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 שחבר התנא דע1קי רבי שמעון בר יוחאי זיע״א
 אשד גלד םייי שנעים פנים לתת־ד פנ ם דפאירים נפלת נראשית
 הוקנעו נדפום פעמים רנות והן דיום >«א לאוו נתוספר. נופך נאותיית

 גדולות וםנד קות
 ועוד חיבה יתירה פירוש נפלא קב ונקי הנקרא בשם
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 דוגת םהדותא מהרב המובהק כפה ריר חיים אלפאנדארי זלזדה

Xnn» ומני ענו בי אך עד ח׳ בדרך נווני ועברתי כארץ נמרים ואשב עם ימים 
rat ואיאח H I משתאה מחריש לדעה ההצליח ח׳ דרכי, כי אפרתי אשורה 
 המראה הגדול כתב ידו של רבינו חקדוש חאריא״ל מדל, כי שם עלו אליו האלקים.
 וכח ענני ויביאני אל נבול קדשו חבית חנדול של תלמידו הנאמן מהרוו״ו ז״ל,
 וכצפיתי צפיתי סוור התקונים כתובים באצבע אלקים מנזקים מכל פינ וחלאח כי
 אן! הרב בעל דיר אמת ז״ל אשר עשה וחניה לא ראי זח בראי זח ויתנני ח׳ לוזן
 ויתנוהו לי זה הספר והנה הוא כמוס עמדי עוד נמצא אתי מבית חחכם קחםיד
 כמה״ר יוסןז ז׳ וילייפיד נ״ע ספד תקוניפ מונח םרבנן קדישי תק״עי דארעא
 דישראל ז״ל, קורא אני אליהם יעמדו יחד חשבתי דרכי זה לי ימים במספר ירחים
 לזכות את חרבים ולהדפיסם והמלאכה היתה כבדה להוציא דבר מתוקן ומדפים

 תמימים לבדק הבית.
 הן עתה כי עכבו אותי מן השמים לשכת פה העיר הנתלה קושםנדינא יע״א עוד
 ימים אמרתי אני אל לכי נם זה לטוב ויעככני זה להוציא כלי למעשהו,
 ואקדמה פני האדון התנא חאלק״י הרשכ׳׳י במנחה ההולכת ואחרי כן אראה פניו
 בהר הקדש גליל העליו, תוב׳׳ב וחלית״י והייתי הוא ברחמיו יעזרני על

 דבר כבוד שמ אשא עיני אל ההרים מאץ יבא עזרי

 חלא כה דברי חיים בכמהר״ר יצחק אלפאנדאדי זלה״ה

 הסכמת גאוני רבני קושטנדינא יעיא
 בצפיתנ״ו צפינ״ו מראות אלקים ראינו עולים מן הארש ארש הצבי תפארת
 ישראל אשר אליו נגלו חאלקים וינד להם את בריתו ומסתוריו נלח
 להם הלא לא־קים פתרונים סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם
 עולם קיים חלק מחכמתו ליראיו נוי צדיק שומר אמונים טוב עין הוא יבורך דין
 גלי רזיא תנא האלקי הרשכ״י וסיעת טרחמוהי טובים ומטיבים לאחרים דברים
 שהם כבשונו של עולם ותקונו העלו על ספר ויוחקו ויקרא שטו ספר התיקונים
 מזה שנים רכות עלה על שלחן הדפום אלה מפה ואלה מפה אשתרכובי אשתרככ
 ככל תפוצות ישראל לפי רוב השנים ומטבע הדפוס כנפילת הטעיות הן חסר חן

 יתר ואותיות מתחלפות וחלופיהם כגולם התיבות דין נרםא כי פפו אמונים

 ובחמלת ה׳ על עמו שומרי בריתו להרים המכשולות מדרך עמנו המתארס אמיתות
 שמו הגדול נלנל זכות על ידי זכאי התייר הנמל כר אבחן וכר אוריין
 משיירי כנסת הגדולה דובב שפתי ישגים החכם השלם הדיין הטצויין עצום ודב



ו חיים , פחיח חיים יחן י ו ״ ד  לביא היוצא םגוית הארי כטהר״ר חיים אלפאנדארי נ
ל טחר״ח ה אליו מבית מדרשו ש ג  ארוכים ומתוקנים דרך הלובו בארץ מצרים, אור ג
ל המאור הגדול כםהר׳׳י לורייא זצוק׳׳ל, אשר שם היה  ויטל ז״ל תלםT נאמן ש
 ושם נמצא םפר התקוניס טונה מכל מיג טפני תרעומת המינים אטת מארץ תצמח
׳ איש אל רעהו שפת אמת לעשות למלאכ״ת  דבר דבור על אופניו אז נדברו יראי ה
ך ו בא ברוך ח׳ הואיל ויקח ויטב ל  השטים, ביונים שלח ירו בשלוטיו ויאטרו ל
 ולאחרים אתך זכה זיכה את חרבים הביאו אל הדפום כאותיות טחכיטות וטאירות
א מפנינים והמלאכה טרובח והפועלים עצבים, שלא יקום י  את העיגים יקרה ח
 איש הנראה כונתו רצויה להרביץ תורה בישראל להדפיפ ספר חתקונים הלזה

א משיג נבול רעהו והוא לא עשה אלא לפנים ו  ומעשיו אינם רצויים שהרי ה

ל כן להרים המכשול מדרך עמינו נזרנו אומר בכח אלוה הברית שבעוד עשר  ע
 שנים רצופות נמנות מהיום בל יראה ובל ימצא איש אשר ישלח ידו להדפיס
ן שהוא בן ברית בין שאינו בן י ר התקונים הלז, לא על ידו ולא על יד זולתו ב פ  ס
ה החכם הנעלה ״ א כעיר אחרת כלתי רשות המדפיס ה ל  ברית לא בעיר הזאת ו
׳ דין עני משפט אביונים ושומע לנו ישמן  כה״ר יונה אשכנזי יצ״ו כי יעשה ה

 בטח ושאנן יראה זרע יאריך ימים דשנים ורעננים
 כה דברי החותמים בקושטנדינה בסוד אבא אליך וברבתיך שנת על תגעי

 במשיחי כי יבא שילה והשיב לב אבות על בנים
פ קמחי שפואל חלוי חייפ קמחי יאווח רוזאגיש ח י ב  א

 הסכמת וחרם הגאון הגדול המקובל האלקי המופלג והמפורסם בדורו
 כבוד מוהריר נפתלי הכהן צדק זצוקיל

 אשר היה אב״ד ור״ט בק׳׳ק אופטרא ובק׳׳ק פוזנא ובק״ק פרנקפורט דטיין יע׳׳א
 ויפע משם לעלות וליראות לעיר האלקיפ ויהי בדרך בטלון נתבקש בישיבה של
 מעלה פה ק׳׳ק קושטאנדינה יע׳׳א יום ד״כ לטבת שנת כי לא תעזב נפשי לשאול

א תתן חפידך לראות שחת תנצב׳׳ח ל  ו

 אנכי הרואה טראות אלקים זה הספר הקדוש ספר תיקוני הזוהר טהתנא האלקי
 הרשב״י זצ״ל והנה עלה כולו קטשונים מינים טטינים שונים וכולו מלא
ע היו מחליפים ומשנים ר  טעיות ושיבושים ולקרות בהם נלאו אנשים ובין טוב ל

׳ י הקרה ה  וא!» גם לא נמצאים אפילו בטטטונים כי אם אחד או שנים והן עתה ב
ר התיקונים חנונים ומתוקנים טונהים באצבע אלקים טיד הרב הקדוש האלקי פ  ס
 טהר״ר חייפ ויטל זלה״ה מפי הרב הקדוש האלקי האר״י לורייא זלה״ה וראיתי
ד לא יחסר בו אפילו אות ואין בהם נפתל ועקש וכל אדם אליו יבקש א  והנה טוב מ



מי וידידי אהוביי חרב proton בטזזר׳׳ד חיימ  והביא אוחו מארץ.מצרים׳ זה דודי אי
 אלפאנדארי נר״ו, איקים חיים יתן יו חיים בתשלומי כפיים ובאשר העיד הוא בעצטר

 עלית ימעיה וזיכה את הרבים זנוח הרבים בו תיוים

 וחנה העיר ה׳ את רוח המדפים האלוף התורני כהר׳׳ר יונה בכםה׳׳ר יעקכ םזלזיייץ
 יצ׳׳ו יעיותו עי מזבח הדפום, ונכו, הדבר מאת האי יזכות את ישראי שיצא
 יאור חעוים הפפר הקדוש הזה נקי ומיופה בי׳׳נ נפה מנופה יכן הנני נותן יו רשות
 הורמנא ויו תהיה ימנה שידפיס אותו כרצונו ימען תמלא הארץ דעה את ח׳
 באמונה ויטען שיא יכנס זר בנבויו אשר יא עמי בו ויא ניריו לכן הנני גויר
 בנזרת נח׳׳ש על המדפיסים שלא יעשה איש כמתכונתו ולא יפקד מעשהו ולא ידפיסו
 nj• ספר התיקונים עד מלאת עשר שנים והאיש אשר יעשה בזמן בין יהודי כץ

 שאינו בן ברית יחול עליו כל הארורים הנשנים באלה הדברים

 ובל השוטע לבלתי נוגע עליו תבא ברבת טוב נאם הםתנועע על כנפי התנועה
 לעוף בנבעות ולדלנ בהרים לעזוב את הארץ אדטת נבר להתתלך לפני- ה׳
 בארצות החיים ללחוך עפרותיה ולנשוק רנבותיה, החותם פה עיר העדינה ק״ק

 קושטנדינה היום ר״ח איני ל׳דודי ו׳דודי ליי שנת תנזור עלי חיים לפ״ק

 נפתלי הכהן

xy הסכמת גאוני רבני קושטנדינא 

 זח יאטר לה׳ אני טבחר עצטים הוא טרוםים יתן לעםל אור בהיר הוא בשחקים עץ
 חיים הוא לםחזיקים אשר פריו ית, בעתו ועלהו זה טורה באצבע הכתב והטבתב
 םבתב אלקים הוא דין גלי רזייא עיר וקדיש טן שםיא דין הרשב׳׳י ז׳׳ל התנא האלקי
 עבד אלה חייא שאפילו בטיתתו אור תורה םחייהו זה היה בשע״ר מערה בל יםיו
 של אותו צדיק היה עולה בכב׳׳ש הני בנשי דרחטנא ברו״ך מפיו יקרא חי רחכטתא
 בטתיבתא דרקיעא וארח לחברה עם נשםותיהם של צדיקים וילך אחר אליהו וישרתהו
 זה ספר כתב איש רב״י חבי קרא שטו ספר התקעים לוזקן עולם בטלנות שדי, על
 דברת די ינדעון חייא די שליט עלאה בטלנות דשםיא לעלם ולעלמי עלטיא ויגידו
 פועל אלקים וטעשהו זח טעון ברבה ברוך שחלק טחבםתו ליראיו הקדיש קרואיו
 והטה באו בית לח״ם לאבול ולשבעה משלחן ננוה, איש אשר נברבתו טשם חפו•
 אובל ויאכל תנובות שד׳׳י ויניקהו זה יצא ראשונה לאויר העולם בדפוס פנטובה
 וירבו היםים ודבר ה׳ היה יקר שאו׳׳ר לא יטצא אפילו אחד טני אלן), ולא אםר אדם
 לחברו ספר חתורה טצאתי ותקח אזני שטץ םנהו זה סדר קדשים בהדפסה ראשונה
 על העלם דבר עם שננת המעשה וטפנש׳׳ה נפלו עליו טעיות וחלון) גרסאות אשר

 יתנו אותו אל יודע ספר לאטר קרא נא ואםר לא ידעתי ואמצאהו



 זה היום שקוינוהו מצאנו ראינו לאור באור החיי׳׳ם בי תפלה ה׳ חסיד לו ה״ה
 הרב המופלא ארי בן ארי כטהד״ר חיים איפאנדארי זלה׳׳ה מידי עברו בשליחות
 מצו ה מקצר! נבול מצרים ועד קצהו זה כלל נדול בתורה ארי שבחבורה עשה והצליח
 דדק ,נבנם בכי טוב בבית מדר׳!״ של מהר־ו׳׳ו זצ״ל אשד יצק מים ע״י הרב הקדוש
 האר״י זג׳׳ל כי בכל לבכו דרש איש האלקים וימצאהו זה ת״ח דםליק ליה שמעתתא
 אליכא דהייכתא דק .אשכח םר-ניתא בת,רתושל ר׳ מאי״ר עיני חכמים ספר התורה
 מצא כת, ב זך ״.קי מונהה באצבע אלקים ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו זה היה מעשה
ת חת;׳׳ט במצות הרב הנר ואחוזת מרעיו השרידים אשר ח׳ קורא יגדו על נפש נ ש  ב

 צדיק וטפתד״ת תעזר׳׳ד. בידיהם בנרק המביא הוציא לאור ספר הבהיר העיר
 ממזר״ח צד״ק יקראה״ו

 זח וזד, טע,ן הלל בעשייתן אשתכח בתחמתא מכ״י הרב המקובל כמהר״ר יעקב
 וילנא זלה״ה בגלי, ן ספרו ביאוריו ופירושיו מדעתו הרחבה והנחות כמה זכאי
 ק׳ג ט בעד, ,.ן אלקיס המד, איש על ד^לו ואיש על מחנהו זה ת״ח בן ת״ח מימיו
 מן המקדט הם יוצאים שדולה ומשקה מתורת דבו ואביו החכם השלם סיני בקדש
 כצה״ר הייש החם ,ילנא יצ׳׳, כר אכהן וכר אוריין נטיעה של הקדש אשר זרעו
 ב,_לם,.ד״ זה הי,ם ומה נם עתר-כי פני, מועדות לחזור ולקבוע דירתו בא״י ת״ו
 ל;ב,ד את בורא ההוא אמר להעלות על מזבח הדפום ספר התורה ע״פ ההגהות

 של הרב מ״א איש איש במקומו הן הראנו אות״ו ואת נוחו

 זה ה, א ר ,יו! ומחשבה מ עלת לדברי תורה והאיש משתאה מחריש לדעת פן יםיגו
 אחרים את גבולו כי לחם, הוא והיה הד״ם הזה לפרנסת אנשי ביתו אם לחסד
 ימציאהו זה הכלל היה ב4קדש תמן אמרי לפועלא מבא יישר אשר ע״כ יהיו
 דברינו אלה ב-זרת עירין ובמאמר קדישין כי לימים עוד עשר שנים אפור בבל יראה
 טרפים סכר הלז ,את תבנית לכל מעי״חו זה מםורת בידינו מאבותינו כל המקיים
 ^ דת,רד, ומחזיק כיד ל,מדיה הנה שכרו אתו ישא כרכה מאת ה׳ אורך ימים
 בימינ, בשמאלו עושר !כבוד והדר תעטרהו זה האשה אשר תקריבו לח׳ לקוח את
 ספר התורה בעי! יפה ודמ׳׳ה טעון מתנה יפה לא נצרכה אלא להעדפה וחיה םחרה
 ואתננה קד,) ..שבי״, ונ,נ!ל כל חותמי כרכות הרחב פיך ואמלאהו זה תלוי לאלף
 דור וצדקתו ע,מדת על םפר הזכרונו׳ להניח ברכה שמורה בכל וערוכה מאוצר טוב
 סדר המערכה ותמיד כל היום יברכנהו החו׳ בקושט׳ כין שלשים לכ״ח למטמונים

 הת״ק והיה זה שלום

 אכרחפ בנטה״ר יוסן! רוזאניש שבתי ד,לוי יצחק בכ״ר דוד יצ״ו חיים קמחי



 נעתיק כאן ממה שמצאנו«כל הכתוב על אור תורת הרשב״י
 בראשי״ת יצורף א״ת רשב״י ד׳ n אור תודח רבי שמעון ב! יוחאי,

 הוא אשר שלחו אלקיט למחיה להאיד עיני ישראל באור תורתו
 [סה״ק אגרא דבלה, בחש׳׳ד צירופי בראשית סי׳ נ״ה)

 א) כה נאמר למעלה על חורח ישב״י [זמ׳׳ג י׳׳ז ] וין הוא רשב״י לבשעחא לפחח פומי׳
 למשרי למלעי באויייחא, צייחין לקליה נל נימוק ובל יקיעק וכל מזיני!, וכל
 אינו! ומשבחין למאייהק ליה לפחחין וליח ומסיימין, נולכו משחננין עי לא אשחמע
 בנל יקיעיא ולעילא וחחא פפרא [מפני שאין כקב׳׳ה חפן אלא בסברו חויחו הגקיה
ו  והטכויכ, וחידושי חויחו מיייווין קובייה ושנינחיה לפולס ועו, אוי היוממ שם], נ
 מסיים יגי שמעון למלעי באויייחא מאן יומי שייין, מא! יומי יווווחא ומשמוין
 למאייהון, מאן יומי קלי! לאזלין בנולכו יקיעין אחיין נולהו בנינים ויבי שמעון, וניעין
 וסגלין קמי ומאייכון, סלקין ייחין ובוסמין ועון עו עחיק יומין, זנל האי בגיגיה

 ויבי שמעון
׳ ] יבי ונאה אנח, לאויייחך סלקא בש׳׳ע  ב) מלבא משיחא אמי לישב״י [זיו״א ו
 נהויין, מל גהויא ונהויא אחפישח לחיי״ג פעמי! ואסחיויי! בנהיי
 אפיסמונא ונייא, וקובייה איהו חחים אויייחא ממחיבחך נוי, ואנא לא אחיגא למחחס
 ממחיבחן, ופי׳ [שם באוהיו״מ] ומשייו משביו לישב״י שלא בא לחסום ולאשי ולקיים
 חויחו, ני חויחו ושוווחיו הקב״ה מוחם ומאשי אוחס שהוא יוחי מעלה, ונמ״ש
 גשה״ש שאמי אליהו לישב״י ונאה חולקן ומילי ינחבון על יון, ולילך ינחבון ע״י עחיקא

 קלישא ענ״ל
 ג) אליהו הנביא זל״פ, אמי לישב״י [זיו״ג קנ״ל ] והמשניליס יזהייו נזוהי הרקיע,
 בהאי יובויא וילך ואיהו ספי הזהי נוי, אילנא ליו״ לאיהו האי
 ספי הזהי יפקון ביה מן גלוחא בייומי, ונה אמי אליהו זל׳׳מ לישב״י [בחי׳ חי׳ ו׳
ו יחנלי  נ״נ ] ונשמחין קוישין ונמה בני נשא לחחא יחפינסון מהאי חבויא וילך נ
T בויא בחיאה בסוף יומיא, ובגיגיה וקיאחס ומי באין וגוי, ונחב [זיו״ג וימ׳׳א 
 יבי שמעון הוה אזיל לטבייא, פגע ביה אליהו, אמי ליה שלמא עליה ומי, א״ל יבי
 שמעון במאי קא עסיק קב״ה ביקיעא, אייל בקיבגוח עסיק, ואמי מילין מלחין משמך,
 זנאה אנח ואחינא לאקומא לך שלם, ומלה יולא בעיגא למשאל מנך לאסנמא, במחיבחא
 ויקיעא שאילחא שאילו נו׳ [עיי׳׳ש השאלה], א״י שמעון וקובייה מאי קא אחיב לון
 אייל אמי קובייה הא גי יוחאי יימא, ואחינא למשאל מנן [עיי״ש מה שאייל ישב״י],
 ואמי אליהו לישב״י, יגי, חייך מלה לא בעי קובייה למימי, ובגין ללא לממזק טיבו
 לגימיה קמיה ננס׳׳י, סליק מלה לגימך, ונאה אגח בעלמא למאיך משחבח בך לעילא,
 ועלן נחיב צלין מושל בייאח אלהיס ענ״ל, ועיין [בספי נחו לישב״י מפונה א׳

 סי׳ י״ב] מה שאמי אליהו זל״ט על חויח ישב״י
 ל) הסבא אמי לישב״י [בחי׳ חי׳ נ״ב סייג ] יבי יגי, בוצינא קלישא, לפומא לילך
 ממלל יגיב! ואויייחא, ונ״נ [ויו״א ויס׳׳ה ] קם חו סבא מאילין וניוחו
 •ממחיבחנו נו׳ ונאה יוולקא ובוצינא קוישא והני גהיא גיה אויייחא, ועיי( [בספינו
 נחו וישג׳׳י, מעינה אי, סי׳ י״ג] מה שאמיו הסנין על אור חויח הישג״
 ס) רבי פנחס בן יאיי אמי ליוחניה ישב״י [זח׳׳א נ׳ ] אפילו המלאניס העליוגיס
 המייחוי! למעלה, אין לסם סחחו! פס בסויה לפניך, ונם אמר רפב״י



 לישב׳׳י [זס׳׳ג ולכ׳׳ה ] מאה ווא ושמעין מילך באויייחא, וזכאה חולקי לזנינא לכך,
 יפיק [עי״ש וול׳׳ג ] ניצל רפב״י חיבב אמ לברי שורה של מחנו ושב׳׳י, ח״ל א״ר
 פנחס אורמא לא הוה מחקנא לי למשמע מילין אלין מפחיק יימק, זכאה פלמא לאנח
 שרי מויה כוי, מלה לא אהלרנא בגק ליחבסס לפומי כמחקא ללובשא, ועיין [בספרנו

 נמו לרשב׳׳י, מערכה א׳, סי׳ י״ל] מה שאמר רפב״י על אור חורח רשב׳׳י
 ו) רשב״י בעצמו מבקש ואומר [גיטין בו׳ז ] בני שנו מלוחי, יפיק [בספרנו באור
 השיר בר יימאי נ׳׳ז ] מש׳׳ש כי רשב״י באור חורחו יהל כל פשר פפירוס
 וכל העולמות עיי׳׳ש, וכה ארשב״י פל לברי חורחו [זמ׳׳נ קל״ל ] ומילין אלין זמיני!
 לאחפחלא קמי פסיק יימק בלא נסופא כלל, וכס ארשב׳׳י [שם קמ׳׳ג] ילאטטוא
 מילק ליממא בליליא לא קמי פמיק יומין, וכה ארשב״י [בהקלמח החיקוניס] מהאי
 זהר זהוק נמה נשמחין לאינו! זהרין כלהו ברקינו ופיין [בספרנו כמו לרשב״י, מפרכה

 א׳ סי׳ מיץ] מר שארשב״י בעצמו פל אור חורחו
 ז) ינוקא קלישא אמר לרשב״י [בסו׳׳ש החיקונ ס] בוצינא קלישא פחח פין באורייחא,
 להא פומך איהו סיני, קלין והבלי! לנפקי! מפומך פלייהו אחמר וכל הפס
 ריאיס אח הקילוח וטי, יכילהו צייחי! למלולך פלאי! וחחאין, לאינון שיחין רבוא
 למחיבחא פלאה ישיחין רביא למחיבחא חחאה, יאנח בלייקנא למארן, ובזמנא לפחי!
 ב&נני, שיר לא נגמ, אריה לא שאג, טוף לאיסו נשוא לא פרח, והל איילי! לחל״(
 מינייהי בנירסייא יקרא, יאלם לשבח פל נרסייא לאיהי קיב׳׳ה, איהי צייח למלין לילך,

 בגין למטריניחא לילה לאיהי אייייחא קלישא סליק בפימך
 מ) רבי אבא אמר [זמ״ב ס״מ] למלי( לרשב״י יחנהירי בפלמא טל לייחי מלנא
 משימא, ופן א׳׳ו אבא [זמ״ג לרמ׳׳א ] אלמלא לא אחמסר אירייחא
 בטזרא וסיני, אלא זאמר קבו׳׳ה, הא בר יוחאי, אירייחא יסחרין ליליה וי לפלמא, ובזה
ו יסחלק רשב״י מפלמא,  יבואר רבח בניוחיו ורבי אבא שבנה ואמר [זמ״א פ״ג ] וויי נ
 מ&ן ינהיר נהורא ואורייחא, ונה א׳׳ר אבא לרשנ״י [זמ״ב נ״ג ] וויי מאן יניל
 לאנהרא מילק לאור״חא, [שס ס״מ ] נהימ לרשב״י סלקא השחא פו רום רקיפא
 לנורסייא פלאה, לבחר ליסחלק מר, מאן ינהיר נהירו לאורייחא, [שם קצ״ג ] לא״ר
 אנא מאן ינהיר ויגלי נהירין לאורייחא, מלה לא במשונא אחטמר פל השחא לנפיק מחק,
 והא נהיר על רום וקיטא, ובכורסייא למלנא רשים, וקוג׳׳ה חלי השחא בהאי מלה,
 ונמה הלו פל הלו אחיסף מקמי מלכא קלישא, [שם לר׳׳א ] א׳׳ר אבא מאן ינהיר
 נהיוק זאורייחא לפלמא, ונה א״ר אבא [זח״ב לרמ׳׳א ] מאן ינהיר בוצינא לאורייחא,
 ומיין [בספוני כמי וושב״י, מטונה א׳, סי׳ ט׳׳ז] מה שא״ר אבא טל אור חורח

 רבו ושבי*
 ט) רבי יוסי אמר [זמ״א קנ׳׳ו ] רבי שמטון ונהיר נל פלמא באווייחא, ונן א׳׳ו יוסי
 [זמ׳׳נ קמ״ט ] בוצינא קלישא ואיהו מחקן חבשילין מחיקין נמה ואחקין
 לון פחיקא קוישא סחימא וכל סחימין, וטיק [בספונו נמו לישב״י, מטונה א׳, סי׳

 ס׳׳י] מה שא״ו ייסי טל אוו חורח ובו ושב״י
י [זמ׳׳נ פ״ו ] האח החייה אשו שם משה, ׳ ׳ נ ש מ ו  י< רבי חזקיד, אמו טל חיוח ו
 אשו שם משה אחה יניל לימו, ולא שם משה אי אחה יניל לימו פכ׳׳ל
 יהא ועוא משמיא שאור חורח רשב״י יגן ייאיו לנו ולכל ישואל יפל הטילס כלו, וישלה
 לנו נקריב במסרס בימינו אח כגואל צלק משימ צדקנו האמיחי לגאלני מגליה המו

 וממא־ is הבירור והלינו! והצירוף סאסרון &מ!
 נעתק מפפר אדר זמהר לדייא׳׳ז «רגליומ ז׳׳ל



 הגיוני המחבר ס6ר בניהו נר״ו.
no ל הארץ םופן אשר ומיץ חוח איי יקרות מל שני טאודוח ועמלים נ  ןעי טילי םחייפ םיועח ואח נ
 התימנים וספר VflCT" קייסו וק|נלו דיהוריפ קהי עדת ישראל להתיק בליטיו הקרוע של התיקונים
 imtrn יחיד ורבים פנער ועד זקן והנם דאין לאל יום לדשינ ולהבין םוד אפרוח טהורות שנפפריפ הקוחדפ
 האלה אעפ״נ שותים «סא את רברידם וםתלהבי! בקריאתם פאר םאד ברפ אפ ההדקו נפקום אחד בליפוי
 nr־״p פאה אנשים, הנה בליטוד התיקוניט טחזיקים אלף אנשים ני נםעפ רוב בעלי בתים טחויקים בליטור
ל שנד ושנד פן ר״ת אלול ער יוד״נ והפעפ שנחפשט ליפוד דחיקונים ביטי נ  התיקונים חה דרכן ופנהנט נ
 זזתשונד יותר פן הזוהר, ספני בי בל ארפ אשר יחפא הוא פונפ יותר נעשיה נאנייע שנד• וידוע ני השנעיפ
 תיקונים שעשה ושב״ ויעיא ביק שנררשיפ עתר בדרך הפםפר, על 5ן ייםודפ פתק! בעולפ העשיה יותר, ששפ

 הוא םוד הפפפר ודחשבון לבן ביפי התשובה שחפ p חידש אלול רניליפ הבל נספר דתיקוניפ!
 ז?3ל טוב יונו־ שפו של אותו *ריק הפוכר אח הרביפ דוא חוב יצחק פרתי זלהיה הוא הראשון אשר
 עשה חדשו־ נאר׳ן לחופים שתי דאדרות הקרושיפ באותיות נרויוח םרונעות לעזרת האנשיפ
 אשר אין לחפ בח לעטור בקריאה באותיות קטנות פחפח שכהו טאורוח עינידם פחפת זקנה או פתולשת נופח
 בחושיהם, ודדו?וסח באותיות גדולות טרובעות חדיה להט לעור וסיוע ולא יקיזו.בליטוופ, ואחריו הלני נפח
ך ולפעלא טנא נ  פופיפיט ועשו העתרלית חרפםת וודו ותיקוניט באותיות נדולוח פוונעות חינו אח הרניט נ

 אטרינן יישר טד טונ חלקט וטח נעיט נורלט
 ןן^ףן דיא פן הטוריעיט ני אשדקד דיוור יו שלוחה אלי םאיש הנינייט פונ לנריות ואהונ לשטיט חורן
 נטזוח איש חטורות םרונר נו נננדוה ויודיעני שנם הטשחדלים עתה נםלאנח הדפום נעהיק
ז שרונד להט שיש לי אנא ענדא ו ו  >דושליט תונינ אוותר• נפשט לדדפים ספר התיקיניט נאותיות נחלות ו
 זעידא וקטינא חינור קטן, הנקיא בשט «בניהף ניאיריט וניטוקיט פשופיט נונרי הווהר ותיקוניט נדנה רוהט
ן לחשבונם על ספר הוויקונוט אשר סתעסקים בהדפסתו נוד״ו ואנני מעיר נעתרתי  להדפיפ פגרו ח5ק ^
 לבקשתם ולקחתי פאסתתתי טילי קטיני הפיבניפ לאנשים פשוטיפ ושלתתיפ לידידי איש הנינייפ הנזיל לספרם

י להניאט תתח טננש הדפוס נתון• ספר רתיקוניס הקדיש  להטדפיפיט נו
 אי^ן דשחא אתן הודאה תשואות חן חן לחטשתדליפ הנו דטטיניתייהו עשי שאימ זונה בזונה ל־עיא פן
 ההדיוט טילי זעירי לסדרו על שלחן םלכים תא השלחן הטרוד ספר התיקונים הקדוש ואני תפלה בה
נ דפשתדלים בהדפסת הואת להדפיס נס פפד ווו״ק נולי  יעשח אלקים יכה יוסיף לעוור האנשים בוי לנ
 נאיתייח נרולות ופרובענח יפהוורוח. ואולי אננה להיות חלק לספר .בניהו* נם בספר ויק״ק, יהשייתנרחפיי
 הרביפ יעווגו ליפוד חווה לשפה אנא ה׳ איא מחן לבות וכליות הערב נא את וברי חידווך בפינו ובפיפיות
 •עטך בית ישראל ונהיה אנחנו וממאינו וממאי צאגאינו נולנו יודעי שפך ויופדי הורווך לשמד״ כיו הקטן

 הטזפה לישועת ה׳ והבוטח בחפר אל לחייו• עיני באוד תורתו תוית חיים.

י  י״יי יוסף חיים *
 ננטהר־ר אליהו ננטהר־ד משה חיים זזוקיל



 תפלה קח־ם הלימוד
 קבלה מהאי י זלהיה

 רבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות מודים
 אנחנו לפניך ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו בקידה ובהשתחויה
 שכךבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקדש ונתת לנו חלק
 בסודות תודתך הקדושה מה אנו מה חיינו אשד עשית עמנו חסד
 נחל כזה רעל כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך שהמחול ותסלח
 לבל חטאתינו ועונותינו ואל יחיו עונותינו מבדילים בינינו לביניף:
 ובכן יהי רצון מלפניך ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו שתכונן את לבבנו
 ליראתך ולאהבתך ותקשיב אזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו
 הערל בסודות תורתך ויהיה למורינו זר. נחת רוח לפני כסא
 כבודך כריח ניחוח ותאציל עלינו אור מקור נשמתינו בכל בחינתינו
 שיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך אלה
 בעולם וזכותם וזכות אמתם וזבות תורתם ותמימותם וקדושתם
 יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה
 שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות
 מתורתך. יהיו לרצון אמרי פי וחניון לבי לפניך ה׳ צודי וגואלי:

 כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ן



 הקדמת תקוני׳הזהר בערב ד״ח אלול א
 רב• עמעון אזל ליה וערק למדבךא דלוהואיתנניז בחד מערר«א הואוד
 אלעזד בךיה איתלחיש ניסא $פק להון ךוד הרוב והד מעיינא דמ:א
 אבלי מההוא חרוב ושתן מההוא מ;א הוה אליהו ז״ל אתי להון ב^ל
 יומא תרי זמני ואוליףילון ולא;דע אינש^הו ובו. בזוהר'הדש פ׳ר«בוא

 ?ד״ובשם ודאאתקרי:
 תקוגי הזוהר

 דאינין שבעין אנפין לאורייתא דפריש רבי שמעון בר יוחאי במלת
 בראשית ־טסבורי אורייתא, קום רבי שמעון אפרןחימיייין^מי

 שבינתא פתח ואמר:
 והמשכילים :זהירו בזהר הרקי״ע ונו". והמשכילים אלין רבי שמעון
 והברייא יזהירו בד אתכנשו למעבד האי הבורא רשותא

T T T ~ V ־ ־ ־ יי י ־  ־
, c אלו .01 1 x 3 י ק  QVJ רנ שמעיו חפתח גול ן קמ שנ נתא ,ראה כש־תמ ל רשג י לחדש י1וייש c מ
 י רחגרים פלמי ו בא אלירו יכור לשב שלח פן ישנו ס ליות נמצא גגות בפא ותת של רשב ורמגרים
 וקורס שפפח רשנ י לורוש נפ קי, ס אצו אמר תל ח ומר לשוב קוס רני ש״עו! חכתמ נ״ל ן קיו ש;ינתא
 ודני ור רוא נפנפ רשופ פן קנהו ליייש בסודות א1ו כ הוא שלח מרקנה נובר ור״ואמי קמ שנ פא
 ירשנ ע עסקו וצ מווו גסווות רפורר נורם צהפמ ד רשכ נר פנ ס נכ יס לכ, אמר לו קמ ש: נתא, קמ
0 ו דא צ אפתח  י קא לומר לצורך ספנ ס ו לוע כ מנומס ור נקרא ס דחכמ ס אפ ש: נפא ועור ניאר נ
! קמי שכינפא לר ו ע כ ספר רפ קזנ ס תא ,תמוש ו פפקן נפבור ת קו, רעש ה כנוופ, ו וופ ורמלכות  מל
 מקמא נעשיה והיא נקראת שכ נתא פתח ואמר והמש; ל 0 יוה יי נוודי ררק ע, נראה נרוי ופשוט 5 וה
 מפובי עס ש 5ה ז המתחלת כוהר הרק ע וא רו כלל כל גזו! ונו׳ כ כתת רשנ ואמר והמשכיל ס זר רי
 כןןרר הרקיע וכו כויהר הרקיע ואיהי כליל כל נוי! וכי חגצ מ ש והמשכ ל 0 אלי, אי,!! רנ שמעי! וחבר א יכו'
 עו ורא ימלכא משיתא א ן ונר ס אלו רס מוגר׳ רשנ י תלא רכ מובר׳ רמטת ק ספר המ קולס שכתב בשנת
׳ ומביא ובשבח הסווות שנגלו ע1 דס והוא לתג וה באותיות קענות ל0מ! אך המפה ק ס והמ־נסיס  רשנ
 ע יבו אותס עס ונרי רשנ כאלו רס מוגר ס שפתח ריש וממר ובאמת ור לא תכ, ועל ררינ ניאה שכתב וה
 רג׳ אנא שהוא מד מנוול׳ חבר א שריה ריא הסופר המעת ק סווית אש־ מחדשו ו תנלו נמת בתא ורשנ י
 חמיד וכאשר ממצא נר ש אררא זוטא דאמר רשנ רג אגא כתוג וכ, גסון! אמ־ רנ אנא וא,א כתנ,א"וכו'
 וכן יש,( כאן כ׳ רוא הה הסופר שהר כותב ספר רתקונסבעת שנתפרשו new במת בתא ד^שב שכתב
 נמחלו! רספר שבחא דרשנ- ותגר א והמשכילים אל! רנ שמפו! יתבריא ראה כסיד המשכ ל 0 אות וש
 המושט כל ס ואות כין! ׳תמנר לאות ות שלמפלר ישלמפר ו ווע ואורות ש בלו נקרא ס כל ס נסור פג רת רלליס,
 ונוה פ ישת׳ נס ו מאמר המשנה נסו;! מסכת כליס דא ר וס אשי ך ש,ננסת נפומאה ו צאת נציררד ורשגיי
 ומג ר ו ע י לימוד הסיד ונפרע סודות רת קונים שרס ע קרס נת פוו צת קו! עולס רפש-י• ר ו מושכ ס נ צוצות
 ר,קראיס כליס מלמטה ממקום ׳רידתס לרעליתס לפעלה ולכ, אתמר על רו ורמשכלס 'והירו כוורר ררקע
 כצומר רמושכ' כל ס 'והי־י ימי ועוד נראה נס ר אות ות ורמשטציס הס אות ות ׳שיה מלכ ס ט תפארת
 *ולכות שהס ווץ נקראים מלטס נטוו שני מלטס וכוי ולימור רסיר שוה אותם להשלימס ג רד 50 רות או
! רנ נו ו צ נשער ההקדמות רן! , ט שרתנא c הס מרנדלות דרו ו״ת אנצ האמוראיס הס  יוק נסיו ע־פ מ•
 מהקטנות ואלהיט וכ*נ נשער ר1ר"ק ונרמו זה גאותיוש המשכיליס שהס אות ות ר כל שט ס כ׳ ידוע ונולוט
ד כה ר עיןג ,ריו פ רש  רהדו״ה נקרא ס גשס טפיה והתנאיס סם מ• ה כל רגילות לרו ו״ס ורב! וננ ד

נ י י י  • מסתרי (א) »



 הקרמת תקוני הזהר «ע״»
 אודהיב להון ולאליהו עמהון ולבל נשמתין המתיבתא לנחתא בינייהו
 ולבל מלאב:א באתב^א ובאךח שכל.'ועלת_על בלא יהיברש״ולכל
 שמהן קדישין ולבל הרין ול2ל בנויין לנלאה לון רזץ טמירין כ:ל #ם
 ?דרגא דיליה. ורשותא יהיב לעשר כפיךן לגלאה לון ךזין טמירין דלא

 אודהיב רעו לנלאה לון׳עד ךרא ךייתיימלבא משיחא :
תאנא ותמטבילים יזהירו יטהר הרקיע  בזןץד הרקיע דאיהו בליל ביי נוון. י
 זהר טמיר וגניז. זהי־ בהיר * דאיהו זהר ממיר ונניז ךאימת״ר
 כשהקים. זהר זריקינצוצין ומבהיק זהר בהיר בשחק ם ךא חבמ״היזוזיזריק
 כברק לעיינין . זהר זהיר חוור נצוצין ומבהיק בברק לעיינין ךא בינ״ה.
 בסיהךא. זהר זהיר סומקא במאדים. זה* ח?ר כםיהרא ךא גדול־ה. זה־ זהיר
 TJt מיהיקיליל ירוקא בהמה. זהר פימכןא כמאריםידא גבור״ה זה־ מבהיק
 זירוק כבכב. זהר בליל חוור' וסומק. כליל ירוכןא כחמה תפאר״ת זהר;רוק

 זהר זהיר לבל עיבר במאן רמהא כבבבדאנצ״ח זהר בליל אובם וסומק הא
 בפטיש וזריק שבימין ל^ל סטרא . הו׳יד זהר זהיר לכל עיבר כשאן דמחא
 הבי מהאי זהר זהרין במה נשמתין בפטישהריקעביביןלבייםטרךאיסר.־:
 דאינזן זהרין ביהו ברקיע ואלין אימן נשמתין מאלץ משבילים דאית ברון
 ע5כי" לאשתמודעאיברזין דמאריהון. כלהו רשימין ומצרירין במלבותא
 דרקיעא. ככובביא דנהרין ברק:עא. והיינו.יזהירו כזוהר מ־קיע. מאי
י ! ש צאי ממנ פ י ש ר ש י ר י שרס תלמ ו ו פס ע פ ב היא סיר י ש י י יל ס ו י 1 י ז ל בש-יי י א י י ר ב  ר ריפ מ ש י
לק רר פ והמש: ליס אל ן רב ז בייה ק ו ו קרא משנ ל כנ י ם ב סיר י רוע רה פ י א כילם ר נ פ  נמצא י ש י

ן רקיע הוח יסיר י א י ו ת! איחס אלהיס ברקיע השמיס •יהא י מל ה מ ת 1 יהי ח ע ׳ פפ״כ ו י י ן א ־ 1 י פ י ב פ  שיופי! י
פ מלתעלר ו י ו במקוס ר סיר לקבל אי ס ר א שיי ס שמקבל lis לא כר לפס וליא י למלכית כ, ר י ק  דספאית מ
ו ס ר ו וגיר ל-ייב ונשמוח רצו ק ס ו 1 י י ו ל!.התא ב נ יהו פ ריש א נ ר ג , ע ת י ; 1 מ ן י n י י א א ־ עי, ה י  ל
ו ב רשוחא לגפתא ב נ י ל מלאכ פ אח ה כ ס כמי רהבא ־משפני ס וכיוצא אך 1 כ מ בשס ב 1  ב רי ביילי שיית
ר בע י אלא רק שומ-י קילי וגס אח י ב רשיחא ב ! רי6ר ו א ! ז 1 פ י י ס י י רמי ו פ ר  באפכם א כמי שר ר מ
ס סודית אמח ס כאלי כ ה 1 ש תייבשו בשכל ריש יחבר א שמיצ א ן י פ שכ י ח ! לנחהא ב : ז י 1 מ י הי ו-שמת! ו א 1 

י נ י ו גורית בריהיק כאלי למרס מ נ ו ומוצא מ ל ג 1 ר 1 אפר קס ע נ א ש ב י א י ו א ס תיבותס וכאש־ מנא ב מ מ  ל
ו בשכלס ויה ו ב רשותא לשמות רקווש ש א ר ה ר ר מ י ב יתלפו על לשו- יכ, נמי א ב ' ר ר שאמר ה ב ח רוח ר  עי
י אמת לאמיתו בפורוס התורה שלא שמעה אי״ם ועל וה המצאבכ רקורש של רב ו ב ש ב ד ר  משפ ע ס בשכלפ 1
ס ג >ו מ ס ג ע כ ל ו רוח ממרוס * ר \ נ ר ן דבריו ער 1 ב בסו ת י י רשנ שה ה נ מ א י מ « ־ זיל המובא ס ב  הא־
י זר ב י לו ר מ ו ! על האמת מא ל י כאלי שכלו י י ך זר ש תלבש בשנייו ו כ ר ו איזה צו ק ב י ל״יוב יה ה 1 כו י ו 1 י  א

ס יגשס נ ו ר ס שלהס כ בשס רו ה ש ב צ פ ו י ! הס נ י ו כל ר 1 ה וכוצח ו י ר ו ר א ! הס שמיס י ש ד  שמהן ק
! מצכ ן יכ ינא י ש ט ו קי ת י י י כ ס של £ י 1 מ ס ש״יח י ו י כ ר יבשס שוי ששי ילנל כ י , י י ה "ב יבשה א  א



» הקדמת תקוני הזהר כ  » י
ז ר ה ^ ב . ד - . 5 ^ ך ^ * ב ^ ב ע ד י 2 ^ ^ י ת  הךקלע. דנךדץ ביה מ
 בבושא. וכלת פךחץ'9ן רקיעןי־א צדיק חי עוינים מעיה פךחין
 להמתין ךצדי.קי,איונ0־ין בסיהךא. ועליה? כתיבי ויזהן אזתם *^*חים
 ברקיע ה^מים להאיר על האךץ. ואיהו ךק?ע דאיהי לעיל מהיוון הה״ד
 וממעל לרקיןנ א^ר .על ראשם.' והפוך רקי׳!ע ותשכח ליד׳ ענק״ר
 ויסוךא דמרבב^א עילאה דןגליה .קיימיןיהיוון וכרסה* דמרכבתא
 עלאה ועליה אתמר וצדיק יסור עולם ?ניד'צדק י תימ״דאי^ךמ^
 ־עלמא דאועכדא ועל .צדיק דלתו1א.קיימא על$ןא דאתנלייא^ןה״נו
 מצדיקי הרבים מההוא צדיקאדעלמא תל;ין מאי הרבים. אלין דאתמר
 עלייהו הלכה ברבים ךאינון מספרא דאבהן דליתיךבים פחות מתלת.
 הלכה כרבים ךא שכיינתא. ומת$ וןנמך' כלם צדיקים לעולם יירשו
 ארץ ההיא דאתמר בה והארץ הדם תלי דא שבינ-תא דאיהי כלילא
 מעשר ספירן ומתמן אתקריאו ישךאל מלכים. צדיקים. חוזים נביאים
 מארי תורה. גבורים. חסידים נבונים חכמים. ראשי אלפי ישראל.
 זיו־שותא אתנהיב לאלץ נשמתין דאתתרבו מאתרייהו ?תר'קב״ה
 ושבינתיה לקננא בהאי חבוךא דאתמר בה בצפור נודדת מן קנה
 בן איש נודד ממקומו ולית צפור אלא 'שכינתא דאיתי מתתדכא
 מאתראההה״ד שלח ת#לח את האם ואת הבניםיתסח לך. את לרבות
Jd ו ש זה מן אות וא י א פירוש ו ״ ס נ ת א ע לא קיימא עלמא ו ל י וצויק יסור עולס על צריה ו מ ת  ועליה א
ס יא לכן בא נ פ א נ ון ועליו ק ימא עליזא ו א לרבות טל צו ק ולעילא ו ל וא ו לרבופ ודיינו נ ן ל נ  וצדק נ י
א לאה ועלמא ואתגל יא רחל ו׳1 ן בשער רפפוקיס בפסוק ש י אתנ אה עלמא ו י נ מז נסחר ברבי אוח וא ו, ו  ב־
! תב ן סור 1ה ס לאר יכו עיש ובובריס הרס ב ! זויג ז א פ ל מ ש רז״ל ועתר נבאר עני ח  ויאהב עקב את ־
נ ת א שכ נתא פ ריש רב ס תלתח קאי על ח פ קונ ס ריטב דלית רב ס פחות מתיית הלכה כרב ס ו  של ר
ו ירב ס הלכה כרב ס פ לוש כלומ־ ח ו ר סיר ורב ס חנ ת שנמשנ ס אירוס ק ילז״א רז״ל ת ב א ! ד נ ר  שהם ד
א ס מלכות רע ואז ע כ רלכר שת א שכינתא ו ר כ ו ל ; ן ר י למלכות שנקראת הלכה אות ר י ו ומ! ה ה י  חנ ת ל פ
ן ר א י ע ואז ר ה זווג ומ ש ו נ י י השפעה זי לחנ״ת שנקרא ס רב ס שתנול ותה ה בסיר בת ש  תת ה כרב ס שתעלה נ
נ י ל ר ל סוף ורשותא את ר נ ו פפירית יכלילה מכיל״ י ו שר א סון< י י א שכ נתא וריש רגל רנל י  הריס רנל ו
פ יסס יירי בתר קבר ו לקננא בהא תבורא כ רוש אותס ר שמות של הצדק ס אשר נ  לאל ן נשמתי! ואתתרכי עאסי
, ס לעירר יסיר קבה־ו ל ו ע ו ס י ו שס בעש ת ר חי ו ו לרתבו ר ז ר ו נול ס ממקומס למוברית ימערית כ  בעו
ונמת מלאכ ס אשר באו אצל אב־הס ו ס לעור ז ומתלבש ס בניפ ס ו ר « רתס ו י פ ח ר א ת כ ע  ואז אלו תשמו
ר שלשר אנשיש נצב ס על ו ו נלו רז תורה לרשב״י וחב ר ו ע ה וכאש־ נמצא בסבא דמשפט ס רנ ת ב ו כ ר ו י ע  א
מ ריק רש ו ונקראת• נ י ר ב ש צפו י י ו כמה מעש ות כ וצא בזר ביוה. ק ובר״מ ולית 5פור אלא שכינתא ו עו  ו
ו ב! ש, ועור -ראה צפור אות ות צ ו פ ר ס רכוייל שעולה שפ ו כמני! דו ה ע ס למקרא ו-מצא צ פור נ שכ נ  א



 הקדמת תקוני הזהר 0• עי־ט
 שבינתא תתאה. האם שבינרןא עלאה הה׳׳ד ובפשעיכם ?צלחה אמכם
 דתרוייהו אתתרבירמאתךיר\ן. וכנ״ד #לח תשלח תלין *שלוחץ. חד
 מ?ית ראשון. וחד מבית שני. לקיימא 3יה אני ה׳ היא שמי וכבודי
 לאחר לא אסן. שכינתא עלאה. זתהלתי לפסלים. שכינתא תתארי.
 כן״אי^נורד"ממקומו ךאקב״ה דאתמר ביה ה׳ איע מלחמה דא״תסרך
 אבתךייהו. ועוד כן אייט נודד ממקומו ךא משה רכתיב והאיש משה
 ןננו מאד דאוזתי־ך החיה אבתרייהו ועור כן איש נודד ממקומו מאן
 ראיהו איש צדיק דאזל נע %ר מאתריה כשכינתא דאתמד בה ולא
 מצאה היונה מנוח. דהבי 'אוקמוה רבנן בזמנא דאתהרב בי מקדשא
 נזר [על בהי הצדיקים דיחרבו ראזלין כל הד נודד ממקומו דדיו לעבד
 למתי כרכיה. וךןא רמלה נדד הוא'ללחם איה אי׳׳ה דמרחם עליה
 אוף הבי אץ מנהל לה ונר. ובנייר דיו לעיר למהוי כרכיה. ולית לחם
 אלא אורייתא האי נרם למארי תורה ךאזלץימתתרכין. זבאה איהו
 מארי מתיברןא״ימארי מדרש. מארי'תורה. דנם צפור מצאהיביתבית
 דנשמעץ ביה פתגמי אורייתא דבאתר דאית סמן תורהידאיהו.עמודא
 דאמצעיתא גם צפוד מצאה בית סמן. ובגין ךא אוקמוה .רבנו בל בית
 שאין' נשימעץ בו דברי תויךה לסוף תחרב ואלין דנשמעין דבריי תורד.
 כתן אתקריאו ביצים. אפרוחים. ?ניב. ביצים מארי מקרא. אפרוחים
 מאדי משנה. ?נים מארי.ק?לה. ועלייהו אתמר והאם' רובצת על
 האפרוחים או.'על הביצים שלח תשלח מנייהו. אבל/על מארי.קבלה
 אתמרלא תהח האם.על הבנים. דלית סכלתנו לאשתמודע בשכינתא
 כאלץ מארי.קבלה. ואלין'.עבדין לה דיךה ולקבה ופרחץ עמה בכל
 אתר ךאיהי פדחת כלהו מנדח עמה בשליחותא דילה. אבל'אפרוח*
 לית ןדפץ רלהון שלמין דפרחין בהון דאינון'פסודץ רעשה כל שכן
 ?ציס. ובנין ךא אתמר עלייהו לנ1יי אימא שלח תשלח את האם.עד
 דאמר מלץ אלין הא סבא אזר.מן ליה ואמר. והא כתיב ואת הבנים
 תסח לד. אמר ליה סבא כל אתין לרבויי ובנין י דא לא אמר והבנים
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 נ השנינה מק«ת געשיה ששם מאיר א״צ אמ י שעיצט מםפר צי ושם הוא סוו פ ר ומגצגרך ללנן נקרא יער
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 «/סח לך אלא ואת לרבותאפח^ים. אטד ליה בדיך אנותבוצינא קדיעזא
 דדיכי הוא וו־אי וטיפ אינון ננאי תחות אימא עלאה. הבירים. גטדים.
 ?אד תורה. חוזיים. נביאים". צדיקים. חסד־ים מסטךא ךח$וד דרגא
 דאבךהם ואוקמוה עליה אין חסיד אלא המתחסד עם מינו ך,עב־ד ליה
 קן" דאיהואבסטאדיל־ה. ודא שבינתא. דאיהי״קן דיליה ב:ת דיליה
 היכל דיליה מלון דיליד״ ולארעארךיעא איהי יהודיה וביתיה ולאו
 מלון ואבסניא אלא כ:פום ההוא־ בר 3ש ךתשץ לה. ובנין דא ;היב
 מדת חסיד לאברהם. גיבורים מסטךא דנבוךה. דימין תוקפא למאךיהון
 לכבוש עבד תחת רבו ושפחה תהות גבר^ה בקשירא ו־תפילין. דמאן
 ךלית ליה' תפילין בשעת קריאת שמע טסמרא דיליה של^ עבד
 ושפחה עליעלמא ובההיא שעתא ךגזא שכינתא הה״ד תהת עבד כי
 ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה ואוףיהבי אידר רגזא :תיו־ על נבליב׳
 ישבע לחם.'דאתטר ביה לבו לחמו בלחמי דאיהו.קמצן נבל במבוניה.
 נבל שמיה. דלאו איהו נדיב ולאו איהו מזרעא דאבהן דאתמר.עלייהו
 נדיבי עמים ״נאספו. דהאקמצן איהו עני ךךעת בתר ודא עביר טיבו
 למארי תורה למהוי מחזיק בידייהו. ואורייתא בלא פסוךי״אילאו איהו
 תורת ה׳ מאך תוךה. מסטךא דעמודא דאמצעיתא דביה חצות לילה
 ה;הזקםךוד לחבךא ליה בשבינתא דאתכךיאת לילה ואיה? שומר
י לןן ד ל י נ י! ד ל ה ר כל ד ל ה מלין ו ל ס נראר קן ו ל י 6  כאן קר ל מד נשם קנ ה וקא נעילס «
 בעולם העש ה נ ש דיל ה בעמם ר 5 רה היכל ד ליה בבריאה מיין ד ל ס נאצ לווו וס י! ראבית מק״ב שמא ר >!
 מלון ק, ניס דע מע ש שלהם עשו ותק,ו השכ נה לה וח מלו! ק! נ ת נס חלון) שש שד נא ת ביש כגוי רוא
פ מתוה שד חיה ע ש ו־־אנוח תקנו ע  מק נ ישס זה ריא ברפל שה א קן מלון בת ועין בש.נר הפשוק ש
 השנ נה ימרעיה נמר התיקץ שלה צק ד' חיאריש אלי נרמזי נשון! שמית ראנית וסין! שמי שי מרעיה שתא
 אות ס יפ מן נקמיס ר ת ד' טיאריס הנז' תפל לשפור שבער שבועות לספור לשי! זייה יאירה ניפן ספ ר
 יהליס ימםפר נקמ״ה שהס תיאייס של השכינה עילה קמ״ז נפנ! ז כ אריה שהס זק ואפא הפושפטים
 נשכ נה נס ר הנוי רס אופ ית ק ם בה יר״ני קס ה שיר בסיד רקפת הברית והב! תשניא אסיין לקבל
׳ תר׳ עשר נחשב בםפי אפד  תפנ א שפרי נביא ס ונביא ס תרין הא עשר פירוש שפר הננ א ם רס ת' נ
נטאס והס  כאש* תמצא בספר קרא מועד נליל תנ השבועות ונבאש תרק הס גצת וריד שמשם ג קת י
 נקראים סר׳[ נביאי קשיש יכפיש לקמן דן) ט י ע״נ דאיהו קמצן גבל נממונ ה נבל שמ ה נראה הכונה
׳ הצדקה ר א פיר ה מידע יהא מתקגת ומקשטת ימאירה אס הפלניה הגקראת 1בנה יהצרקיס המתקנש  נ
 אותה גקרא ס על שמה נגרש רי״ל פנ יהושע כפג לגגה וכן אמר סשי ת ללבנה צדיק ס ״קראי על שמו
 ילק וה סקמצ! טמוגע תםו וצוקה שרס במו איס ה' יסלק איס ה' משס לנגה שנקראים בי ישראל שנמשני
 ללנגה נמו שסקמ וזיל במטבע ניגת רלנגה יללנגה אמר שתתחדש עפרס תפארת לפטישי בטן שנס הס
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 מה מלילה. ליל ה ליל. עמודים הוא לה׳. ובניןה אתטר בל העוסק
 בתורה בלילה הקב״ה מועך,עליו חוט על חסד ביום שנאמר יומם
 יצור! י חסדו ובלילה עירה עמי. הוזים נביאים מסטךא דנצח נהו־ד דבהון
 כלילן תרץ שמהן דאינון יאקחנק י דבהון תמנ:א אתוון יקבל תמניזא
 ספרי נביאים ונביאים תיין הא״עשר לקבל עשר ספירן לקבליה הוא
 יחזקאל עע1ר מראות. צדיקים מסטרא דצדיק על בל יאלץ אתמרילא
 תהוחהאם"על הבנים, ועוד אלין דעסקין בא״וךייתאלשיוה ונטריןפסוךאה
 דאינוןיתרי״ג מצות דהלען משם יקו״ק בענבין באתבלא בדי ל:חךא
 בהון לשם ץ בשכינה בבר נש דמתיחך עם בת זוגיהבבל אברין דיליה
 לאפקאזרןזא מעליא. אתמדבהון לא תהה האם על הלנים. ואלין דלא
 משתדלי באורייתא לשמה אתמר בהון שלח תשלח את האם. את
 לרבות שם ;;דאסהלק עטה מההוא כר נש. ועוד״אלין דאוקרון
 שבתות רמים"ט1ביםאתמר.עלייהו לא תסח־האם .על הבנים דעבדין
 עובךא דבנין עם שבת מלכתא ןעם קודשא בדיך הוא דאיהו יום
 העבת. מאן דקיים ביה וכבדתו מעשות דרכיך. האי איהו בבד את

t 
 טתידק לרפפוש כמיתה -צ כ! סתלק אית ה משס לבנה ש ש לי שייכות נו כשאר ישראל יישאר אצלי אות ות
ר נש היות יתר ננס בת ויג ר ב  גבל שהס אותיות למפרע נון הנשאר באית ות צבנה אתר סילוק אימ ה כ
 בכל א בר! ו ליה לאפקא ורעא מעל א פ ייש ע פ מ ש חכמי הטבע ש ציאמ הודע מאבר סאוס הא נעש מ
 ברצי! כל ראינרס שנחוס שכו1ס ריצס ביצאמי להנאתי כ׳ ממפלתי שצ הורע תמשכט נח היאיר. מכל
 הא בריס ומקנלנו והביאנו למקוס אפו לבטלו שס כמו שיתבשל הום בווי האשה עו ששוב חלב ימאפר
 שתפילתי נמשך מכל הא נר ס לכן כל האינריס נהנ ס ביצ אתי ומרגיש ס בהנאה וכאש״ האר נו פנמי הטבע
׳ הוא נמשך מכל הא בר ס  בענ ^ה יעל כ! יצטייר גור הורע ר יצא מ, ראוס צירת גוף שלס בכל ראנר ס ע! נ
 שגאוס יל! א נא! כנר נש ומס פד עס בת ויניה בכל אגר ן ויליה לאפקא זרעא מעלי א כ התאיה תמשיך
 הורע מכל הא נר ס שנאו-ס ילכןחתעבר האשה מן ר!רע ההיא ילד שלס בכל האבר ס יו״ש ורעא מעל א יאם
׳ נהתפנרות גופא ווכר שהוא רמ פ אבר ס בגופא דניקבא שריא ר, נ ישת1ם  ספמ ק עיי נובר יה סנ ן נ
 מס5י.ג! ק בי! שנ הס שהיא ״ליי שס שו להאיר בילו ה יצא משניהס לעשומי זרעא מעל א דצכן מול ק ו
[ עינוא י ר ב ע  נציל שנת שהיא ומ, חווג ראמ ת׳ שת נרימ לרמי! להמפנרית ה ו׳ כ׳ ב 8 נ״ר היא ת ק נטוע ״
י ו נר נ  רגנ, עס שנת מלכתא ועט קב ה דא הו יום השבת פ ריש ראלו הצדיק ס מודייגיס רק בליל שנת ב1
 לרוצ ו בנ ס מוווג על י! ושנת וודו וכנותו מעשית ויכ ך ו יקא רמו לתשמ ש ורך נבר בעלמה שנס וה
 בכצצ כביו שנת שמו ע בחול ומשמש בשנת בלבו ימ ש עס שבת מלכתא י1ס קב ס דא סו וס השבת ל םוו
 קר לס קב ה י ויע כ׳ השנת הוא במלכות שהא שב ע ת יינן נקרא שנת מלנתא ו«צ ט בו ח ש חפ השנת
 ליסוו אך דבר וה מפורש יצא בשער הכינות בור1ש»!פיס שנת שכל העילמית נעש ס בשנת בבח נת ו׳ ז עו
m ! 0 שאנפט קיר ן אמ השנת שביע ויען כ נח נמ כל השביט ומ הס נ סוו 1 1  רישא פלאה הנקיא עתיק ׳
 כנווע לכ! אומריס המצאכ ס אופו הש־ר הנזכר בספי פ־ק ה כלות המתחיל האויר. ו:אמו,ה צח העולמים
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 «בץז ואת אמף וגר. דתלת זעלמין;ינהו. תרץ ןרית בכבוד אב ראש
 ותליתאהירית באורייתא דבליל מיין בץ י״ה. הה״ר בייהוא חייןדז&דך
 ;מץז.'כי הוא ח:יף בעו?ם תה דא גן דלת^א• ימ? לא ?לפא
 דאתי עלמא אריבא _על האדמה אשר ה׳ אלהיף נותן לך״ •?נלבןא
 שפלה.'ועוד <*לץ'!r־^p לשבינהא עם קודשא בדיך הוא בקעודא
 דתפילין אתמר עלייהו לא ת5!ח האם על הבנים. ואינון דלא קשרץ לון
 בדודא אתמר בהון שלח תעלה את האם. ועור אליןדמיחדץ לון
 בחרא ל?מוךא ךאמצעיתא ושבינר«א תתאר. בסריאת שמע.י אתטר
p מןביחוךאדקריאת i r c ' A ^ ' f c t t .גלץהו לא תקח האם.על הבנים? 
 שמע כתיב בהון שלח תשלח את האם בכל אתר את ללגוו/זהבא
 לרבות חכמה עלאה אב האמונה ךאיהי בינה_ועלד\אתמר הב15לי*
#הי  תקה האם. ישלח תשלח את האם. הה״ד בי"אם לבינה תקד»/
 אורייתא דלעיל״א דאתמר בה ואל תטש תורת אמך.'ועוד אלין דנטרץ
 אות ברית בתחומיה דאיהו שמונה;מים. ונטרי״אות שבח בתחומיה
 ךאינון יי׳ מן יאקדונק״י דבגינייהו אוקמוה מארי מתניתץ יץיא אשתבח
ע פחות םתרוייהו. כתיב לא תפח האם .על היניםיואינון דלא  בר נ
 אשהכחו בכל יומא. בשתי אותות אלו דאינון אות תפילץ ואות ברית
 ׳מילה. ובשבת אות ברית ואות שבת. כתיב בהון שלח תשלח את האם:

 יהטעש ט נח נח השבע ות ושבח כולם הש נ שיו ה-קרא ח רעילמ ש עכ״1 1צז א אמי בא! יעש קניה
 לא הו יוס השבת ט סו־ ולכות ח־וו הי נרמו ס בשבת לרבות חכמה ננלאה אב האמונה רא ה ב/ה

י ה״קראת אמו ה כ נכ״מ נחשב הויכ־א אב לאתת ה •יכ) א תתא  פירוש יחכמה ה א אנ להאמונה ש־ א ב נ
ja נחשבת בת לבננלי יכמ ש רו 1 ותה ה לו לבת אלו תקר 1בת אלא לב ת מטר אות שנת נתחות ה לא 
ז  יויו ויו פ ־וש סחוס שב- רוא איפ ס אתז ובל א1ן1 רתוז נ ו ו נ אופ א' יש ל ורו יו ויש ל ורו יי ו «

 נכינית הסעירה נסיו מ י , ח י חפ ש ש י ־ בשם הי"ה י ויו נשם אי, וי בראש רשם יוי בסוף השם וכנה
 הס עומוש בשס השלינ של היי״ה אונ ייויע בפעימת שנת צרך לבציע תחלה כויס לעצמי יכי! שהיא כ״נו
 אית י ו לשש רי ר וכב צר לאשתי ו כי ן כננו אות ו ו לשש או״" מיא ש, י־! אלא שרמי! נהס תחיש
 שבת לא ישתכח בר נש בשבת פחית מתיייי ת ושני יו , איי שצי ך לאכיל א ש יאשתי בשעיות שבת נכי,ר
י ת מל־ יבשבת אית  של שנ יו ן אלי ולא שתכח חשי למסעו לחיו ר דאינו! אות תפ ל, יאות נ
ר ת יאות שבת רמז לוב־ ישמתש את לניי אלר עי לבבכס יעל נפשכם ש ש ר ת שבת זולה שהס איתות  נ
ר ש־ש נ מ רחיל כלימר שש תס ה י את ונר ו)לר התירה על לבנכש יעל  ת השבת ית ש ר ת תפ ל \ מ 1
 בפשכס ויווע יעקב סוי הארת מ רחול ששש הוא ת ש ולק כת נ ו עקב אש תש אך תרע ס ריא סור הא־ת

 ייש שבת לכך איתריס שמח תשס ולק אמ־ מרע ה לפנ רקנ״ה ואתה אמרת ועת ך בש ש
 • ב ע״ב וא
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 ואי תמרון אמאי צריבץ למהדתרוייהו ב?ל בו־3ש בכר יומא. בגין דלא
 תשתבה שבינתא דאיהו ידד מן אדנ׳׳י יחיךא בלא קוו־שא בדיך
י p'V*P> יציף בר נע דלא ישחגח* בכל יומא ©חות ״ י " י ה י א א ד י  ה

 מרןךרהו, ואי לאי. עליה אתמר ונתן מפריד אלוף דאפריר אלופית
 דעלמא מעבינתא. נוקבא אתמר בה אות היא לעולם דכורא ברית
 מלח'עולם י הוא ומין ךא אות ת&ין מקיא אזה נדית ד»ךא. זדא
 דמנלהמי:׳עלהל׳נוה׳שמימה בר״ת מיל׳׳ה ובסופי תיבין יקו״ק.בתפ¥ץ
 נוקבאההדוהיהילאות עלידיה_ידכהה.ועלקןדצפוךאךאאתמרוסבה
 תדדה לצל יומם וגו׳ ואיהוילשון סבך שמסככת בה אימא על בנייה.
 אפרוחים דילה תלת הלסים ותרי בדי ערבות ולולב. או ??צים לא אילוץ
 #ל.ו£ני דבליחד שיעוריה בבביצה. ואליןדרשימין בהו כתיב עלייהו לא
 תסוזהאם.עללבנים. דתלת הלסיםרמיזץלתלתאבהן. תלי בדי ערבות
 לתריינביאי קשוט. לולב צדיק כתמר יפדה. אתרוג. ךמיז לשכינר1א
 סכ1ז רמיזא יאימא דמסככת עליית. הא אינון ת^ןני״אלקבליאקחנק״י
 דאיהו הושבןסיבה ב׳׳ו ה״ס. ואלין דלאינטלץ אלץ סימנין בידיהון כתיב:
 בהון שלה תשלח כת״ר חבמ״ה. ךליא שריין אלץ באלין תמנ:א. למהר
 כלהו עשר ספירן בכל נענוע ונענוע דנענועי דלולב ומיניו בבל פקולא
 ופמדא.ועל האי צפוריקא רמיזו רבנן יהגדה רבתרא דלבה בר בר
י נייא קב ז יאיי־י יוד מן הי ל נראה שני •יו ן אלי רמוויס י יד נין אונ ח ו  בנין ולא השחכח שכ נהא דא י
 נשנ יו"ן של אופ א ילק א אשפנח פחיח מחריי n -קרא מפריד א1יף הזח אוח שני רמוז ן ש-׳ ייו ן אלו
י ל אל מקי 'ייך א1א ייויך רמז לשני יוד"ן אלי שדס פומויה  ונזה וב, רמי הכחונ פוחח אח ו ך וורשי י
 א נרחש השלונ של ארד! ה יא' נטף הש לונ ו שאי נשס השלינ ששה איחיוח שריא מפפר וי שחא צורח
 נקה־ פחח וז ש כהח ימי למשי אוח יח ה״י שנרפי e מקוד פחח אח •יו'ך הס שנ יד ן המי ׳חחנרי יחד
רשנ ע לכל ח רצו! ועל הא צכוי קא רמ וו רנק כמור ונחיא לרבה בי נר חנה דהוה או ל נספ נחא 1 

 יחזא לההיא צפרא ד מא מני ער קיסליי נראה פשי-1 נספר הת קי. ס ריאשי! אשר רופחק מנח נח יד
 חנמ רזירי כך נחינ קא רי׳ זי רננ! לההיא צפיא ןיסא מפי עד קרסלי׳ אך חנס אחרי! שראה דנר ווי
 נהינ ננסיא דנח-א במאמר רננ ח ריפף על רנל ו) ח נוח אלי גרנדר דבחרא דרננ״ח דריה או ל נהפינתא
ן הרעיש העילס נ ע ס מאון י נ ׳ ל י ע ' ! י ' ל נ  ותזא ואחר נסה שנס רמופסס רנטסי נפנס מה שיאי נסינ נ
 לערער נדנר וה יכ וצא נו מ ח מצ נו לרנינו מהרח י זיל בהקוסחי לפער ההקוגווח דפוס רישל 0 סיב נ
י  קרא חיי על מוצא דנר על ספל רזורר ?ונר זה יניצא ני ינחניז״ל ס פסי יסיר הנה יבניח ורארנ
י הרשני ע ה הס נריה ק יריה יואי נפינ ו כל נשמיח החנמ ס אף אוהס רעחידס להנראופ י נ  כל "
ר שאמרו עליי שלא הנח מקרא ימש-ט ^ ריב ז ע  וכמעשר שארע נס לרנ ישמעאל נכיק הינלוח וגס וה ע
 וני יהו ית וחני ירנא עס שהיי אמייא ס וש ס לנך יהנ! נדנייס H עכ״ל ו-יאה נס לפ ד סהרחיי ויל

 חנו•
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 חנה ךהוד. אזיל בספינתא וחזא לההיא צפרא דימא מטי_עד קרסולוי
 ומאן צפור הבא. חד מאלין אפרוחי או מאינון ביצים אפרוחים כגון פחזים
 דלאו אינון גמר פר* מתתא לעילא. או מביצים שית דאינון מעילא לתתא
 תחות אימאעלאה דהאיביצים'מס^ךאדאי^א תתאר- אינון דאיהיביצה.
א מאלין אפרוחי. י י  אפרוחים'מסטריא דצדיקמתתא לעץיא. ולא הוה א
 וצד ק שמיה עמודא חרא מארעא עד רקי>א. דמא מט• עד קרסוילוי אי״ין
 נצהוהוד דאימא ;לאה איהי ימא דאתפשמתלהמשין תרעין ערקרסולוי
 דההוא עופא.'בגוונאךא י׳איהו עשרה׳המש.עשרזמניןה אינון המשין.
 עשר בכל ספירה' מאדין חמש מהבד עד הוד." יסוד נב\ל יון כי״הו
 וארך ביל כליל מאלץ חמשין.וברס;א דלתתאיםהמלה כסא דין. עוף
 דאיהו צפור דיליה איהו מטטרוץ. עליה אתמר בי עוף השמ ם יוליך את
 הסול קל דסריאת שמע. דאיהו בליל שית יומין דהוי רגליט עלץהו
 ונב!יל ההוא קול ופדה ביה עד עמוךא דאמצעיתא ראהו" קול יי׳ יעל
 המים ולית מים אלא תורה ואיהו קל ה בהדר עד שית קלין דאיהו שביעאה
 לון באימא. ובעל כנפיים יגיד דבר ךאיצלותא רמסי לה כ״ צדיק חי
 עלמין כליל ה״י ברכאן דאתטריבהון ברבות לראש צדיק חי העולמים.
 וצלותא איהו דבור דרביבתעליה ואיהו מרבבה לגב־ ביומין החול. ודא
 שכינתא ודא אדנ׳׳י. קי* רכיב בפומוי ךאיקו״ק. •חאדדבור ארג׳ שפתי
יי והכי סלק  תפתח וגו׳! ואיהו מרבבה לתת׳ הו בגוונא דא 'יאקו־ונק׳
 מלא״ך בחושבן תרין שמהן לחרא. ובגין ךא אתקרי מיאך שר הפנים.
א  רעל _יד שליהא דא מתידןדין בשית יומי ז־הול אבל ביומא דשיר־נא ל
 סלקין תרץ שמהן אלין דאינוןעמוךאדאמצעי־.א ושכינתיה ולאמת!חדין
 ע״י שליח אלא'בצדיק הי עלמין ועליה אתמר יי עוף השטים יודך
 אתיהסול. קל דקריאת שמע. ויעל בגפים יגיד דבר. דבור דצלותא
 ולא עיי שליה ובג״ד וצדיק יסוד עולם הוא כליל כלא. וביה מתינחדין
 תי־ין שמהן אלין. ועל תרץ שמהן אלין אתמר אז ירננו עצי תער.
 אלו מוכרת לומר ושס רמסכהא ושסרפרק יטכ״ס בא! נס רתקונס וגס trpS בע,ן ר iff] כוח ינ9 מיש
 בר מ פרשח כנחס דף יפ״נ יעוו פ פ נחם ון» ר ו וכ וצא רני שס ימפכחא ושס יסיק י י כתוב בגליו!
! שמי! אל! אחמר אז רננו עצ  מגפון לה ות מורר מקום ואפ כ רמופ ס ס יכנ פוס נפנ ס ועל תי
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 ונעה מלאךבגואעא מעמ;א ואיןרהן הן מעשהמרכבהוהוו מתקבצין
 מלאכי הערת. בבמזטו©י התן וילה. אמר רעיזא מהימנא ברין־ ,יהא
 בוצינאקד^אדאסרמלץאיץ^חדאבדוןקורעא בריך תא ושבינתיה.
יך הואיושבינתיה ויתעחן עמך  קום אליהו נביאה לקרא דקודשא בר
 שאר נביא^ועביד ליד.'קנא בהאי הבורא ולבל משר;ץ דאזלין מתתריי
הברא מין בהאי הבורא י״אשתכחיו  יתרקודשא יריך הוא ושבינתיה. ̂י
 ביה נץחא. לאיץ משתין דנשמתץ.' דאד1ין מתתרבין'. משכינתא
 דאיהי *׳היראה איכר, ;שבה בדד. ולאשתכחא ביה נ;יחא למשריןן
 דקודשא ברייך הוא דאתמר בהון הןיאראלם צעקו"חוצה מלאכי
 שלום'מר יבייון ולית שלום אייא קודשאיבריך הוא. קום לחברא לון
ד אית בישראל משבילים מאייין דאתמר בהון  בהאי הבורא דהא י
 והמשכיליםי_זהידו כז־הר הרקיע ךא. דאתקרי ספר הזהר. דץדעין למפלה
 למריהון ולאפקא אזכרותידשמהן דקודישא בריך הוא ועביינתיה בבונה
 ולהבךא לון בקול דקיריאתעמעיובדבור דצלותא. דאינון תיין שמהן.
 יאקדונק י דבהון בלילן בל הורץ ובנרין ועשר ספיךן כמה מלאבין
 דאינון היוון ךמרבבתא״ושרפיםיויאופנים'ובל עשר כתות דכלילן בהון
 דמשמשין* לעשר ספירות כלהו. ופניהם וכנפיהם פרודות לפומוי לקבל
 אי״ץ אזכרות י דאינון יאקדונק״י בין בקריאת שמע בין בצלותא
 בה בשירות ותשבחות והודאות דבכל אזכרה דיפוק מפומוי
 בכל אתר ובכל ממלל. צריך לבוונא דבור באדנות קול ביקרק.
 וליחדא לוןבהךיאביחוךא דאיהו;היד נעלם דמהבר לון ומיחד לון בחרא.
 וביה צריך היונה דלא תליא למימר ביה קול ודבור איא מחשבתא.
 ר עי י,.!,י מלאך מיי תשא י׳ש״ א יאחי ה, ה! מעשה מימה פ ייש תר ן שחי! שהס יי׳ פ אמ י פיל,
1 או רמי על ה ע־ ׳1v שג שמיס אלי שרס 1  מסכי ייקן יהס חי איר יס כח״! אז יכשויש כסיק ןר ש
 מםכר מלחך נביא מלא־ ח! הדישה רזאת מיי אשא משח א דה נו מעילס ה i רה שמכינר נשס שמיס
' שמית אלי הן ה! מעשי מרכבה כ נשנ שמית אייו  יאייי איתי חלקך שייא נביא מדייש זה שנדרש על נ
 ר ה שלוכס אמ־ ש1 רו"־ ארג שיוכוו״ ס באת! וביכות ואחו של אונ רו ־ פמכוי- ם באי!! וקו c יכ1
 ש לינ ריא סיו מיככר יאחי ר, ר! כנפליס כ־נד נ ש לוב ס מזי וו מז 1קבו! מלאכי השית כנמופיפ

' שמית אלי הס סיד חת! יכלה צ־יך לכיי א דניי באדנית קי' נהי י הנה מספר וניר עס  חת! יכייה כ נ
 מספ־ אדר עילה מספ־ ויע וז*& (סר1 ס כ נ) זרע יעבד ו סופי לאדנ לדור נק ע שס אמ וי קא יהמ חד
 יר קיא זיפ יריא ״א י לשס אד נ סיפי לשק ו י ואור ואס תציף מםכר קול עס מספר הי •ה רה

 נר
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 בד נחית קודשא בדך הוא בקריאה שמע אתמד בחיון ואשמע את
 קול כנפידם.בעשר מיני הלולים בשיר©שוט דאית י׳כת״ר.יכ©ולדאיהו
 י״ה דובמ״ה ובינ״ה, משולש ביק ו דאיהו חם״ד גבוד״ה תפאך״ת מרובע
 ביקו׳׳ק דאיהו נצ׳׳ח ת״דייסו״ד טלבות דנטרץ צפרא קדישא ישראל
 ביניית וקראן"בה לישראל דאית עמוך״א דאמצעיתא. והיינו שטע
 יעראל. הא נהית לגבה. יצריך לקשרא ליה בהךה'ול:חךא לון ביתדא
 חרא בלא פירוךא כלל ובנין ךא מאן דשה ביגודם. עבירה היא מדו
 ההיאע&יהה,ואמאיקשרין ליהיבהךה לאח עם ד׳ כלילא מארבעפישיין,
 בגין דלא יהא הרח מינה יאשתארת ךרךה אייה זישבה בדד. ובגין דא
 קשריןיליה בהדה ?במה קשורי דתפליןיבכמה קשורי דציצית דלא יזוז
 מינה, ובל קשר איהו מס^ךא דאת י׳ ותדין קשרין אינון, דאינון/קשר
 דרישאןקש״ד דדרועא שמאלא ויאינוןיי׳מן יאקדונכך. יקו״ק ארבע
 פדשלן"דתפלי וראו כל עמי הארץ כי שם יי׳ וכו אדנ״י ד בתי
 דתפלי, אקי״ק אשר •אקי״ק מלנאו דתפלי. בכ״א אזכרות דתפלין
 דרישא ובכ״א אזכרות דתפלין דיו־. ודא אימא "עלאה תפלי
 דמארי עלמא קרינן ליה, תפלין.על רישא דעמוךא דאמצעיתא.
 בסי ליה *אימא בגדפהא דאנון רצועין* דתפלי', וקשרין "ליה
 ישראל בשבינתא תתאה בתפיין דיר , וליה אמרין שמע
 ישראל ברא דסיא דסבין ודא חכמה עלאה . "ועל שמיה
 אתקיי. .עמודא דאמצעיתא. ישראל שיר אל", שיר משמאלא
 נזר מסכר זק״ה ילכ! כת נ (יש,! ה יו״י' י,1ד זקנה א י הוא כ ובור וה יוצא משס ה\ ״ה והמס ! נוה ״קרא
 בן יו! 1רקב ה כמנ ן שס הו"ה וקיל ש״נולי• מסכיס בן יס ן ואי כוס רנלוס הוא שאין אוס שס על צבי
 לכי׳, וניר נאונ שמילה מספרס ורע ולו א הלוך ׳1ך ונכס נגלות רמי כ נישא משך הורע שמחעצליס בת קו!
0 וצכך רמשהדצ נזר נקרא זרע קודש זצז א זרע קודש מצבתר מצנת ר״א שה א פוו מוצכית ששס  הזרע י
 רוח ח ניר ובור נאונ י ולכך ראשר שה א נסיו ר יקבא ששס ריא ח ניר וניר נארג״ נקראח עור וכס נ
 אעשר לו עור כננוו יייכ! ווו העיה שהוא נסיו היולכיח כס נ נ ה (נסרל ס פ ט) יחאיור שי ס׳ עור על נניר
 הריסיה נחיר מ,1ס מצאה ויו ענו׳ יהנן יוע אס חצין) קיל יוניר יעלי מספר שמח ינוה י)נ! רפסיק
טב ג רר גלימר נח נוס ש^ אות  (נמשל י ו) לנ שמח טיב גהה כלומר לנ רמכי ן נקיצ ודביר לסקנס י
 הרי אחרי ר שהס לאה ירחל רנדילר ורחל הקטנה כ שסיס רמר כמ״ש עפ ר אדונ אני מייד ר אל רו ז ל
 על מאמר הנמיא רחייא נסר רח לא אוייא יכ! פיר* ג כ על מאסר וכר של רפי ס נוומן ל יוק! אחד מנר ני
 זכי הז א של רחליס רחל הנחלה ירמצ הקט״ה נודמ! ל יוק! אחד רדו לאנא מנה ני יכנו' נספיי מדרש אל די
 ע״ש ודפחח ובגין דא מאן דשס ננס״ס ענדה ר א נדי ההא שחר פיייש נא ללמד נס למ שקי־א קש

 שיר



 הקדמת תקעי הזהר » ע־ב)
 עיר דלוים אל מימינא רבועים עמודא דאמצעיתא ישראל כליל
 תרוייהו. הכמה נדדת בברכתא דכךגא בימינ״א וביה הרוצה להחכים
 :דרים. אימא* נתת בקדושה* דליואי משמאליא וביה הרוצה להעשיר
 :צפין. עמוךא ךאמצעיתאיקשוךא דתרוייהויחוךא דתךוייהו. em הבי
 יסוד הי עלמין קשורא דעמוךאידאמצעיתא ושכינתא ר«תאה באן איתר
 בצלותא דביה בלילן ח״יברבאן ובזה מתייחדיןתי־ין שטהןיכחדא.
י»קחנלף זחטיא דתיין שמדן עדיבין נהשאי. זחא ז־מלד•  אי»ןז
 בעמדם תי־^נה בנפיהן בעמךם ישראל בצלותא דעמיךה חיוץתי-פנה
 כנפיהן דלא למשמע בהוןזקלא. דתמן קול דממה ךסה,* קךשיה^ךשים
 דאיהו בעמידה בנין דתמןכןאתא מלכא״דהאבחה נדולה וברעש
 ובאש דאשתמעון בהון נדפי היוון לא אתא מלכא אלא בקול דממה
 ךסה דאיהי בתר רוח רעש אש,' ואיהי דביעיאה לוין. ועליית אמר
 יחזקאל ואךא והנה חיה סערהבאה מן דצפון. עניין נדוד ראש מ׳תלסחת
 הא אינוין תלת דרכיבין בהון תלת אתוון קו׳׳ק! קול דממה דשה דא
* מן קוק״י ואיהי י׳ מן אדנ״י תמן קא אתא כ,לבא דאיהוייקרק. דבל  י
 דויד. דשליט ה׳ על וי. ה על י* נוקבא איה• ההרה. כנון מפה
 דנוקבא כד שליט על טפה דדכורא. בת איהי. אר!א אליהו וכל מארי
 מתיבתא ואשתטת קמיה ואמרו סיגי סעי. מאן;ביל למימר מלין קמך.
 אלא בקול דממה דסה דבפומךזקא אתי מלכא.קום אליהו תקין לבושי
 מלבא ומטרוניתא־דאנת כהנא יתקין ליה לקודשא בדיך הוא ארבע
 בגדי לבן וארבע בנדי זהב למטרוניתא דאתמד בה כל כבודה בת
 מלך פגימה. ממשבצות* זהב לבושה'. ארבע בגדי לבן כולהו רחמי
 בשמא דיקו״ק. ולית מאן דמחיל בהון ע־תין אלא איהו.ארבע בגדי
 זהביבולה! דינא מסטךא דאדנ״י ולית מאן' דמחיל על ע״ז אלא אית.
 דישלטאן שפחה באתר דנבירתה. בשמיה כן כרטייה. כן לבושיה ובאלין
 לבושין לא אתלבש עד כען *מיומא דאתחךב בי מקדשיו. דהא כתיב

 בלא ברכות אלא קירח ק״ש בעונשה א1 על המעה א1 ב1ס אחר שעבר ומנה ק*ם אלתו תקן לגישי מלכא
 01' נמצא ח קון ארבע 1ארגע מו רא1י לה ומ על יו אל ת זכור לעונ ווה נרמז נדבר רו ל אל הו בארבע

 א^נש
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 אלביש'׳צמים קדחת. ושבינתא אתמר בה אל תראני ^זאני שחרחורת
 בגין דאיהיבגלותא וכךסיאדילה פנימאבחוביןךישראל". דתמן נשמתין
 דישלאל. ובנין ךא זכאה איהויםאן ךתסין להיכרכדא בצלותא דיליה
 בפסודין דיליה. בתר דאיהו םתמןיכרסץא" פנים בטנייהו.' ואסתלק
 שם יקו״ק מתמן דאיהו לא שריא" באתר פנים. הה׳יד בל איש א#ר
 בו מום לא יקרב אוף הבי בנשמתא פנימא לאשריא. זכאה איהו מאן
 דאשלים נשמתיה לשריא ביה שם יקו״ק ;עביר ליה כרס:א לנביזז.
 וזכאה פומא״דמתהבר בה קודשא ברך הוא עםשכינתיה דאיהי תורת
 הי*. חכאה איהו מאן דלביש מליא וטטרוניו^א בעשר ספירן לבריאה
 דכלידןיבשם יאקדונק׳יי כשמיה' בן לבושוהי. ומאן" דתסץ'ליה םוס;א
 דאתמר בה לסוסתי ברכבי פרעה דטיתיך רע;תי. דאיהי מרכבה
 דיליה דביומי דשבתות וימים טובים איהו לבוש לבושי מלבותא דאינון
 עשר ספירות דבריאה. וביומי דחול לביש עשר כתות דמלאכ:א
 דמשמשי מן לעשריספירן דבריאה. דעשר ספירות לאצילות מלכיא
 ?הון. איהו ונרמ;ה חד בהון. איהו וחייוי הד בהון מה דלאו הבי בעשר
 ספירות דבריאה דלאו איבון וחייהיק חד. לאו איבדן יגרמיהון יחד. ועלת
 על כלא. הוא "נהיר״בעשר ספירות לאצילות ובעשר ספירות דבריאה.
 ונהיר בעשר כתות דמלאב:א. ובעשר גלגלי דרקיע ולא אשתני בכל
 איתריקום יחזקאל נביאה לנלאה אלין מראות קמי שבינתא, דאתמר בהון
 ודמות ההיות מראיהם כנחלי אש בנסודי אורייתא וטעמי דאורייתא
 דעלייהו דאתוון אתמר ודמות החיות מראיהם"כנחלי אש אלין אינון
 נקודין. בוערות כמראה -לפידים אלין טעמי. ובהון והמשכיי־ים
 .יןהירו מהר הרקיע והמשכילים אלין אתוזון. :זהירו אלין נקודין דנהרין
 בהון. מהר אלין טעמי. ושבינתא כלילא מבלהו. עלה אתמר היא
 מתהלכת בק החיות. דאינון חיוו״ן עלאין דנקודי דטעמי. וחיתן תתאין
ו ויו ו יוו בהון וכו׳ ובר ס אלי  ני ארבע דעשר ספ רוה ואצילות יולכא ביון אידו וגרנו ה יוו בהון א י

 מבואר ס י עב בובר רנינו ז ל בריש ספר עולת תו! ו וי ל ואצ לות יוא עצס הספירות ו תווס בא ם ייא ע
ר שיס ג תלי! ס תלק יא״ס ותלק העצמות ומלק הספירות טצמס ולאלו רשלשי  העצמות המתפשמ ביס י
) מלכא אייו וגרמוי חו בהו! ב ם קרא מלכא לא״ס וגרמוי לחלק העצמות  נרמי נחיקוניס ניקומי (tp ג ט נ
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 דנקוךי ךאתוון פ$9ו דא־#ואינון סנולתא לעילא. תלת סליו עילאי
 דרמיזן י׳י׳י §ir& היבז15 ׳יהרה יהרה יהרה• ואינוץ יקרק מלך. יקרק
 מלך יקו״קימלך. אנפימלת היוון עילאץ דאינון חידד נבור״התפאר׳ת.
-מיתתא &1״ל דאינון חיון תתאין אנפץ נצ״ח הו׳׳ד יסו״ד. דרמיזן
 כיברב׳ך יא״ד יש״א. ;ק!ךה דאמלעיתאחיה ששמה.־' אדם. כגוונא
 ךא ה׳ ה£ מתהלבתבין הרויות דא׳־נוןתלת לעילא ותלתלוןתאבנוונא
 ךא ה׳איהי רביעאה לבלתלת וי׳טביעאה לשית.וחאדתלת היוון וןתאץ
קא ז

 יעלוהו איהו קארמיז רהי כשלשים שנה ועל נקוךא דאמצעיתא י
 רמיז ?רביעי דאיהו ארבע אנפי אדםחכמה עלאה ב״ח מ׳׳ה. דאתמר
 ביה דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וכלא ברזא דנקודי דאת ה.
 5חמ#ה לחדש דא את ה׳. דאיהי אלהיםכי9יי*לשם יקו״ק .*ואיהי
 כדנוא דהכייסליק הכסא בחושבן אלק׳״ם ואיהי כתר עליון חמישאה
 לארבע היוון עלאין וחמישאה לארבע תתאין. ואיהי כרסיא למארי
 בלא אתן על בלא דאיהו טמיר וגניז.ואי תימא דרזא ךא* חזא יחזקאל.
 לא הוה אלא דמות דאילין היוון' ולא דחזאיחיוון יאל:א במלבא דשלח
 שטרבחותמיה ותוקנא רמלכא רשימאיעל שעוה״מחותמיה דבספירן
 ךאצילות איהו דיוקנא דמלבאממש. ובספירן דבריאה חותמא דמלבא
 ובםפירן דיצירה ובמלאבץ דאינון היוון ציוךא דהותמא בשעוה ובנ״ד
 אתמי־ במראות יחזקאל דמות במראה אךל ודמות החיות ולא דחיות
 ממש. למאן דכל יומוי לא חזא מלבא״והוה בן בפר ושאיל בניניה
 ורשימץ "ליה על טבלא'או* יעל נץר דיוקניה. ואית נקודה רכל
̂י נשא  עלמא תל:א תחותה כגון שמשא לנבי תתאץ אתחזיא לב
 ונרי! לחייק הספירות וניכ גרמו באומרו איה! וח 1 חד ברי[ וקרא ח״י לעלמות שס ח ס רחלוייס ממגי אך
ר אה איני וימה יבריאה פס הי ס ונר אה שדס הע,פש ו •ס של אל לומ המתייבש ס בבריאה ואן מורס נ  י
 האפ ת אלא באציייית כ שס לעילס א ן לך רגע שא גס מיוחד ס נ' נמינות הגז ל אך בני ע הוא חוד לפרק ס
 וכל תפלותינו רס לא ס סנרך אך לה ות שא ן אנחנו כ ליס לכנותו נשום ס נו ושס לוה אנחנו מספלליס ע

 יד הספ רות והשמות כ כל רכנר ס והשמות הם שמות העלמות רמתפשפ נםפ יות וכו עכ״ל ע ש, וע ן בע]
 ח ס שער סור אב ע 1נ, תנ ן את אשר לפנ ך כנוונא דא ר א ה רנ עאה לכל תלת ושנ פאר לש ת
p נראה רכונה והמלכות ע1מ1ית אמר נה י ד! א ופרצופה הוא באורך נה י לו״א לכן היא רניעאה לתלת חנ 
 שרס למעלה מן נהיי ונס רניעאה עוו לתלת שהם נה י העומדים כנגוה ולו א לכל תלת ר״ל נין לחג ת
* שבצידה ונס פיו רביעאה לחלח הס ג׳ אוח וח יה ו ושם הו״ הולויא לכל יהיא שביפאה »  ש1מפלה ממנה נץ ל

 תווית
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 תחות רקיע בנקודת קמ״ץ ואיהז במה זמנץ רב מיל וןי״עא $ד שבן
 נקודץ דאורייתא"לנבי נובה דלהוין ואתחדין לן נקודין עד באן. ואני
 בתוך הנולה על נהר כבד דאינהר דינור נגד ונפק מן ״קךמ1הי אלן:
 אלפין ישמשונו־.. ורבוא רבון דמלאביא.קךמוהי יקימון, דינא יתיב
 וספדין פתיחו, דאינון נ׳ ספרין דנפתח־ן בר״ה.וטבלין נשמתין בהאי
 נדד דינור מזוהמתן דמזוהמין בעלמא שפלה ודא טטטרוץ בדיוקנא
 דצדיק יסוד עלמא. דאיהו נהר דינור מסטרא דנבוךה. נהר פלניו
 טםטרא דחסד* פלגי מים. והא• איהו על נדד בבד. מאי בב״ר. דא
 טטטו־רן רב״ב לעמוךא דאטצעיתא. וירכב על"ברוב רעף. ואיהו
 רכב אש וסוסי אש בליל" שתץ רבוא טךבבות. וטסטךא דצדיק
 הי עלמין הוא כליל י׳׳ח רבוא מרבבות והיינו רכב אלקים רבותים
 אלפי שנאן. ואוקמוה מאדי מתניתין תרי אלפי* שאינן מתרין רבוא
 דאינון 5ל רבוא עשרת אלפים דבותים עשרים אלפים. תרי שאינן
 אשתאה תטנישדי אלפי תהתץ עם מטטרו״ן לקבלא י״ח בדיא; דציותץ
 דישראללסלקאלון קמי קודשא בריךהוא בח׳׳י עלמין צדיק יסוד ?5לם.
 וברכות לראש צדיק. ואני בתוך הנולד. ךא שבינתא. נפתחו העמים
 ה זמנין רקיע דיומא תנינא. ה׳ דהשמים. דבר. רשימין חיק דמקוריהון.
 יוד קי ואו קי(נ״א יודק״א ואו ק״א)יקיק ואראהמראות אלקים חמש אור
 דיומא קדמאה. לקבל ה׳ קדמאה כלילא מחמש אוד דאיהו אאאאא
י ח1ת= קדש לה׳. ויל חד אחזי אקי״יק. וגקודץ אלץ סלקץ אלד׳ים ח מ  פ

 דבהון שבע נקיח תלת לעילא תלת לתתא. חלם באםצעיתא וחד
 רקיעא תמינאה לון דאתמר ביה ניתן אתם אלדדם ברקיע השמים.
 ושבע נצוצי דנקודי אאאאא לקבל שבע ככבי לבת תלת מיאן ותלת
bwx דמו! שנע נקור ן חלח לעילא!חלח e ן אלי י ק י j V 0 דץ נקו  לש־חסטמחשיס חנ ח יגה״י נליופס חו ו
ש וחו רק לא חח,אה ין, קא ע, נגיקמן  ח1סנאמ5עחא ;ראה ו5רךלנ־ו0כך ח1ח לעלא ארנעלחחא ת
t ורשבעה גקיו ן פס ו׳ של הקמ ן מטפרס פ ו כמג, אלהיס כ גל;קזלה מספרה  וינמח ו גער כרק ע שא/ו עומו ™
 עשר וסזא״י ששה ואומרו ושבע נלול מקוד אאאאא לקנל שבעה כוכבי לכת תלת מנא, חלח מכא, חמהבאמלע־מח
 דס7רןהואש5 0חגכלוחמרריאנאמ5.ג ומ״שרבעאה לכל תלת ושנעאה פירוש כאשר חמגה שלםחגכצמעצא
 לתחא תה ה חמה רנ ע ת לשל ת וכאשר תמגי מתחא לפ לא תהיה רנ ע־ח לח,כ ת ש שנ־עאה לשיח כמשר
 חמגהמ! גכ״ל וסחיור לשל־ש חהה רחמה שניעח ומ״ש ,א ר בלורח חו^ס ה ,ו החמה ה ם התפארת שגקולתו

 מכמן
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 מכאן המיה פאמצעיתא רביעאה ??ל תלת זשביעאה לשית יאיהי
 בצורת חל׳׳ם. באלין חמש וקמץ הכהן משם גצלא קמצו,קמץ איהו י׳
 בד אתפהח בה׳ נקודין איהו ה חמש אצבעאן דבהון אתפתה קומץ
 ךאיהו י׳ להםשין תדעין דרדרו. ואתמן י״ק בחשבן חל׳׳ם דאיהו אמצעי
י״ד פרקין האצבען והאי  ןחר׳־ק כחשבן ו״ה. ו דרועא ה 5תף.זקמיץ י
ק אלקיט״קרק. י  איהו ויאמר כי יד על כפ י״ק ואיטן רפיח ק
ה כפוכס״ז כוז״ו,  ינחמש אצנ?ן דד שםאלא י״ד פרקין רסיזין מ
 ואינון כ ח דארגמר עלייהו ועתה ינדל נא בה ייי. והכי סליק אייה
 או׳׳ד״כ״וו דרמיזץבכסא ?בור גצרום מראשון. כדר דאסתלקו. וילכו
 בלא כרו לפני רודף. ובנינייהו אוסמוה מארי מתניתין ינל האומר אמן
 יהא שטיה רבא ב?ל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה.
 ךאיגון שבעים' שגץ בתר אלף ומארגן שנין דאתחרב בי מקו־שא
 ואית דחשיב לון משבוטל' התמיד בגין דבךרגא ךיעקב תליא
 קץ דפורקגא דדרגיה"אמת הה׳׳ד תתן אמת ־ל_יעקב' דאיהו סימן
 אלף מאתים תשעים. ןאית דאוסיף ביה ב׳רךוב יה׳ לכל סוראיולבל
 אשר יקראהו באמת. לדעת ג;אךץ ךרבןד. אוף הבי ארץ א׳ ר״ץ
 חיל״ש בא*ין חמש יקמ, הכה! משם מלא קימצו ניריש באל! חיוש אצפין שהה שיו חמשה וקנון יכה! שהיא
י י״ו ו מלל חמשי אצבעות שהס מגל חמשה חסדיםסני׳ קמץ אי  בשיו החשד משם מלא קימצו נ קימן ה
 נד אתכתח בחמש א יי ה' חמש 56בלן פיריש יקימן של האדם כשקימן חמש אצבפית ׳ויי תהיה קמיצת יו
 דוגמת וו יכש פתח קימ! של וו הי rxa\ ס לחמש אצבעית ונמצא קימן ה ו בכללית! היא ו״ו ובפרפיתו כאש(
 הכמח״ו הוא חמש אצב.1וח שהם אות ה' והשתא מכי יכללוה שהוא י ו ר ירמוזה בקימן היד על הפרעות שהיי
 חמש בכת חת ר ו נ תאמר ויד פלמ ס חמש הרי חמש ם ווי הרמו ירמו) לחמש ן תרעי! ־חירו ואתוון ה
 בחשב! חלס דרך העולם לנרש חלם במ״ק ט י נמנ ן י וחדק נמ ק א כמנ ן ו ה נ אימריס שבספר הת קונים
 משמיש רשב ז.1 א נמ״ק אך א י אומר א! צורך לישתמש נוי ונכיוצא בוה במ ק אלא ה ה החשבון נח לוף
p רגו ו! ה אלהיט ר כ רוש קא׳ על י ר פ רק ן דאצנען רומי ם ל יד אותיור  אלפח נ תא דא ק בכ ר וא נ
ש נפסיק שמע ישראל !!ח ו של מין שהם חסו אך ר של שמאל שרוא וין רומו ס א! ש ׳ חלהיני ס  של י
ח ורמ ז  י ו אית ית כיו ו נמיכס ו כוו 1 יבא ם אחר אות ית ה אלריני ה שהס וי, והכי של ק אה איה נ

 בכסא כבוד מריס מרחשי!, פ ״יש אה משש אי ה נלת סיא ראשוני ואייה נשס איו י נלת׳ ה א יאשינה ייס
 עול ס כ ח ורמו! ס איר בכסא כביר ששס רמו! איס של אייה נ אהיה הוא בבינה רנקראח כסא הכביר מודע

 ואו ה דשס אהי״ה הוא שוו הועס והוא רמוז בר ת אח השמ ס ואח הארן כנודע וכננ־ זה אמר מריש מראשו!
 בגי) ובדרגת ד עקב ת' א ק! דכורקנא וורנ ה אמח פ ריש נא 1באר מעה למה ישבע ס שנה יקש ס היו
 בתר אייף ייחת! ש״! יחמי משיש ונדיגא ו עקב תל א קן ופורקנא דורנ ה אמת ולפן עקב מספרו זי חיו ת

 שהב כמו ז שכ ריח ח׳ ת ני ס ישנער אייו כנ תחת כלילה מעשר הר שנע ס יאייי השנע ש שנה הס מנדן
י אח עקב שנע ם ימ ש יא ס ואיס ף צ ה ב פ יוש והמ ך לה על פסיק קרינ ה'  ורמז לדני יבח ס ר י ״

 םאתיס
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 ?ואתים ותשעים לקיימא בהון אמ״ת מאר״ין תצמח כד ידון לכד בחושבן
 אר׳׳ץ אבל נזר דינם שבעים עזנים. ו״א"והמשכילים איגון גקודי.לזהירו
 דנהרין באתוון דאינון נקודין ענולין. אתוון מרובעין. דבאתוון אתבריאי
 ארבע היוון דברסיא דאתמד עלתד בענינא דיחזקאל ודמות החיות.
 מראילט מחלי אש אלין אינון נקודי דאורץתא דאינון תשעה. דבדון
 אתבריאו תשעה גלגלי דברס:א. כרס;א איהייעשיראה לתשעה גלגלים
 דגהירין בהון י׳ אתווןדאיגון יוד* קאואויקא. ובהון אתבריאו. וארבע אתוון
 ךאיגון יקוק נהרין בארבע ךויוין ובהון אתבריאו. ושם יקרק איהו
 עמוךאדאמצעיתאאמתושביגתיה תורת אמת בה אתבדיאתבר^א
 דאיהי אלהים. והיינו בראשית ברא אלקים באורייתא דא־הי ראשית
 בלא כרס;א דאיהי אלקים דהכי* םליק הבס״א לחשבן אלקים ואית
 אורייתא דבריאהואוריתא לאצילות, אוריתא דבריאה ה׳ קנני ראשית
 דרכו.* ואוריתא* לאצילות תודת ה׳ תמימה, ובה תמים תהיה עם ה׳
 אלהיןז ומסטךא דילה אתמר על ישראל בנים אר*ם לה׳״ ומנא לן
 דאורייתא לאצילות'איהי תורת ה׳ דתליא בשמיה. אלא הבי אוקמוה
 זה שמי לעולם שמי עםי״ק שס׳יה. זכרי עם ו״קרמ׳׳חתיוךהבחשבן
 אתווי תרי״איועם אנכי ולא יהיה׳קד איהי תרי׳׳ג. והייגו ב׳ידאתופיןת
 בתורה. זאת התורה אדם לא יוד קא ואי קא ובגין לא כבוד הכמים
 יגחלו. ואוקמוה רבגן דמתגיתין אין כבוד אלא ת1רה.*ואית בבור גברא
 ואית כבוד גאצל״מסטרא דאורייתא דבריאה אתמר בישראי כי לי בני

ינך אוף הנ ארז אלף } באי! ז  צכצ קורא ז צנצ אשי יקרא1ה1 נאמת לא ת משנת אות ב שצ אמת לדעי
 רן, נראה וי דרשי נפ מ סיא שנא לפרש שוה המשני! של אלף מאת ס ותשע ה הממו בת בת אתת נש ייח רמו!
 בתיבת ארן אורייתא דבר אה ה' ק« ראש ס דרכי פ ריש ני אצילות הא בסיד ניס יעילמיס בי״עהטורך
 לאצ לית ילכן הבר אה שרט ראשינה נקראת ראשית דרכי יאירייתא דלן ריא מב נר שה א שיד בר אי נפקא צב!
 מתתצת נביט אבל אירייתא ואצ לוח ריא פנימיית של השיר הרמיי בו חלק ס של פרד ש יה א מורנה ממש ת
 נפריש נשיר כל הליטו מורה לשמה שפירש רבימ מהרסיול בפרקי אמת שהיא ר״ל לשש סי וי פנמית
 של סטיו יתא סירה ואצילית לנן על תירה ואל לית נתב תירת ר׳ ממיטה תמיט ה' יו ש מל א נשמה נ יו
 מדר״ה ממשית 3 כ רמיזה בשש היי״ה ופרו ס ימחיש בארנע איתית השש in פנימית רשוו נעד קין טל יו״י
' לרמיי טל שנ מציס עו נ ואתיספס נתירה נלימר ני של בראשית וריס צ״ל ראשיי! יהיטיף נ  דשם הריה והי
 עשה יצ״ח של אנכי ולא יהיה לך שיש נהם הפרש משאר מצות מפני ושפיס אלה מפ הננורר שמעניש אין כנוי
נ אותות ינרמי וה נאיסיס נניד טריא דו כ ב נ סנ י טי  אלא מורה• יש ח1רה דאצליח ימורה דנריאה ושנירס נ
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 ישראל עבדים. וםסטךא דאצילות בגים ארזם לי״י וגו׳.׳ ולעילא על כלא
 עלתעל בלאדלית אמן עליה. ולאותחותיה. ולאו לד׳ סטרי עלמאואיהו
 ממלא בליעלמיןיואיהי אסחר'ומקבל בה ייסורין ומדעין ומכאובין
 בדחילו חצארי אהבה בסופה בגווגא דאוקמוה מארי מתגיחין
 על אייין מארי קיעלן ומדדוקות. את והב בסופה. ואוקמוה אהבה
 בסופה דמה ךהות לון שביגחא סוף דבל "דרגין קוש:יא ודין
 •מסי״ךא דגבורה* אחהזךת לון אהיה מסטרא דימינא אהבת חסד.
ל המקיים את התודה מעוני סופו לקיימה מעושר והאי איהו  ובגין דא י
 אהיה בסופה. יבל מאן דלא מקיים לה מעושר לא יקיימה מעוגי:
 התא חמישאה ביראת י״י. אוקמו״ה מארי מתגיתץ כל הסוךם יראתו
 לחכמתו חכמתו מתקיימת ובל הסוךם'חכמתו ליראת חטאו אין חכמתו
 מתקיימת. דבל הסודם חכמתו ליראתו למה הוא דומה למי שמסרו
 לוי מפתחות הפגימיים ולא מסרו ייו'מפתחות הידצוגייס ייצר. יבנם.
 ובארה חא אד\ תמן י. ,יראת י״י. ואייין ארבע איתוןן אינ״ון״מפתהות
 החיצונים vמילה. י׳ מן יקוק איהי חכמה. וארבע אי/ון דהאי שמא
 איבון מפתחות הפנימיים. ובגין ךא אקדימו בצלוחא אדני שפחי
 תפתח ולבתר התמין לה בשם *יקו׳יק 5א י מגן אברהם. ואיף דגי
 אקדים שב״א ראיה׳ יראה בשם יה1ה לאהבה דאיהי/קמין רחמי.
 שב״א מכטךא דגבוךה כי* באש ה׳ נשפט. קמ״ין מימינא וקמץ הכהן
 מיגה. בגץדמעליןיבש־שולא מורידין. ובגין ךא אקדימו'שס״ה לא

י גכ ע וחסי נ { ש, פ ומקב* בי היו ן ימיע! ימכאינ! חוח לי ומאי ה אהבי בסיפי יה ו '  יי v וי י
! ימקנ1 בה יכו׳ יאימיי ארנה נסיפה רפנ! כאשר מפרש נ ! יא הי אהח־ 1 י ס נ נ  לשי, ק״י. ש,חה־ו ו
 אח ז דמה ורוח לי! שכ נחא סיף דנ1 דרי! קיש א יד! מס.ייא וגבייה אחחזרח לי! אהבה מס-1רא דימינא
־ כמד ועיי לז א י היא לשו, פחו י שאר הב 1 כיי;, אהבה בסיד הבי 1 י דייאי ר סחלק גי ח! גבורה כ י  כ ע" דת 1
 אהבה בסופי ונניזואכיסמק סרסירהמעו, -ופולק מהמלישי דוגנ שלאה נקיאח חם בסיד וי״גקבאיש חס ידרשו
ה וחם יקים רמינקי של עסק התורה ייא לשמה לשס הא שיא לאה על ק המקים  נווה״ק נע1

 התייה מעי שייא ליייד גתויי מתיך עיני שין! מספי תס עס מספי עיני והה מספר עישר
 ואוף הנ אקו ס שנא וא רי ראה נשס יהוד! לייינה דא רי קח, רתמ יכו בני, דמעלין בקדש ולא מו• ד ו
 גב ע כ מ ש רב ני ז ל נר ש שעי מאמי• רשנ ינס נשער עעמ המצית פרשת בראשית נעלו
 שס י ל*ת ו יפוו תתלי נשם ה ירמ״ת עשר נאית ות ויה שקדמי רלאי ן לעש! לפ שהלאו ן ה״ס אורות
 המית, ינק־א ם י ימי שיס נח ח נבזיות לפ שאירית רמות, רנו' מתלבש ס ג״ה דא מא אשר מצד
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 תעשה דאינון דחילו לרמ״ח פסודין דאינון רחימו. הה״ד זה שמי לעלם

 ובו שמי עם י״ה שס״ה זכרי עם רה דמ״ח:
 דרגא שתיתאה ביראת י״י. ותה אמונת ע^יף וכו. אמונת זה סדר
 זרעים. עתיןז"סדר מועד. חסן סדר נשים. ישועות סדר נזיקין.
 חכמת סדר קדשים. ודעת סדר טהויות״יאי איכא יראת ה׳ אין ואי לא
 לא. וסיכן זמ״ןינק ט ואלין שית סדרי משנה בארה ךזא. אינון מעמודא
 דאטצעיתא דכליד שית סדרי מתניתין. וימאן דבעיילנטלא ליה בלא
 שביניתיה' דאיהי יראת י־י עליה אתמר ונרגן'מפריד'אלוף באלו
 עביר קצוץ ופרוד בין קודשא בריך הוא ושכינתיה•"ובנין דלא
 ניעבדון פרוךא אענ דאוליףיאךם שית סדרי משנה ולא אקדים
 ליה יראת ייי דאיהי שבינתיה קודשא בריך הוא לא שקיא לגביה.
׳ אין ואי לא לא. כאלו לא"הוה כלום י  ובנין ר״א אי איבא יראת י
 בידיה. אמונה 'איהי אימא עידאה מסטרא דחסד.ירבה קריאת
 שמע דאיהייאמוגה. ואייהי עתיף 'מסטךא דגבוךה דביר. אתמו
 ואל עא בבל עת הסלע וכוי. הסן איהו 'מסטרא דעמודא
 דאמצעיתא.'ישועות אתסריאת מסטרא ךגצח וגם נצחי ישראל לא
 ישסו־ ולא ינהם. חבמה איהי סדר.קדשים דאיהו הוד. ודעת איהו
 יסוד דאיהו סדר טיהריות. ואית די״ימאיבהפובא. מסטרא דשכינתא
 תתאה איהי אמונה. ומסטךא דצדיק רביד, בלילן תרץ' שמהן אמין.
 דאינון יאקדונקיי. ובצדיק עץ פרי עשה פרי״למינו אשר זרעו בו על
 הארץ. ובנין דא אתקרי סדר זרעים. עתיף איהי מסטךא דהוד ךאיהי
 פלמן ר0 ר־נ ס כ רם אחיי,ית שבר ונם סב נה עלמר ארי״ל גבורות מתער ן מ גה ולק גס דמיח ן המתלבש ן
j ן אבל לפולם רם נביה ס במעלה ולכן מקו ס שפ ה לאי, לרמ״ח עש ן ומעל נ  נתון רנה י ה,ו' רם ד
 בקידש יא ן מור ר ן וא ך זכ רם אתר העש! יכ, רענ! נ״כ בנקודות רני ז/קידת השב ת שר־א ראה שנשם
 הי ה ד״ז' רימית לסוד שם ה לאי, ונקוות הקמן רומזת לרמ ח עש ן שהם בסוד רתס ו ם ילרכ־ קום ברי ר
 מ1 רשנא לקמן כ רשנא ה א תחת אית •יו שנשם ששם שריא שם ר ששם השה ר לאי, ורקמן
) זמין ן וסימ  מא בחלק י'ה ששם סיד יעשן ילכן הקומי ומעל! נקיוש יא ן מירו
 נקש נ נ עשה להם ס מ! בשת מ1ית א1י שרם זמן נקט ללמוני שלין לקביע זמן לעסק
ק צי ך למנקט זמן בעסק 1  יסודר כמ ש קבעת עס ם לסירר משוס ונל הקביע כמסלה על מוזצה דמ ו
ו ימשאיט!  חייה שנע פ שהש ששה סור משנה ונ ל ר״ו לעקב שמתה ט זמין גק״ע עולי מספר רנ
 מעמיוא דאמצע תא אע ג דתורה שבע פ הא נתינת מלכות ד ה שורש הששה סדי ס תם בו א דכילל י'ק ולכן אמר

 פור



 הקדמת תקוני הזהר >« ע׳»<
 לא דע אורייתא ואנךא דפקיךץיא דילה ועונשין דילה למאן דעבד על
 $סוך;א, ומאן הוא דברא אורייתא ומאן הוא דיהיב לה לישראל איך
 ךחיל*ליה'ונמיר פסודוי. ובנין'ךא'אמד דוד לשלמה בנו* רע את
 אלהי אביך ועבדהו. דאי בד נש לא אשתמודע ההוא דיהיב ליה
 א1יייתא ומני'ליה לנטרא לה איך דחיל ימינה ועביד פסודד. יבגיןדא
 אוקמוהו רבנן ולא עם הארץ הסיד ואין בור'ירא״חטא. בנין דאודיתא
 דאיהי תרי״יא-מתרין ךרינץיאתייהיבת מחסד נבודה. דמתמן תרץ פסודץ
 אהבת חפר ודחילו תבוךה דאיהי יראה. דבהון אשתלימו תרי׳ינ
 פסווץיא ובנין דבל אורייתא ופסוךהאמתרץסטרץאתיהיבתאוקמוהו
 רבנן ולא עם הארץ הסיד ואין בור יירא חטא. וא־תימא הא חסד גבורה
 דמתמן מלבות'איהי אהבה ויראה איך אוקמוהו רבנןינדולה תולה
 שמביאהלאךם לידי מעשה. דמהבא משמע דבל המודם יראתו' לחכמתו
 חכמתו מתקיימת. אלא כולא *קשוט תפארת אתקרי'אדם בנועא
 דיליד, הוד, אדם ה א ו־לתתא דאוקמוהו עליה דהוה ראשון למחשבה
 ואהרון למעשה. ובנץ ךא אוקמוהו ךבנן ישראל עלהבמחשבה לייראות
 דאתמר עלייהו אדם אתם אוף הבי תפארת דאייהו יקו״ק איהו ראשון
 למחשבה דאיהי הבמה עלאה, ואהרון למעשה דאיהו י׳ מן אדני הבמה
 תתאה. יראת ה׳ מלבות* דיליה ובנין ךא אתמר בה אשר. כי תזריע
 אתתא אית לה לאקדמא בבל פמודיא דיאתמר בה איטה יירא־ יי׳ היא
 תתדדל. ובניין דא מצא אישה בקדמיתא. מצא טוב דאתמר ביה
 טוב יי׳ לבל. ואי אקדים לה בצלותאיבמהידאוקמוהו אדני שפתי
 ד״פקא מ! יקפחלק .נשה שקו•1 יליי׳י ל יאת ד שי א יתלכית בגין דאיר תת וא י תי א יןתר ן דיג ו
! כקוו, אי^ח חסד ו־ח •יו ו בייי דא ר ראה ג ב חר ן בקיו, רס ובור  את יבח ייחסו גבייי דייתיי, תי
ך רות ת ר י 1  ח נ שתא י•,1 דקבית אפייתו תברך י־.נש, דס בסיד ימס ו c וזיו אר:ת תהו ודבור 1
אי .!י־ r ש אוי תא שי א תר א בת ייר דה י ריזי י י י ר :  ל ת והייאו! הה בסיר ינבייוס וזיו דח 1
י בא! רמיז סוד שנ יייכ 0 ש*ה ש<ביאח רהירר י  לייייי באיר. ית תי א ה־ א כייייי־ שג אות יה ח1;) ו
' ווי ! פקיר, ד ו ו 0 ״ ״ באור. ית הי א ור י איה ופ הי י r ־ v ־ ש י 1 ; כיי ש יז 1 י 1 י  קירס ב״ את ר^

! שיס חסר וגבירי שיס כנגד! וי ,ו אוח איין) י י ין ובחור. אי ש1 תי א נייייי ש רי  שיה אכ• י1א ו
רי נ שייש י סס נפי כניר׳1 ששס י נ נ  בייליא אות וי1 ת1 רס חס־ -כי. ב חס־ חh 1 י יה ואות כ' י״י 1
1 אוי הא ׳כקידיא ןתי ן ס.1י! חת י בת תיקתייי יב ! י1א פס יאר, חס ־ ;  ש חיישי י׳וגתות ובגין ל
 יא ן ביי יא ח.א , ב כ, ו יי,ג שיה בחס־ היייי ילא ,01 האין en ד וכ ־ חיות ליה שיט גבורות ששם



י י׳» הקדשת תקוני הזהר יב , 
 ת>$ר1ח מ!ד עפק רצון מי;. ובנין דא בונה דאיהי מחשבה צריך
 לאקךמא למצוד.. *ובנץ ךא שויאויר^נן״בוון טחשבתא' 'דצליותא
 ב^רבהכךמאה. ךהביאוקטוהו אם לא"מון בברכה ראשונה חוזר
 לראש. ובנין ךאיצריך לאקךמא יראה טס״טרא' דשבינתא בץ
 באורייתא בין בפסודיןא. אבל 'מסטרא דקודשיא ברץ הוא צריך
 לאקדטא אורייתא ליראה בבלפפוריא. דיראה דאורייתא אית דאתקרי
 נוקבאיתודה שבעל פה דבנינה איתמר תמן אז ירננו עצי היש־ ענה
 מלאך מן השמים ואמר הן הן מעשה מרכיבה! מהאי אץ תל:ץ עיב
 שמהן דהיינו* חסד דביה צריך לאתקנא כ'רס:א למאריה בכנפי' מצזה
 ו:שב' עליו באמת עשור אנןת מ ה. יוד קא ואו קא מוריד הטל
 לאנהךאילגבי ה״א. דאיהו כליל תלת ברכאן״קדמאין דצלותא ותלת
 בתריאיין. ודא עשר ספירות בלימה. דאינין ליקבלייהו תרץ שמהן יקוק
 אדני ותמניא אתוון. דאינון עשרה עשרה הבןש" בשקל הסךש. ודא כ
 מן בתר עשרה מךשביגתאתתאה אדני מתתא'לעילא מן אנ״י עד
 אי׳ין*עשרה\מעילא לתתא' מעמוךא דאמצעיתיא דאיהוייקוק. ובנין ךא
 ב׳ כליילילון ובקץ דפוךקנא מ׳ךלג עלה׳הרים ךא מ״ה ולית דדים אלא
 אבהן דאינון מרכבת׳איאוף הבי״מ׳קפץ על הניע׳ות אינון א^הןאקי״ק
 אדני. בההוא זמנא אז :שיר משה וכד ובלא אתקשריויאתבליל
 בח״י עלמין הה״ד' וברכות לראש צדק. ואית כבוד נברא כגוינא
 דכבוד נאצ״ל. טסטךאידכבור נברא'אמרץ ישראל לגבי אמן על כלא

 סוד ראה אמי• וא! בור רא ח,וא שנזכר יראי בזר דבנינה אתמר אז ימני ע5 י ער נ״ב !if רמי
 לחורי שבע פ ש ש נר ח דרגין שמספרם אז ומ ש מהאי אז תליין ע ב שמר! יה״נו פסי וכו׳ פ רוש בכ-פ׳
 מלוי ש בכל כנן! ח חיע! כמנ ן או וישב על 1 באמס עשור אמס מ ה ניב עש1ר חס ייא מ י ואות א'
׳ י אוח א ש צורח ו״י 1הוא בחכמה ו ש צורח ז י ותא בב נה ־  א! במספרו עשור אלא ש בצורתו י
ח ש1 הסעוור יזו הצו־ה של 1 ו רמוז בה מספי עשר נ אות וו מספרה עשרר ועשור נ ו  כידיע בכינוס מ
 שלה רוא אחו ר־׳ נשלס מספר מיה ודא עשר ספירות בל מה דא נון לקבל׳ הי מרין שמה, היי״ה אז/" וכי'
י י י א מלכות ובשם אינ י ג״כ  נ 3 בשם רי"ה רמיז עשר ספ רות כ צו קוצי של ו*ו כחר ה חו 5 וא ו חנ ת נ
 רמיז עשי ספ רות שרם מ! כתר ינקרא א ן עד רמלנות שי א ד' כנודע וה מ הנמר שחא ראש העשר פפ רזי!
 רמוז בחית יה א"( ושם אדנ יימלכוח שה א סין! יעשר םפ ריס רמי! באית ו ושם או י ומ״ש יממנ א אחיי!
יוא ארוונר שמתח ל ביוד שמספיה  די) כין עשרר עשרה בשקל יקדש נ״נתמנא אתוון קא על שם יש לוב ש
-נשרי ימס ס ב יד שמסניה עשיר ואית כבוד נברא מוונא דכביד נאצל נ ב ימז לדבי קמי סיים בכבוד

 אש



 הקדמת חקוני הזהר >י ע־ט
 אם בעבדים, ומםטרא דבבוד נאצל אתמר בהון אם בבנים איהו עלת
p דעלמא אית m על ללא ליה אלק עליה ולא תחותיה ולא לארבע 
 ממלא כל עלמין ואיהו אסחר לבל סטךא דלא טתפשטין:תיו־ מגבול
 ד־שוי לכל חד. ומדה דשוי לכל הד. וכלהו ברש־ו דיליה ברקטות היחיד
 אדג״י.'מרכבה ליקו״ק. ובה אתעטף. ואוף הכי יקו־ק אתעטף
 באקי״ק למצרי עלמא אבל עזם יקו״ק איהו מרכבה למאריה לבתר
 עלאה ובגין ךא אין/קדוש כה׳. עלת על בלא טמיר ונניז בכתר
 וטינה אתפשט נהוריה על יקו״ק דאיהו י׳ חכמה. ה בינה. ר בליל
 שית ספירן. ה׳ טלכות. והאי איהו את§שטותיה מעילא לתתא
 זאוף הכי* אתפשט נהוריה על י׳ טן אדני טתתא לעילא עד
 איןפוף' דאתרמיז באדני אי״ן. ובגין ךא יי׳ טן יאקדונקיי עשרה *עשרה
 הכף ךא כ׳ מן כתר . ומארי* דכלא לית ביה ציור דאות
 ונקרה*. הה״ד ואל* מי תדימיוני ואשוה. ואל מי תךמיון אל
 מצה דמות תערכו לו. איהו צ:יד בתרי) אתוון תרץ עלמין. באת
 י׳ צייר עלמא דאתי. ובאת ה׳ עלמא דין. הה״ד בי *ביה י״י צוד
 עולמים. *ומקודץ רכל שמהן אינון יוד יקי ויו קי יקו״ק. יודיקא ואו קא
 יקויק בל ירד איהי אחזי ייקוי״ק. כל א׳ אחזי אקיק לעילא. אדני לתתא
 הבא שם יקוק איהו בבנריהחדבנין דמניהאיטתכחכנוי״יהאבל מסטרא
 דעשר פפיךן דבריאה לאו שם יקו״ק וכנדיה חד הה״ד בל הנקרא
 בשמי ולכבודי בךאיתיו וכוי. הרי ספירות אתקריאו בשם יקו״ק ובשם
 אתי ואינוןלאדנ״י אתבריאו. ובגין דא אית שמהן ךמיין לחותמא
 דמלכא דבהון אשתמוךע דיוקגא דמלבא וטטרוגיתא" ציוךא ממש.
 ואיתי שמהן דאיגון בגוונא דרשימו דצייוךא דחותמא בשעוה. והכי
 דחילין מההוא רשימו באילו הוה מלבאיממש אבל אדון יעל כולא
 לית ליה מכל אלין ציורין כלל הה׳־ד ואל מי תךטיוןיאליובו׳. וטסטרא
 דציורין דשיעוה חמא יחזקאל כל אלין מראות דחמא. ובגין דא אתמר
 בהון ודמות כמראה אדם ולא מר^ה אדם ממש *במראה חשמל ולא

 חשםל



 »«•& הקדמת הקו;, הזרד יג
 השמל במראה אש בית לה סביב הוא מראה דמות בבוד יי׳ ולא כבוד
 יי׳ ממש אלא מראה. ציור דיליה, פתה ואמר יחזקאל נביאה קום
 משינתך לנלאה הבא מראות דאתגלןין לך. דבלהו לגבך בארח סתיס
 ובאתלל:א באתגליא ציירין. אבל בסתיימו דעיינין דיוקנא דכ^כא
 ומטרוגיתא. בל שבן וכל שכן* ההוא דלית "ליה דיוקגא1. דבגיגיה
 אתמר האי קרא לפאן דצ:יר ביה דיוק,.א. אדור האיש אשר:עשה
 פסל וכו׳. ושם בסתר בסתרו של עולם ואפילו מכל מה דבר נש
 :ביללאסתכלא בע>א ואפילו מכל דיוקינין דאהזי לגביאי צורתדיוקנא
 דכלילא מכמה נהורין. הד וממעל לרקיע אשר על ראשם א במראה
 אבן ספיר דמות כסא דא אבן ספיר *דמות כסא ואיהו לעילא כגוונא
̂ת *הספיר בגווגא דא יי* וכולא* א  ךא יי ותחת רגליו כמעשה ל״ב
 גקוךא ךא הוא* כגון חלם לעילא כתר עליון דךכיב על י״ק
 דאינון הבמה וב נה. כהשבן חלם ותהת רגלי, כמעשה יבגת
 הספיד הירק ודא מלכות והארץ הדום רגלי איוד תחות ו״ה דאית
 חשבון חר׳׳קיול׳כי שלק א יקוי׳ק יו״י\דעוד רקיע לא עמוךא
 דאמצעיתא דכליל שם יקו׳׳ק. זאיהוי כליל שית הפילן באמצעיתא.
 לעליה איתמר נטוי על לאשיהם מלמעלה לעליה אתמר נוטה שמים
 כיריעה כנוונא ךא \ באמצע א. נוטה שמים לבדי. מאן נטה ליד;.
 עלת עי כלא. לבדו. יחיךא בלא תנ;ינא למעזר ליה. תנ:ינא ועל דמות
 הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה דא איהו יוד י הא ואו הא
 כליל תשע נקודין״ועשיךאה שבינתא כלילאימכלהו וכלא א דלית אדם
 ב' כבור ולו א הלא הוא אב ך קנך הוא עשן־ ויכוננך מלת כננך ר r כביו נביא כבור נאצל ומ ש ומסטרא לנבור
 נביא אמר ן שראל א0 כעגויס עאר מכאן רוצ א רבינו ריש ש ו ל הכו״י בייס ר ה שאומריש אש נבנ ס ש ש לני
ע עש רלןיע לא ממולא ראמצננ תא לכליל שס רו ה נ ב בזוהר דקרא(ון) א'  מ! אצ ליס ואס כעבר ס מן ב'
 אמר שחיתאי הו ה רמ« של מי רכלא עקרא רכולא וכוי יפ רש רבינו יאר" ז ל כשעי מאמר רשב מעש מה
 נשתני ספ רת החפאית משאר עשר ספ רוח לי ות בה שס הרו ״ר בשל מותא ע ש ובזי תב ן מ ש כאן לא עמווא
 ואמצע תא לכל ל שם ח י כל ל ר קאכ כלל איתות שם ת הנמצאים חובספית יתפארת שריא עמורא ואמצע תא

 דעליהאתמר נטויעל ראש יסמלמעלה נ״ב ראש ה ס שהואר ת ריר סור מלכות ר ס יראש של ריר סידמלכות ירמיז ס
 באוחיוח ה״ס הוא רנצח שהוא למעלה והתפארת שתא עמווא ואמצע תי) על ון על מצח שהוא ראש ה״ס נופה
 שמיס1בלומא! נטהלה עלחעלכלאלבוו חיראבלאיחנ נאלמעורליה נ ב הכינה ברצונו הפשוט בלחי על יס מין אלא
 היה מינ ה ונ ה דא איהו ו ר ט א וא ו היא כליל תשע כקידין ןשה והלא דנקור שברכוס דש חול ם ופנו״ל



ז ־״»)  הקדמת תקוני הזהר (
 בלא אי. ובלא איהו עמוךא דאמצעיתא איהו יקוק דכליל א זאיהו
 שמא מפרש דכליל א לאחזאה דאםרץלבףשוב לאחור תליתאה
 כמראה אש בית לה סביב ודא שבינתא, ךהבי אוקמוה *רבנן דנשמתין
 דומיןקךם שבינתא כנרות לפני האבו,קה. *ובנין ךא במראה אביבית
 לה ואיהו בי כנישתא דלעילא. אש נג״ה בי ביתי בית תפלה יר,רא
 לכל העמים. ואיהי* אש בית לה מסטךא דנכוךה דאיהויב׳ יומא
 תניעא דאתברי ביה ניהנם. א;יימא.קדמאה דאתברי ביה נן עדן.
 ןדאיחסד. עמוךא דאמצעיתא במראה אדם כליל תחיהוואיזלימינא
 אח״ד ל״ב ־לשמאראייח־ ה״א ה״א ממראה מתניו ולמעלה וממראה
 מתניו ולמטה אינון תרץ שוקין. תרין נביאי'קשוט. 'ואינון רביעאה
 וקמ ן יסגרל יבחיל ס ישני"1 וסגול ש שבעה ,קוון שים ו יו ! ונשאר קש ן אס החשבנו עמהס י ו וזי
 ונראה בס ו כ רקמן הוא צורח פחח ונקוור קענה מחיברס עמו באמצעי נמצא יפחח נחלק לשנ נקיו ן שסס
 שני ׳וו"! אחח מכאן ואחח מבא] כ׳ הנקודה שחחחיו דבוקה בו וא נה נפרדח מקווה החחחינה של ס ז ל ונמצא
 צורתו של קמן נעשיח ב' ׳ודן שסס ב' נקוווח למעלה ו ו ו אחה ש־יא ,קווה אחח למטה ובשנ נקוו ן ה,ראי!
 לרעלה נשלמו חשע כקוד׳, דקאמר עלייסי כל ל חשע גקיו! ועל צידת מקיוה האחח שה א מחחח שנ הנקוו ו
 ה א רומזח למלכיח שהיא השכ נחא יעלה קאמר יעשיראר שכינחא כל לא מכלהי ימ! כ במצכיח לא ש שוס
 דקוו ט לגן הס חשעה מיג׳ נקוווח שעל הס רומזין חשעה נקוד״! שהס תשער זל ! אנלימלכוח ש לי רארה
מפי ומחוברח במי ש1מעלי ממנה יביא א ול ר אוס בלא א נ ב  מכולרו לכ! נרמוה ברגל הקש ן שעומוח 1
י נמלי אלפ! שמספרו אלס לא ר׳ ב י יאמי בלא א יכונה לבכל אוח שבי ש אחא במלואו " י  קא' על שס י
 יחע ג ובאיה יו שבי לא יש אוח א הנה ר וו עצמס ר א צורח א כמ״ש לע ל שיש א צירה י י ייש א צירח
 יו ו ומ״ש וא סו שמא מפרש וכל ל א נ״נ שמא מפרש קא על ו אוח וח יכשיע של יי י שמספרם כ ו
 ירמח ם נצירחו של איח א׳ שייא צורח יי" שמספרס כ י ומייש אס רן לנך שינ לאמיר פ ריש אס רן לבך
' אוחיוח שס הוי ה שוכ לאחור כ1ימר לאות יח האחיינ ס של שם הו ה שהוא  לועח פיו שס המפירש שהיא ו
 שם כיו י ש״נילה מספרם יהי ה אחיו לרמי! שס הי ה הוא רמו! כאחו שרוא אוח א שססכרי אחו והבי
פ אניקה הני ווא א ! ידמיין יה אמוי לא נכמיח ראיר י כנייח 1 ,  אוקמורו רננ, ונשמח! וימ ן קיוס שנ
 האמיח של שכ נה ולא נא פיח החיי חיו וא [ לומוח ש עור נזה לא נכמוח האור ולא נא כוחו ילא נשרארי ח י
 נשוס ל־ ואיפ! חיו אך הומ ו! הוא it ש מור האור של ישכ נה אשר נולים ישלאכ ס ינשמית רצויק ם 1הש ג
 נל אחד לפ יכלחו אנל כאמח כולם א א ליס ליש ג אוי השכ נה כמו שיוא אפ לו אחד מאץ! א1פיס
י ידמ ו, 1 ש עוי ההשגי שיכולים נשמיח הצד ק ס ליש ג עשו חז ל י  ורונ רונ רנניח ויוחר ו ומי ורק ע
 שאמרו מריח לפנ ראביקה יאסב ר ששנ נזה נדרך קצרה נמיח השמש אנחני מש גיס נראייח ני ש עוי

 ככי ויירח שיעור גלוסקי קט ה יבאמח יה הש עור אשי אנחנו מש ג ס בראוח ע ניני לא יבא אמד מאל
 אלכ ס יריב רבביח י, ש עור שיה האמ ח וכמ ש חכמי החוכנ ס ונ! הובר הוי עט1דא דאשצע ח

 כמראה אום כליל סרוי יהי נ ב וכח ב זכר ינקבה בראם ו קרא שמס אוס יפירש רב ט ז ל הענ ן כי אום
 שהוא מספר מיה יוא שספר שם הו ה במלו אלכן שהפשוט הוא בחנת ווכרא והמלו׳ נוקבא שהוא
 מספר חיה וא״ולמנא אחו לב לשמא1א יי ו הא ה״א נ נ סוו מיע בחסויס שמחייחסיס לימ! ירס באוח
 יא״י שנשם שמספרו נמלי כמספר אחו אבל מצית לא העשה הם נסיו הגביריח שמחי׳ חס ם לשמאלא המי
 ביו״ו ר א ולין) עמהט היא אחרונה יע! ני אוח היא אחיינה שלימה נסיו הלאי ן ייחר מן העש ן כי על

 וחטשאד



« הקדמת תקוני הזהר יד  >י ע
 וחמעזאה לחסד דטתמן בנ;י;א דעלטא. הה׳ד עולם חסד יבנה. ה׳
 עלאהאתפשטת עד הוד נ׳תרעין ובנץ ךא זקא'ךמיזי?נלה ראיתי
 במראה אש בית לה. ובה עזית מראות. זעזביעאה* כמראה הלד^ת.
 הקשת ךא צדיק יסוד עלמא. במראה דילה לתתא מטטרון דא חזא
 יחזקאל"דאיהו כליל ?ל "מיאות. חיזו תמינאה בן מראה הננה סביב
 ךא שבינתאתתאה דאתמר בה נקבה תסובב גבר. ובגין ךא בן מראה
 הגגהפביב אש נגה, תשיעאה הוא מראה דמות ביוד ה הבמה עלאהדמות
 דילה־ חזא יחזקאל לתתא ולא חכמה, ובד מטא לדמות כתי דאיהי
 דרגא עשיךאה הזי מד כתיב ביה ואראה ואפול על פני דלא ;כיל
 למסבל ואס מראות דלתתא הבי בל שבן ובל שכן מראות עלאין
 דספירות דבריאה. בל שבן* ובל שבן מראות לאצילות וברזא דאת א
 תשכח חל״םיחיר״ק שוי׳׳ק כגווגא דא יו־איהי גלגי״דאתהפך
 לשית םטרין לעילא ולתתא ויארבע ספירין. אתהפך ל״ימינא ו^היד
 על עלת על בלא דלית אלק אחרא לימ־נא דעלמא אתהפך"לשמאלא
 וסהיד עליה והכי לכל סטרא סהיד על יהודיה דלית אלק אחךאיעילא
 והתא ולארביע סטרין, הא־ איהו דאוקמוהו מארי טתניתין כדי
' מ״ננ שיו ג י/ש ס כוויית ! 1S1 א ו יא כ 1 3 C כן יאשס יתחחונס מחו •נח בכל היאי! טלם משא״כ 
 י א יס נ צב וחא בשמאל ששש סיו יננויוח וכד מ.א לומוח כחי לא יו ל־ א ננש לאד חו מי
1 חו יי ח י יי־ ש בד א  כפ ב ביר ואראי ואכול עי פג ייא כ ל 1«0בל אתי יקירא א1 חתמי מל ו
 עד דכרשוו! רמ ו ופת ק ומ ן חב ש,מצא פראי עת ק ומי! שדוח שוו רכחר כ דבר יי מפייש במאיר ו
 ש1 רב נו ז ל נספר דלקו-! ס הנדפס נ יושל ש תוב ב בפשיק ומעי שמואל משית את די 111 ונשי באס
 רו מש נ ס דוא בדחלנשוח זה כאיי צמ,!ר וכל אחו רק מש ג לכ ע־כו ונזר תוי! כ י אל ראד
ך ר ר !ר איא מה שיש נ ד, אל תא פסק ד.!ש ר לפ שבכי הכי'מיה א ו  פח ק ו« ן מי שלא ראה מרע ר
י יד ה בו כת לראות  דאב ע ש בהס עשר י ש בכל עיים כל הכרציפ ס יכי י חוקא' מ1 י יש צ ב צ י
 כל המראות יכשרג ע לנחר שר ר מיאר עש ר ח לא י ד ני כח לרש י !.״כי על פ, ו ואי הי זכיר ל״ייג יש ג
 נבר אה וכו עכ צ ע ש ורב! ובהא דאית א תשכח חול״ש ת י״ק שוי״ק כיוי,א יא י יא די גלנל דאתרפך
ר וה תאי י נ כ צידת אוח א הוא י'ו מימ> ויד משמאי יייא ו ריא באמי,י ז  לשת סשר, וכי '
! דה נו ל מ ן של רקורא ו ש נזןויר אחח  שרוא באמצע ש בצויחו בראשו נקודי אחת ק״ינר נו״יר לצו ר
 קפצה בסופי נישה לצו שמאל רקורא כאשר חדאד בצורח ראות רכחונ בה ח ואיו ינקיווח שבראשו ושיפי
ק ועל נקווה דביק ר  קר לדי חיל ס יתיר ק מפני ואחת היא למעלה יונמת רחיל״ס יאחה למער ויצמח ח
 י יוי ן של אוח א שאמת מיס ובוקי באמצע שלי קר לד שור ק יפנ מ קול דשירק תא באמצע האוח
יס רמז  ולז א וא רו גלנל דאתרפך לשיח ספרי! כ ב' נקוויח י־נו״ל שהם בראש ישיף היא י ש' א' יש נ
 'מעלה ימעה כשתריר הרעה שכחיב עצה וקיפד דאו תא זקוף מעומו ויש ש ביש רמו למערב ומו״מ
ן רמחוב־ש עמי אתת לורימי ו  כשחהיה ה ליעד שבייתה יאו היא שעיח אבלצפין וייוש רמיזס בשח י

 שמפליכהי



־ א)  הקדמת תקוני הזהר >ז
 שתמליכהו על השמים ועי הארץ ועל ארבע רותת העולם. ו׳ כליל
 תלת נקודץ עילא ותתא ואמצעיתא דסהדץ. ותלת סהדין תחותייהו
 לר>>א על עלת על כולא דאיהו ראשון ואחרון ומבלעדיו אין אלהים
 דאית בליל שית נקודין כחשבן ו׳ דסהדין על עלת עי כלא דלית
 איק אחרא לשית סטרין אלא הוא. הא תשע נקודין דכלילן באת ו׳
 מן א ואת א׳ ביה אשתלימו לעשר וביה כלהו אזלץ לאתריחד. ךןא
 הנא הא רבניעא דיחזקאי6 *ברזא דנקודין. ועוד רזא נקודי צריך
 לאתזרא עלייהו. פתה בחושבן אותיותיו איהו ירד.־בתיי פותה את
 יידף ומשביע ליל ה׳ ךצון ואוקמוהו אל תקרי ;דך. אלא יודי״ף ואינון
 יי׳ מן יאקדונק י. ובאן אתר מתפתחין. ברקיעא דאיהו פתח דאית
 מפתה כליל אקחנ״ק שית אתוון באמצע יי׳. ותרין יודין >־ם רקיע
 דאיהו ו׳ סליק לחושבן יק̂ק קמץ רקיע וניצוץ אינון י״ו איהו קומץ
 בלנקודין דאינון שית םרי כחשבן שית סרי אנפץ ההון ובגין ךא
 איהו קומין בל נקודץ צר״י איהו חושבן ו״ו ותחות צדי״קיתדן נצוצץ
 דאינון י׳״ אתי שני המאורות הגדולים ואינון ו״ו י״י סלקץ ליב. ואינון
 י״ב נתיבות פיייאות הבמה. ונקודה תחות ר׳ מן צי״י דאית י עשר
 ספירות הרי מ׳׳ב. ובגין*ךא צרי ביה צייר עלמין. וייצרתק צר׳׳י ביה
 צייר אדם. הרי ר״א דנקוד צי־׳י מ״ב. ותלת אתוון הרי מ״ה בחושבן
 אתם: שב״א אוה הבי את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור
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, י״זו כת! יכ י! דהיח ו במלואו מספרו אחד לנ! מורי על אחדות ו חוד  ׳אחת 1צפי,ו י־י כל ש ר> פעי
 לי ו, יייו ח אמיכן ל מ א וסי ־ על עייר. על כ1א כלו י אות ואייו שבאמצע ל יר אוח א אס חיולאנו י ה
 מסכיו חפו שיוא סי ו לי אחדות ואות ו״ו של מ, יומוח על עלח על כלא יק רייווח אוח י י שבשמאל
ו ירומות על עלה על כלא ר ששם אות ו  ייה ו ולו א עי אות ותיו שיוא י1ספר אחו אתיכך ל מ נא ד 1
י !כ! לשמא1א דעלמא ירומ1ת בצו השנ 1מ"ש ו נ י יחיה ל מ נא יעלמא בר מ 1  יסי ד באחדות ר1 ח ח
ו העל וני שבצו fin י שנצ ור א ותחא ואמצל חא דםיו! רן הן חלח ,קיר ן של ו  כל ל תלת נקיו! -נ 1
היוא עי ,גלח על כויא רס חלח נקוד ן שב ו ד החחחונה שבצד השנ של  חית א יחייח סרד! חחית יי 1
 ייח י וי ני ד וימ מ״ש בויי ק (י קרא דף א) וכל ו״ו נורתה תלת קיצ! חו לל לא יחד באמצעיחא יחד
 ;תתח ינר ך הסיכי לכי! בכת נחר בנך יכיז ש יב ני ו ל נשער מאמר רשנ שם !נמצא בשנ וד ן אלו

י כקיור א' בראשי פינה ע !  ש ששי נקוד, יהס ההד! לשיח םלר! יכתבח לע ל דאית יא י עצמי ש ע
 ל י! ן ינקיא פרי ס יליד בסוכי י קרא ח רק יעיד בארצעי נמקיה רחחבריח ה ידי! ינקרא שיר ק יכנו ל
 יר נס בניכו עני1י ש ימז •1תיית נקיו! והר נלשר חשל נקוו ן ועם נקווה של רחחברומ י ו רשניח בו
ו וכי' כל וה יחשבין י שלס עשר ו1ז ה ותות א' נ י אשתל מי (עשר פתה בחישב! אית יר י א יי י  י



< הקדמת תקוגי הזהר טו  ״ ע׳נ

 הסטן וגוי וביה חא מ״ב וביה רזא דאךם כנוונא ךא. חשבן שבא ו
 ותלת ניצוצות ורקיע יייי׳ודחושבנהון ל׳׳ו הרי מב\ותלת אתוון שב״א
 הרי מ״ה. וחא* רמלה ואמרו לי מה שמו מ״ה אומר אלהם. ונסור
 שב״א נקוד בשם יקו״ק באורייתא • שנוי ח״י השבניה ואיהו ורו מןויסע
 רבא ויט ותלת נקוי־ין יי״י איהו ה״ם: וארבע אתוון מן סגו׳יל איהו
 חמ׳׳ד. ותיבה הא אינון חמה פ׳-י משה בפני חמה חלם הסר ו׳
 חו ״בניה י ק. ותלת ניצוצות"יי״י הא אינון מ״ה. שמא מפרש יוד קא
 ואו קא ועם תלת אתוון ותיבה הא איהו מ״ש בחושבן מ׳׳ט ארוון
 דשמע ישראלובו׳ ברוך שם כבודוכר. !אוקמודו רבנן דמתני׳ נ׳ שעיי
 בינה נבראו בעוים וניתנו למשה חוץ מאחד שנאמר ותחסרהו מעט
 מאלקים! ולתתא במלאכים איבון מ״ט פגים טהור מן מטטרף; דאיהו
 הלם כמלאכים. חרק* עם חושבן אתוון איהו א״ם. הרק חושבניה
 רה. ותלת ניצוצות י׳ י י׳ תלתין הא איהו איים. שרק איהוהושבןאתיויו
 וחמש ניצוצות חמשין הא נ״ו. תלת אתוון ותיבה ךא איגון ם׳ סוד יי
 לייראיו וביה ךנ״ו ליעקב שמח״ה נוטריקון שור״ד. דבל נקודי
 מחכמה עלאה מתפשטאןתשעה עד מלבות וטעמי מבתר עד מלכות.
 ושור״ק צדיק יסוד עלמא ביה סוד שורק תניזינא בתוספת ו מ״ב. ועוד
 קמ״ץ אוסמוהו מארי דקדוק דאיהו תנועה גדול־ בגין דאיהוקדמאה
 דכולהו נקודץ דספיךאן. אע׳׳ג דכלהו שמהן'קדיש־ן אתעבידוידא
 כסא לךא כגון ברא דצריך למפלח לאבר ולאמיה ולמעבד לגרמיה
 לגבייהו כעבד ושמש וכדסייא ומצב תחותייהו. הבי אינון ספיךן דא

- רחשטן יוא p fo מ ־ n ,In שבעמוד וי הוא במ ק וו! ע פתח במ ק עשר ס כמנ ן י ד ביןייואר 
א י יפלח צילופ ירק ע י ך דמשבנ רון ל״ו רר מ ב נ ב רכונר אוה 1ו1 שבא במ ק ששר ו,קיוות ?  חשבן ש
1 מ ב ימס סייל ג אית ית ! יאית י' רקמן שרס מספר ל י יר סך יכ ו  הנו שיס שבא יקמן ש ברס שלשה י
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 קםץ רקיע ינצין א נון "ו א הו קימן כל נקיד ן דא נין ש תס־ נ ב רקמן אס תמייק נו לשנ ס ־ ר לירת
 פתח למעלר יצירת ח רק תמתיי יהפתח צירת 1 ירח ר ק צירת יי, ש וא הי קימ, כל קיו ן דא,ין ש תםרי
1 כ רקמן ריא נקווי אתת  ואלי התשעה מ נ׳ נקיוית ר ר מהס עיו צקיוית אמרית אשר 3 ן רכל יר י 1
 יאס חחלקט לשצ ס הה ממצי צירת פתח יצורת חי־ק לק נמש3 3שלשי ויצר י חא שנ יו ן אס תחלקט
 חה ה וו ן שבו א׳ חילס יא' ח רק צמצא ריא צחשב בשח ם רר חמשר יסנול וקנין שרס א חיל״ס יא'
 שיר ק יא ח רק שהם שלשי ישלשי רר י א ושבא ייא שח ס רר "נ יחול ם ישיר ק וח - ק רעקר ס הם
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 לדא. ובגין ךא אית נקודה מלכא ואית נקודה עבךא לגביה כגון שב״א
 דאיהו עבדילקמ׳יץ ורץ בשליחותיה ומזנב אחריו אבל באתריה מליכא
 איהו. וךזא דקמ״ץ חושבן קמין י״ד ותלת ניצוצי ורקיע נ. מ דאיהו
 מייך אינוין רמייזין ארבע יורץ' מן י! ״ד ה־יוי״ו ה״י ולאו "למגנא אתמר
 ביה מלך. דאידו מלך גדול על יל מלבין. פת״ח' איהו מ״ב. חושבן
 פתה איהו ב״יזניצוץ ותרין רקיעי וו״י הא מ״ב״כ׳יי ב•* חשק .ואפלטהו.
 פתחו לי שערי צדק אבא בם ובד בם ארבעים ותריןכי בי ח#ק
 ואפי־מהו. השק הרק שבא קמץ מן אבגיי־יץ קמץ קומץ׳סתים באת יוד פתח
 אתפתה ביה בחמש 'אצבעאן דאינון ה׳. ובמה חין בנקורי. ודאי
 איהו אבא בם יאודה י״ק.'ופר«ח עליה אתמר יפתחו לי ובר* זה
 השעייליי׳. מלאבין אית דמשמשין לאלין נקודין. וא־ינון אתוון. דאינון
 בפופוון"לגקודי ופ!עמי נעהיגי לון ואינון תנועות לגב יהו. כגון על פי
׳ יטעו ואינון נקודין לגבי טעמי. כעאנא בתר רעיין י  יי׳:הנו ועל פי *
 דאנהיגין לון לבל פטרא לסלקא ולנהתא עילא ותתאיולאנהנא לון ליל
 בטיא לימינא ושמאלא לקמאי ולאהורא' וטעמי אינו; נשמתין ונקודץרוחץ.
 זאתוון נפ־גין. איין 'מתנהנין בתר איין ואיין בתר איין. אתוון מתנהגי
 יתר נקודי. ונקוד• בתר טעמי. בי גבוה מעל גבוה שומר. ועוד
 אתוון אינון אש. נקודי רוח. אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו
 ואיגון במבועי מ:א דאתמר עלייהו המשיחי מעעים בנהלים :שקו
 ביי חיתו ״טדי ובר איין אתוץ. ראית דשוי לון לאתוון מים אש חח
 ועפר ארבע רגלין דיי־םיא. נקודי אדם לשבת על יהכסא מםטרא
 דיאיבא יודי״ן יעץ־א. מסטרא דברתא' יורי״! יתתא מסטדא רבן ויוי׳ן
 לעילא כנוונאדא ודי. מסטרא דאבא ווי״ןלתתא בגו, נא ךא יו״ו. ההי״ן
 דאימא בוווינא דא הה״ו הה׳׳י. ההי״ן דברתא כנוונא ךא יה״ה וה״ה.
 והבייבבל הרה והד׳יה ועוד מאן דאוליף איין הויין יצריך לאולפא לון
 למבני בהון ב\ינא' לקודשא בריך הוא דאתמר בה/יךפא איתי מזיח
׳ ההרוס וחא'דמיה דיכלין למדרפ באתווי רשמיה הה״ד פן יהרסו י  י
 אל יי׳ ובנין ךיא דיהרפו לון בהובייהו צריך למבני לון בצלותהון. דאת
 י איהי אבןייסוךא דבניינא. מן יייקימן יי׳יו מן וי״י. בהון אבנים
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 שלמות תבנה את מזבח ה׳ אלקיך ך» ה׳. ו׳ ךא ק1ךה ועמוךא לסמוך
 עלה בית. ובנין"ךא חבורא רתלת אתוון. בית ב בניינא. י׳ יהוד בנלנא.
 ת׳ ת״ת. ואינוןיב׳ מלבות. י׳ יסוד* ספירה תשיעאה דאיהו סומך
 נאולה לתפלה וביה סומך יי׳ לבל הנופלים. ת׳ תפארת דאתמר
 ביה כתפארת ארם לשבת בית. וביה כל הזוקף זוקף בשם.
 אבל לנכי יסוד כיל הכורע בברוך הה׳׳ד ברכות לראש צדיק. ואיהו
 עירוב דנשפיי6 ביה ההורה אם היא למעלה מעשרים דאיהי יו״דדלעילא
 מעשרים דאיהו כ׳ כתו־ איהו עלת העליות על כולא ךדית עינא שליט
 עליה. ובג״רמבוי דאיהי שכינתא תתאר• ראיה־ ייזעיךא עשרה טפחים
 שעורה. ביה צריך להשפיל הקודהידיאיהו ו׳ אבל לנכי סבה דיאיהי
כ׳ כתר. לעילא מבתר 'לית אדם  אימא דשיעור דילה ירד דאיהו י
 דטירכבה ךר ביהינו סכה דיליה עינא שליט עליה. ומקור דאליז הרין
 בחושבן הסד דבהוןיצריך למבני'בנינא ךא ראינון מחסד דטקויר
 דהויןוןיהאיהו יוד קי ויו קי דסליק לע״ב הורץ בחושבן חסד. כלהו.
 אבן. .וקורה. ובנינא ראתבני בתרווייהו. ואלין אינון ע״ב הורץ דנפקיז
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 שם יקףק. י׳ דיליה ברישא דחרבא. דלית מאן רנצח !ראי למארי
 חרבאדא. ובה נצח לבל סטרץיאחךגץ ולית סר.קיימא קמה גופא
 דהאי חרבאו׳ זבאה איית מאן תדע לאניף ליה בידיה לבל סטרא
 עילא ותתיא וארבע סטרין בשית "ספיךן. תרין פיפיות דחתיך בהון
 עילא והתא מתרץ סטרין אינון ה״ה ונקוךא אלקיםי והץנו נרתק דיי־יה
 ובנ״ר בינה נקודה אלקים כנוונא דא ?זיקי כמה דאתמר. והאי איהו
 דאוקמוהו מאריימתניתין כל הסורא ק׳׳ש כאלו אוחז חרב פיפיות בידו
 והא אוקמוהו על מפזתו לתן מן המזיקין. אבל בקריאת שמע דצלותא
 ארון המזיקין קשור לית ליה רשו למברח. וזכאה איהו מאן דשחיט ליה
 בההוא זמגא. לקיים >בא להרגף השבם להרנו בצלותא דאתמר בה
 רשבם אברהם בבקר. כל שבן מאן דלא חשש ליקריה לשחטא
 יצריה ושנאיה דלית שנא־ה לחור *אלא שנאיר, רקורשא בריך הוא
 דבבל יומא תבע חובין דבנוי לשהטא לון. ואוף הבי $ריך לאעברא
 ליה'משמיזא וארעא כגווגא דאעבריהימשמשא וסיהרא. ואוף הבי צריך
 לאעברא *ליה וילבת זוגית מתרין ברכדן הה ר *כסא בבור מרום
 בראשון רתמןקורשא בריך הוא ישכינתיה בתרין כרכדן. ותמן קודשא
 בריד הוא ושבינתייה *בשמשא וסיהרא ועל שמייהו אתקרי כי שמש
 ומגן יי׳ אלקים. ובההוא זמנא יתקיים ביה לא,יבא עור שמשך וירחך
 ליא יאי!ף.והכי צריך לאעבךא ליה מישמאלא דקודשאבריך הוא ראית
 גבורה״רמתמן *מצפון תפתח הרעה. ותמן ייתי למתבע חובין מאלץ
 דאתמר בהון בנים אתם ליה׳ אלקיכם. מתמן ואילך איגין שרים. ועבדים,
ו י ווע כ הקמ, רוא נקוות הנהג־ לק אמר א הו  פלשה ״ר סך הנל ט ז כמספר צירה קמ ן שהות "
 קומן כל נקווין שהכל נשרשיס נכמר זכאה אירו מאן ושח ע לה נהייא ומנא נ״נ עני! שח .!ר וי הא
נ נו הרש ש ז ל נכתטה ננל זס אנא ר הפרו נא מעל ט צו סיע  להפריו ממנו הרע ולכן סיור -
י ך השכס להרגו נצלוחא ואחמר נה ו טכס אנרדס  שניצר ר וכי' ושחיטה לשון ימשכה ריא ומ ש לק יס נא לי
 ננקר נרמו נמ נס השכם גם על הקטורת שהיא שפיה ס מגיס נמג ן רשכס ואע״ג ונווהר סרומה עשו משל
 לנן המלך והשפחה וצמצא הוא מקיים מצוסו מנרךעכ ו נחשנ שונא גמור ני עפ מר שנצטווה וי לו שיחמיא
 ו ג ו החטא לפני מלט של עולט ומה לו למנוע ו ן על ישראל לשחטא לון ימי רכ״יפו ננך הצי השופט כל
י וה נזוע כ שונא הוא לשראל ולאניהן שנשמיס והבי צריך דנ  הארן הוא יעשה משפט ולפן נ
 לאענרא ליה משמאלא וקנ ה ואיהי גנירה נ נ יענ רנו מן ספירת מנורה שנקראת נשם שמאלא ני רמסו
 נקרא מי! והגנורה נקראת שמאל ומאחר ני םפירת השמאל היא נריאה שנראה הקנ ה לנן מי חס אותה
 לרקנ ר נמו ואט נסכתי מלט וכן לא תנעל נפשי אמנם ונמ ש מרן 1"ל נתשונמו נאנקת רוכל מתמן
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 טסטךא דחיוון דןדסןא שרים וממנן. טסטרא דבבביא ךגהרין בעמיא
 ואלעא עבו־ין. והאי' איהו אם כבנים אם בעבדים, והאי איהו דצריך
 לאנפא ליה חרבאלשיתסטרין דאינה שמ;א וארעא שטשאוסידדא\כסא
 דין"וכסא רחמים, לאעברא סמא״ל ונחש מןייהו, דמסטרא דלד׳ון
 #ליט סמא״ל ובת זונו וצריך־ לקשרא ליה ברצועץ דתפלין.תרין בתרץ
 קרניי וחד בדרועא. ולבתר:שחוט יל ה בקריאת שמע בנין דלא יתקדיב
 לסטךא דגבוךה' אבל מסטרא דכפיךן והויות דלהון אתמר לאיגמץזךע.
 והזר לסרב יומת. ועוד הי* דיר בהה דאיהי יונהקדיעןא מצפצפןלה
 בנהא בכמה צפצופיןדזמירות שידות ותשבחות והוךאותעד דנחתיןלה
 לנלייהו. דא נחתת לה דנבייהוקשרין לה ברצועה דאיהי ו׳ שית תיבין
. ודא ׳  ךיחוךא, והיינו רזאיותה לאות על ידכהקשוךיא דההייהו דא י
 יהוד.* ובנין ךא* בקשיוךא דתהייהו מאן דשח שיחה בינייהו ךאייהי
 שיחת חולין *עבירה היא מדו. רעבו־ בה פדויךא בין ויק דאיהיעמוךא
 דאמצעיתא ומלכותיה. תפלין ךךישא דקודשא בדיך הוא דאיהו* ו׳
 איהיה׳ עלאה. אימא עלאה עטרת תפארת. על1. אתמר פארןז הבוש
T עליך. אלו תפלץ שבראש והאי איהו ךזא חות־, דאתמר ביה הנה 
 ה' הר״ה ובו. ובנ״ד אוקמוה מאדי *דתלטוךא ירושלטאה הויות
 באמצע. T קוק טימינא ךאתמר בה ררא ישראל את היד הגדולה
 טסטךא דחסר T רמה טסטרא התפארת דאיתמר בה ובני ישראל
 יוצאים ביד רמה. יריהזקה באטצעיתא דאית T יקק הדיה. דלהיי
 רחמי מכליסטךא. ודינא בבוש באמצעיתא T ךמה עלה אתמר,ודרה
 יי למלךיעל בל הארץ. ותלת זמנין ייד אנוןימביאזכדות דתפלין דיר
ר הגדולה מימינא דחפד  ותפלין דךישא. י־דישכינתא תתאר, איהי ת
־ ךמה םסטרא p .רתק חבטה.* _יד החזקה טיסטךא* דגבוךה דת?ון בינה 
 דעמוךא דאמצעיתא מעוטר בכתר על רישיה תפלי ד?ארי על^א.
 ואילך איני! שר ס יענויס נ״נ לז א בגמרא •שאמרה אשתו של וינ״ו יט חנינא נוול ממך איל אנ וועי
נ ס אמס לה' ר ק מצו טנור שלו דוואי הוא מדרגת נ ו לפני המלך ונוראי מ ענ  נשו לפי המלך והוא נ
 אלה נס ובניד אוקמוה מארי ותלמווא ירושלמ הוות נאמצגג נראה נרור מילות אלו אינם מונרי התיקוניט
ו יה לסייע מן מלמיו ירושלמי ואמינ המופיפיס ואטמו נ  אלא מנס אחו הגה נגלון של החיקונס ו

 עין
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 שין של תפלין הלכה למשה מסיני. ש דתית ךאשין ש דארבע ךאשין
 לקבל שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. ואינון בשחר
 שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב "שתים לפניה ועתים לאחריה.
 ולקבל אלין* ?צבעה. אית שבעה רואי פני המלך היושבים ראשונה
 במלכות. ותפארת איהו כלוע באת יוד עם ה׳ תתאה. ונפשו
 קשירה בנפשו. ואיהו חבוש עם אח י׳ מסטךא דה׳ עלאיה. ובנין ךא
 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסיורץ דאיהו* בנלות עם ישראל הה״ד
 בכליצךתם־ לו צר ובר. לא צר בא׳ בההוא זמנא דאיהו עם ישראל
 לא צר ודאי ולית צר אלא יצר הךע דחזר הסרב יומת. וךזא רמלה
 בי בי חשק ואפלטהו כי בייבגימטוץא מ״ב אזכרות'דתפלי אשנבהו
 כי זיךע שטי יקראני בקריאת שמע ואענהו. הה׳׳ד אז תקרא והי:ענה.
 יקרק בד בתי דתפלי דרישא דאינוןיאדבע אתוון* אהי״ה. ויי׳:ענה.
 יהוד. בארבע בתי דתפלין דיר ךאינון אדני. ואי תימא לאו איבון
 ביד אלא בית א חמישאה .יד בהה. הכי׳ הוא ודאי. דאיהייחמישאה
 ואיהיירביעאה רביעאהיליקf:ד כהה. יק״ו איהו אקי׳׳ק וסליק לחשבן
 ב״א. וארבע אתוון בכלל. כ״ה 71 מן יקו״ק רביעאה ליק׳יו וחמישאה
 לאקי׳׳ק דאיהו ארבע בתי. ואיהו בית חמשאה ועוד אקיק א1ץי סלה•
 לחשבן אלקי״ס דאיהו כללאךחמ^הבתי תפלי יקוק ארבע פךשךן. י
 קדש לי* ודא הבמה. ה* והיה כי יביאך ודא בינה ואינוןילימינא
 ושבזאלא דאינון חסד גבורה. יו׳ שמע ישראל תפארת* כליל שית תיבין
 דיחיוךא ה׳ ודרהיאם שימוע מלבות שיכינתא תתאה. תלת רצועין
 נצה והוד ויכוד. יסוד רצועה דקשיר וא״ו עם יה׳. כי כל בשמים ובארץ
 ךאחיד בשמיא ובארעא. תרין רצועין נצח והוד ראחיךןיבה׳ עילאה
 והפרגים גבוהים והאחת גבוה מן השנית אוף ךכי תרין רצועיןיחד
 ארוכה וחד קצךה קצךה עד החזה. ארובה עד טבוךא. ואתפשטותא
 דה׳יעלאה עד י הוד. י באת י'איהו דאיהו קשר של תפילין דריעזא.
ן דחלח ו ש ן ש ן דארבט רישץ לקבל שבע הגפווש הואויוס  הגס ה זו שבנליון בחזך וגוי הסיקונ ס שי
 למס לי מבית המלך גינ דלו א הנסוג ואמבשך בשש ואנפך משי שש הס ב' ש ן הגז׳ ואכסך משי ורש שש אשיש
 בה וה תפלי! דאית ניה נ ש גי! שהם ש ש מגל גפש נאניי ע פ מ ש נגמרא סויה דנות מונא וא ל תפילי!

 ואידי
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 דאיהי ה׳ עלאה סליקת לחמשין, חמש זמנין עשר באת י׳. וזדינז ה״י
 טןאלקיס חב$! זמנץ ה׳ באת י׳ חמשין. בחמש ספיךן יסוד ב״ל נטיל
 לוןכלהו. "ררית לון לבלה. והיינו ביל. כל״ה באת ה׳ תתאה קק
 אחת ;רזא ד־טלה אוקטוהו רבנן שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת
 היתה לו במצחו שנאמר משור פר מקרן טפריס טקק ־דוסר ירד
 כתיב וךא רצועה דיר דתפלי דמאךי עלמא. כ כתר, דמארי עלמא
 איהו שמיה תפלין דשוי, אבל כתר תפלין עליה וךזא דמלד» אין
 קדוש כ;זי כי אין בלתןד, ילית פסוךא דלא אתכלילן ביה עשר
 ספ;ק. ועיקר דתפלק משמאלא ובגין כך נשבע יי׳ בימינו זו תורה,
 זבזרוע עזו *אלו תפלין, וטםטרא דשמאלא ה׳ תפלין על ו׳, אימא על
 בריה, בגין רבה אתבני הה״ד כונן שמים בתבוגה. י אבא תפלין
 על ברתא, ה׳ דביה אתבגיאת הה׳ד ייייבחבמה ,יסד'ארץ,'וךא הוא
 הרה, ודא הואחא ארבעמשמרותהויהלילה, ואית דאמרהויות באמצע
 כגווגאךאיהה׳יו\׳ קדש לי ה׳יה׳ ודרה בי יביאך. והיה אם שסוע. ו׳ שמע
 ישך*אל.קו״יק ו״י באמצעיתא,יהה״ו*.ה׳׳הבא^עיתאובצ^ף די׳׳בהוו;ין
 אשתמודעו כלהו, ואלין אינון יקוק יקקו יוקק דרמיזי בשם יוד רןויו קי,
 ך»אי שמא מקורא דאתוון ומקוךא דלהון בסראי בנקודי יקוק ישמחו
 השמים ותגל הארץ מקןךא דנקודי מן:קקו י׳תהלל ה׳מתהלל ה׳שבל
 רידוע יוק״ק. יו־ותיו ולצלע המשכן השגית תלת ווי״ן בהאי שמא ץד
 קי ויו קי וקיק וקקי ויקק. וגקודין דלהון ויראו אותה שרי פרעה וסי״ק,
 וקק״י. ודב׳ש הירם הדיה יקו״ק, ויק״ק, ררא יושב הארץ הכגעגי,
 קוק׳׳י קיו״יק קקי״ו, מקורא דלהון הוה״י וכל זה אינגו *שוד. לי. קץיק
 המר ימירנו והיה הוא. קרףו. עירה ולשרקה בני אתונו, קק״ו קוי׳׳ק
 קקו״י. קיק ו*. ליקו״ק אתי ונרוממה שמו. קוי״ק הנה T יי׳ הרה.
 קקו״י. וצדקה תהיה לנו כי, ובל קךאין דקא אתץן הרץ אלין בראשי
 אתוון או בסופי אתוון בץ מן התורה בין מן הנביאים בין מן הכתובים.
 :כיל לנקךא לון בנקוךייהו, אוף הבי כל הורין דקא את;ץ מתלת
 אתוון נקודה דלהץ בקראין,בנון יקק. מקורא דיליה כיי י׳קוק יהיה

 בבפלך
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 בבסלןז. ואית דנקיד דון מראשי רדבץ להרה תיסופי תיבין ואם
 תיהיבראש• תיבות נקודה תליה בסופי תיבין. ואית נקודה ברזא
 אחךא. ענ^נא ךא יקו״ק מלך. יקו״ק מלךיקוק ימלך. שמהן לעילא.
 נקוידן דלהון בתיבין דתחותייהו ארבע." שמהן סל:ץ.םבל שמא ושמא.
 ועליהו אתמרזקךא זה לקבל י״ב אנפין דתלת היוון. אל זה י׳ב ט־פין
 דתלת היוון. ועד כלהו'פני אךם. ותפלין תא פני אדם." ציצית פני
 היוון וגרפי' היוון. ואוקמוהו רבנן שם בן י״ב ?ד היורעו' והזהיר בו כל
׳ איהו אנפוי יקו׳ק א  תפלותיו מתקבלות. ומקורו יוד קי וא״ו קי. כל י
 ודמות פנידם פגי אדם הבא בהאי שמא .ךזא דתפלין וציצית. ודה
 כל הנח־־י דאיהי ה׳ יעל י׳ ה׳ על ו' נוקבא. בל הויה דתרין ההין בחרא
 באמציע אינון אחיות בטונא ךא יקק״ו. בליתיה י״ו בחרא באמצע היו״ה
 איינון אחים. בי ישבו אחים יחדו! תרין ההין" בחרא ותלדנה
. עילייהו אתמר א  שתיהן. י״ו החוקין ךא מן הא או קרובים ךא מן ך
 שסם שלום לרהוק' ולקרוב יט׳ דהי/ו'קרבן 'עולה "ויורד יקק״ו.
. היא העולה'. ה׳ ראיהי ברר*»  הי׳ דאית אימא עולה. 'סליקא לגבי י
 נחיתת לגבי וי׳ וירד'מעשת החטאת על כן:עזבי איש את אביו ואת
 אמו וגו והאי איהו קרבן עולה ויורד חמש אשיות סלקין וחמשי נחתין.
 לית תיהידלא אתי על ךזא עלאה קיוק״י. כד גוקבין שלטין על דבורין
 דינא אחזי בעלמא ומיתה ועוני. וךא תא חא דד&ך מעזה שטיה
 וקטל למצרי." דאתמרביח ואמרו לי מה שמו בזה י ומשה'הפך ליה
 כגוונא ךא. מה שמו מה לי קוק׳יי ונקוךא תהי. מצרי דטזלזל' בש?ןיה
 ואמר מה שמו טד\ביל למעבד לי לקטיל ליה ביה. ואם אתוון בסופי
 תיבות. נקורין אינון מראשי תיבין. תקוגא ה׳ בראשית בייתי ךאש״י•
 אייה ראשי בית אבורצם. בת עלה אוקמוהו מארי מתניתין בת
 בתחלה סימן:פה לבנים. ואיתי׳ מן אדני. םרנלית ןקךא כלילא מכל
׳ מן יקרק לא תפיס ביה גוון בלל הה״ד אני ה׳ לא  ניונין". דאתי י
 שניתי. לא י^תניבשום נוון כילל. אלא נהיר מלגאו דגוונין ד?טם יקדק
׳ מן אדני אית  כנשמתאבנופא דאיניש. אויבשכ־נא בהיכלא. ואת י
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 ספיר.נטיל גוון תכלת ואוכם טסטךא דדעא ונהיר ביה נתרא־חוורא
 מסטךאדרחמי. ואיהואת י׳ מן אדנ׳י אודם'מסטריא תבורה. פטדה
 מסטהא דימינא. ברקת מסטרא דעמודא דאמצעיתא איהי אל׳׳ף דל״ת
 גוץ ירד כלילן מי־ב נוונץ. וכלהו משולשץ באביהן משולשין בכד׳נים
 לוים וישראלים. קרושה לך ישלשו. בל אבן תלון דילה תור נטילת
 מחסד. דאיהו סנולה *דיייה רהימו ורזא רמלה ואהבת עולם אהבתיך
 על כן משכתיך חסד. אבנא סומקאינטילת* מן נבורה. וםנולה דילה
 למתי אימתו מוטלת על בריין דעלמא אבנא כלילאימתרץ גוונין חוור
 וסומק איהי מעמוךא דאמצעיתא. ;ירוק יזדב. מסטךא דאימא עילאה
 דאית תשו?ה[קו:רוק דאסחריבל עלמא ויאית גוון פשוט בפול משולש
 מרובע עד דסליק לעשרה נוונין תתרץ בהון י׳ אתוון דאינון י׳ יק יקו
.' לע׳יב נתרץ. דנהירין בעב נוונין חש״ק '  יקו״ק. וסלקץ אלין י
 חל־ם שב״א קמיץ אינון נסור ציאות. נצח והוד יסוד. וכלהו
 נהרץ באבנא :הירא מלבות כליילא מיל סנולות. שבא נוץ
 סומק תבודד, תטיל מניה הוד! ״קמ״ץ גוץ חוור ולא צריך
 לאיךכא בהוןירהאיאתמרו לעילא . ועוד תסונא ו והמשכילים :זתח
 אלץיאינץ דידעץ רזא בפסוךא תנינא. במלת בראשית דאיהי אהב״ה.
 דאית לחשק זעיר בראשית במיתקלא חרא סלקץ ךאיעדאיךא
 תליסד ודא תליסר. ודא אהבת הסד דאית עב בחושבןי. לסבל שמא
 מפי־ש וייסע רבא רמי. דביה ואו בחושבן אח״ד. דהיינו מאמר אחד
 דאית בראשית. דאוקמוה עליה. והלא במאמר אהדזיבול להבראות
 והאיאיהו רתמודמאייה מאן דהזסר נפשיה באחד ברתמו. ובנד
 ואהבת את ה׳ אלהיך אפילו נוטליאת נפשך ראם חביב עליה נפשיה
 בגופיה לבך נאימר ובכל נפשך. ואם חביב עליה נופיה מממוניה לכך
 קא מנחנא כ׳ הלבשנ׳ בנד ישע זה טל ח נוול מט ל צוקה יעטנ זי צצה קטן כל אב! לנוון דלה חוור
 נטילה מחסו נ נ לק מספר שס ע ב שריא חסו עס כילל עשר אוחיוח ו הוא מספר לבין ואית טון
ו וריוצא מפיכם שעשו ר ו״ו א! יוצאה במבטא נ  פשוט כפול משולש מרובע עו וטל ק לעשר ניונין נ ב רמי לו
 נמצא טפכס ריח משולש פשוט נפול מרונע שהס מורים על חלוקוח של י״ס וובור ר וצא רן רפר כלל מ!
 •ס כ בכללית הפר ש י ס ילק מעלת רוביו נחלה שצר ך ראום לק״ס ומרי לקבל שמא מפרש ו סע
י 1א י כפשנן אפו נ כ שכל פסוק משלשה הני׳ מחח ל בוא ו שמספרו אחר במילואו ימ״ש נ ד ע  ו בא ו



 הקדמת תקוני הזהר (י ע״ב)
 נאמר בבל לבבן״ ואם חביב עליה ממונא מגופא לבך נאמר בבל
 מאדך. במה דחביב עלךימסור ליה ברתמו דמאךך בעת י צרה. ודא
 איהו נםיוךדעתי^ין ישראל לאתנסאה כשבעין'שנין דנלותא *בתראה.
 דעני חשוב׳ כמת וכאלו נטלי נפשיד,. גופא ונפשא' וממונא כלהו
 שקולין נמה דחביבעליה. מכור ליה ברתמו דמאריה. ומההוא זמנא
 אתקשר במלת אהב״ה דאית בראשית וכאלו ביה בראי עלמא ומאן
 דלא מסר נפשיה או גופיה או ממוניה ברתמו דמאריה בשעת השמד
 כאלו יאחזר עלמא לתהו ובהו! ומאן דמסר גפשיה וגופיה ומ״מוניה
 בשעת השמד ברתמו דמאריד, ךא אייתקרי רהימא דמאריה ודאי
 ובההוא עלמא לית לעילא מיגיה! ובגין ךא קרא/סמיך'ליה והארץ
 היתד, תהיו ובהו. ואהבתי ה׳ איהי מלכותיכלילא מכל ספירן. האיהי
 פהודא דקודשא בדיך תא בכל תרי״ג פסודין' ובגינה אתימר מדוע
 אתה עובר את מצות המלך. ואיהי בנינן עלמא. שפחה ביעא איהי
 חרבן עלמא. ובנין ךא אתמר בה והארץ היתד, תהו ובהו. ואיה׳
 רצו״עהיביךא דקודשיא בריך הוא! לאיקיאה בי'ד,'תיביזא ובגין ךא מאן
 דךחיםלקודשא ברייך הוא מגו גפשיה או גופיה' איו ממוניהידינטיר
 ליה קודשא בריך הוא, הא רתמו דיליה תלדה בסהיא דיהיב ליה ולאו
 עקר רתמו דלאו איהו האי רחימו ראם נטל ממוגיה או גופיה
 כיפר ביה לאיו איהו עקר רתמו, עד דמסר' גפשיה ברתמו
 דמאריה. ואים בל תלת שקולין לגביה ימסור ־לון כלהו על
 קדושת שמיה ברתמו. והאי איהו עסרא דרחימו דאיהו אהבת, ה׳
i דר י ו מאמר אתו דא הו בראש ס ואוקמוסו טל ה ונו נ״נ תשער י אגור א כא ומ ש עשרה מאמרית ארז 
 בראש ח מ מאחר ועל י1אי1י וה של נ־אש מ אמר התנא והלא במאמר אחו יכול להבראות וקרי ליי
 מאמר אחו ה ני משוס כ בראש ר בי! ק עילה מספר אחו ומ ש ויא א הי רח מו ומאייה וכו רכונה מה
 שרמוני מספר אחו כמספר איבר שתא מסכר ניאש ח נמ״ק הענ, תא שראום לר ך למסור נפשו באחו
 נאסנר למארה וארבה מספרה אחו ומאן ולא מסר נפשיה או גופי או ממיניי נרחימי למארס
 בשעח השמו כא1ו אחזר עלמא •1מהו ובת נ ב ממון גוף נפש ר מ מגן נ מס רמ שלשה אלו הם מנן לעולם
 יעל ום הה ה׳ מנן למיס ס בי יבלעום ראו לתייס העולם מהי ינהי ונמלח ואהבח ש אוח וח חהו י ש
 אית ית בהי לרמי ודא סל א בהא פזי תלי ברת מי ומאר ה הרמיז במלח יאהנח ואחבת ה' א הי מלכות
 , נ ס נח ואהנס אע פ שיש פח ח ספח חי י הנה הח בה נמנ-וא יש בה אימ ה כמי ינסח בלא הא יש
 ינתתה בכהןז כת ב בה ה ואמר זו אות ת א היולאה נח נח ואהבח נסיפר היא המלטח שנקראס אהנה

״ י נ ל 1 פ ™ , . 



 (י«•& הקדמת תקוגי הזהר כ
 מלבות. דאיזד אהבת חסד. דיראה מספרא תמרה איהי. ומחסד איהי
 מלבות אהבת יי׳ במה דאתמר. מגבורה איהי יראת ה׳.ואורייתא
 דאיהי תרי״א מתרוייהו אתיהיבת לישראל ודא עמודא דאמצעיתא.
 טסטךיה אתקריאת מלבות תורת יי׳(תמימה) ואיהי טצוה דימה בבל
 תרי״גפסודי דתלין משמיה. דאיגון שמ״ייעם י׳׳ק שס״ה. זכרי עם
 רה דמ״ח. הוא בצלמו' בדמותו. ועוד תסוגא ז׳ והמשכילים .יזהירו.
 אלין דז־עץ במלת בראשית פסודא תליתאה דאיהי ברית מילה.
 והיינו בראעז־״ת ברי״ת א׳׳ש. וברית איהו י׳ ועם א״ש אתעביד אייש
 ואוף הבי את ה עם אש איהי גוקבא. ועל תרץ אשיות אתמר
 בקדמיתא כתנות אור דבהון עקבו מכהה גלגל חמה. והיינו בורא
 מאורי האש דאיגון בהבדלה י״ה מן איש ואשד. בתר רחבו רע&
 ה׳ אלקים לאדם ולאשתו*כתנות עור רלבישם והיינו בורא מאורי
 האש ודא עור גדוש. לאתדכאה במה דחאב. ובגין דא צדירןם
 דנטרי ברית שוב אינם חוזרים לעפרן דאיהועור משכא דחויא דאתברי
 מעפרא דאתמר ביה וגדוש עפר לחמו. ובגין דא מאן דלא נטיר ברית
 אתרן בחבוט הסבר בההואיעפךא. ואלין אנון דגופא דלהון אינון לון
 קבר בחייהון. דדחקין לו שעתא בכל יוטא.* ובטלוה דלהון
 דאתבסעדטאבצפרגיהון. ובגץךא תסינולאחזאהצפדגיםבהבךלת
 דהוה אדם טלובש בכתגות צפדגיםךהוו גהריןיכעגגי כב1ד.*ואיהו
 בהבדלה טגייהו. וידעו כי עירט־ם הם טנייהו בגופיא ונשמתא
 זרוחאיוגפשא־ עירטים טכתגות״אור דאיגון מאורי האש. ובגין דבשבת
 אתחזא מן בהדלקת שתא דשבת בתךין פתילות ראש ובמוצאי שבת
 יתעברון טנייהויתקיגו למימריבטוצאי שבת הבדלה באש. ובגין
 דאיהי כלילי־ מכל שפ רן ולכן אות ה במלואה ה ה מולה מספר משרה ולכן מצוה זו של ואהבת צריכם
 להיות בכל סר׳ נ כ׳ כל מצות ומצוה צריך לקיימה נרמ מו דמאר ה ו דוע שהמצות הס במלכות והתורה בתפארת

 ימ״ש ונגינה אתמר מדוע אתה עונר את מלות המלך נא לרמוז נפסוק זה שהמצוס הס נמלטת נםוו
 את מצות המלך ומ״ש וא הי בנין עלמא כי תרי ג מצות הס בה והאדם הנקרא עולם קש, נניינו נתרי נ
י ג מצות ולכן המלטת ^מ היא סוד שס נ ן ־ ת  שהס רמ״מ אנדים ושש ה גידין ונן מוה״ו ננללויוו נננה נ
 שהיא לשון ננין דעוה״ז נננה נה ונשפע על יוה נסוג ומלכותו נכל משלה וטץ דנשנת ומ ע מתלנשין
ו ה׳ נ נ נשנס וירע עולים זק עד ארא ולנן מטלנשין ו נ  נשמהץ ננתנות אור אמר הנניא על נן נאיר ס נ
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 דבעפת ףו־ט מתלבשין נשמתין בכתנות אור אמר הנביא על כן
 באמ־ים כבדו יי׳ ואוקטוהו רבנן כבדוהו בכסות נקיה מ:ד'דאמר מלין
 אלץ /א^ותטחוזקמיה כלהו בני מתיבתא. דלית החד. בינייהו בחרוה
 כד אתח^גזבינייהו רזא דאורייתא. ובגין ךא מאןדנטיר ברית אעז אקד
׳ דשךי איהי חוליא עליצואר ד#ר ייצרהךע  אי# צדיק תטים. ואות י
 חוליא דע^טלאד, ובג״ד רעים שדי בברית זרעים במזוזה דמזדעזעין
 כאדון מהאי שלשלאה. דאיהי אות ברית, אות י״ט. אות תפלין. ומ:ד
 דאיהו תפיס בה יצר הרע דאיהו ש״ד, נטיל בר נש חרבא דאתמרבה
 רוממות אל בנרונם דאיהוי׳ רישא ךחרבא. ז׳ גופא דהרבא. ה״התרי
 פיפיות דילה. ו#חיט ליה, ובניניה אתמר הבא להרגך השכם להרגו
 בצלותא דאתמר בה רשבם אבךרט בבקר. ועוד קריאת שמע איהי
־ "אלקיכם י  רוסייה כלילא מעית תיבץ דיהוךא ומרמ׳׳ח תיבץ עם י
 §טת. והוא קירטא והא אתמר. ה׳ אבגין דאתעביח הד אבגא באת
 י׳ וקטיל בה ליצר הריע. ובאן אתר איהי קירטא. בתפלין חוט דקלע
 דבריך ב;ד. ךא רצועה ךןדידאיהו בחוט דזרקא. ואיהי קריאת. ש$ע
 קשת, דזריקיחצים מסטרא דברוךשם כבוד'מלכותו וברכות לראש
 צדיק דאיהי קשת הברית. רומחא ךא עמודא דאמצעיו1א, בחמש
 אצבעאן. דיך דאיהי ה׳ תתאה ואיהי לימיגא ךחסד דרגא דאברהם
 דהושבניה רמ״ח ועם ו דעמוךא דאמצעיתא אתעביד תמה קלע 'ה׳
 עלאה"לשמא^א. י׳ אבנא ךקלע. י״קידתפלין, וכלא. י״ק עם שמ׳׳י
 שפ׳׳ה זכר״י עם רק רמ״ח ומאן דאיהו נטיר י׳ בתמעא יומין דמיליה.
 בתמנ״יא אלפי תחום ש?ת בתטניא פר־שיין דתפלי.'איהו נטיר מןנל
 מזי_קי דתחות יךא דיצה״ר דאיהו ממנא יעל שתץ רבוא. בל שבן מאן
 דקשיר ליה בשלשלאין וקטיל ליה. ועוד בריתדתסינו ליה מנא בעפרא
' איר ס שת אוריש אי״א ולכן מוליקין  נשמת ן בנתינת איר והייני הארת אי״א ילוייא באיריס כבוי ה נ
 בשנת ויי מ שתי נרות ומאן וא הי נשיר יי ו בחי יימין ומילה וכי אימי נשיר מנל מו קי ומחית ירא
 ויצהיר נ נ שלשה מלות אלי כסס מיל9 שנ ס ה כשמינה ישבס ש ש לי סמומין מ אלפ ס לו רוחות יתפלין
 ש ש בי מי פרשיית הס מנינ! מן גמיקין דיצה י ונר יוס כיופי כ כל נ״ו שעיפ ש יצהיר נפיע נמשך מקליפה
 וכיו נסיו מאמר רו ל שאמרי יצרי של אוס מסחוש עליי בכל יס ילכן נ מניס אלי שיש בכל אחד מנ ן

 לשדייא
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 לשתיא לה בעפרא וךםךאטיפין מיניה אתחשיב כאמ עביר ליה עולה
 וההוא עפךא לתקנא ביה מזבח אדמה. ודם דברית כאלו הבה עלה
 עלוון הזדד מזבח אדמה תעשה לי ונר ושדב ליה בההוא עפךאמחבוט
 הקבר ובדם מילה שזיב ליה משחיטת מלאך המית ואם ההוא דקביל
 ברית איהו ממזר ההוא עפרא תהין ליה לחויא דאתמר בה ונחש
 עפר לחמו. ואיהו מן האדמה אשר אדרה יי׳. דאתמר בה ארורה
 האדמה. ואיהי עפרא מהאי' דאתמר בה' והארץ היתד- יתהו ובהו
 ךאתמר בה והארץ בבנד -־תבלה עמיה יהאיחולקיה. כאלוקשירליה
 למעבד עולה ליע״ז. דההוא בן או בת א־נוןפסל ומסבה. ועל דאאתמד
 אישר .יעעה פסל ומסכה. ואסמר ושם בסתר בסתרו של עולם.
 ואמר בל העם יאמן דההוא בד מנחש הפ1דמוני איהו תרים מות לאדם
ה מכל הבהמה וכוי. קליןה דערלה  ולאתתיה דאתמר ביה ארור א̂ן
 דבסיעלי׳איתלהתלתקליפיכגלדי בצלים ךא על דא. ואינון
 רןיפין דא^וזא דאתמר עלייהו.זהאדץ היתה תהו ךא קו,ירוק קליפה
 קדי,אה דאנוזא. ובהו אבנים מפוילמות* ךא קליפה תנ;ינא דאנוזא
 השה כאבן. וחשך קליפה תליתאדדיבהוןאוקמוהו רבנן':אין דורשץ
 בעריות בשלשה . שלשי שנים יהיה לכם ערלים. ולקבל מוחא איהו
 ובשנה הרביעית יודה כל* פריו* קדש הלולים ל;י: ובהון'טסטרא
 ךערלה ארבעה נכנסו לפרדס נ׳ אבלו מאלין קליפי ומתו רביעאהאבל
 איבא וזרק'קליפין;חי. בנוונא ךאיאתמר ר׳ מאיר דמון מצא תוכו אבל
 קליפתו זרק. ובנוונא דאלין* קיליפץ. אעון קוש:ין דחפ;ין על הלכה.
 דאייהימויחא מלנאו. וליתבר נש,יכיל למיכל בנהמא דאורייתא דאיתמר
 בה עץ חיים היא עד דזךיק'קוש;ין מהלכות. ואית הלכה רכל
 קושיין דילה. אינון כאילנא* דקליפהידיליה'וקנה דיליה ועציו ועלין
ו שעות כ נ פ פ׳ הוא נ ד ור ת נ׳ מצות אלו שנת מילי  שמונה מנינ ן על ארס מן מ! קין ד צה ר של נ
 תפיל ן הוא שמת ונזה יונן לנו פזי מפעלות אלהיס אשר שם שמת בארן אין יוצא נמנעא אלא רק שמ ת
דם ונר ת כאלו דנת ליה עלוון נ״ב מזבפ אומה עס האותיות מספר עול ס  ואלו הס המג נ ס על האת ו
m»uעס האיתיית ימש שזנ לה נההיא עפרא מתנוט הנןנר איט ניצול לנמריני היא צריך להיות נשב ל 
 הנפש הנליעה ננין1 להפרידה אן אט לא היה נ מיל היה צר ן מביט נדיל בקנר להפריד זיהמה שנעי
 הטרלה נ״נ ומ״ש ונדס מילה שזינ ל ה משת טת מה״מ •פירוש אס זכה לשמור נר תו אמ כ אז זכה שלא
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 ואיבא. כלהין #P למיכל. ועלה אה1מר גךד וברכם ובו׳ ובגין ךא
 לאו* כל'קשיין שרן, פקיךא רביעאה' במלת בראשית. ךא אורייתא
 ךאתמר בה י,קנני ראשית דרכו. ודא שכינתא תר1אה ךאיה׳ מ*עית
 לנבראים ואיהי אחרית לדוכנה עלאה ובנינה אתמו־ מגיד מראשית
 אחרית כד אתנטילת מכתר* אתקריאת עטרת תפארת עטרה בראש
 כל צדיק תנא דס״ת ובנינה אתמר כל המשתמע התנא'חלף כד
 אתנטילת מדאי חכמה עלאה דאיהי ראעית אתקריאתעל עמה. וכד
 אתנטילת מבינה אתקריאת על שמה תכונה. ובד "אתנטילת מחסד
 אתקריאת תורה שבכתב דאתיהיבת מימינא דכתיב מימינו"אש
 ךת למו. וכד'אתנטילת מגבורה אתקריאת"תורה שבעל פה רחבי
 אוקמ״והו מארי מתניתין. תורה שבעל $ה מפי הנבורה ניתנה וטתמן
 גבורים עומדים בפרץ." ולא :כיל למ:ק"ם בה אלא נטר
 במלחמוזה של תורה. גבורי ביצרו. וביומא תליתאה נחיתת
 לעמוךא דאמצעיתא'ע״י דמשה הה״ד ויהי* ביום השלישי בהיות
 הבקר* בתרי סחייאבנץ נצח והוד הה״ד כתובים משני עבריהם ואינון
 תרץ נביאי השוט. ומסטלא דעטוךא דאמצעיתא. אתקריאו נביאי
 האמת. ושבינתא תורת י אמת הה׳ד תורת אמת היתד, בפיהו.
 ויאתקריאת'מראיה הנבואה וחס* הקדש מסטךא דתרוייהו וביום הז׳ נתנה
 ךא'צדיק יסוד עולם ובק־נא דיליה מלכות מליל עמהון והא אוקמוהולי׳
 מלבין שמא לא יוכלו לדבר על פה אחד. נגע בבת וב:לל בה כל הי׳. ודא
 ימוס ע" מה״מ אלא ע י מלאך טוב דקוושה ומ ש ואס ההיא וקבל בריס איהי ממיר וט הכונס לא ה ה
 העפר ווגממ סמזנמ כמ ש לעיל נמזנח אומה הפשה לי אלא היה משקן למי א ומכאן נראה כשמל! מפזר
 לא יכיני עפר מלי לשפיך דס המל צה מן הפס אלא 'שפיך באין יאפשר שנס הערלה יזרוק לארן ולא
א שטנחא חחאה ואיסי ראשיח לנבראים יאיסי אמרימ לחכמה נ ב שכ נסא ד  יניחנס בחיך טפי שבכלי ו
 מחאה היא מלכיה ואציליה א ה ראשיח ל ם ובריאה יאחר ח למכמה דהי ני לאל ליס שהיא נסיו חכמה

 ימ ש יננינס אחמר מניד מראש ח אחריה פ ריש שכל עילמיח בי ע נקרא ס חי לוי! ומלכיה דאצ ליח כניוע
 ומ ש כד אחנעלח מכחר אחקר אח עטרח חפארח הנס הארה זו חחקייס לעח ו שחנול רמלכור. ומר ה גסיו
 אשח חל עטרח נעלה ובדרנאוילימ מלכוח מליל עמהין והא אוקמוהו לעשרה מלכן שמא לא וכלו לדבר
 פל פה אחו נ נ טעוס לשק ש נאן וצריך למחוק חינח לא ונך צ ל שמא ינלו לונר והנוגה וארז״ל נל
 משרת הונריח נאמרו נדנור אמו ועשי משל של זה לעשרה מלנין שמא יוכלו לדנל על פה אחד וסש ח אמר
 נל עשלח הדנרית נפה אתו יהניא נחיקיניט כאן מאמר זה של משרה מלניס לסינימ כי עשרס הונליח
ו ׳"ס שנמלנוח יהיכיח לימר שמז ל עש1 משל בעשרת ס מלנימ לנר איחט עמהס ילנן היי עשרמ מנ י  מ

 יי
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׳ מן עדי כלילא מכל פיזנולן ׳ קאדנ״י.,  י׳ ב ת אחת. תחות הי p אלקים י
 ומכל הרץ בגוןקוק״י אובוותיה דיהא י׳ תח1ת ה. בבל עם דביינויוהרה
 איהי־־נוקבא ובנין דאורייתא מינה אתיהיבת אמרי למעה וראית את
 •אחורי וכוי דלית נביא וחכם:כיללאעלא לעילא יפחות מין ךא! ובנין דא
 אתקריאת מפתחות החיצוניים אנפץ תלה. ואנפין דלנאיו מפתחות
 הפנימיים. והא אתמר לעיל ראם בר נש לית בידוי מפתחות החיצוניים
 במאי ייעול.'ובג״ד אתמר בה זה השער ליי ובנין דלית השנה לנביא
 וחוזה וחכם פחות מינה.'אמר הנביא כה אמר יי׳ אל יתהלל הכם
 בחכמתו יונו־ כי אם בזאת יתהלל ובו׳ רדוע אותי. ובנין ךאלעקבאוילייף
 לה לבנוי רהיב לון.קבלה מינה הה״דיוזאתאשר רבד להם אבירם.
 וחד דתה'ליה קבלהימינהיאמר לגבה אם תחנה עליימחנה ובר.
 ךימיז לה'בהאי תנאי. וסליק מחשבתיה לנבה ויאמר לא יירא לבי ובו
 ואהרן דתה'ליה קבלה מינה לא הוה עאל לפני ולפנים פחות מינה ההד
 בזאת;בא אהרן אל הסדש ךהוד, ידע"דאית עסךא דכלא. דאית קרבן
 ליי׳ עולה ליי׳ אשה ליי׳. וישראל ךיהוה לוןקבלהימינד״לא בעומסודשא
 בריף הוא משכונא אחראידיפחן ילון בנינה' מן נלותא'אלא זאת.
 הה׳׳ד ואף נם זאת בהיותם בארץ אץבייהם ונו'ונביא אמר בנינה
 כד חזא בנבואתא דוחקא' דישךאל תסיפא אמר זאת אשיב אל לבי
ynni ויכו׳. וזאת ליהודה וייאמר איהי מרנלית כלילא מכלינוונין 
 דאינוןנהדין מנרימיהוסנולה דיליה בכל נסודין דאתוון וטעמי בכל שם
 ושםמסטךא דחל״ם איהי סגולתא. חולים מלא בוא״ו סליק באתווי אהי״ק.
 ותלת גיצוצץ יי״י׳יבחשבן קוק דאיהו כ״ו וארבע אתוק. סליק לחשבן
 יקו״ק ארן ק נ״א. ברזא יקו״ק דיי׳׳י וסגולה דיל״יה אל גא רפא ג״א לה.
 אנא יי תשיעה נ״א אקי׳׳ק ב״א. ב׳ כתר יא׳ אין סוף איץ קדוש כיי׳ ונו.
׳ ה 6 בח־נת דניר נגע ננת  דברוח לעשרה מלכין לרמוז לגו שמונרזח היו כמלכות וכן מוכרח נמ בלא8 נ
 מלל נה כל רעשר וכו הגה בת קא על סמלכוח שגקראת בת נסיו נח ה תה לו לאבררס אב ע 6ך תבתגגע
 אינו מונן וצריך לומר טעות ופוס הוא ינמקוס תינח נגע יש להטת תינת שן וקא׳ על ש! דשנת שתא ו ס
נ ס וכלל  סשניעי ואיירי ניס וור ש איחיות שנת ש־ ננח שהיא המלכות והיוו ן שרמזייס נאות ש׳ הנ מ נ
י  pi נל סיו ו נמלא שנת הוא יוו נת ותור ופירש מה הס השלשה יד־ן ושיין שאמרט שכללס ננת מז
ו ר  יאמר תחות היי מן אלה ס שרומזח למלנומ ש יוו אחת ועור וו סל ר א אות י ו דשס אינ״י י
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 והולם סוגלתיה לחלמא דביה אתמר. ויהלם והנה סיים מצב ארצה
 וכו. ועוד חולם מוחל עונות ישראי חלם חסר איהו ה״י מן אלקים
 תלת ניצוצות ל׳ מן אלקים. אשתיאר איים דאתמד בה כי אם לבינה
 תקרא ולאו צריך ראךכא בגקוריירהא אתאמרו, ד״א והמשכילים אלין
 דידעי בפסודא חמישאה במלת בראשית יר״א שב״ת, אזהרה דיליה
 דלא להללא ביתא דמלבאבט״י6 מלאכות דאינון מ׳ מלאכות חסר א׳
 לקבל מ׳ מלקיות חסר הד, רצועה לאלקאד, איהי עטחה ביעא.
 W נלילא משור זחםזד יאמר יעקנ'זית ־לי שור *לחמור.' על
 כל רבד פשע על שור על המור דאין מלקי; בשבת. דלא שליטא שפחא
 בישא על עלמא ווי ליה לבואן דא־שליט לה על עילמא. ובנייר את
 שבתתי תשמרו ךא בת יחידה דאיהי שמירה א׳ לשבתות הרבה, בת
 תל;ין כל שמירות רי ספירות דאתקריאו *שבתות הרבה, ושמרו בני
 ישראל את השבת ךא בת יחידה דאיהי שמירה לישראל בכל שבת
 ושבת. ומאן דטיחייל' לה לאו איהו נטיר מסורשא ברין־ הוא ולא עור
 אלא דאתמר בה מחלילו ימות יונזתי^אן דאעילברשות דילהשפחה
 חללה זונה, דרשות דילהיאיהו תחום שבת בגוונא דתהום וגבול ד״ימא
 דאתמר שמתי הול גבול ל:ם. ומאי ניהו והיה מספר בני ישךאלבחול
 תם ולית \a אלא אורייתא. ושבת שקילאילבל אורייתא. מאן דעבד
 עלה כאלו'הזר'עלמא לתהו ובהו' ובג״ד יקרא סמיך ליה. והארץ היתה
 תהו ובהו, דאיהויחול ליםכהוליא דשלשלאהליבלבא מאןידיאפיקליה
 משלשלאיה נרים כמה נשוכין דיסורין דנשיך ליה. ובניניה אמר דוד
 הצילה מהרב נפשי'מ:ד כלב יחידתי. ודא סמא־ל דאיהו תפיס בקו?ר
 מסטךא דאלין דקשרין ליה *באות' דתפלין. ורצועה בקשרי על דרועיה
 וקשור בתרין רצועין על קרנוי דאיהו שור מועד ושבינתא שבת
 דויךה איהי רשות היחיד דעלמא דאיהונבהו י׳ אתרן דשמא'מפרש יזד
 קא ואו קא. ורחבו ד יקוק. 'ענ״נ שבת בהפובא ננע. מאן דאית ליה
 ולא מקיים ליה, אתהפך ליה לגגעי^רעת שפחה ךחריבת^יתיה.
 ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו, ודא הוא שיותא דאיהו״באתד

 דננע
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 תנע צרעת. הזד בתיוברגא. וטרדו הכהן ךא מיכאל כהן נדולממנא
 תחותד־ חסד! ענ״נ איהויגהר יוצא מעד״ן להשקות את הנץ. דאיהו
 עדין נ"שמתין.ר גהר תפיק מעדן מבין י״ק. ולית עדן אלא כתר עליון
 דאיהו מופלא ומכוסה. ובג״ד אתמר בעדן עין לא ראתה אלקים
 זולתןז להשקות אתי הגן ךא ה תתאה. ארבעים מלקיות* הסר חי־
 בחשבן ט״ל. מאן דנטירילה מניית.* נהית טל עליה דאיהויוד קא
 ואו. ט״ל להחיות ל,מתים. ועליה אוקמוהו רבנן דמתניתץ כל העוסק

 בטל תורה טל תורה מחיית:
 *ועוד והמשכילים:זהירו אלין ךידעין בפסודא שתיתאה דאתרמיזת
 במלת בראשית בי״ת תמן. דאתמר עלה גם צפור מצאה
 בית ודרור קן לה. והא ינוקין ירעיןידדרור קן לה"ומאי אתא דודלמימר
 ברוח קודשא אלא ךא מצות.קן צפור דאית ביה במה רזין ועליה אתמר
 גם צפור מצאה בית. דכתיב בגינה בי ביתי בית תפלה ךא בי
 כגישתא. ודרור קן לה דאב, מדךשא.אשר שתה אפרוחיה אלין מארי
 תורה מארי משנה מארי קבלה* דבגיגהון לא* זזה שכינתא מישראל.
 בראשית יברא אלהים. יפקח רבי *שמעון ואמר והמשכילים *.יזהירו מהר
 הרקיע אלין אתוון.דאינון לבושין דאורייתא מרקמן מכל נוונא תוךא.
 חוור וסומק ררוקיואוכם ומנהון אתפרשןלכמה גוו\ן. וכלהו נווניןאינון
 מרקמן במשכא דנופא דבר נש דאיהו בגגתא דעק. וךקיע באלין
 אתווןאיהומצרירומרוקם בנין דבהון אתברי. :זיהירו אלץ נקודין דנהרין
 באתוון. ובהון ניהירין בכביא ברקיעא בננתא דעדן. וכלהו נהירין בעיינץ
 דנופא בננתא דעךן מהר אלין טעמי אורייתא דבהון מתנדנין אתוון ונקוד־
 ובההוא נופא תנתא. בזהר ךא נשמתאידאיהי תנועה דאתווין ונקודי.
 דנדדין באנפין ובעייינין. ינפשא איהי כללאדאתלון לאיהי •טותפא דנופא
א וו ושס אלה ס ; יו דשס אלי ם ולא אמי נק צוי איזה י  הנ הא אומ יי ד ושד ייא ויאר ך לפיש מ
פ דיס דאות ׳1 ד זו כ p דעימדת תתת אות ה נשס  נדנקיט בקיצור נ וו דאדנ ו וד דשד ה נו ללמדנו ;
 אלייס יש נה ימז יותי למלכות משא כ נא וך והמשכילים זה יו אל ן ו דע נפקודא יחשאה ניאי
י ה צ 1,!;שכיל ס ולית עדן אלא כתי עליון  ימיז פקידא חתישאה על אות י א של המשכיל ס דה א תייה ו

 נ״נ עדן י ת על ד נהיית כי ד נייית הס מנד אותיית שם יי י שהם מנת ם והנ״י ייא יוין של יו
 שהיא למעלה מהם יעוד יהמפניל ס זר רי אל ן ד דע נפקידא שת תאי נ״נ רי ש יי על איס יא י של
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 חחאאיהיכללא דנסוךי ךנהריןבעיינץ.זקםסבאחדפתח ואיור בוצינא
 קדישא כמהיתילין נפרץ לךבננתאדעקיכמה משתץדמלאביןמסתכלין
 ממשקופי רקמנא בננתא בזמנא דתעוליתמן. וכלהו מיסתכלין בך.
 וגוונין דרקיעא בך.יותרו. בניןידבךנהראשכי^א דאיהי" זלד הרקיע
 ונן איהו סודם וחתים עד דתיעול ביהישכינתא הה״ד נן נעול אחת*
 כלה ונוונין' לא נהרין ברקיעא עד דיעול תמןיקוךשא בדיך הוא. ומ;ד
 דיעול תמן אתמר בהון נפתחו השמים ואראה מראות אלקים. מאי
 מראות אלא מיד או״ת. מד דאתמד ביה מלאכי שלום מר יבכיון ואיית
 אות כ8יבא דיליה. ליה מתפתחץ ררןעץ וביה גהרץ כל נוונין דלהון
 ובען בוציינא.קדישא קום נהיו־ נוונין דרקיעא באתוון דאורייתא ונהיר
 כבמא ביתן בנסוידי. מדד ךאכריסיא יקרא דיל נשמתין.קדישיןטתמן
 אתגזרו. קם בוצינא קדישא* פתח במלקדמין *ואמר'והמע)בילים.יזהירו
 אתוון.יךכלהו כלילן באת ב׳ מן בראשית. ב׳ איהי בית בי מקדשא
 חתמן בהינהרין כל אתוון ראשית נקודה בתכליה כנוונא ךא ב עלה
 אתמר כל כבוךהיבת מלך פנימה. תשע נקודין תמין מינה. ואיהי ספיר
 מדתם עשיריתילון. ואלין איבון דנהרין באת ב׳ 'דאית בי מקדשא
 דלעיילא. וספירים אתקריאו על שם השמים מספרים כבוד אל ולבתר
 דאינון מספרים בבור אל. "אתקריאויעשר ספירות בלי מה. ונתת
 בת ירד "קיא. ואייו ק״א לאנהרא בהון. רעל שמיה אתקרייאו וכ:לת
 נהירין באתוון אליןספיזק. ואתווןת בהון אתבניאת. דאית ב׳כנוונאךא
 ודא אית רזא רמלה. בחכמה ייבנה בית. וביתא ךא אית ליה ני׳ גניין.
 ואינון תלת״עמודין דסמכיןילהואינוןיוו״ו עלייתיאתמר ווי העמודים
 !חשוקיהם בסף. תלת עמודין אלין תלת אבהן דסמבין לביתא דאיהי
 שבינתא וחשוקיהם אי״ין תרין סמבי קשוט דאתמר בוק יכין ובועז.
 ועליית ביתאקיימא. והבריח לתיכון. דא נקודה מלנאו. דסתים מלגאו
 טבריה ךא יו. אתפישטותאץ־התא נקודה דאיהי י׳ מבריח ודיאי p הקןצה
 ךא ה עלאה אל הםצהיךא ה תתאה'. קשוךא דתלת־עמודים דאינון
 ווי העמודים ךא חז׳י *עלמין. דבך'איינון סלקץ תלת וו״ו לחורבן חיי.

 . .. . . דאיהי
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 ראיהו צדק יסוד עולם. דדה. כד נטליןמעטוךא דאמצעיתא דאתרך
 הבריח התיכון אתיקריאו אינון בריחים עיל שטיה ההד וחטשה
 בריהיפלק^י צלע המשכן ובו׳. ותסונא דמשבנא הוה ציוךא ךעובדא
 דבראשית וננתא דעק *ובאלין ציורץ רנסודץ ורקימו דגווק דתמן
 והמשכילים .יזהירו וכלא בראשית ב ךאשית. בה והמעכיי־ים מהירו
 לזהר ךא אלקים. והוא הבס־א לחשבנא. אדהבי הא סבא אתחזד
 כמ״לקדמין ואמר בוצינא קדי^ןא חזוריבך.עאלתלגנתא*ואתבדרלת
 לנפקא טתמן. וטתמן עאלתלמשכנא דאייהו ציור דעוביךא דבראשית.
 ונפקת טר1טן אית לך לאחזרא תטן דהא כטה רדלין נטרץ לךמעמא
 קדישא למשמע טאן ציוריןידתטן* ךאיינון בנוונא *דדיו״קנין דשבינתא
 דאתמו־ בהון וע&ו לי מקדש ושכנתי בתוכם חדאי משכנא וטנרתא
 ומקד״עא ומדבחא ופתורא כלא איהו דיוקניא דדיורין ו־שכינתא לעילא
 ותתא*. מיד פתח *רבי שמעון ואמר רעשו כל חכם לב ^עושי
 המלאקה ונוי. מאי כל חכם לב. ההוא דאיהו רובם בחבמה. ובל״ב
 נתיבות דיליה. דאינון* כלילן בשית 5יומי דבראשית! והיינו שש משזר.
 דאינון שית יומי דבראשית כלילן מעשראנדק ול׳׳ב שבילין דאינון ל־ב
 זמנין אלקים בעובךא דבראשית. והמע5כילים בהון. אשתמודעו אועון
 דאתמר בהון יודע* היה בצלאל לצרף אותיות שבדם נבראו שמים
 זאךץ. זאינק כ׳יח אתוון זארבע סדי אחךנין נניזיין בהון. ואלק *אינון

ח ר ש יאמר ויעשו נל מנס לב מא ת  וסמשנ ל ס וסט קאמר ו שהיא פקודא שתיתאה המשנליה יוה רו 6
 נל מנס לנ פירוש קשיא ליס כיו! ואמר ויעשו לשין יניס הוצ״ל חכמי לשין רניס ולא פנס לשין יידו
 ומתר! וקא' ייעשו מל המכס נמנמה ועל ל״נ נת נות ו לי שהשפיעו נסעוסקיס שהם עושי סמלאנס 1מ ש
 וה ינו שש משזר פירוש שש ימ בראש ח ה ו משזר בשת הנמ נוח אלי שהס עשר אמיר! יל נ שבילי! ואינוץ
 כ ח אתוון וארבע סר׳ אחרינין נניז! בהון פירוש שס הו'ה פשוש במלואו ומלוי מ לואי הן של עינ ק
׳ הפשזע הוא ארבעה ס "ד אות ות נ  של פ נ הן של פ ה ש נמ לד החלו נ ח אותיות אנל הפשוש והמל! י
נ ח אשר נמלו המילוי הס טללים נל ר אתוון  ואס תמלאם יה 1 עשרה וז״ש א־נעה שי אמיינ ן ננ ו ן נסו ו
ו כיח ע  שהם הפשופ והמלו׳ ומ ש ואלין א /1! נח אחוון נראשיח פ רוש נפסוק וה יש ני נח אותיות נ

ו אחוון ופש« ומלו• המי נרמזים  הנו וזהו נמ מעשיו הנ ו לעמו יד את־ נין א נ1! ה א1ה נו ה' פירוש אותם "
 נשלשה שמות הי אלפינו ה׳ וסימן אור לארנעה עשר ריל יחוו של שמע ישראל המאיר לארנעה״שהס נ
 &מומ מנז נווקין את הממן רמו לנ רור פפולש מתון אוכל לאור הנר הוא שסע האור הנמשך מן הימור
 ההוא ונאלין יר אמוון אומאה פ ריש נאלין י״ו אפוי! ושלשה פמומ הנז נ חוו שמע ישראל הימה השנועה
 שנשנפ נ ו הנו׳ ועל ןד קאי תנמ יו נפסוק ט ו על נש יה 611 והיה כאשר ירש משה וו 1נבר ישראל
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 כ״ח אתוון בראשית בךא אדקים את השמים ואת הארץ. ועלייה!־
 אתמר לח מעשיו הגיד לעמו ובגלותא״אסתלק האי כ״ח מןייהו
 ואתמר בדון וילכו בלא בה לפגי רודף.' ובגץ דא אמרין בקדיש ועתה
 יגדל גא כה יי׳. לקבל כ״ח אתןון אךוךגין דאית לאלץ ד תיבין דאינון יהא
 שמיה רבא מברך לעלם ולעלמיעלכרא ודאאיהו העוגה אמן יהא שמית
 רבא בבל בחו.'י״ד אחרגץאינוןיקוק'אלהיגו יקוק' וסימן.* אור לארבעה
 עע1רבוד^ןאתהחמץלאורהנר.:ובאלץי״דאתוון אומאה הה״דכיירעל
 כס:ד,.קםםבאואמו נןצינארףשאבזדאי^לקארנעסר/ךערי «וטן
 בארבעה עשר בו ובחמשה עשר בו. ךא י״ד י״ה. אבל סימנין דכ״ה איגון אור
 ארבעה עשר י׳׳דקדמאין דכ״ה. י״דיתנךנץ אינוןבראשון בארבעה עשר
 יום'ובוי.ואיגוןי״דפרק*ןדי״דימ*גא וי״דשמאלא וח־ פרקין דגופא. ואינון
 ג׳פרקין דדרועאימינא ותלת' דדרועא שמיאלא. ותלת דשוקאימיגא
 ותלתדשוקאשמ^א ויתרין דגופא ורזא רמלה שלשה פונים זימה ושלשה
 פוגיםגגבהובו. יוכלא דאכגווגיא דךא. תקוגא דג־פא בתמויגאדמשכגא
 הא תלת זמנין ארבעיסרי. פורים' בי״ד בג פסחי אור לארבעה עשר
 תלירןאה בראשון בארבעה עשר יום וסלקין למ״ב יומין וךיא איהו
 רעשו יכל יחכם וכו׳ ועשוי ארון.'דא שבת. דמשבנא איהו שש משזר
 בליל שית יומין דבראשית דאינון תי־ין דרועין חסד וגבורה, וגוף עמודא
 דאמצעיתא. ותרץ שוקין תרין נביא* קשומ וצדיק אותי ברית בינייהו.
 משכנא'שכינתא סתאה כלילא מכלהו תקונא דנופא. צלע המש2ן
 ךא טטטרו״ן.* שפחה דטטר*וניר1א עלה *אתמר עצם מעצמי עצם
 השמים לטהר. ארון* ודאי ךא ל״יב נור'ךליק בליל ל״ב נתיבות ואיהו
 יוו ווקא ב״ח ד חנ ינ! אט! בראשון בארב.1ד עשר לחירש נ״נ יש מפוח ופוס נא[ ולל בחווש השג

 בחרבעה עשר וס ולא גיס ג! ניאשין נארב-נה והיא ור ש ־ ראש- ס של כ ח אוח וח של שני אוח 1ת
ו ו פסח ראשו! מיס! וי ו איחיוח השנ ס של ייה כנגו יו פסח שנ דא יר 1מ ש עוו חליחאי*  ה מנ

 בראשי! בארבע* עשר יום גם כאן נפל טעיח כהך דלעיל ו5 ל חל חאה בחיוש השנ בארבעה עשר וס
 וסלקץ למינ יומ ן ודא א הי ו עשו כל חנם לנ נ נ אויל לפ דרשי דדר ש לעיל מכם לב א רי חנם
 בחכמה יבלב נח נוח דלה ואני! כללן בשח ית! בראשיח שים כלול ס מעשי אמירן ול נ שב לין ואנו[
׳ שהסמנ ארון ידא דא לב  ל״ב אלד ם דעינדא דבראש ס שסם מספר מ נ יכננדםהםנ ברניח ד 1מין מו
 נור וליק נ נ עמ ש רבינו יאר י ו ל וצורח אוח א תא יו אן אוח ו נחלק נארכו לשנים וא״כ נמצא
 איח א צורח! 1 '1 שים מספר לב ונשאר בארון אוח וח ניר הרי נדמו בארון לב ניר דכליל לנ נחיבומ
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 עבת. וביה שבינתא עלאה דאיהי הזרת הבס. זבה לב מבין. ואיהו
 נשמה יתדה דשבת.*ואיהו חירו דשבתידבגינה לא שלטין מאךי
 דגיהנםעל 'עלמא.ומאיניהוגיהנם בגופא. ירא בבד ואיהו בזבח הנחושת
 לאעבלא ליה מעלמיא. וגנבו־ ביה מרה גיהנם דאוקיד ביה בפרת הלב
 ךא פריישו דסבד. שלום דאתמר לה דפוריש סבת שלום. מנרתא דא
 רישא ושבעה נרותיה עליה אינון תרץ אודניןותרץ עיינין יתרץ נוקבי
 חוטמא ופומא. ומנירתא" לימינא ואתמר ?ה הרוצה להחכים ידרים
 בגין דתמן *מוחא ברישא. והבמה במוחא שתא. וביה נהיר מנררצא
 בגין דאייהו משתא דאתמריביה כעמן הטוב על הראשי כנפי ריאה
 עלץהו אתמר והיו הכרכים פורשי בגפים למעלה סובבים בכנפיהם
 על 'הכפרת־ךא כפרת הלב. פתורא ךאלבא ואתמר ביה שלהן בצפון
 ודא שכינתא תתאה. איהי מגרתא.' כד נטלא מיבדנא ושריא עלה
 חבטה ואתיטר בה הרוצה להחלים' :דרים. ובדינטלא משמאלא דאיז־ר
 נבוךה אתקריאת פתורא. ואתטר בה הרוצה להעשיר 'יצפין ושקא
 עדה בינה דאתטד בה ברבת י ייי* היא תעשיר. ויד נטלא
 מנופא דאיהו עטוךא דאמצעיתא אתקריאת משכנא כליל מתרוייהו
 כיור ובנו אינון תח־ן בקין ובדין שקץ תרץ סמבי קשוט. מוחא עליה
 אתמר ופני אריה אל'רדמין. ותמן מנרתא דליק. לבא ויפני שוד
 מהשמאל ותמן פתורא מיתתקנא בנין דלבא איהו לשימאלא, גופא
 עליה אתמר ופני נשר ותמן משכנא מתתקנא. ושביניתא איהי
 דמות אחד לארבעתם ואיהי' ד ראהו־. ואיהי ד׳ אנפץ דבל חיה.
 בגין דלה'ד׳ אתוון נהירין דאינון יקוק ואיהי דמות אדם דאיהו י, ד קא
• m 5  חכמה כליל ל נ נחיבוח א הו שבח צ ב לק מדוח הארו! אפח ס ויוצ ארכו ואמה וחיי רחבו ואמי 1
 קומחו שהם חמש אמיח וחצ עול ס ל ג טפחים מהכר לנ עם רכולל וכן רשבח ש נו מספי לנ שתא
 עצמו נ ו שעוח ויש לו תוספת בחחילחו מ 1ס שש שבט שפיח דרא־ת שנח מחחייח תשער חת ש ח כסוד ר א
 ד 1ס הששי וצמשבח הארחי בסופו שער אחח ריאש-ה של ל ל מוצא שנח רר׳ ל ב ובית שנ-רא פלאר
! כמ״ש  דא ה חורה חכם ובה לב מב ! צ ג שכ צחא עלאר בי-ה דא ה חורחו ש1 חכם רוא אבא ובר לנ פנ
נ ח ומס מח  נ -ר לבא ורחורר שמוצחח בארון צחגר לצו מפולס רבר אה שה ס נ צה ילכ! מחחייח החורה נ
 בלמ ד שרם לנ ומאן נ גת ג ה-ם בגופא דא כבו ,"ב לנ גי כבוד אן הכבר הוא כעד נ>ר-ם לנ, חסר
 ואיו מ! כבוד שהוא י ממולחים ונשאר כבד כניד צרגס וחכמה בי שא שר א נ נ בור מונ! רמורכחוב
! וחר! -וקב וחוטמא וכומא פתירא  חכמות ב-חה ב חה חצבה עמוד ה טבעה הס חר ן אוד- ן תר! ע נ

 >י0 יאי
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 ואו קא. ועשר אתוון אלין אנון שעור קומה ךנופה ךא דאיהו טשכנא
 ועל*הו אתמר ע^ד אמות ארך הקרע ואמלא* אתו רוח אלקים
 בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה בחכמה דא י בתבונה ךא ה;
ךא הי. ד״א והמשכילים אליןיד׳ייסורין  ובדעת ךא ו; ובכל מלאכה ־
 דגופא. יזהירו בהון אריבע היוון דאיגין מזל אדה מזל עור מזל נער
 מזל אדם. דפרצופא דבר נש* אשתמודע* בהון באנפוי דבר ניע *ודא
 אייהויהברת פניהם ענתה בם. כזהר דא נשמתא ומצדיקי הךבים.
 כאברין דגופא.יה1ן נהריןמזלייהוכככבים לעולם יועד ר״א והמשכילים
 אקן ד׳ סטרי עלמא. !זודרו איין ד׳ימלאמא דאיינון מיכא״ל גבריא״ל
 רפא״ל נוריא׳׳ל. כזהר ךא ברס:א יקרא. ד א והמשכילים אלין שפוון
 דאתמר בהו ושפתותינו שבח 'ובהון' אחה״ע בומ״ף גיב״ק דטלנ״ת
 זסשר״ץ דמשמשין בגופא בב״ב אתוון. ובהון חתוך דבורא דצלותא
 לשבהא למלכא.יזהירו אלין עיינין דאתמר בהק ועיניגו מאירות בשבוש
 ובירח. ז׳ גלדי' עיגא אינון דנהרץ בהון ז׳ ככבי יכת. ושמשא וסיהרא
 דאתמר בהון ועיגיגו מאירות בשמש ומרח הא תשעה. כגוונא דתשע
 גקודיןדאורייתא והא חמה ויבגה בבללישבעה כבביא איגון איך חשיב
 לק תוספת יעל 'ז. אלא המה איהי גוקבא לגבי שמ#א. לבגה
 *נוקבא לגבי זירח ושמשי ררח אינון נהרץ לשבעה ככבי לכת דאינון
 כשבעה גלדי עיגא. ושמשא וסיהרא הא תשעה. בת עין עשירית
 לון בלה דבליליא מכיהו. מהר הרקיע •ךא אבפקלריא ךגהךא
 כאנפוי' דאךם.'דמינה תלי״ן אודנין״ועייניןיוחוטמא ופומא דאיינון
 טגהיגי גופא ואברין דיליה. כגוונא דטעמי דאינון'מנהיגי אתוון ונקודי
 דאורייתא כמה דשפוון. ושניים. וחיך. ולשון. וגרון. איגון *מעטשין
 לאתוון. הבי כגוונא ךא כנפי עיגא ועפעפי* עיגא.' ותלת גווני דעינא.
 אינון״משמשין ליעינא. ובלא אתקשר בחמש ניקודין כגוונאיךא אאאאא
 אתרן ונקודי חמש בגו י המש !עלייהו אתמר ראעיבם י שבטיכם
 זקגייכם ושטריבם בל איש יישראל הא חמשה טפכם גשיכם וגדך אשר

 • יד ע 8 בקרב



» הסרטת תקוני הזרד בו • » י י < 

 בקרב מחניף מחטב עציך עד שאב מימיך הא חמש אחךנין. חמש
 לנו חמש אלין ה״ה. ומניית אתי:היבו ע&ר דברן לאיי• יכל העםר**ים
 את הסולות טסטרא דד. ר״א והמשכילים אלין* מארי מקרא בעשיר״
 :זהידו אלין מארי טשנה ביצילה. דאינון טאריטתניתץ *ט״ט-אנפץ
 טהור וט״ט אנפץ טמא. ט״ט "אנפץ פןהור*אינזן ט״ט אתזון דפךשה
 דיחודא עלאה דאיהו שטע ישראל ב״ה אתוון. וביד אתוון דפרשה
 תניעיא דיחוילא דאית בשכטל״ו. כ״ה אתוון עליית אתמר יכה תאטר
 לבית .יעקב ובב״ד אתוון דכלילן בהון כ׳׳ד ספרים דאינון כ״ד דשאיב
 מן :מא דאורייתא. אתמר לתן ותניד לבני ישראל. וםאי נית דשאבין
 מניה האי כיד דאית שבינתא כלילא מב׳׳ד ספרי דאורייתא לא צדיק
 דאית נהיר תפיק מעדן עלאה. בנץ תהית ביה ו׳ דאית* בן י״ה.
 ובנלותא אסתלק מניה ואתמר ביה ונהר יחרב דבש יחרב בבית
 ראשון רבש בבית שני. ואיהו לך בכ״דיספרים. ועכ״ד דאית חרב
 רבשאתמר ביה איל :׳שוב דך ניכלם. אל;שוב דך דאיהו צדיק
 בשבמל׳׳ו ד״ך בשכינתא דאיהי ביד אתוון דיחולא. עליה אתמי־
 והמלך שלמה ברוך ועל אלין כיד אתווןיאתמר* ושמתי ביד ב״ד
 שמשותיך ובו האי עני איהו לך ובת זוניה דכ״ה. ואיהי בד״ה על
 שבמה. כ״ד ה דאיהי חמשה חומשי תורה. ואינון ה׳ אצבעאן דבהון
 אתמד ותמלא בל״ה ותעל. ומאין שאבין מכה אתוון. ורזא רמלה
 כה תברכו את בני ישראל את ודאי . במאי"אתכרכת
 ואתמליאת באת ו׳ דאיהו כליל שית תיבץ תחוךא דאינון
 שמע ישראל ייי אלהינו יי אחד. וביה אתעבילת יאות כ׳׳ה
 איה׳ אימא עלאה :מא דאורייתא. ו׳ נהר תפיק טתמן ומניה
 וא לנא ואחמי נ ס שלמן בלפי! נ ב לכן ישלחן אמח ס ארכו ואמי רחט ואמה וחצ קזמחי הי נ ז טפח ס
ס י א1 שוב דך ,כ1  ויש לו מסגרח טיפח סביב הר כ ח יעס ארבע רגל ו נשלם מספ־ ל ב אר1מ״ ב

 פ רש נ-גהוח שהיא י ח או-י ע״ש !נ ל ס״ה במלך מיל מ״ש עשר דוח ל נמלך ונם בווו ימ״ש אל שוב
' פעמ ס ך שפולה שמונ ס מספר יסוד וא רו לו ק וא ו נהר ונפ ק  רך ואירי צו ק נראה וריש לך ר ל ו
 מחמ! ומ גיר חחמליאח כ ד ואיר שכינחא חחאה יכו ה א אשחקי א מ ניר ורזא ומלה וחמהר וחזרו כרה על
 ידה וחשקהו נ ב הכונה ע פ מ״ש רנינו בשעי רכיניח נוריש הל לר סיף דרוש ג' דף נ נ ע נ שהכלל הוא
) כ כאשר זו"( צר כ ו ו  שלעולם אין שים מן עולים לצורך עצמן אלא לצורך זולחס וכוי וחזה כלמוד לענ, ז

 אתשנייאת



 הקדמת הקוני הזהר (יי «"»)
 אתמליאת ב׳׳ד דאיהי שביגתא תתאה ומנה אתשקןא בגלותא. מה
 דתה בקךמיתא היא אתשק;א מניה ולזא רמלה ותמהר ותרד כדה
 עלייךהותשקהגתגלה אתמר ותאמר שתה אדוני דאית אדון תלה
 ותכל להשקותו ותאמר גם"לנמלץז אשאב. אלין רמה תיבין דקריאת
 שמע דאינון שקילץ לרמוה פסודין דאוחיתא דבהון גמוךי הלב ןנקץ
' כשני ע^רים תאמי צב?ה 7 ־  ועתיק• משדים דאתמד בהון שני $
 ואינון תרי לוחי אורייתא. כ׳׳ח איהי שבינתא עלאהדבה נפקו יע!ראל
׳ בהצות הלילה וכי/ איחי כ״ה אתוון י  ממצרים בריא כה אמר י
 דיהודא דשהרית. וכ״ה אייקון דיחודא דערבית. ושמתי ב״י־ ב״ד
 שמשתיך דא שבינתא תתאה. דאית כ׳ד אתוון דיחודא קדמאה
 דשהרית וב״ד אתוון דיתךאדערבית. ביה ב״ד דשחריתיאינון מט
 אנפץ. ואית ט״ט אנפץ לתתא מסטרא דישראל זוטא דאית מטטת״ן.
 ואיהו ט״ט אנפץ. ובהון ןדהידו מארי משנה דאיהי תנץנא להליה.
ה נ ע ם  שפחה דיליה בגין כי מרדכי היהודי משנה למלך בגוונא ךא *
 מיטגהלמלך. וביה ץהירו מארי מתגיתץ.בזהר הרקיע ךא הלכה דאית
 קבלה "למשה מסיגי. וכמה עודימתאן אית לה דאיגון* הלכות פסוקות
 דאתמר בהון ועלמות אץ מספר ראית סלקא על בולהו הה״ד ואת
 עלית על ילגה! ואיהי עם* ביית במה"דאוקמות הלבה כרבים.
 ומצדיקי הרבים בה יהון כבכבים 'לעולם ועד ככבבים וראי
 דלית לון חושבנא. דבל כו;בא וכובבא אתקרי עלמא יחיךא. ודא
אל תקרי עלמות אלא עולמות.  תא ועלמות אץ מספר. ואייץ עלמות י
 ובגין דצתקייא אינון ככבים וכנל חד אית ליה כוכב. בנץ ךא או״קמוה
 קדמאין כל צדיק וצדיק אית״ליה עולם בפגי עצמו. וכל מאן חכה
י קנלי ה ^ ! 1 ח ־1לי-ך ניקבא ינוקכא 1צייך י א ד ־ ז ת מ י 1 י נ ן ש הס ל1  שנ יס לקבל מוח, או נ
 למשה ״ס, נ ב נימיי בסיף שמות האבות שהס אבריס מזק ו שרא1 וס ס שיווהס הוא ר ה קבלה למשה
 מם נ י1כ, מרע ר המי יכוי לא:ריס kצתק יי שראל עבו ך ולא אמר ול עקב ומיש וכמי עול מאן א ת לה
 דא ו! ילנית פםיקית כ ייש י1כית פסיקות ש1 תכמ ידויות שת ושוס וסמל אום מהלכה השרש ת שקבל
כ־ מיל אם י.1 ס ש1 ה1ניתינמנא יתכמס נעל ילכות פסוקות אלו הס עולמית  מיע״י מס נ ומכי ה1
0 כילהי פ ריש עילה על נבס לשלשל ליס 1 , י יא י 1 י י ישיש ה 0VPS סלקא ע1 כ נ 1  רשכ נתא שי א י
ה מראשו של אום וא ה .ים טלהו ששיכנה נתיך מיתס ו1בס ילו א ילכה מע1 ; י 1 ל ש ״ n ש ״ י - יזע1  שנע מ1

 לדלבד



 >יי«»& הקדמת תסוני הזהר בז
 להלכה חד:דית עלמא חד כל שכן מאן חכי למסבתא חדאאולתךין
 או'לשתין דאתמר' בהון ששים המה"מלכות דבל מסבתא מטחניתא
 איהי בנרמר״ זכאה איהו מאן קריית לה בהאי עלמא, ךהלכה עולימא
 דמטחניתא דאיהי.קבלה, זכאין איינזן דימשתדליין בשכינתא ן־אייהי
 על כלתיבהלכה. לאפקיה להטן גלותא דאתטר בה ובפשעייכם ^!לחה
 אמכם. ולטיזלילה ללבי בעלה לטהר לה קבלה' בדרועוי לקי״ים בה
 ע4טאלו תחת לראשי וכר. 'דבנלותא טשנ׳הידאיהי טטטרו״ן שלטא
 ואיהו משנה למלך באתר דמטרונייתא^תבא משנה וךא איהו ושפחה
 כי תירש נבירתה וביומוי דמ^זה לא שלטא שפחה אלא מטרוניתא ,
 לבתר דמית מישה וירית יהושע דאיהו נער• באתרמלכתא שלטא
 שי־הה. בד״א אני שר צבא יי׳ עתה באתי. והא אוקימנא מטטת״ן
 איהו' מעשר, מרבבה ועליה אתמר אץ'דורשץ* במרכבה'קחיד מאי
 ביחיד ביחוךא דעימא אא׳׳כ היה חכם ומבין מדעתו הבם בחכמה
 ומבין בבינה ויודע"בדעת, ךאיתמריבהון ואמלא אתו "רוח אלקיים
 בחכמה ובתבונה ובדעת, בנין דאיהו משכנא דאתמלי בתלת/דרגין
 אלין ובבל מלאכה ךא מעשה בראשית שכעתא תתאה, דאין דורשין
 לה בעובךא דבראשיית בשנים אלא ביהוךא דעלמיא* מרבב־ה דילה
 איהו טטיטח״ן גוףשבינתא ושכינתא איה* מיה יוד "קאיואו קא
p נרנ ס הלכי שי א הוו סשכיגה נעש ח כרנ ם אל, עולימאן ו לה שגכללח נחון מוח ולב של כל או״א ימ 
ט אייו י ט  אל חקי׳ עלמוח אלא עילמוח כ׳ כל צו ק הוא כננו כל העולם כילו כמ ש וצו ק םוו עולס מ
 מעשה מרננה פירוש מהפשט איר השכיגה נקרני נסיו נ שמי נקרני שמי וי קא ו,מלא פנימ יחי איר שנ נה
ו רנה מלנו ח  וחיצינ ותו מלאן וזהו ממשה מרכנר שריא מירננ ומ ש יעל ד אחמר א ן וירש ן נמרננה נ
 נוצח דנרי דח קיניס יש לפרש נשנה א! ההנהנה עיי מטיט גמ ש נסוו רלה והמל לנו והשנה נקרא ימיו כמ ש
 רייל אמיה שנח לפני הקניה לכל הימיס נמס נ! זונ ולי לא נסח p זינ 1!״ש אק דירפן סשסלשלימ
 השפע נמרכנה תא מט ט נשנה שהוא ימ ו ושכינתא איר מ־ ויו ה א יא י היא אחקר אח יני׳ קשא
 והלא שכ נחא א רי שם נ ! וההי ן אנל שס מ ה דאלפ׳, ריא נווכרא וניל נס ו ע פ מ ש רניני י ל
י (נהקומח כראש ח p tp׳ ע״ו) ו! ל רנה הכלה נהחעורריח רסחחונ ס והראוח נמקוט  נשער מאמר ישנ
 מחזוי הא לייות זכר ממש ולרחקשט נמאני חכרא ולהראוח נה נריח קידש נומוח הננה טעם היוחה
 נוקנא אסחיימח נוכורא וזה נהתלבשה נשש קציזח הזכר אשי סיומם הוא ה םוו ואז קיא נינה נן יה הוא
 והיא הכל ונר אחו וכן יהיר למלכות על ו החעוררוח החחחונ ס כנז' עכיל וז ש כאן שכינתא איה מ ה
/ ה א יא י ה א אחיר אח יה יני נאשר סחעלה ע י המעירממ הממסיניס לרתקשט נמאן דכורא ונוי 1 T -
 פרשחי נסיו טעם שראה איתי צדק לנש ס מ ע לינשיס לניש וכירא כנו׳ נזיהר (חלק ני) עיש יהנה נזה
 פ רש עט ר הרנ מור אנ ולה ה רמז סכסונ ייושל ס שממה חלק הסיבר לששים וקרי נה שם עה יהייט

 (T) אחקייאח



 הקדמת הקוני הזהר (יד «״ב<
 אותקריאת בגין ךאיהו בללא ךע$ר ספידן. ך^ב חלה מטפזררן עלה
 אתמר רכב אדקים ובתים אייפי שנאן. מאי שנאן שור ,נער אריה
 אדם. ודא איהו סוד מרכב״ה רכיב טי׳׳ה ודאי. וטטטרו׳ץ *איהו ארק
 גופא לאותיתא דבבתב ראיהויעמוךא ךאמצעיתא.ואיהו שלחן פתורא
 דשבינתא דאיהי ל״ב דאתמד ביה ל״בימבץ ויאירו לשמאלא. ומנין
 ךא אמרו מארי מתניתין שלחן בצפון. ואיהו מנורה נזר דליק מסטרא
 דשכינתא דאתמר בה ני־ יי/ יצי7 למהר לימינא לקבדא משחיא.
 ובגין דא מנורה בךדום. דא איהוימאנא לקבלה פתילה ומשחא ונהורא
 פתילה שכינה. משחא חלה צדיק שמןכתית גהורא חלה עמוךא
 ראמצעיתא.' בנוונאידא נפשא ךאיהי שתופאדנופא איהי פתילה
 דוח דא משהא. נהורא דא נ^מתא. מאנא דא נופא. איהו עבד ואיהו
 רבב לתלת סטרץ אלין! דאינוןיקיטורא' דיהוךאיחךא דאינון נ״ר יי
 נשמת אדם. והאי עבד איהו כנדא לכל שמהן' שנד ל?ל שמהן. וביה
 מרכיבין״כל אלנין עלאין מסטדא'רטוב.* מרבבות דםטרא דרע
 עלי־הו אתמר ולא בעריות בני. מאי עךיות סמ״אל ונחש לא צריך
 למהוי בשלשה דאינון'משחית א״יף וחימ״ה למהוי תליתאה' בינייהו
 דלא מתקשרין בהון אלא חרזן תחייהו ״בפי־וךא ובנץ דא אין
 דורשין בעריות בתלתא\ועובךא דבראשית בהפובאיאיןדורשץ במעשה
 בראשית בשנים דילא:עבדיון פתךא אלא ב;חיד דאיהו יחוךא חד.
 ובנין ךא לא יאכל אדם תרי ולא יישתה יתרי ולא במרכבה מחיר בנץ
 חחיד לית ליה שתוף דאיהו מטטרו״ן כנוו;א דנשמתא דלית לה שור1ף
 בנו*א. ואמאי אמרו אלא אם כן היה חכם ומבץ מדעתו. הבא מ?ט£ע
 דאית ליה מרכבה לע*ל'לקודשא'בר7'הוא דאיהו מלאכה דיליה ומאי
 רושל ס המלנוח א מיי ממאי שפ א דשכ נס חחעלה ומה ס שס ס פ ונפסוק רמונר על רחרנז רמז נו
ש" ופח מ מאי ש,אן שור נשי אי ד אוס נראה ודריש אופ א' ושנאן נכפל על אר ה k  פל הננ ן והע 11
ננסנ וא הו פמווא  יעל אום ונון אחרונה לא וייש לה שה א נפולה ומט״ט איהו ארו] נופא לאור יהא ו
 דאמצע־מא רכונה למט ט שולט נ צירה וחח! חורה שננחנ פחווא ואמצע חא פתילה שננה משחא ולה
 צדק ונוי ג־נ לכן נאמר פנ ס נפנ ס ונר הי עחכס והוא פניס ד פ יחוו נדידא משמא פמילה שנר לנל
 שמק פירוש שטי לשון כמו שטו הטס ולקטו שהוא שט לעשוח הפעולות המס ימס ס לכל שמק נ• לכל שס
 יש עעולד פרטית למהר נשיישה וא נין משח ח אן1 וחי-ה ונוי הנר אור וח שנמיך שס ס מ ונחש סס מאח
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 :איהי התא דאיהי בלילא מחכמה ובעד, ודעת דאינון ירדו. מלא^ה
 דתית אתוון אית ה׳ שכינתאה^אהשלי^ דתלת אתרן. עלה אתםר
 ותקל כל עבודת משכן וגר. ואיהי ה׳ דיוםהשעי ובגין דא. אע״נ
 דאמרינן אין דור־שין במרכבה ביתי־.׳ חזר ואמר אלא א״כ תה חבט
 ובבין מדעתו. דודאי באלין תלת דורשין במך?בה ביחיד. ובלא אלין
 תלת לאו איהו יחודא תליה. ודא איהו חא' דאית קוד־שא בדיך הוא
 לעילא חד בשכינתיה וכד איהו לתתא* בטטטרו״ן י בלא שבינתיה
 אשתני ביה ובגץ דא אטד אליעןע אחר שטא ח׳׳ו שתי רשויות יש.
 ובגץ ךא אטר אל תטילני בו כי שמ* בקרט: בגין דטטטרו׳ץ איהו עני
 למלך.* ובד איהי שבינתא בלא בעלה אתקרי האי מלאך משנה לה.
 ואשתניאת דלא אשתטודעון בה סי\לץ ומה דאיהי ט״טרוניתא.* במאי
 היא מתכס;א* בההיא דאתקריאתיאמה ודא תא דאמריקראיובי
. בתו ךא א  ימכור איש* את בתו לאמה. איש ךא *קודשא בדיך ת
. ׳  שכינתא. לאטד. בת זוניה דמטטרו״ן דאית טטטרו״ן בתוספת ו
 ךשפחה בישאיהיא אמה דערב ךב ובנין דההיא שפחה בישאיובנהא
 לא אשתמודעין בה. איהי מתבסיא בעבךא תלה בגשטר1א מוצןא.
 ובנלותא קדמאה דלא חזרת למלבותהאיברתאידמליא" ולא נפקת
 מההוא נופא' *לא נפדת חפשית. ובנינהא אתמר בהון עברים תינו
 לפרעה במצרים בגין דתו תחות רשו דההוא עבד ובגין לא אמר פרעה
 בהאי אתר לא:רעתי אתיי׳ינם אתישך^לאאשלח.ובנ״דנפקובמנוסה
 בעבךא דלית ליה כתב רוירו וברח מרבוניה. אבל בפורקנא בתראה לא
 גפקתבךתא בהאי עבךא כשפחה. ^אבקודשאברץתאבנץדאוריןתא
 ךאיהי תרו אית עמד׳ כנלותא בחלאה. דאיהי חית דילה מה דלא
 תה הכי בנלותאקדמאה דלא תה ילה ולבנאה אותיתאידאיהי ךןימ
 ךאורץתא ודאי איתיחירו במלבותאיתלה ב:קךא תלה הה״ד;קרה
 היא טפנינים ובנץ לא לא תצא כצאת תןבד״ם.' ודא תא דאמר כי
 שהס ריס משחיה אף פימה דלא רוה לה ולננהא אור הא ואיהי ח רו כאן נפסקו רובריס ואורז אפר
 דאור יהא וראי איסו חירו נמלכויוא דלה וכו׳ ונ נ מלכיתא דלה הוא סוד חצוניויו שלה ונ קרא דלה סוא סור
 •הפנימיוה שלה ולכן הניא ספוק •קרה היא אפנינ ס לומ־ קרא שלה קא «ל הפנימיות שלה ימ״ש ואיהו
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 לא בחפזון מיאו ובמנוסה לא תי־מן כי הולך לפניכם יי׳ יקו״ק ודאי
 איהו יוקים לון מעפרא ואיהו נחר על אנפוי ךישדאל וביה ישו1מ!דעין
 כל עלמין דאינון זרע ברך יי׳ ואתפשט קוד&א כריך הוא מ?ל כנויין
 וברכבות דטטטררן ךאינון בודו במוכסיז כוח מצפ״ץ. ואתיטר ביה
 ולא *יכנף עור מוריך והיו עיניך ראות את מוריך בההוא זמנא כי
 עין בעין יראו בשוב יי׳* ציון. ואתפשט ממרכבות דלת^א ואתלכע
 במרכבה דיליה דאיהי אדני שם המרככה דאי יקו׳יק. כנויי ךא אלקי״ם
 דסליק לחשבן אקי״קאדך. ואיהובגוייךב׳ישמהן אלין. וביה אתבסען
 אקי״ק איהו יק״ו. ו׳ דאיהו כלילא דשית סטרין דבהון חת״ם שית
 סטרץ ואינון יקו קר וקי ויק קיו יוק. נטיל ליה ימינא דאיהו חס׳׳ד
 ןחתים ביה לחכטתא. וביה הרוצה להחכים _ידרים.*קרי נטיל לשמאלא
 דאיהו גבוו־ה* וחוזים ביה לעותרא וביה הרוצה להעשיר _יצפץ. וק״י
 פנה לטןרח ונטיל ליהעמודא דיאמצעיתא וחתיםביה בני. ויק נטיל
 ליה יךבאייטינא ואסתכל" ביה לעילא וחתים ביה חיי. קי״ו נטיל'ליה
 :רבא שטאלא ואסתלק לתר1א והודם ביה מזוני. אסתכל לעילא לנבי
 חכמה ואתקשר בירבא ימיינא וחתים ביה חיים בגין דחבמה עליה
 אתמד והחכמה תחיה בעליה.'אסתכל לעילא לנבי אימא עלאה
 ואתקשר ב:רבא עמאלא וחתים ביה מזוני. ירק. פנה למערב בצדיק
 דאיהו"ערוב דיתמן מתערבין כל חיילין ואתכליל בח״יי אתוון דאינון יקו
 קוי ויק קיו יוק וקי. אלין אינון י״ח אתוון דבהון ח׳׳י "עלמין אתקרי.
 וצדק בהון אחקרי חיי עלמין כל 'הרות אלין "מאמא עלאה
 תל;ין ךאיהי חיים וצדיק יעל עמיה אתקרי הי חיותי המרכבה
 עלי שמה אתקריאו. בנץ דאיהי אינזא עלאה חיים כד״איעץ
 חיים היא לטחזיקים בה ואיהי מרכבה לחכמה.'מלכות תמן ה׳ ובה
 אתקד יקו׳׳קבשלימו. שבעה זמניןאתקריאתבהיקוקיקוקיקוקיקופ
 קוק יקוק יקוק. ואית בהון כ״ח אתרן דאתמריבהון ועתה יגדל נא
 כיח יי׳ובאלין שבעה שמהן אתקריאתהיא בתעכע.ועל7הואתמר
 שבע ביום הללתיך. י״ס תלתין ותרץ זמנץ בתלתין ותרץ אלקים איבון
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 ד״ב נתיבות חבטה. א׳ עם י׳׳ק אייה טקום ככוח. והמשכילים ארגון
 היכלין וציוחןידננתא דעדן כלהו מצוץרין ויוחקטין באתון. א ציורא
 ךהיבלא נניזא דאיהיאנב״י דסליקלחושבן כס״א.ואיהומצרירבנסורין
 דאיניון כככמא דנהרין* ברקיעא, ובהון מצויירין נשמתין ורוחץ וגפשץ
 דצדיקיא, וצייורא דיליה כנוונא ךא א ךא איהי דיוקנא דקמץ׳, דאיהו
 ניצוץ ורקיע. ניצוץ איהו כבב ועליה אתמר דרך בכב מנעקב. רקיע
 וקם שבט מישראל, ניצוץ איהו ככב. חמה דנהרא ברקיע עטרה על
 רישיה לתתא איתפלנ א כגו״ד א סיהדא דתהותרקיעותדוד^בציזרא
 ךא >נ״א'~ כד ייתי סמא״ל לאסת^לא בה לתתא. אסתכלת לעילא
 זאתכסיאתמ אנפהא מיניה =ודדרת אנפהא מיניה לתתא. ואיהי
 אתרחקא מיניה ב־־הוא זמנא תקעו בחלש ישופר בכפה ליום חגנו.
 באן:רחא בדדזא דאת3ס;א ביה ס*הרא\ומאן הוה דמבס* עלה יקו״ק
 רבן סליק א בחשבן, י׳ לעילא י להתא ו׳ באמצעיתא. ואיהו נטיר ליה
 הה״ד אנייקו״ק הוא שמי ובו׳ ב׳ ודיכלא לנקודה. ננ דילהאייהו ךקיע
 ואיהו פתח עליה אתמר נוטה שמים כייחעה וא-הו ו׳ דמכם, על ניקולה
 עלאה ותתאר• ואמצעיתא כנווינא ךא ו/ צ. תרץ נצוצות דאת צ איבון
 צר׳יי. תח ראשץ ד* אינון תרץ דע a אית לה תלת ראשץ. ואינזן
 סנו״ל, ואינון תלת נקודין שר״ק ז רישא חלהיחל״ם דדר׳יק שור״קבר.
 קוצא מלנאו חיר״ק. הוצא דאת נ׳.'וכלא אתלמיז, באת א נקודה
 לעילא הליט, נקודה לתתא דדר׳יק. באמצעיתא שורק כנוונא לאיי.
 ועוד תרץ נקורין דאת א אימן צר״יואינוןשב׳יא. ואינון בדיוקנא אחךא.
 א כגון י׳ לעילא ו׳ באמצעיתא ד׳ לתתא. א איהו קוצא לעילא כןצא
 לתותא, קוצא באמצעיתא, ויאיהו סנו״ל ואיהו שור״ק תלת נקיודין כלא
 איהו א. אתוון אחרניין ודבלין וכסרין לאלץ אתוון. וכלא איהו מרוקם
 ומצוץר׳בכרס:א. ר שיתךרנין לכרסיא. ס׳ שתץ גלגלר דברסי,א. דאתוון
 ךאולייתא אתמר בהון אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בירן1לא
 כלהו מתתקנן כדקא :אות וחא' דא לחכימי לבא אתמסר'. ר׳׳א
 וה£5ע)כילים £הירו אליןיאינון אתוץ ךהוה לון שכל לאעלא״קךם טל^א
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 כל חד על תהוגוי מסטרא רגמרה עאלו כלהו למפרע {גץ דאית
 ךרועא שטאלא תשר״י. ודא אית בראשי״ת ב״א תשרי בגין
 דבמךת הרץ'אתברי עלטא. ובגין ךא י עאמ לטפךע. והא אוקמות
 דבימיגא אתברי עלמא. וביה עאלו אתוון בסדק וחא רמלה אמרתי
 עולם חסד יבנה ובגין דא בדי^אלו אתזון למפר?'וימגיית כסדרן'לא
א  געא קידעא ברץ חא למכרי בהון עלמא. עד דעחןן מן כיט̂י
 ועמאלא וברא בהון עלמא. נטל א״ב מןטדךן. ונטל תעד מלמפרע
 ושתףיבתןיאת י מן'שמיה וברא בהון עלמא.בגץ דיתקי.ים בניינא
 ואינון אב״י תש״ר. אבי אישר מידו נפש כל חיי. ת׳ תורת יי־ תמימה.
 ש׳ שבת. ר ראשית חכמה יראת יי. ובבלתי לא בעא למתחל אלא
 באת ב׳ בנין דאית בנין אבבנץגא דעלמא. ובה שארי למתחל. בגץ
 דבה עתיד למבני ירושלם כד״יא' בונה ירושלים ייי' דאם יי׳ לא יבנה
 ביית שוא עמלו בוניו בו. ובנץנא דאןרייתאיודעלמא באת ב עתידה
 למבני'ועלה קיימא עלמא ובההוא זמנא דאתביני^ז כאילו בההואזמנא
 יתברי עלמא ויתבני. ודא בראשיתיביא אלקים.אבל כד חרב ביית
 ראשון באלו הוה עלמא תהו ובהו. ודא אידו והארץ' היתד. תהו מיד
 דאתבניאת ויאמר אלקים יהי אור. בנין דכ:ל אתויון" נהירין בה. ואע״נ
 דאור הוא א. אור ריליה דנהךא בה ב בחמש נתרץ דאינון ה׳ עלאה
 דשמא קדיעןא. ג עמודא דסמיך ביתא דאית נמילות חסדים טובים.
 איהו סמיך לד דאיהוךלות.זבאן אתר סמיך לה בנלותא. א׳ סמיךונהיד
 לב. ג'!מיל חסד עם ר. ובמאי. ג׳"איהי גלנל ויה כל אתוץ' מתנלנלץ
 בבמה גלגלי' דדהבא. הה״ד ידיו גלי־לי זהב 'ממלאים בתרשיש
 מאי בתרשיש אלא בתרי שיש. ואיגון״בתרין דרועין גדולה
 גמרה רבתן שליי אורייתא בבי. ובהון שית פרקץ דאיגון'ו׳
 אתיוון דבראשית דכלילן בעמוךא דאי״צעיתא דאית ו׳ ועליה אתכזר
 ררא' ראשית לו. לו ליאת וי. כי שם חלקת מחוקק ספון, ד דלת
p יאימ » '  >ה ר פל אנפר וישראל פ ריש למשוש סנפ ס לפניהס נמים נ•.הולך צפנ הס ס' אלא נאזין נ

ה סיבה שהיא ס נס אנ ה ! אנ פרוש כי א לנה לא •ריס בז סנה שלימא יישירה אנל בצירוף ב » 
 מאי נסרשיש נסרי שש וא נק נסרי! דרופ ן וכו הכו,ה ננל יו יש ששה פרקי0 והס שלשה נאצנעוש יפרק

 דביתא
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 דביתא דירושלים, ו עמודא דסמיך לדלת. ןאיהיךלת דחרץ תרןגץ
 דאתימר נזקי פתחו יד עמןרי צךק ובגין דא אית לךל״ת תרץ ןגץ .
 ואיגון ב׳ דרועץ בלא ו דאיגון שית פרקץ. איהי דלת ןדא איהו •דלתי
 זלי יהושיע. ואת ד׳ איהו דרועא דאית ביה תךין אמין. ה שלימו דתרץ
 דרועץ וגופא דאיהיכללאידתילת אבהן. ו׳ יחוךא.שלימודאת ד׳ ךאיהי
 סיהרא. בד גהיר בה אתיןר בה והיה יאור הלבגה באור החמה. ואור
 החמה יתהישבעתים כאור שבעת תמים. ודא שלימו רחמה וסיהרא
 דאיגון ה״ה. בגין דאיהו ז׳ כליל י״ו. 'ובגץ ךא איהו זכור ושמור זכור
 מסטךא דה עלאה שמור מסטךא דה׳ תתאה ח אית לה ו;לת גגין ואיגון
 י׳ו׳ו׳ דבלילן בח״י עלמין ח איתי מפשר חילמץ טבין בטי. והא אוקמוה
 חלטא טבא טסטרא דאת טי דאית סחור זלה במה דאוסמוהיחלמא מבא
 חזית ודאי מתמןקא אתיא. בגין דאת ט׳יאיהי'ספירה תשיעאה טעילא
 •לתתא. ח׳ ספירה תמיגאה מתתא'לעילא ח״מסטךא דאת א. י׳ ספירה
 עשיראה עשירית האיפה. כד ינחית ח׳ לגבה אתעביךת ח״י ואת י׳ בד
 סלקאיבב׳״אתקריאת כתר עלאה ועליה *אתמר כתר יתנו לןד. יקו״ק
קינו אבא ואימא, מלאכים המוני מעלה אן גשמיתץ. דאינון מלאכים  ̂ן
 טסטראדמלכות.;חד'בלם קדושיהלף ישלשו'. קדושה ודאי איהי
 שבינתא. לף ישלשו אינון תלת אבהן דאינון קק״ק יי' צבאות, טאי
 צ^אות אלין תרץ נביאי קשוט. מילא בל דא צדיק. הארץ כבודו ךא
 שבינתא. דאית קדושה רעלה אתמר אין קדו^ה פחות טעשרה. ירא
 איהו כ׳ כתר, ל רחליום והנד, סלם מצב ארצה ךא שכינתא תתאר.
 וראשו מגיע השמימה דא שכינתא עלאה. והנה'מלאכי אלקים ךא מ׳
 הנף ופרק הזרוע ופרק הממונר לנתן) וזרו תר שש שהס שני ורומי! ימין ושמאל ובגץ דא אית לולת
 סדין גני! פירוש שני ודין אחו שטוח ואפו טומו וקרי לוא ו הטותו נ נ נשם ננ מפי שאם חטה הנתנ
 לרחנו יה ר וא ו זה שטות וכל שטוח הוא נמו גג ונו נמי אמר אח״ז מ א ט לה תלת ננין נ״נ הוא ט"ד
 שאמרט ונל וא ו נם הטוטו נקרא גג שאס תטט גרמנו יה ה שטוח TI מספרא ואת א׳ פ רוש נאלפא
ט החיית תתחלף נאל״ף יוד ספרה פשיראה טשיריט הא פה ט  ניתא ואחה ט וכן נאלפא נ תא ואח ט נ
 פיריש משיראה לאות א׳ לכן נקראת טשירית ראיפה ולכן סיא ראש למספר הטשרוס וטל נן אוט א' שהיא
ו 0לק^ נניף אתקריאס נסר פירוש אות יו ו סמוכה סיא לאות כ״ף  ראש סאמדם לורסו יו״ו ואות ירד נ
 שסיא נסר נסיו ני מאתך היא מטחתם וכאשר «מלא סיו ו תהיס מספר טשרים ואוטיוט טשריס
ו סלקאנכף אתקריאח נתר קחשה וואיאיהי שנינתא נ נ נקראת המלכות קוישט  •סס מספר נתר ולוא נ

 עליט
 • n ז״ב
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 עלים בל׳ וירדים בנ׳ דאתמר איך נפלת משמים הלל בן שחר. אתמר
 ביה ויורדים בו. אבל בס׳ בה סלקיןיבנין דאיהי סנ״ה איה* סל״ם לסלקא
 בל. ע בה מסתכל ובה מצפה וחא רמלה וכל עין לך תצפה.פ" בה
 כל לשון'לף תשבחיבזמנא דסליקילאתרייה. וכי כען לא משבחין ליה
 כללשון. לא,עדדיתקיים קרא ותה ץ׳ למלך. למלך ודאיבאתל. ובההוא
 ןמ^א *יתקיים כל פה וכל 'לשויןייתנו הדר למלכותך. צ בההוא זמנא
 איתמר בה צדקה תרומם נוי. ולית צדקה אלא צלותא הא אוקמוהו.
 ואיהי אימא עילאה ד;חתא לנביצדקיואתעביידת צדקה צדיק ואתכליל
 י׳׳ה בתרווייהו בצדיק וצדקה. ק בלהוא זמנא יסלקוןיליה ךןין דצלותין
 קלין דאורייתא ובההואיזמנא. יהא הסול קול יעקב. יי ראשון לציון
 הנה הנם ולירושלם מבשר'אתן. ש בה שלום שלום לרחוק ולקרוב
' ורפאתיו. לרחוק שנתקרב דקרובזקרוב (נ״אדךחוק רחוק< י  אטד י

 הוה. ת בהיתם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך':

 ׳הקדמה אחרת לתקוני הזוהר לד״ח יום א׳

 כראשית ברא אלקים וגר
 כתיב והמשכילים:זהדו טהר הרקיע וגו׳ אלין אינון ר׳ שמעון בן יוחאי
 וחבריו רבי אלעזר בדיה וד אבא ור יוסי ור ח:יא ור׳ יצחק ושיאר
 חבריא דאזדהרו זהיריוילעילא טהר הרקיע. מא* טהר. אלא כד עבדו
 האי הבורא אסתכמו עליה'לעילא וקראו ליה ספר הזהר ומצדי״קי הרבים
 ביה יהון נפישין כככבים לעולם' ועד דלא'אחחשיך נהורא 'דלהון
 שהיא קדוש ה׳ כ׳ נכלל בה קדושה נ״פ קדוש ואנהנו מקבלים הקדושה ממנה למלך ויא נאוה למ ד פיריש
 למר כמלואו נ ע ד וסכחונ אמר נפחו בה עדי פד יכחנ הרב ז ל נהפר הלקופ ס צריך לכו׳! ננפפונוח «די
 מו נמ ש רשב י ע״ה ש! א נקרח עו כמ״ש פו חאוח ננפוח עולם כלומר זיא חאוח ננעוח עולם ע ש וזהו
 למ ו שהוא מספר ע״ו רוא מלך דלא אחחשיךנהורא וילהון לעלם ולעלמי עלמ! נ״נ כיו! וזיכו אח הרנ ם
 בגילו סוווח החורה נפסיקי התנ ך נשאר אור חורחס זורמ לעלם זלעלמי עלמין ואע״פ שנפטיו מהאי
 פלמא הגה הוורומ כולם נרטן מאיר חורחס זגס אור רירחס זורח בג״פ שלומויס שם ונר ס אלו נס אמר
 ולא אחחשיך נהורא וילהון כי אור חורחס זורח נס בלילות שהם ישנים שמולה נשמחס לקבל סוווח המורה
 Aובני יויוי כה״ר יעקב נר ו פירש לא אחחשך נהזרא וילהון פ*י שארז ל כל המזכה אח הרב ס אין חטא 3
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 לעלם ולעלמי עלמין. בההוא זמנא דאתחבר האי הבורא רשותא
 אתיהיב לאליהו' לאסכמא עמהץביה. וכל מארי מתיבתא דלעילא
א וכל חיילין דמלאכין עלאין ונשמתץ' ,עןןיאין למהר עמחוין  ות̂ו
 באםכמותא ורעותא "כחךא. פתיח אל:הו ואמר'רסין עימין דאנת הוא
 חד ולא בחשכן. אנת הוא עלאה על כל עלאין סתימא על כל" סתימין
 לית מחשבה תפיסא בך כלל.'אנת הוא דאפיקת עשר תסונין. זקרינן
 לון עשר ספירן. לאנדגא בהון עלמין סתימין דלא אתגלץן. ועלמין
 דאר״ל;ין. ובחץ אתכסיאת מבני נשא. ואנת הוא דקשירילון ומיחד
 לון. ובגין דאנת מלגאו. כל מאן דאפריש חר מן חבריה מאלין עשר.
 אתחשיב ליה כאלו אפריש בך. ו״אלץ עשרספיךן. איגון אזלין כסדרן
 חד אריך וחד קצר וחד בגוגי ואנת הוא* דאגהיג ילון. ולית מאן דאגהיג
 לך לא לעילאיולא לתר;א ולא מכל סטרא. דבושין תקיגתילון דמני הו
 פרהץ גשמתין לבגי נשיא ובמה גו״פין תקינת דון דאתקריאו גו^א לגבי
 לבושץ דמכסךן עליהון. ואתקריאו בתסוגא ךא. חסד דרועאיימיגא.
 גבורה דרועא'שמאלא. תפארת גופא. גצה'והוד תיץ שוקין. ויסור
 סיומא דגופא אות ברית קלש מלבות פה. תורה שבעל פה קריגן לה.
 הכמה מוחא איהו מחשבה'מלגאו.ב/ה לבא ובה הלב מבין.'ועל אלין
 תרץ כתיב הגסתרותילץ׳יאלקיגו יתרי עריו; אייהו כתר מלכות. ועליה
 אתמר מגיד מראשית אחרית .איהורךקפתא רתפלי. מלגאו איה?" יוד
 קא ואו קא דאיהו ארח אצילות. איהו שקיו דאילנא בז־רועוי וענפוי.

