6רן ומסתג' ססתיס מס5 כתי3 3יטק3 1ת17 יסיסכתיג
 1 )16 דס6 ןתסן מע) ססתיס ומעל *ר64ק מסמגי כתי33טכו
 ן זענק3 ז3ז6 3נין וכתס כמס 6תפרסין וזרג'ן כד6. 6'סוז6
 1 ע)%ס ע5 ז6 ססתיס מק) סה)סים לך ויתן כיסכתי3
 ן )מך,) ססמחהתהן דסתיס פ זנמזן מטפף .1)עי65
 ן ז)ע')6 סמייס 6רן ז6 ס6רן ותסתגי . קדסיןתס1חין
 ן 63רט6 ו)עסו . ז)טי)% יכסמיס ז)ט')6 63רע6 )סוירית
 ן )תת6 וטסו ותת6 )ע')6 יפק3 תו )תת6 )תת6עסו 1 )ע')6 5עי)6 'עק3 )תת6 דסכ6 וככיויס )תת6זסכ6
 ן . 5י6ריך מע) טו)ו יסרקת תריז כ6סר וסיס זכתי3ו6ע"ג
 ן כי זכתינ כ)וס ע6 )טי65 %) . )תת6 זסכ6מס6י
 ן זסרו כסעת6 מזי ת6 גמ)תו מ3) יעקכ טתו ס'מ)ק
 ן )עי)6 מו5ח'? גס) יעק3 ועסו יעק3 ז)סון 3רכ6ן)ג6%
 ן 6מר יקוג'6 13 סתעון 3ר' יוסי ל' לתת6 מו)קיס גס)וטסו
 ן 3רכ6ן 6תמיימו )6 6ת6י מ36'ד סתעת כ)יס ה)עזו5ר'

 ן 6תרויימו )טסו יגמק ז3ריך 3רכאן 61'גין )'עקכ י5מק31רכיס
 ן ז3רכיס "מרגין 31רכ6ן מתק"ת' 3רכאן 6'גון כל 6*5 .כ)סו
 ן )תת6 כס5 ועסו )עיל6. נע5 יעקנ ת'ז 6כ5 ליעק3קג"ס
 ן ותת6 )ט')6 יטק3 יעו) תסיתש ת)כ5 יקיס כז)גתר

 ן נע)מ6 וזוכרג6 ו6מסג6 חו)ק6 )יס יס6 1)6 מכ)6 עסווית%'ז
 ונית )סנס יוס5 31'ת 06 יעקכ 3'ת יסיס 6(כד'6
 יר"צ ויפקנ תכ)6'. טסו דיתנ'ז 3נין וגו' 5קספסו
 כתי3 זמכ6 ונס6י . ד6תי וע)מ6 דין ע5ת6 עפתיןתלין
 )ס' וסיתס עסו סר 6ת )ספט 5עו נסל מיסיעיסוע)ו

 ותס6 . מלכות6 עתיו מכ)סו יעו5 זתכ6 ו3ס6יסמ)עס
 כמ*ז 3)מוווי. "יס סמלוכס לס' וסיתס דכתי3 כ)6זי)יס
 סס" ניוס סא כ5 ע5 5מלך ס'וסי'

 6סז ס' 'ס4
 : ממזוסמו

 וני . %'ו ע %' ת6ת 'ען '65 '65 6ך דידעינ(
 יעקכ ט56 כד זר64 זשקכ ומו ךסכיגת6 מד656

 סוס די5מק 6ת3רך. סכיגת6 וקתי עמיס ט6)תסכיגת6
 'עקנ גסק וכז . ט)ייסו )"ס 5וז' ופכיגת6 3רכ6ן6תר

 '5י6ות תרי יעקנ '65 '65 6ך סס"ז עתיס נפעתסכיגת6
 . %?ו 6)6 כת'3 65 ס5יד תן . ת5יךו 63 6מיו חצסוכמז.
 %115 סעץדס יומ נרכס ניס סוס ז)6 . זי5יס 5'זסד6יסו

 מין רע )מס 6ת ת5מס 6) נ("מרס
 סוס ד3וריס 36י יקוס וגו' מעעמיס מ6 ם דיעשק

 יקוס עעמ6. 3ס זלית מ)ס רומ6 3תקיסו3עזית
 3כסיפו 6מר יטקכ )ססו 'עקכ 3ין תס מזי ת6 .36י
 %י. וי%ר %" 6) וי% כתינ מס 3עגוסזהכוי
 מ)י5 . 5יס )%6ע1ע6 נע6 ז)6 656 . %5י ס6' מןתס

נ)פון

 לההיבק דברכות אוהן שיקח ליעקב ל1 גרם והקב'היטו.
 חזקיה א"ר וחיקו. במקימו יתדבק עשו עם וחלקו.במקומו
 הברכה שהן השמים וטל הארץ שטשמני רואים שו:הלא
 מושבך יהיה הארץ מושמני רגה כם"ש אח'כ. עעירקח
 הארץ. ומשסני השמים ממל כתוב ביעקב ,תי, יהיה תוב, ובעשו האלהים. לך ויהן כתוב ביעקב הםדרטת. םחולכךת כעץהן,ן כע. זו ולא כזה זה אין שמין א"ר מעל. השמיםוממל
 שאץ הרי ,תס, קעל השמים ומטל הארץ משכצי כהובבעשו

 יעקב של שבזו לפי וכמה. כמה מחזלקות ודגודרגית כזו.11
 הע4לן מל וה השמים. ממל האיהים לך והעןכתוב

 השמים השמים. מל שנקרא עליון הייתר מעולםשנמשך
 לשדה וכהפם שמים. של בסדרנה שנסשך טלשלמעיה.
 שלמעלה. החיים ארץ זו הארץ. ומשמני הקדושים.תפוחים
 בח4ץ כאן ולעשו שלמעלה. ובשמים שלמעלה בארץררשנה
 . למעלה למעלה יעקב שלממה בשמים וכאןשלממה
 לממה4 וע,ע ולממה. למעלה הוא שרעקב ועוד לממהלממה.עשו
 טאריך. מעל עולן ופיקת תריד כאשד והי' שכתובואע"פ
 כי שכהוב ' לא. כלל למעלה אבל לממק. שבכאן מזוהץנו
 שפעזח"% בשעה ח*אה בוא נחלתו. דנל יעקב עמו ה'חלק
 למעלה. חלקו יעקב לקח ועשו. יען ש4הם הברכותלקתת
 הברכות נהקיימו לא יטה מאבץ שמעה כלום אלעזר.לר' אמי לקוניא בן שמעון בר' יימי ר לסטה. חל2 לבפיי
 שברך האחרווע ברכהע וכן םהקיםות4 הברכהה אוהן כל א"לכ*. נתקיי% לעשו יצחק שברך דברכות יאותן ליעקב. יצהקשברך
 למטה. לקח ועשו למערה. מיד לקח יעקב אבל ליעקב.הקב"ה
 . בעולם וזכר ונחלה חלק לו יי' ולא מדכל. עשונאבד ויה" ול4מה למןלה יעקב יקח דג1שיח. מלך כשיקוםואח"כ
 ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והי' 5( שכתובכמו
 יטתל ויעקב מדכי. עשו נאבד שעד' לפי פו'. לקשעשפ
 כתוב הומן אוועו ועל הבא. וועלם הוה עולם עולמות.שני
 לה' ודךתה עשו הר את לשפמ ש?ון בהר מושיעיםועלו

 וועדי' דגולכות. דשבץם סכל ישו הדצא ובומן ..המלוכה
 כם"ש בלבדה לו רנ4כה. לה' ע~יתה שכתוב ש6.הכל
 אחר ה' הו" די?א בטם הארץ כל על למלך ה'חיה

 אהיוושמו
 רבי אביו. יצחק פני טאת יעקב הצא המ*אך ריוקינ(

 למה. הדלו קיאהע ושעי יצא. יצא אך אמרשךעון
 יעקב כשצכנס שהרי יעקב. של ואחת השכינה של אהתאלא
 הוה ווענחק נתברך.  השכינה ולפני עמו. השכהמהנכנמה
 יעקב וכשיצא עליהן. לו סצדה היהה והשכעה הברכותאומר
 יציאטע  ושזי יעקב. יצא וצא אך זש"כ עמו. השכינהיצאה
 מציה. אלא נתוב דא המד מן מצידו. בא אחיו ועשוביחד.
 ששק דגךדש וועח ברכה* מ דףהה שלא שלו. צידשוצא

 : עין רע לחם את תלחם ש נ(ושמר
 דוה יבפץ אבי. יים ט' פמעמים דוא גם דיןנשי(

 עום פעם. בו שאין דבור נבווק ברתץבעזות
 בבושה א0ר ועקב לעשו. יעקב בין סה וראה מאאבי.
 אבי. ראסר אביו אל יבא כחוב מה %ךצצער,. אביולפני
 רבר לכך יו. להבעית רצה שלא אלא י לאה4 וה ביןסה

בלשפן

 הזהרדו
 ושבעשח פקיה בדרך פניפ נ1%1הית חיינו יהיה פהשא*ג ליד* מיר 4חקבל הפהן בריך "הףה %ש י"שה ""פ א~הפ ל הקש[

 מדרגות העליונים השמים חשפעת קורם נתוג יעקב בברכת ולכן להפפג מוקדם תמיד ר,ישן הנהשש
 רוחניוו~

 בתונ ואה*ג
 עהר טעח לראשפ1לא ממעל שדשא השפים פ,י מעל. תיבת עשו בברכת נתאף וגפ להיפוה כתזב ששו ובגדבת לפ*ג חארץומשפני

 ז  4ד4לי שלמעלח יושמימ והייפ . פתפ הופמיפ כתוב יעקבובבינת



 היהוישון ועולדותוךע% קודשלשון886
 יוןם אנמי ועשר בהמדי. ואכלה שבה נא ים הע~נ".נלשץ
 שנכנם בשעה חיאה בוא לטכח. עסו מדבר אעו כאליאבי.
 ויחרד שכחוב פפחד. נבהל דף' ויצחק ניהנם. עמו נבנםעשו
 הי' שלא אלא מאד. ער טה מאר. עד נהלה חרדהמרק
 . שננרא מיום ישטקק על שנפל נהלה ואימהפחר
 וראה רגחבח נבי על יצחק שנעקד הייא בשעהואפילו
 וראה עשו שנ:נם זו בשעה כסו נזדעזע לא עלי.רםכין
 הברמת. אווק על רםכימה שהשכינה שראה לפייזה. ברוך נם ואברכהו תבוא במרם אמר אז עטו, שנכנםנידנם
 לעצסך יצחק הקב-ה א"ל ליעקב, לקלל יצרק וכשבקשיהיה. ברוך נם ואמר קול יצא ואברכיו. יצחק כשאמר אחידבר
 ומברכיך ארור אורריך לו אמרת בבר שהףי סקלל.אתה
 יתרהונים. הברכות.?ליפים אווזן על וראהכיםרסכיםו בואבריך.
 סניין. וברכו. עלידע הודה עשו של נמ154 שהוא החלק זהואפ~לו
 אשלחך לא יאמר השחר. עלה כי ש~חני ויאסרשנתוב
 צריך חברכני אם כי ברכהני. אם כי ברכתני אםכי

 רנרכות אווק על לי תודה אם ברכחגי. אם כי מהלומר.
 כתוב סה . בשביץ לי םקפרנ תהיה ולא אבי.שברכני
 כל על * שדשדה שם. אותו יינרך סהו שם. אאותברך

 אפוא. ויאמרמי סאד עד נדולה חרהה ייחק ויחררא : אביו שברכוהברכווז
 אלא לומר, יריך זה וצא מי אפוא. מיסוצ

 ליעקב. יומק ברך כאשי שם השכינה שעסדה אפואבף
 על והמכים כאן שועסד דרא מי אפיא. מי אמר והועל
 נם ודאי *תו. שברכהי הברכווז*תן

 ברי
 יצחק וק[רד אמר ט,ודה ר' הברכית. באותן רסכיםהקב"ה שדדי טיה.

 שם וכרטב נדולה. כאן כתוב נדולה. ביי נדולה.חרדה
 עד ניוצם. עבו שגכנס עו'. דפאת הגדזלה ראש חשעכ(

 ווצק ,שם וכרטב מאר. כאן כחוב טאר. ער פצמאד.
 ובשביל אפא. םי אמר אז רגןת. מלאך זה מאד,נןב
 בעתש יעקב נענש אביו. ליצחק יעקב שהחריד היואחרדה
 סיאט. את לו שאמרו בשעה כזו חרדה שחוד טחש.של
 איפה וכהוב יעקב. נענש ובאיפה אפוא. מי אמריט[ק
 שדקב9ה ואע"פ יעקבי ונענש יקש נאבד הפם רועים.רם

 : הדצא עתש כל נענש דמא הברכטז. בשתן תיו עלרסכים

 כמה חייא א'ר פו/ אביו דברי את עש כשמעק
 עשו הצציא שבכה הדטועצ4 איק גרטורשית

 15. שקרא שה שצצ קיא יעקר. שצט קרא רני ביותר.אביו דברי מחשיב שריה לפי ססט. שיהברך בעבור אביולשני
 טשנ %ו שטו חךא המ בחזקמק. מט[ש%,תקחעש
 שטמ שט -% מפ" ית עה ש א" מפ/יז פטש טעחיי מט אפש ה חיי . שם יא%א

 ו בתט יי חאמ אי לימת"וה ביפ "פשח שני תא זה ברנשתי. * אחר פעם * ר8נהננר-תי

 %עשית דנרם "פפוך לך ר*%י כך שהדי תחעעחרבך חי אמר במחחאו נמתכל הוה. בשים נרמ אנני. אטק סה יי. יאטם פ נק טי יןאא. ב"ול אחה מת ט'י.שא גטריחפולט
 אלא בני. למה %ל. שאסר כית בני. אעשה מהאפוא * אמר * ר' בני. אעשה סה אמר זה ועלטלחמטז.
 חאח9 תמצ מק שיה סהאש. שחשוט%ד

 . אקחח
 ב"חג בה %* חמטקןםפ אט %צי

 יקוס 6תר ופסו ת5ידי. ו6כלס ס3ס נ6 קוס תממגיס3לסון
 דפ6ל 3סמת6 מזי ת6 . פת"ס תליל זל6 כת6ן .36י
 ויולד זכתי3 . ודמ% *5מק 6וזטמ . ניסנס סתיס פ6לפסו
 סוס זל6 6ל6 ת6ד. פד ת6י . ת6ד פד נד%ס מרדסי5מק
 . ד6ת3רי תיו% די5מק מליס דנמל ר3ת6 61"ןת6דמעו
 ומת6 תדכמ6 נ3י פל למק ד6תעקד ספת6 3ססי6ו6פ%ו
 ומט6 פסו דמ6ל ססת6 כססי6 6זרמוע ל6 . פלשסכיכ6
 3רוך נס ו6כרכסו תכ6 3ערס 6תר כדין . עתיס דפ6לגיסגס
 . 3רכ6ן 6יגון פל ד16די סכיגת6 דמתית 3נין .יסיס
 3רוך נס ו6תר קל6 כסק . ו36רכסו 6תר עמק 6מרד3ר
 נרמך עמק ק3*ם 6של ליטק3 ליס לתעע '5מק 3פ6 .יסט
 ות3רכיך 6רור 6ורריך ליס 6תרת כ3ר דס6 . לייע6גת

3רי
 . ותת6י פל6. . 3רכין 6.גון סל 16ד1 כל6 מזי ת6 .
 תנלן. ו3רכיס טלייסו 16ד1 דפסו פד3יס מולק 6100ו6סיל1
 6סלמך ל6 וי6תר ססמר פלס כי סלמכי וי6תרדכתי3
 3רכ6ן 6יכון מל 6'דית 06 . 3רכתגי 06 כי %ילש. תנפי ת3רככי % כי 3רכתגי 06 כי . 3רכתכי %כי

 כתי3 תס .. כניגייסו לי תקסרג6 תס6 1ל6 . 636ד3רכגי
 כלסו פל ליס ד6ודי סס 6ותו וי3רך ת6י סס. 6וטף3רך

 . 36וי ד3רכיס3רכ6ן
 . 6ס% תי וי6תר ת6ד פד גד%ס מידס 51מק ןין[רך6(

 6ל6 לש. ת3פי וס ס61 מי 6ס%. תית6י
 . ליפק3 לסק ליס 3ריך כד תתן סכינת6 דקיית6 6ס%תי
 פל %ודי סג6 דק6יס פ61 %ן . 6פו6 מי 6מר ד6ופל
 דס6 . 'סיס 3ריך נס וד6י . ליס ד3רכית 3רכ6ן6יטן
 ילמק ימרד 6תר יסהס ר' . נרכ6ן 63ינון 5סתכטק93ס
 סתט וכתי3 . נדולס סכ6 כתי3 . נדולס ת6י נד%ס.מרדס
 פד . ניסנס פמש דפ6ל . וט' סו6ת סנחלס ס6ס 61תכ(
 וסנס סתס וכת'3 . ת6ד סכ6 כתי3 . ת6ד פד ת6י .ת6ד
 י3נץ . 6פ61 תי 6מר כדץ סתות תל6ך ד6 . ת6זעו3
 3פוכס5 ימק3 6תעכס %וי. לי5סק יפק3 ד5מרד מרדסססי6
 . ת65נו ז6ת ליס ד6תרו 3ספת6 כס6י מרוס דמרודיוסף
 6יפם וכת'3 . יפק3 6תפנס ע6יפס 6פ61. תי 6תריגמק
 דק3'ס אפ*נ עקנ. "תעכק 6ת%יד יוסף ותתן . רופיטסס

 : טנס6 ססו6 כל 6תעכס 4סו 3רכ". 63יטן יוי פ65סתכט

א כשמעק  כתם מא6 6ץ ום'. %ת עוי % 
 פסו ו6סיק ד3כס . דמפין 6ימן פכח3יסץ

 תלס מסי3 דסוס 3נין . תכיס דיתנוך ננץ %ויקתי
 לש. דקר6 סס"1 סמו נך6 יפק3. סתו קר6 יכי יתיר.3%ף
 . כתי3 ל6 סתי נקר6 סכי . קל% כגץ דרוק6 66%5מיק
 פפתו ויפק3כי א. %י פפתיט. וע ויפק3מ סתו. נך66ל6
 זתכי. תרי סוס מד מלס 6% . ליסתכפי
 תרין ס61 וס . 3רכשתי 6מר6 ותנ6 ליס 6סדר3כריתי
 : 3רנתי ונע% שס 6סזר פתס וסגס . לקמ גכרתי . .אנץ

 סכ6' נךי% ל"פ 6פ6.י וי . 3כי 6פסס מט 6פ6 1לך ום' לך סתתע נ3ירהן
 6פפק תס פלך. ד6סתכס ת*

 וכ% 4*צר 3דרנ"ז 6סתכ5 . פל% -%3י נרניס כדיןנמ.
 166 . 3ני 6מ6י . ול ד6תר כיץ . 3כי %פסתס וי 6חר 6לפי ר' 3מ. %סס תס 6תר ד6 1פלש. %תפכד דפין ל6וסו6 לך 6תמה סכי דס6 . סמיסמרנר
 ונופ6 ונמר63 ניינ6 ד6נ% יפסס. תם 6פ6 %ך 604פר
*6 . פ4 3ני . 3כי 6% . פלש ס%רם ו5*צך . *0ה8

 יח. 9 ס 4ש וצש ט : 9ט 9 " מקופתטראה
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 תחיס מרכך פל ד6 ופל ותי[ כני רפנפ כנין לך נריתכ*"ג6
 ליס סלמ ל6 דד4ק 6תקייס ל6 ועויין תפכד 6מיך5ת
 ו6יסו 0סת6. ליס כפ6 ל6 דענקכ כנין ליפקכפסו
 לתרחוק ד6סתכל כנין . ותני כתס 6דני ל'ס וקר55סדר

 ויסרך סד:סליכרן'?16תן- דאל6(
 ק

 6ל תס1 יוגו'.
סי'

"100 
 610 . תג'ס גפקין דכ-כ"ן

  דחלין טדחלת'ס וכלה תת6'ן כתרין כל עלוםלוס
 שו(נ. התכרך כרכחן כתס חזי תח 11ס' 6"ר נ(ותזופזפין

 כרכ6ן 0ינון כל ורוומ פקיחו כסמ6 דתכוימו
 וכת'כ תלכן 6תי כתס כו קכשס ל'ס וכריך וסכינת6ומד
 תתג6 קל6כ6 ססו6 ליס וכריך ימד יפקכ 6ת 6לסיסויכרך
 לפדן 6זיל סיס כד 6כוי ליס וכריך חמר6 כרכ? ומדופסו
 זקג5 כסס'6 ,ני' 6ותך 'כדך סוי ו"ל וכתיכ6רס
 כרכת6 כת* 6תר כרכ6ן סגי ככל נרת'ס 'פקכדמתח
 ססת6 6סתתס תני"סו כמלסח 6תר . ססתה תסתתסותנייסו
 פלק6 דס6י כסלפגות6 תקיס6 6יסי ל6ו 6תרתקיס6 ד6יסי 61ע*נ 6מי וכרכיס כתריית6 ד6 6י0יות6ן

 כס 61בתם ד6 ססתח 6סיל יעקכ 6תרכקדת6ס
 כתר"י. ולכנ6י לי ו6נפריך לזתנ6 נין 6וח 6'נון כל61סלק
 . תפלמ6 נני ל16כו6 עתתי6 כל וית:נמון כזהנ66יתתי
 נס סכוגי 6חילס. כי ס' כסס סככוגי נייס כליכתיכ
 תלת6 %כי תלת6 סכ6 60 וגו' כוכוריס סכיני ינו'סננוגי

 מעיכיס'גקכ"ס6ינון?כ76
 נלתק

 6עונ
 ע ת' נרנח.

 תלכין לנכי 56יריכ1 לסתס יפקכ 5תר נזל6כ5ססו6
 ופסו לנכי וססת6 . לסתס לון 61סליק . ופלת6 פת'ןוכל
 כתס . תקיסין לניינין כתס ל'ס וסוו לתלכ6 . כס6י ל'ד'

 לגכי וזת'נע ריג'ן ל6גמ6 קרכ6 תג'מ'מ6ר'
 סתפ 6וסכ' . קרנ6 נסו ל6גמ6 תקיכקמלכין
 . פתן יסכין תרפי כני יגי 6תר קפמ6 מד לססיספל

 6לין. 6ל5 סתס תסוו %פ לית וילך לגייגין תכל ליס5תרו
 כל וס6 . נ6לין וי לססיס ססא לנכי6מר

 תשפץ תלכין "יגון לנכי "סלק קדכ" ומ%ילגיונוקי
 יי וי פסי- גנכי . 6תר יפקכ סכי 5וף . וקרכ6כתת6
 . כרכ6ן ס6ר 6סלק פלת6 יכל וסליסין תלכיןכל לגכי לכגי ויל0רכו ותנ6 לססח2 6כל . כרכ6ן כ"לין0קת6
 . סערין תכל כרכ6ן 6ינק יתערון זתנ6 ססו6 יתפיוכו

 תסכ6 6תר מיי6 ר' .. ,16פ כוק6 קיותט מל פלת6ויתקייס
 "מונין כרכ6ן 6לין יפקנ. ם% יסונ %ו נ(כפיכ

 פוהס כקרכ כנייס יפקכ ס6ריפ וסי' י( וכתיכ .ד6סת6רז
 . ו6סת%ו 06רנין כרכ* 6לע . יפו4 ס6רית . עו'רכיס
 %ם ירלס ל6 6סר עסנ פל' כרכיכיס ס' ת6ת כסל"יו . כלמווש כעסו 6% כלנו גמיס רכיס פתיס כקרככנייס

 6וס. לככי יימל631
 נרי

 : 14הן 5תן לפ%ס ס'

 מהיטנארעיא
 דמ*ם כע% תר16פ פינט יתכסין '%ק %ן ני דקקיק

 ;6עפ% ;מס1 יק~ץ . כנמווץי '5מק נפיקססנס
  דכל תגסיליןמס

 פלת"
 וסח . %מוי כשס מד כל .

ננגץ6

 תדהה חרבך על ועשכ ותו( בני ע9אתה לפי לך גרמתיאני
 שור עבד לא שהרי נתקים. לא ועדיין העבד. אחיךואת
 והה% הברכות. א מכקש היה לא שיעקב לפי ליעקב.עוף
 למרויק  שהמתיק לפי פעברם. כמה אדני לי וקראחזר

 : שאסרנו כמו הימים למוף הברכותוהעלה
 אל הזכיר למה עו'. וירבך ייפרך אותך יברך שדי ראי6(

 הוא ממנו. יוצאות שהביכהע השם הוא אלאשדי.
 מפחדש מאימתו וכלם דמחתעים. כתרים כל עלדמשל

 טקב. נתברך ברכות כסה וראה בוא יוסי א"ר נ(וכהרעזעים.
 הברכות. אחען כל וררויח ההוא  ערמה ע"י אב? שלאחד
 שכתוב מלבן. בא כאשר הקב'ה שברכו השכינה שליאחד
 דמסזנה ההוא מלאך שברכו יאחד יעקב. אה אלהשויברך
 לפדך הלך כאשר אביו שביכו אחרה ביכה ואחד עשו.של
 הדוא ובזמן . תו' אוהך יברך שדי ואל שכהוב .ארם
 ברכה באיזה חשב הברכות. איתן בכל עצמו את יעקבשראה
 . עתה אשמש מהן הח"שה בזו אמר עתה. אשמשמהן
 שהיא ואע"פ . אביו שברכו האהרונה זו . תאואיזה
 כברכה הזה שרם בממשלת חזקה היא אין אמרחזקה.

 . בה ואשסש זו ברכה עתה אקח יעקב אמרהראעינה.
 אחרי. ולבני לי שיצטרכו לזמן האררות ביכות כלואסלק
 הע%ש. מן בני להאביד העמים כל שיתאספו בזמןטתי.
 גם סבוני . אטלם כי ה' בשם סבבוני נוים כ4שכתוב
 ג' עד צרות נ' כאן דוץ תו'. כדבורים סבעי תי'.סבבוני
 ב'. אביו. של הראוץנות ברכות אותן א'. דנשארות.ברכות
 שברכו הברכוה אותן ג'. הקב"ה. ושברכו דברכה?אותן
 דגולכים לננר נצרכות. הן לשם יעקב אמר דוצא.מלאך
 עשר ננד ועתה לשם. אותן ואפלק שבשלם. העמיםוכל
 הרבה נבורים. חילוה הרבה שהיהלו למלך כהשל בזו. לירי

 לההשרר העהט-ית מלחמות לההנר מלחמה. סנירישרים
 טלחמה. בהם לדיגר נבורים מלכיםננד

 שסע כך נתי
 שמה. ילכו השערים שוסרי אמראלה ווץצהרם. מלניםשבש
 אלה. אלא שמה שילח אתה אין שלך דחילות מכל לואמרו
 גז* ננדאמר

 כל שדןי באלה. להלהם רי הייא
 וצבורש ס5כים אוהן עד אסלק כלו(מה חשרימחמתי
 לרלחם בני שיצרכו הדוא לזמן אבל האו14 בברכותעהה לי די עשו לעד . יעקב אמר כך אף . הם5חסהבתם
 דברכתע. שאר **םלק 4שלם שבבל ושרים מלכים בלננד

 הצךדים. טכל הברבות שתן יתעוררו דדצא זכע יניעשכאושר
 נשמע כך אמר חיא ר' .. כראוי לובץ על העיםהחקים

 ברכוההאדיש? אלה יעקב שאר חןבםכאן.שכתובנ(ששי
 עמש בייב בנרם יעקב שארית ווע' 7( חצעבשגש%צז.
 שנששץ. חששץת ברקא אלה יעקבי שארקע עו'.רבש
 בלמז. בעשו יהא כלם בנרם רבים. עכרם בץ*בבנףם
 לא"9 יקוה לא אהשר יושנ 4%1 ברביבים ה' מאת ננ4ןמשע

 : השן אנע לעים ה' נרך אדם, לבני -חל4מש

 דגאמןרועה
 ראש של בים מדאמ. ץעת ממץ שק ק ני ויהיק

 לדגמעש לעשי וקורא בלבדז. יצקק עיאדובה
בשמצה ויצי דרכו. לפי 9%ור כל דהמללן. כ5 שר תבשילין*

 א "פי 0( 9 יגס ה י. ע9 נ( ייי 9 ט ש: * ט כגךסותמראה
 הזהרדו

 ן ההן מדת מן שנמשך חוהם פ0ולת של תוליה שוצאא%,
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 שסקשיך מי ממט שיצץ . סראווע עיניו והנהין ההיאבשעה
 לעשו יקירא . דין של טמה על ו:יכב ו:פרש הבריות.פני

 ואוכלה. לי והביאה ממעם4ם לי ועשה ציד לי וצודהואומר.
 האהוב בנה . נפשה חמדת בנה יעקב אל אמרהורבקה
 רר שיתע עליו ופוקדת . העולם שנברא מיום רהשנמסר
 מתלבש מלמטה נהעורר ויעקב שלו. המטעמים באותןהוא

 דקולה שופר בקיל . יעקב קול והקול . ובתחטניםבהפלות
 . ךאכל לו ועש אצלו. ומהקיב אליו יעקב חטעעוררלמעלה.
 יין זה . יין לו ויבא עמו שנכלל כיון . בןה זהעכלל

 וירח אז הבא. עולם סוד הלב. שמחת שהוא ייןדטשומר.
 נח . ךברכהו העו*ם ותרגטים תפלוה . בנדיו ריחאת

 נכלל שיצחק כיון . רחמים רצא ודכל שסח והלברוונז
  לעשית שהוכט רתז ובעלי והנבורים רמחנתע אותן כל .ביעקב
 הדין מן יוצאין ישראל . שם נמצאים ואין נפרדודין.

 יצחק פני מאת תקב יצא יצא אך ויהי ובברכות.בשמחה
 מצידו. בא ועשו עליוטת. ובברכות בשמהה הזה ביוםאביו.
 טמעמים. דצא נם רעש העלם. טעשי סן כהטאותנושא
 ויאמר לאביו יבא  עדים מכין . מעטת למעון לשונוחורץ
 מכל רעים מעשים כטה האכל בדין יתעורר . אבייקום
 . מאד עד גדולה חרדה יצחק ויחרד מצאהי. אשרהעולם
 . בשמחה שהוא יעקב של מכל15 לרשרש יכול איטשריי
 . וחוצעים חפלווע בכמה שיד הצד הוא איפה מייאמר
  כשמוע . יהיה ברוך נם ואברכהו תבא במרם מכלואוכל
 צידו כי שרואה . טו' צעקה ךצעק אביו דברי אתעשו
 חה .  העמים שאר של והחילתע דגבוועם אלה מושבך.יוי' הארץ משמני הנה ל1 שאמר לאחר עד * כלו6 פעללא
 אחרע ללכת יעקב אה עשו וישמם הכל סן לוקשה

 רשה שבין דףמים באלה הלך ויעקב . המיד לוולקטרנ
 וישם . בהשובה שב . ממט להנצל ובורח . הבפור4םליום
 ישראל ידע או כפמ4. טם שבא עד . בצום נפשואת

 דנצכנים מקטרעים כרם . איש מאות ארבע ועמו באיטעשן
 בהפ*ת ומרבה לו. וייצר מאר יעקב וירא מיד להם.לק:רנ

 שטמל עד תו'. אברדם אבי אליד יעקב ויאמרונ-לקטנים.
 . לפני *הולכת בממקה פניו אכפרה אמר ני . ואוטרעצה
 עשרים והישים מאתים עזים . תו' כגחה בידו הבא מןויקח
 מזש רינו . נמלים שלו צד דוא כך עו'. נמיםעו'.
 על רצכב דף' . ווצה לאדם סמאל  שפתה שבשעה . נמלכמץ
 מ"עה בחלים. טטל שרואה מי שלמדט ורים טטל. כמיןנחש
 להעת עות חפר ואז ממנה. הצצל מלמעלה עליונקנסה

 ולא דובשי לא רוצה אינו יעקב אבל . *עקבאפמתשש
 ביום רשב אז עבדו. לפני אדטי נא יעבר לו %41סרעהךנו.
 פרד שדיי נעילה. בשעת מתי. לדרכו. עשודךצא
 . עלתשם ומכפר ליטתיהם טחל מייקב*ה . הקדושמעם
 . מהם פפרד הדיא במחנה דילך הדוא שהמקטעכיק

 נטע דעקב . בועב מה . בנט עם לשמח הקב"המבקש
 מםןע דמקךם שם ייא כן ש תו'. ביה לו יבןסכותה
 משמח ווקב'ה המקטע. מן ניומי הדי בטכות שרשבוכען
 ברוך . הבא 1'בעולם הזה בקילם חלקק אשיי * בניעם

 : ואנק אמן לשולםה'

3ססי6
 ?קמסך ת"ן תג'ס דגסק יו,יחות עיג'ו ותכסין ספת"

 יע:ו וקרח דדינ6 ערסי? פ5 וסכיכ ו"תסרס 3רחן6סי
 ו"וכ)? לי וס3י6? יעעתיס 5י וע:? 5'ז 5י ו15זסו6קר
 3גס זגפסט רחית6 3י? יפקכ 6ל 6תרסור3קס

 5יס וסקיימ . עלת6 ז"תכר' ת'ות6 5סזיתתסר רמית"
 תת)כס תתת6 6תפר ויפק3 ז'5'? תעפתיס כ6'גון6'סו ל6תעך"

 דו~ת סוסי 3סס61 . 'עק3 קע וסקו5 . ו3עות'ן53)ות'ן
 וימכ) )ו וינס 3סויס ו"תקרי3 5נכיס יפק3 ו"תערס5יק

 יין ד6 . יין 15 וי63 3סדיס ז6תכ5ע כיון 3ן6 דמו6תכלי5
 וירמ כזע ד6תי דפ5ת6 רז6 ז635 מזו זסו6 יין .זתגער6

 גמ וי3רכסו דס5קין ו3טותין 5)ותין 3נזיו רימ6ת
 6תכ)י) ד6יסו כיון רמתי 6יסו וכ)6 635 ומוירוג61
 . ~תעין הטוו ורונזין ותוקסין מיי5ין 6יסן כ35יעק3
 זיג6 תן גסקין ויסר") תתן שתכמו 6651ת:זרו
 י5מק פגי -"ת יפק3 '65 יג6 6ך ויסי ו33רכ6ןו3מזוס
 . ת5ידו כ6 ועסו פ65ין וכ3רכ6ן 3מחס 51 3יות%6יו
 . תעעתיס סו6 נס ויפס דט5ת6 תפו3ז6 עועגיעפין
 וי6תר 365יו 1ע6 ססזי 6תקין . עעטת 5תעטן 5'סגי?מדיד
 דכ5 3יסין פו3ז'ן כתס וי6ל5 3זיגוי יתער 36ייקוס
 . יו"ז פד נדעס מידס עמה וימרז . 6סכמג6 זק6ט5ת6
 3סדוס. ז6יסו זיפק3 תכ)ל6 65תפרס6 יכיל 65זס6
 6'סס תיוי6תר

 . ו3פותין 55ותין 3כתס 5יז ס5ז סה"
 כסתע . יסי? 3רוך נס %1רכסו ת% 3ערס תכ5ו6וכ5
 5יזו זס6 זמתי . ונו' 5פקס יי5פק 36יי ז3רי 6תפסו
 ס6רן תסתגי סגס 5יס ד6תר 35תר טז כ5וס סוס65
 36תריס 5תיע 'פק3 6ת פסו ויסעם תכ)6 5יסקין6 וז6 פתין דס% 161כ5וסין תקיפין 56'ן תוסכךיסטן

 ר"ס ז3ין 'ותין 63יגון 6וע ויפק3 תדיר 5יסו5קערנ6
 סו' 3תיו3ת6 ת3 . תיגס 65סת~63 וטריק . סכסוריס5'וס
 'סר56 יזפו כזין . סכשריס 'וס ד6תי פז 3תעגי%נרנהס
 ~תיגין תקערנ' כ5סו 6יס ח16ת 3%פ הנמו 63זטסו

 553ותין ו6סני . 6 ויער ת6ז יפקכ וייר6 תיד . 15ן5קער%
 זגעע פז . עו' 36רסס 36י 56סי יפק3 וי6תר .ו3עותין
 . 5פני טסעכת 3תגמס פגיו %סרס 6פר כי . ו6תרפיע6
 פסרש ותיסיס ת6תיס פ~ש . ונו' תנפס 3יה ס% תןוינן
 כמס ט61 נת5יס זיליס סער6 טו6 כך . ומ' נת5'סוט'
 ש 6רכי3 ומוס 65דס סת56 זפתי דנספת6 . נת5כתין
 . 3מ5תש נת5 זמאי ת* זתגיק וס"גו . נת5 כתיןסתס
 6סור וכוין . תימס %1תד3 ת5מפ5ס פ5יס גקגססתיתס
 . ופוק5יס זו3סיט 3פ6 65 ויטקכ . זיפק3 5מפערופוס6עסו
 3יוס ויס3 כוק ע3זו 5פגי 6זוגי % יפ3ר 5יטו6מר
 6תפרס זס6 . גפי5ס 3ספת 6יתת' . לזרכו פסו6100
 . פ5"סו ותכפר 5מו3יסון ס3יק וקכשס קזיס6מפת6
 . תגייסו 61פפרס וורג6 נסמ6 6א תקערנ5 דסס51כען
 מטפ ויעקכ . כתי3 מס . 33גוי 5מחדי ק3שסכסף

 . סכות סנצךס סס קך6 כן פ5 . וט' 3ית 15 ועןסכותס
 מה וקכ*ס . מקער% ?ת 6ספזיס 60 3סכות זיתטכיון
 סרוך . דמפ-י ו-כשא6 שמ6 %3י ט5קסת ח"ס .33גוי

 : אעק 5מן 5פאסס'



 י!12טה קיישישין ויצא פרשתזדקר הוהרלשון

 סתמ מיי6 ר3י חרנס וצ ס3ע ינ"ל יעק3 דיצא6(

 ד5 0סהם ו,רמ 36) 6יעתוס קו6 סהי סס סו6זורמ

 610 זהץמ ס61ף תקותו 61ל . ססתס 63 כי סס וילןדכת'3
 גסק 6תר סתעון ר3י נ( 6100 3תקוס הסכ3 דכת'3םס

 . סכע ת63ר יעקכ 65,1 דכתי3 זיסר") ד6רט6מכ))6
 תתן. ורעז6 זזינ6 6תר מרגס וי)ך זכתי3 6מר6 )רסו61!)
 3רט ז6יסו ש )3ית תע6 וכד 6חר6 זרסו6רט6

קדיס"
 רסו זגסי) ד( . סס וי)ן 3תקוס  ויפגט כת'3 תס
 תכ6ן .3קדת'פ6

 16)יפג"
 )תסגפ 3סי %3תתי0 זתתמכר זת6ן

)ל
 י)3סץ"

 3נין . לג3ס '3ית )6 ל6י מש' . נת)ין לס

 רטות"זיס"
 ססתס 63 כי סס וילן . 6גיכ!ו 3ו)6 כ5י6 זלסון

 ויגן 1כ! 3יתת6 סרסי0 לסתס6 גס )3ר )"ט ז6סירל6ח!6ס
 )ת)ל6 יסון ז%י)ו 6עי6% סכ6 תר6סותע. ויסס סתקוסת36נ'
 )י0 תתקין ותערוכית6 103 )תי3ת יקר 1לכ1סי דוס63טרס6
 ז6יסי 3תס וינית די)יס ש3וק . 35גין מתתקןטרס6
 61) זכתי3 . זק"מוץ תקןפ 610 ד6 . תקוסשת6ן ויסגע 6תר סיי6 ר3י ס( 0סו". 3מיףס ויסכ3 דכתילתתקין

 זורמ 6תר ד6ת כת0 ססתס. 63 כי סס וי)ן !ג[61ף
 ל'ס ל"עסר6 3גיןזס6

 ק6תי"
 'קר 36כי 6'כון 6לין סיקום ת36נ' 6)6 כתי3 )6סתריס 36גי סתר!וס ת"3גי ויקמ

 זכתי3 כתס . ע)6'ן ה3מן תריסר ד16ג1ן !ד[ ע63ןתרנ)6ן
 36גי חדגוון 6)ף תרימר 6לין ותהות %גיס עסרס סתש1(

 1)6 סעהוס ת%גי כך 3גין %גין 6קרון וכ5וץ !0[ססי)ן
 . תר"סותיו ויסס 11[ וה6הנן תקוס סו" 61 סתקוס36ג'

 ת6י !'[ תקוס זסס61 תר6סותיו 6)6 . דת6ןתר6סותיו
 6)6 . )6 ריסיס תשת זסוי כת6ן תית6 6י .תר%ותיו
 ססרין )6ר3פתר6סית'1

 זפ)~
 5פון )סער %כין ת)ת

 61001 תזרמ )ססר ות)ת דרוס. לםסר ותלת תטר3. )סטרות)ת
 . ססו6 3תקוס ויסכ3 וכזין וה[ 103 )"תתקג6 ט)ייו:ותקוס
 1פ) ןסן סתם6 . 3יס סכי3 תהן 3יס. סכי3 ערס" ז%תקןכיון
 1)6 6תמזי )י0 דס6 סתסס ע) ויס3 3יעקכ כתי3ד6

 כש3 ו3ג*כ 6100 3תקיס ויסכ3 י6 וס) .)6חר6
 כ)מ קדיסין 36גין תריסר 61)'ן ו( ססתס 1נ6 ססתסחרה

 וו35ס ס"תי 6סר סז6ת וסה3ן זכת'3 %נ6. מד6תע3ידו
 6תכ)'לי 6כג'ן תריסר זכ)0ו 3ג'ן . סטת6 ת6' 36ן. )סווך'

 דכת'3 י4[ תגסון )טי)6 ז6יס' . ט)06 קייס6 מז363ג6
 - 6לסיס 3ית 'סש ת35ס סתת' 6סר סז6תו3%ן
 ססתיתס תניע ור6סו 6ר5ס ת351 ס)ס וסגס דיוןלםח(

 יעקנ וכי ויח)ס מזי ת" י5מק 6'רוט'
 ז6 ו63תר ט)וי 6הב)י 3מ)ת6 ד6כסן ס)ית6 ז6'סוקדיס6

קז'ס6

 פהד חייא רבי . חרנץ וילך שבע מב4,ר יעקב ד'צא"(
 שואף מקיסו ואל הטכש ובא השמש חרח נןואמר

 זר השמש חרח אבל . נהבאר הכתוב וה . שם הואערח
 להרן, הלך כאשר השמש ובא [6[ שבע בבאר הי' כאשרתקב
 דצא ץרח שואף מקהמז ואל השמש. בא כי שם וילןשכתוב
 יצא אמר שמעון רבי נ( ההוא במקום ישכב שכתובשם,

 , שבע מבאר יעקנ ויצא שכהוב . ישראל ארץ שלמכל14

 שם. ורהז שדין מקום חרנה. ילך שכתוב אהר. לרשותוהלך
 ברשוה שהוא אל לב"ע הגיע וכאשר אחר רשות שלארץ

 רשות שנםל י( שם, וילן בטקום ויפגע כהוב. מהדקדושה
 לפיס צריך באשתו שמתחבר שמי למדני מכאן .בתחלה
 בשביל . אצלה ילין אל לא ואם בדביים. לה ולהסתיקאותה
 השמש. בא כי שם וילן אעם. בלי כאחד שלדג! רצוןשע:י'

 מאבני [ג!1יקק בעם ממתו לשמש לאדם לו שאסורלהראות
 למלך יש אם שאפיל1 לסרנו כאן . מראשותיו וישםדבקום
 5ד תכין ץצבירה . בהם לשכב כבוד ומלבושי זהבממת
 ירח שנתוב כסו . השמש קא כי שם ץלן וג[ שואףמימו ואל שכדעב . שאכרנו מקומו דיא זה . מקום איזהבמקום. ויפנע אמר חייא רבי ס( ההוא. במקום זישכב שכתובתכין. שר,יי במה וישכב שלו את יעעב . באבנים מתוקטעממה
 יעא אבני דש אלה . דסעם מאבני אלא כתוב לאהמקום אבני דג!קום. מאבני ויקח בא. לו לדאיר שהריבשב4ל שם.הוא

 ולא דסקום מאבני לפיכך . אבמם נקראות וכ4ן !0[נזית אבני ורבבות אלף י"ב אלה עשעע אבנים. עשרה שטעיםי( שכתוב כמו העליונות. אבנים י'ב שדע !ד[ מובותמרנליות
 מראשותי, ץשם 'י[ שאטרנו דג!קום תא זה . המכוםאבני

 [ו[ הדיא דג!עם של מראשהעיו אלא מי. שלמראשותיו
 ארא 5א. . ראשפ תחת שמניח כוה תאמר אפשרטראשותיו. מוי

 . צפץ לצד אבנים שלש השלם. צדדי לארבעהמראשותע
 והמקום מזרח. לצד ושיש דרום. לצד ושלש סערב. לצדושלש
 . ההוא במקום ישכב ואז !"[ בהם להתהקן עליהםדועא
 יעל !סן השמש . בה שכב מי בה. שכב רסמה שריכנהכיון
 ולא רממה ראויה לו שדרי דג!טה. על ישב ביעקב כתובזה

 כבעב ולפיכך . ההוא בטקום ו"טכב כבעב זה ועל .לאחר
 %% האבנים ישב שכ4 לפי . דנעם מה אבן. להןירא מצבה. שמתי אשר דזאת והאבן שכתוב אחת. לאבןנעשו כ* דקדושות אבנים י'ב ואלה '( דחטם,פ. ובא דשמשתרח
 שכתוב וי[ מדן למעלה והיא . עליונה קדושה אחתבאבן
 : אלהים בית יהיה מצבה שטתי אשר הזאהוהאבן

 רשמיסר יניע וראשו איצה כוצב ס4ם ורנה דידזלב:"(
 יעקב וכי ייהלם. וראה ביא יצהק א"רתו'.

 קדוש ובכקום אליו. נגלה בחלום שבאבוה מובחר שדואדקדוש
ה!ה

 41 ה( רכ: פקיד !( י*ח פ'6 1( קיו י4 :( -ע דף י( ק-ו דף ג( 6' ק0ית מ קט1. ע 6( מקומותטראה

 קז_
 ד:זן:ךזיך

 התפארת מדת שהיא יעקג קרושת שירש להגין הפרשה לכל הקדמה כמו הפ חייא רבי יכרי 61[ ויצא.מעפשון
 זטקו שנקרא"

 והייוו רשמש נא בי שם וילן כענין ה:טש וגא ורורש מרין המשפט טקום רילכות למרת היינו חרנה דילוענין
 שלה. הכגור כמא עפ הקדושה השגינח פקמ המלכות מרת על רמו שהסקףפ לעיל גנזגר הייט !1[ חמלטת: קטר כעא ,פל האורותשאר על רסז !0[ ישעיון שגפי ישב כנגר שהפ ריטל15ת כבוד כמא של אורות ישכ על רטז !ז( : המלגות מרת על רופו ושמקוסו לעילכנזכר הייגן [:[ . ניום חט1ר שהתשמיש לארם רמו מנאן ~מוד שיש אומר לכן ה4יא ר' כמו האמות הודזגות שנין ע4 השמש גא כי וילןדורש שמ:ון יכי גס !ג[ . אזרו גה ולהשפיע לה:דוג פי' שואף. מקומו ואל וזהו . בהלבגה אמ שטשפיע השמש כמו :מלכות תפארתהורוגות
 גאור פי' [י' ארת בה 4השפיע התפאות מרת הייט הופטש עמה מודוג או ישירון  שבמי הי*ג עפ רשירה רבוקה השכיבת כאשר כיןט[ : עליהס תשרה *השבינה ישורון שבפי דץשב של התליפ שטתיה כמו הייט א[ : לנצח נ?מריפ יהיו ישהען שבפי הי*כ עטואן,וכינה אורות הי,ג חיבר המשכינה של למראץ11תי1 יה 1![ האורות! שאר כל ולא אורות הייב רק לו גירר כי חגני כל ולא מ*ובוי כתוכולכך

 : גנפיה תהת כלם הכוללתהשכינה



 הזהרישון ויצאצוהר קודשלשוןפ18
 היה לא הדיא בזמן "עקכ אלא . בחל1ם אלא ראה לאהזה
 אשה שנשא לאחר ריי תשא5 ואם 'י6[ קים דחה ויצחקנעעי.
 ועל . קים היה ויצהק נרם. המקום שם בחלום. ואראכתוב
 השבטים. עם הקדושה לארץ שבא ואחר הלום. בו כתובבן

 ארהים ויאמר כ( וכתוב . וט' קקכ % אלהים וירא"( כתוב [.כ, שמחה הבנים ח*ם הבא עיית להםוד,טלימה
 שהרי הלום. בו כתיב לא כאן הלילה. במראהלישראל
 מהו ארצה. טוצב סלם הצה . היתה העלענה אחרתמררנה
 יסור עוא . ת*יות בה הטדרגות ששאר הסדתה ע%ם.
 להתקשר בשביל הוא כך . השמימה סניע וראעע [ינ[העילם
 אלו . בו ויורדים שלים אלהים מיאכי טצה ויחעמו

 כאשר הזה. במלם י.רדים שלים שהם ד14מ1ת כל שלדהשרים
 וכאשר ,ס'[ השרים אלה וע51ים רסלם זה נשפל חומאים"פרא5
 השרים וכל . הסלם וה נתעדה מעשההם ממיביםישראל
 רסדם. בזה הילה הכל שלהם. סמשדה ומתבמלה לממה.תרדים
 ראה כאן וסי[ והק המלם נעשה למפה יורדים כלםוכאשר
 ? - האומות שאר ומטשלת עשי מבחצלת בהלובריעקב

 האנענה קשר יעקב ראה כאן ט'. עלע נצב ה' רדץנדץנ(
 באדום אין וםרך 7( וכהוב עלי* נצב ,יי[בהץד

 סלם על יחד כלן מתקיכתת דגודרטת שכל ראה ך"( מלךנצב
 הדוא סלם  שנתן ולפי אחר. בקשר כלן להתקשרההוא.
 אביך אברהם אלהי ה' אני ככרעב וסז צדדים עניבין

 ימין ידדים .שני הם אלה . תו' הארץ ייחקואלה*
 להיוא . יעקב על . עליו נצב ה' טצה דשא וטושמאל
 ,ג5ן ביניהם רעקב ושמאל ים4ן . קדושה מרכבההנל

 אביך. יצחק אלהי כתוב ולא . יצחק ואלהי אבזאברהם אלהי ה' אני וש"כ . עסהם שתתקירוהשכעה
 ונמ באטצע שהוא נמצא . באברהם בו שנתקשרשנתן
 סרכבה הכל דרי . עליה עוכב אתה אשר הארץואהשכ
 וראה טא שבאנות. מובחר שיהי' ראה וכאן וננ[ קהשהאחת
 אביך. אברהם שכתוב אחד לצד סקושי 4הם. ערבקצדדים לשצי שסקושר נרמז כאן . יצחק ואלדע . באמצעדצא ל-אי . אביך אברהם שאמר כיק . אביך אברהםאלהי

 תו0פת וצדק. ואלדף שכתוב . אחר לציומששר
 . הצדדים לעגי נדבק שרעקב להראות . יצדק אצלאש1
 יתירה. בהתנלות הענין נאמר דא אשה נשא שיעקנוטרם
 שנשא ולאחר התורה. ררכי שטבין למי ברוג6הונאטר
 יקרא מזבח ע4ם יצב זש"כ ברתנדות. לו נאצאי עעליךאו8ה
 נעעע~ם שלא מי לטדט טכאן [כי( "שראל אלדף אדלו

  נוטעלם שדוא יעקב. כן חין למעלה. נואעלם לאלממה
 שנשתלם תאמר ואפשר . גהתנלות לא אבל ולמטה.למעלה
 הרי תשאל ואם אח"כ. שףשתלם ראה אלא לא. ההיא.בשעה

 סהז ל6 ותג6 3ססו6 'עק3 6)6 3ה)ת6 5)6 חמ6 )6ק7יס6
 תית" 61י ו.6[ קייס סוס וי5חקגסיכ

 67תגסיכ )כתר וס6
 יע) קיזס סוס וי5מק נריס 6תר תיון כח)וס ו6ר6כתיכ
 סכסין עס ק7'ס6 )6רע6 67ת6 ו)3תר ח)וס 3'0 כקיכז6

 גקיכ ןיכ, .סתחס סכניס ו6ס ס3'ת עקרת )סיןו6סת5ס
 6לסיס וי6תר נ( וכתיכ . ונו' יעקכ 6) 6)סיס ויר66(

 7ס6 . מ)וס כיס כת'כ )6 סכ6 0)')0 כתר6ות)יסר56
 תסו . 6ר5ס תו5כ ס)ס הסגס .. סוס כ)קס 6מר6ת7רנ6
 יסו67 וסו6 . ת)תן כיס דרנין 7סמר זרנ6ס)ס

 )6תרירמ סו6 סכי ססתיתס תניע ור6סו וינןדע)מ6
 6)ין כו ויור7יס עו)יס 6)סזס ת)6כי 1:גס ויי[כס7יס
 כד ס)ס כס6י ונחתין ס)קין 67יגזן עתין 7כ)מתגן
 הז וסי[ מתגן 6יגסו וס)קין ס)ס ס6( ת6יך חט6ןיסר6)
 קיזמ6 ס)ס כס6י כ)6 7)סון. ס)סגות6 ו6תטכר )תת6גהתין תתני וכ)סו ס)ס ס6י 6סת)ק עוכ7ייסו רתככרןיסר6)
 חת6 סכ6 [ס'[ קחת6 ס)ס 6תעכי7 )תת6 כחתין כ)סווכ7
 : - עמין 7ס6ר וס)יגו65 7עסו ג)ס:ות6 כח)מיסיעקכ

 7מסיתטת6 קסור6 יעקכ מת6 סכ6 . ונו' ע),1 ג5נ סו ןדענואנ(
 כ76וס 6.ן ות)ך 7( וכתיכ . ע)'ו ג35 וייוכמד

 ססי6 ע) כח7 כ)סו ק"תין דרנין 7כ) חת6 וימ[ ת)ךכ5כ
 ס)ס ססו6 67ת'סיכ וכנין קסר6 כח7 כ)6 צ6תקסר6 .ס)ם
 טסרין תרין גון ין 1' ער4 י5הקו6שס.

 כיתי~
 [ג"[ כ~וייסו ויעקכ יסת6)6 יתיג6 . ק7יס6 רתיכ6כ)6 )מ0וי . 7יגנקכ ע)יס . ע)יו נ5כ ס' וסגס 7'6וכת6)16כ[

 6)ס' ס' 6גי סס"7 כיגייסו )6תקסר6 יסר56וכגסת
 . 6כיך י5מק 6)סי כת'כ 1)6 י5קק ו6)סי 6כיך6כרסס
 כ6ת5עית6 67יטו 6כתכמ כ6כיסס כיס 67תקסר7כיון
 רתיכ5 כ)6 ס6 . ע)יס סוככ 5תס 6סר ס6רן ו)3תר[גנ[
 מד ת6 . 67כסן ס)יתו 7יסה מת6 ןסכ6 ,גנן ק7יס6ח67
 )תרין דקסיר 6תרמיו סכ6 י5חק וה)סי . כ6ת5עית66יסו ו67י . "כיך 6כרסס 67תר 7כיין 36יה 6כרסס6)סי
 6כיך 6כרסס 7כתיכ מד )סער6 קסיר . )ון י6מי7סערין
 ת61פת יגהק 61)סי7כתיכ 6ומר6 5מסר6וקסיר
 ססרין )תרין 6מי7 7יעקכ )61%ס . י5מק לנכיי6"ו
 ו6תתו . יתיר כ6תנלי6 6תתר )6 5תגסיכ )6 7יעקנוע7

 67תנסיג לכתר 67וריית6 16רחוי 7י7ע )ת6ןכ6תנ)'6
 ויקר6 מזכה סס וי5כ סס*ד . כ6תנ)י6 )יס 6תתרו6ו)י7
 6ס5לס 7)6 ת6ן 6ו)יפנ6 מ0כ6 וכי[ 'סר6) 6)ס' 56)ו

 67סת).כ . יעקכ ס6כי )עי)6 6סת)ם )6)תת6
 כססי5 67סתלס תית6 ו6י נ6תנ)'6 )6 %) . ותת6)טי)6
 50 תית6 ו6י . זתג6 )כהר 7יסת)יס מת6 6)6 )6 .סעת6

 6)5 וכסן ה)ך 6סר 3ג) וסתרתיך עתך 6ככי וסכס כתי3 אלא ונס( הלך אשר נכל ושסרתיך עסך אנכי עצהכתוב
 הסנהות6עצהשנחת

 ג'ג * פוג.ס 7( ש 7ן נ( פ" א ט )" ג"ס" 6( מקוטותכיאה

 הזהרזיו

 , ישוריו ,שבפי י"י על ה?ה בעולפ ודשכעה השיאת בעטר השמחה עניו פ" 4נ[ י יצחק אצל או היהה ודירהף השנעח "שיז" ודקר4י

]
 עגין הוא ה,8מיפ סן להזמוד בא 48ךאטקך ומה למלכוח* ומשם להיסור הושפע נשפע  ש*פמנו לעולפ המו ושפיפ .  השמיפ עפלההקשל פי ]יו[ : הקרוקוה ורמאכזנה מלכות לפפירת חי בבחיקון שהן העליזטג מ0פירות הואפע פיבר יוה ואעל העיד פ8ירת על רמו מנ[

 דעזקשרוח שראה 48 ףז( ישראל: עגיר הקדהצה להןכינה שפע להשפיע כדי מהו משפ: שפע יונקיפ לתיותפ פי' ,טן : כ*אתד שניהפהווקשרות
 כאן ודורו8 . מלוה בצ*ב 4קרא למלכות להוופ(ע 4המטשלה הגה 4מש*ג בששן נהפלא חי0וד באשר 48 ,ע8 היפוד: סשירח עפהמפירות
 ואפע לו לםלא בהיסצד דצאזקשרחן הפ8ירות על מרסט הוי"ה 91 היפוד. על 48 חסלם על נצב הוי*ה שר*את מחשמעוהו עליו נצנ ה'והנה
 ביו, ה*מצד עפ נאזקשרות הסשירות בל וה בשביל שצם פ" יפ( : מיך נצב בבח4 הימוד ספירות נקמ4ה ע4ץ כי נצב ה1841ן נוברולכך
 מרח היא יעקב מדת כי ע6[ שמאל: וויט הצהק שין היינו אירחפ כי 1ג( ח:נורה: חסד האט ושטאל עאן חצדד*פ ב' בץ ומתעךשעומר
 כיון עגו אביך: יצהק ויא חביך אברהפ ללך ההפד מרת לצד עהר שגז[צה ניון 48 ,גט ענורה: אפך המדות מן פ1חנבח שאתיאהרחמיפ
 פשטש א*ב ןנ0( ? לחמר יוהר טטה שטרתו בשביל והאט אסה על רומו **ל שפ ]ג7( ? עמהפ טאף8רמ חפלטת פיפ שי4א ח4צץששפ

88 8 ש אימ *   8  9  : 



 181פ קודשישין ךיצאחץר הזהרלשון

 ויפסנ פכיי %סכק % ריי"מ ונפירו  וק3א%נטת6
 ע)% נפ)% %ל פ)ת6 3ס"י ליי וילעריי נכלתס%לין
  סוככ 6סס 6סר %רן 6תר 6% רכי 8( . ו"סת)יםפו
 ת"תרס 6תצרית סיך . פרסס ת' ע) סרסס פ' ו"יסייסר") 6רן וכי יסר")  6רן  לו  סנפיפלי תלתו  תגן . וגו'פל"מ
 פ%5 "מר" "רן 6)" תמותויוית3ס

  קויס"
 6ית

 פתסק לוייר6ולסון רמיתות" 3נין ליסר") ק3"ס )0 י"חטין ,טןפיס רעסנ ררג6 ממוס  ויי6 6סרי  ס-6לצו6רןי
 %וכר"

 ו"קרי תג5". )סון 1ל6נג6 5-סון
 מייס6רן

 ס"י כל וכי  5פר מליסי ל6 ס' ופלי  נ, "תר ו6ת כתסרעתי )" ו"גכי ת6י ")" ירע ד)" סו6 תיוי" וכי יי . יועתי % אגכי ונו' %ן וי"תר  פסלתו יפק3 ריקץג(
 1)" )י"תנלי

 נוסי תמות ו)תימ) "נ"כי )תגוע ,מתכלנ6
 תמות פ") %" כ)חוווי וסוס 3נין . פ5יס )תסוירסכיגת"
 וסכיגת"גרסוי

 תיו
 ואר"

 תלס סזס. סתלדס גור6 תס וי%ר

 מס "יסו. ססרין לתריוי"
 גור"

 ע) מו . סוס סתקוס

ססו"
 וק6תר תקוס

 כקותית"
 קדים6 ק"ת6 6ת ע) ומו וכח

 מ6 מז . סעח תרי ו"יגסו %פשנ 5"תכע65. כפיד)"
 6ין נעע )מסוי זס "ין "לסיס 3ות % כ, זס "1ן "ייןגחן
 ןכפ[ "5סיס כית 6)6 "יסז )"1 ועיס קיו6 53פהי. )6מתכ%זס

 פכל  כרכחן  לימ ול5רק5  פירין. לימ ולתפני  כימליסמזס6
 מפר  ווי ימ'ר . גופי רכל סרפ6 סו6 רס6י . גופ8סייסי
 תרט" ע6י וגוס" תרפ" ד6ססתיס.

 3רכ6ן )6רק6 "יסו

)תת"
 3ית 6ם כי יס 6ין וכתיכ גתת6 %[ ססתיס סעקיוס וכתי3 5סי65 6מי 5סת6 ו6תיד 5ם"6י %י .
 גול" תי 1י6תר 1,קי6 יעשד ()1(6)סיס

 כם6 וכגי סזס. סתקוט

 )עי65 ס5יס גיס לתסוי וינן ו3תז 3ייך" תסנמן)"
 רכייכ פיי מנ6 יסווס 5ןני יומי רכי  ס"י) תכי6 ד(ותת6.
 ר5יסו רי6יר מפ6 ק6 תיי זהז  ינדקוס נורי פפ וי%רויירפ

 סליחו מפ6 לי *פרמדי
 רתסיזנוסי

 סכקז רמומ קרס5

 סרנומצ *?5י סכי 6י לימ 6פעי נורי. 6י4יי סכימסליתוס5 רסיי %ר ינכל  יפי רלפיל5 כגוונ6  5פרנסכיי
 ס)ימות6 דסוי 3"תר ")6 ומי5ו 5ית 5י  "תר סלימ יל6רמילו
 יריו רכעינ  נוה6 "תקרי סכ"ץ ס5יתות6 וסף 6תר ו)כ5סכש
 : מכ"ת סליתות6 מהסור ולית וכ6תר . לצצזור"ין ני רס5פר  תתסתע . 5יר"יו תמסור 6ין לי קיוסיו ס'6מ

 .גונ ומפרלי  עתו' ")סש ,סיס 06 5"הר לרר .סק3 ןיויריס(
 ,ת5י קן"ס ליס %פת ס*י רכל  גיון יסורי5יר

 .עק3 "תר ")6 תו'. יעתדי 6לסיס .?י'  "0  ר5פר  סיפיןל6
מ%5

 מ)תג"
 ו6ס קסוס )6 חץגייסו )4וס טגייסז והלתין .

 60יתקייס
 יופג"

 "5סיס .סין 06 6פר ומ*ד סו6 קסוע ומ)ת6
 ס' יי' %י נק % 3סלוס ומ3פי וה)תג". כתס וגו'פתוי
 )6תר וכלף רגמל6 תתכוע6 כרכל תמך 6ס6 6ג6 ל56סיס.5י

 תתר(ור6 כקדתמז6 סו6 ינס כל" 'שיי נ6ת5פימ6 ר6"?ו יסר56 הוי ת6 %סש ו%ךיד"
 )יס ריתסי י)גתר . . וכ)"

 דכתי3 תסתע ו)סו 8ו4ך לס*י  61תסיך גנץתגיס

 לשלם יעקב 4ן טרה לא ושמירתו דקב'השהוגהת
 העליץ בעול6 אבל הזה. בעולם לו שצצרך מהבבל
 שוכב אתה אשי הארץ אסר אבא רבי 6( . שנשתלםער
 ארץ וכי . יושראל ארץ ל1 שגתקפלה טימד תנן תו'.עליה
 טמימה נעייה איך פרסה. ת' על פימה ת' שהיאישראל
 ל1 יש קדושה עליעה אחרת ארץ אלא . ר~יזיוונתקפלה
 יעקב מדרנת תחת 11?א נקיאת. ישיאל וארץלהקב"ה.
 אהבהו בשביל לישראי הג4"ה והנח.לה (גון עליההעוטר
 ע9יאת מדכלי עליהם ולדגן 1לוגהינם עמהם לרוראותם.

 : דויםארץ
 . ירעתי לא 1חצי הי' אבן ויאמר טשנתו יעקנ ךיקץנ(

 לא ואגבי נוי אלא ידע. שלא פלא זאת ובי ''
 זה בל ובי אסר חליתי. יא ה' ופני  נ( שנאצשף בבן .ירעתי
 תחת נכנם ולא בפו שיצה לפי . בשלמות להיותהשבינה כנפי החת ולנטם אנ'בי. לרעמ רנבתי ולא ליבהגלה
 רבר דתה. רסקום מדא מה ויאטר וחרא מיר. השנינה.בפי
 על אהר שפן הזה. הטקום טרא סה שפנימי בשגי יובןזה
 וקיוש. ברית אות על שני אופן ןכי[ תהלה שאמר יהוא םטק
 אין בטל. לההת זה אין אלהים. בית אם בי זה  אין אמריכת1 אחר הם אבל אופנים. קצי שהם ואעשפ בטל. להיות לושאין
 ןכסך אלהים בית %לא הוא אע שלו קיום בנפו. לרגצצאזה

 טכל ברבות בו ולהשפיע פירות. בו ולעשות בולהור*מש
 שער חה זש'ב המף. כל של השער הוא והה הצף.אברי

 ברכתן להשפיע דיא שער בח-אי. דנוף שץר זההעשמים.
 שכהצב לסעלה רבוק . לטמה ודבוק למעלה רבוקלמטה.
 בהע אם בי זה אין שכהוב לטמה דבוק וג[ רופמים. שערןהה

 וד4צשים ריה. המים מרא מה ויאמר ויירא וע*ב 1)6(אלהים
 למעלה בשלטת בו להיות '!3[ שבו בהכבוד פשניודםאין

 שדוא שאמר ראה סה . הזה הטקום נח-א מה ויאצש4יירא שכתוב מדו הזקן יוזדה לרבי יוסי רבי שאל תניא י(יטטה.
 שכיח שדך' רקרושה ?שכעה ש1רימות שראה לי אמרמרא.
 זה שנמצא טים ובכל ( י5 שלמעלה ברמיון הדצאבמ9:ם

 חוגומו למה בן אפ לו אמרתי טדא. נייאהשלימות
 שהשלימות בטקום אלא נורא אע לי אסד שלים. ולאדחילו
 יר*צ שכתוב מרא. נקרא שכיח ופהשלמות טקום ובכלשכטה.
 בי ש*מר טמה נשמע בך "יראיו. טרגצר אץ בי קרישךו ה'את
 י עזכיח השלסהע שם 'סרוצר ש%ז במקום כי י מחיראין
ש נרף ץי ךידרס(  תו/ ושםרני עסדי אלהים מוה ש 

 מדוע לוהקב"ה בך.הב5יח כיו7שכל תידהא"ר
 יעקב אמך אלא עו'. עמדי אלהים יהי' אם שאמר האסין.לא
 ואם אמיתיס. שאעמ ומרם אמיתים והחלונצתמהם חל%תיחלום
 אלהים עי אם אסר יע"כ . אמת חלום שהוא אדעיתקיים
 ה' ווץ' אבי ביח אי בש4ום ושבתי שחלמתי. כמי וע'ץמרי
 לטקוס רמתלקם כי ממקיר ברכתן אמשרך אני לאלהים.לי
 ם% ;)י[ באסזע שיצא "שראל וראה בוא אלהרם, שג9ךאזה
 א,ע שדגיע ולאהר רנל. של טטקו תחלה השפע כלעא
סריוצביסי. נשמע נך ,יק הוה לטקום מנצו וטמשרבה סוזיאה הואהשפע

 יי  וו י( עזט איי ד( ייג 6 סע5) נ( ו4ש. נ( וי היקיס '( סקומקכיאה
 הזדזרזיו

 שתש המלפח מרח  והבין שרשיג ,כק : יעקב מרר~ת תפארת ספירת תהה שחיא מלטת ספיית שמקויה חקחשח השגיגה היינו;ט[
 ראמיפ נששן חודופהפ עשי ורק פרא כוראי דצא הצ4ה בלי אדנשי וכן נורא 1צא אר81י כלי ה-4ה בי ,ג"ו - והחן המששפמקופ
 9גקרא חפארת פן רש*ע 4קבל %( ביה. לשגת אדם גתפארת שכתוג חיצ אלרש בית *גקראח המיכות במרת להטעג פי ;גפ(לעזל~:
 בההיחדוח 8י 1)ג( : הברית פפר ולוןית אשה 4קחא היסור פרת של כהכבוו פי' %ג( אלהיפ: כית שגקראת כטלמת 6"8יץ ,%י9טוט:
 ה*אית פ*ירת היוו )י" פפא; שלג כמו הייפ זה בלתי שליפחזני נקרא וזה הקרושה השפש שר גר המשפיעות תפשירוח עפודשילבית

 ? חמלכות למרה;)מ



 היהריטין ויצאזהר קודשלשוןפפ1
 וכמו 1)'( לאלהים דנל ואח"כ בתחלה. ל4 ה' וווהטהכהוב

 אטש:ך אני נם האלה.כן כלדגצבות לי יעשהשאלהימישברר
 וי,ו בו הכל של קשף ואהנר . דנרכא אותן כל ממקומי*

 בטדרגתי אהיד כאשק אבי. ב"ז אל בשלום ושבתיאימתי.
 בשלום 1)"(1שבהי אבי בית לתק( שלום בטדרנהשל יושבואהי'
 בית אל בשלום ושבתי ד'א לאלהים. לי ה' ודוה ואודיקא.
 ל4 ה' והיה אשתלם שם הקדושה. ארץ ה4א שם כיאבי.

 כראף. אחרת לטדרנה זו ממדרנה אעלה הוה במשםלאלהים.
 אם יעקב שאמר מה אמר חייא רבי . עבודהו אעבדושם
 . לא בהקב"ף. האמין שלא תאמר אפשר עמדי. א"היםיהיה
 יטנע ההוא וחטא יחטא. פן בעצמו בו האמ4ן שלאאלא
 לא ולמכך מכנו השמירה ותסיר ב41ום. ישוב שלאאותי
 כאשר רחמים אפיל: . לאיהים לי ה' והי' ב?צטו.האמין
 לפניו ע.בד שאדף' לפי לריו. נגדי אהזו אחשב בשלוםאשוב
 כאשר לדין. נצרך אינני עתה יעקב אסר אחא א'רהמיד.
 לא יוסי א"ר ()ען בו ואתקשר בדין אהכלל אבי לביתאשיב
 נצרך דין עסדי. אלהים עץ' אם עהה אמר. כך אלאכן.
 שאקתב כיון אבל אבי. לביה בשלום שאעןוב עד לשמרנילי

 להכל4ל נאמן בקשר ואהקשר בדין רחגרם אכ45לבשלום.
 הזאת ואבן . אחד קשר דנל ידי' אז שהריי . אליים בעז יהי' מצבה שמהי אשר האת דהאבוק : ביחדהכל

 לפי 1םומכד. מלמעלה ותהברך . ומשמאל מ4טיןהתברך
 זו הזאק. ודאבן אסר יהודה רבי ,( מדגל מעשרואותן
 בית נבנה ועליה . דהןלם  נשתל שמשם שתיה אבןוףא

 אבן והרי . אפשר איך זה דבר אחד ידצדי א'לדמקדש.
 העלם.  נשתל ומטנה היתה. העולם נברא שלא ערשתיה
 אל כבית ש*עקב ועוד עתה. איתה יש' שיעקב אומףאתה

 אברהם וראה בוא אלא .. בקיושלים היתה דחאתדךהואבן
 . בעולס רבעו של דייבות חזדיע שרצ"ת. תפלתהתין
 וישכם שכתוב ותו כראף שלה בצזקון הדדא לשעהחזתקין
 שיש בקןלם ווידיע מנחה. תפלת דהען י?דק בבקי.אברהם
 התקין יעקב . העולם את וררון רהליל שיטל דיין ישרין

 התקין שוא מה שדהקין זו תפלה ובשבי ערביק.תפלת
 . ואמר עצמו שבח חשן בענהי . נראה יזה משדםאדם
 לא הדיא שעה שער פו' מצבה שמת* אשר דחאתוהשבן
 נמטי אחרהאמה

 שם אשר האבן את יוי 1ל%יכך ה6(
 נפולה שיעהה מצבה. כרז מצבה. אותה ו4שםמר(איתיו
 ררבר חולה ביעקנ שידי ,מכן ראשה על ןמן ףצוקוהקןנאהע

 : דהמלם בני מנל עתרלע%אז

 רגורהכצזרי

 של דנוף זה חרנה. ףלך שבע מבאר "הך דיצאנ(
 נבנס יעקב ,תנ, שב'ע בא"ר דועוהמחשבה

 נצרך ע ב"סונה שנדבק וכיון האגוזנד. של רזאתקהתחרה
 אחרעג עתפהה נשטר ולא נכנס אדם הק בשמםיצש בשיום שנכנון אבותע. שעעזו הזא במשם להבוץ6

 1כתפ 1)י( )")סיס כל6 %כתר כקזתית". לי ס'וסיס
 ת:'ך 6:6 6נ" מוף סכ"ן 6)ין כ) )י 1טכ? געיד 'ס6ך,)?'ס
 קסר6 ו6מנר כךכ6ן 6ינ1ן כל וי)' מ6תר)יס

 וכ)"
 (י'1 ניס

 :ב)יס י:כת' (יק( חכ' כיח )תקגח וס)וס נזרג6 'ת'נו6ס6 - ו')' נזרנח "ן6 כו 6נ' נית 6) נם)1ם 1כנת'6'ית'
 כ'ת ה) ככ)1ס י::ת' י.ה )מ)סים )' ס' וס" כויןו"ק6.
 )' :' 1סיס 6:ת)'ס תטן קו'ס6 6רע6 ס61 ותתן6כ'

 ך6 תורנ6 6ס)ק ו6 כהתי)6)סיס
 )ורנ"

 '16ת. גוק" 6מר6
 06 יעקג ו6פר %' 6תר ח"6 רכ' פ%חג'ס 6פ)ח1תתן
 . )" נקכ*ס סיתין ו)6 תימ" 6' טמו'. ח)סים'סיס

 'ט:ע ח1כח 1?ס1מ חוכ ולת6 כנרמיס כ'ס סירין י)66)"
 )6 כך וכניז מניס גסיר1 ו'סת)ק כ:לס 'ת1כ ו)6)יס
 כו רממ' 6ט')1 . ל6לסיס ל' ס' 1סיס כנרעיססית'ן
 קמיס סלמ ו6ס6 כנין )ויג6. )קכ)' 6:י' כס)סחית'כ
 כו לוינ6 שסריכג6 )6 ס:ת, יטקכ 6תר מחח 6"יתויר
 ל6ו י1סי 6"ר עע( כיס י6תקסר כויג6 6תכ)י)ג6 6כ6 )כית6'ת1כ
 6נסריכנ6 ויג6 עתדי 6)סיס יסי' 06 סכת6 6טר 6)6:כי

 6כ" )כית כסלס ו6יתנכ עו )י)גסר6
 ו6יתנכ כי1ן 6כ)

 נקסוך6 61תקסר נויג6 רחמי 6תכ5')%כס)ס.
 טסיתני

 )6כ))6
 כחדכ)6

 . ה)סיס נית י?יס ת%ס סתתי 6סר סאמ דוץאבן6(
 %ן 1סחי . חד6 קם1ר6 כל6 י% כוין וס"'

 תיתיג"6תנרכ6
 כנין 1מתת6 תעי)מ 61פנרכ6 ומסמ)6

 ו סז6ת 1סמנן %ר 'ס1וס כ(רכי רכ)6 מטסר6ו6תן
 כי 6תכני 1עלס . פ)ת6 6סת'ל ומתתן כת'ס 6נןס%

 6גן 1ס6 . 6פסר 6יך מ)ס ס"י י1ו6י חו 6") .תקוס6
 . ט)ה6 6סת*5 יתיגס . כות פ)מ6 6תכרי ל6 פופפיס
 56 ככית דשקנ 1ת1 . ססת6 )ס סו* ויסק3 6תרמ61פ
 . כפל% ות6ריפ פיכי 161ופ . י5פר6 5)1ת6חן 6נרסס חוי ת6 6ל6 .. כירנסלס ספ %ג6 1ס6'טס

 1'סכס וכתינ (מ( י16פ כוק6 כתק1נס6 סטת6 ססי6'ן
%רסס

 ננרי
 ו6ית נפלת6 161דפ ותכראז 5ל1ק6 6תקין י5סק .

 ויכ1ל ויין 61יתוין
 לסזכי

 6תרין 'טקכ . פלת" %פיין
 כר "תקין ו)6 מס ו6תקין 61 לל1ת6 יגנע ופרכית155פמ
 1,תר. נרתיס סכמ כך כנין '6חע. כדק6 דנ6 פקו5פנס

 6100 ופו . ע1' מ5כס סמתי ,סר סש6תוס6כן
 ל6 סעת"

 )ססיי
 לצזך"

 סס %ר %כן 6ת הקמ 1כג"כ ומ6( :ייקיס
 61יקיס גסי5ס וסית מ)נס ת6י ת5נס ",תס 1יססמר%ית'1

 למעני פ)פ6 תלי6 ניעקנ וס6 (תק ר%ס ע) סמן וימקלס
 : פלמ6 ככי פכל.תי

 יזורהכצזר*
 ס% הפהנ ופגן איסי סכ*פ ג"*רומססכס כתס" ו6 . מרגס י5ך סכע מנ6ר קק3 דיצאנ(

 56סר? ו6 כמסימסמ6 י6תוגק גיץ לתסימגות6. רי%כ60י
5'ס

 65תכמג"
 כס)6 ופ6)1 ויליס. 6כסן ו6תכחיג1 6פר כסמ6

 . %תוס ו6פעתמ 6ספמר 6% פ%5 "יס !תי( 3סלסעסקו
וסע6

 . קפי ע 0 פנ ט ט י6. י4 % כקושתטראה
 הוהריר

 ע*י חנבורה טדת לתקן פי' מתו ריל: של קשי גקרא והוא חש*ן. גה להזופיע היצר היינהספירת *א( : א6יפ מדאת אפל~ה מרת8%
 ואש מש הטרה ה0ר גין שלוט נעשה ג. ש"ס עשיית נקוא ההמתקח ועיין יעקב, קרשת הרחסים מרת מוה רולר גאסדהפהקה

 ע"י יתנהנ שהזולס *י' ןפו . גחמדים להמתיקו *ף אפ( : לאלחיפ 4 הף4ה מ" שכתוב חה1 אלהים. השפ עפ הוי*ה שפ התטעעתע*י
 שפז אויה והמשיך ,טנ( , יעקנ קחשה הרחפ.ם פרח קףי תיא מזעבחת היוהר ההנהגה ג' (מי( גלנר: החטד גפרת רק הקדושהחשג'נה
 שגנקל דות חגמות הב:ת ז*י היימ ופי( ! תהלה גמהשגה פקופת צף הטיכות מדת הייע ופג( : הפוג שמן זונקראת חעליוניפפעולטת



 88*כ קודשישין ויצאוהה הצהרלשון
 %תמו % טצ ש קוש4. יט טש פא כמא%ט6

 ויתג) ףסכר סתן תן הספ וכתיכ ומ%. %תרסאפפת6

כתי
 "כרס ויוו זנתיכ וגפק. מ%5 %רסס 6סלס

 'נסק ט6) י5שק תת5רש. 5נרס ויפ) עתיכ .ת5ליתם
דכתיכ

 ויי
 !כתינ . נררס פלסתיס מלך %יתלך 6) י5חק

 כפס"וגות6 דט6) כיון יטקק . סוש 63ר תססושל
למיפל 6גסרי

 )גמת"
 תכ6ר יטג4 וע6 כתיכ ת6י זקנ*ס. ינריר6ימיו, 6יסו תתתן ד6סתדכ זץ6ן ננין 1תס( ספו6 )סזי6

 ססר6 . מרגס ועך . זתסיתגות6 דר61 מיר6סנס
 6קוי גמם דסת6') גוקנ6 . תג6סת 6ס? עוניסד6סת
 גרתס ר4יעת .. סיתיס קך נכר. כל קן עיגיס6:ת
 45רמץ כרים קייתת מתר"6 כאגס תכמיטץככת0
 6תקיסת כסדס זקרינ סס,6 ןתון גם6 נני )סת%וסכי4ן
 פתג'ס. דתרורפ זדורי"" חתר6 ליס תסכת )יס. וכסקתכיס
 גי6ופין.. כס וסכיד 6נתרס 6ססי זחהר6 תכס6 דסתיכ"ן
 )מיל6 יסלקת נטר% ג16ס 04 סנקה טנדתתס

 רסו וגסל6 פליס561סיגת
 וגמת"
 ג4ש6 6פטר .

 תשגס6 %זי% וסי6 כקדתית6 כ?זס לקייכ6 ומסכססי6
 )-כו% )ניס . לקכליס ק6*ס תקק( ניכר ו6תסזרתתינס
 . ערותס וגפסס נרמ6 תרתת6 תקיף. ניחלו תלסס6זנר6
 תליין תרירן סיפין . כיזיס סגג6 מרכ6 דמלן עייגץתלי6
 חרגס. ולך סג6תר . )6תרס ו%6 לגכס סהתביפקכ )נו 5"ם י%מי סעי6 לסש6 )יס קסע מרכ6.מר,?ו6
 טת6'ל זי)ל זכור6 . מיגס ו6סתזיכ כיתס6 תקון)

 דכתיכ )ש ע') 1)6 קר% כיס )6גח6 וגמת .קתיס
 כם)יתו ו6סת)יס תכ)6 6סתזיכ נוין 1נ1'. פתו 6יםוי6גק

 כדרנ6 ס)יק וכדין יסר6). ו6תקרי ס)יס כדרנ6ו6סה1ק
 ןפ)יס ות6 ז6ת5טית6 טתת6 וסוס ככל6 ו6סת)יספ)6ס
 סק% מן תכריח סקרסיס כתוך סהיכת יסנר,ם 5(כת'כ

 : - 0ך4סש
 . ססמימם תניפ ר6סו 5%ס ת51כ ס)ס וסכס דיוץלכןנ(

 דרנץ תרץ ת6יגון סתית6ס תורג6ח)ת6
 ד6 1ט) "מ( 6יגון זרנין סית זרנ6 0?61 עדזנכו6ס
 מ% ס)ס וסגס זגכו6ס. דרגין תסתין מדמ)ת6

 נשמר %א מצם נח הקדמתי. מץש הוףא 8צנים באו%ןהשטא
 רתגל וישכר ויץ מן יושע שכהוב הששא, אחרי'עתפתה
 אברס והיד שכתוב יצא. נכנם אברדם אדוה.בתוך

 ויצא. גכנם יצחק סמצדים. אברם יעל וכהובמצרשה.
 וכתוב נררה. פלשתים מלך אבימלך א5 יצהק וילךשכתוב
 נצרך בהאטונה שגכנם כיון יעקב שבע. באר סשםויעו
 דצא משם שני91 שמי לפי ןלס( הדוא לצד לרדתליכנם
 סבאר יעקב ףצא כתוב מה ו:קב'ה. של ידנבחריאקוב
 של הצד זה חינה. יי4ך האסעה. סוד של רצד זהשבע.
 נקראת דנחש סמא'ל של נקמ:ו . מנאפת אשף וניניםאשת
 מתקשמת ייא . דימים קץ בשר. כל קץ זנומם.אשת
 דרכים בפרשת עומדת מבושמת. כזעה ת:שוטיםבכמה
 פחזקת אצלה שמהייב שוטה ןמי( לאנשים לפתותושבייים

 פתנים. מרורת שבו חוק "ן 19 טוזנת לוי ומנשקהבו
 עכד ומנאף אחריה נשמה אן של הבום סן ששותרכיון
 למעלה תעלה והיא בםמה ישן לו מניחת עזשה. מהעיא

  כשנתעורר ויורדת. להענישו רשות וניטלת ע4וומלשנה
 דחכשומףם מכורה ותא כבתחלה. עמה לצחק "צה השימדוה

 בלבוש מלובש לננדו. שמד היף לגב4י ונר*כחססנה.
 ערומה. ונפש מרתת נוף חוקה. ביראה לודםאש
 ה6יות מרירות מפות בידו. שמן חרב מפהודהע. עעיםמיא
 להוך אווצ ובה%לכת הךעא לשעמה לו דיהנת הדוא.בחרב
 חרנה. וילך שנאמר למקומה. והלך אצלה ירר יעקברגיהנם.
 ממא"ל שלה דמכר מטנה. ח-גצ9 בט:ה תיקוני כלראה
 שכתוב לו. יכל ולא מלחמה בו 9התנר וירד הדבר. לוחרה
 בשלמות. כש%:לם מדגל הנצל ט עו'. עמו אישויאבק
 במדרנה עלה ואן ישיאל. ומקרא שלמה במדרנהעתעלה
 ועלץ ות(( התיטן עס%ד עעשה בכל  עשתלםהעליונה
 וקצה מן טבריח ריישים בשך רהיטן תנריח 6(כתוב

 : - הקצהאל
 השמימה. מניע וראשי ארצה מוצב סלם הצה דיוץלםנ(

 כדינא שתי מן הששית מררנה הואחלום
 בן ועל 'תח( וע סדרגהז 1' רסדתה אותה ערהגקאה
 -אה סלם. ודנה רנטאה. מרהמת מששים אחר וצאהחלום
 סינ"י. זה סל'ם סיני, בדו רוערה לקבל שעתטיםבניו
 מרכבות יכל השמימה. בעלעעו ונחושב בארץ נעוץ שרצאלפי

 לנו נהן כאשר הקב'ה. ?ם שמה ירדו כלם דער:וניםוביצות
 ויוררים עולים אלהים מל*ני חקנה יעקב ראה ודגלרועורה.
 יאורע עולים. לטלכוה הקרובים רקררש-ם ר1צלאנים אלהבו.

 ייורדים. עורים בו ועור וורדים. הם קחבים שאינםאחרים

 ,וי,ן .11 ' ש . :י.;ני,' ונ!17
 ו,ויק.:ו
 "ין,. "יים, ייוס:4י"ודט '.'ס,4וו

~'4,7 
 . קמס דף ט גק ספא 5( סקומותסראה

 ךקזך:ךזיך
 שכמקופ הזהר ברפוטי פ*ס נאן *י* ו*ל דיטגע, נחות וחבמת הכשפיפ גח הכמח ולהשינ להבין ןפט( : באפיקורסה ידן עללהכשל
 לכן מעשר כלולה מרר-ה ונל מה! תחהתוח מרר,ות ד' עור להן 1,חשב והוד נצח היימ הנבואה מדרגות שת' ,פת( : הרפארתגמית י4התקוי להשינ שוגה 1מ1( . 'הושנחת! עולט בבורא ולכפור נז.ות יהפסא המגיא*ט ובנשפימ זרות נחכפות ,פ!( : מנחהא הציגולנחתא
 : ג:ם. יידדום ביס הושןע ני בהחסד יורד 1כאשר ירו. עליחע מקבלי* הפ גפ גי להעליונים ונם לרהחהיניפ עייה ע-ו יש הששע לקבל נתעלה הוא נאשר פ*' 1פע( : בננואה פפ' אהר הואחהלופ

 . ססתיס סער ואס וד6י. 6לסיס כית 06 כי זס 5יןכתיכ
 פט%צ דכפיכ )נו ל%)6 תרמ6 ו6שו ת6י 6)סיסכית
 וט 16. 0סטר וס יס. 6ווס כס ,נ6 י5דק ספרי)י

 תור?: תסתרי כ6ן פז : מז כל6 סכתיסמטר
ויס6

 פתדן שכתוכ לפנים. לכמם השער והוא ודאי. אלהיםבה, השמים. שער יזה ידאי. אלהים בקז אם כי זה איןכתוב
 זה 9ה: השער זה יה. שדה בם אבא צדק שערילי

 תירה: מסתרי כאן עד אחד: הנל הש%יששער



חזה ופ¢ כזקם ק╞ז÷ ¢הס 81* כזקז
וáו הםחáú (* וקג╞ ז÷ ץ%ג 4¢גז הפגו ג╨í. á╞÷ ¢"ו 'גה םי הםו úגוגםí ╞ñגק÷זó הס .הסם áםז כ¢חáק טםגז .ה╨גח כáל ץáץג ¢ו÷á ד ופגזúזá 
הפ¢ו  .áקזג הלם ץí.  ╨ñקל áזúיק וקגז á÷ץג זגם╨¢ טםגז
¢לוג  ג╨í. á╞÷ כ%╨לז כ¢חáק הגה ז¢ז╞ל םק  .כáם áזהיק
¢לוגג  íהá 4÷ץג גחו Σול úíו úלוגז ÷הל .זדה╨ו
ז¢ז╞לק  úíץ¢גה úו כáם כá ¢פ¢╨ ז¢לוגז .ז╨ץ╞* ץלקל
á÷╞קז¢~  םק כáם Σפ╞á .הט¢ וםו á÷ץג ¢לו ג╨ו ה╨ה¢ í╨יגם

חםףגז . .ה╨גיקה גףם ג╨Σק¢ק וקגם .הקהו גáו ¢קוי וק╨ הקו  áúץם ופל כגץל .íגל úה ה╨ל╞ז╨ זם גáוג הקו
.íגל  גז╞ז íז÷לá הזה ום גúופל ום כגץל וםז ¢וá וםז
ה╨ל╞ס╨  ╞גלז וזגז á÷ץג זגםד¢ טםגז הפ¢ו ג╨í ÷╞í. áקז
הו¢ז  זם ¢וá זלי .%הךוק ה╨ל╞ס╨ז 6 ..ץגקו וזáז
í╨י╨  ופגק כל Σ¢וה

 á÷÷ הגה úחú ú%ץ¢ .הקז╞÷ז úגי
זגםץ  ץúק¢á .¢חו í¢יז á╨ñץץ úחóú úץ¢ ¢חו הםף
íגיוםל  ה"á÷ה .íזםהá הו¢ז םי הל .הוגק זים╞ז זלץ

זםץ  áקגק םץ .¢וá╞ כזגיז áקגק םץ ¢וáה

"╞ 
 íגקג╞÷ה

.%זקו  íגלה .זגםו כיג הגה הקלí áקףק ה╨ñ╞ס╨ זם
הםק  ╞זá¢ ñ╞ה ¢וáהק ה╨גו הםק וםו הו¢ץקי ¢ק÷
áקסז%.  ¢áחúהם ףץ ךכ . גá¢ ¢סץםו ¢לו כ¢קז íק הגה
Σ¢ץה  הוח  ¢וáה הזקá .הí úúוק ום כי הלם áזהי
¢כץםו  ¢╨úג .הגáום וםו גףם הץ÷הף, טףñ .¢טז4 ¢קחה

זם  á÷ץ* הדל╞סדק זם ם÷ גו╨ז╞ .הקהו הלם ום ה╨ך╞ס╨
הום  .הום ג¢ה%ץ הלג÷ה זם ╨÷ץגם םי ÷זזו .íגלáףה╞ וםו
╞גז  ום הפ¢ הץá÷╞ ה╨úזם זם á÷ץגם .הם╨╨á áזáúק
.¢á╞ה  áá÷4 הפזז וגה .הום גג╞ק í╞ז÷ כים ום הםדהך
úלקץם  ╞זץז ג╞י טגקלהם ז╨גץ זáםז םק ÷÷ץג הגףזגá םק  םח¢

÷גו  ג-ה╞ל .íק הםגáקáז הץז¢ס╨ זם הום הלג÷,¢ז םי
íטזז¢ה . .íגזדáקה הלáז ץ╞ג á÷ץג גל ופ╞ .םח¢ ו4ו כץúוק  ז¢לו .זם áג╞יק הץה םח¢ גז╨ הוí áץ כופה

.ופ╞ ñזץ ¢'ו ה╞ט╞* ╞ז/ áהזק áו¢ úו¢ג╞ הפ ╨)

áזחי
 .ץ

 כץלז╞י
 הו¢ק ¢וá זס .הםץלםק ף

╨זúי  הקםק ג¢╞ץ כופ ñגפáז¢ .הג% íו íה הקםק הלם
ח¢זך  זףñו╨ז הלק ם╨ .íג¢¢ץ╞ וםו íה .הקםק íז¢╞
זםוז  .÷ףפ íז¢╞ ╞גל הס כגףפג ╞גל הס ח¢זלז íהגץá זל"
.íץףה áק╞יק íג╞לגץó % ¢וá ץה íגסחפú הí áגוםללז .הם הל  גףם גי כל ¢וáה ופז╞ ז÷ף" íג¢╞ץסג זידז זΣו

:  (╨ ג÷ק* םי זúגח ג╞ק
íוםח╨ה  (ס ╞ףíו╨ז הלק םי .íג¢¢╨גז פזס áזúיק םי
ק¢גáץל  íגיםפ╞ םו íג╞ ,╨דז זםםú úו .כáףק╞

סוק  ה╨ñל ק÷זה כגג╞ הק÷ה ופג╞ ╞גם╨ñ╞ קג¢÷לז [גד'
íגםח╨╞  הו*ג╨ כáו כגוז ופז* ה╨לí ñגל .Σזחם ¢קויג כúזו
ף"¢÷ה"  íגוá¢ áך íז¢╞ וזהק כגלט╞ ,ñד' כגוג כזףפה 5ךג
í*¢םף  ¢ה╨י הזה ¢קוי זגלגל íגá╞ כגו íגל╞

 .íה╨╞
כúזו  íגקג÷ץ זáñ ¢ה╨╞ ץלגלק .íגךץזל י'ץז טקוי

íג╨קלץ  íגם"╨╞ íגוá¢ áז╨ íגח וגóק .כגñגה í¢╨╞ז íגחחף╨
.ג╞ק  íגץחקז íג¢╞ץה כדי .ך¢לוק áזúיק ז÷קג םי זהגג

636  (" וקגז גק 1גףג פה 5ñם ץדñ 3ז÷ . ¢,6

 כקז÷:ד גס :╨ :ץ כך טáץ:
5ú5ץג  כ53ס כ¢חñ 3זñ . 656 י÷ך ¢6ú 6ד" 6ץץ3
¢זñג 6úיñס56 . 6% סי 3ג:Σ1╨6 3 כגד3 6דגך3זñיגיú6 
6úú6.  6ז3ץם לי6ñ "דגץ 6גúס כגסיז úדúססñ 6ג5 5636

ú6ג  ñ6ז ¢36ú 6ס 6ם 6דלי6ñ 56 6דגץ 156 ¢6ג3 156

ךג11 "ú1 á4:' ספז "ג6 ?: ק"Σ 35 "ג÷ 
65ץ ú%ס 6ץí גק . כזגיñ6 ¢ñז úזלú ñזñ 3÷ץג 

úכגי6ם  ñ"ה╨ 5ú6לú6 . 3לז 5י ñל "úלס . זץñ 16גúץ
÷  כיזגכך%ץג% ñזññ ñל כú úיúססñ 6ג5 6
.ג6זז ñגñ úú3¢6ל ..' ÷ '. ::÷ כ כ 56 

ך6  ז╨úז .ñג63ם ךñ 3áΣ 65זñס הג5úú,. ñú ¢ק16
ñג5 6óúדú 56 66 ג6לúú6 3ג5 5ץ ¢6גñ זס6סúדú 3÷ך 
%ג  גג÷ךגג 5י íג6 סגñ╨ñ ╨גáיס.

 %גץ3ם ú6גגñ÷ג ג"גס
. ú5ñ ץ%םá5סז÷ כי5 56 6גñ סñ6 56ñ ñז 6גñיñ 33¢ג 

כזדג6  ñג¢זגס כñ . úúיג╨ú 13ץזץúú 560 40 5ג÷ז6ג 5י
כגץ¢  וץי13úñ ñ ץסג 3÷ץג כ% "ñ 5ל¢ . 656 כזדג6ס

.  (╨ ו¢ג╞ ñיך ñ 3%ס3ñ 'זץ . ¢'ñ 6סΣ" ו¢ פץ6

3גúי 6ú6ג ñ5ññ 6ג6 כךג 
 ñ5ññ ג¢סץ 563 ג35ח ג

165*1 ññ¢611 ! ג'.' úñ6ל כ גñ5ה  כגñ 5ñז¢ס
"úץץ יגúיס כגúגג÷ 5ף גñ6 36¢ כגל16 ?"5 כחú5ז ñג5 . ג% ñךדז ךגג ñג¢╞ץñ ג¢ך ññ6ג ñ36¢ כג╨3 גי כל 

ññú5גñ  (ג טףלו╨╞ ñלñ 5י ñג¢╞ץñ . זץגñ 3גúי╞ 5י

כ,?ú[ג╨ז  ñיגñ6 úג÷ú 6דגסס 6גל,¢ 6זñ? סג5ד╞ ñגט¢ז

1%כק5 ÷ áגץ:ג¢ס5פíד "ג זñד %6 56יג  656סץ
 גú" 2ג ñ¢6╨י גגúג÷ג . 5ך1

.ñגל גזúסג 
 Σ%:ג6 5יץג

 3גúיס
 ג

 כגגגג úñי¢úú"¢סץ .כ¢5úס

 הו¢ú ñזלז÷ך 4 9 ╨ג . (י כג "ג (ד קך ó 1) ÷Σ יג.
¢הסה ק*%ץáקץקקג%1115ז:4ך4. ¢╞



 4צ(סח קירשישין ר'8נאחץר הזהרלשון

 דע5ת6 ננין . 5תקותס סנ6ך פי % ס%ן 6תאסינו
 ת6 מייכי6 3יס ל6וכמ6 כיינ6 דתסוי וי5ס ויג%6טריך
 ךם5קין מי6 ימת6 ניר6. פ5 יתינ סא נד י%קכחוי

 קב2:ב 5נפתג :נו מם -בן' בתיי%י:,"ין
 ליס 6זדתיגת דת,תן ליטקכ ליס סוס יככי תתן 5ש6תתנת
 סל"ן עס כ6ס ורמ5 עתס תדכר טודנו דכתיכ כתס6תתיס
 חסס . ונו' רמ5 6ת יעקכ ר6ס כ6כר ויסי ל6כיס5סר
 5י0 16דחנת יתתן ונו' הגרפוס סרוטיס וי163 6(דכתיכ
 ס6י חזי ת, !גי[ לון גרת6 כ6ר דססי6 כגין .5פורס
 רתז ד6יסי 3גין . ד6 כפרסת6 כתיכ6 ותנין ז'ג6ר
 כ6ר וס:ס ויר6 דכתיכ . סגע כ6ר 6קרי 1י4כי !ג!ולמכע
 ?כ6ר סי טל גו%ס וס6כן ססי6 סנחר תן כיכסדס
 ?נ6ר סי תט5 ס%ן 6ת וגללו :טדריס כ5 ס-ס1ג"ספו
 לתקותס סנ% פי ט5 ס%ן *ת וססינו ס65ן 6תיססקו
 פי תטל %נן 6ת וגל15 סעדריס כ5 י6ססו 6סרטד

 60 . סנ% פי תפ5 ס%ן 6ת וי% יעקנ וינס .ס%ר
 י4גח 656 כתיכ 65 כתסס . 610 דסכי וניד6יסנטס
 :קוה %נימ " ק;" "יע י% ";יןה
 61סתלק סה: ונית6 ת%יס תסס כך יגגע ל6תס סי56הת
 ויר6 כתינ 3יעקנ סנ6ר ט5 ייסכ כתיכ כתסס 1.ס!לעי65

 סנ6ר ע5 ויסנ כתינ 6% נסדס 65ויסגס

 שהעולם לפי למקומה. הבאר פי על האבן אחיהשיבו
 בזא הרשעים. בו להוכיח ברין א%עהיה שלה לריןנצרך
 עולים שהמים וראה הבאר. על  יושב כשהיה יעקבוראה
 ישב כאשר במשה ונן "ע%;ו. לו תורמן ששם ירעלננרו
 שאשתו ירע לנגרו. עולים שרמים שראה ?יון הבארעל

 לו נזיטנה ששם ליעקב לו דךה וכך שם. לונזרמנה
 הצאן עם באה ורחל עמס מרבר עורנו וכהוב כמואותו,
  משה וגו'. רחל את יעקב ראה כאשר ויהי לאביה.אשר
 באר יראה בוא ,גי[ 4הם גרסה ההיא שדבאר לפיצפורה. * נזרמנה ושם וט' וינרשום היועים ויכאו 6(שכתיב
 על רמז שדוא יפי הזאת בפרשד נכתבה פעמש ז'הזו
 באר והגה וירא שכתיב שבע. נאר נקראת וכך 'ג'ושבע
 הבאר. פי על גרולה והאבן ההיא. הבאר מן כיבשדה.
 הכאר. פי מעל האבן את תללו העררים כל שמהונאספו
 למקוסה. הבאר פי ,ל האבן את והשיבו הצאן אתוהשקו
 פי מעל האבן את וג4לו הקדרים כל יאמפו אשרעד

 היי דבאר. פי מעל האבן את וינל יעקב וינשהבאר.
 פעם אלא כתוב לא בטשה הוא כך ובוראי פעמש.שבעה
 שמשה 5פי הבאר. על וישב מדין בארץ וישב שכתובאויז.
 נתפרש לא ויעקב !;חו שרממה מהבקע וכל מכלטעפרש
 תמתי. יונתי היא אחה כמש"כ אחת. פעם נזכרה במשהכלל.
 ונהעלה היה הבקע ארק כחשה ולפיכך יאטה. היאאחת

 כהיב ביעקב הבאר על ויופב כתוב במשה !;סןלמעלה
 . הבאר על וישב כהוב ולא בשדה. באר ורגהךרא

 "4 תורהסתרי
 צאן עררי שלשה שם והנה כשרה באר חהנה דירא3(

 ארון שנקראת דגןדרנה זו באר. עליה.רובצים
 שלשה !מ6ן הקדושים תפוהים שרה היינו בשדה. !סן הארץכל
 באר על מזרמנ%ע קרושות עליונות מדרנות נ' צאן.עדרי
 מים טושכות והן העולם. ויסי"ר הו"ר נצ"ח והןההיא.

 העולם שור רמקור שזה לפי הזאת. לבאר ושסלאיתסלמעלר

 תורהסתרי

 המיר ונובע פירות עושה ההיא. הביר בתוך ו%רה כאשו : תדיר ונניע סירי עניד ניר6 ססי6 ננו ס%יכד

 5ס ין ו! 1 . סכ% סי5תגס6ש"עעל
 6ת וססין מיד . דע6 תן 61סתליקקידס6

 ס5י
 נס15 .

 וססיט לנתר 5מת6. שר6ל . וגס6 5פי%5 ע65יחל6כי
 קמיס 65תפממהש . כ6ר דס6י תקןר6 ט5 ס6נן6ת

 דס6 %עריך וסכי כדיג6. עלת6 63תכסנ6 דעלמ6 דיכ6ולתתכע
 נ65 5תסף וינ6. ע5 656 למיקס פלת6 יכי5ל6

 ק סיגיה כימריימי "ל" בתוב לא העירםבו4.

 על4 מיד וא* אלו למטה. ותחנונים נתפלות ואלולמעלה.
 מן אתה ומעבירים לה מנלנלים הבאר. פי טעל ר4נןאת
 ג4.וןן::7גןז:נ,ו:ל "י4=עכי(יע,:יבין

 בנ 4גט ק. %: %244%ם
 הרלוו

 ועקרא העליו1 לשלמ 8ייני !וע( ז מאשי% םין %"( ז חמד מן השגיעית הס4ירה שהיא !ג9 ו%קנא. לפא לפלגח" רומו הבאר ני ו,ו
 ונבוח למעלה פירוש הבאר על תחו 6ש4 אותיות יאמה היא אוחז השסוק זה כרשה פירמו לאח. 1ג4 עלאה ואימא הבי:רעולמ
  גשמות משגן סקופ ערן הק וויט זשט ן י5טת מ8ירת חייט 4פ( : יעקג נרבק וגמ רחל. וגקךאת תתאח אימא שהיא הגאר מןיותי



 היהרי"ין ייצא1הר קורשלשון186
 יזו 4אבן 5ד נצרך לא יעקב שנשתלם וכיק ובגות*באמת
 . האבן את ועל יעקב ועש כהוב מה 1:נ[ אחרעזרת
 היינו עללו. אלא ודכררו. יסר כהוב ולא ונילוףנל
 ויעקב לקטרנ. יוכל שלא אוהו שםגיבבים השמזירבוב
 שררי בדברו. הוא אלא אחר. לעזרת נצרך לאבלברו
 בעולם לעשי לנצח שיטל שכיון יעקכ. היה שבאבותמובחר
 קגי פשלה. נצרך ובכל ימעלה. נם לנצדצ יכולהוה,

 נסתר. עולם ו,שטר ננלה. עולם אחד יעקב, ירששן1כתת
 ומאחר ע8במים. שע1ה יצאו מאחד לטטה. ממש ולדםכדמטן
 ,סנן קצזהע 1' יוציא הנסתר עוףם ובמים. ב'יצאו
 ןסדן תחתיה אשר כריבים שני ודעם שנים. ד1ציא דגנלהקףלם
 [ססן טמש בתבנותם נמצא עולמות שני ביזייףקב
 ע"כ! בננלה. רחל ושל בנסהר. היו לאה עניני כיולפיכך

 אשר דקטנה. בוזן ברחל שנים שבע אעבדד ןיאכ1ף6(
 שלא יעקב *ל דעחו תתה מה יכיאיעו

 אלא למה. שגים ז' אלא אחת. ש.ה או הדשים עשרהאסו
 שגים שבע נת שהלבנה דיקכמה בשניל אלא עבד. רחלש5' יופימ תשיקת שבשביל יאמרו שלא כד. עשה. בחכמהיעקב
 8רם יעקב על שערות הע העליומת קגים שבע 1ף1 ןסוןדףא
 לקח יעקב שהרי כראף. אצלה לשבת רחל. אתש:שא
 נחשב ידף' שהוא בשביל אליה. בא ואח"כ בחהלהכ'ן
 כיכים בעעץ ויהיו שכתוב הדבר וסוד ןס,ן ארץ והיאשםים
 בעיניו נחשבו שגים ז' כל אלא אחרים. כימים מהואחדים.
 וכלם מתפרדים. שאינם באחדות שרם העליונים. ימיםכאוהן
 כדמיזן לד:צא אוהר. באהבחי בזה. יה שמרקשריםאחד

 ילא שבע. באוהן 6 רמז ףבן שאפילו וראה בואשלמעלה.
 תהי טוב שכתוב וסחן טוכ ואמר שפתח שאומר. סההבין
 כדי שנים ז' שעבד בודאי הוא כך אבא א"ר 1ך.אותה

 . - ':ט[ בשטטהלהזדווג
 פתח. אלעזר רבי וגו'. ויפהח לאה שנואה כי ה' ריראנ(

 הללויה. שסחה הבנים אם הבית עי-תטושיבי
 אם הבית. של העיקר שהיא רחל. וו הבית עקיתמושיבי
 % הבית עקרת מושיבי אחר דבר לאה. וו שמחההבנים
 אם מתנהב. ידה על העולם שזה העיטי שהיאשכטד.
 העולמות כל של חדוה וכל ישמחה שכל עבל. 11 שסהה.רבנים
 טלל שהזא לפי הכל. כלל הוא דכתוב חה הלויותבה

 ה' וירא [עי הללויה הוא המגךא סוף כן ועל קדוש. בסודהכי
 אין שנואה בני והרי שנואה. תא ימה וכי לאה. שנואהכי

 מלאה המובים בנים אלה שכל רואים ואנו הם. טוביםבנים
 תמיד היא 'ובל ודאי אלא יאה. שנואה כי אומר ואתהיצאו.
 יעקב ולפיכך בדחנלות. אינם עניניו ונל דנסתר.עולם
 הוא ההחתון שלם וראה בוא 'ע6[ פשלותיו כל טמנוגעלמו
 שחכמה כמו ,ענן במדרטתע לעלות דכל דהחלת וזעאננלה.

העליגה

 %ן 605י 6)עריך 65 יענ4 ד6סה)יס וכיון ווכו.כק:וע
 י6נן 6ת יינל יפקכ יינס כתיכ עס וסנ( 6מר6סיוע6
 וימקכ )קערנ6 יכי) ד65 )יס דילננרככין דססןסרכוכ6 סיי,י 1נ)15 6)6 וססירו ייסר כתיכ ,)6 ונ))ווינ)

 לסיוע6 56סריך )6ג)מודיס
 חחר"

 דס6 כ)מוויס. 6ייי 6)6
 כס4 כעסי כיס ריכול  וכיון יעקכ :וס ו6כסת6ס)יתו
 ת-; עוכד6 6גסריך יככל6 . לעי)6 'כי) .פ)ת6
 י6תכסי6 ט)ת6 ימי ד6תג)י6 פ)מח הד יעקכ. 6מסיןע)תק
 יתמד סכסין סית גסקו תמו מתס ד)סוןכגוינ6
 ןסי( דתחותס :רוכיס תרין איטן תרין %יק ד6תג)י6ט)ת6 (סנ* סערץ סית 6פיק ד6תכס"1 פ5ת6 סכסין תריןנסקי
 וס:ן תקם ר)סון כדיוקנ6 6סתכח ע)ת'ן תרין כיןויעקג
 ע*כ: כ6תנ)י6. ידרמ5 כ6תכסי". סוו י65ס ת5וי כ) כךוכנין

 6*ר סקענס. כתך כרמי סמס סכפ 6טכוך די4פכטך6(
 ו)6 ויפקכ ועתיס מס וכי56עור

 "65 6ת6י. סנש סכע 6)6 חו6 סת6 ל% ירמין עסרק6תר
 דספירו תי6וכת6 וכג'ן ייתרון 651 נגין עכו. כמכתת6יעקכ
 65 פו דיסקכ פ)יס סרו פ65ין סכין סכפ וכ)סו ,סיןסי6 סנ" סכפ כמ וסיסר6 מכתע6 כנין 6)6 עכדזרמ)
 נעל יפקנ וס6 י6ות כדק6 נכס 5תיתכ 5רח). 05נסיכ
 ניתיס כפינע הסיו ות5ס ורא 1סז( 6רן ו6יסיסויס 6יסי ל6סתכח6 כנק )גני4 6ת6 ו%תר כקדתית6כ)סו
 כפינו* 5ין סק') סנין סכפ כ5סו 656 6מויס כיתיס ת6י"מויס

 ווהא ומ "עון ה:ל בך'קנןס*ישי
 תת' עיכ וכתיכ וס"[ עוכ ו6תר דפתמ ק6תר. %ייזע
 סנין סכפ ופ5מ וו6י סו6 סכי 6כ6 6*ר )ך.6ותס

 . - וסעוכסתעס 65חץונ"
 . ס55ויס סתמס סכניס 06 סכית פקרתתוסיכ. פתח 56פאה רכי וני'. הפתמ )6ס סנו6ס כ' ס' ריויאנ(

 6ס . וכית6 ערי6 ד"'סי רמ) ד6 סכית טקרתתיסיכי

 06 6תוכר עליס ע)ת6 וס6י ענך6 ו6יסי .סתסס
 ע)תין וכלסי חווס זכ) מידו דכ) יוכ)6 ד6 סתמססכניס

 " "י1 ל' מוו' %יט
 נ;'ק'"י;'

 21 גינסי תע)"כני
 ת)6ס תעלי6 כני 6יגון וכ)

 יניר,נ כך וכנין ניגסו כ6תנ)י6 )6ו תי)וי יכ) ד6תכס'6ט)ת6
 כ,תנ)י6 קת6ס ע)ץ6 ח11 ת6 וע6[ עוכווי :) תגיס5תכס"ן
 יסו6יסו6.

 דכל" סייות"
 ו-ניס כתס )ענן כדרנו' )ס)ק6

פל5ס
 זףי4צ ג( "נג זף ,( ש4כ~וכוו. 4*ן*44

 הזהר-ו
 1 חטעלה קיושתו בגח ~את פ?ל 3?צמו שהוא אלא הרין מרת שהיא האגן לחסיר אחריתא סייעתא לו זצ-ך שיא פי' ןסג[הצריקים.

 לף שמעון ר*%בן גיגדפ ל4אע הולירה וכן והור נצח ומלגות, תפארת נבורה הסר ספירות שש שהוציאה הניזה ספירת ריימן:גו
 יה~"כות: הבינה בין היא יעקי שורש שהיא התפארת ת נ, כי [סס( . ובנימין ליוסף רחל הולירה וכננרס ןסד[ וו:ו'ן ישש:-ויהורה
 וע'*ז ספירות הי מכל האדה קבל קרושתו ע*י שיעקב פי ,סו[ . ספירה בגי שג*ר חסר. מן שביעית ספירה ריא שהמלכות פ"מין
 ונקראת חמד שהיא ספירות הו' מן הראשונה מפירה על רסו והיינו ,סה[ , ו:לכות תפארת שהם וארץ שמים 'הור לנרום ככחה"
 מן מורכנת הללו'ה תיבת ש( : רחל וגם  שמטה שנקראת הסלכות במרת פי' וסס[ "וב כ' האור את א4ה,ם וירא בהכהוב כירועטוכ
 האחרונהמ- 1ן היינו ארגשי כג" הל4ל ן, קם רלל ה"נו הללו כ' עלאה. ויחורא תתאה יחורא בוה וזרמו יה. הללו תיבותב

 מ ובר,ורוגה וו*טטה. רהל נפ ו:קראת ירה על מת.ר, העשיה עולם וה 3י הבית עקרת ונקראת מלכות על הרומו הח*הרשם
 ייע לא והוא רחל בשביל שעבד 64( . עיאה יחורא ורי'14 ונינה חכמה על רומו י*ה והשם תחאר יחורא היינו הוי*ה השפ מן1 או"

 . הראשונה :פ.רה חי" :-גות ספירת למעלה מלמטה כי ועג[ . לאה גשב'4שעיבד
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 מנתס תת6ס ט5ת6 גמי סכי דכ)6 :ירות6 הי6ט65?
 1ס61 ועקהיסו

 -,רות"
 נגין 84יזה קריגן כך וננין זכ65

 דקהש קליגן יונ65 ז6יסו ט)6ס וט)ת6 61ת3)י6 סמס?ו6יסו
 דכתי3 ד)6ס די)ס ורז6 היגון נקתכסי6 תי)ויזכ)
 [טין סו"6 ס)1י וט3ד 6( כתיכ ד6 יע) 0"61 כ)')ס טתסויככ3
 ט)ת6 סו'6 . )כ)6 נרכ6ן תגיס )חא:כ6כנ'ן
 6חז3ק ל6 ד6תכסי6 3ת? ו'עקכ תדיר דהתכס'6פ)"?