 כמיזא דאשק*לאילנא ואתרבי בההוא״שקיו*
 רכון העולמים אנת הוא עלת העילות סבת "הסבות דאשקי לאילנא
 בההוא נביעו וההוא גביעו איהו בגשמתא לגופא דאיהו חיים
 לגופא ובך לית דמיון ולית חוקגא מכל מה ד״לגאו ולבר ובראת שמיא
 וארעא. ואפנקת מניהון שמשא וסיהרא וככמא ומזלי ובארעא אלגין
י ו וגיל נסיו ויד fin ז׳ הו ר ל ז' fi I נמ׳ שיני לפיו מניו ילכן אין הילה ר יכיל לשליט נהס פכ ו נ T טל 
 סמטיניטינינה שנקראט הרי ילויא נוהר ׳יהירי נמי י׳ הר שנמשך ליס הארה משס להפחכסנפייה בההוא ואטחני האי
 מינורא רשיסא אסיהינ לאליהי לאסנמא טמהין ניה יאפ ומיניר ספר הס קיניס היה ללירך ט קין המש ה
 ששט סיר שם הו״ה רני! דהה׳ ן שהיא סיו שמי של אליהו וניר לטינ לכן רשימא אסיה נ לאליהו וטר לטונ

pwn (IB) 
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 ודישאץ וננתא דעךן ועוביו והימן ועופץ ונונין ובני נעא. לאשתמודעא
 בהוו עלאיןיואיך יתנהגין בוק. עלאין ותוזאין. וא־ךאישתמודען מעליאי
 ותתאייולית דידע בד כלל זבד מי;ך לית יחיךא בעילאי ותתאי ואנת
ל הד אית ליה עם יחע. ובדיון  אשתמודע אדון על כלא. וכל ספייי י
 אתקריאו מלאב:א. ואנת לית לך'עם ידיע. דאנת חא. שמלא בל
 #טהן. ואנתיתאעליטו דכייהו׳ וכדאנתתסתלש םגתן אער^אח
 כלהו שמהן כנופא בלא נשמתא. אנת דובים ולאו בחכמה ידייעא.
 אנת הואימבץיולא 'מבינה ידיעה לית לד אתר *ידיעה אלא
 לאעתמודעא תוקפך וחילד לבני נשא ולאחזאה ילון 'איד
 אתנהינ עלמא בדיניא ובדחמי דאינון צדק ומשפט כפום עובדיהון
 דבר נשא. דץ איהו גבורה. טשפט עמוךא דאמצעיתא. צדק מלבותא
 .סדישא מאזני צדה תריז סמכי השוט. היז צדה אות בי־יתבלא לאהזאה
 איד אתנהנ עלמא. אבל לאו דאית רך צדק ידיעא דאיהו דין. וילאו
 משפט ידיעא דאיהו רחמייולאומכנל אלין מדות כלל. קום רבי שמעון
א אתלהיב לךילנלאה ךזין טמירין  ויתחדשון מלין על ידך דהא רשו̂ו
 על ידך מה דלא אתייהיב ירשו לגליאה לשום ביר נש עד כען.״קם רבי
 שמעון פתח ואמר לך יי׳ הנחלה והגבורה וכו׳ עלאין שמעו איבון
 דמיכין דחברון'וךע;יא מהימנאיאתעח משנתכון הקיצו ורננו שבני
 עפו־ אלין אינון"צדיק^א דא־ניון טסטרא ךההוא דאתמד בה אני ישנה
 ולבי ער ולאו אינון מתים ובנין ךא איתמר בהון דקיצו ורננו ובו׳ ר״ט
 אנת ואבהן הקיצו ורננו לאתערור}א דשיינתא. ראיה׳ ישנה בנלותא
, דמלאנק יכו נראה מאד ל  ש שחחןז עמהס נח כור זה ואומרו ולכל מאי מה בהא ולעילא יחחא יכל ח

ם נשמור. ואציליה שנקרא ס  מח נמא ולע לא וממא הס נשמוח שנ צ רה ושבעשיה וח ילין רמלאכ ן עלא, ד
 מלאנ השרמ נמ ש רניני האר י ז ל נשעי רנלניל ס ינמ״א ינשמחץ עלא! הם נשמוה רנריאה מקראים
 נשמה נסחם Dp ריש פממ יאמר נראה שה ס דרנם לימד מויש מויה מעומד לנ! אמי חס ר ש והנס נפסוק

 וה יש חוד שנער ספירוח הב* [ שנהם הנתמ י!ע1ל0לנך פמח מ נחחלח הויוש שהוא לצורך ורקץהעילס
 עלאץ שמעו אינון דמינ, דמנרון ורעיא מה מנא נ ל ו׳ צדיקים אלי דם מניס ונצח שנזכרים בספור,
 הנדולי• יהגבירה יהספארס יסנצח ונראה מה שקירא נא! ישו בכמה מקימימ למרע ה נשם רע א מה מנא נ׳
 מספר רטיא חהמנא עילה מספר סוד נאצ שדי נס עולה מפפר ננהיס דשם כה ס הוא פנים של שד ימרע״ה
מ רעיך יני סירג אס אי״ני שראל  אהיז ני יהיא ק של1 שבי הרג אס המצר יכמיש רנ־נו ז ל עפ צמה ס

 יקרא צאנומ בשם ופיט חנרון ילא קראם בשמם א1 נשם אנהן נפחם ל־מיי על שנח שה ס להם בקנירסם
 דעי
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ך יהיבת שבינתא  דעד כען צחק:א בלהו דמיכץ ושינתא בחוריהוז. מ
 תלת קלץ לגביי ר״מ ויימא ליה קוםייעא מהימגאידהא עלך אתעד
 קול דוד• דופק לגבאי בארבע אתוון דיליה. י ?מא יבוק *פתחי לי
 אחותי רעיתי יוגתי תמתי דהא תם עוגך בת ציון *לא יוסיף להגלותך
 שראשי ננ£לא טל מאי גמלא טל. אלא אמי קודשיא בריך הוא אגת
 .חשיבת דמייומא דאתחרב בי מסךשא דיע־אלנא בביתא דיליועאלנא
 בישובא. לאוהבי דלא עאלגא כליזמנא דאגתיבגלותא הרי לךיםימנא
 שראשי נמלא* טל. ה״א שכיגתא בגלותא. •טלימו* דילה. וחיים דילה
 איהו טל. •לא איהו ירד ה״א ויא ו. וה״א איהי שבינתיא דלא מהושבן
 ט״ל.א'לא יוד קא ואזדסליקו אתוון לחשבן ט״ל. דאיהי מל״אלשבינתא
 מנביעו* דבל מדוריו עלאיז מירקם ךעיא מהימנא ואבהן.קדישיז עטיה
 עד באז רזא דיחודא. *מכאז/יאילד פךשתאכו־מאה דסתךי אורייתא
 ע״ב. פתה'•־״ש ואמר בראשית ביאאלסים סור י״י ליריאיו ובריתו
 לה1דיעם.ס1״ד אלץ אינוז שבעין אנפץ דאתפרש מלת בלאשית בהאי

 פרשתא:
 1 יי t יי

 תקונא קדמאוז ליום ב
 בראשית ב׳ ראשית. זה השער ליי׳ צדיקים זיבאו בו. ךא איהו
 תרעא דצדיקיא דאית לון דשי לעאלא ר*מן. ואהרנין ודלאו
 אשר עחה נא לעורר אוחס משס הוא מרש רני ו נח" ו ל נפרשח ח שרה לנקראח חנרו! על שס נל
 הקנור שס נפשו מחחנרח למעלה נעיר איהיס פס ד' מחנוח שנ,7 ולא לח,ס חמרוה אנוס העולס אלא
 שמשס ווטח הנשמוח 1הסמנר שס שהוא כסא הנניד וזרו ק״ ס ארנפ ה א מניו! פ נ כולתו ומ נץ
ל ננמ ר הס ולונר ו לד ך נ אוי למה חלה הש נה נ,חירי ס  ושינמא נחו-ירון מפרש הת לוח פ רש נמור הו! י
׳ הנש מה שהוא ח וח רנון! ה א נחופס ונח נ נשמח רוח ח יפ נאפ ו ונ! ויפת  שהוא רמוטס וניאה מפנ נ
 נאפ ו נשמח מ ס וטו! שנפט־ האלט א! נש מה נאפ ו ולק כורך ננוו נ נה נ טול ה״ש מה נשס שינה 1ע1ו
 • ל נמורירין ר ל נטפפפ ט נירה נמ״ש לפפפפ׳ מנומה ומורירון ריל לונן של פ׳, ס שלהט נ העפעפיס
ד הינח שנ,חח חלח קלי, לננ׳ ר מ נ נ טפס לחלח קלי] נער נ  שוננ ס על לונן המק ן! אח הע, מי
׳ ו ל נשפר רפסוק6פ שמוח נטוו ומקרא שמו משה ט  אוחיות שמו הטונ שהס טוו חניה נמש רטנו האי
 מ! המ ס משיח הו שהוא מ' נחסר ש נחפארח הי נננורה ט ש או ונן ט רשנ נה נקראה ואס נטופ ומספר
ח חלח קלין או ובן הא פומוח אחר נהי וו א ולק הינח מלס קלי! נער נ'  זאח פולה נ״פ קול לק הנ
ע עלך אפטר קול מוי ״  טפ רוח נה והוא נראש נהי׳, וננ׳ ידו נה ־ יעקנ נריו פ רש חלח קל ן כעד נ
נ ישראל ומספר קול לווי  דופק נ נ משה נוא ו נמקוס מולס פולה מספר נשיא רמו לונר נשא אמ ראש נ
 יופק פס הנולל נ׳ נשא or א נאינפ אחוח דליה נ tnyii וא ו שהוא נמקוס חולט נפשפ שפי ארנע אסוו[.

 אינין



 הקדמת תקוני הזהר (יה ־,«״<
 איבון צדיכךא אתךדדן מתמן. בה רשימין ומצרירין ומתחקקץ דיוקנץ
 דעלאיןותתאין ציורא דאדם רשימא תמן׳ואית דמות אדם ךשימא
 דאריה תמן לימינא. ורישימא דשורילשמאלא. ורשימא דנשדא
 באמצעיר״א. ורזא רמלה ודמות פנידם פני אדם *ופני אי־יה אל תמין
 לארבעתם ובו׳ לבל חיווו;אאדבעאנפין.^ין ארבע אתווןדשמא קדיישא
 יקו״ק.ד*נהיר בהון מלכא דבלהו היוון ךא אדם דאיהו יוד קא ואו קא. דסלק
 בחשבןחד. דמות אדם ךא שבינתא *קדישא דאיהי דיוקנא. *איהי
 חותםידיליה. ועלהיאתמר שימני'בהיותם על לבך. דהכי אמרת
 שליגתא אע״ג דאנת תסתלק לעילא דיוקינך לא אתעדי מנאי לעלם,
 כההוא חותם דבההוא אתר דאתדיבק ביהירשיימו דמארי חותםא. לא
 אתעדי מיניה דיוקנא דחותמא לאשתמודעא ביה. ובג״כ אמרה ב״י
 בנלותא שימני בחותם עללבןז ם־שימו דתפלין דןד דאינוןזלקבל לבא.
 כחותם על זרועף בתפלין דרישא דאינון תלי״ין יציעץ לבי סטרין עד
 לבא ודרו״עא ובהון אינון רשימין דאינון עמיה דקורשא בריך הוא. ושד
 שימני כהותם דא חותם דאות ברית קדש והוא אות ברית שבת קדש
 רמים טובים. בי עזה כמות אהבה. תסיפא איהי אפךשותא דקודשא
 בריך הוא ושכינתא מישראל כפרישו דנשמתא ורוחא ונפשא מנופא.
 ותו כי עזה במות אהבה בד ישראל מ:חדין שמא דקודשא ברין־ הוא
 ברחימו ואמרין הבוהד בעמו ישראל באהבהזקשה כשאול' קנאה.
 דקודשאבריך הוא. יקני עליית ביזמנא דיפקוןימןנלותא דאיהויהא
 בההוא זמנא ק^א ונוקם ובעל המה, ו־עןפיה רשפי אש בההוא ז?ןנא
 יתעד שמאלא בשלהובין דיליד. דאינון רשפי אש שלהבת י״ק ויוקיד
 כמד. היכליןידבתי ע״ז ויטול נוקמין מעמלק דאית אומי בתרין אתוון
 דשמא.קדישא* דאינון י״קלנטלא נוקמא מניה הה״ד ויאמר כי יד
 על כס;ק. ודא איהו רשפי אש שלהבת י׳׳ק. וישראל אמרין דבון
ו נריך א1סיט שנראנו לנניוו ט  י ווע משה ג" אל שוי שהוא שס רמא י ננר אה שמשם טמנה מורה מוי נ
׳ מרעיה ילו״א ו מא נהין פסחי ל אחיה רט מי ונח ממחי ריס ו׳ טואר ס אלו  וגו ילנן נחנה חורה מל ו
 מר"א כמט! חירה ילכן רחירה נקראס על שמי יכרו תורמ משה פנוי כה רש מין ימצי״רין יממיוקקין נ״נ
״מ ייויע פ ש רנינו  רש מ ן נסיו רעש ר ימצו׳ ר ן נטוו ה צירה יממחקק ן נסיר הנר אה נ ננל נמ׳ יש נ

 עלפי!



 >יי׳ ע״» הקדמת תקוני הזהר לג

 עלמין אע״ג ךאנאבגלותא מךחקא ממך. שימני כהותם על לבך ולא
 יתעדי מינן תוקנך דאית חותם דילך שכינתא תלך. דבגינה אנת הרת
 ךביו־ לן בגלותא.'וה1תמא דקיודשא יבריך הוא ודאי *איהי שבינתא בראשית
 ברא *ודאי בה פתחת אורייתא בב׳:ךא בראשית בי ראשית ב איהו

 ודאי אוצךא דבלא.'עלה אתמר יראת יי היא אוצרו:
 ודא (תיקונא תניינא)

 (בראשית זמנץ סגיאין אינוןבאוכייתא ראשית וכי־ הד אתפדש באתריה.
 .קדמאה איהי ץ קנני ראשית דרכו ודא אורייתא דאית בה
 טעמי ונקודי ויאתוון ובמהפסודין רעשה ולא תעשהדכלהו תלין
 בשם יקו״ק הה׳׳ד זה שטי לעולם וכו׳״שמ״י עם י׳׳ק שס״ה* זכר־י עם
 ו״ק דמ״ח שס״ה משםאלא טדחילו דנבוךה אתיהיבו פחד יצחק):

̂א תליתאה) תקונא תניינא ליום ג.  (תקו
 בראשית תמן ירא״ת. מה אשתאר מאינון אתוון ש״ב. וחא רמלה
 שב *ביראת יי ואם לית דתלו לית חכמה במהידאוקמיוה
 אם אין יראה אין חכמה בגין תראה היא אוצךא לחכמה*. איהי גניזו

 * תלה.* אית טמירו תלה איהי כיתא דמלכא:
 ודא תקונא תליתאה עוונא דא

 בראשית רא׳׳ש בי״ת ורזא דמלה בחכמה יבנה בית ומאן רבעי
 למחזי למלכא לית ליה רשולמחזיה אלא בביתיה. ורזאדמלה
 חכמה לא אשתמודעא אלא בביתיה כגוונא דא עמוךא דאמצעיתא
̂י  ךאיהו ייקוק לא אשתמוךע* לגביא וחוזה אלא' בהיבלץד דאית אד
 זן־זא רמלה'ויי׳ בהיכליקדשו ראית כלילא מז׳ תבלין מז׳ ארעין.
 ועליית אמר דוד אתהלךילפגי-יך בארצות החיים ועמודא דאמצעיתא
 איהו כליל שבע רקיעין ועליית* אמר דוד השמים שמים ליי׳. ולית
׳ ע הס ח׳ לומ המלכוס דיראה א ה׳ אוציא לחכמה היא ננייו -ילה וכו׳ נ״נ נקינו ארבע  סארי י״ל כ נ
 לשוטס אוציא ננ 1ו שמידו בישא כננו ר חנקיש פיו ס שיש במכמה וכנגד הפשט נקיש אוצר ובננו הימי נק ש
 גניוו זננגל הירש גקפ טמירו וכנגד הטוו נקט נימא נטוו כשפאימ איש לשנמ נ מ כ׳ מא כנגד אל לוט
 וכל ארכע מלקיס אלו צר כין ליראה ני ק וס שלהש.n י יראה ש« ס ועלייתו אמר ווו השמיש שמ ס לה׳

 נ״נ הני דריש השמיש הס חמשה רמוזיש נאומ ס' שמשפרה ונשאר שמיש שמיה נ״פ הס שני רקיע ן הרי ז׳



 הקדמת תקוני הזהר (י״ ע״ה
 ידיעה כלל במלבא ובמלבושיה ובתסוניה לבר נש בעימא ?ר דיעול
 מלבא לביתיה ולהיכליה דאיהי ב ועלה אתמר כי ביתי בית רןפלה
 יקרא לכל העמים. ומאן דאיהו אךם בדיוקנא דעמוךא דאמצעיתא
 עליה נאמר"אין תפלתו של אדם נשמעת *אלא בבית הכנסת והא
 אוקמוה מארי טתניתין. ומאן דנטיר ברית אתרךי איש תמים ותמן
 בראשית ברי׳ית א״ש דנטיר ליה טאעא תיהנם. אבל מאן דאתעסק
 באורייתא ונטיר לה אתקדי אדם בדיוק;א דההוא דלעץא הה״ד
 כתפארת ארם ל#בת בית. ת״ח כל מאן דנטיר אות ברית דיוקניה
 רשים בשכינתא וצדיק. ומאן דאשתידל באורייתא דיוקניה רשים

 בעמורא דאמצעיר«א:
נא רביעאה  תקו

 בראשית כתיב פתחו לי שערי צרק אבא בם אודה;ק. פתחו לי דא
 א״נון תרין עפעפי עינא דאינון פתחין וםנרין. ועלייהו אתמר
 והיו הכרובים פרשי בנפים למעלה אלין תךןבחביעינא. פר^י
 כנפים.עפעפי עינא ועוד פתחו >t שערי צדק אלין אנון ב׳ עיינין בזמנא
 דאינון מסתבלין בארח מישר אתמר בהון ופניהם איש אל אחיו ובזמנא
 דלאו אינון מסתכלין בארה מישר הא נחש עסלתון תמן. עליהאתמר
 כי המות יפריד ונו׳ תלת גווני עינא אנוןתלת אבהןדאתמר בהון
 אלה ךאשי בית אביתם. בת עין דאיהי דקיקא זעירא ךא שבינתא
 רס לה עמיוא דאמצלתא וכלל שבע רק ע ן ולית ׳דיעא כיל במצנא נ נ אין השני. לשים נביא נאצלוח
 ממש ער ויעיל מלנא לב סיר ורינליה ואיה ב יה •גו רנד אס שה א רמווה באות ב ובראשית ואירי סור ב נה
 ואפ לו מרע ר לא נסננא מאצ לוס לבדו ממש כ על אצ לוס לבדו נאמר לא ראנ האום וח וכמ״ש מהרת ו
י ששס סוא סוו ס ספלה פ יוש ואמא שר א נ נ  נשער קרישה נסוו מבואה ח ש ועלי אסמר ג נ סי נ
 שער ספלה ה א מקננא מריאה מאן מ,1 ר נר ס אקר א ש ממיס נ נ רעעס ע פ מ ש רנ ני האי

 ו ל נשער ריה ק נח צו, וס שנאדס יש צלס י1שס אלה ס ואות י ו דשס אלסיס ריא ר סיו שנו שהיא אנר
 דבר ס שבאוס ואיה מס דשם אלד ם בעמיה שבי נמצא באבר רברית יש אוסייס ם ושה אלהיס ילק מא!
 ונשיר בר ס אקר איש סמ ס שהוא סס יס נצימר סס נאיסייס יס ושס אצסיס מאן ונמיר בריס דייקניה
 רשיש נשננסא ולריק נ נ נ הנריס עלמו תא ישוו שנקרא לריק והעשרה של הבר ס היא מצי כנודע ומאן ואשסרל
 באיר״מאדייקניהרשיםנעמיואדאמצעיחאשהסמורהשס סרוח כרובים אצין מרי! כרוני עינא נ״נניבעיןראוס
י הנרוביס צורח אוס הס ופירש׳ ננפיס דםרעפעפ״ס  נראה ציימ אוס שהוא כמראה הלטישה וזהי כרוני עינא נ
! נ נ כי ריצה״ט רצה ר כצ אמד נקרא  דונחס ננפ 0 פתחי! וסנרין פתח! לי׳ שער צוק אצין אינין נ ע׳ נ
 לה והצד ק עושה לילה״י צר עונ ונמ ש רז״ל ע פ נ ריאח אמ לננו נאמן לפנ ן 1נן ואהנח את היא ננל

 ראמתתפה



 הקדמת תקוני הזהר לד
 דאישתתפת באבהן. ועלה אתמר שממי כאישון בת עין ובלא ברזא
 דבךאשית תמן ראשית תמן ב״ת. קם ר״ש על תלוי ואמר רבון עלמץ
 אפתח עיני לאסתכלא בהון לעילא אבא ב״ם בארבעים ותרין אתוון דישמיא
 מפרש למנדע בל את ואת עליתסו^יה בראש־יתיובו׳ והארץ היתד. תהו
 ובהו ואינון אב״נ ית״ץ. קר״עשט״ן. גג״דיב״ש. בטייר צת״ג. חק׳׳ב טנ״ע.
 ינ ל פז׳יק. שק׳׳ו צי׳ית. בשבמל״ג כל את ואת אית ליה -מאמר ואית
 ליה נתיב עשר אמירן אינון ול״ב שבילין. וכלהו תל;ין מן אי״ק. ודא
 איהויאבא בם אודה יס אי ה בחושבן אודה ״יק. י״־ק *חכמה ובינה, יא׳
 בתר עלאה' ואינון שבע ספירן. כלילן בשבע שמהן וכלהו כלילת לון
 בת שנע. ולית ספירא מכלהו ספיר; ויהא לה'ו־שץ לארקא ברכאן
 ו־לאשפעא לתתאין אלא בבת שבעי בגין דאיהי סשוךא דכלהו ספיךן
 דאי םפיךן הוו מריקין לבד מינה זדה פרודא ובנין דא לית י־שו
 לארקא ספירה לשום אתר בר מינה לגבי תתאין. ובנין דא אתמר בה
 אל* *יתהלל יחכם בחכמתו וגוי בי אם בזאת. בזאת :בא אהרן אל
 הפרש. דלית* רשו לנביא וחכימא למנדע לעילא שום מדע אלא בה.
 ובגינה אתמד ומשה עלה אל האלקם וחד בגינה אמר אם אתן
 שנת לעיני לעפעפי תנומה. עד אמצא מקום ליי׳. אייהו שלימו דאדם.
 שלימו דיהודא. שלימו דשמא קדישא. ישלימו דבל ספירה וספירה:
 לבבך בפ, •1בנוח יכל יצר הפייח פ-גולהו בפ! יאס חצין) ב פ ל ב עס מספר ע, רה מספר ליק 1כל ומ
 בצו ק שמשקן) ש,׳ לב בעין שלו אבל ררשע א ני מחבר בע ן שלו אלא לב אפו שמא יצה ר בלבו ו^ץ בוס
 מספר צו ק אייא מספר קסיב גי' עצב וס ח! בעצב חצוי ננ ס איהי של מו ואוס שצ מו ו פווא וכו נ״נ
 ור ש וה על מקום שה א השכינר שנק־אח מקום ועלה אמר ווו פו אמצא מקם לה ומ״ש שלימ1 ואדם נ
 אום ג י שס רוי״ה ואייפ, ומ לואו עריר י ע כמנ׳, פיר ורץלו׳ נקרא חק1ס לפשוע כ׳ אור. וע הפשומ
ת של מו דאוס א1  עימו ס על אוח וח רמ ל1 11 ש על מקום האחור בפסוק פו אמצא חקוס לס אמר א
 רכוני ע״ו מס שפ רש עמ ר אוונ מ1ר אבי ולה ה במורש אל ת בחאחר " ל אק מקומו של אוס מנבד
 אוחו אלא ראום מכנו אח מקומו דו״א נקיא אדס ותא מ״ס אך החלכוח שה א י ס משלמחו ל ם ח״ש
 אי! מקומו רמלכוח שנקראה מקום מכנו אח האום שתא ו א אפ •יו שר א משלמחו ל ס אלא האום שתא
ת שלימו דאדס ו 1ופח'ח 1לוה ורש כא, עו אמצא מקום לר׳ א  ו א מכנו אח מקומו שר א ימלכוח עכ
ב עם שם אה, ז ויודן י ש עוו מקום על ׳חווא שתא שס הר ס דיוד, שעולה ע  והבן ואומת שלימו ו חודא ו
 שעילה קס״א שיה מילואו מ״ו ויי מילואו ק ס שהם ל־ריף מקים כ- י בוברי רב נו האר י ז ל וימוז• זה תא
 חיו עליי! יגס על ור רמי עו אמצא מקיס לר' יהיא סיו ב' ׳סיויח ואי א ילק אמר שלימי וימיוא ואיממ
 של מי דשמא •קוישא היא ע״פ מ״ש בסיקינ ס לקחן ושם רר ה פילה מספר מקיס יוה •ויע ואימת שלימו
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 תקונא חטישאה ליום ד׳

 בראשית ב ראשית. נקודה בהיכליה. ודאי נקודה איהי מחשבה סתימא
 אי־הכי הא^יהו אזדמן לנבידר׳יש. א״ל. רבי דבי והא בי פתיחא
 איהי. אם בן במאי *איהי מחשבה סתימא בה. ^א בריש הורמגותא
 דמלכא בוצעא רקרדינותא בד״מדיד מש״יחא האי נקודה נפיק מינה "קו
 דסתים מחשבה כגויגא ךא ם^בקדמיוזא איהי ימיים סת״ימא וכד אתפשט
 יןו* דאיהי ו* מן המךה איהי אתפתחת ואתעביךת בי. ודא בראשית ב׳
 ראשית נקודה בהיכליה. וכד איהי ם סתימא איהי מ״ם רבתא מלםרבה
 המשרה ויאתעבידתעזקא. ובגינה אתמר'לגבי בלה תהא״לי מקודשת
 בטבעת זו ם ועלה אתמר קוטרא בגולמא גע1ץ בעזקא. ואיהי לא חוור
 ולא סומק ולא זירוק ולא גוון כלל. וכד אתפשטא לאנהרא איהי״עביךת
 גווגין לאגהךא.*וךזא רמלה עוטה אור כשלמה וכו7 כד איה׳ אור
 מעוטף ולא אתפשט ואיהי סתים. אתקרי אויר' אור סתים באת יו־ד
 נקודה בהיכליה. ובד אפיק'י׳ מאוי״ר אתגידא אור ודא איה .ויאמר
 אלקים יהי אור וחמש זמנין אור איבון בעובדא דבראשית ואינון ה׳.
 ועליהו אתמר מ• ימח־ בשעלו מים ודא דחעא ימיגא ואיהו גוון חוור.
 ושמים בזרת תכן ךא דרועא שמאליא דאיהו גוון"סומק וכל"בשליש
דא דאטצעיתא ודא גוון,ירוק. ושקל בפלס ו מ א ע ' פ ו  עפר הארין ךא ג
 הרים *וגבעות במאזגים תדי סמכי' קיטוט' והאי ה׳ איהי' אתפשטת
 ל5*גהרא'בחמש גוונץ דאיגון ה׳זמגין אור י איהי מרה דיליה. ה׳ עלאה
 המש אור. ה תתאה חמש גווגין דגךרין בהון חמש אור. וכד אתפשטת
 ה׳ עלאה לאגהךאיבה׳תתאה בחמש גווגין(דג״הרין) דילה. מיד אתפשט
י ם יה א משלמת  לכל סכ רה וספ רה כ ריולכות ר א עש ריס ובכל ספילר וספ רה ופשר ספירות יש נ
 העשרה בכל מל ומל ולק נקראת כן שר א כן של כל העולמות ושל כל הספירות בסיר אסתר קרקע פולס
 ר הה אל רבי רב ככל י־־ישי! היא ורך מ בה יכמ ש רז ל נמלרש ע פ ו אמר משה משה ועול נראר הכונה
 רנ נחכמח הנש.! רננלה רב בחכמת רםיו הנססר יכואמ ממצא בכמה מקימות נזיהר ימ קוניס יר מ ועלה
 אחמר קיערא ננילמא נעין נעיקא פ ריש קיטרא ר ל קשר נולמא ר ל גילס מיקא ר ל טנפה והכינה מ ס
 סמימי י א וונממ יטבעח שמקדש בי אמ יכלי אשר רנמל מתקשר עמה בקווש ן אלו בעירה גול• שלא
 גפחח ינגמר הפחח שלה דכל ובר שלא ננמר ינשלס נקרא נילס ינמצא הקשר אשר ממקשר האיש עס הבלה
 בעידה גילס נעין ימלי נעזקא יי הענעמ שניה! לה לקחשץ שה א דיגממ מ ס ססיחה ואיהי לא חייר ילא סימק ילא
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 וילנבה. ודא אית נוטה שמיס כיר;עה. דודא׳ ©־-איהינהיךא בגוונין
 דילה אתטר בה וראיתיה לזכור ברית עולם, וראיתיה בתבשיטיהא
 ככלה דמתקש^א לגבי בעלה ומיד נוטה שמים קריעה דאסי בעלה
 לנבהוךאאיהורזאדקו המךהראיתרמההיאמךהדא^י׳ולב^־ דאית•
 נטלא שמא קדישא אתעבידת איהימךה מתתא לעילא. כמהדנקודהי׳
 איהי מךה לעשר יריען כךאיהי אמה 'מסטךא דאות ו כלילאט• אטות
 הה׳׳ד ע^ןר אמות ארך הסישודא י׳ ואמה ה׳ *עלאה. וחצי האמה ה תתאה.
 ארך היריעה האחת לא ו. ואמאי אתקרי ה׳ תתאה'חצי האמה'בגין
 דאתקרי מצה פרוסה לחם עוני,' והאי נקודה כד סלקא לגבי א דאיהו
 אויךא סתים אתקרי קמ״ץ. קומץיסתים בגין וקמץ הכהן ממ-ה מלא
 קמצו ואיה׳ מחשבה סתימא ם"סתימא מפתחא דילה מאי ניהו. פתה
 ודא ר. ואיהו נטוי כגוונא דא s >נ״א־! כד אתפריש מנקודה איהו רקיע
 פתוח ודאי. נטוי עי ראשי התה דאיתניצוצא דקמץ הה״ר ודמות על
 ראשי חדה רקיע. מאן היה. ךא מלכות דאית ניצוץ לתתא מן רקיע
 בגוונא ךא א >נ-א־) ימאן רקיע. דא צדיק, והאי איהי חיה אשר תהת
 אלקי ישראל וראשי דחיה דלתתא נצח והוד. ואית תהיעלאה כגוונא
 ךא א ודא י עלאה דאייהי על"הרקיע ואיהי מחשבה עלאה. בתר
 בליקאידכלה. ךד,יע תלה ו׳ עלאיה. והאי איהי עטרת תפארת. דאשין
 תלה. תרין דירועין ואיהי עטרה בראש אבא"ואימא. ואיהי כתר
 עלאה ודאי. ורישין תלה לעילאי אעון אבא ואימא איהי י׳ בבל אתר
 קוצא דילה לעילא וגיו' דילהיבאמצעיתא וסופא תלה לתתא בללא
 דאתץן ז־שמא טפו־ש. רישא דילה לעילא בהא דטעטי\$יו תלה
 באמצעיתא ברזא!ג״אכללא) דאתוון גופאילתתיייית. וקוצא דלה לתתא
 בחאידנקודי״יולהתא איית האי נקודה ימיין נוקבין •ולעילא מיין דכוירין

05 ו ש עוד שגיס  אזכס ולא רוק ולא גוון נ ג סומק ר ל ארוס *כס ר*ל שחור הרי נ' שחס חוור סומק *
 שהוא יריק ככרחי ועור גוו! השעוה פקידן נערב• אלפ ר וכגגד אלי הבי אמר ולא ״רוק ולא גוון וגמלא הס
 חמשה !ראיתיה גתכשיערא מ דרש סיגח ירא סיר יראתי מ' ו!הו חכפיעהא ימיש ימיו גועה שמיפ
 כיריעה כ׳ בחיי ׳ו״ו דשמא קו שא סיא ר ע ע0 היא ושמא קדישא בסיד אכלי רעיס ינאן אמר שמיס שהוא
ו דע הי ר ל יהיה כמי  פיד ואיי דשמא קדישא היא כיריעה מלק סיבת כיריעה לשלשה חליקית וקרי בה כי

 (יח< רקיע
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 רקיע באמצעיתא כגוונא ךא א עלה אתמר ויהי מבדיל בין מיס לפיס.
 והאי איהו מחלוקת שהיא* לשם ש2ים דאיהו סופה להתקדם ולאעלא
 שלם רחודא בוןרוךת. ולאו מחלוקת דפתדא* yep 'מחלוקת קרח
 נןךחוי באהרן. ומחלוקת דא איה לשם עמים בגין דמיפ ת^אין אינון
 בובין ואמרין. אגן נע:ין למתי קדם מלכא עלת העלות ובען לסלקא
 לעילא. רקיע אפריע ביגייהו עד ךעלת העלות שוי לון עוץ. י־ טסטרא
 דא ידי •מספרא דא. ו׳ באמצעיתא. בגוונא דא ידי דאיהי א ואלץ כלהו
 קרבין לעלת העלות ורזא דימלה ףעע אלקים את שגי המאורות
 הגדולים ואינון ישרן. הה׳יד והיה אור הלבנה באור החמה. ת״ח קמץ
 איהוםתיםבאתי׳ מכל סטרא עילאואמצעיתא ותתא. ודא קומץ
 סתים בתלת ספירן. פתיחו חלה איהו בחמש יאור. דאינון ה׳ אצבען
 עלאין. ואינון ודעלאה׳המשאאאאאדאיגון אור אור אור אור אור ה׳זמנין.
 ה׳יגהורין דעובדא דבראשית ונקוךאדלהון אאאאא חמש דסלקין לעשר
 ורזא דמלהוה־ה אנחנו מאלמים וגו׳ והנה קמה אלמתי וגם נצבה. ךא
 א׳יבחולם דאיהו לעילא בבל נקודץ בקומה זקיף. וביה אסתלק >נ״א
 אסתכל) יוסף בחלמא ובן יעקב הה׳יד רסלום והנה סלם מצב ארצה
 וראשו מגיע השמימה דא א דאית ראש והנה מלאכי אלקים עולים
 ויורד־ם מ. אמרו סארי מתניתין עולים תדי ויורדים תרי וא»ן אאאא
 והאי את דאית אל״ףחלם דאיהי באמצעיתא איהי בתר עיאה דאםחר
 על רישא דעמודא דאמצעיתא, ובגין ךאוהנה תסבינהיאלםתי^ם
 ותשתחךן, לאיימת* האי בתךא אתמר בה אבן מאסו הבונים היתה
 לראש פנה"ואחד אבנא דאתגזרת דלא מדין הה״ד עד די התגזרת
 אב; די לא מדין וגו ובגין דלא אשכחןילה אתר מאן אתגזרא שאלץ
 מלאמאיקדישא. איה מקום כבודו להעריצו. ולא אשבחין* לדי אתר
 עד דאמרין בחך בבור יי׳ ממקומו. >נ״א אדהכייהא סבא לגביה ואטד
 רבי רבי האייבשבינתאתתאה דלית לה וןמן אלא אצילותא ודא תא
 אתגזךת אבן בנץ דאיהייגזרת מלבין ובה גזדץ דינאךפןא ךא חן
e אזח ההיא ה-א נצ1רמ מ n s '1 ע להא ראשגה וחש ודא ארי רזאלקי המיה לא הי ר שמא ״  נח י
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 בתראה ובתר מלכות אתקדיאת ספירה דלית ספירה •שלימה בד מינה
 לתתא), והאי אבן איהי סגולת מלכיים, איהי שיחת מלאכי השרת.
 שיחת חץן* ושרפים ואופנים, שיחת כד עלאין ותתאץ, ידיעת שמשא
 וסיהרא בעתים עת וזמן" לכלא. כל טעמ־ ונקודי ואתוון בלילן בה.קלא
 רבוד ומחשבה, כלילן בה, איהיכתר תודה ובתר כהונה ובתר מלבות.
א ראשי ועל האי אבנא״אמר דבי  זאיהי תגא* בריש כל אתוזן כגו̂ו
 עקיבא לחבריו, כשתגיעו ליאבגי שיש *טהור אל תאמרו מים מים, ואיהי
 קוצא דיל אתוון. ב בגווגא ךא ד קוץ דבל את ואת. שיעור קומה
 דלהון ו׳ מעילא לתתא ומתתא לעילא. וחא רמלה מקצה השמ־ם
 ועד קצה השמים. ודזא דא לך יי׳ הגדלה והגבורה והתפארת וגו׳ לך
 יי׳ הממלכה דא מלכות דאיהי בכלא. ואיהו צפצוף עופין קדישין
 דאתמד *בהון בי עוף השמים זריך את ההול. צפצופא רכל צפרין
 דאיגון גשמתין קדישין דמצפצפין *בכמה צלותין*. שיחת חיוון
 דאיגון ת״ה', ובגיגה, אתמר ויצא יצחק לשוח בשדה ובו ולית
 שיהה אלא צלותא, ובגינה אתמד תפלת שחרית חובה, תפלת ערבית
 דשות, דיאיהו דשו דלילה, בפגי עצמה, ובג״ד לית לה קביעות בלילה
 דדמיזא לגיותא, אלא זימנין אשתבחת תסן וזמנין לא* אשתבחת, זכאה
 איהוימאן דפגע בה בגון יעקב דאתמר ביה ויפגע במקום וידן שם עמה
 בי בא השמש עד דאתא בעלה וגטיר לה ובת תמןיעמה מתמן ואילך
 קבעוה הובה. אבל בשבת איהי דשות* היחיד דאיהי ברשותא דבעלה
א* דילה. הה״ד , אייה:שיה  ולאו בגתגא דליליא דהות יחידה ברשו̂י
 ב*ךד.רעקב בגיץדקריב, לה *לבעלה בפגיעה דיליה ודאי יעביד לה
 חובה, ובד אתא שמשא *בשחרית דאתמיד ביה בי שמש ומגן ייי׳
 אליקים אתמר ביה ויזרח לו ה^ומש. מסמן ואילךזקשר לה *עמיה דאיהו
 קשר דתפלין דיד, .קשיר לה עמ ה דלא תזוז מייניה לעלמץ. מסטךא
 דשמאלא קשיד לה בתפילין דת־ ״אינון בדריועא שמאלא, טסטדא
 דימינא* שוי לה לתרא על דישיה תפלין דרישא. והאי. ביומא דאית

 קשרא
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 קשיךא עם בעלה אתמר בה ישחרונני ואז ימצאונני. אבל בליליא דאיהי
 גלותא. ראית לבר מבעלה ואיהי רשות בפני עצמה* אתמר* בה אל
 תתודע לרעות *ובנין ךא אמר חד אם אתן ענת לעיני וגוי עדיאמצא
 מקום* ליי׳*•* עד כאן רזא* דקימץדאית ךזא המחשבה עלאה ותתאר, יגי״א
 עילא ותתא) ראית* נקודה ברשות לערה דאית ו׳ רקיע, ופת״ח בלא
 נקודה רשו בפני עצמו יונקות־- בלא פית״ח רשו בפני עצמר״דכמה
 דאתוון אינון דבר ונוקבא, הבי נקיודין אינון דבר ונוקבא. אבל אתון
 אינהו לנבי נקודי בנון נופאילנבי רוחא ובן נקודה בו* בנון חל״ם או
 תר״ק או שורק חלם לעילא מן ו׳ אתעביד ז׳ חך׳׳ק לתתא אתעביד
 זנב נימ ל. שור״ק באמצעייתא, קוצא דאת די באמצעיתא* ובלא חד,
 אני ראשון ואני אהרון וימבלעח אץ אלקים, שבא מאין איתי כאשר
 יהיה האופן בתוך האופן ואינון את המאור הנדול ואת ה$אור הקטן
 ואינון נוף וברית ולקבלייהו חמה ולבנה-דאיינון לקבל אימא עלאה
 ותתאה. והנה אופן אחד בארץ אצל החיות ךא נקיוךה דתהות סנדל
 נקודה דלתתא אצל התות* דאינון ציר״י את שני המאותת הנחלים.
 ובןיאיהו בתוך האופנים שור׳׳ק אופן הד לעילא ואופן חד לתתא: ואיהו
p ךא הירק דאיהו i o  עמוךא דאמצעיתא בינייהו. והנה אופן אחד *
קמץ רחמי.  לתתא, כלני*צוץ'איהוי׳.ובל רקיע ו׳ יקוק שב׳׳איאיהו חנא.י
 שמאלאיוימינא דמתמן איורייתא את:יהיב דאית עמוךא דיאמ^עיתא,
 ובזמנא דאיניון שב״א קמ״ץ הל״ם איהו רמוז בי בי *חש״ק ואפלטהו
 רק באבותיך הש״ק יי׳ מסטרא ךא דאית ידי דסליק יקוק תה קודשא
 בחך הואי היא ושמיה לתר בבתרא קדם דאתברי עלמא. יעד דסלייק
 במחשבתיה למברי אדם דאית י ברישא ךא תנא לעילא ולתתא נקודה
 ובנקוח דאתמן אשתמידעאן כל ספירן דתשע נקית איבון. *ובהון י׳׳ד
 ניצוצין ועלייהו אתמר ובני ישךאל *יוצאים בי״ד רמה ואינון לקבל
 פרקץ דה אצבעאן דאינון י״ד וב׳ רקיעין תמן חד ימין ״קמ״ץ וחד מן
 פת״ח, לקבל תדיןיקני דדחעי, וכל ניצוץ איהו פרק ואיהו מדד, ורקיע
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 אמה וקנה וקו המדד. טעמי אינון מן כתרא ואיכון ברישא דעמוךא
 דאמצעיתא נקודין מן מוחא ואינוןברכאןעלרישא דצדיקכד״א ברכות
 לראש צדיק ואינו! נ׳ טפין דאתמשבוימן מוחא לגבי ברית מילה. &תוזן
 מסטרא ךאימא עלאד. וכלהו אתבלילן במלביתא. ונקודי לאתיון
 כנשמתאילגופא. תו>ןא איהו בסוס לחבב. ואתווןיאינון פתיחין לנקוד
 לקבלא לון ועלייהו אתמד וכנפיהם פרדת מלמעלה לקבלא עלייהו
 נקייי* ינקודא בכל אתר בת קול. טעמי אינון מא\ קרבא ךפ״ה איהו
 לעילא מאתוןן ועליה אתטר ודטות על ראשי דתה רקיע כעין ההרח
 הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. נטוי דא איהו רפ׳יה נטוי על ראשי
 היוון דאיגון יקו״כן ד׳ אתוון ודאי דג׳יש אייהו מלגאו דאתוון בג, ונא ךא
 יקוק רפ״ה מלבר בגוו״גאיךא יקוק ואיגון במתג ורסן"לאותיות. ובהון

 והחיות ר״צוא ושוב רצוא בדגיש ושוב ברפ״ה:
 בראשית קם רבי *שמעון יואימר •*לאידהו אל:ד,ו' אל^הו באומאה
 עלך במלכותא קדישא דאיהייגפילא בגלותא.'טור דשותא
 רלא תזוז מינן דהא שביינתאותלהא נטחן לך. מלאכי השית דאתמר
 בהון הן אראלם צעקו' חוצה' לבר מתכלין. לאי אית מאן
 דמקבל צלותין' דישךאל כמה'צפרץ םצפצפין בצלותין לגבי אמהון
 ךאינון טקנן על ארעיא דנטיין לך. יכלהו אתקריאו צפדם על שם.קן
 צפוד דאית אימא' קדישא דאתמר בה כי יסרא קן צפור ייפניך.
 ועלה אתםר גם יצפו,׳ מיציאה בית ודא ב׳ מבלאשית דאתמר בה
 בחכמה יבנה בית. ודרור קן'לה. ךא אימא עלאה יובל דאתמר בה.
 וקךאתם דהר בארץ בזמנא י ךצפור מצאה בית דאיהי בי מקדשא
 ואתבניאת 1אתתקנתמ?ר'דחר דאיתשיכינתא עלאה אשבחת 'קן
 לה לעילא ומיד אשר שתה אפרוחיה אלין שית בנין דילה שית ספירן
| » V t J T| | T » .־ י• * T - T 

 ולא כצורת די ווה איס י' שנסוך אות הה א נמשך מ! ו ד דשגיא קדישא אליהו א1 יו נאימאה פלך נמלכיט
ו יאר י ויל דצקרא אלה! שהוא מספר נן כמ,ן שס הו ה ומלוי סדין שמספרו נ פ מ פ רנ ב ע  קדישא ;
 נן שהיא נמלכי״ ילכן משניעי נשס נ ן שתא מלטמא ררמיי גשמי י דיע שס נ"! היא נמשיה יכמ ש רנ ט
 זיל בסיד פרקי ש לי הכלב ס אומרם נאי נשססיס ינכרעה נכרכה לפני ה עישמיספר המקינססנרי רשניי לסקון
 העשיס לכך א ל טיל רשו דלא מוין מ נן שרצה לשתף אמ אל רי וכיד לטינ עמו נח נור יה ימ ט והא שכינםא
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 דאינון ששת ימי המעע)ה כלהו ©יחץ לגבה בכמה חגץ וזמנץ וי״ט.
 ואפרוחים דאיגון ישראל לתתא כלת פרחין עמה בגלותא. ובזמ^א
 ד^־נון בצים. דלית לון גדפין בפסודץ רעשה לפרחא איתמר בה לא
 תקח האם על הבנים אי הבי מאי כי יסרא קן אלא בזמנא דליית לה
 לשביגתא אר«ר ל#דא המן בקביעו איהי אזלת במקרה ודא איהו בל
 הסובעימקום לתפלתו ובו׳.'כמה דניטמתין עבדין הבי עחיא ענינתא
 עמהון. נישמתא ראיהי קבועה בצלותא או באורייתא איהי אתר קבוע
 לשחיא בה שכינתא. אבל נשמתא דלית להיקביעו בצלותיא או
 באודייו^איאלא אי אזרמנת לה במקרה הבי איהי #ריא עלה במקריה.
 ודא איחוי כי יקרא קן צפור לפניך וכו׳ דודאי נשמתא איהי
 קן צפור וכן ההיא נשמתא רירינש אתקריאת קן צפור. וגופא
 קן דנישמתא. וכן נשמתין דאינון עולי^אן חלה דאתקרי?או
 בתולות אהךיה רעותיה :תכין בנופין דאינון 'קן דלהון' בארה מקדה
 בזמנא דלאויאיינון קבועין בכתייכנסיות. ובבתי מדרשות. ודא איהו
 בי יקרא *קן צפור לפניך ועוד' קן צפור לעילא איתי כרמא. וקן חלה
 לתתא מטטרו״ן!עליה אתמר ונקה לא ינשה דתמן _ק. ואיהו.קנא
 ונוקם. בזמנא דלא אשכחת קינא לשחיא. בדרך ךא דאתמר בה
 מתו במרבד כךרך בצאתם ממצחם. ועוד ידךך ךא קבורת ךחל
 דאיהיבפךשתיאורחין. ועלה אתימר מי ית^ני במדבר מלץ ארחים.
 ואינון ב׳ משיחין דמתמןרןא עבחן כד אתאן למפרק לישראל בבל
ע דודאי נשממא אה ו ז  זח להא נער! צך שנ,חא מלנוע דאצליח יחילרנ״פשהש ח״לימ רמלניח נ
 ק! צפור וניפא ר״ ונשמחא נ״נ נשמי נננ אור שטני ושייא עצה א ה׳ נקראמ קן י־ניף צנבי משמה שה א
 נקרנז נ נ נקרא ק, זנזה יינן נס ו מאמר רהנא אצ חסחנל נקנקן אייא נמה שיש נו קן קן היא הניף
 והנשמה א1א נמה ש ש יי יוא אור השכ ״ר דשרי עצ נשחמא ימ ש ינן נשמחץ ואינץ טילמי, ויצה מנין
י י קאי על נשמיח שרשל מו חיקונס ונאים  מיפ ^ וא »! קן ו להזן נאייח מקרה. ס רש ננ וידי נה ר ימקב נ
 לעוס ז נסוו הפינוי לרהעני בננ אום נעיר״ז שרם משרשם נוי לזטחס ונמזנ בשער הנלנול ס ואלי הנאים
 נסוך רעיטר קראים אוימ ס דא ן מונרח ס להשאר נע בור אצל המחענר ס ני ואם חסא ולא נח לסם ני
 מפסלק פ ממני חנן! ילז א נניפ! וא ני! קן י להק ר״ל משרשם ונאץ דרך מקרה נמו אורח ש וכל לצאח מניח
 נעהינ נרצונו ענ ו נו״ו ועליה אחמר ינקר לא נקה פ ריש וריש תינמ ינקה הני יהקן היא מטיט שהים
 קן לא נקה יאמצ& מטטרי ן עולה ויך ורש ני יקרא קן צפור לפניך נדרך ועלה אחמר מ יחנני נמונר
 מלין אז־ח ט יא נה נ משיח. נ נ ע״פ ניש רז״ל נשפי מאמרי ישנ״י פרשט הצזה ומשיח נ! דיו ומשימ
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 עץ דא איהו עץ החיים ראתמר ביה עץ חיים היא למחזיקים בה.
 זעלה* אתמר בי האדם עץ ה&ךה. ועוד בבל עץ ךא צדיק דאתמר
 ביה עץ פרי עשה פרי למינו. ודא יום השבת דתמן זוונא דשבינתא
 עם קודשא בריך הוא ותק אית לה נייחא. ועלה אתמר ורדה בעץ
 שתול על פלגי מים אשר פריו יתןיבעתו ךא עתו דצדיק דאיהי ליל
 שבת. דצדיק מיניה פרחץ נשמתין״חדתין בישראל עךב שבת דאתקריאו
 פנים חדשות אפרוחים אלין ת׳יח דבגיגהון שתאישבינתא על ישראל
 או בצים אלין אינון תינוקות של בית רבן דבנינהון שתא שבינתא על
 ישראל ואלין אינון מארי מקרא. ובזמנא דאינון עסקין* באותיתא "או
 במצוה דאינון קודשא בחך הוא ושכינתיה. ונרמי לתברא לוןי^חדא
 לרודן מתמן נשמתין ואתקריאו בנים דקב״ה בנין דמאתימקרא ומארי
 משנה אינוףמנדפין תלה. ובנין ךא והאם רובצת על האפרוחים או על
 הבצים. איהי רביעא עלייהו בארבע גדפין תלה דאתמר בהון וארבע
 כנפים. יזנקין אנפי זוטרי ואינון ארבע אנפץ ליל חד וחד. ובהון אימא
 רביעא עלייהו. וזמנין"איהי עלייהו וזמנין אסתלקת מניית. איל^גין
 דאינין מן מעוי בנץ דרחימו דהמו מיעהאעלייהו דאינו״ן מארי קבלה.
 אתמד בחץ לא תהה האם על הבנים. *דאימא לא זזה מנייהי לעלם.
 תדאי קודשא בדיך הוא איהו אורייתא ושכינתא היא מצוה זבאהימאן
 דמתעסק בדק למחדא לון. וכן זבור ושמור 'אינון קודשיא בדיך הוא
 ישכינתיה. זכאה איהו מאן דמ!חד מן ביום השבת דאיהו יסוד .
c ויווע מ E 0 הס גיסיו אלא ומשיח בן ויו היא נ פיו לאה יחש ח נ! יפן] היא נ סזו רחל ,t tpv בן 
 מא א ו ל נשס ויר ק וה סיד מנינה נשס אירח ע ש ילנן קרי לשנ מש חין בשפ אירח ס יוריש לפיר פל
 רחל נ נ שר פ עשיה ששפ מאיר אל אוני נ י ל י ישס פיר פ ר ריני, מספ״ ער יורי לפיר לי פר ודא ייס
 שנח רחמן ויינא ושנינחא פה קנ ר פיריש לחפארח קרי ליה קנ ה ירמי! נאיח ש ושנח שהיא נ' קיץ יהיא
נ ן וא ני! מן מער דאחמ־ נהין  מכריע נ ן מפו ונין ננייה (,שאר נס ר א שנ נחא דאקריאח נח אבל נ
 המי מעי לי נ נ איש ישראל שינא לעיה י ליקמ ממלה מן נחינח עיניר יאחר שינוצ ייעשה מליח ליקח מנחינת
 ינ קה יאמר ש גול עיו ו ופ ן) מורה ומלימ ימע p יימר ליקמ ממימ ן דגולימ הנקרא ם נשפ מימין נפמפ יר מ
 מהיי הוא עינור ינקה מוחן וצנן על מאר קנלה שהס נווליפ ניומר אמר דאינון מעו שנשלמו נע ניר יניקה
 סומץ דאממ־ לננייהו המו מעי לו ועוד נ ל קראס ממי אומיומ מה דו נ הקנלה היא פור מר ושמא
 קוישא דודאי קנ ר א הו אור סא ושנינמא איהי מלוה פירוש לפפארמ ק״י ל ה קב ר נמ ש למ ל ופפק
 העורר סמק[ נפפארמ שה פ צ רה ונמצומ •ממקן נמלנימ שהיפ עשיר וגנן נמינ ויפקנ א ש ספ ושנ אוהליס
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 יברחימו והחילו די״ה דאינון אבא ואימא זכור ושמור אינון לקבל תפלץ
 דךי#א י׳ ותפלין דיךא ה׳ רבד ונוקבא.* וזבאה איהו מאן"דמ:חר לון
 בקריאת שמע בדחילו ודהימו דבזמנא דישראל משתדלין באורייתא
 דבבתב ובאורייתא דבעל פה ברתמו ודחילו אתמר בהון לא תסח
 האם יעל הבנים ובזמנא דלא משתדלין בהון ברתמו ודחילו אתמר בהון
 שלח תשלח את האם. בזמנא דישראל נטרין שבתא בזכור ושמור
 בךחילו ורתמו אתטי־ בהון לא תקר. האם על הבניים ואם לאו כתיב
 בהון שיח תשלח ונוי. תרץ תרובין. וביזמנא דישךאל מדודין לקב״ה
 בתפלין דיר ובתפלין דראש בדתלו ורתמו אתמיר בהון לא תסחהאם
 על הבנים ואם לאו שלח תשלה. ובזמנא דמקיימין מצות ברית מילה
 ואעברן מנייהו ערלה ועבדץ פריעה בדחילו ורחימו אתמר בהון לא
 תםח האם על דגנים. ואם לאו שלח תשלח את האם. בזמנא רמתיחדין
 בזווניהון בקרוישין וז ברכאן דאינו; יחוך־א דלהון בקדושה ובברכתא
 אתמר בהון לא תסח האם על הבנים.* ואם לאו שלח תשלח וכ..
 ואינון ישראל בנלותא ברשותא אחךא דבר לא מודיחתן בזווניית
 בקדושין ושבעה ברכאן דאינון יחוךא דלהון בקדושה וברבה באתר
 דקדושה• שרייא עליית טסאבא. ובאתר דבךבהשתיא עליית לטותא
 ובאתר דיחוךא שריא עליית פרורא, ודא גרים |לור«א לשבינתא
 דאתתרבת *מאתרהיא ומסןהא דאית ירושלם הה״יד ובפשעיבם
 שלחה אמכם תרץ"שלוחץ שלח תשלח חד מבית ראשון וחד מבית
 שני." ואי תימא רקודשא בדיך הוא לא אתתרך עמיה בנץ ךא אמר
 קרא כצפור* נודדת מין קנה בן איש *נודד ממקומו." בנין לנטראילה
 בנלותא מרשו נוי־ראה. הה״ד אני ה׳ הוא שמי וכבות לאחר לא אתן
 ונו. לאחר ךא אל אחר ךא סמא״ל. לפסילים אלין ממנן רעל שבעין אומץ.
 תם ר ת ת1רס מצות גס רית תפארת מלכות שמחקן שם בסיומו יושב אסלים ודש שמור מס 1ראה ישר ומ ש
 שבח יסור היא כמ ש נשפר הכונימ דנחיגת השבעיוח רשבת הס ב סור שתא חי רעולמיס ולכן ממלאכים
ח חריןחרוכץ גב סורהשבכחב ל ט ח ח ל  אומרים שיר וה בשנח עש אנל נסור הימים השבח הוא במלכוח ש
 ושנפיפ שלא פסקו בהם גס כגגו וכור ישמור שעברו עלירס בקידושין ושבע נרכאן ואיגון יחווא זילהק
 ג ב סור יבק הוא ריח יחוו ברכה קדושה והוא ריח יענגו ביום קראיגו ואי חימא קב ה לא אחחרך עמת

 וננינד
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 ובגיןה קוךשא ברך הוא איהו מלך אסור ברהטים. איחו אסור עמהון
 בתפלין דריישא דאינוןפאר דרישאדתפלין דרישא אינון באתר דרושי
 דמוחא. ודא איהו אסור ברהטים. ואיהו חבוש עמהון בתפלין ד:ד
 בקעו־ של r־. ודא הוא דכתיב פארך חבוש עליך. ובגין דאיהו חבוש
 עטהון בגלותא 'אתמר ביה אין חבוש מתיר* עצמו מבית האסורין.
 ושביגתא איהי בית האסורין דיליה בגין רחיטו דילה איהו אסור בה.
 ורזא דמיה צרור הטור דודי לי"בין שדי;לין ובג״ד טאן דבעא לאשגא
 למלכא לית ליה דשו לאשגא ליה אלאיבשביגתא.* הה׳׳ד' אל יתהלל
 וכו בי אם בזאת וגו. ואהרן כד עאל לקדש קדשין ביזמא דכפורי בה
 הוה עאל דבתיב בזאת ,יבא אהרן אל השד־ש דאיהי עת
 לעשות לה׳. ומשה בגיגה אתכךם בעלמא הה״ד וזאת הברכה
 אשר וגו׳ ובה עביר יעשר מבתשין *לפרעה הה״ד ואולם
 בעבור זאת היעמדתיזד ויעקב בגין דחוה ,ידע דבל רעותא דמלכא
 בה מגי לבנוי עלה דלא :עלון קדם* מלכא אלא * בה. וכל
 שאלתין דלהון בצלותין וביעותין למלכא. דיהוןי^ה הה״ד וזאת אשר
 דבר להם אביהם וגוי. *ודוד בגין דהוהיידע רכל רעותא וחילא ותוקפא
 דמלכא בה. אמר אם' תחגה וגוי* בזאת אני בוטח. דאתםד עלה
 ומלכותו בכל משלה. ומאן דלא שת לביה גם לזאת עליה אתמר
 וכסיל לא:בין את זיאת. י ובגין ךא ?ד ישראל בעאן בעותין למלכא
̂ הלך דודך. דאתמרביהברח דודי אנה פגה דודך  אמרין להיאנח
 ונבקעעו עמך בבמה בסשות דצלותיןובעותין. דבנינך איהו נחית עלן.
 נ״נ כאן גמי מנגר אס הספארמ נשם קנ ה יופ ואין מונר כפשוטו ואסמרך ח י אלא מממס מירמיה ש שפ ע
 למילינ ה בשיו הנסיג הנה ה' ריננ פל מג קל ונא מצר ס קאמר אמסרך וכל שאלשין לילמן נצלומין
ת ל ה רשי  ינפיסין נ נ צלימין רס נרכיס י״ח ופמיוס בשמ״ע ינעיסין סס סחניניה ואמר העמיוה לי
 לאשנא ליה אלא בשכינסא ההיו אל ייוהלל רמשרלל ט אס נזאמ נינ נקראמ !אס נ ר א נקראמ נמ שנע ינס
ד מין והימ.וכל רעיסא ימילא יפיקפא ח  היא היו נ נ אימיימ מן אלף יעו שיי ילנן נקראס זאמ יי א מ ו
ומלנא נה נ נ נקיש סלס מילי רעיסא יח לא ותוקפא נננו נ מפילימ שמר מ ימנחה יערניס ני ריא השער  ׳

 שנננשיש בה הספילוש גשוד ארג שפסי מפסה ולכן שה אמי במלואו סרע״א שהיא ר ל שער יעיו נ״ל נש״ו
 נקיט מלס מילי הנז כננו ני״פ שהמ מי לימ המלכימ ואציליה אי ינן נננד נה י וייא ני היא פומוע
 אמירי נשיי ר! א ילמי לרנר מרס על הלימית מרימ ר מ יילא רעיסא סיקפא ימה ייק נפ״ל ייסעו משמת
ו נה י ו1"א מ  ויחנו גמרמ מממ רמו למלנומ מורנה החסונה וימו נמלח -ר״מ סיקפא רעימא מילא שהה נ
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 ךלא זז מןנא. אלא בגין דלא נהננא יקרא £־־ דבגינך הוה אסיר עבןא
 בל עדת יומין הה״ד יהיה סגור 4ששת ימי המעשהייביום ה#בת יפתח
 וביום החרש יפתח ךהבי איהי שכינתא סתימא עמיה. ביומא דחולא.
 כשושנה דאיהי אטימא וביומא דשכתא "וביומא דחדשא וביומין
 טבץ אתפתחת לקבלא ריחין ובוסםין ולירתא נפשין וענונין לבניית.
 רי לון לבני_נ$א. דקב״ה אסיר עמהון בגלותא. ושכינתא אסירת עמוק.
 יאתמר בה אין חבוש מתיר את עצמו מבית ל׳אסורים. ופורקנא דילה.
 ראיה׳ תשובה אימא עלאה:איהי תליא בידיתן. דחמשץ הרעין דחית
 עמה. לקבל חמשין זמנין. דאדבר יציאת מצרים באורייתא. דא הוא
 גיפן מהוכ״ה באלין חמשין אתוון דמיחרין ליה בכל יומא פעמים שמע
 ישראל דאית בהוןכ״הוכה אתוון. ררא כי אין איש. דאתער לה
 בגלית ואיהי משגיח מן החלונות דאתמר בהון חלו נא פני אל
 ויחננו. לההיא דאתמר בה. אל נא רפא גא לה דאסוותא בידיה. דאיהי
 T פשוטהלקבל שבים. ררא בי אין איש\ואיה) בעד החלון נשקפה
 ותלבב בתרועה דאיהי יבבא דאתמר בה ויפתח נח את חלון התבה
 אשר עשה ודא יום דכפוריםידתיבת נח היא אימא עלאה. חלון
 דילה תו? עמודא דאמצעיתא רביד, אור. ותודה אור. ואיזהו אור
 הגנוז ויפן בה ובה מציץ ימן החרכים אלו עשרת ימי תשובה. ררא
 כי אין איש. ועוד משגיח מן החלונות. אלין חלונות דבי *בנייטתא
 דאבא ובנוי אינון. בבית (הכנסת< אסירן ואית בכל יומא אשנחוודה
 יסננו מתר״מ י*מ הנו וימנו נממקה לשין מימוק רמז למניית ששם מתיק מנורית נמסדיס דמינך יוא אם ר
 פמנא כל ש ש ומין הה ו יר ה סנור ששה ימי המפשה נ נ ע״פ מיש רנ נו יל נשפר רפסוק ס פ נהר וו ל
 ולהן נ מי המול יורויס העילמימ ומתייבשים למפה ממורגסש נוי לרדמ ילסי פ לנריר הז מננ ס וי ש היית
ו לנרר כל ןר אמנם א ן נמ אלא רק ני א לכדי ילנן  ז מ יאצילוש 1ר!*ס ימתלנשיש נשנעת ר מיס של מפשי נ
 הס ששמ מי התיל ני ו״ק וו א הס המנרריש נל ימ השניע אן נייש סשנ ע שהיא יש השנת נננו רמלטמ
 או אין נמ נמלטת לנרד ני מי שהוא מליין איני ממפמו לירד למפה ממקימי משא נ נמלנימ ילק אורנה ע״י
 נמ מה שנמקן נימ השנוע היא עולה ניוש השנה שחא נננוה יה א מממניס עש ו א ואו מיציאין נשמימ
 חושיס עכל עש י«!ר מינניס הונריש נאן הישנ דאתמר נהק תלו נא פני אל ויחננו נ נ פני לשין
 פנימיוס דקאי על סמילי יהנה מלי• אושיומ אל הוא קמ״ד נמנין עולש הנא היא הנינה שנקראמ עולם הנא
 ולויא לההוא ואממר נה אל נא רפא גא לה והי נו אל נא גי נפא עפ הכולל והיא הנינה שנקראמ נפא
 סננוו היא מסן לה רפואה -אשוומא ניימ נמליץ מן המרניס אלו עשרת מי משונה ניב דריש מרנינ
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 עלייהו דתי לון מזונא. ויפן כה ובה אם אית מאן דיתער בתיעו^א
 לתברא בית אסותןיתלדק הה׳׳ד לאבד לאפותם צאו ולאשר בחשך
 הגלו"ויפן כה ובה ו!רא כי אץ איש. אלא איש לדרכו פנו בעסקץ דלוק
 באורחץ דלוק איש לבצעו מקצהו ביבצעא דהאי עלימא לירתא האי
 עלמא. ולאו אינון מסטךא דאלץ דאתמריבהון* אנשי חיל ידאי אלקים
 אנשי אמת שונאי בצע. אלא. כלהו צווחין בצלותץ ביומא דכפות
 ככלבים״הב לנא מז1;א וסליחה ויפרה וחי״י. כתבנו לחיים.* ואינון עזי
 נפש ככלבים דאינון אומץ דעלמא דיצווחין לנביה ולית לון בשת אנפץ
 דלא אית מאן דקרא ליה בתיובתא דיהזור שבינ^א לקבד; דאית
 מרחקא מיניה. למהדר לנביה ואדמי,ץ לכלבים דאתמר בדק!יתערבו
 בגוים נילמדו מעשיהם.' ואינץ ערבךב דבל חסד רעבתן לנךמייהו
p . ועור איטן שאלין מזוגא"וכסרא ועוגה דאית ע1גת׳זווג;ית ב  ע
 דאתמר ־בה שארה כסותה רעונתה לא יגרע ולא אית מאן דשאיל
 מזונא דאית תורה שארה דשבינתא ואיהי אימא1 עלאה דאתמר בה
 ואל תטש תורת אמך. בסותה *ךא כסוץא דציצית* ועטיפו תלד..
 ותפלץ דיר דאתטר בה. תפלה לעני בי.יעטןן. ועונתה ךא קתאת שמע
 בעונתה.* ראם שלש אלה. לא .יעשה לה לשכינתא. וןצאה חנם
 אץ כסף לית ליה כסופא מן שבינתא״חציף איהו. ועוד אין כסף לא
 יהא ליה כסופא לעלמא דאתי והן כל אילה יפעל אל פעמים שלש עם
 נבר. ובנץ ךא כי היא' כסותה לבדה ךא נלנולא קדמאה. היא" שמלתו
 אומיוס היו5א כ^נמנטא סס נ מ ר ס דמייס הס ר ס ש«מ לתברא ב ס יאסורין ד למון ג״ב היא מיס ססימה
ב ולמ ן של ווו רע מ נמ ש לפקוד על דלסופ •וס  של למרבה סמשרר אשר לעמ ו משבר באלכסון ומה ה
 יום וז״ש לאסורים מלק רמ נס לשס ס וקר בה לאסור מיס סמומה בעסקין ו למון גאורהין ו להון גב
 סאומ וממומ רממון אורחין ממומ ומאוס המשנל ורן נני• נעלמר ואמר ו לרק כלומר לא היסה טנס0
ו בבצעא ורא עלמא נ ב קר  נהם לש ש לק ס מ ש בכל ורכ ן ומרו אלא טנסס להנאמ עצמם נלנ

 למנאוס עוהיו נשם נצע כי עוה״נ ,נרא ניויו ועוריו ננרא נה א שהוא הצ ו ו ונוה פרשסי נשיו בברכת
 אבות אל סהיו כענדיס ממשמשי! אס הרנ ע״מ לקנל פיס ר ל לקנל שכרן נפולס הוה שהוא פרס ולכן
 קר למנאס עוה f נשם בצע שתא ממ כס דו ו ולק נצו ק כמ נ אנשי אמס שונאי נצמ ששונא ס מאוס עוה ו
 שריא נצע לשק נציפה של המוליא לא רא ל ה כסופא למלמא ואפי פירוש אץ לו םאוה שאין לנו ממאוה
 צעוהינ ששם עידון הנשמוס ועוו י ל כסופא לשון נושה דווע שהצויקיס נמוהינ א ן מורנוסס שוה אלא
 נל אמו גנוה ממופסו של מנירו יכמ ש בגמרא מל ק שם מוכרמ שיהיה לנל או א נושה מהנ רו הגדול שמנו
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 לעורו. ךא נלנולא תנ;ינא. במה ישכב. ךא נלנילא תליתאה ואלין
 אינון. תלת לבושין דתלת בסדין דתלית גוונין דע/נא. דאינון לבישין
 לבת עין דאירו נשמתא. ובאילין תלת איתמר שלש פעמים בשנה
 ת־אה כל- זבירך ולקבל תלת זמנין אינון תלת ניונין דשריגא דאתמר
 כהון ודא מלאדיייי׳ אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא הא גו,ן יהד
 בלבת"אש מתוך הסנה הא נוון תניזינא. וירא והנה הסנה* בועד באש
 הא תלתא. ואינון לקבל שלשהנוונין ו־עינא בלבת אש ךא בת עין. בההוא
 זימנא תיתן נתתן*'תלד* גוונין דעינאדאינון לקבל תלת ניונין הקשת.
 מיד וראיתיה לזכור ברית עולם.' ובההיא ־זמנא בי עין בעין יראו
 בשוב ה׳ ציון. אור דעינא הוא עמוךא דאמצעיתא. בת עין ביתא
 דדה. בההוא זמנא תתפני עננא מן בתיעינא דאתמר בה מכתה
 נןענן לך ונוי ראיית תבלול דעיינא ךא רומי ךבתא. שכינתא עלאה
 עתידה למימר לקוו־שא כריך הוא.' למה תעמוד בחוץ ואנכי פניתי
 הכית אנכי דיציאת מיצרים ואף על נבידאין חבוש מתיר עצמו מבית
 האםוריים. דאיתשכינתא דאית אסירה בנלותא. שבינתא עלאה יפרוק
 לה הה״ד אם יגאלך טיוב יג:אל ואם "לא יחפוץ לגאלך' וגאלתיך אנכי
 חי יי׳ שכבי עד הבקר ראית ימינא פשוטה לקבל שבים. דלית מלתא
 ךא תל:א. אלא בתייבתא ימין עלאה דשבינתא. בההיא ומנא
 שבינתא עלאד. כנשר :עיר קנו דאית ירושלם'ק׳׳ן ר. על גוזליו
 ירחף"יפרוש* כנפיו' דוההו יש את על אברתו הה׳׳דזואשא אתכם יעל
 כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. דבזמנא דשכינתא איתבנלותא דאתמר
 בה" ולא טצאה היונה'^ונוה ונר. אלא כשבית ויוטין טבין. ובהתא
 זמנא אתייחדת עם בעלה. ובטח נ^שות יתריןזקא נחתץ עטה לתירא
 בישראל. הה׳ד ושמרו* בני ישראל את השבית ל־דרתם. זבאהאיית

 מל אשר לא יגיע למזדגתו אך זי האוס אין לו מקוס וממרבמחיצת הצויקיס נוי שהה לו בושה מהנחל ס
 ממנו אלא בוו מושבו זעוו נ״ל כ׳ לעלעא ואת ייהי צויק ארבע מאות עלמין ואלו ת' עלמין נקרא ס
 נווה ק יאורא נשם עלמי! ונפיפ! מלשין ננספה וגם נלתה שהנל נכפפין זמתאויס אליהם ולז א לא
 הא ליה כםופא לעלמא ואמי נלימר אין לו חלק העלמין וכפופ ן הגו דירה גאה נליביה ונוי נ״נ דירה
 כליה אשה ר ת דכ א נזה יינן תשב אנוש עד דכא ותאמר שינו נני אופ תשנ נהפוך אתוון שנת יגיע אנוש

 פאן



 >« י־ט תקוגא שודתאה מא
 מאן חטתסן לה דירה נאה במניה. וכלים גאים באברים ׳דילה. ואשה
 נאה דאיהי נשמתד־.. דינינה יטריא שבינתא עלאהדאיהי נשמת כל
 חי עליה. וקודשא בדיך הוא איהו שבת בהד. ויינפש בחד בשכינתא
 עלאה איהו שבת עליית. ובשבינתא' תתאר, איהו' וינפש עלייהו והיי
 דון נפשאן •תיק דאינון בתולות אחריה *דעותיה דיקא אודין עמה.
 וכמה מלאכים* ממנן ומשמשין דלהון קא אתלן עמהון דאינוןיע׳ דתל:ין
 מן'זכור ושמור. ודא איד-ו ויכל״ו. כליל שבעין ותרץ ואתקריאו אלין
 נפשות אושפיזין' בנין דלא שר;ץ בישראל אלא ביום השבת ובד
 נפיק שבת כלת חזרין לאתרייהו ונשמתין דאינון מסטךא דשבינתא
 עלאהא*תקריאואפר1חין.ונפשץ מסטרא דשכ/תא תר״אהאקרוןבצייס
 ודא איהו רזא דהפורש סכת שלום עלינו אימא עלאד, ךאיהי סכת
 שלום דמםבך עליית ושלום *עמה'דאתמר ביה הנני נותן לו את
 בריתי שלום ואית סוכה\ד'תתא כ״ו ה״ס דאית יאכחנס״י סוכת שלום
 בו״ס ת׳ דאיהו תפארת. **בההוא זמנא יחון בני• ברשותא דקודשא
 כריך תא וכןלא נפ ק רימא לא תסה האם על הבנים. מיד דנפיס זכור
 ושמור דשבת וייתי ליליא דיומא קמיא דשבתא. קלאי-תניעא נפיק.
 שלה תשלח. ותו כי יסרא קן צפור לפיניף. ךא סוכה דאיהי אימא עלאה.
 בבל עץ הה״ד ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר אפרוחים
 אלין שבעת ימי הסבות או ביצים רבתן עבדץ ז׳ הספ1ת.'זרזא רמלה
 נקבה תסובב נבר. פרי עץ הדר אימא תתאה. עץ איהו'ליול״ב. ל״ו
 ל״ב נתיבות. דאיהו אתרונ. וצריך ל^ענעא'ביה. לשית סטרין' ארבע
 רוחץ ועילא ות^א לאתערא עליה וי. ותלת נ״ענועין לבל סטךא. סלקץ
 עו וכ א ר״ח הנז ש היה לו וירה נאס בל ב ה וכלים נא ס באברי, י צ ס ואשח נאה יא י נשמח ס יבזה
ק חחחס שבוה ר  יובן מרום וקדוש אשכון ואח וכ א ושפל רוח נם יל אבר ס נשמה לב ר ח אילן אס חניח ח
 יהיה האדם דומה לאיל! כדכחיב כ׳ האדם ען השדה ודא א הו י כלו כל ל שבע ן זחרין נ ב חיך זכור ושמור
 ש מספר ע ב ומ ש ואחקריאו אל ן נפשוח אושפז ן וכוי בזה מובן מאמר רז ל נמלד הכנסה אורח ס ׳והר
 מיקבלח פנ שכינה אפרוחים אל ן שבעח 'מ׳ הסוכוח נ ב אפרוח ס דם אוח וח איר חפ ס שנשבעה ימי
 סוכוח ש אוריח שהם סיככיס ומחפ ס פל שראל היושבים בל לא דמה מנוחא נס אפרוחים הוא אוח יח רוח
 אפיס כ בהם נמשך אור מוח ן רנדלוח שדים הפנים גס אפרוח ס ע ה רלון שהם מ רלון שכולם חפויס נם
 אפרוחים חלק רח בה לשחיס וקרי בה אפרוח מ הל נס שנקראה מ וה מ ם ריס כל אחו וח בפ ע לכך
 חלוקים בקרבנוח או ביליס רבהון פנדין 1׳ רקפוח נ־ב ההקפוח הם כמו נלנל החוור וק רבציס רסמנולנלים
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 תקעא שתיתאה (בג «״»
 ח׳׳י. וצריך אך3ע זמנין ח׳׳י. חד בנטילת לולב ותרץ באנא יי׳ תרין
 אחךנין בתרו ליי׳ תחלה וסוף, ובאלץ נענועץ איבון משפילין טעילא
 לתתא לשבעץ ותרץ אוטץולבתר דנצחי לץ אמריאנ׳׳י והו הושיעה
 נא תרץ זמנין דא־נון. וא״ו מן וק״ו. אני ו״ק״ו p !יםע דבא רט ובההוא
 זטנא לאת_סח האם עד הבנים. ביצים אינון טסטרא דאופנים אפרוחים
 טםטרא ו/ער 'מטטרו״ן. בנים טסטרא דכרםיא דאיהי סולת' שלום
 דאיהי קנא דשבינתא. דאיטא עלאה טקננא בברם:א בתדת םפיךן
 עלאץ.עמודא דאמצעיתא. בדיל שית םפיךן. מקננןיבמטטרון. איטא
 תתאה. מקננא באופן דאתמר ביה והנה אופן אחד בארץ.
 ועוד שכינתא מסטרא דכרם:א אתקריאת נשר ומסטךאידנער
 יונה. ומסטךא דאופן צפור 'ושכינתא דמות אדם דהנה ועוד
 שלח תשלח ת׳׳ח מדאבא אית דממנא על עופיין דאינון נפשין
 ד־ארגקריאו צפרין וםנךלפוין שמיה ובזמנא דישך*1 מכךמי האי פהוךא
 ואזלת אימא מתוזרכא ובנין צווהץ. איהו"אודיףזבו על עופיןדיליה. ויימא
 לקודשא ברך הואיוהא כתיב בך ורחמיו על כל מעשיו. אמאי גזירת
 עד האי עופא דאתתרכת מקינה ובן* טטטריו״ן אולייף זכו על עופין
 תליה דאינוין רוחץ. דפרחין בבני'נשא דטכרםיא איבון נשטתין ומהאי
 חיה רוחץ. ומאופן נפשין. ואינון בבריאה יצירה עשיה,בשבת ויומץ
 טבץ. נחתין עדייהו נשמתין ורוחין ונפשץ באךח אצילות דאינון תהא
 דקודשא מעשר םפיךן וכל טטנא אוליף זפו על עופץ דיליה דאעון
 נשמתין דפרהין בבני נשא, ובזמנא דישךאל, מקיימין האי פסוךא בל
 ממנא אודיף זכו על ע־ופין תליה. וקודשא בריך הוא מה עביר כנייש
 לכדי חללין תליה ויימא וכי >נ״א הא) כד ממנא דעופי דלתתא אודיף
 ניזגינחס וגס נחונה התליון מקן! החלמון לנו רומויס להקפות משפילין מעילא לתתא לשבעין וחיי!
 אימ! אע״ג והס יק שנעיס אומומ 1נמ ש חיל ננל מקוס נקיע כאן עוד מר ן צרמו! על גו ג ומגוג יארמ לוס
ץ זמגין 1  הרשע עמסס ואלו איגס נכלל ע אומומ ועו ין לא באו ומעמה משפיל ס אוסס נמציח הלולב ת
ו ש שנ וו"ן וכופל! אוחו רר׳ ד ווי ן רמו לסוד הנענוע לשיס סטרי! י  וא «ן ואיו מן ור ו פירוש שנשס ו
 ארבעה פעסיס ועוד שכ נחא מספרא וכרסיא אחקר אח נשר וכוי פירוש כרס א עולס הבריאה שנקראה
 עולס הכסא ומסנורא ונער יו הלירה וססמיא ואופן יו העפה וכן אסר להוא אחי וו״ל ואיכון בבריאה
נ 1 הנו׳ וקרי לרו כורסיא נע־ אופן היא אנין למפרע רמי לונר הנה ס׳ כלב על ג ׳  יצרה עשיה והנס ו

 וכו



 >« ע״» תקונא שתיתאה מב
 זמ על עופין דיליה דממנא עליית ולית במ מאן דא1ליף זמ על בני דאינון
 ישראל בני במרי ישךאל ועל שבינתא דאיהי בנלותא דקנא דידה
 דאייהי ירושלים חרבה. ובנוי בנלותא תחות _יד אדונים קשין אומץ
 דעלמא ולית £אןיד'בעי עלייה?'רחמי רליף זבו עלייה? ביההוא זמנא
 צוו'ח'ק?דשא בדיך ה?'א ואמר למעני יימעני אעשה ואעש למען שמי
 וברא יתעד רחמי על שבינתיה ועל בנוי דבגלותא. קם רבי אלעזד
 ואמר והא קךם תלו ישראל ושבינתא במאי ה??'מקיי'מין שלוח דהן.
 אמר ליה ר שמעון ברי. בנין לאתעךא ריחמץ על אינון נפשץ ורוחץ
 זיגשמתץ. דהוו אזלין. בגלותא בגלגולא מתתרמן מנופיהון דאתחרבו
 ךעלייהואתמר דקודשא ברייך הוא הוה בונה עלמין ומחריבן דאשתארו
 חרבין נופיהון מנייה?.* ומניעו דב״באן לעילאי גרים ונהר':חרב דבש
 והבי אוקמוה? אתחרב בית ראשון'. והארץ' היחה תהו ובה?,*אתחרב
 ביית שני וחשך על פני תהום. ובנין'אלין גישמתין דאתבריאו קדם
 דאתברי עלמא ולית לון ניפץ. בני; לאתערא רחמי עלייה? הוו מקיימי
 האי פס?ך'א. א״ל אבא. אם כן תלמיד רובם דא־הו מסטךא דמחשבה
 ךאתמר ביה ישךאליעלה במחשבה ליבראות האי אורייתא איהיי בן
 לתלמיד רובם אם כן אתתא 1)דידה אמאי צריכה יבום דהא לא שוו
 אפו־שותאימארי מתניתין'לתלמידי חכמים משאר בני נשיא. א״ל ברי
 ודאי צריכה ייבום לאלץ נשמתין דאזלין ערטילאץ משיית יומי בראשית
 "א״ל והא יכתיב לא יחליפנו ולא;מיר אתו וניר ובי האי אתתא דאיהי
 קוךשיקךשין תהא"קינא למאןידלאו איהו ממינה דהא כתיב תוצא
 הארץ נפש חיה למינה ולית לה הרבבה אלא ממינה. א״ל בני גלגולין

 מימת אנך ינ וי אנך יסנן נובר ס נמצא שט חא אסקריאמ נשר יוני צשיר ילמפרע ר״ח 5 , וו״ס מוג־ 15
 שקנרר ני מר ס שריא סיו המלכיפ לםענ״ ליוענ אעשה נ נ כפל ר1שין מו למל! רמל ימו למל! לאה
 ששנ הס ה ס מלכיה שהיא ספ רר עש רפ ילו״א למען יו למע! יו אעשה א נמ למען יו והו ה שמי) קו שא
 ילמען ייו ואונ שמא קדישא שרם מו וריש שס הש לינ יפו נםיף שס רש לינ אתדדב נ n ראשי! יהא־!
 הימה מירי ינימ , נ ע פ מ ש רי ל אר! כ ני לנריו ק שנאמר יממ ק האר! לכן ורש יהאר, על נ־מ ק בית
 שנ ימשך על פני פריס נ נ ארי ל נ מ ראשי! קראי א א הר ינ ר. ש( ק־אי צמק אפ ה שרה ינ n של ש

 קראי יעקנ אע ה ניח יקווס איח יח חהיס יש אוח יח לשדה יוה נרמו נפסיק יחשך על פ, חתם דה•,י חשך
 מרנן פנ לשין קידם כמו לפנ ס ראין יסדמ כלימר חשך שריא חרנ! נעשה 1שדה שהיא נ ח ve ש,רמו קיום
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 תקונא שתיתאה נט«»
 איגון ךזא דהרכבה כגון מאן המרכיב אילנא ךלאו איהו מעיה. באימא
 אחראי.* בגון מאן דמרכיבין א־לנין ךא ברא יאבל עקךא״דאם המר
 ימירנו צריך דיהא קורע במודע דאיילגא אית טסיטךא דמסאבו דאיהו
 רע. ובניניה אתמר לא ;טיר אתו טוב״ברע או ךע'בט1ב.'דהאי איהו
 ךזא דצדיק ורע לו רשע וטוב לו. אבל אם המר ימיךגו ויודה הוא
 ותמורתו יהיה קודש וברא מרכיבין קודש במורש ומקבלין דייןיטן דין.
 ווץא דמלד\ מקבילות הללאת. וטין במינו האי איהו צדיק וטוב לו.
 וכיד ההיא נשמתא דאיהי יקודש לא אשכחת מינה. אתמר בה ולא
 מצאה היונה מנוח לכף רנלה. והבי רזא דק; צפור דאתמר ביה שלח
 תשלח את האם ואזלא מנדךא מן קנה והן בל אלה יפעל" אל פעמים
 שלש עם נבר לקבל תלת שלוחים דיונה. וכד אשבחת אתר לשדיא
 תמן אתמר בה'ולא;ספה שוב rk עוד, למיתי זמנא אחרא בהרכבה
 ובגין ךא. שלוה הסן,'בבל עופיןיקדישין איהו. ולא במסאבין דאינון
 נשמתין דאזלין מתתרכין לאתערא רחמי עלייהו. ומה'בתיב בהו.
 גם צפור מצאה בית ךא גלגולא קדמאה דודא נפש. ודרור קן לה דא
 נלגולא תינךגא דרוחא. אשר שתה״אפריוחיה ךא גלגולא תליתאה
 דגשמתא. ובגין ךאישלח תשלח1 לקבל נפש ורוח. את האם לרבות
 גשמתא דאתמריבה ובפשעיכם שאחד. אמכם. את האם. את אתא
 לרבות גלגולא תילירגאה. ובגין ךאימאן דמקבלין אושפיזין דאיגון
 נשמתין יתרין דאינוןימי־כבין עלייהויבערב שבת. באנפין צהובין
 בחרוה בענונא בהאי עלמא. בד נשמתא ורוחא ונפשא נפיק מן נופיה
 מהאי עלמאיהביימקבילין לון בעלמא דאתי. ואתמר בהון נם צפור
 מצאה בית וביי ז^אה איהו מאן דמקבלאורהין ברעו" שלים באלו מקבל
 אנפי שכינתא דבמךה דמדד בר נש בה מודדין ליה. אתא רבי אלעזר
 בריה ונשיקיידוי ואשתטחו ליה בל הברייא ואמרו ליה'אילו לא אתיינא

 לעלמא אלא למשמע מלין אלין די:
 אדהבי הא אליהו'קא נחית מעילא בבמה חייליו תשמתין. יכמה
 אות ות תייס ומקבלץ ו ן מן וי! ורזא דמלס מקבלות יללאת ג״נ דריש ת בת יללאות שסי מילות שסס

 מלאכים



» ע״נ< תקונא שתיתאה ושביעאה מג < 

 מלאכים סוחךניה ושביגתא עלאה עטרה על כלהו כתר בייש
 כל*צדיק. בההיא זמנאקלא אתער באיילנא דלעילא בגגוגא וכמה
 עופין דנשמתץ שר;ץ* תימן' בענפוי הה״דירבה אילנא ותקיף ובו׳
 ויימא הכי רבי רבי אגת הוא אילנא דרבה ותקיף באורייתא בענפץ
 דילך דאיגון אברין קדישין כמה״עופין שריין תמן. דגשמתין םדישין.
 כגווגא דלעילאידאתמר ביה ובענפוהי יתק צפרי שמיא וכמה בגי
 נשא לתתא. יתפרגסץ מהאי ״הבורא דילך *בד יתגלי לתרןא בךרא
 בתךאה בסוף יומיזיא. ובניניה וקראתם דרור בארץ ונו׳. פתח אליהו
 יאטרכד נפיסשבתאויוטין טבין. רשךאל אינוןתחו־ ממשלה דסמא״ל
 ושבעין ממנןוךחקין לישראל קלא נפיק מןשמיא לגביה רימא הבי יר״א

 בש״תיודא בראשית. יהא לך כסיפא מן שבץא וךא(בראש,־.)
 תקינא שבי׳נאה ליום ה

 בראשית יך״א בש״ת ווי ליה לסמ*י כד קב״ה ייתי למפיק לשכינתא
 ולישראל בנהא ותבע מניה ומעי אומין וממנן דיל־הק כל עאיקו
 דעאקו לישראל בגלותא. בגין דקרם דגלו ישראל גלי ליה קודשא בדיך
 הוא דתו עתירין ישראל למהר תחות שעבוךייהו שיא למפק* מתחות
 שעבודייהו) ואחזי ליהולשבעין ממנן דתהות ידיה אגךא דלהון אי הוו
 אורךין לישראל בנלותא. הה״ד ויברך יי׳ את בית המצרי בנלל יוסף
 ואיהו וממנן דיליה״לא עבדין להון יקרא אלא עבדין בהון ובשכינתא
ל  סלגא דאמרין לון כל יומא איה אלהיך. ובג״ך קלא גפיק לגביה י
 יומא מן שמ;יא ואמר ירי״א בש״ת, יהא לך כסופא* מן שכיגתא. יר״א
 שמ־״ם. יהא ילך כיסופאימםודשא בריך הוא דאיהו שמים, הה׳יד ואתה

 תשמע השמים וךא, (בראשית)
 אח רלל אמר אל אחוחה כמ ש ומקבל ן ד ן מ! דן פתח אלירי ואמר כו נפ ק שנסא ו ומ 1 טנ 1 יכו נ ב
 רטעס שאומר דבר ור נמוצא שגה ו ו /1 מפג ש שראל מק ימ ה ברט מציח רנדלר וראו שנכח מטי וו נדלו
 מרה פלונ׳ יפנע ם שר ס ועכ,! רה עומד ם נחצ פומס וא ן נד ל ן מהס אלא משחדל ס לרליח ניט ולשלוט
 טל הס לק אומר אלייו וכור לטונ דנר ס אלו ואומרו רא נשה ר ל יראה ו ב ט ננפה המג ע לו •יעפ ד ע;
י  מ ס ששלט נ שראל ירא בשת ר ר לך כםופא עם שכ גמא דר ש יאי על שכ גמא שהם ראה ר ל ה
 לך נשה מן נח נח ראה שהם השכ נר ועוד דריש רא על רחפארח נעלי ד ראה 1לק*נקרא5 יראה שמ ס



 תקונא-תמינאה ותשיעאה (גיי׳א׳
 הקו.א חםינאד.

 בראשית ש׳ שמי״ם(ירא שמיס! יר׳יא גי׳׳ת דיליה ךאיהו דא׳׳ש בי׳׳ת.
 ךחיל' ליה בביתיה. ךא הוא ברא&ד׳ת. 'ואיה? ומטןן דיליה
 לא ךחילוימניהיוחריבו ביתיה בית ראשון ובית שגי. ובגין ךא וחפרה
 הלבנה דאיהי נחש אשת זנונים. ובושה החמה דאיהי נהיינם. תחש
 אשית זנונים חרייבת ביתא דשבינתא\וחמה 'דאיהי נהינם סם המות
 אוקיךת היבלא. ובזמנא' דקודשא בדך הוא. בני לון כמלהןדמין הה׳ד
 בונה ירושלס יי׳. בההוא זמנא וחפרה הלבנה ובושה החמה. אימתי
 בזמנא דבי מלד ץ צבאות דבנ;ינא.קדמאהיאתעביד על יךיא דבר'נש
 ובנין ךא שליטו עליייהו בנין ראם יי׳ לאי יבנה בית שוא עמלו בוניו בו.
 ובנין דבניעא בתךאה יהא על יךא דקודשא בדיך הוא יתקי״ים ועל ךא
 אמר קרא* גדול יהיה בבור הבית הזה האחרון םן הראשון ובההוא
 זמנא-י־יתבני'בנ;עא על יךא דקודשא בדך הוא לעילא ותתא. אתכר
 בשבינתא עלאה* ותתאך> והיה אור הלבנה באור החמה וחפרה
 הלבנה *ובושה החמה דאינון ניוקבץ דסמא׳׳ל ובנץ דלא דחיל סמא״ל מן
 קודשאבריךהוא דאיהו שמים. ובת זוגיה לאדחילתמשבינתיהדאיהי
 ארעייה. אתמר בהון בי שמים כעשן גמלהו *והארץ בבגד תבלה הוא

 *סמא״ל ובת זוגיה:* *
 *תקונא תשיעאה ליום ז

 בראשית יר״א שב״ת. דאיהי שביגתא רעלה אתמר מחבליה מות יומת.
 דעאלו אויבים בסלי דלה דאיהו קךש כןךשים ואתמרבהון. את
 מקדש יי טמא. חיל ממלכה ושדיה. ושפחה עיאלת. באתר דגבדה.
 דאיהי. גדה שפחה גוך״יזוגה.' וסאיבת אתךהא דתטן הוה נךחא
 דשבינתא וקלא הוה נהיית ואמר ירא שבת. ואדי לא עבךתיבך *אלא
ן כסיפא חקנ י שהיא רהכאית ברא&ית ש שמ ם רא שמ 0 רא ב ח נ ב אוסיוח  1,גל זר אחי יא 1
ח לבח נת שמ ס ואיה וס ירא שמורה  ביאש ח ש ב־ס רא ו ש ביס ש' שה א שח ם ישוו ש בה ב ח שהה נ
1 רא שח ה וקא נמ על ב ת כלומר רא בית שי א רמלכית שר א ב ח לבחינה  לאוח ש שתא שח ש ר•
 שמ ם שתא התפארת והוא ראש ב ח תיו וח ל ל ה בב ח ה שה א המלכוח ואליה סס חש רייאה ועל וא
 אמר נוי•1 ה ה רניח רזה האחרי! פ דוש ימז בת נק ר ה על שוו יהיה וכתיב בפסיק ב 1ס ההוא יהיה ר'
 אחו ש תעלה השם 3 ר בסוו ר ר וזיו נו״ות ש־יו והב־יה הלבנר ונושה החמה דאינון נוקבין ושמא ל



 «•«•& תסמא תשיעאה ועשיראה מד
 חלל ממלכה ושריד. וברחת שבינו/א ואמדת שפחה. ראו האי כגוונא
 דעצדת £די לשפחה דילה הה׳ד טפני ^ד־ גברתי אנכי ברחת.
 אמר קוךשא בדיך הוא. בו־סא. דךשע חיי^א. והא אע׳׳נ. דשדיתרבת
 לה אנאירחימנא עלה ועל בנה. ואתון לא עבדתון הכי אלא גמרתון
 (נ״אגמלתון) ביש תחות טב. אנא"אומינא לאעבךא מלביסא תיבא
 מעלמא. ולא יהא חדוה קךמי עד דיתאבירו מעלמא. ובההוא ומנא

 יהא י׳חהקךמי הה״ד ובאבד רשעים רנה;
̂נא עשיראה  תר

 בראשית שי׳׳ר תא״ב והאי איהו שיר משובח מכל השירים סאב מ^ל
 השירים ועליה אתמר שיר השירים אשר לשלמה למלך
 שהשלום שלו. הכי אוקמוהו. והאי שיר מתי יתעד. בזמנא דיתאבדון
 סמא׳׳ל וממנו דייליה. תיביא מז עלמא. "ובההוא זמנא אז ,ישיר משה
 אז שר לאכתיב אלא:שיר והא אוקמוהו.והאי שירבאזסליקבפומא
 אבל שיר איהו ודאי חבטת ^למה בההוא זמנא וחרב חכמת ^למה
 ומאן סליק לה לאתרה ךא משה וךזא רמלה אז,ישיר משה. באן סליה
 להבתלשא! האי חגאדתלשא איהי י׳ ישיר. ותקום מן ה׳ידמשה.
 ושריא על רישא דו׳ ואתעבידת וזגא זי. וסליק לה עד אתר דאתגזךת
 מתמן בד סלקא לגבי י׳ עלאה אתקריאת שד זכר ובד גחתא לגבי
 ה׳ אתרךיאתישיךה הה׳דאזלשיר מ#ה ובגי״שךאל אתי השירה
 הזאת לה׳ וגר. ךעלד. אתמר*. אבן מאסו הבונים וגו׳ידאיהי אבגאידי
 מחת לצלמא דע״ז. בההוא זמגיא דאתמחי צלמא דע״ז דיוקנא בישא
 אתמר בה ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ומלאת כל ארעא.
 הה״ד מלא בל הארץ כבודו. והבי סליקת עד דלא א״שבחין לד. אתר
 ושאלין מלאבין בניניה איה מקום בבורו להעריצו ולא אשבחץ לה
 שיעוראעדדאמרין ברוך בבוד יי׳ממקומו. בגין דםלפא ליה עד אין
טו ה  ס ר1ש רם ל לימ ומתלת והיינו ליל ת למה וממלת ממס ולא אשכח ן לר ש עורא עו ואמר [ במן נ
 ממקומו פירוש לפעמ ס אע״פ שלא תשיג העין לראות יש נו הובר בהשערת השנל הן מלו הנמוס ר, מלו
 האינות סן מלו המקום אשר בו, ונאן קאמר לא ה ו יבולים לעב ל ולל ר ונר נהשערת ישבל מכל לו ועני!

 סוף



 תקונא עשיראה (־י־*
 סוף ךאית י׳ רישא דא׳ ובאן סליקת בעמוךא דאמצעיתא דאית ר
 עטרה על רישיה כד סליקת*עטרה על רישיה אתמר 5ה אשת חיל
 עטרת בעלה ובד נחיתת תחותיה. אתקריאת בת זוגיה יהודיה *אית
 תנא לעילא תנא דס״ת בגינה אתמר ודאשתמש בתנא חלף ואית
 גקוךה דקמץ א׳ לתתא. כגו־נא דא א יחודיה. לעילא אית יגיונא ךאא
 תגא על* ספר תורה *לתתא בניונא ךא א• נקודה דאורייתא.* ובגינה
 אתמר מגיר טראשית אחרית. יד איהי תה בינייהו אומרים ממקומו
 יפן'ברחמיו לעמו. בד אסתליקת מניית שואלים איה מקום כבודו
 להעריצו י ובההוא זמנא ךפלקא אית כלהו חיוון "תרפינה כנפיהם.
 ואימתי סלקא אית לעילא ביעמךם ישראל בעמידה הה״ד בעמדם
 תרפינה כנפיהם. דסליקת ער א״ס למשאל מזונא מעלת העלות. וכד
 נחיתת טל:א מיל טבין. בההוא זמנא היון פתחין גדפייהו לגבה בבמה
 שיריות ותישבחןילקבלא לה בחרוה* ובאן אתר נחתת. באת ו דאיהי
 באמצעיתא דאי. עמוךא דאטצעיתאיביה קראן ליה שטע ישראל.
 שי״ריא״ל. ובהתאזמנא דנחתאמה כתיב בתוון ואשמע את* קול
 כנפיהם. קם אליהו ואמר רבי רבי חזור בך. בודאי כד איהי סליקת
 כלהו היוון מצפצפין לגבה בבמה שיתן ותושבחן ואיחי םלקא על כלהו
 עד אין פוף הה״ד רביות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה! עד
 דהראן לה ישראל לתתא בקריאת שמע רתיחות *לגביהו. ובאן קראן
דאם  להיבבןזוגה דאית ו׳ ישראל סיא. ואיהו שד אל שד תליה. י
 לא קראן לה ביה לא גחתא עליית. ובההוא זמגא דגחיתת קשדין לה
 בתפלה דיד לתתא דתהא קשורה עמיה. ורזא רמלה וגפשו קשורה
 בנפשו. וקשר דתרויית איהו שרק לתתא ולעילא *שלשל״ת תפיילין
 על תשיה בחא דטעטי אתקריאת תנועה. מסטךא דנקוךה יתךא.
 וצריך לאךבא לה בתנועה דאית רביע* עד אין* פוף לעילא וצריך
 לינחתא ליהיבחיתק עד *אין תכלית לאמלכא לה על תתאין,'ובשר״ק
 צריך ליחךא לה ביעלה. ובהל׳ים איהיתנא על תשיהיובחיר״ק איהי
 ברסיא תיחותיה ובשודי״ק אית יתדא לגביה כגוונא דא 1 וכד אית



» תקזנא עשיראה מה « « 
 לעילא. תגא על דשיה. ואיהי ברתא ע׳׳א נחתא) תח1ת ךנלוי ואיתי־
 ביהויךא דליה בתיקיה אתעבידת שר׳׳ק קשורא דליה. ובדי בעי
 לתבךא קליפין דאינון צלמים בה אתרךי שב״א תביר. ויה שבר
 תשבר מצבותיהם אבל יחוךא דדה בנקודת שויר״ק ו דאיהו יסוד ה׳׳י
 עלמין ח״י ברכאן דצלותא בזטנא דאינין ביחוךא חךאיצריכין ישראל
 לטיקם בצלותיא בהשאי. וחא רמלה הביאו לי בחשאי ובגיד בעמדם
 ישראל בעמידה ל״אתערא לגבה דד ברכאן בחשאי לארקא לה ברכאן.
 אתימר בחיוןיבעטךם י'תרפינה כנפיהם' דלא צריך למשמע גדפייהו
 >נ״א קלא)' כנוונא דחנה'ךאתמר בה' וקולה לא ישמע והכי
 צריכן ישראל ליחדא בבית זונייהו בחשאי בענוה באימה ברתת ובזיע
 בכסיופא'כמה דאוקמוהו.קדמא,[. במי שבפיאו שד.' דאיהי שד מן
 שד״י דבההוא זמנא אתעבר מתרעא, ודא ךיזא דמזוזה דאתמר בה
 וכתבתם על מזוזות ביתך מזוזת כתיב ז׳יזימות. ואם הוא אשתמע
 קליהימד לפתח חטאתי רבץ, ולא עוד אלא דאיהו זעיר במהימנותא
 ולא למננא אוקמוהקדמאין כל המשמיע קולו בתפלתו הד זהמסטני
 אמנה. בההוא זמנא דמיחר קוךשא בדיך הוא בשכינתיה. כלהו' היוון
 מקבלין דין מן ידן ברכאן. וכלהו בקדושא ובניד תהינו קח'טץ
 וברכאן לכלה ולקבל ברכה''וקדושה ויחוד דקודשא בדיך הוא,
 הבי'צריכין"'ישראל דיהא״יהוךא דלהון בקדושה ובך?ה. והבי כל
 מזונייהו בברכה'וקדושה. ולית'קדושה בפחות מעשרה*דיאיהי י׳.יובנ'ין
 דטבעת איהייי׳ כנוונאיךא ס בה אתקדשת בלה. 'וצריך לאעלא לה.

 ולכך אמרי נרוך כניו ס' פמקחי לקבל נרכה יקוישה זיפיו וקנ״ס פיריש ריא סוו ינ ק שרס רז •ה ישם
 ארג ושש אה ר ג' שמוה אלו פילס נ ק שהוא ר ש ימיו נ רכה ק חשה שהס כגנו נ' שמיה הגז' יאשר והבי
 לריכן ישראל ויהא מווא וילהי! נקחשה ינרכה פ ריש הא פל שעפ מופה שהוא זויגא ולהון לקושהנברכש
 אירושין וגש לנרכר נשנע נרכימ ומכאן אמה ליוו וטוב לעשופ נרכש ארושי! ונרכש שנע ומופה שמוכ ן זל ז
 כמנהג עה״ק רישל ה שינ נ שיש השכמה קוימה נוה ואמר ליפ קוושה נפמוש מעשרה ואיר רו הייגו
 ונרכש ארימין בע א עשרר לכהמלה ובגין וטנעת איה •י ו כגייגא וא Q נה אמקושמ כלה וה הלייר
- שלריך להג מ הגקיוה רקטגה שהיא מירה פג מקוש האנן שנטנעש למעלה i  גופט נטעופ ילרך לרייש כך .
) ליוו שעיקרה גהווה אמה וצריך לאעלא לה נאלנעא ו לה ואיהי ו יקגא _  ולא נמוך יטנעת ואו רימוש (
 •אפ ן׳ ואפעניופ ן׳ ולריך פרי! שהוין ואיגון לקב4 ה ה גנהקוושין שהיא רענעה שהיא נשוו יי״ו
 טגעשיש ן׳ על יח האלנע שהוא ו ומרין שהוין שהם ה' הי הרי אופיוש הוה ש מן לונר אפ נפי גפפי לאיש



. וצייך ו^רץ  באצבעא תלה דאית תמ#א ךאת ו׳ ואתעבידת ו
 סהדין דאינון לקבל ה׳ ה׳. ובד אית מנעת ברישא דאצבעא ואחעבידת
 ז׳בההוא זמנא ?5ריו לבר^א לה בשבע בו־כאן תרתא' בלה. י בההוא
 זמנא דמודחדץ ישקני מנשיקות פיהו. מאי'נשיקות'פיהו תרץ שפיץ
 דליה ותק דלה אינון ארבע גך£ץ'רחיוון דאתמי־ בהון ואי־בע
 בנ^ים לאחת להם וכד אתנלילן תרץ אנפץ דליה וחרץ דלה זאו־בע
 דרועין דתרוייהו אתםר בהץיןארבעה פנים לאחת וארבע כנפים
 לאחת להם.ואינון ארבע אנפץיקו״ק. 'ארבע גדפץאדני. בחבוךא
 חךא יאקדונכף כד מתחבךןאתוון אקרי חשמל. חיות אשממללן זמנץ
 חשות ומנץ ממללות. ובגיניהו' אתמו־ גמל העונה אמן יותר מן
 המברך בגץ דמתחבתן חתן ובלה תמניא אתוון כחךא'. אינון ארבע
 הץו["ואיגץ ארד״. שור גשר אדם. אריה מקבל עליה י׳'במוחא. ובזמנא
 דאייהו בימינא דאתטר״ביהיופני אתה אל הימין לארבעתם הרוצה
 להחכים .ירדים. שור לשמאלא לקבל'לבא* הי. הבל דלבא תמן
 ה׳ מצפון זהב npsg• בההיוא*זמנא' דאית ה׳ בלבא* ררוצה להעשיר
 :צפץ. י׳זק״דהילו ורחימו. אבא ואימא. דרועא ימינא ושמאלא
 דעב״ר חסד וגבורה דסלקץ לחושבן ע׳יב תיבץ ות״ויאתוץ *דע״ב
 שמהן. וךא חא חיעבר עיבור כלל תרוייהו. ו׳ דא אורייתא' דשריא
 בפומא." וברוחא דפו^א פדחת על נשר. דנשר איהו חונ8מא
 חךיןנדפוי תלה תרץ שפמן ועלה אתמר כי עוף השמים יוליך'את
 הסול ובעל כנפים :גיד דבר וךא עמוךא דאמצעיתא דחכמה ובינה
 אינון נסהגרות'במוחא ולבא ברתמו *ודחילו. *ואורייתא י בלא דחיילו
 הייה וגמלא ממספר רוא עולפ שוב ולוא מצא אשפ מצא עוב ויפק •־צין מדי שכל יה געשי בסיר אותיות
ה מאי נשיקית פיהי תר! שפוון דיל ה יתרי! וילה ג ב דר ש פ הי פ הי שהם תפארה ימלכומ נ  ש0 רי ה
 חמי ד ליה יד לה כד מהחנק אחיי[ אקרי חשמל ג נ ד׳ פעמיס ריי ה אדנ" פילר שס ד י דיע דפתס רי ה
ר" ישס ארג נמצכיח שהיא ספ רה אחח הרי שנער וידוע ראלי השנעה יש  גתפארמ שכילל 1 פ שמס חג מ ;
עלה אשמר כי עין) השמיס ״יל ך אח  גפיליס בפיו שבעה ישכעה על כ! מספר ר עפ שסיד עילה חשמל ו
 הקול ג נ היא דריט עין) על מינימא כ היא כפיל בשני גמ י ס ימ ן ושמא^ יעיף לשין כפל כמי מגילה פפה
 רויע שיש דרך במומם שעולה ממני סקול לאיון ילוא״כי עוף השנרס יוליך אר. סקול יבעל כגפיס יגד דבר
 דא עמידא דאמצעיתא שהיא המפארח וגקרא בעל ככפים כ כלול סן מפד וגבורה שרס כנפים ו גיד דבר
ו 1כויא גב המולא בכתר והוא ראש ג' ראשוגית שהם ה י א ר מ  לשון המשכה כפו גהר ד גור גג ד ונפיק ת

 ורחיפי



 תקונאעשיראה מו
י וןיי ומזוני דאיהו טןלא  וךחיטו לא §רחת לעילא. ייהגד כיה תל:ץ «
 דללהו ואיהו לא תל:א במילא ובנין ךא אוקמוהו בני חי_י ומזוני לאו
 בזבותא תלץא מלתא אלא במזלא תל?א מלתא דחסדאיהוזבותא.היזעירא
 דמות אךם בה אשתלים ילךק והיא מלכותא קדי?אא. 'איהי מצוה.
 עע^ית פסודין*. דאיהי שןץא ברמ״ח אברים ותורה ומצור, עלייהו אתמר
 והנגלות לנו ומצור. בלא דחימ ורחיטוילא יכילת לסלקאולמיקם קדם
 י״ק. איהו כלילאידבלא יעל בלא. אד״םיו׳יד ק׳׳אוא״ו ק׳׳אךא מחעזיה
 דסלק כלא עד א׳׳ס במלכותא אשתלים כלא ע?א ותתא. ואיהי
 בלילא מד׳ פךש?ן דקריאת שמע דא־נון רמ׳׳חתיבין עםאל מלך נאמן
׳ אלהיבם י  ובגין דלא.יעבדון הפסקא תסינו למחךר שליחא דצבוךא י
 אמת. ובד ישיאל אטרץ שמע מארי היוון שמטין נדפייהו. באן אתר
 בכנפי מצוד. דאתמר בהון על ארבע כנפות כסותך אשר תכפה בה
 דאיהו מוונא דמעיל האפוד דפעמונים ורמונים איבון לקבל הליין
 וקשרין. שולי המעיל איבון לקבל ?נפי מצוד. ואימן ה קשרין לקבל
. דאינון לקבל ה׳ נימין דכנור רדוד דתה ׳ י ׳ אלקינו י י  שמע ישךאל י
 מנגן מאליו. י״ג הליין כהשבן אה״ר,'ךקלא דנגונא סלקא באחד. ודא
 חיי בין חיץץ וקשרין. לבל סטר. סלקין ע״ב ודא איהו והובן בח§ד
 כם׳׳א. חס״ד ע״ב כל טאןדאתעטףבעיטופאדמצוהכאלו אתקין ברסייא
 לקודשא בדיך הוא. ואינון יאקחנקי. לבל חד ארבע אנפץ וארבע גדפץ
 כח ג אך החסו נקרא וכיחא יהיא ראש ג אמצעיוח שהה חגית ה וע רא ומית אוס יכו וי מא ע-י,
 גפ״ע ואיגו מקישר ודביק פס הקיוס יקר להא שבשה ה' ועיא כי הא ועירא לגב יא״אחרי^ר ז רוכב נל

 איח יח קנונית הם נמלטת שה ס היא אחרוני פבשס ותורת ימציה על יי אחחר יהגיליח כ תירר היא יא
 שנפמא קד פא ימליי ה א ה א אחרינה והס סי־ עלמ, דאסנל ן יו ש וה ״נליח יאר־ עיד ימציייננו' דח לי
 לא טלמ לסלקא ילמקס קדם ה איה׳ נללא ונלא,פריש חנימ נצלא רכלא,קא פל רמציה שש בשמי
ש ר סר היא כל1 דנלא, יעיד אחי דני אחר יפbh 1 ארם ו ד  אוח וס ו ה ינס מן דמציה היא בא״ת נ
א פרוש איס מספרו יי״ר הא יא י היא שמא סיד שם מ*ר מ1ך השח, הדר שרוא 0יר  היא ואיו י
 חפארמ שראל לסיא למעלה מ, רמציה דייא רמלטח ואחר עוד דא מחשבה דסליק ני1א עד אי! הון) ניב
 קא על א א שהוא הנסר הנקרא אי, סוף נערך נח -וח דלמעה דפעמוגיש ורטי, ט א גי, לקנל חל י!
 יקשר ן פ ריש עיד שאמר לקחן ש ש נחל י! וקשיי, מספר מ" לנל צ־ דהס י ג חיל 1ח יממש קשרים יד פ
 ח י לארבע מפוח עיל ם ע״ב י דיע דרפעמינ ם הס ל ו ורמונ ס ל י הרי פ בהם מספר ע״נ ודא מ ט,
ד במליאה/מצא איה א נקראמ י״ל  סוליץ !קשרין לנל סער ש1ק! עב פיריש איה א של אחל צירמה י
 ישרי נפשה חחר אוח וח יחד וקרי במ למפרע ו ח והי מ ד פ ח עולה ע נ לכל חד א־נע אנפ ן וארבע

 • ראשוני *• בלא



 תקונא׳ עשיראה («־״»
 סלקין ס׳׳!־. ותמניא אתווןיאקדונסי סלקין ע׳׳ב. וכנפי מצזדואולפין תא
 דאינון ח׳ חוטץ לכל סטר. לקבל ארבע אנפץ וארבע גדפץ דבל תה.
 ובחשבן זעיר ךחנוך א״ז איהו שד׳׳י. אז:שיר בכל אתר. ואמרו מארי
 מתניתץ כל מאן דפחית לא יפחות טעבע וכלמאןדאוסיף לא יוסיף
 עדי״ג. ואינוןז׳ לקבל ז׳ י •מ* בראשית דךמייזץ ילד שמהן *אבגית״ץ
 וגו ועליית אתמר שרפים עומדים' ממעל לו* שש כנפים
 שש כנפים לאחד דבהץ* פדחת צלותא לעילא. ואינון תמן"מ׳יב
 לקבל "מ״ב אזכרות דאינון בתפלין תד ותפלי דתשא. ועלץת
 אתמר וראו כליעמי הארץ כי שם;י׳ ובוי.יואינץהבשיטץ דבלה תפלי
 דרישאיעטרת זהביבתשא דבלה. ותפיי תו־ טבעת די־רועא. דא
 כלה מתתקנא בתכשיטץ' תלה. 8דיך לקרא לחתן דילה הדח־ שמע
 יעךאל. והא אינון בחופה 'צריכין עמא קתשא למיקם בעמידה
' אנפץ וי׳ ניפ! ימפ סלק, ס״ר הסנה ו בדוש נל מר יון החומ שתא פרבר בהמחאות ו  נופץ פלקץ ס
 כ ד' מ ות שראה יחזקאל יע״ה יס ב צ רה ו ש וונמסס נעשיה ברתלבשית וב ז רווע ר לירד ה א בסוד
 הוי״ה יעשיה בסיד אדנ י יהתלנשימס זה בזה היא נסיו אסדינה• ירשפא החשבו, סיא כך ו מ ות שניצ רה
T0 אנפץ ידי גדפ, נמצא מספר כילם ל״ב שהס של אנפן ינדפ ן ינננדס נעשיר ל ב הרי סך יכל '  יש נהס ו
 יעס ח איסייח היי ה אדנ שהס שירש ייצרי יפשיר. הר מספר עב וכנפי מציה אולפ, רזא דאצין ח'
 cm ן לכל סער לקבל איבע אנפ [ יכי' פיייש מפיח רליצ פ קבלני ילמדני הסיד שלהס שהס מי מיעץ לכל צו
 כנגר ארבע אנכ, יארנע נרכן דכל מ ה יע כ יבא נכין הזה שדרשני ובחשכן זע ר דחנוך אז איהי שדי
 נ ב דמנוך הוא מעפרו, כמדע גס יריע כי משמרי! היא מספר שדי כמ״ש המקיבליס ז ל ע*פ כ׳ שמי נקרני
 זה ממש ששמי כשם רבי יבחשנן זעיר ר ל במ ק של אימ ימ שד פל חניך שהיא מט נ! עולה מספר א״ז
 ידוע כי מ׳( ט היא נ צירה שהיא מיו שט דייה ומהיבשח נעשה פה״ס שס אדני׳ שהס ח' אימימ כמג,
 אז יהס כנגד ח' חוט ן וליליח אז ש ר בכל אמר פ ייפ נכל מקום שמני• שירה נקראה א) והייני אי ישיר
 משה וננ שראל נשירח ה ס יכן אז ישיר ישראל נש רר הבאר יכן אז יש ר יהושע יידוע וכל שיריח יומיריח
 דס ניצירר דממ! מספר שמו״ר שהוא שמנה איתוח טלונ היי״ה אדני שהיא המלנשיס רילירה בעש ה נדאמרן
 לע ל ואמרו מארי מס,יח! נל מאן ופח ח לא ׳פחימ משנע ינל מאן דאיםיף לא יום ן) פל ׳"נ הנה רנד
נר יהא בנמרא ומנחיח דן) כו ל ע א חאנא רפיחמ לא ׳פמיש משנע יהמיס ן! לא ופין על שלש  יה הינא נ
ו שבעד רקיעים וששה ע ו שנעה רקיעים יהיויפיף לא ייטיף על נ נ ע י הכיחח לא ׳כחימ משנע נ מר . 
 אויר ס שב ניהס ינירש רש לא יפחות משנע מול ימ ע פ צריד לקרא למח! דלה ההיו שמע ישראל יהא
 א נו, נחופה יכי נ נ נסיק שמע ישראל דוא כננד קר אח החס, לנ ס הנלה וחפילח עמידה ולחש היא נעל
 עין דחס נחיפה יאה כ נחזרח רחפלה עיש ן קרישה פג נקד שך יהיא כנגד דקויש ן פל דמחן והכלה וברכות
 של העמ דה שאומר החזן נחזרה אחר הקדישה הס כעד יי נרכיח שמנרנץ בחיפה יעל זד פיס יאמר ח ין
 קדשי, דהיי מעני, ננופ יהי מרנינד ננפ הן רמז בזה על חפלה עמיוה דלחש שהיא מגד החוטם יעל מפלט
 החזרה שה א כנגד קדישץ ישנע נרכיח שדנר נהם והיינו וארז״ל על הח יח פעם השיח פעם ממללית ופ רש
נ דדי כה ר יעקב גר ו פעם חשומ כנגד עמידה ולחש שהיא בנה" ופעם ממללוח נננד חידה לעמידה  נ
 פסיא נחנימ עכ ד נר״י ולק סייס כאן הדנריס שדורש נהם נונריפ אלו שמלנר נלחש יחזרה נאימרי מיק
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 י״«׳» תקונא עשיראה מז
 סךמיהון עם חזן לברבא לון. בז׳ ברכאן ולקדשא הרןתן לכלה בקדמיתא
 בקדושין. ובעמדם עמא קדישא והזן לברבא לון. תידון קדישין ךךוו
של תפילין ךא אימא עלאה עלה  מגגנין מדפייהו תרפינה כנפיהן. ש י
 אתמר. וראו בל עמי הארץ בי שם יקו״ק נקרא *עליך {יראו ממך. שי״ן
 סליק אתווי ש״ס. ה׳ דיר כהה שס״ה. ורמ״ח* פסודין דכלילךידמ״ח
 תיבין דקריאת שמע בר פךש;ין הא תרי״נ עליית אתמר זה שמי
 לעלם וזה זבדי לדר דד שבד עם י״ק שס׳ה זבר״י עם ו ק רמ״ה. וכלא
 תריי׳יג. אורייתא איהישמא דקוו־שאבריך הוא. ועוד ציצית איהי^רסיא
 תפלין קוו־שא בדיך הוא ודחית על כרמיא דקךאן ליה בקריאת שמע
 האקודשאבריךתאיתיבעלכרסךא.צריכיןלמיקם בניניה בצלוחא
 דעמיךה. תלת תילין דיליה אתי״ין'בזמירות שירות ותושבחות בהתא
 זמנאדאיתעל ברסייהמה אמרין אל מלך יושב על כסא רחמים ומתנהג
 בחסידות האייתסונא איהו לנבי צדיקים גמורים דמתקנין ברס;א
 לקודשאבריך הוא בציצית ונחתין ליה בתפליןוקייםין קךמ״והי בצלותא.
 לבינוניים ציצית ותפלין אינון כשור לעול וכחמור למשיאוי ובשבת
 אתמר בהון למען ;נוח שורך וחמורך. לרשעים אינון" קשורא "לבל
 מקטרגין דלהון. דהכי אינון עשרה כתרין.* דהא ךא לקבל ךא ברא
 קודשא בדיך תא.יאבל בתריןיתתאיז איגון קליפין לגבי כתרין עלאץ
 ךמתלבשין בהון עשר אתוון בצלו־וא למהר כפרין תחותוי. כתרין
 קר שי, לחי מנננ ן בנופ יחי יכו לביגו\ם צ צ ח וחב ל! אינו, כשור לפול וכחמור למשאו פ ריש כיין
 ועיש, רםח הוטח חהם ׳לובשים איחס חציח אנש ס חלוחוי שא, אוחריס קיום ליקבה י יכי׳ לפרש בפיהם
 שהם עושים חצוח אלו לק ם מצוח הבירא ׳חנ־ך 1א ן מברכ ס פל הס אקב״י יכי' בט,ח הלב שא ן יועים חה
 מיציא ם מפירס לק יומי כשיר שציחנ ס על י יאי! לי לב לו.1מ מר שמי על י יכמי רחיויר שניחנ ס על ו חשאוי
 !אק לו לב לועה מה נומנים עליו אלא נישא רמשא עלי ירולך ני ממקיס למקום כפ הרנל שיי יאיני
 חרנ ש רפעילר הנעש ח חרשחפ החשו על ו ׳בשבח אחחר נהו, לחפן נוח שויך וחחירך פ ריש נשבח א ן
 מחענ״יס ונח ס לשם חציה אלא נחים לי־נאח ניפס כמניחת שיר יחחיר אשר חניחחס סיא מניחה גיפנ ח
 ולא נפש ח ולרשע ס א נין קשורא לכל חקמיג ן ו להק פ ריש הרשע ס נוחנ ס כח למקעיג ס שלהם כשליבשין
 ציצ ח יחפ לין חפנ כ שפע חצוח שעיש ן ה י בחלקי של פירן! נ מ וח ש ווא לקבל וא ברא קב ה פ ריש
 המקטינ ם של רשע ס שרשם מעשרר כחי ן טמאין שיש עשרה כחר ן טמאי! כננו עשרה כחר ן קו ש ן כי יר
 לעימח זה עשר האלה ס יציצ ח יחפ ל! יש בהם חספר עשרה וה ני תפילין ראש 1 ו נ מציה יבנל א ש
 ארבעה פרש 1ח הרי שמינה ימליח גדול יטל ח קטן הם ב מצוח הרי עשרה אבל כחרין חחא ן א נין קל פי!
 לנב כמר ן עלא ן רמחלנשן בהון עשר אחוו! פ רוש עשר אחוון הס חחשה אוח וח מנצפ ך שהם כפולות ירם
ו מסליס יחמשמ בשד נביריח אי יינן אומרי ומחלבש ן בהק עשר אחיין הנינה שם ריי״ה במלוי ש  ממשה נ

 (כ!־) תחאין



 תקונא עשיראה וחד סר (כי «״»
 תתאין ובזמנא חש־יקיא מר*תקנץ בכנפי מציה ובתפלין אתבפלן
 תחותיית בתריו תר1אין בההיא זמנא יעיל מלכא בהיכליה דאית אדני
 כנוונאךא יאסדונק״י הא מלבא בתכליה מאןידבעי למשאל שאלתוי
 יעיל ובנ״ד אדני שפתי תפר|ח. בתלת קדמאץייסדר ביד נש שבתי
 כעבךא דמסדר #בחוי קדם רביד! דאלין" תלת נתבץ ו־ל זבוון ותלת
 בתךאץ חתמין. ובג״ד צייד בר נע למהר כעבךא דמקנל 3ךם
 מרביה והלך ליה. ךתמן איהי בית קבול חותמא דקשיךא ואיהי
 מלבותא'קדישא. באמצעיות צריך למשאל דתמן ווי. חד מארי כתיבה
 וחד מארי חתימה ואימן ו׳ עלאה ו תתאה בלילן י״ב פרקין. תלת
 .סךמאץ רישא* ותרץ דרועיןיתלת בתךאץ נו$א ותרין שוקין. הא
 אתפטר ממלכא. בנ״ד צריך לסיהב תלת פסיעז לאהוךא ותא רמלה

 ויאסוף ךנליו אל המנזה:
 ״תקונא חד סד ליום ד

 בראשית בר״א שי״ת. ומאי נית שית תבלין לסבל שית יומי
 בראשית אלקים 'אימא עלאה עלךהו.
 דאית היבלא שביעאה. וכמה דאימא עלאה' אפיקת שית !ך.בי
 אימא תו^אהאפיקת'שית. ומאי נדו את העןמים ואת הארץ ואינון
 שית מאנין דאתמר בהון כי ששת:מים עשה ;י את השמים ואת
 הארץ ותבלין תתאין אינון מאנין לתיליןעלאין. וכד ישראל הוומצלאן
 כליתכלץ' אלין היו מתפתחין לנבייהי. וכעין בנלותא אתמר בוק בל
 השערים ננעלי ישכינתא לבר מתכלה. יקח־שא בדיך היא לבר
 מהיכליה. ומלאטא דממנן על צלותץ לבר מהיכלהון. והיו הן
 אראלם צעקו חוצה. ולא אית לון לצלותין אתר לאעלא ודא איהו בר
 אלפין המאיר נ צ רה היא עשרה אות ות ושק ס״נ י״ואיר ננריאי רוא עשרה אות 1ת ורזא ומלה 1 אסוף
 ־־גל ו אל יממה ג נ נרגל ש שלשה פרק [ שהס tp הרגל והסמיך לו ושלמעלה ותלת פס ע! כצגר ג' פרמי!
 ורגל ואסמר נהו ויאסוף רגליו אל המעה ולא א ת לון לצלות! אתר לאעלא ווא א הו נל השער ס נגמלו
 פ ריש שערי ספלה הס נניגה ויש נרם י ס כתשר ס ורם רז צ נשעי מאמרי רש« מנעלו נמרנן נרמ ק אנל
 שעי׳ למעה נמנמה וגס שס יש •ס והס לא ננעיו רמז לונר יהתכממ מעיז למכס •ופשרה של מין יאימרי
 עו ו ימי מארי ורמעה הוא מרע ה שזכה ליסוו ומכמה יל! היי ימ ו ק ן שני כמנין ומעי עס הכולל ואייו



 «י >־« תקונא הד סר מה
 הועדים ננעלו. אכל שערי דמעה לא ננעלו ולית מאן דאפר1ח לוין
 לאלין שערים עד ךייתי מארי דדמעה דאתמר ביה ותפתח ווזראהו
 את״תלדיוהגה נער בבה. ולית היכלא מתפתחא אלא ביה.־ ודא איהו
 ותפתח. ותפתח דאתפתח״האי היכלא לגביר-" במאי אתפתה ליה
 בדמעה הה״ד והנה 5ער בכה ומידי ותחמל עליו.* ועוד ותפר«ה בד
 ישראל פתחץ בתיובתא בבכיה מ:'ד ותחמול עליי. ודא אית בבכי
 ;באו. בזכות בכ:ה דייליה יתכנשון מן גלותא. דאית "היבלא דדמעה
 דלית לה דשו למפתח אלא בדמעה. ואית הי^לא דנגונא' דלית לד׳
 דשו למפתח אלא בנגונא.זובג״ר חד מתקי־ב לההוא היבלא בנגונא
 הה״ד והד־. בגנן' המנגן". ואית היכלא דנהורא דלא מתפתחא אלא
 לבד נש'להוד. מתעסק בנהוךא דאורייתא ואית היבלא דגבואה דלא
 מתפתחא אלא לבר נש דתה חכם גבור ועשיר. ואיה היכלא' דיראה
 דאתקרי היכל היראה דלא* מתפתחא אלא למאן דאית'ביה חדלו
 ואית היכלאיךעניים דלאימתפתחאיאלא" לעניים דתו מתעטפים קדם
 ל בצלותיא בעטופא דמצוה דציצית' ותפלין ועליית אתמד תפלה
 לעניכיי'עטוף.ואית תדעא' דצדיקיא דלא טתפתהא אלא לצחסיןא
 הה״ד זה השער עי צדיקים ;באו כו והאי איהו תרעא דצדיק ח״י
 עלמין דאתמר ביה ולא ראית* צדיק נעזב וזרעו מבסש לחם.
 ובען בגלותא אתמר ביה הצדיק אבד מאי יאבד אבד למטרוניתא
 ואתמריביה וגהר יחרב רכש יחרב'בבית ראשון ויבש בבית שני.
 ובגין דלית ליה'מדיליה. עגיים צווהין בדדי בריאן דצלותא לגבי ח״י
 עלמין. והא אסתלק מ־מן,גביעו דבי* ברבאין ולית מא! די״היב "לון
 ותדעין אחרגין סתימין. ותרעא דצדיק חי־ביה ויבשה במה דעני חרב
 רבש. ותא רמלה יהוו המים מתחת השמים אל *מקום אחד ותראח
 יפממ fk לאלי! שעריס וביצה שגגמלו ששס מישבי יאמ ימו שוכי לגשמי לב נה לאל לימ 1כ ס גמילה ולית ה כלא
 מפפתתא אלת ב ה ולא א ת ותפתפ ותפתת ולאי פ רוש הכסיב אמר ותפתמ בסתס ולא אמד ותפתמ את
ס פירוש ל  רת בה וה גו שבא רכמוב לרגמו על פת תת הה כל למפלה ודא א רו בבכ בואו בוכות בכיה ו
ה תכגשק מן ל  כו שראל פתת ן בת יבתא בבכ ה עיש ס בבכי תם הת,י1ררות לסוו בכ תו ואי בזכות בכיר ו
 גליתא ואית תרפא לצל ק יאירלא מתפממא אלא לצדיק יא פ ריש אחם השימר ם אית ביית קיוש גיישר

 דיבשר



מ ע־נ)  תקונא חד סד ותריסר (
 הי_בשה ולית תרעא פתיחא אלא תרעא דדמעה. ומאי איהי. בת עץ
 דדמעה מינה נפקא. ועמה אתמר שמרני באישון בת עץ. ובה והנה
 נער בבה לגבי קודשא בדיך הוא דירחם עליה בגלותא* הרדיד אתה
קום תרהם ציון. בגין דאיהי לבת אש דאתחךיא למעל־ בסנה דכתיב  ̂ו
ת מן' בראשית  וירא מלאך יי אליו בלבת אש מתוך הסנה. איה׳ מ

 ודא בראשית;
 *תקונא תריסר בראשית

 מאמר קדמאה דבלא כלילא מעשר אמירן. ואיהי ל׳׳ב אלקים דעובךא
 דבדאשית וימסטרא דשמאלא איתיהיבת דאיהי גבורה אשא
 סומקא ובג״ד בלבת אש. ומשה *הוה מסטךא דליואי מסטךא דילייה
 ממש ואמאי אתגל;א ליה פגה. לאחזאה חדת בדותקא ביןהסוצים ועם
 כלךא והסנה איננו"איל. בגין שושנים דאינון בנהא דאינוןישךאל דד1ו
 עתידין למתי בגלותא בין ערב רב דאנון קוצים. וךא אית ךזא בי
 אעשה בלה בבליהגוים אשר הדחתיך שמה ואיתך לא אעשה בלה. אחזי
 ליה אגךיא דילה ראיה׳ לבת אש בין היסוצים דאינון ח;יביא כד דחקין
 לשכינתא וישראל אגךא דלהון כלה. נפקת שביגרןא יבלה מליגייהו
 וייתי חתן בגינה ודא אייהו אגךא דבלה דוחקא. ויפרוק לון מן גלותא
 בגינה! ודוחקא דגלותא דערב ךב לישראל ממהר לון פורקגא "ורפיון
 דילהון מעכב לון לישראל פורקנא, בגין דא אתהזי ליה למשה בלבת
 אשי מתוך ל1סנה מגו כובין. בד אתקריב תמן למחזי עובךא ךא. א״ל
 הקב״ה אל תקרב הלום של נעליך. הבא רמז דאתפשט מן גופא
 דייייה. דאית נעל לגבי נופא אחרא דאתלבש כד אתקריב ואית מאן
 שהס מושרש ס ואחוז ס ב סוד מקרא לדק דאינון ׳שלאל ללוי עתיד, נ ז ערב רב לאט, קיצ ס פיריש מפרש
 שרחר יס,ס על גלות אווס וקר לו! ע־ב רב כ אחר שנא פנחר נ ובלבל רעולס נחערנו בארוס מכל שנע ס
 אוחיח ילק ספ ק גלות אלוס נער גלות של שנע ס אימות י1דכ קי לרו ערב שנסערבו ניס חערובח רב
 מכל״ראומית יקראס קזצ ס ב ר 1 גוזר ס גז ריח לבעל מהס חירר חצות ופינחס לסלק מיס חיאל אחל דכתינ
 בהי ני׳ אחד בארן יד ני לחסין) על דלת דאחו מספר קי! ילעשיתו ר ש להית לסס חואי גוי אחד בריש
 ילכ! קר יהי קיצ ס נעביר תוספת מספר קון הנז ודא א הי כ׳ אעשה נלד בכל הנייס פ ריש מחמת
 דהכלד שהיא כיני׳ לאור השנ נה חנה בנ״הו דישראל לכן יהיר כלס בטיס כ אית ית כלה יה 1 כלס נרפ״מ
 על יגויס אנל ב שדאל לא אעשה כלה כ כח הכלה העליו,ה יגין עלירס דאצל שרי^ כלה בתש בלמ ד

 ודא א הו אגרא דנלה דיחקא פ ריש שכר שיש לנו נכלה בדגש הוא נ.1בור דוחקא דסנל ן ישראל בנליתא



« תקונא תריסר מט  >» ־
 דיימא דאיהו אתתיה ובלא קשוט ךא וךא ובן אחזי ליה דבי טקדשא
 דאית בנ;ינא דבר נש דעתיד לאיתהרבא. ויהבני זמנא אחרא עי
 ירא דקודשא בריך הוא ההד גדול יהיה כבור הבית הזה האחרון
 מן הראשון.* בגין דאתמר ביה ואני אתה לה נאם ;י הומת אש
 סביב אתמר בבי מקדשא בונה ירושלם ה׳ ואיתמר התם לגבי אדם
 רבן י! אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם דא חכמה. ויביאה *ל
 האדם ךא עמוךא דאפצעיתא' דרגא דטשה. והאי צלע איתי ודאי
 כלת משה. ועלה אתמר *וירא אליו מלאך יי בלבת אש. דאיהי בת
 יחידה דמנה נפיק נהורא* דאורייתא בגרנא דא אתמר ותפתה
ד ותחמול  ותראהו את תלד. ותראהו ךא שכינתא דתה בכי בגינה מ
 עליו, וךא ד1א בבכי יבאו ובתחנוניםיאובילם בתחנונים ודאי יקיימא
 וברחמים גדולים אקבצך בההוא זמגא בל היון יתערון בקלא .עופין
 מצפצפין בשיר. לקבלא ברתא בחרוה בגגוגא לקבלא קדושין מהחתז
 דאינון קדוש קדוש קדוש וכוי. ולית קדושה פחות מעשרה וקדוישין
 אינון טסטךאידחבמה דאיהו י׳ קדש ישראלי ל;י ראשית תבואתה
 ראשית ודאי. ומתברבין בשבע ברבאן מסיטךא דאימא עלאה דאית
 בריה. ועלה אתמר להניד! ברכה אל ביתך. ושבע ברכאן א/ון
 בשחרית שתים לפניה ואחת לאחריה ובערבית שתים לפניה ושתים
 לאחריה. ואינון שבעיםפיךן דכלילן בחתן ובלה ודא איהו שמע ישראל
 וגו. הא הבא קדושה וברבה ויחוד בהמא זמניא אתער דוד בכנה־
 דאית מנגן *מאליו בעשרה מיני גיגונין. קדמאה*באשרי ודא בראשית *.

 תקונא תליםר ליום ח.
 בראשית תמן אשד׳י. ודא איהו אשיי האיש ואיהו אהיה אשר
 וע ז חה י רגאזלי שבר ה ר החחברוח רכלר עס חחח! וכן אחז ל ר 3 מקושא ו6 ר גג ,א רגר ;ש
ב נבח אש כלעזר ש( ליהגוח י ׳ בלבח אש קר ב  דעה ר לאחח־בא נ 3 מרמז זה בפסיק ו רא מלאך י
 אש אחה שריפה מקוש יאשון יאחח שר פח מקרש שנ ו%מז במז ק גחון־ אוח וח הסנר כ אוח יש סנר
י % חמלא איס וס ימלי שעומדס בסיך אוח יח רפשי-! הס איס יח רמכון יריא  במליאה כזה סמ ך ני ן *
 בהמק דכחב ג ה גנה גנח׳ ביח זבול לך מכו! לשבחך עולמס שקראו מכו! ילזא ב׳ לבח אש היה לבהמק
 הרמיז בסוך הםנר ששס יש איסייח רייכין שהוא בהמ ק מםטי״א דחכמה דא הי ויד קידש ישראל לר ראש ס
 חביאחי ראש ח יראי פירוש ה ו״ו היא יאש ח שעומרח בראש שם רו ה וגס באלפא 3 חא ראשיס איחיוח

י י י  (כה) "
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 אהיה רישא לכל רישיז ועלה אתמר ראשך עליך ככרמל ודא
 תפיץ דרישא. ודלת ראשך בארגמן ךא תפלין דיר. וביה משבחין
 לבת בהאי אשרי הה״ד באשרי י כי אשתני בנות. ימאן"זכי לאעלא
 תב!ן.אשילא הלך בעצת רשעים דאיהי שןה בישא מםטרא״דעיז
 הדעת טוב ורע.' ובדרך חטאים לא עמד. מאן דרך המאיים ההיא
 ראתמרבהכןדךך אשה מגאפת אכלה ומחתה'פיה וגו׳ ובמושב
 לצים לאי:'םב. מאן מושב לצים ךאילילי׳׳ת אימא דעךב רי דאיהי
 מטמאה בגרה'במושבה וכן עךיב דב מטמאין במושבם לצדיקים
 דיתבין בגייהו בנךה. ומאן דאתרבס בהאי אשרי דאיהיו בתךא ורישא
 דאורייתא אתמריביה'והיה כעץ שתול' על פלגי מים. ודאי עץ חיים
 דאתמר ביה ועי־הו לא יבול והאייתסוגא קדמאה.* תדיגיא בשיר ךא
 הבמד.שר י׳'ותלת יורץ איגוןייי׳ י׳ ואיגון רישא וסופיא ואמצעיתא
 דאת י׳. 'ואיגון רמיזין בשמא סתים דאית יוד קי ואו קי. באלץ יתרת.
 שבח ךוד מלכא לבךתא דמלכא. הה״ד שיר למעלות ל׳ מעלות
 איבון ודאי. איבון תלתין דרגין דביהון בךתא סרקא לגבי אבא. בחמש
 גימץ דכנור דאינון יחמש אזכרות דאדכייר חמש זטגין;י בהאי מזמור
 חד עזרי מעם ץ. ב׳ י; שומרך. ג׳ י; צלך. ד׳ י: ישמרך מכל ךע.
 ה ץ'ישמור צאתך ובואך. ובהון מלכאיאמר לגבי בלה צהלי קולך בת
 גיים. בת עשךה גלגלים דסליק בהון'יוד קא יאויקא בעשרה מיגי
 גגוגין. ובארבע'היוון דסליק יקוק. בשיר פשוט כפול משולש מחבע
 דאית יקו״ק. דקולו םלקא י£גיי _ימא. וגלי .ימא דלעילא איבון עשרה
 רעשייח י1כ, נקיאת יאש ח ורא ראשך ,!ל ך ככרמל לא תפ1 ן לר fit נ ב ככימל m rift כר מלך כ
ו דרש ולת לשי! דלת שתא פתת לתש ר  השיר ייא ש1 יאהניךא מלךיולת יאשך כחינמ! וא תפלי! ו
 שצי ך לה ח תש" תחלה נס על רנוקבא ״נקראת שער בסוו אונ שפת תפתח" מאן חישב לציס וא
נ ס כ לצ ס ר ני ישע ס ור א ושבח בחוך אור, וח רשע ס כ מלוי אוח זח  ל ל si ב ה.עס דקרי לד ייושב 1
 ישע ס כיה ר 'ש ש ,"ע ! י ד מ ס הנה דפלי שהיח גחיך הפשיש מספרי חן! כמנ! ללח ובזה פרשח

 בס ד בדישוח לד ק אוכל לשיבע נכשי ינק רש.! ס חחסי יר מ ל ל ח שה א רמיזה בבט! איח ית רשע ס
 חחסר מ! מאכלי ש רלד ק שהיא מכו, לש ש ירכל הילך לקלישה י1כן כא! קר לד מישב לציס ש ישבח בחיך
 רשע ס שהס לנ ס יעוד כ י! רכל רפחו ס ל-גב רוח נא ס ממנה 'הכ קר לה חישב לציס בשיר דא מכמה
' יד ן כמ ש רז ל בשער מאמיי דשני בסיד הכחיבה של יד  שיר ייו יחלח יווין א ני! פ ריש ודייר ש נה נ
 יצירחה שד למעליח ל״ ו מע1יס א ט! יראי א ני! חלח! ומי, ובהק נרחא פלקא לנני אבא ניב על זה
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 *מלץ. ועלייהו אתמר ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש בתרין דחיעץ
 דברר1א. ובהון שית פרקץ. יאינון שית ךרגין דכרסיא. שש מעלות
 לכסא. וכד סליק ו׳ בהון יתערון לגביה לקבלא ליה שרפים בנדפייהו
 הה״ד שךפים עומדים ממעל לו שש בגפים וגו׳ ומאן דסליק על
 גדפייהו ו§רח בהון איהו וי. כליל שית תיבין דיחוךא שמע ישךן1. ובניניה
 את־מר בי עוף השמים וגר וכד סלקא ברתאיסלקא pro דרועוי
 דאיגון חסד וגבורהידבהון שית פרקץ דאיהו וי. וךזא רמלה שמאלו
 תחת לראשי וימינו תחבקני. בד סלקא הא• שיר סלקא בשית תיבין
 דאיגון שמע ישראל וגו. ובד גחתא ניחתא בשיתידאיגוןבשכמל״ו
• י?י J*h מאיך בשית. ועלייהו אתמר ת י ש ו ב ר י ו סל ר י ל  ובג^א 5י ס
 שוקיו עמודי שש. ועשרה גלגלין איגון י׳. דאיגון לקבל עשר אצבעאן
 דביטשין בננונא חמש* בחמש ואינון ה״ה. דםלקץ בי׳.'בשית דרגין
 דאיהו ו׳ ביהיסלקין וגחתין. ואיהו כגווגא דסלם דאתמר בייה והגה
 סולם מצב ארןד. וגו׳ והגה מלאבי אלקים עולים ויורדים בו וכלא יקק
 יודיקאואוקא.;ד. ודוד מנגןביד. ו איהו גופא. גדפר ה״ה רישא
. ביה סליק קלא דננונא.' ועוד ו׳ איהו מגרת״א ה ח שלשה קני ׳  דייייה י
 מגורה מצדה האחת וגו. ו׳ מגורה באמצע. גר על רישיה. י׳כדישףןא
 באת ו׳ אתעביד ז׳. ורזא רמלה:אירו שבעת הנרות לקבל מנרתיא
 דאיהו ו׳ שית קני מנריתא דאיינון* ה״ה שית ור״ן. ורזא רמלה שבעה
 ושבעה מוצקות. עד דסלקין לי׳׳ד דאיהו יסוק יוד קאיואו קא' ודא איהו
 וךוד״מננן'ביד. י״דלקבלי״ד. וםלקא ה׳ באת ו׳ ולבחד סליק ו בי
 שיתזמנין עשר עד דסליק לשתין. ואינון אתרן הדבקות בקריאת שמע
 אמר התנא סמלכיח נקנ ח בשייוש ש מעלית ונגונא כו שליק סליק נשית יכו מא ך מא ך בש ש כיריש עולה
׳ אירי ניפא גופי ר ר פיריש וירש ו על שש סו״ס י ו  בששה הטעית זי אמר זי יכן נ ריור ותר מען נ
ו אות וח וז״ש מננ! ג ו שמתכו ן לעשות מזו רשס שהיא בשיו ו  אשר בפשישי היא ו׳ אוח ית יבמליאו ו
 ומפרש נון! ראוס כננו אוח ו ואצנעיח ימ ן ישמאל סס כנגד ני ההין י־אש ראוס כנגר י״ו ישפ היא רפה
 שממני וצא הניגון ולכך ויו הע ה שה ה חופם המור נשח ויו ומוציא קול הנ גון נפ ו ר ה עושה יחוו השט
tfii אשר נופו ו ו ו וראשי מניינ פ להם ועוד יי איהי מנרחא יכי׳ פ רזש ור ש זמרמז שם הי ה נמנירה 
 המנורה שהוא קנה האמצע היא ו ונר שנראשי ריא יוו ושלשה נרוח מכאן ושלשה מכאן הפ ה ה כ כל אוח
 דו ש נה שלשה יי! האחו נג שטוח ישנ ייי! רך מכאןיירך מכאן נמצא רקנס כילס רפ י ירן והנדוש

 שע ג הפ שנעה רר שנעה ישנעה מוצקיח ינ״פ ז׳ עילה י ו ואיהי שט הי״ה ו׳ נפשיטי די ו נמיציאי
״הו נ י נ  דנ
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 דבנינייהו אתמר כל המשים ריוח בין הדבקים מצננים ליה גיהנם
 ושלמה עליית אמד הנה מפןתו שלשלמה ששים נבודים סביב לה
 ואינון נטרין >נ־א נטלין< ערסייה ולקבליית ששים המה מלכות. אלין
 דבורין ואלין נוקבין. אלין דקריאת שמע דתסין משה דכודין. אלין
 דשלמה נוקבץ. ואלין בית קבול לאלץ. ךדנין דשלמה״אינון בית קכול
 לךרנין דמשה. וכד מתחבךן כלא כאחד שלמ״ה אתהפך למש״ה.
 בתיקונין דאדבע אתוון אתסן שיר.' ועלייידו אתמר והנה מלאכי אלקים
 ובו׳. סלקין תרין ואינין י׳׳ק ונחתין תרץ ואיכון דה. ובן נלנלי ;מא
 סלקין בעשר ואינון יוד קא ואו קא וארבע היוון בד םלקא בךתא בשיר
׳ בפומא. ועל רישא ו׳ בנופא. ה״ה בגדפהא. אד״ים יוד קא  נשדא נטיל י
 ואו קא רכיב על כלא. ודמות פניהם פני ארם ךא סליק על
 כלא. ופני אריה אל תמין לארבעתם ךא יקו״ק. ופני שור ופני נשר
 איבון מרבבה לשמא ךיקוק. ואדם על כלא. בזמנא דאיהי סלסא בבל
 אלין תסונין. איהו משבה לה״הה״רכתט השני שפתותיך'ומדברך
 נאוה. הא תרין מיני ננונין רשבח חד מלבא. באשרי. בשיר. תליתאה
 בברכה. ודא שבינתא עלאה. ועליה אתמר ברכי נפשי את י; מהאי
 אתייהיבת בבר נש'נשמת חיים דיאתמר בה המשה תסונין מהי הקב״ה
 זן בל עלמא הכי נשמתא זנת כל נופא. מה הקב״ה רואה ואיבו נראה
 הכי נשמתא רואה ואינה נראת. מהיהקב״ה יושב בחדרי חדרים הכי
 נשמתא יושבת בחדרי חדרים. מה הקב״ה מלא בל העולם הכי נשמתי*
 מלאה את כל הנוף. מה הקב״ה ךן את כלי העוילם הכי' נשמתא דינה
 אתי נופא ודזא דנשמתא דאית שוד. לקודשא'בריר הוא, דיא ביינה
 מ״י. ועלה אתמר ואל ימי תךמיוני ואשוח. איל מי וךאי והא אושמוהו
 מארי מתניתין חמשה דברים אלין. חמעזה ודאי בנין דאינון טסטרא
 דה עלאה. ואינון כלהו תסונץ בלב. במה דאוסמוהו מארי מתניתיץ.
 הלב מבין. הלב רואה, הלב שומע. האי תלת. ה׳ איהי חמש ורוחא
 הלב מנין הלנ רואה הלב שומע הא מלח פירוש תלת מחמש והיינו לנ מנ ן כנגד מ & זנה אח הנוף וגותגח
 לו הבנה לדעת המעשה אשר יעשה נשניל מזונותיו ולנ רואה כננו מ ש נשמד רואה וא נה נראית לב שומע
 נעד מ ש הנשמה דגי tA הגון) ב׳ השימע ממלה יאמ כ ו! דכמיב שמעי בין אמיכס !שפעמה לדק ונשאל ב'

 דפועא
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 דפומא הסליק בה קלא ואמירה ודבורא ירא ר. ערקין דלבא אינון
 כתילין בתר מלכתן.'וךזא רמלה אל"אשיר ידדה שמה הרוח ילבת
 ילכו. הכי מתנהנין ערקיןידלבאילנבי חחא. דדי לך רוח בלב תפיק
 מאזן שמאלא דלבא. ואיהו תה רוח צפונית דבטשיבכנור רדוד. ובהאי
 רוחיא הוה בטש בחמש נימין דכנור דאינון חמש כנפי ריאה ובקנה
 סליק קול ללבא ואית אש אוכלה. מאודנא יימינא דלבא דיאיהי כלפי
 כבד. ומניה נפיק דבור הה״ד הלא כה דברי* כאש ואי לאו כנפי
 ריאה דנשבין על לבא. דווה אוקיר כל גופא. מחשבה בלבא ודא יי.
 דה״ה אינון אמירה ודבוךא. ו׳ קלא בליל בלא. רבייעיאה במזמור וךא
 הוא דרועא ימינא הה״ד'מזמור* ש״רו ליי שיר חדש* כי נפלאות עשה
 הושיעה* לו ימינו. ועלה אתמר הושיעה ימינך ואיהו בנלותא' עם
 שבינתא. ואית תמיך ליה. וךזא רמלה וזרוע יי על מ׳ ננלתה וביה
 אומאיה דפורקנא. הה״ד נשבע י: בימינו ובזרוע עוזו. ועוד חי ;י
 שבבי עד הבקר. ואמאי אתקרי זרוע ל בנין דכף היד ביה י׳. חמש
 אצבעאן ה. קנה דימינא דאיהו דרוענא ו. כתף ביה ה׳ ודא עמוךא
 דאמצעיתא ךאתקשר בימינא לאקמא ביה'שכינתא בנלותא. ומשה
 דאיהו דיוקנא דעמוךא דאמצעיתא אתמר ביה* מוליך לימין מע1ה
 זרוע תפארתו ואיהו בוקעמ^א דאורייתא לנכי זרע אברהם דאית ימינא
 למתי ליה שם עולם.*ואתקשר בה׳ידאבךהם דאית'חמשה חומשי
 תורה. ובה אשתלים משה. ומיד דאשתלים' 'אתנליא עליה ימינא. ודא
 הוא וורויע ץ על מי ננלתד״יתמישאה בננון בנין דהאי ננון סליה
 טיניה כטהיננינותעוליטןיטםטךא דשמאלא. דמתמן חח צפון יתד׳
 נחתא בכנוד דךוד ותה מנגן מאליו.' הה״ר ותה כננן המננן וניר.
 ומתמן רעמין ניפסין הה״ד ורעם 'נבורותיו מי״יתבונן ומתמן רעה
 התר1עע1>הארץ בתרועה טםטרא דטטה כלפי חסד. מוט התמוטטה
 אחז בתקיעה פור התפוררה ארץ בשברים. בדותא זטנא תלת אביהן
 טתקשp בנבוךה ואתעבידו בה תרועה שברים תקיעה. ובהון רעה
 התרועעהונו. וידא יהא בסוף יומזיא. וכל אתיץ אלין בארעא;דישראל

 כיז ע ׳ב (כ0 יהי!



 תקונא תליסר (־חע״נ)
 ירק. בנץ דתמן דוברון דאבהן תמן קבור״ם. שתיתאה הללוזיד. הללוהו
 וךאה״ו. עליהאו^מר ליל שמורים הואל;י וךאאיתיעמוךא ת*מצעיתא.
 ורןא רמלה השמיעו הללו ואמרו הושע*;י את עמף את *שארית
 ישראל. לקי״ים קרא בימי צאתף מארץ מצרים אראנו נפלאות. ותא
 רמלה מ״ה ש״היה ה״וא ש״יתה. וביה מ״מבון"ש״בתו ה״שניח. בנץ
 דאיהו תוקניאיידעטדא דאנ)צעיתא בההוא זסנא אתקי_ים. ךזא
 דסתניתין ךאמר אוכלץ כל ארבע ותולץ כל חמש דהיינו אלף חמשאה.
 ושודפין בתחלת שש דאית אלף שתיתאה ובנין דלא:פרישי בין* שש
ד למגךא  דאיתעמוךא ראמצעיתא ובין שבע* דאית בת מגיה לי
 שאור וחמץ דאינץ ערב רב. דלא יתסזץן בין שש ראיתיו׳ ובין שבע
 דאתמרבהשבע ביום הללתיף בגין דערב רב אפרישו בין שש לשבע
 במתן תורה בד״א ררא העם כי בשש משה ואוקמוהו בשש באלץ
 שית שעתץ עבדו יתעגלאואפרישו בין ו״ק. דאיגון שש לשבע. הכי
 !פריש לון קודשא בדיך הוא בין שש לשבע דבגיניית חות מצה פרוסה
 לחם עני. עני ודאי. ובההוא זמנא תהא שלימה כגווגא דחברתה דאית
 מצה שלימה התר ותה אור הלבנה כאורהחיןה.* ואמאי תת מצה
 פרוסה בגין דאםתלקימינה ו׳ רנלדילה למתי לה מצוד. ומצה פרוסה
 אשתארת ד׳, ובגין ךא מצה פרוסה ד־. מצה שלימה הי! ובגין ךא אמרץ
 וכריס מן החמשה האי מ ש גשמה יישנה בחורי פורים והנ אמר פ1 הלכ אי לאו מפי ר אה דגשבץ על
 לבא הוה איק ו כל גופא גמצא רלב ושב כי[ כגפ ריאה יוהו חורי חוי• ס ומ״ש גשמה מלאי כל הגוף ושולעח
 בכל הגוף יכגנו זה אמר הוא בלב כמ ש פרק ן וליבא כח יל ן בחר מלכה!! גמצא רגוף מלן ששולמ בכל ובכל
 מקום שגמצא כנוה מצוי והכל;שמע ס אל ו נ! הוא הלב שהמה למלך ואפריש״ נין ו ר ואיגק שש לשבע

 ג נ 1א ו סוו ו ק חג ח גס י שהוא וסמלכוח שה ס ה א אחרוגה ה א שב עיח והס בעגל שעשו ערב רנ גרמו
 רצ חה ל שראל ועברו על לא ח-צח שהזא ובור שש וגם גרמו שיה ר להם ו | א א שז נחה חחח בעלה ולכן
 שיבר מרע ר אח סלוחוח כוי לעשוחס ו ן פנו ה וניזן ובחחלה בעח חעא העגל גרמו ש ש להם וין אשח איש שז נחה
 נמצא נזה עברו על צא חנאף שהוא ובור שב עי ולכן בעזן העגל אפר שו ב ן ויה ואינו! שש לשבע ולסט

 יפריש קביה לא נק ערב רב מישראל בזמן הגאולה בין שש לשבע ר״ל בי! 1יף השש לבין החחלח !יף השב מי
 דבגינייהו הוח מצר פרוסה לחס עונ עני ווא פיריש ה׳ אחרונה שה ס מלנוח ה מה מצה פרוסה והיינז
 בצורח וי בסוו הא לחמא הניא ו י אכלו אבהחנא ולא בצורה וו ולכן נאולח מצרים לא הימה שלימה ואמר
 בההוא ימנא חהיה״שלימה כנוינא וחברחה ואיה מצה של מה וה נו כמי מצה העומוח בצירה שהיא שלמה
 שרימוח גהא ראשגה שהיא טגה שצירחה וי ולז א יהיר יהיה איר הלבגה כאיר הממה כלומר איר הלנגה
 שהא הוו הא אחרונה מלכות חהיה כאור החמה לשין חזימ כלימר כמיחמיחהשהא הבנה שנקראה חמיחה

 דלל



 «מי0 תקונא תליסד נב
 הלל נמוד והלל שאינו גמור בפסח. לקבל מצה שלימה ןעמ׳ה פרו$ה.
 ואמרץ מרור על שם ו׳ דאתפרש מן 71. ודא נרים לון דוימררו את
 חי_יך.ם איהו מרור ואיהימךה הה״ד קךאן״ילי מיד. בי המר'שדי לי.
 בעבודה זקשה בקש:א. בחמר בקל וחמר בין אומין דעלמא ומאן גרים
 ךא י ימן שדי רשימוידבריתידיהיב משה בעךב רב. בנין ךא נחית משה
 מדרניה ה״ה׳ד לך רד כי שחת עמך.'עמך ולא עמי ועל ידיה עתירה
 שכינתא ליחךא עם קב״ה בנין דאיהו אפריש לון. צריך לדךא לון,
 לתקנא במה דחאב.קמו כלהו חבר;א ונשקו ליה ואמרו אי לא אתינא
 לעלמא. אלא למשמע ךא די. שביעאה בנצוח ךאיהו נצח ישראל.
 ועליה אתמיר וגם נצח'ישראל לא ישהר ועליה אתמר למ4צח על
 אילת השחר. למנצח על השמינית. מאן שמינית הוד. ואיהו גצה
 עליה. תמינאה בהודאה וביה הוה משיח דוד הודו ליי. וךא הוד ודאי.
 למנצח הודו. בהון רימיזין נצח והוד. ואינון ניסין. וביה' שבח משה אז
 הה״ד אז;שיר משה. בנין דאיהו הוד דיהיב למשה אז תקךא וה׳
 נענה ואינון' תמנ:א יומין דמילה ובתריה ברית דאיהוייסוד־צדיקא
 דעלמא וביה אתגמא׳י, דמילה עשיךאה לעשר ספיךן. ואיהו היד
 תמנ;א יומי דחנוכה* לאךבעה ועשרץ*'יומין דאיגון בשבמל״ו. ומיד
 ומלסח גס ור ש החמה יא חיוה ר״ל כמי ס א שה א חמיפ של9 ואמרין יורור -1' שס ר ואתפרש מן
 הי פ ריש ש ח ינ נאמ רס מריר נל ל פסח כיו ש רמנ ו רכן נמל א1 אומר כל מ שלא אמר שלשה ובריס
 אלי בפסח לא צא ו׳ חונחי ואייו י! פסח מצה ימריר ר,ס וקוק למ,ק-ו יא י נב מרי״ ילא ק ני גב

 מצה נמ שלא אמר ימצה ימריר יהי ני לרמי! שרחריר ס ס על ואחפ״ ש יא ז יו, ר א ודא י ד מ, שדי
נ לי! יא איח במ לר שמל איחס בל ל צ מ יה ני וס פסח י  רש מו ובריח ו רב משי בעיב רב פ ריש י
 זלס מ לה פנ הן על הפחח ס יע״י המילה ננל מ דפערה שה ש י דדשס שד כ ודע יאמר !בג! דא צחיח משד
 מדרג ה פ ריש שסינני הערב רב ע י שהחכי אי אח ישראל נענל ש םמ1ק ממ-ו אי־יה אלן! רבח ונשאר ני
t פירוש נצח בחבמ B ! ניח והוד ואנו! <  אידיש אלן! ועירא של יקרא כנודע למנצח הודי נהי! רמו
 למנצח יהיר נר בש הירי ינשאר כאן יכאן איחיימ מיל נמצא כן מחחלק ס איחייש למ״צח דירי שהיא מ ל J נצח
 היד יאמר יא נין נשים כ נצח היד עם סכילל ״ מ קש ו כמכין ״ם ס עם כילל האישיימ יאימרי נגין לאיהי
 היל ריהיב למשר כמ ש רביע האר ז״ל בסיד הכמיב ריא אהלן !משה היא משד זאהרון ט מרע ה אע ג
 דייא נ״צח יש לי ש כיה נהיר נסיו רחחלפיח האירית כנילע וביה אחגל א רר ומ לה כי בטינה גגל ה
 העטרה שה א סור המלניח ש9 א ספירה עש לימ נמנ ן ri ילמיוה נאית •זד למ לה ואיהו היל חמנ א יומי
 דחנוכה לארבער ועשר! יימ ן דא נון בשנמל״ו פ ריש ח׳ מ חטכה הס בסיד שמחח ליס בכ ס נכסליי ימא דם
 לג ד ימ ם שקידמין לרם נאיתי החירש שהם כננו ב ו אמיון לנשכמל ו ומ״ש ומיל לעלה ו ס טק! בפ ה טריא
 כס על ישראג פירוש עלה י ת וס נס הממרה שיעשה נשמ! ו ם שנעשה נפ ה' כלומר חלק ייס ס' אשי היא



B ע״א) ־  תקונא תליסר (
 רעלה!ית טרף בפיה שר:א כ״ה על ישראל בכ״ה נבכסליו ואלין איבון
 כ״ה אתוון דייחוךא דאינוןשמע ישראל וגוי. ודא איהו חבול״ה. חנ״ו כ״ה.
 אבל גצה אתמר ביה ותגח התיבה בחדש״השביעי. בגין דנצח "ביה
 רמיז נח צדיק וביה והטים גברו ט״אד כד לא גטדין ישראל ברית
 טילה מתגברין אומין דעלמא. דאיגון הטיס הזדונים וכדי גטרין ליה
 אתגר בהון ודמים היו הלוך והסוד עד החדש העשירי." ךא י׳ דמילה
 דאיהי מלכות. עשיךאהלע^ר םפיךן ויעקב בההיא ןרכאאתמר ביה
 והוא צולע על ירכו דפרח מניה י׳ ואשתאר עכ3. וךזא רמלה הוא
 ישופך ראש ואתה תשויפנו עקב. וכד אשתלימת סובה בירך דילה
 אתמר ב:עקב'רבא :עקב שלם רעקב ודאיאיהו דיוקנא דעמוךא
 דאמצעיתא מםטךא דלבר. והא משה תמן הוה אלא מסטךא דלנאו
 הוה. ךא מגופא ודא מנשמתא. ובנין ךא תרין:רכיןדעמוךאדאמצעיתא
 שלים אינוןינצח והוד.,ומתי יודה עמוךא דאמצעיתא שדם כד
 אתחבר בשבינתא.* הדדד'ויעקב נסע"סבוזה ויכן לו בית הה״ד רבן
 :,י׳ אל־קים את הצלע. בההוא זמנא דאתחבר ע^ה ויבא י_עסב שלם
 בההוא זמנא תהא סוכה שלימו^א כ״ו ה״ס יאקד־ונק״י. קם ר״א ואמר
 אבא אבא אמאי אתמר ביומא קדמאה דסכות ולקחתם לכם ביום
 הראשון פדי עץ הדר. א״ל ברי מאנייקךבא בימינא נטלין לו; ובאלין
 מאני קךבא אינון״ישךאל רשימיין דנצחין דינא מתל למלכא ךהוח
 ליה דיניאיוקךיא בע׳ יאומץ ולא הוו:דעין מאן;צח דינא. ושיאלץ ליה
 אחר יו0 עשר ס בחווש אבל נצח אהיור בה וחגח החבה בחורש השבע פרוש רגצח הוא
 ספ רר שב ע ר חפיצא 1חחא יאחר נחה הח בה בחיוש השב ע׳ ר״ל בח ויש רנצח שהוא שב עי בנין דגצח ב ה
 רפ ז נח רצו ק פ ריש ראש וסיף נצח היא צח ובאמצע ש אוח צ שמא צו ק ימ ש יב ה יהח 0 גברי מאד
ו לא צער ן ישראל ברית מ לה פ ריש בר ת מ יה היא בצו הנקרא צו ק !מספר איס נ׳ היא גימ ח ס ולכן  נ
ר ח אחמר ברין יהמ ס שהס מ ס הוויצ ס נ ו לא נסרי, גברו רמ ס הווונ ס א ק אימ! ועלמא וכו נפר ן 1  נ
 היי הליך !חס!ר עד ח!וש המש ר שהוא ר!מ! למלכית אמאי אתמר נ ומא קדמאה וסוכות זלקחחס לכם

 ני1ס הראשי! פ ריש קש א קישית r ל במדיש שדקשי והלא ע י לחירש היא יאחא׳ קרי ל ה ראשי! ירשנ
 השיב לי מאני קרבא נ מינא נטל ן •יון דה יני במסד שהיא ימין ילנן אמר ב 1ס הראשי! נ׳ החסד נקרא ׳!פא
 דנל ל נילהי יימ יסדר הספיריח הנצח הוא ראשי, לשבע ספ ריח הבנ ן לכן יום ראשי! של השביע היא מסד

 ורע דמ״ש אבא אבא בלש!, נפול הוא לשון חינה ינמ״ש רז ל במדרש על משה משה יעיר אנא כמשמעי שהיא
! נ כ ומצנו ייקראי לפני אברך יתתמי ד, אבא למלכא יכל לשין כפול כוה היא עו״ו נ ו ועוד שתא י  אנ

 שאלין מא, נצח דנא פיריש נט לת לולב ומינ ו הס ענ ן המשכס חסדים י שראל אשר הם נועלים לולב ה0
 סאן
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 מאן נצח הנא. אמר תסהבלון באלין דרשימין במאני קר?א ביריית
 ותנךעון מאן נןיה הנא. ולקחתם לבם ביום הראשון פרי עץ חרר. דא
 אתרוג דאיהייעכינתא לבא דאית עקרא דבל אברין דנופא. דאינון
 תלת הדסים ולולב ותרי *בדי ערבה. לבא באמצעיתא ואברץ סתר
 סתר ליה. ובנין דא אתרונ ךא שכינתא. והכי אוקמוהו מארי מתניתין
 אי נטלה בוכנחו ו״אי עלה חזזית* על רובו פסול. בגין דאיהו דמי
 לשבינתא. דאתמר בה כלך יפה רע;תי ומום אין בך בפות תמרים
 ךא לולב. ועליה אתמר נפרצו עליו* פסול בנין דךא איהו מקצץ
 בנטיעות מאן דמברך עלה ביומא קדמאה דסכות. בגין* דאית קשורא
 ויתדא דכלא ח׳יי"עלמין דאית לקבל ה״י חול;ץ דשרךה. ובגין ךא
 אוקמוהו מארי מתניתין לולב המה לשדרה והא דלולביצהק כת*י1ר
 יפךה. ודא אית כי בל בשמים ויארץ. ותרנםיאונקלוס דאחיד בשמיא
 ובארעא וצייר לנענעא ח״י נענועי; בשית סטרין. דאינון תתם מזרח
 ביק״ויוכו׳ ישית תיות דאית בהן תמני סדי אתוון. וכלהו רמיזין בספר
 יצירה בשית סטרין. והכי אוקמוהו *ארי *מתניתין מוליך ומביא
 למאן דארבע רוחות היעולם דיליה. מעלה ומוריד למאן דשמייא
 וארעא ךיליה. תלת הךסין נוף ותרין ךרועין. ואינון לקבל עינא
 ותרי* כנפי עינא. תה בה" עךבות לקבל תרץ שוקין ולקבל תרץ שפווז.
 וכד אינון כלהו אגודה חדא בלולב דאית" שדרה מה כתיב אמרתי
 נצחי דינא למחק מנירומ וסדי ! נמסד ס ואומרו ורשימ ן נמאנ קרנא נ ו סי נ נ חייע שמא ארוך סוא
 מנד ניפי של לילב שהכל חליייס ני ישלשס אצבעיח ראשניס כעד שלשה רדס ס ישנ אצבעיח אחריניס כננד
ו האחיינ ילי א ררשימ ן נמאנ קרגא ביו רי ד קא אתרוג רא שכינחא נ נ שכינחא נ  שני ערביה והכף מ
 נקראח עערה בשיד אשח חיל מפרח נעלה ינרמוה נאחרינ שהוא איחייח אור חנ והחנ י /1 עשרה שה א חנא
 דמלנא מאן דמנרך עליה נ ימא קדמאה דסיכיח בנין דא הי קשירא י חייא דכלא ניב כ נ וס ראשי, יש
 קשורא רחידא דבלי! מפני שאיתי ה יש היא חסד דמק פ, ימסד אור פצ מ נמצא מ ק שור יח ביר או מ ואי פ
 בחשו וחשד ולק הלולב שהוא קשירא ייחודא דכילא יאי 1ברך עליי מדאור יחא ב וש ראשון דהוכוח שמא ג כ
 קשירא ייחיוא דכילא וחא דלולנ צד ק כחמר יפרח ודא א ־ו כ כל נשמ ה ונח־ז , ב כי ילולנ הוא שוו
 של רתפארת הנקרא שמ ס וראסרינ מלכיח שנקראת ארן ילכ! היהיר רב ני האר י ו נ שלא יפריו האסרינ ק
 הלולב נשעח נש לה ונענוע והקפוח ולזה חרנס אנקלוס ואחיד גשמ א וארעא תלת ררפ ם אינון נון! ותר ן
 וד״עין פירוש תפארת שייא נון ימו נ שהס ימ ן ושמאל ואיני[ לקבל פ נא וחרי כנפ עינא פירוש חלח
 הדפיס שהה מנד חנית דרניו דאנריס יצחק ויפקנ הנה הס נננד עינא יתרי ענפי עינא י-יינו פינא כנגד
 יעקנ רמו לדנר וישכון ישראל נפח נדד עין יעקנ וחרי כנפ עינא אנרמה ויצחק ני ע ן נאמצע 1חרי פנפ
 שהס פפעפייס א׳ מנאן יא חנאן דינחס נופח וחד! דרועין בלולב דא הי שדרה נ״נ שדרה אומ ומ דר שה

 (כ0 אעלה
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 אעלה בתמר. א׳ אתרוג. ע׳ ערבה. ל׳ לולב. ה׳ הדס. כלהו אתעבידו
 לקבל ד מיגין ךמרבבר^א. הדובב בהון איה? יקו׳׳ק\׳וצרץז לסדרא
 בהון בהס$ה כנוונא דטזבח. ולמאן. לגן דאתנטעו אלץ' גטיעין ביה
 וךזא דמלה נקבה תסובב גבר נקיה ל׳ מן ןן. גבר ג׳ מן גן. גץ הוא
 בליל תלת וחמסין סךרץ דאורייתא דבב^ב. וז׳ יומץ דסובות הא שתין
 לקבל שתץ מסכתות שמיני עצרת חג בפגי עצטו. ביד^ביעו דאורייתא
 ליאשקאה אילנא דאיהו נטוע בגן ושרשוי וענפו׳ אית כגווגא דחוג
 האךץ ך$ל חגץ טתחגנץ rp. תשיעאה ברנה ון;א איהו רננו צדיקים
 בי. ודא דרגא דצדק דד עלמין מתמן רנה\וביה'פורקגא הה״ד צמח
 צדיקי זמתחר*יו יצמח. טתח^יו וראי ההיא דאיהי' עשירית לכלא.
 וצדיק גטיל 'מש^אלא. ועמוךא דאמצעיר<א מימיגא. הה״ד מימיגו
 אש ךת למו. בההוא זמגא דיהון תרץ'שמהן כחךא אתערת בר0א
 דמלכא בשיר השירים ומשלי וקןזלת דאיגוןישלשת אלפים משל תלת
 יודיןיךאיגון תלת טפין דמוחא דנחתין מן יי. ולאן *אתמשכו. לגבי
 צדיק ךאיהו קשת הכרית ומה להוה קטן אתעבידיגדול. וךזא ךטלה
 שו$ר הולך פזר גדול מתי יהא זריק חץ בדיוקנא״ךא^יפתח רבי
 שמעון ואמר"עלאין אתרגקנו ואזרחו בנןאני קךבא לגבי חרא דאיהו
 מקננא בטוריןרברבץ ואיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל ךרין דהיו
 אבתךיה, ובנייר כרוזא נפיק בכל יוטא טאן ךקטיל ההוא חרא דאיהו
 טקננא בטורין רברבין יהבין ליה ברתא חמלכא דאידוו צלותא דיתיב
ע א גיר מגא דפיו הלו1נ בתפויס יאמר מה כת נ אמיתי אעלה בתמר ניב אעלה י  והמסו גקרא שה כמ״ש נ
 ר*ר. אתריג עיבד לילב הרם יאימ ימ נממי יס מס רב ש,מממי יגשלמי באימ ימ רב רמרננה ט ימבה שהיא
 גבירה אס תנית פתה אית ית רב תה ד ל ריף יו־כנר וביה פירקנא המ״ו צממ לד ק פ ריש כמ ש רניגי! ל
ו בפיו אפ ׳גאיך טוב גאל ואומיו מתחתו יומי ראה עשירת לכלא פיריש מתתהייהיא ו  כל גאולה מ א בו
 המלכימ שהיא מתמ ס פיו יה א עשירימ ל פ והכיני לימר שינאולי תהיה ע י אמערומא ולמתא שישראל
 מעל, מץ למלנימ חמייה ימצימ יי א מעלה לצר ק •פיר עילם ימ״ש יצדק גט ל משמאיא יטיויוא דאמצעימא
 מ מ נא פ ריש הצו ק שיוא ר סיר נט ל משחאלא מרמ הגבירה נסור ׳צמק קן מ יכמ ש רבינו ו ל בפיר שמיס

 יחנית הה ר מ מ נו אש רמ למו כלוחי מימיט רא מ נא אש דמ *־א שמאלא למו ר״ת לעמווא מצ עא ולריק
 תלת יד"ן דאנק מלמ .גפי! ומיחא ו מתן ח, י״ו פייש היי ר עצמה הא שלשה חלק ס שהס נ יורי ו
 נמ״ש רנ ני ויל נשפי מאחרי רשנ ננונח כמ נח ר י ד דאיהו קשמ רנד מ ומה דריה קט! אמענ ד נריל
 פ ריש קשמ לשון קשי יחבשי אמיה 1<ימ כש ב ראבר יבי מ ע י הקשי אשענ ר נריל כן איר ה פור ממנרל
 נעת ההשפפה ורוא יי״יי שופי היין פור גדי* שהיא כפ:ז כדחיק השיפי יבעי הפווי דהינו מרקת השפע

 על
 « נש ע״ג
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 על ©גדלא דאוע!ר בה מגדל עו שם יי׳ בו:רוץ צדיק ונשגב.
 אדהבי הא רקא קא אתי בבמה עאנץ ותורץ ואמרין וחו־טךא בידיה.
 פליק עיניה למנד־לא וחטא חד בד גש עוליטא צדיק שטיה ךהוה יתיב
 על מגדלא. קשתא ביתי והוד. זריק חצים לגבי חו;א. ודא איהו פזר.
 גדול". וחרא לא*הוה חשיבילון*. וקשתא איהו לישגא דפומא. אגחא
 דקשתא פוטא. חוט השני חוט של קשת דביה הוה צדיק"זתק חצץ
 דאינון טלולין דצלותא"לנבי חרא. וחרא לא הוה חשיב לון. "ולאו בגין
 דולישו דצריק ח״י עלמין"אלא בנין חלישו דההואדןתסלון דאיהו צדיק
 דלתתא"מניה כד לאו אידו* שלים ובנ״ד לא חשיב"לץ עד דאתא רע:א
 מהימנא ונטיל" חץ חד וזתק לנביה דאי בתר דא בצלותיה עד
 יפלח יחץ כבדו דחרא דאיהו פמא״ל אל יאחר חתמן יפותה ועקריה
 ובנץ ךא הכבד כועס. במאי בועפ במרה דאית דבוקה ביה. וךא סם
 המות* נוקבא תליה. זנבא תליה." יותרת הכבד* יותרת אתקריאת
 ךבתר דעבידת נאופין יהיבת שיותן לבעלה. וןנבא איהי שפחה תלייה
 בטרה בעיס. ומנבא קטיל מרה איהי פרצוף תליה. יותרת זנב תליה.
 כגוונאדאךם דעביד"ליה פריצוף ולבתר זנב. דהאי אדם ךע אתםרי.
 ודא כנוונא דךא* ךא אדם דאתנטילטאילנא דתי. וךא אדם דאתנטיל
 טאילנא דטור1א\לבתר תפלח חץ כבדו* זרע יורה כחץילנבי כלה יו״ד
 זרע דאתמשך מיניה. וךא וי. ואתמר בה'לשלח לי למטרה ודא בת
 עץ בית קבול לזרע דאיהו ו ודאי מאי מטריה ךא :דרו מ יומו 1פיהרא
 קתשא מטרה איהי ודאי לבת עין"נקודה *זעיךא* מלנאו. לנבה הוה
 שלח חצים בךחיטו"דעיינץ טטךה ודאי שכינתא דאית אנינת על
 ישראל טתיאבישא סטא״ל. ולטאףדאיהי אנינת עליה אתטרביה
 לא תירא טפסר לילה טחץ:עוףייוטם. באבדתו :סך לך. ךא אבר
 טז החי צדיק. ותחת בנפץ תחסה א נון ה״ה דאת זי* איהו* אברתו כלול
 נעשה נחל הא רע א קא אחי בכמה עאנ! זהיר ן יאמרין נ נ נקינו ני מינים כננו מצות יחוקיס ומשפט ס
ה כנגד החורה שה א מן ח״ס ולכך קראה חיטרא ילק א־! ל הנכר ורמקל ר  אשי־ יעשו ישראל יחוערא נ
 ירדו כרוכים מן רשמ ס נס מימרא מספר דרך שהוא כ גט למויה בגין ח1 שו דההוא רזר ק לק דא הו לריק

̂ל ולומד ועושה מחפ לוח ו ול מווו מ ליס  דלמסא r נ ה פיריש חלשימ ארס שתא לריק מחמין למפר שמספ
 ותחת כנפ ו םחםה אינו! ה״ה נ נ דר ש כנפיו כנף ייי כ כנף אוח יוד רשמא קדישא הוא איס ה ראשנה
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 י״ו. גופא דיליה יי• דשא דיליה י׳. גדפוי ה״ה ובגין ךא ותחת כ^פיו
̂יה אמתו צןת וסוחרה 4טכיגתא עלאה' זתתאה. אמתו  תחסהיצנה ו״סו
 ךא עמוךא דאמצעיתא. רישא דיליה חכמה עילאה. צדיק איהו בצלמו
 כדמותו. זכאה איהויטאן דגטיר ברית מילה. ואורייתא ךאיהו עמוךא
 דאמצעיתא.'דתךוייהו מגינין עליה חד בעלמא ךא וחד בעלמא דאתי:

 תקונא ארביםר.
 בראשית עלה אתמר ראשית בכורי אדטתך תביא בית ץ אלקיך
 לא תבשל גדי בחלב אמו. ת״היחכטה עלאה עלה "אתמר
 קלש לי כל בכר רכל בכורים על שמה אתקריאו' ושכיגתא טת־טן
 אר״קריאת בכוךה.' חכמה ודאי עלה אתמר ראשית כל בכורי כל.
 וברא בוכךא דילה קדימאה דבלא' דא ו׳ עמוךא דאמצעיתא בכורי
 אדיבותך תירי סמכי קשוטיטאי אדמתך שכיגתא תתאה. *ואיגון כל
 בכורי כל. מסטרא דצדיקידאיהו כל. ושכיגתא "איהיארעא דביה
 ג^לין וצמחין אלגין. רעליה אתמר צמה צדיק דאיהו עץ פרי אילגא
 רבא ותקיף עמודא דאמ?עיר«א עשבץ ודשאין דאיגון ת״ח מתמן
 צמחין בגן בגין דאיהי אוריתא דבעל פה. ומאן אשקי וחי ע׳יא ורבי)
 בה אלגין ועשבין ודשאין מעין גגים דאיהי'חכמה ראשית כל בכורי
 כל. ומאין גפקא מעיגא דמ:א מבית :י הה׳יד ומעין מבית ;י .:צא.
 ובגין דא ראשית בכורי אדמתך תביא בית י: אלקיך. ובן לאשית
 דעאגי' ואמרי הה״ד וראשית י גז צאנך תתן לו.' וסמיך ליה לראשית
i *בכורי אדמתך וכוי. לא תבשל גדי בחלב אמו מאי האי לגבי הא 
 הם רבי שמעון על ךגלוי פתח בסלא סגיא ואמר אליהו אליהו גחית
 ד»3א ברשותא דמאךך ואגהיר עינייהו דאלין* סכין בהאי מלה. דלא
 יתון למיכל בשר בחלב אדהבי הא אליהו קא גחית ולא אתעכב אמר
 שעומדת מלראות יו ו ונגף אות יא״י דשמא קדשא מא אות 5 אתרי;ה דאת ז׳ איהו אנרתו וסי ;ראה
 גשמפי נאן אייה ובריש קווה זה דדיע ששפר הת קוגים ;שמפו ממגי דברים בנייה מקימות בהעתקה הראשגמ
 לק ימלא ני ובריס שא ן לרם קשר זע י יאפשר ווריש האי דרשה על תיבת הזה שהוא ב גו לימוד יוריש
 אזת ז' של הזה על ה שוו עלמי ניפא ו ליה תא אית יאיי ט רוא לורמ וי ירישא ויליה שה א העשרי ויל ה
 1א1ת י לירתי יא י יי ד צינת יהומרה שט;תא עלאה זתתאה ;ראה זי דרשה נפ ע דוריש הנתיב הגז' באופן

 ני*י.א
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 בוצינא קדישא. והא רזא ךא ודאי איהו ךזא רלא תחרוש ביטור
 ובחמור יחךץ. כד בובךא'ראיית ישראל עמוךאידאמצעיתא לא אודץ
 ליה לבית ייי. חלב אתערב בבשךאיונרמץ ליאתערבא* שור בחמור. וךיא
 איהי כלאים מייןידלאו כמיניה. אמר ר׳ שמעון אליהו אלזית ודא שור
 איהו מסטךא דרכיו וחמור מסטיךא דמפאבו דא אייהו כלאים טב וביש.
 אבל הלב'איהו מסטךא דרכיו ובשךא'מסטךיא דרכיו. אמר ליה ודאי
 הכי הוא. אבל האי* רזא אשתמורע בסךא ךא. תוצא הארץ נפש
 חיה למינה דיאף על גב דאינון מסטךא דרכיו כלהו אעון דבר ונוקבא
 ואינון זונין. ומאן תטיל ממה דלאו איהו מיניה ההוא בר דאתרביב
 מתררית.עליה אתמר לא תבשילגדי בהלביאמו. אמר בוצינא קדישא.
 בודאי כען. איהו מלה בחבר1הא ודא איהו בריךא רמלה וךא אייהו
 מלאתף ודמעף לא תאחר כמידייא שמא יקדמנו אחר ברחמים חובא
ה, ךא נרים  ךאידערב בר נש טפה בוכךא בזוונאינדה שפחה נרה ז̂ו
 תטיל אהד בת זוניה ואיתי מדר. לקבל מדהיויבניז ךא ראשית בכוך
 אידמתןז תביא בית;י אלקיןז לא תבשל גדי בחלב אמו. דהתא בר
 איהו ערביומא רנפיק כלאים מאתתא דלאו מיניה דאיהי כנגדו ובגין
 ךא זכה עזר*. בית זוניה ךאיהי עזר ליהיבאורייר״א בפסוךא בדתלו
 וברחיימו עזר לו בעלמא דין ובעלמא ראתי. ואם לאו אחראי דלאו איהו
 מיניה איהי כנגדו*לאיובךא ליה מתרץ עלמין. וכלי ךא נירים ליה בנין
 דלא נטיר טפח קדמאיה לבת זוניה. ועם כל ךא אם חזר בתיוב^א
 עליה'אתמר'ושבוך'פאלו.רהיבלד,בת'זונד. דאתמר בה רפאות
 תהי לשדןז. ואייהי דיויקנא דאורייתא דאית אסוותא ואיהי חיים הה׳ד
1 על עוה t ועל עוה ב נ למ ו V אמר ומפרש אמפו ע5 רתפארת עזר לו בעלמא ו ן ובעלמא ואפי פ ריש וריש 
 ה״פ שלשה שפ ריס ראשנוח שרם כח״ב מיוע יהס פיו עיה ב כידיע יאות 1א ו הוא ויק שרס בפוו עיה״י
 שהפ בננו ששת ימ בראש ס וכל וא גר ס בנץ ולא נע ר עפה קומאר לבת זונ ה נקיע ש5ר קומאה ה יני
 קומאה בבאה ולא איירי ברואה קר או הוצאת שיל אלא אירי במי שבעל ב אה אסורה ולא המתן עו ביאה
 שהיא באשתי בת ייני ועם נל וא אה תיר בס יבתא על ר אסמר ישב ויפא לי פ ריש אותו הרמו שרמונו
 בסיבה לו על אעשה לו עזר נננוו שאמר אס לא זנה אבן מתר! עלמין ירמוזיס בסיבה לו ונל זה נרפא
 ויינה לתר ן עלמין יריא ני באמח אמרי הנישא אשה נמחלים עונות 1 ולו א ויהיג ליה בס זוגיה ואסמי בה
 רפאות תהי לשין 1נ ל וקרי לה רפאות ואין אשה אלא לפריה ירביה יס גת רפאית היא אי ת פ״ר והייני מ

 ל ־״ב (בח< עץ



> ב  תקונא ארביסר וחמיפר » ע״
 עץ חיים היא למחזיקים בה. ואתתיה איהי בהוקנהא הה״ר ראה
 חיים עם אשד. אשר אהבת. אורייתא איהי טוב הודד כי לקח טוב
 נתתי לכם. ואתתיה איהי בדיוקנא *הה״ד מצא אשד. מצא טוב סוף

 * י םוף עשר מילין אתמר בהאי הנשר בהאי והא אוקטוה חבהיא :

 תקוגאחטיסרליושוז
 בראשית ךא ישךאל. הה״ד קודש ישראל 5י ראשית תבואתה.
 ראישית בלא ערבוביא אחךא. ובנין דאיהי קדש לא הוה ליה
 הרכבהטכדנאאחךאובניןדאיהוקךש לית ליה הרכבה דצרץ־ביהנטירו
 לנבי* בת זוניה דאיהי ה׳ ובנין ךא ראשית תבואת יהי. לית ביה פנימו
 היה״ד רעקב איש תם לית ביה פסולת. (צריך לטהר נטיו־). איבא
 ךא למלכא אתחזי ובנץ ךא בל אובליו״יאשטו חגה תבא אליהם נאם
 יי דךא איהו עץ החייםדאיבא הליד. סםיחייםנ־ת זוניה נטירא ליה
 בעלטא דין ובעלטא דאתי עליה אתטר ולסח נם טעץ החיים ואבל
 וחי לעולם. נם לרבות בת זונ״יה סם חיים היליד. ואיהו נטיר"ליה בעלטא
 הן ובעלטא דאתי. ומאן רבעי לנט״לא בת זוניה בנון אוהה האקרים
 לדוד אתמר ביה ?ל אוכליו* ייאטמו ךעד. תבא אליהם נאם ;י. רבת
 זוניה דצהק איהי מצה שמורה לנבי מצה שלימה עשירה ומאן נהם
 ךא למהר ית מגיה מצהישמוךה לגביה בנין דנטר טפה דיליה
 ומאן דפנים טפה דיליה *אתקרי בת זוגו מצה פרוסה לחם *עני. ותא
 רמלה כל מאן* המזלזל בגהמא או בפחרין דגהטא דאעון טפץ בכזית.
 עניות קא רחף אבתריה. אלא צהד לגטרא ט״פין הליד. דלא יךיק לון
 באתרדלא אצטהך. ובנין ךא אוקמוהו מאה מתניתץ אוקיה לנשייכו.
 כי" חיכי דתתעתרו. ואוקירו דלהון לנטךא טפה קדטאה דלא .יעביד
 בה"פסולת. דפסולת דאברהם ויצחק"נרים"לאוטה דעשויויש^נאל
 דאשתעבדון בבניהון בנלותא ונסיונא דלהון באשא וסכינא שדב לוז
 ר״ח פר ס רביר וגס נר יתרפא מחול מפש לנט־^ שפי קומאה ולא יחענ ו בה סמלי! נראה pi ממלא
 קרי אוח וח קר וסנשמר מן קר עושה קר לאשתו ונאמ ־ אוקיר! ו לתן ומ ופל זה נרואר קרי מחמת
 הרהורים רע ס שהרהר נשאה הנפש אנל לאנפו או על ל־ ההנרח נאוחס עשרה עפ ן דיוסך מניה אין זה

 םשר*&ח



 >ל יב< תקונא חמיפר ושיתסר נו
 משריפה והדג דלהון:עקיב בנין דלא הוה ביה פסולת אתטר בזרעיה
 בגלותא משכון ישראל בטח בדד יעץ :עקב אושר הבא בטח בדד
׳ בדד ינחנו ואץ עמו* אל" נבר.* לא  ואיתמר התם1ימפקנו דגלותא;,
 אתערבון בבנוי עריבומא' דניוהם ובנין ךא אץ טקבלים נדים* לימות
 המשיח דעלייהו דזרע*:עקב אתמר גפן'ממצרים תסיע מהנפן לא
 מקב7א הרבבה ממין אחךא בן זרעיה יהוו נטרין אות ברית 1דא מיקבלין
 הרכבה טטיץיאחךא. וכל מאן דנטיר אות ירית זכי למלכו *בנוונא
 דיוסף. וישראל בנץ דנטריין ברית זבו במלבותאיואתמר בהון בל
 ישךאל בני *מלכים. ומשה בנין דנטר אות ברית אתמר ביה ויהי

 בישורון טלך. זכאה איהויטאן דנטר אות ברית:
̂נא שיוזסי  תר

 בראשית ךא חלה הה״ד ראשית עריסותיכם חלה תרימ?_ תרומה.
 ויהא איוקמוהו דאךם חלתו של עוילם הוה. ומנא לן דחלה
 איהו ראשית. דקרא אוכח הה״ד ראשית *עריסותיכם הלה תרימו
 תרומה מאי חלה אלא יטבעה טינץ אינון. הטה ושעורה ונפן ותאנה
 ורמון ארץ זית* שמן* ודבש* דהוא דבש תמרים. חטה אילנא איהו
 דאכיל מניה אדם קדמאה. ואיהו לא אפיק מתמן חלה. ובנין ךא לא
 חל ביה ה׳ ושריא ביה ח״ט ונדים ליה מותא*. והלה איהי שבינתא
 כלילא משבעה מיינין אלין ויה חב אדם סדמיאה טפה דא י׳ עסה צריך
 לאפקא מיניה חלה ומ:ד חל על ההיא טפיה רהיב *ליה זרע כליל
 מתירוייהו דאיהו ו׳יוחא דמלה ה״א לבם זרע ובנץ* ךא חלה ודאי איה•
 פסוך״א דאתמני לאתתא. דבנינה מת אדם דאיהו* חלתו ש״ל עולם
 צריכה איהי לאפךשא הלה ולאפקא לה טעםתה דאייהי טפה דילה
 להחזירה על האדם *איה• אטפת שדנא דיליה דאתמר ביה נר;י נשמת
 אדם. 'צדיכהיליאיוקדא ליה בליל שבת באתערו דשלהובין' דאשא
ע ה למ-יכית וכל מא! ־w ר אוח בי n זכ למלט ב ה.1עס ואיר.  בכלל והראיה לזה ואח כ זכי וסן! י
 נריה רמוז נאות לד" אשר מסכרי פולי מספר מלך לכ, מא! ממ ר זכ למלכו ודבש דהוא דבש חמר ס

 •נראה הוצרך לפרש תמר ס כדי שלא תחשיב דבש דבור ס זח קש מה ש כיח ש 1זה פס פיות ראלניתישכיחא
 • לא «״א וריזיםו



 תקונא שיתסר ושיבסר ־״<•)
 דרודמו לגבי בעלה. ותא רמלה מים רבים לא יובלו לכבות את
 האהבה. ואתעת דהמימותא דליל שבת מאתתיה צריכה ברתמו
 וחדלו ודא איהו אשד, כי תזריע רלךה זכר. איהי שפיכת דמים
 דאדם. אזדריקת דמה. ועל ךא צריבה לגמרא ליה מדם נדה. *ובגיי
 ןא ער תלת מלין יאלץ נשים זהירות בנךה ובחלה ובהדלקת הנר.
ךזא דע&רין ותרץ  יעד באן חא דחטהדטיתמן חלה. חט׳׳ה איהי ז

 איתוון דאורייתא:
 חקונא שיבםר ליום פן.

 בראשית עלה אתמר ראשית מעשר דננןז ודא מלבות דאיהו מעשר
 ואיהי עשירית לעשר ספירות *ובנינה מעשרין. ומוץ
 ותבן דאינון לבושין דחטה בהאי עלמא פטורין ממעשר. ומאן רבעי
 לאפקא טעשר טחטה ביעי לנקייה מן מוץ ותבן דאינון ח״ט ויאשתארת
 איתי ה׳ נקיזיה בההוא זטנא יהא זריק בה טפה דאיהי יי. ובנווניא דא
 בזוונא דברנש צריך לניסאה טפה מהט״א דאיהו יצר הרע. 'למהוי
 זרעא נקיה בהי. הה״ד יהא לכם זרע. אבל בעלמא'דאתי הטה
 איהי נק:ה. איהי ולבושה. ואיהייעשרין ותרץ אתיון'דאורייתא. ובו״׳ד
 בהמוציא בעל הבית צריד לדקדק בה׳. למהר איהי נקיה בלא
 פסולת. ותרץ עשורין'אינון דאמר קרא עשר תעשר אמאי אלא
 בנין לקשרא לה בתרין דרועץ דאינון יכהן"לוי דאינון מעשר ראשון
 ללוי. מעשר מן' המעשר לכהן דבל ספיךן סלקץ לעשר (בשכינתא<
 עד דסלסיןלמאה ואיהי אתעביךת תרומה לכלת מאה. ובנין דא שיעור
 תרומה *תת *ממאה לסבל תרץ לוחץ י דאותיתא. דאית תורה
 דאת:יתבת בארבעין יומין. ודא אית תור״ה מי. ובה אתעבידו ספירי
 כלהו עשירונים. תלת אבהן תלת עשרונים. תת נביאי קשוט איניון

 י עשרון עשרץ:
ו י׳ ספייוח כ״ווע תתמה חיי ממאה לקנל Jpn לוחי[ ע  שהא אי, דעל וני־ כל לא מכ^הו כ הס נ
 ואי־ חא נ ב נרמז נזה המאמר וההורר נתנה לנו מעולם הנר אס ששס מספר המאזח כידוע וזהי חרי שהס
 סר, לוח [ ואור חא קנלנו ממאה שה ס עולם הנריאה ששס המאיח ובה אחענ וי ספיר! כילהי משרינ ס

 כ דוש נעילס רנד אה אסענ וי עשר ספ רן כילדי עשרינ ס וה ני שכל ספירה מן י ם כלולי• מעשר ועי נ



< תקונא תמניסרי נז  ע ב
 בסי ג נתזב כא! מקוגא נ ג ניר 1אמ כ הת קןן מ

 תקונא תמני סדי
 בראשית בר״א שי״ת. אינון שית ךרנין תבואה דאתמר בהון שוקיו
 עמודי שש. דאינון שית לתתא הכי אימן שית לעילא. ואיכון
 שית פלקין לשתין. באן אתר ביסו״ד ה׳יי עלמין. אש^אד י״ד* מן יסו״ד
 ךא שכינתא תתאה *כלילא מארבע סריי פרקין דיר. דאינון בהמש
 אצבען. ואינון יקו׳׳יק יוד קא ואו קא. ארבע סרי אתוון דקב״ה דבילילן
 בה.יוךא אית ובנד הנביאים אדמה. ס״ו מן יסוד "אינון לקבל שית
 דרגין* דכךכיזא דאתמר בה שש מעלות לכסא. ואת ו׳*סליס בי׳
 דאית עטךהדברית לשתין שית זמנין עשר. וסלקין לשתין לקבל
 שתין נלנלין דםחרין לכרס;א וברסיזא תמן שכינתא דאית דמיון ומראה
 דכלא. דמיו! הא דאתימר"וביד הנביאים אדמה' ועלה אתמר ותמונת
 ל נביט. על שם דבל פרצופים דנביאי בה אינון רשימין אתהרי דמיון
 ויעל שם דבל נתרץ דלעילא טיניה בה אתחדין אתקריאת מראה.
 הה׳׳ד ץ במראה אליו אתודע. בסתימו דעיינין אתקריאת מראה
 בחלום ורזא רמלה אני ישנה ולבי ער. ובפתיחו דעיינין איהי מראה
 בהקיץ. ותרץ ממנן תמן, חד סגת״ן והד פתחו״ן. וםטטררן דאתקרי
 בשם תרוייהו ממנא על תרין טפתחין אלין. מסטיא דעמוךא
 דאמ^עיתא איהי שבינתא מראה בהקיץ. ומשה במטריה. דכתיב ביה
 פה אל פה אךבר בו ומראה ולא בחידות ותטונת ל נביט. טסטרא
 דצתקךאיתאור הגנוז לצדיקים לעלמא דאתי. (נ״א לעתיד לבא).
 אתההאת טראה בחלום. זתא דאתחזייא בה. טסטךא דגופא איהו
 יקו׳יק. עמוךא דאמצעיתא דאתנטיל מתרץ סטריז. "ואיהו רכיב על
 ארבע היוון דאינון פני אךם פני אריה פני שור פני נשר. יוד סא ואו קא
 אתקרי מלנאו דנופא.*ואית אדם לשבת על הכסא. למאן דאית
̂יא  אדם אתחזייא ליה כדמות אדם! *למאן דאית כשאר היוון* אתחז
 •לית בדמות* היוון דכדםזיא לכל חד כפום תליה ואל יתהלל המתהלל

 נמלא שהם מאה שפירן בה אתחו״ן אסקריאת מיאר פ ריש כמראה ילוששס שגיאה בה כל לורס שסהיה

ל נ ע  (כט) ד



 תקונא תמני טדי (לי! ע־ט
 לישבל לה אלא בשבינתיה. ךלא עיל לאש,גא ליה שום $ביא וחויזה.
 אלא בשבינתא. ואית אךם לעילא מאךם מסטךא דחכמה. כ״ח מ״ה
 יראי ואתמר ביה חים עדיף מנביא. קם ר׳ שמעון וכלהו חבתא ואמר
̂א* קום אתער משנתך. דאנת איהו בכל  ךע:א מהימנא רבן רכל נביא
 נביאיא כגוונא דשמשא. דסיהרא וככביא מיניה נהרין. ולית לון
 נהווא מספרא אחרא. ונזמנא דאנת אתכנישת מעלמא. אתמר כתן
 XXftT 2נDP ilES/i ;2 אטזד גחורן ולא ןןןד אלא בזמנא ךאנת
 אתכניש מן עלמא ביתא תבואה דאתמר ,בה לא בן עבדי
 משה בבל ביתי* נאמן הוא. איהי םתימא קום אפתח לה דאית
 ביתא עילאה גניזא רכל גניזין דלעילא םתיטין דמלכא עילאה
׳  תמן ואנתיתית בבן בית בן דההוא ביתא בי״ת ב׳ אימא עילאה^ י
 חכמה אבא. ת׳ תפארת בן בית דלעילא ואנת הדת בדיוקניהדבההיא
 בית לא תה רשו לנביא וחוזה. לאעלא תמן אלא ברשו ואנת הרת עאל
 בלא רשויבברא דמלבא דלית תמןיתרעא סתימא ליה. ולא עוד אלא
 דנביאין אחךנין לא ה*ו עאלין למחמי למלבא.* אלא בשעתין ידיע־אן
 וביומין ידיעאן. ביווגא דאשבחנא באהרן דתה עלאה מב־לת. דאתמר
 ביה ואי יבא בבל עת אליהסדש. איא בזאת ;בא אהרן אל
 ההדש בל* שכן אהרנין. ואנת בכל שעתא ושעתא ובבל יומא דאנת
 בעי הוית עייל למחזי למלבא. ולא עוד אלא כל נביאיא הוו הדין
 נבואה דלהיון באיתן דמילבא. בל חד וחד* באבר *ידיעא ולא
 יתיר מנתן ברישא דמלכא *מנתן* בנימין דרישא דאינון כבביא
 ומזלי דלית לון הושבנא, מנתן בעיינין מנהון באודנין מנתן
 באנפין מנהון בחוטמא מנתן בפומא מנהון בצואר מנתן מדים.
 מנתן בהומה דאית גופא. מנהון בשיוקין. מנהון באות ברית. מנתן
י וחכם יוא שס ע נ שתא בחכמי עד ף  ואתמר ב ה חכם עד tj ״ ב א פ יוש ננ א י ח ס נ שתא בכ נ

 ח! ס נ שהיח מ' ננ א אתשר ביו, חשכו ככב נשכי כ יוש שכז נכש 1א ו שהטכנ ס ה ס נכש של וא ו
ר בה לא נ! ענו׳ חשי מ ת א ! שי ס יין1טח תא י אוחם באור ינדלוח ד י ו י  Dip אנה ר ניוי ן כ יוש נ
 ככל נ מ״ נאח! יוא פ יוש מרע ה זכה לדת נאת מפייןא קדמאה דנצת ורוו ו: ש דרג ן דלחחא ונמצא הוא
 נאמ! ננל הנ ת שיי ינבואה לי א קיס אפתח לה וכזי וכ ו, שים מלת כיק ן יא יי בפרקא קדמאי לכך אמר

 בלטשין
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 בלבושין ךמלכ;א. ךלא הוה לון דשי לאסתכלא יתיר. אבל מעזה לכל
 אתר הוהימשינ נבואה דיליה. ובכל אבד ואבר איהי הוה נחתת לגביה
 מה דלא הוה הכי לשאר כל נביאיא. ד$ל חד סליק לאבד דיליה דנשמתיה
 הוה אצילות מההוא אכרוההוא אבד הוה ליה אבוי.ובךתא דמל^איאיהי
 היבלא דבל אבד ואבר מצוד, דבל* אבר ואבד אדנ״י איה׳ בחשבן
 היכ׳׳יל ובנין ךא אתמד אדני שפתי תפתח יקו״ק איהו בבליאבד
 ואט־. אדנ״י הי^ל ואיהי נבואה דבל" אבר ויאבד. מראה רכל אבד ואבד
 אתקךי וכ:ל איר ואבד אית ליה ספידהיידיעא היילא דכלהו שכינתא
 תתאה אדנ״י. וימה'ממנן נטורי תדעין אינו; להיכלא דלא :עלון תמן
 נ"ב'יא:א אלא ביישו. קום רע:א מהימנא קום אפתח תיכלא ךהא כמה
 מארי דנבואה אינון דפקין־ ליתרעין דהיכלא ואמדין אדני שפתי תפתח
 ויאיהי סתימיא לגבייהו. עד דאנת תיתי תמן אייהי לא אתפתחת. למלכא
 דהוו צדיכיין ליה עבדוי ואפרכסויוממנןושלטני ארעא למחזי עמיה. כל
 חד כפום צרכוי. וכל חד כפום שלטיגותיה. וכל חד כפום עסקוי. מה
 עבד טלכא. שוי כלא ביךאדטטרוגייתא. ואטד. כל טאן י־בעי לטשאל
 שאלתוי ייתי"למטרוניתא דאיהי בית דילי.'בית יי׳ היכל דיילי והאי איהו
 אל יתהלל המתהלל'השכל ;ידוע אותי כי אם בזאת. בההוא זמנא
 ךפקין כלהו לפתחא דתמן סגדו׳׳ן דסניר. ותמן פתחו״ן רפתה. מיד
 :יתי רעיא מהימנא ויימאיאדני שפתי תפתח קמ״ץ פת׳׳ח. ךא סגיר ודא
 פתח. תרין שפוון >נ״א' שב׳׳א) שערי צדה. עלייהו אתמר פתחו'לי
 שעדי צדק מלגאו איהי סגולתא סגול איהו בעלה. ואיהי סגולתא עטרה על
 דישיה חלם עליה אתמר אבא בם אודה יה אברא איהו עשר דאיהי נקודת
 חל״ם וביה*אודה יזק דאיהו בתר על כלהו." זה ךא צדי ראינון תרי סמכי
 קשוט צדיקים,יבואו בו דא צריה דאיהו אות בדית בתרוייהו"איהו
 חיר״ק תחותיצר״י. ואייהו שורק קשורא דתרוייהו". ובגין דא
 אודןד כי עגיתגי ותהי לי לישועה. דא שביגתא דאיהי טסטךא
 דצדיס שורק לגבי בעלה. קשוךא דייליה ואיהי חר״ס תתות צרי תרי
 סמכי קשוט. ואיהו סיגו״ל תחות תרין דרועין. ואיהו חל״ם לעילא

s נכתר ״ s נ ל . 
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ת המן ךןמ־יק ו;שיעאה איהו טעילא לתוזא ימחתא לעילא. י ז ו ח  ו
 ר&ןע^קודץח^יע מעטי ועלייתו אתמד ויו$ן אותם אלהים ברקיע
 ה^מים ודא ?דק ךביה בל נקודין. להאיר על האךן ךא שבינתא
 דאיהי בלילאמ^ל אתרן. מיד מאתשאלתין דפקץליתרעא כמה
 נטורי הרעא עאלץ נןדםימלכא וקמרון רב1ן עלטא הא מארי צדיקיא
 מאד דצלותין' דמברבץ לך־ בחיי ברבאן בעיון ליאעליא קימך. סוד מני
 למפתח לון ולמיהב שאלתוי ואלין איבון מארי ךאותות. "טסטךא דאלין
 דאתמר בהון והיו לאתות ולמועדים ו'ל:םים ושנים. ואלין איבון
 דסגדין בח׳׳י עלמין בח״י ברכאן לגבי שבינתא. אלין נפקין הא מארי
 רקומה דפקיין לפתהא דאינון כרעץ וסנדין למלכא בצלותץ. במה
 דאמירו כל הכורע כורע בברוד וכל הזקף זקף' בשם. כורע לגבי
 אדני בצדיק דאתמר ביה והמלך שלמה ברוך וזוקף לגבי יקוק.
 לחבךא לון תרוייהו כגוונא ךא יאקדונק״י. ועל כלהו אוליפת שכינתא
 זכו. 'ואיגון כד סלקין לעיילא גשמתהון במד\חיוון מקבלין לון על
 גרפייהו וסלקין לון עד תרעא דהייבלא דמילכא. 'מזיד דאלין דפקץ
 לפתהא אולפיןזבוקךם מלכא בנינייהו ומני מלכא למפתח לון. ואלין
 אינוןידממללץ קדם 'מלכא בחשאי ושאלין מיניה בעותהון בן^שאי.
ד הא מטרוניתא p .יתרים קדם מלבא ומליא יהיב לון שיאלתין דלד״ון 
 אתרת בהו ואויליפת זבו בנינייהו קרם דיפקון מן היבליא ואמרת רבון
 עלמין אלין אינון דהוו טבסלן לי בעטיופא דמצוה דציצית בחטשקשתן
ך מני קב״ה  ותלת עשר הויילן לבל סטר ובתלתין ותרין כנפי מציה. מ
 למיאכץ יימיבבתאידלעילא לנטלאייוןבגדפייהו וליפרחא בהון מאתר
 לאתר ולבסאה עלייהו מכל מזיקין' ומלאכי חבלה. הא'איין נפקין ותא
 אחרנין ךפקין לתרעא. מ:ר עאלץ נמות תריעין ואמרין רכון עלמא
 האימארי יתן דקיטרין תפלה של r־ על דרועייהו שמאלא בצלותא
 ותפילין על רישא קא עאליןיואילין איינון ךיהביןחדיונאלך בימינא ראיית
 י א באותו הקו ישמאל ילכ! אסקר ii שחי ספי ח ס 3חמי& קשיי! והלח עשר חול ! וטי נ נ ל״נ
ב האח ו •ס הס מספ־ ל נ ח י ימ ש לפרחא בהון ייאח־  חי.׳! •חמש קשי ס ו נ חו1 ות עול ס מסכי 1
 לאתי פ -יש מעיייס ל1י1ס בלילמיח נ ע להראיתס ה*י אשר ה1ניו נ־א חס ומפג ש ש בכל עולם מן

 )ירקה
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 צדקה צ׳ תשעים אמנים ד אךבע קדושות-ק׳ מאה ברעאן. ה חמ#ה
 חומשי אוריןתא !מיד מני לון למפתח לון, לההואתטןא דך אדם
 גפקין. ךאינון נחלה גבזךה ו?$בח דורונא דלהון ההד וידי %«ךם
 מתחת בגפיהם ?ואי אדם ההוא דיאתמר ביד׳ כתפארת אלם י?31ןבלק
א לאו איועיבדקא ,יאות  מינץוץ חדזנא !!סבץ* ליה למלכא ואם דור̂ו
 לכלבא אתמלר יח־ח לץ לבת דאית ךלאיפתחץ לון רןרעין ואתםר
 בהון בחיץ תעמוד וממלל מללא בהון מלבר ויהיב לון שאלתוי י מלבר
 זאזלץלוןדלאו ללהועאלין לבי מלכא. אלא אלין מאךידבירזאדאו^מר
 בהו ילדים יאשר אין בהם 5ל מום לא בצלותהון ולא עשמתידון.
 וטובי'מראה בכל עובדיהון ומשכילים בכל הבמה* ו#פיךן' ל$חזי
 ךעלייהי אתמר דדאיני את מראיך'השמיעיני אתי^יילך בי קמץ־ ערב
 ומראך נאוה. ויודעי דעת" מביני מךע דידעץ בדוביה ובתבונה
 ודעת דאץידורשין במעעד׳ בראשית אלא אם הוא חכם בחב^ה.
 ומבין בבינה ויודע בדעת'ואשר כד. בהם דא שביגתא עילאת ךאיהי
 כ״ח אתווןידעיבךא דבראשית לעמד בילדיי בעמדה דצלותא.' אלין
 :עלון להיכלא דמללא דאינון צדיקים גמורים. בינוניים יהיב לוןישאייתין
 דלהון מלבר ולא 'עאלץ לגאו רשיע;יא אךחץן מתמן ולא יהיב לון
 שארתץ דלהון אלא עלייהו אתםרימי בקשי זאתי פח־כס רמוס
 חצרי. ואלין אינון'רשיע;יא ךדוו מבזץ למלבא בצלותהון דמנחן
 למשמע צלורןא ופקקין"ליה על שיחה בטלה אלץ נפסין. הא אחךנץ
 עאלץ. אינוןמארי דצ3ארדהוו מברכץ לקב״ה על'מאבלץ ומשתךן
 דקרלנין דאמרין בלל יומא" צו את עי ישראל ואמרו!' אלידם את
 קרבני לחמי' לאשייריח ניחוחי דתו מקרבץ לקב׳׳ה ושבינתיה בכמה
 קרבני רצלותין ואלין אינון דמהניץ בעוננ שבת ומברבץ לקב״ה. קב׳׳ה
 ג פ צו קליפה לפי מרן אותו מולם לכן אמי ילכםאה לי! מכל מרק ן וירי אופ נפקי! ואיש! גוזלה גט3ה,
ה  קר לחסר גוולה נמ״ש סכתונ לן ה הגרילה והגגורה להורות פל השוואחפ רראש וסוף גוזלה גנויה *
Ssi *  ינשאי באמצע גוזלה ולי נלימר ולז השפע מכאן שהוא מסו ינשאר חון גבירי איתיות רונ ר ל רינ ש1
 עש הגדולר שהיא רחפו ורונה גכללת ב מין ואס דרינא לאי איהי כוקא יאוס לכלנא אתמסר ורמי! שאלפוי
 לנר פירוש א 1 ההפלה גכגסמ לאצילות אלא רוחק אימה לעשיה שהוא עולם הח ציו ושש הוא הו"ה דהה ץ
 שעולה נין והקליפה שפ גקראח נלנ שהוא מפפר ב, וכמ ש יביע ויל בנאור פרקי ש יה נמאמי נלנ ם מה
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 יהיב לון שאלתן דלוען. ולאחתץ ךהוו אכיין בלא צלותא אתדודין
 מתמן דהבין לון ביךא דכמהימלאבי חבלה דאעון מזיכךן. הא א5*ן
 נעקץ הא מארי דקלץ ודבורץ בזמירות ותושלחות והודאות ד^לותא
 דפקץ ו^אךי דקלין דכןי־אן לקב׳׳ה בקריאת שמע שמע יקןראל תרץ זמנין
 ערב ובגרך. אדהבי הא מארי דךגלץ יקא ךפקין לפתחא מאיי דעמידה
 דצלותא דאתמר בהון ואשר מ/בהם לעמוד בתבל ד$לך המלך סתם
 ךא קב״ה חיבל המלך דא אדנ׳׳י דאתמר ביה אדני שפתי תפרגח
 אדני סליק לחושק היכ׳׳ל ואתמר וה׳ בתבל קרשו הס מפןיו כל הארץ
 זבאה איהו מאן דוכי לאעלאה להיכליה דקב״ה למחזי * למלבא
 ומטרוניתא זבאה פו&א דשריא ביה"צלוהנא דאיהי אדני דאמרין לה
 אדני שפתי תפתח וזכאין"שפוון דאינון תרעין דהיילאיכנוונא דאלין
 דאתמר בהון פתחו לי שערי צדק. דכד פומיה $תח בצלותא בשכינתא.
 רי׳:$ד< מ;ר. הה״ד אז תקרא גץ׳ :ענה. א׳׳ז תמציאי אתוון יקו״ק
 אקי׳׳ק. ד! נענה תא ובית ידינו"ודא יקו״ק אתי יאקדונק״י לקבל
 תמעא אתוון אלץ. אינון חיוון דחשמל דאינון היוון דא#א פעם חשות
 ופעם ממללות בצלורןא מיושב ממללות בצלותא דמעומד חשות.
 ות״ח אם בד נש סלק במחשבתיה בצלותא תליה לשכינתא, או בבל
 פסודא ופסודא דעביד מיד דךפיקלפתחא ךהיללא דמלכאנביא או תזה
 או דזכם או צדיקיאו חסיד מיד דקךא לה לוןרעא. אם'שלינה סליקת
 ר1מן קוק.יענה שד.^לא אמתץלעיד אוממנא דאפתח ליה. אלאאית
 ממש אפתח ליה מחביבוודחימוידאית ליה לנביה כחתז לנבי כלה.
 ואם שכינתא לא סליקא בההוא צלותא או פסודא. לא חשיב ליה
 קב׳׳ה למפתח ליה היכליה ואפילו עיי שלוחא. ״ולאו אית כדאי
 למיעאל להיכלא דמלכא. ועליה אתמר מ־זיץיתעמור ומלבו־ ןהבץ
 ליה בעיודה ע׳׳י^ליסא או מ!טנא. ואי לא סליקצלוסיה כדקא ;אות
 דודן* ליה ללי־ יםנרין תרעץ באנפוי. נעליה "אתמר אז קךאנגי ולא
 אענה ישחןעני ולא י^אנני והבי בד קראן ישראל כלייזר וחד לקב״ה
 בק״שיאו בצלווןא או ל?ל פסודא. אם שכינתא לאו איהי תמן

 • לד >״x ליו
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 לא נתת וןמן ההד בלל המקים אשד ?מביר את שמי אבא אליך
 ולרבתיך. ותךןם אנקלוס ללל אתר דאשרי שכינתי סמן וגר רבד
 ב׳׳נ סליק^כינתא בפסודין תליה לגביי קב״ה. קב״ה ?חית עליה
 בגינה. ובג״ד אמר הנביא *1 יתהלל ונו׳ כי אם בזאת והא אוקמות.
 והכי כד בר נשפליק שכינתא בצלותא תליה לגבי קב״ה. קב״ה ;חית
 לקבל צלותיה ושבינוזיה 'אקדימת' לאפ^חא ליה הה״ד ויהי תא
 טךם כלה לדבר והנה דבקה יוצאת, וךאאית רזא דאוקמות מאת
 מועיתין אם שנוךה תפלתי בפי יודע אני שהוא'מקובל ואם לאו יודע
 אני שתא מטורף וטורפין' ליה צלותיה באנפר. ובג״ד ויהי תא טרם כלה
 לדבר ולמללא בצלותיה בשם יקו׳׳ק מיד שבינתא_נפקת לנביה.
 ובניניה נחתת שבינתא לתלוי ההד צדק לפניו ד.לך~ ;ישם לדרך
 פעמיו וכד שכינתאיאיהי עומדת על" ישראל וישראל'אינון תלין
 דקמת עליית בנלותא. קב״ה משבח לה בהון ימה :פו פעמיך
 בנעלים וגו. ועוד מה;פו פעמיך בד ישראל הוו מקיימין שילש פעמים
 בשגה. ועוד מה:פו פעמיך בגעלים בזמגא דעמדו ישראל על טודא
 דסיגי דעלייהו אתמר ועמדו רגליו ביום ההוא. ועוד ימה יפו פעמייך
 בנעלים בד קךמין בר׳׳ה ביומא דתנא בצלותאקב״ה בניניית עומד
 מכסא p ויושב על כסא רחמים.' בזמנא 'דאינון קיימין בשביגל״א
א וסבלין עליית כמה תנין וכמה יסודץ דאמתן כי עליך  בגלו̂ו
 תתנו כל תום נחשבנו כצאן טבחה ובד בר גש מצלי ?תך בקדמיתא
 לנח^איקב״ה דאית יקו״ק בק׳יש. וליה אמתן שמע ישראל בבל
 שבתות רומין טבין בגין דיומין דחול תרעא דהיכלא פנימאה איהי
 סתימא ההד בה אמר ןי אלקים שער החצר הפנימית הפונה קדים
 יתהילגור ששת ימי המעשה. ואמאי לגין דמטטרון שליט עליית.
 וביום השלת תיתי בעלה יפתה וכן*ביום'החרש יפתח ובגין דא כד
 נחיתברלשיקרק בק״שצתדלגחתא לייהיבאדגי דאית בפומיה.
 מס אימריס ע ש ועוד מה יפז פעמ ך בנעלים בזמנא דעממ ישראל בעירא רש נ נ ב לריש נמל 0 עש טלל
 ממשה אימ יס עולה מספר מ ר יורש עוו מל •01 ראש השנה דנתינ ביה בכשה ליום מנ נו ידריש בנעלים
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 ועץ ךא אד$י שפסי תפר1ח יפי £יד ו^הלתף דוזלת ?לותין איגון
 ב#לת. ורביעאה צלותא ךמולף צלותא ךעךבית ארמי! קךקת ודא
 שלינתא ת^אה ךאיהיימלטףא דשמאלא ךתלןן ליואי דאתלד' בחץ
 וקד$) את הלוים צלותאךשחרית ישמח מ#ה במתנת חלקו ודא
 נשימתי כל חי דאיהי "אימא עלאה ?לה אתמר אם ת#כבון בין
 ^פוץס אל תקרי אם אלא אם דעלה אתמר וישכב במקום ההוא
 באתר תש כ״ב א^וץ ךאודייתא שכיבת תמן. זלאה 'איהי פומא
 דאורייתא דההיא שע$א ^זביכת תמן. צלותא תלי'ו1אה אתה אחד
 ושמן: אחד. ךא קו׳׳ק ?מורא דאמצעיתא דאחיד בתרוריהו ואינון
 נשמה יתירה ודיה יתירה ונפש יתירה. נפ# יתירה בערב שבת אתה
 קדשת נ#מה יתירה נשמת כל חי.'דאתמר בה ישמח משה' במתנת
 חלקו. רוח יתירה אתה אחד ושמףאחד. זלאהאיהו מאןדאפתח
 ©ומוי בסלת צלותץ לקבלאילון בשלת. תפלת מוסף ךאציתק דבליל
 בלחו צלותין וביה אמתן בצלותא דמוסף כתרי יתנו לף ץ׳ אלקינו.
 ולתר איהו כתר עליון. יי אלקינו אבא'ואימא קק״ק תלתיאבהן. יי
 צבאות ברית מילה ותרץ :רכי קשוט. מלא כל הארץ כט» דא
 שכינתא. זלאץ שפוון דאינוןתרעין דתללא לקבלא בהון צלותין אליי,.
 ובגין ךא אדני שפתי תפתח. פתחו לי שערי צדק. דכד בר נש אפתח
 פומוייבצלותיאבשכינתיה yp אז תקרא ויי !ענה הוא ובית דינו.
 א״ז תמדא אתוון דאינון יקו״ק אקי-״ק אלא ואימא. רי׳מ$ה בור. הוא
 ובית דינו יקרק אדני. כד אינון באלא ובאימא' לימינא״ישמאילא בל
 חד איהו שם בפני עצמו ובד אינון urea עליון אינון ביחודא חרא
 כנוונאךאיאקקויק״ק. בחסד ונבוךה איבון יקדק אקי״ק ענפץ מתפרדין
 לימינא' ושמאלא. בעמוךא דאמצעיתא איניןתרתהו ביחודאיקו״ק
 לימינא אסי׳׳ק לשמאלא. בצדיקימודחתם. הא הלא ךזא דאיל;א
 דטתפשטן ענפוי צ־ןעילא ומתי\0תן ב^ו־שוי לתתא' ודאי'עץ החיים.
 עץ הדעת טוב ךליח ביה רע טת^א לעילא בגווניא דאי. אדני ^כיגתא
 ססאת יהו״ק עמוךא דאטצעיסא. ואיכון בתרין ירכין ענפין מת^ךדץ
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 לימינא ושמאלא והבי בתךין דרועץ מתפררין ענפין לימינא ושמאלא
 בצדק איבון ביחורא חרא יאקדונק׳׳י וךא תא דחשמל "חיזזן דאשא
 ממללן. כל הכורע כורע בברוך ראיה* יאקדונרף. ובל הזו״קף זוקף
 בשם בתרין שמהן וךא יקו״ק אקי״ק ובהון הוה משבח שכינ^א בשיר
 השירים מהיגא* לעילא הה׳׳ד מה:פו פעמיךיכנעלים בת נדיב חמוקי
 ירכיך במו חלאים מעשה ידי אמן. שדרך אנן הסהר שני שךיך צוארך
 ראשך הא הבא מתתא לעילא והיא משבחת לקב״ה מעילא לתתא
 ראשו כתם פז עיניו לרדיו ?&פתותמ,ידיו שוקיו. זכאה איהו מאן ו־סליק
ק אדני איהו קב״ה ו  צלור*א בכל אבר ואבר בתסוניא דא. רדה ק
 ושכינתיה בתרין שוקין יקו״ק ליימיניא אדני לשמאלא ואינון אספקלריא
 המאירה ואםפקלר;א שאינה מאירה. בצדיק* תרויית חד יאההנהי
 והכי בתרץ דרועיןייקו״ק ליימינא אדני לשמאלא בעמוךא דאמצעיתא
 יאקדונק״י תרוייהו ביחוךא חרא בסוד אמן*. ובנין ךא 3*ד1ל העונה אמן
 יותר p המברך. הא איהו מתתא לעילא. מעילאילתתא יכךק אקי״ק
 תחייהו חד בכתר עליון. כטונא דא ייאקקויק״ק. בחכמה ובינה יקו׳׳ק
 אקי״ק.בת־ין דרועין יקו״ק אק״׳ק.*בעמוךא דאמצעיתאיתרריהו בחרא.
 בנצח והוד יקו״ק אקי״ק דא לימינא ודא ליטמאלא בצדיק תחייהו
 ביחוךא בחרא וכן במלכות תחייהו ביחוךא *חרא כנוונא ךא קו״ק
 אתי*. ובה מתחברין יקוק אקק ובנייר איהי* קרית ד׳ הבורא דארבע
 שמהן דאינק בארבע פךשי,ין דתפלין חד ובארבע בתי דתפלין דרישא.
 וכד נביא תה סליק לעילא וךפיק לתרעאאי הוה סליק בשבינתא תה
 פתה* ליה מיד ותה אמר* ליה בןאךםיעטורעל רנליך ואדבר אתך
 דאנת תא דתית סביל לשבינתאבצלותא בעמיךה. עמוד על רנליך
 דאתמר בהון ובףירנליהם כיף ךנליענל ענולים בנקודים דאינון
 מנהגים לאתוון. ומסטרא ראתוון'איבון מרובעין הדא הוא דכתיב
 על ארבעת רמרהם בלכתם ילבו. ועוד על ארבעת רבעיהם איק
 ארבע קחשות דאומר״בר נש בכל יומא. ועור עמור על רנליךי

 לשו, מנטול וכ שד כורע מרוך וא פ> אהוונפ" ,V שש רר ה ששפרו כ״ו ואש שסיינ בשם ארג ה י
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 בקדמאץ. ומה #אלתף עד חצי המלכות באמצעיות יתעש בבתראץ
p נפקץ  דתמן איהו בר נש כעבד המקבל פרס מרבו *ןהולך לו*. א
 וץהיב לץ מלכא לעותהון. הא אחרנץקא דפלן לתרעא מארי דברית
̂י שפתי יתפתח. זכאין אינון ישראל דאיגון רגלין  מילה ואמרי. י אד
 דשכינתא דיןמת עלייהו בצלותא בעבדךה דאיהי ודאי עלייהו תפלה
 מעומד." וקמת עלייהו בגלותיא. ובמאי קמת עלייהו. בגין רנחתין
ett 13 דניה עדיי .ew'efsjr* «״ אישי גל ו»קןWi £לנ$י»ק 
 לזקפא לשביגתא. ואלין דלא זקפין לה בשם יקו״ק בצלותהון או
 בפיקודין דאורייתא >נ״א דלהוף איהי* צווחת עלייהונתנני ;י בידי
 לא אוכל קום דסימיכו דיליז איהו בתרין דרועין דאינון חסד וגבורה*
 ועמידה דילה בתרין שוקיין דאינון נצח והוד. וזקיפו דילה בנופא דאייהו
 עמוךיא דאמ4נעיתא יקו״ק שמיה. ובנין ךא כל הזוקף זוקף בשים ןיחוךא
 דילה בצדיק ובגין אלין דלא יכילת למיקם בהון בצל1ו»י. ולית לה
 פמייבו ולא זקיפו בהון בגלותא. אתעצייבת בהון. ורזא רמלה בן
 הלם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. ובגין ךא ויתעצב אל לבו. ואמאי
 בולי האי לאמיה ולא לאבוהי אלא ךא ךזא עלאה איהו. פסודין רעשה
 אינוןימימיגא חתמן חכמה בימה דאיוקמוהוימאדי מתניתין הרוצה
 להחכים.ירדים ופסודין דלא תעשה אינון משמאלא ותמן אימא עלאה.
 דבהון אדני ש״מעהאדניסילהה אדני ה״קשיבה ועשה איל תאחר,
 ביום הכפורים. וכד לא הזרין בתיובתא, א־נון דעברץ על "לא תעשה
 דאינון משמאלא, אתמר עלייהו ובן כסיל תונת אמו. בנין ו־תמן
 אימא לשמאלא. ולבא איהו לשמאלא (ורזא רמלה) ובגין ךא ויתעצב
 אל לבו. ותרץ הרות' אינוןלימינא 'ולשמאלא כנוונא ךאיקקויוסס.
׳ לימינא וביה ץ בחכמה זיסד'ארץ אב עם ברתא.'ה׳ עלאה עם  י
 ברא. דאיהו ו׳ תפלין על רישיה הה׳יד ובזרוע עוזו אלו תפלין* די״־שא
 דבכל אתר דאת ה׳ על ו׳ איהי אימא. ודא רזא דקרבן עולה ויורד
 דלליקה׳ לנכי י׳ ונהית ה׳לנבי ר. ואם לאו האי הרה יקקו דאתרמיז
 בהאי קרא כי אם *בזאת י״תהלל ה׳ימתהלליה״שכל ו״ידוע אותי לא

 דוו
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י נשא כךבן עולה תרד ,דבר לא הה בר ניט ךךב את ה׳  הוו לךעין ע
 עם י׳ ה׳ עם ר. ומאן עולה רורד." מאן תה ;דע מאי ניהי ה׳ ךאיהי
 בדרגא דאית ליה לסלקא לה לגבי אבא יוה׳ ראיתי אימא לנחתיא לה
 לגבי ברא אלא בנץ יהא־ הדה* ךאיהי יקק״ו דה׳ דאיהי על
 ו׳ איהי״אימא'עלאה ובה אשתמע ה׳ תתאר. דאית תחיות
 י׳ דאיהי בדרגא 'וךא הא דקדבנא דצי7 ליסלקא ה׳ לגבי י׳
 ולגחתא ה׳ לגבי ו׳ייוק״קיי, איית לימיגא חכמה. ו'תורה שבכרג.
 מימיגו איט ךת למו והאי אית דאמרץימוח הבן דאתמשךממוח
 האב ה׳ עלאה לשמאלאיומתמן אתיהיבת אורייתא שבעל פה דאית
 ה׳ תתאתיזלאץ איינוןיישךאליתדעץ חין עלאץ בהרות רבתן םלקץ
 צלותץ י בהבלים דפומתין. ונחתין איינון תילים בהון בו־קא ;אות.
 רבד בד נש סליק שכינתיה בצלותיה קב״ה נתת עליה הה״ד *בבל
 המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך. זבאין אינון ישראל
 דאינון תלין לשכינתא למיקםיעמה בין בריוח בין בעאקו דבר אינון
̂י ־שנה איהי קמת עמוק לתנא  בתנאיביומא דדינא דאית דאי
 דקיימץ לה בצלותתן ךעלייהו אתמר בהתהלכך תנחה אותך בשכבך
 תשמור עליך והקיצור* תא תשיחך. דבבל אתר דקיימין ישראל בבל
 פסוךא ופסוךא לשכינתא. איהי קיימת בנינייהו בבל דוחקא וצערא
 בין'בארחאיבין בישובא בין בימא וךא איהו בדתהלבך במדברא
 תנחה *אותך ההד צדק לפניו 'יהלך' רשם לדרך פעמיו. בשבבוד
 בישובא תשמור עליך. והקיצותי למיזל* בימא היא תשיחך״יועוד
 בהתהלכך בהאי זעלמא תנחה 'אותך בשכבך בהבר תשמור עליך
 והקיצות בתתת המתים היאיתשיחך. הא'אלין נפקיין והא אחךנץיקא
 דפסין לפתחא' וא״ינון טארי ךנלין מסטךא דרנלץ דקב״ה' דאתמר ביתן
 ועטרו רנליו ביום ההוא ועליית אתטר כשש טאות אלף תלי
 הנברים לביד מטף. אלץ נפסין הא אחרנין עאליןטסטרא דאלין דאתטר
 בהון ורנליהםיר^ל ישרה. רנילין ביענולא אינון רנל ישרה. ואדז
 תלין אחךנין מחבעין״דאופנים דאתמר בהון על ארבעת דבעיהם
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 בלבתם ילכו. דבוק והחיות רצוא ושוב למראה המק. ואינון תלין
 בעגולא אימן כנסודין לאתוון. דאינון תלין ברבועא ונביא דאית
 מפטרא דלוק תמן הוה סלק החיה ומתמן תה שמע כל מה דתה
 ליה למשמע הה׳ד ויאמר אלי בן אךם עמוד על תלך ואדבר אותך
 ועוד"ותבא בי רוח באשר דבר אלי נתעמךני על רנלי. ואשמע את
 מדברי'אלי.ותשאני רוח ואשמע אחרי ונו׳ בנץ דדרגץ אינון טסטךא
 דשבינתא ד־אתמר בה 'ו״ראית את אתך אמר ואשמע אחרי מאי
 קול רעש נתל. דאית רעש ואיית רעש אית רעש דאתמר ביה לא
 ברעש יי דלא ייתי תמן קב״ה. ואית רעש תיתי תמן. אלא רע״ש
 בהפובא' ער״ש. במה דאתמר יי יסעדנו על ערש דר ודא איהו כל
 משכבו הפכת בחלייו ראתהפךירע׳יש לעד׳ש.'ומאיי נית ערש אלא
 איחוי עש׳יר בהפוך אתוון ודא שבינתא ראית כללא דעשרפפירן רעלה
 אתמר אין קרושה בפיחות מעשרהידאיהי שתא לרישא דתלה• ובנינה
 יי יפעדנו. ובמאי על ערש רך יעל שבינתיה ודאי. ואם שכינתא לאו
 תמן. רוח פערה תמז דאפעיר" גופיה דבר נש. דכתיב ביה והאניה
 השבה להשכיר דאית גופא דפפיגה י ר לית שכינתא פמיבת לה. רוח
 פערה מהפך לה וחבר יה. וממלא דשכינתא פנדכה ליה מיר קלא
 נפיק בן"אדם יעמוד"על תלך וקאים ממרעא תליה ונפיק מתנא שלים
 בגופיה שליט בממוניה. הא אלץ נפקין. הא אחרנין ךפקין לפתחא
 ואמרין ארני שיפתי תפתה ואינון דפמיבין לשבינתא בכמה רנלץ
 דמועדים ויומין טבץ ובד איין עאלץ קב״ה משבח לה בהון מה יזפו
 פעמיך בנעלים'בת נתב ראיין אינון דאתמד בהץשלש פעמים
 בשנה יראה'כל זבורך. אמר קב״ה במה אנת שפירא באלין נעלים דאנון
 נעילת פסח ונעילת עצירת ונעילת חנ חמוקי ירכיך אלין אינון טסטרא
 רתת ירכי קשוט דאתמר בדץ שוקיו עמודי שש ואינון שית דרנץ
 דנבואה מסטרא דאת ו׳ דאית צדיק עטור דםטיך לון. ואיהו שית
 לקבל שיט מעלות לכסא וסליק באת י׳ לששים כנוונא דששים
 ושית גלגיים דסדדץ לכרכדא״יואינון ס׳׳ו p יסוד. והא אוקמוה אשתאר

 יד
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ת מס^דא ךצדיק ^ ו  י״ד. ביה יהד ל״ןביאים אדמה ודא ?זכינקןא T ד
 T טרגבת מסטךא *ךעמוךא ךאמןןעיתא איהי וממת כל ובנץ דא
 וביד הנביאים אדמה.' הא יאלץ נ$קץ הא אחךנץ קא ךפקין לפ^חא
 ואמרין אדני שפתי תפ^ח ואיכון מארי דאות דאית ח׳׳י עלמין וץ&יין
 בה׳יי ברכאן ד^לותץידנמךבץ בהון קךלנאילקב״ה דחשיבא לקבל
, יזנה״יךמסטרא p שבעה פרים ושבעה אליםיולקבל'שחיתותם או שני 
 דהאייאותאמרלמשהוזהלך האותואיתכליל תרץ עשר מזלות ושבעה
 כוכבי לכת. טסטךא דקדוקה ךאיהי בתי שבע. ומסטרא תו׳ דאיתי ו
 עלאה ו׳תתאה. ועליית אתטר וטאתת ה^זטים אל וזחתו בי-:חתו׳
 הגרים טהטה. ה״א אינון שית ככבי לכת ה׳ כלבא שביעאה ת רעךין
ל 'שעתא דתרץ  עשר טזלות, דבל טזל אתקת אות ואית טטנא על י
 עשר שעתין. כל נביא אית ליה טזליה ושיעתיה וכפום ההוא טזל

 וכפום "פעולה תליה הבי אתנללא״יליה אות. מן וא׳׳ודתדץ עשי־1
 מזלות ממנן על תרץ עשר י שעתין ועל תרץ עשר :רחץ.
 ואלין מזלות מתמן הוו :רתץ יתרץ "עשר שבטין נשמתץ
 דלתן. ואית מסטרא אחרא תרץ עשר דאתמר בהון שנים
 עשר נשיאים לאטתם דאינון" אתקתאו טל״ה שו׳ד תאומים סרטן' ונד
 ךא כנוונא דךא עבד קב״ה. שית מזלות אינון טעילא לתתא טחלד
 ועד יסוד. ושית מתתא לעילא מיסוד ועד חסתיטסטרא דטלכות
 אתקדיאו ז׳ ככבי לכת משכינתא עד חסד\ וכפום פעולה י דהתא
 ספירה הכי אתנלי״יא אות. אות מסטרא דחסד איהו חתמי. אות
 טסטךא דגבוךה איהו תנא ואחזי על קטולא רחיימא ושפיכו דדמא.
 ואחזי בצדיקץא דם דבעיךן למיכל בחרוה ועזנג ppt«04 בחתן ובלה.
 ובשפיכו דדמא דקרבנץ הה״ד וזבחה! עליו את עלתיך וטי. ועליית
 אתטר איזהו'טקוטן'של זבתם שחיטתן ב^פון. ועוד'אחד בצתקיזיא
 דם ברית דאתמר בה ואומר לך'בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי.
 מסטךא דעמוךא דאמצעיתא איהו% יאות תלוי ארוך אם זבוץ עובדץ

״ ד«י0א  לי י
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 ךעל$א מטה בל#י חסד ואם לאו בלפי דינא, והבי איבון תלת אחרנץ
 כ3חבא דא ולהביא בדמיזא. הא אלין נפקץ הא אחךנץ דפקין לפתחא
 מפטךא' דק#ת. דאיהו אוף הבי אות ברית. דאתמד ביה במראה
 הסשת אשר יהיה בענן ביזם ת£ם בן מראה הנגה סביב הוא י טדאה
 דמות כבוד * ואראה ואפל על פך ואשטע קול טדיבר. ןאטאי הוא
 נ$יל על אנפוי בנץ דאסור לאםיתבלא בקשת. אמר רבי אלעזר אבא
 ואמאי אסיד לאלתכלא בקשת. א׳׳ל ר׳׳ש ברי בנץ איבון קליפץ
 דמיתלבשין ביה ךאינון חח סערה ענן נוזל ואש טתלהוחת ובנה לו
 סביב ודא איהו החזא יחזקאל ע׳׳ה דאמר ואךא והנה רוח סערה
 באה טן'הצפון ךא קויתהו' קליפא ירוקא דאנוזא קו;רוק. ענן גדול
 קליפה תניינא חוזד״א ךאנוזא ודא בהו. ואש טתלסחת קליפה תלי^אה
 ךאנוזא וךאיחשך'וננה לו סביב ךא קליפה ד׳ דאנוזא דאית אתאחלא
 במוחא. ומתוכם כעין החשמל ךא מוחא דאנוזא״ודא יאקחנק׳׳י. וברי
 עד דאלץ קלייפיןדאנוזא מתעבירין ומתתברין בתקיעה ושברים ותרועה
 דבהוין שברים שבר תשבר מצבותיהם דאינון קליפיין ךאנויזא. ובתרועה
 תרועם בישבט ברזל. ובתקיעה והוקע אותם לה׳. דאלין נידמו תתקע
 כף ירך;עקב בגיד הנשה דאיהו צדיק. ויאתפו־ש טינה שבינה ואיהי
 בגלותא ואתלבק באתךהא קליפה דערלה דאפריד בין צדיק ושכינתא.
 על בן לא *יאכלו בניי ישראל י את יניד הנשה עד דאתעברתהאי
 קליפה מתטן. וברי בל זטנא דאלין קליפין לא טתעברין טקשת. 'לא
 יהאיקשתיבנוונוי נהרין.'וסימנא ךא יהא' בירד עד דתחזי קשתא
 בנוונוי נתרץ לא תצפי לרנלי דמשיחא. ומיד תהא נהיר בנוונין נהיריץ.
 מיד וראיתיה לזכר בחת עולם. ומ:ד אתנלץא ההוא דאתמר ביה
 וזה לך האות כי אנכי שלחתיך. 'לק:ימא ביה כימי צאתך מארץ
 מצרים אראנו נפלאות בההוא' זמנא אתנלייא מ׳׳ה שת״ה הז׳יא שיתה.
 הא אלין נפקין *אחךנין דפקין'לפתחא'ואמרץ אדני שפתי תפתח
 גדול ירב ווה נרמי בברין אית ית כ ו רב שנפשה רב יוריש ווקן! בשס ב שש פל שס הי"ה אהיה והכי אישן
 תלה אתר נ כניינא דא ולתכ מא ברמיוא נראה תלת אחר נ׳ קא׳ על נה דאי אור אית היסוד נ״כ ארוך
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 ואינון מאד־ רקומה. מסטךא דאימא עלאה אתקריאת שכינתא בטן
 הה׳ד'מבטן מי* זיצא הלןרח. בעין הסרה הנורא גוף דילה עמודא
 דאמצעיתא בטן עליה אתמר בטנך ערמת חטים. שרק־ אגן הסהר
 אל:חסריהמזג ונו־ שדרך ך״א.ציון דאיהו טבור עלמא נקודה דמינה
 הושחת העולם לארבעיסטרין דאינון מזרח 'ומערב צפון ודרום
 ולקבליית' רישא "למ־זךח, גופא למערב.' דרועץ לדרום, רגלין
 לצפון. אות ברית נקודה באמצעיתא בנוונא דטבותיאגן הסהר
 ךא נקוךה דסיהךא בנוונא ךא י כ." והייא ראשית נקודה באת ב. בת
 קול איהי ודאי, 'בללא דנסיודין ואתוון. ואיהי פתוחה כלפי צדיק;א.
 והסידיא, והכימיא. מארי דא1רייר.א,*ופתיחא לנבי נביא:א ולנכי נטרי
 ברית וכל אינון דיתלין בספירן דאינון שמא קדישא דקב״ה,
 ואיה* סתיטאטסטךא אחךא כלפירשיעיןא דבזמנאדאתייןלאסתכלא
 בה חזרת אנפץ לאתךאיטינייהו כנוונאידא:) ובגין די.עקב דאית
 דיוקניה חקוקה בסיהרא תמן. אתמיר ביה לא הביט און בנעקב
 ,ולא ראה עמל בישך*1 יי אלקיו עמו ותרועת מלך בו. ועל איינון חרעא
 דיעקב אתמר וישכן ישראל בטח בדד ואתמר התם באתר אהרא
 יי בדד עוזנו ואין עמו' אל נבר. ךיא יהא ביומר דמלכא משיחא
 דלא יהא'פסולת בישראל אלאיי: בדד :נחנו. ומאן פסולת'אינון גרים.
 ובנין ךא אוקמוהו מארי מתניתי; דאין מקבלין נרים לימות המשיח.
 ובההוא זמנא מתפשטא סיהךא מאייין קליפין חשוכין ומתחדשא
 בלבושין שפירין, והאי' איהו 'חדושא דסיהךא, הה״ד ותסר בנדי
 אלמנותה מעליה ואתמרבה תתהידש בנשר נעוךייכי ומיד דאיהי
 מתהדשא מ:ד"אתקי״ים קרא דנבואה בישראלי ואת רוחי אתן
 בקרבכם ונר ונתתי בכם לב חדש ותה חךשיה אתן בקרבכם ובר.
 ונבאו בנילם ובנותיכם, הא אלין נפקין האי מארי רקומה קא' דפקץ
 לפתחא דאית קומה דגופא דמלבא דאתמיר ביה וגיויתו כתרשיש

 ניקממ הנדמ זעל זר אמר ילתכ מא נרמייא ואיהי סמימא ״הפרא אתרא כלפי רש מ״א ניאה למו
ני יאה האנש ס אשר פתמ הנ מ רני נסניר ם למקפי, זמר נדזל י לאי למציא הפמח יכן מא אזמי נאצי  לו
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 והאי איהו דאתקךי #מים דליה אתפתחין חמש נהודין הה׳׳ד מווזחו
p דאינון ה׳ סיורי n  משמע ואראה מךאות אלהים, ואינון' חמש ?
 ךאוךיתא בנץ ךאיהו ר וליה את§ו^חן חמש נהודין דאת ה׳ דסלקין
 לחניון תךעין דחית. ובזמנא ךאלין דפקץ לפתחא ואמרץ אדני שפתי
 \$rv אתפתחת לון תך?א דהיללא בלמה נתרץ מרקנ1ן נהרץ מבל
 גוונין דעלמא. ובזמנא "דאלץ ?אלץ לוץללא שכינתא' אוליפת זבו
 עליית ואגטרת רבון עלטא הא אלץ מארי רקומה דכןא סנדץ בצלותא
ד  לגלך אי־כע זמנץ. בתלת קד?ןאץ תך יבתלת בתךאין תרי לקבל י
 אתחץ דילך וזקפץ ארבע זקיפות בהון לארבע אתוון דילי ךאינון אדני.
"PT• וצתך למכרע בללהו בח׳׳י חול:ץ ד״אינון ] " ,  לללקא־׳ארלע יא
 5קלל תנןניפרי ברלאן דללילןבח״י עלמין. ודא איתדתסינו מארי
 מתניתין עד דיתפקקו כל חוליות >טבשדךה ושדרה איהו לולב אם
 נפרצו עליו פסול. כנוונא ךא,צריך דלא.יפסיק בתמני סך ברלאן דצלותא
 דאינון לקבל ח׳׳י נעניועין דליולב כמה דאוקמוהו מאת מתניתין אפילו
 נחש לתך על" עקבו ל** נפסיק בגין דח״י עלמין איהו דאחיד בין יקו׳ק
 אדני כגוונא דא יאקתנק׳׳י דסליק לחשבןיאמן. ובנץ ךא אפילו נחש
 לרוך על עקבו לא .יפסיק כשהוא כורע בלרוך. ומה דאתמר אבל
 עקךב פוסק בגין דהא אוקמוהו וחי להם' ולא שי,מות בדם. ועוד לל
 הכורע כורע בלדוך הא אוקמות דצתך לבלול ביה עשר ספדו. דאינון
 יוד קא ואו" קא. דאינון ב׳ מן לחך בתר ר׳ ראשית חכמה. ב׳ תרץ
 ההין שכינתא עלאה ותר1אה. ו׳ ישית ספירן הא עשר. ובניניה אתמר
 וברוך אל עליון וגי׳. ייתן'לו מעשר מכל. ייוסף בנין תכה לצדיק חי
 עלמין רביד. גדיך למסגד בלל ספיךן לנכי שכינתא. זלה להאי חלמא
 ההד והנה השמש וזדרח ונו. ונביא ךללק להאי ךדנא. שמשא
 וסיהרא וככביא ומזלי כלת:הבץ ביה נביעו בנשמותיה. ותה תבואה
 לאתנבאה מללהו. והאי איהו. משסיןוים לי. דמכלתנחית ליה נבואות
 ומכלת'אוובלילת נשמתית והאי איהו אגרא ךאלץ מאך רקומה. יהא

 את קייש ישראל מורו אתור בנץ דמ ע5גל, א־הו דאו! ־ p רו יה אי, י פרוש אותיות ס־1 שנשצונ
 איי!

 • לז ע״א ארבע אד׳ בארבע
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 אלין $קץ הא אחךנץ דפקץ לפתחא ואיזון מארי ךרועץ ןאנןרין אד7
 שפתי תפתח. טח־ ?אלין נטורי תרעץ וא^רין רכון עלמא הא ןןאדי
 ח־דועץ קא דפקין ל$תחא. זקלא נפיק דימא הא זמון מארי' דךרועץ
 בקשוךא דתפילין ולעטיפו' ךמצוה ךאו1מר להון ןשיטועלי^בם
 שניד׳ם בנוונא דשם רפת דא^טר בהוןדסח שם ו^ת את יישמלה
 ונו׳'וערות אבירט לאךאו עתה איהי מסטךא דחם״וךא איהויצד הרע
 דטחמם גופיה לדבר עחה(יניא עבייי» ו3לי עוץין לעל^א דאיהו" מםטרא
 דנחש היןדמוני דאתמר ביה אחר אתה מלל הבד׳מה. ובנץ דהאי
 איהו מסטרוי אמר אחר כ$ען וגו׳. ועוד אלץ איבון מארי מתןן. דעבדץ
 גמילות חסדים עם שכינתא דאיהי עדא דאיני! §תוח תפתח לתון
 תתן הענק תעניק ונו• עשרה אינון. והא אוקמותחבליןא מארי מתניתץ
 ואינון יךי נדיבים מםטךא דאבהן דאתמר בהון נתבי עמים וגו׳.
 ייתן פתיחן בותרגותא לגבי עניץדאיגון צדיק וצדק דגמלין עמהון
 בגלותא נלדלות חסתם באורייתא דאתייהיבת מימינא 'ומשמאלא.
 הה״ד יומם י?וה יי חסדו ובלילה שירה עמי. אורייתא דבכתב
 ואורייתא דלעל §ה. דמר«חייהו אתיתבו הה׳׳ר מימינו'אש ךת למו.
 ועוד רבון עלמא קלל דוחנא ודתן דאית מרעה טולה דסלקא עלייהו
 דאתמר לה מתנה טולה יש לי בבית ננד ושלת שטה. יאלץ "אינון
 דתו עבתן צדקה עמה, דאית. צ׳ תשעין אמנים. ד׳ ארלע קחשות.
 ק׳מאהבדלאן. ה׳ חמשה חו^שי תורה מ:ד ףךי אךם״דאינון חלד
 גבורה הוו נפקץ מאדם דאית עמודא דאמצעירוא״לקבלא דורונא
 דלתן ויהבץ ליה למללא דאלץ דלא עבדץ גמילות ד(לתם עם
 במליאה כיה ה א י י עילה מספרם ח דאינון פתיח תפתח נמי, חתן פירוש נפצ הלשין היא חייה פתיח
מעי ספממ למעלה גסי! למ״יה ממ, צמ.1לה ימ ק למעי מערק למעלה משרה איני! יהא אקמיס מבלי א 1 

 פ ריש לשיניה אלי הכפיל ס בענין המיקה הס עשרה מ בימ יה יןי פממ תפתמ יהעבש תענעגי הס ארגעה
נמנ אמ״ז  יכמנ אמ״נ ׳שי! ממ, רר׳ ששה יכמב אתיז על ק אנ גיציך לאמר פממ מפתת מרי שמינה י
 רע«] מענק הרי משרה לתירימ פנמלימ הלוקה נעשה תיקי! ימיפפמ עצר בשכנה שהיא סור המלניס שהיא
ו בן כ׳ פ י מסן הציקה שנזק  מוס מש רימ אינון נדיבים מפעיא ואבק פיריש נזקן מלוקה נקרא נדיב •

 גירו מוכמ שהוא קלרקג־ר שיש לשיאל רק בניס ואיהי מםערא ואבהן ואממר בהון נדבי פס
 אורייתא ונכמב ואורי תא דבעפ דממרייהי אמ״הינו פרוש ממדזייהו מא• פל ימי! ושמאל י שמשב שינק
p בית ע0 שמתא ל מימינו ימן אש שמאל נתן לתזו התולה למו ואלין ללא « י  ישמרע פשמאל ה
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 שכמתיה בגלותא ואמון קמצגץ לגבה ד1חןא דלתן לללבא או1טלר.
 ודורונא ד^בינתא צריך למעבד לגמה מההוא חביב דאית ליה. עמה
 דאוקמוהמאדיימתניתץואל׳בת אתיייוגו׳ בההוא דאיהו הביב ?לך
 בהתא זמניא כמה חידון פתחין ידיהו דאתמר בהון ודי אדם מתחת
 לנפיהם. 'יזזבי דורונא לנשמתא דההוא בר נש מכמה "מתנן מבין
 מכמה דתץ תבואה. ועל כלהו יהיבת ליה עכינתא מתנן, דאתמר
 להיישמח משה במתנת חלקו בנין דמתה אלהים היא וההוא ךאתמר
 ביה פותח את דיך וגו׳ יהיב ליה כמה מתנן טבין ופרנסה לנשמוןיה
 ולגופיה וכלהו דעאלין כד.גפקיןמבי מלבא:הבין תלת פסיען לאחוךא
 דלאחזרין י כתפיית לנבי קב״ה דלית* חדונא חביבא קךם קכ״ה
 כדוחנא דשבינתא זבאין אמון דחעין דסלקין ילה לנביה תפילין על
 ידיתיועל רישיייהו זכאין איגון רגלין וגופא וידין יובל'אבר ואבר דביה
 ם״ליס דורונא חביבאידשכינתא 'זכאה 'איהו אברי דעביד ביה מצוד.
 לקב״ה דביגינה נתת קב״ה ל^תיאיבלל אבר חליה ינעל האי יו־ ניש
 מבריק לעילא* הבו יקד לדיוקנא דמללא: בדיש הודמנו דמלכא.
 בוצינא דקרדיינותא לאיתור ולא סומק ולא:רוק ולא אולם כלל, והאי
 בוצינא איהוקו המךיה ד״אית* אתלבש באויךא וכדי איהו באויךא איית
 סתימא ולא אתהדא כלל וכד אתפשטת ל'אתגל:א ^פיק מהאי אויךא
 נקודה חרא וטהדיאשתאר אידו אור. והאי איהו אור קדמאה דעולךא
דא  דבראשיית. הה׳׳ד ויאיןר אלהים יהי'אור יהי י׳ אויר.' ותא'
 לחבימי לבא אתמסר. והאי נקודה בתר דאתפשט מהאי אור. אתלביטת
 בגוונין ארבע בהיכלא 'עלאה.* ומאי איהי. ב, ועלה אתמר בחבטה
 יעה בית. ורזא דיהאי גקוךה איהי מדיד חמש גוונין ועליית אדמו
 מי* מדד כשעליו מים ודא א. ושמים בזרת תבן וךא א. ובל בשליש
 מליתא יני' פ מש הס עו6 0 ג״ח ואיגס עיש ס לש ש אלא לנניופ וינאסס *חלא לא ענד ן «"ח עס שנינתא

 אלא ע0 ע5מס הנ מ שעשו שמא דרונא ו למן לנלנא אממםו שנומה לטפיה שמש0 ינקת קליפת נלניס
3 נל שפט שבא מן השננה .קרא נשס מתנה שמא מח, ה'  ועל נלהו >הבת ליה שננתא תסנן נ
 השנינה היא נסת־ ה' אתיונה שנשנודאס&רבה שמח משה נמתנה חלקו השכנה ה א חלק מ! בחינת יא״י ו!«

afe 0 מלקי חלק וא ו נ׳ היא משלמה! ילזיא בקהלה מסח היא פ מש חתה שהוא לשו! מתנה מת חפ לשנ נה שה״פ 
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 עפר הארץ ודא א מ א ייטקל בפלס הדיס ודא א. וגבעות במאזנים
 ודא א ךא סליק באויךא. ודא אזיל לצפונא וךא לךרומא הה׳׳ד ד1לך
 אל דרום וסובב אל צפון. תךי אהךנין סובב לגבי מזרה'ומערב דאינו;
 כלהו ןקוךי כגלי ימא. דא סליק ודא נתת ואיגון כחוטא חווךא דעינא
 דאית*אח5ר עיגאובחוטאייתקאיואובמא וסומקאותבלא,אליןגלגלין
 כלהו סחרין לההוא גקוךה ויאיה־ בדה לכלהו איהי *בארבע וסלקא
 בעשר, ותא רמלה יקוק יוד קא ואו קא, אלין אינון ארבע גוייגין
 דסלקין בעשר ואיגון כלהו להביות אשיות ועלירון אתמר ב־ ה׳
 אלהיך אש אבלה הוא.1 שבע איגון מהאי עשר דאעון לקבל שבעה
 ררןעין. ואימן שבע ספיראן, ובין בל חד וחד ת׳׳ק שגין. והבי
 פוודא דבל רק־עא ורקיעא ת״ק י ׳שנין עד דסלקין בלא למרה
 ידיעה, דיאיהי גקודה חרא רהושבן ידיעא. והבי איהו רזא דהושבנא
 כגווגא ךא תשע גקודין : : : י איגוז לכל סטר דאתבייל;
י _ *" ובגינה י אתמר מחלליה  בגקודה* דחלל דילה . "
 ?וות יומת וכו׳ קם התא ״, u ,״ סבאוא״לרבירביבאומאה
 עלן־ בהאי נקודה טמיךא : : : עלאה. נדרת הבא י/לאה
 ךזא טמיךא ולא ליקרא דילי עבידנאיאלא לייכןרא רשבינתא לאהזאה
 יקרה רהאי נקודה *טמירא נניזא דאתמר בהיונעלמה מעיני בלית.
 ועלה אתמר נתיב לא יךעו עיט וגו׳ אדהבי הא ר׳ סליס לעילא
 באויךא לנטלא'דשו מלהיא נקוךה דאית נניזא'המן והא קא נתת
 בעמוךא ךא^א דאית היל דפומא דביה היוון דצין ושבין. הה״ד

 והחיות ךצוא ושוב ונוי. ואמר
 ״תיקוני! תשסרי לי.ם י *

 בראשית הטן כת. והאי בת נקודה סתימא בארךא. עלה אתמר
 שמךני באישון בת עין. איהי ודא־ נניזא באור ובה
 אתעביד אויר ובנינה אתמר ררא מלאך ץ אליו בלבת איש
 מתוך רטנה, וחטש' זמנין אדכיד סנה. וחמש זמני; אור. אינון
 לקבלתזו ב ע וכך א דבר א שית זאינון* ית אוד ויה* אוד
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 את האור בי טוב. רבדל אלהים לץ האור ויקרא אלז־וים לאור. ואיכון
 חמש תסמץ ךקךה ראינןן לקללייהו אאאאאיועלית אתמר מי מדד
 בשעמ מים ךא"חלד. !שמים בזרת תבן מאי זרת ךא גבורה יובל
 בשליש ךא עמוךא דאמצעיתא״ךאית תליר^י* ו?{1קל ב§לס התם
 דא נצח.' וגלעות במאזנים' דאי הוד. ואינון בךזא ח$ת ה׳ דהאי נקודה
 מדיד בהון יה׳ נקודין. דאיהי דנפיק מנו'ארךא דביא ךאיהו לתר
 עלאה. ובנץ דאלץ המיש מדידין אינוןבךזא דה׳עלא1> איהו אזיל
 בהון חמש מאה שנין בץ בל חד וחד ותא רמלה עץ' החיים מהלר
 המש מאות שינה ובין בל חדי וחד חמש מאות שנה. ובעובי דבל חד
 ןחד חמש מאות^שנה. ךללהו סלקץ במתקלאידחמש חמש ללל
 ס״טךא. ותא רמלה ועשית בריחים עצי שטים המשה לקישי צלע
 ד^טלן האהד ודומיה בריחים לקרשי צלע המשלן השנית וחבוטה
 בריחיים לקרשי צלע המשכן לירכתים;מה לדבתים' אינו] ידכי״קשוט
 ;מה מאי :מה ךא שכינתא עלאה ההוא דאתמר ביה ודמות .על
 ראשיי החיה וקלע ואיהו ךאוקמוה אץ בין מים העליונים למים
 התחתונים יאלא כמלא נימא.' והאי נימא עליה אתמר אין מלבות
 נונעת בחברתה אפילו במילא נימא ובה הקב״ה מדקדק עם ןידיקייא
 אפילו כחוט'השערה והאי חוט איתי חוט דסחיד לאות לרית מילה
 וברית איהו נימא ווי לון ימאן דאפריש אות ברית לץ מים למים. ומנע
 זרעא מיניה דאהמ־ עלמא לתהי־ ובהו וךזא רמלה לא תהו בראה
 לשלת י$רה וראי. מים עליונים י אורייתא דבכתב מים תחתונים
 אורייתא דבעל פה נימא ראיה* בץ תחייהו ךאייסוד. דאיהו רזא
 דאורייתא ואיהוייכוךא ועהרא דתרוייהו. ומאן דמנע רזא דעהךא
 דהרי תורות באיו אהדר עלמא לתהו ובהו ואלין אינון דאמרין ודא
 אורייתא אלא כפשטא וליתיבה ךזא אחךא. ואינון ח פרצולין איהו ג״ן
 סדרים דאתמר להינ״ן נעול אחותי כלח נן נעול מסטךא דם׳ סתו^ה
; הרוו רו יא הוו פרוש נימא אוםום 6מ! נ ר די אנה ולאה גמנטא ושם השיליג שלהי ה  ניטא ואה נ
 פה פ מרה שמשב ושל את" שה פ שורה שנע״פ הוא ״שפי אפ! ושש רמוז פור של אמן והיא גםינפ יסור
 שיוא ג•! שרוו• הו i\ נעול מהטרא ומ ס פהו״ר וא ו ה הו נע ל נש ם ומי פירוש אוס ו הוא פוני איש
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 ד איהו $עול בשית יומי va$n ההיו יודה מור ששת ימי ד.מ?שה
 וביום השבת יפתח וב#בת ביק דלא תהא *כנו״על דלת כנו?ל דלת
 ב!פ3י לוקידאתמר בהו לוו ?לי ואני פור?. איהי פתיחא לגבייהו דאינון
 נשמתץ יתרץ ובאלין דלא מלוק לה ולא אוסיפין לשבתות וימים
 מוכים איהי סתימא לדק. ובנץ ךא ללי המוסיף מוסיפץ ליה ודא תוספת
 נשמתא יתירה ואיהי תוס^תירוחא דקחשה. וכל הגור? גוךעץ ליה
 ההיא נשמה יתירה ואשתאר עני. ואם הוא חכם" אסתלק מי3יד.
 חבמתיה.'ו'אם הוא עשיר במטותא אסתלק מניהיואשתאר עני יבש
 כמה ראיהרמנע מלעילא נשמתא יתירה דאיהו נשמת כל חי ואשתאר
 יום השבת עני ושכינתא יבשה הבי אתמנע ברכאן מניה ואיהו מרה
 כעד מרה.' וכל מאן' דאוסיף בשבת אז ובננה* זרועיה תצמיח. אוף
 הכי נמי' אצמיח "טובה דיליה. ומאן זחעיה דשכינתא לעילא. אינון
 נשמות יתירות חרעין מניה. דחדון לץ משךאל לסתא מזיו לבודה.
 ובזמנא דההיאם סתימא אתפתחת לא אתפתחת 'אמ* בפיוסא. כמה
 דאתי אמר פתחי לי אחותי רעדד יונתי תמתי שראשי נמלא טל. וו!אי
 פיוסא'.לנבי ו׳ דאיהו מפתחא רסתיםלה ובג״ךפתחילי ביומאקרמיאה למאן
 לאתי׳ דאיהי נקודה דקמץ.'5דאתפתחית אתפתחת בפתחידאיהו ו׳.
 5ד סתים סתים בקט׳׳ץ. ואיהו י״ו טפה וזרע דאתמשןז מניה ובניד
 פתחיילי בזטא קדטאה לאת י׳ דאיהי נקודה רסט״ץ. אחותי ביומא
 תנלנא רעיתי ביומא'תליתאה דאיהו רעיא מהימנא יונתי ביו^א
 ב נתיל ינפשיח אימ מ ס סתימה ינייס שנת נפתת יתר ר אית מ״ס סתימה לאימ ית ב' י יורש 5וה יהיה פניר
 ששת נלימר אית י' שתא ששה ימהי ידיה סטר היא נימ המעשה ויקא אן ינייס השנת יפחח נלומר י נ של
 ת נת י נ וס ייס השנת פחח יע י! נסת ק נ! א ש ת פרשת ייקרל מ ש ניה נס־ד פתחי לי ניימא קומאה
 לאית יי ו נקירה דקמ ן נ״נ יימא קומאה היא נאנרתס שריאנתסו ש ינק מן החנמר נהיו יהיא עימו פליהש
 חחמ הען י״קיד ממנמה היא פתת שהיא ממחבר לאימ ייו ננקיו הקמ ן שהיא נמר הנמר ני הקמין צירפו
 פתח יחחח י ירו י! ש פחת ל ר ל פחח לאימ ייו של רקמן יאמר אתימ נ ימא חטנח שתא נ צחק שתא נסיו
ן רעית• ל שצר ך להגיה נ  הגנירה שה א נסיו חחימ רעיתי ניימא חל מאה ואירי רעיא מה מ״א יני נ
 נ ימא רנ עאה וא הי רמיא מה מנא יונת נ ומא חלימאי־ שתא ניפקנ יוריש רפימי לשן ריעה והקדס רעיה

 דקא ירפיא מהימנא ל ינמי וקאי נ עקנ מפני ט משה מלגאי יפקנ מלנר ישו מדרשי מורש יא ן קפ וא מל
 סור סימ ס ממחי ביומא תמישאר חס עינך נח צ־ון ני היא נאהרן הע״ה שעל ידו נמנה םצ מת המין יאמר
 שראשי ניימא שמימאד ואממר ישתמו שראל על ראש המעה ט ייפןו ניסור שהוא נקרא ראש הנדה נמלא עצ
 ניימא שניפאה וא עפה ירו נראה וריש לו>,טיפה לנרד,ט הנרפה נציצה משצש מפז שהס סוד איה ל' שמיס
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 רביעאה תמתי ביומא חמ^אדי תם ע51ך בת צק. #ראשי ביומא
 שתיתאה דאתמר זיישתחו ישראל על ראש הממה ראוהו יום הששי
 נמלא טל ביומא שביעאהךא מפה י־ודאיוךא נקודה דאת בי. ובניו
 ךא זוונא דתלטידי חבמיםימשבת לשבת ל!דתא *ההיא'טפה דאיהי
 חכמה טייל תודה לבינייהו ולאו* למגנא אוקמוהו ז״ל כל העוטה כטל
 הוריה טל תורה'מחיית גל נעול נל איית כמו גלגל איהו רמיז דביה
 מעץ חתום דאית יי. ומיד השקו הצאן דאיגון איבתן קדישין דאתמר
 בהון *ואתן צאני צאן מרעיתי אדם ארזם בלהו רועים ומשה על
 בי״הון דבתיב וישב על הבאר וכתיב תפלה למשה איש האלהים וכו
 אידו שול^ותיה בשבעה רקיעץ צדיק איהי רקיע דפליג ביןיטיא למיא
 בין,יט עי״יאה דאית איטא. ובין:ט תתאר. דאית איטא תתאה. ועליה
 אתמר אין בין מיט העליוגימ * למימי דתחתוגיט אלא בטלא גימא
 בב!ה דאוקמוהו מארי מתניתין. והאי גימא איהו צדיק. ולאו למגגא
 אוקמוהו קרמאיןידקב״ה מדקדק'עם הצתקים אפילו כחוט השערה
 ולית נינןא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפסא ממבועא עליאה
 והאי ני?א איהו ו׳ מבועא תליה י דסלקא ביאויךא עד אין סוף ונחתא
 עד אין תכלית ואיהי עשר. ובגיגה אתמר עשר אמות אודך ןזקרש
 אמו״ת איגון מאו״ת בהפובא ואמה והצי האמה רחב ההרש האחד.
 ךא תא דשיעור קומה דאית אזיל עלק״ו המרה מאי מ״ו/דא אתי ר.
ה בין עיגא לעייגא. 'ועלה  דאית מךה לבל שיעוךא דגופא. א־־הו ^
 אתמר אצבע* אלהים' היא. 'אית שעןךא דאורלא* דת1$מ*א. ואיה•
r שעוךא דבל אצבעאואצבעא. ושעוךאבין אצבעא לאצבעאו ע״א 
 י׳ איהו מרה רשפה ימרה *דיל עינא ועינא בעגולא! ומרה דפן ופן
 דאנפין. וימךה דקמין סתים. ויד אתפתה הימין אתפתחבחמש אצלעין
 בתא דה׳.*דבתז האי ק״ו אדל חמש*מאה שנין. ובד (1V0 כד<
 נדדת לד«תא לגבי צריה. אתהת שיעור. ובד* סליה לעילא לגבי אימא
 עלאה איתקרי הומה ותא רמלה .וימרו בענןר ךא שכינתא עלאת
 דאיהי עמר תלגלת דאית גלגלתא* דרישא. ישבינתא תתאה איהי
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 ספיךת העומר דלה נעי ישבע יומין דאינון ושבתות דאית בהון מ״ב
 יומין דשיתאךלל* עזבוע. ושבעישבתות הא מ״ט. מ־א דםטטדדן) דאינון
 ט״ט אנפין* טהור שמע ישראל;י אלודנו» אחד לחך שם כבוד מלכותו
 לעולם ועד.* דבהון אתךכיאת שכינתא תתאה לגבי בעלה 'למקד׳
 דילה דאיהו טקוהישרא״ליץ״וא^ו שעורקמהדהביאינון אתווןדטקו׳יה
 קומ״ה.ואנוןםסתימאבחא : : * י ךא* דתשע נקודין לבל
 סטר בנקודה דאמצעיתא. «• אשתלימו'למ׳ לאין איהו
 שיעוךא * המקור. רביד, *״ ° •״ אתךביאת אתיוא לבעלה
" למנאה שבע יומין דרכיי. ' : : : "  וקדם* דאתדכיאת צריך י
 לאישלמא בהון ט״ט פינים רביו דאורייתא ובהון" אתהבךת אורייתא
 דבכ^ב ואורייתא דבעל פה ביו^א דשבועות דאיגון דו פרצופין דאדם.
 וחבוךא דתחייהו רחם דאיהו דמ״ח פשוחן רעשה. ורזא דטלה הדש
 לי כל בכר פטר כל רחם. בהאי הבוךא דשבועותטתקרבין לל פסודין
 רעשה לעצמים בבטן המלאה ובההוא זמנא בל א/ון אברין מקבלין ע׳יי
 צנורין ךא טן ךא. הדיא הוא דכתיב מקבילות הללאות אשר. אל
 אחותה וכד איבון עקבלין. לל ספיראן מקבלין ךא מן ךא. ומלאבין
 מתר*א מקבלין דין מן דין כיד״א ומקבלין דין מן דין. ובל* חד 1חד;היב
 דשו לחבריה לאעלא בתחומא דחבריה כד״א ונותק רשות זה לזה.
 ומאן נרים ךא ישראל. כדי מקבלין ךא מן דא ביז באורייתא בין
 בממונא. נרמין לקבלא לעילא ךא מן' דא. ולאשפעא דא לךא. ובלא
 על ידיי צנורין הה״ד תהום איל תהום קורא לקול צנוריף ונו׳'ומאי אמרי
! י נזה תנ /  סגייל כד מקבליו לא מ! יא נ ן נאורימא בן נממינא גרמי! לקנלא ילה לא יא מ! ו6 י
 רעעס דאר1 ל הטייס קייס על א ש״ר שעינין נקדיש פל הורשן ני נעה שוירש נ$נ ס נמצא ררנ ס סלס פקנל ס
 ממגי דברי תירה ביחד ינזר א! גס למעלר מקבל ס נל רספ ריס ירעילמימ מעמיוא דאמצע מא נ רתנס רדויש
יפלה ולכן  נל ביר היא נגנו טמיוא ואמצעיסא ימחממ שרנס מקבל ס גימגו למפר צא מיד הומלמ נוילר 1
 ארו ל פגמחליס מיגיתירס ינן הלגין נצוקהאס ראוס גיתן צוקר לפג ס ררנד ש לוד מפלר גדולה ומר יעילר
 מוה מיפלס למטלר ייתר שפ"נ מקנליס פרציפיס רנ ס ימולמומ רנ ס ילכ! אמר יכמונ י צלך פל יו מ גך
 ויגיןמ רצל שריא מניו, נגגו קיממ ראוס ימטפר שלו ינל מה ש משר רטן! גראר נצל שלי כן ראוס אס ת!
 למטר נמן למטלד יכמ פ גמון הסן לי כהון למטלי ט בית! למטי יויי לקנלא ו ן מ, ו ן ילכן יגמני איש מנר
 נפשי נקרא ינמגי פט לא לממא יגקרא ונתנו מהתא לפילא ומלא ט צגיר ן רר ו תריס אל תריס קירא לקיל
י הסמיררימ  צניר ך רנה צטר אימ יה רצי! שאס ראוס מושה מצומ צוקה אי לימיו שמלפו לאתר ס נרצו! לנ או מ
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ף קול עוני תעים אני שומע. ואימן לקבלייו* תיץ י  ךא לךא אבע ^
ח וךאוןקחו אפי״ק $ים ומאן נינת נצח והוד דאתקתןישר^ת י £ ^ 
 הקים. ותתיית אתשקען על ידא דצנורא דאיהו עמוךא דאמ^ניוןא
 דכליל כלא, ואיהו בריתדבלילן ביה ילל אבי־ין דנזפא. בלי צנורין
 אינון אתשק;ץ מן את ו דאית י נדד דןגד ונ§יק מעדן. ואיהו צ3ור
 תפיק ממעינאדמיזא ראדו יי. ומניה אתפשטא ה׳דאיהי יזם עלאה
p קמ״ץ עד שור״ק. וללהון אתקריאו צנורין p r  ות״ח תשע נקודץ »
 ומבועין ראתוון דאינון כלילן בקרקע דאיהי שבינתא תו$אה.
 דאקריאת נ״ן ביילא מתלת וחמשין סרדין דאורייתא , ועלה
 אתמר נן נעול * אחותי כלה נל 'נעה מעין חתום'.
 התום ודאי בנק ראיה׳ בתולה י ואיש לאי ירעה. ואיתיחבמת
 שדמה רעלה אתמר ותרבי חכמת שלמה * אתרביאת מכל
 שקיו דבל ספירה וספירה. יעל ירא דההוא צנורא דאיהו ו׳ עדדטטיאת
 לההוא מבועא עלאה ראית י׳ עי״אה חכמת בל בני סרס. ובההוא
 זמנא אתעביךת אדי תנא ברישיא דאת ו. ות״ח שבינתא תתאר,
 כד איהי'אתשק;ין מן נקודץ אתסרי חרי״ק חל״ם שור״ק. למאן. לההוא
 צנור דאיהו ו׳ידבלילן. שית צנורין דכלהון משית אתוון, דאינון
 אבגית׳״ן ובר. שית צנותן אינון דתליזק מגד, ואיהו כליל שית אחרנין
 וכי״הו סלקין למ״ב אתקריאת חר״קיחל״ם שר״קדההוא *יוד בנויונא
 ךא ו. והבי אתקריאת לגבי י׳. והבי לגבי הי. ותא רמלה אני ראשון
 ואני אהרון ובר. ולזמנין איתי עטרה על רישא דאת ו׳ בגוונא
 ךא יי. ותא רמלה נוטה שמים ביריעה'ודא תא דרישא דאת א, ולזמנין
 גחית תתתד בנוונא ראי א קמין. בד סלקאיעל תשיא אתקריאת תנא
 זךק׳׳א. בההוא״זמנא אתטריבה אשת חיל עטךת בעלה ואתקריאת
 חלם וכד גהתת תחותיה אתקריאת חיר״ר\. ואיתי *לחם. דהבי
 למלאת הצטר למעלה כל צעורין אינק אשמק ! מו איה ו וא הי ״הר וני׳ פ ריש ואיו ושם הי ס ייא *11
ו וצירמ  הפליק שכל הצינויומיונקס ממני והנהגת העולם היא ע נ«נח ואו רשם מ ר !נל התפלות הס ל
 י' היא וונממ הצינור ווונממ הנדר הנמשך באורך ינראש י, יש ירו הרימו למנמה שנקרא עו! ובקין של היי ו
 רפת הנמר ששם מקור נל ההשפעיח ורזא ומצה עסה ב-י ס נירפה פירוש אימ י׳ שנקרא שמ ס אימ וקוף נוה י
 אלא נשוי ניר פה דר״נו נחו אוח ו' שצ ציור איחא' שהוה שוי והיי ו פימו פע־י למפלה יצימנין נמ ש חממו

 • לס *׳ינ T _ ייי״
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 איו* חלם בהפוך אתוון לח׳׳ם ולא איהו לחם אבירים אכל איש
 דאתטר ביה יזי איש*טלחמת מםטךא דחבטה אתקריאת חל׳׳ם י
 וטפטרא דעטודא דאטצעייתא אחכך שור׳ק.'בר׳א ואנכי נטעתיך
 שור״ק ילה זרע אטת התאידאתמר ביה. תתן אטת לעקב. טסטרא
 תליה אתקריאת חר״ק. ובהפוך אתיון חק־ר. ובגינה אתמר החסר
 אלה תטצא. ואיהי קדח הנורא דאית שטא תליתאה דצלותא דאתיןד
 ביה האל הגדול תבור והנוךא. הנורא איתי עמוךא דאטצעיתא.
 ושור״ק איתי'טטיר וגבת מס״טךא תןתיס. דאיהו ברית אור גנוז. דאיהו
 ר״ז בחושבן אור. כפה דאוקטוהו ט״ארי טתניתין אור זתע לצדיק. ודא
 הוא אור הננוז לצדיסיזא. דחטש אור דלע;לא טיניה כולהון איבון
 באתגלייזא. ובואי ניהו.' תלת יאור פגול ותתן יאור שב״א. כד פלקא
 על גו־פייית דחתן נקודין דאינון שבא אתעבלדת שורק. ותא דטלה
 פטבוגי באשיש״ות. וכד גחתת איית תתת צרי. אתעביךית סגול.
 ועליית אתטר ךפתני בתפוחים. ו$א־ נית אלין אשישות. אינון' תךי
 אשות דאינון איש ראשה אשא חווךא ואשא פוטקא דתמן אב,ואם.
 דאינזז י״ס. ואינון אגפי דינא ואנפר דךחטי. אטאייבעאת ליאסתטבא
 תטן. בנין דאינון תךין גווניין דשושנה. חוור ופויטק. רהטי ודינא דאינון
 כניינא רא א קמן פיריש ה ו ו ימממונס של צ יר י׳לן1 מס י' שלחעלי fin רינממ קמן שריא כזה 1 דחטש
 איר רלמילא תינ ה יני' פיריש ממש איר י״י י!ס ממשי מפו ס ישלש ממס ימיזיס בסנייל ישן ס בשב״א כ יש
 מממלק 8 שלשר המפשפימ יש״ פ כליימ יכללימ רכללימ יר מ שני1 שבא ש פ כמפפר ממשה פעמ פ מפר שפיל־
 ש פ דבל איר ריא מפד אמר כד סלקא על נרפיית רמר, נקוד! רא נון שב א אמעב רמ שיר ק וז״ר ביל ין
 הנ א מ! רב צממ ז ל ב איר לזה שירק בק נין מממ רש' כני׳ ברף י׳ ש; ל יהכי״ר כ לע ל ברן] ז ע נ אמר
 שירק ש בי ממש ניליל,יר יני ממשה ירק שהם שלש קבין מממ רשי, יש־ ס של לר מממ ר יש ולכן מפרש כא!
 ני״ש אמעבירמ שיר ק והייני ש״עש ר, קבץ שתא הנקירה שיש״ה בשיר ק יתא רימק י ימי נכי! לנייפ ואמעב ומ קבין
 יאפשר לומר שהשור״ק ריא:יסיר יהקבין בהיר שזש סמיכים יל ו ינס דומ ס קלמ כ רשיררן ריא נקירה אתמ עיפוש
 באמלע האימ ינקיבין ש נקירה א' עייירמ נתמלע לכך אמר יאמענירמ שירק, ושייר לקמ! רף מ ו ע ב ראמר אל ן מלמ
 נקוד! שניינ! רא ני! שיר ק ע ש נמלא קירא לנקירמ הקינין בשפ שיריק יעיר נ כ אימא לקמן ברף מ י מ ב הנוי בסיף
ש יאימרי ירזא רמלה ע  רעמיד יז ל יפליקמ האי נקירה רא ת מר שיר ק על מר ן רא ני! שנ א יאשענ רי שירק ע כ

 פמכיני באשישומ כלומר פמונה לשת ישות שרפ שנ נקיר ן של שב״א להתמבר ענירס ימה ר רינממ קבץ וכד
 נחתת א ה• ממופ לד* אתענידת פני ל יעלי הי אתמר רפרינ נתפימיפ נ״כ הפניל נקרא מפימ שהסניל משילש
 נשלש נקודיש יהםפימ משילש נשלשר הנאית שהם מעפ ר מ מראה יהנה מ״אמ המראה ה א נשמ פינ פ שעימדיש
ס נ״נר נקירה רמממינה של הפניל ' נקודים של צרי ירנאס ררימ ה א נמיעם שהיא ממיצע נ ן ב ע נ  דונמש נ
 שעימרם במציע ני1 שם׳ הנקודומ ונס הנאמ השמם בפה שהוא נ נ עומר נמצוע חממ המושם נמצא נקירה
 מימתינה של סמל שה א ממיצעמ הרמז שצה כפיל שהי מ שבמישס והשמש שבפה סיוי הו רמוזיש נ נאממ נל

 חפר
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 חסד וגבוךה. ותמןךירוא ךשושנה ודא איה? עמוךא ךאטצעיתא. ובגץ
 דארחת ביה אפרת סממני לאדישות וביה אתעמדת-קגו״ל ?ד
 נהתא. רפדוגי בתפוחים אלין' "אינון תרי סמכי קשוט דאינון חוור
 וסומק. ובנץ הארחת באת ו׳ דאיהי בברית אמרת ךפדוני בתפוחים.
 וכד אתחברת ביה אתעבידת סנדל. מהךהוו צר׳׳י אתעביד צייר. הה׳׳ד
עפרק האדמה וטי. דצמחץ אלהיםמן  ויצר י; אלהיםאת דאדםי
 האדמה בל עץ נחמד למראה וגו׳ ךא צדיק איהו"עץ פרי עושה 6רי
 ימינו. ובהאיאתר. איהורהימו דילהבהבוךא ויחוךאדבעלה ובגין
 ךא אמרת כי הולת אהבה אני ובד ישראל חאבץ בברית מילה
 אהפסיק נביעודנקודץ וייצר'דכלילן בשכינתא'תתאה ואשתארת
 עשה. בההוא זמנא מה כתיב בשור״ק חיריק. שרקו רחרקו שן
 אמרו בלענו קמץ פתח. ךא סניר ודא פתח. "אלין תרץ אינון דסנרין
 ופתהין מבועץ דאינון נר[ודץ מבי אתו! ן. ואת ו בד איהו נטוי.על רישי
 **־־*וון עי״אץ אתקרי ךפ״ה. ויד איהו בימציעו דאתוון אתקרי דנ״ש.
 אתוון אלץאינון חיווןידאתמרבהו והחיות ךצוא ושוב ךצוא בדנ״ש
א דסגץ  ושוב ברפ׳ ה בתרי; דיאתיון דאינון תלך; במחשבה דאיגוןיבגו̂ו
 נקודין"תליין בדבורא, אתוון תקין בעובךא.'שבע ךיגין איגון כגוונא
 ךא הה י״ו'א־הו 1. לא צריביין תיגין' דאיגון אתוון אתקרו תנין כגווגא" ךא
 יהוד• תנין תלץן במחשבה דלבא ומוחא. גקודין בדבוךא דפומא. אתוון
 בעובךא דאברין ומאלץ גקודין וטעמי ואתוון עביר ההוא. סיתים וגגייז
 כרסייא טמיךא עילאה. ועליה אתמר אתה'ין לעולם תשב וכו׳ מאי
דא איהו עמיו*  אמצע כלול משת ס שעל נב ו ונמנא רוא כפול ולכן דר ש על זה פסוק רפדונ בתפוח ס ו
 דאתלעיחא ונצ! דאיחת כ י אמרח פמכור כאש שות ונ ס אתעכ דת סגו ל פ מש עתורא ראמלעיחא חפארת
 העימד נין חפו יננירר ששס ריא סיד פני ל והוא ריזשליס צורח סנו ל ולכן נ p דאתחנרח ני נמש ח גס ר א של מס

 כפני ל ובנין דארחח נאיח י׳ דא רי ננר ח אמרח רפדינ נחפיח ס נ״נ נ נשלש ספ ריח אחרונות שרס ני!
 ש נ נ ליור פנו ל ומ פוו שעומר נין גלח ירוו נו נשלס רפנו״ל נמו שאמרנו נעמווא ואמצע פא שהוא דפפארח
 שעימר נין חסו יננירר ילכן כו אחחנרח נ ה אתמנ ות סגול יצר ך לרנ! למר נא! שמונר נ סוו נק ס אחחברמ
 ילפיל ומונר נספארח נק פ אר חת ב ר ירעעס ריא פשיט כ׳ ר א קיינה ל סיו אך רחקה מן חנ״ח לכן אמר
 ארמת נ ה תנין מל , נממפנה ולבא ימיחא פרוש יתגין נתוניס אך אי, דקיראנסמ פושהנושיסהרנשיז
 נפ י אלא רק מנ ט ברס נמחשנחי והנקוד ס אינס כחיניס נס ת אלא הל ! נדנירא דפימא כ׳ תניעיתס ניכריס
 ונראין מנח רקריאה ואחוון נעונוא דחנר ן פירוש האוח יח אפ פ ש יצא ן נפה נקר אר נמירה ישל מא לא

ד ח  א
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 אתה ההוא דאתמר ליה י אלקי אתה ארויממף. ,בההוא דאתמר
 ביה רום דיהז נשא ובניניה אתמר למי נושאין כפים לחם השבדם
 הדא הוא דכתיב' רום ת־יהו נשא ומאי ניהו. ירד ק׳׳־א ואץ ס׳׳א דאיהו
 הבמה כ״ה מ״ה. ועליה אתמר-ב״ה מ״עשיו ה״ניד לעמו והאי איהו
 ב׳׳ח פרקץ דידין ד״מלכא עלאה. דאינון בוז״ו במובס״ז כוז׳׳ו בנו־ין
 דיהוךא עלאה דאיהו יקו״ק אליקינ״ו יקרק ובנין דאבתלק האי חילא
 מישראל אתמר בהץ.וילבו בלא בחלפני רודף. ירד" ק״איוא׳יו ק״א
r גלילי"זהב. דבהון ב״ח פרקץ r אינון עשר אצבעאן ד״אתמר בהון 
 ב״ה אתוון דעובדא דבראשית. ובנץ ךא ע אלק* אתה. ומאי אתה.
 ההוא דאתמר ביה נכון כסאןז מאז *מעולם אתה. ומאי נבון־. ךא
 נאמן יושב. ונאמן עומד באמצע ההד כתפארת אדם* לשבת בית.
 ומאי מאז אלא ההוא דאתמר ביה אז תקרא די יענה ומאי אץ אלין
 ח׳ אתוון* דאיינון יאקדונק״י דסלקץ לחושבן אמ״ן. ודא איהיו העונה אמן
 בכל כהו בההוא כד.. ובגין ךא אוקמוה מארי מ״תניתין העונה אמן
 גבל כחו קורעין לו נזר ד נו'של שבעים שנה. ובניניה אתמר נבון
 כפאןז מאז מעולם אתה. וביה אתה ץ לעולם תשב. אתה. ההוא דאתמר
 ביה אבינו מלבנו אבינו אתה. ומאי ניהו אבינו אב הרחמז. ואיהו כליל
 כל אתוון דאורייתא ומאי* ניהו אוךיתא דבבתב עימוךא דאמצעיתא
 ועליה איתמרברוךיאתה*. יכד ישראל.קיימין בעמדה דצלותא. אדויתיב
 על כרסיייא. ובניניה אתמר בההוא זמנא:אתה:י לעולם* תשב בסאף
 סנ להו קר אה שמוליאיס בפי נלכד אלא לריך ש היו כל ic nvrtfro הה ביה כהוב ס באבי ס דר ו נאצבעיה

 רםופר נשל מוח שאם כחנ אות אחו מסר אי מלא י ו פטיל אע״פ שקורא אותו ומול אי יופ ו כילכי
 ו־אי א הי כ ת פרק! ויו ן ומלכא מלאה וא גי! כיו״י במיכם״ו כוו ו ו מווא פלאה יא רו ה אלד,\ ה פ ריש
 שמוח ר' אלריגו ה ראמוריס נפסוק שמע שראל ששס ה חוו רם ו אוח וח !אוח וח כוו״! כמוכם י כיו י רם
 איתייח המחחלפס רנאיס אחי איחיוח ה אלם ני j ירם נ כ ׳״ו אוחיח ירכל הוא כ ח אוח pi ואלו ר,
 כ מ פרק ן וידן ומלכא עלאה כ אוחיוח ה אלה גו ה הס נימ ן יאוח זח ניו ו וני המחמלפ ס מם בשמאל ו ויע ש ש
 נ ו מין ונ ר שמאל כיח פרק ן שהם כננו שמוח הנו׳ דבהון כ״ח פרקין וא נון כ ח אחוון ועובוא ובראש ח
 פ ריש בראש ח ברא אלר ס אח השמיס ואח ראר! הוא כ ח אוח וח ומאי גכו! וא נאמן ושב ונאק עומר נאמלע
ח פ ריש כ גכין טין בראש וגי"! בסון) רימו ס לחסר יגבירה שהם ב׳ ר ס  רר ו כחפארח אום לשבח נ
 ינבל יו ממש אלנמיח ירמיוים באיח גי״ן יני! יה ממש בעשריח יוה ממש במאוח אנל באמלע ״כין ש כ י
 ררומו להפארח הנקרא אום שנו שם ריי ה נסחס שעולה מספר כ ו ונמלי' אלפ ן עילה אום ועל וה אמר כחפארח
 ארס לשנת ביח כ היא רמיי נאמלע יעליי אמי נאמן עימו נאמלע יעל מסו וגבירה אמר נאמן ישב
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 לחד ודור. וקאי ניהו לדור ותר. אלא התא דאו^מר כיה. דוד הולך
 ודוד בא והארץ לעולם עומדת. ולית דור £תת מששים רבוא. וקאי.
 נית מ#ה דשקול לישתץ'רבוא בישראל. ודךגא תליה אספקלתא
 דנהךא בזאת':בא אהרן אל הסךש. 'ת״ח אין אדם מפיק רצונו מי
 אלא בזאת. דעלה אתמר מצא אשד. מצא טוב *רפס ךצון $5י . וךא
 היא עת לע^תילע ובמה עת1ת_יש. ועליית אתמר ואל ייבא בכל
 עת. ושלמה אמר עת לשחוק ובו׳. דאינון ב״ח עת, וע״ד קב׳׳ה אמר
 ואל ;בא בבל עת אל הסוחט דאית קתט ישראל לץ. וכד שכינתא
 דאתקריאת זאת עם ישראל כד״א ואף נם'זאת בהיותם וכו׳ מאי
 אינון אמרץ לה. א|ה הלך דודך תפח בנשים א^־.'פנה דדך
 ונבקשנו עמך בבמה* תחנונים וצלותין בציצית וביתפלין בשבתות וליומין
 טבץ דעליית אתמר בינל ובין בני ישראל אות היא לעולם. אות
 בתת מילד, אות דשבת רומין טבין ואיות דתפלין עלה איתטר על
 זאת יתפלל בל הסיד'אמך לעתי מצאי. וטצא אשד. מצא טוב דפק
 רצון מיי' דעקב בתך לבנוי בזאת הה״ד וזאת אשר דברי להם אביהם
 ודוד בזאת הפיס רצונו מיי. כשנלחם עם אויביו בד׳׳א' *אם תחנה
 עלי מהנה ובו׳ בזאת אני בוטה. והנביא כשראה את ישך^ בנלות לא
 דאה להם מנוחה אלא בעבור זאת ופורקנא תשראי'לא ייתי אלא
 בזיאתיהה״ד זאת אשיב אל לבי על בן אוחיל. רתךה לא אתבךך אלא
 בזאת הה״ד וזאתי ליהוריה. ומשה לא בתך:ת'ישראל אלא בזאת
 וזאת חביבה. ומי שיא שת לבו נים לזאת.עליה בתיביאיש בער
 לא יי־ע וכסיל לא,יבין את זאת. וביון שהאדם בה :פק רצונו ובה
 משינ הימם שזהו סוד על זאת יתפלל כל חם־ד על זאת ודאי לשם *ה
 שתא על זאת למה תקנו בשחתת למךהייחעה. וכן במנחה למדה
 ידועה וין בערבית למדה ידועה. וק בשבת למךה ידועה. ובן
 בי׳׳ט למדה יתעה, יוכן בעשרת ימי תשובה למדה ידועה. אלא
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 אץ אדפ מפקיצומ ממ׳ אלא נואש ועלה אשיור מצא אשי מצא טינ פ ריש אן אום ״כיל לקבל השפע של
 מעלה אלא באמצעיה המלטה שנקראת ואש יה ה ה־צי! משך מ! שני שמוח איל העל וצים לכך שנ שמוה א ל
 ומשפר רצון פילים מפפי יאש ימיי יה וירש תצא אשה או •יצא שינ י פק ילין מהי יוא היא פה לפשות לה'
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 מה #אמר .על זאת תא טירה ^ה$ףה היא על לל ספיךהץספלךה.
 במו־ שאמר ךוד לןז ה׳ הגחלה והגבןךה וגו׳. ואץ לך פע^יה בתחתונים
 אלא על די מלכות שןאמר בה ומלכותו בבל* מ^עלה. אבל בן$ן
 שצריך קב״ה להצדיק מדיק"ולעשות עמו צדקה שהיא מלכות עם
 התתתונים נלללים בו לל הספירות ונקראץ צדיכךם על שמו ה׳ נקרא
 על שמו צדיק. שנאמר צדיק ץ בבל דךליו ומרחם על בתותיו בצדקה
 אץ צךקה אלא תפלה צ׳ אמנים*. דיקדושות. ק׳ ברכות! ה חמשה
 חומש* תוךה וזהו צדקה תרומם נוי ועליו נאמר לאברהם ויחשבה *לו
 צדקה וכשהוא רוצהיבה נאמר בה ויילבש צדקה כשריון מ^ד ההיא
 צדקה ומ§ד י היא'כובע על ראש צדיק אותילרית עטרה בראש בל
 צדיק. ומצד ו נאמר בה אתלה מארץ מדה מצד ה עליונה מ־חבה מני
 ;ם וכשרוצה דקב״ה* להמשץ נבואה *יל הספירות *ילולים בהם
 ונקראים נביאים ומלכות היא דמיון כלם. שנאמר וביד הנביאים
 אדמה כמ״ש הנביא ודברתי על הנביאיםיונו׳ שהיא כמו האספקלתא
 שכל הפנים נר*אץ-בה. כן כל הספירות מראץ בה. בחס ודמיונם
 וצורותם לכל נביא כפי השנתו למעלה וכמו בן למטה היא מתלבטת
 בכסא'הכבוד ובכל המלאכים והאופנים וחיות הפרש ובכל הרקיעים
 והבסאותישבדם והמלאכים דתלו״ם מהם #יש מלאכים גבוהים עליהם
ד בי נבוה בשל לבוה שומר ונכוחים עליהם. יובן בבי כוכב ומזל י א נ ^ 
 במ״יט ומלכותו בכל םעןלה. וזהו ובד הנביאים אדמה. וליל את־
 נדמה כפייבחו #היא נשמתו והבן אמן בכל בת״ יהיה הוא בכתר שהד!
 קודם שנבךא ודעולם הוא ושמו לבד בכתר כשברא העולם במרת
 ראשיתייוד עליו ולא הד, חב!ר מלמעלה'ובן ביל"ספירה כמדלק נר
 מנר ואינו ח5י־ מן דדאשונה ולא מו־וברר1ה עד אץ סוף' ואין תכלית.
 ומי ^מביריאותו בזיאת כמו שמכיר אוחו בעליונים ובתחתונים בעבור
 שהיא כלולה מהעליונים ואיהי יחוד וקשר בלם ןהיא מתלל^ת
 ^זתונים^לזהאמרד*ביאאל7.הללדשתד,ל^'בי אם בזאת היא
 אתקריאת נבואה' מסטרא דנביאןא חבטה מסטרא דחבינךא דלל
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 ספיךץאתקריאו חכמים. וב״ח אתוון אינון היל עולךא דיראשית וכלהון
 אינוןיץ לבחילה בין לבל מלה די^עביד ביףין. דעובךא דב״ה פךקין
 אינון בעשר אצלעץ. ודא אית ךזא מהבח אל הפ1על'.'ובלא בחכמה.
 ותא דטלה בלם בחבקה עשית. אית הבמה טסטרא דאתוון ואית
 0ימה מסטךא'דנק^ץ*. דאתוון אינון כת קול, ובהון תא דדבורא
 לדךשאולבל מא־.דתל;יאבדדשא.תגץ אינון ל^חשנה ואינןן נךזא
 דהאי קרא. ולחשוב מחשבות ובו׳.וילהון תליןיבשבינתא תתאה.
 ואיהי בללא דבלת ובתא דא תשבח טעמי ונקודץואתוון'. ודגי בכל
 את ואת. ותא רמלה* ש תלת תגץ לעילא כטו ךינין דספר תורה בה
 רשימין>ס״א'רמיזין<'בתרין ונקותן ואתוון'והכי בבל אתואת. ש שבת
 הגדול בינה. שבת הסטן מלבות. בי'תריץ דרויעץ' גדולה גבורה'ת
 תפארת ביה שקיל שבת לכל אורייתא תלת כתדין דש* תלת 'ספיךן
 עלאין וביית בי־ילן בת־ובתא. דאית שיכינתא עלאה. ןעלה אתמד
 תפלת כל פה, וךיא עמוךא דאמצעיתא אתקריי תפלת בל פה אלא >בל)
 איהוב״ןךק מןיבינ״ה ואית עמוךא דאמצעיתא rrw'ממוצע'בתלת
 אתוזן דאייגון יק״ו דאתביילן בבינה ואיהו ממוצ״ע בגופא בין תירץ דרועין
 ואידיו יאות כצתס דאית* בייל בא״ת דאית שבינתא תתאה כלילא
 מא ועד ת . ואיהו בליל תלת ברי אן דצלותאקדמאין ותלית בתדאין
 ואיהו ב,**" תרץ ו״ו דאתמר בהון* על שני'קצותיו'והבר דאינון >נ״א
 ואינון) י״ב ברכאן דצדותא דאתקריאו אמצעיות וכלת חי׳י ברבאן
 דאתבלילן בה׳ידאינון תלית ווי״ן, (ג״א דאתמר בהו, ירי ק״א יא״י ק״א< דאיהו
 דו פרצויפין וךא איהו שיעוד קומה דאתמד ביה עשר אמות ארך
 דגךש במאי'סלקת ייעשר באת'י. סם סבא חד פתח ואמר ודאי ה׳
 אית בה תלת ווי״ן דאיגון ח״י בדבאן. ביגוונא ךא ה׳ דאתמר בהון וברכות
 כ ריש שרי״יכית נקיאת -1ת כ וו-י יכל השפעות אשר ״משכ ס מ! ה נטש ס לל רה וברזא רא תשכח לעמ

 ו,קוד! ואחיי! פירוש איח א ריח שישר חלד. ס שהם צירת ו ר לתעלה יצירת ו באמצע יצירת V ד למטי
 •יגרה טעמ ונקוד! ואחיין ורלעמ ס עימד ס למעלד יהאיד באמצע ידנקזד ן למלה יהכ בכל אח יאמ פ ריש
 כ! ממצא בשאר איה יח רוומ, לחות אל |t ש ש בהם גי חלקים שעומד ן זה למעלה תה באמצע יזה למטה כנץ
ל ינ, איח ל ח וכ! אוח כ יכן אוח ל יכ, אות מ ס יג! אות נו ן ועי! ופ ה יצוי יקי ף מ  איה ב יכ! איח ג
י חלק ס זה למעלה יזה באמצ,! !זר למעה דיגמה טעמ נקיר אחיין שדם זה למעלה יוה באמלגנ  יש ! בכולם ש -
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 לראש צדיק. מאי ראש צדיק ךא עמוךא ךאמ^עיתא דכיה שןץץ ח׳יי
 בךבאן דה׳ עלאה ומניה אתמשיבו לה׳'זעיךא על יךא דצדיק ובניין ךא
 גויףיוברית חשבינן חד ו׳ דאיהו במציעות״ה״ה איהו'שיעור קומה ואייהו
 אמה וסליק >נ״א דסליקו באת י׳ לעשר אמות דאתמר ביה ע^ר אמות
 אריך דסךש ואמה וחצי האימה רחב הפרש האחד ךא ו׳ י׳ דאיהו בחא
 ח׳ דבלי הנץ ביה אתקריאו שתי בתפות' תברת ךא qrc עלאה
 וכתף תתאה דאינון ימינא ושמאלא ואינון ה״ה. אל שני סיצותיו אינון
 ו״ו ובהון אתעביר ה״ה בחבוךיא ובגין ךא אל שני קצותיו וחבר בבל
. ובנין ךא"איהי בת ששה טפחים.וחצי האמה ךא יי.  אתר אמה איהי ו
 דתרין יודין אינון שעוךאידאמה. ואת י׳ שעורא' דילה נ׳ טפחיים ירא נ׳.
 ועשר אמות דא איהו' שעוךא דנופא דבר נש לקבל עשרה דברים
 דאתמר בבוס של ברבה." ולא אשתאר בזמנא'ךא אלא ארבע נם־א
 דאסתלק ו׳ ואשתאר ד p דו פרצופין ושעורי* י־בלא ו באת י׳ סדק ל^שח במה
 דאוקמוה וכלהו רמיד בנופא בגוונא דא בדדועא ימינא תרין אמץ מן
 פרקא לפרקא ובן בדרועא שמאלא תרץ הא ארבע ובן בתרץ שוקין ד׳
 האי ח׳ ובנופא תרין האיעשר ךא איהו עשיר אמות ארך הכןךש הקש׳׳ר
 איהו בהפוך אתוון בין השר לקשר וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן
 האחת אינון המש אצבען דיר:מין וחמשה בריחים לקרשי צלע המשיבן
 השנית ה׳ אצבעאן דיך שמאלא ואינון חמש אצבעאן כלהו מךה
 לבריחים ואינון מי מדד כשעלו'מים ונו׳. והא אוקמוהו' ואינון אאאאא
 חמש נקודין אלין דאינון קמ״ץ צר״י חל״ם חיר״ק שר׳ס אינוין בתא
 ךאלקים דהבי סלק בחשבן. וךזא דאלקים מלא ק. ודא איר,י ע״א יהו!
 בינה ו_דאי *והכי בחא הי אלפין בלילן בה׳ תתאה. ואלין אתוון אינון
 תלת נשמה רוח ונפש ה׳ זעירא נופא. בית קבולידכלהו. פתילה >ס״א
ו לעילא רו נ ?מצע  וזה למטה ואות יו״דשיעורא דלה נ טפח ס פרוש אוס רו צורסה היא ני מו , ו
 י״ו לחמא וננז' בזוה ק ופירש ובר ו רב,ו ז ל נפער מאמרי רשב שצר ן הפיפי גט! בזה בנח במה ולכן
׳ נל נקודה מ! שלשה גקוויח הנו היא סור ספמ נדרועא מגא הר!  אמר שפירא ולה מוח נ' פפמס נ
 פרקי! נק פרקא לפרקא פ ריפ מן פרק רק! פד פרק הנחף ש סרק אמי] שסס הורוע אמר אחמ ועור פ־ק
 שני פמנימ ן בי מפיל׳[ וכן ברנליס מן הנוף פד נן» הרגל ש ב פרקי! ארונין שהס מלוק ס לשלס ונ1 נטף
 נ נ ש פנים שהפ פגי נספ ס ונמף •מין למיד ינמף שמאל למיד ומיס השדרה ממלק איחס לפנ ס ווהי בכל איין

 (ל» •חיל
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 פתיל ה׳) דאתאחךן בזז ר1לת ג$ין ךשתא ךאיהו נר ץ נ#©ת אדם
 דת מזתים ךא צדיק דאתםר ליה שמן.דת זך. בתית דבתיש כתי^א
 באעון אתץיגס׳׳א זתץ< דאינון אברי נופא ודא ברית מילה לנב׳ שבינתא
 דאתקתאת גך. ותא דמלה' והמן כזו־ע' גד הוא. בההוא יו׳ד
 אתעביז־ת גד. ואמאי' אתקתאת גד בגי| ראיה׳ כלילא מו ספיךאן
 דסלקץ לחושבן גד*. ואמאי אתקריאת מן עשה) בנץ דכלא לא דעו
 מה הוא דנתית לון קב״יה מן דאיהו כזרע גד חוור. ועינו כעין הבדלה
 דאיהו חוורימסטךא דימינא* וטעמו כצפיחית בדבש טסטךא דשמאלא
 מה תא בלי1־ מעשר אתווין דאינוףרד ק״א וא״ו ק״א ודא מינא דאורייתא
 וסליק לחשבן מ״ה. ולא ידעו מד. תא. וערב רב שאילו" בע)רא ויהיב
 לון. ומה בתיב הבשר עודנו בין ?ט:יהם טרם יכרת ואף" ץ וכוי.
 חזאיבשי־ הא אוקמויתמאת מתניתין בבשר תורד מן השמיים. דא
ל רא אמרו עלה אץ דבר טמא/ס״א רע)  ©נא דאבתי ערב רב. ועם י
 יורד מןיהשמים. ותא דהאי בשר מאי נית אלא במה דאת אמר כשגם
 הוא בשר.' ותא ךא לחיבימי ליא אתמסר והאי בישר בהפויבא שי״ר.
 ועלה' אתמר' ישבר רעבון בתיכם. אם זבו בשר יקדש דאתמר ביה
 וטבשת אחןה אלוה. ואם לא נטתן בהאי'במיידי אות בת״ת. אתהפך

 לץ כשבד" יפ״א טצאתי)!
 ות׳׳ה בל שמא דאית מן תרץ אתוון כנץ כי בך. יי צור עולמים תל;א
 מן חכמה ומן תלת אתוון תל;ין מן'בינה ומן אלבע תלי\ן מן שבינתיא
 תתאר..'מן חמשתיץן בחמש ספיר}. ומן שית הלי״ץימן צדיק. ומל
 שבע ותביעה ביה. מן'עשר בשכינתא תתאה. דאיתי עשירית האיפה
 סלת. ויה מעשתן. ובנין'דאית בליילא מעשר אתמר בה. אין'שבינה
 שיוךה בפחות מעשרה. >כא, חסי) זרק״א האי'תנא איהיי וחוטא תלה
 ר.'והא ׳אוסמות יורכין שמע עם ואהבת את. ולא הוו מפסיסץ בנין
 ךאתיי אבנא טתליתא קדישא ןקראיקירטאיאיהי שפה כלילא מחמש
 תטונץ דאינון אחה״יע בומ״ף' ונוי ודא ת זעירא. חטש אבנין דקיירטא
' אתעבדו ה׳ אבנץ אחד ז י  ךא ה עלאה ךאינון'טמע ישראל לאלהינו י

ו נ י י מ ע»ב י כ • 
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 כריכו ךללהו ו ראית לליל שית תיבץ ךיחוךא ךאינון שמע ישךאל
 יי אלהיט י אחדי. ובההוא כריכו צתך ליסחךא כךטא ולארכא בה.
 האי אמאכל^א מחמש ע״א טעשח עד דסליק לה עד אץ סוף. ותא
 דמלה למען יאריך זי*מים על ממלכתו כד האי אבנא בעאת למעבד
 תנא בעמלק או בסטרין אחרנץ ובן בתיבין. נמלא מגבורה ואתכללן
 בה כל ספיראן ןאתקריאו* בה כלת גבורות וכד בעאת למעבד הנא
 וחסךיא בעלמא. נטלא מחסד וכלת ספירן אתכלילן בה. ואתסריאו
 חסדים. וכדילעאתילרחטא על עלטא נטלא מעמוךא דאמצעיתא
 וכלת ספיךן'אתכלילו בה ואתסריאו'רחמי. והאי י איהי בכל סטךא.
 א״כ במאי *אשתמורעת ביד נטלא מאבהן אלא בנסוךה. כד איהי נסיךה
 טסטו־א דקמ״ץ נטר־א טחםד. וכד איתי נקיךה מסטרא דשב״א נטלא
 (ס׳׳א* ינסא) טנבוךה. ובד נקירה טחל״ם אית מסטךא דעטודא
ע נ)  דאמצעיתא דתלת נקודין *!ין אינוןפדא ואשא ותחא(5א, חפי והיא נתקו ח מ ו
 ויאמר אי* הבל אתך ת״ח תרץ אתוו; אלין דאסתלקו מניה דבהץ חב.
 נרמו״ליה מיתה א׳"אמון מופלא ומכוסה. י׳ מחשלה א״ל ר׳
 אלעזר אבא והא כמה מחשבין אינון שכינו^א תוןאה אתקרי מחשבה.
 הבמה עלאה אתקרי מהשיה. ולעילא לעילא מחשבה. ולעילא מכלהו
 מחשבה *דלית לעילא מינה והיא סתימא דבל *סתימין עלאה רכל
 עלאץ. אי תימא דסילק מחשבתיה דאדם תמין. לא דהא אתמר ביה
 ואיץא כי עירום אנכי ואחבא. דהאי ערום אחזי דאתפשט מלבושיה.
 ובנין ךא אתטדיבאבא ואחבא.יובבךא רסתר ט#ה. א״ל ברי בכלא
 האב במחשבה דאית לבושא למחשבה סתימא ובמחשבה סתימא.
 וךא הוה מיתה תליה דאסתלק מחשבה סתימא דבל סתימין מיניה
 .דאית ח״י התי״ם. דבאתר ראית תמן ליתמיתהתמן. והאב במחשבה
 רטן! ניצי ויאמר א׳ הנל אח ך ת״מ תר ן אתיו, אל, דאסמלקי וכו׳ נראר לר. ה ורשה וו עצ פהיק ו א״י
ר c והנ א חחצה ורשר נ  אינה דור ש וה עצ א שצ א נר ו חנן צימר דנקיע ןר עצ א רנל אחיך ו ש חסרי, ו
 זו שצ ויאמר אנה וחור צדנר ׳1ל א הבצ אח ך ד־אי עריה אח! דאשפשע מצנישא 1בנ ד אממר נאבא
 ואמנא ונברא ו המר משה פניו פ תש אמנא קא> נה כא דהופשל כצ מצנוש ו צנמי דלפ, נחבא ולשו, ןוןא״ור
נ ארס אנצ נברא שהיא מיעה שההנלנול רנצ אממר יסמר משה פנו ואו  נאנא שחא אדהר אב צנצ נ
 וה מירה עצ המפשמימ מ! צנישי דהא-׳גצ מפ״ס אץ מצניש חנסה יעצ כ,א, רסמר ראמיר נא, מייי עצ

 שתיםא
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 סתימא ואשרזאר ערום מינה מכל מה דלעילא מן אימא עלאה ךאיהי
 תשובה האב ואסתלקו מיניה ואי לאו רקמת עמיה^שובר. ונלת עמיה.
 הוה מכל ויל וינץ ךא אם עונות תשמר יזק יי מיי:?נמוד מי יעמוד
 ודאי. "ובנץ ךא ובפשעיבם ^ןלחה אמכם "ההיא דאתמר בה שלח
 תשלה את האם. את לאפנאה 0כינו;א תר1אה עמה • איבןא עלאה
 ,קמת באדם ואימא ת^אה בהבל. דחובא דאךם רב הוה מדהבל. ובנץ
 ךאקריא״י מן אקי״ק *איהי א׳׳י רחב"ביה הבל ואפתלקו ואשתארת
 >נ״א קין ואסתלק ואשתארו) הייה ובנץיךא א׳׳י הבל אחיף,
 ואיהו א״י מן אדני ואשתאר דיין מן אדני חו;א דאךם * נרם
 דאסתלק י׳יו מן יקו״ק ואשתאר ה״ה. אייל אבא'והא י״ו הוד. ליד. למהוה
 ו״י. א׳יל ברי ודאי ךא חא רהב במחשבה עלאה דאסתלק י׳ מן'א
 ואשו^ארת ו״י. בנין דאסתלק מתמן עלת העלות ו״איהו מחשבה
׳ מן א דלית יחוךא (ס״א מחשבה) בר מניה. והבא חא  סתימא באת י
 דלאיאתנלייא עד השתא וךא איהו בי ידע שמ״י יקראני *ואענהו.
 שם י דלית לעילא מניה כלל *יא ההוא דברא כלא. ולית מאן' דיךא
 ליה. דאית בורא דאתברי יוון מ;א דאיהו* ברא *לעשבים זרנל לון.
 ואיהו אתברי. אבל האי ברא ולא אתברי איהו דלית אלק לעילא מיניה.
 א״ל אבא מאי אוי. הוי.*א״ל ברי האי איהו בד אסתלק א מן אקי״ק
 עם י״ו ימן יסו״ס א^עביד או״י. א״ל אי הבי האי א דתמן ויי. לעילא מן
 נרפו! ח ז טו, ואמר לרויא פנ ז משא נ נבי אדם שאחר זאחבא זה ורה על רחפשמזח סלביש לנמר׳ שנשאר
 ערוס לנמר ילכן ״הבא יא״ל ברי בכלא חנ יכי הענין היא לפי פמעלחו היחה נחלה שזכה ל קח נר! ממקוס
 על י! ינביה מאי לכן הג ע מיני במקיס גביה ימנ בכלא ואיהו א מן אונ י יאשחאר ו! מן אונ״י הא איי
 ואה ה א ה א מן אונ ואשחאי ו; מ! אוני שפנס למעלה נשס אהיר ולמעה בשם אוני חובה ואום
 גרס ואסמלק "ו מ! הי ה ואשחארי היה א ל ירא ו הו ל למהוי י פ ריש דר א שפע שנעשה פנס נחינא
 ואוס ונזה הפנס נעשה 5 רון! ו י ולכ! כששמע מאב י שאמר אסחלקי י מן ריי ה יאשחארו ה ה ולא אמר רפנם
 שנעשה נאיח וח י ו עלמס דמלנד ס ליקס עיו נמשי צירין י לנן איל אנא י י הי ל 1מהיי ו יאמה לא אמרח פנס זה
י ריא אמח אן לא י דמה ששמעח מענין הפנס שנעשה לדין! י נ ש  נ אס דאסחלקי "י מ, היי ה יהשינ לי י
 נאמר זה נ אס על פנס שנעשה נאיח א שהיא לירחי י יהיא ואפחלק י״ו עליינה מציר א' יממילא נשאי
 בלייר יה איח ומ יי נסורן י פה מנח יעל יה קאי מה ששמעח איל אבא פאי אי הי פ ריש מוקוק ר א
 על מ ש הנחינ נפלה עטרח ראשני אי נא לט כ משאט ותה צריך לימר הי לפ הורשה שלן שאמרח דחסתלי,
 י י מן הו״ה יאשחאר היה יאפתצק יי ו עליונה של אי ונשאר י״י ממצא הנשארים סם הי״י שהם ס' נשם הריה
 ו״ באוש אל ן) ואיל רשנ״י ני וה האי מיוה על אי1ק דאסשליןי דנו אפחצק א' אהיה עם י מ! הריה



 תקונא תשסרי עה
 א מן אנךקאיהי ?מכל שמהן אמר ליה ברי, אית א דאית בתוקנא
 ךא ירידי. י׳ לעילא י האמצע ד׳ילתתא. ודא א מן אס;״ק א p אתי
 אבל האי א סופה כתחלתה ותחלתה בסופה ובה אמר עלת העלות
 אני ראשון ואני אדדון.'ובאת ו׳ידאמצעיתא ומבלעדי אין אלקים.
 א״ל הא ודאי אתנמא לי ימה דלא ידענא עד השתא ולא עתיד־
 לאתגליןא עד יומין די״יתי מלכא משיחא, א״ל א• הבי אשתמוךע דאית
 אדם סדמון לבל קתמים ואית אדם אחרא. א״ל ברי הכי הוא ודאי
 אךם דבךא ליה עלת העלות בתוקנא 'תליה סתים זנניז האי גרם
 דאםתלק עלת העלות.*אדם תענא האב במחשבה. ואךםתליתאה
 חאב במעשה, דתלת אדם איבון אדם דבריאהיאדםידיציךה אדם
 ךעשךי.דלאו בל תבין שרן. א״ליברי עב״דתהה .קיימא קמיה
 דאךם. בתר דאתו ערב רב ועבת.ית ענלא גרמו דאסתלק ה׳ לנבי ו י
 ואתעביר תי ומאן נרם ךא תי נוי חוטא ואשתאךת ה בתדאה
 יחידה הה״ד איבה;שיבה בדו־ דבקדמיתא.ותלכנה שתיהן. ה״ה לבתר
 אסתלק ה׳ עלאה. אשתאךת ה׳ תרראה בתראה יחידה דאתערבו
 טוב עם ךע מה דאפריש* קב״ה הה״ד ויבדל אלקים בין האוריובין
 החשך נרמו תלת שבינתא ואתעי־בת בין אומין ךעלמא. מא בץאושי,
 דעלםא ובנהאעש־.) ומנטרא מן (ם״אלנטראלד.) בנלותא, בההוא זמנא
 נחית קב״ה בכלאתיוי דאסתלקו בנלו־א הה״דיאני י הוא שימי

 וכבודי לאהד לא אתן ובו.
 *תקונא עשרץ וחד וגשרין ליום י׳א

 בראשית ברא אלקים. אלקים. מ״י אל״ה עליה אתמר שאו מתם
 עיניכם וראו מי ברא אל׳יה:

 בראשית נחתו תמן תרץ סבץ. ואמרין אתעםקנא במה ךהרתון
־ פ ריש מי שאמיח החלי דאסחייק יו א  אמענ ו אי יא״ל ר א אי הכ רא א דחפ! י לפ לא חן אה ה
 עצ יגה שצ אלף משמע צפי ובר ך טתה וא ן יה יאצף בל שס אי י אצא חא 1מ-1לה ימי ירש ב לי א ת א'
י של מעיה ר גי עסוק 0 בדרשי ו יקגא וא יני אתעשקנא נמה ויי מין יא,ן לא הי גן כ ייש נ ש נ י נ  וא י
'  זי של בראש ח והי מין וירש ס למטה ואנ, לא ת גן ביא עלמא ממכס ינאגי עמי למורש על בראש ח נ
י וחר ן סב ן רגז' יאמר הא אגן  חר ן ראש מ יאחר שאמרי יסנ ן דנריס אלי אז סנא עלאי קא גח ת ב ג י
 חד יחלח היינן יכפן א גן חד פיריש עחה נ ר דח גי למ-יה גחחנרגי ביחד שלשח גו יגעש גי חד במישנ אחד אן־



 תקונא עשדץזחד ועשרץ >«ע-ג)
 ואגן לא תינן ע־אולאחומףץלא ב׳ תרץ ראשית הא סבא עלאה
 זקא נחית בינייהו. אשר הא אנן חד ותלת תינן. ובקי אנןיחד אלדים

 ודאי'מ״י ברא אלה. מ״* ברא באלץ תלת ואית רביעאה ישייעאה
 ixp וחטשאת וס׳׳א ותשיעאה) בךאשית אינון שית סבץ. ומאן ניתיאת
 השמים ואת הארץ הא אגן'שבעה. ותלת גניזץ'עליית באלץ שבעה
 קיק זבתישבת' יתדה לקבליית שבעה ובגין ךא הא אגן שבעה
 שבועות. חדיעולימא'הוה מזנב אבתרייזזו. ואלץ סבץ^עזיעו בבוצינא
 כןדישא וחברו״. אמרו'ליה ר׳ ר׳ אנת והברך אשבחתון' חד עולימא
 דאית בארחא מזנב אבתרייבו. א״ל אעךענא במישרין סגיאי; דתו
 ,קאא״״יךן מסרבא רחריא. ואינון משריין'דמלאבץ דנחתץ. מזרזן
 לקבלא' צלותץימסטךא' דנ׳ אתוון דמדןרין ישראל בבל יומא רבתן
 וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. דמלאכין דנחתץ לאנחא
 קרבא דסיא ממנן עלי צלותין. כלהו הוו נחתץ >פ־א מ־קי!) בתוקפא
ד נצחין לחרא. ובמד,1 חילין תליה דכןא ךדפץ אבתרייהו  תבודד, י
 בבמה חובין דישראל. ואינון מיארי צלותין ומסתכלין בשם ימה דאיהי
 בי;ה דגחר«א עליית בתוקפא רנבוךה. כלהו נפלץ מסיומיהו ואתםי_ים
נ׳ שערי בינה ג׳ אתוון דק״ש אייל  בהו סוס יורכבו ךמה ב:ם' ךא:םי
 ולדזבתיא הוה לבי לעיינא ייאסתבלא בתר ההוא דמזנב' בתר צלותין
 דאינון'הלשין ולית לון תשו לסלכןא עם אחרנץ ולפרחא עמהון לעילא.
 ובנין אינון צלותין הלשין אתמו־ ויזנב בןז בי הנחשלים אחךיף
י ארוח ו ווע דש י פיל n ולא ה נו כויני נ ש נ י ת1ת יו ! וכל אמו ממני מקומו נ ש נ  נ ש כה ש1 מע1
י ש ניה למע1י י! של נ א ם י! של שופל ס ה! של תנא 0 אי יכן מש הא א נ, מו ות1ת הי נן רכונה נ  ה־
! סב ן י תי נשייתס מנח חו נ !סבא מלאי ונח ת באחיינה י תה שמתי מ! כת כתר י ויע וקיוס  וחיתס תי
 הת קי, ר 1 כ1 אי סכ רה נכ ע יאחי הח קי! נלשו חו קשור ס וב ו אי נמ 1 ו מ ש ההנא ומשכל ס ק) ל י
 נלא השתא תר! וח נו, ת1ת יתלמ וא ני! כתו !בני ו ו כר״ר עקב נר 1 פ רש ע פ מיש נויהר בראשית ק)
ל״ו סיוית תירה לתחחונ ס לפעמ ם לא ניאי אלא נחלק הנכש בלבי אך הריח 1 ליד 1  יא״י והלו ק ס שנא ס 1
 ינשמה שיכעס למעיה יא נס נא ס עמהס ילכ! אמרי רא אנן חו ותלת הי נ! פ ריש עתה כילני לא נאני לפיה ו
 א1א נבח נש נפש בלבו ולמע1ה תלת הו נן שכל הני ן שלנו נשלמו יי־יי מרכבה יל י ינמפירש נשער מאמרי
ק יא א נו! שבעה נ א  רשנ שס עכ ר כריו כראשית א נו! שית סב! ומאן נינהו את השמ ם ואת י
 דר ש בראשית ששה איה יח כננו ששה ספיריח שהס חנית נה ימא! נ נהי הששה אמר את רשמיס שהוא ו א
 חפארח הנקרא שמ ס שריא ששה קלויה שרס חי ת נה ואת ראין המלכות רא א נו! שנעה ותלת ננ יין על יהי
! שיס ששה ספ יות רני' ינת שנת יח דה ,  סס שלשה סכ רית ראשינית שהס כח״נ וחור יכ רש הדני נא1

 דנעד
 • ודא «ערעי



נ י־ט תקונא חד ועשדין עד » 
 ךמר קטן טדג לם. דאלין עשר ?לקין ביוד קא ואו קי וכל חד אית ליה
 צלותיה. ואם ף0ר סדמנייהו אפילו בתראה דלא סלים צלוחא דיליה עמד!
 בגין דאיהו ענ:א ולית ליה רעו לסלקאיצלותיה'עם אחךנין. כלהו צלזתץ
 מתעכבן לסלקא עד דהתא צלותא דענ:א סדקת. ובגין ךא תפלה לעני
 כינעטוף ךללהו טתעטפין בגינהיעד דאית סלסא עמהון דלית פתךא ג־ה
 טניית. עלותא דעני איהו שכינתא, מאן עני לא צדיק והאי צלוהנא
 אתקריאת עקב לגבי צלותין את־נק ובגינה אתמר אפילו"נחש כדון־
 על עקבו ליא:פסיס. אף על נבידסחיר לד, להאי גסודה דאיהי סוצא
 דאת ד׳ בבטה חובץ לאולפא קטינור עלי בנוי דשבינתא. לא:פסיק
 ריההיא גקוךיה. דאם .יפסיק. בניניה אסתלס קוצא מן ד׳ מן אחד
 ואשתאר אחר דאיהו גדוש כרוך בעקבו דבגין חרא לא.יפסיק'ולא
 אסתלס סוצא דאת ד מן אחד אבל" בגין עקרב אסתלק ואיהו פוסמ

 וברה 'מגיה רעזב'בגדי אצלה רנס' רצא החוצה:
 אדהבי הא עולימא דקא אזדמן לגביית מחמר אחר בעידן אמר לון מהו
 רעזב בגדו בדה א״ל עקרב איהי עקר ב׳ דעקרת ביר*א
 דשבינתא. ודא איהו בגדו אצלה דחראידע״ז בד חרא אתיא
 לאתחברא עם נוף אךם :שן דאמךת שכבה עמי חצופה זונה • אתמר
 באות ברית וינס ויצא החוצה ע״א ב״י ובנין ךא אפילו נחש כרוך על
 עקבו לא :פסיק. אף עיי נב דסתיר לה לההיא נקודה דאת ד• לא
 יפסיק דאי:פסיק בניניה אסתלק קוצאימןד׳ דאדוד ואשתאד אהד
 דאית נחש בחך בנין דחויא לא :פסיק ולא אסתלס ואיית פ״וסס
ן עשר ס1ק ן ב ו״ו י א  לקבל יהו שר א המלכות שבעה שה א שביל ת וני, יא יא אגו! שבלי שבילית דאלי
 ואיו ה״א וכל תר אית ל ה ללות ה , ב מובר כא, על תפלת לבור שלר כה עשרה וא, פחות מזה וכל ב עשרה
 שכ נתא שר א יהלעס רבע עשיר כמו עשר ספ רות וכאשר מתפיציס יעשרד למנוי מתעורריס כעוס עשרר
 ספ ר!ת של עשיה א! של לירי א! של גר אה שהס ח לוח רמלנימ !או לוקח נל חו ללותא ושי כא ל ה במכ לה
 רלבור כ נל ברכה ש בה חקו! צורך סכרה אחת כניול וסלק! חלקי צ1ות! ועשר הפרות הטי לאל לוה
 ב י״ו ה א וא ו היא שהוא רשם במלואו שש נו נ כ עשרת אות ות ואה חסר חד מ׳\ הו וי ס המי אפ לי
ה עמה בנ! ואהי ענא ילית לה ־שי לסלקא ל ̂יתא ו  בתראה שריא המלטת שבים הגי ולא סלק חלק צ
 לליתיר עם אחרנן פ ריש דהמלכית נקראת ע,א מחמת מסרי! שש נה מצד החחמונם ילק חלק צליתאסש ן
 לה ה א מתעכבת להעליחי יאי כיליי חלק ללית ן של שאר ספ רית מתעכב) לשלקא עו וא ס סלקס ימין רא
 תפלה לענ כ יעעיןו יכי יי ני צליחא א ה שנ נתא שי א רמיסת ר ו יאמי עיו מאן ע- וא לדק פ ריש

 יברחח



at תקוצא הד ועשרץ >פב 
 יברחתימינה. אבל עקרב:פסק במד. רעבד יולף צדיקא ההד דנת
 בגדו אצלה וינס וכר. אדהבי הא עולימא כןא אזז־מן לנבךהו מחמד
 לחד בעידן א׳׳לימאי רנה בגדו אצלה ובר. אלא עקרב עקר ב׳ ךעקר
 ביתא' ךשבינתא כד בע:א לאתחבךא עם צדיק?א צריך לאפסקא
 מגיה ולא יתהני מגיה ואפילו*ממשבא דיליה לך לך אמרי«7א סתר
 סחור לברמא לא תסרב הה׳ד תחי בות אצלה מי^בא דיצר הרע ודא
 בגדו דחרא ע״ז בד איה1 קא את:א לאתחבדא עמ צדקץא' ואמרה
 'טבבה עמי חצופה זונה אתנד באות ברית רנס ויצא הרומית א׳׳ל' מאן
 אנת. א״ל אנא איהו ברא דנונא חךא רשפ ב:מא רברבא ובלע כל ניונין
 תמא ואפיקילהון חיים לבר וילזמנין איהו נפיק ב!ב!םתא לקיימא ביה
 דרגו לרוב בקרב דאדץ.תוות. אמרו ליה בתר דלית רעותך לנלאה
 מאן אינת ובךא דמאן אנת. ©אן אית עייא מאי איי״) אתרי דדובתך.
 אמר לון. אתר דחכתיאיהומגדלא חךא דפךח באויךא״תווהו. אייל
 לא תימא לן מידי >פ״א מיל0 מאי 'איתי *אמך יאמר אן אבא דילי איהו
 הד גוגא רברבא דיר צחי אפתח פומיה' ובלע מיא דימ־א. ועד שבעין
 (ס״א שב>ה 'מנץ לא הדר _ימא לתוקפיה י. ותאי רמלה יבטח בי:גיח
 דדן אל פיהו. ואיהו בלע בל בך מן_ימא ואתק לא א^תאבתון מניה
 אלא בד חד דאית בד ספרי דאורייתא. איך לא אשתטדעתון ביה
 בהתא זמנא אדבר ר׳ אלעזר ואמר ודאי אנת איהו ברא דךב המנונא
 מא, נקרא ענ למ.!ר נתתקונס ואחי דא צדק ברא דמנא חוא שהה בצק מרעי שהיה יחד בשלם
 דכה ב ולא קם ננ א עוד ב שראל כמשה ופל ב מא רברבא לא אמר ימא רבא אלא רברבא םר ן שהש ג לפנימיות
ח ת ראשוגות ה ני מש גיס אותו נעוה״ז אך פתה הצדיקים יש ג ס אוחו בג ע ו c 1 הסוד שאס ל6 ר ו משתני 
ה וי חלק חמיש לארבע מלק א  וכמ ש רב ני מהרח ו ו צ בםיי מאמר כל יעוסק במורי צשמה שיוא לשם מ
 הפרד ס ולכן קרא רנרבא שרוא חלק דסוד וחלק רפנמיוה של -רעוד ובצע כל נונין ו מא הס דברי תורה הש יכ ס
 צחצק נשמחו ואפ ק לו! ח ס לבר שהוצ אס מכ ו שלמ ס נלת שום חסרו! ושעות כלל ולזסנ! נפיק ב גשחא

 כ ריש יבא בעיה,ז לזניה אח הח ס לקיימא ו ונו לרוב בקרב רארן פ דיש נא בחלק בלבד שה ם שם אלה ס
 יימיי נטלוי דארן שמספר המלו ת1 י נמנץ חמשה שמות אלהים יחיי ואמר אנא דלי איהו חד נונא רברנא
 3 מדעיה זכו ל פיך ואנא ומתלבש חיך םיו ואימא ילי א רברבא מר! יבנ וידי כה״ר עקב נר ו פ רש
 דמרע ה אמיר ס דאבא שהס*?לפ ד יפנ ס דא מא שהם קס א ינרמזיס נשמי כי §פ"ו יקס א פילים מספר משי
 יאמר בלע כל ניני מא שה מ יוע כל מה טתלמ ד וח ק עת ד לחדש עכ ד נר״י OS א ל לא סימא לן מוי
 מא, 6 דו אבוך נראה לא רצי ש אמר להם שמו להויא וכבר אמרו נפ רוש שדם יורע ם שלא רוצה לומר אמנם
 עתה רצי ש אמר להם ברעו ולא נפריש ילק אמרו לו לא ממא לן מדי כלומר דנר אחד שנו נדע שם אניך

 ודא אנה היא בי ה דרנ המנינא פנא גראר דהרנישי נזה מפני שאמר אבא ד ל חד נינא רנרנא ני שם
 מבא
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 >&! י« תקונא חד ועשרין עז
 סבא. חדו ביה ואמרו. בודאי א• אנת היית בהאי עלמא הרנן כןא
 ניחתין מםוסוון דילן והוינן אנן מחמרין בתר בעיךך. יאמר לון ההוא
 חרא דאתון טניחין' קרבאביה איך אשתזבתוןטניה דאית בלע וכןטיל.
 ולא עוד אלא דאית ר!טיל לאדם נךטאה ולבל ךרין דלןא'אתני!
 איבתריה ובךתא איהי יעל טנדלא דפךח' באויךא. וטבריזיןיבכל יומא
 ברקיעא דבל ימאן דקטיי־ להאיחויאידיהבין *ליה לאנתו בת טלך
 פנימאה ממשבצות זהב לבושה. והאי זהב ז׳ איהו ז ימי בראשית*. ה׳
 המש יאור.ב איתי ב׳ מן בראשית עלה אתמרזיפה בלבנה תויה
 שבעל פהרדאן לה במתיבתא. ובגין ירא ברוזא יכריז. כמה נבריין.
1 יבי נולוח כמו מר רב טובך ונמצא  היי ו א חיק נו בקי אה לש״ ם יקי ב י מ״ ו א ואות וח מה מו״ ן ע
 נו,א רוא נשמו חמש ומר חורץ ש־יא רברבא וכ צ דא) נונחס לוחר שרוא בנו של רב המנונא סבא אלא כינחס
 לוייי שרוא עלמי יב ימנו א איא שהוא בח נח ,פש בלבו ולנכש קרו לה ברח ומ ש אחר ווכחי מנולא חוא
י ו״ו בודאי אי אנח י ו ־שמא קו שא ששס הוא סיו אור א  וכיח בחורא כיוש אי לוח שיא כעד ו
 יי ח ברא לימת הי נ! קא ״חח, מםוסיי, ד ין והו נ! אנ, מחמר, בחר בעירך נראה שנדמה להפ מחמר אחי
נב רו מחמר אחר בע ר! וכמ ש רב/ו האר י ל ונפש הלר ק  1.3 ר! ונמ ש בהמית ימאמר הא עולמא אודמ, '
 שתנא לרחנליח בעוה ז נ־ לוכוח אח יהחחונ ס בד ח חדמה נצורח הדס מחמר אחר בעירן מפני שה א חלק
 ילש ר ויס וד-נ ס נל זה אך ידעיס דלעילס ינשמי באו ר הטהיר מרלכת ירק לע נ הרוא ן נדמי ליס צורת
 אוס ייחמי אחר כ-! י! ולכ, לא רוו מ! מוםיו, ו לרון אלא וברו עמו בעיוס רוכב ס כ ועו דא ן צורת אוס
 יני־ת בל י! ״מש אלא כך גומה להס אבל באמת ריא רוכב באו ר וא ני מחמר אח־ בע י! ממש כו שנס הס
 ירי ו לנו אחי י וברתא א ר על מנדיא ופרח באו רא פ ייש ימיכוח יחי א ר על מנולא רמי לאלילית
 ש קיאת מנול יר א סיו א' ייי־ו מנולא מנול א' ישם הוא םוו או ר אור י ו שהוא סוד חנמה י ד ושמא
ב! לה 'אנחי בת מלך פנמאה פרוש  ק־ שא ומכריז,! בכל ימא ברק-נא ונל מא! דקלל ליא חי א די
 נוחנ ן יו נכש ממיכוח ואצ לוח שה ה פנ ס יעיו -מ ממשבצוח זרב לבושי סיו ב ע יוונמא לזה הנרוי נעשה
י אחר כפ רת מיע״י שנשתכחו ש הלכוח נ מ אבלו ו ווע וישכחי "כ באי מכח יייא חי א ורמחז ר ל ״ ' 
י ז־ קל ל לההוא חו א בצו מר כ נו אוחו המלק רנשכח ולנן הנר ז כלב 1מעה כל מ שילכוו קר ח  אותי י
 סכי י ל ש ש נ איתס יילכית ובזי קל 1 לההיא תו א שנרס שכחחם ש ח, לי בחו לכםי לאשי וה א נחשבח
 בתו של מיך רמא! מלכ יבנ, וכ, י ה שיחז יס טח, אי בן קנז בפלפולו ובזי יכלפיל יאמ ח הרג ליהיא חי א
 בחלק מה ממ-ו ש תנני בענ, זה וכנו בנמיא דתמויה וכ! דונמי ליי נעשי למטה שהכריז שאול הע ה מ

ה וקטל ח י דוו הע ה ולקח בחו של  ש כי אח נל ח ויוה מצו יהוא חו א ח, יי בחי של מלך לאשי יק י
ל ה נמצא לושה יש ח ע נס בחחחי/ ס ווגמא ימה שנעשה בעל וניס כו שנב, ענ נ ס יעל ונ ס מן  שאיל י
 י לשה בחחחונ ס והא זהב י מ ביאש ח י חמש אוי פ יוש י ספ יוח חנ״ח נה ס של מ ביאש ח
 וחמש אוי הס חמשי חסדים רמחסשעיס בהס לד הוד כ בשנ ספ ריח סיד ומלכיח א ן שס החפשסוח אלא
 כללות ב סוד וכללות דכללות במלכות ולי א ב א ה ב מן בראש ת כי םוד ומלכות רה ראש ח באוי חוזי
 עלה אתמי פי כלבנה נ ב כלבני איח ית כ1ה ב"! שנקיאת כלי ונס של מה בשם הו ר דהי | שעולה בין

 במה נבר! כמר מארי תר ס ן אתכנשי בב מרישא כ ריש תי ס ן י ל מנ נ ס שמשתמש ן בסס במלחמה וכמ״ש
 רש ז ל גבכייוח עמ״ש עד ש כנסי בעלי חר ס, לבהמ״ד ע ש יהנה ח ח שעיסקיס במלממתמ של תורה
 בבימ״ד ש נלחמ ס זט״ז בחדיש׳ סביוח שממדש ס זה אומר כך יעישה סברה לדבר ו וזה אומר להפך ועישה

טי  (למ) נ
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 במה סארי תריסץ. או^כןשו בבי מדךשא לאגחא קרבא עם חרא
 בנינה.*ובמה י תייסין איתעביח'פסלות בגינה דברתא'ךמלבא ויפן
 בהוכהוךא בי אץאיש. לית בהון ךקפזיל לחרא;גד דץתי ההואדאתטר
 ביה* ויפן״בה ובה רך את המצרי ובגץ ךא אתמד עד ?י:בא שילה.
 שיל״הימש״ה! דאיהי מורשה דילז׳ן. ובגין ךא בניניה את©ר ביה עד כי
 יבא שידיה דיליה ע׳׳א דילה< וךאיאיהויןטיל לחרא ול״ו יקה״ת עמי׳׳ם.
 בגין דאית בן יצהר בן סה״ת בן עטך׳׳ם בז עמאךמא דאתמר ביה ובגי
 רךןב;ה ךבולכןעלה וכןטילילחריא וח־ליה בימאיוביבשתא וברהיעא. ובמה
 מארי קךבץ אנחיו עמיה קךבא על_ימא במה דאת״אטר שס אניות יהלכון
' ! שמרא ן נבורז במלחמתה של תורה או ש ״לחמים זע י ע  שברה לדבריי ולאלו קרי להו הכא בשס נבר,

 הונחיח ממשנייח ינר •חוח מ ניס ממ נ ס שי. ס שכל אחד מנ א רא ה לדבר ו מן הנר חא אי המשנה המדניח
 מענין אחר ולאי נסנרא לחידא נל ני ילאלי קירא איחס נעלי חריט! נ מעמ ד ן מש״ יח ינר׳ חוח לה וח מנ!
1 דנריוזס ומב א הבי חוח לק ס דבייו ומעמ דס ע"• הברי חא או  לסם מדברי הלוממ ס בסם ומקש ס ע
 רמשנה להנ ן עליו כסריס לפני השרעניח וכל קרבא דא עבדי בבהמ״ד כד לברר ההלכר שי א סוד הכלה
, דעחם של בנ ארס נ נ  ברסהדמלכא ולהוצאה לאמחיחה ולאורה ע, כי הקיפוח שרם נונדא דחוי א מעי
י האר ו״ל ״ נ  באן מניחם שיב, דבר הרלכה על אמחוחו כד שמצא ההלכר לאיי- מביררח ומידככח וכמ ש י
 דננ הקושיוח שרה לארס בלימוד רהלכית מני הו רו וכ! כל השכחה שיר ה לארס בחורה דע כ נכנם לכמר
 ספ קוח ואין פוחח נמי מנ רו הוי יא״כ ח מ הלוממ ס ברלכה יעיז בבהמ ד כד לביר הלכוח ימה עוש ס המלחמה
 נפניר חיקי! העלניח שמשם ההלנוח נפקי ימ ש ונמה סייס ן אחענידו פסקוה ני ״ה דביחא דמלכא ניב כ
י ו ואוחי שנ״ידו ענד נ  לפעמים חהיה המלחמה נחירה חוקה מאוד שהרנה היכחיח ייאוח מנא נעל ההלכוח לו
, ס ״עשו שני ס וחח נוח  ליה ח ונחא ננל מדא ומדא נמלא הבר חוח שהב א זי• בשעה מלחמר נמקים מנ
 וענד להו ח ונחא ולי א נמה חי פק אחענ דו שפקוח פ רוש שנר ס וחח נוח וכמ ש נמש״ד ד«נ.נ ס פרק י א
1 ס ופ ריש u ה פה פסיקוח אינה מטמאה ב״נע ס דג הוור אומי אפ לי פם קא אחח וקשרה א ״ה מ-ימאה 

 חח כוח ושנר ס עיש או פםקיח איבע חלוקיח של פרד״ס ו פ! נה ונה ,יל מנמ הכשל ולי מכמ רסוד
 ובג״ד אעמר עד נ נא ש לד ש לה משה דאיהי מירשר ד לה פ ריש לשו! הישאה שהוא ״וישה שלה ו דיי
'L שהקנה הבטח אח שיאל ננחמה כפולה לעחיד דנה ב נממו נחמו עמ וזו ה״ממה רכפילה חהד יחחק ס 
 מרע ה ישני פעמים נמגיד טילה ר ו וצרין! ר ו טס משה הה גיזה 5 ריף מורשד ש־יא מורש־ שיר ד דו נ די

 בגין דאיהו נן לי נן קהח נ! עמים ינרסה דנרס נ, ׳להר טעיח רוא ודר ש ת נח ויו טל לוי ומ נח
 קהח על קהח נ אוח יד של קדח חחחנר עס ח נח !לו !או חס ד ח נח לי ידי ש ח נח עמ ס של .נמים
 נ יו ד של עמים חחחלןז נא ח נ ש נמים ואוח וה של מ ס חוור 1 החלף נאח ם נט ע נאוה ר ש נמלא עמ ס
 איחמח עמרם 1מ לון! נוה נמלא בארנע־ נה־וח נ רוע ורנה אס ״לרן) עמו ונוח אנוחיו עד עקנ אע ה ש
ו על שמי רעינ משר ה ה אצלי מספר ש״ ׳1 שהיא אח־  נהם ״ר איחייח שהם עמרם קהח לי עקנ וחוס ף "
 יחד על נמש וזה ס מן שמנע' אח רנחש חי נמ הר יטקנ מלא נואו יה ו ט״ו אוח וח יעס מםכר משר ד ר
 אללי ש ם שהוא מספר אמד יפי על שטן וזה ס מן שנוני על ו נס ש ס הוא מסכי חמשה פעמ ס חסד שה ־
 בסיד המסדים טדיע וקטיל למי א ימיל ר ב מא ב בשחא ינרק עא נ נ נק ט נ' מקימיח כ,נד נ כיחיח שמי
 הנ1ינ שהיא שלשה אוחיוח או נננד שלימוח מטשיו הטובים בממשנר ובד בור ונמטשס אי מא מקרח יבשחא מלמוד
א ר רמו לחירר שבע פ נ א״ ה ,יייר ס י יה א  רקיעא םוו ומ״ש נו״א שס חנ יח דלנין נ מא ראוי מא נ

 ניםא
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 בימא דאותיתא דאינון אניות עיינץ דמסתבp באורייתא. ובמד. אניות
 מניית אתבח ונפלו בימא עד דייתי מוךשה תלה וקרע.ימא דאורייתא
 וסוס ורוכבו רמה בים.דאיהוחדא ו3תזוניה דאית סוסיא דיליה.
 ואיהו אעבד .עלה דשו-אל דלא טבעו בה הה״ד ובני ישראל הלכו
 ייבשה בתוך תם. בקדמיתא ב:מא בההוא חמר. בפורקנא כתתיתא
 כלא*ב:טא דאורייתא. טטהתליה דקרעביה:מא ךא קולטוסבנין
 רעליה אתנלייא זרוע ;י דאתמר ביה וזרוע י; על מי נגלתה. בההוא
 זמנא דאתעיר ההוא חרא ביי׳אא מן!מא שליט חרא.קדישא ויההוא
 זמנא (שם רטש ואין *מספר* חיות קטנותי עם גדולות) אזלין אניות
p בהבטחה ביטא דלא טבעץ. דהא רוח סערה אתעבר שלטנותיה 
 :מא דאותיתא ובההוא זמנא שם רטיש ואין טספר ונר שם אניות
 יהלבון לדתן'זה יצרת לשחק בו ויהא חדי עמהון. "הה״ד שיתו לבכם
 לחילה ונו* *לחולה כתיב כלים אליך ישברון לתת אביס בעתו (דאינון
 עתויתי דאורייתא כמו שאמרו חז״ל קבעת עתים לתורה) דאיהו עתו
 דצדיש. תתן להם ילסוטון דא טנא דאתמר ביה ששת :מים
 תלק^ץהו ונר מסטרא דעמודא דאטצעיתא דאיהו כליל שית סטרין.
 לויחן לעילא ךא צריה דאית בדג *קטן* על כף :מא נתט בריח ךא
 התא דאתמר ביה הבתה התיכון בתוך הפרשים*"ותא י עטוךא
 דאמצעיתא דאתסרי תיכון בגין דאיהו עמוךא דאמצעיתא* תרץ גדפוי
 ימיגא וש*מא\א דמהמן אורייתא אתייהיבת. תרין קשקשוי תרץ סמכי
 קשוט. שביינתא עיאה איתי ימא. שביגתא תתאר, איהי דרך אגיה
 בלב:ם דאית* ל׳יב אלקיש דעובדא דבראיטית שם רמש ואין טספר
 ששי מדי משני זשש ס מבכתות בקדמיתא ב מא בהיוא חמי בנורקנא בקי תא כלא גימא יאיר׳ תא

 כ ריש מקידס בחיק יכש״׳ וז ש ביתא חמר שייא חלק ינשל יבכויקנא במי מא ב מא דאור מא שהזא חלק
י מא ־ח קיימים נ ב תירי שנע פ ר א ששה סדר ס שהוא מסכי ו שהוא דינמח ר דקרע ב  רסוד מניה ד 1
 יקולמוס או וב! גס ד קולמוס אות ות קול מ וו תורר שבטלע שנהנה בארבע ס וס ונשאר בקולמוס אוח ות
 י״ם ימו יסודר שבע פ שר א ששד סיר חשני ושש ס חסכתות בגין דלל ר אחנל יא ורוע ה דאהחר ביה
 וזרוע ה על מ ננלחר נ ג ורוע ר זו חורה שבע פ שריא סדר חשנה חסכר י שהיא דונמת הזריע נס ורוע
 היא עיור י יקאמר זריע ר זי מירר שבל״פ פל מ רוא מרע ה ננלחה נ חרע ה דיה דבל שהוא סוד אות זס
 מ ושם אלה ס שרס נבוריח דפימא ימיסמא משא כ ק! היא סיד נביריו! אל ר דשם אלה ס כידינג א נ״

 מיע ה זכה לב נה שנקראת ח בסיד ח עמיד ילכ! קיראו כא, בשה ח לתת את אכלם בעתי דא הי פתי



( ב ׳ ע ג פ  תקונא חד ועשרין (
 כד״א ועלמות אץ מספר ובו. ואינון הלכות פסוקות דאינון בתולות
 אחריה דעותיה דשכינתא. חיות קטנות יאלץ אתוון ךאדני עם גדולות
 איבון *אתוון' דיקוק. דאינון טרכב״ות דסב״ה ושבינתיה. אתו בלה

 חבר:יא לנשקא דיה פרח ולא חזו ליה ולא טידי:*
 $תה רבי אלעך ואמר אבא. והא שבע :טיס אינון רם עלאה
 איהו על כלהו ועלייהו אתמר בי שפע .ימים ינקו. למאן
 אינון יונקים. א״ל ברי שבעה בשבעה אינון מוצס1ת\1הכי איבון
 רקיעים שבעה בשבעה והכייאינון טוריןשבעה בשבעה. והבי א־נון
 ארעין שבעה בשבעה ישובץ שבעה בשבעה וךאשץ דלהץ תדין.
 וךזא רמלה שנים שנים שבעה שבעה. וכלהו זכר ונקבה. ולעילא
 הדנניז וטמיר. והבי אינון שבע כרסיץ שבעה בשבעה. ישבע היכלין
 שבעה בשבעה.'והבי ממנן אינון שבעה בשבעה.' לויתן דימאידא
 צדים. רישא דאיהויעמוךאידאמצעיתא מטי עד:מא שביעאה׳דאיהי
 רישא דכלהו ותרץ נדפוייותרץ קשקשין בארבע:מים שעוךייהו שעור
 דזנבא דחרא טטי עד:מא שביעאה בתראה דאיהו בליל שבע:מים.
 דעליה אתטר עיבע ביום הללתיף. אטר רבי שטעון ברי. הא
 טארי תריסיןקא נחתץ טלעילא טלובשין*שר:ין קשת1תיהון.קשתי אש.
 ורוטחיהון אשא וסייפיהון להבה. כלהו טארי.עיינין בודאי הא טארי
 תריסין בבי טךךשא. ואילץ* בהון יתעחןילאגהא קךבא לעילא. ודא
 עוד אלא דהא נונא רברבא סא את;יא. רב המנונא סבא ודאי בבטה
 נונין חייליןקדישין דתלמיךי הכטים דטתרבין ב:טא. ביען צריך לפרשא
 לון רשת למהר ברשות דילןיולמארי תריסין מארי קךביא כען יצריך
 לאתקנא בקירטא באבנין דקירטא. בסשתא בנירין דהשר1א ברומהא

ר לברכה  וצדק ג ב דריש בפחו בעח וא ו ע ו הכוגה שמטו, ס בסל מוח באומרה אלה v שבשמ ם הן מל ח״
 בעחו בארן ואומרו חח! להס ׳לקמון רא מגא ג ב דר ש מלו אוחיוח להס כזה למ ו ה ה מ ס עולר עט רכילל
 כמגץמן הא מארי חריש! קח גחחן מלעלא מלובש ן שר״( וכו גב מלובש! שר ! כגצד חלק רפש.!
 קשחיהון כגגד הימו ורומחיהון כגגד חלק הדרש ה״פיהין כגגד חלק הסוד טלהו מאר ע״גין פ רוש חכמ ס
 מסוד רחכמה שה ס עיגיס וכן גמ> אח ז גקימ בקירעא באבגין דקר-1א כגגד חלק הפשע בקשחא בג ר ן דקשחא
 שנגד חלק ררמז ברומחא ורש בם״פא חלק הסוד הא מארי הדס! דב מדרשא כ רוש חריסין מלה מורכבח
 שהיא הר ש ן שיש ניופ חלק הגגלה יחלק רגסחר ול מוו החודר גמשל לכובע שתא מלבוש ופערה לראפ
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 לסייפא החזק מגן זצןה זיאית מאך תריסץ זלאיגון מגיחץ ©tp=3| ואית
 אחרמץ דאינון רגלאין ךעליית אתטר •ןמפקנותא רגלמזא ךמצןיאי
 כשש מאוית אלף תלי יגו׳.,קם ר שמעוןיפסח ואמר שמעו התם
. דאית יבי. רב.'בגין  את תב י:. מאן ריב. דא שכינו^א דאית תב ל
 בנהא אית ריב ברבי ורלן ורבא. ריב ודאי בכלת תגאים ואמוראים.
 דאית מריבת בהון בשית סדרי משגה בגץ נעלה דאית עמוךא
 דאטצעיתא כליל שית סדרין ועליית 'אתטר או.יחזה במעוזי !ע$ה
 שלום לי* שלום לעשה לי תרי עלמי חד בעמוךא דאמצעיתא וחד
 בצדיק. ךעליית או;מר שלום שלום לרחוק* ולקרוב.' דיבגלותא
 אתמר בעמוךא מו־תפ;י גראה לי*. צדיקיקרוב לה*. ובגיניה אתמר
 טוב שבן קרוב מאח רחוק. ובגיןךא שמעו הרים ^ץ אכהן. את ריב יי דא
 שכיגתא דאית ריב עם אכהן בגין דמרחקיןילה טיעלה דאיגון אתקרייאו
 אמוראים. והאיתגים מוסדי ארץ אן אימן תגאים. יאלץ תגאים איתגים
 בהפוךאתו\ן. ויאיגון גצח והוד(צדיקים) איתיגי עולם. והא 'אית׳׳ן בהפוך
̂ן מושבך ושים  אתוון תגי׳א המסייע ליהיבגלותא. ועליה' אתמר אייר
 בסלע קגך. והאי סלע(אתמר בה דלא ^פיק אלא טיפין מפין דמךא
 דאורייתא באילין פסקות ובגין רך משיה את הסלע במטהו פעמים ךא
 גתם דו לא גפיק מ?ה אלא טפץ טפץ זעיר שם זעיר שם. וכמה
 מחלופות עליאלין טפין ומאן גתם ךא המורים דאתמר בתן כל המורה
 הלכה בפגידבו חלב מיתה. ובגין ךא שמעו גא המורים. ובגיגיית רך
 משיה את הסלע בטטהו' פעמים ראם לא דמחא בה לא תו טרחין
 ישראל ותןאין ואמוךאץ באותיתא דבע״פ ךאית סלעי אלא אתמר
 ינקרא סן יכמ ש בגמ־א (שנש ון) ק״ט) יינן נהי מוגנישא א תנא נס נ ה ימיו שם (נוף קל ת) םיינא שר

ת אחמר אז יחזק נמעיוי יעשה שליס לי י י ל ע נ אוכ נראש הס זננז׳ נעריך עיש ו  פ ריש כינע שמשימ ן נ
מו ששה םוריס יהיצרך לפרש נה השלים כי בחירה שנע פ פ מלחמה  שלים יעשה ל• נ״נ ששה שיגיש אלי הס נ
 !מחלוקת נין רחכח ס אך אחיל את יהנ בסופה שאין קמים מבהמ ו אא״כ עושים שלים זה פס זה יפפל השלים

j&r ואמרי נגמרא מני! שכיפל ס שלום למלך ונתינ שלום שלום לן ומזה למוו ונופלי! שלים לרנק ומאן מלכי 
 ירחירה נקראת עיז היינ! ע שנעים פנים למורה י ששה סורים חורה שנע״פ וי שנעה ספרים תורה שבנסב
 חצגה עמיייי שגעה לכן אמר יחזיק במעוזי דאיהי ריב עם אבהן בג ן ומרחק ן לה מבעלה איני! ואסקריאו
 אמ1ראיס סיר!ש מ ש ריב עם אבק אץ הפונה על מ&בוח אנרסס יצחק ויעקב זיע״א אלא הסנה על המנמ ם
 כי כל חנם נק־א אנ שהיא אג גחנמה ינמ ש רזיל פיפ אני אב אבי חב בחכמה יני׳ יבא לומר פל איזה מהם
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 ביה ודכי־סם אל הקולע וגתן ©ימיו. בלא טורח ויו^ה מתכו?ם לתן
 ולא ילמדו עוד מו׳ ותה נפיק מ^א ללא ק#יא ומוזלוקת ופסק בגץ
 דשבינתא דאתמר בה הלא כד׳ דלת כאש נאם י זזוה #ריא
 בפומיהון^ראל. דאזזי אותי^א דבןךפ ראית קלע ?׳׳ל ס׳ ךאינון
 שתין מלבתות ךהכיאית סלע על סי. דשכינתא הוה נח על טנרא.
 דבכל אסר דבעי קב׳׳ה ל?!#בד נס שכינתא אקדימה'לההוא אתר
 ולמן דשכינתא הות המן לא הוה ליה למחאה בקלע דקי£א תות
ק ךלאתהיליה חילא"למיהב מ:א. ודא אית ת ת ת  לשכינתא ד
 על »$ר & קדש^ם אות*!?ן"לא האמ?סם בי להקדישני ובנץ
 ךא אסתלק שכינתאטן הסלע ךאיהי יי p בוטטררן. ואשו£אר טטטרו״ן
 יבשה ותא רמלה יקוו הימים מתחת ה^מים אל טקום אחד מוי.
 אחד איהי מלבות וסךאה תלשהךא סלע טטטרו״ן\דמי3יה את©ר
 ויסח אחת מצלעותיו* ויסגור לשר תחתינה מאי בשר בשנם תא
 לשר. ועד ךנחית לה. לא עלה הסלע ולא;היב *מימוי ולתר ךאסתלק
ךהא הה״ד ויבואו'9ךחה.  האי טבועאיטחמן. שליטת מרה בא̂ו
 ותא רמלה ויטררו את חייהם לעבודה קשה וגו׳ רא משיא. "בחמר
 ךא קל וחנך. והא אוקמות. וו־׳כי הוו ישךאל עד דאתי לון עץ הה״ד
 ויורהו יי" עץ גישליך אל המים וימתקו המים ודא עץ החיים ךאתרבי
 על ההוא מבועא ראית שכינו^א י׳ מבועא דאשקי ראילנא דאית" ו׳.
 והאי עץ מהלך חמש מאות קנה ראינון ה׳.וימתקו המיס ךא ה בתךאה.
 ךאתמר בה קרא/ לי מרה וישכינתא תתאה איהי מעץ ננים דלית
 ליה פסק, טפה דאתמשכא מן טוחא ובמה טפץ אתמשכאן מ״ניה דאינון
 בתולות אחריה רעותיה. .הרכזפתא איתסלע וטבועא טלנאו ךא טוחא
 על אלין טפין' אתמר' אשרי הגבר אשר טלא את אשפתו מהם ונו׳
 את אויבים כ#ער דאית תרעא תדיר\א1ת ברית סךישדעלה אתמר
 קאמר ר נ עס אנה! ומפרש על אימן ואתקריאו אמורא ש יש לה ריב עמהס מפנ שא ן עוסק ס בפוחת המורה
׳ הווונ העל ji והפנימי הגעשה עיי  נרשב וחניריו אלא שופקיס בחלק הנגלה בלבו ולבך מרחקי; לה מבעלה נ
 עסק המורה הוא נעשה ע י לימוו סווומ התורה ונרמוו נחבח אח ר מ תלמוד אמוראים אי נמ׳ טל חלמוו
 האמוראים אחיל בגמרא נמחשניס הושיבני זה מיימור בכלי ובגין רא אשחלק שכיגמא מ! הסלע רא הי יו ר ק

 וד•
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 זה השער לל ?ריקים יבאו בו. ועוד שמעו דרים את ריב ל׳ אלץ
 תלת יודי׳׳ן. ו^אתנים מסדי ארץ אלץ תלת מק דבלת אתךנחו מימן
 דלא רט. קום *אלעזר ונטיל קיךטא דאית שבינו^א נואקיף לה וזנא<
 וזרק מנה איהי אלן טפח קדישא דעיליה או;מר ואד.יעלה מן הארץ.
 ובגין ךא׳אסתלקית עזקא מן א׳ מן.זךק״א לקבלא עלה אבן יקרה דאיהי
 טפד״יופ^ד והשקה את פגי הארקה.'כד סליקת לליקת לאימא דאיהי
 אי p אדני אק'״ק.*ועי• מאן'סליקת. על עמוךא דאטצעי^א דאיהו
 ו׳ דאיהי בריכא ביה כעזקא כאצכעא וסליקת בד׳ p אדני ראיגון תרץ
׳ דאית אלא חכמה י׳ עלאה.  דחעץ זתריןישוסין עד דסליק לאת י
 בגין דטתטן אתגטילת הךא הוא דלתיב ל׳ לחכמה ״ילד'ארץ. ונטלת
 נביעו ושקיו טניה לעילא. בקוצא דיל׳־ה *לעילא ובאטצעיתא
 ובקוצא דיליה לתתא. י וכד נחיתת נחיתת 'כלילא י מתלת
 טפץ. בהתא זמנא אתמר לה תלך לנולתא ואתקתאת י׳־״י בתלת
 יודיץ. י׳ עלאה אית .על תשא דא דאיהייל^ר עליון על לל עלאץ
 ולבתר נחיתת לאטצעיוזא ונטלא מתקן(בעמוךא דאטצעייתא) נ״א
ם ק . ׳ א ׳ דאית לתתא ^  באמצע) ולבתר נחיתת' לתתאיבאתךהא י
 עוליטיא לתר טולאאטר״רבי רבי'הא טפח קאנחתיא. טול,קשת
 בידך* דאית כגווינא דאצכע ועזסא ביה. טול ליה וךדיד >ס״א וזרקה!
 ליה לנלה ד5בילת לה עליה. דהא לד סליקת טתתא' לעילא עליריקא
 דאת ו איהו ברוטחא וי. אתארבת ביה כשרביטאידככלא' וכד סלי5ת
 לעילא שתא עלה* י׳ ואתעביידת ז׳. ודאי ו#א' על רישא דס״ת בי_ץ
 דנחתת צריך לטדךך hpb לנלה דאיהו* צריה. וטניה נחיתת
 ואזדתקתבאתךהא וחדבא דאית«דהאי) טפה איית חתיבת לה לתלת
. וללתר חתיכת  טפץ. בנץ דאזיילית פנולתא דבר נתתת עלה תה י
 לה לתלת למתי תגא ועטרה בתשא דתלת' אכהן דתהא' בתר תורה
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 ולחר כהונה ולתר מלכות. ודא תא דש תלת תנין עלה. דת^א
 דחרבא אייהי יינופא דחרלא וי תרץ יפיפיות דילה ה״ה. נרתסא תלה
 מ ששרו ן וני' נ 3 סלע במלואו הזה סמיך למ״ו עיין פולה שנ ו נמנ [ מ נומרדן ביו ו שמעו הר ס אה
 ריב ס' אל! ידי״ן וראמ,יס מיסו ארן ג־נ ור ש אומ ש שהיא נמוד מאנוש ש ש לר שלשה ׳ווי! ושלשר ווי ן
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. וכד אמד יקוק בר משבינתיה איהורין דחתיך ( ק ך מ א ב י ח  אדני. מ
 טבל סטרא. בד ?גאל בנו־תקה אתעביד רהטי ולא חתיך דינין.
 ורזא דחרבא בנוגסה יאקדונכף הבי ודאי"". ובזמנא דיסו״ק בר
 משבינתיה* אתמר ביה כי ;י אלקץז אש אבלה הוא. דנטיל מנבורה
 לאוקךא ?לבוא י׳ אתעבד *ג^לת. ו׳ שרהובא דנחלת ה״ה חד חמש
 גוזנין! תניינא חמש נהורין דנהרין בהון. ובזמנא דה׳יעלאה אסתלסת
 מה׳ תתאה איהי אמרה אל תראוני שאני שהרהרת'ובזמנא דאיתי
 נהרא בנוונהא אתמר בה וראיתיה לזכי ברית עולם. קמו תנאים
 ואטוךאים דלעילא. ואטרו ר׳ ר׳ כטה תסיפא קירטא דילך די סליקת

 לה יעד אין סוף ונחיתת לה עד אין תכלית:
 פתח בטלקךמין ואמר שטעו הרים את ריב ע אטד לון. אכהן אבהן
 טורץירברבין שמעו. דהאי אבן דאתגזרת מאלץ טורין דלכון
 דאיהי בתךא ברישא דבלהו והאיתנים דאיהי כתךא על כלהו איהי
 סליקת ריב עלייבגבנץ בעלה. דאיהי מבועא סתיטא כנןלע עד די_יתי
 בעלה לא יהבא טיטוי דהאילישנין אינו״ן בפטישין דמחאן בההוא סלע
 ו״לית חד־ טנייהו דאפיק טניה נביעו ברטבעלה דןדעילאטשלא לה:
 פתח רבי שטעון ואטד זכאה איהו טאן דטצלי ודע לפלקאירעותיה
 לעילא דהא פוטר אפיס שטהןואצבעויכתבץ ךזץ וכד סלסץ שטחן
 מפומודכמה עופין פתהץ נדפיהוילעילא לקבלא לון. ובמהחיון״דמרכבהניא
 כלהו טזדטנין לנבייהו לנטלא לון. כל שכן אם שכינתא שר:א בצלותיה
 ואפתלקת לקב״ה. וחא רמלה אם תשבבוןבץ שפתים. אל תקרי
 אם "אלא אם. זכאהיאיהו מאן דסליק לה בצלותיה דמצלי בשפווי
 לעילא לנבי בעלה בצלותי! דשחרית סלקא בשטא ךאתקרי א״ל
 האל הנדול ודאי'בצלותא דמנחה סייקת בשמא דאתסרי אלקי״ם.
 מומדיס ובזמנא דהוי ה לבר משב נת ה אתמר ביה כ׳ ה׳ אלהיו אש אוכלה תא ניב יסתלק ו ו התמות
 לשכינה שהיא ספ רה ו ד מן תיבת א ש הכתוב בפסיק ה' איש מלחמה י שאר אותיות אש ימיש יו ד אתעב ד
 חלת יא ו שלהובא דנתלח הייני אות רו ואות ואיו ושס הוי ה הס וכריס אן אות 1א ו והא ברא כרעיה ואבוה׳
 שכח הנן יולא מכח האב יכמי כן רשלרבח ולאה מן הגחלח ושנ הם סונ אחד דהא פימו׳ אפיק שמהן יאלבעיי
 בחב ן ווי! קשא אננעוח מאן וכר שמייהו בללוחא ונראר לחמשר נבורוח שהס חמשה מולאוח הפה קר• לסו
 אצבפומ מפי שהם מחנליס בממש האצבעות כמ״ש רב נו האי י ו ל ולכן משים אום בשעש חפלה חמש אצבעוש
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 בצלוחא ךערבית סליקת בשמא דאתקרי יקו״ק ותא רמלה אל
 אלילים ״דירויקרא ארץ ואמרו מארי מתניתץ מנריך בר נע
 בצלותד1^ה1ת ^זעה אהת.כןהם דמצלי. ועזעה אחת לבתר דנמללי.
 ותא רמלה דישהא בצלוהיה' שעתא חךא' בגין ךאתמר והאיש
 משה$ה ילה מחריש ההוא ךאתמר' ביר" * איש מלחמה ולבתר
 דשהא ליה' בר נש וצלי אם שגורה תפלתו בפיו ודאי אתקבל צלותיה
 ותאי רמלה בר גש צרף למשהא ואתתא לאקךמא כד״א אשד. בי
 תזריע רלדה זכר. (ותא רמלה"אשר. מןרעת תחלה יולדת זכרי ועור
 שבשפלנויזכרילנו וחאידמלהישכ^יפלותושל ארםזכור מכרנו לטובה<.
 ועוד אם שגורה תפילתו בפיו איהו רזא }יהי''הוא טרם כלה לדבר
 והגה רבקה יוצאת.'ורזא רמלה זהיר. טךם יקראוואני אעץז עור
 ה מץ עצ חמש אצנעוס השמאל ונס האצנעים עוש ס פועל למעלר נו וזי אפר חפלה נטוע ותא מולי!
' תינוס עולה מספר  ו שהא בצלזסיה שעסא חוא נגין ואסמר והאיש משסאה לה נ״נ משסאה לה עס טלצ נ
 שטמא מר וניל טעם לשיעור"שעה sm רתפלר חשיבה מלוח עשה לפ ררשח רז״ל ע״פ וענוסס אס ה'
 אצה נס וורשו רז״ל ענווה זו ספלה ילנן החפלה שהיא מצוס עשה שיעור שלה שטה שהיא •בהפוך אחזו! פשה

 וננ יו ו׳ בהיר יעקב נר ו פירש עעס לש עור שעה נ׳ השפלה היא סיקון המלנומ שנקראנו שעה לנן קראו לה
א אשה נ• חזר ע ויצרה ונר ד ר נש צרץ צמשהא זאססא צחקונוא נ  ננמרא ח״ שעה עניו נר ו ור1א ומצה נ

י המטצוס אינס שויס ישנהס אוסשמפצמויש נמנחצעצומ צמעצמ נצי מעכנולא עיו אצא מעצה עמה נ ג  נ
 גס ספילוס אמרים החלשים שאץ נהם נמ לעלוס ואלו הצדיקים נקרא ס נשס איש ובר אנל מפילוש שאץ ליס נמ
 לפל1מ גקראים נשם אשה ט וה נלל גוול נל משפיפ גקרא איש ונל גשפע גקרא אשה 1אוחס הצדק ם ששור ן נמפילסס
 יש נהם נח לעלומ ולהעל1מ מפ לוס אחרים ג״נ עמסס ווה הצדק גקרא א ש!סגשפע ממט שמפלה אומו גקרא נשם אשמ
 וצנן זמ שיש נו נח צעלומ ולמעלומ אחרים עמו צר ן לשמומ וע״נ מעלה גס שפלמ אמרים שגקיראיס נשם אמשא שקרפא
 ספיצםס צחפיצמו והוא ווגמס מיש אשמ ני מזריע ויצרה זנר ואס אשמ מזרעמ ממצה יוצרת ונר והאחרון שהוא ורע
 האש טנר על זרע שקום ומושר אותו נימוסו זנר וצז״א בר נש צרך צמשה, וס הצדק שהוא פוצה ימפלס
ץ לאקומא  אפרם פמו ואמשא זה אום שאין נמ נמפצמו צעצומ ני אס צרנמ לצדיק אמר צממצ1ת א1שה צי
 נוי שתנא תפצס הצדק שיש נו נת שצ עליה צהמננר עציה וצפשוממ נמוהו שיפצה א1ממ במקום שתא פיצה
 נו״א אשה ני תורע דלוה ונר וצי״א תפצה לער פ• יעסון> ר ל יתאחר וישהה ש1ה הצדק נקרא עני מפני
 שרואה עצמו פני ולנך זונה צפס«תפצ!ת אפרים ולהעלות אושש ני עטוף הוא לשק איפור ינשק עמון) ידרשיגן
 לשיוריה! ועוד אס שנורה הפלת! נפ ו א הו רזא רה• הוא פרס נלה צובר והנה רבקה יוצאת פ דוש מ שאץ
 מפצסו שנורה נפ ו איט מספצצ בטנה ימונרמ שאין וועה המחצס מפצסו צםופה ני הממשלה החחיצ בסנה זאירנ
 טרווהו מששבוס זיומ והמפצצ נצא נוגה אבצ השגורה מפלתו בפיו שמתפצצ בטנה הנה ספצמו הויימה ממחצה
 יעו פוף רומס יה צזה רנצ וגרי מפלמו הוציאם נטינה אחפ ילרא ויהי הוא מיס ר צ החמלמ המפצה פד ני
 נלה לונר שהיא סין) ספלה בהי״מ אמם שי ס ווימין יה לזה או אום זה רבקה שלו וה ינו תפלת! יוצאת צמפצה
 באין מענג נננוה !פירוש רנקה היינו שפצה מרש פרה שהנטשה צרגקמ דיל לפטמה מלשק פנל׳ מרבק נמ ש
 נעריו ינן המפצה היא פסימי וביים וחא ומצה יה ה סרס יקרא! ואני אענה פ דוש יה ה טרם והיינו השמצת
 השפלה שהיסה בטנה נשאר נמדיש! שצא נשפנה או יקרא! ישני אענה שאקנצ מפלתם עור הם מונריס הפה

 (0א) דם
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 הם מדברים ואני אשמע_זכאה אית מאן דלא מעלב מטרוןיתא לסלסא
 למלכא. דבל מאןיךאית צלותיה שגורה לפומוי בלא עכובא ההוא
 ממהר מטיזנירצא למללא. ווי לון לטינעזא דאינון אטימין ללא ועיינץ•
 דלא משוןדלין למנךע ביסךא דטאייתן. לרצדי ליה בשבינתיה בבמה
 תחגונים ופיוסים. "לנחתאיליה לגבי שכי^תא. כל #כן לאתעךא ביה
 רחימו לגבה. במה דתסיגו הבוחר בעמו ישראל באהבה. ןבדקץמין
 2־<דמיה צריך למיקם פךטיה בךרדלו.'זלאין איבון ישראל'דידעץ לפייסא
 למאריהוץ כדסא :אמת. ולחבךא בפומיית בצלותהון תרין שמהן
 אלין דאינון י^קחגכ־ף דבההוא זמנא א f תכךא וי: מןה גי תא
 ובית דיג1. ודא שלינתא (נ״א ודא חכמתא *עלאה' ושכינתא) מ״א חכמה)
 עלאה,ותתאר, ודא איהו תא אם תשכבון בץ שפודים. דאיהי קרלגא
 ךקכ׳׳הדודאישכיגתא איהיקרבגא תליה* יבגי׳ך תשיגו צלותאבכןרטא.
 היא העולה. העולהיודאי. זלאהאית מאן דסליס לה לגביה כדקא יאות.
 דאית שאיליבגיגה מי זאת עולה. •^לה וךאי מן המדלר מן המדלד
 דאי. דפומד חשיכ קודשא כרץ תיא כמורא דסיגי\ובג״ךמי זאת
 עולה מן המדלר וגו׳ מקטרת מר רא צלותא* דשחרית דתשין אבךדם
 דתא טר. ועוד מקטרת מר צתר המר דודי לי וךא גצח דםליש לה
 בימיגא. הה״ד געימות בימיגך גצח ולבוגה רא תר דסליס לה
 בגבורה מלל אבקת תבל. דא צדיק דסליקילה בעמוךא ו^אמצעיתא
 ואם"לא סלקא שכיגתא כצלותיה קךלגא לקב׳׳ה הא כללא קא גחית
 והלב עומויס ב חי שלא עוב הלב אמ הפה ויצא לחון אז א> אשמע שאקבל מפלתם ברלין זכאת אית מא!
ם אחייס או בי י  ילא מעכב מערינמא לפיקא למלנא נ מ׳ שא! מפלשי שגייי בפי אלא לני מייהי נ
 מפימו א גה עילה למטלה נמקים היאי לה צעשיח מימין המ ימו צה אצא גשאימ במקיפ ויע עי שחבא מפלה
 אמימ של מה שיו אי של אמייס ימעלי ממה רש תפיים שים מחעכביפ כמה יכממ ימנים יכנו׳ בייה ק ונמלא
 ממילא הת קי! ה טשה למשיינ תא על ו׳ תפלתי של אימי אום כפ הנינע ימניע לשייש נשמתי ינה מיא נ כ
 מחעכב כ כל- אחו פושה מ יןין נמפלמי כפ, מה שש יך לשייש נשמתי ור לון לבני נשא וא נין אטימין לבא
׳ הניתו ב אביים אלי י ו למטה י ענ ! נקט צנ וע! בתפיה רארו צ המחפצצ צי ך ש נו ן לנו למעלה ו  וע נ
 לצורך הספיה יפ ״שת נס ר כינמס צבי למעלה ומ ׳« צמפצה מ! אימ ימ צב יש אן שהיא צשק מ עוט ש סחכצ
 בשפלותו י משיב מ אנכ שא-נמיר 1המפיל לפנ הקש מ יע נ י למטה הייני צמטה מאימ ומ עין יש כסף שהיא

א יע ינ ן א ן מפמכליס לא מה ילא בוה נ  חלשי! נכספי• ינס כלת־ פש לתצרימ ה יאימפ אט מי! 1
 היא העולה העילה יוא פ ריש אי חחשיב שההפלה וימ־ לקרנן נק) הועיק נורך שאמרי כל רקירא נפרשת
-גילה ׳נאצי הק־ ב עייה יא ני ממש אייא נא! במפייה ה א ־עיצה יוא ראיה קרב! ממש ילי א מי זאה עולה

 לפיבל
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 למיכל קרבנא דיליה . ווי ליה טב ליה דלא אתכך בעלמא. ועליה
 אתטר גם בלא דעת נפש ייא טוב. וכד סלקא שבינתא *בצלותיה
 במה היוון וטרכבתא "וגלגלי דבורסץא כלהו* יתערון לגבה בנגונא
 בחרוה.יוכלהו גדפייהו "פתיחי לקבלא לה. והא איקמוהי ופנידם
 וכנפיהם פרודות םללמגלהובד סלק״א םלקא ביונה. ובד נחתת נחתת
 בנשךא דאיהי מטרוניתא דלא דחילת מכל עופין דעלמא. ונחתא
 בבמיה מזונץ לבנהא הה״ד בינ^ר:עיר קנויעל גוזליו ירחף ימאן גוזליו
 אלין איבון ישראל דאינון בגוזללא מצפצפץ לה בכלה צפצופץ דצל1ר1א
 ונחסת לנבייהו. לכל חד נחתא ליה טזונא בךקא:אות ליה. למאן
 נחתא מזונא דאורייתא דאיהי מזונא דנ^מתא. למאן נחתא מזונא
 דנופא. לבל חד כפום רעותיה ד״א אם תשבבון/דא אימא עלאה דאיהי
 צלותא דשבת דצריכין שפמן לקבלא לה בע״ש דאיהי נשמת בל תי
 איהי נחתא על ראש צדיק דא״יהו"יום* השביעי.'לשון למודים קרינן
 י״ה. ואיהי שר:א עליה בין תרץ שפוון דאינון נצח והוד. ושבת'איהי
 שד, >נ״א פתו״דאתפתחא ב;ז׳ש לקבלא לה בהאי ןילותא דשבת״דהא
 צלותא דשבת אתסריאת קבלה. וטינה מסבלץ'בל ספיראן דין ימן
 דין.*ובה צלותא דבר נש מקוללת מרם ץ׳. ואיהי צלותא דעשך״ת ימי
 תשובו, ואיה׳ ה׳ עלאה דתסינו בה חמש"צלותין ביומא דבפורי. אבל
 שבתי איהי שבינתא תתאר׳ כלילא מתלת אביהן דאינון תלת
 ודא מ, המובר ווא ר ל מ, הונוי בלבו נלת צ ריף תלשה וכד סלקא סיקא כ וגס פ ריש כ יצה שיויצה
 מזוייגת למ ן אתר נ,ו נגמ־א כ! סלקא ביתי תמיינת ס ג ס ות ציג ם ומזדווגים עמה תפלות אתר ס שהם
י ס בטל ס יכו צתתת נסור איר מיזי צתתמ כגשרא נ  ייתיקצ ס וליייד ם ניימי ש' עילם ילא מתעינ, ממה ו
 שא ן שולט ן נו עיפית אתיים כ היא גבוד ומובדל מכילס כ, נא! א [ של טה לח ציצים באיר תיור היירו יצמשך
 מ, התפ לד על ר מלרוצ תא ה א השכ נה ואיחי צליתא דעשרמ מ תשונה פייוש בצלותא רעשרת נ׳
 תשיבה ור י מתקנית נ ים שנת כמי צלותא רעשרת מ תשונה מפצ כ בשנת צמשך טעם מ, רניצה שר א ה
 עלאר א מא טלאד בסיד ו ד גיעס ר אלד גו לל גו ובעשרת מ תשיבה מתקבלת יתר דתפלה אע ג שה א של
 מד דכמ נ דרשו ר' בהמצאי וה גו מחמת רארת ב גה מלאה הגמשכת ב מ ס ההם יא ה ה עלאה ותק צי בה
 ממש צלית! נומא וכפיר ואמר עור אנל שנה אה שכצתא תתאה פרוש אעפ שאמרת לך דמתקבלא
 צליתא ב וס שנת מכת דאית הב ר א מא ללאד אל תמשיב ש וס דשנת עצמו הוא כמי עשית מי תשונה אי
 יד נ איא ווא ודשנה תא שנ הא מתאר שה א המינית ירק ש /שמתא ת רה שד א נסיו ציעס רב צה על
 כ! ש לת רצי! לקבלת רתפ לות בשנת ומר מ מ המול ל, נ שער תפלה רם נב,ד עיאה כ ויל גסיו הכה
ל י רישי! הא ר סוד יתי! שביי, דס גת יהיו ל' איי ר ס ש' נ ה שהם נכי ורש '  י ש שם פ כ יול י

 • סו, ע נ « *־ז
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. איהי נמוד• לחלל דילה, ואיתי חג ה ז  ענפץ ךש׳ דשל״ת ב״ת ד
 דבל >ג״א דלליל' לל1 יומין מבין. עלה אוש־ היושב על חוג ו!$־ץ.
 אבל נשמתא יתירה כשלת וביזמץ $בין ובבל מופפץ איהי* אימא
 עלאה תוספת רוח הסךש. צלותא דשית יומין דחול תלת זמנץ בלל
 יומא איהיישכעתא תתאר. בללא רחמני סך צלותץ תלת זמנץ
 ביזקא סלקין לו׳ יומין דד'ועל שמיה "אתקרי תפלת בל &הה ביומץ
 ךהול אייתי לה מזונא ?׳׳י שליח אלל לשבת דומין טבק אייתי לה
 מזונא ע׳׳י ךסב׳׳ה.זוי לאתתא ךאתפרנסת ע׳׳ישליחאוהא אוקמוהו
 בימה דאמר והנה ?לה דת טרף בפיה. ואמאי עלה m *אלא אמרת
 יונה רבון עלמין תהא מזונא דילי מסורה ביוד ותהא מרדא בדת'ולא
 תהא מתוקה ומסורה בנד שליח ושמח בהאי אחר ךא מטטררן ועד
 'טבינ^א אתמריאת צלותא' דפסחא טסטרא דימינא צלותא ךר׳ד,
 מסטח* דשמאלא. צלותא דשבועות מסטזרא דאטצעיוןא. יסו״קיאיהו
 בלל* אתר לקבלא לה'יולתסוני טאני קךלא<. ר״א שמעו הרים את
. מאן ריב/י וטאן הרים ריב ה׳ ךא שבינתא. !תרים אלץ אלהן  ריב ץ
 ריבאייהייקטטהו^ןמקת לקב״העל בנהא דאינץ*בנלותא.ובזמנא דלאו
 אנוןבגלותא יאיהיריב"לנביה.על אנון טסבנין דאזליןיטתתרבין טאתרייהו
 בגץ דדחם עלייהו זסךא או״בח הה״ר או :חזק במעוזי':עשה שלום לי
 שלום!עעזה לי. תרי *שלמי הד עם שבינרןא דאיהי ריב לגליה על
 וכאשר פרש אותס רניני האר״י ז ל נשער מאמר רשנ מראשית ע ש אבל .שמתא ית רה נשנת ינ מיס מנץ
 ומל מופפ ן הנה בוראי אין נשמה יתירה אלא בשנת ולא בירכן ולנו א! מנרניס על פנשמיס אלא במוצאי שנת ולא
 נמילאי ירס והא ראתר נאן ׳מיס מני! ובכל מוספי, הי נו שיש רארהנוספת ניי מונעת מוסף של ר מ ושצמוה״מ
 ולואס היארה קורא אותה נשם נשמה תירה נלשק מושאל אנל 1וא ונרור ריא שא ן נשמה יתירה ממש אצא
 רק נשנש בללא רשמני שר צליתץ תלת ומני! ביומא סלקי|*נשש& ומין מיי פרוש נששת ימי רמול יש ננל
י מ י  יום שצש תפיצוס נמצא הם י מ תפצוש וננצ תפצי יש י״מ נרכוש אשר שקנו אנשי כנה״נ נמצא הס מ
 נלומר מיי פעמים מ י וו ש מוקיהו הע ה מי מ יורוך ונו ומ ש על נמיה אתקרי תכלת נ> פה פ ריש ראלג
 ייס תפילות אעיפ רננה נ תקע נל מפלה י״ס נרנות הנה אמ נ נומן התנא ס אמר מרנן נית שנ הופ פי
 ברנה אחת שהיא למלשינים וני׳ ונעשו •״ש נמלא סך הנל בששת ימ המול הס קל״י בינות רמי לדני הקול
 קול יעקנ ימספר נל פה עם המלל קל ו ולז״א יעל שמיה אתקר תפלת נל פה ר ל על שחיה רחיל הנ אתקרי
 נ־ שוף רגר תפלות של תיל הס משפר נל פה איתי מעמה ומחלוקת לקניע על גנהא ראינו! נגלותא פימש
א קטמה ומחלוקת לפני הקניה עם נוחות העימריס לקמרנ ילהשמ ן נמיש יניאו נני האלהיס להתייצנ על ר » 
 ה׳ יעגוא שמהם קעמה ימיויוקת לפני הקניה דויש לקניה הנינה לפני הקניה ינימנא ו׳לאו אינץ ננלוסא נ״נ
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 טסל^א. ומאן איהו טסכנא דעבדת ריב בניניה לא טסבגא דאית
 טסטרא חידיס וכ״ש בד צדיק דאיהו חרב ויבש לח* בךלאן
 דצלותא'וצווחין לגבי קב״ה. ואתמר לגביית אז יקראנני ולא אענה
 וכמה דשכינתא התאה איהי ריב עלי צדיק דאיתח״י עלמין חרב
 רכש(חרב טביטקדשא. דבש מנסכים ועולות) הבי איהו ריב שכינתא
 עלאה "בגיניה עם קב״ה ועליית אתטר דבך ריבות בשעריף ובזט1א
 דתרוייהו יינון ריבות בניניה עם סב״ה. קב״ה צווח לנבי ישראל לתתא
 או:חזק במעוזי!עשה שלום לי שלום:עקה לי. תת שמימים לסבל
וקשיא איתי לה מכלא אפךשור1א דקב׳׳ה יטניה.* ודא  תך ריבות י
 אית מחלקת לשיש. וכד נפילת נפילת לךנלוי הךא תא דכתיב ו$נל
 מרנלותיו י ותשכב. ואתנפלת קדמיה בנפילת אפים בנין צ״דיס
א וצדק בד אית לבר מאתתיה אתמר ביה  דאית ח׳יי עלמין עני בנלו̂ו
 נשקו בר פן יאנף\ושכינתא כד איהילבר מאתךהא אתקריאת ברייתא
 איהו בר ואיהי בךיתא^דישבת דאתוסיף לעני דאית צדיק יום השבת
 ותאי. דלית ליה מדילייה אלא נשמתא יתירה דאתוםף לנביה. בנץ

 שבינתא אתקת איהו מוסף שבת.
 ולההואזטנא אתסריאתאית תוספתא מסטךא תום שבת במה תוספות
 נהתין עמה לתלמידי חכמים דאתקריאו נשמות יתרות כדאמת
 נשמת כל חי תברך את שטף יי אלקינו וכו׳ ואלין(אינוןו דמתוספאן
 לעמא סדישא בערב שבת.ירתק' לון ת״ח ביומין דתל. ובהון אתעביר
 חול סךש. ואלין אינון תוספות דקא נחתין מתוספתא תדאי שכינתא
א דנופא דקב״ה. איהי בךיתא בדיאתמר בה וחגל  איהי תס̂ו
 מרנלותיו ואיהי תוספתא מסטךא דח״י עלמין דאית מוסף" שבת. ו״איהי
 טשנהטסטךא דנופא טשנה תורה וו־אלואיהי התספאטסטרא דדרועא
 ימינאדמלכא הה׳ד יטינך ;י/אדרי בכה. בכחיתרנוםיבתוספא.
 הצךלה איהי טסטךא דשמאלא ובדרועא שמאלא אחיד בה ובדרועא
 יטינא אתקן לה תטאהוטיישבי יתשלם ועוד טסטךא תטינא איהי
 תוהפא לבר נש וט״סטךא דשמאלא יהיב לון צרביהון בארע מדלרא.

ו ע׳ א (מב) שאלה ו ג  מיגר ״
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א לגביה  שאלה״איהי לפומא דטללא ההד שאל אביף. ןתיוב̂ו
 ההד ךגךןז. ובה"בר נש "שואל כענץ' ומשיב להלכה. *שמעתתא
 איהי בללא וסמן מחשלה תיקו איהי בד אסתלק שללא מינה הדרה
 נאלמתי דומיה החשתי* *מטוב. ולה צלותא בחשאי. וכד איהו תיקו
 אתמר לה אז יקךאונני ולא אענה. כדישךיא בה יסו״ק אתקריאת
 הגדה. בהתיא זמניא אז תקךא די׳:ענה. שטה אתקריאת לד לא יהא
 סו*שיזא ומחלקת'ההד לל גיאיינשא ולל הר ונבעה ישפלו*. והד
 העקיב לט־שור. פסק אתיקייאת מבמה נוונץ"אית בני* נשא דט^תדלין
 באורייתא דכעל פה לשמה ואינון לעי* אומנות לנלה. איית דפסקין בה
 אלנין כטורין וסלע״ין תסיפין וללתר דפסקץ לון מתקנין לון בכמה פרוסין
 ועליית אתמר אלנים שלמות *תבנה ועבדין בהון למה בנץנין לטלכא
 ולטטרוניתא לךיידאליניית אית* פסקות דאינוןלבושין דטטרוניתא
ך וני' פרוש נל השואל שאלה  ענדא רינ נשכיל איני! משמי[ שאלת אה נפומא ומלנא הה״ו שאל אנ
 בנהמ־ד על ההלנה נמשך להשיאל בהלנה איר ינח דשפלי שיא פיית כשאיתי לשאל שלא כמג! אלא יה י לי
 השנה באיתי דבר שהה שיאל בי נע״, ונס IT לא משך שפל איר ינת השנה לזה הנשא' שהה זיכה 1השיב
י v שזוכה להש ב תשובה נכי״ה ושפל כת הישנה הואת 1שיא1 ולמש ב נמשן מ! איי פימא ומלבא שהוא  כהלכה ו
ה שיא1 כענ! ילפימא של התש נ ש ה י מש ב י  התפארת שייא אנ ך ה קיא מיכא נסתס לפימא של השיאל ש
נ ה הי ו ו נוך פ רוש נם ית ונתא שאימי ס בבהמ״ד שפל השנתה משך משס שהיא נ  כהלכה 'ומ״ש ות ונתא '
ן על הת ובתא ע ו שארו ל על פס,ק ותנו לננ ישיא' וכרים קש ס כגיל! גו  התפארת שהיא אכן וורש ו

 שטעתתא א הי נלנא ותמן מתשנה פרוש כל הלכה ביורה שאן עליה שאלה יתשיבה ואכא בקימיו נמשן
 שפע נח השגתה מ! לבא ומינא שהוא התפארת ורק שפע נמ השגת שאלה ותשובה נמשך מן אור פומא

ו אסתלק מלנא מינה פירוש ת קו שיה ה בנעי א האמירה על ההינה שהיא שי־ הפלה העי וגה  תיקו א ה נ
 יורה ואסחלק מלנא שהיא רחפארח מ! הניה שה ס ההינה ילנן לא נשפע נח השנה לחחתי פ לפשוע את
 הנע א ובעי בהינה למלה נבהמ״ו ינשאיה בח קי ימביא ע' יה פשוק נאלמח דומ ה שלא ה ה לי להש נ

 חשיבה על הבע א לפשיע איחה מפני כ החשחי מטיב ואשתלק השפלת מלנא מן הכלה שה א סיו ההינה
 וכת לליחא בחשא פ ריש ללירן חקי! הכיה סעלי״ה ואשחיק מלכא מנה חקני החפיה בחשא כ דחפיה
ו שלא רנ שי המקשרנ ס ולא חק או בת קין שאנחנו עישיס  ה א כד לחבר המיכא עמה ילכן לר ן בחשא נ
 בחפיה ואמי עוד כד א הי חיקי אסמי בה אי יקראיננ ילא אענה פיריש אס ישארה בנח ח קי שהוא הוראר
 ואסתלק מלכא מינה אז נאוחה שעה שנשאר הדבר בחט אחמר אז יקיאונני ולא אענה שאם אותה שעה תפללו
ד פרוש ו נ  על אזה דבר לא תקינל תפלתם וא! איתה שפה מסיגלת לתפלה כד שריא נה הי ד אתקראת י
 שם הר״ה היא כילל ה נחינית שהם קולי של יו ר יארנע איתיית שהס תמשה פרציפ ן יבזה פ רשת שעם ישבת
 מה שכוהני! העילס כשניתבי! נספר יקידש הן נדפיס ה! בכת בת ד מתנין אית ה' שתא ס פן של שס רי ר
 והדבר יפלא למה בותגין אות י א לס מן והנא א ן אית ה א היא יאשין נאית ית השם ירק אית יי ד ראשי!
 ילוה יצדק מה שטהגין לנתיב ני ייד ן לה מן ימה יתא נ שם היי ה מלל חמשה פרלופ ן שהם בקוצו של ו ו
 ובארבעה אוחיוש ולו״א באן כר שר א בה סד ה אתקי אס זגרה שהוא הנד ה א הנו לשון העשנה ה הוא שס
 הוייה נש הגדה ני ערב כמנק שס הייה בירק שפילה לו ב כ דוע TfttV אתקריאת בר לא יהא קוש א

 יחחנין
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 p?jT!l לון לכ§ה סטרין ולבתי מתקנץ סן בבמה פחכ! ן לאחחזאה בהון
 מטרוניתא סךם מלכא בההוא זמנא וראיתיה קבור ברית עולם ואלין
 אנין לבוישיןיךבהנא ךאנון ארבע מדי לבן וארבע בנדי זהב ואית ועסקות
 מ<<ץ מארי תריסץדכןא אתיין לבי מדךשא דפסקיךורתביןבתן. בלישנהון
 ךאינון כרומחין וסיייפ־ן. ואלין אינון פךשי\ן ותס״יפץ כמניחין סךבא
 בימא וב:בשתא דאינון אורייתא דבכתב ואורייתא דבע׳׳פ זכאין אדון
 אם מלכאיבידיזהו דאית עמוךא דאמצעיתא בליל תרץ תורות דאנון
 תורה שבכתבי ותודה שבע׳׳פ' דאתייהיבו* מימינא ומשמאלא דביה
 נצחין פי־בא. וך לון לאלין תעלון לאגחא קרבא בתרץיתותת ג־לא
 מלכא דעליית' אתמר אץ אמר ואץ דברים'בלי נשמע סולם..בל
 בעייי אומניות משתכחין בח1דה שבע׳׳פ ויאיהי מלנאו הה״ד כל בבודה
 בת מלךיפנימה. א־הי הלבה דמלכא כד איהי אזלת גביה בתרץ
 שוק־ן״דאינון תת סמכ* קשוט. וכד סליסת מזפא בתריןדרועד
 דמלכא אתסריאת סבלה. ובד נעיסת ליה בפומיה אתקריאת
 אורייתא דבע״פ בהתא זמנא דפלסא לפומא דמלכא מיד יתסיים
 ברעיא מתמנא פה אל פה אדבר בו. כד"קמת על דגלהא
 בנלותא בתךאה אתסתאת הלבה למשה מסעי. וכד שתיא בדרועוי
 דמלכאיאתקריאתקבלה למשה מסיני'. וכדשתיא בפומא דמלבא
 מיד פה אלפה אדבריבו. ובד אית מךחקא הלכה ממשה שכינתא
 איהי תב ל? לתתא וכד לאו אית בדרועוי.קבליא איהי ריב לעילא.
 ובנץ ךא שמעו הרי?] את תב;י׳ אלין תלת איהן. מאי תב דלהץ
 ךא שבינתא. ובהפוד אתוון ת״ב איהו דב׳׳י. דאית"דבי מארץ ישראל
י ק שס שי *במוייה  ומחצוקח ניב שער עולה מסמר שוי דדוע ושס שו הוא משלו המערניח גס א מא מי

 מבדח לשו ס ילמי ק ס ייווע וכל קיש א ומחלוקת נהיכד בא ם מצו הקל פוס וני! ש רב -ו האר 1 ל בשער רוה ק
 דעלייהו אסמר ידן אימר יאק ונר ם בל נשמע יךלס ניב הייוג מניגה נשס אח רה ימניגה ג נ בשס ובריס
 בסוד ראיי מוברח אך זיונ על ין וחי ב מכיגה בשס איחר ייייג סחחין וחיימ מפיגה בשס וביים יסיימו סייס
 לשמה עישה זווג מליין חייג מחשק ולכן על אלה סלימויס פלא לשמה ואין מלנא ב ט רו נמיב אין אומר ואין
 מריס שאץ פישין נעשק השיי־ס שלימויס לא זוונ עלון ולא זווג שמשין נלי נשמע קילס קיל"מפארה ימס
ס כל נעלי אימטוה סשח5יח בח!רה שנע״פ ע ריש  «לטח נשמע לשין ישמע שאיל אק העס קולס קיל מ
 הצוקים שעושיס נמה מיי סיקינ ס יבט ניס דמיו ס למעלה נל אחו נפ ממי ינפ שירש נשמתי קירא א!סס
 נפצי אימניוח ואצו סס אומטית ריחניוח שהם צמשצס וכל מיני ס־קיניס יבניינים דחידה חציי ם זנעשיס עיי

 וענדה



 ועמיה איהי שבינתא ריב. והאיתנים אלץ תךי הןאי. אתניע להפוך
 אתוון תנאים סולרי ארץ אלץ צדיק וצדק. ר׳׳א*"שמעו הדים אלץ נ׳
 נקודין דאינון סנול והאיתנים אלץ תרץ נקודץ ךאינוןיצרי." ועוז־
 שמעו הרים מאן דרים יאלץ תלת נקודין תניינין דאינץ שורק
 ואיתנים איבון תרץ ;קורץ חנץנין ךאינון שמא* מאי ריב ץ ךא
 חיך״ק. ריב ;י לעילא חולם. ריב ? להתא חיד׳׳ק. ר1רי'ריבות אינק על
 שיריק דאית (nri יצדק סשורא רתרוזייהו >עמודא דאמצעיתא) בד
 איהו מתרחס מנייהו איו* ריב* ובד מתקשר בץ תרווייהו איהו רבי.
 ואיהי קשר. הה״ד ונפשו קשוךה בנפשו. ועוד תרי ריבות אינזן
 חד צדק וחד עמוךא דאמ^עיתא. חד איהו ריב בין אבא ואמא
 דאנון קמץ ופת׳יחיךא עמוךא* דאמצעיתא איהו ריב ליטהו (נ״א
ץ ופתח ואמאי אימן ריב בינייהו) בגין שכינתא מ  דאינון ריב בין ארא ראיינו! ק
א בגין דתרעא איהופתח דאתמר ביה פותח את  דלית לה מזונא בנלו̂ר
 ת־יוד דאיהו ״י דוכמהיקמץ םתום;ני־יה אתמד פותח"את ייךיך ומשביע
 ללל ח׳׳יוךא ה׳׳י עלמין דאיהו כליל ח״י ברלאן איהי חרב רבש בצלוחא
 דאיהו" שכיגרצא ובגין ךא איהו צלותא ילשה בגינייהויאיהו ריב לין אבא
 ואמא ובד אתפתח סמ״ץבפת׳׳ח דאיהו תקנא דיליה.עמוךא דאמצעיתא
 גהית מלא ומהלך ה׳ מאה שגץ עד דמטויבח״י עלמין(דאיהו כליל דו י
 ברלאן) ואתמלא מיניהו ומניה "אתשכדא לשביגתא דאיהי צלותא
 ומאי ךהוה ללשה קרא לה אדן הה״ד* ויקרא אלהים לילשה ארץ
 למעבד'פידין *ואיבין דאינון ארןגא קדישא דישדאל לוזתא הה״ד
 ויאלד אלהים תדשא הארץ ךשא ועמוךא דאמצעיתא כד סליה
 לאבא ואימא לנחתא מזונא מר״מן קליה "סלקא על לל איבון נחלץ
 תייר שבע פ מאן הריס אלי! תלת נקוו׳[ תני נ ן רא ״ון שיריק נראה והפר הסיקונ ס מכונה לנקיות הקיבין
) ואמי כד סלקא על נדפ״הו דתרין נקוד׳[ שב״א אסעביות שיר ק ג ע ל  לפעמיס בשש שיריק יעי ן לעל(דף ל

 וכרש נילי! בשס רב צמח !״ל ואמר נסיקיניס (דף זי) שור״ק קיווס־ו קבין ילר י עש יעיין מיש בס ו לעיל
 (על דף מ ל ע נ הנוי) ולקמ! בסיף העמוו הוה נ״כ איסא כהא׳ לישגא ולעיל ואמר סליקס האי קווה דאיהו
 מו שור ק על סר! וא נק שב א יאתענ־וי שיריק ריב ה' לעילא מולס ריב ה לסתא תיר״ק פירוש המילס
 היא ו״ו ובן החיר ק היא י ו ילק ודש ריב על חולם ועל מיר״ק והייני רב ירו ירנ לשין מרינס כחי הוי
 רב את יצרי איהו רנ יאיהי שלוש יא הו קשר נ נ שלשה סואריס אלו רמוויס נשור״ק שהוא ר ת שלים רני

 וטניעין



 >פי «•& תקונא הד ועשרץ פה
 וממעין. ובד נחתא קליד׳ נחו;א על בל אינון נחמן וממעין דאורייתא
 הה׳׳ד נשאו נהרות** נשאו נהרות קולם נשאו נהחתאלין אינוןיב׳
 נפןודין דאינון ?נר׳׳י מאן *איהו דסליק על גביית יתרץ דרועין ךא חוד׳׳ם.
 וביה אתעבידו פנולת״א. ומאן איהו ךנחית תחוודיהו בב׳ישוקץ ךא
 חיר״ק וביה אתעבידו סנו׳ד.' בההוא זמנא נשאו נהרות סולם דאייהו
 סול !עסב. קול השופר. ולאן סל־קץ ליה לנבי אבא ואימא.*וכד נהית
 נחית בתךין נסודין דיאינון שב׳׳א תךי דכי קשוט הה׳׳ד ישאו נהרות
 ךכ:ם מון על כתף ישאו ואביא נתת בןידיק דאיהו שור״ק בנקודת
 חיריק חרא כי שם חלקת טחוקק ספון סשוךא דתךץ.ירכין דקשוט
 דאיהו ךב;ם ךך ים ךך דכליל כ״ד אתוון דיחוךא. תנ;ינא עליה אתמר
 אל לטוב ךך*נכלם.*ךך איהו בב״ד ספרים דאורייתא' ושכינתא ובך״ה
 על שכמה ובד 'צדיק איהו מלא מעמדא דאמצעיתא דאתמר בד.
 ותמלא כךה ותעל סלקת האי נקודה דאייהו הד שיור״ק על תרין דאינון
 שביא ואיתעביידו שור״ס בתר דאיהו טמא טסטךא דיליד. ומסטרא
 דעימוךא דאמצעיתא אתמר בשבינתא ותטלא כדה ותעל ותורד בדה
 מעל'שכמה כיל הכורע כורע בברוךיותמלא בךה/ותעל בל הזוקף זוקף
 בשם סליסת ודאי מנלותא לנבי בעלה בהאי שעת*א*איר.י אמרת לגבי
 צדיק ותאמר שתה אדני ונם נמליף אשקה דאיינון נמולי מהלב ועוד
 חורים אתסרי עמוךא דאמצעיתא לנבי מוחא וחיר״ס לנבי לבא.' שור״ק
 אתקרי בקשוךא דתרוייהו. ועוד חול״ם אתקרי בבל סטרא דימינא.
 ההד על כל קיבנף תקרב טלח וחיר״ק אתקרי בכל סטרא
 דשלואלא. ויאיהו' שור״ק קשוךא דתרריהו. ועוד חלם אתקירי באיטא
 עלאה יום הכפורים דאיהו עשור וביה יהא טוח״ל וסולח חובין רעמיה
 וחיר״ק אתטר באיטא תתאה. וביה חור״ק עליו שניו על סטא׳ד
 דאשתעביד בבנוי דשבינתא בנלותא. ר״א נשאו' נהרות' קולם רא תרץ
 זמנץ דטיחדין ישראל לקב״ה וסלקין ליה ביד, קלאיעךב ובקרי וצהרים
 דאינץ ימינא ושמאלא בתרוייהו סלקין קלא דאיהו עמוךא דאמציעייתא
 קשר יגקימ ג תואריס אלו נגגו ג חלוקות שיש ט שהם ח 5ין תינו! פג מ ועור חולם 6חקרי נ6 מ6 על6ה
י ו שמספרה משרה והוא גקיוה טליוגה עומר בראש ילנ! ׳ החיל ס היא '  ייס הנפוריס דאיהו משור פירוש נ

״ ,(D0 לגני . 
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 לגבי ןןאן סלקאן לה לגבי אי£א עלאה ךאיהו כ״ד. בימינא וכ״ה
 ב^מאלא ערב ובכך. ואינון חקשץ תרעין דבי;ה קראן ליה בהון דגחית
ך בשוקא ימינא ואיהי כדה על שכטה  לגבי צדיק ו#־קי דאיהו ך
 לש1.קא שטאלא דאיגון תרץ סטבי סשוט. ובגין ךא ישאו גהרות ךכים
 ךך ים. ואיהויךך בבד אתתן'ךבשכטדו ךערבית. ואיהויךך בב׳׳י־
 אה1וון השחרית ותא הטלה ו&מתי כדכ׳ד שטשותיך ואיהי בךה
ך נכלם וצריך דלא אשתטע קלא בההוא ךך  בתךריהו. ואל לטוב ך
 אלא ישאו נהרות. מ&או לא כתיב אלא ישאו. בגין על כתף ישאו.
 בההיא זמגא'ותמלא כדה ותעל./ותאמר שתה אדוני וגםלגטליך
 אשקה. אלץ 'איבון דמ׳׳ח תיבין ךארבע פו־שלן דיהוךא דק״ש
ךאיהו צדיק. כלהו  דבכלהו איבון דט״ח אברים דכלילן בברית י
 אי^טקלן ע״י שכינתא' דאית כ״ד י״ם כ״ד ספרי][ דאורייתא

 וךאייאינון כ״ד דאתטלי טן :טא עלאה דאותיתא דאית כלילא
p בהון לקב׳׳ה ב׳ זטנין. r r  ךחמשין אתרן תחוךא דאינון ב״ה וב״ה ^
 וכד סליק י״ם חמשין. ךא איהו ישאו נהרות ךכ:ם בהפוך אתוון ךך
 ואיתי כ״ד ודך איהו צדיק בהאי בד. בנין דאיהו תביךא בנלותא.
 שכינתא דאית כד עליה אתטר לב נשבר ונדכה אלהים יא תבזה.
 צדיק'אית ךך במיזא ךאותיתא. ואיהו בתית בטשחיא דאורייתא הה״ד
 >pa כתית'. איטתייבזטבא ךאסתלק ו׳ p 'ה ואשתארתיד׳ דלה
 ודאי ובגין ךא ?טמן בתית רביעית ההץ רביעית ה״א ודאי דאתחזרת
 ךל״ת. וההוא כתית איתו׳זעיךא שליטו'דה׳. !עליה אתמר ביגי ובין
 בני ישראל אות היא לעולם אות ה׳ ודאי ובגין ךא אתקריאת ה׳ על
 >טמיה יום השש• ה״א דששי. מהולות מים דבים.'אלין ז׳ (קלץו עטהן
 דטתפלנין לז׳ נהרות ובלהון מתפלנץ בההוא נהר דנפיק מעךן. ואינון
 ןהבו $יי׳>. $בע אינון דאזק על עבע שטהן דאינון אבנ׳ייתץ ובו׳
 ויינק ז׳ ספדךן קול י על המים ךא חסד ואית אבנ״יתץ דמתמן מיזא
 רומי לייהיכ שהוא וס משיר הפליין שבימי השגה ואעחארת ר דלת ודא פ ריש דלת ווא נלישר לשין דיות
ו דלית שתספ־ו  ואמר עוד וגגיד שען כתית רביעית הה"! רביעית היא וד f פירוש הה״ן געשי רב 0 ש דה ,

 דאורייתא
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 דאורייתא. סול :י בכרו רא קרע שטן. ודא גבורה. קול י; להדר ךא
 ננד׳׳יכש ודא תפארת. כסאי בשמ״ש נגד׳יי יביה א^טר למ#ה $ד
 כל עמך אעשה נפלאות. קול ;י שום־ אחים ךא בטר׳׳צתנ ודא נצח
 סול יי חוצב להבות אש דא חקב׳׳טנע ודא הוד. קול י,יחיל מדבר
 דא ינל׳׳פזק דאית ןסוד הר סיני. קול ץ יחולל אילות ךא שמיצית
 ודא מלכות. רעלה אתמר למנצח על א;לת השחר וךא איהו מסולות
 מים רבים. אתרים משברי ים אלין טעמי דאורייתא דאתמר בת כל
 משבריף ונליף עלי עבת ויאלץ אינון זרק״א מק׳׳ף שופד הודך
 סנולת״א. *זרקא'. קו'דיוסנא דאת ו תשא תלד- י. תלת גלנלים
 סלקין ע״אא״') ביה בימא דאורייתא ואינון סגול ע״אסנולוזא). ובל גלנל
 סליס לי׳ נלגלים לעילא והאופנים ינשאו'לעמתם. ולזמנאיתנשאו
ד 'נשאו נהרות י; יתרץ נסודץ דיאינון  האופנים 'לעומתם מ
 סנולתא סלקץ ליההיא נקודה חרא על גדפוייואתעבידולד״וךאאית
׳ לעילא וי׳ לתר;א סלסין ו על(גדפד<  נשאוינהרות ץ איבון ב׳ נסודין דאי י
 גדפין ולאן סלסץ אלא חושבנא דלתן לדוושבן שמא תסיק. וכד סלקץ
 לה על נדפייהו לקבלא עליית עלת העלות תהית על גביית ועד זרק״א
 איתי יפה נוף משושילל הארץ אדיו ז׳ יום השביעי וךאצדיס ואית
 ענפא מגופא דאילנא דאית'עמודא דאמצעיו^א הר ציון דלתי צפון ךא
 נסוידא חרא י. >נ״א א) זעיךא אות הברית. ועילה אוומר נשאו נהרות י;
 ומאי ניתדכתי צפון. דסליקיןלה לנכה תסרס דאית בעלה. ובדסלקין
 ארבעה קול ה' גהור דא ע-ל ינ ש !רא חפארפ כפאי כשמש ננד פ ריש כפא יא״י ר״ל כפא יא ו שהוי)
 החפארח הטלל י ק היא כשמ״ש ננר י אוח-וח אלו רה אוח וח ש ס ננ ר ׳כיש וביר! אחמר למשה עד כל עמך
 אעשה נפלאוח הנה נפער הפשוק ה נפרשח שמ1ח כחב וו ל הנה נחנאר כ ש ח של מי שמך לאיש שם יכ ש
 שרוא חצ שם ננ״ו כ ש יהיא אחו משם בן מיב להיו ע כ נשה יה של יכ ש הרנ אח המצרי ולא נשחמש רק
 נמצ השש הנו 1י'ש ר! ל מלמו שהינו נשם המפורש ולפיכך תצרך לברומ מפני פרעה ולעח״ל ׳שחמש בי
׳ ינא ש לה ריח ינ ש !אמר שמ1אל נס  !1 ס מש ה עו כ׳ ינא שילד ננ י משה ו שחמש נשס המפורש נר ח נ
 שם יה נרמז ל ורעי מוע בפסיק אשננת כ׳ ירע שמי ר ח ׳כיש ורמו! חו ל לסור שם המפ1רש הוה נאומרס
ו מא מצי הראשון של שס מנו 1רמו! מו ל ט המושך מצ ו שמא אנו שמיה ומלח ע  נמשנה יוא היה אומר ע
ו מלשק המשך ט חרנום משט נניוז  סשש האחרון מאנד שם אוחו האש הנוכר עלו וממיח אוש! 1היה ע
ו כל עמך אעשה נפלא1ח ווי מה ע נ מזולחו ע ש ונספר לקושי שורה הנלפש  מרמז חצי רשם נמשיה למשה ע
ו נל עמך אעשה נפלאיח ע כ ע ש ונוה מוננים מש נאן 1נ ה  כחוב וז ל ולעש ר יהרנ בשס ע ר וזהו ע
 אחמר למשה עד כל עמך אעשה נפלאוח שמבשרו ש שחמש נחלי השם שהוא ער לעמיו ובשמו ה$נ מש& נרמז

 לה
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 לה לנביה אתסתאת ההיא נקודה סרת מלךךב. בההיא זמנא דסלקת
 ההיא נקוךה בתרין.ירכי מקבליין לה תרין ודועין דאינון כ׳ נחרות עלאין.
 וסלסין לה בעמוךאידאמצעיתא. ודא איהו נשאו נהרות קולם תרץ
 ךבין אזלין לד. לנכי בעלה ותריץ ודועין אינון מקבליןילה לנבי בעלה
 ובנין ך־א תרץ נהרות־אתמר כתן נשאי נהרות יי. ותרץ תניינין ישאו
 נהרות. ועוד אתימר בה םליקוונחייתו כנויונא ךיא. בדסלקיןלה לנכי
 עמוךא דאמצעיתא אתמר ביה נשאו נהרות קולם. אכל" כד נחתין לה
. ומהידהוהיסנולתא לעילא  לנכי צדיק אתמר ביד. נשאו נהרות ךבע
 בנוונא ךא *. כד;חתאלנבי צדיק אתעבידת סנול כנוונא ךא v ובנ״ד
א ובנץ דאי אתסריאת  מה דהות לעילא אתנטלת ונ״א אתחזרת) לת̂ו
 בצדיק ךכ;ם. ובה מים לתחתונים בכאן. בגין דאינון תרעין ודמעה
 ועליית אתמר שערי דמעה לא ננעלו. ובגין דאיהי דמעה דלהון רבים
ך :״*ם. והא *אוקמוהו אל ישוב דך נכלם *וביה  ודאי. וצדיק בה ך
 אל דמעתי אל סיחלש י. ועלה אתמר צעסת בני ישראל באה אלי.
 תנועה דםליק לה ל״נבי בעלה ךא רביע. ובההוא זמנא אתקרי זק״ף
 גדול ואיתי אתקריאת סרית מלךךב. ובאן איהי זקפא תביר.. בתרין
 נהרות דאתמר בהון ימינך;י נאךרי בכה ימינך יי תךעץ אויב. ועליית
 אתמר נעימות בימינך נצח מאי בימינך ךא נתלה בהתא זמנא"אתקרי
 זק״ף נדול. ובד נחתת ביצדיס אתקריאת זק״ף ק^ו״ן'ומאי איהי
 תנועה דקא נחית לה ךא דבי״ר. ךבי׳׳ע לימי3א'. ארך'אפים על
 בינונים וביה יאיהו'מאריך. תביר 'לשמאלא תכירו'דחייביאחד
 סליק בתקיעה ומאריך בה. וסד נחית לה בשברים שלשל׳׳ת
 ךא תרועה קישיךא דתתיית. דיוקנא דשירס דלתתא בשלשלת סליקא
 בשר״ק'נחתא הא איית סלם מ׳יא חלע) דסלקא לעילא. והאי אייהו
 סלם ע״אחיריק) דנחתא לתתא. והיינו דרני״א תרי'טעמיי, וענויא
 ד־שכינתא. אף על נב דאית בתלת"סטריז, בתקיעה דאיהי״תנארפייא
 ךפ״ה. ויבשברים ךאיהי תנא קש:א ךנ״ש נבירה לית לה ענויאיבענויא
 ו־בעלה. דאית'תרועה שלשלת. 'וךזא דטילה אין קול ענות גבורה

 דא
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 ךא שברים. ואין קול ענות חלושה ךא תקיעה. אלא קול ענות אנכי
 שומע *. רא תרועה דסלקא בענרא ךא בתר רא בתרועה. ובנין* ךא
 אשרי העם יודעי תרועה אף על גב 'דשבינתא' איהי בענדא מיטיינא
 ומש״מאלא. לית ענוי״יא כענריא ז־בעלה. תרועה דאיהי תוך״ה עי״ן
 אנפץ. ויאיה׳ תרועה דליה ובגין ךא*אשרי העם יודעי תרועה. ר״א
 קול ענות אנכי שומע. ךא איהויענדא דאנכי שומע. דאיהי צווחת
 בכל יומא לבעלה היא *ובנהא וקראן ליד, תרין זמנץ ערב ובכך
 שמע יע4ךאל. וכל בר נש *דאית ליה ענוי משכינתא דיאיהי'עניא
 בנלווצא רחיקא מן בעלה. וקרא ליה בלל יומא שמע ישךאל ד״יהא
 גחית לגבה. וךאי עליה אתמד קול עגות אגבי שומע. סול דענויא
 דהאי עניא אנכי שומע. קם הל בקירטא ודא שבינתא תתאה. והד
 בקשתא ךא ברית צדיק *עליה אתמר שופ״ר הול״ך פז״ר גדד׳ל. נידין
 דילה איבון צדקים דישך^ דקבילו ברית. דבזבותיה גפסץ מגלותא ורזא
 דטילה הא ללם זרע דאיינון טפין. ךא זרסא קמו תגאין ואמוראין דלעילא
 ובריבו ליה ואמרו מטרה ע׳יא עטרימ תהאיאגינתעלךטחצים בנלותאעלך
 איתמר לא תיךא מפחד לילה מחץ;עוף יומע וקשתא וחציא דסטרא
 דקדושה ינן עלך ותהת כנפיו תחסה צנה וסוחרה' אמתו. צנהידא
 שכינתא תר1אה. וסוחרה ירא שבינתא'עלאה.* אמתו ךא עמוךא
 דאמציעיתא*. קם איהו ואמרי. תנאין תנאץ. משנה תהא בעזרייבו ולא
 תשתניאו' מרחמו לדנא. הלבה אזלת לימינא דלבון לאתנבךא בה על
 שגאיכון.קבלה תתקבל צלויתכון ברייתא אפיקת לכון ולבנייבו מגלותא
 ומשעבוךא ודינא דההוא דממןא עלינלותא על בנייכו מ:ד דבדד ילון
 פליק לאתריה. קם ר׳ שמעון בקדמיתא פתח ואמר תנא תנא'אבתמד
 לך ךהא קיךטאילנבך וךא שכינתא ובה'אזדדיל^ תלת' א״בינץ. דאינון
 מה שגשסמש נח5י השס שהיא ינ ש כי משה מספר1 הוו• ינש שגמסר לו יירו על שס כ ש משנה תהא בעוי יכו

 גראה ניק שקם לילך נ רן א1תס בארבעה רבריס הגרמויס באוס ומ בקמ ה שהיא רית 'ברייתא קנלה משגה
 'הלנה ימיר רנריך לין סלק לאתריה ונונית המשגה שש נשמה משמעיש של שיט נרנס רלא תשסגיאי מרתמי
 לדגא ינזניס ההלנה מסיקה שרלומרה וינה לימ גה של סירה ינמ ש אירך ימ ס נ מיגה נרנם אילת לימיגא
 דלנין לאקגנרא בה על שגאיכין נ׳ התננורת של האוגו ה א ביר ימין ובונות הקנלה נרנס תתקנל צלותנין
 לפי המשמעית של הקנלה ינונות הנר״תא שיש נה משמעוש של נראי ותוצה נרנס יצאי ממאשר הגליס לנראי
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 תלת טפץ ךמוהא עלאץ ךאינון יי״י ואחבלית בחל^ה בתבונה ובדעת
 א״ל ר׳ שים בסלע קנך דהא קשר1א לגבך דאיהו אות הלרית. אסתמד
 מגידין דיליה דאינון תלת וו״ו דסלקין ח״י בהושלן. ודא ח׳׳י עלמין.
 קם תנא תניינא וא׳׳ל הא תנ;א דמסייע לך לריבוא ךאיהו כלילא
 מארבע ןךשיין וךא ו׳יךאיהו עמוךא דאמצעי^א' כליל שית תיבין
 דיחוךא ורמ״ח תיבין דאיתמר לה ד&ים בסלע קנך. דהא קרני פרה
 מבך דאינון תרין נביאי קשוט עלייהו אתמר אצמיח קרן לחד.
 ומצמידו קרן ישועה מסטךא דשכינתא" אתסרי קרני פרה טסטךא דשור
 וקרני ראם.קרניו. ואינון משיח ראשון ושני י׳ ו׳. בית ראשון ושני
 ה״ה. ושבינתא נטלא פורפירא מאשא סימהא ואצטבעת בהואתקריאת
 סומקא פרה אדמה תמימה. אדומה ודאי מסטךא דנבוךה תמימה
 טסטךא דההוא דאתמר ביה התהלך "לפני והיה תמים אשר אץ
 בה טום טסטךא מעקב ךלית ביה"פסולת דאתמר ביה רעקב איש
 תם.יעקב דלעילא ובדיוסניה נעסב דלתו^א. אשר לא עלה עליה עול
 משעמךא דנלותא בגץ דאיהי שכינתאיעלאה״אתקריאת. ולא עור
 אלא ךאיהי אתקריאת שבת דאיהי אסור במלאכה בגין דאתקריאת
 סרות'. ושלמה בנינה אמר אמרתי אחלמה והיא* רחוקה ממני. בגין
 פרה אדומה דאיהי טטהךת את הטמ"א.ומטטאה את הטהור דאתעסה
 בה ותא'רמלה מי יתן״טהור טטמא לא אחד מטהרת את הטמא
 מסטךא דיטינא דכהגא 'טסטךאידיטינא אתקרי איש טהור. בגין
 דייסטךא (נ׳׳אידסטרא) דימיגא אידי מיא דאורייתא. אף על גב דיהא
 טמאאתדכיבה. וטטמאתיאת הטהור דא גבורה דלסטראסטא״ל
 דלסטדא פמאיל מפל מקוושתיה ומה והוה טהור 0א נ ליה בנץ ושליט טל חיל ן דמסאנו המש דברים
ק אוה״ר קורס שנברא וצי החאצ ל פ  איו היא ע״פ ונרי יבינו ז ל נשפר הלקיטיס נפרשח שמוח וף ס א ע״ג נ
ד שבילם ירחמו מליו ואס יחטא ׳פנוס בבוצס ובולם בקשי  הטל י! שיסט לו כל טולס ועילס חלק ברצ/ס נ
 עלו רחמס ואס יזכה ינ לו וישמחו נו כילם ילכן רצה שיסני לו חלקס שתנו לו זח ומשיה מחיופ פנימ שנהם
 נפש זרות מזרן דצירה ינשמה מירן ובדאה הרי בעוצמות צמעה וכן מעוצם האצציס נפש ממצנית ריח מז א
 נשמה מאימא חיה מאבא וטל p אמר נעשה אום נעשה צשק רניס שהעציוניס והתחתונים יסט נוצס חיקם
 ברצינס ני זק היה והשינ אוהיר חצק מכוצס עו נשמה צנשמה מאבא ואצילוס וצק כשחטא פנס עו המחשבה
 נמיבא נזיהד והנה סמא״צ ופיעמו צא רצו ציסן וזיו שקט־ני ואמרי מה אנוש ט מזכרנו ט הוא יסנרן ה ד
 יוצה שיתיי צי מן החיוס שנסיכס דויע נ החייס שבחינה הזא נח י י א סתנ׳ הקטורס ואס היו טחנ ס מאישי

 דנפל
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 דנ$ל מקתשתיה ומה ךהוה טהור םאיב ליה בנץ דשלימ על
 חיילין דפקאמ, ו5"£1א דאית טהור' 5ד היה משחדל לקרבא
 ליה לעזאזל הוד. י מטהר לישראל מגל תבין דלהון כד׳׳א כי
 ביום הזה יב#ר' עלילם לטהר אתכם ובו׳. ואית דתה טתד הוד.
 טתטמאבהתא עזאזל והכי לסי נדה. תהבהנאטטדד לה. ואית
 תה מסתאב עד"עדן ךמשא דתה'טתדכי". ועוד קוטהךת את הטמא
 כד נולד משה אתמר ביה לנכי בת"פרעה ותךא אותו כי טוב תא
 דחמאת עמיה שבינתא. ובדד דננעה אית ביהאתדביאת ואתםיאת
 מצרעחא תלה ומשה אתדבסתביה צרעתכד׳א והנה ית מצורעת
 כשלנ.* דבההיא זמנא דננעה ביה בתפרעה פדחת שבינתא מניה.
 ובנין ךא ביד בענאילאתקרבא לנכה בסנה אמרה ליה אל תסרב
 הלום *של נע:ליף ימעל רנליף.*עד תתפשט מההוא נופא דננעת ביה
 בת פרעה תמן אחזי ליה דנ״ופא דבר נש בהאי עלמא א־ית צרעת
 טמשכא ךחרא. לבתר דאתפשט טניה והדד לגנתא ימח אתלבש
 בנ־ופא.קדישא תליה ודא אית והנה שבה כבשת והכי אתלבש טשה
 בה* ודא אוהו והנה 'שכה כבשת בקדמיו;א דאתמר ביה עצם
 מעצמי ובשר מבשרי. ובנץ ךאיא״ל של נעליף מעל רנלץד דא נופא
 דתה ליה"בנעל., התא דננעה ביה בת פרעה ואתלבש באחרא.
 ובההוא זמנא״יאהדרת עליה שבינתא. ובנין דא אתתי מ א אחמ ליה
 החוח היו האירוח הייניס ימחנרריס והו מחנטלס נולס ולנ! לא יצי לחן נילו,ס וקטונו פלו ואז הפלש
 לחסה כומוכח בפרק רבי אליעזר וכו,ח ההפלה ר חה נוי פלא ינקו חן רקרושר יחר בר וחס לחעלה יא ן מ
 ש ברר מחוכס הקוושס ניון שא! נוחניס חלק באוס ו1כ, הפ לס עו חן ש אמר בצע החוח צנ5ח ופל נן סמא ל
 נא לפחיח אח האום ולרחט או ני! שא ן לי חלק בי יבש בסי היר וירי לחלה רלה ש פיל נס אוס נמיהי ני
 לא הה לו שוס רחמניח עצ י ענ ל ינזה חנ ן ח ש נאן עלי סמא ל ונפל מקוישח ה שה ה חחלה נמורגה
 דקוישה צמעצה ינפצ למעה במקיס הס נ ס יבמקיס שעימו ס עחה הח לי, ס יהקל פיח ימ״ש ימה והיה טהי־
 סא נ ליה פירש ענין שא נ ליה מה היא יאמר הי ני בנק ושייט על חי לין ומשאני נ פחה י״ו למקיס הקל פיח
נ היא סא נ רא־יו הס נ ס שה י וק ס ני״א שמנ הקעירה שהס ר י הח יס  שהס ח יל ן ומשאני ינמצא ע"
 שנחון ש״מ הנה נ ריוחו ונפילחו למעה נחענו ונתגלו נ יחר שנעשי קליפיח ממש כד ניצו משז אחמ־ נ ר
 יחרא איחי כי «יב היא וחמח עמיה שנ נחא ימיו ונגעה נ ה נח פרפה איה אחונאח נ! צר ן לנריס ונשפי ש
 של הזפזפ הגרסה אחמר ביה לגביה נח פרעה זחרא אוחי ני טוב ויהשעיח כי וחרא אוחו נ טיב אחמ־ עצ
 יונבו אמו בעח ש לוה אוחו אך ח בוח בח פרעה שיינא למעה שאמר זמ ו 1/נעה ביה בח פרעה יבושיש
 נשמטו חיניח חלמטה ינכחני למעלה יזה ברור ודא א הו והנה שבה כנש־י ס ריש כבשיי הראי לו שהוא
 נופא קוישא ועליה כחינ נשנס הוא נשר והיו מ ו מאה ועשריס ש,ה יאיו ל נש ס זה משר שעולי משפר

 בייתין
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 באתין ךעבד. באתקדמאה וא״ל הבא נא ז־ןז בחיקף וכו׳ ואטאי
 בהיקף הבא רמיז משולבת חיקןז שמור פתחי פיןז. והנה מצורעת
 בשל5. *וללוזר אחד ליה דאתדכיא באורייתא ההד לה והנה שבה
 כבשרו, ועוד שכינתא תתאה איהי עגלה ערופה. ומםטךא דפרה שור
 ודא*אוהו ופני שור מהשמאל. ומסטראידענלה £נל לן לרך לחטאת.
 ופרה ודאי אתקריאת שכינתאיעלאה לד נטלת טן גבורה
 זשבינתא סתאה עגילה בד נטילת "מיניה ועוד קרני פרה נצח
 והוד.* בהם עטים ינגח:חדיו. הדני ראם חסד גבורה תעביד בהון
 קךבא בעמלק וימחי ליה "וקרעיה טן עלמא*. ועודקרני פרה אלין
 תלמידי"חלמים דמתווכחין רא עם רא באורייתא ומתנגחין *בשוורים
 ךא עם דא בגין דאורייתא *דבע״פיאיהי מספןךא דגבורה דאתקרי
 *אלקים. וביה פתחת אורייתא בראשית לתא אלקים. בג״דתלטידי חכמים
 אינון מתנגחין באיד7<א *בשוורים ךאיעם ךא. ובג״ד יקו׳יס כגבורייצא
 מסטרא תבורר, זיריע בתרועה יצריח בשברים על אויביו יתנלר בתס־עה.
 בההוא זמנאיבל ספיךן נטלין״טנבורה. וישמא דיור סא ואו קא ואפילו
 מלאכים דלעילא וישראל דלתתא. וללתר תטיל נוקמא מניית יתמלא
 רהמין על ישראל. וקדם תהא נטיל נוסטא מעמלק לא יתיב בברס״א.
 ובהתאזמנאידנטילנוסמא מבני עשו ייתי לפייפא לאיילתא ואיהי נעי״א
 ובובה הה״ד רחל מבלה על בניה יעד דאומי לה קב״ד, לאעבר״א *לון
 מעלטא ויקטול בהק עדדיצטלע _ימא מן רמתן. ויקטול ביתן עד
 דיתפרנפון מנתן היוון ברא י״ב שניןיועופין דשמ;א שבע שנין ועוד
 געי׳יא תלש״א אזל״א נרי׳׳ש. געי״א בתרועה רהיביבתן סקילה הה״ד
 ונטה עליה קו תהו ואבני בוזו*. תלש״א ביטלתם ת״ל אי׳ש וודא
 שריפה! *ת׳׳ל רא חנ״קבנוונא דא אשי שריפה.אזלא גריש בתקיעה
 נשנה ז ס אוח זח שמי הס ר ח משי שח יגל ונשג ס ג נ' שס הבא רמ ז משיכנח חק ך שמזה• פחח פ ך

 כ ינרלה מוהויר מנח ח״יא חיה שינבח ח קי של אדה ר שהאכיל* בפיז ען הרעח יל1 א פחח1 פיך שלא ח« ט
 ני ״אכל אסיר כזה ולבתר אחזי ל ה ואחוניא נאיר״חא הה ו והנה שנה כנשרי נראה נח נח יהנה נרמזה
 סייי שנע״כ כי אימ יא י היא ששה טור משנה ואיחייח הנה רס שש ס שפנחיח ינשנ ל חירה שנע פ הרמוזה
 נאיר. יח ימה נ״יהר ישנה ננשרי עד דיחפרנהין תייי! נרא נ שנ ן ועיפ! וששיא שנע שנ ן נ נ נקמה
נ שנ ש חה ה נוניח החנמ ס שעוסקיס נחירי שנע פ שה א ששה שור ס יהיא ח״ילה עפה ונפילה נשנ  של '

 ראיהי
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 דאיהי ברומחא לקטלא מיןבהרג. שלשל״ת תרועה למתפש לון. אסורץ
 בבית אסורץ דמלכא בד״א לאפוד מלכיהם בזיפים ובו׳ שופד הולך
 פס׳׳ק מק״ף. קלא דשופרא״סלקא בתרועה ׳בחמחא לעודד עלייהי
 קול תרועת מלחמה ודאישופ״ר הולך. $סק ךא שברים העבד לון
 פסקות וקטרין ¥יא וגןרטין א1 יקרע,!) ודא מכת חרב והרג ואבדן.
 מקף תרועה ךא ח2ק ולא איהו הולך ותק מאד מאד ךא מות
 דאתתקף עליידו בנוונא רמתןתורה. ועוד אזל״א גרי׳׳ש 'שבינתא
 אמרת לקב״ה נרש האמה הזאת ואת בנה. אלין ערב רב תרשוני
 מהסתפח בנחלת ץ. גדיש לון מן עלמא דין ומעלמא דאתי דלא יהא
 מן חולקא עם ישר<«•. שופד תליך ךבי׳׳ע שנייגרישי״ן שלשל״ת
 בהתא״זטנא נטילקב״ה חמ״ח. דאית רמ׳׳ח תיבץ דאית בק׳׳ש
 ושית תבץידיחודא. ובה וירקד את שניהם דבר ונוסבא דא סטא׳׳ל
 ונחש וךבי״ע תוקנא דומ:א דרומית. שנינרישץ יתרךילון קב׳׳ה
 מןישבדא וארעא.'בההוא זמנא שקר הסוס לתשועה וכו׳דקב״ה
 ךדיף אבתרייהו ונטיל לון בשלשלת על צואריתן ולבתר קטיל לון
 ברוטחא דאית ךבי״ע. בקדטיתאיתריך לון ולבתר רדיף אבתרייהו
 ותפיס לון ולבתר קטיל לון. וךבי״ע ושני נרישי״ן ושלשל״ת אינון
 תקיעה שברים תרועה. שבתם שבד תשבר מצבותיהם אלין דאתמר
 בהון* דבו־או בני האלהים להתצב על ץ בתנא על ישראל ושכינתא
 דאתמד ביה רבא נם השטן בתוכם. ךא סטא״ל דאתא"לקטהנא על
 בנוי דישראל ולחן לשבינתא וביון'דתא בעי תנא על שכינתא ובנר
 באלו קייטין עליה. תרועה בה תרועם בשבטיבתל. תקיעה והוקע
 אותם ל;י ננר השטש. ושופר איהו פלא טניה נפיק קלא'בתקיעה
 שברים תרועה תקיעה מן'טיוחא שברים טלבא כד״א לב נשבר
 ונדבה ונו׳ ךא איהו זבח* אלהים חח נשברה. [קלא בתחעה מבנפי
 ריאה וכלהו אתכמלו בסנה וריאה ואתעבית קול'ובפומא דבור ועוד
 ל מידם חלק הגסתר יחלק מגלה הרי י״ב מקמה של שבש שגיס גיניפ יניקי וב רב שעיסקץ גמירה שבכסב
 שייא שנע* כמ ש ר1"ל ע פ חצבה עמיויה שבעה כי לשוק ייהי גגפוע היא הפר בפגי עצמי ורביע לייקג ה
 דיידא דרימחא פ ריש הרניע היא גקיוה קטנה !עגילי יכן רימח ראשי קטן יעגיל נמי נקייה יהכי דריש לה



 תקונא חד ועשרין (פטעיא)
 נ^וםתא וחותא ןנפשא ךבר נש אימן ובקיעה תרועה #ברים נפ#א
 בלבא ןךא שברים'כתאי לב נקןבר ונדכה נשמתא בטוחא ודא תקיעה.
 חחא בכנפי ריאה ךנשיב על לבא דאית בור ךליס ואם לאו תה
 דליק כל גופא. ןרזא רמלה" כנפי יונה ngnj בכסף ונר. ותהא לליל
 שאשא ומיא ובגד איית תרועה. ועליה אתטר אשדי העם יודעי
 ^רו^ה. בנין דגשמתא איהי נעזטתחייט. בינה ךגטלא מחכמה ג!פש
 מלכות תבונה. רוח* תפארת ואיהו דעת כליל תמוייהו. עליה אתמר
. וממלכות  ובדעת חדרים ימלאו' ומבינה נבי־איט ואיכון נצח ותדי
 כתובים ואינוןחסד ונמרה." תפארת תורה בידל כלת. וכלא על
 עמוךא חד סיימיא* ודא צדיק יסודי עולם"בבד* ומתל ךאס״מ ונחש
 כבד אשא סומקאימרח א#א ירוקא." טחול א$א אובמא. יותרת
 כלילא דבלת. בבד"וטחול"סמא׳׳ל ונח״ש, בבד אל אחר, מרה סם
 מות תליה טתיל נח׳ש נוסבא תליה חלב טמא. וטרה אית חרבא
 דמלאך המות. כי־״״״א ואחריתה מרה "כלענה דודה בחרב פיות
 ובאורייתא"דאית סט חייט" דאית נעימתא טמאאתיעברתמןזעלמא.
 >כבד וטתל רא סמא׳׳ל ונח״ש דאינת"אל אחר) וכבד דתא אל אחר
 בתרועה ךאית חחא מתעבךא מן על>־!א. 'טתל דהוא נחש
 באברים דאית נפש מתעבךא־ מן עלמא מרה דהוא סם המות בתסיעה
עלמא. זלאה איתידבלילינשמתא ורורוא עםינפשא  מתעבךא מןז
 בקלא דאורייתא [ דבאוריייתא אתתקפון. דבל מאן״דלא אתעסק
 באורייתא חליש נשמתיה חקיה ונפשיה עילאי ותתא ויותרת הכבד
 אדו זונה. שיותן"איהו לכל אלהיט אחתט מתתקפא. ואמאי
 אתקריאית יותךת הכבד אלא בתר דעביד נאופא עט כלת יהיבת
 שיורין לבעלה." ועלה"אתמר כי* בעד אשד. זונה!עד בבר לחט דאית
 אתח^מא מבבד.'וטתל*איהי שתק הכסיל ועליה אתמר אט ראית
 ר#ע #השעה משחקת לו אל תתגרה בו. בגין דאית שאול תחתית
 ךאתמר ביה צדיק* ממנו טלע אלל״צדיק גמור איגו בולע, בבד כועס
 ומשיל לב מבין לב יודע לב חאה. לב איהו שבינתא דלא ניטלא אלא
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 ךמא ןןח ךאיהי קךבנא דצלותא נשיה בלא חובין ובלא פםולת וקרילת
 מבי בעלה שולךא דכלא אבל ייורוו־תיהלבד לא ןהיבת לבעלה אלא
 שיוח ופסולת ו?ןאי נייהו בעלה(טחול)מיאכביזאל אחר.'ומאלץ
 שיותן דןטיל מנה אתעביד דם. טחול חשוך ואובט״א הוא נחש רמאי
 דלתי לחוה ךאיהי ללא מלם לה מותא. והא תרי בתי לבא איבון"לטאן
 ©תי טינייהו אלא ההוא דשמאלא דאתמר ביה לב כסיל לשטאלז
 ועליה אתמר ומוצא אני מר ממות את האשה לב חלם ליטינו רא
 אשת חיל עטרת בעלה.עלה אתטר טצא"אשד. טצא טוב דאיהי
 יצה״ט מזליה דבר נש.עלה אתטר להניח ברלה אייביתיך. ברכת
 יי, היא תעשר. ועלה אתימר ראה חיים עם אשד, אשר אהבת. איהי
 בתוקנא דשבינתא תרגאה כלילא מעשר ואיהי נר מצוד, ויחחא ךנשיב
 לה ת׳־ת ישראל איהי בכנפי ריאה. וד־א איהו ותורה אור דנהיר לה רא
 שבינתא עלאה נשמת חיים דנחתא מן מוחא לאנהךא לון'כלבא מאי
 נ״ר נפשא ורוחא דנפשא איהי פתילה מ א יעל שש *דאיהי שותפא דנופא)
 תהא ךא זיתא נשמתא נר יי נשמת אדם. (אדם דאיהו אור נר נהיר
 ביה אורייתא דבבתב וני^מתא ו־איהי "נר נהיר בה מצוד,
 ובזמנא דלא נהירין לה אור ונריאתמר בנשמתא'אל תראוני שאני
 שחרחורת. ואתמר' בארם אלביש שמימי קדרות) ומאי"נ״ר
 נפשא חחא נ׳ נפשא ר׳ חחא לקבל נ׳ מטתן אלין אינון תלת נועץ
 א?£א אובטא חווךא' ותכלתא. טאן דנטיר נר ה׳ נשמת אךט באורייתא
 בפקודץדעשה ולא תעשה לא שליט עליה נוךאדניהנט. ודא איית
 לבד טרה וטתל כבד אשאיסוטקא טרה אשא ירוקיא טחול אשא
 אובטא. יותרת הכבר 'לללא דבלת תכלת חשוך ויתבלת דציצית
 טצוח. ותכלת לית בסטךאיאחךא בנץ דאית תטה לברסיא.יק־ךא.
 נוונין דשרנא אינון לבושין לנרי ה׳ נשמת אדם ניוון אובם דאית טחול
 כד מתללשת תמן נפ^א לחובין איהי אםרת k תראוני שאני שחרחרת
 שחרחרת בקדרותא דלני' בדוחקא תיתן לעניותא דלתן סדחתא
 שופר מולך רניע כלימר מאס יקניה שהוא אור העולם וש פורו מולך רביע הוא סרוממ לוקוס ולמרום מן שמייא
 וארעא ווהו שני נרישין קדרותא וללנוסא וע.וסא מעמול נפקא נ״נ נ אלי רש קל״ע ומ ש לנעלא

 וליצנות))
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 וליצנותא ועניותא מטתל _נפקא. בד נ^מתא אסדא בה בגלותא
 וךא אדו ושפךזה בי תדש גבירתה ובההוא ומנא טחול ש1חק.'ולומנא
 דלתי מלכא משיחא לנטלא נוכןטא טטחול ךאיהי שפחה יושב
 בשמים ישחק. ישחק איתי באבוךא*דלתן בד״איוכאבד רשעים תה.
 רנד. איהו הן״ר איהו נדד יוצא מעךן ומאי ניהו מצות עשה ומצות
 לא תעשה בחושבן נה״ר נו״ןה׳׳א רי׳׳ש ואיהי הגר המאיר לארם ועל
 דא באבר ר^עים רן״ה ובהתא זמנא הטחול" דשוחק אתיאבד ואז
 יתקיים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה וו־איואז לא יכבה כלילה
 נרה בגין דטעטה בי טוב סחרה. ובההיא זמנאימתתקנא ירושלים
 דאיהי לבא*. לפא איהו לה׳׳ביהטזבח יבב״ה בחושבן הל׳׳בלה״ב הב׳׳ל.
 לא יבבה בגלותא דאית "לילה. ואתבניאת י ע״י"דקב״ה כד״א בונה
 ירושלם ץ(טאןידנטיר נר"ה* נשטת אךם בפקודין ךעשה ולא תעשה
 לא ישליט עליה נורא דניהנם ךאיהי כבד טרה טחול") ועוד טרה טחול
 בבד אינון גלותאילנשטתא ורוחא ונפשא *דאית שכינתא״כד גלת
 בכבד אתמר *באברים דאינון יעמא" סדישא חילהא תלה תכבד
 העבוךה על האנשים כד גלת במךה אתמר בה *!*ימרת *את חייהם
 בד נלת בטחול *אתמר בה ולא שמעו אל משה םקןיר רוח (דתה
 בבטנה וטעבוךה ,קעןה תזוה בטחול והוו צווחין לקב׳׳ה טינה הה׳ד
 טבטן שאול שועתי 'שמעת* קולי ואת״טר בהון ותעל שויעתם אל
 האלקים טן העכורה*ו״גשטתא כגלורן״א בתךאה״׳אתטר'בה ותנל
 מרגלותיו ותשכב *שכיבת לעפךא. זך ליה "לבר נש דגשטתיה
 נחיתת* תחות רגלוי. דב״ההוא זטנא אתטר במןליוז נפלה לא תוסיף
ד עלוי ופליק אלא ביךא דקב״הידאזיל ישטא סתשא  קוםולית ל
 ליםינא ואוקים לה ותא דטליה ליני הלןלה והיה* בבקר יאם יגאלך
 גוקחא מ-יחול דאה שפחה ג נ שחול אוחיוח לו חמא גס שחיל יטיח שמא וגשאר חול .אז ימלא שחוק
 פ י ולשוטט רגה ודאי ואי לא ינבה נל לה גרה ג ב גרה אומיומ מגר ואומיומ רגה ואומיומ גהר גס גרה
׳ נגלוח נחינ ננה חננה נלילה שחי נטיח הש נטיגא ינלנא  שייא הלנ לא נבה נהפוך אחוון לא יננה נ
 וטהר אפ לו היינ שתא פג מ לא ינכה ועוד מרה טחול כנד איכון נלוסא ונו גיג לק א ל קח אה מטך
 ידשיך לכנ נרלמ יכן א ל קח מטך !גטה ידך טל מ מי מלריס יכן גטה אח מטך והך אמ טפר הארן יהייגו
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 טוב:גאל טוב ךאיהו ברית יגאל ואם לא .יחפוץ מאלף מנאלידך אנכי
 ח׳׳י ץ שכבי ?ד הבלר. אנכי דאיהי אימא עלאה אנכי דיציאתמצליט
ב ^ ב י שכבי עד הבכ־ך״דאיהי יטינא דביר. תמלא דאורייתא ך ;  חי
 דאיהי עמוךא דאטצעיתא ךטימינא או;יד.יבת אורייתא ךבכרע.
 ומשמאלא'אתיד׳יבת אורייתא דע״פ דאיהי גוקבא ובגץ ךא טוב צדיק
 ח״י עלטין איהו טסטרא ז־שמאלא דאיהו גבור הכובש את יצרו דאיהו
 סמא״ל. ובנד קזמאל דוסה\ובימינא :מום דמאן דגפיל לא צריד
 לאקמא אלא בירא ימינא. ובנד ח׳׳י;י שכבי עד הבקר ושטאלא איה*
 ראש *השנה ויטי/א פסח וביה הוה אומאה ילד;מין זךא *איהו בו יר
 על כס;'ק! ועל ההוא זמנא איהי אטךה *אל תראוני שאני שחרחךת
 אל תראוני טסטךא דשמאלא דיצחס דאנא בסדרותא ביה.הה״ד
 ותבהץזעיניו מראות. מראות ודאי* בפורסנא. דאיהי אור מראות
דאתט־ בהון נפתחו העמים ואראה מראות אלהים. ודא  דנבואה.ז
 איהו *ותבהץ, עיניו מראות טסטךא דשמאלא. ואתמר בההוא זםנא
 בסב״ה״אלבייש שמים.סדרות נר איהי ה׳.* סיטש גוונין נהירין לה ואיכון
 חוד סומק;תה יאובם ותכלת. ו׳ אור הנר מלגאו סמא״ל חשך נחש
 סדרות. ועלה אתמר אלביש שמים.סדרות. נוסבא דיליה ושס אשים
 כסותם ווי 'לגשמת״א כד אתלבשת בסדרותא* דלהץ ועליה אתמר
 ותבהיזז עיניו מראות. ואימן חשוכין דמבס;ין על עיינין דלית לון דשו
 לאסתכל״א* בקב״ה ושבינתיה."ואור ונר דנהרין ינ״א דחשבח בהון אתמר
 בהון והשכו הרואות בארבות. כמה דאמר סהלת עד אשר לא
־ מצוה ותורה g ר1חשד השמש* והאור ונו. ואד ונר עליית אתמר בי 
 אור ואמאי אתחשכן בהון מין דלא הוו משתדלין באורייתא ומצור.
 בדחימ וברחימו דאינון י״סומיך* דמשתדלין"בהון.בדחילו!ךחימו.
א מ *  אומאה אדו להסב״ה בי״ה דאינוןךחילו ורחימו לאעלרא לוז מ
 דנעזמתא מין דאינין דןשוכייאפרישין לין י׳׳ס ובין ו׳׳ס במה דאוסמוהו
;״ה. ובההוא זמנא אתמר באדם ילבשו עמים  דכתיב כי יד על לסי
 סדרות ונולובההוא זמנא דמתעלריז.סדת£א1השולא מנשמתאימיך

f י בל » ) 
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 לל הנ#מה תהלל יה. ומאן אינון אלין חשוכין. אלץ סמאל ונחש. ומאן
 גרים-לון לשקואה *עליית אלא תא דקךא אוליף. כי אמ עונותיכם'דמ
 מבדילים יינילם לבין אלקילם* וחיו־ יכניעהו אט־ ולעיני ואביטה
 נפלאות מתוךו;ןד\ובההוא זטנא מה דהו״ו שלמין חשובץעל נתרץ
 דעייינץ. טתהפכץ נתרץ ושלטיןיעל חשוכץ. וךזא רמלה שופ״ר מהזפ״ך
 .קדמא זקף,קט״ן. ההוא דאתמר ביה מטנתי מכל החסתם ומכל
 האמת אזךקף ואקרי זקף נתל ואין אמת אלא תורה הה״ד תורת
 אמת היתד• בפיהו. ובהתא זמנא מתהפבא לו־כדא מתנא לרחמי. ודא
 תא תא* דאוקמוה מ״מ צתקיזא מהפבין מדת הדין *למדת רחמים
 ובהתא זמנא אתהשיב כאלו אתברי עלמא. ויסדר נתתן בדקא זיאות
 הה׳ר וישרא אלקים לאור יום ולחשך יקרא לילה. וישךא אלקים לאור
 יום ךא ישראל דשולטנותתן יהא לזמנא דפורישנא ורשיע^א ישתאתן
 ינ״איאזלי) בחשוכא הה׳יד, ולחשך קרא* לילה ואתמר ביטיניא *ושמאלא
 דהו ערב ויהי בקר יום אחד דאית ערב תצחק ובקר דאבךהם בהתא
 זמנא מה רתת נשמתא מהךקא* בין רגלין הה׳ר ותנל* מתלותיו
 ותיטכב ךאתחזרת ללבא דאית כנוו;א תרושלם. בהתא זמנא הלב
 רואהיהה״ד ולא יבנו: *עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. הלב
 •טומע דאתהזר עבודה וכרובים לבי מקדשא ךאתמר בהון וישמע
 את הקול מדבר אליו מעל הבפרת מבין שני הכתבים, ובל עננץ נדאינון
 תמי ךבתא ותמי* זעיךא< דאינון מכסלן על צלותץ הה״ד סכותה
 בענן לך מעבור תפלה*. מתעברץ ונהתן עיינץ דאינון בית ראשון וביית
 שני דבהון סלקץ צלותין. דבזמנא דאינון ישראל מלובלבין בטנזפין דשאר
 עטין. נשמתא ךאית שבינתא אמרת אל תראוני שאני שחרחרת
 וצלותא נפלת ההד נפלה לא תוסיף שום בתולת ישךא״ל ולד נפלת
 שכיבית לעפךא ביןירנק. והא אוקטוה. ותנל סךןלותיו ותשכב
 ואיהי מצלא לקב׳׳ה דיזמים לה מעפרא הה״ד 'ופרשת כ^יך
 על אמתך כי גואל npjt בההוא זמנא דחרד האיש י וילפך..
ו שמנשי פ י משה הא1הפ דא־זחזחת ללנא וא ה• מוונא דרוש01 וטי נ״ג לכן  מפן י״ש שרה שמול «
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 ההוא ךאתסר ביה * איש מלחמה מאי וילפת כד״א ילפתו אןדית
 דרכם י. ביהתא זמנא יתי קב״ה דיקא לה"ליני הלילה וחיה בבקר.
 ייני הל;לה ךאיהי' שמ״אלא והל־׳ בבקר דאיהי רחמי ימינא דמתמן
 נהיר אור הוא הוא דכתיב הביקר אור. אם יגא£־ טובייגאל. אם
p שפיר*. תגאל i ! ן  .יעביד בך ישראל עובדין טבין לסלקא לך מבי
 ע׳׳י דישךאל עלאה דאית בעלך טוביודאיי. ואם לא.יעבדון יד עובדץ
 טבין וגאלתיך אנכי, והא אוקטוהו חי יל שכבי ?נד הבקר בח׳׳י ךאיד׳ו
 כליל ודי ברכאןידצלותא. שכבי ער הבקר עד ההוא נהרא דבההוא זטנא
 צלותא תהא נהךא'בלבא ובעיינין* ובנק דבח׳׳י'ברבאן דצלותיא
 ה1ל;א פורקנא וביה אתיגמא דאית יסוד ח׳יי עלטץיאתטד ביה
 והיו עיני'ולבי שם כל תימים והיו עיני ולבי אירביד עיינין ולבא
 בנץ דצ־ריך בר נש בצלויתיה למהר עינוי לתתא לנבי נשמתא
 דאיהי 'שבינתא ראיה* אסיךא בנלותא ולביה לעילא בקב״ה ותא
 רמלה עיני תמיד אל ;י ביי תאי יוציא מרשת רנילי ולביה לעילא
 לנטלא נוקטא• מעמלק הה״ד בי יום נקם בלבי' בלבייודאי ביה עתיד
p לנטלא נוסמא. כמה תטיל ביה טסמא ממצראי דאיהי לב״י שים 
 ארביעין ותרץ אבניית״ץיביה אפיס לישראל מנילותא קרע שטיין דאית
 שמא תניינא דומא תניעא ביה קרע'.ימא.'ובהאי שמא אתמר יהי
 רקיע בתוך תשים. גגד׳׳י כיש גגיד כל עמך אעשה נפלאות. בכל
 שטאנטל גוסמא במצרים ופורגןגאיבלבא תליאידאתמר ביה הלב
 רואה ובנ״ד בי יום נסם בלבי נקמה במיאי בלבי בי׳׳ה ךאתבד ביה
 כל הנשמה תהלל ךה'נעליה אתמר' כי רדי על בס יה.*ופוו־קנא בלבא
 תלי״א דביה איתמר הלב רואה ובנץ ךא אוקמוהו מ״מ ללב״י גליתי
 ולאברי לא נליתי. מאי ללבי אלא אורייתא דביכתב' אתקריאת
 לבי י. ואורייתא דע״פ' אתקךיאת*'פומא. ואוקמוהו מארי מתניתץ
 מללא לפומא לא גלי. ללב׳׳י גליתי דא שמא דע״ב שמהן.
 ואינון #בעץ אנפץ לאוךלתא ךוןללן p* ב׳. ואותיתא איתי ילה

 נשב ונרי פל לב ירושלים וקראו אליה ואורייתא אה לה רישא ונושא (לבא ופימא ינר נ ג ושמשה
 רישא
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 רישא וגופא ולבא ופומא ואבךץ כגוובא דאית בישךאל ראינוןתשץ
 ךישי ?מאי ומנהו} עיינץ ההד ותה אם מעיני העדה.* ואית מנתן לבא
 דאינון לסבל'שבעץ סנהדרין.* ומ#ה ואהרן על גבייהו. דלא הפרץ
 מעלמא* כוותייהו. ודא איהו ללבי גליתי אבל את־נץ דאינון כ^טאר
 אברין אתמר בהון ולאברי לא נליתי. וכן באורייתא שבעין אנפץ תל:ץ
א חלק רב״ים  מתרץ תורות אותיתא דבבתב ואותיתא דבע״פ. ובגלו̂ו
 דאינון ע׳׳ב צדיקים דאינץ כנוונא ךסנהדרץ. ותא רמלה אשרי כל
 תכי לול׳ז בחושבנא סליק תלתיןיושית. ואינוןל׳ז בארעא דישךאיל.
 וליו לבר מארעא ךיישךאל. ודא איהו חלק לב״ם ומאן חלק לבם *שאור
 וחמץ ךאינץ ערבךב.'ורזא דמלתא ויהי מבדיל בין מים למים דעלץהו
 איתמר' אד ביום דראשץ תשביתו שאר"מבתיכם אך חלס. ואומאה
 ךיתמחון בי׳׳ד דאינץ ארבע סדי יומי דפסחא לקיימא כימי צאתך
 מארץ מצרים אראנו נפלאות (ודא ז׳ יומי דפסחא תלותא קךמאה וז׳
 יומי דפסחא דגלותא בתךאה< הה״ד חג שבעת;מים מצות:אבלי ובנין
 ךא אור לארבעה יעשר בודסץ את החמיז לאורי הנר. ודא יאור הנר
 דאיהי אוךייתיא' ובפקותא דאתמר בהון כיי נר מצוד. ותורה אור • גר
 בלבא אור בעיינץ. דאיהו אור הנר בדתלו ורחימו בי״ה מתעבריו
 חשוכא וקדחתא מניית. ובנין ךא כי יום נקם בלבי. ועוד בלבי ךא
 ל׳ב אלסים ךעובךא דבראשית.* ועשר אמירן דאינון י׳ מן לבי. ולב.
 האי איהו לב דביה נהיו־ התא דאתמר 'ביה ור.רא אותו כי טוב
 תא וביה עתיד לאתנללא קב״ה למשה באורייתא מלותא בתראה.
 כנוונא דפורסנא הןדמאה דאתמר ביהיגירא מלאך ין אליו בלבת"אש
 בקךמיתא בלבת אש דנבואה. ובנלותאבתךאה בלבת אש דאורייתא.
. ול״ב אלהים ן ר י מ ר א ¥ ? א מ ל י  ודא בת מן בראשית דאיחי כל
 חומשי תורת כוללים ר שא יגיפא וכוי והוא כשיש נאל״י נמע' מי״ו אות ג' נשם הרנ ז ל נמית נהקומה על
 הורה שננמנ שהיא נ ו ספרים אחיו ס נספירומ עו״י והוא התפארת כולל ממשה מפריס של תורת וני ורומי!
 ו לה היח והינ ניצר הושע מסו שופמיס גנורה שמואל מפארת מלניס גי״ה נ הס נ ספריס הרי ה מ
 ישעיה מסו ירמיה גמרה יחזקאל ספארס שרי עשי נרה נהיו שוקיו שמיו״ שש רר׳ ה״נ ןרמלנוש טללמ
 חמש שגיליח ישני ורוע! ולה היח והנ והס חמש ספר חהליס הוא ה מ אך הה״ג הס משלי תהו איונ
 נורה מיאל חפארח עורא נצח ונרי הימים הוו ענ ו עיש ומשה יאהרן על גנייהי ולא חשרין מעלמא



 ״» «•» תקונא חד ועשרין צג
 דעולדא דבראשית בת ללילא מעשו- אמיוץ. איהו בת עץ אובטא
 דאו*טר בה שחורה אני ונאוה וביה נהיר'אוד הה״ד ותוךה אוד,
 דבי אלהיט ביה נהיר םצזה* ךאתמריליה נר ;י נשמת אדם ובו
 >5אן ™ והיאנשקוני וחמו«*\ מרפויי דשבינוןא איבון כסוי דם חיה ועוף

 דטבסיעללהו ברחיטו ובדי'טכסי עליןדו ברחיטו דאהלה מייטופ^א
 לאשלטאעלץהרמים רבים דמי טופנא לא יובלו לכבות את הארקה
 דישךאל באבוהון דב#ט;א בההוא זטנא לרס;א יהא על אךבע היוון.
 וךאיאיהו שופד הול׳יך!רבי״ע מרובע דרן׳׳א בשית ךרנץ, דאיגון
 שש טעיות לכסא הא א*ת טללא על לרפי,א. בההוא זמנא ועשה לי
 מטעמים כאשר אהבתי מפקודין דעשה דאודיהיבו מאהבה. ולא
 טפכץדין דלא תעשה דהוא אקריב ליה טטנא רעשו לקטו־ןא בהון
 לישראל דבנינץהו אתמר ואת עשו שנאתי. ודא איהו דדנ״א תרי
 מעטי דטפטךא דפקדין דלא תעשהיממנא רעשו איהו רבי׳׳ע על
 ישךאי*. ואיהי דרנ״א ן$לייהו. ואיתימאיו־שלטא על ׳טבינתא דאיהי
 עמהון בגלותא הא אמד קרא אני ץ הוא שמי וכבדי לאחר לא
 אתן ותהלתי' לפסילים וכבודי שבינתא עלאה. לאחר לא אתל. אל
 ארך. ותהלתי לפסילים ךא שבינתא'תתאר.. ובנץ דאי בשית יומין
 דשלטא סם המות אלי אחר אתסד בשבינתא יודה לנוד ששת
 ימי המעשה. בשבת ובראש* חדשים דלא שלטין ממנן בישץ אתםר
 בהון «״.* יד0 וביום השלת יפתה* ובלם החךש יפתח רעוד ךבי״ע איהו
א דא כ ולזמנץ לנוונא ךא"= בת מלר^יםה פגיךא בל7*א. ואיהי  בגו̂ו
 סיד^א קדישא לעולם לא אסתבלת לה חמהיביקא נהינם"סם ד^ת
 ניקלא בישא.ב״ש'אלי אחר ךיהכיאוקמדיו סרמאץ לעולם"לא חזא
ו וווי נוי שיהיה העי1פ ק׳ c שליהפ ו  נמס יהו כלוחו נויגמשש יקא׳ על פולסי 9 נ ש ש וונחיוס ננל ו
 ונשיב פולס שסו ננס וי״גי ע״נ לויקיס כמג! שסו ויגמס ע נ הגו ועז&ה ל מששחס נאשו אהנס

 ססקידן ועשה ואס• סיבו• מאהבה מ לק הש ונוח מציס אוח יש וחש שהיא שמיש של אהנה ינרמוי בחינת
א מפקיוין ולא ל  מפענוס מלק הסינה לפסיפ יקוי בה משפ מיס נ׳ מיס ה ס המסו ס פהס שיו אהבה !
p ל שואל נ נ נלאו ן פהש איסוייס שלו קמווג ניין ואשילי  העשש והוא אקריב ליה ממגא וששי לקשונא נ
 מל מקצש איסור ש קערינ דיוצי פעיו אפיל מן החיוה וצק אע9 י פלא ימלא לשש שניוה באיפור גמור של
נ היא אשור סן ההורי אבל נפקיוין וששש צא יינל למלוא קשרונ  לאי לא פלשי פקשריג מקלי! ענייה תי
יחא שנישאה נ+ס ישראל  גפיי ואשיצי אס •נטלי מצוש ששש אק שעגשיס פל שפה אצא נשיח יסמא ילק נ
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 המה פנימותא.ךפיהרא דבזמנא רחמה גלקא עפקא) ממזרה סידךא
 הזרת אנפהא מיניה מוונא דא c . יומין דא אמי־ בלעם' הרשע לא
 הבימ און מעקב ולא ראה עמל בישראל. ענ$ל* ואון'סמא׳׳ל
 ונחש ובומנא דדחקץ לה לאסתכלא יכה אתכסלאימכל וכל.
 ואימון, בירחא ^טביעאה הה״ד תקעו נחדש שופר בבסד, ליום
 חננו. מאי בכסה מרחא דאתכס:יא ביה סידךא בההוא זמנא
 דאתכסיאת מיניה איהי* אמרת לישראל דיתקנוןיצלותין במאבלין
 טבץ מפקודי,, רעשה רצלותא שקילא בבל פקודין *בההוא זמנא
 ימא קב״ה לישראל ועשה לי מטעמים ברעותא דשכינתא כאשך
 אהבתי מפקודין חןשה ותקינת שבינתא 'עם ישראל מאכלין
 דצלותין דאינון רךבנין." ובזמנא דאיהי תקעת מזונא למללא. יהיבת
 לון עיטא לאתערא בשופר דביר. עתיד קב״ה לאכנשא ביה לישראל מ;
 גלותא*טארכע*סטרין.*הה״ד תקע ביטופר נדול"להרותינו ושא נס
 לקבץ נליותינו. ואיהו חשיב דאית יומא דידינא דיליה וברה >פא ובית)
 עד ההוא זמנא סב״ה מאריך עלייהו דחיימא ולבסוף אפסיס לון ותריב
 לון מעלמא.*ודא איהו טארי״ך טרח״א"סוף פסוק,ועוד שופד הול״ך
 רבי׳׳ע* דרנ״א תךי טעמי בההוא זמנא דיתמחון דדיביא מעלמא סלקא
 צלותא בנ1ונא בדי טינין. דאינון שיר פשוט ודא י׳.* שיר כפול ודא יס
 שיר* משולש ודא יסו. שיר מרובע ודא יקוס בשמא דיקוס סלקא
 צלותא דאיהיייטכינתא. אורייתא* בננונא שבינתא בננונא, ישראל
 פלקין מנו נלותא בננונא. הה״ד אז זישיר משה ובני *ישראל את
 השידה הזאת ליי. צלור>א דאיהי שבינתא סלקא לנביה״ךמלבא
 בעשרה וברוחות ויבעשרהימלכיות ובעשרה שופרות דאינון יי׳׳י. ועשרה
 כתות דמלאבים יתעריין לגבץהו. וסלקא לון לגבי עשר ספ;ק ונגוניז
 נשישר שייא מצית עשה ינס מחקנ! צלית! רא גו, נמקים קרננ ! שהס מצית עשה בההוא ימנא יעא קנ ס
 צ שראצ יעשה ל מטעת ס נ נ קנ ס רתפאית שהיא פיו יא י ושמא קוישא עשי צ מפנימים כרעיתא דשנ נסא
 המלכות שהיא סוו איה ה־א ושמא קו שא נאשר אהנש מפקיד! ועשה כי פקודן ועשה הם נאיסיימ י ה
 ושמא קו שא כנווע ואיהו חשינ ואייי ימא ווינא ו צ ה ינוח פיייש חישנ עיי סקיעיס של ישיפי
 שעושיס ננל קהילות ישראל נעשה רצץ מלפני הקנה שיי-ה אישו יייס יומא ווינא דלה שימקע מ נשישו
 נוול ני ירא פן בקיל שיפי יה שעיש ס למפה מעירריס קי' שיפר נוזל ולעלא המונ! לתקוע נוניימא ווינא
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 סלקץ. מ3;יד.ו. לחבעי־ם מסטךא דךבי״ע בארבע ודק. ואינון חיות
 קטנות עם גדולות אינון תמניזא.*ואינץ יאקדונק׳יי ועליית אתמר אז;שיד
 משה בד יהא קכ׳׳ה בשכינתיה בחיון תמניזא דאינון היון דא#א עתים
 חשות עתים ממללות וללהוימחאן בנדפייית בנגונא ונגונא בתףנ־א פלקא)-
 בארבע אנפץ לכל סיטךא מרובעץ, הה״ד'וארבעה פנים לאחת
 וארביע כנפים לאחת להם לבל תה תטנ;א אינון בין אנפץ ונדפין לסיל
 ת~מניזא די בהון שבח *משה א׳׳ז. ודוד בנץ רא תקין טנא בתמנ;א נימין
 יעבה לקב׳׳ה בתמנ;א הה״ד למנצח על השמינית. ותמיניא אתוון לכל חד
 תמנ:א סלקץ כלהו'ע״ב. יאקדונק״י תמניזא ותל;ין מןייהו סדתמנ:א
 לבל חדסלקיןכלהוע״כרא איהותאדחשמל', ואיתננונא דסלקא
 בעשר.ודא איתיוד קאואוקא ועליית אתמר דיו גלילי זהב.
 ואיית נגונא ךסליק בשית הה״ד שוקיו עמודי ששי י״ס יסרק."צור

 עולמים. י״קיי׳׳ס י״ק אד״ם :
 ארבע כנפים אריה שדינישר
 מרכבה תנעא י״ס יסו״ק.

 י׳יק יקרק. י״ק יסרק לעילא מילהו. י״ס •קו״ק הבמה בינ״ה. בתר אקיה
 אשר אק;ס ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש בנפיםישש
 בנפיםלאהד. ודא אבגית״ץ בעתים יכסה פניו לישך»! דלא יסתכלון כתן
 שנאיהון.*ובשתים יכסה תליו דלא אךבירלון עובדא דענלא ובשתים
 יעופף p נלותא. הה״ד ואשא אתכם יעל כנפי נשרים ואביא אתכם
 אלי. ואיתננונא דסלקא * בתרץ'בנון הללדה. ואיתננונא דסליסבאת
 חד כנון הללי ביי. ואית נגונא דסליק בחמש בנון ה׳ והא אתמר בכנור
 דחמש נימין, אכל^נגונא* דסדק בשית דאינון אבנית״ץמןו׳ איהי.
 דאית דסליס ליה* בתלת ודאי יה׳׳ו דאיהו אקךק וסליק ננונא כיה
 בתקיעה שירים תרועה . בתקיעה תא קלא ארוך בנגונא עד דתה
 סליק ליה לנביר. ימינא דאית חסד. בשברים תה סליק *קלא דנגוניא
 לגבי נבוךה רתק יק בימינא ושמאלא ותך. נחית״מיניה בחדור. חבמתיא
 ועותךאיכמד. דאוקמוהו* הרוצה *להחכים* דרים להעשד'!צפין.

 בתרועה

 יה יה יד. אדם
 יתה יהד. יהוד.
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 בחרמה הוה סליק קלא דנגונא לגבי עמוךא ךאט?עיר*א. ותה נחית
 מיניה״מלכא לגבייבלה דאיהיקול ךממה_דקה.בהתא זמנאיתערון
 לל״מינינניונא. הה׳׳דיהללוהו בתקע ש$1ר הללוהו בנבל וביגוד הללוהו
 בתוף ומתל הללוהו במינים ועונב הללוהו בצלצלי שמע הללוהו
 בצלצלי י תרועה. שופר איהי שבינוזא עלאה. תלן;־ דילהשבינרןא
 תתיאה. דאתמר בה!תלוע כף ירך.יעקב בנלותא. בהתא זמנא סלקא
 מןיגלותא כש״ופרינת״ל. ואתסתאת־תקע בשופר נתל לחרותנו. בנלי?
 ב״ן *ל״ב. בההוא זמגא בן _יעול" להיכליה. דאית ל״ב ואד1מר בית
 וטוב ל׳׳ב משתה תמיד*. "ומה דאתמו־ בכודמיתא ויתעצב אל לבו
 בנין תיכ;א. טיך דאתאבידו אתקיןם ביה ובאבד רשעים רנה". כנור
 כ״ו נ״ר.סב״ה דאית יקו״ק דאתמר ביה ץ אורי וישעי. ;היד בנ״ר
 דאיהו יטכינתא מצוד. תליה והדי בה צלצליישמע חסד נבוךה. צלצלי
 תרועה נצה והוד. ובבלהו בל הנשמה תהלל;ק דאית הבמה ובינה,
 די כתן* יהא פורקנאילו זל׳׳ה דאינון בן ובת.* ובתן יתמתן עמלקים
 מעלמא ודא איהו סוף פבוק. ר״א ועיטה לי טטעמים כאשר ארבתי
 מפקויתן רעשה. ולא באשר •טנאתי מפקותן ךלא תעשה. פקודין דלא
 העשה תלץן מךהילו תראה ואינון י־ךחקא השטן מניית דלא יתקתב
 לנבי ירסיא דאייהו יייא. דתבעא תנין על אבריןקתשין דאינון ישראל
 ולבא •טכיינתא בינייהו. השטן איהו סמא״לישלטנותא תליה בלבד
 ךעיליה אתמר עשו הוא אתם. ערסין דבבדאהייליןיוטשתין תליה,
 ובבד נטיל בל לבלוכין ותבין ד״ערסין הה״ד ונשא השעיר עליו את
 יל עונותם אל אתן נזרה. עונות ד״ההוא איש וזם.י אל ארץ גזרה אתר
 דגןירת עדין. ידה. הרבא דייייה"עלה אתמר ועל חרבך תהיה. ומ״ל
 דמךה אית חרקא דמלאך המות, דכתיב ואחריתה מרה ללעגה חדה
 כחרב פיות.איהי חיים"לכבד וסם ד.ט3ת ללבא מרה איהי נתנם ואית
 דיליה בההוא ומנא נן ׳עול לרינליה ואיהו לנ ואשמר נ ה ושוב לנ משסה שגדר פירוש p סששאיש שהוא
׳ נינה היא לינא ואשמר נ ה ושונ לנ.  הוו וא ו ושמח קוישא ׳עול להנליה הס הארוש של הבינה ואיהו לנ נ
 פירוש יא־י ושמא קדישא הוא סונ לנ שמאיר נהארוה הלנ שהיה נינה ששהה סמ ו הס אושיוש השלו של לב
 לגרי ני ש שהם אותיוס סמיו שעולה מספרם תנ״ו והס האיוש הבינה שהס פוו שלש מלואיס של אה״ס שהם
 ששכר חושיס ממרש ני מרו ומששה היא השקאה וגס לשק המשנה ובהון ׳שממון טמלקיס טעלשא ווא אישו
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V  לה תלי פיות דאמרץ הב הב ההד לעמקה שתי בנות הב הב. ?
p הב חייבץ "לגהינס שבעץ ערקין אינון בבבךא לקבל שלעץ ^ i בנות 
 שמנן כבד תתרת ע׳׳ב. יותרת דיליה איהי נחש אשת זנונים • לגין
̂ורין דיליהז1״א תלת נטלאטחול דאית חושך. ועלה אר1מר זלתלד  דש
 קרא לילה. ד^לטנותה בנלותא ךאית לילה. ובגלו^א שעתא סיימא
 ילד, ךאיהי לילית.' איטא דעךב לב. ןאיהי שתה הכסיל >ס״א הטחול).
 ובניגד• אתטר כלה ענן וילד בן יורד ישאיל יל** מןלה ודא איהו צדיס
 ממנו בולע. דלשעולאי דאית כסיל עליה אתמר למה תביט םגדים
 תםריש בכלעירשע צדיק טטנו ואוסטוהו מארי מתניתץ צדים סמנו
 בולע אבל צדייס* גטוד אינו בולע. ובניניה*אתמר מריר שאול ויעל
 וך לנשמתא בד בלע לה טחול. וך לישראל בד אתבלעי בעךב רב
 לעליית" אתמר ולא נודיע כי באו אלכדבנה ומראיהןרעבא^ר בהחלה
 לזלגא ךגלור«א כל טטןן דאומיןיךעלמא וערב דבאתטר בדק ודו
 צריה לראש אויביה שלויצלידי ולאי איבון ערב לב עליית'אתטר שליד
 פוךריס וחבלי נגבים'בלו״אוהב שורד וגו׳. אויליהישלו אלין עשו
 וישמעאל ושלע״יין ממנן. ךאינון ללהו בשלוה בעוחךא וישראל בדוחקא
 בענייותא. ובנץ לא ווי לעלמאיבד אתבליעו בערבומא' בי^א $אן
 גלם דאתכלעו ב9ע*ד,ו ולא'נודע כי לאואל קרלנה\לגין דעולךיתן
 בישין ביתהון. ההד ויתערבו בנדם'וילמדו מ^שידם. כנוונא דא
 נשמתא אד,י כנסת ישראל לד *איהי ^לימא לפקדין לעשה 'אתמר
 לה ללך זיפה חדתי ומום אץ לך. בההוא זמנא שתא שם י עלה
ס  סוף פסוק שימש tpo לשון יחדו ׳סופו ופסוק ר ל אופס עמלקיס וענוי פיסוק ופ רוו כמיש רו ל אין מ
 שלס ואין הכסא שלם עו שימחה שמו של עמלק אויביה שלי אלין עשו וישמעאל גב אובה פס ץנולל גי'
 ליו כמין משו וישמעאל בצרק וםאל גרש ואשנצעי גמע הו ולא גווע נ באו אל קרבנה פרוש מאן גרם
 עובובא ג שא וא שאינם מרגישים בה ואמר משוס דאתבלעו במע״הי וסיני ללורן אכילה יששיש שהוא לירך
ן מק וסינדסין בשין ניוהי!  בג מעם שלהם ולא נוופ לשש ט באו אל קרבנה שאינם שונשים בכל וה 9
 נלימר הירנלי במעשים רפים ילק אק מרגישים נרפה שנאה להם מצו סשרוגח שלהם פמהס ההיו יישפונו
 נגייס יילמוי מעשיהם שיריש יילמוי לעשיח מעשיהם של הגויס נחצריהם ובנח סס נינס לנין עצמם ולאי זוקא
 נפט הניס וגראמ למויש ייסערני לשק עריבות ששיי הטיס שראיס ל«ש ערימס ימינה יבוש >«שס לפשוס
ו אישי שלימא נעיקוון ועשה אשמר בה כלך יפה רעיח׳ ימים אץ בן ג״נ מ*8  נממשיסס טסת ישראל נ

 גס ייל וריש נל tp ושייט כצ סצוס משש המשיישס ס לידס ילק אמר ק פל נשים שקייי־ו בתדא tm כלן גמליאס נוס צ״ף לגרי לן< פילה מספד ושיח יששכר שם הי״ה שנוסו מש לעשוח רשימ טשהצשס 9"
 . («ז<



 תקונא חד ועשרץ (ננ1ב<
 ואיש־ בה וראו לל עשי הארץ כי שם י נקרא ןנמף דךאו טשך
 ומשנן ךלבד ועךסץ תליה. ומשנן דטחול וערבוביא ליעא דימה.
 טיתבפיין תחות לבא דתמן נשמתא. ואם נשמח!** איהי מתטנפא (ס׳יא
 פגימא<' בחובץ. אז גךע ימינה אפילו פקוךא חרא טאינץ פקודין במה
 דאומטוהו מאדי מתניתין עברה ?בבה מיוה. בהח״א אתר >נ״א אבר<
 דשי־יא עברה ואסתלק מצוה מיניה ההוא אבר איהו פנום. ואיהו מט
 דנשמתא בניניה לא שמא קב׳׳ה על נשמתא. הוד׳ד בל א#ר מ
 מום לא יסרב. נשמר.א דאית לה מום בחדימרמ׳זח פקורץ דילה לא
 אתסריבת בניניה מלי סב״ה. אבל נששתא מסטךא דשבינתא מת
 בה מום הה״ד״בלך:פה רע:תי ומום אץ לך. אם יצר הרע לעי לסרבא
 לההוא אתר כיון דשבינתא שתיא תמן' דאיהי נשמתא אתמר בה
 והזר הקרב יומת. בנץ רעלה אתשר 'אני;י הוא שמי ולבודי לאחר
 לאי אתן דהיינו אל אחר אל זר דנשמתא איהי יסריה ואיחי' תושבחתיה
 דבה משבח בר נש לסב״ה בצלותא בכל יומא'בבמה תושבחן והיךאן
 ובנ״ר אניייתא שמי וכבודי לאחר'לא אתן ורגהלתי לפסילים אלץשכעץ
 ממק ז־לא' יהיב לץ קב״ה לשלטאה עלה דאיינון ערקץ דכבד דאיהו
 אל'אחרי. טחול נחש יותרת הלבד אשת זנונים. לתר דעבידת זיופא
 ("נ״א״נאופא) עם אלקים אחרים ופמנת״דטא תלד. דאית תטצית תלה
 לבל ערקץ. שיוךאקריבתמביטתל דאית לעלהכפיל. דלא נטייל
 טחול״אלא תמצית >נ״א שמיים! דדמא. ולא יהיביליה טדטא'אחרא.
 ובנץ דא אתקריאת יור»־ת הבבד בנץ דלא יהיב ליה אלא שיורין
 ובבד אית סטרוג״א דריאיה. דסליק מלי ללא. נורא טניה. ואי לאו
 דנשיב ביה כנפייריאה ד1ד. אוסיד לללא. (ם״א .הוה אוק־ד בל גופא נורא
 דלבא< הדרא דכנתאילרתן, לקבל חלב שטא ועליה אתטר אפיח נחש
 ברוך עליעסבו לא יפסיק אילל עקרב פולס. שרף איהו טךה קטחנא
 דריאוז. בגין דטרה איהי שריפת בל גופא. בנץ רא. תקיעה שלדים
 ותרועה אינון תביח דלהון.' ועליית אתםר אשת'העם יודעי תרועה*
ה שלדים ותתעה. דאינון תקיעה  באור פניך יהי״בץ. טא* וןניך אי״ץתסי̂י
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 חוזח ךאנפין. שלדים סולמו דאנ$ץ. תרועה ידוקא ת#פץ ובה נפסק
 ישרא?, p גלור.א לזמ^א דמר״הפבץ אנפץ ךישראל לןדוסא"כאתרנא
 עולךא ולאלץ תלת ג$ץ?הךא שתא ךאיהי נר י:*נשטת אדם שאי אדם
 ירד ק״א' וא׳׳ו ס״א. תלת גוונץ דשדגא ותלת נוונין אלץ אינון' לבושין
 לתלת אלהן ךאינון חוור סוםס ייתק.* גוון אובטא אית קךדותאדלהון
לא  ועלה אתם־ אלביש שמים קדחת. ובהון טתלבשין הדה תכלת לב̂ו
 ךאית י׳ דאית תבליתךבלא'.נראיהוי׳שלהובא דסליק שניה ו ונענועא
 תליה הלא והלא ךאיה׳ד.. ולסטרא אחראי אית נר חשולא דלהינם.
 ואית ליה תלת גוונין. גו_ץ סישק ךא לבד עשו הדי* אדום. מךה. גוון
 ;חס טחול גוון שחור. ועליה אתמד ותלתן, עיניו מראות״וסםניך
 לאלץ גוונץ שקעחרות ;ירקרקות או ארשדטות I ומראיהן #לל' מן
 הקיר שפל תא גוון אולם דאתמר ״ליה ושללה איננה p 'העור והיא
 להה. ואיהישפלות״א דנשמו1א בנופא. נ״ר >נ״א כד< נשמתא ותהא
 ו^פשא אתנמין בללד שיד׳ וטחול. לל אינון אילת ךנופא דאינון עלוא
 קדישא כלהו דחסן בשרית בנץ דנשמתא. אתךא תלה מחא י1נה
 קתקא נשמתא נשדא. דבהאי יונה אתפמסת בכמה צלותין ופולחנין,
 ספינה תונה״קרקפונא. וכימה ממנן אית בהאי ספינה דשנהיגין לה
 ואינון אודנץעמץיתטשא פומא.שכע ממנן אינון וסלקץ לשבעים
 לשון דתו בספינה תונה. ויונה איתי צלותא עזבינתא תתאר. נשךא
 דאתפרנסת לה* ךא *שכינ^א עלאה. אם ישראל לאי *משתזלין
 בצלותץ ובעיותץ" ופולחנץ' ךנשךא. ךאית תאה TO• ת "הטיל
, תניחהו בקךמירגא ; ח  חח גדולה אל ך\ם דאייהי חח'סערה'. ח
 רוח ךגשיב'לכנפי נשךא דאית עמודא ךאמצעית״א ךביה ^י־ח
 נשךא באינון תרץ שפוץ. חח דגשיב בללהו דאי חח דחוט^א האי
אד״ תמן א$תכחו, איהו  חס. לבל אךןד' דאית. עזבינתא עלאה ויז̂י
 ד ךנ^זיב בבנ§י ריאה ועלי ללא. ךתמן' 13־ יי. ךא נששתא במויןא. חח
 לכנפי תאר- נפש לללא. ולזשנין. הנלת בר1לת מותן ומחשבה דמע
 ;ןלייהו ךאיהו אךם והבי תלת ללב. נ״ד ׳נששיז ׳חח. חחא "ךנשיב.