 כהסתו ודכק דכתי3 ד6 ורז6 דחת:)'6 3ח? 6)36רעות'ס
 )מ ט)6ס דט)ת6 תיטק3 6תכם'וכ)ח

 6תג)'"
 - כ))

. 

 6)טזר 96ר ר6ונן סתו יזי6 1 1ת)ד )6ס ותהרנ(
 כסיין כת)ת דחתכ)י) 3גין סתס 3"ן ר6"ן רק1נ.סא,

 כד"ה )וי. סט:61 ר6י ו)וי סחעון ועס[ כמד6טתקכרן
 תסכה 'סוזס 6"ר [יי[ סטרין דכ) מניר6 )1,1תנ(

 3כירות6 תיגיתו טז י'תר כ6ת יתרדכת'כ
 כ"ן ר6"1 'ע"ד 6'?ו דג3ורס נסטיה וק)כו [ע'[ות5כיקח כסוגה"

 להס 1)וי כ:חט1ן דהתכ)') סתם כ"ן ר6'ו 636 6"רכז:
 י5דת' כי ה5י 6'סי י5יס ?סעס דכתי3 דעתס סוססכ'
 תנכק ודוד מכסן ט)מס רת'כ6 דס6 ס61 דסכימז. ותק כחד6 דאתקכרן ת)ת6 דסע כגין . 3גיס כ)מס5ו

 דכיח רז6 ט)הין רת'כין 6'גון הרכע יכ)?ו 3?ודהז::ר
 דירית יסודס 1)כתר ועק[ )ף כטעון ר6'3ן ד6 וט)קד':6.

 6'ר ת5ות ותעתד וט' ס' 6ת 6תס סאס דרזאמרי( .זו)כו
 3ס6י ס' 6ת 6ודס 6מרס עעת6 ת6י 636.

 ותסכ6 סתכין 6ר3ט 6סהכ))1 דסכח כגין 656 3כ)סו651י
 סת6 כנ5ות6 יכר56 ןכגסת זקנ6דכ)

 קדים"
 ס1ה ס)יס )6ו

 5ח )ייוזס ד6י)ידת טז סוו 3גין דת)ת 6ע'נ מזיתח
 3כלסו י)6 ס' 6ת 6ודס סטעס כך ו3ניגי . כרם'6ס)'ם
 ט5 כרסי6 דקיית6 . וקטתד א6' מ)דט ותטתד ד6וט)

 : -סתכי?י

 הררהסהרי

 ת5ין כ5 . ר6וכן סתו ותקר6 כן ות)ז )06 דךנךןךה(
 וע*ד . וסרסיר6 תמס3ס כמר 6זיןדט)ה6

 קדוסץ זכ5 כנין . קדוטיס וסייתס וסחקד:תס י(כת'3
 ד56ת6נ ת6ן סכ6 כסרסול6 ותסיך 6סיקדט)ת6
 רטותי0 וסוי . נ6תתיס 65זד11נ6 6תי כד ניס6כסרסוו6
 ד6 . ~ר6 3סרסור6 זרט6 וזרפ 6מר6. כ6תת6וסרסוריס

 כר6 דססו6 דטט6 וכיוס . )טי65 ח5ופין עכיד ?כי6ין: דן,1דס" דרג6 . ד5עי)6 ט65ין דרנין ו6מ5ףסו6
 די)יס וגפס6 . סרסור6 ני4סו6 קדיס6 ת:יכי תסיך )"דיה 6קרי. תתיס נן כגט4 סכי חוף . תתורס כן 6קרידיי)יד
 קכ"ס קתי נ4 דכ65 ס)ה?6 ענק3 4אתר6. 3דרנ66הקק?
 תדיר סרסר דקסוע ו0רסור6 סוו 3קכוס  "ורמוידנל
 כרמ5 די)'ס 0רסור6 כ65ס. נ6תתש דסתט )י)י6 נ?סא6ככ)6

 הוא דחחהון שלם נם כן הכל. רוזחלת היאהעליעה
 לפי אךעה. נקרא ילפיכך הנ4 התחלה יהיא [ענ[חכטה
 וקךא. נקרא יובל שררא רעליון ועילם ונגלה. שממהשהוא
 שכתוב הוא לאה של דרב- וסור הם. כרסתר ענינתשכל
 [ט17 דצ'א הלוי ועבר חן כהוב וע'כ ה"וא. עם-בלילהףשכב
 עולם נקרא הו"א לכל. ברכוה משם לרג:2רךבשביל
 בו נרכק לא שנמהר כמה ייעסב הטיי. שנסהרהעליון
 באשתו ורבק שכהוכ הסור וזהו שננלה. במה א"אברטנו.
 -: כלל פלה אינו העליון עולם כי יעקב. כן נס:ר הי'והכל

 אלעזר א'ר ראוכן. שטו והקרא בן ותלר לאה ךיעךקךנ(
 את והקרא כתוב. מה לראוכן ילרה כאשרלאה

 צדרים בש4שה שנכלל לפי סתם. ב"ן רא'ו ראובן.שמז
 מ.כח. מכאן יהורה א'ר [טו[ הצרדים כ4 הכור לויות.נ, כמש*כ לוי. המעם מה ולוי. שמעון [יס[ יחרהמחיברים
 כהונתא בכירוהא תרנומי עז. ויתר שאת יהרשכהוב
 ב"ן רא"ו וע"כ דיא. נבורה בצד ומלנות ןעו[ומלכיתא
 4אה ו4יי. בשסזין שנכלל סהם. ב"ן רא"ו אבא א'רסתם.
 ובוא יחר. שמהחברים שלשה שהם לפי בנים. של,צהלו ילדתי סי אלי אישי יל1ה רפעם שכתוב רעתה. היהכך

 הסלך ודור ראכות היא העליונה מרכבה שרדי הוא שכךוראה
 השם מור עליונות מרכבות רם הארבעה וכל בהם.שמתחבר
 2ךרש יהידה ואח"כ [טה[ לוי שמעון ראובן וע"כהקרוש.

 א"ר סלרת. ותעמר ונו' ה' אה אודה הפעם דרזאמרי( :רכלכות
 בזה ה' את אודה שאמרה המעם מהאבא

 ומכאן עמודים. ארבעה נתיסרו שכאן לפי אלא בכלם.ולא
 שלם. רקרוש השם אין בנלוה שהשכינה זמן שכלמוכח
 לא ליהודה שילרה ער היו. בנים ששלשה אע"פ וראהבוא
 בכלם. ולא ה' את אודה דפעם ולפיכך שלם. כמאהיה
 על דנםא שעמד ותעמד. מדצ מלרת. והעסר כהובוע"כ

 : -עמוריו

 הורהמתרי
 וע"כ ורידצר. מחשבה אחר דצלכיםהעולם ענעי כל רשבן. שמו והקרא בן ותלר לאה דתהרק

 קדושות שכל לפי קרוקים. והיהם ודועקדשהם 11כבעב
 שנממא מי מוב. בהרהור ולרגו2יך לדוציא נוכלהעולם
 רצעו וכחצים באשתו. להזרות בא כאשר רעבהרדור
 וה אחרת. ברועיר ודע ומזריע אחרת. באשהומחשבתו

 הקרושה סררגח שלמעלה. העליונתע סררעת שמחלקשדצא
 לממוע ח4שין עושה שמחשבחו כמו דגעמאה. מררנתבעבור
 הבן אותו של שחטף וכסו לטעלה. חלופין ששה נםכן

 נקרא. תטורה בן ברנפש נם כן תנורה. בן לץששעליד
 4ל1 עפש הךיא. בהרהור קרושה דמשיך ל4שדיי
 הקבשה לפני פלה שבבלם הנובחר יעקכ אחרת. במררנהנחלפה
 הברר מדררו הי' אמת ומחשבת היו. באמה דרכיושכל
 פחבה לאהי באשתו ששסש הריא בלילהבכל.

 וא~
 בהחל

וףתה0ות
 י'5 ויוך6 ו( ק:ס. ד9 ס( ק:ד- ד9 ד( 1' 6' פנ:ש ג( יד: 51 ט .*מ גפדכו 6( מקוסותמראה

 ד,זיקךזיך
 צריך גי וצלפ דגר 4איו הוא בלבדו שראובן פי' [ס?[ . הג'נה בעולם היא הלוי ענודת (טי[ י האלה גמחשבה מעשה סוף כימג[

 שמאל וצד ימין צד ד4ו מחוגרין תפארת בנגר שיפא לוי בי ןט( : וח*ארת נבורה הטר בנגר שלווחן שיהיו ולוי שמעון עמלרכלל
 ות*ארח גנמה ח0ד ג:גר אלה שלשה ןפת( ! לשלקאזן ראוי ה4 שראובן תפארת. בכורה גטרה. טלטת חסה גהוטה ןע![ : וגבורהאפד

 :  רקדושאע להשגינה שלמה מרכבה והיינו מלכווה בננדיהודח
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 ברשץנו. יעקב מדודך הי' אפע ובדרך הוה. לדעוע לאשאת
 וף' כן לא שאם רקרהפים. השבמדם טתוך ראובן נפסללא

 הקב'ה רשעולה. ועושה דץמ49 היא שהמהשבה ולפינפסל.
 הראשפנה מפה שנדבקה בטקום דיוא. מחשבה עדעשיד'
 נתנה גו' הככור הוא כי נ( שכתוב הבכורה. טהנה אלעהדףא
 תדבקה ר)וחשבה שהלכה הדיא בטקום יושג לבניבכורתו
 ונפלה הריא. בכח4ה ונמנרה נדבקה לשם הדףא.במפה
 בו. נרבקה שהמחשבה בטקום ונטסרה סראובןהככירה
 הבבורה. נרבקה וברחל הרצע. תרבק מהרהך רף'ברחל
 שהכעה ברור עהה ורגוחשבה ההרההי אחר והלך חזרורכל

 שגצרך. מה בכל רפשלה המשה הושפע כושךהקמחשבה
 אמן בכל ו:ק לכהן. וו2חשבה כונה נצדד בתפלה כןועל

 ובישך רפעולה. ששה ודמחשבה הדדדצר לרקב"ההעבירות
 : ע"כ שגצרך. מה בכלהשפע

 יצוק א"ר גד. שסו את ותקרא נר בא לאה דרצאב2ךנ(
 שמדת דףתה סש4זזז מנני נד היה לאאם

 היץ. פי על נד בא וששכ סדבל. יתר להשתלם השעה4
 להשת'לם ל1 עמדה דהשעה שהרי אל'ף. ח0ר בנד"חכהצב
 שוצהר לפי נחל. כסו בנדו אוד ד( 4פ'כ החנו.פמעלקה
 חפר בנד כרעב לכך השעה. באותו טשתלק רטשפ"עדווא

 : מסצה ומשהלק רקרהפה בארץ זכה לא וע*כאל"ף.

 בשדה. דוד4ים וימצא חנום קשיי בינו ר%4בן ןילדש0(
 כלם ה' מעשיך רבו מה ואטר. פתח יצחקרבי

 כן בארץ שנמצא מה כל . קנינך הארץ מלאה עשיתבדגטה
 העלה שאינו דעולם בוה קמן רבר לך ואין לסעלה.מ

 נתשרר שכאשר לפי למעלה. עליו שגפי- עליון' רברבאיזה
 שהכל למעלה. עליו שגפקר הדוא כח נתשרר לטמההדבר

 כרעב וראה ביא בזה. זהנאחז
 לרחל. לה דצליוץ רוודאים און בבך. טחואי לי נא רצב'0

 הדודאים. שתן ע"י הדבר בגלגל וף' שרקב'האלא
 . השבכום מכל יותר ברחורה הדבוק "פשכר שיולרבדי
 לאה. אצל לו דגטשה ולא ביעקב בו ההוייה רחל שהר4לפי
 הלילה ןמך "מכב לבן וכתוב . איער את ישתך ר(מעםאש'כ
 בשניל . בוןלם ישקגר שעלד נרכי הם בגך. דודאיתחת
 ריח נתנו הדודאום 4פ'כ הקב"ה. לפני דדשרה ריחשיעלה
 לפי ננלה. 4הא שגסתר ה'וא. טקרא יהיץת שקולםב"שרט והרי ודאי. ה'הא דיא. בלילה פצמן הץשכב עצעובגו'.
 העייק שןלם משם ובכל המאה. העיון טעלם התורהשרדי
 השחג הלף ועבר בהכחוב גתבאר פלה. שאופ וצ'א.נקיא
 וע*כ נתקשר. שם רששכר לכל. ברכמ סשם להמשיךכדי
 ולא דנשא שנייא העליתים חים של עץ ההוים. עץנ9יא
 רחל. של מורה פחדצ דייד4רם שאלה תאמר ויששראת*ה.
 החמדנ אה הפחח אלהום אלהה ה,שמע כהוב שציץלא.

 ש"ש אע"פ ישעזש4ם שח%וע לפי אחר. דבר 4מאהקב*ה
4 ש מ * מ ש% 4  % -  
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 06'י בצ6והעלי:ת:7( ש"ןיאתרש
 5יס

 ",שי!,ךו:ןצ,:1'יע:::ב
 וע

 קכ"סק 1 עמקם דסרסור6 'ן6יסס5

 סונו' ר כדננסס" נ( נ6ת' ירות6ד6ז מ" %5תתר
 ית6:

 בצצ 6י6 י6מני::%ן 16ן ע :צמצ:ו
 6תדנק ונרמ5 . רעית6 ו6תדנק סנרמ5

 ק
 ת6

 רעות6 וד6י דס6 ותמסכ:. סרסור6 כתר 6תסדר1כ65
 . ד%ערין תס ככ5 טכד6 ומכיד תסיכו מסיךותמסכס
 ונושך . סץכד6 מכיד ות0סנס סרסור6 דקכ*ססימגין

 יש 6*ר . גד סתו 6ת ותרי6 גד נ6 65ס דרצחב2ךנ(
 . "רי גד נ6 סס*ד תכ65. יותר 65ס%5)יס

 כתו דץ6מייפדו סס"ד תכיס.אסת5ק

 כמי
 ו, ננין

(
 : תגיס "סת5ק ,ס6י א ד6 וע5 . 56*ף

 יה6'ס טנ17:ל5ו6תןע'מסו'רכו יילךס(

 סכי כ6רע6 די תס כ5 . קכיכך ס6רן ת65ס עסיתכמכתס יס:~

 '5'6 י6 ע5ת6 מ4 2 נ61 צשלצ"
 6ת6מז זכ65 5עע6. ע5יס זשפ?6 ססו6 6תער 5תת6ס6'

 . 5רמ5 גס 516יו דוד6יס 165 . נגה תדתחי 5י כ6 רצניי( כתיכ מד ת6 כד6ד6
 . דוד6'ס 6יכון ידי פ5 ת5ס גיג5 מ6 קכשס656

 בשעקעאוש פנג 5נניצ 5יס סנקת ו65 נקקנ נש -6 זמקי1 צ:ןן
 ננין . נ64 ע6 זסתיס ס"ז6. ש6ס זפ%5*קשס וס6 . ת* סה6 . ס" כ5עס פהם ויסככ וכתיכ .ונו'
 ע65ס פ%5 6תר ונכ5 כפקת. פ%5 תפלת6 לור"ת6דס6

 ת 65תסכ6נניו
 6סג5'6
 ד6 הצ5 6ת6מיד. ניס אתתי 5כ65 -ן

 6% סו*6 ד6קרי ע65ין מיין ך6ימן 6'5כ6 . סמ"ס פזשממ

 6ת ויפתמ 56:ש 56יסי כ דס6 .65ו
 פקזו: 6תתגי 65 ז5סון מל6 נפמ6 . 5על6י%אן זמי65 6ע*נ חז6יס ז6ימן ננין . 6פר6 שס 651קן*ס

זנגין
 "פ י4 וו ז4קע 6ער8 ח מפ: הי *01 א" ט ירגע * סקומותטראה

 הזהךיו
 שמ"! גן 41 שי 48 מי ק שף ש קש חש שש ש%ח8
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 61י 6מר6 3ת)ס ו)16 ת)יץ נתז63 ננץ ד60 .זנג'ן
 )ת)ס 6פי)ו דס6 )16 . 6ת3רי6ו )ץגג6 6ינון דס"תית6
 1ג6[ עקר6ן 6ינון י)6ו זתתיכ3י )6יטן 6יטן סיוע6ד6

 . 3תז)6 61)6( ע)ייסו 6תגזר1)6
 ת)ס ס6י . עו' תנ6 6)י ות6תר )קר6הו )06 ךרזפנ4פ6(

 תסכ6 6)6 סכי 6יסו )16 6כ) 6יסומ5יפותן
 נודי 6מתס6 קתי 6תרס ד)6 ד)6ס  עכוותגות66ו)יפג6
 דס6 )יס ו6ודע6 נמס6י )ש "תרס )6ור% 6קדיתתו6יסי

כרמות"
 סכרתז סכור כי דכתינ סוס דרמ)

 6תרס דרמ) 3עינ% י63יס ד)6 ו3נין . רסו געעתתרמי
 ד)6ס תסכנ6 פתמ6 6)6 עוד 1)6  ננית6 1)6 )3ר)יס
 ייעו) )6 טד ד)3ר 3פתמ6 )יעק3 )יס  ועיי)ת )3רנסקת

 )05 6חרס 6)6 עוד ע6 6חתס6 קתי  תח5יף 1)6דרמ) קתי ת)ס  תי% ד)6 3גין סער6 ת6י דרמ))חמכג6
 ),ס 6)6 )תס ס6י וכ) )גר )יס  6קד'תתנכך מתהן )6פקיס סו6 דין )16 דרמ) 3תמכנ6 יעק3 ייעו)6י

 ע)6'ן ס3טין סגי דכ) וידעת . 3ס  ימטרמדקודכ6
 )ק3זס 3מ3י3ות6 סעת6 ודמקת תנס יפשן קדיסיןכ)סו
 6תרו 60 . ידעת תנ6 . )קר6תו )% ות665תר יוסי ר3' נ( . דמכמת6 3ר61 סחסן )ון קר6ת סי6ו3ג"כ
 )יס ונרס )יס  ונסקת  ידעת ו)6ס מתר6דבע6
 'דטנ6 וד6י )6ס 6תרת )'ס גרס דמתר6  ן3פתשמ[ נרס ")6ברס תקרי 6) נרס מתור יסככר סס"ד . יססכר תנסדנפק
 )6פק6 )י  )ית דרמ) 3תסכנ6 יעק3 ייעו)ד6י
 סכרתיך סכור כי כנוסכני וייעו) סכ6 )יס 6וריך 6)6 .)יס

 )יעקכ )יס דנימ6 3נין ןסכן 3ני 3דוד6י מ6'י 3ני3דוד6'
 ידע סוס ויטק3 . )6ו)ד6 תסייעין ד6)ין . ד6ע)

 רומ6 מיי6 6שר . ס))ויס סתמס ס3נש 06 0כיתטנךת תוסי3י ו6תר  פתמ )עי)6 6)6 3דוד6יס קייוץ6 )6דת)ס
 ס3נים 6ס רמ) ד6 ס3ית עקרת תוסי3י ק6תר:קודס6
 . תת6ס ע)ת6 ד6 ס3ית טקרת תוסי3' )6ס. ד6תמס.
 6*ר ס))ויס כך נגיני ע)% ע)ת6 ד6 סתמס 0ככיס06

 כנוונ6 וכ)סו 6יגון. ד)תת6 תשנין סנעין %ץ כ)יסתס
 תניס )נס63 . סכרתיך סגור כי מזי ת6 .ד)על6
 . תתם )ב1פך י סכית'ך סכור תורס. 6שו ות6ןנו%.
  163יית6 ד)עי ת6ן נוסכ6 דיוקגך )6ו)ד6 פכרתיךסכור
 ד6תי ע)ת6 "מסין זיעק3 65סנת6 ו%סין ז5תי ע)ת66מסין
 ככר ים כי נ( כת"ד סכ'ר י'ס . יססכרזכת'3
 "*)6 או5רותיסס יס 6וסכי )סנמי) ד( וכתי3)פעי)תך

 דס6 . 6)סיס 6)'0 ייטתע רמ) 6ת 6)סיס ךו,ננךס(
 זכירס נס כתינ כך ו3נין . ת)י6נתז)6

 דס6 תית6 "י . סש תת1)6 )16 . סרס 6ת פקדוס'
 3תא6 155 גטרם וסכ6 וסנ[ )תת6 1)6 ת)יין נמל6נגץ
 כתינ 6ת6י סכ6 5ף וסד[ כמד6 כ)6 . כתי3 וס' 6)6סו6.
 ו6תתסר דנ6 תקותת סות זכירס וד* 656 .פקעס
 י5מק 6ת 6קיס נריתי "ת דכתינ כתס . )תת6 ד6תסת%
 פקידס דנוק63 3רי6 6תתר ל3תר ז)ע'%. 3ראהיגרת וכטן ס*מרת 3סגס סזס )תועז סרס )ך ת)דשר

 ואפשר אחר. בדבר ורא תילה בטזל בנים שהריבנים.
 לדבר אפירו שררי לא. נבראו. רחנם דם שרויהאמר
 ,כ6ן עקרות הן ואין ללדה. דמהץכבהע לאוהן עזרה הםהזה
 ,ן'הוותי,י"סו זה דבר ונ.'. הבא אלי והאטר לקרא: לאה ךרעפכא6(

 4." .ול,, '"11
 "ס-

 11.נן "דוש ו!)'
 שכרהז. שכור כי שכתיב נעשה. רחל של ברשותהזה

 אמרה רח4 בעיני הדבר ירע שלא וכרי רשות. נמלהמרחל
 לאה אדל שפהח אלא ענר ולא בבית. ולא בחוץלו
 שנכנס קודם החצון בפתח ליעקב לו ורכניסה לחוץ.יצא

 דאה. שאמרה אלא עור 51א אחותה. יפני תדצף ולארהל. לפני הדבר האמר שלא כדי המעם. מה רחל.לארי
 סשמ. 5ההףאו הרלן שורה אין רחל באהל יעקב יכנסאם

 לאה אלא למה. זה ענין וכל בחיץ. לו אטרהלפיכך
 העליתים השבמים אלה שכל וידעה בה. נתעורר הזדשרוח

 לרקכשה4 באהבהה השעה ורחקה ממנה. ייליו קדושיםשכלם
 אטרז דיי יעקב. שבא ידעה סמה לקראתו. לאה ותצאאמר יוסי רבי נ( החכמה בטר שמות לדם קראה היאולפיכך
 החמור ינרם לקראתו. יצאה לראה וטדע החסזרשנעה
 הריא אל נרם. חמור יששכר זש"כ יששכר. ממנהשיזלר
 יודעה לאה אמרה לו. נרם שהחמור ]בפת"ח[ נרם אלאנרם
 רהוציש לי נאה אין רחל באהל יעקב יכנס בודאהשאםאני

 שכרהיך שכוי כי באהלי. ויכנס כאן לו אטהין אלאטשם.
 סרוצה יעקב שיהי' לפי הק בני בדודאי כןצ בני.בדוראי
 יודע היה ויעקב דהוליד. ממי,ורם שהדודאים כיון וה.על
 רוח חחא אשר הללויה. שמהה הננים אם הביתעיית מושיבי ואמר פהח בימעלה. אלא ברודאים תולה הדברשאין
 דננים אם רחל. וי הבית. עקרת מושףבי אמר.הקודש
 התחתט* ע1רם זה הביה. עקרת מושיבי לאה. %שמחה.
 אשר הללויה. לפיכך העלין. עולם זה שסחה. הנניםאם

 כרטיון וכלם דם. שלממה הינים השבמים אלה כ5טירה
 טיעקב לקוקת שכרתיך. שכור כי ויאה בואשלמעלה.
 ממש. יטפך לך שכרתיך שטר דמורה. הוא. ומהדגוף.
 בתורה שעמל סי נשמע מכאן תמונתך. שכרתיךלדולידשכור
 הבא. עולם נוחל יעקב. נחלת תמקל הבא. זרםנוח5

 שכר יש כי נ( שכתוב כמו שכ'ר. י'ש יששכר.שכתוב
 אסלא! ואוצרוההשם יש אוהבי להנהיל י( וכתובלפעולרך.

 וכירה. בה כתוב ולפיכך ר51ה. הרברבמזל שררי אלדים. אליה וישסע רח5 את אלרןם ןיזננךס(
 בבחל לא בשרה וכאן וסנ[ לטמה ולא תולה במזלבגים שדוי תשאל ואם דץה. מזל מן לא קרה. אה פקרוה'
 כהעב טה טפני כן אם וקז[ בפער הכל כתוב. וה' אלאדוא.
 נ0מר וכבר לזה. מודם זבירה יחזיתה וד*י אלאפקידה.
 יימחק את אקים בריתי ואת שכריב כמו דממה. הזהמפוסש
 שכבר וניון האחרת. בשנה הזה למוער שרה לך תלדאשר
 פור8. נקבה בחעת במיד דח"כ נ::מר העיאן. כטודנזכרה

 ק:ס 91 ס( ת פס:י מ :א זי' נ( יי ז9 ט יי ס % מזמותמראה

 ך,זו;ךזיך
 נירקח פצן אי, וח ולפ' הדודאים לעאץ לאור שנטף הזלשח איזו מהמח סלדח שכטעענגוח אלא מזל פי על עקרוח שאינן פף8"[

 אל4 רוראימ. בענור אוהז *ו*ברה לרשה *עקק מוה נפקא מה פי שג[ מיוהרח היא אלא שתיבת ונראה ,נמזל. אלאהעהר
 מונירחשכביון

 דזדאיי
 ג8אר גאן שטגר מה ,פנן ! ג4יפ ואשלר ,לרחל טובמ מוה לצטח שחונל יבין שיהשונ לפי יעקו שי0ניפ מץ

 ! רדכורח עלמא של העלהץ הבח נפ לרבות נאה וא*1 ש8אות ןפדן י מולא א21קיא עליון קילפ על אלא נוגב על היובה איןפולא
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 נזכרה שלא ברחל כאן אבף כטמד רכל של כללל*ץהע
 כזכירה והכל !כירה. אלא פקידה בה נאמר לא לזהמקודם
 ל%ב זכירה שיש למדנו עזרה א"ר 5( רגהל בסודתולה
 . לרע פקידה ויש למוב פקידה יש לרע. זכירהדש

 האטנה. בכוד יויעות מדרעת הן אלה למוב. ופקידה!כירה
 הן השלה ופקידה. !כירה של אחו נקבהההשסוד יכחינת זכרבחינת
 העומדבסוד רגדמאה צר של דק אלה לרעי ופקידה זכירהלמובן
 כזחי. ופקידס כסחי 1כ"רס כמד6 וגוקכמ דכי מנזרש י"גסיס ן כע. ופקידה בזה !כירה בהשד. עקבה זכר נ.כ אחרים.אלהים
 מכאן אדה. דעומת ואלה להרע. תסיד העומדים הםואדו
 שב"שרט. כמו העליעות קדושעת האמכהוכל סידית כליוצאים
 וכלצדדיםום5נירעו' מיתות וכל רעווע יוצאי'כלםיני הרעוכאןמצד
 מתפלל האדם ובואוראהכאשי להיפוךסאלה אלהשבעולם.
 וכירה שיש לפי ופקדני. ,כרני עצמו על יאסר אלתפלתו
 הדבור * מוכנים ויש לרע. ופקידה ו!כירה לםוב.ופקידה

 אם סלבד אותו. ולעטש האדמ חםאי להזכיר ולבוא פיוכן
 הזכירה אותה חםאיו יחפשו שכאשר תמים. צריקהוא

 !כרה שאמר עשיא כמו אעןם4 ימיאו אל להרעוריפשידה

 תפלתו סחפלל שדאדם מקום בכל שטשרי לכדבה. אלהי*
 השעמית חיאה ובוא רבים. של ככלל רבים. בין עצמויכליל
 אל או המלך אל לך ירבר היש כ( אלישע לה אמרכאשר
 שטלכהע היה. השנה ראש של יום ההוא יום הצבא.שו

 רמשפם מףך נקרא ורקב'ה העולם. לדוז שולטתשכרם
 טה -חמלך* אל לך ליבר היש לה אסר ולפיכך ההוא.ב!מן
 לההת רוצה אינני ההטבח. אנכי עמי בהוך ותאסרכהוב
 ולא רבים. בק ראשי לדבנים אלא בלבדי. לסעלהנרשם
 בכלל לאעכלל לארם לו נצרך וכך שלהם. מכ% עצמיאוציא
 עליו ישגיזו ש~א כדי בלבדו. לרועיחד ולא רבים.של

 אה אלהים ויזכר הקאה בוא ג( שנתבאר כמו חכהויו~הזכיר
 אליים פעטים שני רחמה. את ויפתח אלהים אליה וישמערחל

 של מעולם ואחר זכר. בוד' של אלאאחדםעולם לםהןאלהים
 רחל נתעררה וכאשר הדבר. תויה שבמ!ל לפי נקכה.בחי'
 שועא יעקב ירע א אחר. בן לי ה' יוסף שכהוב זה.בשם
 בעים. תתקטם ושלא וטהו השבמים כל להשליםראויה
 בנימין שטלד ועמן דגיע וכאשר יטל. ולא םשם %כת בקשלפיכך
 לרועקשר הבית יושלם לא אחרת שבארץ כדי לו. והיךכרח
 שוב יעקב אל ה' יאמר שכתוב חיע בו. הקרושקץלם
 עטך. ואהיה ניצ עסך. ואדיה ולטלהתה אבותז ארץאל
 מנאן רבית. עע4ת עסך היתה רחל  עתה עד לו אמראלא

 1טרס ד6ית ננין ופקדמ. 1כרגי ע5יס "ת6 5565ות'ס
 ת5ט 5גע65 ו1תינין )ניס וסקידס 11:ירס לענוסקידס
 9יירס ססי6 מונוי נדקי דכד . סגיס ג6ס6יפ 6י נר )יס. ו)עג% גס דכר מוכוי )"דכר6 ו6תיין סוק6תן

 זכרס ד6תר ע1ר6 כנון 5ון. 'סכמון 65 5כיסוסקידס
 5ליתיס 55י גס דנר %ר ככל דס6 5עוכס. 56סי5י

 סזנמית מ1י ות, דסני6'ן נכ5)6 סני6ין. נין נרתיסיכ5י5
 56 % סק)ך 56 לך 5דכר סיס נ( 6ליספ 05 6תרכד
 דת5כהע6 סוס ססגס דר6ס עוכ יוס יות6 ססו6 ס5כ6.סר

 סרספע ת)ך 6קך' וקנ"ס ע5ת6 5תידן ס5ס76רקיע6
 תס סת5ך 56 י 5דכר סיס 5ס %ר כך וכבין 1תג6.כססו6
 ות6תרכתיכ

 לתסוי נעי% 65 יסנת %כי פתי כתי
 ו65 סני6ין כין ריס6י 65ע65ס 656 . 6ד65רסית6ס
 נכ6% %תג5)5 )כ'ג 5יס כעי וכך ד5וסון תכ65655פק6
 ט5יס יסנמק דל6 ננין . נ5מודוי 65תימד6 ו65 .דסנ'6ין
 6ת 56סיס וי1כר מ1י ת6 נ( כדק6תרן שכוי)6דכר6
 מ5סיס זתגין תרי רמתס 6ת ויפתמ 6)סיס 56יס ויסתערמ5
 תעלת6 ומד . ד7כור6 תע5ת6 מ7 656 . 6ת6י56ייס
 ימל 6תפרת וכ7 ת5ת6 ת5י6 דנת651 ננין .דגוקנ6
 ד6יוא יעקנ ידע %ר. כן 5י ס' יוסף דכתיכ ד6כסת6
 .נעלת6 תתקייס 6% ופ"ו סגעין כ5סו 5%5ת66תמ1י6
 תע6 וכד יכיל. 651 5תיז5 נע6 כהננין

 ערק דכגיתין 1תג"
 5התקסר6 נית6 יסת5יס 65 06ר6 דכ%פ6 גנין ,יס5141
 -סונ יעקנ 56 ס' וי6תר דגתינ וסייכו ניס. קדיס6פ5ת6
 עתך. ו"סיס ת6י עמך "סיס ו5תו)דתך 6נותז %ן56
 ת5ק דכיתק מגך6 עתך כות רמ) סכ6 ע7 5יס 6תר6%

 ו6עו) עתך 6ס6 "נ6ו5ס)6ס
 כתייסד כסדך כית"

 ע5י רה) ע5' תתס תפדן ככו6י ו6ני דכתיכ וס"נו . סכעין ן עלי רחל. עלי ' מתה מפד! *בבואי ואני שכתוב ו!דושבםים:
 אחר תושב ובא נדל~ת. שהיא הדבר. יץה ובשבילידרה

 ! עגר ירהי בשבילי הביתולקו
 מה אלעשי א'ר פו'. יוסף את רחל ילדה כאשר דיון'י(

 וטרם יוטף. נלר כאשך לררמ ללכה יעקבראה
 ביאהט הןי אלא להרכו. ללנת ביקש לא יוסףשטלד
 סגץכפ השא~ם עקף חהשה ובוא עשו. של שמם שגההרשיאה
 סיום ווזעו שדיק. שב49א למררנה !כה ועסף .עקב.אדייי
 הטף שגוטעלם יעקב שיאה כיק ,פי, הברית שהואהנוף
 הטספר. בנהטק רה4לים שה כל ועם לדרכו. %כת וצקץביקש
 יעקנ ידע לא וכי תשאל ואם עושר. שנים נש%ולכטשכו

 6חר6 דיור6 ו6תי6 6יסי ד6תומי6 ת5ס סיס וכניניסדס
 עמי. 5דייר6 כניג' כמע6וכג6%

 תס 56ע1ר 6"ר ונו' 'וסף 6ת רמ5 ')דס כ6סר דייעיי4
 ומד 'וסף 6תי5יד כד ל6ורמיס 5תיסך "צנהמת6

 6וקתהם 60 656 65ורמיס 5קיסך נע6 65 יוסף %עע65
 דוכתיס 6ס5יס יוסף מ1י ות" 7פסו סענ6 ד6תי5ידופת6
 סיופ6 וסכ6 . 5דיק ד6קרי 5יס זכי ייוסף .כתריס
 נופ6. 67סתליס יפקנ דמת6 כיין 1סי, נרית ד6עאדני%
 מיסנג6. 6ס5יס נכיתין ד6 כ5 ועס 65ימוס. 5תסך ט%נע6
 יפקנ ידע סוס 65 וכי תית6 ו6י . פריסר %ת5יתודנ"ס

 9מ 91 י( קם י9 0 ד ל שגש ג( קש ס 5( מקומותמראה

 השתרףר
 "טרז ספירת %' 1ט( ק4רק: י*נש84י נעד שירו4פ "נ ט יש משם !ח טא4(



 פ14עא קודשצשון ריצאזףע% הזהרלשון

 "1 ,;הי. ין :ק 1,4יי,ין,ווון.,י.יג
 4"! מ2נ ).:"'?תימן2 ;ל %ש~מ4

 שנ% !ת%(מ) תןי1,1 ~יש::י,בי:"::2מ%
 ע)ת" ס6יוי:תסק

 6)6כגיעין 6תייי )6 ןע*ן ןפ,ן כסו )"תתקג6 תת":
 קזיס" כ%ע"

 וגע)6 וח) תיתת תתן כורן-. כגען נ6*ןרח) ע)י תת: תסדן ככו6י !6ני סס"ד .
 )שתיסכן תת6סע)יו, ס6י דוכת:"

 ס)יתת" ככית"
 דרמ) ותנ6 וכ) .

קיית"
 רח) תיתת כסו 6תתקג6 )6 תת6ס ט)ת6

נע)"
 )6 6ת6י )6ס תית6 ו6י כס)י-1 כית6

 6יסו. תת"ס כע)ת6 דכית6 כנין 6), וץג6 כססו6תיתת
 וכנ*כ ע)6ס תע)ת6 1)16 נסע, )6תתקג6 סוו תגיס1:):!

 סטת" כססי" יויתת)"
 6יגע. כ6תכמי6 ז)6ם טוכדוי וכ)

 % וכנ*כ כ6תנ)". ע6ו %ת:טי6 6יסו ע)"ס דע)ת6כנין
 וד6י. סו6 דסכי חיי ות6 ורח) כתיתעס דל6ס תיתתס6וכר
 תת"ס וט)ת6 . כ"ת:סי6 ח)1י כ) ט)6ס דט)ת6כנין
 )6ס 6תכטי6 כנ"כ כ"ת:)י". ת)ויכ)

 וכפ)ת6 כיטרת"
 וכ6תכסי6 כ6תנ)י6 וד6 כסתר6 ד6 י6ורח6 כנ)ף6ייח)

ע)ה"
 כי כ6סרי )"ס ות6תר דכתיכ . 6תרסיס ע)":

 כרסות"ז 6)6 )תיא כע6 ד)6 דיעקכ ס)ימות6 מזית, יסודס 6"ר *1 6סר סתי: קר6ס וכנ*כ 151 כנות5סרוגי
 . כרסותיס 6זי) )6 6ת6י 6חייג6 ותכ6' תית6 ו6יד)נן

 תריסר ויסת)יתז )יס יסכוק דל6 יטקכ דדמי) ננין6)"
 סטת6 דתע6 דמת6 כיון ד6 וש %ך5 כ,רע6ס:עין
 ד6תי)יד דכיון )!. 6סר וכ) מ6 ויכרח כד'6 כרח.יכגיתין
 וגע)6 . סכעין ככ%מי סכינת6 6תקסרתכניקין

 תריסר יסת)יתי זכד זמכתת6. כרא יזע סום ויעקכגכ)סו כית"
 תתות ורמ) . כסו ותתקער תתקסע ס:יגת" .סכעין
 . 5ו)יסג6 סכי חד ת6 כית6 נע)6ו6יסי

 ע)ת"
 תת"ס

 עז יכי)ת ז)6 6)6 . )תסס ד6תחד כתס )יעק: )יס6תחוי
 רמ5 6תדמית וכדין כג%. )6תקסר6 ככית6 סכעין תריסרדסוו
 ותג6 תע6 ל6 יעקכ 61תר וד6י סכית עקרת תוסיכיזכדין דכית" טףקר6 וסות סכעין. ככ)סו כית6 6יסיוגע)6

 וע)ת6 וד6י . סכעין תריסרד"סת)יתו
 ד)עי)"

 ס61 יחית

 תתות 6י קת'ס תומי 61 ותסכטת6 כסו. )6ער%ר6לכ.ת"
 ד6 זכ%ט6 6)% עוז ו% . )ע%דן תסכ6 6קק )6ס:6
 )6 עד וג!/ י5דס כ6סר 1"סי כנ*כ כית" )66)ת6 6תתוי)6

 ור' ת)ף כ) וד6י 6תר סתעע רכי סמע סכעין.5מת)יעי
 16) )6 6ת6י תית6 ו6י כ6%. ע) ס)יק 611 ססיריסודס
 תכגיתין תתע:ר6 )6 דרמ) יתן כ) 6)6 תיד. )6ורמיס)יס

 כע6 % ערק דכגיתץ יתג6 זתע6 כיון תתן.6תעככ
 סכעין ככי)סו יפכ(כ ויתמנר נצע יתטככ ז)6 נניןרסות6
 פחמ %% ר' 56עויך ד)6כ6תר6

 ויי
 יתר 6) ויסכ תסס

מם מתוי דיתרו טג6 ופי תסס חה % עו'.שתגי
יו י 9" ח * טקוםאמראה

 כאן עשמו אם ודאי אמי הרבי. ה(נין זשה בחכמה:מב אלא השבמום. !יפתלמו ב:ימין שי!לר ער המעין לאמה וסשוי .הקף. שנויד אע"פ השבמ*ם נשעלמ לא עעהשעד
%יאי.

א אש" שישעלמי רוצה אינני הי יבאי"  
 4ה (קומה ולו רחל בדרךן(:עג :נען עארץש %ש ו7ע ""ץ"%ע

 שרח5 זמן וכל שלם. בבית להתישב ההחעוןעולם

 %%ולפצך ולא )פעו %תקן מש םצ לא טמה לאה תשא" ואם כשלימות. דגית לקח אזרתל
 נמזר העליון שלםל%

ע
 לא ולפיכך בגלה.

 ך(ת'ל:קמ,.(,בן ' ו י,1 =ק,ל זז~ןנו
 ובדרך בדלענלות. וזו כהסתר זו דורך. בנ*י ויאורחל

 יגגמויימ("?'ו1%~2
 . ברשותו הרך לא למה אהר בפעם תשאל וש%

 וצולר שכיון לו. אשי וכל רחןריא כםש" ברח.שנולדבניםין

%%  ולוש השכמימי בכל הו:עה 

ע
 הג 1ן - שקך היאה בוא הכית. תקק

עשרש
 ק

 להתקו4בבית
 הבית. עיית %עשות השבמים. כל עם הבית יהאולקחה

 ש ,למ ש(וג ושעולם 11"9 שבמרם. י שנשתלמון
 חמות אם מלפניו. תדהה זו ועניה עמהם. לרהקשרלבית

 פרס נ'* כאשר ויהי לפי4ך דבית. לרמשתלם ראויאין
 הלך לא מרוע תשאד השבויין%עבין;םשנוועלמו

 מברפן נחיברה לא שרחל זמן כל אלא מיד. לררכולו
 'י "1 1קנ מ' :יקי "ךי4ד"(ז:: %;7.""י1ש לקש לא ברת בניפץ של הומן שהג*ע כיון שם.נחעכב

%

הזהר

ש



 היהיישין וישנאודעפ קודשלשון142
 שלא אמרו הרי אלא ממנו. רשות בקש לאפמה עם המיד היה ומדורו תם. איש שהי' ויעקב שלו.ברשת

 אמר בתחלה שהיי שם. נשאר שטזי' נלטליםקמו
 ממני. נתירא ועתה שם. ונשאר נלנולים עמולנל

 היה. מכשף שלבן לפי כחשה. אצל כך היה לא יתרואבל
 יעקב רצה לא ועהה יעקב. אצ5 מעשע כל היהובכשפים
 תו'. אבותיך ארץ אל שוב א"ל הקנ"ה שהרי שם.לדוזעכב

 : רבתו פקה-ת ולעזוב ידהעכב רצה לאוע"כ

 א'ר בנללך. ה' יברכני נחשתי וט' יבן א*1 ךיא23ך6(
 סזלו ובחן לבן עשר כשפים מיני כטהאלעור

 חודש. בכל צאן מאה יעקב בעבור מוצא יהיה יעקב,בשביל
 אמר אבא רבי צ1%4. ע4 יותר שים ומאה כבשיםומאה
 ףפרץ לפני לך היה אשר מעמ כי זש"כ חקורש. ףצדשבב5 יאי יעקב לו מביא הי' עזים ח*לף כבשים ואלף צאןאלף
 פיצתה אינה שלמעלה וברכה לרנלי. אעזך ה' ויברךלרוב
 טיא. אלף מכבשים סצא. אלף סצאן ומין. סין מכלמאלף
 אינה שלמעלה הברכה ששורה טה כל על סצא. אלףסעזים
 רב. בששר לבן נתעלה יעקב שבעבהי עד מאלף.פחותה
 מכל עשרה אלא מצא לא שכרו לקחת יעקב בקשוכאשר
 מה וכל *בן. בוכותו טהן שהי' ממה מ*לו יעסבליק כמה ראה טילה. לעשחת זאת מחשב הי' ויעקב ומין.מין

 המק*ת אותן ע"י בורוע אלא היה לא י4קב 14שהע1ה
 אחר התם יעקב עע כטה יראה בא הצאן. לפני השיםאשר
 לו מביא היה פו'. ימט שלשת דרך וישם שכהעבלבן.
 של שכרו שיהי' לבן רצה לא וה כל ועם הזה. עושרכל
 יאמר *. עהן מזה ועשרה טזה  עשרה לקח אלא כך.יןקב
 יהי' הנונים באלו שאטךת כמו יולירו ואם אלו. 5ך קחלו
 עשרה מתים. עשרת משכורתי את ותחרף זששכ שכרך.וה
 משכרתי את והתליף בי התל ואביכן וכתוב סזה. ועשרהמוה

 מלפני ומבקש עמל הף העשירעת ובאחזן מונים.עשרק
 הוזר הי' יעקב עם לבן שהשיה מה ומכל וברכו.הקב"ה
 ולקח עלי חם אעשקב"ה ער יעקב. מן הכל תשטםבדיבויו
 : טץ5ה בעשרתז ליעקב וברכו בזרוע. משלויעקב

 א"ר נקבה, כיצ ואחנה. עלי שכרך נקבה דיאכ8רכ(
 לא שיעקב רואה אגי אסר. דןצא רשעיצחק

 נקבה אמר א!לי. יעבד !ה ובשביל בנקבות. אלאחמתכל
 אנצר 1651 ואתנה בבתחלה שכרך שייא נקבה הלאוכרך.
 בעבוויע אצ4 אעבד וזצ(עה בה דמתכלת נקבה איוולי

 שמיי הלילה. יעקב אסר מאוטה. * תתן לא ועקבויאמר
 ולא עשהתי. הקדוש המך כבוד לשם שעשיתי מה כלאני

 צאנך ארעה אשובה דשה הדבר לי תעשה אם אלאבוה. רצני אץ שויץ כ94מה. * תחן לא ת"כ . עפילתשת
אשטר:

 ג94. חכמה להראות הם49אות אלה כלאלעש4 א"ר פו', מומץ לח לח לננה מל ע4 * ןרקחנ(
 טהם במעשה. שפזולים סהם "צ שלמעלה שהשעיםשלמרנו
 ברכות. לרמשיך שמבקש וכו הלב. בכעת ומהםבדבור.
 בגחדפה אלא בתפלה שלא וטהם צעה. בדבור בתפלהדיא

 עויג בחכמה שעשה טה כל התם יעקנ ה"שה %יאתלדפ*

 עץיס תדיר סוס ידיוריס ס)יס דסוס ויעקכ דידיסכרסות6
 דל6 6תתר 60 656 תג'ס רסות6 כע6 65 6ת6' .ד)כן
  חיו  כק(-פימה דמי . מ,ן  ויסת*ר נ5גו5ץ עתיט 5כןינ)נ5
 עגיס דמי; וססת5 תען ו6סת6ר נ5ט5ין ע5יט נ5נ5 ותיד5יס
 סוס קר:ח ד5נן ננין . תסט )נכי סכ' טוס )6 'תרו5%

 יעקכ כע6 65 וססת6 דיעקכ )נכי עוכדוי כ) סוסיכמרס6
 . ונו' 6כותיך %ן 6) סיכ 6"5 קכ"ס דס6 תתן.)6תטככ6
 . דת6ריס פקת* ו)תמנק )6תעככ6 כפ6 )6וע"ו

 6"ר . ננ55ך ס' ויכרכגי גמסת' ונף 5כן 56'1 דף83%4ך6(
 תעיס וכמין )כן עכד חרסין ויגי כתס56עזר

 ירממ. כ5 ע6ג6 ת6ס דיעקכ כניג'ס 6סכמ וסוס דיעקכ.כניגיט
 6תר 6כ6 רכי ע6ג'ס ע5 יתיר עוין ות6ס 6תריןות6ס
 ימיר יעקכ 5'ס תייתי סוס עוין 561ף 6תרין 61)ת ע6ג'ן56ת
 ויסרן 5פג' לך סיס %ר תעע כי סס"ד וירמ6 'רממככג
 פחו6 6יסי לש ד5פי)6 וכרכמ6 5רנ5י 6ותך ס' ויכרך5רוכ
 6סתכמ. 56ף %תריס 6סתכמ 56ף תט6גין וד:6. ויג6 תכ5ת56ף
 65 ד5ט'65 כרכת6 דסרי6 תס כ) ע5 %תכמ. 556תטוין
 . טותר6 5כתס )כן 6סת)ק דיעקכ דכניניס עד ת56ף.סמות
 תכ5 עסרס 6)6 6סכמ 65 6נריס 5גע65 יעקכ כפ6וכד
 כתס מתי . סני )טותר6 )יס מסיכ ויטקכ . וויג6וינ6
 ד6 וכ5 . )5כן כוכותיט חמכ דסוס תתס חוי5שגעי)

 תק)ופ ד6ינון כורופ 6)6 סוט )6 יטקכ כיסדס5'ק
 6כתליס דיעקכ ס5ית6 6100 סרמ כתס מוי ת6 עג6 )נכידסוי
 5יס מייתי וסוס ונו'. יתש ס5סמ דרך יסס דכתיכד)כן.
 %ריס דיס6 5כן כע6 65 ד6 כ5 וטס עותר6 ס6יכ5

 ו"סכ ד6 תן ופסרס ד6 תן עסרס גע) מ)6 סכידיעקכ
 י% נוונ6 כס6י ד6תרת כתס יו5ידו ו6י סגי סו5 5יס ו6תר)יס
 פסרס תוכיס פסרת תסכורתי 6ת ותמ)ף סס"ד %רךד6
 6ת וסמ5יף כ' טס5 ו6כיכן וכתוכ ד6 תן ועסרס ד6תן

 כתר 6סתד) עסרית6 וכסגי . תיניס עסרתתסכרתי
 6סיר דיעקכ עתיס )כן דסוי תט ותכ) וכרכיס.קכ"ם

 וגע) ע5'ס מס *דקכ"ס עד . כ)6 תיטקכ וכעי)כמ)ו)יס
 . סני כעותר6 )יטקכ יכרכיס . כורופתוי)יס

 .6סתר
 6"ר ונו'. וטרתק אח )0 5כגס תק) "פנך 6 דיכץדץנ(

 טטנד6 מ)יין תגסון ד5עי)6 ת)ץזתג'ק
 ק

 תגסון
 כרכ6ן. 65תסכ6 דכעי ו%ן ד)כ6. כרעות6 ותגסקכת5ו65.
 6)6 %)ות6 ד65 ותכסון . ורטת6 נת6515נ5)יפ6

 פנד. כמכתת6 דפנד תס כ) ס)יס יעקכ שי ת6פ5יין. כטכדי
טיכנתיב

 ק60 צף ט קס ס ט סקס6. 6( טקוטותטךאה

 רידצ-דו
 יגז, בא הו8 ::שמעו.ע גפפיק כסו  שועא וש .קבה. לפק שמשמשותו ה' יויפפות ואהגח אלא ושק נתוג שלא עגן וגא"6(



 3*1עב קורשישון ו'צאוהר הזהרלשון

 . סתיס כסקתית כר?סיס פ5) "סר סתק)ית הת ייננכתינ
 כמכתת6כ65

 )חתסכ"
 כרכ"ן

 תמכוע"
 ורנין יכ)?ו דכ)6

 מסור ת)ה וכתיכ סיינו כרססיסם . תק)ית ת"ן סתק)ית "ת ועד3יס מו)קיס ו"יגוןס5מין
-,3 

'יג[
 ו-1"

 תסי4יא
 ")ין סתיס כסקתית . ע5תין )כיסו כרכ"ן מת"ןת)ך
 כ) 'סקו 6( כך*6 . )סתות ס% ת:הנס חסר 51י[תתן
 051ן 5ת6ס פר"יס יסכרי סוימיתו

 ו3ססו"
 ותתכגסי 6תר

סייגו
 ס5)ית כסן 1יס55 סמק)6 וסעי סותק" 7רנ"

 ו"ע3ר5כגות
 3ית'גח )יס ו"קמכר דק תן ויג"

 5ין וגסי) כיגייסוע") וסו"
 כמן"

 ז"תעכיך
 נווגי. כתוי מד כ)"

 מוור" ויתג)י ס)כן תמסיף ן6 כ)ועס
 ע)

סונוק"
 )ת"י. ד" וכי ן5ען

 )ורנ" למתסכ"
 דעוכיס ד6

 תת3וע36רכחן
 דכ)"

 ו)סו"ס
סלת, ד6יסו ד" )ורנ"

 כמד"
 כ?ס .  סייס כסקתות כרססיס  וק1

  וכריןד6וקייג6
 גטוכך"

 ..  כרכ"ן טלייסו  וסריין  טלמין  כליו  ותססקייןלססן  כרכ6ן  כגדין דהכמת6 ר6
 . לחת6  יריט טל  רכריין כרכ,י  ת6יכון מולקיס נעלויטקכ
 )יסק יייל קכ"ס וגונ 64יסנח.י

 וידכתי3 לצדכיס )'עקנ
 : גת)תו מכ) שק3 עתן ס, 54ה כ,ג(

 ")ע~ר 8"ר ונו/ כרסעיס ס5) "סר סתק)ות 6ת ריומנ7(
 ס)ת" מיי3י 5"יגוןווי

 תסניתין ו)" ידעין 7)6
 )וןסכ)תגו. ד)ית כנין 3ס. תסנימין 6יגון וכד ו"וריית".3ת)י
ת)ין

 ד6וריית"
 ו)ית ריקגי6 תעי כ)סו כ"י)ו 3טיגייסו דתיין

 ריקג'ן ן6יגון כנין וכ)6 תוע5ת".3סו
 תדעת"

 דס6 וסכ).תגו
 )6  1ב:4סןיט'1מס5י% כ)1ירסתצע ייסל(ותפ%)י

 ת)ס

 ת)י מת"ן כד ד)63 6טיתין עפסין 6יטן וכ) .גס
 ד6ינש 6תרו ז*טו 6)6 . ידעי ן)6 )ון די )" .י"וריית"
 5זן יתכע כי 15ן ווי תוע5ת6. %3 ד)ית ת)י עיתיןת)ין
 תרדי עוג4 ויתענפון ד6וריית6. ע)טכ6ק3*ס

 המים. בשקתווע כרהטים פצל אשר המק4ות את ויצנכתוב
 מררנהע לכל הכל ש4 מטקור ברבות  להמשיך בחכמהדבל

 מהם שהעביר פצ.. אשר [5נ[ רין 'הבית שהן המדרנותאיו מקלות. איזה המקלוו:. את תורלו, חיקו שהןהעליונות
 מם4ך שהרי 1ע[ ברהמים אסור מיך זש"כ ברהטים.דוין,
 אלה הגרם. בשקתות . העולם.ת לכל הברמת באותההוא
 שנאספים לדגוקום שמניעים עד ונמשכים שיוצאים הנחליםהם
 כ4 ישקו "( כמש"כ לשתות. הצאן תבעה אשי %1[שם
 ע*נאספים הדיא ולמקום 031[ צמאם פראים ישברו שףיחיתו
 ויחמנה. מהו ויחמנה. ממנו. לשתות כלם באים המיםשם
 ילא נש-שים המים 51ין מנשב צפונית שרחץ בשעה וראהבוא

 צפון של והקור תולה. שהדין לפי שותים. ואין לךיץנמשכים
 המים'3,[ מתחממים ררום רהה נתעורר וכאשר המים.מק-יש
 לפי כלם. ש%תים אז ונמשכים, שלדם ההקרשהועיכרת
 ושמחים מתחממים וכלם המים. מזחיל ררום שלשהחום
 זש"כ . בתחלה להם שרן' צ%ן מקרירותלשתות
 נקבה. בבחעת  בלן  שהן אלא  51ק[ ויחמו כתוב והריויחטנה.
 יעקב לו ויקח וזש"כ בחכמה. הפעיה לעשהע יעקב נתכוןוע"ז
 וגורלו ט,לתו ברר יעקב יעקב. לו ויקח . ונו' לח לבנהמקל

 מקל לטרלו לו ולקק דוטדרנית. מכל למעלה ועלהלחלקו.
 וערמון. ולוז ימין, צר של הלובן מהרנת היינו 5ח.לבנה
 פצלות בהן ויפצל שסאל. צר של האודם מדרנתהינו
  וד%א הימין. בצר ההברו שמאל צר מן הרין שהעבירלבנות.
  טונים. בשני אחר וגל עעשה ביחר.  ולקחם  ב?יהםנכנס
 טרלו של זו למדרנה להמשרך למה. זה 1כל 51טןהאודם י הלובן ויתנבר שיחגלה הלבן. מחשף זה בלועם

 שתדד' ע למדרנה הקון  ולעי%ת הכל. ממקורברכות
 כמו המים. בשקתות ברדגרם 1ק[ ביחר בחינות משל,פממו"צן
 ברכחע  נשפשת ו(כמה של זו פעולה ע"י ואזשביארט.
 עליהםברכות.. ושורות העולמות כל ויונקים ושאיםלמטה.
 לממוע ירו על שנשפעו הברכות מאותן חלקו לקחויעקב
 יעקב כי נ( כמש"כ הקב'ה. של תוילו חלקו שהואלפי
 כבהט1כ לטרלו. ביעקב בו בחר שרקב'ה הו'. יה ל1בחר

 : נחלתו חבל יעקב עמו ה' חלק נ*נ(
 אלע,ר א"ר תו'. ברדמים פצל אשר רמקית את ריצנ7(

 משניוהם ואין יורעים שאין העולם רשש לשתןוי
 חכמיע להם אין כי יזן בה. טשניוזים וכשהם דתירה.בענעי
 ו*ן ריקים דברים כלם כאלו בעיניהם דומים ההחיהענעי
 שהרי וחבמה.  מדעת ריקים שהם לפי יהכל תועלק.בהם
 רבר כל ועל ויקיים. עליינים ענינים כלם דוערה דבריכל

 יש%ו לא חפצים וכל מפנינים. היא יקרה ס( בה כהעבודיבור
 שסרים שהם אלא מבעים. שאינם להם רי לאהתורה. עניני רואים כאשר לבי קרלי רגפפשים אותן ונלבה.

 כעותבע להם וי תולת. בהם שאין רברים הם. תפלשדברי
 מורדים של בשנש ויענו% ד1עייע עלבון מהםהוב'ה

באדעהשם

 הזהרזיו
 היינ ההטר מרת חייגו הלנן והחשיף הדין מהם שהעניר *%תפ שפצל לאהר הדין שמדרטת פ4 %1 : הרין מררטת הייגו 51ג[ : לךאוהה
 שנ%. נאמפים שהטים המקום הייט ושקחות וחמעין. המקור מן למוע המיפ שצא מהיחת הייט רהפים הטים. נשקתות ברחפיפאותפ
  נרהטיק היטרו עשהטקלות ער כך כל השפן גהרבה החמר והתג*ת הדין חעברת שע" נאן הפניע יובן ונוה השפע. וליגקישתות נלפ באיט אליה גי שקתות נשם הסכונה טלכות לספירת ונאמפה רהטיפ. ונקרא תפארת פספירת למעלה הוא סוצאה מקור השפעובן

 של בהמקור וקשור אטור מלך הג9-את התפארת שספירת שפירוש% ברהטים. אסור מלך מה*יוק ראיה שמביא ועע המיפ.ובשקתות
 לקגל הייע לשתות בגאן נקכות גבחי' שג4ן שתרץ ל*ו. ויאמו נקבה. לשון ויחמט: 51ת[ : ההסר טרת הייט ודא חחנני[ ו הרין מרת פל נג1[ : ענורם שפע לקבל מאימ האוטות כל על המושלים שרים ע' הייט הס( : פלנזת חייט זל[ : והברכה חשפעטוצא

 להמהיק יעקב שפעל האם פף נגט[ . הזה לוולם היפן משפיעים הפ שאמ-נ גיון היינו זכר בלשזן הצאן ויפ אח*נ *כתובומה השפק"
 :חהברו לא ט*ם יחר ולכללם בחטריפהנבורות

 להיות1
 חרי% מ4 : הרין על החטר ה*שרמ. על יחגגר וא:לוגן אלא נשוח שרה הגונים שצי

 : הרחטיפ מרת טזהשיולד



 הזהריסין ויצאזהר קודשלשדן***
-- .  -

 הדינים כל ממנה העביר %. מדרנה "  כשרצההעקב
 ה"ו רדמים ארכע באוהן ברדגרם. וךגרמםפצבוועת.
 דנחלים מן שנהמלאית שרים. חפרוה הבאר תחתדהממדים
 הבאר מואת דמים יוצאים שכאשר לפי העליונים.וטעעות

 ד)ע'5". מנכורס דנפקי וגכירן דיגין 6)'ן סתק)ות 6תוי5
 דנין "'גין )כ) ס)'ק דרנן )ס6י )"תקנ6 כע6 כדויעקכ
 ,ק"1 רס:.ם "רכע כ6'נון כרסעיס 5ון ו6וקיס תינסונכורן
 נק5'ן תהיגין ד"תיו)י6 סריס חפרוס נ"ר %י תחותדקייתי
 כ"י תס"' ת'ין גפקין דכד כג'ן . ע)6יןזתנועין
קדיס"

 . רסעיס 6קרון ד" וע) כ65 גע)י %כע 6)'ן
 כיסו ,כירן דיגיי ו6יגה )קסחי כ)6 6חי'1וקסיון

 אמר חייא רבי נ( שאלתא קדיוין ובמאמי פתנמאעירין
 הוא יעקב וראה בוא יני'. :עקב הפריד ודגשביםכהיב
 היא כלם כלל שהוא ולפי כלם. כלל והוא האבותמובחר
 ערבית. הפלת להקן עמד יעקב כי להשכינה. להאירעוטד
 ם דקדוש הצדדים אותן וכל וקגו לו כראף ההוא הקוןוכל
 חלקו ודשריש ,קי, בצדו ההקק בתקוןכלם

 טחל"
 שאר

 העליונה. בלרושה הקדושים עליונים צדדים אלההעמים.
 שכתוב ביארנו והרי דמומאה. בטימאה דגומאים צדדיםואלה
 להאטונה. תמונים שדווקין לו.  ויינע לבדו. עדרים לווישת
 מכל סעלה לעם ל4 להיוה ה' בחר ובך כמש'כלבדו.
 חלקו השים שלא לבן. צאן על שתם ולא זט'.העמים
 סוד תיקן שבאבות דמובהר יעקב בן ועל עמהם.הצרלו
 שאר ' של תורל מחלק תורלו הלקו ודשריש .האמפה
 חים אלהיכם בה' דדבקים וחעם כרעב וה ועלהענרם*

 : היוםבלכם
 כתוב אבא א"ד עמדי. לדרע אלהים נחטיא מעים עשית משכרתי את והח4ף בי התל דאביכןנ(
 טינים עשרה בישראל. קמם ולא ביעקב נחש לא כיד(

 ק:0ם ס( שכתוב ההחתונים. בכתרים הן ועממיםכשפים
 וידעפי אוב ושואל חבר עצבר וסכשף ומנחש מועןקסמים
 מיני העשרה ובבל עשרה. וע דוי דגעעים. אלחץרש
 לז. יכל ולא יעקב כננד לבן פעל וקסמיםכשפים
 אליים נתט %א מפים עשרת מושכרתי אה חיזליףוש*כ
 לשעירים י( וכתוב ,קי( וינין כההטמו בצנים. מיי עכוי.להרע
 פעל וכלם כמשמעי. מעים כןנים. *שיריהם. ענים דגםאתאף
 וש'כ לו. להרע ביויו עלתה ה4א יעסב כננדלבן
 ביעקב נחש לא כי בישיא4. ק0ם ילא בקצסב טקש לאכי

 : בלעם' בימי אה"כ בישראל. קמם %א לבן. בימיבהחלה

 "יסו יפקכ חזי ת" ונו' יעק3 ספריד וסכסכיסכתיכ
שסכק"

 ק6יס 6'סו ךיצק3 ),נ:ר6)סיסר6ק"יס 6יסו דכ)6 כ))6 ד"'סי וכנין דכלסו כ))6 ו6יסי ד36סן
 )6תקג"

 ערכית )תפ)ת
כ)סו

 "דק :עעהמ,יג"התר6',יןו
 חו)קיסזתהו ו6פ-יס ,ק,-1 י

 סערין61)ין
 תס6כיור

 כתס6כועס
 דכת'כ קיתנ6 קץ ק

 . צין טיע 5י ויסת )כדו עדריס )1ויכת
 )תסיתגות6

 ח'5קי: סוי ד)6 )כן ג6ן ע) סתס ו)ח ינו'סעת'ס
 ר,6 6תקין ד"כסן ס4יע עקכ ד6 יפ) עהסוןועדכיס
 מייס 56סיכס כס' סדכקיס ו"תס כתיכ י6 וע)עתין

 סיוסכ)כס
 תוגיס עסרת תסכרתי מת '?ה)'ף כ' סקי ן84נייכ?נ(

 כיעק3 גחס 65 כ'י( כת'כ 6כ6 6*ר עתד' 5סרע 6)0'0 נתגו1)6
"(1 

 6'נון דנין עסרס כיסר56 קסס
 קסס ה( דכת'כ . תת6'ן ככתרין וקיסיויןדחרסין
 וידמוג' 6ו3 וסו56 הכר וחוכר ותכסף ותגחס תעוגןקסיויס
 ז'ני פסרס ו3כ)סו 6יגון עסרס סח סמתיס 6)ודורס
 דיעק3 )קכ)יס )3ן טכד ושסיויןחרסין

"(1 
 . )יס יכי5

 תתיס עסרת תסכרתי 6ת וסמ)יףסס*ז
"51 

 6)סיס נתגו
 )סמיריס י( וכתיכ ,קק, ויגין כתרנותו תוניס ת6' פתד')סרע
 ספ*ר ליס ל5נ,ם" נירוי סליעו ול5 דיפקכ 5גןכ5יסטן פכד וכ)סו כתסמפו תיניס תוניס 6חריכס. וונש סס6סר
 כיעקכ נחס )6 כי . כיסר56 קסס 1)6 כיפקכ נמס65

 דנ)עס. ניותוי 5כתר ניסר6) קסס 1)6 ד5נן 3יותףכנףת'תח

 . סתרסיס 6ת רח5 ותנגכ 65נו 6ת 5נזז ס5ך דלבן'(
 והת6י סוו ע*ז 6)6 תרפיס ת6ן ייסי6*י

 סתורף 3תקוס דתניגן גתס סוי 5ננ6י תרפיס6קרי
 עס וכתיכ 56סי 6ת ננכת 5תס דכתיכ סח דע*זתנ)ן

 הזהרדו
% שב אגו ; עליהם שורה שהשכינה מלאכים מהטת ד' של דנ4ם די ה8,*א  גרורים נקודים בעקודים נרמו וחנל מש?ע. ש יש 

 : המומוחץ כדעת מיגי *ירדשו וקס[ : להחמים יזהר טשים להיוהם אי, . הרהמים מרת בתפארת ש*שירושו לשי ןקנו :זפה~אים



 %46ענ קודשלשדן ףצאוףע% הצהרלשון
--=-

 מי'6 6"ר ימנדע ד3עי ת6י ככ) ידע סוס י3ס6י .סוס
 6תע3יוו )6 יסודס 6*ר כגמם מ"ר ייסי ר3' 6תעכיו.3קסס
 ד3ססי 3ג'ן תרפיס מקרי י6יוה' יויען 3מעתי6ג6
 כד"6 יד6 6רפי סעתח ו%י . סעת6ס6י
 וס:ת" 6רסי סבתי יחמר ע)'סק6'ס וסעת' רנעי דידע ססו6 )יס מ3יד כד 6ומנ6 ידהכרף

 תמכמ 1)6 מ3יד

 וורח) ד3רהנם ):ניס )6כ'רמפי:ז6וישץג;6ע
 מ:)תתד'ר

 ג'י י)6 יתמטלד):1
' 

 )מ))6 חינייעתתקן יזז קזס6 )יו)י6
 זי;נ 1 :קי מהא~ג;ע נ;יי ט "ע:וז. ותס3 כתי3 מס וס:ת6 קתיס ימר3'ניןתככדין

,עק:  גרמיס זמין יסוזס 6"ר חהריו וירזף עמו 6מיו מתןיקוק

 יממ) "י ט-6 :ז .3זיימן
( 

 צ:יזכתטס
) 
 ,61יייי ם )

 כתיכ תס )יעק3 )חיכן6 ד3ע6 ק3"ס דמת6 כיוןח3'
 דכת'3 וס"ני רע ען מסוכ 'עק3 עס תד3ר פן )ךס:--
 ס3טס חורמ מד 3'ית6 חז) )3ן מז' ת6 3יד'סךסוו 3מרכין 5תרמן 3-ס רע עמכס )עמות 'ד' )ה)'ם

 5,ץ:ן י6גדיעש1
 )היתייפיי

 %1םגמדי1ת1,ס,מב3ג
 )ע3. ד5תכוונת 6ע"נדמכי: נער6 3נין . הד6 סעת6 3סדיס קיימת 1)6 )3כימין)יס רכי6ת ד)6 6תעג:ת ע*1. מ3תר )36'0 )יס)העקר6

 וכ' . עו' ?)י)ס 3מ)יס סמרתי ג 6) 6)סיס דיננאנ(
ס)'%

ג( 6ת'יד ד"רו ו!נ6 נער6 סם'ז6 ט' י'הית6
 ח*-

 עד מעו3 יעקכ עס תד3ר סן לך סכתר כת,3 ק-ק

 נ% י1י )6) 'םהת'3 ק כתן לנל:'הס ינן:1 ו:בש%7117%1ן1
 דסררד ט%נו% %:ס'גרא'ט5רג,

 3רטך תעגס )6 כן*6 ומכית וגו' מכ'316ד 6רנוי 6)סיך ס' )פנ' ו6תרת ומנית דכת'כ )קס?ד6ק3"ס
 כתי3 יוסי 6"ר וט' ימיס 65 56סיך 6ת קקג6 חכר עםי(

 תסומיס. דגפק6 כית 1 6תכתן ד)6 ס))ת6ס')1 נזיק6)ת
 % ד6יסו ו6ס*נ ימיס )6 5)סיך , 6ת תתנ6 6כראעס
 )ס כעע?ע.

 )סס"
 מב% 3ד 'טעיוי 5ט2 ססצ6ויס פ,וע:י9%נ," תדיר נ3'"ט ד6כתכמ ססו 6100 ת)ס

 2י:%ייק ט1סיסט2סתכומוכ'
 ט ע ד5 וצ5

 : 6יקתיס ו% . גזריס'עק3

 חחא א"ר לדעה. שבקש מה בכל יודע הי' ובזהשבעולם.
 נעשו לא יהודה א"ר בנר:. אמר ?סי רבי נעשה.בקסם
 שמנקשים לפי הרפים. נקראין ילמה היריעוג בשעווןאלא
 כסש"כ מהם. היד כם4-ים ידוע ובשעה ידוע. בשעהבהם
 נמצאה ו4א ע.טה. ועקה הרף עתה ואומר. אצ14עומד יהועות הרנעים ענין היודע זה לו. כשעושה האומן יףך.הרף

 המיר מדבר והוא זו. אלא ממנה לפמוק הנצרכתמלאכה
 שלא מזה פחרה ורחל האדם. לנפש להרע רעות ע1ותפווק
 זרה רעבודה בזיון ובשביל ליעקב. לו להרע עצהיתן

 לדבר אותו מכינים שכאשר לדבה ייכל שלא תדוזיהדניחהו
 ותשב כהוב מה ועתה בכבוד. לפניו ומרביציםמ?בדים
 5הם עבודותעועים והרבה ונקבההיה. זכר של צלםעלירם.
 ברח כי השלישי ביום ללבן ויונד שכתוב יעקב.שברח ידע שלא יפים נ' לבן נהעכב ולפיכך שמדברים.מרם

 עצמו הכין יהידה א"ר אחריו. וירדף עמו חחיו אתדיקח :יעקב
 .הזדיין לו ,טהי' כשפים בכל הזדיין דברים.בשני

 כתוב. מה ליעקב להאביד שרוצה הקב"ה שראה כיוןאבי. אובר ארמי 16 שכה.ב העולם. מן להאבידו כדי זיין.בכלי
 בכשפש נמח. במה רע. עככם לעעות ידי לאליש שכתוב וזדו רע. ועד ככוב יעקב עם תדבד פן לךהשמר
 על אהד השלם. כן אוהו לעקור בשביל יעקב. שהלךימים שבעת דרך אחד בים דלך לבן וראה בוא בידו.שהע
 נרלה שלא נענשה מ"ם זרה. העבודה מאחרי לאביהלעקור בך עשתה שרחך ואע"פ הרפים. אוהן על ואחדשברח.
 הצער בעטר אדת. שעה עמו נהקיסה ולא בנימק.את

 : למזנ שרהכגה אע"פ לאביה.שנרמה
 הף פו'. הלילה בחל1ם הארמי לבן אל אלהים דיננ%4כ(

 השלהת זהו אלא רשעים. אצל באהקב"ה
 באים. הם דוין ומיד השם. זה ל,קחים שליחותטשים כאשי אלו שכל לפי היה. עליו שנפקד ההואהממנה

 קד ממיב עפיעקב פ!חדבר לך השמר כתיב א"ראבאג(
 אלא לומר. צריך רעה ייעקב תעשה פן תדבר. פןרע.
 מלתמה. בו לד%ענר נבווים בכח יעקב אחר רדף ל4לבן
 כפיו לההמ שרצה אלא סמט. ניול יבניו יעקב כחשהרי

 לעשאת יוץ לאל יש חצצב תעשה. פן כהיב ולאתדבר. פן כדעב ולפיכך אבי. "ובד ארסי זששב ונל.1להכרית
 נם אלא בתיו. די' שיכולת יודע היה טנין רע.עמכם
 שפיי העדות חוצ %ו'. אלי אמר אמש אביכם אלהישנאמר
 ארנר אלדףך ה' לפני השית וענתז שכהוב לדהמד.הקב'ה

 : ברעך תענה לא כמש*כ וענ1ב %ו/ אניאובד
 ומ=כ ."ייט..ו'ר י"ויועמשטק
 מפע. ש"טשה טיק בוע טתכין ש44ש הנם דיא.יצדיק

ע
 של יוה4 הטכטק בשעת נה ש5ן "שק שתה

 ט4 עהיש
 הדבהף אתהששום חצטא

 ל% בו ומקטש-נ דציבחר שה לווק שוצא41מ
 ש"ש חל ,קנ %של % נשנשנושה

 ו טצשר ח" יה.ש4

 טו%ישש וט4 ו9 0 קש. ו9 0 י5. טיף ג*ו דנרי* מקוסחז6(טראה
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 הוכחק כל יציק א'ר ובינך. בעי ער אלהים ראה6(

 :'~ל ש לן'ע%'%ג 'בון"היק:יי.לי.
 חר שרהם שהי שאמר כית לסרחעו. היצא רושעחור

 : מיר ואלהיואטר
 בפחר דמעם מה יצחק. אבע נפי ץי ךישבענ(

 רצה שלא אלא אברהם. ב%הי ולאידק
 שאק אלא עור ולא לבן. בושביל דימין לבודנתלהטריח

 העליון בטים לישבע באמת. שנשבע אע'פ לאיש*לו
 כך. יעקב נשבע הראוי לעןם וראי -סי א"רפדנל.
 אמר חוא דרי ואמר. ברבר דגצעבל ויעקב לדוות. ראףוכן
 וישבע כרך דגל. אשיים עי לאבי. ועזב אברהםאלהי
 ולעכיר בדץ לדלעב% כרי ר"א יצחק. אניו בפחדיעקב

 : !ק'1 לבןעל

 כ) עמק 6"ר !גיגך. ניגי עז 6ל0יס ראה6(
 5ש 6סזר 3)גן 5יעק3 )יס דסוסתוכמת6 סי.1"

 ו3יגך. גיגי עז 56סיס ר6ס זכתי3 )ק3*ס )יס 65וךפט5ל3ן
 גיגינו יספעו גמור א)יי 36רסס 6)סי כתי3 מ1ית6
 "סדר %רסס 6):י ז6תר כיון 5תק5יס רסע ססו66סיר

 : גנףר י56סיו6תר
 נכחז קעלו6 מ6* י5מק %יו נסמד יעקנ דישבעכ(

 3פ6 ד)6 6)6 6נרסס נ6)סי !)6עמק
 ש6ס נ6תר 65ות% . נקטט6 ד6ותי 6ע*נ . 65יגיסליס )ו:עי ד)6 6)6 עוז ו)6 ד35ן כג'גיס 5ימיג656ערח6
 כך. יעק3 6ומי י6ות כדק6 )קיומ6 וד6י תסי 6שו .דכ65
 6תר 6שו ס6 . ו6מר 3מ5ס 6סנמ ויעק3 6תמ1יוסכי
 ויסנע תע כ65 6ס)יס 6ג6 . 6%5 וס3ק 6כרסס6)טי
 )מיקס 3דיגמ )6תכ)65 6מו דנר יגמק 6ניו נפמדטקנ

 ""ר 56מס ת)%י ג' !"צילו 5דרכו ס)ך ךי:נכץבנ( - !9! ז)3ןע)ש
 );ג. כנימט תית 6)6 נו כיי! ! מלד6)עזר

 ל1לומ6 פנינ4ם והימ לבים מ!יפמי4,מ
 דרו- 8מו1ה8"

שי למרו "*ל   ק47[ 7,ין .רי ו 4ן קעע ;*ק,ש,. ענעוי ,".ה ;;ן ע4'עש תוץ4 ן 7וון שהק נששי /י44/י" ",ל ע4 ש י ** /י שעשי 

 וומד 7( בוצווז. ב' סךצש. ההוא דטים שם ויקיאוע"כ
 לא יבן א?ל נםצא שיעקב זנק כל וראה בוא אלעזרא"ר
 יעקב אל ה' ויאמר כהוב הרי תאמר ואם הקבשה. עמודבר
 לדפרר שרצה בזמן לבמוף דף' זה עו'. אבהז ארץ אלשוב
 ולעודצ האלה %אכי6 לננדו בש ממם נפרד וכאשרמלבן.
 צריך אלדףם במלאכי ויפנע בו. ויפנש כהוב הץאה באבררך.
 מצד שהם בו. לדוזכלל באו שהם אלא בו. סוצ4מר.
 אחר מיד וראה אלהש. מלאכי שכתוב באו. נבורהבחעת
 בתחלה מ"אה בוא ורין. רחמים בו השעכללו רחכים.מלאכי
 כוצש. דיזא דטים שם ויקרא אח'כ אחד. וה. אלליםבוצה
 מ?ד מלאכים חרחנרם. מ?ד פחהר הדין. מ?ד אחדשצים.
 דוקא. בו בו. יפנש כהצב ועשכ וה. מ?ד 1םלאכיםוה

 ראם. מהו 6מר. צריך אמעם ראה ראם. כאשר יעקבואמר
 מתהברים בוה. א רבקים כאחד. נכללים שהם שואה%א
 כאשר וראה בוא אמר אבא רבי ס( ץשפ. של סודולהצ"ץ ללותו ב(י וכלם הי[ ר**ם כהיב וע*כ באה4וה
 פה אשה. נשא שלא דוה בלבדו לדרן. ללכת יעקניצא
 שיי' ותה ברהים. אלא נש4ה ולא עו'. במקום יפנעכתוב
 הע עלענים מחמת כבעץל השבבים. כ4 עם ובאנשף

 חארו הם בו. ושנש ,שכתוב ו4"ו. משהדצנו ממממבקשים

 סצ2 :י(מ יטם "ןץק" ומ(:4בץש,ועס
 ז6ת6 6יסו פייסין מ5י 3מקיס. ויסנע תו 6תמוי6פו
 מכ6ן 6תת6 5נ3י נע65 וקח[ סיסר6 )נ3י קזיס6סמס6
 סס. וי5ן ו35תר 3תקוס ויסנע דכתי3 . 05 5פייס6פיוסין 3מ)י ס,י 65 6י . 6תת6 5נכי 5מיתי 35ע5 י6יתז)6
 כ6סר מ6י ר6ס כ6סר יעק3 וי6מר . 5נ3ס 5מיתי 5יס5פיים6 6יסי סדרת 3ו ויפגעו כת'3 מס תמרן יעק3 6תי סוסכד

 ממס ו6תכסי6ו סוו. ד)י)ס ומ)6כין זתס מ%5ין 46ןל6ס.
 56סיס תמגס כת'3 ר6ס כ6סר וע'ד . 5יס 6תנ5ייןו5נת,י
 ד5עי6 6יגון . ד5ע" 561ין זיממ6 56ין זסוו תסכ16ס
 וקע[ 1ס כסו כתי3 דימת6 ו6יגון . 6)סיס מדגס נסוכתינ
 ט 7( מסריין. תרין ממגיס ססח" סתטס סס ויקר6וע*ז
 65 ז)3ן )נ3יס 6סתכמ ז"צק3 זמג6 כ) מד % 56ע1ךנ*ך
 "צק3 6) ס' וי6תר כתינ וס6 תי% ו6י . ק3*ס עמיסת5')
 65קפר% זנע6 טמג6 סוס נסופ6 ס6י ונו' 6נות'ך %ן 56סונ
 ו6ואומ ת)6כי 6יגסו )ק53יס 6ש מגיס 6תסרט יכזמ5נן.

 תסער6 ז6יגון ניס. 65תכ6% 6תו 6יגסו 6)6 נו מ6י)יס. מכעי 56סיס 3מ%5י ויסנע 3ו ויפנעי כתי3 מזי ת6נ6ורמ6.
 %מר5 פמטר* ומפ5  5לטקט פל5כי דכמיכ  קימייןוצכהץט
 3קדמית6 מף ת6 . ודינ6 רממי 3ש ו5פכללי . ררמייפל5כי
 המגש. ססו6 טמקיס  סס ויקר6 )3תר מד 4ט 6)סיסמהגס
 מס6י מ%5'ן דרממי. מסער6 ומז זדיג6 מססר6 מזתרי.
 . ר6ם %י 5ט. מנעי 6ותס ר% ר6ס כ"סר "צקנוי"תר דייק6. נו נו. ויסנטו כטנ וע*ד ניס6. תסמי ומ%5יןמ%
 מתחנרן . נז6 ז6 תתדנקו כמד6. כ)י5ן )ון מפ"656
 )ש %וח6 6מו ע5סו הי[ ר% כת'נ וע*ד נד6.ז6

 כד מ1י ת6 6תר 6% רני ס( דעסו יד6 5יסו%יע6
 מס . 6ינסינ ז65 סוס נ)ופזוי 5מרן 5מיסך "צקכגפק
 ססת6 כמ)%. 6ל6 )יס 6תי3ו 1)6 וט' כמקוס ויפנעכתי3
 ע)6ין  מסריין  ככיכול  סנסין ככ5ט 6תי וטסז%פנ
 6סירו 6ימן 3ו ויפנפו יכתיכ . 5יס ו6פמגט 3יספנעין

5מפנפפקש
  שט 91 0( ש 4אא 1( לש *אש 0 יפ יף ס : קע ז9 4 מקומותנשיאה

 ךפךט%זיך

 4טר בלשון פי )קע[ : ופלמת הפארת יער התו,היינו הפלמת: מרת על הפו *י! ו שמו 4הל8ם וננדרח רין של גבה 5התאפר 8"*קו!
 אפאה הש*ע שהו מף4( השעאהוות: ההבללות על יהתר פרה ראפ הלקען יי איוופ ראה 44א ראפ כתוב שלכן פ" 4ץ[גמוהפ.
 : העולפ באו נל שוהופ 4יאפ "שראל עבוהת ב!כות 4גד% יפ שחףאת פלסתלפדת
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 כיס)תעט
 כקומית"

 כתקיס  ויפנע 6יסו
 ויפנעו "ינין ססת"

 תינון "תסקיין ס:עין ונ"י:ון ויעק: וכניגיס כניןכו.
 רכ" וית6מתי6

 6י, עת 1)6 1ק'ח[
 כקות*ת"

 כ)י64
 .כת)%

 וס0ת"
 ועיג6 כמיזו

 וכיתת"
 יפקכ וי6ץר סס"ו

 וממ6 6ינון סוו י6יגוןמת" ש" לון. "סתנותפ כתס ונו' זס 6לסיס תחגס ר4סכ06ר
 כחלת"
 לון קר" כך כניגי .

 ו"תמזו ותסריין . )עי)6 ד"תחזו תסרייןממגיס
 6זל6 סכיגת6 6ל6 ליס )מפנע 6תנלי16 ו6ת6ילתת"
 כית6 )נעל6 לכניץין ל'ס ותמכ6 )כית'ס לנס)6לבכיס
 ום"נן ו0קע יעקכ ו0כ "( כת'כ וכדין '6ות כוק" ויעקכעת'ס

 . 61תן "תן )עו)ס ס' כרוך . מתריווחין

 ויפנש הם עתה במקום. ויפנע דצא היה בתחלה טמנו.לבקש
 א,הן קצחים הם השבטים אאה עם יעקב שבעטר לפיבו.

 בחלדם ראה שבתחלה אלא עוד %א 1קי16 דגדול הים שלהמים
 יעקב ויאמר זש"ב וביום. סטש בעין ראה ועתההלילה.
 אלא אותם. הכיר בסה גו'. זה אלהים כדצה ראםבאשר
 להם קרא ולפיכך בחלים. ראה שבבר אותן הע שאלהשראה
 אליו שגרש ומדגות למעלה. אלי שגרש מדגותמחנים.
 ריכה שהשכעה אלא ססנו. לבקש אליו ננ4ו ולמהלממה.
 רגטז 94ש לבנימץ לו מחכה וריהה לביתו. לקהתאצלו
 ואין וש~גן ישקט י:קב ושב 6( כתוג אז כראוי. יעקבעם

 : ואמן אמן לקןלנ[ ה' ניזךסחריר.

 רשלחפרשת
 6*ר . ונף 6מיו עסו 6ל לפניו מ)6כיס ימגה ן4שלןעכ(

 ככ) )סתרך לך י5וס מ)6כיו כי כתיכ6)עזר
 תמנן תסריין תל%ין כסדיס 6זתין וקכ*ס יפקכ ד6ורכך
 ס)תין כ5סו יו65ין כסכסין סליס יתי 6יסו וס6נג'ן
 כוין תגי? 6תפר0 1ס6 ולכן תנש ו6סתזיכ כיון וסכ66לסים ת)6כי כו ושנפו )ורכו ס5ך ויעקכ ו6תמר כתס י"זתכדג4
 פתיס16דזגת

 סכינת"
 5סמרמ קויסין תסיריין 61תו .

 ות6ינון זס. 56סיס תמגס ר% כ6סר שקכ וי6תר וכייןל*ס
 תל%יס תל5ניס. יפקכ ויסלמ סס*ו )עסו. ליס סורתל6כין
 מינס י( כתיכ 661ר י5מק ר' פתמ נ( ת6י :11תיס
 ת)"כע כי כתיכ מו כ6תר וימ)5ס ליר6יו טנ*כ ס'מל"ך
 ס' ת)6ך מצס וכתיכ מי וסכ6 סני6ין 654כיו )ךיגוס
 מינס . תל%ין ס% 56ין . 5ך י15ס מ)6כי1 כי 5)16ני'.
 6)יו ס' ת)6ך ייר6 גוק6 . סכינת6 ו6 סניכ ס'ת)6ך
 ליר6יו סכיכ ס' תל6נ מינס וכנ"כ ססנס תתיך 06כ)נת
 סכינת6 וכו )יס לסזכ6 כנין . ססרין ככ) )'ס)6קפ6
 .. )תתן "זד,תגי קויסין מסיריין כמס נ0 וכר כנויססר'6
 סמרן קדיסין תסיריין כ5כע )כן תכי יעקכ 6ת" כווסכ6
 תימ6 ו6י . כ5מויה ":ק"ר י)6ליס

 ככיגת"
6( 

סרי6
"(6 

 סרי6 5" ת6י קויס6 6,יפ6 ו6יסי כ6מסנתס
 5ינק"כנין

 סכי 6י מזקיס 5*ר סוי6 ל6נכ6 מכ) מנס
 גרתיס ו6מיל טין יסיוס 6*ר לכוו יעקכ ויותר כתיכ5ת6י
 תניס. 6תסרסו 6ינון כפיטי. סכנס לס:'6 ממ' זסוס)סכגס
 ת0יריין 6יגון 6לין ס6-ת ותכל סמסויס תכ) קעגתי 6תרוכוין
 עס )יס )סכק6 כנין 6תר 'נהק רכי מניס. ו"תסרסוקויסין
 . סירת6 )מיתר"ל' 61לין . 6ת6 סוס ע)6ס וכרסות6 . ועסו תתג6ססי6

 ותע"
 לקכ"ס )יס )סכמ6 זתנייסו

 תכל קסנתי ס:*ו . "סורו עכתר . סעת6כססי6
 רמגס . רהגות למנ' סייתי ועתז ונו' ס6טת ותכלסחסדיט
 )י5י6 וססו6 6תתר ס6 6תר 6)עזר ר' כמעיס וכ)ככינתמ
סו)עמת6

 וססר"
 כססי6 סוס ועסו

 סמת"
 יסי כתיכ וס6 .

 כל 1ע) ןכן סתס6 מן סיסר4 ד4תכסי6 כלמודוי. סת:6ו"יסו יעקנ ו6סת% לנוו. יפקכ ויותר כך וננין [6ן הסרת%ת

 אשר גו'. אדצו עש אי לפני מלאנים תו וישלחק
 בבל לשסרך לך יטה סלאכי בי בתיבאלעזר

 ר0מעים. כוצות מלאנים לו רימין שהקב"ה יעקב. זהדרביך.
 תמימים בלם עליונים בשבמרם שלם בא הצא שהרילפי

 א מגגו. טרד והוא לבן סן שגהצל ביון ובאןאלודם. מלאכי בו יפגש לרהכו הלך ויעקב שכחוב בכצכראוי.
 למבב קרושים מלאכים מדטת ובש השכעה. עמומרגה
 טאיתן זה. אלהים מוצה ראם כאשי יעקנ ויאמד ואזשתו.

 מ4אכים סלאכים. יעקב ההטלח זש'ב לעשו. לו שלח0לאכים
 חעה ד( בתוב ואמר יצדק רן פתח נ( בודאי. היומטש
 מלאכיו בי בתוב אחר במקום ויהלצם. ליראיו מביב ה'%אך
 ה' סלאך רצנה שכתוב אחד. גאן הרבוג מלאכיו לך.הטה
 דצבה מלאכים. שאר אלו 4ך. י1טה מלאני בי אלאהף.
 אלע ה' מלאך וירא כסש"ב השכינה. זו סביב. ה'סלאך
 להיאיו סביב ה' מלאך דצנה ולפיכך רגגה. מתוך אשבלבת
 השכינה וכאשר לדפילו. בשביל הצרדים. בכל אותולמבב
 שטה נזדמנים קרושים מחטת הרבה אדם. עלתשיה
 מבבו הקיושים בדצתן בל לבן סבא יעקב בשבאוכאן
 אינה השכינה שדןי תשאל ואפשר הידי. נשאר ולאאותו.
 שורה אעה וראי הקיחטה. ארץ שהיא בנחלהה. אלאשורה
 א"כ חזקיה א'ר שורה. לדגן אבל ממנה. להגיקבשביל
 עצסו שרכניס לפי יהודה א'ר לבדו. יעקב ויותר כתיבלמה

 טכנו. טשרדו לבן בעעץ. הסכנה אטזה רואה ודיהלמכנה.
 טדגות רגם 4לה האכצן. ו1טכל החסרים מכל קמגתי אמרואז

 עם להניחי בשבי אטר יצחק רבי ממנו. שגפרדוהקרושים
 ואלה בא. היה עלין שברשות עשה. של שרורוטמגה
 להקב"ה לשבח זכנם שדגיע שירה. לוסר דיכוהטלאכים
 סבל קמגתי שגיןב זיי אלי. דטדו נך ט4קר דייא.בשעה
 מחנח מיצות. לשגי היהי ועתה גו' האמת וטכלהחסדים
 הדיא ושבלילה אטיז היי אסף אלעור ר' ביע. וכלשבינה
 ידן בדעב השער,ו-שוצץ בשתה עשו של לצד שלימהדיתה
 יעקב לבוזו,שגששי יעקג ויותר ולפיכך [16 חסרסארת
 שע*פ 1ק השטש מן הלגשה שנתבסה בלבדו. השמששוצא

 )*ו תני: י( קט ו9 0 קסס ס ט 4 יייי " מהומותנטץאה

 הזהרזיו
 חשש18 גאי כל שותים 4טשם יוראל עגודת נ1כות מנרול ים שנקראת מ"כות למדת הנאה השפע 4י[1291

 ו עווו ש*ל כדי דצין שלקשת 4טעויי ש*א ה?=ון ויחוד 1ית היה שלא 6י' 1ט : עשע של צר והיינו לעעש ליה על ישח



 הזהררשון ויסלחזהר קודשישון8*1

 לא ועשכ וכל. מכל ממנו מרה לא הקב'ה של השכדרהבן
 וראה 8ימץ הביפ לו. יג%ל לא כי דרא שכתוב לו.יכל

 וראה בהנוף הביפ ליצחק. היאה 4שמאל הביפלאברדם.
 בעמור ירכי. בבף ועע או ונן א מצד ונכלל וה מצדשצבלל
 מ9אך דצנה וופ~כך לדנוף. מבושץ והוא לדגיף. הסמוךאחד
 להצילו. בשביל צדדיו בבל ווקיפו 4חלצם. ליראיו סביבה'

 עכ%. באו וכיצות חילות הרבה א?ר1 השבעה שרתהוכאשר
 יעקנ וישלח אטר אבא ר' עשי. אל ש%ח המלאכיםומאותן
 דיה ומומב עשו. אל לשלח דצא נהוורר מה מפנימלאכים.

 דששש שעשו *צי יודע יקקב אמר אלא מטנו. לעשעיקלו
 ואבי ירעשהיאיל חהריני לפניו. דיניז 5א ולעילם אב. כבודעל
 לויזפימ רהצה אני קים שאבי עתה ורק סכצו. ירא א"ציגךם
 וישלה אמר שמעון רבי לפ%ז. %אכים יעקב וישלח ברדעמו.
 לחם. טמחבבדוהמר לו ועבד מ%בנקלה כתובא( מלאכים.*עקכ
 שאח"כ בשביל עשו. לפני עצכ% שדכניע יעקב. וה נקלה.פ%ב
 עמים יעבדוך בו ויתקים עלי. וישלפ לו עבד עשוידד'

 יעקב ססשלת זנע דד' לא ה%ד גו'. 5צסים לךויש-ווט
 מיד יעקב הוה וע'כ הימים. למוף יעקב שמלקה לפיכל[.
 שהוא וה לו. עבד היה מתכבד ש%ףה וה ואח'כגקלה.
 בהש ותייוש. דק הב ל1 שנהט לזה עבד 9יה 5חםחטר
 נתהפך 4הכנע. עתה לו שגצרך יעקב שירע וט5פי"השה
 שעשה מה מכל בוה עשה וערמה חכמה ויותר נקלרעלהיהז
 את דצרנ דףה 11. חכמה 9דע עו% היה שאי* עען.ננד

 אמד כה 4עשו לאדיני תאסרין כה לאמר שהם ויצוי( לוה: יבא שלאעצסו
 יעקב פהח מיד גו'. נרתי לבן עם יעקבעברך

 הברכות בא%תן ע,% השעכל שלא כרי לעבד. לו,"שההפך
 א'ר שאםרנו. כסו כך אחר אותןעל םלק יעקכ שויי אביו.שברכו
 נרתק לבן עם ואמר לעשי לו ששלח יעקב ראה מהטידה
 סמנו. לדנצל שיוכל אדם דיה שלא בעולם. דלךילו דארמי לבן אלא וה. דבר שאמר בשלטיתו פעל מהוכי

 דףה. בשה של ואביו בקסמים. ורב בכשפים חנם דיהשהוא
 הקוסם. בע"י בן בלעם נ( שכתוב בלעם. אבי דואובע"י
 זה כל ועם מכלם. יותר וק0טים בכוטפים חכם דדהולבן
 כשפים. מיני בכמה ליעקב להאביד ובקש 4עקב. * יכ%לא

 יו,% העולם בני כל אבא א'ר אבי. %4בד ארמיוש'כ
 שבקש וימי ההקוסמים. ודנ~כשפים ייזנמים נדול,שלבן

 ססנו בלעם שידע טה וכל סמנו. ניצל לא בכשפיולהאניוץ
 סבורך תברך אשר את ידעתי כי י( בנלעם נו תמזונדיה.
 מלבן מפחרים ה? העולם בני וכל ייאר. תארואשף

 לבן עם שאמר לעשי יעקב ששוח הראשיןהטכישפיו.)ודבר
 לא שנה. אי חודש היה. קצר שעק תאטף יא*שרנרתי.
 ואפשר עסו. שיןתי קגש כ' עתה. עד ואחר אלאק

 עצזי אותן יחטור. שור לי הוע כלום. ביזי עלה שלאתאמר
 מהחברות אען יחד שתיהן מתחברות שכאשי הדעים.נזועת
 ובישמה* בש%ר תחרש 5א כהוב ולפיכה לעךלם. להרעאלא
 שהינם חתחתפים כתים דם איה חשפחה. ועבד צאןיחדו.
 דאאאץה. בכור השבי. בבור בדנוה. בבור במצים.הקבשה
 לט*אתו. ויצא ע,% נתירא מיד ישפחה. ועבד צאןזש'כ
 משל מעש. ליעקב לו שהיה כמו כהעסב לו דיהופחר
 על שצטע חליכהו יבדרך בדרך. מהלך ש%והלאיש

אתה מי של אשל אחף. אחש בו פנע נדרך. אצרב שייאאחד נ~"

 "תמ6 5יץיכ6 6סתכ5 15. ל5ייכו5  זהי55כי 1.15דמסיניכו5
 וחע6 כנהא 14מת:5 5י% ומת6 5סת656 6סתכ655כרסס

 5יס-. יס*נ, נבץ 5יסס 6רלך. 5יי6יוךוש55ס סנינס'
 סוס י:כ . וע% 4גשט 6ץ% 6תני 6?4 וכית65כש יכל4 י"5מ ג 6נ6ר' 4ני סיר ת65כיןות6יג'ן

 ,מי , םיג יי* "8% %ג
5י%ו'

 ק
 % כיס ויתקייס וצמ5ו'. ז מנד

 ו; י " ,%5::,ןיןייןון,%,%:ינ;"י

-' 

 ך
 ת6 ותירוס ונן רוכ 5יס דיסכו 5ססז6 מכד6 יס6 לצמסו

 ויותר 5%יס
 ק

 וענו תס תג5 נו6 ךו ק
 ו6. מכהס טסו ידע סוס ד6*15 . וטסז3נכש

 5יס יקט"
 6תר גס 5מסי 65וני ת6תרון כס 65תר 16תס דרשכךנ(

 1 נ6יגון טסו שתכ5 ופ צין ג% 5יס65תספ%
 6'ר 6ץון כוק6 5כתר 4ן ס5יק יטקכ רסי 5נוידנרליי

 ס6רתי 5כן 656 ו6 ת5ס ו6תר כס5ימותיס טכיד תסוכי

 . סקוסס נטור נן ינ5טס וכתינ ונ5עס 6נויונטור

5:2:נן!"""
,21:* 

 רנטי צ וקוסתין "הרס:ן מג'תין רכ סוסןט

 ש תסתפי סוו ט5ת6 וגעי ע% ת%"סר
 5נן מס 6תר 5טסו יעון וסור 6%ס ות5סוממרסוי

 כ5וס ניויתית66ו165ס5יק
 תרי6יגון נור ף ז

1 65 גתינ וננשכ מ5ת6 %5ן6566

 ץ~:?%נ "יי(:%'5ש:ן:,כעייך, ס ככור זנכורזססכי נסתס נטר . נת5ריסקלס
 תט* 6ש5 6חר6. נפ כר כיס סנמ נ4יפ5. כק וטט5ססיס

 גע טי% 0 *ע "1א 0 . 9ש ט 0 *ץ פ* ש מימיתטיאה
 דטהר9ר

 וי?חק, פאנוהם וגבורח פהפר ושמאל יג%ן פן אי4לה "י"%יש פד"  שלויח בש%%ח שרש ש,עקב 48ח



 יי4פעה קירשטשדו רשלחוהר הצהרלשון
 . תנכ6' 5ך סע' 6") "ג6 )ג'ון תס)'ג' 6"ל"גת
 )י0 ,קעי) תיית' 6ג6 מוי6 חד כסד,י דקריכ ת6ןוכ)
 6ת' כ"ג מד 61") )ניון )0?61 כ'ג ססו66ע
 סתע ית"ת ת"תי דסו6 מוי6 מד גמכיס כסן'ס קייכ די ייקןוכ)
 כסדיס ו6תפיים )קכ)יס ד6יזי) י6ות 6תר ודמי) )ניוןססוח
 )ניין ?סו6 יקע)'גיס דססת6 ווי 6תר כ"ג ססו6 1יס דחת6עד
 )יס סוס 6)ת)6 )ג'ון ססו6 6תר )קכ)יס וכרע סנידס6רי
 ס6רי )קכ)י ס"י כו)י סניד )6 )ק:)6 הוי6כיד'ס
 6קע)'גיס )6 )קכ)' כרע כך וכ) 0ו6י5 6תר )6תג6ס)ניוגהס
 סגין עסרין עתס עד ו6מר גרת' )כן עס יעקכ התרכך

 חוי6 תייתי יהג" עי.:הה"קיית
 עסו סתע גם6 כגי )קס)"

 כסוקי0 יעקכ 'קס)יניס דססת6 קתיס. יקוס ת6ן וויחתד
 )יס דחת6 כיון עעיס )6תפיים6 )קדתותיס נפיקסמרי

 ס6רי כסדיס דק-יכ כיין )1 וי5ר ת6ד 'עקכ ןיירא"( כתיכתס
 6ר5ס ויסתחו סס.ד )קכ)יס יסנידכרע

 כך כ) 6)ת% עפו 6תר 6מיו פד נסתו עד פעתיססכע
 )6תנ"ס ס6ר' )קכ)' סניד )6 עתיססיס
 ד6סת"כ )ותר קדים6 דסוס )יעקכ סו6 י6ות וכי י5מק 6"רג(

 6ע"נ יוסי רכי 6') די)יס סי6 סכחת 16 וכמרסויכ)כן
 כת'כ דס6 )ך תם"ע 6ג6 'סודס יכ' סכידקהת-
 סתיס )טח)ף כיעקכ )5דיק6 סי6 י6ות וכי ככורך עסו"גכי
 6ייירעטך תסוי 1מד)6 ימן: סיי ל" ת6זט ו6תר סעת6 מסק6 ~כ' 6)6 דתסהכ6כסת6
 סוס )י כריך סו6 כ' י"תק"ס 6כ6 )י דכריך כרכת6)?סי6
 יעקכ עכדך כך כנין 6תך כגי 5ך ויסתמוו )6מיךנכיר
 6תקיימ )6 60 ות'רוס דנן כרוכ 5י כריך סו6 )עסו)6דוגי
 ועכד 65ן ומתור סור )' ייס' 6)6 )ון 516רג6 ד)6כי

 סמתיס תס) )י כריך סו6 כהק)6 עג6 רע'וססחס
 נרתי )כן עס ד:6 כנין כי "תקייס )6 60 ס6רןותסתגי
 ס6רן תסתגי סכן כ) מד6 כית6 )י 0וס ד)6כניור6
 כרכ6ן 6יגון ע) כיעקכ כיס יסתכ) ד)6 כנין ד16כ)

 יוסכ תס 6יס כיעקכ כיס כת'כ 6תר 6כ6 רכי עתיסייקסרנ
 1יו פ)6ין תפכגין כתרין ית'כ דהיסו כנין ס)יס נכר6וס)יס
 פ) ס)'ס ד)כוי כנין יסודס רכי דק6תר תס ע65כ) כמרסוי ד6סת6כ 6תר )6 6יסי 1-1 נים6 י)ס"י ניס6 )ס6י1"כ)יס
 מוכדוי 'דעי מ)ת6 דכ) קכ"ס )יס דעגיד וקכיעעיכו
 6ג6 60 6תר תגיס )6סתזכ6 ,כ; ו-6ן 6'גון ת6ןד)כן
 די5י תקסוונ6 סוס ו6יסו סגין עסרין עתיס ועכןג6יתיכגמ
 סוס וכ)6 תג'ס סזכג' יקכ"ס 5' )מוכי6דכעי
 . כרכ6ן 6יגון כיס דהתק"מו טסו כי0 'סתכ5 ד)6כנין

* זככו )'ס 'גערו65  

 ומ"יר סור 6תר סכ' סכ6 "נ6 דרכ ניכטכפראנ(
 ו6תדכקות6 6יסי ןקסי6 דדיג6 ססר6 סור)ע)ת6
 6מר6 תסע-6 ד6י0ו כסדיס 6זדיונ כד חתי 6י0וקדים6
  5ילון  לימין  פנפיותיין

  )פ)ת"
 דדיג6 תוק% סתעון ד6 ופ5

 )" כמד6 כ5ר תזדוונ וכד . כיס סוסקסי6
 ע)ת6 יכ')

 וע*ד ימיו. וכמתור כסור פמרס 65 כתיכ כך וכנין5תסכ)
 65ו ו6י וממור סור )י ייסי ד6 ת)ס )ע:ו יעקכסדר

 כעסו: כיס גס) מגי6 דמי)ו נרתיס יעק:דת6יך
ויכיכו

 1. ספח נ( קסו ז9 נ( קסי ע 6( מקוסותכחיאה
ין

 אותו, ווזרנ מביא אני אהד נהש אצלי. הקרב מי שכלן סלפני. לך מטה א"ל אנה פלוני של החילות מן א"ל אתה.ן
 שמע וממיתו. מביא שהוא אחד נחש נשכו אצלו הק-ב מי וכלן רולך. אחד איש וא"ל. דהוא להשר האיש וההלך
 עמו, ואשלים ,ראתו שא4ר מומב אסר ונהירא. השרוה

 השר. וה יההצו שעתה וי אמר. ההוא האיש א.הוכשראה
 ל1 היה אילו ה,שר. אמר כננדי. ולכריע 4השתחוהההחיי
 רותחיל לננדי. כר כל טשתחוה דיה לא לרוצ נהשבידי
 אהרעו. 4א 4ננדי כרע כר וכ4 הואיל אמר לההגאות.השר
 שנה עשרים עתה. עד יאחר נרהי לבן עם יעקב. אמרכר

 עש שמע אנשים. להרנ נחש מביא יאני אצלושר.;י
 בפץ. יעקנ יהרננו שעתה לפניו. יקום מי ייאמר

 אויעו שראה כיון עמו. לד"טלים לק-אתו לצאת ההחילן
 הקהי4 אליו שק-ב כיון לו. ויצר כאד ת-כ דיירא"( כתובמה

 ארצה וישהחו כ וש לפניו. ולהשתהווהלכרוע
 כך כל אילו עוע אמר אחיו. עד נשתו עד פעמיםשבע
 לריענאות ההחיל לננדי. משההוה היה לא עמוהיה
 שנמטא לומר קדוש שהיה ליעקב הוא הגק וכי יצהק א"רנ(
 אע"פ יימי רבי א"ל שלו. שבה ו- וכי כשפיו. ועם לבןעם

 כהוב שהרי לך. מסייע אני אבל יהודה. רבי כך שאמר1
 שטו לההליף כיעקב לצדיק הוא הנון וכ4 בבהיה עשיאנכי
 שאמר מפסיק. מעם יש אח"כ אנכי. אלא ממא.בשם
 "ש נהבאר. וזה בכורך. הוא עשו אבל שהא. מיאנכי
 ומהשבתך לבך השים אל לומר וחמור. שיר לי וידףכאן

 נתקימה לא וש4י ורררוש. דנן ברוב ברכני ריא לעשו. לאדונין יעקכ אמר רפיכך אמך. בני לר  ייו~;חוו לאחיר נבירן הוה ברבני הוא בי.  ששתקימה אבי שברכני ההיא לברכהן
 ועבר צאו חעצר שור לי ידף אלא אוהם. אצרתי שלא בין
 השכרם מטל ברכני ויא בשדה. אני צאן רועה ושפחה.ן

 הארץ. משטני שכן כל אחד. בית נם לי הי' לא שעודכנר. טהתי רבן עם שהרי בי. נהקימה לא הרי האקץ.ומשמני
 הברכית שהן על ביעקב בו יסתכל שלא בשביל והוכל

 יושב תם איש ביעקב בו כתוב אמר אבא רבי לו.ויקמוז
 עליעי:וד1 משכנחע בשני יושב שהוא לפי תם אישאוהלים.
 בכשפיו. שנטמא אסר לא הוא 1ס1 זה ולצר וה לצדונשתלם
 על נשתלם שלבו לומר היינו יהודה. רבי שאטר מהאבל
 מעשה יודע העולם שכל הקב"ה. ל1 שעשה והאמתהמיב
 אגי הרי אמר מממ. לדצצל שיכול הוא ומי הם. מהלבן

 שא4 מקטרנ היה יריא שנה, עשרים עמו ועשהתיישבהי
 הןה והכל מממ. אותו הציל והק5"ה שתי, להאבירשרצה
 רנרכות. אותן בו  שנתקיסו עשה בי יסתכל שלאבשבל

 : - שנאה 4 ימטרולא
 אשטחי שהי נאמר. כך הזקן ייבא רבי של נ:כטפרןנ(

כאוט-

 הם רעים פנעים שני ביהר בתרתים
 צד של חשהחברות דצא. הקשה דין של מצד שירלעולם.
 הגצטאוע מצד שהוא עמו כשנהדות השצר יצא.קדוחצה
 דץ של תוקף שמעון כן ועל יעלם. רם רעים פנעימשמ

 יכזל ד,קולם אין ביהר בלו* נהדוונ צאשר ט. היההקשה
 לא ואם והמוי. שיר לי וידו זה. רבר לעשה יעקס שלהן ועוכ עוע. ובהגער בשור חהרש לא כתוב ויפיבךלסבול.

 : עשע על נופל הי' נדול פחד עצמו. מבניע יעקב היה1
1"שצבו

החהר
 ו וננורח חפר שטאל וצד יטין צר פן פורכבה  שקרושחו פי' %1 : הנגור כב:א הקוקה וצורתו תפארת ב5פירת ומושרש פי'ןוו



 הזהרלשון וישלחזהר קודשישון56*
 אויך אל באני לאסר יעקב אל ד3ולאכים דישובך6(

 סאוה וארבע לקראהך הולך נם עשואל
 עשו. ופהוא ידוע דרי אחיך אל באני שאמרו כיין עמו.איש
 1אפשר אחיך. אי באני אלא ליעקב. היו אהרים אחיםוכי

 עשו אלא כן לא הישר. בדרך והולך בתשובה שחזרתאמר
 שהוא תאמי ואפיטר לקראהך. הולך ונם כמקדם.הרשע
 4מך נך 1כ4 עמו. איש מאות ארבע אלא לא. הולך.בלבדו
 של בתפלתם המיד רוצה שדקב"ה ספני אלא לו.אטרו

 הסמונה המלאך שזה שאמרו כמו בהפ4תם. וסהעטרהצדיקים
 כל פבל זהוא . שטו כמנך*לנ8דן ישראל הפלתעל
 וזה דעולסים לחי עמרה טדן ועושה התפל1תאותן

 בהן. ריצה שהקב"ה ה-ודיקים תפלוה שכן וכלנתבאר.
 וא"ת לדקב"ה. ההפלוה באותן לדכהיר עמרה מהןעעוה
  שהצדיקים אלא נתירא. ויסה עמו. באו קדושים מחנוהדיי
 ותחנתם הפלתם על אלא זכותם. על עצסם סומכיםאין

 . - רבונםלפני
 עץ יעקב יהודא א'ר לו. ויצך מאד יעקב דייראנ(

 ביכולת אין הלא נתירא. ולמה היה.דחיים
 ולמה תו' ;סך אנכי והנה כתוב דלא ועוד עליו.לשלם
 אם אלהים. מלאכי בו ויפנעו כתוב הלא ועודנתירא.
 דןה הכל אלא מפחד. היה למה עמו היו קדושיםמחטת
 הקב"ה. של הנס על לסמוך רוצה היה לא ויעקבבהנן.
 דתעע ולא בראוי. ולאמז לאביו טשטש היה שלא לפימה. וספני נס. לו יעשה שהקב"ה כדאי הוא שאין שחשבלפי

 מכל טתורץ. שהבל ואע"פ אודות.  שתי ולקחבתורה.
 דקב"ה לפני %הרש% תמיד לפהד לארם ל1 נצדךטקום

 רבי י( תמיד. מפחד ארם אשיי נ( שכתוב כנהבתפלה.
 עתה בה להשתמש :לא אחףיו. לבניז זכותו לסלקש8יצה לפי מעשו. עליו הנינה הפלהו יעקב וראה בא אסרשמעק
 עצמו סמך ולא לדקבשה תפלרי ההפלל וע"כ עשן.1צנד

 : בשבילה ניצל לדףטע זכותועל
 והיה והכוצ האהת המחנה אל עש יבא אםדיאמר

 לא שדדטכינה וראה בוא לפלימה. רגשאדהמדגה
 שיש אני יודע יעקב אמר רחל. ומאהל לאה מאהלאה
 ואת השפדות אה וישם עשד. מה הקב"ה. מן שמירהללץ
 אלו אבל יהרג. אוהן עשו. ידינ אם אמר ראשנד.ח"4הן
 והיק וע"כ עמדן. שהשכינה לפי מהן. פתיראאעני

 הפלה דתקין כך שעשה קיון ל*ליטה. דנשארדגוהנה
 :עליהן

 ה' *צחק אבי ואלהי אברהם אבי אלר יעקבדיאמר
 דידיקים הפלוה א"ר א"ד וט'1 אליהשמר

 לפיכך ו'ו דקב"ה לפני להתעמר "שראל לכנסת שמחהק
 מתאוה דקב"ה וה ובשביל דקב"ה. לפני יותר הןחבוב

 אברהם אבי אלהי ביעקב. בו כת.ב מה לרבונם.4יית שיודעים לפי לדוזפלל. להם שנצרך בשעה הצדיקיםלתפלות
 קשרים יקשר דמתיר תו'. אלי האומר ה' יצדק אביחשלהי
 : ביניהם מקומו ויתקשרשיתעמר בעצסי הדבר תלה כאן אלי. האומר ה' לשטאל.יצחק אבי ואלדל לימין. אברהם אבי אלהי ו,( כראוי אחדבגךטר
 עף זאת לומר נצדך ימה תו'1 החסדים מכל כץמפנרציס(

לדגרב לי הבנצשן אהה יעקב. אמר אלאהפלתו.