 • נג ע«« בהי!



 תקע* חד ועשרין
י לתי ללא ואימן ן׳לש ור׳ווז שישן ניר. והאי ו׳ איהו ך#3יכ ע  להון נ׳זר ט
 לדרועין ב#ית פךקץ ךלהון ואיד* נ#יב לתרץ שוסיי לשית פומין
 דאתסר ׳להון שוקיו עמילי שש, ועמה אישו־ \נחה עמו ריחי * .
 לד אברץ ךגולא מר.3הגץ בהאי חחא באוךייתא קדישא בפקודץ
 ךא1ל*תא. ספינה מת3לגא ללל סטךא ךלעי לי־ 3ש. בד״א אל א#ר
 י$ה קןמה הרוח לללת ;לכו, דלפינה' איהי רי^וא ואיהי ללא,ואיהי
 נזלא.»6ם אלתן תופא ךאינון מאדי לפינה ךאינין ע$א.כך#א לא
 מתנהגץ ל»&דיי$א דא־הו נששי&. ולמצוה ךאיהי נפ^א,$לח רמחא
 מלינייהו.'בל,ה& ז^נא רי הטיל חח ןדולה אל ה;ם ךאיהי רוח סערה
 דאיהי גןרת דינא.ק^א דלהךה גופיה ךכר.נש ךאינון יש־אל. ף^ראל
 אינון בסעךה וו$נ;ה ךאיהי גופא השליה לה^בר. כיה דוןה ירד
 אלדכתייהמןינהךא שכץחא ח^אה. דאת״סר ליה ות3ל שוזנלותמ
 ותשלב קוכיבת לעפךא. ולא איהו וישלב דדלם. ואםאי 3ללת בנץ
 ךלךח טינה חחא ךאיהו עמוךא חןמצעירןא דלמיך לה ואיהי
jrtrh 3פלתולההוא זמןא אתמר לה אילה :^זלהלךהומאן נרים $חיתו 
 בנץ דלטילו יש$1*ל'א1ריי0א ומ$ה בההוא זמנא ךאיד\ נחתת'למ
 רנמן ישראל ל$הא אינון טהוךסיז לץרןלץ. ואינץ למרעין בטכתעק.
 בחהוא זמנא דגולא לבי שךעץ ךאינון יע$־אל. ישכיגתא עמתן' ךאיהי
 יונה. שה'כתיב ליה ויקרב אליו לב החובל ההוא דלוביל ל^ךא ללי
 לרעא. ועוד מאן לב החובל התא דאתמר ליה אם הטל תחבול
 שלמת לעף. 'חבול לבית ראשון תחבול לבית ?זני. ואיו* רב
 דלל מ^תגי לפי3ה ומה אמר ליה מם קרא אל אלסץז דהא דינץ
 קא אתלן ?לןד ועל לנץ־ הא שאלי דחובץ מו^לנ#ין ךאיינון לחדין
. ךאינון רוחץ לישין אסתכל בזלוון דילך לאליז אלליס ך  לספינה תל
 ךמקוהךלין לאותי^א ובפקודץ 9כץ. ןחךחן שבינתא עלאה ךאיהי
 שדא שש סיי״ש מלש הנמה וימית עפה ה0 גאושייס רה שנשס יליח גאיתייש •יש ומליש אין השש סלפ

00s ט •ו פל נש •ה נמצא המפרק הוא נאותיומ רה ששש פקיד! וששי ילק טין ו>שלמש נפקיד! ומשש 
! מריו שינה רומא ואישי  נאישייש ויה אי שדא שפ הריה מלהש«עשש נה שלישיש 06 הדיה ואמאי גפלת מי
* ו ן לה גיג שמיה טילה שש״ה וא0 ספיי p שיה שספר רוח ישאג־ מספר פקא ו ד מ  עמיוא ואמלמישא ו

 תחביא
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 תיובתא עלך. ואיהי אנינת פלך י רעלה אתמר כןשר מגיר סטי רא
 ירושלם. על גוזליו ירחף דאינון ישראל. "יפרוש בגליו' עליית ?שבתא
 ויוטיין מבין. ובליגה כערכין בדק 1בא״י הפורש״ סבת £לום. ובזמינא
 דפדשת גדפהא על ישראל אתמר יקחהו ישאהו על אבדתו.' כמה
 דאוקמוהו ואקא אתכם יעל בגפי גשרים ובו׳'. וכגץ ךא קום קרא אל
 אי־קיך דאיהי שביגתא עלאה דאיהי תיובתא דייך. ותוב בה לטארך
 דאיהו קב״ה אסתכל דשפחה בישא שלטא עלך. דאיהי מפה סרוחה
 ועלה אתמר ויאמר ץ׳ אל השטן *מאין תיא דכל חובין איגון מאברין
 ךטיפה סרוחה. דבגיגה אתטרילגבי חייביזא טאץ באתטטפה סרוחה.
 ניחתת האגשים להשיב אל ־!בשה בתיובתא ולא יבולו בי 'תם ראיה*
 גזרת תניא הולך וסוער עליהם.'ב'ד.תא זמנא וימן לדג גדול לבלוע את
 יונה דאי נלותא קדמאה. דאתטר ביה רונה דדי אל ירכתי הספיגה
 ודא הוא* אגבי ארד* עמך מצרימה בבה'דאוסמות בכל אתר דגלו
 ישראל שבינתא עמהון סלסלו ישראל עובךיהון. ביהזמגא אתמר
 בהון רקם מלך הךש על מצרים ודא פרעה עליה אחלר דמן י״י
 ךג לבלוע את יוגה דבעא לבטלא ישראל מעלמא הה׳׳ד בל הבן
 הילוד תאורה תשליכוהו. לקבליה רמז ץךג גדול לבלוע את יוגה
 לקטליה. לבלוע יוןה לא כתיב אלא לבלוע* את יוגה את אתא
 לרבות רעןא טתטנא דעתיד לאתיןהבא אותיתא על ;דד. דאית
תת גתל ךאאי  מאל״ף וע'רתי״ו.יל איליןגלגולין עלי ידה הווי. ו
 ךאתמר ביה התנין'הגדל. איהו ת טצךים ובת זוגיה דגה־ ויתפלל
 יונה אל ין אלהיו ממעי הדנה. מאןימעי התה אלין מ״צךאי ועוד דמן י:
 ךג נדוי ךא טחול לילי״תידאיהי ערב דבי מההיא רב החובל ע־א יא
 סמאל רנה דא נחש לילית בוז זוגיה סוד־.וא רב החובל טחול דאיוזו ערב רב)
 דאתמר ביה ונם ערב רב וכר. וטתל אדו שתס הכסיל עליה אתמר
ה ו לה את אתא ליבית יע א מהימנא יעת ד לאה הנא אירי תא על •ויה ואיה׳ מאלף ופי סי י נ ב  ננ 1
א מעילה הנר אה שה ם נ ילק התירה מתתלת באיה נ אנל מנה  תירה שנה/ה לצי עמה ע י מרע ה י
י ע מרע ה תירה ואנ ליה שה א מתחלה נאית א' יה א מיו אל־ן! ילז א לאהיהנא איר״תא  לעת ד ש ית! /
 על ו ה וא י מאלך יעו ת י יה יני תירה ואצ ליה שה א חתחלמ מאית אליי) ירמיה מרע ה לעירה יי ואצילית
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 תקונא חד ועשתן (נגע־מ
 כי הכעס ברדס כסילים:נוח. לבלוע את יונה דא נפ#א. טסטרא
 תליה ולא שמעו אל מ#ה מקצר חח ומעבודה ,קשה. מסטרא דכבד
 דאתמרביזהלבד לב פרעה תכבד העבוךה.מסטרא דמרה וימרח
 את חייהם ךנ נחל איהו ערב לב דאינון ע״א דאיהו)*רב ההולל. ימאן
 חובל "אלא רב י מכל מלאכי חבלה. איהו חובל ואיהי חבלה. ערב רב
 בנץ דיילית־ודנא דבהון"חא״יויישךאל חבילו ית בשךיית באת ברית.
 אימן ךב עלייהו עלותא.יואינון תה"ליבראל ובגין ךא אמה זכרנו
 את התה וכר. ובזמנא דנפקו ישראל ממצרים קטיל מניית סגיאין
 ולנלותא בתךאה עתיד הקב״ה לסטלא לץ ודא איהו והתה אשר
 ביאור* טתה ויבאש י היאור ךא אורייתא דאתטר בה ותורה אור סרחת
 לנבייהו. ואתמר בישראל לל הבן הילוד היאוךה תשליכוהו. אור איהו
 ר״ז. היאודה בת זוניהידההוא אור. דאתמר לה וללל בני ישךאל היה
 יאור במועזבותם בנוונא ךא בנייותא בתךאה >ד\א!ךה< הזוהר'ביה הוה
 ד״ז. ראית אור דפורסנא בתתיתיא. לסיים בימי צאתך מארץ מצרים
 אראנו נפלאות ודא איית לל הבן הילוד היאוךה תשליכות ולל הבת
 תחיון. אלץ דמשתדלין באורייתא דבע״פ. ר״א וימן ץ דננדול לבלוע
 את יונה דא עניותא דאית עצביונוסיא תליה עצבון. דכוךא דנ נוסבא
 דנה. דאי הוא ויתפלל יונה אל יי אלהיו ממעי הדנה מכפנאיךעניותא
 דמטי'למעד דיש״ראל.*בההוא״זמנא ויאמר;י לדנ ויקא את יונה וכוי
 בדוחסא דדאנה דלתן ךדואנץ מןיעניותא מדוחסא יפקון מז נלותא
 הה״ד ואת עם* עני תושיע. ךא נבואה דיונה דנתנלא תפקון ישראל
 p גלותא בראנה(ס״א בדוחקא) דעניותא ובימינאייפקוךבגץ דצדיס
 ח״י"עלמין אית עני דאתקשד בימינא דאית פסח בגוונא דישךאל
 דאתמר בהון ואת ערום ועתה. והאי יונה איהי יונה דתיבת נח.
 ד״א ויאמר ה׳ לדג לסא את יונה אל* תלשה. סם ללא מלתר טולא
 פתח ואמר והמן כזרע גד הוא. מאי כזרע נד*. אלא גד איהו ימינא
 ושמאלא"נומ״ל דלים. בזרע נד ךא יוגה. י׳ 1!־אי טפה חוורתא דביה
ו איהי מ נא ושמאלא ן אותם יושן) ה' עליכם כ ס אלף פעמס אלא נ ו נ נה ש ו נ  ש5א נסוו אליף נ
 נמול ול ס פירוש נמול ה!א מצו יעשיר שהוא נ מ! וול כ •וצו יפני שהזא בשמאל מדע גד וא יי״ה ידו

 ימשליש
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 אוהלים גר ואתעביד גיד ועל ךא האי זדעא דאיהי ירד דאית טלה
 קדישא אתטר רקא את יוגה אד ריבעה דאיהי נוסבא. וממד. רתת
 :ל£ה ה׳ אתסריאת ארץ*לאפקא" זרעץ ואיבין הה״ד ויסרא אלהים
 ליבשה ארץ ולמקור." המים קרא .ימים ירא מקוד, ישראל מושיעו
 בעת צךהימקוךא דנביעו מההוא זרע דאתמשך ממוחא' עלאה והאי
 >נ״א וההיא) טפה איהי י׳ זעיךא לד נפקת א מן מוחא דאיודיחכלה.
 כל בפיךה נטלת חלקהא עד דאתפליגת לט׳ נקודין.' וכד נטיל יכל הד
 חולסיה אשתארת עשיוךא מכלהו טפין דגטילת ההיא יבשה ראית
 עשירית האיפה סלת. ובנינה מעשרין וההיא טלהבעמוךאדיאטצעיוןא
ן י ל ט n * e 3 אתארבתיואתעבדת זרע וי. דלליל שית סטריין ולמה דלל 
 חולסיתן מההוא טפה. הבי נטלין מזרע ינ״א טהתא זרע! דאית ר.
 כד איהוזעיר אתעביד שית. כד נטיל״ביו״ד לליק לשתין. שיתזמגץ
 עשר. אלל לל פפירן לל הד איית תשע. ומלכות לה אשתלים כל
 חד לעשר. וכלא אתמעך לגבי דגיד דאיהו צריה ומניה לההוא:לשה
 ובההוא זמ,נא'דאריס בה בלא. אתקריאת תיבת נח. ורזא רמלה
 ור*נח התיבה בחרט השביעי מה דהות ה׳ .ילעזה אתעבידת ה״א
 השביעי. ודא איד! ותנה התייה בחדש השביעי.'ותנח ודאי לחדש
̂יה 5>£יק ייע יר׳אי  השביעי ודא איהו גיד צריה ח״י עלמין. בנץ דמ
 :לשה. ובל מאן דאפיק האי זרע דאית גביעו מלעילא דלא להאי:לשה.
 גרים פריוךא בההוא נבייעו. לביכול כאלו אתפמק נבייעו דשביגתא.
 ויתרבי נביעו דסטךא אחךא דאינון מי טופנא. הה״ד והמים גברו
 מאד מאד על האר״ן בהתא זמנא דלית נביעו בההיא .ילעוה דיהיא
 כבדה אתעבידתיקלה לאפתלהא מעל ישראל ואתמר לה'ותרם מעל
 הארץ ולא נחתת ?נד:חחא שביעאה דאתימליאת בזכוון תלה ואיהי
 כבךה נהתת הה״ד ותנח התיבה בחדש השביעי דאית תשת״ דרועא
 שימאלא. דאי הוו נפקין ליה יפקון במיתה ולא ישתארון אלא חד מעיד
 ושנים ממשפחה. הד מעיר בנץ נח. 'וב׳'ממשפחה כגון עם דלת.
 ומאהךנץ. קןנים שנים שבעה שבעת מאינון עמי האךץ דךמיין לבעיךן
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 ועופין וחיוק. ואליו אנון ךאוסרין ימים טולים וחנק דאימן שנים שנים
 תרץ יומין. חד דראש הש^ה. וחד דשבועותתתן יוםק הפורים. שבעה
 שבעה. אלין שבעה יומין דפסחא. ןשבעה יומין דהוכות או דמתפללץ
 ח״י'ברלאן דצלותא בבל יומא *דסלקין לחושבן שנים ש_נים שבעה
 שבעה ח״י. או אלין דתו נטריןיי׳ דאית אות ברית מילה דאיהו לשמונה
 דבליא ח׳יי או אלץ ךמנחן תללי בבל יומא דאינון אות י׳ בד׳׳א ותה
 לאות ובר. ותו.סשרין ליה' בה׳ בתי דתפלי ךאינון ד׳ בתי דתפלין דרישא
 וד׳ פךע^ץ דתפלין דיר. או איבון דנטרין אות י׳ שבת בתחומא תליה
 דאית ח׳ תרי אלפייאמץ׳לבל ספרא. ובלא ה״י'לאלץ אינק מהבלין
 בתשובה דאית תיבת נח יום הבפותם. אבל לאהרנין לא יסבל לון
 בתיובתא ואם יפקון ביומא דדינא אלין ךלא הוו" ניטרץיאתמר בהון
 וילוע כל בשר הרמש על האיץ. ואלין'אתסי־יאו רשעים נטויים
 ךנדונק לאלתר למיתה רבתן בשית •ומין תת שכינתא מתתרבא.
 ההי׳ד ולא מצאה תונה מנוח לכף רגלה ואלץ אינק יומין דחוד. צריפים
 גטותם אלין 'אינק דנטרין ח״י ושביתות תמיין טבק. עליית אתמר
 ותשב אליו היונה לעת ערב. ודא ערבי שבתות דומין טבין. דשבינתא
 הא אתיא לשתא עליית. בנין דאי^קסךש כד״א קדשישךאל ליי.
 ואתם הדבקים בייאלקיכם חיים כלבם תום. ואינון *צדיקים גמורים
 ךנבר^בץ וגחתמין לאלתר לחיים. ובתיבץ בםפו־א דתי. בד״א ובספר
 חיים בלכה יזכו׳. ביגוגים דכליל; מתל והדש. ת'ליזץ עד יום הבפורים.
 דאית כגווגא דתיבת נח. אם תייביןבתיובתא יסבל לון ויכתבון לחיי.

ו וא וגה שת א המלכות שמודעת מן גד  ודאי עפה מוורתא דב ה אשמל ס גו ואתעביו גיו י ב נזיע נ
 שהוא מלות גמול וליס ודמן קאי על מ ן שעולי מתמא לע לא אלל המלכות שה א ו,ה ולכ, ע הפרועד שהיא
 בסוד ׳ו״ו שהיא נ ן העשיר ונ ן הפג׳ הושמה ו״ו נ ן ג״ו שדומז 0 לעש ר ועג׳ כואמרן ו.עשה נ ו שהוא
) ואחרון יפיס עובימ ומנ ן דא ני! שג ס שגי0 ונו הגה t ן א  היסוו מקרא נ ו שנו יה ה מווונ ואלי
ו המפר שעשה הקב ה לעולם נשאי ש יפל עה ממ ן האום נווד המניל ש«יו ע  נורשות׳ נם״ו סירשש נ
 שמונה נפש1ת אנמט טישין ז ימי פונות ושמינ עצרת וננגי שארית נעל ח׳ הנוהוייס שהו שנעה שנעם
 אנחנו עושין י״ט שנעה נו פסמ ימנו נע מ העטאס שהיו שנס ש,יס אנחיי עישן ו ט אמו ושניעיש
 זיו ט א׳ של ראש השנה ונל אלו נקרא ס מ ס טוניס מן המורה עלייהו אתמר וחשנ אל ו ה ונה לעת ערנ
 ווא עיש ויו ט נ״נ ווע 1׳ ן דנתי היא סוד הנ נש נמ ש נע ן דנתי של שמע שראל ובני פת שנת ויו ט
 נמשך הארה של ניעס מן הנ/ה ולכן נשנתות וימ ס טוניס מתפללין ואומר ס ומ וית 1שנמ .שמש י יל־ יקוושס
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 ואם לאו יכתבון למיתה עם אחךגין דאתמר ןהץ ריבוע כל בשר וכו׳.
 ובינוניים לגץ דא־חיבהון פקוךין וחובץ אתמר בהון ומכל החי מלל
 בשר וכו׳.' טכל החי מפטךא תכוון. מכל בשר טסטךא ךחובין. יועוד
 דבזטנא תיתיטשיחא בליאיגון ועטרו אות ברית ישזיב:תתןטטותגא
 דבהתא זטנא יתבטל מותגא לתו־טתגבאץ אינון גביא\יא!דאספקלתא
 דלא גדדא* דלא ישתארון אלא חד מעיר ושגים ממשפחה בגון
 ההוא דבתיב שגים שגים באו אל גח ואית מאן דאמר שבעה שבעה
 טסטרא רבת שבע ואלין איבון חד מעיר. גח ךא שבת דביה ג;יחא רירית
 לה צדיק שגים שגים תרין יומין חד דר״ה וחד תום הדין דתגץגא איהו
 מספס. ויומא חרא דיום הבפורים. ויומא חרא השבועות ושבעה שבעה
 איגון שבעה יומי דסוכות ושבעה יוסי דפסחא דטאן דגטיר איגון יוטץ
 עתיד לאשתזלא בגלותא׳ ובגין תלי כל ךאיקב״ה למשה. שאיל רחמי
 עליית ומסר'גרמיה. הה״ד ואם אץ מחגי גא מספרף. ובפיושא דיליה
 אךבס במלכא ואתר בודועא דימיגא ואמר זכור לאברהם וליתר
 אחיד בשט&יא ואמר זכור ליצחס ולבתר אחיד בגופא ואמר ולישרי
 ואמר קב״ה לאלץ* בגוגים לגביית תמה זכות אבות*. כיון דלא תאבו
 ביתיובתא הא איגץ ברשעים גמורים.* ואם תאבין בתיובתא אתמר
 לגביית חלה זבות אבות*. ובגין דרא יתאבידויאלין בגוגיים אמר משר
 וכי ימרוןיבגי עלמאיךאנא בגרו דלא בעאךחמי עלךריה. בההוא זמגא
 מסר גרמיה עלייהו הה״ד ואם אין מחגי גא. ובגץ ךא עתיד ךע;א
 מהימגא למתי בגלותא בתךאה וביה יתסי_ים ותא מחולל מפשעעו
 ^תאביד חול יגייגיידיו מדוכא* מעוגותיגו במבתשיז דיסורץ דעגיותא
̂־עה וגו׳. והה״ד  בבמה דוחקין דסביל עליית. וסייגיה ףגחם י; על ד
 ובחבוךתו גרפאילגו. ובגיגיה שמאל דוחה'לביגוגיים דאית ראש
 השגה וימין מקרב לון בתילבתא דאיהו פסח דרועא ימיגא לקבל שבים
 דוסים לון מגפילו דלתן ואחיד ביךיתן. רימא לון קומי שבי ירושלם.
 ובשבועות יפסון בזכותא דמשה דאית מתן תוךה רחמי. וגלי לון ספר
 תוךהויתכגשון ליתשלם ותראה תבעזה מלכות הרשעה ורחמי על
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 בנוי וביה בנשר מניד סטי. מאן קנו ידושלס קט־ >לשבינתא< בההוא
 זמנא שופ״ר מהופףך קדמ׳׳א זס׳יף ס^׳ץ*. אתהפך מוששלה דאומין
 דעלמא.* וישךאל דאינון מןרעא דההוא דאתמר ביה קטנתי מכל
 החיודיםאסתלס ואזדקף ואתמר ייה זק״ף נמל. בימינאיאסתלסו מן
 גלותא בנין דמוליך לימין משה דךרניה עמודא דאמצעיתא
 דאיהו שבועות וביה מארי״ף טרח״א ביה מאריך קב״ה דאיהו ארך
TO» אןים על טמיט זטרח במיית להייטא עויומ0 גחלים 
 וביה יפסוןעל ירא דההוא דאת;יהיבז אורייתא על ןדיה בשבועות
 דאזיללימינא דודינו פסה בההואזמנא אזןשירמשהיובסובות רבא
 יעקב שלסישלם בוופיה שלם בממיוניה ואסתחר בשבעה ענני יקר
 כנוונא *דקדמי^א בד נפסו ישראל ממצרים לקיים כימי *צאתך
 מארץ מצרים יונו׳ ורשיע:א דאינון ערב רב אתמר בהון סו״ף פסוק
 דאינון מזרעא דעמלק דאתמר ביה. ויאמר בי ך על כס:״ה ואינון
 חמש מינים עםלקים נבורים נפילים ענקים רלאים דטלהו מסתבלין
 ומתנברין על ישראל בנלותא הה״ד וינברו המים וירבו מאד על
 הארץ. אריע זמנץכתיבוינבתונברו לסבל ארבע גאון. !עלייהו
 אתמר סוף פסו׳׳ס דפסיס לון סב׳יהילסוף יומ:א מעלמא. ובההוא זמנא
 הקטן יתד, לאלף מסטךא דשמאלא. והצעיר לנוי עצוםמסטךא דימיניא.
 אני יי בעתה אחישנה מסטרא* דעמוךא דאמצעיתא וטיר יתפססון
 עמלקים מן עלמא. וסב׳׳ה יתיב על כךסייה ודא איהושופ״ר הול״ד
 אתנ״ח יתי״ב*. בההוא זמנא דיתמחון עמלקים* מעלמא יהא קב״ה נח
 נייחא לישראל ריתיב עד כרסייה במה דאתמר* ביה ועתיס יומין
 יתיב לבושיה כתלנ חור לקיימא אם יחיו חטאיכם בשנים כשלג

נ קי בה ע ן רב כלומר עתה שנמשך האית טעם תן הנ נה שה א ע ן רב  וקי ש ס בטנק וזרו לעת עי
 בהוזואיזמנא שיפי מהופך קימא זקף קטון אתהפך ממשלה יאומן ועלמא פרוש קדמא על רעכוס שהס
 מצד רק1 פיס שקדתי לפר, כ נקדמ מא חשיכא יהדר נתרא ילי א אמרפך ממשל־ דאימ ן רעלמא כ־ ממשלה
 שלהס נאיתיית מלך יתתהכך איתיית מלך שסה ר נקראת למפרע יאי אימי ימן זקף קק ישראל שהס מירעא
׳ יד ד נה ר נ  ויעקב רכס נ נ ה קפינס מכל רמסדיס• ימ ש אפסלק ומזדקף יאתיזר ביה זקף גריל פ רש נ
 יעקב נר י וקא על יעקנ אע ה ונתמלה ה ה כינד •עקנ העל ין שהיא מ! המזה וי א ילמטה יאמ״נ נמנדל
ו כל קומס ז א שנקיא שראל ולז א אסתלק ואידקף ננני מעליי! נ״נ ואז נאמר נו יר,ף גדיל עכ״ד  מ ה כ נ
י ה נפתה אמישני מסטרא רעמיוא ואמצע־תא ימתתא לעילא היא ספי־ה תירש ת ולו א נעת ה א  נר״ו אנ

 ילניני
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 !לבינו. ולגבי עשו רשמעאל כתיב כךסלה קזביבץ די נו״ר, >ס״א
 רומ״י)ומאינון שביבין ךברסי״יה אוקדוןכל מעוון דלוק נלגלוהי מד
 ךליש ך3חתין מניה עע)ר גלגולין מסטךא דאת י׳ זשביבין טסטרא
 דאת יה׳ תרץ אתוון יתערון בנוךא לאוקךא מעוון דלתן. בדותא
 זמנא ותה החסן לנעוךת וכו׳ בהתא זמנא סליק ו׳ על דרגא תליה
 דאיתי עש מעלות לכסא ודא איהו ךרג״א תרי טעמי מאי חדי
 טעמ״י אלא בתר דסליס לךתיה יימר לישראל ועשי׳ לי'מטעמים
 כאשר אהבתי מפקודץ ךעשה דכלילן בה׳' דאבךהם דכליל רמ״ח
 פקודין דבהון אתקריב ה׳ לנבי ו וקרבנא ךא איהו סריבו דסב״ה עם
 שכינתיה. בבל אתר ואתר >נ״אי אבר ואבו־) סתבו י״ה ה׳ חמשת
 אלפים לבתאת ׳עולם ו׳ אלף הששי ברמ״ה ובשמאלא דתמן לבא
 יטול נוסמין מאומין״דעלמא. וךזא דמלה בי יום י נקם בלבי ודאי
 אתכלילן בעמוךא דאמצעיתא *דפקודין* דעשה אודיהיבו מימינא
 ופקודין דלא תעשה' משמיאלא ואלין אינון תר״י טעמ׳׳י ופקודץ
ו מאללין דסב״ה ופסודין דלא תעשה פרנסה י נ י ה א ^ 9  ד
 לסמא׳׳ל למאן ךעיר עליית (ואלין הוו סריב) נ״א אסדים
 נ״א ובאלין'מתסךב' עשו ליצחק וא׳׳י־ ;סום אבי ויאבל מציד בנו
 וסטא״ל בניניית תה אסתם ע״א קריב) לשטאלא לאטעמא לסב׳׳ה
 טחובין. דבנוי דאינון מ״אללין מתק דבניניית אתטד ואת עשו שנאתי.
 עמודא דאמצעיתא מתמן את!יהיבת אורייתא דאית כלילא *דיטינא
 ושמאלא בההוא זמנא".*עשן יתעו־ לנביישמאלא לאעבךא מתמן
 סמא״ל ומיד סליק עשן *אחרא דאית עשן הקטרת. ""(איהו כללא
 דאותיתא 'סשורא תליה פקותן דעשת לקשךא ולקרבא ימינא
 בשמאלא. דעמוךא רעשן אית עמוךא דאמצעיתא יברחימו ופקודין
 ךלא תיעשה בי־חילו עטות הקטרת מאי קטרת תליה שבינתא תתאה
 דאית סלקא בבמה תחין ומסמין מבין וכד סלקא לנביה אתמר בה
 מי זאת עולה מן *המדבר וכו׳ דסלקא בהון ךא ה׳ תתאר. זאת סלקא

 רתפארמ שתא שפירש חפ ש ס אששנ? לנאזלי דא ת״א שסאש 1אש סלקא נמ׳ פרוש ואש שמלניש ששיא
 בם י
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 לט׳׳י. טס$ךת מר ולבנה רןרי דכי קשוט מכל אלסת דולל דא צדיס
 ךאיהו לליל כלא איהו רולל ואיהו אבלת דימה. הה׳יד ודלק באשתו
א תתאר. איהי המרת דקב׳ד. ואיהי  וכיה םליסת לגלי לעלה שבינ̂ו
 לרבן דימה מזבח דיליה דלה לחקנין ישראל *טאלמם דסרבנץ
 ד^לותיןלסב״ה. דאינוןלקבל קרבן השחר וכןרבן רבץ הערב־ם וקרב'?א
 דאמורים ופךדם דמתאכלין כללילץא. ואיהו קךכן מוסף ךאיהו צדיס
 ואיהו קרבנא דשבתות דמים טובים דלית קדמא(םרייולעמא קדישא
 לקב״ה בשלת ויום טוב< אלא בה ההד בזאת:בא אהק אל הקךש.
 ןאל יתהלל הטתהלל בי אם בזאת איהי טשבונא דיליה ז־בנינהיאיהו
 שארי בנווייהו. ההד ועשו לי מקךש ושכנתי לתולס ונו׳. איהי ארץ
 דייליה ואיהו ספר חודה נניז בנווה' איהי* מנרתא דימה מנורת המאור
 מההוא דאתמר ביה ותיוךה אור. *ואדי נר דךליק קךמיד. כד״א
 לרעלות נר ר1מיד\ואיהו'בת ^זבע מנךתא כליליא משביעה בוצינין.
 איהי;ר לנליה טסטרא דשטאלא. ואיהו אור לנלה מסטךא דימינא.
 ועל תרוייהו אתמר' בי נרי מצור. ותורה אור איהי סדושין דיליה
 טסטך־א דשמאלא לנין דקחשה טסטךא דלוים כד׳׳א וקדשת את
 הלוים!עלה אתימר תהא לי טקוךשת בטבעת זאת ואיהו בךבה דיליה
 מסטךא .ךמינא דאיהי כהונה" ההד בה תלרכו את בני ישראל.
 ואתרךאתבלה דילד. טסטךא דצדיס דאיהויכ״ל. ודא איחוי בל׳ד.
 כיל ה בנין דאיהו ברית דאחיד בתרוייהו ומסטךא דצדיק איהו יהוד
 דילד. דאד.ו קוצא דאת ד טן אחו־ דקשיר לין א״ה ובין ד׳. ואיהי
א דימה טסטךא'דחי עלטין דאיהויח״י ברלאן דצלותא איהי אות  צלו̂ר
 דשלתות ויוטין טבץ שלת'אד.י כלל דתלת אליך-ן. בגין דאיהי בת
 כלילא בנ׳ ענפי אבדון דאינזן ש איהי תהום דיליה' ואיחי רשות דיליה.
 רשות תחיד. ו־נלהו עשרה ודא יוד מ״א״וא״ו ס״א ורחבו ארבעה

 דאינק יסו״ק איהו.'עיתב'דילה'טסטרא דיטינא ושמאלא דאינון יעיב
 רי״וודהרנו חלו־ ונבוךה ואיהייעךליתידיליה. עיבור דילד.. איה* טלית
 ה״ה שמאה שלקא במי ב נה היא שלאה זאז הקייס אופי זמן גמה כ ואפ מספי פ י! זמ י עולה נf 1 דרי
 נממנרו אושיוש נמש. ולדא נשונמ ונממ מושעון כלומר נשונ ה א ונמש לשלקא !אמ נמ שאו ימיה נממ נעולס

 דקכיד
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 ךקב״ה ובה אר1עטף קב״ה בד׳׳א עוטה אור כעלמה. ואיזהו ציצית
 ךצדיק דאיהו זנני בגמתא חה׳יד ותפלה לעני כי :עטף עני ודא*
 ךביה אתעעף'בנין'דאיהי כסותה'לבךה היא שמלתו לעוזרו. דא
 משלא דתפלי דא^מר בוק ולעש י״י'א6קים לאדם ^א^תו כתנות
 עוד וללבישם. ארלע״בוץ ררישא אינון אקי׳׳ס דיפךשיין ךאינון קדש
. והיה בי יביאך. שמע ישראל. והד. אם שמע ךא י־קו׳׳ס. ד לוץ  לי
 ךך ךא אדני. ד פרש^ן ךא יכךק. ובזק מ׳׳ב זמירות בתמנמ קרשץן
 ךאתטר בוק. ץ'בם ךא איהו כי היא שםלתו' לעורו • ואיחל תללת
 ^בציצית'. איהי' סוד־ ל׳יבום:במה דילד. לגלוהא. י״ב מ׳׳ה ב״י ט״ה
 ^לת־גלגזלק דילה אינון תלת אבדון. דעלייהו' אתמר הן לל אלה יפעל
 אל פעמים שלש עם גבר איהי ישועה דיליה גאולה דיליה בגין דסב׳׳ה
 לית ליה ךשותא לאפסא p גלוח[א עד דאיהי נפקח עמד.. היא
 נבואה דיליה. נבואה בילילא שית ךךגק מסטךא ךאת' ד׳׳ו ךאיהי עמוךא
 ךאםצעיתא ואיהי' חלום יאחד משתין בנבואה'ומאי שתק אלא לית
 ¥ל׳ד< ע׳׳א שינה< פחותה משתק. ודא ישראל ללא ךלליק באת ר שית
 זמנק עשר ךאי'הושתק.'ואיהי יראה טלטךא דשטאלא אהלה טסטךא
 דימי^א! ואיה* תורה טסטךא י דעמוךא ךאל^עיתא. ואיהי אנכי
 טלטרא דאימא עלאה ךאחיךא ב״מינא. לגק' ךאנכ״י איהו בל״א
 לחושלן ואתלר ביה' והוכן לחסד כלא. ועלה אתמר לא יהד, לך
 אלפים אחרים על $ני.' טסטךא דסמא׳׳לונחש דאינון אלסים אחי־ים.
 ואיהי £םח מסטרא דימינא ואיהי ר ה מסטךא דקזטאלא ואיהי שיה
 פרולח מ^וטךא דשמאלא. ואיהי מ^ה עזליטה טסטךא' דימי;א בגק
 דסטךא ךצפון לאיו' »־הו שלים ובגיד מןןפון ת$וןח החןיה והיא
 (מצהז מ$ה באת ו טסטךא ךעמודא ךאמןעיתא. ואיה״ *לבועות
ק #כע  מלטךא דעמוךא ךאמ^עיתא שלעד. שבועות ודאי אית מ
 חושעון - בנץ וקניה ליה ליה רשוחא לאפקא מן גלוסא עו ואיה־ נפקח עמיה הג9 נודע בכמה מקומית
ו שאומרים קווס י נ מ וקורא אוסו נשש קנים וק נטנס ל ק מ ס מ "  נשיקוגיס ובזוהר ולאור כספארס אשר נ
ס וא י ושם סו״ה שהוא התשארס ישמש ס מל השלנוס אמו היא אמרמש ושש  נל מצוש מטוניס קנ ה על *
ל לאפקא p גלושא עו ואישי  הויה והנמה נאן לומר ליס ליס רשוסא מן המאליל סמליו! אשר האליל וברא «
 המלנוש נפקח מנדה בנץ וסערא ולשון לאו אימ שליש טומ שנש חנמי השבע מודם שיש בלו לשק מקום
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 שבתות ולהון מ״ט יומץ בחושבן מ״ט אתוןן דק׳׳ש ךאינון שמע
 ישראל וכו׳ לרוך עם וגו׳. ביומא דחמשץ שיץא שכינתא פלאה בה
 ואתקריאת מסן תורה ועמודאידאמצעיתא אייהותורה' דאתייהיבת
 בהמשין יופץ דשבועות ועליה אתמר בן חמשים לזסנך. >נ״א לבינהי
 נהודא דאתמר בה כי זקנה אמןז. ועלה אתמר כי אם לכינה
 תסךא. בנץדאיהי ה׳ וםלקאיבאתילחמשץ.חמש זטני, עשר ועלה
 אי«מר כן המשים לזקנה.'בההיא דאתטר אל ועוז בי זקנה'אמך,'>ו
 בןיי״קו וזםנץ אתסריאית ם׳ סתימא ואתמר לה לן ארלעים לבינה.
 עד לא איהי) בשותפא דאת י׳ אתקריאת ארליעים. ואיהייעלמא דאתי
 דלית ביה אכילה ושתיד,.'וכד לליק משה לנלה אתמר ביה ויהי משה
 להר ארלעים יזם וארבעים לילה ונו׳. מתן תורה ךא שכינתא תתאר,
 ועלה אתימר ישמח משה במתנת חיקו בנין 'דאייהי דוגמא דעמוךא
 דאימץעיתא ועוד שבועות על שם' מלא שבוע זאת ונתנה לך 'נם
 את זאת*. מלא שבוע זאת ךא שבינתא עלאה. >מדא שבוע ה׳ מלא
 י״ד.) ךאתמר ביה כי יי־ על כ״ס יז״ה. ונת(ה לך נם את זאת ךא
 •טכינתא תתאר, ה׳ זעיךא מלא דבליא עלאה ותתאר, ךא ו׳ איהי מלא
 י״ה לעילא.'דאיהי מליאה א״לקים! ועלה'אתמד' 'אני'מלאה הלכתי.
 מליאה הלכתי לטוךא דסיני״ובנלותא ריקם ד׳שעני ץ׳. ואייהו בןלא ה .
 ולה «״א וביר•) מלאה האךץ קנינך'. ושבינתא תתאר. איהי סולהכ״ו
 ה׳׳ס דאיהי יקו׳׳ק אדני' כלילאימתרווייהו שימהן סובהחבוךא דתרווייהו
 כנוונא ךא יאסדונק׳׳י בניין דאיהי כלה דייליה. ואיהי בת" שבע
 כללא דשכע ימי סולה. וכד נטלא מאימא עלאה דאיהי שמחת תורה
 שמתת לית השואלה. ואיהי חולה דיליה אתקריאת שטיני חנ עצרת.
 בההזא זמנא דשמהת תורה שדין(נ׳׳א שרייא) עטרה בדיש כל צדיק
יצ ע״ש ועמורא ואמצע תא א הי תו־ש ואת הנס בחמש! יסז  פתית שא! ני מחצסיכמש נספו הנ
 ימ! ושניעיחיעלה אחמר נ, חמשיש לזקנה פייש נ אימי היס של חמש ס נושה לדס נזק! יפוש סודי
ו וה בלשו! מצצה עצ יס חמש ס שנומה להס כיק! נ  רנ גי ראוי י צ נשער הכיטס ייק אמר החקינס ו
ו זה מוצק עצ מיש נאניח בן שש ס צוקגה נ שס מונר נמירגימ ועצ וח ש ש צי א יע ! נשער המצית נ  ואק ו
 פרשח קוישיס נפסיק מפ שינה חקוס נ מ שהיא זקן משש ס שגה יצמעצה צר ן לקיש מפגו ו1כ! ויס מפג•
 יש נה תחוס הוא מש ס כ משח! ש.! יא לן גקיא ש נס ע ש ונא! נא צוני נענין זי ינסיו סורגיח השגיש

 לעיליו
 • ממדיו
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 לעילא ם־״א בעטרה #ע$־ה לו אפו ביום חתונתו וביום שמוןת לבו.
 ליום חתונתו ךא שכינסא תוןאד- וביום שמחת לבו ךא שביגתא עלאוד
 והכי צתכץ ישראל לאתעטרא בכלא >ג׳׳א.כלת< בעטךא על ךישייהו
 ביוםא*דשמחת' תורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי יעץ הוד כפות
 ר*מרים וכוי. אתו־וגיאיהי"שבינתא תתאה. ורנדא ללבא דאיתילע^א
 דאית גבורה ובגץ כך צריך ברגש 'לגמלא'אתרוג ביךא שמאלא.
 וצריכא למתי אתרוג דדמןא ללבא. שלימא בתיומת דייה בגין ההוא
 דאתמר ביה דעסב איש תם למהוי שלימיא עמיה'. ובמה דלית פסול
 ביעסב דלעילא. כן צתךידלא יהא פסול באתרוג. לרףמא קרא כלך
 יפה רע^תי ומום אץ בך. ואם היא ירוקא היא משובחת יתיר. בתוקגא
 ךיתתאסתר יךסרקתדאתמר בה ותלבש אסתר טובות. ואתקריאת
 ההסה על שם הדס. והרס אית ליה תלת הדסץ ל־אשתבללא בתלת
 אבהן. ואתסריאת עךבה מסטרא דתךץ שפוון דאיגון״למוךי ץ.
 ואיתיקריאת לולב טסטךא דה• עלמץ דאיהו כלילי ח״י ברבאן דצלותא
 ולקבלייהו עבדץ ח״יגעגועין בשית סטרץ. תלת לבל סטךא וסטךא.
 שית פטרין דכלילן בגופא דאית עטוךא דאטצעיוגא דלולב על שמיה
 אתקרי ל׳׳ו ל׳׳ב ואיגון געגועץ ח׳׳י דיזטגין דסלקץ ע״ב'. ואיגץ ח״י
 נעגועין^בהודו ליי תחלה וסוף. ח׳׳יבאנא ץ תשיעה גא האע״ב.
 זאיגון תל;ין טן דלת דאיהיישכיגתא וצדימ בה אתקרי ד זטגין ה׳׳י ח״י
 ח׳יי ח״י דסליק ע״ב מסטךא דתלת אכהן. ושכיגתא דאשתתפת
 עמהון. ךאינון ח׳׳י (פרפיף בדתעא ימינאיוח״י בשמאלא. וח׳׳י בגופא
 לגבי שךךה. וח׳׳י בברית טילה״יואיגוןיו׳ פטרין תרץ דרועין דמלבא.
 ותרץ שופץ דמלכא ךאיגון תת גביאי משוט. וגופא ובתת הא שית.
 ח׳׳• נענועין לקביל ח׳׳י חול;ין דשדךה טסטךא' דגופא. ובל ךא
 מסטךא דאילינא" דתי. וםסטךא דאילנא דטוב ורעי אתרוג דמי
 לצדיקלא. ודרס ליינוגים וערבה לרשעים. ושבינר1א"אתמר גך.
 אלא אמר לשו! מל לה על סנ השניעימ שהיא 01 חמש־ס שזנה אוהו ע 1ס ליארמ התיושיס ילנ, אימר על יש
 הנ השניעיש נן שמשיש נלימר שהיא יס השמש 0 זיני לזקנה שאישי סייס גומה להס נזקן יעל סנס פקפק ה.איו
א יריקה ה א משינמש ש ר יש אימי ס ריק נמי ניק י ס ת א  ישנץ ז ל נמאמר זה ינסנ שהיא ו־ יסיויה ו

, " י נ מי  • ני ע״ב •• בנהייית לילג, מי הי וזריז זטניז . . • י



 תקונא חד ועשרין (נוע״נ)
 ימימתו כבל משלה אף.על גב ךאתמר בה_עץ חיים היא למחזיקים
 לה' איהי שלמאי _על העץ הדעת ישוב וךע מסטךא תליה היא קריבא
 למלכא נ״איומסטדץ אליין חמנץ איהי נוקבא כדיבא למלכא הה׳׳ד בזאת ייבא
 ארק* אל הקודש מסטךא דימעא ולזמנין איהי ךהיקא מינה
 מסטךא דשמאלא ואל עא בלל' .עת'אל הסךש מסטךא דימינא
 איהי״לא טכזבלא טומאה טוב הוא ימינא אבל אתךהא מוב
 טםללא טומאה* מרע י ומות תא אוןר לית ליה קריבו.(נ־א אל
 הקדשיאיזזי לאימקבלא טומאת אבל אתרהא טוב פקבלא מומאת מרע וטהועא
 אתר דלית ליה קריב° ותטן צריך סורבנא לקרבא וסטרת לרחקא ריח
 הטומאה מ?תא אתר ולקרבא זבווזא לשמאלא נבירתא״יולרחקא
 שפחה טתטן ובגין ךא־ כל שטהן אית בה• ואו;קרי שררה אחור מסטךא
 ךסיהךא וטסטךא דעטוךא"דאמצעיתא אתקךי קדם.*ותא דטלה
 אחור וקדם צדתני. ובנלקא השיב "אחוד ימינו י מפני או:ב. טאי
 אויב דאיסמא״לידכל אלסים אחרים איבון לאתר. ובגין דלא יסתבלון
 כשכינתא ךאיהי יםערב ד&ית אחור. שוי לה ביטץא. ובנין ךא אסור
 לצלאה למערב דאית אחור. בנץ דתמן אלקים אחרים. ותמן* סם
 המת שבתאי. ובנין רתת בקדמי^א למערב וחזרת לימינא "שאלץ
 עלה אלסים אחרים שבתא׳׳י. א׳׳י שב״ת. שבתא״יי. אתזון' דיליה אי
 שבתי. וצתבין ישראל לשני לה אתר ושמא ועויךא ודא איהו שנוי
 מקום. ושנד השם. ושני מעשה. בגין דלא אישתמוךע. ביה אויב
 שברש ו ש אופר 0 יריק נמו גוז, מצמץ ב לה ינרא, דנריהש אבל אמרהא שוב מקנצא שימאה פ ריש
 אסררא היא העשיה ומ ש וסת! לר ך קורנגא לקרבא פ רוש שהקרבגוש •סס ש קק העש ה נר לקרב רעשיו!
 להעלושה אל הילירה ונגז׳ בטגוש השפלה ולמן קשורש לרמקא רומ רטומאה נ סגולש הקשורש לרמק רקליפוס
 שלא יעלו עס על ש העש ה ליגק ובגין רא אסור לללאר להערב ואיהי אמור פ רוש שרי מלוקוש אינא נצו
 מערב ני מצו שורש העולם פו טסל המערבי של בהס ק וה תוערנ גקרא פג ס וסייגו פגי המערב אנל מצו
 אשור נושל הממוני של בהמיק עו סוף מערב העולם נל!ה המערב גקרא אמור בי מא אמ1ר של טמל המערבי
ו מפרג שמולם אלא יספון שטי ע  ונשמ״ק. ונשי הדן הממפלל אמד נישל שמערב• של נהמיק לא •שים פניי נ
 שננו טתל המערב• יק ט איתי המערב של העולם שהוא אשר שנישל נקרא משרב של אמיר ימל יש קאמר
 נאן גסיקילם ימיי וא אסיר לצלאש למערב ואישי איזו- שלא אמר למערב גסשס אלא שירש לשדא פל ממרב
 ואיסו אמור אנל למערב ואיהי שטס שהיא מצו מזיח העילס עו צו הפטם של טסל המפרט שזה נקיא מערב
 ששוא פנים משפלליס ננגח יעל שגס הימה שימשה של סנאי! יפגין רל גובר יה יהיא ששיט ובריר ונמצא
 לש״ו מסל המערב• של גהמיק נקרא אשיר יקום ירוא ומלש אחור יקוס צרחני וצטוצם צא זוס שטנה מטסל

י ה י  מ



 תקונא חד ועשרין קג
 ךאיהו פטא׳׳ל. ודא איהו ותשיב אחור יפדנו וכד. אם זכאן -לנטדא
 שבת צרך לשנדי ליה מיומין דתילא בלבושין. ומיללץידיאינון ענג
 ישבת. ראם הוה תיל למיכל ב׳ סעודות ביומא ךחולא. לשלת אכיל
 נ׳.' דבתיב ויאמר משה אבלות היום כי שבת היום $ן תום לא
 תמצאהו כעדה'. ובכלא ןדיך ללעבד בשבת תוספת. ראם תהךניל
 למיכל בי£1א דהולא נהמא וחמךא. יוסיף בשלתיבשרא. ךא תוספת
 שית. שנוי מעשה ראם תה תיל למעבד עובךא בתל* לא יעביד
 בשבת הה״ד ששת:מים חעבוריוכו. שנוי השם לכל יולא סארי ליה
 מעשה כד״א ששתי ימי המעשה. וליום השביעי'סאךי^י ליה שבת
 דאית השבתת מעשה ביטולא דעובדא. שנוי מסים" אם תה תיל
 לאוקדאנוךא בתלאדישני ולא יוסד'ילד כשלת הה״ד לא תבערו
 אשי בכל מושבותיכם ביום השלת. ועוד א־ת שנד דצתך לשנוח
 מעבדא למטרוניתא. דלא ית; שרן. דטטרוניחא איהי מקומו דקב״ה
 צתך לשנות למלכא הה״ד .וישנה* ואת נערותיה ביום השלת דאשתני
 יומא דשבתא מיומא דחול דשלטא בד עבדא דמללא ועוד מושםתיכם
 מושב דבר נש אידו מסום תליה ועוד שנד מסום לתסנא ביתיה
 בשבתא תוללת מכחול. ועד שנוי מעשה. אם' תא עציב לחולא.
 תהא חת בשבתא. ואם אית ליה סטטה בחולא עם בר נש או עם
 אתתיה. דיהא ליה שלטא עמר. בשבתאי. ובךא'לית דשו לקרלא לסם
 המות חללה ולבעלה דאית אל אחר חלול שבת(לית לון רשו לסרבא)
 ובנין ךא אמת.סדטיאי אם ישרן* ד1ו מסיימין שלת אחת כדדלתה >נ׳׳א שתי
 שלחות בהלבתן<' מיד הוו *ננאלץ ולך צריך לענת בנר ךילוק ובמלה
 מוצעת ובפחותא כנוונא ךא אם הוד. תיל ביומי דחול לאדלסא שתא
 בפתילה הד. יוסיף בשבח תניעאיובפיחוךא אם תיל ללרלא המוציא
קו לקיו ב יו שהוא מנין קש רה שינוי מסוס אס סוא נ  יעיב וצרמ״י תלשו! מ ציר r ס בשמלה ונן צרור י
 רגל לאוקרא טרא נמול ושנ ולא וקו לה נשנה קשא הנמרס האש היא אסורה נמו שאר מלאטס ולמה
ו וארו״ל אן גה נס נוער נשנש וארו ל ממנמיר נשנש גורס להבעיר גהינם י  סלה וו ווקא נמקים ונ ל נ
 יסמקו ם סנערס האש מנע• נס נהינם גנער יל ט ן ל ה רשעים יכנו' נווה״ק נמצא שמירה מלוי 1ו של ניטול
 הולקה עושה שטי מקום ממש בנהינם ילנ; גס הכתוב עצמי שלה אישור מהנערה נמקים ונש נ בכל מושנוהיכס
 וייקא לימר וי גורמס ש ט נמקום אמר חןוד ש נוי מעשה אש הוא עצנ נמול ו הא מוי גשנשא. הא וחשב

 ונב) עי
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 על נהמא חרא. בשבת יוסיף תנ:ינא. דאינון בנוונא דלחם משנה, מטה
 הא אתמר ראם רנילילשמש ביונןיא' דחולא בקטטה עם אתתיה ויבפרודיא.
 לא יזתונ לאתתיה כשבתא אלא בשילמא. ובנין ךא ת״ח עונו1ן מליל
 שבת לליל שבת. וצריך"לשנויי שבתי מיומא דחולא בכלא. ואם אית
 לוזישלמא בבלי שית יומין דחולא. !עבדון תוספת כשבתא בפיוסא ךא
 לךא'בדחימסני. בגוונא'דלעילא דאתמריתבי שבינתא פתחיילי
 אחותי תדתי יונתי המתי בתוספת מלין דפיוסא. כנוונאיךא צריך בר
 נש לפייסא דאתתיה בשבת בתוספת מלין דפיוסא ובומנא ךאלסים
 אחרים הדין ב&בת שנריא בכלא. לית לון רשוילקיבא'. הה״ד והזר
 הקרב יומת. בנין דסדש היא לכם מחלליה מות יומת. ובנין דא אתמד
 בסרא את שבתותי תשמורו ונו׳. ובאלין'תוספת אתסייאת שכינתא
 מוסף שבת ובד מתרחסין מינה בל ררנין דחול ולא אית ךשו נובראה
 בשבתליאעלא בין קב״ה ושכינתיה איהי אתקריאית קדושה דיליהיוכד
 מבריכין יה* בברכת מזונא אתסריאת ברכה די״ליה. ובתחוייהו איהי
 יחוד־ דיליה בלהדיליה בההוא זמנא איהי שבת שקולה כיי־ אורייתא.
 ושו^א איהי דייוסנא דמנרתא וצריך למהר ליימינא. ועלה איתמר הרוצה
 להחכים :דרים ויפתוךא דישבת צריך למהר *לשמאילא ועלה אתמר
 הר1?הלהעשיר נצפין'. מטהיבין צפון לדרום. ושבת'איהו אות ברית
 טילה אות דתפלין טאן דיטחלל ךא כאלו טחלל ז־א. תפלין דרישא
 לסבל זכור. תפלץ דייר לקבל" שטור מה רשות הרבים איהו חלול שבת
 אוף הבי אות ברית חלול דילייהזונה. ודא דשו" נוכךאה לית פקודא
 רעשה ולא תעשהךלא^שתכח בשבת. ובניןךא שבתי היא שקולה כבל
 "אורייתא כלה ובן שיבינתא תתאר. אתסריאת שולד* טסטךא דשבינתיא
 עלאהידאדי שופר ןדול. תסע בשופר נחל לחחיתנו. תקע שופראיהו
 מניעמ העצנק לשיני• מעשה מפני שבאמת משמנה מעשה המצוס מיי העצבי! שיש הפרש נדול ננ1ן1 המצוה נין
 אם יעשנה נעצנו! לני! שיעשנה נלא עצנון לית פקוהא דעשה ולא מעשה ולא אשסכס נשנס פרוע
 מאמי והלניס שנת רבים המה מ,ים ממינים שינים ימצא נהם וינשה לנל הנמדן יהלאיין שיש ללמוד נעניי!
 דני שנת מנל דני העשין יסלאיי! אי נשי הנונה על האורות שורש המשי! יסלאיין טלס מאיריס ימשפישיס
ס ונפו התיקונים שמתקן סאוס נעשייס מצית סשץ נילס סוא משקן נפרעות נשנש נשמירשי אימי יק נ ־  נ

 וונמס הקלקולים שמקלקל ס בעינ הענירוס נא סורי סלאוק ק מקצקציס ופעמים בא ס1ריס שצ תשנס
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 ך&ך תסיעה תדאי שבינתא תתאר. איהי תקיעה ךקב״ה ססטךא
 דימינא ואתסתאת שברים דיליהמסטרא דשםאלא ואתקתאת תתעה
 תליה טםטךא דעטוךיא דאטצעיתא דאית דעת. ובגין ךא אתטר
 אשרי העם יודעי תתעה. יודעי בדעת ךאתמ״ר ביה בדעתו תתמות
 נבקעו.' 'ובדעת חךריים ימלאו. אית שופר". וקב״ה' סול השופר.
 ובזמנא דהיא סלסא לנביה' בתלת קטתן אלץ אתטר ביה דחי סול
 השופר תלך וחזק מאד. תלך בתסיעהוחזק בשברים. טאד בתרועה
 ואיהי' יום הבפותם. ובד אתקשטת קדמיה "בלבושין שפירין דאינון
 לבושי בןרה. אתסתאת ציץ ריליה. מצנפת תליה אבנט דיליה.
 איהי בלייליא מארבע בנת לבן טפטךא תמינא ומארבע בנת זהב
 מפטךא דשמאדא. בהתא זמנא דאתסשטת באלין לבושץ דכפרה.
 אתמר בה ותלבש אסתר מלכות. ובהון עאלת לפני ולפנים. הה״ד
 ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית ובוק נשאה חן בעיניו ותא רמלה
 וראיתיה"לזכור ברית •עולם. ומיד יי, שמעה ;ייסלחה *הקשיבה ועשה
 אל תאחר. פורים אתקתאת על שם יום הבפורים ךעתידין לאתענגא
 ביה. ו״לשנויי ליה מענוי לעננ. ומה דאית שבינתא אסור ביה נעילת
 דטנדל. בהתא זמנא אתמר בה מה:פו פעמיך בנעליםבת נתב. וענונא
 וחתה ובמה טביןימזומנץ לניד,. וידא יהא ממניא דפורכזנא בענליא.
 ומאן נרם ענויי לשביניתא בנלותא\ אלא תא רמלה ובבן'אבא* אל
 המלך אשר לא בדת \בנץ'דעאלת בלא ביעלה דאתמר ביה מימינו
 אש דת לטו. דבטילו בה אורייתא. ודא נרם אבוךא דבית ראשון
 ושני. התייר ובאשר אבדתי אבדתי. ועם בל דיא אה על גב דעאלת בלא
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 פורים אסקי אס ע' שס 1ס יכפירים ד.1ה וי! לתהעעא נ ה ג נ וס כפור ס נו יגיה עינג יוחג׳ שהיא
י נמו פור ס שע קי עיע שלו חא נסוס ש־וא קרונ לייתניית. ונ ל ואות י  רני• שמתה נלנ האום «ו תאו ו
 כן! של כפור ס הוא כף הומ ו! ״קוו נשב א כפידס יה ה נמ1 פיריס שש מר רעיננ הוא נשתחס הלנ שהוא
ו ש משו נו פ גו נשניל סל מס וכפרה ורק לא יה־1 אוכלי]  פוגנ יומג וה״מ משוס דא! גמלא ס עיגוש נ
 ישושין ני משפס אתר דאושו היוס יוא סארש הנ גה דא ן שס אנ לס ושש ה ות, הצום שהוא סגישמ אנילה ושסיס
 נו נוס לא ירגשו נעגו• כל1 אלא לכס ירד מלא שתמר גדולה ושלימה מאלו עד שלא ׳שרב לשש לאכול
י הירא נפש נ ו  ילשסית. ומרש ננפ־א (נרכוש tp ״ו) ואקרו לאנ בחלוס שורן שנוח לשיגיך וטי ופרש ל
 עסקן ושנחש ולאאכלס ילא שסמ מחמת מדיימא ולנן 1נוה נחא וווא אן מצוש בשלות לשש״ל ולא יאכלו
 רשמו טיס כפירים ורק ס! הליש צא ידי עמי אלא שמחה וגלית. ודא יהא נומנא לפייקנא נעגל*. שירוש

 בעלר
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 בעלה ךאית דברי תורה עם בל ךא עאלת באלהן ךאינון שלשת
 שים לילה ויום דאתענת בוק*. ואינון pnp דעוליטתא עאלת ביה
 לטלבאי״יהה׳ד ובך! הנערה באה אל השלך. נערה ודאי'באה"אל
 המלך דאיש לא יידעה אלא בעלה עקה דבערע היא באה *נערה
 בהולה. ודאי הבי נטי בברך היא שבה נ^רה בתולה ודאי. ובה
 עךביובקר פעמיים סדין לי^ךאל בעלה יסהדין עלה דלא הליגות
 ליה היא ול;הא באחךא.' ועץ ךא ישראל אטריןיבלל'יוקא •טטע
 ישראל י אלהינו;י אחד. שמ׳׳ע אחיד ש׳׳ם א־׳ח עד.'אח נמיר לה.
 בניין ךאח לצרה יילד* ועליה אתמר אתה סתר לי. י ברוד אתה
 בבואה י. יהודה'אתה יודוך "אחיך בנין דליה יקוס ובד! די*. ביה אדי
 נטיךא. ועליה אתמר ויהי אמן את הדסה. הוא אומן תלה ואיהי
 אמונה תליה. וךא איהו דאתמר כאשר תו$ה באמנה 'אתו.' ולא ננע
 בה ניוכךאה ךאידו אחשורוש. בגין ידאה עמה דאי־ ואיהו סתיר ילה
 מנד. יבמה סתיו־ לה מנד בנקודה דאית קוצא דאת ד מן אחד א״ה
 נטד ד׳ דלא' יתקריב "לנלה אחר. הה׳יד איני י; י הוא שמיי *ובכורי
 לארי לא אתן. והאי נקודה איהי אות ברית. דבה אשתליט איד לעשר.
 ובה א^עבידי׳. וטאןידטשקר בברית מילה. נרים ייאסתלקא
ד דאית אהד.  טינד׳שבינתא דאיתי יחוךא דקב״ה ושליט עליה ש
 ודאי י׳ ךשת אית קוצא טן ר דאהד ואט משקר אעבד סוצא מן ד׳ מן
 אחד ואשתאר אחר, ובנץ ךא אטר כךא לא תשתתה לאיל אחר ונו׳.
 ובההוא זטנא דשליט על בר נש שדי דאית אל אחר אדו משתעבד
 ביה בכל בוני ענ־ויין. והובא ךא נרט לישראל לאשתעבךא בוק אומץ
 ךעלמא. ומאן דנטיד יאות ?דית בלל אחר דאיהי • בין'בברית מילה.
 בין בשבתיויוטץיטבין. קב׳׳ה נטיר ליה בנינה בכל אחר. ומכסי עלוי
 מ^נאויילנוונא דט#ה דאווטד' לד״ בצל שת ירצמנן. ובגוונא״דאסתר
 דלתד לה ?ןאחשורוש ךאדו ^רל וטטא. ןשוי לאתריה שנית ע״א
 שתתו בדיוטא תלה. 'ההד את לל* אשד תאמר ינתן לה ונו׳ לערב
 היא לאה ובבקר היא שלה אלי לית תשים שני. ואיהו ניטיו־ לה לוטן
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 הךשע הה״ד מןיר תצרני דאית צר וארב. ובני, האי קנאה דבסי
 קב״ה באות תלד, על אסתר ךאיהיקחשה דילייה. דילא איהי סח הה
 ©תת מעשרה. אתלבשו עשךה כתריין תר1אין בעשרה בנין דהמן
 דתמן אל אחר. דהמן אמר "ועשרת אלפים כבר כסיף אשסול ונו*.
 וכלא לנטלא נוקמא *מאסתר ואומר,ה דאתמר בה ותלבש אסתר מלכות
 וסב״ה מסיר לון ביךהא וביךא ךאוימתה. ותלו אותו ואת בניו.על העץ •
 וא־הו עבד עץ נבוה ינ׳ אמה וקב״ה נטיל נויקטא מניהיומבנוי בשבינתא
 עלאה דטחאתילטצךאי המשים מכות. ועוד'טכינתא אתקתאת צדקה
 וקב׳׳ה בעל צדקה.' ובנלותא איהי עניה ובנהא עניים וקב״ה כב;כ1ל
 איהו עני כד אידו בר* מאתריה. "ובגינה אתמר הן אראלם ציעקו
 חוצה וכר. ובאן אתר אית עני ואיהי ענ;*ה. בצדיק דאית ברית. ובנין
 דחיאבו ביה ישראל לתתא.*אית נהרייחרב ויבש בבית ראשון והני
 ושבינתא איתי ביה חרבה ויבשה i 'בניןידא־נון נךמי דיתכנשון מניה
 מיץ עלאין. ושבינתא *אשתארת יבשה. הה״ד' יקוו המים מתחת
 השמים אל מקום אחד ותראה היבשה. וכל מאן ד״עביד צדקה
 במסבנא. נרים התא נדד תתמשך מעדן דאית אימא עלאה. להשקות
 את הנן דאית ךל״ת דלה מסכנא ועני איהו יום שבת. ומאן דמרויים
 בה ענג שבת נרים לאשקאה ההיא ךל׳׳ת וההוא עני אתמלי ואתרךי
 נהר.'ומאן דאית ליה דשו' למעבד עננ שבת ולאיעביד. אתהפך ל־ה
 ענג לננע צרעת וחריב ביתיה זממונית וכן' ענד, איית אורייתא דע׳יפ
 ודאי. "ואיהי.קבלה כד מקבלא מבעל צדקה דאית אותיתאידבכתב.
 3ד אזלת לנכד,'לקבלה"אתסריאת הלכתיבד מסבלא מניה אתקרייאת
 סבלה ובהתא זמנא איהי פלינת מהי תהב״ץ לה לעבתן תליה ולבנין
 ולעוילטץ תלה. כד״א ותתן טרף לביתה והס לנערותיה. ומסבלין דין
 אחר ניאח רמשימ במהרה ולא ׳תאתרו אותן עגוגין וחווה וכמה שנ ן שרונטתו נדם אתר נ את המשיח כומ,
 ררנר אלא סמוך לניאחו ישיגו כל העונ העצום והרב הוה ועוד שכ גחא אחקריאח צוקה וחב ה נעל צוקד
 כנר כחכח וכגו קנ ה קא׳ על אוח ואו דשמא קוישא שהים החפארח והוא נעלה ומערונ חח המלכוח שהיא
 אוח ה״א אחרוגד ושמא קוישא ועל אוח ואו רגז< אמר אחו וקניה אהועג׳ כו איהו נר מאחרה

f ו״ו מספר דגיו ורוא מספר גהר עם a וההוא עג אחמל׳ ואחקר׳ גהר פיריש עג׳ כמלואו כוה ע ץ 
 הכולל דעתה גתעשר וגעשה גהר להשקות את מ המעשה שגויג ס ממגו ולנו מום פ ס דגה נשנת נומ רות של
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 מן דן מההוא דמקכלין מי;!־־.. בעל סבלה איהו עמוךא דאמצעיתא
 ואיהי.קבילת מיניה. ובאן אתר .סבילת"מיניה בימיגא. בגיןךעליה
 אתטר כי ימינן? פשוטה לקבל שביש הלכה איהי מסטךא דשמאלא.
 קבלה׳היא מסטךא תטינא. הלבה בשטאליא לנבי בעלה! וקבילת טניה
 בימינא.ונחתא מל:אלנבי *צדיס. ובנין דאלא ראיתי צדיק נעזב
 ויו׳(ובמאי) ולד נחתא מליא לגבי בעלה דאית ו׳ נהר דאתמשך מעדן.
 ו׳ עאל בד. ואתעביךת יהי. ומה דתה צךס אתעביךת צךקה לגבי
 עני דאית צדיק וההוא נהר עליה אתמרשמש בשבת צדקה לעניים
 ועלד. אתמר צדקה תרומם נוי ומה דהות צדק* תנא *אתעבידת
 רחמי. ובל ספיךאן על שמה אתסריאו מאזני צדק אבני צדס איפת
 צדק והין צךס*. כד אתרחס מניה בעלה דאית רחמי. מאזני צדק
 תרין דרועץ." אבני צךס תרץ סטכי סשוט. תן צדק צתס וכד עמוךא
 דאטצעיתא טךחסטינה איהי טשפט וביה כתיב כי אלק״ים שופט
 זה.ישפיל וזה דים זה:שפיל מאן דנתם לאשפלא לשבינתא מאתךהא
 וזה דים מאן *דנתם "לסלקא לה ימאתרהא.ידחובין תשךאל אינון
 אשפילן לה לתתא וזבוץידלתן סלקץילה לאתךהא האזכאהאיהו
 מאן דעביד זמון לסלכא לה לאתךהא. ועוד שכינתא אדו שלוח הקן.
 מאן קן תלד. ךא *תשלם. ולעילאיסן תלד. התא דאתמר ביה ונקה
 לאגנקה וךאיטטטרו״ן. עליה אתמר אל תסתכל בקנקן אלא במה
 דאית ביה." ודא אדו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על
 הארץ. בכל עץ ךא גוף וברית. צדיס אית ברית ואיהו כ׳׳ל. עץ ךא
 עמוךא דאמצעיתא. או על הארץ ךא איטא תתאה אפרוחים תרץ
 דרועין או ביצים תרץ שוסץיוהאםירב^ת* ךא *אימא עלאה. שלח
. שלח תשלח ה־ה״ר  תשלח את האם ךא אימא תתאה את דאי
 וישלח את תוגה *מאתו ואתמר י בי_עסב ויחי אך :צא יצא לסבל
 #לזת תשלח ואינץ תרץ דרועין שני נרישי״ן״ואינון תרץ תריוכץ. וךא
 איתי שלח יצשלח את האס ואת הבנים תקח לך אלין שית פרסץ
 דאינון בתרי תז־עין.^סאה>ה׳ ד׳ בלא ו. מאןינריםלה תריתרובץ
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 אלא בגין ךעברין בנהא על פקודי אורייתא עשה ולא תעשה הה״ר
 זבפשעיכם שלחה אמכם. ויוסף שלח"את היוגה מן לתיבה ךא
 עמוךא דאמצעיתא. מאן גרים ךא דאתרגרכת מייגיה. בגין דישךאל
 עבריו על אורייתא. ויחל עוד שבעת;מים *אחרים(גי׳׳א וישלח את היוגה
 ולא זיספה שום ךא״ז׳יומא שביעאה דכל״יל ז׳ שבתות ומאן גרם
 דאתתרכת מיגיה בגין דעיברו ישראל על אות שבת ויומין פןבין ואות
 ברית* מסטךא דיצחס דיאיהו ראש השגה או;מר ביה ותבא אליו
 היוגה לעתיעךב ודא ערב תצחק. וטסטךא דצדיק אתמר בה והנה
 עליה זית"טרף בפיה וידע נח כי [קלו המים מעל הארץ. וביל אתר דלא
 אשכחתלתתא תיוקנא יכעלה באורייתא לא היות שתא עליה. הה״ד
 ולא מצאה תונה מנוח לכףךנלה בנלותיא. טיך דאשבחית בעלה לרע:א
 טתטגאישתא עליה ולא חזית לתיבה. הה״ד ולא:ספה שוב אליו עוד.
 ועל ךיא איתמר על כן יעזב"איש את אביו ואת אמו' וניר איהי אתדבהא
 ביה ואיהו בה. בההוא זימנא ויפתח נח את חלון דתיבה אשר עשה
 וגפסו ילהויואזלו לגבי יוגה ובעלה ואתמר לגבי נח ויפתח נהמאי
 ויפתח 1ח אלא ךמיז ותפתח ותראת את תלד. אדגי"שפתי תפתח.
 וךא ישראלידפתחין בתיובתא בבעה. ומיד .ותחמול יעלץ. ועוד
 שביגתאיאתסתאת חג בלל זטגין ויוטיין טבין. חג דתלת רגלין. דאתמר
 ביה שלש ־רגלים רגחיוג לייכשגה. ובגיגיהייךאה' כל זכורף לקייטא זכור
 ושטור זכור'לזבריושטור לגסבה. כלהו אלין דאזלין לאסתכלא >ג״א
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• ואות וס רגה ה0 אית ות גהר ובכל אסר י ׳ אומייס רגה על אשר ״ס.1״ה הע/ ונעשה ,  רג,ו צדיק ס נ
 ולא אשתכמת לתתא ד יקגא דבעלה באור תא לא הוות שר א עלה הה ו ולא מצאה ה ו״י מ ומ לכן) -גלה
ו וקגא דמפאימ נעלה שהוא משפיע כן יוא חכם  פ רוש נל מקוס שלא תמצא השכ ״ר מכס pea בתויה שיוא נ
 המלמד מורר לאמריס ימשפ ע ליס לא משיה עליו ומנ א עי זר פשוק ולא מצאה ה 1״ה מנות לכן) יגלה
t אומומ יבאומומ כ ו 11 •) שבהם גרמו תורר שבכמנ שכסונר נ  דאימיומ ה.1ומוס רגל אותות ו״ר on ג
 ס ו רמו! סויה שבפיפ שהיא ששה סורי משגר ושש ס מסכמומ וזס ס ו וב, ר ד כד ר יעקב גד ו כ רש פ"

 לימוד המורה מםמלקס גה• דמערוגימא מ! סמצו״ם שלא ידו רגלה מרוומ מומ ומטת רוא הארוס מ ו ״•מ
 וקראה וגה גה י ו כ הגה י מולומ מ! דת לוניס 1מממנר ס בוא״י קצוומ דמ מ בעלה .!כ ד גר ו מאי ו פממ
ו אמ שפת תפממ פ רוש כא! גרמו דראמה עמו שכיגה שה א סוו הפהמ  גח אלא רמ ו ימפממ •תראהו את ה 1
 נסיר אוג י נמל1או עולה מרע א שהוא סרגוס של שער וע י הנכ ה שלו וכמה שגפממ הפממ לפג ה שראממ
! ט  מראוס שניגה ונ!ישראל פותתץ דפסמ בנכה ומר ומממול עליו וע!ד שכ מא אמקראמ מג נכל ומ.׳! ו
 טיבי! נראה הטעס כ דמג היא שלש רגל ס יצר ך להרבימ בי מדי־ לממו׳ נ מ יידו מג ה ר מ מדומ 1א1מ

' «m אות ויו >ו.י cni•* p כיו פיו דטנמז לאתבללא  י) י



־ט  תקונא חד ועשוי) «ס!
 עוף ךאינון כנפי־ יונה ואלין אינון בנלי מצוד, דמככדןעלדמיתןדלא
 שלטין עליית כלביןידאינון חציפין דאינון* מלאכי חבלה(ס״א וכלהו)
 ודלא אשתמותעון בהון מאדי תבין ט׳׳א הרי) הבי ךם הוא הנפש
 ועפרא דמבסיא עליה רטיז" וכפר אדמתו עמו . ועוד שבינתא איהי
• fsfy'f ו ןןוף. פגני נשא ודפק לחזן ונעןן  גרדף סימגי רדה ז
 דעלייהו אתמר יועזהטו1ם מה. בדוק כמו זה דאיינון סבלץ מכתיעזץ
 כמה דאוסטוהו כי עליך תךננו לל היום ובכי* יומא לא מניתן
 צלותין ובריק לון קב׳יה בכמה מבו^שין ואמרץ זה לזה. בצלותין
 סביר. פריס לן מדינא דבעיךן וחזן דארעא. ואעיל לן למתי
 לן הדקא במלאבזיא דאינון חיות הקדש. דקךאן זה לזה ואמתן
 קרוש**קדוש קדוש דא איהו קדוש! דאתקדש שמד, דסב״ה
 על ידיה ויהא ליה חולסא ביה עוד ושחטתם בזה רא אל״ף דליית נו״ן
 יוד דביר, ךן קב״הבלנזיסין.ועלכלאליןדקטלי*ן חד לחבריה ועל
ק דאתלכיט בתהו ובהו וחשך ותהום.  הבל איייןידנזלין יסרק אית ז
. והא אוקמוהו כלהו באתוון י׳ נחלת.  ודן בהון ארבע מיתות בי^ תן
 ו׳ שלהובא. ה ה׳ נזונץ ונהותן דנוךא. רא אדו שרפה כי ץ אליהיך
. ואינון יסו״ס ב״ו ודי ׳  אש אוכלה הוא, סקילה בתלת *אבנין יי י׳ י
 אתוון י׳ י׳ י׳ הרנ בחרבא ־״ רישא דהרבא. ו׳ נופא דחרבא ה״ה תךין
חוט בנוונא ךא זרקא ועלה י׳  פפייות תלה. חנק ו׳ יס׳׳א ני) אתעביד י
 רעזקא בחוטא! למהר בתך לה על צואר. ורזאידמלה אבינו* מת
 במדבר. מקף והולך אינון ה״ה! חד מקף* ייה. וחד הולך עד דחנסין
* ובגין רא אמר סב״ה ראו עתה בי אני אני הוא אני אמית  לד.
 ואתה מחצתי ואני ארפא ואין מיזדי *מציל. ו׳ עין גמה חמשים יאמר,
1 ח כלב ן נ נ יש  כ,פ ס ילכן רך להו כנפ ונה איי! א ני! כנפ מצוי ־מכס 1 על ר ש הין ולא ש1פ ן ע
 א קל פיש כ«ר א סמנ הק,יורח והס ו ביו נית יכננר יר חומר ם א סחנ הקעויח בכל ים בשיור ח
 בפםיק חירה ינבי חא ינמנחה נ כ נפסוק חירה וקח לך סמ ס ובבר תא והצר יהצפירן יו פ "א ים ד ם
 ו1כ! רצו לשלוע על וס האום יע כפ מציה הפריס ם על הניף שהיא ום ראום נשמר ום האום מהנ כלב ן
, וא ני! מלאנ חלה יחי ק, לאום ונס עוד נינו כנפ מלוה על ננ אום שלובשים אוקס  שהם ו פ י א קל נ
 ימחכס! בסם שלא רנ שי בהם מאר וחוב! הם המין.יינ ם ותשש נ ם על מעשים של ננ אום וע ר5 5 ח
 שתחכס [ בו לא כ־רום י1א רעי איחס ־תק.1רנ ס כו להש.11 ייקשרנ על הס דעלייהו אחמר ישח-יחם
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 ךא ה׳ דסליסא בי׳ לחמשץ. זרקא קו דחניקת בתלת אתזון דשבינתא
 תתאר, איהי' ךן ד׳ מיתות בד איהי חניקת לחיןמא והרג לון בשרפה
 מקילה. ובנין ךא ךאו ערןה כי אני אני הוא*. הה׳דרםרתי אתלפ
 אף אני ונו׳. וכמה דבשטייה קטיל למאן ראעט־ על בריתות ומיתות
 בית דץ ךאוךייתא הבי מסי ומחי בשמור. למאן "דטלךם לון ועוד מצות
 גזלת העני בבתיכם ךא שכיינתא. דמאן דנזיל צלותא ךאיהי צךסה
 לצדיס ח״י עלמין קליל ח״יי בריכאן באלו נזיל ליה חיים'דיליה דאיהי
 שכינתא" דאתמר בה ראה חיים עם אשד. אשר אהבת" ובן מאן
 דנרע*מענג שבת כאלו (זיל ליה שבינתיד, דאיהי שבתיבת יחידה
 ודא גרם ד״איתגזילת *מניה בגלותא הה׳׳ד ובפשעילם שלקה
 אמים7 ותיובתא מאי גיהי. והשיב *את הגזלה אשר נזל ךחזיר
 שביגתא לאתרה. *או את העשק אשר" עשק ירא סב״הידאתפרש
 מניה י. דשביגתא אתקריאת* מצות עשה 'מסטרא דימיגא. .ומצות
 לא תעשה טסיטרא דשמאלא. ותורה אתסריאת מסטרא דעמודא
 דאמצ״עיתא וכל* מאן דנזליאו עשק באורייתא ובמצות עשר, ולא
 תעשיה כאלו נזל שבינתא מדרועוי דקב״ה.*ובן טסטףא דיסודיחי
 עלמין אתסריאת מצות ברית מילה. מאן דגזל בברית ואפיס
 זירעא מיגיה "לרשו גובראה כאלו אפיס מרשות ה;חיד לרשות
 הרבים. וגרם למהר שביגתא גפסא מאתיה דאיהי ארץ ישךאל ריטות
 היחיד. וגלד. אותה בין אומץ* דעלמא' דאיגון רשות הרבים הה ד
 ובפשעיכם* שולחה אמבם. ובגיד לא *תשא את שם ץ איקיף לשוא

 מאן שם* יי ךא שביגתא". לשיא רא ע״ז דיגלת תמן. ועוד איהי תשובה
 יום הכפורים כלילא מעשרת ימיי תשובה יאיגון י״ה, יום הכפורים ךא
 ה׳ בלילא מחמש' צלותץ. עשרת ימי תשובה ךא י׳ לקבל שבים רא
̂״א כאלו חזרו״ה עםי״ה. ועקיא לסלקא  ו״ק בלימאזידחזך בתיוט
 כלא י במחשבה' דאיהי יו״ד ק״א וא״ו' ק״א. וגביוד תטן סמא״ל דאדו
 יצר הרע וכל מאן דיתגבר על יצריה כאלו הוד. מתגבר גמדה על
 בזה בריק כמי פ ריש נתן •ירס הםכ ן מפיקנפ יא 1 ששמשי נשכ ן פי ששבוקו אישי ישפר י כמי זה ההכ ן
 שאני טמן לכס י־ייש נזה אופ ב נשר קין של נויק מאן שס ה' יא שכ ״הא נ ב השכ ״ה ה א שי־ שס אמ י
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 סמא׳׳ל בךינא לגבי בנוי ובגין ךא אמרו מארי מחניתין איזהו נבור
 הכובש את ייצרו מאי הכובש כד׳׳יא וכבשוה תהא כבושה תחות ד־יה
 בבלבא דאית כבוש וקשור תחות ירי דבר 3ש. יצריך בר גש לקבלא
 עליזה חמש עניויין בגין ענוי דגתם לה׳ זעיךא דגלת בנלותא.
 ואתסףיאת עניה סוערה לא נותקה. ואבא ואימא איבון נתתי בימיגא
 ושמאלא לסבלא בהון ו׳׳הידאינון"תוךה *ומצוה ותא רמלה
 ושב ורפא לו ודא אידו שובה ישראל עד יי אלהיך. ועוד מ$ות
 פרד! וירכיה ךא שבינתא לא תוהו בראה לשבת יצרה. כל תיח
 ךמיגעמיגה עוגת ס״ש כאלו מגע מינהברכאן מלעילא שית פטרץ
 איבון דבלילן באת ו ךאיהי עץ פרי עושה פרי. מאן'פרי דיליה יי.
 דאת ו׳ אית עגפא דאילבא דאתפרש לשית ענפין. ומשית לעגפץ
 דלית לון חושבן יי׳ איהי איבא על כל עבפא ועבפא דאית ו. ,קם סבא
 ואמר ר׳ ר׳ חזור בך. אילבא תא יו. אייבא תליה יי. הכי תא וראי
 אבל עבפוי"לעילא אית ה׳ עלאה. ושרשוי ה׳ תתאר.. וימאן דאפריש
 עבפא מיבד. ךא *איהו מסצץ בביטיעות. והבי אתכןצץ איהו' מעלמא דין
 ומעלמא דאתי. ועוד מצוה לאתעסקא באורייתא יומם י ולילה
 ההד"והגית'בו יומם ולילה.'וכי יכיל בר בש לאתעסקא באורייתא
 בבל יומי י ולילי 'בלי״יומוי. והא סב״ה לית באיבטרוגיא' עם
 בריותיו. אלא כל טאן דשךא ק״ש בכל יוט עךב ובהר כאלו"מקיים
 בו והגית בו יוטמ ולילה. כל פקוריל אית מיגייהו דיתליין בפרי אילבא.
 טניית בענפין'טנתןיבשרשין. טנהון באילבא. ובגין ךא אתהריאת
 אורייתא"עץ חייט. וכל מאן דאבל טניה ואכל וחי לעולט. ואית אילנא
 לתתא רענפר ושרשוי וגופא ואיבא ריליהכלתיסם המןת. ודא סמא״ל.
 מאן' דאעבר על אורייתא', אתשקיא מהתא אילנא״ואתפרנס טניה
 ועלה אתטר כי ביומיאכלך ממנו טות תטות *ומםטךא תליה חיי
 צער. ועד שכינתא איית מצות העטדתימלכא הה׳׳יר שוט תשיט
 עליך מלך. וכביכול בל זמנא דלית שבינת״א באתרהא לית מלכא.
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 שמא שש לשש סו״ה שנקרא ושש אונ י איח מנייהו ותל״! בפרי אילנא ישנייזו בענפי! ישנייסי נשמי!
 וגני!



 « «•» תקמא חד ועשדק קט
 ובגץ דשלינחא איהי מלבות על בר 5ש. אתמר ביה «ש תשיע ן^יף
 מלך לנ1תי' ישךאל לה ילהו בני מלבים.*דלית מלך בלא מלבות.
̂יתי םשיחא אתמר  דם־לותא שפחה תירש ןביךתה ובזמנא ד
 ומלכותה יתןריללך לרעור«ה המולה ממנה איהי מי*בותיה איהי ט־5י;א
 איהי עטרת תליה. לכילא דאית ליד־״ לא;א ריקד ואית טחבלא
 לנביה״לזמנץ שוי ליה' עפזרה על ךישיה ךא תפילין דרישא. לזמנין
 סשיר ליהיבאצלעא. וךא תפילין דד. לזמינץ שוי ליה תחותיה ואתקרי
 כרסייא דיליה לזמנץ עביר טינה לבושא. ובען דאיהי מרחסא טן
 טללא אתמר למללא * אלביש* שמים .סדרות ושבינתא אמרת אל
 תראוני שאני שחרחרת. ובני נעזא ראינון שטיין מסתבלין בלבויטא.
 ואחךנין'הכי מסתבלין בנולא . ובנלותא 'בלהון שטיזץ . אבי־
 פקחא חבימא אסתבל מי־נאו' ובד י״יתי פורקנא אתפשט' מלבויטין
 דקדרותא *וזתס p על אומין דעלמא*. הה׳׳ד ךהי חשך
 אפלה יונו׳.* ולכל בני ישיאל היה* אור במושבותם. דבההוא
 זמנא דאתלבש באלין לבושץ אתטר ביה. ויאלר אסתירה
. ובל ינוסץ ׳ י  פני טהם ללתר דאתלשט טנייהו. .וייראו העם את ;
 אחדין *ליה באצבע הה״ד זה אלי ואנוהו. ובגלותא ,׳שת הקך סתרו
 ובנין* ךא אמר דניאל ;דע טח בחשולא*ונהוךא*'עטיה שירא.
 ובההוא זמנא דאית בחשובא טתליבש בתהו ובהו ובחשך
 ותהום לבעול אתוון אינון לפירוךא ולא מודהדיןיהמן ולבתר
 תפיס מניית ותחיל למלך על* לל האךץ ליום ההוא יהיה
* אחר ושמו אחד. בההויא' זטנא בל* היון"יתערון בננונא ולנפיהם  י
 פרודות מלמעלה לסבלא ליה בחרוה.' ובלתן יהון ךצין ושבין
 בננונא ושליתתיא לנביה*. הה״ד והחיות ךצוא ושוב במראה הלזה
 לבשךא לישראל. ובהתא זמנא הללו את ל מין הידץ תנינים ובל
 תהומות וגוי. יללת לעילא ולתתא מה דאתברי עד יתוש זעירא. ללת
 משבחין ליה ומלאה הארץ רעה את ה׳ במים לים מבסיס. בההוא
ס שלשה אלה יטפלץ לאילן שהם שרש ן פירן מגפי, הוא שפ״ע שנשנורש שתלשל השפע איהי •ולטשה ו נ י ! 
זמ המלטמ א נמ׳ אה•  אה כרס״ה אשי עסרס דלה נ ל נס״ד נקש שלשא אלי כמד ב ע שהם ח 1
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 קנא יתקיים סךא כי אז אהפוך אל עמים שפה בתיה לסרא בלם
 ישם ;י׳ וגו׳ בהתא זמניא אחכני ביוןא דשבינחא דאית בית הבחירה
 על :רא דקב׳׳ה דאתמר בה ואני אהיה לה ג^ם ייי תמת אש
 הביב* ואני אבנה איבון אבנין "מיץ דאתבני מינה הה״ד ואבנה
 נם אגני ממנה' נטיעין נןףעין. הדד נצר מטעי מענעןה ידי
 להתפאר. יינץנא דבי מקדשא תהא בנדה מכספא וךהבא
 ואבנץ:קיריןותהא מרסמא מכל ציור׳ דעובךא רבראשיח!עלה נלדא
 יתעלם דלע־לא לעילא מרקמיא מיל מיני נוונין דנתרא. וךזא רמלה.
 יחשלם הבנדה בעיר שחביה לה יחדיו. דאכת־א על גבוי*. בההוא
לא :בא עוד שמשך ררחך לא יאםף ונו׳,  זמנא אחקי.י*ם בישראיי
 ואתער שייר השירים בעלמא ויאדליס נתרא על זיחא ושרנא דישראל
 אינון פתייה, אורייתא משהא. שבינתא שרגא. הה׳׳ד בהלו נרו
 עלי ראשיי בההוא זמנא אתמר לשכינחא'וחלצה ינעלו. נעלו דקב״ה
 לקיים ביה של נעליך. ואת;יחד'בשבינתיה דאתקתאת חלי^ה. ואיהו
 הלוץ הנעל ולא צריבץ ייאתחבךא בארה יבום לעולם. דאתמר בה
 וזאת ליפנים בישדאי" ונו׳ שלף' איש נעלו ונתן לרעהו. מאי נעלו
 רא בניי. ההוא דאתמר ביה גן נעול. אתפתח ההוא נעול מפתחא בנין
 דלפתה הטאת רובין אתעבר ההוא חטאת ואתפתח* תרעא הה׳׳ד זה
 העזער לץ. יד.זון תמן שכינתא דאתמר בה וזאת לפגיט בישךאל ר״א
 וזאת יפנים בישךאל על הגאוי־ה ועל התמורה. על הגאולה ךא שכינתא
 עלאה ה׳ עיאה. ועל התמירה דאשכינתא׳תתאה דאיהיתמיורה בההיוא
 דאתמר ביה אי תמירני בו ואינון ה״ה. וזאת*ךא בן ובת ישראיךא
 אב. ובנין רא לתתא איהו תמורות אתוון יסרק' באדני. אבל לעלמא
 דאהי יייח חמורה יבמה דאוהמוהו מארי מתניתין לא כשאני נבתב אני
 נקרא ובעולםיהזה נכתב ביהו״ה ונסךא יאדני. ובעולם הבא נכחב
 ביהו״ה ונקרא ביהו״ה. ועוד שלף איש נעי״ו ךא נופא דאית*אתתא.
 בלי-דיליהיוךא מטטרו״ן. ונתן לרעהו דלזמנין אעהכח ביה עמיוךא
 צ|השו.1ה על עמך ברכתך ס1ה עמך ר ת ע.!רה מ^־יהי כיס ה דישי״אל אנו! פקלי אור תא משחא
ה י תה עטרת ר צר כ<נו תביר רצה ונזה מנ! ; ל ה ח ה כיה י כעל חיה ו ' ו 1 י  א )מלכותי כננר נ
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 ראמצעיתא. ולזמנין צדיק ולזמנץ שכינתא עלאה. איהי תעוךה 3יה
 ולזמנין שבינתא ת^אה היא תצורה ביה ודא איית נן נעול. וביה מע;ן
 חתום דאיהי' שבינ״תיא' י׳ כלילא מעשר ספיךן. י׳ p מיטטרו״ן כל שפירן
 פועלים ביה בהאי' ^למא שפלה. וביה יכום וחליןך? ונט פטורץ ויל
 אתוון ביה. אינון' תמוךתיכנון מצפ״ץ ואיהו נעילת חגין וומנץ ויומץ טבץ.
 נעילת דלת בפני לווין ביום הבפזרים דאיה•עלמא דאתי לא אתקרי
 יקו״ס באדני דא״יהי דין ואיהו נעל נעילת ךלת' ואינו נועל הדלת. אלא
 איהי פתחא לסבל שבים ובגין ךא יום הבפורים אשור בנעילת הפנדל
 דלית יחוךא ביה לקב״ה ושכיני;«א. דלזמנין איהי שביגתא ואסתלק
 קבי׳ה. ולזמנץ סב״ה ואסתלס שכיינתא. ובנין דא עונת תלמידי הבמימ
 בשבת, דביומין דחול דש״ליט מטטרדן אתמר יועהסנור ששת ימי
 המעשה ביה איהי סניךא תרעא. וביום השבת יפתח ייפתח תרעא.
 ותפיס מינהשבינתא. לאתי.יחדא עם בעלה.'ובההוא זםניא אתקרייאת
 בוס מלא י. הה״ד"ומלא ברכת ה ים ודרום ירשה. דביומין דחול
 אתקריאת :בשה במטטררן. הה״ד ויאמר אלקים יקוו המים מת־זת
 ה^מים אל מקום אחד ותלאה היבשה. ובזמנא דאיתמל־יאת אתמר
 עלה בוס"ישועות אשא ובשם יי אסרא כו״ש איהי אלקים בהשבן
 דסליס לחשבן כנרי* במאי אתמליאת באתי׳ ואתעביךת כוסי רזיה
 ובגין ךא כוס צריך עשרה דברים ובו.*סם רבי שמעון ואמר אס
 תחנה יעלי מחנה לא ייךאילבי אם תסום עליימלחמה בזאת אני בוטח.
 בזאת. בודאי אנא לעינא לאתתקפא בהאי קרא רדוד. סום ד,ד הא
 זאת דילך לנבן.*אהרן כיהנא סום מיטנתך הא זאת דילך לגבן דאתמר
 בה בזאת;בא אהרן אל הסךש. קוםיךעייא מהימנא' לאגנא על זאת
 דילך דאתמר בה וזאת התוךה אקזר שם משה. דהא-במה מארי םגיחי
 סדיבא קא את;ין לאגחא עליה. סומו נביאי קשוט דיהא זאת דלבון לגבן
 דקא הויתון מתגב״אין. עלה אתמר אל יתהלל חכם בחכמתו ואל
 יתהלל הנבור בגבורתו ובו בי אש" בזאת. זאת אשיב אל לבי על בן
 אוחיל לו. קומו איהן מארי דברית דהא זאתי הברית דלבון ביננא

 יא־ם־
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 דאתמר לה ואף גם זאת בהיו0ם בארץ אוןליהפ וגד ילגינה אטר
 הב׳יד. וזכרתייאת בריתי.יעהוב. קום עלמה ©ללא ךאנת עלם דילה.
 הומו למתי עזר לנכה לל׳אי סךלא. נער נער דאגת מארי מפולחן
 דאוצרין דמללא דלל מאני קןלא דמלכא בהון. קום' אפתח היללא.
 אדני שפתי תפר«ח ועי:גיד עלחוי ךמ״לבא עלאה דותא היבלא געלאד.}
 תליה איהו טול דשו ואפתח היללא בניןייקראידשבינתא. לוןח ואמו־.
 זרמ״א מק״ף שופ״ר הול״ך סנולת׳׳א. אדדיבי הא עוילימא קא נחית
 ודעיאמהימנא פתה ר״ש) ואמר. רעיזא מהימנא אנת איהו מאדיךסידטא
 דדעיא דא:ילבעאנא. בגיןדובץזאביןודדווןבישיןדסאאתעןלטיכל
 עאנאיארהא תליה. למתי קירטא בהתה לזרקא אבנין לנביית למתי
 עאנא נטיר מהץן בישן*. קום נטייל קירלאביךך. פתח ואמר זרק״א
 שבינתא הרישא *אנת היא קירטא קדישא רסב׳יה. דבר אזךדיהותלת
 אבנץדאינמ סגולת״א תלת אבנין:קירי] דאינון תלת אלחין ואנת אלן
 יקרה על בלהו תנא ברישא דבלהו. עלך אתטר אבן מאסו הבוניים
 היתד. לראש פנה, והאבן הזאת אשר שמתי מצלה יה:ה בית
 אלפים. אנת תא דאתמר עלך אבנא די מחת לצלמא ותת לטור
 רב ובדאת לל ארעא. ואיהי תנא כנוונא ךא ם ברישא החוטא דזרק״א
 אבנא (בייילא ומתעטךא׳ ינ׳׳א'מובללית ומע־וטרת< באבנא בריש עזקא
 ובד אית בישראל משבילים בחבמהדאיהי יי מחשבה עלאה. :דעין
 לזיהא לה להאי אבנא דאית בת יחידה. לד־וא אר־>ר דאיתנזרת בנין
 ש: ,תח שיגא ג נ גי נת לה שמ, ר ח נפש נער >1ר וא מ מאר מפתחי! ואילי! ומלכא דנל מא׳, קינא
 ומלנא ביין נ נ ״גי• הו^מט״ני וכפל שמי ג.1י פי מפ״ שתחימי ח יך אוס מ! החחתונ ם יאח נ נפשה
 ילחך מ! 1\ י- ש י-מלא שייח בשמ ס ינאי! י ויע שתא נסיו שס שדי ני שמי עילה מספו שוי ינמ ש רז ל
 ,1 פ כ שמ בקרני זד מע ״ ששמי כשס רני יידי.! ששה שד היא משדד רמערכימ ייש ני ששה מיג לייפ ס
 שהה ״ח אימ ית נמנ ן v -1 של מע-ייי ן יכני נכינמ ח כשית ס של ה נביד ינמצא בשש שוי יש גמה מאגי
 קרנה רמ^כא שש נו ששה מני צרונס רנעשי נהס קינא •1מ-ילה שנם משור ימערניש יהיא נח נח הישיר
 שני נפפח רר כל שהיא שיו רמלניח שנקראה ר נל נמנ ן שם ארנ י פתח יאמר זרקא שנינחא חמאה נ ב
 שכ נחא מתאה מלכומ .רמזה נזיקא כשי א של מה נארנע עילמוח אני ע שים קשור ס יב״י דממונח הורקא היא
 ד חת כיח קשור ס וחייו יס זניז א נמ כנגד ארנע אוח ומ שם אונ נשהס ממחנריס וקשורים זנ״י ולא חםר
 אוח א׳ מניהו דאז הא נהיו נערה כו קב לח וכר ולא נהיו גער דאיטןסלס אנהן יאנס אנ[*יק־£| על
 נלהו הנא ניישא וכלהי פירוש באשר עולה רחל שה ס המלטת עו הנ נה נמלא י א תנא בדשא ואנה! שרם
נ נה שהיא  מנ מ נ הנינה ר א למעלה מ, חנית ילי א והאבן תאר. אשר שמת מלנה ד ה ניח אלהים והיינו נ

א ר ר נ  ד
 • הא ע״ב *• יקרר
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 דברוןא לאלא אר;עבידת. הה׳׳ד ץ בהללה ייפד אךץ. באוכלה ךאיוע
 אבא :סד לרו^א דאיהי אךץ רדום וגליו וההוא חוט דייה איהו ד.
 ךא?נא ךאייהייתגא עטךהעל ךישיה עטרה דס״ת. ובגינה ^וןמר
 וךאשתמש בת$א'חלף\איהו בר1ר תודה ודאי. דתית בו»־ץ'אינון בתר
 תורה ולתר כהונה. ולתר מלבות. ובתר תורה ונ׳׳א וכתר שם טוב<'על
 גכייהו״יוד״אי אבנא איהי י׳ ברישיא״ואיהייי׳ בסולה עלה אתמר מגיד
 מראשית אחריתי. ואיהי >נ״א ואיהו< יוד קא ואו קא. (נ״א יוד סי ואו קי)
 כליל עשר ס$יךן דאינון >נ׳יא דאיהו) נעוץ סופן בתחלתן ותחיותן בסופן.
 קמו ללהו מארי מתיבך״א ואמרו. רע:א מהימנא' במה אנת ?מ^ף
 *לזרקא אבנא דהא טטא לאתר דלית מאןידידע אתרהא ימלאבין כמ־ישין
 שאלין בניזנל׳א'אי״ה מסום כבודו להעריצו דלית מאן ךדע מקומו 5ד
 סלקא לעילא באתר דזריקת לה עד דאמרין כלהו ברוך בבור ך׳
 ממיקומו. ואף על גב דאיהי זעיךא לתתא. לעיךא לית ליה כוףמאן
 ;כיל לאנחא' קרבא באתר דאנתיתמן באבנא זעיךא דזרינ!ת אזדעיזעו
 רקיעין עד אין'סיף ומלאבין עד אץ תכלית! ובל מארי מתיבתא. בלהו
 אזדעזעו ונפלו בנפילת אפים מקיומייהו קךמ־יא ואמרו וכי באב;א
 זעיךא האי בל שכן מאן.יגיה עמך בסייפא ךאתמר בה. רוממות אל
 בנרונם וחרב פיפיות ב:ךם דאיהי ק״ש חרבא דילך ךאנת תקינת לך
 >נ״א להו״דבה קטילת למצרי הה״ר ויפן בה וכה ונו׳ ויך את המצר•
 כ״ה וב״ה סלקץ לחמשין אתוון. דמיחדין ברון לקב״ה פעמים שמע
 ישראל י; אלסינו * אהד. ראיית בהון ב׳׳ה אתוון תרץ זמנין. וסלסץ
 לחמשץ תרעין רכינה. דאיהי ח׳ תמינאה מעשריספיךן מתרצא לעילא.
׳ רישא רחרלא. ו׳ מפא דהרבא. יתרץ פיפיות דילה ה״ה נרתיקא  י
א נרתסא דהאי חי־בא אדני\ואיהו יאמרונדף  ךחרבא אס״י״ק. והבי לת̂ו
 לתתיא. יאההויה׳יה לעילא. >נ״א 'יהו ההו יהה< וךזא רמלה אז
 :שיר מ?טה• י^מנ;א אתוון בחבורא לעילא א׳׳ז תסרא וי;׳:ענה לתר.א.
 ומאן יכיל ברומחא דילךדאיהיירמ״ח תיבין דס׳׳ש *אגח קךבאלר׳׳ש
is מקננא בפולס הכסא שהוא מספר שס אצסיס מורע אנח קרנא צר״ש וחברו נהו מא נ הו ח צא ותק 

 (U) יחניו•
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 והברוי נחד מאי ניהו חילא ותקיפו תלית. דהא איהי אתער עלאין
 ותרגאץ\ויזדעזעו ?ל עלמין עלאץ ותרגאץ. ובאויןאה לללתילץ ל&*א
 ור^א למתי בעזתה״אוח ליה. קום רבי שמעון זרץ נרמך במאני קריא

 תלך נחזי מאי הקיפו וגבורה דילך:'
 קש רבי שטעו; פתח ואמר זרק״א מק׳׳ף שולי ד תל״ך םנולת״א. סם
 ונטיל תלת אבניז דאינון ייי יי, ואינא עלאה דאית בקירטא רןגא
 בחוטא דא ארבע דאינון ארבעץ ותט דסיהדא >נ״א דסחרא) עלה היינו
 ב וךזא דמלה בראשית ב׳ ראשית הא* נקודה^גלה אתמר בעשרה
 מאמרות נברא העולם מאי ב׳ התא חוט דאסחר עלה והאי נקודה
 אית ח־, רישא ואמצעיתא וסופא ואתעביךת תלת יותץ יי״י דםלסין
 לתלתין והתא חוט ב׳' תלתיןיותתן תנא רעיי חוט י׳. והא ארבעין
 ותרץ. לסבי* ל״ב אי״סים ועשר אמיר! דאתברי בהון שנדא וארעא ובל
 תייתן." >ררא אלהים את בל אשר עשה דאית תא וירא מלאך ה׳
 אליו בלבת אשי בלבת דאורייתא, ודא איהו בי יוםינקםבלב״י ובהון
 פועי־ים מ״ב אתוון תסרס.' ותא רמלה פתחו לי שערי צדס אב״א בם
 אוךה;ה. ובלתן אתבלץ־ן בבאר שבע. ךא אבנית״ץ וחבריו) אמרו ליה
 מאת *מתניתין ר׳ ר׳ במה תקיפין אבניןתריקת דאזחמעו בהון שמייא
 וארעא והיוון ובעדן ועופין בלהו ירחו. ומנהון נפלו לארעא. וכרסייא
א מצד היית יהק פי מלו י שמי ים מ לא ממכמת! ותק פי מנ גתו גס ת לא מצו אור כ מ - 5 ; ח 1  י 1
 •יסק פי יי ־ איי מק ך גס ,TO• ת לא מיו גוף רונר ס של הסיד שאימרס על אמסותס ומק פי שחא יכל
 לז־יב ש איתה כיישי, קצי ״אי •יפי, קב יגק שלא יכי, ני אום לרב גס ינמ ש הסנא קו שא על י נר יהא
ר ס נאופ, גטן נ ו  וע לאםתמיא איימי ופ רש רב י ראי• ו יי רןא ל יגשמתו מ! איר מק ף וכל לה1נ ש י
ר ם ולנבוח, קש ר ש פתה יאמר זרקא מקף שיפר הולך סגולתא נ ב אתר שנת! נ ו ו ישות •יכתיב י  י,נ! ת, 1
 לי ישות ־.ו א מי י׳ א שהוא מיע ה לדיוש עתי פתת לררוש ננג מרע ר נחמשה ת נית אייי פהס זרקא מקף
 שיפי הוייך סיייתא שהס י ת יי מש ה ס וד גי כ מי.! ה זכה למדרגה גדולה של נביאה שגתגנא גוה פה תר
 שכ ה מדברת מתיך גייגי יר י אחי וה הדבר אשר צוה ה וכמ״ש רו״ל יעיד וכה לנינה ברייתה בשוד ס' אנל
 יעקב אע ה זכה לנ גה בה ותר נסור מ' ושל מיע ה ו: ה גוילי ימי 1כגז' נווה ק !נדבר רב ג1 האר ו ל
 ולק ויש על ירקא מקף שתי הילך סיילתא שים ר״ת משה נאמל,! יזכיית שלי י' מכא! יאית ס' מכאן שרמי!
ו גראה לא גמל ממש בידיו אלא רנינה נ-ול ו יד י  נהם מעליס ו הגוול ס קם ו״ול תלת אנג ן וא גו! י
י תלת אבג! לעפית פיעל דמ יג אל וביי הסיו הזה כורך שעיש ן ו  במתשבתו וכינתו או אפשר ו,על ממש ב
 בלולב ובשופר וכ ולא ותאי נקווה א ת לה דשא ואמלעיהא וסיפא הנה מפורש נרניי רב נו האר י זיל בשער
ו יש גר תלוקות שי, יוו י שרש רישא ואמצע שא וסיפא ! כת בת ה ו ו נם״ת שכל ו ענ  מאמי רפנ נ
 ולו ן לכד! בכל ח1ק מהם נפ ע ולב! אית ג שי" ניאש ת שה א ונ1שה ש ש בקינה נק1רה ונימי נאותה נקוור

 ׳הירא
 • אנח *• סב ע״א



 >« «־»< תקונא חד ועשדין פןיב
 יסירא וטלאבץ ואופנים כלת אזדעזעו טאבנין תלך ואלץ איבון ארכעה
י אבן יכלהו חד. 1זכאה איהו מאן דאפיק אבנין אלין שלטין ^ 
 בצלותיה בארבע צלותיןיעם צלותא דמוסף לעליית אתטר אבנים
 שלטות תבנה. ואית אכן דאורייתא דאתטר בה והאבן הזאת אן8־
 שטתי טצבה יהיה בית אלפים. דאית מסטךא דעמוךא דאטצעיתא
 ד־אתטר ביה וזאת לתורה אשר שם משה דאית תוהנא דיליה.
 ואלץ אבנין כלת חד. מלכות התשא איהי מסטךא דשטאלא אתמר
 בה אבן שלטה וצרה יתד, לך. והאי איהי אבנא ת מחת לצללוא
ל ארעא. מאי ומלאת כל ארעא"אלא בגינה  דהות לטור רב ומלאת י
 אתמר טלא כל הארץ כבודו'. ועלה אתמר על אבן' אתת שבעה
 עינים. דאינוןישבעה העיןקדישין'ואימן שבע רבות; ושבע ניסבין.
 כלת כלילן בה. ותא דטלה שבעה ושבעה םוצםות. והאי אין אית
 הטשה אבנין דשד ךודיבהירטא ואתעבית כלהו הד. ההי׳ד רקח
 ךוד חמשה חלוקי אבנים טן הנחל ואינון נחלה נבוךה תפארת נצח
 יתד. רבתן שכח דוד לקב״ה ואמר לך ;י 'הגדולה ולגבורה ונו׳.
 ואלין ה׳ חלוקי אבנים נטיל לון מן הנחל דאית יסוד ח״י עלמץ. ובד
 שוי לון בקידטא י דאית טלבותא קדישא אתעבידו בה חד וטבע
 בטצהא דפלשתאה והטיל ליה. ויאינון חטש אבנין דאינוןיישמע י%אל
 על איח י ו שה א נחלקח לשלש יד ן שמספרם שיייש ס יעס איח ב עציןד -ושח לב ינש י ש חי! אחד

 על איח ב ני ד א מ! בדק חד ינסנן ש כח! יד בדאש שחספדד עשיה דד עזה איגען ימיק
 מאי ימלאח נל ארעא בנ,ה אחמר מלא כל האר, בטדי פ ״יש איח יח ראר, אס חחייא י כיה ר

 אל ן) רי ש לד י יעלה מספי• רמלי חספר מד ס שרס א־נער אייס [ שליקמס לאה שדס חסנ־ ח־מ
 בסוד ומדק ימי מה הא ואלי גחשכיס לד ננו,ה של שידה לפחה 1/1w בסוד הניומ של מירד לשמד
1 וה רמו מהמיב מלא כל רארן כבידי ולס, עמה בעשקי בשיריה אלי 1שחה מחש ך מת ד מי־יס א1י ש־ש  !ע
! ע י  ארבעה אלפ! ל1אה יהארי במ ילוא הא אבנא מימ לשיר רב וחלאת כל א־,1א דקא דאינו( ז׳ -
 יןדישין יא ני! שבע דכירין ישבע ניקני! פ ריש אייי הש שבעה שפ ריח הב,! שבכ1 אממ ש מרס יש ימדס ל נה
 ינמצא סש ו דכיר ן יי' ניקבין ואלין מחשה מ1יק אב, פ ,ש ל לין ח, ר מ1 וא n סיד מ עימ! יכד שי
ד דוע כ ר! ממשה משדיס יד, ממשר גבי־יס הש  לוןבקירשא לאיה! מלנימ קדישא אמענוי מד פרוש י
 מחפשמיס מן מסד מד היד שהס מחש ספ רימ מנ ס נ ה בסיד סססששיס אן ב סיד סס בסיד כללי*! ובמלנומ
- ממשה נביריח כ הס כל מייחד קדיש ן ילהייס  הס נסיו כללוח דכללית. ימה דיר הע מ ,למס עס נל מ ע
כ! עשה פיעל ומיי, שלקמ  שממשה נניריס שממפשע ש נממש ספ ריס הנוי נעש ס כילש נ שיו נשיו רמכללימ 1
 ממשה אכניס מ! י״מל וא ת יסיו מ ע1מ ן יכו שי• לק נק דשא וא רי מלפימ קוישא לעשימש שס נשיו נלליש
 ונלליש אמענ וי מו י,מצאי מלס אכ, אממ ניוי שהיא ה ה נשיו מחלנימ יאי שנע ההיא אנ! נמצמא ופלשחאי



 תקונא חד זעשדין (30 «׳־»
 יי אלקינו * ויד ער מין בקיך^א דאית שפה ךפומא צרץד לכ#לד מן
 להללהו אחד.דבזמןא ךימוחלה מי״ד.ללאומץ חןלמא. ירצהךם
 בהון בי אז אהפוך אל עמים ^פה לחדה מך** כלם בשם *
 ולעולת שלם ־^חד והא ?לל״ה ודאי ךא קוכיךה דהלי ללימת
 בחורבן שפ׳׳ה. בגין לבי כל אומץ דעלמא עתידץ לאשתעלךאיתדית
 ךלא. ולאמלבא לה עליית ביומץ דמללא משיחא.'לקיים מה ךאתמר
 לה ומלכותו בבל משלה, זלאה איהו' מאן דנטיר האי אמונה' ללליה
 ובפומיה. חז־אי א־הו אמונה תשךאל ואיהי יחוךא ךקב״ה. ולה נץחדץ
 ישראל ייקב ה קרץ זמנין בכל יומא ו!כאה אית'נ$אן דאית באמנה
 אתו בגלותא דלא דתל מעלאץ ותתאץ דבגינה אתבד לאדם רניחהו
 בנן עדן לעבדה ולשמרה לעבךה בפקודין רעשה ולהמרה לפסודין
 דלא תעשיד״יבנין דאית ג״ן סדריס דאורייתא ואיהי עדונא דאורייתא
 מאי אוךייתא עמוךא דאמצעיתא. איהי ג״ן' תליה ועדן תליה. ר׳יר׳
 סום אשחר ייהאי'סירטא ואקף ואסהר לה בשפה תלך. בהאי אבנא
 ראיה• ביילא ינ׳׳א מוכלל וטעוטה ט״כל אבנין דבנלנא 'דאורייתא
 (וציותא) איהי אבן יהךה״מובללת ומעוטרת באות ברית ולאות דשלת
 ובאות י״ט ובאות תפלין. והוט תלת כתלה באצבעא. ודא כריכו
 דרצועה דתפי״ה תו־. דלה הוו ר)דמאין בורבין את שמע עם ואהבר*
 ברתמו דאהבה דהיינו ואהבת את ץ' אלהיך. בנין דתהא רחימא לגלי
 בעלה ולא מפפיקין. ולבתר' דאתא!עסב דאית כליל תלת אלהן
 התיר התא בריבו רימז ואמר בשבמל״ו. בנין דאית בעי למתי איהי
 םגולת מלבים יההוא זמ$א.אתמר שופ״ר תל׳׳ך סנולת״א״ואזל׳יא
 לשתא כתךא על י״טךאל דאית עמוךא דאמצעיתא. דאיהו ם״ת כליל
 ה׳ חומשי'תוריה ואתעבת־ת תגאיעל תשיהיבלל את ואת תליה
ז גץ ללת זרנץ נ ט ע  מאלץ אתוון יתעאן ישפר תוךהיכנוונא ךא ש
 אינון חד ועשרים. לסבל חד ועשי־ץ י אזלרות דתפלץ דךללא.
 וקש ל ליה ומשיש .ווו ווניוה לוה בחמש סינומ שצ שמע ישיאל וכו לאיור יומש מבין אינא מינמ אמו להורומ
" שנינה  נד שו צו, האוס נפומא צרין למענו לו, נה כזלהו אמו כ׳ שפה דפומא רמו לשלטת ימ! שפס נ
ו רמצנוס קופ אשמי להא׳ קרטא ואקף ואסמר צס נשפה ו לך פירוש ממשיך לה אור מקין) עיי  שה א »

 ולקנלייהו



 תקונא הד ועשרין שיג
 ולקבלייהו חד ועשרין אזכרות דתפלץ דיר דסלקין כלהו אי־בעין ותרץ
 לקבל שמא דמ׳׳ב. תגא איהי י׳ על רישא דז׳. גופא דיליה ו׳ וספר
 תוךה עמוךא דאמצעיתא כליל שית ספיךן מחסד עד יסוד מלכות י׳
 זעיךא. בה אתעביךת שביעי יום שבת^ואיהייאות תפלין אות שבת
 אות ברית ואיהי כתר כהוגה וכתר מלבות מסטךא דימיגא דאודיהיבת
 אורייתא אתקריאת כתר תורה. וימיגא איהו כהנא'מסטייה איהו
 כתר בהוגה. ועמוךא דאמצעיתא איהו* מלד. זמסטךא דגבורה ביד
 הגדול. גפיק מתמן אשא ואוקיר ליה. וכד בהגא גפיה בשלם מהיבלא
י ע־< ועוד אית נ  בדדוא זמגא יתערון לויים בנגעא ונא! חסר וייאינשיי־י! י
 תקוגא ה׳ בצלותא. צלותא איהי בקרבנא. במה דאושםוהו קדםאץ
 תפלות בגגד תמידין תשגום. ת״ה קרבגין איגון מארבע מינץ דאיגוז
 לסבל אייה שור גשר אדם דאיגון מצויירים בברבייא. אית קרבגא
 דה! ו מקרבין ישראל ובהגיא הוה שריב שרבנא'דלהץ. ךךבניי קדמאה
 קרבנאידהוה קריב לימיגא רא צלות־א דשיהרית. ואם הוו זכיין היה
 גחית דיושנא דארי׳יה והוד. משבל סרבגא ודא מיכא״ל דדרגד, חסד
 דאיהו מקבל צלותא דש־רית ואש לא זכו ימה בתיב בשי־בגא לבלב
 תשליבץאותו דחשיב ליה בטרפה.'ובג״ד הוה גחית דיושגא דבלב
i איהו בלב דאמר דויד ע״ה הצילה n  לקבל ההוא דרוגא וקרבגא. ,
 מחרב גפשי מיד בלב יחידתי. וכל מלאכי הבלה דאיגון כלבים צועקים
 במשמו־ה תגיעא דליליא. איבון צווחין ונבהץואמרץ הב הב בגין דאיגון
 טסטךא דגיהגם סם המות דאתמר ביה לעלוקה שתי בגות הב הב.
 יךבנא תניינא' לסבל שו״ר דאתמר ביה שור או בשב או עז וגו׳.
 סודוח אשי חוצ א נשפח ך דסאוח וח נקרא ס אכ, ס איי! קרננא ורוו מקרנ ן שראל נ 1 דצ ל ח רו קרננא
 או צ ל אימן קרננא והוו מקינ ן שראל ואץ מקרב ן נ דס ממש אלא נמא הוי קר ב קורננא ד לרו, <מצא
נ שראל ראש זח א־ס ן וזה ,רמז נש א ר ח נשר •שור אר ה אמ ראש נ נ  קזרננ,7 צהזן אינו, מארבע מ

 ואי לא זכו מה נח נ נקרננא לניב חשל נק אוחי פ רוש מחאחזח נ ה קל מר ז/ישיי ש״קראח נלנ נמ ש רנ נו
י לפנ ר עושנו ו1ז א רחש נ נ י נ  האר י ל כנ אור פרק ש רה כמאמר כלנ ס אומר ס נואו נשהחוה יננרעה ,
 ליה כסרפר נכף הדמ ון משוס דמחאמזח נר רקל פה אנל לא חר י שר פה ממש ואס לא זכו לרשפלל ננונמ
 הלנ נל חערובח ממשנה זרה א ן אח זר וחפיסר לקל פה נר וחחקנל ע ת כאל שר החסר כ חפלח שחר ש
 היא נחסר וקרי ל ה נשס אר ה שריא אוח ומ רא מ שר א נחפר ש ונר, מן המכפר ששס יא ה ולכ! אנלהס
 אע מ קרא נמקים הר ממוריה נשם ראה יכמ ב י קרא למקים רריז) ר ראה יכי' כי יראה אוח וח אר ס

 (נל) ולקנליד



( ג י ב ס  תקונא הד ועשרין >
 וייהבליה צלורןא דמנחה דאמר דוד עלה מצמיח חציר לבהמי׳ ועע1ב
 לעבודת האדים. מאי יעשב ע״בש׳ "ואינוןע״ב שמהןדאינץ ליבושין
 לע״ב שמהן *עלאי;.' בנוונא דעשב דאיהו לבויטא דרומה. ובג״ד להוציא
 לחם מן הארץ! והיינו" לחם אבירים אכל אישודאינהמא דאורייתא.
 ולעולם כלימרבנץ שחיטתן בצפון בנין המצפון תפחה לירעה. שיא
 ורא יצ״ר הרע< ובגין דלא יהא צריך מנשמתא דילך >נ״א דלא .יסריך
 נשמתאדילך (האבילתלכןרבגא למיימא ביה אם רעב שונאך האבילהו
 להם ואם צמא השההו טייס ולבתר דאיהו נטיל דטא דהרבנא"לא יטול
 טדילך וכוי) ךמתמן ההוא דאושיד דטא טלחך ההוא דמא דבעירן.
 ובניד לא צריך לבסאה ליה טיניה להיימיא ביה אם ך״עב שונאך האכילהו
 להם ואם צמא השקהו מים ולבתר דאיהדנטיל דמא הרבץ קרבנא
 לעילא דאתמר בה אתי קרבני לחמי לאישי וי־הבליה דשור אייהו
 המור נוער. אם זבו הא שוד'מהבל הרלנא ואם דאו הא חמוד נוער.
 ובגיןךא אתמרלא תחרוש בשור ובחמור יחךיו. יחדי. כלומר. לא
 תגרום דיאבל חמור סרבנא רשור. הרבנא תליתאה דערבית. קדבגא
 דעופין דאתמר בהון שתי תורים או שני בני יוניהיוגו׳ דאי זבו נשיר״א
 די_עהב נחית להבלא לון. ואם לאו נשךא דסטרא דמסאבו נץ לנבי
 יונה. וכפום קרבנאיהבי יתרבי או יתזער. קרבניא רביעאה אדם האי
 אייהו דמקבל הרבנאידאד״ם דאיהו מחשבה דקריב ומיחד בלא ועליה
 אתמר אךםבי .יקריב מכם ונוי. האייאיהוידמהרב רךבןלל ודא
 אורייתא.* ובנין ךא תקינו בצלותא למשמע בה ספר תורה לטהר ביה
 קרבנא שלים באי־ם דאתמר ביה זאת התורה אךם. ובנייר מסיר
 אזנו משמוע תורה'גם תפלתו תועבה. וכל הרבנין אלץ רמיזין בנופא
 דבר נש. מוה׳׳א ויב״א וריא׳יה אינון ארי״ה שו׳׳ו־ גיט״ר. הטרוגא דלהון
 כלב חמור נץ טהו׳יל מר״ה ובב״ד, דאינץ משחי״ת א״ך'וחימ״ה.
 טהשי״ה ךא אדם. איתי טהשבה טבא דהיוון טבץ. ואית מחשבה ביישא
 דחי;ץ בישין,. וטחשבה טבא איהו אךם טוב וטחשבה בישא רא אדם

־ גה ה 1ק13א לי, נילא י שר ר חשי ל עיןנ שי״פ רספארס שגיןרא שמ ה יל;, אמר י  דא" זב״ ,שיק ו _
 רע
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 ךע בליעל. אדם להבל ךמה. להבל מוח׳׳א איהו ארי״ה דנחית למייל
 קרבנין ועליה אתמר ופני אחה״אי היכון לארבעתם. לב״א לשמיאל״א
 ועליה אתמר ופני שרר מהשמאל לארבעתם. ךיא״ה. ךיא נשר דאית
 לה ןדפין דפךח בהון. ועלה אתמי ופני נעד* לארבעתם. מחשבה דאיהו
 אדם ךכיב יעל בלהון ואיינון מרכבה דיליה בסוסוון"לבני נשא. ודילין
 דמוח׳׳יא נרמין בקרבנא ותקרבו'עצמות עצם אליעצמו. הללין דרייאה
 ודלביא ערקין. קשיח* והבורא ותנועה דלהו, חהא דכנפי ריאה. ואייהו
 רוח אלקים מרחפת על פני המ־ם >נ״א ראיהו מוחא) בנין דריאה ׳נ״א
 דרישא) כלילא'מתרוייהו. בנוונא דעופא ממיא וארעא ואינו) כלילן
 מתחיית על מוחא שחא ברבה יעל לבא שר;א'סחשה'על ריאה שחא
 יחוד מחשבה בילילא מבלתי. ואינון יברכך יי. יארייי ישא ;י יבךבך
 במוהא;איריבלבא רחמן נהורא דעייניןיבמה דאוקמוהו הלב רואה. ישא
 בריאה ראית שלום הה״ד ;ישם לך שילום. ואינון שמיע״ה יאי״ה
 ריח׳׳יא שמיע״ה במוח ואיהו ביהפובא חרם דשריא בלחותא' וסריחתא
 דמיוחא לחממא ליה מםטרא רנבורה. ואיהו אריה טסטריא רגופא שור
 טםטךא רנפשא דאינון אש ומים.' אש שכלית. מים יסודיח. רא:״ה
 בלב׳׳א דאיהויאש. ראייה ארי׳יה טים שבלית. לסרךא אש יסודי דליא
ל נופא.* חחא בריאה תפיק לחוטמא עליה אתמר  דלא יוקיר י
 ויפה באפיו* נשמת חיים.' וריאה. איהי םםטרא דמוהא קריךא.
 ומםטךא דלבא יבשה ואיהו חציו מים יסודית וחציו יבשה יסודית
 בגץךא שחא עלה רוחא שבדית דאיהו הם ולה חם ייחממא קרירותא
 לחלו־טבא'יבשותא ךא שכלי. ודא ׳סודיי. דבור ךא 'ארם דכליל
 מכלהו.'ומאן אפיס 'ליה. מחשביה. ובנין אלין שכליים."הוו נהתין
 בסרבנא לסרבא קרבנא וקחךא בלא. ואלין אינון בתחיית המתים
 דבהוןייהא 'סב״ה מקרב עצם'אל עצמו ונידין וערקין בלהון לחברא
 ךא בךא רקבלון אלק באלין ומשלבין אלין באלין הה׳׳ד מסבילות

 הלולאות ונו׳ בההוא זמנא יהא' הרוה וננוגא בסריבו דלהון.
 ביא׳יר
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 תקונא עשרץ ותרץ ליום י״ב.

 בראשית לרא אלסים. בראשית חדאיהו דלא אתנלץא. ובראתרץ.
 תרץ אינון ואינון ב׳. ואינון תרץ עלמין סתיימין. ובמה ברא
 לון. כנסוךה דודא סתימא. ראשית אתסרי. יועלה אתמר בלם בחכמה
 עשית. ותרץ עלמין סתימין לא הוו אתגלי״ין עד דעביד"לון תרץ ל״בושין.
 ומאי נינהו. את השמים ואתיהארץ. את השמים לבושא לעלמא עלאה
 דיאתברי בגסוךה עלאה ואתיהאדין לבושא לעלמאתתאיה דאתברי
 אלהים דאיהי'אימא עילאה. י׳ ראשית אתסרי"ואיהו אבא דכלא. ה׳
 אלה־ם ואיהי אםא דבליא אם לל חי והחכמה דאיהי אבא לא אשתםודע
 אלא בבינה ראייהי אלקים. ויתמין י״ה אבא ואימא בחךיא תרץ עלמין
 סתימין. רה אינון תרץ בנין ואיניון עלמאיךי! ועלם^דאתי. ו׳ עלמא
 דאתי דאיהו עלמא אריכא. ה׳ עלמא דיין דלאו' איהו אייך. ב׳ תירץ
 הילרין לתרץ אתוון דאינון י״ה.* ועלה אתמד אלהיים הבין דרכה
 והויא ידע את מקומה ומאי ניהו ב׳ הילילין אלין אלא חד איהו אהי״ה.
 ותניעיא אדני ותרווייהו איבון כנויין לתירין אתוון י״ה. אבא ואימא והכי
 סליק חושבו אהי״ה אדני וס״א וחושב! אלפים) לחושבן בנוי. ובי ננייזין
 אבא ואימא. ודא איהו הנסתרות ליי אלפינו י״ה. וךא אינון סתיריל
 ונניזין ואיינון סתרי דאורייתא ממש. ובנין דאינון סתירין צריד דלא
 לגלאה לה. ודא א־הו ךזא' דערץן דאתמר בהון ערות אביןז וערות
 אמף לא תנלה. לא תנלה ודאי מו כםרא דלהץ. קם סבא פתח ואמר
 ר ר׳ נהית הבא דאת בוצינא קדישא*. דהא שבינקיא קדישא'פא
 נטיךא לד ויחברך. באומאה עלייבוילא תתעבבון הקם לנחתא הלא
 אתיץ. והבי אומינא לכל איבון מארי מתיבתא עלאה ותתאיה דיהון
 בייהוז נהתץ עמבוו. ובזי אנא אומינא לאינמ 'מלאבין דדילץיפדישיז די
 מטנז לנטךא לבו. ולאו ליקךא דדי' עבידנא ולאויליקךא דאלא ואמא
 אי=א ליפרא דשבינתא. בדיד קלא אתער' בענפי אילניו דננתא דעח.
 עייאין ניחתו יםלאביף. (נ׳׳איתתאין) אתבנשו לנחתא באילין מארי
 מתיבתא עלאה ותתאר.. דהא רשותא אתייהיב לכו מלעילא. מיד
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 כלהו אתפשטו טדיוקניהון ואתלבשו באוירין דהאי עלמא. דאית בנוי
 וסתירה לאתוון.קדישץ אדהבי הא אמת סם אקדים לתקנא לון
 מותביית. פתה ואמר ר׳ ר׳ בוצינא.סדישא דפומא תלך איהו ממלל
 רברבן באורייתא.* מניה מזדעזעין עלאין ותתאין*.ופומא תלך אתמר
 ביה והר סיני עשן בלו וכו בגין דאת י׳ שתא במוחא תלך. ה
 בלבך דאית בינה ובה לב מבין. ו׳ בפומא תלך* ומניה ובל העם רואים
 אתיהקולות דאית באינון הבלים מפקין מפומך דעלייהו אתטר קול
 יי׳ הוצב להבות אש. שית עזסאן אינון בסנה רבת! סליס ו׳. ואינון ו׳
 דיניו לברסייא. ה׳ בלבא איהי הב״ל. ה׳ ל׳׳ב. תדאי איהי ה׳ בלצא
rro ו׳ וקול) בקול דנפיס מניד,. והאי איהו סול תפיס מהבל. ותרין 
 איה בלבא. חד אפיס הבל וחד אפיס הבל. ואינון ה׳ עלאה ה׳ תתאה
 בתרי בתי לבא דאינון י*קבל בית ראשון וש-י. ו׳ סול תפיק מתרויייהו.
ו שבה י!גגר על ̂מ .גקב אע״ה ל-גשו ל צחי בה ה תה שקי, כמג! גש־ נ ! מגה־ שש נ 1  ורך י שי בשיי ה !
 עשו ״גד .שי וריכבר אדהבי רא אל הי קא אקו ס 1תקגא לי! מיתב הי צר ך להב ן מר עג ן ת קין
 רמקימיר, ראלר ומתק! א1 הי יכיר ל״ייב ל שמית רצו ק 0 ילמלאכ ס וגתמי מלע לק לעיה ו וכ למטות ילכסאית
 הס ר כ! יהיא גס 1ביש, דהחייבשי בד ן באי fn ודא .1למא רס רימג ס ביוא (אמגס רגראה בזה היא הלא
 ותתלבשי ברי! באו יא וית .!1מא הס ריתג׳ ס ביוא) אמגס רגראה ביה היא הלא ועת הלא שמעת מה
 שתי,,ו מ! 1 לרכ! נהא n W רגב א וניד •יטיב בעת רמ לה וכמ ש גייר״ק יגווע ריא שצר ך לימר בכה קיוס
ועת למר אלטר ך ליומ ן בפה בפ ריש  רמ לה זר רכהא שי אל רי ה.ב א מיאך רבי ת יכיר לטיב יצר ך לגו 1
! ן ריא כ אל רו וכור לטוב רבא ב.1ת המ לה רוא רותג יבא מתלבש נלביש ריתג יא ך שב על רכסא  אך י
 ר ש״ ע1 כ, צר ך 1עשית מלט על רכסא שדיא אמצע כליל מגשמ ירית כו שישב .!ל המצע הזה יהי גו
 ש חמי יאוס דגשמ רזמגה וי של זי רכםא יכי' נפ י ודבל פ י ריא רוחג אך כ י! ש יצא מפ האום הגשמ
 ה ר חמגע מ.ירנ מגש״ ייוח ומ! ירבל רזה של רומ,ה 11 תהיה מצע על הכסא י שב על י אלירו זכור לטוב
 ילכ! גי ך יי רומגה נכה כו ש תהיה מ! דבל ונר ס אלי של מומגה מצע ריחג אך ריא גס יענ יישנ עליי

 ובוה מנ ן מיש בר ש אורא ויטא ואמר ישב לחכי׳ א רא יפב הכא אתק גי ווכת מ יהובר פלא מר ביום
 לטשות בת קי! ה״קיס יכ ״געית ג עי ואם כיגתו לימד ש ש מי לי כסא היל ל ש מו ל! כסא אך בזה שכתבגו
 גיאה כיגתי ש תק י וינת ה בו ניר ש אמרי בכ הס על א יה כסא המיגח שס אי על ב מה אחת זה המקיס

 שי רב כ חס ב! א ר יבור רינל של ונר רימגה יי תהייה מלע על איתי מקיס ש הה ראי לשנ עלי רפב
 1כ, העג, כאן א א שישבו י שכ י כי איתס הגשמית של הצד ק ם יגס קמלאנ ס על האדן סגשמ ת אס לא קו ם
 א'הי וסי לטיב 1עשוה להס מצע רייזג לכי אי א בפע ע• רומגה שיזמין בפי לכל אי א על סמקיס ההיא
 שתא אד! גשמת כ ס מ! דבל פי שי אל הי וכיי לטיב תהיר מצע אמצעי מפג כ היא מתלבש בומית גיף
ה ישס ה ישא־ גיכ הגיף ילכן מגהגגי כשגכגט לסוכה בכל  ממש כמי ב. ארס התחתיג ס ייק א גי צייך 1אכ 1
 ל לה ששס מיכ! כסא לכבוד שבעה אישפ ו ן ועל ו ספר הקודש שגאמר כל ל לס בתחלת כגיסתיגי אחר אמירת
 עולי יכי יה הכסא של שב.1מ אושכי! עלא, קד ש ן ברשמת דגי על הכסא בוצינא קדישא דפימא דילך
 !f רי ממלל רברבן באיר יתא ג ל בס״ד רמי על ג ראשוגות כתיב רב כתר רב חכמה גו ן ב גה שיש בה תמש ם
ו כה ר עקב גר י פ יש ממלל מלשין יקעפח מלילית רברבן היא רב רבן  שער ס ילי״א ממלל רברבן יבג ו
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 י׳ דבור דשתא בפומא. ועליה אתמר בדבר י;׳ שמיש נעשו. ואיו*
 דבור חד דבליל עשר אמירן. ותא דמלה אחת דבר אלסיש שתים זו
 שמעתי. לאחזאה בה דעשר דברן בדבור חד" אתאמרו. שתימ זו אלין
 אנכי ולא יהיה ילך.' ואיהו אחד חד בינייהו ודא איהו דאמךן דבתרריהו
 תליין ׳פקודץ רעשה ולא תעשה. וקב״ה מתחיית מלילילמיהב יקרא
 לאורייתא רהא איהי בדב״וךא חר אמר בלא. ולמה אמר שתים זו
 שמעתי ז״ו אח ד הוי בחושבן דתרי'תורות הוו. והב״ה חד בינייהו.
 ושמיה הד ומתרץ דבורין גפה קלא ואתפלג"לעי הלין לסבל ע׳ אנפץ
 והטל בהון ע׳ אומין על דליא הבילי אורייתא. ובתתו דבורין המיל לב׳
 אומץ דאינין עשו וישמעאל. דלא בעו לקבלא אורייתא דהא הב׳׳ה הד
 איהו ואידיו לאיחוד׳ ממלל באלין הלין ודבורין דאנבי אלא לאהזאה
 דשמיה ויפריד, דוה באורייתא ובגין רא קב״ה מליל מניהיע׳׳א בדעא)
 בניו דיתזעזעוןבל אומץ דעלמא מאלץ דמשתדלץ בה. ובנץ רא אמר
 קב׳יה למשה זה' שמי לעלם וזה זברי לדור דור. שמי עם י׳׳ח שב״ה
 פקודין דלא תעשה. זכרי עם ו״ה רמייה פקודין רעשה. לאחזאה
 דאורייתא בשמאי דהב״ה אתבי־יאת ועל שמיה אתסריאת. הה׳׳ד
 כל הנקרא בשמי וכו. ובה שחא הב״ה ומניה מליל בסיני ואת
 אוחיקאיעלאה דלא אתהרי בהיבריאה. אלא אצילותא תליה והיא
 והוא כלא חד. וכל בר נש דאשתךל באורייתא שמיה דסב״ה תמן. בל
 שבן ובל שכן בבוצינא הרישא ובוצינא הרישא ודאי פומך איהו סיני

 שבע הבלים דנפסין מפומך' שבינתא שריא עליית דאיהי בת שבע
 דאינון כיבע שמהן דשמא מפרש דאיהו שמא דארבעין ותי־ין אתון.
 ומניה סליק קולי דאית עמוךא דאמצעיתא ואסתלה ל ע׳ הלין. דא־הי
 ודאי ביה סלהא לשבע דאית ה׳ עלאה. אויךא דבי_א אוייא דאי־ץ ישר<י
א ! אורי תא מלאי ד1א אתק־׳ בי בר אר א1א אי צית 7 ל י יי א ׳־יא ט1 ו  דה נו ר״ב נצוצוס עב 7 גר י ואי
י -נה־ ״תת ל  תד פ רוש ס ה זי מסת ל באות אל ן! כ י1א תי־ה דאל 1ית שייא א1ף משא כ ס ת ש ש 1
י ־ ש1 ; c ־ י י 51מ ש רב ו ית״ ז 1 ; בי אי שי א סוד נ  נאות ב לרודוס שרהורי נתנה לנו מעילס י
י פוש ן העגל ולא -שתביי 1ויזות ־אש- ת י ו זונ ו  ברוך א1ייגי שבראגו לננורו וגת, לנו סורס אמת ואס לא י
 לתורה זו דאצ לוס שת א פג מ ית הסוד שמסמלת נאות איין! ועסי צי״ד ם בה ילד ק ם 3. ,1 ו1עת ד את־ ג״־
 הת קין נזכר לצמוד בה גס נעוריי ינוד פרשת בסיד ־מז הנתיב ״׳יב וס במי־ ך מא1ף שמסאי־ 1סירה
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 דאית מחכים מסטךא דחבמה דאיהי יי. ובה סליפ ו׳ לעשר ו׳ זמנין. ובי
 ההי״ן איבון. ה דלל טמאו.ה׳ הבל מליבר. ותרורית אינק בלבא
 ובפומא. אינוו עשר רבת דפב״ה ובהון איבון לבא ופומא שרז ומאן
 דאתעסק באורייתא. בדין צריד תהא פומא וללא שדן. ולאו למננא
 אופמוהו מארי מתניתין בל מי שאין תוכו כברו. אל יכנס לבית המדרש.
 תרץ ההיןיודאי איבון ב׳ דבודין דאתמד בהון שתים זו שמעתי. ו׳ פלא
 דנפיפ מניית. ועליה אתמר פול דברים אתם שומעים והאי*קול
 נפיפ מב׳ דבודין דאית ה״ה דבלילן עשר דברן, ה׳ בלוחא חרא והוו
 מסדדין לנביית ראשיכם שבטיכם *זקניכם ושוטתכם כל *איש * ישראל
 הא חמשבלוהאיקדמאה. בלוחא תניינא הוו מסדדין לנבייהו חמש
 תקונין אהךניןידאינוןיטפבם נשיכם ונדף מחטב עצף עד שואבמימץז
 ךא אינון ה*. הא ב דבודין דבליל״ן בהון עשי״. ופלא חדה נפיק טניית
 יהוד- כי״יל לון ודא ו׳ כליל ו זטניז דבתיב טוב בששת* ימי בראשית
 כא,'ח־י ואיהי תה סלפא מניית באת י. ו זמנין י׳ אינון שתין אשתבח

 דאית י אמירן >דלא הוה״םליפ *לע״ב שמהן), ה״ה ב׳ דבוריז ובהון
. ו׳ זמניז י דאינוןשתץ הא ע״כ י  עשר הא תריסר. ו׳ הוא סליק באת י
 וא* תימא דבאוךייתא מליל ולא יתיר לא אשהכח אתר לעילא* ותתא
 דלא מיייל מניה אפילו במלאכץ דלא אשתבח ךןיה אחךא אית בעלמא
 ומליל בכרסייא הה׳יד אנכי. והבי* סליפ אנב״י *לחשב! כס״א . ולבתר
 מליל במלאבין, הה״ד על העם ראיס את הקולות. דעלייהו אתמר
 כי עוף השמים יוליד את* הקול ובו׳. בנין דכד פב״ה בעא למללא
 במלאב;א נחת שמ ה עליית כניונא רא ימו״פ י׳ בתה דודא דאית
 אריה* וביה אתמר אריה שאג טי לא יירא ובאן אתר* י׳ ברישא. ת
 על נדפוי. וי בפומיה, ה בזנביה. ובגינה אתמר הוי זנב לאריות"ובו׳
 ודא הוא ופני <}ריה אל תמין לארבעתם. ולבתר תה נהית בחיה
 דאצ ליח יחחחלת באית י4 ן) שאימיו בה בחני ך בת כנה ית יבת מורשית ושני הי ן א נין י הבל גזלנאי
 ה' הבל מלבר יחריי רי א ני! ביינא יפוחא נראי לכך אחר והע ה י י ליצי! אחר פ ימ י! לב לפנ ך ר צירי
ר י היי לרצי, יוד ב״ישא ה מל גופי י' בפיח ה ' ׳ ן נשיים שס רי י  יניאל כ בהבל וייבא יכיחא שרה בי י
 ה' בזנביה נראי לכ, י ילו בחירש אב בחצ הש- שי יחיוש שבו אית ית י ר המירי! מל שמחה ייא מיצלמ
 וחצל ח משא״כ בשאי חוש ס יו״ש יי י ב לאר ית י ל רי •ישי! יפחור ידיי ת רק יס לינב שהיא סיף החורש

 דשסד
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 דשלטהשוד בנוונא ךא סוס׳׳י ה׳ ברישיה. וי בפומוי. ה בנדפוי. י׳
 בזנביה. ודא איית ופני שור מהשמאל ולבתר הוה נחיה עלתה
׳ י  ששמה נשר . כנוונא דא וקי״ס ו׳ בדישיה , ה" בפומיה '
 בנדפ1י.ה׳*על זנב־יה*.וךא איהוופני נשר לארבעתם. ואינון תרי
 עשר אנפץ לכי הר שית פלקין לע״ב. ודא *איהו ובל העם
 רואים את הקולות. ואךם רכיב עי־ נבייהו ירא מטטת״ן' דאייהו
 בליל שמא דארבעין ותרץ *אתוון. ואינון >שי*ת אתוק ולבל את
 סלקין שית) ז׳ תיבי! ובבל תיבה שית אתוון ופלסין למ״ב. וריא איית
 שרפים עומדים ממעל מ שש כנפים שש בנפים לאהד *בשתים
 יכסה פניו ובשתים יכסה ךנליו ובשתים יעופף.* דבמה ראית שמא
 דקב״הדמ״ב וע״בי־עילא כך איהושמא דמ״ב וע״ב לתתא הה״ד
 כשמך אלקים בן תהלתיך על* סצוי ארץ*. ודא איהו ובל העם רואים
 את הקולות. ואינון הווימדאבץ דבל הד הוה איתעביד קור ופךח באויךא.
 וכל חד מישראל ךהוה אמר נעשה ונשמע. תה שריאיבפומיה וה,ה
 אוליף ליה אורייתא בלא* ולבתר מליל עמהון*מן שמייא וארעא הה׳׳ד
 מן השמים השמיעך את סולו ליםרך ועל הארץ הראה את אשו' הגדולה
 וכו. בהתא זמנא דאמרו ישראל נעשה *ונשמע מיד י׳שמחו הישמיים
 ותנל ה׳אךץ לבתר הוד, ממלל עמתן מארבע סטרין והוו מסתבלין
 לגבי מזרה והוו* שמעיין ית קלא ולגבי מערב ודתם וצפון הוו שמעין
 :ת קלא לאחןאה דמכל אתר* מליל עמתן. ולא הוה אתו לעילא ותהא.
 דלא מליל עמהון. לאחזאה דמלא כל הארץ כבודו. דאית סביל עלאיז
 ותיתאיןואית סמיך עילא ותתא.'וברס*ייא יקרא ומלאכי! ונשמתיז.
 איהו סביל כלא* וקשיר כלא ומיהר בילא. ולית מאן רסמיך ליו־ 'ואיהו
 אתקרי בכל'שמהן לאשתמודעא תוקפיה בבל* שמא ושמא מההוא
 ךרנא וממןא דשריא עליה וליה לית שמא ירייעא. ואיהו אתסרי חד
 וה הוא רק לאר וח הס חושיס של אב שמולן אר ח ולא דור אחר לע לא ולחחא ולא דלי עמהי! לאחיאה
 ומלא כל רארן כבודי נראה ליד אמר המניו בדיך המקיס ברוך היא כ׳ הוא מלא כל האדן :בידו ולב! ״קיא
 המקים ווה נודע ינ כר לע ני הכל בפח שנחן חייה לעמי שיאל ומלל ממרין סכל ארבע המרי, ורוו מסמכי ו
 לנני מזרח והוו שמע•[ יח קלא ילנני מערב יורים יצפין ידיו שמעין ח קלא דלא היר אחר לע לא ימחא שלא
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 לתשבן כי־ שתא בדתא דאינון(אחךניף ע״א אחדיף י^זאר דךגץ.
 ואיתיליתליה חושק. כד שתא על לל עלמיןיס׳יאעלאץ)ועד לל
 ממנא דלתן אתסךי' על עןמיה לאחזאה ללל חד מישראל מאתר דקהאז
 לה' לפוים צרביית כלה ךאוסמוהו' הרוצה להעשיר .יצפין להחכים
 _יךתם'. קםבוצינאבןדישא'ולל מאריימתיכתא ואשתטחוכ־ןמי ללא
 ובריבו ליה. אמר בוצינא סדישאיודאי האי סבא מאתר דעתיק יומין.
 קא אתי ותמן אתךלי'. !לאה' חולקנא חיכיינא למשמע מלין עתיסיז
 מאתר עתיס' יומץ. זבאה חולקנא תבינא לראי. סם ר׳ שמעון פוזה
 ואמר. לראשית ברי״ת'א׳׳ש דאית יאות וישימו דעלאין ןתתאיזיביה
 הוייימין. איהו אות דצלא דלעילא. דבהץ אתסךי סב׳׳ה יסרסיצלאות.
 ואידיו אות ךצלא דלתקא.'אית אות וברית דביה לויימין'שמ:א
 וארעא כתא אם לא בריתי יומם ולילה חוסות שמים וארץ לא

 י שמתי. אית אות ודאי דאית ירשימו דחותמא'דמללא":
 אדהבי הא ללא סא נתת לגביה כמלסדמין פתח ואמי ר׳ רי׳;יי) ברית
' זעיךא מסטרא דחכמה  איהויודאי' צדיס ה״י עלמין. דאית י
 רלעילא. דכד גחתא י לגביה אף על גב דבאתריה יי עלאד, איתקרי
׳ זעיךא אתקרי. ואת ד אף על גב דאית ו עלאה  בד נתת לגבי צדיס י
 באתתה בעמוךא דאמצעיתא בד נתת לגבי צדיס לאתחבךא בה׳.
 ו׳ זעיךא אתקריי. אלפאיליתא דאחוץ ״זעירן ביה איגון. והי עלאת כד
 נתתא לגבי צ״דיס. זעיךא אתקריאת. ואעג׳׳ב יאתוון דשמא כןיתשא
 ביה כליק. סתימין איכון ביה ובניניה אתמר סוד יי ליךייאיו ובריתו
 להודיעם ואיי סתימין אינון ביה במאי אשתמודען בשכינתא ךאיהי
 אספסלתאה דנדירא כד נתת יסוסילנבי צדיס לנהךא בה ודאי.' ומנה
 אשתמודען הה׳יד כה אמר יי אל יתהלל חלם בחכמתו אי אייהו
ק אתסריאת אספקלתאה דנהךא ובדותא זמינא כי אם בזאת יתהלל  ת
 המתהלל ה׳שלל דתע.'ואם יסתלס מצתק ואישתאר איהו חרב דבש.
 נלד ארלךיאת אספסלתאה ךלא נהרא. בההייא זמנא אל יתהלל
ו כמה ואיקמיהי  ה ה ייצא הקיל יבא ממט יגמצא ראי נט ג הס והוא מקימי של העילס ימלא כל סארן נטו
 מריצה צהפשיר יצפן הריצה צסמכיס יוריס פיריש נא צמיכמ מוס שמצר כצ מן השפעה במקוס אמו נמצא
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 הבם קהבמתו. ומאן גרים לאנת־א לה. ולאשתמודעא בה לסב׳׳ה.
 מאן דנט־ר ברית ותא דמלה זה השער לץ צדיקים יבאו בו. רא איהי
 תרעא ךצדיהדא ואית לץ דשי לא״עלא וזמן. ודאיאית מאן דאיהו
 צדיס וביה יסוק, איהו זבי בשבינתא רדיית לה וסחס בה למלבא דאית
 עמוךא דאמצעיתא דאית מלך זאיהי מלבזת דליה ורזאדמלה.
 ועמיר כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ ודא איהי שבינתא דאתמד
 בה. והארץ הדום רגלי ושבינתא איהי ציוךא דעלאץ ותתאץ. בל
 דיוסנין דספיח ובל שמהן רלהון בה איגון מצרירים', ובה איגון גליפין
 גשמתץ ומייאבץ והיוון הדישץ. ובה גליפץ מה דאתמר בהץ ודמות

:  פניהם פגי 1ארם וט׳
 קם ר׳ שמעון ואמר סבא סבא וד,א'שבינתא איהי יתרא רסב״ה איך
 נליפץ בה דיוקנין דלתתא דלאו איבון מציאותה, א״ל רבי למלבא
 דאית יתיב בתיליה עמה בני נשא עאלין למהזייה מנהון מסתבלן
 בי״בושוי ומנהון בנופוי וימנתן מסתבילין בעובדו־. ובודאי בעובתי
 אשתפורע מאי נית מלבא רלבושין א־ת משתני בתן לבמה שנרי־.
 ולבושי; דאית לביש בצפרא לא לביש ידמשא. ולבושין די־ביש יומא
 חרא לא לביש יומא תניעיא והבי בבל יומא ררחא ושתא ושבתא ויומי;
 טבץ אשתני בלבושין. בנוונאיךא שבינתא במהלבושיןאית לה דמנתן
 ברא קב״ה בדסץן >נ״א ברס:א1 ומלאבין והיוון ושרפים ושמיא ואיעא
ל מה רבתי. ביתן. ובל בריין דברא מאלץ לבושין דילה.' רשים לון  ע
 בי״הו. ונליף לון בלבושהא. בנץ ליאשתבלא מינה בבל בריין לרהמא
 עליית, ורזא רמלה וראיתיה לזכור ירית עולם. וראיתיה באלץ לבושיו
 דאינון נתרץ בבל יברייף •מנין רישךאל נהרץ לון בעובדץ מבין.
 ובנינייהו סב׳יה רהים עליית ואי עבדין עובדץ בישץ איתי אתלבשת
 לבושץ אחרנץ אובמין רבת; רשימץ כל אינון מארי דרינין דאתסריאו
 לילות למיךן בהו לעלמא. ובההוא זמנא איהי אמרת אל תראוני שאני
. עלאץ ה  שהיחרת.* ובנץ רא אלץ ססטךא דלבושין אינון גי־יפין י
י לביש , א ת יה : .נ ימ, ש־ש מ יעינית עימ־! נ-ניבוב א כםי  עשי לנ1 מ, עיבה ישב.! ממי ה נ

 דייגי,
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ח הל-ין ו#לטק על תתאק. ומלאכי; ע״א ומליק< אתסריאו נ י א 1 
 מםטךא דטלבות וםםטךא דטפא אתסריי חסד דרועא ימינא. נבודד.
 דרועא י&טאלא. נופא עטוךא דיאטצעיתא נצח והוד תתן שוסין. צדיס
 אותיברית'. והא אויסטוה ואיהי צייוךא דבלת. יטמאו טניה דאית
 תקונאדנופא'. נהיר קב״ה דאית יקוס בנשמתא בנופא לנו טבלא
 התא דאחייד בלא וקשיר בלא דלא אתרטיז בשום רמיזו' וכלא אתרמיז
 בשבינתא. דאיתלבישת בלבושיין רבתן מצדירין כל בר;ין. איהי
 אתהריאת בבל שטחן ואיהי דטות ארבע היוץ'בלבושך,א. דבכל חד
 וחד רשים ארבע איתוון. ודטות אדם לדעה ךא רשימוידעשר אתמן
 ד״איניון יוד קא ואו קא דסליס לחושק אידם י דמות אדם ודאי. ךיא
 שבינתא דאית דיוסניד. >נ״א דיוקנא דאדם<'ועלה אתמר ותמונת יקוס
 :ביט. והאי מסטךא דלבושא אבל מסטךאדנופא איהי יחוךא דעמוךא
 דאטצעיתא. איהו >נ״א איהי< חותטא טסיטךא דנופא ובנין דאית חיותמא
 אבדת שיבינתא לגבי יקוס דאיהו טלנאגישיטני כתתם על לבןד. דאף
 על ני דאנת־ תסתלק טני בנלותא. תתטא תלד איטתאר עטי ולא
 אתעת מני לעלם. סם ר׳ שמעון ואמי־'סבא 'סבא אימא לך פרא
 דאוליפנא בנוונא ךא,' שימני בחותם על לבך שימני הותם לא יתיב
 אלא בתתם. איבדת שכינתא רבץיעלמין שימני בחותם כהתא רשיםו
 דתותמא תלך דאף על נב דחותמא אשר,אר בידך. רשימו תליה
 בפתסיא איהו. ומהתא רשימו. מזדעזעין עלאין ותתיאין. כנוונאדמלבא
 דאית בשךא ודמא מאי דךשים בפתסא רשימו תליה. דחותמא בידיה
 תא. ואף על נב דחותמא בידיה אשתאר הבי דחילין מרשימוידחיותמא
 כאלו הוה מלכא. על אחת כמה ובמד, אי תה תתמא. שימני בתתם
 על לבך. וכי ימאן המא (-״א שוי) חותמא על לבא. אלא אלין תפילין
 דאינון רצועין דלתן' תלייז על לבא. ואלין תפליןידרישא. ותפלה דיר
 דאיהו בשמאלא לסבל לבא. ודא איהו כחו־«ם על לבך. ובחותם על
 זרועך. תפלה דיך דאינוןירשימו דשמא שתישא דאית י׳ קדשי לי כל
 ומנהו( ניא קב ה כרסי ן י־ולאכ ס ונו פ רוש קא על נ עןיס n ליש רידיכות ויש לגוש ן ר לה ידד קרש
״ אוס ות ש  ל כל בכיר ה׳ יר ר כ ב אך י שמ-ג שרא1 ר י־ ־ אס שיווע ימי ל־ב־ קדש 1 כ1 בכי־ ע
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 בכור. ה׳ והיה בי יביאןד. ו שמע ישראל. ה׳ והיה אם שמע. ומההוא
 רשימו מזדעזעץ אומץ דעלמא ההי׳ד וראו בל ?מי הארץ כי שם ך
 נקראעלץד ויראו ממך. והבי אוסמוהו שם ^׳אלין תפלץדרישא.
 שימני כחותם* ךא אות ברית מילה ואות דיומין טבץ ךאיהו רשימו
 דשמא מרישאי. בנוונא ךא. מי:?לה ל׳נו ה׳שמימה ךישי אתוון >נ״א
 תיבין) מילה*. וסופי אתוץ יסו׳׳ס. טאן דנטיריהאי רשימו כאלו נמיר
 שמא קדישא. ומאן דמשיקר בהאי רשימו *באלו *משקר בשמא קדישא.
 דהאי אתסךי חותמא דנושפנקא דמלכא. ךבל בר נש דנטיר האי רשיימו
 לר״רגא דאית אות ברית אות שבת אות תפלץ אות דיומיו מבין איהו
 רשים והסיס לעילא ונהיר לעילא. ומניה מזךעזעין עלאץ ותתאין
 כד״א וראו כל ענד דוארץ כי שם יי נקרא עליף. שם ימוס ודאי.*ךא
 ההוא ךשימו* דאות ברית מילה ואות דתפלין ואות דשבת ויזמין מבין.
 זמאז דמשסר לתתא. ביה אתעבר נליפו דיליה מלעילא. בההוא זמנא
 שלטין עליה בל מסטרינץ עלאין ותר1אין. שימני כחותם רא נשמתא.
 דאית רשימו דילה נליפא לעילא. במה דאוסמות ב:עסב. דיוסנו של
 :עכב חקוסה בכסא הכבוד. רכל נשמתץ דאינון נזירין מתמן נליפין
 דלתן הסק אית לעילא. ורשימו דלתן לתר*א, וההוא נליפו דלעילא
 איהו הותם. ולשימו* דלתתא רשימו דחותם ומיד דרשימו דנלייפו
 דנשמתא* אית לעילא. ורשימו דילה לתתא. אתמר בה והנה מלאבי
 ^לסים עולים ויורדם בו. סלקין לעייא ומסתבלין בדיוסנא דנשמתא
 דנהךא בההוא נליפו ומזדעזעין מיניהינחתין לתתא ומסתכלין ברשימו
 ךההוא דיוסנא דלתתא וחזאן דלא אשתני מתוסנא דלעילא ודחלץ
 מיניה.שימני בתתם ךאיצלותא רבה איתחקייסורשיםזח"יעלמין
 בתמני סרי ברכאן דצלותא ודא איהו* רשימו דחותנןא בפתסא דאית
' r o f i 1 ! נ ו יה ה נ חמש איש יש ט איש י' שצ יה ה שמיש ופסיק ששש שראל ששה ח־ביה מו  נמנן י
' כ איח יא י שצ יהיה שמיש יהנה שור יה היא נפי סור רש"• י ל ט ני  גס יהיר אס חמש ח ניח משפי י
 ע קר הח ינ לנל אוס יינן גראה והגיהגי! לקריח ננצ יס קוש יה ס ני ניאך קראים צנתחצס אחר הנחש
• וא מי מצה M O ה ומסור הנא 8 נ  חפ ל, נמגהג הפילם נד־ שחה ה קייאחס נפי שור אישייח שש היי ה
 צני השמ מה ר שי אחיי, מ צה יהיפ אחיי, מ ה נראה מביא יה רינחה לדבר י שאמר על איס נרים מ לס
 א הי רשימי דשמא קד שא יהנ א רמי לדנר יה בפסיק יד דר״ש ש1י מ צה יש ת שצי אמיק דשמא קדשא ג»

 אירייחא
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 אורייתא גליפו דאתוון דחותמא ךא צדיס ח״י עלמין. חו־חטא. ךא
 עטודא דאמצעיתא דאיהי ס׳׳ש.*והנה מלאכי אלקים עולים* בזמנא
 ךאיהו זוקף לשסיסלקין עטיה עטנא דאיהו טאיך וכורע לברוך. נחתין
 עטיה. ודאי איהו וועד! מלאכי אלסים עולים ויורדים בו. מלאכי א״לקים
 עולים. בזמנא דאית סאים בתנא קיימין כלהו ומוליפץעליה זבות.
 ויורדים בזמנא דנצהין ליה בתנאיוגהית לתתא כלהו נהתין עמיה. כמה
 דאוסטות ביעסב. אגבי ארד עטך טצךימה. ואנכי אעלך גם עלה.
 שימני בתתם ךא נשמר«אדאיהי חסוקהיבבורכייאבזמנאדאיהי אתעךת
 לתר«א בצלותא ברס:יא אתער לעילא. בחותם ךא' רוח דאית ציולא
 (תש1 ינ״א דש1 הקיסא במלאכיזא בזםנא דאיתאתעיאילתתא בצלותא.
 מלאביא אתערון עמיה "לעילא. על זרועך ךא נפשא דאית חסיקא
 בארבע סטרין דעלמא. בזמנא דאתעךא״איהי בצלותא לתתא ארבע
 פטרי, דעלמא מתערין עמה* נשמה איהי תתמא״ תהא ציוךא ד"את;ץ
 דאינון חקוקין בהותמא. נפשא' רשימו דאתוון בתתמא דאינון דשיטין
 בציורין דט־ נש. ברשימו דחותמא בפתקא *ובההואירשומא דנפשא
 אשתמוךע פרצופא בגופא דבר גש מאן אתר איית ובגין ךא אוסמוהו
 בהא• ה״ותמא במה רשימין אית ביה ארבע. רשימו דאתדייתק. רשימו
 דשור תמן. רשימו דנשד תלן. רשימו דרמות אדם תמן. ומאן אית
 ךךיטים לץ בחותמא יסו״ס אמת. דבהאי ארבע רשימיןיאיגוןכל בריין
 דעלמא אבל אומין דעלמא דשקרו ביה לאו איבוד רשיםיו ביה אלא
 בהותמא דשסרא ואית גחיט דמליל שקרא על סב״ה ובניניה אתמר
 בארחימתלא שקרא ליתיליה.תלין ובך חרא ליה ליה רגלין על נחגר
 תי־ך. ועתיד קב״ה' למחאה שרךא מעלמאבד׳׳א ומחה ץ אלקים דמעה
 מעל כל פגים וכו׳דוךאיהאי תיא איתיטלאך המת דקטיל לבגי נשא
 וגרים דטעה דאית אל אחר. ובלאי קטיל בסם הלוות תליה דאית נדעם
 וךא אית סמא״ל. ובאלין פרצופין דחיוון אתנמיא אית לבני נעזא. בארה
 שקרא לפר«אה לון. ותא רמלה אם יי לא ילנה בית שוא עמלו
 מוכח שאן היר ימושס ־1 ה בסיף אייא שהוא וונממ החיחס שמחהפן בזמנא וארו קאיס נדכא קיימין
 כולרו ומ לכ ן .!ל ר זכוה גיאי ור ש שס אלי ס כא[ !ל ו גא כמ ש וגקרנ בעז ב אל האלה ס וחרגימ! לוות
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 בוניו בו. ולית לץ סיומא. אבל ציותן דחו:ץ אינץ רשימץ בשמא דסב״ה
 בהאי רשימו דמזוזה ראית שדי מלבר יסו״ק מלנאו. והאי איית רשימו
 דברית מילה שךיימיבד יסו׳״ס מלניאו. שד״י הא אויקמוהו ש תלת
 אבהן. דאיינון תרץ דתעין וגופא אלץ אינוןתלת ענפץ דש ד׳ שבינת״א.
 י׳ צדיס אות ברית מילה ועל האי שך״י אתמר ואךא אל אבוה0אל
 יצדק ואל יעקב באל &ךי. בהאי •עך״י דאית מלבר נסזןזה. אנל
 ושמי יסרק דאיהו מלנאו במזוזה דאיהי תרעא דקבי״ה דאתמר בה זה
 השער ל;,י לא נודעתי להם וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אלץ
 תרץ סמכי קשוט זז מות מן ביתא ראית שבינתא ולא אתסיריב לנבה.
 הה״ד והזר הקרבי יומת. ואתויץ דמזזות אינו! יממש ז״ז מ״ו״ת . ובנין
 דאמאןדנטיר ברית"מילה. דאיהו חיותמא דיליה/ז מות מניה דאיהו
 שטןייצה״ר רע טמא צפוני מלאך המות"ולא יתקרייב לגביה ולא ימות
 על ידיה ומיאן דמשקר בברית מיקה הוא משקר בחותמא דמלכא
 דאיהו רשים ביה שר״י מלבר יקוסימלגאו. מנא לן טהאייסרא משמע.
 מיי^׳עלה ל׳גו ה׳שמימה רישי תיבות מיל״ה ס״ת יקו״ס ובודאי מאן
 דמשקר בברית מילה'אסתלס מיניה יקרס. ושריא עליה שטן ראיית
 אל אחר תיא שתא באתר דיקו״ס מלגאו וסם המות שרי_א
 באתר דשת מלבר. ודא איהו דאמר סרא את י מסרש יי
 טמא ובו. אם לא תב" בתיובתא וסיביל במה יסורין *לאעברא
 ההוא חרא מתמן ולסם'המות תליה . ראיה• צרעת ממארת בבמה
 מרעץ וממעשי; עד דלא אשתאד ביה בשראידאיהי עפרא. ותא
 רמלה ועפר אחר יקה וטח את הבית ובגין תחם עפר ילחמו עד
 תתפרנס "מההוא בשרא לא יזוז מיניה ועני חשוב במת . מה מיתא
 אנפד משתנץן בנוונא דא שיי אנפוי משיתרין. והא אוסמוהו ברום
 זלות לבני אדם. מאיי כדום זלות אלא מאן דיאצטריך לבתיתא אנפוי
 משתניין בכרום. 'וכמה נשובין דיסורין נשיך ליה ההוא חרא ולא עוד
 אלא" דעני חשיב במצורע מה מצוו־ע וראשו יהיה פרוע ובנתו יהיו
 פרומיםיובו׳יבךעני. מה מצורע מחוץ למח^ה מושבו בך עיני ערום
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 דחף. ועגיותא איהי לישראל באוזר דצרעתא וארבע דיוסגץ איגון >ס״א
 גווניף בארבע נוונץדצדעת. ואינון נגעילבן אדמדם:רסךס בהרת
 שחורה הא ארבע. וכלהו אית לון אתרץ ידיענאן בנופא ומנהון את;ץ
 לבני נקאבמה מרעץ. לבן אדמדם חלב טמא ובבד*. יךקרס מרה.
 בהרת שחוךה טחול. ומנהון נביעין *ארבע מיני מרעץואינון־ מרה חיוויךא.
 טרה סומסיא. טרה יחקא. טרה אובטא. ואם תב בתיובקא. נחית
 עלד סם חיים דאייהי שבינתא ואתטר בה ושב ורפא' לו
 מאלין מיני בדעין ומחיה ליה 'ממיתא דענייותא *בד׳׳א' ודושיבו
 והיו. דישראל בזמנא דאינין עניים סדרים' מתים ובניינייהו
 אתמר שובו וחיו. וליתעניותאבעגיותאדאדייתא.דמאןדלאאית
ד אורייתא אתקרי מת. •אסוותא דילד. מאי היא להיהוא עלמא.  ב
םונו׳.ואיהיאםיוקאלכלמרעיןבד״א  אורייתא דאתמר ביה עץהיי
. ךא  רפאות תהי לשרף וכר שימני בחותם. מאי חותם בהאי אתי
 אות שלת ויום טוב דאיהו שקיל לברית מילה כנוונא ךא שבת.*ש
 לנןבל שי״ן דשם שדי כלילא מתלת היוון עלאץ מתלת אלהן ב׳ ךא ד׳
 דאיהי רביי׳ךאה לאבהן ורביעאה לתלת חיוון ואיהי דמות אדם ולאו
 אדם. הה״ד'ודמות'פניהם פני* אךם. אלא'מאי אךם יוד סא ואו סיא.
 שבת ביה שד׳׳י יקרס הוא רשותיהיחיר'. רחבו איריעה וגבהו עשרה
 ידיסא ואו סא. ירדדשד׳י לסבי אות דשבת ויום טוב.'י בידי אתרמיזו
 עשר ספירןהאי רשימו איהולב?א דמלכא'אבל לעבךאדטלבא רשימו
 ד - א ומנהו! נבע, ארבע מ - ידע, וא נון מרי חוויא וכוי נ ב ארבע מ נ מרע ן אייו שסס לב, אדום
 ריק שמור י ת יא ש ימו לדבר כ אתר משלם לאש כמעשר! ר״ל לפ המעש ס הרעם של בנ אדם משיים
פ מ ן עין הש ך לו ומ שהוא רשע ש ש  לים נמילם בארבע מ נ מרע, שהם לא ש כל מ, מא י! מרע, בא 1
 לי מב יית ייכל מ נ עב יית רש כ ס לא־ב.! מ נ מרע! אלי שים ריח לא ש רנה ריא מתחבר עס כל אלי
, היישח ת ס כי1, יביי יב, רמי רכחינ (משל כ מ) ני!1 אב י יאמי יאימר א, פשע חבר ריא לא ש  גי נ מרע-
1 יישע ניול אב י קנ ר יאמי כ סח שראל יאימר א! פש,1 דמייד  ייבח ת ו דו.! פסוק וי דנו!1 דישו אות! רו ל ע
 וא י מורי בימחי כד ש שוב רנה וה חבר לא ש משח מ מתחבר לארבע מרע, ררמוו ס באות ות לא ש שרם
 י־ישח ח ס את ין< ראדס ואם תב בת ובחא נח ר .!ל ר סם ח ס דא ר שכ נתא ואתמר בה ושב ורפא לו
 ייאל! מ מיע, "ב רביע של שם נ , שייא סיר רשכ ר ״א מסכי קד ס יעס כ ד איח יח הרביע עילה
י וכמ ש ררמ ו ו ל ורוא מספר סס ח ס שעולר מס ח י ח י ו י ד י״ד ד ד י ד ה י י י י  קם ח כור י
 ולי א ,ח ת .ג1 י סס ח ס דא רי שכ תא ישב ירכא לי מא ל! מ נ מיע, ראלי ים ארבע מ נ מ־ע ן יכל חד
 גי, דו יפואתו תה ר 1״ ראית שם מ ג ואי3,!ר כעס ס מ ב מילא קס ח כמנ, סס ח ס אי הרפיאר חה ה

ד י ל  ד
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 דיליה #ד״י מםטךא דוזהוא ךאתמר ליה. לל דגסךא בשמי ובר, ולאי
 ניוזו. מטטח״ן דסליק לחשלזישד״י ואיהו אדם זעיךא בדיוקנא דלעילא.
 ודא איהואם כבנים י אם ??לידים ובו׳.'ימאן ךאיהו ר^מו דאריה
 בחוחמא דיליה איזהו חוור באנפוי. מאן ךאיהו בחורןטא ךשור איהו
 סוטקא באנפד. טאן דאיהו לחותמא'דנ#ר איהו ירוקא באנפוי. מאן
 דא־הו בחותמא דרמות אדם איהו אובם באנפוי. בנוונא דאורייתא
 דאתכד שחורה אני ונאוה*. שימני כתתם. ךא אורייתא דאתמר לה
 תורת אמת וזיתה בפיהו', ואיהי בליל״א מעשר אמירן דאינון י׳ ומעשר
 דברן ךאינון ה״ה. ומאי תודה וי. כליל שית ימי בראשית. על ללןז ךא
 ל״באלסים בחושבןיל׳׳ב. דתללןמן ו׳ דאיהו ו׳ זמנין טוב. ולה אשתלים
 >נ״א~חשמא ךמ״ב אתוון דבוק אתבריאו שמיא וארעא. ולרמה
 דאית בהון'. ודא איהי זקא' כי יום נקם בלב״י. לבי סליה מ״ב״ויכל״ו
 ע״ב שמהן דשמא מפי־ש ועליה אתמר ללב״י נליתי. ולאלךי דאינו;
 רמ״ה פיקיודין דאורייתא לא נליתי ובהאי ויללו יה׳ לששי דאיהו בו׳.
 ודא איהי. ויהי ״ערבי ויהי בסר יום ד׳ששי דהאי) ה׳ דהששי איהו
 מלבות שביעאה. ואיהו אתקריאת ע״ב ובה רכיב ו׳ למפרס לישראל
 הה״ד הנה ץ'רוכב עלע״ב סל. בנץ דאיהי בללאדתלת אבחן.
 דתליןן מנהוין ע״ב שמהןיואתבלילן בה. ולסבל תלת אלהןאתמר
 מיללו תלת זמנץ שביעי ודא איהיךזא ךשלת. בת ש דאינון ויםע
 רבארט דאתללילן בב״ת', ב־ודא זמנא חלה זבותאבהן. דמיולא
 דאתחריב בי מקדשא. עלמא אתהרי תהו ובהו. מתטן" ואילך אתקיים
 קרא אמרתי עולם'חסד'יבנה. חש׳ד כליס'לחושבן ע״ב שמהן. ודא
 רזא דיאתסשר 'שביעי ביומא קדמאה. ומאן שביעי רא צדייס אות
 ע י שס אלי ה נסיו כ מי אליה שמרגי שעילה מספרי מ נ ודא רוא דאחקשר שב עי נ ימא קדחאס פ ריש
 נמה שאמרי שצריך נמיצאי שנח להיס ן) מחיל על רקיוש ביה אחקשר יס רשנ ע ביימא קדמאר ושניע שהי^
 נחסו ו?אן שניע דא צויק אוח ושנח יימ ן סיב! נ נ כיצמ ונר י שאמר מא! שניע וא צו ק היא ע פ
' נח טח שרם נחי י' , חחים שנח (דן> ס ג ע נ) עצי! השנה ש ני נ  מ ש רניגי האר י י ל בשער רטטה נענ
ר ועש ר ינכלל ן נחלטה ו צירה יגשאר ן נעש ר  ינח י ג יהנחיגה של יי ר א נאיפן יה שנ יס שנח עיליח ג
f i l שנעה חחפוגיח נלנו נגלי כ השלשר ראשיגיח נחעייחו יגכללי חיך מלכיה ר צירי ואלי השנעה חחחיניח 
 נשאריס נמקימס רראשק ממש אלא גס הס עיליח דה יני חג ח ועש ה נמקיס חב״ו שעלי ינס" לעשיר נמקיס
 חנ*ח ינמלאי מקיס רראשין של נס דעשיה פני יכן עו״י בכל עילס מארבע עילמיח אב מ ונס בעילס סאלינית
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 דשבת וי1מץ מבין. וךזא ךמלח חי יי שבבי עד חבסר. יךא בסר
 דאברהם חהוא ראתמר* ביה וישכם אבךהס בבכור ואיהו חסד דיליה
 בנין דבהאי הסד אחחקן כרסייא דאייהי נפילה הה׳׳ד והוכן בחסד
 כסא. וביה תסום חא רמלה ובחסר עולם דחמתיד זבל ספיךן מחסשרין
 בימ/א בנין ךעלדז אתמר מימינו אש ךת למ1.* מימינא את:יהיב
 אודייחא בנ״ד מיל7 לימין משה זרוע תפארתו* ובוקע ©ים דאורייתא
 מתמן*. מה ךאברהם י למתי ״ליה בה שם עולם. ובה אשתליםיה׳
 דמשה דאיהי' במישיכונא לנבי דאברהם במשה* דאייתי אורייתא עד
 פלשו מ ניה וניה הוא כלול שכמי אלן) אלכ• אלפ ם ורב רננות שוליויס וכולם הם נעש ס בשנת בנח נש t ו
 עד עת ק יש ן יו ס שאני קורין את השנת שב ע׳ ויען כ נח נת כל השנע ית הס ניסור כנודע לכן אומר ס
 המלאכה אותו השר ינוכר נפרק ריכלית ימתח ל האדרה והאמינר לפ רעולמיס עולם שנילי שבת ימניפה
ו רנרךא פ העולס ס עכ ל וכן איתא  לח״ רעולמיס ורעעם כ נתי,ת השבעיות דשבס כולם הס בסוד ה מ
 בספר פי׳ ען ידם וו ל יוהי סוד השבח הנקרא שנ ע׳ לפי ש סוד הוא סוד כל הוי כנודע לכן אומרים רמלאכיס
 נאומו השיר עולם שכילו שב״ וממחה לחי העולמים כ סוו שביע ושבח כולם נסוו ריסוד הס עכ ל ולפיו
 אע נ ד 1ס שנמ תא כננד ממלטמ שר א שניעימ בשבעה ספ יומ הננ ן של השנוע הא ואמר הכא מאן שנ ע

 דא לדיק הוא עני[ אסר רקא פל סור השנע ומ הנעשין נשנה שטלם סס נסור ריסור וכאמור, •וניה מונן מס
נ ד מוליך ל מ ] משש ורוע  שכחוב נוורי חדש דהשנח הוא ביסוד ידיק ה עב מימינא חמיה נ איר מא נ
ו ע נ) דשלשר אוח וח  מפארמו ובוקע מיס דאיר ימא מממן נ נ מפורש נשעי הפסוק ס (פרשמ שמוח דף נ
 שס משה רוא מ נחסד שהוא רמים ואימ ש נמפארמ המכר ע נק נ קוים מין ישמאל ולכן צירמ ש' ה א ג'
 קו ס ואות ה' מבירה דמממן אמקשרמ הנקבי יכננד! ש שס מר ש בשמיה עיב של י שע י בא י ט והיא כפ

 הסדר האמח׳ שרס חנ מ ובכמוב של ומקרא שמו משה ומחמי כ מן המיס מש מיהו נא למס טעס למר קראסו
 משה ולא מה ש כפ הסדר מאמיח׳ של חנ מ, יאמר שהסיבה מ א כ מן המ ם מש מ הי פירוש כ׳ המסד שהוא
 ממ ס ננרו נמשה והיר נוטה יומר כלפ המסו ואס ה ה נקרא ממ ש ה מה אומ ה' שה א הננורה מכרעת
 ננמ ס יהימה ר א נינרמ נמשה ילכן ה מה אימ ש׳ שהיא המפארמ מכריע נ ן אומ מי ינ ן איש ר' שהם חו״ג
 ואז רמפארמ נידע דמד ר מטה נלפ׳ חסד ינט ל ל מינא עכ ד יו ש מימינא שהיא המסד אמ ה ב איי מא
 יכמ ש מימ,1 אש דמ לחי יננ״ד נמינ מוליך לימ ן משה !ריפ חפארמי פ ריש אומ מ דמשה ה א עומדמ
 נראש שמי שהיא מין הקורא כ׳ אומ מ׳ ומשי: ר א בחסד ומוליך ר״ל סח ך לה וריע מפאימו שייא אימ ש
 ולא סמך לה איח ר שהיא נננירה נפי סדר חנית והטעס נ ניקע מ ס מפניהם ט נמשה נונר המסד שהיא
 מיס ולכן המורה שהיא נסוד מ ס נמנה על דו ואס היה ל מין משר שהוא אומ מ מוליך אות ה׳ שי א רננורה
 ה מה אומ ה א רננורה נונרמ נמשה ולכן סמך לאומ מ את אות ש שה א התפארת שתר ס מכרעמ נאמצע
 שהתפארה מטה נלפ מסד ונש ל ל מ נא וכוקע מיס דאיר״מא מממן מה׳ דאנרהס לסהר ל ה שם עולס ונה
 אשמל ס ה' דמשה נ נ הטעם דממלה נקיא אכרם יאמ״כ אנרהס נסוספמ אומ ה' מפורש נדנר רנ נו האר י
 ויל נשער הפסיקים (פרשה לך לך דף י ו עינ) שנימן אנרהס אע ה עיקר הנדלה המימ ן ה ה נמימ רמכמר
ו י ויע וטיפס הויינ היא מן  הקרינ אל המסו שהוא אנרהס יכל הייונ הנעשה נ מיי הה ננח נח הפסו נלנ
 המסוים הבא ס «ן מוח הועמ יכאשר הנו לי המזמין יירש מומ רועמ או נמט ני הממשה מסוים של טיפת
 הווונ יהס סוספמ איס ה' מיספס נשמי עיש וכאן נא לפרש טעם אמר למה שנמנה מורה על ו׳ מרע ר ונקע
 מ ס דאורייתא מממן נלומר מן הי ואנרהס דאומ ה' ואנרהס שהיא רמו למסאים שהם ממ שה נמנ ן איס ה'
ו ממשה חסויה הרמוזים נאומ ה' סנז'  מממן נמ נקע מיא ואור ימא מורה שננמנ שהיא ממשה םפריס מנ

 (םא) ו פתק
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 דיפרופ לבנוי. ותא ךמלה כימי צאתך מארץ מצדים אראנו •נפלאות.
 וךזא ךפורקנאיבהאי ת££1א איתדעליה אתמד כי כשמוחה תצאו
 ובחלום תיובלון.' בשמחה סליפ לחורבן אד״ן דאית את יי אתן
 הברית ארץ כל הארץ אתקךי. בד מאת ש׳ דאית תלת מאה. ואינון
 תלת איהן דאתחבת בה. ואתוון בשםח״ה איהי מחשבה ש תלת
 אבהן. בחמ״ה ה״ן מחד שיינתא דלית לה יתךא אלא בטינה כמה
 דאתוותא דה״ן. ואתעבית עשרה ואתעבית מאה'ביןה דשבינתא
 כלילא כלת עשרה וכלהו מאה והיינו דבתיב הן לה׳ אלקיך השמים
 ושמי השמים ותא רמלה הן אדני. ובשלום תובלון ש תלת אכהן ו״ו
 תרין משיחין מ׳ לי״ב דבשלום סליק ע״ב. ודא דאתימד ושבתי בשלום אל
 בית אבי שמחה איהו דאתמר ביה לך אכול בשמהה לחמך ושתה בלב
 טוב יינך. ךא'י_ין המשומר בענביו ועליה אתמר סוד יי ליךיאיו. .יין טוב
 ךאצדיפ דאתמד כיהיהצדיפ אבד ומאי אבד אבד" ההוא נביעו
 ואשתאר נחרב דבש בבית ראשוןיושני. פס סבא ואמיר אדני במחשבה
 סלפא ולאו בחשבן ועליה אתמר ה״ס כיל בשר מפני ץ כיי נעור ממעון
 קדיטו. 'יתעד, ביה כמה דאתער משנתיה יוחזר לשנתיה עד דיתער
 יפוק ראית רחמי לקיימא ביה וברחמים' נדולים אפבצך. נתלים
 אתפתאת מסטרא דהאל הנדול דאית הסד. ושבינתא ביה סלפא
 לאתפרי נתלה. וביה' ודאי תא דפורפנא בנוונא ךא יוד פא ואו קא
 יפוק. ואייו ביה ךזא דפורפנא דאיהו רשים בשמיא דע״ב דאינון וה״ו
 אנ״יוה׳זר״ת ואייו'. תלת עשר מכילן'דרחמי דאורייתא דאתייהיבת
 מימינא. אשתאר יו״ד מ״א פ״א דסליפ לחשב; ל״יב. ואיהו ב מן
 בראשית ל לעיני בל ישראל. ועוד איהו ל״ב אלקים דעובדא
 דבראשית ךעליה אתמר כיי יום נפם בלבי ושנת נאולי באה ושמא
 למהי ל י בה שס שלם כ נס אשתל ס י דמשי דע אוח י יגו׳ של אנייס שי 6 יומזח לווםד ס כ6מי-
 אשחל ס אוח י דמשי שה ft נשמו גבירי שגס י א נמחקי וגעש ח חסד ע קבגח רתורי שקבל מ מ ן ונעש ח
׳ כמו אוח וח ש מ שבשמו יטונ שים חסד ומ ש דאיי נמשכוגא לגב י דאנייס כמשי נייומי ה א  גס איח י
 משנין נשם משי מלדי של אברהס יכא לו אמר יכ לגב אבריס איה משכונא נמשה עד ש בא ויפרוק לנגי

 גס לעחיד כ ייא גיא1 ראשי! יגיאל אחרין כמ ש רי ל ע'כ .!ד כ נא ש לי ולו יקיח עמ ס יכ ילא בזי ארז ל
י יכיר •יטיב ש נא לבשר י על יגאילה יל כ כת ב  גב עקב אע״י שגכתב שמי «1לא ניא ו יהיא משל אל י

 יע נ
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 דע״ב איהו ויללו. ביה אעתלים חא דפודקגא ועליה אתמד ללב״י
 גליתי דאיהויחויטכן גיכלו. וביה אתסי״ים סךא אמרתי עולם הסד
 יב^ה ובמה דגפסו ממצו־ים ברזא דע״ב שמהן כך יפקון בתן בי
 יפרסון בבתחיתא בההוא זמגא חסד ה׳ מלאה הארץ .ועליה אתמה
 וחסדי מאתך'לא,ימוש. ובחיסד 'עולם דחמתיך.' ובגין ךא שבח חד
 לכב״ה בגלותא דאיהי שאול בהאי חסד" כד״א כי חסדך גדול עלי
 והצלת גפשי' משאול תחתיה ואי אומץ *דעלמא ךחקין להוי לישראל
 יותר מדאי קב״ה חס על ד׳ מן חש״ד דאיהי ךל״ת בגלותא ואתקי_ים
 הךא ביה בטךם תחיל,ילדה. ושבעין ת־בץ דמזמור _יעגך יי ביום צדה
 אייגון לסבל שבעים שרים ואומץ דאיגון צירים והבלים דשביגתא עלאה
 ותתאה, דאתוון ב ביה אתסריאן פלטדין גדולים. הה״ד גדולים מעשי
 ;י׳ וקיב״ה ביה אתסרי גדול בד״א גחל אדוגיגו ורב כה וביה סלקץ
 ישראל לגדולה. ושכיגתא בה אתמד הגה מפום אתי. בההוא זמגא
 אוזקיןם בה קרא גדלו ליי׳ איתי. ובה(ג״א וביה) אתמר בסב״ה בההוא
 זמיגא כי גדול אתה ועושה גפלאות וגומר. וביה עושה גדולות עד אין
 חקר. ודא איהו הסד ביה ויכלו ה׳ בששי ע״א וביה ויכלו בהששי) בגיו
 דביה ה׳ דאבדהם אזיל ו׳ לגבה. מיד יתעד י״ה לסךבא. הה״ד כי זיד
 על בסי״ה וששי איהו אלףישתיתיאה. שביעי יסוד. וביה אתכלילו
 יגה אגכ שולח לכס את אליי יגביא בלא זא ו שגחמשכן אצל טקנ אט״י וששי איהי באלף שתיחאה שב ע

 יסוד ב ה אתכל לו ואת יפדו ש ה ספ רן פ חש וס השש א יז כנגד אלף ישש שמא טיב שבת כ׳ אלף
 רשנ ט הוא כנגד רשנת ומ ש שב ע סוד הכונר על וס השביט שהוא שבת יש נו בת גת סוד כ׳ בשבת ש
 סוד שב ט וח יכל שנע וח רס ב סוד יכמ״ש לעיל בשס יב נו ראר״ ז ל נשער הכונות ורטנ ן נראר כאן כ׳
 ה םיו רוא רמ יזו שש ספ ריח שדה תנ״ת נה״׳ טס המלכות וכמ ש רב נו ראר" זיל בען ת ס (שער דנם רה
 פ״ת) בסיד בדיך אברס לאל על ו, קינד שמ ס ואין ואברהם מתקן שמ ס יארן ע שקנר מחוש בת נת ד סוו
 ימזויג שת רם כמש ר כ כיל בשמ יבארין יהיא הקינר איחס בסיד מזל ה קרא ינקד יכי' ע ש ייויע שמ ס הס שש
 ספ יית יארן מלכיה הרי דכללתס ייתיוס ריא שבטד 1,1ל זה מ מס ר סיו ל יס השב ע שייא 1ס רשנת
 יאמר נ ר אמכל לי יאת מוי ש ת ספ ר! תיגת ניר קא <1ל שב ע׳ שרוא ייס שבת אמכל לי יאת תוי ש ת ספ דן
 שהם של ששת ימ המל ידתכלליתס ידתאתדיתס רוא ע י םוו ילק אמר שנ ע םיו ימפיש נזר רפסוק ואמר
 ו כלו דשמיס יראין !ד נו אית ית י" של י כלו קא ,יל ר סיו שדיא ציית י ונראשי עטרר שה א י ו כצי
 השמ ס יהארן וסי ני השמ ס יס ששת ספ רן יזנ ת ני וששת יין ייזיל י קרא ס נשם שמ ס יהאק ס א
 דמלכית מקראת ארן יהכ קאמל ז fin ר םוו כולוידשמ ס ידאין ר ל נו אתכל לי השמ ס שש ספ ריח מג ת
 נרי* ידארן ימלכית שכילס דם שבעד ימפרש השמ ס יתארן רא קנ ר ישנ נתא וא נון י ד שנשם כ שמיס וא
 קב״ה שיש בי שש ספ רית יהארן וא שכ נתא דא ין אית 1ת ייד ושמא קו שא ימצבד יימז שרמז י ל סיד



נ^  ואתייחדו שית ספיךן הה׳׳ד ויבלו השלים 1ד,אךץ ךא קב״ה ושבי
 דאינ״ון רה. יום הששי בנץ רעליה'אתמר' כי ב4 בשמים ובארץ.
 ותרגומו דאחיד בשמי,א ובארעא. ודא איהו כ״ל.ועליה אתמר וכל צלאם
 מאי צבאם" תדי סטבי קשוט וביה אתקריאו תלת אכהן שביעיות בד״א
 ויכל אלקים ביום השביעי וישבות ביום השביעי ויברך אלקים את יום
 השביעי דברך אותומסטךא דבךבה. וקדש אותוימסטךא דסדושה.
 וישבות בו מסטךא דיחוד וךא איהו ויבלו דאתכלילו ביה תלת אכהן
 דאינוןבךזא דשמא דע״ב כגווגא דע״ב תיבין. גבורה כללא דרי״ו אתוון
 דאית בישימא דע׳יב. עמוךא דאמצעיתא דאיהו ו כליל כלא, ודא איהו
 ךזא גיעבר י* על פניו ע״ב רי״ו. יסרה.'על פניו. מאי פניו אנפוייךא וא״ו
 יי״ג מכילן דךחמי' דאתמר בהון וברחמים נהלים אקבצך. נרומם ודאי
 טסטךא דחסד דאיהו האל הגדול. ובלא אתכליל בשביעית דאיהי
 מלכות. ה׳ שביעי ה׳ ודאי בבל'שביעיות'כלילא. ואיד,י ה׳ דיום הששי.
 יום ךא צדים עליה אתמר ודרה יי למלך על יכל הארץ וט׳. איהו יום
 חששי. רום השביעי יום דכלהו יומין,' ועליה איתמר'שכבי עד הבקר.
 וךא הוא בסר דאבךהם. דכתיב רשכם אברהם בבקי־. וישכם
 לפורסגא. וביה הבקר' אור דאתטר ביה ותוךהיאור. והאי איהו אור
 דאתמר ביה ולכל בני ישראל זדה אור ואיהו פסח. דרועא ימיגא.
 וביה עתידיז לינאל. ר״א שימני בחותם על לבך.'האי סךא על שכינתא
 אתמר דאיודבנלותא. חו^ם לא כתיב אלא כחותם כההוא חותם
 דגושפנסא דאיהיחורןם אמת וביה ונ׳׳א ודא! חתמנו'לחיים. ומאי ניהו
 האי חור;'ם רבה חיים. אלא דאי עץ החיים דביה בני חיי ומזוני גפקיו,
 עץ ו_דא'י ההוא ךאתמר ביה'עץ החיים מהלך ת״ס שנה. והאי עץ איהו
 ו׳. מהלך ת״ס שנין ךא ה׳ החיים"אינון אבא ואימא דאינון י״ס. י׳ איהו
 חכמה. ומ״ל דאתסרי חיים כד״א והחכמה תחיה בעליה. ה׳ ביה אימא
 באישיוש י של ו טלי שנה מא מפרש רמי לישוו ביום הששי שמא מ סזו בנ [ ועל ה אממר כי כל בשמים
 ונארן וסרטחי ואשיו בשמיא יארנא והכי -קאהר יים השש׳ הוא הישוו בי ויכלי השמ ם יהארן ר ל בי אסנלילי
 ואשאחוי שמ ם שש שפירוש והארן המלטה והרמבה הלשין בוה מפני שראיס הל1מויס ש קונים נבוכ ס הס
 ברבר ט אלו של הפר השיקמס ו3יהאש>ךיא1 סלס אבה! שבעיוס פרוש סלס אבק הס נ' אמלעיוש שהם
 מנים יע י היסיו נכלל ם בהם נ' משמונים נה י «ם הסלכוס העומומ אמר נה״י ובוה נעשו שבע וס שעמוו

 עלאד•



 «! תקונא תרץ ועשדין לגג
 עלאה. מיל ךאתהרי חיים בד״א עץ חיים היא ודאי ותודיהי בי
 חיים ך!ם למוצאיהם ושבינתא תתאר. אית רשימו בדאי הותםא דאיהו
 חותם אמת. 'ובלציורין ךהאי חותמא איגון רשימיןיבה לאשתמודעא
 דאיהו ציוךא דעמוךא דאמצעיתא דאיהו אמת. אדם ע״א ךא איהו)
 חותם דיליה יוד הא ואו קא 'איהו חתים ביה לחיים. ומניה ןרתין בגי
 ישראל בני חיי ומזוני. היי מסטךיא דאבא ואימא דאינון י״ק בני
 טסיטרא *דעטודא דאמצעיתא רעל'>נ׳׳א ועל< שמיה אתהריאו ישראל
 לתתא בני בברי ישראל ויאיהו וי. מזוני מסטךא דה׳ ךאיהי המציא
 להם p הארץ. וכזמנא דירתין מיניה אלין תלת >נ״א תרץ! רמץ
 דבלילן בשמיה. אתקריאו ישראל לתתא בנוי דהב״ה בד״א בנים
 אתם'לץ אלהיבם. ובזמנא ךדתין ישךאל משמוי דהב׳׳ה אלין תלת
 בני חי ומזוני. אתמר בהץ בי עזה במות אהבה תקיפא איהי ממידתה
 אפרשותא דהב״ה מבנוי. ומ״ל דאפךשותא איית בין קב״ה ובנוי. הבא
 אובה בי אם ע^ותיבם היו מבדילים ובו׳ ואיבה ס׳׳א והבר,) אייהי
 ממיתה ועלה אתמר בייהמות .יפריד ביני וביניד ובזמנא דישראל
 מקייימץ פקיווץא דאורייתא ברחימו. זקשה כשאול הנאה דמהנא הב״ה
 על סמא״ל ועל נוקביה ראינו; נרמיןילבני נשא מיתה בחוביית ונדמ־ז
 לץ למחטי ובניו ךא עתיד הב׳׳ה לנטלא נוקמא מינייהו ולאעבדא דון
 מן עלמא רסמאל' ונוקבא ריליה איהיימיתה דאיהי לילית מלאךיהמות
 יצה׳׳ר.'דנוהבא איהי עם דבזךא. ודבמ־א עם נוהבא. והאי מ״ל הרא
, בכיר  ונכללו כל השנעי טס ייס ינ י בני מסטרא ועמיוא ואמלט תא וטל שמ ה אסקר אי שרא1 לתתא נ

ה נת גת ישכארה עמיוא  ישראל ג נ לכן אמר עקנ אע י הילו ס אשר תנ! אלה ס את עבדך כ ייא י
 דאמלע מא ילכן י חס הנג ס 1עצמי דנוקבא ft ר עש וטרא יוטרא עש גיקנא פ ריש דטקנא וקל 5ה
 מלטרפס עס סונירא וקליסר נדנר ס ה/עשיס ע הויכרא וקל פי יכן רריכרא וקל פה מלערף עס הגיקנא
 וקל פה נונריס ש,עש ס פ רגיקנא נ ש רנד ס ע קר עש סס ר א ע דיכיא וקל פר דש ע־קי עש סש
 ע דגיקנא וקל סר וכיוצא ניס כסנ ר> ני ! ל נשער דפסיקיס שכל מ תיס יניד. ן י סיר ן >עש ס עי ויכרא
י זה לויכרא ימ ליה י אנל הפתי ס ג ו  דקל פה כ הזנריס הס נעלי רמלממה אך הניקנא יחי ליסיה נפסל ס נ
נ אוס על וח נעשס ע ניקנא יח ליחה והויכרא ימ ליס י דס נעפלס פמהס ילכ! כל  יהססר לדענר נ
 ססייס של ענ ריס אמרס שלמה רעיה נשס הניקנא ישאל דאי מנא לן יהש נ קרא איכח נעלנק סאכלנה יהיא
׳  כל הקל פוס נקראיס נשס עלנ כת ש רניט ז ל נפסוק ולא ובדף עלנ עמה ינאן אפר נעלני! תאכלנה נ
 עלנק ר ל שנ מ ני פצנין סו קל פה דוכירא ימו קליפה ו״יקבא ששט מינק אלי עוסק ס נ חו מרו ואמר עיר
 מלהא אתר ת אוס תאנ נניקנא אסייהינ ליה f-i ניקנא ומיד תנת נדכירא אמ ידינ ליה לה ר מדיכדא



 תקונא תרץ ועשרין «־n«״»
 א1בח דכתיב בעצבץ תאכלנה. אךם דואב בנקבא אועיהיב ליה
 יצוז׳׳ר נוסבא חוה* חבת בדבוךא איתניהיב לה יצה׳׳ר מדבוךא. ועלה
 אתמר בעצב תלדי* בנים. ודא איהו בי עזה במות אהבה ובו׳ ועוד
 בי עזה במות אהבה אם ישראל יתערון לה להאי אהבה קךם זמנא
 צריכין לאתעךא לה בדסא*:אות. ואי* לאו *לא יתעירץ'ליה הה׳׳ד
 השבעתי אתלם *בנות ירושל־ם בצבאות' או באילות השדה וגוי.
 דאומאה איהי דלא שר;א על כרסייא שי דנטיל נוקמא מעמלק דחלל
 וזריז אתוון דאינון י״ה דנפיס מן מיל״ה מ״ל י״ה ובנ״ד כעד על בס
 :ה ודא א י ובד מטא זמנא* לנסמא מיניה ושלהובץ דאשא נפסץ מהאי
 י״ח בד״א רשפיהירשפייאש שלהבת:״ה ואינון שלהובין דאיש ואשה
 דתמן א״ש א״ש ותמן ייה. איש בד׳יא ץ איש מלחמה דנטל נוסמין
 מפרעה ומעמיד.. אשד, דא שבינתא דאתמר בה מצאי אשד. מצא טוב
 וגוי. ד״א שימני בחותם ב״ח ת״ם. כ״ח רא שבינתא״עלאה כ״ח מ״ה מן
 חכמה. ועלה אתמד ועתה יגדל נא בח ץ ת״ם ךא ישראל דלעילא רעל
 שמיה אתשירי יעקב תם בד״א רעקב איש תם. ובניין דאיהו דיוקנא
 דחותם אמת דלעילא את^ר ביה תתן אמת'מעקב. ומאן דאשתדל
 באורייתא דאתקרי' תורת אמת דיוסניה הסיפא לעילא *בההוא חותם
' ומאז דמשקר בה באלו אפיל אורייתא לתתא הה״ד ותשלך  אלת.
 והכו י וכחב יב ו ז 1 בש.1י הפסיק ט כישח בראש ח ובחקוס אחו בזוהר נראה ואדס הראשו, חאב בווכרא
אי וחאב בנוקבא ח״ח וכחב -יאמח חאב כא! וכא! ומני שם שסו ה חג פנסים  שרוח ז א יבייקיס אחר י
1 ר ויווס חוח ע ש ולז א כאן אום חאב נ י י י  ויפיס י ויל חכוייס רווי כ.ס ישמ נ שפ ס נ־חל שנים ש
י יצהר מקנא ולק חטא בפן ידעה ע אשחי חי י ר בטקבא לכ! אר, רב ל ו 1 נ  ב יקבא י ל סיס ריח
 שי א קבה אב1 חוי חבת נוכורא וק ל לס קיג ס ורפנס שייה ה ר וחר בוכויא לכך אח יה ב לי צה ר
 ח־יכיא ו־יפ, יפחז שלי ה י L ינחש שייא וכויא ייוא נעשה לי צי ר ועלה אחסר בעלב חלו בנ ם

 .!נב לשי, יכי .1צנר 1שי! קבה ים זכר בנם שהם זכרם עד וג.1ל טקמא מעמלק וחלל חר! אחיין וא,ין
tp ה ונכ ק חן ח לי חל י פ יוש כ איז ל שי ר חומך .1ילוח וזורק, כלפ חעלה ואומר .יול וכו נמלא ח 
 ינ וץו במצימ המ לי שסיוי יוא בשם •־ וכמ״ש רב ט האר זיל מילה מל*כר עי כרפ ה ובנץ וא ני ו
 .!ל כס ה יוא אי פ ריש ו שלי שחרף גר בירקי רערליח כלפי מעלי על כס יה כס מקים ימישב של י ששם
 מצית המ לה יוא רמ י באיח א שנחסר מ, כסא ורסיז בצ יר א י יי שעשה ת ריף נסציה וי שיש בה שת ם
 כייכת! באותיית ה שהיא מ לי סל ה פייטה פרע •ה יראי לקריה על זה י כפיל על שנ סלול ם של אית ית
 ה כדו וא שכ f!m עלאד נח מה מן חכמה ניב שכ נמא עלאה ב נר ילכך נאמר הב, נתכמה ומאן ואשתול
 נאיר תא דאתקרי תירמ אמת ו יר!נ ה חקיקר לע לא בהיוא חימם אמת פ ריש ואשתול ללמוד תורה לשמה
 שייא לשם הא לתקן את לאי ו יקנ י חקיקי למ לא ביד א תיתם אמת שהיא סוד ארנפ א1פין שעולים מספר



» תקונא תרץ ועשרין מבד  >־״ ,
 אמת ארצה. זבהתא זטנא נפיל תוקניה וחותמיה לתתא ונפיל מןליה
 ואסתלס התאבה טניה.'בהתא זטנאסטאליוחיליה דאינוןחיווז ובעידן
 ועויפין טסאבין רדפין אבתריה הה״ד וילבו בלא בס לפני רודף. אם
 תב בתיובתא תב ההוא כרו לנביר, ךאיהי שלינתא עלאה. בהתא
 זמנא אתכוייס ליה ואתן אךם תחתך ולאטים תחת נפשך. טאי אדם
 הא אוקטו־ה אל תקרי אדם אלא אתם\ולאטי־ם ולאםיםלאם :אמץ.
 בההוא זטנא אוטה דישראל יתקפון ע״א יועברון) על אוטה רעשו
 בחילא דהאי כחי דאתלבש ב#בע תיבין דעובךא דבראשית. ב׳׳ח
 אתוון שכינתא עלאה". ז׳תיבין בלילן בשכינתא תתאה.והאי כ״ח
 איהו ךזא דה׳ח פרסין די׳ אצבעות. רבתן והיה כאשר *:דים טשה:דו
 ונבר ישראל. ובניד אוסטוהו ז״ל לטי נושאין כפים לרום השטים.
 דצריך הא* בה לסלקא ליה לנבי חבטה וךא איהו רום ע!םים ואיהו עד
 הא ואויקאדשארי בי׳ אצבעןעליהאי בהואיהוחבטהיכ״ח ט״ה והאי
 כה עליה אתמר_וא#ר בה בהם לעטור בהיכל הטלך לעטור בצלותא
 דעטיךה בהיכל המלך סתם ךא אדני דסליק ל״חושבן היכל וליאי כח
 איהוךזא דיסו״ס אילסינדיקרק כוז׳׳ו במיוכס״ז בוז״ו. ועליה אתטר כל
 העונה יאמן יהא שטיה דבא מברך בכל כחו. דאיהו כ׳׳ח דאתלביט
 בתךין דרועין דאינון חסד ונבוךה וצריך לסלקא לה מבי י׳ דאית רום
 שמים ולנחתא לה לנבי ו׳ דאית שמים. רעליה אתםר. ואתה תשמע
 השמים כדינחתא לה לנבי עמוךא דאמצעיתא למפרק בה לישראל
 בנוי ובד סליס לה לנבי רום רשמים דאית י'לטיטל נוהמא מעמילה.
 ודא איהו ותה כאשר:רים משיחית ואיהו ד ו. ואיהו ירד ואיתי י״ה.
 ולבתר נחיתיהאי כ׳זח לנבי ואייו דאית י״נ מכילן דרחמי למפרק לבנוי
 דישךאל כד״א וברחמים נתלים אסבצך. וכ׳׳ח בהאי ואייו"אשתלים
 ואתעביד אם. בהתא זםנא כי היא היתה א׳ם כל ח׳׳י. ודא ח״י עלמין
 רבה אתםלי ואשתלים בח״י ברכאןידצלו^ה״אה״איתלייןמןה״ה
 דאינון ה״א ה״א בחושבנא י״ב.'ומניית תללן אתוון כפולים. ואינון
 מרת שהס אמת פס סלל האיתייס כאשר ריש משה רו יא רי יר י' יאיהי ח־ יא הי "ה פיריש יר ש שחלה
 ירי יי י' יהיא ע ר הררשה יקא בה יעיר יריש יי א הי י ר בהפין אשיי; יעיר יר ש ייי אית ית ה שאש



, ב ״ ־ ״ ־  תיוינ* תיץ ועשי,? (
 תמץ מן חךין ה״ה פשיטות ובהון סלהץ לחושכן ת־ ודא איהו כי י׳׳ד
 על כס;״ה. ובן וא״ו י״ג לכילין דתללן p ו״ו פשוטה*. ובה אשסים
. ודא איהו יך לד• לא ינסה יע״ךא עליה. לעילאיותתא נטיל ד  י
 נוקטאיטינד. נטיל נוקטא לעילא בי״ד ולתתא בי יד ודא איהו הנה
 רד יי׳ הוד• ו׳ ו׳ ה״א. ע״א ו׳ וה״א עם ו< וה״היאינון כ״ח"ירר ב׳ ותלין
 מן י׳ פשוטה הרי כיא בחושבן אהי״ק. וסליה כלא ט״ט אנפץ דאורייתא
 כ^וונא ךא. כ״ח דאיהו תטנ:א ועשרין*. אהי׳׳ק דאיהו בא דרי ט״ט
 כלא יו״ד מ״א וא״ו ס״א יקו״ה." יוד הא ואו קא מ״ה. יהו״ס ד סליק ט״ט.
 לבושא רידד חסד. לבושא דה״א גבורה. לבושא דוא״ו תפארת.
 לבושא דה״א מלכות. נצח סשוךא דיליה חסד. ההד נעימות
 בימינך גצה. הוד סשוךא"דיליה גבורה. צדיק קשוךא דיליה עמוךא
 דאמצעיתא. דנוף וברית השבינן חד. מלכות שלימו דלהון. איהי
 שייימו דעלאין ותתאין. בתר ;גליו; דא איהו שלימו ךחמשין שערי
 בינה. וךאאיהודלא אתיד״יבילמשה רעליה אתמרגתיב לא ידעו
 עיט. ועליה אמרו זיל במופלא במך אל תדרוש ובו׳. בגין דאיהו לסור
 דלית ליה פוף. ובמקורא דלית ליה פוף. מאן יכיל לאשגא וייאשלחא

 ליה (סיפא):
 קם סבא ושאיל. ואמאי אתהשר גצח עם חסד במה דאוסימגא. געימות
 בימינך גצה וכן הוד עם גבורה אלא בגין דדרועא ימיגא לא אית
 ביה אלא תלת פרקין. וכן ביטמאלא ובנין רא אתפשר שוהא ימינא
 דאית בה תלת פרהץ עם דרועא ימינא. לשריזא ביה ה״א. וכן דרועא
 יטמאלא עם שוקא שמאלא לשקא ביה ה״א. ובן נוף וברית אינון ו׳ ו׳.
 ועזחא בהון א דאיוד אימא ואתעבידו י״ג וא״ו יו״ר שחין בעשר
 אצבעאן דידין ובעשר אצבעאן דךנלין משום דאתחלתא דשמיא.הרישא
 טהבלה שךיא דאיהי באצבען. כתר עלאה שוץיא* ברישא דבר נש
 דתמן מחשלה סתימאה ובמה דטדושלה "אדי סתיםא בך איהו פתים
 אץ סוף אתקךי מלנאו לתר עלאה מלבר כתךא דרישא* עלאה ארבע
 יםדין דנופא״בהוז שריא יהו״היודא אדו בל הנהרא* בשמי* ולכבודי

ו ת א ר  ב



 «״׳ ע׳נ< תקונא תלת ועשר־ן וארבע ועשדץ קבה

 בךאתיו יצךתיו אף עשיתיו בראתיו ךא נשמתא קדישא דאיתי עולם
 המחשיד.. יצרתיו ךא רוח ממללא דמיניה חיוו; ע״א חייף ממללץ.

 * עשיתיו, דא נפש דתמן עשייה דשריא ברמ״ח פקודין:
 *(אלי השג חקוג ס הס בשפר נ אחר חקינא ש נסר ואח נ מחה ל חקו! המג סדי)

 חקונא עשרין ותלת
 בראשית ברי״ת א״ש ברית ךא צדיק. כל אתסרי. כשוךא דבל
 אברי; דנו2א. ח׳ דאיהו תמנ:א יומין, אינו; שעוךא ךשבת
 ךאידו תרץ אלפץ אמין לבל סמר ינטךא בהון אות שבת.>גוונא ךא
 אנון תמנ:א יומין תחום לסבלא בהון"אות ברית ולנטךא ליה בהון
 דלא אתעביד באות ברית חלול, א״ר אלעזר אבא יומא חד הוינא אזלי
 אנא ורבי יוסי. ואתא בריה דךב המנונא סבא מהדוא עלמא בדיוקנא
 דהאי עלמא. ואזרמן לן בארהא כגוונא דמהמר בתרין חמרין ושאילנא
 (נ״א ושאיל לן< מאי״אתישבתותי״תשמורו ומקדשי תיראו." ואמר
 איהו מילין שפירין. אבל עם כל ךא בעינא למשמע מפומך. א״ל ברי.

 בודאי ברית איהו שקיל' לשבת וביני; רא בראשית;רא שבת:
 תקונא עשיי! וארבע ליום ייג

 בראשית זירא שבת וובה< שבתותי תהי ךחיל . זיר״א תוך״ה זיר״א
 ברי״ת כמה דצריך נטירו דבדית דלא יעול ליה מישו
 נובראה בגוונא ךא יצריך"בר נש נטירו דשבת דלא לאפהא מרשות
 היהיר ויעול ברשות הרבים, רשות היחיד איהי שכינר^א ךחבו ד׳ ואינץ
 יסופ וגבהו עשרה יוד פא ואו קא. רשות הרבים נחש אשת זנונים סם
 דאל אחר דאיהו סמא״ל. ואיהו בללא דעי אומץ*. ואיוד חללה זוגה.
 ובעלה חלול שבת איהו. ובגין ךאימאן דאפיק מרשות וץחיד לרשות
 דרבים חייב ססילה. ערוב איהו עמודא דאמצעיתא וביה טטלטלין
 הג ח ו חוך ולס ה ו אוח וח וו אוח וח ה דאיהו חר [ אלפ ן אמ! לנל ססר לגטרא נהו! אוח שנח גראה
 לפ ו יר ש בראש ח נר ח אש על ישכח וחחוס שלו שמוגה אלפ ס אמוח שהס ב אלפ ס לכל לד וגרמזו נאיח וח
 אש שהיא דיה שמוגה אלפים והוא ווגמה הבר ח וחחיס שלי שמוגר מ ס דגשלס ת זןיגו ביוס הפמיג במ ל«
 ימ ש בר ח וא לו ק כל אסקרי קשירא וכל אבר j וגיפא גראר לכן חחלא ברגאח חשח ש שבאבר הבר ח שבאוס
 החחשון מרג ש ן כל האברים שבנוף ניהיא רגאה כ מחפשטס נכילס יכמ פ חכמי המבע ובגין רא מא! ואפ ק
ו לרשיח הרב ס ח ב שק לה גב שד, לה עילה חהפר ר ה ר ח רשיח ריחיו יר״ח רשוח הרבים ח  מרשיח ד



 תקונא ארבע ועשדין >ס־«״»)
 מבית לבית ךאינון שבינה עלאה ותוצאה. ועליית אתטר את שבתותי
 תשטות. וטסדשי תיראו ךא טסךשיי׳ אות שבת >דא ברית< דצריך
 לנטרא ליה בבת זוניה"דאית קדושה תליה ברבה דיליה. רעלה אתמד
 רבדך אלסים את יום השביעי ויסידש אותו.'ויברך ךא בךבה. ויקדש
 רא סדושה וללבי תחיית הוו נפקי סדטאי לקדמות בלה והוו אסרי
 תת זמני* באי בלה באי בלה. בההוא זמינא סול"התן וקור בלה. ועור
 מקךשי באת ירד בנין דלית מחשה פהות מעשרה. וצריך"לברבא יו;
 ולקדש לוןיבסתש על ודין כשבעין תיבין רסדוש וויבלו יחושב״ן ביין.
 וצריך למימר סברי מרנן ואינון ךאמרי וענו לחיי בגין דאתקשרו באימא
 דתי. ולא באימא דמוחא. דאית גפן רחב ביה אדם סדמאה דחד אמר
 חטה ודה וחד י אמד גפן וכלא סשוט.*שבע מעין איגון חטה ושעודד,
 גפן ותאנה והמון זית שמ;'ודבש חטה ושעורה והא אתמר וצרך
 לאחזךא *עליית חטה הא אתמר. שעוך״ה דאפי״ס ה׳ משעור תלה. גפן.
 סחטה ענבים ברשו איהךא ועבד :ין נסך ואתעביד אילנא רטוב ורע
 תאו־ה להיט תאני םךם זמ\יהו סרס דאתבשלו כך לסיט הוא מעלמא
 סודם זטניח ודא איהו תא מאן תרים די :מותו; בנוי סדם זמניית
ר דא מקוש וו אית שבח " - י כמ, , שק 1 כו י ייא יד וטס י ״  6 נמ, מספי פל/ טס טקב ה שנקראת מ

 פ רוש הברית עטרת שלו ר א סיד אות ו"- שייא משלמת שס שד, בטופ ומ״ש דלר ך לנ.1־א ל ה בבת 1ונ ר
 ואיה׳ קוושה דל י ברכה ו ליי נראה קדושי ביכר י״ת קנ ילז א ייצר אשר נקב והוו אמי תר ומ בא

 כלה נא כלה נתהוא ומנא קול מתן וקול כלר פ רוש א,! 5 שאומר ס נ״ע מית בקול -ס אומי ס יק נ נ ווהי
 קול תת, וקול כלה כננו נ״פ שאומר ס בקול רם נ סתם קול רוא רם וציייך למ מר םנר מרנן יא נץ אמרי!

 וענו לח ס פ ריש סבר מרנן מספר בר ת ורם מש ב ם לח יס טיימר בר ת קשור לת ס ואתקשרו באל ות
 וח״א חטי ה ר זח א נפן ה י יכלא קשוט פ יוש א1ו וא1ו ובי אלה ם ח ם ויא יהא ריר ולכן לחס יבא
חם מ! האין שבור ה י עור יה יע •1ח קין אכ לח אוס ייאשו,  מ! יחט ם קבע ברכה לעצמי לביך ימיל א 1

י י בנפ,  מ) יחטי יכן ן ש יצא מן הנפן קבע ברכי לעצמי לברך בפי נ ינס ו־ י י ל-נזי יח קין ח-וא או
א חימש ש1 י י שמסכים ה ה מן ה י דשס הי י ואוח י  שעורה דאפ ק ה' משיעור ד לה פ ייש יפי ד
 כ״א ולכן קרא ס ש עיי ד לי וויו שעייי ש עיי י א ,מ שעייי עשוי ה דבמ ה א אחיו«י י חי עיאי
 ב׳ ס ינרס שחר ־ לסלק יעשר ממני יחשאר נקיוי קט י וי ם ים ש עור ד לי ממ קרא ואפ ק חא מ! הש עיי
 שלה חה ויק איה ה׳ צירחר ו׳ יאות י ו רומיס לייה שיי ונםליקס חשאי ו לשי! ולות 1נ- ו ו כה ר
 יעקנ נר י פ רש שעירה איחיוח עישר ה' ויהו נשי א בצורה ו י ואוח ו׳ היא עישר ו לי והיא ש עור ו •יה
 ועל יו׳ פנס שלו עשה איחה עניה כצורמ ו כמ ש רב נו יאר י ל נב אור הא •1חמא ענ א ו״י אכלי אניח,א
נ סח טה ש כה עי, ובי המינח נבט! יפר יבייוע בי ווי ירמיי "  עניו נר ו סחטה :w ם נרשי אחרא ,
 על ממלוי של ראוה שהוא בחוך האיח ורנה אוח וח ענב c במלואם ע ן נו ן ני ס ו ו מ״ס עולה סמלי מספר
 שעיי ימספר עישי יהיא כנר ורש בשעייה ואפ ק ה א מש עיי יילי ופרשיו שעור ו לה היא עישי שלי 1לו א

 די י



b o תקונא ארבע ועשרין (Kסט «״) 
 הה׳׳ר למה יקצוף האלקיםעל הולך וחבל את מעשה ידיך. ורזא
 רמלה לישוא הביתי את בגיבם וגר, ובגין ךא ל** תשא את שם;י
 אלקיך ל^וא דמון בן זומא ביד, האב. אבל רבי מאיר תוכו אכל שליפתו
 זרה, דקליפין איני! א״ה ישראל מוחא בינייהו. כן כגוונא ךא שכיגתא
 איהי פרדס *בגלותא ויאיהי'מוחא מלנו. אגוז קריגז ליה כמה_דאמר
 שלמה מלבא אל גנת אגוז דרתי ואיהי שבינתאיאיבא מלגאו הה״ד בל
 בבודה בת מלך פנימה *ממשבצות זהב לבושה'. וקליפין הן כמה
 ריטוייות נוכראין! ובשבת מכלא אתפשטתואתלבישת בלבושיןשפיךאן.
 וכן צדיבין ישראל לתתא. ליאתחדשא בשבת. בלמשין שפיךאן. וכן
 לאטעמא כשלת מכלי מאבלין מיין בנין לקשךא ולארהא ברכאן
 לנכה מכל םפיךן ולמ־וי אעיתקייא מכלהו. וצייף להיימא בה ענג
 דאיהו צריה דגפיה מעדן דאיהי בינה עלמא דאתי. להשהות את הנן
 ךא שכינתא תתאר. ונהרא איהו ו דגפיה מן י״ה. ואזיל חמש מאה שנק
 דאינון חמש ספיךאן. ומטי לצריה. לאשקאה מניה גגתאדאיהיה׳.
 ועל בן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבה באשתו ונו׳. ובן ברית
 מילה איתי יגוונא דאגוז. צריך לתבךא הליפין דערלה ופריעה.
 ולאעברא לון מתמן ולאתנלייא מוחא מתו ודא אות ברית. וךאיעץ
 חיים. יאבל ברית דאיהו בערלתיה ולא אית ביה פריעה, עליהיאתמר
 וטעץ הדעת טוב ורע לא יתאבל יממנו כי ביום אבלך ממנו מות
 תמות מות בעולם הזה תמות בעולם הבא, ועוד לבא הוא אגוז. ומאן
 דתבר הליפה דיליה דאיהו יצר הרע *עליה אתמר לב גשבר וגרבה
 אלהים לא תבזה. ונסות לבא דהוא שלים בהליפין דיליה ולא אתבר
 עליה אתטר תועבת ל כל ניבה לב. ושביגתא לא שריזא עליה! ומסטרא
 דהליפין אתהריאו בגי נשא ערלי לב. ובשבת נהינ־ם לא״שלטא בעלמא
 ולא ממנן דיליה. בגין דאי מני לישראל לא תבערו*אשי בכל מושבותיכם
 סתטי ענב ס וימו על העושר וישטור הרמח נמלו שגב ש ועל p י-נזונ א ש את אנ ו ואש אמו וינק
 באשמו כ דוש עזוב א ש וא וא ו ונפ ק מ, ה את אב ו ו ו ואת אמו ה א ראשוני ודבק באשתו ה א אחרונה
ו ננוונא ואנו' שהפר הוא בפנס ויש עליו קלפה רנה ועוד עלה קליפה  ואה ננתא וכן בית מלה אי
 קשה חופפת על שת הן וק נר ת מ לי העפרה ה א הפרי ויש עיי קשה שה א הערלי שנורה•[ אותה ו ש עיי
 רק שפורע ש איתי וא נו ייק ו1א נכית ולכן אנר הני ח נקרא נשם טונ ואיוו נ טונ ועור לנא הוא אניי נ״נ
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 בייט השבת ואי בר נש אוהד בשבת אמד קב״ה אנא הייתי מכבה
 לנורא דלא אוסיד ואתון מוסדי; ליה*. אתון תתוקדון בניהנם. בנין רא
 לאיתבעת אש בכל מושבותיכם ואפילו בנופא ומאי ניהו נייהנם בנופיא.
. דביה מרה דאיהו ניהנם סם המות סם דאל אחר חרביא דמליאד ד  כי
 המות. ועליה אתמר ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות. וצריך
 ךלא:תער(נ״א לאתעךא) עציבו וסטטה. מסטךיא דטחול. אלא דתהא
 לב גטיר מכלהו דאיהוישבת שמור. ווידוא זבור וצריך לסבלא אושפיזין
 דאינון טלאכין עוליטן דנשטיה יתירה *דאיהי שכינתא עלאה ונפש
 יתירה דאייהי שכינתא תתאר.. ואושפיזין דנחתין עמיה. וצריך אתתא
 לתסנא שרנא בלילי שבת לימינא. ואתהשיב לה כאלי תקנו״ כערתא
 בדרוים ופתוךא בצפון ועליית 'אוזמר הרוצה ליההבים :דרים. הרוצה
 להעשיריןצפין ואיכון שבינתא עלאה ותתאר. שבינתא עלאה מנרתא
 לךרום צריכא לאתקנא לה בנין דיתמן חכמיה ובנין דיא הרוצה להחכים
 ידרים. ובההוא ביתא* דאשבחין דיךה' ךא מתסנא בראי'סדורא מנרתא
 בודום ושלחן בצפון ומטה בין צפון לדרום. אמרין אלין מלאכין דסא
 נחתי; עם שכיניתא. דאית נשמה יתירה. לית דין אתר הדיוט
 רעם הארץ אלהין* אתר דרעוא ביה מ! סךם יי,פתוךא צריבא לתסנא
 לה לנבי צפון ולתורא איתי שכינתא תתאהידאתםר בהיכל בבודה
 בת יבולך *פנימה ממשבצות זהב לבושה• מאי זהב רא גבוךה
 דאתמר* בה מצפון זהב :אתה*.'ממשבצות זהב תרי סמביסשוט.
 מטה למ?גרב בי־ צפון לדרום לתסנא ליה לנבי עמוךא דאמצעיתא
 דאתמד בייה בני ביכורי ישראל. ובביתא דלאו אינון* מתתסניין אילץ
 תקונין בליל שבת.'אושפיזין* אמךין לאויאיהי רא תרה דישר^ דאתמר
 בה ושמרו בני* ישראל את *השבת לעשות* את *ר׳שבת' לתתתם
 לדרתם כתיב חסר* מלשון תרה. ובל אלץ תקונין צריכיז לתסינא
 אגוז ברנומ כזה א א ג אגיו אגו 1 פולס מספר לג דאיהו שגמ שמור מוחא וסר ג ג השגח שלס גש עור
 קומה שים י״ס כמ נ חג מ נרי ס שסולר מספרם שמור והמוח ן יס שס הוי ה ו יו ן שהוא ע נ ישס אמ ה
 ו וו ן שהוא קנוא ושנ הס עולים מספר וכור וצרי־ אחמא לחקנא שרנא גל ל שבח לימינא כלומר מלגד
 השלחן שמסקנה נצטן של חור המסיבה טוו צריך לסקנא שרגא לימינא, וקצר בלשו! וע כ נחשב כאל! נמנה
ו וט ועם הארן פ רוש כי ע0  מנרחא גורוס גמקוש של ממלה ושלחן בצפון גמקוש של מעלה ליח דין אחר י
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 בליל שבת דאיחי ממש אות ברית מילה. אצר דבי אלעזד ובי ברית
 מילה לכל בני נשא 'אית שוה. אמר ליה לא. דברית מילה לח״־בי,א
 עפיךא ךיתקין בלינא איהו מיזונא לחרא דאיפריש מניה. הה״ד"וןחש
 עפר לחמו. ודם בי־ית איתמזונא לסמא״ל דאיהו רוצח דאפריש מניה.
 ותא רמלה אם רעב שונאך'האכילהו לחם. ואם צמא חשפת מים.
 לבינוניםיאתחשיב ברית מילה אעברו דדמא ומ£ךא בפדבנא. הה״ד
 וזבחר! עליו את עולותיך ואת שלמיך. לצדיסיא *ודאי באתר דמילה
 ופריעהישר^ יקו״ק ודא אית ומבשרי אתה אלוה. ועליית אתמר
 ואמר לך בדמיך חיי לצדיפ^א יובתיב'גם את בדם בריתך שלחתי

 אסיריך מבור ךאית גהינם<:
 תקונא חמשא ועשרץ

 בראשית ךא אורייתא הה״ד י: פנני ראשית דרכו סךם מפעליו מאז.
 מההוא איתי־ דאתמידיביה נבוז כסאך מאז ואורייתא תרין
 פקודין אית בה. חד ותית בו יומם ולילה. תג;יגא למתי"למלכא ספר
 תורה דאזיל עמיה בבי, אתר הה״ד'והייתה עמיו';קרא בו בל ימי חייו.
 ספר תורה אמאי למלך בגין דאית ילאו איהו 'מילבא אלא מסטךא
 דמלכות וצריך'למתי"ליה עמיה בבל יאתר ספר תודה דאית עמוידא
 דאמצעיתא לאתקשךא ביה סב״ה עם שביגתיה.'וספרי תורה היא ךרגא
 תעסב דאתמד ביהירעקב איש תם. וספר תורה כך צדיד למתי תם
 בלא פסולת. ואם ספר תורה איהו חסר באתרי דמלא או מלא באתר
 דחסד או אות חד חסיד אוי יתיר או חליח. ספר תודה פסולי. לאו אית
" ול לצריקייא 1ואי באפר דמילה יפריננה  האין יוא ול מן המלוס ולכן שישבו נקרא אסר הדיט כ הדיוש נ
ו נ  שריא הי ה פירוש אמרו המקובל ס 1 ל העטרה כנגו יו דלשמא קוישא והסכין של המוהל שבה כורח הערלה מ
 יא״י דשמא קדישא ישס ׳דיס של המיהל שטישה בהם הפריעה כננד שחי ההי״ן ושמא קדישא !אס המיהל
 יי ש שעושר המליה בשלימוח הסנר והמחשבה הנה ע י המעשה והדבור של ברכח המילה ודעיכה ירמחשבה
 שלי אי באחר זה דמילה ופריעה שריא הוי ה ועלייה! אסמר בדמיך ח דהיינו שס הר ר ש ש בו כ״ח אוח וח
 נמלו רמליי נמנין ח י בראשית דא אירייחא הה ד ה קננ ראש ח דרכי נ ב ד דיע ההירה נחנה לני
 מעולס הבריאה שהיא סוד בינה ונקראס כסא הכבוד ולכן מחחלח נניס וכמ ש רניט האר י ז ל מונח נרוך
 אלפיני שנראני לנניוי ינחן לני חורח אמס, ויווע דאלליח סיא בסוד בס אבל ב׳ ע הס בסוד דרך כי דרך שס
 יורד השפע מאלילות לחחחיניס ידרך שס עילה המ ן נ1סחא לע לא לעילם האליליח הקדיש ילנן אמרה סירה ה׳
 קנני ראש ס דרנו ר ל מעולם הנריאה שהיא ראש ח לעולמוח שהם נסיר דרך ולכן אמר קדם מפעליו מאי
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 תקונא חטשא ועשח >־«•»
 לתוקנא ךספר וזורה דלעילא. לנוונא ךא איבון המש כנפך ריאה
א חה מפר דאיהו ספר  כנוונא דחמעזה חומשי חוךה. מךךא בנו̂ו
 ישרים, אי אוני הסיר או יחיו־ או חליף, איהו אמרא פסול ומאן רעיו־
 עליית כאלו 1עבר על אורייתא וחמשה חומש• חלה, ךחמ^ה כנפי
 ריאה וורךא איבון שית. דאו כל לאן רעבו־ >על ךא כאלו עבר) על
 דא וחמשה דברים המפסידץ את השחיטה, (בל מאן דאעכר עליית)
 כאלואעבר בה׳מןיהו׳׳מ. כנפי ריאה צריך דלאןהא בתןסרכות,
 תמני סרי סרכות אינון. מאן דאעבר עליית כאלו אעבר ברית דאית
 ה״י עלמין. וסירבא אית סם המות. סם דאל אחר דאיהו סמא״ל. עלה
 אתטר תליה יורדות מות. בכל אתר דאסתריך מטילת. ובניפי
 ריאה אינץכינפי היוון וצריביןלמהוי פרודות מלמעלה הה״ד פניהם
 וכנפיהם פרודות מלמעלה. אם'איבון בחבור טריפה. ותרי אומות איבון
 בריאה ובהון שית גדפין. חמש אונות וורךא.ועליית נאמר שרפים
 עולתם ממעל מ שש כנפים שש כנפים לאהד. עיתא״אינון טפטרא
 ךאח ו׳ ךאית ספר חורה', ארונא דספר תורה ךא כיסא דלבא. ואית
 גור דליה. ואי לאו כנפי ריאה דאינון נשבץ עליה תה ללא אוקיר כל
 גופא, וההוא נורא דאיהו'דדם דערהין דלבא חחא נשיב אבחריה
 בערקין דדמא וכלהו טתנהגין"אבחריד,, ודא תא דכחיב אל אשר יהיה
 שמה הרוח *ללכת ילבו ונו. וללא לד סליה מניה רוחא(ואתפלש
 מן נפשא. דאית 0 על ךמא נור ךיייק אתמד בנפשא אני ישנה,'וכד
 ייתי רוחא לנביה אתמר"ולבי ער וךא איהו נפשי אויתיך בלילה אף
 רוחי בקרבי אשחךך. ובד ייתי חחא לגבי לבא דתמן נפשא *אתמר
 ביה הול' רות חפה, ךפיק לתרעא ךל״לא שית דפיקין לאשתמוךע
 דאית ר. תיתי לנבי ה ינ״אי) דאית נלש ובה אינון עע!ךה. ובלת
 בפיוסא. הה״ד פתחי לי אחותי רע:תיי יונתי תמתי שראשי נמלא
 מההזא אסר ואשמי ביה מכין כשאך מאז שהבריאה היא נקראת מולס הכסא שי. ס כסא הנניו וסיא נסיו
 הנינה שה א ספירה שמיניס מתמא לע לא נמנין א*ז הה״ר פתחי ל אמזש׳ רעית יגש׳ שמה׳ ג ג נקיש
 ששה שיגיש שית דסיקין מפקין מן איש יא״י יאמר שראשי נמלא סל וה״נז ששש אינעה מלזאיס ע נ 6 נ מ ה
 ג״ן שהששל איתיית ישיליש משפר הברכה יש ח דפ קן הם שנגר ששה ח בוס של פשוק שמש ישראל שהוא
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 טל. ובתקוגא תמ3י סדי«״א ובתקמאדזושיח אחיין< דאית לר״א שייית
 איבון רמיזין'כגווגא ךא. פתחי לי באת ב׳ דאית תךעא אחותי באת
 א רעיתי באת ר׳. יובתי באת י׳. תמתי באת ת׳. שראשי גמלא טל.
 ךא יו״ד בפורח דאת ב׳. פוצוחיו. אלק שית סטתן ךאתמר בהון שוקיו
 עמודי שש." ואיגוןדפיפין*במוליך ומביא למאןדאךבע סטרקתליה
 ומעלה ומוריד למאן תלמיא וארעא תליה'. ושית סטרין אימן שית
 ספיךן. ודפיפו סליפ ובהיתי בהו. באתבו דחסד כגווגא ךאתפיעות.
 בתבית דגבורה' דאיבוין שברים במהירו דעמוךא דאמצעיחא דאיהו
 תרועה. בחסד גבורה תפארת סלסק בבצח ותר יסוד בחתק. וכלת
 דפקין לגבי* שביגיחא דאית סלם ךביה שית דרגין ודא לבא וביה
 מלאכי אלפים סלפין וגחתין. דאיגון דפיפין ךרוחא ואיגון שית סלפץ
 לעשר ודא י׳. ואיגון קשריפ פש״פ קר״ס עד דאתבלילו בעשרה
 זכד1ג1> ובעשר מלכיות. ובעשר שופרות. תלתין סלפין מתתא לעילא.
 ותלתץ גחתין מעילא לתתא וסלפין כולהו לשתק שית זמגין עשר.
 כדי סליק דפיפו בתפיפו דגבוךה בגבית אית דיגא חקיפא. בד"סליפ
 דפיפו ואתאךך טרעא אתארך דהא מטה כלפי חלד. פם סבא מאיגון
 לארי מתיבתא ואמר בוציגא לרישא הא סטגק אלין' איבון דטךעא
 בגלותא בד דפיקו' אתפאר וגלותא אתפצר הא מטה כלפי גבורה לי
 דיגא רלרבא. ומותגא סא אחזי לטשיח ושלמין. ובגין ךא אומיאתיההי״א
 חולה בגלוו$א לישראל. אם תעירו ואם יתעוררו. דלא יהא במתת
 אלא עדי שתחפץ ואם דפיסו אתארך הא מטה כללי חסד ועם לל ךא
 מךעא בגלזתא״אתארך ואי דפיפו איהו' לא אריך ולא קצר.1 הא"אתער
̂יליחא. דאית לבא ולגבי'עךפקיתלה דאיגון לגהא  רחלי לגלי חולה כ
 ישראל ודא איהו *עמיךא דאמצעי^א עליה אחמר וברחמים גוזלים
 אפיבצך.'ועוד כד דפיפו איהו בחרועה במחירו דווזםא לתר דוחםא
 :יתיפורפגא ועוד ההיא תלה ךאיהו'ללא כד רוחאילאגשיב לגלה
 דאתמר ביה. וריח אלפים מרח ^ת על פגי השים'. אית לא ךפינץז
 ייווו שחפאוח WK KT1 עמורא זאמצעיחא שליה אחשי וברפמיש נוולש אקבצך פירוש עשיוא יאמצעישא
 סיא ישפארת שנקרא קי הרתמיש שעומר נין הפשי ומננויה ונאשו ימשני לי רפש ש מן גשר יחשלא יפמ ש

 מרקי;



 תקונא המשא ועשדין (ע«״ב)
 בערפץ תלה. וללהו חש־בין בגלותא במתים ואר1מר בת בשחפים
 תשיבני כמתי עולם. ובנין ךא בגלותא אני ישנה ואיהייתלה בנלותא
 ובמה אסלן תלמידי חלמיםיקא משסךין מבד. בכמה בופמין יודיד/ץ
 דשושנים"תפוחים ואנוזים ורמוניס. ויא אתחזרת חחא לגלה ?תן
 בגלותא במרעא דילה. ולא דפיקו אתחזרת מלה;גד דיייתי רעיא
 מתמנא ךחימו תלה* דאו^מר ביה התעה בשושנים. ואייתי לה תפוח
 ושוי *לחוטמא וארחא ביה ואשתמודעת לגביה הה״ד מנחם משיב
 נפשי מידיחזרת תהא זדפיקו לנכה. בהתא זמנא •טבחת ליה לתפוח
 בעצי תער' כן דודי בין הלנים ובו׳. ולבתר יעול מנתא ואפיק
 מתמן דמונים ויתב לה מעסיס דמונים. ולקיט אנוז ותבתקליפץ רהיב
 לה מוחא מלנאו. ואיהי אבלה. ו^תית מעסיס הרמונים ואתסיאת.'וךא
 תא דאכד קרא אל גנת אגוז ירדתי. אדהבי הא נשךא קא אתיא
 הנקר הנחל בעל דבנפים! ךהיבת תלת קלין ויסלילתילטורין. אמר
 ת שמעון לחברוי בוראי רעוא אשתבח לעילא. וךחטים אשתכחו
 מלי שכינתא וישראל בנלותא. דוו־אי תלת חיווז אינוז ל3ןרלבתא.
 אריה שור נ#ר.'ובכלהו לית רחמים כנשךא. ובנין ךא אטר לישראל
 ואשא אתכם" על כנפי נשרים ואביא אתלם אלי. אדהכי הא נשךא
 סאאתיא לגביית זמנאיארוךא ובטשת"בנדפהא עליייהו וךמתקלין
 וילליסלטוךא". אמר תישטעון'בודאי איהי דמא בטשת בגדפהא עלגא
׳ מיג׳[ שהם שישגיס תפוח ס אגוז ס רמיגיס  גדוליש בכמה נישעין ורית [ דשישגיס ותפוח ס ומ גקיט ו
' חלק ס פיו ס שיש בסורה ו8 יגו שישגיס בנגד חלק הסוו חפותים « בוםגוין וריחי! שהם בגגו ו  וגפק׳ מג ׳
ו רמז רמוגיס כגגד הפשש ואשתמודעת לגביה ההיו מגחס מש נ גפש פירוש  בגגו ורש אגוז ס מ״
 גיועח יגגליח אליו בבל ביחיחיה ואמר מגחם ״שיג גפשי מגחם עילה מספר פה חמה רמי למרע ה שגקרא טל
 שם החמה נמ ש רזיל פגי משה נפגי חמה גס ע1ו מגתס אותיות מ ן מ ח שהיא סיו הבל נ, ארה ר שיש לי
׳ גבורוח מן ההיג שמם מ ח צריפ! ואומיימ מ י ושם אלהים ימ ש ואייחי לה חפיח ושיי לחיטמא ג ב ספיח  נ
 זה ימי למקרא שהיא משולש בתג ך ני התפוח משילש ריח טעם מראה ילנחר יעיל לגגחא ואפיק מממן רמוגיס
 והינ לה מעשים רמוגיס וה לימור המשגה ולקיט אגזו ומנר קלפי! וה לימיו הלמוד נבלי שיש ני קישיוס

 יתריציס יפלפיל יידינ לה מיחא מלגאי זה ל מיו' הסיד והיא אנלה ושת ה מעסיס רמיגיס 11 המשגה יאחםאמ
׳ יתט נגייס עתה אקנצס ודרשו יזיל ימט לשון ממגימץ זי המשגה וכטשת נגדפהא על״הו  לנ! נתינ גם נ

 ג ב הא דנטשס נבגפיס שלה עליהם לרעיו להם ני עסק התורה שלהם עישיס יתיד גר שהיא היי ה אהי ר
 הוי ה אלה ס הוי ה ארג", שעולים מספר גיר והיא רמז באיש ומ גר וגשר שהם שתי קצית ו דע ין נגפים
 ונאמצע יש אות ש' שרימזת לת״מ שרם משולשים נשלשה עטרות שהם נתר תורה נסר נהוגה שעוסקים נהלניש

 יםליק
R״S עא • 



 >״־י» תקונא חמשא ועשרץ סנט
 וסליה התם, אמרו לה סליה והא אנן אבתרך. סליקו בולהו אבתךיה
 למורא.'ויאדיי^יקת לעילא עד דלא"אתחזיאת. לפוםשעתא הא
 נשרא מא אתייא ותרץ שושנים בפוטהא וזריס ל1ן על נידהא) רישייהו
 (עלייתי)' טיד חיךא רבי ׳טטעון הרוה סניא אמר לון חבריא בודאי חדוה
 אזדטנת לינבי״שבינתא דאיהי חולה דהא'אם שושנה חרא יהיב ביננא
 לא הוה אסוותא. בנין ךשושנים'אינוןירטיזץ לקבל בית ראשון ושיני.
 דאוםי' הב׳׳ה דלא יעול ךא בלא ךא. ובגין חריקת תרץ רמיזת ךא
 תרי שושנים כען איהי אסוותאישליטתא וכדץ צריד לטפתח עלייהו

 כםה דהויגן:
 לתה ר׳ שמעון ואמר אני לדודי ודודי לי רדועה בשושנים. טאי
 שושנים אלא'שושנה עלאה שבינתא עלאה ואיהי ס״ש דשחרית.
 ושושנה תניינאיה״ש דערבית שכינתא תתאה ירא ליטינא ודא לשמ$זא.
 הרו?נה בשושנים. ךא עמוךא דאטצעיתא' ושושנה עלאה דה״ש
 דשחרית. דאיהו בהר ימינא דאבךהם, 'אית ליה יה׳ טרפין. ואינון
. ותלת עשר עלץ מלנו אח״ד. שית סומקי  שמע ישראל ;י אלודנו ל
 ושית חוורי ושושנה דאתבלילת בהון. הא תלת עשר בחושבן אח״ד.
 ובז שושנה בה כ״ה נרעינין כתפוח דילית כחשבןיה׳ה אתוון דיחוד־א.
 ענ!וס !כמר מלטס שנקרא! מלכיס כמ״ש בנמרא מאן מלכי רבנן וכמ ג נ מלכים סליכו והס נרמדם ני)!י1
 ש' שיש לה שלשה קיי! שיש נראשס שלשס ממרים אמת ליה ש1 ק ורא א״ן אנמרך ניב נרמ! נס ליק שלו
 ובסילוק שלהם וגר אמו כי למעלה מן אימייס שמעי! ש משמי ש1 ר כמנ ן הי ס נ שמש6 קנל מרנג ס רםירס
 וסווומיה ירשג י נ כ גסשך לי מן הארה וי ריד ס ג שפע השנה נריל גמורה יסיריתיה ירארה של הר סינ
 רמוומ נא1מיומ שסם למפלס מא1מיומ שמעק ולק גאוסרס אל ו סל ק לש1רא רמו1 ל! על סילוק לרארת הר סינ

 שרמיוה למעלה מאימ ימ שמי ינאימרס יא ! אנמרך •מוי לי על סיליקם יעל ימם להארה נחלה אתימ וס א
 הרמווש נשמי של ר ש כי שמעי, פילר מםפי נ״פ רנ״ל ייויפ כל רנל ס א מספר הריה דיירי ן שתא ע נ
 ושם אהייה דיו ן שהוא קם א שהם סור מוג ולכן נפל ימס להר אמריו נשני רנל שלהם מכת, ם לב פ
 מארומ שמוה סק1וש ו)1! ררמוויס גשמו של רגי שמעי! נמלא ריא גס1וקו לעורא כו ן למארס הי םינ שרמחר
 למעלה מאומ ומ שמו ומם בס לוקס אמי ו לטויא גשמי רנל שלהם מכוונים לס1ור!ס להא־וס שמומ מממ־ש
נ שמפ1ן 1ל!'א אק אנמיך ו יקא אינזן רמ 11 לקבל ב מ ראשק ושנ וחוס  הרמיייס נשמי הטונ שי י
 קנ מ ולא יפיל וא בלא וא נ נ נימ ראשי) ושנ לאו פל נהי! ק קאי אלא ירושל ס ש1 מעלה קרי לה נימ
 ראשק שהיא הוד ה א ראשונה דשמא קדשא שנקראמ ניס, ונ מ שני קא על רושל ס של משה ואימי אימ ה א
 דשמא קדשא דנקראמ ב יו וארו ל בנמרא ומענ מ נשבע הקב ה שיא כנש ב רושל ה של מעלה עד שינגס
J< בירושל ס של מעה ופרש רו ל ס1דן של יבר ש נען מ ס שפר הווונים פרק א משל ס של מעלה ווונ או 
 שמא להוריש עשרימ ופימ! על שיכנס במשלים של מעה שהוא ומנא שלים pre?שש מרע עש והדברים
 מפורשים ונרורים כאן איח לה משש טרפין זכר הנוגה יש שישגה שיש לס ממש שרפי[ סקיפין איסה שלבר

 (סו» ינ!



 תקונא המשא ועשת ושית ועשדין (״ «-*<
 ובן בשושנה תנ>£א ב״ה גרעינין. וסלסץ בולהו לוטשים, שושנה בץ

 דא בראשית ירא 1ךא ניאשת ב שיש ה ׳
 תק נא עעד־ין ושית ליום יד

 לראשית ב׳ שושנה המש עלץ דילה ראשי״ת בראשי׳׳ת דחשין זעיר
 ךחנוך תלת עשר . הוהים דילד- תלת עשר תיבין מןיאלקים
 ועד אלסים. ואלין אינון'. את השמים* ואת האךץ והארץ היחה תהו
 ובהו והשך על פני תהום ורוח איקים. המש ח״היש אתרנין מרחפת
 על פני המים ויאמר מא* איה• בין ־חותם אלא מדחךביבי מקדשא
 והארץ היתה רהו ובהו ונפלת שושנה בץ החוחים. בד :ית׳ פורקינא
 תודה בשושנה דשהרית דאתמר בה הברך אור (והאנשים שלחו.
 ואינון המש אור המש עי־ין דשושנה עלאה. הד ויאמר' אלסים יה*
 אור.תניעא ויהי* אור, תלת,ירא א־הים את האור. ארבע רבוד
 אלהים בץ האור. חמש ךסי־א איקים לאור יום. תלת עשר עליו םלגו
 ויהי ערב ויהי בסר יום אהד. אהד אהד בתךין שושנים רא יכו״ק. עליה
 אחסר ביזם ההוא יהד־, ץ־ אחד ושבו אחד ואיהו עמוךא׳דאמצעיתא
 הרועה בשושנים והושינד, אה׳ד. שושנה תתאה בה דחילו ואירוייך־אה
 שושנה כייאה תדמו ראהבה ובה אתימר אםיתעירו ואם תעוררו את
 האהבה עד שתהפץ במה •תין לאתערא לה בימינא. ואדר לא רעית
׳ י שש שש ב־קן יאתת באמצע בתי:־ בראשית נ ביב ־ ־ . עצ, ־ ל .הי ש  יבתיך הקן ז־ ־1
״ r יביש״ה ש ק״אמ ב ת יאיי. ית ־השית ־־י לממש : נ ש1 ב־תש ת על : ־  חמש על, ז לי יאש ר ;'ב ־

 על, דעק כיס מגבי דנ ו! שהה עייידם ״לב־ מ״א ״ם ימשינ־ם יליכ ״קראי! בשה ־אש ת יעשה ־־י ל
י ר, ש קיא מסכ־ זע ־ ומ״יך ע ל־ ייסכ־ס ג ־ כ חית ח נ־חש ת נ ל כ  פיק שנס מלנאי במלח ביאש ה

 דמדם י לה סלח עש־ הי נ ־יש ־וייש היה ני ־ חיתי ;נל שיש״י שיש ל־ חמש עלק ־ק פ, איה־ ••בחץ
 דיג עלן פלנאי ינאמור לעל, יעי־ ש בה . חיחס בליע יממש נפ־ע יחיחס ־•ל נני־יח קש ס בא ס
 ממיסקיש 1לנ! נרמי־ס בחיח ס ?*ספנ ה נ ״רמי נ ״ ח טח ש ש ״ן אלי ס י־אשק עד שס חל־־ס זכריב
ג יימס אלי היא חח שהיא ר ל אש יכמיש ב ר־ י ל י יאה ־אח לפ״ י מביע־ח יכחב  אח־יי וראש ישקו "
 5שיש האש פלשי נשהיא נריל ק־א אח יהיא י־ידי־ה יל־־יסש נני־ית יד נ-ס קשיש כק־אים בשש אה ש־יא
 י ! הוא מי שהיא נ כ ־ סי לד, קשי אהד אחד נח־ק שוש ש רא   יש נחלה ויאש !הון &זמשה ת נ
 ן ייש חיץ שישנים הם סיר י־א ראשי י דשיזא קדישא שכ ״תא שלאי י־־א אח־ינה שכ נסא תשא־ יא ח ביי
 נ דיג שדם אח־ אחד ינסיי״דו ש מסכי שס הד י כ נ פ אחד נ הד ה י יייוי אמד אתו בשח הי—ן כ
 איס ה שצייתי וי t נסיכי איר ו׳ אשי בייליאי כי־ יא־י עולי משפי אח־ י מצא נשנ• ה•־•"! ש אחד אחד

 TiJtfTS עלאה יח מי ואהבי ובי חד־־ אם חע־־י יאס פ±־יי את יאהנד פ "יש שנ ״יא עלאה נ ״ד דדיע
נר ה«־ ינה אהמ־ אם תעי־י יאה סעיייי אה ו נ ״י ידמ לי בחכמה ינ״ ש יב ״י יחי t ל שפם ז  נ• יה פי נ

 בוזו
 * n ע• ב ** ושמשי



 w י& תקונא. שית ועשרין סל
 בהו ?נד דייתי _דע:א מהימגא דאתמר ביה ורוח אלקיס מרחפת. דאיהו
 דוח דמשיח ד״אתמר ביה ונהה עליו דוה ץ׳ ברוחא ךא ארתת ההיא
 חולדדואתפיאת. ובנין דאי השבעתי אתכם בגות ירושלם בצ|אות
 אובאילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה יעד שתחפץ.
 ואיהו ארח ריח״בתרין תפורדן 1נ״א ואיחו ריח ד־ןי־ץתפוחץ) דאתמר (ביד.)
 בהו וריח אפך בתפוחים. ומאי ג/הו תרי סמכי סשוט ואינון תרי
 רמוגים. אגוז דא צדיס. עת אגוז ךא שבינתא ודא איהו דאמר שלמה
 אלגנת אגוז דרתי. גנ״ת ג׳נטטריאותואדני ביסוק) דאינון"§רפךאות
 לחבלה. נ׳ נוטריסון ת׳ תמוךה. נימטתאות ךא אדני יקוק סליס בהשבן
 אמן"אסי״ס אדני סליק בחושבן פ״ו. אלקים דאיהו בנוי. ט׳?ה ט״ם ה״א.
 ט״ם ה״א בניטטקא אלקים. יוד קא ואו סא בנבטר:א מ״ה. וךא איהו
 עשר ספירות בלי מה. ואיהי מעיד על יחוךא סדיעןא. ובנין ךא מ״ה
 אעידך. ד״אא״ב נ״ד ה״וז״ח ט״י בגיטטריאשבינ״ה בנוונאךא. א
 זמנא חרא. ב׳ תרי זמנין. נ תלת זמנין. ד׳ ארבעה זמנ־ין*. ה׳ חטש
 זמנין. ו׳ שית זמ\ן. ז׳ שבעה זמנין. ח׳ תנזעא זמנין."ט' תשעה ומנין. י׳
 עשו־ ומנין. בלהו סלקין לחשבן שבינה. ותא ךהושבנא לסיימא דלית
 שבינה נחתא פחות מעשרה ולא סלקאילמעלר. מעשר', ועוד סב״ה
 הוא* אתריה דעיימא, ומלאכין* לא .ידעין ושאלין א:ה מקום בבורו
 להעריצו. ואשבחינן ליה בנמךאימקום נוטריסון בגוונא ךא״י׳עשר
 זמניןמאה. ה׳חמשזמנין עשריןוהמש.ו שיתזמנין תלתיןושית.
 ה׳ חמש זמנין עשרים וחמש. בנמטחןא מקום. ועליה אבדו מלאביא
 ברוך בבור יי ממהומו.' אית אחךנין'בנימטקאות"דלית לון הושבן.
 בנין דאינון פרפראות לחכמה דלית לה פוף. תמורות אלין אלפא
 ביתות בגון בוז״ויבמוכס״ז כויז״י רא נון תמורות יסו״ס אלסינ״ו יקרק.
 ואית תמורות אחרגין מבמה מיג־ן. אמר רבי אלעזר והא בתיב אני י:
 מאהבה הכוני אס בצ ־ סע רו ואס מעוררי אה יאיכה כ ראינה נמשכס ממ,ה ונמה חקףלאערא לה
 בימינא כ אהבה בסוד הסהו ינו ן ילכ! נקראה אסבר שהיא ה א נ ה עד דייתי ונו א נוי מ,א ואסמי נ ה

י ״,1 א מר מנא מיחפח ע' פ, המ ס חסדס - !  יריח אלריס נ נ רוח אלה ס עולה מספר ש יי א ש ן ומשי -י
 כטונא וא אי ומנא חרא נ' חרי ומנ פרוש שנ נעמס שחס יש א״בער ישלש פ׳גמם שלשה הס סשעי

 • לאחערא



 IW KSpH 1עשרץ (n ע־ב)
 לא שניתי. אמר ליה ברי וך רבני עלמא דאינון אטימין לבא דחשבין
 דדעץ ולא_ידעץ ודא• אני איחי שבינתא הה״ד ויםךת• אתכם אף אני.
 אידו לא אשתני ולא אדי תמורה מיניה באהךא. ואדי לאיאעתנייוןא
 אסתתר מינה* אבל לנבי חץביא אשתני סב׳׳ה ואסחתרמןייהו". הלא
 תא דבתיב אסתירה לני מהם אראה מה אחריתם ואמאי בגין" בי
 דור תהפוכות המה בנים לא" אמון* בס. TO• סמו כלת חבתא דשמעו
 מלין אלץ ונשמו* ליה על דיש־ה. ואמי־ו אלוילא אתינא לעלמא״אלא
 למשמע ךא דיינו. תדאי סב״ה ושביינתיה לא אשתני ךא מן ךא. אבל
 לגבי אחךנץ אשתני. ואסתתר בבמה לביושין ובכמה בסוייין ובכמה
 סליפץ. ובנין ךא אמד שלמיה ע״ה אל ננת אגוז;רדת*• דאיהו הייז דע
 בקליפין כלהו ובנין ךא לא שביס אפילו מיני דכישוף דלא r־V . בנין
 תדע ונ״א למנדע< בסליפץ. ורעיא מהימנא איהו תבד כל קליפץ ונפיס
 מתמןמוחא דאיהויסו״ס. לארבע סמרי דאגוזא. (דאינון תדע ובדו
 וחשך ותהום). ומפרנס מיניה "לההיא חולה דאית אדני. דבאלין
 סליפין די באנוז דאינץ תהו ובהו וחשך ותהוש. אמר אסתדה פני
 מדם. ואית שנויין אוהךנין לטב לבל הד בפוש עובתה״יזמנין אתגלךא
. הךא הוא דכתיב אריה שאג מי לא יירא זמנץ ד ר  לון בדמות א
 בדיוקגא דשור. הה״ד בבור שורו הדד לו וקרגי ראש סתיו. וזמגין
 בדיוסנא דנ?ד. הךא הוא דבתיב בנ־סד יעד ס.ו. וזמגין בתוקנא
 דאךס* סבא במה דאתךבדא לאייץ דאמרי זה אלי ואנוהו. דאית
 הוה אתדמלא לון בדמות סבא יאתמד בהו >נ״א ביה! ויניסהו דבש
 מסלע ישמן מחלמיש צור. אבל לאלץ דתלי״יןמניה ומשבינתד. "לא
י על ו ש ז ב לא שקי וו אלא על יאשו ששס יתוח p O j " 1  ולן שיהיו ונמו חשבי! תקום ו״ק s אחיז >
־חו יל בשע־ קוישה שש ו מי נ נ  שריח מקום החכמה ט אמר ובי קר של חכמי־ יייא ישי־ שגלי־ י
 ממלנ יסב ריה יע1 ו מחגב הנבייוח ועל ו •יחינ ימלאכ ה וכ1 עי שגיייח חה־יממ יפגס יקעניח וגולוס ינל
ה ולי א וודא קניי לא אשחר וא מ! וא ומייגומל 1 1  הוא ביימ״נ ה״שמיס אנל גממלנ רהפיוה א! ש-י מ
 מהלב ס0כ ריס ושל זה נאייר אגי ר לא ש״ ח תנל לגב אמי ״•ן י ל בנימננ י^שמופ אנהג ואשחמר בכיה
י ו י ס על נ י נ ל גדיל נמכמח -היו שניי ינ י כמה ו י היה מגב ע* הס כ ייא נ1  לביש! ובו' וסיו ז
י ובהפיך א י נ־יש לבפ1 משגי ב־מיח ח— כ הס בעל - י  יאממוסס זטנץ אמנל״א לק בדייוש א
 אסוון אריה, ולבעל ס1מוו שעופ ס כלני1 ומ״מ ש יל ז נדמוש שוי שייא מ-נת, ולבעל אגוה וכל מל ירו
 יננחושא ירח מושא נוסוש נשי שהוא רחמ- כמש כנש־ עי־ ק גו על גוזלו ־מן!, ייבעל קבלה נומוש



 >« !׳*< תקינא שית ועשרין סלא
 אשחני לעולם. ואינון תמורות אימן חא ףבום דאתמי בה ביבמה
 על הגאולה ועד התמורה לסיים בל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו
 בההוא נעל דנתן לרעהו איתתמוךה ושנוי רצון. ותםן צריך'שנוי מקם
 ושנוי השם ושגוי מעשה להיים כל דבר . געל איהויגופא. ואמאי
 בחליצת נעל דנתן לרעהו אית תמוךה ושנוי. אמד סבא חרא ריר׳ לא
 תילא הבי אלא אמאי חליצה בנעל אלא איהו קליפה לאתטמךא בה
 לאשתזבא מניה ולא אשתמודע יגבי מקטרגין דיליה. ובחלבה תעל
 חלץ'ליה י״ק • ובגין ךא שלף איש געלו וגחן לרעהו. געל ר. גן נעול.
 דאיהו בן י׳׳ק לאעלא בין רק ודא איהו חלץ י׳יס. ומשה אתמר ביה
 של געמך מעל רגליך. ךא בדיפובא דאחךגין דלא צריך לאתחדא
 סךם שבינתא בקליפה \ ורזא רמלה בי אין לבא אל שער המלך
 בלבוש שק. ולנכי אביהן לא אתהזיאיאלא בנעלים הה״ד מהןפו פעמיך
 בנעלים בת נדיב. אבל לגבי משה בלא כסרא כלל. וחא דםלה וארא
 אליאברהם אל יצחס ואל יעסב באל שדי ושמי ץ לא נודעתי להם.
 ומשה אתמר ביה ואמרו ליי מ׳ה שמיו מיה אומר *אליהם. ועוד אםאי
 צריך חליצה בנעל באשה בגיןידמאן דיטות בלא בר איהו״סשיר ברגליה
 ריבם. ותא ךמלה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עסב. ובגץ ד״לא
 :םית ליה חרא. דאית ברוך על עסבו. צי־יך לחלוץ לגיי נעל דאתתא
׳ דפרחימן  ואתפטר ההוא ת:א מיגיה. ובלא על ההיא טפח דאיהי י
 יעסב לאתריה ויעקב בגין דא סנה מיגיה בבתתא לאחזךא י לאתריה.
 דאיהי טפה בוברא רבה חאב אדם. ופרח מיניה ואשתאר יחיד בלא
 עזר. ולגין ךא אטר לטהיאיךאיביט• ךע עון עקבי יסובגי*. ובגין ךא
־ ן פייש הח1לה דעלמא מקנס #ו ן וא בהכיכא ו ל י של ״מלך מפל מ  אוס םנא ומשה אתמר נ
1 יוכר יא ן הוכר חילן הנעל ויא כחנ וחללי נעלי מעל מלי יכא, מכ- חילן דנה נ של נעלך  חילצח נע
 !והי נהפינא ינ ילא גוה אחמי נגמרא ראמר איחו מ! ל• פ כח ב בני מל! מיס א״כ א ן לכס חקנה א ל סי
 נח נ נחלן מלן כח נ תא חלן א כ א, כאן ו ן קל גר ימבי אבי, לא אחח! א אלא בנע•1 ס אבל לנב משה
 בלא כס1 א נלל. ניב ע מ מ ש מהיח ו ו ל בשער קדישר ח נ שלי יא י מיע״י י י עילה ער האל ליס ימשס
" החלבשי נבראה לברה ינס וה אני אלא בדרך הלב- לנד ני האלל!ס לנר! תא  ריאה ממש אלא תא ע
 גסנע י1סי סיר ני לא ראנ האדם יח ישאר ה״באש הי ריא! באל ליה ע- החלנשיח נמיי נאיריח הביאה
 ענ ל יו ש לגב אבה! לא אחחו א אלא ננעל ס ר״ל הסלגשיח נמיר באיריס הבר אה אבל לגב משה בלא נשיא
 נלל ני לא היה לי הנראה התלנשיס גמי־ה ררי־ני כסי א אלא בדרך מעני לנר ובנץ לא אי ח־ ל ה קנ ה

 (00 א״״י



 תסונא שית ועשרין («־ ע־»
 אייתי מה קכ״ה תלת זמגין לאדם קדמאה בגלגולא, הה׳׳ד הן כד אלה
 יפעל אל פעמים שלש עם גיר.* ודא איהו שנוי מסום ושנוי ה#ם ושגד
 מעשה". ועל ההיאיטפה אתמד rp מה,יפו פעמיך בנעלים בת נדיב.
I 'עדות T הה״ד *שבטי I ו״אתךבסת ב.יעסכ ואפיסת מיניה י״ב שבטין 
 לישראל. דאתמר ביה אךם ישךאל. ויההוא זמנא רווח:עקב מה דאביד
 דאיהוי• מ:עהכ המד לא:עסב.:אמר עוד שטף בי אם ישךן1, באברהם
 שדבמסם המות חויאדאךם ניהנםנחשאשת זנונים דאתמר ביה
 לא תנאף. ביצחס שזיב מאל אחר דאתמר ביה לא תיצה. 2:עסב
ז א י״א נ־אש יהב' גיפא ד -ס־ פלש־ חלק r> '? c י  חלח ומג! לאדם קותא־ מליילא כ ־יש כ י י
 יהג רגל m כ־ ש דג v דאי ׳•ל בשל־ מח־י ישב בביגת ישיש־ שצי ך לגי, בכח בתי נסחים ינ״גד
1 ש י1:, אמ־ ד, 5ל אי־ פ־ל אל פעמש לש פש גבר י '  שלשה סיוקיח אלי הבא לאדה י נשישד ג
י פעי ״הכ־ י־]־׳ ש־יא אב ־ יי י חפ יל;! ג ! * ,  והיינו א1סמח ק רפו לאיח י ד שמשפרי י
י לד ק שנק־א ב־ ל־,נ י ״ .ל יל c כ1 .לגיל - 1 י ש  אל פעס שלש עש גגי הלומי > נר די ,

י וא״ר פי־ אסדנקח : ־־ש ׳־•נ גדב י ׳ • נ ! ד ם במ - ע' ,  ועל ההיא מפה אתמי נר מי פי פעמו נ
י שב5 ה nra ל שדאל י • כ! 4 י בית נד"נ איה ימ ;דנת ב 1 ו י ש נ י ב שבט, נ־אר ז ,  נישקנ ואפהס פ
ב ־ ילכ, א—בשש ש־א'כ ש־ ת י;׳ ראתם־ ב ה איש שראל , 1 ש־ י  יי־יט •שיאל אור. והא"
! שפיר דאדהר ילכ! -קיא בשלשה ע ־ דפק: - י פ י כ ב א ד :קיא בשם אדם /קיא נשם ״ ע א נ ק פ  ו
״ ש ק־אי. איס׳ ש־אל י שיי, יכל שם ״שלשי ־.ז נרי איהיס נלד  שמיש עקיב מלא ניא״ו ישיא' שיי! נ
י *חיש, יכ, ש־ק ־ הס ל י ־יש, -ש איך 1  ״עקיב מלא ביא י יד פ, קיך יא׳ 'בס י:, שיאי ׳
י ש יאי ק הם s י איהיית ייק ״קיאי ב י שנ, ז ש־יא יספ־ ע י ישן יכל שלש־ שייית אלו ' \  יד 1
י עקב הה ד ד י י  סם ס ה אית יר. כמג, א־ס ילכך גק־מ מדם וב״הוא 1מ 4 -יית עק>. מה דאב ד די י
הנ ית לי  לא יעקב אמי עיד שמך כ אם ש־אל .r ־5 א פםיק י־ ל •י־ במחי־ יכי ,נקב בחית י ד 1
. ־ י שמ־ עקב אך אח י חו־ עקנ אעיה ־כ־ דאי  ממנה שם עקיב ״לא יביה ישם מלא ישע, מקים 1
א ינל דשק להפ־ ד סו "ד שים ־וא,ב ־ מ, אימ ד יניד ־שש ש' שיאי 1  חנה דחדש נשש שיאי שסח 1
ד ש איה יי. '־א ש שהיח ישן־ יעקב י־־. ב ־יא שיפן ־אש יא־.־ תשיפ י עקב  אוס הירד כ כאן אחי איס י
י כ ח א שתתני־ סייד נשם יה כי ימ ־ ־ י  י״סלא איח י״י ד שיכי להנ,יה לי ממ׳ז שש ש־א' וכ־ נ
־ הה '־אש יכה נ היא שיפך ־אש יחחי י  נאשר נפ־דה נשם עקנ שנשא־ פקנ כ כא, איה יה שאח־ י
י לכך זכי לשל:־ שייית ״  סשיפני עקב יגנ ידיד• כ־ י עק. י י א-י־ כ י, ־ינ־ נאית י ־ ־אמאב ד י
י באבי״הש שי נ מסם ־ עכר ־ ו  שפתח ל ס ניוד שים ש־אל עקנ ש־י, כעד שיש־ חיקם ש' -
' ק' פס עין - ב  דמות חינא דאום נהגם גחש אשי. זני״ס פ ריש כ אנייה א. ־ מה־ פ ״י לכבש, ־אש '
r ה מ:*־ ללי, ל״ז נשם יי. נ״־ה פהיק ס ילכ! לכ־ נו  הנקראס אשת זט- ם נ״ודע וכ, נשכ־ תזקא' ־
 שיט השש שקיאי אביהם ינזי שני זקייא לא״זש אב־ם לי:־ בעש־ ינ צמק ש עקד ל נ ה־זבת ופשל
 ליארי להשתע יניי ת ק, עין לא ת־למ של אדי"־ ׳עשי בי ש, יפש־ ש־ק־ נ ־א י תמי־ת׳ י״שלם הח קי,
ם ששם ,קבצו כ' איתם י נ י ן ־ י די v לקחם נמקי: דיע שהיא א  באיל יבעקנ אשנח אתי לקאה£,
. פיע־ קל נס נ י ש־אל ידי שם לליפם י ש- יקי ׳ש״ע נ  טפק ורע של אדה י נק ל ש-י שפ־־ש מאשתי נ
י ה נ • יאי ילי י ירא ש,י• מקים כ• א א ש  ילבררם יל קיתם נ ייו ׳שמיח־ים עאיחם שפץ יכי ש -
 ההקק הוה בה ישם יישנם נאין נגען ש־ א א־, ש־אל כ חש ־ק שש״י מקימה דידו למננ״ם יאמ־ יל ת
 חד סנייהו דלא אחכלל נם1סא פייש אע פ שכל אמי ־הם לש־ תקי! פיט• יבח־ איכא שט השם ונח

ו ״ ^ ימני׳ ־ מ  • ג



 >« ע״» תקונא״שית ועשרק ותמניא ועשדין סלי
 אשבח אתר ל:נסא ע״א לנסאה) בנוי וךא שנוי מסום ויית חד מנייהו
 דלא אתבליל בתלתא. לסיימא הן בל אלה יפעל'אל פעמים עןלוש עם
 נם־. כןם סבא ואמיר ר ר במאי אוסימתא סוד יבום וחליצה. דהא
 בריךא רמלה שמענא, אמר ליה מה דשמעת אימא אמר ודאי בךזא
 דיבום אשכח אתךא ההיא נשמתא ערטילאה. הה״דנם צפור מציאה
 בית והא נפש דאתיא בנלנול זמנא סרמאה ודרור סן לה ךא'רוהא
 דאתיא בנלנולא זמינא תנ;ינא. אשר שיתה אפרוחיה,'דא נשמתא
 דאתיא בנלנולא זמנא תליתאה ומינה'נפסין אפרוחין דאינון בנין,
 ובךזא דימם יכלהו תלת נהתין בבת אחת הה״ר אם:שים אליו לבו
 רוחו ונשמתויאליו יאסוף. לבו דתמן נפש. רוח בכנפי' ריאה נשמתא
 במוחא וכלהו חיר בקשוךא חרא אבל חליצה איהי שזבת ההיא נשמתא
 ורוחא ונפשא דאינון סטירין בתלת קשויין דחרא. וחא רמלה נפשנו
 בצפור נטלטה טפח יוסשים הפה נשבר ואנהנוינמלטנו סם'ר׳ שמעון

 כדי לנשלןא ליה, פלח טיר 1לא אתחןי: (סקי, כ ז נופש בהיזיתר כ שש נת0
 תקונא תמניא ועשרין

 בראשית ביה תלת פקורין חד יראת יסוק כטונא ךא בראשי״ת יר״א
 בשת. והא אוסמוהו. תניעא ברי״ת י, בנוונא רא בראשי״ת
 ברי״ת א״ש . תליתאה שבת בנוונאיךא שב״ת ןר״א י. פקודא״סדמאה
 יראת י:. עליה אתמר יראת :י היא אוצרו. ועור אתמר בה יראת
׳ ובורא־ מאן דלית ביה י ׳ ראשית דעת. ראשית חכמה יראת י  י
 דחילו דאיהו אוצר לית תמןיחכמה. אוצרא דהאייחכ^ה. איהי
 ב׳. ובתקונא אחרא בראשית ב׳ ראשיתי. נסודיה בהיכליה עליה
 ש.יי מעשה ינחד ש ני מקיש עכ י כל אח־ מהם כלל בשלשה הס קי ס יש שה ה לי שוסכיס יש יניס נשלשסן
 מלד הנפש ובחא ד ביס כילרי ח1ח ״חח ן בבח אמה דבר וה משירש בדבר• רב v הא־ ז ל כשמסגלנל
! כשמיור בנלניל בעי־ י א! נקש־ ס מרי, מד בנין! אמד אלא מחפירים ־  א!ר אדם בעילם יה ה לי מקידם נ
 בגופים מחולקים ויחוקנו כל אחר נמקים אחר אנל נ נום יש מיעלמ רנה יגדילה שא, מספירים אלא יניאו
ן יה כ׳  שלשתן ירד אבל מל לר איר שזבמ רר א נשמחא ירימא ינפשא ״ראר רמי לדבר חל לה אוס וח ח1
 נר ן כל אחר כליל מ! נ־״ח י ״ יוע א כ שלשת! הם פיו מיק ש דר .ו ג״פ ״־,מ משפר ם וכילס נלוליס
 ינשלפ ן מ! קשיר, רחי א בבח אחח ח ש ירוא ומלה נפש,י כלשיר נמל-יה נפש ו.פשv במשמעה ונשאר איחייח
 נ״י ר ת נשמה ויות ושלשח, ״מלמי מפח 'יקש ס קשר! ומי יא ינ־מו באוח יה מפח ר ת חל לח מנעל פה
 רתיללס מנעלי ירקקר לכנ י יהרק קה בכה גס רקר אה ג כ ה א בפה ו ס יי מעכבת יע כילם נשלם הס קק

•am 



 תקונא חמניא ועשרין (עב ע״ב)
 אתמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום. גץ אית אורייתא ךבכחב
 דאיהו גן* סדרים דאורייתא. נל איהו*אותיחא דבע״פ ותרדיהו *ב׳
 מבראשית.*מעץ חתום .* רא ראשית גסוךהיבהיכליה. ובמאי איהו
ו ם. מה ךהוה ב׳ אתעביךח  חתום. כאות ו׳. ואתעביךת ב׳ עס התימו י
 פ. :ין סתז0 וחתום, ייגא דאוךייתא סתיע וחתי־ם, דלא:עול »יהאה
 תמן וךא.יין המשומר בעגביו מששת ימי בראשית. ולאו למגנא תיקינו
 טאךייטחניחין חתימת .יץידלא יחנסך ויתערב בסטךא אחךא ועל
 האי/יין אתמר לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. כ״ין ודאי.
 יי׳ץ. שבעין אנפץ דאודיירןא'!עליית אתמר סוד יי ליריאיו. קנקן
 דהאי נין ךא לבא דבר נש. אם הואקנהנא הח^א'ואחנסך ביץ נסך
 דאית יצירא בישא צריך תלתא זמנין הדחה. והן כל אלה יפעל אל
 פעמים שלש עםיגבד. ולאו לימננא תקנו בבוס דבךכת אוף דגי הדחה
 ושטיפה הדחה מבפגים"שטיפה מבחוץ למתי תוכו כברו ותא רמלה
 וטהרו וקדשו ובד איהו הגקדאית לבא דב:א מלגאו ומלבד. שתא
 תמן הבמה דאחמר בה יזי קנני ראשית דרכו. הנני איהו 'הנהן ודיאי
 ואם האייהנקן איהו דביא 'איתמר ביה ונקה. ואם לאו לא ינקה כל
 הנוגע בה. והנכון דבר נש. ךא אחחא ואית כוס להכי צר^ה שטיפה
 והדה^אם היא בוס דבריה ועלה אחמר להניח ברכה אל ביתך.
 ואם לאו. אחהריאת בוס'התרעלה. דין תלה עליה 'אתמר חנו שבר
 לאובד דין למת נפש ובו. שרים תלה איבון אשכולות מרורוח אבל
 יץ דכוסידברבה. עליה אתמר דין ישמח לבב אנוש דתמן פקודי ץ

 יישרים משמחי.לב דאינון אשכולות'דדה:
ל א רי אורי תא ונע״ס ג״ב גל היא־ נ* לפיד ) איצי לחכמי נ  אוצו־א ורא חכתה אה ב׳ פ ריש ב ,ה
י שהה יירסא ידעי! שגק־חס ס ג יעיקר הי• ס ולחיו השליש הוא 1 י .  כלימר ג'ח ג לפיו שת ס בחיק י
 חלק דגההר ומגד זה קו••! וש ״ש ד וגמ-א ץקבלר וחיו רו תורר שנכתנ רימתה V | ישכע פ הרמייה
: הא• 1ל קנקןדרא ! רא  בגל גמט לגו מעולה הניאה שיא הוו איה נ שי׳גיאשס ינמש •
 לבא דבר גש ב לכ, אמי רת א א1 חהחכל נק ק^/א1א במי ש ש ני שקק! חדש מלא שן וכו כ קגקז
ב יתשתכל בתירה שש בי י״ לעג ן ריבי ר, לע p רא כיח יגס אמי במ$ ש ש בי דה ט רה ש ש  זה ל
ו חירה בתש דית יזה י ן  נמלי של אית־ות לנ שהיא רק ק, כ מלי לנ כיה למד ב ת היא איה ית המ ו ש *
! גהך דאהי צרא נשא לרן תלת ימגן הדסה י א קגק,א חדהא ואת,סך נ  מקר יסוד ק ים התירה אש הו

 האי סדסה ר־ל ע רר וגנשר בעירו גפ של כיד שעוס, יק שהית הלנ מן טומאת צהיר סהיה מיי שלשה שהם
 נר«מית



 >« עיט תקוגא תשע ועשרין סיג
 חגןגא תשע ועשרין ליום מ ו

 בראשית ברא אלהים ב גסוךה בהיכליה. עליה אתמר גן נעול אתתי
 בלה גל נעול מעין חתום מאן מעץ חתום ךא גסוךה :!אן
 ניהו נעוי״דילה. ךא' ר. הסתים להיכלא ובה איתעביד ם סתימא. איהי
 ם דבתא מלםרביה המעזהה. והאי נסוךה עלה אתמר ונעלמה מעיני
 כל הי* ומעוף השמים נסתרה.*והאי נסוךה טסטךא תמינא אתסריאת
 אהבה וטסטךא' דשמאלא אתסריאת יראה ומסטךא דעמוךא
 ךאבצעיתא.־יאתסריאתתוךה ואיהי מצוד,. דעמוךא דאמצעיתא בליל
 תרווייית'בגין דאית ו׳ כיייליי״ס דאינו! לימינא ושמאלא ואיהו ו
 באמצעיתא כליל תחייהו. ושכינתא תתאר,'מצוד, כלילא מארבע
 אתוון'. איית אתקריאת י׳ טסטךא דיחבמה. יה׳ מסטרא דאיזמא עלאה
 ואתקריאת תורה מסטךא רעטוךא י דאםצעיתא. הה״ר י״י כוכבי
 ראשית דרכו. דרכו דרך וי. סנני דאית סז דילה.' ובנין דאיהי"בליילא
 מכלת ארבע אתסריאת מצד מ״ץ באותיות י איית ב״ש איהי י״ס י״ם
 ה״ץ'. ובה בלילן פקודין רעשה ולא תעשה. פקודין דלא תעשה,
 טסטךא' דדין דיאיהו אלסים דתמן י״ס. .ועלה אתמר זה שמ״י והא
א דאית רחמי דכלילן באבךהט  אוסמות. פקודין רעשה טסטרא דימ̂י
 ועלייהו אתמר ברגז רהט תזכור. קם סבא חד מבתר טולא (כותלא)
 ואמר ר ד׳ בוצינא קדישא קום אדליק״שרנא דאית מצויה שבינתא
 סידישא, רעלה אתמר איש תמיד תוסר על המזכה לא תכבה ועלה
 אי^ט־ להעלות נר תמיד. נר י: אתסריאת ודאי. אור דנתר ביה
 נשמתאדם. קום אדליסבה. סם רבי שמעון על תלוי ויתיב רנעא
 חךא ואמיר רכון עלמי! דאגת איהו מארי מלבין וגלי ךזין. יהא רעוא
 לוס קיל ממו[ 6י נמי שלפר שהס ווי חרעה ומעה יזהו יס-נ,, 6ל פעמיס cbc נ1ס נבר יבני יו ו 05"ר
Q יעקב נר ו פ רש חלח זמני! א נון במחשבה וובור ומעשה עכ ו נר ו רא ו' וסת ס לה בלא ובה אתעביו 
 סח מא פירוש אוח 1' סוסס לאיי• ב שה״ס ה כלא כואמר לע ל בח קינא נ״ח ינעשימ מס סמומה ואיח ו ו
י Q ועל האי נקוור אממר ונעלמה מעינ נל חי  שנואש אוח י מה ר נקווה נאמלע אוח מ ס סמומר ט

 מין יאיהו ו׳ נליל ה ואינון לימינא ילשמאלא פירוש אוח ו שהוא רחפארמ עמווא ואמצעיחא קשור נועח
 ששמו נין חו״נ שה ס י ה והס חכמה נקו הימין ונינה בקו שמאלא ודעמ שב נ הס נלול משנירס ולנ! על י'
k 1 חרוו״הו ושכינתא חחאה  שקשור בלעמ אמר נאן נל ל "ה וא טן לימינא ושמאלא יא הו וי נאמצע מא נ
 מטה כלילא מארנע אשיו, פיריש שנינשא חמאה היא מלניח נקראמ מצוי יה א נלילא מארבע אחוון ני מטה



 תסמא שית ועשרין ותלתין >« «•»
 דילך לסךךא מלין בפומאי לפןימא בי האי קרא ואנכי«דה עם פיך.

 הלא אעול בכסופא קדמך: י
 פתח יאמר

א חלד״ץ נ  תקו

 בראשית מאן ראשית ךא חכמה דא נסוךא הלנו דאתמר בה לל כבודה
 בת §לד פנימה.ודא*יראה'דאיהי פקוךא סדמאה ועלד,
 אתמר יראת י: ראשית ךעת. ואיהי רמץא במלת בראשית ואיית
 יראה רעה רצועה לאלסיאה לתיב:א. והאי נסודה איהי אות שבת
 ויומין מבין ואות דתפ״לין ואות דבריית מילה. ההיא רצועה איהי יראה
 רעה אייהי ערלה. זבאה איהו מאן דאעבר לה מיניה דלית לה דשו
 לרצועה לאילקאהליה. והאי נסודה עלה אתמר מחלליה מותיומת.
 מאי מחלליה אלא מאן דאעיל דשו נובךאה בחלל דילה דאיהי רשות
 תחיי • דעל'ד\אתמר ונכרתה הנפש ההיא מתוך הסהל כי את מקדש
 ןי טמא. ובלא אתךמיז בהאי תיבה. ירא״ה ברי״ת שבית כנוונא רא
 ירא״ת בראשי״ת ברי״ת בראשי״ת שביתיבראשי׳׳ת והאי נקודה אייהי
 ראשית. ;י סנני ראשית.דרכו. כויונא רא בראשית, כלא איהי נסוךה
 חרא איהי״ראשית. ואיהי אות ברית ואיהי אות שבת. ויאיהי יראת'ץ,
 בואן הלל דילה ב ו׳ איהו בעלה ביה איהי נטיךא וסתיטא בנלותא
 הה״דייתה סינור ששת ימי המעשה בגומא רא • סתימאיוהא אתמר
 ונסודה איהי' שביעאה תנא על רישיה תנא דס״ת עטרה על ברית ז׳
 דאיהו יום ד יום היטבת שביעי ודאי ועליה אתמר וביום השבת יפתח
 אבי־ ביומין דהוי* ון נעול אחות־ בלה, •אתקריאת סתימא באות ו׳ והאי
 ערלה ופריעה אינוןיכטוץ ותבן דחטה, ביומ־ן דהוי*'אתקריאת ה״א
 דאייהו הב״י לה״ב המזבח לאדלסא מדן ותבן. ואשתארת איהי סלת
 נסזיה. אבל ביומין דשבת דומין טבין אתסריאתי׳ עטרהיעל כלא. וביתא
 מ״יאובסא) דילהל״ב אלסים דעובדא דבראשית'. ואיהייב׳ בלילא
 ה א אוח וח שס הו ה כ מ ן נא ס נ ש הוא ה וכואחין לקמ! ביוטין וחול אחקר אח ה א וא ה הנ ל
 לי נ ה״ינח לאולקא חין יתכ! פ יוש נ וחין וחול הנ רוי אוכל מחוך פהילח חיי לאו1קא מון וחנ! שהס
 הפסילה אנל נשנח י י פ אחקי את י ו עפיה פל כלא שנ ״ ס אלו הנ ריר הוא אוכל מחיך אינל שהוא נאל לוח

 טעשו

 • w ז! ג



 «״«״0 תקונא תלתין פלד
 מעשר אטיזק בבל סטךא האי י׳ אתקריאת יראה בין בשבת בץ בברית
 טילה בין בדינא והבי* בבל פקוךא. אלפים ךא נתיב סידמאה עליה
 אתטר נתיב לא יךעו עיטיולא שזפתו עין א:ה*מאי*עץ איה אלא מאינון
 מלאבץידאמרין אייה טקום כבודו להעריצו', לד איהי בהאי נתיב לית
 לון ידיעה בה דאיהי םתיךה מהיוון דמרכבתא. והא^ היתה תהו ובהו
 מאי והארץ היתה תהו ובהו אלא מאן דאפיפ 'מרשות היחיד לרשות
 הרבים נרים לשיכינתא ליטהוי תהו ובהו חשך ותהום. דאתלבשת באינון
 פליפין דאינון ארבע נליות ולא עוד אלא דנרים לה לטהוי עשה תהו
 ךאסתלקת נפוךה טךולל דילה דאיהי ב׳יואשתארת יבישה. נתיב
 תני,ינא ורוח אלהים טררופת על פני חטים. טאי ורוח . אלא בודאי
 בזמנא דשכינתא נחתת בנלותא. האי רוח נשיב על אינוןידטתעספי
 באורייתאבנין'שבינתאדאשתכחתיבינייהו.והאי חח אתעביד פלא
 ויימא הבי. אינון דמיכין. דשיינתא ב־תריהץיסתימץעיינין. אטיימין
 דליבא. קמו ואתערו לנבי שכינתא. דאית לבון לבא בלא סבלתנו
 למנךע בה, ואיהיו בינייכו וךזא דמלה קול אומר סרא. בנץ פךא נא
 היש עונך ואל מי מקדושיםיתפנה״יוהיא אמרת מהיאפךא כליהבשר
 חציר כלא איבון כבעיךן דאכלין חציר. וכל חסדו כציץ השדה כל יחסר
 דעבדין לנרמייהו עבדיין. ואפילו כל אינוןידמשתדליז באורייתא כל חסד
 דעבדי לנרמייהו עבדין. בההוא זמנא ויזכור כי בשר המה רוח הולך
 ולא:שוב״לעלמא ודא איהו חחא דמישיח, וי לון מאן דנרמין דיזיל ליה
 מן עילמא ולא יתובילעלמא. דיאלין איבון דיעבדין לאורייתא :בשה ולא
 בעאן ליאשתדלא בחכמה דפבלה"דנדמין דאסתלפ נביעו דחבלה דאיהו
' מיניה ואש^יארת ב׳'יבישה, 'וי לון דנרמין עניותא וחרבא וביזה והרנ  י
 ואבדן בעלמא והאי רוח דאסתלפ איהו דוח ממשיח במה דאתמר
 ואיהו רוחי הקדש' ואיהו רוח חכמה ובינה רוח עצה ונבוךה רוח דעת
 ויראת י:, פקוךא תניעא ראמר' אלפים יהי אור ויהי אויר ודא אהבה
 ךאיהי אהבת היקר. הה״יד ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד.
 [עלה אתמר אם תעית ואם תעוררו'את האהבה עד שתחפץ. ייראה

nttnpnx. 



 חקונא חלחץ (« ע־ב)
 אחמריאתספטךא דשמאלא יאנזבה יאחסתאת מטמ־א דיטינא איח
 יראה ואית יראה אית אהיה ואיתיאהבה ידאה דךחיל' בר נשילסב׳יה
 בנין ילא נחית' מנבסי * בגין דלא ימותון בנוי בהייוי אשתכח ראם
 הוה נחיה מנבסוי או אם ימותון בנוי בהייוי ךלא הוה יתל ליה ובנ׳׳ד
 הוהרחים ליה. האי יראה ואהבה לא שוי ליראת'?'ולאהבה תליה
 לעייץןא. אבל רחימו ויחילו עיסךא דיליה בץ טביובץ ביש. יבנ״ך
 אתסריאת האי יראה ואהבה על מ0־« לסבל פרס ובנין ךא אמר סב׳׳ה
 השבעתי אתכם בנות ידושלם בצבאות או באילות השרה אם תעירו
 ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ (ראית רתמו)' מ־א דאיהי רחמי)
 בלאו פרס >עד דאית יחפץ) "ולא על מנת לקבל פרס תראה
 ואהבה יעל מנת לסבי־ פךס *איהי של שפהה. ותחת שלוש
 ךנזה' ארץ וגו׳' תחת עבד בי ימלוך ושפהה בי תירש נבירתה.
 אלהי״ם' ךאמן ויאמר אלקים יהי אור איהו נתיב תליתאה יהייאור
 ךה אוי״ר או״ר י. ובד האי נסוךה אתעטפת(נ״א אתפשטתו בהאי
 'אוד ואתעבידת אויר מהבא אתמשבו בל **החיות. סם סבא חר פיתה
 ואמר יהי אור ויהי אור! 'יהי אור ךא יימינא. ויהי יאור ךא שמאלא

 דבבל אחר דחי איהו לשון צער ובנין ךא ויהי היום דךא איהו ראש
 השנה דאית שמאלא דאיהו ךן תנא דבל עלמא ובנינה אתמר ויהי
 אורי, דרא אלסים אח האור 'בי טוב דא עמוךא דאמצעיחא דאית
 טוב רבךל אלקים בין האוד ובין ה־יושך'. במ האור ךא אהרן בהנא .
 ובין החושך ךא סרח. אמר משה לי אההד לאפךשיא מהלרת דאנא
 איהו תוסנא' דטוב דלעילא. תא דאחךבס לרה בחשובא דסטךא
* פרפ ניג ואיו זכי משפט ד א 1 י ושמא קו שא את האהבה פו שסחפן ראהו רח־־ו ב  55 א סוד ר
 נקנה נשפפס ומקנלס פרס יהשני הקנה מיס לקבל פרסא•! זה נסוג ואו ואהו זכר ימשפע אלא נשיר
 נקנס שנשפעס תקנלס שיס והנה וא ו במילואו נ ת אהנה ימז ש י ה ראדס פוני ״ארכד שנזה י ה נסוו
 וא י וכר משפ פ ואיה וי מספרו ש ס ועם מלואו שלה מספי אהנה ח ש אס סע רו ואס ספו-יו אס האהנה
ו מספר הפשוט ועמלי שססכרס נילס עילה אהנה פו שממש! ח1ק המ נה לשמ ס יקר נה ע  שמ המשררומ נ

 ש 6 מפץ שיהיה הלנ כסוו ו׳ שהוא ש ס הפן נעכיוה זו שהיא ע פ שלא לקנל פיס אלא היא נסונ אהבי
 בץ האוד וא אהרן נהנא ינין החשך וא קרח נ נ יא״י של האיי אס מאר ן איסי מעט מיי איס נק
 פשיסס ומנלפיך נמצא האיר היא איח יח אהי, יאיחייח חשך עילה מספרם נקרש ני החשך יקרמ ויי• ן זל 1
 יכתב לחשך קרא לילה ט קרח רצה צמייס נה! יא! זה שלי לכך ״הפך לי מספר נה; לספפ־ לילה ששם החשך

 אחדי!
ת מ ד  * עד ע״» ~ ד



 »י ע״» תקונא תלתין קלה
 אחךא ואכחיש עובךא דבדאשית דלא בעא לאתךבסא בשמאלא
 דאיהו לוי אמד הבדלו מתוך העדה הזאת. ורזא רמלה ניבדל אלקים
 בין האור ובין החשך. ויסרא אלהים לאור יום ולחשך סךא לילה. שיבוא
 דימיינא דהוא אור״דאתמר דבדל אלקים בין האור. איהו שוסא ימינא
 כהנא דאתמר ביה נעימות בימינך נצח וכמהידנצח אתקשר"בימינא.
 הכי* הוד אתקשר בשמאלא. ויהי ?גרב ויהי בקר יום אחד. עךבךא עךב
 דיצחק. בקר ךא בקר דאברהם\י1ם"אחד עמוךא דאמצעיר*א וצדיס
 דחשבינן חד. ולית יום בלא"לילה דאיהי שבינתא. אדהבי הא קלא
 סליס ומתפוצץ ברומי רסיעין והוה אמר משיריין קדישיאן דמת־בתא
 דרסיעא דלעילא ותתא אזךו־זי "ואתסנו 'לקדמות מטרוניתא
 דסא י את:א למיעאל י קדם מלכא בבטה י סשוטין דפקודיז
 רעשה. סומו משר;ין לקדמותה. י אדהבי הא קלא תניזינא הוד.
 מתעךא מבי מארי מפתחן'. הא שבינתא סאיאתיא למיעאל*"להיכלא

 דילהיאדני שפתי תפתח בההוא זמנא' מטרוניר״א עלאה קא
 מבד. לקבלאילה בפקוךא קדמאה'בבמה קלין ושופרות. וסלסין
 תרוייהו מבי מילבא. וכלהו הוו שאלין מיי זאת עולה מין המדבר מ״י
 דאיהי אימא עלאה בזא״ת עולה. ובד םליסת לעילא אתעביךת כסא
 למלכא עלאה. ובה פתח אנב״י דהכי סליס לחושבןיכםא. ובד אתחברו
 תחייהו אתמר 'בהו אנכי ;י אלריך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
 אשר איהו רמיז במלת בראיטית. אשר ךא אימא דאיהי אשר אקיס
 אשרסדשנו בטצותיו. אשר סדש ידידיטבטן*. דאיהי בטןידאתמר
 ביה מבטן מי זיצא הקרח הקרח הנורא ימאי נורא 'ךא עטודא
 דאטצעיתא טאי סדש' יריד טבטן. בטן דאתמר "ביה ךא צדיק.
 אשר דאיהי אימא עלאה סדשנו בעטוךא דאטצעיתא. וצונו בצדיס
 על כל פסוךא'ופסוךא' בנין דחד איהו מצווה וחד'עושה חד מצווה
 על המצוד. דאיהי שכינתא מצות ;י ברה מאירת עינים. וחד עושה
 עשייתה דאיהו מעשה 'דפסודא דיהכי אוסמוהו מארי מתניתיז נדול
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 תקונא תלתין >«י«״»
 המצווה ועושה. ממי שאינו מצווה, ועושה ועוד מצווה ךא עטוךא
 דאמצעיתא דאיהי מצווה מסטךא דאבא. דאדו רא״ש ומסטרא האימא
 דאית אשד והבי צדיק מצווה ועושה מתחיית ובנץ ךאיאתמד על
 תריית אשר מדשנו אימא קדשנו. ואבא צונו. על מאן. על שבינתא
 תתאה דאית פטר בל רחם פתית דרחם דאית רמ״ח פסודץ איהי
 מצות ייי בבל אבר ואבר דמלבא איהי מצוה. ועוד אשר מדשנו מסטרא
 דאבא*ואייוא הה״ד ויאמר א״קים יהי איר ויהי אור. ויאמר טסטךא
 דאבא דאיהו י׳ יהי מסטדא דאימא דאית ה׳. חד אמדה והד הוד,.
 עשייתה דתרו״הו יהי אור. ועוד איטר על שם באשרי בי אשרוני
 בנות." אשר הוצאתיך מאתן מצרים. ובי עבד דאיהו בבי אסירי דמלבא
 ואבטח ליה מלבא י־אפקא ליה מבי אסירי אית ליה למלבא לשבחא
 גרמיה איטר תצאתיך מאתן מצרים במה זמנין אלא המעין זמניז אדביר
 באורייתא יציאת מצרים לכבל חמשין תרעין דבינה לאשתמודעא לו;
 טאו אתר אפיק לון מן נלותא ובד נחתת לגביית נחתת למפלס לץ
 בבמה ס־ין וברכים ה־-״ד ויהי ביום תטלישי בהיות הבהר ויה* סוייות
 וברקים ונו. ועליית אתמר וביי העם ראיס את הקולות. את דא
 שבינתא תתאר, רתת סלסא בבל כלא והלא מאינון שבע הלין. ואיהי
 תת בת כול דבי* חד והד*. הול רבתם אתם שמעים. רא קלא עלאה
 בלילא מתלת הלין עלאין דאינון תלת ספיךן עלאין. ועל אימא עיאה
 אתמר ותמונה אינבם תאים זולתי קול \ אבל בת סול עלהאתמר
 ובל העם רואים את הקולות ואת. ואת יראי. דאתמר יה ותמונת יי
 .יביט*. יכולות אינוז מסטךא דעמורא דאמצעיתא איהויסול השופר
־ ~ ־ על המציי דא ה ש: ,תא י• מ ־ גרה כ ״יש באיה יה 1 א 1 1 : לh 1 ת יש :  ל ל־ !נס -
 מנ1־ ש איה ת י ה כ ״י, בא r ביש י־ « שהיא מיי ״ דבק נאיח יה ״ ־ ש־ ס יש: ־ ש,ק־אח
 « ית י נ״ א נ נח ית ש :א ש ש״א1 הא דבקימי גאית ית ממי מחמה ש״יא ,׳עייז ב־ י״: דבקימי מצד
1 שהיא שישה המציה אץ לי הדנ קית אלא מצו שש תי  עש ח ה״ י־ שעישז איחה ״ש*•: מ שא ,י ״ ייה חפ 1
־ י י ש־־ ייא לח /'.׳יי־ ייכ! דיל היי יה י-נישי! ויאמר מספ״א ואבא ־איהי י י דבקיה " ־ יאי, 1 י נ -  י
־ פ ־יש איה ית י של י א־־ סס אח־ אית יפשיע ש1 יד יאח־ איח רמלי י -הע־א וא מא וא ה י ד  י
1 יד נ המ1י עילי עש־ מסכ־ י ־ ינ! א ח יח ה ש1 ח בח יי־ הס אח־ אית המלד ש1 איה ה יאח־  ב
עה ד למפיק ! ינ־ק! פ ייש כד ,חתח 1 1 : ־ מחח ליכ־ק לי! בכייה ק  איי. זפשיע ש1 י ובד ,מחת >
' ימ־., ת ־ה ד,מח־ בקיליי. ינ־ק c יסיקא בכל ק1א קלא מא ני, ־ קל, וב־ק ן כאש־ ־ כי  לי! ,חמה נ

 *במאי



ק קמ ת ל א ת נ ו ק M ת « 
 שביןגאה באימא עלאה ילדעזא שית סלין גךסים מםטךא דצתס
 דאתמר ביה ויצא כבךס חצו .* עגן ךא שבינרןא כלילא נ&זבעה ענני
 בבור רבה טתבםץ מלין ובךסין."ומםטךא דימינא. אתסריאת עננא.
 ומםטךא דשמאלא ערפל הה׳יד ומשה ננשאל העךפל אשר* שם
 האלקים. ועור אנכי* ךא שבינתא תתאר.. ותא רמלה אנכי אנכי
 תא מנחמכם. אימא עילאה אנכי לעילא אנכייאימאיסתאה לתתא
p ועל תרוייהו אתמיר. ראו עתה כי אני אני תא כשמך אלקים 
 תהלתך על _קצוי אוץ. הא הבא פקוךא .קדמאה. ולית פקוךא דלא
 אתייהיב בדחילו ורתמו דאית ב׳ ודא ב׳ מן בראשית. החילו תראה
 ורחימו דאינו; ב׳ עלאה ב׳ תתאה. ב׳ עלאה. הא אתמר דאית דתילו
 ורחימו ב׳ בתךאה >נ״א תתאת תורה ומצור.. ואיהי בי מבך״א בהפוך
 אתוון אבר. איהי מצוד. בכל >נ״א רכל) אבר ואבר פקוךא סדמאה איהו
 אנכי י,י אלקיך ואיהו בי דחילו ורתמו. איש אמו ואביו* תיראו*. *טםטךא
 דהחילו. בבד את אביך ואת אטך מםטיא דרתמו. ותתייהו אינון זכור
 ושטור תפלץ דראש. ותפלין דיר אבא. תפלין דרישא ע׳יא על רישא)
 דאית ראש דברך אמת עטוךא דאטצעיתא. איטא תפלין תר דאית
 שבע קל, פ רוש שבע קל ן רס בשור בינה א תא מלאה וה־זלכיס שהיא שכינסא התאי נקראה בה קול כ היא
 בת הבינה ושלקא בכל קלא וקנא ותא ופלה אנכי אנכ הוא פנתמגס פ רוש אנכ שכ נתא התאס פלכיס
 ואנכ הוא שכ נתא מלאר איה׳ אימא עלאר ולכך אמר הוא לשק זכר בשוד אין ההורה פתק״מת אלא נמ׳
 שממית עלמו על ה וקא מל הבינה שנקראה מ יאהמר עלה ת בת עלמו שהוא לשי[ זכי ו1ז א ראו עתה כ
 אנ הוא כשמך אלהיס כן סהלתך על קלוי ארן פ רוש כשמך אלה ס שה ס בינר א מא עלאה מקראת
 א1ר ס n יס שהיא נסוו כסא כמנ ן אנכ וכן אלה ס גי' רכהא כן תהלתך על קלוי ארן ר א המלכות שהיא
 נ כ אנכ א מא תתאה לתתא הא הכא פקיוא קומאר פ ריש פקווא קומאה ועשרת הוברות פתת ב ר
 בת בת אנכ שה ס א מא עלאה שכליל בה וח לי ירת מי, כ׳ וח לי ות תכמר ירת מי נ ני, י ויע בבינה כ1יל
י הבן בתכמה ימכס בנינה ילז א לית פקיוא ללא את ה ב נלמ לי ירמ מי דא הי ב  מבמה נשיו מ ש בס ל י
א בסוד ב נ£ יני א עיו ב' מלאה הא אתמי וא הי ות לי י  יוא נ מן בראש ת ו ויע ב ש1 ת בת ב״אש ת
י ב ותבת בראש ת שה״ש בינה, אך נ תתאר הא ב' ותנת נרא שהא כיללמ  ירח מי כ1ימר בי עלאה ח
 חורה ומלוה כלומר כמו שהנ נה שה א רח מי כ1יל בה וח לי שהיא חכמה כן רמלכיח שהיא נשיר מליה טייל נה
ו  החפארח שה ס חורה ילז א ב בח־אה חו־ה ומלוה, ואיה מלוה בכל אבר ואבר ט רמ ח מלוח הס מג
 רמ ח אבריס ככד אח אב ך ואח אמך משעיא ורחמו פ רופ כבוו אימו משנדא ויח מו אבל מירא שערא
 ווח לי יח־יי׳ הי איני! זכי־ ושמור פירוש זכור אב ושמור אס ורמז לובר יכיר איחייח יכר וא ו ושמור אוחיוח
 רישס ומיקבא רישס של יזכר דאיהו ראש וברך אמח ממווא ואמלע חא פ ריש עמיוא ואמלעיחא שהיא
 התפארת נק־א אמת ואורית ואבא הס תפלין ראש שלי, יכ! יו וא שכ נתא תסאה יחפ ל ן שלה הס אוריח
 וא מא יי ש או א רס תפל ן ומארי מלמא שסם וו ן ויקרא ס מאיי מלמא שהנהנה רעולס על יוס וקרי לתפא־ש

 שנינתא



 תקונא, תלתץ (ער ע־ב)
 שבינתא תתאר. אבא ואימא תפלין רמאיי עלמא קב״ה ושכינתיה
 דאיגוןיבךא וכיסא אינון תפלין תלן. ועוד נתי׳׳ב תליתא״ה ביה פקודא
 תליתאה דאיהו נבואה ההד ויאמר אלסים יהי אור ויהי אור. חמש
 אור *ינון ועליית אתמר נפתחו ה#מים ואראה מראות אלסים. אימא
 עלאה מדאה סתימא דלית בה דמיון. אימא תתאר.. מראה באתנלייא
 דאית בה דמית. ועלה אתמר ובד־ הנביאים אדמה. אדמה איהו דמיון
 לכל נביאי״יא. ולכל חד כפום תליה ובנין דאית שלטא על כל מרכבות
 דלסתא ועל כל כובבייא ומזלי ואלנין ודשאין. ועל בל עופי 'שמיא'יסיון
 וארעא וניבי:מא. בנין רא אתקריאת בשמא דבלת. מסטךא דחיויון
 אתקריאת חיה. ומסטךאדעופין נשר יוןה צפור. וטסטךא דנונין הדג.
 סטרא יג״א שפחה) בישא בהפובא תה וטםטךא דעשבין אתסריאת
 שכינתא שושנה.׳נתיב רביעאהירבדל אלקיםיבץ האור ובין החשך.
 דכרונוסבאאיבון.'חשדלילה. הה׳דולחשך סךאלילה.ואיתחשך
 טםטךא דךכיו ולילה טסטךא דרכיו הה״ד גם' השד לא:חימיך טטך
 ולילה ביום:איר בחשבה באודה וחשך איהו נוסבא דמלןבל מנתרא
 דאית אור דבר. כנוונא דסיהךא רמקבלת p שמשא ותרוייהו אינון
 אספסלך^ה תהךא ואספקלריאה דלא נהךא. ואית חשך דסטךא
̂וזיא.  אחרא דאית בה הבדלה ולאו חבוךא והתא יאור אית כטוחא בא
 אדדובי הלא 'אשתמע' ברומי רליעין מאך דאוצרק מאירי דהיבלין
 אפתחו תבלין. הא מטרוניתא סא בעיא "לאעלא בתכליה. בההוא
 זמנא אדני שפתי יתפתח תכלאי כלילא' משבעה תבלין. בההוא זמנא
 ימלכית בשה ברא יברסא שהם ברא יברתא ות'ב שרם אי א אבל תפ ל ן ו לן הם יו ן שדם ממארת ומלכות
ו  ואנחנו ביס שראל נקרא ס בנ ס לסכארת ימלכית בסיר בנ ס אתם לה אנה כס ביה פקווא תל תאה וא ד
 נביאה הה״ד ראמר אלה ס יה איר יכי' נ ב נבואה ר ח יגלה יהוד בהם 'ה איר כי ממש״ פעמ ס אור דם

 ממשה מסוים אשר מחפשש ם בחג ש יני י שם ים רתפשלותס היא בנלח ידיו שדס חד ן רכ ן קשיש
 ואית משך מםמרא ווכ י יל לס מספרא ווכ י נ ב חשך במ ליאי 'ח ח שי! tp איח יח ימ לי דם איח יח פח
 ן שהם ספרא ווכ י דכה ב לכי לחמי בלחח ישסו נ ין מםכח יהם יישביס בחוך הח׳1ך כמימא בני אניוא,
 ולילה במלואו כיה למד ׳יוד למד הה הס איחיח מידו מי,שה ם המסד ם מארי דאילר! מאיי והכל ן
י נ  אפתמו סכל! פיריש מארי דאילרץ נשרשס בשם שד שמא נשורות מארי הכלי! גשרשס גשם או
 שהיא שיד היכל כמ ש יאוני בהיכל קושי הש מפנ י כל האדן, בההיא ימנא אוני שפתי היכלא כל לא
 משנעש היכל ן דשם ארנ הוא סיד היכל שמספרי ס ה ועם מלל האיס ית ועולל השם פילה שבעים שהיא
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 במה נביאים פלסין עמה ומתכנשים עמה. דאית נביאים ואית נביאים.
 איית נביאים דאינון מאדי דביתא המטרוניתא. ואית נביאים דאינון
 מאדי דביתא דמלבאיאלין מאספסלתאה דנהךא ואלין מאספסלתאה
א נהךא. נביאים דאשפקלתאה דנהרא אינוןיטםטךא דיסוס ונבייאים ל  י
 דאספ־סלריזאה דלא נהךא\אינון טסטךא ךאדני. ואינון שסילין
 לאורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה. נביאים מםטךאךאדני. טסטדא
 דידאד״יונביאיםידאינון מסטךא דיקוק. אינון מסטךא דאהבה. בההוא
 זמנא כמה מארי תרעין מזו־עזעין ומזדמנין להיכלא. ובמה מארי
 חותמותיוכמה מאדי שאלתין ובמה מארי תשובות רבתן נביא שואל
 ומשיב. יכמהימארי עתיחה מה דתה ומה דעתיד למתי. וכמה
 מארי דעיינין דאינון מראות וחוזין דנביאים וכמה מארי דאודניו
 דאינון מארי תדפין דאתמד בהון ואשמע את 'סול כנפיהם
 ובמה טארי דחוטמא דתמן ריח. דאתמר בהון אשד, ריח ניתח. וכמה
 מאד• דאנפין דאתמד בהון וארבעה פנים לאחת. וכמה מארי דסליו
 ומארי דדבורין ומארי דהבלים דאינון להבות איט הה״ד סול ץ׳ חצב
 להבות אש וכמה מארי דידין דאתמר בהק רדי אךם מתחת כנפיהם
 ובמה מארי דסומה ואימן שעוד קומה דכדס:יא\וכמה מארי דאות
 בדית דאתמר בהון וזה לף האות. ובמה'מארי רךנילין דאתמר בהון
 והחיות ךצוא ושוב.* כל תקונין דנביאיאמלבר ונ״א מלנ0 בנופא
 באברים'דנופא. מארי דחכמה אינון מלנאו במוחא. ובנין ךא חכם
 עדיף מנביא.' וממוהא תלי\ן ל״ב נתיבות ודא ל״ב דאתמר לב מבין.
 דבךל אלסים בין האוד וביין החושך . הבא תא דנתיב רביעאה. מאי
 הבדלה הבא בנבואה. אלא בטה נביאי שקרא איבון טםטךיא דחשך
 דאזליין באויךא לאטעאה בני נשא. בההוא זטנא דיהא קב״ה
 בשכינתיה ויבדל אלסים בין האור ובין החשך. נתיב חמשאה ךקךא

 שנעה ששר יס שכל י נל כליל מפשר ספירוס נביאים לא ני! מספרא די! ה אימן מםערא דאהנה
י משל ינמשל ורק  נ״נ רמו לרנר נ פ אמכה רי f מספר שס הי ה יה יגי כ מניאים נניאהס כפילה ש ש נ
 נלעס אע״פ שנסננא לא רש נ הנמשל אלא רק רמשל כוכש נ י שא משלי י אמר משלי ריקא ינמ״ש נסכר ס
 יא כ ננ א אמש רנניאהי מסטרא ראינה כ ין רנביאתי נפילה משל ינמשל הר אצלי נ פ אהנמ כמנין שס הי יה

 מט) אלק־ם
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 אלקים לאור יום אלין מארי טסךא. דמאךי מקךא אימן פתילת ומארי
 משנה זית. ומארי תלמד דאית סבלה למשה מסיני. נר פקוךא
 רביעאה לאתעפקא באורייתא דבעל פה ולאפי־שא בה בשית דרנין
 באיסור והחד טומאה וטלךה^שר ופסול. הה״ד'ויאמר אלקים יהי
 רקיע בתוך'המים ויהי מבדיל בין מיס למים בץמים דךביודטהדה
 התר" בשר ובין ימים דמפאבו דאינוז אסור טמא פסול דאינון מי בורות
 נשברים מים סרוחים י מים מטונפין ועליית 'אתמר לא יהיה לך
 אלסים אחרים על פני. והאי ךסיע דאפריש ביניית ךא יסיע רעל
 רישי חיוו, ודא מטטרו״ן רעליה' אתמר ודמות על ראשיי *החיה ךסיע.
 ועליה אתמר ויעש אלסים. ודא נתיב שחיחאה.*ואיח ךסיע לעילא
 מךסיע ודא צדיק דמפריש בין מים נוסבין למיין דבורין. לאשתמודעא
 ביה. ועליה אתמר רעש אלקים את הךסיע רבדל בין המים אשר
 מתחת לךסיע ובין המים אשר מעל לרסיע ודא נתיב עיביעאה צדים.
 נתיב תמינאה ויקרא אלסים לרס ע שמים.' ויסרא אלקים ךא אימא
 עי״אה, לרסיע ךא עמודא דאמצעיתא דאית בין ימינאיושמאלא
 ובליל תרויית היה׳יד ויהי ערב ויהי בסר יום אהד ואינון ערב דיצהכ

 ובסד דאברהם:
1 ייק־א י שנ, בחר1 שם י נע ־ ש k בח ל ־ פ ת k י וכת ב פת ל k ־ , ב כת k י מקיא א י! כח ־ א 0 
־ י מש ת לס דםכי כ כ חית ית יאייו-י הי ״ ו ימאי ״שנה ו  בבה יורשות ששס יחי יש י ימאי ת1
י /י 1״יד יה לילי י שבליייד עשי ח ־ משי מס י י י 1 ל ו ד* יי ק י ״ י ו ת ימאי ל  ביס לי1
י אנימ שיש אבריס ש י יי1א כ.לד ל י חידש יי י אי י י ה אלי ס יי י אדנ שעלי / ש ׳ ש־יא ל . 
־ למי כי לי יישיי! כ י י ל״כי מה נ יי י י י בצ k שיי נח בי י ל  נתק י שרת1 דה ה שליה חא י ה ק

י יש״! ילשחה נ־ פמ לי שמ! ־ ת פ ש כ יס יייי! ינכש יח קי! ־,כש 1 יי, ״קיח ימש י דא , כת 1 י  ל
ב ! י נ׳, דיא א כא ,מ ח . ד ז  בשית דיג, נא סי־ ייח־ לימאת ולירי כשר ופסי1 קש־ יילא שמי •
ל ח ב יז=י* הוא ש ך נב! ־ ביצית י א ניס שכ, א־ש למקיה ו  יזכת ינ 1 דשת ו־ , ל ש כ ב־
־ ש י ־ק ל ;חיך ייי c י י מבד k ב ן *י ס 1 ־ ו י אמ־ א א חש ב לי ניד יי יכא יאמ־ י  אוס לחב רי 1
 למ ס יי י אות יה יי ס בייליאס מס יו ימס איס יאמצל ייח י שמסכרי ש ח יו־ י יק ל ברין ימ ם
) כ ו נ ־  בסיך ו קח ינס ד־ ש י י ייי־ 1 ב, מ ה לי׳ ס די ש יא י ה מיד k נ ן מ ס לד ס די י ש ת ו
י כ ייש הצו ק שייא י שי־  שמספ־ס י' ודא ^דיק יייכי ש נ> מ , ניקב, ליי , ־כי־! לאשתמיופא ב
; ר ס יייא ע ד מי שכ י נ ! מ , ליי ד לאשתמידלא ב י בסיד יקרת י  מהגל־ ו, כר ביפ־ש־ יי ד״כייש נ
י קידם י אוי ות יי״ אימי סיד י ס י י  פל־ר ייב מיי אב ול־ י בכסין יח יי־ אימי י קם לך יל1 ו־כ ך נ
ד־כך י איי י־ב, כ־ב־ס פכר דכח״ח ילוו י - ״ח, י : א בשה איייי י קם לך נסי־ רקמת י י ק  דיו צ י
־ ייףס ־:״ ס יבש. k דעס יע י.בעיח  פ רש לו י שאי ד־ ם שלים c^k, ר־ ס ח. ח שלים י ה ד שאי מ



 »י. ע״ב< תקונא תלתץ וחד קלח
 תקונא תלתין וחד ליום י״י

 בראשית לך״א שת״י. ועלייהו אתמי ותלכנה שתיחם ונו׳ ואינו:
 תרי תורות. אורייתא דבבתב. ואורייתא דבעל פה. ועוד
 תרין לוחות אזלו לטוךא דסיני. מידותהם בל העיר עליהן אזדעזע
 כל עלמא הה״ד וכל* העם רואים את דקולות וכו׳ ררא העם וינועו
 ויאמרו הזאת נעכר ךא איהו נעימו דאורייתא מיד אתמר וישבר
 אותם תחת הדד. פרדות אורייתא מתמן ואמרת אני מלאה הלכתי
 למורא דסינייוכען וריקם השיבני ;י׳ מליא״ה מל׳׳א י״ס, ובען פרח מ.\
 מלא יז״ק דאיהו יס׳׳ו ואיטתארת ה׳ יחידה אל״ם נאלמתי דומי״ה דו״ם
ס. החשת־ מטוב דאיהו ר, דיר אחר ותלכנה שתיהם גוה ונפש. : 
 לאן אוזר אזלו לבי סברא גוף אתרן ואתרסב\נפש אתמר בה ותגל
 ממלותיו ותשכב. סם סבא הד ואמר בוצינא .קדישא חזור בך. ערפה
 איהי נוף, רות איהי' נפשי. שותפו *דילה נעמי נשמת חיים מחלון תהא.
 גופא דאיהי ערפה חזרה עורף לגבי נשמה ,נ יא שבינתא) נפש אתרכס
 בה בנשמתא הה״ד' באשר תלכי אלך בפקודין רעש־• יבאשי
 תליני אלין בפקודין דלא תעשה. דבר אחר. באשר תלכי אלך. בגלותא
 דאתמר בה. ובפשעיבם שלחה אמכם. ובאשר תליני אלין דמשבבא
 דילד בגלותא הה״ד על משכבי בלילות עמך' עמי. אלין ישראל
 ואליסיך אלקי דא סב״ה. אלימלך דא י׳. נעמי ךא ה׳. מחלון ו׳. רות
 בת אתדבסת יה׳ ואתעביךת תוך״ה ועלה אתמר וסול התור נשמע
 בארצנו. ערפה אימא דערב רב דאתםר יהוז בי עם סשה עורף
 הו־א דחזרת לסרחנה. וחזרת עורף לגבי חמותה. בליון בעלה דערפה.
 יצר הרע דאתיא כלייה מיניה לעלמא ואיהו כליון. ואתתיה
 לילי״ת־ בדיה. י נשמה ונפש כד בר נש איהו מחריב בחובין
 ומתגברין עיי אברים נשמת חיים אפתלסת מן נופא. ונפש
 אשתארת תמן. ואתמרבה ותגל־ ממלותיו לנבי מאן. לנכי צדיס

ידה זהי ו בריש מלי "ר נ  שדם לאה ויחל רו נח לוקר יש" ופח ח וכ׳נ! פרחמ, מ1א ה ראר! ר
 היא די נ הולח של מלו ר ו״ו ריא נסיו ה נ״ווע באש־ ח1כ ילך בפקיד J ־עש־ ג נ הדליכה הא
.ה ה א ל לד חן ש1 עח דיבורית יהיאי ן הס  ב יס ששילע ס דחסו ס ימליח עשר הס נחםו ס כ ייע אך ה1
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 ודא ברית מילה דאיהו בועז ב״ו ע״ז תסיף על יצריה. דמד #ש שעותמ
 רשת עליה שוקיו עמודי שיש. שויאת לון עלאה לאננא עלה. ואוסמוה
 ותלכנה שיתיהם בשכינתא עלאה ותתאה. יעליית אתמר ותקראנה לו
 השכנות שם לאמר ןלד בן לנעמי ךא עמוךא דאמצעיתא דאתמר* ביה
 בגי בכר ישראל. כד האבו ישראל וגרמו לאסתלסא שכינתא • עלה
 אתמר בשכינתא תתאר*. ותגל מרנלותיו. ךבר אחר ותלכנה'שתיהם.
 איהו ממלל בנופא ונפישא. ומרחימו דנעאיכד איהו בעל תשובה יימא
 נפשא לנבה. באשר תמותי אמות ושם אקבר ולא תזוז נפשא'בסברא
 מניה ועלה אתמר בהתהלכךיתנחה אותך בעלמא דין. בשכבך תשמור
 עליך בסברא והסיצות* לתה:ית המתים *ע״יא לעולם הבא) היא
 תשיהוד. ךיא נפשא לנבי נופא ובוצינא הרישא אם נופא לא חזר
 בתיובתאיוחזר עורף לנכי תייובתא. נפש אתפרש מיניה ואתסרי
 ערפ״ה ונופא* ךא אתאביד מתרין עלמין*. אמר ליה סבא סבא והא
 כמה קבריןלמננא והא אם נופא אתיאביד על מה ר«קום נפשיא' לתחיית
 המתים. דהא •דאי נופא אתאביד ואתמר דאתאבייד מתרין עלמין. והא
 נתת לנשלה דתמן איתנשי לדרי ודין אם כן כמה קברין למננא. אלא
 ודאי סב״הילא ישני עובדי ירוי. תדאי עלמא דין ועלמא דאתי דאיינון
 שברא וארעיא דסב״ה אינון. ועליית אמר דוד השמים שמים ל״׳.
 ארעא אתהיץ־ לפני יי בארצות החיים.* עליית אתמריעלמא דין
 ועלמא דאתי. בשמא דיסו״ק. הה״ד יישמת השמים ותנל הארץ .
 איימתי. בזמנא דאתמר לגבי שמים והארץ דסמא״ל ונחש* כי* שמים
 בעשן נמייהו והארץ בבגד תבלה ולבתר'תמחי לון רשצי לאלץ *ממנן
 דעלייהו מיד יחדש י־ו; סב״ה לשמיא וארעא תתמתן בנין אלין ממגן
 בישץ. הה״ד בי כאשר השמים ההךשים* והארץ החדשה אשר אני
נ ח ודא ברית מ לה  נהיו ר ני־יח כ ידל 1מ״ש נאש־ ה•1 נ ל \ ודשכנא ו לו נל!חח נ ל נמשננא נ
 וא רי נועי ני a ימו ללשד רו ו ה שדה מהפר פיה נמנ, .11 לס רכיייל ורס .נחלק ס לשמגה מהפר נו
 ייישנ.! ס ״סכר ע י שאי אית וי ריא היו הנר ח יע.ו״ה ניחשו וכלא בנ ן ולא שחצי! עינוי וי ואינו,
מ ן נ״כ , רכי ר ואלי שא, קמ ס בחח ה רחת ס יאתאנ וי מהר! ל מ  נש״ת! ינינ, ־חחאנ יי יימי, ל
 ר ר ליה ק ״ה אחי ש חוש הקב ה את .וייימי ש חדש שח ס יאי, י חייתי, שירש רה.י א שרס פלינ ינחש

׳ שמח, יגיב, ־אחא־ ־י חח־שי י קימי ילא וח ״מ י נוח י שיי לים פייש י-נ ך אי ל  לנמי ל
 עיעד

 • עי ע״א
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 עשה וגו׳. וכלא בגין דלא ישתצון עובדי ירוי דאינון נשטחין ונופץ
 דאחאבידו טחרין עלטין'. ואלין עחידין דבנלוחא בגין ךהאי עלטא
 איהו דלהון. אבל טסבגי דאיגון צדיכדיא 'טובא דלהון לאינון
 עלטין טבין די* בהון אחבריאו חדי חורוח 'אורייחא דבכ^ב
 ואוך־יחא דבעל פה דאגרא דלהון חטן. ובגין דלחחא דארץ
. י  החיים*. חטן גופין לנשטחין לךישין 'דאחבריאו בשטא ד
 וגופא רטשה דאתמר ביה לא כהחה עינו ולא גם לחה מתמן חיה.
 ובגייגיה חוה איהו בעא רחמי תיא _יטוח ויפוק מניה ולא על גופא דהאי
 עלמא דאתקרי סנדל לגביה' רעליה אחמד ליה'של נעליןד מעל
 רנלייף ואדם וחמן ובעידן ועופין רחמן אינון ע״ובךא דבראשיח. ואינון
 בדיוסנאיעלאה! דאלין' דאתמר בהון' במרכבתא ודמוח פניהם פני אדם
 ונו׳. דאינון בעדן עלאה עליית אתמר יעשה למחכה לוי, וחמןיעיו
 חיים. דמאן דאביל'מניה אתמר ביד, ואבל וחי לעולם. ןחמן כרסיןן
 די דהבאיובספא ואבנין יקירין וערשין דכספא ודהבא ורמ״ח פקודייז
 דטני לון טשה לישראל בהאי עלטא לדכאה רמ״ח אברים דההוא
 נופא ומפא דהאי עלטא שפלה. אית סנדל לנשטחא. ד'אחטנ!ש ע׳׳א
 ובגין ולחחא ואין רח ס חמן גופ ן ונשמח׳! קי ש ן פיריש ננ ננ החחחין ואקר׳ ארן הח ס מהחימר אשר
 רוא שס געשה גופ ן לנשמחי! קי ש ן והן הן ינ1פ ס שמחלנש ס נהם נשמוח הצי קם נג ע החחחון אחר
 פ_וירחס חעוה ו 1גוכא ימשה ראחמר נ ר לא כהחה ע גו וכי חחמן היה פ ריש נר יחי עימי גסגא אחר שא ל
 השי״ח של געלך משה גחחיש לו חומר חיש וגעשה לו גוף חיש י1כך לא ש1ט כגופו חק המנע׳ של חומר
חו ועל 1ה הגיף החרש שנא לו מ! חומר אין הח״ס שננ״ע  עיה״ז ילכ! כח ב צ ר לא כהחה ע ני ילא נס 1
 החחחין הגו היה נע רחמי ילא מיח ו פ ק מ ג ה ולכ! אחי כש רחו גחעלס מ! הע ן כ׳ חומר גופי ה ה וך
 נמו נפשוח ש1 ננ איס שא ן ניא'! לע נ נ איס גופא הוא הוא המימי יהא עלמא אקר׳ ה,רל לגני גיף
 רחימר יחרש רגו וארס וח ון ובעיר! ועופ ן יחמ! א נון עוניא רנראש ח פיריש חמן קאי על ארן הח ים
 שר א ג״ע החחחון ימשחע כר קורס וה ואומר נ האיס הס מפיח הצר ק ס שש נג״ע יגס ח יה בהמיח
 ו-ניפית אשר שס בג ע הס מעשה בראש ס שנביאי בששח מי בראש ח כ בג ע החחחי! ש מכל מין בע״ח אך
י יקנא .!לאה שהס ח י יבימר יעיף יאים ש ש במרכבה כ במרכבר יש  גס הס חומר וך יא נס מח ס ורס נ
י שריא אר י ו ש כימר שהיא שיר 1 ש עיף שייא גשר ירבע ח ש ש בג ע החחחק הס  לירח אדם י ש מ
 מושרש ס ביס ועליית אחמי עשי למחכי לי נ״ב למחכה ביפיך אחיו, הוא לחכמה רכה ב כולם בחכמה
 עש ח כי חכחה הוא כ ח מ״ר יחמ! ען ח ס כסוי ח מחכמה כמ ש והחכמר חח י בעל י ותטן כרשיון רי
 רהבא ואבגי! ק רין ילרש! יכםפא 1ייבא יבר ור גייע רוא שכל מה שנמצא בעוה ו ה! ממ ן הצומח הן ממין
 הרימם רן מין בע ח נמצא בנ״ע ירק בעיר ו יס המעי עכור שלר כ ס הונה נאכ לר ושמיה אבל בג ע כולם

njabnm (ע) 
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 ואתטגפת) בזוהמא דהאי עימא. הא הבא תלתין וחד זמגין דאתפרש
 בראשית ותשע אמירן'. ותייק ור.ךין שביי״ץ י הא שבעין וחריין וצריך

 * לפרשא לון:
 פתח יאמר ניאשח

 תקמא תלתין ותרי!
 בראשית מאמר סדמאה לכלא. ואיהו בליי* תרץ דבורץ אגבי וייא
 יהד לך דאסמוז בדבוךא חרא. ותרךיהו איבון רמיזץ במלת
rp בראשית בגין ךא בראשית א״ב רשי״ח א״ב א׳ אנבי. ב׳ לא יהיה 
 ובלא באח אהד ב׳יאיהי ב׳ מבראשית. אמר רביאלעזר ובי מאן
 דאית ליה עבךא ואפיס ליה להירו משעבוד״; איה ייה ירבוניה
 >־שבחא גרמיה במפסגוחא להירו לעבדיה. ובי קב׳׳ה דאמר לאברהם
 בי גר יהיה זרעך ובו*. אית לשבחא גרמיה במהיזמנין אשר הוצאתיך
 מארץ מצרים. איל רבי שמעון הבי הוא וראי. אבי הבא לא משבח
 סב״ה גרמיה דאפיק לון מן גיותא. א״א חמשץ זמנין אדביר כאוו—.א
. פ אשכח ־ k k נ - k ב —א וכהיניי ־ך מ י< -ייי־ ־י ל ג  חומר !ן יגק גיאד שא, ־ כ ם לי1 ־ ת קי, ינ! ״
ח, ח־ י-״, דיחכישי• ניאשת ועש־ ע על ג תקפ־, נ יא עש ה.א הבא ה1 י  לישלי דהיה ח נ נ
r ־ שגע, יי• ־. עי־ ־־ב־ נ ל ע 1 , ־ ; , ־מ: נ י : , י־ א גו - k !ן ותלת, ות־! שב ל ן יא שנע! ית־  אמ י
ך מיש ־ " • k ב ש: 1• , k ישם r - א ־־שיח ש־יש בביחש r עם לשי־ ״מי k מש שי גות ש ללק) בתשבי, איחס 
י ־ ל -־ס k א ־־שיח ל נ ־ ־ ״ k  חשט! שנע, ותיי, ועו־ רא נא״ת היא דייש שבע ש -ישית - ב־הש ח >
־ , יחר יי• ! יאתנ־ש ב־מש ח ־ימ ם יה ־5־ ס שק־-י -אחי גי . י  1ברגה על ב! גיאה דמי שא-י ־א ־:א ל

•/ , יכי י״־ בא״־ עש־ מ״ ־, ־ מ יתלה דבי ש בפ ע , יח־ ׳ ח  הדרש של ל א מ ם יאחי יא יכא ל
ן י , בעש־ י - ־ ״ ה ־ ־ , ־ : ב . י , אמי — ש י ס שק־״ אלא ריא דישה תח־ת נע, נ  יא גס קשיי ש עם ־
 פשרי־ מאמריה ל ב שב ל, י״ ש יא שנע, יר־, ריא טע ה יל־ ך ל־ יה לנ־סמ ־א י־גט ט ח־ ן י.צית
־ כ־ ב ה קי־ס יעש־ ב  דפיס יר דבמק ס איבע, י־כ הי ש:ע, ילל י־יב ש שמעי מ, ־־כים r י־ ־ב־ ס
ס ־ ל עב־ ממי, ־ , ״ . •ז ע: כ ־ י י י  אמי, ידני זי מיי בסכי רתק ס ששט5= ״חכ י
־ ״ , ־י־כ־ב נ־יש ־• , ־ ץ יחד סי• ם ־״ ב ־־1 ־נמ ־ ־ ח א דייש ת קי א ל  קשויים עם יקודש ל
, נ;וכ ־ י־ נב . כ ח —״׳ י־ ־יא כך • י ימ א־נע! ת־, כחב בנ ״ k יזה נריי גס נרי־ ייח ש ־ ך 
־ ב־ה ב י ־ ה י ינ־ ב כה,  דעשיר מח״־יח י, כ נ־אש ה -״ ״אח־ ־יא י.ס ל נ בב ל — ם נ
י ־ ״א״י י. חי ־ : : ־, . 4 , ־ :  גלשר ארבע, יחי ן יי, י, םיד ״ נ ־״לשה ניאש ת בים k : י ־ ם _־מ ־

. r ״ , ״.״.. . י ב י ־ ; ־ ן ב•!״־ : י , י י א ל כישםמקי  לי ך 1פישה לז! לעשי א״יי! י חח ל 1
־ במם ב:מ ע,מי נ ־ ־ ״ ־ ליב י ב^־ה ־ ׳ ״שלב־־ חת ל ־ p l ־ עי־א יחפ ק  ובי םא) דאה ל
א :, בי, 1 ת י1 ־ נ - ־ ל ״ בכ ־.י נ : ׳ - ־ לנ־ ונדחו דייח ביש ־עבד ב״ה :  נמי פעמס לומר יי ה
- —י ח ־*פש־ ם ״ב ענ־ ס נח: ־. ־  ר ה לי ך לרו: ר עבדיה ש־ל שי ה 1הס במג־ ס ש־ י ״ל -
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 יציאת מצרימ לאשתמודעא בדרגא דאפיש לון דאית יובלא דאתמר
 ביה יובל היא שגת החבושים שגה ואנץ חמשין תרעץ דבינה דאתמסח
 למשה בסעי בר חד דלא אתמסר ליה. ובגין ךא אדכיר חמשץ זמגין
 באורייתא יציאת מצרים. אמר הא ודאי את:שב ךעתאי מאן אלםים
 אחרים.' אלין ממגן דשבעין אומץ., וסמא״ל וגהש הא ע״ב. בגין ךא יהיב
 שב״ה אורייתא מימינא דאיהו חסד ומשםאלא דיאיהו גבורה דאית בה
 שבעין אנפץ לשזבאימשבעין אומץ. ואורייתא אתייהיבת ממ:א ואשא
 דאיגון תיי! לשזבא לישראל מפמא״ל ונדוש דא־ינץ ממ:א ואשא.
 ובגיגייהו אתמלילא יהיהילף אלס־ם אחרים על פגי ולקבל ע׳ אומץ ע׳
 נפש, ומאן דעבר על ע׳ א^פי; דאורייתא דאתמר לא יהיה לף אלקים
 אחרים על פני. שלטין ־״בעין ממגן ואומץ דיצר הרע יעל ע׳ גפש.
 ובמה גלגולי; יתון לבר נש על הובין אלץ. ואם לא חזר בר נש בתיובתא
 באלי; גלגולי; ההוא גופא גחית באבדון גלגולא קדטאה אצטבע בגוון
 חוור ורכיב נפשא בסוס;א חיזרא דאיהו גופא אם חזר בתיובתא אתמר
 ביה אם יהיו חטאיכם בשגים בשלג :לביגו, ואם לאו ייתי' בגלגולא
 תג־יגא ורכיב בסוס:א סומםא. ואם חזר בתיובתא אתמר בתבא דימה
 אם :אדמו בת1לע*בצמי יהיו. ואם לא אתחזר אתגלגל בגלגולא
 תליתאה ורכיב בכוכי *. ירוסא ודא גופא ואיכון מזל אייה מזל שור
 מזל גשר ךעלי־הו אתמר הן כל איה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.
 ואם שלש אלה לא:עשה יה לגפשא בתלת גלגולי; דעביד לה. שאר
 כסות וע!עה ויצאה הנם אין כסף ועל •סלש־ פשעי ישראל ועל
1 ד־יא דאפק ליו נ ה שהוא ו ו • ח ח־ו 1שכחא גייןי איא 1 י ־ ש ד־־א 1 ו נישס נו־כי וי ויש נ 1  י
אחו שי י בב ח האפיר ס ושלח ל 1 , ח 1 ש־ח 1 ־ וש.ח .ניום י־- > 1 • י r י ע. ו •1״י פ,״•] א וי־ 1  מצו יב נ
 החלך אחד t,hr חי ש1י 1־יצאי ואה ש1ח אח י־יש ־ ש1י ליי'אי כחי תכבו וי האסור שיצא מבח
א י נ ק: י אוי תא b.rr וא הו חסד ! יייצ אי JC ן ר כ ח יאה י חלו שבא 1  האסיר ן ע cr י 1

י ש:ע! אנפ! פ נכירי משחאל ואח נ . חמ! חסר יתיי־ ש 1 ה  יחשמאייא וארו גבירי פ "יש תי־י ש ,
ן פיוש דא י, חסד ונבורי פנ חווח ומחי דורש ע1 שייש א אח ר:ח מח א יאשא רא י! חי ת י י ר ו  א
י מ! פ1ינ וננח  רירה שבכתב יש־-ע פ פיס חי ג 1פיבא ל שיא1 חלי י חש י 1 בכת מ א שתא חס־ ,צ1
 אשא שייא י>-ירה נצלי מן ח: 1כן אש י חש סיפה שי־ י1כ! מ ש תת ב שיישר חש מכ פי וב ינייוזו אתחר
ך א1ה ס אח־ 0 פ ־יש א־ור ס ח־ חשחע ש־ס ס מ י,חש ומא! דעבר על ,1 א,פ! דאיר מא  לא י ה 1
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ז ־•»  תקונא תלחץ ותרץ ותלתין ותלת «
 ארבעה לא אשיבני ועל ארבעה דאיהו מזל אךם לא אשיבני. דלא
 יהלםלו ליה אבל לצדיקלא ועושה חסד לאלפים אלפים ודאי. תלת
 נלנולץ. בהון 'איהו ךוחתיתלת אנפץ'דאינון'עלמין דבסופין. ולמאן
 לאהביו ולשמרי מצותיו. להץביא דאינהו לאימ־מרון בתיוב^א בתלת
 נלנולין אלין, אתמר בחץ והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עסה, אבד
 רבי אם בן אנה נהית. אלא שבע ארעין'אינון וסייהין לשבעי; לקבל
 שבעים נפש. ושבע אריעין אינון ארץ אדמה ארהא ניא ןרה נשיה
 תבל. ואינון שבע מז־ורין דניהנם, ההיא נפשא דלא חזךה בתיובתיא
 בא״לין תלת. נחית לה הב״ה במדורין דניהנם 'איין.'ותמן'אתנשי לדרי
 ךרץ ואם הוא צדים אתמר ביה בי שבעי יפול צריה'וסם. א״ל רבי
 אלעזר ואם הוא צריה אמאי נחית תמן אלא בנין לאפהא מתמן בי
 נפשא ונפשא מאלץ דהו־הרי• בתיובתא ומרזי בהצתת שנץ ואיהו' טרח

 בניניה. ךא איהו מאמר הדמאה דאיהו בראשית:
 תקונא תלתץ ותלת ליום ט־ז

 בראשית ךא פקודאהדםאה דאתךמ־ו בל״ב שבילץ דאינוןל״ב אלקים
 דעובךא דבראשית. ב״ב אתיו; ועשר אמירן. דאתבלילז
 בהו. תקונא סדמאה יראה. ועמזאתטד ראשית חבמה יראת ץ
 דאית דחילו ואית'דהילו *יראת ץ רא שבינתא מיבות'קדישא. יראה
 רעד, ךא רצועה יאיהאה יתיביא. ומאי ניהי סם המות. 'דסמא״ל.
 נוקבא תליה', יראת יייאיהי אנךא יימאן ועמיר פקידין דיא תעשה

 יראה רעה איהי רצועה ייאיקיאה ימאן דאעבי ע־־ייהו הם רבי
 שמעון'ואמר אלעזר בי־י. אית מאן דדחיי־ יהביה בגין דייהון בנוי
 רסני עותריה בהאי עיימא ואי חסר מהא. יא דה־י־ ייה הא לא שוי
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 >״ ־״» תסונא תלתין ותלת סמא
 ליה יראת יי לעקךא. אבל מאן דדחיל לסב״ה בין במינו בין בעאסו.
 הא ךא שוי' יראת יי ביה לעקךא. דתלת ךרנין אינון ביראה. אית
 יראה בין בטיבו בין בעאקו'ואית ידאה דךחיל לסב״ה בטיבו ולא
 בעאקו. ואית ידאה דלאישוי לה עליה לעקריא בין לטיבו בין לעאסו.
 צתס נמוד שוי לה' עליה לעקרא בין' לטיבו בין לתנא. 'בינוני
 שוי ליה עליה לטיבו ויא לתנא. רשע גמור לא שוי ליה עקךא
 לא בטיבו ולא בתנא. ושבינתא אמאי אתקדיאת יראה דהא
 היא מםטךא' דעמוךא* דאמצעיתא אתנטילת. אלא כמה' דעמודא
 דאמצעיתא נטיל מרחמי ודינא*דאינון ימינא ושמאלא . הכי איהי נטלא
 מתחיית*. מסטךא דשמאלא ךא אתסריאת ידאה פחד יצחס דמסטרא
 תמינא אהב״ה' אתסת. ודא פקוךא תניינא דאתמר' בה ואהבת
 עולם* אהבתיך על כן משכתיך חסד. ומתרין סטרין אלין אתסדי
 עמוךא דאמצעיתא אוד ונר. ושבינתא אורה אבוסה. אורה. ליהודים
 תתה אודה.*אבוקה הביאוסמוהו מארי מתניתין דצדיסיםקיימין קמי
 שכינתא בנר לפני* האבוקה. מסטךא דימינא יסו״ק. ומסטרא דשמאלא
 אדני דתמן דין. ובנין ךא. ביומא סךמאה. ויאמר אלסים יהי אור. בנין
׳  דחמש אור אינון ביומא קדמאה.*ואינזן ה׳* עלאה ומסמן נהרין. י
 בשמאלא ודא נר . וד*א ה״י מן* אלסים. ה׳ לימינא י׳ לשמאלא. יו׳
 מל״א מסחייהו. עמוךא דאמצעיסא. בן י׳׳ק וי־א איהו חא אלקי״ם
 מל״א ה״י. ךא כתיבה סדמאה'. ותא רמלה ה״א. אלסיםידיא מליאה
 בהפוך אתוון.וךא ה׳ זעיריא דאית מלךא מתלתיאתוון ואתעביךת
 סיו״ק. לעילא איהו סוי״ק ובה מתתלין' אתוון דאורייתא ה״ו ולבתר
 אמר צי ואו צו עס רעת ייה 5 ריף רצועי ושכינתא אמא אמקר את ראר דרא ס א מעמוד!) ראמצעיתא
 אתנטלת פיריש מקש כ י! ואמצע לת מעמידא ואמצע תא שהיא קי ררממ ס יתרן רמ מי אמאי אסקריאת ראר
 שהיא דמ לי אתקרי עמיוא ואמצע תא איר יצר ישנ נתא אירר אנוקי נ ב לכן נקרא עמיוא ואמצע מא נשה
 נירא נהיו ראל רגויל רגניר יינורא ה ני נירא אית יס איר נר דאית ר ש מצט־ף לכאן ילנא[ ישנ נתא אייה
 אניקר ר ני אירר איר ה' שה א ה א אמרינה ו;מא קו שא ואניקה אית ית אי י ק ב נסיו ריצה אשה נקנ
 ופרצין! שלד איה ימשסיקק לק נ אורית לעילא א ה הי י יני מממ ל! אתיי! ואיר תא ה י ולנת־ ע י
 יאנה אשתכמ י נתראר פ ריש צ ריף של ח"ה שייא אמד מן נ צ־יפ ס ריא בני ומםידר ע פ סור אסיין

 (עא) ט״י



 תקונא תלתץ ותלת ותלתץ וארבע (* ע»«
 ס״י. ואנה אשתיח ה׳ בתךאה אלא ד תת למתי ה׳. אלא מאן נרם
 דפרח'מיינה ר דאית ירך יתלה אלא נתנני שוממה ?ל* היום תה.
 ךא תד דאית ע־ך תלה ךאתחזרת איית ןזה באלף חמ״שאה' בנץ
 דפרח מניה ירך ךעליה אתמר ותפע כף ידך יעפב. אשתמוךע
 דמימינא פא מתחלת לממני את ד׳ עד נצח ל ותר איהו דך^לימו

 תלה*. ודאיאיהו דאתיהיב למשה הה׳יד ונתן הוד למשה<:
 תקונא תלחץ וארבע.

 בראשית ב׳ נופבא פתיחא לפבלא מימינא לההוא >נ״א מהתא< דנמיל
 חסד עמה ואמאי דאת י׳ על תשיח כנוונא ךא נ׳ ובנ׳׳ד
 הרוצה להחכים.ירדים. א״ב אמאי ג אחור לבי. אלא תא ירמיה ׳איש
 בי יפח את אחותו בת אביו אויבת אמו וראה את ערו^ה והיא תראה
 את"עדותו חקד תא. ב׳ חזרת אנפד מא נ׳ אחזרת אנפוי מב׳. ד׳ חזרת
 אנפוי מנ׳ ה׳ חזרת אנפוי מד. בל אתוון חזרין אנפיךךא מןךא ולאו
 אינון אנפץבא״נפין. ואמאי אלא״ךזא רמלה וראיתי את אתת ובו׳
p אנפץ ךא מן דא. בנין עריץ דאיינון לקבלייהו. א׳ לקבליה i n ואמאי 
 אתר ךאיהו עתהיועלה 'אתמר ארור ישכב עם אתתו. דאלין ערי״ץ
 כל חד ישכיב עםיאמיה ועםאחתיהועם בךרןיה וחזס אנפץ לגביית
 דלית לון' בשת פנים. אבל אתוון פדישץ חזתן אנפייהו כבשת בענוה.
 עריה תעור. ובנינה אתמר ולפני עור לא תתן מכשול. עור דאית
 דאור יתא שפוא סדר אלפא נישא דאננ ד ילק סידורי אות ת' נראש יאתריי אית יא י יאחריי אית י ו נאשר
 מסיררס באלפא ביתא ראנג־ר רגסר סי ש a י ר מלא יר אתר יא י ברס הא קש א ל־מ מאתי שיה ינ־ריף
 בגי על אלפא ביתא דאנניד שרס אתיי! דאיר׳ תא אנא נמנא נא1פא ב תא דאמ ד אית ר״א מלבד אית י א
 האמת שהיא ראשינר כ נליריף יה של היי ה p אית ה א ת רה בסיף הציריף יא ה מא מקימה של אית י א
 וי באלפא ביתא דאבג ד שהס אתיין דאיר תא יהלא שס לא גמלא אלא רק אית ה א אמת ילא שתיס יא י מקימר
t זה של היי ה באתיק דאורייתא שהס אלפא נ תא ׳דאננ ד !תש ב ואות ד ש ש באלפא p של אות ת א הנ שבל 
 ניתא היא היתס לרינה להיית צירתה נמי אית ה ירק התעא גרס דפרת מ גה אות י' שה!א רך ד לה יגשארמ
 צורת ד׳ בלא ירך נתינה ונמלא ש במלפא ביתא עוד איש ה אמרת שעתה ה א לייתה ד בלא ירך ילפ ו ש שת
 הסרן נאלפא נ תא דאור יתא יאות ה א אמרינה של צירין! 10 •ה מקימה נאית ד' שהיה לר ך לה ית לורתי נלורת
נ! ה א עימית נל יין) זה של ייי*י אתר אית י ד שהיא שלא נסדר מפנ שמקומי  ה׳ ובאן היא מקיס שלה י1
 נאלפא נימא איני גלף יא גי נ נר ייייע כ מקימה היא אות ל שר ה -איי להיות ל1רת ה !אס תאמר ק!דס
 המשא איך י ה אית ד' לירת ר דנמלא שנ אית ית שי ס כ5יל ס עימד ס זה נלד זה די ל אפשר שר תה לירסן



 «! ע נ< תקונא תלתץ וארבע ותלתין וחמשא םמב
 עור. ותא דמלה ערום ראה רעה ונסתר. ולבתר דמתפשטין מניית
 מתדדין כיתיולא'יתבשישיו. ומדתן אבא עם אימא. אח עם אחתלה.
 כען דערוה בינייהי אית פרוךא באתוון'דאינין יקו״ק. ההד כייהמות
 !פריד עיו אחים) בעי יבינוזלבתר ת*תעבר עריות מניית יהא יקוכ!
 אחד ושמו אחד. וךןא דאחד אח ד׳. ערוה דתרוייהו אחד. בזמנא
 ךאסתלס פוןניא מן ד׳ מן אחדי אשתאר יאחר. ועליה אתמר וסוד

 ארד אל תנל:
. ח ״ ץ והמשא ליום י ח ל א ת נ  תקו

 בראשית בתשר״י אתברי עלמא. חסר א׳ למתי בראשית. דא
לבתר דמחפשעין מנייהו חח חד ן בולרו ולא חנוששו פירוש בחר ומחפשטין  אחר צורח דו יאחר צורח ד״י ו
 הקליפוח מן פרצופיס דקהשה או מחי חדי! הפרצופ ן דקדושה אח פס אחותו ולא חניששו בנ ן דערוה הס הקל פיח
 ל ח בינ ירי דבר עריה דא נין הקליפוח ב נייהו א ח פ רודא באחוין דא נון הי ה ירינו! ן על רפרצופיס הקדיש ס
 רה״ד כי המוח יפריד ב ני וב ק־ כלומר נ נ ב ן וד וב נך ונ ן ך׳ דה ינו כל שרצון! הוא בעשר ספ רוח יורי
 ב ן יו ד שהיא רימו לפרצוף סוכר שהיא אח ונין ך רמו לפרצופ מקמח שהס שח ס אחיוח וכנ א בעשר
י אחבר עלמא חסר א למהוי בראש ח דא ארס דאחבר נחשר פ רוש חודש וה  םפיריח שהס ך בתשר
 ייון שננרא נו אדס היה ראוי לרךוחו אחשר נחוספח אל ף לרמי! -1ל שה חר נו נר אה של אדה ר והא דלא
 0 ף אוח אל ף מפני נ׳ עחידה ארעא לאחלעיא נג נ ה כמ״ש אתיר ראדתה נפנורך וארור הוא נאל״ן! לכן
 חסחנק אוח א' מן שס חשרי ולא אחקרי אחשרי ולהכי נח נח נראש ח ררומוח על חשר פחח נה נאוח ב'
ד אלא ננין דחשרי איהו ד ן  כי נ ריא נרכה יפחח נה לאחנרכה נה ארעא לאפקא לה מן הא רור ולא עו
 לא אדכר המן נחשרי דלא יחכן ניה ומנא אחרא הה ד נר ה' נשמח אדס פירוש דאוח וח השרי מור ן על דין
 נמיר כי הם נסדר חשר״ק שהם לאחור והי נו כי חחלח הנריאה ה חי נד! נמור ולכן לא נוכר אוח א' נשס
 החודש הוה של חשרי כי אוח א היא סוד החסד והרחמ ס אמנם דיע שכל ש% ושנה כראש השנה שהוא
 החחלח חידש חשרי יהיה נפנ מייח מעין בר אח העילס יכת״ש יבינו ראר" ו ל נשער הכונוח נדרוש ר ה אך
 א נו נעשה בדין גמו־ כאשר ר ה נחחלח רבריאה אלא היה בשחוף רחמים כלומר בדי! ממוחק !ממוזג ולכן
 כשבאה החורה לספר על נריאח העולם שה ה בחשד כחוב בה נראשיח ברא אלר ס אח השמ ס וכוי ולא
 נכחג בחשרי ברא אלהים יכי אלא הוס ף איח א' שהיא רחמ ס ילא ,כסב סדר חשר שהיא סדר חשר ק שהוא
 דין אלא נכחני איחיוח חשר בח בח בראש ח בסדר ראש ח שמא סדר אבנ ד ולא סדר חשר ק והטעם מפני
 כי איחה רנריאד שריחה בחחלח נר אח רעולס בחודש זה בו, צחי־ לא יחנן לה וח עוד ומ א אחרא נד! נמיר כאשר
! -מור כאשר ריה מקיום אלא ו  היה מקווס ואפ ג שהה נפנ מ וח בכל שנר מע! נריאח ה-נוייס לא ר ר נ
 יהיה נשיחוף רחמים שהדן ה ה ממוחק וממוזג ומניא על יר פסוק נר ה' נשמח אום להוריה שש נח -ח נר אה
ר שנכנה  וחיווש רעילס נפנמייח חמיו ו«י ני נשמח אוס קאי על רי^ת וח וקראה נר ה' להוריה שהיא כמי מ
א פשט אמרי קווש נר ם p הו ו  ומחחוש נכל יום וייס וכן רפנמ וח יה ה נהם נר אר יחיויש חע ו ורנן נ
 של ספר החיקינ ם הגז' אמנם יש להטע ס עיו נונר י שניח! טפס למי לא אוכר אוח א' נחשי שריה מן
 הראוי לקרוח אחשר״י כוי לרמוו נאוח א על אום שנברא ני ואמר הממס מפנ כ חשרי סוא דין וצא רצה

 אום



w  תסונא תלתץ וחמשא (
 אדם ךאתברי בתשרי. ובנין ךעתיךה ארעא לאתלטיא מינית. ךא
 הוא ארורה האדמהבעבוךןד אסתלס מן תשרי. ופתח בב׳ דאיהי
 ברכה לאתבר?א *ארעא ולאפסה לה מן לוטיא. ולא עוד איא בנין
 דתשרי איהו רץ לא אדבר חמן בתשרי דלאייתכן ביה זמנא אדורא.

 הה״ד נר יי נשמח אדם:
 (כך מצאה׳)

pftB אדס נשס החורש הוה שהוא דין שאס היה רומו בשס החודש הוה שהוא דן מא משמע b מש'ס לרמוז 
 הקב״ה מתנרנ גחידש הזה שם האדם נמרח החסד והרממ ם ובאמח הקב ר מחנהנ עם החדש נמזדש הזה גסדש
 החסד והרחמים ורוא טג ן רגלגול שמחז ר גשמוח בג אדם בחודש הזי בגלגול להחיוחס בעוהיז ווה הסיקין של
 מגלגול גטשר בכל שגה ישגה בחשד גדול סאחו יחנרך וכאשר חקגו אגשי כגכ ג לומר נמשי״ח מי כמור אב
 הרחמן זוכר יצוריו נרתמ ס לח ס ופירש רב גו האר ו ל מגת וברים אלו היא שביום ר ה גיויג ן כל הגשמוח
 העחיויח לחזיר בגלגיל במיה ז !יוכר אותם ברחמיו להחזירם לח ים לסחיוחם בעיה י נסיו הבלבול יכגז נשער
 מטגיס ולכן הגשמה גקראח גר וכת ב גר ה' גשמח אום כלימר כמי הגר שוילקין אוחי יגכנה ותיזרין ידולקין
 אוחי יכן מזה ו כמה פעמים יעל כן רעל ס רש ת אח רמז ראום בשם החיוש הזה שלא רמזי בי לקריח אחשר•

לרמיז איסי בי כ מפגי שראוס גברא בי יהעעם היא כאשר אמרנו ט חא מפגי שחירש זה הי5<  אמיפ שה ה ראי̂י
 וין יגאמח הקב ה מחגהג מם האום במיוש רזה נמרח יחסו !במוח הרחמ ם מצו הגלגיל שמחיירי בגלגיל
 להחייתי במיה•! יכאמיר ק יש להעמיס כל יר בדבר רחיקיג ס אך פשט ובר י היא כאשר ביארחי לעיל בש ו

 prwn ויזיצגקו לאיגטרנס
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 פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה:

 & סער .& >-׳ - י—•*

 תקוני הזהר
 שחבר התנא ה*1קי רבי שמעון בר יוחאי זיע״א
ז כראשית ם נטלי י א פ תורד פנים ר ד פודו שנעים פנים !1 ל  אשד נ

זופפת נופך נאווזיות י ז ודן דיום יצא !יאוו נ ו ו  דיקנעי נדפופ פעטים דנ

 גדולות וסנדיקויז

 ועוד וזיבה יתירה פירוש נפלא קב ונקי הנקרא בשם

הו י  בנ
ו לא ל ו ד ג הגאון דאדיד דהפורפם בכל ק»י ארץ אשר נ ו  סאת ד

א י טלאך ד׳ !ובאות ת ד יכל פתים לא עסטודו נ  אגיפ לי

ר משה חיים si ל ״ טדר נ ר ד אליהו נ ו ה נ ר ר יוסף היים י* ו נ םדו  נ

' נתנאל ׳ ישראל וסי  עיי דטשוזדלים והטו־ל האח ם םו
*״ו  וסי בנימי, שאוולוף ׳

י נ ך ש ר  כ

 ירושלם
ת תרס״נ ׳•״ק נ ־  ׳

 ודי ד!!גיי בן-ציון מרדכי חזן

 פעה׳׳ס

 אשרי אדם שומע לי לשקוד

 >™»־ הריץ לעווי ושותפיו ייי

http://www.hebrewbooks.org


 תפדה הןחם הלימוד
 קבלה מסאר״י ולס ס

 דבק העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות מודים
 אנחנו לפניך ה׳אלסינו ואלסי אבותינו בסירה ובהשתחויה
 שסרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הסדש ונתת לנו חלס
 בסודות תורתך הסדושה מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד
 נדול בזה >על בן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך שתמחול ותסלח
 לכל חטאתינו ועונותינו ואל יהיו עונותינו מבדילים בינינו לביניף:
 ובכן יהי רצון מלפניך ה׳ אלסינו ואלסי אבותינו שתכונן את לבבנו
 ליראתך ולאהבתך ותסשיב אזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו
 הערל בסודות תורתך ויהיה למורנו זה נחת רוח לפני כסא
 כבודך כריח נחוח ותאציל עלינו אור מסור נשמתנו בכל בחינתינו
 שיתנוצצו ניצוצות עבדיך הסחשים אשר על ידם גלית דבריך אלה
 בעולם וזכותם וזבות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וסדושתם
 יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה
 שאנו לומדים במאמר געים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות
j מתורתך. יהיו לרצוו אמרי פי והגיון לבי לפגיך ה׳ צורי וגואלי 

j כי ה׳ יתן חכמה מפיו דןזת ותבוגה 



 «! «-!< קם עי׳ תקונא תלתין ושתא בניד״־ א
/ ^ N . <*ftfc ii^K jifek 

 דאיהו שבת בראשית. רריא שבע שבתות אינון. ולכל חד אית דיה שית
 •מי המעשה. ובל'יומא דקורשאבריך הוא. הוא אלף שנים הה׳ך
 כי אלף שנים בעיניף'וכוי. יושבת בראשית ו׳ יומין דיליהאינוןיב׳ אלפים
 תהו. ב׳ אלפים תורה. ב׳ אלפים ימות המשיה. ב אלפים תת והארץ
 היתה תהו', בי אלפים תורה ורוח *יקים מרחפת ?>ל פני המים וליתיםים
 אלא אורייתא. פני המים' תרץ אנפץ דילה דאינון מצות עשה ומצות לא
 תעשה. הוור ופומס ימינא ושמאלא. 'ואלין אינוז ב׳ אלפים תורה. ב׳
 אלפים ימות המשיח ויאבזר אלקיםייהי א1ר ויהי אור. עליייהו אתמרעל
 כן באורים כבדו יי. על בין.ודאי דאתמר ביה ויהי כן ואינון שבעץ ו.על
 ב׳ מאורות אלין אתמר פדצופץ דבר ונוקבא. יהי אור ךא פסה אור
 לארבעה,עשר. ויהי אוד ראש השנה דאתםר ביהרהי היום. הבא ויהי
 והתם'ויהי. ובכל אתר ויהי לישינא דצערא שבת בראשית נקוךה בחלל
 דיילה(דאיהי שבת בדית) י שבת יחלל. חלל למאן לההיאנפוךה' מחלליה
 מות יומת. למאן דעאל נוכראה בחלל דילה דאיהי רשות הריבים יין נסר
 זונה ובנ״ד הבא צריך דחילויודא איהו בראשית יירא שבת הה״ד איש
 אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמוח. ומאוידעאל ר&ו נוכךאה
' !!פיס מות המשיח פירוש דר פ נחר [ אגפ ן איכא תייר  חוור וסומק ׳מינא ושמ11א pti אינו! נ si׳ts מורה נ
׳ אלס ס חורה ומיד בתרין אנפ ן איכא מ נא ישמאלא הס ב אלפ ש ימות רמש מ, ימ״ש  וסומק הס נ
 י אמר אלה ס יהי איר ו ר׳ אור זו היא ורשה אמרח ולא נאשר פשו המדפיס ס לחנר פסיק זה מס ני אלפ ס
 ימיה המשיח ראמר אלר ש ה איר י ה איר עלי יו אחמר מל כן נאיר ס כנוי ה מל כ! יוא פ רוש דירש
 יהי איר י ה איר על שמש י ית שרם תפארת ימלכית ועליית אתמר וי פרליפ ן היי וכר יניקנא יהנה הס מיו
 שנעיש כ חפארס ה ש ששה קלייחשהש חג ת נהי׳ יעס המלכית רס שנעה יכל אמו כליל מעשר הרי שכעס
 ולכן אמר על״הי אחמר על כן שהיא משפי ע באיריס שהש מיימ הנו כבויה ילכןאממר בבריאח שני המאוריח
ן נסך זונה רב ריח ״ן נסך יונה •וא ז , יהשנס ' שבמס דאיהי רשות ררביס י  דייש ז יה כין ג

 (א) נחלי



( א י ׳ ח ע  עם:וי׳ תקונא שתא ותלתיז ושבע ותלתין בניהו (
 בחלל דייה. דאיהי רשות ה1־בים.ק נסך זונה, .עריה אתמר את מהדש
 יי׳ ממא ונכריה וכוי. והאי* נקודה איהי אות ישבת. אות דימין טבין.
 אותדתפלין.* אות דבריתמילה. עפוךת דבריית. תנא ךס^רתורה
 קרינן ליה. כתךא בריש כל צדיק נקודה רעלה אתמר אדם וחוה
 דהו־ו מפרצופים ועלת אמרהסיהךא אי אפשר לשני מלכים עויישתמשו
 בכתר אחד. רזא'ךא לחכימי לבא אתמסר, >ךא< *ע״א ד» איהו ה׳
 בתראה. דתרוייהו יי׳. ובה אתעבידו חד. והאי* נהודה איהי םתימא
 וחתומה בשית יומין דחול הה״ד יהיה יפנור ששת ימי המעשה במאי
 באתיר.>ב< סתים באת ו׳ בו יומי דחול וביומא שביעאה אתפתחת
 להבלא לבעלה. ובנין דא זוונא דת״ח משבת לשבת* ררתין נשמתין
 מדישין חדתי; לבניית. ובני; ךא איהי נקוךא אתקי־יאת בתולה ואיש
 לא ידעה כד איהי גל >נ׳׳אגן) נעול מעץ חתום. .עד דאתפתחת לבעלה
 וכד *איהי סתימא אתרךאת יראה בכל ו׳ יומי דחול דאיתי סנירא
 ונטירא.בעשר'אמ;רן ול׳׳ב אלקים דיאינון מ״ב אתווךדנתבה חתמו
 בינה בשבת ויכלו השטים ויכל״ו חס״ד דיטינא כליל ע״ב שמך.ן רתמו
 חכמה כמה דאמרן הרוצהלהחב״םידרים דחילו בשית יומין דחולאיש
 אמו ואביו תיראו.*רחימו בשבת בבד את אביןז ואת אמר. כד
 אתפתחת לנבי בעלה אתםריאת אהבה. ומדחילו ורחימו אתייהיבו

 * פקודיודעשה ולא תעשה:
# פי ן ת קין א הכח1ג ון1 קל ז ע״א ונופש ips ע ב עב)  (ג א נ

 תקונא שבע ותלתץ ליוס י־ט

 בראשית איהו ברית. ודאי כד איהו בלבושין דאלין קליפין דאינון
 ערלה ופריעה צריך תנמ דחילו. !עלייהו אתמר לא יתה
 לך אלמים אחרים על פני. והאי* אות לא .יךתיז ליה אלא ישראל.
 ךלית אות ברית.על דעברין מניית אלין הליפין דאינון ,ערלה ופריעה
 היא ייס השב עי שרוא אוח ז' שמפפרו שבעה ובמלואו נקרא ז׳ ן ריח הגז לרמי! ומחלל השבת בזה ח איהו
 ה׳ בחראה וחרוייהו יו ו ובה אחעניוו חו פ ר1ש ה׳ אחרונה לורחה ו י ימפפר ו״י הוא עשרה ואיהי י׳ ונמלא
 שני אוחיוח וו נעשו אוח אחח שהיא ו ו עד דעבו־ין מניהו אלין קליפ ן וא־נון ערלה ופריעה נאי., פווומא



ו ב ה י  >,״,׳.״< ?eta" תקונאשבעותלתין מ
 ?^טיפזדדמא. תלת קליפץאינזן בערלה לסבל תלת קליפין ךאמיןא
 .ועלייהו אתמר והארץ היתד. תהו ובהו וחעזך. תהו.קו ירוק'קליפה
 קדמאה.בהוסליפהתנ:ךא. חשך *הליפה תליתאה. ותלת אלץ ךא
 עלינבךא. לסבל תלת נןובץ דעיזנא דאתמר בהון ולא תתורו אחרי
 לבבכם ואחרי"עיניכם וכו׳לקבלייהו תלת נוונין דקשת דבהץ נקרא
 בת,עין דאיהי נקודה אוח בייח .עלה אתמר וראיתיה לזכור ביית
 •עולם. ועלייהו אתמר ת,לח זטנין כל נוים וכו׳ כי אמיךם. ואימתי
 בעבירקב״ההני סליפין טעלמא ויזכור בריח עולם בזטנא דפורקנא
 הה׳יד ולא י^ך עוד מוריך'אימתי לבתר דמתעברין תלת קייפין
 בישין מינה. ובזטנא דאיהי טחלבשא באלין סליפין איהי אמרת אל
 תראוני שאני שחיחךח דבא־לין* קליפין איהי מחחליח. ובנין ךא
 מחלליה מוח יומח חתם איהו המו״ח. לנביה צריך פרלעה באטיפו
 דדמא ועד דאחפרע האי פריעה איהי לא אחייייא בעלמא ולא יהא
 אות בעלמא. וחא רמלה כד אתעבר מינה יערלה ופרץעה נפים
 ודפבנתטקטטת' מיד אתנלייא אות בעלמא לההוא ךאתמר ביה
 וזה קד האות כי אנכי שלדתיך יקיימא ביה קךאיביטי צאתך
 מארץ מצדים אראנו נפלאות ובנ״ד אלעזר ברי לא תצפי לרנלא
 דמשיחא׳עד דתחזיקשת בנוונוי נהייין או.ער דאתגלייא אות בעלמא
 מאי אות. אלא דרך כבב בדעקב רא את י׳ אות ברית. ומיד וסם
 שבט מישראל לנבה. ההוא דאתמר ביה ויהי בישרון מלך חסי ת״ח
 יומא חרא שאילנא *לאליהו. זערלה אמאי שוינן במאנא בעפרא. א׳׳ל
 ג ב עיצה פייטה מיפ! יומא ר ח ממין) ב הקל פה עיטפח אח רפ־ ואימת* מב ר קב חס קל 5 ן מעלמא
 ויזכור בריח עילם בומ!א דפורקנא הה ד ולא כנף עיר מיר ך פ ריש כ ף אחר ל הנסי פמכס ן בי אח הדבר
ך ככחיב בשח ס כסה רנלי י דיע דהקל פיח גאחז ס ברך של איר רקדושהבסוד  כי הכנף היא מכסה אח סי
 הנ ברכי ויבנן דשלה מנ הי שהם נרה ינמלא הקל פה נחשבמ למכס־ שמכסה אמ האיר יק דרכר של קל פה
 שהיא מבמיץ ימכסה אמ הפר ילכ! קירא אומי גשס to שהוא מכסה יהבנדחני רכחיב ילא כנף סיד מיריך
 כלימר מיר ך שהם האיריס דנה שמשם ניקח מביא ס לא יה ה בהם עיד אמ זד לקל פה שה א כ ניי כנף רמכסר
 הירך יען כי הקל פה חמחה יחחבטל ילא ישאר מכםר על האי־ימ שרם מיר ך א1א יה י ע ניך ריאיח אמ מיר ך
 שהס אירוח הנה״י ומיד יקס שבט מישרא1 לנגה רהיא דאחמר ב ה י רי בישירין מ f דיע שפסיק זה נאמר
 על מרעיה יהיא נק־א א ש כמנ! שבט יידיע ט מרט ר היא יסיד דחכמי רמחפשט בחיך סיד רחפארח מקרא



 עס פי תקונא שבע ותלתין בניהו im ע״ג)
 שמענא במתיבתא. דעךלה אית נחש ובמן דאעברינן ליה מאתריה
 צריך' למיהב ליהמזוניה הה״דונהש עפר" לחמו ועראי ברי'בךא
 אשתזיב בר נש מדינא דהמט הסבר ודמא דאטיפין מפריעה למיהב
 מזוניה לקרוא בלבא דאית רוצח וברא אשחזיב בד נש מחרבא
 דב,לאךהיןות ועלדא יאמר אדם סדמאה .סמי קב ה מי מצי״ל 5*ני
 מהרב המתרחבת,אטרייה חרבא דמיילה כמה דאת אמר.עשה לך
 חרבות צורים והרבא דקב״ה י״!' פיפיות לקבל מילה ופריעה ומציצה
 וי׳ינ בריתות שנכרתו יעליהובן אורייתא שזיב לבר נשמי״ופיות דחרבא
 כמה דאמר שלמה עין חיים הי׳יא דסליק לי״ו. ולקב1* אלק תרין אמרת
 אותיתא לא תרצה לא תנאף. לא תנאף לסבל נחש אשת זנו-ים .
 לא תרצה לקבל כמא״ל ;אמרךוד עליה הצילה מחרב נפשי מ!ד כלב
 יהייתי. תלת קייפין דערלה אינון משתיית אף והימ״ה.לסבלזערלה
 איהו,עץ. והיינו התקינו בצלוחא לנבייהו והוא רחום יכפר,עון ךא עון.
 ולא 'ישהית רא משהיה. והרבה להשיב אפוךא אף ולא :עיר כל
 חמתו ךא הימה. ומאן דאעיל אות ברית ברשו נובךאה. אלין ארבעה
 שלטין עליה הה״ד והמים נברו מאד מאד.על הארץ. על האתן• ךא
 נופא דיליה וארבע זמ!\ן אתמר בפרשת נח. ויגברו המים נכרו
 לקבלי־יהו והא אוקמוהו ערלה ופריעה שמענא דאינון רומי דבחא ורומי
 זעירתא. בזמנא דמתעברין' מעלטא אתנלץא אות הברית דאית.בת
 עין ציון דאית נקודת עלמא. דבזמנא דיאלין קליפין שלטין בעלמא
 אתחזריעלמאלההו ובת ד ה״ר והארץ היתה תהו ובהו בזמ,.אתיתי
 פורקנא מיד.ויאמר אלקים יתאוו־ ויהי אור. היה אור לא כתיב אלא ית
ל ד קא טט1נאבמתבחא דעילה איהונחש ניב ע ! ר ש למד ה ת םון1 המצוי י ש  שרלייהו וקס שב.! מ
, שהוא נחש עם י־כולל נס ורלד ריח מחש ר׳ו -נפר (חמו ובדא אשתזיב בר נש מדינא דחנוש i t  נ 1
ו ש ש ניר כמהרדרניח ו חנמ הקבר אלא שחוב מן רקוש ל נחי דא״א שלא י ר 1  רקבי א, רכונר ש נצל 1

 1דמא דא1כ, חכי מה למ רב רוונא צרריא כצבא לא רן יוצח נ ב אח־ אוח וח דס ש א1ח 1ח ה, שרס מספר
ו החיצונ ס שהס כחצ ס למוטל הפרמניח חדס הוא וס  כלב נוס כילל דאית ית י1י א אשכ י חצ מדם, חצ ל
 ד ו יחרב זה רחינ של r לד חאכל בשר ב שר שיס נחש וששן ומיש ונדא אשמו נ מחרכא דמ ה ר ל לא
 ר.י ר ח חתי קשר הרומר לחרב וסרן אלא נוחה כמשחל נציחא חחלנא וח־בא דקנ ה ו פ וח נ ב שם הרה
 ש נו ד אוח וח יכל אוח לול ישם שלם דר ו אוח וח וכן היא נחורר שה א ד חלק ס פרד ס י שנה נד׳

 אוד



 »״,,! עם פי׳ תקונאשבע ותלתיןתמניא ותלתין מיהי ג
 (אור ויהי) אוד. ויהי ערב ויהי בל,ר יום אהד. ביום ההוא יהיה יי

 אהד ושמו אחד: י
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 תקונא תפניא ותלתי!
 בראשית ברא אלקים. פתח ואמר כשושנה בין החוחים ובו׳ שושנה
 איית בה חמש עלין מתאו. וחמש עליז מלבר. ואינו; ה״ה.
 שרביט דירה ו תפוח דירה יי. ובלא אלקים. המש אתוון דיייה ר,
 חמש.>לין מלבר. ה׳ המש עליןמלנאג י׳ תפוח. ו. מל״א. שרביט.
 בזמנא דהאי שוטנה איהי בנלותא איהי אטימא בזמנאידיהא פודקנא
 בעלמא אתפתחת בחמש אור הה״ד ויאמר אלקים יהי אור. ובךיהיא
 זמנא דאתפתחת אתלבשת בבמ־, לבושי; דנהורין דאורייתא
 ואתקשטת בבמה קשוטין דפקודין רעשה. ובזמנא דאתפתחת
 ואתקשטת בקשוטהא בארבעה בנדי י־בן דאינו; יקו׳׳ק ובארבע בנדי
 זהב דאינון אדניבאי־בע בתידתפלין תר ובארבע בתי דתפלין דרישא.
 דאינו; יקברייהו. ד לבושין דכהן הדיוט. אינו; ,לקבל ארבע ינפות
 כסותןד אשר תכסה בה. ובר אתתקנת באלין לבד״ין מיד אתפתח
 היבלא לנכה. הה׳׳ד אדני שפתי תפתה. ולקול נעימו דרמונים וזנין
 דלביושא דילה אתם־ להיוון ;אשמע את קול כנפיהם. ובד אמרין
 ישראל ס״ש מה כתיב בה.ויישמע את הקול מדבר אליו• קלא א?טתמע
 לניד. מבין תרין בתביא דאיטן דו פרצופין. וכד מתיחדיאידבור בסיא
 אתעבידו סול דממה ךסה. ודא צלותא בחשאי ובההוא זמנא מאן
 דבעי יימשאל שאלתוי ישאל. דבךזדיא זמנא יהא עת רצון דהא תריז
 שמהן בחרא יאקחנס״י. אז תקרא ךי :ענה"p!־ א׳ז יאקרונק״י.
 ב *שמהן' וח נאתוון דבהון הא ,עשר. >וךא ךיזא ארור אשר לא
 עילמיח אנ ע הר סך הכל ו חלק ס או חורה שבכחנ ה א אוג־ ! חל fin שר א חג ך וחורי שנע פ נדרשש
י ה שיוא שלש ח קינ ס של מילה נ נר יהא ורנ שחעאל סר ׳"ו וכמו זי ש נסצוח י  נ ג מדוח הנזכר ס נ
 יפר מי ימצ צי ודמא ועס י נ נר חיה שנכרחו על ה הרי י י יוד תפוח ו' מלא שרניט פ ריש ו ד ושם
 אלריס הוא חפוח שאמרנו נשס רו ה שהיא אומ ו ו ותא הויד מקק יעומו נאמצע השישנה יאימ ומ מל א רשס
 אלה ס סוא סור 1א ו שאחרנו נשס הו"ה שה ס השרנ ש דה נו דקלח של השושנה ב שמהן וח אסוון ונהון

 הא עשר פירוש עשר איש יש שמר שנהם נפממ שער הרלון ולנך אוסרים קידס השפלה אדני שפחי הפחח
Q יקיש ) 



an m< עספי׳ תקונא תמניאותלתץ בניהו 
 יקים את דברי דתוךה הזאת ובו׳.ךא חבוךא דחתן ובלה בי או אהפוד
 אל עמים שפה בתרה ובו, ודא תא ואמר בל העם אמז< ועדדיפקון
 יע!ראל מן גלותא רא יתן בזווגא חרא. ובזמנא דיפסון ישראל מ;
א יתחבתן בחרא בדתא זמנא אייו ישיר מ#ה. ומיד ויאטר  גלו̂ו
 אלקים יהי אור דאידו מפקנו דנלותיא. ב־תא זמגא רמטרוני^א בעאת
 לאעלאבהיבלא תלה. קלא סלים בהמי דקיעיין ריבוא הבי. משריין
 סגיאיין דמתיבוזא עילאה זתתאה דנשמתין לןדישין"איתתקנו להדמות
 מטרוניתא דקא אתיא י־אתתקנא למפרק בנאה מן נלותא. ביהתא
 ז״מנא במה מאת שופרות ומארי דקלין ומארי דברקים דאתמר בהון
 ויהי קולות'וברקים וענז בבד על ההר וקול שו§ר הזק מאד משה
 ידבר והאלקים נעננו בקול. ב־הוא זימנא משה ימלל בישכינתא הה׳יד
 פה אלפה אדבר בו, והאלסים דאיתי אימא עלאה.יע-נו בקול דאית
 עמוךא ראבמיעיתא והא אוסמות מאתמתניתיין בסולו של מ#ה.
 בהתא זמנא שבינתא עלאה ותנאיה סלקין ךא על גב רא. בטונא
 דאתמר בטורא דסיני דאתמר תמן מי זאת עולה מ! המדבר מי בזאת
 עולה, מ״י אימא ;;לאה דבה $תה קב״ה בטר־א דסיני אנבי.זסם סבא
 חדיא מבתר טולא'דר״ש ואמיר ר׳ ר׳ הא היזינא דאתמר מזי השמים
 השמיעןז את קולו מסרךיוכו׳ ובאתר'אחךא שמענא דמליל עם
 ישראל טסטךא דמלאביא' דהבי אוקמוהו דיל דבור ודבור דנפיס
־ איד רם מ! שלשי אמלמ וח שיס ש  בההוא ומנא נמס מאד שיפריח ימאר וקל! יתאר דרדק ם פ ריש ל
 חנ״ח ימאר, שיפריח רס מצו רנ?1רר שר א ורנא ו צחק ימאי וקל! דש מצו רחשו דרנא ואנרדס ימא־

 דנרק ס סס מצו סספארמ ודגא ו עקב ירס מחטידר ס ביטח אנ־־ס צחק י.!קב ירא ו ק .! מא־ רשיכ־יס
פ  בר שא משים דלעחו ורנא וצבירה מחעיירמ בר שא יכמ ש ־ב י ראר י״ל(בשער רפסיק0 ב שער) ע
 ח;ס נמכויס ילא בנסן! סנאלו יזיל יא אח <! ליוועא ברא קיא יכי ילא נכסן1 חנלי ולא לדי פי־קנא
 ו לרון מספרא דחסו והו כסן! אלא מם.!רא וורב ור ני א מא L לאה ול מומ רמש ח יי א כ ,יר דשמ,ר מ ן
 דה ;1 אימא ע לאה וס יני דאמר נן נמסכה שנח דאפר1 שר4 על צחק כ אמה אב,1 דבננורה פיאר דאחאחדח
 נא מא פלאה לרו צכי נורקנא דאחנל 6 א מא פלאה נ צמק ובר פקו, וכו עכ ל, ויכן נאן דמדנר נפויק,א
 דלעמ ד נק ט מאד שיפריח נר שא יריח שלהס ??ק ינס קשב ים ח מחן ונס מ ח 1נס חמ! שריא חרנ1ם
 של שמינה בההוא ומנא משה פלל נשנ <חא פ ריש שנ נה שדנרח מחיך נרו,י נדנמ נ פד אל פה אדבר
־ ה יראלד ס ע ני נקיל יכי' הא  ני ח נח ני ד יקא ינוד חה ה כל ננואחו בלשי! וה הדבי ולא יאמר נר אי
־ ש  אקמירי מארי מחנ ח! נקילי של משי נלימי מורנה על ינה שנננואה שר א קול כקול וש רם שלו יכמ ש נ
 שער דוה ק 1בוה איש עמיש וישמע אס רקיל מדנר אלי קול לו ק!1 אלו, ירק שכ/תא פלאה ושכנמא

 ספיםי׳



 עם פי׳ תקונא תמניא ותלתיז ותשע ותלחץ בניהו ד
 מפומד אתעביד מלאך וךא איהו ובי העם ראים את הקולות ואת
 הלפידים. ובאתר אחראי אמר קךא אחת ד^ר אלקים שתים זו
 ^!מעתי. מאי האי. אמר ר׳׳ש סבא סבא שמענא רב״נ יהיב ביה קב״ה
 תלת קטירץ.'נשמיתא ותחאייונפשיא נשמתא מבורסייא יקרא תמן
 נחיתת שבינתא עלאה בלילא מתלת ספיךן עלאין ועלית איוןטר אחת
 דבר אלקיםיישתיםיזו שמעתי. אחת ושתים' הא תלת ספירן עלאין
 דאתמר יהון. אחת אחת'ואחת. תלת אחדין. 'ודא איהו אחת דבר
 אלקים שתים זו שמעתי. ז״ו. ביה עביר לון' אח״ד. ולבתר מליל עמיה
 מרוחא דאית טטטיררן בליל בל ציא השמים דלתתא.' בגין דאתלבש
 ביהיוךביב ביה.עמודאךאמצעיתא' בליילשית ספיךן ובגין ךאבבל
 דבור ודבור מ^ק בעיה תה נפיק מניה מלאך. ודא אית ובל העים רואים
 את הקולות לבתר נתת שביינתא תתאה עשירית באופן דאית נפש
 דיר נש מוזמן'. ואתמר ביה ועל דארץ הראך את אשיו הגד1לה.*בנין
 רעליה אתמיר והנה אופן א׳ באתן בגין דישתמע קליה ודבוריה מן כרסייא
 ומי־אביא ושמיא וארעא דיש'תמודעוןליהבביא.עילאותתא.בנשמתא

 דשילטגותה בבי• גופא אפילו באבר זעיךא' ולית אבר פנר מינה:
 תקו0י. תשע ותיתין לי.ם ך׳

 בראשית תמ; אשר. דאתמל ביה אשר הוצאתיך ובו׳ אקיס אשר
 אקיק. אשר באשרי בי אשרוני בגות. וךא אימא עלאה.
 אטד קדשנו במצוותיו וצונו.עיי ביי פתךא ופסודא. דאינון פטירייל
 ךח״ם דאינון רט״ח. דכי״תיקטירין בצתקידאית בל. דאית אות בריית
 דאפתח >פטר בל1 רחם דאינון רמ״ח. בקידין רעשה ועליה אתמר
 אשר קדש ידיד טבטן. ודא אימא דאתמר בה טבטן טי ;צא הקרח.
 תסאה ס1קן וא ע1 גב דא ג 3 שנ נתא פלאי לאה שכינסא תתאי רת1 ימ ש סלק, -א ii ננ דא ב אירי
 ?נ פ הקומה שכתב בשפי «PU נוייש דל 1ר נשםתא מכורס א ק רא כי עי1ס רבי אס שנקרא פילס
 הנפא יייא פיר נ נה ש קיאת שכ,תא עלאי כלי1ה מחלה ספק לא! שיזס פח ב ורכיב ב־ עמיוא
 דאמלע מא ל לשק ספ י! נ נ צע! ממסיי! היא ששי איח יה יכ י! ומל 1 עמ ר מריחא סיד חמ ט שריא מלאך
 גנן דא כל וביי ונפק מניה יית מ1אך יייכך כחב עישס מלאכי ייחיח ו קא בנץ דישחמע קלי
 יוביר ה מן כרס״א ימלאכ א ישח א יאיננא נ נ לכ! נתייה ש ו תלק ס שיס פיו ס ילכ! פתח באנכ שייא
 ן' איתיית אשר כ• אשיינ ב יה פ ריש דר ש אשר ובראש ח על א מא ילממ אשר ־ימו מל א מא עלאה עשה

 ירא



a>w< עסמי תקונא תשע ותלתין בניהי 
 (ולא איהו הקרה הנורא). אשר דאיהי אימא עלאה. קדשני במצותיו
 בצדיק. דא־יהו קרש ידיד מבטן. וצונויעלימ־ו בנין דאיהו מצווה ועושה
 ועוד אשר קדשנו ךא.עט.ךא דאמצעיתא דאתמר ביה קדש ישךאל
 ליי. וצונו דאייהו הבי מצווה ועושה ועוד קדשנו מםטךא דשיןאלא
 דאתמר ביה וקךשת את'התים. ולית קדושה פחות מעשרה'ואילץ
 עשרה מאמרות (דאיהי קדש ל־ כל בבור דאיהו בתר עליאה וחבטה
 דאיהי ישראל עלה במחשבה) דאתמר בהוןראמר אלקים יהי'אור.' וציונו
על. דתמן בל ברבאן לימינא  על טסטרא דיימיינא דאתמר ביה הוקם ז
 דאינוןק׳יברכאן בחושבן ע״ל. דאתי׳ בק׳אסתלקלמאה. דאייהוקרבינא
 דכלא. טסטירא דאבא ראש טסטרא ראימא אשרי. מסטרא דאיבא
ץ פרי. ועושה ךא ;ושה  טציווה. וטסטירא דאייטא עושה. וטציווה ךא ;
 פרי. ושמעינן דאינון נוף וברית דחשבינןיהד. עלייהו אתמר שתי כתפת
 חברת כמה דאינון חוברות. הבי שבינתא עלאה ותתאה חוברות אשד.
 אל אחותה. ו>1ד אשר קדשנו במצותיויוצונו ולא אמרקךשתנו וצויתנו.
 אשר.א'יהו אשר אהיה ודאי. וךא בתרעליאה. טסיטךא דנוקבא אתסיי
 אשר וטסטךא דדכוךא אתקרי ראש רישא דכלירישין. קדשנו ךא
 אבא(סבאזדאתמר ביהויאמר אלקים יהי אור. וצונו ךא אימא דאתמר
 בה.ויהי אור ולית והועד. אלא ע״י _עש;ה. ותרויייהו לימינא ושמאלא.
 ומאן מצווה ועושה עלי המצוה דאיהי ש'כינתא.ךאעמוךא'דאמצעיתא.
 והבי צדיק בצלמיה ובדמותיה. ועל 'שמייד, אתקריאו 'ישראל
 בני בכורי ישראל. ועל שם צדיק אתקרון צדיקים. הה״ד ועמד
 כלם צדיקים לעולם ילשו ארץ. ועוד אנכי יי, אלקמד אשר הוצאתיף
 מארץ מצרים אמר ר׳ אלעיזר אבא וכי מאיו דאיהו תחות שעבודא
 לוה נ סעמ ם ראי משוס ונס נ אהיה אשר אריה וא מא הא נסור אר ר יקאמר נה אשר אס ס והב דנסינ
 נאשר׳ נ אשלוני נגומ רא מא עלאה אומרה נאשר נ אשרונ נגוס הס לאה ורחל א1 לאה ששרשר נא מא
 מלאה אומרמ אשרוג נגימ הס ימל הגלולה ורמל הקמגה ע ו מיש עס ר ררנ מזר אני ולר מ על מאמר וכר
ו רמלא אזלא שרם רמל הגוולה ורחל רקטגמ נגז' ע  שלרמליס גזומן לייוקן אמו מנהיגו וכן מאמרריילא נ
 נספרו רנה ר שורש אליהו וצונו ואיהו הכי מלווה ועושה ל ל במלותיו ולוגו וא הו הנ מלווה ועושה והכוגס

 ועמווא ואמלע מא א הו נ נ מלווה מן או א וא*א וארו ל הקב ר מק ס נל המליש 1ה יני על עשווא ואמלעישא
 ןאלין עשרה מאמרוש דאשמר נהק ויאמר אלהיס יהי אור נ נ ואיי של ו אמר שמוש ודרש נן הכ וו אמר

 דרנוניה



 >« ־ o עש פי תקונא תשע ותלתין וארבעין בניהו ד,
 דרבוניה. ודיוניה אבטח ליה לאפקא ליה לחיה ואפיק ליה. אית
 ליה לשבחא נרמיה ״באפיק ליה מגו שעבוךא. והא קב״ה אמר
 לאבךדם כי נד יהיה זרעך בארץ לא להם והא •איהו אי^ה לאפקא
 לבנוי *מגלור״א הה״ד ואחרי בן יצאו ברכוש גחל. ואיהו משכה גרמיה
 במה זמגין אשר הוצאתיך מארץ מצרים. א״ל בדי שפיר,קאמרת אבל
 לאו איהו רא לשבחא גרמיה אלא בל ספייה וכפירה אתקריאת ראש
 לחביתה. ובגין לאשתמודעא לון מאן אתר אפיקילון מגו שעבודא.
 פתח 'בא^בי ואדביר ביה אשד הוצאתיך מארץ מצרים וגו. חמשין
 זמגין לקבל חמשין תרעין רבעה. ועוד אשד קדש/ו. אמר רבי אלעזד
 אבא הא אם עמוךא דאמצע״תא איהו מצווה ו ״זרג ה הוה ליה למימי
 בניניה אשר קדשני וצונימאי אשר קדשנו וצע. א״ל ודאי ״־פיר
 קאמרת. בודאי יעל עמודא דאמצעיך״א ,צדיק אתמד .עי תחייהו
 אקב״ו. אשר!דאי ראיה־ אי״ר אחיד אימא עלאה. מני לון על שכינתא
 דאיהי מצוד. לכל חד מינייהו. ויאינון לעילא תרין. בע^פין דאילנא
 י־אתפרשוילימינא ולשמאלא ולתתא אתעבידו בה אגודה חדא ובנ״ד
 אינו! לעילא תרין ולהתאיחד דיהודא לא אית בבל ענפ־ן דאיינא אלא
 בה. דאיהי אגד דבלהו. איהי אגוךא דבל אבר ואבר. יכה אתעבידי
 כלהו הד. ועוד ויאמר אלקים יהי אור. ךא גבואה במראה*דאתמד בה
 במראה אליו אתודע. ואיהי חזון דגביאיא. איהייהזון ו־קב״ה חוזה. דאיהו
 יקו״ק אדנ״י רהב׳ סליס חזן הסר ו המט ושתיןכחשבן אדני. בגבוא״ה
 ס׳יו. ס״ה בהשבן אדנ׳יי. ותייה הא •*ס״ו. ובמאי היא חזון באת ו ביה

 אתעבידת אםפקלריאה דנהךא אדון דילה:
 תקונא או־בעי!

 בראיית שמעי בת ודאי והטי אזנד ונו. בראשית תמן שמ׳ךי. תמן
 ב׳׳ת תמן רא״י. שמע״ייש מן בראשית. ב״ת תמן אשתמוךע
 ברישא ובופא דתיבה. רא״׳ תמן אשתמוךע באמצ>ית*א. בגוונא ךא
 אלה c דה גי פשרי מאמייס אמ־ אלי c יבזי ־ אי־ ברא&יו! סמ! m חמ! יא חמ, בח פ ־יש אית
 ח' של נ־אש ח ר ס המן יעס אופ יה ־א של בראש ח רי ש המ, רא ינשא־ ש שי ב־אש ח שמא י ס שפעי

0 ני*"»'י׳ א ( ״ ע פ  דאפ״ן -



ו , , ו ״ ה י  ע=פי תקונא ארבעין מ
 בךאשי״ת. ובד תהא בחבוךא עמיה בנוונא ךא יאקדונק״י. איהו
 אמר תכה. ושכחי.עמך י ובית אביך. רעל בן *:עזב איש את אביו ואת
 אמו וךכק באשתו והיו לבשר אחד. בי הוא אתניך והשתחרילו. אדו;
 בי־ הארץ ודאי. ובגין ךא. מסטרא דיקוק אתקריאת אפפקלריאה
 דנהיא. ובד איהי אתי בלא יעלה. אתקייאת אספקלריאה דלא
 ד־דא. זגייאיא מסטךא דקיק אינזן מאסעקלתאה דנהיא. ונביאיא
 מסטדא דאדגי אעון מאםפקלריאה דלא נהלא. דאלין מתגבאין רחםי•
 ואלין מתגבאין תנא. דגבואה איהי שקילא לאורייתא דבבתב
 ו־אורייתא דבע״פ.ובל-וא זמנאדמתפתחין תבלין דגבואיה כמה מארי
 לעתידות יתעתן בע־־מא הה״ד ונבאו בניבם ובגותיבם וביר. ובמה
 כאלי דאותות* ומאי* דעתיחת ממהךךוו ועתידין למתי, ממהךהוו.
 מסטרא דמהשבה דאתמר בה ישראל עלה במח*־בה וממה ךעתיד
 יגרוי מסמךאדאימא עלאה, ורזאדמלה מה שתה בבר הוא וא״ר
 להיותכבריחה. וכמה מארי רעיינין דאיגון הויים וגביאיא יתערון
. ובמה מארי דאודגין דתמן שמיעה דאתמר י  בעי־מא דאיגון עיני י
 בהון ואשמע את קו" כנפיהם, ומארי דאנפין דאתמר בהון, וארבעה
:ז־ ־י ש ת־י, בת ואות ת ש1 בראש ת שיא ר ת שיו!  וביי די ש סמ, שמ1 ואית בי ש1 ג־אש ת - ת בה ׳
ר שא וסופי ד ת י.1ס ש דשמל ו-גס נ שי, בת ותת־ ,נוד בת חח! אשחחוד.! נ י » ית דני! בי 1 י .  דר ש 1
א ש לי רמי לכולה כלח ברחש ת נ  דתבי פייש תיבת בה ח, את יצי־כס '״מיי תותי ביס דוקא ל
 יחש יסיף ביאשת יית בת י מגא ימיה יי1ר כמי תכה יא שגימיה כילה כלח כראש ח כאמלעי שיש איתית
 יא בח־יג.ג ביחש ת י1ח שח־ ימז בי ה אלא רק צת בת שח.! שגירות באית ש בר ת יעל זה דרש פהיק
כשי חחד כ בשי י ת כת שמע יח א״הו אמי לגכת ישכח עמך ינ ת אכ ך , כ חכארח דאליליח  יר י 1
 אימי לי״יכית דמל לימ שכח •1״ך איי כ ע שהה ח 1יח של רחלכיה כגידע לימי לא חרד לנ ע כסיד יחקס

־ לא חע1 לבד ך לקכל מ! חי כ אלא חי ״ ו ב מי יחק ל״ליותיי ואימיי וב ת אכ ך ל ך 1 ־ י יחמ, .  כעו- ל 1
יכמשאח אכיי יאחאמי כלתי נ-ינו- ילכיח ואליליה שה א כ! דאל לוה עייכ י  .n בזיויאחדמ ועל כ! !
י ו לבשי א דבק כאשתו המ1כוח ו א ח.1סק בקלת האוייח מיס ל  ח ש התכחיח חח חב י יאה א״י חי ב ל
1 לי כי תוא אדיג ך יהשחחי׳ לי אדין  אחד כ' נ.1ח שהי כך לא .!שי כך יכמכירש כש.1ר יכ/יח כדייש י
 כל יאין ודא פ יוש יחפאיח י ס יו י בםחס חדו! ל יאין ילכוח שיןראח אין ואמי כל די גי .!ל
ן ויס ימלכ וח וחואי אדי, רמז כאוח וח שקורס שס רו ר וכאוח וח שאחר שס רל ש״קיא ס אי אר י  בח גס 1
ג גימי יר באיסיח א לאיי תא שככתב י1איי תא רבע פ ג  הי ה שהס מספיאדי, תבואה היא אה שק 1
ה ספי ס ישבע כ י' שש סדריס ילק כמי דתירר א  גכיאה שהס איי. ית אכ! י״י ייתייי גקיחח אכ! ישככהב י
 שככתכ היא סוד שס רי י ישכפ״כ סי־ שס אדג כ! ב כיאה ש מצד שס רי ר אספלר א המא רה ייש מלד
י •מי שי ר כנר רוא ואשר לה וח כ:ר ר ר ג כ דר ש הוא על דכתר שיוא געלס וממגו ל  שס אדג ודזא ד

 פגיס



ן עםפ־׳ תקינא ארבעין בניהו ו ״ . ! 
 פנים וגוי. ומאיי דקלין ומארי דדבורין ומארי דרוחא דקודשא. ומארי
 דידין דאתםר בהון וידי אדם ונוי. ומאר״ רקומה." ומארי דאות. ומאיי
 דךנלץ דאתמר בהון והחיות ךצוא ושו׳׳ב. בההוא זמנא ויבדל אלקים
 בין האור ובין החושך. אלין איבון נביאי דשקרא. דאתמר בהו; רעשו
 נם הם חרטומי מצרים ונוי. דאפריש לון קב׳׳ה מנביאי קשוט. ויאמר
 אלקים יהי ךקיע בתוך המים י ויהי מבדיל בין מים למים הבא ר/א
 לאתעסקא באורייתא רב עלי פה ולאפך^א בין אסור והתר דיאינון מיי;
 טתיקן.* ומיין מרירן. מסטךא* דשמאלא ולא יבלו לשתות מים מסיה
 בי מרים הם. ומסטיא ריימינא וימתקו הם*ם.*וא/ו, כנוונא דדם טהר
 ודם נךה. דצריך לאפךשא בגייהו״בגיז דההוא זוהמאדהטילנחש בהוד,
 נדים *לערבא מיין דרכיו >־ם מיין דמסאבו. ובנין רא תקינו תקנה ךא
 לחובאילאפרשא בינייהו וההוא דאפיריש בינייהו. רא יקיע רעל ראשי
 חיוו, דאתמר ביה ודמות על ךא״שי החיה רקיע דא מטטרו׳׳ן. רעש
 אלקים את הרקיע ו?בדל ובו. הבא לית מייא מסטרא דמסאבואלא
 טיין טסטךא" דשטאלא הוו בעאן לאתנברא ומיייימסמי־א דימינא
! אמרין אנ; בעינן *למתי קדם  הוו בעאן*לאסתלכא_עלייהו. ,עדדאל,
̂ן למהוי קרם מלבא. יעד דאתא עמודא  מלבא. ואלין אמרין אנן בעי
 דאמצעיתא ואעיל שלם בינייהו והשיר לון' ואתעביד* קקל 1נ״א
 שלים) בינייהו ודא מחלוקת לשם שמים. כגון לאה ורחל דךאבעא
 לאתחברא בבעלה ודאיבעא לאתחבךא בבעלה ונטיל לון.יעקב
 והשיר לון ביה״לתרוייהו. בגיןדהות קא *מחשבת לאה בלבהאםיעםב
 גיטיי לאהתי. נטיל לי עשו חייבא והבי קא חשיבת רחל בגוו^אךא.
 בגין ךאיקב׳׳ה יהיב לון ליעקב'תחיידו ושזיב לון מההוא* הייבא
 ואתחברו בצדיקא. אמר רבי אלעזר אבא יומא חרא הרגן בבי מדרשא
 ושאילו חבריא ימאי גיהו דאמר ר *.עקיבא לתלמירוי כשתגיעו לאבני
 שיש טהור״יאליתאמרו מים מים שמא תסבנו עצמכם. שנאמר דובר

 שקרים לא יבון* לננד עיני *
ס נ״״יי ודא מחיייקש לשש שמש י 1 3  •משך אות א לאותות הי יגשלסשש איי שהוא TOJ ולהעביר ש



 עם פי׳ תקונא ארבעין כניה׳ (G ע״נ)
 נ א קם סבא דסבץ עתיקא ד׳ד״יס,, ואמר ר רי. מאי ניהו דאט־ ר׳ עקיבא לתלמידזי
 בשתניעו ל >בני שיש טהור אל תאמר מים מים שמא תסכנו בעצמכם הה״ד
 דובר שקרים לא יב,ץ מגד *יני ,הא בה־ב יהי רק ע בתוך המים ויהי מבדיל בין
 מים למים ועוד מים עלי, נים ומים תחתונים אית תק למת אמר אל תזימרו מים מים
 אמר ליה בולינא קדישא סבא דםבץ לך יאות תלאה חא דא דלית חבריא יכלין
 לקיימא ביה >ל כו״ייה איל סבא דסבין ר ר׳ בולינזי קדישא בודאי אבני שיש טהור
 אעו! י׳ י׳ דאינון חד יוד עלאה מן א ותניינא ירד תתאה מינה והבא לית טומאה אלא
 אב\ שיש פ!ה.י ולית הפי שה בי! מים למים דכיא יה דא חדא ראלי, אינון מסטרא
 דאילנא דתי ראיה ו באמצעיתא דא דאתמ־ ביה ולקח גם מעץ ההיים ואבל ,חי

 ל>ולם אבל אילנא ד״f הדעת לתתא):
 אדהבי הא סבא דסביז עתיקא דעתיקץ קא נחיה ואמר לזן רבנן
 במאי* >סקיתו א׳׳י־'ודא* בהאי דאמר יר׳ עקיבא לתלמידוי
 כשתגיעו לאבני יטי ט טהור. אי תאמרו מים מים. ואמר
 יץ ודא• רזא ,ןלאה אית הבא והא אוקמוה במתיבתא עיאה.
 ובגין דלא תטעון נחיתנא לבץ בגין דיתנייי * תא י * ךא
tt׳v בינייבו תאית ךזא עיאה טמירא מבני נשא 0. א ח־א1 בודאי אבני 
 מתר אינון יי י' דמנהון מיץ דבלן גפקיז* ואינון רטיזין באת א רישא
 ופופא י׳ יי. ו דאיהו נגני בינייהו איהו עין היים. מאן דאבל טניה
 והי לעולם. ואלין תרץ ייודיין אינון רטיזי; בוייצר. ואינון תרץ יצירות
 יצירה דעלאין ויצירה דתתאין יאינון הבמה בראש והבמה בסוף.
 תעייומות הבמה ודאי אינו] תעלומות מחבטה עלאה >דאיהו1 דתחות
 כתר עלאה ואינון יקבל תרין.עיינין דבהון תריז'דמעין נחתין בי_מא
 רבא. ואימאי נחתו. בנין דאורייתא מתרץ לוחץ אלין הוה משה נהית
 לוו לישראל. ולא זבוואתבת ונפלו. ודא גריםאבוךא דבית ראשון
 ובית שגי. ואמאי נפלו בגין ד&רח ו׳ מינייהו דאיהו ו׳ מ! וייצר ויהיב לון

י ו !זנ ת ורחל כמו נ נ  נ נ אוח ש דשמ ם י א שלום נמנא שנז ס יוא שלום ת ס והשלים הוא כ לאי מ
י ולכך חנ א ידח ו! כנו, לאי ורחל ול ן נשפי הכונוח נדרוש יל לי מי שלפלח ס לוקחה לאה י  וכללם זה נ
, הו ודא חחלוקח לשם שמיס בוראי אננ ש ש  מיחל ולפעמ ם לוקחח יחל לאה וייי א וחתענ ד שלום נ

(  אחדנ



 » ע״נ< עם פי תקונא ארבעין בניהו ז
 אוךנין מסטךא דעץ הדעת טוב ורע. דמתמן אתייהיבת אורייתא
 באיסור והתרמימיגא חיי ומשמאילא מיתה. ובנין ךא אמר ר עקיבא
 לתלטירוי.יכשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים ודא תהוון
 שקילין אבני"שיש טהור. לאבנים אחרנין דאינון חיי ומיתה! דטהטן
 לב חכם"לימינו דבר נש. ולב כסיל לשמאלו. ולא עוד 'אלא אר1ם
 תסכנו עצמבם. בנין דאלין אבנין דעץ דדעת ט1ב\ךע אינון בפרוךא
 !אלין אבני שיש טהור אינוןביחוךא בלא פרודא בלל״״ואם תאמרו דהא
 אסתלק עץ ההיים מינייהו ונפלו ואית פרוךא בינייהו. דובר שקרים
 לא יבון לננד עיני דהא לית תמן פרוךא לעילא. ואלין דאתברו מאינ ן
 ע׳׳א מאנין) הוו. אתו לנשקא' ליה יפרח ואסתלק מינייהו. אמרר׳
 יצחרךכלאינון מתים דארעא דישךאל יהיון ויקומון בקדמיתא"לעירן
 ריחי קב״ה מירדא בגין דקב״ה יתעו־.עי־ייהו. הה״ד יהיו" מתיף נבלתי
 יקומון. יחיו מתיף אלין אינון דארעא דישךאל גבלתי יקומון אלין
 אינון דבארעא נובראה דלא כתיב בהו תחיה אלא קימה. דהא רוחא
 החיי לא תשרי עךיירו אלא בארעא דישראל ובינ׳יכ כתיב בהו •היו.
 נבלתי יקומון איין דלבר. יתברי' נופא דליהון ויסומון נופא בלא רוחא
 ולבתר יתנלנלון מתהות עפראעד דמטו לארעא דישךאל.ותמן יסבלון
 נשמתא ולא ברשז אחרא.'בגין דיתקיימון בעלמא בדקא חזי. אמר ר׳
 אלעזר תא חזי בשעתא דזמין קב״ה לאח:יא שיתייא. כל אינון נשמתין
 דיתערון' בלהון יסומון בההוא דיוקנא ממש ךהוויבהאי עלמא, ונהית
 לון קב״הוקרא לון בשמד־ץהה׳׳ד לבלם בשם יקרא. וכל נשמתא תיעול
 לרוכתהא' ויקומון בקיומיא בעלמא בךקחזי. ובדין יהא עלמא שלים.
 רעל ההוא זמנא כתיב וחיךפת עמו:פיר ירא יצר הרע דאחשיך אפי דבר
 נש ושליט ביה. אמר י׳ חזק״יה יאי תימא דבל גופין דעלמא יקומון
 ויתערון מעפרא אייגון גופין דאתנטעו בנשיטתא הךא. מה תהא מינייהו.
 אמר ר יוסייאינון נופץ דלא זכו ולא אצלחו. הריי איבון כלא הוו"כמה
 עתר א גי! י״ו י ר ומ״הין מ \ רכ ! גפק ן גב 1 ר נמליאר מספר עשר ס יאית ית עשר ס מספרם תר ך
ש תתתלןו י נאת נ ו ושש יצאה נמנטא נשג יו ! נמי]שג יון של י צר יהגה אית י  נמ<! שש נ י
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 דהוו עץ יבש בהאיעלמא הבי נמי בההוא זמנא וגופא בתךאה יסום.
 ההוא דאתנטע'ואצלה ונטע שךשוי בדכןא *יאות.1 ועל ההוא גופא
 בתךאה בתיב. והיה בעץ שתול על פלגי מים ולעבד אבין ונטע שרשין
 ואצלה בדסא זיאות, ועל * ההוא גופא קדמאה כתיב והיה בערער
 בערבה ולא יראה כי יזבא טוב. ךא בי יבא טוב ךא תידיית המתים.
 ואתנהיר ההוא גהוךא דזמין דאגהךא לצדיקיזא דהוהזקמיה גניו מיומא
 דאתברי עלמא .* הה״ד וירא אלקים את האור בי טוב.' ביה זמין
 קב״ה לאחיא מיתיא הה״ד וזרחה לבם יראי שמי שמש צדקה
 ומרפא. ובדין יתגבר טוב בעלמא. *וההוא דאתקר רע יתעבד מעלימא
 ובדין איבון נופין קדמאין' ליהוו כלא הוו. אט- ר׳ יצחק זמיןיקב״ה
 לארקא״על אינו! נופיןירוחין. אי זבו בהו יקומון ל>למא בדקא יזאות.
 ואם ילאו יהון קטמא תחות רנליהון דצ-יק;א הה״ד וךבים מישני
 אדמת עפר יקיצו ונוי. אמר ר׳ אלעזד והאי מאן דאסתלק מעלמא.עד
 לא מטון יוטוי לעשרי! שנין מאן* אתר אתענש בגין נדהוימתליתר
 שנין ולעילא) דהא מתליסר ולתתא. לאו בר ענשא הוא. אלא בחטאה
 דאבוי. אבל מתליסר ולעילא מהו. א״ל קביה חס עליה דלימות
 זבאה רהיבליה אני טב בההוא עלמא וזלא ימות חייב דיתענשבההוא
 עלימאיוהא אוקמוה. א״ל אי חייבא הוא *ולא מטון'יומר לעשרין ש^ן
 נאות מי גמלא ה א וחליפי רמי איתית מ שיוא ר״ל מס יין א דמ,רין מ ! וכ ! גפק ן אייר יוסי אי ו,
ר פ ריש דרנ ח!ק ה שאל אס גשמחא חדא לא אשתי מא נגיף אתו  גופ! ולא זכו ילא אליהו רר א גין כלא ר
פמ ד בתת ת המת ס ירא ר״ ־  אלא ה ה לר ך לה ארבע אי חמש גופ c אי ית־ גנד שישל מי ת קין של־ ת ־ 1
J יס ואס -יף אתד מאלי הגיפ c אי  יגשמר רה א נגיף אתד מרם ישאר גיפ ן מי ת־ י ,יל תי ייש נ לי ־
 שג ס מהס לא ו,י ילא אילחי י ל לא זכו יתקן י שמי מלד עסק התייה ייא איימי 1שק! בה מלד ימלית ה־

 א גין כלא הי יכמי שה י ען בש בהא ללמא הכ ,מ 'היי בההיא ומ א ותת ת תממ ס דלא קימי ולא n י
 כלל אנל גיפא נתיאי קיס בחח ת המת ס ימסיש מ זה אש־ קיס י־יא דאמ,לע יא״מ י מע ש־שי כדקא
 אית דהי גי שתיקן יזיק אמי מ! יגשמי n קין גמי־ אע פ שיא ת קן כי מיק יגשמ־ עכ ז בלבו־ אותי ייזלק
 שח קן קיס נחח ית המה ס י קח'י איחו יחלק אש־ ח ק! ינ! שא־ ניס ן כל אחד קח החיק אשי ת ק! ילא
 ה י כל החלק ס נגיף אחד ויק גיף אש־ לא ח קן ח קין שים אפ לי לחיק אחד זה 'א קום שאס קיש מג ו
נ ים ־  לי גשמי שתה ה בק־ני ואט לאו יין קעמא חחית רגל הי! דלד ק א פ ייש רב לחק 'א ם ל נ
" אבדו וי י כלא הו אלא ס י היי נ-נרך קלמא חחית רי י יין דלד מ א יצאו קעמא  שאמר א גו! דלא וכי כ
־ מד־ס כף רגל ש קומי י ר ה י  ממש קאמי איא ישי, מ' לר ייא יה ונל־כ! מדנ־ כיומ־ נע״־ יקל יא ש
י יד מ־ איחס לקעמא שייא אפי נ י גנ גפשימ ש' ילד ק ס כערך קפמא שחחח י  בקרבם ריח ח יח שגחש '

 שרי
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 מהו. ביק דאסתלק מעלמא במאי הואעונשיה. אמר ליה בךא אתסיים
 ויש נספה בלא משפט רבד ,עגשא גחית לעלמא. אייהו דאערע
 בההוא *מחבלא אתענש. דלא אשגחו *.עליה מלעילא .ועליה כתיב
 עונותיו ילכדונו את הרשע. את י־אסגאה מאן דלא מטוןיומוילאתעגשא.
 עונותיו ילבתנו. ולא בי דינא דלעילא. ובחבלי חטאתו יתמך

 ולא בי דינא דיתתא:
 תקונא חד וארבעין ליום ב״א

 בראשית תמן תשר״י. ודא דרועא תנלנא. יום תניעא. :ש״ת חשך
 סתדו,*אשתאר*ר׳ איהי ר׳אש* השנה. ותטן הבדילה בין טוב
 לרע, ובדיה מייבא אי*הודין.ובלספירן אתקריאו דיניןומשפטיןמסטריה.
 וכל צבא השמים קיימין.עליה מימיניה ומשמאליה. אלין* מימינין לבך
 זבות ואלין משמאילץ לכף חובה וכד ישראל יתערון בשופרות וסלקין
 תמן לשבינתא דאיהי תיועת* מלך. בעשךה שופרות. בנין דאיהי לא
 סלקא פחות מעשרה בההוא זמ,\א ויהי מבדיל ביין מים למים. אפריש
 קבי׳׳ה בין אלין דמייימינים לכף זבות ובין אלין דמשמאילים לכף חובה
 ואתמר (נ״א מבדיל בנון! הבדלו מתוך העדה הזאת ואבלה אותם
 בךנע. רעל האי תשרי. אתמר בתשרי *נברא העולם. ותמן (שבת
 תניינא מאלץ שבע שבתות) ע״א ותמ! בת םית בת מאלץ שית< וחמשה
 דסיעין ושתיתאה שמים'א/ון לקבל שית יומי בראשית ובכלהו אמר
 טוב בר מיומא תניינא בגין דלית בתשרי א לאשלמא בראשית. בנין
 דאסתלק בחובה דאדם. ובגין דא צפון איהו פגים*.* ובגין ךא מצפון
 תפתה הרעה עד דאשתייים. ובמה דאברהם דאיהו ימינא יומא
 לומי איו י ו בג ארס מ שיאי דכסיב ביו שיאי אשי בך אחפאי שונו לכאר אך מ1ש הס גרמו להס שניפך
 ליס יפאי 'אכי ואתמ־ יבדיי מחוך ה1דה פ רוש הח מ ס יכן) וכוח יס מ! חמשי חסר ס שיס נקיא ס
 ח ה וכוי! יימשחאל ס יס ח, חחשי בו־וח ש קיא ס נו ס גוקב! ו ווע וחחשה חסו ס כ' א כיו' חחחשה
 י י רס כ ה וכ! ייא בחחש־ יטייח יה כ י וכש י ו יחמשה חסו ס וחחשי גבוייה כל1' ס זב ו ביחו שהס
 חהכי חחש ס נ חי אז ה ו סחשחא' ס גס יס ח מ ס לכף זכוח אבי כש חכ־וי מספי יחמש ס יהס אז יוא
! קשה וצא חיס ויני בי וחס חחוחק c ע" סתחברוחס כ י וכ ה ב חו ש ה ו מספר חחשיס יס ימוז ס  כולל ־
ו ח י על יחחברוחס נ י  בחוך אותוח .!די בחיואס כזי .1 ! דיר, י ויאש יחלו יוא מספר חחשס וזי ו
! קשי אחי יבדיו מחוך יעדה  שאז ה ו יחשחא' ס ״מוחק ם י י•! ח מ ס גס יס ויכ! כו לעשוח פעי י
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 קדמאה ביה כליק ותלךן מאתן וארבעין ותמניא פקודין ךעשה. הבי
 נמי'מיצחק דאית כנויונא דיומא תניינא ת?ין ביה שס׳׳ה מצות לא
 ת;נע4ר, יומא תליתאה ביה כליל בלא* מניה תליין פקודין תנשה ולא

 תעשה כעינבץ באתבלא:*
 תקונא ארבעין והריו

 בראשית תמן איש דאתמר ביה רעקב איש תם. ודא יומא תליתאה.
 דהא תלת אומנין דוו.עד הבא. יומא קדמאה ויומא תיניינא
 ויומא תליתאה. בל חד אפיק אומנותיה. *יומא קדימאה יאמר ליה
 ההוא אמו] מופלא ומכוסה דאיהויאי׳ין בליל תלת פיפיךן. יא׳ כתר י
 חכמה ן׳ בינה. וה אתוון מנצפ׳יך מעלמא דאתי אינון לקבל ה׳ עלאה.
 אמר לכל* אחד מתלת יומין * תפיק יאומנותיה י. אמר ליומא
 קדמאה * יהי* אור. מיד אפיק אומנותיה ועביד * ליה הה״ד
 ויהי * אור. והא אוקמוהו דלית הרה* אלא ע״י ןגשיה. א מן
 איץ דתה פדה באדר אפיק אור. י אפיק רקיע. ן׳ מן אין אפיק.יבשה
 הה״ד ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה
 היבשה. ויאמר אלסים יקוו דמים הבא יבמה פסודין פקודא תהוךא
 ופסוךא דפריה ורביה. *פקודא דיהוךא דאית יהוו המים.* מחכנשין
 יתךא דבל ספירא ופפיךא לאתר חד דאיהו בנישו דבלא. אל מקום
זיי אלקינו

 אחיד דאית מקוד, ישראל יזי. יומא תליתאה שמע ישראלי
 יי יאחד. ואיהו יקו׳יק מקום אתסריוהא אויקמוה מארי מתניתיין דקב״ה
 אתסרי מסומו של עולם ואין העולם' מקומו. כגוונא ךא. י עשר זמנין
 איהו ק׳ מז מקום. ה״ה. חמש זמני! כל הד והד. סליקןכ״הכ״ה. בחושבן
 אתווןתתדא תרץ זמנין*דמי.חדין שמע ישראל. דאינון שית תיבץ רבתן
 ב״ה ב יה אתוון. אם בן מאי ק. מאה ברבאןידחייב בר נעו לברבא לקב״ה
 ר ל הנולי מן ממוק רוק הרמוז במוך הערה אם p מאי ק מאה ברנאן וח ב בר גש לברכא לקב ה בכל
ו לנו ן  ימא פ ריש נשלמא מספר של שג ההיין שכפלח לומר ה פעמ 0 ר' עולה נ מ מלאח לו ממס שהיא נ
 כיה חרק חירין של כ ה יכ י אך חספר של ק' שעשיח ע כפל של איח י ו לימר י״ו פעמ ס י ר מילה קי
ו לכי ן נזה מספר  מה עעס ש נזה המספר של ק ירש נ ש טעס למספר ק' שעש גי ע רכפל של ר י ו נ
 מאה נרנא! וחיינ נר גש לנרך לקנ ה יהא ולא פ רש מעמס נמספר ק מע קרא נאש־ פ רש נשת רר ן מפגי

ל כ  נ כ



a עם פ׳ תקינא תרי; וארבעין בניהו ט ^ m < 

 בכל יומא אשתארו ש״תזמנין *::ית״סי־קיןתלתיןויטיר^כחושבןגדפין
 דשךפים דאתמיר בהון עורפים עומדים ממעל ל׳׳ו. ואלין ןדפין תליין מ;
 ו׳ דיאיהו שית תיבין דיחודא. ובה םלקי, "ארבעין והדין אתרן דבוק
 אתבריאו שמ;א וארעא. תשכח ׳עקום דסליק יסו״ק. בהשבנא. כנוונא
 ךא.י ק. ה״ה ב״ה ב׳יה. ו׳ ל״ו. סליק כלא ספ׳׳ו בחושבן מקרם. וביה
 פקו פלילה. וביה קפ׳׳ו תהומי'בלבא די_מא. בהאי שמא דאיהו יקו״ק
 צריך לאתבנשא דרינין דיחוך^ולאבללא ביה עשר סיפיךן בנוונא ךא
 יו״ד ק״א וא״ויק״א דאינו! עישר ספירות בלימה.* יקו ׳ק.'מקום ליו״ד
 ק״א וא״ו ק״א ךאיהו סתים ונעלם. ובג׳יד אתקרי עולם עלם. ךצריך
 לאעלמא ליה מכולי עילמא. דאייהועלם ושכינתא נעלמהדה״דונעלמה
 מעיני יכל חי. לאו ספירה דלית תמן'יקרק יריד קא ואו קא והכי צריך
 לאתבנשאיכלא ביה בבל אתר. דבל שמהן אינון כנוייןליה. וטכי^תיה
 איהי יקוק. אייהי בלילא מארבע איי״ון. ולא אתקרי איהו מקום אלא
 בה מקום אהד ודאי' איהו לא איזקרי אדם(נ׳יאאחח אלא בה. כנוונא
 דיאדים דלתתא דברא בדיוקניה דאתמר ביה זכ&• ונקבה בראם ויברר
 אתים רקראיאת שימם אךם. ועורכי אחד קראתיו כנוונאדע^יריספירות.
 דיאינון. אי׳ כותר עלאה.'ח תמניא ספיח מהבמה.y ד'צדיק. ד׳ מלבותא
 קדישא. עלה אתמר למען.יא־יך ימים יעל ממלכתו. ואם חייו פחית
 בר נש מעשר ליחךא בה. אסתלש קוצא מן ד׳ מן אחד. ואשתארת
 .יבשה. ירזא רמלה'יקוו המים מתחת'השמים. ראיה׳ תהת השמים
 דאייהו סב״ה. דאתמיר ביה. ואתה תשמע השמים דנו־קבא איהי
 תחות בעלה. והכי כל מאן דפנים אות ברית בההיא טפה דאיהי
 נ נשח הה׳, קנל נעל המאחד רעעס מרב! אך נוה רוא מחדש העעס נועצנו! ע&ה אחכור •ינוע! יאר ך נו 0
 על ממלכחו פ דוש על ספ דח המלנוח וקדושה כח נ ממלכחו ששה מושרש מלך רחחחון שלמער ומשם , קח ג0
 קי לה ממלנחו ר״נ מחלנח יא״י שהיא סוו ר א אח־ונהשנשס שמשלמחלנחנחו הוא ו ואם חייו פח ח נר
' ואחו כ קולא  נש מעשר ל מוא נה פירוש שאיני מיחד נמלכוס כל די ס כולם או פוחח ומסלק קולא מן ו
 וולח היא נקודה לירח י״ו שמספרה עשר ורזא ומלה קוו סמ ס מחחח דשמיס 5 ריש המ ס עס כילל
 ראוה וח והמלה עולה ק וו״ש קוו המ ס רס "ם שכל א' כלולה מעשר עילה קי יאמר קיי ר ל חקנלי י ס מוי
 כל הי ס מחחח השמ ס דהי נו נמלכוח שה א חחח השמ ס דא הו חפארמ מקיא קנ י ואמר ונוקנא א יי חחוח
 נפלה הכונה דנקל פה הנקנה למעלה מנעלס נסיד פחו1ה אשר על הנהר אנל נקדושר הנוקנא שה א ימלכוח



 עם פי תקונא תרץ וארבעץ ותלת וארבעין בניהי
 יחודא. וזריק לה באתר אחךא. גרם לה למתי .יבשה מסטריה
 דאסתלק גביעו ויחוךא מינה ואשתארת איהי יבשה. ודא גרים חרבן
 עדמא. ומיר אתמר ונהר יחרב דבש דאית נהר תפיק"מעח דאשקי
 ליהילנן דאית אורייתא שבע׳׳פ דאית מתש*ק;א מאותיתא דבבתב

 דביילא גץ סדרים דאורייתא:
T - T t T 

 תקונא ארבעין ותלת ליום ב־ב
 בראשית תמן את״ריב״ש.. ודא איהווגהר יחרב ויבש. בהתא
 זמינא דאית יבש ואיתי יבשה. צווחין בנץ לתתא בי,ודא.
 ואמרי; שמע ישראל'ואין קול ואין עונה. הה״ד אז ייקראונניולא
 אענה והבי מאן תרים דאפסלק קבלה וחבמתא מאורייתא דבע״פ
 ומאורייתא דבבתב.'וגרים דלא ישתדלון בהץ. ואמרין דלא' אית אלא
 פשט באורייתא ובתלמוךא*. בודאי באלו הואי יסיק נביעו מההוא
 נהי־ וטההוא 'גן. ווי ליה טבל־יה דלא אתברי בעלטא. ולא יוליך
 ההיא"אורייתא' דבב^ב ואורייתא דבעל פה. דאתחשב ליה באלו
̂א . ויאמר  אחזר עלטאילתהו ובהו. וגרים עניותא בעלטא ואורך גלור
 אלקים תדשא הארץ דשא ובר. אמר ריאלעזר אבא.* והא קרא ליה
 יבשה מאן תדשא הארץ. אייל בדי* הבי אוליך* תיובתא לבל בנייעלםא.
 ראם בר נש .יחזור בתיובתא. נחית לה נביעו דאםתלק וימה
 דתה יבשה קרא לה ארץ. ובהר דהויה חרבי ויבש. קרא ליה מקוה
 המים" רמים.' הה״דוקיא אלהים ליבשה* ארץ ולמקוה המים קרא
 ימים. בההוא זמנא דאתקיי ארץ. מיה כתיב ביה. ויאמר אייקים
 תדשא "הארץ. לאפקא זרעין ואיבין דאינון נשמתיךבל חד לזבייהו
 אלין גשמיתין דאתגזרו מכורסי יסריה. ואלין חתן דאתגזרו ממלאכים
 ואלין נפשין דאתנזרו מאופנים. כל חד לזגייהו לבל חד כדקא
 הפת נעלה ש יךא שי! ס בהוד וצד ק עי שלפ! נא כמ״ש מהר ן ז ל ^ים לה למה! נשה מסמי ר פירוש
1 פי דומי לקין של ויי ת שיוא נמ ן ט פה עומדת נק־! זו ח והזורק עפת רורפ שלו נאתר חמרא ור ו  כ *
נ את א סיר גורס שגס קין רדל״ת החלק יאשתארת בשה ינצו ל וםה דייר נשה קיא לה ארן פ ריש ארן  נ
 לשו, רצי ירצו! ןבמ ש נזיה ק ח א על פסיק ארצית המ ס שהיא לשין רצי ארצה ארצ ך ינראר נס ד הענ! אס
 האדם חזר בחשויר שבה צשיס שס הו ה שחםפרו כ ו בסיד חשובר חשוב ה א ובסוד שובי שר1י עד יי אלק ך



 >« ע ם:וי תקונאת־לת זאהבעץ וארבע וארבעין מיהי
 ךאות. עץ פרי לא רדת. עושה פרי רא בת זמיר. לכל חד כדקא יאות
 פלחד״אפיק לזנד<. ועוד _עץ פדי ךא עמיךא דאמצעי0א.עו&הפרי
( בת f ךא צדיק. אשר זרעו בו עלהאךץ ךיא שבינוןא דכל זרע׳ץ אתבל 
p וזדעיןיהה״ר לא תהו בהאה  והכא פקוךא דפיץה ורביה. *למעבד־ א
 לשבת י^ךה. ומאין דאתיבטל מפריה ורבמ־. כאלי אחזד לההיא ארץ
ה כל חד לפזם ךרניה. מאן דפנים לתוזא פנים  יבשה ומניע ברכאן ט̂י

 י לעילא. 'לאתר דאועזר נשמתיה: י
 תקונאארבעץ וארבע

 בראשית תמן תר״י תמן א״ש. ועלייהי אתמר ויאמר אדהים יהי מארת
 ברקיע השמים. מאות כתיב חסרו׳ ךא אורייתא דבכתב. מאי
 מארת לא אולייר>א דבע״פ ואע׳ע דיאוקמוה מארת' חסר ךיא מלית
 ע׳ אנפץ לאורייתא ובנין ךא מארת בהאי אתר ההיא דאתמר בה
 כי נר מצוד. ותולה אור עמוךא דאמצעיתא ועלייתו או^מר את
 המאוי• הגדול לממשלת היום י ואת המאוריהקטון"לממשלת הלילה
 הבא פקוךא למעבד צדקה. את* המאור דגדול רזא* לעתירין. ואת
 המאור הקט; רזא דמסכנין. וכמה דסיהךיא דווה מן שמשא . וילא
 אית דה נהוךא •אלא ממה דיהיב רה שמשא. הכי' שכינתא
 אמלת ימו ^ילי' ואני* פורע. דהבייצריך 'ב״נ למהר טלוהלמסכנא.
 וכרופא ךא י לווין ככביא ומזלי' דאי מן הא . ומלאביא לא מ; ךא.
 ולזא' דמלה ומקביין *דין מן דין והכי לווה שכינתא דאיהי סיהרא
 קדישא מקב״ה ומקבלת מיגיה דאתמר ביה בי שמיש ומגן יי אלקיים.
 והבי"הוה מקבל יהושעימן משר. כמה דאוקמוהו פני משה בפגי חמה
 ופני יהושע כפני ייבנה. !הבי הוו בל נכיאייא קדם משה בגוןסיהלא

 ובכביא קרם שמשא דלא אית לון נהו־רא אלא משמשא:
 אז מס־ יי, מספר בשי מספ־ כ י י שאר מספ־ ארן בראשית תמ! פר rn: אש פ ריש ת בי! בראש ת ש
נ י ע ד מ ש רז 1 ע״פ םמכיג באש שית בת־ א שית מארת כס ב מס־ י רא  בה איח ית ס־ אש ייס חמי י1
 אירי תא רנכמב שי ס יא י דשמא קר שא ימ ש מא מארת רא אי־ תא דנע פ כמ ש אמרת ה' צריכה ודימו
1 אמ ־ר ר א בלת שי ילכ! דר ש כא! מאית על תירה שבע פ ; ח שי שגפימי מ! עני c י  ע1 תירה שבע כ שי א נ1
 כ מא־ת נספיך אחיי, אמרח הבי שכ צסא אמית ליי על יאצ פיר״ו פ ־יש לוי מ! העש י שייא עימר בעוי י

 נואשית



& ־ » נ  עם פי תקונא חמשא וארבעין בניהו ״
 תקונא ארבעין וחמשא ליום ב״ג

 בראשית ברא אלקים. א״ל ת״ם. _ימא ךאוךייתא. ועליה אתמר ייאןןר
 אלקים. ישרצו המים שרץ נפש תהיועוף יעופף על הארץ.
 ךבא פקוךא למלעי בא1ךייתא דאתמריבה הוי כל צמא"לכו
 למים ואלין דעסקין באורייתא *:רתין נפש" חיה משבינתא הה״ד ישרצו
 המים שרץ נפש חיה. ועוף יעופף דא רוח. ךאתמר ביה כי עוף
 השמים"יוליך את הסול ובעל כנפים:ניד ךבר. והאי איהו יקוק עמוךא
 דאמצעיתא. לקבליה מטטרו״ן רשמיה כשם רביה. י׳ רישא דעופא ו׳
 גופא תלייה. ה״ה תרי גדפוי דבד־ון פרח לעילא ונתת לתתא. ואלין
 תרין גדפין אינון תרץ הבלים. ה״ה דבהון אתמיר והחיות'ךצוא ושוב.
 דאינון י״ו. $בל פליק בי׳ דבל נתת בו. כהבל" תפיק מפוימא דבבשן.
 והבי_ימא סליס *ונתת וגלגלו* רצים ושבים ובעאן דאחזךא ,עלמא
 לתת ובהו*. ובזמנא דמכתכדין* בשכינתא *דאית תתם״״ימא* חזירין
 לאתתיית ת״ח י׳"איהי אמירה ודבור וקתאהו׳סול. ה״ה הבל נתת
 בדבור הבל סלק בסול. סול *סליק. דבור נחית. ובד איהו סליס ונחית
 מלאכי אלסיםיסלקין ונחתין ביה. דאינון משתין ותלין דיליה.וךא'אית
 חנמפ יחפאיפ שה״ס שמש שיוא על או שמא פימד חנמח י סיד שייא על ועליה אחמ״ י אמי אלי ס
 שילי יפיס שין גפש ח ה ועון! עופן) על האין נ ב ישרלו ימ ס הס דבי חויפ שין גפש סיפ לימלופ על
 יוס ב ריי ס מבחינח גפש עד בח חס שיעלי בסיד ס ן ואז ע׳ כ ועוף נ׳ וסף שהוא י סוד ש ש בי יןג י אויוה
 כפני! עי ף ׳עיפף על יאין ימלכיח ואלי. ועסקי! באיי יחא ייח ן נפש ח י משכינחא פ ייש ונס מפש ש
 בי כללות נר ן ינשמה לנשמה ינקיאח ח ה חיי ׳יחץ נפש ח ה כלימי נפש הכליל בי פו ח י שי״ס נשמי
 לנשמה כ י ח וה אינה נזכיח מחסח נוול הססייס שלי ינזכיח בכלל החיה ועוה יעופף וא ייח ואחמי ב ה
 כ עוף השמיס וליך אח יקול ובעל כנפיס ג ו ובי פ ייש ייוח ה ס חפאיח ינקיא שמיס ול ן אח יקיל
י ויקול בחפאיח שה״ס יוח ובסל כנפ ס זה החפאיח ש ש לו כנפ ס שיס  כ יוא סיו קול כנווע כ ונוי בשכ נ
 חי נ נ ד דבר גד לשין המשכה יזיי נ ו משיך ובי שייא המלכיח כ׳ וביי בסלכיח ורוח בחפאיח ת״ח יו ו
 אירי אמ רה ידביר יקר אה וירש זה על שס ריי ר שהוא במלכיח כ׳ בכל ספ רה ש שס הי ה ירק במלכיח הי ה
 בלא קוו ו ווע אוח יוד ש בה שלש חלוקות ראש ונוף וירך כניוע בסוד הכח נר שלה ישלש חליקיח שלה מפרש
 להי כננד אמ רה יוביר יקר אה יפירישס אמ רה בלחישי ואפ לי איזן האומר אין שומעח מה שאומר יובור
 בהכרזה שנשמע ס הובר ס להעימו אללי בלבו ילא ייחד !קריאה ממוצעח שהקראה נשמפח לאיזן הקירא
 יהיא מורנה ממוצעח בן אמ רה שא ן נשממח לאוזן האומר וב ן ובור שנשמע לאוזן אחר העימו אללי ואמר
 יא י קיל והי ני שנשמע בכל משך ארבע אמוח המובר ו וחר יאוח וח ה ה הס סוו הבל כ׳ בוביר ובקול ש
 יבל ממש ובק נרה ירק בו ביר היא הבל וק ילק אמי רבל נח ת בוביר ונקיש לשין נפיח כ מחמח וקומי
ה ב  ׳פול בי לשק נחיח שהוא לשון נחח אבל הבל של הקול היא עב ינס ייסר ילכן אמר הבל סליק בקיל ונק ס



 ,״ ״״» עש פי תקונא חמשא וארבעין בניהו יא
 ךזא מי עלה שמים וירד. לבאה איהו מאן הפליק צליתין ביה. ההא
 צלותאאיהי ם5ם רבה מלאכי אלקיםיסלקין* ונחתין לה. אית למאן
 דסלקין לה לע^לא. ואית"למאן ךנחתין לה לתתא, בד סייקין לה לעילא
 סלסין לה בזבזןן. ובד נחתת נחתת בזבוון. האי לצדיק !מור. סליקת
 מיניה בזבוון ונחיתת ביה מכוון לבינוני דזכוון דיליה שקילין לחובין.
 איהי תליא באויךא אם חובק מתו־בין.על 'זבוון עחוט השערה) איהי
עלמא.  סלקא"ליה בחובין. ונחתא ליה בזכ״וון ונטיל בה אנריה בהאי ז
 לרשע נמור דלית ליה זבו בעלמא לא לעילא ולא לתתא סלסא מיניה
 בחיבץ/חית עליה בח1בין.'הא'הבאבי עוף השמים יוליך את הקול
 דאתמר ביה ועוף יעופף בנון מועף ביעף. על פנ/רקדע השמים רא
 נשמה. דאלין דזכאז באורייתא אתמר בהון ישרצו המים קרץ נפש
 חיה וגוי ךירתין נשמתין מאורייתא. לאהרנין בל חד קנוי כפום עובדוי.
 הה״ר,ביומא שתיראה .,יאמר אלקים תוציא הארץ'נפש ויה למינה
 לשו! סל ק דהא צליתא א ה סזלס ובי חלאכ אלי ם סלק ן ונפח ן לי פ ריש ויחפלה ייא נקיל שתא מספי
 ס1לס ועוו א ה ווגמח הסייס ש ש נו חורגוח 11 למטלר מוז עו ש עלי לעל י יכן נקרנניח עיל ס לעש ר ונוח רוח
י גאל לוה שייא פעל 5 ואח כ חוור ם י ורו ס נראה ואו עומוס נחפלח דעחו 1 ס ל״צרי ינייצי עול ס 1  ע!
 סן העל ה שה א האל ליה לגר אי גקוישח ונא לל p ומשס נ ל רי נמוחור ס ומשס לעש ר נסור אמ רח רקטייח
 נס גגון) חכ לח רעמיור עלמי נסור רברכות של ראשי וח ואמלט וח ואחרונוח ש כמר הורנ1ח כמורטח רסולס
י סולס ומ ש מלאכ אלי ס סלק ן ונחת ן לה פ רוש כ התפלה מעלי! גה מ ן מ,ציצ  ולכן אמר ללוחא א ר
 הקוישר ולמטה וענני וה את״כ ורו נר שפל מקרא מ״ו מע לא לתתא ואלו רמ ן יהמ ו תיבשי באוייח
ר כוכיי! ומ ש  שהס נח מלאכ ס אשר ברא ועשה הצדיק במלות ו ופל ור אמר סלקי! לה נוכיון ונתת ן 1
 לנ ניני אס חוב ן מחיב ן ענ וכוון א י סלקא ל ס בחוב ן ולרשע נמיר סלקר מיניר בחוב ן י,ח ר, פל ר גחוני!
 הכינה כ מ שעושה עינ1ח מחאחו ס נחפנחי כוחוח הח לינ ס רחחננו ס מחינ ן ויל ה יהב ,יני וייני עי,ית
 מחאחו! כיחיח החצינ ס נעל ח חפלחי שטיל! עמי אנל נשפע י ייו ממני א ן מחאחו ס אלא השפל חינש
י כ כל ארס ממש ך שפע בתפיתי יכמ ש רז ל ע״פ טיב ה לנל לטינ ס ולרע ס  נריחיח הטיניס הנפש ס חיכיי! ד 1
 ונס לרע ס ניתן שפע ילכן נעל ית התפלה שלי תאחזי כיחיח רח לינ ם שתחנכי ם חרני חינ ן ויל ה כ ח

 מינע איתם אבל נשפע ה ירו מהש ת נאיתה רתפלה לא תאתזי בי כיתית רת צי, ם כ׳ הש ת לא ילר ש יי ו
ק רשפע י  רשפע שיי גהחלנשיח שלהס כ ין וא כא להר1א בר ש וכיין שמרס נברא כיחית טיב ם יקדיש ס
 ככל ם יצ נירוח של אלי הטיג ס אגל רשע נמיר וא ן לי וכיו! כלל יא ן ני צ ניריח יכל ס מן כיחיח וקוישר או
 כהכרח שנס שפע ר ירו ע חפיי שיי חינש גצציריח יכל ס ימלגיש ס של כיחוח דח ציצ ס כ י! וא, לי כ1 שייר
י ש השמים נ נשמי שאס חעשר מן איח ית  לקבל גי יויק ה טג על פני יק ע ישמ ס וא נשמי פ ייש ו
 ים ושמ ס איח ני! חה ה השמ ס איחייח נשמה א׳ נמ ישמ ס חפאיח שי ס יא י ושמא קו שא ייק ע שעל
 השמ ם היא ניני שי ס איה י א יאשינה ושמא קו שא שה א ב נה שמשם הנשמה כניוע דירתין נשמחין
 מאיר חא לאחרנ ן נראה נשמח ן איי הס הנקראים נפש הגי כ הצו קסט" עסק החורה ניואין נפש ן

 (0 בדמה



׳ תקונא שית וארבעץ ושבע וארבעץ בניהו 6«  ז
 בהמהוימ^ וגו. בהמה אלו.עמי האיץ דעו?:־יהון כבעיךן. עליית

 אתמר תוצא הארץ.נפש חיהילמינה בהמה וךמש:
 תקינא שית וארבעין

 בראשית ברא שית. ואינון שית גדפין דחיה דאתמר בה ועוף יעופף
 •על האי־ין.על פני רסיע ה^מים. אינון שית ספיךן ד?ליל
מאן דייית רוחאידקודשא  האיע1ף.דאיהו:עם!ךאדאמצעיתא4 איתי
 בארה אצילות מהאי* עוף ואית * מאן דירית תהא מההוא עוף דאית
 נער שמיה בשם ךביה. ואית מאן 'ךירית תהא ימלתו;א דארעא כמה
 תאמר קהלת מי יודע רוח בני* האדם* העלה היא למעלה ורוח הבהמה

 היךדת היא *למטה י ל*דץ י
 תקיי-א שבע וארבע,! ל ום ב׳יד

 בראשיית ברא שית. ודא יומא שתיתאה דאתמר ביה ויהי ערב
 ריהי בקר יום* חששי הבא תלת אומנין תניעין. אומן'הד
 אפיק נתרץ ביומא ריץעאד״דתו תיץין ביומא קדמאה 'ךאתמר ביה
ה  אור. אומנא תניעא.אפיק ריהטא ממייא הה״ד ישרצו' המים. ודא ת
 תל:א ביומא תניינא דאתמר ביה מים הה״ד יהי ךסיע בתוך* המים.
ק ?שביו וייעץ) לקבל יומא י פ "א א פ  הכא יץא והיא מיא. אומנא תליתאה(
ע ' 'תדשא הארץ דשא עשב מזרי.ע ך יה.  תליתאה דאתמר י
 למינהו ואתמ־ ביומא שתיתאה פרו ורבו ומלאו את הארץ. מאי
 ומלאו את האךן* אלא *ההיא דהית נבטה ביומא תליתאה.
 אתמר הבא ומלאו אתיהאדץ. הו יד מלאיכיל האךץ *כבות. 'ודא
 בתך שם'כבוד מלכותו לעולם ועד. סק׳׳ס יי צבאות'לקבל יקוו המים
 מתחת השמים אי" מקום אחד ותראה היבשה. זלקבל ימלא בל הארץ
 כבודו ביומא שתיתאה אתקנו שית״דרגץ' דברסיןא. וביה אתבךיאךם
רס תלבשו הנשמות ה ורוות לעוה ז ומ! ש רב ט האר י t ל בשעי• רנלניל ס בענ ן עסק החייה נ  לנ ור-ן ;
 שה ה נורא אנרהס אע ה ומיע ר וכ! רב עק נר ובן עיא וכ ולא אית מאן ל רית רומא לקלישה נארת אל לות
 מפא פוף פ רוש הנוף ייא ו א שהיא סול רתפארת הנקיא עמולא לאמלעיתא וילוע להבריאה נקיאת ארס
 אצליח ו ש לוקח רוח מן יא לבריאה ואיה אורח אלליתויש לוקח רות מיהוא עוף לא הו נעי פרוש ממט
 שהיא נ צירה יא ח מא, ו ריח ריחא מלמחא לארעא פיריש חן י א למש מ הבא תלת אימנין כך ר א הנירסא



ו יב ה י  עטפי תקונא שבע וארבעין מ
 בצלמו ךאיהו מוין ,לשבת על הכסא הה׳׳ד ויברא אלקים את האדם
 בצלמו והבא תדיין פסודין. חד נעשה אדם בצלמנו בדמותנו! ותניינא
 ויברא אלקים את האךם בצימ/ נעשה אךםךאפקוךאלמנזרית
 ניוךאלמהוי בצלמנו בנדרו דערלה כדמותנו'בפתעה ואם נמיר אות
 בריית בתרוייהו איהו בצלמנו בדמותנו. ואם לאו לאו. ואי מקיים זכור
 ושמור בשבת איהו בצלמנו בדמותנו. ואם לאו לאו ולא אית"ליה
 חיולקא בזרעא דישךאל. ואם מיחד לקב״ה'תתן' זמנין בכל יובןא
 בק׳יש ביממא ובלייליא איהו בצלמנו בדמותנו. ואם לאו לאו. ואם
 הוא מנח תיפלין דיר'ותפלין דרישא בכל יומא דאינון /לקבל זכור
 ושמור איהו בצלמנו בדמותנו ואם לאו לאו. ואי איתי מקיים יכום
 וחליצה איהו בצלמנו כדמותנו. אי לאו לאו. ובלא ברתמו ודחילו
 דקב״ה. ועוד נעשה אךם בצלמנו בדמותנו למאן אמר ךא לעיא<
 לא/ון מלאביא דמבדבין ומקדשין לקב״ה לעילא בבלי יומא בירוך
 וקק״ק. הדיא הוא דכתיב וקריא זה אל זה ואמר קק״ק. ומגלן דמבךכין
 ליה. אלא'כד &אלין איה מקום בבורו להעריצו אמתן יכרוך בבור י;
 ממקומו ואגן לקבליהון מקדשין ליה בקק׳ ק ומידכין ליה ירוך בכוו
 ץ ממקומו. ואינון אמתן על ישראל נעשה אדם' בצלמנו בדמותנו.
 בצלמנו דמסדשין לקב׳׳ה כמדי תאוקימגא.'וקתא זה אל זה ואמר
י לכי א  הכא פצח אימג! ישינ אחר ח;.! אח! חד יכי פ ריש ש, גי כך את! חד כמ ש ח א אימן ת־ יכי ו -
 דביר ש צא מפ רקב ה במעשר ב־אש ח קי יי י נשס אייז ח נ ידני• נ״צ•!! ר ר עיש״ אח רכלי1־ ואי א יי
 מק יס יניס יתליצה אירי נצלמגי כדמות/י קשר ד,ק .׳ וי ע' רנר ורלא ר ־ ס א ן לרס אמיר ייא ש ך נר
 ניס יחיילי כ לי ך ש ר י שנ האח ס רירחס יל דמם נקדישר יעני' נ ח״א ( נחימ דן) צ ז) ופסקה לריכי »-,
 ז ל נש ע ם י קג י ומ שרוא רורחי ו' דחו נקדישה א, זר ק־י ר 51 י נס״ד א ! כו,ת סכי ית קו, ס על ק ם
 העשר של יביס יחל לר אלא קא על ריאו ראמור באשי שר א בח בום וחי יר דכמ נ 'א קר ר אשח ימח ח ־
 יכו שור רלאו מחח נ בו גס ר׳ישא אשר זקיקי• ל בוס אי לחל צר יבלאי יר מיורי ים ד ־ שיא קח אשה נח בים
 יחל צי נרם הא קש א נשלחא מליח ח לד ושנח ו חיך רשם נק ש וכ! מלוח חפ י ן כל י אימ אקר ילכך - •
 רחק ים אוחס א רו נצלמני כדחיח,ו יא לא ,אי אנל מצוח ביס וחל יר מא רניח יי',1 ! זר חשאר מייח ילמה
ח ש ליס בזה י",ל בסיד ד דיע מציח ניס יחי צר ברם יו,! יחיכח ,1J רשאיר מפש ט  נק ט לרו הכא ימי ש
 יהמידה ברשארח הנפש מודה נחח ח המח ם חפנ כ טעס ינים יחל ל- ריא'רלייח רהיא ריחא דשנ ק נר בעיי
נ אר ראשינר יוה עדית להשיאת הנפש יכ ין דא כא השיאת פש א כא תת ת רמת ם אש־ הא שי כה ב שיאי  נ

הם רשיאק מפש יאי! קמים נתתי ת המת ס ייק אמי אם מידה נזה א רי נציחני כרמית  אנל העניים א ן 1
' אמ רת קק״ק נ צלמ,י פייה נ קנ ה כמה דאוקמ,א פ ייש דייש נצימני ,  יא׳ לא לאי בצלמנו דמקדש ן '

 קקק



art a) עם 6י׳ תקונא שבע וארבעין בניהו 
 קק״ק כדמותנו לעמתם ם#בחים ואומרים ברוך כבוד ה׳ ממקומו.
 ועוד לעליא נע־^ה אדם. הבא אתכלילו כליספירן דאינון יוד קא ואו
 קא דאינון עשר וסלקיין חושבן' אך״ם ואמרו בני, ישראל לתתא נע^ה
 אדם בצלמנו בדמותנו, (גיא כא! ש ך הנתונ לקמן נס קו! ס ח ועיי געשה איס עי והאום יזע)
 וירדו בדגת הים אלי; ת״ח דמתךבין בימא דאורייתא ד:רתין מתמן
 נפש חיה. ובעוף השמים אלין מארי ךזכוון דבןבותהון(נ״א חבותהוף
 פרחין לעילא וירתין"מתמן ההא דאיהו עוף יעופף בנדפין דפקודין
 רעשה. "ובבהמה אלין עמי הארץ דאתמר בהו, אל תיראו את עם
 הארץ כי להימנו הם. "ועוד נעשה אדם עכינתא תתאר, נטילת עצה
 טקב״ה דאתמר ביה בתפארת זאךם לשבת בית. דעמודא דאמצעיתא
 ושכינתא עלייהו אתמר זכר ונקבה בראם'ואתכךיאו אדם. וכנוונא
 דיליה יאמר"לתתא באךם ויחוד, זבד ונקבה בראם ויקיא אתי שמם אדם
 ובמה דקב״ה ושבינתיה אתקרי אחד הבי סדא לון אהד לאדם
 ולאתתיה הה״ד כי אחד קראתיו. ותפארת איהו.איה כליל תשע
 פפיךן. מלכות די. עשירית ליה כלילא מעשר דאינון יוד סא ואו קא
 ואיהי ד׳ בלילא מאיבע אתוון דאינון יקו״ק. קוצא דאת ד׳ מורה
 על עשר וד׳עי ארבעה. דהבי רשות היחיד רחבו ד ונבהועשךה
 והא ״ אוסםוה. ויברא אלסיים את האדם בצלמו בצלם אלקים
 בלא אותו. דגא פקוידא דתפ־־יין. ת״חיבל מאן ד״אנח תפלין על רישיה
 ועל דרועיה./קלא סליק בבל יומא לכליחיןון מרכבות ואופנים ושרפים
 ומלאבין דממנןי.על'צלותין'הבו ייקר לדיוקנא דמלבא ךאיהו ?!אן דאנח
 תפליין. רעליה אתמר.ויברא ״אילקים את האדם בצלמו בצלם אל״קים
 עולה מספי ר ו שרוא ג שחות ע נ ו יוע כל שס ע נ רוא ננת גת רגקרא קרוש לנ! יר ש נצלמ ו על אמ רת
 קק ק גס יריש נימימגי על אמ רת נריך כניד יכי כ ת נת נימיתגי מילר תקכ״י יעס כילל האית ות עילה
 תקל ג כמג! נריך כניד ה ממקימי עס האיתיית ירמיה ובעוף השמ ס אל ן מאר יוכייאן ינוכית הין פרח ן
 פיריש קא על רעש ר ס שדם חחו ק ס ניד ת ח א-גיפ שמעשר רליקה שלזס ה א נעשיר עכ ז כיק דרס ממי קיס
 ביד מ ח שהם נ ל רה ששם דיא פסק התירה גס הס פרח! לע לא שעיל ן מן עש ס לילירס דרת ן מן הסירה
 של מ ח רומא וארך עוףהשמ ס שה ס וכר דעיפן) נגופין ופקידי, רעשה דילהין H"p ל1ן אחי לאוס ילאממ מ
 דה״ו בי אתו קראת ו אע ג ופ«ק וה כסינ נאניהס אע ז הגה טוע ואנרהם תע״ה היה ווגמס אוס ושרה
 היהה דוגמת חוה ששגהסהקגו עון אום וחיה KSTp ואית ו מירד על עשר יד על ארנעס יכד ,ראר לק
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 ,׳׳,״ עם פ״ תקונא שבע וארבעין בניהו יג
 ברא א1ת1 בצלמו בתפלין לרישא בגווגא רתפלץ דמארי עלמא דאיגון
 שבינתא עלאה תפלין.;ל רישא(ראיהו! דעמידא דאמצעיתא דאיהי
 בללא רתלת ספירן קרטאץ. 'ועמודא דאמצעיתא בליל שית ספךן .
 ואימא עלאה תפלין על רישיה. אייהו תפליין דאנח קב״ה בבל יומא
 בצלם •אלקיים. תפיץ ריר רא שבינתא תתאר, ראיהיקשירא ליימ״רעלה
 אתמר ונפשו קשורה' בנפשו תרוייהו *ביהולא־חךא בקשורא חךא
 רצועה בריבא באצבעא שמאלא רא קדושין דילה ראיה• טבעת בריבא
 באצבעא רילה ו$ה' איהי קישירא עמיה ואיידו עמה הא קרושה.
 ירכה בללא רז טפיךן ואנין שבע ביבאן דחתן דאנון ז׳ יום השביעי צדיק
 עליה •אתמר וברבות לראש צדיק רירית מאימא עלאה. ואת י.ער
 דישיה איהו הבמה י. בה אתעביר זי. שבע ברבאן רירית התן ובלה
 וכלילן בצדיק יום היטביעי רביד. מתיהדין התן ובלה דאיהו יאקרונס״י.
 והא'אוקמוהו בי בל בשמים ובארץ ותרגום דאחיד בשטיא ובארעא.
 ואיהו אות ברית דלית יהורא לחת, ובלהט־ מיניה ויבלו השמים והארץ
 ובל צבאם. ויביו בצדיל. אתבלילן בל אברין ובל פפיךן. בי־ אבירין
 דאינו; פקוריןלעשה רביד.אשרקרש/ובמצותיווצונו.למע'ברבלפקורין.
 דאיהוב״ל בליל בלא. ואידיו בלא. ומיניה תלוי'בלא. עמודאראיהו
 סביל שמיא וארעא'עליה. וביהאתעבידו בלי6 פלט ובלל. ובנ׳׳ד ויבלו
 בייל שמייא וארעא. שמים אש ומים. וךאשטאלארטינא שמים.עמוךא
 דאמצעיתא ביייל תרוייהו״הארץ שבינתא תתאיה. ובל צבאם נצח והוד
 דאיגוין צבא השמים. בגין דאיהו כליי־ שביעי ספיר; דשבח דוד בהון
 לקב״ה הה״ד לך;י הגדולה והגבורה וגר. בג״ד אתסרי יום השביעי כלל
 •טבע. וסלקי; לשבעין ריהשבן תייבין דקדוש ורבלו. ויכל אלקים ביום
 השביעי ךא אימא עיאה דאיהי^קים. םתר דכייל ביהספיךןאתקריאו
 עי שמייד. כלהו שבתות שבעישבתות. לבתי־ כליל ביה'תלת ספירן
 "עלאין דכליל באיטא עלאהיוקרא״לון שביעי שביעי שביעי על שמיה.
 הידד ויכיל אלקים ביום השביעי הא חדדבליל ביה. וישבות ביוםה^ביעי
 דיד שפ ס שיוא סור רשלנית מפשר שמי ו יק נת ב ניי! ודוד תני, נ ו שי ה מתקן נש ריש י את רשלנית שש־א
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( r 1  ענו פ ׳ תקונא שבע וארבעין בניהו «(ו ״
יך אלקים את יום השביעי הא תלת לאתבללא בעשר  דא תניינא. רי
ל חךא' בממשלה דייה  ספ;ק דלית ספירה דלא אתבמלת בעשר. י
 אבל ממשלה דצדיק יום הז׳ ביה "אתס־יאו כל ספיךן שביעיות.
 1שבעין תבין אינון בקדוש וויבלו וזכור ושמור הא שבעין'ותרץ בחשבן

 ויכלו, ושבת צריך לתקגא ביה פתוךא בארבע ךגלין כגווגא דפתוךא
 ולעילא דאתמי ביה זה השלחן יאשר לפני ץ. ועי־ה אתמר תערוך
 לפני שלחן. פתורא דקב״הךאישבינתא איהיימסטרא דצפץדאית
 גבורה ויבג״דיתקינו מארי *מתניתין שלח, בצפון. יוני דייק לימינא
 כגוונא דלעילא דאתמד ביה מנויה בדרום מטה באמצעיתא מסטי־א
 דעמודא דאמצעיתא. ת״ח שכינתא אתקריאת פתורא ב־סטיא
 דשמאלא, ומנרתא' מסטרא דימינא, ומטה מוצעת מסמךא דעמודא
 דאמצעיתא ובגין דא זווניה דילייה באמצעיתא בין צפון' לדרוש. ןהא
 אוקמוה רבנן כל הנותן מטתו בין צפון לדרום יחרץ ליה בגים זכרים ובו׳
 פתורא איהי סמיכה על ארבעה סמכץ. סמבין ראיחי כגוונא דנופא
 דפמכין ליה דרוע־ן ושוקין דאינון ארבע. וצריך שית נהמין מהאי
ית נהמיז מהאי בטרא *ותא רמלה זה השלחן אשר יפני'יי. ״  סטרא ו
 ז״ה בחשבן ו׳ ו׳ דאינון ש־תפרקיןיחתתן ח־ועץ.ושית פרקץ דתיין
א דירה ובאיין  שוקין. דהא שביגתא אתעביךת מפא למלבא בבל תק̂ו
 תרין_עשר פרקיןדנוסבא. ותרין.עשר פיקין דדבויא' טלאביא אמרי
 וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש ק־־וש וגו ז׳׳ח'עם "קב׳י׳ה' אח׳׳ד.
 ז״ה עם שביגתא אח״ד. וכלא יסרק אהד מיחד תיויית. ולקבל זה
 אל זה אמר דוד כ׳׳ד רג^ת\ואיגון לסבל ב״ד ספי• אורייתא, זה איהו
 לקבל ד אנפץ לבל חיה לתלתתוון. זה תג:יגאלקבל'דיגדפין לבל
 היוא לתלת היוון. ודא איהו ךיזא דמלה״ואריעה פנים יאחת
 וארבע בנפים ל?אחת י להם. דבלת פרחין בפתוךיא קדם ;י בבמה
 וץגות. וצי7 לחבךא להאי פתזךא אורייתא דאיהו*קב׳׳ה ובגין ךא
ה באת ע תא נ, לפין לדייס נ ב 1כך שמלא  היד רשית ה שיד שרתני די מברי עשרה ובנץ דא ויינא ד 1
 רהפרש ש ש ב ן תספר לפין 1תסכר דריס ייא שהפר כ ד כנגד כ ד קשיש כלי וכ ד צייפ שש אד,, יכ ד



< עם *י׳ תקונא שבע וארבעין בניהו יד  ^,״נ
 אוסמוהומארי מתניתין. שנים שאוכלי; על שלחן אחד ובו׳. ואם תא
 חד אורה והד בעל הבית. מעל הבית בוצע. ואורח מ^ו־ך. בעל הבית
 בוצע ךא עמוךא דאמצעיתא' לעילא. ואורח מברך ךא צתק ךאתמד
 ביה ויארח צדיסים כאור ננה ונו׳ וצדיק איהו *בשבת כאורח.' דאתי
 ואזיל בבל שבת ושבת שבת שבינתא. בעל הבית תלה עמוךא
 דאמצעיתא. ואיהו בוצע'ופריס פרוסה ךנהמא. דאיד׳י מפה ויהיב
 לאורח ךיאידו צדיק ועני. ואורח מביך לבעל" הבית בכל מכלכל.ךאינון
 תלת :אבחן בברבן דאתברבו איבון יס״א תשע ברבאף דברכאן.על
 ידי דצדיקנחתץ לעמודא דאמציעיתא הה״ד וברכות לראש י צדיק.
 מאן ראש.צדיק. דא.עמוךאדאמצ:עיוזא. תשע ברבאן איבון מעילא
 יתתא מבתר עד צדיק. ותשע איבון מתתא "לעילא.'מצדיק עד כתר
 עלאה וכלהו סלקי; ה״י ובזלא בלילא מניית. תפלה'למשה תפלה לתר.
 ביית הכנסת. איהו בנופיא דילדיו ברבאן תפלה אית״יבנין ךיאיתיסוס
 לקב׳ד״יואיהי אתעביךת טפלה לדובב. הכייאוקמוהו מארי מתניתין
 אין הרוכב טפי לסוס אלא הסוס טפלה לרוכב. אית טפל בטית ואית
 תפלי בתיו ביגון הלאבל ך*פל מביי מלי־ 'והאי תפלה הבי איהי בתיו.
 ויאיהיבוס דיין דאית.יי׳יןיהושבן סו״דמין יסוד. וצריךיביה עשרה דברים.
 במה דאוקמודו מארי מתנ(תין. ואינון יהשבז י׳ מן יסוד. ואייגון עטור.
 ועטוף הרחה. 'ושטיפה. חי. ומיא. מקבלו בתרי יחי. ונותנו ביזמין.
 ויהיב עינוי ביה. ומסי־קו מן הקרקע טפח. ומשנתה במתנה לאנשי
 ביתיה. עטוי־ מסטךאךעטךהדברית מילה. עטוף עוטה אוד בשלמה.
 ואם הוא עני דייתיייה יאי:א רביעית לוג.'דאית שעורא דאת ד׳ אתמד
 תפלה יעני בי :עטוף הדחה ויטטיפה. הרחה מינו. ושטיפה מלבר.
 ורזא רמלה וטהרו וקדשו'. ים סבא חרא' מבתר טולא דר׳ שמעון
 פיק שבת נ נשבש ייא עמ י״י שי נש ת כ ־ י ו !•1!"א 5י י ות, ממשי ב ן לפו! לוריס כלומר שמשמש
 נשבח שע לי ש1! יחי! ב! מספי צפי, ל״םפי וייס ייא היו נח הכ ו ריא ויכה לבנ ס וכייס לידי ו ריחות
נ " נ י 1 וה וא/ון ' י ש לקח! בלמיו ב נפשיק יקרא וה א ו ישי ו ו  שהיס וניר! יעל פ נ חוי וי נמ כי, י
 יכי בני! וא י סיס לקנ״ר ית ר חתלנ -ח שיש לייכב פ ייש לקב ה דחפארח יה א ש נר הארה ג פ ש ב
 שים משפר שים HI.8 דמיי י-היי יקושי כ יוש רוא ויולד ונפ צן הרחה ישע כר קיוס יה ט וכס ב ישהרו

 ב!



a t י יהי «  עם פי־ תקונא שבע וארבעין ותמניא וארבעין בנ

 בן זחא• ןאמר רי ד׳ שפירקאמרת. אבל האי כוס צריך לסלקא ליה
 בךךגוי. עטורטסטךא דעטךה דאיתי״כתר .עליון על רישא דצדיק .
 עטוף {נון עוטה אור כשלטה. טאי "עוטה ךא י׳דאר^עטף באוד
 ואתעביד אויר, והאי דאתעטף איהו חבטה. הדחה ושטיפה דאיהו
 וטהרו וקדשו. טהרה מסטרא דכהנא, דאתטר בכ־נא טבל ועלה
 אתדביילמיכל בתרומה וקדשו טסיטיא דע1מאלא הה״דוקדשת את
 היוים. ח״י טסטךא דצדיס ה״י עלטין נ:'ליל ח״ייברכאן דצלותא. ומלא
 מסטרא דעטוךא דאמצעיתא. וטקכלו בשתי ןךיו וניותנו בימץ ךא דהוא
 דאתמר ביה מיטינו א־ט ךת לטו. כי יטינף פשוטה לקבל שבים. ואיהו
 יטינף יתאךרי בכה תרץ ידין אינון ה״ה. חד שמאלא וחד ימינא ובנ״ד
. ונותן  צריך לאת:יהבא בחמש אצבעאן משום כוס *ישועות א^א
 עיניו בו, עליית אתמי־עיני בל אליך ישברו, ואינון תרי* סמכי קשוט
 דאינון י י דאינון בת עינא ימינא ובת .עינא שמאלא. 'ובניית ו׳
 זעיךא זעיר אנפץ. דאית שוקיו *עמודי ששי, ומסלקו מן הקרקע
 טפח טסטךא די׳ זעיךא חכמת* שלמה ומשגרו במרעה לאנשי ביתו ךא
 אימא עלאה דאתמר בה ישטח משה במתנת חלקו. ובגלותא ליתילן
 אלא ארבעה תי מילא שטיפה ה׳ךחה, וסימניך חמש״ה!אינון םסטריא
 דאת הי* דאית רביעית לחשבנאיואיהי ךל״ת. עניה בנץ דאסתילק
 טינהו׳ דאיהו שית דרנין.'הב1״סאיהו בתא תאסידונק״יךאיהו כ״ו

 ה״ס. כרס בחשבנא אלקי׳ם:
ן א וארצעי י נ מ א ח נ p  ח

 בראשית תמן וע־״י תטן שב״ת. כנוונא ךא בראשית דבך״א שי׳ת,
 ואינץ' תת שבתות. עליית אתטר ושמרו ^נייישראל את
 השבת יעשות את ה#בת וכר. תרץ זמנין אדכיד הכא שבת לקבל
 שכיינתא עלאה ותתאה לדדתם מאי לרדתם. אלא ז>;אה איהו״מאן
 דעביד לץ דירה בשבת בתרייבתי לבא ואתפני מתטן ״יצד הרע ךאיהו
 חלול ש$ת. בריתעולם ךא צתיקך^וץין רךוי,יהועליה חד לאמלאח ליה
 סמלה נשושש ישגףפפ וקמו אמ נ ננרנה דמנרך עציו ושיש קס שנא מו מנשר שיצא ורשניי פייוש קמיצ



 snr" תקונא תטניא וארבעין בני־־־י טו
י ייעןהאל י נ  וחד לאתמרלא מיניה בני ישך*1 אנון תרץ בליץ נצח ותר ב
 סבא עמוךא' דאמצעיתא. תלת שביעי שביעי שביעי. *1ין תלת אבלו
 ענג שבת ונדד"יוצא מעך״ן להשקות את הנץ. ונהר. אית נהר ואית נהר.
 אית נדר דאתקרי נהר' פלגיו. ואיתי נהר תאתמרי נחל'קרומים. עדן
 עלאה עליה אתמר עץ לא ריאתה אלהיט זולתןד. האי נהר איהו ו דנפיק
 מעדן עלאה דאיהו א׳ ואעבד בץ אבא ואימא ואזיל המש מאות
 שנה ומטי .על צדיק שביעי ומתמן אשקי"ל^נתא דאיהי שכינתא
 תתאה זבאה איהו מאן דנטיד דיךה'לשבת דאיהו לבא רלא אתקרייב
 תמן' עצייביו דניתל וכעס דמךה דאית נורא דגיהנם. דעלה אתמר
 לא תבערו אש בכי־ מושבותיכם ביום השבת. והבי הוא !דאי:.
 דבל מאן דכעיס כאיייו אוקיר נורא דניהנם. ארבעים מלאכות חסי־
 הר. איבון לקבל ארבעים מלקיות חסר הר בשזבת ואינו; עשרה דלקה
 אדם ועשרה להוד, [עשרה לנה ט ותשעה ליידעא ובגין רא אמרו מארי
 מתניתץ :אי, לוקץ בשבת. 'דאלין מלאכות אינון ת-יבין לישראל
 לקבל מלקיות. יציאות'השבת *תים.' איבון עהיךה והנחה ,־עביר י לון
 בבת אחת. $אן דאעקר הפץ מאתריה ואבדו ליה לבר מאתריה
 ומרשותיה באלו אעקר אילנא דחיי דאיהו אות ברית ואנה ליד, רךשו
 נובךאה. מאן דעביד ךא גדיים דאעקר נשמתיה מרשות דילה ואנה לה
 ברשו אחרא דאיהי טרה וטהר־ ודא גרם לישראל דאתעקרו מארעא
 רישךא־ל ואתגליאו בארעא נובךאה. דאית רשות הרבים. והבי
 איתי מאן דאעיי אות ברית הדש תליה ברשו נויךאד״ישבתיא״י איית
 טחול חמ״ה אתתא בישא מרה שבתא׳יי עליה אתמר והבור רה אץ
 בו מים.'מים אין בו אבל 'נחשים ועקרבים יש בו. ואיהו רעב וצמאון
 וקינה והספד *וחשוכא וקבליא. ראית נלותא לישראל וצרייבץ ישראל
 לטעבד לה שנוי בכלא והא'אוקמוה. ואיהו דבור דחול תאית אסיד
 בי*בת וביר לא אשכחת אתד לשריא תמן איהי ברחת. בגיונא 1־שיפחה
 שה ה משרשו דנטיר וירד לשנח וא רו צנא פ תש השבח גקרא צנ שנוא נאמצע נ ן רי ו ונץ אניג וקרי
י דלא אממרנ ממן עצ נו וטחוצ וכעס  צה נשס ד רה שהיא אימ ומ דר י״י שנו הארוח מי נ פרס סיד "



 עם פי תקונא תמניא וארבעין ותשע וארבעין בניהו״ה 7 ב׳
 ךאברהם דאתמר בה מפני עירי גברתי אנכי ברחת טחול עלה אתמר
 של נעייף מעל ךנליף נעל מטונף דטפה סרוחה. כי המקום א;טר אתה
 עוטר* עליו אדמת קדש הואךא שבת ועליה אמרת שכינתא פשטת•
 את יתנתי איכבה אלבשנה רחצתי את רגלי איבכה אטנפם. ובנין רא
 צריך בר נש בשבת לשנויי בלבושין."בשרנא. במיאבלין. וצריך למיהוי
 מוסיף טחול עיי הקדש. ויל המוסיף מוסיפין ליה נפש יתירה בשבת.

 ויל הנודע נורעין ליה ההיא נפש יתירה ח״ו:
 חקינא תשע וארבעין ליום ב״ה

 בראשית ברא אלקים. שאו טרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי
 אלה הוא אלסים. טי'ברא לאלה. שאו מ׳רום ע׳יניבם ךא
 ס׳ש ראשי תיבין •טמע דט^חדין ישראל לקב״ה פעמים. ותשבחו תמן
 מ״י. דאיהו בללא דהמשין אתוון. ובמאי צריך ליחדא ליה. בשחרין.
 בההוא דאתיורביה רום ידיהו נ^א דאיהו מר־ום בגין ךאיהו מרומים
 ישכון. וראו דתמן אור. ודא אור הככבים* דבהון שביגתא גפהת
 הה״ד המוציא במספר צבאם. ובגין ךא קריאת שמע בליל:א. כמה
 דאוקמוה מארי מתניתין ביציאת הכבבימ. ערב ובקר צריבין ליחךא
 לה עם מיכא בנין דבערב היא באה עמיה "ובבקר היא שבה לגביה.
 ודא ערב דיצהק ובקר דאבךהם דחבןן בעלה בינייהו ישראל. ועוד
 ד&ועיא ךא המוציא להם מן הארץ בנינה איתמר לחמו נתן יוכו׳. ועוד
 המוציא"במספר צבאם אלין"רמייה ודבין דק״ש. לכלם בשם יסךא
 הה״ד ויסיא האדם שמות ונר. רא ההוא דאתמר ביה כתפארת
 ומיה וא ת נייא ונ ר ס נ נ לחיי חרר אש ר ח טמא ו׳׳א תעינ טחא בשנה נה מחיל מרה נ ׳ רציו מצו
 פ1ינ שריא נלצ היצח ילא חקינ נשמו וא רי ח ס ימ ש רנננ יצמאין יכי מנה ששה מ ניס כעי של טסי
 נששח מ רחיל לשנרי נלניש! נשרנא נמאכ'! • נ ר״ת שרנא 'ניש ן מאכל ן שלס כ השנת יהיה שלס
 נשלשה אלר, ינס אמי עיו יני ך 'מהי מים ן< חחיל טל רקווש רנה ונר וד נרסי נאיח יא י כ לננילס ק ל
 יא ו לרנוח ו+כ כמו וי יייסכי חים ן) יא י באיח יח שים הנו ו היה שלים לכך איחר ס שבח שלים בראשית
י ש ר ח שאי מריס ע נ כס שמע יא קריאח שמע יס ת שאי מריס ע נ כס  נרא אלקיס שאי חריס עינ כס נ נ ו
 מספר אלה ס שהיא איח יח ח" אי״ה ותשבתו חמ! מ וא רי כללא וחחש! אחיין שיריש נכםיק שמע שר!י
 ש ־ ר אחיו, ישנ ס הס נניקר ינערנ הר חחש! אחיין יי״ש שאי מריס .1 נ כש ר ח שמע יראי מ ר ל תשכחי
 תחן שיד מ" אחיין ועוד המיל א רא החיל א לחם ח! האין ננ נה אחמר לחחי נחן פ ריש החינ א לחש הם

 אוש



 עם פי תקונא תשע וארבעין בנית טז
 ארם לשבת בית, דקךא שמהן לבל חיות הקודש ולכל ע(ועים ובפנים
 וצבאי דלעילא. לכל חד י קראי ״ליה בשם י ידי_ע.' ובךתא ידיןןא.
̂י דנחלי!מא דאתחזרו  לאישתטודעא ליל חד טאתירידאתגטיל! כנוו
ל הנחלים הולכים יאל דים  לאתר ךאתנטילו בשליחותא. הה״ד י
 ונוי אל מקום ^הנדדים הולכים שם הם שבים ללכת מאתר דאזלין.
 תמן" חזרין בשליחותא מרוב אונים ךא כתר עלאה. ואמיץ כה ךא
 חכמה. מאי כח דייליה אימא עלאה. 'איש לא נעדר איהו כלילא
 דתלת ספיךן. מאי איש ץ אייש מלחמה ץ שמו. איש א כתר עליאיה.
 י׳'חכמה. ש׳ >$זרשא דאילינא דאיהי'אימא' עלאה תשובה" נו־אי. ועוד
 מרוב'אונים ךאיעמוךא דאימצעיתא אונים דילייה נצח והוד. ואמיץ כה
 ךא צדיק אייש לא ניעךר יי אייש'מלחמה, והא אתמריקם סבא בתר
 טולא דרבי שמעון ואמר יר ר׳ האי הךיא הכיישמענא ליה, שאו מרום
 עיניכם, שאו במו'שאו ידיקם' קדשי. ודא הדש ישראל ליי ראשית.
 מרום דיליה כתר עלאה, מי אימא 'עלאה דבךא עלמא באלה
 מאן •אלה. אלהךאשי בית אבותם ואינון תלת אביהן. המוציא במס|ר
 צבאם יאלץ ןיבא השמים דאינון נצח והוד. מאי מספר דלהון,אלא מס^ר
 ןח^יבון דכלא רא'שיינשא עלאה. לבלם בשם'יקרא ךאישכינו^א
 תתאר• ךאתימר למשה בנינה ואךעףיבשם. מרוב אונים ההוא דאו^מר
 ביה'וידינו לרוב בקרב הארץ, 'וךיא צדיק. ואיהו אמיץ כח איש צדיה,
 כה דייליה 'איהי כה דעובךא דבראשית דאתמר בה ועתה ינדל נא כה
 אדני, לא נעדר טשכינתיא לעלם^והאי והאי כלאי קשוט. שבעין'אנפץ
 לאורייתא א״ל סבא סבא 'מרוב אונים'ואמיץ כחתמן אדם קדמאה,
 תמן אברהם יצחק גיעקב. תמן משה ואהרן תמן דודי ושלימה ויתרץ
 ע£ר שבטין. וכל נ״שמתין דשתין' רבוא דישךאל ורבל דרין עלאין
 מ ן מן האין המלנימ שמפלי מ"! למפארמ שהיא פיו ואיי ושמא קדישא וזהי לחמו נ שן למש וא ו אז מ מ ו
 שהש המ״ו נאמנ ש מרוב אינ 0 וא נמר מלאה יאמין נמ וא מכמה פיריש הנמר ,קרא אין ינמר מלאה
 נליל נמה כמרים וזהי אונ ש לשק רניס ונמה אי! נליל ניה ימנמה א הי כמ מה ילז״א יאמין נמ וא מנשה ינ ל
 מינש אונים האשמשראימומ והרונ שלממש* הוא^שלשה והס שלש אומיימ אן והנמר נקרא אן מרוב
פ ריש רישיו ני שילינ הו ה אוניי שעיליס מספר ק ו ס י וני לרינ נקרנ הארץ יוא ?  איניש ההיא ואממר נ



״ ו י פ  עם פ,׳ תקונא תשע וארבעץ וחמשין נניהו (
 ותתאץ דאתמר בהון כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום וגומר
 כלת תמן. איש לא נעדר. לא הסר מניית חד מהשכנא כנוונא תנבא
 השמים." ועוד מרוב אונים ך־א כדנא דאתמר ביה כק און. ואמיץ כח
 ךא אלקים דאית אימא עלאה דאתלבשת בנבוךה ובראעלמא במךת
 הדין." ובגיר איהוגבור אמיץיכח. איש לא ־נעךר ךא יעסבידאתמר ביה
 דעקב איש וזם. מה דאתמר בתלת אלין אתםר בתלת עלאין. ואתמר

 בתלת״תתאין. מספר דבלת שבינתא איהי מספר תמים:
̂נא חמשין  תר

 בראשית ברא אלקים פתח ריש ואמר ־:יאו מרום עיניכם וראו מי ברא
̂'ם שהרית מ׳נהה ערבית.  אלה ראשי תבין שיאו מ׳רום.עי;י
 תלת צלותין. עליית אתמר הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם
 נבר. בנץ דאינון מרבבה דתלת אבחן. _ו_עליית אתמר אלה תולדות
 ה^מים והארץ בהבריאם אלה פסל את הראשונים. אלה וראי
 פסיל לקרמיאץ דאמרו' אלה אלקיןד ישראל דאינון ת1זלתן רתת
 דאתרמיו בראשי'תיבין ת׳ולתת ה שמים'ותירץ תה׳יו. ואימץ חמש
 מינין ךאתמר בהון בה׳ בראם. ואניןעמליקים. גבותם. נפילים.
 ענקיםי. רפאים. ובנין ךא טרחת ה בניניית בנין רבה׳ בךאס
 ה* דאברהם. ועלה אתמרילא תהו בראה לםיתב בינייהו לשבת יצרה
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is 0 אוג s הא יעשרה שבי זלכ! ור ri אמ! יהס אותייה אמן שלאינס ינשאר י ה״ט ריהיו וינמח יא י יה 
׳ במין אימייש ארן ש אימ ר"ש שהיא ר ל ראש יי״גי היסיו  יסיר הגקרא לדק יהיא רמיו בקרב הארן נ
 שגקרא ראש הגייה אלל אוס ימממין ששש >רמי ואגיץ נמ וא אלק מ ואיה׳ א מא עלאר נ ב רר ש ר ה
 אמין נמ אך שהיא משפר שש ארי ה שהיא בב גה א מס שלאה ישימ ל מ ואמלבשמ בגבירר מה ואממר במלה
 אלין אממר נמלמ מלא ן יאממר במלמ ממא ן פ ריש נמלה אלין שרס שלפה אמלעיימ מג & אממר גמ׳ נמלמ
 עלאין מניר יבמלמ מסא ן נר י, ימספר וכלהי ריא השנ גה שגקראה מספר ה מיס נ בס םיו רמספר ימשבין
̂יייהו אמפר ה! כל אלס פעל אל פעמ ס שלש מס גבר נירוש פעמיס שמרימ ך ברכימ במשבי! ז ג  בשיו פ
 ימגמהשהםניס שלש ערב ה שדיא בללה ואיה רשימ מפג שהיא כגגו אבריס יפוריס של סקרבמרייס ילהכ
 פלגיגהי נהכ יאמר מס גבר ג' נר כ האניש הס שלשה יכל אמו גקרא נר לקב״ה ועלייהו אשמר לר שילויס
 השמ ס פ ריש אלה רם ראביה יה יגי א אברהם ילמ ו יעקב במיר שנאניה שיכר לשלשה שמיה שהם ר ה ג יו ן
 שראל יעקב ׳שירק ישלשה •ודין אלי הס מספר ל יאיה ה א ואלה רימומ ל למק שמומי גבירה יהיא נסיו איה
ל אה הראשיגיס שסם ריר מרמ ירקיומיס לי שה י עע ז ככהיב , ינאימ יה אלי שהם האבימ מ -  ה' שלירהה ו
ן שאמרי אלה 1יהיך  בעבר הגהר ישבי אביס כס מעולם מרה אב אברהם יאנ גמיר ייענוי 1יהיס אמייס ירן י
 ישראל ואינק סילוין •מיהו הס וירומ הקיומ ן יכאלי הם משאי בכך ואינוו עמלקיס גביר ס גפיל ס עגק 0

 לםענד



 (פי,״״< עם פי תקונא חמשין בניהו ין

 למעבד ישובא טינייהו. ובגין האי ה. אלה דאינון תלת א^הןי
 תקיגו תלת צלותץ לנחתא בהון 'לקב״ה לסלכןא לשבינתא בהון דאית
 ה־ זעירא. דעמוךא דאמצעיתא איהי גופא. ותךין דרועיץ תליה ימינא
 וש^״אלא. רבתן'אוח־ בה. ועל גופא אפתלקת. ומאן סליק לה על
 גופא.'מ״י. אימא עלאה מי ברא אלה. ובד םלקת סלקץ/עמה
 בל צבא דלעילא הה״ד המוציא במספר צבאם ובל ישראל ^אינון
 שתין רבוא מתיהפץ בצבא דלעילא. לבילם בשם יקרא כלהו אתרךיאו
 על •׳גם צבא ולעילא איש לא'נעךר מחושבנא. ושבינתא בגלותא
 בזמנא דיא״הו מרחקא בעלה מינה לזמנין 'אתפךנסת' ע״י שליח.
 לזמ^י; ע״י אבהן *לזמגין 'ע׳׳י אימא. לזמגין ע״י' אבא, לזמני) ע״י
 לנץ. לזמנין ע״י דצדיק ובלא ןהיב ב^לה דאיהו ו. איהוביין אבא ואימא
 לן יס. וכד איהובץ אבאיואימא נחית לה פרנסהא ע״י אבא ואימא,
 וכד נתת בין תךץ דרועין דאיתי בהון'שית פרקין נחיתלה §רנסה
 בתריין ךרועין. ויד נחית בגופא דאיהו י_עקב נחית לה מזונא״על
 ידיה. ובד גחית בתרין' שוקין דיאיגון שוקיו עמודי שש דאיתי כתן ו
 פרקץ נתת לה מזונא על יתיהו. וכדי,גחית בגדיכן;חית לה $זונא
 על ידיה. ובד נחיתיבה ׳דאתהבר ו בה לא צריך לנחכוא מזונא לה
 ע״י שליחא בעלמא אלא על ידיה, ובד נפק בה אסתלק?גלי אין סוף
 דאיהו אי. מזונאידילה לאו בזכיוזא תליא מלתא. ולא בחיים דאינון
 אבא ואימא. ולא בבני' דאינון נצח ותר! /אלא במילא תליא מלתא,
 ובד נחיתת מאתרהא״ונחיתקב׳׳ה^לדדךא 'עמה אתמר ביה ובבנהא
 אין מזל לישראל אלא קב״הךסיב עלכו־ו׳יב דאיהו טטמתץ, ואיהו
 ברו׳ך ומתפרנסת "על ידיה'דאיהו' עבד עולם, ,עלד דלה. ובההוא
 זקנא איהי אתפרנסת ע״י שליח, וכל ךא כפום עובתהון דישךאל
 הכי אתפךנסת, זכאה איהו §אן דסליס דה לאתרה ולסב׳׳ה לאתתה
הנה ליעאמ^סוםו  דאתמר פיר. (הנהי יקוק רוכב על עב קל) 1
 רפאים נ נ ר״ה אלו הס ננ״ע ל׳נ^ וננירפרמש ה' בניני הו שימש אלו מומשה בקליפה סם גננו ה' שבקומה
 ט וה לעומת וה ונוי ובני! דא שרתת ה' וקוושה שייא המלטת בנריאש העולם ננינייהו בשיו צור ילדך ששי



o עש פי תקונא חמשין וחד וחמשין בניהו»י ע׳ 
 א׳׳לר׳ אלעזראבא ובי";ביל בי־3ש לאחזךא למכ״ה לאתריה. איר
 אין. כמהידאשבחנא בחד ךאיזר אם אתן שנת לעיני לעפעפי
 תנומה עד אמצא מפום דיי ובר. בההוא זמנא דבו־3ש'אחזר'ליה
 לאתריה .מה כתיב ביה ממקומו' י^ן ברחמיו לעמו. ובמאי חזרין
 ליה לאתריה. אלא מכלימו ךתקמא דתקינויבצלותא. ואובח דבתד
 ךאמר״ממקומוייפן ברחמיו ל'עטו.'אמר המיחדים את שמו יערב ובקר
 ללל יום תמיד אומריםיפעמים. ואיינון ה״ה דצריך לאחל־א יימביהידד
 דאיהו מקום דלעילא. ולאחזךא ו׳ לנכי ה׳ דאייהו מקוםיידלתתא. בנין
 דקב״היאומיךלא:חזיר לה דלעילא.עד דחזיר לה; דלתוזא וךזא רמלה

 לא אבא בעיר ונו והיא אוקמוה.׳
 וזקונא חד וחמשין ליום כ״ו.

 לראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ?ואי את אלא הכי
ל אתין לרבדא ודא א״ת אורייתא  אוסמוה קדטאין י
 כלילא מא׳ ועד ת׳ דבר. אתבריאוישכץא וארעא.'ועוד את השמים.
 שמיים ךא קב״ה הה״ד ואתה תשמע השמים ואת בת זוניהיעמיה
 ואת ךא 3דיס ובת זוניה. הארץ מאנא ךכלהוילאפקא בה זרעין ואבין.
 וחאיךמלה ובל שיח השדה טךם יהיה בארץ ונו אמר י־ שמעון
 בדי ךזא עלאה הבא אע׳׳נ דכלא אתביי ואתקן בשמא דיקו״ק ךאינון
 את השמים. וחאידמלה י״ק בשמים ו״ה בארץ הה״ד' יישמת היזמים
 ותנל ה׳ארץ• עם כלי רא דכלאאתקןיבד׳ אתוון. לא נחית נביעו
 מלעילא״על זךעיןיואיבץ דאינון שיח השדה דיאיהו צדיק. ועעזב
 הע!ךד. דאיהו עמודא דאמצעיתא. ולמה בנץ' דאדם אין דאיהו ירד
 ק״א' וא״וק״א לןןבוד את האדמה א״יל ד׳ אלעזד' 'אלא. שיח מנא לן
 ךאיהו צדיס אייל לרי כיה תשכח ח״י. ש׳ איהויבליל תלת עדרי' צאן
 מן אח ל למק נקרא שמש כשפיש שמכחשיס כח של משלש יל כא טירח חיו אלא יוא לשו! מושאל לשבר אש
 האק מנרה שירה כלשון בג ארש, למעבר ישיבא מני ח, שריש הס שילד)דשסי ילא כבראילקשק ס לא לשבת
 יצרה לשעבר סנייהי ׳שונא טריש לנרר מקסנק ימלקיס שינס יי־ה הניריר m נכלל הישינ רהיא סשרא
 דקוושה כי לפילש הקל שה מרנן והקדישה ישיב ואחר הנ ריר שארי אל ן מילרין רמיהי רקנין דשנסלי רתמו
 מפלמא וכמ ש ואס מח העומאר אעני־ מן הארן ובנ \ האי הי אלה רא נו, מלמ אבין מק נו סימ ללומ ן, פ מש

 דיונו!



) עם c״ תקונא חד וחמשין ותרין וחמשין טיהי יח ב י י ׳ פ ) 

 דאינון שדשא דאילנא ודא דדי עלמין דאיהו אות בצבא תליה צבאות
 אית עמהץ״בליל תלת דרנין לקבל תלת ענפץ דש׳'. והא ש׳ דתל[ז
 אבחן אינון אלא ש עלאה ענפי אילנא. ש׳ תתאה שרשי אילנא.
 ובינ״ד ובל &יח'דא צדיק ובל~עע1ב ל״ב ש׳ ךא עקב כליל תלת אבד׳ז
 דאינון'ענפי איילנא וסיקיץ לשבעין ותריץ שמהן תיסע דבא ויט.
 דבהאי שמא אתבריאו עשבץ ואילנין דאינון נשימיתץ' תדיקיא. והאי
 עשיכ עליה אתמר ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ.
 לחים אבירים אבל איש. ואיהו נהמא' 'דאותיתא דאותמר ביה 'לף
 אכול בשמחה'לחמןד ואיהו לעבירת האדם ה' דאדם דאתמר בה
 המוציא לחם מן״הא^ מאי י־עבודתהאדם לית עבוךה הבא אלא
 צלותא דאית פולחנא דשבינתא עבוידר^ יקוק ודאי' ועלה אתמד
 נצא' אדם לפעלו ולעבוךתו עדיי ערב. יצא אדם לפעלו דיא צלותא
 דשחרית. ולעבודתו.עדי ערב ךאיצלותא דמינחה דאתםר בה דצא

 יצחק ל^וח בשדה'לפנות ערב:
 תקונא תרץ ווטשין

 בראשית ברא אלקים.אלקים חמש אתוון בחושבן ה. א״ד מן אדנ״י
 הכי סליק לחמש. ותא דמלהיואי־ בעלה מן הארץ והשקה
 את בל פניי האדמה תא חזי אתערותא צריכא מתתא לעילאי וייליתר
 והשקה את בלפני האדמה.'והשקה ו׳איהושלף מעילא לת$א
 דאית נהל קדומים. דאתמשך מן מוחא והבי צתךלאתערא'אתעריותא
 בסרמיתא מאתתא ותא רמלה אישה'כי תזתע ומיד דלדה זכר.
 נוקבא אדני. דבר יקרס. כד אקדימת ביתא שליט דכוךא' ואו;עביד
 יאקדונק״י. ותא דמלה יקוק אדני חילי. 'ועל במותי !דריבני״יאלין
 אכהן. למנצח בננינותי אמה ותרץ שוקץ מאיי חילי תוקפא דכלא
 רתפ לית תקני בפביר ח קי! רמלכיח שי א סין ר הנ! ילק נקראת חפ לה שהיא איתיית 5ת לה י ל לאית היא

 יצא אוס לפעלי וא לייתא ושתי ת ילפבידתי פו ערנ רא ללימא דמנחה נ ב נמנתה לא ש ק ש ישתנק
 על ק ש רשתר ת יכמ ש רנ י י 1 נשעי רני ית ילי״א לא אוס 1פעלי וא לליתא דשח״ס יסשאר הארס פפילסי
׳ אית ית א ו דשס אונ  עו פ־נ וא מנתה ב־אםית נרא איר ס אלי ס תמש אפיין נחשנ! ־ פ ריש נ

' ראשית רל נ איסית  שהס ראש ת השש עילס חשפ־ תמשה נ,נו תחש איס יש דשש אלה ס, יהנ• קאער נ
 פז ע x של׳יליי



 עם פ״ תקונא תרין וחמשין בנית־ tu ע״»
 מלעילאחילי חיל יי. ודא אבא תוקפא דיליה גביעו דלית ליה סוף.
 אמר ר׳ אלעזר אבא והא אוקמוהו מארי מתגיתין. דןןד ארבעין יומין
 יכיל לאחזךיא' נוקבא דיכוךא. ואתהפך מדיגא לרחמי. ואוקמוה בגין
 דעד כען״לית תמן דיוקנא דאתמר ביה וייצר יקו׳יק .אלסים אם
 כן אמאי נמיל' שעוךא במי. בגין דאיהי שעוךא תמרה
 דאיהי'י׳ טןה >שעורא<. רבה אתעביר י״ם מ״י.' וראי נהל
 קדומים ךא ו׳ידאתמשד מן י׳(ס״א ים<. והשקה את כל פגי האדמה.
 מאי פני האדמה "אלא אלין .עגפיין דאיגון"סומס וח3ור ררוק
 ויאוכם באלין* גוונין"נהירא ההיא מבועא. דנווני; אינין מהאי
 יב^ה. נביעו נהורא דילה. (ס״א רחילא<' דהכי אידו נביעו לארעא
 כנשמתא לנופא כמה ךאילנא לא מהרבי י אלא במיא הכי ישראל
 דאינוןיענפין דאילנא לאי מתךביןיאלא בנביעו'דאורייתא ותא רמלה
 מעין ננים באר מים חיים ונוזלים מן"לבנון. מעיז רא חכמה. יתר איהו
 אמון מופלא דבעא לנטעא אילנין בננתא. אסתכל'בבל גנתא ולא
 אש3ה תמן מיבויעא דמיא. מה עבד אמר אפיס מעין' ולבתר אטע

  שהס לאשיפ דשס או>־ ברא אלי• ס ר ל ו קק וברא איפס שס אלה ס 8י1א תמש איפ ית גמנין mft '3 ית ft ו
 בנין ופו כפן ליס סמן וייקנא ואספר ביה י יצר ר׳ אלר ס פ ריש ויס מיש רב ני ו״ל שיאוס מספשפ ני ללס
 יושס הי ה בפגימיסי 1צלס משס אלהיס בתצמיוסי ילכן אמר רכסיב ייברא אלה ס אס הארס בצלמי שתא ללס
 משס היי ה שריא נפנימיית נצלס אלהיס נרא איתי היא צלס משס אלהיס שהיא נת צינ יהי 1כנו נשער ריה״ק ע ש
 1לק כסינ ו יצר נשנ ׳ווי ן א כננו צלס משס הר ה יא׳ כמו צלס משס תלר ס יכל >#וו כליל מעשר ספ רימ
 לכן נכמנ וייצר נשנ וו"ן ונוערו שש נ שמ1ס שהס רייה אלהיס וכמינ 1 יצר ד אלר ס 11 ש עו ארנע ן ומין
 אפשר להמשטת מוכר לנקנה כיק ועדין ל מ ממן וייקנא כלומר ללש נ׳ הצלס קורא אותו נשס וייקנא כל1מר
 לא נשלס ינששה הצלס ואממר ניה וייצר ה׳ אלר ס וכל ומן שלא נעשה דצלס ופנימ ימ ירצלס ות ליניית אפשר
 שישמנה השכר ומל וה מקשי א כ אמא• נעיל שיעירת נארנע ס פיריש כיין והונר היר של שיט רעינר מלוי
׳ נששריס יש ו נ  נהנאש הצלמים הנוי הנרמ1יס נשנ׳ יוד ן של ו ילר מפני שכל אתו כלול מששר ספ ר1מ א
 שיאמרו הש שיר של הש נר ושינר היא עשר ס יום שהוא כננו ני הצלמ ס שנל אתו כלול מעשר ספירומ שנרמו כ
, פירישנ נקווש ו ן ואיהי שעירא ונקיוהואר׳ י נ  נשנ׳ יידן של ריל־ ילמהנקע׳ ששיר ארנשיס ייירן נ
 »n כשממלא אימה היא משפר עשרים יני יווץ הם ששפר ארנעיס, יהיסין) שוו לנאר נדמו וה דנה אתעניו
 ים מ", פירוש •נשי יורץ של וייצר שמספרם ארנעיס אמםנ ו ים כלימר ייי שהיא מס ינהפיך אםיין של ים יהיה
 מי• שהיא הנינה שנקראה מי! יהכינהדוא נוי לקנל לצלם ההוא הארה מן נינה הנקראם מי ולכן לא נשלסהללם
 סרמוו באן אלא נארנעיס ׳וסלמ! לונר מיש נמשנהואניתנן ארנשיס לנינה ולכך נקשי שיעיר ארנעיס ייס ולא
ק ומוור ויריק יאיכס נ״נ לפנ אימ ימ האומה ש מ  אממ פשרי* מאי פני האומה אצא אלץ אנפץ וא«ן •
 איידוש ואיו נ ה טין ואיי שמהפרס פ״ש כמנ ן ר ש סומק מוור א1כס אםוזבל נכל נצמא ולא אשכת שמן
 מנועא דנדא מה ענד אמר אפ ק מעין ולנמר אשע ואמרי• אילנא פ ריש כ ויינ העליין נעמ האלילימ קיום
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ם פד תקונא תרץ וחמשץ ותלת וחמשץ מיהי יט ע r r , D ( 1 < 
 גן ואתרבי אילגא ובגין ךא מעץ גנים. בקךמיתא אדכיר מעץ
 ולבתר גנים. ודא גץ סדרים דאותיתא. וכמה דאית גן לתתא הבי אית
 ן״ן'לעילא. והאי מעין איהו במוחא.' אילגא גופא עגפץ דיליה *דרזעין
 ותלין. 'וגוזלים מן לכגוןךא לבג״ה דאיהי ךל״ת דלה בגלותא. ועדה
 אתמר יזל מיםמךליו. וי דון' לבגי גשא ךלא משתדליין באורייתא
 דאתקרי״או "עצים'יבשים' דאיגון עתידץ לאתוקדא בנורא תיתם.
 ולאו למגגא אמרו מארי מתגיתין דאיגון:עממןררתץ ^תם.ואע״ג
 דמתי־בי איילגא דאית גופא" דאורייתא ולית ליה איבא דאיגון פקודץ
 רעשה. מדי כתיב ביה רק עץ אשר תדע בי לאי עץ מאכל הוא
 "אמתו תשחית וכרת. ובגין ךא אמרו מארי מתגיתין דלית מדרשא

 עיקר אלא המעשה אית עי״קד:
 •תק,גא הלת וחמשי, ליום כ״ז

 בראשית בךא אלקים. תמן ב״ת תמן א״ם. דתא א׳ם מאלקים. ואיגון
 גןיעלאה גן תתאה. פתתד׳ש ואטר ויטע י,י איק־ם גן בעדן
 טקדם רשם שם את האדם אשר יצר. ייטע יזי ^לקים״גן ךא ^כיגתיא
 בעדן דא איטא עליאה. טקדם אבא עלאה רשם שם את האדם אשר
 יצר דא עמודא דאכממגיתא. נעליה אתמר וייצר י אלסיםאתיהאךם״עפך
 מן האדמה ויפחיבאפיוינשמת חיים וגו׳."וייצר צייר ליה בתו־יין עלמין
 בעלמאךץ ובעלמא דאתי. ויפח באפיו נשמת חייםךא נשמת כל חי
 ויהי האדם ךא תהא דתי. לנפש תה. ךא שכינתא תו^אה ועוד' ויטע
 יי אלקים נן רא אורייתא דבכתב. עדן ךא עדונאידאודייתא'ו#וי המן
 אתי האדם דבריאה. יוטה כתיב ביה. ביוםנטיעךיתשגשני. דןימח יי;
 אלקים וכר. יסוק אלקים אבא ואימא. כל עץ גחמד למראהךא עטמ־א
 דאמצעיתא דבי־ גווגין שפיירץ ביה אתחדין ובגין ךא גהמד למראה
״פית דבל גווגין. וטוב למאכל ךא צדיס. 'א״ליר׳ יהוךהיוהא  תפאךת:
 בל עץ כתיב אי הוד, אמר עץ ש^יר אבל כל עץ כתיב א״ל וךאי הבי
 בר את ארה ר נעשר מאל ו שלא b- מלוש ב• ארס א, בראשית ברא אצה ס תשן בש תשן אס, פיריש

 בת ררמיוה בראש ושון) בראשית רא ה, נ; תהאס ברא לה האס דיתווה בראש ושין) שש אלה ס דאה p מלאר



ז ע 1) ו « ה י  עם פ ׳ תקונא תלת וחמשין מ
 הוא דבכל אתר. ב״ל צדיק איהו אבל בלא חד. כלךא צדיק. עץ דא
 עטוךאראנמלעיתא. דגוך וברית חשביגן חד. אבל בהאי קרא כל עץ
 נחטד למראה וטוב למא׳כל ךא צד״יס. למראהךא שכעהאידיאתטד בה
 במראה אליו אתוךע. ועץ החיים ךא ע״מוךא דאטצעיתא. דאי״הו״עץ
 החיים דלעילא דאתטר בה החבטה תחיה לעליה.א״ל הא שכינתא
 תתאר. איהי גן דטתטן עץ החיים,נטוע למה דיאתמר ועץ'החיים בתוך
̂ מאי טןהאךמה. אלא ךא •טכינתא' עלאה דטינה אר1נטע כל עץ  הנן
 דאיהו' צדיק.'ב״ל' איהויטסיטךא ךט״י. רחבי סליס'להשיבן ב״ל ט״׳.
 ובנינה אתמר טב^ן טי ,יצא'הקרח וגו. דאיהו הקרח הנורא. ועץ
 הדעת טוב ורע איהו לתיתא. עץ הדעת טוב ךא ט״טטרו״״ןיוךע ךא
 סטא״ל ובגין ךא ועץ הךעת ר אתא-לרבריא דאייהו אתי טאתר אחירא
 עץ הדעת טוב ורע, ועוד דצמחיי אלקיםיטן האדטה בל.עץךא אייהו
 צמח צדיק ומתחתיו יצטח. תא חזי' בל טאןידגטייר ברית. ההוא בד
 דיהיב ליה סב״היעליחיאתמיר.גיצמחיץ אלקים כל עץ גחמד לטראה
 בךזין דאורייתא. וטוב למ.אבל בפקודיין דאורייתא. איל בךא אחךא
 דילא איתעבידיבדחילוורהי״מו דקב״ה מהכתיב ביה ו_עץ הדעת טוב וירע
 וךיא ערבוביא דטוב ורע מעורב ממצה ושאור ובנין ךא מני סב״ה
 לישראל לנטיא נרמייה בפריה ורביה הה׳יד וטעץ הדעת טוב ורע
 לא תאכל מטנו. "טוב טסטךא ח־ם טהור ורע טסטךא דדם נחת. דיהא
 בר גרם אבוךא דתרין עלמין' הה׳ך כי ביום אכלך ממנו מות תמות.