 6מיך 56 כ6נו )6-ר יעק3 6) סת)6כיס דישדבנו"(
 ת6ות ו6רכע )קר6תך סו)ך ונס עמו6)

 עסו ד6יסו ידיוג6 )ח 6קיך 6) כ6גו דחתר כיון פתו.6'ס

ת'ת66:צדר6עוכס?ו6וי)ייים'3רה
 יותקג"

 עכו סכין6 )16
 )תס כר וכ) עתו "ים ת6ות 6רכע 6)ח )16 "זי5כ)ת'דוי ד6'סי תית" ו6י )קרחהך ?ו)ך ונס כדתעיקר6סרסע
 דתתג6 ת)6כ6 דססו6 כד6תריגן כ5)ות:ון וקתעערדגדיקי6 כג),הסון תדיר 6תיט' דקכ"ס כנין 656 . )יס6תרו
 כ3 געי) וסו6 סתי? כם3וילפךן דינר6) 55ות?וןע)
 כסו 6תרעי דהכ"ס ד5ד'ק'6 5)ות?ון סכןוכ) . והוקתוס סעו)תיס )חי ' עסר? תגייסו יעכיד ג)1קין6יג,ן

 ך':ע,"גנמ: :יי%2'נך~% 17' ויצ קיק* ו6י )קכזס. ג)ותין כ"י:'ן )התטסר6 עערסו6תעכדן
 יכי) )6 60 דמי5.  6ת6י  סומ.דמיי הי)ג* יעקכ יסודס 6"ר )י וער מ6ו יעקכ דייראנ(

 י"וננ כ)6 6)ח . דחי) סוס 6יו"י עתיס סוו קדיסיןתסיריין חי 6)סיס ת)6כי כו ייפנעו כתיכ דס6 וש . דחי)סוס 6ת6י וני' עתך 6גכי וסגס כתיכ דס6 ושד ע)וי.)ס)ע6ס
 )יס 'עכיד דק כד6י 6יסו טדחסיכ

 ק
 חסתד3 1)6 י16ת כדק6 ו)6תיס 65כוי פ)ח ד)6 כניןעטת6 ת"י 6

 ר3 עס 6תתר דכ)6 ו6ע*נ 6מיות תרי וגס5כ6חויית6
 קכ*ס קתי ו)ג)6ס תדיר )יודח) גם )כר 5יס כעיד6

 כנין . תעמו ע)יס 6גין ג)ותיס יעקכ 0זי ת" 6תרסתעון רכי י( ת,ין. תכהד 6ךס חס-י ג( דכתיכ כת?כ5)ות6
 ססת6 )יס )6כק6 1)6 6כתריס 5כגוי זכותי? )ס)ק6דכעח
 ע5 6סתנויך ו)ח' )קכ"ס ג)ו,קי? ג)' וט*ד דעסו)נכיס

 . כניג'ס )יס )סיזנ,זכית'ס
 וסים וסכסו ס0חק ר4תמגס 6) עסו יכ6 6סדיאמר

 גטירו דס6 יךעג6 יעקכ 6רי רס) ות6ס) )6ס ת6ס5עדי6ת % סכיגת6 מד ת" )פ)'עס, סגם6רסתחגס
 ו6פ סספ0ות 6ת ויסס . עכין תס קכ"ס תן )6י5ין15ן

 וסאמ וע*ד . עת?ון דסכינת6 ננין תגייסו תסתסיג6)6 %ין 5% יקק5. )6)ין עמו יקס) 06 6תר ר6סיגסי)ליסן
 35חת6 6טקין ס6י דעכיד כיון . 5ט3יע? סנס%סטתנס

 ס' ע0ק %י 561סי ,גרסס %י 56סי יטקכד41*מר -ע)יח:ו

 %'ת ימדוא4
 :ץ4 מוו קכיט קתי )6תעער6 ימר56

 %רסס 6כי 6לסי כיפקכ. כש כת'כ תס . 5תריסון5ר5ייי
 *שששר6 ו4%ט ט4 סכ6 . 56י טשטו 9 . 5סת6%ע5ק 6מ 4%4 11שנ" 6כרי(ס %י 6לסי 11( 0ד כדקש מומשיח שא* יעאר 6פצ ונו'. 56י כ16מר ס' יגמק 6כייה)?י

! : כיגייסוג6תריס

8 4*" 0וס 6ת. וט,. סחסדים ע5 קמפנרציס(  
 %' . שף 6תר 656 .%י

5*יט% 4 "ש4*
 קסס. יף ס(ק4ח

 הדדח
 : הספירותו~יונ יחור נחשלתו ששעל *י' 11( "8ראל: של בת*לתן אקטית ל*ני ופ*קשאת מחהנ8רת הקרושה השנימת שיא ישיחל שכטת *י'א
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 . סי6 תג6י פ5 כלסי פ~כזך זכ5 יזפג6 ו6ג6 עמי.153סכ6
 ס6חת ומכל סמסויס תכ5 קענתי זס6 זכות6 כי 5ית5ג6
 165 יונו6 פו 5י זפכזת מס וכ5 פכוך 6ת טסית6סר
 עיכו וססו6 . 5י זפכזת סו6 כנינך 656 סיס. ~גות6יכנין
 זסויגמ כקדממת6 פכרנ6 כז זסן סוס. כנינךהךוס
 ושת . גסר6 לססו6 5יס פכרג6 ימיז6י זעסו מקתילא4ל
 כתרין 5יס ממכר ססת6 6% וס6 . וקסוס סיכו פמיפכךת
 זסכת6 סו~ר6 סכ6 עז זט5יג. מסיריין תרין 6ינוןמסיריק.
 65ש6ס . 5יס ז56פרז תס כמ6 51ס65ס מכ6ן .זמריס
 דת%יס סנת6 לסדר6 לכ*ג 5יס ז%עריך ע5ת6 כנילכל

  כקזמית6 יעקכ. עכד ז:כי כפיתיס יכעי עכתרנקדתית6
 כעותיס 6תר סכמ6 זסזר ו5כתר זמ6ריס. סכח06דר

 5'סד6גסרץי
 פן 6וסצ 6נכי יר6 כי עסו מיז 6מי תיז נ6וקשכילני

 ח16 מכ16 נגיס על % וסכנייכי6
 . נ6 ס5י5ני . י6ות כזק6 מ5וי 5סרס6 זנפי 55ותיס5%י
 תימ6 151 . 6מי תיו . מ5כן 5י כזכת דס6 תימ6ח*י

 עעמ6. ת6י פמ מיד . 6קרון 6חע סתס 6ימרניןוךיכץ
 6ת6י 6נ6 תית6 ו6י . ,ות כדקא מ5ס 5סרס6כנין

 . נניס פ5 % וסכגי יכו6 סן 6ותי 6נכי יר6 כי56ערינ
 1ל6 . י6ות גדק6 5ס ו5פר% 5פיל6 מ5ס 65סתמוזפ6כנין

 : מ5סיסתיס
 כד'6 61תס ת6י . ונו' פתך 6יסיכ סיעכ 6תרתדאתה

 6מרת. ו6תס סכ6 6וף (מ[ כ5ל 6ת תמיס 61תס6ן
 56ץ . סי 6תרי 51ע יסיו 6תר מ5כ6 דוז מויש6
 דסתיתין. מלין 36ין 5כי. וסניון . ד6תפרסןמ5ין
 כ5כ6 ז6יסו סניע ס64 ד6 כטתיוו. 5ון 3סרם6 כם נו יכעאו
 ום*ז 65תפרס6. יכי6515

 %ערי
 ות5ס כ0ומ6 65פסרס6 מ5ס

 . תת6ס זרנ6 6קכ5 מז . 6יו* רז6 יכ65 . כ5כ6זה5י6
 דרב6 לקנל ד6תפר%  פלס  וט( פל6ס דרג6 5קכ5ומד

 6יסו כ5כ6 זת5י6 ססו6 . ל6תפרם6  ר6לפריךסת6ס
 מפר הצ"ד  1ין 6יסו כתז6 1כ65 יתי פנימ6ס זרג56קכ5
 . וני56י 15רי ס' 5סניך 5כי  יסניון סי %הץי לר4ןעאו

 . י6ות כזק6 ת5ס 0רים כקדתית6 יגנקכ 6מר י6כמונ6
 דל6 זלכ6 כסניונ6 תלי6 ז6יסי מ5ס סתיס%כפר

 ~רמך 6ת וסתתי פמך 6יעינ סיענ 6תרת 61תס זכתינ03ר%. 6נערי
 זת5י מ5ס 6ייו סכ6 מרכ ימסר 65 6מר סיסכמו5
 , כזק6תרן 56סוז וסכי (י", 05רס6 %סריך יל6נ5נ6

 ;  1יט י6ות כדק6 סלש ינעד6 לימך6נגין

 סה מלו 6כ6 6שר וט'. סנמ3 6ת אנ?ס ןיקחםט
 , נלילא כנס% למו לפפ3ר6 ריפןכדפ0יס

 יפקנ 6פר . דיל"מ יסריי6 כין  116 פקית6 0פ56ל5
  46ל פלסס6 ד6פ6 סלסו63 ספ6 מיי. ק6 מלאשריוי"16יט יססכו ל6  דלפ6 דנסר6. 5צשר6 יצימ66פ3ר
 6מר מצ"תש. ק%%

 יפוי
  פסיו ונסר6 מסכ6. לננ6% מוענ

 סנמל 06  ויפכהץס הסמס פיד . פר3וכא וסמכמ ולי3נען
 נכית, נ5מוחי ז6סתכמ  %ן 5ולי0נ6 פכ5ן לנדו. "פקכאסר

נ5ילא

 הם. תנאי על כלם כעשיך שכר יודע ואני עמי.להמיכ
 האמת ומכל החסרים מכי קמנתי שהרי זכות. בי איןאני
 לא היום. עד לי שעשרת מה וכל עבדך. את עשיתאשר
 והחסדים לי. שעשית רוא בעבויך אלא היה. וכוהיבעבור
 ואתה הדצא. הנהר את עברתי יוורי עשו. מלפניהוכהי כאשי בתחלה כשעברתי שררי היו. בעבורך הרצאוראמז
 להראות לו. שנצרך מה מבקש הץה ואירך מכאן רבהצ.של שבוי מסדר דך' כאן עד שהלק. ד3דצוה שני אלהמחמת. בשני אהו שבר אני עתה שדוי ואנטע. חסד עמדיעטרת
 רבעו של שבוצ לסדר לאדם 15 שנצרך העולם בנילכל

 בתחלה יעקב. עי2ה שכך תפלהו. יתפלל ואח"כבתחלה.
 : לושנצרך תפלהי אמר שבחו שסידר ולאחר רבם. של שבחוסידר

 8ן אתו אנכי ירא כי עשו נץד אי מל .נאהצילני
 נא. הצילני נראיי. דבריו לפרש צריך תפלתושמתפלל

 תאמר ואם אחי. כץד מלבן. הצלתני שדיי תאמרואם
 המעם מה עשו. כרד נקראים. אודם פתם ארייםשקרובים
 שי מה וא"ת כראוי. הענין לפרש כדי כך. כלו2האריך
 1רא :ראוי. ולפרשה *מעלה הענין להודיע בשבילהכל

 כם'ש ואהה. מה תו'. עמך אימרב הימב אמרתד84יעוק ! הרבריסתום

 שה א יהץ אמר המלך דוד ה-אהבוא
 דכתוכץש הדברים אלו לבי. ורגיון המבוררש.הדברים
 שין בלב ווהוא הביון זהו בפיו. לפרשם יכול האדםשאין

 ודבר בפה.  רגמבורר רבר להיהע  יצרך  וע"ב לכרר.ביכולת
 מדרנה פד המבורר דבר 'ע[ העליכה מדרנה מרואחד רו:חתתה* מדרנה פד אהר הוא. סוד ורבל בלב.הכוצם

 הצא בלב  סהצם שוצא ומה ברור. לדתת שנצרךהתדדענה
 אמר וע"כ  וע הוא ביד מנל יותר. פניטית מדרנהננד
 ינואלי. צהיי ה' לפניך לבי והניון פי אמרי לריוןיתו

 כדאף, הרכר מברר דד' בהחלה יעקב. אטד והכדמיון
 לההברר. נצרך שלא הלב. ביניון יהולה הדבר סתםואח"כ
 זרעך את ושמתי עמך אימיב הימב אטדת ואתהשכקוב
 ירצלה היבר ווי מרב. יספר לא אשר היםכחול
 כגו להעת צרוך וכך (י"ו להתברר נצרך שאיןבלב

 : וינ[ כר(פי 4לם יעד ליחי בשבילשטעבאר.

 יעקב אמר ש6. הבוצהע בין רדיך מקטרנ שיאהאלא בלילהי בנחל  להעבירם יעקב של רעהמי דוה מה אבא א"ר תו'. הנחל את ועבירם דיכתחםנ(
 הנחר. של אחר לצדאעבי

 איו~
 שם נמצא עץ' לא

 טהיח הולך 6רם אש שלהבת ראה ראה. מה (ינ(הופיבוב
 יפמיק והנהי מכאן. לנסוע מומב יעקב אמר כיצתעיו.בין

 דנח5. את ויעבירם ויקחם מיד הערבוב. אצונו ימצא ולאנינעו
 בבקש בלבדו שנמצא סי למדט מכאן לבדו. יעקבהוהר

בלילה
 מס. תצש 0 י יטי' " טקה?ת0רא

 הזהרדו
 טחוובה הייפ (ס[ : העזלמים גל מלכות מלגותך גסהש*ט העולמות לגל אדיופ 0מקור חא0 נששן ירה שעל פ6פת פית היט%

 לבא היא גינה גי מחשבה חיינו 1"[ בתפלח: מפרש תמיר אמד בקשר להעת ?דיבים והלב השה גי מ[ : ומלכות גינהודקור
 של הגפ41 גח ,~ע"י שי. (יג; אליו הקב"ה הבטחת ו~קוים איך יהרגנו עשו שזום הוא לפרש נצרה שלא המובן והענין מכין. חלבמטת
 1 הנהר את לעגור יגוליפ חיןדשייט סו'ק"% שמתפ בירדע *לה בבועה ששתערג המקמרג השפן חייפ (מגן : ה4שי0 בשלטת 4" *טו ל44 גיגולה יש אהיודטטטט
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 ן סיחקר. מרו בלייה. שכן כל מיוחד בביה ביים או ,הב14
 ' יכול בלילה. בלבדו שהילך מי או בתים. סשארשכיידד
 עסו איש ויאבק אז לבדו. יעקב ויוהר וראה בואלדנזק.
 4לה, של בהצד ושלימתו בא היה הדין שטצד למדנותו'.
 ונהגבר כרו נחלש האור שע4ה כיון רגלות, הליי-. צדסדו
 בו יכול היה לא לילה שר,:ה בזמן יעקב. ש4 כחוע4ו
 בו והחזיק יעקב של כחו נתנבר האור יכשע4היעקב.
 הניחה א"ל סלאך. שהוא יעקב אתו ראה עליו.ונ;גבר
 ן עולה שהיה לפי לי. יכול לא מה מפני לך, יכ4תי שיאלי

 בקר ככבי יחד בין 6ן שכהוב שלו. דכח ינשברהאור
 הבאים אותן כל שנשברו ייריעי. מהו יס. אלי בני כיויריעו
 ן, כי שלחני א"ל בי. ודחזיק יעקב נתנבר ואז הדין.סיד
 ן 41האסף. דקב-ה שף שבחו לשבה העק דגיע השחר.ע4ה
 ן לומר. יצריך הברכני אם ברכהני. אס כי אשלחך לאויאמר
 ן ברכני שאבי ודאי יעקב. א"ל כך אלא ברכתני. אםסדו
 ,ן בשביל ממך ירא ואני לעשו. לברר שבקש דברכוה הןבא
 ן שתקמרנ או הסכים. לא או עליהן. ה0כים דביכות.אסאוהן
 ,ן מה 11'. שמך עוד יאמר יעקכ לא א"ל מיד בעבורן.עלי
 ,ן במרסה ולא בערמה לא לו. אמר כד אלא .א"ל
 ן, לא שהרי שסך. טד יאמר יעקכ לא הביכית. איתןריחה

 ,ן עליך המכים ודאי ישראל ישראל. אם כי ה-ה.בסרסה
 אני וע"כ הי[ בו דבוק שאהה לפי דברכות. יצאווממנו
 ן, אלדים עס שרית כי עליהן. מסכימים החילוה שארוכל
 ן, הדין מצד הבאים אוהן % אלהים. עם ותנל. אנשיםועם

 ,' יכולה והוכל. שלו. ודחיליק עשו זה אנשים. ועםדקשה.
 ן על לו שהודה עד יעקב רניחו ולא לך. יכלז לא והםלהם

 ,ן : שם אוהו ויברך זש"כ דברכות.אותן
 ,ן בוא ישי א"ר וט'. השחר עלות עד עמו איש דיאבקנ(

 ,' בא שזה היה. כמה יעקב :ל זכוהווראה
 שנבראה הלילה היה הזה 'לילה הע*לם. סן להעבירוובקש
 ן ולמדנו אחר. עכו היה שלא ב4בדו נשאר ויעקב ר4בנה.בו

 בו שנבראו בלילה שכן וכל בלילה, יחידי אדם יצאשאל
 סארה יקי שכהוב חסרה. היא הלבנה שה-יה0אורות.

 ן הלבנה שכאשר לפי בלבדו. נשאר ההוא ובלילר 'עי[חסר
 ,ן הצדדים. בכל תקיף היה ויעקב העזלם. סן ל-אבידוובקש ,' לו וקמרנ מסא"ל בא ואז ושולם. נהחזק הרע נחשחסרה
 ,ן ליעקב. כחזיקים נעשו שדם אברדם. של ובצד יצחק שלבצר
 ,ן בצד יום של בכח הקיף שהוא לאברהם ראה לימיןבא
 ,ן הקיף שהוא צחק ל ראה לשמאל בא חסד. שהואהיסין
 סשני הקיף ליעקב ראה להנוף בא הקשה. הדילבכח

 אז מכאן. ואחד סכאן אחד אותו. הסיבבים דאלההצדדים
 מחוץ מקום שהו ירכו. בכף וינע לו יכול לא כיו:רא

 יעקב ירך כף והקע אז הטף. של אחד עמיד והיאלרגוף.
 ' יעקב מעחזק הליי ועבר השחר שנתשרר כיון עמו.בהאבגך
 לומר הזסן שהניע שלחני, אמר אז סמא"ל. של כחוונחלש
 הברכות. אותן על לו והודה ללכת ורצה בבקר.שירה
 רבי ג( שם. אוהו ויברך שכהוב אחרת. ברכה לווהופיף
 לעפר. מפל אבק אבק. מהי עסו. איש ויאבק אמרשמעון
 עושה ואעי האש סן קששאר זה אבק לאבק. עפר ביןסה

 כולל והוא ססט יוצאים דפירות שכל עפר לעולס.פירוז;
 ובל דפירות כל דויא וסעפר ,עון ושלממה ש4סעלהכח

 תימן6 ת6י 3).)'6 סטן כ) תימד6 33'ת6 3יתת6 316)י)י6
 יכינ 3)י)י6 3)מתוי י6זי) ת6ן 16 3ית'ן תם6לתימד6

 וסו)סגיס 6ת' דד'"ז חסער6מי'?לגן
 ק
 )'3י6. ר

 ומתנ3ר מ)יס תסס גסור6 דס)יק טון 3נ)ות6 )')'6 3סטרת6י
 מס יכי) סוס )6 5')'6 דסוס 3ויגח דיעק3 מי)יסע)יס

 ג)יס6י ט)יסס'י4י6ו6סננר
 ס3וה 61") סו6 ס5ימ6 דס6י 6תק

 ך)6)י
 ס)יק דסוס 3נין 5'ס. יכי) )6 סעת6 ת6' )ך יכ')ג"

 3קר ככ3י ימד 3רן 6( דכתי3 דידיס הי)ח יהת:-ג?ור6
 ד6ת.'ן מיגון כ) ד6ת3רו ויריעו ח6י 6)סיס 3ל כ)ויריסי

ץ2  
 קקף

6תכנם6 -
 )יס ת3עי ת3רכגי 06 3רכתג' 06 ט 6כ)קך )6.16תר
 5י 3ריך 636 וד6י 'עק3 6") 6)" 3יכתגי 06רקי
 ע5 תינך יחסקסיג6 )טסו )כרכ6 ד3ע6 3רכ6ן6יגון
 16 )הו 6י 6י ע)"סו 6וד'ת 6י 3רכ6ן6יגין

 ע)י תכתכ"

 ון:"ג','גי:1,4 1' ', וו32גי,רייג:;
 ע)ך 6ון' ודא. יכר6) יסר56 06 כי סוס23יק63

וכ)'סכ%ו
 6ט)'יסו 6יד'ג6 6ון)סין

 %':רית .ד
] 

 טס"ד6)סיס
 דד'ג6 חסטר6 ד6ת'ין 6יגון כ) 6)סים עס ותע) הגסיסועס

 יג"5%ע
 ג'5~~
 :ש צ

 ת6 יוסי 6"ר ונו' סכמר ע)ות עד עת, אס ןיאבקנ(
 6ת6 ד6'סו סוס כתס דיטקכ זכותיסמוי

 )')'6*דחת3רי סות )י)י6 וססו6 תע)ת6 )יס )6עכל6ו3ט6
 דתכן חחרה עתיס סוס ד)6 3)מידוי 6כת6ר ךעק3 ס.סר36'ס
 3'ס דהתכרי6ו 3)י)'6 סכן וכ) 3)')'6 ימיד6י גס 3ר יפיק)6

 תהרת 'סי דכתיכ מס-" 6יסו סיסר6 דס6גסורין

 % ;"ן ,,ו י"',';"7'וומ,,'ו?,='-'-וויןמ

 נ))6 "יסו '-גיס גפק' .6ינין דכ) עסו )0ט %2

 קע לף ג( קש. ס ט ).ת 6י,ג 1 מקו0ותמראה

 הזהרדו
 מארח 1ט1[ 'פ-א* ושמר ביק.; יש אחת ה.ה אמרו ו;4.ה הקרושה השמ)ה על או תפארת ספ.רת י או 4פיש יש ישראל והלח

 הט"א על כרמ, יאגק היר נ;וים למ_ה וטפפעת מימעלה השפע שמקכלת מלכות ספירת ה"ני ,טו[ . קללה לשו, הואמפר
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 וט)ה6. עתוין כל "תעניח וניס תניס. ~פקי ופ)ת6סיכי
 סעמר 56 סכ וסכל ספפר מן סי' סכ) 6( וכתיככתס
 6כק %ל . התס נ)גל ומפי)ו סעסר תן סי0 סכ)ותנינן
 י"תי6 6ים וי6נק כך וכנין . )ע)תין 61יכין פירין עכז65

 . לימקכ ליס )ר4סרנ6 ננין . על"ט ירכינ 6נקנססי6
 לזתנ6 ס61 וכך ו6תה)ף סולסנ"עיס ז6תעכר ססמר פ)1תטד
 "יסו וכו זתי6 כלילי6 ססת6 זנ15ת6 כניןז6תי
 5עסר6 סכיני 61יכין יסר56 פ5 %ק ס610 ס5ע6)י)י6
 יסר56 יםלסון תזין יתת6 ויתכסר כסוו6 זימת5קפן

 - ע)יונין קזיסי ז6ינון ת5כות6 "עיסיניממזן
 ת6 סתפון "*ר ירכו. נכף ויגפ לו יכל )6 כי דירא3(

 ססא 5עי6 נסס61 6תהכס וחכיתו עקיתו כתסמזי
 סקל זכתיכ יזפ סוס "יסי זס6 זיעקכ. לקכ)יס גמסורכיכ
 כיין זיפקכ קל6 פסיק ז6י 1י1( עסו יוי וסיזיס יעקכוץל
 5יס 65כ6ס6 ססרין 5כ) 6סתכ5 כך כגין עסו ידיסיזיס
 תססר6 זרופין נכ)6 תקיף )יס וחת6 ק)יס. ו)%סק6ליעק3.
 יחמ6 'יהו נינייסו ז6תתקף נו% תקפין ל6יטן ז6 ותססר6זמ

 )1. יכ5 ל6 כי ויר6 כזין נכ)6 ז"תתקף ז16ריית6תוק%
 תיז . ז6יריית6 סתכיןז"ת:רו כיון 6קר 5קנליס ז6תמכס ירכו. נכף וינפ תי פנז.תס

 6תתקף )" 16רייתי
 ונז6 %15ך תמ5 פלו יפרקת תריז כ6סר וסיסעסו יזי יסיזיס יעקכ קו5 סק) לגוסון י6תר תס יתקייסוכד*ן

 העולם סעשה כל ונעשו בו סמם. יהואים העזלםנףב
 אבק אבל חמה. נלנל ואפילו העפר סן דיה הכלולמיט רעפ- אל שב והכל העפר מן דץ' הכל *1 שכהיבכמו
 שהי' איש ויאבק ולפיכך לעולם. יתבואות פיית ששהאיני
 ליעק: לי יקטוע בשביל עליו. ורככ האבק באותובא
 לעהיד יהי' וכך וחלפה. שלימתו שנעברה השהר. עליתעד
 הוא וכאשר רומה. כלילה עהה שדנלות לפייבוא.
 ישראל ישלמו ואו העם. ויאיר האוך שיעלהעד 3עפי שוכבים ודם ישראל* על הדוא אבק שי4םלייה

 - עליוני% קדושי הם כי הסלכות. תנתןולרם
 בהא שסעק א'ר ירכו בכף יעע יו יכל לא כי ךיראנ(

 זד ההוא בלילה התחכם יערמר סרמה כמהוראה
 ח .עקב קול נפסק שאם ויון עיט ידי ויץדים יעקביל הקל שכתוב יידע היח א ה שר4יי יעקב. לננד נחשהרוכב
 לו להרע יידדים 4כל רגטעכל לפיכך עשי. ידיהיוים
 מצר זרועות נכל. הקיף אותו .ראה קולו. וירפסיקליעקב.

 וראד וי"י ביניהם שמעעק הטף מחז"(י שהם זה. ומידוה
 14. יכל 4א כי וירא אז בכל. שנתחזק ההורהכח
 כיון אמר יברו. שנחחכם ירכו. בכף ייגע סיד עשה.סה

 חיזוק. 5ה תהי' 4א ריטרה ברד התורה. הומכישישברו
 ידי יהידש ןטב ע4 ר% אבידם שאמר סה יתקיםוא

 ס  "0גוך נ0 רחתל ססמר פיס ק* %חמ דיאמףנ,

 יכע סיך יכי שיך. כ"טו6תקיף
 נרן

 יכש טפ6 י6יסו :4
 עוסס ד( ונתינ . תתפ וי0 י"עט . נת65כ6 ניסל6תתק%
 תכ6ן ")6 )1סע "0 תכרתי1 רומותמ)"כיו
 התנ)תין. ע)ת6 5ס6י יהתין "עק כז רקכ*ס. ס5ימיזת)6כי
 כמוכ6 כנופ16מת35סין

 ר%י.
 מתתר יס" - תתז י6זיל 6תר רססו6 תתכסנ6 )ססכ6סז65 6תמיי יסכי נבין פלת6.

 ס' עס סס 1"טי כתי3 הס . לעע6 ס)יק כזזתסס
 סתס )" יתיס "כ5 ל6 )חס לי)ס ו%נמיס ייס6רכעיס

1כ1

 כ4 שרהך יא ושמר השחי עלה ני 19גי ריאמרני

 ובושר ע וווההח איש יכול איך יכי . יעקב טשהחזיק

ט ט   מתנשמים. השלםהף ,ש
 כש 4שנאבנ"שלא

 : שבד יפי י, זה של
 הן עם ום וידר כהווב. מה 1 עלה כאופרן

 4כטטר כשירדו 4א?אכיםואטעו
ך רגמק

; ' * 

"ןנעיי(ע~י:לי
 1"י"וי"ןי?יןןפס:י

 יראי. בלילה אלא היא 7 אלד בעביעששלימה צ1:ן
 עמו* ט יעקט ענ 4הלחם ההגבר בשילה יע"כ4י4ה

א דך ט שי דו ט נ קית " פקוטאמראה  :*ו יט  ו( 

 הווווי
 פשגיפיפ שישואל בוכות וקן ושפ4לן ימין יצחק ושי אבההס של ףאדושות שתי הייי ו"ע( : עש1 "י והיזיח או יעקב א"ףלקל יחי" שגאשר ופשפעו"1 יאא. ב4 %8 טא 9"ט, 8י י* ח( . רנל"שפ לאגק שמשחהוש הם ערבייפ במגר באברהם שחלתאמט1

 . ופעמרות תה4ם לומר א% "ירמ ללמור השייגקעלת
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 יי,4בר יאז ליעקב. יני ולא כוו נחלש השדרוכעלות
 משא 6' כדעב ולפיכך ביום. שליטהי שיעקב לפייעקב.
 טליל סה 2צמר טלילה טה שימף כחטע"י ערא א*תמה
 ולפיכך ריא, בלילה שוע"ף 2צויא עשו ש14פצז אזשהיי
 השהר עלר כי שיךגי ראמר וש השחר. כעףותנחלש
 צייך תביכני אם כי ברכהו' אם כ* אשיקך לאויאמר
 הברכות א%תן על יי תודה אם ברכהני. אמ כי מדץלומר

 כתוב. מה בעבוק. * פקמק תהא ילא אבי.שביכני
 ימר עי ישראי אם ר שנחי עץ יאטך יעקב 5אראמר
 לך לשמש עף כץמף כרדד בע4 ל1 אטו כךישראל.
 ישראל עליעה במדרגה למעלה בבחך נתעמרת אתהשה"
 אלהים עס כיז אלדדם. עם שיית כי ודאי. שמריריה

 שייה ח1ל א4א שמר היה עצנץ שעל יעהך עלריתעלה
 השמש בזית בחבור שהים עם ולהזדותלהתחבר
 איהים עמ אלא אלהים על כתוב יא יעשכ וכןההלבנה
 ה4י4ינ באוהו ריטממינ לסמא"ל יעקב כשראה רשחר.עלה לי שלרג ויאמר אמר אלעזר י' נ( אחר ווידנבחבר
 שעיה עד ט הכיר י4א עשץ ש5 דיעא בשורה וצתוראה
 של בפנים אוהו ראה בו. והבים דמשחר שעלה כיתדהשחר
 שייתה ההוא בצורד הסתכל ,ג6ן ההנלות ישלהסתרה
 וטמזיק עשו שי רגממונה שדוא יירע ה2ניח סךד עשו.נצירח
 והחברים השחר עיה כ' שלרג' ויאמר כתוב מהט

 י4914 4==%שף 4%שףה 14אף זאיי ששאיףא ?ח1%ציי581ח11

 6תתקף וכזין . יכי5 ו65 הי5'? 6קה5ס 5סר6 6תמוכד
 מס6 6( כת'כ וכנ*כ כיתת6. סלסגות'ס דיסקכ כנין'טקכ.
 תל'5. מס סומר ת5'5ס הס סוחי תסטיי קור6 שידומס
 וכנ*כ 6יסו כ5י5ט ספיר ז6יסו דעסי סלסמתיס כזיןזס6

 3רכ6ן "יכין ס5 6ייית חכ כרכתוי חס כי ת6'5'ס תכפי תכרכג' "ס כ' כרכתגי 6ס כ. 6ס5חך 65יי6חר ססחר. פ5ס כי ס5חנ' וי6תר יכדין 5סי" 6תח כו6ההלס
 . 5ך 5סתס6 5ן 6'ת כיץן גע5 5יר 6מר סר..סר46 6תחי . וגו' *סר56 הס כי סהך עוז '6תר יטקכ 65י'"מר . כת'כ תס נניג"סי 5י ת41רנ6 תס6 ו65 6כ"דכיכי
 'סר56 ט65ס. כירנ6 לעי5" כהעך 6תעע-ה "נחדסח
 56סיס. עס מ6י 56ף'ס טס סריח כי ין6י סהךיהיס
סלק"

 סרית 5יס 6תר "65 6תר. יוס דעליס יעתך
 . 6לסיס כס 56" "5סיס סן כח,י גח ,עזד זגןיסיסר4 דסמ% כאונ6 כח3ור6 56ר"ס עס ,5"זדיינ656תחנר6
כחכוי"

 כ' ס5מני י'6מר "ת,- 56עור רכ' ג( תד6 וז11נ6

 ססמר ע5ס גי ן שלו השלימה שבודאי לראמז ש ובאן השחר. ע4המ
 וסכ"

 בליל1ת מפחר הסוד חיצ החשך. תוך ב*לה אלאאעה 1,5 וי5יס צ" ן '- 5" 6ית
 ונקכתו. רץא דיט ,גנן בלילות שאמר ומה יגי"נום. פחרזה

 שלהני ויאמר שאמר ווהו ב4ילה. אלא שץלם אימלפיכך
 רחשחר עלה שכאשר לפי השחר, עלה כי סדצ השחר. עףהגי

 בעיפק וחילותיו הוא נכגס או הלילה. חשכת של השלימהיעברה
 הכלבים וניתרים הלילה. שיבא עד צשון שבצך רבהחר4ם

 הוה וע'נ הבקר ער בלילה ומשמשרם ושולמיםפעבותיהם
 ביום. יצלם אינו שהרי השהר. עלה כי שלחני לומרנרוק
 מלכות לילה. ונקרא כלילה שיוא ישראל נלות מקגרמיה

 כהוב מה חראה בוא ידורה אשר ירנו.יל צולע וווא פניאל את עבר כאשר השמו " דיירתק
 כ* איא השור בא בי כתהנ לא שפשי* י4שתר.ששפתיק נית השוך, ו%הת ני סוצ האוי. עלה נף שייציה*פשר
 דךצש דפכצד הדצבר (א השדו נמש בשת שצי*עלה
מהכה

~1 
 וכאחשר עקצ 2יהגבר הוקש ליהן בזשביל לישקב.

 תחגבר דיצר וכא השדך. של ושהיא רחשרשקמןנטת**
יו השרח כדצב פד, ןגי, להאיר זמם רגיע 4ש ושויייעקב.

 515צ וסו6 צי56 6ת ס3ו נשד ססמפ 6 ד1זךחנ(

4*%  והינ % .'" 
 נך;%,פין 7'נ

 ינן . פסו 5"תמש6 תקיסי 5פיסכ כנץ גשקכ. יש61כיס תמנ6 ססי6 6תתקף כויז סססר יי" 3אנ6 וס"%ס
%שקנ  ?עתלט וטנץ6ט64תיניו תס6 נוק 

 דשהרדו
 * בחפהר  ול8עפים בתתגלות לששפיפ דוחה החיא שצהיה אלא בקיופ בך עמרה לא עשו פני כצורת שהיהה פניו שצזרת *י.ח"[ צ באלב1ה 1צר פששין אאתאוודש 188 אלהיפ שנקראת גפלג,ת רפשפעת תפארת בפרת ששרשת ג'זן שסש ננחיגת הוא שיעקנ%
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 ירכו. מ5 515מ וסו6 סט56 6ת מכר כ6סר ססתס6
 פ5 15למ 1ס61 . ל6תגסר6 אגיס כזין זס6 ססתס 15ויורמ
 וסכלין כנל1ת6 זיסר56 כמוז זס6 רמו ה"יסו כדיןירכו

 מ'מת6 פות"מזי;ןנ~יגכ5:""%ק
 יים'1

 . ססתס 15 ה"ןמ כך גנין . מלייס' ויתתסו זסש15.ו5מרין
 . ירכו מ5 15למ ח61 יכיין . זגיימ6 ותג6זסס61
 קזרופ6 6סת5ק וכז דפנר הס פ5 גרתש 51מיר5תכ6יכ
 חי*ס 6תחים רכרין כ'" השהיז 'מקכ 6תתקף כזיןזסמר
  ס5סגהץיס וש)ה כ%5י6 656 ס)סגית6 5יס זלית תתג6זסס61
 כוסותך 6ג6 ר% ספהר. מלס כי ס5מני 6תר יפ*י)יתת6

 :ק6יתג6
 פט כי ינו סגסס נע % יסר56 נגי י6כ15 ל6 כןעל
 ויסו 6סזר נסנ6ס י5שי5י סגסס. נניז ימקנ ירך נכף-

 כ5ותר . סגסס ניד 6)ך" %61' . לל5נ6 5יסנ'ס 'י6פי5ו
 י5ר ססו6 יתתן ימ%י0ק 19למכ6 גס6 ינגי תנסס ד6'סוניז
 6תר 6סכמ 65 שקכ פס י6תזנק וכיון ~יוו רכיפסרמ
 נו% ס'יפי זכל כנין . זימקכ מליס ל6תנכר6ז'כיל
 1גון חעס6 כסין סוס 651 תקיסין סוו וכלסו . לימקנסאפ'
 כ'5ר כויג'ס סכסס. כנו ירכו ככף 1'נמ . מכז"ס
 גס6 כגי מ5 סרמ 'נר 6ת' ותתמ, 61תריס 1יגיס ז6יסוגרמ
 יגסס ניד 6ת יסר56 כגי '6כלי 65 5עריית6 6וזרסיכנ"כ
 . 5פיל6 זרמין גס זכר נסחסין מנול ז%הגמס
 מתקק( ס"ס5 כל ונגשכ וי"( ניס ניס 61י . מנ סנ6'

 . דכים זס61 סרמ לי5ר מתקיף סנסס ניז ת6י .סייס6
 . ומויגיס מסעריס 6יג1ן י165 . 5יס י6כ5ו 65 יסר56וככי
 ות1יג6 תססר6 ז6(סו ליס '5%ון מוטשו ממין5%

 . 5כסזן לתקפ6 כנין . סת6ש5 ז6יסו ז05וןזתל6כ6
 פקידק רח"מ לקכל סייסין רמ'מ גס ככר ז6ית)נין

 ז6תלכסמ מ65כין רתשמ ו5רגל 6תיסיכו לממכז ז6ינוןז6יריית6
 ג: ככר 61ים ,יס( זמ%"מן כסת" ז5סון וסת6 סכינת6:סין
 %יסינו 6ינון ז65י . סקזזין מס'ס ילקנ5סון . נויןססשס
 כ6ג יתספס 1ס6 . סת6 'ותי ססשס 51קניל .לממכז
 סמשס ת6יכון מד ז6יסי סיזה*ל 5קכיל ז6יסי תג0וןקי

 ז65 . אנ ךעספס ג6סנ6ס 4שון סנסס ניז %יסר56 כני "כלו % כן שי 16ריית6 6מרס כך וכנין .מ65כין
 כסון 5רמו6 קכ*ס מומ וכנשכ סת'ן ו65 כיס%לין
 סחסין וככ5 סת6 יומי נכ5 פפ 6'ס יי5נק . )יפקכרמו

 מיליס תסס תיז סנסס ניז 0ס8 כר 6ככמ 1ל6 .זימ)ץ
 6תת)ן זניס כ% פססס יוס 6מכם סת6 וג'ופיז'מקכ
 ר6כ() ת6ן ע5 פרי% כי דעירינ פ5נ6 %עצצזיג6

 6לתל6 6מ5 ה"6 רכי סכסס נע 5% ג*6 נ%נת:ע:
 . 5גניס 'פקנ 6תקייק דיפקנ ד6 ליו ראעמיס65

 פפפע "-ר *( ומתח. ימן4 זפמ1 מ'65י6תכר
 סער 5כ5 תתפרסן מילין כתס פס תס6י מיע6

 0כפס ני ל45ץ6 5קיימ6 ונפיק יס6. נגי 5נני כמ61%5סתכפ
 6יוא קיש 'ג' תה6 פל דרכיג :610 ניס ז)ךיכ61פ'נ
 כפ5ת6 65תתקס6 כפיגן 1)ה65 . 6תכר 1ל6 כגץן61תק"ס
 וכי . "ץ'נל %סש ופס 6למס מס טרש כי651מאס
 6תכר כזין 6תר ססו6 6ת6כ% .65 %נר 65 וס6מה'

מ%ש
 . י8 9 " מקומותג41(2יז

 על *ת עזלע היא לוש"י. זמט אז ששיי השכהש. לוי8-ח "רכו. ול צלע העא פמש 4מ עבר נאצ מצש*
 היברים בנלתע שישראל ובע כל שחרי רמן וזדןירכו.

 ותבא היום להם יאיר כאשי צרות. והרבה וצערמכאובים
 צרות טכמה בטצמהעידש המכאובים יוצישו ש סנוחה.להם

 השמש. 6 רזרח לפיכך עצמם. על ויהפלאו שסב*.ץטטת
 דןניש קיכו. על טלע היא ואו מטחה. של דםמןההנו
 חשכטן 3סתלקה וכאתשר שעבר. מה על כרצר והיהדנאב
 של כיצ נח4* או כי בו. ה:הדק יעקב התנבר אזהשחר
 שלימיצ רעקב בלילה. אלא שלימר ל1 שאיו חריא.הטמונה
 ברשפחן יוה שהיי השחד. עלה כי שיחני אמר ועשככיום.

 . עוטךצי
 בני יאנ* 4א 3ןעל

 ישראי
 ננע כי פו' הצשה ניר את

 אמי בהצאה שאפי4 דצשה. בגיר יעקב "4ךבכף
 וגס,

 כלומר הצשה. ניר נקרא ולטה אסור. לכלב ליתטהשפ"ץ
 ריצר השם רבפם. עבורת לאנשים סשכח שדצאדציר
 מקוט סעא לא "צקכ עם שצאבק 1כיון וגי( ריבץחרע

 הטף אברי שכל לפי יעקנ. % לריענברשיוכי
 וה~

 היו
 ,יז, חולשפה בהם דיה ולא חזקים היו ובלם 4יעקנ.מסייעים

 היצר בסקום בבהצ הצשה. בגיר "רם בבף הנע עשה.טה
 דץצשים. % הרע יצר בא שמשם ומ9סו. מעו שצצאהרע
  רצשהג ניד אה "שראל בני 4אנלו לא התה-ה אמרהוע'כ
 למעיה. שסיסזים "4דם אברי בקגק דיזכבים שאשר,שוכבפ
 כהזק אבר כל 1לפיכך ויה( רע רע השם טב. בובאם
 סעו. שתא הרע יעד מצי עשה שגי ודלאנר.
 וסכהצ. שלי םיר אעם כי שתו. יאכ* אל "שראלובני
 ומסימ טצדו שרצא . 4יתו קשכ6 י ע ש4די העסיםאנל
 שרעית 5וק בשביל פמאשל. שהוא שלחם רג~לאךשל
 שמתיבשה מלצש רמשח צפך טעט. יעשת שהןשבשןה. סשי רם'ח כפד אברים רטשח בארם שוש לפילבם.
 בארם יש ןיסו רבעם כשמת הטמותם השכעה.בהם
 לישיאל שהוטדר לשת. בפית שס'ה הנצדם נידים.שם'ה

 באב תשעד תעש האצה* ען שס'ה כננר הם עםלעשותם.
 שסשח ב"צתן אהר שיצא סמא'ל, כפד שהצא מדסאחד

 שק חנ תש" לרבא אין דצשה. ניד אתישראל כני השכלי לא כן על התורה אמרה ודפיכךמלאכים.
 בהם לרמו רקכ'ה ראה יפצך שתים. %א בושנ*ם
 אברט ונבל השצה ימדת בכל עמ אוש יאבק ליעקב4רבש

 נתנבר שבו באב, תשקה ים סיא השצה ובימי יעקהשל מי נת4ש ביד הצשודע ניר וה מלבד בההש המש יעקב.שי
 שמקץ אשר 6( ולמטה לסעלה עשץ של כדי נשצרמי' למצי יעקכ טתקרם יין יעקבן שי דשף ס9ס טתלשלא א"י י8מר חיא רבי דצשה. גיר 4יכל כא4לו נאבבהשעה שהדכי סי וכל הם9"ש, ב"ע שהתרב עלש ענשףוצין
 יד לטי מישים ודלהה כמר דידוע הטשק נק ח-אהבוא

 הדצא. הצוא" לניר לקים פצרך שש4ם. אצי בומלםפמטשם
 דצא קים %( המשש על ההצב וה אלע שקרבעחא'פ
 כעולם. שצחגבך לכח צריכיב חעי נשצר. %א בםונתוים
 צאשר יעפל4 אצשהם ועם ץלדום עם טייז כיילהראות
 נשכר ש דיצא. מ9ט נאכל ה"8 נשבר לא שהףהשה

טצ

 לאשפ"ש: חששא גאה שפמפ ~ע( ו השוסקד4 ופ בוה מיצלק וועא דשמאיפ ב8שק רשג*י גךעת מחמיר מהי אש שש:ג3יא הדידו
 פה על רומויפ ויש פוק כת 4ל חיומזים איגרפ שיש 8" אפ הפא: של פנפ ה" שא 8"8ט(

 רן"
 ג3ר שיביפ. וחשורת ריאה כפו

 ו פו ונתלבש הצהש על ווכ3 היח לההת לשהשת איששהי פגא*של תייט %( : אלדאס גהשפ שנקראיפ ןגע( ?כוופ
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 נצרך לא יע"כ :עקב. לבני להרע יכול ואינו ונבהזהצ.כדי
 נאכל יהי' 1לא !ן6י לאכלו העו9ם לבריות מףםליתן
 כתוב יעקב. ירך בבף נ~ע כי דרש סבא יסא ר'כלל.
 בנפש בניז דגנע כל 6( שם יכחוב בכף. פע כיכאן

 שמיסא טסאה. נ"כ כאן אף כצמאה. שם סה ימסא.דאדם
 כל כלר. לידטת לט יאין כצסאה וממגףם ההוא.למקום
 א0רה יא ודלעמיה דיצא. המומאה צד שרךב במקוםשכן
 אשר וכל ככחש'כ ירכו. בכף הצע יכהעב ננע. כיאל4

 ן עשו שררי כן אינו דיה. מניד בעדניה תעלא שאמרולפי
 ! הדוא 51חלק דןצא לצד י,שעחוח לא העקב דףה. 94שרכאל
 ו השכינה ע ווז'א. לפניהם. עבר והוא מהו אלאכלל

 כזן עליעה. שטייה היא חאת לפניו. שדלכההע9יעד
 אחיו. עד נשתי עד פעסי: שבע וישתחוד וינרעיפניי. שהלך להקב'ה 9דהשתחמז העת דוי אמר כך. יעקבשראה
 דולך שהקנ'ה שראר כיין אל4 לעש יישתיע כתובילא
 לוופחוצת כבן יתן שלא כדי לקרשש, חשהויד אייפני!

 : כראוי היה ורגי סמט. הוץלאהי
 ייאיז צחימ על רפיי ועזבקר" יקראוע עשר רירץי(

 ירישלים. שה אחד צוארו ,*צחק א'י חכךנהוב
 י על ולא צוארי על ויפוי '35י ההמלם כר של צוארישהוא

 נעיגז ל6 יע*ד דיפקנ ינכוי ל6%ס6 יכיל 651 יתוקפיס.חי5יס
 )6ת%ל6 1ל6 !!6י ליס למיכל דפלת6 )נריית6 דונת56מ*סכ
 גתינ 'פקנ ירך נכף עפ כי דרס סנ6 "% רכ%.
 כגס: כממ סגנט כי 6( סתס וכתיכ ככפ גנפ כיסכ6
 ד%ינ מס6כ6 ננזי סכ6 6ופ תכ%ע6. לס5ן הס יעמ6ס6דס
 כל כל5 תניי ל6תסג6ס לן לית מס6נמ ור6תר 6תר.ס610
 ק6תר ל6 ו6וריזת6 חס6כ6 ספר ססו6 דקריכ כ6תרסכן
 6סר 1כל כד"6 .רכו ככף יינע וכת'כ גנט כי656

 . 'עמ6 0סץ6 כו.נט
 יסייסס טני יהוא3(

 ישת-

 פד סטמיכ סכפ %גס
 סלימ6 ד6יסי יטק3 יכי ונו' 6מו ל6י תסתחוס ל5 לנ, כתיכ ו6מר. פתמ 56פ~ו ר' 6מי! טונסתו

 לנכיכ 6תקרי3 ו6יהא 5ק3*ס סלימת6 חו)ק6 ד6קנרירד%ס!
 ד6ל כספר6 ד6ייי דפסו רספ לס610 ליס סניד סיךיתיר
 תימ6 6י ל%זר 65ל סניי ליכ דסגיי ות6ן6מר
 פסו דס6 סכי 65י )'ס סניי נפדג'ס תפל6 ד6תרינגי!

 חיק6 י5ססי6 ססר6 לסס61 יסגה 65 ויפקכ סוס 5גשרכ6י
 סכיגת6 ד6 וסי*6 לפניסס פכר וסו6 מ6י %6כל5
 כיוו ט%5. גסירי סמ" וד6 קתש 16ל6 דסוספל6ס
 6ףל דסוס דקנ'ס לננהם לטנד6 פידן 60 6מר יסקנדממ6
 6חיו פד נספו פד ~מנין סכפ וכציד כרפהטיס
 6ף5 קכ*ס דס6 דמת6 כיון 6ל6 5פסי ייסתחו כתי3ול6
 5מסגד יקר 5מיסכ ז65 כנין . 5קכ)יס סנץ כדין .קמיס

 י16פ: כדו4 6יסו יכ65 מג'ס. כרל66ר6
 64ה 5ו6רו. פ3 ושי המ3וא:י 5קר6תי פס' ריויץי(

 ירוס5כ. ד6 מז 15לי1 י5מק 6*ר מסרכתי3
 פ5 6% 5ו6יי פל ויפ% !לני מ5מ6 דכי 5ו6ריד6יסי

 ברצון ברבם לא שדוי לישיאל ברו כאשי בלעםוה יי %גש,14ץ(י"ני% ,ם "וי.י,ין,;~ייוי.,
 שרבבהי איא שברת תייא אל %סדט שברת רשוםשנ. ידד. אויבי כל אה דגית כי אלדי דיויעני ר קומהכתוב עמי א'ר עשע. זה שנא נשישת נער4יות כאן אףהלב
 וה ויבכו. כן ועל לנשבו. שחשב על שנת נתארכושהיי
 הוה כמה וראה טא ההברים, ביאיו כך בכה. וזדבכה
 דיךא בשעה אפילו שחרי יעקב, כננד עשו שר ורצמטלבי
 וע:ב לו. ולקמוע לו לדדע שרוכל העק ע5 לדגמתיןחשב
 מה. לדנש חשוב היה שלא על בוכה 9ה זרףבט.
 לו. להרע יכוי %א קים ייה שאביו ל8י ביכה די'חה
 9יעקב. שראה בשעה עשן ש9 רתזו נחלש ודאי אבאא'ר
 עץצ. של דיצא טטעה עבץ דנכים שדףי לפי הפעם.סר
 דשה ש9ם ענעי כל שנך בדזנזו, לשלם ע,טו יכל לאח'כ
 בתחיה. לטעלה ממכיברם כאשר ש9מעלה. במהתו9ים

 שנתנה עד למנמה מטשלה ףץ לםםה. נםממכערם
 13'. ודלדים וושת דנשום את הרא עעע את ךישאי( ! ת54ה ב!ה זה ההכל למעלרגחממשלה
 טק חרשע עץן זה וראה בוא שטעהא"ר

 3יפיפ6 לת כריך 65 דס6 5'סר6) 5ון נריך כז נ5טסז6
 5מו. 6ויכי כל 6ת סכיס כ' 056. סזסיסגי ס' וומסכתי3 יוסי 6"ר פסו ד6 סיג6 גם'קות גפתרומ סכ6 6וףדלכ6.
 , סרככמ 6ל6 סכרפ !ר' תר- 6) ותגן סכרת רספיססכי

 5גסכי דחסינ על סיגי 6סני6וד%
 ד6 וינכו ד6 ופל 5יס

 ספת6 כססי6 %עו דר64 דיפקכ 5גכיס יססו !רטתיס5כיס סיי נמס מה פ6 . מנרי6 י6קמיס נכי. וד6גכי
 וט*ו ליס ולקערנ6 כיסין ליס לתפנד ~מגין 5תרךמסינ
 . ידף מו 665תצ6 מסיכ סוס ד65 ככ' סוס ד6 .ויככו
 י%- ניתנ ם מטש 6פ ת6י 66%"ר

 וייקשע:.
 . חצסו מתג6 סס61 כסוש 6סתכס יס6 כנין פפמ6ת6י
 פ%5 דס6י מ5ין כ5 דסכי כרינףס 5ס5ס6ס פסו 'כי5 65ופ"ו

 :לו מ ,ת"" "ק פי "טש . """ש
 . ונף סי5דיס 4שפ סגסיס 6פ הר6 צמי 6ת דישא0

פימ'עע9 יסיכ ופט רספ סס% פד פ6 סמעע5הר
 לג 3גק 0 נ*1 פם4 0 קפ6 י9 0 4ז סשש 0 89: 9 0 י*ש 3ייצ % מקומותמראה

 1-ודק%ש*ך

 הפא4 פן אנצצת נל נאיפ השצאר ושעא כ"י %ט נ א*משא פו*ו להשל4טו רק לגלכ ליהגו ש"4ש בושש*ת אגיד א4פר שרשב*י הטשם זחו6%(
 1 ושמ תעולפ לנל מלטעיה משיפע בואת ירוש*ליפ קףי כךלהגוף
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 תיקונוי. יטקכ 6תקץ וכניגיס גפין פ) )פיינ6אוי
 ספמותמוי

 כקומית"
 יתיי דמסיכו )כתר וכגיסין

 'וסף ו6:קר: רמ) )כתר ):תר וכנס6 %תר"סול6ס
 ותנמגס כתיכ מס כ)סון טנייו כד )פגיסס טכרוסו6

 )"ס נס ותנס כת'כ ו)כתר יתסת"וין וי)דיסן סנססספמות
 )נתרית6 יוסף וס6 ונו' ירמ) 'וסף ננס ו6מר ויסתמחועדיס
 דע)ת6 )דיק6 רמימ6 כר6 ע:6 כר6 6)6 )קמיס ורמ)סיס
 כגסין נוסתכ) רס: דססו6 עיניס דח,6 כיוןיוסף
 וכטי ונופיס דרועיי ופריס מ6כתרס נמיק . 5תיס פלדהי)
 דססו6 טיגיס יכי) ו)6 ע)ס ומפ6 סער )כ) 6מיןסית 6תסני כמס כ6תיס טנוי רסע ססו6 יתן ד)6 כג'ןפ)ס
 פ)י פירת כן יוסף מורת נן סס*ד ע): )םלע6סרסע
 כ~רת כן 6תיס ע) )כס6ס ד6תסני . פורת כן מ6' .סין

 מס6 עינ6 כיכי ס)ע6 ד)6 סיןפ)'
 . ינו' )6עי 6תגס)ס י"נ' עכזו לטי 5וגי נ6 'עבנר5(
 )6 העו"ן 6נוי רנרכיס ר,דנול כרכ6ן 5יגון סס%נט6

 'ימי6 )סיף )ון דסליק נניו מגייסו. חד 6פי)ו כיס6תקייתו
 כך וננין וע)ת6 עתין גו )גמ )כנוי ד%סריכוכסעת6
 כחן ע)מ6 ס6י ונפ)וג וג)כס גסע: פס1 ד6מרכסעת6
 ענדו )פג' 6יגי ג6 יטכר 6קר מס כמד6ונם)וק
 כד"6 . ג6 'עכר . ע)מ6 כק6י סמת6 ס)עג'ס עסויקד'ס
 ס)סטתך 6נת 6קדיס כר6סס וס' )פניסס ת)כס ויעכרכ(

 נרמי 6ס)ק 5נ6 )6ס' חתגס)ס י6ג' ע)ת6 כ%יכקדמית6
 ר16)י1 .יותי6 )חיגון יימי6 ו)מ41 . ד6תי ע)מ6)סס61
 6סטק)ר'6ס ד6 מ)6כס 61ן . !סת)6כס )רנלל6ע
 6סר . יעימ6 , עכידת6 6תעכיד דכס !)נ[ נר4ר6ד)6
 ס')ד'ס ו)רנ) י)י( 6תר ככ) ס' קדס מן סי6 ד6)וצי.
 ד6'סי דתסימנות6 ר61 )6מז6ס דכריניס ר61 סו6ד6

 6סכל 6ג6 מעירס 6דג' 6) 6כו6 6סר טד . כסו6תדכקת
 סר ט) )ס)ע6ס די)י ,מג6 וימ0י דייתי טד ו)ס, די)ךנ)ות6
 עסו סר 6ת )ספס ליון כסר תוסיעיס ום)1 כדע6 .פ10

 סתלוכס )ס' וסיתסוכוין
  וסש ושקכ סע'רס )דרכו טסו ססו6 כווס ךישבינ(

 ויעקכ מ,י ת6 מיי6 6"ר . כית )1 חכןסכממ
 כת'כ מס דמסימגות6 מו)ק6 )קכ)6 6ת%י) סכתס.נסע
 ויעקכ וכתיכ . ספירס ידרכו טסו ססו6' כתס ייסכ)טי)6
 )ססרח טסו די)יס. לסער6 6תסרס מד כ) 6ל6 סכתסנספ

 )סע ויטקנ גכר. 6) זרט 46ס סי6 ד6 סטיר. מ6ןדסעיר.

 כית כד'6 . כית )1 1,נן !לון פ)6ס מסית13ת6 ד6סכתס.
 יתגןסו י6ות כדק6 פרכית תפ)ת ד6תקין 6)פ1ר 6'ריטק4נ
 וכדין והי ט)שס סוש וד6 )ון, )נער6 סטת ס% סכהע.פמס
 ויסי ד( כמי*כ ו6וקמוס ,תכ)6. ס)ס . ס)ס יפקכוי%
 קסיממת5 פתש 6ת~כר כזין וא, הו6 ר61 וכ)6 סכו.נס)ס
 וכדין וי0, )ש ד6תח1 כחכתיס %טסי כן ס)יס סוסכד
סייס יסוס י%ק סלש דסוס . כסדיס %שער0 סוכסט6י

 התקנים יעקב התקין ובעבורו דגשים. על להמתכלעיניו
 שחשוביס אוויהן. ובניהן לראשונה השפחווז וישםשלו.
 יומף. ואחריה רחר אח'כ אחריה. ובניה אחייהם לאהיוחר.
 ווזנשנה כהעב. מה כלם השבזתיו כאשר לפניהם. עברודוא

 לאה גם ותגש כתוב ואח"כ ותשתרוין. ייידידע הנההשפחות
 לבמוף יוקו והרי וט'. ורחל יוסף עש ואחרוילריהוישקחוו.

 עולם של צדיקו האריב בן הטב בן אלא לפניו. ורחלהיה
 דגשוים על מ0הבל הדצא שרשע עינו שראקה כיוןיוסף.
 וכסה תופו זרועותיו ופרס מאחייה יצא אמו. על מפחדהי'

 טזפשמ. כמה באמו. עיניו ההוא רשע יתן שלא כדיעליה.
 אהזו של עינו יכלה ולא עליה. ויגין צר לכל אמחזשש
 פורת בן אסו. על לכסחן שטזפשט פורת. בן מיצעין. עלי פדת בן יומף טרת בן זש"כ . עליה לשלטרישע

 וון. על. 'ן'ש% יעבייןןש"י"ן."ןןין'"(
 לא ועחי אביו. שברכו דיאשונות נדנות אותן עתהרצה

 הימים. לסוף שסלקן לפי מהן. אחת אפילו בונתקיימו
 ,לפיכך העולם. אומות כל לננד לבניו שיצטרכובשעח
 ביחר הזה עולם ונחלק ינלכה. נסעה עשו שאמרבשעה
 עבדו. לפני אדני נא עבר יעקב. אמר מ" ביהדינשלט
 כמש"כ גא. יעבר הזה. בעילם עתה ממשלתו עשויקדים
 סמשלתך אתה תקרים בראשם. וה' לפניהם מלכם ייעביכ(

 עצמי אסלק אני לאמי. אקנהלה ווני הזה. כעולםליאשינה
 שהולכים הימים לאותן הימים. ילסוף הבא. העילםלוה
 שאינה דגוראה ע מלאכה. מה רג1יה. לרנל4אם.
 אשך העולם. מלאנת נעשה שבה '):[ מעצמהמאייה
 הילדים. ולרנל '5י' מקום בכל ה מיפני דיא ז'לפני
 שהשכינה האמעה 0וך ידואות הבריבים. סיד הואזה

 הר על לשלמ שלי רהמן תניע שיבא ער ילס( שלךיגלות אסבי אני שועירה. אדני אל אבוא אשר ,ער בהם.נדבשו
 עשן. הר את לשפט ?יון בדי נדשיעים ועף כסש'כעשא.

 י המלוכה 5ה' ידןתדואז
 נסע ויעקב שדרה ידרט עש דהיא בעם ךישבנ(

 ויעקב ראה טא וייא א"ר בחז 4י רבןסכתה
 נתוב מה האמנה. בחלק יליכנם 4קבל נסע סכתה.נסע

 יעקב וכועב שעירה. לררט עשו הויא ביום וישביסעלה
 של יצד עש שלו יצד נפיש אחד כל חלא סכתה.נסע
 טטע ייעקב נכר אל ורה חושה הוא 8 שעיר נרישעיר.
 ביה במש"כ בית. לו יבן ,ג,1 דעףיתה אמזנה 4םנתה.
 ולמהנוע כראשי ערב,ז הפ5ת שיצעךן איעשי א'ריעקב
 דחשכינה ובי נתדענרה 18 י)"ן 94ןר 0יד ההכי סכ'בשים ותי י( כמש*נ יב"4י ,מדבל. שלם שלם. .עקב יינאואז יג" חלשי יצא הה אצתם. ישניר סכוח שאך סכות.עשד
 וא, ו'ען לי הרחוי במשנח נתעמי כאשי שים דייכאזוי
 ריד טהאטחנ שלם דיה מ ו4" וחעטיר דואחסיכר

שים
 ט" י( אי ד4 0 4שג נ( סיג 6( טקומוהמראה

.8 

 הוהו111
מלאנ*8 41*י 0איר4 ואיגר אספקלרי* 'סי14 ללו ה1בע נדמיק שצפה שי שי לה שאק אשייש4 4שבי4" שיש * 48יח אאט%ט

-  

4  לאנין שילה אנב אנח גנחינ 1*ח הך*4 תוא0 *ל האהר1גה ה שה ט שמחיי 4מל8י ,ף ל ימן 8' 
 ושל חגלוח וינ בי ו)ש הקרושח: הף8בינר על נוונ4ע ,ד קים % מי0יא גמו ח קןם 8, שגקלו4 שאשרגפ נא84 שב0ל פי %ח *שלאך
 שחי4 נשרשו 8' וזט( מלכוף ח.'4 ו0גן שלטות אק א*8 בלהי נ. נשב4ג כהי של ה4ערא שם 1גי כחי ש4 8שהת 4יע שףש מרס1 האלר ת*0השימ גו1ני של*0  שתיב" *י אה, . יעקנ של חלקו הקץרסה מצד היו שלה8 יחשירוח שגס 8י אי( . אשלענהאשינח ח4יי 0*ק ב"1ך נ*1 9וק עם טי*4 יי זל י ינ*י יי " יש. ל גפ מ81ל היח 8894 ושגי חשברוש וגר 1רעך 4האחו1גר

 וט. טהז8יה "לטי הייט 8 שג4 ואז הזולם 4 שעקר* זכי ביף ת88רת88ירת
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 שלם לסמה. שחים למעלה שלם שלם, היצ מבנע,שלם
 ותו האבות נףל שהוא למקלה שלם בארץ. שרםבוצ4ם
 הם בארץ. שמם בשמים שלם קוזשום. בבנים לטמהשים

 : פם בשלםהדד
 דוי "שראל. אלהן אר ח ףקיא סזבה שם דיצכא

 מדרנה דיא ע פושם. הקרא מגדם בכלבואינו
 6 העדא וכאן . פשה אל יקרא שכתוב כמוחתהוצם2

 לו אמר אל. ל4עקכ לו הקנ"ה9יא %היישר%.ש
 : בחהדצנים אמר4ם א-ש ואתה בע*עש. אלמם*צי

 נמה ושה בש חיא א'ר לאה. נת הזה דוזצאנ(
 משתים וכלם למעלה נש4יים תדדיםמדרטת

 לשלם סקמ4עים אלה מא". אלו נחצנים טמשים מזועזה
 דמסאה. רוח של סוד ו*ט(דלםעו ולמרףמרףנלאחדעואדה.
 אלה. לעוסת אוה לקנמינ שדבהז ג* טשרהיע סדרטתכמה
 אינה המומאה מרהמת רחצקות ח-אה ובוא ל9לם,דם מתחברים שכאשר יחרו ובדגצר בשור חחרש לא כועבווי
 כלן וקדוש שהוא יעקב רו9יושים. בצדדים לקש2-
 ועע כמש"נ דצחש. נשבו בתחיה ונד. וקמרט עליארבו
 לננר התיצב הצא שם תזמח%. נשם עתה ירכו.בכף
 התיצבו וקשה הרץ םצד שבאו י*י שפשן עתההטקש.
 לפניהם. תגנע הצתים בבל עליו וישלסו החמחי.לננד

 ושם9ע חרב. ל8י ההם בט שכם ואת חנצר חשתבמש*כ
 ש45 נדי בו. וקמצ2 החשר על בא 1צר ט%ץשוץה
 ל9שרנ ב4צ ונלם שלו. המקמ2 שוץא ןנםצא בלשי."קואנרו

 השתשנ ו6אם* שאמם הצש כך ואחר מוצג ע-צל מטק4לל
 של מצד שבלם החמט-ם בק גויזלם שיר דנקראבא

 שכהוב חטורים. שדע ומשיעם שצר שגקרא ידאףחבצר.
 יעקב בני טא4 אהשכ יצ*נ בשרם4 חנצרים בשר אשר ג(בהם

 תשכו וק6י עמוש השה- שנ9ץב לשיטחחצר"ש
 ופט כמקרם לף שטתומרף ער ובשלם.עצסצתם

 6שד והתמא מד*!לם נבוהתם ושבר החממ-ם. לא4עןשטר
 היאה בש 9בד. יוקף עצס4ת את סשה ישז וששכסשש
 סעח-ר הרה ד1צא, החשד על בחחלה שמעק באנאהשר
 חה כדמיק גר. נל יההצ משתשנ שגיסומ. רםעליהם

א מ ש צ מ 4 ד ש " % 9
א במעו"חץ. % י ףינ חהשזמ%ה  
 נל ואת ם8ם נל ואח וולם כל ואת נועב וצששד'ב9;

 'שסעת שצהמ(ולד ושמלע2 זהב וכל* ט*'נמףנצחצים י"חמי ,צשנ, החסתים באיא חשם הבצ. ואצנטזשזמ
 החמי-ם *צתן כי 26ר אתידודצב החמחי וה ו"גדוצדצב

 הקודש יעקנ עס להלחם להשצצקש נגףש וכלםשאטצמ"ם.
 - וצצדז ודגניעם 6נרס דודצב במי עם חזא""הצ%

% אל .הג ראמרק ט ט  תצ %מ 1צ יטח 
 םשש שש8 הם שש יצר אחי%

 9ש.המישז ח ע4ש צהויק ב מיתמ4
 נח שם ושמש יתיו"4 ,צ9 תז ע" צשיישר
 א6 חמ. א6י שז תיי שד שק ימ6ים פש *ת" *צם 8 'אפר ען של גחד יט,%א

 תע שש2 מהאתק 'את טט9ם שחתש%נא(
 ' המ4 ו%ו חט, א6י כל את קי אל חטביב

 ס5ס 5תת6 ס5ס 5טי65 ס5ס ;5ס. ס61 וד6 תכטים5יס
 נעו ד%סן כ655 ד6יסי 5עיל6 ס5ס כ%פ6 ס5סכסתי6
 וכק . נ%% שש כסתי6 סליס קויסין. כככוי 5תת6ס5ס

 : טכו נ%ס!שי
 ס6 יסר56. 56סי ש 15 !יקר6 ת~כמ סס ןישמנב6(

 דרנ6 פ6 ס6י סתס ויקר6 6תר ככל6וקית%
 6 ויקרח וסכ6 . תסס ש ףקר6 וכתיכ כתםכתר6ס.

 5"ס 6תר . 6ל ליעקכ 5"ז קר6 קנ*ס יסר56 56סי56
 כת%י: 56ס6 ושפ כעל6י 6%56כ6

 6ץ ל6ס. ית יימ דתצאנ(
 כתס מי ת6 מי"

 מסמ-ין !כ5סי 5עינמ תפפוסן וסעריןוונין
 לס5ס% תקערנין 6לין ת6לין. 56ין תסגיק טיין . ד6 תך61
 דרומ4 תטער6 5דג": ושו מד כ5 סרצן !5מסרף 6ליןפ5

 6ל.1 יגהי 6יין 5קסרנ6 כתן !כ6א תתפרסן. וונין כתסת%נ6.
 תחגשרן דכד שדו ונמשמר כס!ר תחרס 65 כתיכו%

 תיש 65' תט6מן תרנע תע4נ% מה ו% ע5ת6תקץרני
 הנש כד*6 ח!י6 נסכיס כקדמיפ6 כסריס וקסרנו 5יסכתן כלסי קויפ6 ד6יסו יעקכ קדיסץ נסערין 5קסרנ6566
 %מ ק6יס 6יסו תפן חת!ר כסכש ססתה ק-כונכף
 קאמצ קפי6 ורג6 מססר6 ד6פי !גוי סתע!ן ססת6ש5
 . קתייסי ול%שכפש ססרין ככל פ5וי וסליסו וסתור%כיס
 ופתעוו חרנ לפי סרנו נמ קכס ו6פ מפור ו6פכדץ6
 ד% 3נין כש וססרנ פתי פל 6ת6 פר ת%שדפס

 לקסר% 6פי וכלסו דילש. פקער% 6וא ו%תכם נמו4יתמגרא
 5כפר . פ5יוא ס5יס 6יס! ולגתר %סמהכ 5יעקנ5יס
 . זסתור תססר6 יכלסי כפשריס ו6סת5ש סור6ת6
 וכתיכ . ושצוריס ד6יג!ן ומ5רש ס"ר ד*שויוסף
 יעקכ גכי 5כתר הצשד כסרס חתיש נסר 6סר ג(כסו
 ונססו ופ16 כסדייסי סור ד6תוונ 3נין חמוריס 6יגק כיןגפ4
 ועם כת5קופין 15י י6תפר פד וכמר6 נרמי66ן
 5פו ו6פיק מפ5ת6 תוקפיסו!יתכר מיצר*ס 65עקוכדר
 פא % פמו יוסן ששפ % תסכ ויקמ ססשומפתן
 פ5 כקדמףה6 סתע!ן 606כי

 ססה"
 6תער . וששר

 % כמא(8 יכר כל ייסרני !5נתר ד6תנאןי דספלש!ן
 נת5רש פת!רש %ימן תס0 ד6 ד5וי יו6 מל קגשסעכד

 סנ8 %יש כ6דן כטר כל ס' י"-%רנ יכתר דסכקותית6
 % ו6פ ספס גל ו6פ מ-5ס כל י6ת כפינ ה1יכס6י

 "פ48 כפינ ממור*ס כ6עק סתם הנד פכיכסמקס
 . %וי פמשן ופ68ת 4סג !כלי כסף כ5יפמ6ריס

 ח1ו!ריפנ 6יטן כי פגי ק4ס 1ד6 חפיר. סמ' לגכ ק6שד6
 5גפכ8 י6תת9י קך'סס דיפקנ נסדיס 65סתת% כשיכ5סי
 - נ4שיתיס 6ן וכייף פנאסו ק6יס יננ!י ולאסוליס.
 פננר 056' 6מ ססי, וני ג"עי % שקנ וי4*בשךי(

 תסכס דגסלי 6יטן %ין . סנכר מייי .עו'
 כסו4"נ4שכי

 "טודס רכ' ד5סק. ססץ6 פלחסי הקיק דסוס תסכ6
- !דסכש מגסש6 סה פפו!ן6תר 1  תגש נמס"טמ נפ 5כר 5יס ד%י דפשז. מטסר6 *גאאוןדי6 ננץ . פתן נט 6סנהן 
 %ץ . שנו %סי 6פ ססחץ 6מד ימזק רני .לפ5תין
 פרץ -%ע סמו. 9% ג5 4 עקנ % הפטכתיג ופשי . 51סע נסכק כל ננהישו מחפי יסח דגסקסוין

"שע
 49 זן י( נינ 'חק4 0 . 9נ ז4 0 . י8 9 4 טימתמראה

 הצציו
 5ף8 8ש88 שנא ר88 8שמ מאא 8אם 1 בפארש לשבי טאי שצ שקוא שיחף 4 44 ~שיתו משי ויא שאיש 9ש%%
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סצ .~'ט 5%. עהת1"טטנהע" % . ןפם
 ן,%ה1~

 שהנב נ ז2ו1
ש ה וש 48 י. %י 3ש4י 9 טצו2ע%נג וויסי ססץ . פתש דפ3ן ס3ק % פו % 5ש*4% "ה  % ע3ו אס וננץ . ת5ס מם שש תת%. פפ*4 ?ל- %י תצמ2י6 כת-ניפץ2חי-גקע-ופטי% שם ,דגנעג 

 נ6 61 פ5 5פ%5. 4תר 4%גקק6תו.2טתה
 מא6 ו%ע ט* 5*ו6ס.נמ

 3סתיאד
%% . "י3רג6 3עי *סו  ס3עקיש 4ד פוט % %מפ שפ י9 51מעוק טעי: %ע 6% 

 יכו - * מית(יי_י?" ג1% ש פף מיעו . מהכגסי סת כ%6 ימ 6ץ .ט'
 צ עי: % %םם" 5ת9ס ק" יפ א ויבןק
88  פי"ט %[![ט2ע 2 

 69ש% ע; ית(9צץ614

 יקס נינ!י4="י2: 2 גה2-.ל ש"
 פ5יו: ג% 9 וסש ס39 ה* שו ו6שי** שם נ ז32א המ%שפ וס6 נסכיספ6 6% 6שנש * ד5יסן ננץ .ס56סיס 56ט שו סס ני וע0( פד ע65 גפס כ** נק4טי

 6 ייאגשףיי
 שו עך6ן65 36ססו

%
 שס י"-% יי" פי" " % צ"צנצ. ,"" "התי-, 9"מ

 מ% גנגא2ממ

% 8י *י 4מ. %*1 ט י4*  

 י:דנ~21ן"ג 4 % בעי מפ
9 9 0 יג 9 8 פיטתפחה  " ץ " י*ק % : 

 וחמ מא 4ג עץ של 3תד 9ט ,4א כף קקנאהם הצו [טע. 9% זל ע" ושי צל (9צ-תם 1כלרממם

 דהףנה ל54 מזבח שם ואעשה אל בית פעלה פימהכתיב. כה טקלה ם נחתק "" ב%. תה יטש ישתי
 ואעושה כדצכ השת8כ עגצ. בנע הכל*ל פו/ אל ביתעעלה פיסה כתוב בהחלה ח*אה בוא הלכתי. אשך בדרךעטךי יהי זש'כ עכו. שעשה הטוטת הי המדם עי 6"שידחז 5הקבשה לשכח הארם שצריך מכא תו'. צרתי ביוםאותי
 רמעם. מה זה. מכלל שדחמאם פעשיע כתוב ולא מזבח.שם
 ה,י. ערבית ח8לת תעצ יעקב הדבר. כפטל רי' שעלטלפי
 הוד שכהוב אחע. ם5פני שברח מחעם צשת כםהעלע שעכוו ו5שי הדבר. מטל רף' ועליי יגצזבח. עעאההוא
 5א ע'כ לעולם. אהשכ ב*צ ובגי הלכתי. אשר בדרךעטדי
 תש ם. ת שגעשה מי מכאן אמד אלקשר רבי עכף.כ5לם
 ןעקב: בבי "דיי רדשהיא 851*כוי . אהזם והשליכו נמריז זיין הכלי חנתוכאשר . לם5וזמה נאמשים הע כלם זסי אשרפו'. מביבות*הפ ששר האוים אל אלדףם התת יהף דיסעןק : כלום אכל ש5א אחרולא . 5ברך צריך תא הש5ש % ם%ן שאכל בו 5החקה.צרן
 נוא . תצ' א5 בקז 4 5סקום ישיא בהבח שמ ןינשןכ(

 אלא . הף6חנמנים 9יד שהעט דנהבחות באלה מצב הי* לה'( נהבחשם יבו ג( נתצצב "ת( בתבח שם ויבן כתובהיאה
8 ש8 שתי תנט. 9ו י4 מפ9מ יהם שש ל1השית. א" פ6 ש( מ שי9' חעל כעהנהה שואר שכאונשעבה 6מ חיק. מכש ום *. בחאל 6קס וקחי ה9שו. 1,צתה יה;. דתוהה5ותה 1 . בפבח שם יבן ,לן , העלהנה במדהנר%אברה תוחעה מחזה ק לה, 5ונח ןפין 5תיקוןהרשיה המדיגה "ותה שריזפינו בשבי ש  ש ש  ע  9 א  ש תיהה בם9פ סלהנ שא פט יש מ קע שממ.צע   י4: מב י וחה סטב שיי 

 שפך את הקךא טצצב שקי. תיה "48אל שגכי שי שקי עךש 5א פהיב אןז9. שגי פקרא (עקהצדרים לש4 נרבק חההש דמש. האבמן ביבחר שאעקב וד"ישת אלוען לרבי קסי אשר קיזי. שצן את הקרא ועיכשק בשם פשתלם במדחצצ מזולה ת% כראף. בבלשגשתלם על דצא "פרשל שהשם בתשש נבר פו'. ח6ים 6יאסר מג ש הקרא כמששכ השכהה. 9 וייש. נו"שרא5. [9זשצ הוא שק. טר%יפה משצ ישן שישק* יוא 6ו וטטב חה-ףשש6 ודא6 י9הנמחחמ איקסק שק. י"ץ 'וחל אם מ"אב שד שו "דא לא "אב שסך ילתם 6 יאכר0
 פשכדפ4 כמה קהך 6 הךש דקכשה חו 5מה.

וכלם  קש:ט

 הודדת
ה ח ש א44פש מ81שע9 שיק איהא השמא הה% %ה המז י" אשא "אשיפ ס9מא9ק,משא שגפימאא 9א88 ח ה 9א חו : קהל עמי קאן 44  א  היע ג שגקוא וימין סצר קהפר שר כה זיהאשע הטוא געשצר אל. נ*ת אל %6%ה על תפעפו המונא שא89 לתפקףם שקרא8מח טעש ווה אסדיי. של הש9ר ששע י*לת רדמרא ב4מא %6א השממ *שא * מרא א שש :פיש 58. טא אי לפ49(אקרא שפי אש צו פג" נק גשר יה וא שא 
1שאש  יש ש8 נה4 ק 

-" 
 אצאשטת[ הנית ש9אא בעמר אל גית ומדא %קמ4 ננווא לכ ש9ש אנימ

 פ פהארנפ
ש ישרי 8חימ א תהאשש,שש ש 8 שייחמ ין אישקר קיז צחיייח %שיג  8 8% 8 שח   *מן איא והשמא ה%מת 44 "אגוא ע4א איא המא י4 ח ששו 

 : בה נקשרות הס*עזת שנל ז*ארת נפ8יתשרש1 48 "ע שא השע4*י
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 יקרא ו4א מהו כן אם ככקדם. יעקב לו קוראיםוכלם
 ש-שם אמרו והרי :אלת יפה א"י יקקב. עודשסך
 הוא הף"ה ורקב"ה בודאי. הוא רחסים מקים בכלהוי"ד
 שלפעם*ם רואים ואט שמי. הוא ה' אני 6ן שכתובשמו.
 שצדיקים בזמן אלא מק.ם. בכל דין והוא אלהים. שמונקרא
 ובזמן רחמים. של בשם ונקר" שמו. הוי"ה בעולםסרבים

 אלהים בהשם עקרא שמו. אלהים בעולם מרביםשהרשע.ם
 יעקב. נקרא ולפעמים ישראל נקרא לפעמים יעקנ. נםכן

 עור שמך יקרא לא שנאמר ומה ידועות. במירטתוהכל
 ולא כתוב הרי א"כ א"ל הזה. בשם לרמישב ה*יטקקב.
 כתוב שם א"ל אברהם. שטך והיה אברם שטך עודיקרא
 כתוב לא כאן אבל הזה. בשם רק נהקיים כן ועלוהיה.
 שמך והיה כהוב ולא שמך, יהיה ישראל אם ני אלאוויה.
 שכן כל ישראל. לרג9יא די אחת פעם ואפילוי2צראל.
 בניו :תעמרו וכאשר כך. ולפעמים כך לפעם4םשנקרא
 הגדדי; בשם נתעמר א, עליוטת. במדרטת חטעעלו וליםבכהנים
 שמעק רבי אתו רכר אשי נמקום אלדים מעלץריעל

 האבות. עם קדישה מיכבה שנעשה סכאןאמר
 להאיר העוסר ליונד קדי2צה מרכבה ייא יעקב מיאה.כוא

 ! אלהים מעליו ייעל זש"ב בלברו. טרכבה וןאלהשכינה.

 כיון וכי אבא א"ר . 2ו מתה כי נפשה בצאת ךידדנ(
 אל4 ט2ה. כי טדע לא נפשה בצאת ועעשאמר

 ומתה יוו2ר להטף דגשמה חזרה שלא להשטיענונצרך
 עט%ת שנשמהידץ אנוום שיש לפי הגוף. מהש2רחל

 אליו. רהצ ותשב נ( שכהוב יכנץ למקומן.מוזהת
 נשמתה יצאה ט אבל וירו ו4בו על הילד פשותשב
 שדין אוני. בן שמו ותשיא רחל. ומתה למגךמה חזרהולא
 שבחינת לפי לימין. לו וקשר החדרו ויעק-ב עליה. ננזרקשה
 צד אגי נן שייא ואע"פ "מ( לימין לקשרו נצרךמערב
 בימין נקשר שהרי ושא ימין בן מ'ם הקשה. דיןשל
 בשעת אלא הארם על נם?א מקמרנ אין וראה ובואד(

 נתנבי הקב"ה. לפני שגרר נדרו איהר ערעקב ולפיה0כנה.
 בשעה רין ותבע יעקב. על שקמרנ רמק4טינ עץ עלהדין

 נרר יעקב וררי הקב'ה. לפני אמר בה. רהל שהיתההמכנה
 יבבנים בששר מכלם תקיף דצא והרי שףלם. ולאנררו
 לקוה ילא לפניך. עצדר נדרו שרלם ולא שנצרך. מהבכל
 ותקש. מדצ בלדתה. ותקש רהל ותלר מיד מכגו.עטש

 בזה. יעקב עענש המות מלאך אצל למעלה הדיןשנתקשה
 יקח ימה לשלם לך אין ואם ס(  שבו2וב לפי רמעם.מה

 מלאך ליד הדין שנמסר רחל מתה כן ועל מתחתך.כהטכבך
 תבא. לא חגם קללת ו( כתוב אמר יסי ר' י( ..הנבת
 לא אם אפילו דןא. צדיק קללת שאם בוי"1. לווניארו
 ומקמרנ ההוא הרע יצר מקחה מפט שיצאה כיון בה.טתכון
 אלהיך את תמצא אשר עם אמר יעקב רמכנה. בשעתבה
 שפן הזה לרבור לו לקח ירע. לא שיצא ואע"פ עדה.לא

 לעולם למדנו בן ועל האגשים. אצל תמיר ' שנמצאהדוא
 רויא רבור טפל שהוא לפי לשפן. פיו אדם יפתחאל

 : רחל נענשה אלא שתי הגל צדיק. שלרבור * חכם של דבור שכן כ5 41ממה. למעלה טומקטינ

 ייך6 %1 תס1 סכי 6י  כתלקדתין יפק3 ליס נךוןג65
 סן 6תתר 1ס6 6תרת.. ק6 ספיר 6*5 'פק3 פיד11

 סת'ס ס' וקכ"ס וד6'. 6יסו רהת' 6תרל
 ולזתגין ומתינין . סתי סו6 ס' 6ני 6( וכתי3 .6יסו
 ד6סני6ו 3זתנ6 6ל6 6תר 3כ5 ויכ6 וסו6 6לסיס. סתיס6תקרי
 31זתנ6 ורמתי 3סת6 ו6תקרי . סלףס סן 3פלת6זכ6ין

 ד56סיס.. 3סת6 ו6תלן' סתיס 56סיס 3עלת6 חיי3'ןד6סני6ו
 יפקכ. 6קר' ולזתנין יסר6ל 6קרי 5זתנין 'פק3 גתיסכי

 6י 6*5 ד6. 3סת6 65תיס63'עקכ
 ק

 -!, ' :ק
 כתי3 סתס 6*5 36רסס סתך וסיס 6כרס סתך פתיקר6
 כתי3 65 סכ6 5% *ת6 כג"סו6 ק"ח6 ד6 ופלוסיס
 סתך וסיס כתי3 651 סתך יסיס יסרש 06 כי 6ל6וסיס
 סכן כ5 ליס סני מי6 3זתנ6 י6פי15יסר6ל
 3כסני 3טי 6תפערו וכו כך י5זתנין כךד5זתניו
 3סת6 6תפסר :יין על6ין 3דרנין "קסתלשעט6י

 סתפון רכי . 6ת1 ו3ר ,סר 3תקוס %סיס תפליוריעל תדירד6
 . %סן 3סוי קד'ס6 4ת'כ6 י6תפ3'ד קכ6ן6ץר

 65כסר6 וקיי% על6ס קד'ס6 רתיכ6 6יסו יפקכ חזיית6
 - 56סיס תפ5יו ויפל סס"ד 53מודוי רתיכ6 ו6יסו5סיסר6

 כיין וכי 6% 6שר ט'. תפס כי נפסס%3ת ןידדנ(
 6ל6 תתס. כי  ידס% 65 נפסס 653ת י"סיו6תר

 ות'תת יפ"ך 5נופ6 לאטירת ו65 ננין56סריך
 גסתתייסו דנפקי נס6 3ני ו6ית כנין נט6 תיתת רמלי
 גסתתס קפקפ 'ס6י %ל וימי קר3ו פ5 סילד גפס ותס3ן 6ליי רוט ותס3 ג( 6תר ד6ת וכתס . ל6תריי:ו 61סךרןן
 יקסט %ני 3ן סתו ותקר6 ימל חץיתת ל6תרס 6סדרת ול6ן
 3נין ליתינ6 5'ס וקסיר 5יס 6סדר ויפקכ פגס 6תנזר דדיג6ן
 ססר6 6מ' גן ו6יסו 61ע"נ 'תמו 5'תינ6 5'ס לקסר6 %סריך דתער3ן
 3זתכ6 656 נס ד3ר ע5יס 6סתכמ תקערג6 ל'ת הזי ית6 י(ן 6תר4ר 3יתין וס6 6יסי יתין 3ן קס'6 דד'נ6ו

טיס
 ס
5 

 הץ '5ר ססו6 לס גס5 תפותים דגפק6 כיון
 %סיך 6ת תת65 6סר עס 6מך 'פק3 וסכגס 3סטת36ס
 סכ*6 ת5ס לססי6 יס נע5 ידפ סוס ל6 ז6יסו ו6ע*נ עדס.65
 לפולס טיגן % ט5 :% ננני תדר נ3ייסו ד"סתכמסען
 פ5ס 5ססי6 ונעי5 ננין . 5מענ6 פותיס נס 3ר יפתמ6ל

 5ט דטסס ת5ס סכן :5 . ותת6 5פי65 3סונוקגגרנ
 : רמל ,פפנפפ %'ן סוץ ה% . ד5הק"6ת5ס

וענ
מ ישי 6( מ9מותמראה א ע* 4 9ד. י9 מ 4 % אש 0 יס. י9 ט   מ יא' 0 9ש י9 0 

 הזהרדו
 טשט* *שיט שסה מך 4 וווט יופף. ע"י כטו כג'מין ע*י חסד'ם בה  שיושפע בעבור פף84(
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.כ,ק % "ל; (ג יפג. ╨זú ז╨ל ג .גúג÷ כ., גז' =  ñ וגג╞ " áפ'1 ג" לג זזגלם ג   גקפו╨ק ╞ץ .íזזה ¢ץ íץ

ו *úגúñ úי זו*ז ╞ף .ñגñ זף 6גñ 5ףק ה'á÷ה úז╞פגם .íגúל גáי  ," 
ס ╨ק " ך íג╨á%í. á* ץó, 1ץךקה  ╨% ג ñ31 פ .ñםך* %8 ק5ñל* *ס

םץ וגסחק
 זלי

5úי3 ¢╨÷ וץפ╞ םק .םח¢ úךáםז íק í %זסΣ גי3ל% ÷╨ñ úלי כס
íםגáזו  áץ╞י גיז╨ קזáג íגפ╨חáúז

ñםג%3ם íהזג╨ םק .םו¢קג י"ץז  םף כזúñזם╨ .םñ¢5ג╞ ז"ףז יגúי גי3י 361ג קיזפדליז
:ה╨גיקה :ú6דגיñ גז¢ ה¢á÷╨ק ט¢╞á הלקם íץ םו¢ק" íץז  קז ל*ס %%% גגקלם זñי ם6טקהñ 3ףז

¢áג á÷ץג ¢קץ á╨ו,. ' זגץז גú גדג 1 
ñ╨גñ ÷ה גד3 יñץ ' 

 ññם3ס
6ú 

╨

טúץג ח÷םז גפפ 4ץú םץ טúף╞ םה¢ז .זספי ñזכ גיז 6÷םúגל 6םץ╨ז 1 כ% םגץדס זץúםל¢ .ז 
הום 66ם╞ כ4%áטק טםה áיקגז íץ .'ההםá וםו םי íגלטג םק  כ3*¢ג ם╞6 3גיñז ñזñי ññם3ס 6ם6 םי 56"
ף"ץוז áההם. áםהו áá"ה╨יקה ס ╞áגú. גף6ז ה╨גיקזה כל╨  6úñ¢ñ כל .ú6גי 8ג¢ñז ú6ךי 6╨יñ. 3úñךם3╞

ה╨גיקה 6יי3úñ ה╨גיקז¢ ה¢ץז íק úגáá גúזםדחהá יקץז ÷ ñדגיú6 136 %גי3 ס'פה 6לú6גםד ╨  ñ÷זí ¢6ל6 5╞וá .ההםá וáז כáק¢ גףם הו¢ק ההםáק הקגך  .ññם6ú6 ╞3ז כ%3ם¢ Σ╨3 6ח╨╞ ññם3ז ú6¢ג

í╨ל ñג╨ף6ú .וג╞ה וםז 'ט¢ קקז╞ ╞זáים .ה╨גיקה╞ ñז ו5 ¢6÷גם - : 6ם  ñ6¢ף . 6םñ 1גגל
ט ñ1 םיז╨ ╞ך╨ %ז

╞ñ╨ץץ.
ךג 6÷ג %╞ גד  ¢ך3 3÷ףג

-

íץ ÷ קלקםל ñ5זלñ .הלץ וםו  ÷ ñ6לñם ג6ñי
כגדי  úñץ . 6ם6

÷╞ס 6╞ .הזפל פ╞סג םזáםá .הךñ╞ הקץז %╨╨ם הץיקה הקץל  ñזםל╞ ñ16 ú6 6ם,יםñ6. 3¢ף╞ זיף1 םי÷ג 6ףיגיף ú6ג3ף

ז*ג יקץז ג ÷םלהק ם
11 : 1

- 
 כ ג

úג 
.ñז%ס ÷

¢ פ ñקד  ק %ג 19 ך3 זףג
הגוג *גג ג

÷% 6חץ ג 4ף  4זג פ
וגו ץהגז .¢קץ á %6זúיק ץלקגז םו¢קג  יגúה ףלñה םñ¢6ג זגñגז ג╨ñ í 3גדñ¢ ñף

╞5ה ╞ק8ו á╨גí. 6╞םז6ם ╞גםפ¢ם ק Σ,3 ÷%םז ÷6 ץלגץ Σץ*ס גץ╨  
úק0%ק  ג ההגו 'הלíג áיץú╨ג

áכו áוץה הק,ץ¢ הז. ññ%  ג╨ף ú6╨ךñ 6ג¢ñז םץ
 ם
 í י. 4úפ 1 - %ם

╨úה¢ץ ÷╨6ñú .וגהקז י'פ¢ áזáú ץלקגז .םו¢קג גטהק íקá הז  .ñ6¢ץ ¢קפה 3גúי ףñúגז םñ% ╞% 'ñ¢6י 6╞

úחקג ╞í. גלז á╞í. לú 6ñט¢ú 14%גקá~í- %גיח úז4ú זñי כ5לז .כזד'ú6 6"ג646  ךí╨"á "1,ד"1גגקק ך זפ╨כ╨ í11ז╨זíו'1פ
.ק÷ 7ó 7) ÷ץñ ד ץ) ("ג 0 'גז 6ñ. 6 ץ) ñ÷הו¢ל ללז 
¢הסה  זגס

╨קג  וí 4 פ "פ ק הלג לח4 םגáלק חז ום 'גה * ╨÷ץגם ÷ךץם קהלגקú╨ ג וקז ?╨גגז "ז¢%וה íגו¢÷ד8
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 שנמלה נענש. וה כ3 ועם בטנץ. השבן טישב הוה5א

 בכח% ראובן ובבי 6( ככהש'כ "ייסף. תדצה טמנובבוויצ
 בנזרהו םתנה אביו קפעי ובו[ל15 דבכאר דיא כי%ששיאף

לייפף:
 ההשה בש הסי א'ר ארום. דדא עשו תלדהז רא3הנ(

 בעאן אבל יעקב. בני נמני יצחק פצין מים שידייעקב. בני שגבצו כבצ עשו. בבי נמנו לא יצחקבחי
 ושבע וש עמע אל וי.*קף וימת יצוק וימע כהוב.מה
 ח*לה כועב. מה אחרע בנץ. ויעקנ עש שתו רטברועום

 בחלקך שידי ל8י קטעם. פה ,גנן זמיום דוא עוןהולרות
 ודפיכך ובנט. יעקב אלא אעם י?חק ש5 גורלווכנחמתו
 רם ובניויעהב

 חלי
 אנל נהחשנק. פכמים הקב9ה של

 תפרר יצחש שטתיאחר שלו חשטן ישה האמגה. ?ד של בהח*ק דדא שאיןעשו
 חלי

 וראה בוא אחר. לנגךם
 ףקיז כחוב מה שיו. ל?ד שרד יץשו ו1ק4 שצוולאחי
 ו0נר מק. תרץ סצהם שעבר הדיא.4ח9ק ש1ציח אחע. יעקב משני ארק אל הלך ט' נשה אתעשו

 דיה כמה היאה בוא הכל. מן לו שרלךוסהלי. עק הארץ מן 6 תלך הטכפלה. מערתק
 עבן עשע נששר שיא ב,שבי3 בכל. פצביעקכ

א ל1 ודל סמנו.עפרר  אעש יעקנ ונשאר 1*ולו. 
 יעקנ4 של ח3ש אורי יעקנ. ש3 האטתה נח*3פחלתו חל9 רצה שיא אחע. יעקב ממני ביע אחיו.יעקב הלךא3ארקפפני בן ועל וגט וננהה"זאנמזץננרה"זאניו
 ו מהלהי חבל יעקב עמו ה' חלק בי כד%בלץ

 את מצא אקשר עגה דדש הפה שיה ?בעק בני ד84ל1ץנ(
 טעבאר. דשה הכר%ב אמיך א'ר במדבר.דאמים

 אלו אבל עף. -רשם ע,צ ובני עו' בה ישבויפנים ה%רסים ד( בהם שכתוב שהם הם וחאץ הקשה בואאבל
. כחוב4 ימם במדבי. וךנףם את מ?א אשר המתובששמר - % * ק א י צ א א ט 4
% פ% מם רשהשז ק עתבמצ שמ. ששז דאזה   

-  

ג - מ שי   עם עזוצהש נהצצרך שווי מזדש. אלה עחקיםושחם י * 
 טי. בלי ויי%ם 111שם  רייו זיזא סצד טטטיהשבת
ש ש שק ש קל  6 ק ק  ח ש.  מ  
 סעם לא טשימו לא ולשצך ו%שק. נצם דחים וציאלה

4 * ש ש ש * ג ח *  ותעןא לו ת"ךו איצג פצא תצא ו"צשעג וטטיםד. בץם ""* י בטם מצףש""1 שלא חשן יםם וםיטיםחםי. וצצשפתת 4זש1ם טשתצצ ויא ושזש. בודח1צשצצח
*ח ח   * א ק  א   9  וצה ייאה  ו~((ייא נפשםעוםמם ח1ךכ טאג י%אאמ 

 חה פסו. ודאיד אסו עי ?בעט שבא הט; ממךשז
 חיצג פוא זזא %51כך ןק. ,שובק ריוושאןשץ נתן'בא
 ג בצל עח1 י * דמש %6 %ןםח1
שש 9 ש *  ש  א  א   * * א* צ  ש  ג  א ש *  

4

 דעטל . *צ%ם ד6 כ5 ופס . כטת6 מ*ק "תי65
 נטר 161ק עני 6( טדו . 4סף 0%עע תלסוגישס
 כטרט מצס 6כץ יספי עמ%ו סככי וא6 מק561

 ס61 פסו ש5דות ךאל1ץנ( -5יומם
 0ה 60 עסי 6'ר . *וס .

 כפמו 6ג5 . 6תתנון למק פע 8 פו דט6 .דשקנ כמי ד%תנון כתס זפםו. כסי %תמן % "מקטיי
 וסנפ אע טמיו 56 וי5גו( ומו0 י5הק וינופ . כתיכתס
 *5ס כתי3. תס 3סרש . 3ניו ושקכ מסו *ש וע(נתיתש
 כט5קש ד% 3נין ספת6. מל% ,גנ( *וס ס61 פשט5דות

 וננ9כ . ו3מי שקנ 656 *פ 5* ופדכ*סוכ6מטנתש
 5% . 3פסכג6 ומ%ע דק3שס ש5ר4ס לינון וכנחימוץ
 ו%סככיס פכיד . דתסיתטת6 ו3מער כפ5ק6 6הא ד165שו
 0ך ת6 . ל%שר6 65ת*י דך5קיס ולגשפרס . י5טק דתית5כצ
 דפטק 06יו. יטקכ פפני 6ון 56 ולך ומ' גסיו6Sת ויקפ כתיכ תס . 5טסריס 0%רס ומסו . י5פק דתית5כצ

 חמן וכנפן. %ימ6 דת%ש ספכע6 ייי"מ יךז5יפי4
 סומ ספס 0ו % . פכ65 5ש ד54 . והפעקיסתסיתמ40 הו %פ6 תן 5ש 561 הס5ת6. תמרת6 פןו5%קיס

 6סיר וצן *מת% ו5מדניס. 6צאיס 5יס ו6ד5 הניס.ית6רפ נסדיס פמ 6סת% ד65 3נין ככ5ג פ65 דיסו4נ5%קיס
 פשמ 6רן % וי5ך ד6 ומ5 וע( %סתוי וכ6חסג0 6כוי43צא0
 ט5רךס כ% 41ן . 6מץ ש41 ת0ני מ6י . 6שיויטוך

 ויפקנ. פ5קש ג6ס . וליס ופמחסת6 ופז61%מסגתיס
 מ%ש: מכ5 שקג מפו ס' 50ק כי כתיכמליס

 6פ ה65 6פר פנס מ6 טכס 61ק 35טן 3מ דא3ה9
 . *קתוס 3ך6 מ4 %פזר 6שר כמזנו.סיהש

 ס4תש ד( סש- וכ0יכ 6עק 56ץ 5* 0ף 5%%
 . כ0י3 יתס . כתדכר טייש 06 6% 6פר קו16._.. %ע 5% . ש' חרפם עפ וכגי ומ' 3ס ימ3ו6צש
 *'מ46 6פי תפ5 קץ 6פרך סיפ דכו תפכ"ן. נר"ן סען1,י,

 ופ0מך ס,*ופם 0מ מע5 סיוס 15תי נרסת פןכדכתיכ
 דהטץ נסנצ6 3מי תכמ . טד %רן ייסכ וכתי63טתר.
 נלגצ ם טנש צטחוט עפ8 65פודש6 3ע6 כד דס6 . ק"פו שץ ות~"קץופ6מ5ין
 %6צך% 6ש5יט ומ . סשר6 מאצ6*צ5עע . הה 6צ6 3סס* *.0ססו ** . תט814 * 8 *קחט 8 שן פי4 נמ יק צו"

 6% 0מה קם%דךק
 נ0קאי

 *יס6ס 5ש ו*05י 5ץ. 6מכס יהסו נס6. 5נמ ו6תפחןוג -3ץת6 6% 61 כתה6 65
 נמש8 הקימין עתי6 3אה *5י 4%טן . %85מגהרין
 פש מף % ןגי( תימס ת0סמפי %ל0ר כעפ6. סו6ות%

 61.  3מ1  פ5%%  ווטר וץ כ5 04 %%6,סח 46 6מצ עיג מס. ו*אזק פ6%% ודא שצ561ת6 ת* ,עפ". *%י 6שס פ5 %פץ חש% סה. פע61ולה4מ
 0ק. 61צשן 5אחצ* 4%5 נצל6 נחס* *מץ נ4שש%ץ. ל%ץ פשצקן 6פץץ תתס 6עץ ,%ץ 0דות6

ק
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 . 3קכ*ם לש תמיל . יקנשם כ16רטי ד6דל נס כר ד6ש הצס דלס!ן. טתכ6 כי ו*סו חחכ. 6חר דתוכר6פע
 ל6תך יסתר ס' נפסך. 6ת יסתר רפ תכל יסתרךגף כקיכ. פלייסו %וריית6 ותסתד5י 6עון וכל תנ"סו. טסתפי65

 : פ!לס ופד המתסוכו6ך
 קכ"ס עכד כד תד מ6 . ת6ד 6תס כאי כנהס4נתתיך סנס נ( ו6תר פתמ חס6 רני יסר6ל לכגישך תי לסני 6חס כ%ן תלכו 6סרספלכיס ןאלוש6(

 רכרכין סכפין לקכל פלינין. תוותי לסכפס 91%%לע
 ג(סמהיכדש6

 מש 'ע ז
 ז

 לס% ד%תטרו תתגן וגוק חכ4צ . עוס נטלאי5נ' 6דסי
 . ספה6 ת6י . דפט כתתנ6 קמיס נאי כסו להת 63פפץ
 דתס%6 1ססר6 . 6עא הם6כ6 סמר6 דפסו ד0פר06נץ
 קסן ראס אשו . 6תא ק6 סותקע ויססרי סריקה6יאד6. ונתי עףוין ורנץ ת6יטן . קכ'ס נףי ק5י46*
 סתלכש 61לס מד מ6 פמד.. 6תס נ~ה נמיסנסתז
 ד6יגק כנין יסר6ל. לכמ תלך תי לצי פם,,נ6.יר"ש הטסר6 ק6תו וכלסו . 6דום פ6 פפו וכתיכ ועסו."62 ד6"צ דעש. דורנ6 כסער6 נ4ץ 6חס. %רן הלכ!5טר
א ט קיקץגץ  ן צנע י%י. %ש 
 ו%ש ךותין פץ פכח. 6צי %כי % קנר שש6צ
 יצ%. 5כמ % ת% לצי 9 יש13פע 4מ9שא
 6%פ6מו6 לפ665ס סהי6 344כי עא* ת% % סקהן
 . פכח 6צי %מ נ6 יפכר 6הר גך וננץ . עצ%גנמ
 6תפר לנפר . נותש6 חעץ 4 סלעחוכד
 פל6 פר6 חכו . 44 ~ע 5ס5ע6ס סמה6מ3ם
 לכסר . תלטפ6 ל6צצר6 פ4וי וכיס . עו' רדרס5פ"ר כמתין פס י( כד*6 . כמעין ו6יסו פכפ*ן דכ5גוע"ר6
 . . 3פלתין תגמץ דל6 נסויס %,פ1יס נ6סרש. ת3ספ66פ6
 פהין הכל כמ 6פהמ וקכ"ס . דקרש נצלקשןוט%
 הפסס ספס סכל "( כתע ונכ4צ ננץ . פמששכרי

 לק לטצא אין וקנש0 כספ% *מע. פ9חפס נספפשפערם
 מף" . נלמחי ס61 ףפנ%ל פלת6ק

 %ח ס' !כצנ י(
 : 61ק 6ק לטלס סן נרקי סס%.טוס

 הקבשרנ סן ירא היא הקכ'הי בררכי הה4 אדם זהכל ועם שלהם. כצשב ב"ע היא ךצ-וב. סק.ם וצא שדכובר4י
 כתונ. על"קם בהא%ה ה*ם4ם שהן כל מהם. ספהראט
 עשרקך ישמר ה' ששך. את ישמר רע טכל ישכאיךה'
 הנה ג( חמר שתח ימא רבי "שראל. יבניסלך מל ל8, צה:"ם סי~מי 'ימי יאלה6(
 דקב'ה עשה וראה בש סאך. אתה באי כ2ףם נהתיךקמן
 ואחר אחר כל שכןת לשבקןם שתם חלק ודקב"הדגשמעים. שרים * פר מוצלקים. הוימים לו' האדץ ייק השלםאת

 ארם בני בדפרקץ נים עלען בדנחל נ( כמש'כ ל1.כרשי
 לשאר שגמכןז דגצמעים הוצים ומכל עמים. נב%ה*צב

 מה. משני עאן. של כהסנצנה ל8ניו בוף להם אץד4צבצת
 פיכהאץ של וצד דצאי מוסאה של צר עשו *ל ומצרל8י
 המלכ.ים 5141ה וראה בוא מאר.. אתה בזף ב2ףםנתתיך ק"ו הנה כ וע באים. דם היין. שיכיי רומז שרעדןירים. שאחר דקטנתע מדרנתן בת1תן הקב'ה. ל8ני סבווההוא
 שריא וא4. הסודנה צד של בארץ אדזם. מארץ סלםאשר
 צר מן באים וכלם איום. דצא עקצ שכתוב עקן.מדזעה
 %פיכד בראוינה. למטה דחצער בבטז האימדההמדחעת שוע ל8י ישראי. לבני מלך מלך לפני דגצסאה. רוחשל
 א%ץ ש%זמהחעת לפי עבדו. לפני איני נא יעבר יעקבאטר
 ישראל. לבני מלך מלך לפני ולשיכך "כנס. ראשעהק

 ולהתחבר למשי עצדם ט5כה של הומן הגיע לא-שעוד
 עברו. ל4ני איני נא יעבר אמר ולפיכך- "שרש.בבני
 אח"כ גתעוררה בראשעה. דג1ךרמת אותן טצ%4וכאושר
 השדרה כשהתחיה מצטם. ל לכה4רל שציםמלכתז
 אחשכ להתעחיר. הםלכה חתרולה ום עו'. הים"ץ בניסץ שם י( כקש'כ בנימץ. ש1צא השבביםבקטן
 . לעולם תנצר שלא ענצ תתקעצץ ב5ימה. ד0לצהבאה
 העבים סכל בחם בחר שהטב'ה 4ישראל. של חלקםאוצי
 מעשה המה דגל ס( כהוב שבבלם לשי עטשם,שבדי

 לבעהם הקבשה שעתיך בצק קשכדו. 8יהתם בעתתעתחרם
 ו ואמן אטן 4מלם וף ברזך היצא.בים לבת ה' עשגב י( כמש-כ בלבדו. הא דשאר הילםק

ת  ושבא
 י6 יפנףהד 6% ס5"ןי ל6 "( 4ש4רסנהצן

 %יי6 סנלץ נוץ כמס מ* % . רגו ויכ6גפתי
 עע% 5 . ד3כן ככית, ס15תי ל6 6מר י6פנפס סוענ ניסין פ3 ניפ*ן סכל כתס "פקכ ד66י. יפלפ6 93לתאמ ננין . כ%יז פג %נץ . מסין ש מסע . פ%3ג44

 לי ו5פר 5שר6 פסמ6 . פמט סקסתי 1ל6 תנש.45תח6
 ו6עצ דיסף תרמכ5 המ6 61 ונ~. !יכ6* סכס חקיעס תן טצד 6% . יפט ופי6 %נפר . ועש פתנ6ססי
 פכיטש6 ל6פססת6 ננין . נת%ש ע5ל דכר*פיש6 ו6יוצ הקף 4כי דיפקכ רסיתופ6 ומגו . 4כ5סוקי*

 ו* שתח כנע4 נארץ אני נג%י נשץ ץי ד4שנ9
 ייש שקמי %א שיהי לא "( ואסרשמעץ

 חמ.  צח 1 צימת צה יאב6אחס. בשנ-יל סכאובים4 % סכאצבים צרות. על צרהזמהאז. הצדיקיק סובלים שץת כמה יראה כוא רנו. רבאמשתי
 טקיק הע עש. ש5 טד ת"עשועימ-%. שוי הש צו  סח. שהי %א נמ."4 עש י%א ש. ושת %פ 4 נאאב שחץמצ
 יק"צא של ויה וחמ ה רמ. תא שצ. %קץה
 שרצא יקש א5 יעקכ של אהבתו וסוצך מכ*.קשה
 השכ"מע נמשזיז וצזון' בשביל לסצרש. הלך הבריתפי

שפק
 *' *ע י( . "ס י5 0 י טפ" 0 ל "ר 0 יש שש 0 4ג "צש 0 4 שגיי 0 . 9ש 9 * טגףמותמהאה
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 אמר יוסי ר' ה(. בריתי את אזכר אח'כ ככרצב עמו.ש
 כצבהר ורעקב וראה בוא 6( אביו. ממרי בארץ יעקבישב

 לפי אבל במ~ת. להיא ראוי תה והצא העגשבאבות
 יסי כל שדוי בעולם. שלמ שלא היץ נתעכב צדיקשדצ'
 כן ונמו טעבמל. והרעב העים על הרין שיה לאיעקב
 לפ4 הבלות. התדדלה לא אביו. בצורת שצורתו הטףבעו
 דרצדלה מיר מת שדצא כיק ימיו. נל ץליהם בגיןשהיה
 הצ'. אחע וכל יוסף וימת בכתוב הנ6ת.עליהם
 חטדס את ימררו ונתוב לי. נתחכמה הבה לוונפמך
 מקום בכל וה כדמיון פו'. ובלבנים בחמר קשהבעבורה
 וכל העולם. על ממן הקבשה בעבורו ב"ולם, צריקששורה
 והשב חיאה בוא העולם. על ש"רה הרין אץ קים שייאצק
 שכחוב ככצ אבע. כגורי בףי אבץ. כגיץ בארץיעקב
 ר' מ8חך. טדה נתירא דרה יטע שכל טמביב. כגחינ(

 וישב שגקשך אבע. מנרי בצץ יעקב וישב אסראלער
 דוקא. אביו כגטץ ארץ ;3[ בחשך שנארע הןצאבטעם
 וה אביו כגורי (נ( שרשו כמקום המקום שנקשר כנען.בארץ
 הרפה דין שדצ שאמרו ככה אביו. מצרי בארץ הקשה.דץ
 יעקב נת"8נ ובו ;ד( הקשה הרץ סן דגארחת ד"צ"ץשייא

 בו:עדנק
 ועקנ שגת"שנ 5"חר פי/ יקף מהה תיהה אלהנ(

 ש ו"( הלבנה עם השמש פוהפ יטאתנארא
 חתולתת. שהצשה וה יצא %סי וצלהיע לעשצתהתיל

 יום ,ת 11111 וות'נ "ן%וו. ינז ";וס"ן

"שט.
 יגנקכ 6פיסנ וניס 71[ קסי6 דינ6 ק דמיד %ןאי

% 111נו'ן'וו"ו,ם11"  ש,וש. יי 

 . דיה וגה עשיה שבע בן עקש מממ כשנאבדשחץ
 בוכה הרה יוקף את ראה שלא דגושזשיים יכים אחעןונל
 נך קייון בוכה שויה וכבו ו"[ שנה עשיה שבע אותן%
 בזיץ שנהלם אתעת. שגה עשיץ: שבע הקבשה 6צק

 מ5ך היה טסף במ הכל. ובשימת בכבוד בשסחהמשץים
 מבים חהם היו שגה עשיה שבע ז%חן הע. לפניו בנתגל
 א".%שנ4 מג שו7ע1י".1?ג:נ:בין נאבר כאשך היה עשיה שבע בן שיוקף נוכר יפיכךאלת.

 :מניס : פנצו'
צ י9"דיבא  אבר אונלים שטדו עלירם. לאביו שמרשהה ש פ6 6מסס. ש דנתסופס % יסף קויבא מ"ץ ג צש* ז% יצ 

 בבני מ461ם ]הצהם חים. שדן בעור חים בעףק
 ד"צפרצת. בני הע השבמים בבגין הלא תשאל ואםהשפחטע[,

 אבר שכ5ם הע חיך לאדע בני בהם נהלזו4ם חעואיך
 ;ו ,.יי1י'ן., :.פ,ייורן י'לו:ע2;ו

 קפג וף ד( קש* יף 3( ר יע'. ג( ק18 י9 " פעףכיתנשראה

 הצהרדו
 מטרי באוץ יעקב השב הפסוק ומבאר שםש. שנקרא יעקב שורש החשאית מדת מן אור בה שישפץ חלאעצמה; ואי אשר לה ואין וחשך. רין בחינת שהיא המלכות טרת הייט ןט 1 נרית נקראת שלפשמפ וקיושה השמנח ה"ט %א * ישבמרשת
 עקשרת חיא הזאת האוץ גי כנען. גארץ יעקב שישב ע*י נעואש ח"*ת שהודוטת 8י' מ( : ות עם תפארת חשדדנה על ששייואגיז

 ! ה4פח רין בבוו' בעצ4ה היא אבל הקשה, דין בהינת עם התהגרות איוס רק לה יש שהארץ 71( : המלמת מדה ודףימ שלחבשויש
 4 חמלנות לפדת ם5מעלח הבאה השפע את המעביר שצצא יפר ספירת על רמו יוסף ע[ ! לעיל כנזכר מלכות עם שית יפ "טטא(
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 ת5%ו. צ6 7ש כנססי כסר 6ך 6תר 67ת כתס 67 פ679מ כני פ5 סקע 607 7ת6ריסון פגץ67 פ5 פנלין ומו סתיק
 יוסף 655 7ת%יסון. שץד6 חי טצץ 5ש 5%י מו%עון
 61 4פ) ןע, רא"ורס4ס

 %"ג"
 6ת5 יסת6 וני .