 מות בעלמאידין. תמות בעלמא דאתי • ניאש ת
 אבל נרא קרא כ1 ען גממו למראר וטוב למאכל רא לריק פירוש כיון ראמי כל פן אתרשיז עגוודא
 ואמצע תא שהוא תפארת נתינת עז ולו ק וא הו מיו נמינת כל אנל הוצרך למזור לפרש מל פלויק שהוא
 היסוד נפ׳ע נאומרו ונווב למאכל ואהנלי ו ו נפים אמה שהס רחו״נ שנוה יה ה ראוי לזווג המנונה
 נשם מאכל ולז א ו5ונ למאכל ני קווס ואסנל א וו נפוס אמה אעיפ שגשתנלל ה סור ואיהו צו ק לא הוה
 טונ למאכל כלומר לא היה רעת ראו לזווג מאי מן האומה מלא וא שכ גתא עלאה פ דוש שכ גתא עלאה
 נ גה הגקראת מי כמגין אומה ועוד ו צמח ה׳ אלה ס מן האומה נל ען וא אימו צממ לויק ומתחתיו יצממ
 פירוש נורש זה לא וריש נל ען על הצויק שהוא רישוו עצמו נמו ווריש לעיל אלא וריש על ה ת והינ
 שגתג ס ניסור ילאלו הה מ וה״ג קר להו צממ צויק שרש צממ נלומר זרע של הצויק וידוע וממשה תשו ס
 כל א כלול ק ממשה הרי הס נ״ה וכן היא כה נ וסך סכל «מש ס כמנין נל וקרי להו צממ צו ק ני
 ההירער ריא מהם ואמר ומתמתיו יצממ מלמ מינד מתחת ו לשניס ותרי נמ מתחת י ו ילממ כי המ ו גמשך

 נואשיח



 >» ע״נ< עם *י׳ תקונא ארבע וחטשץ וחמש וחמשין מיהי כ
 איןונא ארבע וחטשץ

 בראשית ברא אלקים את רגטיים עץ היןיים ואת הארץ כל עץ נחמד
 למראה והארץודתהתהו ובהו דאעץהחגת*ט1ב'ורע.ומ8תא
 תהו עמקךע\בהו עמק טוב. ורא'_עץ הדעת טוב וךע. כי שם בדל
 ל שפת כל הארץ ומהלא נפק ליי ערבוביא רטוב ורע דאית תא

 דצדיקירעלויךשע וטובלו.
 *תקונאחםשין וחמש ליום ב״ח.

 בראשית ברא. בי׳ת רא״ש. ואינוןאלא ואימא. ברא תרנום. ברא
 איית עטוךא דאט?עיתא ועליה אתטר ונהר יוצא טעךן אית
 עדן ואית עדן. היה׳ד ונחל עדניך תשקם. עךניך וראי. ךא עדן
 עלאה לתר עלאה. עדן דלתתא ךא י׳. ואית עדן'דלתר1א ךא אימא
. איהי עדן מלי 'נהר דלתתא טינה' הה״ד ונהר ׳  עלאה ד
 יוצא ^עךן להשקות"את הנן. 'ך1א חזי כמה נהרות אינון טשיניין
 ךא מןךא.אית נדד ואית ;הר. איית נדד מנהוךאידלעילא דאתקרי
 נהרא דמיא דאורייתא דאתימר בה תורת חבים מקוד'חיים. ואית
 נדר דאתיקרי'נהר פלניו. דכמה פלנין עמיקיןיתלץן מיניה דאתמר
 לתן פלני מים דב'מלך ונוי. ואית נהר דאתקרי נחל מהמים
 ד־א^מעך מעלאין. ומניה תללן שבעה נהרות דאתמר בהון נדדות
 ימחאו כף :היד הרים ירננו'ואית נדדיךאתסרי נהר דינור טסטךא
 תטמאלא דאתמר ביה נה־ די נור ננר ונפשי מן ונו׳. ונהר בכל אתר איהו
 מן איפייפ ישנשמאקלישא שפס וכרס עדניך יראי וא פון פלאה נחר פלאה פון דלחסא דא יי ו פיריש
 כל נחי' עליינה נקראח פון לננ בחינה ולחמא מ נה לכן כחר נקרא פון לגבי חכמר ואיה י ו יכן חכמה
 ואיה יוו נקראמ עון לנני נ נה אימא ע1אה שה א סיר הא ראשונה ולו א עמיך יואי וה יני כל יה רמיי
 נחינח עת ך כי לא אמר הכחיב ונמל ערן משקס אלא אמר עו/ ך שהוא עון יו״ו ך' וה נו יו״ו חכמה
 ך' נחר נסור כי מאחך ה א מנוחחס שציין־ לכי ן מאח כחר מניחחס יה ני עון חכמה עו! כחר ילכן אמר
 עוניך לשין רניש ואית עון ולממא וא אימא עלאה ר פ ריש ש עיו לחחא מן מכמה שהיא וו עור
 ערן והיא א מא עלאה שריא ר כלומר ראשונה שה א אימא ראשינה ילכ, רשם אימ ר כלימר ראשינה אנל
 המלכוח היא אימא אחרונה שהיא סוד אוח ה א אמרוני ושמא קד שא אית נהר מנרירא ולעילא ואחקר
 נהרא דמיא דאו־י חא, פ רוש קא על הספארח שה ס חורה שנכחנ יאיי! נהר דאקרי נהי פלנ ו וה היסוד
 ששם הוא וד וע רא נפיס אמה שהש ה״ח יה נ יכל אחד כליל מחמש שהם כיר ינ ה וא ח נהר דאקר נמל

הי דאסקרי נהר דיניר מסטרא דשמאלא שתא אש ניר רל ק יהיא סיר רמלכית  קדימיס היא הדעס יא ח ,



(x ע no) עם פי תסונא חמש וחמשי! בניהו 
 ו׳.מסטךא דאבא ואימא אתסרי נחל מדומים ומספרא דעךן עלאה
 אתמר ביה ונחל עדנייף תשסם. ומסטךא דימינא אתיקת נהר פלגיו.
 ומסטךאדשמאלאאתסבי נהר דינור ומניהתליץן שתיןענפץ דיניורא
 דאתהריאו ששים נבורים. ואיבוד שתין פולסין דנוךא דמתוה למפטריו״ן
 ומסטךא דימינא ושמאלא אתמר בבל נחלץ ךתיליין מניית נדרי נחלי
 דבש'וחמאה ונחל עיךניף ךא נדד תפיק מעךןידאתמר ביה ונהר
 יוצא טעךן. והאי איהי עךן דעיין לא ךאתה אלסים ובו׳ סתים ויגניז
 דאית בתר עילאה.ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים יא'דאית ד

 אתוון דשםיבן ד׳< אלין יסוק דאיגון אבא'ואימא ברא ובךתא.
 >נ״א

 ! תא חזי קרקפתא רא כנוונא רא א׳
 'ארבע םטרי, דיליה בהו! הוה יקו״ק
 הוא חד ושמיה חד. ע׳׳א תא חד

 כךקפתא דא אל״ף כנוונא רא
 ארבע סטרץ ויליד• בהון הוה הוא ושמיה חד אץ עוד מלבדו
 בלא פירוד ובלא שיתוף כלל. ועוד ונהר דא ר יוצא מעדן רא י׳
 ומשם יפדר והיה לארבעה ראשים רא ד (אלץ איבע אתווף

 ועוד ונדד יוצא מעךן. ךא אי§א עלאה דאית א תגייגא במה
 דאוסמיוהו מארי מתניתיין מאי א״לף'.'אלף בינה. ולאן'אתמשך
 מספרא ואנא ואימא אחקר גחל קרוח ה 0 ריש או א הס חו״נ שחס נשלשח ראשונות ולכן אקר׳ גחל
 קוימ ס ומסערא ועון עלאה והי גי הנמר שרוא עלאה מן הנל אקר גמל ערגיך ערג׳ ך שהוא נמר, ימסשרא
 דימיגא אמקר׳ גהר פלג ו פ רוש חסו ורועא ׳מיגא ונזרוע ימין ש "י פרק ס שסס r נאצנעוס ושג ס מן!
 וזרוע יוהו פלגיו פלג ו פלג י ל מלק של י ו ימששרא ושמאלא אסיך׳ גהר ו גור שרוא גרו ׳"י שנס נה ש
 י ו פרק ש אך שש אש שהוא ו ן ימיג ה תל׳ ן שש ן וריש ויטר וור ג י שרוא תשפר שש ס ומ ש גהר גחל

 ונש וממאי פירוש ונש ננורר חמאת מסו ווה! ססרא ו ח גא ושחאלא נמוא ועוד 1גיר וא ואו וצא פעו!
 וא יו ומשם פרו 1היה לארנפר ראשים וא ו גראר כל זה הרמז גרחו נאוה וו נמ לואי יוק וחשנח ונ!
 ורשה הנ וור ש יגרר וא אימא ע לאה ור א אלן) מג גא נמ ש רי ל נמיא אלפ נ ח אלן! חכמר אלן) נגה
 דורשי איח אלן! נכפל ש א לחכמה יא' לנ גה יהמעס ני נאמה איח א1ן1 ייא נטל נשחישו שהיח משמש
 נמספר האתרים ומשמש נמשפר ימאות שהיא משל ש מספר אלף נקר אחי כח ש רניט רחר ז ל ילכן אמר
 נא! אימא עלאה ואה אלף מג גא יאפשר ויי אלף מג גא רמיזה נמלי׳ איס רא שמסמלאי. נאיס א ודרשה
 וו רמיזה נמלי ו ו ה א וימלו׳ יוא אוח יש איו רה׳ גי אלף נ נה אחמשן• נניפא והוא י' ומשם פרו יהיה
' ראש ס נסופס ' אל ן מר, ורועין וסר׳, שוק ן שהם חינול ס ומ ו ו ש להם ו  לארנפר ראש ס שרוא מספר ו



פ פי תקונא חמס וחמשין בני־ כא ע *  >־י׳ ,

 בגופא. ומשם יפךד והיה לארבעה ראשים. אלין הרין דרועץ
 ותרץ שופץ. מאן גן דאתשסיןא מגיה לוזו^א ךא שכיגתא דתרין גנין
 איגון. חד לעילא וחד להתא! הה״ד היושבת *?גבים והא אוקמוד, ואית
 נהר לתתא. דאיהו טטטרו׳׳ן דאתפרש לארבע סטריו*. דאינון מיבא״ל
 גבריא״ליגוריא״ל רפא״ל. שם הא׳פישוןהוא הסבב את בל ארץ
 החדלה אשר שם הזהב. וזהב איהו לצפון הה״ד מצפון * זהב :אתה.
 וךזאדמלה הולך אל צפוןךא נבריא׳יל. ולבתר הולך אל״ךרום ודא
 גיחון דתמן מייא״ל. הפובא מלעילא דאמר קרא עליה הולך אל דרום
 בקדמיר.א ולבתר סובב אל צפון. סובב סובב לתרץ סטרין דאינון
 מזרח ומערב דאינון חדסל ופרת דתמן אודיא״ל רפא״ל פישון לקבל
 אורייתא דבע״פ ומתמן פישון פי שונה הלבות גיחרן ג׳ גומל הסד.
 ותטן היוון דאתקריאו חיות הקדש טסטרא דאריה. מסטךא דימ/א .
 מסטךא "דיטמאלא נחש דאתמר ביה בל הולך על נחון לאענשא
 ביה למאן דאעבר על אורייתא דאועהיבת מימינא. פישו,*תמן שפיפון
 לאענשא למאן דאעבר על אורייתא דבע׳׳פ. חדקל ח׳ד ק״ל. ךא
 הריפא בלישניה וחד טסטרא דימינא ק״ל טסטךא דשמאלא לאולפא.
 לןרוייהו ח״ד'בשנים וקל בשפוון. ובנ״ד פישון פי שונה הלבות. גיחו״ן
 גי חון ההוא דאתמר ביה ויקבור אותו בגיא תמן שר;א לפטרא
 דתרין גני! א נו! חד לעילא וחד לחחא פירוש לאה לע לא ייחל לחחא r ר דאיהו •>טטיי ן דאחפיש
־ כפ -ג  לארנע סשר! רא נון מ נאל ומ׳ נ״נ מטטרו! אוח וח רעו! שבו רם נין >ר כפ . יאיח וח ״ נח ,
 והנה דחו[ עם הנולל רל״ו נמ, [ ר ח ח נאל ננר אל נור אל רפאל עם נולל אינעתם נחש דאחחד ב ר
 נל הולך פל נחון פ רוש נ ן נ חון לנחון יש רפרש אוח וו שרימוח לחודר ש,ח ר ב r ן שר!י אוח וד וראן
 ואעבד על אור חא שנחנה נ מ ן מסלק יוו מן נ חו! ונשאר יחון ואי של פ ג ר י/חש ינת ב ב - פל חי ך
־ ש 5 בו, נע פ -אר ו  חייך שרוח ררולך על -חון פישו! חמן שב פו! לאענשא למאן ואעבי על או־ תא ו
ו ' (  על חייי שבע פ שדיא *וטיק!! נ שי,ר ילנוח ונודר ש לע ל והעובר .!ל פורר שב.נ כ שי א בפר וס ן
 אוס פיה נב שו! ש״א חור־ שנפ״ש ו ר ר שפ פק שאס חוש•[) אוח פ ר ר שפ כין וייא r ! ,חש יבי־ח
 נא! י in ק מאד נמ ש שפ פון על אורח הדל־ חד קל פיתש חד כחוד־ שנכתנ שייא r ח שבק
 נדקדוק י ננקודוח ר ועעמ ד או ר ד קל נחורי שנעיפ שה א שמאלא •!שא נ אס לא ד ד חד וחי ןו בור
נ 1אנ ואקי ר רב ר נל ונד עמיק נקמל! ויחד רד ן נקלקיל יק  ודא חנלנל נח1רה שבע פ 1נח ש נ
־ ו״עשר ו נ י ש, ס יקל נשפ11, כ רס חד נ  נ ולא נור, יאח״נ חור ודרש עוד אופן אחר נחדקל והוא חד נ
ר נ לו שיו תא ו נ  ע" לעסח המאכל נש נ ס, וקל ננרור הנעשה ע הנרטיב וו ח שסם נשפחס נ נל ו
י שהאדם נ  נשפר ס לנן שפר נ שכ,ר וע ו רפשט נראה נונחו לומי פ פ ח״ש ננמרא ווק נככ ותשכח מ
ה בי נמ וחד נלש1ו שלי ש1נל ללמוד נמס ששש רליפס נל ניער ניתן התא ואממר  פ אכלתי ר

ה ע ב (יא) דיפ־טי  פ



יה? («r ע׳״  עם פ־ תסונא חמש וחמשין בנ

 דימינא. פרת בליל בלחו. האי פתה ורביד״ עליה אתמר אם תשכבון
 בין שפתים אם ודאי למעבד תמן פריה ודניה. ובאלין ארבעה עאלו
 לפרדס'אלין ארבעה. אלין דע״אלו בקליפין. חד הציץ ומת יחד הציץ
ת רעתז רביעאה דעאל כמוחא דאגוזא פק לתרבו  ונפגע וחד אשתמד מיא נ
 עאל בשלם ונפק בשלם. האי דאתמר ביה הציץ ונפגע עאל* בעננ ולא
 עאל ביה בדקא יאות. אתהפך ליה לננע. ודא ניד תוצא מעדן דאית
 סייןן ענ׳׳ג עדן נדד גן. הבא אסור והתר טומאה ומדדה ישר ופסול.
 ויקדו יי אלקים את האךםירניחת בנן עדן'לעבדה ולשמרה I תא
 חיי קב״ה אוליף לאדם אורייתא הה״דאז ראה }יספרר. הבינה וגם
 חקרה ויאמר לאדם ודא אית ויניחהו בגן עדן ךא גן דאורייתא לעבדה
 בפקותן דאורייתא רעשה דאיהו זבור דבר. וישמךה בפקודין דיא
 תעשה דאיהי שמור נוקבא. את האדם דתה בדיוקנא דאורייתא. דא״ת
 לרבות אורייתא דאודתבת לאדם מא ועד ת דאתיהיבת מימינא
 וכשמאלא דתמן פקודין רעשה *ולא תעשה. פסודין רעשה מימינא
 לקבל רה זכר״י ודא זברוו1ת. פקודין דיא תעשה משמאלא לקבל
 י״ה שמ״י עמודא דאמצעיתא בייל תרוייהו יקו״ק שמיה. ואית קול
 השופר מסטראדאימאעיאה דאית שופתתקיעה איהי טסטדאדימינא.
 ב ר 1 קביי איהי בג היין ש- א לסטיא ו מ ״א ש ייש קא על מיע י וכה ב בה ויקבור אימי נג שי ה מצו
1 י יס ישס א1 שייא חסו ס מגגח נםטיא ושמאלא נסיו אל ייעס בכל 1ס שפ רשי  החסויס נסיו חסו אל נ
ו ! יויי •1נ 1 גיח בג חי! אי הכי י כ שין פ׳ שיגר רלניח שנחני ע י מרע ה שנרמז  בזיי ק זועס בכוחיה י
נ יא די נצצח שייא ס-ירא י מינא שהיא חן יחנ נהינס ראש יסיןו נצח  בנ ח׳, שחא איר. יח נ חי! שנקנר נ
1 כיליי כיישכלל ני״יו דיוח כ כן אמיו בימרא וינרר הגריל היא פרח היא נהר  היא ח, פרת כל
ר יצא חפו! ימשם כיו צחצא ייא טיל כילס שחחנ׳ ולאץ ונמשכץ לארבעה י  דמע קיא דאהייי עליה ו
י י  יאש ס יגם די ש פיח 1שי! כ־ י י־כ י כייחי -ושה עי י יינ ה נחירה שחי1 ד צשחיח ע י עסק יחו
י ינ! עוא כשה י פירש! מנשיח יס ס י בי־אין נ עי! נ י 1 .1' אכירם אפ״ר ומרע ה ו 1 ' אי ו י , נ  יכח ש י
ינ ה נחייה יי״ט דקאמי י ה ז וי״נ שעי פ־ ה י  נשחית בעסק יתירה יעל וה חק י חסדי הסל חוח נ
נ ה בעסק יחידה שייא י י באס יעליינה פי ה י י ש אה נצ ר למענו נ  !ע1 י אתתי אס חשכני! נ ן שפתים י
י כוקא ! ישפר. ם כ שפי בשכנה כ יחכס נ1שי בעיה דחעיינתא בענן יה עאל נעוננ ויא -גאל נ  נ
י נ! מלכיח י נ נ י  איה אתהפך ל י u 1 ידא ״י־ י יצא תעד! דא הי ס מ, עדן נהי נ! פיייש -נדן חכחה נ
 !כחי ר־י ש לע ל שצי ך לעשוח יהחשכה כסדי מ! חנחה לנ נה ימב גי צחלכיח יורי כסדר איח יה עננ אך
ך אחהפך ליה לננע שנפנע - ו לא ,גאל כוקא אות שהחשך חן חכתי ל״לכוח חחלה ייקדיס יחאוחי 1  אי
ל שייא נ! מפנ שייא קלקל מ ! -ין שהיא נהי יב, נ י גי כ אית ית נפנע הס כסוי ני.נ ייית פ ניםפת נ  י
י אסיי י תי טימאה פיית כשי פסי' מספר י כא! הבא אסי־ ייתי יכי' פ ייש י  נ סס ששג־ יסו

 ושניים



 «״ «״ג< עם *׳ תקונא חמש וחמשץ בניתי כב
 ושברים ממ!ךךא ךשט<א. #לשלת דאיהי!־!תעהמפטךא ךתרתהו:

 ^ראעית >בר״א שי׳ת<'לךא אלקים האי אלקים איהייאימא עלאה.
 דךכיבת וסליקת בתרועה. (דאית ראש השנה. הה״ד יעלה
 אלקים בתירועה! דאתמר ביה לא הביט אץ ב:עסב ולא ראה עמל
 בישראל ;י אלקיו עטו וזרועת מלך בו. הרי לך דתרועה איהי בי?גקב
 ויאתמד ביד. עלה אלקים בתרועה ץ בקול שופר סליק תקעו בחךש
 ש1»ר ךא תקיעה ודא ירחא דסיהךא אתבסייא. טלביות טסטדא
 למלבות דאיהו זה שטיךתטןקב״היאשת^עיל^־על בל הארץ
 ובה איהו המלך'דקדוש המלך המשפט. 'טסטךא t&dbn טלךעלכל
 הארץ אלקים ודא לבא לשמא״לא טלמת זברונות זכור לזלר ודא
 מוחא לימינא ןתימ, זבריונות. שופרות ךא קנהךאיהו שופר ומתמןנפיק
 קול השופר ךאיחו עמוךא דאמצעיתא. ואיהו יקו״ק במוחאיבלבא
 בנופא ואוסמוהו מארי מתניתין דלית פוחתין ביה מעשרה מלביות
 ומעישךה זברונותיומעשךה שופרות ךא יוד סא ואו קא רא יו״ד ק״י וא״ו
 ק״י^מלביות ותמלוך או1ה הואץאלקינו. זברונות אתה זוכר. עדנו
 לחיים. שופרות ^קע בשופר נדול. ועוד תקעו בחדש שופד בכסה ליום
 חגנו. מאי בלסה ךא שכינתא תתאה ובה כתבנו *לחיים דאיהי בתיבה
 טסטרא דימינא וטסטךא דשטאלא. ובנין דאתאחד ביה אךכיר תרץ
 ןטנין בתיבה(נ״א דאיהוייד עלאה יד תתאר.) ע״א אימא תתאה מש דשטאלא איהי)
 קנ ו כמנין טע שם הכולל ושלשה אלה הס ונר והפני יק איס יש טע הס ונר והשלי שהם עננ ומשני ננע

ו יקנא ואיר״שא פ ריש נדייקנא וו א רנקרא תירר שהים תורה שנכתנ יריא שי־ שס  את האוס וריה נ
 הריר ואלפ! שעילה מספר אוס דרביבת יםיקת נתריער פ רוש ד־ ש תרועה על רתפארת שחא סיו
 תורד שנדרשת נשבע ס פנ ס יניתי יה נתריער שריא תייר ע ותניא ריכמר שתריער קא על רתפאית שייא
 •עקנ מוכתב לאוהנט אין נעקנ ימס׳ ס יסריעת מלך ני שופתת וא קנר דאי שיפר פ־יש ק,ר
 הוא נינה בסוד קנה ב נה וא י1 שיפ־ כ רקנה היא כמי שפיפרת וא״הו הי ר נתיתא כינא נטפא פ ייש
 יי"ד דשם הי יה סיא מיתא דא רי מנמר יהיא ראשינה נ נר דא ה ל נא כמ ש גפסיתת אל רי וכיד לטיב תיחא
 חכמה נ נה לנא וניפא הוא ויק שחא יא י ־שתא קד שא^ מאי בכסה רא שכנתא תתא- ינר כתנט לת ס
סי ריא ר ל שתים יכן) של ננסה ר ל כת נה וס י של נכסי דא שכ נסא שר א נ  וני' פירוש ודש ב׳ של נ
, קי ימ! ינ ן קי שמאל ילכ! נר יש כת נר מתי! סטר ו  שס אדני שעילה ס ה יהנר רמלכית עימדת נ
ה נפרליןו דמלכית קי מ ן יקי שמאי לכך אדכ ר תר, נ ננ! דאתת ד  מסטרא דימינא ימסטדא דשמאלא ולי א י
 ומנין כתינר י ש לפרש ,מ נכסד עי המלטת שז א בסיד שם אד, שעי1־ ס ד יר א סיד ניב אית ית רתירה

 בנשא



 (פח ע״ב)

 עם פי תקונא חמש וחמשין בניהו
 בלסה בההוא דאתמר ביה בממסד. ממך אל תחקור כתבנו לחיים איהו
 בקרא ירא והלחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אילקים הוא
 חרות על הלחות. מאי החת ךא ה׳ דאתמר בה וסךאתם דרור בארץ
 דדור איהי הרות ו״ה לחידת איינוןו״ה בראי ובךתיא״ואינון"מעשה אלקיס
 ךאיהיאימאעלאה. מעשהאיהו בתרין ידי׳׳ן דתמן עשיר. ומכתב אלקים
 כתרין ידיךדתמן כתיבה ואיהי החת על הלחתימ־ כותבת ויד חותמת
 ואיהי הד, ;ד הנחלה דאתמר בה וידא ישראל את י היד־ הנחלה.
 ותניעא;ד ההזקה היה״ד וב;ד חזקד וכר, וי־זא רמלה יי אלהךנו" ין נייד
 הנחלה,* כוז״ו"בטובס״ז בודו י״ד החזקה,''ואינון'יך עלאה מסיטרא
 דימינא יד תתאר. מסטרא דשט^א.'ויכלא כ׳׳ה פרקיןדאתמרבהון
 ועתהינדל נאי כה אדני. ודא בה מעשיו הניד לעמי. כה מע?&ה
 בראשית. ועוד אית יד דאתקרי יזד רמה וידא יסוק. יוד קא ואו סא.
 ואית;ד תניעא לכזבילא. ודא אהיק א״ףיקא יוד סא ודא בה. בזמנא
 דהאביו ישראל אבתלס האי בה מינייהו. ואתמר בהון וילט בלא כה
 לפני רודף', ובמלאכים ביתכיא״ל ממנא על הכתיבה . חתמיא״ל על
 דחתימה בתביא״ל כתב אל״י אל״י איהו א״ס בהשיבן זה אלי ואנוהו.
 כתב כ׳ כתר. תיתורה. ב׳ברכה. ובלא אימא עלאה איהי כר1ר בראש
 כל צדיל ואיהי תורת יי תמימה. ואייהי ברכת יייהיא תעשיר דתמיא״ל
 מפטךא דהבמה ותחיית חיים. הכמה דבתיב ״ החכמה תדור. בעליה
 אימא עלאה עץ חיים היא ימחזימים בה. ותרוייהו'לימינא' ושמאלא',
 יה ני בכסה ב״ך ס ה בכסה בההוא ואתחר ב י גחינסה ממך א1 תחקיר פיייש מסה ור ש נאיפן איור
, נ ראשי יח ואחיד נרי בחיכםה ממך אל חתקיר כתבנו י שי א שלתא ואחכה א יה א י  בכס ר מל ב נ
נ נה נפסיק יי של ייליתית ממשה אייי ס המר יהחכחב  לח ס א הו נקרא רא פ ייש נימז זי הענ ן של כת בי נ
י מעשה נח־ [ י י י יקיאתס ו י ב נה ואתמי נ א  מכתב אלהיש ייא חיוה ע1 יייוחיס תא• חיוה וא י״א ע 1
! חוח חסו ימוח יננייה יכן יחכחב ח חס לחי ן ! וחמן עש י פ ייש יחמשי חח מש ל ו ס שיס חי ו  י
י אית ית נתב י כ חסו יננייי ינק ס מ! חי נ שהס חיה יח ה ק ,יךתת כת נ ! שיש תשו יננייה י;  ו
י יד ניתנת י ו תיתמת יא ה תו  ושמא קו שא ותשו נקי מ! תחת תכמי יננייי נקי שמא1 תתת נ נ
כך שנהס משותכס ננתנה ו שמא1 1 י מן אך לוך לחפיס הלזת שכזהנ -גלי נ  פ ריש הכיתנ כיתנ נ

י ט ה' יו הניילה נייי במיכה י כיןי ו רתזקר פ ריש כל שמית י־נלי ׳0 הנתינ ש כמי שהס ;  וחא וחלה ה א
 הס נשיו החשו שנקיא ו הנוילר יכל ח ניח ישמיח שרס נח1יף כנין נווי נמיכש״י כוי י שרס חלון! שמות ה

 אלהיני הי באיתיית שניית הס נשיו יננירה שנקראת ך רחוקה יא ני! ו פלאה מסשרא ד מ נא י ר חחאה
 מסשרא ישמאלא ודא נמ מעש ו הניו לעתי פ ייש נ ת פיק׳! ו ו ש שתת תש המעשה אל יס רנ ו ר צ

א תלת ״ נ ש ז  . ש



 «n ,׳״< עם פי תקוגא חמש וחמשין בניר־!־ בג
 תלת אצבעין מתיחרץ בקולמוס לכתיבה. ועלייהו אמר בן זומא. אץ
 בץ מים העליונים למים התחתונים אלאיכשלשאצבעות. ותרץ אצבעאן
 איבון דסמכץ לוןיואינון בתרי נלימי דסחיפי אהךךי. רזיא״ל איהי
 אוריאל. ועליה אתמר וזה זכרי עם ויה רמ״ח ודא רזייא״ל. שמי עם י״ס
 שס״ה. ש׳ מועא״ל מ׳טטרו׳ן י׳ הוא״ל ד״ת שמי חםדיאל מסטךאדחסד.
 נבריא״ל מסטרא דגבוךה. אוריא׳׳ל מסטךא' דעמודא דאמצעי־תא. בבל
* אידו מסטרא ךאם ואינו; אל׳׳י. א׳ בתר. י׳ חבטה.'ל׳ אימא ל׳  סטךא א
ב  עלאה דאיהי מנדל עוז שם יי. ועוד אמר ההוא י סבא ר׳ ר והטכ̂ו
 מכתב אלקים הוא תךץ ידין'כותבות' מיסינא וטישינןאלא. אבל חרות
ה איי׳ו ייאיז במה'מלאביא ״א P י נ  על הלחות עמוךא דאמצעי^א >
 ספריא אית לעילא דבתביין זמון דישראל וכמה מלאכ;א ד״חותמא
 ךמלכא ביךיהון דחתמין זבוון דישראל. ובמהימלאטא 'אינין #קלץ
 !שלין'וחומרין דאורייתא הה׳׳ד איה סופר איה שוקל ובד איהו חתום
 בטבעת המלך דאיהויר >נ״א י׳< אין להשיב חותם איהו ר. חותם
ך כותב רד חותם. ה׳ תתאר. כותב ה׳ עלאה חותם דאינון ת מ  א
 ה׳ אצבעאן דך יטינא וה אצבעאיןידיד שטאלא ה׳ תתאה כותב באת ו
 דאיהו'פולמוס קנה דדרועא ה׳עלאהיחותם' באת י׳ דאיהו כף היד'ש״ם
 הדוד״ש איהי' צדיפ עליה אתמר יי אלקים נתן לי לשון למודים.
 ודא ירד זעיךא. לדעת לעות אתי י,עף דבר"אינון ה״ה ׳״בהון ועוף
 יעופף על הארץ. ונפוךהדשם הכותב והמכתב מכתב אלקים הוא ךא
 המשיך אוסס לעמו גס כפ הש ב׳ שמוס הוי ה ואהי״ה דמלו׳ אלפי[ שהם ד ו ר הגיד לעמו ולק נומגא
 וחאבו במדנן בימ ראשון שהיה בשביל בשול סודה שפגמו באלן! לשון מנין אהסלק הא נ ש שהוא ב' שמוה
 דאלפן מג ימו ת8!־! אצבע! מס מדין בקלמוס לכס בה פרס כשכיסב האום משסמש בשלשה אצבעות גוול
 ואצבע ואמה שהם מגיס ומ ס העליוג ס רס ג ראשוגוס ומ ם אחרוג ס רם ג סע רומ אחרוגימ כגירס בשלש
 אצבעות שהם ג ספירוש מגיה שדשוזיס בגורל ואצבע ואמה אבל הד 1 אצבע! שהם קמ צה וודס שהם סחוכ־ס
 וקרובים לשלש אצנם1ת הגז הס כתרי גלמ דשמפ ארולי כ קמיצה 1ורמ רומו ס לגצמ ורוד שדם כתר גלמ
 דשחיפ• אהדו שהש ומג ו וכפה מלאכ א אימן שקל ן קלק 1ממ1ר ן דא1ר תא פ ר1ש ממזג ם על כל קל ומומר
 שמושן התחסוגש למשה לשבוע שפע עליק מי׳דח אל בעבור אמי־ח דקל וחומר שרוא מכוון כמד מרח אל
 אשר נ •ג צדווס ומס מפוני! לקבל השסע ההוא להור וו לכל הפולמ1ס שכל א1 א קח מלק מן השפע ההוא
 וכמש ממק1נלם דע״ קל 1מומר שגאסר נעג! סרס ומשה ירק ייק נפגש גסשך שפע מ! מוס אל שנ ג
 מידות וגמישאמ שר ס והמכתב שנסב אלהיס הוא דא יחוח שש שדורש נעל קנלה מעש מ אומרם שש וש
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 עם פי תקונא חמש וחמשין ושתא וחמשין בניהו >« **)
 י#ק ש״ם דודוך״ש. ץ אלסים נתן לי לשון למודים ?דעת לעות את ;עף
 דבר ודא ןדיעת קב״ה בשבינתיה בהאי נקוךא יתהלל המתהלל
' צריך'לנקךא לון טקראין 3 ן י ד ו ק p כל אלץ נ j  השכלי וידוע ודא !
 ךאויךייתיאכטהךאינוןכתייבין באורח קשוט וכל הדה אית לה טשטשא
 דרכיב עליה', ואיהו טךכבה ליה וההיא הרהיאית לה טנהינא ךשלייט
 עליה בנון דמךא על נוקבא,וליתרשו'לנוקבא'ולא לשלוחא דילה
 לטעבד טךעםיבלא ךשות בעלה דבל טאןידטקבל *איהי נוקבא
 טאתר ךאייהו טסבל. ורזא דטלה כי נטה טעל נבוך׳ שוטר. ובנוונא ךא
 שליחא לעילא טטטרו״ן'. וכ_טה טטנן דיתחות ידיה דאנון שלירון דשכינתא
 ושבינתא איהי נוקבא ליתילה רישו לאעלא ולטיזל לשום אתר בלא
 דשו בעלה, ורזא דטלה ויקחו לי תרוטה אם אתון בעיתון דשריא

 שכינתי ביניבוז. ויקחו לי נסיבו טני ירשו בסדטיתא לאתנליא: י
 תקונא חמשין ושתא

 בראשית ברא אלקים. אלקים הא אוקטוה וזמן דחית, טסטךא דאת
 ה׳(נ׳׳יא ה״י׳ דאיהי לשטאלא. ךאעי״נ דאת י׳ איהו ךחטי.
 באתר דשלטא ה עלה, נוקבא אתקיייאת כנוונאיךא ק״י. וךזאךא
 אתגלייא(ביה סא ואויקא)(נ׳איו״ד ה״י וא״ו ה״י) ם־אי ביוד קא ואי קאזידלית
 בוץה בלא דבר ונוקבא ותרן שותפין אינון בברא וברתא אבא
 ואייטא. יחד ;היב ט2ה דכוךא, וחד נוסבא. וכד שליט דבוךא על
 נוסבא איהו'ךכר. וכד:שליט נוקבא על ךכורא איהו נוקביא והא
 אוסיטוהו בחא דא^ה כי תזריע'דלךה זבד וךזיא עלאה הבאי. לזטנין
 אזדריקו תרייןטפין לזטנץתלת לזטניןיאריע ליזיטנין וד לזטנין ו לזטנין
 יטין ט הורשן שיללימ בורשסו ולבן נקרא שס היורש ר״א שס זה הוא שס השפעת הקלמיש ומש־ומשיש בו
 הו־פניס למה־ מלאכת הנסיבה לטנץ אזוריקו סדן עפ ן לזמני! תלת וטי פיריש ז-ע האיש בדמם האשה
ן בזאיי עי שבעה רמז לובר אס תן אש אמ כל הון ביתו  לפעמים יממלק לשני עפין בזאו ולזמנן תלת מי
 נאהבס נשעה הזיוג שמזדווג פס נימו זו אשמו בז יבוזו לו נ־ז שנים זשנעה כ1 מר משנים ועי שנפה •ה ז
 נזרקין שיפומ הורע שלו ואין הולד נונר מן הזרע אא״כ היו נזרק! שלש שיפ ן אנל בששים בלבד לא שמענר
 שאשה מהם ואלו השלש ש היה מהם עיבור הש נוולימ אבל מה ש היה יומר מש1ש א1ו הש קשנ ש מקרא ש
 נלולי הזרע ואי! נעשה מהש סע בור נש אלו השלש שפין נוול ס אס יה ו ,ו־קין בדמם האשה דונתש השנול
 יהיה מהש ולו זכר שהוא מצו המסו והשנו״ל הוא נקווס החשו רמז לדבר עונש משו יבנה כי האדש נקרא

« ע״נ י  ׳



א שיתא והמעין בניי־׳י כד נ ו ק ת m ם * » ע , * a ) 

 י. ולא.תא דקליסו למטה תרץ ונחתו שבעה. חרץ טפץ איבון לזמגץ
 ?ר׳׳י ולימנץ עזב״א, תלת לזטנין אינוןסנרל. וחטנין שוך׳׳ק. לזטגץ
 שבע כנוונא ךא' ז׳ מן' זרע ותלת טפין צריכץ נטירו טן כביד טחוי
 טך״ה דא^מר בהון רצו" ץ אלקים על האדם. ואוקטוהו לית צו אלא
 ע״ז וךא כבד ךאתמר בה,~כל הכועס *באילו עובד ע״ז. ובגץךאילא
 צריך לאךקא טפי! אלא ברחיטו ולא בכעסא ובקטמה. ולד זריק בר
 גש אלין תלת טפיןיברחיטו אודךיאו ןונולת״א, וחאדטלה זרק״א
 מק״ך שופ״רהולך סנולר1״א. עלהאךם. ךא שפיכות ךטים,הה׳ד
 באךם דמו י^פך דא אתעי־ותא רמפה דנוקבא דאיתי מליחה סוטקא.
 ואי איהי סנול בסודה לתתא איהי נוקבא . נקודה דלעילא דבר \ובר
 זריקלה במר״הראיהייגיהגם קטילת (לה<, לאיטר ךא גילוי.עריות ודא
 טח1״ל.טאן חריק טפה באתתיה בעציבו ובקטטה אתנלייאת ביה
יתא, ובגץיךא ערות אביך וערות אמך לאי יתגלה איהי טחול  עךז
 לילי״ת, מרה 'אובמא.ערוה (דכלא)(נא יכלה) אמר ר אלעזר אבא
 שיעורא רעריית איבון באתר יריע או לא. א״ל ברי יקו׳׳ס*איהיו, י׳ אב.
 ה׳. אם ו בן', ה׳ בת. ה״ה איכון אישה' ובתה כלה וחמותה כפום.עג'פין
 דאילנא הבי אתסריאו ענפין דאילנא מתפרשין לעילא באילנא' כמה
 דאוקטוהו ופניהם וכנפיהם פרודו״ת מלמעלה .ועליהן אתימד ןלא
 ינלהכנף אביו,'ואינוןמתיחרין לתח<א בנון לולב דאיהו אגורה חרא
 לתתא בכל אלין מינין רהדס וערבה דאינון תלת הדסים ותךיין ערבות
 «ולס נפ״פ אנל אס יה ו השלש מרק ן וינמת הקינון וה תתת וה יהיה מהם נקבה שה א דין והקטן הוא נקיות
 ההיו שהיא וין ני היא שמאלא ומ ש נא! לומנ ן א פן סניל ולומנין אנין ש!רק הנה לנקוד רקמן קורא אותי
 שורק יכמ ש •יפיל נכמה מקומות ותלת מפין לר נין נטירי מ! מתיל ננד מרה שהם שלשר קליפית יאותיית

 שנ ומ שלדס הס מרנ ופל וה אמר וחרנ לא שעניר נארלנש וס ה ולה שולה אוסם וס לקש פן תלת טפ ן
 וכד וריק נר נש אל ן תלת ספ ן נרחימי אתקריאי סנולתא פ ריש הסניל היא נקווה המסו שנקרא אהנה
' שמיש יאית וי ״מו נ הין ניתי נאהנה או נו ימיי לי אית נ  והרנוס אשנה רמימו ילו״א אס תן איש את נ
 לשפירש המשד שהוא ספ רה ו׳ מסהא לפילא ווה נו״! שהוא המשו ששם השנול יבוזו לו מלמפלה וחא דמלה
' קק של נ' שפירוש  זרקא מקף שיפר ־ולך שנילהא הנינה נ׳ שלה שפין הנווליס שמהם יהיה העינור הס נ,גד נ
ו שלשה שפירומ •ןניש נמיש רניני האר" ו ל נשפר הפשיקיס  תנ ת נמ״ש לפיל י ויע נ איסייה משה הה מנ
 נפישתשמישנשוד הפפיק ימקרא אמ שמי משה עש ורימ מקף שיפר הולך היא משה שהם מנ*ש חיש זרקא ר״ל
 וייק נ טפ ן שהם נננו מנ ת הרמוו ס נר מ מקף שופר תלך דאשקריאו סנולתא טאן דוריק נדפס נאשהיה

 וייהו



 עס פי׳ •תקונא שתא וחםשץ בנית (פס ע־׳״
 ואיהו בפירוךא לעילא דענפין מתפרדץ לימיגא ושמאלא. ובגין ךא
 גפרצו עליו פסול גפרדו עליו כשד! י והאי פרץ אידו ?רוץ בערוה .
 דאיהו בין ענפא וענפא.'ובניין ךא איתגזרייתמן לא תקרבו מלות
 ערוה. לאו צריך לקרבא אתוון דאיגון יקו״ק באתרידערוה. וךזא
 חגרוה אתךמיז בתרין 1נ״א בהדי) אתוון ע״ר ו״ה. ע״ר ר״ע בעיני
 ין׳/ייואלין ענפין ע׳׳א לא) אתפךשו דיהא ערוד, בינייהו לאויאיהו
 אלא בד מאתריה דקב״ה דאיהו אדני הה״ד לא" יגוךך ךע.
 דבספיךן תשבח אב ואם. ובן בחרא בבינ״ה ביין י״ס. ולית המן ערוה
 ותשבח לון לתתיא אח ואחות 'תחייהו* ביהמ־א אח איהויעמודיא
 דאמצעיתא. ר' אחות דייליה, ו״תרוייהו איבון חד כלא פירוךא .

 אףיעל נב דצדיק איהו יחוךא דכלהו:
 אדהכיהא אליהו קא אזדמן ליה לר״שיוא׳׳ל* ר ר שעורא דעריין
 הכי הוא ודאי. בבל" ספירן לית יחוךא חד בחבררגה בנוונא
 בפציבו ובקטטה אהגל nft ביה ער״תא פ רוש ע5נק וקטפה הס ס מן של דלוח ולכן ניהף מספר י׳ ירומו
 לדלית יעניית פל !רע י ה ה מספר עריה אי עצנ קטטה מספר רפר כמנין פרור עס כולל האותיות יו ש הדלה
 תסב פל גרה יה הורע שניסף ני מספר ו ואו עצל יו הסט א השרה על ממסי ולי ft נשנס 6שס חיל צופיה
 הליכיח ביחס ילחס עלליח לא האכל א ש ואשה שובי שס יר בנ הס לופיה ליף י ה המר הליכיח ב חס שמאיר ס
 אל ה ילחס פללוח ימו לחשמיש שאיני רני! לא האכל 1דזא ועריה אחרמ י נחרין אחיין ע ר ויר פיריש אעיג
׳ נ! איחייח עריה סס  ואנ ואס הס פקריס נער>ר לא נרמו נח נח עריה אלא ענין אח יאחיס שסס סוו 1 ה נ
׳ ער סיא איחייח  מר ייה שלא נאמר ער ה אלא עריה וחור יפ רש אמא אחרמיו נאיח יח ער יאמר משיס נ
ע וכה ב רע בעיני ה ואלץ פנפין אחפרשי וירא פריה ננ״רי לאי א הי אלא בר מאחר ה וקנ ה וא הי  ו
 אוני יכי׳ פירוש אין וין עריה גיהג אלא דיקא בר מאחריה וקב ה כלימר בארן החחחינה ווקא שחח׳ חס
 לשס אוג י אנל למפלה נאחר ואקר׳ שמיס שחח״חס לשם היי ה שהוא אחריה וקב ה אין ו ן פרוה נוהג ק
 כי בספיר! השכח אב יאס ובן כחוא ולפפמס פולה הבן שהוא פרצוף החפארח יגנלל נאניי שהיא פרליף
 מכמה יאע״ג ופיציף חכמה שייא אב מוווינ עש פרצין! הנ נה שהיא אס יבאיש! וייג הרצון) כמלכיח שהיא בת
 היא ננלל נפרלין! הנינה שמווינ עה האג שהיא חכמה שהוא אב למלכיח ועל כן הרצין! החפאוש שהיא אמ
 מווווג עש פרלוף המלכוש שהוא אחוח ד ליה ילי״א ליח חמן עריה יחשנח לין לחחא אח יאחוח חרויייהי ניחיוא
 אח הוא פרצוף התפארה שה ס יא י ושמא קו שא וה א ר א המלכיח אחוס ויל ה דבספיק השכח אב יאש
 ינן בחוא פיריש נספ רן היא מחננ רספ רימ ימ״ש יחשכח לון לחחא קא פל מחצב הנשמ1ח שנס ט ש כל
job הפרציפן אשר נמחצנ הספיריח יכני נשפר קוושה למהרח י ו ל והוא לחחא ממחלנהספרוח ותמוייהו 
 ח־ בלא פרווא אפ נ וצויק אירי חיוא ננלהי פ ריש אן למעלה וינמא להרחקה של ער יח שש למעה
 נחחחיגיס שיכני ארן משיס ולמשלה שריי יהי שהס עמיוא דאמלעיחא שרוא רחפארח ואחוח דלה שהיא החלבית
ו אעג ומלל נ  אימן מו נלא פרווא נלימר א! נמשניס תר נופ אלא נתשנס גוף אחו ופצס אחו שגנללן ו
 אמר תראה ונמשניס לשניס מלל ההשפעה שהספארמ משפע יהמלנית נשפעת ממני רינמס ר1וונ ואנמנו רואץ
 דהצד ק שהוא ריפוד איהו מורא דנילהי לר ינ1 דנל הפרליפיס שהס קרונ ס ופיו הס מוליינ ס שמד ס י ה סול

 . רוני•



 » ע״א) עם פי תקונא שתא וחמשין בניהו בה
 דדבר וניסבא אלא בצדיק. דיהוךא דתךויית לאו איהי בבל אלרין
 דלהוץ אלא בברית מילה. ביזארי אברים קורבא דאתה 'איה תמן
 ולאו דיהודא. ודא איהו תא דיאילנ״א דענפוי מיתפרשין לעילא בכל
 סטךא ותא רמלה ותשב* באיתן.קשתו ויפוזו זרועי זידיו אבל לתתא
 כלהו אגודה אהת יחודא הךא* ובגין ךאלתתא בצדיק צרייך לסרבא
 אתויון דיס. ״ק עם שביינתיה'דאית קוי־בא תלה קרבן ל'י״קוק.'והכי
 שבינתא עלאה הבמה צריך לקרלא ילון בצדיק. וכל עגפין תמן
 מרעהידין ומתיקערין'ומשלבין ומקבלין ךא מן ךא וכלא על ירא
 דצדיק. ובלא צדיק לית קודבא תחוךאיאלא אתה. ובגין ךא חסד
 תמן אתסריו׳ אח וה אתה.*מסטךא' דימיגא. ובהאי אתי־ אתמר
 וא, ס אשר יקה' את אחותו בת אביו או בת אמו וגומר חס־ תא .
 ועם בל רא דחסד תא וגכדתו לעיגי בגי עמם. מאן דמחבר אתוון
 באתו־ דפתךא כאלו אפריש בינייהו. ובגין רא וגבירתו. מרה לקבל
 מרה. והבי י״ס בימינא איגון באתה. ולית יחוךא אלא ע״י דצדיס
 וביג׳יד בהאי אתר לאי תקרבו מתת ערוה. והכי בשוקא יבוגא ושמ<יא
 תמן אלקים אחרים ולא צריך לקרבא תמן אתוון בזמנא דאלקים
 אחרים תמן דאינו! מסטךא תעיז. ותא רמלה ויסריבו לפגי יי׳ אש
 זרה. וכל איבון עדיין איבון סמא״ל ונחש דתביעיז למעבד דיגץ ושגלין
י נאיזח א! נ ג יס פירידא אלא הס;יושב ס גוף ג  שניךא גו ק וא כ חגו יה תראה כאלו סס תר ניכ ענ t י
 אתד יפלס את־ ״אתר ורס גכלל ס זה בזה ווומר לזר אנר ו של אוס שאתה רואה הס חליקיס זמ ו ע ג ס
 לחזו אז, ס 1תור כד 1תור ד ס •יתור אנל נאמת הס גוף אתר ונכללין נרותס זנ״ז וכ! הפגין כאן וכ p דליכא
, רפרצופין א, שס ח סור ערוה נקורנד דיחודא דחרוו רו לאו א הו ככל אנרין ו לתן אלא  כ יודא נ
י ה ח לי נשאר אנר ס קורנא דאחור א ס חסן ולאו ד חודא פ דוש הפרליפ ן חו ן הס מלנ ש ס זא״ז ירי׳ נ  נ
! ב״היבשיה וו י כא קייבא בלנד כשאר ח נר רכילון! אנל רק נבר ח די גו י הוד א כא חודא פ דוש  ני
 ׳וי חמש שנות, קור ג׳״ד כ הוד כיגון! רסיכית מאן דחחנר אתיי! נאתר דכ דודא כאלו אפר ש נ ג יו רטגה
1 ב״חיי כ1 מ שח גו !1/1 נ.1ינ ג ס! יקוישק t רא לו פסק נד! ר״ל לו ן 1פשוש  פ״כ ״ ש י״קוב1 ס 1
1 כר יאח״כ קדוש , רחשכח אורוח נכרלופ! רקדושה כד שלא האחוו רקל פוס י נ _׳ , ־!־ י י יש יק  יחי
 נח קו, וב חוד וי ש.1ישי ל רגוח ממגי יש! כא, קחמי מא! דחחני חחיי! לעשוחס חוד ס נשמוח הקודש לרמש ן
 יי־ית ישכ.! לערי״ות נאתר דפרודא קודש שעשר נכוגתו גרוש ן לח לוג ס שהס אחר דפרווא נאלו אפר ש
 נ ג יי כ ׳'כשי ש סחחזו יח גוג ס נ חוו ס שפשי ל ימח ח! רשכע שגמשן על ו רס 1נאשר אגחגי גוהר ס
י פילס יפייס כו לוחיס יקל פיח שיא חאחיי י ה,י נתקיג התפלה ובנץ י קו ש נ [ נ ״ י  נהכ'ח שחי ־ 1
־ פ ״יש ייח גשחחש נכחי קוישי יעל י,ה שגרס ש חאחזי יקל פיח דהגי חממ גי־פן ו  דה י כ־תי ״די •יקבל ״

 (ינ) לי!



mi! ו ה י  עש6י׳ תקונא שתא וחםשץ מ

 לון קדם ץ. ובגין ךא אתסריאו עריות. ודא איהו תא וסוד אתר אל
 תגלי. דךא גרים* גלות ואתגלי בין עממיא. מאן דגלי עריתיח
 תמן. הביאיהו א?נלי בין עדיין דא־גון אלסיים אתרים. ומאן דמבס׳
 עליית הבי איהו אתבסי ייניית ובגין ך״א ולא ינלה בגף אביו רא
̂ע״יבם שלחה  שבינתאידגלת בין עמטןא בגין חובא רא בד״א "ובפ
 אמבם. ור׳ זמגין נלת שבינתא בגלותא ינץ דאעילוערוה בין ד׳ אתץן.
 ואע״ג דאתמיר כל אלץ עתץ בספיךן ובשמא דיסו״ק. לאו באתייה
 ד״לעי״לא.1 אלאיכד שכיגתא גלת* כל ספיךן נחתו *עמה. ולית
̂ר ספיךן *ויד נחתו אתלבשו בשית  פתדא בה ובגין ע?
 יומי דתול שית ענפין י. חסד ביומא ק״רמאה נבוךה ביומא תגי״יגא.
. תלת ספיךן תני־נין בתלת'יומין ה א 1 ר י ל  עמוךא דאמצעיתא ביומא ת
 אחדנץ דאינון רביעאה חמישאהיושתית״אה וע£־ אמירן ךא י׳ אבא.
 חמש אור ךא ה׳ אימא. שית זמגץ טיוב ו׳ דאית בשית יומי דחול
 ה׳ דהששי ה דיסו״ה רא״ש דבראטית ךא כתר ךישא דבל ריש־ן
 ואמאי אית פרוךא בנין דלית צדיס אות ברית תמן וךזא רמלה.אץ
1 אות ברית תמז. ובשבת דאיהוייומא שביעאת ד י א  אדם צדיק בארץ ד
 תמן קריבו ויחיודא דשמא דיקיק וכליספיי־ן ובנין ךא תלמיד חכמים
 זוונץת טלילי שבת ללילי שבת האי עריץ אינוןיודאי לתתא. אבי,
 לעילא *אתמר לא יגורןז דע.יוצריה דקריב לאתתיה בי״ומץ דחולא
 ההוא בן ךעביד עליה אתמד צדיק ורעי לו. תרים דאתעביד הורש
 חול דאית יום השביעי. ובההוא זמנא איהו תא דצדיק ורע לו ךקע
 וטוב לו. אבל לעילא לית עתה וסצוץ ופרוד ופרוץ" ובגין ךא לעילא
 לו כחי לכיש ינרק נשפם אינפה ש-ננםי לפ־וס במה שנדמו קייקי1 נ חוו c שייהס שלא ס ד־יש כראי יכן
 יה טילא ביה ולא נלה כנן! אניי רא שטנסא פ רוש ה א שוו שא אח-ינה ושמא קוישא ואות ראשי! וכן
 אוח אמרק ני,ראה tp ״בשבתדא־הו ותא שנשאה סח! קנ״ני יחיוא דשמא דהד״ה יכל ספר! פ ריש
 ופשר ספ דית נילס רמידס נשם הרה דויפ ושש היי ה במלואו ומ1ו מלואו ש נו כח אוס וח ונדמו נשנש
 שהיא ים השנ ע• ינל מספ״ שנשה נחשנ במספר הקומי כ־ח נוה אבנ ו ה! ו ונוח פ־שס נש ד ימי הכשינ
 חנרס אס י׳.ויה ך ט היא ה ימ, לך נס לששית ח ל כח יה השנמ שהיא ים שנ r שמשפרי כח לששימ ני
 חיל מן מציסה־נס הקניפש ני וביזודאמ-א א הו רוא וצדיק ורפ לו ״ששושונ לי פ ־יש כ ס״י לנט
 הטלד ל1 מויינ וחיל נפש רשש מנילנלמ ילנ! הצדיק •ש לי שי־י שנא לכ-י ,פש רשש אך ה־שנג ההיא פלמי
ם נ ־ י נ ! הצדק שינ ליניוא אכל צשילא לס ש־וזוקיץ ופ־ו־ ופ־ין נקש א־נשה ד נ  ש״מנלנל נ



עןץ מיהי בו  (צ,״נ) עם *י׳ תקוגא שתא וך̂ן
 (לית לך לירטה ליוצז־ך דתימא הבי דלעילא) אית •חוךא באח ואחות
 ובבן ובכת ובאם עם בן. א״כ לית לך לירטה ליוצוך. דאנת הוית
 גרים רלא תהא בי־יוקנזא דיליח לעילא בד״א כי* עונותיהם היו
 מבדילים ביניכם לבין אלהיבם ות״ח בשעתא דבעא סב״ה לםבי־י אדם
 הכי הוה ^עי למעבד ליה כנוונא דדיוק^א דיליה בלא ?ירוה וביא פרץ
 ופירוד* בז־׳׳א נעשה אךם בצלמנו כדמותנו. לטהוי כל *ספיךן בלילן
 ביה בלא פרוד" וסצוץ, ולאידחדא בן עם בת דאינון אחיםיךעלייהו
 אתמר אחים תאומים. הה״ד ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו
 תמים.על ראשו. באן אתר אל הטבעת הא טבעת דאות ברית מילה
 דאיהו שיעור לביי/עריץ לתתא ושיעור דיחוךא לעילא. ולעילא
 אתמר ביה ולקח נם מעץ החיים ואבל וחי לעולם י אבל לתתא
 אתמר ביה ומעץ הרעת טוב ורע לא תאבל יממנו. לא תערב ביחוךא
ע לא . י הא־ יל כש1־ ה ,ניל c נא־בעה חיוק כש־־ t n ל ת 1  ארבער יי פ c r שגיא״ איחס י
 כלית־ נעויס תתלב השפייח ששה א! פיעל יע ופ r c פ ישה יא ש הפ־ש בין מ יתיי ישנת ויש ייוינ
י נס נכת תי מ יי־ מחיב ישנ י ת קיא אלל י בשם אל לית י«־ שמנ ע פנס פ  סדיר היא בנדליח יפ'

 עו,ית ית קי! ע" מצית ינס ש הפ״ש ב! r התי' י r שבת י ויש כי יי ייא ב־זתצב ה שתית ה קיא אצל ני בשם
 בר אה אית חי־א ואת יאחית פ ייש אח יא־ויח הה אי א ובבן ויבת הס יו"! שיש נ! ובת לאת ואתית יבאש
א־ פ לאה ה א נחנה חיכית וא מא כ יוע חםיו אית וס שס לאי וע ! בען ח ס שער  יב! היא ויונ ז א עם '
פ מש  ׳עקנייאה ת ־"ר יהי חאימ ס מימשה יחדי הו חמס על ראשי בא! אחר א'הענעח פיריש ע
1 נש.נ־ ריה ק ש ש צלס משש הי ה מתפשט נפ מ יח האדס ואוח ה א אחרונה שבשס ה א נעערה י ש  רב ו 1
 נ כ עוד ציס משם אלה ס מתפש.! נח צי וח הארס יאיח מ ס של שה איה ס י א נעעיה ויו א יה ו חאומ ס קרי
 נק א1ם מ״ס וה אית מ ס ישם לה ס של ללס התילונ ית מימשה היא אית י א של שם הו ה דלים יפניש יש
 כ ש פת ת תמת ע ולמעה י,שאיה אית י ת רי ל־מ1ו על א1ת ה ה וי ו שויו אות מיס יאות הא ה 1 תמ ש
 ע' ראשי ראש ואי כ ת׳ ד דינמת ן׳ ואיו הס תו ס ביאש ה׳ י ומפי־ש כא! אתי א' הענעת יכי דא
' עי ן לתתא יש עוי ד תידא לע לא פ ריש כ העטרה ה א בשי שניאש כ ת דאית נר ת מ לה רא הי ש עיי ' ע ^ 
 ס; ד וכמ ש יש י י נ נמית (דף ה ע נ1 עטיה יאש הנ ד ר א יא נה מ! הנ ד איא בשר ע ש ו ש בתתת ת
י n׳v יצא !מק ף כמי .ויעת סנ ב י:נט־ה ייו• המיע קירא אימי כא! עב,1מ יש עיר יעטיה הוא עד ^ ע  י
 סבעח יי יא מ א ב מיא ( ־.מית דף ה) א י ימ,! הפיאה וי הכ סח עטיה נמ־ נ א־ היא ב א־ ממש עיש
 זלי א ש עיר הטבעת ש־וא סיף יע.1יה היא ש עיי איסיי נ אס הער ומ לחשה בחחחינ ש יח ש שהיא ש עיר
 חווא לע לא ר ני ע״פ מיש יב י ו ל נשע־ הפסיק ס בשוד אפייש נ! ׳ושף נ ׳ושף הוא ה שוד ו דיע שב שוד
' נח יח שהם י סיד יע־וי" שביאש ה ק״אח ראש צו ק נסיו נרכיח לראש צו ק ועטרי וו הא בת נס  יש נ
 החלכיח שי ו א עלמי הדביקה סח ד ב סוד ואפ־ ש הוא האית הננויוש ש ולאות דרך המנות לד עטרת ה סיד
 עש 1'ו א כא! ע' הענעת ה,י שה א ש עי־ ־ חידא לע לא כלומ־ שס ריא ש עו• השפעח היוינ ש' יסוד העל ין
י יכ! 'תמא בתחתי,ס הטבעת הא שיעיר אשיר באר של עריה כ כיי! שהכניס  בשיר אפ־ ם ב! יסף ה
־ ולעילא אתמ־ נ ה ילקת גם מע, רמ ס יאכ' ית לעילם אבל לתתא ו  יעטרה שה א ע־ יט־.עמ נתמ נ נ

נ ו  ט



 עמ פי׳ תקונא שתא וחמשין בניהו (צ ע ״
 טוב עם ךע ואם לא מות תמות. אתמר הבא מות תמות ואתמר
 בשבת מחלליה מות יומת. ואדם. ודאי"אתעביד בדיופנא דלעילא .
 ועבד תמן פירודא יאיתפריש* מתמן א״ל רבי אלעזך אבא *איך
 אתעביד בדיוקנא דלעידא. דרא שמענא במה דעות וזמן. אמר ליה
 ברי בד אתעביה ^להו ספירן אתבלילויבדיוסנא דנשמתיה, ונשטתיה
 הוה מרבבה יון כנוונא דנשמתיה דעלה אתמר ויבך״א אלקים את
 האדם בצלמו. בגוונא דעשר ספירות בלימה ובלתיגוונין דנשמתין
 הווי נהרין בנשמתה והוו נהירין_על אנפוי. ומניה הוו מזדעזעין עלאין
 ותתאי] והוו סנדין ליה בגין אלין נהורין ךהוו נהירין ביה. במונא
 דאיךם דלעילא דתו סגדין ליה הבי הוו סגדין לארם דלתתא עד
 דתה אמריאיהו בואו גשתתה'וגבךעה גברבר, לפגי ;י עושגו.
 ובההואיזטנא הוהאיהושליט על בל המוני עיליא ותתא."גוון אובם
 דעינא ושעמי אובמין ובל גוונין אובמין שפירין את;יהיבן ביה טסטךא
 דאימא. חוורו ךעינא* וחוות דאנפין ותורו דמו״הא' וחוות דגרמין
 אתייהיבת ביה מסטרא דאבא. דהבי אופגוהו מארי מתניתין דלובן
 שבעין ומוחא ועצמות אתייהיבומאבא.ואיכמודעינאוש^ראאתייהיבו
 מאימא ותורו ואובמו תרוייהו אשתכחו מכתךא עלאה אובמו מלבר
 ותורו מלגו. ועליה אתמרועתהלא ראי אה־ בהיר תא כשחקים
נ ו יקיוחו! 1 ח ערוי! ע לא נ פיר הקדוש שרימז אל ו י א מאכל ימנו פ ייש 1  אממר ביה ימען ררעפ טוב ורע 1
י ובכל י ובה -  יקצין יפ ריד ילכ! ,קיא י סיד יקדיש ען המ ה יאכל ממ ד בשוד יווונ ומ למולה בכל נפ נ
 יפיציפ ם אנל לממא באדם ימחמי! נקיא י ר ען ידעה טיב ירע שיש בי ייינ ס נר מר מסטרא דמ ס י ש ני
 זוונ ס אסוי ם מסעיא רמוה ויוא ה ו רמומ ולכן נקיא ,וונ ויע על כ! דעמ הוא מפפי ח ס ומספי מי של
נ ה עושנו פ יופ נשמחוי פ 1  מיח כסיד יחקח יחאנל וחי& ,J1 ריוה אמי א הו נאו שמחוה ו,כיעי ננרכה ,
יכי כננר עילם י לייי לפנ י עישני כננד קרישי שנמילס נ נר אי נ  כננד עילם ראצ ליח נכרעס כננר עילם י
 העש ה לכן אמ־ עישני ילא אמר בי־אני אי ילרני יריח נאי,שחחיר יכי' נק על כלימר אמר לרם כל אחר
־ י ־ ע  מכם ליין שהה נני! % מי אנ ומה ח יבמי א, נחשב יא ך עלי בדעחכס לרשחחייח ל מעקרא ,
י י ייא נשחק ם פ ייש ק פי שחק ס ממלף באיה כף ננ כ ק י,״לא שחק ם היא  אממר יטהר לא ראי איר נ
 חשכים כ איי יכמי לייב זטמו ינודל עצמימי לא כי1 ם יפיציפ ם יקיינ ם אל י לסמל מיאיי ייכ!
 עשי החאל ל יעל ין איי חשיך סב ני י ־ י נסח־ כיי איי יחשיך אשי ייא לננ איי סכמי נמשנ
י ייא נשחק ס א1 חק־ נשחק ם אלא בחשכ ס יכח נ שח חשך י י  חישך חמ לא לא ־אי נאיר רכחר ילייא נ
 ספרי פ ריש יו ררומי לכפר כ היא ספ רר עש ר ח מחחא לע לא יעיד יר נחליאי עשר ם יאיח יח משר ם
י שת חשך סחרו נסחי אייי כאי־ חשך ש,חשב משן לנני ר ר ר כר ש פס ק נ ו מ  פולה מספר כתי ולז א ור ה

 וגה״כ



ב עם* תקונא שתאוחםשין גגיהי בז ע  ״
 וכתוב אהד אומד ישת חשך סתרו והא אוקמוהו חבוץא אוכמו נוסבא
 לחוורו. ואורייתא מתמן איהי חוורו מיינאו אובמו מלבר. ולעילא א1־א
 ואימא אמי־ו על עמוךא דאמצעיתא ושבינת־ה. נעשה אדם בצלמנו
 בדמותנו. עמוךא דאמצעייתא בחווה ושבינתא באוכמו הה״ד שהורה
 אני ונאוה. ותא הזי אימא עלאה הות אוכמא סךם ההוא נהוךא דלנאו
 מינה.' אבל כד נחתא לתתאיאתחזץת נוונהא בחמש ספיךן'דאינון ה׳
 ענפין דאימא הרוע ימינא ושמאלא־ ונוףיותרין שוקין. צדיק נטיל בל
 נוונין. הה״יד וראיתיה חכור ברית >1לם. וראיתיה בנוונין נה:רין והבי
 שיכנתא תתאר, אתחדית בחמש גוונין'מתר*א יעילא ואלין נוונין ךשיית
 םפירן' ועלייהו אתמר ותכלית וארינמן ותולעת שניייושש ועזים. "ובמה
 דאתבלילן כד גרנין מעילאלתתא בצדיק הכי אתכלילןכל גוונץ מתתא
 לעילא בעמיודא דאמצעיתא. תא חזי.ארב>־ אנפיןךברבין היוו באילינא
 ואינוין הוו תרץ דרועין ותרץ' שוסין וכלהו בשיעוךא דאת ו׳ עלאה
 ובבל אמה ה׳ ענפין זערין דאינון זרת דאתיזר ביה' ושמיים בזרת תכן
. ודא איבא ר  ואינון שעורא דה . ועל ה .ענפין הוה יי• דאיהו כף ת
 דאילנא ובמה שרטוטין מרקמן בכף דיר דאינון נו־וגין#פיריןךאיבא.
 דבהון' אתפתחת שושנה דאיתעבידת מינה איבא. ויאינין כפתור ו&ןךח
 לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ואלין תלת גרמין בדרועא יימינא
 ותלתבדרועא שמאלא .מנרתיא נופא ךאמצעיתא. ברי בכל אלין
 תסונין בראי לאדם ובת זוניה >ו'אי< ואייהו,עבדפירודא לעילא בין קב״ה
 זשבינתיה. הרים לסלסא שכינתיה מסב״ה. הכי סב׳׳היסליס מניה
 בת זוניה ואסתלק קב״ה מניה דבאתר רלא שריא J בינתא תמן.
 הב״ד׳ לא /*ולא תמן ומנא לן דאסתל״יק בתיזוניה 'טגיה בד״יא ויאמר
 ץ׳ אלכץם לאי טוב'היות האדם לבדו. ודא נרים ר:עסב דאתמר ביה
 ויותר:עסב לבדו. יבהתאיזמנאינצתליה סמ״<* ויגע ב?-ף יךיצו. באן
' טגיד רנעןה ךאיהי י׳ דיעקכ ואשתאר  אתר נןרה בגיד הנ^ה. דפרח י
! אורי מנקרי הה״ד ירא 0 ס לינר נ־ית פילס פ ריש ור ש רא ח• ה דס ממש נהיר ן  יקריב ס לי לנ
ו ונר ינסיו נר מ נסיו הנהינ וונרם י ק שפרס לע ל מ!ה לונר נרית פולס הוא י סיד שהיא מ י  להמש ס



(K ־ «s< עם פי תקונא שתא וחמשין בניהו 
 איהו ער!ב >דאיהו דש בעשב ודא רזא וידו אוחזת בעקב עשו. דאיהו
 דש בעקב בנלותא ובעולא דסלבותא דע׳ אומץ דהוא לזנב ולא לראש<
 במה רגרים אדם דשבינתא אתפרקןא מסב״ה במה ך$ת ,אפי
 ובפשעיבם שלחה אמבםיואשתאר סב״ת יחידאי בלא מטרוניתא
 הה״ד הצדים אבד מאי אבד אבדילטטרוניתא. ובגין ךאילא טוב היות
 אךם לכדו. א^שה'לו עזר כנגדו ךא אחךא דלית איהי בת מגיה
 מסטרא דעץ הדעת טוב ורע. באיסור והתר טומאה וטהרה כשר ופסול
 דם טהור ודם נדה. ובנייר אוקטוהו זבה נעשה לו עזר לא זבה כננדו.
 דאסיתלק מניה'אתתא דאיהי עין החיים דאתמר ־בה עץ'החיים היא
 למחזיקים בה ראה דדים עם אשה אשר אהבת. רעלה אתמר ולמה
 גםי״מעץ החיים ואבל וחי לעולם. דאיהו הוה חרות על הלוחות חירו
 ממלאך המות. חירו משעבוד מרביות. חירו מכל מרעין בישין.
 מעניותא וטפשותא וצעךא ודוחקא ובפנא. ועלה אתמר ארץ אשר
 לא במסכנות תאבל בה להם וכוי. אסתלק מיניה. ואתייהיב ליה
 אחרא מסטרא דסיהךא דאתמר בה עת ללדת ועת למות ובו.
א  דאייהי פלנו דירה חיים עותךא. ופלגו דילה מות עניותא. כנו̂ו
 דלבא דאתמר ביה לב חנם לימינו ולב כסיל לשמאלו . תרין
 בשותפו ובנייר אם זכה עזר במלויא דסיהך׳. ואם לא זבה כ^נדו
 לרוסרונא דסיהר . עריות טפטךא די״סע״ר י״התעור קשתך. עריות
 מסטרא דו״הלאתסרי־ו לגלות ע״רו״ה. וךא לילי״ת דאהי ערות
ךא י'זעיךא דאדם דאיהי כלה  אשה ובתה דאינון ה״ה. ערות כלתך י
 האמורה בשיר השירים ת״ח שביניתא תתאר. אתקריאת בתה מסטי־א
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 לא «[t מורעס בגזי נשמר הבונות בדרוש יןור ס ועלייתו אתמר ומגלת וארגמן יתולעיז c>׳ וטי >ק מ
 תפשי « נ ס והנ ת בכל מ! אות וא ו לרמוו כ רס כננד תמשר נוינ ן דשית ספ רן ואשתאר קנ י ח דא
 בלא ממיונ תא פ רוש לתפארת שרוא סוד דשמא קד שא קר ליר קנ ה וכאשר תיוצא כן נספר התקינ ס ינווה ק
 בכמה מקומות ולמלכות קר לה נשם שכ נתא ונשס ממרונ תא והתתנרות התפארת פס המלכות הוא ע" ה סוד
 שני שנקרא צו ק ולו א יריד רצד ק אבד מא אבד אבד לממרוניתא פ ריש אך תכן לכרש לשו! אבד כפשומו
 מל כן אמר מאי אבד ומפרש אבד למטרוניתא כלומר אבד ספני! רתחנריתי מס המטרינ תא שה א המלכית
 ילכן נקיט קרא לשי! אבד ה ינו א' נד כ׳ א הוא אתד ונד לשון יחידות כמ ש רו ל בברכות (דף ני) מרב אל
 הנד ס תרנ לשונא הס של ת״ח ש ישב! נד בנד !עוסק ס נתירה ירכונה שיישב ס נ ח דית יאין מתתנר ס נ תו

 ראיפא



 >» עם פי תקונא שתא וחטשין בנייי כח
. אחות מסטראדעםוךא , ה ץ  ךאימאעלאה. בלה טסטךארכ״ל י
 ךאםצעיתא שאר בשה. טסטךא ךההוא דאתטר ביה"בשןם הוא

 בשר טסטךא דךרןיה:
 בראשית תר״י שב״א. ויאיטןיתרין נסודין. תרי יצירות. דאתטר בהון
 וייצר יי׳ אלסים p האדמה כלי חית תן$ךה ואת בל עוף
 ה?ןזמים ויבאיאל האדם לראות ימה יסךא* לו וכו. ת״ח כמהנשמתין
 וכמה צייורין יצייר* קב ה בדיוטא דמרבבות דלעילא דאינון חיות
 הקדט.דירתיןבנינשא נשמתיןמגייהו ואייתיסב״ה לאדםבנלנולא
 על^להו. לראות מהי יקרא לו. ולא אטבח עזר בחץ הה״ד ולאדם
 "לא מצא.עזר כנגה ואיהויקרא לוןילבל חר שמהן כפום חילא רלעיילא
 ךאתמר בהון המוציא במספר צבאם לבלם בשם יסךא' לבל תה
 ומלאך ואופן סךא לון בשם ידוע. *לבל חר על מתבונתו בעבוךתו
 ובמשמרתו' תי״ח אדם חוה ידע כל מלאך ואופן וחיה ושרף. כל* חד
 דתה ממנא.על שליחותיה. ןתהיידע כל שמא דביל חדיידתה כפום
 שלוחויתיה והבי הוה קרי ליה. רחבי. אישבחנא בספר רזיא״ל ךאתיהיב
 לאךם״קרטאה. דטטטרו״ן קרא ליה סב״ה שמהן סגיאין. לזמנץ
 אתקךי מי״טטור ינ״א מי״מטח־1 בזמנא דממנאיעל מטרא ולזטנץ
 אתסרי פתחרן סגח״ן(אטימו׳ץיינ״א אטמון. אטמו״ן ב־זמנא דאית אוטם
 תבין ךישךאל. סגרו״ן בזטגא רסנו־ תייעץ דצלותא 'פתחו״ן בזמגא
 דפתח' תתעא דצלותא פפקו״ן >נ׳׳א פיססו״ן) בזסיגא דפוסק הלכות
ל שמהן כפום שליחותיה והכי בל  דמתניתין במתיבתא תתאה והבי י
 מלאך אשתני שמיה כפום שליחותיה *הה״ר למה זה תש^ל לשמי
 ותא §לאי ובפום ניסא רעבתן הבי איהו שמייהו ולבל שליחותא
 ושליחותא דלהון איית רנעא ושעתא יתעא ומזי* יתע ויום
 וזהו אבד א נד דה נו כל אחד עימד חד בומנא וסנר חרע, דליוחא קשי יוא ממיני על השובה
 ינע לח שער חפלה היא להפך ועוד הו ל ליקד ס להזכ י שס פחחי! קידס הנרי! ינ ל חי שסיחם שעי החפלי
 לאי על חפליח שראל קאחר אלא על חפ ליח איינ שיאל יחפליח פישע ישראל שהם רשע ס נחיר ס יח ש
 החמין נזמנא ופחח חרעא דצליחא קא על חפ ליח ישרא1 ולכל של חיחא יש1 חיחא ד להין א ח רנעא ישעחא
ח שפי רנע יס חיל ר  וכוי נ ב לכן נקרא ס רמייאכ ס בשס שר ס כמ ש קדמו-שד ס אחר ניננ ס ני שד ס
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 זןם פי תקונא שתא וחמשין מיהי (מ«״נ<
 ת־יע ובכב ת־יע ותמן אשתני . האי מלאך אתקרי בששים
 רבוא שמהן דמלאכ;א.* הוא אתקרי חסדיא״ל בזמנא דעביד חסד
 עם עלמא. נבריא״ל בזמנא דעביד גבוךה בעלמא *סתוריא׳׳ל בזמנא
 ךסתיר בני עלמא בגךפוי מאידן מלאכי חבלה הודה ותחת כנפיו
 רןחסה ונר. ואתקרי חתמיא״ל בזמנא דחתיים זבוון וחובין על בני
 זעלמא. כתניא׳יל בזמנא דכתב חנבין וזכוון ובל מלאבא בפט שמיה

 איתי ליה קרא באורייתא בחביא״ל _על שם והמכתב י מכתב אלפים
 הוא ונר. זבריא׳ל על שם זוכר ברית אבות ואית ליה קרא זכרנו לחיים
 ואתכ$א בזכור. שמריא״ל בשמור. חסדיא״ל בחסד. נבריא״ל בנבורה.
 צדםיא״ל בצדק. רפא׳ד וברפואה יתוא״ל) בתפארת. מלכיאל במלכות
 לית מלאד דלית ליה עמרא ויסוךא בספיךן. וכל ספירה אית ילה'שם
 ידיע והדה יד״יעא וכל שמדין תמן איר. לוןיעקךא ויכוךא. והאי כללא
 נפוט בידך רכל ממנן דלעיל שמהן דלהון תליין בספיךן ושמהתהוןיכיל
 חד איתי ליה *םךא.על שם שמא דיליה. וכל *מלאביא דסוסיהון סוסי
 אשא ומרכבותיהן אשא. וקשתותיד)ן אשא ורומחיהון אשא ובל מאני
 סךבא דלהון אשא יסודיהון בגבורה. ומלאכי חבלה דאינון אשא יסוךא
 דלהון בניהנם^ ואית מלאב;א דאתמר בהון עושה מלאכיו רוחות יסוךא
 דלהון בעמודא ךאמצעיתא ואית מלאכיאידאינון*'ממיזא דרפיעא
 דאתמר בהון והמים אשר מעל השמים מסטךא דימינא. בלהוןעקריד״ץ
 לעילא ולית מלאבא רלא אשתכח ביה שם יפרם. דאשתבח בכל אתי־
 כנוונא ךנשמתאידא^תכחת בכל אבר ואבר ובנ״ד איתלברנש
 לאמלכ^יקר׳ק בכל ספיךן ובבל כרםיין' ובכל מלאבין וביל אבר ואבר
 דבר נש ךלית אתר פנוי מניה לא בעלאיןיולא• בתחאין*. יפרק לא
 *זתקרי בייחודא דאךבע אתוון אלא בעלת העלות דמיחד לון. ובגין
 ד&יהו מיחד *ארבע אתוון. ביה אתםריאו יסרק ביחודא חרא יי אחד
 ושמו אחד. ובנץ דא שוי אמונה ךיישךאל בארבע אתוון אלין. ובל
 שיש לכל שלימימא ו להון רנעא ושמתא ימול t ע ו וס ויע וכל מלאכ יא וסוסדוו פוסי אשא ומרמות סם
 אשא וכוי, א ן לרם סיס ס ומרכבות ממש אלא כך נרמס לגרנ מרואי[ אותם ולשו! מל נמ סוא זר כורך שאמרו
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 jnptf >&יי בניין לשמא ךא. לית שמא עד אץ טיף ועד אין תכלית.
 רכרבא ושלטנא טן ךיא לעילא עד אץ סוף. ילחתא.עד איןהללית ובל

 ״ דדלץ וטשך:ץ טניהךחלין וטזךעזעין:
 תקונא חמניא וחס#ין

ת כךא אליקים (איהי) את בת יחיךה איהי כתטלך י ש א ר  ל
 פטמהיזאיהי) את אמתא דילהועלה אוזמר ויפליל
 ^קים תרדמה.על האךם ויישן ובו מאי ויסגור פתח רבי שמ>*ון ואטד
 ויריחו סוגרת ומסוגרת "מאי ויריחו* ךא איהי rrr דאיהי גופא דיילה
 אמתא.מברתאדמלבא דאיהי נסוךהדילה סוגרת ומסוגרת מלגאו. בנוונא
 ךא י ובגינה אתמרילעמת 'המסנךת' תרדנה הטבעות ונר. מאי
 הטבעיות אלן תרץ אודגין דלבא דאיגון עגוליין כטב:עות ולבא איהי
 לשמאלא. הבי פתורא צריך* לשטאלא שלחןבצפון. לבתים לידים
 מאיי לבתים איבון תרייבתיילבא. מאי לבדים איגוזיתדין בליין תרווייהו
 לבר עיייהו אתמריוהיו תואימים מלמפזה. תרי בגפי ריאה רחךיו יהיו
 תימים״על ראשו. ובגין השמיעה תדאי ביבא אי״קמיהו מארי מתגיתין
 הלב שומע. ת״ח אתמד בהאי צל״עיויקח! ולבתר ויכן יי׳ אלסים את
 הצלע. מאי ויבן. אלא בנה בניתי בית זביל לך וגו . והבית
 בהבנותויאבן שלמה מסע נבנה. תרי טדייכא אינון תרי בניעץדהאי
 קרא. הה״ד והבית* בהבנותו ךא בית ראשון. אבן שלמה מסע נבנה
 דא בית שני. ילקבלייהי אמר ^נה בניתי תרין בניינין.'חד אתקריאת
 בגיינא דאימא עלאה ותניינא בניינא ךאימא תתאה. ועוד ףבן לישנא
 ואבנה גם אנכי ממנה.' בנץנא י ריבים. וכמה דהאי ניקודה איייהי
 סוגרת ומסוגרת הכי'צריכא'ירתא דאיהי בתולה למיהיוי סגירה
 ומסוגרת בבית אביה בתולה ואיש לא ידעה. ותרד העינה רא בת
ל לדגי >־: ביאשח  במי שש לי סבן בוי בראטית ניא אליה אח 3ס חרא אה בחחלךפגמי ,
נ ח שנקראח בשר  ברא אלר ם א ח בשר ומפיש בשר נח ח די א ר בח מלן פ; מי נלימר יחל מקרח י
׳ אלר ס ח־ומה  1ח נח אח לרניח אמחא ו לי שייא פרליף בליה המזמר אחר פרליף רחל י,נלר אחחר ו סל י
 על יאלם י שן י קח אחח מללעיח י י סגור בשר חחח,י בשר רחל נח מלך פ; מי חחחגה אמחא ו לי דא הי
 פרצי0 בל>-ר שייא חחחגי במעלי הכי לר כינרסא לא ר נחילי למהי סגורה ימסיגרח נב ח אב י נלימר

 (ID) עינא



״  עם פי׳ תקונא תסניא וחמשין מיהי >« ע״
 ?ייגא םעךת ומסוגרת בעינא. ותלת גווגץ סחי־ין לה. ועללהו אתמר
 הן כל אלה יפעל" אל פעמים שלש עם גבר. ובד נחית לון מ#ה
 אורייתא לישךאל מינה אמר. היו נכונים לשלשת:מים אל תגשו אל
 אשד.'. שלעזית ;מים לסבל תלת נוינץ!ך?3יבא ואיהי ממיךא וסתירא
 בוק. ואיש י לא יידעה''בהון עד דאתפשטת מןץת ובההוא זמינא
 דאת#שטת מאלץ לבושין. את:חדת עם בעלה בקירוב בשי־א. הה׳ד
 עצםמעצמיובשר מבשרי לזאת יקרא א#ה בי'מאיש לוקחה זאת על כן
 :עזב אישאתיאיבע ואת אמו ולבסבאשתו והיו לבשר אחד. רכך דרכא
 לאיתיחדא ד5ר' ונוסבא בסתביבשר. ודא דיבוסא' (נ״איקודבא) דיחוךא
 דיעילא רלא יהא דבר חוצץ. ובניין ךאיאוקמוהיו מארי מתניתיןדבד ייר
 נש בצלי וכדחד קכ״ה בשבינתיה דלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר
 שבינתיה(סךסוריה ךקיר קידות הלב< דלא':עביד פירוד וקצוץ בץ
 קב״ה ושביניתיה וךיזא רמלה ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו
 ערומים בקרוב בשרא בליא לבושא בי^. ובההוא זימינא ךקב״ה
 ו״שכינתיה בחרא בלא לבוי^א כללי אתמר ביה ולא יכנף'עודמוךיןד
 והיו ןןינץז רואות את מוריף אייל ר' אלעזר אבא מאי סיומא דקרא ולא
 יתבוששו.*אייל ברי בל.תר דאית ערוך׳ איית בשת.'וךא איהו:ראיבשת.
 ומאן דלית ליה בשת. בודאי לא עמת רגלי אבהתיוי.על טוי־א דסיני.
נ ת אב ר שעריי! לא נשאח אנל אחר ש שאת צפחח  סיי־ה נפחה נ ח היחס יחםייי־ח נחלניש הלנ לית יוה נ
 השני ראחל של נ ח ררחס י,שאי לה רסיר שי מלניש הלנ עיח ואחיו ח1ר יורש סונרח ונזסנרח נאופן אחר
י כל אשת ,שואר וייו״א סונרח וחש רח נ-נ נא וחיית ניינ! סחר! לה דה ני חלבר תסנר נמלבוש ילנ עיח  יקא *
ע נ ננ אוס שהיא ה שלים יילאי מן השחיר שנע ן וחלח ניינ 1  היא חסיי חע בנ ארס שלא חחיאה 1
 סחי! לי לע״א שהיא נקידי השח!רי שואת הא ,יךאת ע! כאמתזח ו-נל הו אחחר הן כל אלה פעל
י  1י פעמ ס שייש 1ס נבר כליחר עשי הקף ל.נ ן שי א ;קווי השחירי נחייח ניינ לימיי לאוס שמקים וה צר ך 1
 שמ רה נ יחי נ ימק סייי נדיל וצר ך v שימי ס שת ם ישלש מ« שהעי! ה א סיד חכמי ששס היא וקית
 ב ומר רינן אע פ שאץ ביא ה ממשוח עישה פנס ינל נח ת לי, משה איי חא ל עראי ח גה פ ייש מן נח

 העין שה״ש חכמה והיו לנשר אחר רכך לרכה לאמיימרא רנר יניקבא נקריב בשר א ן הכינה שית י ערימיס
 לנמר נל שוס מלכיש אלא הכינה שיפשעו רסלקי הכחינח למעלה

 ימ״ש אח כ לאלם יאשמו היו ערומימ נקרונ נשר נלא לנושא
 כלל שהן כך היו עימלים אלס וחיה קילס החמא בלא לנושא כלל כי עליי! לא היה חלנושין נשמ״ס ומה שסימ
 לניש אור אין וה לכוש גשמי אלא רומני יא נו מפס ק ניניהם ימאן ללימ ליה בשש בולאי לא עמלו רנל׳
 אנהשיי על שירא לס נ פיריש בשס איח יח שנח ו שראל עמדי רגליהם על הר שיני נייס שנח ללכיע נשבח







 «ב עם«׳ תקונא תשניא והמעה בניהו ל
 וב^ת איהו בו;לת גווניו, המר ומשק רמס באנפץ דאתמר בהון לא
ה :בוש.יעקב בגוון סוכמו וירוק". ול$« עתה פניו התוודו בגוון חוור. ^ 
 ואליןה[לת נוונין דאית בהון ב#ת. אלין אינק תלת נוונץ דו;לת קליפין
 ךאגוזא. ךאינין עוץן דבהון אתלבשת קשת ואתחזיי״א בהון.' ובניו
 דיונון עריות תלת "קליפין אר^מר בהון אין דודשין י כעריות בשל^ה.
 ואסיר לאסתבלא בהון ובגץ ךיא אסיר לעמא קדישא לאסתכלא ?גוונץ
 ך״קשת. ודא תא דערלה ראית לה ר.לת קליפץ. "רצתו־ לאעברא ילון
 מאות בדית קךש. ופןד וראיתיה לזכור ברית עולם. ועל אלין תלת
 אתםד של נעליך מעל'רגליך* ומיד וראיתיה. ובזמגא דמ>ג$ה הוה
 מתלבש בתן מה כתיב ביה אל תסרב הלום. מיד דאתפשט מיניית
 אתכךיב תמן. ;רא תא דכדבנא דתה ןחית אשא לאדלקא אלין תלת
 סליפין הה״ד זאת תורת העולה היא העולה על מוסךה ונו׳.' הא
 תלת נוונין דאשא דתו נחתין בתלת צלו״תץ״לא־דלסא ולאוסדא אלין
 קליפין! ובההוא זמנא הוה קב״ה מתקי־ב בשבינתיה. והוו"מתסרבין
 אתוון תליה י׳ בה׳ ר בה־, ובזמנא דתו' מתלבשץ באידן סליפין אתמר
 ?הון לא תסרבו לנלות עתה'. ולא צריך לקרבא אתוון י׳ בה׳. ו
 בהי. ובנין ךא תסינו תלת צלותין בבל יומא לאעביא תלת סליפין אלין
 דערלה מ^ית ברית דאית שבינתא. וברא שתא בתלת נוונין נתתן
 דאינון בהנים לויים וישךאלדעליית אתמר מה יפו פעמיך בנעלים בת
 נדיב. ואיכון נעילת הנין וזמנין ומוערין. ךןנליית אתמר שלש רגלים
 רחונ לי בשנה תלת קליפין עליית אתםר ןיעשץאלקיםלאדם ולאשתו
 כתנות עור וילבישם. בסדמיתא בתנות אור וליתי• דחאבו כתנות עור.
 מעור דאית" משבא דחויא. ולשבעין שנין אתפשט התא >תיא<(נ״א
 משבא) מניה דתלת גווני; דלבושין דשכינתא אינון תלת ווי״ן תיסע
 ניתנה תורש ולנן מאותו מעשד שעמדו על סר ס נ נ יס שנת לקנל תויה נמשך ליש מדת הנשת שתא איתיית
 שנת ובשת איהי נתלש נוינ! פ ריש מ! הנשת נויד תלת ניינין נפנ ש דלפעמ ס ר ה לו חוורו וא,פ ן
 ולפעמים אידס ולפעמים ירקון לא עתה •נוש עקנ ננוון סומק וירוק נראה הני״ה ש של נוש תעשה אותה
 איתיית קר אי שיבת יביש תהה ברוק ר ל לא עתה בירוק עקב ונתינת עתה נרמו פושק נ עתה במק
 שיו ועס השולל י״י נמנ ן סימק נשיק לאעברא תלת קלפ ן דערלת תאית נר ת דא ה שנ נתא ובדא שריא



 עם פי- תקונא תמניאוחםשץ ותשעה וחמשץ בניהו >« «״ב<
 ויבא עט. בזטנאדטתעבתן כתנות עור דחדאגדרין רןלת נוונץ דנהוךא
 דשכינתא, וטיד וראיתיה לזכור ברית עולםיואינץ תלת ווי״ןיאינון תלת
 נגיןדאת ב חד לשכוא וחד לאחןא ותר ל:טא. וטהאי ב׳ תללן שבעץ
 גוונין.'ואינון שבעץ ותרץ. ךעלייהו אתמר הנה יי רוכב ?ל עבי קל ובא
 מצדים, על ע״ב בשבעין ותרץ גוונץ נהידץ, וטץ־ ונעו אלילי מצדים
 מפניו. ואינוז תלת נוונין רטיזין בה*. ה׳ תלת ונץ תלה'אינון לבושין
 נתרץ דברתאידטלכאדאיהי י׳בת עץ. ואיהי חמש אלפי שנץ דבריאת
 עלטא. ואיהי ה׳ זעיךא דאבךהם דדתיה חסד דסליק כשבעין ותרץ.
 ה״ייטן אלקים. ה״י מן יוד קאיואו קאינ״אייו״ד רף וא״וק׳׳י) ה׳לבושא

 רכסי על י׳:
 תקונא תשעה ותמשין מום ל׳.

 בראשית בי באש ;*׳ נשפט דאינון כתנות עור דצריך בוק הבדלה
 בד אמתן ישראל בורא טאורי האש. אמרין המבדיל בין'אויר
 לחשך יחשך אובם. כתנות עור דיליה אוכטין דאתטר בהון שחורות
 כעורב והנחש היה ערום בעיית. דלבל היה ברא לבושין וללל בריזין
 דאתבריאו בשית יוטי בראשית, ואשתארו נופץ דטזיקץ לטעבד ולא
 עביד לון בנין דתה ערב שבת. וךאיאית אשר ברא אלקים לעשות
 ובנץ ךא והנחש היה ?pnjj טיל חית השדה*אשיר* עשה יי אלקים
 דלכלהו עבדי"לבושין וליה לא עבד בנין דתו מדסץ תעלטא. ואמאי לא
 עביר לון. בנין דתה ייה* לטבךי לאדם ערב שבת ובניניה
 לא ברא לון, ובנין ךא עאל קנאה בייבייה דחויא עם'אדם. בנין
 דאש^יאר ,ערום בניניה בלא לבושין ואית נרם לבתרידאתפשט
 אדם טלבושוי, ויתת לץ נםחד' ועשיו, דתה עשו דיוסניה דחרא
 ובנץ ךא והנחש'תה ערום.ערום לביש, ךנרם בערטה תליה נוסביא
 בישא*. סם הטות,*טיתה לאדם ולאתתדז." וערטיה תליה תה דפתי
 בהלת ניינ, כה ר, לא ני! כהנ ס לי ס י שרא1 נראה לי א ר1 ל אי! האשה כירתח נר ת אלא למ שמשאה כל

 בריה ל קא כלי ר ה כהנס לי ס שראל ערום לביש דנרס בערמה ל ליה ניקנא נ שא סס המיה פיריש מריס
 רע מ שהרביק אית יס מיו עס אוס ס' של יתרא ותקח יסאכל ינעשה לי ליריף מית וזהו סס המימ ב״מ

 ־ ־יג לוזיד



 »ג עם 8י תקונא תשעה וחמשין ושתין בניהו לא
 לתה. בנק ח־עתן של נשים סלד. ימה אמר לה ויאמר תחש אל
 ראשה אף כי אמד אלקים לא תאכלו מכל עץ* הנן וקב״הליא אמר
 אלא מכל עין רגן אכל תאכל דאית לא מני ליה רלא למיכל אלא
 מעץ ל.דעת טוב ורע דאית עדביבץא דמוי וךע. אילנא ךשקרא חד
 ביב והד בפה לביה מלי שקרא. יפתי בפומיה במלין דסשוט. וחרא
 בישא אעבד הבא עיי* לא תענה ברעף עד שסר. ועל לא תרצה יעל
̂וב ולא ת^א את שם יי אלסיף לשיא. על לא  לא תנאף. ועל* לא תג
 תענה ביעף דסהיד שסךא דאמר (אף כי אמי אלקיםילא תאכלו
 מכל עץ הנן. ו;*ל לא הננוב. תנב דעת חוה כגווגא ךא ראמר אף
 כי אמד אלקים ונו׳) בי יודע אלסים בי ביום אבלבם' ממנו* ונפקהו
 עעיכם ותיך«ם כאלקים יודעי טוב ורע בנין דלא *תהוון בדיוקניה
 ועבר על לא תנאף דהט־ל זוהמא בתה. ועבר על לא תרצח דסטל
 לאדם ולהוה. רחבי ארחא דיצדיא בייטא טפתי לבני נשא ולבתר סליס

 ואלשין ליה ונטיל* רשו ונתת ונכ\ל נשל,ה:
 pn:» שתי,

 בראשית רא בת״ת. דאתמר ביה עץ החיים ודא אוסמודו. ובהפובא
 תבי״ר תרם תבירו לאדם הראשון.' ודא עץ הדעת טוב
 ורע. טוב איהו איילנא. ההוא דבתיביותרא האשה כי טוב העץ
 למאכל ובי תאיה תא לעינים. ואבא תליה רע.* כפום חיזו תלה
 דבי הוה !נ״א איהי! אתחזיא לה מלבד. בנוי3יא דפומ־א. מלין שפירין
 מלבד *ולבא מליזיא טניפין מלגאי. ירא לא תת ידעא דסם המות תה
 ומה אמר לה אן! נ אמר אלי c לא חאנלי מכל ען הנן פ ריש אמי •יי שהנזרי ר ח>־ f>n>! הש ח על ני
 .1! הנן ונד שלא חכשלי במן ידעה עשר •ינס ה נ ינ י, שליי־ אתנה על רכל ינבר אנלתס מען הנ! ילא
 הנ ע לכס ,יק יעונש על כן אס תאכלי מען רועת נמ א ן מנ ע לכס עינש יניק יניה נחפה ר• חיי יו ש לנ ה
 מלא שקרא יכת נפימ ר נמל ן וקשיע יקשא מר רס מל ן וקשיע שאמר נפי יניה נ תא שא ל וכר ס של
 טעס שראי ש ייסר לכס נל ע, רנ! חו ן נור יס ג יעיו ואת אימרי יפת נפימ ר נמלי! וקשיש ר ני כמ ש
 רמכיש ס י ל שיםנ ר ליס סכרי לימי וע, רועה רח רי נאכ לד ראשינר ילא אסרי אייא כאכילי פנ ת
 שוקוק 1ימר אמר מכל ען מן אכל האכל פפ עא ש אכל כ ין ויא אסרי אלא יוא רציני לימר החלה נ)כל ען
 הנן תאכ' י ס ע; רועת ככלל יאת כ הפריש חע, רועה לנוי ואחר שגרע טעמי יחפריש ממני מהיי כרישסך
 ממצי מציר נויל־ י־ייי• י-יעס קאמר מל 1 וקשיט ר ל ונר מסתנר שנראי ייא אמת אן נלנ ה וע ואלי
 רובי ס תיהי ישקר יא ן רניני תכרן ככן ובהפובא תנ ר ונר ס תנ רי לאוק ר פ ריש אוס עילה מספר

 >טז) סלנאי



«•* u< עם פי׳ תקונא שתץ בניהו 
 מלגאו דא^א הה״ד ותיקח מפריו ותאכל ותרזן גם לאישה וגוי, הרי
 אב;א דאילנאדתמןמו״ת. (מלגאוגרם לה דאבלה< ואית סליפי; דאבא
 ךאיגון תהו ובהו וחקןז ותהום. דסליפין אלין איגון ךע מוחא מלניאו
 טוב אילנא דחיי סליפין דיליה שפירין ומוחא דיליה שפיר. וךא איהו
 עפי״יה שפיר ואגביה שגיא. ואית אילנא דבוליה ביש מוחא'ושליפה
 כלהו מרירן ומיין דלהון מרירן הה״ר ויבאו מדתה ולא ,יבלו לשתות
 מיס ממרה כי מרים הם וגו ויורהו יזי עץ וגוי'וביה וימתסו המים. עץ
 מתוס דמניה גפקין.ענפין ושי־שין ךאתמר בהון ומתוקים מדבש ונפת
 צופים.זכג״ר אית עץ דעגפין דיליה מתיק ועץ דעגפין דדיה מרירן
 ךאית מיץ מתיקן ומיין מרירן. דךא לסבל ךא עבד סב״ה. ואית דאיהו
 פי־גו דיליה מתיקה ו?לגו דיליה טדיךא״יורא עץ הדעת טוב ורע
 כנוונא רבספא'מעורב בעופרת ואית אילגא דסליפין דיליה בישץ
 מלבר ומוחא מתיסא מלנאו הבי תשבח ב״נ/נ״א דפימוי מפיל, ביש מלבר)
 וטב בלביה טלגאיו ואית מפוטר טב ולביה ביש. האי איהו עץ הדעת
 טוב ורע. ־׳בא מסג; נחש רטאי הכי איהו יר נש דתשבה ליה נופיה
 שפד וסימינין דיליה כלהו שפירן'ונשטתיה נפש הייבא טלו.או. ותשבח
 בר נש גופיה ביש בבל סימני; דיליה ונשםתיה מלנאו שפירא דא א־הו
 צדיס ורע לו. אבל מיאן דאיהו טב מלבר ורע מלנאו איהו רשע וטוב
 לו. בנין דלא יהא ליה חולסא בעלמא ךאתי. טוב מליר ומלנאו צדיס
 וטוב לו. ביש מלנאו ומלבו־ רשע ורעי לו. והא אוקמוהו טב מלגאו
 ולבושא דיליה ביש, ךא איהו עני ורוכב '.על המור. דע טלגאו
 ולמשא דיליה שפיר מלבר. .על האי אתמר ראיתי עבדים על סוסים
 ובלא אשתמודע בעובדוי דבר נשי, מא, דאיהו מלגא! .לאו למגנא
 אוסמוהויסדמאין לא י המדרש הוא העיקר אלא המעשה הוא העיקר.
 דשטייין מםתיבלין בנופא' דיאיהו למשא הה״ד עור ובשר הלבישני
 וצדיסיא בעו^דץ טביין. עוד ויורהו ל עץ ךא טטה רטשה דהוה
 טתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה כגון להט החרב המתהפית.
 ודא טטטרוץ רבייה חוה י משתמש משה רבינו. כנוונא דעטוךא



 >« «-!< עס 6י תקונא שתק וחד ושתק בניהו לב
 ךאמצעיתא דהוא משתמש ביה והוד. מנהיג התאין ביה, אוף הבי משה
 ךהוה כנוונא דיליה הוה טשתטש במטה. ואמאי אוזסיי מטטרו׳ץמטה
 דלזטנק מיטה כלפי זכו לצדיק:א ולזטנין טטה בלפי"תבא לךשיעיא
 ובנין ךא אתהפך ממטה לנחש לרשיעיא לאלקאה לון ביה וטנחש למ^ה
 לצדיקיא לטיהב ל״ק ביה אנרא, רחבי איהו ?גל הא• מלאבא הב״ה.
 כגוונא ךנשמתא דךכיב על נופא.* וצדיק בהאי' אתר "אתמר ביה
 צדיש מושל יךאת אלקים בגין ךאיה״ו מהפך דיגא לדרומי. ובהאי
 אתי צריך שניי מעשה בגיןךיתהפך מתנא לרחמי, ושנוי השם ושנוי
 משום.' וקב״ה דאית מלגיאו אתמר ביה אני יי לא שגיתי. דאית רחום
 וחנון לית ביה תנא בלל ולא שנויין וכרי״ב־ גש שליט על יצריה נהפך
 נחש למטה. ואם יצריה שליט עליה נהפך ממטה לנחש.' ונץד |ינס
 משה מפניו. מא־רנס אלא הבי רמיז שנוי מקום דברחימאתתהומקיטיה
א ותפקחנה עיני שניהם ובמאי אתפקחו למנדע טוב ת ת  ודא א
 ורע דאית טטה כליי טתמיית בד אתהפך מנחש למטה אתמי־ ביה
 "צדיס וטוב לו. ובד אתהפך מטטה לנחש" אתטר ביה מאע וטוב ייו:

 תקונא חד ושחין ליום ל״א
 בראשית ךא מחשבה. אלקים ךא אימא עלאה. עובךא ךתחייהו
 ךחילו וךחיימו את העןמים ךא קלא. ואת הארץ ךא דבו״ךא.
 ובכלא האבו ארם ותהי ואפרישו בין אבא ואימא'דאינון מחשבה
 ועובךא י ובין קול ודבמ־ דאינון ביא וברתא ומין ךא ויקזמעו את'קול
 יי׳ *אלקים מתהלך בגן לרוח תום את"קול ךא׳עמוךאךאמ^עיתא
 וטכינתא עמיה. יי אלסים אבא ואימא. ואינון'ארבע "אתווןייסו״ק1. י׳
 אבא ה׳ אימא ו׳ ברא ה׳ כךתא. דאינון מחשבה ומעשה קלא ודבורא
 מ ה וש בי החםפ־ לשלשה חלק ש שהס ואנה י ו שצר ך לדאוג על ו מלנאו וטי וי מלבר וכד בר נש של ש
 על צריה צהפך צחש למעה ואס לריס של ע עליה נהפך מיוטה לנחש נ ב הילר נקרא שו הנוי בען חיים ואם
 מס י ממספר נחש מספר ש״ו שי!א ר צר ד שאי מטה וכן אס מושיף על מטה מספר שו יה ה נחש בין
 אבא ואחא ואנק מחשבה ועונדא פירוש אנא ריס מהשנה ואמא צקראמ איחצא בבריאמ רעולס כמש
 אבריה ורב םפיא בזוהר מרומי !1 ל 1מ! ודא עלמא ואח ה!י אומצא וכח ב ויאמר אלריס ה• אור ו ר אור
 בראמר אלריס ה רקיע רא אומנא רוה את קול וא עמווא ואמצעימא ישכ צמא פמ ר פירוש אה שכ צמא
 שהיא המלכוח הנקראח אח וקול וא עמווא ואמצע חא שהוא החפארח הצקרא ק!ל דאינון חהשבה !מעשה

א ח  ו
 • צד ע״א
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. והלא ׳  (ורןא רמלה מחשבה טצטרפא למעשה ודא רזא יוד דהיא י
 ודבור דאיהו שמים וארץ ובל צכאם< קול דהוה אזיל בגן ךא עמוךא
 דאמצעיתאשמע קליהדהוהאזיל בננתא בענפי אילגא מההוא אילגא
 ךחאב ביה *אדםיהדמאה, ךהוה אמר אילנא לסמאל חייבא נחש
 הקדמוני ךשע אל ועזן בי. ובאן אוגר הוה אזיל קלא בגנהא ראיהי
 אדני דנ״אלכטךא דשמאלא. דאתטריביה. ויהי היום ויבאו בני
 האלהים להתיצביעל ץ.'וךא אייזו לחה היום. ומה הוו אמרין ב^
 האלםים. אלא אתו להודצב ער מיטרא דיי׳ רבד אמי־ הב״ה געשה
 אדם בצלמנו* כדמותנו. אמרו איבון מה אדם ותדעהו(ס״א אמ־ו איני, מה
 אנוש כי חופינוו״׳1 ועוד וישמעו אתי הול* יי אלהים ההוא הלא הוה
 בננתא דאירי שבינר1א ךתמן עין ההיים נטוע דחוה גרמת דאתעקר
 איל1א מננתא ואךם נחם במחשבתא דיליה דאסתליה נביעו דאילנא
 דהוה ;חית לננתא ואשתארת יבשר. יקו״מ ךא איל^א. ה״ה ענפוי
 ושךשוי. ו׳ נופאידאילנא.'י׳ אבא חליה. נביעוידיליה״נהוךה דיליה.
 כנוונא ךא יהוס דאיהו אהד ושמו אחר. ומייל דאתקרי נביעו אחד.
 כמה דיאתמר יקוו המיים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה
 היבשה אדנ״י ובג״ד ויתחבא האדם ואשתו מפני יי אלסים וכי" יביי־
 ב״נ לאתכס;א מיניה והא כתיב אם יסתר איש במםתיים ואני לא
 אראנו נאם יל, אלא כסו פני. חרולים אתכסיאו אנפוי מבשת דאתפההו
 עינייהו וחזוי מה דיעבדו לעילא דנרימו לאעקרא אילנא מאתריה
 ונביעו לסילםא טתמן. ודא איהו ויתחבא האדם ונו׳תמן אתכסיאו
 וקלא וונירא רמו לונר ייטע ה' אלה ס נן נעון מקוים ר״מ ממשנר מעשה קיל וניר ואחנליל ניר מארבע

 אוהיוח הו ה נ מ שרוא סוו אי א יוי״ן ולכן אחי ווו רעיר ואלי־ ס מלכ מקופ פועל שיעוס נקרנ הארן
 הוה או ל קלא מגמא ואיר אוג כ רוש הקול שהוא םוו ספארס מסלנש נמלטה שר א שם או, נהפוך
 אסק וינ א ימשס היר גשמע הקיל לאוה ר ימ״ש ואחמר נ ר י ר ר י0 י ניאי ננ ראלר ט יט רוא ע״פ ורשס
י ה יס ימא ור ה ריר שהיא ו(א קש א יכך אמר לשין ייר יו ד א נא ויל ה גנ עי ו ל ר פיריש נין! י  רו ל
ה יקין של יו ריא כהר יר 1 (נ עו ו ל ה ואמר מיו מ למא אמי ה על  הייו ריא סכמה יר״ני אינא ו 1
 שם רו ה כולו 1ה נו גקווה ויל ר כניינא וא יה1ה יאמר עיו מלהא אמר ס׳ מל רי ה וי ואירי אמו ישמי
 אמו כלימר א הי אמו על קין של יו וקר * ליה ננ עי ישמי אמו רם ארכע איתייס השם ישאל מנ ל
 ואמקר נניעי אמו כ׳ אמר י א רי הננ עי שריא קין ה י ו אמו ירשיכ וכמ נ קיי המ ם ממחה השמ ס היא
ו רנקרא אמו יהראה ר נשה ר ם שם י  ו איה ומ הי יר הנקרא שמ ס אל מקום אמו !ר רננ עי שריא קי! ה

 אנפידי
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 אחבסיאואנפות.איתמאןדאמרבתוך עץךאצדיק. ובאתר ךא
 רבתר מעןהיפ^יו דאךכרימה ךא״רע ליה• י:>£דמיתא אדכיר חוביה
 ואתכסי*מבשת. ובנין ךא זבה ותמונת יי:ביט ודא י׳ דאית חבטה
 תו;אה, ואית אבא' ךאיילנא דתה בריש צדיס. ו׳״נופא דבתת.'ה׳ יהי
 ךא"אסרי ךערלה' ופריעה.' ד אתוון הוו.על צדיס דאית עץ פרי. אית
 נרים דאסתלסיו מניה ואתעקר איהו" מננתא הבי אעכןר סב׳׳ה לאדם

 מנופיה ותריך ליה מננתיה כמה דאת אמר וינרש את האדם:"
 תקנגא עתי! וחרי,

 בראשית תמן ב״ת תמן א״ש. לנ״א תפ! אשרי) קהתא זמנא אסתלס
 סודשא כריך תא משבינתיה ואשתאךת בת יהיךהיהה״ד
 איבה :שבה בדד ותא רמלה ויסרא ץ אלס־ם' אל האדם ויאמר לו
 לו אילה איה כה. א״ל אף על נב' תרמת כילי יהא/ ועבדת פרודא
 באתווין דאסתלס י׳ מן ה׳ ו׳ מן ה׳ ואשתאךת שבינתא לעילא יהיךאה.
 ושב־נתא להתא יחיךאה בנ״ד ויאמר' לו א;כה אי״ה כה.' ויאמריאת
 פולך שמעתייבנן. בניד ואירא בי עירום אנכי ואחבא. ו,יוד ואהבא
 רזא רמלה עתם ראה רעה ונכתר מאי סתיי־ה' דב״נ אלא תא י חזי
 בזמנא דאית דשו למחבלא לחבל׳אתמר ביה. כי תצאיאש ומצאה
 סוצים ובו ובהתא זמנא והד. בצדיק ברשע ובנין רא אית ליה לבר
 נש בהתא זטנא לאתטמרא ולאתבסץא ךלא ישתכח בינץת דבהתא
 זטנא יש נס^ה ברא משפט. ובטן דא ואיךא כי עיתם אנכיואחבא.
 ובמאי נסתריבד נש טאיייין תנין וקטתגין רלא שלטין עליה. בתיובתא
 הה׳ד יושב בסתר עליון. ךא אימא דאיהי סתר. "עלק מנה דא
 ארנ שיוא שוד ארן כ שמש ה״ס שפ רו״ר וארן ה פ שס אדנ״י דתמן תאנו גמה ויוה נחון רק
 פ ריש חאנו בזו ן שרה הוד שנעה שפ רוח חנית נה ם שנל אמס נלולר מעשר הר הס שנמ 0 וניעוו נשין
רן אותות. החון שלהם שלים מהפר שנע״ס  אותות ען ינן דהינו ען נן נמלואס כ!ה פ ן לד נימיל ,

 1תמ! אתנש או אנפ דו נע ! של מור שמשפרו שנונים ואיש מאן דאמר דתאנו טהור שרוא לריק הנקרא «ן
 בניד ואירא כ ע־וס אנכ ואתנא פ דוש פנס נשם הוייס אלסיס שהס ש׳ אוס ות נדנתינ רשמעי אס קול
 ה' אלהיס שנזנדו< נ* שמות אלו שפנמו נהס והמה ש אותיות כמג•( את ולו א ואחביא חלק הת נס לששים וקר
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 חבטה ךלא אשתמוךע אלא יה; שד יי1ח?ן ךא אימא הו^אח
אך  (ינאי עלאהו צל ךשד׳י דאיהו אות !ירית קידש' דאתמריביה" '
 בצלם יתהלך איש ודא מזכינתא תתאה ךאיהי יצלמו דפב״ה. ועליה
 אתמר ויברא אלקיםאת האדם בצלמו. בצלמו'ממש ךא ?זבינ0א
 צלמו דקב״ה. במדיה דיליה בשעור דיליה ךלא אוסיף ולא נרע ימאי
 האךםךא שכינר1א 1נ״א רא עמודא דאמצעיתא) אמר ריאלעזר. ויהא
 בשכינתא לא כתיב בה בריאה אלא.אצילות, ועור דהוח ליה' למיימר
 דבךאה את האדם מאי אלקים״אלא שכינתא אתקרי "אלפים"ועל
 ההיא נשמתא דאתיהיבת בכר נשיאוזטר ויברא אלפים"את האדם
 בצלמו בדיויקנא דשכינתא ועל ההיא נישמתאיאתטר אך ב$לם יר1הלך
 איש ךהא בזמנא ךאסתל^פ מברנש נשטתא'לאןכילילאתנענעא.
 א״ל בדיך ברי'לעתיקיומץ.וברי ?ל מאן ךפניםיהאי דייופנא כאלו
 טטעט את הדמות ושכינתא לא שיץאתמן', ובההוא זמ?'א שלטין
 עליה בל טסיטךנץ מסטךא דההוא פניטו.* ותא דטלה על כי'אין
 אלל!י בפרבי טצאוני הרעות האלה, הרעות'מצאוני בגין דאסוןלפ

 שכינתא טני דאיהי' אלהי: י
 V t T ־

 תקונא שתין ותלת ליום ל״ב.
 בראשית ברא אלקים, טאי אלקים טי אלה ועל האי טי. אתטר טי
 הניד לך כי עירום אתה ונו׳. אשר"צויתיך. ההיא דאתמ־
 בה אשר קדשנו במצוותיו. וההיא דאתמריבה אעזךי האיש אשר לא
 הלך בעצת'רשעים דהיא רשות הרבים אשת זנונים. מאי רשעים ךא
 סמא״ליונחש ההיא דאמר עלה פרעה מי/י אשר אעטמע בקולו אקר
 דאתמריבייה אקר הוצאתיך מאךץ מצרים. מי ודאי דאיהי תיובתא
מר ושב  אסוותא לכל מךיעין ומכתשין חה״ד מי ירפא לד. ועלה א̂ר
 וךפיא' לו.' רפאות תהי לשרך. ז^אה איהוי^אן דד;ב לנבי בעלה דידה
 איהוךןא דתיובתא תקיזיר רתוב ההואךרנא דרחים ליה' מאתריה.
mft נה אמ נא מנשון גי גא השמש שששו פנס נהש והפנס הוא שושן רא אימא שתאה צל ישו• דאיהו 
 נריס קווש פ ר1ש אימא מסאה מלנוס פומזס אחו סגה י n א ונמצא ה א נצל שד שהוא ה שוו אוס נרימ

 דיחיר



 «י ע״ב< עס פי תקונא תלת ושתיין בניהו לד
 ךיחזיר לה לאתריה ויקלב לה תק. ןההוא זמנא דשבינתא מרחסא
 מבעלה'אתמר בבר נש והיו סייף תלואים לך ממד חלךיאר^את
ייףפח באפיו נשמת חיים. זכאה איהו מאן דקריב לה לנבי בעלה.  הה̂׳
 9אי ע״א ומיחקרוב:י׳ לכל סודאייו ובו׳דמאן דקיאליה בשקךא רחוק
 הוא מניה. אמתי א׳ ברישיא ךאלפא ביו1א' מ׳ באמצעיתא ת׳ בסופיה.
̂ור  ע׳׳א ד אתוון< עשוךא דיליה יוד קא ואו סא.*אמת ךאיהו עי״
 דארבע מאה וארבעיין וחד הא חא דחמשא וארבעין י מ״ה בזמנא
 די^ךאל מישסיין בתויךת אמת ע״יא באומאה דשסרא) אתמר ביה
 ותשלך אמת ארצה. מאי ארצה ךא שבינתא. ובזמנא דישךאל
 מקיי״מין תורת יאמת ינ״א באומאה דסשוט) אתמר ביהי אמת מארץ
 תצמח. ובנלותאיאתמר *ותהי האמת נעדרת ושקרא" שלטא בעלמא
 ובזמנא ךאתתסן אמת ואסתילקילאתריה אתמחיי שסךיא-מעלמא.
 הה״ד ע4פת אנ1ת תבון לעד בועת לא בתיב אלא תכון ליעד אמתיעד
 ארניעה לשון שקר. מאיי אמת. 'עמוךא דאמצעיתא שכינתאידיליה
 תורת אמת זדו$ה בפיהו) ומאן שקר ךיא סמא״ל ביזמנאךאטית שלטא
 אתעבר "שסיךיא* מעלמא אימת איהו בסוף תיבץ'ואיכון בך״יא אלכן׳ם
 לעשו״ת. בריא אליקי״ם א״ת. ביה ברא עלמא. ועליה אתיקדי וקייטא
 קודש בההוא זמגא ושנ גסא מרמקא מנעלה אשמר ננר גש ופיו מ״ן סלואיס לן מנגו פיריש נפש הארס
 שפ א ח יו וגקח וגשפעח מן השנינה ששיא שוו המלבימ הנקראמ נח שנע שפס וי שפ רוח חג ס גר״ס שלכן
 ענו עקנ אע ה נלאה ורחל שנעה ישנעה וחגון נהמ ק היש שנעה ושנעה כמוע ולכן רח״ס ש1 האום
 הקצונ ס רם שנע ס שגה כ שנע ספירוח הגו כל א' כלילר מעשר הר_ רם שנעים 1נומן שהשכיגה מס״חוס
 ודנוקי נבעלה שהוא החפארח גמצא דגפש האום שהיא גקראח ח יש ו ליה יוצקת מחפארח ומלכות שהס סיד
 הוי ה אוג י כיון דדניקיס וביו אבל בזמגא ושכיגחא מרחקא מבעלה שהוא החפארח ״מצא אק גפש ראום
 הגקראח חייו של ארס וגקח מן החפארח ג״כ שהוא סוד שש רו"ה אלא רק מן המלכוח שהיא שכיגחא בלבד
 שה ס שס אוג" וגויא אחמר בבר גש 1ה 1 ח ין הס גדין שלן חלואיס לן מגגד כלומר מרחוק גס גימו בתינח
 מגגו אוחיוח מן ג ו ר״ל מ! שניגחא שהיא שוו במ שנע כמגין נ״ו בלבו ואמר ע1ו ח ן אחקריאח ההיו
 1 פח נאפ ו נשמת ח״ס כ הנפש שה א יונקה מן השכ גה קרא אוחס בשס ח״ס וכחיב נשמח מ״ס אמת
׳ חר׳  א סו בסוף סיבי[ ברא אלה ס לעשוח ברא אלהיס אח צר ן להנין למה נרמ1 האמח ננפליס ונראה נ
׳ הוא יאמר מלחא ומשחסעא  נ1וני אמת איבא יא' הוא אמס נפה ובלב והבי אמח נלנ דוקא אנל לא נפה נ
ן ר ו ׳ בן נשמע ן לו יומר אן בלנו מטין נ  למרי אנפי ובנלוי ימעה אמ השומע שיבין הדבר ס בדרן השקר נ
 אממ וכמיש יעקב אעיה אנב עשו בנורן בי בלנו הפסיק הדנר אנא מה ואנא אנל עשו מוא בבורן אבל נפה
 בגלוי שונן מדבריו שאומר אנבי הוא עשו אי בלבי נמן לימד נ ין שקנימי הנבירה נעשימ אנ עשו ננורן



 עם פי׳ תקונא תלת ושתץ וארבע ושתין בניהו >n ע»»
 בל עלטא. ובל מאן ךאוטי בשסךא באלו ותשלך אמת ארצה ושסדא
 שלטא כטבול באתר. (נ״א אתתרך מאתח תליה דאית ירישלם. ודא
 גרים דאתחךב ביתא ואתחזר על?א לתת וכהו. דרבי אוקמוהו ת־ב
 בית ראשון. והארץ היתד. תהו. חרב בית* שגי וחשך.עי* פגי תהום.
 ךאמתהוא סבילעלאין ותתאץ ובזמגא דאתעביד שסךא יתהרס הבגק
. הה״ד איך ם  בההוא זמנא אתמר בשכינתא ניפלה לא תוסיף' מ
 נפלר; משמים הילל בן שחר.' נפלה עטרת ראשיגו. דאיגון ה׳ עלאד
\ךא ׳  ה׳ תתאה. ו עמוךא דאמצעיתא״סביל" תרוויית. יסודא הכלא י
 ברית. כל מאן דמשקר ועבר ביה. כאלו אעמר כלא ואפיר ליה.
 והאי יי היא *אבן השתך. דמינה הושתת עלמא . ועליה אתמר אבן
 מאסו הבונים וכוי. ואיהי יכוךא דכלא ועלהיאתבני. ומאן דהאב באות
 שבת ובאות תפילין ובאות יומין טבין ובאות ברית מילה באלו אעקר
 ליה מאתריה ואהדר עלמא לתהויובהו. אכר ר׳ אלעזד. אבא והא י׳
 לעילא איהי. אמאי איהי לתתא הבא. אמר ליה ברי רא ךזא עלאה,
 מארבע אתוון תליין ארבע שמהן! מן י יסוק מן ה׳ סוי״סיל״א סרקי)
 מן ו וסיס. מן ה׳ סוסי ינ׳׳א והיה תהי) עלייהו אתמר ודאי וראית
 את אחורי גופני לא יראו). ומס0רא דאחורים איהי י לתתא ומסטךא
 דפנים לעילא. וךא אירו ךזא דאתהפך שמא מדינא לרחמי. ומרהמי
 לתנא. בר אתהפך לדינא. איהו סוקי י׳' לתתא! דאתמר ביה אבן
 מאסו הבונים. מאסו יסורין תלה. ואלין דחביבין יסורין אתהפך לון
 מתנא"לרהמי יקוס . ובההוא זמנא אבן מאסו ובר. מה דהות י לתר1א
 אתחזרת לעילא. וטסטךא דוסיס איהי י׳ באמצע בההוא זמנא אשתטח
 לגביה ואמרזבאההורסיתבינא להאי. דךא עיקרא ויסוךאדכלא:

 תקונא שתין וארבע
 בראשית בךא אלסים . תמן איש. תמן אשד. עם ה׳ דאלסים.
 ועליית אתמר סמכוגי באשישות באיש ואעוה. ומאן גרים
 דא. בנין דאתפשטו מכתנות אור אדם ותה. ובגין דאי סמבוגי
 באשישות בכתנות עיר דאינון לקבל* ועורותיאילים טאךטים וט .

 וגו



 *- «׳׳» עם פי־ תקונא ארבע ושתין בניד! לד.

 וכי אדם גרים והא כתיב ויאמר האדם האשה אשר נוזת עמדי וגד.
 ובגין״ךא יאמר"קב״ה לאתתא מיה עברת כמה דאת* אמר ויאמר יזי׳
 אלקיםיאל האשה מה זאת עשית בל הובר, דעבךת לשביגתא דאיהי
 זאת עבדת יומין רא מה זאת עשית דאייי מה שמו. מה זאת ודאי.
 מה ;י אלקיף שואל מעמך כי אם ליראה. ואל תקרי אם אלא אם
 (הה״ד איש אמו ואביו תיראו דאיהו י״ה אבא ואימא עלאד< ואנת
 לא דחילת מאימא עלאה. לזאת עבדת בל ךא ודאי דאתמר בה
 זאת אות הבריתיידאדםיואתתיה אתבריאו בדיוי/א דסב״ה ושביגתיה
 ובגין ךא הובא דאךם דוה תלזיא. בעמוךא דאמצעיתא והובא דהוה
 בשכיגתא.ובגין ךיא מה זאתיעשית. לזאת עשית ויראי. והובא ךיא
 גרם דגהתת שביגיתא בגלותא. 'ךהוו ישראי• עבדין מעשה אבותיהם.
 ובגין ךא אמר ואף גם'זאת בהיותם בארץ אויבידם״לא מאסתים
 ולא געלתיים וכו ובה אמר דוד אםיתהגהעלי מהגה לא יירא לבי וגו.
 בזאת אגי בוטח ךא אתמר במלחמת גוג ומ״ג. ומאן גריםילמהוי איהו
 גטיר בה בגין רעליה אתםר. אם *אתן שגת' לעיגי *לעפעפי תגומה *״ד
 אמצא'מקום 'ליי׳ וגו׳. והאי איהי הכמת של^ה ועלה אתמר וחכמת
 המסכן *בזרה. ^עלך. איתמר בי'מכבדי אביר ובוזי יסלו כדיגהית
 שלמה ממליכותיה הוה הבמה דיליה בזירה בעי\ שטיזי!. ובד אסתלק
 במלבותיה אתמר ביה ותךב חכמת שילמה דאתרביאת עד דמטאת
 להאי אתר דאתגטילת מתמן. לאתר דהבמה עלאה דאיהי חכמה
 11כן נרמז אמס נ פ לרמיי שנס זס מיס־ בי האוס דוזוו שרא1 ענו ן שפשה אבות סס פ ריש אביה יש
 הס אוס יפיס וננ׳[ וא אמר יאן1 ס זאת נה יתס נא־ן איינירס ק־ נא־, אנ סס, יא־ן סיא רפימר
 שנקרא נשס ארן שהיא של אנית רס אוס ותת שהס מימו ס נפימר ז־ יפיעא ס ני ע; ו לא מאםתיס אלא

י נק־אה זאה שייה בתי,ש נה יחס בא־ן אי נ הס לנ, לא מאסהיש  לקנלס נתשירה ינס רמי נס זאס רש: נ
 בזאת אנ נישח וא אחמר נמלחמח נינ ימנינ פיריש נרמז והנהנת מח ה שעילה ק נ נת״ן נל נינ ימני

 והאי איה חכמח שלמה 1עלה אחמר חנמח המשכ, נוי ה פ ריש קא על מ״ש לע ל יחינא וא נרס ונחחח
 שנינחא ננליחא יני' ולו א וסא אה חכמת שימי ר ל כמ1 שה ה נז־ שי־ס החמא ונחתר שננתא ננל1סא כן
 קרה ינעשה לחכמח שלמת אחר הע לי שנתעל ס אלל נל העילס שהכ1 פי, ס אל ד ייס לשפל סמורניח שא,
 פ1נ ס אל ה שנתק יס נ1 חכמח דמםכן נוו ר בונו, שנערו מאשמוא נס עלה אחמר כ מננו׳ אננו ובון ׳קלי כ׳
! לשפיע העס נאמת ילוק נתכנו נענ• נ ן נהמ״ק ינהחפללי לנקש לי לנ מנ  נסחלה נחכנו ש ש על וי נ
 הכל שהנל פוניס אל ו לשמ1ע ונר מחכמת! וכאשר נ וה ח״י ונר ה בלק חס נש ס נכרייח היקל נס בעיני סכל
 יתור ופירש הוכר ס האלה לתו א 1חר !אמר נד נמית שלמה ממלכ1ח1 וכוי דאיהי סכמה נר שא פיר1ש

 . ןך ™, (יה) ביי״•



 עש פי׳ תקונא ארבע ושתץ כניהו >m י ב<
 ברישא. ואיהי הבסה בסוף ואיהי תוךה באמצעיתא בעמוךא
 דאמיצעיתא תודת אמת. לעילא תורת רובם. לתתא הכמת שלמה.
 ובנין'ךאימסטךא דשלמה אתמר וחכמת* המסכן בזויה. דנחיחת ביה.
 וסלילת ביה בימה דאתמר ביה ותךיב חכמת שלמה מחכמת בל בגי
 קדם, אבל בתיביאמהבתיב בהוינתניני ץ בידי לא* אוכל *סוס.
 נפלה ולא תוסיף הום . ואף על פי דליית להרשולמיקם מגרמה קב״ה
 ייוקים לה כד״א ביום ההוא אסים את 'סכת דוד הנפלת.ומאן גרים
 דנחתת' לה מיאתרה דא נחשי. בד״א ויאמר יזי אלקים אל הנחש
 כי עשית זאת י דאית"שכינתא תרמת דאשתכחת :בשה
 ונפלתי מאתיה. ארור אתה מייל הבהמה ונו׳ לייט ליה דלא יהא
 ליה מלבין'ושליטין על מה דסמיד דאינון תלוי וידוי דסציץ
 לון. במה דאיהו נרים מצוץ ופרור לעילא ובנ״ד על גחונך תלך ועפר
 תאבליכל ימי הייןז ודא איהו דאטר יצחס לעשו משמני הארץ יהיה
 מושבך עשר מטיא לייט לחראיבנין תרים דאתפרש שכיינתא דאית
 עיטיךאה מבעלה. ועשר יאךם ועשר לחוה ותשעה יארעא דחבאת
 לצדיק דאיהו תטיעאה* ילהוחאט לעשיךאה. וארעא לצדיק וממאי)
 ;נ׳יא ואמאי) האבתילצתס דיהא בעבורך יאמר לארם ועוד בנין אדם
 לייט לארעא דאתנטיל מינה. 'הה״ד וייצר יי אלסים את האדם עפר
 מן האדמה'אם ב; מה הכאת לצדיק דאית תשי&אה. אלא בנין' דאתמר
 יהיויצבהי: אלסיםימן האדמה כל עץ נהמדילמראיד, וטוב למאכל
י  נ־מש י ה כהד־ חב ו חניה גי ס יחכמי יאש מ.1שי ואיה חכמה בסוף כ במייכות גאמ״ בחכמה מ
 נ ת דאנא הד ביתא וא י תו־י נאמ» תא שה״פ התפארת חייה שבכת: דנהיתת ביה !סיייקח ביה
 פ ־יש סחכמי י א אות ית כח מי ישי, ו״ אית ית של גיי יאית ית מי ש ליס משמעית של רבי כמי מי רב
ם משמעית להפך כמי יגח י מי יאיר! מי ייא אכל בח ב א כת ב ביי נת נ י בד לא אוכל י  ..!,ך י ש ,
 קיש פ ריש הישעיס מהפנ פ מדת ירחמ ס מרי ד י דיע 5 מדת ירחמ פ ייא מדת יחסר שיוא שפ ייי י
 בנקיר סניל שמספ־י קי פ ואמרי לא אירי מיישי! אלפ ס בת כ ל ר״ל לא הכ ל את מדת רחהד שריא מספר
 קיפ יעדו ריא .!ג! פסוק נפייה ילא חיסן! קיפ ואחר שרב א פסיק וה של נכלרחור יאמר ני דרשה שדרשו
 ני ייא לא תיפ ן) •1קיפ מנרמה אייא הקנ ה ק פ •יה ילו א יא-1 נ דל ת לה רשי למ קפ מנימי יכי' עיטית
 ואת עש ת שכ גמא דגרמח דאשתכחמ בשה ינפייה מאתיא נרא־ חיי מיל דריש נס נמ עשית יתס האי שינשתה
ת יתחלף נב •ת הרי עשית היא אותיות  את ואת ה א שכיגתא וה גו ע׳ ן נאמה ע ׳תתייף נת׳ ת ית ת נא^י
 כשת ועוד דר ש עשית לשי! כפ ה כמי עש ה ואפ ק מ,׳ה ועג ן כפ ה הוא עגי! גפ לה מאפרא, נם דריש עשית לשון
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 יעץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב וךע והוד, ליה ךשו לממחא
 בירא דאךמ דלא יבול מאיל־גא דמותאיולא מחאת בגין ךא אמר
 בעבוךך.'א״ל רבי אלעזר וכי איית דעת בארעא לבולי האי אמר ליה
 אין\הה״די: בחכמה:סד ארץ. א׳׳ל והא בחכמה״עלאה ובאר״עא
 *־קב״ה אתמר האי סיא.* אייל ברי ךא לסבי־ ךא עבר סב״ה. אית הבטה
 ואית חכמה. *אית *ארעא ואית ארעא. א״ל אם כן מה הבאת ארעא
 לצדיק* דילסתה תשעה' אייל בגין דעץ הרעת טוב ורע* איהו ינווגא
 רברית. אות ברית טלגאו מוי. ערלה רע ךא טלגאו וירא טלבר. ובגין
 דחובא ךעץ הדעת גרים פחךא ביין צדיק ושבינתא. בגין ךא לסאת
 ארעא תשעה. ואיכון דחאבו בשבינתא דאיהי עשירית לסו יעשר'עשר
 ות״ח שבעה ארעין איגון. איץ אדמה ארקא גיא נשץה ציה תבל. ואדם
 האב יבבת שבע ואתמר ביה כי ישבע ייפול צדיס. הרהר תיוביתא
 ויאתמר ביה וקם והוד. םליס. ובר גה־ת תמן הוה עביד עובדין ור״לרין
 בכל ארעא וא'רעא.'מנהון דוו צמחין. ומגהץ ליא רוו צמחין. ואית תמן
 בייץ מנהון בתרי; רישין ואיה מנהון בתלת ער שבע. ואית תמן אתר
 דנהךא שמעןא וסיהרא ובובמא ומזלי. ואית אר*ר דלית ביה' נהוךא
 כללי אלא חשובא וסבלא. הבי'אינו! אלין ד/חתין לשבעה מיניעגיותא.
 איית מניהון דלית לון גהוךא כלל דבל יומיהון איגון בעגיותא . ואית
 געהון דאי ז להון גדוךא כל יומירון ואיגון בעותךא. ואית מנהו; דלזמגין
 אית לץ נהוךא וליזמגין חשובא. אלין איגון דאתילידו באמצעיתא
 דסיךךא ביגוגיים. לזמגין אית לוין עותךא וסלסין ולזמגץ עגיותא וגחתי;
 ואיתיאהךגץ דעבדין תולדין ומצליחיןיואית מנהון רלא מצלייהין. ויאית
 מגהץ רמצליהין >נ״א צמחין) עד פלגו יומיהץ ומייתין בסצרות יומין.
 אלין דאת:לידו במילריא דסיהרא. איגון צמחי; וחיץ ומשלימין בל

 פ ש וכל כוכב 1נב נקרא ע ש נמ ש נביכוס(ון1נ ת) שנמסרס 1נעשיס-בח ונב מי ב1וה קו-סבארנשעי מאמרירשנ י
 שבעה ארע ן איטן ארן אומה וכו׳ ר ה שלרס חקמיו כמג׳, רושס שרס ממק ׳מיס בהארה של רושס ואתמי•
ס משוס ומנ ננס שנע וע״ משובה שריא אמס משבעה ר  ניר כ׳ שנע יפול צו ק דיל שגפל נשנע ארפ ן ר
 ונ־יםש נביאו קיוס שננרא העולס הוה קפ וה1ה סל ק מגז־ון ונו נח ס ממן תה עניו עונו׳[ ותולדי! ננל

 • צו ע״* 'ופיהון



 עטפי׳ תקוגא ארבע ושתיין וחמש ושתיו מ־חו ,״,״,ז
 יומיהון. ואימן ךאודילידו בחסרונא דסיהרא לא צמחין ומייתין מיד.
 ואינון דאתנילידו באמצעיתא*דסירדא.מתסצרין בפלגותיומיתן. ואית
 ארעין דאתמר בהון והבור רק אין בו מים. מים אין בו אבל נחשים
 ועסרבים אית ביה. אוף הכי אית בריין דאינון עמי הארץ דיתיהוו
 מליין מלאכי הבלה דאינו! י נחשים ועסי-ביס ונשבץ לון בבמה נשובין
 דיסורין דאינון גרמו פדם דייתון לעלמא(בגין דייתי) עלטלא באילין
 נופים ובאילין בתים. ובד נשבץ לון אינון נחשים זעפרבים בכמה יסורין
 איבון צווהין ווי ווי ואית לון סמטה לכלת בביתא וצווחין באלין מארי
 דניהנמ רנרונין בו. ואית אחרנין דבל יומיהון בחדור. ובשלוה בלא
 עציבו כלל מכל מה דאתרבי בשבעה ארעין.* ואתרנו בשבעה
 מדורי ניהנם. ואיתבבני נשא בנוונא ךא. וחכימידךזץ אלין. לון

 אתמסר *למנדע:
 תקונא שתין והמים ליום ל״נ.

 בראשית בריא א״לסי״ם (רישי תיבין ובופי תובין א״ב ואם סמן
 דאינוןי״ס< תמן אם ותא רמלה רקרא האדם שם אשתו
 חוה כי היא היתה אם כל חי כנוונא *רההיא ו אתמר בה כי אם
 לבינה תקרא. האי אם כל חי לאו איהייכאתתא סרמאה דאתמר בה
 האשד. אשר נתת עמדי* תרמת מיתה לבליעלםא. רהא אם כל חי
 כתיב בה. דא־תמר בד, ראה היים עם אשד. אשר אהבת. אייל ר
 אלעזריוכי תךין נשין יהוו ליה . א״ל אין. הר יצה״ט והר יצה״ר . חרא
י בחםוינא רם ירא לא ו  ארעא כ רוש עונד! גט עח א1ניח י רקיח וחילווח מ-ו כיח של קרי ואינו! ואח 1
 לחח! וכו פ יוש מינדיס במס נקווח חס־ו י ס-נקי שנכנסת ונעלמת לגמי ייוא ש עיר קט! מאד יא א לאוס
1 ינילו ס נחצ סשנ של החודש אלא קא על נקוות יחסרו! ייוא י ס ע נ ו ! אותו אנל א! כי,ת י כו 1 

 ש עוי ק.׳! וכ! מ ש דאת ל וו באמצע הא ג״כ א׳ י ננקיוס האמל.! ס משש וגס זי יוא ש עור
 ק.!!, וניו״א כתבת בס ד יכל זי לא קא על ל דת יניפ ס איא ע1 ל דת הנשמות בעת הויונ ולכ! 0 ס
כ יי ל וע תת נולדי נשמתי דאפ לי אס נאתר י ! לי! אתמסי למנדפ, כ דבר ז־ לא אנשי 1 1  יתכ ו דרז! א
1 ל שבילה או אח כ ולק לא וכל לדעת ד ו  ל דת משמה תה ה בליל ה׳1 בור מ יד׳1 מת היד ה1 ביר אס ג
 אלא בע1 רוה ק אייל ר א וכי תר! הוו ל ה א לא, חד צה״מ וחד לה י, פ ייש כ׳ חוה אחת היתה יבנין!
 אחד עומדת אך באמת שנ ס הס שמתייבש ס זב ז דה נו חלק -ווב בחייק רע כעני! שאמרו בזוה ק מל אסתר
א ש די י חה >.ל11י ירמיחי שינבח עמי, ופ רש רב נו האר ז ל  שלא ה תי ה א עצמה שוכנת עס אחשירוש א;
 הכינה על חלק הרע שנר שר ר •יה דעה יכח להפרידו ממנה ורוא שלש כרמ ח אכריס ישס ה ג דין יכדמיתה

 םםטרא
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 מסטרא דעצם תקיפא דינא סש*זא וחרא טסטךא דבשךא. םתמן אימן
 רכיבי לבא ואינון'דגרמא אימן סשי סדליועל אתתא דאתנטילת
 כנרטא אמר בן םיךא נחטא דנפיל בהוךסך טב א1 ביש נרריה . ועל
 אתתא דגרמא אטד אדם האשד, אשר נתל1. עטרי. לא סךא יה
 אתתיה כגוונא דחוה"דאתמר 'בה ויסךא' האדם שם אשתוחוה.
 דאהךא שפחה רות דמסטרא דעץ רךעת טוב ורע הדא רע וחרא
 טוביומםטךא״דעץ החיים סרווייהו היים ובסתרי תוריה חיוה ה׳ ו״ה', ח•
 הבמה כ״ה' מ״ה בל״לא דשמא סדישא. ה איהי בגוונא דאימא עלאה
 דאיהי תטינאה לעשר ספיךן מתתא ל-ילא והבמה קה אשתמודע
 ועלה אתמיר עין חיים היא'למהזיסיםיבה.'וגםטרא דילה ויפה באפיו
 נשמת חיים ועלה אתמר לזאת יקרא אשד. בי מאיש לקהה זאת ולא
 אחדא דאתנטילת מנרמא דנרימת ליה מיתה דהא שפחה גר?!ת יגדעו
 בי עידמים הם. ובג״דיויעש יי אלקים לאדם ולאותו כתנות %\״
 וייבישם אייל רבי אלעד אמאי אמר בגינה בי מאיש לקחה זאת. כי
 מאדם הוה ליה למימי־ אמאי מאישי. אלאימאיע. תמן איים וחמן י״ש.
 תמן יש דה׳׳ד להנחיר אהבי יש תמן אם כי אם לבינה תסרא ואינון
 אבא ואימא הבמה ובינה דמתמן אתגטילת. ובג״ד כי מאיש לקהה
 זאת. ואיר! ליה אחךא דאוןקריאית בת ־וגיד. הה״ד זיר ונקבה בךאם
 ויברך אתם ויסךא'את שמם אדם ת״ה אדם הראשון יבדיוקנא ריסוק
 אתירי. ובריוסנא ירעשו־ ספייךאן דאיניון יוד קא ואו סא .*טםטרא
 דיקוסמסטרא דיי אתקר איש. וטסטךא ךה עלאה אתתיה אתקריאת
 אשד. אם כל הי. ומסמרא דו״ה חוה אתתיה. ומםטךא ךיוד קא ואו

 סאיחוה אתסרי' אדם. ובכל מה ךהוה בדיוסנייד. לסה:
ן שים שנ חלק ס אן לחראי עינ 0  ינלחי חמש י.1ס יי יחלק י י שיכב אחשיייש יא : נס בחיה ה י נ
ל יס דיגממ צי״נו י צי ר שיס שגי  גיה ן שח הס גק) חחו ילי א חד גי.1 יחד צי י י
 ח־יק ס וגנלל ס ב חו ינ י נגיף יאוס מםטרא ד ויד אחקד איש ומסמיא דה״א מלאי אחחא
 חתיך אח אשה כ אש יאשי שיני שס ה נ יס יי ני י״ו נא ש יה א נאשה, יחיד יורש על שס חיס יאוס
 יאחי חהטוא וו״י חיה אקח י פ יוש יא ו י א נמלי אלפ! כונק ש לע ל עוליס מספי ש נמנ ן חיה וסשס
י נולי נקרא אדס יוק המלי של שש י  מלו שש וי לאחח ד ומסשדא ל ו ו ה א יא י י א אחקר אוס כ ישס י
ו וקנ י דאדס נלימו י וח שה ו נ י נד יקנ י לקה נ ריש נל נ י י י נקרא חוה שי א חלק מ! אוס ובל מי ו  ו

) נדא״יה 0 י  ״ צו ע ב (
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 בראשית ברא שית. ךא אדם דבלילשית וא־נון תרץ שפחות מטטדא
 דאילנא רטוב ורעי. עצם ובשר. איש ואשד. דאתמד בה בי
 מאיש לקךזה זאת. הא ארבע״אדם זבד ונקבה הה״ד זכר ונסבה בראם
 ונו׳. היא שית. ובגיד ויאמר י; אלסים הן האדם היה באחד מטנו לדעת
 טוב ורע ונו׳ ואוסמוהו סדמאיןבאחר ממלאכי השרת. א־הב* הא אליהו
 אזדמן לגביה, ואשי ר׳ כאחר מהם הוה ליה לפרטר אש על מלאכי
 השרת הוה אמדימאיבאדוד ממנו. ועוד* הן אדם הוה ליד. למימרמאי
 האדם בתוספת ה אלא ה׳ דהאדם היה כאחר ממנו יהא ׳נ״א היא)
 לא כתיב אלא רדד חד מד׳ אתוון דאינון יסו״ס כחד מן ד אתוון דאיהו
 ר,^עתה פז ישלח ידוךא יי. אםזיה ולסחנם מעץ החיים ךאר
 (נ״א ה׳< ואבל וחי לעולם ךא ר. חי ודאי.* בד ה הות יחיךא מניח
 עאלת בין טוב לרע היה״ד ריצד יי׳ איקים את האדם תרץ יצירות
 טוב ודע למנרע (ואתמר בה! ן ויפח באפיו נשפת חיים ודא ה לדעת
 טוב"ודע למנדע) מה דהוו נרמין למעבד. ובנ׳׳ד עאלת בינייהו. בחר
 ודואב אדם דיצירה אתפרשת ה׳ עלאה ואםתלקת מיניה ובגץ דלא
 אתווזרת לגביה אמי אם זבה ולהחיגם מעין החיים ואבל וחי לעולם
 והאי עץ החיים הוה נטוע בעץ הגן. ובגין רלא זבה למיבי מיניה מה
 כתיב ביה וישלחהו;יאלסים מנןיעךן לעבוד את האדמה אשר ייסח
! ש !כ־ י ק:־ ב־י יה א-ס אש־ -ה ! ב,!פ־ כול! יקי כ בט1  שים וכר י,קני י! 3ח י! בלימה ה! במ ס י
c i י ח כ ריש ששי היא״ c שים עים יכש־ ח ש יאש־ זנ־ י ק:־ י־ינ־ש י ש א אדם וכ1 ל  יכי ינקני ר
: מ מ־ ס א1׳ י ,י בש־ ״ס.י־א ־.י3 י1 ש מם־־א ־־ל י  יבשר א גי! חר ן שכמיה שרם חיק -1ינ יחלק רע י
l ם . י ! שני "י - . •  רם כעד בי חיק ס שבאדם ועור ש ב' חיא־ ס בארם שהם א ש יאש" ־קא .1' ש י
וקחי ואח יעוד ש ש היא־ ם 1ש מ ! ח1 ש.א־ש ש־ם — ׳כ  דנת נ 1יאח קרא אש־ כ מאש 1
־ ש ח היא־ c באדם ייכ! ־מי 3־ אמי כח כח ב־א: מ ב־ א  לח ן רנקרא א ש יחייי גקבה לח ן י ק־א אשי י
ר כ ־ ש ־ : י c י! יאדם י י כאחד ממ י יאיקייירי קדמא! כאחד מיי1אכ ־ 1 א ש ת ובנין דא י אמ־ י א ^ 
: ;! נאדס ש שש- תיא־ם - אלא ;  ש ני דינמי •יחיש נע ! שח וכמי מ1אכ ישיח ש ב־ם שש נ
 י ויאום י י כאמו ממני כ ־יש איח יר או ושם אום ״הכ־: ־ יא' ני־ימ שמעי־ כיס י ק־ כ־
י י מ! יאי! ׳־שקי את כ' פ יאדמ־ איח״ה א־ איי ־ס משם א־ה י-הכ־ם - י !  מימעי למ-ילי כמ ש יאד ,
' דהאדס י ס כאחד ממ י, ומפ־ש יכו ־ ש' נאחד ״מ., ־יא \ אית יא י מא־־ע איח ימ דשב  יעי וי אמר י

־ שהם מסנ־ אית ה קשי־ ס אמ ס באימ א י  יו י שהיא ,!! ח ם יכ י! דהי־ קידם ית״יא אית ית או ד
־ מ_, r יא- י קח ם -  ישם יי י שזיא ת אפש־ לי ית ,ןתי אמ־ ־מ״יא, שימ די ש־יא איס יס ו ד כמ '
י קי־ם ־מ. א אח י־ ידנקי־ באימ יא י א׳ ,c עת־ ס כ כ י! שה ־ 1 1 1י  ת .ס שהיא בסי יא״י יאכ' יח '

 משם



 »«״o עמ8י תקונא שתא ושתין בניהו לח
 מ^ם. ההוא דאתמר ביה וייצר ;י אלקים את האךם ,עפר p האך־מה.
 רלא הוה בדאי לטהוי בגנתא דאורייתא. ביון דליא נטיר בה עץ הדעת
 טוב וךע באיסור והתר ועבר על מימרא דטאךיה. ראם הוהנטיר רלא
 עבר יעל מימרא דיןאריה ולקח גם מעץ החיים דאתמר בה תורת חבט
 מקור חיים יסור ממוקשי מות. ע־ן חיים היא למחזיסיםיבה ודא איית
 ולפה גם מעץ החיים ואבלי ויחי לעולם. גם ירטת נוסבא^באיךאילנא
 פרי צדיק. ועוד הן האדם היה יאדוד ממנו אמרו מלאבין קדישין בנין
 למהר איהי באחד מי;ג^במה'דאמר חרא והייתם באלפים יודעי טוב
 ורע. ודא איהו לךעתיטוב ורע רא גרים ליה'מותא.~ ךאם זבה למיכל
 מאילנא דחיי ראיה׳ עץ חיים היאלמחזיפים בהביתיבבה ולבןח גם מעין
 החיים וגו. אמר ר״ש ווי לון. ליאינ־ין דמניחי; לאשתדלא באוריןתא
 דאתמר בה ולקה גם מעין החיים ובפקורין דדה דאינון אבא ךאימא
 דאתמר ביה ואבל והי לעולם. ואזלין בתר אייין דמפתי לץ טסטךיא
 דגהש הקדמתי דאמרי י*ון' השתדלון בימלאכיא דממנן על בובמא
 ושמשא וסיהךא . ועל אלין דממ-ן עי" רוחץ ושדין. "לימה־י באלקים
 אמי המניה ר״ש לקת יודעי שב ורע ועלייהו אתמר כה אמר ;י למזבחים
 ־'^עיי׳ ףע׳-יי ולמרןטרים לכוכבים ולמזלות ולשמש ול;רח ולבל
א צבא השמים אשר לא צייתי ודא איהו דמיגי פב״ה ו , 1י ד '׳־ ה ו א ר י ס :  מ

| לארם ומעין הדעת טוב ודע לא תאבל ממנו וגו׳. ; מ א ב ־ ה ט מ  ל

, ומב״ף הייבא בהאי הוה משתדל ודור אנוש ודור . , ו ל ע מ ש א > ל  ו

 נביא״הוזה: י המבול ודור הפלנה. וקב״ה אעלך לון מעלמא דין
 ומעלמא דאתי. ודא איהו בי ביום אכיף ממנו מות תמית. מות בעלמא
 דין' יתמות בעלמא דאתי. והובא ךא גרים חייכן בי מקדשא יני־יות
 ישראל בין אימין דעיימיא ואתפטילו מנייהו. דביל חד הוה מוכרו ימהטר
 והוי גחתין תילין דייעייא .בד הוה נביא בדסר* לו; מהיכתיב ברען ולא
מ ס שייא בסי־ ייא י לאשתדלא באיי תא ואימי בי י1קמ ס י נ . 1 ליהאמי ילאביל ״ י י ; ת  אפשר ש
יארת אבא שש בי מ שעיש בפיו יש פיי מצאי בת 01  מע, דת ם פייש .1, ית ס פיו־מנמ־ימ! 1
־ יא.י! א בא וא 1 א ואתמר ב ס יאבל ית >ני1ס  ת בס גס ימי •ישם 1 ג גש שהיא ב ס ־ יבפקוד! ד 1

 • «י ע K שפעי



OP* ID עספי׳ תקונאשתא ושתץ מיהו 
 שמעו לסול נביא וחוזה. ובמה. הוה בדסד מן נביא. ךוה אומי להון
 דיוק חזרין בתיוברצא ואי לאו ועצר את השמים ולא יהיה מטר
 והאדמה לא חתן את יבולה. ואינון הוו מזלזלין ביה והוו אמריןיאנן
 אומיינן' לאלץ דטטןן על מיטךא ובפינן לחץ לנהתא מטרא. והב׳׳ה
 אחליף להון לממנן בשליחויחייה בגינייח. וסטיל לץ והריב בי
 מקדשא בגיניית וגלו ישראל בין אומץ ךעלמא ודא איהו הובא דאדם
 תרם'ליה חרא מיתה ליה ולאתתיה דפתי לוז בההוא אילנאיהה׳׳דיבי
 יודע אדמים וכוי. ובנין"דא מני סב״ה לבר נש ימה טתרשת התבונן

 אין לך עפה בנסתיות:
 אמר דבי אלעזר במה תו נחתין אלין תילין א׳׳ל ברי. מה את חשיב
 דתו נחתץ ודאי הא ךזא ךאילנא דעץ הדעת טוב ורע רלא נתיר
 קב״ה לנלייא ליה מפורסם לעלמאיאלא ביני חבתא עד דייתיךדא
 ךמלכא משיחא. א״ל כיון דאית אתנליא ביני חבתאמאיניהו.'א'״ל
 בני ממראה מיתניו ולמעלה יוה טוב ממךאה מתנייו ולמימה הוה רע .
 ניבובדנצר תה ,ידע ביה'והבי עביר צלמא דיליה וביה אשתמודע
 אילנא* רטוב י ודע . הה״ד דישיה די רהב טכ חדוהי ודרועוה׳ ת בסף
 עדיהבא תה טסטךא רטוב ובנין ךא אמר ד• רהב טב. ממראה מתניו
 ולמטה ךעהה״דימעוהי ררכתיה דיי נחש מסטךא דנחש הקדמוני.
 ומהאי אילנא נחתץ נשמתיין דערבדב דאינון'דערבוי\א רטוב ורע
 ויטה ניטין' תל;ץ מהאי איילנא דאינון צבא השמים די ממנן על כובבךא
 ומזלי. וכלהו טעוךיבים טויב ורע והוו ענפין תיי״ין טהאייסטךא ומהאי
 סטךא אלין ממיתץ. ואלין מהיין. אלין שדים מסטךא דשמאלא ואלין
 מלאכים מפטךא דימינא והוו!דעץ כד נוונץ דענפיז דאלנא דאינון
 טזלות וכוכבים והוו לקטין עשבין בניו. נא דאילץ נוונין. והוו עבדץ
י היא ה,קרא א נא ויו ובנין יא מנ קב י  פ דיש יאכל איש יש איל כ ו שייא שס א ל הי ה סמא י נ 5 ־
 לני נש במי שהיוש ש הסנינן א ן לך עשק ננשתייש פ ־יש מחמש דאלו ועי נ סחרוס ש ש לממייה בטחי על
,  חנמסס ו ד עסס ומשא! נחשנש ש נול! להנלל מ! הפרעניס יזה גרס ליס שאנה מן העולש לכן ציי לסהס נ
ו שלא פה ה ו מה וו לך לחנשיל מה אסחש נ דהיי נחס ו  ארס נמה שסירשס ססנינן א ן לך עסק ננססריס נ
 ודא שירוש א ן ׳ורויס ממש אלא מורדי) נחיס הם נחחשנר שלהם שדם מחשב! ימניינ ן נסם ומדמ> יד לסיד

 דיוקנין



0 פי׳ תקונאשתא ויטתין בניהי לט < ע ״ . , , » 

 דיוקנין כפום התא מזל ךתו בעאן לנהתא ליה. בגון טלה או שוד או
 בתול•־ או תאומים ראית צורת אדם ת׳^רצופין דאית תוסנאדנוסבא
 או סרטן או אתה או מאזנים או עסךב או השת או גדי או דלי או דגים
 והוו מהדרין לון באלין עשבין בבל גוון. לבל הר כפום גוון תליה לעילא
 ודבי הוו עבדין תוסנין דצוךת חמד ולבנה ושבעה כוכבי לכת. ותו
 מקטרין לכל צורה דתו בעאן לגהתא מגלמא ובג״ר אתמר עליית כה
 אמר ייי למכןטדים ולמזבתם לכוכבים ולמזלות ולשמש או לירה או
 לבל צבא השמים אשר י־א צויתי. א״ל מאי למזבהים א׳׳ל לכל תוסגא
 תו זובתן דגטיין בעיךן או עופין כפום ההוא מזל ורוו רבתן עליית
 וךא איהו למזבהים. והוו ..חתין לו; וממללין עטתן והוו עבדי רעותיתן
 והוו פגתן מן ורמנין בהון א״ל במאי הוו נחתי, לון. א״ל ברי הוו.ידעין
 בל שמהן דשמא מפרש והוו משביעין לון ולבתר עאלין שמא מפרש
 בפומ־תן דאילין תוקגי, והוו ממללן. ודא איהו ך.א רסרא והוצאתי
 את בלעו מפיו נפל שמא מפךש ומיד גפלת צלמאיעל אגפות . א״ל
 רבי אלעזד ובי איך הוה שמא דסב׳׳ה מליל בהון. א״ל ברי על האי
 אתמר לא תשא את יטם ץ אלקיך לשוא כי לא ינסה ובו׳. א״ל "וכי
 :ביי" ם־ גש לאוליף שמא דקב׳׳ה "למגנא. א״ל אי; ובגוונא ךא באן
 ראפיק מרשות תהיד ואעיל ברשות דרבים . או דאפיקיזריע מניה
1 ין שפנס בי ילח י י מור ר  א ל! ע! ידעת עיב יר,! לא י ה יקלקיל שלי ממש י1א י ה אלי ר עילה •1מקים ע
 יעייימות י־כ־ יכ c ״•יקים ביי ל״קים תחתי! ר דה ממש ת אלא כל ובר ס נאמיי בורך משל וומ י! יל יר
י רכל ייח נצ יי מחשב וומ י צורת אום וי פיליפ, וא רי ד יק י ו יקנא פיריש לירתאוה  יה.!•1 ר יי י ו
! שחא חפיש נפימסי! ואל ן דייקצ ן 1 י ד יק א וציקבא לכת״ עא  זכי ש ש ני שצ פיציכ! וחו ח יי א י

פי רייא לובר 1 קין! אי נ ר יכ יצא יחיחנ , איתי נפי של הפיציף ימשנ ע! את י  כ ייש כיתב, שם רייפירש ע
ובר, ושם ריפייש שמי,ח נפ ו מת! כח רוביי בכי רהיא לוני ע* הרשנעה שמשב ע ן  דני ס שאימי ס לי 1
רם לדבר שים ד ניר יחם אן עיש ס רשנעה  חיתי יח ש ננמיי* כחכח ם שנירא ן אדם בסכר צ רה שא א 1
 בשם רחכירש כ אס נייא, .1 כינס שיכינו נלנס נצ ריף אית ית ישמית רקידש אמר ל ה יכ כ ל נר נש
 לאי1 » שחא וקנ י לח נא כ ייש יה שהיא חשניפ נשם מפירש מיכרח שלחד םיוי תחלי ינתחכם בי יריד לו
 ד.ות 1נ נה להש נ סודו .!ל אמ תותו וכ ו! ש וד-נ רקניר שוי לוחד סיד שם מכירש כו לעשית ני מעש ם זר ם
 ש1א ניצי, רש ה א ך חע קיא נת, לי לב מנ ן ליש נ סירי יי ר מן הראו שמע קרא תעלם ממנו 1 סתמו
 ש,וי נ,חי יחכמחי שלא יכ1 לינ ני ילועח איתי יהש נ לי וירשיח נתיני ח! השמ ס נובר ם אלי להש נ כל
י בוי שכר י-וונש ואמי לו ו!נמא לוי שהאוס חפיל י  אדם מי ש -צה להש נ יא, השעי ננעל נפנ 1 כוי ש
ה או ור ומ, רראו שלא ה ה נק01 חרע הייא ברחם יאשי !לא צם״י ממנו עובי ח  יר1י בוינה או שכ



 עש 6י׳ תר^נא שתא ושתין בנייזו m ע־״
 מאות ברית קדש ואעיל ברשות נוכךאה באלו האי נטע אילנא דטוב
 ורע ובנין האייברידנטע בזונה או שפחה או נדה או נךה אתטי לא
 חעשה לךיפסל. ועל*ייוזא דאתעביךת* בגוונא ךא אתיקייאת טסבה.
 ו״עלייהו אחמר איור האיש אשר!עשה פסל *ומסבה ונו׳ ושם בסתר .
 מאי בסתר בסתיו ךעלמא. *ובנין ךאיאמר הבי״ה לא תעשיזיאתי
 אלס* בסף ו_אלסי זהב. והיי אוסמוהו חבריזיא לא תעשון אתי בדמות
 שמשי שמשמשיןאותי>נ״א לפני) במרום "לציירא בסתי דילי שום
 ציור או דמיון. דבל מאן דצייר לעיל לסב׳יה בסתר !דאיהי שבינתיה
 כי״ילא מעשר ספיראן). שום ציורד>לם ודמות בגוונא דמציירין
 בשמשין דיליה נשמתיה אתלבשת בההוא צלמא בד נפקת"מהאי
 עלמיא סלא"נפקח לנכה ייצלמא תוסדון בנורא. ויבג״ד אמר סב״הואל
 מייתךמיויני ואשוה יאמר קדוש. ואל מיתדמיון אל ומה דמות חעךכו
 לו. וברי ודאי כל מאן דאפיס מרשות היבים ואעיל ברשות תחיד או
 מישות היחיד ואעייל ברשות הרבים באלו ערב שמא דסב״ה בע״ז
 ועביד אילנא רטוב ורע. ודא הוא ךזא דחוה נפיס בלעו מפיו דביה
 הוה אמר ןיימיא דנבוכדנצר אנכי יי *שיך וביג״ד לא תשא את שם יי
 יאילסיך לשיא.* ועתיד הסב״ה לאעסךא האי א;לנא טעלטא ולאוסךא ליה
 בגיהנם"הה״ד והיה החסון לנערתיוינו. א״ל ר׳ אלעד א״כ אסיר לעמא
 לאשתמשא בשוים מלאך ולא בשמא בעלמא בתר דאית ערבוביא. א״ל
 ברי. לאו הכי דהא אמר סב״ה לאדם מבל עץ הנן אכול תאבל ומעץ
 הדעת טוב ורע לא תאבל. א׳יל ד אלעזך האי הוה סךם דחאב בתר רחב
 ונחית טאתריה אתערב באילנא רטוב ורע. אדל ודאי הכי הוא ובזבעא
 דישךאל אינון בגלותא באלו* יהוו טעוךבין באילנא רטוב ורע. ובג״ד
 אוקמיהו קדטאין ישראל בנלותא עובידין ע״ז בטהרה הם \ אבל אלין
 יעכ״י מצע י וכ״גשה עיבר שכך גור הקב"־ בעבע שברי) ב1!לס ש עשי פעייתו בכל איש! ש ר י כו שביה
 ה 5 שכר יעוגש ושש בסמר מא בסתר בסתרי של עולס פ ריש באית ימ דמ לי של אית ימ עילם כ המיו

 גסמר במיך אימ ימ רפשיע יה יגי אס ממלא עילס כוה ע"ן יי״י למ ו מ ס ממלא ימלי׳ לכדי אימ יס ד« יגיס,
 גרמו בוי כ' מה ש ש בעילס התתתק המה ומ יג ס למר ש ש בעילמימ העי וג ס ילכ! מליר שמישה האוס בעילס
 רתתתין בדברם גשמיס כמי שיפי ייילב יסיכה יכיילא פעל בהס מיקי! בעולמימ רעליגס כי! שובריס

!  דיון׳



י תקונא שתא ושתי! ושבע ושתץ בניהי מ ם * « ע • » י » 

 וץדעץ איל^אדקב״ה דאיהו עץ החיים גטוע בגן דיליה דאיהי שביגתא
 דיליה דאתטר בה לא יגורך ךע ,יבלין לגחתא"חילא סתמן לגבי
 שביגתיהבלא ערבוביא בלל. בבי פקוךא ופקוךאאיהו עץ פלי עושה
 פריילטיגו נטוע בגן בלא ערבומא בלל. ובגין ךא אמר לטיגו אבל עץ
 הדעת טוב ורע לא אתמר ביה למינו אבל מעורב "מין רלא במעיה.
 ובניניה אתמר שדך יא תזרע בלאיט ובו׳ שעטנז לא יעלה עליך .
 זבאה איה? מאןידסליק אטונה דקב׳ה דאיהי שבינתיה כלילא מעשר
 אבייךן במחשבוןא חרא ברעותא חרא בלא ערבוביא בלל, דבל ספירה
 וספירה נטועה ביה ואיהי גן. דבלהו ספירן יה איבון חד. ובל יחד עביר
 בה פרי לטיגו, איהי טין דבל חד וחד לא ^פיס טיגיה זרעין ליר,*הבי
 צריך בר נש דלא אפיס זרעא"ליד טבת זוגיה דאיהיטין דיליה. יחודא
 דיליה ובההוא זטנא דצייך ברי נש ליחדא לסב״ה בשכינתיה צריך
 להפשיט מיניה בל מחשבין דאינון םליפין. דאוזטר בהץ רבות
 מחשבות בלב איש. ולס״לסא שבינתיה לנביה במחשבתא חךא.הה״ד
 ועצת ייהיאתסום. בגוונא דיר נש דמתיחד בבת זוניד״ואתפשט
 מיבושוילמהיי עמה חד. הה״ד והיו לבשר אחד. הבי צדד לאפשטא
 מיגיה בל מהשבין אחךגי; בזמגאדמיחד לסב;יה בבל יומא תרץזמגין

 שמע ישראלי ץ אליסיגו;י אהד:*
 תסו/א שתי! 'ושבעה ליום ל״ר*

 בראשית ירא אלסים ךא מטטרו״ן דירא ייה קב״ה סדמון וראשית
 לבל צבא השמים דלתתא\ודא איהו אדם הכןטן דסב״ה
 עיר ליה בדיוסגא וציורא דלעילא בלא ערבוביא. ועליה אתמר תוצא
1 י c י:! ליכך אס bin ניס למ.מ פינש 1 "כ כ,נד, למעלה ״הי ושם ! ס י י ב י c 1 יהלומי ס%ס ימי 
 בסתי נםתיי של .!י1ם י 1 ב־מ ו, ס שים ימיו c במ1! של עולס ייכ, מב א כא, איו ו פסיק יאל מ חדמ ינ

י דאיי שכנחיה כל לא נ ק י דס״יק אמי י ו  יאש־ אמי קדיש יאל מ הרמי! אל ימי ימית תעיכי 1
ו י צו קיצי של ר  יי-1ש־ אמ ר! כ ריש כשמוכ י שס א־ שי ס שכ צי מכי! כ נשס יי ה שייא כיל1 ס ו
 כתי י י״ו עצמה חכמי יה א ראשי ה ב י יא י שש קציית ווי ת צי הא איו־יצה ניייכית יאמרו במחשנתא
 ח־א ביליהא חדא ככל הדבר c כ צר ך שת כיצות בוה רא ש כיי! שס רי ה 1 צ־ ר שס ארצי נתין הא אתייצה

 וכני ד יה אמי נמחשנתא תרא ויב שט! שם הי י ישם אדנ״י נשלינ יכננד יי אמו נרעותא תדא
 ועליה אחמ־ חיצא יאיץ נפש ח י למ י פ ייש כ ממ״ש במחלה ניכו ה ד ידס מבנ הארן ואת נ נהפך



m ,״<  עס פי׳ תקונא שבע זשתין «יחו (
 הארץ נפש ה:ה למינה ואית עץ פרי עושה פרי למינו. כגווגא דלעילא
 ויגמאן" דעביר ערבוביא לעילא ולתתא דהאי אילגא דעדבוביא.
 עדבוביזא מאימא דמותא, בנין ךא אתסר*' מטה דאתהפך לנחש
 לאלקאה ביה לחלכיא. ומאן אידו דאפיד ליה קב״ה דשליט עליה והא
 אוסמוה. א״ל ר׳ איעזר אבא ביון דקב״ה הוה:דע דאילנא ךא ודה
 עתיד מדמא מיתה לאדם. (ולכל"דרין דעתידין לטהוי אבתריד.) טזיי
 אשאי ביא ליה א׳ ל וא ט אטאי ברא ליה לאדם דעתיד *מחטי קמיה. א״ל
 ברי, דיוקנא דלעילא לא הוה שלים עדידיךא לאדם. דהבי הוה אדם
 דלעילא(ב״י לניי א-• ילתתא) כנוונא דגיטמתא לגבי גופא ובמה דלא
 א־ת עובדא לנשטתא בלא גופא הבי הוה צריך למעבד*דיוקנא י־תתא
 לאפסא ביה עובךא. ובלא בטו,.א (ב״י בעוביא) דלעילא. אד״ם "איהו
 לחשבן זעיר ךחנדד ט נסודין פע׳לה דיליה שבינתא בלילא בבל (ב״י
 מכה אתוון דאורייתא וכלא בנוונא דלעילא אךם דלעילא לא ה! ה
 שלים יי־א נוקבא וזה״ד זכר ונקבה בראםיויסדא את שמם אדם. אדם
 דבר ואדם נוסבא. ובד אתברי אדם דלתתא דאית מסבא הה׳׳ד ויברא
 אלקים יאה האדם בצלמו איגתלים דיוסנא דלעילא. 'ודא איהו חא
 כי לא הטטיר ייאלסים ובו׳. ואמאי בגין דאדם אין, ובג״ד מוברח הוה
 אדם לטברי ליה לאשתלים ביה דיוסגא דלעילא ונוסבא בהאי אדם
, אום וקר לה ח ה  לאש ולב! אמי עליר אתנזר שראר! הלזי תוצא ,שש ה ה כ נושי השב ב-ג־ך ,פש ם' נ
 כ צשאר ת׳ יאמר למינר ר״ל ל״ ן שלר כ תתלתו ־ ר אום ממ! .!פר ראר! שתא אותה בנין וא אתקי

 מטס ואתרפך לנתש כ ריש על א •יצא וערביב א קא ־ ואתקר מ.ןר ואתרפך ל,מש ימ ריא רמהפך איתי
 רקב ר ריא המהפך אימי יענ! רה פיך ריר ריא ושי p על ר ובר נש יר ני שיר רמ.וה שריא א לנא ועיגיב א
 שילש בוה האום יירו ענץ רהפוך שלי שמתרפך לצתש אדמ א רי 1תשב! וע ר ותניך ,1 נקיו! פירוש תשבין
 מהפר קטן צקרא על שם חנוך שקיר \ אותו מםפר ומנוך ובאן יכ קאמר אות ית ארם בחשב! יע ר רת וך
ט שים כמר משעה צקיו ן י !ך ע!לר מהפרי כמנין תשער נקיו ן כ אות ית ארס נ ־  ר״ל במהפר קטן של ו׳
 כ תשעה מינ נקווימ ש ילא ימר פעולה ו י ר שכינמא כלילא מכל אחיי! ואיי מא פיריש כל פעילה
 ו ל ר רר ה על ו השגינ- שר א כלייה מכל אתיי! ואיר חא כ ויע שרחוח וח הס סיו השכ נה ילכן כצ
 הפעיליס ,עש ס על וה אדם ולע לא לא דיה של ס בלא ניקבא פ ריש אוס ולע לא היא אום ונר אס
 ולכן הנ א טל וס פסוק וכר ונקנה בראם מק ט נרי לשין נר אר משים וקא פל אום ונר אה ובד אהבו
 אום וא רי ניקבא פ ריש כל תתמין נקרא ניקבא נערך מעל ין ממ,י אע״פ שרוא בעצמי נמקימ! רוא וכר
 מפי שכל החמין מעלה נדן אל אימי שלמעלה ממצי יכל מעלר מ! היא בםיו,יקנא ינמצא שרעל ין אשסליפ-
 ו יקצ ס נחחמון יונר וס צוהנ בכל רעילמימ מעילם לעילם ילכ, אור ר שרוא «1ילס החחחין ר מה בריאה
 ?ילי מיכרחס כוי להשל ס ני ו וקצא ולעילא מצ ה בעילם שלמעלה מפיר"! ונוקבא נהא ארס נה סיה חו
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 בה הוהחד. הה״ד בי אחד קראתיו וגוי. ודא ךזא דנשמתא. לבתר
 אמר לא נ!1ב היית האדם לבדו אעשה לי עזר־ כנגידי. ךא נופא דאיהי
 ן$יד שפחה כלילי מטוב יורע. בגין למהר ליה אגךאיועוגשא ובגינה
 אמר ראהינתתי לפניןד היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
 ויא״ל ובחי־ס בחיים ראם לא:הבה בידיה לא הוד, "ליה אנרא ועונשא
 והוהכבעיךא״ועם בל ךא אחזי סנ״ה ליה כי מה ךאירע ליה אם הוה
 טטה כלפי הסד. דהוא כלפי זכו או אם הוד, טטה בה כלפי הורה.
 דאי קב״ה בעאיבמיתתיה, לא הוה א־זי ליה' תיין אוריחין דיליה דאינון
 מות וחיים ביר לשון*. ואחזי* ליה רלא הוה מערב טוב ברע דאפריש
 ל1! פב׳׳ה. כמה דאת אמר וי_ברל אלפים בין האור ובין החשך. ורזא
 ךמלה והבדילה הפרוכת לבם. והכי עבר קב״־ בנופא דבר נש
 טרפשא דאפריש בין דרגין דאילנא רטוב. ובי;ךרגין ךאילנא דרע.
 וטג׳ ליון דלא לערבא טוב עם ךע."כמה דאת אמר ומעץ הדעת 0וב
 וךע לא תאבל uaa. קב״ה מגי ליה לאםתמרא טיגיה. ולבתר אמר
 איהו האשד, אשד נתת עמדי וגו, ארהבי הא סבא חר אזדמן ליה.
 ואמר י ר ר׳ חאחזיינא קי־א דאמר באורייתא י אדם כי(מות באהל.
 והא אורייתא פרם דאתבריי עלמא חח. והזינא דעיטא אפרים לאדם
 דבל עלמא וצרבוי אתבריאו קדם דיאתברי אי־ם. אי הכי מאי תקזתא
 אית הבא . א״ל סבא והא כתיב תשמתין דצדיפיןא אתבריאו' פרם
 דאתברי כלמא כד״א בראשית בךא אלפים. ולית ראשית אלא נשמה
 דאתמר ביר! נר יי נשמת אדם איהי נשמתאדאדם דלעילא'. אלאיאית
 אדם ואית אדם. אית אדים דאיהו אדם דנשמתא. ואית אדם דגופא
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 הה ו ט אחו קראת ו פ ריש הוכר ה ה אחו ע רגיקבא שלי כי ש כ אתו קראת י לאביהם שייא רח ש
י יארביי בי כ א! רגרכי תלי ר בתוך נ תי של אום אייא ב.נ־י־ נ ̂ כהי באשי י קיאת בי  הוכר ע כ אב
י י.יונ ר א י מעירנ .ייב בי/1 ואפי ש לו, קב י פ ייש 1 י  אשחו ולכך אחר קראח ו ואחזי ל ה ולא י
 ייע ממירב! כמי תעריבת לח ב1ח ואו י ר מוכרח ש חטא מגו תעריבת ירע אלא באחת אפי ש לי! קב ר
 שפשאס כמי תעריבת בש 5 בש ויא לח ו י קא יהא לחיו י קא י מלא אס ח_יא אום ייא ימעיב איחס
ס שמכגיס מול בקיוש ולבתר אמר א יו ראשה אשי גתת עמו יני פ ריש אע נ ובאמת רקב י ו  ב
 הפרש בן טוב לרע כואמרן עני! איר ר בא בטפגר^כוונא שאמר יאשר אשר גתת עמו יכו כונסו לומר
! הובר ברפרשת רתפרובת טו ר ולא ה ר מוכרמ ק ת  אתה גרמת ל ובאמת לא צוק בעעגי וו כ הקב ה
 לגטות אמר וברי אשתו ואיות אום וגופא ואתמי ביה אום להבג' ומי וגיאי רא ורביא נ כ על וה כמק



 ?» פי׳ תקונא שבע ושתין בניי״ (צח ע׳ ב)
 דאתמר ביה אדם רותבל דמה ועליה אתמר אדם בי ,ימית באזזי.
 ועליה אתמר ארור הגברי אשר יבטח באדם. יישם בשר זרועי ודא
 סמא״ל אךם בל:על אישאיןייאית ליה יתרץ גוסבין בייש ן. יעליייהי
 אתמר על בל נפשית טית לא :בא לאביו ולאטו לא יטמא. ולית
 אביו אלא קב׳׳ה.'ולית <ימו אלא שבינתא. ויי לא יאתמרבסב״ה
 ויבשביגתיה הלא יד, דברי כאש נאם ץ. מה אש אינו מסבל טומאה.
 הבי איהו לא מקבל טומאה. א ל ידזא יכתיב את מסדש ץ טמא"ודא
 שבינתיה. א״ל ודאי דסב׳׳ה ושבינתיה לא מקיל טומאה. אבל בל כאן
 דשאיב אתר ראיה• שילא ביה. אתהשייב ליה באלו עביר ליה'. ובגין
 ךא לאביו ולאטו לא יטמא ולית אביו אלא סב״ה ולית אמו אלא
 שביגתא ודא איהו הא מאן דאעייל מרשות היבים לרשות היהיר
 ובגין ךא אמר ולא תחללו את שם קדשי. ודא אדם דאיהו דשות
' ('.בגין רא לאביו  תתירי דאיהי יקו״ס יחידו דעלמא וראי איהו אךם .
 וי״יאמו לא יטמא. ודא איהו היא מאן דאעיל מרשות דרבים לרשות
 היחיד. ובני, רא אמר) ארם בי,ימות באהל ךא אדם בליעל ומםטךא
י לא  ךא בר גש רשע קרוי מת מעיסךא מקמי דיאתבייי עלמא. אי
 אתמר על אךםידאיהו מסטרא דסודשא . ובמה טפשי! אינון
 בעלמא דאמרין. הא סב״ר נזר על בר ג,-! ד מות הה״ד אךם כי:מות.
 ואיךיאמייןדלא יהא מיתה מעיה וי לון דב!ב לון רלא אתיביריאו בעלמא
 ראלין איבון יד-?רן לין שדן י״אדם' דאתסרי ישראל. ולאדם בל':על.
C בשי זרועו ולא l / ב " י  א־ס כ חוח באדיי ידייש באיי ברני שאס חיס ף מפני אח־ ו/ולי על א׳ ר
 ס r יכוני ש ן שחאל ח שי ושס ס א נמקוב סמ ך יכאיי כת ב וסס בשי זרועו י־ נז 0 ס זר ס מ מחינש
 נמוך שי שיוא ר ר זרועו אוח וח -!וזרו שבוטח נו לבקש עזי ממ י יטנת סכחונ כך אמר בטח בארס
, ניקכ ן ב ש ו \ חי ל  ני -ני ימפיש בפחי י שייא סס שי ם-!א ל 8 ר בחיך ש־ שייא עיירו יא מ ל ס לאיס ב
י אתמ־ עי ־ל -כשית מת לא כא ר ל נפשית אלי  כיס ל ל ח י-יחית שיש י:כ ס זי ליי יןי פמיי י-1ל י

יס  שחי ניק: ן ב ש, י־ ו ש־ס נפשיר שי מח ריא פיי א־ס ני עי לא נא הכה! להדבק ביס יליטמא נ
ב ו ילאמי לא .ימא ל ח אב 1 איח קנ ה יי ת אמי אלא ש: נתא כ ריש אכ לי נעביר לק ס מצית א: י א  ל
 יאמי שהס קבר י לא ״׳מא באלי ניקב! נ ש ן שרס נק־א ס נכשית מח וס ני ש מרחק מ, רטימאה ל לת, אב

 בשביל קיום מצות אב 1 ואמו שרס קבר״ו ! דא אר, רא רי רשוח היח ר וא יי יי יה כ ריש שס אד ״ ריא
 ישיח של ה ח ר היא שש יי ס דנקיא יחיד שהיא חורו דעלמא כ כל שמות רקידש נמצאיס נדבר ס אח־ ס
ס יכוצא וכן שס אל וכן שס אדנ נאמי על אדם ג כ יכן שם אי י שם  כנין שם אצים קראי ני הד נ

 יאסיי!







 (ra ^0 עם פי תקונא שבע ושתין ותמניא ושתין בניהו מב

 זאמרץ כאדם טוב כחופוא כולהון שוין יהיו כמוץ לפ3י רוח אלין
 חץכיא ךאימדי הכי ומלאן־ ה׳ דוחה מנייהו. דאית אדם דאיהו ישראל
 ואיתי אדם דאיהו מלאך ודא טטטרו״ן. ןאית אדם בדיוסנא דקב״ה
 ךאיהויאצילותיה ודא יו׳ד' ק״א ואייו ס״א. ולית ליה בריאה ויצירה
 ועשיה אלא אצילותא וכאחד ךא לית חטא וייא טות. הה׳׳ד לא
 עורף ךע ועל האי אדם בליעלימני סב״ה דלא* למיכל מיניה. ודלא
 לעדכיא ליה עם טול דהאי איהו במאן דעריביכספא עם עופרת. ודא
 נרים* בלבולא בפמליא דלעילא' וערב השוכא בנהוךא . מה
 דאפריש סבי״ה במה דאת אמר י. ויבדל אלקים ביףהאור ובין החשך.
 ולא עוד אלאמאןידאעיל זרעיה בנךהאו״שפחה״או גויה או זונה. באלו
 מערב מה דאפי־יש סב׳׳ה דבתיב ויהי מבדיל בין מים*למים. דאינון טי
 גדה למי דביא ודא אפור וךא מותר ודא כשר ודא פסול רא טומאה
 יךא טהרה. אלין״אינון שיתיסדרין דאי־רהיכת (בהון משגה) >ס״א לטשה)

 לאפךע1א בין טוב לרע דערב לון אדם וךרין דאתו אבתךיה:
 תקונא תמ.\א ושר.י! *

 בראשית ברא אלפים. מא אלקים. לדט החרב המתהפכת לשמור
 את דךד עץ החיים. מטה האלפים בדאי ודא מטטרו״ן. והא
 אוקימגא ליה דאתהפך מד/א לרחמי וביה אשתגיו יינ״א אטתבהי) כל
 דיוקגין* דלא ךמו ךא לראי. בד אתהפך טימינא לשמאלא אחזי
 פרצופא דשור. וכד* אתהפך משמאלא לימינא אחזי פרצופא דאריה.
 ובד אתהפך מתמייי־ו למערב אחזיר אנפוי ואתהפך לנשר,' >נ״א לאד©
 ובד אתהפך מתרוייהו למזרח דאיהו באמצעיתא אתהפן• לאדם (נ״א
 לי-o מלמטה לעשר לי־ דיוסנא בעלמא דלאיאשתמודע ביה. י״ב
 מךותאתהזיין ביה!בל ריוסנין דמלאכ;א ודיוקנין דנשמתין ודיוסנין
 ריבי* מהדאתברי בשמ:א ובארעא. (לאו איהו דיוקנאידאךם שלים
ן ח ו תווו ועיימא ולא אהקרי ביה אלא רקנ״ה לנח ילכך  שו 1 נאמר כישו! ננ אום אבל שס יו ו ח
 נקרא שס תעלם ושם אונ״י נקרא רשות של שם ייי ר פן כ שס חייה א א ליךותו כנתנו אלא נקרא בשם
 חונ - ולכך נחשנ רשות פיו ובאתי וא ל ת תנ1א ול ת מות טרוש באל לוס לא ר ה תפא דה״נו תםרון
 ביו! נ ול ת מות דר נו שב רי כאשי ה ר נשבעה מלטס ומלכו בארן אויס ושב רתם נאמרר בלשון מיתה

 נכלא
K״y צט • 



DM ™0 עם פי־ תקונא תמגיא ושתין ותשע ושתץ בניי״ 
 בכלא תקונין אלא אם הוא) ע׳* כלא ו8ה< בליל. בשמיא וארעא ושמשא
 וסיהךא ובו^ביא ומזליא וכרס:א ומלאכים וגן עדן וגיהגם. מםטו־יא
 דתךוייהו אודהייב יצה״ט רצה׳׳ד ג״ע מצא אשה יוצא טוב. גיהגם ומוצא
 אגיימר ממות את היאשה. ור,רויהו בלבא לב חכם לימיגו ולב כסיל

 לשמאלו:
̂נא שתין ותשעה ליום ל״ה  תל

 בראשית ב׳ תיין חבטה ותטןך, וזיינה) תליתאה ידאת יי ואשיי,
 דעת. ובהאי דעת אתמר והאדם זי'דע את דווה אשתו
 ךלית זווג י אלא בדעת דאיהו עמוךיא דאמציעיתא. יחוךיא דאביא
 ואימא. הבי איהו לתתא צדיק יח־וךא דעמוךא דאמךעיתא ושביגתא
 דלתתא.'וגוף ובריתיעלייהו אתמר כי אל דעות ץ וגו. ותחייהו
 עדות. דלית עדות פחות מתךין.והאיבן איהו יחודידאביא "ואימא.
 איהו.עמוד סביל כלאיכגווגא דשמיא'וארעא ׳־אתמי בהון דעי־מא על
 חד סמכא היימא. 'כד״א ויצריה יסוד עולים הבי אבא ואימא םמכין
 על עמוךא דאמצעיתא ואיהו יחוד בין אם ובת כגוויגא ךא קו׳׳ק וביה
 אתעבידו ה״ד\אחד אחד. י״ג הבא וי״ג הבא ואידו ו׳ יחוד' דתרי אחיות
 בגוונא ךא .וייצר' י;,.' ךא ךזא רא׳ י׳'לעילא י׳ לתתא ו באמצעיתא
 יחוךיא דתרוייהו כלה'והמותח(ה׳ טן אלקים ו)(ג״א ה״י מן 'אלהים
 ר מיא) כ״ללא דתמייהו. ה״ה יאמא וברתיא. ו׳ בין תרוייהו לעילא לית
 ערוד. ובאתר ךא אמד לא תדמה ליוצריך לתתא. בר מאתריה
 אמיר לא תקרבו לגיות והא אוקימגא לעיל ועוד א־טכחגא
 חיא עלאה ערוד. עד וה. כיד ו׳ בין ער דאיהו ר> אתעביד עור
 הה״ד רעש ץ׳ איהים לאדם ולאשתו כתגות עור .וילבישם. .ועלייהו
 אתמר ולפנייעור לא תתן' מכשול *דהא רע מן עור איהו״ערוה דאפריש
 בין ו״ה דאיגון אח ואחות כד אתלבש אילגא דהיי ביאילגיא רטוב ורע
 הה״ד ועץ החייים בתוך הגן עץ הדעת טוב ורע. בזמנא דאיהי>ס׳׳א
 י ק עדן מצא אשה מצא נןוב וריש גן במ ק עשר ב ני! ומנצפ ך גימ' וי במ ק והוא נמנ | אשה במ ק עה
 הכולל שעולי עשר ועד! במ ק י ח טוב עם הכול־, ולכן על נן עון נרמו מצא אשה מצא נןזב ואם זכה לנ,



) עם פי תקונא תשע ושתק בניי! מג נ ד  >» ׳
 דהאיזער בין בךא וברומא לא תקרבו מלות ערוד, לא תסרבו ר לה׳
 ךלא אתגתא ךןן ביניית דאית אחו־ רעליה אתמיוסוד אחר אל ת^ד
 עריה תע״ור ס״שתף ער :ה רע בזמנא דאית בין •׳׳ס. התא רע לא
 תקרב"י׳ בה׳. והאי איתי סליפה דערלה ע׳׳ר מן ערלה ךע. אדם בהאי
 האב במה דאוסמוה מארי מתניתין אדם הראשון מושך בערלתו הוה.
 ודא גרים עדיין בעלמא. ובגין ךא עריה תעור קשתך. תעודאית
 ערותיבהפוך אתוון. באן אתר סשתךידאיהו ס־שתידברית רעליה
 אתמר :תלד רחל ותסש בלדתה תס׳׳ש א־ת סש״ת >ורזא דמיה
 בעצם תלדי בגים< ומתמן אמרה הגה אשד סש׳׳ת תה א^בי ודא
 רזא את קשתי גתתי בעגן״יואוסמוהו חברייא מלד דאקיש לי. מוסש
 כתיב ביה דביה' הוה מוקש לאדם סדמאה. כמה דאוקמוהו אדד׳יר
 מוטךבערלתו הוה.' ומה תמיר איהו ליה' ביקש בשותפו עמי בדיוקנא
 תלי עלה אתמר ויברא אלסים את האדם יצלמו בגין דמא; דגטייר
 ברית זבה למלבות.'הרי איהי בהסש לי בשותפו עמי ואם לא גטיר
 ליה אתחזר ק״ש קשה ליה סשהלאת הי. ועל דאי.סש אתמר ובית עשו
 לקש. ואיהו לס״ש בהפוך אתוון שק״ל ואיהו שקל לצדיסים דגטרין
י ה ו.1ל י אחמ־ והלו ־יל יחקש ביומי חקש א י קשת כ "יש נ  יינה נ כ לער! שנדמו בטיב דא״וזו קשת י
י ת מפנ וייזל הקיש שיה ש לאי סשי מפ, ואיתי יזיק ידיח ושנק בי .!קנ נ  ור ש תקש וגב ייזל.!ל קשת י
נ אה ראשוני שי י'לוין־ יז ות שלה ייצ־כי 'תתו'בנ מ, ב,י ונמצא יקיש שיי נא לי יו>ו קשת הבר ת  אע י נ
 דנעלי דא יו ו י נ בי רא רופא וצפן די ש תקש וכת נ נייזל יוא אות ות קשת שחא מ! קשת יבי ת דב.1יי
 נילד לי רקיש הזה עחר יק יר ש מ ש חנה קשת רוח א כ נ כ ימזי עי יא רייזא ד י ב בי קשת יבי ת דבפלה

־ ח דנעל נ י כ מלא־ אנ מ! ייח דשב ק נ קשה י י יה נעניי יע נו  יכינחה לימי אנ ש ל מי שלי ך '
 ודא יוא את קשת תהי בע,ן יאקמיי חני א מלי דא ק ש י פ ייש יישי חכמ ם מ ש חח קשח ,חח בע ,
' י נ י  שעשי ים מן נקשת שלא נ א מביל מיד ילמי עשה ים מ! של זי בקשת י ני יכנ כ אע כ שדיי י
י ח שי י משח ת ס ויעס שקיקי' זי שקלקלו נ פנ ייא חטא פנס קשח י  חטאי בכמה מינ ענ יית מי שי י קשי 1
BL ,באבר רנריח י ר קשה לפנ וחד מ! כל עינית ינעביר קלקיל זי ינאמ ימבי' עי ים לכ, יה מ, של מ 
י מיקש לאוס קדמאי יי ני,יח, .עם י נ י י  י וח ימניל מכאן יא לך עש ח ו בקשח יאמר עיו מיקש כח נ ב י ו
י י מיקש 'אום קוראי שקלק' נאנ י  למי אני יחשמ ש נימי נקשח מפנ כ קשח לשין מיקש וביי יאנ־ י
 וי כמ ש אוי י מישך בעייחי ייה יכ יש עיו טעם אחר שנקיא אני זי נשם קשח יייא כ קשח לשי, רקש
י ומ ין 'פיצין! יקויש י א יי ביקש יבשוחפי עמ ש י י ' ן  יישייאה יי ני כ מאן ו ט י ל י לאבי ינר ח י
 של ספ ייח דקדישס ועל י אחמי י ביא אלי ם אח יאוס בללמי בללס יא י שייא י םיו יקויש י קיא איח
י א יי בי קש י בשיחתי עמ ויכיני אימיי י ח זכה למלכיח י  יקדיש שייא נסוד יא י בנ, דמאן דנט י נ
 יכה למלכיח כלימי ויכי להשפ ע במלכיח כמי שאנ משפ ע במלכיח יכמ ש בייי ק על פסיק יעחך כילם לד ק ם

 ,כב) ביית



 עם פי תקינא תשע ישתין בניהו >os ע נ<
 ברית שקל הקדש. וויי לבואן רלא נטיר ליה וזכאה איהי מאן דנטיר
 ליה. ומאן דנטיר ברית האי איהו יעד עליה. ע׳ ימין שמע. רימן'אהד.
 ואי לא נטיר' ברית פרח מניה קוצא מן ד מן אחד ואשתאר אחר

: כאן מסי ח  (ffi־ ע
 והאדם מ־ע ובו׳. קש סבא פתח ואמר. ר. ר׳. ועד הבא לא הוה:רע
 אדם לאנתתיה. 'איא בזמנא דחאב אסתלק שבינתא מאתריה,
 והבי אוקמוהו מארי מתניתין דיזמנא דלית שבינתא באתרה אסור
 בתשמיש המטה, בנין רעלה אתמר וי שתהו ישראל על ראש המטה,
 ומאן אתר" אסתלקת מימ:נא ומשמאלא דתמן' חוה ודא הוא ו־ןא
 דעבור"">ס״א ויעבור) ע״ב רי׳׳ו הסר גבורה. ולא למגנא אוקמוהו מארי
 מתניתין הנותן מטתו בין צפו! לדרום הויין ליה בנים לברים. ויאיהו
 נרים דאבתלרו ההיא מטה מתמן הבי אשתליס איהו מתשמיש המטה.
 ובתר דסביל עונשיה אתחזר מיטה לאתךהא בההוא זמנא והאדם זידע
 את" חוה אשתי. ועוד והאדם ידע את חוה אשתו, אית ידיעה לטב.
 ואית״ידיעה לביש. בגון'וידעו בי ערומים* הם. ובנון ואת ערום ועריה
 ערום מאורייתא דבבתב ועריה מאורייתא דבעי־ פה. ועוד והאדם
 ידע. בגון"ומרדבי ייך>־'את בל אשר געשה. הבי אדם זידע דגי־־ים
 אפישותא בין סב״ה וביןישביגתיה דאךם האב במחשבה וחוח האבת
 במעשה" בההוא אתר דאתמר ביה.'ישראל עלה במחשביה בההוא
ר נ י  •1.!ילה ״שי ארן יב אר רב י ראר ז״ל ניגהי נשער מאמר רשנ י לך גא ראה י געה לך יבי־ מיב! י
 הזה fo! שאמי מא! ד ,< י נר ח זנה למלכיח ומאן אחר אהחיקח מ מ גא ומשמאלא והמ, רוה כירוש מצפי!
ו ן ל י נג ס יכריס כ רע בוי משך  ימדריס כ ־ריס חהו ילבין ינייה ילנ; רציה! מטחי נ ן לפון לרריס י
י החי ה בנכי! ינוריס של המ.!ר נ ע ניר ריא ע״נ ר ו שהו6 מספר חסי ננירר ירס  מ! שפע איי השכ נ
! אשי א ש יאשחי אחיי ס נהס כ יא ש ייא חסי נסיו ר מ! יאשחי נבירה נסיו ישמאל יאשי מזרעת נ י  ו
׳ ני לרירית  חחייי ייידס יכי ייינ, אמי י יח, ח.!חי ב, צפי, לדרים יקד ס הצפי! שלא אמר נ ן ררוס לצפון י
 שיאשי ת •יצפין ורגל י 1דיים יכ י, רראש- לצכו, שריא רינא דאשר אז ה א מזרעת תחלי נראשיצה ייא ש
י נ ס זכרם אתחזר מ.1י לאתריא בייוא זמנא והאדם דע אתריה אשתי כ ריש כת נ ל  לבסוף ולכן יו ,
 יהאדס נריסכח ר א שיא חמי יאדם כ ימו נאות י א עי איי השכינר שחזר לשרית על מעתו נס אמ־ ייאדס
 יה ארס כ ו ה לשו, שמחי ובהשיאת שכ ה ש שמחר %C.r מאור מא רבכתנ יעיר מאיר תא רבע פ פ

 עיים לשין וכי -וי י 'שק נקני והאדם וע כני, ימירכ דע אח כי אשר נעשי פ ריש כמי דע דכח נ
ר נשמס כמש רול כן הא רע דאדס הכינה שוע יקלקיל ' ! מ  נמירכ שהיחה דעהי ש דע מה ש-עשה ל
י נמחשנר פ ריש מ ש אדס חאנ נמחשני ה ני י  שנעשה לממיה .1' דו בד־וא אתי דאתמ־ נ י שדא' נ

 אי־



 «פ «״ג< עש פי־ תקונא תשע ושתין מיהי מד
 אקר ךאתנטיל נשמתיה בארה אצילות תמן האב. וחוה במעשה
 דיליהיךאיהי בה תלייה כ״ח אועון רטעעזה בךאשית ובלא חבמ״הכ^ח
 מ״ה. ועוד והאדם ירע. ,ידע הובא תלייה במאי. בסין. במה ךאת

 אמר ותהר ןתלד את סין. בנין רעליה אתמר W בי משרש נחשי וצא*
 צפע. דאית יוהמא ךאטיל נחש בתה. ותה ידעיזוהמא דייריה
 דאתפשט עד סנייחתןימשה. ובד חמא נלגולא ותייו־בתא תליה תמן
 אמר קניתי איש את י״י. כען יךענא' ליה דסניתי ליה בקני התן משה
 וךווחנא ליה״תמן"ובנין ךא אתמר'קניתי איש את ץ׳. ודא אית הא
 ובכן ךאיתי רשעים סבורים ובאו ובו׳ אמר ליה רי' שמעון סבא סבא
 ואמאיי טרח סב״ה בהון לאייתאה לון' בנלגולא. אייל בגין יסךא
 ךצתקי״יא לאעבךא תבא מבניית. רעד דסיןיתב בתיובתא פגייטו
 ךאךםילא אשתלים ובגין רא ליקךא דיליהפווךח' קב״ה בקץ.'והבי
 בבל ךשיעי״יא דאינון בני צדיסייא.' אייל ומאי איהי זוהמא דאטיל נחש
 בחוד.. א״ליךא לילי״ת טפיה סרוחה איהו זיוהמא. ואית שאור שבעייכוה
 דאיתפד עלה מי מעכב שאור שבעיסה ואיהיו איננא דסמא׳׳ל דאתכןר
 ביה ותקח' מפךיו ותאבי ךא מו״ת דאתמר תליה יורדות מות.
 ואיהי טפה בישא זוהיןא דאיל אחר סם המות. זוהנןא וערלה דאילנא
 דמותא.'ובנינה'אוסמוה מארי מתניתין. אידם מושר ביעדלתו תה.
 ותוסיף ללךת את אחיו את הבל. £תח ןאימד תוסף רוחםיעועון יואל
 ע«ךם ישובץ. הכא' רמיז נלגולא דצדייסיא ואחזי ליה קב״ה נלגוליא תליה
ה במעשר דלה פירוש במלכות שי ה המעשי זי ,1 ת  נררזא אסר דאסמר ב י שראל עלה נמסשנה ו
 במלכוה דרהוא אמר דמאנ ב ה אדס כלומר נאומז עולס ולז א במעשה ד •י י כ״ה אמזזן דמעשר ניאש ס
 פירוש פסוק בראשימ ברא אלהיס אמ השמיס זאת הארן ש נו כ״ת אותיות ורמלכית ר א סוד ראימ ומ נ,ודע
 וכלא מכמה נמ מה שנס המלממ גקיאת מה נסור מי אשב לי T> תוני ד1יבמא בק! פרוש יכתוב
 אמר והאדס רע את מוי אשתו יק, ,רמו נאות ות ימלו ה־אשו, ס ש1 תיה כ תוי במלואי כו־ מ ס וא ו
 י יאש ימלי יסמיך 1אותות הפשוע של תיי הס איתות א־ ואס תמייאסכוי ו״ר אלף ו ר עולרמשפרש
 עס כילל ראימ ימ שלסס כמספר ק! תש! אמי קנימ א ש אמ ה' פ ריש אמ- דכמיב שיד ריא מאמר מיי
 ילא ק*. אמר על איס א״ל דא ל ל מ עפי ס־ימי ק־ לה ס־יתי נ י א י״כל יפימא־ של נעלי שמא
 רימ דעל ה אממי יאמ רימ העימאי אענ ־ מ! האר! כל ,יקנא ה א י כל לנעלי ימסכ־ י כל ייא ס י 1ת, ת
 נתיך ס״ה איתייס ריח שהיא נפלי רנקרא ריח רעימאר נ נל יכי נק־א -וח רר עשר אללס לירק: סיימר
נ דיע  שהואתערונת רות נתיך סר שהיאמשפי יכל ואיתי שאיר שנעשהדאתמ־ עלי שאי־ שנעסה ,



 עם פי׳ תקוגא תשע ושחין בנה• ««״»
 ב^ל ךךא וךךא. איך הוד, אזיל מצדיק לצדיק עד שתין רבוא. עד
 דמטיילההואיתאתמר ביה בשגם הוא בשר. כשגם זה הבל. ואוקמוה
 קדמא• בשגם ךא משה. ומיד דחמא דעתיךהאורייתאלאת״הבא
 על'ידיה יאוסיפת בגיניה כמהיךךבנין לקב׳׳ה וימה צליותין ובעותיין.
 ודא איהו ותוסף ללדת ובגין ךא אתמר ביה דור י־ולך ודור בא. וליח
 דור פחות מיטשים רבוא. ולעילא דור דולך ךא ו דסליס רבוא בשית
 פפיךן. והארץ לעולם עומדח רא שביגתא דאיהי עומדת ליה.
 ואיהי שעתא דקיימא ליה ובגינה אתמר ליה מזל יומא גרים אלא
^ קיימא שעתא. דהא איתי בד  מזל שעתא גרים. זלית לבל ברנ
 גש צדיק רלא קיימא ליה שעתיא. רלא קיימא שעהא אלא לבעלה
 והאי שעתא מינה' בני היי ומזוני לבר גש 'ובגין ךא אוסמוה מארי
 מתניתין. בני היי ומזוני לאו בזבותא תליא מלתא אלא במזלא תיץא
 מלתא. מאי מזלא רילה בעלה ולבעלה לית מזל במה דאוקימנא אין
 מזל לישראל. ואף עי גב דבלא תליא במזלא אפילו ספר 'תורה
 שבהיכל. היבי שבינתא תתאהםפר תורה צדיק! ותריסר מזלות איגון.
 ואינו; ו״ו>דאשתבה ו׳/״ל דאשוז=חו1(מאית אי. ודא תא רואו. ואי תמ;
 ו׳ עלאה דאיהו מזלא עיאה דסליק במחשית. דאית א׳ תמן ר
 דאמצעיתא דאת אי' איהו ימלא דביא 'דסליס באת י׳ עלאה דאיהי
 ברישא דאת אי. ובד סליק יביןהשבד, אתמר ישראל עליה במחשבה
׳ רעל רישא דאי. ובגין ךא לית מזל לישדאי. (דהיא במחשבה  דאית י
 פייה ובל מזלאיאיהו מכעאןך שעתא מי״ב מזלות) דאיהו מזלא
. ד׳ ממנן על תריסר שעתי  דבלא ובל מזלות מניה תיי\ן דאינון ו׳ ו
 דאיינוןה״א ה״א.זבאה איהומא; דקיימא ליה שעתא דאית ו לגול
 דבלת דא י דאיתי גלגל. ועם ו׳ אתעביד גלנול. דאית בתא דם״ו.
 מן יסוד דאתמר ביה בל הנפש הבאה ליעקב מצרימה ששים ושש.
 לאתערותא דעמודא דאמצע־יתא'ששים. לאתערותא דצדיקוישש.
 יצס פ נקרא נשש אור כמ ש רויל עפ 1 קרא אלי ס לאור וס ואם מעיב עמו צה י ששיא ש כ צר ג י ש'
 אי ה ר צ רק! שאור כ ש עם איר רוא שאור יורו שאיי שבעיסה וכל וורמא של תאוה רעה באה מן פלוצ ש

 וכלא



 >ק עש פי חקונא תשע ושחין בגי־יו מה
 ובלא אחךמיז בצדיס דב*ה גלגול. ועוד יסוד חמן יריד דאתני־גלביה
r ביה בכל גלגולין דאתגלנל. ובגין ךא ויכל אלסים ביום השביע• u 
 מלאכתו אשד עשה. ואוחד הגלגול'ביה כליסצדיס לשתץדבוא.
 בצדיק אינון שית. ובעמוךא דאמצעיתא סלייס י־שחץ. וב^חר עלאה
 דאית א׳ סליק לשתיןרבוא.' וךאאיהו דור הולך ודור בא. א׳׳ליד׳
' דמתגלגל ׳  שמעון והא סבא אמר דאיהו גינול ׳ביסוד איהו. ותמן י
 ביה ושר:א עריה ונח ביה מההוא טיהא דגלגולא רטרה בשית יומי
 דסיסין לשית באת ו׳ ולשודן ביי שית זמנין עשר וליטית *1פין טיף
ך וחד בא והארץ  ול-גתי; רבוא ביתר עלאה ודא איהו חר תי
̂א סיימא ליה הה״ד,האך״ן  לעולם עומדת ובכל זמנא דאתי ואזיל שער
 לעולם עומדת. דלהאייבת זונ״ה קיימא ליה בבל אתר ובבל נלנולא
 ובבל שער«א אף עי גב דאזיל ואתי בבמה נלגולין. האי איהו צריה
 וטוב לו.'ולמאן דשעתא דיליה לאס־יימא ליהאלאשעתא אחךא
 דלאו בת זוגיה קייטא ליה, והאי איתצתסורע לו.במה'דאוקטוה
 מארי מתניתין כל מי שדוהס את השעה. השעה חחסה1,א״לר׳
 אלעזר והא ר פךת צדיק נטור הוה ואמאי לא נפי, בשעך«א דיליה
 דאייה• בת זוניה'בן גילו.'א״ל ברי איתנלנולא דמתיבליה תפיל
 במזי־יה דאית בן נילו דאתמר ביה אתן אשר לאי במסכנות תאבל
 בה להם. דאיהי שעתא דמזוגי ושעתא דהיי ובני ואית נלנולא
 דמתיב ליה דלא נפיל בשערגא דמזוני. דאית בת גילו אף על נב
 רגיקנא רק1 פה יטו ש רנ גי האי ו ל נשפר הפסוק ס וקל פת הוכר מה ה -1פ1ר אייר אנל ־יג, יעיגש ן ע קיס
י גראי ק ט י יניו ג י » d גי! דיני דק1 פר יקל פית יגיקנא .יפ ל ס •יזם וי!םן י ר דחחייגל נ י ישר 
ת שת א ו יהגר ה־סיד ע קיי י' ו ל שצרך השיפר לני! ננס נח איס י גו י חיק ס של י ,  שישז ־ביס ;
י גו שח ומג ן עשי ישר א על ה נאיפ ן רא יו שח אלפ, יגח ניר בשח ן  נאחר ס ימחנלג־• נ י נעשרית ו
 רניא ודא א רי ויר יילך יחר נא פ ריש ויר וי ה סיר שגקרא ויר שהיא וי ר"ש והי גי שג ראש ן כ היא
 ראש נחקיחי נשלשה סחתיגיח שסס נה- וראש נשלשי ראשיצוח שרס חנ״ר שעילי ער דרעח שהיא ראש נשלשי
 מהתא לפ •יא וסיד רנסינ דיר היח ה סיר יילך 'העלית איר מ ן מלמעי למעיה יויי נא לרב א שפע מ ר
 מלחעלה למ.!ר יראין ימלכיר. יפייס עיחרח לרעייה חמגה אירימ מ , ילרנ א לר שפע רעל י! ילי א נכל ומגא
 דאח יאי ל נסיר יעליה וי י רה נאיריח נ ו הנר שפחא ר א המלטת ק מא לה ל טי' ממגי ילהניא לה
 ידיני׳ח וה ה א הגשמי נאיס נעיר י ננל נלנול ונלנול ונן וינמח זד ריא הארס גיוחיני עס אשחי ולמאן
 דשעמא ד ל ה 'א ק מר ל ה, פירוש יאשי גקיאח פעה לנעלה נ י א פיגי לנעלי ינפלה פיגי אל ה יהיא



״ב,  עם פי׳ תקינא תשע ושתין בניהו ״,
 דעביד כמה זכיין בעלמא. ובנין ךא איקמוה מארי מתגיתין בנ* חיי
 ומזוני לאו מביתא תל:*אמלתא. אלאבמזלאתללא מלתא. דנלנזלא
 נרים ליה כאלי במילא תלןא מלתא. ומהדאמר אי בעית דאחי־יב
 "לעלמ״א והדר אבריה יאפשר דנפלת בשע^יא דמזוני הבי שמענא
 בודאי דלל צדס וצדיק יש מ עולם ב5ני עצמו ךא גופא דבי גש
 דאתמדייעולם הטן. ומק כך אתמר. אי בעית דאהייב לעלמא
 ואייתי ליה *בגלגזלא אחךא ואולי תפלת בשעתא דמזוני אדהב*
 הא סבא דסבין עתיקיא דעתיקין סא נחית לגביה ואמי. עולם
 דבל צתק ךא שכיגתא בד אסתלס מיגה עמוךא דאמצעיתא
 ואשתאדת דורייה. ובגיגה אתמר תבעי דאחריב .עלמא דבל ספירה
 וספירה אתסריאת גלגל. ועם ו׳ איהו גלגול. ושיתפפירן באתוון סלסץ
 לפ׳ רבוא ודא איהו דור תלך ודור בא. ולית דור פחות משתין רבוא
 והארץ ל>ולם עומדת ךא שביגתא דאיהי אתהריאת אולי ועלה אתמד
 בולי האי ואולי"חכי לשעתא דמזוגי. ועלה אתמי־ על אובל אולי
 מלשון אל ק ן יאל מ,מהי לא שמה שייא ר ל לא פני ינ! שעי יא ן מישע שפ רש הש־ש פ״י ימ ן ׳שמאי יא! חיש ע
 והי גי שמתא דלה כלומר אשת במ וינו לא לקמ אלא לקת אתתא ילאו בת וונ י יא א הי ל- ק י״ע לי דאפשי
 דר א קיברתי יכמר דאקמיי מארי מתג סץ כ1 מ שדימק את רש.1י ש1יקת אשה שא,ה בת זיגי ישער רותקתי שר א
 תקברגי ש מית קודס ממגר ועוד ל שעתא לא קא על אשי אלא על מזל שעי שגולד בש,1ר שא ה ראו ר לי תן
 רשמים אלא לדתו אמו קזדס זמגו ע י הס בה עקר ת שגרס לו לגאת מרמס אמי שלא בשעתי רא א רי לד ק
ו לער ע, ים מאד ריפ דבר ך לד ך ! עדת סה ר 1 ב א  ורע לו ש ה ה לו עגיות וכיולא י מ והקשי לו מ! ד
 לימי שלא טלד בשעה ריאו י לו מן השמ ס ואמא קרר לו כך דדיה מן דראו שדה על ו רשגמה תן השתים
 ש היד גילד בשעתי רראי ר נד שלא מלא י סור! כאלי יישיב לי מר שקרד ל לער ייסיי ן לא י י יומיום
 קד מת רשעד שגילד נד אלא כך ראי לד ית לי לתקן דבר שי ה לי בנלגיל רקידם ייותיות כ! נחנלנ1 ש ילד
א נר ש ל ו נ ל /  בשעה שמייי לסביל צער ענ יר! 1;מ ש רב נ! דאר״י ז ל על דיוב״ד במאמר ד לי בקנ חיוב ן ד
 ל ה כאלי כחולא ת' א מ לתא פ ייש ההכרח היא מסבת רנלניל שקרס שייא המת ב בדברים הנעשים בשישי
 אלי שדם נג ח חזינ דן ל״ייב הן ליפך אך לע נ הריא ן נראי כאלי בחילא ת' א מלמא כ1ימר כאלי
י עמודא דאייצעחא כייש כאש־משחיק  רמיל הוא ימח ב בכך ע!לםדכל צוק דא שכגתא כר אסתלק מג
 ממגר שפע התפארה הגקרא עמיוא ואחצעחא צרך שיצדק רתחתי! שפע בר בחקים ה>*&»! יכןש בוורק
 על פסיק זעמך כולם לוקס ל-נילס -שו אר! ובא־ וברי יבגי רא־ ז ל בש1־ מאמר• דשג עש ילכ!
 ד א גקראש עילם של רלו ק ולז א לי ג חא לך דאחרנ ד לעלמא פי־יש שאמ ע רשכ1ח רשכע מ, רמכאית
 למלכית כוי שתה ר אחר משפ ע למלכית נמקים רתפאיש יע כ חחעשר יכי ור קא על חלק רשכ,ר עריא
י אתקי את גלגל ל ר א p ןוק ועל ןר אמר ובג גה אחמר חבע ואחיב עימא דבל ספ יה יספ י ו ש ש ר ש  נ

דנר ס איו עם דבר ם שקדמו אלא ש כאן רשמעת דב־ ס שצשמעו בהעמק ודבר ס אלי  נראה דא, ק שור ;
ס מ! א סמני י ו י י ב דאהיךיאש כ! נענו־ שיוקחת נ  קא על ר1 דא שכצתא ראר אשקר אשאיל ,

 רננר
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^אה. האאועזי_יב  דבכר אתחיב הךם דייתילעלמא ׳־איהי שביגתא ו
 בספירה דאיהי לעילא מניח עד דאתתקן לההוא אתר דאתנטיל בר
 נש נשמתיה לית"ליה תהנה בשביגתא תתאר, דאיהי שער1א דבלהו
 ובגין ךא שעתא לא סיימא ליה. ואם תליא' במזלא עילאה. אפילו
 מעביד במה זכוון'לאובזבור*א תליזא מלתאידהא מחריב איהו מלעילא.
 אמר ד שמעון. מהבא משמע גלגיילא דתל:א בשבינתאדאיהו במיגיה.
 אבל אם אחרת יקה לו אם ההוא רוחא ייתי בנושאי אחךא דהא לאו
̂יה מה כתיב ביה סיימא ליה שעתא תמן. ואיהי בת זוגיה  אייהו מ
 אמר ודאי סיימא ליה שער*א דאיהי בת זוגייה דיאתנלגל עמיה. אם
 לא קיימא ביה שאךה כסותה ועוגתה לא יגרע. שארה ךא גלגו״א
 סרמאהישאר בשרו.'כסותה כי היא כסותה לבדה היא'שמלתו לעורו
 דא גלגולא תניינא. ועונתה אדם יחודא דיליה דאיהו גלנולא'תליתאת.
 יקשיית ומעצר איחס ציסוו שהיא צי נ״נ ח פגימי וח 15! גס היא פיו ששה שכצ א כצוצה מששה ירי צ י
ו שחעצה נייור ס שצ י א צלי! ובוה יוק וביי המג ו איצו סוצ אגו  וצכן גקראת איצי שהוא אוח יח יא 1
 ממלי ס א לי עשה בהם שפט ם א לי עשי בלה הם ובן בכוציו בב ורחו מל שכ נחא ש קראח אילי ו נצ
 המנוח יהמשפשיס געשיס על וה נמ ש רניגי האר ו ל בביאוי עשו מנית ועבר אחח ב קום ו, ת
 לעלמא רא י שנ גתא חתאס פ ייש אם גחת ינ נגלגול רקיוס נעטר חסרון שהגיע לספ רה מ! הספ רוח ש הוא
 ת ה מנש נתס שהם •1מעיי מ! ר־יייכית רא ה שנ גתא תחאי וע"כ גיס יחסרין גם נמלטח שה א סיפא וכלהו
 לנך נל זמ! שלא השל ס חסדי! איחה הספ רה שה א את־ ואחנטילח גשחמ ה מ גה ליח ליה חקגחא נשניגחא
 התאי י א רחלכוח שר א שעחא ובלח ר ל ה א סיפא וכ^ דרגין שגקיאח נ! ומישנ לנלהו שפ יוח זלע לא
 מ גי ואם חי א נחדיא עלאה אפ לי ו עב ד כמה זניי! לאי נזנימא חל א מלחי' והא ממי נ אייו מלעילא פ יוש
 אם החסיי! שעשי תלי במזלא עלאי א! לי יצלה נזכיחא אייא עו ש של ס יתשיין ניסוי! השיינ ס לאיתי מסיין
י במציה פייש בין ואמריגן אי  י! בבצ י! בח הן נמזוצ אר״ש מהכא משמע ניינזלא וחל א נשנצחא ו
י שה א בחי מו ויוא אחוז בה על כן מה שחשמע באיות  ובכל ספיוי ש סיו גלגיל שכל אום גלגיל שלי בספ י
 חאחר שאוחי י'.ילא סל א בשכגחא א, הכיני על כל גלגיל יגלגי' של כל אום אלא זהווקא עי ארס שהיא
 מבת נת ישכ י שי א ימלכוח פ ש שתא מן חסו ומיכוח וגלגולי היא שם י ש מחפארס דמלכיח ייש מן סיו
i כי אלו אחח־ גיגילי נשכ נתא, אך ש ב סוו שבה ו ש בתפארת שבה וכ! u ומלכות 1 ש מ! ״1כוח ומינוח 
 עזי ־, יז ש ־א יי במ י כיימר נשכ .!־א שה א נח נתי אס בחסו שני ואס נחנאיח שנה ואם נ סוו שבה

 אבל אס אח-ת קח יי יכי יאי ילשי, מ.ניר,.ב ימהיפך יכך צ״ל אי ש מיכא משמע נלגילא וחל א נשכ.חא
י ש.1חא וא הי בח זיג י ואחגלגל n י ק מא ל י שעמא  וא יי במ ג י יא י בח 11. ־ אחי ווא ק חא 1
אי א הי מ גיר אס לא קימא א 1 י  שיי! >Vrf מי כח נ 5 י אס אחיי קת לי אס יהיא ייתא ס טיפא אתוא ו
י ילשי! י׳׳א היספפ אפ לי ש בי אחת משי ילא גרעה כייס סו L וכי׳ כך ש ' - *  ב י שאיי נסית־ י.גי חי 1
 ח! יכתיב אכ יי ת בי אחח ייק סויה ריסי, בפוי נכין י בא המשמעיח לגני! «!ארה וא גלגולא קומאה
 שא־ נשיי כשית־ כ ר א כםיהי יכי נ ייש אע ג והעיר יוא למ״נייי ו! יבשי .ננ י כמעלה ינחש בית היא
י עי יייגולא קדמאה וכםותי וקא  מ־יגי ש, ה לכשי ילכ! שא־י ש־ימז על יבש־ וכת ב שאי בשיו מכיש 1

 אפו
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 אמר ר׳ שמעון סבא סבא פתח מלין יתיר דהא סתימץ מלין דילך.
 אמר ליה ההוא'סבא'שאת,. ךא מזונא מסטךא דימינא רמתטן יכל
 טזיונא״סא את:א.'ד,ה״ד פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כסותה
 מסטרא' דשמיאלא דאיהו כסות עינים דמתמן עך;ץ לק)מאלא בגין
 דסטרא שמאילאיתמן פגימו הה״דמ^פון תפתח הרעה ובגין ךאיאתמר
 ביצחיה ויהי כי זקן' יצחק ותבהץ, עיניו מראות'ותמן צריך כסדיא.
 ומשיה בההוא אתמר ביה ויסתי משה" פניו בי ירא מהביט י אל
 האלסים. ובנץ רא ציצית ותפילין אינון בסדיא דילה. הדא הוא דבתיב
 כי היא כסותה לבדה היא שמלתו לעורו (ובעור התפילין כסותה
 לבדה היא שמלתו לעורורבעור התפלין. כסתה, על ד׳ בנפות בסותוד
 אשר תכסה בה. ועונתה בסטרא דעמוךא דאטצעיתא דאיהו ישראל,
 שמע ישראלילתטן יחיוךא דילה. הה״ד ואם שלש אילה לא:עשה לד,
 רצאה חנם אין בסף. 'דהן כל אלה יפעל אלי פעמים שלש עם גיר
 אבא דאייהו חבטה באלין תלת נחית בגלגול והא כתיב באדם וחוד,
 דסלהין במטה שנים דרדו ז אמר ודאי הכי איהיו. דאינון אךם וחוח
 הין ותאימתיו הבל והדין תאומותיו. והיין בגין דהוו להבל כ׳״תאומות
 וליה לא חוה אלא חד הגי להבל ודא ורים ליה בי שבע יפול צריה יסם.
 ךחב בשכינתאיהאיהי בת ישבע. ובג״ד נפל בשבע דאתתא גרים ילה
 מיתה וךא ירידה דיליה דנהיתת שבינתא תתאה מאתרהא.' ולבתר
 דאשתךש בה'>נ״א דאשתכש בדאי) איילנא ונחית תמןינביעו למעבד
 אבא דאיהיו פריה ורביד,. דא גדים אךםידאתברי בדיוקניה דאפתלה
 נכיעו משבינתא תתאה ומשבע דרגין דילה, לבתר דנחיתו תמ! כלא
 סליה לאתריה ורזאיאיהו וקם. ומאי הוה נביעו דאסתלס מגיה ו׳ דיאסתלה
 עד אין סוף ךאיהיו מזלא עילאה דנחית ליה ו׳ דאיהו אבא יאתריה ולבתר
 סליה אבא כל בו־יה'לאתריה נ״א תהית לון דאית אבא לבריה ולבתר סליק

 על רעיר דכח נ נ הא כסוחו לגדה ריא שמלחו למורי מפרה ציה על גלגולא חני נא אך געוצחה הוסיף וא ו
 דכחינ ומונחי ואוח וא ו רומז לקו ראמצע שנקרא עמוזא לאמצע חא שיוא החפארח שהים אום ורוא של ש

! מר להא שח מ!מילק ו לך  נשצשהאמצעוח לכך מפרש ועונחה על גלנולא סל מאה ואמר לו רשב כחח מל



 עש פ׳ תקונא תשע ושתין בנית מז
י מיוחל) דאית שעתא דסיימא ליה. זבאה איה?  אבא מבריה לאתריה) >־צ .
 מא; הקיימא ליה ולא דחיסא ליה שעתא במה דאוסמוה בל הו־והפ
 את השעה השעדידוחסתו. והא די פדר, דידחיסא ליה שעתא א״ל־
 סב״ה איי בעית דאחדיביעלמא ואפשר תפלת בשעתא דמזוני. א״ל
 בוצינא קדישא בולי האי אמאי. א״ל״דארזא דברבא״ישמענא רבד נש
 ךאתי בנלנולא ואתתיב־למאריה סרס דייתי לעלמא אע״נ דיעביד
 במה זבוון ליאו בזבותיה תליא מלתא דהא מזליה נרים ליה ומה דאמר
 איי בעית' דאחדיב לעלבא ואפשר תפלת בשעתא דמזוני. מדאי הבי
 שמענא דבל צדיסא וצדיק** איה ליה עולם בפני עצמו. ודא גופא
 דב״נידאתקרי עולים קטן.יבנ״דאמד אי בעיית דאהרביה לעלמא ואייתי
 ליה בנופא אהדא ואפישר דנפלת בשעתא דמזוני, א״י־ הא בתיב
 אם אהדת יסד! לו שארה כסור«ה ועונתה לא ינדע. והן בל אלה
 יפעל אל ובו׳ ואם שלש אלה"לא.יעשה לה ויצאה הנם אין בסף.
 א״ל ודאי אתנלי הבא ךזא עלאה במה דאוקמוהו מאדי מתניתין אשתו
 בנופו דמיזא. ואשתבחידאיהו חיים דיליה הה״ד ריאה חיים עם אשה
 אשר אהבת, עץ חיים היא למחזיקים בה ואיהי פרנסה דיליה.
 הה״ד ארץ אשד לא במסכנות יתאבל בה לחם ובו 'ומ/ה בגי
 חיי ומזוני. ולסבל אלין נלנולין שנוי מסום ושנוי השם ושנוי'מעשה.
 שנוי מסוס כנווינא דקב׳׳ה דאתמד'ביה הנה :י׳ יוצא ממסומו.
 וכד נפיס אשתני מדינא לרחמי ובדחמי לדיניא. במה דאוסמוהו
 מאדי' מתניתין לא כשאני נכתב אני נכךא בעולם' הבא דאיהו
 אתריה נכתב ביקו״ס'ונקרא ביסו׳יס, בעולם הזה נכתב ביסו״ק
 ונסךא באדני ךא שנוי ?ןסום לבר מאתריה דאיהו עלמאדאתי.
 עלמא דאתי לית ביה שגרא הוזז אני ץ לא שניתי נכתב בשם
 כלומר א ן מימי שעש ת נשארר כשותה !עוגתה מפורפ ה עב לעג! סורפ כ גראי כמגדל ־פורח באו ר יכירר ס
 החלו ס בשערה ולכך תזר ועשי את הרמז של שארה כסותי ועוגתה שיש ניס שצשר מדרגות שבזה רמח על
 שלשה מדרגוס של גלנול באופן אחר והוא שארה דא מוינא דא רו מסערא ד מ נא וכוי כסוסה מספרא דשצעיא
י יניא1ר״ דמפרש שארה וכסותה על ספרא דימ גא וספרא דשמלא ו  דא הו נסות ע נ ס דתחן צר ך כסו א ונמצא נ
 יש כאן ב׳ מדרנות וו למעצר מוי נ ה מ! ודא נחשנ ראשון והשמאל שנ 1אחר שפירש שארה וכסותי על ימ ן

 (כד) יקיק
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 יהוס ונסךא בשם יקו״ה אתסךי יקו״ק ךרטי. לבי־ מאתריה אשתגי
 ואתסיי אדני ןאתסרי דין וךא ךזא עומד מכסא רחמים רושב
 עלבסא דץי. שנוי השם ךא טצפ״ץ דאיהו ג;את בש יסו׳׳ס. שנוי
 מעשה רא שבת דצריך בל כלאחר ייד בל דאיהו צדים אחר יד
 דאית שבינתא' דא שנוי מעש־. ובזמנא דאיהו כייאחר יד״לית
 תמן סניה דאתמר ביה בל דבודע בוי? בברוך תעלא בעידניה
 מגיד ליה דבזמנא דאיהו כלאחר יד אתעביד זנב 'ועב״ד דאמר
 תעלא בעיךניה סניד ליה באתריה אבל חוץ מאתריה הוי זנב לאריות
 ואל תהי ראשלשועלים דהא צריה וטור אע״נ תהית מדרניה ואתעביד
 זנב לאריות עליה אתמד לא ראיתי צדיק נעזבימאי זנב דיליה ההיא
 םוצאז־את ד מן אח״ד דאיהייי זעירא שבינתא תתאר. עליה אתמר
 כישבעיפול צריהיוקם. ת׳יח גלגול דאת ו׳ איהו״תפי״ק כשעתיד.
 רעליה אתמר במל שעה גורס כמה דאוקמוה א ן מזלייום גורם אלא
 מזל שנה גורם" באברהם מה כתיב ביה כד אתיאיבגלגולא וישבם
 אברהם בבהר אל המהום ובגין לאהימא לה. יצחק מה כתיב ביד.
 בגלגולא ויצא יצחס לשוח בשדה לפנות עלב נפה לגבה לחהלא
 ושמאל שהס חסו ונבויה פירש ומונחה ממטיא ועחיוא ואמצע תא שהיא הממאיס מהוא עי״ו ב! מסו מבורר
 יוריש יה כאן מנח חישפח יא״י וכח נ יעינחה ואיח יא ו ריחו לעמיוא ואמצע חא שהיא החפא־ח שינוי מעשה
 וא שנח וצר ך כל כלאחר ו צ״ל ח נח כל ח רי יכך צ״ל וצי ך כלאחר ו כלימר ש ניי חעשה שהיחר כשנח
! כיאחי ו  מן התורה ה צו צי ך ש י> ה עושה כלאחר ו זכוה חש נ ש ו ומותר מ, התירה יתור וישה על ו
 ראמיר כהלכית שנת, יאמי כל וא יי צדק אתו ו וא ה שכ צמא וא ש צי מעשי, פ ריש מחלק ת נת טיאחי
 לשתי ת בית וקר נה כל אתי וה נו כל שהיא ימיי אחו אות ות ו כ אמ־ אות ות ו ש אות ית כי שהש
 חמשה חס־יס שכל אחו כליל מחמשה ררי הס כ ר ושנ ו ש צמצא רס כ״ר יכ ה שעולה מספ־ כילם נל י1כ,
ןזשנ ע נ) בענן חחיס שכח וכל העולמית נעש ם  הסוו נקרא כל יידוע מ״ש רניני האי" ויל ישער הכוניח ו
 נשנח נבח נת ו וי יי ס שאני קור! את השנת שנ ע י סן כ נת,ת כל השנע וח הס נ סיו כניוס לכן אימד ם
 המלאכ ס אוחו יש ־ המחח ל האויח והאמיני יכי כ נח ח רשנ ע יח ושכח כייס הס נ ס1ו מקרא ח

 העולמ 0 ע ש, ולק נש נר מעשי שי!חי נשנח כו ן כלאחר ו נדמו היסיו דנקרא כל שרמי! אחר אוח וח ו
!  יה ני כל אחר ו !כאמיר איהו ו,פ ק נשעת ה רעל ר אחמר מול שער נירם פ ריש נל םיו קרא מיי נ
! ונוקנא עי שם שמו 1 מ ו אי מן ולכ! סיו ווכייא נקרא מיל 1ס 1 סיו וניקנא נקרא מ!1 שעה  וויכרא נ
 יקוישח ה,שמה והילו יחעלתי חלי נקוישח יאס ימר מ, ראנ ריכ! אמרי א! מ!1 יס שהיא םיו ווכירא ני־ם
 א1א מול שעי שהיא םיו וניקכא נידם ולכן ראיי ש וכק יסוו הוכי 11 ל המ ו נשעח ה וה ,ו נחיל שעה
 השייכה לו והי ני אשתי שה א מנוי ינת ויני יכל סווינ ס של מעלה קירא א1תס נשם נלנולא לכ, נס ויינ א ש
א כשנא לחקן נווינ שעושה ט1 ו אחיא ננ1  עם אשחו למפה וה נקרא נמ גלנף, ולו א נאנריס מה כח נ נ ה נ
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 בגץ דאתמר ביה מי יתנני במדבר מלון אוךתם חר אסתב
 לפעזפשא בצפךא ותני״ינא יפשפשא בה בךמשא. :עסב
 מהכתיב בז׳ ויפגע'י במקום'יפגע בה' זלאה איהו מאןידפגע יגון
 יעקב דעליה אתמר וילן שפ "וההוא לינה ההוא לרה מיד דאערע
 בה ויפגעו ב1 מיאכי אלסים. וע״כ״ד ךפנע בה הוה" נמיר לה ולא
 אתאחד עמה עד דאתא בעלה ודא איהו וילן £ם כי בא"השמש
 דבגיגה ויזרח לו השמש דאיהוימשה דאתא ביהיבגלגולא רורויה דמשה
 ובגין 'ךא יעסב ומשה הוו סיימי בדרגא חרא בעמוךא דאםצעיתא
 אבל דא בגופא ודא בגשמתא ובג״ד ליית שעחא סיימא לכל ב׳׳גידאית
 שביגתיא בלא בעלה ובג״ד כר דחיסת ליה שעחא לד׳ פרח ואמר אי
 בעיתידאחדביה ליעלמא ואפשר תפלת בשעוןיא דמזוגי ואולי י תפלת
 מאי ואולי אלא ואולי'אי בעי סב״ה דגפלתבשיעתא דמזוניךהאאתחד.
 עביד ואולי״אי בעי בעלה דתי סיןמא מה דאית עבידת בלא רשותא
 דבעלה ובנוונאיךא לית שעחא סיימא דאיהי שבינתא דהתא כי נש
 אלאיאם ייתי בנלנולא בהתא בי.נש דההיא שעחאיוךזא ךמלה בזאת
 יביא אהרן אל הקדש ובלא בעלה אתמר ואל יבא'בכל *עת אל הקדש
 והזך הקרב יומת ולית'מיתה'אלא עניותא והאי זר לאו בזר "אחיא
 דמום זר אלא זד מבעלה זכאה מאן דאיערע בישעתא דאתברי מו׳ ימי
 בראשית דבל נשמתאיאית ילה עת וזמזבנלנולא. כמה דאמר קהלת
 עס אשתו לגשמות שנאו ולא גתקגו ושתה רולה לתקגס ע" זווג שלי ולאלה הזויג ס שבתפלה קורא אותם ג״כ
 נשס גלנולא ואתר נמינ ניה ז שכס אנריס ננקר אל המקוש שקדמה השנ גה א1יו זעשה הזווג נתפלה ו לחר!
 מת כת נ ב ה נגלגולא פירזש נזה תת קו! שגעשה נזווג א ש מס אשתי שגקרא בשם גלגולא ז לא ׳למק לשומ נשוה
 שהשכ גה הקדמתו נשנא להתפ1ל ולעשות הזיוג של ה קין הגשמות נהפלת זאתמר נ מ מ׳ תגג נמונר מלי!
 אורחים נמובי• זו רתפלה שהיא בדנור וה א נסוג אורת שהת קי! הגעשה נה איגו מאריך אלא כמו אורמ כן זה•
 הח קין מסחלק אמר החפלה ואחר מלין אירח ם לשו! רנ ס דשח חפ לוח של עמ רה רם חוא נלפרא זו תנ4ת
 שחר ח זמדא נרמשא זו מפלח מגחה ואמר עוד יעקנ מה נס נ בה י פגע כמקום וכאה אירי מאן דפגע פירוש
 אנרסס וילחק עשו הנגוח גדילוח להחקרנ אל ה אנל פקנ אע ה לא עשה רכ,זח אלא פגע נה שלא נכיגה
 שהשב גת יקוימתי ומגימתי ללי! שם ולא לי ר וה בדעתו מע קרא כי אס אמר שעבר אמר אפשר ענרח פל מקום
 שהתפללו שם אבות ולא רתפילה' והשכ ה עוררת אותו בכך ע נ את השמש, ואמר רהוא ל גר הרוא לו ר
א אס ת בגלגילא בההוא ל  פיריש באותה ל גה גתליוה עמה שגעשה מרכבי־ אל ה כדכתיב ורגה ר גלב פל ו א
 בר גש רההיא שעתא פיייש אא כ בא זה הולד לעולם מוווג א ש עם אשתי שה א נת ווגו יר א משישו ור א
י ש כי לו אלא ר א גדולה ממגי  &י שנאו ה אל י יהיא ראי לי אנל אס א ן האשת בת זיגי של אותי הא ש 1א /
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 לכל זמן ועת לבל חפץ תחת ה#מים ודא שכינתא תתאה ךאיהי זמן
 ועירן ל5ל ספירה וספיךהולכל גלגולא וגלגולאואיהי עדן ועיךנין ופלג
 עירן דבל עךניין שפיר מאי ופלג עירן אלא כגון י פלג למנחה ם±וא'לא
 אתפי־וית לריגא ובימיגיא לרחמי בעמוךא דאמצעיתא אשוזליימת.
 וכדאתפלינת' בימיגא ושמאלא אתמר בה לאסתר מה בקשתך עד
 חצי למלכות ותעשיואיהי ב״ח יסוס פייגו דילה:ר;מין. ופלגי דילה
 !ד שמאל ולסבליתרוייהו אדכר קהלת בה כ״יח למניין עת. הה״ד עת
 ללדת ועת למות עת לטעת וכר ואימן י״די״ר. יד'ימינא רחמי ללדת
 לטעתילךפויא לבנות לשהוק לרקוד כנוס.אבנים לחבוס'לבקש לשמור
 לתפור לדבר לאהוב שלום. יך שמאלא דינא למדן למות יעסוי־
 להרוג לפרוץ לבכות לספוד להשיייך *אבנים לרחוס לאבד להשליך
 לקרוע לחשות לשנוא מלחמה, יד יטינא* איהי פשוטה לסבל שבים
 דכתיב ובני ישראל יוצאיםיביר ךמה ימינוז ץ נאךדי בבח. יד ימינא
 רחמי.:ר שמאלא דינא. דבתיבהנה.קץ׳' הויה. .ידיי הןתה בם
 להמם ובנין ךא אית עת רצון. ואתמר בה בזאת ייבא אהרן אליהקךש
 ואית עת דדינא דאתמר בה ואל יבא ב^ל עת אל הקדש ובנין
 ךא איבון כ״ה יומי רםיהרא י׳ד יומין אירי שלימתא וי״ד חסרה. ימאן
 דאתייליד ביומי שלימותא איהי שלים כבנין בחיי ובעותךא במזיגי
 בחדוה בשלוה בבניעא בכל י״ד עתות טב. ומאן דאתייילד בזמנא
 דאיהי חסרה. בכ:ל י״ד'יומין אלין. איהו חסר בנ:להו, איהו ענ;א מסכינא
 !בלא מזוני ובלא בני. ובלא חיי. מאן דאתייליד באמצעיתא יהא בינוני.
 וביל ךא מאן נירים דאתייליד ברישא או בכיפא או באמצעיתא ךא נלנול
 דילייה דמחיביליה. (ומאןנרם רא דאתיליד' תמן. בנין דמזלייה נרים דאתהייב
 מלעילא). סרס דאתי״יא לעלמא ובנין דא אמר לרבי פךת דאי בעי
 או ריא גליל ממני ל ע שעסא קיימא להמיא בר מילל מזויג כוה רכל נשמתא 6 מ לה עת יזמן ננלנ41א

 פ ריש בווונ רתמתון של איש ואשתו אשר נס הוא נקרא נשם נלנולא ש לנשמה עת לוע יקלינ וימן רוע יקלוב
 שתבא בו לעוה ז ע הזוינ רתתמון של א ש ואשה, ת ינו זמן על השנה ועל התולש לד יני גשנה פ' בחירש פ'
 והעת פל הימיס!השעית לה יני יס פ שעה פ' ומאן לאת לל נימי שלימותאאהו שלסננניןגת״ונעותרא
 כנר כחנה נמ״א בס ל דבל זה א רי נללח הנשמ!ת !לאו גלילת הנופס ונזה מדלון במה קושות שש ««1

 דאחד*
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 ךאחריכ לעלמא וכר. (ומאן דאת״ליר בהסרונא ךסית־א בכל י״ו־ יומין
 איהוחסד דמזליה גרים! ולהאי בר גש מעין לו י מזונותיו כפריעת יש
ץ ש ד שמאייא ק " ש דאת יל ד ב ״עתא דמזונ* דלהאי בר נ ת בי ל ב נ ר ד ש פ i א א f (סוף 

א בי! בהאי ? ה נא דנופא נ ו א אירייתא םז ת מ ש נ  מזונותיו כקריעת ים ם,ף. הם. SJ. ד

) בנין דאינון מםטרא דדינא דאתברי בדינא דאיהו י י ת ו כ , מ \ נ  ובי! בהאי ק

 אדני. ומאן דאתברי ברחמי דאיהו יפו׳יפ לאו אינון ?ןשין מזונותיו.
 ומזונא דנשמתא אורייתא מזונא דנופא נהמא מחמשת המעין ומאז
 דאיתמסטךאדאךם דאית יוד קא ואו קאיאתמר ביה ויירו בדגת
 הים ובו׳ בכלא כייליט כמה דאתברי בשמ:א ובארעא וב:טא ועליה
 אתטר מה ־גתה בבר הוא מה שהיה פרם דיי־.* ייהאי עלמא. בבזה
 דאת אמר אין יכל הדש תחת השמש. כבר הוא מהרב למתי בהאי
 עלמא. כמה דאת אבר בטים אצרף בבטן יךעתיף'. ואשר להיות
 כבר היה. ואי׳גר •איתי למהר בהאי עלמא בבר הוא מחויב ל£הויקדם
 דייתיילעלמא״הכא בנלנזלא והאלקים"יבקש את נרדף. זה הבל דאית
• קין וקטל ליה', רי־״ד רקם קין אל הבל אה ו וידרגת ן ק  נרךף מקין ו
 רקב וראי דתה הבל עליה. וקם קין ויהרגהו. כןןיאתקריעל שים דקני
 על אחוד. בניןידחזא יקריה ותוקפיה לעילא. דקרבניה אסתלק לאתר
 דעתיק יומין דאתמר ביה ועתיק יומיןיתיב וב,׳. וקרבניה דוה מבכורות
 צאנו. ואתקבל דה ברעוא. אייל אם בן דקרבנא דידה •אתסבי4 אמאי

 אתץהיב חילא לקין לטקטייה (בנץדא יש הבל אגר נעשה על האדן,.
 וגו׳. אטאי) אייל הכא ודאי הא עלאה. דאית תה דרגא דעץ הדעת
 טוב .דע רהאכ ביה. ובמה דהאב ביה קביל עגשיה בהאי עלמא.
 ובההוא קרבגא דאתקביל מיניה. אשתזיב מענשא דההוא עלמא
 דתרי עגשי* תה מתייב חד לעילא וחד לתתיא הה״ד כי ביום אבלף
 ממנו מות תמות אייל והא אדם תה י־חאב בהאי אימא א״ל עובךא
 ךאבוה הוה ליה ומת. א׳יל״כ׳ כיום אבלף ממנו כתיב. א״ל בההוא
1 ק! י־ג חי תחר. י  זה ויקם ודא דייר רב1 ע1<ר יקס ק [ י ררנרי נ ריש נח ש ־11חחלר ר ה ־נל ינ־ ע
1 אחיה ראר דר ש  ואח נ רשיאו ק ן נ,!לר נעדר יעזגי וחז־ וקס »1ל י וה־נו ומ ש ק ן אחקר מל שס דק ,1
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 יום הציין ומת. אמד ר׳ שמעון בגין דא כתיב:ש הבל אשר נ^שה על
 האךץ אשר.יש צדיהים שמגיע אליהם במעשה הרשעים וגוי"ודהא
 אחרםיז צדיס ורע לו רשע וטוב לו. צתס ורע לו הבא אתרמיז
 BT צדיסים שמגיע אליהם במעשה הרשעים ודא תא דצדיס דאערע
 ליה במעשה הרשעים. לאו דאית רשע.'ולאו Wl P • אלא
 במעשה הרשעים רחב בעובךא דחיימא דאינו; 'סמא״ל ונחש. אירע
וידא דלתן. והאי איהי ךזא פו״סד עון אבות על'בנים בגין  ליה ;
 דםעשה אבותיהם בידיהם. ךא גרים להבל מיתת וטת בלא בן. ובגיד
 אדי בגלגולא. שין דמשה איית ש״ת. מהמן ךווח שיץייס״א ש׳ית)
ע אחר תחת הבל בי הךנו סין תחת הבל  דה״ד בי שת לי איסים ך
 ודאי דהבל רביב עליה ואתעבידשת הרבבה ליה. ואיהי מיומא דאלפא
 ביתא. "ובג״ד תחת הבי. הבי* הלב. ועליה "אתמד הלב רואה ואיהו
 ה׳ ממשה. ודלב איהו לשמאלא דאית אלקים. הלב מבין ואיהו
 סתיד בנענא ונפלת בגיגיה. ובגין ךא_ו_יסתד'משה פניו בי ירא מהביט
 אלהאלקים. בגיןדתמן תהדחבבאלסים דאיתייאלסים דעובךא
 דבראשית ודא איהו רחב במעשיה לבת אש בךתא דמיכא דחב ביה
 ואתבי.יש כפ־ ליה בדיליה יס״א בהילית בשת. ומיה דתה שת אתחבר
 עמיה ב׳ ואתעביד בשת. ודא אית ז״א בש״ת. ועוד שת בא״ת ב״ש
י יו״רראתמר ביה אז  אינון א״ב. ש״ת לבתר דזבק באת ירד* ברא ־טית ו
 ץ׳ סגני ראשית דרכו. דאית עשרה דורות ותב לה לאתרה. אתסרי
 בראשית. ומתמןזכה לאורייתא דאתיזיבתיעליידיה. והאי י׳ איה־
 מיעסב ויי מישךאיי י מאדני יי׳ מיקוק. שי״ן ממשה איהי* משת המן
 דווה לה. וכד אזל ישם תות המן תרץ אתוון שים. וכד אזל י׳ דורות
 משמעוח ק ן לשון קנאה והאי 1 ו א ה וו r לקב וו r שרא' וו מאה וו ממ ד פ רוש וו של ישראל
 א ר מנד ויו והו ה שי א ניחש רשס ויכן שיאל הוא אומ יה 1 ו ליאש ר ל 1 ו של רראש אך ו ו של
 יעקכ י א מנד יד דשס אדנ" שעומוס בעקב ובסוןי רשם ובזר פ רשח בס״ד י,חנך יי לראש ייא לז נ שחזכה
א וד של יאש דיי ״ר ויא חקיא בשם עקב ש־ י ד שבו ריא יד של עקב השם  ממ ד לשה שיאי די וי־ שבו י
 דאד י יהייני זנב ר י עקב וסין! יהחי־י כלייי כייה בעשית הדבריח הכסיב ס על רליחיס וארז ל בכי לוח
 כחוב עשיח הדברוח וים עוד מזי ויזור הם כחינים הי־ ד פ זד דבריה כ,נד ד' יד! דשם היי״ה ישם אדני
 י שראל ו עקב ולז״א ו-׳חמ, זכר 'או־ סא ואח ה כס ע' - ר ורא וו א ר מ עקב וכוי ובד אז' יויד עד
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 עד אברהם תמן חוח ה׳ דיליה ואתסרי מש״ה ורןא רמלה מוליד לימין
 משה זדו? תפארתו בוסע מים מפניהם לעשות לו שם עולם. ובה
 אפיס לב״נוי *מנלותא. ובה מחא למצךאי" הה״ד ועיי T ? הויה
 ה׳ חמש אצבעין.' ובה'בסעי_ימא. ודא איהו בורע מים מפניהם
 ובה י עתיד למהר בוקע' :מאי דאורייתא מימץא. ההוא זמנא
הוה הבל. דאיהו הלב הבל אבתלק  מה דהוה לשמאלא בלבא.י
 לימינ״א ומתמן םליס למוחיא דאיהו חבמה דהא יבא איהו אימא עלאה.
 עלהיאתמר' הלב מבין. ולבתר נחית עלי ארעא לנחתא' אודיתא
 על ארעא. ובנין ךא יש הבל אשר נעשה על הארץ. אשר נש
 צדיסים' אשר מניע אליהם כמעשה הרשעים, ירא אדם והבל
 דךא חאב'במחשבה ובעובדא. ודא חאב במחשבה"ובעובךא.
 במדושבה איהי י. עליה אתמר וינסו אותי'זה עשר פעמים ובנין ירא
 בד אתא אךםבנלנול באברהם אתנסי ביה בעש,־ נסיונץ. ובנץ דהאב
 במעשה כדאתנלנל ביצחק נתנסה"במעשה באברהם נתנסה במחשבה
 וביצחיס במעשה יעסב כליל תחייהו. מסטרא דייצחק קרא ליה :עקב.
 טטטךא דאברד־ם דתמ; מחשבה קי־א ליה ישייאל. דיאבא אתנמל
ו רמשי 0 מ  אנררס רווח ה ו ליס ואחקרי חשה פ יוש רווח ר. ואנררס שיי״זמ 1חשו ש נטוע וחרע 0 ר ר נ
ר ״ול ך ל חין חשה %  רכח נ נ ר וחרא אוחו כ שונ תא ואוח ה' נמלואר כזה ר ה ה א חםפר עשור >ר;א ל
 זרוע חפאיחו נוקע ר ס חפנ הס לעשוח לו שס עולם פ רוש נפסוק ור -חזו כיאות וח ש״י כ היא ש״י כפיל
 משה משר ונ ש הס ת ר ו״רמז נחפאיח שרוא אות ות פאח ח ר ורשח ש •ן הס נסיו רחשו ס נ• כל ש ״
 נמלואה ש ס שתא מספי שיש תשו ואות ות r ר ומ ר שנש״ שחות ו ״שר חשד יחזו כאות 1ת ״ ס, שאס תנקע

' רה ן ה- מ ס רחה ח ה ומ ר ויזה ס ס ,1עשית לי שס עולס כ כא, גיחז שחו רעונ  ו ר של מ ס ח- ר נ
 ובה אפיק לכנו חנלותא פ רוש קא על איר, ר ה רקאח־ ל-נ ל חור חח, -ווח ר ד ל ר יאמיךי חשר ינא
ו ש1י ש ש נר תחש אצנעאן ' ונר נק.! תא נ ר ו הנה ו ר רו ה ותחש איבעאן הס חספי ר  מחא למציא ר
 ונח נ ררס אח חטך ונער אח דן עי ה ס וכקעיו ופ יש ־נ ו ח־־ c אייש ך ז 1 סלק אח ־״שי• וחנקע־י
 נ רך ובה עתיד •ימתו נוקע מא ראוי תא מ ח ״א פ יוש תויר ואל,1וש שתת חס ל חק דדא חנ נחחשב־
 ונעונוא ווא חנ נחחשנה יעינרא פ ריש ת נת נחעשר ר .1 עינוא וש נס ישע ס חשכ־ ת־ ך כח״, כת־
. כת ־ ששס הוו יחחשנ־ באבדהש ו נחיואי .!ש־ ס י נו ו  ששש סיד חחשנר ולי א נחחשנר א ר ו״ו י
ו נחחשני נלנד דכח נ לחע, תפיס שיאי ניינש  ״מנהי נחחשנר נראה לנ! ח ק! עון ע ז שהוא אסו־ אפ 1
 וכן נח אות א דאנרהס תחחייך כאחי ס נח ח ואוח י ש נזסש־ין חחחלן) נש , הר אנ־הס רוא איח יח
־ עי״נ פיק ס וחי״חת ות1י ה נסק) יכתן)  חמשני ואמר עוד ינ צחק נחעשי ניאי החסשי חח חס ל ד ס ש ש נ
 שהוא פרק ה ח, וזי נרעז נ לחק ק, ח ו עקנ כל ל מייי הי נשס שיאל ו עקנ וי• ע ש־אל אוס וח ל־אש

 וממשנה כיאש ו עקנ איח ור, עקנ שרוא סוף י־״עשר י א סין) כ רחחשני נ־אשיודכי- נאמצע שייא נפי



( ב ע נ ק י ( י י  ע= פ׳ תקונא תשע ושתין "
 באברהם דאירו לימינא. ואבוא ביצהה דאיהו לשמאלא יעהב בגין
 דאיהו בליל תחייהו אבא ויאמא אתמד ביה ישראל יעלה במחשבה
 בכתר עליון דאיהו מחשבה סתימא. ובד אתא אדם אצטרף באברהם
 ואתפשטו שרשר בארעא וךזא רמלה מצי־ף לכסף.ובור"לזהב מצרף
 לכסף ךא אביהם ובור לזהב דא יצחה. ובוהן לבות ה׳ ךא .יעסב
 דית ספירה רלא אתגיגי אדם עלאה דיאיהו יוד הא ואו הא י״ה ט״ה.
 הבמה ודאי בגין לצרפיא וללבגא לאדם דברא בדיוקגיה לתתא
 ויאציי ביה אצייותיה.*ובל טרחא דיעייא לא הוה באדם אלא בגין
 אצייות דאךם דלעילא. דדא ברא תליא. אמר ר׳ אלעזד אם בז מאי
 וישוב יימי עלומיו '(נ״א ובנייר ישראל עלה במחשבה. אמר ליה מנלן ראברהם
 המ, במחשבה אייל ילאו ימ«.נא תסיג מאר ט^יתי, הרוצה להחכים יריים ד\יהי
 הבמה ואיהי מחשבה באירדכ! אתלבן ארם וביצרק אצפריף ורזא רמלה מצרף
 לבהף וכור לזהב מצרף לכסף רא אברהם ובור לזהב רא יצהק. ,בוה! לבות יי׳
 רא יעקב והן כי איה יפעל אל פ״מימן־״ל״ עמ גבר א״לא״כ מאי וישוב לימי
 עממי)׳ אייל לאייגא דהוך. השיש יומין ואתיבשו עגפין דיליה. קציצו
 ייה. ואצמח בשךשוי דהמו נרגיה ענפין חרתין בהדמיתא בגוונא ךהוה
 בעולמו׳. ודא איהו רשוב יימי עיומיו. ודא הוה הלמא דחיא גבזבדגצר
 יהימיה אי?/א רבא'ותהיה. ובסוף חימיה דוה אמר גדויאילגא והציצו
̂והי בארעא שבוהו. ולית אילן  עגפוהי ויבתר אמר בךם עיהר ׳טרי
 הבא אלא אדם ע״יאה דאתמר ביה בי האדם עין השרה והאי אילניא
 הב״ה אגטןן ליה בבמה דרי! ולא אציה עד ד^יע •ייר, בארעא רישראל וארכיב
 ליה בתי־ת אבה, ואצייר! תמן. ,בגי, רא ה! בל אלה יפעל <־ל פעמים שלש עם גבר.
 מיר ראציה תק ואהיר חמ! אתפשנ1ו שרשוי»על איעא ראיהי שכינתא ואםתלקו
 עו.£.י.בכל רקיעי, ובבי מרכבי, רנשמתי! ומלאכיא וחיוו, ושרפם ואופנים ער
 ראתחזר בקרמיתא m י׳ *י >׳•! «1) ורא אוקמוה עץ החיים מהלד ת ק שנה רבא אייעא
 ותק ף וממיה יטטי לשםיא וחזותיה לסוף כי ארעא תחותוי תטלל כל חיות ברא
י בכמה דר ן ילא אצלח  יהחננשי נ ד ס שייא בעקב ירסיף של תחשבי ידיו- והאי א ל״א קב ר אנ.1.1 1
̂ח ילא אצלח  מד ד si ל ת באי׳1א ד שרא*, א, 1חשיב ח י דצע1ס דבר יי חח י תברך ir קיא שחשב ש צ

 יבענ«וי
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א וארכיב י ש ; כל ב , קדישין ומיניה יתז א דאינון נשמתי י מ ד רp צפרי ש י י  זבענפו

 ליה עד אלף דור. כנוונא דשכינתא ךאיד-י סליסת לאלף דוד בעשר
 פפיךן דבדון סליסאעשד זמנין מאה עד דסליסת בהון לאלף דור ומיד
 דאצילה אילנא באר״עא. נהיית איילנא מלעילא שךשוי בארעא דאיהי
p :ענפוי ער אין כוף י ואתפישטי בה שךשוי עד  שבינך«א ואתךביאו ת
 אין תכלית בההוא זמנא אתרבי אילנא בטלסדטץ הה״ד רבא אילנא
 ורוטיה טטי לשמיא וחזותיה לסוף יל ארעאיייטיניה יתזןכל בשךאיבל
 בני אדם דלתר1א] בההוא זמנא אתךבי אילנא כמלסדמין הה״ד' רבא
 אילנא ותסיףוכו תות ביא אלין חיות הקרש צפרי שמיא אלין נשמתין
 ומיניה יתין בל בשךא לתתא דבזמנא רחב אדם והוד. מקצץ בנטיעות.
 כב;ב1ל באלו אענך היון ומלאכים ושרפים ואופנים מאתריהון ולא הוד.
7 את הקול י ו  מאין דמסבל צמתי! דאתמר בהון בי עוף השמים י
 ובעל כנפים.יניד דבר. מאי.יניד ךבר בצלותין'וזבוון דישראל. א׳׳י ר•
 אלעזר.*בודאי עלאין ותו^אין הוו״׳תללן באדם קדמא־. ולאו למננא
 אוסמוה מארי מתניתין לעולם יראה האדם י על עצמויכאלויכל העולם
 תלוי עליו* אבל בר נשדטרחעליה סב״ה בנלנולא ולא אצלח באתריה.
 אעמר ליה מאחריה ושוי ליה באתר אהךא ושני ליה אתר. וךזא רמלה
 ועפר אחר יקח וטח את הבית ודא שנייימסום(נא, חסר והוא M קוני ייח י!־ כ ח
* אם אצלח מוטב* ואם לא אצלח איעקר ליה מתכון וארכיב ליה ( ג  ע
 באתר אהךא ושניישטיה ודא שנוי השם. אם אצלח מוטב". ואי לא
 אצלח אעלך ליה מתמן. ודא ונתץ"את הבית את אבניו ואת עציו
 ונטע ליה באתר אהרא* ושני עובדיי מכל מה דהוה בסדמיתא ומכל
 ציורין תליה טשנה פניו ותשלחהו. וקיכל אלה י״פעל אל פעטים שלש
 עם נבר הרקע דנטע ליה תטן ואצלה ומתפשט ענפוי ושת&וי עד
 אלף דור דא שכינתא ודא שניי מעשה. ועד כטה זטניףעד אלף כטה
 דאת אמר רבד ציה לאלף דור. ועליה אתמר האלף לף שלמיה ואינון
י ש ר ר צ ה שאס י ס פ ל נ נ מ ן כררך ה ל א איאצצח לסינח ר ס ר1 יה נחקו ר ואנטפנחחי פ קרא רהכ י  אלא ורא ח
ו וכ וצא נ מי נ כול י נ | כ לח פה פה וכן הפ נ נ זה נ נ ה פפחיס ו ח י נ ש ו ה וכן ע נ ל נ י ו נ נ ר נ  גנזלה פה חזור 1 ש
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 אלף עלטין דגטע ליה עד דאצלח. וארכיב ליה תמן. וךזא דמלה
 ועשהיחסר לאלפים. למאן. לאהביו ול&מרימצותיו לאלף דוד. אייל
 ולךשיעיא מאי*. דהא כתיב ובכן ךאייתי'רשעים* פבורים ובאו וכו׳
 מה תימא בהון. א״ל שמעגא בהון'ךזא. יפול מצרף אלף וגו. הבי
הכי מאי* אשר קומטו ולא יעת וגוי. א״ל  אמרו לי ברמיןא אייל א;
 אלין תשע מאה ושבעים *וארבעה ךדין דאתסטטו ואסתלסו קרם
 זמנייהו וךא איהו אשר קומטו בלא עת דאסתלסו סךם זמנייהו וךיס
ל דרא ודרא ךא איהו גרד יוצס יסודם ודא איהויךזא  לון סב׳׳ה על י
 דאין בן דוד בא'_ער שיבלו יל הגשמות שבגוף. וכדין הדתין עתיידין
 למיתי*. ארהכי אםתלס סבא* אמר ר׳ שמעון לחברי\א. חברי״יא ודא־

 דאי סבאידסבין אדם ע*לאה.'זכאה ךךא דהאי רזא אתגלעא ביה:
 (נ״א וזיל והוא*מב״י1

 עיברא הוה דהר כ נ תר כלא רגלץ אשכח לחיין חכימין רלא הוו בכל ררא הכימי!
 כי,תייהו אע־ע בהו ההוא הנר א״ל םלטא עלייכו רבנן(שמענא עלייבו דאתון חבימי
 דרא) אנה אתו! א!לי, איל לה ך פל! !!לש הוה איל אן! ע״ג דאתון רכיבץ בבעירין
 דרהטי סני ואנא הנר בלא מלין אי אתון בע ת! אנא אסרם לבו לתקנא לכו שבתא
 חוור* א״לוהאאת תר ואיך את יכיל לאקימא לבעירן ררהיטי מבא. איל שמא רמ״ב
 אתוון ורליג ל,ן ת״ס פרס ברנעא חרא. אשכחו נרמייהו לפום מערתא חרא ופתורא
 לשמאלא בכל מעדני עלמא מלייא ומנרתא לדרום בז נרץ עלה ומטה רכספא
 ורהבא ואבנץ יקירי! למערב בין צפון לדרום וכרםייא למזרח ותיית מאה תלמידי! על
 ההוא פתורא בתר דאבלו כלהו ואינו{ הכימי עטהוןקסההוא חנו־ ופשט גרמיה מההוא
 גופא בלארגלץ ואתלבש בנופא ראנפוי זהירין כזוהרא דאתמר ביה והמשכילים יזהירו
 וכו׳ דאנפי תלמידוי נהירי! ככבבים לעורם וער והוו פתחין ספרא דקהלת וקייין
 ביה הבל הבייים אמר קהלת וכו והוו חזרין כמה זמני!• אxו ליה אינון חכ־טי ררא
 בי א״ל שמענא בהי! רוא פיל מצדך אלן), פ תש ישכין מצון אלן) ירבבה מ מ ן שיהיה הרשע ס נפדו ס חצק ס
 דק ס כמי אפר הספ רגלי רלויק ס ש היו מספר רננה שיכנ ס מימין ימספר א1ן) משמאל ופזר יא״ל אי הנ מא

 דכסינ אשי קייזשי נכל עפ ויום ים על הס נהר וצק סיום ויושתע שש להם תקנה שלמר מסיד הנהר ושריו
1 אישש ואשתל קו קיום ימנ יהו ש ש עליהם ס,ני־ א פונה לומר א לא אסת1קי  פרצופים נס ע איל זר קא' ע
 קודם זמנם ר ו ננשר ס ילכך יש לרש תקנה זו ונהי ולק םודש משאינ הנן ה ונניריס אתר הצו ק ס נתלקיש

 זכי



 >« ?־מ שר חמונא תשע ושתק מיהי נב
 ובי שלמר. לא עכר גךא אחרא בסהלת. עאל להו ההוא דאתחזי וער בארחא ל1 ודבלין
 מכספא ודהבא ואבני! יקרין. וכהיבלא ז׳ ברסיץ דד׳ היוון רונה חמן רכספא ועטרה
 דדהבא על רישת וכתוב כה כל מאן רלא ידע בא" ץ הבלים עליה כתיב והזר הנךכ
 יומת. אינו! חכיטי ררא מיד דימו הבי רהוה כתיב בההיא עטיה חזרו לאחורא אמר
 מן ההוא ראתחזי עלייהו מער וכי עלייכו אתמר ראתו! חבימי דרא רית אתון אלא

 טפשי ררא. ולא חזיתון ככל(לטורייב1):
 עיא)

 לטורייכו כי כי חשק ער אורך ימים אשביעהו לעלמא רבלא אריך אלין הכליב
 רקהלת. איבון כרזא רשכע שמק רבהו מ״ב אתון לקבל ז׳ יומי רבראשית ראית כהו
 עשר אמירן ול״ב אלקיפ. ואינון מ יב ועלייהו לב ראתםר בהו אלקים האלקים והיינו
 ונכוחים עליהם אלי! שב& תיבין אבנית״ץ ׳נלייוע אתמר שרפים ונו׳ והאי שמא איהו
 סנולחא ריליה לכסאה רנשמתא כר סליקת ל׳נילא בכל ליליא לאסהרא על עוכרין
 טבץ דבר נש ממלאכי הכלה ומכל מזיקץ ורוחץ ולילי! ושרץ ובהו! פדחת לעילא בכ
 אתזון מכל שם תכפה אנפהא טנהץ ובב׳ את. ו! תכסה רגלהא ובכ אתוון פדחת
 ל׳נילא ואוף הכי לרוחא ואוף הכי לנפשא ואית שם ב! מ״ב בצורת חותמא דשעוה
 נכתב ואית שס מ״ב בציוד ריוקנא רמלבא הקיק על חותמא ואית שם ם״ב ראיהו
 דיוקניה ממש שם מ״ב ראיהו דיוקניה איהו יקו״ק יוד קא ואו קא י. "ר ואייו רל״ת ת״א
 אל״ף וא״ו אל ף ואיו ה״א אי״ף שם מ״כ ראיהו חותמא איהו אהיה אשר אהיה. צי$•
 מ״ב בשעוה דא אבנית״ץ. ורשיעייא נשמתהון משרץ וממזיקין ולא פועלי! בהון אלא
 כישוף ועוברי שרץ כותייהו כנץ דרשיעיא כל שמהן וכל הרץ רקכ״ה וכל מליאביס
 שנאץ לץ ובנ״כ לא מועיל לא ל.מיע ולא שמהן קדישין ולא מיאטא דלא תפיס אלא
 מין כמינו ובנין רא לא תזרע כרמך כלאים דאתטר בהון בי כרם יי,«יבאות ונומי
 צבאות נקודה דיליה יקק עליה אתטר רק כאבותיך חש״ק חולם שבא סטץ ואינו!
 זרע אברהם יצחק ויעקב דרגא דלהו! חסד כהנא רבא נכורה לוי ישראי עמורא
 דאמצעיחא בנץדודלם כתר על תפאי־ת. קמץ הבמה על חסר וביה הרוצה להחכים
 יהדים ובחכמה אשרי המחכה לתחיית המתים חכמה מחכ״ה קמו כלהו ואשתטחו

 קמידיוכו:
 ןהח במלסדמין ואמר !ש הבל אשר נעשה .על האך-ןיובו׳. ת׳׳ח



 עם פי׳ תקינא תשע ושתין בניהו >קג ־ א)

 ךעובדא חוה בחד ב״נ מאינין בעלי קבין חזיה אזיל בארחא אעךע
 בתרי! חכימין מארי דדדא מארי דהבמתא דאורייתא. אייל שלמאעלייבי
 רבנן שמענא עלייכו דאתי; הכימי רריא לאן אתר אזילתין־א״ל לרוך
. אמר לון אנא" אזילנא תמן (איזיל) ויאתהין לבו אתר ה ו  ©לין וע״ש ה
והא אנןבסוסוזן ואנתבלא תלי;  בימותבייבייאי אתון בעיתון. א״ל'
ל אע״נ ךאתון רכיבין כבעירי דרהיטי סנ*. י  איך יתכן למתי האי אי
 ואנא הגר בלא תלין. אי אתון בעיתו אנא אסרם לתק^א לבון"שבתא.
 תווהי אדהבי אחזרי רישייהי לנביה וחמו ליה *דתה רהיט כשרבייטא
 דבכבא עבד לון הפיצה ואשכחו נרמייהו לפיס מערתא בהרף עין.
ח כ א אשכחו ו ד ק כרפי ברגעא ה י א אמר לון שמא. דמ״ב*אתמ! דליג לון ה D ) 

 אמר לון. רבנן עולי עאיו אבתריה מערתא גו מעדתא עד דעאלו לחד
 פרדסא. ותה תמן ההוא בעל הבין מתפשט מהתא גופא ותה מתלבש
 בגופא אחרא. דאגפוי הוו גהרין כשמשא והוד. יתיב .?;ל ברםי״יא
 דמלביתא ותלת מאדי תלמידיי תחית כר?י,יא לרנלוי. והוו הראן הבל
 דק ס כמי אסר חיוח רנלרס אערעבחרן מכמן מארי ודיא מאי דחכמחא לאיר פא פ ריש מאר דדרא
1 יכי רבנן י״ח שער רמו לרבר  ביוייק יגגלי הלטה ואגדית מאד ייוכמפא ביולק יסיר אמר ליו שלמא ע
0 זקג׳ ישעי !ןבד לו! קפ לי ואשכיו! גימ יי •1Die מפרחא  זי ישעי לה לו ק ס בוא! ב לק יחכמ ס גקיא 1
 הנה מן הלשון גראה ואחי ויחי אותו רי « כשיביעא וככבא עשה להס יקפ לה כ במחלי י־אה אומה כפו
 נר לי־ הגוולה א1 ס שיוא בלא י-ליה 1אז עמו במקימ רחוק מרס וכשקמו אגלי עשי ליס הקפ לה ע כיגיח
י גי מצוד ד ופאלי לחו פיו שא גיאי שזה הפיוס קרקע חי י א מכלי יךקפ ג ע ו  ה ויע ס לי נשס מ ב ע
 ו.ויע כ ג ע הוא גויל מאו שכל יישוב ש1 עיה״ו הוא אחו משש ס ממגי יכגו בגמיא וב א־גו בסי ק ב!
1 מקיש איון וכיוב ס בגס  הי וע וקרקע ג ע בגס י!א עימו שא ג! ל1קח מק1ס חקרקע ע1ה ז ע ו שאיי ל פ
י וכן יעג! בקרקע ג ע יעני! יסיום ס הגי' ייא ויש ח ח! ישיח י כיייח ללו ק ס מו  יס עידו! וא גס מן י
ע כ-1ג ו  שיס בס1ו בעל קב ן יגו' לחוש אחי סטיררס סיוה ס סביביח ג ע 1קיקע חס מויככח כמו קיקע ג
 חוספמ מחול על יקודש כדין שצח! כח לצד ק ס לביא כמי דבר ס בשפר צ רי !לק אמי הא ש הקי!ש לחכמ ס
 ביח קיא עב ד-א כ1 בצ צא דא דמשמע לא ר ר הפרדס ייוא מעשי שמ ם י׳׳א ח! ישוח וי אלא ללד ק ס
 שהס בסיד בח צח בעל קבין יזה הא ש הקדוש יוא ה ה אחד מהס ש-1שי וח קן הסידס יריא אחר שצפעי
 מעיה ו יהיחה גפשי יגפש חלמ ד י ג כ שכבי גפעיי מחלבשיס בגיס ס שלמיס המא ייס ישס חי י קבע יש בחס
 בחייה ושידיסיי יה ה לאיחי סייס פחח מן מעיי חשי ה א נכלל קיקע עיה י ידיך שס גכגס ן י ילא ן ודע
 דאע ג רבה יתי בפיה י עש החכמיס היה חליבש בטף בעל קב ן יאחר שגכגה לאותו כידס פשע אוהו הנוף
 יגתלבש נגיף יך המא ר כשמש הגה ידא גס איתי הגיף שגתראה בו לחכמיס נעוה״ז א גי חימי׳ יא גי לר ך
f ת ב על כורס א דמלכזסא גראר קראו כרס א ימלכזתא מפג שכל אלי בעלי קב ו f f i f l אנילר ושתיה זפשזס 
 הס בסיד המלכיח וחלח מאה תלמ דו תחות טיס א ליגלו׳ גיאה י ו שלש מאות כמג! שש חלפ ן וי11 קרא!
 הבל הבלש אמי קהלמ ר״ח פסיק וה היא ק א כחג ן אל״ף במלואו והוו קרא! הא קיא ומג! בלא חישבגא



 (קנע«נ)עםפ״ תקונא תשע ושתין מיהי נג
 מלים אמר קהלת.והןו;סךאן האי סךאזטניןכיא הושבנא. אמרו
 ליה אעון חכימין מארי דדרא £אי האי יכי לית סרא אחךא בספר
א ואחיד בידיהון י  סהלת. בדד קם ההוא מארי סכין חדה:תיבעל ^
 ואעיל לון לז׳ היבלין ובבל היכלא והיבלא הוה כתיב הבל הבלים
 ובהיכלא שביעאיה היה נשךא' 'ו?טרה "בפוטהא ורמות יונה בההיא
 עטרה ודיה כתיב בעטרה כל מאן רלא :דע באלין הביים ובחא
 דיהון עליה אתמר והזרהרךב יומת מיר אתהזדו אינון לאחורא אטד
 לו; ההיא בעל הבי! אתון חכימין' מארי דךךא דאזלית אבתךייכויעד
 כען־לבנדע:ת חכמתייבו ובודאי לאו אתוןיחבימין. דודאי בהאי סךא
 עבידנא בל בני:'א רא וביה הוינא טס עלמא במיסה חךא.' ובזמינא
 בתרין. וב־מנא בתלת. ובזמנא בארבע. ובזמנא בהמשא. ובזמנא
 בשית. ובזמנא בשבע. ואנן י בהאי ארעא בלוז אזלינן בעלי הבין•
 והאי הרא יריתנא מאבא ואבא מאבדעד'ךךא ךא לכלהו יהב לון ממונא
 סניא ושוי לון באתרייהו כהרף 'עין ובנייר יש הבל אשר נעשה על
 האךי׳ז. אמרי ייה חבךייא רבי אימא ל! שום רמיזא בהאי הדא דלא
1 פעם ה י חגיו ס גי פ רוש אחר וחשחעיח נ!  כ ריש הו איחר ס חיסי פחי פערי ס בלא חםפ־ /־אה ונכ
א ילו 1גלות רפ ריש ס של הסוו לפנ איחס  כחר מ ס ש 1חורה ע נ יסיר יכל א1ו הפ ריש ס לחח חרבם אך 1
 החכח ס זרק ר ו חזכ ר ם הפסיק בפ הס ויוניו״יס יפ יוש ס בלבם ובהיבלא שב סאה הור נשרא וטערר
 בפיחיא נלאר ח, ר1שי, שר ה צורה נשר נקני חפנ ואלו בעל קנ, רם מבח נת הנוקנא ילק נקנה איח יה
י י חשינית שייא יחחנ יחש ניח ה יני ייא שא נ י א .!.!רי יי,שי ש 1 י י ,קבי נ  י! קב, ו1כ, ומיי. י
 נזקקה לח! אחי ימ ש בהא קיא עב ו א כל ב נא וא פ רוש בסיו שס מיג ררמיז בהאי קרא שהיא נ נ
t סא מוא נראה מיש רז ל מ כאל טס רעילס במ םא חוא זנבר w נקרא שם החפזרש וביר, רז נא -זם עלמא 
 בשת ס ואל רז זכור ל.ו!נ בארבע זהי ע ! אח־ שפ רש רב נז האר" זיל בשער מאמר רז ל כזנחס ה נז בעני!
 אינעי סזווס ורם א נס ,01 ס ע שם החפירש, אך כא! יוא ע י שם החפורש שהיא שם ב! ח״נ ש ש בי שנע ו
 שחוח יאס משחחש בשם רראשי! שייא שרשי אב נ יח ן .01 כל יעולס גש סי חוא זאס חשהחש נשם יבי בלבה
 שהיא שרשי קי ע שפ ! מס יעילס גתו ! !אס שתמש בשם השליש בלבו שיוא ננ ו כ ש .01 בתייס וכו
 עזה ו ואינן בהא איעא כזליז אזל נ! נעל קני! כ רוש ברא ארעא שהיא סג בוק ע !ר א חבלל קרקע נ ע
ו ז שמות  ש ש כגןר פרום ס שהם כזלס עשו 0 ננו ס ונעוע ס כמו פיוס זה שיאו ו ש בכל אחו ז' ה כלות מנ
, ורא קרא שנו רמת סווזח שס נן ס״נ  של שם מ נ כאשי יאו באותו רפרום, הנס כולם רם נת נת נעל קנ
 נכל פרפ רשמ1ח שני ר חנא חאנא זאנא חאנא וכל אותס רחרוח שקוחו לו ש לכל אחו פרוס עשו כסו זה
י הנו ק בעל רפרוס אשר בנר ושכלל כל ב,! הפרוס ועצ נ ו וה כל ו והזא אמו ו  1 ש נו לו ק ס שים חלח ו ם 1
 חרס אך כולם ;בר נפפי! חעוה"! והשל חו ק קק נפשם 1סס ו1נ ס לכל יכנוו הוה בפ־עות לה ותם נת נת נעלי
! י״יב לון מחונא 0נ א אפשר וקיוב ליוא שלא נחן להם חחון כסף ווהנ אלא חסר לסם סווות על וניס  קנ
 ולרסיוית חמה חוחם נשם חחוצא סנא וכחו שחציצי נחשל וחמה ר״ת בשם חחק וכתב עושר וכמר רו!