 %פ6. נננת פינייסו 7שני 47קחות כתס ופס 7נתם4ת
 רפס. 7נתס י6ש6

 5על"
 קויסין 657 7רנין 6עון )כ5

 . תם6% תטתר%76יין
 15 ט6 שנש נן כי מיו תכ5 יוי % %נרשראל

 מזי % 6)של 6"ל פסיס כתנת 15טסס
 15ן ולךינ 5ימרש 5ין לשס י4מ ו9תו% ננין7קנ"0
 5יסל56. 5ין סנ6ין טכו"ס פוכ7י פמין ס6ר כ5)נניס.
 . קרינין 1יסו56 תפומקין 7לוטןכנין

 נגין מזי 61"
 סיו 7כ5סו 6ט"נ * 0615ה יתיר 5יוסף שקנ 7ומסו9מפ*

 פתיס סכן כ5 . 5סתיתו 4תו יפנכ15 כתינ. ת6י 6מרן.04
 6100 5יס מוש כתס מה ' % . 5יסר56 פכו'סמיכ7י

 61תנ5י ת6טי. ד6תג)י )יס 7גלס יפל. )יס 7ל9סולר18ת6
 כינייסו 67תג5י6 1)סכעת6 נ4פ6 6צ ונלס כסויס.36ה
 סכיס כתנת 7כנין 161קתוס ו נזרס 67פנזילתאשפ"נ
 ויסנ16 וגו' 4מיו וילל% כתיכ ת0 . יתיל 5שופכו

 : וי1 ונו'6תי
 תסכ6 אא7ס 6שר וט/ 65מיי "נ7 ת15ס ,1מט ךווזלכן4(

 61005 כר מ5ת*0. 5מיתר נס )3ר )יס תנמי651
 דסס61 4 )יס גרש 6יוא . 6ש אי * )י0 ירמס נפשר
ש%

 שאי
 %4%. יש 4נג414מ 4ע8

 גוש 67 ש) . )4צמ %ת6 4ל ש4פ מצש תף68
 6!שוי6ו סנ6 פלו לצת1. פנ6 פוי היכהפו יכפיכ פננן.8תר יוכ(י לכי . 67פפככ סכין ופפנין פוץ סניס )שק046

 סתפו %שם 1"ששר גגצכ פס . 3י6 שצינע )י70נרש
 . 5ק השצת 8מימ 7מ% . שתי 8פר סז0 0פ4סנ6

 4אכו - 6שן %)6% * %% 0פ6 % 4ש4פ
 5יס 6תרו מע נט. 6תס) תס) 06 פ4טטפעל ימה %יט אימן . 6תיש סכי 4צש 0481%

 וינן 16ת1ס% פי ויוסיש נך וננין . ניס וניו7מ4פ6
 סשץ ו3י . 3פש 6ניש %ן % )ופש 4א ךילכוק

 עתסע. סוס )6 י4אף וס6 . מסרס 110 67ינק ננעפ4". פתסע 47סי פמנ% פמסק )6סנ6ס . מ5פל6וניו 6שת מ6י )יס. תנפי 4מש %ן 5לשת6פר
 פסרס. סה 5הנק נך ו3נין . ככי% אמר 6"מו3ניפין
 . ת5פי65 ניו % - 1פ) . ניניעי פכינ% סות 4%46כו
 סכינת6. נצי כ4א 6סתתפו 14סף )יס חנש סש8 נךאצין

 פ4ס פמנת6 פר9 65 וי9שס 67תג5י6 "צד . לחמ6ס פכידו כ7 כסוייוא )ס4שפפ"ש
 7"פנ"

 9מ6 8י *
 פסס נ( וכתינ מד % . פת0ון %שצפ 65ופכעח6
 ג5מ . 0' 5סס )סתופ 5יסר56 פוות יס סנעי סכפששו
 6ף65 6עע נף% . פ)ת6 7ג) עו% * עשוד4ףקי

ונח6:  3סכס רמציס 6מ? ש6 ישם % וי% ויאצשרי(
 ומש יכעס 54ית6 יפקג צי 56יסס. 61ס4חך5כס

 ס%א סע ,%ף ע) עפ ופס וצי. מג5 5יק044

 תש"* לא וטו מפש מצ א- יצהצ, כמ צ. ממהטת ני על יה שהף רממ* םשח על עצחם וחו ~זדנע
 שיוקש אלא רבונם* טש"ע על ועבוץ שתו אצכלים העוהם
 אמר עעדה רבי נענו* ה ועל ,ס, דעתו לפי כךאמר
 בבפת זמציחם ושטהצים שני*שיו כמו רעה* דבתםאת

 קרושאן שאיק מדרטצז אמזן לכל להניק רעה* דבתם היאתו הארץ"
 : ריצמאה סצדהבאות

 לו המש זינים בן כי בנע מכל ייסף את אהבךיזטראל
 ראה בא 4עי א'ר פטים. כתטז ל1ועשה

 י(קריבם לישרש שהב שועא האהבה בשבילשרקבשה
 לישראל. להם שעאום עם'ם עובדן עמים שאר כלאליו*
 בשביל היאה ובוא מקורבים* רשואל מרתזקים שהםלפי

 הע שכןם אע"8 מאחע* יוהר ליוקש יעקב שאהבדאן;בה
 עמרם שכן כ5 לרנרתו. איצ ויהגבלו כתוב* טה אודם*6

 אהזה לו נרמה כמד וראה בוא לישראל* עכו'ם9בדי
 עלה מאבע. שיגלה 4 שגרם עתר* 6 שאהבהאדבה
 כתטע שבשביל ביארו הרי טכבר* דגזרה עוה שכוואע"פ בעיושי שרגלהה להשכינה עם נלות לכלם ונרם עכצ.אביו
 וישנ4צ עו' אחע וירש כוצב טה ימר. ח שעשהפ0ים

 : ,י, וצ'אהצ
 מכאע עידה א'ר תו'* לאחיו וער ח6ם יקש דיחלם6(

 לזה אלא ריומו. לספר לארם ל1 נצרךשאץ
 שחמם ש מ טרם דדא 5א. ואם איי. שאוהבהא*ש
 עק* לאחר למלק4ע נרם שוצא ש אחר* לשפן נדפךההוא
 נרמו כן על לאחע. ההלום שאצשר בעבהף שיהקף וראהבוא
 שתווי6ו שנא פצ אמו. שגא שר דצוש שכהצב מניץ,אמר יוסי רני שנתענב. -שנה ועוצים  שתים וו9יש לסלק6

 שטקן אליהם ראמר משב מה בצג קמיע 4וגרכצ
 אלע. שרשנהן מחם שכקא חלסדף. אשך דצה הה4םנא
 דיצא. חלום לוש דצדיעווזא

 ושאאי
 ואכוו חשרבו הם אבל טשום. דך, כך אחרילשפן את מדפכים הע דם

 לו אמרו נרר בם. המשל טשל אם להצתמלך
 שר מומיט כדצב ולפוכך לעכבו. נש9ה תורוהחלום

 : 1יק שתושצא
 א"א מדן חטר. צדיך אבידם צאן לרעותאמר שמעע רבי בשכפ. אביהם צאן אה לרשת חחיו ךילכךנ(
 שורה שצעתה השכינה עמהם לרבות אלא למעלה. מידתם

 עמדם. דוח לא ישף שודי עשיח* הע שדם לפיעמהם.
 "שרדע חי הם ולפיכך בבהז. וי, וקפון שרצאובנימין
 למעלדט נקור וע'כ בע"שם. דהשבעה דיתה הלכווכאושר
 השכעשז4 עם כלם נוצזחשצ יוסף את שמכרו בומןוו"צכך

 שצחגלה הד הושבהמע עאן כאשר עמחם ל4והשששצ
 תאמר ואפשך קמ,בי על השכינה שרתה לא יקשדבר

 ששם ג( שכהוב ווץשה בוא שהו(ם. נמצ29 לאשהשכינה
 כלם ה'. לושם לרצרו!ז לישראל עיטז יה שבפי שבמיםעלו

ימפהו לסע5ה דם לזם הוצלם. כל של קעם חץפידיס*שדיקךם  נשכם ת9ם שזך הלא עקש % שח% ךאמרי(
 שאהב דו2ם "שקב וכי אליהם. חששלקךלכה

איצ שצנאוש היו אחיו שכל עדע והוה בביו. מבל עקףאת
 קשו. וף " קגאנ ת4י 0 : ק8 9 ט ק4. ס % טקוטותטראה

 האהר9ד
 לעילז ששזכף מה מח 4מר יש ששיר הגיות של חמבה חיתת שאאת ניק 8" %ו בדו ל1 שנרמה אלא שקך לרבר מענוק שאה לא%

 וקפרונ ושנאה גרמו כי יקץ 8" ,ינ, * *חתר גמקופ ש שגאא לו שצרמו פשמע 4יח4 שנא אלא אותו לשנא קאמר מדלא שיןי6ן
 : החלופ קיופ נח49תר עיץ עלעבשמיפ



 הזהךלשץ רשבזוקם קוףשהין8פ

 לא הדא אלא אלירס. שהי שלח ל0הק9צ.

 דהא-

 וה. נל גרם שהקבשה אלא צדיקים. שכלם עדקשייה אה(ם.
 במשץ נמצא הבהרים. בץ שגור וצדה לקיםושני

 8הם הסף. על לשלם יעקכ נני אלה אגצרמחקרטמןם
 הץ לא חשם לטשיים יודד דרה שאולו לטצרעגשירד
 עלע. ש1סצ שהם לעבד שנסכר ביזסף בופעהים ול 4שלם לשלם הסתי-ם עמ*ם הץ חהמדנ בועילמים

 לו. עבוים הע וחכהמים מלך נעשה שהטףאאיכ
 0(קץשה הברשג שנחקים צק נל ויט העלען ברית סודישא עמיקף ההשה ביא כלם. על בוש1"ם שישראל עיץנמצא
 יקף שמשתיק כתן כראף. בשלמין ישראל עס'ישמנה
 נ"טש ששהאי% ה%. ק *קמעח
ןמ" ק ו  4יישלסיש הד מידטצ 
ט טץ 4חר  נחג יי" ק הה "% הת טי 

 נק נמשנטמעסצ ד אזפחויוטת
א ש ומב ח.ש  )6 8  %  9  9  
 שהצמ מ. חהץ תיתשן מ4גיממק
ק ימ.ל צ  יה נצ. ו" %ש ,מה מקש 

 א תי חיחשג ק קל ניג יא *מםצף
מ 6ם* ששדש4י  וצי: 

9 ש מ 8 % * ן א א ן א  מג של מי נ9ש ח6 ח עאחעפף
 מיחטכ ח9 . משק%חץ ממ "שש"ק

חזשצימל*גביהןל6גכש"ממ
 ח*ע דיג ק מד מש ל1שח מ. מייש " "עים שחק מ וח. % שש חסץנחב

 שי 0חע מ%ג טי 4 תמש(חעהאש
 להשרבו טירם אהצ דטיל לקחק בר"צבן כתוב למה בו.ית וצקיבים נחשים אם יצוק א'ר דתה. הבהיש שז הש4ם דםתששמ %"נ 1יאמרי(
 הס%9בים ס"ןם שי%תן לזא. ראיבן רהשוש לא תר אבי.אל

 הדל למין וכחצב אבי. אל להשיבו א0ר וארך 6.*יי
 שידע לפי אחע. בהץ מצה ש1צוק רח1בן ראה אלאאדצ.
 ר*יבן אשמי שהר. להרנ שלהם חהרצק לו עינארם הםכמה
 י0סר ולא הצקרבים. מ"ש*ם 'ע1ל הבהי לתוך לצצילוט81ב
 אדם יפיל אבוו סכחן עלע. יזצצ שאהש 0שצאטבורי
 טף ""שי מאחקתג ע1 6ד ש 6חטמ

 חימ.שחש *וחש תים שצמש.%6
 מו6 %4%אפזשת פג ץפמץ"
 0שא. מף יטמ' מת ש% נאגטי

 שפ תי פק *עשד 4ש. ש,ה*ם%שם
ג * ש 4 א צ 6 - א א

 שג ק1הצר וש יחג ק טי שחשק8
ש שא ק   * א  מ  פ  ש   
%ת"ז  תשחפ שיחש9ח4 ** . הפ 
 מתח צאר ז *א"%ם חחחזמ"טת
1 צה %מ8חחו % ו%נ4"ו. וטשז 4 חח: חק.יה ע*ת א4 לש ף 9' 4   

% וש* צש* 6ט% ף י %א ני. שמאמ

 פ4שג חמו י6 י"א 6% %מ"ן. 04 מו *חי4ס.
 %"ה מט קרס ו6% "אץ. וז6ן עעיסט
 %סצ6 יאאהס. נץ "אי ביס 5עעאסץ

 מט-
 פו8  וא9. שש 46*( מייו %ע האקית*
 8  4אן  **ס טט מ6 ו**  6*ש.סת
 פ4פ %5מן 64*( ת%* '%י מחה3 מסשס

 נימשג ד*ק 5א% ואחחיי%ק % %קדמ*.
 3ש. פמץ סח ח** ס1 ת66 סס חק(%ש54
 ;צשא כש. דאיש זש6 % יש ו** צק*מ דה9 ומ ת6 4פ. % זשמ ש%5%צפ
 ק9 "**ק נק ט*"36 ס%( חן% מהש5*דס
 כ64 שפ  הצ%  ;טפ6 )דן פש%. ש6(נמת

 *ג ,האכק* ,שס סש 99ףטג8 6ת יס 65"צ סש%פ%ש שר השנהף 4ד*י הי"אפי
 1*9 שר מיש י*ס ק 0פו ישע 6ש.ח%%ו מ* )9נ י4אס מד%. % 6ש. ושאצ סףפ6
 *ש. % ז%ק *ש ששפ תש 6י.ש אטח פשס כ8. פש( 0מ. סטס טט סא%.סאן
  עש צ8.ח% יחס א%% %פ. וא 6אופפ

 ,צי: תס 5*י %שה1%%
 שח 96ש ו%, 1וק. 68 ס ")*8 פס*ט עת9ג סס% סאן 04 ס9 8 א6%ה1 יי  ל% 81 עחס יר פט. מש, *חר9צד
 הדש6אפח*היסט הצ5%מ.ש6 6פ("כם
 ס9 %שן ו4. ספק % *א. % 6ק ולמץמנ
 *% פש ס*8. די8 ש6 *מ יקנעא יא,צחד וח6 פא% 6צ ק6 כע כ8. ו%י6ק

 מוהט: ושדש ש מואס
 8וק 8ק * עא %ר מט. טטיש 6ט מ*ס וס פשט ש נ*9 46א רו%ן'ש
 5סמס מ" 6ש %ע 5תק כ*ק נפינ %* . מ0פ
 56ל. 5שפן תפע . %ע 56 5ססיס 6פר 4%ךמ4ס. ופקוטן סשץ 6עע -וס6 וס** ר*ק פיס 8 4מ %ע.%

 דת מףמ*ח.פץ חצפ וז*, נ*ק פ8ש6
 *ק *1 5ש. 646 %מן יט% 04 מ*מט
 קמד 6% תקתץ. דמק ,א6 5מ 5ש 5מ%ש:
 *ש * תתעש. ועסס 6פ' ה6 טץה*4. מ% קפצ 6% טדק. חשע 6ע6 * 6%3גחש קענ" פמ צא שא. ומ9 * זפ*וח6

 5ש ים"ק חצק ס )טגיאק 5ש "ש%קני"
 ת%ג ג*, ושיד מע %6 חימ. החאש
 8. שו 6פ 5% חגי8גפנ4ק 5הסיש. 6ש %ע ק 5 ,אר תצע %5ת*. ד4ץ 6שןושק
 שת. סע6 יטפ ו* ע"פ. ק ימינ 1*ק 6%16
 כתפ פד ת6 מדס. מ64א ר*ק הספפ נינוכע

 ס"עסות6 יף דפפפון ד?פ דננץ . ור*קססיחתש
 6סתמה דכו . *סן ק69 ועסת ה(טמ%ופכיסו%
 ו% ס*יחש. סהיג5 תסאש "ש%שחף דט5* 656 15ן ד 65 וסן . דטר6 כ5 קס6פסס

 "*6 ש% ז6 % ד וא מחפ.ו%צם
%%9יש"יואמ הזית יפש"-םת8"*909 * א  9 א פ  4 9 א $ ק ש א ע  ש מ פ ק ש ל ט 9 א ח  

4 ויאאא ק  



 ע18פר קיישיעין רשבחקף הזהרלשון

 6סר את נפי 6מר את תתינ א6. ומק65 ש%
 6סתדכ % ס6י כי רכן6 ןךת6 ותם 6פר . 5ק11כסדס
 16ת% תכיס י%רע 65 נעישו ש% 61 רג"* %6ת5יתנמן.
 יס,וון 65 לס6 תכי"א. 5ט 65סשנ6 ענ 6תר ת*ד%%8.
 5פיתק. נ*ס תמס 6% עצד %1 גפ5ת,. 6ספ%ו%פמס
 ס5ש גהדם כ5 ויפפ% 5ש יכ5ין 65 ינטע 6יומכ6
 מיס 6ותו ס54 5מפן ופשו . ס5ש 6%5 04*תע
 סי5ד 6תר וננשכ . 0פס ויטת *ץ . %יו 0556מנו
 % . תת 6פעו *נט 6פר 6%5 מ. 6עט 6תר .665עמ.
 נטיעע. גרמהס סתז מס נתכת% ו6עא וסנו. תםמא

 65 א"צ . כסם הכהש 65 כתינ 651 כסם. ככט 65דכתינ
 תץ א. %נו ו% "ש" מר. ע% עצ טש %5הסע תסתסי כ5סו ד60 . ע9ף 6זדכן כד ו4צןש9ס
 . א9 קאמו % ולש סט% דסט יו% דנא6פ6
 נ15ר ידסף 6ין ח:כס סכור %6 ר*ק הפנ כמנאצ*כ
 קקי טסף 6ץ סנס כנויו. 6ת8קרפ

 ףפכ 6י תי3 *עו
 וט% %חש *ת א% *3 מ% *צש*1
 גשנ וא %ש9 *יט ט6 חפ.ש%

 *1:  %*914 טשישש  ושף%ל*%* ש% חפח %קשץ%תע
9 %*5 תן יח6 מא וצי % תק*הס % סמ.פס1. חש-ףיי*כשהק(  פ1. ייי*דנ*ופףסי"ח.נש. פפ 49 מםש. יאט ו*6שו*ץ6 מה 9ה 1. ,מ4 *" %ס ל*ג 

 אע ,צ"*י % % אס 9א. וח6שת
 * "ע*פ %ש %אשצ6 י 5פ 5ש *1ס8אע

* א ח * % פ % 4 % משמפצ  %ח. שש ש5 עע % ס*ש סמס 
 4חשפמ**"ג 6יש . ספאפ * הפ86ע
 *ש וצו הפנ ודס 6פ %. "ש %ש8
 סאט  וממ  ליושד יש עדכ *3 צ מ80%חס
 כה %06.06 שו מאסטיד נפנואר0ס פ* חף %. 6( מ6 מך ספפ % ים' יפעט%.
 פקקנפ "לס מץ %. ו* 60 ניסצפ
 טט %ר ימח קנז פד. פח*ק %%5חה
%8  * ק   . .* * ק   % ש  
 ש*ה את 6ס ש*י וחא6 מ* יהס ושז,ק4
 5שס ונתינ . שי 4שפ ו4%ש . 6צ6 י 6צי**
 ההשס %פע יפקנ. %פפנש 6ס5שי קסף ופתן מהףס.סס

 פונם6: ספ6 ש 6ששם 6הא נמ%ש. נ*סן עף ש6מצס

 %6 *א.%ע פ* "אס ועו ש" סחאדחי
שפ % י *   % א   דמה 6מ ל"ט  "א. ושיו% נק  *ג יישק*ש 5ש  חמן  חי טש פיס האו ת*.*ט 

 תק נ*ט. %% סס %ש וין ש4ג 5שא%מ
 פ*פ:*חפ

 ל% נא. ממ ט נשמ. 6ש מ"מהנתהרא
 -% ם א% אצ וק מפא%*חס

 %פ4 %1 4סח. 5ש פז מע פ* סה פ61ת
ס 9

 יר ושז  איביר ושז קצתב לד. שמצה םה%
 לת% עיה לא כע ט,ה 9ר שה ,שר לד.מצה

ם ס ש 8 * א % ה י * , ת
צ שד תצאג  תאת לא צף מת. טצט 
 ל"ג %ש פא ישהני * איג שיק(:שפ
 שים. טג* כל וישאר אהו יאכלו לא בבחי ינצת אםצאן

 מידם אתו השף5 למען כד%ב וע'כ שים. לאביואשיבם
 ילר שד יאך ש. יסח איפ חנו. 4%שט
 בח בה. אשהץ איט אמר אלא וו. אעט אמף לחאעמ.
 עמתם. עצנו כתיזק8 היה בחכמה שו?א שעשה. מהוראה
 לא היא שש. חבהז לא כתוכ ולא שש, ננמ ואשכמוב
 לאביחם 0שנהרם הע כלם שהךי ייקף. כעגטכר קםדוה
 וע9כ דוה. וקשבן ש5 דיצא ףצם אחר. ים האשר אחרכל
 טקף. נאבד יוי' יא אשלו דהשכיוש עייה הדיא ציםרצה
 בבהי וקף און תזה הנו אל ר4יבן ה,צב כתובה"אכך
 הצ פו  פג חיחש6 יהעף תה מף.  9זהוע

 השהג "דם שתטשה מיו וף * תש ולהמא כסמ" טן רשקלא ח%ט . אע ואי ישד%קוט
 צגלה לא יקף של החש טמכלא רשק לע לאוע-כ

 ו 'לאחע יוקף שצחגלה הוצא הסן ערמ*

בתיץ דרי עו'. עדם עההר ישתש קטף כת0ז את ךיכןתך6(
 שבשב*י

 מדקךק עצקכ'ה בהתן. ייה שהענק אע'פ תששה בואאבל ארמי לדם הומה הששףר שום
 שעשה הגם ע השעררח כדצם א48לו בדצד"ופבחם
 שהרר. אבץ אצ5 קרגךעב בשבי5 במה. כהצק.טעשה
 חייב שוצא לשי ד בל ועם חקשה, הרץ צרעיצא
 בשעיר מפש וסק שאץ צר עצצא לאבת ב1ה יימהשהרר*
 וזשז כחיב בו עהי. הדם בני 15 שך(קרשע דיהאחר

 צהייו, חלקת דצ5 ירי על הףב"צה העדםשנריי
 5ה '5רטצת הכחגת לו ה9שבו בדם. הכחנן אתףםבלו

 יציק ההרר שצועב סה נרם דצא 1ג לשימת8ה
 נא. דט"חח6

 15י
 טק חזה שיר 6 גתצ

 פש חף "ג אם תש מך וסשז מ שר צשבחש.
 נאצ ש6  לג אם "צ מי ד המה כטב םחם'

 לגוש' אם חח וקתחת
 שדכצל ייה קים 9א. מ%נדששמיים טס פקק  1חן"

 נישקיבשש חמ. 5שק קי שתהר דחחוחז
 טמג 1צ 4פזמ טחח מו יחו צחיטק.
 אשת שסשצ קיג  נטש גל8ה ח8ח. % שדיאק
 שוקב,ז ח4צ-% יעים עצ1 יקף נאבר חשמ העש.הם

 $ דיצא עשש כל נענש דוא דבהםץז1 באהזן יז ייהסכ"מ

 אבא אשר אהוו. מ4צז הזדה ףרד המא בעת ויהיא
 אבמשם של דיצא צעד דשכפום כל שישכיק

 אם עהפהיי יוקף % לבם תתפ בודאר.הדצדנצ
 שידה אצל חשיו יכהים. שאין 1ר14 ניין אאו*קשצצ
 הש עיהם. סלך הא שהש יצ מקלש%: א"והיטעץ

 ו סע9יתםיהפדתצ
ש41רא  איש ווה. ננצי המ ננעמ. 9ש נת יצרה 

 רקוש בן י-הלר מזהר וייו דישברש אה בשיץדוי
 נש14ץ ולא' ל*תיזע לו הף בנש שלשה ער* שצןאת

 8ש. 9 0 שג ז ס 9וי י * מ9מאקרחת

 הידיו
 8 תנרא שהרטשן שה ג81 ו י4אשיר 8נשר ישהי גדיהא שויה ניק לאיי לרמות שקל 8"י קיה שע"ע 8ף8פ
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 אלע,ר לרבי ייסי א'ר ע%יה. דצא הה אחר, בן אלאמרס
 ער. שמו את וקיא לראשונה יהצדה בבני כתיבלמה

 שמו את ותקרא שנן, שצצ את ות9יא כתוב ר%שעיםובשנים
 כראף. ההא.'ור(2יווש עלען סוד פרשהע וראה בוא א*לשלה,
 הרדה נימ[ הלבנה נתכמה שדרי אחע. מאת יוידההדד

 ויט דגחש בה שנתחבר אחרת מדרנה לתך התייןממדרנה
 בן הלד ותהר חירה. ושמו עדולמי א"ש עך יםכמש'כ
 ס?ד שבא אהר. וינל ר"ע והיצ ע'ר. שצצ אתוינךא
 יקרץ כתוב ולא שטו את וישיא ולפיכך הרע. טדש5
 לו קיא שהקב'ה יעקב. שמו ף9יא כתוב ביעקבשטו.
 דגצבהשה זוהם ש5 אחרת טדרנה 5רבות א'ת וכאןיעקב.
 ינתקן נמתק לא אחשכ אחר, והכ5 ר"ע. עשר חהוופ4לד.
 כתוב נמה כלם. של דהיי* שדצא שלה. שבא ערהם9ם
 וכתוב רע. כאן כתוב ה'. בעיני רע טידה בכור ערוידף
 רם4 עצפך שצי' רע מנעריו. רע האדם 5ב יצר כישם

 א4ר 6( ה'. ינרחוצ ילפיכך הארץ, על הורעואהשה4ך
 עצנצ מממא ח"צ. שמשרית מי א5א נקרא לא רעהזדה
 רע. וצקרא דפמאה לרהש תבוה כח פו% 5ארץ.ומפמא
 ואימ וח45ן בייכל מצפ ואש הוום. כל רע רקשצצצב
 מזי5מ. העפכעה משעליץ שבוה לפי השכעה. פניהשה
 חמאו כל וראה בוא אםר שםעק רבי נ( רע. עורך לקוכתוב
 הנדשליך של חהדצשא בחשהבה. הולין שלו השייצת וכלהאדם
 מוצדת דיפ"ץ. על ~רע ומושףא ררכו וסהשחית הארץ עלןרע
 5פני. שנך נכהם נ( כתוב ועל*ו וט ד4צ"ץ וסהשחיתעצנן
 מלבד רע* ה1רך לא אתה רשע חפץ א5 לא נו בואצצב

 רע 5זשע אוי ס( כתוב אמר יצוק ר' י( רבה.בחוצבה
 רע. למח 5רשע. אף שכתוב כען 15, יעשה ירע צצלכי

 6יצש בטע שמנקש לזה לחכל*ל לה יעושהצה"ץ כי רץ. עשצצ שעושה ךע. שדיא הדצא לרשע ףא5א
 הוצא בשלם מענקצם חעה ,ג6ן לבמלה שלו דעל
 הה ש6ם נלם רע. שרך לא כתוב עליו פדכל.יוהר
 שההצ רשעים משאר ערע 5מה תואל ואם זלהאחצ

 ד1הצג מה עו5ה. אחצ עעא עו6ם כלם וראה בואשארם.
 דמים שפך ממש. בניו דינ הה אתרים. ששים ההצהם

 חיאה בוארבש.

 בשש8-

 ה8עם. מה עושה. אשר וף בעעי דרע כתוב וכאןהן. בעעי וירע כהוב לא שלם רשעי
 : - אקה הצתבשביל

 א"ג עם צך אה % מ 6צן יימ דיאמך0
 האדם את עשה דקבשה וראה בוא שמעקא*ר

 ואבר אבר לך ש*ין בחכיה* דצא הכ5 שלטעלה.כדכוק
 שנחתקן כיון טצוי. העליוטה. בחכמה פת9ם שאעובארם
 נשמה בו ודכנים הקב"ה נע8זהף כראוי. באברים חטףכל

 ולשצשר התורה בדרכי 54ך ל"דם %צ כףלהיג
 בו שיש קצד וכל כראף* האום שיתושש בשבילמשיתע.
 המלך של דמ8זו להרבות הארם צריך דקרהשהיצשטה
 שנמקך דוצא מחר טייי הדבר מיד הק בעלםהש4ק
 % נצרך וע*כ וננו 5שלם נרמע נפטים איןרוצא
 דיאול .. דהצ5ם ב"ה שלו ורנאךר דצהר הצוק של4"רם
מלעש, יבש שם9ר1 בו 'שלמעלה. כדסוון ל44ה יסרשיקשרם
 ויט ךי ד( ל ירי נ( =. ס ט יג ע 6( מזמותמר4ה

 תו. נו 636מגיימ
 1ד"

 %פור 5רכי ייסי 6'ר ס5ס ס61

 כזק6מד. ת5צ 06 סוסצז%ס ס6יצעית6עוי

 דתקכ"פדרנ"
 ייסן מיי6 ניס  ד6תמכר 6"הו6 דונ6 5מ

 מז. ג65 יפ א"צ סמו 6תוז"
 תסע% ז6ת"

 כתינ ו4 סתו 6ת !ירי6 כך וננין סופ.די%
 ויקר"

 זרנ6 63סנ6ס "*מ 2'לנקן
 ק"חטמ"קדתס6נ" 6מר"

 כתיכ מס . דכ5סי פרי" זמס ס3ס ז6ת6 פו"תר"

 מיל4מ(11:"גק'י"]~למ 'ניי;יב"י
 זשיניצ קפגהפג צ צ 1מ%גג
 צ כי פף % 1? וכניט12ם-ג 4נצ%454,41 9ג4, ק . ז,ם2יג,

 ש. %ץנ1 צצמ מגסיולנ1ב18"ג5"
*; 

22ג1עגילי
 ך( 6פ* י 6שפ 6ף :טץ .ז21 גג6"טג1צ1ט ג ה(ו1ג ג[ג4ס

 צפגי"%
 ש2 % 5 ש6)היז
 זמן "טי מש נמי 5% ואי *צ". ט" נני114 4נן ~5 2%.ש:י"'::צ

 9פ8. ט6י סטס. 6פר 9 פמ ויפ סינ גאל.

י%151%ישש 4%%שזדצה4 נגק4;צי,4
 : קש דף 0 נ' יפפי'2ס(

 הזהרדו
 מקצדת ןט 1 4!ען "יר הכחשב ופם על נדרש הוירה א"רא. הסשרא כ8 סמאיל הייפ ואו( : לנמ שנקראת פלנות מדת על התא יהידהןאק

 *ריה במ1יעת הארץ ומושהית גבר*ג הכח מממ נאבר כי עקר ונזשה עליו מברת ששרה ופרה העצגימ במהלת נחלה שעיאעימ
 ולערנ ,רעך ורע נבקר כמש*כ בנים בהזלרת !כט : אינן כמו תולתת להעמיר רוצה שאימ "6[ ! יצרח לשנת בראה תדצ לא כיירכיה

 : העולמ קעפ לצורך המלמת לסרת השפע נובע שממם המ9ר היימ :ננ[ ידך תגחאל



 9אפה קודשלשון ףשבזןן4 הזהרלשון

 5ית . 06ת6 5תיסכ 3ט6 657 7ין כנק . פיריןט5תט73
 3ט6 657 3נין 5תקן יוכ5 65 תטית )עו5ס תק:סליס

 6תת"5תיס3
 ינס3 67פת57 ומהא6 ור3יס 3סריס ו)6כת7ל6

 6מוי. 7ס61 5ש. 7קרי3 3סריקיס תתתקן 67 יכי5. ול66תת6
 נם 3ר 0ט61 טלת5. תס6י נסיק כ7 3נין 3ל6 7תיתוסטו6
 3ססו6 פ5ק נסי5 1ל6 'ני' 3סרנו67 ט6)ל6

 6תכ)ילו נסתת'ן 7כל 3י4ער %5וכ%5ת ל6 ונם-תיסטלת6
 ו%סני ססי6 סנסם חכרתס סס*7 . תפתן 7יוקניסו5תגזר
 תי67 5יס 7יסרוק סריק ק3*ס 5יס 3ר6 ס61. וכ7יןסות%

 3נין יט'. 46*ס וי3ס 6מיך 6מת 6ל % וכתי3 ינו'. ימ7ו"מש יסכי כי 6( ססשתר . 5יס 7ק-רי3 6ד4י ו67 .דתמג5ין
 קיית6 0י6 6ל6 . גך*ס קתיס ט6לת 65וגספתיס

 נוס6 3סס61 ע5ת6 3ס6י ל6נסר6 ~כס 7ל6 3נין .ל3ר
 . 3יס וטכי 06ר6 65תר יסה 6תר 3ס6י ~כי 657ת6ן
 לש '3ססין . ס5יק 65 ונסו% 577יק 6ט6 67כנוו%
 כי נ( 7כתי3 . ח7ס סו6 6פ6 . וימיר 3יס נסו%ויס)ק
 67 . 35גין יכי 6% 63תת6 16דחנ 6י . סס7ס טןס76ס

 ~כ6ת 55 נסתתש כלותר ס5יק. 65 ונסור6 77ליק 5%ס"
 4*נ ת~י ות6 .. 3מסוכ6 6יסי 656 65תנסר6. נוס36ססו6
 קיאש6 ות3וטיס  י99וריס ילילא יפפי נ5ח-יית5  5סתדל נס37ר
 .. 5מרנו67 )6טל6 6תר 5יס לית . )תנג36יס
 נסט ק3"ס .. 67תי טלת6 תססו6 ית36י7 651עתקן 3טי 1ק6 ינץ . טו73וי פ5 ק3*ס מס כתס מדת6נ(

 6נלמו 5* . י6ות 5%מ1 6י . טלת6 3ס6יין
 ל4רניי כ5 כך ו3נין ~תכין. כתס 6סילו לון ומת5 5ון6טקר
 4ת 5ג % - כתי3 ת6י . ט5ת6 651תקנ6 5ע3 כלסו7ק3*ס
 , ידטי סח סכט'ן וכ5סו יסו7ס 7ס6 . 6ותס וי3ס6מיך
 גצנ6 ית%ס 657 5תקונ6 נולת6 %ת%סת5ס. ' 65פתקנ6 %עריך ~רט 7טס% 3נין ורע. וסקס 7תלת6 ופקר676

 1:ה, יסו3 טפר ט5 ו76ס י( סס*7 .  י6ות סד59טסרסיס
  3סמ6  הססכמין 5לז י5ו0. נדק5 לכתר  תתסקנןוכ7
  וס3מ ס( כתי3 ו3נ*כ . 3סו 6תרטי 7ק3*ס 3ניןט5ת6
 6סר סמייס תן וכיו 7יק6 תתו סכ3ר  ספסומ 506ני
 סיתס 3לותי 6מרי כ7*6 . ט7נס ת6י . ט7נס מייססתס

 : - טלותיו 5יתי יסו3 י( גתי3 וכוו ע7נס5י

 מיי6 6"ר . 6ותו נס ויתת עסט 6סר ס' 3טיל דירעי(
 תמו3וי. ל716סר6 35*נ ליס 6תחזי כתס מדת6

 וכתס סלימן 7כתס 3נין ק3"ס. קתי כטוכדף6%ו7סר6
 טו73יסון ומת"ן וסייסן 6זלין 67'נון . 3ט5ת6 6יטןתתנן
 6יסו 67 . ט5ת6 3ס6י 3"כ 3סו 67סת% מו3ין 6ינין3כ5 מיי ות6 . כתי3ין כספר6 וכל6 . עלהסו ימס7ין נס375ני
 67תי. ו3ע%5 טלה6 3ס6י יתיר 3*נ ניס י6סת36מו%
 16 3יד6 5תננ6 ~רע6 ו6סיק . 3ריקגי6 ~רעיט 67וסי7ת6ן

 רסט מסן 56 65 כי מ( יכד*6 3יס. ו6סת336רנ65
 6פ4נו67 ט6ל 65 ד6 3נין . רט ינורך 665תס
 ל6 סכ6 כתי3 7תנינן כמס יותין. טתיק "פי ס3ר מתי6%
 י3נ"כ סע כעיני רט שו7ס ככור פר ויסי וכתי3 רט.ינורך
 דדמ% 437נ מולקיס זכ6ס תל6ו 7תיס ידיכס ט(כת'3

 65סת7ל6 נותיס וידני  3יס6. ת16רמ נסיר מס56תלש
 : - דת6ר"ם73מי15

ותסר
 ד, 199 9 ט נ' היש ט ג" יגר0 6( מקוטתנש*אוץ

 אץ .. "שה לישא רוצה שאינו ?ה כנון פיויה.מיעשוח
 רצה שלא "פי לתקן. יוכל לא מעות לעולם. תקנהלו

 ונשא שהשתדל וזה ורביה. כפריה ולהשתדל אשהלישא
 אודו. שיצא אליו. רקךוב בגאולת  מתתקן  וה יכל. 1לאאושה
 הזה איש העולם. מזה יוצא כאשר בנים. בלא שמתוזה
 בעולם חלק נומל ואינו וכי, ד5רוכת מן לפנים נכנסאימ
 נכ~~זת הגשמות שכל ברמקום נכללת אינה ונשמתוההוא.

 מ"פני. ההיא דגפש ונכרתה  1*"ב משם. דמותוושנלקחה
 מירי אותו ע4גאל טאל הקכ"ה לו ברא הוא. שכןוכיון

 ישבו כי ח( שנאמי אליו. וזקרוב אחיו וזהורמחבלים.
 לפי גו'. אותה ויבם אחיך אשת אל בא וכהוב גו'. יחדואחים

 עומדת שהיא אלא רקבזה. לפני נכנסת אעהשנשמהו
 . ההוא בטף העולם בזה  יהאיר  ונה שלא לפימבחוץ.
 בו. ויוכה אחר למקום יצא הזה במקום זוכה שאיממי

 להוהן בו מכים עולה. אינו והאור הדולק עץ זהכרמיון
 כי כ(  שכתוב האדם. דוא עץ יאיר. האור בו ויערהממקימו
 4ה לבנים. זכה ולא באשה נזרהנ אם השדה. עץהאדם
 זמתה לא נשמוצ כלומר עולה. אימ והאור הרולק עץדיא
 אע*פ וראה ובוא .. בחשך שהיא אלא להא(ר. דגוףבזה

 קים ומעיט מקורו אם ולילה. יומם בתורה יסקשהאדם
 . הפיוכת מן רפנים ליכנס מקום ל1 אין דגם. עלבו
 שרוצה לפי מעשיו. על הקב'ה חם כסה וראה בואנ(

 נמע ר"ב"ה הבא מעולם נהחה טץ' ולא האדםשיתתק
 הצלעצ לא ואם מומב. הצליחו אם השלם. בזהעצים
 דרכי כל ולכן פעמים. כמה אפילו אותם עמע המובעו9ים
 אץ4ע אל בא כתוב סה העולם. ולתקן למוב כלםהקב'ה
 יודעים היו השבפים וכל יהודה שהדי אותה. ויבםאחיך
 לתש נצרך דהיא והרע לפי  זרץ. והקם הדבר ועיייזאת.
 הגזע נפרר יהיע שלא לתיקון. טף געשה שהן"הדבר.
 ,כסן ישוב עפר על ואדם ד( זש"כ להיוה. כראהמשרש
 בעזדם שנשתבודם הם אלה כראף. אח"כ מתתקניםוכאשר
 חשבח ס( כבווב ולפיכך בהם. רוצה שהקב"ה לפיהיצא.
 אשר הץיים מן וטן דוקא מתו שכבר רגשתים אהאני
 : - עלומיו לימי ישוב י( וכתוב וכוו עדנהי היתה בלותי אחרי כמש"כ עדנה. סהו עדנה. רויםהמה

 חייא א"ר אותו. נם וימת עשה אשר ה' ביני דירעי(
 כדצמיו. לרזהר האדם צריך כמה ה%אהבוא

 ודובה שלירום שהרבה לפי רקב"ה. לפני במעשיוחעעהר
 מעשי ורואש 1םומממים שיעלכים בעולם. יש סמגים!

 וראה ובוא נכתבים. בספר וכלם עלהץם. ומעידיםהאנשים
 הוא זה העולם. בזה האדם בהם וגממא החמאיםבכל
 הבא. ובעולם הזה בעולם יותר האףם בו שנממאהחמא
 14 ביד דגם על זרע ומוציא יבמלה.  ורקץ שבהנליךכר

 רשע הפץ אל לא כי ח( שכתוב כמו בו. מממאברנל
 רפרוכת. מן לפנים נכנם איט וה ובעבור רע. גורך 5אאתה
 לא כאן כתוב שלכדנו כמו רשכינה. פני הוד רואה41וט

 ולכך ה'. בעיני ךע יוצרה בכור ער דרי וכתוב רע. ימרךן
 להשהדל עצמו וכמהר הרע. מדרך נשמר והוא מרבגוי ה"רא אדם של חלקו אשרי מיש. דמים ידיכם ט(כתוב

 : - רבונוביראת
וועסר

 הזהרדו
 שכנר והיינו בגים. בלי זהלכו פי' ,כו, העו"מ בזה "הת)לגל קאשוב פ" ,נס, : חשכיגה גגפי תהת הנ*מות סשכן מקומ היעו1כ17

 : הרשים לחיים ויכא ההיים בין הפעם ?וי שיתגלגל 8" ןגו, בהייהם .ם סת'ם גקראט הם כימתו.
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 וקתעלף בצעיף ותכס מעליה אלמנותה בנרי ררעמר"(

 וכי דץתה. כהן בת תמר וראר בואגו'.
 חמיה. עם לזעת בשביל הלכה שהוא דעחך עלתעלה
 היתה ציקת ריא אלא תמיד. בה נמ?אה צניעות היאהלא

 אליו. עצמה רפקירה לא היא שדיי זאת. עשתהוכחכמה
 באה היא כן ועי הבעה. חקכמה ירעה שידיעה לפיאלא
 בעסק והשתדלה באה זה רעבור ואמת. חסר לעשיתאליו
 מיר. ונתעברה רהיא במעשה שם סיוע עשה והקב"הזה.
 הקב'ה הביא לא מה מפני השאל ואם ממנו. דץהוהכל
 שה*א והשי אלא מ%. למה אחרת. מאשה האלהבנים
 היו נשים  א%עי אחרת. אע%ה ולא החה 4מעשהנ"יכה
 רםלך הטלמה רסלך דוד מהן ובאו יהורה. ירע נבנהשסרן
 בעליהן ע%מתו ורות תסר כזו. זו נשים ושזי 1חל1 המשיח.ומ4ך

 אצל הושעדלה תסר הוה. למעשה השהרלו והןכתחיה.
 היא מה מפני שמתו. לבניו יותר קרוב שהואהטיה

 לא והיא שלה נרל כי ראתה בי ושבתוב אצלו.'השתרלה
 אצל דוה במעשה  השתדלה זה ובעבור לאשה. יונהנה
 אצל זה במזשה  השתרלה ואח"ב בעלה מת רותחטיה.
 מאשה עובד יצא לא לטה תשאי ואם עובר. אחידה ואח"כ עכי והאיזרלה חעושכב. מרנלתי ותנל שכתובבח%.
 ומושזי אחרת. אשה וווא ליה נצרכה ויא ודאי אלאאחרת.
 לעאית עו% בכשרות ושתיהן הידה. זרע ונהיסר נבנהאלה
 ורקב"ה אח"כ העים שיהתק המתים. אותן עםחסר

 ן כראף הוה ורנל דיצא. בטעשהעזר

 א"ר המנתה. דרך על אשר עעים נפתח דתשננ(
 הרבה יצאו אחת צרקת של מע%תיהודה

 עינים. בפתח ותשב  שכתוב תמר. היא. וםי לטלם.8ובהת
 ריי %1לה. נסתר  שדהורה מוכחת זו פרשה אבאא"ר

 עינים. 8תח שנן4א מגךם ס?אתי ילא רחורה בכלחפשתי
 צדקת ראתה טה ולסיט דיא. סודות ומהץ נ0תר הכלאלא
 הקב"ה. דרבי חטיה בב"ז שירעה אלא זה. למעשה%
 שירעה ילפי ןנחן האנשים עס העולמי זה 3עדגאיך
 כנץ מתאים זה 1ענץ ידה. על זה דבר הקב"ה הקיםאת.

 בראשית ימי ששת מן שבע בת תתה שם%מנתש4מדנו
 תסר דיהה כחוטנת כאן אף המלך. שלטה של אמוריות
 פתח כוי עימם. בפתח ותשב דעילם. שנברא כיוםלזה
 אופנים. בבטה עליון במור ביארנו זו פרעשה אסראיעזר רבי הען האהל פתח עשב ודץא שכתוב כמועינים.
 רקב"ה דרכי פדות להבק יש מסנה העיון. לאהר רקיובן
 זה לרבר עצמה ורגךיטה ידעה והיא סקום. בכיודיניו

 חטרים. מלכים ממנה שיצאו בשביל רקב'ה. דרכילהשלים
 : כך עשתה רות גם בטלם. לכחשלרעתידים

 דירר. מיע עו'. פומיפר ייקנרו מצרימה דצרד ךיךכ0וסנ(
)

 נזרה לקים דייא. במעשה הקב"השרמכים
 יהיה נר כי תדע *רוע שכתוב רנר4"ם. בין קגזרשלו
 וראה ובוא ג~או חמא 4עמן פומיפר. ויקנרו נו'.זרעך
 השמוש טן יעקב נפרש יוסף. מכירת של רתאמיום
  בשערת שנתבשך הד%א היום ער אבל. עשארהמטה

 :עסף

 1תת2)ף 53עיף 1תכס ת:5יס 6)תגותס 3נדי וועמר"(
 וכ' ס1ת כסן כת תמי חזי ת,ע1'

 חת'ס. עס )"זגקס 3נין 6ז)6 ד6'ס' דעתךס)ק6
 סית 5רקת 6'ס' 6)6 תדיי 3ס 6סתכחת 5ג'מ1ת6 6'ס'דס6

 . לנכיס נרמס 5סקרת )ה 6'ס' דס6 ס6' עכדתו3חכתס

 התת 6'סי ד6 1ט) חסקכ)ת 1חכתת6 'דעת ד'ן'עס 3נין6)"
 3עסק6 ו6סתן)ת חתת וע.ד וקס1ס סי:ו )תע3ד)נכיס
 תיד י6תע3רת ע1כן6 3ססו6 תתן ס'1עח ע3ד וק3"סד6
 קג"ס 6יית' )6 6מ6י תית6 61י מגיס ס1ס1כ)6
 זרע" 6ת3גידמגייס1 סיי נסין תרין 6חר6 6תת6 1)6 ד6 )ע1כד6טעויכ6 5'סי 1ד6י 6)6 ד6 מן 6ת6י 16חר6 מ"תת6 כנין6'טן

 ת)כ6 יס)מס מ5כ6 ד1ד מג"ס1 61תו דיס1דס
 דמיתו 1מת תתר דד6 כטיג" דה גס'1 תרין 561'ן מסיה6ומ)כ6
 )נכי 6סתד)ת תתר דח )עיכדה ק:תד)ו 61יגון כקדמית36פ)'טו
גתנס) 6יסי עעמ6 מ6י דמיתו 35גוי יתיר קרי3 ד6יס1חת1ס

 5נכי ד6 3:י3ד6 6סתד)6 61 .דכ31מן )006 )1
 )ג3י ד6 1:3כר6 6סתד)ת 1)3תר 3ע)ס מית רופחטס
 1)כתר 3סדיס 61סתד)ת ותסכ3 מרנ)תי1 1תג) דכתי3ד13עז
 מ6תת6 ע31ד גסיק )6 6ק6י תית6 61י )ע31ד. )'ס16)ידת

 ננם "צ6.ג:ת:ןי6בהג%מן1%1,%:0
 "ות: 3סס61תפ31ד6)1כ%גס1ס'כדק6 סייעע'3י

 ;ו.(. נטיי ושופ 1;%%ג:ם
5סמכ)ג6

 163ריית"
יגינ(. ד6קרי 6תר 6סכחג6 1)6 כ65

 5דקת חמ6פ מ6י 1תג'6 ס61 דרזין ירזין סתיס כ)66)6

 3רחסית ~מע ססת נ סכע 3ת ס1ת 6זומנתןתגיק לנם'ש(;"1~אן:,5:'ע

 פתח מ6ן עיגיס 3פתח ותס3 . ע)ת6 ד6ת3רי מי1מ6)ד6

 גו1גין. 3כמס ע')6ס 3רז6 6ור%תג6 ד6 פרסת6 6מר6)פוך

 מ)י ש 3כ)1דיגוי
 ד6 )מ% נרמ6ס 61קוימת יועפ 1ס"

 . ס)יעין מ)כין תגס דיגפק1 1 וכ"ס 16רחיי)מס)ת6
 ס1רד. ת6י ונו' טסיפר ויקגס1 מ5רימס ס1רד דיןמףנ(

 י4כתוים :'ן דנזלדי)יס
שנוממע:ע:1.:: ום ני )% ידיע31ד6 דכתי3ו ם

 :ד,וז

 י,ן" 97 ג( פ6 תירע י( קפת יף "( מקומותמראה
1'סי

 זקזקךזיי

 טפנח שיולד מזטנת היתר היא באן וכן מל13ת טית על מרסז האהל פתח ,גטו נלטל: ע"י נשטות הת'קון סיד שייעה פי1ט9
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 'וס' ת"ר ונו' תג)יח 6'ם ויס' יוסף 6ת ס' ד'ר:י5(
 קכ"ס 16)' ונן'ק'6 6תר ככ) חזית6

 סכיק ו)" טץ:ון 6ז)6 סכינת6 6עי ו5ויקי6 6תרככ) ';חתוני סץ: ותטטנתך סכפך עתוי 6ת? כי רט 6יר6י5 ))תות 3נ'6 6)ך כ' נס 6ץר ווו )ון. סכ'ק 1)6 )וןנטיר
 :כיגת5 )יגן.ס )יס ונחתו )יתופ כגי6 16) יוסףלון
 טת'ס ד?ות וגגין ייסף 6ת ס' ויסי ס:"ו טת'ססות

 ו6פייו מויס ת5)ח סוס עכיו וסוס תס ככ)סכינח6
 סוס 6חר6 כנוונ6 מ5ריס 06 תכפ וסוס כ?יס. וסו?מס

 כתס ניס. רטי סוס ות%י: גיונ6ורפות6 לססו6 כידיסמת?מך
 ס' טוסס סו6 6סר וכ) 6תו ס' כי 6דג'ו ויר5 5תרו6ת
 ויךט חזי ת6 . 6ש ס' כי וו6י כיוו ה,)יק . כיוומג)יח
 כפינוי רס6 6וגיו ויר6 6ל6 כת'כ י6 התו ס' כי6וגיו
 כיויס עכיו וקכ"ס '1ת6. ככ) ויסין עוכו6 חתיסח:
 קכ"ס . 'וסף כנ)ל סמ5ר' כימ 6ת ס' ויכרך 61וע)
 ו?ח )רס'1'6 לון נער וכג'נסון לנויק'6 )וןנפיר

 ת6ריס 6תנרך 'וטף . ו5ויק'6 נג'ניסון מתנרכיןרם'ע'6
 )חירו ו)גפקת 5ניס כזכותיס )6סתזכ6 'כ') )6 61'סוכניניס
 רניו נכנ) טנו נ( כו"6 סססר ננית )'ס %'לעכתר
 )חירו )'ס 5פ'ק ק:": ו)נתי פו נסמו. נ%נרז)

 ות5ריס חרטח כ) ט)ים)*יס

 הקב*ח יו"כים שהצריקים מקום בכל וראהכוא יומי א"ר יגי'. מצ"יח איש ויהי יוסף אה ה' ך'וץ'"(
 צלסית בגיא אלך כי נם אמר רוד שזבם. ואיןשומרם

 ינתטעי. הסה ומשע~הך שכמך עמדי אתה כי רע אירעלא
 ואין עסדם לכת ה השכינה הילכים שהיריקים טקיםככל
 השכינה למצרים. והורידוהו ציסות. בגיא הלך יוסףעוזבם.
 עמו שהיתה ופפי י,סף. את ה' ויהי זש'כ עמו.היתה

 כידו. מ1ליח היה עושה שהיה מה ככלהש:ינה.
 היה אחר. כאופן הדבר רבונו מבקשו והיה בידו. שהיהמה שאפיוי

 כמו כו. היה רבונו שרצון ההוא לאופן בט-ו נר*ךהדבר
 ה' עושה הוא אשר וכל אתו הי כי אדניו ויראשכתיב
 וידע וראה כוא אתו. ה' כי ודאי בירו מצליח ב?יו.מצלהש
 בעיניו שקיי אדניו. וירא אלא כתוכ. לא אתו ה' כיאדניו
 כירו. עשה שהקכ"ה יום. בכל נסים מעשה רואההיה
 יקב"ה יוסף. כנלל הטצרי בית את ה' ויברך כןועל
 שדוי רישעים. ועמר ובעבורם הצדיקים. אתועסר

 אדונו נתברד יוסף הצדיקים בעבור טהברכיםהרשעים
 'קירוק. יל1את מממ כזכיתו לדגצל יכול לא ודיאבעבורו.
 רג"י ן כנ ע.ז 3( כטש"כ ד5רו. כבית הבניסושאח"כ
 לחירות הקב"ה הוציאו שאח"כ עד נפשף. באהברזל

 . מצרים ארץ כל עלוהשליט
 עיניד את אדוניו  אועז ותשא האלה הרביים אהר ךידץינ(

 האלה הדברים אחר ויהי א~עזר א"ר יוסף.אל
 ין,ן,)פ דוא מקמרנ שהיצהשר זה 1פמקזם כיארו אלא דיא.מה

 ו,""%יי
 י":%ן,ג יך יגן ~ן,ע שן י א נ:

 סרט '5ר 6% 6*ר ונו' 'וס 'וס 'וסף 5) כוכרס ד'וץ'י(
 )6סע% ננין נס6 )נג' )ון ותפת' 6ף) וק6סו6

 וטיון עיון ונכל ו'ות6 'ותח נכ) נסו. ו)6הונק6הורחייסו
 'וסף 6ל כוכרס ויסי וכת'נ סיינו ניס. יתונק 1)6נגין וסנ')וי 5שרחוי ונעיר מ6ן 6'סו זכ5ס )ניסנס. ליסע6מם% וח" מ6ורח6 ליס )וח'6 נג'ן וקסופ ת5חהמ6 )כשנ )יסספי
 'ומ5 ככ) ליס 6תרת ו6ט:י כתס 6)'0. סתפ 1)6 יוסחס
 ת6 ממס )סיות תתן. ו)6תונ6 ניסגס נו 5נ)ס )סככיות, ככ) נם לכר )'ס מפת' 6'סו סרע '5ר תס6כ6 רוחוס6
 %תרס 6תמסך סער5. גססו6 6תוכק נם כר כוחז'

 ת6 6מר6. כפ)ת6 עמס ו6סת% ע)ת6. נס6' עתסו5סת6נ
 65 ס( 6יסו.כוכתיכ )כ)וכ6 חיסו מנוול6 תס6כ6 ססר6 ס5יחז'

 מן 6ורחוי ו6מעי מ6ן %ון וניס ממם. %15 . )1ת6מר
 תסימטת5 )ון ולית ופ)תח פינין 6'טן 6תוט וניס16רח%
 לפפית סכית0 ויכ6 ?זס כסיוס ויסי כתיכ מ6' .נקכ*ס
 סזס. כסיום ויסי ננית. סס סגית מ5גסי 6ים ז5יןמל6כתו
 6'תתי. גס6 )נני )5סע% עמת6 כע)מ5 ס)ע6 וי5ס*ריות6
 )6פתו)6 * . חוטי פ) נתיונת6 )%נ6 נ*נ ו6תייות6

 גסת6 זמנ6 כססו6 וכזץ ד5וריית5. סקתי ו)תענינ5וריית6
 . פ)6כתו )פסות סכיתס חכ6 עלמ5. לכגי ל6סס6?גנין
 ו6יסו . ד6וריי% פוווי ולפענו נל1ריית6 %סתד)6כג'ן

 נס5י ונינ ופנות6 וכיון . פלת6 נ%י נם ונרת)%תו
 כ*ך*6 תקיפ5 )תסוי )כ'נ )יס כש רקכ*ס פכיות6 סו6ע)ת6

 יצה'ר אבא א"ר הו'. יום יום ?סף אל כדברה דיר:יי( : עליו וקמינ הדוב בו נהגרהאז
 לעקש בשכיל לאנשים. וספהה ההולךויא

 ושעה שעה ובכל ויום יום בכל בז:ם. ולה1שרכקדרכיהם
 החיים מררך להריוצ כדי האמת. מררך לאדםמתעה

 ומסילות? דרכיו השומי לוה אשיי לניועם.להסורכו
 יוסף אל כדברה ויהי שכתוב עע בו. יתרבק שראבשביל
 יום, בנל ל1 איטרת שהיתה במה 34יה. שמע ולא יוםיום

 ככל לאדם * טפקה חא דרע יצר דג1מאה רוחשדוי
 בוא שם. ניחן ולרףוו: דניזצם הוך אצלה לשכביום.
 אחריה נסשך דגוומאה. בצר סתדבק האדם כאשרוראה
 בא אחר. בע1ם עטה ונטמא דזה. בעולם עמהונמטא
 צא ג( ככתוב הוא. 3כלוך ו1א משל דג1מאה צד הוראה

 מן דרכו שמסיר מי נירון וט ממש. צואה לו.תאמי
 אמעה 3הם שאין העולם רשעי 4עתן נט,ט ובידוזוה.
 לעשות הביתה יבא הוה כה?ם ויו1 כתוב סהבהקב'ה.
 דזה. כהיום ויהי בבית. שם דבית מ"גור איש ואיןמלאכהו

 אימתי, לאנשים. 3רסמין ויורד בשלם שולמ ומזמוהשרעם
 היצה"ד ירד הזסן בשתו ווא התורה. מצ1ת ודעשטץבחחיה לדשתדי או חמאיו. על בתשבה להשיב האדם שבאיום

 מלאכהו. לעשות הביתה ויבא העולם. לבני לדגאטיןבשבי3
 וחח דוערה. מצות ולקיים 1לעשות בתורה לקשעקבשביל
 בזר הארם שמלאכת וכ?ן השלם. בזה הארםמלאסת
 באה טטד להיות האדם צריך הקב"ה* עטדת וףאדהמלם

בכל

 הזהרדו
 : מלכות ממרה למפה *"מ(



 הזהרישון וףעטףזהר קודשלשון8ז1

 יוכל ולא רגטומאה צד עליו ישלמ שיא כדי הענינים.ב:י
 לעמד שיוכל איש אין איש. ואין כתוב. מה אותו.לפתות
 של דרכו מה כראי. מלחמה בו להתגר היצה'רנגד

 בו לדוזנר כננדו עומד איש שאין שרואה ביוןדייה'ר.

 אותו מיפה האדם על היצה'ר שולמ שכאשר לפיבבנרו. ותתפשיי עמי. ש?בה לאמר בבנדו ותתפשדי טידסל-סה.
 בבנדו ותהפשרו וש"כ בשערו. וטסלסל בנדיו לווסקשמ
 מתגבר זכאי שהוא מי עמי. התהבר עמי. שכבהלאמר
 בידה בנדו תעזוב כתוב. מה מלחמה, בו לההנרכננדו
 : עליו ימשל ולא ממנושעצר כדי מממ. ויברח כננדו תתנבר יעזבנו החוצה. ויצאינס
 מצרים מלך משקה חסאו האלה הדברים אחר ךיוקי6(

 נלנולים הקבשה נלנל וראה ביא יצחק א'רוגו'.
 שישא בשביל שהרי הצדיקים. ראש להרים בשבילבעולם
 לאדון הרניז לפניו. צדיק שנמצא על בעולם ראשוישף
 לאדניהם והאופה מצרים מלך משקה חמאו ככש"ב עבדיו.על
 הצדיק. יוסף ראש לדוים בשביל ודבל מגרים.למיך
 ידי ועל אחיו. מקם נדהה חלום ידי שעל וראהובוא

 : העולם בל על ונתנרל אחיו על נתנדלחלום

 שכל אמרו שהרי ודאה בוא ונו'. שניהם חלוםךיומלבמך
 פתר כאשר יוסף הפה. אחר הולכיםהחלומית

 הדבר שהבין ולפי היו. יוסף על החלומות שאלה אלארע. פתרת ולזה מוב. פתרון לזה פתר מה מפני החלום.4הם
 במו החיום להם פתר לפיכך שלו.~והשורש

 הרבר להשיב 8תרת להם פתר ואחד אחדלכל
 לאלהים הלא יוסף א*הם תאמר כתוב מה מקומו.על

 ל1 נצרך שכך לפי הטעם. מה לי. נא ספרופתיעים
 קיום הוא ששם לפי להקב"ה. הפתרון למסור חלוםלהפותר
 שמדרנת אמרו רוי וראה בוא רגצעיון. קים 1ב1דבל

 שהרי יפי דושישית. מדרנה והיא דךא. לממההח14ם
 שש חלום של זו מדרגד עד שוורה שהגביאהמהמקום
 אחרת. לטדרנה ההלים ממדרנת הפתרון ועולה הן.מדרעת
 הלא שכדעב [)6[ קענין קים בדיבור וע"כ בדבור.קים פתרון עליהם. קים, והפתרון שלממה מד-נה הואחלום

 : ודאי לאללצם רלא פתרונים.אלהים
 אשר תו'. ליוקש חל1מו את המשזם שר ךיספרנ(

 שלומד במה שמ0הלל מי בל וראה ביאאלעזר
 יותר לההומף רש,כמה באותה יכול אותו. תיאהמרבו
 עושה שהיה מה בכל יוסף שררי וראה בוא היצא.ברוח
 היה ובה אביו. של הרדא לצורה חכמה ברוח רואהה-ה

 רוח לו ונתוסף כדונן. הדבר בידו עלה ולפיבהסמר*בל.
 הדוא רשע לו שאטר בש~ה יותר. עליתה בהארהאחר
 כוסב מה על יודע היה שלא ייכף. נזדעזע לפני נפןוהנה
 נתעורר מיד שרעש. שלשה ובנפן שאסר בי,ןהףבר.
 בו האיר אז אביו. בצירת ודסהכל בהא-ה עתוסףרוחו
 אטר שר?ים. שלשה ובנפן כתוב. מה הדבר. והביןרווי
 מה. מפני ויא, בשלימה שמחה של בשורה ודאי טי.סף
 עסף עתבשר ל1. נראה ישראל כנסת על רגפן שההלפי
 טדרנחע שלש הם אלה שרעים. שלשה ובגפןבזה.

 עלתה כפורחת והיא יישראלים, לים בהנים דגפן.מזה העלקצו"
 מאת ורעעברך ישראל כנמת  העלה בעבורם שמךינצה,

מלך
 קגג. 57 ג( י ק ס 6( כקוסוקטראה

 דיקיס נכר )ית 6יס 61'ן ;תיכ קהי . )יס)תפתי 'כיי ול6 "הר6 סתר6 טל1י ים)ע ד)6 3נין . סערייככל
 :יס ויגה סרע די)ר)קכ)יס

 קר3"
 6ורקיס ת6י י6ות ;דק6

 3יס )6נמ6 )ק3)'ס ק"יס 3"ג ד)ית דחקי כיוןדיג?"ר
 )'ס "תקין זכ"ג ע)יס ')?*ר ס)יס דכד 3נין3כגדו וקתפ:סי טתי סכ3ס י6תר 3כנדו יתתפססו תידקר63
 ככגדו ותתכ:סו סס"ד 3:עריס ו-ס)ס) )3וסוי )יסוהסיס
 6תתקף ,כחס ד6'סו ת6ן . טיוי 6תדכק טת' :כ3?)6תי
 3י0 ו6נח)קג)י?

 כ.דס 3גדו ויעוו3 כתי3 ת6י קר3"
 3נין תגי0 ויערוק )קכ)יס ויתתקף )יס יסכוק סחו)? וי)6ויגס

 תגיסג6סת,כ6
 ט)וי י:)וע 1)"

 תגריס ת)ך ת:קס ח:6ו סח)ס ס37ריס 6חר ךיואי6(
 נ)נו)ין קג*ס נ)% חוי ת6 ')חק 6"רונו'

 דיריס 3נין דס6 ז)זיקי6 ריס6 )6רת6 כנין3ט)ק6
 ר3וג6 "רני, קתיס ~כ05 ד6סתכמ על כט)ת6 ריסיסייסף
 )קדגיסט וס6וסס ת~יס ת)ך תסקס מס6ו כד"6 טכדויט)

 . ,כ6ס זיוסף ריס6 )6רת6 3נין וכ)6 ת)ריס)ת)ך
 יד6 ע) שיות6

 דמ)יו"
 יז6 וט) 6מוי. תעס 6תכסי6

 ט)ק6: כל ט) 61תר3י 6מוי טל 6תר3יזמ)ת6

 דכ) 6תאר דס6 מזי ת6 ונו' סגיסס מל1סךיומלכןך
 כד יוסף עוק6. 3תר "ומןמ)קין

 סיסך6 ו)ס6י . ע63 עיסר6 )ס6י עסר 6ת6' מ)ת6ל0ו ס:-
 ת)ס זיזע וכנין סוו דיוסף ט)יס ח)תין 6יטן 6)36יס6
 כתס )סו מ)ת6 פסר 3נ*כ די)יס וסרס6 עקר6ט)

 תלס )6סדר6 עיסר6 )סון עסר וחד מד לכלד56ערד
 )6)סיס ס)6 יוסף 6)יסס וי6תר כתיכ ת6י . 6תרספ)

 )יס מכטי זסכי 3גין עעת6 ת6י )י ג6 סערוסתרוגיס
 קיות6 6יסו דתתן 3נין )ק3*ס סיסר6 לפקד6 ח)%)תססר
 זזרנ6 6תתר 60 מ~י ת6 . פי:ר6 קיית6 ו3יסזכ)6
 זס6 כנין סתית6ס. זרנ6 61יסו חיסו )תת6זח)ת6
 סית6 זמ)ת6 זרנ6 ס6י טז סרי6 זג3י6סת6תר
 . 6פר6 )זרנ6 זמ)ת6 תזרנ6 פיסר6 וס)ק6 6יגוןזרנין
 ועיסר6 טלייסו ו ק"ת6 ופיסר6 ד)תת6 דרנ6 6יסומלת6
 סל5 זכת'3 1)6[ מלס קייר6 3ד3ור וע"ז כז3חךקיית6

 : וז6י )6)סיס ס)6 . סתרוגיס)6לסיס
 6*ר . ונו' )יוסף מ)ותו 6ת סתסקיס סר ךיכמכ8ךכ(

 דמו)יף 3תס ז6סתכ) תמן ס6י מ~י ת66)טור
 3ססו )6תוסס6 יכי) מכתת6 3ססי6 . )יס ומתיתר3יס

 פכיד ד6יסו תס 3כל יוסף דס6 ח,י ת6 . יתירריה"
 סוס וכ"? ז36וי זיוקג6 )ססו6 דמכתת" כרומ6 מת'0וס

 רומ6 ל"ט ו6תוספ6 ת)ת6 )יס תסתייט6 סוס יכב"כתסתכל
 רסט ססו6 ליס ז6תר כסטת6 יתיר ט)6ס כגסירו6מר6
 6תטר תי סריניס סלסס וכנסן ד6מר כיוןתיס. תיתי תס ט) יזפ סוס ז)6 יוסף. 6זד:~ט )עג' נעןוסגס
 3גסי-ו והתוסףרומיס

 ומסתכי
 6תגסיר כזין ד36וי. 3זיוקג6

 6תר . סריניס סיסס וכנסן כתיכ ?6י ק)ס ויזערוחיס
 . עטת6 ת6י 6יסו כסי"?ו 7מדיס 3:ורס ודחי %ייוסף
 יוסף ו6ת3סר )יס. 6תמזי יסר6) כגסת ע) נסן ז%יכנין
 טל6ין דרנין ת)ת6 5וגון 6)ץ סריניס סלסס וכנעןכס6י
 טיתס ככורמת ו0י6 . וי:וחי' )יוקי כסכי נעןתס"י
 תעס ו6תכרכת יסר6) כגסת ס)קח כניגיסון זס6ג5ס.

טלכ6

 הזהרדו
 1 הפתרון תויה הוה הריטר ובכח דיגור בחינת שהיא המיכות מדת על מורה אלדימ השם1)16



 4;1פז קודשישין רישבזהר הזהרלשון

 5דיקי6 6'גון 6)ין טנג'ס 6סכ)ותיס 0נסי)1 פ)%יו)כ6
 סכסילו 6מר דנר מוי כדקמ מנוס)יס כטנניס ד6'גקדעלת6.
 ימי מססת געגגייסו ד6הגסיר יין סז6 ד6 עננש.חסכ)ותיס
 ו)ס)6ס מכ6ן נמלמיס יוסף "נסר סכ6 פדנר6סית
 1ל6מרגין ייס מ)מין ד6ית נניי די)יס. ליסומ)ת6

 נונג'"ס~יש
1 ו:י גיווה מ:י".'ן  =זין 

 , ן(
  /ון* /שי"ווין ון בייונםיי ט,ט גשו כן וע/ ו;1~ם ן 'זא. ,י, ע/ןג, שן ע,י",י,!,י ,,,,י", י",

 יוגי 6ף יוסף 6) יי6תר סחו עונ י' אפש צדירא סכייחתסייס

 דמילז מיד 'ף ט וסתמכיון . י)ח62ס6 עיסצ)סו

 ורינס כסימיס דניס יגסורס 6יצג6ס6 מ)וי דכ) וידע1

 קדיס6 מ6רט6 ננלות6 ד"תנ)ון ויסר6) מקדס6. דנימרינו

 יוסף 5סחכל וכ)6 זעלמ6. ססרי ל%נע )ון 1מפאשניתישו. ןומרגי )ון יקסיי .' ז' עתיןס%
 מוי ית6 כיכ,. י6תקייס ל3יס ן ,ןצ)כ6

 פ)%" צשק216
 חמ6 ת6 י'-

 %%6 גנ" 05 ז 6,ח ב ד%צ גסט צ ם לניס31נהצ) פיסר6 וססרס)יסמ)ת6

 ע,בי1כ)יצ י%ע התי %ה 1 יע%זכ,:ה
 . אך .ס3י 1.כיט% י).מ1 העמך ירגט )ס1)סנן

 ו כךונהלים
 זצי "8 יוסף אל ויאמר פתר נצב ני ה%%פים שףרירא

 שכל הרשהרם דם ארורים וראה בוא תו'.בחלוטי
 אוסרים שהם הדברים אוקן וכל לרע. הם כלםמעשידם
 נהירא טיד באף. פיו שפתח כיון ולהיצר. להרעכלם
 והנה בפיו. יעה ובשורה לריע הם דבריו שכל ידעיוקש.
 על שטעבשר עסף ידע או ראשי. על חורי סלישלשה
 הקרושה. סארץ בנלוה ילכו ושרשראל דסקדש. ביתד%רבן
 מעשה פרעה מאכל סכל העלען ובסל כתוב 'מהראה
 דם אלה ראשי. מעל חסל נון אהעם שכל והעוףאופה
 את יחרט אותם יהרם ישראל על  שאאס18 השמותשאר
 הקש ראה ודבל דה%לם. צדדי לארבע אותם ויפיץביתם.
 היאה ובוא בו. ונהקים לרעה סהרון לו 8תר סירהם5ך. לפבי וצמאים כשיהע הוא. יושראל על הויא ש%יאיםוירע
 כאשר ראה זה זה. ושאיאה חה שראה האלה סדרנמעש%עי
 ראה ווה ן)סן סאירה והלבנה העלעשת טדועח ומשלשלה
 עקש המתנל ולפיכך הרע. נחש עליה וכדשל מישכהכאואר
 שלמת 9 כאשף הטדה%ת  שתי בארה רש תה תהתולה. ו(שערע דבל כן ועל להרע. ד5תרון מ 81תר הדואבחלום

 רוצה שרקנ-ה הצדיקים ש5 חלקם אשרי שולמת91
 הציייפ  בשמחת 1לשמחם הבא. לעולם ל"מתם תסיד.בהם

 ח"ד כל ךשנצצ 6( שכתוב בהקב"ה. בו לשטחקהעתירים
 שסך. אוני בך רעלצו ןלימו והסך ירנט לעולםבך

 1 ואטן אסן ל"ןלם "'בריה

 הזהריו י יש 6( מקוםותמראה
 וצרכיס חש%יייפ מו( 1 אסונה שגקראת פלטת סרת ע4 טרים ענגיפ פיני כל אט : הפר על פורח ולבניפ רין ע טרה שחזייםמט

 1 תעלעטת בהארה חאירח הקדושח וחשנינה מלטת  שמרת באן *" מ% : רין בוףוה שהיא חפלטתמרת עי שרים עגביס פיני שכל כיון הדין צד מן ינישן אי% 5הם יש נ*כ הפ בי הרהמיפ 5השטות נשרכיפ הלכ%יפ וגםלרחמים.
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 על עוסי הצה חלם 81,ה שם שתט "ץ דיהי*(

 161 נירה בו שאין דומנך9 זוע שמעק א"רריאהך.
 אם כי שכתוב לפי דיטעם. מה שמאל. של קץהשימ
 6ומף * האוי דוה כך וכי לך. ייטב כאשר צזךזכדתני
 יוקף שמדבל סיק אלא אתה וכרחני אם כי לומרהשייק
 בזוע מעה ווזא , הו וכירה של דיום ודאי אמרבחלעי.
 בו שויה דג(קום וע"כ 1כ1 הכל דףה בהקב"ה בושווי
 את דגצשקום שר נר ולא כתיב סה *פנע. עסרשכחה
 הקץ וזהו שכחה. נו שיש דמקום ויישכההו שאהשכהוי. כוי דסשקים שי כר %א שאמר כיק ישכחוצ.הסף
 הטדרנה ששבה שנתים. סךצ ימים.  שנהים ההשך צרשל

 על עוסד -צה חלם השרעה 1נ1 זבירה בה שרשלסךרנה
 יופף דימ טהר שבל לפי וףה4 יומף של החלום זהתאור.
 רואה בד-"ם בהר שרואה כף שח*מרז דסוד חיעהצדיק.
 רבי נ( שלום. כנהר אליה נימה רצני נן שכתובשלום.
 של הךצא קץ מצד ימים. שנתש סקץ ויהי אמרו-קיה
 דיצא! 4לום יו תדגלה ידע ימשמ בחלוסו. פרעה ראהחתקי

 ונרהשע מראח עאת 8ץת שנע עלת יאור קדהנה
 דףאיף* כת תעה אלעשי אשד באיי. ישרעינהבשר

 *לסמה. דגמררמת ישתן כל מתברכ-ן התה מהר סןשדרי
 171 לכל הן טשקיו דדא דזצא שנסשך הדצא שרצהר*י
 ובוא בעבתץ. סשדים ארץ כל לדוזברך הנהר דצאהיטף
 מממ. ומהבהכהז שיתות מדה%ת ואבע הדצא נושיחיאה
 בושעחברות בחפי. ותרעעה בשר. וברישת מיאה ש-ת וןה4ש

 ליסה. לשבח צ* ההפרדוה. בהן נמצא שאיןב4ישה.
 כסש*נ תא. סור שאוט המחזעז שנע 4מק כישייי
 וע*כ דגולך. סבקז לה לה%ן הראואז תשעת שנעחה

 ושבעח כד%ב שה ווא-פז מר4מה. יפוה פראע שבענקךאות
 שבק אמר היא י' הטלה. *מ את דומשיתשהפרעדם
 חשבו אחרה. על ע6עמ שחץ המדהשת אלו דגצבחז*שרה
 סשו אלה שיממה. אתשת מררנמז ש4 דו,מס4הפרחז

 טשיו ל דתשבלים. ששבע הסיטאה. סחמר ה~4ההקךושדע
 ויכוו סידי שץ יפי 8צנצע וץ חראהשעאן אלהאמר

  שבו מוץ. לממה וע הרעחז ח4רה מב. כי בושצךצב
 דשסאה סצד זץ יעידית טחרדג של פעד רקאשבלים4
ח% 4 * ש א4 יצ   4  4  צל 
 יייי9 *שח י קא אץ חא. ודחה
 חו '%מ כטק עןה רמ ל5 אג % 6דח%
9ש

 י-
 ח4 יג *ה"מ נהש. % נחשז

% ה1 %צח תדשן נשץ יי חח%**.  
 ת צך בחע. 6 סתס ע דים שח*ההםן

 ימ"9 % יקש ייל "4 י עפש"ה
 נ%יא תה ששע י-ך *. תשק מ"טפף

 וו; %א6

ט11
 פ .ך ינ"זי:ש, גל:נמ%',2יל
 ,52גא1 ב; ,י. יע"ן,*

 .% 1יאיוג2ה2זוג
ן נצ 1ש,ניךשו'"י":':י -  . 

שקמם*,י51אי 'ן,"וצ":,ו,וןייצ יק- ין13צ51י%,ן
 .מ,"""ינ;.1

צ גנ*%ף"':ע'ג:י"[ 2  

 סא גוקפ מ4 פועס נך וגנץ 5ש. טף כה4 ותשנש

ח4 *י. ש ט שש קי פ *צ ח 6 טקתיתטראה

 העהרדו
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 60 יוסי 6'ר ותפעס. %י . ט' רומו ותפעס 33קוויהי
 כתי3 ו3גטכדכ% ותפעס כתיכ 3פרפ60ומתוס

 דסוט 3נין . ותפעס 3מרעס דכתע ד% ישקת1ס1תתעעס
 חת6 כסכד5% 6נל . ידפ סוס ל6 יססר6 . מלת6ידע
 כתי3 וטשד "ות. כדק6 טדיין ע%ס תתיס% ג1ס ול16"ו.ל ו6תי ו6וי5 רו% 6תי דסוס . לסעתו כד*6 רוטיתפטס מזי ת6 %ל . תכיס כל6 ו6תנסי ססר6 ומת6מלת6
 סכ6 6וף . סירות6 סוס דכדין . לסטתו ס' רומ ותמל"1

 פתיס תתיס% ג%ס ול6 . ו6תער ו6ויל 3ש 6תפררימ6
 סוס %3פרו% רוט. ותתפעס כ3וכדכ5רלתכדע
 פ6 וד6 . ותיינין ו6אין ת"3ין ו'ו תרין מד ט55תער
 ע6 3ס5ו. ומפס נס6-י סעס . 3סעס כמעס נ(כד"6

 ויסלמ ורומיס דעתיסמתיס63
 ויקר"

 ת5ריס. מרסותי כל 6ת
 וכלסו . 3עייר6 מכיתין "לין . מכפ"ז כל ו6ת מרסין5לין
 י5מק 6*ר ל6ד3ק6. יכילו ול6 לתגדע תסתכלןסוו
 די5יס. דרנ6 6 3סס 6ל6 ל3*כ ליס %ו"ן דל6 ד6תתר5ע"נ
 ותמכחן . טל6ין תלין לץ ד6מויין לת5כיסס6גי
 ס% כל פל טלמס דרניס דת5כ6 כעם 6מרנין כם"מ3כי
 6מרכין ס6ר כל פל על6ס 3וינ" ליס 6מוי6ו כתי סכי5מרכין
 36ל סרעס. 6ת סר6ס פוסס ס56סיס 6סר 6תכד'6
 . פ3ד ד6יסו תם קכ*ס לון נלי ל6 כס6 3כילם"ר
 תלס 61ותי ככי פל ססי3 %5תיכתי3 מוי ת6 . דר6 למכיתי 16 למסידי 16 )כ3יחיגר

 תכי
 6ד5 דמלת6

 כתוב ובנטכדנצר וח8עם. כתיב בפרעהביארו הרי יומי א"ר ות8עש נוצ ט'. רתצ ות8עם בבק4דיהי
 שהיה ל8י ותפעם. כפרעה שכתוב שה וביחהותתפעם.
 ראה נטכדנצר אבל יורע. היה לא וה8תרזן הח*ם.ערע

 ח-אה טא אבל ממם. הכל תשכח ה8הוון וראההחלום
 ובא חהלך הרהץ בא שהיה ל8עמו. כמש'כ רהצותפעם
 כתוב וע'כ כישי. ערין עמו נזישב היה ולאווהלך.
 כאן אף דועהלה. דיתה שאז לפעם.. ה' דוח %זחל6(

 עמו נזישכ היה ולא ונזעורד. והלך ט נתשררהרוח
 ףיה בוהשךהת רווי. %שע8עם ובנטכרנצרלהבין.
 חדצ חשתרות. וד%לטת חוזרתן ,י[ שצזים אחר עלנזעורר
 ווא בזה. ו8עם בוה פעם בשעק. כ8עם ג(כמש'כ
 מצרים. חרמצמי כל את וי9יא וישלה ורווי. רעהינזישבה
 שלו. המררגה ל8י אלא לארם לו מראים שאין שאמיוה*פ יצחק א'ר השףרזן. להוינ יכלו ולא יהכין מסתכליםדיו %לם כוכנים. חוזי אלו חכמיה. כל ואת  המכש8ים.אלו

 הם ומשתים עליתים. ענינים להם שמראים למלבים.כן
ש נל ל טצה מרהצצ שהטלך כמו אףיים.מונורם  
 אחדים. ש%י כל על נבוה במררנה ל1 מדאים ט נןאחים.
 אבל פרעה. את הראה עושה האלהים אשר אתכמש'כ
 עושה. שטא מה הקכ"ה להם מנלה אין אגשיםלשאר
 וראה טא הדור. יאכמי או לחסירים ש ונביאיםסלבר
 רצ5ך עשהחלום מכאן תלה. ו*%הי כני על הירב אצתיכתיב
 ואצהצ יקו. זה אלא '" מי כני. על ה"יב דיצזרון.אחר
 לט מתר כאשי וטצ שכתוב לו. ששתר הייא ב8תרטתלה
 דצלכים שבעלם חל,ב%ת כל אסר וריא רבי נ( היה.כן

 פתר כאשר וידי שכתוב ססה ובישע ר5ה. פתרוןאחר
 ואמת. שקר בדיעום בו שיש י8י הפעש מה היה. כןלט

 מוב. פתרון להדיום נצרך * הכל. על שילטחהרבחי
 דצא. שלמטה ממדרטה חוים שכל לפי אמר עזדהרבי

 : ר15זרון 'ששר דצשך חלום כל ולפיכך ע*ו. שילפוהרבור
 ט/ הבור טן יריזדצ עסף את יוךא 8"ה וישלחי(

 הרוה בעצטת נעצב היה יוקש אבאא"ר
 בשביז% 8רעה ששלח כיק שם. אסור דוה כי הלב.ובעצטת

 של רברים לו והשרט לו טז8ייסו ,ח, ויריזווץ כרצב,מה
 הבחה סן נעצב שדיה לפי הלב. את רמשמודק רבריםשסחה.
 כר, אחר נזעלה ונטד נטר. נפל בחחלה ידאהבוא
 נקרא לא דיצא טצון ליוסף שאירע מים אמר שמעוןרבי
 נקרש דיצא ריסור ברתז מ5פטם שנשמהי כיוןצריק.
 ןע[ עמו נזעמרה הקדוש דנרית  של הדךא ומדרנהצריק.
 סן ירהודצ וכהיב עמו. נזעלה בהחלה בבור שהרהומי

 וישלח 1י[ ח-ם מים בבאר ונהעמף זה מן גתעףההבה4.
 אלא לומר, צריך ליוכעי ל9יש עקו. את וי9*אפרעה
 רברז בא עת ער ס( שכחוב. הקב'ה וה יוסף. אתך9יא
 את ויו-א זששכ רברו, בא עת ער צרפתדצ. ה'אמרת
 ויקיא שם אצצב יוקף. את וי9יא כאן כוצביוקף.
 הקב*ה, וה הדא. ומי מא"ו. חפר וק4יזתו. י( .. משהאל
 יפנמף ו( ששטתוב רוקב,ש פלבר ויפוזח שרסנר מי ש%יןלפי

על

 ונו/ סטי ק 1ייעסו י1סף 86 ש פעס וישלחי(

ן % תט  יפי ע * "ו061י 
 י6- 3 תי פ35 יסיס יטז 6" י5ץ61צצ .צ

שךעמ%%ע-
 %וליו;

 ם ויעסו וכפי3 3סדיס. 6סשק 3ץי% נגוו זטס%1ן
 ד6 ציוסףיי~ך6

 63 טפ פד ץ ק3'ס.ק
 6ת ויקר6 0סשד . ד3רו 63 פת פו . %פתסו ס'5תרת

 וינך6 סתס וכתי3 . יוסף % צ6 סכ6 כפי3 .ד
 יסנור ז( דכפי3 נהשס. 3ר ופתס י6פיר פא לא המ*גנין

 יינ 6'ונ ו( . ק5ס דף 1( ק-ס תגיס ס( . קגך דף ד( קפג. ד9 ם ג'ד גפדגר ט ,ע א'ס " קמחמרחה
 דזיךעיייך

 יחשר ואשו אש1 יטשונ כען וצשרצות לשון ויריעוצ רורש ןת[ : פרעה ליבח כני על חשבת *פר * שחי' ח : כ14לה אתשייות פ"טו
 פ8יךת ש*היא ייאף 4ל ה"ךושה כה גך בגור נאנו היה שיוסף כפו שי' ן'[ : הוסוד בפפירת נו*פח1 4שיישו אצאישר מו[ :הצדשי
 ש18 4עע1ה יחאף וכשגתילה גור. נקר*%ז רקליפה  שחזטקבא כירוע שלמעלח. השפע נשפע וש,מח *חורא ישששיא 184ר נשפ חהאיסור

 : וייפ פיפ באר ונקראת הקדזוה גחשכינה השפע לה-שפיע רקדוזוה חגח זה3שפ
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 ונו' סכיר תן וירי5סו כתיכ וכנ"כ יפתח. 651 6ים פ5 ן תו'. הבור מן ויריצהו כהיב ולפיכך . יפתח יא איש%
 כנווג6 . וירגסו ")וס 56 יעתר 6, כ7"6 . וירי5סו מ6' ן כדמיון וירצדן. אלוה אל יעתר 6( כם'ש וירטפע.מהו
 וירי5סו. י"6 פרעס 6) ויכ6 ו5כתר סכור מן ויריכסו 67 ן ויריצדן. ד"א פרעה, אל ייבא חשח'כ דנור מן ויריצדןזה

 7סרעס קתיס חכ6 5יס 5מיסכ 7חס7 חוט6 ע5יס 67תסיך : פרעה לפני חן לו להמע חסד ששל דמש עלץשאהמשיך

 וראה בוא חייא א*ר פרעה. שלום 8ת טמ אלהיםכ(
 שהוא לרע. פיו אדם יפתח אללעולם

 האיש ידע לא וכאשר דיצא. רבור וע1מל 8ף טדעאוט
 הכל פיהם פותחים כאשר והצדיקים בזה, נכשללהזהר
 מה לפרעה לדבר כוטהתחיל יוסף וראה בוא בישלתם.דצא
 הרי יהודה א"ר פרעה. שלום את יענה אלהשכתוב.
 : מצרים מלך פרעה ואל "8ראל בניש ויצום כמש'כ מלבות. של שלום על חס שהקב'האמרו
 אותך א"הים הודיע אדדי יוסף אל פרעה דיאמרנ(

 חייא א"ר כמוך, הזכם נבון אין זאת כלאת
 ויוסף החלום. לו והחליה ליוסף לו לנסות רצהפרעה
 ואסר ודבר דבר בכל נסתכל המדרגות יודע שהיהלפי
 היית אחרי זאת. כל את שתך אלהים הודיע אחרייסף אל פרעה ויאמר זש"כ כראוי. ודבר דבר כל ראית.כך

 ולפיכך נמצא. היית שם החלום שחלמתי השעהבאותה
 פתרונו. וידעת ההה איך החלום ידעת זאת. כל אתאמר
 בדניאל והפתרת החלום הכל. אמר יומף כן אם יצחקא"ר
 משהכל יוסף כזה. זה אין א"ל ופתרט. החלוםשאטר
 לו וראה ידיעות. במדרנות אוסר שהיה פרעה רנריטזך
 ,שהמדרטת לפי הוא. כך אלא כן לא לו אמר פיעה.ושהוא
 : ופתרוט החלום לו אמר והכל כלום.נטבדנצר דברי כךעך הסתכל 4א דניאל אבל באות.כסדרן

 חיש א"ר עמי, כל "שק פיך חצל ביתי על תהההארצה
 שלא הצחשר יופף. יד על אותה ויתן כתוב לעבירהייבה עמי! כל ישק פיך ועל כתוב לעבירה נשקשלא
 שלא דנוף צוארו. על הזהב רביד וישם כתוב לעבירהקרב
 רכב שלא הרגל שש. בנרי אורע וילבש כתוב לעבירהקרב

 לו. אשר המשנה במרכבת אותו ירכב כתובלעבירה
 הרהר שלא לב תץנם. עצן נקרא השב שלאדגשחשבה

 א"ר מירים. ארץ בכל ויעבור פרעה מלפני יוסףדיפכיש : לקח משלו והכל ]"[ אברך לפניוויקראו
 בשביל מצרים. ארץ בנל ויעבור מה ספניחזקיה

 בכל התבואה לאסוף ובשביל כך. לפניו שהכריוולסשול.
 מקום בכל תבואה יוסף אסף אמר אלשר רבי ומקום.סקום
 הקב*ה שעשה מה כל שמעון א'ר ]ינ[ תרקב שלאכדי
 בט השבדעה. לקיים שבקש לפי סגות. לסבג הואדגל
 ומצא לעולם האדם את דינהש יאח*כ בחחלה.יהשלם שנצרך מה כל הבהש העולם את הקב'ה ברא כאשרוראה
 נר כי חדע ידע לאברהם אמר הקב"ה זה כדמיוןנהוטת.
 מאות ארבע שתם חבו וענדום להם לא בארץ ורעךהההה
 יוסף בא כאושר גדול. בדכוש יצאו כן ואחרי גר.שגה
 סבות ממבב היה נדולי רכוש בה מזא לא משיימלארץ
 וזהב כסף טביאים היו העולם וכי העולם. על ר1נבוהבהש

 שנך למצרים. יעקב את הבהש הגדול דיגוש כלשיצכן לאחר וזהב. בכסף מצרים ארץ כל עהםלאהלמצרעג
דרכי

 67יסו 5כיס סותיס כס כר יפתח 556עו5ס חזי פ6 ח"6 6'ר . סרעס 50וס 6ת יעגס אלהיםכ(
 כם כר '7ע )6 וכ7 ת5ס. ססי6 נע'5 מ6ן ייע65

 כ5סו סות"סו סטחי כ7 ו75יקי6 כס.6תכס)
 60 יסו7ס 6'ר . סרעס 0)וס 6ק יעכס 56סיס .כתיכ ת6' 5פרעס 5ע655 סר6 כ7 יוסת חף ת6ס)ס.
 ו'5וס כ7"6 7ת5כות6. ס)ת6 ע) חס 7קכ*ס6מתר

 ת%'ס: ת5ך פרעס 561 יסר56 כני56
 6ותך 56סיס סו7'ע 6מרי יוסף 56 פרעס דיאמרנ(

 חיי6 6*ר כמוך 'חכס נכת 6ין ז6ת כ65ת
 ויוסף ח5ת6. 5יס ו6ח5ף 5יוסף 5יס 5גס6ס כע6סרעס
 ו6תר ומ5ס ת)ס ככ5 6סתג5 7רנין י7ע 7סוסכנין
 56 פרעס וי6תר סס"7 חזי כ7ק6 ומ5ס מ5ס כ5 "תיתכך
 סוית 6חרי . ז6פ כ5 6ת 6ותך 56סיס סו7יע "חר'יוסף
 וכג"כ סכיח. סוית פתן ח5ת, 7ח5תית סעת6כססי6
 פסריס וי7עת סוס סיך מ5ת6 ידעת . ז6פ כ5 6ת6תר
 כ7כי56 וססר6 ח5ת6 . כ65 6תר יוסף סכ' 6י י5חק6"ר
 %מכ5 יוסף . כס6י ס6' 65ו ""5 . ופסריס ח5ת676מר
 )'ס המת6 '7'ען. כ7רנע 6תר 7סוס 7סרעס מ)651מנו
 77רנין כנין סו6. סכ' 656 סכ' 65ו 5יס ו6תר עעס7ק6
 מ5ו65 מנו 6סתכ5 65 7גי56 6כ5 . 6תייןכס7רן

 : ופסריס ח5ת'ס 5יס ק6מר וכ65 . כ5וס7ככוכ7ג5ר

 חיי6 6*ר . עתי כ5 יסק סיך וע5 ניתי ע5 תסיס4פרזדץ
 651י67 כ5 יסק סיךי 5עכירס כסק657
 657 %15 'וסף. י7 ע5 6ותס ויתן כת'נ 5עכירסנדיכ
 657 נוס6 5ו5רו. ע5 סזסכ רכיו ויסס כתיכ 5עכירסקרינ
 15. 6סר סתסכס כתרככת 6ותו וירככ כת'כ5עכירס רכיכ 657 רנ5 . סם כנ7י 6ותו יי5כס כת'כ 5עכירסקריכ

 ויקר5ע סרסר 650 5כ . וחכס כנון כקר6 מסכ 657סממסכס
 כג:5: ת7'5יס וכ65 ]י6[ 6כרך5סכיו

 6'ר . מ%ס 6רן ככ5 ויעכור פרעס ת5סכי יוסףדישרן*
 כגין . מ5ריס %ן ככ5 ויעכור עעמ6 מ6'ח~קיס

 ככ5 עכור6 5תכגס וכנין סכ'. קתיס 7תכרד5ס5ק6ס.
 6תר ככ5 עינור 'וסף ככם 6מר טעזר רכי . ו6תר6פר
 קכ'ס 7עג7 מס כ5 סתעון 6*ר ]ינ[ 'פרקכ657
 ת6 קיית6 5קיית6 7כע' כנין נ5גו5ין. 5נ5נ65 6'סוכ)6
 ו6סכמ 5ע5ת6 כס 5כר 5יס 6ייתי ו5כתר כק7להת6ע5מ6 ד56סרז מס כ5 "'"2י ע5מ6 קכ"ס כר6 כ7חד

 מ"וע %נע 6ותס ופכ1 ועכ7וס 5סס 65 כ6רן ורעךיסיס נר כי ת7ע י7פ 65כרסס 6מר קכוס 61 כנווכ6 .תזוכ6
 יוסף 6ת6 כ7 נ7ע. כרכוס ,165 כן ו%וי וטן.סכס

 נ5נו)ין נ5נ5 . נדו5 רכוס גס 6סתכמ 65 דפ5ריס65רע6
 ו7סנ6 כס4 נהיתין סח ע5מ6 וכ5 ע5מ6. ע5 כפג616"תי
 5נפו ו7סנ6. כספ6 7מ5ויס %ע6 כ5 ו6תנו5י .5מנרש
 7סט 5פ%'ס. שקנ 4עו נ517 וגופ כ6165פתק

6צ4

 הזהרדו
 יא 8ל3 ש"ו"[

 חאי
 1 חתבואה הקבון לשר81 וטל המקומות חילוקי של האויר שיגוי גי ןיג[ יצירה בספי גראיתא העף של



 ייופט קורשלשון מקץהץף הוהרלשון
 כך . מיף 1)3תל 6סיות6 6תקין נקדקית6 . דק:"ס6ירמ6

 וט*ד 3נ)1ת6. )1ן 6ייתי ענתר נןו) רכים ן חתק3קדיוית6
 כפג" ,"ייתי נ)מ)יןנ)נ)

 ת"תי ד)י1% כנין . ע)ת6 כ) ע)
 6יסו דיוסף כנין חזי ת6 )ת5ריס ע)ת6 כ) ודס63כספ6
 יסר6) )נס65 ידס63 כספח עיתי" נריס 6יסו5דיק.
 יד6 ותן . כוס) 3סכעיו 61ין וז:3 3כסף ויו5י6סכדכתיכ
 .. ד"תי )ע)ת6 )1ן )נוזכי וכ)6 )יסו") ד6 6ת6ד5דיק
 . ד6תי נע)ת6 וזכס ע)נו6 6:3י זכס יוסף חוי ת"*(
 וחע6תי כדש6 ס'. יר6ת כ6מס )6,ת6מד6 דכע36גין

 )1ן יזכ: ע)נו6 נס6י )הספי זכס כך יננין65):ים
 וסכי סכסף כ5 6ת יוסף וי)קע כתינ ת6י)יסר").
 כ)6 )קיע 6יסו ונסיק דגניד נסר :סיק דס66תחזי
 6)סיס 6חעס ףתן דכתי3 רז6 סו6 וד" ת, ק 3יס עותר6וכ)

 1יג, ססיויס3רקיע
 וכ)"

 נעי יוסף וד6י . י6ות כדק6 6יסו
 3תרככת 6ותי וירככ כתיכ מזי 'ת6 ת)כות6 ע))עסוע
 )גדיק )יס ע3יד קכ"ס . סתסכס תרכ3ת ת6ן .סתמגס
 )"תונ6. 561עריך ע)ת6 6תין תניס דס6 כגין .ס)יע6
 . תת"ס רתיכ6 )יס ו6ית ע)6ס רתיכ6 )יס 6יתוקכ"ס
 6קרי 5דיק ויוסף סתסנס תרכ3ת "יסי תת"סרתיכ6
 וכ)6 )ק3"ס )1 6סל סתסגס תרכ3ת ע) רכי3 )תסוי 6תחזיו)יס
 כתי3 ת6י מזי ת6 . ד5עי)6 כטוכ6 )תסוי ע)6ס 3רז66יסו

 ד"צר . קמירו 6כןך. ת6י 6נוך )פנינויקראו
 וכנין )נ3יס 6ידן וכ):1 . ע)ת6 כ) ע) 6ותו ונתוןד6

 ע3ד קכ"ס מזי ת6 . 6יסו ע)6ס 3רז6 כ)6ד"
 ת)כות"

 תס יכ) ד6 כנ11נ6 ד6 וכ)6 דרקיע6. ת)כות6 כעיןד6רע"
 ח)כות6 מזי ת6 נקדתית6 קנ'ס קתי קית6 נ%ע6ד6תעניד
 . 63כסן ר6תחכר עד ס)יתת6 ע5כות5 קגי) )6קדיס6
 תרז6 )6תנסר6 ע)6ס )ת)כו )0 ע3יד דקכ'סכנין

 3קדתית6 )ת5ריס כמת ס5דיק ,1סף 1כד ,ט1ןד6כסן
 )6 סכינת6 דס6 עתיס. )3תר )סכינת6 )0 תסיך6יסו

 כך מכה. ואח"ב דרפואה מכין בתחלה הקב"ה. שלדרכו
 היה וע"כ לדגלות. הביאם ואח"כ נרול. רכווט הכיןבתחלה
 מביאים שיהיו כרי העולם. כל על רעב והביא סבותמסנב
 הוא שיומף לפי וראה בוא למצרים. וזהב כסף העולםכל

 ישראל. ימלו וזהב כמף של שעושר הטרם היה וצאצריק.
 ירו ומן כושל. בשבטי ואין וזהב בכסף ויוציאםככתוב
 וחמאתי במש"כ ה'. יראת באשה להתחברעש הבא. בשלם חכה הטה בשלם זכה יוסף וראה בוא"( .. הנא לעולם לוכותם ורגל לישראל. זאת בא צריקשל

 להם תיכה העולם בזה למשפט זבה זהובעבור
)

 ראוי וכך הכקי. כל את יומף ילקט כתוב מה
 הכל. מלקט הוא ויצא הנטשך ההוא נרו שהרילהףת.
 אלהים אותם ויוגן שכתוב דגמוד וזרי קים. בו עושרוכל

 צריך שיוסף ודאי כראף. דצא ורגל 1ינ, השטיםברקיע
 במרכבת שתו ירבב כתוב וראה ובוא המלכות. עללשלוט
 לצדיק לו עשה הקב'ה הטשנה. מרכבת מדצהמשנה.
 ניזון. להיות ונצרך השלם. ניוץ ממנו שרוי לפישלימ.
 תחתונה. מרכבה לו ויש עליעה. מרכבה לו ישוהקב"ה
 נקרא. צריק ויומף המשנה. מרכבת היא התחתונהמרכבה

 והכל לדקב"". אשר המשנה מרכבת על לרכב ראף111
 כתוב מה וראה בוא שלמעלה. כדמיון ולהיות עליון במודדצא

 מקום לננד כויעש והנל ויי[ בהלבנההשמש  שנתקשי התקשיות. אברר. מהו אביד. יפנעךיקראו
 מלכית עשה הקב'ה וראה בוא הוא. עליון בפוד הכלזה ובעבוי אליו. מויים וכלם העולם. כל ול אוהו גתוןדטה.
 מה וכל[ זה* כדמית זה חהכל שבים. מלכות כעיןהארץ
 האבות. עם שנקחברה ער שלמה מלוכה קנלה לאושה טלכות וראה בוא בת"לה. הקכ"ה לפני עומד בארץשנעשה

 מוד מן וטזא"י עליגה למלכות אותה עשהשהקב"ה

 3מרותיך 3ימי 3ור6יך 6ת וזכור נ( כתי3 י5מקי 6'ר סרע3 סכת ת63 03רם 3כיס סכי י1)ד ךליןסטנ(
 כרא דקכ*ס מוי ת6 . סרפס יתי י163 )6 06רעד
 05 דם6 61)יןסעינ 6"ק 6 זע

 1 "תקרע
 מעס. יי שש 8 1ד ע ספס %י טץטוס.
 טק פסד. ו*ט טעף )ךכ 04 תטצעל~ן

 1*מס3ו כג1 כדע דרע ועיץ דעוכ עתעד6ת3רת
 6יר6 )מס י( דוד 6תר כך ו3ניני ויזי כס ככר 3כי)6תכ)65
 6)ין ד6 ורז6 פ6י. רע יתי יס3ני. עק3י עון רע3יתי

 א"ר הרעב. שגת הבא במרם בנים שני עלר ןליךסטנ(
 בחרחזיך ביבר בוראך את הטר נ( כתוביויזק

 ברא שדקנ"ה וראה בוא הרעה. ימי יבאו 5א אשרעד
 של א6 לשטאל. אלה לימין אלה ירוורם. ווציםיברם
 יכרם מקראים שכאד של ואלה דגצבים. יכים ניאארםימין

 היעה. יבך יבאו לא אהשי ער שלמה אמר וע"בהרעים.
 ביע עושה. שיצא חמאיו בעבור לאדם לו פובביםוצארה
 עת"פבו חיץ או הרעים ימים דגיבים ינרסשגבראו
 וטשלה הכרד היצ בודאי. רע יבך ימבני. עקני עע רעביבר אע"* 8מה י( דוד **טר וועיכך 'י'[ יארם בהםשרתכ*

מקראום

 הזהררו
 4הנ4 לננה. מלנות בם8ירת שצמא תפארת ספירת גתקשר יוסף שעקרא הקדה*ח כח ופע*י פי' ןיזן ארץ: שנקראחו פלנות ט8ירתעל 8" הארץ ל להי4ר השור בספירח ישפ"1ו יאירו אפפירות שכל האגו השמים גרקיע חמאותת בל נהן שחקב*ה מרמז הזה הנתוב)ש

 1 בהמלכות יאירו יעקב יצחק אברהפ שערש שהן ותפארת נבורח מסד ספירות 4יעו' פי 1ט1[ : שפע *ל ה?ה מקום לנגדנורעיפ
 8שטיפ פ1ב פעמיפ בשניהט. *" מח : למלבות שפע השפעת קדושהו בבח ולגדופ ויסוד ספירח בקרושת להתקשי יוסף אחכה פי'מוון

 ז נחת פעמים ע?ב פעמיםרע
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 שכע. יסי נקיאים ואלד רעב. של שנים רענ. ימינייאיס
 הב-ית שף המעין "נת~ק שאין הרבר זס,ר שובע. ש"שנים
 ס.ד שהו" ייסף ולפינך הרעב. כשני הרעב בימידקרוש
 מקזם יו נתן י"א דרעכ. בשני סעינו סותם הירהבר*ת
 שכאשר הארם. כי לעשוה צ*יך ונך לם. בעלההנדל
 שלי. הקרוש הכרית ש" דמעין יסתים הרעב שנתשויט
 הוא שכאשר הרעב. שנת בענין ע*יון סוד ד%א והסוד אס- שםעין רבי בעולם. לדקנד4 סקום "ו יקן שלאכדי

 אוהו יסתום לא שאם לפי המעין. לסתום נצרךתשלט
 ""זתו סקיס ויתן הרע. מצד הזה לילד רוח לדמשיךינרום
 ווהו הקרושד, ב%ר השמאה צד בעולם להרנית דועצד
 יוסף ולפ.כך ונו'. ארץ רנ!ה שלש תחת 6י שכתובהס.ר
 בשנת מעינו וסוקם מסלק דיה הברית סוד שהואהגריק
 בנים כי בנד, בה' כ( כתוב עליו ההוא. ב!טן מעינושפיתח ומי מקזם. לה יתן ולא כלל עמה יהערב שלאהרעב.
 בה' בידאי. !רים בנים נקראים אלה שהרי ונו'. ילדו!רים
 שאין קדושים. ישיאל של חלקם אשרי ולפיכך ודאי.בנדו

 יליוסף כהוב וע"כ דסוסאה. בסקום הקדושה מגןםמחל.פים
 ההיא מזמן שהרי הרעב. שנת הב,א בטרם בנים שנייולר

 יוליד שלא טקורו. וסלק מעינו סתם דיעב שנתשש"טה
 במקום הקדזש- מקום יחליף יש4א הטומאה, לצדבנים

 כאשר דקדוש לאדון לצפהת להאדם 14 ונצרךדגו~ס"ה.
 מכית פניו המסתיר לה' וחכיתי נ( ככתוב וישלום,יבו"

 : לו וק.יתייעקב
 הכתוב שמעון א"ר כמצרים. שבר יש כי יעקנ דירא7(

 בו. לעיין לנו רש בו. יש חכמה של סודהזה
 וראה בוא אלא סופו. החלתו ואין קחלתו סופושאין
 דבר מוסר איני ברעב. העולם לדון רוצה שהקב"הבשעה
 המכריז שבעולם אחרים דינים כל שהרי המכריז. לידוה

 להמכריז. נמסר לא ה!ה ודין ל?ילם. שיבאו מרם עליומכריז
 ה' קרא כי ס( !ש"כ וקורא. עליי מכריז הקב"האלא
 אחרים ממונים העולם על נפקדים השעה ומאותהלרעב.
 להראות שובע 6 שיש לאדם לו ואס.ר הרעב,בפקידת
 דבר ומכחיש למעלה פנם מראה שהרי שבע.עצמי
 וע"כ ממקומם. דסלך לממוני מעכיר כאלו וכביכ.להמלך.
 לסעלה פנם תעעע למה תקראו. למה לבגיו יעקבאסר

 שלו. בכרח דממגים איתן וכל המלך דבר *הנהישלסמה.
 ושם שטה. ררו במציים שבר יש כי ומעתי וגהאכל

 כאן. שלמעלה פמליא תכחישו ולא בשובע. עצסכםהתרא
 לשבור דצה ולא לו. היתה הבואה הרבה יעקב וראהובוא
 שיש !מן בכל שדוי סוד. כאן שיש ודאי חוקיה אשרי( במעשיו. פנם נמצא יהי' שלא כדי הבאים. בתוךאלא
 ביחוב. עצמו לדואוות לאדם נצרך לא בעולם.צער
 ד"א תתרש. למה אסר וע"! בחסאיו. יתפס שלאכדי
 שרוי ממש. תבואה במצריס. שבר יש כי יעקכוירא

 ובניו ליעקב להוריד בשביל בעולם רעב שלח לכךהקב"ה
 תבואה. כהמם מביאים היו הארץ שבני ראה ו6אקשמה,
 ומהבל. שבארץ מחלקו יצא ועשו "דחלק ועשי יעקבבא. יצחק שמת בשעה במצר.ם. שבר יש כי יעקב ויראוזמד
 שבר ראה וע"! דכל. יקח דגלות לסבול נתרצהויעקב
 כן ועל דגלות, לסבול ובניו הוא בט.ורים לו שישההוא
 שלא שלמעלה הדין מפני התיאו למה *בניו יעקבויאמר
 שבר יש כי שסעתי דנה ויאמר המקטרנ. עליבםיוטצא

במצדים
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לת )סכור כפי ע6 . )יס סות תכו6ס כתס יפקכ חזיות6
 3ת'י

 י')'ס. נעוכי6 פנ'תי חסתכח י)ת ויניז 'נ6'ס
ייעי6

 נס,"יי. נית'ס )יח'6ס נעידנ-י 65'סיתנע)ת6ה,-63.
 בן ךען מ:6 :פג2נע12יט1 :די מ"ן6נש
 טכיר תתתן תי.תין זסוו 6רע6 כגי חת6 ז6 1פ5גתת!.
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 קו 7ן ו( ח ג פ)גיס ס( גג *טוי 1( ח 'סע. 0 ס גונע ט ), ט)י 6( טקוטותסר"ה



 ו ,הצ קודשישון מקץ1הך הזהרישון

 יסר") סוו ד" חוסנן רד'ו חוקתוס % . סתס רדונח5ריס
נווגריס  )י0 זקיף גס ככר כיס "תרטי קג"ס כדחזי ת" ייס" "*ר ונו' 60ון ט) ססל'ע ס" ךיךסף"(

 ט)ת" כגי כ)ט)
 דכ)" רים" )יס וטכיד

 ס)"יי וכ)0ו
 דוך תהותוי6תכפיין

 ת)כ"
 יו:'יסו )יס ודחי 6חוי )יס סג"ו

 תקעיס ט-ק חתיי "ת" ט)ת" כגי כ) ט) )יס 6ריסקכ"ס
 כרעין סוו וכ)סו ת)כותיס כגי כ) ט) )יס "ריסוקכ*ס
 כ)סו )כתר "חוי )יס דחו ויוסף . קתיסומגדין
 )1 ייסתחוו יוסף 6חי ויכ"ו סס"ד קתיס וסנידוכרעו
 ט) סמ)יס סו" ויוסף כתיכ חזי ת" "ר)סהכיס
 ןם)יע סתס" ד"ס"רן

 כסיסר"
 1יח, )0 וזן )ס ונסיר
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 ת6 ח)טזר ".ר סכרסו )" יסס 6חיי "ת ייסףךיכר4
 "חיו "ת יוסף ויכרהזי

 כמעס"
 "י0ו כיד'ס ד:פ)ו
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 ת"ן וט"ד )'ס ידצ
 תניסדהתגסי

 קיית" )" )'ס ידט ע" ח)ת"
 ט)יס

 כ:ין ח)תי0 דכיר סיס יוסף ד" וכניןי6תקייתח
 )התקיית"

 כנין
 הגת" יתגסיד)"

 . תדיר גיס תחכס יסי0 לטנס תנ"ז

 ת)ת סגי 6)" קתהי יותין ת)ת סגיי 6)עזר ר' "תר יתיס. ס)מת תסתר ") 16תסךי4פכם1שס(
 כייס ויסי דכתיכ דסכס יותין ת)ת )קכי)יותין
 וי6תר כיס כתיכ ת"י חזי ת6 . כו"כיס כסיותססס)יסי
 סכס )"גסי  דנרתו כסכס טכדו ד"ינון כתס "יסועכיד ד)" )"חז": והיו טסו ז"ת סס)יסי כיוס יוסף")יסס

 דעכדו ו)כתר ך:ר'ת רז" 61.ת ס"יט)ייסו )ק:)"
 1)" )ון קסי)וך" קיות"

 . כתיכ ת"י ו6יסו חד תגסין הסת"ר
 נעיר יר". %י ")סיס דחת כנין סעיו". ת"' וחיו. עסואת

 : דנמתין נניניס ")" סוס )6 61 נ)נו)ח ע)קיית".
וי6תרו

 ישראל הע זה רישבן רד"ו בי"רו דרי שמה. רדובמצרים
במצרים

 בוא ייסא א"ר תו'. דארץ על רשליט הו" ךיךכםף6(
 אותו מנש" באדם. בזחר הקב"ה כ"שרור"ה

 משנאיו וכל לכל. ראש איקו ועושה העו"ם בגי כלעל
 מהם. והרחינךהי אחיו אותו שנאו הם"ך דוד תחתיו.נכנעים
 מ4פניו. ברח חותנו בא העולם. בני כל על נשאוהקב"ה
 מרעים הע וכלם מלכותו. בני כל על נשאווהקכ'ה

 כלם כך ואחר אחע. ריחיקוהו יימף וכן לפניו.ומשתחוים
 לו ההשתחוו יוקף אוד ויבאו זש"כ לפניו. והשהחיוכרעי
 על השלימ רצא ויוסף כתוב וראה בוא ארצהאפים
 ןיחז שתה וזן לה ומאיר בהלבנה השילם השמש זההארץ,
 שנמשך הךיא הנהר שהרי הארץ, עם לכל קטשבירהוא
 לכל. נשמות פורחים ומשם ט, 1 כלם ניזונים ממניויויא
 אץ שייי ההוא. המקום לפני משתחוים כלם זהבעבור
 ! פתבאר בסזל. תולה שאינו בעילם רברלך

 בוא אלעזר א'ר הכרהו. לא והם אחיו את עסףךיכר
 דצא ביח שנפלו בשעה אחיו. את יוסף ייכרוראה

 כ4 הכרהי. לא והם תטים, שהיה לפי עלי,-ס.נתרחם
 נתרהכצ לא כן ועל ק. הקש דין מצד באו ולוי שפעוןהם
 על מרו,מים אין הקשה דין בעלי אותן כל שיייעליו.

 : בירם שניפלים בשעההאנשים
 א*ר פו'. לרמ הלם אשר החלומות את יוסף ךין-ךנ(

 בו'. תשמה אל אויבך בנפל :( כתובחייא
 נלנל למה ביוץ. נפל1 כשאחיו תשרה. יורן שדךהויומף
 שלמרו היערה ירע הוא והרי זה. נלנול כלעליהם
 מהם. לנקום עלילות עליהם נלנל שיוסף ח"1 אלאאביג
 בניכרן אחע את להביא כףי אם כי עשה לא זה כלאלא
 לנפל לאהוו רגיח לא ווצא אליו. משתוקק שהיהאצלו.
 זה וכל תו'. בר כליהם אק וימלאו יוסף ויצו כתובשהרי
 ואמר. החלום בסוד אחד יהורי פתח -ן יפלו שלאבשביל
 ה"~ם שררי וע'. להם הלם אשר החלוסות אק יומףויזכר
 יוכל אז ישכח. שלא אותו לזכור האדם צריך טובשדצא

 עליו נשכח כך ראדם מן שנשנח כמו שהרילהתקים.
 נקראת. שאינה כאנרת נפתר שאינו החלום וראה בואלמעלר.
 מ4 וע"כ ידי, לא כאלו הוא נוכר שלא ל% וראהובוא

 החלום ע~ו עומר אין יורעו ואינו ההלום ממנושנשכח
 לפ4 שיתקים. כףי חלומו זכר יומף זה יבעבורלההקים.

 : המיר ה מצפה והיה לעולם. סמנו ההלום נשכחשלא
 אלעור א'ר ימים. שלשת משמר אל אותם ךיאססס(

 שלוען אלו אלא לטה. ימים שלשתאלו
 בעם הין שכתוב שכם. של ימים  שלשאע כננדימים

 ףאמר בו. כהעב מה וראה בוא כואבים. בריותםהשלישי
 שויא יריאווע 1י1. עשו זאה הוצלישי בתם עסףאליהם
 לקבל שכם לאנשי שנרמו בשכם. עשו שהם כמו עשהלא

 הברתע שעשו ולאחר רנרית* מוד שריא הזא"ה זהעליהם
 כתוב. מה ואצ" אחד. מהם גשאר ולא אותם הרנוהזה
 נומר ירא. אני אלדךם פאון לפי מה. ספני וחיו. עשוזאת

 ן בניטין בשביל אלא הוה לא ושה נלעל וכלהברית.

 הזהרדו
 ש יהפיצם למלכות ומשם 5שור תחלה באות השפעות מיני שכל 1'ע[ : יוסף שוקרא היסור ע"י לסלכות פששיע שהתפארת פי'1יח[

 : תבלשני



 הזהרישון כמק*ן1דעש קדדשלשון1%0

 ונו'. אחיט על אנחט אשמים אבל אדףו אל אישדיאמרו
 שהיה כמו ולוי. שמעין זה אחיו. אל אישויאמרו

 החלומות בעל הנק אחיו אל איש ויאמרו שכתובבתחלה
 בוא ולוי. שמעון כאן אף ולוי שמעון שם מה בא.הלזה

 . ונף 6מיגו ע) 6גמגו 6סנויס 36) 6מיו 6) 6יסריאמרו
 וסוס כמס ו)וי סיועון ד6 6מיו. 6) 6יסוי6מרו

 סמ)ומות 3ע) סגס 6מיו 6) 6יס וי6מרו וכתיככקומית6
 17ון מן י "חן עווונ קטעון. "וווי "/" אחיו. ומי אין מיוראה סכ6 לסיכ ס?עמ .ר6 6ים  6.6 אתיו ופ6ו 6ים מחומזי ת" . 1)וי סתעון סכ6 6וף ו)וי סמעין )ס)ז מס כ6~זס

 ון~
  ייאי4י ייי  .יי  ל*י וווק 1,!וון

 -י-
 -*,י

 משמעון. שם מה בא. ישראל מבני איש ודנה שם וכתובאיש.
 זה. על ודוענחם בכה כתשובה שחזר ולפי שמעון. כאןאף

 שלו מזל נרשם כז ועל אנחנו. אשמים אבל ללויואמר
 הדר שורו בכור בו שכתוב יוסף של המזל כדמי!ז?ור.
 שמעון. את טאתם ויקח וע"כ הוא. שור שמעון של 1מזל1לה
 ולוי ששמעון לפי לוי. עם ביחר יקטרנ שלאכדי

 : לקטרנ יכולים שניהםכשמתחברים

 א"ר לעיניהם, אותו ץאסור שמעון את מאתם ויקח6(
 עמו לשמעון לקחת יוסף ראה מה וכישמעון

 דפתיחה הוא שמעון מקום בכל יוסף אמר אלא מאחיו.עתר
 פתח אחי. אל מאבי שהלכתי ההיא ובזמן הדק.של

 בעל דבה אדרו אל איש ויאמרו זש"כ בדין. תחלהשמעץ
 יעקב בני שני ויקחו בשכם כך אף וט'. בא הלזההחלזמות
 ואל לזה לקתרן מוב אח"כ. היו בדין וכלם ולוי.שמעין
 להזדת שמעק ראה מה 1למדט השבמים. בכל קטטהיעזרר
 אלא . לו הסמוך אחיו היה ראובן והרי מכלם. יותרבלוי
 דוה ושמעון בא. דצא הדין מצד שלוי וידע ראהשמעון
 באהר אחד נתערב אמר נקשר. יותר הקשה הדיןבצר
 לחלקו לו לקח הקב"ה עשה מה העולם. נחריבואנחנו
 לעצמו בכבלים שמעון ישב ולהלאה מכאן אמרלל1י.
 ביארו הרי לעיניהם. אותו ויאסר אמר אלעזר ר' כ(בלבדו.
 אותו. ומשקה מאכיל היה שיצאו ולאחר אסרו.לעיניהם
 רעב אם נ( שכדטב בעבור יוסף רצון דדה שכה תאמרואפשר
 יוסף כן אם מים. השקהו צמא ואם לחם האכילהו,2תאך
 חותה אתה נחלים כי כתוב דוי כך. עשה איך צדיקשהוא
 מתכוון. היה לכך שיונחש ח"ו אלא לך. ישלם וה' רחשועל
 דועדג עושה. דוה הוא נם כן ! לאח? כאישאלא
 בלבדו עמו ולא אחר. באופן ולא באחוהעמו
 את וימלאו יוסף ויט שכחוב כמו אחיו. כל עםאלא

 רבי פתח י( באחוה. עמהם להתנרג בשביל וט'. ברכ14הם
 לה' גףה רע אשלמה תאמר אל ס( כתוב ואמרשמעון
 וכל אחיו עם יוסף של הענין זה כל וראה ביא לך.ויושע
 דרכיה כל אנטע רערת אלא נצרך. למה האלה עניניםשאר
 מודות בו שאין בדצרה דבר לך ואין קדושים.דרכים
 אל בהם לדושקזק לאנשים ודרכים וקדושים.עליונים
 לך אין רע. לך ששילם לזה אפילו רע. אשלמהתאמר
 ץושע 'לה' קוה אלא לך. ששילם רע תחת רע לולשלם
 לשלם רצה שלא הצדיק. ביוסף ביארו דכתוב וזהלך.
 לפי לך. ויושע 4ה' קוה בידו. ,2נפלו בשעה לאחיורע

 האלדךם את וחיו עשו זאת שכתוב אלהים. ירא היהשדצא
 : הוא ברוך להקיוש סצפה תמיד היה הוא ירא.אני

 ף יוסי א'ר יטף. מת הובא מ הע2רם דייראדי(
 בדרכי מבינים ואין יודעים שאין לאנשיםלהם

 דין מרם לתבוע יבוא שהקב*ה בשעה להם וידצעורה.
 מעי2~יהם מכל חשבון לתת ונפש לטף ויקים מעשיהם.על
 דוא. הדין יום ההוא ץום דבות. מן הנפש  2טעפרדמרם
 שבזמן לפי עומדים. הרין ובעיי פתחקים שהספריםיום

 יוסף סכי 6י . מיס ססקסו 5מ6 661 )מס ס6כי)סושג6ך
 מותס 6תס נמ)יס כי כפיכ וס6 סכי. עכיו סיכי זכ6סו6יסו
 ומייס. ס61 )סכי ועסף מ'1 6)6 )ך. יס)ס וס' ר6סוע)
 עמי? 6תגסנ . ע3יו סוס גמי סכי )6מוי גס ככר6)6

 כ)מוווי עיויס 1)6 . 6מר6 כנווג6 א6כ6תוס
 5ת וית)16 יוסף וי5ו וכתיכ כמס . 6מוי כ) מס6)6
 ר3י סתמ י( 63מוס עמסון ל6גסנ6 כנין ונו' כרכ)יסס
 )ס' קו? רע 6ס)מס ת6מר 6ל ס( כתיכ ו6מרסמעון
 סגי וכ) 6מוי עס ויוסף ד6 כ) מזי ת6 )ד.ויוסע

 6) כסו.. )6תתקפ6 גם6 )3גי ומורמין וקדיסין.ע)6ין צ:ף 6ל )ו)מ)ס6כ16ית6יש4:2נ,ן6"ג,,6י?ג
 6ית )6 כיסין. )יס ו6ס)ימו )מ16 6פי)ו רע 5ם)יוסתחמר
 ויוסע )ס' קוס 6)6 )יס דם)ימו 3ין6 ססו6 מ)ף כיס6 )6ס)מ6)יס
 )6:)ת6 כע6 ו)6 זכ6ס. כיוסף 6וקמוס קר6 וס6'לך.
 כנין לך ויוסע )ס' קוס כיןו' וגפ)ו כסעת6 )6מ1'כיס6
 .ס6)סיס 6ת ומיו עסו ז6ת וכת'כ )קכ'ס. ומע סוסוסו6
 סוח כריך לקווס6 ממכס סוס תויר 6'סו . 'ר66ג'

 וו: יוסע 6"ר יומ כית סוכ6ו כי ס6גסיס וייראוי(
 ויג6 צון )מתנע ייתי וקכ*ס כמעת6 ),ן י1יו6ורייתח.

 עוכויסון מכ) מוסכגה )תיסכ וגפס6 נוס6 1'קוס טוכויסון.ע)
 'ומ6 'ומ6 1?ס61 נופ6 מן גפס6 'תפרסון למעו

 וו'~
 6'סו

 וססו6 כגין . קיימין וויג6 ומ6יגון פתימן וספריןי1מ6
זנוג6

 סור סורו ככור 3יס וכת'כ ויוסף דמז)יס כנווג6סור
 סתטון 6ת ח6תם ויקח וע"ו 6יסו סור דסמטון ומז)'ס)ו
 כו ו)וי ד:תטון 3נין ד)וי כסויס 'קערנ ד)6כנין

 . )קסרנח יכ)י תרווייסומתחכרן
 6*ר . )עיגיסס 16ת1 ו'6סור סתעון הת מהתס דיקדק6(

 עמיס ):ת:ון )מיס3 יוסף ממח מס וכיסתעון
 וססו6 6'סווויג6 פתימת" סמעון 6תך ככ) יוסף 6תר מ)6 מ6מוסייתיר

 סעת"
 סתעון ד6מי )נ3ייסו ממ63 ו6זי))6

 3ע) סגס 6היו 6) 6יס ויממרו סס*ו כויג6 כקומית6פתמ

 י6. 97 ו( ג פסג' ס( לג 7ף 7( ג-ס מ:(' נ( ר ס ג( סנ שז 6"-. 6( מקומותמראה
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 מתרגסין כייסוי 1כ) ,כן 5יס )כסכ6 כקיומיס טפם קיימ6זתג6
 651 וסמי6 65161 נופ6 מן 6תסרס6 וכסמת56נכיס

5סס"
 תר , טודר1%"ו" צ

 5'ס 6כעי כך ס)ין '
 )6תרקכ6 "רע6 תמות )יס ע")'ן ךק6 דנו)כח כדיג6ד"קוס יות" סס1ח קמיס )חדכרח יוחה כ) י5ריס 65רנז56כ"ג

 סוכ י5ר 6דס ירניז )עו)ס ותגן מגי: 6תסרס6וגממת6
 מניס "זי5 6י חכת-יס ויסתד) סרע י5רע)
 )תכר6 מ)ס )ך לית דס6 63וריית6 ימתד) 5"1 ו6יי6ות
 'דכ4 ),1 ו6י מועכ 16,) 6' . 6וריית6 6)6 0רעי5ר

 :61 ך" דס6 )6סתכ)ח 6ית 0כ6 5יס 5ת3ר6 כנין דמות6 'ומ56יס
 תתכר סקות ת)16 וכי . סמות מ)6ה סו6 ודח סרעי5ר
 ו6בת-ע 0וי גם" דכג' קעו65 6יסו 1ס6 . דמות6 יומ6מקמי
 גם6 )כגי )ון 6סע' כך וכגין די)יס סו6דחדוס
 דידכר ד6תמך מ6י וד6י 655 5ד6 )ון 65מסכ6 3ניןתד'ר
 כנין סו6 סכ' וד6' דמות6 יומ6 0סו6 3*ג)יס

 63תר 6)6 סרי6 65 סרם '5ר דס6 . דכ*ג )כ6דמת:ך
 רוח6 56כמ וכד דרומ6 וגסות6 דחמר6 מדו6ד6סתכח
 כעי ו3נ*ג . 3סדיס סרי6 1)6 מגיס 6תסרס כדיןתכיר6
 5'ס 6וי5 ו6יסו נוסיס ויתכר ומות6 'ומ6 5יס)6דכר6
 סרע וי5ר ד6וריית6 מדוס כעי עוכ י5ר מ1ית6
 גס כר כעי יכנ"כ דרוח6 וגסות6 וגי6ופין דממר6מדוס
 'ומ6 דדיג6 'ומ6 ר63 יומ6 מססו6 תדיר)6רנ61

דמיס3ג"
 דכסרן עוכדוי 656 ע5'ט )6נג6 35"כ 5יס ד)ית

 סעת6 3סס'6 ע5יס דיגיגו כנין ע)מ6. כס6י עכידד6'סו
 כ)סו ומס . יוסף 3ית סוכ6ו כי ס6גסיס וייר16 מ1ית6
 5כית6 5ון ד6('ת' עולימ6 וחד . תקיסין כל0ו ני3ריןסוי

 כמס 6חת ע)ד)דיג6
 ק

 5נ*ג 5'ס נעיננ"כ
 רוח5גיס. כיס וימוי 3קכ"ס כיס )6תתקס6 ע5מ6 3ס6י)16דסר6
 תקיף ס6 ס)ימת6 כת'וכת6 'סדר 6י מעי ד6יסוד6ע"נ
 . מעח )6 כ6י5ו 3ףכ"ס 3יס ויתתקף6יסו

 י'ועיסוץ) כג'ו:6)מפס3)6ז
 דח5'1

 4מעו: 3:ן כ))סף ת
 עעיו6 מ6י כ)). חיל6 )'ס 1)ית )כיס מת:ריןד3"ג
 )6תתקפ6 חי65 5יס ולית עעיס "תכר עונ יגר ססו6דס6
 ולך סיר6 ס6ים מי "( כתי3 ד6 וע) . י5ס"ר סטו6ע)

 ד)63 תכיר6 ד6יגון דכידוי. מסוכין סיר6 .ס)3כ
 קכ"ס 6תסרע דרין )כ-ס חוי ות6 כסךכר
 ו6תחכ),סוז

 פר'ע
 5דר66ונ"וה מדר6ז

 :סיק :מ6 ,ן"
 ו

 חו63 וססו6 ו"5עריך כ6תר ד'ג6 וסרי . ד6תסרםעד

"סו.י )6ת סעת6 דהכתכח עךיכי)בע%,,סו

 6יר ונו'. 6מו כן "חיו כג'מין 6ת ויר5 ע'ג'ו רישאכ( - יוסף 3יתסי63ו כי ס6גסיס וחר6ו ד6 ג5 ונו' ?ותם 5')ס ו%ת%
 3יס טוס ד6מיס דדיוקג6 6מו 3ן מ6יחיי6

 . 6מו כן כתי3 כג"כ דרה) )די,קגח דיוקגיס דמ'וסוס
 יוססט6ת'3גימין. ויר6 3קדתית6 כתיכ ס6 6מר יוסיר3י

סכ6

 רועשיפ איבריו 1כ4 1כ1 לנשכו במעמרו הנחש עומדהרוא
 ואין ימשומטת 1ה41כת הנוף. מן נפררה והנשמהבקרבי.
 וי אותה. מעלין סקום ולאיזה הלד ררה לאיזהיוועק
 ל1 נצרך לפיכך הזא. ונאלה רוגז של יום ההיא.ליום
 ההוא יום להזכירו יום. בכל הרע יצרו להרניזלאדם
 להרקב. הארץ תחת לנופו שיכניט הטלך. בדיןשיעמר
 הטוב יצר ארם ירניו לעולם ולמרנו ממנו. תפררוהנשמה

 ממנו הולך אם להרחיקו. אחריו וישהדל דרע יצרעל
 לשכר רבר לך שאין בתורה. ישתרל לא ואם מוב.הרי
 יזכירו לא ואם מומב. ממנו הלך אם התורה. אלא הרעיצר
 הוא וה שדרי להבין. יש כאן לשברו. כרי המיההיום
 גשבר דגצת מלאך וכי המות. מלאך הוא וזה הרעיצר
 ומשסע האנשים. את דג~מית הוא והרי דגיתה. יוםמפני
 לאנשרם מפתה הוא וה ובשביל ש4 חרוה היאשזאת
 שיזכיר שאמרו מה וראי אלא למיתה. להמשיכם כריתמיר
 וה שעשי בשביל הוא. נך ודאי דגיהה. יום הארםלו

 במקץם אלא עערה אינו היצה"ר שהרי הארם. לבנשבר
 רוח מהבא וכאשר הרוח. ונמות חן של שמחהשנמצאת
 צריך ולפיכך עמג שערה ואיט ממנו נפרר הוא אונשבר
 לן. הולך והוא נשבר טפו ויהיה דמיתה. יוםלהזכירו
 ויצה*ר תורה. של לשמחה צריך הג~וב יצר וראהבוא

 האדם צריך ולפיכך דווח. גסות וניאוף יין שללשמחה
 עם הרין יום שהוא ההוא. הטרא יום מן תמירלפחר

 הגוובים מעשיו אלא עליו להנן מה לארם לו שאיןהחשבון.
 הריא. בשעה עליו שעים בשביל העולם. בזה עושהשהוא
 כאן מה יומף. בית הובאו ני האנשים ויראו וראהבוא

 לבית שהביאם אחר ונער תקיפים. כלם נבורים היושכלם
 האים מן לתבוע הקב"ה יבוא כאשר מפחרים. היויוסף
 לארם לו נצרך לפיכך וכסה. כמה אחת על וחשבוןרין

 במחוט. בו וישים בהקב'ה בו להתחזק העולם. בוהלהזדו
 תקיף דרי שלמה בתשובה יחזור אם חומא שהיהשאע"פ
 חמא. לא כאילו הקב"ה בכח ויתחזק התשובה. בכחהוא
 מפחרים. היו עסף עיבת על שחמאו לפי השבמיםשהרי

 שחמאי לפי . כלל מפחרים היו לא חמאו לאשאלמלא
 מה. מפני כלל. כח לו ואין לבי את משבריםהארם
 להתנבר כח לו ואין עמו. נשבר שלו דג~וב יצרשררי
 ורך הירא האיש מי "( כתוב זה 1על שלו. הרע יצרעל

 שביית שדם שביז-1. החטאים מן שמתירא הייטהלבב.
 דקב"ה נפרע רורות לכמה וראה ובוא הארם. שלהלב
 הקב'ה מיפני נאבר לא שהרי השבטים. של דחטאיםמאוהן
 תמיד לפניו עוסר והרין ';", לחר מדור :פרענלום.
 של העון הה שנצרך.. במקום הדין ושורה שנפרע.ער

 לא שלמעלה שהרין לפי אחר. לזסן קהם דיההשבטים
 מדם* ופרע להפרע זמן שמצא ער עלידג. לשלומיכול

 תמיך. מפחד הוא בירו עבירות שיש מי כלולפיכך
 נ4 האנשים וייראו כן ועל וט'. ויומם לילה ופחדתכמש"כ

 : יוסף ביתהזבאו
 א'ר עו'. אמו בן אחיו בנימין אה וירא עינע ץשאנ(

 בו דץתה אמו שצורת אמו. בן מרוחייא
 אמו. בן כהוב לפיכך רחל. לצורת צורתו רומהוד4תה
 בנימין. את אתם יסף וירא חחלה כתיב הרי אמר יוסירבי
 ראוה איח אחיו. בנימין את וקיא עיניו ץשא כהובועתה

 : ר3 דף 3( כ' ד3ריס 6( מקומותמראה

 הזהרדו
 ו טלכות ר~יוני עשועז של בנלגול לעולמ אח*כ נאו שהשבטיח כירוע 1ג6[ : המות יהמלאר היצה'י השטו זהוט



 הזהוישון מקץזהר קודשלשון52ן
 הוא ופחלקו לבנימין הקודש ברוח שראה אלא כאן.חדשה
 השכינה. תשכן יהודה ושל בנימץ של ובחלקו בארץעמהם
 דפקדש. יבנה שלדם שבחלק ובנימין ליהורה להם ראהבי
 עמדם. אותו שיאה בנימין. את אתם יוסף ויראחהו
 כתוב מה אם. בן אחע בנימין את וירא עיניוישא כאן אף דדצא. בחלק עמדם ראה לא אחידם שהואויוסף
 ויבקש אודו אל רחמיי נכמרו כי יוסף וימהראחריג
 כאשר חוקיה א'ר 6( .. שמה ויבך החדרה ךבא ,;נןלבכות
 ד5קומווע אוהן בכל עכנמה השכעה באה המקרשנחרב
 מדורה בא על בוכה ודעתה בתחלה. בדם מעעהשהיה
 ווישידים הצדיקים אותן כל ועל בנלות.  שהלכי ישראלועל
 ברמה י ה' אמר בה כ( שכתוב כציין. עאבדו. שםשהיו
 מעפר ישראל לכמטת לה לדקים דקב*ה ועהיד ..תו' פבבי ק1לך כצעי ה' אטר כה לה אמר שהקב"הביאיו והדי .. בניה על מבכה רחל תמרורים בכי נהינשמע
 ובתדצע*ם יבואו בבכי י( וכתוב הו/ ת8לתי בביתדפמחתים קדשי הר אל ודביאו!עים נ( כמש'כ בכל. העולםולשמח

 !אובילם
 אלעזי רבי הצטוריהם. המה שלש העשים שיהבקר
 מפני ונשלחו. דלכו הם אם לעייד יש כאן אסרי
 ולקחת שכתוב לפי אלא וחם4ריהם. המה בתורה נכתב5ה

 שאמרה כמו וחסוריהם המה נ9אשרו שלא וחמירקהם.דגוה שלדי וראנשים כתוב לפיכך דסורינו. ואת לעבדיםשתט
 תן/ חמחרו את ויחבש בב9- אברדם זישכם ואסרפתח
 'גט זכוהו 5הם שןעמד מאיר דךה אברהם וטל דךצאבקר
 מן עיוולו בשלום ודלכו להם. עסדה אברהם של זכותוט

 מדם. יהפרע הדין עליהם עמד השעק שבשתה לפיהדץ.
  ונשתלחו עי*הם. דצינה אבררם של הדצא ב9א שזכותרק
 בוא ,טמע1ן א"ר . הדצא בזנק עליהם שלפ שלא הדיןק

 דרבה העולם( קל כנפיו ופרש דיילה שבא בשעהחראה
 והרבה בטלם. ולשלם לצ*צע מוכנים הדין הארת יט5שרים
 על וש~מים למעיהם ידדים בכמה נתעוררים הדיןטכעי
 שולכים. ואין מטעלקים כלם הביי שמאיר כעןהעולם.
 הדין ממזני אלה של~י. ווהאנשים ,ני, אברהם שלהביי זה א1ר. הביי כש'9 לכקומו. יכנם חוור ואחד אחדוכל

 הבאים המשפמ שרי היט וחפוריהם. דוטה בלילה.ששלמי

 סוס זמ%קיס 5כגיתין זקוזס6 כרוח6 מת6 656 .סכ"
 . סכיגת6 תסרי ויסוזס זכנימין וכהי5קי: . כ"רע6עתסין
 . מקזס6 סוס זכחו5קסון וככימין 5'סוזס 5'ס ממ6דס6
 . עמסון חמ6 5יס כגיתין 6ת 6תט יוסף ויר6 סו6וז"
 כתינ ת6' "תו נן *'ו כג'תין 6ת ויר6 עיניוויס, סכש "וף מו5ק". כססו6 עמסון חמ6 65 "חוס זסוסויוסף
 ויכקס "מיו 56 רחת'ו גכתרו כי יוסף יימסרנתריס
 כז מזקיס 6'ר 6( סמס. ויכך סמזרס ויכ6 1;כ,5ככית
 מקזס66תחרכ

 סכיגת"
 6תרין 6'גון ככ5 וס5'קת "תקת

 תזורס כית ע5 ככת יסית כקזמית6 כסו תזירסזסיס
 ז"%ו יסר"5וע5

 כנ5ית"
 וחסיזי 5זיקי "יגון כ5 וע5

 כרמס קיל ס' 6תל כס כ( זכת'כ מג5ן ו6ת6כיזו תתןזסוו
 וס6 .. כגיס ע5 תככס רמ5 תתריריס ככי גסיגסתע
 מככי קיך מגע' ס' "מר כס 05 6תר זקכ*ס"וקיתג6

 יסר56 לכגסת 05 65וקמ6 קכ*ס וזהין .ונו'
 נכ65. ע5ת%6מחזי תעסר"

 כז*"
 מ0 ו6סתזרו %6י סוו "י6יגע י6סתכ65 מית סכ6"מר 56עזר רכי . ומתוריסס סמס ס5מו 1ס*סים 6יהבמר -"יכ'5ס וכתמגוג'ס יכ161 כככ' ד( וכתיכ . וגו' תפ5תי ככיתוסתמתיס קזסי סר 56 וסני6ות'ס נ(

 5תכתכ5ן
 כחוריית"

 ו5קחת זכתיכ ננין "5א וחתוריסס. סתס
 סלמר %1גסיס כנ*כ מתיריגו. י6ת 5עכזיס"!תגו
 כזק6מרו. ומתוריסין 6יגון יסת6רון ז65 כנין ומתוריסס.סתס
 . ונו' ממורו "ת ו"הכס ככקר 6נרסס ויסכס משתרפתמ
 וגנ( כוכותיס עלייסו 5קיימ6 גסיר סוס ז6נרסס כנךססו"
 זססי" נמןזינ". תן ו"סתזינו נס5ס 15161 ע5ייסו קיימ6 ז*רסס זכות6כזין

 מגייסו. 5התסרע6 זיג6 ע5ייסו קיית6 סעתח
כר

 דסס" זזכו~
 ו6סת5חו . ע5ייסו 6גין ז6נרסס נקר

 ת6 סמעון ""ר זמגי.. כססו6 עלייסו ס5יס ז5" זיג6תן
 כסעת6חז'

 ז5'5'"
 כמ0 . ע5מ6 ע5 נזפי' ופרס ע"5

 5גפק" ~ת'גין ססיריןנרדיני
 וכמס כעלץ6. ו5ס5עח:

 על וס5עי 5זגייסו ססרין ככמ: מתערין ז'ניןמ"רי
 . ס5סי 651 תסתלקי כ5סו וגסיר 5פר6 זחתי כיון .על%
 ז* 6ור סכקר כז"ח 5"תריס ותנ 5זהתיס עה5 ומז מזוכ5

 . ככגפיס ותרס6 5זקס סתס סנוי יר"י )כס וזרמסס( בכנפיה. ומרפא צדגה שמש שמי יראי לכם 1זרחהס(
 סתס6 ססו6 5יסר56 5ון 5"גסר6 קכ"ס זמין מחת6 ההוא שסש לישיאל להאיר דקב"ה עתיד וראהבוא

 וכססי6 . "ורס מרסטיס ייתגעי( מלם. יהרנאי ההוא ובשמש אורם.. מרשעים ויכנעי( כת"ז זע5מ". רסיעי תקת' ע5ת6 ז5תכרי כיית6זנגיז כם"ש העולם. רטעי מפני העולם ונברא ביום9בנזה
 כ5סו יתסון סתס"

 כזמג" זס"כנין וכמה חגרים כסה מהעפר. ישראל בן2י שיקימו שבזמןלפי
 וכת0 הנרין כתס . תעפר6 יסר"5 ז'קומון

 סותיןסומים
 5*ת 6יונ ו( ג' מ)6כ' ס( )"6 ירפי' 7( )"ו יסע. נ( ל6 יומ.' ט ינ. ע ט טקומותמראה

 ןקןזץך,יי

 של הזנוח 9פ חייט וחטריהם המה ווהו ,נג( - ושממה ושאיה שטה סלשון שמה ויבך ו!הו ביהמ.ק של ההורבן שראה ע4 בכהגנן
 . החסד מרת מדתו היינו אברהם שי ג9- ]נ7[ : חמורו את יחבש אצ6 שכ18ב אנינואברהם
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 ססו6 יתגסיר וכדין ככגפי0 ותרפ, וכתיכ . 03י6תס6ס סתס6 6100 לון יג0יר קכ": יכדין . כ0ק יסוןסותין
 ועתין 6טוותק יס6 )יסר6) ע)ת6 סייסי ע7 ע)ת6 תכהיפיסמס6
 6ז "י כתיכ ת6י )יסר56 6כ) יתוקדון כיס פכו'סטכדי
 5דקך )פגיך וס)ך ת5תמ זוסרס 61רוכתך 16רך כפואהי3קע

 ו6תן: 6תן לפעס ס' כרוך י6ספך ס'כטד

 דיעא ושמש הקב'ה להם יאיר יאז בהם. יהטסזסים
 שמש יאיר ואז בכנפיה. ומרפא שכתוב בה,לרפאותם

 ורעסיס רפואה, תהיה לישראל סוצ. עד העולם מסוףההוא
 "ז 6, כתוב מד לישראל אבל בה. ישרפו עכו'םעזברי
 צרקך לפניך יהלך תצמח סהרה וארוכהך אורך כשחריבקע

 צ ואמן אמן לעולם ה' ברוך יאספך. ה'כבוד

 ויגשפרשת
 פתמ יסתס רכי . 6דגי ס ה6תר יטס 46 ר4נשק

 יסיזס ד6 . גועדו סתלכיס סגס כי נ(4שתר
 כד6 ד6 61תקריט מ)כש דתרווייסו כניןהוסף

 )6תוגמ"
 ת-11ייט

 פרכ יטס . כגגיתין כיס 6תערכ ד*טשס כניןכמד6
 ע) פתיס " )6תטכמשדיוסף 6תקריכ וע*ד ד6תי וכפלת6 פ5ת6 כס6י כיס ד"כיי)גכיס

 כגדף )תהוי דל, דכגיתין עסק"
 ת'ד' 6עדכט 6גכי כד"6 . ד6תי ו3ע)ת6ע)64

 0גס כ' ופ"ד ד6תי. יכפ)ת6 ע)ת6 כ%י גותש.כ) )ך ומס6ת. )פ:יך וס5נתיו ")יך סכ'"ותיו )6 6ספכקסט
 ד6 1"טרניזי כמד6 6תרניוו . ימדו עכר1 טעחסתלכיס
 גכס)1 תתסו כן ר6ו סתס כתוכ ת: דכ:'יע כניגיסכד6
 כיילדס מיל . תת, דס.1 6יגק )כ) סס. "מותם רעד*גתפט
 דס6 דגכ.תין כניגיס וכל6 %1תקס55נ )קע!6 דמלין דסטכמן
 ת6כיי. ו6ת"כיד דיטוס כניגיס 6זדכןיוסף

 וססת"
 3יס מתערכ

 עעת6 %י . י0ודס 6לט יינס "תר 6)גטר ר3י ..יסזיס 56ז וינס כך יכנין ית6כיי. ד)6 וד%יככג'עע
 ערכ פכדך כי כד"6 ערכ. ד6יט 56עריך ?סכי כניןיסיזס
 56ער.כ1 סכי הוסף יסודס דתל0 ורז6 סיצר.6ת

 161 ת5ף 6יסז יסודס . 5דיק 6.סו דיוסף כנין .כמד6 )6תקרכ"
 ד6תקריט דלסון דקורכ6 כנין . יסודס 6)י1 וינס ד16פ)
 . סכפין לכלסו ס)ת6 נרס . לעלת6 ע3ין כתס נרסכמו6
 . דיליס רומ6ז6הייס ).עקכ נרס . כיגייסו ס)%נרס
 זד6 ק"ט ז6וט) 6כיסס יעקכ רומ ות%כד*6

 סערין ככ)סי 56עריך ד6עס
 )עי)"

 ותת6

 6ת6י וכי . יינסו 6לי ג6 נסו 6ט1 56 "סף ד'אמרח
 6)6 . נכיס כטו קריכין וס6 )סזכ~י

 כתלכו ליס דמתו ת1011 6מיכס יוסף שי וון ד6תרכספת6
 ז6 כנין ד6 ת)כו יוס4 6תר .פל6ס

 רוההג"
 . )יס

 ז6 6תר זמייס קיית6 ס6י )ס1 ד6מזי וינסו 6לי ג6נסו
 ח6ן ה1)יפג6 מכ6ן . )0 זגערית כנין ד6 תלכו לינרתת
 . תכעז תג)ן . )יס 6תגערת מלכו קיית6 6ת )ס6יוגעיר
 '5רי0 )'ס תקערנ דסוס סכקר. עד סככי ס' % ס(דכתיכ
 זכס כנ"כ כרית )%י וגעיר 16ת6ס ד16תי *פד

 תסיממ ות)כ6 תלכין. ס6ר כ) ע5 ס)יעין מניסדגפנף
 גסת"ז6תקרי

 ע) ככ0 וכגיתין ויכך 6מיו כגיחין 615רי פן רינשלי( זקכ"ס
 טקדס פ) זככס 16קתוס 60 י5מק 6*ר615ף1.

 מק-ס6 כי ד6 ט6ר .. סגי תקדס 1ע)ר6סון
ז6י0ו זלתת"

 פתח יהורה רבי אדני. בי ראנצר ירידה אליז ןיבשנ(
 שנ"שם להתוכח בזה זה ונתקרבו מלכים ששניהם לפייוטף. יהודה טה טידו. דגפיכים דנה בי נ(ואסר

 ערב .דף' בנימין. על ערב עצמו עשה שיהורה לפייחרי.
 ננש כן 4על הבא. ובשלם הוה בשלם זליו אבטאצל
 בנרה יהיה שלא בנימין. רבר על עמו להתוכח *סףלפני
 יך וחמאתי לפניד והצנתיו אליך הכי*יתט לא אםתבקשנו סירי אערבפ אנכי כם-ש הבא. ובעורם היהבעולם
 דגה כי ילכך הבא, ובע1רם הזה בע:לם . ירסיםכל

 אק זה חהכעיסו יחדו רנזו טתרו. עברו פעדוהמלכים
 נבהלו תמדי כן ראו הסה כתוב. מה בנימין. בשנילזה

 ביילדה, חל שם, שהט אווץ לכל שם. אחותס דערהנחפזו
 שהרי בניכףן. בשביל והכל וו~רו7. להינ יראים שהיולפי
 על ערב ועתה מאביו. עאבד טןדה בפקודת נמכריוקף
 אליו ינש זה ובשביל נאבר. טיה שלא עתיראבנימין
 מה מפני יועדה. אמו ועש אמר אלעזר דביטעדה.
 ערב ענדך כי בם'ש ערב. הוא כי נצרך שכך לפיטידה.
 להתקיב נצרכו בך ויוסף שיהודה הרבר תדד דנער.את

 לפי ו4נשטיזדה. בן*
 ק

 ךקרבו שלהם טיבות
 רחצבטים. לכל שלים נרמה לעולם. %בות במה נרמהיהדו
 שלו. רוח שנתלים ריעקב נרמה ביניהם. ש4םנרמה
 וה של התייבות ולכן אביהם. יעקב רוח ותחיבמש'כ
 : ול0פה למעלה הצדדים בכל נצרכה זעם

 למה וכי הנשף. אלי נא נשי ארוו אל יטף דיאמרד(
 אלא אשיו. עסדו ויובים והרי להםקרא

 במלכות ו*ראווי תבטז. אחיכם יוסף אני להם שאטיבשעה
 רה. הרטשהי זה בו8ביל הזאת מלכות יוסף אמרהעליינה.

 זאת אמי מילה. ברית להם שדראה יינשו. אלי נאנשו
 נף ימדנו מכאן הברית. שנמרתי לפי זו מ5וכה מנרמה
 מבעז, מנין לו. שצירה מלטת הבריה אות נוםרשדוא
 יצרו. לו טסית שריה הנקי. עד שכבי ה' חי 0(שכתוב
 זכה ל8יבך הברית. 4זה פמר והיה שבועה שנשבעער

 רסורח ומלך מלכים. שאר כל על נושלים מלכים ממפשרצאו

 17 י" ז"י":'וי:'"""אקנןנים'ק י. ,יפל'(

 זה צואר .. שגי מקדש ועלראשון
 ו"-

-  

 שלסמו.
שדצח

 לע. 7ן 1( נ' רה ס( ינ ט 7( ט-" ט.ס נ( ל1, 17 0 למ יטי, * סקוטאפ-אה

 הזהרזיו

 לשןל8ש 18ג כל שפן מבא אלה שתי ובההקרגות חמלכות מדת ננר ההודה צדיק. יסוד מדת גגד הוא יאף*
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 צואר מה להגוף. הצואר כמו יופי של בתקון עימרשיצא
 היופי הוא המקדש בית נם כן הגוף. כל של היופיהוא
 תלוים. עליו האשה תכשומי כ4 צאר מה . העולם כלשל
 והרי שרוים. ובו תלוים בו העולם תקוני כל ביהמ"קכך

 שהוא ביהם'ק על נרדפנו. צואריע על "% שכתובביארו
 ב' לבנותי ינענו נרדפנו, העולם כל של והיופיהצואר
 %א ונחרב לנו הניחו לא שהרי לנו, הונח ולאפעמים

 עמו, נכרת הניף כל שנכרת כיון צואר מה אה.כ.יב,
 כן גם העולם כל ונחשך, נכרת שהא כיון ביהם*ק נםכן

 ]נן וכוכבים ארץ שמים ולא הו*מש מאיר ואיןנחשך.
 על בכה זה על שבכה ולאחר זה, על יוסף בכהלפיכך
 נלו השבמים כל ביהם"ק נחרב שכאשר שינלו.השבמים

 ויבך אחיו לכל וינשק זש'כ האומות, בין ונתפזרומיר
 המקרש בית על בכה. הכל על ודאי, עליהםעליהם.
 בגלות שהנלו השבטים עשרת אחיו ועל פעסים, שנישנחרב

 כתוב %א אתו, אחיו דברו כן ואחרי האימוה.ונתפזרובין
 והם הקודש. רוח בו שנצנצה כיון בכה היא שהריויבבו.

 הקורש. רוח עליהם שרתה שלא בבולא

 נכספה ג( ואמר פתח אבא רבי פרעה. בית נשמעוהקל
 אל ירננו ובשרי לבי ה' לחצדות נפשי כלתהונם

 רבונו. לפני תפלתו שמתפלל אדם כל וראה בוא חי,אל
 תפלתו ולהתפלל ויום. יום בכל ברבות לו להקדיםצריך
 ימין במדת להתדבק בשחרית הנצדך. בזמן רבונולפני
 וקפלה ]נן שמאל במדת להתדבק במנחה הקב:ה.של

 לו נצרך ]ד[ רבונו לפני תפלתו שמהפלל מי ובי*ינובו.ו להתדבק בשביל ויום. יום בכל לאדם* נצרךובקשה
 אין בתפלתי קולו שמשמיע ומי ב21פלתו. קולו ישמ.עשלא

 הנשצשע. קול היא אין שהתפלה מה.לפי מפני נשמעת.הפלתו
 זה תפלה. היא ומה תפלה. הוא אין שנשמע ההואשהקול
 הנשמע. קול הוא ואיזה הנשמע. בקול התולה אחרקול
 ההוא קל זה בו התולה קול בתו"ו. שהוא ההוא קולזה
 קולו להשמיע לאדם לו נצרך לא ולפיכך ]ס[ וא*וכלא

 נשמע. שאינו ההוא בקול בלחש להתפלל אלאכתפלתו.
 נשמע. והקל וסימנך תמיד. שמתקבלת התפלה ה"שוזאת
 שכתוב בלחש. התפלה הטש זאת נשמע. וא"ו בלאקל

 מקבלה. שהקב'ה התפלה היא זאת ישמע. לא וקולהבחנה
 היחוד וליחד הראוי, חשתקון והכתה הרצון עם היאבאשר
 על רמז זה פרעה. בית " יום בכל כראוי רבונושל

 וכל האורות כל ממע ונושלו שנחשפו הביתלמעלה.
 : נתגלה מושם נעלם שהיה מה וכל ]י[המנורות

 אלעזר א"ר פרעה, פי על עגלות יוסף להםדיו:ןנ(
 ערופה. ענלה על ליעקב יופף לו מדמז הי'רכח

 באה היא הרי ערופה וענלה ממע. נפרד ההוא בפרקכי
 יוסף וראה ובא הכהי מי נודע ולא הרת. שעמצאעי

 והיה נש"ח. אכייק ובלי לויה בלי מאביו. נפרדכאור

 %15 תס . )גופ6 כקד)6 דספירו כתקוג6 ק6יסד6יסו
 ספיוז 6'סו תקדס6 כ' גתי סכ' נופ6. דכ) ססירו6'סו
דכ)

 . ת)"ן כיס דחתת6 תקוג'ן כ) 615- תס .. ע)ת"
 ד6יסו תקדס6 כ' ע) 1 לוסיגו ע)6(6לקתוס
 תרין )יס )קכג' יגעגו . נרדטנו ע)ק6 דכ) וספירו5ו6ר
 ו)6 ו6תחרכ )ן סכקוס )6 דס6 . )גו סוגמ 1)6זנזגין
 עתיס. 6סתגי גוט6 כ) ד6סת5' כיון ל61ר קס )כתר6תכגי
 כ) ו6תחסך 6:ת5' ד6יסו כיון תקדס, כ' נתיסכ'

 גתי סכ' ע)ת"
 ]כ[ וכוככי6 51-ע6 סתי6 ו)6 :תם6 גסיר ו)66תחסך.
 על ככס ד6 ע5 דככס ו)כתר ד6 ע) יוסף 3כס כךכנין
 התג)ו :כטין כ):ו תקדס6 כי 6תחריכ כד דמתנ)יסכעין
 "כך 6מיו )כ) ויגסק סס'ד עתתי6. כיג' ו6תכד-והיד

 ד6תג)ו ?ס:ט'ס עס-ת 6מוי וע) זטג'ן תריןד6תחריכ תקדס" כ' ע) 3כס כ), ע) וד"י ע)יססע)יסס
 כתוכ ו)6 6תו 6חיו ד:רו כן ו6חרי עתנז'" כיניו6תכדרון כנ)ית"

 ו6יגין קדים6. רוח6 כיס דגגגג6 ככס 6'סו דס6ויככו
 קידס, רוח על"סי סר6 ד)6 ככי)"

 גכססס כ( וחתר סתח 6כ6 רכ' פן:ס כ'ת גסמעוהקד
 6) ירגגו וכ:רי )כ' ס' )ח5רות גפס' כ)תסונס

 ט"ייס קרי 5)ית.ס ד5)' כ"; כל חזי ת6 חי6)
 ל),תיס ו)נ)י ויונז6 'ונזה ככ) כרכ6ן )יס )חקדת6 )יס56טריר
 ) )יי2*גננ:ן כית'ג6 )6מן6 כ5סר6 ד6גסריך כזנזג6 נז"ריסקתי

 'ל כ%
 %ויו"נ[

 )6תהחן6 כנין

 )6 5ש רן,.ן~)ות'ס דןט ות6ן כג)ות'ס ק)יס לעסקעד)6

 י6:תיט %)", יי" 6יי6א6 י6ימ"ען)6גנמו( סלז:ע)םמ %יונ""מסת%
 ק) -.סו6 ס6ס(6סקד6

 הסתתע. ד)6 ק)" נססו6 כ)מס )6%ס 6)6כ5)ות'ס
 דכתיכ כם דסיח ל)ית6 סימ ש גסתע 61"1 כ)6ק)

 6)ע~ר 6*ר פיעס פי ע5 ט)ות '.סף )סס ןיר:ןנ(
ן

 . טרופס עג)ס ע) )יעקכ יוסף )יס רתז רתז
 יוסף מזי ות6 )יס קטי) ת6ן חתיידיל ו)6 ק:ו% ד,סוז:חע)
 וסוס "סתדר. 6כעס יכ)6 )ויס 3)מ תמכוי חתפרסכד

 כי 6טר . יוסף סרף ערף יעקכ 6תר וכד . ךסוס תס כי אמר יוסף, מרף מרף "שקב אמר וכאשר שהיה,מה
 דף ג( ט*ד ס תו כ( ס' 6.גס 6( כ2קוכמור2נ2ראו:

%ד ו.רד

4ושש*~1118שש!ניא הזהרדו



 פ8יצנ קודשישון ייגשחץר הזהרלשן
 זסוינ6 ותו 4ס. נריתנ6 ד5ג6 . ס6ו)ס 36) כגי 6)טדז
 ק6 רתז ופשד . )יס וסירג6 )יס סניין ז6מוי,דע
 פ*פ פנ)1ת 6יטן יסוזס לכי 46ל )יס.רתיו
 פרעס סי ע) טנלות יוסף )סם ויפן  דכתיכ . )ון סזרפרפס
 ו6תס עסו ז6ת לויתס ו6תס זכתיכ זת)ס זיוק66*)
 דיוטף יכ-ע . כס*6 כתיכ כך וכנין [1[ דיק156יתס
 סי ע) ענ)ות יוטף )סס ויתן וכנ*כ )1ן.מגי1
 )1ן. דח% פו כת)ס 5תק"ס )6 ויעקכפרעס
 : %יסס יפקכ רוח ותחי הצ' ספנ)ות 6ת וי6וכתיכ

 רום ותחי כקזתית6 סתעון 46ר . 6כיסס יפקכ הםורחמי
 סותפות6 כנין יעקכ. 6וריית6 )י? קוי כקדתית6")6 . חי כני יוסף טד רכ יסר6) יי6תר ולכתו .שקכ

 וססת6 . יוסף 6זדכן כד מרס כססו6 סכינת6ז6;מתסו
 . 6כיסס יפק3 רוח ותחי 6יסש כדין ס)ר4.דסכיגת6

 קיית5 ז6יסי וכתר 1מ[ זסכינת6 ר4 סו6וז6
 זרג6 ז6יסו . )גכס 6תער ז)פי)6 זרנ6 כזיןכקיותח
 6תער )6 ז)עי)6 זדרנ6 תכ6ן 51[זיסר6ל

)עיל"
 חזי ות6 "( . יסר6) וי6תר ו)3תר . כקזתית6 עקכרומ ותמי סכ6 זס6 [י( )תת6 3קזתית6 ז6תער עז

 רא6 תוספת ססו6 יפקכ 6כיז ת%וי יוסף ד%15יזכיון
 ותחי כתיכ ת6י )3תר סכינת6 תניס ו"סת)קת גיס.זסוס
 תוססת דססומ 6)6 סוס תית ?סת6 עז וכי 6כיסס יעקכרוח

 זעל3ונ6 כנין סכיגת6. תגיס ו6סת)קת 3נויס סוט )6ליה"
 זסכיכת6 חתינן % 6תר חיי6 לכי כ( 6כיסס יעקכרוח ותחי וכנ"כ 3קיותיס רומיס סוס ד)6 )יס גרת" 3יסזסוי
 3יס )ית חזוס מרוס.6י כיס ד6ית כ6תר 6)6 כ6תרעכיכו סרי6)6
 זס6 . 6)סיט רוח עליו יתסי סתננן כגנןש וסי'חגנן )י ר%4 ועתס נ( כז"6 . 6תר כססו6 סכינת6 סרי6)6

 זכנין תיעקכ תנ)ן . עליגו 63תר סרי6 )5 וד6יסכינת6
 ז6ת6 כיע תניס. סכינת6 6סת)קת זיוסף ע)יס ע5יכזסוס
 : 36יסס יעק3 רוח ותמי תיז . דיוסף ז3סורס חזוסל"ם

 46ר 131'. ס)י)ס 3תי6ת ייסר6) 6ייש ד'אמרז(
 זכמיס ויז3ח ח~י ת6 כתי3 כת-6תסתעון

 ילמק 36יול6)סי
 3קדתית"

 ס-6)6 )6תער6 3נין 61[
 ס)י)ס. 3תר6ת )יסר6) %סיס וי6תר וכדין . זרמיתו3רז6
 יעקכ וי6תר ס( ס)י)ס. תר6ת ז6יסי זק6תר! זרנ36ס"י
 סטת6 פסיק זתכי תרי 6זכר דם% "תר ככ)סויעקכ
 סת61). סתו6) יעקכ. יטק3 6כרסס. 6נרסס כנוןגנוויי?ו
 פסיק ז)6 תסס תנוסס כר . כנווייסו תעת6 פסיקכ)יטו
 ס)יס 3תר6ס 36רסס 6כרסס סעה6. תתי . כנווייסוסעת6
 . נסיוני כפסר ס)יס זסספ6 . ס)יס )6קדת6ס
 כדגףתית6. 6יסו סוס )6 זססת6 כטוייסו עפפ6 פסיקוכנ*כ
 זסס% . ס)ש )6 גףט6ס ס)ש 3תר6ס יענהיפקכ
 6סת)יס זססת6 ופוז . סכיכת6 פ)ש וסר6פ כעסף6תגסר
 ספתץ נתריסר זשל6 כטע6 . קדי% 6יל%כ41ףפ6
 וכנ*כ . כקות"ן6 סוס זל6 תס ויט פנפיןכסכעין
 תעת6 יססיק ס4ס. % קות% ס)שכתר6ל

 שהיית' ועוד לו. נרמתי אני כי שאלה. אבל בני אלארר
 סרס[ הי' זה ועל אותו. ושלחהי לו וענאים שאחיועדע

 פי על הענלות אוהן הרי יהודה ר' א"ל הרמו. זה*
 פףעה. פי על ענ'לות יופף להם יתן שכתוב שלחן.פרעה
 ואקה עשו. זאת צויתה ואתה שכתוב התבה דקדוקא'ל
 שיומף סאק שנשמע בה"א. כתוב ולפיכך 11[ דוקאטיתה
 ענלוק יוסף להם ויתן כתוב ולפיכך הענלות. מפרעהתבע
 אוהן. שראה עד בדבר האסין לא ויעקב  פרעה.ע'פ

 ו אביהם יעקב רוח ותחי וט' הע~ות את ויראשכהוב

 רוח ותחי שמעת.בתחלה א'ר אבלם. קקב רמדרנחי
 חי. כני יוקו זד רב ישראל ויאסר ח4ח*כיעקב.

 השוקפתע בשביל יעקב. דהורה לו ייאה בתחלהאלא
 ועתה עסף. נטכר כאשר דדצא בחרם דהשנינהשהשיעתפו
 אבההם. יעקב רוח עיד או החרם. מן עלתהשהשכינה

 השכינה שעסדה ולאמך 1ח[ הושכעה סוד ריא יעקב רהץוזה
 רגצררנה שהיא אליה. נתעורר שלמעלה סדרנה אבקעם

 סתעורד אין העליעה שסדרנה מכאן [ע[ ישראלץצגך8ת
 ראה וטא "( ישראל. ויאמי אחיב תחלה. יעקברוח ותחי כאן שריי יי[ לממה תחלה שנתעורר ערלמעלה
 הרוח תוספה זה יעקב אבד מאבע. יופו* שנאבדכיון
 ותחי בתוב מה אח4ב השכינה. ססנו ומשתלקה לו.שדרה
 תוספת שזה אלא מת. היה עתה עד וכי אביהם. יעקברוח
 שהעצבות לפי השכעה. ממנו פסתלקה בוצכו היה לאהרוח
 שהשכינה נראה רוי אמר חתא רבי נ( אביהם. יעקברוח ותחי יפיכך ט. מתקיים רוחו היה שלא ל1 נרמהשלו
 שסחה שם 4ון אמ שסחה. במקום אלא עצב. שורהבמיםאעה
 לי קחו ועתה נ( כסש"כ דיצא. במקום שיףה השכינהאין
 שבשביל מיעקב מניין עצב. במקום שורה אין טדאיהשכינה שהיי אלהים. רוח עליו עעי המנן כנן וזז'מנגן
 שבאה כיון ססנו. השכינה נסתלקה יוסף על נעצבשרי'
 : אביהם יעקב רוח ותחי מיר יוסף. מבשורת דאשמחהלו
 א'ר הו'. ה4לה במיאת 4שראל אלמם דיאמרי(

 זבקים ויזבח ה4אה בוא כרעב. בסדאתשמעון
 בטד הדין סדוע לרגמועיק בשביל [י"[ בתחלה אבעלאלהי
 הלילה. במראת לישראל אלהים יאטר ואז חמד.אהבת

 יעקב ויאטר ס( הלילה. מראת שדףא שאמרט זובמררנה
 ספסיק מעם ייפ פענרם שני נזכר שהשם סקום בבליעקב.
 שסואל. שסיאל יעקב. יעקב אברהם. אברהם כמובעהקם.
 טעם שאין סשה סשה סיבד בעיהם. ספסיק פעםבבףם
 בשלמדת האחין אברהם אברהם המעם. ומה בעיהם.0פסיק
 שעתה בשלסות" 4רט ודראשון בשלמות האש%ת יעקביעקב כבתחלוע הוא אין שעתה בעיהם. מפסיק םעםולפיב1י נמיינוהע בעשיה  נשתלם שעתה בשלמות. איטח"ראשון
 נשתלם שעתה ועוד השכינה. עלע ושרתה בעסףמעבשר
 תחונרן בי"ב שלמעלה כדמען קדוש. עץ בארץלהעת
 ולפיכך בתחלה. כן היה שלא מה 1זכ[ ענפיםבשבעים
 ספסיק וטעם בשלסות. אש ודראשן בשלסזתראחרון

בעיהם

 הזדד4ו
 התפארת מדת החט א[ : יעקב רוה גאום הש,כינח בקר%4ן של*שטהפ ח( נפעל: כנין ואיט עגר נוכח הצווי אופן שט1שטעותו פי1ון

 מרת הייע אגיו אלהי 1,א ; דלהתא ג4אעערותא חולה תא" דלעילא שאתעתתא חטים וח גגריאת חגורא רצון היה שכןח[
 י*ב וה וגננר תמרים ושגעיפ מיפ קרטפ עשימ  שתיפ דשפ גה*פוק כנרמו הייט מט : יצחק שורש והיא לילה קנקר4עןהרין

 2 אש ושגעיט ישודקוצבשי



 הזהרישון ויגש~הר קודשלשון,1ל,

 מה. מפני בעההם. מפטיק מעם שמואל שמואלביניהם.
 הוא שעתה בשלמות. איט והראשון בשלמותשהאחרון
 אין משה משה אבל נביא. היה לא לזה וקודםנביא
 שכהוב דיה. בשלמות שנולר שמטם בעיהם. מפסיקמעם

 : הוא מןב כי אוו;וותרא
 שצד לפי דטעם. מה אביך. אלהי האל אנכי ןיאכטךא6(

 צד שהרי "גו תאמר כך שלמעלההקדושה
 נזכר הקדושה צד ינל הקב'ה. שם מוכיר איןדגעמאה
 שנסע בזמן יימא ר א' מצרימה. טרדה תירא % כ(בשמו.
 נפלה נדולה' ואימה יראה מצרים. בנלות לרדתישראל
 תירא אל נתירא. אתה למה ליעקב הקב'ה א"לעליו.
 היה שרראה מובן תירא אל שכתוב טמה מצריסה.מרדה
 נדול לטי כי א'ל בני. יכלו פן אנכי ירא א'למפחד.
 השכינה. עמהם תשרה לא פן אנכי ירא א'ל שם.אשיטך

 עפט6. מ6י . כטיס ססיק עסט6 סיז56 סמ61) .3ניוייסו
 ס61 וססת6 . ס5'ס 65 קומ6ס ס)יס3תר6ס
 65 מסס מסס 6נ) ג3י6ס. סיס 65 )גן וקודסג3יחס
 דגתי3 סוס. ס)יס ו6תי)יד ומיות6 כניוייסו. סעמח6פסיק

 : ט61 עוג כי 6ותיותר6
 דסער6 כנין פטמ6. מ6י 36'ך. 6)סי ס6) 6גכי דיאמר6(

 וגס5 3סטתח ייס6 6*ר מ5ריטס מרוס ת,ר6 56 נ( .נסמיס 6וכי :פ:נ:קווסס עט'"1*ססכיג) %ס:מ6 )6ומס636

 וננע"ן ונני פורגג6 6ממי ע6 ניגי.אנסתע 6%65 6גי ן ודנבורות בני גאולת אראה ולא אבותה לדגביןאזכי,

 בהן. נמצא הזה עולם של ודיזרה ודמראה הן. דוהשים של הננית שהןינים לפי למה. למת עעיםי סתימת מתיבתא רב אמר עיניך. על טץ *שות דודכויס7(
 סותמים העולם זה של דמראר הזה. שלם ממט שנמעםזה

 א'ר והלאה. כהטם  דעולם בזה מראה לו שאיןמעינע
 יתרה שלהם הקכמה הקדמעים. תטן דיא יפהשמעון

 כניו. מכל קץ ישית למה ויומף א'ל הקדושים.טמלאכים
 לוסר 6 רד' כך. אמר שלו בשורה שעל תאמרואפשר

 עב:י ן : :4 צו ב גן:ע
 אטשב הוא[ ]אם דמת עיני שסיתם מי האור. אותולוקח
 דךי נאבד. עוה'ו של שלך המראה כך. בזה מורהשלו
 לך יתקט ולהלאה מכאן כמקומך. שלך מראה אהי'אני

 : - ההוא עולם של אחרמראה
 בענלוו; וגו' אבירם יעקב את ישראל בני דישאדס(

 שמעון א"ד אתו, לשאת פרעה שלחאשר
 צב. ענלות שש כם"ד שש. היה ענלהק כמה וראהבוא
 כל אלא פרעד,. שלח אשר ולכסוף יסף. שלחאשר

 ששלח ואותן כראוי. בחשבון היו יומף ששלחהענלוו;

 שלח אשר יוסף. שלח אשר ברעב במפיכר ובלוואלו

1"סיייחר  ס-ו ,סעי 0 רי6. וי ס( קסס סנח ז( סו סטת 0 ע. סא 0 "נ ש " מקומותמראה
 ,קזוקךזיך

 ,צצ" ם" ס להי:'"ןג:7ך ב:ב םןן:טםה%,5צע ס "י
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 . נם:ס 6כיו י:ר6) )קר6ת ויגפ מרככתו יוסףך'אסר
 [עי, גדיק ד6 תרככתו יוסף ויהסר עחק6"ר

 נסגס. וטין י6דס רז6 ד6 . 6כיו יסר6) )קר"תייע)
 חד6 וימוד6 חד6 כקרכנ6 כמד6 )6תקרכ6 מד6תקרוכת6

 נסיר כדין כסיסרח סמם6 התמיי דכד 6גיוויר6
 תקדס6 ט) סרח ד)עי)6 דקדיסס זתכ6 כ)ד" כג,ונ" וכז ד)התח )כ)סו 61נסיר [יו[סיסר6

 תגיס 6סח)ק וכד . כס)יחות'ס וקיימ6 חקדם5 כיחתגסיר ד)קה"
 ע) כ)סו דככון עוד 5ו6ריו ט) ויכך כדין תקדם6 כ'וקתהריכ

חקדס"
 וכדין כתר5ס נ)ות6 ד6 עוד ת6י עוד ד6תחריכ

 כנוונ6 6סתכ)) ד)תת6 תקוג6 דס6 ו6סתכ) יעקכ דהח6כיו,

ד)טי)"
 חי עודך כי ונו' ספטס חמות: 5חר כדין

 וכ?כ סעי)ת,ס ח' י6קר' קדיס6 ךכרית כר61ךחתקיינות
 . מי כ:י יוסף עוד רכ 6תר כקדמית6 וע"ד מי. עודךכי

 . דחי נרו6 )מיקסד~סריך
 חיי6 6*ר . עון ענדיך סיו ~:ס 6נס' ר4פ23ררזמ6(

 יה:כון 1)6 )סון דיסגחון )6חיי יעכיי כד6 עכיד)-)כ6
 סן כתי: וע"ד סכי 6קרי די)סון 61)סח דח)6 תגריםתיעכח ודקי 6)6 [ 65ן רועס כ) ח5ריס תיעכת כי ]כד"6)סין
 חגריס חיטכ כ) ייסף 6תר וגו' חגךיס תועכת 6תנוכח
 6פריסו 6רע6 יססי6 רעתסם 6רןסימ

 )רעי6 ד)סון )דח)"
 חמיכ' תנ-6י וכ) . דט)ת6 טגונין ככ)ו)תיסך
 דירתין )6חי 6עכיד . כדח)יסון )דח)יסון דרע6ן)6ינון
 י6ות כזק6 )ון וימסכון מ5ר6י )ון ויסנדון 6רע6.ססי6
 תה:כין . 65ן ריעס כ) מגריס ת,טכת כי דכתיכוסיינו
 קכ"ס ו6קפרע כחס תכ':ן וס6 ייסי 16ר . כדח)יסון)ון

 יוסף וכי ת-ס מע"ו 6תפרע סכי . )ט"ז דפ)חיתח'גון
 6) . ט'ו )"הוי יוסף עכיד )6 6") . ע"ו )6מויעכיד
 די)סון ט"ו 1)6כטי6 ד')סון ט'ו ע) )ס)ע6ס )וןטכיד
 6מ' ים)סון 6' יוסף "תי כתק) )ון ו)רד6ס ידייטותחות
 . גרתייסו ע) דים)טון סכן כ) די)סון ע"וט)

 : 6רע6 ג) ע) לון י6ס)יס 6רעג כתיעכ )ון 6ותיכוכנ"כ

 נס וי6חוו גסן נ6רן ת5ריס נ~ן קר6ן רישבג(
 6חסגת כס וי6קח יוסי 6"ר . ת6ד וירכוויפרו

 [יה( ד6וקמוס כתס 6קהזי )סון דס6 כ: וי6הווע)חין
 ס' כרוך . מ"ד וירכו ויפרו וכנ"כ . ע)ק6 כתפ:וקייקיימ' כסי ס-הת )6 5ער6 דס6 . וד6י . ק6ד יירכוויפרו

 : ו6תן 6מן)טו)ס

 גשנק. אביו ישראל לקראת יעל מ-כבתו עסףריאסר
 [עי, צדיק וה מרכברע. יוסף ראסר יצחקא"ר

 גשנה. [ט'[ האדם סור זה אביו. ישראל לקראתויעל
 אחד. ויחוד אחד בחבור כאחד לדהקרב אתת.ד1תקיבות

 מאירה אז בדיבנה השמש אור נראה שכאשר אליו.וירא
 ומשפעת 'יו[הלבנה

 האו-

 שלמסה. -ם-דש ע4 שירה שלמעלה שהקדושה זמן כלזה כדמית וכן לממ-. דגמצאים לכל
 הקדושה ממנו נסתיק וכאשר בשלמות. ונתקיים בידם"קמאיר
 על בוכים שכלם עוד. צואריו על ויבך אז ביהם"ק.ונהרב
 ן כדמי נתיסד שלמטה ההקין שזה ורבין יעקך שר5הכיון אי האחרון. נלות זה עוד, מהו עוד שגח-ב.דטקיש
 שאקה חי. עודך כי 1ג1' דפעם אמיתה אמר אזשיסעלה.
 ולפינך העולמים. רו שנקיא הקדוש הברית בסידסתקיים
 חי. בני יוקש עוד רב אמר בתחלה ולכן חי. עודך כיאמר

 : חי של בסוד לד1תקייםשנצרך

 חייא א'ר כו'. עבךיך דיו מקנה אנשי רא23ררזם6(
 ריעץ ארץ כל על מושל שהיה מלךיכ'

 יח,בו ולא אותם שישנאו לאחיו שעשה כזאת. יעשהלמלך
 ודאי אלא צאן.[ רועה כל מצרים תועבת כי ]כמש"כאותם.
 הן כתוב וע"כ כך. נקרא אלהותם י-אתם מצריםתועבת
 מצרים מימב כל יוסף אמר וט'. מצרים תועבת אתנזבח
 למרעה. לאלהוהם הפרישו הארץ וזאת רעמסם. ארץהיא

 מחשבים היו מצרים וכל העולם. קענוני בכל בהוללכת
 שירשו לאחי אעשה כאלהותם. לאלהותם הרועיםלאותן
 כראי. לדם ויחשבו דסצרים להם וישתחמ הזאת.הארץ
 מחשבים צאן. רועה כל מצרים תיעבת כי שכתובוזהו
 כא4הותם.להם

 א"-

 הקב"ה שנפרע כבן לסדט הלא יוסי
 יוסף וכי ממש. מע"ז נפרע כך לע'ז. העובריםמאותן
 אלא ע"ו. לאחיו יוסף עשה לא א"ל ע"ז. לאחיועשה
 שלדם ע"ז ולהכניע שלהם. ע"ז על שישלמו להםעשה
 עצמם. המצרים על שישלמו שכן כל שלהם. ע"זעל אחי ישלטו אם יוסף אמר במקל. ולרדותם ידיהם.החת
 : הארץ כל על והשליטם הארץ. במימב השיבםולפיכך

 בה ויאחזו גשן בארץ מצרים בארץ ישראל ן-ש!בנ(
 אחיזת בה ויאחזו יוסי א'ר מאד. וירבוויפרו

 [יה( שביארו כמו דארץ ראיה להם שדוי בה ויאחזועולם.
 בהם שורה וי' לא צער שהרי בודאי. מאד. וירבוויפרו
 ה' ברוך מאד. וי-בו ויפרו ולפיכך  העולם. במעדניועמדו

 : ואטן אמןלעולם

 . י,5 ד9 ט : ינ מ"ס י( ממומותסיאה

 הזהרזיו
 : אר*ם בגיממריא שוהוא דאלשי*ן ויי*ח אופ מאיר שנה התפארת מרת היינו הארם שד שהוא השראל ןטז[ . היסור מדת ה'ינ1או[

  חזפרעה מטררש כידון מ"( : הקדושה זהשכינה המלכות במרת שמשפיע התפא-ת או- כ*ג- הוא בהלכ:ה המישפיע השסש אור]יזן
 . במתנה גשן ארץ לשרהנתן
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 מפני שנה. עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ריה'"(

 שמת בשעה אמר יעקב ר' סתומה. זו פרשהמה
 שאז אמר יהודה ר' ישראל. של עיניהם נסתתמויעקב
 בתוב מה אמר שמעון רבי בהם. והשתעבדו לנלותירדו

 בה ויאחזו נשן בארץ סצרים בארץ ישראל וישבלסעלה.
 להפריש ראוי שאין יעקב. ויחי וכתוב מאד. וירבוויפרו
 תענונ וקבלו מלכים. בסעדני עטדו שהם כמו 6ה. והבין

 בתענונ מלכים. במעדני עמד יעקב נם כן לעצמם.ותשוקית
 ויחי. נייא וכך זה. טן זה נפרש לא לעצנף.אשקה
 היה ימיו שכל לפי ויחי. עליהם לקרות אין ימיו כלשהרי
 שקטתי ולא שלותי לא כ( כתוב עליו בצער. ונסצאבצער
 ראה ויחי. נקרא למצרים שירד ואחר רנז. רבא נחתיולא
 בתענתי וכלם צדיקים. זכאים בניו לבל ראה מלך.לבנו
 על השוקמ המוב ביין ביניהם ישב והוא עולם.ומעדני
 ויפרו בין הפרש אין לכן יעקב, ויחי נקרא אזשמריו.
 שנה. עשרה שבע להיה?. ראוי וכך יעקב, לויחי מאדוירבו
 כל שמעון א"ר אלא שנה. עשרה שבע של רםעםמאי
 שראה כיון בתחלה. אותם עבר בצער היו. בצער יעקכימי

 היה ביומת יעקב המתכל כאשר לפניו. עומי שהיהליומת
 יומף של שיופיו יומף. של לאטו ראה כאילו בנפשונשתלם
 עבר שלא כמו לו נחשב והי' רחל. של ליופיה דומההי'
 בו נתקיים אז ממט. נפרש יומף ובאשר בימיו. צערעייו
 קשה הי' שזה רנג ויבא נחתי ולא שקמתי ולא של1תילא

 מטנו יומף שנפרש ובונק עליו. שעבר מה מכלליעקב
 ובכל תו'. רעה ה"ה שנה עשרה שבע בן יומף כת-ב.מה
 יום בכל בוכה והיה כזה. צער לו היה לא יעקכ שיימיו
 הקב"ה. השיבו טה יומף. של שגה עשרה שבע אותןעל
  בתעטנים אחרות שנה י"ז לך הרי עיניך. על ידו ישיתייוסף

 באיץ יעקב ויחי שנתיב זהו והשוקות. והנאותומעדנים
 האלה שנים שכל ולמדט תו'. שנה עשרה שבעכצרים
 חיים: נקראו ולפיכך עסו. נמצאת הקב"ה של כבודושכינת

 קודם יום שלשים למות. אדם של ימיוי מתקרבים כאשר יומי א"ר למות. ישראל ימי ךיכ[רבןנ(
 עליו. מכריזים שמים צפורי ואפילו בעולם. עליומכריזים

 בנן הצדיקים בין יום שלשים עליו מכריזים הוא זכאיואם
 ממט נשמתו יוצאת יום שלשים אותן שכל 1למדטעדן.
 האדם וזה הדוא. בעולם מקומה ותראה ותעלה לילה.בכל
 שלשים אותן כל בנשמתו ש1לפ ואין משניח ואין יודעאינ-
 ברוח שלים אדם אין 7( שכתוב בתחלה. ששלם כמויום

 אותן מתחילים כאשר ידודה א"ר וט'. הרוח אץלכ14א
 שנראית והארה נחשך. האדם של צלמו יוםשלשים
 יעקב ויחי כהוב חייא ר' שאמר למדט ס( נמנעת.בארץ
 נקרא בקיומו כשהי' שם שנה. עשרה שבע מצריםבארץ

 למוה. ישראל ימי ויקרבו שכתוב 1"1 ישראל במיהתויעקנוונאן
 ישראל. יום ויקרב כתוב לא שהרי בודאי. הוא כך יומיא"ר
 אחת בשעה והדי האדם. ינעת ימים בכמה וכי ימהאלא
 באשר למדט כך אלא מהעולם. וידצא מת אחדברנע
 הימים איק כל האדבו. רחה אליו להשיב דקב'היבקש

 בחשבון. ושלים נפקריג*אמטיו העלם בזה האדםשנתקיים
וכאשר

  קפ)ת  ו( רייו. 91 0 ג *ינ ט יט: יף 6( סקומותסראה

 6ת6י פנס. עפרס פכע ת*יס 63רן יעקכ רירץ'6(
 ות'ת כסעת6 6תר יעקכ ר' ספית6ס. 61פרסת6

 7כוין 6תך יסווס ר' ויסר56. עיגיסון 6סת'תויעק3
 כת'כ תס 6תר סתעון רכי כסון 61סתעכיוו )נ)ות6גמתו
 כס 1'6מזו נסן כ6רן ת5ריס כ6רן יסר6) ויסכ .)ע')6
 )6תפרס6 6תמז' 1)6 יעקכ 1'מי וכתיכ . ת6ד וירכו1'פרו
 עטנ6 וקכי)ו ות)כין כתפגוקין קייתי *'טן תס 615. 61כין

 ת5כין כתפגוקי ק"ס גתי יעקכ 6וף 5גרת"סווכסופין
 . וימי 6קרי וסכי . 61 תן 61 6תפרם )6 )נרתיסוכסופ6 כעגוג"

 פקעתי 1)6 ס)ותי 65 3( כתיכ ע)'ס . 6סתכמ כ5ער6סוס נ5ער" יותוי וכ5 כנין . וימי 6קרי 65 יותוי כ)וס6
 כתעגוני וכ)סו . 5ויקין זכ6'ן כגוי )כ) מת6 ת)כ6)כריס מת" ושי. 6קרי )ת5ריס וגמת כתר רנז ויכ6 גמתי1)6

 ע) ושיכ עכ כמתר כיגיסון ית'כ וסו6 ע)ת6ותפגוקי
 ויפרו כין פריס 651 . יעקכ וימי 6קרי כוין .וורוייס
 . סנס פפרס סכע . 6תמזי וסכי יטקכ )1ימי ת6ווירכו
 כ5 סתעון 6'ר 6)6 . סגס עסרס סכע עעת6ת6י
 ומת, כיון כקותית6. )ון 6עכר כ5ער6 סוו. כ5עי6 ויעקכיותוי
 1 כי קת:ס ק"ס וסיס)'ום5

 סוס כיוסף 6סת") עקכ
 ויוסף דספירו ויוסף 65תיס מת6 כ6עו כגפם'ס6סת)יס
 6עכר 1)6 כתס כנרתיס ותי וסוס . ורמ) )ספירווקי
 6תקייס כוין תגיס. 6תסרם יוסף וכו . כיותוי 5ער6ע)יס
 ציס קסי6 611 רגו. ויכ6 גמתי 1)6 סקסתי 651 ס5ותי)6

 תגיס יוסף ו6תפרס וכזתג6 ע)יס ועכר תס תכ))יעקכ
 1כ) . עו' רעס סיס סגס עסרס סכע כן יוספ כתיכ.תס
 יות6 כ) ככי וסוס . כס6י 5ער6 )יס סוס צ6 ויעקכיותין

 )ךם ס6 עיגיך ע) יוו 'סיתויוסף
 ף

 ין כקתרגין
 כ6רן יעקכ וימי וכת'כ ס61 סו6 וכסופין. וסג6ותותפגוקין
 סגין 6יגון כ5 ת"כ6 ונו' סגס עסרז סכענו5ריס
סכיגת"

 : 6קרון סייס קי וכגין 6סתכמ. עתיס וקכ*ס יקר6

מ3
 וס~

 יסר6)קםתות. יתי ויקרכו וכתיכ "' יסר6) כתיתתיס
 מו6 כסעת6 ן גס. 3רתית ככתס וכי יתי.6)6

 3ץיטג כו ת*6 סכי ")6 . תע)ת6 וגסק תית מו6כרנע6
 ע)ת"י*תפקון 3ס6י

5 
 נוסכג6ין וע6)ין קתיס

ט
 : וכת ?ף ס(",

 הזהרדו
 1 להו*וך והיל*ל הטות בעפ של18ן אין וכתוב מיעקג. נרולה מררגה ישואל היא "י ויהיסט*שת
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 ו6ת'3 . 3*כ מיפ 3מוסנג6 5מיפל קתיס 6תקרי3ווכ7
 3יס וגסת ד6סיק ס53 6100 ליס רוחיסק3'ס
 6תקרי3ו ד'ומוי 3"נ וססו6 מולקיס 1כ6ס 31[ לנ3יס6ות3יס
 %3 מ5כחלג3'

 כסו~
 . ל3ר מגייסו יומ6 ונף ול6 .

 כת'3 3נ"כ מו63 3יס ד6תעגיד יומ6 3ססו6ז'סכמ
 3)6 מלכ6 קמי יומוי דקרי3ו מסוס קרי3ס53ד'קי6
 וסיך . קרי3ס 3סו כתי3 ד)6 לרסיעי6 11יכסוס6.
 3חו3י יומוי כל דס" מיכ6 קמי יומוייקר3ון
 יתמגון 651 מלכ6 קת' 'קר3ון )6 ו3נ'כ . 6סתכחועלמ6
 מנווייסו. ס5י6ן 6יגון 6)5 )ע')6 ידגרו ול6קמיס
 . 'כם)1 3מס 'דטו )6 כ5ס)ס רסע'ס דרך 5( כת'3על"סו
 3ס)'ת'ת6 כסוס6 3)6 וד6' 'סרחל 'ת' ויקר3ווסכ6

3חךוות"
 ס)יס דסוס ':ר6) 'תי ו3נ"כ ס)יס

 6יס ויעק3 כתי3 סח תית6 ו6י 1ג[ מיעק3 יסר6ל"עיר
 סליס 1)6 סוס ס)'ס . סליסתס

 3דרנ"
 ע)6ס

 6יגון קרי3ו כד חזי ת6 יסוד6 6"ר נ( .כיסר6ל
 וגס'ק גס 3ר ס6' 1כ6ס סו6 6י קד'ס6. מלכ6 קתייחץ'ן
 ל3וסי ו6יגון . יומין 63יגין וע6ל ס)יקטפלת6
 דוכס סוו יומין ו6יגין . גסמת6 3יס ומתל3ס6'קר
 דכד . )ע')6 יותוי דנרע לס6י ווי . 3סו מ3 ול36סו
 3מובוי 6'סו ךסניס יוקין 6יגון . 3יותוי )יס ל6ל3ס6גע6ן
 ו6ת)כם ל3וס6 מססו6חסרין

 הסר" 3תג"
 כ5

 3ססו6 דמתל3ס כתס )3"נ ).ס לסוי 1)6 6'גון סגי6'ן 6יסכן
 על כגיסגס ליס דדייגין לגססיס ווי ליס ווי כד'ןע)ק6

 )יס ו)חעס 3סו. "מ:;ת~ת)3ס גט% )צל מ%2 מיעמ6יז,-טמא
 ךיומיסין 5דיק'6 6יגון זכ6ין ד5תכסי 3מסל3וס6
 זכ6ן )3י:6 וכ:ס,6 ד6ת' 3ע)ק6 כסו )6ת)3ס6יקר )3וסי תגייסו ו6תע3יד קד'ם6 דמלכ6 )גטס 6יגון עמיריןכ)סון

 1ת'גן )3ום6 וכססו6 ד6ת' דע)ת6 תטגונ6ל6תעגנ6
 ל3גו ויקראנ( - ו)תיקסל"מ"6
 כ3טין ס6ר תי % 6"ר )יוג

 )'ס דהקת דפיטיסר ד6גתתיס 3סעת6 דתגיגן מג)סו'תיר
 6ים וקין נו)קכתו )::ות סכיתס וי63 כתיכ ת5י)ייסף
 כ3ית 6יס ו6ין )'ס מ3עי סכי קרח סמי סגיתת5גסי
 דסוס דיעקכ 7'וקג6 )6כ)), מ)6 ס3ית ת6גס'מסו
 "': ח3) ס3ית תמגם' ,כג"כ תתן ו6סתכחתתן
 דהכוי דיוקג6 וחמ6 טינוי "סף דס)'ק כיון תתן סוס5הר6
 ויקהן כתיכ תס מזי ת6 )6חור6 ותכ 3קיור!'סיקי3
 וית:רכון )3גך )3רכ6 ייתי 6חר6 וי6תר וית6ן חייךוי"תל וייהן 6תרת 6ת ק3"ס 6") 6דגיו 6סת 6)ויחתר
 דחמר כיון ידעת' 3גי י7עתי וי6תר 5כיו וית6ן סס"ד3יס
 3גי ידעתי מתר 6ל6 6חר6 ידלת' 6תר 6ק6י 3גי.ידעת'
 'דטתי 3:י ידעתי כת'3 כך '3נין [יי 3קיןן'תנת ד')' דיוקג6 מתית כד 3רי  ד6ת כגופך דקיימת3וקג5

שו
 ליוי

 חדקג6 )'יסף )כגו ייקרן ד"6 תת:
 דיעק3 דכריס 56סיד סוס )'וסף דמיזי גומן דכ) תתמזיין.סוו
 )יס זן דיוסף ועוד . סו6 סכי כל6 5מר יוסי ר'סו6

ייגגי'
 וגכ 7ף נ( יגז. 97 כ( 7' מ:ג' 6( מקוכותמראזה

 והקב'ה האדם. מת בחשבון לעלות לפני מתקרביםצאשר
 בו ומנשם מוציא שהי' ההוא והבל אליו. רהצ%שיב
 יתקרבו שימיו ההוא אדם של חלקו אשרי ,נ[ אצ15מחזהיו
 לחוץ. מהם אחד יום נדחה ולא בושה. בלי המלךאצל

 כהוב ולפינה עבירה. בו עשה ההוא שביום שנמצאבשביל
 בלי המלך לפני ימיו שמתקרבים לפי שייבה.בצדיקים
 כי קריבה. בהם כתוב שאין להרשעים להם ויבושה.
 בחמאי ימיים כל שהרי דגטלך. לפני ימיהם יקרבואיך

 יחשבו ואל המלה לפני יקרבו בל ולפיכך נמצאים.העולם
 מעצסם. כלים שהם אלא למעלה. נזכרים ואינםלפניו
 יכשלו. במה ידעו לא כאפלה רשעים דרך 5( כתובעליהם
 בשלימות דק בושה. בלי בודאי ישראל ימי ויקרבווכאן

 בשלימות שהיה ישראן. ימי כתיב ולפיכך שלימה.ובשמחה
 איש ויעקב .הוב הרי תשאל ואם ,ג[ מיעקב ישראליותר
 עליונה תמדרנה בשלימות לא אבל הי' שלם שלם.תם.

 אותן ריבים . כאש וראו, בוא יהודה א"ר נ(כישראל.
 היוצא איש ו , ז[ זכאי הוא אם הקדוש. מלך לפניהימים
 מלבושי והם הימים. באוהן ונכנם עולה הוא העולם.מן

 זכאי שהי' היסים איתן והם הנשמה. בהם שסהלבשהכבוד
 שכאשר למעלה. ימיו שנרע לזה וי בהם. חטא ולאבהם
 בחטאיו בדם שפנם הימים אלה בימיו. לו להלבישרוצים
 כל חסר. במלבוש ונתלבש ההוא. המלבוש מן חסריםהם
 בעולם לרהלבש במה לאדם לו ואין הם. רבים אםשכן
 בשביל נניהנם אוהו שדנים לנפשו. ף לו ף אזההוא.
 שכאשר שנים. אחד יים על ימים. על ימים הימים.אותן
 14 ואין בהס לההלבש ימים מוצא איט העולם מזהיוצא

 ימירס שכל הצדיקים הם זכאים בהם. לדוזכסיתמלבושים
 מלבועא טהם עעשי דקדוש. המלך אצל הםנשמרים
 דכים הזה ובמלבוש הבא בעולם בדם להתלבשכבוד

 הזה במלבוש עתידים ונם הבא. העוים בהעמנלהתעננ
 . - יההיוהלקום

 בנו היה יוסף אבא א"ר אלא הם. בניו לאוי השבמים שאר וכי יצחק א"ר ליומף. לבנו דיכהראנ(
 % אנסה פומיפר של שאשהו בשעה שלמדנו מכלם.יותר
 איש ואין סלאכתו לעשיה הביתה ויבא כהוב. מהליומף.
 בבית. איש ואין להיוה. צריך כך הכהוב זה הבית.מאנשי
 שהיהה יעקב צורה על לרמז אלא הבית. מאנשימהי
 איש אבל הבית. מאנשי כהוב ולפיכך שם. ונמצאהשם
 אביו. צורה ודאה עיניו אה יומף שגשא כיוו שם. היהאחר

 וימאן כהוב. מה וראה בוא לאחור. וחזד בשבועתוהתחזק
 ויסאן נאמר בך רקב"ה א"ל אדגיו. אשת אלויאסר
 ויתברכו לבניך לברך יבא אחד ויאמר וימאן חייךויאמר.
 שאמר כיון ידעהי. בני ידעתי ויאמר אביו ויסאן זש"כבו.

 בני. ידעתי אמר אלא אחר. יךעתי אמר למה בני.ידעחי
 שלי צורה ראיה כאשר בני. '4אתה בנופך שטשיהבשעה

 ידעהי. בני ידעתי כתוב ילפיכך וי[ בשבועתךודתנברה
 לעם יהיה הוא נם דבכור. הוא שזה שאמרת מהועל
 לייסף. לבט ויקרא כהוב זה בשביל וכאן ערל. הואונם
 אחת שבצודה ליוסף. לבנו ויקרא ד"א ממש. ליוסףלבט
 יעקב שבן טעיד היה לייסף שראה סי שכל נראים.היו
 אוהו ,ן שייסף ועוד הוא. כך דכל אטר יוסי רביהוא.

ואת

 הזהריו
 כידיע יחיא שלא ליצרו ש,שבע פי 71י מעלה למעלה קרגו שלוהייים ימי כל הייגו י*ראל ימי 1,קרנו פ,, ופי"ן ;גן באפ'1 שגכח חיים רוה נשטת את קמיתה ביום האדם מן ולוקה חוור שהקב"ה פי'ןט
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 מכים. יוחר סמש במ הוא ולפיכה בזג14ת1. בניוה*ע
 שהרשות משום לאחר. ולא ליוסף למה ליוסף. לבנויקיא

 : משם להעלותו בידודיה
 במצרים. תקברני נא אי ונו' ירכי תחת ידך נא עם4ם"(

 ליומף. יעקב לו דשביע בסה יוסי שא"רלמדנו
 באות שהשביעו אלא ידכי. תחת ידך נא שיםשכתוב
 יותר האנות אצל חוהב הי' שזה בבשרו. רוהם שד4ההברית
 שסעון א.ר הוא. יוסף בחינת סזד הברית חהסדנל.
 ירכי. החת ירכי. תחת ידך נא שים כתוב וביעקבבאברהם
 ואסת קידש זרע והוציא הקדוש השם בו שנרמו בהמקוםכלוסר
 ועוד עשו. ססמ שיצא לפי כך. כתוב לא ביצחק"ולם,
 א'ל אלא וט'. ירכי תחת ידך נא שרם כאן טהספני
 זרע שהוציא לי. השבע הקדוש הרושם בזה ליוסףיעקב
 יקבר שלא לעולם. נממא ולא ונשמר לעולם. ואמתקודש
 בהם שכהוב יעולם. שמיוהו שלא המסאים אותןבין
 תשאל ואם ורסתם. סוסים וורמת בשרם חסורים בשר אשדנ(
 בינידס. נקבר מה ספני מכלם יותר ששסרו יוסףהיי
 בן עזזקאי אל ה' דנר היה היה ג( כתוב לסדמאלא
 שד84כינה ימדמ והרי כבר. נדו על כשדים בארץ הנהןבחי
 אף ה'. יד ע*ם עליו ותדן וכתוב כתוב. כבר נדי עלאלא השכעד" כאן היתר ולסה ישראל. באיץ אלא שורהאינה
 יסתלק יוסף אם הקב'ה אמר ארונו. נקלך במים יוסףכאן

 קבורתו תהיה אלא בדגלות. ישראל יתקייסו לאסנאן.
 2 הנלות לסבול ישףאל בני ועכלו ימסא. שלאנסקום

  ישתעבדו שבניו יודע דן' שיעקב כיוןיוסי א'י עו'. ממצרים ונשאחני אטתי עם ד,טכבר2יי(
 שתנין בשביל שם נקבר לא סה ספני במצרים. שםבנלות
 והרי משם. להמתיק סבקש הי' ילסה בניו. עלזכחעו
 אלא . דוחסמת דוא איה בנים. על אב כרחםכתוב
 ססמ יעשו שלא אהד. ממטדים. לדסתלק בקש זהבשביל
 רגיד. סיראתם. לד5רע עתיד שהקב"ה ראה שדר*ע'ז.
שראי

 ועור בהנלות. בניו בין מדורה השים שהשכינה
 ולא בינידס. ידועכלל אבוהיו טטת בין ימח  שמפובשביל
 יעקב של :נופו ולסדמ מצרים. רשעי עם נמנהיוי'

 * מכ5סו יתיר ממס כגו וכנזכ . כסכותיסולכגוי

 זרסות6 מסוס . )6חר6 1ל6 )יוסה 6מ6י 5יוסף )כגוויקר6
 כמלריס. תקכרגי ג6 6ל ומ' ייכי תמת ייר נ6 שים"( מתטן )ס)קיס כידיססוס
 . )יוסף ימקכ )יס 6ומי כמס יוסי 6זרת6ג6

 קיהץ5 "ת כססו6 6)6 ירכי תמת ידך ג6 סיסדכתיכ
 יתיר ד6כסן מסיכות6 דד6 ככסריס רסיסדסוס
 סמעון 6*ר . 6יסו דיוסף רז6 כרית 1ס6י .מג)6

 ירכי. תחות ירכי. תמת ידך ג6 סיס כתיכ וכיעקככ6כרסס
 מסימג6 קדיס6 ,רמ6 קןיס61%סיק כסת6 דרמיז6 6תר כסט6כ)ומי

 ידך ג6 סיס עממ6ממ6י
 ק ז

 6"ל 6)6 '.
 ורע6 ד6פיק )י. 16מ. קדיס6 רסימ6 כס6י )יוסףימקכ
 יתקכר ד)% )מ)מין 6סת6כ 1)6 ו6תגעיר )ט)מ6 מסימג6קדיס6
 כסו וכתיכ )מ)מין 5יס נערי 1)6 מס6כין 6יגוןכ(ז

 . כיגייסו 6תקכר 6מ6י כ)6 פ) 5יס דגעיר יוסף60

 "גנן ש.'3ונן %י5%
 גן:סלק שת י42 2א4יפז2 62 ,21ן2
 כ6תר קכורתיס תס6 6)6 . יתקייס ל6 נ)ות6 .מסכ6

 2 נלות6 יסר6ל כגי ויסכ)ון יסתט1)6

 6'ר . עון ממ5ריס וגס6תוי 6טתי מס דשכבתיי(

 דימן כגין תמן 6תקכר צ 6,יו6י כמגריס תמןכג)ית6

שעע514%%
 ימד . כנ)ות6 כגף כין מויריס יסיי דסכיגת6זהמ6
 1)6 כיגייסי )6תכל)6 דחכסתוי נופייסו כין דייר ניפיס דיס6כגין
 וימקכ מפ6 ותגיגן . דתלר6י תייכי6 מסיתמגי
 י)6 קדיס6 דכרס.6 דיוקג6 קדיס6 מ)6סויוקג6

 )6תקכר6 כע"
 ומ"ז כ% פר?6 4ת וכ~סן דמ)ס ורז6 . חייכי6גיגי

 וקשר דקצה. אל דקצה מן שבריח דו,ישים בתוךהתימן
 כהוב כן ועל וה. ולצד ,ה לצד נאחז שבאסצעההוא

 שרצאה נר למדמ שם יד1דה א"ר ( י בודאי. אבותי עםושכבתי
 דקדושה. בארץ נקבר וגופו . אחר ברשותנשסתו
 שמתם עחלתי ארש? את ותפסאו ותבאו י( כתובעליו

 " 2ע ךש. ןנ?ב ב: :",:נ: 225ב'גבד:כ7:ןכ
 הזהרדו

 *רה*קש. רין חסד ואמ*ע ושמאל י0ין בחינה יעקכ יצהק אברהט קשרין התלת מייט בו. מתק'8רת שקדושת פקום *ירושו קשיח(
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 6מיו6 סות דצינת6 יעקכ ס6גי 6ל6 *צ6.כיסא6
 עתך )וייר6 מ%ימס. עמך 6וד 6גכי סס"ו כיס. וקתוכקתכ"ם

 נסמתך כי )6זווונ5 ע)ס גס %י ו6נכיכג)ות6.
 וישתחו"1 ו65תקכר"

 י1יד;ו?~

 ,מ4.
 "" י"ייו "

 דע)מ6 יסוד6 ד6 . סו6 מ6ן סמעס ר6ס . סלס5מסמפתו
 דקקיס יסר6) ד6 ר6ס ע5 1,( קויס6 וטרס6 רים6וסו6
 סג'ד ק6 )ריויס יסר6) כנ,כ 1" סתסס ר6סע)
 ):תר ו"" . מרט סוס % זמג6 כססו6 ס6 תית616'
 6כיה סכס )יוסף וי6מר ס6)ס סוכריס 6חר ויסיכתיכ
 ל) 6)6 . מו)ס סוס )6 וסגיו וככעת6חו)ס.
 קד'ם6 ט)6ס כדרנ6 ס)יק זמג6 כסס61 וס6ויוע
כ-סי6 רתיכ6 )ססי6 סניוננ'כ ס)ימת6כרס'6
 1"[ סמיס ע) ו6קרי ותקיף רכרכ6 ו6י)נ6 ס)ימוע)6ס
 סמעס ר6ס ע) סמסס ר6ס ע5 יסר56 ויסתנצופ'ו
 דמ)כ6 כטסרוי 61תעער )6תריס 6סת5ק וס6 .ור6י
 סמסס ע) ויסכ כתוכ מס )כתי אכ6 6"ר נ( 1ט1קדיס6
 וד-נ6 מםת)יס ט)חס כדלג6 וסח יעקכ ייועוכיון
 ס5ימת6 תקונ6 כ)חודוי וס61 6כסת" טס לע')6 סי6וי)יס
 וקכזס ט)6ם כרעות6 ו6תתקף חץוי )כיס06סין
 סמעס עג ויסנ יסר6ג ויתמזק כש כתיכ מ6יכש.
 6סת)יס יתיר ט)6ס כורג6 דס6 1י( ממס סמעספל

 חו)קיסזכ6ס
 6כיך סנס 5יוסף וי6תר ס6)ס סוכריס 06רי ד%ןץ%נ(

 כיומי . תגיגן סכי סונ6 6*ר . כתיכ מ5ס .10)ס
 . ככיתיס ס)ו גס כר סוס . יעקכ 6ת6 )6 פוקומ6י
 כע6 'טקכ ו6ת6 כיון . מרעין כ65 מקע ומניסמס6

 ק22 וצ ,וצן. 16טצפ מק - 61.י י""שט5
 כפיר 6"ל . מחוכוי ויתוכ 5כיתיס ויפקד5עמיס
 כיס כתיכ מס חזי ת6 . כט)מ6 סימנ6 סו616ת
 ד)6 מס ['6[ כתיכ מ5ס . חו5ס 6כיך סנס 5יוסףוי6מר
 כ"נ סוס )6 דסכ.כ כתר ונ6 קומת תן נס )כרסוס
 כתיכ מ6י חוקיס. דחת6 עו %ת ד)6 מרטין )יסוסוס
 סמך התון . תרעיסק מכי נ% כני ויתטון ר14ךנימ6 6י 46) . ס' 6) ויתפ)) סקיר % סניו מוקיסו ויסככתיכ ת5י מזי ת6 וגו'. לתות "זקיסו מ)ס סי~ס כימים 7(כיס

 ויסתכחון . סלימת6 כמיוכת6 גכתר התוכתויסתתוועון
 ת% ו6ת . ס61 ,לצת קכשס 6*) . קומך וכ6ין ט5מ6כגי

 . ו% מקומת סוס ד)6 מ6י סוס וכך כפ5מ6מימכ6
 : - ממ)יו וימי כח)1ת1 יסווס מ)ך )מזקיסו מכפנסס.ו

 סס 61קכרס וגו' רח) ע)י מתס משון ככ6י ר4פניס(
 6כסת6 מזי ת5 'וסי 6*ר . וגו' לע2ןפנורך

 . 1)% ס61 יעקכ . חחג'יסו 6יגוו כמערת6 65תקכר6זכו
 פקר6 ו6יסי עקרס ורמ5 כת'נ ו% . 65 רמ5 סטמ6ש6י
 מגזט6 סכעין מית )6פק6 כ'ס וכתס 65ס 6ל6 .וכית6
 כמטרת6. )זווג6 עמש 6ת"סכת כך וכניני יתעע כם)פ6קדיס6

6שר

 נאחזת דיתה ו4השכעה יעקב כן שאין אלא אחר.ברשת
 עמך להר מצרימה. עמך ארד אנכי זש"כ ט. ונרבלזבו

 ושיקבר נשמתך בי להרבק עלה. גם אעלך ואנניבנלות.
 . אבותיך בקבריגיפך

 בוא שמעין א'ר הממה. ראש על ישראל ךילטןעזץך6(
 דצה  שכתוב השכינה. על מרמז מטהוראה

 העולם יסוד זה דצא. 40 המטה ראש שלשימה.ממתו
 שעימד ישראל זה ראש. על ['[ הקדושה הממה ראששהוא
 השתהיע לשרשו לעצמו ישראל לפיכך 11[ רנמה ראשעל
 אח'כ והיי דצלה. היה לא הדצא בזמן הרי תשאלואם
 אבדך הנה ליוסף ויאמר האלה הדברים אחר ויהיכתוב
 אלא הולה. ערין הי' לא א שהשתףצה ובשעהחולה.
 רש-ושה עליונה במררנה עלה היצא שבזמן שירעבשביל
 כמא המרכבה לאותה השתחוה לפיכך שלם. כסאלהיות
 י", שמו על שנש4א והחוק דגדול עץ שלימותהעליון.
 הממה דאש על רממה. ראש ןל ישלאי וישתרצוע'כ
 רמלך של בעמרה ונתעטר למקומו נתעלה שהריבוראי.
 רממה. על וישב כתוב מה זה אחר אבא א'ר נ( 1ע1הקדוש
 ושהסדרנה  נשתלם. עליונה שבמדדנה יעקב שףדעשכיון
 השלש תקת בלבדו ושהצא האטת. עם למעיה היאשלו
 דקב"ה של העליון שרצון בוה והתחזק ושמח לבוהחדק
 דגטטה. על ישב ישראל ויהואק בו כתוב סה הוא.בו
 נשתלם. יתירה עלתצה במדרנה שדוי ['[ מטש הממהעל

 : חלקואשרי
 אביך יצה *4מף ויאמר האלה הדברים אחרי דיוץ%נ(

  בשנים לסדט. כך הונא א'ד כבעב. חלהחולה.
 בביתו. בשלוה הארם היה יעקב; שבא מדםוזקרמעיות

 בקש יעקב שבא ביק חולי. בלי מת היה למית זמנודציע
 אבקשך לפניך מוב אם עולם של רבצו וא.ל. הקב"המלפני
 יאמף ואח"כ ימים. שלשה או שנים בחולי האדםשיפ1ל
 יפה הקב'ה א"ל טחמאי.. וישוב לביתו שקהה אחרלעמו
 בו. בתוב מה וראה בוא בעיל'ם. לוה סימן ואתהאמרת
 שלא מה [ש' כתוב חלה חולה. אביך רצה ליסףויאמר
 ארם היה לא שנת לאחר 6ה. מקודם לאדם כךדיה

 כהוב מה חזקיה. שבא עד ימות. ולא מחלה לושתהיה
 מה וראה בוא ונו'. למוה חזקיהו חלה ההם בימים 7(12

 א"ל ה'. אל ויהפלל הקיר % פניו חזקיהו ויסבכתוב
 נמעאים ויהיו שלמה. בתשובה אח.כ וישצבו אותךויכירו, לשמך ויודו ממחלתם. אנשים שירפאו אבקשך לפניך מובאם
 ההיה ואהה אמרת. יפה הקב"ה א"ל לפניך. צאים העולםבני

 י - מחליו ועי בחלוהי ירודה מלך להזקיהו מכתבוש"כ' ל?ה. מקודם היה שלא מה היה צך ב?ילם. לזההסימן
 שס ואקברה וע' רחל עלי מתה מפדן בבאי ךאניס(

 האבות וראה בוא יוסי א'ר וט'. אפרתבררך
 %אה. ר,א יעקב תשירם. הם בהמערה להקברזכו
 עקרת היתה שהיא עעיה. ורחל כהוב ודרי לא. רחל מהמפני
 מנזע שבמים ששה להוציא ט זכתה לאה אלאהבית.
 בדכערה. לזיונ ו2ד מתנה ולפיכך משאר. יותר בעולםהקדוש

איר

 י רכג דף ס( וש" 'סעי' קעד:ד( תדאס 0 ז רט דף נ( יגס. י ש מיכצתכ42אה

 ד:זוץךזוך
 נקראת תפארת ספירת ה[ . יש-אל  נומת יעקב קרושת שרש תפארת מרת הייט פ" 11[ : למלכות המשפיע הי0וד ספירת היינו פי'1,(

 המטה על והייט ההפארת. והיא המלכות. ממרת ננהז גמררנה ס" א[ : הקרוש מל בשם נקראת תפארת ספירת ,ע[ . החייםעץ
 : התהלה סלשון 1"[ הממה: פן עצח1"
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 דרכים. בפרשת עימדת היתה ימיה כל לאה יהודהא"ר

 ותפ~ה צד*ק. שהוא שמעה כאשר *עקב בשבילובכתה
 שנקבאר כמו רכות. לאה ועימ שכתוב וזהו עליו.הקדימה

 לא רהל ע"יו. לשאל דרכים בפרשת וישבהשהתקדסה
 ורחל עמז. להקבר לאה זנתה לפיכך לעולם. לדרכיםיצאה
 נב"י ואני כ וש' שם. ונקברה דרכים בפרשת קברהעומד
 ב:בילי. נ~ומר ודאי עלי עלי. מהו רחל. עלי טתהמפרן
 כשבילי יצאה שלא בדרך. סתה בשבילי בדרך. כנעןבארץ
 דרכים בפרשת ובכתה שיצאה לאה לפיכד כאחותה.לעילם
 לצאת בקשה שלא רחל עמו, להקבר וכתה יעקבבשביל
 הדבר וסוד דרנים. בפרשת רתה קב לפ.כך עליי.ולשאל
 וראה וכ.א :[ 1 בנסתר %1 כננלה שוו וא:רני. כיארנוהרי

 ר בעב ל"ה. צדקת אותה שפכה דמעו; הרכהשלסדנו
 שלסדנו ווהו הרשע. עשו של ולא יעקנ. של חלקולהיות
 עליו ;נגזר אע"פ הקב"ה. לפני דטע,ת השיפך אדםכל

 בו. לשלט דהוא עזנש יכול ואין הנזדר נקרעקעינש.

 עשו. של חלקו להיות עליה ננור לאה והרי סלאה.סנ.ין.
 רבי "( לעשו. נתנה ולא ליעקכ. לו הקדיסה בתפ~תהוהיא
 תסרורים בכי נהי נשכע ברסה ל ק נ( כתוב אסרשמעון
 יוסף רחל בני ורא" בוא ונו'. בניה על סבכהרהל

 מדוע שלה. היו שבשים ששה ולאה יותר. ולא היוובנימין
 לאה אק הקב"ה. אמי כך אלא לאה. ולא רהלבכתה
 של בנורלו תהיי שלא הצדיק. יעקב כעביר בוכההיית
 ותבכה דרכים בפרשת תעסוד אחיתך חייך הרשע.עשו
 עליהם. תבכי ולא בפנימ תעמוד ואת ישראל. נלותעל
 ולאה שיהל הדבר וסוד ישראל. נלות על סבכה היאורחל
 לם ע ואחד דנסהר עולם אחד הן. עולמות שני עלרכז

 ונעלסת. הסערה תוך בפנים ונתכסתה נקברה וו וע"כדנגלה.
 שלסעלה. כדסיון ודכל ברוזנלות. דרכים בפרשת עוכדתחו

 שדיי אחר. במקומ ולא בהטערה יעקב הכניסה לאזלכיכך
 *עקב הכמסה ול" אפרתה. לבוא ארץ כברת בע.דכתיב
 : דננלה בסשם הוא שסקוסה יודע שהיה לפיבהעיר.

 יצחק א"ר אלה. סי ויאסר יוסף בני את קראל ןיראנ(
 וכתוב ישראל. וייא שכתוב קשה. הכתובוה

 יכול לא אם לראות. יונל לא מוקן כבדו ישראלועיני
 והב ענלי שני עשה שירבעס והביריו. ירבעם שדםיוסף. לבני הקודש ברוח שראה אלא ישראל. וירא מהולראות
 שעתיר הוא סי אלה. כי ולפיכך ישראל. אלהיך אלהואסר
 ישראל וירא ולפיכך אחרים, לאלהים "לייך אלהלומר
 לטרחוק. הדבר רואים שרצדיקים מכאן י,:ף. בניאת

 לכרחוק. רואה הקב"ה מה שלו. בעטרה מעמרםוהקב"ה
 סאד. טוב והנה עשה אור כל את אלהים וירא שכתובכסו

 לכנ.1. עברו וכלם שיעשו. מרם המעשים כל ראהשהקב"ה
 כלם קצהו. עד דתבל טקצה העולם דורות כל זהוכדסיון
 זש"כ לעולם. שיבאו מרם הקב"ה לפני ועמדונזדסמ

 שכל לפי דעולם. גברא שלא עד מראש. דדורות קירא7(
 כלן עוסדות ירידתן טרם העולם. לזה היורדותדגשסות
 ונקראות דעולם. בוה שיעמדו הצורות באותן הקב'הלפני

 הצדיקים. נם וכן יקרא. בשם לכלם יש שכתובבשסות.
 וימצאו שיבאו מרם דעולם רורות כל הקב"ה להםמראה

בעילם

 קיית6. "ורחין כסרסת סות יוי?, כ) 63ס יסו7ס6"ר
 ילליז5 . לריקי  רמימו סתטת כ7 7':קכ כניגי0וככת
 ד6וקינוג6 כתס רכות ל5ס ומיוי רכמיי יס%יו ליס5זייז
 )6 רחג לתס6) 6ולח'1 כסרסת וית:תדתקד-ת
 ורח) טתיס )6תק3ר6 )% זכתס כג"כ )ע)ת6 )חי-חיןגסקת
 ככ6' י6גי 0ס"ו תתן ו6תקכרת 6ורחין נפ-סת קכירת:ק"מז
 . כניגי כ)ותר וז6י ט)י . ט)י תסו . רח) ט)י מת0תסדן
 נס וככת דגסקת )06 ךננ"כ טתסצעין

 ק
 6ורחין

 )תיסק כפ6ת ד)ח רח) עת'ס )6תקכר6 זכת? זיטקנכניגי
 דת)ס יר61 6ורהין כסרסת קכורק0 כג'כ כ?דיסו)תס6)

דתג'6 חזי ות6 ,ינ, כקתכסי6 ת6 כ6תג)'6 י% ו6תתר 6וקיתג606
] 

 גג'ן . )6ס 5דקת י.ר.'6 ס7י6ת סגי6'ן דתי:ין
 ט)יס ז6תנזר 6טונ דקכ"ס קנויס ןת:'ן דהו:יד כ"גכ)

 די:סו חו)ק6 לתי*ו' 6תטר )6ס דר.,ןתג)ן
 רכי י 6 5טסו )יס 6תיי;יכת 1)6 )'עקכ. )י0 6קדימת ככטות0וסי6
 תתרוריס ככי גסי גסתט כרתס קו) ג( כתיכ 6תרסתעון
 "סף דרח) כגס6 מזי ת" יגי' כג'? ע) נוכגסרח)

 ה-,י זי)0 סוו סכעין סית ו)6ס יתיר 1)6 סוווכג'-ון
 )"0 6גת קכ"ס 6תר סכי 6)6 )6ס 1)6 רחגככת
 נטזניס תסוי ד63 זיטקכ 5ךיק6 ססו6 גניןככת
 ,)6 )גו תקום ךו6ת דיסרה) ג)יתף.וןט)

ין
 . ט)יי0ו

 1)06 דרח) דנו)ס ורז6 דיסר6) ג)ותסון ט) כגת 6יסיורח)
 ט)נו6 וחד דתתכסי6 ט)ת" חד גיג0ו ט)קיןתרי

 ו6תכסי"ת ג-:-ת6 )נו ו6תחסי"ק חקקכרת ד6 וע"דדמתנ)'6
 .ןכ"ת%ג:נל'ט6 "ש" :% מי2נו'ל

 )ס 6טי) ו65 6סרתס )63 ח-ן גכרת כעוזגתיכ
 : ז6תנ)'6 כ6תך6 0ו6 דהתרס 'זע דסו0 כנ'ן5תת6

,

ש"ש1"31אש %9 ,;;ע",י,ו יןיי.יי.~קן.י.
שת6

 ט' ט0 ס( ט*6 .גש 7( וגו 7ף ג( ל6 'ומי' ט . גס י4" " מקושתכראה

 זקוהרזיך
א שא אימא חביא שיט ש מרמז ולאה דאת.ליא. עלמא שהיא תתאה איסא המלכות מרת של מרמז יחל.גן א  האתממיש עלמא 
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 כל 5ש 6חתי וקכ'ס קות6ס. ת6וס מג5ןכע5מ6.
 דתגיכן 6זס תולדות םסר 1ס כדכתיכ ייתין 65 עד ורין6יטן
 וכן לעלת6 לתיתי ד,ץיגן זרין חיגון כ5 קכ*ס גיסז6חתי
 ס6ר 1כ5 עלת6 תנסיני 6יגון יכ5 דעלת6 זרין כ55יס 6חתי זקכ*ס סחרן כל 6ת ס' ייר6ס1 זכתיכ5תסס
 נני 6ת יסר56 ויר6 סכ6 6יף לעית6 ייתון 65 עזגכי6י
 קר6 וס6י . 6ל0 תי י5תר וקזדע,ע לתרחוק חת6יוסף
 6ת'כ ופ*ו םסר6 6%1י םער6 5ס6י (ינ[ סערין לתריןהןליס
 ותכלן . כ,ס 6לסיס 5י גתן 6מר סס כגי 61טרי,0ף

 6יתי סר6ם וסנס דכתיכ דקודס6 כרוח6 ליס חחתיוקכ*ס
 מגש ונסקין 6יגון ל6סנ6ס נס ,רעך 6ת נס6לסיס

 כס6י ונו' סתס5כו 6סר ס"לסיס וי6תר יוסף 6תדיננרך :כזקתתרן
 זל6 יוסף 6ת ויכרך . כיס ל6סתכ65 6יתקר6

 5כטי 6י . 5כטי 6ל6 5יוסף ליס זכריך כרכס ?כ66סכמן
 6סכחן ע6 . יוסף 6ת ויכרך מסו . 5יס מכעיויכרכס
 ['י( יוסף 6ת זכתיכ זיק6 6ת יוסי 6'ר יוםף ד,תכריךסכח

 . תתכרך 6יסו כגוי 6תכרכ6ן גד סוס זכנויכ-כת6
 6לעזר רכי . 6יסי 3רכתיס זכ*כ ז3גויזכרכת6
 לכגוי. כריך 51כתר . 5קכ*ס כקזתית4 כריך יעקכ6תר
 ר61 קיימ6 5חת זכרעי וס'( זיק6 6ת יוסף. 6תויכרך

 צ: ספכוןןיגגנ%יזמ,,:גט,:ץש.?שס:יעי
 ר61 תקתי פ65י קזמ6י ז6יטן ןסק 5פכיו דיק56פגיו 6כותי קויס6 קיימ6 קהם6 וכרית רא 61 ס56סיס5פגיי
 6תר ססי6 יינק6 6"זן מנסון זס6 ועחק. 6כרסס1ג6

 656 560סיס. 6חר6 זמג6 פפת6 מ6י 16תי. סרופס60ל0'0
 כרו6 6תר 61005 כריך וסכ6 . 6יסו כ65סרו6

 . כרכ6ן נפקין ימנש דכףי תגור6 ןיע חייסז56סיס
 סרופס 5%סש ומתר 6פר כס5י נרמיס 6זכרוגג*ז
 יפקכ דמיי מתקור6 דננוי כרנ6ן זכ5 ננין16תי
 3רכ". כע5 6תר %י . 6יגא 6ן זכעי5 וכיון . 15ןגפי5
 6יסווכ65

 ת5י6.
 . כתיכ יוסף 6ת ויכרך 1פ*ו ויח[ כוכור6

 כפי . 5כרכ6 טסרעו זכרכ6ן 6תר ככ5 כךוכנין
 גה'ס אי 6מרנץ. 6תכרכו עכתר כקזמית6. 65תכרכ6קנ*ס
 וכיון . מתקיהעין 65 כוכ6ן 6יטן . נקזמית6 6תכריךמ6

 וכריך 6תר מסס61 5כתר כקוטית6. 5קכ*ם יעקכוגריך
 : ויס( ונו' סגפריס 6ת יכרך- רפ מכ5 16תי סנ61ל סת65ך ס0*ז . 5כגוי כריךכקותית6

 ססר6 מנו ז6יסי 6קת6 5י 16זתגת ז65 רפמכ5 מ6י מיי6 6*ר ער רפ מכ5 16תי סנ"ל וץנמלאד6(
 סמר6 כססו6 מתזכק 65 ויעקכ רפ. תכ5 י6תפיק כנ?כסלי-ו וס5יתי 5זיקי זכ5סו כ,רעי ססע 6ערע 6651חר6
 רע תכ5 6ותי סנ561 סמ65ה וע*ז כלנ6חר6
 זגסיר ננין 65ת3ר% 6תטו טעל6 מ6י . סנפריס 6תיכרך
 נתן 6סר סס ככי יוסמ 6מר וע*ז . קזיס6 קימ6 6עייסף

 כל לו דואה שהקב*ה דואשון. מארם מניין.בעו"ם.
 שלמרט ארם. תולרות ספר זה ככתוב שינאו. מרםהתרות
 וכן לעולם. לבא העתייים הרורית כל הקב'ה לושהראה
 הראה שהקנ'ה הארץ. כ5 את ה' ויראהו שכתובלכחטה
 שאר וכל העולם. מנויני אותן וכל העולם רורות כל*

 בר את ישראל וירא כאן אף לעולם. שינאו מרםהנביאים
 הכהוב וזה אלה. מי ואמר עורעא למרחוק ראהיוסף.
 השיב וע"כ אחר. ובאופנ זה באופן ןיג( אופנים בשגייפורש
 ומניין בזה. אלהים לי נתן אשר הם בני ואטריוסף

 אותי רואה והנה  שכתוב רקורש. נףוח לו רואהשרקב"ה
 כמו מהם שטאו אאן לרבות נם זרעך. את נםאלהים

 :שנהבאר
 נזה ונו'. התהלכו אושר הא"הים ויאמר יוסף אהרי:נרך

 שלא מרסו.יי2 לזיזליי4 בייי כ:מבמי

 נזכר ולא טסף. את ויבףך מהו וינרכם. לומר צריךהי'
 [ידו יוסף את שכתוב דוקא. את יוסי א'ר יוסף. שנתברךכאן

 נהברך. הוא נם ננע וכשנתברכו דיתה, בניו שלהברכה
 א4עור ר' היא. האב ברנת נם הארם של בניושברכת
 4בנ?. בירך ואח'כ להקכ'ה. תחלה בירך יעקבאמר
 סור ריסור. לאות שבירך שי[ דוקצ את יוסף. אתויברך
 יוקש. ששמרהברית

 ובשב,~
 ה יוסף. את צדיק. נ9-א

 רסור מלפני יע*ונים ראשונ4ס שהם ןסז( דוקא לפניולפניו. אבטעי הקרוש. יסוד ה9-וש הנרית סוד זה האלרים.לפניו. אנותי התהלכו אשר "אלהים יוסף. עם  שנתקיים הבריתסוד
 הריא. מקום וטנק מזה מדם שהרי ייצחק. אברהםהזה.