 (בז) אועהייא



̂ ״ ״,  ע= פ״ תקוגא תשע ושתץ בניהו ,
 אתבסלא חכמתא ךא מן חירייא אמר לון רבנן בודאי ךזא עלאה אית
 תמן אבל *אימא לבו בךמיןא. ז׳ סבלים איבון וזבאה מאן רלא נטיל
 אנרייתיבהא/עלמא ואינון דבלילן בבת שבע ואיכון בהאי סיא הבל
 חד. הבלים חרץ. הא תלת, הבל הבלים תלת. הרי שית. הכל דבל
 הא ?אבע ולסבלייהו ז׳ שמהן אבנית״ץ וכו׳ אלו ז׳ הבלים איכון בפולים
 לקבל ז׳ שתין דמניד^א כפולים דאתמר בהון ז׳ וז׳ מוצפות(ואינוןז
 שבע תיות דאתמר בהון באמירה יהי אוי' והוי מזולבושין דאינון ז׳
 הרות אינון ז׳ שמהן אב׳ינ ית״ץ והברד, הבל איהו להב הבלים להבים.
 ועליית אתמר קול ץ׳ חוצב להבות אש. ומאן תדע באילין הבלים כד
ע לכמנא בשכינתא עלאה רכל הבלים  אפיק לון מפומוי ומלכיה ז
 מינה תליין ומתלבשן בשבינתא ת^אה דכליל שבע שמהן אבגית״ץ
 וחיתי. *דאינון אתוון רבתן אתבריאו שמיא וארעא! דאליןתללן
 באמירה ואלץ בעשירי בךזא דאומר ועושה מיד ואלין ז׳ הבלים אינון
 כפולים לסבי ז׳ שרגין דמנררןא כפולים דאתמר בת שבעה ושבעה
 מוצסות לנרות. (ואלין באמירה ואלין בעשייה ואיכון י״ה יו״ר ק״א ו״ה
 וא׳׳ו ק״א איין אינץ שבעה ושבעה מוצסות<. זכאה עמא דיילין לסלקא
 צלותץ באמירה גןובדא. ועליה אתמ־ ואשיש דברי בפיך ונו• ותא אוקמוהו אל חק־י
 עמי אלא עמי בשותפ! במה דאתטד ביה בדבר ייי שמים נעשו וכד הכי אנת
ס זי ילומו ־  מתק יצדקד ונגוד ש נתז פסוק ס כ יצא נזה זבא"! מא! !ft על אי־ ?ו ב־א עלמא פ
 סו־יתרס יריא עיו״י נעוז ז ופועל נהס פפולית צמצא כאש־ משתמש נ־ש י׳נישי פעילות ה ד -יא לקת שנר
נ י האר זיל כפיפות  לימיו סיוית י נרא פ1מא יוע כ׳ סווות אי ושנמה הכל ס לא זכ ״י ש נל־ איתס י
1 תלק ס עה מן היס משיוס זע ס בשע־ רכיי זת נו־יש ראש ־ש״ה ס רדי ע ד » ו י י י נענ נס ירק ו  זלא דנ
1 ס נ ס פיו י י ל אמ־ נזה ל וי״ה !יי י נ  נדרוש ז' תחתונית רא מא ש ש שס ז יו ות וסיג וימלו הוא נ -
1 ס וקהלת והס מקיפ ס 1י י ת ו״וקנא :  וספי קיהלת עיש ונס בע״ת ש.1י ז א כתוב מן יפה וז״א ולא ס ז י
 וי א וינמת הטי פו וא״א יכו עש ה> רואה רמז ס אלו הס תלה שפי מ! י ס היויל ואש־ ת יוע א!
 שנעה הנל ס א ני! כפול ם נ־תה נרמז הכפל נאות ות הבל שהיא ב' נה כלימי כפל ש לה לבת נ־ יי ש1 רגל
, ו , הבל ס כו אפ ק 1  ו״ימ! לד ישי! נקעה שדם בסי־ ה וקבא שכ נתא עלאז ישכ חא התאי ומ* וידע בא1
 מפימוי ימלגיה צראה על ק דבל הוא איתות הלב שצרך להות יבל השה וצא מן ה1ב ומש נשכ״תא .!לאה
 דנל הנל ם ת נר תל! פ תש שכ נתא ע1אד ב נה ששם סוא שם סינ אש־ מ ליאו עילר משעי הבל זכא״ן
! לסלקא צלית, באמרה ושיבוא פ ריש אמייס היא ניסח התפלה יעיבדא הוא עקמת שפמי שצ-ין ע ו  עמא י
ר  שוליא הובר ם בשפתי ילמ״ש בזימק ילנ, אימד אונ שפת ספתת ־א עינוא ש־ א עקימת שפתם יפ נ
 תהלתך וא אמיה שהוא טסת התפלי ומלש לרזיל בעדם ייממ! שאמרו עקמת שפח ש תשיב מעשי א נמ

 בשווזשי



 ^ ״«» עם 6י תקינא תשע ושתין בנית נד
 בשותפו עטי. דבמלולך אתעבידו שטיא וארעא ועוד הבל הדב. וי אתפמ לד״ו
 פרצופי! דיו ד ד תלין דביסייא״ו׳ שש מעלות לבסא זפאה איהו מאן דירית נשמתא
 טברפייא יקירא בלילא שי תקונין אלץ. ועביד לה ברסייא לה דשמא דיקוק דאיתו
 באחז אצילות לתקנא ליה כ״סייא בי־ נש לנשמתיה. דתבי אוקמוהו קדמאץ כל
 הנשמות מורות מבסא הכבוד. ותמן שריא שכינתא עלאה ולית ה בלא י׳. וכנ״ד
 בי יד על כס י״ה שתא במטטידן ודא איה. רוח השכלי דאיהו אצילות. ה׳ שרייא באופן
 ודא נפש השכלית נארח אצילותא דאית גשמה ורוח ונפש שנלית ולא בארח אצילות
 אלא אתמי• בהון מורות!אינו! בסא ומלאך ואופ!. זכאץ אינון ישיאל דסלקץ הבלים
 דצלותי, בהו, מבי אתו! דקב״ה ושכינתא עלא־י ותתאה. ובנ״ד יש הבל אשד
 נעשה עיי הארץ. ו ש הבל דרשיעיא דאינו, הבייים דשקרא ונמלץ לון מלאבי
 הבלה ונטעץ בהו, רסיע ן וארלץ דשכךא ועלייהו אתמי הבל הטה מעשה תעתועים
 (נא! ח־י) קמו כ״הו ואשתטחו קמיה ואמרו אלו לא אתינא לעלמא אלא למשמע רא די;
 לנרות אשר על ראשה ואינון י״ה ירד ס״א ו׳יה וא״ו ס״א. ואינון ז׳
 בפולות בניד כפר״תילבושיןלון. וכלהו סלסין מלבא לפומא. שבע
 הבלים סלקין. שבע נחתין לאשקאה לון. ובנין רא שמעה ושבעה
 מוצפות. תלת איבון נניזין לעילא. דלבושין דלהון אבוי׳ש *דאינון אש
 מים רוח. הא אינון עשר ךםלשין מידב נתיבות. ואינון לסבלייהו.עשר
 אמיךן ול״ב אלפים"דבראשית הא ברב. מלבא נפיפ אשא.מבנ!£י
 ריאה תהא ממוחא פץא. ורוחא אחיד במיא ואשא ואו^עביר פול. כר
 אחיד במךא אתמד ביה קול ה׳.על המים כד אחיד באשא אתמר ביה
 פוי ה׳ חוצב להבות אש. כד אחיד ברוחא איהו חח חזפ מפרק הרים
 ומשבר סלעים ועליה אתמר פול ה שובר ארזים. ותלת נפודין איבון
 לסבל אמש ואינון חש״ק הה״ד רפ באבותיף חשק ץ׳ ואינון חילם
a ,ח צוקה יכח ש רי ל ש פ אנ בצוק אחיי כ ך דבמילולך אח.1ב די שמ א י ישח יחפיי יעיב־א וי ,  חח י
 יאיעא פ •וש ב,! וח קו, וי ן שהש תפאיח יחלכית י קיא ס שח'א יאיעא י ה .!ל ד החפלי שלך דסיילןין
יב אחו!! דקב״י ושב צחא עיאי וחתאה c יוש אחו!! רקב י יוא ה! י דמי! איפ ן יצקיא  יבל ש דצליח! ני!! '
! י דמל! ס נ שהוא סור הנ צי ש קיאח שכ צחא -ולאה אבי, ש; -חא חחאה  קג״י בסחס 1שכ מא .!1אה יוא י
י \ שיים י״יניס סצקיאס שכ צתא תסאי יכי איי יס בסיד ג ע ועול ס 'אל ליה שי ס  ייא סי"י נמלי י
 שש הו"י ד וד , שעייי .1 ב !חהא אח ד ב״ א !אשא יאחחב ר קו' פ י!ש יוחא נופ י היא סיד יא י ישל ש



( ״ב  עם"י חסונא תשע ושתי; בניהו m ־
 שיבא ס׳מץ קמץ לימינא קול יי על המים. ובד חחא אחיד ביה ךאיחו
 חל״םאתמדביהותח אלקים מרח?ת.עלפניהמים. שב״א איהי באש.
 וכד אחיד ביה חח. אית רוח חזק מפרס הרים ומשבר סלעים מםטךא
 דנבורה ךאיהו תקיף. כד אחיד ביה חחא דאית חל׳׳ם בין סמ׳ץ
 שב״א ךאינון מ;א ואשא דאינו! תךין דמעי; דאית בהון.יד ימץ יד
 ?&מאל דאינון כידו פרסי; אתמר בהו סול ה׳ בכח. כד האי חחא אחיד
 בעמוךא דאמצעיתא אתמר ביה סול ;יי בהדר. כד אהיד בתריין שוקין
 דאינין צרי "אוזמר בהון קול ץ יחולל אילות.' דאינון תרי עמלי דאיילתא
 תרץ אחים איש באחיהו יתכסו והבא'תא דיבום ראם יפול אחיו הא
 תנלנא חוסים ליה ורזא רמלה ניתנגי' שוממה כל היום דו״ה. ודא
 הו״ידיךאתמר ביה בי״ננעבכף ירך :עסב בכף תליה שכינתא דוה
 איהי בגלותא בגין דפרח מיניה ירך דאית ו מן ה. ואשתאדת איהי
 ד תלה. קול ;י ;חילימדבד רא חירי ק וךא צדיס. כד חח אחיד ביה
 אית"יחיל מדם־ \ שבע קיין לסבל שבע שמק אבגית״ץ ובו׳ רוח
 סליס'בארד דאיהו״כתר עלאה ארר כןדמוןאשיסליס לגבי ה׳ דאית
 אימא ואתעביד אשה ימים סליס לגבי י׳ ואתעביד ימיםוךא חכמה
 והבינחתץ לגבי גצה ותר יסוד. מלכות מאגא דכלהו. ויאיהייע^ד
 כלילאימבלת. ואיהי בללא יבל אתיו; דאיינון מאנא לנסודין יעי *אלין
 ז׳ סלין אתמר וכד העם תאים את הסודות. ועל תלת נניזין אמר סול
 רבדים אתם שומעים.בת סול דבלת שכינתא תתאה. תא חזי נ
 נסודין אינון חירק חלם שרק חלם סוצא ח׳ לעילא איהי חלם קוצא
 דאת י׳ לתר1א איהי חידסי לנו באמצעיתא איהי שורס. בד אינץ תלת
 כחךא אינוןי^נולתא יאינון שלשלתי ואינון שר״ס ואיכון ^נו״ל כתר על
 חבמה ובינה איהי סנולת״א חל״ם על צר״י. סנו׳יל איהו נסוךה תחות
 ןיר״יי חכדינכוךה תפאךת לתתא. נצח הוד יםוד באמצעיתא איהי שךס
 והבי כד תפאךת בא^צעיתאיאיהי שלשלת. שב״יא איתי תרי; נסוו־ין.
 מיס היא ל ושליש אש הוא ק׳ ראיס א' איש מחחלק הרי ריחא יא יי ו אח ד במ א שלוקח של ש שלי שמא ל׳
 ט נל אחיזה ה א שימור של ש הצידע ואח ר צמ׳ גאשא שלוקח של ש אש שהוא ק רר אחשב ר קיל ילבן ממצא

 נד
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 כד אתנגד מ:א על אשא או אשא על מ:א או כד איינון יסור על
 מלבות בל ספירה ךאיעל נכי ךא בכל אתיק איהי שג׳יא. ורזא רמלה
 את המאור הגדול ואת המאוד הקטן. בד אינון שרן הוו צריי את שני
 המאורות הגדולים. ובל נסורין איבון דבור ואתוון הבל דבלים" דתליזץ
 מן ה״ה. ואינו! אתוון רברבן ואתוון זעיךן. (גקוידין מי. בת סול ודאי
 סלין אינון מן ו׳ וא־נון אתון ונסודי! וטעמי בייילן בת<(ניקורי, םתיכשץ
.  כמיא כימעאדאוזטר -רוצה רדהנימ ידרםי אתוו* מן ה״ה נסודין מן י
 טעמי מן ו׳ גסודיךמתלבשז במיא בימינא דאתמר ביה הרוצה להחכים
 :דרים. אתוון מתלבשין באשא בשמאיא ועלייהו אתמר סול ה׳ הוציב
 להבות אש דאינון הבלים. טעמי מתלבשן באו רא באמצעיתא וטעמי
 אינון מסטךא דבתר ונסודין מסטרא דהבמה. ואתווןימסטךא ־ב נה.
 (דבנינה! ומתלבשין במ:א אשא ורוחא דאינון הסר גבד־ה תפארת.
 והבי מתלבשין בנצח הוד יסוד מלכות מאנא דבייהו קלילא מבלהו
 איהי פה דמינה הבלים נפקין וסלין ודבורין כלדו אתכלילן בה. ואיהי
 לב דכלהו בהיאתבליל! ומינה נפסיןדפיסו ררוחא לכל ערפי; רררועא.
 כד חחא דפיסבמיא ראיהוילימינא אתמר ביה סול דודי דופס פתחי לי
 אחותי'. לההיא דאתמד בה אמור לחכמה אהותי את. וכד דפי־
 לשמאלא דאיהי אשא אתמר בה רע:תי דביה אתוסד בבמה רשפי״ם
 דאינון שרפים דאתמר בהון ר *פיה רשפי אש שלהבת יה. טסטךא
 דעמודא ראמצעיתא יונתי תמתי.'בנין דאיהי דרגא דיעסב דאתימר
 ביה וי_עסב אישי תם. ודפיסו דיליה תמ; במשקל לא סליס ולא
 נחית. די במיא נהית לגבי צדיס גביעו'לגביה באריבו וסליס ביה
 באריכו דתסיעה. באשא איהו דפיסו בשברים בתב״רו. ובעמורא
 דאמצעיתא נחית (נ״איאחיח בתרךיהו שלשלת. בינוני.ךא תתעה
 סול דממה דסה לגבי שבינתא תתאר. תמתי תם ההוא דיפיסו בי״ץ

״ א יאשא וא-י־ £ ו כר את ד בת א ״ז־  רות מכו>ר בשם שמ ס שארו ל מא שמ ס אש ימים י־ ו -אח ר נ
 אחמי בימ קול מ' על רמ ש וכד אח ר נאשא וחר אחחר ב ר קול י חיגב למניח אש ינ־ אח ־ גרוחא כיו—
 ש; כר נ1 חלק שרוח יחד משאי• חלק ס א דו רוח חיק ומ ש חי ׳!ו!1 דא 1הח כ ־יש חאומ 'ב י בעםודא



 עפ פי תסונא תשע ושתין מיהי >קי
 דהביאו לה בחשאי. זבד שבינו1א איהי בנלותא. אתמר בה אני ישנה
 ולבי_ער בד איהי ישנה לית בה דפיסו. בניןיךסב״ה דאית סול דפ־סו
 דילה אתדחס מינה הה״ד נאלמתי חשה 1החשתי מטוב. למה נאלמתי
 מי׳יק דאית חמיה דאתרמיז באלקיים דאית ל״ב אלקיים דמעשה
 בראשית דרפיס חחא דמדשא דאתמר ביה והה אלקים\בנין
ה סול.בהחא זמנא אשתארת בת יחיךא בלא ו  דהחשתי מטוב ח
 סול.ובנין ךא לית בת סול בנלותא."ובנין דלית בת סוליבנלותא
 הביאו לה בחשאי. ובנין ךא צלותא איהי בחשאי, אף.על נב דךדן
 סניאץ אית הבא שבעי! אנפץ אית לאורייתא, ובההוא זמנא לית ילה
 דפיסו דאית בנוונא דנקזדי דמנסדין בדפייסו דאצבעאן דאינון עשר.
 דבתן מנסדין בדפיסו דרוחא ואינון מנסדין בנימי; דבנור דדוד.
 דפיסו איהו בנוונא דסלא * דסליק בננונא לסבל עשרה דפיסין
 דאסתבל אביא "בדפיסו עבד דוד עשרה מיני נגוניים בתלים.
 ארבעה אינון אתתי רעיתי'יונתי י תמתי לקבל יסו״ס עשרה דפיסין
 יקבל יוד סא ואו סא. דפיסו נפיס מאדנא שמאלא דלבא ודא
 הוא רוח צפוני דתה מנשב בבנור דךוד ךהוה מננן מאליו ובל ערסין
 וורית גו^א דאינון ךפסין. מלבא אינון ע׳׳א יתד.) ךפסין. ותא רמלה
 דאחלע תא נח ת בתריי יי שלשלת נראה שלשלת ייא אית ית לשלסת כההוא ומגא אשתאלת בת וו דה בלא
ח בת קול בנייוחא פ ייש בח קו1 ה״ה דחוובייח המלכיח שנקראת בת נחפאית הנקיא קול שה ס  קול וננ ד 1
 הו יי אוג" ווה אמי על חלניח ואצ לוח!שי א חמ ד בבח נח בח ק!ל יזי הבח נה של מלכיח יאצ לוח שי א חמ ד
 נסיו בח קיל א ננה בסוו רנלימ שארו 1 כל מקיס שצלי שכ צי עמהס כ איי שנ צי שעמהס בגליה א צ1 נסיו
 בת קול שיוא בוו י חיכוח ואצ'ויו אלא ייא מגח נח מייכת וב"ע ששם ע העינית אשחארח נח ח וה נלא קול
י בצייחא הב אי יה נחשא ס רוש יב או לה לנח קול שה ס מלכוח ואצ לוח  יאמר עיו בג! ול ח בח קי' י
! וא צלימא איר בחשאי שצריך נ נ  נחשא זה חיו של בשכמל״י שמא וווו רידיכוח שאומרם אוחו נחשא !
ל עשרה דפק ן ואסחכל אס א נופ קי פ ריש ש עשרה מ גיס ב ק  לאיח־ה בלחש שלא חקנאי בה יח ציג ס ל
 בונק של ראום שכל מ! ופק מורה על ובר אחד מתה הרופא ס א נס בק א ס נעשרר מ ס אלו!יא במקצחס
 ש יוע ס מ! הופק א זה מ נ ס ממ יקוחת נס !וע ס מ! יופק שבאשה אס היא מעינרת או לאי אנל שאר
 חויאיס חין ממ, רקוחח א נם מכיר ס מ! הופק ירנ ני מוהרח״י 1 ל בשער ייה ק ייו ע עי יניני האי ז ל
 שה ה יוע נח נ הוכק חילא ינכש כמי ש״יוע ס ונכר ן חוויואיס הנוסנ ס אי הריסא ס ונ אור רענ ן הוא כ
 יצקיויח יס נחכמה וחמצא לפעמ ס וובק נקווי אחח ווופק נקווי ב נצדה וז ס ציי״י דופק נקווה אחח למעלה
' תחת י יה א צקיות שב א ולפעמ ס דיפק קיוה אחח אייכה יישצ ח צקיוה אחח נלנו קפצה יה א  יצקיוי נ
 נקוות יקמ״׳ן יק עד ז כל שאי צקידוה ע״ש וחא דמלי אל אשי יי י שמה הריח ללנת לני גיאר ור ש

 אני



עם 1* תקונא תשע ושתץ מיהי נו קד,>א) ) 

 אל אשר יהדי. שמה התה ללכת :לבו. בבד. תא םמא׳׳ל הוא עשו
 דלית ביה רמחא דסודשא לאידפסץ״עךקץ תליה. ובנין ךאלא שתא
 שכינתא באומץ דעלמא. ובנלותא דאפתלק חחא דסודשא דאתמר
 ביה ונחה עליו תה ייי* ונו׳ לית דפיסו בלבא דאית שבינתא. ובנץ ךא
 אתמרבה אני ישנהיולבי ער, ולית בת סול בפומאיידהותסלקא ינ״א
ה סליק) קלא ברוחא בתסי>ה יאריכו ובשברים בתבית. ובתחעה ב  ד

 שלשל״ת סלא בינונית לא באריבו" ולא בקצירו. בת סול איהי סול
 דממה דקה זעירא. סלא נמוכה בי׳שיאי ךהא סול באשה ערוד.. ובד
ת  ייתי משיחא נתת תהא דסודשא עליה' ו*מ:ד איהי אמרת סול ת
 דופס דפיסו סליש ונתת. םליק ה׳ עלאה (ס׳׳א תתאר,) *לנכי י׳ ונחית
 ה׳ תתאה ט״א עלאה< לנכי וי. דאיהויסךבן לה׳. קרבן עולה ויורד.
 ותא רמלה;י בחכמה יסד ארץ בונן שמים בתבונה*. באבא דאית
 י* יסד ברתאדאיהייה׳ זעירא רעלה אתמר ואביו* שמר את הדבר.
 באימא דאית ה׳ עלאה כונן שמיים דאיהו ו׳ ואיהו בן י״ס*. וכד יתן
 מתסרבין אתוץ אביעם אם. בן עם בת בל חד בבת זוניה. ה׳ עלאה
 (סלי© לנבי יי. ת תתאר. (נתת! לגבי ו׳ האי איהו קרבן עולה ויורד.
 בההוא זמנא ותסרבו* עצמות עצם אל .עצמו. ותא רמלה עצם
 מעצמי ובשר מבשת עצם מעצמי ךא י׳ עם ה . ובשר מבשת רא ו׳
" 1ב,ורוח משס־ לוש ק קלא חיכי בחשאי ורא קילנאשהע־וה כו : א י עם י נ  מלח אל במקום מיס י
חי 'א שמש 1בל הע לס ו 1  ש רוש כש וצאח בח קול בנליחא לישמ ע ונר ס 'חחתו ס לא יקול שיר בחשא :
א ״שמש קו1 זה בכל ישולם י צו צאי בס קול ואחרי רלנה כב י 1  אלא רק במקום שצי כ! •ישמו.! יקול ייזא ו
 כ אס רק בחוחו ביח״ו הגויל ש ושב ס שם יבו החכח ם וכ! כש צאי נח קול במחיוקח ר א וחכי ם לא ״שמש
כ קר 1 ר כאן י ל ישולם ' נ  איא בבהמ ו ש־ ו ושב ס וצלחת ס שס וכ, כ יצא בוי ומשים ולא ״שמע הקול נחי, 1
 קלא ״מוכי נחשא והשעם שיא ״שמע בחז, הוא כ־ שייא תאחז! התצוצם יחשוש,׳ ש באו־ באותו הקו1 ולוא
 מננמא לוינמי משים וקיל באשי שיוי ״מצא נק1ל אשי חחאחז ם כחוח ירש 'יחש א נ אום ששוחע ם אוחו
א נח צח ״וקבא חאחזי יח צי ס באיחי יקי' כ י וי כא! מאח״ כ בת קי' י ב ו  הקיל של האשי כן ויגמי '
זי אתמי ' י ו יח צוצ ס שים ננ״יי חאחזי בקי' ואח מסש־א י יקבא ו״יאי  נ! ורכס ליתאחז יח־ ננוקבא ו
ק י א חתאי לגב י ו וו ינרסא נכו״מ  בשכ גתא קול וממה לקי כ ריח וק״ה יוא קול וביי יבל ם״י

 שמעלי המלכיח שי א י א חחאי מ ! 'זייג ו ו וגח ח ר״א מלאי שר א ב ״י 'יב וא ו ל-וי ו לו אייית מוח ו
 האי איהו קרבן עילה י ירו s ריש באיח יח קר וקרב! נימוי יב י י א עלאי בםיי ש ששילי ק י ינאיח יח
s הגסחה י״ז י ן ו ש כא! מזלי י ידו ' ! שייא יי י ומלי "  נ ! וקרב! גרמזי ימלכות י א תחאי שי פ נ

 וא סליק ורא נח ח יזרי עולי י י״ו /DSJ מע מ וא י ד עם ־ א 5 "יש ה - -אי לימר עצם מעצס יר ח נה



ו ״״ב ק  ע= פי תקונא תשע ושתין בניהו (
 עם ד.׳. ועל בן יעזב איש את אביו ואת אמו וגר ובג״ד בד סליה ה׳
 לגבי י אתמר בה זאת תודת* העולה היא העולה דהיא ע״א דהוה<
 סייהת לגבי אבא ובד גהיתת לגבי בךא אתפור בה ואש המזבח תוהד
 בו אתוהד ביה בשלהובין דרחימו. והבי בד נחיתו׳לנביה׳ידיליה. ויי
 סליה לגבי ה׳ דיליה בההוא זמ;א והגה מלאכי אלםים עולים ויורדים
 בו. בלאליןדפיהין דשאר ערקין והבי אוהמוהו סלהין תריןוגחתין
 תי־ץ סלסין תרי י״ק רא לגבי דא. וגהתין תרי ו״ה רא לגבי'ךא. ועוד
 סלקין תרי רוהא ואשא דאינוןיקלין וסלהין בדפיהו. ונ״חתין* תרי מ:א
 ועפרא. דאיגו; כבדין בדפיהו ואינון מיבא״ל גבריא״ל נוריא״ל רפא״ל
 מיביא״ל כדא. גבדיא״ל אש״א. גוריא״ל חחא. רפא״ל:עפד־א י׳ בךיש״א.
 ה״ה בדין', ו׳ בגופא. ה״ה הבל סליה הבל נחית. הבל סליה ךא ה׳
 עלאה דסליה לגבי י דאידו עשר אמירן. ובמאי פליק בהלא דאיהו וי.
 והבל נהיית. ךא ה תתאר, דנהית לגביה ואתעבידת דבוריהריבו דבל
 הבלים'והלא ודבורא איהופ״ה דאיהי בחושבן מיל״ה בליל כלא. איהו
 הריבו דאדם בעמוךא דאבצעיתא. קרב, ליי ודא שביגהא תתאה.
 ואיהי >נ״א ואיה,־) יהוךא דאתוון יהו׳ק בצדיה דאיהו אות ברית יןלאה
 איהו מאן דהריב אתוון אייין בציותין דאיהי קרבנא דסב״ה שכיגתא
 דיליהבפומוי.זבאה איהומאן דמ:חד לון בקריאת שמע ובצלותיה.
 דהריבו דלהון ודאי בעמוךא דאמצעיתא, יחוךא דלהון בצדיה. ומאן

 איהו דמיחד כייא וי סירב בלא עלת העלות:
 אדהכי הא סיא הא אזד־מ! ליה ךהוה נהיר ולמיין דבי פגהם בן:איר
 שמיה ואמר רבי רבי, ודאי הריבו דארבע אתוון ויהודא דלהון
 בעמודיא ךאמציעיתא. והריבו ויחוךיא דלהון הבי הוא *בצדיה. ובתרין
 דדנין בדהידין לון יש־ראל בה״ש דערבית ושחרית ומקרבין לון בצלותא
ו הר קמ ננ1 ח בוי ר ו ו .01 י ח וכן ואשר יבשר מבשרי בסיספח י ו לרמי! וקא על ! י  יו ו באומרו עגמ ״
 ח ביר היא״י ט0 ה א איהו קי בי רתמ בערו־א ואמנע תא פ ריש הפה ניתז בו ח בור במ שש או: י שהוא
 רמייכות בעמווא דאמנ! תא שהות יתפאית ־•כ! ש בפה שפר בתתיימי שהיא מססר שכינה שה ס שס אונ יהצשין
 עומר באמנע ה 0 התפתרה עמו־א ואמנעימא דהוה נהיר עלמ ן רב פנתה ב! א ר שמ י פ דוש עלמ ן על ו'
1 ק ולכך אמי ששמי פנח0 כלומר דוק בשמא שתמלא פנתס ע  עוצמות אב ע שממש ך צה0 אורות מ, יייתל 1 י

ח י ר ז ו ש  ד



 m «׳׳!< עם פי תסינא תשע ישתין בני־י נז
 דשהרית וערבית. ודא קרבן קילה ויורד. ה׳ עילה בעמוךא דאמצעיתא
 ו יורד בצו״ק אע״ג דבלא השוט. עולה ויורד ה׳ באת יי. ה באת י
 מדדאמרמלץ אלין פרח.אמר ד שמעיון להבתא !באה חולהנא
 ד;לאין ותתאין איבון באסינמותא לסייעלן. האי אידוי דאוסמיהו מיאיי־י
 מר״יתין דבר נש דא־בתדל בפולחגא דמאי־יה. דבל בריין דעילמא
 AS ין בסיעתא דידה. כמה דאיל,מיה כלי העולם כלו לא'נברא אלא
 לצוות לזתיואפית שרפים וחיות ואופניים לא אתבריאו אלא יסייעתיה
 וכד בר״נש אפיק הבלים ודבורים בצלותיה במה עופיןפתהין נדפייהו
 ופומייהו למביא לון. הה׳׳ד כי;זוך השמים יוליך את הקול ובעל בנפים
 ייגיד דבר. !עטיל הב״ה אייין מיין ובני בהון ;,י למין דאתמר בהון
 בי באשר השמים דהדשים והאךץ החדשה אשר אני עשה.
 זרזא דמיה ואשים דברי בפיך' ובצל ;דיי כסיתיןז לנטוע שמים
 וי־יכיד ארץ 'ולאמו־ לציין עמי אתה *איל תהךי עמי אלא עמי
 בשותפו.' אדהבי דא סבא הא נדדת פתח ואמר אני ישנה ולבי ער אני
 ישנה י־רחימאי דאתרחה מני. ולבי ער כד אתיא לנכי. לבלה רתת
 נשואה לחתן ואתךהס מינה נפלת בבי מרעאואתבגשו בל אבדין לגבה
א הרטנא תה תמן דתה  ולא הו :כילין למנדע מרעא תלה. אפ;
 אשתמורל בדפיסו בעשרה מיני דפיקין רבעי לאסתכלא בהון אסייא
 להבל עשר אצבעאן. תא לוו אשתמוךעאין בכרעא תלה אלא הוא
 ךבמה"משמי, ורייתן טביין מתפוחים דאתמר בהון'וריח אפך כתפוחים.
 ובמה משהין מעסים דמונים כזו משהין לה אסיין אחרנין. ולא הוו
 מהנ;ין"לה. עד דאתא >נ״א דהאי) אפיא הרטנא אסתכל בךפיהויתלה.
ר ! שע1לס ב ! ולו א רב פנחס ב! א ר שמ ר ידיק י שב ה' עו6ה  הוא ופי ב! שריא שס רו ר וחל! י
 נעמווא ואמנפ הא ו' ויד לו ק פ לוש ה א אחרונר שה ס מלכיה טולר נטמווא ואמלט חא רחפארח שהוא
 היו ימ י ושמא קו שח ינס ריא י שי ס רחפארה ירו כלו ק שרוא ה סוו לחח כו ה״מ וי נ אע״ג וכולא קשיש
 טו1ר י ורו ה נאוה י״ו ר כאיח י' כ ריש אפ פ שהרמי שימונו טהס נטולר י ירו ריא רמי אח מ טכ י יש
 לר״וו שוו כפילי י ויד באופ! אח־ וייא י סיו כ ״ה עולי כ ו ו דשמא קי שא שי ס חכמה ו ורו אוה ר' ראשונר
 שר ס כ נר כאיח יא י שתא רחפארח אסיא קרטנא היי חמן קר ל ר קרשנא לרמי! כנמשל קרע נא אי קטר
 נא יריא סיר שס אדנ י נמלי מלואו שטולר נ א אוה וח בסוד וטקר נול נא כח חונ וכני פווו נפטר רפסוק ס
 ע״ש משקץ יר ח! טב ן מהפיח ס נראה 1ס רמו לאירוח נה כ רחפוח משולש טעס יר ח ומראי ואמרו



( 1 > י , ו  עם פי׳ תקונא תשע ושתין בניהו (?
 ואיהי אשתטודעא באסיא ואמרת של דודי ח#ס ואיהו אמר פתחי לי.
 פתחי לאת י'דאית ע^ךה מיני דפיסו. סול דודי רופס רא ו׳ דפיס
 לתךעא בשית (ס״א דפייסין) פרסין דח־ועץ וךזא דמלה' יךו נליי־י
 ןהביממולאים בתךשיש בתר״י שש בתר דתעין שית *פךפין. ובלחו
 רמיזיןבמלת בראשית דאיהו בר״אישי״ת. ועליית אתכןר פתחי לי
 באת ב׳. פתחו לי שערי צדק. שאו שערים ראשיכם והינשאו י £תחי
.'  עולם דבא מלך הבכור. ובנ״ד פתחי לי באת ביזה השער ל;,
 וךא את ב׳ מן בראשית. אחותי באת א׳ מן בראשית רעיתי באת"ר•
׳ מבראשית תמתי באת ת׳ מן ביאשית  מן ברא טית יונתי באת י
 שראשי באת ש׳ מן בראשית(נמלא טל רזא רמלה יסו״ס אח״ד דםליס
 לחשבן ט״ל, ר״א) נמלא ט״ל באלסים וביה איהי מליא״ה. באן אתר
 ביומא שביעאה דאית"שתיתאה. ועל רישיה י׳יעטרהיבלילא
׳ איהי טפה דאתמשבת מן מוחא מבי אפיקי מים ו׳ תהא  מעשרה. י
 דנפיק מאזן שמאלא רוח צפונית רךזוה נפיס מ־אןז שמאלא דרבא ותה
 מנשבבבנור דךזדוהוה מננן מאליו. ועליה אתמרסול דודי רופס.
 דבקדמיתא אמרת ה׳ זעיךא אני ישנה מן י״ס, עד דאתער ו׳ לנבי
, אשחמודעח נאה א ואיויח קול ויו ויפה 5 ריש ראם א ! ד אי  משק! מעם פ רמיגיס רמו לאירוח חג״ח ו
 השל מר נאורוח חנ ו ג נ שהם שלשה ראשוטח ובור ,is ח נח עשר ספ רוח יעל 1 אחרר קול ווו ויפק ויו

' ו ו ועל שם ע״נ  ד ו ו וראש החנ״ו סוא חכמה ששס שס ע״ב ש ש ני ו יוו! וגרמו ם נאוח 1ח ווו שר1א ו
' וד ן ור ש פסוק פחח ל ונו נאומרו ואיהו אמר פחחי •1אוח ו־ו הוא אוח שנראש שם רי ר  וס שיש נו ו
ו ו וגח ויו חמח י ו כ-גו שלשי יו ן של מלו ס ואוח וח יו ה שים ר ו י  רע ס יגח חחח ה גו רע ח
ס לס־פא דפ ח פרק ן כ יוש כללוה ה ו ש נה ששה פרקים שים שלשר באצבע ונגיד שלשי בכן! י פ  ר ד
׳ כ רוש נאוח ב' של בראש ח ש ש לה שלשר חח צוח ! אחמר פחח ל נאוח נ ה י י ל ע  ןן־יע ירסמיך לכחן) ו
1 על דל ח דרחא י שער לדק החירר צקראמ שער כמ ש נגמיא חנ  מורח דרוס מערב וצד רצפו! פסוח פחחי 1
נ א שיוא שעי ועל נ, מפ־ש בוי עיד פסיק שאי שפ־ פ  יסרעא לדרח ה עביר לכן נראשיס ברא A ס ר ח נ
 ראש נס ומי צו שער ס קא על חמשה חומש סויד שנל חומש צקרא שער ורראש ס של חחשר ח1מש תירר עיל ס
1 נ1יי ם א ט ל מ  מספר אהי ה שה ס נ צה הצקיאח מלך הכביד יל! א שאי שעי ס יאש כס י בא מלך הכנוד נ
ו י״ח ע ב ס ג מ י נ ו  ונ ס א הי מלאה, פ רוש מיחיק ועלו שס אלה ם רימ על ד ע ל איח יח של י
י ב ומא שב עחי דא מ ה מ י  יכ ין שנחלא שם אלה ס הארית אלו ה ו אוח וח אלי ס אות וח מל אי א

ו ראר .  שח חאה פ ריש וס השנח שהוא בסוד ר ם!ד שרוא שש נםפירוח וכח ש בז״ח וכמ ש לע ל נשם רנ
, רשמשוח ש1 ום שבח שנחשנ  ו ל נשער הנוטח בדיושי משבח א גמ שב עאמ דא דו שח ח ה קא על נ
י ונח ש בוור ק על חלח ומג! ו1היס דא ח  לשניע וגחשנ ל וש רשש !אימי זמ! ה ר מחיק שפ אגר ם דשס י "
ש ועל ר ש ס ו ר עע־ה נל לא מעשרר חור לדנר נאוח י' שדרש בחח1ד על 1 נפסיק קול ״ מ  נפרשח ו כלו ו

 דאידו



 »י י« ש פי׳ תסונא תשע ושתץ מיהי נח
 דאיהו רוח. ומיד קול ד1די חיפה בשית אתוון p בראשית דאינון לקבל
 שית תיבץ ךיחוך־א ואינון להבל שית יומי בראשית ועוד פתחי*"לי
 ביומא קדטאה דאית ימינא רעליה אתמר פותח את:ריף ומשביע
 לבל חי רצון* ידיןל יודיך ךא י׳ דאיהו לימינא. אחותי ביומא תניעא
. ^ראשי נמלא טל ב^מא  דתמן הי*. יונתי ביומא תליתאה pm ו
 רבייעאה ינ״א תליתאת דאיתבללא דיו״ד סיא ואץ דאית חושבן ט״ל
 ודא איהו וופא וברית דחשביה חד בחשבן דאית וא״ו דסליה אח״ד.
 ו׳ עלאה.;זמוךא דאמצעיתא. ויתגאה צריה. א אחזי*.על תו־נייהו
 דאינון חד. קצותיו אלין ישית הצוות דאינון ה׳ שית פרסין דבלילן
 בתדין שוהין דאינון יום חמישי ויום ששי ועלייהו אתמר שוקיו עמודי
 שש, רסיסי לילה ךא שבינתא תתאה בלילא מיוד הא* ואו הא.
 ואמאי אתהריאת לילה דאיהי ליל שמת ליל שמורים דאית ודאי ליי׳.
 בהוציאי אותם מארץ מצרים. ועוד אני ישנה במשנה ולבי ער
 באורייתא דאתמר בה דתאנה חנטה פניה דאינון ת״ח *בלב נתיבות
p פליאות *הבמה בל״ב אלהיט* דעובךיא דבראשית. בל״ב דאית ב 
 בראשית יל ימן לעיני בל ישראל והנפנים סמדר נתנו תה אלץ בעלי
 מצות הומי לך רע;תי יפתי *ולכי לך. הומי לך באורייתא דבבתב,יפתי
 ולבי לך בהליכה אורייתא דבע״פ* ועוד אני'ישנה בתלת מאה ושתץ
 וחמש פמודיז רלא תעשה בחושבן אתווין ישנ׳׳ה. ולבי ״ער ברמ׳׳ח
 פמודין דעשה כחיטבן ולב״י ור׳ מער רמז דאתייהיבו מימינא ומשמ^א
 מאי ע׳ מן ער דאית בתוספת. רא עמודא דאמצעיתא דאתמר ביה
 עין :עהב. דאית עמודא דאמצעיתא דבליל *פקודין דעשה ול״ת
 דאתייהיבו מימינא ומשמאלא" ביה"כלילן"ועוד מל דודי דופה ךא
 עמוךא דאמצעיתא דאית* תיוךה בליל תרי׳׳א דאת:יהיב מתי־ין דתעץ
 ר!ו ויפק וא וא י ואוה וי ש ביאשי נקווי כסי י ו שמספיס עשרה ועוד כתת ל נ מוא קופאי פ ריש ייס
 יאשק נשכת ייא פסו שי ס ע! ו קיא פויה וס אפו ועספי א סיא אפו ולויהי שנ וו! ואיה ו גאמלפ
 ויו א אי תק־ ו ך אלא יו ך ומ״ש ונס ב ועא סי סאה ותמ! יא י ניאס כל מספר שלש עילי גסספי
, ל לי וא שכ נתא סתאה כלייא יכי פ י!ש ללי של ל לה מספר שס אונ שה ס D יקויו יוספי ששי רס 
ו י ו ה א וא י י א שיס עשיי איס ית יאמא אתקייאס ל לה י  שכינתא התאי ינשאר יו תםפ־ עשיה כ
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 דתמן אבא ואימא ךאינון י״ס. ובהון אשתלים ת1ךהדאיהו וי. בליל
 תת׳נ ה׳ תתארי אורייתא דבע״פ בלילא מבלת אתוון ובה אשתלים
 יסו״ס. ועוד אני ישנה *שניה ודאי לחכמה דאית י׳ יד אתךחס מיני
. וךיזא רמלה יי׳ בחכמה :פד ארץ כונן שמים בתבונה  דחימאי דאיהי ו
 כחכמה דאיהו אביא י׳:סד בךתא ראיתי ארץ ה׳ זעיךא דארץודאי.
 בונן שמים ךא ו בתבונה ךא אימא עלאה. רכינה איתסרייאת לעילא
 בד איהי עם בעלה. תבונה אתסריאת לתתא בד איהי עם ו דאיהו
 בן ו׳ ות׳ דאיהו תפארת אשתארת איהי הי'עמיה ובההוא זמנא דאת
 י איהו עם אימא. ואיהומרהס מינה אתמר בה אני ישנה >ואית שעיר.
 לה). ועוד ישנה בנלותא רלא דפיה בה. ובדותא זמנא דייתי בעלה.
 קול דודי תפס. דאיהו ו רתמו תלה. רוח צפונית נפיס לגבה תשיב
 בבנור דתד״ודוח דרומית מסטרא דימינא ורוח אלקים מרחפת על פני
 המים דאינון מים מסטךא דהםד רתמ!' הבמה ובזמנא דייתי פורסנא
 דפיסו סליס ונתת כגויונא דקרבן עולה ויורד. פליס ה׳ עלאה לגבי
 י ונהית ה תר1אה לניי ו'׳. ומה דתה יסס״ו אתחזר יסדס אבא עם א־מא
 ברא עם בךתא ובגין רא אמר נביאה בה אמר יי אל יתהלל חכם
 בחכמתו דאית לימינא בזמנא דסב״ה מרחסא משבינתיה. ואל יתהלל
 תבור בגבורתו.דתמן גבורה בצפון ותמן עותרא. הה״ד מצפון זדב
 ;אתה ובניןךא ואיל יתהלל עשיר בעשרו. והמן לצפון שנאמר מצפון
 זהב יאתר!).' בזמנא דאת ו׳ מרחסא מה תליה בי אם בזאת יתהל/
 המתהלל השכלי וידוע אותי כי אני יי׳ וגו. כד יהא יקו״ק כדסא
 :אות כל אות בחברתה. הה״ד עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא
 א^ה בי מאיש לקהה זאת על כן:עזוב איש את אביו ואת אמו ךא
 חכמה אביו ובינה אמו הה״ד בי אם לבינה תסךא. 'וךבס באשתו ךא
 רבן ולבתו־ דאתי־בס באתתיה דאית 'ה והיו לבשר א. ודא איהו

 ו6 ה ל ל הנת ל ל המיי ס ס ריס ל לי יס 6ית יה ל לי יי ני ל ימ1 למיח, «מ0כ ן מ! 6ית י י קומי
 לך נאייי תא ינכתנ יה נו שלי ך לקיס מקמי ס ת שהיא איי תא שנכסב נס קימ יי6 קי מי, נ הייה שנכתב
כ לשון ילכה היא ולבתר ואתונק נאתה ה ואיי ה יה י י יאקרי מ נפקא ילכ לך נילכה כ '  מנ נ

 קינן
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 סרבן עולה חדד. קרבן קריבי דאתוון דמתסךבין י עם ה ו עם דד
 ויבנ״ד סרבן ליי דאתסריבת אתתא לבעלה הה״ד אדם בי.יקריב
 מכם סרבן'ליי׳ מאי אדם ךא יוד סא ואו סא ךאיהי סריבי דאתון.
 ומאן סריבילגבייאתוון.' רא יעלת על כל העלית. בההוא זמנא דפיקו
 נחית'יסליס־ §ארבע דפיסין לעשר. ךפיסי בד אתוון סליס באשא
 ורוחא ונחית במיא ועפרא והא רמלה ויעה מלאכי אלסים עולים
 ויורדים בו. עולים תךיי'ויורדים תרי' ואיגוןמים סמ״ץ. שב״א אש
 חל״ם רוח. שור״ס'זעפר' מאנא דכלהו. בגין דקמ״ץ דאירו מים
 י׳ ביה סליס ה׳ דאיהיילשמאלא דאיהי שב״א אש. ואמאי סליס
 ה׳ בסמיץ. בגין דתמן י דאית הכמה. במה דאוסמויהו הרו$ה
 להחכים ירדים ויהון י׳יק בימיגא. ה איה׳ עם אבא. ואיהי ארץ ינחית
 לשמאלא דתמן חהא דאיהו הל״ם דאיהו רוח י תשיב באזןיעזמאלא
 דלבא.' ויחון ו״ס בשמאלא לסבל לבא. בההוא זמגא אל יאשר'יהיה
 שמה הרוח ללכת ילכו. יכל גביא^א מתגהגין אבתריהיכער״קין דלבא
 דמיתגהגץ כלהו בתר רוחא דלבא. ומאי גיהו שמ״ה ךא טש״ה דאתמר
 ביה תלד אל דרום וםבב אל צפון וגו׳ ולבתר דפלסין תךין ונחתין
 תריןפלקץמ־׳) דפיסי; לעשרה. כגווגאדאייוד סא ואו סא. באת י׳
 פליס ה. ובאת ו ה תנ;ינא בא• סליס י. דאית בעשר אצבעאן חדין
 יבי אצבעאן דתלין כליאתיין ?לקין בוא״ו דאיתיאח״ד כחשבן אר״ץ.
 דאיהי שכינתא סליסית לנקודי לחישבן זעיר דחנוך. סמץיי׳יד. פתח כ׳
 צרי י״ב. שבא ו׳ סנו״ל ה״י. חלם ט״ו חרס י׳׳א חירפ ביי י״ב. ^רס וי. שירס
 עם ו׳ י״ב, >נ״א מאי ניהו שורק רא אייע ארץ) לחשבן זעיר דחנוך והאי איהו
 חשבן לכל נסודין לחשבן זעיר, אייל והא אתוון דיסו״ס דאינון סרבן
 עולה ויורד טאן פייס בסדטיתא וטאן נחית, ו׳ נחית בסךטיתא 'לנבי
 ה׳ ולבתר סליס י׳ילנבי ה׳ עלאה ךהכי אוסמוה מ״מ לא אבא בירוקלם

׳ איחייח חיל ס מפשר אחי מים ק«ן שנא 6ש, חלס ריח זני  לנשר אחו נראה אית וח י״ה עס כולל נ
 ציאי מיס ני׳ צ' יקמן היא איח יח קס צ׳ ישנא אוח וח נאש חלס נמ ק נ י ריח נח ק עם הכילל ישירק עפר

י מ העפר י  מאנא ונילהי יי צו שורק איחייח קישי שהיא מאצא ונילהי ני הנל מחעינ ס יציןשייס זי נ
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 קל מעלה ובו׳. לא :יעול י׳ בה עלאה ךאיהי ירושלים דלעילא עד
 הייעול ו בה׳ ךאיהי ירושלם דלתרגא. ארהבי הא סבא דסבין קא
 נחית ואמר ר׳ ר׳ הא כלה איהי בבי מרעא מרחיטהא צריך לאתעדא
 ברפיס דילה יתיר דהא סוד דודי רופס. סול ךחימהא. דפיפ לגבה
 נתסיפו סיגי לארבע סטרן,1 הה״ד בה אמר ץ׳ מארבע חהות באי
 הדוח טסטךא דאויר סדבןאה דאיהו סדמון על כילאדפיסו דרוחא איהו
 לה. מסטרא דחכמה אידו סר, מסטךא דאימא איד^ יחמימו סגי.
 בגין ךאויר קדמאה נטיל בעמוךא דאמצעיתא!נטיל בצדיס וחבטה
 ךאיהו סר גטיל בחסי וגצח. ואימא דאיהיחטימא גטילת בגבורה והוד
 ומסטךא דשכיגתא תתאה איהי יבש. דאיהי ״ps דאתטר בה ויסרא
 אלס־ם ל;בשה ארץ והא איגון *ארבע וסלסין לעשר בגווגא ד־ארבע
 אתוון דאיגון יסו״ס דסלסין לעשר יוד סא ואו סא. ולתתא מיכא׳׳ל
 גבריא׳׳ל גוריא׳׳ל רפא׳יל אינו! לבישין לארבע רוהין דיאתמר בהו
 חח ;י׳ רוח חכמה וביגה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ייי. רוח
 ץ ךאאויר 'סדמאה.חח חכמה וביגה תרין םפירן אבתריה. רוח
 עצה וגבורה ימינא ושמאלאירוח דעת ויראת יי ךא עמוךא י־אמצעיתא
 ומלבות. והריחו ביראת ץ׳ ךא ריח ניחח. ומאיניהו ריח גיחחךא צדיס
 דביה נ:יחא דנה איש צדיס. א#ה ליי ךא נצח והוד עלייהו אתמר
 את לדבני לחמי לאשי. אשי יי אתסחאו עלייהו אתמר סמבוני
 באשישות על בן באורים כבדו ין׳' וריח אפך כתפוחים תפוחי זהב
 במשכיות כסף ואינון תרי אופני המרכבה. דתלת ךרוין אינון שרפים
 וחיות ואופני סךש. שרפים תרץ דתעץ :מינא ושמאלא. חיות גופא
 וברית. אופנים״תךיךשוסין. מרכבה דכלהו שכיגה.'בגין דאינון שית
 תסונין מסטרא דאת ו׳ ךאיהו חחא לדשא *(נ״א דסב״ה1 דךפיס
 ומנשיב בבלהו. מלבות מרכבה חלה כלילא מד רוחין ודא איהו רזא
 דו פרצופין דאינון עשרה דפייסין ךאינוןיה׳ דנפיס מלבא *דאיהו הבל
 הל״ב ד׳ ארבע מחגות. ד חיות'לכסא. ו׳ רילרגין דאיגין שש מעלות
 לכסא דמתמן כל גשמתין בארה אצילות ולאו איהו האי כדסיזיא בארה
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 בריאה אלא באיה אצילות. דשבינתא עלאה איהי בסא כבוד מחם
 מראשון דאית מלכות ובחץ יסק״ו מסת >ס״א ההו׳יי) אתלבש בשית
 ספיךןדאיגון שש מעמת לכסא. י׳ אתלבש בחכמה וסליה לעשרה
 ךאינון י׳ גלגלים דברסייא. א"לעילא דמות במראה אדם ע־ליו מלמעלה
 ודא אויר פ־)דכ6ץ 71 זעיךא איהי לימינא. וחכמה'ליטיגיא גטיר לה ובהאי
• אךץ ה׳ לשמאלא אש על לבא ו׳ חחא תשיב  אתר ה׳ בחכמה ע
 לגבה ובעי דחמי'מיגהי״דלא אוסידית יעלמא. בגץ תרמי לה ךאתךחכןת
 מבעלה ומאריך חגזהא.'ולזמנץ תיתי פוךסגא אתמר לגביי ו׳ דאית
 דרןא רמש־, מוליך לימי? מ^ה. רסמכא' ה׳ תליה בימיגא ודא אית
 חי יי שכבי ער הברד. בסר דאברהם י אזיל לשמ^א וזקייף לה תליה
 ודא איהו היבן עולה ויורד. ותא רמלה.יעקב בהאי אתר ע*בל את זיךיו
 ולחבימא ברמיזא אתחזר י׳׳סילישמאליאדאיגון עמוד ו׳׳ה לימינא דאייינון
 זכור ודא אית ך. שמי וזה זכרי יי״ס' עם שמ״י שס״ה לשמאלא ו״ס
 עם זבר׳׳י רמ״ח לימינא. בפסח יתן ו״ק לימינא. בראשי השגה
 י״ק יישידאלא שבועות אחיד בתחיית. ודא עמוךיא דאמצעיתא הה״ד
 מלא שביעי זאת וגתגה לך גם את זאתי ביה' אשתלים יסוס ועם
 כל ךאילאיהאשלםאלאבבתזוגיה דאית אדגי. ובאן אתד. בסוכה
 דאית כ׳׳ו ה״ס ראיהיייאסחגס״י. ותא דמלה ויבא יעסב שלם ביסוס
 מיד רבן לו בית ךא סובה במה דאת אמד ויעסב גסע סבתה ויכן לו
 ביתבד׳הואזמגאימהדהוה אגיישגה בגלותא דאיסתלס דפיסו תלה
 שלימו תלה בההוא זמגא אתמר בשבינתא ודבי ער לאתעתתא
 דפורסגא. ובההוא זמגא גשיב י חחא דסוידשא בה דבזמנא' דחחא
 דסודשא לא גשיב חיה סערה גשיב באוד;א שמאלא דלבא רכיי
 למטעי עלמא והאי איהי דאתמר ביה והגה רוח סערה באה מן הצפון
 דסעיר גופייה דיר גש דאתמר ביה מצפה תפתח ת־עה ובההוא זמגא
 שלטץ בעלמא כל רוחץ ושדין ומזיסין בישץ דמחיבלין עלמא דאיגון
 מלאכי מבלה. וידא דפיסו דטרעא דסליס באשא דגיהגם דאית טרה
 ומחמם לגופיה דבר גש וביה'.וימררו את חייהם. דאבתן דאינון

 ישואל
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 ישראל בעבודה קשה ךא בבד דאית ^בד על עךסץ (דטרה< דךמא
 בחמר ובלבןוםךאיליהא חווךא דאיהי כבךה על בר נש. ומינה'יתץ
 ליה כמה מרעץ בישין'דאינון מים הזדונים דמתנבתן על אברין דיליה
 ובבל עבודה בשח־! רא ךפיסו דדמא דאתמר ביה אישי יודע ציד
 איששךה. ומאיינית ךפיקו דדמאיחח סערה דאתנבר ביה דמא
 דערסץ דבבד דאיהועשו הוא אדום ךערהין' תליה כי ךנליהם לרע
 ;רוצו וימהרו לשפוך ךם. אשר עבדו בדם בפרך דפיקו במךה אוכמא
 דאיהו,יבש בריקרא *ובנין ךא *אתמד ביה בפרד. וכד אתעבר רוח
 סערה בריא ואתי רוח הטומאה אעביר מן הארץ אתער דפיסו
 בההוא רוחא. עליה אתמר בדבר יי׳ שמים נעשו וברוח פיו כל
 צבאם. בדותא זמנא הבלים דציותין סלסין ביה ברוהא דסורשא מבי
 עי'לא%. ויתערו לגביית הבלים עלאץ דאתמר בחייבי לא .על הלחם
 לבדו יחיהיהאדם ובו׳ דאיהו היל דלבא דשכיגתא קדישא להב המזבח
 ומיד דסליכ1ת בהבלים דפומייהו דישראל בצלותין. סב״ה שאיל
 בגיגה מי זאת עולה מן המדבר. מי בזאת עולה ודאי ובגין ךא 'איה
 הבל ואית הבל. אית הבל דאתמר ביה ותייסף ללדת את אחיו את
 הבל. ואית הבל דצלותץ ופולחגין טבין. ואית הבל דמלין בטלין מלץ
 ריקנין דאתמר בהון הבל המה* מעשה תעתועים בעת פקודתם
 יאבדו מאי בעת פסוךתם אלא בזמנא דאתי פךקנא ופסידה לישראל
 יאבדו מעלמא. הבלי תעתועים דתועים לבני^נשא ורוחא דסודשא
 שליט בע'למ1« ךאיהו דפיסו דאתמר ביה סול חדי רופס. דפיקו דםליס
 בגלגלי י.ימא. הספיגה דאיהי לבא וכל גלייא עליית אתמר אל אשר
 יהיה"שמה הרוח ללכת ילבו. ובהון החיות ךצוא ושוב ךצוא תרץ
 ושוב תרץ איגו! ויסו״ס דאתמר בדק כד אמר יי׳ מארבע רוחות באי
 דוחה. שכיגתא עלה אתמר אשר שמתי תל גבול לים. ואיהו תחומא
 דבלת כגוגא דתתם שבת. ובד ךצין גלץ בדי רוחץ מיד דחדין
 שכיגתא דאיהו חול לב ע״אלים) דאית תל דאסחר לימא. אתמר
 בהץךט1ב.חזראןלאתרייהו. ואלין ד׳ רוחץ כד נפסיק"לבא תגו,עה

 • קח ־*א יייייו
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BM,0 עם*־ תקובא תשע ושתיןן בנייד 
 תקו:דפסין במחירו ואנון דיניןךפיסין דדוחסא בתרד1חסא.יאגין.עת
 צרה היא לנעסב ומםןי• יושע. ומאנא דנסודין איית נפש. נעזטתא
 א;הי יתר.על כלהו וטינה בתרין דאינון טעמי. תנועה דגסורץ ואתוון.
 ואיהי תליא בטחשבתא. ונסויין תליין באמירה, אתוון בעשךה. ודא
 איהו אומר ועושה, טסטךא דימינ״א אמיךה, טסטךא דשט־אלא ע&יה.
 עטוךא דאטצעיתא כליל תדךיהו אוטו־ ועושה ובטאי אומר ועו^ה
 כהויה דאתמר יה יהי אור" ויהי אור, יהי א1ד יהייי׳ באור ואתעביד
 אויר, דאחיד בתרוייהו בעמוךא דאמצעיתאואית דפיסו דעץ הדעת
 טוב ורע דמהאי אתר יצר הטוב ויצר הרע, ואיהו חא דלהט החרב
 לט־הפבת דאתהפךטטטה מחש'ומנחש למטה דפיקו ריצו־ הטוב
 אחזי בריאותא ואסותא דבל אברין. ודפיס״ו ריצד הרע אחזימרעא
 דילאברין דנופא וכל מאן דאלים ,נבר. אי מתנברין זכוון אתהפך
 מנחש למטה ומיד מטה בלפי תמר"ובל נופא אתם׳, ואםמתנברין
 חובין אתהפך טטטה ינחש ונשיך בל אבדין'בבטה נשיבין דבאבין
 ומרעין בההוא ז^א אתמי־ בדפיקו אין סול ענות נבורה ואין סול
 ענות חלושה סר־ ענות אנכי שמע, סול דענרא סול דדפייסו דבי מרעא
 דנלותא אנכי שמע, ואית דפיסו מאימא דאיהובישליתביהטב כלל
 דמניה נפיס רוח סערה דאסעיר ביה נופיה דבר ניט ואתמר ביה רוח
 חזק מפרס הרים, דאנוןגרמיןדנופאומשבר סלעים דאנוןצלעות דנופא
 דיאנוןבגוונא דסלעים. והאי איהו נפיס בזדון ולית ליה משקל ושעור. וביה
 והאניה דאיהו גופא חשבה להשבר. והאי דפיסו סליס וגרדת בנלי
 _ימא דאיגו; עשר בתרין תתאין בגוונא דאיהי מלבות'סדישא הבי איהו
 מלכות רדיבא.בגווגא דמילה הכי איהי ערלה דתמן סמא״ל ערל.
 ובת זוניהיערלה נהש ואיב!ת זנוגים. יסבי־ תרי ירכי סשוט מסטרא
 דמסאבו תאומיא״ל תומיא״ל ולסבלייהו אתמר תהומות יבסימו ירדו
 במצולות במו אבן. לסבל עמודא דאמצעיתא איהו עוגיא״ל דמתמו
 עוג מלך הבשן *טסטרא התרי! דרועין איגון (אגגיא״ל) עזיא״ל. אגגיא׳׳ל
 כתמן אגג" וביה כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. עוזיא״ל, מתיןן
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 עזאזל. ומתמךעז׳׳א ועזא״ל. ואיהו חזתא״ל5יכרסמנה חזיר מיער
 ועריה אתמר'ועל חייבך תחיה. ואיהו שעריא״ל דמתמן רוח סערה
 ואיהו עע)ו א*ש ע)עיר. וסתמן ^ער באשה עתה. וןזליה״אתקף ההוא
 דאתמר ביה עזי *וזמרת,יה ויהי לי לישועה." יי איש מייחמהץ שמו
 וגו׳. לסבל בינה דאתמר בה אלף בינה אלין אלופי עשו לסבל הבמה
 אדם ביליעל איש,או*. לעילא יתתא״ל ינ״א כרתיא״,־) לסבל בתר עליון
 ומתמן ירת לבל איין רעבתן על אורייתא ואינון בתייין תתאין אינון
 סליפין'לעשר* ספךן. ועשר ספיר; מוחא בנוייהו. ואלין סליפי;
 אינון מחיצה בין ישךאל *לאביהם שבשמיים. באלין קייפי; מתלבש
 סב״ה ושבינתיה לסיימא בשבינתיה ומלכותו בבל משלה. ולסיימא
 ביה בי מלך על בל הארץ אלקים. אבל לעילא באתריה אתמר לא
 ינורך ךע. אלא סליפין תליה לעילא אינון לבושין מבמה נוונין שפירין
 דנהודיא דמינהון אתפשט קב״ה בנלותא ואתלבש באלין אךןךנין בנין
 לנטךא לישראל דאינו; מתלבשי; באלי; סליפין. ודא איהו בבל צרתם
 לו צד וכודבקדמיתא יהב לון ביךא דשליח דאית גבריאל ולא חוה מזונא
 לסמאל ולמשתין דיייה אלא .על *ייי שליחא ובנין תבין תשיאי
 אתלבש הוא בהון וכביכול אתי ליה על ידי דסב׳יה והאי אם ישראל
 אזלין בארה מישר ומסיימין אורייתא ופסודיז תליה ואםיח״ולא מסיימין
 אורייתא ופקודץ תליה יהיב עשר כתרי; בידוי דסמא״ל ולא צריד
 מזונאילא מיךא דסב״ה בל שבן משליחא תליה, ודא לפרעה דאמר
 לי';אות ואני עשיתני בגין דהזא בתיי; גוביאי; בירא דסמא״ל
 דבסרמיתא כד הוו בתרי; תתאין ביךא דסי״ה מה כתיב בישראל וךאו
 כל.עמי הארץ ב׳ שם ה נקרא עליך ובזמנא דאינון בתיי; נובראין
 בירא דסמא״ל לא ךחליןאומין דעלמא מישראל ועבדי; בהו ברעותייהו
 עד שעתא דפורסנא דיתלרם בהו ואת תה הטומאה אעביר ובו׳ דאלין
 סליפין נימין אפרשותא בין סב״ה ובין ישראל. ודא איהו תא בי אם
 עונותיכם היו מבדילים ביניבם לבין אלסיכם ועתיר קב״ה לאעבךא
 אלין קליפין ולאתחזאה לישראל במוחא מלגאו הה׳׳ד ולא יבנף עוד
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 תית רטיץ א־לשמענא דתלת דמיין <1,!. אינון תלת טפי! דאורריקו מארס קדטאה.
 >>א קדמא- לאתמי ־יי! אלי) א״ל והא אנא שמענא אלה ת לרות השמים רהא־ץ תמן

 תה׳׳ו. איל ודאי הכי הוא דמתמ! הוה קין יסודיה ועקריה קדם דאתא לעלמא. אמי־
v.ל אם כ! אלץ טפי, דאתוס י  ודאי חא עלאה אתנלייא דלא שמענא עד ד.ע<תא אי

 וגא מאי מת, אז חזו 7 אלין נ׳ ט2ין ?ויין תית חבמות. חו איהו חבמח
 המחשבה.ותניינא חכמת הדבור. ותליתאה הבמס המעשה. ואינוןתלת עלמץ
 סתימין. תלת טפץ דתליין מן מוחא עלאה סני י מדינן ליה ואית תלת עלאץ עלייהו
 דתלייןממוחאסתימאדעתיסאדעתיקץ ואינו! סנולתא תלת עלאין אתי־מיזו בי׳ עלאה
 דאית לה קוצא לעילא והוצא לתתא ונר באמצעיתא ותלת טפין תניינין דאינו! סנדל
 מ! י תתאה ורזא רמלה בראשית תלת מאדם קרמאה ותלת מאדם תתא־. ובאלי!
 תלת נקודין אתמר אני ראשון ואני אחר,! !מבלעדי אי, אלקיש. ואלי! אינון נ׳
י יאר  נמולץ דאדם קדמאה דתלת טפין דאזרריסו בתלת אכהן דבהו! יברכך י
 יי. ישא יי ,תלת תניינין בבי־ית ותיי םמבי קשוט תח שם ויפת מתמן הוו דאתמי
 ביד, נח איש צדיק םםטיא דצדיק חי עלמין שם ויפת מםט־א דתרין סמני ק צ״ ט
 ורזא רמלה הפא מה שם ומה םם בנו כי תדע. מהזשמו באימא עלאה דתםן חכמה
 ומה שם בנו באימא תתאה אשתמורעא אבל תלת נינולין בתלת אבהן ותלת יתיי״,
 סמכי! דלתתא ואלי! םית הוו עתידי! למהוי תלת בשת !תלת בהבל אלא דפ־ה י

 משת דאיהי נקרה וכו:
 ועוד ותוסף ללדת את אחיו את הבל, רבי יופי ורבי אלעאי הוו אזלי
 בארחא"אזדמןר׳ אלעזר עמהון אמרו. ודאי עדך אתמר ויפגע
 במסום דאערענא בשבינתא אמר לון. עלייכו אתמר *ויפגעו בו מלאכי
 אלסים, מאי מלאכי אלפים, אלין דאתמר בהון עושה מלאכיו
 רוחות דרוחין דירכון מרורדא דסב״ה ונ״א דסורשא) חדו כלהו בארחא
 אמר ר יוסי לר׳ אלעזר ?ואי ותוסף ללדת את אחיו את הבל,* ועור
 מאי אתא לרבות ותוסף *ותיין אתין את אחיו את הבל.'אייל ודאי
 ותוסןש ירא תוספת חחא דקודשא ראיהו עמודא דאמצעיתא מתםן
 אתוסה ליה חחא דסודשא. תרי) אתין לרבות ביה נשמתיא ונפשא
 משכינתא עלאה ותתאה. ומאי הזה תוספת על חחא דא חכמה מאדם
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 עלאה אמד ד יוסי שמענא דתלת דמיין אלין. אינון תלת טפין
 דאזדריסו ממוחא םתימא דבייסתימין. ואלין אינון ג׳ גלגולין. ואלין
 ג טיפין שמענא דאינין לסבל תלת נשים דאתמר כהון'חכמות נשיס
 בנתה ביתה, דהר אופה וחד עורכת וחד מסטפת לההיא דאיתמד
 בה'ראשית עריסותיכם חלה. ודא חלה דפסח דאיהי סגולת״א. איהי
ה אזדריסו תלת טפין. ואינוןג יורידי יי* י׳ ךאינון  טפה סדמאה ומ̂י
 בגולת׳יאיודאי. ואינוןי יברכך י׳ יאר י ישא. ובאן אתד אזידריסו
 בה1לתאבה; דתמן נחית אדם בתלת גלגולין ומאן יאתר אזדריסו.
 מההוא דנהית בהון ירא יהי״א) מסטךא ךחבמה עליאה (ולסבל גי״טפין
 אלין תקינו תלת מצות בפסח. חד מצהידלעילא לברכא בה המוציא.
 ב׳ לחם משנה נ לחם עוני בלא מלחא. דהא' אתמר עלי כל סרבנך
 תסריב מלה. בגין דאיהי מצה פרוסה. כגוונא דפרס פריסת מלכותך
 עד דתהא שלימה לא צריך לסדבא עלה מלח דאיהו חל״ם. ומאי
 ניהו חלם אמצעיי דכלהו תלת) תלת טפי; עלאין איגון סגוית״א דתיליין
 ממוחא סתימאעתיסא ךעתיסין תלת טפין אזדריסו בגולגלתא ממוחא
 תגיעא ואיגון בגרי6. באן אידריהו. בתרי סמכי סשוט וברית. דאינון
 י־קבלי־הו נה שם ויפת' נח אזדריס בצדיס הה׳יד נח איש צדיס. שם
 ויפת בתרי סמכי סשוט. ועלייהו אתמר ברא שית. תלת טפין עלאין
 דאינון סגולת״א דאזדריקו ממוחא סתימא.' אינון סוצא דאת י לעילא
 וסוצא דילה לתתא. וגו באמצעיתא דילה. מוחא דאזדריסו תלת'טיפין
 אלין מעה איהי יי. ודא יידאייהיילעילא מאת א י לתתא מן א מוחא
 תנלנא 'ותי־ת טיפין דאזדריסו מינה איבון סגו״ל. תילת טפי; דאדם
 סדמאה דאיגון תלת גלגולים. ותלת דאדם תניינא תלת גלגולין. מאן
 ארסיעייאה ואדם תנינא אלא מה שמו" ומה שים בגו. מה שמו אדם
 עייאה. מיה שם' בנו אדם תתאר,. ותרויהו אתימיזו בההוא קרא דאמר

1 ר נשיית חדשיה ^מענא דא,י, לקבל צ גש ש גראי קראם ג' גש ם כ יס בח גח י י י ייי, 1 י  ׳1׳ידה ש
א מ מי יתד איבר חכתי יתד .ני־כת ב גי יתד חקשפת דעת שמתתלק לתר ! עשר ן  יקבא 1 ב ת1ת -יכ, דלע 1
אש גת עס י מספר 1 1 ועייייהו אתתי ייא שת כייש שת י ת שס פת יאית ס עי1 שן ז י  במש חי
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 משה ואמרו לי מה שמו מה אמר. תלת טפץ חד אופה במוחא
 דאיהו לסבל ימינא דאיהו אופה דאיהו £ר האופים. וחד עורכת ךא
 מוחא דאית מסטךא דשמאלא דאתמר בה אף ערכה ישלחנה.
 והא אוסמוהו שלחן בצפון לסבל לבא. והד טסיטפת לסבל *מוחא דאית
 לאחוךא כלפי כתף. ולסבל אלין תלת טפין איבון תלת יודיין ךאינון
 בירד'ס״י"וא״ויס״י דמעי'דין_על עלת כל העלות רעליה אתטר אני
 ראשון ואני אהרון ומבלעדי אין אלסיםדאיהו ראשו", ואחרון ומבלעדיו
 אין אלסים ומשית תסונין אלין בעא סב״ה למברי לשת למהוי שמיה
 שית. למתי ביה נ׳ נלנולין דאדם ונ׳ דהבל אלא ד$ךח י משת דאיהי
 נסוךה אבן שתיה דמתמן הועתת יעלמא'. ובהאי י׳ הב יוסף דה׳׳ד ותשב
 באיתן סשתו ויפזו זרועי,ידיו*. מאי ו;פזו דאזדריהת טפה דאיהי י׳ בי!
 עשראצבעאן ואתפלינתילי ניצוצין דאזדריסו טכןשת דאיהו ברית.
 ובאן אתר אזךריהו בעשרה הרוני מלכות, א״ל והא שמענא ךעשרה
 החני מלכות בני יעסב יהוו. א״ל חייו. אלא בד־וסנייהו דוו א״ל וימאן
 נרים דאזךריסו תמן, אייל דיוסנא ךאבוה דאזדמן לנביה ךהוה דיוסנא
 ךאדם סדמאה, דא נרים דא.ךריסו לון ונעץ צפרניו בכךסע וברח
 נרמיה ולא״אזדריסו' (בההיא זונה דאי לאו דאתחזיאת ליה דיוסנא
 דאבוה לא הוואזדריסו הכיוחוסנא דאבוה נרם דההיא טפהרנס ויצא
 החוצה.'ולאו בעבירה, "וכשכר ועם)'(נ א בהא״ זונה דאי ד״ה זריק״לו! בהאי
 זונה הוו ישראל טבעין בימא ו0-ו למנ״איאוקטוה קדמאין בשכר וינ0< *הים ראה
 ר;ס. ואי לא. לא הוו נפסין ישראל מן יבוא, ואיהו סביל ענשיה באלין
 עשרה הריוני מלכות. ךהוו עתיחן למיפס מניה עשרה שבטין ובנ״ד
 הכולל שפולר ח נדם להר א שפה י צש ו צא רחוצה ילאי נפב רה אל פחשינ וכיינפו mi אס לא אשח1 אש
י זר ק ו  ל ה לחקנא לאבזהי סור ול ק לו! נהה א אחחא >! ז אלא רכוןר לאס לא אזדמגת ל ר 7 זקנא ואכור י
י דוק, ר ואנוה צםחלק  לון ע תגנירח רררור י1ה צחשנ כעב רר כ ון ל צאו ע ר־ריר אך שחר לאחחז אה 1
, אב ו רקלוש וצעשה לו פחו וחורא מרונ פ  ההרהור ממצי לגמרי אמצס ,ראה לו איר קוושי נוולה ברא ח
 חוקף איר רקוושה שצראה אליו פחאוס ומרוב הפחו צזועזעי אבר ו וע י זעזוע אבר ו אוור קו אוחס ט פ ן יצמצא
 הוצאח השיפין מגופי לא ריחה ע י ררהור שהיא צחשנ לי לפב רה אלא ע פחו ומורא שר ר לי ממראה הקוושר
ו להחז י ובר על ין שגעשה נדמיתי  שנזועועו אבריו ואווריקו העיפי! יענ ו נ ין ואוור קי מיג ה לרין לקנל עיגש נ

 למקומי ומ ש ו1א אזוריקו נרהיא ווגה נלימר לא אזור קי נירריר שר י מאוחי זוגי ואי הוה זר ק לו! ע
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 הוי עע6רה דתגי מלבות כגוונא דעע)ךה שבטין דתי עתיתן רמיפס
 מניה והוו חשבין חברעא ךעשךה בניייעסב תו. א״ל אם p מאן יהיב
 תא דא בשת. יא״ל נשמתהוןידצדיסיא אתבר־או סךם דאתברי עלמא
 במה דאופמות מדמאין), !נ־א א״ל בראע!ית אין רא^ית >א נשטה וכי ע ן לק0!)
 אייל בנין ירא אמר סךא. מגיד מראשית אחרית ובנין ךא שת איהו
 סיומא דאתוון. ומידית אשתמודען רישא דאתוון דאית א״ב בא״ת
 ב״ש.ועוד שת. ש דיליה אינו; ני^נפי'אילנא 'לע;לא. ואיהי שרש
 לתתא. ואחזי בהון תלת גלגולין לעילא ותלת לתתא. ת׳ תפארת
 שלום בליל שית סטרין. ודא דרגא דמשהכליל תלת אבהן ותית
 דרגין תחותיית יאיגין גלגולא דאדם שת אגו ט הבל. ru שם:פת.
 ומשת ואגוש אתיהסי כל י דרי;. הה״ד אז תחל* לפרא בשם הי.
 או ההוא דאתמר ביה(בי מן' המים משיתהי) או הוחל למיתי בגלגולא
 ההיא דאתמר ביה אז ישיר משה. יבגין ךא שת כתמן הושתת עלמיא.
 ובגי; ךא בי שת לי אלפים זרע אחד תחת הבל. דאתמי' ביה ?שגם
 זה הבל. ואיוב עליה אמר מי שת בטיחות חכמה. חכמה 'מי׳׳ם
 עליונים מתכון אתמשד. ובגין דא לי מן המים משיתית.ש תית אכהן.
 ודא מ״־׳-י טןימשה. ה שכינתא תר*אה. הבל ה׳ ל״ב. וכפל שמיה תי־ין
 זימני; משה משה. לאחךא בתריןיההי״ן די׳ עלאה ה׳ תר*אה'. ולאחךא
 בתלתענפיןובתלת שךשין דאינון שית. תריייזטנין מ״ה ממשה איהי
 אחזי רזא מה שמו ומהי שם בנו. דבתלת אבדן אתלבש מ׳׳ה דלעילא•
 ובתלת' ךרנין דלתר*א מ״ה דלתתא. ומשה בליל תמיית. איית
 מרכבתא שלימתא עלאה ותתאה בגוונא ךא ש מן משה תלת אכהן
 ךאתמר יפגי אריה אל תמין יפגי שור יפגי גשר וכוי. מ״ה דמשה
 ודמות פגידם פגי אד״ם ובגין דאית מרבבה לעילא ותתא. אמר ואמרו
 לי מה שמו מה אמר אליהם. אדהבי הא ר׳ יצחפ יר׳ייוךאי וו־ יהודא
 ושארחברלאפאתו.אמרלהורי'שמיעוןבמאי עססיתו. אמרו ליה
 יריור דאוהי מגי יוו שראל .ונע ן נמא דלא הו« יו יטמא לאנונ על יי זול א״נ מאן י ב ר1א
רענ ן שנשמעו דנר ס מנאן ילנן א | ק שור להא ייו״ל מי! פ ;  דא רשס א ל יני נא! ש ממרין דנר ס ננראה ;

 (לנ) שמעני•
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 שמענא בךואתינא לגבר. דשאילנא ?לך לבל חבי־ייא ולא אשכחןא
 טאן דאוךע לן מינך עד דאעדענא בד׳ יזןד ודי אלע»י ה־־׳יאלעןד דהוו
 מתעסהין ברזא דהבל בבל גלנולין דיי־יה. אמי ד׳ שמעון ודאי עובדא
 דצדיהיא לעילא תליא ותמן אשתמוךע בלא ואתערותא דלסתא נרים
 אתעיותא דלעילא. בוראי ךזא דגלגולא באתר חד !*־הו ובל *גלנולים
 אינון כגוונא דגלגלים דסלסין וגחתץ וגלגל״חד א־הו סבוע באמצעיתא
 בינייהו ואיהו לא מתנענעא הבא והבא וחא דמלה הא אוסמוה דוד
 הולד ודור בא והארץ לעילם'עומדת דאיהי "פביעא בינייהו
 (בנוונא דא נפש איהו בהביעו דגיופא. ודוחא סלקא ונחתא
 בנופא ומתפשטת בבל ורידי דלבא בבר אמרנא דנלנולים אינון
 בגוו\א דנלנייים. דסלסין ונחתין בנלנול חח בנוונא ךא נפט
 איהי בהביעו דנו*א ורוחא נחתא יסלהא בנופא ומתפשטא בבל
 ורידי דלבא ךמתנענעין.* הה״ד אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת
 ילבו אבלינפשא הב;עא בלבא. כאתתא ראיה־* סביעא בביתא. הה״ד
 בושיבייעהרת' הבית*ובעלה *רצא ;צא ושוב הבי דור הולך* ודור בא
 ךא.עמוךא דאמצעיתא. אייהו אזיל ואתי ב^לנולא. אבל שבינתא לעולם
 *עומדת.'איהי לאאזלא־בגלנולא. ולא אתרכיבת באתר אחיא. ובגין
 ךאייאתמד בה *אשתך כגפן פריה. ימה גפן לא סבילת הרכבה ממין
 *אחרא מכל אילגא חעלמא הכי שביגתא לא הבילת עליה *הרבבה

 אחךא בעלמא. אלא מבעלה ־.
 המו בלהי מבריא ואשתטחו המיה ואמרו אלו *לא אתינא לעלמא אלא
 לימשמע ךיא די. פתח'ואמר וזרח השמש יובא השמש וזי־ח
 השמש ךא עימודא דאמצעיתא דאייהו משה בריוסניה. וזרח הה״ד
 וא אמר קרא מנ ו מיאש ת אמיית וכי וא ן לובר ס א1ו סבנה עס הקווס ומ ש שת ש דליי א נון ג' וסי
 יהי ורש גפצ עצמי יא ני ס יס ובר ס ולע ל ובעלה ו צא לוא ישוב הכי דור הילך ידיר בא פ ריש בטלי
 דצפש הוא הרות וקר ל ה עמווא ואיוצע־תא כ היא צמשך מן עמידא ואמצע תא פנידע יעל ה אתמר ויר הילך
 וריר בא יצרמי גאות ות ויר שמספי ויר עס האיתיית יכילל המלה עילה רות הבי שכיצתא לא קבלת עליה
 הרכבה אתרא בעלמא פירוש לתלק הנפש קירא איתי בשם פכי ה כי כל נפש שירשה בשכינה שהיא במ צת
 המלכות שנקראת בשם שכ נה וזרח הה ו ר מם נ בא ייימ מפע ר לעי פ ריפ משע ר עס ,נ נקווית צרי
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 ץ׳מםזיבאוזרחמשעירלמו. ויאה^מש בדאתבניש מעזה ועם
ל ךא ךאתבניש.,7s מסומושואף זורח הוא שם -ודא יהושע דהיה׳  י
 כגוונא דסיהךא ךאיהי ^ובץתא. ועוד וזרח השימשךא מ#ה כדי״יתי
 בנלנולא בצדיס'נמור.וכד לא איהו יגזחסנמו^וכאהשמש. אתכניש
 מןיה ואזל" ואתי *?גלגולא עד ךאשבח אתריה ובנין" ךא אל מסומו
 שואף זורח הוא שם. ועוד וזרחיה^מש ךא סב׳יה. באן'אתר.'בבר נש
 דשכינ^א עמיה'. כי׳׳א בבל "המסוםיאשר אזכיר את שמי וגוי.
 ותרנם אנ2!לוס באתר דתשריי שביינתיה תמן. ואי לית שבינ^א תמן
 ובא השמש. אתבנש מניההב״ה ואשו^אר בחשובא ושלמין עליה
 כימה מחבלץ ובמה יסורין בישין ךלאו איינון;סורין"של אהבה הה״ד
 על כי אין אלסי' בסרבי מצאוני'הרעות האלה. דאלץ רעות ממנן
 על כל עתין ורגעץ דעלייהו איתמר ות^סךנו לבסריים לרנעים
 "תבחננו וןהו קאמר חד ביךף עתותי וגו.' ומאן גרים רלא שריא
 שכינ^א "עליה 'ולא נהיר שמשא עליה בנין' הבל דשסךא ומלין
 דשסךא ךנפסין י מפומוי ובגין' ךא יש הבל אשד נעשה .על
 הארץ. אית הבל ואית הבל. אית הבל ממארי דשסרא ךאתמר
 בהון הבל ד$ה מעשה תעתועים דאינון תועים בעובדא דשסךא.
 דש הבל דאתמר ביה כי על כל מוצא פי יי יחיה האדם'ודא
 הבל דאורייתא דאיהו הי חומשי תורה מן ב׳ דבריאשית עיד״ל׳ לעיני
 בל ישראל ודא הוא הב״ל. והא ש־תיאינון עם זה ספר. אלא ךא ו׳
 דאיהויסול דיפליס ?הבל דא;הו ה׳ זבאה איהו מאן דמחברילון בחרא
 ואפיס לון מפומוי ברחימו ןדחילו די״ס.' ובנין דאי יש הבל וכולי. אשר
 שרס עשריס עולס מספר שמש ולז א וזרח משעיר נל1מר תרת שמש ועוד 1ורת השמש דא קנ ר כ־ הקנייה
 צקרא נשס שמש רנס נ שמש ומנ, ה צנאוס ונא אצל צדק שהוא שמש רהיינו שס ש נ השכינה רמוזה נאות ש'
פ השמש פולה־ מספר סרמ ה  כנודע ולו א באתר רשנ נתא שריא אתבניש מנ ר קב י ואשתאר נמשכא '
 יאס סס ר חזה מספר שד שהיא שמי של הקכ ה ׳שאר של א נמנין נתשכא והא ש ת א נק עס זה הפר פ ריש
 מקשי א ך אמרס הי של יכל רס תמשה תימש הורה והלא הס ששה תוסשי תירה כ ין דכת נ זה ספ־ ש מ
 מכאן צתשכ ספר נפ ע ינחצא ס! נראשית עד זה ספר היא ספר נפ ע והרי נעשו ששה ספר ס יא ן אתה רימו
 א1תס נאות ה 1ח רן תשנק זה ש1 ששה ספ־ ס יש לו רמז נפ פ נאוס ה של הנל נקר אתה נמליאה כוה ס״א
 שעולה משפר ששה ועוד דאות א דמלו הא י״ו הוא סוד ואיו דאיהוקול כ א' חסכרו אחד שרוא נ כחצ!
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 ;ש צדיסים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. אמרו ליה חבר:א ד ר׳
 אי הכידאיגון "צדיס:יא אמאי מגיע אמרם כמעשה הרשעים אמר לון
 גלגולא גרים לון דייתי לון בעובךא־ דרשיעךא. ב״אלו הוו ךשי.עךא הכי
 ייתי'לון;פורץ ודחסץ, והאי איגון דגשמתין די־דיון מםטךא' דאדם
 והבל.דדא דואבבמחשבהיועובךא. ובגיןךאאמרעלייהו סךא כשגם
 זה הבל גם' לרבות איךם. אמירו ליה ידעגא דמהשבה 'איהי אדם
 סדמאה מ״ה דלעילא' מ״ה שמו עובדא כ׳׳ה דילייה. כ״ה אתוון
 דעובךא דבראשית יברא וכו׳ ובלא חכמה כה מה. א׳׳כ במאי
 הוו'יכלי למהטי הביא. אמר לוין בוידאי כל מאן דרג בגופיה
 דתטן עובךא וכגשטתיה דתטן מחשבה, באילו האב בלהוא
 דאתברי אייהו בדיוסגיה הה״ד ויברא אלסים את האדם בצלמו
 וכר. ו_יש רשעים שטגיע אליהם כטעשה הצדיסים״דאית לץ
 עותרא ושלם ואריכו דייומין בהאי עלמא. אמר ליה בתר דאינון רשעים
 אטאי איתיון כל האי יסר. אייל האי טוביה ד״להון איהו הבל ורעות
 רוח. תלגולא'דלדון גירים לון דהוו רשעים גטודים ועבדו (זכוון
 כמה מנייהו ואתסצרו בסצרות שנין ולא אשתלים ל1;< כטה מיני מבין
 אייתי להון סב״ה בנלנדא לאשלמא רון אנךייהו בהאי עלמא היה״ד
 ומשלם לשונאיו אל T;h וכו ועלייהו אתמר ובבן ראיתי רשעים

 סבורים ובאו וכו:
 אדהכי הא ר פנחס סא נחית ממתיבתא עלאה ואתחזי תחות טולא
 דרבי שמיעוןיואמר ליה מאי הבל אשר נעשה על הארץ. ובי
 על הארץ אתעביד הבל" אלא כד״א ואד.יעלה מן" הארץ. דאית הבל
 אשר'נעשה .על הארץ. הבל דצלותין והבל דאורייתא אתעביד על
 ארעא דסב״ה דאיידיי שבינתיה דאתמר בה והארץ הדום רגלי ומאי
 ניהוהבל ךאתעביד עליה. אלא הפוך הבליותשבחיה הלב. ומיניה
 נפיס הבלי, ודא" נפש וביה סליס דבור. ההא נפיס מאודנא שמאלא
 ךלבא ומיניה' נפיססלא. וסלא איהו אילנא דאתפלנ לכמה סלין דאינץ
 ענפיןדאילנא.'ואיבא'דיליהדבור ותךרי־הו עץ פרי ואיינון גוף וברית
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 ךא;עץ ו׳. ודא ©די י אות הבריח. ה׳ תר*אה שדשא דאילנא דאית ביה
 תלת ווי׳ץ ל^ןילג ענפץ ךש. ה עלאה תלת.ענפין ואינוןיתלת וויץ מן
 ויפע ויבא זיט. האי אידו עץ החיים דאערד' ענפוי דסצץ בנטיעות
 ואכתלס אבא. זאתמר באימא נדו אילנא ומצצו ענפוה׳ ובו בים
 ;זכך שדשוהי בארעא שבסוידאיהי ה׳ רתאה אסתלס הו״י ואשתאד
, ובגין ךא שלש משמרות הו״י הלילה. ובבל משמר ומשמר יושב  ה
 הסב״ה ושואג י בארי וסי. ה דהליליה עלה הב״ה שואג בשי־ש
 משטרות דתמןיהו״י. תמן הו״י איהו ודאי. ומ׳׳י דאעסר אךם
 אימא ואבא וענפין דילייה ולא אשתאר תמן אלא שיישא דאיהי
 ה תתאה״יהה״ד ויאמר לו איבה. בגוונא דאיבה דאתמר ביה איבה
 ,ישבה בדד איד ה׳ ישבה בדד בגין ךא' אתגייגל אדם בתלת אבדון
 דאינון ענפין דאילנא וגופא 'ואבא דאיילנא ואתתסן מה דאעפר גחית
 באבדם ונטע ביה ה׳ דאיהי ענפין דאירנא. נהית ביצהס ועביד אבא
 דאיהוי מן יצחס. נחית ביעסב ונטע 'ביה 'ו דאיהו אילנא דאתטר
 ביה ואיהי יעסוב. לבתר אתא משה י־אתבזר ביה בשגם הוא בשר
 שגם זה הבל ינחית ד׳ חומשי תורה דאיהו שי־שא דאילגא ואשלים
 איילנא בשמאידיסו׳׳ס. ובגין רא אשתליםיביהשם יסרה. בד״א
 ואמרו לי מה שמו מה אםראי־יהם.בי יאמרו לאשראה אליה יסופ
 דלאיהןלא אתגליילון בגין רלא הוה שלים שמא באבהן. לא אתגליא
 לון הה״ד ושמי יי לא טדעתי ילדם במה רהב אדם אתתמן. ובמה
 רחב הבל אתתסן ואתחזו־ בלא בהמוניה בענפוי בשר־״וי בגופיה
 באביה ובלא אשתלים בב״ר דאיהו משה ב״ר. מ־ בראשית. מה ךהוה
 שת נחית תמן י׳ ואתעביד שי״ת. ומתחיל בב ראיה־ ברבה לאפ״סא
 ארעא מלווטיא דאתמר בה ארורה האדמה בעבורך. ולבתר נחית
 ר׳ עלה דאייהי ראשית חכמה. ובד סריב' לטורא דהיני נחית א׳ מן
 בראשית דאיהי אנכי. עחית עלה כתר דאינון אתוון דעשר אמיךן
c ד חואי u אי נק -  יא י שעולי נ בגונ ן אתו ואסחזר כולא נת קי י בט כי בשרשי ננוס י באב י ,
י י.1ש י שרשי כננו יא י י ל רי /  אלי כננ־ וי אוח וח שם הוי ה וכננד ו .!ולווית אב"ע ע,כי כמו י א אתי
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 ואשתלים אילנא בבל תקמץ תליה. אמדו דיה ד רי הא אימא שלים
ס בראשית. אלא בנין דאית נביעולאשסאה ׳  ביסוס אמאי נתת א
 אילנא. דמתמן אלסי״ם מליא״ה מכל תשע ספיראןדאינון בבראשית
 שית. איגון ישית ספיךאן. ברא תלת םפיראן:עלאץ. אלפים איהו
 עשיראה מליאה מכלהיו תשעי. שלימו דבלת. ובגין'ךא בךאשית ברא
 אלפים. בראשית ברא עם אלפים את השמים ואת הארץ אתו לגשסא

 ליה פי־חילעילא:
 אמד ר שמעון חבתיא בודאי פיב״ה אפתכם עבגא עלאץ ותתאץ למתי
 בהאי הבורא. זכאה דךא ךהאי אתגל;יא ביה. דעתידבוליי האי
 לאתהדשא על ירא דמשה בסוף יומיא בדךא יתראה. לבדימא פיךא
 מה שהיה הוא שיהיה. וביה ׳מ מבון שבתו השגיח. אשת ה־עפ
 שככ׳׳הילו בגימטתא מש׳׳ת אשרי העם שיי׳ אלקיו. רעליה אתמרידור
 הולך ותר בא ול־ית' דוד פחות מששים רבו'א\ועליה אתמר רבד צוד.
 לאלף דוד.' ראתפשטותיה תא בבל ךךא וךךא בכל צדייפ' וחכם
 דטתעסס באוךייר«א.עד שתי! דבוא לאשלטא״לילתיטפגיט? דליתן.
 ותא רמלה ותא *מחולל מפשעיגו דאיהו שפיל לכלת כטה דאוסטוה
 מאדי מתגיתין אשד. אחת ילדה ששיםדבוא ומגו משה דשפיל כששים
 דבוא. ובגין דא אתמד עד ה דוד תלד יותר בא) לההדא זעלמא. ודור
 בא איהו ייתי במייקדמין. ועוד בי שת יי אלפים זרע איחד. שת
 אתפשטותיה הוה עדינעסב. דפדח ביה י׳ מן" שית ואשתאד שת.
 ואשתאר י_עסבעפב. דיעסב דיוסגיה דאךם סדטאה תה. כטה
 דאופימוה •סופריה' תעסב כעין שופי־יה דאדם' הראשון. ובגין האי' י׳
 אתמד אבן מאסו הבוגים דאיגון אבךהם״ויצחס. דאתמר בה* לגבי
ן דתה עתידה י ע  אדם הוא ישיופך ראש ואתרי תשופגו *עסב. דתו ד
 לאלקאהמחויא. ובגין רא אתמדבה אבן מאסו הבו\ם. אמי־ו ליה
 חבריא והא •אמר ר פנחס דאת יי איהי ביצחס. •אמר_וךאי י׳ עלאה
; צד ויד יאr<15 !בי~ מחכי! ש.חי ישנח י ת חשהיהח יי! דדו״1 מ שרב ט האי" ו״1 ע״פ  נוי ר
 ימנאח ח! ב! שה ה במיע ה ניני' ח n י דיל יחיל c בחקיה יא י ויכ! ח היא ,וח וע1 ר אחחי דבר
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 איהי מן חלמה והאי איהי י־ זעיךא. ובגין דא אתמר בה עפב. הה״ד
 ואתה תשו§3ויעכ!ב וךאכףדך נעפבדאתמר$ה ויגע* בכף יךבו.
 ואתמר ביהיוהויא צלע .על ירכו. ודא י׳ מן אדני.ואית י׳ מן סופי.
יךא מהביט לאתר רחב בדסדמיתאסךם  דבהויסתרמשה פניוביי
 תיר>י קגלנולא. כיון* דאתא £ל!ב תמן מ?ד דעפב נסע סכתה ויכן
ד אשתמם י׳ בעפב ייאתעמד!עמב ודא איהו דאמר  לו בית בת יי. מ
 כךא ויבא יעםבישלם ולבתר אתא משה. והפך״פופי'מדינא לרחמי.
 ואתחזו־ יפו״פ. ודא איתירזא אבן מאסו המגיים. בההוא זמגא אמרו

 כלהו מאת יי היתה זאת ובר:
 ויהי מקץ ןמ*ם רבא פין מפרי האדמה מגהה ליי מאן אתר אייתי
 ליה. *מקץ:מים משיורין תלה.* כגון בר נש* דאיהו בסוף יומוי
 תר בתייבתא לד לא אית ליה חילא למעבד טכ יביש. ובעולמוי
 בתומפיה לא תב במה דאיפמיהי מפיני שיבה תפים ובגין ךא יאל קין
 (אל מנחתו לא שעה. אבל הבל מבכירית ure אייתי ליה פרבנא
 משפירוידילה ובגין ךא וישע ;י׳'אל הבל יעוד אל פין ואל מנחתו *לא
̂יא תליה'תה מההוא אתר דאמרי עדויה ימאי  שעה. בנין דפרב
 תה פשתים דאתמר ביה נעשה להם מכנסי בד לכסות בשר
 עתה. אטד ליה'דבי אלעזד דאתכםיביה בשד ערוד! טב איהו

 אמד ליה בת לאו כל *עריות שק. האי לא פריכי פרבנא דא
 אלא לפי־בא ערוה תליה' לה׳ דאתמי־ ביה איש איש יאי בל
 שאר בשרו* לא תמרמ לגלות עריה אני ה ומאי עתה תליה'זוהמא
 בישאערלהגיסבא דערלה. התא דאתמר בה אדם הראשון םישד
 בערלתו היה. ימאי נית אימא דערביביא בישא אבא דאילנא רטוב
 ודע דאתמיר בהותקחמפריו ותתן גםלאישהעמה.*ומאי ניהי לילית
ן מ 1 ישת ו יו שס 3! « כ - c 1 ויס י ' גליו' ס של לד ק ס נח  לוס 1אלן! הר %אס נסיו מרע ר ה ה בו ו
f|U ב דעה ך בשש ויש י1צאח מ! בע ״ ולו ק גמוי בי לק; ־ וו ש ב-ןי,! ר דנ־ -וה ש ע ל  רב נו סאר״י ו
 דיר דבר רוא ר בר מרע ס שכולל ד ל־ ק ס ש-קרא ס בר לק: ה לוי סש• n ש ר ה 1אלף דור א1ן* לשו]
Vjrr ז נ־א־ ד־ ש נ י ו  לימיו שיהיה מלמד סורר בכ1 דיר ידיר ודא וד מ! א־ רבי -י ספ־ חש־ כ י •
ד א ן היוש־ו-גיה ש1 עיו־  fr אמר לה ברי לאו כ1 עי יש שי! פ ריש ־1־ שנקרא .גל אבי רתשמ ש 1
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ין,עךיךב דאינון מעוךבין בישראל דאתמר בהון הוי  מתטןסאאתיז
 נוי"חוטא. דאיינון'זרע מרעים בנים משחיתים ובו׳ ואמרו אלה אלסיך
 ישראל לענלא. ובנין ךא ואל סין ואיי מנחתו לא שעה. והא סב״ה
 אתמר ביה ורחמיו על כל מעשיו ואתמר ביה יי יא אחפוץ במות
 המת וסביל לון כל שבן לסרבנא דסין. אלא דתה רעותיה לביש במה
 דאתמר.אבל הבל הוה רעותיה בסרבניא דיליה לסרבא שבינר>א
 להתא דאתמר ביה ועתיס יומין יתיב לבושיה כתלג תור *ושער רישיה
 כעמר נסי במאי בההוא דקריב מבכורות צאנו ומחלבהן. ובגין רא
 וייטע ץ׳ אל הבל והא אתמר. ומיד רלא אתרגל סיבגא דהין. ויחר
 לסין מאד. ויאמר יי׳ לסין למה הרה לך רלא מתסבי סרבנד. אם
 תטיב עובדד ביגלגולא שאת לד בעלמא ותתסבל בתיובתא״ואם לאו
 לפתח חטאת רובין. אמר ר אלעזר הבא לא צריד לאתבסיא תא
 מאי שאת. ולא אתיגא לדך׳גא בהאי נדא אלא דהא שאת משא איהו
 ובהפיד אתוון שאת אית א ל״ת הבא רמיז דעבר על ו̂ז אשת עמיתך לא
 תתן שכבתך ובו דאתא על תאומתו של הבל ודא איהו רסס סיו אל
 הבל. סם על תאומתו. ולבתר סטיי לבעלה כ״ וגא דבצריורזאדמיה
 ויפן בה ובה, ואמרו *סדמאין מא* ויפן בה ובה אלא ראה מה עשה
 בבית ומה עשה בשדה. וליתישח־ז אלא אשה. במה דאת אמר בי
ה וכה אסתכל אם  בשדה מצאה. הה״ד ויהי בהיותם בשדה. ויפן י
 תה ביה מפטרא רטוב דלום.\ן'*יתפרש טוב מןךע ומתמן אינו, גרים
 ובגיד אסתכל מבי6 סטרא עד שתיןרבוא ולא חזא תמן גיורא דנפיס
 מיניה. ויד את המצרי ולבתר מה כתיב ואם לא תיטיב אל תקרי ואם
 אלא ואם. דאית יתר שאת ויתר עז. לפתה חטאת רבץ. מאי רובץ.
 אלא בי תראה חמור שונאך רובץ ובו׳ \ דאית* רא יכיל למסבל על
 כתפוי המךא דאורייתא. לא ;ביי ימסבל עליה עול מלבות בגלותא.
 שגאמי ני שי! כ ש משמ.11ח שנקיא עדיי בעביר שנוינ נ אי של א סי־ p של קר בוח י ש•1 א א י! כ אי
 של נכר ח משנ ז י ש חשהעימ ש קרא ע•1 ו שס .!יוה בעניי יערלי שני קורס שג מיל והייההא וגחש נקראח
 עריי יהיא כנישי ימינחח נער1ה של אני יחשחש ויוא נקרנני הקרינ איחה סזיסמא שנערלה לסשרא
 רקיישה שכיי! לכך יעל כ! יוה כשי. ס שהיא אוח וח ש ס חף י־ \ חן) זי ;!•1ינ ח ששחה מספר ח ף כי
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 והדלת מעזוב ל1. הבא אחזי לסין ךעתידין למתי י׳&ךאל בי־וחקא
 מלותא עיני ורוכב על חמור דיד־ון כחמור טשאויעל כתפזי מעול הטס
 בנלותא ומכובד" למלאכה. ודא אידו רובץ תחת "מ&א1 בנלותא. ובנוי
 דסין דהוו שתירץ ותקיפין כמלכים בתוספא סגיא. ובנין דיא אמר הלא
 אם תטיב שאת. הלא אם תטיב לבהו*'שאת לעניי ישראל דאינון
 כבדים במשא כבד!יכבדו ממני). אנא״אסבי״ל לברד מעלמא ומאי־יך
 עליית. ואם לאו. לפתח חטאת י רובץ לתרעא רניהנם' אתפתחת
 לנטלא נוסמא 'מ$ד ומברך. אמר ר שמעון בדיד ברי לעתיס יומץ.
 דהא דוה הרישא'אתער לגבך תלאה הבא חרושים. דלא אשתטודעו
 1>ד ה־_תא. אמר ודאי דאיאיהויסול דמי אחיך צועסים אלי. אינון
 ךמים דישךאיל ךעתידין למגזל לון בנוי דהיןיעךב ךב ךשיע;יא תיב?א
 בגלותא. ודא איהו כ* מלאה הארץ חמס טפניהם ודא הוא הטולא דהץ

 להבל ד>ני חישוב כמת:
 ויהי מקץזימים ונו. פתח ר שמעוןיואמר מאי מקץ זימים. אלא מההוא
 אתריךעתיד למימר ביה הץ כל בשד בא לפני םץ dp לחשד
 ותרנם יונתן בן עוזיאל הץ בל בשר י. חבילו דיבל בע|רא מלאכי חבלה
 חמא ךעתידין למיפה מניה מחבייים ברמים דאינון ישראל דאתמר
 כתן כי org יי׳ צבאות בית ישראל. בנין בך ואל הין ואל מנחתו
 לא שעד״״וחמאךעתדץ למיפס מדבל במה צדיסיא. בגץ ךא וישע
 ייז׳ אל הבי־ יואל מנחתו. (והא בשער1א דאתץליד סין אתמר ביה הניתי
 איש את יי. ולא הוה הבי טשום רלא אתבסמת. וחיזיא תקיפא אטיל
 בה זויהטא דדינא השיא ובנץ ךא ליא הוה אתבסמת.'ובד הין טסטךא
 דנוהבא* נפה תקיפאיהשיא בדינוי. כיון דנפה ךא אתהלשת איהי
 ואתבסמת בתר ךא ואפיהת אהךא בסימא יתד. 'וסליק הדמאה דתה
 תקיף הש;א.על אחךא. דהא בל דינין אתערו עמיה. תא חזיימה כתיב
 ויהי בהיותם בשדה! בשדה דאשתמודעייעילא. בשדה דאהרי &ו־ה
 של תפוחים. ונצח האי דינא לאתי משום דתה השיא מניהי״ואכפייה
 ואטמריה תהותוי עד דאתער בהאי סב״ה ואעבףה מקמיה ושסעיה
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 בנוסבא דתהומארבא, וכליל לאחדבשקועא חטא יבא דמבםם
 דמעיןעלאין. ומנהו; נחתי! ניטמתץילעלמא אינש בפוםארחיה. ואף
 על נב דטמירץ אינון. מתפשטן ךא בךא ואתעבח חד גופא. ומהאי
 נופא. נחתין נשמתהון דךשיעיא תקיפי רוחא טתי־ויהון סיסא ד״עתד
 נסרא. לא. אלא חד לספוד וחד לשמרו־ זבאץ אינו] צדקץא! דמשל£י
 נשמתיתן מחא־ וו״£א מדישאדאסרי אדם.'דבליל בלא. אתר דבתרץ

 ועטרץ סדישין מתהברין תמןיבצרוךא דאתכלא<:
 ויאמר יי׳ לסי, אי הבל אחיף ובר אטד ר׳ שמעון. וביי לא חוה ;דע
 קב׳׳ה אן הוה הבל דשאיל ליה והא לא אתבסי מיניה מלה כמה
 דאת אמר אם יסתר איש במסתרים ובו׳יאליא ווי לון לבני נשא'טפשיא
 אטימין לבא סתימי עינא דעלייהו אתטרזךנים להם ולא •דאו בנה־וךא
 דאורייתא אלין אינו; בעיר; רלא מסתבלין ולא ;דעץ אלא כתבנא
 דאורייתא דא־היסליפה מלבר וםוץ דילהדאתמרבדו, מוץ ותב! פטורים
 מן המעשר דהבימי; ד אורייתא מארי דךזין זרסי תבנא ומוץ דלבר. ואבלין
 הטה דיאוי־יתא דאיהי מלנאו. כ׳׳ב אתוון דאוריתא דפלסין לחשבן חטה. תא
 חד אלין בעידן חשבין דשאיל ליה סב״ה א״יהיל' אחיד כמאן דלא;דע
 אן הוא.אלא א״י איהו דאסתלה! מ; אדני״דאיידוא׳ אסי״ה אימא
 עלאה אנבייי׳ יסו״ק דסליס עמה למדן לסי; בנין ךא יד אסתלס א״י
 מן אדני אשתאר ד״ן. ובנין דא א״יהבל אהיןל ויאמר לא דעתי
 השומר אהי אנבי. לא;דענא דשבינתא דאיהי אנכי עמיה תמן. א׳יי
 דאסתלס אימא וברא לנבי חבטה למיטל נוסמא מניה ואמאי לגבי
 הבמה בו ין דאירו אדם ע״לאה דאתברי אדם תתאר. בדיוםניה. ויאמר
 סול דמי אחיף צועסים אליי מאי דמי ךםימבעי* ליה אלא מאי דמי ד״ן
 כחשבן דמ״י. ודא איהו" ךןיאנבי ואחרי בן יצאו ביבוש' נחל" ועוד
 מאי סול דמי סול דם מבעי ליה. אלאתרנםאונסלוססלזרעיןדעתידין
 למיפה מן אהוך אינון שתין רבוא' דעתידין למיפס מהבל בההוא
 דאתמר ביה בשש זה הבל כלהו צווהין מן ארעא היא רמיז ענוי
 הדין ועוות**הדין וחמס ושוד ,ושבר ד׳נתידין בנוי ךסץילמעבד לבנו״
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 דסב״ה. ודא איית סול דמי אחיף. אחיף אתמך־ טסטךאדאינוןדאתמר
 בהון הרגו איש את אחיו. אמר ר׳ אלעןר א״ב אשתטודע ךבל עאסו
 ךא ידיאבנלרןא בתראה אמאי אתטר קגיתי איש את ייי.'אי רגימא
 בגין סגי דנפיס מיגיהיזרעא' מעליא בתר דיתבניש איהו. יו/ערון בגוי
 דסין לחרבא עלמא. ומינייחו" סול דמי אחיף צועסים. י־-ה״ד משוד
 עניים מיאגיסת'אבייגים ובו׳ א״ל ר שמעון ברי. סין מסטרא דאיי£א
̂ולא עד סני חותן משה.  רטוב;רע הוה ואתפשטותא רטוב הוה בגל
 מתכון'ואילד איזפשטותא דךע ובגין' דאחד ליה פב״ה מה דעתידין
 למעבד בגוי לישךאל ביליךךא וךךא דבלא אחזי ליה.' אמר גדול
 עוני מנשוא. ומנא'לן דאחיזי יייה גלגיולא דיליה בכל ח־א וךךא. הה״ד
 הן גדשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניןד אסתר והייתי נע ונד
 באיץ.'נע ונד ודאי. הבא רימיויני־נולא' דיליה ובנוי.'הה״ד' ובבן
 ראיתי רשעים' סבורים ובאו והא אוסימנא לון ומשלם לשונאיו ובו׳ הן
 גדשת אותי ךא נלנולא'סדמאה. היום בההוא דאתמר ביה היום אם
 בסולו תשמעו והייתי נעיוני־ ב גלנולין אחינין אסתר. הבא
 ךמ־ז ויאמר אסתירה פניי מהם ובו. והן בל אלה יפעל אל פעמים
 ישלש עם ניר. ועלייהו אתמר.על שלשה פשע* ישראל ועל ארבעה
 לא אשיבנו י־לא אהדר לו; בגופא רבתנאה ולאו בפורסנא יביעאה.
 אייא אתמר בישדאל־ץ׳ יךד יניח״ו ואיץיעימו אל גבר. בגי; ךא איוסמוה
 מארי מתניתין אין מסכלים גיים לימות המשיח( •א נא, מ ך יאמר א י־ל
 שכיף ״ א פ ־ י ש א יי ש י ס ־״ליי. שיגיי.)*ועוד אי היל אחיןז תא חזי תרי! אתוון

י  אייין שטענא דייאתר עלאה הוו סלקין א״י א אמון כדפי״א ומכוסה. '
 בזהשבה. דבהאי אתר"האבו אדם והבי". ואתמר דאינון א יתר עליון
 י מחשבה. לעילא לעילא אסתלפ האי חויא, אייל ר׳ אלעך אבא והא
 במה מחשבות י אינון.'שבינתא א תפרי מהשכר. ואיהייי׳סן ארניי.
 וחכמה מחשבה. ובוןר דאיתי'א מן אדני מחשיבה וימה מחשבין אי״ון
 רא לעילא מן דא.ודאעל נבךא."ה'ה״ד ייגבה מעל" !בוז שוטר
 וגבוהים'עליהם ולעילא מבייהו מחטבה סתימא רכל סתימין עלאהעל
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 כד עלאץ. דלית מחשבה אחךא לעילא מיניה, וכמהמהשבין איבון
 לבושין דא ק־א. ואיהו אשתמודע רלא חאב אלא 'במחשבה דאיהי
 לבושא.' הה׳יד ואירא כי עירום אנכי ואחבא'אתמר באדם ואהבא
 ואתמר במ$ה ויסתו־ משה פניו. אמרו•׳ שמעון ברי. כודאי* בכלא
 חאיב־ ארם. במחשבה דאידיילבושא ובמחשבה דאיהי ממאי. ובגין
 ךא אמר למשה'בזמנא דאמר הראני גא' את כבודך אמר כי לא
 יראני האדם וחי. ראם' זיר, שיראני וחי לעולם. ובגין ךא אמד ליה לא
 תוכל לראותי את יפני.'וילאו'אינון פנים הבא אלא פנים דלא נראין.
 באתר ךאשתמוךע יעלת העלות ובאתר דאתנללא והובא דאדם נרים
 דרא;כיל משה לאשתכלא ביה. כל שבן אחרא.'ד;לת העלות אסתלס
 ממחשבה דחאב בה אדם. ובנין ךא עץ לא תשורדו ומתשבה לא
 תבילדו. לאי יכיל לאשנא ליה דאיהו הי ההיים. ובאתר דאיהו' שריא
 לית מיתה תמן. ומחשבה דאסתלס מניה בודאי איהו חכמה לבושא
 לחכמה סתימיאה בודאי'ביה האב אדם. ובנין ךא אתמר ביה ואירא
 כי עירום אנכי' ואחבא, אמר ר׳ אלעזר והא מהבא משמע רלא דואב
 במחשבה עלאה אלא בההיא דאיהי לבושא מינה ואשתיאר איהו
 בההיא *דאיהי מלנאו. במוחא בלא הרהפתא ובנ״ד' ואיךא.
 דאזדעזעא מההיא דלנו מן מחשבה סתימא דאיהו עלת העלות
 אייל ר׳ שמעון ברי במחשבה דאיהו מוחא אוף הכי חב דזרעא'מתמן
 נפיס. דאיהו נביעו דאילנא דחיי דאיהו אוד הידמון' ואור צח ואור
 מצוחצח תלת מפין דאתךמיזו ב״ עלאה. הוצא דלעילא והוצא דלתתא
 וניו באמצעיתא וערב תמן השד דאפסיה' בין עדת העליות למוחא
 סתימא. ובנץיךא כי יא יראני האדם וחי עד דההואיחשד אתעבר
 מתמין ודא אייהו רזא כי אם עונותיבם היו מבדילים ביניכם ובין
 אלהיבם'. ובנין ההוא השד לית מחשיבה יכילא לאענא תמן כל שבן
 עץ עד דאתעכר מתמן ההוא חשד. וכנוונאידיליה ליתתא אית עננא
 חשוכא ךאתמרבד, 'סבתה בענן לך וכו. אזדעזע ריאלעזד וילדיו
 חבריא והזדעזעו !;בין §ארי דמתיבתא. אמר ר׳ אלעזר עדיכען לא
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 ידענא דחובא דאךם הבי הוה עלאה דכיטא לאתר עלאה רכל עלאיז
 אמר אבא. לב לייירשו' לטשיאל אף על גב רלא א־ייהייב דשו לכל בר
 1J למשאל כל שכן למנדעאמר ליה אימא' ירי. דהא ךעויא אשתבח.
 ורשותא אר\ידיב' לגלאה כל מה דיכירגא למגךע\אמר ליה אבא
 אשתימודעיבנין התא חשד דאפסיק ביז עדת העלות למחיטבה בתימא
 רעלת על כל העלות לא אשתתף בשום מחשבה סתימ־א כל שכן
 נליא ולאו'בשום אורי גגיז וטמיר וסדמון וצח ומצוחצח. אמר ודאי
 הבי רוא ראם אלין גהורין וימחשבין הוו בעיה לא הוה יכיל חשד
 לאפרשא אבל עלת.;ל יל העלות איהו על בל גהורין נניזי; וסתימין
 כגשמת־א בגופא. ואור כןדמון אף על גב דאיהו סתים וגגיז ואיהו
 הרמוז לבל פפיךן ולבל אתוון וגסודי וטעמי הבי איהו י־גבי עלת על
 כל העלות. בגועא רגבי גשמתא. דבעלת העלות לית ביה גוון. ו״לא
. מאן יכיל 0 י ל ו _  צורה ולא דיוסגא ולא שותפו. ובאתר דעיין לא :
 למעבד דמיון בתר דהרדר'תשובה אדם לתתא. הדךא לבושא לגבי
 מוחא דאיהו אבא סרספתא דתפלי' ואתחבד מוחי* דאיהי הבמה
 באימא מיד ויעש יזי׳ אלסים לאדם ולאשתו בתנות עור וילבישם

 ואיגון תפלין דאיינון מעור. 'בההוא זמגא'סמת ת טובה דאיהי
 אימא סרספתא דתפלי עם אדם לאגגיא עליה ולכסיא עליה
 דהוה ערום. כגווגא דאיהו בסי על מוחא עלאה. וברי בל מאן דאגה
 תפילין כאלו בםי':עי מוחא עלאה. ובגין ךא שביגתא עלאיה לא זזה
 מיגר,, וךזא רמלה אם עונות תשמור יה יסוס מי יעמוד, *מ״י יעמוד
 ודאי דאיהי אימא עלאהר«שובה הא ממת באךב עלאה. ושכיגתא
 דאיהי תפלה יטל ייר 'באךם תתאר. שבינתא 'עלאה גחתת
 עם אךם וי״בינתא תתאר. י עם הבל. ועם'בל דא) מארי
 ךדביו״דקא *אתיוון מנייהו ובנין ךא ותלכנה י שתיהן, מיד
 דחאבו ישךאל בעובךא דענלא מה כתיב ובפשעיבם שלחה
 אמכם דאתמר בה בי אם לבינהייתהךא אשתלחת ע״א ואסתלסת)
 מניית ותךם מעל הארץ רלא נחתת עלייהו אלא בשבתות ויומי!
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 טיין. ואשתארת שבינתא תתאה דזיךאה לת^א. ושבינתא עלאה
 יתראה לעילא והא אוסמוהיאיבהילצבה ביךד. דבסדמיתאילא
 תת 'שבינתאיעלאה זזה טנייהו בנוונא דשבינתא תתאר- זכאיין אינון
 טארי דתיובתאידנהתילהעלייהובבל יומא וש;תא *ורגעא ולא זזת
 מניית בבל אתר ךעלייית אתטד בדתהלבך תנחה אותך וכו׳ ולא
 אית לה עליית יומא ןתע כגוונא ראחךנ״ין רלא נחתת עליית אלא
 בשבתות״ויומין טבי!. איל מארי תיוב^א לא זזת מניית לעלם. ובנין
 ךא ברי. א׳,* הביל אחיך*. איי ןכלינן למיימר"אי מן אסי׳׳ס אימא עלאה.
תיהן. הבא האב אבל* אדם  ואשתארו ה הי. ואתמר עליית ותלכנה ̂׳
. אמר ירכי'אלעזר והא* י״ו  חב בי״ו מן יסוס ואסתלס י״ו וא־תעביד ו״י
 אינון' י׳ לעילא ו׳ לתתא. מאי ו״י אמר ברי הכי איהו ודאי' רחובה ךא
 איהו לעיךא באת אידאפתי״סת במחשבה דאית י׳ עלאה דתםן עלת
 העלות ואשתאיר ו״י כגוונא דא א ועל יי׳ עלאה אתמר כי ידע שמי.
 שם יי. יסךאני ואענהו זבאהאית מאןדנחית'ליה במחשבותיה לאתריה.
 דהאי מחשבה עלה אתמר זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת
 ולאשם ולמליואים ולזבח השלמ ם. ואמאי אתימר באת י בי זידע שמי
 אלא." כמה דלית באת י׳ שותפו דאת אחךא. הבי לית ביה שור1פו
 דאית אחד ואין טני רו. אחד בלא חשבן' הוא ברא כלא ולית בורא
 עליה. ובי איתדיביל למבריייאפילי יתוש זעיר אלא הוא. אלא. מיםאית
 לון חילא למבת איינין ועשבין. ואימץ אתבריאו אבל בורא עלמין
 ברא ולית עיייה מאן דברא ליה ולהכימא ברמיזא רבאתר רא לית
 לנלאה יתיר אמר רבייאלעזר מהיאימ^מע דאית בורא בשותפו
 דאתו! ן. בנץ ב׳ מן בראשית ירא הי אימא ר מן ראשית דאית חכמה.

ת באיש י שיתפי י ל ה זיימא נ שא נוקבא וערלי וט׳ ושא נ ה ל ל ש יטי ד ל ס שמי ולו א מאן עמה ו  ל 1
 ואית אתרא ס ריש כל אות לירתר מירכבת די י כש בא לכחיב איתי -גישה חחייי ומיס איס אחיה יאח נ
י נו כש בא לכתיב איר, א תחלי כיתב לירת י יתח כ לירת ן יחח כ  משל ס צויחי של אות וי שיילי בה י
י טחב לי־ח ו שמוח ואת כ לורמ ,' עומד ואח כ לוית ו  לירח י ואו נמשו כו1ס לורח א וכ! אוח ב חח1
 שוכב ואז ׳.מש ת 2 ונ! הע j כשאר אות ות משא כ אות י א׳1 ג של* ך הסופר לכותכי• בתלת קיצ ן ש כתיב
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 ו מן בורא דאית.עמוךא דאמצעיתא. א־ מן בראשית דאית יתר.
 שי״ת שית ספיךן. הא בלהו״עשר. אם חסר חד לא אשתלים בריאה.
 אבל עלת על בל העלות איהו בךא כלא בלא שותפו כלל. א״ר
 אלעזך. וכי הא שמענא דבעשר ספיךן לא אתמר תמן אלא אצילות
 ולא בריאה.*א״ר שטעון ומאן אמר* דאית בהון בריאה 'אלא כלהו
 עישר בשותפו ךא עםךאיעבדין בריאה בעלמא. ואנא אי'$א ראם
 הוה חסר חד מין כנ;ינא לא אשתלים י ההיא בריאה אבל עלת על בל
 העלות אדו בורא בלא* שותפו אחךא דאית חד בלא שותפו בלל
 לא לעילא ולא לתתא ולא באמצעיתא ולא מכל סטךא בלל. אמר
 ודאי כען אתגליא מה דלא אתמסר לגלאה אפילו מלבא לפויוא. ותא
 ךא צריך לאתבסיא מכל* בר נש. דלאוכל מוחא:ביל למסבליתאי אלא
 ׳*אלין תךעין בךזין אלין דחבמתא דלתן*סליס.על בל גביאיא וחביכדא
 א״ר אלעזר אבא. הא אתגלזיא'א בתא עלאה בד אשתלה עלת העלות
 באתיייואשתאר ויי אלא מאי אוי.יאמר ליה (א עלאהו (נ״א איית א׳)
 לעילא מן א*דאית א׳ימאתוון רברבן. ואית א׳ מאתוון זוטרן. ואית אי
 מאתו.ן בינונים י« =יו •יי!־ פ־ ע א ועוד נעשה אדם) איבון אךם דבריאה
 אדם דיציךה אךם ךעשלה.ועליית אתמר כי נמה מעל *גבוה שומר
 ואית תלת עלאין עליית בארה אצילות. ועליהם אתימר וגבהים
 עליהם. ואיגון דבריאה אינון לבושין לאינון דאצילות והאי אית אור
 לבוש,עליון. ואינוןיעשר מתלבשין בעשר. ואלין דאצילות אמרו
 לאיטן* דבריאה דמתלבשין בהון. נעשה'אדם בצלמנו בדמותינו.
 כל ספירה יהיב ביה הולסיה מלנאו *ומלבר. ואם חסר הד
 מעשר ספיךן דלא תה יהיב ביה הוייסיה לא הוה *אשתלים
 בנלנא דאךם. ובזמנא דחב אידם בל ספירה וספירה נטיל תולסיה
 מ״\ה ואטתאר אי!*. ותא דיזלה* ומותר האדם מן דבהמה *אין.
 ובנ״ר אמרו מארי מתניתין ואדם ביסר בל יזלין נמשל כבהמות
 נדמו. אדם דתה לן ביקר דלעילא ולא נטיר ליה. נמשל בבהמות
 דמות תלה דאינון* היות הקדש*אבל עלת העלות בד ברא ליה בד״א
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! ויברא אלסים את האךם בצלמו איהי נטיל כלא כניה ז ז 1  a א ר
 רהיב ביה בלא שיתפו דאחרא דאבא ואימא עבדו דיה בצייךייהו
 בתרין״ציורין. הה״ד'וייצר;י׳ אלהים וייצר בתךין ציירין. צייךא דאבא
 דאיהי יהו״ק וצייךא ךאלהיים דאיהי"אימא. ,ךא איהי וייצר ץ׳ אלקיים,
 ויבתר עבד ליה' מאנא הה״ד עפר מן יהארבה. מן האדמה לא כתיב
 אלא עפר מן האדמה ודא שבינתא תתאה דאתמרבה. ואדם על
 עפו־ יישיב דאיהיגדניולאידיליה. אמר ר׳יאלעך אבא.'בתר דרעוא
 אשתכח צריך למפתח מלין באתגלייא מאי אדם דבךא עלת העלות
 בדיוהגיה, דהא בתיי דלית ביה דמות א״ל ברי דכא לא אמר בצלטני
 דאית ביה דייקנא. אלא בצלמי ריצה לומר בנוונא' דאיהו ריאה ואיני
 נראה דיהא איהי הבי יבגוינא דלית ביה דיוסנא דיהא איהי הבי יבגוונא
 דלית קדמון עליהידיהא איהי הבי, וכנוונא דאידי עלת העלית חד
 בלא שיתפו ובלא חשבן חהא אידו הכי. כלא כגינא דילית. ואית
 אדם דבריאה ויצירה ועשץהיבגוונא ארךא בלבישיןוגיפא (דלבח >נ״א
 בלבח דבאצילות הא אתמר דלית ביה בריאה ויצירה ועשיר- כלל.
 אית בריאה דבךא הוא לתתא בדיוקניה. אבל לאו דאתברי איהו. ותא
 חזי אף על גב דאתמר בםפירן בריאה בלבושא' מלבר איהו. ולאו איהו
 מלגאו. יבג״ך כתיב [יברא אלקים את האדם בצלמי היא ךזא אחרא
 בגופא. אית ספיךן דיריאה. ואית ספיךן דאצילות ובגין* רא ויברא
 אלמים את האךםידא עמודא דאמצעיתא דאתמר ביה בתפארת אדם
 לשבת ביית. בצלמי שכיגתא תתאה בצלם אלסים שכיגתא עלאה.
 וייצר יי אלפים את האדם ךא יציריה חי עלמין. יצרי ביצירה עלאה
 וייציךהתתאה דאיגון י' י מן* א. ו מן וייצר איהי ו׳ באמצעיתא דאיהי
 בתרין יודין באת א ותרין יודין עדייהו אתמר חכמות נשים בנתה ביתה,
 ואינין הבמה* קדומה וחכמה תתאה ואדם מםטרא דאות' ברית י׳
 אתידיד מהול. הה״ד* ותרא אותו כי טוב הוא אמרו צדים בי טוב. דתמן
 לאו הליפה דערלה בלד. והא דאתמר אדם הראשון מושר בערלתו
 הוה, רא אדם ךעישיה *ומאי* ניהו ךא הליפה דאתלבשא ביה 1*נ״א

 דאתלבשת
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 דאתייבשת בה< לשלטאה_על בלא הה׳׳ד ומלכותו בכל משלה. ובגין
 ךא אתמר בה געשה אדם בצלמנו כדמותגו לאתלבשא'בבל דיויןגין
 וקליפין. ועור אתמר״בה בשביגתאתתאה. געשה אדם' בצלמגו
 כדמותגו דתהא כלילא מכל מפיךן. רכל עשר ספירן יהיבו בה כל חד
 תלמיד, ומאי הולסיה. אלא בליספירד יהיב בה עשור דיליה. דבל
 ספירה כליה לעשרה. ויהבו ליה בל חד וחד"עשור דיליה. אשתארו
 איגוז תשע תשעי. ובל חד וחד איטיתלים בה לעשרה ובגי; רא מעשרין
 חד מעש״ךה ובגין תאית כלילא מינלהו אתמר בה אהבת כלולותיך
 כלילא מכלא ולבתר דאתבלילת מעלאי; אתמר בה ורדו בדגת תם
 ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ. אתבלילת'בתתאין ואפייו בבל
 סליפץ דסטרא אחךא אתליבשתילסיימא בה ומלכותו בבל משלה ובכל
 מה דאתלבשת אתכיילת >ג"א אתסריאתו בשמה. הא הבא אדם
 דעש:ה ויצירה. אדם דבריאה אוסכ׳והו על תפארת מאי בצלמו בצלם.
 תרץ תוסני[ תליה לעילא אלא (ס״א אלין) איגון״וא״ו ב וי״ן אינו; ב
 דיוסנין דאי. דאיהו אדם דאמצעיתא דשכעתא עלאה איהי דמות
 אדם עלאה דאית חכמה עלאה' ושכינתא תתאר. דמות אדם דאיהו
 עמוךא' דאמצעיתא ועותעמיודא דאמצעיתא י בדיוסנא דבתר. ודא
 אדם דבריאה. *ואדם דיציךה. צדיס בדיוסנא דחכמה ובגין דא
 ויי׳ נתן הבמה לשלמה דאית צדיס ברית שלום שלם הי. ושכינתא
 תתאה אדם דעשיה דמות דשכינתא עלאה ובלא משוט יושבינתא
 ודאי אתכלילת בכלא). ובג ן רא זמנץ אתסריאת נטר. זמנין חיה
 זמגין יונד״זמנין צפור בבלמהדשליטא אתסריאת בשמיה. ובעשבץ
 אתסריאת שושנה. עין פרי עושר' פרי. ובד שלטא .על ארעא
 אתסריאת ארץ. ובדשלטא.על ימא אתסריאת ים על שמיה. ובד
 שלטא על טורין אתסריאת סלע. לית בתה" בעלטא דשלטא עליה
 רלא אתסריאת בשמיה אבל עם כל רא דשלטא על בלא עבירת
 אפךשותא בין דרגין דאינון מוחא ואבאילסליפץ' דסטרא אהרא ראינו!
 כקליפץ ךאגוזא דמבסיין על מוחא.1ורזא דמלהויבדל.אלהים בין האור
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 ובין החשך. ווי דיה למאן דמערב סליפין דסטרא אחדא עם ךתין

 דסטךא *דרכיו: יכא, חס-)
 *(אחי יחג י זי הלשי! מלאחי בס5י אחי)

 בראשית לית ראשית אלא נשמה. א״ל מהבא אשתמודע דבהאי אות
 רביית מילה חאב אדם וכל דרין דאתו אבתריה ודא איהו
 דאמד הרא פושר עין אבות על בנים בנין דמעשה אבותיהם בידיהם,
 איל אשתיח דשת איהו נלנולא דאדם והבל דאתמר ביה בשוי> הוא
 בשר בשגסזה הבי" ויזא רמלה אז הוחל לסיוא בשם יסוס, ואדע, בשם.
 אז. ההוא דאתמר ביה אז ישיר משה, בשם יי ואדעך ישם. בתרין
 שמהן מה שטו ומה שם בנו ואתמר ביה הוחל דמתמן הושתת ערמא:
 אדהבי הא רבי שמעון ורבי יצהש ורבי יודאי ודבי יהודר דטאר חבייא
 פגעו ברבי אדעזר והברוי דהוו עמיה. אמר לין במה עססיתו.
 אמרו ליה בהא דנלנולא דאדם והבד. אמר ודאי ברזא עלאה דהוינא

 משתדלין. הויתון אתון משתדלין:
 פתה במלסדמין ואטד יש הבי אשר נעשה על האיץ ובר. דא אדם
 והבל. במחשבה ובמעשה האבו. במה דאוסימנא לעילא. ומאי
 ניהו מחשבה ומעשה. אבא ואימא חכמה וביגה עלייהו אתמר בלם
 בחכמה עשית הרי עשיה בנין דתמן כח מה, דא הבמה דאתפלנ לתרץ
 סטרי!. מ״ה איהו אדם מחשבה השב ט״ה. מ״ה אדם. תשבח דאיהו
 אדם מחשבד. בינה. תמן יה אבא ואימא ובן בגוייהו עמוד דפמיך לון.
 ההוא דאתמר ביה כשגם הוא בשי־ בשגםזה הבל דאיהו מ־׳גה. מתמן
 הוה והבי אוקמוהו סדמאין ב־םגם זה משה. הבד אתסרי על שם כ׳
 מן בראשית. ל לעג׳ בל ישראל. ה חמשה חומשי תורה דעתיד
 לאתייהבא על ידיה ודא איהי הב״ל דאתמר ביה כי על בל מוצא פי יי
 יהיה האדם יאית הבל דסטרא אחרא דאתמר ביה הבל המה מעשה
 תעתועים ירא היא הבל דנילית הפה יפתגמין בטלין דלית בהו תיעלת
 כיל. ובנין רא יש הבל ובו׳ שמגיע אליהם במעשה הרשעים ייש הבל
v אשר מגיע אליהם במעשה הצדיסים. מאי הרשעים רא סמא״ל ונחש 
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 דמשה איהי תלת ענפץ דשרשא דאילנא ודא ש מן שת. מ״ה מן משה
 דא אדם. דאית בדיוקנא דאדם דלעילא.זדא איהו מה שמו ומה שם
 בנו והאי מ״ה >ה׳ תורת יי• חמימה ה חמשה חומש* תורהדאתייהבו ליה
 במ׳יודין ומ׳ לילוון דלחס לא אבל ומים לא שתת ובנין דעסרשדאיהי
 שדשא דאילנא״מאתרה ואתעבידת תלת ענפין דאינון נ׳ זיינין בנוונא
 דא. ש תרע דאית יורה בחץ. אתעביד ו. דתלת מפין אתפשטו ואתעבידו
 שדביטין. ובגין רא עיד לון מאתייית ומה דתה שרשא חרא עקרא
 חרא. אתפלנו לתתא הבי איהו אזדריק בתלת נלנולין. חד בנח. ותרין
 בשם ויפת. ובנין דבר אתא נח לא בעא רחמי על אלין נובר־ן דטופנא
 אתבייש לבתר יאמר ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ושם לאו
 למננא תה קבע מדרשות. ויפת אתמר ביה יפת אלפים ליפת וישבון
 באהלי שם באלין תלת הוה בעילאשוד־שא בשרשוי חמא רלא אצלח.
 אעמר ליה מתמן ונטע ליה לבתר יתראה. אבל אדם אתנטע בתלת
 אבהן ואצטתף ואתלבן בהון ואשתרש בשרשוי ואצלח. מיד אתא משה
 דאית בדיה דאדם ויהיב קב״ה אורייתא עי ירוי לאשסאה אילנא
 לאתנדלא בשרשוי וענפוי בההוא זטנא אתתסן אילנא דעסר. חובא
 דחאב באילנא הבא תשין בלא. לבתר דאתבניש משה מעלמא אתמר
 ביה וזרח השמש ובא השמש ואתמר ביה תלך אל דרים וסובב אל
 צפון סובב סובב הולך הרוח תלת זמני! סובב למבלתלת נלנולץ דרוחיה
 אפחיד תמן. מיד ראשיה תמן לשריא. מה כתיב ועל סביבותיו שב
 הרוח אייל דבי ^לעזר אשתמודע הבא תא עדאה. מרוהא דסודשא
 דלעילא דאית ין י׳׳ס דאסחר לימינא ושמאלא ועמודא דאםצעיתא
 ולבתר לתלת תתאין דאינ!ן צריה ותרי סמכי משוט. והכי ארם עלאה
 אוף הכי בשית סטרין. ודא רזא דבראשית. ביא שית לעילא. ברא •טית
 לתתא. י׳ דפרח *מן שת איהו י תעפב רפרה י׳ מיניה ואשתאד עקב.
 ותא איהו דזא דהוא ישופך ראש ואתה תשופנו עסב. ובנין דא בד פרח
 י׳ מן שת מה כתיב ביה בי שת לי אלפים זרע אחר •אתר גרים דאתאבר
 י דאית זרע מן שת. ותא דשת בל שתה תהת רגליו כל ודאי דאית
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 זרע אות ברית סרש. בההוא זמנא אתא משה בתרין לוחץ דאינון ב מן
 בראשית ובסי על שת ואתעבידבשת. ובאן אתר בסי ב׳ על שת בזמגא
 דאמר ויסתי־ משה פניו ואת י איהי תמונתיי. בשבר ויסתר משה פניו
 בי ירא מדביט. ותמונת יי׳ יביט ואשתלים שת. והיינו בראשית ירא
 אשתלים בשית שת סיזמא דאלפא ביתא. אב רישא דאלפא ביתא, ודא
 הוא רזא דא״ת ביש. הבא אתתסן אב עם בן תחייהו רא על נב רא.
 בבל אתר דאזלו לא אתפרשו רא מן רא. בראשית תמן איית ב״ש.א״ב
 ש״ת. אשתאר ר י׳ מן בראשית עליה אתמר וירא ראשית לו דאיהו
 ראשית הבמה יראת יי׳ בגוונא דא בן בנו אבא ,ירא ראשית לו מתמן
 ירית לו נשמתא ואתסרי ראשית לו בשמיה. ואתקרי אדם כשמיה בתלת
 אכהן דאינון ש. אתא אדם במשה. ובמשה כליל בלא. ובגין יא ש מן
 משה שקיל שי לתלת אכהן מ״ה דיליה בנה נא דאדם סדמאה מרכבתא
 שיימתא תת במ*ה בי־חוהי. במה דתה בתלת אבהן. ואדם עלאה
 הוה במשה. תלת ענפין ר־ •אריה. שור נשר. מ״ה ודמות פניהם פני
 אדם. ואתמר ביה מיטה מיטה תרי זמנין ייסיימא ביה מה שהיה הוא
 שיתה ואשר להיות"בבר היה. דא אדם הראשון. אשתטחו כלהו סמיה
 ואמרו יבאה התקנא דא>רענא בך יימנדע רזין עייאץ טמירין דעתיס
 יומין. אמר ר׳ •אי,>זר א-יתמודע מהבא דמשה מאתווי משמע תאית
 הבל ואיהו שת !איהו משה. ואתפשטותיהדמשה בבל רריא זדרא ובכל
 צדיק וצדיס. ואית אזיל בתי״ת תלת. ובבי6 תלת תאירו רביב אתמר
 בהו; לאן ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. מהבא אשתמודע
 דאית לא אשתבח אייא באתר דאית ביה •אורייתא. ובנייר זכרו תורת
 משה עבדי אמר ליה ר יהודה אתפשטותא דימה בב,\ נשא אית ליה
 יטעורא. א״ל אין. עד שתין רבוא ורזא רמלה דור הולך ודור בא.
 ואוסמוה סדמאין דלית דור פחות מיצגים רבוא. ובנין דא אתמר ביה
 אשד. אחת ילדה במצרים ששים רבוא בביס א׳ ומנו תא משה דאית

 שמול בשיטים רבוא מייטראי א״י ר״ש בדיך ברי לעתיס יומין:
 ויהי מסץ ימים ויביא סין מאי מסין ימים אלא מההוא דעתיד לאתמר
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 ביה סץ בל בשר בא לפני ובנין דא ואל הין ואל מנחתו לא שעה. ועוד
 מהץ ימים ולא אמר מראש ימים. אלא משיורין דיליה ולא משפירו.
 כבי־ נש דאתי מסבנא לתרעיה ובזמנא דאיהו תאיב למיכל, ובנין דליא
 למיהב ליה משפירודמאבל, לא בעי למיהב ליה מדי בתר דאביל שפירו
 מכלא, בניף ההוא דאיהו בסופא ויהיב למסבנא רא דאתיאש מניה.
 אמר ליה סב״ה לבלבא תרבו; ליה. ובנין דא ואיי קין ואי מנחתו לא
 שעה. אבל דבל לא אסריב אלא משפירו דבליא ה־־״ד ,הבל הביא נם
 הוא מבכורות צאנו״ומחלביהן לא סריב לגביה שמרין. ובגין דא וישע יי
 אל הבל ואל מנחתו ואל סין ואל מגהתו לא שעה, ויאמר י ייהין למה
 חרה לך ולמה נפלו פניך, הלא אם תטיב שאת. א׳׳ל אם אנת תטיב
ת תונן•) ק ל ס ס ת א א ו ש ך א , ח מ י קת ואתקבי י י ך אתת נ ב ר א ק נ  עובדך. שאת יסתלק סרבנן* (
) ואם לא תטיב עובדך לפתח חטאת רובץ דיתפרע מינך. ו נ ו ק ת

1 ת M 0 

 אתמר הבא רובץ ובאתר אחרא כתיב בי תראה חמור שנאך רובץ
 תחת מ^או ובו לא תראה את חמור אחיך דא קין דאית דביץ מבובר
 עונוי. ואי לא בעי ראה׳־רא בתיובתא. והדלת מעזוב לו דלא עביד
 עובדי ראתך. ואי הדד בתיובתא עזוב תעזוב עמו מה עבד הבל סם
 עליה ואפליה לארעא ולבתר הם סין וקטליה רבן כתיב ויסם קין אל
 הבל אחיו ויהרנהו ובנין רא אבר בן סירא טב לביש לא תעביר ובישא
 לא מטי לך. ויאמר יי אל סין אי הבל אחיך. אמר יבי שמעון וכי לא
 הוה ירע קב״ה אי הבל ד־וה שאיל אי הבל אחיד וביאיהולא הוה ידע
 דסב״ה ליתמלהדיתבס׳ מניה אפילו מחשבה דלבא כל שבן מלהדעלמא.
 דאמר לא ידעתי השומי־אח׳ אנכי. *1אווי לוןלטפשץ אטימיןדלבא ועיינין
 ל, ן ולא מפתכליןאלא בתבן למיכל מניה כבעיר;, דחכימין דידעין בחמה
 דאורייתא ראית כ״ב אתוון כחשבן חטה. •אלין זרסין תבנא מדאורייתא
 ואבלין חטה דאורייתא מלנו. תו אחד לבון חין טמידין בהאי סדא
 בזמנא דהטל הין להבל סליק א״י מן אדני ואשתאר דיין. א׳ איהו אנכי
 אימא עלאה י׳ יהו״ם דיודין אבא דסליהו למתבע דינא על בניית
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 דאיהו הבל, ובגין דא אמר קב׳יהאי חבל אחיך. בההוא זמנא אמר איהו
 לא״׳דעתי השמד אחי אגבי חמא סב״ה דלא אדביד י׳, אלא א׳ דאית
 אגבי. א״ל סול דמי אחיך צועקים אלי. דם אחיך מבעי ליה. מאי דמי.
 אלא דא דם י; ועוד דמי אית דין בחושבן דאשתאר p אדני. וכלא
 סשוט. דתלת שמהן בלילן בהתא שמא. אבא ואימא וברתא, דאנון
 יסו״ס אסי״ס אדני. בנין דהבל הוה דיוסנא דאו־ם גנ״א דאת) דלעילא
 דאית עמודא דאמצעיתא ואיהו סול דאתמר ביה סול דמי אחיך ואית
 תא אחרא. סול דמי. סול דם מבעי ליה. אלא תרנם אונסלוס סל דם
 זרעיןדעתידין למיפס p אתך. ואנין שתין רבוא בההוא זמנא דחמא
 דחובאדא באתר עלאה תא תליא הרהר בהייבתא ואמר נדוד עוני
 מגשוא הן גרשת אותי היום מ>ל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי
 נע ונד בארץ וכו׳ הבא אתדמיז גלגודא דרשיעיא דאתםר בהון ובבן
 ראיתי רשע ם סיורים ובאו ובר, ודא איהו ה; נרשת אותי היום רא
 נלנולא קדמאה והייתי נע רא נלנולא תניינא ונד רא נלנולא תליתאה.
 רא איהו רזא על שלשה פי״עי ישראל אם תב בתיובתא בתלת גלנולין
 שפיר ואם לא כתיב ביה ועל ארבעה לא אשיבגו. לא אהדר ליה בנופא
 אחרא. אלא יד לד לא ינסה רע והכי אזיל נע וגד עד שתין רבוא,
א חיטי) דההוא דסטיל, הכי נטיל סב״ה נוסמא  ולכל חד יפים תליה «

 מניה ,ג כ בס-א
 נוןז r ח ס ח כל שמא וארי מ! סר, אהוו, עו יחר1ח לכס לס ש ן נא!)

 **(אמי רמג ס עיו מלאה בס א זה ה1שי!)

 והאדם זידע את חוה א ״תו ובו׳, ובי לא אשתמוךע בה עד ההיא ומנא,
 אלא מיומא דאתחרב בי מהדשא קב׳׳ה"לא אתיחד בשבינתיה
 ביוטין דחול, ולא הוו ישראל אשתמודען תוספיה ביומין דחול בגין
 דממשלה יעבד ושפחה בהון. בתר תתעבתן מ>למא טיד יידע אךם
 קולא חד לע לא וקולא חו באמלעיתא וקילא לחחא וכיו ש נזיהר (ו קיא ון1 •א) רני אלן רקול! א גס דיגיוא
ו ק־א ם יא, ברם לויר של אוח  לאיח אחרח וא! קיא ם בשס אוח אחרח א1א כ1 הש1ש קול! הרס בשש ו
־ ד ח.נבי1! חעלמא ח ד י וע אדם ,יאד ור ש פסיק והאדם ת ז א דל ח באיח י שיחפו באיח אחרא ב  אחיח !1
 דע רכ י ה שם זי ן כשר י בחיאי אדם שיוחי ל דייוח אז תעברו! ק1 פ! חעיימא י ־1 א־ם אח חיי אשחי
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 עם פי תקוגא שתץ ותשעה בניהו עו
 עוד את אקזתו ובההיא זמנא כי מלאה הארץ דעה את ייי׳ ובההיא
 זמנא אתסיים סךא כי כלם ירעו'אותי למקטןם' ועד גדוילם וביום
 ההוא יודה;י׳ אחד ושמו אחד. דבר אחר והאךם jrr את חוה אקזתו
 ותהר ותלדיאתיסין. ידע 'ודאי בגו! ומרדכי' ידע. איות •דיעה לפב
 ואית ידיעה לביש. יזמנא דאולידת לסין ;רע 'את כל אשר נעעזה
 ההוא זוהמא ועד ההוא אתר דממי ואתפשט ההוא זויהמא בכל דירי•
 ותלת גלגולי עלייהו אתמר ה; כל אלה יפעל אל פעמים שלש י עם
 גבר בתר דיתגבר ביצריה רלא זעביד חמאה. והאי ידיעה ךסי; איהו
 דאתגלי ליה;>־ד ההוא אתרי דיאתפשט. רעליה אתמר בי משךש
 נחש יצא צפע. בגין דאיהו משךש גהש דאטיל זוהמא בחוה מלאך
 המות דגרים מיתה לאדם ובבל ךרין דיליה. דכי הא• דרכיה'לסטיא.
 ובנין ךא כזטיל להבליוהאי זוהםא דאתנטיל מגידי איהי "לילי״ת אימא
 דערביךביעלה אתםרךנליה יורדות מות ובו׳ דאיהי סם מות ריאל
 אחר דאיהו'סמא״ל ואיהי אבא דילייה. נם לרבות אל אחד. נחש
 בנינה יאתמי ותכןח מפריו ותאבל הבא רזא רחוה ותתן נם לאישה
 עמה ויאבל נם לרבות. וי־בתר חזא ליה דאתחרט כמה דאת אמי
 נדיול עוני מנשוא. ובגין ך־א סינייתי איש את יי. הבא י־מיז'סני
 חותן משה. דעתיד לאהררא בתשובה ולסבלא את בריית הה׳׳ד .דשם
 ץ לסי; אות. אות ברית טילה לאננא עליה ובני; דא ותוסף ללדתיאת
 אהיו את דבל. מאי ותוסף אייא רזא דמלה ולא יסף עוד" לדעתה בנין
 הדוא זיהמא דנפיס מיניה. והכזא אתפשטותיה בכל דרא.'כיון' דחמא
 להבי״ דאתפשטותיה בבי דרא לטב. אמר ותוסף ילדת אופיפת איהי
 במה סרבני! ובמה תחנוני; יכמו, בכיין בנעיה כיון דאיהו דווה עתיד
 ידבאה זוהמא דיי־יה מעיימא והא סהיית אטר יש הבל אהר נעשה
 עיי הארץ יאשר יש צד־סים אשר מניע אליהם כמעשה הרשעים.
 הבאיאתנלי צריה ורע יו רשע וטוב לו אית הבל ואיה הבל. ועלייהו
 אתמר י־ב הכם ייימינו ויב בסיייייטמאלו. בשגם זה הבי. והא אוסמוהו
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 בשגם זהמשה. משה זה שת. ואיהו שם. ואיהו ותבל והן בל
 אלה יפעל •אל פעמים שלש עם גבר ורזא רמלה איה השם בסיבו.
 דאיהו "מה שמו. ודאי אדם דאי־הו״רבעאה. ובגיגיהיאתמר ועל
 ארבעה לא אשיבנו.'לא אשיבנו בנלנולא [יתיר. כיון דגה ביד, אבוי
 דאיהו אדם. בההוא זמגא אשתמודע ימה שמו ומד שם בנו בי
 תדע. ודא איהי ךזא מה שגו מה אומד אייהם. ודא איהי מרבבתא
 קלימא״יש תלת היון דךכיב עליית מ׳יה ועליית אתמר הן בל אלה
 יפיעל אל פעמים שלש עם גבר, קם ר שמעון!אמר ותוסף ללדת את
 אחיו את הבל. ווי לעלמא דאית לון.עיינין ולא הזאן. אמ־נין ולא
 שמעין בךזין דאורייתא ואזלין בתר בצעין דהאי ;>למא. תא הזי סין
 א״יהו יצריהרע. הבלי יצר לטוב.' הבל איהי ללב ואינון תרי' בתי לבא.
 הה״דלבחכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. לב הכם לימעוידא הבל
 דאתמר ביה ותוסף ללדת את אחיו את הבל איהי תוספת רוח הקדש
 סין איהי דיה הטומאה דאית -רע ולא אוסיף. סין נופא סן לתמייהו

 יבגינה אתמר אל תסתכל בסניסן אלא במה דאית ביה. .יראי סין איהי
 לבא דאיהו סליפא דאגוזא. לאי התא דלעילא דאידו איבא דאילנא
ב וביש. איתמר ביה ימעץ הדעת  דדויי. יבנץ דהאייסץ אית ביה 0
 טוב וךע לא תאבל ממנו. .עד דאתעבר ההיא הליפה מניה דאגיזא
 אבא״אתסרי. מיתה"וחיי, אור וחשך.הבל טב והבל ביש.הבל
 ךאוךייתא דאיהי להב עלה אתיר סול ץ׳ חצב להבות אש. ודא
 יה׳ רטשה ממש״ה שש״ת דאר״מר ביה'בי מן המים משיתיהו 'ש
 שם ולאו לםננא הוה שם הובע מדרשות באורייתא. ווץה שת סיומא
 דאלפא ביתא. שת בנץ כל שתה' תחת רנליו והבל מסטךא דימינא
 איהייבליל ז׳ הבלים ואינון'אבנית״ץ ובו. שית סלהין ךאינון להבים
 בשית עזסאן רסנה. והבל רפה שביעאה. ילסבלייהי אמר חד שבע
 סלין דהביו לץ בני אלים•,ועל אלין שבע אתמר כי"לא .על הלחם
י ויצדק צקרא  משהזה שח ואהו שס ואייו פנל גואה לק יבא פל וי יכחונ פפמם שלש עס גנר נ נ
 נר (קבה ודא אוס ואה רנעאה פירזש רב פי נשרננר שזר ארה נשי אדס הבל סליי, בי שלאה
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ל מוצא פי ;י־ ירדה האדם. ואלין ד סלין  לבדו יחיה האדם כי על י
 סלקין בזי רסיעין. ואית ד דשמאלא ךנחתין בשבעה ארעי,. ועליית
 אמד סהלת בי מי יודע רוח בני האךם העולה היא למעלה וכו.
 שבעה הבלים מבין אליו אינון ז׳ שני השבע.* ולסבלייהו אחך״נץ להבל
 שבע שני ךךעב. אלין הבלים ךחיי ואלין הבלים ךמיתה. ובנין ךא
 נש היל. ויש הבלים ה "לב. יד ארבע חי,זון דברבייא', י שית דרגין
 דברסייא. ועליית' שתין עשר אמיךן דאינון י: ו׳ תפיס מהבל איהו
 סול דאית פורח באויר דאית אור חמש אוד ודאי אינון ה עלאה
׳ דבור ואמיךה ואינו״ן הבלים. דבל* סליס בה עלאה. והבל נדדת  י
 בה׳ תתאה ינחית דבור* ובאלין הבלים סליס בחר סלא סליס
 וברא נהיית. בהי תר1אה סליס סלא דאיהו ו בהי עלאה נחית
 דבור דאיתי׳. והבלים בלסין ונחתין בלבא והנה מלאכי אלנדם
 סיסין ונחתין תמןואינון י״ו. ה׳ תתאה מוצב ארצה וראשו מגי.ע
 ד^זמימה ךא ה׳ עילאה דאתקרי השמיטה. ואם לא סלסין במה טבח
 דאיהיייוריסאואוסאלא מסתכלין בצלותין. אלין הבלים דלאו אינון
 מסטךא דיחוךא. והבלים אחרנין אינו! בפתדא וסלסין במחשבה בישא
 ובניןידאית תמןפרודא אתמר במחשבה דלהון מחשבה בישא מצטרפא
 למעשה. (והבלים דלית בהוןפרורא.' מה״ בה דלהון מצטרפא י־מעשה<.
 ועקר* דדי אתוון וי אתווןאיהי מלבותאידאיהי ילילא טבל עשר
 םפירן. וביה צריך בלא לאבללא. דבל מאן תטיל מלבות בלא ט
 ספיךן איהומכ־וצץ בניטיען ובלי מאן דנטיל ט׳ ספ';ק ביא מלבות אית
 כופר בעיסר הבלים דסיטךא אחךא עליית אתמר הבל רמה מעשה
 תעתועים דאינוין הבלים סלסין בינביות הפה ובשסרות. וילת כלסץ
 מבי מוחא. אית הייזה ולבנא וככמא ומזלץא ברסיעין דאינון סליפין.
 ךעלתזויאתכר הדימושיי העו! בחבלי "השוא. ועליית אתמר כי
 שמים בע^טן נמלת וחפרה הלבנה ובושה החמה ובר. ובמה הבלים
 אית לוןידכלת מליץ שסר ושוא.'וכל מאן דאפייס מלין דשסדא יבמה
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ו ה י  סלאבי חבלה פתחין גדפיית לסבליהון הה״ד בי יעוף העזמים יוליך את עמ פי׳ תקונא שתין ותשעה מ
 * הקול ובו׳. ואלין מלולין אינון בנין במה בנזיינץ:

ך רמנ ה יה התקין מלאת רו מסתר ומפורר ייויפעה וירנר ממלח ומרתת לרנהו ולסור ידבר ס •1ל מ  א
 אופ,ירס ונמקומות ממט כתנת׳ סונר ס פעמיס מפג תלון! תטםתאיה

 (אמר רמנ ה ראר עוו זי מלאת)
 ותוסף ללדת את אחז את הבל. תא חזי הבל איהו הלב. ואית ב
 בתים בלבא״לי חכם לימינו הבל. לב בסיל לשמאלו ךא הבל.
 כ;י; איהו,יניס טתרויית ואיהו עץ טוב ודע. והדן איהו זוהמא תחש
 דאטילבחוה ועליה אתמד בי משךש נחש יצא צפע. מה אדחיה
 דחויא למסטל בך דא סטי" ולבתי אתחיט. ובג״ד וישם יי׳"לקיו אות.
 אות בדית מילה. ובגין דא אכזר סניתי אי ט את;י׳. ואף עלנב דסין
 איהו זוהמא יכיל למעבד נס״י בנץ יתי־ו דאתמר ביה ובני סני חותן
 משה. והא רמייה הבי״ רביים אמי סהלת ואמיו סדמאין איה הבל
 ואית הבי. יש צדיסים שמגיע איייהם במעשה הרשעים אמדתי
. הבל דימינא ה ביסייא. ו שש מעלות לכסא ד ארבע י  שנם זל, הי
 חידון. אלין הביים אינון יבושא לתפארת ומלבות דאינון ו״ק. י״ס
 בליין י׳ בארד ה׳ תתאה דבור דסליס בהבי ובלא אתבייי בשמא
 דבר נש דצלי ציותיא או דעסיס באורייתא אבל הבלים אחרנין
 דאתעביךן באיעא סדסין באויר דהא־ עימא בקול ודבור דחול.
 רשראי מצייץ בהון המבדיי" בי; סרש לחול. ואית אהרנין דאתטר
 בהון הבי המד מעשה תעתועים ואינון הבלים וסול ודבור תכלות
 הפה אינוז מסנ!דא ראיסים אחדים ממגן ד־,ןאר עמ ן דאינו; סמא׳׳י*
 ונחש. עיייהו אתמר בהבדיה ובי; ישר אי יעמים. בל חד כפום עובדוי

 בד ב\ בניינא. רזה יעמת זה עשה האיסים:
 ותא הזי מאן דבני/א חייה יעייא בסטיא דרכיו בעי איין הבייש
 דאורייתא וצי״ותא. עייה אמי סדא מיטים דברי בפיך ובו׳ ויאמר
 לציון עמי אתה והא אוסםוהואי תסיי״עמי אלא עמי. מה אנא ימלולא
 דילי עברית שמיא וארעא במה דאת אמר בדיר ה׳ שמים נעשו. בד

 אנת
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 אנת בשותפו עמי תעבד כממלא. איל אחךגין דמפסין מפומיית
 הבלים ד*שבוע$. עליית אתמר בי* רבים * חללים הפילה ואלין
 אתסריאו חללים דמחללין שם ץ׳. ינפקין'הבלים מפומייהו והלא
 והבורא לשקראואומא־1לשקרא. וךברץ שמיה לימננא וישקךא בחתא
 שמא דנפסין לבטלא ולשסךא. בנין לון בניינין דבטלין לון* מעלמא.
 הה׳׳ד לשוא הביתי* את בניבם. ווי לון לבני נשא ךנפקין מפומייית
 מלולין ואומאין ךשסרא. טכ לון רלא ייתין לעלמא. רמו חבךייא כלהו
 ואמרו רחמנא לשזבן* רחמנא ריטזבן. אמר ר׳ שמעון רבנן';ל אלין
 ביניעין תליין במחשבה. במה דאשכח^א בסין והבי. סין" היה עובד
 אךימה ומייתי בקי־בנא פשתים מת־ויא סטךא דערוה הוה *מחשבה.
 לסךבאסמיסב׳׳העךוה. ומנין דפשתים איהו מסטךא דעתה שנא׳ ועשה
 להם מכנסי בד לכסות בשר עתה הבל תה רועה צאן. סריב״סרבנא
 מבכורות צאנו. הה״ד והבל הביא נם הואימבבורית צאנו מךישבתיה
 תה בהתא אתי דאתמר ביה ועתיס יומין יתיב לבושיה בתינ חוור
 ושער ראשה כעמר נסא וסב״ה מ־שבתיה טבא צרפא למעשה ובגין
 ךא סביל ליה ומחשבה רעה לא מציפה למעשה. ודא הוא סרבנא
׳ לסין למה חרה לך ובו׳ הלא אם י  דסין ובנין ךא חרה *לו. מ;ד ויאמר י
 תטיב שאת. אם תטיב עובדך שאת. אנא מאתר לך' ואטול מטולד
 עלי ומנא לן דשאת מטוילא דחובין תא דבתיב נלאתיינשוא. ואם
 לא תטיב ׳עובךד לפתה חטאת רובץ. ודא פתח דניהנם דתמן תבין
 דילר שלטין עילך. ואם תטיב עובדך אתה תמשול בו. ךש*עי_יא י־א
 שליט בהון מ, סר אלא גטרין דבבו בגוונא רעשו זישטס עשו את
 :עסב .יעסב בגוונא דהבל. ועשי בנוונא דסין. ויאמר מה עשית
 וכו.חוב* רא דסטלת לאחור לא עבדת ליה אלא לשמא דאתקת
 מ״ה. מה אעידך ואסתר עלר ואיהי תבעה לד ולא עוד איא
 מ״ה תאירו אדם דעביד לד. גי־ם ךא דאפיס מלאך המות בד לעלמא
 ודא אית פוסד עוז* אבות על" בגיס. והא אתמר אם אוחזין מעשה

 אניר רש



 עם פי׳ תסונא שתץ ותשעה בניתי (קי״ ע״ג)
 אבותיהם בידיהם אלא בד הוה. עובדי אבוה הוה בידיה. .ער סבה
 דאשה הוה. במה דאתמר רהי בהיותם בשדה ואין* שדה אלא אתתא.
 אתתא גרימת מיתה לאדם. וינרמת מירגה להבל. במה״דאתמר ב:ע*סב
 עם*ממ,נא ךעשויראבסאיש עמו. כנוונאיךא הוה סין והבל ונצח
 הבללסץ ואיהומסטךא דרחמי דהייס עלד ולא בעיא למסטליה. וסם
 הוא וסמליה. ואהתאגרמאךא עלה אתמר רגליה'יורדות מות. ובסנאח
 דיליה קטיל ליה. ויאמר קור דמייאהיך צועסים "אלי מן האדמה אנת
 ה! א כריה דחרא דנלם טיתה לאדם ךאתמר ביה ארור אתה מכל
 דבהמה בך אית לדייירתאביגיה״דעובךא דיליה בידך. בגין ךא ארור
 אתה מן האדמה אשר נןצתה את פיה ךא הוה ארעא דלייט לה סב״ה
 תשע לווט ן. לייט לסין חד *לאשלמא"לעשרה. ובגין* דא אמר ארור אתה
 מן האךטה ובו׳. בי תעבוד את האדמה ובו. דתהא תשיש היילהאל־נבך
 ולא יפסו; מיגד מלבין "ושליטי; ^עונד תדיח בארץ. דאנא אמרייתלאדט
 וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה דאינוןבני גשא דתיילן במילות
 דךב\זין להיוון ובעידן ועופות. כלהו אייו לגבר ל.סטלא לד ואגת תזיל
 נע ונד מקי־מאי. 'ג״ע וגיד. ערן ד״ן. רעוד גע ונד בגין דאגת ערן
 ו־נך׳יה יבנדה אתעיידת דאיהי זוהבא דדטיל -חש להוד. בגין דא נע
 ונד תודה. ועוד *נע. בנין דאנת מסטדא דסמא״ל. נד. בנין דאגת
 מסטךא דנחש נע בעלמא דין נד בעלמא דאתי. דאינון שב/תא
 עלאה ושכינתא תתאה. "דנ^לין תרויידו נוקמאימינד. ובנין ךא בד
 שימע דבאתר עלאה ךא הוה תייא הבל. מיד ראמר סין'אל יי׳
 גדול עוני בנ־טוא.' הבא* תב בתיובתא ואתתרט. בנין דא וישם ץ
 לסין אות. הבא רמז אות ברית מילה דסביל' יתרו דאתטר ביה ובניי
י יק־ ־־יי ״ק! י וביתרו אתתקן סין » י ל  כוני חותן משה שגפרד מקין. «
 טחוביה. ועוד בההוא זמנא סביל ליה בגין דאהזי ליה בנוי דסני חותן
 משה ךהוו עתידין לטהר בלשכת הנזית, אמר וכי לחייבא סביל קב״ה
 בתשויה.על אחת במה ובמה לצדיהךא מיד ויצא סין'מלפני יי בהאי

 • קיק j״K נפק



א עם פי׳ תקונא שתין ותשעה בניהו י ט ׳ י ק ) 

 נפס מן רינא וסביל עליה בל מה דאתנזר ביד, דבתיב וי_שב בארץ ט־ד.
 מה דא״ל נד שוי עליה ו ואתעביד גור. ודא איהו דאתמר ביה וישם
 יי׳ לסין אות לבלתי הכות אותו. דאם תה נד. אתכד ביהותהיבל
 מוצאי;הרננ׳, ובנין דתב בתיובתא וקביל עליה אות בדית שוי עליה
 אות ו לשזבא ליה. ולא עוד אלא דשוי ליה סדמת עדן. דבניניה זיר,

 לגן ערה
 רתע סין את אשתו ותרד ותלד את חנוד. בל אליז תולדין מנעי! ליה
 לאתרעא כתן ואינון חנוך ועיךד ומהויאל ומתושאל ולמך ולמד
 נטיל ב נשיין עדה וצלהיעךה דן-וך לטב. הגון־ לנער על פי דרכו. צלה
 חנובא דבישידא ב,לאך דטות דטהנך לבר נש בהנובין בישץ. עיךד
 לבתר אעיל תעדה בבר נש באברץ תליה. ולבתר דאפיל לברנש
 בתבין. אלשין עריה, ואחר לאל בל מר, דעביד. וךא אידו מהראל
 טהר אל. ולבתר נתת ותשש תליה וקטיל ליה ותא איהו מתושאל
 דתטן מות שאל. *ואין מות אלא עניות.* ולבתר אמליד עליה ודא איהו
 למד. אתהפך.עליה למלד ותרץ נשיןדיליה חי־זעדה דמעיו־ .*על חובוי
 דבר נש. ותנ;ינא צלה דאזיל עליה בצל כד״א בי צל;מינו עלי ארץ

 ובתיב ;מיו בצל עובר:
 ותלד עךה את זיבל בתר דסטיליליה בעניותא ושלמין עליהעךה וצלה.
 ;בל כגוונא דשמיא* וארעא דאתמר בהון כי שמים כעשן
 נמלחו* והארץ ?*ונגד תבלה. ויכל* איהו אבי יושב אהל ומסנה ךבניש
 $מ1נא ולבתר יאתמי־ ביה. לא יועיל הון והא אתמר דשליטיעליה
 עניותא דאית מות. ולית עניותא קמי סב׳׳ה כןגניותא דאורייתא ולית
 מותיכאינון ךעבתן_על פתנמייאוךיייתא דאתסריאו מתים. ובג״ד אמר
ייל תה יובל אבי כל תופש בנור וע4ב המנננין  סךא שובו וחיו. ואחי י
 ?בל מיני בגובי, ובר נש רחת בהו ואשתדל {:הבלי עלמא! ?ליה אמר
 סהלת שמח בחור בילדותך וכו. ולבתר מה אפר ליה ודע כי על כל
 אלה ;מאך ה^לסים בטשפט ךעליית אמרו מארי מיעיתין זמךא

 (2) ננייא



« ״ » ס י  עם פי תסונא שתין ותשעה בניד!י »
 בביתא חלבא בביתא. אלא ושמחתם לפני ץ׳ אלסיבם בגוונא (דרור)

 דאתמר וביה! ודרה כנגן המנגן ותהי עליו יד יי: *
 וצלה גם היאןלךה את תובל קין"לוטש כל חרש נחשית וכחל. דא יצי
 הרע דאתמר ביה אם יציך מתגבר עלו מטבחו לבית המדרש
 ובו־ ואחות תובל סין נעט״הךא אימן של שדים. ולמד בשעתא דשליט
 על בר גש ואיהו ביה תקיף* באבנא וכפרזלא ולא עסיס באורייתא.
 שליט עליה וסטיל ליה ועביד ב\ה יפצע וחבורה בד״א בי איש המתי
 לפצעי וילד לחבורתי בההוא זטנא עתיד לנטלא סב׳יה ניוסטא
 טתרו;יד\ הה׳׳ד בי שבעתים יוסט סין ולסך שבעים ושבעה הה׳ד
 בלע המות ל״-צח: וידע אי־ם עוד את אשתו ותלד בן ותסרא את
 שמוש׳׳ת סיומא דא״ב ועליה אמר איוב מי שת בטוחות ׳הבמה מאי
 חכמה ךא דחסר מניה יי רבה הוה טית דאיהו ברא שית ואיהו ראשית
 והוד. אתמר ביה מניד מראשית ארויית הוה משמש שת באתי־
 דהבל ובגין דחסר מגיה ״ אתסרי אחר בגין רבד חב אדם פרח מניה
 י׳ ועבד שת בלא י׳ דאיהי חכמה ובגין דא שירותא הוה סן ח דאיגון
 ח יומי! דבריתמילה כמה דאת אמי, אז הוחל *לסראיבשם יי. וטתמן
 ;עברו ברית מילד״״ואעברו מניה "ערלה ופחעה למעלה בד ולא בה׳
 דשירותא דה׳ איהי בינה למנצח על השמינית. ועלה אתמר אז הוחל
 לישנא דצלותא כמה* דאת אמר אז תסיא ויי׳ יענה רא הוא נטוי״א
 מבא, ראך על גב דהבלקטייל ליה סין דמניה הוה נפיס מאן דנוקים
 ליה הה״ד אז ישיר משה, רועה גוסים לרועה ולבתר *אז אהפוך
 אל עטים שפה ברורה לסרא בלם בשם י;׳ אבל בד י עטלס דאינון
 בבודי מצריים'ערב ךב מעורבים'בישראל עלייהו אתטר תטחה את
 זבד עמלס רלא אשתאר מנהון שריד דאלין אינון ערבוביא מכל

 יאומין ואפילו מקין ובדד דיתמחון מעלמא אז הוחל לסרא בשם יי:

א שפל למהי נחחנס׳א הס שיפע 1ה שפ1 וזה רס, 51 י״ח 1את י  יהנל נחה בה חחאה בזי מינ! כ א1
ס לחיי סל ק נה א פלאי אלא ישמחחם לפנ יי אלי כס כמו/א ואחמר וי ה מנן ר א  חחאה ויאה ה
1 שע בראשית  יחננן וכוי וו נרסא הנכיני ילא כונרפ כנוינא וווו ואחמי י ה כ פסיק הני אחיי נא

נ ניאשית ״ י י  ק



 עם פי־ תקונא שמדן ליום ל״ו בניהו פ
ר מ 1 ר  בראשית בךא שית וךא טטטרון אות בציא תליה. ובניניה א
 וישם ה׳ לסין אות לאננא עליה וטי. דתה י אזיל נע ונד
 בנלנולא אתעביר נוד מיד וישב" "בארץ נוד פדמת עוץ וךא אות
 דברית מילה" הפנייה עליה "באהוד׳ בנין דנולד מהול ובאן אתר זבי
 ליה בפני בנין דחזר תמן בתיובתא ונפפו בנוי מניה דעאלי לגן עח •
 ובנין דאוישב באיץינוד פרטית עח לבתר עביר תולתן טסטךא
 דךע ואתפשטובנלנולין בעלמא ועליית *איתמר. דדע פץ את אשתו
 ותהר ותלד את חנוך, חנוד מסטךא רפין ודא יצר הרע הנו^א לביש
ד הטוב חנובאילטב ואתמר ביה 4  ואית חנוד טסטךא ךאנוש ראיהו י
 ויתהלר חנוד את האלפים ואיננו בי לפח אותו אלפים וךא חנוד
 "דאתהפך בשדיה ללפיד אש ותלתאיאינון. אדםיעת אנוע אנוע
 דטתטן אתיחסו בל ךרין. הה״ד אז תחל לקרוא בשם ה. מתכןן
 נתפשטו בל" נלנוליןידצו־־קייא חנוךךנפיפ מאנוש איהו טטט״ח״ן
 דנהפך בשת ללפיד אש ו״איהו נוריאי׳׳ל יעל תחיית אתטר והחיות
 ךצוא ושובי לצוא ךא נוריא״לושוב דאמטטחן הבי סלפין בחושבן
 כמרא״ה הבז״פ. אלא איהו במראה הקשת אשר יתה"בענן דאתמיר
ה שהיא נ 5 רי שי ס י ס יוש שחו ששה אוח וח ויוא אוח נצבא י 1 ל  ברא ש ח ווא מנושיו ן א ח נצנא ו
 ששה קצווח, נס אוח וח שחו גנה הכולל מספי יצ ־ה וויו אוח נצבא ו 1 ה כ צבא ו ל ס הוא הוו יצ ־ה וננ נ׳ה
י שה א  אחמר ו שם ה לקי! אח לאצצא על ה וי צו או־ ואיו וי מש t שייא כן ששה אוח יח ינס הוא ניצ ר
 ששה קציח חג ח נר ימה והיה או ל צע וצו נצל ולא אחעב ו צוו ח נח וצו צהפכה לציו ומ ו וישב בארן צוו

י ח מ לה וקג ה נאחיה נג ן וגילו מייל פ -יש הנ1 ולד חיי1 ילכ! ח־עיי שר ה גלניל הנל נ נ  ודא אוח נ
 גולו מיו1 וכה נ יחיא אוחו כ סוב תא ואיו 1 שצולו חהול כ הנ־ית גקיא אוח יהיא .!ינ נלא עילה לכן
 עחה נח קון שגחפשר נגורה 11 של גע וגו עח ש שב באין גוו נא אוח יא י ופחד נחין גו י עש ח הפשיה

ו ונא! אחר וכ לה פ ריש נא וה גלגול הוע ל ווכה לעצמו והש נ נגלגול קנ ריל נ ח־ו ! ,  ש שנ נארן
נ ש פיריש ק! מלו הגני־י יאיח יח ג ו ריחו ס לח1ק הגנורה נ פ א  הנון״ חסע־א דק! ירא צי ר חגיכא 1
 ו צ 0 ומצצפ ך מיזחלקיס לחחשי יכל ח1ין הוא צ ו ולכן ח ו־ אוח וש כ ח צ ו מםשיא דק, \ א ת חציך מס1רא
ם וחצצפ ן צ  ואצוש יא הי צה״ש חגינא לסנ הכיצה ע פ מ ש רנ צי ראי יל בשער חאמר ישני כ״י שש פיי ו
 ג! יש פ״ר חסו ס נמנ! ורנ חסו ו חחלקו נ״כ לחמשה ואלו צרמו ס נחצוך ח,וכא ל״ונ וה צו ח״ון תא
 יכו, כ י כ החסדים רס מצד שש יו ה שמספרו כ ו ולו א מספרא ואנוש אוח וח ש א נ ו שיא לשו!
 צש אוח לצ י היא חלק מ, חמשה ח1ק ס ועל חייו הו אחמר יהח וח רציא ושונ רצוא דא ,יר אל ושינ וא
 מ«1*,1 ציאי ציי אל ייא סיו אש נ ציי ייא אש וענע «אש חר ה על חי נחרוצה ווה! רצוא לשי! מרון נס
 ציי אל עילה מספי יציא ואחי ישונ דא מע ש דאמיי נגמיא אן ש נס למלאכ ס 1חפלה ויק למע״ס אח ס נ
 ישיש לישנ כשכיחנ וכוח שרא1 יכין יא! פנה לח׳ולה 1יא יק לחעיע לכך אחי ושונ וא vw ואחר הכי

י  ני



 עם פי׳ השונא שבעץ בניהו (קיפע״ב)
י יאךץ ונךאחה הקשת בענן ובניניה  ביה. ודרה ?עגנגי W ע
 אתמר ולא יהיה לשחת כל בשד בנין דאתהפד בשרו ללפיד
 אש ובל מלאכין דממנן* על "נשמתץ דנלנולין מתמן הוו.
 ועוד כמךאה הקשת עליה יאתמד למשה וראה ועשה בתבניתם
 אשר אתה מראה בדד במראה אשר ודאה ה׳ אתי" משה כןעעה
 את המניוךהיודא מטטרוץ מ׳ידיליה מנורה נודיא״ל נו״ר דיליה והוא
 ט״ט והיוילטטפות בץ עיניך וכלא אתפשט מאנוש ובניד אז הוחל

 לשרוא בשמיי׳:
 בראשית ברא שית. ואינוןשית ודבלין אימא עלאה ׳״ביעאה. ובאלין
 שית וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן נתסךא את שמו שת
 ובי׳ שת סיומא ךאתוון תחת הבל הה״ר כל שתה תתת דגליו אסתלש י
 מן שית ונחיתת' ביה ה מן הבל ואתעביי־ שתה בל שר.ה*תחת רנליו.
 ועוד שת על שם כי מן המים מ״יתיהו. ועוד שת עליה אמד איוב ימי
 שת בטוחות הבמה. ודא י׳ רבה דוה שית. או" מי נתן לשבוי בינה
 ךא ה׳ p הבל. וכית איהוגלגולאשדמאה דהבל לההוא דאו1מד ביה בשגם
 זה הבי־ בשנם זה משה. והא אושימנא להוא דאתבד ביה אז;עיר משה
 ובנ״יד או הוחל לקרוא בשם ייי. הוחל תp דתחלה תלנולא קדמאה
 ואתפשטותא דאת י׳ לעילא משת ינ״א משית) אתפשטת עד ספירה
 הלק! נתישנ! כמראה הבוק כ חכוך נור א ל פיל ס מהפר שפ א כמג ן כמראה יבוק ע ־ בנין ואתרפן
 נשרי ללפ ד אש לכן נקרא קשת כ נשר אש היה מספר *תק נ כמג ן קשת פס ראית ית ודא מטטרו ן מי
 ד ל ר מנירה, פיריש מס של מ« ט רומות למנורר ואית ית רי 1 של מסט רימו ס לניר של
 ניריא 1 ינשאר ט 1 רימי ס על י פלמי שנשאר דנת נ יא נני כ לקת איתן %ר ס יתרנס אינקליס
! ע נ ך נ ט p של לטעפית נמ  דלא אמית ה ה וי-״ני עט פיל ס מספ- ת ילו א יה י לפטפית נ

 נ י ת יהמנ n תפ ל ן וינה לת׳ ס דנתינ ה על רס תיו כמ ש ננמרא(מנתית) וכלא אתפשט מא״יש יננ ד או
 היתל לקרא נשס ר פ ריש ב מים שנ דנר המס נק ט נר שא אדס שת אניש ינאשר הנ א הת קינ ס קידס
 וה ותלתא איני! אדש שש אנוש והנה יא י דאניש א נו ולא במנשא ינמצא אדס שת אנש הס ח' אות ית יהר׳ אניש
א ש ת וא נק שית י־בצ ן א מא עלאה שנ עאר י  משליש מ אותיות משפר או ולו״א או היתל לקרא נשס ת' ב
 פ ריש שש ת כלית הש תנ״ה נהי״ש יא מא עלאה נ נה ה א שנ עאה משתא לע לא כ רק כת נ מנית נה" הס
 ספירות ש ש נהש נקודות ורמלכית עומדת אתר רישיד וא ן נה נקודות לכן אש תמנה מלששה למעלה מן ה סיד
 סר ר הנ נה שניע ת ובאלץ ש ת דוש אדס עיד אש אשתי יתלד נן יתקרא שמו שת שת ס ומא דאתיון
 פ רוש שת הש ש וס אותיות אלפא נ שא יאישא נען ת ס (שער ר רת) נ נ איתיית התירר הס שאיר שנע שת
 נל האנר ס והס סיד האנניס שמהם נננת סנית ונ נ אות 1ת נרשמ \ נ סוד הובר כמ ש וישכנ נמקוה ההוא ויש



 OT m עס פ׳ תקונא שבעין בנית פא

 שתיתאה דרניה דעסב. ודא אבן השת;ה. דמתמן הושתת עלמא
 דאתמר בה. משם רועה אבן'יע*דאל. ואבתךייה אזייוךא מ#ה
 המדביק ליה בתי־ייעסב ובגין רא אז הוהל י לסיוא בשמץ . מתטו
 ואייך אז תשיא וץ:עגה ובגין ךא שתה >־תד שת ה׳. ואיגין י״ש. י׳ 6ן
 שת ה׳"מן הבל ואיינק אבא ואימא. שית ו׳ בךא באמצעיר;א. ותלתא
 אתוון אתכלילו ביעשב.'כד אתא מ#ה בתרי י_עסב אשתלים ביה ה׳
 בתךאה ושתא עליה יק״ו ואשתלים* ביה ישרש. ובגין ךא זשמי יי׳
 לאיניודעתי להם. אבל למעה. ואמרו ל״־ מ״ה שמ״ו מ״ה אומר אליהם.
 בגין דאשתלים יקו״ס במשה יאמר א־ הוחל לסרוא בקם יקויק.
 דבסדמיתא ושמי יי לא גוךעתי להם. ובתר דאשתלים במאה יקוק

 שתא עלייה יריד ש״א וא״ו ש״א ואתקרי מ״יה. בההוא זמגא מה דאסתלס
 בסדמיר^א אהוד ליה לאתריה ואתתקן בלא. ולא עוד'אלא תךיןיזמנין
 אתמר בהאי סדא מה, הה״ד ואמרו יי מיה שימי מה אומר אליהם.
 דבלא הזר לאתריה מה דלעילא'מה דלתתא." דאייגון מה שמו ומה
 שם'בנו. וחזר כלא על תקוגיה ועלת העלות גחית.על כלא בההוא
 זמנא דהדר אמונה ים״א ממונת לאתךה אמר משה שמע ישךאל
 ןןיאלסינו ץ׳״אחד. דהא בלא ביחוךא היא לית ת^ןיסצוץ ופרוד.' ואי
 האב אבוי ואנא (ם״א וחוד,) ועביידנא''הפרשה. הא שבילנא עונשא

 י והזרנא כלא לאתריה ביחוךא שלים בלא סצוץ ופרוד:
 ועוד בראשית בךיא אלסים. בךא״שית שית תיבליןאימא עלאה היכלא
 שביעאד5ר»8 חזי שבע דייכלין אינון דבניעא דלהון בשבע שייוהן

 אבניתיץ וכו:
 היכלא כ1דמאה מךסמא בבל מה דאית ביומא סדמאה דבראשית. א׳
 מן אבגית״ץ איהו'בתר אמון מופלא ומכוסה את ב איהו ב׳
נ אית ית ימשס העיפה יצאה כלולה מן נ נ אותיות ע ש ולפן אמר ינאי, ן שית רוע אום עיו את אשתי יתלו  נ
 נן ותלתא אחיי! אתנל ל! נימקנ רמז לדנר ה ה שראל שלישיה לנן זנה עקג אעיר לשלשה שמית ישר1י
 יעקנ *שורון ינל שש ראשי ור נמלואר עשר ס ששן טלם עילה ששיס יעס כללות שלשה יידן הר• סיג לנן
י עש נילל האותיות וסלל הנא שעולר סיג כד אתא משה ' ה י  גתנרן נ! סיג שג ס יכל זה שא כמנין ת
ה גראיז לנ! א ל ואתה אמרת ירעתין ת ה ה ניראה ושריא עליה יר ו ואשתליס ב ה  נתר סיןנ אשסליס נ



 עם«י׳ השונא שבעין מיהי (קכע׳»)
 אלפים יום תזןה אותיתא טמיךא בחיסי שעשועים יום יום ג׳ גומלת
 ו^נךלת ואיתיאימא'עלאה גומלת חסד עם ספירה ךייעאה דאית
 ד׳.'ית״ץ'י׳ ח^מה! ת׳ תפארת."צ׳ צדיס. וי!אן איהו חכמה י הבא ךא
 הכמת שלמה. א אמון מופלא ךסים וצייר ציוךאיבהיבלא דאי־ם
 קדמאהידכל סתמיים דאית אדם ויאית אךם. אית״אדס דלית ספירה
ר .עליון ת  רלא *אתסריאת אדם. אבליאךם הדמיאה על$*י׳ י=לייי ?
 סתים וטמיר"סתים דיל סתימץ עלת הזולות הרמון לבל סתמים" בגין
 האי אדם הרמון אתטר בעלת העלות ואתה אצלו אטון. ולההוא סדיםון
 אמר.'געשה אךם בצייטנו כדטותנו. אנתזיתב בליציויין ובל תוסק
 ובל תקוני) סתימין וכל אבריין דבל מיגץ. ואגת יג״א ואגאי יהיב חילא
 ביה ךאשתמותענא(דישתמודע) ביה ראם לאיהיב ליה עכל הא" לא
 ;כילילמגךע אמונה תלי. וברא יהא שליטיעל כל חילי שמיא וארעא
 רמא הה״ד וירדו בדגת תם וגו. ומאי גיהו האי אדם דאטר עליה
 געשה אדם. ךא הבמה עלאה דאיהי בתוסנא דלתר. ועוד גע^ה אדם,
 ך״א״עמוךא דאמצעיתא. בצלמנו ךא חכמה. בדמותנו ךא אימא עלאה,
 ךימה דאית"אדם ד^תאה אדם דיציךה אדם ךעע$ז בתיקנא דיתר
 עליון הבמה ובינה. הכי אית בדיוסנא דעמוךא דאמצעיתא וצדיק
 ושבינתאיתתאהדבספיחכלאאיהו אצילות. ועוד נעשה אדם עלת
 העלות למאן אמר האי אלא עלת העלות אמר לירד" ס׳׳א ואייו ס״א
 דאית לנוימע^י־ סיפיךן ומאי נית עישר ספירן אל״ף ס״א יו״ד ס״א.
 והתא דאמד נעשיר. אךםאית יו״דיס״י וא״ו ק״י. אני ראשון ואני
 אחרון ומבלעדי אין אלסים. תלת יודי״ן. מעידין עליה דלית לעילא
 נשם כלומר ועח ך נשס n ה ואשחליס נך ולו א אחה החיייח לרראוח אח ענון־ r נח אחה קרי נה אה
 רא רל אח ה יחליח להראוח אח ענון־ ואשחלס ג ר נסראר בצלמנווא חכחר פרוש ללס הוא לל
 מיס ואיס הע1מי נצל אוח מ נאלפא נ חא היא אוח למו אשר במילואו עילה מספר חכמה עס סנילל ילז א
 נללמצו וא חכמה רמווה נצלס שהוא צל מ״ס ינומוח״י וא נ צה נ ומיחצי סיא איח וח ו ס יחצ״י ור יצו נ
 אה ה אשי נר כועו טולר וס היא נניגר גס ג מליאיס של אס ה ו יו ן ואלפ, והר ן עס הכולל הס חג ו

י ושמא n ווי! ספד! עלה וליה לעלא מציה וליח לחחא מיצה ילאי נאחצגרחא גראה הנוגה ואיה י K r 
 קו שא שעועוש נראש ה א ־ש נס נ' חו ן וה צי שלשה חליקיח א נראש יא' נאמלע ואי נשיף נמ ש נווה ק
 (פ׳ י קרא) יו ל ועל וא מאן ונע׳ למנחנ שמא קו שא ׳י״ו נקומיחא קיצא חו לע לא יקוצא חו נאחצע חא

 שגיר



 >קנ«״״< עם פי׳ תסונא שבעץ מיהי פב
 מניה ולית לת^א מניה ולאו באמצעיתא. לית אמה בבל צד בד
 מניה. בהאי שמא אשתמוךע הוא בלא חושבן. וציוךא דהאי היכל
 אינוןעשר ספיךן דמתלבשן בי׳ דברים דאתבריאויביומא סדמאה
 ואיכון שמים וארץ אור וחשך תהו ובהו רוח ומים מדת יום ומדת לילה.
 שמים אית לעילא מן שמים דאיהו' שמי השמים העליונים. ןאית אור
 לעילא לעילא דאתסרי אור הגנוז לצדיסייא"לעלמא דאתי דעינא לא
 שמט עליה'. ואית חשך סתים דאתמר ביה יישת חשד פתרו*. ואיית
 תהו ובהו לעילא דאתטר בהון סו תהו'ואבני בהו. ואית חחא
 דסוךשא דאתמר ביה רוחו הקדוש *הטךחפת על אנפי טיא
 דאורייתא. מדת יום ומדת לילה•. מדת יום שבינתא עלאה מאי יום
 עמוךא״דאמצ״עיתא ךמניה יומין אחבין. הה״ד יארד ';מים בימינה.
 הה״יד יומםייצוה' יי׳ יחסרו. יומין זעירין מסטךא דזעיריאנפין צדייס.
 מדת לילה אימא תתאה_עד הבא א׳ מן אב״נ. מאי ב׳ (בינה< בה
 אשתמודעין דו פרציופין דאךם עלאה. נ תלת דיוקנין בגוונא דאדס
 דבריאה. ואדם חצירה.'ואדם ידעתיה. נ׳ אית לה רישא וגופא
. נויפא פרצופא סיצא דלתתא זנב. ובניןידא אמרו  וזנבא. רישא ךא י
 מארי מתניתין אדם הראשון עשה לוי פרצוף".'ולכסוף זנב. זנב עליה
 אתמר וינדל חדד 'וינמל עדידיתעביד פרצוף ועוד'אבניית״ץ א׳
 איהי מורה על אל מסתתר מעיני כל חי ונעלם מכל היצורים בלם.
 אדיריח״ן עליה אתמיר קומה אדיר דון'ואית ממנאיתחותיךיהדאתסרי
 אדי״ר אדירים.ותחות ממש״לתיה אתני״ס ואייהונפיס'מהאי פסוס
 אית״; מושבך ושים בםלע סנך. תמן איתן ואייהו תני׳׳א קי סנך.
 וקיצא מד לסתא ע ש, וכ אר סודי יביצי האר זיל כשער מאמר רשב"׳ ע ש ילאלי תלי! קוצ ן קר להי כאן
 תלת ודן וכפ מקום שלהס צק ע עדותה שהס בראש ובאמצע ולמעה ודר ש שלש שלוקות אלו בפשוק אצ׳ ראשין
 יאצ אמתן ומנלעד אץ א1ה ס דצ כ צקיע שלש תלוקות אצ ראשון רומז על עדות לע •יא ואצ אתרון רומז על
 עדות דלתתא ופנלעו א, אלר ס תמז על עדות דבאמלע תא, ועל זר קאמר כא, רר ו ד אשר צכתבר בשלשי
 תלוקות שהס א בראש ואי בסין) יא למשה היא מעדת שהשי ש הוא ראשון והוא אתרון ומנלעדו א ן אלהיס
י רצה נזה ש צ הלוקוס צ  באמצע ואמר עוד דשלשה סלוקומ של ו ד ג כ מעיד ן דלית אליי בכל צד בר מ
 חלוקי הא למעלה וחלוקה הבי למעה יתלוקר השליש ת סש סארנער לדד ן שכולס נכלל ס נתלוקה אתת בהאי
 שמא אשתמודפ רוא בלא חשבן וצ ורא פירוש בהא שמא דהוי״ה פא ני נקיא בפ« נודע בזי דא הו מי ולא



( ״־ ־  עטפי־ תקונא שכעין בניהו מנ
. לעילא מכלא סךם 1 ב ד  הנה הבמה סנה בינה יי כונני ראשית ך
 מפעליו מאז. מעולם נסכתי* *מראש מסדמי ארץ. מאי מראש אלא
 הבי אמרת* אוךייד«א דאיהי ראשית אנא אסדימת למהר רישא לעלם.
 ב׳ ביהרירון ונ־א ייהדיררן< כי ביה יסוס צור עולמים* ואית־ כ׳
 >;הך. וסימן בח״ך ךאשי אתוון ר׳ ראש. ו׳ ומסור. ך יכל. ב׳ בךבות
 דדא הוא ראש ומקויר לבל הבךכית ובנין ךא ב׳ איהייחכמה ומוךה
 על הבתר רעיהו רישא ויעועא רכל * ברכאן >ובנ״ד * ב תרץ
 "לחשבנא. נ גיהדירו״ן ואיהו תליתאה ודא שכינתא ספירה תליתאה.
 ובנץ רא ב׳ איהו חכמה ומורה על הכתר דאיהו רישא דמבועא רכל
 ברבאן) ועלה אתמר כל ניא ינשא. ואיהו ומטריאות פרפראות
 לחכמה ועוד ברוד ב אחזי תרץ. שבינתא עלאה ותתאר ר׳ ראשית
 הבמה. ו אחזי שית ספיךן. ך אחזי עי כתר״עלאה* ודא איהו תא
 כל'הכורע כורע בברוך מעילא לתתאה למבךע ביה לההוא ינ״א
 וילמנדע ביה בההוא! ךבל מטעין ומסוירין דברבאן בידיה דאיהו עלת
ך לזספא ליה בירד ס״א וא״ו ס״א י ד  העלות. ובל הזוסף זולוף בשם 8
 דאית מליגאו די־ ספירן דאיהו עלאה ו.סיף על בלא ולית ארוס לעיל
 מניה. ובניין ךא פ אחזי.על הכריץעה ד^ל הכורע כורע בברוד דאתמר
 ביה ערוד איל עליון. נ׳ אחזי.עליהזסיפה דאית נאה נאה על בלא
 ולית מאן דיתנאה עליה. ובמאי אתנא'ה_על בלא באת יי־ מן אבנית׳׳ץ
 ודא יניבי״ה. ועוד אשכחנא בנוזנא י את־א י״ג בהי״ה (נ״א ינביהית.
 ואתוון דיליה נבי היה ינ״יא נמה היה<;ילאה ד$ל עלאי. ת׳ תלמי״ח
 ת׳ תל שהבל פונים בו דתמן איהו ההוא רכל עיינץיומחשבתץ סלסץ
 לנביד׳ בנין ךא ת׳ תורה סתימה רכל סדומין. תורת חכם מסור חיים.
 תורת י;׳ תמימה. ועוד תלמי״ה תלמיד׳ תה נחת נדודיך׳ ונר. בהאי שמא
 אתעביד ימא תלמיםתלמים. ועוד תלמיהךיאאורייתא חתלייןמינהבמה
 תלי תלין ךהלבות פסויסות דלית לון חושבן. צ׳ (צתני״ה 'צתניי׳׳ה ךא
 נתשבן ונס ירה זה שאן לליירי נשום לייר ילבן נעלס בפינו נס יונרת איתות ו אלא מזכירם אותו בה כלו
א ספ יה י ר  שהוא שס אדנ שעולה תספר היכל ודא שכ נתא ספ רה תל תאה פירוש שכ נתא פלאה שה א בינה 1

 *ריק



־ ע«ב) עם פי' תקונא שבעין בניהו פג ק ) 

 צדיש.עטור סביל בךא וביה אשתמוךע טאן דאית לעילא טבלא בגין
 דצדיה אית בליל בל ספיךן וביהמתיחדין כלהו ואתעבידו אגודה אחת
 איהו לולב אגד דבלת ספיךן. ואת צי ביה מצויירין בל ציורין דהיכלין
 דבהריןילגגתא דיעךן די־ללא בבמה ציורין דבל •עובךא דבדאשית
 דירתין לון צדיסיא\וביה *נקודין בל גסודין ךאוךייתא" דאיגון גסודין
 בהיכלא דאיהי שבינתא תתאר,. ובהרי! בלהו:על ציורין. כאבגין טרןלאן
 דנהרי;.על רישא דבתךא ובגופא דכבביא גהדין ברשיעא, ובגי! דבל
 גסודין דכבביא ביה איתמר .ייתן אותט אלסים ברסיע השמיט להאיר
 על האריץ רא שביגתא תתאה, ס״א דא נשמתהון דצדיקייא דםשתדלין
 באורייתא להוציא יאוי כל תער,מה ההד והמשבי־־ים יזהירו מהר הרקיע יגח•
 היכלא תג;יגא. מךשמא מכמה ציוי־ין גלידין במיא. אבגין מדגלן, כלהו
 מליין מיא.ו'איגון אבגישיש טתר דהיבלא תגי״ינאיבגויה,
 מגייהו איהו בגוי בשמא דא סר״ע שט״ן ואיהו 'ךסיע. יקרע רביד.
 סךענמא ואפריש מתמןהשטן דאית מיין מסאבין. ובגין ךא יהי
 ךשיע בתוך המים ויהי מבדיל יבין מים למים. דאיתא יטמא ךעסרשטן
 מן ימא דאורייתא ואפריש ליה מתמן. בגין דאית עשר ךיאמוגה דישר^
 עלאה דבי" עלאין. (ם׳׳א מצאת• סמוך דישראל וביומא תנינא לית תםן ט, ב

 בגי! דביר, אתברי גיהנם) (p ״י)
 זה ספר תולדות אדם פתה ד שמעון ואמר סליסגא ידין למאן דברא
 עלמא דיגלי לןירזין עלאין סתימין גגיזין טמירין *למימר שמי שביגתא
 ושתין רבוא דתילין דיליה דמלאכין שדישין דלעילא ושתין רביוא

 דמלאבין סדישין דלתתא' רלא איעול בבסו$א ר!דמך:
 פתה ואמר זה ספד תולדות ארס. זה ודאי בליל חךין עשר מזלות
 דיאךס דלעילא דאתמד עלייהו שבטי יה עדות לישךאל זה וו־אי
' יגס מייה « ן דה ב' א ה חכמי־ ימירה על רכתר כ חכמה ה א ספירה שנ ת שה א נ א לתהא י  של ש ס מע 1
 על ״כתר כ י״א איס יר דשמא קד שא אשר רכהר רמוי בקין שלר העליין ימקיר הנרטת ריא מסר יאוס
א ביכר אבנין סיגל, פ ריש תיא הס נתראה המרגלית שהיא הנדילמ שקיר[ לילו ממלא ס ניס ר  ב

א י  סליקנא ד! לתא! דברא עלמא גראה נ ד ש כן! וממשה אלנעות שרס ש ו פרק ס כמגן שש ה שנו נ
f• רקב״ר את העילס דכתינ נ ה הי ליי עי־ימס ולכן נגשאית דו מנו! נשס ה שנו -נראו שפולמיס ד גל 



 עספי הקונא שבעין בנית•
 אינו־ ארבע אנפין דאריה ארבע אנפין דשור ארבע אנפין דנשר.
 רבתן אשתמודעין פרצופן רבני נשא. ובלחו אנפין "אינון
אךם זד סא ואו  דשימין בארבע אתוון דאינון יסו״ס. מאי י
 סא ועליה אתמר בתפארת אדם לשבת בית. מאן בית דימה ךא
 שבינתא דאתסי־יאת דמות אדם דבל ד^יונין ופרצופין רבני נשא בה
 אשתמורעו ובל ציורין דעלאין ותתאין ובניניה אתמר וביד דעביאים

 אדמה:
1' ־ג' ך נ1ל בחית האחי ר ריוחי! ח  אמר רמג ר אחה נן אום קורס שחכגם נ,! ו, וד לריר רך באי שח.1ייו .
־ ס •גל לבבך ימי , 1צד עיאי תמ" ניאיתך נ  וסק1ח חו נמקים צאמ, כ! יפתיך רע וצ ס וווצ c ו -1לו ו
ס ישמ ש השחר אל חכ! אל איon! 1 ייתאי י נ  בסקי[ וי שוונר בי חשערא ימצחא יאיוצ! יאנכ! ישא־ א
י כרריו־ נ צע1ח י.1'ית ל ח מחש>-י חנ סי נ י  ל,!לאי על כל עלא ן סח חא על כל סח מ ן שמן ונר חזי אכ 1
א ו יק! ילא ומ י! ולא צורי ו1א אני ס:שח ס ו1 ס ל י שה ו ע חב1 יוא ממיא כ1 שחין  נל1 ל ח נ ה 1
 יייא של מי וכליי ראי גס יאי חי שכסנ רח א יאלק ר' שמעי! נ! ייזא כשיצר '_לית סחי החייה באו־א

 פתח ואמי אריי יא ש אשר עשה פסל 1חםני ווי ליס י מינ כ1 ימע ניס כי וכי עחק פ! ח י :ש1י
ר ד בי מראש יע, ואז! ישא־ אנרסישח ס ו י -וצי 1 י ע מאחר ש י  וצפ1 יעברו מחשבוח לננ מיקי ו וברו נ
 ירא שמא עעו ל חם ויתאר לנורא חכרך נון) יחחיצ־ ימשי אמי כ לא רא חס נל חחוצי ו שע ־ אחר
י יא1 מ תומ ינ יאשיי אח־ קדוש יויח ים 1 וי! נ וי! שא ן וח י!  ואל מ תדמיו, א1 יחי ומית תעיכי 1
c י ס ע1 ינ ס סתיח ם יחתיח נ ו י ת' ינ נ.י חצו ?־עצם יהתנ ת א1א שיאני ס שנ.י הס עשי ס :0 חנ ס 1  נ
רות 'עמקש יא , ־שא ב .ס יקי־ חצע ועסי 1 י י 1  שא ן כח רשכ' שנאום כול 1הש נס וא ן ש ח יא! ש 1
־ יק מע ו  ליכנ ם ראש ב, יהי ס דרמ c היא ים נעל יקילי אש־ יעמ קי י־ח נו דבי ״l»,c י־־וש י
 ריתי ילא ומי מ יאת כ! עינו פשת ס שר קיח יאר ס חי קו־ ע:ג ש תרנו כו ףיחעוזניי אר כי 1״.גנ הם
א ביק־מח ש.1־ אורה יבמ־\ש,חב ב.!1 הת יך ניקוחתי  לך נא יאי חי שכתנ עי וי ר יסף נן גי ק.11
י ־ י 1 בפישח י ח בנשיק 5! ;!ירי• יסן) ונחי שנתנ ־ י  לכ ריש רחורר יהאלק ר ח,חם מר קא ט 1
 ח .1 נפ ריש מערכת הא1קית ןון1 ליו) יו ל סיף וב־ כל חקים שחראי ש וביי נע ! הספ יוח ונר ס שא ו
 ראוי לאח־ס בנילא חכי כנין שעוי יקימי יי דוח ס ל־ש יכל .אמי״על יסכ־ימ יכשס־אי שדברי על ו־ך
1 ק א! 'ימ־ ננירא ית א ! ׳ י ־ י ש נב 1 נ  שנח ייוואר הכל נאמי ע1 הנייא שבחיכ! וכ! בחייי לי! כ א, ו
 ימ! ילא שמאל ילא פ, ם יאחוי יחעלי יחטי יכי' -1 ש ,ניד כחנ (נוף 1 י ב) כ אעפ" ששעי־ יקיחי
ה שיפ־סאיח יל י ים ש,ני־ כחיח אלא -ם חל 1 1 ; א, לחשיב ח  מהפרסאיח ייא נמויח ילא ננייא א5לי י

 פיס פי םת מלכותך וכל רכיסאית יילי שבשעיר קיחי ים אית ית ש,1 אחת .קיאת פיסי ׳1' כ חחכי חי.1 סי
 כאננ ם ינתתכ ס חריר יאחר שיני יס־םאית שיוכ ־ נכא! מחו צ 'יצית החתכוצצית חיכאת יפ-ו ש בקיר.ש
ובי ס וכו יאם י שעמים ניאו י  ייס השמיח יצעש ס חחניר האית ית ייצייפ ס י עש ם חיאיפא נ תית וסי צ י
נ שמעין נענין וי חשכ י וחוע כ ונר רב היוה ח ״׳ ז י יאש־ נמםיתי 'כי! ים י י  חוקדק י עב נדנ

 צכיח ס למב ן 1 ש־ ס 'מילא ועת ילא עבשין א־חיח ים

 פתח ואמר ואתה תחיה מכל העם א^שי היד יראי אדסים אנשי אמת
 שונאי בצע. אנשי חיל מםטךא דחםד דתטןי י׳ ובניניה אתמר
! ויע שגס נחלק יםיו ש פרוס ילכ! אמ־ סח מ! בורך הפשט ג, ו! נו־ך , עלא! סח מ ! נ, ו ן .ומ י ו  י
 הרמי ישמ ר • נורך רורש יין, עיא! ייא יםיו שכםיו יא־יי מלאכ, קו ש ן ולע'א זם מעולם ר צ רה ששש

 יריצי
 • קנא ן נ



 «׳*< עש פי־ תקונא שבעין בניהו פד
 הרוצה להחכים.ידיים. יראי אלסים טסטךא דגבוךה דתמן ה׳ ובה
 אתמר הרוצה להעשיר.יצפין. אנשי אמת מסטךאידעמודא דאמצעיו^א
 דתמן ר. ותמן אמת שונאי בצע טסטך״א דמלכות חתמן ה׳. הא הבא
 ד׳ תקונין דאינו; "פדצופץ דכני נשא אלין איבון מראה (ס״איטדאין).
 דאית ארבע דמתלבשיו בהון"דאיגון דמיון. ואינוז אדני ועליית אתמר
 ושמת עייוט שרי אלפים מסטךא דאי. שרי מאות מםטךא דאת ד׳
 דאית ד מאות דאשתעבידו ישראל במצרים בגין רבה חאבו ךאתטד
 ביה ארבע מאות ששיי בטח". ושרי המשים מסטרא י דאת נ׳ וקרי
 עשרות מסטרא דאתי. אשתאה עשרתקונין. עליית אתמר ואתה
 תחזה מכל העם. בשערא. בגוונין דיליה באריבו תליה בקמיטו תליה.
 במצהא. בקמיטו דמצחא. באריבו דמצחא. בפותיא דמצחא בשרטוטין
 דמצהא. באותין. (בם״אבאוינין שעדאדנדויחעייי^ו-חחותייד^. באלין
 אדרי) דאודנין. בשעדא דתחות אודנין. באנפין בדיוסנין דאנפין
 בפרצופא ךאנפין. בעיינין בגוונין דעיינין. בסייצין ךעל.עיינין בתטמא
 ביארייו תלה, בפותיא תלה. בקמיטו תלה בפיומא. בפתית תלה
 יז_עירו תלה. בצואר יאריכו תליה׳בקמיטו תליה, ביתן בשרטוטין
 תתן. בפתית דלתן, בסתימו דלהון. בנופא, בסומא דיליה, באריט
 תליה. בסטיטו תליה. בשעךא. בגוונין דשערא שעךא חווךא אית
 מאלין אנשי חיל דאתמד ביה ועתיס יומין,יתיב לבושיה כתלג חוור
 ויטער ראשה יעמר גסא שעךא פומסאמאלין דאתקריאו יראי אלסים.
 שעךאירולןיא מאלין דאתסתאו אגשי אמת ואיגון מםטךאיתעמב
 תאתמר ביה תתן אמת לץעקב ותלת גווגין עלייהו יאתמי תתן אמת
 ייא תחיי. .גייס המלא; ם ימיאכ, קד ש ן ויתתא הס מפולס י.גש י אנשי מ 1 מסשרא וחשד רתק ו ר
! התת החכמי רא י י״ד ־שמא קו שא י רמו זי נאות ית ח  כ יוש החסד י,ק כי! רחכמי כ עימד נקי *
 ותבי. חי ח חסד וד חכמי יאור. ל׳ של חל יימז לשישה וו! ונקוו סגול שייא קוו ימסד שגס בסגי״ל
 ש ־מי לאות י - דאית ו ד י״א . קיצ ן שיש י י־! ר שא יניפא יי נא אנ&' אמת מס.1רא דפמיוא דאיל-ג תא
 רתח! יא י יתיי! אמת נ יוש ו במסכי יקדמ יוא כ א כמג! רה י שיוא סוד אמת כ די״1 כ כ א כ.1מ ס
 אה י אמת הא ה:א איב,1 ת קי , -א י, פייופ! דנ -שא כ ייש כ' ספ רי אק- ת קינא כמ ש בפס תי
, ,יחזש נפרצון) האדש נ את ריא דאפקת -ישי ת קו ! יק־ נ! לי -גשי שפי, יהגה ד חקי, י 1  אל הי יכי־ '
 ש ש נו -ג ס יא׳ ש יתי-כז כ־ ייי שד־! ע c חכמה אי ש 3 י ח.1ס תפא־ת י5ז חלכית ורם ננג1 ד'



« ־ ב ־ ק  עם פ״ תסונא שיעץ מיהי (
 לתןסב חסד לאברהם. תליתאה פחד יצחס גוון אוכמא טסטךא דההוא
 דאתמר בה שהורה אגי ונאוה. מסטךא דאלין דאתסריאו שוגאי
 בצע.ואיהי שעךא דידה אויבמא, ואיהי שעוךא דאתוון דאורייתא.
 כלנימא ונימא דייליה. דאתמריעלייהו סווצותיו תלתלים שחורות כעורב.
 וכלנימא איתליה מבועא דאיהי י' ונימא שעוךא דאת ו׳. שערא
 סטיטא בר,א דה׳ זעירא דנטלת סאת י שעךאאריבא מסטרא דה עלאה
 דנטךת מאת ו׳ עשר תקוניןאן בל תקונא ותיקונא אית ליה;נ׳יא. כיה< ארבע
 שעורין דסלסין לעשר בנוונא דרשות היחיד דריחבו ארבעה וניהו עשרה.
 ארבעה יהוס. עשרה יוד סא ואו קא. ל*ר ניטא דשעךא רלא אחזי עלמא
 עלאה פתימאדעלייהואתמר ועלמות אין מספר. בל אלין עלמין תליין
 מכתךא די־ישא בנזונא דאבנין ומרגלן דנהדין בבתרא דס״ת או
 בעטרא דמלכא. והכייאינון נהרי! בביביא ברסי>א.וביה סבועין.
 והבי תליזין צבא השמים מימינא ומשמאלא דסב״ה. כגוונא דש;רא
 ךיתריץ ימעל אודנין טימינא' ומשמאלא. הה״ר ובל צבא השמים
 יע1מדיעליו מימיגו ומשמאלו'ובגין ךא' צריד י־בעךא שעךא מ־-ל *(ס׳יא
 אות ות שם הי •ר ואל, אקרין בשס מראה יא ת ד אחוון דמחלבש, ביי! יא גי! ד אחיין דשס אמ לאקרי! דיו יו

, ים כ גד שישה י  ואיהי ש מורא דאת1י! דא1ר תא פ ריש שש א1ת ות גדו1יח ואית וח ב v ן יאית 1ת ע
 גייג ס יגו וכל ג מא י, מא א ת לי מבוטא דא י י ד יאי לב! גקראת ג מא שמא איה ית את! י ר ית בת
יסי שדרשו יו ל שי ה מג ק אותי י4שין אומ,ת יכ! נא! :ל שטי ייא אמ! מ!  אמן הוא כמו ו י אמן את י
י ובנ״ד צרך צב-ויא שעיא רעל אוו , ד-יא יו! םתיי, תרח! דשמ,1י דצ-יותא ל  ויד דאי׳ מבימ־ו ד
, מלנא אוו י •יקב1 י ם-ים1 בי ש ה דמ-יכא ו פצי נ  ונאויא וי-וא אתמר נוה ל מנא, אוק מגא רא, ונע ו י
י ובעי h כ והגי ט ת רמאמי כת! ונאו ו יי ש דך לבמרא שמי י מלכא בכל ר  שערי ממל אווגו ו שמע ל
נ בשם "  ומ ש ו פגר שער מעל איוגי יי גו קא על אייוס יעל וג ש אשר אל הס רוייו ע רשעיות ו/לןיא ם -
 שטרית יהפנרחס מעל אודנו ימלכא למעלה תה ה ע כוגות ו חוד ס שעושי האדם ליי״יר שהס ש כיש צע, ן
 וה ונס ע י חורי וחצוח הש יכ ס לענין וי אנל א ן ינינר ש ענ ר יאוס רשעייח מעל איי! שלו מיפו ובור וכר
 שחה ה נשמפה הפלהו למעלר מ הו מכ״י יש מוקוק ש שאס ש ל־ס שמרוח עי דאי!! שלרס או בחוך יאי1ן
 שמעב ר ס איהס במספר ס יכונחס ביה לעשוח פועל ומ ונ מיו שאחיו נ-יולנ יעיר שאמרו ביווי כהכאד על
ילנ וווי ששם בפיעל  רמוה ואנא ואמרי נדא פעמא דפוע1 ומ ונ לא ומ רא והפברח שער ממ1 יאוו! לדא ו1
 ומי!, עושה ומקיים מציה של נע לח לילב יאמ רח ידו אן כאן נעח שמענ ר השער במספר ס לא עב ו מצוה
 שא ג! עושי שוס כוגי י חיד באיחי רגע ורק מעב ר שער דוקא ע ימגלח אמנם אצ אומר שוב ונכי!
 ו פר למ שיש לי שערוח מל האחן אז נח!ן ראתן לרענירס ולא! משוס שחה ה הפלח! מחקנלח דנקיט כאן
נ 1  אלא משפם אחר רל ח י לקק בדן) קכ״ו ע״א יו ל ישער ן אחרנ ן דנר נש צר ך לנטרא ליד חחיח אודנ ן נ
j ו ג ן לננ חרעק ושמע) ברון צליח ן, י ש נסחא אחרה ושמוא וא יו תחוח איינ  ולא יתקי גו ניר מארי ו
ו נא לגב הרע ן ושמע ן גדי! צליה ן ע ש יה ה שם ווא מונר נאום החחחו!  לר ן לנערא ראחקרי מאר ו
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w עם פי תקונא שבעין בניהו פה w ! 
 מטו אודנץ הלא יה1ז סתימין תרעץ השמיעה דצלותא. דבהון שמע
 צלותין ההואידאתמר ביה שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו. הארבע
 תסעין איבון ראיה. שמיעה. ךיחא.'דב'וי, ראיה איהי למזרח ינ״א
 לדרום) ועליה אתמר ואתה תהזה מכל העם אנשי היל. ובמד! נמוך,
 הרעי! תמן דארסריאו'עיני ייי. ועליית אתמר פסה עיניןז ודאה
 שוממותינושמיעה יראי אלסים.ועליה אתמר הטה ;י׳ אזנד ושמע
 ותמז דחילו ופחד יצחס, הה״ד י:׳ שמיעתי שמעך ;דאתי*. ומאז ידי
 משתמע תמן סליה בין באורייתא בין בצלותא בין בצעסהבלא דחילו
 מיד וישמע ;׳ ויחר אפו ותבער בם אש יי. ובמה' נטורי תרעין
 ת^ז דאתסריאו אזני יי ריחא תמן אנשי אמת. ותמן הלסין בל ריחין
 וסיטורין ועשנין דסרבנין וצלותי, דאתחשיבו בסרינין. ואם לא סליס
 לון כר נש בהחילו ורתמו מה כתיב ביה כי אז יעשן אף ייייוסגאתו
 שצי ך להמנ י שעי מ! יאו! ומ״ש מחוה אודנא יכו י .נל מי שיוא תיך .קנ יאוי! שייא מקים יתמהון
מי שס לקמ! מכייש י.1׳נס משוס 1 יאל ה של האיו! שי א המס יאוו! ו  באוון וגס קאי על שמיוס -צוממ ן ע
י והוא קיוב '.!עם שאמי יבנ1 יאי ז ל נשפי—1מ ימצוה(פ־שה קדיש ס) ו ג! ממקוס ו  לרעב י כומוס י
 למה נא ש לייך 1גלמ 1ליענ י שעיוס ייאש משא״כ נאשי שלא תנית איא יק י1־ י שיא לצ'1תס 1נ ולא נוי
י שע־א ולא א נ א ני ך לאת 1 ! וא י מס1יא דשמאלא 1 ג  א תא לקמ, (דן) קכ ו ו״וי) שאמר ואתתא נ
ו נא עש 1וע ותומו על כל י ש ס ולא מצ ו ש וומ, לד 1ת 1אש־ שערות בא11ן ש1־  ישתמודסו! נה מאר ו
י ור• י אך יראש וו־כו 1 י  והי נו מפג פה א מסעיא ושמאלא 1ו צא קש א א! יאי ש תגלי כי ש.ני1ת במקום י
־ס שעיות בתוך בי ש ש 1 ־ י אנל נאנש ס אנתט יוא ן ש י  מכוסי וכני ה א מוויית שלא לנייתו ל ת לן נ
־עי שא, ליס שוס שעי כה1ך יאוו, ולא  האוון וגס על יאוון מסכ כ 1גס על יאל י של יאוו, ו ש ס כ! י
י ך ש •!כיי אישש 1בשיש פעם אתת כתוושוא!  פל האיון כלל וכווא אותם שדינם ליות ליס שפיות כאוו! '
 נוה משש משים לא לנש גני ולאי 'יתגאיה עכו 1וע ואם ש לט לימוד מישי ית ק׳ ס כא! ־אמי ל־ ך
 לאעניא שעיא מסל אייג! דיא יק סתמ ן ת־ע ן יכי יגס "ילשין אד־א זיעא י י ל ש י ־ ־אום יתתתין והי
 להעכיי ישעי מעל אתני ממש א ן יכיצי על ישעי שצימת באיי! איא קא על שעיית יפאיס שלא י י נה־נ ו
י כיי תמ ־ לדתיסס אה־ י ו  ותלי ן פל פתה האיו! אלא דתי איתס לצד אתי אי קו! מאויך שי־ם וכ, א, ,

 שאיי! מיהו כשחי השג ת רנריס כאן נת קינים וננ כ לדיך 1ב-נרא שערא מגי אירנ! משמע דמ־ב־ שערות ת1ך
 האוון והס רצומת! באוזן עלמי יאפשר נמי לפרש על ששרית רפאית דקא״ר שלא כנם סין) רשערית תיך ראיו!

 יא ך ש ה ה לר ך ראום ליוהר לומות שפרות הפאות אתר האוזן ייא ר ו סורת! י,משכ! פל האח! כלל
ם  דבהון שמע צליח ן רריא דאתמר נ ר שימע תפיר u ך נל בשר ביאי ניאר נס ד סדר מב ו תנ ת י
לר עד ך י ת תשע נ נר ירמווה ברית שימ8 ח־  שהתא לעילא תייה הנ ני תשע י ריע שעי תפלי תא נ

 ומאן רמשתמס תמן קליי נ ן נאור תא נ ן בלליתא יכו אע? דסתס ציותא קא ע' תפלת ת וזו יוא צי ו
 שתי ה כלתש ניאי כא! קא פל תפלת מ של תורת ש ן דאימרר כקי י יקאמי כאן שצי ך לרשמ ע קולו נדת לו
 ונראה הטפס וקפ ד טפ על התעוריות י יאי כשמשמ ע קול ה ״1 משום כ כהשמעת קול את ל ד תשדא
ו ממתוסי אמנה ולק  שאמיי א! זה מאמין ששמע הקנה נלמש מ1 1כמש יו״ל המשמע קולו בתפלתו י
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( א ״ ע נ נ ק  עם פי׳ תסונא שבעין בניה, ו
 באיש ההוא. דבור לסבל ׳טונאי בצע. תמן סלסין סלין ודמרין
 דאורייתא וצלותא. אלין דאתמר עליית בי יעוף השמים יוליך את
 הקול ובעל בגפים יגיד דבר. לא אית תקונא מאלץ ארבע דלית תימן
 יהוה. ואיהו י אסתכל ר, ושמע ו ומריח ה ונמלי6 באלין ארבע תקונין
 אריהךא ראיה ואתמר ביה ופני אריה אל תמץ לארבעתם. בבל אתר
 איבעתם ךא יהוס ארבע אתוון דיליה דשלטין על כלא.' והפוך אריה
 ותשיח ליה ראיה. ואיהו לימינא דחסד דאיהו יומא הדמאה דתמן א׳
 ע״א יי< אור. ראובן דאיהו לימינאעל שמיה אתהי־י אור בן. שמיעה
 לשמאיא ועייה אתמר ופגי שור מהשמאל גשר ריהא באמצעיתא
 עריה אתמר מי א5ך רוח בחפגיו. דאינו, תרץ נוהבין דחוטמא:
 פומא דבורא דא אדם בליל ארבע אתוון ובליל עשר אתוון ודא
 שבינתא. ב^ליןארבע תה נין אמר למשה ואתה תחזד\מבל העם וגו.