 אלא האלהים. *נית פעם מה מפני אותי. הרועההאלהים
 של בסור יוצא למקום מכרך היה שכאן הוא. עליוןסור

 הברכות. יוצא"ע שממנו החים מקור (יז( חייםאלהימ
 רוועה האלראם ואמר , המקום בזה לעצמו זכרולפיכך
 יעקב ושה-"צ בומקףר יגטשכתע הברכתן שכל לפיאותי.
 י43יות. את י3וקום אה מקבל אז לוקחן. שהוא וכיעלוקךן.
ורכל

 תול"
 כה~ב. יוסף את ויברך וע'כ ףמ( בהדבור

 נצרך ברכתע. שפע לרגושיך שעידך מקום נבלולפיכך
 רקב'ה ואם אריים. יחברכו ואחיכ בתחלה. להקב'הלברך
 וכיון מהקימות אינן הברמה אאן בתחלה. טתנרךאין

 שבייך הההש ממקום 'ח'כ חחלה. ליקב'ה יעקבשביךך
 יע סכל א"עי הטא4 ר513אך זש"כ לבנ-. בירךהחלא

 : ויס[ תו' הנערים את יברך ,ן
 סיצ חייא א'ר תו'. רע מכל אותי רנואל וץכצלאך6(

 מצר שהיא אשה לי נזדטנה שלא רע.מכל
 ושלמים צריקים שכלם בזרעי. פסול נמצא ולאדגטמאה.
 בצד התרבק לא ויעקב רע. מכל שננאל מפניבתמימות.
 רע טנל אותי הגואל רגשלאך אמר כן ועל כלל,הנעמאה
 ששמר לפי לברכה. רארם מה מפנ4 הנערים. אתינרך
 טען אשר הם בני יומף אמר ולכך והקרוש. הברקע אותיומף

לי  . הע ט " מקומותמראה
 הזהרדו

 פיי ןיד[ : פסול בהס יש שמא חשב רעועים טהם שיצא שראה שכיון ומנשה !ופרים על ונם ירבעמ על סומב אלה מי הקרא שוה פי'4ג[
 קדושת עערש היסור ספירף % לרמז אות מלשון את דורש כאן [טח בניו: נרכת % ממילא הוא גם ש1נתברך יומף נם לרבותאת
 : ומלנות יסוד לספי' הייט אתר להאי השפע נשפע שמהן ועחק אברהט קד1שת שורש שהן לפי לעקכ אבות 1גבורה הפד 1חן"יטד 0פי' שלפני הםפירות על לרמו לפגיו אבותי דודש ןס[[ . הגשמי העולמ קיומ ליידך מלבות למפירת חשפע נשפעת ע מפירה שע*י'חף
 ספירת עם חמודומ יעקב קדושת שורש תפארת לספירת מנקת הרועה והיא החייס ומקור חיימ אלהים שנקראת בינה ספירת וי1.ט

 שבע*פ ותורח פח מלכות כירוע רבור. בחינת שהיא מלגות נספירת תולח שהכל פי' 1'ח( : הנגראימ לבל השפע להשפיעטלבות
 8י' מ9י י השפע פפעת "ייי יופף. 4אע ויברך שכתוב 11ה1 השפע. המשגת לפעול יכול ש14 הדבור בח ע* חארפ 1לבך לו4קריגן

 והשפע: לתפ להשפיע חנערימ את יברך טא יעקב ברכת ע* ברבות בשפע שנופ6אח הקרהאה חשנינה צ4*
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 ובעבור אוהו. ששסר הברית סור לו הראה בזה. אלהים5י
 ברכות. ידרבה ראוי ורצא לברכה. ראוים אוהוששסר
 רובה. ברנות וליוכף 14צע. ברכה לכלם נתן זהובעגור
 ונו'. הורי ברכות על נכרו אביך ברכות שכתוב נשמעכך

 אמר חזגדר ר' "( יוסף. לראש תהיין ורהם שדיםברכות
 בו. להם,כ4 יש הכתוב זה רע. סכל אותי דצואלרמיאך
 שהוא לפו דצואל. סרו לוסר. צריך נאל אשרדגואל.
 לע,לם. זכאי סארם יכ[- ולא אנשים. אצל תסידנסצא
 עם ההויכת השכינק זו אחעי. הגיאל המלאך וראהבוא

 מצות שוסר האדם כאשר סמני תזיז ולא תסיר.הארם
 סדו בדרך. יחידי יצא שלא האדם יזהר וע"כהתורה.
 בשביל ההורה. מצות לשסר האדם נזהר שיהי'יחירי.
 זית בלי יחידי 4לכת ויוצרך השכינה. ססנו תזיזשלא

 רע. סכל אותי דגר"ל רמלאך אמר ידידה ר' נ(השכינה.
 זהו תו'. לפניך סלאך שלח אנכי הנה נ( כתוב וראהבוא

 דגזמין היא וזה האנשים. ושמירה העולם נאולת שהואהמ4אך
 ואח"כ תחלה. מקבלן שהוא לפי [ג( העולם לכלברכות

 שולח אנכי הנה כתוב זה ובעבור בעולם.Sמזמינן
 הוא 11ה סלאך. לפניה ושלחתי ד( וכתיב לפניך.ך
 שבזמן הוא וכך 1ג6[ נקבה ולפעסים זכר שלפעטיםאך
 ונקרא זכר בחינת הוא אז לעולם. ברכות מומיןשהוא
 מוסין הוא כך להנקבה. ברכווע שסזסין כזכר וכר.בלשע
 נקרא אז העולם על בדין עומד שיצא ובזסן לעולם.ברכות
 סדין. נתסלא הוא כך מעוברת שדיא כנקבה נקבה.בלשץ
 ולפעסים זכי נטיא לפעמים וע*ב נקבה. בלשון נקראואז
 לרמ ואת כתוב. זה כדמיון אחר* סוד ורנל נקבה.נקיא
 שסתהפכים בעולם וצשלאים סלאכים שיש המתהפכת.החרב
 דין לפעמים וכרים. לפעסים נקבות לפעסים נונים.להרבה
 הסלאך זה כן כסו אחד. באופן והכל רחמים.לפעמים
 כלם ישנם שבעולם נינים ןכל וכנו דצא טמםבהרבה
 אשר הקש%ע כסראה ס( שכתוב רגוד וזוצ הזה.במקום
 מראה הוא סביב רנה מראה כן דגשם ביום בשןיהיה
 הוא נם כן רנונים אותן כל בו שיש וכמי ה'. כגודדנתת

 : העולם לכלמנהע
 לאמר ישיאל יברך בך לאסור ההוא בעם 1%1נרכםק

 מוצ הדצא. ביום ץברכם יהורה א"רתו'.
 כתוב לאמר כל ושר ויברכם. לוסר די שדוה דןצא.ביום
 אלא נשתנה. מה מפני בוא"ו. מלא לאנפור וכאןחסר
 סוד זה ההוא. ביום מהו ההוא. ביום ויברכם דצא.%ד

 יום ההוא. יום (גנ( למעלה הברכחע על שנפקדהרמדרנה
 ההוא יום ודיימ ,כד[ הו"א שנגךא דציא עליוןמסקום
 דהו"א דיו'ם מקום ובכל הו"א. ובץ ע"ם בין רפרדש"ין
 וגס[ כאחה שרו ותחהונה עליעה מררנה טדרטת. ב' עלרמו

 שתם בירך יוסף. של לבניו לברך יעקב כשבקשולפיכך
 שיתק%טו כדי ביחד. דנל ושלממה שלסעלהברהרצד
 למעלה. מלמטה בהחלה וגו[ דידוד סור זה 11"י בך.מיצ ישראל. ינרך בך ואמר ביהד רגל רגליל ואח"כדנרמת.

ואח"כ
 4טת 7( ג"ג סטח 2( %ג 97 ט . יי 9 6( טקוטותכאץאאה

ציר

-,01,4,(
 6תמזו )י0וגטד ,כני )יס וגסר יני,ת י,6 ),ס 6חת, _,0

 סני"ן )3רכחן חיסו י6תמזי )התכרכ"
 סניחין, כרכ6ן ו)יוסף חו כרכ6 י0כ י )כ)סו ד6כני,
 ,ני' סירי כרכות ע) גכרו 6כיך כרכות וכתיכ":יון
 חתר מזקיס ר' 6י יוסף )ר6ס תסיין ורמס סויסכרכות
 כיס )6סת5)6 6ית קי6 סמי רט נוכ) מות' סנו6)סט)"ך
 וסו6 כנין סנו") ץהי )'ס תכטי ג6) 6סר0נו"ל
 צט)תין. זכ6ס תכ"ג 6טוי 1)6 גס" כני )נני תוירתכתכח
 עתיס ו6זי) סכיגת6 61 6יתי סנו6) סת)6ך חזיתמ
 66י כ6ורח6. יחיו6ס יפוק 1)6 כ"ג יזוסר וצ"ו ."וריית6 פקווי געיר כ*ג כו תניס "עזי ו)" תוירדכ"ג
 ננין ו6וריית6 ס1וי )תיסר נ*ג ויזוסרימיו6י
 זווג5 כ)6 יחיו6י )ת'1) וי5ערך . סכיגת6 תגיס תטויו)מ

 . רט תכ) 6ותי סנו6) סת)6ך 6תר '0תס ר' כ(וסכינת6
 61 ומ' )פגיך ת)6ה ס)מ 6גכי סגס נ( כתיכ מזית6
 6יסוו"זתין וס6( גס6 וכגי וגעירו דע)ת6 פרוק6 ומיסו ת)6גסו6

 כקותית" )ון גסי) י6,טז ננין ,גן ט)ת6 יכ)כרכ6ן
 ו)גתר

 סו)מ מגכ' סגס כתיכ 61 וכנין כפ)יז6 )ון 6זתין6יסו
 חיסו וס6' ת)16. )פניך וס)מת' י( וכתיכ )פניךת)6ך
 וכזתג6 '6יסו וסכי ,ג"ן גוקכ6 ,)זתגין וכר ו)זתגיןת)6ך

 "זת'זז ץ כוכו
 6קרי כוין ע)ת6 ע) כויג6 וקיית6 וכזתג6 )ט)ר6.כרכ6ן פ 6יט סכי %וקנ6י3 נרכ6ן

 וינ6. תן 6תת)י 6יסו סכי טוכר6 ו6יסי כגוקג6גוקכ6

 ו6ן)עצ ן'%ו-"6ןי%נ י:גט:6 שט"ט
 ותתספכין כע)ת6 ס)1מן 6ית תאכין סתתספכתסמרנ
 ויג6 )זתגין . וכורי )זתגין גוקכי )זתגין נווגין)כתס
 ת)6ך ס6י 61 כנווג6 . נווג6 נחו וכ)6 רחתי)זתג'ן
 כ)סו וט)ת6 נווגין וכ) וגנ( 6'ט סני6'ןכנו,גין
 6סר סקסת כתר6ס ס( וכתיכ 61 ורז6 6תר כס6י6'תכ0ו
 תר6ס סו6 סכינ סנגס תר"ס גן סגסס כיוס כענןיסיס
 . ט)תח )כ)6גסיג גתי סכי מוג'ן 6'גון כ) כיס ו6ית וכתס . ס' ככתותות
 כתיכ )6תר כ) ותו וינרכס.  רקיתר סני וסח . ססו6כיוס ת6י ססו6 כיוס וינרכס יסווס 6"ריגי' )6תר יסר6) יכרך כך )6תור סס" ניוס 1'ננרכם,(

 6)6 . סג6 מ% . כפינ כו14 )6תור חסכ6חסר
 ר"1 . ססו6  ניוס מיי ססא ניוס וינרכס . 6יסורזה

 יון . 6100 י1ס (גנן )טי)6 כרכ6ן ע5 ו6תתג6וורנ6
 ססו6 יוס יס6י ,ג1ן סו'6 ו6נךי ט)% 6תרתססו6
 ססו*6 סיו*ס 6תר ונכ) סו*6 ונץ יו*ס נץ פווו6ו)ית
 וגסו כחו6 ו6יגון ותת% ע)6ס 7רנ6 . וונץ תוין61

 )ון נריך . 7עסף )נטי )נוכ6 יטקנ נפ6 כווננ'כ
 וי6קייס כנין כסו6. כ)סו ותת6 ו)עי)6נימוו6
 .  יסל6) יכרך כך 61תר כמן6 ג)6 כ)י) 1)נתר .כרכתסע
 )פי)6. תתת6 נקותו65 וגו[ ויטו6 ר61 61 וו6י . כךת6י

אנפי -4
 ס(

 ר)ב יף 0 6' ימק6י

הוהר

 :2,:י::':ה

- 1 אמאימא הו*א ושל יו*ם של בהגחות בר4ם שיעקב גכיון נסתר. שהוא הבינה עולם סומו ןו,ןנצל~ןןג;ן::י:י,ןלןגיבןים'"ע,"קןלן'1"'?"'נ'11'"  נ ית *לע 
- -- 64" שדהא צרעקגא עם החצוא ג האןעת ענין היים הידוד שד [טן : תתאה דרנא בן עואה גדוש ננושגחימא



 183צה קודשלשון ריחיזהך הזהרלשון

 וג,' 6מגעיתה ס" כי1.6 )התור ו)תתה )"מ)עיתת גהית1)כתר
 )עי)ח מתתח חו' כדקה ימות 610 וסכ' כ*ך. 5תת6 גמיתוג:תך
 י:ר6ן יסר6) מ6י יסך6") ינרך כ'ך )תתמותע.)ח
 יסר56 דס6 . 'כרך 6)6 כתיכ )6 יסרחל יכורךסכח
 3סמי לכל5  פ3רך 5יסו  ול:תר . מיעי)" כרכחןגעי)

 כ6 מ)סיס'ם'מ
 ק

  וכו מס6 מג)ן הקרי. וי:ן6) סת6 מ) ד6כריסכמן' רקדמית6. ך)6 )יס6קויס
 דמ5ריס. וסעכת6 זמג6 ח:ת)'ס )6 מו גפק ו6פריס(:ס6
 )ון 1קס)1 סגהיסין ט)'סון קווו נ)ות6 מן ':כקי סעת6דהקו
 . סת? יסרהן כית ג) ס5)ס סעגמות חךס כן "(וגפ'כ
 מסו)יס חפריס כך יכני, מג:? קדס )חכר.ס מקדיסע'ד

 )כגי דכריך כךכתח מוי 1ת6 סו? ונערכ )ססרותס5גו'
 6)6 . )כגוי 'כרך )" סד כרכ6ן )1ן 6קד.ס 6מ6ייוסף.
 יתיר דכ'ג עייס מכיכ כגוי דכגי דמכיכות6מכחן
 חקד'ס וכנ"כמכגוי

 ח:יכות"
 )כ-כה )כגוי קווס כגוי דכג'

 כקזיויתה)'ן
 6כ6 6"ר וגו'. סהספו ויהתר כגיו ח) שק: ריקראג(

 )1ן קר6 די:קכ סעתח ןכסקי 6'קמוססח
 סוס ד'עקג 23עת6 מוי ותה סכיגתה מגיס"סת)ק
 נמי0ו על ו::יגתח תתן ועחק חכרסס 6זןמנו )כגויקחרי

 כהכ?ן )6תמכר6 כי:קכ כיס מו' סוסיסכיגת6
 זפתח כסטת6 רת'כ6 )תסוי כמן גפסחסו עס)6תקסר6
 מתכס יקר6 6מר 5ת )כם ו6נידס ?6ספו 61מר.עק:
 יסכ ככיכע ככיגת6 ד6 . כקהרית 0י-'::"הריפ
 דמי5ייסו כיחתי 2גוי )0 6סירו עכתר ומ:ת)ק כיסע5יכי
 יעקכ )ס ק6'ס סעת6 כססי6 ונו' יסר6) כתע 61מרוופתחו
 61תיסכת . וטן למעס מ)כותו ככוד סס כרוך61מר

 ")ה סכ6. קרי6ס מ6י . יעקכ ויקר6 כדוכת?סכעת6
 ת6 ותת6. )ע'65 15ן 5קיימ6 . ווכת'יסו לק*ימ6קוי6ס
 מסס ויקר6 וכתיכ נחג6 כס"י קרי6ס 6תר ככ5חף

 1)קסר6 ו56עריך כ6תך ווכת.ס לקייף6 יסו:ע. נון כן)סוסמ
 וקרי6? י6 כסת6 דח )6תר )'ס קייס קכ"סימר56 6)סי 6) 5ו ויקר6 יכת'כ יעקכ. סמו 6ת ויקרת וכן)'ס.

 ק-6)קיומ6
 מתי6.
 קייס כגיו. 56 יטק: ויקר6 נווגח כס6י .

 6מירס כ)ככך ו6מרת 6מר ד6ת גמס 6וקקוס 60וי,קר ת6י וי6תר. )כס ו6נידס ס6ספו ויחמר . ס)יס כק'1מ6)ון
 כק:ור6 ס6ספו (גחן ס61 ד)מ'5 ת6תר י41טפ1 )ן קיס")מ חסידי .5י 6ספו כד*6 )"ס מכעי 6ססו סחסכוכח:"י.
 דמכמתח רו6 ו6נידס. מהי גכס והגירס הן כימודמסגיס
 וינז 16 61ג'דס 5יס 6מר סמעון )ר' ס6') יוסי ר'היסו
 וד51 זתגיגן כ)סו וכן ויגיזו15

 6פ5י . תיסי רמכפת"
 ת)ס ד6יסי כנ*ן 6'5 דמכתת6. רא מיסו ד6כף)ס
 דמתי6 ת5ס דמכמת6 רו6 6ימ וס6* כרת6 כ)6 כנ'ן4דחתי6
 6'מן כד 0ו6 סכי ןכמ( ד6קוון כרז6:ס)ייו
 גריס 5ון ד6פר'ס ומ6ן פרוד6 כ)6 6תקסרו כד6 ד6 דס6ך. כ)6 נ וכן . ס)ינה 0ז6 ל6ו ב כל6 41 36):חכמת6

5נרתיס

 'גו( אמצע דוי בוא"1 לאמור ולממה. לאמצע ירדואח"כ

 למעלה מלממה כרא:י. יפה הוא וכן ב"ך. יטטה ירדואח"כ
 ישראל ישראל. מהו ישרא"ל. יברך ב"ך למטה.וסלסעלה
 ישראל שהרי יברך. אלא כתוב לא ישראל יבורךהזקן.
 ב% לכל מברך דיא ואח"כ כלטעלה. רברנוקמקבל

 לאמר. ישראל יברך ב"ך שאמר דוקא. רי:חקונהדסדרנה
 בראשונה. לאפרים לו הקדים ומנשה. כאפרים אלהיםישי:ך
 שכאשר מכאן. מניין. נקרא. ישראל שם על שאפריםלפי
 מצרים. של השעבוד זמן שנשלם טרם יצא אפריםשבט
 והרטם. אויביהם עליהם עסדו דגלות. מן ויצאו השעהדהקו
 המה. ישראל בית כל האלה העצמות אדם בן 6(וכתוב
 הלוכו אפרים ולפיכך מנשה. קודם לאפרים הקדיםוע"כ
 אלא לבניו. שבירך מרם ברכות להם הקדים למהיוסף. לבני שבירך הברכה וראה ובוא היה. מערב לצדומסעו
 מאהבת יותר האדם על חביבה בנים בני שאהבתמכאן
 לברכם לבנץ קודם בניו וני אהבת הקדים ולפיכךבנט.

 לבניו יעקב שקרא הזאת שבשעה ביארו דויי אבא א"ר וט'. האמפו ויאמר בניו אל תקב ןימראכ(
 היה שיעקב בשעה וראה ובוא השכינה. ממטנמתלקה
 נביהם. על והשכינה שם ויצחק אברהם נזדסט לבניוקזרא

 האבות. עם לדגעהבר ביעקב בו משמחת דדתהוהשכינה
 שפהח בשעה מרכבה. להיותם ביחד נפשותיהם עםלהתקשר
 אתכם יליא אשר את לכס ואנירה האספו ואמריעקב

 יעקב נהן כביכ:ל השכינה. י באחרית. הימים.באחרית
 דברירם, ביחוד בניו לה ועתזירו אח"כ גסהלקה. בהעצבות
 יעקב הקיסה שעה באותה תו'. ישראל שמע ואסרושפה(ו
 ונתישבה ועד. לעולם סלכותו כבוד שם ברוךואמר

 אלא כאן. הקריאה סהו יעקב. יקרא במקומה.השכעה
 בוא ולממה. לסעלה אותם לחזק סקוסם. לחזקהקריאה
 משה ויקרא שכתוב זה. בענין הקרהשה מקום בכלויאה
 ולקשרו שנצרך במקים טקוטו לחזק ירששע. נק בןלדישע
 שהוייאה זה. בשם זה לסק.ם סחזק הי' הקב"הישראל. א"הי אל לו ייקרא וכתוב יעקב. שמו את ויקרא וכןשם.

 הרזיקם בניו. אל יעקב ,יקרא זר כעין באה קיאלהחזיק
 כהו ויאמר. לכם. ואנידה האספו ויאמר שלםבקעם
 אסירה בלבבך. ואסרה שנאמד כמו ביארו הריויאמר.
 חסירי. לי אספו כמש'כ לומר. צריך אמפו האספו.בלהש.
 בקשר האספי וכהן הוא עליון מטק.ם שהאספו לט ידועאלא
 חכמה ש4 סזד ואנידה. מהו לכם. ואגידה אחד. ביחודשלם
 ויגד או ואגירה לו אטר שמעון לר' שאל יומי ר'הוא.
 באה זו  שתבה לפי א'ל חכמה. של סוד יש זו בהבהמה מפני הוא. חככה של שפוד שלמדנו כלן וכן ועידו.או

 הבאד תיבה חכמה. של סוד ההו פרוד. בלי נ'ךבאותיות

 יני "יי שי" ו"ק,.יי" 1ס

לעצטי  4" ס 0 לי יתק") ט מקומתעמראה
 הזהרזיו

 ( אל*ף טן אותיות נ*ב טללת הוא ני בנ נתיבתה.רמזת
 לאימא עלאה אי"א שנין דדבורא עלמא היעו אמצעיתא פי' הא : תי*1 ער

 בח ע'י הפעל בננין האפפו ווהו נלבבך. ואמרת כעגין 1יאמר 11ה1 לבא. ניגה כירוע לנ. בבחי' שהוא הניגה עולם אור עליהטנזה המשיך שיעקב פי' ןגחו נ"ה: הוי'ה השט של וא'1 האות והיינו לא"ור. שבתינת וא"1 אות רמז ועליו פנא ישראל ונקראתתאה
 סמילא יתקש-1 ועי*ז נ*ה הוייה השם מן הראשונה ה*א אות עליהם שתאיר אספו. ה*א הכו.י; ני הצווי נאופן אפפו ולאאהר
 וטר רפו איוה בח יש בי"ת בהאל"ף ש:סררו הסרר טה הן שא,ת'ותיה תינה נל פי' ןגען הגדנות: לקבל נעעוקגים ויהיו שלפנקשג-

 : חכטהשל



 הזהרישון ו'חיזהר קורשלשון,*1%

 יו תבה לפיכך הראשון. אדם חמא טד ויה 151 טיתהלעצמו
 אץ לד. ב בין לפעמים י שאות ואע'פ חכמה. סודשל
 תיבה דדא כך זה רמז ועל דשא, אחד קשר ודבל פרוד.זה
 סוף לנלות. בקש חכמה של סוד לכם. ואנידה בודאי.וו
 מה נלה שלא תאמר ואפשר ישראל. של המעשיםכל

 יעקב דבר בתורה תחלה נכתב למה בן אם לנלות.שבקש
 וראר אלא הדבר. נשתים ולא אח"כ ונפנםבשלימות.
 דבר אמר וסותם. מנלה די' לנלית ונצרך מה וכלנשתלם.
 נפנם לא ד1עורה ודבר בפנים. עסתר מבחוץ ננלהשהוא
 שלימוה הוא שדועורה לפי בתורה, נסתר הוא והכללעולם.
 בתורה אות או תיגה ואין ושלממה. שלמעלה שלימותדכל.
 היה אבל , אמר לומר לו שנצרה מה כל ויעקב .פטמין
 אפייו לנלות שבקש מה מכל החסיר ולא . ונ%תםנגלה
 שבמים י'ב כל וראה בוא אמר שמעון רבי 16 אחתשת
 נביו. על להשכינה יעקב ראה וכאנר . בהשכינהנדבקו
 שלמה ממה וראה ובוא . בה לההחבר בניו לי"בקרא
 שבקש ההוא כשעה העולם. שנברא דיום מן נמצאתלא
 משטאלו. יצחק סיטיט. אבררם . העולם מן לרסתלקיעקב
 שראה כיון . לפניו והשנינה . ביניהם שוכב היהיעקב
 וסדר . להשכינה מסביב והדביקם לבניו ק"א כךיעקב
 שכתוב להשכינד. מסביב שסדרם מניין שלם. בסקץשתם
 מרכבות וכמה דגל. שלמות שם נמצאה או 1531האספו
 ודגבורה הנדולה ה' לך ואטרו פתחו פביבותם.עליונות
 מזרח ונתחבר הלבנד. אל ד,טסש נאסף או גו'.ודוןפארת
 דיבגה האירה המטה. אל רנליו ויאס.ף זש"כ ו)נובמערב
 לא אביט שיעקכ למדנו ודאי אז יעל נשלימות.ינמצאת
 לאדם כך נמצא שלא מה שלם סדר יעקב שראה כיוןמת.
 לבניו. ובירך ופהח להקב"ה. ל1 ומשבח שמח דךהאחר.

 , לו כראוי ואחר אחדלכל
 ראדבינ(

 ידידה ר' אמר אעי. וראשית כחי אהה בכווץ
 יתחיל בראובן. לדהחיל יעקב ראהמה

 שאנו ועוד מלך. והוא דמחטת לכל הראשון שהואבץידה
 משה שבא ער ממנו הברכות ומלק ברכו שלארואים
 ברכו. ודאי אבל ימות. ואל ראובן יוד כם"ש עליו.ודועפלל
 בן. לו שה" לאדם משל למקוסה. דיעא ברכהועלתה
 הרי אמר אליו. המלך בא מהעולם לדסתלק ומרכשדגיע

 כשיראה לבני. נשמר דמלך ניך יהיה שלי מסיןכל
 ראובן אמר יעקב כך לו. יתן לזה ראוי שבניהמלך
 יתעל4 שלך הברכות אבל אתה. מעי של אהוב אתה.בבורי
 עם שהלכת לפי להן. ראוי שיראך עד הקדוש. הסלךניד
 יעקנ במר ראובן אמר רייא ר' ג( בתרנומו. וכו'אפך
 4יהודה. המיכות ונהגה דבל. ממט טלקץ דבל. ראוי היה15

 הותר. אל כמים פחז זש"כ ללוי. דבהונה ליוסף.הבמרה
 ברכו כאן אוני. וראשית כדר שאסר ומה בהן. תשאראל

 המלך מן שבקש מלך של לאוהבו משל להקב"ה.ופקדו
 לטלך אמר בשוק. בט עבר אחד יום לבנו. מובלעשות
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 הזהר9ר
 השוש כל כוללת זו וספירה ררכורא. עלסא של הספירות שש מן נ' ספייה התפארת ספירת על רמו נ' שאות כקיצור כוונתו י"א

 התשארת בה שמשפיע סה אלא כלום טנר"ה לה שאין רלה בגחינת שהיא רנוקגא עלסא כות ט ספירת על רסז ד' ואותספירות.
 ומעשים סצות תשלה תורה ע*י היחור זה לנרום ישראל אמונת ווהו ושכינתיה. קכ"ה יחור והיינו בהלננה. אור הסשפיע השמשגדטיון
 שכל ספירות היו*ד על חרמז כי טפררת. איגה גאמצע יו"ד שאות 'וכן ונזה לעולם. סיתה והניא פירור נרם הראשון ואדםשגים.
 אל עצמכם אמפו ,המניון אמפו. ה' הא0פ"ו שרורש י*ל 1)16 : גפרטיות י*ם בו יש ועולס  עולם ,שנל ונם סעשר. כלולהספירה

 נתיבת ה"רמז היהוד תמיר לפעול שיזכרו זרזם שיעקב "ל או ב*ה. הוי.ה מהשס האחרונה ה*א ששורשה הקרושה השכינההיינו ה"א~
 : ריקרושה השכיגה שטות נו הי אלהי"ס. ארנ"י בנ" שהן פ"ו ועפ ס"ה זם הסודוזנ וסיוחר יחיר אחד על רטז א' ק%עתאאספ"ו.
 : ושכינתיה קנ"ה יושר תייט רנוקנא. לטא עפ דדכורא עלמא לדשדוועת סחפל וה ומערג פורח וכן ש8ש 8ףונג(
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 יידפ ת)כ6 סתע . דגפס6י רהית6 וד6י 3רי סו"ד6
 6מס 3כורי ר6ו3ן 6תר 'פק3 כך 3ריס ע) 60')דס6
 6תר סכ6 תותר 6) כתיס סמז )ק)כ6 סקד'ס סכ6ונו'.
 ד)6 )'ס ד6ערעמס

 6סת~
 . ת6רפ6 )נר )יס חדי נ~ע6

 ית16 6תרע%.3נו
 מף

 )3נ)ות6תרדתמסז כמין יזכתי3'
 )קר63 6מוסון )נ3י קית6'ן סוו ד6'גון . 6וגיור6סית
 י6ו3ן ו3גי נד 3גי נ)1 דתתתן . ד6סזר )נ)ומ6 ס6תיתר

 ע6 ס3)ו עגחין וכתס 3'סין כתס ום3)ז . תכ5סוקדת6'
 3ע)ת6 יתער תסיח6 דת)כ6 )זתג6 עז ויתר כען עדתני
 פתתי6 ט5 ויתקפון ויג)מון 3פ)ת6 קר3ין וינמזן יסקזן6'גון
 )6תנ3ר6 וימסי3ו קתייסו. וירתתון תג'יסו ידמ)ון ע)תמו3ג'

 ת6י תותר 6) כתיס פמז סס"ד 3יס. יסת6רון 1)36ת)כות6
 כי 3נין דע)מ6 מד 3סער6 6פי)ו 3יס 'סת6רון )"סעת6

3נות6רע6נ
 'רום)'ס ח דיק6 :'ך תסכ3י קדיס6

 יי,ז
 ר6ו3ן 3גי 6ת3דרו ע)ת6 ססרי כ6ר3ע מזית6

 3נ)ות"
 )ק3)סזן

 ע)ת6. סטרי 3יר3ע זתגין 6ר3פ 3נ)ות6 ד6תנ)ו יסר6)דכ)
 ת)ת ם6ת 'תר תרי 6וגי ור6סית מד . כחיסס"ד
 קר63 )6נמ6 6יגון זת'ג'ן ד6 כנווג6 6ר3מ טזויתר

 ייג5מון . כ)6 ע) 3קר3יימ ו)תם5ע ע)ת6 סטרי63ר3ע
 כי תותר 6) כתיס פמז ד"6 ע)ייסו 1'ם)עזן סג'6'ןעתתין
 דסוס קדת6ס סרסור6 ע5 6תרתיז סכ6 36יך חס:3'פ)'ת
 דסס'6 סרסור6 ד6)ת)י 3רמ5 קדת6ס עסס 3ס6י )יעקכ)יס
 כת'ס פמז 36) 3כ)6 ר6ו3ן 06ת6ר 63תרס סזספפס
 16 "חר6 3סרסור6 ע)ית 36יהי תסככ' ע)ית כי תזתר6)

 זתג6 3ססו6 יסוס ות6' ו1ד, 3רכס 6תנ)'6 וסכ6 ונו'מ))ת
 ותס )6רע6. 'סר6) ע5)ו כד דסוס1פ6י

 ד'ס"
 3יתג6

 דר6ו3ן 3עז3ד6 תסיח6דת)כ6
 3ססר6 )ון 6מיד קכ" יגחק 6"ר 6מיס יי שמעוז6(

 עו3ד'ן דמת6 ,יקן דמכיגת6סת6)6
 ד)סון 3רכת6 'וס' 6*ר )תס3) ע)ת6 'כי) ד)6 קם'6דד'ג6
 )יס דמת6 . ):6' 6תמז' )6 סתעזן ')חק 6"ר סיח6ן
 3רכת6 קסי6 דךיג6 תססר6 ד6תי ו)זי 3יסין מוכדיןכח:
)ת

 3יס. גרכתיס ת)' ל6 תסס 6ת6 כד ו6סי)י כיס ת)י"
 גק3*ס תר5ס ידיו ופוע) חי)ו ס' 3רךדכתי3
 6)6 י3רכ6ן יכס )6 סתעין 6תר יסודס רת)י6
 . 'סודס קו) ס סמע סכ6 כת'3 . כיסון: תסס )יסספ)
 י:ודס א'ר תו . "גכי סגו6ס כי ס' סתע כי סתסוכתי3
 פעת6 ת6' 'וסי "'ר )תסס )1ן ס)'ק 36וסון ו)ויסתעון
 3ע6 כד חד ת" סתעין 6"ר )רסס )ון ס)יק6כוסון
 סכיגתח )6סת)ק6'עק3

 1)6 )")ין )כריכי כע6 ע)וי קייח"
 דדיגה יגמסר6עיסו דס" 6עכיד סיך 5חך דדמי). סכינתה תקחייכין

 קמי"
 )ת6ר. )ון הס)ק 6)5 6תיין קח

 סה)סיס היס 'ד"י ח0: )זן 3.1רך דכית6 ת6ריס 'ית''ע3יד

 :ס*ד יקיתגו הי0ס כד"ן 3כית'ס ע3יד ורעות'ססז"
 י6תר זכנהס ::"ד יפרגו י6יסס :' ק1תס תססיי6תר
 3יויס. דיתח' עית ד3ית6 ת6ריס ע3ד רעית"ט וד6י ס'סז::
 וע3ד"  ,יתמיי פ) ינזר גסככר

 יפקנ יע"ד . רטיתיס
6ע*נ

 4. י 9 "( מקומותנ*ראה
דו

 והזדוי.ות השכינה הווראת עיקר הוא גיהמ*ק גסקופ שפ יי*(
 של רסז נפ גי צד לכל *נים מיאיפ הרגרים שאלה פי'1)ד1
 לרשגינח יש*וות מיני פל 5שפשיך שבגאו של האלהיפאיש

 ודגין הסלך שמע הוא. נפשי אהבת ובודאי בני. הואזה
 אתה בכורי ראובן אמר יעקב כך כנו. על מבקששהוא
 אמר כאן תותר. אל כמים פחז הםלך. ביד פקדו כאןתו'.
 . לארץ לחוץ נשלך ויהי' בארץ. ישאר שלא לוי שיקרהמה
 מלחמות ב' לדהנר ראובן בני הם עתידים שטעוןא"ר
 סצרים של בנלות כחי. כתוב וראה בוא הארץ.בהיך

 למלחמה. אחיהם אצל ראשעים ידיו שהם אוני.וראשית
 ראובן ובני נר בני נלו שמשם אשור. לנ6ת שאת.יתר

 ולא םבלו. ענים וכמה צרות. כמה ומבלו לכלם.ראשון
 בעולם. יתעורר דמשיח שמלך חמן עו. ויתר עתה. עדחזרו
 האומות. על ויתנברו וינצחו בעוים. ת מלחס ויתנרו יצאוהם
 להתנבר ויחשבו לפניהם. וירתהו כרם יפחדי העולםובני

 מ8ני תותר. אל כמים פחז זש'כ בה. ישארו ולאבמלכות
 מלוש:ת ולההנר לעלות שעתידים 4פי אביך. משכביעלית כי לפי שבעולם. אחד בצד אפילו כה ישארו לאמה
 ן 31 ירושלים זו דוקא. אביך משכבי הקדושה. ארץבתוך
 פד בנלות. ראובן בני נפזרו העולם צדדי בד' יראדבוא
 העולם. צדדי בד' פעטים ד' בנלוה שדגלי ישראלכל
 שלשה. שאת. יתר שנים. אעי. וראשיה אחד. כחי. 'כזש
 מלחמה לד1תנר הם עתידים זה כדמיין ארבע. עז.ויתר
 וינצדצ דכל. על במלחמותם 1למ:ול העולם. צדדיבד'
 כי תותר אל כמים פהז ד"א עליהם. וימשלו רביםעסים
 שהיה הראשון הרהור על נרמז כאן אביך. משכביעלית
 מפה הרהור שאלמלי ברחל* הראשונה המפ- בזו ייעקבלו

 כסים פחז אבל בכל. ראובן נשאר הי' במקומו. היהההיא
 ש אחר בהדדצר עלית אביך. משכבי עלית כי תותראל

 ההש. בזמן שורה ומה ,)-ן ברכה נרמז וכאן . גו'חללת
 בזמן שיהיה ומה יארץ. ישראל נכנסו כאשר שהיהומה
 של דמעשים שראה ווסו השכעה שלשמאל ביי גבוהיביקם עךיי:% שמעוךגיעמ::."(
 ארה יומי א"ר למבול. יכול העוים שאין דקשההרק

 ל1 שראה 6ה. ראוי הי' לא שמעון יצחק א"רברכתם.
 הברכה אין הקשה קדין מצד שבא ולוי רעים. מעשיםבמה
 בו. ברכהוו תלה לא משה בא כאשר ואפילו בו.תו4ה
 הברכה תלה הרצה. ידיו ופועל חילו ה' ברךשכתזב
 אלא לברבות. זכה לא שמעון אטר ייידה ר' .בהקב"ה
 תצדה4 קול ה' שמע כאן כתונ ביותודה. משהשחברו
 יוצדה א'ר עור אנכי. שנואה כי ה' שמע בי שםוכתוב
 ולוישמ1ון

 העל-

 פה מ8ני יחטי א*ר למשה אביהם אותם
 כשבקש וראה בוא שמעון א"ר למשה אבידםהע14ם
 ויא לאלה לברך רצה השכינה. עליו עמדה לדגיתלקיעקב
 לאדק אטמרם אלא באים הם הקשה הדין סצדשני-ם שריי אעוטה. איך אטר השכינה. מפני שנהיראיכי
 שירצה ומה . מהנדג רצוני לפי הכית שהרי 1,'1דבית
 האלהים איש ודאי בהטה ויברכם, דכיח אדון יבואיעשה
 ,ש"כ יקימנו. אישה כמש*כ בביתו עושה וכרטינוהיא.
 יאמר ובנחה זש"ב יפרע. ואישק ה'. קומה משהויאמר
 בית. מוהח ואין הנית ארון עושה כרצונו ודאי ה'.שיגה
 יעקב וע'כ רטאצ. ששה והיא אשהצ על הגהר אישכמו

אע"8

הזהי
 לקיו אש8ש 4המשיר העשימ נעזלם חידרח ט4וררקשרות
 פשה *ח 844 שבחו הד*ן במרת 8י' ,גס1 ו גהפ ישניג-

 צהקדושה
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 אלא הבית אדון היה לא החיים. באץ דבוק שהיהאע"פ
 ל"דון אויזם מסר לפיכך 1),1 למעלה ד1א ומשהוממה.

 :הביה
 סוד ואמר פתח אבא ר' הו'. נפשי תבא אל במודם6(

 אין דוזורה של העליון סוד לידאיי.ה'
 חט4 יראי שהם ואלו חמא. יראי לאוהן א4א מתןדקב"ה
 העליון סוד זה ומה התורה. של העליון סוד להםוהנלה
 שנקרא הקדוש* היסוד אויז שזהו תדע הלא התורה.של
 הסוד על עצמם הטריחי וליי שם?יז ידש. ברית ה'סוד
 דגוד. זה עליהם ויקבלו עצמם שיטולו שכם. באנשיזשה

 סלוא בן זמרי במעשה ועוד %"[ במרמה מעיד.והכהוב
 מרו נפשי. תבוא אל בסודם אמר ץעקב דגדד. אושפסל
 ו5י[ למעלה העליון בבריוז ונדבקת הנכנסת דנפש זונפשי.
 דוי כבודי. תחד אל בקהלם החיים. צדור נפשונקראת
 כבודי. תחד אל 49ח. עליהם ויקהל שנאטר כמוביארם
 לפי אביהם. ברכם לא וע"כ ות[ מתם ישראל כבודזה

 1 למשהשסלקם
 המלבות שמעע א"ר ונו'. אחיך ,וחך אהה ין8דדה9

 שכתוב מד1 שאמרמ חדו נתקיים.ליהודה
 לפי ה'. את אודה היביעי. שהוא 4פי ה/ את אודהד8עם
 העליון. שם רושם או יוקן כבוד. לדנסא רביעי דנלשהוא
 שם דקדוש. השם של האחרונה ןק ,1 ברץ. נשתלםובמה
 וע"ב ~6[ אותן טחבר ך וקשר ש" באותיא שלםדקדוש
 ר' .. בידאי לך לההקיים ראץה שדג~לכות אחיך.קדוך
 ישראל שעמדו בשעה מדאי. אחיך יורוכ אתה אמרעוודה
 לך ישהחוו בתהלה. יעלה ידודה נ( שנאמר כטואיביך. בעורף ידך [ץ3( בים אחריו וירדו 11 הות שכלם רים.על
 אביך בני אמר לפיכך דשבטים. שאר כל כלל אביך.בני
 שאע"פ השבמים. שאר בל הרי אביך בני אמך. בניולא

 משתחים היו לידושלים עולים כשדיו ממלכית. לשתישנחלקו
 ממלכוון ירושלים שמלכות יפי ייושלים. לםלךובורעים
 שאם וישתחה. כתוב ולא לך. ישתחוו ש1לטת.הקדושה
 משהחוו העמים. שאר לרבות משמע די' ישתחמנבתב
 מלכים 7( שכתוב דטשיח. מלך שיבוא בזנק אלא בתיבלא
 להראות "טתחה שאמר עתה ישתחוו. שרום יקמו."יאו

 בבל. של לנווא דנ14ת 4יאש ישהחיו כים בלבדם.שרשראל
 : עפים שארולא

 01וד אריה. השח'כ נור בחחלה יוזדה. חריה גררו(
 מלחמה[תנו א*ש ה' איש. ואח"ב נער בההלההרבר

 שדיא המות מלאך להכליל ממרף. כי1 עלית. בניטמרף
 [ת7( השכעה נסת4קה דועא ומטרף מציל. יאין ומרףי( כמש"כ . מציל ואין ד"ולם בני לכלוון טרף ע?שמד
 תקיף. ירוא באריה אדום. בנלות רבץ בבל. כנלות?רע

וכיביא

 י"מ.:'עי;6ןצ% ןוםלשיצצי"ע,י.ם:
 סת ו"מר סתח 6% : שג. משי תנ6 6ל במודם6(

 פ)6ס רא 1 6יסו ומ6ן ד16ריית6ננ,"צ:סיוצ6מ65ס

ד6וריית"
 דצ . קדיס6 נת6 6ת ד6 6ימ6 סוי .
 6ססינל

 נמרמסיוןולמןמתוונצן
 ט6 1 י

 סוד ס6ידפס5
 וימר,1

 64י כסס:. תנ6 56 נסודס 6תר

% ויר"!5 ד6ת,תר כמס0416  . כנודי תחד 56 קרמ. 
ד6
 נבין . 6נוסע 15ן נריך 65 ומ*ד ,"י סתס יסר6) כניד 1
נ

 6תקייס5יסודס
 ך

 דכתינ ? ד6מריכן וסייגו

 " האד יגק51ייש י%צוויירוקסגמב6ס::ן66מליס פה:צ1עששף2 מ,1]%
 וע*י

 'ננן 1:שיש בצמהט %ששי:%מ:י%יויונ
 ץ יסתמח נתמ5ס. ימ5ס יסץס ג( 6מר ד6ת כתם16,נ?.

 ו* ו'נת,,ו. :ת') ו," כשן. 'ן",'ו . ו,;, ."
 מ5כים י( דכתיכ מסימ6? מ5כ6 5צתי נזנכ6 656כתינ

א 1*ון:::ננ"ץ!שו.  ונ". %4 "ו 

 חש8 6הס. 1נתר ני נק-ית6 ייח צ גור"

 ו%וייך?2שר ניויי;"''"עי,י':יש
וכלכי6

 4 יכס 0 : י1ו 9 " פע קש*' ז( 6, טחש 0 ויז. לף ג( - "י 9 ט כג4מותמראה

 דחהרדו
 *ן שגן אחן : לגר3ח ראוי א4איט לומ י8 לכרך יכול חחורח ו3כח יח. על ש4עשית התורה קגלת גשגיל 3יותר גגור משה מררפ,יו[

 יעיל4 ר ישראל של כנחז ודוא נפש נקןאת . 4י0ור עם הנורותת המלכות מית וו מס[ טצו[ץ. 3קיום לזכוחפ כונתמ היתה לאהמילה
 ק*מתקשלה פקום אאט קז8ר ,8ל וחמכיון 3י*ל. 684( 4 יזקנ נשצ4י ש4רש פכא ישראל שנקראת המפירח היינו ישראל מתם זפ[ . נפשוזנם
 נח8סיק פטרתיתא דתקו4 קשו*ן *שכ ושגפים לי*ג שהךרא לקםן א*תא וגן קשרין. תלת הם אגות שהנ' לעיל כנזכר דלעילא קיושהג1
 הרבי,ף רנל הוא שוזי כידוע קשרים. ל חם אטת שוזנ' כט ד' קשר היא המלך שדוד טבן ולפי*ו זשר שנים ישראל ש%פי אלח3ל

 יחודא ואהופם 888הר כ4ע והטכיון אשי. ואגין עני כי דוד אמר ו3ן 3י~ם. טגרמיח ליח דל(ת ועני דל טשמעותה ר שאות ונםלהמי4גת
 והאם יחץ עם חקרוש פהשפ 984שהוא ת' ופהבר טאמי שהיא 8י' לק. דאחיד ד' קשר ול פרטפ *כו ר' והאות גשה. המ*ה ושם כו1ש

 ע8י4דב גן שגהשון טשיש אממ , וושת והנן מרגר. ה3הו3 גישראל ואביק עני רל שנאמר ושכ'מ ע"א פרואה גראשאת גמד"ר ייהנןשא*ר וסמי 1"* קשר טקר*4ים שכלם 4שראל לילל 4וה כה יש %ן שחש. ותשג14ת 3שירות דהמע,ת של העגרות ייהה ואת רשכיגהיח. קג,ת1דור
ש 4 84קא טקרששש קאט .4גהודמ41אש נור ןקראה ררכורא עלמא עם חזחגות 3לי גשהיא 588טת מרת 4א* 2 גים תהיהקסץ ש שי חט 1  ש 4ש ח 4  $ 8%ר* 84ה שר1 געל מן וטגדלת 
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 י6יגאוכ)3י6
 פק'"

 י3ני . 6יגון תקיסין יסר56 כך . יתיר
 וש סבם 41 1כוקמי3י% ב:ז עןתסנןציתתיס1ן
 סי6 יסר6). 3תי)ת קוס תוטיף )6 כפ)ס 6(וכת'3

 גס)ין )6 ו)3י6 6ריס קס נסי)ס 3ס6י ג)3י6כ~'ס תקי~

 )תערף 3נין6)"
 סר~

 סרסיס. 6רמ תרמיק יס6 1)ס)סמס
 )ס ו6כי) ערמיס ע) יי)יג עי קס 1)6 כפ) י6רמויסטת6

 )גקת6 3נין וכ)3י6 כ6ריס 6)6 גס5ס )6 סכיגת6כך
 3ר3 5עס כ( כך"6 ע)ייס1 ו)ד)נ6 עכו*ס ע31י'תעק,ן
 זעיר6 נוקת6 תגייסו )גקת6 יקוס )6 סו6 'קיתגו תיכמי
 6יסו ו:ו6 )ך ירס6 תי ג( כי"6 ת'י יקיתגו תי6)6
 ת3סן ד( וכת'3 )כ)6 )6תסס6 ס)עגית6 י3יס פ)6סע)ת6

 ו6וקתוס ,תס[ סגךמ '65ת'
 )6מז6ט 3ו6*ו וש4- . 3ס*6 סי)ס '63כי עי 36) מנרי6 6וקתוס . וגו' תיסתס ס3ס יסילא
 יסת6 רז6סכ6

 קיי~
 . ס"6 3)6 0.)1 "מר6 63תר יןן

 ס')ס וסכ6 'ו'י 3)6 ס)ס ~ר6ו63תר
 3'1*י

 רז6 . ס'מ

 רז6 61'סו . ייוק 3סת6 תקוס יסכיגת6 ע)6ס. קייס"יסת"
 י6 ת'סודס ס3ע ,סוי )6 :( ןתון כדק"תריגןית*'

 יסר56. כנסת י6 נפן ת6ן מיי6 6*ר מיוס )אן אמריק
 כנסן 6סתך וכתז3 תסיע. תת5ריס נסןכתי"6

 6סרי 6תר יוסי ר' קייס6 נטן כס6' 6סתךפוריס
 חי5י כ) ע) )ס)ס6ס יזתין תם"ה6 ת)כ6 י6 עירס)נסן

 ו6יגון עכו*ס עי3יי עתיז ע5 תתגן יי מי5'ןעמת'6
 ע)'יסו. )6תנכר6 תסימ6 ת)כ6 וזפין )6תתקפ6 י)סוןת1קפח

 פ: כ2 6)ס6י )פכו*ס )'פו3יי מת'6:טפוי:ו
 )תת6 ממרג'ן מי)ין ויג5מון יסגון סורקס י6'גון'סר6)
 סס*י תסימ6 ת)כ6 יתנ3ר כ):ווע)

 פל ורוכ3 פכי  ז(
 כסו דסלפי 5ינון  כחרין תרין ומפור פיר פיר ופלחןור
 ופס דפס5כ6 ססר6 ספ5ל6 פסער  ו5עון  פכו*ס פו3ריפעפי6
 ר' 5ןר סכי 5ל6 חקרי פיי פסיחת פלכ5 וכי פייד6יר

 שבני הם. תקיפים  ישראל בך יתר.  תקיף שהואנלביא
 עומדים והם אותם. ודוחקים מפתים עכו"ם עובדיהעולם
 שאע"פ השכינה וכך וכלביא. כאייה ובמנהגםברתם
 הקיף ה*א ישראל. בתולת קום תוסיף 4א נפלה 5(שכתוב
 נופלים אין ולביא אריה מה זו. בנפילה וכלביאכאריה
 מרפו. מריח מרחוק שהרי ולשלוט* טרף למרוף בעבוראלא

 ואוכלו. טרפו עי שקופץ ער קם ואימ נופל שהייחומשע-
 לרנקם כרי וכלביא. כאריה אלא נפלה לא ישכזנהכך

 ברב צעה ג( כמש"כ עליהם. ולקפוץ עכו"ם עובדימעמים
 קמבה. נקמה מהם להנקם יקזם לא הוא יקימפ. מיכהו.
 והייט לך. ירפא מי נ( כמש"כ מ"י. ישמם. מיאלא
 מבמן ד( וכתוב לכל. לחזק הממשלה שבו העליוןעולם

 נהבאר: חה ,תסן הקרח יצאמי
 עד אבל החברים. ביאיו זה תו'. מירודה שבמ יפרלא

 להראות בוא"1. מקזמות ובשאר בה"א. שילה יבאכי
 ה'א. בלא שילו אהר במקום יוק. הקדוש שם סורכאן

 סור ה"א. ביו"ר שילה וכאן יו"ר. בלא שלה אחרובמקים
 רסור וזה *וק. בהשם תקום שהשכינה העליון. רקדוששם
 זה מיירה. שבמ יפר לא ס( ותוו שאמרנו כמו מ"ישל

 יוסף. 4ן משיח זה רנליו. פגין וכוצקק רוד. בןמשיח
 יקה"ת ול'ו כזה. זה מ0פר מש"ה. זה עךל"ה. יבא כיעד

 ישראל. כנמת % נפן. מהו חייא א"ר עירה. לשן אסריי( : קה"ת ולו"י שתיותעמים.
 אס-י אמר יוסי ר' רקרוש הנפן זה כמו או%עךפוריה. כנפן אשהך וכתוב תסיע. ממצרים נפןכמש"כ

 והם עכי"ם. עובדי ועמים ע4 הממונים שריםהעמים. שרי כל על למשזל שעהיר דמשיה. מלך זה עירה.לנפן
 עליהם. להתנבר דסשיח מלך ועזיד לרו:נבר. שלהםהתוקף
 התחהעים. כתרים אלה כל על מושל דגפן שזהלפ1

 למעלה. ינצח דגפן זה עכו"ם. עובדי העמים מושליםשבהם
 לממה. אחרים חילות ףכריתו ינצחו שורקה שהםישראל
 על ורוכב עני י( זש"כ המווח. %ך יתנבר כלםועל
 בהם שמושלים הם כתרים ב' והגוור עיר עיר. ועלחשוור
 ומה הטומאה. צד שמאל מצד ההם עכו"ם. עובדיעמים

 % המשיח. מלד לו ושראים משלו. לו שאין לפי שסעון. י6 סתסימ ת)ך )יס וקריגן . נוך')'ס )יס י5יפ 3ניןסתעון.

 ויתתקף תדעתיס )6כפי6 סכו*ס עו3יי יעתין תוקס6עיר.
 63 זס תי ה( כתי*6 . )3וסו 3יין כ3ס 3יוכתיסק3"ס
 פכו*ס. עו3יי פתתי6 ע) )תסוי קסי6 ?ינ6 נ3ורס ססרי6 3יין. כ3ס . ונו' 6תי 6יס 6*ן ותעתיס )כדי ךריפיסירס וכתי3 3)3יסו סדור ~ס . ת63רפ 3נייס מתוןל6יוס
 י6קרי דינ6 3י )תת6 6י5נ6 ?6 . סות: עגכיסו3יס
 )6ת)3ס6 3נין פכ3יס ג?ס 06פתר ף'נ6 וטעג3יס

 רוטמשותז, כן אלא אור לה שאין למעלה. הקרושה הלבנההיא
 ואז בכקימו. יתיחר בממשלתו. ימשול הזה המשיחמלך
 כסראה שרעא עני. למעלה אם ותס, הוא הלבנהבצר ש-רי הוא. עני לממה אם ותחו סתם לך יבוא מלכךדצה
 ויתנבר תחתיו. לרגניע עוכו"ם העמים תוקו הץפעיר. ועל ו,מור על רוכב זה כל ועם עני. לחם מאיר.שאינו
 בא זה מי ה( כמש"כ לבושו. ביין כבס בסקומו.הקב"ה
 וכהוב בלמשו. הדור זה מבצרה. בנדים חמוץמארום
 עכו"ם. שבדי העמים על להיהע וקשה. רין דגטרה צדזה ביין. כבם ונו'. אתי איש אין ומעמים לביי ררכתיפורה
 בשצי לההלבש בשביל ענבים. ברם נשמר וו,יין ו:,ענבים שנקרא דק בית שלממה העץ זה פתה. ענביםוברם

 ס'נ יס9,י ת( ס' יגרי 0 . יית ?9 1( קס גי6סית ס( עיח *יכ ?( ג' 6ינס ג( ס*ג 'סי ט 9 שק ט מקוטתמראה
 ך:זד:ךזיך

 היינו י*ה השט שח : דיחזקאל מרגגה במעשה ירוע הקרח וסור ביגה. שערי ני שמ על המ*יפ בג" פ*י חגינה. עולם על רפו וה;רת[
 אלא. פאירה אייח שנעצפח הק-ושה השכינה בצר פי' שפ, : הקרושח השכינח וו נפא[ : התפארת נע ה"ער לח באהסוכות מדת וט ןפון : מופיעות ישוידת מיני כל וטמשט הבינה עול0 על שמרפו לעיל גתבאר מ*י של המסור וכינה. הגמה העולמותו

 : מלכות מדח 11 ןט : עני בקראת וה ובעכור בה. המופיעחתפארת מאור
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 צריך בן בני. לומר. צריך ולשורק יטהרי ולשורקה.ש
 בן ככהוב בן שורק. נטעתיך ואנכי נ( ככתוב שורק14מר,
 גם כן לעיר. להכניע הקהש השם וה שיש ונטיה. השם שם שנכלל אלא בני. ולסה שףרקה לסהאתונות.
 שלולא וזטור. שהוא האחר כח ירגניע הקדוש השם והיש
 וה בכח יוק העולם. סציפים היו כאן הקדוש השםזה
 לאנשים ולהשטר סהם. העולם להשסי וה. בנחויה
 כנסת ע נפן. מהו לנפן. א0רי בעולם. בהם ישלמושלא

 סקבל אינו נפן סה אלא נפן. נקראת טה ספניישראל.
 מקכלת אינר ישראל כנסה גם מן אחרת. נמיעהעליי
 לפניה נכנעיס ישראל כנמת ונשביל לרקב"ה. אלאעליר
 ולכך בעולם. ולשלם להרע יכולים ואין אחרים. כחותכל

 בגי זה. ובצד זה בצד ביניהם הקרוש שם רגתוברג41ל
 ואנכי כר"א ההוא. שורק בשביל עקר שנעשהאתעו.
 צריך כובס כבס. 1ג1'. לגושו ביין כבס גו'. שורקנטעהיך
 סלך זה דוא. וסי העולם, שנברא מיום כבס אלאלומר
 צר זה ענבים. ובדם השסאל. צד וה ביין. לספה.דס:יח

 על לסעלה לטשף רסשרח סלך ועתיד 1,:[ לסטההשסאי
 תוקפם ולשבר עכו"ם. עונרי העסים של אחרים שריםכל

 סראה שיין כמז לבה%. ביין כבס ר"א וסלסטק.סלמעלה
 לישראל שסחה יראה דגטשיח סלך נם כן רין. וכלושסחה
 סרחפת אלהים ורוח כתוב עכו"ם, עוברי לעסים ריןוכלו
 שנברא וסיום ד%טשיח. סלך של רוחו זה הסים. פניעל

 העליון יין וק מהלב. שנים ולבן מיין עינים חנ"יליכן. אחרי כתוב מה ראה העליון. ביין לבושו מכבסהעו"ם

 כן כד"6 כן סורק נסעת'ך ו6גכי נ( כדכתיכ סורק)יס תכעי כן 3גי ליס תכעי ו)סורק . י)סורקסגת'
 גקי סכ' )עיר. )6כפי6 קדיס6 סת6 ד6ית וכתסיןן תתן ך6תכ)) 6)6 . כגי 61מ6י סורקס 6ת6י6תוגות
 ךח)ת)6 מתר6. ך6יסו 6מר6 מי)6 )6כס'6 קךיס6 סת66'ת
 כגסת ך6 גפן ת6' )נפן "סי' כט)ת6 3'ס 'ס)ט'ןי)6 )כ*ג ו)"סתתר6 תגייס' ע)ת6 )6סתתר6 ד6. כמי)6ידק ך6 כחי)6 יוק ע)ת6 תמרססי ס11 סכ6 6תרתיז קדיס76סת6

 גסיע6פ)ס
 6מר6ק

 ת)כ* ך6 6'סו ות6ן ע)ת6 ד6תכר' ת'1ת6 כנס 6)6)'ס תנעי כונס ככס ומ' )נוסו כיין כנס וגו' סורקנעעת'ך ו6גכי כן"5 סירק. ססוה כג'ן 67תעקר6תוגו כני ניט6 וכס6' ג'ס6 כס6' כיגייסו ק7יס6 סת6 קר66קי) ו6"י כעיתח י)ס)סקס )6כ6ס6 יכ)ין 1)6 6מרגין מי)יןכ) קתס "תכפ"ן יסר6) גגסת וכג'ן )קכ'ס 6)6פ)ס ת* )"יס% גתי סכ'
תסימ"

 ססר פגכיס וכיס סתח)6 ססר כיין )תת6
סת6)6

 )תת"
 ע5 )ע')6 )ס)ס6ס תסימ6 ת)כ6 זזת,ן 1'נן

 יש6מפן:% חיע3:יי:י,"תעע6יג%ע::ט
 )יכר6) מיךו ימזי תם'מח ת)כ6 גחי סגי 7ינ6 1ג1)יסמיזו
 כתריס. כתיכ תס מתי ע)6ס כמקר6 )כוסיס 6סמיע)ת6 ךהת3רי יוק6 ותן תסימ6 ךת)כ6 רומ6 67 סתים. פגיע) תריפת 6)סיס ורומ כת'כ פכו"ת טכךי )פתין ךינ6וכ)סו
 ע)"ס מתר6 ך6 תמ)כ סגיס ו)כן ת"ן פיכיסמכ)')'

 7ס6 תמ)כ סניס עכן סת' תג'ס 7תרוי 67וריית" " מחלב. שניס ולבן ססנו. להשותה רמשביע התירר.של
 סכע*ס ותורס סככתכ תירס ומ)כ יין 6יסי 6וריית6 , : שבע"פ ותורה שבכתב תורה וחלבי יין היא דד%ררשדדי

נ(
 יהודה א"ר גו'. ישכן יסים לחוף זבןלי

 זבו"
 ויששכר

 יצא ואחר נהורה. ועמל ישב אחד עשף. תנאי'
 סאושר. חעוסכיה שכתוב ליששכף. ותסך ססחרועשה
 שרוי היה. כך וחלקו ססחר. לקהטות בימים פורשוהיה
 ירך של שדרט ירך. לי קורא ולפיכך נחלתו. היההים

 באהלך. ץששכר בצאתך זבולן שמח זש"כ ו4בא.לצאת
 ססחר. 4עשות ימים פורשי אותו בין ישכן. יסיםלחוף
 ימים בשני בנחלתו. לו היה אחר שים אע"פ יסים.לחוף
 אניות סשלחים היו היסים שאר כל אסר יוסי י'שכן.
 שם האניות שכל סקום אניזת. לחוף והוא ולו. ביםססחר
 הגיע שלו ירך חוקיה א"ר וירכתו. סחורה. לעשותנסצאות
 הממחר ההוא. יטקום נתפשט שלי וררעצם צידון. נבולעל
 בסחורותיהם וסחוירים מסבבים שריו רגוחרים. כלשל

 י"ב בל יעקב בני ואסר. בון רבי שאל 7( ההוא.לכקום
 בברכות הקדים ל:" שלמעלד. כרכרון לסמה נסררושבמים
 והתורה בתורה. עמ4י יששכר והרי תמיר. לישיטכרובולן
 אביו גהברכות. לזבוין הקרים ולסה סקום. בכלכףרסת

 הכסכר זכו)ן יסו67 46ר ומ' יסכן ,תיס )חים זבנרלזנ(
 גפיק ומ7 כ16ריית6 ו)עי ית'כ מד עכךו.תג4י

 ת16סר יתותכיס דכת'כ )יססכי ותתיך סרקתסי6ועכי7
 7ס6 סוס סכי ומעקיס פרקתעי6 )תעכן כיתי סריסוסוס

 צ%ש, 4וי:6גטם יוותס6:טי ג:י ,:%י:ש %ג ויס0כר כ%ך זכו)ן סתמ סס"7 עת'ע))נסק6
 ךעיס'יס'נית6

 וס"
 )גוו6%גיות1

 קי-3' סזךג 6תר
 כסמירתייסו וקייכין סמרין סמורת6 ת6ריזכ) סרקסתי6 . 6תר )ססי6 פריס ותמות6 5'7ון ספרע) ת;י די)יס ירכתיז מ1קיס 6"ר וירכתו סמורת6 )תעכדתסתכמין
 תריסר כ)סו 7יעקכ כטי ו6תר כון רכ' ס6') 17 6תר)סגץ6
 )תת6 6תס7רוסכ;ין

 כנווג"
 161ריי% 3"יריית6 ":תד)ותיס יססכר וס6 תדיר )יססכרזכו)ן ככרגא 6ק7יס 6ת6י ד)טי)6

 %ף . ננרכ6ן זכו)ן )יס מקדים 6ת6' 6תר נכ)6קךיס

 רפג. ז4 ז( רמ6 ס 0 ג י". 0 י)ע ע "( טקומותטראה

 וקזךע*דן

 :גיוחר ש%%נו* הקשים דינים היי% עג( : האלה ננחות שיתאור ישיח מל נשביל המלגות גטרת נשם.':: והגנורות שהוינים *י'ו4(
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 פת6 ד6סיק ע5 זכס וכו5ן 656 5יס. 6קדים ותסס 5יס6קזים
 ככרכ6ן 5יס 6קדים כנ*כ דיססכר. 5סותיס ויסכתסותיס
תסכ6

 ד6ורייתי 5תרי דסטיד ת6ן 6עיסג"
 תטי% כרכ6ן געי5

 ד65 תס . סתורי 5תרי דיכי 656 עוד 651 .ותת6
 וזכי שת6 כס6י ךיתכרך 5עותר6 וכי 6מר6 כ"גזכי

 יסכון יתיס 5מוף זכו5ן סס"ד ד6תי. כט5ת6 מו5ק6 5יס5תסוי
 וסו6 6ת6י יתים 5מיף דכתיכ כיון 6גיות 5מוףוסו6
 6גיות 5מוף . דין כע5ת6 יתים 5מוף 656 6גיות5מוף

 סו6 דתתן . ונו' יס5כון 6גיות סם כד"6 וגנו ד6תיכט5ת6
 ד6סתד5 כנין 6י 6קרי מתור יססכרוכי 56סי 16ר . סתססתים כין רוכן נרם מת1ייזמשכר ד6תי דע5ת6גנידו

 מ65 מתור 6ת6י נתר 16 6ריס 16 סוס 5יס גקרייסכ6וריית6
 כס6ר כת6ריס כטיע 651 תסו65 גסי5 דמתור כנין6תרו
 כ6תר 5תסככ מייס 651 סרומ נסות כיס 6ית 651כטירי
 ד6וריית6 תעו65 נסי5 כ6וריית6 ד6סתד5יתיס יססכר סכי 6וףתתתקן
 ד65 כמתור סרומ נסות כיס 6ית 651 כקכ-ס. כיס כעיע651
 כין רוכן דתריס 5'קר6 656 די5יס 5יקר6מייס

 תמיס 5ער ומיי תיסן ס6רן ופ5 כד6תרינןסתססתים
 1כ5 . 5מכ65 רסו ו6תיסיכת . כע5ת6 וס6סןסריין ומתרי וכ5כי וגד( סתיתין סתמין 5י5י6 דט56כסעת6 מוי ת6 נרם מת1ר יססכר ד"6 עת5 6תסוכתורס
 6תערות6 5י5י6. ו6תס5ינ 5פון רומ 6תסר כז5עי5". 65תעננ6 ס5קין ד5דיק'" ונסתתסון כטרסייסו כייתי ט5ת6כני

 זכ% דוכתי ככמס ו6תתר . כט5ת6 5תערקדים6
 נ6וריית6. 61סתד5 סעק6 נססי6 ק6ים ד6יסו נ"כ דססו6מ51קיס
 דתמות כטפסרי 5יס ונמית 5מתור )יס וכסית ר%דתסותח ככוקכי 5ון 6עי5 כיסין זיגין 6ינון כ5 כ6וויית6. פתמ ד6'סוגיון
 כ6הדיית6 ד6סתד5ותיס יססכר כנ"כ קסר6 דזוסתיעפר6
 עוכד. 5תס ויסי 5סכ5 סכמו ויע נעתס גי ס6רן ו6תסיכ גי תנומס ויר6 גתיכ תס מוי פ6 . דעסר6זספסר6 זוסתי כין סתססתיס. כין 5ש וסוי ט5ת6. 5נזק6ס5יק ד6יסי ספט%ת נרם תססו6 5יס וגמית . 5מתור 5יסכס,ת
 טו65 5תמכ5 5סכ5. סכמו ויס סגע"פ תורס ד6נטתס כי ס6רן ו6ת סככפכ תורס ד6 סוכ כי תנהמסויר6

 כד'6 . סס6 ויק תסו 5סכ5. סגתו חע אתרסמעון רכי כיס. נרתיס 651תס6 כיס 651תדכק6 5קכ"ספ5מ 5תסוי עוכד. 5תס ויסי ו5י5י יות6 כס ו5דנק6ד6וריית6
 5תסכ5 ד65 ונרתיס 6ורמיס דסע6 ת6ן סכ5ט. 6מרי ויעו6(

 ס6י 6תר מיי6 ר' . יסר56 קכסי כ6מד טתו ידין !*ן,( טוכד 5תס ויסי תיד . ד6וריית6ס651
6 5'נעי יזעץ

ז
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 נתר 1 ת

 נקדתית6. סתו ידין דן 656 . יסר56 סכעיכ6מד
 דסוס כתס ע51ס. ס5 כימידו . ג6מד . יסר56 סנעי51נתר
 וקעי5 וד6ין . כס5ת6 דיכ6 טכיד ימיי6י ד6יסוכסתסון
 6"ר דרך פ5י כמס דן שי . סתך 56ערז 651גהד6
 6כמיס 6נתרי6 ד6סמד5 ת6ן ימס %56 דרך פ5י ת6ימיי6
 דכסק ט65ס דרך ססו6 16סן ות"ו . ד5סי65פת5י6
 ד6סתד5 ת6ן למס ונו' דרך ניס סגותן נ( כתד'6 .מ5פי65
 ננין 5יס 0%5סמ ט65ס דרך 6100 ש 6זי5 ג"עו8נתרש.
 דן תיוו6 ולה ע65ין ע5מין 6תזנו דרךזתססז6

4ת6י  פ-נ .סיי ג( דפנ. 41 ט %' ,. סמק5 ת( מקופר2כמ*אה

 לחם שהוציא על וכה ובה,ן אלא הקדימו. ומשההקדימו.
 בדברכות. לו הקדים לפיכך יששכר. של לפיו תתןמפיו
 מלמעלה ברכווע נומל ד"ורה לבעלי  שתומך מי למדנומכאן

 שאין מה שלחנות. לשני עהוכה אלא עוד ולאומלממה.
 וזוכה הוה. בעולם שיתברך לעושר חכה אחר. אדםווכה
 ישכן ימים לחוף זבולן וש"כ הבא. בעולם חלק לולהיות
 והיא כתוב למה ימים לחוף שכהוב כיון אניות. להוףוהוא
 אניוה לחוף הוה. בעולם ימים לחוף אלא אניוה.לחוה
 היא ששם תו'. יהלכון אניות שם כמשזכ וגנ, הבאבעולם

 : הבא עולם של השפעהשפעת
 א~עזר א"ר המשפתים. בץ חבץ מם חטוריזטשכר

 שעמל בשביל אם נקרא. חנןר יששכרוכי
 אלא חמוד. למה נמר. או אריה או סום לו נייאבתורה
 כשאר באהנו בועם ,אינו המשא טשא שהחמור לפיאמרו

 במקום ישכב חושש ואינו הרוח. נסות בו ואיןבהמות.
 דו:ורה עול עליו נשא בתודה. וצעמלו יששכר נם כןמתוקן.
 שאינו כדחמיר דדוח. נסות בו ואין בהקב"ה. בעםולא

 בין דובץ אדוט. לכבוד אלא עצמו של 4כבודהושש
 תחיה צעד וחיי תישן הארץ רעל שאמרו כמדגמשפתים.
 וראה נוא גדם. חמוד יששכד ד'א . ?כל אקהובתורה
 והחמורים הכלבים ו:יו סתומים ד4תהים הלילח שגכנםבשעה

 וכל למשחית. רשות ונבשה בעולם. שקעממיםמהפשמים
 לההעפ ?ולות הצדיקים ונשמות בממותיהם "פנים עולםבני

 דועעוררת הלילה. חטהלק צפק רחמ כשמתעוררלמעלה.
 כיק בהה*ה. ועוסק הדיא בשעה הקם אדם שלחלקו אשרי כתךבית. בכמה נהבאר ווה בעולם. נהזררקתשה
 ונעדצע במחילות ומח*ידה חמור לקליפה וכופת רבה.תהום בנקבי מכניסם רעים מינים אותן 5ל בתודה.שמתחיל
 ביערה שעמלו יששכר לפיכך הזודמ. תנבורת למקוםהעפר
 שדוא ההוא דמעלחז מגרם 1ה0-ידה חמור. לק*יפתהכניע
 העחם בתוך המשפתים. בין והניחו לעולם. להויקעולה
 עובד. למם ויהי לסבל שכמו וים נעמה כי הארץ ואתפוב כי ממחה וידא כתוב מה וראה בוא העפר. מחילואשל
  של לסבול לםבל. שכמו ויס שבע"פ. תורה וזנעמה. כי האוץ ואת שבכהב. א*וה זה נעב. כי כגוחהוידא

 להיות עובד. למם ויהי ולילה. יומם בה ולהדבקההורה
 רבי עבורו עצמו ולהתיש בו ולהדבק להקב"העובד
 כבהפ"כ נמיה. וים. מהו לסבל, שכמו וימ אמרימעון

 לסבול שלא ועצסו דדכו שנימה מי הבצע. אחרי וימי6'
 : עובד למם ויהי מיד דהורה.עול

 ם גב,;% יךג ,וד,:ך ד 1" ידנ(
 יאף"כ עמו. ידין דן מהו כאחד. ישראל לשבן ידץק

 בתה"ה. עמו ידץ רן אלא . ישראל שבמי כאחדאמר
 שריה כמו עולם. ול כ?דדו כאחד. ישראל. שבמיאח"כ
 והורנ דך והיה בעולם. דץ קמחה "ץטי שהואבשמשץ
 א"ר דרך. עיי נחש דן יהי . לתממ נצדך ~מאביחד.
 סכחיש אחריו שנומה מי נחש אלא ררך. ,לי בייחייא
 שיוצא העליון ררך ההנו הוא. ומה שלמעלה.פמליא

 שנוכה מי מזש תו'. דרך בים דנותן ג( ככתובמלמעלה.
 דן תשאל ואם העייונים. ע~מות ניענים דויא הררךשמן לפי להכררשו. ההוא העליון דרך על הלך כאלואחריו.

למה

 הזרוז?
 : ורחסיס חסר *תחי *י' ,:ז( : *%י לקנל הבא נעלם שסא שבאיס 4המקום קורא נךוש
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 להם ואת ככתוב אלא נחש. של ה% במדרנה תא5מה
 נם כן (גת, הדיים עץ דרך את 5שמר המתד5כההחרב
 בשבי תו'. סוס עקבידגושך

 .1 דגשחטת לכל לשסור
 בכ( ה'. ןיתי לישועתה אטי יעקב ד-ועפ%ו5פיכך
 תוקש בו שראה לפי בזה. אלא לישועתך אטר ל%השבטים

 אסר יוסי רבי 6( הדיו. לדגביר ושמחשב דגחעש שלחזק
 ירבעם. בימי נחש דן היה איסתי דרך. ע4 נחש דןיהי

 דרך. עלי שם. ניתן למה בדן. נתן האחד ואת ג(שנתוב
 יועץ נ( ככתוב ודאי. דרך ע5י דרך. עלי נחש ל84רא5ויה דן הה 5ירושלים. סלעלות נמנע ווהיה הרצא דןךעל

 ודצל לישראל. להם שנשך שרח. ע5י שפיפק תו/דסלך
 כרשראל לדסנע הדרך בשביל ררך. עלי אלא דוהלא
 וק1לחע קרבנאע ולהקייב הגיהם. לדצנ לירושלים יומששלא
 יחל ווזא י( ככתוב ה/ ?יתי לישועתך .. ופםלעבוד
 אמר למה וכי חיא א'ר 4לו%זים. מיר ישראל אתלהושיע
 סכמה ההוא בובן מיה%לם טטעלק ככר יעקב וחריקויתי.
 : ח' קוקעי 5ישה%גך אמר -לפ,כך גח סתם"שראל ישראל* את ללצשיע וח5 וזזא כאן אף סתם."שראל ישראל* ונבר ידו טשה טעם כאשר %ע' ככתוב הךברפוד ידאי אלא ה"שועה. %5 מזפה שיעא אסר 51מהשגים.

 נר פן אמר יסא רן עקב. עד ווזא עודנו נדיר נךש(
 ודסשמעות מלחמה. להתגר דרלות שי.1ח1 סשכען
 וסוצות שצדלות מרמו דל"ת נים"ל כקום שבכל נד. שכתיב1

 בטה ומכאן 0קבל* %ו5'ת טתן שגים"ל וגו, מרסעצאים
 1 - תולים מחמת וכסהחילות

 ש ון":, %ייויט,/ 1נולז"ג
 פ ת:'יוי'. 12;עקן.ניע"ו,תן,:ןי,", יו:1 " י.%ע":"יי,1",11ן"1שה6

 1ניטוג4ססיע5
 2 .:5:,יו. .ל,ין.,ן.,ם: -,,וו",,ןצש תיסר56 "" ג 6ט ע5י . ווך
 'ן'ס גו'ו,ווי11נ,ש

 עק :ט
ק

 סכ6 16( 'סראט
 1ן5. 4י ן5ערי5יסוטתך

שס1ה
 טוכטה. הנתוב ומף ומטזים. ברטת בו %הןשהשפיע
 'גט( ישראל כנסת % מ5ך. כר סלך. סעדני יועןוד-א

 כל דשה למלך מתן הה במקדנים. העולם נ"וןשכמנה
 אי"ית. ומסנה טתן דצא מוב. %ל שכועת כלהברמת

 %ו לרצ%. שכגה סאשר וראה בהש שסעה א"ר עודז(
 (סן הבא ע1לם הוא. ומה לו. סאשרים שדגלדכקום

 שמנה א5ע. תכספים לו מאשרים וחתחתעיםשהע5קגים
 5חם יש אלא מיס. אעה פירש לא ע'כ סי. ש5להסו.
 עץ ויש הח%ם. עץ יש עץ. יש עץ שיש כטו לחם.דש

 לחם ויש ש%. 5חם שנקיא לחם יש כן מיתה. בושתולה
 ויךצ )כ*ו בוא"1 דנרכת זה הוא. וסי פננ. לחםשנקיא
 טן 5חם לכם כסטיר דג% כתוב וע"ז א"ו. 5חםלחם'ו.
 לחמע. שמגה סאשר כתוב וע" בודאי. השמים מןדהעים.
 נכהוב מעמת. טוא ועץ. ש" נשן ססט שודי א'ו.לחם

 הזהר9ר
 אימח שנקרא חבינה עולם זה ,ס, הקדו,חת: השכינה 0וד חמלכות מדת וו נ:ט( צדיקי יסוד מדת סן הש*ע קגלת ע*י הואאיל?ות חקק שבל פי' ןוחן ! לכם ואגידה האספו כהפסוק לעיל כסגואר המקגל. רנוקבא על0א על רמז .-ל*ת המשפיע דרמראעלסא ש רקש נימ8ל 88 ו סבא ישראל היינו ננו( לשסור כשביל הגחש גח בדן וכן לשמוי. בשביל 'ש8נרא1 המויקים רשדים שהן8ס(
 ולחש החיים ועץ ושמים שנקראת חשארת וסשירת היצירה עולם אירש ב*ה הוי*ה ח?ם של וא*1 אות על ימז ואץ אות )ס4( 1עלא4
 גשפש י5ף' עלאה אימא הבינה פעולם וייט מאשר ותיש תתאה. אומא עוני למם ינקראת מיתה כח שיץ עץ היא לכות והס-8נ4
ל*ולם השאש הבא ומשם צריק י8ד חפפירה עא המלמת מדת רי% 4שיך "שפע ני% יש טצא להאצח4 % 1אא* ל88 אלאש*ע

 5ש5~
 : גקייוד המאפר נל וטזנאר
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 ת6י . כקיע 6"ש חו . 6תו ל1 ספסרםנפערס
 יס6 . יסר6ל כמשת ד6 . תלך ות16 . תלך תפוגי יתןס61
 קדיס6 דרנ6 . %די2 יד6 טל לס יגאכ חש6 . 6פזנתהכיס
 וכלסו . דמתת6 דרנין לס% ותטכ6 . קיית66פ

 : - דלטיל6כג%ג6
 תדכר דקול 3נין . ג6וס ותדכרך דכתיכסינו סתטע 6'ר . ספר 6תוי סגותן סלומס 6ילס בנשרצלי5(
 6סתלם קול וססו6 ןסנ( דכור כל6 קול %ית . לדכורליס

 ןסנ( לדכור ל6נסנ6 תקתיס וסלימ . דלעיל6 טתיק6ת6תר
 כלל וד6 . קול כל6 דכור ול6 . דכיר כל6 קע ליתדס6
 תדרוס גפר4 )ףל 1ד6 לכלל ד%יך וסרע לפוע%ריך
 ולגפתלי דכתיכ סו6 ת6 מסרין. לתרין ירית לתערכותיכר
 לתת6 דכי לטיל6 . ירסס ודרוס יס וגו'6תר
 . לתת6 יקכ" סלומס. 6ילס כפתלי 3נ"כ וסן(טר,כ6
 כתינ ול6 פפו. 6מדי סטתן דכתיכ . לפיל6 דכר ד6כנווג6

 : -הגותגת
 ת6י סתפון 6-ר וט/ פין טלי פות כין יוסף פרת 2בןג(

 ך)" כנין . 6תיס ט) לכ%ס ד6תסגי פרתכן
 יתן

 כיס סלע6 דל6 טין טלי פרת כן %תיס עיגוי 0רסטפסי
 רמל פל 6יסו דמפס סטת6 כססי6 קכ*ס 6תר כי%פיג6
 כסטת6 חייך עלס. רסט דססו6 טיג6 יסלע דל""תיס
 "תך כגי יטל כגך פל ל6סתכל6 6מר6 כיס6 טיג6דייתי
 . פלייסו תמפי 6תך 6תך קל מסית הת . טלייסותמפי
 כיס5 פינ" ססי6 כתיכ. טיגו . טיניו 6ת כלעס ויס6וכתיכ
 דטיג6 מת6ת . תתן סופ רש טלייסו ל6סתכל6דכט6

 ופרשת גפקת טכדת תס ל6כ"ס" תסגנ6 רסטדססי"
 "לסיס רוח טליו ותסי סס*ן כרס". טל השפ5ת עלייסונדפס6
 ההפ" גדפוי דפריס יסר6ל טל ת6ןפל

 תכ ותיד עליסון

0ס1"
 ל%ור6. רפפ

 כקדתית"
 "ית6 וססת, 6תהז טל מפ" כר6

 פרת כן וסף פרת כן סתטון 6'ר תו נ4 . גר6 טלמס6ת
 סרת כן 6לח ותגי תרי "ת6י טין.טלי

 )עיל"
 פרת כן

 פרת נן "יסו לל% 61ת6ילתת6
 !סהן חע-יגיה6 כתקיגי לתת"

 ול6 לתקוגס6 כגהע דכטיין שר טלי לתסוי לפוס דכטתנגין
 טסו כגות רכות ונף מול טש כגות רכופ כד*6 .ככיס
 וסלסס לפ1כס פגיס סלסס כקר טסר סגי פל עתדי( כד'6 כלגס טל פלית ו6ת סכעין פריכג- 6ליןמע
 י5ת סאגו ןסון שתפלס שליסס וסיס וכתיכ . ונו' יתססניס
 לטדי גגות סור טלי לפדס כגופ ופ*ו . כנס פלפלש
 עין 6יסי ות6ן לעיל6 וכתיכ כהן ססי6 %6 לשתכטי
 להיסל ופמטת 5טדס טין סומ'6 ןסו( עין עלי ק6ש ו6יסופספס
בגות

 לתכףנס"
 ררחיתו כ6מתכלית6 ורכו. ויתררהסו ככ"ס. ול6

 יפ*ר סרסיכיגי ססס מפדי שכז ססני כדספינ .בכיס
 מ5יס כטליויפפתהזו

 נת ד" קסו, ת6י קסת % 4ש %ק דתשבס(
 6חלסח ךל6 טלוי חלכשת תוקפ6 כ*פןאט.

 ד6ת ורג6 כססו, יסעי ל6 ייוס4 ידפפ ד% .מיל6
 ליי% יילש%

 %סת6)"
 . ייפוו ת6י ידיו יפי ויפזו .

6ל6

 שרוץ ישראל. כנסת זו המלך. מי מלך. מעתי יתןויא ה"י הש8ע. מקבל הש כאשר אם. ח שעםרהבעמרה
 הקדושה מדדנה זו הצדיק. ע9 לה טתן %עא ניענת.ממט
 שלממה. דגודחמת לשאר נשפע וממנה הברית.אות

 שמעון אזד שפר. אמרי הנותן שלוחה אילה ננשרצלי"( : - שלמעלה כדמיתודכ4
 כנדע שדקול לפי נאוה. ומדברך שכתובזהו

  נשאעלח הקול ווה ןסנ, דבור בלי קול ואין להדבהי.*
 !סנ! לדבור לדגהע משם עשלח שלמעלה. עמוקממקום
 כלל חה יל. בלי דבור ואין רבוד. בלי י איןושהרי
 מררום יוצא ד%ףל וזה ל%לל. וצריך ופרפ לפרפשצריך
 ולנפתלי שכהוב תדש צדדים. לשני נוהל למעדב.ומנהע
 ולסמה זכר בבחינת דוא למעלה קישה. והרום ים הו'אמר
 לסטה. נקבה שלוהה. אילה נפתלי לשיכך וסיו נקכהבברר'
 כתוב ולא שאשר. אמ%%י הנ%ען שכתוב למעלה. וכר והכעין

 : -הטתנה
 סדג שמעון א'ר תו'. ?ץ עלי פרת בן יוסף 8רת בנןנ(

 יתן שלא כרי אמו. על 5כמות שאתנדל פרת.בן
 בו שלט שאין עין. עלי 8דת בן באמו. עעיו הרשעעשף
 רחל על פחפה שהיה ההיא בוצעה הקב"ה שאמר רע.עין
 בשעה חיך הרשע. אותו של עעו עליה "שלפ שלאאט1

 אמך בני. ועל בניך על ירסתכל אהרת רעה עיןשתבא
 עריהם. תחפה אמך אטך. על חפייע אתה עלהשם.תחפה
 הרעה עין זו כתוב. עש וניו. את בלעם יזשא1כד11ב
 יפרסד יצאה עשתה. סה להרע. סשננת רשע 4ותוש5 שעיני יאתה שם. היתה -הר עליהם. בה לדנהבלשבקש
 אלהים רוח עליו ותרף וש'כ בניה. על ודגינה עליהםכנפיה
 הזר טיד עליהם תצין כנפט ש8רש ישראל. על מי.%
 דאם יעתה אמו. על י,בן רגין בתחלה לחזר. היצאישע
 פרת בן זקי 8רת בן שטקףן א'ר שר נ( רגן. עלהנינה
 8רת בן 4מעלה. שרת בן אלא פעמים. ב' למה עין.עלי

 ,סה! השכינה בהיני 4טמה פרה בן רוא אין סה ומפנילטמה.
 ולא לתקונה נצרכווע שבטת שףר עלי י?דה שבמתלפי
 עש במת רבא עו'. ייל עשו בנווע דמת כמש"כבנש.
 ככתיב כלנה. על עלהע יאה שבכים י'ב אלהיול.
 שלשר צשנה פנים שלו8ה בקר עזאר אני על עמדד(

 צעדו במה שיר. עלי צעדה במת וע'כ כלנה. עלעיית אח ,די וסיו מלמעלה עלירנ הים הטעוב זט'. יטהפנים
 עץ היא. %ף למעלה. שכתוב הדהא עץ אלא ףומר.צריך

 5קחת 81םער צעדה וי עץ !סון עין עלי עומר ורואמשפם.
 שהבה בהטתב*ת היבו. יימהרתע בנים. יא יתינהבטת
 וע*כ הרדיבתי. שהם מצנרי עעיך הטבי ככתובאלץ.

 . חצים בעלייישממורצ
 בח צ עשת. כוצ עשת. יה קשתו. באיתן ןרעשבס(

 החלישה שלא %ץ הלב"שה תוקו באיתן.שט.
 אא ש5 % בפדרנה .סיר לא שעסף יךעה שרייכדי.
 1י%8. סיי ק-י. צ,ף י8ש לשםאל. 4ע 4מץ שיוהברית

אלא
 0 יש 41 6( מקומותמי4מ

 ג"
 "ש י9 8 י 6' %יס " ישי ש 0 %.

 הזהריו
 שהשכיצח לפי מיוב קונקראת מלטת וייגו לדבור וםמיע גת8ארת ומהנלח בניצח אהףל שירש )שו אשוב: אין דטר 48 ששי 0848

 4;ייא ורטר. קול והיי% ומלבות. מתפארת הכחות וחאוות ש4ע שיקנל ההרופ מערב של בהגחות נתגרך אונשתלי 8ה 01י[ :88ערב
 אשר והינר

 ואץ48*רה~
 והשכינח אובטים מ רש לבל רגלים הר' היו וכן ןש( : הדגליפ בין 48 )0ס( : המלכות הארת .זו נוקבא להתא

 וגפ שלמעלח. רין חבית מקא משפפ עין היא גי זין נקראה הקיואאת הואכינה 1סו( ירחף: גווליו יל נכאשב מיפעלה ק,4הפו*רתה
 וגן שו:יס בטוניס הצקודח ומסובבת עצטיותח אוק לא איאין שחורה נקודה נאפצע יש עין לגל בי ?ין גגת ש וין נקראתהפלטת
 הוא ולכן הקופו אליח להוביר לה ממעל ?ין עלי עומר הוא לכן היטוד ספירת הצא ששישו היריק וי"קן בירוע* פלכית 4*ירתהיא

 1 יוס4 ולא נהרנלים להשגינה מרגבה נען18 בנות נבהימע נ*ג שחם האובשים שאר לשיכך דצהשכא. %מא מוא ורישלכמי דגרא.בבחיגת



 הזהרישון ויהיןהר קודשלשון04נ
 ותסורתה 6( ובהוב רב. ומפו מוהב הנחמדים ככתושא4א
 טשם יעקב. בהם טנתחוק צדדים שגי טאותן יעקב.אביר טידי וסחו העליגה בטרנליות ורועותיו נתכבדו פו.בלי
 וססו ההיא יק*ה אבן ניזונת טשם . ישראל אבןרועה
 שהם ההיא. יקרה אבן ניוונת צדדים י"ב מאלו ביועוד
 תיווטת טהם. וטתברכת ביניהם פו%ם(ן הדא ודאם.צפון
 ברכה לי נתוספה ליומף וראה בוא 'ע, צדיק ידי ע5מהם
 זה ויברכך. טדי ואעע יעזרך אביך מאל בבתובאחרת.
 לומר צריך יעורך אביך אל אביך. סאל קשה.דכתוב
 צריך שדי ואל טדי. ואת ויעורך. ואח"כ אביך טאלטהו
 ראיש. לפני יחמים לכם יתן שדי ואל טכתוב כסולומר.
 ולטמר למעלר שהנחילו אלא לומר צריך יברבךויברכך
 טקום רע4חנה נהלה טהיא אביך מאל לטעלהדגחילו
 למקום זר מקום יחליף לא למען ויעזדך טמים.טנקרא
 שדי, ואת 1_6ן מאחר ולא ?ר טמקום .היד שלו ועזראחר
 יסדנו טהרי תחתונה. אחרת סדרנה 11 אלא שדי ואחמהו
 את ר' את וארא כסו רטכינה. ע ה' את מקוםבכל

 יאת זט"כ וענ, ביום ירילה בלילה יום ירגליל ואתלרבות.
 וזעולסות לברך הברטת ייצאות מטם טהר. ויברכךשד*
 לכם יתן טרי יאל נבתיב שדי יאי אמר לא למהישי

 טכאשר ריא. סוד אלא ת'. יכתב 4 עוב לטדרחמים.
 ה%מיס נחל רועורה כלל טלטעלה. יייאין שביליןאותן
 צאו וטבאן 'ענו אאיות כ"ב :לל השמים א"תככתוב
 כלל הארץ יא"ת כנאמר ארץ, שנקיאת שבע"פלתורה
 טתעמרת ואז 'עי' כאחר ,כיל יהשטים אותיותהכ"ב
 טקם. אי נמשכות יברכות בשיימות ית%ח בכלהלבנה
 תסירי קיים לי שיהי כרי ייברכך שדי יא'ת בתובוע-כ
 תוספות בו יש יא"ו בו שיש מקום ככל טדייוחזק.
 טכתיב פרמ. עווה יאח"כ כלל בדרך אמי כאן עדיקתם.
 ברכת תחה. ייבצת תרום ברכות סעל שמימברכית
 ברכית הורי. ברבת על .ברו "ביך ברנה ירחםשי*ס
 משאר יותר דכל שבח נחל יעקב שדוי נוראי גברי"ביך
 לייסף. יי נתו .דנל בכי רי שלם יוא שרר.ראביר
 הכ4 נוטל צדי"ק שדו' יייית -איי שכד לפי המעםסר

 כלן יפיכך שורית בו יברכות .כל כי"ד יכל,סשפיע
 צדיק טנק-את וי מדרנר שתתברך יט'. וסף 4ראטהד'ת
 צדיקים רנקראים "6 שף חלקס אשרי ניאוי יכייתקר
 אות וה 11 טדרנר שנומר מי אלא נקרא אינו צדיקשהר
 : הבא יבעולם יור בעולם חלקם אשיי הקדישהבריח

 אלא לטה. זאב אלעור א'ר וגו'. ימרף זאב בנים*ןג(
 כל טהרי כבוד. בדכמא נרשם שכךלפי

 קטנות חיות שכהונ כטו שם. נרטמות וקטנות נדולותחיות
 כדמיון נרטטה נך טלמה שעשה והכמא נדולהע.עם

 ימובח הי'. בחלקו רמובח שהרי ימרף. זאכ ועודשלמעלה.
נקיא

 ותתירתס 6( וכתיכ רכ ותסז תז:כ סגמעדיס כדכת'כ656
 % יגג קי :נרס:גזן6:נ %שז %צ: ק,ו* וסחו עי6: כתרנ5יתק דרומוי 6תיקרו פזכ5י

 ו6תכם 6ת'!סו 6חייז :ןג"ת%ג
 'ק

 ע: 12ש:עילני51 י תכסד' וגי סד' ו6ת ו5נת31:טזרך ת%'66כיךוף ר.6י גרכך סדי והק ויעזרך 6כיך ת56 כד*66חרע ו6תז;"
 עמ5סץ 'וג6, תתחך6 651 ד6 כיסוטתר ד:)יס סיוע66מר6
 י"ע :1 ו',11 נ'ין י,,,; נ,י,ן וו ),ג,," י"ן,ונית

 ק6תך%ש:כק6
 ל~

 וד;תיכ סדי
 גס יו5 "יכרן6

 תכ ני65"ינונססכי5:"י.פגד
 כ655

 ד6566
 י י'6חסיגיסס".: '

 ד%647ש % :%"ו%::,,ן:
 :%וג"נ4~י ,%ן

 תתתן :דין עדין "רכ6ן כ%6תית6 :% ככ5גך*ר6

פש כרכת תחת ייכ5ה תסוס כרכת תע5 סתיסכרכות "':1 וע 'נ ק,4(ץ5]:
 656 6ת6י ז6כ 56פזר 6"ר ונו' יסוף '6כ בנימיןכ(
טסז

 גד151ת
1 

 ותונם . סוס כחו5קיס תזכח ךס6 . יסרף ו6כ תו .ד5עי65 כגווג6 6תרסיס סכ' [5תס דעכד וכרסי6

 רמו וף ג( כ'ע *,ג 6( מקוטותמראה

 הזהרדו



 806קג קודשישון וףחי1הר הזהרלשון

 6)6 סכי )חו ז6כ 6יסז כניתין תית6 61י 61כמיסו
 . יומ6 כ) כסר6 6כי) וסוס ז6כ סו6 כמולקיס וסוסמזכח
 6יסו ככיכו) סוס כחו)קיס וס, כנין )יס זן סוסוכג"ין
 6ייו. ות6ן יזון 61כ יסרף 1,כ תו 61כ )ס6י וזןמפרנס
 )עי)6 התע-ות6 י ות' ו6ת6תסנו
 ען י6כ) ככקר ת6י ס)) יח)ק ו)ערכ עו י6כ5ככקר
 ורטו6 וסעת6 כט)ת6 6תטר ו6כרסס כ5פר56)ן

 . 27ך טו וט)ה6 וגיימ6 6תערות6 עכיו קרכנ66סתכמ
 ןע:, 6)סיך ס' טו וסכת ו:תיכ 6תך ססו616
 ויתטון ע*ו י6כ) 6מר6 ול6 ע"ו י~) ככקרופ"ו

 וע"ו מינין ועו)כתרייתכרכין כי-ית6ב6מן"
 )קכ"ס ויכרך טו כ5סר6 )חכריס )כרכ6 )כ"נ )יס6סיר
 ו)כתר טו י6כ) ככקר וסיינו כרים6 )6תנרכ6 כטיו6יסו
 וסוס קרכג6 וס6 ס)) יח)ק ו)ערכ . 6מרניןיתכרכין
 וכנין תען ס)ק6 ומתע-ות, )ק:"ס 6תקרכ כ),כרתס6
 ע)6יןוע'[ חי)ין ס6ר )כ) קטרין מקסר סוס 6תכרך סו6וס6

 יס)ינ ו)כתר כקומית6 ונו' וכסי עס יטרים ומתכסתן )יס וי6ות חזי כוק6 וחו מד )כ) כרכ6ן )וןותפ)ינ
 כוכ,ן 6ריק ווויס וסכרו סתו רעיס ~)ו ו6ותר)כ)סו
 ו)ערכ וע"ו )יס מזי כוק6 וחד מד )כ) )ון ותס)ינ)כנסו
 ס)ינ וססת, כקומית6 יתכרך קד'ס6 סת6 וס6 ס)).יח)ק

כרכ"
 )ון מתקריכ וקרכנ, תימ6 י)6 ט)מין )כ)סו

 וסי6 )קכ"ס תתקרכ ג)6 6)6 "חך6 חי)6 )סיס1)6
 קרכן וכנ"כ . טלמין לכ)סו כרכ6ן ומס)ינ כרכ6ן~יק

 )5חר6 1)6לס'
 וכר 6סר ת6ת עסר סניס יסר56 סכמי6)0 גנל6(

 6ת ויעס נ( כתיכ י6תר 6כ6 ר' פתח . ונו'לסס
 פוניס ס5סס כקר עסר סני ט) עות1 ונו' תעקסיס
 ונו' מ)תע)ס ט)יסס וסיס ונו' ימס פונש וסלסס5פונס
 . ע)תין כתרין כי*כ תתקנ6 יס 611 וו6י סהשסכי
 תריסף )תת6 כי"כ ממנן רתיכין ת-יסר )טי)6גי"כ

 סכיגת6 ומת6 ט)6: תקוג6 יעקכ רמת6הכיון
 ו6תר תריסר )כנהסי קר6 תקונס6 )6ס)ת6 כע*)קג)יס
 חזי ת6 ת:ימנות, )6ט)ת6 נרמייכו 6תק*נו6ספו
 5סונס פוכיס ס)סס . סמרין כו' ונ)ין כו' סכם'ןתריסר
 סוניס וס)סס גנכס פוכיס וס)סס . יתס סורסיס)סס
 ססר )כ) סכסין ת)ת ווחי סו6 וסכי ט)יסס וסיסמזרמס
 סכסין ות)ת דמיג6 )ורוט6 סכעין ת)ת ט)מ6לו'רומי
 )ירכ6 סכעין ות)ת ינרנ6 )ירכ6 סכמין ת)ת וסמ6)6)וריט6
 רז6 ח)6 )כל6 וכן )ירכ6 סכמין ות)ת )ורוט6 סכמין ת%תעע-ה ת6י ט)יסס וסיס סס"ו ע)ייסו וסכיגת6 ונופ6סת6)6
 כירכ6 ת)ת כסת6)6 ות)ת ימינ6 כורוע6 6ינון קסרין ת)תומגס
 ו)עי)6 כנוינ6 נוסח עס תריסר 6סתכחו פ)ייסוינופת סטרין )חרכט קסרין תריסר 6סתכש סמ6)6 כירכ6 הן)תיתינח
 יזח"ת. עסר סגיס יסרח) סכסי 6)0 כ) וכתיכמנ)ן
 ת)קעלס ע)יסס יסיס כו'6 חוסכנ6 6סת5יס וכסגנין

כ)

 ו' 6' מגגיס ג( . יפ6 ד9 6( מקוכערצמראעע

דו

 א4א נן. לא זאב. הוא בניטין תאטי שאם זאב.נקרא
 יום. כל בשר שאכל זאב. נגךא הוא בחלקו שהי'המזבח
 הוא כביכול היה. בחלקו שהמזבח לפי לו. זן הי'ובניטין
 הוא וטי יזון. זאב ימרפ. זאב ועוד הא. לזאב ווןטפרנם
 וכלם לקטרנ. לטעלה העוטדים הדין טטוני אלודגיזון.
 לטעלה. הקעוררת וטעוררים הקיבן. טן ומתתק~יםנדגים
 עד. יאכל בבקי טרי שלל. ההלק ולערב עד יאכלבבקר
 רצון ועת בע~לם. טתעוררת אבררם שטדת בבקראלא

 27ך. עד ועולה ונהזוח הת1ררת הקרבן עושהנמצאת.
 ,ע-[ אלהיך ה' עד ושבה כתוב שעייו ההוא דסקוםזה

 ויתעדן ע"ד יאנל אחר. ולא ע"ד יאכל בבקרוע"כ
 שצריך בבקר. איטתי ועי[ בתחלה שלו בקשרויתקשר
 וע"כ אחרים. יתברכו ואח"כ בתחלה. הקדוש שסילדוזברך
 להקב"ה. שיברך עד בבקר. לחבירו לברך לאדם לואסור
 ואחר עד. יאכל בבקר וזהו תחלה. לדוזברך צריך דיאכי
 שהיה הקרבן שהרי שלל. יחלק ולערב אחרים. יתברכוכך

 ובעביר שטד. עלקה ורועעוררת להקב"ה. הכל נקרבבערב
 עליונים'ג,ן חילוה שאר לכל קשיים טקשר היה נתברךשהוא
 ונטהקים לו. כראוי ואחד אחד לכל ברכות להםוטחלק

 שכתוב הסוד וזהו ותחתוניס. עליונים עתברכיםהעולטוק
 מרלק הי' ואח"כ בתהלה. תו' דבעף עם יעריאכלתי
 ברכות השפיע דודים. ושכרו שתו -עים אכלו ואוטרלכלם
 ולערכ וע"כ *. כראוי ואחד אחד לכל להם יחלקלכלם-
 מה4 ועתה בתחלה. נהברך דקדוש שם  ופהרי שלל.יחלק
 לרס. נקיב שהקיבן תאטר ואל העולמות. יכלברכווז
 והוא להקב"ה. נקרב היה הכל אלא אחר. כח לכל 4אונם

 קרבן ולפיכך העילטהע. לכל ברכות וסחלק ברכות השפיע1
 : לאחר ולאלה'

 דבר אשר וזאת עשר שנים ישראל שבמי אלה ננלח(
 את ויעש :( כתוב ואמר אבא ר' פתח תו'.להם

 פונים שלשד בקר עשר שני על עוטד ונו' טוצקהים
 תו'. סלטעלה עלירם והים ונו' יטה פונים ושלשהצפונה
 העולטות. בשני בי"ב טתתקן הים שחה בודאי הואכך
 י'ב לכטה. בי"ב שרים. של מרכבות י"ב לטעלה.בי"ב

 השבינה חיאה העלית תקון יעקב שראה כיוןשבמים.
 ואמר בניו לי"ב קרא התק,ן להשליס בקש עדו.עוטדת
 וראה בוא האמונה. להשלים עצטכם התקינו האספו.לרם
 צפונה. פונים ולשה צרדים. בד' דנלים בד' שבטיםי"ב

 פזנים וולשה ננבה. פונים ושלשה יטה. פוניםושלשה
 צד לכל שבמים נ' בודאי הוא וכך עליהם. והיםמזרחה
 שבטים נ' יטנית. יזרוע שבמים נ' העולם. רוח:תלד'

 טפני עליהם. והים זש"כ עליהם. עצטה והשכהמהשסאל.. לירך שבמים ונ' יסין. לירך שבמים נ' שסאלית. לזרוע,
 סוד אלא לכל. וכן לירך שבטים ת' לזרוע שבטים נ'טה

 צדדים. לד' קשרים י*ב נטצאו שטאל. בירך ב'ימין. בירך נ' בשמאלית. ב' ימנית. בזרוע הם קשרים נ'הדבר
 . וזא"ת עשר שנים ישראל שבמי אלה כל שכתובטניין. שלטעלה. כדמיון הנוף עם י"ב נסזאו עלירם.ודנוף
 טלטעלה, עליהם תים כטש"כ דגומפד. נשלם שבהלפי

כל

הזהר

 :ע יי:4י "נ ' ו'"" "'" :%גך ;מיי:ןהין ב2"פח%ל"וג' ה" :וש:ןני"
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 לומר. צריך ישראל שבפי אלה ישראל. שבטי ארה כל6(
 נשפעות הברכות שכל במקום לחברם אלא אלה. כלפהו
 תקון של קשרים י"ב הם ודאי עשר. שנים זעחןשמה

 וזאת4 עשר שנים זש"כ עמהם. מתחברה והיאהשכינה.
 זה כמקום שדוי אותם. ויברך אביהם להם דבראשר
 אחד קשר נרמז כאן דבר. אשר ועוד זעע, הדבורשדרה

 מלממה לממה. עד ומימעלה עד'לכע%ה מלממהלהקתבר
 עמ-ם. שמתחברת וזא"ת עם שבמים י"ב באלההיינו
 לב' קשר נקבה. ובוד' זכר בחי' הבור זה דב"ר.אש"ר
 שלסעלה במקום קשרם ולבם.ף 1נ[ ומלמעלה מלממהצדרים
 אשר איש ,ש"כ וכ6' ביחד נקכה ובחי' זבר בהי'ששם

 בת ע כברכתו אלא כברכתו. מהו אותם. ברךנברכתו
 : ביחד שניהם כברכהו. אשר אישזעו.

 לצוה. יהודה א"ר ונו'. בניו את לצית יעקב דיכלנ(
 השכינה בענין להם שצוה אלא לומר. צריךלטיך

 שהיא המערה דבר על להם צוה ועוד עמה.לדהקשר
 רנליו ויאסף . קבור הראשון אדם ששם עדן. לנןקרובה
 ישב. דוקיים במקום אז ער הוא שהרי לפי דמטה.אל

 וכנו הממה אל רנליו דכניס העולם. מזה להסתלק בקשוכאשר
 עמיו אל ויאסף ועוע זש"כ העולם. מן ונסתלקויאסף
 השכעה. אל הכל נתעורר עולה הנשטה כאשר וראהבוא
 יעקב בה. ומתקשרה שלמק בהשתוקקת נדבקת דיאשהרי
 אל ויאסף ויטע אל'" מיתה. בו נאמר לא לפיכך סת.לא

 שנאסף הממה. אל רנליו ויאסף כתוב מה ראהעמיו.
 אלא מת. לא השמש ,סנן הלבנה אל השעהברהשמש
 בשעה וראה בוא הלבבה. אצל והלך העולם מןשנאסף
 העליון שטש והשהוקסת הלבנה. הוא-ה יעקבשנאסף
 נתעורר נסתלק השמש זה שכאשר לפי ,כי, אליהנתעורר
 שמעק א"ר נ( הלבנה וה81רה בזה זה ונהחבר אחרשמש
 לעולם. פירות בה ועשה הלבנה אל נאסף יעקב וראהבוא
 רנו4ו ויאסף שכתוב ו9ס[ למעלה דהעוררת מעורר הי'הוא שהרי לפי יעקב. של פירות בו שאין בעולם רור לךאץ
 של ח4קו אשוי ודאי. יוקב של ממתו הייני דגומה.אל

 אל ו4טזה 7( שכועב ולממה. למעלה נשתלם שהייעקב.
 אתה אתי כי שי. אוך כי פו' ה' נאם יעקב עבריתירא

 : מעבאר וזה ,9י[ אני אתך כי אלא נאטר.לא

 פו'. אביו את להגם הרפאים את עבדיו את עסה דיצוק
 אנשים בשאר שכמו דעתה על דהעלה שטעטא"4

 שחנטו. ו%א הדרך שבשביל האמר אפשר ע. דניפהדותה
 אותו. ועצמו וכתוב נקבר. ושם כי בדרך. ענו הלםשלא דוי במצרט. בארע והשם פו' יוקף ימת כהובהלא
 חנפו טפם ורתקים שבשביל המלכים. דרך דד שכךאלא
 בבשנרם. מערב השמנים מכל החשוב מששג בשטןשתם

 הו%א מוב בשמן יום אהר יום בהעף שו%ודגלהמ
 ימלאו כן כי עם ארבקץם לו ימלש שכהוב יום.ארבשןם

 . 5יס מכטי ישך56 סכעי 056 . יסר56 סכעי 056 כל6(
 פריקין 3רכ6ן וכל 62פר 5!ן 5מכר6 6ל6 056. כלת6י
 דתק!גי קסרין ע6י י*כ טסר. סלס זעחןתתן

 וז6ק טסר סכש 1400 כסדאסו. 6תמכרת ו6יסיתערוגית6.
 61 %תר ו60 . חותס ויכרך 36יסס לסס וכר6סר
 ח7 קסר6 סכ6 ו3ר. 6סר תו ןעע[ סרי6ו3ור

 . מתת6 לתת6. ומטע6 לעיל6 תתת6למתמכרח
 כסוייסו. ו6תחכר6 וז6"ת סכסין תרשרכ6לין
 לתרין קסור6 . ונוקכ6 דכר מכור6 ס6 וכ"ר6ם"ר
 ולפיל6 ג5תר לון קסר לסוף ,ס[ ימלעיל6 מתת6סערין
 כת 61 כ3רכת! 6ל6 כ3רכתו %י . 6ותסכרך ככרכתי 6סר 6יס סס"ו ו69[ כמו6 ונוקכ6וכר

 : כמו6 תרווייסו ככרכת!. 6סר 6ש .ענו

 ל5ות יסתס 6*ר . ונו' ככיו 6ת ל5אע ,עק3 ד%גנלנ(
 סכינת6 לנכי לון ופקיו 6ל6 לש. מכטילכרך

 תטרת6 טסקי על לון דפקיו תו כ:וס.ל6תקסר6
 רנ5יו וי6סף .. קכור סר6סון 6לס ותתן . עון לנןוי63 וסי"

 . יתיכ דמיין כ6תר 6יסו וס6 כנין סמעס56
 'כנ[ תסס לנכי רנלוי נמיפ תעלמ6 ל6סתלק6 כט6כו

 .. טמיו 6ל וי6סף וינוע סס"ו . תע5מ6 ו6סתלקוחתכניס
 ;וקכ" לנכי כל6 6תער סלק6 גסמת6 כו מזית6

. 
 כתי6וכת6 6ת6מות 6יסיוס6

 יעקכ כיס וחתקסרת סליתת"
 חל וי6סה וינוס 6ל6 תות6 כיס 6תמר ל6 כנ*כ . מיתל6
 ו5תכג'ס סמסס 6ל רנליו וי6סף כתיכ תס ממי .עתיו
 סיסר" לנכיסמס6

 הל6 מית. ל6 סמס6 [9לן
 כסעת6 מזי ת6 סיסר6 5נכי ו6זיל תעלר66תככיס
 עלחס וסתם6 ותי6יכת6 סיסר6 חתכסיר יעקכו6תכניס
 סץס6 מתעי סל'ק כד דסתס6 3נ,. זפדן לנכס6פער
 סתעון ח*ר נ( .. סיסר6 !6תגסיר 3ד6 ד6 ו6פד3ק6מר6
 לטלת6 פהןע כס וטכיו סיסר6 5נכי 6תככיס יעקכ מזית6
 ור" לךולית

 וס6 גנין ויג:קכ מיכ6 כיס 6ית 1ל6 כטלת6
 רנליו וי6סף וכתיכ ו9ס[ לטע6 6תטרות6 מתער6יסו
 חעקיס ע6ס וו6י ויטקכ מעתיס ו6יסי . סמסס6ל

 "ל ו6תס 7( וכתי3 ותת6 5עי65 6סתליס ו%דיטקכ.
 6פס 6תי כי %י. 6תך כי ונו' 40 כ6ס יטקנ טנויפיר5

 : 6תמר !ס6 [5ין 6כי 6תך כי 6ל6 6תמר.ל6

 דיצןק
 1!י

 ונו'. 6כיו 6פ לחכע סרפ6יס 6ת ט3וע 6ת
 גס6 כני כס6ר וטתך סלק6 סמסון6'ר

16 ת"ןיונק ימ' ",ד:ת,:י12יוצו . ועכוו סו6 6ורמ6 כנץ תע6 6י . 61 מגיע6סוס
 ככוטפין. מפורכ תסמע כ5 על פל6ס רספ. 3מסחלק מכעי נופייסו 5קיית6 3נין 5יכון ותלכין 6ירמ66ל6
 מכ6 פס% כססו6 יו% כפר יופ6 3נופ6 ליסוסלהכ
 יפמ% כן ס עס שטוס 6 ויפ16 7כפ*נ עמץ.ש3פין

 לנז 9(זף 0.נפי4 מ9 9דפפי9?4 "א.ט 9 מיט%ת"טיאה

 הזדששיי

 1 שלי4"ו2גןי4.'גם,ך,.ן,י,ןי,י(-,1;%וןןן
 ש2 ~בג צ :"ש!%4 ץי4,ב %ין).'ן(4',':: סקש זזנ1'י1.י! ק(1וע%שכ איש כבדכתו. אשר איש 11ה1 נאזפרושין. דלא ריעין תרין ונקראים ניאד המיד נקבה והבחינת ונר הנהינת ששם ואיפא. אבאונינה ,,:יי?"יונ2 =" - ""ג,;;י";יי"- "-
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 ס)'ס נוס6 קיית5 61 ו6סתליס כתר סמגועיסיתי
 יוכלס זוילריס ו"רט6 וכגטן 6רפ6 6100 וכ) כנין סני6ין,תנין
 6רט6 ס% תכל ,טיר )1ען )יס ותרקכ:וס6
 תנו ז6 חגיע6 וטכזי ז6 טנזי גוס6 5קיית6וכנין
 כעכור6 ט6) עכור6 ט) תסחח 0סו6 זסויין נונוותכר6
 ,תגר6 תמ לנוס6 )יס וק6יס געעו. 61סת"יכ)נ1

 "לעריך וסכי דנוס6 גק'1ת6 סוס סכי ויטקכ סני6ין15תנין
 יכ' "1 וגט6 כנו% כקיות6 וסוס . 6יסו ז6כסןיגיט"
 סליס סוס טרסיס זס6 6מר6 תסער6 זמע1)6 תז'י כק'1ת6 6תקייס וטפיס תית ל6 'עקנ 6תר6כ6

 נפם וכמכטיס סכעין זתריסי כגסירו . טל6ס זגסור6כסליתו
 )סלט6ס 'כיל 1ל6 6מר6 תסער6 זמי) ל6 כךכנין
 זיליס דססירו . ט)6ס זזיוקג6 טס6 ד6'סו 1ת1 .ט)'ס

 ץכותי טס וסככתי גיס כת'כ וט"ו ןפ", כיססווו6חיון
 6ת סרופ6'ס 1שגפו וע'ז ס)'ס מפ6 תתלןיסוג:6תני

 . 6געריך וסכי כקיות6 ק6יס יס6 זטפיס .יסר6)

 ס5רן יוסכ 1ו6 וכעיכ עו' ס6עו נרן פד דינבאןג(
 סג' עמק 46ר ס6עו. כגורן ס6כל 6תסכנעגי

 טו 6ת1 ו6יטן )ן 6יכסת ת"י . כסו )"סת:65 6יתקר6י
 6כ) זס6 לת5ריס ז" 6:לות6 6תכגית עטת6 ות6י ס5עונרן

 סכי 6)6 . לת5ריס עעת6 ת6י 5יס תכטייסר6ל
 6רט6 6תכרך כת5ריס יטקכ זסוס ותג6 6100 כ65תרו
 כסג6 זססק וטוז 6רט6 %1קי גסיק סוס עעום .כניגיס
 . טלייסו 61תכגי 6כלות6 טכזו ת5ר6י וט*ז זיטקכנניגיס
 ק6 זנכורס ותסער6 ס11. מכיתין כ)סו ת5ר6י מוי1ת6
 . זרגין טל זרנין וכתס תסיריץ וכתס חי)ין כעסגפקי

 ןוטלת6יי ויחיסתיתץ כסו2יתין
 יסתטכוו ו60 ויופו כגוי. על וס5ע6 טת6 5ית 65 כט5ת6קייס גם וב6 60 61סתכל1

 מס 61סתכ)1 חזו. יטקכ דתית כיון סנ'6ין. ותגין כיסר56נכו
 וויג6 נ1ר6 ו6יסו . ס6סו לגרן זתעו טז כסוס6יס6
 סנוו)ס. סיו % כו*5 י*ד. גניתסרי6 6ס"ו .םליע6
 6עו. תס6י וגסקי נכור6ן מתו 61 ל6תו דתעוכיון
 ססר6 ל60י כוכין גסקי 6סד תס 656 6עו 6זךי6ף6י
 סער6 לס6י 6לכטן ת'נס גסקו יד גתי סכי . סער6'לס6י
 ככתס נכור6ן ככתס ס)'ק 3561ט6 56כע6 1כל ססר6.ולס6י
 וככד נזו) תססז סס 1'ססזו כזין גיתוסין. וככתסזיגין
 חש ככד 6כל וז6י ת5ריס. 6כל סתס קר6 ע"כ .ת6ד

 . ס6עז נרן ת6י 6תר סתטע רכי נ( . )ל%ור6 1ל6)תגריס
 ז6 ,6עו גון ז6תפדי. דת5ר6י ס5סנהע6 6פרתיו סכ66ל6
 ס1לעגות6 תקתי ז6תטוי זת5ר6י ס1לסג6תתג6
 גגרן גנזש תלוכסיס י( 6תר ד6ת כתס נרן פת6 זס6זיסר6ל.
 קר5 כן טל ום'י פ6ד וכגו נד% תספד סס ויספזווט'ד

 . סוס דת%יס דוו6י . סוס סיוס עו ת5רש 6כ5סתס
 כתטרת 6ט ועחח כנפן %% טה 6ת1 דישאןק

 מף ת6 סתעין 6"ר עף. סתכסלססזס
 גסקת. 6מי6 סרטת6 5* נת%ש גסתתש דגפקפ 6עשנז'טקנ
 פל64 ד6תנרי תיו% סוס ד65 ד6תתר כתס . עטת6ת6י

 בשלמות רגוף מתקים זה זמן שננמד אחר הדנוטים,שי
 מכיות מצרים אר" נם וכן כנען ארץ שכל לפי רב.זמן
 מבפגים % הניטה ועושים כן, עושים הנוף לקייםוכשביל ארצותי שאר סכל יותר קטן בזמן אוקו ומר/ק.בוההמף

 בהמבור נכנס רגובור על השמן ששופכים שמקוךוטבהוץ,
 ומבחוץ מבפנים רגוף את ומקים במעיו, ינבלע~נים.
 בהתקיכות. המיר קים תופו מת, לא יעקב אמראבא רבי 6( ונפש. בטף קיים והוא דשא, האבות שלשהטף להעתי נצרך וכך הנוףי בקיום היה כך ויעקב רב.לזטן
 שלמה היתה ממרע שהרי הטומאה, מצד מפחרזאימ

 לשיפ ביכולתה שאין ימומאה. מצך נתירא לאלפיכך נפשי ובשבעים שבמים י*ב בהארת העליון, א.רבשלימות
 שלו שדיופי העליעה, צורה ברמות ווא וט~פו ועויעייוי
 הראשק ארם שי האברים וכל ןסו, רןדדים לכלמקושר
 אבותי עם ושכבתי בו כתוב וע'כ ןפחן בו אחוזיםהיו

 אה הרופאים ויחנמו וע'כ שלמי בטף ממצרים.ונשאהמ
 : להיות נצרך וכך בקים יתקחם ששושישףאל.

 יווטב וירא וכתוב גו' האמר גרן ער רינב*שןכ(
 אלו יצהק א"ר האמר, בנרן האבל אתרגנעני האר"

 ער שבאו זאת לט מנע מה בהם, לעיץ ישהמקראהע
 אבל שהרי למצרים. זה אבל 9-או מה ומפני האמרינרן

 כך אלא מצרימי אבל של המעם מה לומר, צריךישראל
 הארץ מעברכה במידים יעקב שהי' ההוא זמן כלאמרו

 דועב שפסק ועיר לארץי ומשקה ע1לה הי' והני4וםבעבורו,
 .. שמם על ונקיא האבל מצרים עשו זע'ב יעקביבזנות
 כלם רג!צרים ח4אהובוא

 חכמיי
 גבורה של וסצד היו.

 מדרנות. על מררטת וכמה מחטת וכמה חילות כמהיוצאים
 בהם הע והמצרים רועחתונתעי מדרנחע אל שכגיעיםער

 שיעקב שבןמן והביט עולם, סתרי וייעו וחכמיםמכשפים
 שיו%עעבוז ידעו בנע. על לשלוט שיוכל עם אין בעולםקיים

 מה ורנוזכ4 שמוצ. יעקב שמת כען רב. זנקבישראל
 דין נזרת שחא השד. הרן  שדניש ער לבמוף,שיהי'

 הגרולה. וףר את ככחוב י'ר. בניממדיא אמ"דהשולמ,
 זה4 טאטד היצאות רגבורות ראו זה למקום שהניעוכףן
 זה לצד יצים יוצאין אמר מה אלא . אמר נק-אולמה
 אה לצד  אצבשת ממנה יוצאין הזאת יד נם כן י זהוקצד
 בכמה נטרה בכמה עולה ואצבע אצבע וכל זה.ולצד
 וכבר נהל מספר שם יספדו או משפטימי ובבמהרעין
 זה כבר אבל וראי משרימי אבל שטה קדא ע'כסארי

 האמד. נרן מד1 אמר ו*מעון ר' נ( . יאחר ולאלמצרים
 זה האמר גרן י תהבמי מורים שממשלת נרמז כאןאלא
 ממשלת מלפני שיתבמל מצרים סמשלת על רממונההשר

 בגרן. בטים טלובשום ד( ככתוב נרו ראה שדויישראל,
 9יא ע'כ כו'. מאר וכבר טיול ממפד שם ויספרווע'כ
 : היה מצרים אבל וראר כי השקי העם עד מטריט אבלשמה

 בגדשרת אהע ויקברו כנען ארצה בניו אהו וישאןס(
 היאה בוא שמעון אשר תש'. יגטכפלהו8רה

 יצאיע אחר ברשות לא במצרים נשבחו שיצאה אע'פיעקב
 הששלם שנברא מיום הוה שלא שאנדו כמו רמעם.מה
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 הצהרישון ויחיוהר קורשלשון6פ2

 כן שנ0תלק ונשעה יעקב. של ע בטמה שלמהממה
 כאושר וראה בוא בטימה. נשמתו נתקשרה סודהעולם
 במערה. משצאו עדן ק של הריחות בל במערה. יעקבפכנס

 באו וכאשר . דולק דר' אחר ונר . אחי ד~גלתהורגצערה
 דגר. אור נסתלק עמו. לדגשצא למצרים יעקב אלהאבות
 נשלמה אז לטקומו. הגר יור חזר בטערה יעקב שבאכיון

 קבלה לא העולם שנברא ומיום שנצרך. טה מכלדגוע-ה
 עוברות הצריקים עשמות הקבל. ולא אחר אדםדם;רה
 שהניוזו הזרע ויראו שר11רר1 בשביל דגמעיה. בביתלפנידג
 שאר כל שעקע וכמו 6( הקב'ה. לפני וישמחובשים.
 שם. ונקברה תחלה מתה דוה הראשון. אדם ש כןהאטת
 נקבר אדם מת לו. ראוי הזה שסקום אדם הביןושם

 יאתה ווזוה שם נקברה שרה מתה אחד. בחבודבתוכה
 רוה נין הרחקה שע.ר לה. וקבלה ועמדה כעדהושמחה
 שרה אצל נקבר אנרהם מת יותר ולא אטות שתילשרה
 ועמדה ראתה ושרה שם. נקברה רבקה ביעה אחד.בחנקי
 לאה מתה אחד. בחנור עמה נקבר יצחק מת 4ה.וקנלה
 יעקב מה לה. וקנלה ועמדה ראתה ורבקה שם.נקברה
 בחבור ניחד ונקבה זכר זוג וכלם אחד. בחבור עמהנקבר
 וזכרים נשים אצל נש*ם שוכנים. הם איך שלהם מדראחך.
 אצל שיה לו. סגעכה עוה לראשפה אדם זכרים.אצל
 רבקה לאברהם. סמוך יצחק לשרה. סמוך אברהםדוה.
 %אה. סנוך יעקב לרבקר" פמוכה לאה ליצחק.פמוכה
 וזה בראש זה השגי. בצד ויעקנ זה. בצד אדםנמצא
 אדם הוא. וכך כראוי דגור נוכר דמלך שלמה של נמפר :בסוף
 ויצחק רבקה אצלם. סמוך ואברהם *וזן לרא*גה.וחוה
 באמצע. ולאה יעקב אחת. בקערה הטמים "שר אחר יותבז
 וחוה. אדם וכרים. אצל וזכרים נשים אצל נשיםוהם
 זה. ביד אדם י?חק. רבקה ולאה. יעקב ואברהם.שרה
 נאש אביו א?ל יצחק באמצע. רעקב השני. בצדיצחק
 באמצע. להיות יעקב נצרך וע'ב דחמים. דרך בך איןעדם[
 ובוא נ( ירה. וכז יקוסו בן שנקברו כמו הזפות שתןגל
 שכל לשלם. מיתה בו שאין החים בעץ נדבק יעקבוראה
 סזבחר שודף' ליעקב הקב'ה ועשה מת לא יעקביפיכך בו. הךנקים לכל חיים עותן נתיסרו. דיצא בעץהח%ם

 ליעקב ל9ץ בחרתיך. אשר יעקב נ( זש"כשבאכות.
 ישיאל 7( זש*ב בו. והתפאר עסו  והשהעשע לפניו שיבוחן

 : אתפאר בךאשי
 שאר של  דגשגצת אותן כל אבא א'רכשה. עצטתי את והעלתם עו' יושראל כני את עסף ןרשניעס(

 אינם ההילם מזה בשיוצאום הקדושה. בארץ ההריםעמים
 וטהגלנ"ם ושטים ווזלבים א. יריץ ערהףםמתקנלים
 ויוצאהע "שראל נשטות שתן וכל של"ם. יגימאה"ד וסובבים דקרושה. ארץ מכל שרוצאים ער נלעליםבכמה
 עכנסין טקב, הדוא הדק ומכסה שלות. הגרזעוהבארץ

 עשמות לצינו. יצלך מין שכל לפי 'העלענה.לקרושה
 החזיץ. הק"פה שתה ברשות לא-ץ. בויץ הןוומפת"שראל
 למקומיתידע. שייזרות ער ומהנלנלות היבנתעוולכות
 שנשטתו מי חלקו אשרי ". הדאוים במקומותעכנמות
 הקרוושה. ארץ ,של היצא בפתח דגרושה. ברועתיצאה
 העם ב*%תו נקבר אם הקרושה בארץ יצאה שגשכוענר
 שלא השדיים טפות . בלל דגימאה רוח עליו עעלטאין

 החזקה הקל*פה של התשת אחר השולם בוהטזמתשנו
 לא שהרי בלל. דגצטאה הח עליהם שולם איןהדיא

 שק וסופ 3ספת6 דיפקמ פר% דססו6 ס)יתת6פרס6

 יסיי6- נס1י6 ט%ס בע1 יפישק6סע6 י:הבטרגש ישיצחש ישיצ 3ום..% שות:רת6
 קכי)ת )6 פלת6 יותי ופד ד56עריך תס תכ3תערשא
 6ענרן ט ונסתתין תק3ל 1)6' 6מר6 נס כרתמרת6

 . תתן 6תקנרת נריתית6 מו " ג ?כי מוף6נסן
 6תקכר 6דס תית . )יס 6תמד דוכת6 דס6י 6דס ידמותתן

 )ס וקכלס יקוות לרוכ)סומד6ת
 ק

 )גני דשס סיע%
 קתת1- תתן רת 6 רכקס ת גד36מנור6
 )6ס תתס חד6. כמכור6 כי4ךס "תקנר יגחק תת )ס.וקכ)ס

 3מכיר6 כמד6 וכוקכ6 דכר ,כ)סו מד6 כהכיר6 כסדס6תקבר

 ש סרס ליס.וך מוס י' הדס דכורין)גכי
 )5ח" )6ב לעמקסתין

 י1 .
 וד6 ד6.רי% ד6. כסער6 וימקכ ד6. כססר6 6וסחסתכמ
 6דס סו6. וסכי '16ת כדק6 6יסי תלכ6 זס)תס נספר6סיפ6

 3:6%ציט ליז י צ טנ6רמסתיסר6ם י6)ז
 וחוס. 6דס דכע לנני ודכורין נסש )גני םאימן

 56ע יעקנ חצ'ד פ)ת6 %מ1

-

' ,; 
 1פ6 ג( יסתטון. וסכי יקותק סכי ו6תקגרו כתס זצ 6יכון1כ)

 ע:צן
 % 7( ססש1 ניס. ו6תס% 3הדיס ו%תעסע קתיסו6ות3יס

 %תתי 6פ וספלתס וגו' 'סר6) ככי 6ת 911 ןרשבעפ(
 דס% נסתפץ 6עון % %6 6ץ .תח
 %ת 41י'י ש' 1 כי יש %י%שד'ס
לשוייסו)ט)

 הפי[ ןץיסו% 6ינון וכ) 'סון '
 ן 1 פלי)1יכש ד% דכג נניז ע)%סיסס
 דפכח עד ותתג)ג)6'6ז)6

 ק
 לדו

 ק

 רכסיפיס מלש פאיס וכ6ס לס ר5תחף ל5תרופ,לת
 יהו6 נססו6 5סקנר 6י קדיס6 - %3פ* נפקת ריספתש%

%
 ס)%

 ד% ד%*69 טיסע * כ% כ6 ,, , - :

 % ד% מ ש חמ פ)יש ס)% )6תקי%.
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 י4יימ קה קודשישת ויחיוהר הוהרלשון
 כץ? ןרסיעי6 וגוכי?ון . ע)תח נס,י כל1ם %תריס":תתפו

והת-:כי
 וסגחין תקיפ6 ק!יס? סיי6 כתר עלעח נ?6.

 דגןיקיח טפיסוןתג:ון. גדנסרךן
 עלת6 כס"י תתענני ן)"

 ססו6 וזתגין מנין רסכתין וסעודתי ןת5וס תתעכוניה)ח
 5ת!גנו )6 די6 . :!יי?ו )םל:,ס יכיל ל6 תס,כ6ריק

 ו?ו6ע כ)וסתוילי?
 ן)"

 ע)יסון רסו )יס לית תדיליס גסלו
 הסהתיס ת6ן כי,וס תוי)'ס הת:גי דל" ת"ן "יסי זכ"סכ!ל

 נמו ררשעים תופות האל בקילם קלל עסהנשתתפו
 והתאזת ההיא החזקה יקלקשה אחר השה בעולםשנתמ:כו
 לאחר נשטית"הם נממאוה כן ש(ה. ורהקנותוהתענזגים
 העולם בזה מתעננים שאין הצריקיפ נופוה סהם.שןצוין
 יהץ ומו"ףים. חגים שבהים וסעוףות מצוה. מתענוניאלא

 התעננו לא שררי עליהם. לשלם יכול אינו היצאהב-סא"
 עליהם רשית לו אין סשלו נמלו שלא וספני כלל.משףו
 שנשכעזו סי כלל. מחשלו נהנה שלא מי הוא זכאיכלל:

 ואם 'ל~פר. שנעושה שר המומאה יהש :יגוג: :עךנ2שע י לש טיסוע,-יגכז::ן 6:ו2 ס:מטמק2,"נעאי;
 ליס סלקין -ס6כ6 רומ6 סס" ניס ן6מת"ינ נו%סחי

 6רע" נוי6תקנר6
 זתעה16 יע:"ו 6ן כתיכ ע)יס קןיס6

 מלס סל:6 ן)6 חרלי )תופנס סתתס ונמלתי 6רליחת
 תס%ו.רוח

 נס?י"
 רם6נו. רוק ניס ו6סת6ינ יכון ני%

 ל6 6י ל0 תס"כין 6תין . כ6רלי ליס לקנר6ית.ית.ן
 קכ*סןעכיך

 6סוופ"
 ני%. ססו6 ן6ת:לי כיון דס6 ל%פ6.

 לס:" לי? ת% ת)עיל6 רומ6 קנ*סנסינ
 תם6נ6 רומ

 ניפיז על סליס ל6 יוסף 6רפיס על מס 6שו י614לכר
 ועל תם6כו רומ כתר כמייוי 6תתסיך ןל6 כנין עעת6ת6. 6חר6 כרסי גפקת ןגסתתי? 6י"נ 3פלתין תס6נורומ
 קןיס6 כ6רע6 ל6תקכר6 ליס יסלקון ןנופיס כע6 ל" ן6כל
 ןכתיכ כתס נופי 6% ע5תות. "ת יסע)-תס "תר6)6

 קדס6 נ6רט6 נסתתייסו ןנפקת עלת6 נניס"ר סליס נו% תת5מס יכס"תני %'תי עס יסככתיכיעקכ
 תתין כלסי ןסלת6 תתין 6יגין כ5 נ( תכל6 "סתזיכ וניפ6נפס6
 תת.ן 6יגון וג5 סתומ תל6ך ד6"מ ת0כ)6 ןתל6כ6 יך6טל
 6יסו פנם6 מי4 סכי 6י ילמק 46ר כ6ר% ןסליפןרמת. ןתל6כ6 יד6 פ5 6ל6 יןוי. סל תתין ל6 קדיס6 כ6יע6ןי

 ל6 ן6לין . ס' פי פ5 כסו ןכתיכ וקריס ן 651סרןלתסס
 ןכעי 6תרת 61ת תמנל6 ח65ך ןסס61 יך6 פ5תיתו
 כ6רע" ןתייתי 6ינוןע3ת6

 יןוי פל תתין 63 ןיסר6ל
 6סרן ןתסס וסכ% 1ד6י ט1" סכי ליס 6ץרןז6
 לנו תיש ו6ינין . פלת6 נגי תכל יתיר סוסחערש
 כר תמנ63 ןס610 יד6 פ5 תהן "יתו ןכ)סי קןש6ת6ופ6
 וקנ*ס ?6 פ3 6ל6 תיתו י65 יתריס 6סרן תסס6ימן
 ?6 פל תתין 63 גףש, נ6רע6 ותתין 6ינון%ל

 תפעי עדו ק כתע ופ*ו נלמצווי ןקנשס נרסו 6ל6"צש. נרש קיית6 63 קןי% 6רפ6 ן% תמכל6דסס61

 ןתוו 6ינק . ייתון ננלתי קויס6 מנותתין
 יו6 0ל נער6סי

 וס?ו"
 שכני ורנט סקי6 . ממכל6

 . תתין ול6 ןפיכין ן6ינון ן"רין סוככי .עפר
 כפ6ן נויפס. כ% כפיכ יפ*ד ןהכ-ין ןתיכין 6ינון. ,ןוץ

 חני ד' 6יגון סכי 6ןף ל%פ-6 קית6 כה: ו6יחדנווע
 נ9ו%אא ק"% וכלסו תתין 1ל6 6ינון דתיכיןומנוין
 : - פפר סעני 6ינון %ין ןל%ן נופיןכ6עע

 וייסס 5ט1 ועשעו סניס ופסר ת6ס נז יחי" דינפרז'(
 סעי6 חי ת6 6% 6*ר . נת5וףסנ6רון

 ל%ל6 6תתרע סנר"1 6תן יס?ו6 סכר"ש 5רון 6קרידקדיפם
 רז6 ו6עוי ד%רחת6 ח6ניס

 ויווץ"
 1כסן נךיס6 וטש4

 ונו% דענ64 כש ל6ע63 6רונ6 5תתקן 5תת6 ד6כנעכ6
רז5

 אווזו מעלים רגצפאה רוח אותו בו שנבלע ףגוףזה
 והשמאו ותבאו 6( כתוב עליו הקףושרע ארץ בתוךלהק:ר
 עליה ש,לם שאין ארצי להועבה. שמתם ונחלתי ארציאת
 המומאה. רוח בו שנבלע שלכם העף בזה הטוסאה.רוח

 לזלא אותה. מפמאים אהם בארצי. לקברו אמוותביאו
 הךצא. נוף יבלה שכאשר לארץ. רפואה הקב*השעושה
 ההוא רגווסאה לרחץ ודוחה סלסעיה. רוח הקכ'המגושב
 נופו על שלפ לא יוסף ארזו. על הוא סרחפ שהרילרוץ.
 אחר ברשףת יצאה שנשמתו אע'פ לעולם. כןמאהרהץ
 ואף פוסאה רוח אחר בחייו נתמשך שלא לפי סה.ספני
 הקףושר. בארץ להקבר נופו את שיעלו רצה לא כן פיעל
 שכת.כ כמו נופי ויא עצמזתי. את והעליהם אסיאלא

 שפם. נוף ממצףים. ונשאקני אבמי עם ושכבהיביעקכ.
 רקרישר. בארץ יוצאות שנשמיתיהם סיש-אל עולם בנישאר
 מתים שכעולם המתים כל י( סיגל נצלים יהנוףיגפש
 רסתים ובי רימות. סלאך שווצא רומשוחית מלאך יףיעל
 ס"אך ירי על אלא ידו. על מתים אץ וזקיושה בארץאשר
 השבח זה סה כז אם ייחק א*י בארץ. השןלם רוזמיםשל

 לא שהם ה'. פי על בהם שכהוב וביים. אהרןלכחשה
 שכל שמי היזה הךיא. רגצש1דת מלאך ידי עלמתו

 סלאך ע'י מתימ אין יש-אל בארץ הסתים שתםהעולם
 אהק משה של והשבח בוראי. הוא כך א"לרטשרדת.
 רוץ סתו שרם העולם. בני כל סאצ5 יותר הואומרים
 הקב'ה. ירי על אלא שם סת. שלא וסרים אררןמשה מ5בי היצא. רימומשית ע*י שם טתים וכל: רקרושה.לארץ
 יוי על מתים אין ועדישה בארץ רמתים שתןאבל

  ברשות ק-מת אעה רוקרושה ארץ שהוי הייא.המשצדת
 טתיך ץזי נ( כהעב וע'ז בלבי. הקב*ה ברשית אלאאחר.
 מזיך. טז? תו'. עפר שיכני ורננו וקהם יימוןנבלתי
 הפתים אלה עץבשן. נבמתי רגףדשה. בארץ המתשאלה
 שףכני חהט רגדשת . הדצא המשדדת תץ על ורהבארץ
 0תים. 1לא ישנים שהם שם. הררים כהשמעחהי שוכניעפר.
 זונוח ד' אותן כך אף 5התעורר. קיום בו ייששנתעיף כזה טיעה. בהם כהעב וע"כ חברק. "פני שתן הם.ומי

 בקיופם מתקיטים וכלם טתים. ולא הם "שניםשבחברק
 - עפר שיכני טקרארם חקם ושלהם. דנופותבאמתן

 ישם שהש הצ8צ שגש השי ס4טז בן י9 רמתי(
 צר וראה בוא אנא א"ר בסצרים.בארק

 להכנים טזק הכרהת ארון חה הברית. ארון נייאדגךושה
 ,ססן הקרחש טף של י?ורה פד שהיא רהזרה פדבו

 ושה ם *מש שץ' "שהחש מטשק
 רו* טיק% ח ט"שי 9א טומש יינ' כקהשת%כראה לתי

 ר1הרדד
 אמשש של חנששי טף נרפ-ק חקךהשה שפיגח שמיפ ור בפור רפות של אורות ושם*מ יפ*ח ץ פעה " אי ר*ע(
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 אות שנוטר טי האים, בסור העומד דצא וסי הארם.סור
 כאשר קדזשים חסידים אותן וה סור ולפי הקרוש.הברית
 שאין לפי בארון. א.תם מכניסים היו העולם מזהנפטרו
 היסור אות הברית לזה שנומר סי אלא בארון ליכנםראוי

 לסה. יורי"ן ]ב' בארון ויישם כתוב מה ביוסףרקדוש.
 ייסעלה בסור שלסטה סור י5ן בברית ברית שגתחבראיא
 בו, ונהקיים הקדוש ברית שנטר שבעבור בארון[ונכנם
 אבא י' בכה בראוי. והכל בארון, 4'כנם ראוי הי'לכך
 "ונש וי הבושה, אותה יודעים שאין העולם לבנ' וייאמר
 ליכנם צריך שאין לפי בארון, נכנם שיוצה סי ט:לוה

 חטא שלא בעצסו וסכיר בנפשו היורע צריק. סלברבארון
 כראוי שוסרי והי' סנעוריו. הקתש היסור אות הבריתבוה
 של סוד הארון, ילפנם בארון ליכנס לו ,צרך אין לאיאם
 דסור שהוא קורש. ברית באות 4התחבר נצרךהארון
 כצריק אלא כיעחבר אין ארין שדוי לאושץי ילא לוהראוי
 באיון ונכנם הבריה ופונמ יסי קודש. ברית אותהנוטר
 אותו שפונם לי וי בחית. אותו שפנם לי וי מיתו,ל"חר

 של ירארין האוה שפנם ל1 וי ההיא מעונש לו יבטיתתו
 יויא יאין בגירנם אותו שמכניסים לו יי -קרושדישיר
 האנשים בפנרי וראו 'יצאו 6( כתוב ע"1 לעולם.ממנו

 בסה ארם. של מכלל בחוץ סנשארי הם בידפועים
 שהיא תשיבה שלמהי תשובה עשה כשלא אסוריםרברים
 שלא יו מוטנ וה כל יעל סעשיו כל על יכסותראויר
 דנשסה נידינית יים שהטף וסן בל שדרי נארון'כנם
 הקרושים עליונים חשייים אותן מלבר למקימה נכנשתואינה
 ובעולם הוה בעולם חלקם אקרי בנופותם. יעל1תשראויס
 בהתקיסות הוא יעקב כמו יוסף וראה בוא שסעין א'ד כ(רנא

 אותו. ייחנטו שנתוב רגוף ברתיסות ונפש. הגוףשי
 שמ ולסרט בסירים. בארון 1יישם שכישב הנפשבההקימות
 שומר והיה יסטה. הברית נמר יוסף איא לפה.יירי"ן
 בשגי הושם העולם סן כשנסתלק שלסעלה. הבריתלי,מף
 סי שלמעלה ארון למעלה. ובארון ימטה בארוןארונות.
 אר שלסעלהש-ארון

ריתן
 : :"יאל ,ג6ן נלרא

 רברית נסר שייסף ובעבור הברית. שנמר סי אלאאותו
 בוראי רוא כר בסצרים. בארון ייישם ארוטת. בשפידושם
 ברשות נשסחו שיצאה שאע"פ אחר, סור סרמוודנתוב
 לסעלה בארון. ויישם ,ש"כ ברשכינה, נהקשראחרת
 הקרושה ארץ מחל צריק שנל צריק. שהיה לפיילסטה.
 ארץ ייישי לשלם זריקים כלם יעסך ככתובהעליינה.

 .רי סעשי טפעינצר
 לרועפא-

 יאסן: אמן לעולם ה' ברוך

 :: ,ךנ:ן ד6' נ: יץמס6:ןות יה:6גוקןהס6,ת:י
 -)6 כגין כ6רוג6 )ון ע6)ין סוו ט)נו6 נוס6'תסערי
 )תיט)6תמוי

 כ6יוג"
 קיית6 6ת כרית 5ס"' דגעיר וומן 6)6

 י*ו " יומי רו6 נק ננוית ד"קחנוףנויתע)6
 ד)טיפ

 חזי כןו וכ), )תע)"זנה,-ון אמזי)סכי
 ק

 6כ6 י
 הע, י)6 גגרחיס 61סתקוופ גגכסי: וידע 5דיק כרכ6רונ, )ת'ע) ,נעריך ד)6 כנין כהרוג6 ט6) וכע' ת"ןוכ) עוג:" יס:'" וו' כסוט6 )ס:1ה ייע' ד)6 ט)תמ )כג' וון61תר

 ,גוע: ו:::,%:ךג"ו:נמ: 4:מיע:ק6וצ
 כגויק ה)" התמכר )6 6רון וס" )6חר6 1)6 )'כרהתתי -וי  ו5יסי קויס6 קיית5 כ"ת )מחח:ר6 ה)טריךי"רוג6
 כ6ר1ג6 1ט6) גרית דסג'ס ,מ6ן ק:'ס6 ק"ח5 6תדגט'ר
 )יס דפניס 5יס ווי כחיייי י.ס רפניכ )יסי1י

 ,"רון 6ת ופניס )יס וו' סונס6 טס?ו6 ייכ וו'כמיתתי?
 גפיק )ת נניסגס )יס ד6ע)ין )יס חי בט6קיית6

 ת)י וסגי . ו6וס תכ))6 )כר ו6סת6רו חינון כיספסעיס
 ס)יתת6 קי6וכת6 עכר )6כו

 ריי:י  סיונזי
 לה%יייימויי

 ד)6 ייס סכ ד6 כ) וע) . עוגווי כ) :)
 "תדנת גטחת6 קייס וגופ6 ~ענ6 כ5 וס6 %ר1ג6יטו)
 . קריסין פייוגין חסידי 6ינון כר . י6תרס פ6)ת1)6

 וכט)ת6 יין נט)קח חו)קסין ינ6ס נטפיסון )ס)ק6ו6קחזון
 כקי1ת6 ריטקכ כגו,ג6 'וסף מ4 ת6 פתעון 6"ר נ(ו"ת'.
 "תי ו'קגעו וכת'כ יגוע6 נקיות6 סו6 ,נפס6וטפ6
 תרין 'תג'גן נת)ריס  כ~ון  יייסס  וכתינ וגפס6כקיות6
 )יס וגסיר )תת6 )וייפ נסר יוסף 6)6 6ת6'יודי*ן
 מריו. נמר. "תסוי מס)ת6 8סת)ק דיפי)6גרית
 "6ן ויעי)6 "רון )עי65 זכ6רון )תת6כ6רון
 .י'ז )6 יס6 1651 "קרי סנרית 6רוןו6ייןן,ו)ע')6 ס6רו נ5 6יון סנריק ~ון סנס נ( גד.6 6)66יסו
 )כריק ייס גער יייסף יננין ניית דגסר ת6ן 6)6)'ס

 5פקסר5תר5 כרמי גס)ותיס רוסזמ ו6פ*ג ,חר6 ר61 6וכחיקר6 יד6י :6 סכי כת)ריס כ6רון 1ייסס "ייגי כתרי6תסוי
 נמכינמי

 קדיסמ "רע6 'רית יויק וכל )ויי דסוס  כניןולתס5 לפילי  כ5רון  וייסמ ססשר
  "רן  יירסי  4צילס  וריסיפ כלס יפק-  כוש6פ)6ס
 61מן 6מן )ש)ס ס' כרע )סתפ6ר ידי תטסי תסע'ג)ר

 נ סיא נ( -" ו4 י: ס'. .אי " טקוטותטראה

 הצהרזיו

 '"ו%,יזן:',"'(4י:':55
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*

 הוהרהשלמת
 קודש לשון אל נ;הק שיאמה

 ק ז ב ר נ ן ד.

 בבלל העדימוה נייאת מסתריהא(
 בפרט בראשיה מעשה מסתריב(
 האלה מעניני2 דהוכפקוה תורה סתריג(

 חיי תעלומת דבר ע? הנ;ל2, מררשהמציהר(
 המהים ההייה עניני העלומה רבר יעלהנשמה

"1

?הלק

 ראעשיתפ

 *איי% *ייני%י=יי%=4





בההץך בראשיתלחלקהשלמת
 הורמגוהא וגולי( גליף דמלכא בחגמתא בראווית )נ"אבריש

 בוציגא עלאה במהירו גליפו( )ג"א גלופי גליףדמלכא
 דא"ן מרזא( )נ"א מרישא דסתימו סתים גו ונפיקדקרדינותא

 ולא הוור לא בעזקא נעיץ בגולמא  עוטן( )פי' קוטראסו"ף
 מדיד הדר( )נ"א כד כלל גוון ולא ירוק ולא סומק לאאוכם

 נביעו חד נפיק בוצינא בגו לנו לאנהרא עונין עבידמשיחא
 דאי"ן סרזא סתימין גו סתים לתתא גוונין אצטבעודמניה
 דמגו עד כלל אתיידע לא דיליה אוירא בקע ולא בקעסו"ף
 ההוא בתר עלאה סתימא חדא נקודה נחיר דבקיעותיהדחיקו
 קדמאה מאמר רא,טית אקרי כך ובגין כלל אתיידע לאגקודה

 .דכלא
 הרבים ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים יב()דניאל

 אוירא במש דסתימין סתימא זהר ועד לעולםככוכבים
 )ם"א נקודא בהאי ואנהיר( )ג"א מטי( ולא )דמטידיליה
 ליקריה היכ4א ליה ועביד ראיטית האי אתפשט וכדיזנהורא(

 דעלסא לתושתא לאוליד דקודשא זרעא זרע תמןולתושבחתיה
 מצבתה קדש זרע 1( )ישעיה דאורזא

 דאתחפי טב דארגוון דמשי זרעא כהאי ליקריה זרעא דזרעזהר
 ותועלתא דיליה תושבחתא דאיהו היכלא ליה ועבידלגו
 יהיכלא אתיידע דלא סתימא ההוא ברא ראשית בהאייכולא
 אלדים ברא בראשית דא ורזא אלדים אקרי דא היכלאדא
 דנקודה דאתפשטותא ברזא אהבריאו מאמרות כלהו דמגיהזהר
 )בראשית דכתיב תווהא לית ברא כתיב בהאי אי דא סתיםדזהר
 בראהטית דא רזא זהר : בצלמו האדם את אלדים ויבראא(

 )ג"א בסטרוי גליפא קדישא שמא אהיה שמיה דכלאקדמאה

 שריאותא וגניז טמיר היכלא אי"ר בעיטרא גליפא אלדיםנהיר(
 לבתד אתהקן וכד מראשית דנפיק רא"ש אש*ר דראשיתדרזא
 עלאה ראשיתא כליל בראשית כדין כהדא והיכלאגקודח

 ומניה )ג"א בית ואקרי היכלא החוא גוון אהחלף לבתרבחכמתא
 ברזא בדא דא כליל דא*ש אקרי שאה וגקודה הינלא(אתחדש

 ישובא הוי לא עד הדא בכללא כחדא כלא איהו כדבראשי"ת
 טמירא אלדים אקרי כדין דישובא לתקוגא דאזדרע כיוןבביתא

סתיטא:
 בפשיטו קייטא וביהא לאולדא בגויה דבנין עד וגניז סתיםוהר

 אחפשט ולא אתעדיאח לא ועד קדש זרע דאיגוןדחקוגא
 בראשית בכללא כלא אלא אלדים אקרי לא דישובאפשיטו
 זרעא טההוא תולדין אינון אפיק דאלדים בשטא דארעזקןלבתר

 דאוריתא רזא גליפן אהוון איגון זרעא ההוא סאן ביהדאזדרע
 רזא היכלא ההוא בגו זרע נקודה החיא גקודוג טההיאדנפקו
 בדא דא וא1עכלילו חיר"ק שור"ק. הל"ם נקודיןדתלת

 דנפק בשעתא חדא בחבורא קו"ל.ינפיק חדא רזאואתעבידו

 השמים א"ת דכחיב ארעון כל דכליל בהדיה זוגיה בתגפקת
 בתראה: אהי"ה איהו ,טמיא דאיהו קול האי זוגו ובתקול

 אלהינו יהוה חכא עד דא כמוגא ועונין אהוון % דכלילזהר
 ביחשית שאה דא דזא לקבל דדגין הלהא אליזיהוה

 לאתפ,טטא טהיטא רזא ברא קרטאוג דזא בראשית אלדיםברא
 דלא הופמים את לתתא. כלא לקיימא רזא אלדום כלאמתמן

 כלחון אוע111 נטיל כד א"ה כהדא. וגוקבא דכר לוןלאפרטא.

 ה"א אתוסף לבתר ומיפא רישא אינון אהשון דכלהוכללא
 )נחמיה דא 1ע4 את.ה ואתקרי בה"א אתוון כלהולאההברא

 חשמים אקרי והכי אדני רזא את כלם את מחיה ואתהט(
 רזא וא"ח ונוקבא דכר תקונא וא"ת עלאה רזא ידו"דדא

 פירין למעבד עלאה כגוונין אלדים דא הארץ חד וגלא1'דו"ד
 דא שמא אתפרש ומתמן דוגתי בתלת כלילא דא שמאואיבין
 וקיים ובני דגליף דסתרין דסתרא רזא הכא עד סטראלגטה

 קרא דחד בסתרא סתיםבארח
 מאן שמעו קריבו דבוריירי הורמני רמאי קטורימתניתין

 וינדע יקום בידוי רוחא כנש מאן ונחית דסליקמגכון
 ליקריה יקרא למעבד חיורא דרישא ברעותא דסלקיבשעתא
 קומרין ואפיק בה נשב דכלא ברישא סתימו טהירו חדמליק
 חד כלא ואתעביד ונחתו וסליקו כלא כחדא מתחברןטהירין
 ההוא אהי"ה אקרי ואנהיר בה גשיב כד סתימו טהירווההוא
 ואפיק בה ואנשיב גציצין זיקין וזריק ונחתא סלקאטהירו
 וסתים טמיר בגליפו אהיה. אשר שמיה ואיקרי טמירא חילאחד

 גפקו סתים טינרא חד מגו דאתחברו טהירין קומריןאינון
 גשיב תו יהו"ה. ואקרי עילאה טהירו דההיא בחילאבגלופא

 חילא חד ואפיק עיבר לכל זרקין נציצין זיקין ואפיקבה
 טמירא חהוא תו )חסד( א"ל ואקרי סטר לכל נציץממירא
 ומאחן באלף וסליק ונחתא וסלקא בה נשב סחיםטהירו

 ודא אלהים ואקרי טמירא חילא חד ואפיק דנוראקיטורון
 מנהון סטר לכל להטין טמירין חילין מתפשטאן מהאיגבורה
 אחרא בתיקוגי מתקנן די ומנהון יאוה. גתיקוני מתקנןדי
 )מדת יהו"ה דאתקרי טמירא חילא חד ואפיק בה גשיבתו

 חילין תרין בין וקיימא )תפארת( שמים ואקרירחמים(
 שאין משיריין וכל חילין כל נפקין מהאי צבאו"ת.דאקרון

 ה. כתיב עליה עלמין ולאנחגא לקייטא לזגיה וחד חדכל
 בך בוטח אדם אשריצבאות

 שית השמים קצה ועד השמים מקצה שי"ת בר"אבראשית
 )ג"א דחד אתפשטוהא ברא קדטאה נקודה מגו דבראנקודות( מוטלי )ג"א באתפשיותא עלאה מרזא דמתפשטןסטרין

 ותיין דאדבעין ,טמא רזא אגליף והכא דלעילא נקודהסגו(
 :אהוון

 אית קרא חאי בראאלדים. בדאשית ואמד שמעון רפתח
 אשתצי אחדא אלהא אית דאמר מאן דכל ביהלאסתכלא

 די אלחיא לחום הנמרון כדנה י( )ירמיה דאמר כמהמעלמין
 אלוב שמיא ההות ומן טארעא יאבדו עבדו לא וארקאשמיא
 איהו קרא והאי בלחודוי קב"ה בר אחרא אלהא %יתבגין
 קדישין דמלאכין בגין תימא אי קרא. דסוף ממלה ברהרגום
 הוא יאות דא מלח ביה אשתמודעין ולא לתרגום נזקקיןלא

 ווהון קדישין מלאכין דישמעון בגין קדישוא בלישנאלמימר
 דלא תרגום כתיב כך בגין ודאי אלא דא על לאודאהגזקקין
 לייב לאבא,צא נש בבד ישאון ולא קדישין סלאכין ביהנזקקין
 אינון זשא קדישין טלאגין איטן בכללא קדא דבואיבנין
 שטיא  עבדו לא ואינון ח1ו דאלדים ובכללא אקדוןאלדים
 חדא איחי דארקא בגי1 %א ליינ 8כעי וארעא וארקאוארקא
 דקין. בנוי בני אית אאער ובושהוא דלואשח ארעין שבעמאינון



הזהר בראשיתלחלקהשלמת
 תולדות ועביד לתמן נהית ארעא אפי מעל דאתתרךלבתר

 דאתכפל כפילא ארעא ואיהי כלום ידע דיא תמןואותבש
 שלטין די שליטין ממנן תרין תטן ואית ונהוראמחשוכא

 דנתית ושעתא בדא דא קמרוגא ותמן בנהורא ודא בתשוכאדא
 דאיטן הזו וכלא כהדא ואיטתלימו בדא דא איטתתפו קיןלתמן

 היוון כתרין ראשין בתרין אינון דא ועל דקיןתוידות
 דא ועל אחרא על ונצה דיליה נצה שליט נהורא ההוא דכדבר

 טמנין תרין אינון הד 1ה11 בנהורא בהשוכא דיאתכלילו
 קדישין דמלאכין כדיוקנא דילהון ידיוקנא וקסטיכעןעפרירא
 וכד כנשר"א דיוקניה וחד כתור"א דיוקגיה חד גדפיןבשית

 מועשכין בהשוכא איטן כד דאדם דיוקנא אחעבידומתהברן
 תהומא גו וטאסין כחויא ואזלין ראשין בתרין דנהשלדיוקנא
 ועזאל דעזא לשלשלאה מטאן כד רבא בימאואסתה"ן
 היטוכן טורי גו מדלגין ואינון לון ומוזערי לוןמרגיזין
 'טאטין ממנן תרין ואלין דינא לון למתבע בעי דקב"הוהשבי
 אמהון נעביה לגבי נייליא ואזלין מתמן ופרהין רבאבימא
 לגבה למקרב והשבין קדמאין דהלן אבהרהא דטעודשדין
 לגבי ציורין בכמה ואתעבידת פרסין אלפין שתין דליגתואיהי
 מטנן תרין ואלין אבתרה נשא בגי דיטעון בגין נשאבני

 מחערין ואינון לאתרייהו ואהדרי עלמא בכל ונמטטטןפרהין
 תולדווג למעבד בישין דיצריז ברוהא דקין בנוי בנילאינון
 דלהון בהילא ארעא אולידת ולא כהני לאו תמן דשלטיןשמיא
 ואינון וזמנין שנין בכמה א~א אהדרן ולא כהני. והצדאזרועא
 דתבל קלאה מארעא יאבדו עבדו לא וארקא שמיא דיאלהא
 נשא לבני גרמין יהון ולא בה ישטטון ולא בה ישלטוןולא

 תחות ומן מארעא יאבדו דא ועל ליליא ממקרהלאסתאבא
 קרא האי דא ועל דאתמר כמה דאלה בשטא דאתעבידושמיא
 יקטרגו ולא אמרין דעלייהו עלאי כלאכי יהשבון דלאחדגום
 דלא קדישא מלה איהו דאתמר כמה דאלה רזא דא ועללן

 בתרגוםאתהלף
 הכמ"ה דא בחכמ"ה בראשי"ת מאי אמר יודאי יביבראשית

 והכא עלאין סתימין רזין גו לעילא עלה קיימאדעלמא

 דמנהון כלא נפיק דמנהון עלאין רברבין סטרין ,טיתאגליפי
 ברא והיינו רבא ימא גו לאעלא ונהלין מקורין שיתאתעבידו
 ההוא אדכר דלא ההוא לון ברא מאן אתבריאו טהכאוית
 כד באורהא אזלי ה11 יוסי ורבי הייא רבי ידיע דלאסתים
 דאמריתו הא יוסי לרבי הייא רבי ליה אטר הקל בי להדמטו
 אורייתא גבי עלאין יומין ז"טית בגין הוא הכי שיתבדא
 בראשית סטרי גו הטינן אבל אינון סתימין וא"רנין יתידולא
 טמירו דחד מעוי ט קדייטא סתימאה אגליף וליפי הכידאמר
 כמאן ביה וטמיר אגליף גליפי ההוא דנעיץ בנקודהדנקיד
 בהיכלא כיא גניז מפתהא וההוא הדא מפתחא תחות כלאדגניז
 בההוא דכלא עקרא היכלא בההוא גניז דכלא ואע"גהדא

 אית היכלא בההוא ופתח סגיר טפתחא ההוא הוימפתחא
 היכלא בההוא אלין על אלין סגיאין סתימין גניזיןביה
 סטרין לארבע אגליפי הג"טין ואינון סתימו עובד תרעיןאית
 ידיע לא סטרא ליה לית תרעא הד ותשע( )ם"י ארבעיןוהח
 גו סתים תרעא ההוא ובג"כ לתתא הוא אי ל:ילא הואאי

 ההוא לאעלא דקיק אתר וחד הדא ~נעולא אית תרעיןאינון
 ידעין לא דמפתהא ברשימו אלא אתרשים ולא ביהספתחא
 ופתה סגיר וההוא ביה סתים דכלא מפתחא ההוא אלאביה
 סגיר כד ופתה דסגיר מפתהא בההוא ביה כלילן תרעיןושית
 בראשית כתיב ודאי כדין בגויה לון וכליל תרעיןאינון
 סתימאה כלה גר"א אתר ובכל סתימאה מלא בכלל גליאטלה

 פתח. ולא סגיראיהו
 ברעותא סליק כד הזי תא שסעון ובי אמר ( פו)בראשית

 דבוציגא קלהובא חד אפיק עלמא למברידקב"ה
 מט ואפיק ואוקידת השכאת בזיקא זיקא וטטףדקרדינוהא

 ההוא עלמא בהו וברא לון והבר טיף הד תהומאסטרי
 ואתעטר סליק טיף וההוא בשמאלא ואתעטרא סליקעיהובא
 לסטרא ודא דא לסטרא דא דוכתי אחלפו בהד הד סלקיכימינא

 מבינייהו נפיק בדא דא אתקטרו נחית ודסליק סליק זעהיתדא
 ואתייהיב הד אתעביח סטרין תרין אינון כדין שליםרוה

 ושלם לעילא שלם אשתכה כדין בהד. חד ואתעטרובימיהו
 כדין בה"א וא"1 בוא"1 ה"א אתעטרת אתקיים ודרגאלתתא

 שלים בקשורא ואתקשרא ה"אסלקא
 דכ~א בעובדא אהחקקו אתוון וגף אלהיט בראבראשית

 אתחן אתרשימו לבתר דתתאה ובעובדא דעלאהבעובדא
 ראשית ב, את אלהים א, ברא בראשית ב, בקראואתהקקו

 נוקבא 1 עלאה בהילא ודאי ברא מ דאתמר כמה ודאיברא
 אתוון אפיק א, הכי דלעילא בהילא ודאי ברא דמ כמה דכרא,

 ליה למיהב שמים אפיק ה' אתוון ותרין דעשרין כללאפטמים
 לת למיהב הארץ אפיק 1, הארץ ואת ליה ולאשרשאה"ן
 הארץ ואת לה דאחחזי ספוקא לה ולמיחב לה ולאתקנאמזונא
 וארעא ארעא ומתזן אתוט ותרין דעשרין כללא א"ת ףדנטיל
 הים אל הולכים הנהלים כל א( )קהלת כד"א לטוה לוןכליל
 הארץ לון וקבילת לגווה כלא דכנייש הארץ ואת רזאוהיינו
 רזא השמים א"ת כהדא וארץ שמים דא וא"ת הארץנטלה
 בקולפוי מלה מטון לאתזנא לון וקבילת כהדא וארץדשמים
 עיד דמלהטא אשא כד שכיה בארעא דקוטרא קוסטראשכיה'
 והר יט( )שמות כד"א תעא וסלקא בה אהיד משמאלאואתער

 תננא. ודא אשא דא בא,ם י" עליו ירד אשר מפני כלו עשןסיני
 תננא בדא דא אהידן נהית כד דאשא מגו עשן ההר ואתוכתיב
 )ישעיה רזא והיינו כלא קיימא שמאלא בסטר וכדיןבאשא
 דימינא בחילא שומים טפהה ניטיני ארץ יסדה ידי אףמה(
 טסטרא ודכר דכר דאיהו שמיא אתעבידו גוונא האי כילעילא

 דומאלא. מסטרא ונוקבא אתי קאדימיגא
 תרימו חלה עריסותיכם דראוטית רזא אלהים בראבראשית

 דעלמא ביתא ב, דאשוית. דאיהי עלאה הכטה דאתרומה
 מעדן יוצא ונחד דכתיב רזא ביה דעייל נהר מההואלאהטתקאה
 פסיקו ולא עלאה מעומקא כלא דאכניש ונהר הגן אתלהשקות
 ראשון בית עלאה עמקא וההוא לגנתא לאשקאה לעלמיןסימוי

 בגויה דגניז דקיק שביל בהד אתוון ביה אסתיימובראשית.
 יטטיט השמים את דכתיב הילין תרין נפקי עוטקא ההואומגו
 ואת מנלא דסתים עומקא ההוא מגו השמים אלא כתיבלא

 הוה דשמים בכללא אבל ארץ לחאי אפיק דא סתימאהארץ



 5גהזהך בראעויתלהלקהשלמת
 ראשיתא אחגהיר כד בדא דא בסטרוי מתדבקא כהדאונפקו
 הארץ ואת דכתיב באתרא לה ואותיבו לה נטלו שמיםדכ-א
 באתרה למיחב ארעא אתהדרת כד את. דאיטן דאתתן כללאואת

 בומים לאהדבקא ובוהה תוהה הות דשמים מסטרויואתפרש
 אתחשכת. והיא נהירין לשמים דתמת בגין בקדמיתאכחדא
 לאסחבלא באתרה ותבת לה ואנהיר עלה נפק עלאה דנהוראעד

 נפק ואחבסמת ארעא אתתקגת וכדין באפין אפיןבשמיא
 לבתר לון ואפריש יטמאלא בסטד וחשוכא ימינא בסטרלהורא
 ובין האור בין אלהיט ויבדל הה"ד בדא דא לאתכללאבגין

 מסטרא אתי יום אלא לא ממש הבדלה הוה תימא ואיההשך.
 יטמאלא דאיהו וזושוכא מסטרא ולילה ימינא דאיהוד:הורא
 לאסתכלא מסטרוי חוה והבדלה לון אפריש כחדא נפקיוכד
 אקרי איהו תד נלא למהוי בדא דא ולאתדבקא באפיןאפין
 לאור אלהים ויקרא כד"א לילה קרי ואיהי יום ליה וקרייום
 נהודא לה דלית ללילה דאחיד תטך דא ולתשך מהו וגףיום

 בגין לילה קרא ולחשך דכתיב לילה אחקרי והיא )ס"אמגרמה
 מסטרא דאתא ואע*נ מגדמה( נהורא לה ולית חשך בהדאתיד
 יום דיום מסטרא דאתנה,ד עד חשך אבל תשך דאיהידאשא
 קלט( )חילים דכתיב זמנא עד נהיר לא ולילה לילחנהיר

 כאודתי כחשיכדו יאיר כיוםולילה

 השיק דקא בראשית יומי שיתא האי ואמד ליח שאל יומירבי
 ארזי קד( )חילים דכתיב היינו לית אמר אינוןמאי

 נמי הכי לבנון מן נפקין ארזין דאלין כמה נטע אשרלבנון
 יומין שיתא ואלין בדאשית מן נפקין יומין שיתאאינון
 הגדולת ה' לך כט( א' )ד"ת דכתיב לון פדי,ט קראקלאין

 דא ובארץ תפארת דא בשמים צדיק דא כל כי וגףוהגבודת

 דעלמא דיסודא כלומר ובארעא בשמיא אתיד די כתרגומוכ"'

 דאקרי ובארץ שמים דאקרי בהפארת אתיד איהו כלדאקרי
 יונתן דתרגום תכמח )היא ראשית ב' בראשית דא ועלכ"י

 ראשית ואקרי לחושבנא תנ"נא דאיחי במן בתכמתא(בראשית
 ע"ל דלא ועל קדמאה. היא טטירא עלאח כחרא דחאיבמן

 כטח ועוד דאשית נף דא במן ראשית הוי חנ"נאבחוובצא
 הויא נמי ראשיח תתאח תכנוו ראויח. איחי עלאהדחכטח
 לית קריק טאטר בראוית ראשית מן נף לא*רשא לית דאועל
 ואלין ביה ואחסלילן כציה נשקין יומין וויתא הואוהכי
 יוצא ונהר הה"ר אלחים ברא אתרנין דאלין כגמנאאקחן
 61דימא לאשקאה הגן את לחשקות טאי חגן את לחשאותנחוץ

 דאצטריך: מה בכל ביח ולאסוצלאליח
 על ודאי אלחיט ברא בראוית דט*מע ת"ם אלחיםאלהים

 את כלא ולאשקאח ללא לאפקא במן נחרא וזטואידא
 אהברי ביח חאי לבתר תזי כדקא וטגגא זעד חבוראהשמים.
 חששטע חשמים א"ת לכלא תילא יחיב ביח לוטש3עלטא
 אפיק דדאשית בתר ת"ם וט~אים זיזא סילא את ,חיקודשמים
 עזקא כהד בדוכתיח אתיישב וכלא כלא א*יק דחאי כיוןליה.
 4חודין אפיק רומטית ובוטוי רחהטידג אחעבידת בחרייהאדא
ח וש לחוט3 לקכלא לנגדא טיא ו,טרי צהרא וורייאין  

 ח*יק כיח תהאה עלטא ברא ניח איחים ברא ודאיבמוית
 ט'ב ח ש *טף יחודח ר, לסל*3 הילא יחיב ביחנהורין

 לאו דמאן שבחא בו החוצב על הגרזן היתפאר י()ישעיה
 השמיט. את עראה אלהיט ברא ראשית בהאי כך הואדאומנא

 הוא דאלהים דמאןשבחא
 רומד אלהים חכמה לכת"ר רמז בר"א בראשי"תתומפתא
 ת"ת הוא דא חיטמי"ם וגבורה לגדולה רומז א"תלבינ"ה

 למלכות רומז הארץ יסו"ד הו"ד לנצ"ח רומזוא""ת
 דחוח קולטוי גו דקמרי סוספיתא ובהו תהו היתהוהארץ

 אתקיימת ולבתד כבר היתה אתקיימת ולאבקדמיתא
 עטורא וכלהו ואתקיימת עלמא אתגליף אתוון ותריןבארבעין
 לתתא ונחתין ~ע,לא אתוון סיקין מצטרפין כד קדישאדשמא

 ואלין לאתקיימא ויכיל ע~מא סמרי בד' בעטריןמתעטרן
 וטכיתי בהני דקילטא מופסרא דעלמא בעובדויאתקיימין
 עאלו עלמא ואתברי ואת את ונפקו עאי1 דגושפנקאכחותמא

 רברבא דחויא בקולפוי עלמא ואתקיים ואצטרפו חותמאגו
 לבתר אמין מאה וחמש איף דעפרא נוקבי תחות ועאלומחו

 דנפק עד כלא חפי וחשוכא בחשוכא סליק הוה רבאתהומא
 מגלה יב( )איוב דכתיב ואתנהיר ונפק בחשוכא ובקענהורא
 בתיקלא אתקלו מיא צ~מות לאור ויוצא חוך מניעמוקות
 מנייחו פלגו תק~א ט נטפי תית באצבען מאה וחכהטאלף

 כיון נתתין ואלין סלקין אלין לתתא דעאלו ופלגולקיומא
 סטא ולא מישר בארח תיקלא קאים דידא בסליקודסליקו
 1ג1' מים בשעלו מדד מי מ( )ישעיה הה"ר ולוטמאלאלימינא
 ומיא ותקפא וחילא אתגלייא ולא סתיט בארעא ביה הוהכלא

 נהורא עלה דאנהיר עד אתפשטו ולא ננידו ולא בגוהגלידין
 הה"ר תילהא ואשתריאו בקולטוי מחאת ונחודאדלעילא
 עלאח קדמאה אור הוא דא אור ויהי אור יהי אלהיםויאמר
 וארע8 ותוקפין חי"ין כל נפקו והכא דנא מקדמתדהוה

 אסהלק תוה ונהית דנהיר כיון לבתר חילחא ואפיקתאחבסמת
 עלמא בחייבי אסתכל כד עלמא סייפי עד עלמא מסייפינהוריח
 דלא סתימין בשבילוי כלא גפיק ולא ואתטמיראתגניז

אתגליין
 תלגא דנא טקדמת דייקא היתה וט, ובהו תתו היהחוהארץ

 במייא דתלגא תילא בההוא זוהמא טנה נפקא מייאגו
 ואתעבידת ואתעידת פסולת בה והוה תקיפא אשא בתואקיו
 ובח"ו דפסולת קינא דזוהמא טדורא( )רא ומאתרהח*1
 דאשא רזא תוטך בה ואתייוב פסולת מגו דאתברירבדירו
 פסולת ההוא ע*ג הח"ו ההוא ע"ג תפי תש"ך וההואתק'*א

 תיים מאלהים דנ*יק קוד,טא רות אלהים ורוח טיניתואוטץקנת
 דקיקו אבריר נשיב רות דהאי בתר חמים פני על טדח5תודא
 ואצניף אבריר כד דזותטא כטיסא *סולח חהוא טגוהד

 ביח דלית זוהמא התוא דאוטהאר עד וחרין זטצאואצריף
 גדולה רות סגיה נפק ואצרוף אבריר החו חאי כד מ%זוהטא
 אבריר אליחו דתטא חהוא סלעיט וטשבר הרים טטדקוחיק
 ואבריד רעש הרות ואחר יכתיב יעמט טציח ונ5ק ואצריףבחו
 חבריר אוט הרוףט ואחר דכתיב אש. דיליח ברזא ואכלילחשך
 דלית אהד ההו דקח דטטה קול דיליח ברזא ואה~ילדוה
 הואא דדיוקנא. ברזא אח~יל ולא דיוקנא ולא גווןביח
 לכלא כלל דיוקנא לח לית ביח ססה~ן כד בדיוקנאאיוע



יץזה* בראשיתלהלקהשימת

 ולא כלל וליתיה ביה )דאהחזי חאי בר לאתלבווא לבושאאית
 משקעין אבנין ודיוקנ, ציורא ליה אית לחאי בה"1הוי(
 תמן דמשקען גליפא גו נפקי דתהו קליפה( )נ"א גליפאגו

 תועלתא משכי דלבושא בציורא לעלמא תועלתא טשכיוטתמן
 הני ומפולמין נקיבן וע"ד לעילא מתתא וסלקא לתתאמעילא
 לעילא מתמן דסלקי באוירא תליין לזמנין באויראתליין
 לאתזנא תהומא מגו מיין ומפיקי דעיבא ביומא מטמריןלזטנין
 אתפשט דלא( )נ"א דקא ושטותא תדוה כדין דהא מחמןתה"ז
 סומקא אשא בטון תקיף אוכמא אשא הוא תשך בעלמאתהו
 ג11ן תוורא אשא בציור תקיף ירוקא אשא בהיזו.תקיף
 תשך לתתו אתקיף ודא אשין בכל תקיף תשך כלאדכלול
 ורזא לההו אתקיף כד בר תשוכא אשא איחו ולאו אשאהוא
 1ג1, עשו את ויקרא מראות עיניו ותכהין כז( )בראשיתדא

 ליה דשרי תשך אקרי וכדין לרע אנפין דאסביר רע פניתשך
 קול הוא רו"ת תהום פני על ותשך דא ורזא ליהלאתקפ,

 דאצטריך מה בכל ליה ואנהיג ליה ואתקיף בהו עלדשארי
 אלהים ורות וכן המים על ה, קול כט( נת%ים דאורזא

 מייא דנפקי תהומי גו טשקען אבנין המים פני עלמרתפת
 לאינון ואתקיף אנהין רות המים פני אקרון וע*דמנהון
 דאצטריך כמה ודא ליה דאצטריך כמה דא חהום פניפנים
 שם שריא עליה בה"1 שד*י. שם שריא עליה חה"1ליה

 שם שריא עליה רות אלחים שם שריא עליה חשךצבאות
 לא דא שמא 1ג1, ומ ברוח לא חרים טפרק תזק רוחידו*ד

 רעש הרות ואחר דההו ברזא עליה שלטא שד"י דחא ביההוי
 אקרי וע"ד דבהו ברזא בי, שלטא צבאות וטם דהא וי ברעשלא
 דחא ה' באש לא אש חרעש ואחר רעש בלא איהו דלאו רעשבהו
 דממה קול חאש ואתר דחשך מסטרא ביה שלטא דאלהיםשמא
 גופא פרקי דאינון הכא פרקין ר ידו"ד שם אשתכה חכאיקח

 %יפא שמא וחכא הריסר ואינון ארבעח ידיעןואברין
 בסערח: לאליחו דאתטסר אהווןדתריסר

 לאשכהא שירותא איחו מאכא אוד ויחי אור יהי אלחיםויאסר
 בכלל חוה הכא דעד בפדט עלמא אחברי חיךגניזין

 כלא הוה חכא עד וכ% 81רט כ% לטחוי כלל אהחדרובתר
 בהיכלא חילא דאהפשט כיון סוף. דאין מרזא באוידא%יא
 לעילא דחא אלהים ויאטר אמידח ביח כתיב דאלחים רזאעלאה
 אבל הוא מאטר דבראשית ואע"ג בפרט אמירה ביח כתיבלא
 ולטגדע לטשאל קיימא איחו ויאטר דא ויאטר. ביח כתיבלא

 ברזא סוף דאין מרזא בחשאי ארמותא דאתרם חילאויאטר
 ההוא אוליד דהטהא אלהים. ויאטר דטחשבח בריויא()נ*א
 וחהוא בהשאי ואוליד יקדש מזרעא דאהעדיאת ממהחי%א

 דלא בהשאי אוליד ליח דאוליד נזאן לבר אשתטעראהי~יד
 דאשתמע קול אהעביד דנפק מאן טניח דנפק וכיון כ%אשהומע
 דאבא רזא על 'חי נפק דא ברזא דנפק טח % אור 'ה'יבר
 שירותא למהוי קדטאה לנקודח אחהדר ולבתר י*ח דא'הוואמא

 אור חזח דנבד אור אור ויחי אוד אחרא. למיח"תפשטא
 דסהרא טרזא ואתבקע דאתפשט אתפשטותא סתימא רזאדא

 סתיטא נקודה חד ואשיק בקדמיהא בקע סתיטא עלאהיאויר
 חאי %1י דיליח מאוירא בקע סוף אין דחא דיליה.טרזא

 מההוא אור אשתכת דאשתאר מה אתפשט י דהאי כיון ינקודה
 י קדמאה נקודה מניה אשתכה כד פתימא אויר דההוארזא

 ואיהו נפק דאתפשט כיון מטי. ולא מטי עליה לבתראתגלי
 ק,,מא והא הוה דכבר אור והיינו מאויר דאשתאר אורהוא
 מטי למהוי מניה נקודה חד ואשתאר ואתגניז ואסתלקנפק
 בארת ביה נהיר מטי ולא מטי נקודה בהאי גניזו באורחתדיר
 נהיר בדא דא אתיד כלא ובג"כ מניה דנפק קדמאהנקודה
 מטי ואיהו ביה ואתאהדן סלקין כלא סליק כד ובהאיבהאי
 דאור נקודה ההוא אתעביד תד וכלא סוף דאי"ן באתרואגניז
 ולא ביתא דאלפא את111 שבע ביה ונתירו ואתפשט איהואור

 אחרן את111 שבע ביה ונפקו לבתר תשך נפק ה11 ולתיםאקרישו
 דאפריש רקיע נפק לתים. וקיימו אקרישו ולא ביתאדאלפא
 כדין אתרנין אתוון תמניא ביה ונפקו סטרין דתריןמתלוקת

 סטרא דהאי את111 ושבע סטרא דהאי אתוון שבע דלגוכ"ב
 חהוא אקרי,ט לתים קיימו 1ה11 רקיע בהחוא כלהוואהגליפו
 ואגליף בציורייהו ואתציירו ואגלימו אתוון ואקרישודקיע
 דנפיק רזא גדול אל דהוא אור יהי לבר לאנהרא אוריתאתמן

 דאתכליל אור אלהים דאקרי דח,טך רזא ויהי קדמאהטאויר
 ימינא אתכליל אלהים חוי דאל מרזא וכדין בימינאוטמאלא
 טוב כי האור את אלהים דירא בימיצא ושמאלאבשמאלא

 שאר וכל ותתא עילא אנהיר טוב כי דאמצעיתא עמודאדא
 1ג1, אלהים ויבדל סטרין לכל דאתיד שמא ידו"ד ברזאסטרין

 מהו 1ג1/ אלהים דיקרא שלים. כלא למהוי מתלוקתאפריש
 באמצעיתא דקיימא שלים אור מהאי לאפקא וזמין קראויקרא
 ומההוא עלמין קיימי דעליה דעלמא יסודא דאיהו נחירוחד
 דאיהו עלמין תי יסודא אתפשט דאמצעיהא עמודא שליםאור
 ואפיק וזמין קרא לילה קרא ולתשך דימינא מפטראיום

 רזא לילה ואקרי בליליא דולטא סיחרא נוקבא דחשךמסטדא

 וולים עמודא בההוא ימינא עאל חארץ כל אדוןדאדנ"י
 נקודח עד לעילא וסליק דשמאלא ברזא ש'לדבאמצעיתא

 נקודין דתלת תילא( ננ"א מלה תמן ואחיד ונטילקדמאה
 בר דאזדרע  ורוש לית דהא קדש זרע חיר"ק שור"קיל"ם
 יסודא ואפיק דאמצעיתא בעמודא כלא ואתוובר דאברזא
 דתיאובהא. בגהידו לכלא דאחיד כל אקרי כך ובגיןדעיסא
 ומההוא ריתא ארת דרגין בכולהו וארת בתוקפא להיטשמאלא
 הוה להימו והחוא פיהרא נוקבא החוא אפיק דאשאלהיטו
 דרגין תרין אפיקו אלין סטרין ותרין מחשך דהוה בגיןחשך
 דאמצעיתא בעמודא אחיד יסודא נוקבא וכד דכר חדאלין

 דאמצעיתא עמודא דההוא דכיון ביה. דהוה נהורא תוספתמההוא
 מעילא נהירו ביה אתוסף כדין סטרין לכל שלם ועבידאוותלים
 נפיק דחדוה תוספת וטההוא ביח. ד%א בהדוה סטריןומכל
 לתתא תיילין כל נפקין טהכא מוסף ואקרי דעלמיןיסודא
 אלהי א"ל צבאו"ת ידו"ד ברזא קדישין ונשמתיןורותנין
 ן ובגי תשך כחץהוא דשמאלא טסטרא הארץ כל אדון לילחהרוחורנ
 אתפשט תוקפיה ותלש בימינא לאתכללא תיאובתיה חשךדההוא
 אכעעייס לא עד לילה האי לאתפשטא וו*רי כד לילה. חאימניח
 ואשזתאר ליה אתיד וימינא בימינא ואתכליל עאל חשךההוח
 הכי באור לאתכללא תיאובתיה דחופך זכטה לילח. חאיבגריעו
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 כך ובגין נהורי גרע היטך ביום לאתכללא תיאובתיהלילה
 אתכליל כד אלא נחיר לא השך בנהירו ולא בגריעו דרגאאפיק
 גריעו ביום אתכליל כד אלא נהיר לא מניה דנפק לילהבאור
 הכא גרע הכא דאהוסף מה במוסף אלא אוותלים לאדלילה
 דאמצעיתא דעמודא ורזא עלאה דנקודא רזא ביה הוהבמוםף
 גריעו בליליא אתוון תרין ביה אתוסף כך ובגין םטריןבכל
 1"י מניה וגרע ויקרא ולא כתיב קרא כדין תרין אליןביה

 %י*א אתוון ותרין דשבעין דשמא רזא הכא לילה קראוכתיב
 : עלאהדכתרא

 מים בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע יהי אלהים1'אמר
 לעילא אינון רקיעים ובעה אמר יהודה ףלמים.

 ודא אוותכלל בהו קדישא וומא עלאה בקדוותא קיימי%1הו
 היוותא גבי על קיימא רקיע דא מיא באמצעות ווארקיעא
 ומיין תתאין למיין עלאין מיין בין אפריו ואיהואהרנין
 דם8ריו הוא דא לון וותאן רקיע ומהאי לעלאין קראןתתאין
 להני לון נהית ולבתר כלילן ביה מייא דכלהו בגיןבינייהו
 דהאי כחיזו עלאה רקיעא דההוא והיזו מתמן וובאביןהיוותא
 עלאה ההוא כך מיין אינון כל בגויה ומכנים דמתקרשאקרה
 למיין עלאין מיין בין ואפריוו מיין אינון כל כניודעליה
 הכי לאו במציעות המים בתוך רקיע יהי דאמרן והאיתתאין
 ואיהו הוי מיא במציעות מניה דהוי ההוא כתיב יהי%א
 קרומא אית 'צחק א"ר מ'וותא ייויה ש דקיימאלעיל

 ושמשיב לעילא מתתא פם'ק דאיהו נו דבר מעו'במצ'עות
 וק"מא באטצעיתא איהו רקיע דא כגוונא לתתא ויהנו?עילא
 לתתאין. שאין מיין בין פריו ואיהו דלהתא. היותא אינוןש
 כתיב דא רזא ועל הוווכא ואולידו אעדו מיין אינון חזיחא

 קדש ובין הקודש בין לכם הפרוכת והבדילה כו()יטטות
 ש ווטיא הוה דאתוון קדמאה את אטר אלעזך ריחקדשים.
 ונחית ומליק ומלעילא טלרע ואתעמר היא קיטמפפוי
 חד ואתכלילו בדוכתייהו ומתייובן בגלופייהו מהגלפיומיא
 ער בדא דא וכשזעטרן בדא דא כלילן כלחו אהוון וכןבחד

 ואהעפרו כלהו אתבניאו וכד ויסודא. בניינא שייחוי*אעבני
 דעלמא ביתא ואפיקו חהאין במיין מתערבין שאין מייןחוו
 דאקרי ונהורא ארץ דאקרי הד נחורין תרין אפיקו דא)ועל
 ער ונחתין סלקין ומיין ברישא חמזי ב, ה וששמים
 אהברי דביה בשני הוה וטחלוקת ל11 ואפריו הוה רקיעיהאי
 הוא אוכלה אוו ד( )דברים כד"א דדליק נזרא ראיחוגיהנם
 כל מחכא יהודה א"ר מייבא ייוייהו ש לאווהאהוזמין

 מחלוקת הכא דהא להתקיים םופה וומים לשם דאיהומחלוקח
 דכתיב דא לבתר אתקיים בהאי ושמים הוח שמים לשםואיהו
 בקספייהו דעיליתא בקטפירא וגו, ,טטים לרקיע אלחיםויקרא
 וחבדילח כו( )ומות כתיב הנינן דהא ואתקייטו.שכיחי
 איחו דתא דייקא חקדשים קדש ובין חקדש בין לכםהפרוכת
 המיפ יקוו לבתר כתיב הזי תא באמצעיחא בגו דספרשרקיע
 סקום % ממש הומים סתהת אחד סקום אל הומיםסתחת
 אשלים איהו דהא התאח ים ואיהו אתד דאקרי לאתראחד
 דביה יקוו דכתיב ונחטמע אהד אקיי לא איהו ובלאלאחד

 אל הולבים הנחלים כל א( )קהלת כד"א מיא כלהונחזכנוין

 דכתיב אתר איהו דא אהד מקוט אל אטר ייםא ף וט'הים
 כלא נטל איהו דהא תמוט לא שלומי וברית נד( )ישעיהביה
 הוא דא היבשה ותראה דכתיב ארעא אתתקנת וביה בימאושדי
 יבווה אקרי אמאי ארץ ליבשה אלהים ויקרא כד"אארץ
 כתיב עני להם עוני להם טז( )דברים דכריב היינו יצחקא"ר
 מיטין כל בטוה וואיב יבוה אקרי עני לחם דאיהוובגין
 נגדין וכדין לה אמלי דא דאתר עד הוי יבשח ואיהידעלמא.
 דא יטים קרא חמים ולמקוה מקורות דאינון אורחמיא
 וטתמן מיא כל מתכנוין דתמן דלעילא מיין כניוות ביתחוא
 מטא דבד צדיק דא הטים מקוה הייא י"ר ונפקיןנגדין
 ג( )ישעיה וכתיב טוב כי אלחים וירא כתיב המיםלמקוה
 כלחו וכן אקרי טוב קדמאה אור )1כ1 טוב כי צדיקאמרו
 טוב( כי ביה כתיב דלא תגיינא יומא בר טוב כי בהוכתיב
 מקוה יז( )ירסיה דכתיב איהו מקוח יוראל אמר יוםיף

 ימים קרא דכתיב היינו צדיק דא אמר הייא רי ה,יוראל
 מקורא ואיהו לון נטיל כלהו ונהרין וטבועין דנהליןבגין
 אלהים וירא דא ועל ימיט כך בגיני כלא נפיל ואיהודכלא
 איהו דאתרוים ובגין טוב כי צדיק אטרו וכתיב טובכי

 בגוייחו מוב כי אתמר ולא לתליתאה קדטאה יומא ביןאפריוו
 צדיק דהאי מחילא איבין ארעא עבדת תליתאה ביומאדהא

 עץ זרע בזריע עשב דווש הארץ תדשא אלהים ויאמרדכתיב
 איבין עביד דאיהו ורע טוב הדעת עץ דא פרי עץ מאיפרי

 בני דכל למינו דעלמא יםוד צדיק דא פרי עושהו*ירין.
 רשים אילנא דההוא איבא דאיהו קדיוא רוהא לון דאיתנווא
 ובני שלום ברית קדש ברית איהו ומאי למינו רשימאבהו

 וצדיק טניה טתפרוון ולא ע%ין למינו למינומהיטנותא
 למינו. פרי ההוא ואפיקת אתעברת אילנא וחהוא הוא פריעושח
 מאן הולקיה זכאה כוותיה דיהוי פרי עושה דההואלמינו

 תמינאה ביומא קדישא רשימא וע"כ ולאבוי לאמיהדדמי
 נפ,טא וההיא תמינאה דרגא דהיא )בגין לאמיה דידמיבגין
 וכדין יומין( לתמני קטח לאחחזאה אצטריכת מינהד*רח

 ועע לאבוי דידמי בגין קדישא רווינאש ואתגלייאאהפרעת
 למינו אבוי קדש ברית דא *רי עושה אמא דא פרי עץדא

 בו זרעו הארץ על בו זרעו אוור ביונ ואתרשים ליהדידמי
 הולקיהון זכאה ארעא על אשדי זרעא החוא דהא ודאי הואהכי מ" ש בו וא*ו זרע אלא בו זרעו נאשי ליה מיבעי בוזרע

 כתיב ודאי וע*ד לקדיווין ודמיין קדיווין דאינוןדיוראל
 מהני דחא ודאי צדיקים כלט צדיקים כלם ועמך ס()ישעיה
 : דאתי ובעטא דין בעלמא אינון זכאין דטיין ולהנינפקו
 רזא בפרט חכא 1ג1, המים בתוך רקיע יהי אלהיםויאמר

 )נ"א דשמאלא ברזא י"אין שין מיין ביןלאפרוטא
 ד'מ'נא רזא הכא דעד דוש%א ברזא מהלוקת הכאואתבר'(

 מחלוקת אסג'או כך ובג'ן דשטאלא רזא איהו וחכאהוא
 בימינא כך ובג'ן דכלא שלימא איחו 'מ'נא לימינא. דאב'1
 אתער שטאלא אתער כד שלימו כל תל"א ביה דהא כלאכהיב

 מניה ונפק דרוגזא אווא אתתקף מחלוקת ובההואמחלוקה.
 ואתדבק אתער בומאלא וג'הנם ג'הום מחלוקתמההוא

 א.ל. דא שטא לאשהלמא טייא גו מן פשיטו אתפוט רקיעיהי
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 ה,"ם איה,ם מא4 ואתפשט בדא. דא פשיטו בההואולאתכללא
 פשיטו ההוא 'מ"ה תתא'ן מ"1 למהו' ואתהפכו אתפשטואל'ן

 מ"ן ה'"ם גדול הים זה ה'"ם עלאין מ"ן בשנ'דאתפשם
 דאתתק:1 כ'11 תתאין מ"ן 'מ"ה את111 דאל'ן הפוכאעלאין

 מ"ן דוכת' בכמה דא 'טטא ואתפשט חדא כללא כלאאתעב'דו
 במים מים הוו בקדמיתא נוקב' תתא'ן ומ"ן דכור'ןלאין
 אלקים דא ותתאין עלא'ן מ"ן לאשתמודעא דאתפרשועד

 ה' ודא תתא'1( מ"ן )נ"א אדנ"' ודא עלאין( מ"ן)נ"א
 אהבשטותא הרקיע את אלק'ם ויעש כת,ב מה תתאה וה'עלאה
 ועם אדנ"' תהאין ומ"ן עלא'ן מ"ן אלק'ם דא שמא נטלדא
 שמא נוקב'ן במ"ן דכור'ן ט"ן דאשתל'מו כ'ון דאכל

 לתתא'ן עלא'ן מ"ן ב'ן דאפר'ש ואע"ג בכלא אתפשטדאלק'ם
 ואת'שב מחלוקת ואסכ'ם הל'תא' 'ום עד אתבטל לאטחלוהת

 דא'הו אע"פ דא מחלוקת ובג'1 'אות כדקא בדוכת'הכלא
 עובדא אשתל'ם דלא בשנ' מוב כ' כת'ב לא דעלמאק'ומא
 בעלמא תולד'ן ה11 ולא כחדא ה11 תתא'ן ומ"1 עלא'ןמ"ן
 דא כל ועם תולד'ן עבדו כך ובג'1 ואשתמודעו דאתפרשועד

 אסכ'ם תל'תא' 'ום הוה ב'ה ומחלוקת בשנ' הו' דהבדלהאע"ג
 לאסתכמא 'הו"ה( )ס"א הוה בגלופו' דא'גלף שמא דהואבכלא
 ב'נ"הו 1 תתאה ה' עלאה ה' תתא'ן ומ"ן עלא'ןמ"ן

 קמו עלא'ן מ"ן ה'רדן מ' דא וס'מנא סטר'ן בתר'ןלאשלמא
 באמצעיתא. אזל' 1'שראל ל'מא נחתו תתאין מ"ן אחדנד

 בהו ואנה'ג בהו אז'ל העולמ'ם וח' הכא כתיב' רק'ע'ןחנהט
 ע"' דאסתכם מחלוקת הא' אלמלא בדא דא כל'לןוכלהו

 דא אתיישרו( )נ""., אשתיירו ולא אתכלילו לאדאמצע'תא
 למעבר בהו דביק דחיי דאי4:א אינון שנין מאה חבהםבדא
 ואתכהטכן דנגדין דבראשית מימוי וכל לעלמא ותולדיןאיבין

 כלא נקים מלכא ודוד ידיה על תחותוי אתפלגומבראשית
 לכל העם לכל ויחלק 1( ב, )שמואל דכתיב לבתר פליגואיהו
 וכתיב ילקוטון להם תתן קד( )תהלים וכתיב 1ג1,המון
 ד~תעף בשעתא 1ג1 טרף ותתן לילה בעוד ותקם לא()משלי
 ונפקו דטיפסא הורפילא ואתקף אסגי דשמאלא בתוקפאמחלוקת
 ונוקבא דכר ה11 כלל לחותא בלא מיד ואקרישו טסיריןמתמן
 חד תקיפין והכא לזנייהו בישין זיינין אתפרשוומנהון
 וטנין לשבעה אוליד אפעה חד ותרוייהו נח"ש וחדאפע"ה
 רזא איהו הכא דנחש שנין לשבע כלא אתהדי חדאבחבורא
 דרגין ובכמה אקרי שמהן בז, יצה"ר שמהן בז, דאקרידגיה:ם
 וביש טב דשמאלא מרזא וכלא 4עלמא מהכא מעאבואתטשט
 ממנא אתוון סרי דתמני גליפא שמא הכא דעלמא ישובאואיהו
 יהו"ח( )ר"ת דעלמא ישובא וברכה נדבה רצון פטיש

 בארח למהוי קו בארח וגו, ה,סים יקוץ אלה,ים1,יאטד
 עד בסתימו כלא נפיק קדמאה נקודא דההוא טרזא דחאטישר
  ~שאר מיור בקו נפיק ומתמן עלאונ לחיכלא ואתכנישהמטי
 ונוקבא דכר בכלל כלא דכניש חר אתר לחהוא דטטי עדדרגין
 ~אה ה, טאת טלעיל דנפקי המים ~מין חי איהווטאן
 השטים. מההת וחד שמים חד 1"1 וע"ר זעירא ו' חשטיםטחחת
 אתכסי שאר וכל אחגלי דא תתאה. ח' דא היבו?ה והראהבדין
 טקום אל דאתכסי ההוא בסוכלתנו אשאוטע בתראח אאיוטגו

 אחד יךוך עלאה דעלמא דיחודא קשורא הוא דהכא בגיןאהד
 בדרגוי לאתייחדא דעלאה דעלמא חד יחודין תרין אהדושמו
 קשורא בדרגוי יחדא לאתי תתאה דעומאוחד

 תמן עלמין חי איהו הבא עד עלאה דעלמאדיחודא
 אקרי כך ובגין דיליה ביחודא עלאה עימא ואתקשראתבסים
 כוה, 1ה11 תמן מתכנשין ,טייפין וכל דרגין כל אחדמקום
 ביחודא תמן דאתייחדן דרגא ולית כלל פרודא ב4, חדביה
 חד בתיאובתא סתום בארח כלהו אתכסיין וביה האי אלאחד
 דאתכסייא בעלמא דאתגלייא עלמא אתייחד דא בדרגא הכאעד

 דאתגלייא ועלמא לתתא הכי אוף אתייחד דאתגלייאעלמא
 יחודא לפום תתאה יחודא דאתייחדא דתתאט עלמאאיהו

 דלא סתימין גוונין יי, אלקינו יי דלעילא יחודאדאתיחד
 טונין בעלאה חדא יחודא אחד מקום אל ואתקשרןאתהזן
 כגוונין וירוק סומק הוור בהו לאתייחדא לתתאבקשת

 יחודא בשכמל"1 אחד ושמו רזא אחרא יחודא ואינוןדסתימין
 אלקינו ידו"ד ישראל שמע 1( )דברים עלאה יחודאדלתתא
 הכא ומשחתא דקו מדידו יקוו דא לקביל דא אחדידו"ד
 דקרדינותא בוצינא משהתא תיבין שית והכא תיביןשית
 המים יקוו איהו ודא מים בשעלו מדד מי מ( )ישעיהדכתיב
 קדוש קדוש ה"א וא"1 ה"א יו"ד עלמין דיוצר שעוראהכי
 אחד מקום אל איהו דא צבאות יי, המים יקוו איהו דאקדוש
 רזא היבשה ותראה דא כבודו הארץ כל מלא דא ד"טמאברזא
 הארן תרשא כוז"1 במוכס"ז כוז"1 דיחודא שמאגליפא
 דאתכנשו מיין באינון חילא אפיקת השתא 1ג1, עשבדשא
 בגויה ונפקין סתימאה טמירו גו בגויה ונגדין חדלאתר
 מהימנותא בני אינון כל די קדישין וחיילין עלאיןטמירין
 דמריהון פולחנא בההיא דמהימנותא בתקונא לוןמתקנן
 נפקא עלמא על זרעא זרעין דאינון עשב זרע מזריעעשב

 עושה פרי עץ כתיב כדיז דיוקנין כל דכליל דאדםדיוקנא

 אלא זרעא אפיק לא הארץ על בו זרעו אשר למינופרי
 רשו דלית מכאן דיקא בו זרעו אשר הארץ עללתועלתא

 דרגא פרי עושה פרי עץ לבטלא מניה זרעא לאפקא נשלבר
 עוא~ה דעץ חילא אפיק פרי דעץ כמה ונוקבא דכר דרגאעל
 כרובים אינון אלין איחו ומאן איהו אפיק הכי אוףפרי.
 פני פניהם ודמות ונוקבא דכר דיוקנא פרי עושה פריעץ
 בדיוקני רבדבן אפי אלין כרובים כאינון אינון לאו אליןאדם

 מוב כי כתיב דא בי1מא : כרביין זומרי אפי כדוביםחתימא

 ואפריש סטרין לתרין אחיד דא דיומא בגין זימני תרי מובכי
 ואסכים מוב כי סטדא ולהאי טוב כי סטרא להאי אמרמחלוקת
 הכא ויאמר ויאמר זימנין תרין ביה אית כך ובגיןבינייהו

 אתוון לתריסר סליק מחקקא גליפא אתוון דארבע דשמארזא
 קדישא כורסיא ש רשים סמרין בארבע דיוקניןבארבע
 אסכרא דאתברי חסר מארת וגו, מאורות יהי אלהיםויאטר
 למוחא סליפה אתברי קדמאח אור נהירו דאתגניז דבתרלרביי.
 קב"ה אצטריך וכלא אחרא קליפה ואפיק אתפיטמ קליפהוההיא

 וכיטה לגו מוחא %1א בהו ע4מא ולאתקנא בעלמאלמברי
 טריש ותהא עילא טונא כהאי עלמא וכל למוחא חפיאקליפין
 לבו,שא דא איהו כלחו דרגין דכל סופא עד עלאה ינקודהרזא
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 והאי להאי קלי5ה דהאי דאוותכה עד דא מן לגו ודאלדא
 שעורא ליה דלית פנימאח נהירו הוא קדמאה נקודאלהאי
 והחוא פשיטו דאתפשפ עד דיליה ונקיו ודקיקו זכיכולטנדע
 נקודא ההיא לאהלבשא היכלא חד אתעביד נקודא דהחיאפשיטו
 לבווטא דאיהו היכלא דיליונ זכוכא לסגיאו ידיע דלאגהירו
 כל ועם שעורא ליה %יה נהירו איהי פתימא נקודאלההוא
 וגניז טמיר קדטאה נקודא כההיא איהו וזכיך דקיק לאודא

 איהו פשיטו וההוא קדמאה אור 5שיטו אתפשט היכלאחהוא
 ולהלאח מכאן יהיר. פנימאה וזכיך דקיק היכלא לההואלבושא
 לדא לבווטא דא דאשכה עד בדא דא ואהלבש בדא דאאתפשט
 אהעביד לבושא דדא ואע"ג קליפה ודא מוה דא לדאודא
 להתא הכא אהעביד דא בגוונא וכלא אחרא לדרגא מוחאאיהו
 רוהא וקליפא מוחא עלמא בהאי נש בר איהו דא בצלם כיעד

 בשטושא סיהרא הות כד דעלטא תקונא איהו וכלאוגופא
 ושסש1א מן דאהפרשא כיון בנהירו סיהרח הוה הדאבדבקותא
 ואתברון נהורא אזעירה גרמ41 אזעיר חילהא עלואתפקדה
 וע"ד דמוהא תקונא וכולא דמוהא לגניזו קליפין עלקליפין
 דכתיב הוא ודא דעלמא. לתקונא דא וכל הסר מארתימי

 חגדולים חמאורות וצי את אלדים ויעש הארץ. %להאיר
 המאורות שני את יאוונ כדקא דכלא והקונא רבוייאויעש

 כהדא א%יס וטמא דא רזא הדא בחיורא בקרסיתאהגדוליס
 סתים. בארה אלא באתגליא איהו %א אע"ג אלהי"סידו"ד

 לאתקרי כדא דא בשמא דאתרביאו( )נ"א דאתבריאוהגדולים
 דתליסר עלאין שסחו אליו סצפץ כוצפץ דכלא שמאבהו

 בגין לעילא וסלקין אהרביאו אלין הגדוליס דרחמימכילן
 לתושש וסלקין עלאה מרזא עלאיןדאינון
 דא כטתא עלמין. בהון לאהקיימאקלש

 אתיישב לא הדא ברבותא סליקו כהדא תרוייהו חמאורותשני
 איכח אטרה סיחדא דא. מקמי אכסיף דא שוטשאש לגביסיהרא
 אכדין זעירא שרגא בצהרים. הרביץ איכח אטרח אוטשאתרעה
 כדין בבסופא. אכדין כעופיה חהיה שלמא בצהדיםצהיר

 בעקבי לך צאי דכתיב לחהאי רישא למחוי גרסחאזעירת
 נהורא לה לית וכטזמן גרסך. ואזעירי זילי ד1קב"ת א"להצאן
 אזעירת לבתר בשקולא כהדא יהבי תוו דבקדמיתא כהשמשאבר

 דחא על"הו רישא דאיהי אע"ג דילה. דרגין אינון בכלגרמה
 ידו"ד חגדול חמ4ור את סחדא בבעלה בר ברבוייא אהתאלית
 דטחשבח. סופא דונין כל סוף אלדי"ס. הקטן המאורואת

 את קדישא ד,שטא באתוון לעיל אידי אתרשיםבקדטיהא
 דא4ים. בשסא לאתקרי גרמה אזעירת ולכוזד דיליונרביעאה
 דאהעון בהבורא 11 באת לעילא ספרין ל% סלקא דא כלועם
 דא. ומו(4רא דא 5פו4רא דרגין שופשפו לבתר קדישחגזיםמא
 דדגין תיום. סמש%ת אקרון דלעיל טמפרא ד4עזפשפודרגין

 הכוככים ואשן חלילונ טמשלת אקרון דלהושש סטפראדא4שטון
 בוקתוא חליין דכלתו חושננא. לון דלית ונהשריין תיליןושאר

 ברקיע אלחים אוהם ויתן דכתיב העולסים. תי וא4מיםרקיע
 דא כדוגם5 לרעזא עלאה ארץ דא הארץ. על לתאירדה4טים

 כדוגט41 התאה ארץ דא חארץ על להאיד ולא העולטיםחי
 רביעאה וסטכא כר%א ד3 ביוסא אההקן דדוד טלכותאלעיל.

 דא כל ועם חכהייחו על יאתיישרו שייו אההשידכורסייא
 אוה כדקא תקונא דאדט דיוקנא דאהתקן שותיתאח יוםער
 וכורסייא עלאה כורסייא אהתקן וכדין בדוכתיה אתיישבלא

 אהתקנן כלהו 1את11ן בדוכחייהו אתיישבו כלהו ועלמיןרטזאח.
 איהו רביעאה ויוטא דקוטרא דטופסירא בששיטו גל%וי%

 חבונים. מאסו אבן קיח( )ח1לים כד"א טבונים מאיסיומא
 אזעירת דא נהורא דהא בי נהרו אמי בני א( )שירהת"ד
 אינון כל דוכתייהו על אתקנו וקליפין דילח ונהירוגרמח
 בהו לאתקנא ח,4טים רקיע בהאי הליין כלחו דנחרןנהורין

 דרוד:כורסייא
 דחוה למלכא ואמר שטעון רבי פתח אדט נעשח %היםויאסר

 וההוא אומנא ליה והות למבני בניינין כמהליה
 ח( )משלי כד"א דסלכא. מרשו %א טדעם עבד הוה לאאוטיא
 לעילא. עלאת הכמח איהו ודאי טלכא אטון א1%ואחיה
 ודח לעילא אוטנא אלדים להתא טלכא דאמצעיתאועמודא
 ואתתא %תתא שכינתא ודא לתתא אוטנא אלדים %אונאימא
 דהוו בניינין וכל בעלה ר,שו בלא טדעם לטעבד רוטו להלית
 כדין יהא אמ"א לגבי בחסירא אב"א אמר הוה אצילותאבארח
 אוונ ויהי אור יהי אלהים ויאטר כד"א הוה ומידוכדין
 אוטר איהו דביינא מארי אור יהי לא~ים אטר הוהויאמר
 אמר הוה אצילותא בארח בניינין כל והכי מיד עבידואונ4א

 ל%טא טיא כד סיד אעזעביד וכלא סארונ יהי רקיעיחי
 כדמהתנו. בשמנו אדט נעשה בניינא למארי אומנא אמרדפרודא
 לאור לבו,ש8 דאיהו השך החוא כדמוהנו אור ההואב%מנו
 עור י( )איוב חח"ר לנשמוטש לבוש81 דאיהו דגופאכגוונא
 בעי דכד הוינא טטחבל ואמר קם ר*81 %ביו4י:ובשר
 שתיתאח ויומא ותתאין עלאין כל אזדעזעו אדם לטכריקב"ח
 ודרום נפיק נהורא טתמן דהא דסזרח. רט-עיה ופוטונחורין דסי שירוחא ונחר %אה רעוחא דמלקא עד בהרגוי %יקהוה
 סזרה בסזרח. ו*שזהקף מרישמש דירית דנתורא תוקפאאהסי
 לטערב סגי בהיל וקרי ואה8שם שזער וצפון לצפוןאווקיף
 ואועף8ר בצפון %קא סערב בדין טזריונ ולאא4תתפחלמקרב
 וצפון דרום ליה וסחרין במערב ואחיד אתיא דרום לבוירביונ

 שריא וטערב בסערב קריב סשרח כרין גנחש. גררידאילין
 דלחוי כדמוהנו בשטנו אדם נעוטת ואמר פכלהו ובשאהבחדוא
 בו4ערב שזרבק וסזרת והדט4. ועילא ספרין בארבע דאכטונא
 הו מק דח4קרש דבית נטשהר אדם חגינן דא ועל ליונואפיק
 רזא %עילא מסטרא דאתי התאי לאלין אמר קבאה שהם.נעשה
 רזא אדם %א3 סתיטא 5רזא אדם אוש. דסליק דאדשטא
 לעילא אחד 44הם לחתא ו%יל לעי81 %יל אדם דהאדאתוון
 דסתיטא תתאה ף הטשרת טלמרבח ם דאיחי סתיסאה םלעילאנ
 לחוטנ אתהקן לעילא אההקן ותתא. דלעילח כללא ודאבמערב
 אתאוכה בואטלטותיח כחדא כלחו לתתא נההע כד אהעוןאלין
 ש31ת44 עלויה דא8יל עד אהדבקת בטפרוי ונוקגא ונוקבא.דכר

 קבאה ליה ונמר להדטנ סקדשא דבי בשור דסי והוחודמיך
 דכתיב תוא וסשו ליונ ואעלח ל%ה. דשש4ין גטה להוהקין
 דייקא. אהת ויקח החה14נ בשר ויסגור טצלעותיו אחתויקת
 ואהעברת עמיה דהות קדסיחא לילית דא אשכחנא קדמאיבספרין
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 עזר טצא לא ויאדם דכתיב כמה עזר לק%יח חות וואסניח
 חיות פוב לא דבתיב שעתא ההיא עד סמך עזר מאיכנגדו.
 חווג דבלא בתראח אדם ת"ה כנגדו עזר לו אעשה לבדוהאדם

 . שלים עלמא על למיתי אתחזידהכ,
 וכל באיץ יחיח טרס העוה שיה וכל כתיב שמעון ה אמרתו

 ש אלתים ה, המטיר לא כי יצמה טרם השדהקךטב
 לבתר לנטיעו רברבין אילנין אלין השדה אויה וכל 1ג1הארץ
 אתבריאו דדא בספרא דא והוה אדם הזי תא זעיריןוהוו
 המטיר לא כי דכתיב בגין באנפין. אנפין אוובריאו לאמ"ט
 יאוה. כדקא בתקוניח אשתכה לא וזווגא הארץ על אלהיםה,
 אי8תכת כדין באנפין אנפין ואתהדרו דלתתא חאי אתתקןוכד

 בגין הגמאכן חוקם ט( )שמות דכתיב ד(משכן טן מנלןלעילא
 אתקפ לא לתתא אתקם לא )עד עמיה. אתקם אהראדטשכן
 דעד ובגין לעילא אהתקן לרטזא אתתקן כד חכא אוףעילא
 אוכה וקרא באנפין אנפין אתבריאו לא לעילא אתתקן לאכען

 אין ואדם כך ובגיני מ" ש אלהים ה, המטיר לא כידכתיב
 לכן וקדם אדם אשתלים הוה אשתלימת וכד בתקוניה הוהדלא
 )וחא בפרשתא סמ"ך את אית לא כאן דעד ורזא אואתליםלא

 דא דהא י*ז( פ, בב"ר עי, הסובב היא לעיל כתיב זמנידתרי
 באנפין אנפין ואתהדרו אתתקן כד תתאה דא עולם סמיךבדא

 עובדא הוח לא דנא טקדמת דחא לעילא סמך אשתסחואחתקנו
 אלהים ח, המטיר דלא בגין בתיקוניח( עולם )נ"אבתקונא

 מן יעלה ואד בתרית כתיב מח תליא בדא ודא הארץעל
 האדמח חני כל את והשקח לבתר דלתהא תקונא דאהארץ
 ד"א דבורא לגבי דנוקבא תיאובתא דא הארץ מן יעלהואד

 טן דילה תקונא אשתבה %א בגין ד~מטיר לא טעמאטאי
 הזי תא לעילא. עובדא אתער תתאה איעא מן דא ושחארץ
 לבתר אהחבר וכלא אתער ועננא בקדמיתא ארעא מן סליקהננא
 שלימו ועבד מתחא אתער דקרבנא הננא דא כטונא בדאדא

 לעילא דא כותא ואהטהלימו בדא דא כלא ואעעחברלעילא
 דכנסת ואלמלא כלא, אשהלים ולבתר נחעהא שריאהערותא
 חהוא לקבלח אהער לא בקדטיתא באוחודותא וטריאישראל
 אטד אבא רבי לעילא. אהטהלים דלחחא ובתיאובופדלעזלא
 עץ ורע טוב הדעת ועץ הגן בתוך החיים ועץ כתיבאטאי
 טימוי ו% חוה. וטנין טאה הכהט דצפשלך תנינן האחחיים

 מנוט דגנתא בטציעות חחיים עץ חחותוי טת%גיןדבהאשית
 ההוא דהא תחותוי, וטתפלגין דבראושית טיטוי כל נטילוחוא
 וטהטן ביוג ועייל טתח יי" ש שריא חא ונפיק דנגידנחר

 ולבתר גטעא התיא כלא ועפיל ספרין לכמה טיאמחשלגין
 ק"ד( )המליפ כד"א להתא טחלין לכמח ומת%גין סנהנפקי
 לעץ נופאן כד לבתר דביא דאפרסמונא עלא,ן טוריןלאינון ואאי לפ שפ בששווא דנפקין כמח שרי היתו כלישקו
 היעת ועץ ארחוי כפום סטר בבל חהותוי מתפלגיןחחיים
 באאיצעיתא איחו לאז דא עץ יזאז חכי אקרי אבואי ודוהפוב
 טהרין דינגחז בגין אלא חווג טאי ורע פוב הדעת שץאבל

 דינקא ובגין ומרירא. נאזקא דיניק כטאן לון וידעסטרין
 ורע טוב חכי אקרי מעוייחו וופריא לון וידע סווריןנעורין
 אהרנין טיעין אהידן יביח שיי"י שריין טיעין אינון:כל

 לבנון. ארזי אינון מאן לבנון ארזי אקרון ואינוןעלאין
 ארזי דקאמרן בראשית ימי שזשת עלאין יומין שיתאינון
 ולהלאה מכאן לבתר דאתקייטו ודאי נטיעות 3טע אוטרלבנון
 דא והוה הוה בסטרוי תחתנח בשר ויסגור היא מאיסמ"ך.

 אחרח באהר לון ושתיל קב"ה עקרן ודאי דדאבסירוי
 עלמין סמיכן דא כגוונא לקיומא באנפין אנפיןואדשוררו
 שלים בקיומא ואתקיימו אהרא באתר לון ושתיל קב"העקרן
 )ישקיה דבתיב הוו נטיעין והוח דאדם מנלן אבא ר,ואגור
 דלא דייקא ידי טעשה להתפאר ידי מעשה טטעי נצרפ(

 . אחרנין בריין בהוןאשתדלו
 שמעון א"ר וגו, האדם מן לקח אשר הצלע את "לחים 11'בז

 דא ועל בכלא לה לאתקנא מלא שם אלהים ה,כתיב
 ה, מלא ב,פם דהוה בגין בינה ואתקריאת הכמהאחקדיאת

 אספקלריאת דא הצלע את שמהן בתרי בשלימו בכלאאלחים
 שהיר ונאספו שמהו ובצלעי לה( )חדיים כד*א נהראדלא
 לאתקשרא לאייה נפקדנ שבכהב מתורח דהא בגין האדם מןלקח

 אתייהיבדנ דגבורה מסטרא אורייתא דחא שמאלא דסטרגץטלחובא
 דלא בגין האדם אל ויביאה כחדא קטיר ה אש למהוילאשה
 בתודה ולאתחברא לאתכללא אלא %חודהא לאוטתכהחבעיא
 ויתן לה ויתקן לה יזון חוא בהדיה דאתחברת כיוןשבכתב

 אוקימנא. והא הארץ ואת דכתיב היינו דאצטריך מהלה
 לב%ה תיעול לא עד ברתיה דאנסיב מאן אוליפנאמכאן
 כיון דאצטריך מה כל לה ויהבין לה מתקנין ואמהאבוה

 הזי תא דבעיא. מה לה יתן וחוא לח יזון חוא בבעלחדאתהברת
 אתקינו ואמא דאבא הצלע את אלהים וה ויבן כתיבבקדמיתא

 אל ויביאח ולבתר כ"ד( בגימט' ויבאה קשוטין )בכ"דלה
 וקול שוטון קול כה( )ירמיה קלין בחכהם ליה )ועאלאהאדם
 כלא לאתקשרא התניס( טצהלות קול כלה וקול התן קולשמהח
 דאצטריך מה לח יהיב והוא בחד חד ולאתחבראעהדא
 ז' יום דאיחו שבע"פ תורח דא השביעי ביום "להים1'כל

 אשר מלאכתו דכלא קיומא דאיהו שמ, ששתכ%וביה
 בתוקפא כלא אפיק שבכתב תורה דהא מלאכתו כל ולאעמ8ה
 ויכל השביעי ביום חכא זטגין תלת מחכמהא. דנפיקדבתכ
 איהים ויברך ומטביעי ביום ויוטבות דחטביעי ביוםאלחים
 תורח דא דה8ביעי ביום אלחים ויכל חלה. חא דחטביעי יוםאה

 אטדן כדקא עלטא אשתכ% דא דהטביעי יום דעםשבע"פ.
 ייבא דרב בספדא דעיטא יסודא דא חשכיעי ביוםוישגות
 נפיק דכלא טלאכחו טכל חכא כתיב כך ועל יובלא. דאפבא
 יתיר חוח ביח נייחא דהא כדקאמרן יסודא דא ואנןטניוב
 דטברך גדול כהן דא השביעי. יום את אלחים ויברךסכלא
 ביה וברנאן בהאש טפל כחן דהנן בריוטא נטיל והואל%א
 הרי הני אמר פבא ייסא רבי שביעי ואקרי לברכאשריין
 אותו. ויקדש דאמצעיתא בעמודא והד איהו דעלטאביסודא
 ב'  )שטוחל כד"א שריא ביח קייטא דאח אתר לחהואלמאן
 קדווטין כל שריין אתר ובתאי נוהו ואת אותו וחראניט,(

 לח למיהב ישראל לכנטת מניח ונפקי דלעילא( )ד*אלעילא
 שבדנ בו כי קייטא אות חהוא אותו ויקדש וע*דת*נוקא

 ,8שתא ביח ותהאין דעלאין נייהא ביח )ד*א דבלא נייהאבזה



ד11דשהר בראשיתיחלקיהטלטת

 נפקא דזכור טכללא אלהים ברא אשר לנייהא. אתייא()ד"א
 דעלמא אומנא דא לעשות דעלמא עבידתא לאתקנאשמור

 דכלא עבידתאלמעבד

נח
 וזורהסוזרי

 ומגדל ע,ר לנו נבנה הבהויאסרו
 אשתמודען דמה"ש הקודש בלשון מטילן דחרמנאקוסמורא
 כת'ב כך בג'ן אחרא בל'שן ממלל'ן ה11 ולאב'ה

 דמלאכ' אחרא בל'שן משחעאן דאלמל' 1ג1' מהם יבצר לאועתה
 חשב'ן דא'נון הש'בו גרע ב'ה אתשמודעאן הוו לאעלא'
 לחיזו חדא ברגעא אלא א'הו לאו דשד'ן דעובדא בג'ןלמעבד
 עלאין דרגין ידעין דהוו אחדים ודברים יתיר ולא אנשאבני
 כתיב כך ובגין דרגא להו אתחלף ולא בורייה על וחד חדכל

 דחכמתא עיטא בישא בעיטא אתיעטו כך ובגין אחדיםודברים
 הוא דחכמתא ברזא כלא ומגדל עיר לנו נבנה הבחדכתיב
 דיליה פולחנא ולמפלח אחרא מטרא בארעא לאתתקפאובעו
 לעלמין. נחתין מתמן בישין דינין כל זזזא ידעין ד"וובגין
 עלאה הכמתא דא ומגד"ל עי"ר דקודשא דרגא לדחוייובעיין
 אלא בארעא אתתקף לא קדישא ו"טמא ידע' הוו דהא)ד"א(
 מגד"ל וגף ציון היא דוד עיר דכתיב עי"ר ומגדלבעיר
 למהוי עבדו ובחכמתא צוארך דוד כמגדל ד( )שירדכתיב
 מאתריה הארץ כל אדון לדח"א בארעא אחרא דסטרא%1טשא
 כמה שם לנו ונעשה בארעא אתרא לסטרא דיוראולמהוי
 ץ נפ פן בארעא 'טם למהוי ביננא לה נתקיף לעילא שםדאחידא
 הוו כך ובגין ארעא אפי ושעל דיחבדרון ידעין ה11ידיעא

 דכר איהו אחרא ססרא בהכטה דא עבידתא לטעבדטתיהדין
 בהו חב דאדם וכנ" ק"חא דדינא דזוהטא תוקפאונוקבא
 יתיר דאתתקף עבדו אינון חכי אוף עלמא על בגיניהואתקפו
 וא"ייט דאייתי קדמאת דאדם בנח האש. במ במ אשרדכתיב

 בעלמא בישא סטר עלמא על אחראספרא
 דרגין אינון כל אחבלבלו קדישה דנחתא כיון לראות. וד1יךך

 באורח קיימין הוו ולא סליקו ותתאין נהתועלאין
 לכל ואחבדרו ליש1 בע, ליששהון בלבל 51בתר דהוו כמהמישר

 טפתחן כל קיימין וביה ברקיעא הוא טטנא הד עלמאסטריי

 ואינון דיומא ורגעי בשעתי זטין קייטא ואיהו עלמאדשבדי
 וטגרי פתהי וה1ו כשצא דהאיי גנזא דחכטתא ברזא ידעיןה11

 טיטרא דאועיבל כיון דפומהון בטימרא בעובדיהוןומצליהי
 בקעה בההוא אשנהו מתקן ואהר נ"היהו אחכצע כל*דלחון

 הדוח אתער כד התבה מן היוצאים נח בני ויהיו)תוספתא(
 טגיח אנחיר דטבתין סבתא סתימא טמירא תדטןדכל

 ע~חנ ובות בטשח ליסינא נהיר ו"עון דכל הדוה דקיקנהירו
 )ד*א בתדוה לאטצעיתא נהיר טב דחטרא בחדוה לשטאלאונהיר

 ואתייחיב סלקא ודוה *הער רוה סטרין. דתריןדארטתא(
 חד נפקא הלת טגו בתלרג עאלין הלת בדא דא דבקןברותא
 כד טגיונ מהעכרת דטלקא רוח אחעברת. בברית דדבקאבריה.

 וטתעגדאן ברוו"* רוהא אאזדבקו סטרין בתריןאתייחיבט

 דתלתא כגוונא תלתא מנייהו נפקו ותיבה ונת בניןמיזלת
 שם ויפת ותם שם תיבותא מגו דנפקו אינון ואליןעלאין
 ל11 דכליל ארגוונא יפת וטטאלא דבמטר תם ימינאדבמטר
 אתערותא קמטיפין תחות דדהבא זוהמא כנען אבי הואוחם

 הוא וחם ואמר רשים כך ובנין קדמאה דזהש מסאבאדרוחא

 דאחלטיא כנען ההוא עלמא. על ל"טיו דאייתי כנעןאבי
 כללא טגו נפק לא ובג"כ בריין אנפ' דאח,טיך כנעןההוא
 דאחשיך ההוא כנען אבי הוא וחם דכתיב דא אלאדכלהו

לט

אא

/י
 טה כד( )תהלים פתת יוסי ה וגף וממולדתך מארצך לךלר

 נייא לבני לון אית כמה צבאות יי, משכנותיךידידות
 לא נשא בני כל דהא הוא בריך דקודשא בפולתנאלאסחכלא

 קיימין טה על ואיגון עלמא קאים מה על מסתכלי ולאידעי
 ומסים מאט שמיא עבד עלמא הוא בריך קודשא בראדכד

 ברוחא וקיימו אגלידו ולבתר גלדי ה11 ולא כחדאמתערבין
 סמכין ואינון סמכין על לקיימא עלמא ,טתיל ומתמןעלאה
 אסתלק רוחא דההוא ובועתא רוהא בההוא אלא קיימיןלא

 הטרגיז ט( )איוב תה"ד ארתת ועלמא וזעין מרפפיןכלהו
 דכד אורייתא על קאים וכלא יתפלצון ועמודיה ממקומחארץ

 קייטין ואינון עלטא מתקיים באורייתא טעיעלי"טראל
 בשעחא תזי תא וליס בקיומא באתרייהו קיימ,ןוסמכין
 דעדן לגנהא עאל הוא בריך וקודשא ליליא פלגותדאתער

 מזמרן דעדן דבגנתא אלנין כלהו שדיקיא עםלאשתעשעא
 היער קצי ירנננו אז טז( א, )ד""ה דכתיב קמיהומשבחן
 קדישין אמרין לכון ואמר ,חזיל קרי וכרוזא וגף ודסלפני
 פקתין ועינוי למיטמע באודנוי רוחא דעייל מנכון מאןעליונין
 ארים רותין דכל דרוחא שעתא למיננדע פתוה 51ביהלטחמי
 לארבע אחבדר הילין דקליא קלא נפיק ומחמן ונשתאזאבסימו
 רותא הנקרא קי'ון כחד )פי' הד לסטר סליק תד עלמאסטרי
 חד חב'נה( ממקום הנשטה מה'קת להר'ס כיטבא רוה'ןדכל
 תר'1 ב'ן ע"ל חד ברות( אתדבק הנפש )פ" סטר לההואנחית
 מתער'1 תר'1 הנפש(. עם לחהחבר למטח 'ורד הרוח)ש"

 תלת לנפש(. רות ב'ן השוכנת הנשטה )ם" בתלת)כאזעטרן(
 חד בנשמה( מהעדנ'ן והנפש הרוה 'טאז )פ" בחדע"ל'
 אז בביעח נכנסים כולם ונוטמח רוה נפום )פ" גוונ'ןאפ'ק
 סצהון ושית הד לסטר טנהון ש'ת נ'צ1צות( מוצ'אהבינה

 סובבות הראשונות ניצוצוח שש אותן )פ" סטר 5ההואנחת'
 'ורדות ניצוצות ושש קצוות אוש חבנ'1 עולם התפארתלסקום
 שית באות( שהן סמקום ה'כלות 'טבע ר*ל מלבות.לסרת
 הבנ'1 עולם ספירות בז' שהן שש אותן )ש" בתריסרע"ל'
 והרין בזמטר'1 סתערין תריסד הוו'ות( '*ב ש% לשםעוליפ
 כ"ב טקור טקום הבינח לטקום עולים הוויות י"ב אותן)ם"

 ראל שב~כות ניצוצות חו' )9" בישרה כל'לן שיתאותיות(
 )פי' בחד קאים עשרה ספירות( ב'1"ד כלילן היכלות'פבשה
 ל* נקודח בחד עוסדין ספירותהצשר

 וכ~
 לתודיענו חטאטר



הזהך בראשיתלחלקהשלמת12

 רניימי לאינון ווי הקרושה( תורתנו ומעלת הנשמהמעלת
 בדינם יקומון איך מסתכלאן ויא ידעי לא בהוריהוןשינתא
 דאוירא אנפי על שטיא וגשמתא גופא אסחאב כד אתפקררחושבן
 כאבנין מחגלגלין מתפתחן לא וחרעין ומחתא וסלקארטיהרא

 בערונא יקומון דלא לון יתבע מאן לון 11י קוספיתאבגו
 אתמסרון דוכתייהו אתפקרון דצדיקיא דענוגא דוכתא בגודא

 ענן כלה ז( )איוב כתיב עלייהו סלק' ולא נחתי דדומהבידא
 חד שלהובא אתער שעתא בההיא יעלה לא שאול יורד כןוילך
 גדפי בין ומטי ונחית עלמא ספרי בארבע ובמש צפוןמסמר

 דאתער מאן ולית וקרי ביח שלהובא ההוא ואתערדתרנגולא
 קב"ה וכרין באורייתא ואתערו דקיימי קשוט זכאי אינוןבר
 כד"ש לקליהון צייתי רערן גנתא דבגו צריקיא אינוןוכל

 : חשמיעני לקולך טקשיבים חברים בגנים היושבת ה,()שיר

 תדךהמתרי

 ותקיף רבא אילנא חד אנציב דמלכא דהרמנו בתוקפאתאנא
 אסההר תחומין בתריסר רא אילגא נטיע עלאי נטיעוגו
 רעותין כל מטלנוי פרמי ת"ק רגליה פרישא דעלסא מטריןבארבע
 בהדיה מתערין כלהו האי אתער כד חליין. ביה פרסיןדאינון
 בהריה חרא ברעותא כלהו לבתר מרעותיה דנפיק מאןלית
 אתטליא ימא מניה ימא לגו במטלנוי אתנחית מלעילאקם

 מתפלגין תחותיה דנבעין מיין לכל( )ד""א דכל מקוראאיהו
 נשמתין כל תלייז בית דגנתא שקיו דבראשית מימויכל

 להאי לנחחא בגנתא עאל'1 אלין נשמתין פרהין מניהרעלמא
 לגופא אבא למהוי ברכא בשבע אהברכא נפקא כד נשטתאעלמא

 אברם אל ה' ויאמר הה"ר עלאה. )דדיוקנא במליקו)ולמהוי(
 כד עלאה דדיוקנא בסליקו( לגופא אבא שאה נשמתאהא

 למיטר הוא בריך קודשא לה אומי עלמא להאי לנחתאבעיא
 דברכאן מפחהא מאה לה ומסר רעותיה ולמעבד אורייתאפקודי
 דהא ל"ך. ל"ך כחושבן עלאין לדרגין לאשלמא 'ומארכל
 ולנטרא לה ולמפלת לגנתא בהו לאתקנא בגין לה אתממרכלהו
 אילנא דאתקרי גופא דא )וממולרחך דעדן גנתא דא מארצךלה

 יכינתא דא אביך ומבית עלאין שבמין תריסר דאיהודחיי
 אין ואומר ואטו אביו גוזל כח( )משלי שנא, קב"ה דאאביך
 ישראל כנסת אלא אמו ואין קב"ה אלא אביו ואין וגו'פוטע
 דא וממולדתך )נ"א עלמא( האי איהו דא אראך אשר הארץאל

 אל עילאין שבטין תחומין תריסר אביך וטבית דחייאילנא
 עלמא( האי איהו דא אראר אשרהארץ

 ואג~ה תרין ואברכך חדא ברכתא חאי גדול לגוידאעשר
 ומקללך חטש מברכיך ואברכה ארבע ברכה והיה הלה.שטך

 כיון שבע. הא האדמה משפחות כל בך ונגרכו שיתאאור
 דבר כאשי אברם וילך כתיב מה ברכאן שבע באליזדאהברכא

 אתו וילך טיד דאתפקדא כמה עלמא להאי לנחתא ה,אל'1
 דאיהו בגיניה עלמא ואתלטיא ראתלטיא נחש איהו דאל51כ
 פ1לתנא נשטתא תפעול ולא לגופא לאסטאה לפתתאקאים

 טתריסר דהא שנין י"ג עלטא בהאי :לח דיעברוז ערדאהפקרה
 חח"ד דאתפקדת פולתנא לטפלת אתערת ושטאא 1*לאאעין
 איגון תריסי ותמש שבע שנה ישבעים שניפ תטש בןואבדס

 עעים טחמש אתיא דאיהי עלמא בהאי נשמתא אתחזיאתוכדין
 ההוא איהו דא שנה ושבעים דחיי דאילנא פרסי ת"קדאינון
 כדין אאץקרי ,טנה ושבעין לדרגין שביעאה דאיהו ממשאילנא
 בצאתו הה"ד קד'שא בפולחנא ועאלת דבחש זוהמא מההיאנפקת
 אסטי דחוה נחש )שטן( דחהוא ותוקפא רוגזא טההואטחרן
 תלת ערלה שלטא באילנא עלוי ושלטא לגופא השחא ערליה
 דאעברו כיון ערלה. שני דאקרון שנין סרי תלת נש בברשניז
 לטפלח נשמתא ואתערת( )ד"א ואתעברת שנין אינון גופאעל

 נחש לחחוא לכפוף טבא לרעותא לגופא פקידת קדישאפולחנא
 שרי אח אברם ויקת דכתיב דהוי כמה לשלטאה יכיל לאדהא
 לנשטתא נשטהא דא י, ה,. דא שרי את י, דא )אברם 1ג1,אשתו
 נשכאזא לגבי דאיהי גופא דא נוקבא( נשטתא דא פ זכרוהוש

 נחש הרע( )יצר דא אהיו בן לוט ואת דכורא לגביכנוקבא
 כל אעדי לא דגופא דרבקותא בגין גופא טן כך כל אעדידלא
 ביה ואתרי תדיר ליה אלקי דנשמתא אתערותא אבל מניהבך

 כל ואת לשלטאה יכיל ולא כרהיה על ליה וכפיף ליהואוכח
 בהאי נש בר דעביד טבין עובדין אלין רכשו אשררכושם
 ההוא בחרן. עשו אשר הנפש ואת רנשמתא באתערותאשמא
 בהדי ערלת דההיא בחברותא ברבקותא בקדמיתא דהותנפש
 דנשמתא ולעילא שנין תליסר לבתר דהא לבתר לה ואתקיןגופא

 דמשרעזפא נפש לההוא מתקנין תר11יה1 לגופא לאתקנאאתערת
 עשו אשר הנפש ואת הה"ד בישא ותאובתיה דנחשבתוקפא
 לתברא נחש בההוא בית אתקיפת נשמתא דא כל ועםבחרן
 כנסיות בחי לגבי ליה ואכהטיך דאורייתא בשעבודא בתוקפאליה

 ויעבוי: הה"ד מדרשות.ובתי
 דריורא אתר כנישתא בי דא שכם. מקום עד בארץ אברםויעבר

 אחזע שכם לך נתהי ואני מ"ח( )בראשית כד"א תמןדשכינתא
 לאו צדק דהא צדיק ואתקרי הואיל ליה דאתחזי שכינתאדא

 מורה. אלון עד שכם מקום עד הוא ודא צדיק בהדי אלאדיורה
 והכנעני ברבים תורה תטן ומורים דאולפין מדרשות בתיאלו
 כרהית בעל בגופא יצת"י ואתתקן אתבסם כדיז בארץאז

 אז מגיאין בשמהן אדכי כך ובגיני ליה אית שמחןדסגיאין
 גופא דאסחר כנעני אקרי ואטאי בהאי ואתכפיא וראיבארץ
 בגין יאות כדקא עלמא בהאי קיימא ונשמתא בישיןלדינין
 לאתרא סלקאת זכאח אי עלמא מהאי נפקית כד לבתר בהלטזכי
 בראשונוג שם קץטה אשר המזבח מקום אל דכהיב טתמןדנפקת
 בה"א. אהלה בההלה אחלה שם היה אשר המקום אלוכתיב
 לתתא לנחתא ובין לעילא לסלקא בין קיימאת איהיוהותא
 אשר הטזבח טקום אל סלקא זכאת אי העי ובין אל ביתבין
 דא שם עשח אחטי אלא טזבח ומאן עשה מאן וגו, שםעשה
 תריסר על ליה ואתקין טזבת האי תמן עבד דאיתוקב"ה
 לאמר אליו ח' דבר חיה אשי יעקב בני שבטי למספראבנין
 כד בראשונה שם עשה דא ומזבת ודאי שטך יהיתישראל
 רבא כהנא יטיכא"ל לטין. לכל טטירא עילאה שמאאתברי
 סלקא דנשטתא כיון דנשמתין קרבנין עליה ומקריבקאים
 תטן קארי נשומתא ח, באום אברם שם ויקרא כתיב טהתטן

 לחתקנא שפ בהאי זכאה אי דא וכל דחיי בצרוראואצרירא
 דאתפרווא עד לטייא דההוא חוקפא ולאכפיא יאות כדקאגופא



 3נןדזחתך בראשיתלחלקדהטלמת

 רועי ובין אברם מקנה רועי בין ריב ויחי כתיב סחמניח.
 שפ בחאי ויומא יוטא דבכל חרע( יצר )דא לופטק3ח
 דיצר וס3חיגין סיען ואי3ון דנשמהא ומנחיגין סיעןאי3ון
 רגופא שייפין ו% באלין אלין טקפדגין בקטרוגא אינון5יע

 קרבא מגיחין דקח נחש וחחוא  3שמתא בין בי3ייחובצערא
 רועי ובין ובי3ך ביני מריבח תחי נא אל ליוצ ואסר חרעיצר לגבי אהדרא נש1בנתא לומ אל אברם ויאסר כחיב. סח יומאבכל
 אנת14. אחים א3שים כי דילך וספרין דילי ספרין רועיך,ובין
 לושא35 ודא לימינא דא בדא דא קריבין חרע ויצר פוביצר
 אינון חייביא סגיאין טעלי נא חפרד לפניך חארץ %חלא

 ואומינה חשמאל אם טעמי ואהפרש אבתרייהו ושופ זילבעלמא
 כ% בחדיד דעביד קריבין בכטה ליה ואעיק ליח ואוכחוגו,
 דא דמתפרשין כיון אחיו טעל איש ויפרדו דכחיב עדיומא
 באינון 3שמתא  אתישבת כנען. בארץ ישב אברם כהיב. טח דאסן

 לפיא הוא אבכר בערי יוכ ולופ בשלם פב נישונאידיקיא
 דכחיב תמן דחייביא באתד ולאהחברא לק8רגא אזילסקמרגא
 וחפאימ רעימ סדום ואנשי בתריח כחיב סח סדום עדויאהל
 בחו לאחהברא בי3ייחו דיוריח ושוי שריא תמן סשולפ

 וישטע אחיו נשבח כי אברם וישוטע לון ולאובדא לוןלאמטאח
 דא אהיו 3שבח כי בגופא בדכיו דאואוארה  3שמתא דאאברם
 את וירק סגיאין בהובין חייביא אינון בין דנשבה חדעיצר

 באורייתא  דלעאן צדיקיא אי3ון אילין ביתו ולידיחניכיו
 ושלש עשר שטו3ח בחדי לסחך זריזין דגופא שייפיןיאי3ון
 דנפקא דנשמוזא דרזא ושבעין דגופא שייפין רמ*ה אליןמאות
 לון לאהבא חייביא אי3ון לגבי תטן למהך אזדרז בכלאמתסן

 לן ואודע אבתרייחו רדיף דן עד וירדוף כחיב סחמחוביחן.
 לעי3יה דמיכו יחיב ולא תיהט יעי3ש שפ דהאיוי3א
 לון ואתיב חייבין לאי3ון לון דאוכח עד ובליליאבייממא

 חרכוש כל את וישב כתיב טח הוא בריך קוח"טא לגביבתיובתא
 אחיו בן להש את ווגם יאווג כרקא שליטא בתיוובתא לוןאתיב
 בעל דאכפייח עד וסזדיח אחקיף חרע יצר להחוא אפילו1ג1,

 'שלינשזא וטזיובתא אתיב כלא חזי כדקא ליח ואנשזיקכרתיח
 לון דאווכח עד וליליא יטשטא אשתכך ולא בגין יאותכדקא
 שליבחזא בתיוובתא וטזאבו עד דחאבוו תובא וזחוא על לוןןורדף

כרטחזי:
 )דכרים דכהיב אורייתא פתגסי %ין וגו, חאלה היבריםאחר

 לחלן מח קו%כם. % אל וף דבר האלח הדכרים אתח(
 בר דאשח1ל בתד אורייתא פחגמי חכא אוף אורייתאפתגטי
 לה ואקדים ליח מבשר קב"ח חאלה בדברים %מא בחאינש

 אוכי אברם תירא אל הח*ד מובות( )בשורות ופלםל3ו8מ5טש
 דסל בגין מאד הרבה שנדך רגיחנם. בישין י"נין ס% לךסגן
 אוזם4וטז ירו5אץ ואחסין זכי עלטז4 בהאי באורייהא דאש5ילמאן

 מאי יש אוחבי להנחיל ח( )סאיי דנאי5 כנחז יאתי,בעלטא
 דיהכי דכיא די4פרפמ41א 4וורי עשר תלת מאין י*,8 )דאי*ו4
 שי( %פ ת )רא שי( שפ %אה אחס4תאליח

 דעלמ3 פיבו וטכל סעוהרא %סא גהאי אמלאואוצרותיחם
 לשטאלא דאזיל וטאן דאהי לעלטא זני לימינא דאזילמאן
 שאאשלא ואית קדישא שאטשלא )דאית דיז נזיטח עוההאח1א

 ליח יהכי באורייהא דטהעסק טאי דא8רי13 חוא ודחפשח.
 דין בזיטא וכבוד עושר ליח ויחכי דאתי בעלטא ימיםאורך
 דיועזי וסאן וגו, בימינה ימים אורך ג( )מ,8לישצאמר
 מבין. ובעוברין באורייתא יתע0ק ולא דין בעלמא טפאדיהו3י
ת די1 בשפ עוהרא ליחיחבי פ  דיצר 5פיש ישס%א 
 לא וכי תיטא ואי גיה4ם וירית ביש עביד דא ובעוחדאחדע
 את חמקיים דכל אין דקדואעג מסמרא עוחדא דין בעלמאאית

 מבא עוהרא חוא ודא סעושר לקיימה ם1פו סעו3יחתורה
 : דקדושה(דמספדא

ררא
 זח*ה חרקיע. כזחר יזחירו והטיכילים יב( )דניאל אליווירא

 ונציז ואדליק דאנחר זח"ר זחרא בדליקו דזחריןזחרא
 זה"ר עיבר. לכל 3ציץ זח"ר ונחיה. פליק ~ח"ר ספריןלכנאץ
 תו~ין דעביד זח"ר לעלטין פסיק ולא זה*ד ונ*ישנגיד
 נפיק ביח כלא ושרגין נצוצין דנל נציצו ו3ניז פמירזח*ר
 מבועא דא ספרא )זה"ר( חזי ולא תזי ו%יא סתיסוממיר
 ליליא בפלגות אשתעשע %יליא. פמיר ביטטא 3פיקדבידא
 דאורייתא כללא לכלא ואנהיר דזחיר זח"ר דאפיקבתו~ין

 בשמא ואתקרי ביח סתימין גוו3ין וכל דאהחזי איחיודא
 לעילא טו3ין תלת סהאי לתתא אהחזי טונין תלתדאדנ"י
 ששזזי דלא זהר( שאין )אי3ון כלא אתמוטך עלאיןמאלין
 אי3ון תלימר סניוג דנציצין וזחירין 3צוצין בתריסרו3ציץ
 זחר אוטזבר כד אקרי. ירוך דא"ס רזא וגו,. קדיומש ד,טמאברזא

 ידעי דביח סתים שמא אתעכיר ידו"ד ש8 בזהר אדנירטזאי
 חיזו יאקךונקי ודא %אונ זתרא לגו ומסתכלאן קשופנביאי

 חאו. מתוך ההשמל כעין א( )יחזקאל דכתיבפמירין

 דאורייתא 3שדין הוש דימינא. טבין רמאין %איןסתניתיי
 דקיקין סשל3וי 4טלין בהו ואריון ב1טזוון ומת%גין3פקין

 סנייחו אתוון אהיון. % ולי8ין תשע אלין פליגיןברזי
 אי3ון כד בר 153לי1 לא לון לאעלאה נקודין אשחארואתפשטו
 )ספללן( א5עון בלהו סוף. דאין ברזא אי3ון אליןגפקין
 י5לי נמי חכי לון בשלי דאינון כנאז סוף דאין ברזאממלנין
 סה % פ8ירין ה4י גליין, ולא גליין אתוון טחימיןאי3ון
 אהיונ קדמזאת ואי3ון בעיר גליפן שמחן תשע אהוון.דשריין
 ידוד אלהים א*ל ידו"ד אדיאד אשר אדי*ד ח"איו"ד

 בפאריחון %יפין ז858ץן 1המר אי3ון אלין שדי אדון.צבאווג
 חברירנ ארון בחד ועאלין אברים רמ"ח שזגלישו שמהן חניוכל
 ח,שתא אהגלי רזא( )ד*א ודא אדני דאקרי שמא איחוומאן

 שטא מיכחל אוג"י( % ונ"א צבאות ידו*ד )נ"אלאברהם
 אתרנין 5אינון יתיד דא לשמא וטשטשא אחיד דקאדימינא
 אאי אס%יק חמן סינ% המן יאסא דופי דרזא אושרבכל

 : ויי בהדיה "להים אמהלישסינאל
 וט,. סדום % המ8ירווז

 ונ"א דכורירי )נ*א דבדורי חורם3י רטאי קפוריה1םפתא.
 דרישא בש,טיא לס4רע יסת%ון כס%ח14 תכימיןדבורייני(

 פבן דטיגליפין דאב3ין 88נין ע*ג כדסייא אהקיןחיורש
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 בריוא יאה בהיזו שפירא מרגליפא הד אית אבנין אינוןבין

 זף איצון טונין ב1 דמלהטא דקיטרא( )ג"א דקנטראקומטרא
 אלין גוונין ג, מגו מתפרשאן 1 אלין סטר לכל מלהטןעונין
 זיקא איתא הכא עלמא פטרי לד דנציצין בזיקיןזיקין
 שבעין טונין אינון בשמיא דאתאהיד ש1מאלא דפטרתקיפא
 ורוכטןין ופייפין גירין נפקי טהכא פתיהו וספרין יתיבדינא
 ביה. נהטמיא דנפקא תקיפא א,טא ואתאהיד דקוסטראואוטא
 לאהבא דיכיל מאן לית דלתתא באלין עלאה אשא אתאהדכד

 לעלמא בהו נהית דנורא כטיפין להטין עיינין ודינארוגזא
 הרבא איהוא הרצין. הרבין( )פ"8 הגיר ביה דאערע מאן11י

 פתקא פפקא( )פ"א מא ביש וי צ ש הייפ לא בידיהשגנא
 בידא נהית דשמיא פטרא ההוא דאתאהיד ברשו שבעיןדאינון
 יומא בכל הפוך גוונין בכמה אההפך דינין בכטהשמאלא
 דכלי טונין כל אדם בני לגבי דמתקנא זלות כרום אקריאיהו
 זקלכאש. ברומו יהבין ואינון אההזיין ביה דקב*הזעמו
 דטזוכא ואש גפרית בהון כהטגהי לא דלהון בטכלותא נא1אובני
 % ונהת בדא דא אתאהדא שמים מן דמהההכי ואוטאדמיא

 : דמריהון יקרא על טשגיהין דלא להייביא וויפדום
 עשר במלואו הוטם )פי, דמלכא בהורטבותא גליפן שמהןעשרה

 ופלקין אינון  עשר ה"א( וי"1 ה-א יו"דאותיות
 כ"ו עולה ה"א יו"ד  עשרים עולה יו"ד )פי, סגילהושכן
 יהו*ה יה*ו י"ה י, נה,ב. עולה וי"ו ה-א ו*ו( ה*ה )נ"ליו-ד
 שמהן טגו נפקי פטר לכל מלהטי טונין שבעין ע"ב(עולה

 דשמיא ברזא דאינון דמלאכייא שמהן דשבעין רזאדאגליף
 טטלכות(. למ8ה והם שכינה סהנות ארבע ונקראים ע"ב)הם

 *קדוסיא5 קם*ק נוריא5 רפא5 נבריא5 מיבא5ואינון
 צר*י -הסדיא5 "תוסיא5 "פדא5 פת*ה *צדקיא5"ס5כיא5
 *נזריא5 *ססוסריה סגו"ל *יופיא5 *רזיא5*צוריא5
 "רהסיא5 -הזקיא5 היר*ק "5מא5 ורריא5( )ונ*אמתריא5
 ונ*א "שכניא5 )נ"א -ברכיא5 *שמעא5 שב*א*קדושיא5
 )ל'א "סחניאל *5הדיא5 *הניא5 הלם *אהיא5*ברקיא5(
 רהסיא5 אהניא5 ענא5 עניא5 *טיכיאל( *לעדיאל*הגיאל
 "הכמיאל ,שר"ש *קדומיאל *רומאל *וכנאל )נ*אעזריא5
 דוסיא5 ריסיא5 ודרנזיה סנניה הר*ק(. *רמיאל*קרוטיאל
 )ר*ת ברקיא5 רסיא5 סמכיא5 נריה עזריא5 מהדיא5סניה
 *צוריה *קנוניה *רביא5 "שבניא5 *תסוריה דישר.ק(סדר

 *מרוניק *נריא5 "ססביא5 *עדיא5 )צורטק(-פסיסתה
 *הוניא5 הנניאל( )ס*א *פסרוסיה *יריא5 "בסוסיה*5סני

 "אנפיאל "בדא5 *נדיא5 *דנדא5 *הינאל "ואריא5*וכריא5
 : כלהו על *אדני"ועדיא5

 אקרי כדין %אה בהילא הדא ברזח כהדא ~הו סיטזכרןכר
 נקרא אז ב~כות מושזברין מלאכים כשע"ב )פי'וידו"ד

 11 טאת הדא ב~לא כלא וה'(. בישון דינו ובית הואסיכות
 רזא אהרנין שסהן בשנעין דאהצליף קדישא שמא השמיםמן

 רזא דינין ו ליז ש זהטלטין שבעין אינון ואליןז,1טים
 אלין ש1מים: יהו*ה בקדוו1ת וטטהן שבעין ואליןדייהו*ה
 ויכח ויסע טפסוק היוצא גשרים ע*ב ושל ,טם )פי, טט*ליןנטלין
 משה של מלאכים ע*ב ואותם שיטים נקראים הם אלוויפ

 נפיל וידו*ד . סהם( ונופלין מעיה של טע"נ טקבליןבסלכות
 תליין ואלין . טתפארת( מלכות )שי' דא מן דא ידו-דמאת
 אשתמודע קנ-ה ובהאי ההג קשויא ו~א בשאין ההאיןמאלין
 והוא ידו"ד שם הוא שמות ע*ב אותן של סוד )שי'ביקריה.
 דא ידו-ד רזא י דאינון שטים : לגוף( כנשמה שיהןהרוכב
 משאש של המלאכים ע*ב )8" וטטהן. והרין דשבעין ברזאאיהו

 אינון ואלין : שמים( הצקראים טעלה של שטות גע"בסההברים
 55"ה מה*ש ע5"ם סהט י5"י וה"ו ויסה ויבא ויפע מןדנשקי
 מב-ה יו*5 רומשון הלק הה"ע. 5א"1 א5"ד הז"י בה"תאב-א
 הה*ג סי"ה יי"י נ5-ך פה-5 5ו"1 ב5"י 5א"ו הק-םהר*י
 וש*ר 5כ*3 או*ם רי"י שא"ה יר-ת הא"א טת-ה שניהלק
 יי*ז רה*ע העשם אנ"י שליש' הלק סנ"ד. בו"ק 5ה"היה-ו
 רביעי הלק סי*ה. עש*5 ער"י סא*5 י5*ה וו"5 סי*ךהה-ה
 יהל נם"ם פו*י סב*ה ני*ת ננ"א עם"ם הה-ש דנ*יוה"ו
 דם*ב מה*י ענ*1 יה"ה וס-ב המישי הלק סי"ר.הר"ה

 ששי הלק מו*ם. הי*י יב"ם רא-ה הב"ו אי"עסנ-ק
 :בשבם5-ו

 ההאין. דרגין שנעין % דשלטין שמהן שבעין אינוןוא5ין
 שבומז וטמים דאקרי רזא ידו*ד שטהן ,שבעין אלין וידו"דרזא

 איהו ודא קדישוש ,טטא ,שמהן ל,שבעין דפלקין אינוןרקיעין
 להכימין רפתרין פתרא השמים מן ידו-ד מאת הטמירוידו"ד
 אדם. דאקרי פתרא אהברי מניה ,שמים דאקרי דא ,שכאשאתססר
 שייפין. ותמניא וארבעין מאתן הושבן דאינון גופא שייפיהשבן
 ווטש דהא כגין אטירן ועשד אהוון בכ*ב אורייתא דכלכללא וסתר" רזא דאיהו דא שמא פרי ושית מאתן אהווהיהשבן
 דאהכלילן שבילין ותרין ותלתין אתוון פרי ושית מאתןדא
 אדם דקרי רזא דגופא. שייפין ותטביא וארבעין טחתן האביונ

 דכתינ דא ופהרא דלתרטנ 1,טבעין רזא כורטיא %דלשיפ
 מלטקלה %יו אדם כמראה דמות הכפא דטות ועל א()יהזקאל

 מן ה, טחת וגו, סדום % המטיר ודה דכתיב סהדא הואודא
 אתטסה לבא להכימי הדא ופתרא הדא ומלה הד וכלאהשסים

 : דאתי ובעלמא דין בעלמא הולקהוןזכאה
 מסטרא אתפרשא דסלכא הורטנוהא טגו וגו, מצוער לופ1יע5

 ההוכא בגו כיזדכקא דגלופא דקטורא התוכא הדדימינא
 ודיוריה( )נ*א )דיצריה( טס41כו בט דשמאלא. טמפראדדהבא

 בו~טא לאאעערא יצהק בעא כד דאילנא יטמש דקטוראואתעביד
 ואהתקף מקיומייאו דדגין ושריש אהתקף קשיא דדינאבתוקפיה
 ססאבו וטהוח טגו דאילנא ושרא דקמירא ההוא ופרישאברוט
 הסוא ואיהו אי~א ד1חשוא כאגביה עאל קדטזשת נהשההוא
 דסהרן דרגין ואיטן בדא דא קפירין דדגין הרין ואולידדשהא
 עיטא דא שעו*ר. אקרי והד מלכ1"ם אקרי הד טט4בובספר

 וכל איאי דאהגליא פעו*ר דאהגלישנ עי8א ההשדאהכמיא

 בשיזכ0יש עוברוי וכל איהו דשיזכסיא סלכו"ם באתנלייא.עובדוי
 רבא ימא ופזרן לזנייהן 0גיאין זינין שחו,ט! הריןטאלין
 נטונא לרוכהית נזף( )נ*א שף והד וכל מפשט. ספרי אליןולכל
 סדזם. באכשי דיוריח וששי טאכההט אהפריו4 לופ לההא איהודא
 ואהפרש טהסו ליח ושלה לאבההם אדכר בהו דינא אהערכד

 הד אוסין הרי בהו ואולידו בנהיה ליה אשקיאו ייןטנייהו
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 עמון בשזכסיא. וחד כאתגליא חד סואב. אקרי וחד עמוןאקרי
 פעו"ר דיליה דרגא מואב דאתכסיא. עיטא מלכו"ם דיליחדרגא
 סואכ סן לבהר סלכא דוד אהיד אלין ובתרין באהגליא.טלה
 בהאי סלכא דיד אתעפר עטון טן סיכא. דוד ט43 ונפק רותאיה
 ויתן יא( !מ )סלכים דכתיב דדוד. לזי.עא סחדוהא דאיחיעטדא
 דבני דרגא מלכומ סן הות הא. הערות. יאת חנזר אתעעיו
 חיא. ?מון דבוי דרגא מלכום מלכם עט-ת את ייקח דכתיבעסון
 לעימין לבנוי סחרותא הוח וסתסו דוד ואש % וחהידכתיב
 ודאי ל%כא דאההזי דדוד כנוי מן דאיהו מאן אשהסוועובה

 חוא יכיל יוסא בההוא אתיליד דא*ילו הוא. דוד טןדאטרינן

 יקרה ואבן זהב ככר כה8קל דחות ריושיח על עמרה חחואלטמבל
 ביואהם דכתיב חוא ודא לממבלא יכיל אלא אחרא וב*נחוונ
 דוד אהאחיד דרגין ובתרין חעדות. ואת פזר אה %יוויתן
 דאי עמין שאר % לאתתקפא דטלכותיה הוקפא ואינוןטלכא
 דרגין כל %ייחו לאתתקפא יכיל לא דלחון בפפרא אתכליללא

 : %יהו ולאתתקפא לאתגברא ברוד ביח סלילן עסיןו,טאר

ך8ש8
 הורחפתרי

 4תר נפקא פחימא מתרא מע דפהימו בקפרא יעפמויצא

 כיון כחדא. דכצשץנרן גוונין נאןרין כלילא דנהרא.אסש%ריאה
 כל איחו ארגמן גווני כל ביח אתחזון בדא דא אתכלילודאלין

 לא נחורין אינון ושוב. רצוא כלילן ביח דנחוריןהיזו

 זח"ר בהצאי והר בהחיא אחהברן הדא חבורא לטהטי3אץעכבן

 קול כ% ידיע %א דסתים לההיא איחו שמא דשארי. מאןשארי

 ולא דסתים חהוא דכלא. טהיטניהא אההזי בהאי אקרייקן;ב

 %אה איהו סטרין ד% שלי16 ידואד שריא בהאי כללידיע
 מפרין סכל דאחיד דאבהן שלימו יעקכ אשזכח 4ניוהפשל
 יעקב מא( )ישעיח דכחיב אקרי דא דושמא ברירו % דאזח"ר
 בקדטיהא וישראל. יעקכ אקרי שמהן הרין בהרתיך.או8ר

 בחאי בקדסיהא הוח כד דא דסתרא סתרא יייראל ולבתריק1;כ
 תורח ואיחו דבכתב דאורייהא שרושא דאיחו דמהשבהטופא

,8בעי
 סהאה הואיל א( )דברים שנאמר באר אקרי יא ו% ית.

 ו( )ם"א דבתיב ,אבע. דאקרי חהוא איהו בא"ר חו2ורון. שעןבאר

 בא*ר דנשה,8בה סופא ודא גדול טול וחיינו שצים. שבעויבנחו

 דחהדבק כיון לנאשיכשוחא ריוא בהאי עאי ויקןך איהוישבע

 דאתבהינו אהר בושזוא ל*אזבחנא ליח אשפריך דאבזאויטנוהא
 יעקכ ויצא כתיננ סאי בו8לם. ונ*קו בשלמ דעאלו דיליחשטץן
 הרם2 וילך דמחימנוהא. דרזא סהרא מפדא( )ס"א שכעמבאר

 מגו סתרא דסתרין סהרא 5נאפה. אשה זנונים דששה0איא

 נעיצו חד נפק דחפקש דורדיא מגו דיצהק דפיהראתוקשא
 לכטה נששארושן נורדאנ סומקא 131קבשג דוטף ומר סלילק5ירא

 הדיה טעיח שילא נוקכיח מוששל אקרי דכורא ושוכילין8וארון
 ונוקבא דכד אתה3 בטומיא נ8י הבי קדה8ה כטשר דאיהוסטה

 ש קץ זנונים. אואן אקרי סהש 4טמאאל נוקבא בדשג דא%ילן
 ודכורא רוחא כהדא. 88הכקן בישין דוחיז הרין חיטים. קץבשר

 וט4צשאף סשששרואו ושניליז אודחין 4כםה דנוקכא רוחאדויק.

 שנאמר לאתרח ואזל לגכח נחית יעקב רוחאידדכוה3בהחוא
 דיליח דנודא מיו4 ואשהייב ביתוש הקון כל וחמא חרנהוילך

 ליח יכיל ולא קרבא בית לאגהא ונחת קסיח אבאישסמאשל
 ואשותלים טכלא אוותזיב כדין וגו, עמו איש ויאבקדכתיב
 בדרוא סליק כדין ישראל ואתקרי שליס בדרגא ואגהלקבשלימו
 כתיב ושיח דאמצעיתא עסודא וחוה ככלא ואו~הליםעלאח
 דאינחו ירכו בכף ויגע מהו וגו, התיכון והבריח כו()שמות
 כתיב שיח שלימא ויעקב דאחרן ירכו מן דנפקו ואביחונדב

 חקצח: אל הקצה מן סבריח הקרשים בתוך חתיכוןוהבריח
 חלכטו חשמיכטז. מגיע וראשו ארצה מוצב סולס וחבהויחלום
 דרגא חהוא עד דנבואח הרין דרגין מאינון  שתיהאחמררגא
 דנבוזא. דרגין נ4טתין חד חלמא דא ועל אינון דרגיןשית
 סולם רסיני בטורא אורייתא לקבלא לזסינין בנווי חמאסולם.
 וחשיב בארעא נעיץ דאיהו בגין בגימטריא( )ם"א פינידא

 המן נהתי כלחו עלאין ונהטיריין רתיכין וכל לשמיאב%יקו
 מטטרון חמא חסזג וכלא אורייתא לון יחיב כד קב"חבהדי
 חאי על בשלפנו קאים דאיחו דיליח בכל דשליפ דביהאסבא
 דמריח דוטמא בסליקו לעילא ופליק שרי פם פולפוש8
 ורא184 לבהר ביח אשהלים דיעקב אתרידו"ד
 כיון חשסימה מגיע ודא י' איחו שד"יז,שם
 בההוא ואתקרי אשתלים אתר להחוא דא את וסליקדטטי
 בו ויורדים עולים אלהים %אכי וחנה ידו"ד דפזריחשמא
 אהרנין ואינון סלקין למלכותא דקרבין קדישין טלאכיןאינון
 סלקין סליק איהו כד ונחתי %קי בו ותו נחתי הם קרבין%א

 מרנילאן הריפר אלחים מלאכי בהדיה. נחתין נחית כדבחדיח
 ציקיאשל גבריא"ל מרא"ל. קדמיא"ל. מיכא"ל. ואינוןפנאן

 ענא"ל. יפיא"ל נוריאאל מטורי"ונ רזיא"ל רפא"לחסדיא"ל
 דבר כליל אדם ן, אריאה נש"ר שו"ר שנא"ן שונאןאלפי

 איחו נר נחתי ו%ין סליק איהו כד סלקי ואינוןונוקבא
 ידיה % עלמא דחאי בשלמנו דשל"י אינון % ותונחית.
 סולם. בתאי כלחו נחתין ידיח % דנחתי אינון וכלפלקין
 אתער כר עליו נצב פ וחנח דבתיב כולא % שלפאידו"ד
 בית חו4מים שער וזח ודאי אלהים בית אם כי וח איןכתיב
 קיח( )ח4לים דכתיב לגו לאעלא תרעא ואיחו ודאיאלהים
 ,יער זח לי4. השער וח יונ אודח בם אבא צדק שערי לי8תחו

 - חד %אוה4מים
 קריבו דבורייני, חורטנא %אה רחימי %מא בניהצספצצא.

 ליהי בסוכלחנו. ועיינין טארי בכו חכיסא מאןשסעו
 בגלו5ח לון ו%יף א4צון חלת נפיל חוורא דריו4ש ב,צעהאולינדע
 %אה רישש א, אי"ן ואהגליף 1, וחד י, וחד א, חדבגליפין
 אהשתכ1 חוי. דדעוהא סליקו י, 5סירין יכל שמיראדכלא
 שביליז ותרין הלתין ואפיט נ4ק לתהא. ונהת לעילאסרישא

 נו"1. באת ואהקשרו דנאלתפן יסר אבני בין ד*אש%יפו ערו
 ששהכללו. 4!וו חקי*ז1 קשורא רחיטין תרין ונוקבא. דכרדאיחו

 אשדשס1לו לכלא מזונא אששזכח סנייחו אהקשר. בהו קדיוצא וושמא1
 מקכא כ!עשה י דתרין. %לא אשופח ף א4נליף דא ו%%סין.

 רקיעא וומהר *אווון בין בסףש שכילין ד*שיק רעוהא דאיחי י' הואו
 דטוש ער טלולי שיי*י בי*י וא8יל רוחין הרין ביןדיקמשכן
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 לבתר ודרום צפון כהדא לה והברו כפופה דאיהי נ'להאי
 מיעקב ואתמלי אקרי. שבע באר כ18פה מ האי כחדאאתקשרו
 וילך שבע סבאר יעקב ויצא דא ועל ענא עדרי %לאשקאה
 אזיל לבהר נפיק מינה דחא לעילא שבע מבאר תוהרנה

 דינא ח' הרב ה' אף הרון דלרעזא בירא דאיהו להרנהלאיטקאה
 בנהלתך: גוים באו אלהיט דא ועל אלהים דינאבי
 רובצים צאן עדרי שלשה שם והנה בשדה באר י"גהוירא

 תפוהין הקל בוזדה הארץ כל דאדון דרגא בארעליה
 סתתקנן קדישין עלאין דרגין תלת צאן עדרי שלשהקדישין

 ואלין רעלמא. ויסודא 1ה1"ד נצ"ה ואינון בירא ההוא4
 בירא דהאי בגין בירא להאי ומלי'1 סלעילא מיאטשכין
 כיון מניה בירא האי ואתמליא תדיר ונביעי פיריעביד

 איגון אלין העדרים ישקו ההיא הגאר מן כי ודאידאתשיא
 טההוא ושתאן שקיין דכלהו קדישין וטוריין או1%םיןכל

 חבאר פי על גדולה והאבן ליונ דאהחזי כמה והד %בירא
 דקיימא סכוול וצור נגף אבן עלמא בני כשלי דטינה אבןדא

 עלמא דכל דינא למחבע מימריה ועל באר האי פי עלמדיר
 לעלמא וטב מזונא יהותדלא

 אלא כתיב לא העדרים שמה 31אםפ1 העדרים כל שסהונאמפו
 לההא קד'שין ומשריין לעילא קדישין כהטריין העדריםבל

 לתתא ובעותין בצלותין ואלין לעילא ותושבהן בשיריןאלין
 לה מגנדרין הבאר פי מעל חאבן את וגללו מיד ואליןאלין

 את והשקו מיד דינא מן ואםתליק קודשא מן לחומעברין
 %תר לההא ישראל ונטלי לעילא עלאי מלאכי נטליהצאן

 )ם"א לאתעטרא באר דהאי סימרא על האבן אתוהשיבו
 בדינא עלמא לאהנהגא דעלסא דינא ולמחבע קמיהלאתעתדא(

 לטחוי דינא. על אלא למיקם עלמא יכיל לא דהא אצטריךוהכי
 אבן להאי אצטריך לא יעקב דאשתלים כיון וזכו בקשוטכלא

 וגללו ויגל האבן את ויגל יעקב ויגש כתיב מה אהראסיועא
 דשטן ערבובא היינו וג1% אלא והםירו, ויםר כתיבולא

 אצטריך לא בלהודיה ויעקב לקטרגא יכיל דלא ליהדמערבבין
 הוה דאבהתא שלימו דהא בלהודיה איהו אלא אהראלםיועא
 ובכלא לעילא יכיל עלמא בהאי ב(הטו ביה דיכיל דכיוןיעקב

 דאהגליא עלמא הד יעקב אהםין עלמין תרין עובדאאצטריך
 שבטין שית נפקו סהד סכהט דלהון כטונא דאתכםיא עלמאוהד
 םטרין שית אפיק דאתכםיא עלמא שבט'1 תרין נפקווסהד
 דחחותא כרובים תרין ואינון תרין אפיק דאהגליא4טא
 ובגין טכהט דלהון בדיוקנא איטתכח עלמין תרין ביןויעקב

 באתגליא. ודרחל באתכםיא ה11 דלאח סלוי כלכך
 הגן 1ג1' בשדח דודאים וימצא הטים קציר ביטי ראובן1'5ך

 כך ובגין ימינא בםטר אלא אחברכא לא ברכח שלכום
 המן תפייע לא שטאלא ברכה של כום לגלי יסינא דאתערבעוד
 עלאדנ 4טא לגבי לאתערא כום בהחוא עילה אשכח יטינאדהא

 בדרום דגליה בג"כ דדרום םטרא דא ראובן וילך דאוסתרא
 לאאאמזא דרום דספר ותיאובתיה תהוטין להריםר ריומשדאיהו
 דודאים וימצא כתיב גאז לה. לבהכא לטטרוניתא ותקרובאעילח
 שאוה בחאי ואשכה דילח גניזין אי3ון בבל לחששא אזלבעתזנ
 רירנ נתנו הדודאים ד( )שיר אתמר ו4ייחו דודאיםאינון

 לעילא אתערו לאתעדא דילה תקונין דאינון כרובים תריןואינון
 לנגי דיתער תקונא לית שדח דחאי הק31ין איגון ב%דהא
 עילח לאשכהא לגבח אתער אימתי דרום םטר כרובים ברעילא
 שללא הולק דשלישת בזטנא הטים קציר בימי לה.לברכא

 לאח % אוהם ויבא סיד חקלא הצדי וכלהולאוכלוםהא
 4ט עלאח 4מא לנגי דלחון ואתערו ריהא םליקאמו

 תתאיג ל4טא ברכאן דיתער( )נ"א דאתער בגיןהתכםיא
 דכתיב 4טין לכל ויחבין נקטין דודאים אינון אחברכאוכד

 נהגו אינון כד סנדים % פרעזינו ועל ריה נהנוהדודאים
 עלמא לגבי לאתערא דדום םטר לה נקיט ריהא ההואריה
 טעלמא הםיר לא טובא וכל טגדים % פההינו 4 טיד4זאז.
 דודאים אינון כד אלא עלאה עלמא לגבי אתער לא ההאהעלטא
 וימיגא ליטי3א ריהא יחבין דאינון כיון ליסינא ריהאיהבין
 פפז לשטאלא אתער תתאה עלמא מיד עלאח עלטא לגביאתער

 כתיב. טהדאצטריך
 ברכאן לי חב ננך טדודאי לי נא הני לאה אל רחלותאסר

 כדין יטינא םטר לגבי דאתער דודאים דאינון אתערומההוא
 קההך הטעפ ואטרת לגבה אתיב בשעשועא נהדות 4אהעלמא
 יעקב עלאה דעיטא בעלה הכי ואי ברתא לגבי כאמא אישיאת
 לגבי אלא איהו לאו תדיר דאבא תיאובתא אלא הכי לאואיהו
 בגין תדיר לגבח דיליה רהיטו בת דהאי )דאיהי( דנאברתא
 פליג בגין שית איגון ול% בנין שית בין יהידאה בתדאיהי
 ירוהא לח ולית %יג לא ולח ומתנן ונבזבזן הולקיןלון
 יתיר ורהיטו בתיאובתא בה אשכח איהו דא % ועלכלום
 וקרא דא ליה םפיק לא בדג לה קרא דיליח ברחימוטכולא
 םפיק לא אסיוג בוום אם לה קרא דא ליה םפיק לא אהותלה
 הכטה המצא טאין והתכמה דכתיב בץטסיה ליה קרא דאליח
 אישי את קההך המעט לגבח אמרת עלאה עלמא דא ועלודאי
 ורהימו בשעשועא דא ו4 לגבך לך אתנחטך דיליה רחימודכל
 בכל הלילה. עמך ישכב לכן איהי אתיבת מח ברתא. לגביאמא
 כלחו דאתוון ציודא בח לאעלה דכורא לגבי דנוקבאתקונא אמי ב% שכיבח אלא ישכב. מח ישכב איהי שבועח לכןאתר
 רזא 4אה 4טא איהו דא י"ש כ"ב י"ש ישכב. איהוודא

 הוא ודא אהוון כ"ב לגבח דאתער טטידא נקודחדאורייתא
 יש אוחבי לחנחיל ה( )טשלי דכתיב דאתי עלמא י"שישכב.
 ודא אורייהא. דכל רזא אהוון. כ"ב כל דאעיל עלאה נקודחכ"ב
 חהוא עסך ישכב אלא כהיב לא יעקב עטך ישכב ישכגהוא

 דודאים דאיטן באתערו וכלא לגבך לאתעדא דאתחזיטמירא
 : ברחיםו כתיבוכלא

 קדיעהו. הפארת דא יעקב. ויבא בערב. השצח מן יעקבויבא
 בהנו אשי ביה דכתיב ברכאן כל דנקיט שדהנעשהוא

 ויצא כ"ד( )בהפשית דכתיב בערב אלא בערב או?אי בערבוד
 לגבי אבוי יצחק דאתער בזסנא ערב לפנות בקהקז לשוחיצהק
 שמת חאי שביק נערב מתטן יעקב דאסהלק כיון שאיהמאי

 יהיב נאז עילא. לגבי זטנא בואיוא פליק ואיחו אבויליצחק
 אלי ותשפר יחידא ברא לגבי 4חה אנאש לקראתו לאהותצא
 וערונין בהפנוקין לך ולרוואפן לך לברכח גדפאי החותחבואנ
 עילזאת דרוחא נייחא לך לטיחג וענוגא רעוא עידן הא4איו
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 דגקטא כיון דיצהק בתוקפא יתוקד לא עד וטדה ההואלגבי
 דסתיס הוא הוא בלילה עמה וישכב כדין גדפהא החותליעקב
 כתיב לא יעקב מחמן גפקי קדושין וכל ברכאן דכל תואמכלא
 לגבה זמין דיא 1:ד לגבה לאת;רא דאתחזי מאן הוא.אלא
 אלא אתמל' לא וברכאן קד'שאן אינון דגקיט מאן גדפהאתחוח

 כלא מתערי דודאים דא ועל עלאה עלמא דההוא טמיראמגקודה
 שמהן שוי קב"ה ראובן מאי ראובן עלאה דרזא כגווגאוכלא
 שמוח שמ אשר ח' מפעלות חזו לכו מו( )תהלים דכתיבבארעא

 . ע"כבארץ
 1ג1, לבנה מקל יעקב לוויקח

 לא עד לגו לגו סליק הוה דכיא דקוטרא קיטראתוספתא
 לאו אתר לאו אתר ההוא מותבא בית אתראשכח

 אבדון מכלא הוי אבדון אתאביד מכלא ותתא לעילאאשתכח
 ומות אבדון דיצחק דתוקפא מהתוכא דנפק סמא"לדכורא
 ח,( )משלי דכתיב זנונים אוטת קדמאה גחש דיליהנוקבא
 חוקפא שמעו ומות אבדון תרין ואלין מות יורדותרגליה

 אתאביד עלאה טמירא( )נ"א סחימא וסתרא רזא דמלכאדהורמנו
 בתר דאתמשך מאן )ס"א והרהורין מרעיונין אתאבידמכלא.
 דגבר מבוהי דא מן דא בהפוכא כולא מכלא אתאבידאלין
 וזכה תננא בהאי עייגין אתחשכו ולא דסליק כיעקבשלים

 עלאה טמירא ת"ח קדישא דמלכא חותמא באמתלאתקרבא
 נפק עלאה נקודה מהאי עלאה נקודה י, את נפק מניהמכלא(
 נפיק מהאי לכלא דאשקי עלאה אמא ה' ואפיק אמשיךכלא
 ולוז לח לבנה מקל דאיהו סטרין לכל דאחיד דשית רזא1,

 בה"א ואחידו נפקי אלין ביה דאתידן דרועין תריןוערמון
 הוו מכילן תליסר כדין חד ולמהוי כחד משכנא לתבראתתאה
 הה"ר כלהו גוונין ע4 וסליק גוונין על אתגליף 1ה11ראחד

 אתד וומו אחר ה' יד( )זכריה אקרי וכדין הלבןמחוטוף
 דשא בנאות וכתיב אחסר לא רועי ה, כ"ג( )תהליםוכדין

 1ג1': יוטובב נפשי ינהלני סנותות מי עלירביצני

 לח. לבנח מקל לעדביח לחולקיה לית בריר יעקב לוויקה
 סטרא דא ולוז דמים איהו טטרא לח ה11ר ג11ן דימינאסטרא

 אחיר וכלהו בדא דא כליל וערמון כוורדא טומקאדשמאלא
 דאע"ג הלבן מחשוף דכתיב בהו וסלקא בגווניה חווראימינא
 בכלא ואגליף ימינא לסמר תולקיה נמל סטרין לתריןדאחיר

 בכלא שלים שלים גבר אקרי כדין טקרא ובהאי טטראבהאי
 יעקב וום המקושרות חצאן יחם בכל והיה בהריה כתיבמה
 בגו אהמטר לבא לתכימי דטתרין סתרא וגו, המקלותאת

 אלין. על אלין עלאין דרגין אית קדיוטין עלאיןמשריין
 בטלכא מהקשרין פנימאין אינון לבר ואלין פנימאיןאלין

 אקרוז ואלין לקב"ח קדיוין בנין ביווראל ומהקשריןקרישמא
 בשעתא ותתא עילא מקש?רות דאינון כהיריין חמקושרות.חצאן

 דאטצעיתא. עמודא דלעילא עלאה זוהרא לגבי דלהוןדתיאובתא
 אעצר ברהטים דריוטא ת5לין מקלות אינון נמל שלימאיעקב

 חילין כל וזיווא טהורי בטלי ומהכא תפלין לדיוריודוכהא
 כיון לתתא ונטשקשרן לעילא דמתקשרן אינון שאיןומשריין
 הוו אינון כרין חמים ,טקתות רהיטין מגו נטליןדאינון
 אפרישו כך ובגין לכלא ולסיחב לתהא לנחהא ומבועיןמקורין

 דשארעממין. אחרנין לדרגין קדישין ע,אין דרגין ביןיעקב
 עדרים לבן צאן על וטהם ולא ~דו עדרים לו ויותכד"א
 ככטש עממין בשאר חולק ליח יחא דלא לגרמיח ליהאפריום
 הכי ועדבית לחולקיח לעילא דמחימנותא דרגי ליחדאפריש
 לון לאתקוטרא לחתא קדיוטין דמשריין דרגין לאפרשאאצטריך
 ברשימו רשימין וכלהו דמטרנוחא חיכלין באינוןבהדית
 עממי? וטאר כל בין לתתא רוטימין דיוראל כמת עלאהדמלכא
 בין לקב*ח לחולקית אינון רשימין עלאין דמשריין דרגיןאוף
 לתולקיה אינון יעקב בריר וע"ד עלאין ומשריין חילין שארכל

 קב"ח חכי אוף דמחימנותא )ברזא( לחולקא רשימיןועדביה
 עלאיך וכחטריין דעלמא. ומוטריין חילין ייאר מכל ליהבריר

 דשכינת* בנתירו דנורא דזהרא בשעהא מאלין אליןמתפרשאן
 מחתו* ומתעטפי אתכספן אחרנין דרגין אינון כלאתגליא
 דרגין4 )ם"א הקונין אינון וכל לגביח לקרבא יכלי ולאזהרא

 זהרא החוא דאתגליא באזעתא דילית תקונא דאינוןקדישין
 ואיתו לגבית ולאתק,טרא בחדיח לאהקרבא וסלקן חדאןמיד
 ליעקב והקשורים ללבן העטופים וחיה דא וסתרא אתתקןבהו

 מאינון לחולקיח קדיוין דרגין ולאתפרשא לברראואצטריך
 בוכרא )ם"א קדישא יעקב אצטריך ובכלא עמין דשארדרגין
 באוריית* אכתיב חוא בריך קודשא דא ועל לאתקרבא(לקב"ה

 אלין מלין סתרי בגו דיליחמהימנותא
 תוקפי מתניתיו אלהים מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלךויעקב

 ממנא דמלתטא דהרבא ושננא מלעילא זקיפיןדהורמנ'
 סומקא תרבא חוא מלהטא חרבא חהוא ומשריין תילין כלל

 דתליא חרבא חהוא דם. מלאח להי תרב לד( )ישעיחדכתיב
 גוברין חוא נויין חוא טונין לכמה דמהפכי אינון הפוכאבית

 מסטרא דרגין לכטח אתרנין גוונין מתפרשן סגיאיןבטפרין
 קריוין בקשורא ביחודא דכאזיחדי אינון נפקי דהיידאילנא
 בהו אההקין דאלחים י8מיח ההטמים מ5ל תדיר אשתאבןאלין
 טרגליטיך כלהו דכרסייא. טמכין אתעבידו דעלמא סטריןבארבע
 אינון דא שטא מגו לעלמא מתפרשין לא וטמכיןוייפין
 נפקו כלחו דא בשוסא ומתקמטרן לתולקיה דבריר דיעקבקיורין
 ליה. אקיפו טטרין לארבע לאורחיח למיזל נפק כד יעקבבדיל
 מאילנא אתרגיש קלח ב,צעח ליח. נמרו דעלמא זוייןלארבע
 ראם כאשר יעקב ויאסו וכדין דלתתא. אילנא למיטרלעילא
 אמר מחנים חהוא הטקום שום ויקרא כרין זה. אלהיםמחנה

 אל8 למיזל בעי דלא דיעקב שלמותיה חזי תא יתודחרבי
 בגין אלא לא אנאוי אהרא זמגא תימא ואי דלבןברוותיה
 בארעא שבמין הריטר וישהלימו ליה ישבוק דלא יעקבדדחיל
 דאת כמח ברה דבנימין שעהא דממא דהמא כיון דא ועלאחרא
 אהקור בנימין דאתיליד רכיון לו אשר ו% חוא ויברהאטר

 ברוחא ידע חות ויעקב בהו ביתא ובטל שבטין בכלחווכינתא
 בהו ההקוטר דשכינהא שב8ין תריסר ישוהלימו דכדדהכמתא
 ~טא אוליפגא חכי הזי ותא ביהא. ג8לא ואיהי תמותורהל
 %א אלא למוטה ליח דאההזי כטח ליעקכ ליח אחחזיתהאה
 וכדין בהו לאחגהטרא בביהא שגוין י"ב דהוו עדיכילת

 עקרא וזצה שב8ין בטלהו ביהא איהי וגשלת רחלאתדהיית
 יעקכ אנחר חכיוג עקרח מושיבי קיג( )רטולים וכדיןדכיהטג



ושהר בראשיתיהיקהשלמת3נ
 יימוד %עילא עלסא וודאי שבטין י"ב דישהליטו זטנא טטאהא
 אי קטיוג אתדהייא דא וטסכנתא בהו לאתקשרא %יתאליה

 דא בארעא אלא עוד ולא לשטין טכאן אפוק לא הכאתטות
 כאשר וימי ל'( )בראשית כך בגין ביהא לאשלטא אהחזילא

 שטעון רבי שטע ונבטין ישתליטו לא עד יוסף את רחלילדח
 י"י %ג ש סליק ודא שפיר ימוהת דרבי טלוי כל ודאיאמר
 דרתל זטנא % אלא טיד לאורחימ לימ אזיל לא אטאיתיטא
 יבניטין זטנא דטטא כין הטן אמעכב טבניטין טתעבראלא
 יעקב ואתהבר מטן. יתעכב דלא בגין רשותא בעא ולאעיק

 ראצפריך: באהר שבטיןב%חו

 הנעלםמררש
 הנעלם מדרשתטצית

 שטן פובים ושטניך לרימ א'( )שיר קרא בהאי פתחירבנו
 בושעתא איניש דבר נ,טמתא חאי מ"ר וגו' שטךתורך

 חטרן שאמ זיחרא בחחוא וק"מא לרקיעא טארעאדסלקא
 יומאי בן שסעון רבי אטר ת*ש לה טבקר מוא בריךקודשא

 התזיא יקרא שכינתא באתר דקייסא כיון דצדיקיא נשסתא%
 ובקרו זילו לון ואטר לאכהתא קרי מוא בריך קורשילטיתכ
 ואינון שטי טן שלמא לימ ואקדיטו דאתא צדיקאל%ניא
 לטיזל לאבא אהחזי לא עלטא טאויאטרין
 ולטחזי לטימטי אהחזי ברא לבראגלטיחטי
 לך דחעמ אנה ליה ואטר ליעקב קרי ומוא לאבוי.ולמתבע
 דאהא צדיקא דפלניא פני )אולפנימ( וקביל זיל דבניןצערא
 יעקכ פניך טבקשי כד( )המיים הה*ד עטך. איזיל ואנאחכא
 בכל עטומ אזיל הקב*ח טבקשי אלא נאטר לא מבקשסלה.
 ו8כינתא אספקלריאח יקר נו8טתא ווטי וכר וירחא. ירהאריש

 ברכי קר( )תהלים חח*ד קב*ה. קטי ופגדת טכהכתדמאריח
 שימי. קאים מוא בריך קודשא עקיבא ף א0י וט,.83שי

 עד הפרשח % וט, מאד טלמ אלאי % וא0י פתהוניטתא
 דא ולא עקיבא א*ר ועוד 131,. מפאיס יהטו דקאסיסיומא
 אסר אזיל. וקכ*מ ו3ף. קרבי ו% % ח8 אי ט2י ש)ש ושי דין שפ משהי ט8 ש לימ כהמכחה אלאבלהודוי

 דשטעין ובגין קב*ה. אזיל שעתא בתחיא זכאי בן יוחגןרבן
 יעקב טן יע:עין לגכימ אזיל רקכ.מ ויצתק אברחםאחבהא
 שיימ. קייטין ואינון שלם ולאקדטשן,ליה עסועןלטיזל
 חדין יום מוא אים של פטירתו בשעת ימודה יבי אטרתניא

 טן אדם נפפר ולא הגוף טן טהפרדה ואן3שומהחגדול
 ל3( )שומות דכתיב הוא דהמש הוטכיטג את שרואה עדמעולם

 דה8רמ מלאכי שלשאן השכינח עם ובאין ומי חאדם ירזגי לאכי
 ומוא שועשח טה טומטיו המבקריס וחם צדיק של 3שכחזולקכל
 הנוף טן יוצאת כך רואה שוגשטה וכיון בפיו שישטודה
 פ % ש  שטתודה עד שם ועוסדת הבליעה בית פהחעד

 בטעשיה שטחה מיא חצדיק נשטת ואז בעוה*ז עטה גוףועש
 סתאוה צדיק של 3שמתא יצתק א*ר חיגא אריטג שושמחמ

 בעולם לוש?ע4ג כיי הבל שהוא מזמ חעולם טן השמואימתי

 :חבא
 שמחה לצאת רוצח חצדיק שגשטת בשעח ימודה רביאמר

 רב' שר עוד שמי לקש כדי במיהחו בטומוהצדיק
 אינו ברינו שטע"נין שרואח כיון צדיק של דרכו כךיחודח
 צורו. לפי ודמו %בו )ש( ולהקריב ולהתפלל לשובכעזאחר

 טסגו: חדין בעלי שטסתלקיןעד
 של טזיומ 3יזונת שיגשמח כיון סיטון ביבי ימודה רביאמר

 הנקרא הטלאך לאותו אוטר מוא בריך קודשאמעלה
 שא3י לטועד לההיומו עמיד ששגי %ו3י ל3ו4 ובשר לךדוטאח
 בלומי אחרי טשיב ומוא %וא. לעמיד הצדיקים אתאהימ
 בשרי וא% באדמח  וו8כנתי בעפר שומי אחרי קדנדג לימיהח
 ס4% מי%א לנשטה אטר קב*מ חדושג לי החימ עפר וגושרטה
 אותו אליך אשוב ממתיס אמ לחתיומ א%י מידוע לטועדדבר.
 קדושים. טלאכים להיומכם כבהששונת סחודש קרוש שחואחגוף
 ימי קד( )ההלים הה.ד בחם לשוטומ לפני עהיד מיוםואומו

 : בטעשיו % ישמח לעולם %כבוד
 טיום מוא ברוך הקדוש לפני ו8טהה מיהה לא ימודה רביאמר

 הצדיקים עם לשטומ שעהיד ווטחח כאוהח העולסשגברא
 כ*ח( )שם ואוטר באצבע טראח ואהד אהד ו% %אלעתיד
 נגילה לו קוינו % זמ ויושיענו לו קוינו זמ אלחינוחגח

 עשה 3אות כי % זטרו י*ב( )שם וכתיב בישועתוונשטהח
 יקר לחמוא לטיסק דזכי צדיק וחאי חארץ ב% זאתטודעת
 וצדיק צדיק לכל וכן יקריוג בכרסי טהפתח דיושימלאה

 קדישא נשטתא לחהיא לאבטמא להתא כו"ומ לעילאדיוקנימ
 ירח שומש 3( )חבקוק דכתיב מאי יומנן יבי דאטרומיינו
 שש קרישא באדרא דקיימין ונשטתא 3ופא דזחרן זבולמעטד

 טזונא אימי דיוק4א וההיא באועא קאים יחומ %יוקמ%עי4
 ראשמאר גרמא בחאי לאמלבש עתידח וממיא 3שמהשגוהנאת
 מוא ודא לברא. פי3ימ ופפל מנימ נחועבר וארעאנארעא.

 ב% אחא דלעילא חחיא דיוקנא קייטא וכד קרוושדגדאחקרי
 סו( )ישעימ דכתיב מוא. בריך קדישא טלכא קטי לפדאייהא
 אשב לטועד ואטר לימ טבשר ומוא בהדשו. חדש טדיומימ

 טיתיא: לזאשיא דעמיד זטן לושןואאליך
 טאי דארעא טפקורא כספא דאפיש אוטנא חאי ואו4ר פוטזדע

 כל מנימ דנפיק עד דליק סנור לימ סעייל בהדטיהאעבר
 %הר שלימישג כספא לא אכל כספא אשתארמ וחא רארעאזוחטיו

 ספייפי. מנימ וטפיק כבקדסיהא בנורא לימ סעייל ענידמאי
 כספא מוא וכדין וטי. סכהף סי3ים הנו כאח( )י"8ליכד*א

 ההות 3ופא האי טעייל הקכ*ח כך %אערבוביא.שליטתא
 ואשעיאר בישא זוחט"ז % טגימ ונפיק כולימ דמהרקב עדארעא
 לא 3ופא מוא כען ועד טניג 3ופא ואהבגי רו4 הרוודחהוא
 יום ומימ יד( )זברימ דכתיב רבא יוטא חהוא לבתרשלים.
 בעפרא כלחו טי%"פרן לילת. ולא יוט לא ל41 יודע מואאחד

 חה"ד הוא בריך דקוזקח והקיפו דהילו קדט טןכבקדטיהא
 ה, פזד טש3י עפר ובטחלומ צורים בטערות ובאו בי()ישעימ

 רקונ תרווד חחוא וטהעכ5 נשפתייהו ואיק וגוי. גאוטוטהדר
 כנהורא דילימ טערא( )נ*א המן ושאשצי 3ושאואואתאר
 והמשכילים י*ב( )דגיאל דבהיב דרקיק"ג וכזהראדשמשא
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 בלא עליסא גופא שלים גספא וכדין וגו הרהיע כיהריזהירו
 הקב"ה ירסי דנהיר גופא יעקב ף דאסר אחרניהאערבוביא
 )שם וכתיב מלך אורות מל כי כאו( )ישעיה דכהיבסיעילא
 קדישין יתקרון וכדין וגו. מלמלה מטלפלך ח' הנחכ"ב(
 דאתקרי הוא ודא לו יאסר קדוש ד( )שם דכהיבעלאין
 עוד יטעמון דלא בהרייתא חוא ודא דבתרייהא המתיםההיית

 : דמותאמעמא
 היתח לא בריותיו עם הקב*ה שישטה היום אסר אבארבי

 הניוחרים וחידיקים העולם שנברא מיום כסוהחשמחה
 והיה ד( )ישעיה דכתיב לעפרם עוד ישובו לאבירושלים
 ובירושלם בציון הנותר וגו, בירועלם והנותר בציוןהנשאר
 אינון % אלא אינון זעירין כן אם אהא רבי אמרדייקא

 וכציון כירועלם דילהון דינא דישראל קדישא בארעאדאשתארו
 סכהטמע היא ירויטלם בכלל ייטראל ארץ דכל טלמד דברלכל

 יהודה ף בכ% הכל הארץ אל תבאו וכי י"פ( )ויקראדכתיב
 חקב"ה שעתיד מתים לו אמר הזקיה לרבי וט% אלעזרבו'

 וייתון תמן דאתקברו באתר גשסתחון יהיב לא למהלחהיוהם
 ירועלם לבנות הקב"ה ניטבע לו אסר דישראל בארעאלאהייא
 להדש הקב"ה עתיד ירסיה רבי דאסר לעולמים החרסושלא
 עלא בגין טלסעלה בנויה ולהורידח ירושלם ולבנותעולסו
 יהרס שלא וניטבע ישראל כנסת עוד הגלה שלא ונשבעההרס
 עזובה עוד לך יאסר לא ס"ב( )ישעיה שנאסר ירושלםבנין

 לא לא סוצא שאתח סקום וב% שמסה עוד יאסר לאולארצך
 למבול המים עוד יהיח ולא פ( )בראשית וטץ"ד שבוק~גהיא
 אשר נ"ד( )ישעיה וכתיב חטבול ססי עוד בור % יכרתולא

 אעוח לאו וסן שבועה לא שלא סכאן נח טי מעבור3שבעתי
 כנ*י הגלה שלא קיום עולמו לקיים הקב"ה ועתיד הןיטומע
 בסקום אלא נא1טתן סקבלין אין לפיכך בהמ"ש יהרסולא
 בירושלם והנותר בציון חנשאר דכתיב הוא ודא לעולסים.קיים

 : וגו, לו יאסרקדוש
 ארבע בקרית שרח ותמת דכתיב טאי רב אטר יהודח רבאמר

 ברא יוחנן רבי אסר יצחק רבי בנען בארץ חברוןחיא
 הנחלקים דברים ארבעה בו והכ3ים לאדם הוא בריךקור*א
 כשיוצא ליסודו אחד % לדטזפרוט הולקים עאזם בגוףחגחלקים אסי יצחק רבי בגוף המהוברים יהודח רבי אטרבגוף
 לתייו בטף חצאהוברים אמר יהודה רב' הזה. חעולם סןחחדם
 ימודות הארבע אלו ארבע בקרית שרח ותנאז דכתיב מקראכהטטע
 בעולם כנען בארץ בחייו בגופו טהוברים שחיו תברוןחיא

 : סועמ בזסן אדם חבוהרהזה
 יכאב ~יו בשרו אך י*ד( )איוב דכתיב הוא חדאייו וטת14כלת לטפו פוקדה אדם של נפשו הימים יטבעת כלתנו

 ועולה זוכה שחנשמה בששת יצתש רבי אמו תאבל עליוונפשו
 הוא דחקש טהטכבו על וינוה בילום שוכב הגוף סקלהחלמקום
 הולך טשכבוהם על ינוהו שלום יבא נ*ז( )י,4עיחדכהיב
 3כחה הולך הנו8טח יצחק רבי אטר טשת21 הולך טאינבחה
 סהאי יהודח רבי אחר טשסע מאי לוג הגנוז העדןלמקום
 רחויה והיא זוכה שאיגת ובשעח בה*א גתיב נבחהטשטע.
 ולקכר לגוף יום בבל וטבקרמ נחשומנ1ת הולכת עונשוהלקבל

 בעלסא לבר אזלח ענשא לק%א דאתהזיא נשטתא האי יוסיא"ר
 ף אסר ובעלמא קברי בבתי ירחי תרימר לאתרה להומפקדת

 עדנח למקום לעלות ראויה כשהנשמה זריקא רבי אטרבא
 לסקום עולה ואח"כ טשם שיוצאת הקדוש חגוף על סגינהקודם

 :מעלתח
 יוצאת קול בת העולם סן הצדיק שיצא קודם פנחס ףאמר

 מקום הכינו עדן בגן הצריקים אותם על יוםבכל

 לו וסקרימים בו יטטתים כולם כן ועל לכאן שיבאלפלוני
 פוגעת וטחנשמה כיון הזי תא פזי בן יוסי רבי אסרשלום
 שיש חמסונה הטלאך לאותו פוגעת כך לאהר והדוןבהם
 סכריז והוא שסו ודוסה קברי בתי על ססונה מלאךדתנן

 וסיד ביניחם ליכנס חעתידים הצדיקים על יום בכלביניהם
 יימא רבי אסר ובסנוהה. בהשקפ הגוף לשכך כדי בופוגעת
 בידו והופקדו עפר שוכני על ססוגה דומה הנקרא חטלאךזה
 והוא בעפר השוכנים ההסידים והבורות הצדיקים פנקסיכל

 לבא לעתיד אלעזר רבי אסר ותאנא בהשבון לחוציאםעתיד
 על הנ*טונח לטלאך יקרא הטתים לההיות הקב"הכשיפקוד
 הידיקים המתים % מנין ססנו ויתבע שסו ודוטההקברות

 סוציאם והוא שטו על וששחרגו הצדק גרי ואוהםוהחסידים
 ס( )ישעיח דכתיב הוא הדא בחשבון עצ%ם כסובחשבון
 רבי אטר ותאנא נעדר לא איש וגו, צבאם בסספרהסוציא
 זה סלאך של בידו נתונות הרשעים נפשות יעקב ברבישסואל
 בידו שנממרות וכיון שום. ולדון בגיהנם לחכניסם דומהוחטסו
 שצתיירא דוד יראת וזהו לגיהטנ שיכנסו עד הוזרות אינןשוב

 לי עזרוטז ה' לולי צד( )תחלים שצאסר עון אותוכשעשה
 לו %18ת הנומה ייםא רבי אמר 3פשי דומה שכנהכסעמ
 דאטר בחשבונם. חצדיקים גופות שאר עם גוף אותולהכנים

 קברי. בבתי עאלין דדומה ידוי דעל אהגזר הכי נהסןרב
 ע*רא. דיירי על ממונה והוא לון לאפקא זסין פתקאובתושבן

 עתיד מטש חגוף ואותו ממש הנשמה אוהח אחא רביאמר
 שלסים יהיו שניהם אבל לבא לעתיד בקיוסו לחעסידוווקב*ה

 : הזה בעולם חשיגו עלא טח להשיג חדעתבתשלום
 עתיד במהגיו חמופר קסת אשר אהד סלאך אבא רבי אסרתנ'א

 חגדול דהטר כן ולאחר מצחו. על ואחד אהד %לחרשים
 הגיא עוד נשמח. לקבל ולהעסידו ואחד אחד % לתקןחולך
 חאדון טרבו  עבד נער שחוא הטנים שר ספמרון יוהנן ףאטר

 מאותו לח להט8יק יום בכל הנומח על ממונח עליוחמושל
 קברי בבהי פהקא הושבן לסיסב עתיד והוא שנצטוההאור
 חמיר לט*בד זמין והוא טאריה קסי ליה ולאחזאח דומהטן

 בשליסותא לון ולקיימא לגופייא להקנא ארעא תחות גרמאההוא
 מטטרון זה נחוראי רבי ואסר לאתרה לח ישרר דקב"הבזמנא
 ברבי יהודה א"ר קברי בבתי לגוף ליפות עתיד איהודקאמרן
 קוד*א מקום של ביליהותו חולך שזה בשעה לבלנו כךשלום
 טשמו. אחת באות סקלח ול צבאותיו % מניע חואבריך

 הכל שחוא לחורות בה4מו אותיות  עאץים על אטר יצהקרבי

 : בלהי ןאחרואי
 נשמהא ליה אוטי דא קיימא שבועה חזי תא הונא רבאטר

 לבני אה8ח תקה לא זה בשליחות הולך ואההשחואיל
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 בגוף זר בגוף אהר בגוף ליכנם לבנייני גוף הקח שלאכלוטר
 טטש בההוא שלי שהוא טטש בההוא אלא לי. ראוישאינו
 היה ולא חעולם באותו עטי עשצטער הגוף אותו מבנושיצאתי

 לי תקת טטש הגוף אותו קונו יראת טפני בו וכסוף הנאהלו
 הקב"ה: שטהת עם חצדיקים שטהת בהאי עטולהיות
 דחא בתורדנ ונהגו שנשאו אותם קברי בבתי הנקדטיםהניא

 אי הוא תהילה ליה דשאלו טאי לקבר אדם כשנכנםתנן
 עתך אטונת והיה ל"ג( )ישעיה דכתיב לתורה. עתיםקבע
 לעת אבא רבי אטר בתחלה להקיטם דין אינו וכשיצאוגו,
 טתייא. לקייטא הזטן אז השבת ערב שהוא הישי יום זהוערב
 אלף והוא עלטא הוי שנין אלפי שיתא דתנן משטעמאי
 אמר הכל סיום זטן ערב לעת והיינו הכל סיום ,חזזואדחטשי

 ושם ישראל בארץ עומד הגוף אותו שעה באותה אבארבי
 לארץ הגוף טוליך טי יוחנן רבי אטר נשטתו בונכנסת
 תהת מחילות עווטה הוא בריך קודשא זירא רבי אטריוטראל
 דכתיב חוא הדא יוטראל. לארץ והולכים מתגלגלים והםהארץ
 טוליך גבריא"ל יצחק רבי אמר תפיל רפאים וארץ כו()שם
 קיוטו על נבנח וטהגוף כיון אבהו רבי אטר ישראל לארץאוהם

 אליו טטהנת הנוטטח ישראל לאךץ נשטתו לקבל אותוומביאין
 : לקראתוויוצאת

 ואלו חעולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה יהודח ףאסר
 כסאך נכון צג( )תהלים שנאטר חבבוד כסא וכו,הן

 טראשון טרום כבוד כסא יז( )ירטיה וכתיב אחח טעולםמאז
 חפחורח הנשטח את הקב"ה ונמל לכל. הנקדם ראש היהשהוא
 עליך ראשך דכתיב הוא הדא לגוף טאירח להיות כבודטכסא
 כארגטן ראשך ו%ת הכל על ראש וטהוא הכבוד כסא זהוככרמל

 חגוף זהו ברחפים אסור טלך טטנו הנטלת הנשטה היאזו
 כטלא אלא טטנו נשאר ולא בעפר וכלה בקבר אסורשהוא
 הגוף אה הקב"ה וכש5וקד הגוף כל יבנח ומכשו רקבהרווד
 וארץ כו( )ישעיה דכתיב לחוץ אותו שהפליפ לארץ יאטרהוא

 חה*ד תהלה חיים הם שבארץ המתים יוחנן א"ר תפילרשאים
 הקיצו לארץ שבחוץ אלו יקוטון נבלתי )שם(. טתיךיהיו
 יוחנן רבי דאטר שבמדבר המתים אלו עפר שוכניורנגנו
 ,8עתיד כשם עולם באי לכל להראות לארץ בחוץ מושח טתלטח

 שהם לדורו להחיות עתיד כך לסהשה לחהיות הוא ברוךהקדוש
 נעוריך חסד לך זכרתי ב'( )ירטיה נאטר ועליחם חהורחקבלו
 אחר דבר זרועה לא בארץ במדבר אהרי לכהך כלולותיךאהבת
 לארץ בחוצח והמתים האבות. הם אלו עפד שוכני ורננוהקיצו
 יקבלו ושם ישראל ארץ עד הארץ חחת וטהנלגלים גופםיבנח

 לכן לז( )יהזקאל דכתיב הוא הדא לארץ בחוצה ולאנווטהם
 והקייתי יכם קברו את 5ותח אנכי הצה אליהם ואטרתהנבא
 מה ישדאל. אדטת אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכםאתכם

 וחייהם: בכם רוהי ונתתי אחריוכתיב
 לבא לעתיד הצדיקים לגוף ליפות חקכ"ה עתיד *נחם רביאמר

 )יושעיה ומנזה עדן לגן כומנכנס הראשון אדם שלכיופי
 חנשכאץ לוי רבי אמד רוה. כגן והיית וגו, המיד ה, ונחךנח(

 וכשהכנס בו ומתלבשת מעלח של באוד ניזונת במעלהחבעודה
 יאיר דגוף ואזי תכנם. ממש חאור בחותו לבא לעהידלגוף

 כזוהר י~הירו והכהמכילים יב( )דניאל הח"ד הרקיעכזוהר
 יא( )ישעית שנאמר שלימה דעה אדם בני וישיגוהרקיע
 ומ ונחך דכתיב טטה הא טנ"ל ה, את דעח הארץ שאהכי

 ועצמותיך טעלה של אור זה נפשך בצחצחות והשביעהמיד
 לא אוטר טים וכטוצא רוה כגן והיית הגוף פקידה זהיחליץ
 וטהנשמה הבריות ידעו ואזי יה. הבורא דעת זהו טימויכזבו
 קבלה שהיא התענוגים נשטת חהיים נשמת ושהיא בתםהנכנסת
 ואוטרים בה תמהים והכל לגוף וטעדנות מלטעלהתענוגים
 הנשטה היא זו בתענוגים אהבח נעטת וטח יפית טה ז,()שיר
 ברחמים. אסור טלך דכתיב הוא שכך חזי תא יתודח א"רלע*ל.

 נעטה. וטח יפית טה בתריהוכתיב
 טאותם וצדיק צדיק כל לך אין טניוטי בר שלום ףאמר

 וכסופין עולטות מאתים לו שאין בתורחחעוסקים
 פריו את לנופרים וטאתים ח( )שיר הה"ד חהורחבשביל
 קדושת על נהרגו כאילו יום ב% עצטם שטוסרים עלוטאתים

 לבבך בכל אלחיך וה את ואתבת דכתיב פסוקא. בחאישטו
 פסוקא בהאי לבו הטכוין כל ותאנא טאדך ובכל נפשךובכל
 כאילו הכתוב עליו טעלה שטו קדושת על נפשו לטסורכדי
 כל הורגנו עליך כי מד( )תהלים הה"ד עליו יום בכלנחרג
 ארבע נוחל פסוקא בהאי נפשו חטוסר כל נחטן רב אטרתיום
 טאתים תנן והא יוסף רב אטר הבא לעולם עולטותמאות
 ב% עצטו שמסר על וטאתים ההורח על מאתים נחטן רבאמר

 : וטטו קדושת עליום
 הגן על מנפף עדן יום בכל בעשה פעטים בארבעה השתנו

 ראשיט לארבעה הטתהלק גדול נהר חמפות טאוהםויוצא
 אילני שבעים וטשם יום בכל טנמף פ5ות וארבעיםושסגה
 טהכא אטר הנחום ף ה, עצי ישבעו קד( )ת%ים וחץ"דחגן
 ועדן עדן זהו עליה היא זו אי טעליותיו הרים משקח)ום(
 יוסי ף הוא טערבות למעלח אטר יהורח ף הוא. מקוםבאיזה
 ושלום ברכה פובים חיים גנזי שם תנן דהא הוא בערבותאטר

 מכוון למפה עדן הוא העליון והגנוז צדיקים שלונימתן
 נשמתן כל ת"ך : יום בכל שבע טטנו ונו% בארץ גןכנגדו
 יעשא מעדן שיורד טטח וטה הן בעדן לסקיה צדיקיםשל

 על וכסופיו סהנאותיו ונהנין בו לעומדים בעולם.החכטה
 ליכנם זוכה ,מהנשמה כיון יצחק רבי אטר וכמה כטהאחת
 עמה הולך הגדול השד טיכא"ל טעלה. ,טל ירושליםבוחערי
 עליה ושואלים בו תמתים דהשרת שאכי שלום להומקדים
 העליונים בין עולח זאת מי חטיבד טן עולה זאת טי ג,()שיר
 להבל אדם קמד( )תהלים דכתיב להבל וידוטה חהרבטדיוף
 אהת תטתי יונתי היא אחת ו( )שיר ואומר משיב הואדמה.
 כסא היא זו לאטח וגו, לאפה היא אהת היא. טיוחדההיא

 בנות ראוה ממטג שנגזרח לה ויררח ~שמה אם ,מהיאחבבוד
 חנקראות והן לטעלה בסקיתן ,מהן הנוטטות יפאר אלוויאשרוה

 טלכות בואך שלום ואומרות לח כהאבחות ידושליםבנות
 ופלגשים טלכוה. שחם האבות אלו שכות ויהילוה.%1גשים

 שנכנטה עד אוחח ומקלסות כמ8בחות כולם חצדק גיריהן
 חיטים. אריכות ומהקיימת במעלתה חנשמה ואזילמעלה.
 לשתיר ת"ר וגו,. רית נחנו חייי"ים י( )שיי פהה יצחשרבי
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 שלא מעפרמ אותם וינער המתים את טחיה הקב*הלבא
 דבר ממש מעפר שנבראו בתחלה ויהיו כמות עפר בניןיהיו
 אלהים ה, וייצר ב( )בראשית דכתיב הוא חדא מתקייםשאינו
 מאותו מעפר יתנערו יעה ובאותה האדמה מן עפר האדטאת

 הוא הדא קיומא להם להיות מקויים בבנין ויעמדוהבנין
 יתקיימו ירשולם שבי קומי מעפר התנערי נב( )יעשיהדכתיב
 באותק ישראל בארץ נשמתם ויקבלו לארץ מתחת ויעלובקיומא

 הוא הדא עליהם עדן שבגן ריהין מיני כל קב"ה ישיבשעה
 תקרי אל יצהק רבי אמר ריה נתנו הדודאים ז( )שירדכתיב

 ורעיט דודים שהם והנשמח הגוף זהו הדודים אלאהדודאיט
 מולידיט הדודאים טה ממש דודאים אמר גתמן רב זה עםזה

 ריה נתנו ומאי בעולם אהבח מולידים הם אף בעולםאהבה
 פתהי אלו פתחינו ועל לבוראם. ולהכיר לדעת מעשיהםכשרון
 אלו מגדים כל לפגרים נשמות להוריד פתוהים שהםשמיט

 כמה מהיום נשמתם שיצאו אותם ישנים גם חדשיטהנשמוה.
 בכשרון וזכו מועפים מימים נשמתם שיצאו ואוהםשנים.

 להכנם אהת בבת לירד עתידים כולם בעוה"ב להכנפמעשיהם
 המוכניט בגופות להכנס אהת בבת לירד עתידיט כולטבעוה"ב

 .להט
 בכל הולכים השרת טלאכי של כתות שלש ר"י אמרהאנא

 ובמאן מעלתה מקום עד לנשמה ללוות שבת ובכלהדש
 עומדיט ופהט הגופות הן אלו אר"י מגדים כל פתחינו עלנוקיט
 והוא דחשבנא פתקא נותן ודומה נשמתן לקבל קברותבסחדף
 שנקברו אותם ישנים גם הדשים עולם של רבונו ואומרסכריז
 למיפק לך צפנחי כולט מועט מזמן שצקברו ואותק ימיטסכמח

 בהושבנאלהו
 עט זמן באותו לשמוה הקב"ה עתיד רב אמר יהודה רבאמר

 שטחה באוהען ישטחו והכל עמהם שכינתו להשרותהצריקיט
 הצדיקיט ישיגו זמן ובאותו במעשיו ה' ישמה קד( ),יםהה"ד
 הוא בריך קודשא דיהדי ביו~א יופי רבי דאמר שליטהדעת

 יסגי וכדין בלבהון ליה למנדע צדיקיא אינון זמיניןבעובדוי
 )ישעי' דכתיב הוא הדא בעינא ליה הזי כאילו בלבהוןסכלתנו
 הנשטח ושמחת וגו' זה אלהינו חגח חהוא ביום ואמרכה(
 את וישיגו וידעו קיימיט וציהט שיהיו % טכולט יתרבגוף
 לעתיד לצדיקים הגנוז הטוב וזהו השכינח. טזיו ויהנובוואם

 :לבא
 לעשות הקב*ה דעתיד דתנינן חא הייא לרבי יהודח ר'אטר

 כיון א"ל חיא מאי לבא לעתיד ~דיקיםסעודח
 אלעזו דא"ר %באי אתישבא אלעזר דבי דאסר האו,ימעית
 ויתזו כד( )שמות דכתיב כחאי לבא לעתיד חצדיקיםפעודה
 רבי ואסר ניזונין דהנן הוא ודא וישתו. ויאנלו חאלחיםאת

 ניזונין. מנינן אהרא ובאתר נהנין הנינן הד באתראלעזד
 זכו איא הצדיקים אבוי אטר חכי אלא להאי האי ביןטאי
 חצדיקים א% כך כל ישיגו שלא זיו סאותו נחנין כך%

 ושאויח אכילה ואין שליט1נ ח*גה שישיגו עד נזוניןשהכו
 טסשח. חא לן וסנא והאכילה. ח0עודח היא ויעא זו.איא

 לילה וארבעים יום ארבעים 11 עם שם ויהי לד( )אוטותוכתיב
 אהרת כאפעודח נזון וחיה סשני וחויב לא וטים אכל לאלהם

 לעתיד צדיקים של טעודתן גוונא וכחאי מעלה של זיומאותו
 לשמות לבא לעתיד הצדיקים פעודת יהודח רבי אטרלבא.

 הונא רב וישטחו ענויט ישמעו לד( )תהלים הה"דבשמחתו
 אמר ירננו לעולם בך הוטי כל וישמהו ה,( )שם מהכאאסר
 יוסי רבי אמר ותאנא לבא לעתיד איתא והאי האי יצחקרבי
 עת'קים דברים אלו בראשית 'מ' כהטשת בענב'1 המשומר"ן
 לצריקיט להתגלות ועת'ד'ט העולט שנברא מ'וט לאדם נגלושלא
 אמר היא דא ודא' והאכילה השת'ה היא וזו לבאלעת'ד
 דכת'ב השור וטהו לויתן טהו א"כ שלום ברב' 'הודהרב'

 כת'ב והא 'ופ' רב' אמר לו 'שאו הריט בול כ' מ()איוב
 והחזקה וחגדולה הקואק בהרבו ומ 'פקוד ההיא בעת כז()'שעיה

 התנין את והרג עקלתון נהש לויתן ועל בריה נהש לו'תןעל
 מלכוותא % רמז דקא הוא רמז שא תלחא הכא חא ביטאשר
 היא. כך ודאי דבנן דאמרו מה על למימר לית תגתום רב'אמר
 האי ושאילנא 'הושע דרב' קמיה הוינא אנא 'צהק רב'אמר
 לא הוא כך א' לבא לעת'ד דצד'קיא סעודתא חא' אמרנאמלח.

 לעת'ד הצד'קים טעודת אלעזר רב' אמר דחא בלבא'את"שבא
 ויאכלו האלהיט את ויהזו כד( )שמות דכת'ב גוונא כחא'לבא

 : הוא וכך אלעזר רב' קאמר שפיר 'הושע רב' אמרוישתו
 לאהיא בריך קודשא דזמין שעתא בההיא יופי יביאמר

 קייפ וגזר להוי בארבעיט עקתין דכל פופא והאמתיא
 ישראל של הליכתם פוף יופיף לא יכנו ארבעיט כח()דברים
 טמתנת הגוף תחיית קודם שנח ארבעיט הארבעים בשנתבמדבר

 מעפרא. הגוסות יקומון הארבעיט בשנח ישראל בארץ הנשטחלו
 הארו על הגשט ויהי ז( )בראשית הה"ד הגשט נכלאבארבעיט
 זמן נה ויפתח יום ארבעיט טקץ ויהי וכתיב יוטארבעיט
 שהסתינת הארבעיט ב,1נת לגוף הנשסה ההזרת היובל דהואימא ישוב אתי ובהכהטיט הוא הארבעיט בשנת ישואל שלגאולתם

 שנת ארבעים שמעון ר, אמר בטהניתין דהנן ישראל בארץלו
 באיזת ישראל בארץ לגוף הנשטה מטהנת הגוף קיוםקודם

 : המקדש בביתטקוט
 וחהככאה. דמט% הגחגת באדם יש הנחגות שלש יהודח יבאמר

 שחיא התאוה והנהגת הקדושה הנשטח כח היאוזו
 הם4הגת וההנהגח התאוה כח וזהו רעוה. תאות בכלטהאוה
 דוסי רב אטר הגוף נפש נקראת והיא חגוף. וטהזקת אדטלבני
 יצר אין לעולם וראה בא יהודח רבי אמר המהזיק כחזהו
 היא הנאזאוה 3פש דאטרן אלין כהות ב, באלו אלא שולפהרע

 וטשהה ד14שית את סעורדת והיא לעולט הרע יצד אהדהרוד8ת
 פ4ו ש שוככ וכשאדם הרע ביצד לחדבק הגוף עםאוהח

 בו וטחרהרת חרע ליצר הסעוררת היא הטתאוה פש%י"
 הסחשנח אוהח חאדם %ב שטביא ער רע תרהור בכל דבקוהוא
 שחאת ער לעשוהח נבסר ולא %בו יש ועריין בו. ודכקההרעח
 הוא ואז הרע ביצר להדבק ככאשחלה הגוף לכח טעוררתחהאוה
 כאזפוחז הרע יצר אין סעולס יצחק רבי או(ר הרעןגתולום
 בצדיק באדם שולפ אז היין שמחת וכאזוך ואותיה בזוכילחאלא
 ואינו נ*שו לשובע אוכל צדיק יג( )כהפלי ביה כהיבטח

 קריוא דמרוי טרבנן צודבא חאי יהודח דא*ר לעולפ.טואתכר

 שם ץ*פמץ אלא עוד ולא חזיר. ף ב זחב נזם יא( )*שי"
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 ושסהח. ששון וחנח כב( )ישעיח נאשו חר,טעים מגהגימטים
 טר שיש וגו, צאן ושוהופ בקר חרוג באדם שולפ אזחיין

 כדי וגו, ירדופו שכר בבקר משכימי הוי ח,( )שםחנתוב
 : חיין מתוך אלא כאזעורר הרע יצר וטאין הרע ליצרלעורר
 בני להו אמר הוח אדם לבני לאזדחרא דריש הוח כד הונארב

 חרע, יצר זחו חוא, וטאן גיהנם של טשליהאאסתמרו
 אחריו אדם בני לפתות וחולך יוצא גיחנם. של שליחשחוא
 עולה ואח"כ וטם ומכניסו לגיחנם ומוליכו לאדם שחורגעד
 ואינו ממנו ניצול בו שמכיר ומי אדם לכני לפתותמוום

 לספים לכת דומה חדבר לנאש כה% יצחק רבי אמר עמוכטזחבר
 נאץם ומפרי,שים אדם לבני ולהרוג לגזול בדרכים אורכיםוטחיו
 מקדים עביד טה רך ול,טונו אדם לבני להסית שיודעאהד
 בו הטפשים שמאמינים עד לפניהם כעבד ונעשח לקכלםוחלך

 דבריו בחלק ומוליכם עמו ושמהים וכשיחתו באהבתוובוטחים
 חוא לשם ענ4ט שמגיע כיון וטם שהלסטים חדרךבאותו
 ולקהת להרבס הלספים ביד שנותנם לאהר כם שהורגהראשון
 ולרכיכא לדין דאציהנא ווי ואמרין צווהין ואינוןמטונם
 לבני לפהות וייצא כהאם עולה אלה שוחרגו לאחר%יעציח

 יוצא לזח כשרואים עושים חם מה חפקהים כמתחלונאדם
 וחורגים נפשם את צודה וטהוא בו מכירין להם ומפהחלקראהם
 הלסטים מכת יוצא וצע יצד חוא כך אהרת. בדרך וחולכיםאותו
 דבריו נאוק בהלק להם ולפהות נשוא דבני לקבלא מגיחגםעולה
 והפפשים לפניחם עובר עווטח נאש אדם לבני לארןב לספיםכמו

 כעבד להם ועובד לפתוהם חולך יהוא באחנתו בונ4וטינים
 להרע אדם בני לחם נותן אסורורג יפות נשים לחם,שנותן
 כך רואים חטפוים ,שמים טלכות ועול תורח עול כ4זםכאורק

 הדרך באותו ומוליכם עמ~ש ווחולך עד באחנתובופחים
 ווטמאל ימין לנפות דרך אין א84ר גיחגם בדרך וטםוטחלספים

 להם ונעו4ח להם שוחורנ הראי8ון חוא לשם עכטום ,טמגיעכיון
 ואינון חבלו3 טלאכי לחון ומורידין לגינוט ומכניסןנאז"ם
 לאהר לון טוגיא ולא ~ין דאציחגא ווי ואמריןצווחין

 אותו כשרואין הפקהין אדם לבני לפתות ויוצא משום עולהכן
 וסאפין עוליו שהטולפין עד עליי ומחגברים אותומכירין
 חוח כד יוסף רב טמנו לונצל אהרת דרך ולוקהין חדרךטשח
 נשי ביני ונפקי עיילי דחוו רווקיא אינון חמא לבבלנחית
 אסרו טיצח"ר אלין מסתפו לא לון אמר חפאן ולא,אפירין
 אתגזרנא דקדישא טקדושתא קאתינא כישא טטונדיפון לאליח
 תשמיש בוטעת עצמו לקו,8 אדם צריך רב אמר יהודח רביאטר
 שנאמר מיצח"ר. טסתפו %א מקיי בני קדישי בני 5ניחצנפקי
 מאי אמר אבזז ף קדושים. והייהם וההקדשהם כ()ויקרא
 של עונתן אין אלא קדשו ושכתותי ואת ו,( )יחזקאליגתיב
 הטפה דתו8טיש דחואיל לחו ומזדשי ל,טכוב כהטכת אלאת"ח
 תשטיו בהחוא בה8בחותי עצססם קד,18 כלוסר קדשו חואיטצוח

 :דטצוח
 נגרש כים והרו4עיט נז( )ישעיח דכהיב טאי יצחק ףאמר

 ואזי פניו מעיז חוא רווע של דינו בייעת אפילווגו,
 בארץ ג"ע קכ"ח שברא כשם יצחק וא"ר קיעג ברשעתוחוא
 גיחגפ כראכך

 באהי
 גיאגם ברא כך לטעלת ערן גן שברא וכשפ

 נן אלחים ו4 ויפע ב( )ברא,שית דבתיב בארץ עדן גןלמעלח.
 כטו עיפתח ארץ י( )איוב דכתיב בארץ גיהנם וגו,בעדן
 נפו4 וחיחח כה( א, )שמואל דכתיכ למעלה ג"ע וגו'או%
 וחרוח יב( )קהלת וכתיב וגו' התיים בצרור צרורהאדוני
 שס( )ש"א דכתיב למעלה גיהנם נתנה אשר האלהים אלתשוב
 למעלח ג"ע כדאמרן למטה ג"ע וגו, יקלענח אויביך נפשואת

 וטל חגדול טאור נזונין להיות גמורים צדיקיס שללנ,טמתן
 ולא מילח ברית קבלו שלא הרשעים לאוהם למטה גיהנםמעלה
 כעכו*ם חן ואלו שבת. שמרו ולא ודתו בהקב"ההאמינו
 תא%ם וחאש יצאו טהאש פו( )יהזקאל שנאמר באהטוטנדונים

 וגו' חאנשים בפגרי וראו ויצאו סו( )ישעיח וכתיבוגו,
 התורח פות ש שעברו ישראל פושועי לאוהם למעלחגיהנם
 ענוים שיקבלו עד לחוץ אוהם שדוחים בתשובח הזרוולא

 רוטעים פביב יב( )החלים ,טנאמר חעולם כל וסובביםוהולכים
 אוהם עם מדורם כן לאחר חדש י"ב נדונים ו,שםיההלכון
 לו חראוי הסקום כפי ואחד אהד כל במוהם ענשםשקבלו

 אינם ושוב ובמים ב4חם תמיד נדונים פעכו"ם שלוהרומעים
 כמה בגיחנם הרשעים כ4טפפ תכבה לא ואוטם וטנאמרעולים
 ושוב וגו, ואש גפרית עמורח ועל סדום על חמייר 411דכתיב
 אשר כפ( )דברים וטנאמר הדין ליום יקומו ולא עוליםאינם
 הבא בעולם ובחמתו חזח בעולם באפו ובחמתו באפו 41הפך
 שבת וח%ו ומבהם מילה ברית שקלקלו חרשעים יעקב ר,אמר

 בתחיית ושכפרו בתורה ושכפרו הטועדות אה והללובפרחסיא
 ושוב שם ונודנים שלמפח לגיהנם יורדים להם וכדומהחמתים
 המהים. לחחיית ויקומו חדין ליום יקומו אבל עוליםאינם

 יקיצו עפר אדמת מיוטני ורבים יב( )דניאל נאמרועליהם
 דראון והיו סו( )יויעוח נאמר ועליחם וגו, עולם להייאלח
 בראייהם דיי יאטרו ,8ד~כל ראון. דיי דראון מאי בממרלכל
 צדיקים כלם ועמך ט( )שם נאמר שבישראל חצדיקיםועל

 :וגו,
 וגו, 5אברצשם אני ח8כסה אמר וח, כתיב ואמר חסדא יבפתח

 על וישקיפו חאנשים משם ויקומו למעלוג כתיבכאק
 אגי חסכסה אחריו כתיב מה ברשועים דין לקמשות סדום8ני

 שנמלך עד ברשעים דין עושח ווקב"ח וואין טכאןסאברחם
 יאכדו אלוח מנשמת ד( )איוב הח*ד צדיקים שלבנשמתן
 לעשות לי י,8 כלום חקב*ח אמר מאברהם אני חטכסחוכתיב
 חרשעים להם ואוסר חצדיקים בנ,טמת וטאטלך עד ברשעיםדין
 ועמורה מדום זעקת פ ויאמר דכתיב דין. בהם אעשח לפניחפאו
 וחיא בטקוטה עוטדת חנשמה אבהו א*ר וגו, וחטאהם רבהכי

 לבטפשרון שיאטרו עד כלום לפניו ולוטר אליו לחתקרביראח
 ויאשף אבההם ויגש חה"ד ושרשהשג טה והט*כ~ר לפניושיגישצ4

 תנ4שים יש4 אולי וגו/ לך חלילה רוזע עם צדיק הספהחאף
 בט נחעסקו שטא רב,8"ע ואומרת פוחחת חגשסה וגףצדיקיט
 להמ יש שכר לשמה נתעפקו שלא ואע"פ תורדנ של*רשיות
 אם ד4 ויאמי בתריה כתיב טה לגיהגם. יכנסו ולאלעה"ב
 פרשיוונ אינון יחיר וו4ו וט,. צדיסים תסשיס בסדוםאפצא
 אהד ובכל בתורה חם ספרים חטהשת אבחו א"ר אלא חוונ"ג
 חעולם. נכרא שכחס טאטרות עשוה חדטרות עשית טאליםואחד
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 לדבדיונ תודה ומ, חג4שים. מוא מ3חון מד בכל עשרחחשוב
 משדיקים מנה4ים והסרון אולו אטרה פצאה שלאוכווראהח
 שפך. בידיעת ש4צטקו אדם בני בוח יש אולי כלוטרמכהטח.
 מ"ח וא"ו מ"א יו'ד ס"ח. ומוא בטלואו מוי"ת השםשהוא
 שואל. אלחין 41 ס"ח ישראל ועהמ גאסר זמ שעל אדםכמטפר
 ומיינו ארבעים ,טם יטצאון אולי לומר מוזרת מצאחוכולא
 בתורח נתעטקו שלא אע"* רבש"ע ואוסרת מנשסמ פוהחתועוד
 וטנאסר לחם ונתכפר בב"ד שחפאו טה על עונוטם קבלושמא

 לפביחם וטנתביישו וטנאת יוסיף לא יכט ארבעים כח()דברים
 לא אהריו כתיב טח לגיחנם יכנסו שלא לחם למהכפרדיים
 אולו רבהש"ע ואוסרת 9והחת עוד הארבעים בעבוראקףטה
 וטעסקו צדיקים ביניחם יי אולי כלוסר וטליים שם'סצאון
 בפרשה ימזקאל בנבואת מרסוזות טעלות משלשים אוהםודהטיגו

 שהם מכטח נתיבות בל"ב כלולים וחם )וגח( בשלשיםוימי
 יסצאון אולי ואוטרת פ1החת עוד ספירות. וי, אותיותכ"ב
 סטלח יתידי צדיקים אנשים ביניחם יש שטא עשריםשם

 כלולים שבח ישראל שטע בפסוס ביום פעסים ב,המיימדים
 והטלה תשעח. חם ממי"ת עם חאל"ף אהד בסלת ספירותעשר
 שדיקים 6* השעי זמ %ח דו4צ"ח אמר והד, עשרח מריא,

 וף4רים. חרי ביום פעסים ושני שער טלשון ולדת בו.יבואו
 לעשרת ,טכר לחם ויש תורח לתלטוד בנים יטלו אוליוכן

 בנו מגוגול כל יצהק דא"ר יום בכל פעסים שהיהדברות
 %יו טעיה ובערב בבקר רבו לבית ופוליכו תורחלתלסוד
 פתיב טח יום בכל 5עסים ב, התורח קיים כאילומכתוב
 מוזרת סוצואש וכש4שינח הקףשרים בעבור אשוחית לאויאטר
 אולי כלוטר עשרח ש0 יסצאון אולי רבש"ע ואוטרתופוהחת
 חדברות ובעשרה טאטרות בצשרה שעוסק טי ביניהםימצא
 לבית אוטקדיטים עשרח ביניחם יטצאון אולי וכן יוםבו%

 הגנפת בבית דאשונים עשרח עם הנכ4ה כל הנן דהאחכנסת.
 אופהית לא פתיב פה אהדיו וטבאים כולם כנגד שכדנופל
 ש וזנות פנגוריא ללמר וממריק לנשמה זת כל ההףטרח.בעבור
 זכות שום טצאח שלא וכיון וחחפה. חא4 להשקיפמרשעים
 ואבהתפ אבההם א5 ~בר כלמ כאשר ח, וילד כתיב טח%טר
 נפהלק ואז תידוקינ טקיתו למקום לסקוסו טהו לסקוסושכ

 לו סצוח רבי שור סשטץנ וחקפיגור חסניטר ובסחםהדיין
 לגיחשם. ולאיכגמו לטופנ שיהזרו כדי הרשעים % לואופלללאדס
 רבי ואטר וט, שה לבושי בוזלוהם ואני לח( )חהליםדכתיב
 שיל0לא מעולם. טן שיסהלקו הרשעים על להת%ל לאד0 לואסור
 אבההם בא לא ע*ז עובד כשחית חעולם טן לחדח חקב"ח%ק
 לטשיח וחפלך דוד וחסלך תיו. לא יוואל ושבפי לעולםאבינו
 וושציאים וחה0ידים חצריקים אוחם וכל נהטנ לאוהתורח

 : בצולם 1 תילא

 לסה גרפא אהוא אף"פ דתחנא גרמי. שאר פפ5 רם84ש מואגרטא
 רמזטז דאימי נהטום גרסי. שט*ר סכל יתיר בקיומאאה4תאר
 כך ובגיני גרסי כשאר נוטא דך3י דטזובא פעמא סבילולית
 טיימ אהבני דגופא עקרא לימוי 1מ1* גרפי סכל הקיףמוא
 שטעון רבי אסר ותא3א חאר0י בץואל בת דכהיב מואהדא
 הדא רסאי. דאימו מרע ליצר וו4כן רשאי וטעולם רטאימוא
 סצטד ארם ספדן רמאונ גרמא חארסי בתואל בת דכתיבמוא
 יצר אמות לבן אמות צפד ,טחוא דתורי פדנא כדתנןרמאין
 חעולם בזמ בהטאות סטול וטהימ בהחלח כדתנן מארסימרע
 דסמי כסאן כבקדסיהא סטול יהא שלא לבא לעהיד לופ.נקרא

 מרע יצר אין פנים כל על לבן. לימ קראן טמאבותימוטטביל
 סקפוטקיא אתי מומ יוסי ברבי יצחק רבי חעולם סןבפל
 מכיסי דחבירנא האמר יצמק רבי א"ל ימודה רבי בימ פגע%וד

 בר %סא סן יהנשי מרע דיצר עניינא למאי אתערוסושיהא
 לעולם מרע יצר אצפריך חכי מייך א"ל לזיווגא שעהאחחיא
 לימוי לא דשמעהא מחותא מרע יצר דאלסלא לעולםכטפרא
 לא יא( )ישעימ הח"ד ביח לטחפי כקדסיהא טט~א לאאבל
 מוא כך אחא רבי אטר 1ג1, קדשי חר בכל ישחיהי ולאירעו

 לזווגא דצריך עניינא להחוא לימ אתער מוא בריךיקודשא
  אשהנה דאימו כען כמו נש בר עם תדיר דיחא שעהא לו%ולא
 בלחודוי זווגא להחוא אלא נשא בני בימ ומפאןהדיר

 תוא חדא לימוי מוא בריך דקודשא אתערותא חהיאואתערוהא
 וטזתי טבשרכם חאבן לב אה וחסירותי לו( )ימזקאלדכתיב
 להבר ולח בושר למוציא לב ימודה רבי אטר בשר לבלכם

 :אחר

 שהפת פישני ורבים יב( )דניאל דכהיב סהו אלעזר רביאמר
 השריקיפ 08 אלו סישגי דכהיב טשטע יקיצוע"ר
 יתוצש רני נקיסים. חם שגים וסמה זה. קודם בחייחםחגקרטים
 דכהיב ששונ רד"י אומר יצהק רבי שנים ועשר טאתיםאוטר

 חשדיקים נקרטים אונח יר"ד וגו, טיעקכ ויראד כד()בצא-בר
 א"ל בעפר. שנ%ח משיעור לפי אטר נחטן רב אים כללשאר
 ימיו התחיות כל אלא רעו החיות חרבה כן שם יוסירבי

 וצכא חדבר ואבאו י( )דניאל בהזון ישעשטר האי הזטןבאותו
 :נדול

 זקנים ישכו עוד מ( )יכריח דכהיב מאי ישהק רביאמר

 טרוב בידו טשק~תו ואיש ירושלם ברחובותוזשי"
 בידו. סוענתו ואיש דכתיב כדין לסיזל דא פיבוהא טאייפים.
 אטיאלא

 להחיות לבא לעתיד תשדיקים עהידים יצהק ר,
 בירך נמטענתי וקח ד( בי )סלכים דכהיב הגביזג כאלישעטתים
 שמ4יו רוצה אתה לבא לעתיד חצדיקים לעשותשותידים ובי קרת א? פי 4י ש טו4ענתי וו4טת ופתיבולך

 קול ואין חגער *ני % המשיעטן את וישזם פתיב טהלקףשווג

 בידם יעלה לבא לפתיו חעדיקים אבל קוטמ ואין עונח ןאין לתח81 קדאן דדיו ושכשנא מים בנרכי חוית חג8 חוטא רב4ושר
 אה בו לושזיות כדי בידו פתיזממש ואיש יכתיב זו. הכוטות רפזשג בתואל גו*א טכל בקברא דאשתאר חהוא דשדרחגרמא
 הטתים: וחחוא הטשצ דאיחו דחויא כריוטא התוא אטדו שיה.ש4זלית
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 נ,שטהא דכד סמייתין. סארי סהברנא שממא אלעזר ףחטר

 % להוו טילייח חא דילה קדישא טפא בחחיאייתי
 יקרא טזיוא להו ויתן עוגדין ויכשרון דיקוסוןחייביא
 חטא וכד שליטוטנ זכוהא ויזכון ויתובון דינדעוןדיליח
 רשעים ראיתי ובכן ה( )קחלת ואטר הוח חוה דאשלטה
 קדוש סטקום ויחיו שיבאו יחלכו קדוש ומטקום ובאוקבורים
 כושי חיחפוך ג( )ירסיח כתיב יוהנן א"ר אבא א"רוהנינן

 בעולם לאווג זכו חולא הראועים כך הברגורותיו וטמרעורו
 געוח*ג יק8ירו לא לעולם 8וגים טומטים ולחקפירחזה
 קברות בכתי טהפוצצת להיות קול בת עתידה יעקב 41אסר

 אור של בפל להיות ועתידים עפר קוכגי ורט חקיעוואוטוא
 וארץ פלך אורות פל כי כו( )ישעיח דכתיב טקיזג שלגדול

 . אכי*ר תפילרפאים



 נצח, לזכרון אהלו, על החקוק מצבתו נוסח את בכאן להעתיקאני
 אחר כל ובלב בלבי חי הקרוןם זכרו אשר אאמו"ר של עולם,ולשם
 ארץ. קצוי בכל המפרטם וחכמתו, תורתו את וידע אותו, הכיר אשרואחר

 נטטןפה
 עלי', מבני כחד באדם, היקר אבינו ורבנו, מורנו כבודנו, זיו והדרנו,הודנו
 ופהור, קדוש ומקובל, חוקר עולם, ישד צדיק ובדעת, בחכמה בתורה,גאון

 "הזהר" את ומעתיק וקבלה, בחקירה ואגדה, בהלכה רבים ספריםמחכר
 י2טראל במהור"ר זצלה"ה יררל יהרףה מוהר"ר כעו"ת לעברית,הקדוש
 ראזעגבערג, לטהשסעעוע זצלה"ה, החטיר יהודה רבינו מגזע ז"ל,יצחק
 ומאנפרעאל מאראנפע, ובערי פולין, במדינת רבות בקהלות ואב"דרב

 קאנאדא.במדינת

 שמשנו שקעה כי לנואוי
 לפ"ק. תרצ"ו שנת תשרי, כ"ו רביום

 חהיט. בצרור ~רורה נשמתותהי

 ברכה, אחריו והשאיר חיים, שיוים והם בסיתתם צדיקים גדוליםאבל
 אלה-ינע ודעת חכמה הסלאים והפהורים הקדויסים מפרים כשלשיסוחבוריו
 וכו'. וכו', ודיעות, ותרבות, בקבלה, אגדה, הלכה,בפלפול,

 חתום. מפר הי' שכבר הקדוש הזהר מפר אל שזכינו חלקנו פוב מהואשרינו
 העתקת עם התורה, על הקדוש הזהר פירוש שהוא הזהר המפר לנו שישוהיום
 מן המפורממים הסקובלים דרך פי על הזהר( )זיו הפירוש עם וגם הקודש,לשון

 ולפייל לכנום וערה זהר שערי באי כל יוכלו זה ידי חשל "צ"ל, המפורמםאאמו"ר
 הזהר.בפרד"ם

 טלימ"א ראוענבמרג אלימוךאהט
 אהרן" בית "לקופי מפרבעהמ"ח

 זצ"ל יודל יהודה הגאון להרבבן
 עברית בהעתקה הקדויפ הזהר ספרהמעתיק



 עולםלזכר
 לאור להוציא יכולתם בכל עזרוני אשר ביתי בני שמות בזהיוחקו

 לשבת ויזכו ובנעימים, במוב ימיהם השי"ת יאריך הקדושהעבודתי
 : המה הלא ורעננים, דשנים וקיימים, חיים הקדושהבאריו

 החמיד בת ז"ל, גימל עטרה מרת הרבנית היל, אשת המלופדת, הצנועהאשתי
 הקדושים הצדיקים ממשפחת המיוחסת ז"ל, גרינבערג יצחק מהו"רהמפורסם
 ונכדת מאזרימש, מעיר פךידמאן בפשה ר' נכדת זי"ע, ומאדיגארי ריזיןדערי
 ז"ל צירלם שלכפה מוה"ר פזרונו בצדקת המפורסם האדיר הגביר הקדושהגאון
 המשנה, מרכבת בעל המפורמם הצדיק הגדול הגאון דמגזע מעזריטשמעיר
 זי"ע סטים, עציושלחן
 מהו"ר הנדיב הגביר היקר ובעלה ז"ל. 1ץעםיל מרת חיל אסת הצנועהבתי

 יארק. בניו ז"ל, גליאמם יוסה זאבשלמה
 בעהמח"ם שליפ"א, ראזענבערג אלימלך אך2אן מהו"ר כץש"ת המפורמם הרבבני

 מרת הרבנית היקרה ואסתי בראשית. ראשון חלק אהרן" בית"לקוטי
 מאנמרעאל. תחי',פריידל

 זצ"ל, ראזענבערג יהןשע מאיך מהו"ר ולרטהלה לשם המפורסם הגאון הרבבני
 על המבחן" "מןך בעהמח"ם הברית, בארצות מאסם, מ5רינגפיעלד,האבד"ק
 ז"ל. ש"נדל מרת הרבנית ואשתו תערובות, בחלב, בעשר מליחה,הלכות
 ישראל מהו"ר הנדיב הגניר ובשה ז"ל, שרדץ מרת חיל אסת הצנועהבתי

 קאנאדע. נהאמילמאן, נ"י,צוקער
 היקרה ואשתו נ"י, ראזענבערג כפרדכי ישר11ל מהו"ר הנדיב הגביר היקרבני
 יארק. בניו תחי', 2טפרדץמרת
 כהטדץ מהו"ר הנדיב הגביר היקר ובעלה ז"ל, חנדץ מרת חיל אשת הצנועהבתי

 קאנאדע. בפאראנפע, 1"ל,האדלער
 מהו"ר הנדיב הגביר היקר ובעלה תחי', ברכדץ מרת חיל אשת הצנועהבתי

 קאנאדע. נמאראנפע, נ"י, ראהערשמעון
 במאנפרעאל. נ"י, אלבערםברוך מהו"ר הנדיב הגביר היקר ובעלה תהי', רבקוץ מרת חיל אשת הצנועהבתי
 יצחק כהטה מוה"ר הנדיב הגביר ובעלה תחי', ל1טה מרת המוחכמת היקרהבתי

 במאנמרעאל. נ"י,רימהטלער
 שליפ"א ראזענבערג יצחק אברהם מוה"ר ולרטהלה לשם המפורמם הרבבני

 תחי'. מ"ב1א 12רעץ מרת הרבנית ואשתו הברית, בארצות מ8ווטנאהאבד"ק
 המה: הלא ובנעימים, במוב חטנותטהם ימיהם העוי"תיאריך ההגכברים היקרים כהט5רעעי בני שמות הראשונים על מומיףואלה
 נ"י. גלאםם יצחק צבי מוה"ר כש"ת המפורמם הנדיב הגביר היקרנכדי

 פרת חרל אשת היקרה בתי תחי'. איכפע ש"נע מרת חיל אשת היקרהואשתו
 נ"י. כץ הכוע זאב חיים מוה"ר ~תהלה לשם היקר ונעלה תחי'. אביגילאסתר
 נ"י. שלום שלמה וננדי נ"י, אשר יוףל היקרונכדי



 לאומרה ומוב זצ"ל הרם"ק האלהי איש תיקנה זותפלה
 הסדוש הזוהר לימודסודם

 ן. ,ון,ווו ,ון ,, ו,ן,ן , וןון,וו ,,ןון,,ון, ון,,,,ון

 "מיוחד "יחיד "הנאצלים "לכל "התחתונים.אלוה "ומשגיח "המרומים*'יחטב
 עווטה נוצר. כל יוצר נברא. כל בורא נאצל. כל מאציל "ידין. "נאמן "דחיל"אדון
 נפלאות מעלות גודל רבבות ורבי אלפים מאלפי אחד להשיג יגיע מי נעשהכל

 רבבות ורבי אלפים מאלפי אחד לדעת יחשוב ומי יצירותיך. גודל שכן כלמעשיך
 מן קצת להשיג ביכולתנו שאין וחומר וקל שכן כל בבריאתיך. הצפונים סודותסתרי
 אחד שאדון אצילותך. מן רבבות ורבי אלפים אלפי אלף של החלק מן וחלקהקצת
 והעבר ומחל סלח ה*חמן אב לכן גמור. יחוד עמהם מתייחד ומיוחדיהיד
 חטפשעה1 ושעויתי שחמאתי ופשעי ועונותי חמאותי כלעל

 ונפשי גידי ושם"ה אברי רמ"ח שכל הזה. היום עד האדמה על היותי מיוםלפניך
 בשפע לא אם לתקן נוכל לא אשר את ופגמנו תעינו רועה בלי כצאן ונשמתיורוחי
 מלפניך רצת ויהי שגרמנו. הפגם להקן הצנורות סדר מעלת מרום מלמעלה הבאהרב
 לעורר והגון ראוי שאהיה ונשמתי רוחי נפשי שתזכך אבותי האלהי אלהיי"י

 וזכנ1 מתורתך. נפלאות ואבימה עיני גל הקדו,ט. הזוהר ספר לימוד ידי עלתתאין מ11~

 ויהי ולעשות. לשמור וללמד ללמוד סודותיה רזי נועם ואבינה תורתך. באורלאור
 לרצח ידרו כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו אדנינועם
 : וגאלי צורי י"י לפניך לבי והגיון פיאמרי

 אאו ולך יפת ננר יהו עמת ליט בפת)יכיי~(



 חר'ל אאמו"ר טאתמכף'ק
 שאלותעשר

)1

)2

)3

)4

)6

)6

)7

)8

)9

)10

 הזהר? םפר של המחבר הואמי

 זהר9 נקרא מהמפני

 הזהר? הורכב חלקיםמאיזה

 הזהרז נתחבר זמןבאיזה
 הזהר? נתגלה זמןבאיזה

 הזהר? נתגלה מיע"י
 הזהר? להדפים התחילו זמןבאיזה

 הבקורת9 שבפ ;ליו שהניח זה הואמי

 גדיי היותר מתרצו הואמי
 גדוליב? היותר מפורשיו המהמי

 חלקים טעשר הורכבהזהר
 תורה. םתרי תוםפתא. מתניתין. הנעלם. מדרש מהימנא. רעיא הזהר.עצם
 חדש. זהר זהר. תקוני וזופא. רבא אדרא דצניעותאםפרא

 ספרים עשרה מזכירהזהר
 מלכא. דשלמה גנזיא םפרא דיצירה. םפרא דחנוך. ספרא קדמאה. דאדםםפרא
 םבא. המנונא דרב םפרא כרוםפדאי. דרבי םפרא מלכא. דשלמה דחרשיןםפרא
 אבא. דרב םפרא קדם. דבני דחכמתא םפרא םבא. ייבא דרבמפרא

 אהרן' בית "לקופי ספר בעהם"ח שליפ"א, ראזענבערג אלימלך שץק האנממני
 עברית בהעתקה הקדוש הזהר םפר המעתיק זצ"ל, יודל יהיךה הנאת לדערבבן

 לאעטי~נט וויכנסשעתק
י8.0אסמםאשזם8אי"ש"א
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 תשאש"ב חים