 וצריד לאהזרא עליית:
 ואתה תתה. בשערא עיייה איתמר דאגו בתם פז ךא בתר עלאה.
 ומי/נאו מוחא דמניהנפהיןמבועיןלבלסטראלאשהאהלבלנימא
 ונימא דאיתעלמא סתימאר,. ובל ממעא אתעביד ניצוץ ובל נימא
 את נכיר שרביט. מוחא סתימא אתהתיאץ סוןש דאתפלנ לתלת מוחין
 דאינון• י׳י׳ דאתרטיזו בהאישמא(־־א1 מא ־ליי)(יוד סא ואו סא.
 (נ״א ירד ה״י וא״ו ק״י). הם סבא דסבין.עתיקא דעתיסין ואמר בוצינא
 הרישא ודאי שמא דאתלמייו תלת יורץ דא< יוד הי ראו הי ודא איהו
 טיינאו. אבי שמא דאית יוד הא ואו הא איהו כליל תלת אי־פץ א א
 א. אינון תלת אוירין דמתיבשץ בהון תלת מוחי; י י י שמא חד איהו
 נופא ושמא תניינא מוחא. רא מלנאו ודא בדיבר. תלת ודין אית בהאי
 שמא דאינו; שרביטץ. שער אתהר/עלשם שע,ר היומתיה דהב״ה. יובל
 נימא ונימא אתסרי נשמתא ואית נימין דאתהתאו *מלאבץ. ובל ניצוץ
 יאתהרי אופן. ואתהרי גלגל. ואית מניית דאינון נימין מאשא חוורא
אי ש הגלו ני ס מג ס ש1 יאה כו ש לא מן החשו הוה דא אוס יכל ל וי י איחה שעה נ י י יחעי  גי ך 1
 אחיי! יכל ל עשי אחיו! כ ייש אוס ייא מספר הי ה דאיפ ן אשר פשיטו ארנע אוח יח ימ ליאי עשר שער
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 עםפי׳ השונא שבעין בניהי פו
ת רהטי. ואית מנץת דאינון נימץ דאינון מאשא סוטסא וכלהו דין. ל  ב
 ןאית ניטץ כלהו יתסץ מאשא ירוטא. ואית ניטין בלית טאשא
 אוכמא אלין אתשתאו #ער דשב״ה. יכל ניצוץ שעור מהלך תלייה
 עקר אלפין ובל נימא איהי שעוי־א דאציבעא דשב״ה. וכל אצבעא איהו
 פרסה זעיךא\ובל פרסה אית בה תלת טיל לשבלתלת' פרשיין דאצבעא.
 וכל ?יל אית.עשךת'אלפים. אבל טיל ךיפרסה עלאה איהו עעןךת
 אלפים רבוא. והבידר#'א תשכח בה תלת פרשץ.יוכל ןרשאיהויי׳.
 ןביל אטה איהי יי• אבליאצבע ואמה. ךא שעוריה זעיר מסטרא דזעיי־
 אנפין.'וךא שעוריהךבימסטךאידארייד אנפץ. ובבל אבר ואבר איהו
 ישוש. ואיהו שעוךא דבל אייר ואבר בנבהא באדבא״עילא ותתא
 ולארבע סטרץ ואזזו ביןיכל איבר ואבר ליית אתר פינוי מניהיבנשמתא
 דאשתבהת בבל אבר ואיבר דנופא"ואית אבר עלאה דאתכןרי ישרש
 על שטיה דשלטנותיה באתר יתעא הה״ד והיה יי׳ למלך על כל הארץ
 ואית תרי; איבתן עלאין מניה דיאתרדיאו ״שוס' אלשים דשלטנותהון
 בשמ;א ובארעא ההי״ד בי יסוק תא האי־קים בשמים ממעל ועל הארץ
 טתחתאיןעויד. ואית אבי דאתסרי אלסים ושלטנותיה ביר ארעא.
 הה״ד מלך כל הארץ אלסים. וא־־ת אחרא תטיטנותיה איהו בתרין
 אברץ במוחיא ובלבא.־'ועליה אוזמר כי יי• תא הארסים אין עור
 מלבדו.ואף עלנבךהאי סךא_על סב״ה אתמר דאין עוד מלבדו.
 אתקי על שס ש עיי קימת ה רקב ה פ ריש קב ה קא על החפאיח דקרי ל ה נשס קנ ה בכמה מקימות וכאשי
־ קימ־ יריע נ  בתנני לעל ושם הו ה ה! דע נ י! דע נ ין ומ״י נמיייאם יס עשר איתות ולמלי ק־ 1
 שש יי ה יאלפ ן שהוא עשי אות ית יוא בתפאית י קיא נשש קנ י ישע־ ניפין־ אתיו! עש־ גש -יר
 התפארת תא סרציף שלש מ! עשר שפירית ייק קאמר נא! שעי שייא עש־ ייא ש עו־ קימת י דקנ י דה גי
ש וכל ג מא A מא אתקר גשמתא פ ייש אית י ד ד מא התתלף  קימת פרליף רתפארת שתא שלם נ
ת ואות א' דג מא תתחלף נאות ר א נאתה ע ה־ ג מא יש אות ית ״שמי יא ת כ ש  נש f נא ל נ ס שייא "
 ג מ ן ואחקריאו מלאנ ן נ־אה איח ט ן דג מא חחמלף נלמ״ר נדטלג ת ואיה י ר ר מא תתחייף בכ ך נ כ ק
 הר גימא אוח יה מלאך א גמ ״מין עם הכילל עילה מלאכי! יכי ״לי, אסקד איפ, יאסק־ נ־ינל גיאה ימי
! אנ־י, נמוחא ינלנא חי ת אח־א דשייש״יחר א הו נ א  לדנר שררך אכ, דסיד אג, י ח אופ, יייגל גלון ו
ה נ ס ר !  יעל ה אחמר נ ה רוא האלהיס פ ריש מוחא חכמה נ גד לנא ושס יו ר מנמר וא ת נמוחא ושם !
 וא הו בלבא וכמ״ש נפח חח אל רו זכור לעונ ונמ ש נח קו״ ס (לקמ! נדף קכ ג ע״ח) י י א כי הי דא רו נמוחא
י דא י ויוה א .  הגזכי כא! שה״ס חכמה ע5 י הכא ש 'פיש מ יקא א ן עוו מגלעדו על שס אלי ס שי ש ב
7 דהא קרא על קנ ר אחמר דא ן עור מלבדו עס כל דא רכא רזא דד י,,א פלאה ע א  הוא האלה ס וא הי נלנא ו

 עש



( ב ״ ־ 3 נ ?  עם פי׳ תקונא שבעין בניהו (
 עם בל ךא הבא רזא ךדיוסגא עלאה דיליה לאחזאה בבל אבר ואבד
 ךנופיהשלטנותיהלאשתסודעא ליד נש איךייאתנהינ' \עלמא רנדע
 למקרי ליה בכל אבר בדסאיאות ליה. ואיך אשתני שמיהלפום ההוא
 אבר ואית אבר דאתסךי ביה יסוס רחמי. ואית איר דאתסרי ביה
 אלפים. ואית אבר דאתסרי ביה אסיה. ואית אבר דאתקרי ביה
 צבאות ואיה איר דאתסרי ביה אל. ואית אבר דאתסרי ביה" שדי.
 ואית אבר דאתסרי ביה אדני. יסוס ממנא על קלא הה״ד סול ;י׳
 בבח. אסיס על הרה והבל דילבא דהוא דיךכיב על'סלא ריסוס איהו
ל העלות סתים וטמיר ולא אתנלייא ואידויךיביב ושליט .על  עלת על י
 כלא. אסיס אחזי עלי יעלת העלות דאיהו היה *הוה ויהיה ואיהו היל
 דסליס עד אי; סוף וביה רביב עלת על בל העלות. אל אחזי על
ל בל העלות ועליה אמר איוב אני אדרוש אל אל אל  אלסות רעלת ;
 איסי האלסים ובד ירכיב על אל אשתםודעי! ליה בל^סים *ומזךעזעין
 מיניה. וכל מלאביא' דאתסריאו בהאי אל בנון מיבא׳יל גבריא״ל כלהו
 מזךעזעין' מהאייאל דאיהו אלסי האלסים. ומאן דסרא לון ביה ימיד
 עונין ליה ביל שעתא והבי יל מיאביא דאתסריאו״סלין בשמא ריסוס
 בי מאן דסרא יון ביסויק בעלת על בי העלות מיד'עונין ליד» בסליה.
ל העלות איהו הד בבל שמהן ולא אשתני בבלהו. דשנוין  ךעלת.על י
 כשמהן איבון וילאו ביה. דאיהו יכלהו בנשמתא בכל איר ואבר. אית
 אברי דשמע ביה בגון אודנין. ואית אבר דמסתביל מניה (נ״א ביה!
 על עלמיא. ואית אבר דארח ביה כליריחין ובוסמין דצלותין וריחין
 ד ליי פ דוש אמ נ דיא ח ן m מיבדי ftp על קנ״ה שייא שס יו ה די־כ קאמר כ י הוא ר!יה ס fn ן מיד מלבדו
 חייר 1ל קביי שייא ש0 יו יעיאי דשה יי ה שי ה חכמה כ חכמי יב <י ניזדא נפק ן יכחדח שר , יג לי יפכמי
 נראי כב ני וכ, ייא נ 1ו ימיחנראיביככ ה1ב ייא דיקנאדמיחא הוי״הממנא ,!ל קלא רה ד קי1 ה ככח פ׳
 שס רי ר במ ליאי ימלי ח ליאי.!ילה כה נמצא קא רימו לשם יו ר יקיא אמר קיל י ייא כשס יו י שהיא כיח איח יח
 יפיד ש ימו 1!י ששם יי י SL קונו של י ד היא חמשי פיניפ ן שכל הרצין) ש בי שס יו ר יצמצא ריא חמשה
 שמית הו •ר ש.1ול ס קו V הר נימו בזי דהו י מחנא על ק1א אהיה על הו י ייכל דלכא נראה ידא ד ש
 ספיח בדפיה ינראה הנישא כן אי ה ,!ל הב1 דלבא אי תריה הנרסא כן אה ה ייי ת על יבל דלבא ולפ
 נישא וו סכ שחקנח חי י ימני כך די ט ש 1יב אה ה יהי ה אשר ש ליב יי היש נ נה כנידע א הי ממנא
 על הנלדלנא כ רלב ריאכ״ר כמ ש נפת חמ אל רו זכור לסוב בינר לנא וכ! אמר אח ו (בדף קכינ) בינה לבא
 יכה הלכ מכ! ההוא דיכ ב על קלא דיי ה א הי עלת על כל יעלימ יכי' הני נידע מ ש לע ל רשב" נחבר ס



 >ק« *׳־» עם פ* תסונא שבעין בניריי פ״
 טבין. ךהבלים דנפהין מאורייתא מפומא רבני נשא ודא ריהא דהוטמא
 ואית אבר דמליל ביה. ובאלין יאברין אית שנדיא אבל ביה לית
 שנוייא. ואית אבר דממנא״על דבוךא ודא אדני ואבר* דממניא על
 מהשבה ואברין אלין כלהו בספירן.* רישא בתר עליון. מוחא
 הבמה, ביינה לבא ובד\לב מבין. תרין ךרועין הבד נבורה נופא
 עמוךא ךאמצעיד«א תיין שוסיז נצח והוד יסוד אמה, שבינתא אות
 דיליה. כתראתהרי אל עליון הונה הבל. (הבימה ובינד<, אלקינו
 בינה. ואלהי אבותינו חכמה. ואיהו אלהי אברהם אלה* יצחק ואלשי
 .יעהב. האל הנדר־ מסטךא דנחלה. והגבור מסטךא דגבורה ורנויא

 מסטךא דעמודא דאטצעיתא:
 אדדביהאאליהוהאנהית ואמר ר׳ בוצינא קדישא. שמענא לעילא
 תקונא דילך כשמהן רהב ה ובצלותיא דיליה. חזור בך דאת
יד ייתהנא שמהן דהב׳׳ה בדהא יאות דהא כלהו אזלין בתלת תלת.  צי
 מטטךא דךהמי אתהריאו יהוה יהוה יסוה תלת אכהן ואינון אש רלא
 איחוי שורף. ואתהריאו בתלת שמהן אקיה אסיה אהיה והאי איהו אש
 דאיהו שורף ולא אבי1־, ואית שמהן דאתהריאו אדני אדני אדני ודא
 אש דאיהו שורף ואכיל ושצי בלא הה״ד ותאכל על * המזבח את
 העולה ואת החלבים, א׳ איהו כתר על כלהו שמה!. ואיהו אתהרי אל
 אקייה אדני אלהים, אלה׳ אלוה אלהינו איה אוד, !ורזא דמלי־ אל
 **הים אדני דיר ויהרא ארץ) י׳ ביה אתהךי יה יפו יהוה יהי יהיה. בלהו
 שמהן חפתחץ בהויות בי׳ עקךא דלהו; בחכמה. וכלהו שמהן דפתחין
 בא עכןרא דלהון'אייזא עלאה. ובמא דעמוךא דאמצעיתא' דאיהו כליי
 מימינא ומשמאלא הבי בתר עלאה. בליל תיין שמהן אלין דאבא
 ו״אימא״ואיהו״בר^^עלךישייהו, ואשבחנא תקונאבמיונא ךא. אהי״ה
1 נל העלית אנל ינחר ,קרא עלי. מגלית ירדני עונ! נא! א , צי־ך 1פרש ואיה״אתקר  רא 0 נקרא עלת ע

ר אוי א! לזר משמעית ודוחק לפרש על א ר א ש י מ ,  אל אהיה ארנ אלר ס אלה אלוי אלר ני א ת איר י
 מקיס ננווי להער לי יעל איה למישנ לי י/ ל נס ו דל ל ארי ה ארו נ שת שמות אלו שמותו של רקנ ר יש
 יה « אהו ה ימיי נרית את השמיס ואת האין ישס ארו״ רמיי ר ת יעלר או! רשת ס ילא רה כולהו שמק
ה דה נ! אר הוי־י ה '  רפתמץ נהו וית ניו״ד עיקרא וילהו! נמבמה פ רוש ש ש לוב שהיא רו ה קורס לאות ות אי

 (10) נהי



«-»uw לם פי־ תקונא שיעיין בניהו 
 בתר עלאה. ימוסעמוךא דאמצעיתא. אוץי שבינתא תתאה. ומסטרא
 דבתר אתסריאו תלת ספיין אסייס אשר אהיס. חשד* אל. גבורה
 אי־סים. .עטוךא דאמצעיתא'יסו׳מ. והא רמלה אל אלסים יסוס דבר
 ויקרא ארץ.*גצה והוד צבאות. צדיסישךי מלכות* אדני. ובצלותא
 ברוך אתה ץ׳. בל הכורע כורע בברוך. ודא צריה חי עלמין. ועלייה
 אתמר והמלד שלמה ביוד. אתה את ה׳ זעירא בהי^ייך לנחתא
 ברבאן. ובל הזוסף זוקף בשם ךא יסוס .עמודא דאמצעיתא.
 אלסינו אימא עלאה. ואלסי אבותינו אבא האל הגדול חשד.
 ועבור נבורה. והנורא עמודא דאמצעיתא רביד. אתבלילן מתתא
 לעילא ומעילא לתתא בל ספיךאןיבעמוךא דאטצעיתא. ובניןידא ^ריד
 לאכילא ביה תתאין בהכרעה ולבתר עילאיןבזסיפה.אל עליון נוטל
 הסדים טובים סונה הבל וזובר חסידי אבות רא בתר עליון על כלהו.
 ומביא נואי־ לב«\ בניהם דאבהן אייייןנצחוהוד. למען שטו באהבה
 ךא שבינתא תתאה. ועמוךא דאמצעיתאיאיהו בליל תלת ברלאן
 הדמאין דאינו) אכהן וגבורות וסדושת השם ואיהו בליל תלת בתךאין
 בעבודה. ואיהו בליל אמצעיות לסיימא ביה אני ראשון ואני אחרון
 ומבלעדי אי; אלסים. זבאה איהו מאן דיךע לצלאה לסב״ה בכל
 תסוניין דיליה בדסאזיאות ולמשאל מניה בכל ךר^א וךירנא בדסא,יאות.

 היימין כלהו אינו, רשימין דיוקניהו; בחכמה. וניבונין רשימץ דיוסניהו^
 בבינה.'ומאיי נמייות חסדים דיוסניהון רשימין בחסד. 1גברין י

 ביצריהון יי״דו רשימין בנבוךה. ומארי תורה כלהו ךשיימין דיוסניהון
 בעמודא דאמצעיתא ונביאים בי״הו רשימיןידיוסניהון בנצח והוד דאינון
 תרי סמכי סשוט. וצדיקים נטרי ברית בלהו רשימין דיוקניייהו בצדיק
 ומארי טיכותא כלהו רשיטין בטלבות. וטארי יחודא כלהו רשימין
 זה יש לוב הוא בחכמה כ כ, חכווג 0 בו בת גח בלחילו שהיא חכמה אך ש ש לוב שאות וח אה"י קודמ ן
י כ מכיינ ס בי בח בח רח מי שייא ב נא א מא מלאי וגברי!  'חית ית הו י כיה א׳ ״ י ׳יהיי זי ייא בב נ
 נ ציריו כיייי יש מ, ביבייי ש ייש נבר! ב ליירון אלי בעל תשיבה שכיבש 1 את יצרם כמ ש אזיי נגיי יכובש
 את ציו א ח נבי ן ב ניהו! שבא ליום ובי עב רר וצלתחו ב צרס ונצולו חחנה ונרמז יי באות ית נבירה
 שהה אית ית בי רינ ש ש ט חיית היג שהילנ את ר לה ר כמיש ולב חלל ביןדב ומארי תירא כולרו רש מ ן



ה עםיפ״ תקונא שבעין בניהו פח י ט ק ) 
 בכר1ר עלאה דאיהו מחשבה דתטן צריך לסלסא יחוךא במחשבה
ל העלות  סתימא, ובבלהו תקוגין אליו צריד *לשבחא לעלתעל י
א בגופא. ובגין רבני נשא רשימין באלין דיוסנץ  דאיהו מלגאו כגשמ̂ו

 יאמר למשה ואתה ר1חזה וגו:
 ואתה תחזה בשעךא איו אריך או סמוט או עגול •טעךא שעיע איייך
 ארחא מתפלג ביה"לבמה אורחי;. עלה אתמר הנותן ביש ד-ךד.
 וארחץ אחרנין דמתפרשין ימינה אינון גתיבין הה׳׳ד ובמים עזים
 נתיבה תלתין ותרי, שביליו מתפרשאן מהאי ארחא אדהבי הא אליהו
 אתי לנבייה ואייל והא דיוסנץ אלץ צריך לתסגא לון באתר דלהון אמר
 ריש בודאי אע״נ דבעלמא דפיר״וראיתוסניןאית סניאין דאכחשי; עובךא
 דבראשיתדלאו אינו; או־ח מישור ואינו? חשובי! .מגו חשובא אשתמיודע
 נהוךא דיוסנין דננתא דאנהרן בציוךא דעובדא דביאשית מרסמי
 בבמה נוינין נהירין ואינון כלהו בסו *ובמדד, ואלין דעלמא דפירודא
 אינון בקליפץ ךאגוזא לגבייהו דאיגון מוחא מלגאו ועב׳׳ד מנו השובא
 אשתמודע נהוךא ומגו אלין סליפין דאינון דיוסנין חשובין אשתמודען
 ציורין דננתא דעךן דלתתא דאינו; דיוס!.א דטאני משכנא. אמר .ודאי
 הבי הוא פיתח ואמר שערא •טןךע אריך' איהו רחמי מסטךיא דאי־״ד
 אנפץ דאיהו א תרץ אגפי; דיליה ו ו׳ כגוונא דא ואו". א ביניייהו, ואיהו
 סבא ךסבין עתיס דעתיסין ואיהו ום״א זאתסייי) ארך אפים. שעךא
 סמיטאיולא שעי.ע אלא סמיט וחריש 1נ״א וחריט איהו רינא ךא רחמי
,  וךאידינאדא אריד אנפץ מסטראדו׳. ודא זעיר אנפי; מסטדא ךי
 ע1עלא'לא סמיט ולא אריך איהו בינוני. ואיהו שערא דאריך אנפץ
. לא ו ו  כנוונא דתסיעה וסטיט וחריש(נ״א ואי־יך< כגו^א דשברים ו
 אריד ולא סמיט איהו כנוונא דתרועד. שלשל״ת דיתרוייהו שעךא
*  בענוי־א כליל כלא ואיהו במין ביפה דירסיעא דאסחר כלא בנוונא ד
 יסוס ךא מלכותא הרישא אנשי חיל שעךא שעיע אריך יראייאלסים
 ע1עךא חריש(נ״א אייך) והטיט. אנשי אמת שעךא לא אריד ו״לא״הטיט

 שלשלת דכלהו שונאי בצע שעךאבענולא:



 ע= פי תהוניא שבעץ בניהו (ק־גע׳ב)
 ךוד שבעה מיני ךהבא תה בשעתי. זהב יךהךה. זהב אויןז. זהב
 אופיר. זהב פחים. זהב סגור. זהב תרשיש. זהב כליל כל נוויניים
 ואיהו *זהב שבא. והאי איית זהב מזוהם שבעתים "והכי אינוין שבעה
 מיני תורו ו^בע מיני כומהו. כל ספירל אתקריאו *שביעיות מפטרא
 רצתה עמודא דאמצעיתא איהו כליל כל גוונץ. שעדא חווךא איית
 מסטרא דימיגא. סומהא מסטךא דשימאלא ירוהא מסטךאידעמורא
 דאנ־צעיתא. ובייהו שבעה שבעה. שערא *אובמא* מסטרא דשבינתא
 דאתמר בה שחורה אני ונאוה גוץ יחידה(נ״א יחידאית) רלא תפיס בת
 גו. ן בלל מלנאו תלה גוון חוור. ותא רמלה ;שת חשך סתרו', שעךא
 סומםא צריד לבעךא ליה טבל ובל בגין ראית בי דיגא ולתם בגין דתו
 מםטראדדינא אתמרבהון והעבירו תערז>ל בל בשרם. ואתתא ם\ן
 דאידי מסטרא דשמ^א לא צתךלאתנלייאבהשערא. רלא ישתמודעון
 בה מארי דדינא. ושערץ אחדניי בבר נש צריד לבערא ליה תחות
 אודנין בגין רלא יתהריבו ביה מארי רדינין לנכי תרע־ן' ךשמעין בהון
 צייותין(ם״א ושערא דאיהו חחות אורני! צריך לבערא דאתקרי מארי דדינא לגבי
 וט) שערא שעיע עליה אתמר נדל פרע שער ראשו. וצריד לנךלא
 ליה רלא צריך לאינהשא םדוךא דיעובךא דבראשית אבל שער א
- ק ושס מפורש י  נכחי ,!1חר כ ״וש חא- חווא ש1יפק 0 ע חוו ס כחו ה חוו ס שג צי יב » האי בשער י
 שח״־ ״ג 1 ״א״ י ל ל״ב 1 מריח ו ו,1;ק ר ח c רוא גוי1 חל מור יקבלי דוד שבעי מ ויבא רוה
ד ולפ פשע המאמר חשמע שר ר 1ו , רו ל בי , ח  נשעי ־p־ - ח שבעי חיו ב״ ק ערי ה חספ־ ב ד ;
c ן אלו וסוד! של דבי ,  שע־יח השי שע־ וי גי-יי 'ניי! 1י ושער חחר י.!י 'גוו! אחר כגגד כ' שבעה מ
 קח על י״יכית ש ס י ח .קיאה נשה ־יד במ ש רב אנא נו1ר ק דיי אחרא אח ל ה לקב י &>"א
 שע ע ע' י אחחר ידל כיע שעי יאשי יגי ך 'גדיי פ ריש שערא שע ע כלומר חלק יריא שער רראש שהיא
 חיק יקח ע' שער ריחש דאתתא דחייי על דבר י דריה משחע בה כמ ש יאחחא בג! דאיה מספרא דששאלא
י שערא די .1 שלא תגלי שערוח יאשר ופל אלו רשערוח של ראשה קאמר כאן ולר ן  לח ר ן יתמגל ת נ
י ישות לגיתו וייס יו איא לגדיא י ר משוס דלא לריך לאכחשא ם דויא דנראש ח י כ יוש א! '  י -ית '
' י י ו־כך תר ס דורא דבראש ת שברא יקכ״ה ראשר ל״טר דוגמת 1 .  כיי"־ יאשי יתתחי י י א דיגמת יקנא "
נ צי 1 י בשעי סחצוח (כרשח קדוש ס) שהאשה צריכה לגדל שערוח ראשר ' ו י וריח ידני שכתב י 1 ,  י יקנח -
 ״ י יא״גם יקנא די א הצקיאי גח ס עש ה שנאצ'וח יכל אח וח יד ג ן ישירשס סם נה יאס צענ ר הד צ ו
 גם ״יחש י קבר תנ״ייי'גמר ילכ! יאשה ח י מגלחח ראשי יאדינר חגדית שעי ראשי כצידע להשא ר
כ יד ! הם גוין גבוי ויס חנלל ק וס הע1'ס וכגו' לעיל אבל שערא דעמודא דאמלעיחא ) , עכ י , ד  שויש י
 צל ן דיא יאלאיימין ולאקגר הגי בשעי החגוח (פרשחי)דושס< הגויכחינ אני שערוח ר שא דו א ססנתגח
ן יאשלםכי שערי בסיד יא ש כ• מרע ראשי .!הור תא כצו׳ נספר מוהר י ! כחש באוית צשא ילכ! ל ו  י



 (קנו«^) עטפי׳ תסוגא שבעץ גנ־הו פט
 דעמוךא דאטצעיתא צריד דרא יהא רא אריד ולא הצר. ווי ליה לטאן
 ך״שנייביה סדרי בראשית. שעךא״אובמאירעיינין אוכמין ואנפוי אובמין
 וגופיה אוכמא". אם הוא זכאד״יאית טפטרא דשבינתא דאתמר בה
 שחורה אני'ונאוה רכל נוונין דפטךא דרכיו הבי איבון כנוונא ךא. ואם
 הוא הייבא הוא מםטךא דשבתאי' פתיא אובמא מצר נוסבא דסדיפה
 חתמן כל ססמין דעוךבין אובמין ועופץ אוכמין מםטךא דמפאבו דאית
 עליית יבמה'ממנן דאתסריאו לילות. דעלייהו אמר דוד אף לילות
 יסרוני בליותי מפחד בלילות וב־לת ?חתין תחותיןז־פר דעורבין ואחד
 לץ בתנועה דלתן' במה ריבין דנחתין.על עלמא. ו״אית אהרנין דממנן
 על לןלץידלהון וצ!וחץ סלא בתר סלא כלהו בשברים לאחזאה תכירו
 על בני ב#א זלזמגין צווחץ בתלת סימגי; דאיבון סר״ס דאיהו תסיעה
 תתעה תסיעה לאחזאה דינא ךפיא' ברישא ובסיפא. ובאמצעיתא
 תביךא סגי בתרועה דחסא בתר ךחהא במחירו. ורזא רמלה ובהררי
 משכבף אל תהולל,עשיר ביי עוף השמים יוריד את י הקו־ ינחש רכיב
 על קלא דעוריא אל אחד בת .וניה קסם סם חמות דבה״אשתלים
 םמאי׳יל אד אחר. רכיבת איהי.על תנועין דנופא דעוךב. ואיהי תנועה
 דבלת דנפסת לאסטאה לבני נשא בפרשת אורחיו תנועה דילה
 ברישא דעורבא ובזנבא ובגופא וכגדפין דעוךבא נחש שתא בסייאה
 ראט;דהוסלא'ודבורדע1ךבא.ובאלץתניעץ'שתין'כל תלד .על נהון
 וצריך ש כרן האוס שהיא וונמח ו א ושהוא מספר שער ראשו לה וחס ו ג ס תק פ! ובפיפ מ שהוא משורש ק 1
 ו גא מק פא יאמגס גיוע כ בשעריה רראש ש בח י עשר ספ ריח והמלכיח שבסס ה א הנקראמ פאח הראש כ

ק פחה ג י אלה ס והעג ן כ הו ג ן הס לודך גבוה ורס מכלל ק 1ס העילס יר1ילס  לעילס כל פאה היא במלכימ י1
 לרך ליס ולכן אן ראו להסגר אח כולם ולכן מש רן רפאר שהא רעלכיח האחרוגה שב ס הראש אבל
 רםפ רוח הראשוגימ א ן ראר ש רא ברס ו ג ן פכ ל, ולפ וברי רב גו ויל הגוי משמע וא כא קפ וא גוולה אס
 ריה רא ש מנול שער ראשי יאע ג וכאן בח קיג ס קאמר שערא ועמיוא ואמלעיחא לר ך ולח הא לא חר ך
ווו 1  ולא קלר פכ ו מוכרח לגלחו שאס לא גלחו גמלא היא מנולי יאיכא קפ וא במגולו מירי אס שיהר ב ן;
 לגלוח פחומ משלושיס וס ליח לן בה ולא מח ב ג! ל ה לגלח כל וס כמו כה״ג אלא םג א לשלש ס שתא ש עיר
 כהן הוייט יהעילס גוי־נ ס לגלח פעם א' בשבוע ור גו מערב שבח לערב שבח אבל אס שוה, וחר לגלח פעס
 א בחורש ל מ ל! בה כ במס מיעט ס שהיא פחוס מחווש לא חש ב מנול וא ן להקפ ו בור וזי למא! דשנ
 ב ה סור בראש ח פ ריש אס האשר חנלח שער ראשה יהא ש מנול שער ראשו וא נו מנלחי הרי וה חש נ ש גי•
 סורי בראשיח בתלת םמנק ראינון קר ק ואירו סקיעי חרועה שקיעה פירוש העין! לווח קר ק כך נשמע
 מקר אמי יכמ״ש בנסרא על עון) הנקרא רחס ועב ו שרקרק כלומר שנשמע ממני שלועק קר ק ווו השמיעה של

 (מה) יכי,



 עספי־ השונא שבעין כניהו (קכיע׳׳א)
 וכל הולד.על אךבע מסטךא דמסאבו. ומנא .ירעין בולי האי. בגין
 דיסמא׳׳ל ונחש ממנן.על'תבין רבני נשא ךאתדנו מספרא דשמאלא.
 דאית נבוירה. וביד בר נש •1ביד תכין ׳כפום התא בר ניש הכי
 סליה תביה ללרןר דאתנזר נשמתיה. ולא זן מתמן התא חו^א.
 ער דאתפרע מהתא בר נש. ואם ברי נש איהו נשמתיה
 בארה אצילות. אם האב חוביה מטי עד ספיק. ועיונשא
 איהו סגי" כפום דרניה אמר רבי אלעזר אבא ובי תבא איהו
 בבר גש דתליא גשמתיה מההוא אתר. וכי אית ליה תבין והא כתיב
 לא יאונה"לצדיש יכל און. א״ל אין הה״ד כי אם עונותיכם היו
 מבדילים ביניכם לבקאלשיכם. מאי מבדילים. אלא דסליש ההיא
 טטמתא דאצילותא מניה ואתפלש מניהיותא רמלה ויאמר אלשים יקוו
 המים מתחת השמים אל משום אחר ותראה תבשהי ונר. אסתלש
 גשמתיה מגיהויאשתאר גופא יבשה. מאן גופא הבא ךא נשמתא
 דכרסיאיסרא ננ״אדשב׳יה יסו״ס) דיאשתאךת יבשה בגין דאסתלםת
 ^ניה נשמיתא בארה אצילות דתאי נשמתא איהי נופא לנשמו^א עלאה
 ואי בעי דתחזור לניי התא נשמר^א לית לה רשו לאחזךא לנביהעד
 דהתא הובאאתעבךת מניה. ורזא רמלה שובו אלי ואשיבה אליכם,
 א״ל ר׳ אלעזר "לד׳ שמעון אבוי. אבא אלץ תנועין דעורבא, מאי
 לאשתמודע' בהו בר נים בנק תחזור בתיובתא: א״ל ברי. ודאי אסיד
 לאסתבליא בהון לעמא שתשא הה״ד כי לא נהש ביעשב ולא שסם
 בישראל. אבל אםייזדמ! לבר נש לפום שעתא וירע בהון יסתכל
 קריה רנשמעת ממני ה א רימית לתקיעי תריעה תק עה ואש נר נש א הי שמת ה באויח אצ לוי! אס חנ
 חינ ר נ» עו 0פ ר! פירוש קא על אצייימ דממצנ הנשמזמ שנס נממצב ינשתית ש אבי ע יידיע נ אצילית
 וחחצב משמות ^ימר סמיך למחצב הספ רית ילז א ״v ער ספ ר! דיא ממצב רשפ רית יה ,1
 ע־ ולא עו נכלל אך עכו בו, רהיא סמיך יין־יב למחצב הספרות עי״ש רפינם שס סיא
! ויחייר בתינתא פ נ  עלוס ויב מאו אלין תנוע[ ועורנא מא לאשממווע ביו בר נש נ
 צפלון! ותנועות שעושה העורב שהיה לראשונה נהס פימנס לוע מהס עתוות" ומקראות סומן

 1אפשר שעל ד דיעות אלו שידע ודרו בתקון נפשו ותאור לעשות תשובי נודעו אחריתי וסופו ונוועו מה
 שראו לבא על ו אס ש נוה א ה1ר משוס דנת נ תח ס תה ה עס ה' 1יר ך והש ב לו דודא אסור לנר ישראל
א מנ ר ו ודע ו . ו לפ שעה 1י  לנחש ולחמור ולורוש נענינ ס אלו אך אס ורן מקיה באו 1אוניו !,מצאו לננו ע

 י י גדי!
 ״ קפד ע״ג 1



< זןםפי־ תקונא שבעין בניהו צ ב ״ ע ד כ ק  נ

 בהון בנין תחזור מחובר בתיויתא והאי לבר נש דבל (ס׳יא דלא)
 עובדוי ביעסב ובישראל דברינ-י דיןנביד עובדוי תעקב דאתמר
 ביה רעקב איש תם מה כתיב ביה לא כאלה הלה יעסב ,
 דמסטךא דיעסב וישראל. ב;» בלעם תיבא' לאסתבלא בנחשוי
 ובססמוי. ולא אשכח אתר לאעלא לגביה ובגין ךא אמי־ בי לא נחש
 ב:עסב ולא* ססם בישראל אמר ליה ד׳ 'איעזר והא בלבז כתיב
 נחשתי ויברכגי ץ׳ בנלליך אם יכן אמאי אערב ביה. אמר. *ברי הבא
 תאי עלאיה דליזמנין י'שיישנה אשתבחת בין סוצים והבא תא
 תלנולא. א״ל ידע^א. ועם כי ךא ברי. אף על נב דאתמר בי לא
 נחש בלעקב. ולא הסם בישראל. בר נש צריך'למנדע כלא ואפילו
 חךשין במה דאוסמות מארי מתניתין לא תלמד לעשות 1"אבל
 אתה למד להבין ולהורות* ובנין ךא תנועין דעורבא אית תנועה
 דסליסיבךבי״ע ואחזי דחובא. תלייה תליא לעילאי בעלמא דאתי.
 ואיית תנועה דנחית להיבתבי״ר בשבתם ואחזי דיחובא תליה
 נתת לתיתא בעלמא' דין למתי ליה תכירו בניניה. ובל אלין
 סימנץ איית אחזי באדהא. כנוונא דעמלק דאמר בניניה אשר
 סרה בדרך. דסטרין 'אחךנין אינו, כלסנ\ם דנפקין בארחין.
 ובנין ךא עורבין חילא דלתן באורחי;. ואינון דטזלתן תל:א בשבתא״י
 אינון'עציבין ואינון' דוחסק תלי שבינתא בנלורןא דבזמנא דאלין
 אתפשטו בעלמא אתמר בךנלי שכינתא !יאסוף'ךנליו אל הטטה.
 אתכנישת לנבי זרעיה דיעסב מטה שלימה.*ובנין ךא.וישכון ישךאל
 בטחבךד עין .יעסב. דלאזזת 'שכינתא מנייהו בנלותא בנין דלית
 בהו פסולא. ושבתא״י איית'ליה תת; בתין. חד שפל ראש. ותניינא
 ביית הסהר דאסירי טלבא אסירי; תטן בנלותא ואינו; ךחסין שבינתא
 וישראל >׳.״א שעתא לישראל) בנלותא. ובשפל ראש ישראל איבון
 שפלין לתתא. ומהאי ככבא ייתי בפנא ועניווןא לישראל. וטאן
 דבעי לאסתמךא מיניה צריך לשנויי שטיה ולשנויי אתריה ולשינוי,
 נס מג הס ובהלמח הס ש י שלחי לועח חי יש מידעיסומג ו ס גו שחי י ו שחו ס בה לחזור בחשובי בהשחויוחו
 נח קין גששי ימלי חסרגיח י לשנויי שח ה ולשנו אחר י י1שגי י עיבור גראה שלשי אלר ר ס חמש שיוא

 עובדיי



 עם טי׳ תקונא שמזין בניהו
 עובדוי ודא איהו שנוי ממום שגר השם ושעיי מעשה והא אוסמוה
 הן כל אלה •יפעל אל פעמים שלש עם נכר. י^עךא תוודא ועינוי
 חוורין ואנפוי ח ודין וגופא חווךא אי אית ביה עוידין טבין ירא איהו
 מסטךא דימינא מסטךא רדחימו דאית ואהבת עולם אהבתיך
 .על כז משכתיד הפד שעךא חוןךא ועינוי חוורין ואנפין יח,ורין וגופא
 חווךא. דלית ביה גמילות חפרים ברתמו דאהבה. האי הוא רמאי
 מסטרא דלבן הארמי אסתמר'מניה. בהרת לבנה היא וליילי׳־ת היא בהרת
 לבנה אוכימא סומסא ירוסא הה״ד ואם בת־ת לבנה היא בעור בשרו
 ועמוס אין'מראיה מ! העור. בהרת שחורה ושפלה איננה מ, העור
 והיא בהה תרין״נוונין תיני־נין איבון יי־סרסיאו אדמדם כלהו מתהפבין
 עינוי בבעפא להוזרו ואוכמו וסומסו וירוסא. ובל רא במאי אשתמודע
 דלית בר גש רלא אתבלילן ביה אלין ארבע גוונין. אלא ההוא נוון
 דשליט על ^להו אחרגין ביה אתסרי וביה אשתמוךע לאתסרי חוור
 או אוכם או סומס או דוס ואלין ארבע נוונין בישין אינון ארבע סליפין
 ךאגוזא. תהו ובהו וחשד ותתם. ואלין אינון נחש שרף ו.עסרב .צמאון
 ינחש נןון חוור בהרת לבנה שרף ועסרב אדמדם שרף או יריסרס עסךב.
 וצמאון שתרה. אן אינון ארבע נוונין דאשא דגיועםיואתתא בישא מתמן
 סא אתיא עלה אתמר גת־ן את הבית את אבניו ואת עציו ב_עגיותא רלא
 אשתאו־ בביתא ובנין רא הבמות נמים בנתה ביתה ואולת בירייה
 ר«הרסנו. אליןיאינוןד נווניןדאשא 'ד^יהנם' דמסתלסי בעיינין בא..פיז
 מעש ס מקוס שס רמו ש ש באלו ממשוח לעשות ט פועל טוב יבוי יבן בס ו •16 אס ה י 7חן־ בקצה nzi ס
 משס קבצן ה אלריך וסשס יקחן־ חש ס ר ח סקוס שס חעשס ובנחיא (ר ר וף טי!) איחא ו ובר ס מרךע ן
 נזר ו צו של ארס אייו הן צדקי צעקי מ צו סשס ו ל ף לש ״ו רשס ובח ב ו אחר ה אל אברס שר אשחך לא
 חקרא אח שמד שרי נ שרה שמי ולבסון! ובינח א1תי ונס נמת• ממנר וכו פ ש ומכאן נראה ס׳ שרואי סזי \
 הרגר וצרות הרגה צרר במ צרה עשר שינו רשס ונס ש ני מקיס ונס שט מעש ס דהיינו ש חנרג בח ל
ד לפרק ס האי ו  דחס דוחא בשלש או ארבע עצ ציס נונריס שהס מו ר ס שצעש ס בכ1 וס ולא פנ באתו ל
ו רמא מםטרא דלבן הארמ פ רוש לין ה ס מראה עצמו לפצ העילס כמשמעוח שס רעצס שלו שהוא לב!  א ר
 לשו, לוג! רמורה על הטוב אך נאחח חוכו רע שהוא ־מא כחשחעימ שס מקומו כ ארמ בהפוך אסוון רמא

 יכן יה ראדס שאמה רואה מראהו ליבן יא ז בו נ ח וה המראר יורה שריא רמא שדומה ללג! הארמ יהשמר
 סחט אינון ד נוונ ן דאשא דנ הנס דססחנק נע נ ן באנפ ן בשערא פ ריש כל דדי ניינ ן עיל ן ינרא ן בע נ ס
 נטנע ונס נפנ ס פעס נראה כך ופעס כך ונס נשערימ ש שער מראת נך 1 ש מראהו נך ונ ל ר״ח פנ ס
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 בשעךא.ומאן אתר מסתלפי ממרה אובמא דטתל,וממךה סוטפא
 דכבד וממרה ירוסא ממרה. וממייה הווךא דיריאה. 4יין אנין ד ג/ונין חשוכין
 דמלאבי חבלה. וכלהו בלילן בלילי״ת סם המות מאדי׳׳ם איהו במךא
 אדומה למשפר ךמא ואיהו מכת חרב והרג ואבדן. והבי שכינתא
 אשתטודעת בארבע גוונין שפירין נהירץ.* גוון חוור. מסטךא דחסד.
 סומס טסטךא דיבורה ירוס מסטךא ךעמוךא דאטצעייתא. אובם
 טס״טךא ךאיימא עלאה דאיתמר בה שמע בגי מוסר אביך ואל תט״וש
 תורת אמך.ויאתטר' בה שת־ךהיאל וג״אוה. איטא תתאה גטילת גוון
 מאימא עלאה.'שוסא ימיגא.'5טיל עוז"מךרועא יטיגא הה״ד געימות
 בימיגןד נצח. שומא ש;זאלא גטיל גוון מדרועא שמאלא. אות ברית
 גטיל מין מגופא.עמוךא דאמצעיתא גטיל חכמה ארס דךכיב על כלא.
 עליה א״תמר חכמת אךם תאיר פג־ו'. ועליה אתמר יי' כלם כחכמ־־.
 עיטיה. כתר עלאה איית סתים לא אשתמודע ביה גרן כלל ל;־לא
 ובעמוךא דאמצעיתא אחזי בל גמגין. הא הבא רזא ךשעךא דב־ה
 אשתמודעאן איגשי חיל בגוון חוור. יראי אלפים "בגוון סומס. אנשי
 אמת בגוון;דוס. שוגאי בצע בגוןן אובם. אךבע אתוון מתלבשין
 בארבע גווני ן אלין. י׳ בגוון יחוור ה׳ בגוון סומק. וי׳ בגוון יךויס. ה׳ בגוון
 אובם. דאי שמא איהו דרשים" גוןגין בבל אתר ואיהו דצייר שרטוטין
 במצחא* בגווגא ךא יפופ ואיגוז ד רשיטין דשר^וטי, עומס רום ועומס
 תחתועומפ מזירה ועומיפ מערב. שרטוטין ״עירי! דפריצין ךעינא
 מסטךא דאת י״שרטוטץ באורבא בפותיא. בגבהא. טסטךא דתל־
 אתוון דאינוז פופ בלהון אשתמוידעין בשיעור פומה דם־ נשי. באורכא
 מסטךא דאריך פומה דאינון אנשי חיל בפותיא פצר פומה ורחבה
 דפוסיה ואינון יראי אלפים. בנבהא נבה שמה ואינון אנשי אמת זעירין
 בענולאשונאיבצעיטסטךא דאתי ותו־ מסטךא ךאת י אתמר ביה וחד
 הוא הקטן. ואלין אינו) שונאי בצעיטרטוטין אלין בארה טישר. כיטרטוטין
 דנט פטורין' חצריד •טרטוטי או אלין דמחייבא אורייתא. יעל אלין
 י ״ נ על כולא פיוש החני!? ייא ;"יו י 5 חכמי אלפ ר 1 ס ייא פשע עמודא לאמצע סא ״ צ  שעיוס ע
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ו ה י  שרטוטין או;טר בל ארחות ;י׳ חסד ואמת לנצרי בריתו ועדוךציו עם>*י תקונא שבעין מ
 שךטוטין באריבו מסטךא י־ךבלע כנוונא דתה;עה.'ואלין איגון'אריכין
 רשומה מסטךא דימינא אדיר א£ים אריבין בסלא בצלותי! באורייתא
 אריבין ברומא אריבין בשעךא בעייני! באנפץ בתטמא. בשפוון
 בדיסנא בגופא בדרועין בךנלין באצבען. *רשימו דלתןיחויר. ווילון
 לאלי, דמבחישין דיוס,.יהון לעילא באלו מכחישין סדרי בראשית
 ובאלו ממעמין את הדמות. דאית שעור הומה דלעילא דאלין
 דשרטוטידון אריבין ושומה דלת; ואברים דלתון צריבין למהר מארי
 דהסד אריבין דרוגזא. מארי דרהימו ההוא דאתמר ביה זרע אברהם
 אוהבי. שרמוטין ביחבא בנ״/א השברים תנועה דלהוןתבי״ר. ואינון
 רחבים ושצרים רשומה ואפיין רהבין ושצרין. ועינוי רחבים וחוטמו,
 רחבים ושפוון רחבים. אלין אינון יראי אלשים מארי דיראה מסטרא
 דיצה־ •ווי למאףדאבחיש מומתיהב;ובדוי בינ\, רירית נשטתא
 בישא דךביב על דיוניה דאבהיש פמליא לעילא. שרטוט ן נבוהין.
 ואנפ ן גבד^ץ ו>ינוי גבהנין וחובומא ושפוון נבהנץ-^נופא נבוה. אלין
 א/ון מארי דסשוט זרע אמת מדהוא דאתמי־ ביה תתן אמת לנעקב
 יאלץ איבון אדנ״י א אריך אנפץ. ועליה *תא י׳ ד להבא דיאנפין
 ועליה שריא ה׳ נ גויה דאנפין ועי״ה שייא וי. יי׳ ךחבא דאנפין ועליה
 שתא הי. שרטוטין זעירין מסטרא דתיועה כענויא בדיוקנא דאת י׳
 שונאי בצע מסטךא רדוד דאתמר ביה. ודוד הוא סקט;. ואיגון'עיינין
 זעירין שפירי! בעגר״א. אנפיו זעירין בענולא שפירין*. חוטיןא זעירא
 פומא זעיךא. גופא תייר, ז>ירא שפיר בכלא ועייה שריא ח׳ שרטוטיו
 נבהנין טסטךא התרועה שישלא״ה דתקיעה ושברים. דא סייס
 פלא בתרועה ודא תבר לה בשירים ודא בינוני בקליד׳ שלשלאה
 דתסיעה ושברים לא אריך ולא קצר טאן דאית בדיוקנא דאת
 י איהו הול דממה דהה וךא טרה דבל אברץ דאנפין לעילא מתתא
ו יקצ יו, המיי ן ! ייש מ ן וא כא נ י ! ־מכח ש! ־ יק יי! צע •יא פ"יש צ י 1 א ! ווי לו! 1  שייא מספי או
־ יקצ הי! ייק כאיי הש סכה ש, סוי בראש ת י ב י ! כ.1י'ית י.1יה הכך מי ש י ש י ג v י ה הש - 3 1 P 1' כ.1י*יה-

 • קכו ע נ לעילא
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 לעילא איהי מרה לבל ספירה וספדה מעשר ספיךאן. ובה סליקת
 כל *ספירה לעשךת'אלפים רבי רבבות. ו שעוךיה בבל ספדה
 ויפפיךה ששת'אלפים דבי רבבות. ה׳ ה׳ אינון מהלך בבל ספירה
 וספירה ה׳ אלפים רבי רבבות טעילא לתתא. ומתתא לעילא. שדטיטץ
 עקימיןךלאויאינוןרשימייןבארתימישד אינון רשיימין תחש עקלתון.
 דשדטוטיןבשלשלאהכגוונאךא-״(אעוןמהלך דנוגין תמיא(נ״אימהלך
 דלתן בנונץ בימא)'דאינון'בינווגא דתלמדי חכמים דמתךבין בי.מא
 ואינון תא דתתעה־!ושלשלת'והכימהלד דנונזיא, בנוונ־א דתרועה
 ואיכון ךית״א לתתא. שלשילת 'לעילא כנוונא 'דקדושה הבי אינון
 רשימין מיסטדא רכקאבו דהבי אוקמוהו מארי מתניתין זה לעמת
טוטין'אינוןכנוונאדלולב.דאתמד ביה נפרצו  זהעשההאלשים.^,
 עליו פסול. הבי שרטוטין דאית בת פרדו ופיריצו ךא אחזי בגלגולא
 תליה שדם ראתיא לעלמא ךהודד משצץ בנטי>ות רעביד פרוךא
 באילנאידחי׳ באתר דאתגזרת י נשמתיה ובמאי אשתמודע. אלא
 שדטויטץ דא־נון אריבין כנוונא רא ->נ״א c לית בהו פסס שלמין אינו׳
 האי בר נש לא אכחיש תושביה. ולא עבר פרודא באיליא דתי. ואם
— ינ״א CZ ראי בר נש אכחיש תושביה א  אית בהו פסס בנ־וונא ך
 ועבד פנם* ומום. בההוא פגם שריא מוס בפום מום דפיהרא. פריץ
 אית מצח אשה זונה שתא ביה פריצו במצת מההוא אתר איהו יפנים
 וצריך לכסאיה מצחו רלא יתגלי עריתיה למאךי רדינא. ואם הזר
 בתיובתא יהא פנימו דיליה נחית לתד«א לקבל בה זענשא. ואם לאו
 איהו חוזר בתיובתא. מסתלפת לעילא לתבעא ליה רינא בעלמא

 כ מת ש ולי בל יקנ דו, תא מסלי ב־אש ת שכך י״ב ע יבי־א תב־־ך מששת מ ב־אש ת יאי א מ ;רון
cי ות נל ־  כסק לא בר גש אכח ש ל וק, ר כ •יש מלבו דם מ סשש בל וק רו! -ני יפעויור ריאו ס 1
 ככ נת -תם ושלשס וכפ מזים ו כיחס י״ה עיו ש ס מ ס אמי ס שמור, אס זר ראלם אכח ש ל 1ק ר או
v י חת 'חתא לקב1 בי -1 שא כ ריש ע ר מש ר וסייו נ,ו 5 ל עו״  לאו ואם תזל נת ובתא רא פג מו ו 1
, מו י צי י , י ! ו י י ימ>. א עלו שי.ננוח וסו , מ  וכ! אמי ח סרך לעתך לכת ירע ש,בלא ממעשי תא יילל 1
תא או איתם כיחית לעית ס ימעינש עוה ב ע ש In קלת סור! בעיי ! שאיג! גלח ואס לא תזר בת ̂י י  ג
ו בעור״ז אלא תיבע ם עי 1 ו א ש קבל -ני ש י ו ב ית־ שא! רול ם להרע 1  ש,ברא! מן עוגוח 1 מתעירר ס להרע 1
 בעיה ב שתא ,צח יו נא קא חנע י י! שעבר על ו ת שים .צח ם בו! תא ש קבל טי שי ב 'ח׳ ולו א לתבעא

 ואת
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 ךאתיבההזא *!הר דפנים. עליה אתמר טעם מזבחי תקחנו לטות.
 ולא״למננאאמריוסדמאיובמסוםעןאםרולהארידיאינו רשאי ל5צר.
 לסצראינו רשאי להאדיר. ךלא נביזיש דיוהןןה ךעבד^ריצו בדיוסנא
 דלעילא באורייתא דלעילא. "טאן דךשים וציר אלין שרטוטין.
 איהו * אמון "מופלא וטבולה. מאן דאסתכל בשפולי טשבנא
 אשתמורע באדין' רשימין וציוריןידאתמריבוזון רקמתי בתחתיות
 אדן ציוךא דאריע שרטוטין אלין. אינון אריה שור נשרי אדם
ו ופני אריה אל "ודמיז לארב*ער1ם. ודא ל  בבלהוארבע ריטימין ה
 מיבא״ל שר החסד לימינא. ופני שור ט־שמאל לארבעתם
 ךא* נבריא״ל שר הנבוךה. ופני נשר לארבעתם ךא נוריא׳׳ל >נ״א
 אוריא״״ל) שר שלום עמוךא דאמצעיתא ודמות פניהם פני אדם רפא"־"
 שי־ שבינתא דתמן פאר דאתמר בה פארה חבוש עליןז\מאן דלא
 אתהדין שרטוטין' ביה לית ליה 'דיוסנא בלל לעילא זבותיה נהית
 לתר«א. עליה אתמר ימהו מספר חיים. אלא אם תב בתיובתא דךא
 אשתבה די־ית ליה במה דייתי בגלגולא. מאן דשרטוטיז דיליה רביבין
 בגוונא ךא // ינ״א \a ךא אחד דסאיאתיא בגלג;לא חרא ואם תרץ
 שרטוטיז מורכבי; כגוונאךא§>נ״א1<אחז* תרץ* גלגולי׳. ואם תלת
 שרטוטין במצחיה מורכבי־ הא אשייים הן כל אלה יפעל אל פעמים
 שלש עם נבר. ואם לית י־יה שרטוטיו במצהיה. ואית שרטוטיז עי6
 סריצין דעיינץ ךא אהד עיי ארבעה לא אשיבנו. שרט! טין אינון
 באתווז דאינון יסוס ציורי; בנסורין דאינון יוד ק ואו סי. וציוריו אינו;

p בע1מא ואת מכ r 1 י כ תש ״י שהיבע ד ו •יק : ,א בעיימא ואת ביתא תת־ ־כ ס ע  צ י ו
א •1•ויצא אתת ק־מא! :מקים שא״־י י  שתא נ ס ב יקיס ית וי י כ: ע־ך י־יא את־ דפי ס \ י י
 ליאי ך א ו ישא לקצ־ לקצי א ו ישא ליאי ך (יאי מב א ־ ז •1חגתי ע•1 .1 , דמשתע ב ־ שבמקום
! ״יב ש1! •יי ח סי־ ן ועונש ו מי י ך ע שי שי הש״יא מחמת שכנם נמקים עי ין ת ג׳ ישא י א י י 1 , !  שיש ,
א י ך ש תבע ד ו •1יב א עי ו טי,ש, בעיי ב  שייי נטיי י שא י תמ י י צח כ אם ייקיי בעיימא ייא א1
 שיוא מקום תמ ד וצצח כד ש כבד ע•1 ו ,!נשו ובמקום ש ש עפ י מספקת ירה כנגד מדי לקצר ע,שו של וי
 להב או עי 1 בעוה״ו שא גו המ ו ו צח א ו ־שח דמי ן ח בי ומ ש ליא־ ך לק״ייג שיב או צו יעונש ן בעולם
 הצצח א^א חגע להב אם ע' י בעיי י שא נו גצח ויב א בעי ימאמ־!זיכה וי ״שוס יא ח בה דבר הדומה ל,! ו
! רשמן וצור, פרוש שפול משכצא  שמדבר בו בעי המאחר םא! דאסתכל בשפול משכנא אשתמודע נאי
 תא עילם יטש י שייא סין! יעיימית העי ונ ס שהם חשכ! שי מעלי וע באל! רש ח! יצ יר! מפנ כ סיד
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 בעיינין. באודנין. באנפץ. בניסבין דתטמא בפומא ,קמ״ץ שרטוט
 וציור שרטוט לעילא מסורה לתו1א. ךא ארמי.על גלנולא סדיןאה' דסא
 נחית לתתא ניצוץ איהו דיה תחותךרמנ הה׳יד וךמותעלךאשי מיהרקזנ
 ךס?ע ודאי.על רישא דתה איהו סט׳ץ ניצוץ חך־.. ךסיע לעילא 'טינה
 ניצוץ איהו י׳ סליס כאת' ו׳ דאית ךסיע. שית זמניןיע£ר' ואיתעביךת
 ס ויה סומך ייי׳ לכל הנופלים. וחיה איהו סמך ע״א איהי י' סטוף
 לךסיע ךסיע עם ניצוץ איהו גלנויל.' ךסי_ע בלא ניצוץ איהו גלגל. כמה
 ךאוסמוית גלגל הוא שהוזד בעולם. דאחזיר לעלמא וךא פת״ח'ולא
 אית ליה הרכבה בנלנול.דליתי ליהודה דךביביעלה. וךא שרביט
 הבבב דאתמיר ביה ךךד בככ מיעסב' דרך' ביי שתי חיות דאינון
 צר״י' ואתעביד וייצר ובהון סא אתיא בתריץ נלנולין. וךא אדם דיצירה.
 דסמ״ץאיהואדםדבריאה. ויד אתא בתלת גלגוליו דאינון פגו״ל אתעביד
 שילשל׳׳ת משולש ביון ודא אךםיךיעשיהוהבי איהו שרביט דבבב בד איהו
 עיוברבי; שתייאופנים דאיגון'שב׳׳א.' אתעביד שור״ס דרג״א. ואינון
 של -.ל״ת לעילא בסנדל בסגולתיא. ךרנ״א לתתא בשור״ס שב״א צר״י.
 הלם בד אהתליס בצר״י אתעביד סגולת״א. הר״ס דנחתא ב״צר״י
 אתעביד סגו׳׳ל. ובד עאל בשב׳׳א אתעביד שרס ובלא נסדר, חרא.
 חל״ם איהו לעילא בסגולר1״א.'חך״ס איהו לתתא בסגול. שורס איהו
 באמצעיתא. בניוונא ךא ו*. דן בל אלה יפעל" אל פעמים שלש עם גיר
 אהזי'נלניולא סדימאה יהיה אחזי נלגולא תניעא יהוה(נ א ויה ויה) אחזי
 נלנילא תליתאה יוקיווקו(-״א אתנייא ואחזי נלגולא קדמאה יקדש גמולא תניינא
 תלת י י י) הרבבה דבלהו תלת אדני. ורזא ךא י׳ י׳ י׳ הל״ם חר״ס
 שור״ס תלת יורץ. אמון מופלא אמון נסתי 'אמון מכוסה דאתרםיזו
 בהאי שמא יוד קי ואו סי אמון מופלא דאשתמוךע בבלהו. הד שתא
 בנפש הזיכרון. ותניזינא בנפש המחשבה ותליתאה בנפש המצוייר.
 דאינון תלת מוחין י' י׳ י ריהטא״דסחיר לון בנווניא דא איהי סרספתא
 דתפלין. שרטוטיז בגוונא ךא _יקוס'יי׳ בהון מלד', הא הבא שרטוטין
 דמצחא. עיינין בהון ואתה'תחזה מכל העם אנשי חייל בגוון תור יראי
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 אלסים בטון סומס. אנשי אמת בגוון ירוס. שונאי בצע בבת עין דאית
 אובמא וךא ךזא דשבת ש גז ענפי תלת גוונין רעינא ביית ישית דא
 בת.עין ועליית אתמר ושמרו בגי ישךאדאת השבת וגו, והא אוסמוהו
 ךאינון תרץ שבתות אימא עלאה בתלת ךרגין ואימא תתאר,
 בתלת ח־נין עמודא דאמצעיתא כליל שית סמרין תאינון שית
 ךרנין. עיינין דמבתבלין בארה מישר בתורו אלין אינון .עיינין
 דרחימו. ובהון שביגתיא איהי :פדי בלב-ה דלית בה פנימו
 דאתמר בה הנך ;פה רעץתי הגך*י;פה עיניך יונים. ואית .עיינין
 דהתא חרא איהו ברוד בהון נחש הקדמוני לאו מםתכלין בארה מישר
 בבל מה דאסתכל אתלטיא״עינא אית כגלגל גוון יחוור כג!1עא תמא
 דאסהר כל עלמא ותניעא בנוונא דארעא. תליתאה כגוונא דארעא
 דישראל, ניסודה זעיךא רבת .עין איהי כגווגא דציוז דא הי נסודד,
 דעלמא דמתמן הושתת?•לבוא. ואית בר ז/וון תליה תכלת דאיהו
 דומה לךסי.ע כמה דאוסמוה מארי מתניתין תכלת דומה ליםיוים דומה
 לרפיע ורסיע דומה לכסא הכבוד. ותלת נוונין אינון ב>ינא חוור אוכם
 תכלת לקבל אש דלאו איה׳ שורף. ואל דאית שורף ולא אכיל,
u תליתאה דאית תכלת לסבל אש דאית שורף ואכיל. ±1יעיי.ה לבת א 
 ודא *שבינתא בת עין ועלה אתמר. !ירא מלאד ייי׳ אליו בלבת אש
 מתוך רסנה ךא בת עין. ,ירא והנה הסנה בוער באש תא גזז, ד>ל
 בת .עין דאית גרן תניינא והס^ה איננו אבל גווו תליתאה ויאמר
 משה אסורה נא ואראה וגוי גוון תיר דשרגא עלאה. ובתלת נו, נין
 אלין אתאחדת ינ״א אתחברתו בת עין דאיהי שכינתא ובהוו סלסא
 בתלת צלותיו סרס יי׳ הה״ד זאת תורת העולה !גו׳ זאת תורת
̂ו תלת צמתי׳. וב׳-ין  ךא בת.עיי שבינתא דסלסא בתלת אכהן דתקי
 ךא זאת תורת העולה וגו'זאת תורת העולה בימ/א דאיהו אש רלא
 שורף דתמ, חכמה דאית מבועא דמיא דאתמר ביה הרוצה להחכים
 ;דרים דתשש חילא דאשא. ראיהו מון חוור דשרנא רלא יהא שורף
 ונקודא תליה סמ״ץ ךאתמר ביה וקמץ הכה: ובהנא "איהו לימינא,
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 קט״ץ נסוךה דאת י׳ מסטךא דימינא לא אתתיב נסוךה אדדא. היא
 העולה, גוון תנלנא דאתיאחיד בצלותא דמנחה-יביהבלכ^ן בךתא
 לגבי שמאליא ךתמן ה׳ עלאהובה הרוצה להעשיר:צפין. מ־נין ךאתתא
 מתמן יאשרו מארי מתגיתיין אוסירו גשייבו״כי היכי ךתתעתריון. בגין
 דמצפוזיאיגון ומצפון זהב יאתה. וגסוךה דאית טתיבא לאת ה־ מסטךא
 דשטאלא שב״א ועליה או;מר כי באע יי׳ נשפט. על מוסדה'[על
א  המזבח' כל דלילה .עד הבקר. דא ניוז תבלת ךיאיהו אחד בצלו̂ו
 דערבי־ וביה סליסא שבינתאלנבי.עמוךא דאמצעיתא.וצלור״א ךעךביית
 לסבל אמורין ופךרין. דמתאבליז כלי הלילה'ו-נין ךא תכלת דומה
 לרסיע דאתמר 'יהי רסיע' בתוך הימים דאפת& מחלוקת בז ימינא
 ושמאלא ונסו־ךא ךךסיע־ חלם ומאן ךקי_>־ ךא ו׳ דאיהו בגומא ךא <1
ותא  ךסייינ וההוא ניצוץ' הלם עליה והאי גיסוךה'איהי מחייבת לאת ו׳ 1
 דנסוךה :סוס ותא רמלה •ריס באבותיך חשס יי. כי כי הש״ק

 ואפלטהו.'ב״י ב״י'רזא דישמא דאדבעייס ותריז ב״י ב״י ירבו י
 וגומר. ואית מאן תאית מפרש אליי ׳תלת גווניי בךסיזעא. דאינון יחוור
 ואובם ותכלת' הד חוור לעילא מ; שרגא יוהד תכלת לתתא אובם
 באמצעיתא אפריש בתו־דית ולא אשתמודעו בסדרותא תליה. ותא
 רא מאריימתגיתין אוסמוהו כגווגא ךא טאמתי פרין איתשטע בשחרית
 כדי י£יביר בין תכלת' ללבן. מד תאתעביר סדרותא דשמיא דאתטד
 בה אלביש שמים סדרותימיד נהיר'שמ:א. ואשתמיודע איתי בין ו1בלת
 ללבן ואשתמוךע היא. תכלית מסטךא דשמאלא. לבז מםטךא תמינא.
 ?מורא ךאמצעיתאיאהיד בתיויית.' וביה קורץ קריאת שמע בשוודית
 דאיה׳ שכינתא בת עין. והבי סייאת שמע דערבית צדיבץ לייחךא לה
 בעמורא דאמצעיתא. במה דתקיני מארי מתניתין לקרות סרי:אתשמע
 בבבבים תאינון ביונים(כטייס). דהכי' אוסמוהו לא מן הבכבים הנראים
 ביום י״א מן הכבבים הנראים בייילה אלא מן הבינונים דאינון טסטרא
 רעטורא דאמצעיתא. הא הבא תלת גווגין בשרגא. שכינתא נר
 ראתאהדת כתן בי גר מצוד,'ותורה •אור.'אור ךא"אורייתא דבב^ב
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 דאיהיבשמת אדם וץהירתעל נד. על תךךיהו אתמר את המאוד
 ועדול לממשלת היום. ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. גוון חוור
 ביה אלימלך ץשב .על כסא רחמים' ומתנך! בחסידות גוון תכלת
 ברס;יאדרין.דאינו) אימאעלאה אימא'תתאר.. אטס אדני מלך
מר מה״שמו ומה שם* בנו בי  דאחיד בתרריהויסור! יסויס. עליה א̂י
 חךע. ואינוןיחכמה ועמוךא דאיןצעיתא ממ׳וךא דדין אמר סב״ה
 אני אטית. ומסטרא דכירסיא *דךיחמי' אמר סיב״ה ואחיה ובנין ךא
 תלטיידי חבטים בד הוו טסתיכלין בנווןתבילת דעינא הוו מענישי! ביה.
 במה ךאוסטוהו מארי מתניתין בכל ממום שנתנו חכמים עיניהם או
 מיתה'או עוני. דבנוון חוור מתלבש אל מן מיכיא״ל שר החסד ותחותיה
 נחש ופורץ נדר ישבנו נחש בנוון סומק אתלבש נבריא״ל שר הנבוךה
 ותחותיה שךף. בגוון יירוה אתלבש אוריא״ל נוריא״ל שד שלוים

 ותהותיה עסךב. בנוון איכם אתלבש רפאל שר ד^בינתא ותהות־ה
 צמאון. ובכל אתר ךהוו מפתכלין בגוון חוור הוו מהיי ובזמנא דאסתלה
 יהוה מברס:א דדין. ומכדסיא דךחמי"לית תכןן עוגשא ,לאיאגךא. ובגין
 ריסוק אסתלק במזלא מרישא עלאח דאיהו כוזדעלאה בההוא זמ-א בג*
 חיי ומזוני לאו בזכיורןא תליאמליתא אלא במזלא תליא מלתא. ובההוא
 זמנא הבליתלוי במזל. ואיפילו ספר תורה בהיכל.' מה דחוה קרוב
 ה־'לכל סוראיו בההוא זמנא אתמד ביה דחוס מה שהיה וע־םסעמס מי
 ימצאנו. לית מאן דאשיינליה אלא בחכמה ובבינה ובנין'ךא כד
 אסתלק לההוא' אתל,לא משיגין ליה בבליספיךן אלא בחב״היובב/ה
 דאיגון י׳ם י׳ הבמה ם׳יביגה ובגין ךא ךחוס מה שהיה ועמיה ,עמס מי
 :מצאנו. ודזאידמלה קרובים אל ה׳ אילהיגו. ובד'אסתכל' חדי ברורוא
 דקודשא.'1הזא דאסתלס לאי״ן בגלותא בתךאה אפר עלייהו אשא
 עיני אל ההרים מאין;בא,עזדי. אי׳ין א' כתר עלאה יי חבמהן בינה חזא
 דדא הוו מישיגין ליה אלא* בתלת צלותין דתסיינו' אבהן דאתםדייאו הדי
 יקוס אמר.עלייהו אשא'.עיגי אל ההדים מאין:בא עזרי עזרי מעם' יי׳
 דא מלך" יושב.על כסא רחמים. וכסא די! אסתלק מהמן וךא יסוס

 דאיחו
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 ךאיהו מלנאו דבי* ספירה וספיךה עליה אתמר לןז ה׳ הנחלה והגבורה
 ונר. בעשר ספיר! שבח ליה דור בנץ דאירו לגו נ׳בלהו ואיהו מליר
 דבל ספירה וספירה ואיהו ביי! בל ספירה וספירה.1 איהו לא אשתני
 בבל אתר. אית עיינין*מבמד. נוונין בגון ארגמן'רגמ״ן. ר׳ רפא״ל נ׳
 נבריא״־ מ׳מיבא״ל ן׳ גוריא׳׳ל וךזא רמלה מרבבו ארגמן א׳ אור דנהיר
 באלין ארבע גווגין אי אוי־פניא״ל ואיהו ב,טטרו״ן אויר פגיא״ל ובג״ד
 אתקרי שר הפגים ואיהו רזיא״ל ואיהו אוריא״ל רהב׳ סליס להושבן
 רזיא׳ל ואיהו סליל! לחשבן רמ״ה פקודין דאורייתא בחשבן אברה״ם
 ודא מלאך החסד דמתמן אוךייתא אתי.יידבת* הה״ד מימינו אש
 ךית למו ואיהו ממונה .על ךזי אורייתא והוא נרי_עמיסתא ומכתךתא
 ידע מה בהשוכא בנין דחשךיאיהו לבושא ראוי־ וביה אלי* דאתמר ביה
 זר אלי ו־אנוהו אורדוא ך״ז. וכלמאןךידע ביה. עליהאתמר וכל
 ךז לא אניס לד ואיהו נהד• בגוון חוור דעיינא דאיהו נוריא״ר נור ךלייס
 מסטךא רשמאלא רתמן רי׳׳ו גבורה וסתמן פסודין רלא תעשה.
̂א דדינא לשמאלא עמודא דאמציעיתא  כרסיא ררהמי לימינא ברס
 בליל תח־ייהו וביה יסוס דבפל שמיה תריז זמנין י״;י ומשה ראתאחיד
 ביה כפל שמיה משה משה ובנין ךא ואדעך ב׳ שיים בתרין שמהן
 עיינין מךסמן נסדין בנסורין חוורין כינוןינסודי[ רעל לול״א אסתמר
 מניה רמאי איהו. ומאי דאיהו בנסודץסומסיןאושיד דמא איהו.בנסוד ן
 ירוסין. כעסן איהו מסטךא דמךה. בגסודין אוכמין גזלן איהו גנב בי
 בישין דעלמא אית ביה. .;ייגין.עמיסין אית בהון;יומס טוב ועומס ךע.
 דאי רא ידע בר נש לביה. יביה,עמוס עמוס מי ימצאנו אם הוא עומק
 טוב לא זיביל כר גש למגדע חבמתיה. ואם הוא.עם הארץ כמה.יעמוסין
 מהשבתין דיליה בישין.האי איהו סבר פתוח. הה״ד קבר פתוח
 גרוגם ובו׳ לשונם עמל ואוו. אסתמד מעינא ךא בכל מה"ראפתכל
 אתלפייא. איהוימםתכל רתתא למחשב כל'מחשביו בישין לית סופא
 לרשייעותיה.עייגץ גבהגין בהפוכא עלייהו אתמר וגביהן וגבה להם
 ויראה להם ונבותם מלאות עינים ונוי. במה דעייניו עמיה״ אינון רינא

 • קכז ע ב (0ח) יפיתי•
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 ומ1ר1א. הכי_עייבץ נבהבץ איבון חיי ולחמי. ואיזעייגין גבחנץ מםטרא
 דההוא דאתמר ביהיבי גאה גאה סוס ורוכבו דמה בים. 'ואית מגהץ
 דאתחךןן גביה(ג״א דאיחזיין על גביו רוחא. ואחייגין דאתסייאו גאונים
 באורייתא וכלהו אית לון עסיא לעילא.' ובגין ךא וגביהן וגבה להם
 ויראהלהם. מסטרא דהחוא דאתמר ביה בייגבה מעי־ גבה שמר.
 ודא מרכבה לעילא מן מייבבה וגבהי״ם עליהם הה״ד משא גיא
 חזיון מה ילך איפה כי עלית כולד לגגות ו^ין איבון דךבבין.על מרבבות
̂ווגא דאתוון.וגבה להםיאלץ  ועוד וגביהן אלץ איגון*אופנים*דא גון ב
 איגון שרפים, דאיגון לסבל טעמי רלעילא כתריןיעל אתיון. וגבותם
 מלאות עיגים. אלין גסודין דאתוון מלאות עיגים מגייהו במה דאת
 אמר. עיגי יי׳ המה טשוטטות ביל הארץ. מאי לארבעתם אלין תלת
 היוון איגו; דאתסריאו ביטמא דיסוס תלת זמגיןיבג״ר יסוק יסוס יקוק. אלין
 אניון ארבע אנפץ לבל סטר לבל חיה וגבותם מלאות לינים בגוונא רא הא
 הבא שבעין ותךין'עייני, דאינון לסבל שבעים סנהדרין ומשה *ואחי־ן עי
 אלי, אינון וגביהן וינבח להם *כינויונא ךא חכא חמש ואיבעין עיינין
 כחשב; אדם ואינון יסו סוי"וסי. ועור וגביהן' ךא שבינתא. דאיתי על נבי
 היוון ומשריין כלהו הה״ד ומלכותו" בכיי משלה וגבה להם ךא
 עמודאדאמצעיתא דשבינתא איהי על גבי אופנים.'ועמודיא דאמצעיר1א
 דאיהו בליל שית ספיךן על גבי היוון דאיהו בליל לון מטט־־ו״ן. וידא
 איהו בי גבוה מעל גבוה שוטר" וגבוהים.עליהם אלץ אינון אבא ואימא
 כתךא על ראשיהון דאיגון על גבי שרפים דתליין מברסייא, ועוד-
 וגביה; דא אימא עלאה דאיהי על גבי ספירן דאינו, תחותה דמ/ה בל
! דאתק־ או נאי ס בתורה /לאה ודא יאי .1ל דיי תנאי ס קאמ־ V T M רש מ! וצ 1ל! איו הס בעש ה 
' ה) שהיא לשי! ע.1־ת גאות שנוי אכ-ס  איא ייא 1שין יתיוממוס כחי וע,ה נאו! שלאי נפ ו (הישע ס
 יכ, את נאי! הילה יאה נאי! ייש1 ס היב ( ימ ה ג) יק יאי, כי צנ ( של ־ כ צ) ו,א1ת ר.ות יכן כאן
! שהיא י ת סיד תי־ /'ח : י  דאתקראי ננוהסורמס נתולה !^בי״ן וא שכשא פלוש לריש נב ה! י
f דאמל1תא u n ובהלתה דא w 'ושכ תא לאי חיכית עומדת אתי הה די א /תצא הא נב ש 

. אית י א וזהו  נלאה דר ש נבה גב ה כ .נ״ודא דאמצע חא תא וא ו דשמא קד שא והוא עימל כאית ות ישס נ
־ס וא חכמה כ יתכמ־ ר ם ו ל נ י להס לא עמולא דאמצע תא י״נד ז ל־ ש נמ אח"! ונב־ 1  ונבי ליס נ
 דשמא קד שא ועימרת באיתות ישס נב •יי א ראשו ר,יירא דלל ש גול ונב י! לא אמא עלאי נלאי לול ש
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 אתוון. ונכה להם.ךא חכמה דטתטןנקודין ויראה לדם ךא כתךא
 דתמן טעמי ונבותם מלאות עינים אינון אור צח אור מצוחצח אור
 סרטון וכמה נהורין דתמין מנייהו דנהרין מלנו כנשמתא בנופא ועוד
 וגביהן אלין אינין שבעה'גלדי עינא דאינון ךאי״על נב ךא כנלדי' בצלים
 ונכה להם ךא עינא דאיהו כליל כל גיוגיןיוגבותם מלאות עיניםיאלין
 כנפי עינא ועפעפי וכרובי עינא רארבע נווני; איית בעינא לסי־ל ארבע
 אנפין דיבל חיה. ותי־ין בנפייעינא דאעוןיעפעפים. ותי־י כרובי עינ־א.
 אינוןלסבל ארבע נרפין דבלתה. ובאלין'ארבע נוונין דעינא נהרין
 ר אתיוון יסוס. ובאיבע בנפייעינא נהיר אדני. ךא איהו בי נכוה מעל
 נכוה שומר ונבוהים עליהם אלין אינו; יקוק אסיס אבא ואימא ועוד
 עייני; נבוהיןמםטרא רימינא ועיינין.*עמיסין מסטרא רשמ^אדאענווךא
 ביישן טסטרא אחרא רא נס רוח וךא עז פנים כרובי עינא ועפעפי עינא
 עלייהו אתמר והיו הכרובים פורע1י כנפים למעלה סוככים בבנפיהם
̂א דעינא. תלת נוונין* דעינא. אינון אסי׳יס  על הכפורת ךא כ־פורר
 יסוס אדני. בלל ופרט ובלל. יאינון יחודא ביבה החשה. וסימן ניעננו
 ב׳יום ס׳ראגו. דהבי סליס חשבן תלת שמהן אלי! בחושבן יב״ס,
 אסי״קיבתר עלאה. יקו״ס עטוךא דאטצעיתא. אדני שבינתא
 תתאר, אדג׳יי (נ׳ייא יסו״ס< בלל *אסי״ס* פרט יס׳יס ע׳יא אדנ״י)
אי הא ב נה יה א ס׳ רה ני כשלשה יאשונות ש־ס כיו נ א״ין א נון  וננ ר, אות ית ו״נ ב ניה כ א מא ע1
 שנער ילדי ע נת דא ני! רא ע1 נכ דא כנלד בצ1יס ה,ה ררופא היוובהק הקדמון מיר צהלי! ו ל כתכ כספיו
 (אולי הת ס רף ס) ש לע! בת בירה ששה עייות וקיא 1הס שתית לל אי א מרס נלשי,ס ע ש אמנה רתכס
) כתג כל ע! בני ומי־כנ משבעה עורות שלשה מהם גריל ס 1 (תאתר ו פרק נ  ־ ווב־ק ב.!1 ססי הבי ת 1
! יש1שה האת־ ס הם קע ם ראלי ירשנ ע קמן מאד יא מ מכפה אלא נקב ע  פי שיוכם ס כ1 רע! או ייי י
, ינק־א א שי! לק לא תשניזו תכין היופא ס נפ ע אנל ש מ שתושב איתי לעיי נפ״ע ע ש שנס היא ע  י
הס שמיס בלשי! יעיד שמיס בשת לשיטת ע ש ימפורש שס דא1ו השבעה עורות הס 1ה תתת יה יהת1ק  קרא 1
 יתסבנ אתיי העין היא יתר עב יוהתלק ייופיב אס פנ רע ן כ יסר ימתקינ אצל הא שין יומי יוא מתדקדק
1 ננ דא כנלדי  ע ש ונוה יויגנ ס דבר ית קי ס כא! דקי לשבער עירית שבעה נלד ע נא יאתר א ני! דא ע
י הכי ת הצו שים וה תמס וס וצמצא סס כנלד גצי ס להתיצ!, תיא עג יתר, יעפ"! פן  גלל ם וכאשר מ15רש נ
 א־ורס בם ד והו הטעם דארז ל כנמ־א דמלכ כ ד נקרא פ בשם עינ ס ע! כ הע צ ם כצר ס ויוורכג ס משגעה
 עירית וכ! הס כולם יצאו מדוד רע״ה שה ר שב ע׳ נ תופ השבט של הודה שציסצה לו המלכות ,מצא רס נבט
 יושבער חרות ולפ ד הרב ו"1 ה,ז' שעור השב ע' היא קט! מאד וא נו מנסה אלא נקב העין הצקרא אישי! לכן
 נאמר ויר השב ע ונאתר וווו הוא רקע[ 1ב!ה מונן בס ד שפ י מ ש דור הע ה שמרנ בא שק נת עץ מפנ



 עם פי׳ תקונא שבעין בנ הו (קכח >רא)
 וכלל, ועוד עינא כנוונא ךגופא תרץ כרובין דיליה בגוונא ד^רין
 שופץ. תרין .עפעפי עינאילהבל תרץ דרועין אלין מסבכין ואלין
 פרהץ. ואית ברובי עינא רברבין ועינא זעיךא. ואית כרובי _עינא
 זעירין ועינא ךברבא בנ״ך אמר לאדרן ולבש הכהן מדו בד ואוסמוהו
 '^ארי מתניתין מאי מדו כמדתו הבי צריבין לבושי עינא דאינון כרובי
 עיגא דאיגוז דו פרצופיו בתגות עור דיהוו כמךה ד;יגא ובגין ךא ייא
 יהיה לזד בביתך אבי ואבז איפה ואיפה גדולה וסטנה.' דגוךל איהו מרה
̂וא לשפווז לאודניו יפומא. האי איהו* מדד *ךבלא. ובגיז  לעייגין לחוט
 ךא אמר הךא מרה'אחת לכל היריעות. ועל בגפי עיגא אתמר
 עושה מלאכץ רוחות. משרתיו אש לודט אלין־אינון גווני עינא.
 וללבי תרץ בגפי עיגא איבון תרץ שפווז דפתהיז וסגרין
 ולסבלייהו תרין בגפי ריאה ועיגא לסבל לבא דאיהו אש
 לורט ובכגפי ריאה רוחא* דגשיב בהון עליית* אתמר. עושה
 ?לאייו רוחות וכל אבר ואבר ברא ליה סב״ה במרה במשסל.
 ואם תשיח.עייגיז חד זעיר והד רברבא. לאו איהי דא כמשקל ובמדד.
 שסק איהו אסתמר מניה. או אם עייגין ריבדבין ופומא זע־ךא ותטמא
 אריכא ואגפין זעיריז >נ״א עסימין) די־א אזלין בלאן במדד. עייבין
 ותטמא ואגפין ופומא. עולן איהו ךא ובגין לא תעשו,עול בטשפט
 במרה וגר. במרה ךא מדד, דשיעור סומר• ״דבל בואן רלא איהי בעל
 מחת אכחיש שעור סוטה דלעילא ולא אתגטיל מתמן, דעשר ספיק
 דלעילא כלהו אזלץ במרה מסברא דאת יי. וטשסל־ טסטרא דאת ו׳
 תרי מאזגי' השקל איגון ה״ה. מדד, אחת. תא חזי י׳ איהו רישא ואיהו
 מרה דעייגין דאודגין דאגפין דתרין נוסבין דחוטמא מרה דפומא שסל
 הקדש ךא ו׳ שקל דגופא. בגפי השסל ה׳ אצבעאן דימיגא וה׳ידשמ^א
 שרוא כננו עור הקט, שא נו מכםר אלא קב רע ן רנקרא א שון ודוק י עב ואית כרוב ע נא רברנ ן וע א
 זע רא ואית כרוב ע נא ועיר! וע נא רברבא ה דוש כרוב ע,א יוא א שק בת ע! שקיר ן בערב v ויו)
 ו יוע מ ש מדר ן באוצר ית ס צר ך ש ר ר ש עור א שק בת ע ן ש עור שלם כראו שאס ה ה רחב ותר מתה
 שראו לו נווק ראוס ברא ד כ ע כ נכנס בו איי נוול ואס צר מכו ש עורו יראו לו לא ראר ויא נמקוס
 אור ניול ואס לאי לא ראי ילכן אמר כאן א ת כריב ע א רברב ן מש עיר הראי ליס וע נא 1.1 רא לנב ו ויין
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 ובגץ דשגגא דיגןק איד* מדר. ושעור ומשסל אמר פרא לא תעשו
 עול במשפט במדד, במשיסל ובמשורה. "וכנוונא ךא לא יודה"יקד
 בכיסף אבןיואבן גדולה ושטנה. מאי כיס הבא ךא פומאאדהבי ךיא
 סבא עלאה אזדמן לגביה ואמר והא אם עייינין ששילץ הא איגון בטךה
 אבל אם איבון.עיינין רברבן ושפוץ זעירין לא אבחיט ק־ה אלא אם
 עייני; ךא רב ודא ,שצר ךא עב ודא כחוש או אנפץ ךא אדיר ודא
 ר,צר. ךאעב,דא כחוש, אלא בתר תיווניןששיליזכל חד למיניה ודאי
 לא אכחיש עובדאידבראשית ב׳ בתוספת תרץ ביסות פימא ולבא.
 דהבי אוממוהוימארי מתניתץ.עליית. מי שאין תובו בכרוי אל יכנס
 לבית המדרש תדאי איהו מאילנא רטוב ורע. דאיהו י_ימא חד בלב
 וחד בפה,'ממראית מאילנא רחיי אדו" תוכו כברו פומא ולבא
 שוים ועליית אתיד ולכןחגם מעץ החיים ואבלי וחי לעוים אבל
 אחרא דאין תוכו כברו דלאי פומיה ולביה עזויץ עליה אתמר ומעץ
 הדעת טוב ורע לא תאבל ממנו דודאי ךא איהו עךבוביא בי^א
 דטשקר טונץטא דמלכא. דמערב בספא בעופרת ודא תה הטא דחוה
 ךהטיל בה נחש יוהמא. דאית עופרת דאתערב בטפה ינ״א בבספא)
 חווךא בםפא מזוסס. ולא אתך־בי *זוהטא טניה. .עד דאתא אבךרם
 ו,עאל בנורא ואתלבז בספא ונפימ עופרת לבר דאית ישמיעו. ואתטר
 באדם מושר בערל־תו היה. אתערב ערבובךא בדהבא אצטריף ביצחש
 ואפיס זוהמא לבר ודא עשי ב!עשכ נה ואשתךש יאפיש תולדין ואתךבי
 עץ החיים בענפוי ושרשוי. .עייניו בענולאמסנ.רא דאת י. באריבו
 מםטךא דאת וי. כנפי עינא אינוז ה״ה. בארבע אתוון'אלין איהו״עינא
 במדד׳ במששל ובמשורה והבי כל אבר ואבר ביה תשכח ישוש, דאזיל
 במרה ובמשסל, ואיהו במךה ובמשסל. דדבורא סלא איהו שמל
 מרה דבור כנפי תסלא חךין הבלין ראינון אמדה והריאה. נוונין דעינא
 חוור לב׳ינה. סומס מאדי׳ט. ירוה חמ״ה. אונם שבתא״י. תכלת צך״ק.
 ואיזון כנוונא דחסד גבורה תפארת יסוד ומלבות. חדי ברובי עינא
pip יא ת לרסן ו דיט מ ש סמלידיי דנת ע ן גקרא א שי! שנראר רי גירת א ש קגין יאית גי \ דא שין מירי עג 
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T (קנזזע״נ) P  י־ \Stt« שבעץ «
 נצח והוד להבלייהו גג״ה בי׳׳ב בגוונא דםטי־א דרכיו הב* אינין מספרא
 אחרא. שבעה בבכי לבת אינון שבע כפולות בג״ד כפר׳׳ת כנוונאיהא
 ב ב. ג ״ ד ד. ב ב. g 6. י ר. ת ת. רינא יפי׳׳א ודינא משזיא. ובהון"והחיות
 ךצוא ושוב. ךצוא בךנ״ש ושוב בךפ״א. ואינו! רינא וךחטי. והבי
 איבון מסטדאיאחךא. שבע כפולות ליפבלייהו עזכע רסיעין ?זיע אייעץ
 ואינו; שבעה ושבעה מוצפות. והבי אינון' שבע תרעין דניהנם.
 ושבע היכלין מלץ; נחשים ועהךבים וחשויא. דמתמן חוה
 מתנבא בליעם חייבא. ועלייהו אתמר בי שמים בעשן נמלחו והאיץ
 יבניד תביה. ובובמא דל־הון עלייהו אתמר ונמקו" בל צבא השמים
 המה יאבדו ואתה י תעמוד ובאבורא דלהון.'ישמחו הישמים ותנל
 ה׳אךץ. דאתבריאו בשמא ׳־יסוס. א^פי, אינו; בארבע נוןנין. אית
נש*דאנפוי חוורין מסטרא דאנשי היל. ואית ברנש דאנפוי  יי'י
 פוטהא מסטךא דיראי אלפים דאית בר נש דאנפוי ירופין
 מסטרא דאנשיי אמת. ואית בר נש דאנפוי אובמין. מסטךא דיטונאי
 בצע. לפביייהו ארבע אחךנין מסטךא דמסאבו כלהו חשובין אנפין
 מםטרא דימינא בישא עופרת דמתדבין 'מליחה חווךא איבון עבים
 וגסים ועינוי גסים ועבים. וגופיה זעב וגס. מסמראידימינא מוחא חיורא
 בבפפא זרע אביהם אוהבי. ומאן דאיהו אנפוי וגופיה ובל אברץ
 דיליה נסין ועבים 'איהו עצי° ביד חשוך. ומסטרא דהאי ליחה אתמר
 באברהם ותרדמה נפלה על אכרם והנה אימהי חשביה גדולה
 נופיית עליו. והאי ליחה איהו זוהמא דהטיל נחש ברווה ומסטרא דיליד,
 תככד 'העבוךיה. ומסטךאה ולא קמעו 'אל משה מקצר רוח
 והעבודה קשה ומסטךאה ו?בבד לב פרעה ואיהו כובד המס וכובד

 המלאכה:
 אנפיןירופץ אינוןמסטרא דברהיירוהץ חיטובץ,האי ברנש איהו סל
 בהפוכא דליחה דאיהי בבדה האי פל והאי'בבד. האי פתי לביש
 והאי פפחא יביש האי מזהץ במחירו ואפרים בסיבו והאי קשיש בסיבו
 ואיהו מאוהד בסיבו' האי אתעביד!?תי למפתי בני נשיא ברמאות. בנין



 גק«!ע<« עכגפי׳ תסונא שבעין בניהו צח
 דאית מסטךא תחש הקדמוני דמפתי לבני נישא אסתמר מגיה והאי
ל מה דאית בלביהישפיד לבר. והאי נניז  ירוקא פהיחא לביש, האי י
 לוןילנאו האי כל עזבתי בעכובא ודא בל עובדוי במחירו ואיהו זיבש
 גופא ואנפין ובל אברי; תליהבהפויא דאחרא בגין דגיהנם דאיהי מרה
 יחהא אוסיד ביה דאית כעס בעסןיאיהו ודאי דאוסיד ביה נוי־א ל2ום
 שעתא ומיד שכיד הכי כר עובחי בעי למעבד במתח ואחר־א דאית
 כבד בנחת ךא בהפובא דךא ךא נחש ודא שרף רא מיא וךא אשא

I מיא דמי טופנא דחביל בל בשרא האי אחרא מיניה נפדית ואש 
 אנפץ סומהץ מסטי־איאחרא. האי אתחזי בינוני לא נס ולא יבש האי
 אתאדם מסטךאדמאדים אוישיד דמא אית אסתמר מניה, ותרץ
 אינון בהפוכא סומשואובם, דא בינוני במתהלא .רא בהפובא ןטסטרא
 אחדא.ךא שמח; ודא .עציב שמחן מסטרא דדם שתה הכסיל ודא
 עציב מסטרא דמךה אובמא ךא גזיל,שפיך דמא ואיהו וותרן, ודא
6. אנפין חור־ין  כניש הובץ על T. מסטיא דךביו יהפוכא. אנשי חי,
 מסטרא דמוחא', יראי אלהיט טסטךא דלבא אנשי אמת מסטךא
 דפומא, שונאי בצע מסטרא דנופא' והא אושמוד״״אנשי תל יראי
 אלהים אנשי אמת שו^אי בצע טסטרא דאד!\. שעור ומדד. דלהץ
 יקיש מלגאו ומלבד. י' אתלבש באנשי חיי ודא מוחא דתמן הבמה,
 ה׳ ביראי אלהים דאיהו לבא ותמן דחילו וריחימו. דאינון יה בימינא
 ובשמאלא ואינון נסתרות במוחא ובלבא ו׳ אתלבש בפומא. מסטרא
ה אתלבש בגופא מסטרא ראלי־ ש^אי בצע. '  דאלין אנשי אמת.

 ואינון תורה ומצ־ה ועליית אתמר והעלות:
 אנפץ ענולין מסטךא דנסודי. דאינו; שמץ פתח צרי סנוי־ שבא הרם
 חרה שרה שורה. מרבות עגולא דכלהך. תא חיי תשע זמיניז ישוס
 בבל ספירה וספירה נקודה תליה ראית יהוק במלכות כלא נהודה
 ואלין א־נוז,.הורץ דמחייבץ כר ספירה וספירה תשע בקוריו איבון הד
 ישוש בשמץ. תניעא ישוה בפתח. תליתאה ישומ בצר״י. רביעאה ישרה
 בסגול. חמישאה יהוה בשבא. *שתיתאה יהיה בהלם. שבי־עאה ישיש



 בהירק.תמיבאהיהוהבנ׳בסודות. תשיזעאה יהוה ישוךה. מלבות
 יקום כלילא מבלת. המץ אתקךי בבהוךהךא ־י מיטךא דבהד עלאה
 דאיהו'כותים בקמץ. דאית סתים במחשבה' דלא ידע בר בש ימה דאית
 בגויה ומאן דאית לגו סתיםיבמחשבה יעלת דיעלות הריב; ליה ואתקרי
 פתה בניהוךה דא ־ מסטךא דחבמה דכה אתפתה "ואתגל;יא מחשיבה
 סתימא במובא ךא. לעילאי כדיוסנא ךא א. לתתא בתוהנאךא א. ותרי;
 נהודיז אתגל-יאו באימא בבתךא"עלאה םתימיזיאגון ואתיעבידו צרי:סוס
 עלייהו אתמר וייצר ץ. ביי מה ;י צורי עולמים צייר תריזעלמי; עלמא דין.
 ועלמא דאתי. סגול. ךיא הבד ביה שבעתאיאיהו בגולתאלעילא סגולילתתא
 ••' סגולתא ורחימא מסטרא דימיגא שבא כגווגא ךא י: מסטךא
 דשמאל־א בי באיש יי׳ גשפט ותפול שבא ותקחם״שבה עמד*.
 דאיהי שבינתא תאתהריי •גבאי בפטדא דשמאלא. ואתקיי הלם כנוונא
 ךא . מסטרא תעמוךא דאמצע־תא. משם רועד. אבן ישראל. איבן
 מאסו דיונים היתד, לראש פנה. בל מרגליתא.יסיךא איהי בהלם הה״ד
 לשם שבו ואחלמה. וביה ונהלב־ה הליום. הרס אתסרי טסטךא
 דשוקא ימינא במונא רא. ביה חקירה החסר אלוה תמצא ואיהו
 הרה הנורא הרה מהתא בורא דאיהו עמודא תאמצעיתא שךס הוד
 אתסרי כמובא ךא יהוה. מתמן אתקריאת שבייבתא שרה. סשר
 המרכבה. דאיתי הוד דמשר ביהא־סתלימו המשה בריחים להדשי
 צלע המשכן כהושבז ה׳ תייר, אשתאר די־ ת פרצופיז״עליה אתמר
 עשר אמות אךדההדש. קרש סשר. שורה יוסוווהו דא״צדיס דאיהו
 הושר המריבה דאית שבינתא עם סב׳׳ה הה׳׳ד כי בי בשמים
 ובארץ. ודא דמתרגמיגן דאתד בשמיא ובארעא. ועליה אתמר ואנכי
 גפרעתיך שורה כלה זרע אמת. זרע אמת רוא ודאי דאתמר ביה תתן
 אמת לתןהב איהו זרע ושכינתא עזר הה״ד אעשה לו עזר כנגדו. כיי אלין
 נהודין אתתיבו מטמא ע״א אתחייב שמא) הדייטא מסטרא דתשע
 ספירן ומלכות בלילא דילהו אהבת כלולתיך. הא הלא אנפץ עגולין
 דלעילא נהידין בנקידין. ואית אלפי רברבי ואנפי זוטרי י. אנפץ דרחמי

 ואנפץ



 (קנט «״ב) עש פי׳ תקונא שמדן בניהו צט
י דבו־־ון ואל זועם בבל יום. ובגין ךא אטר למ#ה הטתז ם 5 ן  ואנפץ ח
 ל* עד שדעברו פנים שי• זעמ וט!יד רעבור ל׳ על פניו ויהרא יי ל אל
 רחום וחמן דאינון בתא דאת ואיד תלת עשו־ מכילן א׳ דבאמצע תא
 תא״ו יארד אפים מאי אפים דידה וא״ו. רבתן מארד אנפיז .על
 חייב:א ומרחם על * עלמא ועליןדו אתמר :אל "״ןניי אליך ויחל,•
י אינוו נוונין דאנפין חוור ופומס. ותטמא ה * יי׳ פניו אייך. ו א ש  י
 אית אריך אנפין. יי פומא כללא דתלת דרגין י׳ תם בענולא.' ו
 לשון ד׳ בלל״א דדי תקוניו*;טפוון* ושינים וחך וגרוד ר;א חזי אתמר באדם
 משנה פניויותשלחדע ומיא, נרים ליה שנדא ךאנפין לשנאה ל־ה
 דלא ישתמודען ביה מארי דדינא האי איתי שנוי מסים שינוי השם
 ש»י מעשה. ויעוד נסודיין אינווסנולין נדדיןינ״א בהדין<*נסוךה דאורייתא
 ואינון־נענועי; דאתוון. להבל פיסיןערסין דאינוןנענועץ דאברין ךנופא
 ואתהריאו באלין שמהן הדומיא״ל יניא קדמיאל) >ם״י המואל! מלכיא״ל
 צוריא״ל הא קמץ באתר• פדא׳׳ר הומיא״ל הפדיא״ל הא פתח. צוריא״ל
 רזיא״ל יופיא׳׳ל האצת. פמטורי״ה *נזריא״ל גנ׳׳איגבריאל) וענא״ל
 ימוא״ל הא שנול שמעאיא״ל ברביא״ל אהניא״י• הא שבא. חניא׳יל
 להריא״ל«נ״א להדיא״ל) מחניאל הא חלם. חזהיא״ל רהטיא״ל הרשיא״ל
 (נ״א קדוש־א״ל) הא חרס. שמועא״ל רעמיא״ל הניא״ל הא שרה.
 שמשיא״ל רפא׳׳ל סדשיא״ל הא שרס. הא תמניא ועשרין שמהן דאתמר
 בת, בה מעשיו הניד לעמו זבאין אנפץ דנהתן בהון אלין' שמהן ואינון
 לסבל י״ד פרסיז דיך יכדנא. ולסבל י״ד "פרסין תו־ שמאלא. •סוס
א יתד! לוז אלסים  אלסינו יסוס בויז׳יו במובס״ז בוזו עליית אתבד. ל
 אחרים.על פני. ואם לאו עי־ייהו אתמר יד ליד לא ינסה רע. תטמא
 אריבא ךא הוא בר נש דאית ביה רחמי*. תטמא סמיטא מאת דרונזא
 איתתטמאעמיסא. מסטרא דתיא אית."בבלאבו־ רחב בר נש
 התא חרא איתיכריכא תטן ועסיים ליה ביןיבאודנין בין בעץנץ בין
ל ? ̂ןות לאייויל 'לר*סוז ונוי. ו  בתט£א בין בפוטא ועריה* אתטד כ
 כאביו רבני נשא דאינון תקיפין ךאתטרבתז וחלאים רעים ונאמנים

״ 'יייי  * «< י "



w עמ פי׳ תקונא שבעץ בניהו מל ־ 
 תא תעיד לץ ההיא חוייא בבמה נשיבץ בהתא אבד דחב. .עד
 דאתפרע מההוא ח1בא. ובניניה אתמר אפילו נחש כתךיעל עסבו לא
 :פסיס. לא י_פסיס ביחוךא בצייותיה והא כתיב בבל פקודין וחי בהם
 ולא שימות בהם. אמרילון בנין ךא אמת אבל .עסךב פוםס בנין דיןיטיל
א חזי בחוטמא איתתיין נוסבין מחדנפיס תהא. ומחד נפיס תננא.  ̂ו
 הה״ד בי אז:עשן אף יי׳ וקנאתו באיש ההוא. ברוחאיכןריר אמר
 וברוח אפייד נערמו מים *בתננא דסליס בעשן אמר *נשפת בו־יוחה

 כסמו *:ם: * * *
 אורגין אית בהון אדרץ ואבסדרץ ועליית אמר דוד שיר למעלות
 דאינון בי נבוה מעל נכוה שומר"ונבוהים עליהם. אי אינון אטימיו
 אודנין לתתא הבי אינון אטיימיז תרעץ דשמייעה לעילא לנבייהו ואינוו
 תרעין דאתמריבהון שומע תפלה שמע ישראל מתמן צדיד לבוונא
 בשמיעה אייל ר׳ אלעזר אבא והא שמיעה באז אתר תיליא' לעילא אייל
 ברי י־איה תא כסאילמזךח דמתמן נתיךא נפיסי״לעולם״״יבמה דאוסמוה
 מארי מתניתין מזרח משם האיר־' יוצא ליעוילם. יהודה *איהו למורה
 ויאתמר״ביה נור אריה יתרה מערב ךא פומא דתמן ערוב דבלא ותימן
 מתערבץ כל חיילין ובל דירנין. ומחנה אפרים למערב. ומטה למערב
 בין* צפון לדרום שמיעה לסבל ישלחן בצפון ותמןדחיליו הה׳יד ץ׳
 יטמעתי שמיעה זיראתי ומחנה ךן לצפון י ואזן * דמות אל״ף דאתמר ביה
 אלה בינה דאיהי נמי עוז לציפץ ריחא רדתם. ריח ניחח ליי׳. ואית
 לחוטמא תרץ נוסבין כלילן מדינאי ורחמי. ואינ־ון י * . תטמא ו׳
 באמיצעיתא תרץ צנורות אינון דיליה ואתמר לנכי מחנה ראובן ת־תם
 ראו בן, תרץ נוסבין דחוטמא אינון לסבל לאח ורחל. תטמא בארה
 יכריב-ן לשק רב א שהוא לו קק אורנין א ת בהו! חרר ן יאכסור ן יעל־ הו אמר ויר ש ר צמעלוח ,ראי
 אוזן ה 6 בינה והורה מב נה גפקא ויין א אוו ן א ה בחן אורי! יאבסור־ן וה נו שורר שבנהב ומירר שבע כ
 א נמ אור, מלק הסוו אכפוי! מלק מנלה יעלייהו אתר ויו ש ר למעלות וה יני בנלהי כה ב רחעיית ונא!
 אמר למעלות בלמ ו כ־ למ ו לשי! לימוד בו רמוז עסק רתורה יהודה א הו למזרח ואתמר ב ר ניר אר ר ירווה
 נראה ב6 ד דר־ש אריה אות ית יא ה שהיא חלי ה באיר וחמן דח לי הה ד הי שמעת־ שמעך ראת פ רוש
 ספירות תנ ח נה שהס מחת הב נה ראיס מ! ספ רת הב נה שהיא למעלה חרס ועוד דב נה נבורית מתער ן מ ,ה
 לכן חמ] דחילו ואזן דמיס אלן! לאסמר ניר אלף בינה עיוש בפין) ראזן ש ש, עגיל ס קסנס שהיא דינחת
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 מיעד בינייהוךאלעשב. א״ל ר״א אבא קנא לד דאימא>ס״א דבינד!)
 איהי לאפון ובה תליא שמי^ה. א״ל ברי חמשיזיתרעץ אינה דבינה ובה
 מייחדיין ב״ה י״ה אתוון תלין זמנין בבד יומא. וישראל איהו בן י״ימ.
 בינה ודאי בללא דתלת אתוון אבא ואימא וברא ובנין ךא שמיעה בה
 תליא. לית תקמא מאליו *•רבעיאתווז דלאייאתבלילן בה עע&ר' ספיךן
 דאינון יוד סא ואו שא. וארבע אתווו דאינון יקוק איהו לא אשיזנייבבל
 אי»־ איהו שמע דשמאלא *לישראל ואסתכל בימינא עלייהו ובדרום
 איהו מךחףיעלייהו הה״דודוח ארשים מךחפת על פני המים. ובמערב
 איהו ממלל עמהוז שנוין אינון במאני דנופא אבל ביה' לית שנד־א
 בייל. דה׳׳ד אני ץ׳ לא שניתי. וביל אבר ואיבר ידאיהו נרא דבל פשודא
 בעי בר נש לאמלכא לשב׳1ה ילתשנא ליה אתר דכיא ונ5ןיא לשריא
 ליה תםן. ובגיד יצריך בר נש "ליעךא מיניה מכל אבד ואיר. כל
 מחשבין וכל הרהורין בישין דטנופיז דאינון שליפץ'וצדיד לאוסךא לון
ל אבר ואבר דאינוזינרות דבלי'פסוךא  בכלי פקודין בשרים דשתץ על י
 נרי אתשריאת הה״ד ביי נר מיצוה'נר ץ׳ נשמת אדם. ויה צריך
 למהוי חופש לל חדרי בטן ולבעךיא מינייהו שאור והמיץ. מוץ ותבן.
ה לשמאי יתמן  שאור וחמץ מן העסה (ירא הטפה) מוץ ותבן מן הח̂י
 י״ש. י׳ בעכןה דאייהיטפה. ה׳ בהטה דאיהי' לבעךא חט'מן ה דאשו^ארת
 פלת נקיה.' דבל פקוךא דשריא על בל אבר ואבר אית לה'שם' יריע.
י מכל אגר ואבר כל נ  ש יו ! ־נירה א והאל ה חלו ה נ הס ה א כמו איה י׳ של א לבערא מ
 מחשב! וררייר ס קשה כל המחשבוח ים במוח והרדיד ס הס בלב אנל בשאר אברים א! נחל ס יצקשריס מחשביה
 וררייר ס ינראי יכונה כא! היא על המחשב יחידיי במוחי ולבו למשיח רעה בע נ י לראיח עריה אי להר ח
וי או לשמוע באזציו שמע רע או לובר בפ ו ובור רע או ל ען בכל וח ו עצוח רעוה או  בחוטמו נשמ ס של עי
 לעשות נ ו ו חעש ס רע ס או ללכח נרנל 1 למקום רע וכ 1לא ביה הנה אוחס המחשנוח שחישב במוחי ולבו על
 כל אבי ואבר מאלו דאבר ס שוכרגו נדבק ם איחס מחשביה רעוח באוחם האירים בכל אבר ואבר אשר חופנ
 על ו להיע ועל אלו המחשבוח רעוח קאחר כא! לבפרא מינ ה מכל אבי ואבר כל מחשבות וכל הררוריס ב ש ן

 ולבערא מ יי שאור וחמן מו! וחנן ניאי שאור וחמ, שי כ לע סי שרומ1ס לפצוח ושאור רמז למחשביה
 רעיח שבמוח יחמ! רמי לייהורס רעם פבייב אך מון וסבן שייכ לחעים שרומזים למורי שגקראחבשס חמי
י ל מור החורה נקי מן ה  וחבואה ומון רמז למחשבוח רפיח שבמוח וחב! ימי ליייור ס יע ס שבלב והכינה ש
ע ם שים מי! וחב! יכ! רמצוח נ כ י ו נק ס מן מחשבוח וירהור ס רע ס שהם שאור  מחשבור והריו- ס י
 וחמן וארבמר כ צו ס אלי וש יכ לתורי ולמלוח ס מ! שלהס משח ח רמז לובי יצואל משחה ח יבי המעעיבי
 חסו ורחמ ס והדבק בהם /חיא איש משמח בח ר ח חחח ח ח ועויא חבר דוא לא c משח ח אוחיוח ימבסא

נ 1 יני קל ז  י
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 ובל חייח ומשך:ין דמלאכין דתל;ין מיגיה כלת אתכנשו לההוא אבר
 ונמרץ ליה מכל מרעיץ בישץ. ומאן ךחליף לון א1 שךא לון באבר דלאו
 דלוק ולאו איבון ממנן ?לייהו איהו אבתש סתךאידעובךא רבראשית
 ולאו מיתכנשץ לנב־יה למלבא ךשד ממנן.על מלכותיה ופלינ לון על כל
 אתר ואתר. יאמר לון אנת תהא ממנא.על אתר בך ובך ואנת בד וכך
 מייל חד שוי ליה באתר יריע ובמלה ירע. לית ליה חלוף'באתר
 אהךא אבל מוךשא בדיד הוא דשלטנותיה בבל אוזר. בנשמתא
 ךשלטנ^ה על כל אבד ואבד. מלא בליהארץ כבודו בכל אתר דקרי
 ליה בר נש עני'ליה. אלא'אם ההוא אתר רההוא אבר איהו פגום
 בחובא ךעביד" בד נש7 שבייה לא שתא בההוא אבר/רעליה אתםר
 כל אשרי בו מום לא יסךב. ויאברין דבר נש כלהו איבון משוךרין
 על סדרי בראשית. ובנין ךא -אתקרי בר נש עולם שטן. וימאן
 ךאמליר לשב״ה על בל אבר ואבר. באלו אבליד ליה על בל
 עלמא ואנרא רמ־ נש דיאמליד ליה .על בל אבד ואבר לא אתייהיב
 ירשו לנלאיה ראלץ אינון טןנמי מצוות רלא אתץהיבולנלאיה. בנין דלא
 יהא ברינש עיבד לשב״ה על מנת לשבל פרפ. אבל ברי מלין אלין
 ךלא צריבץ לאתגליא יהוו טמירין בלבד עלייהו אתמר לאכול
 לקבעה ולמכסה עתיש. מלין.עתיסין רלאיאתמסרו לגלאה יתן
 טטירין בלבד. תא חזי בד בד נש מתעטף בעטופארמצוה. ומנח תפלין
 ושרא ליה בשריאת"שמע. הא חמין ליה ברסיא בעטופא דמצ.ה והא
 אושמיהו והובן בחסד כסא. ובתפלין איתי מעטר ליה הה״ד פיארך
 חבושזעליזו וקרא" ליה לשתיא על כרסיא דתשץליה בקרא רשמע ישך*1.
 הבי שב״ה מתק ליה בהתאעלמאכרמא ועטרה. ובימה ראיהו נתת
 ליהתמןרשוםברם^אבניגיה ואמליד ליה_על'כל מלאביןע׳יאחייידיף
 ו״משתיין דתמן הה׳ד וירדו בתת תם ובעוף השמים ונר. ורזא רמלה כי
 מבבת אכבד ובוזי ישלו ובמה תהית (ם״א רנגגין) ליה'בבמה נגונין
 דשירותתישבתת והוךאות. הכי בר םליש לעילא כלת סיוון!־מרכבות
 ומשריין דמלאבץ שדישין דתות ואופנים. וש־פים.פתחין ליהנס״א

 פוישן
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 פרישן< גדפיית בחדווה בנגונאלהבלהליה. הא הבא אנרא דצלותא
 ותקמגין״דילה דאית פקוךא הדא. פקוךא דבדית מילה. בגזית דעךלה
 ופת^ה במה דאית אעבד מדתא אבר כל אלין הליפיז ךאלםים
 אחרים ותהיו ביה אסר לשתא ביה שכיגתא דאית אות מילה. הבי
 םב״ה כד גשמתיה ״םליכ,ת לעילא הה׳׳ד מייעדה ל׳נוהשמימה
 הב׳׳ה אעכר מניה כל מלאכי חבלה וטהטרנץ. ךלא ירךבו לגביה בגין
 דשמא דיך שתיא עליה דתשב־ח' 'ליה מיץ תבץ מיי יעל׳ה לנ ו השמימ׳ה
 ראשי תיבות מילה. ועופי תיבות יהוה בשמיה סליה"לעילא גשמתיה
 ובההוא זמגא יתיםיים ביה. וראו כל .עמי הארץ כי שם י;׳ נקרא
;ליך דראו ממך. ובמה תאית מהבל עליה כל פהודץ רעשה" בדהילו  י

 ורחימו.' הבי אמיליבץ ליה לעילא תילין ומשריין על אלי! עלמין דתסין
 ליה הב׳׳ה לעילא ומהבלין ליה עליית בדחילו ורחימיו דמאריהון.
 ובזמנא דבר נשי אשתדל באורייתא ךאיהו אור ובמצוה ךאית נר.
 כאלו נתר עמוךא דעננא ביממא הדם ץ ועמוךא דאישתא בליליא.
 הבי כנוונא ךא כד אזיל להתא עלמא מה יכתיב ביה ת" תלד
 לפניהם יומם'בעמוד עינן לנחותם הךךד ולילה בעמוד אש* להאיר
 להם.'למאן'לנשמה וחחא ו״נפשיא תליה דאינמלסבל בהן לוי וישראל.
 וכלא בזכו אותירוא דאיהי אורי ונר. ובל מאן דנטיר שבת ואוהיר ליה
 וטעננ ליה בנין יהךא דהכ״ה. הבי הבי״ה זיהיב ליה אתר לעילא בטיחא
 רלא טרח ביה ונח תמן טבל טרחא דהאיעלטא דטרח בבמיה נמולץ
 ועובדי{. ברי תא חזי יכל פהודין אלץ תליזין בתומנא ךמלכא. ואית
 פקודין דאינו? על מנתי להבל פרס ותליין מתוהנא דההוא נערדלעילא
 משח ת וכי־א נונו דאירי תא ראיה אור יגר גראה נס־ד הנוגה דכתינ גר מציה יסירה איר גמצא מנגה עסק
 התורר נשס איר ימעשר המציה נשס גר 1ענ ו תראה שנעסק הת1רה שרןא אור מין ם הארס מעשה רמצוס
 ונס נ ואס תתירר לעילה כל רקורא מרשת עולל כאלו הקרינ עולה יני׳ וכן הוא ננל המצות אם הארס לומד
 תורה שלרם גחשנ לו כאלו ק ים אוחס במעשה גמלא התורה אירי אור וגר דאחעניד נה אור וה הלימוד יגר וה
 מעשה רמלות 1לכן כל של הלומ1ת גקרא ארון שש ט אותות אור 1 ש נו אותות גר יהי3 לה אתרלעלא
 בג מא דלא מרמ ניר וגת סמן מכל מרתא דהאי עלמא ש מקום גב1ס יעל ין למעלה שהיא מקים ש ישב ן
 הגשמית שהם ראו ס לנא לע1ה ו בסיד פ בור יליךיס נמה מלית שאץ להם מורת בכל פגיגים הגשמי ם של עיה ו
 ני גידע והנאים בסוד הגלגול ס הם סובל ס לער מכל דברים העבטייס של עוה t משא נ הבאים נסיד העיבור
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 וצתד לפרשא בל פסודין דאינה בריוה.א רמלכא. אית(אלין) התליין
 מרישא.'ואית (ואלין) דתל:ין בעיינין. וכמה מלאבין ומשריין עדא־ן
 דאינון עיני יי ממנ! עלייתי. ואית פקותן דתללן מ! אותין. וכמה
 מלאבין דאתסריאו אזני יי ממנן עליית ואית פסודין דתלץן מאנפין
 ובמיה מלאכין דאתסריאו פני ץ ממנן עליית דאתטר בהון וארבעה
 פנים לאחד. ואית פסורין דתליין מיחוםמא. וכמה מלאבין דאתימר
 בהו! עושה מלאכיו רוחות ממ.ן עליית*.* ואית פקודין התליין מפומא
 וכמה מלאכים דממנן על סלין *דאורייתא. ועל דבורין דאתמר בהון
 בי עוף" השמים יוליך את הקול ובעל בגפים ״יניד דבר. ואית פסורין
 דתליין מידוי ךמלכא ובמה מלאכין ממנן עליית דאתסריאו ידי״ן.
 הה״ד וירי אדם מתחת כנפיהם. ואית פקודין דתתין מנופא כענבין
 דאתכלא. א״ל ר׳ אליעזר אבא. והא לעילא הא אויסמוה דלית נוף
 ולית נויה. אייל בריי. לעלמא* דאתי אתמר* דאיהי אימא עלאה אבל
 לחחא אית גופא בעלמא דין דאית שכינתא תתאה. וגופא איהי
 אורייתא דמינה תליין כל פקורין. ואית פסודיז ךתליין מאות ברית.
 וכטהימלאבי; ממנןיעלייית. דאתקייאו מארי דאותיות דאתמרבהון
 והיו לאותות ועמית אתמר למשה. וזה לזד האות. והאי איהו אות
 דיבל צבא השמים ממנן עליה. ואיתיפקודין *דתלייז בךנלין. ובמה
 מלאכיו ממנן עליית דאתמר בהון והחיות ךצוא ושוב. ואתמר בהון
 וךגלידם תל ישרה.והכי תליין כלהו מגופא בשעירא דתליא מרישא
 וכל נימא י״נימא אחזי דאית מלאד דתליא* מרישא. ובל מאן ז־פשע
 בפסךא. באלו פשע בתוסנא דמלכא זכאה נשמת* דאית (נ״א
 בדיוסנאדמלכא*.זבאה נשמתא דאיהי<'בתוקנא* דמאריה דמסיים
 פקודי; אלין דמינה תלי\ן בל מלאבין אלין דאתסריאו *עיני יי׳ אזני יי׳
 ובל תחונין וחיילין ומשתץ דנו״פאידלעילא וכר סלסתנשמתא כל אלין
 חיילין סלסי; עמה. ובד נחתא בל אלין'תיל״ין נחתין עמה איהי סלם
 והןהמלאכי אלסים״סלסיןיונחתיןבה. בה ממש. ובד סלקא קלא
 נחית ברומי רפיעין לכל תילין ומשתין. הבו יקרא לדיוסנא ךמלכא.

ד ו מ  ! י נ
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 מצוה דבל פסודא ביה שתא יסוס. הוא אשתבח בבל אבר ואבר היא
 אשתןח בדי גוונין דע1עךא'ובד גוונמ ךעינא. ובד׳ אדרין דאוךנא.
 ובד׳ גווני דאנפייז. ובסלא ובדבוךא ובסתאה ואמירה ובעטיה דידין.
 ובכל אבד ואבר דנופא. איהי יסוס ממנא' על כל מצוה ומצור, ךביה
 מציוה כאת בש מ״צ י״ה פ״ץ ו״ה האי מיצוה יקוס מצפץ. יסוס בא״ת
 ב״ש מצפץ. וברי בלאברין אתסייאו בנתן לשיןא ריסוס. וכל מלאבין
 ותליין מההוא אבר כ:להו סלסין ונחתין בשליחותיה ובל ימאן דקךא
 למלאבין ולכנויץ.ןלא בהתאאברדממנא עריהיייתסליס פעולה
 ביידוי. רישא איהו כנריא דשם אסיס. וכלימלאבין וממנן דהויות מהבא
 תליץ וביה שאליו מלאבין איה מסום בכוחי להעריצו איס רשים
 באסיה. ותמן תה דסלייס בחושבן כ׳ דאיהו כתר. איהו רשים בא״ב
 ל״ר ה״ו ז״ח ט״י (אקיס< אלף סא יוד סא איהו ךזא ךעשר אתוון
 מעילא לתתא האי איהו כתר בריש כלהו שמהן• ולעילא* מיניה יוד
 סי ואו(נ״א* ויו<*סי אלף *דלת נון יוד. לעילא מיניה יוד קא ואו סא.
 וכלהו פלקין לארבעין ותרץ אתווו. ואליז אינון אתוון ךאתבריאו בהון
 שמיאעלאץ וארצות החיים דאליו אתסריאו שמי השמים וימאן ךבךא
 בתן בלא אומנא ךבלא עלת העלות מתעלה .על כלא 'תא י בדיך
 לכלא. וילעי״לאימכל ברבאן הה״ד ומרומם על כל בךכה ותהלה. ולא
 צרייד אית ברכאן' מאחךא דלית עליה מאן דאשפיע' ליה. ברי אית
 פקודץדתלךו ברגרין״ידאתמדבתן ורגליהם ךנל ישרה על ארבעת
 דבעיהם בלכתם' ״ילכו ךא מאדנ״י רעליה אתמי $דס לפניו יהלך
 דשם לדךד פעמיו ואינון מאת אדנים למאת הבכר דנחתין למאה
 בדכאז ודא סימן צךסה ראית צלותא. צ׳ תשעים אמנים. ד׳ ארבע
 סתשותיס׳ מאהבךכיות ה׳ חמשה חומשי תורה. והאי צךסה איהי
 אימא עלאה צךס אימא תתאר,. דאתמר בה צךס לפניו ייהלד צדק
 יסךאת לתלו ירא תנא ודא רחמי. $ךס אימאתתאה.' צדקה אימא
 וכמ 6 בשער הגלגול ס גאורך רישא א הו נ!ו יא רשס אה ה פ רוש דשא די א שהוא הכתר ג\ הכימי רשס
 אה"ה כ׳ גידע דשה אה׳ ה חא בכת־־ ח א ימספי שלי אך, ואות אל ף הוא הכתר שהוא אלופו של עולה דממ ר
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 עלאה. כל פקודץ ההליכה רןלךן בתלץ. כגון הליכה לבי בנישוןא
 הליכה לכרית מילה הליכה לםת מצוד׳ או לכל הליכה דמצוזז. והאי
 פקודא דברית מיליהתליאבצדיס. וצדקה ביידין. מן גתןתתז.!'בל
 פפודין איבון משולבין אלין עם אלין התיר משולבות וכו׳ ובז תפלין
 תל;ין ברישא וביךא שכאלא. ציצית על כתפא מצות ללמוד וללמד
 בפוימא. ובין צלותין תי־ניןביפונןא. והכי מצות שופד ברוחא ךנשיב ביה
 בפומא וההוא חחא אתעביד פלא וכן סרבנץידאינון ריח גיחה ליי׳
 תלץן בחוטמא ואעי בופמיז דאיבידלרגא זכלידיגין תל:ץ בדבודא ובן
 בעייינין כמה דאוסמוהו נןארי מו1גיתין.'אין לך:ין אלא טה שעינייו
 רו״אות. ואית פקידין התליין בשמיעה כגון סריאתיי^מע או פקודיו
 אחךגין. דאתמר בהון אם השמיע ליאזגו זיצא. וךא תסיעת שופר סוף
 סוףיבאלין אכרין תלי״ין כל פקודין אלא פקוךאידיראה ואהבה אלו.
 תליין במוחא ולבא וכל'פקודין דעשיה כגון סוכה ולוזלב תליין בידין
 ובאליןתקוגיףם׳׳א פפודיוו צריך בדי״גש לאשתמודעא בל״טלאכךא
 דאתפריאו״עיני;י׳ אזגי ץי. ואיגוז דאתמר בהוז עושה מלאכיו דוחות
 (טשדתיו אש לוהט) דתליייו בחוטמא. ומלאביז דאתמד בהון בי עוף
 השטים יוליך את הקול ךתליין בפלא*. ובעל בגפים ״יגיד ךבר.
 ךתלייו בדבוךא וטל־אבים דתלילץ בעשןה בגוו וידי אדם ימלאכין
 ךאתפריאו אותות דתללן טצדיפ *ךאתטד בהון וטאיותות השמים
 אל תחתו. וטלאכיז דתידיז ברגליו דאתטר בהון והחיות ךצוא
 ושוב. וגעגועא דכלהו יסוס' וצךיד לטגדע גסוךה דיליה בכל יאבד
 ואבר גסוךה* דאתתיב למלאכה דאידו(אורז, טים ולטלאכא דאיהו
 אש. ולמילאכא ךאיהו רוח דבל נסודץ איבון אשא ודוחא וטיא. מלבות
 עפר טאנאידכלהו עלאין דתלץו טספיךזולתתא הכי איית מלאכיו
 דתלךז מכסא ימלאד ןאופז ךמתמו גשמה 'ורוחיא ונפשא. גופא
 ןןאגאדכלהו מיכא׳׳ל איהי מ:א ויאיהוימטוגה ״על נפ»8.* ובגיז ךא
 כד'אעבד משח לישראל בימאי ביה שבח לקב״ה הה״ד מיי כטור
ץ לד ן אלא מה שעיניו רואיח פ ריש יש  ינניו ואות היא נתר נסיו הנינה של כ׳ מאתך היא ממתחה א
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 באלי״ס ;י׳ גבריא״ל מםו$ה_על אשא. אודיא׳׳ל על חחא. דפא״ל על
 עפךא מאידן תללן במה רבי רבווו דמלאקא דתליין מינייהו. ברי
 אנךא דאליז פקודיו י דתמין באלין אירים. הוא דמא־ן דברהד
 לקיב׳יהבשבינתיהבהאיעלמיא סב״ה מזווג ליה בבת זימיה לההוא
 עלמא. ומאן דקר ב ליהילשכינתיה קי־בגא. קב״ה מסרב ליה
 בית זוגיה. ומאזידעביד ליה בי מסדשא הה״ד ועשו לי י מהדש.
 סב״ה עביר י ליה בההוא עלמא בית לדיירא תימז דאיהו קדש
 סךשיז ומאז דעביד ליה סכה סיב״ה מהבד עלייה בההוא עלמא ואגיז
 עליה מכל מליאבי הבלה בד גפיה מהאי עלמא ואזיל לההוא' עלמא.
 וכל מאז דמביך לקב״יה ומסדש ליהבצילותיה בהאי עלמא. סב״ה
 מברז־ ליה בל-הוא עלמא וג&ךיט ליה ולית קמשה פחות מעשךה אוף
. דסיחשין דסב״ה עם ה  ולי עביד ליה סב׳ה עשרה חופות בגז ע
 שביגתיה איגוז הסייס.ושבע בדכאו דליה אינוז בקריאת שמע.
 בשחר שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב שתים לפניה ושתים
 לאחריה האי שבע ויחוד די־ליה שמע ישראלי והבי סב״ה מברר ליה ולכלה
 דיליה ומסדש"ליה עמה בסדושה ומי״יחד'תחייהו וכלא טרה כנגד
 בדה פוף סוף בכל מה דאשתדליבי גש בפקודוי דסב״ה בניניה ובגיל
 שביגתיה הבי אשתדל סב״ה בגין בר גש ובת זוגיה בההוא עלמא
 !כאה חולסיה מאז דישתךל למעבד רעותיה דלית פומא ,יכיל למימר
 אנךא דיליה בדהוא עלמאדאיהי לדרי י־ריז. בר נש עביר לסב״ה
 רעותיה דאיהו״לפום שעתא בהאי עימא ובני ליה בניינא כיה. סב״ה
 בני ליה לבר נש בעלמא דיליה בניינא לדידי ח־יז זבאה מאן דשריא
 ליה בכל אבר יאבד ד ליה למעבד ליה אתר לשריא' תמז ולאמלכא
 ליה בכל אבר ואבר דלא יהא ביה אבר 1$י מניה ראם חסר אבר חד
 רלא שריא עליה קב״ה בנין ההוא אבר אתחזר לעלמא בנלנולא. עד
 דאשתלייס באברי* ד־ליה. למהר כלהו שלמין בדיוקנא דסב״ה ךאם
 חסר חד לאו אייהו כצלמו דסב״ה. פומא עסימא לא שד;א ביה סב״ה
' משמעית א׳ פל ע ן יתישית יא פל השנל ת ובל מאן דמנרן לקנ י ומקדש ל ר נצלית י כ י מברך  נוה נ
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 דאיחו מום כל שכן אם דבוךא דיליה עסים עליה אתמד מעות לא
 יובל לתסון. פומא ולבא איבון לסבל אורי,ירןא דבבתב. ואורייתא'דב;לל
 $ה. הלא ודבור תפיסימתרךהו איהוו״ה צרייד לאפלןאליה בדחיילו ורחימו
 דיק. ואם לאו לא שריא תמז יהוס. שפוון אדיכיין מסטךא דאנ&י חיל
 רחבין מסטךא דידאי *אלפים. שפוון ביבובים, מסטרא דאנש* אמת זעיךן
 בעגולא מסיטךא דשובא־ יצע במה פלי; ודבורי; נפסץ מפיומא מייד
 דגפסין מפומוי. כמת מלאכים דאתכןריאו עופין. בטלין מרוליןידפומא'.
 חמ־ש תפובי; איבון בפומא דאתמדיבספר יציךה אחה׳יע בימייה גייכ׳יה
 ךטלנ״ת. זסשך׳יץ. ובהון אבנים׳שלמות תבנה לקב״ה בבמה צלותיין
 ופולחנין ועל־ייהו אמר :עסב !ישכב במסום ההוא. וישכיב ויש ב״ב
 אתווןבמסום להוא.יש להנחיל אוהבי י_ש. ב״ב בזד יברך ישראל.
 בה בטחו אבותינו כי בה אירן גדוד. ובה בחד לי. אשר בשבעת
 להם בד. בהון י׳רוך כיבוד *ץ מםפומו, דיסנא בספיר בןיסיךא סליל
 דקן. סורטמן..עב ךכןן. איהו ברבדא דליחאיבלחותא דיליה ובנין ךא
 איהופתיא שטיא.('אמר ר שמעון) מאן דלית ליה דיסנא באניפוי
 ובפומוי אלא ועיר. הוא פקחא יג״א פסיעא). דיזךה יריוסא איהי אתגבלת
 עליה. ולית ביה לחותא בלל. דיסנא ביגו״רת ךיא איהו' איש ר1ם דעתיה
 שלים. מאן דלית ליה דיסנא באנפוי בליל מרה סריךא ויבשתא
 אתגברת עייר לית ביה לחות וחמימות בלל מארי דעציבויאיהו עובדוי
 באתתא. תא חזי אית בני נשא דממללן בגע«א דעיינין ואחךנין
 בנענועא דידין ואחדנין בנענועא דרישא ואחרנין בנענועא דנויפא
 ואחדנין בנענועא דיינלי,. רא א הו דבבל אתר דנשמתיה ביה תמן.
 עביר נענועאייתיר בההוא אתר, א״ל ד אלעזר. אבא. וכי נשמתא
 לא איהי באתר ידיעא בלבא. ואתפשטותה בכל אירי, דלבא. אי״ל
 ברי והא כתיב בה'ורעל ממלותיו ותשכבי. כפום עובדוי דב״נ הבי
 נפיס לה מיאתךהא ונחית י־ה לבר מאתךאה כגוונא דשבינתא דאתמי
ה בקדושי! קר שך ונער לך פ שא ולבא א י! לקב1 אירי חא דנבפב ואיר יהא י ויוקדש 1  ביז י ביביי! ש1 יעיז ו
 רבע כ נ ייש שיר שבבהב ראשי וסופד לב ולב! 1בא א י לקב1 אוי פא דבנחב ופי לקי1 אור חא דבע״פ
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 בה ובפשעיבם שלחה אמכם. ותיובתא שלימתא מאן ךאתיי לה
 לאתראה'ךהות בסדמיתא\דבזמנא ךנשמתא איהי בלבא אתסריאת
 מטרוניתא בד נפסת מילבא לאאתסריאית מטרוניתא. בפוםחובוי
 ךיר נש. היי נחית לה מדרנא לךרנא ומאיר לאיר ער דנחית לה
 לתלוי. וכפום'זמון דיליה. הבי סליסת״עד דסליסת לאתרה. ובנין
 ךא' בכל אתר דנחתתתמן.'״עבךת תנועה יתירה בלהוא א0־ יתיר

 מאחרנין:
 שרטוטץ דידין אשיחנא ראינו! כע1פץדאילנא. מנתן אריבין. מנתן

 סצרין מניהון משלבן מנתן בעגולא זעירין:
 אשבחנא בתא'דמתניד«א. דטוריין רמאי! עמישין. נו םוספיתא סונטךא
 סטרא דסטריין תמ; תהחר אובמא בלא תלין. מפביפד
 הפוכין נוף טריף. בלתה;תיב אזיל בד תר, אזיל ,יתיב. בד תה
 אזיל טהפד טורין. בר תה יתיב טעכך טנלי'. מאן ךאעלע ביה. טריף
 ליה. וסטיל ליה ולא א־,ני. !באה איהו מאן דאסתמר מניה בל דיוסני;
 ו־בני עלמא ביה רשימין. בליציויי; ביה מצויירין. בל במבין ביה טרסמן
 דסטריץ אחינין. כמה ענפין תל:ין מניה דש־מטין דנוךא מלהטא
 תריס. כמה נלנלין סחרין ליה כלהו מליין .עיינין דנומרין דנוךא
 טילהטץ. מנתן מזרעזעאן. חיילין ימשףץן. ליית בהון רחמנותא כלל.
 !באה איהו מאן דאסתמר מניה. ביה' רי׳ג1ומין דיוסנין דחיוון ביישין
 דאינון מזל אריה מזל שור מו,ער. מזל נשר. מזל אדם. כל נוני ימא
 מםאבין.'ביה מצויירין. ועופץ והיוו! דסטךא דמסאבו ביה רשימין
 ומ'צו;יריז. דילהו מועדין לקלקל כמה שרבייטין וניצו־צין אזדריסו מניה
 על בני נשא ואינון נשמתין דחיייייא דסא מרביבי; .על בני נשא מנתן
 דכורין מנתן נוסבין לזמנין מרכיבין נוסבי!_,$ל דבורין. לזמניז דבורי;
ל חי באתר  על נוסביז. בד אזדריסו לא אזדריסו לאתר יר;עא. אלא י
 דלא״מיניה. וך לוי לאינוז' טיפין דאינו! נצוצין ושרמטיין אעלעו מניית
 שלימריס אותר מן המדבר בס גסי כ רבר ס שבע כ א א רשאי ללמרס בבתנ ואס תשב ל יתר חמלא מ ש 1י רו
 יכיר לטוב ב גה לבא ו רוע תייי מב נה צפקא יק ש-1י תפ1ר שהס בפה יס בב צי, גס מספ־ פה כיה סי

 • קלנ ע״א



« • » ג ל ק ן מיהי > י ע ב א ש נ ו ה  עם פי׳ ת

. ן ו ה ן ל1ן ב י ב י כ ר ן מ ו ה ל א ד נ ו ו ז ו ב ה י י מ ר ן נ י ר מ ז ו ס א מ ל ן ר י ; ט ן ש י ל  א
ת א י ר ס ת א ה ד י ת ל י א א ב ס ו . נ ע ר ב ו ו ת ט ע ד ץ ה ע א ד נ ל י ד א י ב ע ת א  ו
ו י נ מ ז . ל ז י ב פ ה ת ה ט י ב י י ת ט ש נ ' ד ן י ל ו נ ל ל נ ב . ד ח ב פ ה ת ט ב ה ר ה ט ה ה  ל
א ב ס ו . נ א ב ס ו נ א ל ך ו ב ן ד י כ פ ה ת י ט כ ה . ו ה ט ט ש ל ח ז נ י נ ט ז . ל ש ח נ ה ל ט  מ
ט ה ו ל ה ל ב ך ד פ כ פ ן ה י ל ז א י ב ו פ ז ה י מ ר ם נ נ ח ל ש ן ל י כ פ ־ ן ד י ל א א ו ך ו כ ד  ל
ו ס וך>־ ל י ד צ א ד ז א ר ב ה . ו ש י ב ב ל ט מ ב ו ו ט ע ל ר ת מ כ פ ה ת מ י ה ך ה  ה
ן א . מ ר ו י א נ פ ד מ ש ה ד ו ש י ח נ פ ר ט ו ל א ל ו א אייהו ג ך ו < ב ל ו ט ע ו י ש  ך
ת י ה ל י ל י א ד ל ו ג ל ג א ב ר ו ב ל ד א ע ב ס י ם ג י ל ד א . כ ר ב ם ג י ל א ־  ו
ז ו נ י י א כ ה . ו ו ר י ה א ב ע ו א ת ך י ע ב ' כ י ו ד ב ו . ע א ו ר ה פ א ע נ ס י ה ד י  ל
, ו י כ ר א ד י ך ט ם א ר ג ו ו ג א כ ג י ר י ל מ ח ך מ י ו מ ח ר א ל ג י ד ; מ י ג ר ן ד י ב פ ה ת  מ
א ר ה פ הי י א * ו ה * ו . ר ב ם ג י ל ם א . א ו ב א ס מ א ד ך ט ס ן מ י ב פ ה ת י מ ב  ה
ש י ב א ל ת ו ג ט ל ת ש י א * . ו ל ב ד ב א י ב ס ו א נ מ י ל ם א א ו . ל כ ו ב ד ם י ד  א
א ת ו ג ט ל א ואיית ש ל ד א ע ט ר י ל ש א ד ת ו ג ט ל ש ת י ב א ט א ל ת ו נ ט ל  ויאית ש
ה י ל ע י ז י י ת ו בעיח א ה ל . כ ה י ל ה ע ג ו ) ז ס י י א כ ״ ט ע י ל ר ש . כ ז י פ ו א י ג  ד
א ב ש ע ו ד י ר ט א ש ג י א ; ג ב ט ה ו י ר ב מ ת א ר ד צ א ת כ ו ב ג א ב נ ח ב ש א ה ד מ  ב
ה כו>־בי ע כ ! ש ו ג . דאי י ה ו ל ן ע ו פ ל ח י ן י נ ך ה > ע ב ש ד ד ע . . ן ו מ ע ט י ה י ל ז י ר ו ת  כ
א ב ס ו נ א ד ל ו ג ל ד ג א ב ן ך . ובגי ן י ב ס ו נ ; ל י ר ו ב ד י מ ה ו ל ן ע ו פ ל ח ת ה י י ל י  ד
ן י ד י ו ד ח י ת פ ל ב י ל ל מ י ל ד מ ו ב־אר1תא כ ה י י א ו ר ב ו ה > י ל ת ע ב י כ א ר  ק
ן י ב ר ב א מ ן ך ה איהיו. ובגי ב ע ו . ת א ת ת א י ב ח ב ו ע י ל ב ה ו י ר ו ב ד ה ו י ל ס  ו
י נ ש א ע ל ם ש ל ו ע ך ה ל ו מ ג י ה ל ר ייי׳ א ת א ד י ו ר א ב ש י י ד ל .עמיא ס א ר ש  י
. א ב ל ב ה ב ל ן י ב י כ ר מ א ד ש פ ת ג י א א שמ>־ג־א ד ב ך א ע ר ר א ל ״ ״ א ר ש  א
י א . מ י ת ד י ח ב י ל כ ד ? מ \ צ פ ב נ ר ח ה מ ל י צ ד ה ו י ד ר מ א א ן ך י בג  ו
. ן י י א ר ב אייל ב ל כ ת ב ב י ב ך ת א א ת מ ש בי ג א ! ת מ ש נ י א י ך ת ר י  ד
א ך ב ו ל ו כ ה י א ז־א א ש י נ נ ב ל ה ו ו ח י ל ת פ י ד נ ו מ ד ק ש ה ח ל נ ר א ע ו ה ה  ב
ת י א ה ו ש נ ו א ע ר ב ס ה ל י ל ב ע כ ר ו א מ מ ל א ע ו ה ה א ב ת א ע ד ר ר ה צ  י
ה י ר ל א ז ו מ א י ר ס ת י א ן ד ו ו ה הי מ ב ב א ל ו נ ל נ ן ב י י ת א א ס ן ד י נ ך ה ן א י ת מ ש  נ
ל מ ם נ י ד א ל מ ז ה מ ל ט ' ל ז ב מ ר ק ל ע ז ה מ ל ו ת ל ב ז ר מ ש ל נ ז ר מ ו ל ש ז  מ
. ן ו ו י ה ו ל ל י ת מ ת א ו ד י ט ב ר ש ש י י ע ר ת א ב נ ח כ ש א ד י ה מ . כ ם י נ ל ד ז ש מ ח  נ
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) עש פי׳ תקונא שבעין בניי! סד, r  >קלג >
 ךא לאדה. גור אריה יהודה. יוסף בבור שורו. יששכר חמור גךם.
א דנלנולא.  יהי.p נחש עלי דדך. בנימין זאב יטרף. ובי* בי 'ךא' ה
דאית דבוא '  ריצד הרע אית למאן דאיהו ךטיאילאדה ואית ימאן
 לחייא.'ואית למאן דאית דמי בחמור לבל בריין אשתני כפום
 עובדיתן וכפום ישעתא דאתעבידו בה. ועם י כל ךא זכאה נשמתא
 ךשליט עליה. ורכיב עליה כבר נש דרכיב_על' סוימיא או על חמדה
 ווי ליה למאן דהויא שליט עריה האיאההךי רשע נמיר. ומאן דאית
 •שליט עליה איהו אתסרי צריה נמור. ועיייה 'אתשר ואתן אדם
 תהתוד אדם בליעל איש און ולאומים תחת נפקך. דבר בר נש אייהו
 שי״יט״עיל יצריה הבי איהו שליג! % בל שנאוי. ואם יצריה שליט

 'עליה. שנאו* -!לטי, עליה וברי:
 אשכה-א במתניתין ביזיא דשרנווטין וציורין וגווני־. בסתרא דחין
 טמירא דטמיר ן דאדם דבריא־־ דאית סדמון יכל מדומים
 רביב באריה סטא יי־מינא 'ועביד שרטוטין דאינו! אויחין ושביי־ין
א דאורייתא ךעלייהו אתמר הנותן בים דרד ובמים  דימא. בנווז
 עדם נתייה.'אדם דצירד, רכיב בשור וסטא לשמאלא ונטיל אשא
 בפומיה ״וצייר ציודן. אדם ךעשיה ךביב'בנ_יר ונטיל תהא בפוטוי
 ו^טא למזרח. בא^פוי ו>בד גיוניןיבעיינין באנפין. א״ל ימאן'אךם
 דבריאה ויצירה ועשייה הבא. א״ל' ברי האי אית ראתמר ביה וארם
 אין ומותר האדם מן הבהמה אין. ואיהו אדם דבריאה דבהאי בריא
 עלת העלות בי בדין אדם ריצדה הבמה עליה אתמר והחכמה מאץ
 תמצא דאית י מאץ. דביה צייר בל ציוריו דעלטא. ביה' צייר עיינין
״ ד אות ית י5שוע דשליט על ה ירכיב עי, ה נבר נש ורכ נ י  כ י יוא קס ת כמנ, אר י נמיין יר, .01 כ
 על פופ י אי על תמי ה ,יאד ק ע תית מ ל בומ י! וה ומומ ל ה לרנ נר על פיס אי תמיר יר ני ואמר
 של ט עי, ה י־כ נ על ה דייכב על רס1ם א> חמור מעיית הרוכב מתרת תוא נשל טח ששייט נ0י0 יחמיר
 ל-ול כו למקום שרוצר ייירעיחו •1מקוס שריצד ולשמש בי ש עור ומ! שימה יא! הסיס יהחמיר יכל לעביר על רצי!
 הייכנ כלל שאס נעוט כרו במקלי והבי אוכ! הינ נה שיוכנ על שא ן נופו של רוכב ואפ לו מלבוש 1 נונע ס
 בבשר יסוס ויחמור אלא מנ ח על הס אונן! עב שהרוכב ישנ על האוכן! ודאוכף על הסוס שנעשה ־סיס חשמ ש
 ותשמיש יכן נשמת הארס העיב יהל־ ק שרוכבת על ה לה ר ומ לוה בחרח חוא מלו השליטה ששולעח נ לה״ר
 כמו של עת האום על הסום והתמיר ידנ איס! רכ בתה יתשמ שה ני ריא בנק ית ש ש מסך יהנול נינד לנין
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« ׳ » ג ל  עם 6י הסונא שבעץ בניהו «
 ןחוטמא. נוסבין דחוטטא נוסבין דאודניז ופוטא בל נסודץ וציורין
 דאינון עזקאלאת יי. ואיהי ב־ץ באבנא ברישיעזסא. אדם דעעץה
ל חי מע&ה בראשית בה אתעבידו ב"  ךא ן׳ מאץ. בינה. איהי אם י
 עוידין" דעובדא דבראשית ונוונין. אריה דביה עביר שרטוטין ךא
 חסר ימינא. שוד דביה צייר ציוריץ ךא נטרה. נשר באמאעיתיא דליה
 אשתמודעו כל נוונין ודא תפארת שפירו דכלא״דבל נווני] נהיין ביה.
 ונצח הןד:סוד איינון לסבל תלת אכהן בלישרטוטץ וציורין ועובדץ
 אינוןאתחרץ בשכינתא תתיאה. דאיהידטות אדם. ועלה אתמד.
 וב:ד הנביאים אדטה. בלאיאתחזי בה לתתאה וילית בד נש :כיל
 למנד״ע. ולאסתבלא. בשרטוטין וציוי־י, ונוונין דלעילא אלא בה ובנ/ה
 אתמי וראית את אחורי. אבל לעילא טינה ופני לא :ראו. ךלית
 בריה דיכילא לאכתכלא תימן בתיסיפו דצחצוחים ונהורא דינווגי!
 ךעלייהו אתבד כי לא יראני האדם וחי וכי ביאנפוי רטשה לא הוו יכלין
 לאסתבלא. בל שבן בעמודא' דאמציעיתא דאיהו כליל כל שרטוטין
 !ציורין ויגוונין. וביה נהרין ילהו. ואיהו ביייל בבלהו >נ״א בלל דבלה)
 ובני, רא 'אתדדי ש. בליל תלת אנפץ דאינון תלת אכהן. ודא איהו רזא
 ושכבתי עם אבותי ובני; ך״א מלכות איהי ב״ת יחידה. שביית רבה
 אתנל:ין כל נוונץ ושרטוטץיוציורץ לבני נשא. ובה ;כלץ למ!.דע בל
 מה דלעיילא ולא באתר אחרא דאיהי בנוונאדאספסלךיאה י־אטתמורע
 בה פרצופין דיאנפין שרטוטין דדי; אינו; איל^א דחי׳ כר אינו; פתיחן
 לטעבד טיבו בשושנה דאיהי פתיחא לסבילא ולאי־סא ריחא טבא
 ואיות עובדין טבי; דיאינון איבא לאימא בנון צךסה. וכטה פקודי
 דתל:ין בידין למעבד בהון טיבו ידין ד־יא ׳אתחדיןיבהון שרטוטין. לאו
 איהוידיוסנא מאילנא דהיי. ואית שרטוטי! באךח מישרטסטרא ריצד א
 טבא ואחרנין מסטיךיא דיצךא בישא ד^ין פתיחין לטיבו ו^ין פתיחין לביש
 ואית דמורכבין ב*1ין1 אילנא רטוב עם ךע וךע עם טוב. אלין א נון
 וץךיהון זמנץ.עבדין טב. וזמנין עבדין ביש. ידין דעבדץ טיבו בל יומר <*יי
 איבון טאילנא דחיי. ואלין דעבדין טוב ורע. אלין א/ון מאילניא רטוב



 »לג«״נ< עם פי תpנא שבעין כניהו סו
 ורע. וירין דבל יומויעבדין בהון עובדין בישץ ךא איהו טאילנא
 דאתטר ביה ויכןו לעשות ענבים באושים. ואית •אילנא דלא
 עביר" פירין. ואיהו,עסו־ אלין אינוו דלית בהון עובדין טביו״ובנין דא
 אמרו מארי מתניתיןירא המדרש ע־סר אלא המעשה הוא העיקר ובגיד
 ךא ענךא ךשרטוטין וציורין וגוונין איהו עובך־א. םת עין. איהי
 אספסלריאהאף עלנב ךאיהי אובמא. בה אתחזיין בל פרצופין וגוו!\ן
 דאנפוי דבר נש. כד סתים בר נשיעינאאיהוטח^בהסתימא. א סמ״ץ
 איהו. סמ״ין פתים עינא איהו י׳ בעגולא ריליה ו׳ באורבאידידיה. בר
 אתפתה! אתפתה Vo תתאח. כד נהיר נהיר בה׳ עלאה בההוא
 זמנא דאתפתח בה׳ עלאה אתמריבעינא נפתחו השמים ואראה
 מראות אלסים דאעון המש אור ד,j וברא דבראשית רב״לילן בהיעלאה
 המט אור רנהרץ בחמש גוונין. שבתא״י פת־א אובמא כל נוונין
 •אתחשיא; ביה איהו נדן נחו! דחריא דאתמר ביה .על נחונף תלד
 ועפ״ תאכל כל ימי הייה. עפר א״הויסי־ רכש. הכי מתיי כור ויבש.
 ובנין ךא ועפר תאבל כיי ימי חייןז. תא הזי לאו למננא אמרו סדמאין.
 איז היובב נ!פיה לסוס. אלא הסיס טפלה לדובב דפוסי איהו נוסבא.
 לדובב דא־הו ארם אם זבה אתמר ביה אעשה לו עזר ואם לאו כננדו
 יצה״ר עליה אתמר. ומוצא אני מר ממות את האשד. ודא טחול
 שבתא י. עזר רא שבעתא עלה אתמר מצא אעזה מצא טוב. רפס
 ךצוז מיי. ובגין ךא הוו אמרי מארי מתניתין מצא או מוצא לזמניז
 תשכהסוסייא דאר^אהיואפיייו לרוכבו תחותיה. ךא אתתא בישא
 לזמנין תשכח אי־ם רכיב על סום;א לזמנין איש לזמנין
 ״עבד בגוונא ךא' חשבה לזמגין דאית נוף דאיהו סוס שפיר.
 בכל תקונוי ועביד עובדין בישין בנין דאית ליה ההוא" נפש
 דךכיב עליה דאית ארם רע עבד ממזר ובנין רא אוסמוהו מארי
 טתניתין לא המדרש הוא הענך. אלא המעשה הוא לעסר. ולזמנין
 תשבה סונדא בישא דאיהו גופא ראית ליה דיוסנא בישא ומאן דדביב
 עליה איהויטוב ויסטי ליה למעבר עוברי• טביז. וךא איהי מטה כלפי

 • קלד « K ״ 1»ש ל חטי



 עם 6" תסמא «בעין בניהי מלי«״»
 חסד. ומאן דאית ליה דיוקנא שפירא ועובדי! טביז. ךא צדיק וטוב לו.
 והבי איהי §אז דאיהו צריה ובת מגיה צדקת מאן דאייהו דיוקניה בישא.
 ןאיהו שפיר בעובדוי ךא צדיק ורע לו. והבי איהו מאן דאיהו צדיק ובת
 זוגיה בישא. ומאז דאייהו דיוקנא בישא ועובדו, בישין ךא איהו רשע
 ורע לו. והבי איהו מאז דאיהו' ךע ואתתיה' רעה. הבא אשתמוי־עין
 תלת גלגולין. רשע'וטוב לו מאן דעובדוי ביישין. .'דיוקניה שפירא.
 ואתתיה צדקת'שפירתא בעובדהא ךגילגולא גרים ךא לטהר ברי גש
 צדיק וטובי לו צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. רשע ורעי לו. דגופא" בישא
 ואתתא בישא. לצדיק איהויעונשא דיליה דגלגולא מחייב ליה אמרי ר
 אלע יד אבא אם כן מאי תקנתיה למאן דאיהו צדיק ואית ליה 'אתתא
 בישא. א״ל ברי. :עביר ליה"שנוי כיקום ושנוי השם ושנוי מעשה ואי
 לאיאתתקנת יתרד לה מיניה בלט רתסי ואתנטע באתר "אדורא,
 והן בל אלה יפעל אל. פעטים שלש >ם נבר. .עד הבא בשר״טוט־ן ידידיו:
 בקומה בצואר פתח ר׳ שמעוז ואמר אליהו אליהו. הא שבינתא הבא.
 וכלהו חבוץיא עמה נטרי! לך הבא. טול דשו מקב׳׳ה לנחתא
 הבא ליקרא דמלכא קדישא אנת ובל מארי מתיב^אן דלעילא ותתא
 עטך לתסנא שעור קומה דסב״ה בדקא יאות ליהיאדהכיהא אליהו
 קא נחת וכל מארי מתיבתאן דלעיליא ותתא עמיה וסב׳׳ה על כלהו:
 פתח אליהו ואמר רב1ןיעלמא יהא ךעזא דילד״ךאימא מלין בארה

 מיש״וריכדקיא:אות כלהו במדד. במשקל בשיעור קומה דשבינתד:
 פתח ואמר זאת'סומתד דמתה לתמר ושדיר לאשבלות. מאי ייתמר
 יצה י יא גר גיגעמ נסימאמ היצר נעת שצר כי להשינוש בי מאי לתמי אלא לרריא דאממר ב י צו ק כתמ~
 פרמ פירוש להמר ושהה ליסיו שאעפ שחא לשער ש לי כה לע1ות למעלר מן יזג p עו רועה ששש שרשי
 ולכן הלולב הוא למעלה מ, הרוס וערכה שרס מנ ה וגי ר וכן רמלכוה מעלה לעמ ו 1מקוסנביר יעל ו! יכח ש
נ איר או ו דן) מ ג ע ג) יזיל יהראש רעל ונה על שת רן שד א הנקראת ר שא ולא אמ וע נ  רטנו המר" ז ל (
 היא למעלה סן התשעה ספ רית סנז יעמר נשלס ס לננשר ספ רות נמורות ורנד נת נת רמלכית א נזכרר ולא
 נתנלית כאלו המשעה ספירות השרשיית אסנס את ך עלית המלכות מסיו הא ר שא עלאר ולא את וע רעומות
 למעלה מן התשער ספ רות שרש 1ת דנו ונזה מנ ן מעצת !נחלת יסלכית כ ה א עעיר נראש צו ק ה תה
 לראש פנה אשר לעת ד מה ה נדולה מן רשמש והב! וה עכיל ולוה דר ש כאן ואת קומתך ומתר לתמר שרוא ר סיד
 דאע פ שהיא למעה יש לו כס לעלות למעלה מן חג ת עד הדעת ששס שרשו כן המלכות אפ פ שד א למער

 אלא
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 אלא לההוא דאתמר ביה צריה כתמר יפרח כפת תמרים סומתד
 ודאי 'ךט:א ללולב דלית ביה סצוץ ופרוד ולאו למננא אוסמוהו
 מארי מתניתיז נפרצו עלז פסול ייולב איהו דומה 1־שרדה דנופא ו־איהו
 ו׳ הומה י־בלא ואיהו שית בחושבו וחמש ענפיו מתפשטיז מניהיואיהו
 נופא*דאילנא באמצע תא וה׳ ענפיי אינו! תךיז מדאי הטךא ותלת מהאי
 סטרא. ועליייהו אתמר וענף עץ עבות ו״ערבי* נחל. 'ענף לשמאלא
 עבותלימינא. עץ באמצעיתא.ערבי נחל תריז.\עב1ת נ׳ וכלהו חמש
 ואימן לסבל תרץ שוסץ וברית ותרין דרו־עיז. אתרונ לב באמצעיר;א
 עקךאידאילנא ו״ענפוי ואיהו איבא דאילנא וביר\איהו.עץ פרי'עושה

 פרי למינוי:
 צואר על כלהו אימא עלאה ב>והא אבא וביה נביעו דאילנא דמסוךא
 דיליה אתקרי איז סוף עלץ דאילנא אינון סווצותיו עלייהו אתמר ראשד
 עליר ככרמל. כלהו ירוסיו דהבי צריבא שערא דאתתא דאיהי בךתא
 דמלבא"למהר דוס. בשבעה מיני דהבא ואתרונ איהי ירוסא. ואסתר

 מתמוהות ירסרוסת:
 שעורא דרצועין דתפילין אינוז. עד לבא והכי שערו לון מארי מתניתין
 והבי שעוךא דש־עךא דברתא רמלכא :עד לבא ובל ענפא
 ו״ענפא ראילנא דירה דאינוז סני מנורה כלהו צריביז במרה'וכמשסל
יאריך מחבריה ולא ש1סא חרא  וימךה חרא רלא יהא דדיעא ידא
 אייו־ מחבריה אלא" כלהו במרה במשסל ךא ברא והבי עייניו דיילייה
 שסילץ ךא לראי והכי אודנ־ז. והבי מסבאדחוטמא דילה והכי אנפץ
 דילהוהבי שפווז דילהדלאיהא חדיאריד וחד סצר. אלא כלהו
 בשקולא חרא. 'מבועא דטיא הכי צריד לאשנןאה ולידכאה לבל נופא.
 ובלא אצטריד במךהובמשסל כמבו>א דמיא. ולכל אבר ואבד ראיהו
 .ענפא ראילנא. במרה ובמשסל וסימנא מי מדד כשעלו.מים ושמים
 כזרת תבז.' ומים תכן במרה. מ׳ וךיאי. מךה דנביעו כנוונא רא ם. מם
 ברבועא נסודה בענולא '(מרובעת) ברבועאורזאדמסוה'ארבעים סאה

 ׳קלי ע נ (נד) נניינא



aעם פי תסמא שבעין בניהו »לד«״ 
 כנזונא רא \ \ י תשע נסודין לבד סטר. ובנקודה דמלנאו בה
• לעשר יכל תשעה. עד ךאתעבידו ארבעייז. י  אשתלימו •
; ;אדבעין סאה ואינו־ ם עילאה ט מתאה ךא  ואלין אינון;; ־ ;
 ברבועא!.* ! ם .' ודאבענולא י׳ נביעו דתרויייהו ותא'ךא טיס
; .ענפיו עלאיו וענפיו בינוניים ויענפיו" תרזאין ;  חיים ואית ;
 וכלהו .*. במרה במשסל ךא ברא עלאיו במשסל/דא
 ברא. ביניניים במשקל ךאיבדא תתאין'במשקל דאבדאעלאין איינוז
 אבה;. בינריים טמינז ויתרנאין שליית דלתו* וכלהו אית לוז שמהן
 יתעאן לאשתמוךעא; של־יחןוראשיז וממנל דתחותיית. וכל חד איית
 ליה נסוךהיור. ה אשתמודעיכל ענפא וענפא דאית אבי דמפא ראש־ז
 י״קוק בדך י״סוס מלך י״סוס ימלד נסודה דלתן ייס־ס מיד יסוס מלד
 יהוס ימלד. והבי אינון לתתא בתיין שוסין ואמה. ובנין ךאיבפי'לוז
 תרץ זמנין יי׳ 0ךר יי׳ מלד יי׳ ימלד לעולם ועדישבינתא ונסוךזז רילה
 יסוס. ודא תאי ב״י ב״י חש״ה ואפלטהו.'ראשי דראשין(תיביף דאינון
 כתר >לאה. הבמה בינה. והי״ה יסו״ס י למלך על כל האיץ ביום
 התא יהיה יהרה אחד ושמו י אחד. זת״ה יהרה אבא ואימא יהיה יי׳
 אחד ושטו אחד כתי־ עלאה. ידין אימן"משמטין דנופא רגלין שליחן
 דנופא י ועליית אתמד' *עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט
 ומשמשי; דנופא תרין דרועין אינוו 'ע״ב ענפי; תיסע ויבא ויט אלי;
 אינו; ענפי דאילנא. שרשא דאילנא. איבון שלית ואינון' שבעין ותתן
 ע״ב עלאין לסבל שבעי־ ותרץ תייבין דאינון מן והיה *אם שמע עד
 ושמתם ושבעים ותריו אחךנין אימן דפךשת «יי1ית תשא דא־לנא
 משמשי; תליה דאינו; שופטים ושוברים אימן מ״ב תיביז 'מן ואהבת
 עד והיה גופא יס״א נופא< דאילנא ממנן. ושליחאן תליה חמשי־ תיבין
 ךאינון טן ושמתם את.עד ויאמר שבעה' שמהן' דדישא דסלהין למ״ב
 אימן אבניתץ ובו׳ רס;עא קדמאה אבנית״ץיונהוךה תליה יסוס דנפסין
 מאלץ'ראשי תיביןבראשיתיבדא א׳לסים 'את. ואית תמן תמניא
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 טבועץ דנפסץ מצנוךא חךא דאיהי ךסיע ואמין תטנ;א נצוצי! ויסיע.
 תנימא סךעשטןונסודהידלהץ ויאמר אלסים יהי י״סיע וךא/יס;ס
 תי־יתאה נגךיבש נסוךה דיליה וייאמר א׳לקים י׳סוו הימים ודא למוכן
 רביעאה בטרצתנ נסוךה דיליה וייאמר"אלסים י׳הי מארת ודא יסיר׳
 חמיישיאה חס?טנע ונסוךה דיליה ויאפד אלסיםישרצו הימים וךאנרןיר!
 עזתיתאה :נלפזס נסוךה תליה וייאמר אילסיס ת׳וצא ה׳ארץ ודא
 נסודה'!1£ס שסוצית רא נסוךה שבץעאה בליל ביומא שתיתאה וייאמר
 אילסים ה׳נהניתתייוךא_יסוס. תא חזי אית שמהן' דאורייתא דנפסץ
 מרי טי תיבין דבל פסוסא״ופסוסא דאורייתא ואיית שמהן דניפסין מסוף
 תיבין ואית תפסיו מאמצעיתא ותא רמלה יניא דיבלא) אני ראשון
 ואני אחרון ומבלעדי איי! אלסים. 'ויאית שמהן דנפסין מתרין אתוון בל
 חד והד ואית מתלת תלת ואית מארבע ואיית מחמס עד ?שרה איינון
 מעשר ספיךאז תלץז. מתריז עשר אינוז תליין מכתר עלאה בנון
 יואאהצצביירו׳׳ן בהאי שמא תק אח תמן ציץ תמז אביר תמן';רץ ךא
 שמא דתליא מכחךא עלאה כיי שמא דאית מתירין עשר איתוון אידו
 ברזא תאל׳יף דאית פל״א ועליה אתמר א1דף.על כי נוראות נפלאתי
 נפלאים מעשיה. ותךין עשר שמת אינוו. אחצצביההירון יס״א
 יואחצעבירו,) מ״א אהצצביהרירו!)(נ ׳א אהה'..צב הרירון) בל חד מתרין עשר
 אתוו; ואינו־ ממנו על תרין עשר צנורין דנפסיז'ממסור עלאה ךלית
 ליה'סוף ואינון טסטךא דאדיך אנפיז דאית וא״ו. ואינו! ה״א'ה״א יוד
 איהו כ׳ כתר ברישא דא >נ״א רא) ךאיהו ארך אפים דאית וא״ו. א׳
. ואית בחרא  אית אורייתא דאייהי אתליהיבת בתריו לוחיז דאינו: ו׳ ו
 תעיר אנפייו דאתטר ביה בתר לי זעיר ואתך. וכטה בתרין איינון
 כתר תוךה ובתר בהונה ובתר מלבות. מאי אית בין לתר לעטרת.
 אלא בתר אית מסטךא דאי דאיהו בדיוסנא דאת יוד דסליס כ׳ ודא אימן
 אסיסדאיהו בתר דאריד אנפץ. אימן: אדני כתר תעירי אנפיז. יייטויסוס
 תעלר לעתו למעצר למעלה כגגו נת גס העל וגת ששרשה שס אלא כתר ארו יוסערא דאל tj ואסו נויוקצא
׳ פרוש ש אלו! נצור יודשרוא נקווה למעלה ו באמצע ווי למסה נמצא צורתי הוא אותות  ואות ירו יסלק נ

 איו-
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 איהי עטרה על ספר תורה דאית ו ואיר. י׳ לתתא ואיהי י׳ מ־ אדני דאיהי
 עטרת ברישא דבל צריה לית ספירה רלא אית ליה עטרה עדךישא. ובתר
 ועטרה'ראיית י׳ איהי עטרה דברית טילה דסליס למאה.",עשר זטניז
 עשר טאה. ואיהי על בל'פקוךא ופקוךיא וכטה עלות 'אינון על עלות
 דסלהיןיעל בל ברכאןיופהודיין. וכל ספיךן םלהיז כל חי־ וחד למאה
 באת י ובאת א׳ סלהין לעשרת'אלפים. ואית לעילא מניית ההוא
 דאתקרי עילת על יל העלות דסליה'>ל כל עלאץ. וילית מאן רעליה
 עלייה. ובטה אתוון איית באורייתא מעוטריז ובבתרים ומאליז עילאיז
 נתדז בדכאו ו־מיבועין לכל ספירה וםפיךהידאינוז י״א .על כל ספירה
 וספיךה. ואינה י״א י״א'מז יסו״ס אלסיינ״ו יסרה אה״ד בא׳ אתקרי אל
 עליויז. בי יפופ וכו בא אתפרי אלפינו אפימ אלפינו אדני והא אוהמוהו
 ועוד כתר עלאה. אף על נב תאית אור פדממ אור צה ואור מצוחצח
 אית אובם פרים עלת העלות וכל חייליו" דהל;יז מניה' אתמר בהון
 קווצותיו תלתלים שחורות כעורב. לית נחךא' מיימא קמי נתריה
 דכלהיו נדוריז אתחשבאן המיה. תאחזי במיה עלות סתימיז דאינוז
 מתלבשיז ואיכון מוריכבין בספיח. וספיךןימרבבה לנבייהו תאינוז
 טמיריו ממחשבות בני אדם ועליית אתמר'בי גבוה מ:>ל נכוה שומר
 ונכוחים עליהם. נתתן טצוחצתן אלין על אלין. ואלין דמסבל״יז איבוד
 כהשוכין מאחךניז לעליית דמפבלץ מניית. ועלת על כל העלות לית
 נתךא היימא המיה. בל נתריז מלוחצחמ מתחשבאן המיה. וכל נהורין
 דאיינון לעילאי מנתריז. אינוו כתריןעל ךישיית. וךזא רמלה אייף
 הא יוד הא ירא ךזא דעשלה כרןרין דאינון מורכביזעלעקר ספ;רן. ודא
 איהו בי נכוה מעיל גבוה'שומר. ונבהים עליהם יוד הא י ואו הא. יוד
 הי ואו היי. אליו על אליו ״עשר נתתז בעשר הה׳יד עשרה עשרה
 הכף בשהל הקודש. לעילא.על כלהו עלית העלות ךרכיב .על בלא
 ןשליט על כלא. וכלהו שמה? אינקמרכ^ה ליה. ולית' דו־כיב עלייה
 יז ד מלאה שמזלה מהשי עשי ס יאות 1ת עשי ס הס ספפי כתי ובתי־ ימשיה דאיה י ד ft ה מעיה דבי ת
 מילה דסל ק למאה הנה מלבד שעולה חשבי! מאה ב ייד שמספיה עשי יעשיי פממ ס עשי היא מאי מיד
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 דלית לעילא מגיה. ובגין ךא אתסךי עלית .על בל עלאיז. ועומהן אליו
 אינה צנורין ושמהן דעלייהו ממעין דןחתץ לצטדין ובל צגודין איגון
 באברין דשעור' סימה דאזלין כשעוד ובמדה ובתמלא. הה׳׳ד ומים
 תכן במרה. והא אוסמוהו כל חד איהו מסבל בפי שיעוריה וכפי מךה
 דיליה. ויאית נכיעו לעילא דלית ליה מרה ושעור ומשסל ןהא אוסמוה.
 לא תעשו עול במשפט במרה במשסל ובמשוח״.. במדד. בחמש
 תקונין דהייעלאה. במשקל ךא ו׳. במשורה רא ה׳ *משפט דבלא ךא י•.
 הה׳ד וינכה ייי צבאות במשפט. דאיהו נכוה מעל גבוה שומר.
 חמש. זמנין כגוונאיךא אאאאא*וסימן 5היחי חותם א״ל ר׳ אלעזר ודא
 הבא שור״ס בנקודה חדא בפתוחי חותם ודבא בתלת נסודיז'באתריה
 אייל באתר דאית ו׳ איהו שור״ס בנסודא הדא באתר דלית ו• איהו
 שור״ס בתלת נסודין באחריה. עלאה ואמצעיתא ותתאר, חמש נהודין
א רא א א א א א תמניא נצוצין אינון תמניא"יודי״ן  אינון אלסים כנו̂ו
 דסלסץ תמ.\ן רקיע דאיהוידיוסנא ח׳ איהו רמץא בקמץ. הא פ״ו
 כחשבז אלסיס. ואלין נסודיז עלייהו אתמר פתוהי ח1תם\פתוחי
 דאימא עלאה דאיהי חותם. בלהו פתוחיןבה וילהו מצויירין בה
 ומתנלפאןיבה. ואיהי חותם דכלהו תשע נסוז־י! אינון נליפין בה.
 תמניא ניצוצות וךסיע. ויאיה• עשירית לון. תשע נסודץ עד צדיס
 ואיהי הותם דכלהון בד״א וצאצאיו חתם באות ברית הדש. ודני אינון
 תיטע מתתא לעילא. ואימא עלאה חותם לבלהו כתר על כלהו בה
 נהרין במרנלאן דנהריןבבתרא. וטסטראידאלץ גסודץ אתקריאת
 שביגר״א שיחה דבלא. שיההדמלאבי השרת. שיחת דקלים. שיחת
 חמצא נא! רמו למאה נר ת נ חר ננישרי"וו אתקריאת שנ נחא ש fin וכלא נראה נק ע נא! ששה ש חוח
 כ ש מה ונלא קא על הנשמית ש ירויה למעה ימתלנשיס ננוע ן ימניויס עת וות ו״םתרות יש חת מלאכי השרח
 הייני נמ שיירו ס למשה ימנויס עתיוית ונסתרות יש תת וקל ס מפירשתנתשונית הנאוניס (פ עו)ישש1יתס
 שיתת וקליס אמת נ יס שאין ני נשיכת הרית וכשאתה פירש פו ן א נה מתנענעת יה יוע עימו נין ב וקל ס
 שרם קרוניס ול ו יריאה אין ינוע וליו יש לי ני ס מ! שמניר נהם נמה ונר c יאמרי נ מהר י אנררס קנאס׳
ר נש תת דקל ס יה ר מיו ע פלאית נוזליתשמניי ן נהס האמת  ול ל גאון שהיה נשנת אלן) ק מ לשטרות ר ה מנ
ל יהנאתי דנר תשונה הנו נסה ק בן ה״דפ(מס שינה דן! נ מ) ע{ *ואמר שאמרי על ר נ״ו  ננ׳ אוס ענ
 שהיה מנ ר נשיתת וקליס וכתנת שס שהעיו רניני חהרת 11 ל שנס יניני האר - \f היה מניר נש תת דקליס
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 הרוחות שיחת עופין. שיחת בל בדין ךעלםא. אלםים בלא נסודין
 אתקךי אלם. וךאחא רמלה או ם* ישוםיאלס. או מ*. ם״י ודאי. אי?א
 עלאה. מאן שוי אלם לאימא עלאהיעלת העלות דחייא דבלא בידיה:
 דיר אחר זה ספר תולדות אדם.*זה ספד דהא במה ספרץ אינון.
 ספרא רךב המנונא סבא! י ספרא דחנוד. ספרא רר׳ בדוספךאי.
 תא הזי* יומא הר אערע-איבאתר דר׳ ביוספראי אנא ודוביךא. ותקינת
 לן אמיד, דר כרוספךאי* מני־ר1א בשבעה בוצינין ואפסת ספרא דרבי
 ירוספךא*. ךבי הוויסיאז בסיפךא ךא! הבי הוו נחתיז ח;ילא דמלאמא.
 לסהךא לוז כבני נשאי רמתקבציז יחופה במזמוטי חתן* יובלה וסב״ח
 הוה'נח ת בבי"" משריין דליה למשמע מליל מההוא ספרא. ואבוי רד
 ברוסיפךאי חוה נח*ת ליה סב״ה עמיה למשמע מליו דבריה ד
 כרוספדא׳ ו־ייליא רא ליל דשבו>ות הוה והכי הוה דורי סב״ה באל־ז
 מיייז כיומא דאיתיייהיבת אורייתא במורא דסיני. 'ליליא חרא אזדמן לן
 למהוי אושפיזין בבית אמיה דרי ברוספראי. ותקינת'לן וןתוךא ומנרתיא
 והוה ר׳ כרוספראי אתכנש לההוא״עלמיא אמךת^אמיה רבנן והא לא
 הויתון שריין לפתורא ךא בלא אורייתא' מאי אשתני זמנא ירא משאי
 זמנין. אמינא לחבריא נפתח במיל״י דאורייתא רלא ייתיי תקלה יהא*
 ענ:ה על יךנא. ראם ידעת דבךה איהו מת יייתי תקלה'על יךנא

 ותמות סרס זמנה אפתחו באורייתא:
ד נפיס ממעי אמיה  פתה ויאמר בראשית בראי אלסיים ךא נשמתא י
י ינדת נסתרית למטה נ ־ ם יי י א ח! ש מ״ ח דת עת ויה י סתיית למטה יש יוח הרוח1ת נס וי עני נ  י
 א־בע ייתית מ-שבית בכ1 יה שהס מעיב ת מירח ת רריח ת נפינ ת ובכל מד א כא כתה מדינית רימית דאתי
 ממיתי והמכ־1 בתכמי זי פורס, על ת קל שעור הדיע 1הס ומעמד ס איתי ב! לדר העילס כפ סדר
 האיכ ס י דיע ס להס יבדע ת שיל רעל ת בקרנית י ה! נמעלה הן למעה רעי דבר ס נפתר ס כאשי כ רי
 בש חת וקל ס ה י k וש חת עופות ייא כפשוטו שהעופות מלפלפ ן ימנ ו ס עת רות יש חת כל בי ! דעלמא קאי
 על ח! הארס שרס חניקיח שנזיק נביאה בפ הס ונס רשוע ס בכלל וכן מ! בהמה כאשר יוע אוחו עיב מנע ח
ך ששה ח נ ש חיה ש ש למטה •יתד ע ,םחיוח י 1 י ח החש ח ש בא בב א י ר  הפרה ע1 חיב, בימ ק יעל 1
 ואייו יס כחי ע ! נח ק!1 שה א ונא־ חאיי ־שכ ״ה כ! אלו רש חוח נמשכ! יכא! מכת שפע אור ישכ נה
 וכחם משך חשס ואכשי שהס כננד ששה שנ ס של שמ שה ומל נו בשער הפסוק ס (בפסוק ה־ועה בשושנ ס)
 שכתב בווהי כ רשו פסוק ור וחחרו ררועה נשיש- ס בשש שנ ס של שמ עה נס רמת על שש ש נ ן ש ש בפסוק
 יספרת לך ש נע ש נסית ש, ס ש נע שינ ס שינע פפח ס יני' ע ש, והש תה חקורה באות ש ! ינאמת שש ש נ ו
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 אתטי־ בה והארץ היתה תהו ובהו וח^זזד.על פני תהום תפיס
 עיט• םתימיז אפתחעינוי' מיד ויאמר אלסים יהי אור ויהי אור \ בתר
 דאתבניש מהאיעל^אנשםתיה מה כתיב ביה ויאמר אלסים יכןוו המים
 מתחת תטמים אל קסום א^ד ותראה ד׳יבקה. ביוןיךאפתלסת' נעימתא
 מניה נו$א"אש^ארת״יבשה. א״ל. רבנז *מלין אלין לאו אינוז אלא
 מההוא עלמא. אזלת וההוא שתא ךהוה לה סימנא 'ייה רבד רבי
 כתטפךאי הוה חי הוה שרגא מתנענעאיונךךא בייןה נתתז מי־סמז.
 חזתה לנתךא דאתחשבת*מ7 אמדת רינן רבנן אכךה סאאתאביךת
 לי ואנאייעיינא למיזל לפשפקא בגינה. אמת ודאי הא אשתמוךעת
 לה. אזלו לאירדדת. ואיהי נפ?ת לפרשת אורחין ואשבחת יונה נוסבא
 אמרת לה יונה יוןה אנת דהות' י^ליהא מדדמנא לן^־ך ההד
 וישלח את היו$ה מאתו ואתמר בך ותשב אליו'היונה לעת עלב.
 ר$בת ליה בשליחותה באויןאה עלד בחהיא יוגה יהתא' שמא ?תשא
 ךתזיל״בשליחות תלי ותדע אי ברי הי או מת.'מיד לעיתךמעןא הזרה
 בשליתוזה דהבי חזרת לנח לעת;ערב הה׳ד ותבא אליו היונה לעת
 ;עדב.ותתטמי־טתנדפהאוחפרתבובא. מ;ר:תבת סלא ואתבנשת
 'לההואעלטא. יכחד דתו אזליו באיחא ד שמעוו יחבדוי קזאילו ליה
 איןאיכדנפיסינוסאמנזעיאמיהאיהו.עינוי םתימין א״ל ודאי ךא
 אית תא ותבהזיעיך מראות באליו מךאות דאחזיאו ליה במעי אמית
 בטהינהוייז במהדחמא יחזסאל במרבבא לבל״מורןא"אחדיז ליה כפום
 ךי־ניה' אחדי: יללה 'מאתר דאיהו״נשמתיה דאי' ישתדל באורייתא
 וב!ןסודיו דינהיד ההוא אתר דאתנ?זילת נשמתיה בימה נשמתיז ואיד
 נחת? בניןיה כ^ה מרבבות ואולפיז ליה בל אורייתא ואי אשתדל' בה
• לבתר אחדץ ליה r לייז ב?יעי א^י5 £ 5 y i J  ארביריליה כל מה דל׳יי *
 גיהנס ך״אם ';עבר על פקוךי אורייתא מת עונשא דייליה במה ךאחזיאו
 ליה rryx. לבתי־ דנפיס מפעי' אפיה מתים *£יטי מכל אינמ נתרץ
 קמה דאתמר ותכהן. עיניו'מףאות. ואליז תהו ובדרו הה״ד והארץ
ic ה e c i 1 יו ה x in» rnx ימאי ו.ראי־ (suit התלטיו בגגו זזה ייזי־ הגוי שהס {מ51יפ ' י , . ריתר שהס ג -  • הלי זרג ~ 9,ו, ־
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 ה־תה תהו ובהו וחקר וט והכי איהי מאן ךלא אשתדל באורךתא
 עינוי סתיםימעלמא דאתי. בתר דאשתדל באורייתא מ:ד ויאמר אלסים
 יהי אור ויהי יאור דנהו־ין ליה בנהוךא דההוא עלמא מיד ךאזיל רההוא
 עלמא מיד יהוו המים מתחת הדמיים אל מסום אהד איתכנשת נשמתא
 לאתר חד הדא הוא דבתיב ודדוח תשוב אל האלסים אשר נהנה
 ונופא אשתאר :בשה הדא הוא דבתיב ותראה היבשיה לבתר
 דאיתכנשת נשמתיה סב״ה' י_ימא לשבינתא תוצאי הארץ נפש תה
 למינה. מאן תה אלין חיות הקדש ונהריין ליה ךנחתץ ליהלכןבליא
 ליה הה׳ידעל כפים יקאונןז ובר. ועוד תוצא הארץ נפש תה לכןבלא
 ליה. למינה דא בת זונייה דאתייתבת ליה בהיהיוא עלמא בהמה ורמש
 וחיתו ארץ 'למינה כמה תיליו ומשתיז ריסריה. ולבתר אפיס ליה
 אילניז דעשביז בגנתא דעדן הה״ד ויאמר אלסים תדשא הארץ וכו כל
 מה* ךאתבת בשית* ימי בראשית כלהו מזומן ליה בדתאעלמאבגן ?גךז
 עלאה יתתאה ד״א זה ספד תולדות אךם ךא ספרא דחנוד נער רעליה
 אתמר ויתהלד חנוד את האלסים ואיננו'כי לסח' אותו אלסים. ואנןאי
 סארי ליה תולדות אדם. אלא הבא הא דגלגולא תולדות אךם אתסרי
 דמניה נפס, ואיתיהוה תוילדה תליה. ואמאי' אתסת נער." אלא הבא
 הא :שוב לימי עלומיו. במיה' דתה בכןדמיתא לעילא. וליתר נתת
 בהתאדאתמרביה והוא נער אח בני בלהה ואת בני'זלפהינשי
 אביו. דכא יוסף את דב:תם רעה מאי רבתם רעה אלא ךתוימנזעא
 ךאלין דיאמרו מה אנוש* כי תזכרנו ובן אידם"בי תפקדנו ותחסרהו
 מעט מאלמים תהבת ליה כל גנזי שמיאיובל מ$תחן תליה בידיה
 זאשלטיה בבל תליה בגומא ךמלבא דאמר' ליוסף רס הכסא אגדל
 טט^.*א׳ד והא עז״א ועזא׳יל תו אלין א״יל והא אחרגין תו טתכגשץ
 עטיה. אטד ליה רבי אלעזר והא סב״ה_ער'דאודיעץ בתילין דיליד׳
 לא תהי עבד לאדם דאמר געשה אדם איל לאולגןא ךךך'ארץ לבגי
 נישא תטיל רברבא״עצה מתעיר מניה. ולא עודיז^א ךזא אחךא איית
 והכא למלכא דתה ליה שליחא טהימנא ותה בעי למייהב ליהיאגךה,
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 אמר לתלוי אנא בעינא לשלטאה האי שליחא תיי עלייבו בגץ דהוא
 מתטנא.*־אי אית מאן' יידע ב־ה מלה אחרא למא. בזמנא רלא אשיח
 מהטרנא עליה אמר נעשה אדם. *ותו נע^וה* בעינא * אדם תעביד
 פקודי אורייתא וישתדל באורייתא לעבדה ?לשמרה ויהא* ליה אנךא
 טבא ושולטנו עלייבו ודא איהו*נ$ר*מטעי מעשה ידי להתפאר דהא
 מלאכי עלאי אף על גב דאינון נבורי כה עושי רביו לא.עבת נבוךה
 בפןלחנא* דהב״ה דאינוז פית־ בהברה. ולית ילוו .ערובא דבשרא
 ויצרא* יישא ובני! רא נעשה אדם וישלומ בכו הה׳יד וירדו בדגת תם
 ובעוף השמים וגוי. ותו געשה אדם אנא ;היב ביה נשמתא דכתיב
 בצלמנו וכתיב אד בצלם יתהלך *איש ואתו! ;רבו ביה רוחא ונפשא
 וארעא ארבע יסודי! וידמה לכלא עלאיז ותתאיז ומה דךעינא דלהר
 שליט וממנא עלייבו אצדיסו תנא דירי ויהא ברעו דלבון.*ךאנא אשרי
 שמי עליה והותמא תלי בדיה דאית תתם הברית. מלאמא* דסטרא
 :מינא״ברכו ליהיואכדו נעשה ונשמע הה׳יר ברכו ל׳ מלאכיו נכרי
 כה *עשי דברו לשמוע בהול רבת ותא מטטרון להבליח יוסך לתתא.
 וד1ו אחרני; דתו שנא״; ליה!אמרו מה אנוש כי תזכרנו ובני! ךא ויבא
 יוסף את דבתם רעה וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלום ולאו דאינו!
 אלי! עזייא ו־עזא״ל.*אלא איטז אחרנין דאתבנשו(ס׳יא דאתבללו) עמהון:

ע ד זה מצאת בט א יטיב לשימי כא!  *המר מ

 ד״א זה ספר תולדות אדם ובו זה תריז עשר אנפיז דאתמר בתי ופני
 אריה אל הימין לארבעתם ופני שור ונו׳ ופני נשר וט׳ ביום ברא
 אלהים אדם היהרביעאה. וצריך לאסתבלא בתז באנפין. בארבע נווניז
 לנהרין בדו; ארבע חיות דאתמר בת! פנים בפנים דבר יי' עמכם ובמשה
 נאמר ודיר יי׳ אל משה פנים אל פנים. בתר דאהדרו לאחורא הב״ה
 הדר לוז אחותי ורא איהו וראית את אחורי ופני לא יראו. ואליז אינו}
 פנים דנראין. ופנים דאינן נראין. אנפין חיוורין בענוה אינו! אנשי היל.
 אנפין סומהין בבשת דאית לו; כסופא מן שמיא אינו,־ ירא* אלהים.
 אנפץ ירוהיו באורייתא אינו! אנשי אמת. אנפין אוכמיז במצות דאיהי



 עם פי׳ תקונא שבעין בניהו (קלי«׳־»
 תפלה ריר ותפליז במשבא אובמא אינו• שונאי בצע. אבל אנפץ בלא
 ענוה ובלא בשת ובלא תורה וםצוה אימן תהו ובהו וחשך. ורזא ראתמר
 בהוז והארץ היתה תת ובהו ובו׳ ראימז אחזתו עלמא לתת ובהו. אנשי
 חיל םזרעא דאברהם. דביה שבינתא תתאהיראיאלסים םזרעא ריצהס.
 רביה שבינתא עלאה רהיא אוצרא לחכמה. אנשי אמת מזרעא ריעסב
 דאתמר ביה תתן אמת ליעסב וביה ו׳ ראיהו תפארת שנאי בצע מסטרא
 ררוד ראית רנלא רביעאה. וביה י׳ דאתמר ביה בנינה ותר הוא ההטן.
 האי איהו שמא ססו״י ובנווגא אחרא אתפריש לזמנין סוס״י שכינתא
 עלאה ותתאר. עמורא ראמצעיתא בינייוד ובנוונא אחראיסו״ס מפמרא
 (רטשה< רטטטת״ז נווניל מתהפביןלשית פרי ביטכינתא בר איהי צריבא
 לתתאיי. ורא אית דאמרו מארי טתניתין. רבי־ נש דצריר לבריות אנפוי
 טשתניט ככרום דאתהפר לכטה נוונין ואית הפוכא תווניז לטב דנהרין
 בנתרא. ואינין מרסמז מבטה נווניז וכל האי בנופא כנוונא >נ״א דננתא)
 רעה דאתברי כשמא תסוס כל ברובי־ וציוריו דאלץ נופץ. ואינו: בנוונא
 תובלת אורה רלעילא נלנל המה ועיייית אתמר פני משה בפני חמה
 ופני יהושע כפני לבנה. וכך תיהנאאית ליה ד׳ נוונין דאית גוונא חיורא
 פוטסא ירוסא אובטא. נימין אינוו בבבימ ומלאכיא וממנן דתלייז מאנפין
 בחושבן נימין וכלת משמשי לאנפין. פוטא פה אל פה אדבר בו וטראה
 ולא בחירות פה איהו בתא דכרובימ ראתמר בהון והיו הברובימפרשי
 כנפים למעלה אלץ שפווז כד אתפתחו אתפתהו באדני(יסרה אר ל״ג<
 במה דאת אמר. אדני שפתי תפתח ופי יניד תהלתך. ואמרו מאת
 מתניתין כל הכורע. כורע בברור ובל תוסף זוסח ביםם יהוה. כד איהו
 כורע ברובים םובכים בכנפיהם. ודא אית סכוך רסוכה דאית כ״ו ה״מ.
 וסימני יסוס אדני פרשי בנפים למעלה איהוים״ח כל הז סף זוהף בשם
 בתרין שמת דאינץ אסיס יסוה. וסימנא י״א י׳׳א יסרס אלקינו יסוק
 אחר חכמה ובינה עליית אתמר. והיו הברוכים פרשי כנפים למעלה
 יסו״ס אחד. עלייר* אתמי סבכים בבגפיוש על הכפורת ואינו: רה. ר״א
 ותו הכרובים אינה צורת אדם דאית יוד סא ואו סא פורשי כנפים

ו »  קלי ע״ב *
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 למעלה י״ס. הכבים בכנפיהם רס דאינון ארבע נדפץ ועליית אתמר
 ואשא אתבס על כנפי נשרים וכרובים תתךשפוון על נס היו עומדים
 דא לישנא וישמע את הסולסיאדנפיס מנתן רדבראליו דבור דפומא.
 וסלא ודבור תפארת ומלבות. ועשר אמית ארך הסרש ועליה אתמר
 תורת אמת היתרי בפיהו רא פומא היכל ועליה אתמר אדני שפתי
 תפתח.מלנאו מניה סדש:הסדשים ודא לבא. ברובים כנפי ריאה.
 עליידו אתמר והיו הבמבים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על
 הכפרת רא בפרת הלב דתמן נר יי׳ נשמת אדם. ופניהם איש אל אחיו
 ב כליי• כלבא דאירז סדש הסדשים אית תרי בתי בחד סם תים ובחד
 סם מות דאיתי אש. בהנא»רבא דעאל לסרש הקי־שים. אם זכה סם
 חיים הוה נפסא מתמי ונהירא באנפוי וסלא ודבור הוה נפיס מתק
 מסב׳־ה ושבינתיה ואם לא זבה. סם מות הוה נפיס מסטרא רשמאלא
 ותה סמיל ליה ומאי נית כתא בנופא. אלא נשמה ורוח ונפש אינק
 לסכל בהנים לויים וישראלים תלת צלותיז לסבל תלת סרבני: ואינץ
 מאבלי: רסב״ה ושכינתיה אם דעה עאל בשבינתא!״איה• סם חיים. סם
 חיים תה נפיס י־סדמותיה ואם י־או הא סם המות לסבליה ראית מרה
 אוכמא ומינה ימות בר נש בעניות ואיהי לסטיא שמאלא דלבא ודא
 טחול. בני אהה רוח ונפש דאהרן איר1 נשמה. תרי: בנר נצח ותר אם
 יעלוז סרבנא בדסא יאות הא סם חיים ואם לאו הא סם טות דאית מרה
 אש זרה אוסיר לון רבתיב ויסתבו לפני יי׳ אש זי־ה ונו ותצא אש ונר
 אינו: סליסו לה טאתרהא ועאדו לח סטי טלכא ללבא ולא הוה להורשו
 י״מיעאי־ לתטן כה סב״ה נטיל תנא בת:. שפוון עסימץ לית רשו לכתא
 ייסרבא בתל סרבנא דעאל סדם יי׳ דעליית אתמר מעות לא יוכל
 לתסו: ובוייי. וכ: עייני: עסיטי: פטורץ מז היאיה. תחש עסלתוו תטן
 דאית נטיל נתתיהו\ל*פוטא אטימא אתסת טומטום ואנדרונינוס איהי
 דיוסנא תבר ונסבה. בגוונא רא איהו בר נש דסליה ודבוריה כנוסבא
 ומאן דאית חציו עבד וחציו כן חורי:. חציו עבד תצד הרע וחציו בן
 תרמ תצר הטוב בל אלמ פטותז מ הראיה. בזמנא דנפסמ מ נופא
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 נפשא ראיה, בגוונא דא לית לה רשו לאסתבלא בשבינתא ולאתח\יא
 סדטהא בשעת פטירתה p גופא פומא דאטימא בדבור. אבן דאית
 יצר דדע שליט עלה. ואתסרי טוטטום בגיל דא פטור טל הראיה. דנשטתא
 ורוחא וגפשא בגין דא ייתון בגלגולא עד דאתחזרז שלטין לאתריית
 כמה דאתייהיבו בטה דאת אטר והרוח תשוב אד האלסים אשר גתגה
 ומינה אוליפנא סל והומר באחרנין דאינון נשמתא ונפשאולא עוד אלא
 דסרא אסהיד עלייהו הן בל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר ומאן
 תיתי בגלגולא זמגא קדמאה. אם ייתי חוור אתסיים ביה סדא אם יהיו
 חטאיכם בשגים בשלג ילביגו ובמה יתידע בר גש דאית בגלגולא
 סדמאה אם הוא סליה בשברים או בתרועה ונופיה ואנפוי תורין. אם
 הוא סליה כשברים איהו מזמנא סדמאה. ואם סליה בתרועה. איהו
 מזמנא תניינא. ואם נופיה ירוסאואנפוי יחסין וסליה תסיעהאיהו מזמנא
 תליתאה. ואם הדרלנווניה סליה כתסיעה ונופיה חוור ואנפוי חוורין דא
 איהו בגווגיה סדמאה כמה דאוסמוהו ביין דהחמיץ דחזר לגווניה סדמאה.
 בגוונא דא בהפוכא לטב. ובז אגפר סומסיז וקליה בשברים. ואגפוי
 ירוסיז וסליה תרועה הא אתתסן. ועוד אשכחגא בר גש דבל ציור•־
 ריליה בארה מישר *שס־ליז בתסלא ולזמגין שפוון איגוז עבים וגפסין
 מתסונא דציוריז ותוסניז אחרנין או אינול ארובין או אינון סצרים תא
 חזי ואתה תחזה מכל העם הבא אוסימנא לטנדע חמוש אלין אנשי
 חיל עיינין, יראי אלסים אודניז הה״ד יי׳ טמעתי שמעך יראתי. אנשי
 אטת חוטטא שונאי בצע פוטא. אם תטמא לאו איהו בשוד. עם תסונין
 אחרניז דעייניז אריכין ואנפיז אריכיז. ואודנין אריביל ופוטא אריבא
 וחוטטא עבה תטןאתגלייא נלנולא תפש ועם עיינילייא בשוד. םאחרנין.
 תטן אתגלייא גלגולא דגשטתא. ואם אודגין לאו בשוד, תטן אתגלייא
 גלגולא דרוחא. פוטא בגיל דאית כללא דכלא. אם לאו איהי בשוה הא
 אתמר ביה פסד עון אבות על בגיס על שלשים ועל רבעים.2ואם על
 ארבע גלגולין לא אתתסגת אתמר בהתא שעתא ועל ארבעה לא
 אשיבנו. ובל נשמתין דאתייז תלת זמגין ולא מתתסגין אתסריאו פושעי
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 ישראל ערב רב. אבל צדיסיא דבבל זמנא דייתון םתתסניז ייתין עד
 ארבעה אפילו עד שיתין חר. ודא איהו חר הולך ודור בא. ודא נשמתא
 דאיהו משה רביגו בלילא משתץ רבוא ושביגתא עלאה דאיהי גשמת
 חיים בד שרייא במשה אתחשב ליה באלו אתא בשתץ רמא ובגיגיה
 אתמר אשר. אחת ילרה ששים רבוא בכרס אחר. ואיגץ מרעץ דבגי
 נשא דאתמר כתן וחלאים רעים. רפאות תהי לשרך כר איגון ברישא
 דצדיסיא. אבל כד אינץ ברישא דרשיעיא. כנסת ישראל אמרת מביית.
 אל תראוני שאני שחרחרת דאלץ שריץ לץ לפתאה לבני נשא. במה
 דתו מפתי לישראל בענלא בשית שעתץ. הה״ד וירא העם כי בשש
 משה הא אוסמוה בשית שעתץ עבדו ית ענלא בץ שש לשבע אפרישו
 ביז עמורא דאמצעיתא לשבע. רגופא ושכיגתא ובגיז דא מני סב׳׳ה
 לאפרשא לץ משבע הה״ד אך ביום הראשון אך חלס בץ שית לשבע
 בגין רא אמרה כגסת ישראל ששזפתני השמש שש זפתגי השמש
 דאסתלס מגי ו דאית השמש דגתר בשית תיבין דאיגון שמע ישראל
 יי אלהיגו יי אחד והא אתמר. תא זה ספר תולדות ארם אמר ר שמעון
 זה ספר רא צדיס חי עלמין ראית אפיסתולדיןזהספר ודאי ולא אחרא
 ואיכון תולחת אדם ההוא דאתמר ביה בתפארת אדם לשבת בית מאן
 בית תליה רא שבינתא ורעיא מהימנא אנת תא בדיוסגיה. ולך חילא
 לאסתבלא בתוסנין דבני נשא בציורין דהתא דאתמר ביה בדמות
 אלסים ברא אותו דבל ציורין דמי נשא אינון רשימיל בכרסיא ובנין
 דכל כרסיא ומרכבתא דאנת זסיסא. אנת אית לך חילאלאסתבלאבנין

 בך ואתה תחזה מכל העם ובו • מיכ י־גי־
 ויחי אדם שלשים ומאת קנה דולר בדמותו בצלמו ויסךא את שמו
 שת. ש תלת חידון דמרבבתא. ת איהי נר יי׳ נשמתי אדם דאתמר
 בה ודמות פניהם פניי אדם וךאיאיהו תלד בדמותו כצלמו. ויהיו כל
 ימי אדם אשר יחי תשעי מאות שנה ושלבים קנה וימ1ת.אלא כל יומין
 דתה יחי תה תשע מאות ותלתיז'שנין'ושאר שנין בתוספת הוה מית.
2̂נ1י בניז דתה עתיד לאשלמא לץ  ן#בעץ דחסת מאלה יהב לדוד מ
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ודץ הוו מאדם ועד נח. רדד למך  בלה. והבא חא^וךקנא. עע1ר י
̂זהים וזמנים קזגהיומאת עגה ויולד בז. ויקרא את tetf נח לאמר 1זה  
 ינחמנו מבןןג&מו ומעןגביז;דנו וא$אי. דבקךמיתא הוו מךחין לגמולץ
̂זבו ואביכן לון  עד ךארןא נח ךאיהי שכת וביהיןחו כלהו וביה אתלל
 לעלם. אמר רבי $לעךאמאי הוו הךמאיז חיץ יומין סניאץ בכגון אךס
 ךאתמר ביה דחי אדם תשע מאות' ז#ה ושלשים שגה ונס תשע
 מאות bnstaqj שנה ובו ילהו ךריועד נח י הוו חיץ שני! 5גיאץ.
 ומאברהם ע״א ומנח) ואילד תי מתמןןטין ב^ןןי א״ל בת. רבד שנץ
 ואריבוך^מין אינון מאריך אנפץ. ומעוטאךומץ ושנץ מזעיר אנפץ
 ובג״ד באבךיט אוןטד אלה תולדות היזמים והארץ בהבראם בה•

 זעיךא. בחך ייי' לעולם אמן ואמן:
j tixmai.H ״ < 



 (קלט «ur תרןנא תניינא
 אמר המניה אלו רתקונס מלאת׳ נספי אמ־ כתוב ס מ״מי ועשרים תקוניס ולהלאה ולטען לא ימצא זה
 התנור נעזר מאלו המרנליות יקרות 1שוגות נערת אמר לשיס בעש ברול ועפרת את שרשרות העבותות

 על רמפנל1מ ומצא מק אמ מיצו ונעור

 תקוצא קדמאה גופה לע ל נ שס מקומו

 תקונא תניינא ליום ל״ז
 (ורו ת קק כ״נ)

 בראשית ברא אלימים. בראשית ברא תי״ש ךא אילו ד^חס.
 ׳יי *״קיו => בראשית תםן א״ש לעולה תצחס. ותא רמלה
 יועל אלץ;תלת נלנולין אתמר.* מה יפו פעמיך בנעלים' בת נדי?
 וזאת לפנים דא אימא עלאה עלמא דאתי דא לנביה צתך חיייצה
 הה״ד של נעליך ונו. ואם לאו לית לון דשו לתוחא למיתהא ע״א
 לרוחא דמיתה< לסלסא לעלםא דאתי. ובנין דאית יום הכפויים אשיר
 בנעילת הסנדל) הנה האש והעצים ואיה ה^ה לעולה, נפס קלא
 ואמר משית יומי בראשית אתבךי לעסךה תצחס בנין דלא אית סרבן
 דב־טיל מותנא, כעסךה תצחק דאתמי 3יה ויעסוד את יצחס בנו
 אתסשר מידת הדין יני״א מלאך המות') ואתעקי־ לעילא'ולא הוה ליה
 דשו" ר״סו־בא ליי תנא רברבא דאיהו נמרה לתבעא תנא יעהילה
 רנא מועילה לנלותאיךתה עתיד לאתסטלא* משיח בןי1סף.'וסל־א נפיס
ה בנין דאתנברו רחמי על תנא. ותא  מההוא זמנא אל הדעש י־יו מיא̂ו
 דמלה תש;עה לו ימינו. ולבתר זרוע קדשו" 'דנבר ימינאעל 'שמאלא
 כד אתנברימפה דדבוךא_ע'ל" מפה דנוקבא אית בן ךיחמי איתיודאי
 אבל כד"אתנבר מפה דנוסבאעל דמךא* בת איהי. ותנא איהי ותא
 ךטלה ךכייא שליט.על נוסבא נרים דשליט ימינאעל ז^מאלא. ויפסון
 ישראל ברחמי ולא בתנאי ודא איהו כי נבר עלינו חסדו* ותא רמלה
 בטרט ,יבא חבל לה ויהטליטה זבד. ובשטיא דסב״ה יסוס רחמי
 חיה ייר קורס הקלקול ו תוור לה ות כן אמר המ קו, לח ס נפק קלא ואמר מש מ מ בראשית אתגר לעק רה
 ד צמק צראה רמו לדבר תש שיוא אלו של צמק ברפוך-אמוון שת לרמוו התש הוה נברא משת ׳מיניאשית
 ולק איל אנרהס אע״ה אלהיס ראר ל1 השה לעולה נצי דהי.1 מנר אה רש ת יוע נ־אש מ דצונר בה שם

 איני



wt עם פי׳ תקונא תנינא מיהי ,קלט 
 אדני דינא כד שליט יסוסעל אדני יאסדונס׳׳י רחט־ איהו. ובר שליט
 אדני על ימוס אידהנוי״ה דינא איהו. ורזא דמןה. אדני יקוס בחזה,יבא
 בתסיפו 1־רינא. וברא עסיךה ךיצחס ךאתעסד סטי אבר. וטסרינרמיה
 למיתהבנין תשזביא משיח וישראל ךלא יטותוןיולא יעוד אלא ךאפילו
 איישךאל לתועברץ בנלותא.יעל שפיכות ךמיםיונלוי עריות ועמדה
̂ו־פה הרג והנס. בגין דאברהם נתנסה  זרה זכות אבהן;גן עליהון מק
 בנורא ויצחסבםיבינא רעסב בנלותא זכות אכהן יהא מניין עליתן.
 ויעוד נסיונאדתלת אבהי מעירץ. רלא,עבר אךם דאיהי י&יאל על
 תלת פקודיו אלץ דמני לון ונ״א ליה) סב״ה הה׳׳ד רצו ;י׳ אלסים על
 האדם ויצו ךא עבודה זרה לאטרדא נלוי עריות.על האךם דא שפיכות
 דמים. דגשטתא ךאךםיעאלת בגלגולאךאבךדט. ואם אייהועבדיעבוךה
 זרה כר עאל'בנורא הוה אתוסדהה׳׳ר'3ןסילי*אלקיהס תשדפון באש
 ךאש אית ליה תלת נוונין. חוור. דרוס. ואוכם, ורמעאה תכלת ואיכון
 ךכסיז בנחלת דאית סוטסא תאי חמשה כחשבן' ה >חטש). ראיה*
 אמונה דסב״ה דאיהו ו דאיתלבש בחמש נוונין ונהיר בתו וביה סלסץ
 גווני! ךאינון בליל? בה. והיא םליסתיבתז לנכי יו׳. הד,״ד הי״א העולה
 ולד סלסין תריו דאיינון ו ה• בקרבנא נחתיז תרץ מלעילא דאינון יס
 ומתסרביויאתוו׳ ומתייחדץ ומתסשריזךא בךא.וךא איתו־זאדסרבנא.
 וך»8'ךטלה והנה מלאכי אלסיםעוייםיויורריים בוי. סלסיןיתריןיבאשא
 ונחתיז תךיןיואשתזב אבריהם בשמא דיסוס. דאף.על גב ראית ארבע
 מלאכים דאינוז ממנל רשמא ?ותשא לא בעאסב״ה לאשתדלא באברדם
 לשזבא ליה אלא איהו מימש בגין' רסני על שמיה וביה אתלמ ארם
 הראשץ דאיתי ישראל ךליא עבר ״על רצו דאית ע״ז. לבתר־ אתליביט
 ביצחס ואצטריף ואטד איל תעש לו טאוטה דההוא דאצטדיף ביה לא
 עבדי טדעמ ךלא עבר על שפיכות ךמיעיוכז ״יעסב אתגלגל ביה כד
 גחת לגלותא ד'טצרימ.(י>׳ דחוצהילארץ') דדחיל דלא הוה סליס.
 אלה ס בלבו •ראה לו השה לעולה דאפילו א שלאל לרוו עביין נגלוחא על שיו ע ז וג ע !נוח אבה, גן
 סגיהון לב רמי לובר שלשה המה מעב לער שלשה האבוח מעני היגיה שר ח שלהם לעו שהיא ר ח לו



 »לט עה פי׳ תסונא ךעינא בני״ סטו
 בההואזטנא א׳׳ל סכ״ה אל תירא טרדה מצךימת ונו. אנכי ארד עטף

ף נם עלה: ל ז ,  מצרימה ואנכי א
 0יי מקי, כ י) תסונא תליתאה

 בראשית תטז אי״י דסרב״א דחוה נחת בסרכנא בדיוסנא דארי.
 אכיל סי־בנין ודא אידו סדמאה' להיוון ךך״יו אבלי סרבנין״״א״ל ר׳
 »1עזה ואמאי הוו נחתין וזיון למיכל סרבנץ. א״ל ברי אריע היון אבין בירכרא
 אריה שור נשר אדם ובנופא ריר נש ארבע יסודי דטטנן עלייהו ארבע
 היזון דנפש בליליא בהון. ובנין ךא פינסה דנפשא מאלץ אייבע. כד
 האב ברי נש בארבע יסודי תליה כאלו האב בגפשא, הה״ד מאשר
 חטא על הנפש ובההוא זמנא אתפרש מיא מאשא. ותהא מעפרא.
 דמעפרא נפסין זרעין דאינון פרנפא דארם וממ:א * חיוו; דאינון
 פרנסה דאת ומאשא בעיריז דאינון פר^סה דשור ומרוחא עופי; דאינון
 פרנסה תשר. ובד חב בהו, אתפרש; יפות; ואית בהו׳ מחלוסת דאיהו
 פרודא וסליס שם יי׳ מניית ועאל יצר הרע דאיהו סמא״ל שטן. דיי
 לא שריא בפחךא ורזא רמלה הלס לבם עתה יאשמו. ובג׳׳ד צריך
 סרבנא מאלין מיני: רחב בהון. לסריא בת: אינו;. ארבע יסודי: דאית
 בהו,יפרוךאובהתא זםנא דמתסרבץ יסודיז ךאלגבי ךא. מיד נהית
 סב״ה עליית וברח שטז'. ואי לא ירח, הא אשא רקרבגא אוסיד ליה
 הה״ד והאש על הטובח תוסר בו, ותא דסרבגין עור ובשר תלבישני
 ובעצמות וגידים תסובבני. עור אית ליושא דאדם הה״ד ויעש יי׳
 אלסים לאדם ולאשתו כתגות עור רלבייטם. יאם זבה בתגות אור
 מךסמן טפקודין דעשה דאגךא דלת: לעלטא דאתי'דאית אור הגגוז
 לצדיסיזיא. ואם לא זיר, משבא דתיא דבליל * ארבע יםודין דתמז
 ךשימיז פקודי: דלא תעשה ךעבד בר* גש עליית. ובגין ךא אוקמווזו
 מארימתגיתיז עוגותיו של אדם הסוסים לו על״״עצמותיו. וסריבורמשבא
 דאדם. פסודיו רעשה. דאינמ סריבו דאתווז דשמא דהב״ד, ועליית
 ער יה זמ ס ייייע י ש ננמרא א ן צי אלא פ ו שנאחר נ ילך עמ אחר צו אה זנה כמי״ס אי־ מיקח!
 מפקיר, ועשה נ נ החסר נקרא נשס איר נניזע יפקיר. זעשר הס נסיו החסדס נניזע פל»די1 דעשה

 עח< אתאלי



 עם פי תקונא תליתאה בניהו (קלט ע״ב
 אתמראדםכי_סריבמבם סרבן. סבם ודאי. לאןכןא משבא החרא
 דביה מךםםין פקותן רלא תעשה ואדם דעברעליית אה1סר ביה אדם
 להבי* דמה:מיו בצל עובר אדם בי:מות באהל. בי ;מות ודאי. ודא
 אית סרייבו דהרבנא רעשו יצה׳׳ר דאתמר 'ביהןסום אבי ויאבל מציד
 בנו. בשר איהו שבר מן שברים ואיתי סומס מסמרא דתה
 דאיהו שור בשר דד בשר טהור ואית *אחרא ךבשר בשדה
 טריפה דשתא ביה רוח הטומאה מלאך המות דךכייב על לי־נוי
 •טור מועד בשר טמא. עצם אית יעצם טמא ואיה עצם טהור ובשר
 דדביו ועצם דרכיו עלייתו אתמר,עצם'מעצמי וישר מבשרי ועצם
 א־הו אתה. נירים איהו נשר נשר נשךא דרכיו ונשרא דמבאבו. עצם
 יבשר וגידים עליית שתיא ברכה וסחיטה ויחיד דאיניון בהן לוי
 וישראל. בעצם בד שתא ברבה ביה מיר ותסרבו עצמות עצם אל
 עצמו. מתכויבין ומתסטיין' דא בראי בסרבנא. ומייד נחית עלייהו
 משחא ושתא עליית ברבה. בשי שתא עייר! סדושה ראיה• מסטךא
 דליים הה״ד וסדשת את הלוים. מיר מתקרב׳: עו־סין דדמא לנבי
 לבא. דירכאן מבועי'אינון הה׳׳ד יבי אלי אה,"! וא"ל בניו לאמי־ בה
 תברכו נירים מישראל. ואינון יהודא וסדושה וסשוךא תרמי: ובשךא
 ובדמתסשייז בתחיית י אתסייאו יהוד. ויתד אייהו בישראל הה״ד
 שמע ישראל יסוס אנסינו יס,ס אהד. משבא איהו דמות אדם. מלבות
 בל דיוסני! אתהזיין בה ואיהי ביילא מבשרא וניתז וגרמץ. ואית
 תמונת בל. ואיה׳ ברכה וסרושה ויתד. בהנים וחים וישראלים.
 דאינו׳ סשיר: בתלת אבחן דאתמי בדון האבות הן הז המרכבה כבשי
ד מתסדשא נתת עייה דם מתר וגידים יד מתיירות: נחית עליית  י
 רוהא סתשא נרמיז נהיר. עליית מיין דךכיו ךא איהו רזא דסרבניז
 חרא רבי אלעזר והדו הבייא ואמרי איייו לא אתיניא לרואי עלמ?? •אלא
 למשמע דאית אמר רבי שמעוו ביי. ועוד בתא דסרבניז.'לבא ׳איהו
 דא,י, קי נ ואחיי, ״ש ח וקב ר נ 3 י־ ״ א אות ית שס יי י נ r ן נח ת ב ש היא "ה וטל יי אחחר

י רשפ־ אדט וזהו מנה ודא : שס יו י בחי' איפ! ח ! חנס ודא ב נ י ק ה נ מ נ י  אדה כ ק
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 מזבח דמה ךם דכןי־בנץ. ועל ךא אתגר וזבחת עליו. אם זבו אריה
 הוה נתת למיכל כודבנאואי לא בלבא נתת. וייאז אתר בכבד. דתמן
 מרהניהנם ראית* עליויסה דאית לה תך בנות הב הב. כדי״א לעלוקה
 ובו ובלבא בהון צווח. הב הב. ומרה איהי גיהנם חי־בא דמלאד המות
 דאיתלה*תךיפיות.כגוונא דגי־־־נם דאתמר בה לעליסה •שתי בינות
 הב הב. בגווגא רא אתמיד בחרבא ואחי־יתה בזרד. כלענה חדה בדדב
 פיות. ובבד איהי סמא׳׳ל. מרה סם מות תליה בד שלטא מרה יעל
 ערסין תי־הומתגברא בחומן אתמד בפרסין דכבד ומרה.ויבאו מדתה
 ולא:בלו לשתות מים ממרה בי מרים הם. בההוא זמנא אינון ערסין דלבא
 בדוחסא. ומתטמרין בלבא. כנוונא דנה ואתתיה ובנוי והיוון ובעירין
 ועופין דמתטמתו בתייה. ולבאיאית בדוחסא בהון. ראם מרה ממא
 ללבא מיד ימות בר נש. ומר־: לא מתגברא על ישראל דאינו׳ לבא
 אלא בחיובין, יאי חזרין בתיובתא דאיהי ני׳ןזטת חיים שכינתא עלאה.
 הא אסוותא תהא ללבא ולערסין תלה ואתמר בתן וימתסו המים
 ויאתפיןערסין >נופא< ויאברים דיליה. טחו״ל ךא לילי״ת אימאי-רערב
 רב שחוס הכסיל מאן כסיל רא אל אחי סמא״ל. וערב רב •אינון בנהא
 דאינון מעוךבין בישךאי• רש>ים נמורים. ועלייהו אתמי אם דאית רשע
 שהשעה טישחסת לו אל* תתגרה בו. עליית אתמר למה תביט
 בוגדים תחריש* בבלע ר y׳>׳ צדיס מם״ו רשע ךא כסיל. ערביל^בנלותא
 אינוז רשעי״ם בבלע צידייס ממנו ךא ישריאל.*ומאן גייס דבל^לו בנין
 דלאו אינון צדיסים נמורים. כמהידאתסרצדיס ממנו בולע אבל צדיס
 נטור אינו בולע וטחול איהו לילי׳׳ת מארת ה׳ בבית רש>.
 ויאית אסכרה לךביי דאינו: חייביא תיבת בהו: בעותרא בהאי
 עלמא *ולביתו־ סטילת בהון. אמא׳ אתסרייאו רביי בגין דלית
 בתיו דעת לאשתזבא מינה אבל לב מבין אשתזב מינה רתמו
 צדיס. ותא דמלה'נ!וב לפני האלסים ימלט מטנה וחוטא ילכד
 בה בליות אינו; יועצות. אם זבו* עאל בהון נבואה תאית נר ;י
 נשמת אדם ואתעבידו נביאים ואינו; יועצים לטב. ואית בהו? עצה



 עם פי תהונא תליתאה כניה (קמע״ט
 ןתושיה בגפי ריאה אם זנו שריא בהון רוח סודשא ואתמי בהוז ונחה
 עליו דוה'•י׳ דוה חכמה ובינה רו! r עצה ונבוךה רות דעת ויראת ייי
 ועילייהו אתמר והיו הכרובים פורשי* בנפימ* הברוכים בגון"צורת
 אדם. פורשי כנפיים להבל תלת היוון דפרשין נרפין לסבליה דארם
 ואבדן ר גרפי; תירין לכל תה. מסטרא דשבינתא גדפין דחיוון מרובעים
 שית גרפי: לסיל שיש מעלות לכסא.' ארבע גרפין לסבל ברביא
 מרובע פורשי'כנפים י״מעלה סוככים בכנפירםעל הכפרית ךא כפרית
 די־ייא הדש הרשי; ודא לבא. נפש רוח נשמה. בהן לויי וישראל בהן
 איהו נשמה. אס זכה נר יי נר הוה נהיר ביה מלבא כשמש זורתת,
 ותהא 'דהורשא הוה גפיה מבין' גרפוי רכמבץ דאינו; "כנפי
 ריאה והוד, ממליל' עמיה. ואש לאו גורא ודא גפש הוד, דליה
 ונפיה אשא מייבא ואוהיד ליה. קרסבנא וסיינה. "בד נאים
 אתסרי סיבה יזשן ואית שינה לטב ואית שינה לביש לטב 'כגון
 חמם דאיהו סיים !נ״א בנון הלום! רהזאי_עהב וביה ךביה סנה. ושית
 עזהיז דסנה איהו טית דרגי: דנבואה. וסלהין לשתין נשמי דהוה נאים
 בה,; דור רחבי אוסבוה דור הוה מתנמ.ם בסוס וסוס לא נאים 'אלא
 שתין נטמי.'ואית שינה ייבי״! חלמא בישא דאתמר ביה לגבי אברהם
 ותרדמה נפלה עיי אכרם והנד אימה 'השבה גדולה נופלת" עליו,
 ודא אוהמיוהיבארבע נייות ובנין רהלום ייתי בתרי) דמץ אוםמוהו
 הרמאי;. במה ראי אפשר ייבר ביא תבן בד אי יאפשר להלמא בלא
 דברים במלים בנין דייתי היימא כאן.על ירי מלאך באן עלי ידי שד
 בגין דהלמא איהו מסטרא דאייינא רטוב ורע. אבל 'מסטךא דאילנא
 דחיי לא את;א (עליה אלא דסיבד!) אלא על ירי היבד, דסב״ה ךאייהי
 שבינתא דיייייה ולית תמן היבה רע ראיהו שר. הרהבן טוחן אי 6־ נש
 זכאה איהו טוחנת מ; לצדיסים ראינון אברים מדישיז בפק״ודין דעשה.
 ואי לא אזליז בפקודיו טביןמתפרנסיובליךםהקלוסלמזונא הלה בקלון
 וושט שטו העם ולהטו שטין ע׳׳א שטיין)"לסטיו בשטותא. וטסנו
 בךחיט בתחהא. איליז אינו: טוחנות בפומא או ךבי במרובה ךא סיך
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 תהונא תליתאה ורביעאד. בנ־הו סיז
 ובשלו בפחד ךא אצטומ;א ברי רזא עלאה הבא אם זכי ישך^ הוד. בחית
 לון אורייתא מן שטיא בלא דוההיא. ולאיהוו צריכין לאלפא'הד לחבריה
 הה״ד הנני ממטיר לבם לחם מן השטים. דלית לחם אלא אורייתא.
 לא זכו בגין עי־ב רב דאינו) שטין. אתפד בהו שטו העם ולהטו דערחון
 לאולפא דא לדא לפי־נסה כל חד בדוהכדא ולחכייפדא ברמיזא אבל
 לעתיד לבא יתמהון ערב רב מעלמא ויאתמר בהון'ולא ילמדו עוד
 אייש את אחיו וגו ובגין ךא .ושט איהו לביש ואידו לטב. חוור וסומס
 דיגא ורחמי וביי בודאי'אינון שלוחיא דצבורא צריבין בד סיאן ספר
 תוי־־ה. דיהתכון מלין ולא יימחן להון בהלעטה. כנוונ־א דעךב רב.
 דאתמר ביק הבשר עודנו בי; שנידם והוו אבלין בהלעטה וכנוונא
 ךעיטו דאתמר ביה הלעיטני נא ולא רוו טחנין ליה איתמר בהק
 ואף יי׳ חרה בעם. דדךא דבנתאךאיאי־ו נחש בריח. נחש עסלתון
 דזמינין צדיהיאייימיבל ליה. ואית הלב טמא ךאיהו נחש דאיהו אסיר

 למיני־ עמא הרישא בניז רעליה אתמר ארור אתה מכל הבהיןה:

י מניה אתבללא לצדיהיא ואינון דחלין  אוצר ראיה׳ יראת י
 לקב״ה.ירתיין דאי יש וערבוביא בישא לא דוו דהליז לסב״ה אלא בגין
 עוי־״ךא ורוו מגסי; ליה בגוו$אךאד\ש יי בהרבנו אם אין. ובלי א־נון
 דמניסיז־להב״ה וחרדמ ליה ביעותרא ולא ךחריז מניה בעניותא כמו
 בעותךא לאו אינוז אלא ערבוב;א בישא. דאית יראה ואית יראה. אית
 ארבה ואית אהבה. אית מאו דךתיל'להבי׳ה בנץדיהוז בנוי או רלא
 נהית לעניוו־״יא או דךחים'ליה בנין דיהיב יייהעותרא. ומנסה ליה כגון
 נעביד האי פסודא הבי ונחזי הנש ל׳ בהי־בנו ךהיב לן אנךא בניניה
 אם אין. דאי לא יהוב ליה אנדא בנינהא לא רחים ליה ולאייהיב ליה
 צך?!ה ולא:עביר פקוךא ו^נסי לסב״ה בבל פקוךא ועובךיא בודאי האי
 איהו מאליו ערבומא בישא דאתמד בהו; היש יי' ^םרבנו אם אמ. אלא
 ךחימו וךחילו ךהב״ה •׳?}לים בכל פםוךא ופקוךא ד״עביד ביו דייהיב ליה

' OS) «ייי !  •קמאע״ז

 הקונא רביעאה ליום ל״ר
 דל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. ובנין חתמן



>mr «מית• (קנ m c w i עם!וי־ תהוגא דביעאה 
 אגדא בטיבו ביז דדא יהיב ליה. ובג״ד מגי יאותיתא ואהבת את
̂ל ג״פשה ובבד מאךהיואוסמות סדמאין אם  יי׳יאלסיזל בבד לבבך ובג
 חביב עדיה־ נפשךימממונך לבך נאמי־ בבל נפשוד. י ואם חביב עליך
 ממונך מנפשך לכך נאמר בבל מיאךך דאית בר גש דצלי ואזיל'בכל
 פקודץ רלא יהיב עיףייהו אנךא ואם הוה יהיב אנדא עלייתי לא הוה
 עבד לון.'דוךאיסניאץאינוו מבני נשא״ךאינוז עת־דיןבעותדא סניא ואנון
p ips חביבין עותךא דלהון:תיר טנעמתא דלהון דעותךא דנפשא איהו 
 טבין בעלמא דאתי ועותךא דנופא ממונא ועדוניא בעימיא דין. ואינו{
 דמחיבין ממונא םגפשא'אם הוו יהביןיליה כל אורייתא במאה זוזי
 לא חיו:הבין להו בנינה בניז דטטו?א הביב על;יהו טנפשא. ומהירךחיל
 זךחים ליה לאו אידו אלא בגין ממונא. הא־דשויממונא עכןדאואוךיתא
 דרחים סב״ה טפל. קאי רתמו וךחיילו לא חשיב ליהסב״ה אלא עכךא
 ךרחימו ודתלוידסב״יה דאע״נ דאית רתם ממוניה מנפשיה דירתם
 ליה בממו-יה במה דאית חשיב עליה ולא בטפל דיליה לבר נאמר
 בבל מאחד. ובן מאן דהשייב נפשיה מממוניה'ותה יהיב בל ממונא
 דעלטא ולא תה נזיס אפילו באביא זעייךא דאיתביה. לבך נאמד בבל

 נפשר במאי דךחים ליה:
 (״,־,,,,־,) תקוני־חשישאה

 בראשית בי באש יי׳ נשפט. אלס ם מארי דדינא ועליה אתמר
 אלסיםלא תסלל בודאי"במה דלעילא אתמר בי אייסים
 שופט זד:שפיל וזה:רים.כד איהוצריך למהר ךיינא לתר*א לדא
 ישפייי״בדינא ולךא ירים בפום׳עובדויילךא מטה בלפי' חסד. לךא כלפי
 נבורה. אמת באמצעיתא. ובנין דא אתיסרי דין אמת. 'אלס־ ם הבס״א
 בחושבן. דתמז י׳׳ס דאית חכמה ובינה. זה שטי עם י׳׳ס שס״ה. מסטדא
 דשמאלא', ודא י׳יהמןאלסים ה׳.על י נוסבא. וכד תי; איהו ח צתד
 ימהוי איהו ־יתיב ובעלי תנא סיימין בנוונא דלעילא' דאתמר' בסכ״ה
סיםלהת:צבעל:י.אית';תיב ואימן ג־רימין למתבע  ויכאובניהאיי
 תנא ובגין דשטן יעול ביניית למתבע תביתן דבני ישראל אינון



 (>*»«־» עס«י תכןנא חמישאה בנייד סיח
 במטולא^עליהעדדדןוהת להון ודא איהי להחמיב.על?׳ ועוד להת!$ב
 על *׳'לשאלה ולמתבעדץאמכי ע׳אסמי) סג״ה יסו׳׳ס בד ינהיג
 עלמא ברחטין וט5זטתץ ותיבעין רינא וךא איהולר>־^ב על *י, 'ותו
 להתיןיב על ין יסומ עמוךא דאנטהךתא יש^ין יתיבעין די;א"מ^יוךה ב׳יד
 רבריאדסיימיאעדע^ןד^יעיתיא וךא הואעל;י•. על רטסךבץ דינץ
 קרש גבורהאתמי בהון להת^בעלע׳\דא;מ דבנייהואינון יי&־אל לית
 ליה דשו'לאע^יאעל רינא. דאורייתא בדינא' אועיהיבת." ואומי
 ?לה ךלא :עבר עלה. ולגבי דינא.' גמדה איהי באטןנעיתא וחסד
 מימץא' ועמיא דאמ^עיתא טשטאלא ובד דינץ מהאי אתי תלנין. "ויל

 ספירז ילהו אתקייא• דינין גיבורה ואפילו ימוס:
p נבלתו.על r  רינא סךמאה הירא אתש~ דיו לדון בחנה ואו1טר לא !
 העץ.'אט־ לה אלעזד ברי' הבא 8דיך לתרשא:!לין אית _עץ ואית
 עץ הה״ר בי האךס_עץ'השדה ואית אךם דאיהו״עץ הדעת טוב ורע
 והובא דאדס א?תי נבלתו דאךם ק־טאה ךאיהי ]ךן החיים לא ?דיר
 לתליא ביה תבא ךא הה״רלאל״לין נבלתו.על העץ ךםאן האבל

 מעץ דיידה ךאירד עין החיים אתםד ביה יאבל יס* מעולם:
 ועוד לא ו$לי, נבלתו.ער העין. עץ רד״יא ךא ת״ח ךאשסז־דיבאידיתא
מ  ךאיה- עין החיים הדדד_עץ הי־םיהיאילטחדסים בה. לאיתיץ '
p עמיה במלה דמיו• נתיב p נבלתו דאיתי הובא דחב בייעןא יא 
r שיקא כיום f r ;בתיובר1א במה ךאיסטוה מאד מתניתץ אס דאיו 
בה ה תשו ש ע£ה ^בהימ־א ש8א ע  אי תהרהר' אחריו בלילה חךאי ז

א סד' אלא אימא ודאי עשה חשובה); ג  ש

p נבלתו על העץ דא ודיה. גבייתו ךא בת.עם הארץ. o ועוד לא 

 ךאיה• ריחעדא ראם אנת ת־ץא לה ביה או הובךה או" סובדתו.

* סבוד תמכרנו. כי מיוד הוא לה. או תמכרנו איהי ליה.  ודא איהו י
 ואתתא ךא לאו אשיי' זומא ויהוךא דיליה'אלא איהי בטםולא תללא
 עליה בו^א קשיריעל מדליה. ובג״ד בי סללת אייקים >ל.לד ךאיהי

 הןללה דסמילת ליד. או אייתי ליה לידי עניוהא:
« 1 



 עם פי׳ תקונאחטישאה בנ־הו (mp «״־)
 ד״א לא 0לץנבלת1.על העץ ךא שבת רדיית ביה ג״נ נשמה יתירה
חזיא קךטהא נפישא 'דשלטא בב״נ ביוטין דחול  לא צריד לא̂ו
 במלאכה ךאיהי אשורה בשבת אלא' קבור תקברני ביום ההוא רלא
 אר^זדא קדם זכור ושמור דשבת ובנינה אתמר של נעקד מעל ךגלף
 כי הטיפוסי אשר אתה עומד עליו אדמת סרש הוא. 'ולא תטמא את
 אדמתף ךנשמתא' יתירה איהי ארץ ישךאל דלעילא אדמת סדש

 דאתמר מ־י קדש ישראל ליי י
 ועוד לא תלין נבדתו.על העץ ךא בר נש דאיתינבל עליה אתמר בל
 המעמיד תלמיד ךלאו אדו תון כאלו מעמיד אשרה ובנ״ר לא
 תלץ נבלתו.עלי העץ דאית עץ החיים. ר״א לא תלין יונו׳ העץ אלין
 ישראל ךאתמר בהרבימי העץ ימי.עמי. תבא דעבח עם נבל לא
 תהא תל;א ליה בישראל דבדזעבדו ית ענלא' חשיב משה דיישךאל
 עבדו ליה. ואמר ימיה יי׳ _יחךה אפה בעמןד א״ל סב״ה" לד רד כי
 שחת עמזד מיד נהיית וחזא ענל תוסנא דשור והמור, שאיל ליה מאן
 עבד לך!< אמיר חמוד, ערב רב אשר בשר חמורים בשרם. שור אמר
 נמי דגי. טבעת ךעלה מזל שוד. בזמנא דאתמר בערי־ רב ויתפרס
 כל דעם את נזמי הזהב אזדמנת תמן'ואימי כלא אדרי בנורא ונפלת
 ענלא דיוםנא ךשוד'ויחמור. בהתאיזמנא צווחתי תחי" הקדש ואמרת
 :דע שור סונת וחמור אבוס בעליו ישראל לא זידע .עמי לא התבונן.
 ורשיע:א מה חזו למעבד עגל! אלא ודאי אינוין ־וו מבשפין דפדעד׳
 יונו״ס ויימברו״פ בני בלעם"דאתמר בהון וי_עע&ו כן החרטומים בלטיהם
 וחזו ךלא הוה ממשו בהון. אתחזרו עמיה דמשה וסבילו ברית מילה,
 וסב״הדדעינל^ וסתירין דתה ירע בתל דאינון מנזעא בישאיכד
 תה נחתא שכינתא אתבד בה ויסע מלאר האלפים התלד לפני
 טחנה י^ראל ולא אמד לפ3י העם ובנין רא נטלו מנאה בלבייהו ואמרו
א דתה אזיל סךמץכו.  סיס עשה לנו אלפיים אשד ילכו ל$נינו. כנו̂ו
 ?בגיןדאזעבדויתענלאבחרשיזדלתן וךאאית דע שוד סונתוכו
 יקזךאל לא דע חךשץ. עטי אהרן ומ#ה בני.עמרם לא התבוננו. ודא

 • ?מנ ע׳•* אידי
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 איהו לא תלין נבלתו.יעל העץ ח1בא ךא רעם נבל לא תלין נבלת!־ על
 העץ ךאינון ישראל. ר״א לא תלין וכו רא גיורא קיא'אתנייר' לשמא
 דפב״ה לא תליא ביה בישראל דאיגון עץ כמה דאיופמוה בימי העץ

 ימי עמי:
 ועוד לא תלין נבלתו רא גבלות הפה. על העץ רא לישנא בישא
 דחובאךא גרים דייסות פדם זמניה. ודא איהו כי פבור תפבךנו.
 ר׳׳א לא תליין נבלתו ךא יצרי הרע'על העץדא גשמת חיים.' דמאן
 דהלל בה אתמריביה', כי סכור תפבךנו. "רמות בעלמא דין ובעלמא

 דאתי ךא איהי 'דיניה בחגמ מאן רעבו־ עליךא:
 תניעא דרג לגנב ולגזלן עונשא ובגין ךא י־ממשכן לחבריה צריד למחזר
 ליה משכוניה' בעיה דצריד ליה כיון דלית ליה אחרא
 הה״ד השב רצשיבלו אתי העבוט. ואתמר בפרא אחרא אם חבול
 תחבול'שלמתי רעה עד בא השמש תשיבנו לו. האי בגשמתא דבר גש
 ממלל. אם חבול תחבול נפשא ורוחא שלמת רעף ךיא נשמתא
 ואם חבול תחבול תפלין ד:ד ותיפלין דרישא. שלמת רעה כסויא ךמצוה
 עד בא ה^מש דאתמר ביה כי שמש ומנן ץ׳ אלקים. תשיבנו לו
 פרם דיתכניש מניה רעליה אתםר וזרחה לכם' ידאי שמי ישמש
 צדפה ומרפא בכנפיה מאי צדפה צלותא.'ומךפא בכנסיה 'כנפי
 מיצוה דאינון תפלי; כנפי'יונה וכנפי מצות'ציצית. יהיא שמלתו' לעורו
 משיא דתפלין ואם את לא תחזיר אלין בסדין ליה הודם דיתכניש מניה
 שמשא דאיהו פב״ה דאתמר ביה כי שמש ומגן ץ׳ אלפים הכי יתבניש
 מינךינשמתא דאתמר בה כסאו כשמש נגדי' מידה לפבל מךה.
 ובנין ךא.עד בא השמיט'תשיבנו לו. ליו'לעני *דאיהו'צדימ ולשכינתא
 ךאיהי עג»ה בגלותא. כד י״ייתי לימאיךאיהי נלותא. כמה ישכב
 שכינתא חדאי *שמשא דאיהו סכ״ה לא $היר לה בגלויתא דאיהי ליליא
 ואשח1ארת בחשובא. ובנץ ךא צריכייז ישראל לאנדךא לה בנלותא
 באורי ונר דאיהו תורה'ומצויה אוד נשמתא. נ״ר נפש חחא דאינמ
 ?דןןן נ״ר. בתי דתפלי למשיב בהו שכי״ניתא בנלותא. וכסויא דציצית
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 לאתעטפא ביה ^טשכבה. ומין ךא אי בר נש יא אנח תפלץ
 וציצית יבמה ישכב י אירי בנלותא. ?לה אתטר אשיי מע}ביל
 אל דל ביום רעה ימלטהו יי'. 'ובזכות פקודין אלין י.יךתין בני
 נשאיי^לתיסטריז'דאינון נשמתא ותהא ונפעןא וכת צריך לממיי
 ליבראל עלאה דינחית לאנהךא 'בשיינתא בנהורא ךפוךסנא
 דאית שמש'צךהה'ומרפא בכנפיך״ לישראל דאינון בבי מרעא
 מלותא1דצךסה'איהי שכינתא״עלאהיעליה אתטר טי יר$א לן•
 ואיתי כ׳׳ה ב״ה אתוון דסריאת ׳טמע/ערבית .׳שחרית. וכיה נחתא
 ליק1ךאל למפךס שכינתא. אבל ביטינא אומים לה ורחם ?לה הה״ד
 ובדם־ עולם רחמתיד' ובנין'ךא נשמתא. ותחא* ונפשא. אינון
 משכבא דשכינתא יגלותא ועליית י אתמר ושכב ב^למתו וברכך
 ובניזיפקודיןאלןשתאישבינרוא .על בר נשןעלנשמוזא אתטד
 משובבת חיסה שמור פתרו׳ פיה. דלא תדור אם לא תשלם הה׳׳ד
 אם ^־ןלד ל#למ למה יקח משכבה מתחייך. ואשתאת רוח
 ונפש יתומים. ואם נשמתא_עברת_על פסוךי אותיתא ואנחת תבין בגופא
 p איהו ליפדע מנכסי יתומים בפקודין דע^ה דא^זתאר לון מנ?טמתא
 דמין תביז נטליו מתיביא משםעא ךאיהי נשמתא. וךא איהו אם
 חבול תחבול* שלמת רעה ואי אית ליה תבין ואית ליהיזבווז אתפרעו
י ל פרע מגנם• סזמ 0 יכי נ איר ענ ן זה י * p fisl"!ואם נשמסא עברת על פקיר איר״תא יאשכחת חיני 
 הזא ממכרת אפ לי שש לאו0 גפש גלבר כליל בה ריח ו,עפי נ כ ילכן אן לן אר6 פאן לי גר"! י ויע כ
 רמצוס ל־ ן שיק 0 האום אותם במחשבה ובדביר ובמעשי וה •גי ש ק •0 רימ ח עש! במעשה יעיר כל י־מ״ח
 בדביר וגס כל ררע ח במעשה יק היא בלאי״! וכעפו־ש בשער מלנול ס ו ויע כ מה שצריך לק ס ירמ ס
 במחשבה זה שיין לחלק הגשמה ימה שצר ך לקי ס נובור זה ש• ן לחלק יריח ימה שצר ן לקיים במעשה זה ש• ן
 לחלק הגעש ילפ ר ית קיצ ס כאן אס אום חשא וצר ן ליקח עמצי משכק י• צי שמסלקים ממנו חלק הגשמי ימשניצא
p איה• צשעסא ו״מצא חלק הריח וחלק יגפש גקראו יתומים אחר ס״ליק חלק הנשמה מהם כ לגשמי ש לה 
 אס וררוח והנפש הס ברא וברסא וי ש ואס נפמסא עברת על פקיר אור תא וה צו שעברה על לאיי! ואנחת
c א הו אחר ס ליק תיק ינשמה ל פרע מנכס תת !  חוג ן גנוסא ודיינו רושם איסוי ילאו ן נרשס בנין) ו
 אלי הריח והנפש בפקיוין יעשה לאשתאי לק מ) נשמחא ר ל מה פ־ש לתם נק הנשמה נמית של מצית עשה שנתק ימו
M הש יכ ס לנשמה שנשא־ו אצל רוח ונפש אחר סילוק הנשמה צוהס ע! כי גצ ן חיבק <פל ן מח ג א e w p 
 נמנינא יאיהי נשמתא נלימי המשכו! שלוקחים מן יחמא אסר חעאו הוא סלק הנשמה וא כ דממה מסתלקת
 ינשארו נחוח הטוב של המלות אצל ריח וצפש אתי פילוק הנשמה מים ואי אית ל ה סובין ואית ל ה יכוון אתפרעו
 מינ ן בזכוק פ ויש אס אחד שנתיזשכני הנשמה גםלוקי! מן הנין! יעשה האום פיר מעשים למעה ונעצא דאית

 וינץ
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 חובין מכוון ואתמר :צא שברו בהפסדו מיד חזתן ליד. לגופא
 קךם תיתיישמשא. וךאייאיתער בא השמש תשיבנו לו, דנו־'נאים
 כר נש. נשמתאיסלכןא מניה ולא נחתת בנופא.עד" דפי־עת כל חובץ
 ךעבד בר נשי בלתא יומא ובני״ד ממשכן לה' התא בי תנא'דלעילא
 בנין דמסטרנאיסליס אבתךהא למתבע מינה רינא באךבע'מיתות בית
 דק תךין דאתמר לעיל ותת; דאינין שריין .על איבון דמגלין עדיין
 דאולייתא. זבי^האית מאן דנטיר לה בכל יומא. ובזמנא דתמןיאינון
 רבר״ביןיומלוה בר נש תבין על משבונא."אבד'משבונא דאית נשמתא
 ולא חזרת לגביה. וכלא אית בדין. דרן לה גבורה ראית בי תנא
 ךברבא בכל ליליא בתרין עשר שעתין יבשבעין 'ותלין רגעיו כחשבן
 הס״ר' ראתמר ביה ותבן בח^ר כסא ותא דמלה ותפסידנו לבכדים
 לרגעים תבחננו. ואיתי חובייןידאיגון בסתר ולא :כילי; לאסחראיבתן
 מליאכץ ךאזילקעם גשמתא ךאתמר״בה כיימלאביו יצוהילד״יהא
 שבייגתאיפהידת עלייתי הה״דיאמייסתר אישי במסוךימ בנץ
 דישכיג^א על רישיה ךאתמר בה דע מהי למעלה ממדעיז'רואה ואזן
 שומעת ובל מעשיר בספר נכתבים ולזמניז נשמתא לא חות מותה
 ל ה חובץ וא־ח ל ה ועוון כעוס אי מד מהדר, לו המשכי,א ואיה• נשעחא דדי לה נבירה וא הי נ ד
 רנרנא בכל ל ל א בחרין עשי שעי! [ ס ריש לחמלה ה ים והלילה שו ן כ מות יום הוא נ שמוח ומוח צילה
נ שעיח ולילה עיו עינרנעם ! וס לל ל• ימלעק1 עם • נ שעוח ואץ שס חשך רק יש הערש נראה נצר מר נ  י
עם הוא חסד נמנ, עינ יש] ט אלו נ ום אשר נאלו רנעס ד! ד נא אןידי! שו! נאלו פ נ י  מ! י נ שעוח ו
נ שעוח של וס דאז נגמרו נ פעוס דלילה ודני אמנ קי יש אחד נחתלח "  משעות ד ממא נינהו ונמלא נ שח י
 ע ב רגע ס של יתחיח נ שעוח של וס ש אלו עיב יגע ס מלו שו! נהם ו נא נחשנים ל לה ואחר שיצאו גיושב
 נקר שא! ר! ני ד ן כלל אן מצר שים נאמח מן *נ שפות ד 1ס גחשניס ממא ממש ולק שג נת >m נקר ש אחד
 נננ-פח ע נ ינעיס הנז ואי ניליאת פ נ רנע ש תנו ולק אמר חפקדט לנקר ס חרץ יפי ס לרגע סתנתנניללמד
א ת חונ! דא נון נסחר ולא יניל! לאפהדא , שנ נקר אלו הס תשמן של ״נעים שהם ע*נ ו  נ הזמ, ש ש נ
rrve גרו, מלאכי[ פ רוש ים מחשנוח רעוח והרהור ס רפ ס דאין המלאטס מנ־רק מה שנמות ומה שנלנ נדי 
 עלה! ינס יצייר שייא ישע! המקפינ א.ו -נול לחנופ בעדם יעל אלו שטנחא £פיוח פל ת ול!מניו
 נשמחא לא ייימ מיוה נחונ ן וחבפ עליה צה י יחש ו צי ר ניא ואזל לננ נ ו יד! פל״יי ד ן י שבע פ

י ואס  הנס מאחר זי פלא לע, רתירא ממי נפשן אפ חוב! אלו ים במעשה הא אינא מלארן ופהו ן על י
 הס ניררור מנא וע השפן לקנוונ נהם והלא ננר אמ־ קוים יה וסונץ של נסחר שנ נחא אפהוח על״הו,
 ועוד קשה «ינא אק־ הנשמה מנחשח אס האמח הוא כן נעי שאומר רילי רואם אק האמח כן אין vrt חנ«
נר נשקר ועוד מה ענין אומיו דח*ד צה ר י* ל נס ד וחינץ איו הפ על מעש פ שהם נשיננ  למעלה ו
 דשנחה אן שנה התיפא נהם fvK פעם ישחס ושליש ומליו נשוננ דשנתה רש על 1ה טענה טי! וחעאעעס

 בחינין
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 בהובין דתבע עדיה יצר הרע והשיר:צר ןךע בהאי ואזי״יז לגבי בי
 דינא יךויעלייהו דיל הנשבעים. אוטיאת גשטתא ?נלייהו ואתפטךת.

 ואם לאו פרעת. ואית חובץ דאתטר בהוז'וב:ד בל אדם :חתום
 ומראיז לה חתיטת יךהא ואית חוביז דאינוו על תנאי ראתני י עליה
 לפרעא לוז בהא/עלטא דהוביז דיליה באתריה דלאיגבה לוז תבע
 ושח ס וכ ש שלש פעמיס אין שכחי של זה חש ב שיגג אלא חש ב פושע ו ש לו ו ן מז י ש הח נ על ו יכמ״ש
 גנמרא עצ אותו תצמיר ששכח צ־ניח פיוינ נפרנ יו ט יאמר לו שמואל נפעם רחשיני סמוך או ו׳ ומוחי לך
 לבשל אך אחר ששכח פעס שנ ח אמר לו פושע אח ילא וע ל לך ע ריב של ינ! כאן כ י! שחסא ב״פ מממח
 שכחה שיפן ה לה ר שא! לוד ו ן פיננ אלא פושע ומשחה פוענח הן אמה בשוכח פני פעמ ס חשיב כישע אך
 כאן הילד ר פשר לו המצאוח לבלבל •יכו כו לנריס לו רשכחר ולא באר השכחה פא ל י כפ מבעו של או0
 אלא ר לד ר בלבל לבו וי/ור וי להשכ חי פיו פעס שנ ח ישל ש ח יא כ בכי״נ א ן לי ו ן פישפ, וו ש בחקונ 0
 ולומנ ן נשחחא לא הוח חווי בחוב ן וחבע מלי לי י א ן יכוני שר לה ר אומר• שמסאה וה א אומרח לא
 חטאח ווה א״א לייוח אלא הכוני שה לה י חובע מל מעשה השזננ שה ה חחחח שכמי שא! זי שוגג שהי ה
 הנשמה פעורה פל י אלא וה חש ב חוב נחור שיוא פשיעה חאחי ששכח שנ ס ושלוש פעמיס והנשמה איני מווה
 נשענה זו שסוען י צייר כ׳ אומרח דשכחה ה לי״י עשי אוחי ע בלבול המזח ופרדח הלב שהיבב לו השכחה
ו פחו  ולכן א ן לובר זה ו ן פש פר ולא נחשב לחיבר יבאחח ר לד ר חש ו נובר יי שפוענח הנשמי כ׳ כפ י
 שרורן) אחר הא־ס להתש או יש סמס לחשיו אוחי בכך ואז ביו של מעלר כאשר דנ ס חחלי ד ן וה ש בא לפנ הס
 כ ו! שרם אינם מכ ר ס הנסחייח שבלב כ אס יש"ח לבוו תא המכיר בנסחרוח ולו מלי כל חמלומוח סל כן
ו ן כך שחחמ נ רנשמה שבוער לרשבמ אס אמח הובר הזה שאומרה שיילד ר עשה נלנונ  מוכרח ס שיפסקו י
 וערוה נלב שלה לנרוס לה שכחה שחשכח האיסור וחכשל בו ולו א בח קונ ס וו! הב״ו על״הו וין משגע ס כ ין
 ומעניה אלו הס ובריס שמכוס ס בלב ואז אימיאח שמחא על יהו והשכחה באה בלבה מנח הבלבול שעשה
j ן אלי יאס לא חילה להשבע ! פושע ואחפערח מעונש «  לה הילה*" בלבה ומי כ נמלא לא נחשב •יה ביה ו
 פל זאח מפנ שאין הובי הוי ברור אצלה יליכ חיששח מן השבועה אי חחמ ב נמיבין אלי מוין פושע יפרעח
 בעונש ן שחקבל בעבורם ואית חוב ן דאחמר ברון וב ו כל אוס ממוס ומרא ן לה חח מח ויא ל כ ו! וא כא
 סרו רס המלאכים ואל! עס נשמחא כמ״ש לע ל מזר נמ ש כ מייאנ י ליה לך אמא תחמוס הנשחה ביוואחי
 סל הס ויל בם ו כ׳ המלאכים מעיו ן על חר שמושה ב וס ווקא והנשמה חוחמח מל מד שנעשה בל״יר א נמ

י ס נ ו בור א נמ רחלאכיס מסיו [ בו  המלאטס מעיו׳! על רצמשה נממשה והנשמר מווה וחיחמח על הנעשה נ
 שבין אוס למקום ווקא והצשמה חיחמח סל ובריס שנין אוס לחנירי ואיח מינ ן וא צי! על חצא ואחצ• על ה
 לפרעא לין בהא עלמא יכי' פ ריש מפורש בספר הראשונים זיל ומ״ש רו ל א ן נ ו של מעלר ממצ ש! קווס
 בן עשר ס ה־ נו ווקא אס ונ ס אוחי נטוה נ שהוא אחר פט רחי מעוה״י ששס לא ׳עצישו אוחו על עוצוח שעשה
 קווס עשרים אנל אס לנ ס אוחו בב ו של מעלה נעווו מ׳ בפיה י שנפרע ן ממט ביסירין על עונוח שביוו נם
 סביו של מעלהפענישץ אוחו על עונוחשסשה קווסהיוחו בן משרים והיינו מ1חן י נ שנה ווס אחו כ׳ כיון והעונש
נ י וס אחו  הוא בעיה ו נס בניו של מעלה אזל בחר דיני אוס בעיה י שחח יבין אח האוס על עוניח י משנח "
 ומפלר, וו ש ואיח חיב ן וא נון על חנא׳ ואתני עליה לפרעא לין בהא מלמא וא ן הנונה ראתני קנ ה על ראום
 ח א׳ ממש בכן אלא הנוצה רוצה לומר כאלו רס מל חנא׳ זר כלומר ודחו לד ן חוב שהלוה פשר בו מנאי פם רמליה
 שאפילורגיעזמן רפרעק אינו כול לחבפו לפרוע לי אלא רק באחריה וליה יכן זה רפרסון של חוב! \\וסביר
 בר צש עו שצח פשר ס כאלו צפשה ברם חצא שלא יה ה הפרעון שלרס ביסורין אלא רק בעווו כמוה ז ואס
 לא מו אוחו בה וסו ח בעוהיו מיס אוחו בפיהינ אתן שנפער או אין מעניש ס איתי סל איחס עוצוח שעשה עו
 היוסו בן עשר ס כ ק דפוטח אלו דינס להיוח פרסק שלהס בעוהיו ווקא כו ן רמחנה על חוב שלא יר ה לו פרעו]



 >קמבע״ב< עם פי־ ׳תסונאהמישאה בניייו הכא

 אלא באתריה. ואלין אינון חויבין ךעשריז עןניז. ואית תבין להתא
 דאובומות' ?ורמאי? ךעדעשרין שנץימענישין לתתא ולא לעילא ואית
 תבין דמענישין לעילא"ותבעיז לון לעילא בי רינא רברבא. ובנינלת
 מבשכניז נשמתא ליעילא ולא מניתן לה לנחתא לתתא אבל בחו־בץ
 דמענישיז עליית לתר1א לא מענישין לה לעילא ולא מעכבי לה הטן.
 ואיח תבין דנשמהגא. תבין מניית ביל אתר כוון* וממלל אביו ואמו
 דאתמר ביה מות"יומת מבי דינאדלעיילא ומבי רינא דלתרןא', דאתדנת
 בתריןדינין. ובגין הובא רא ב^ל אתר ךאשכהין לה' לעילא גבין
 מינה. ובבל אתר דאשכהין להלתתא גבי!'מיגר!. ולית פקוךא דלית
 לה' רשו לאננא עלה. דאית תבין דדייניז לה בדינים חמורים"לנשמתא
 וייתי מצוהידאית מטרוניתא בנון מצות תפילין ואנינת עליהיופר שת
 גדפהא עלה ולית רשו למסטךנ יסרבא תמי. ואית חובין רטטרוני^א
 לית ילה דשו י־אגגא עליית הה״דימעם מזבחי תך)חנו למות. אבל
 פקודיז אית דאינון שפתת מאליז פסודיז דאיגוזעל 'טגתייסבל פרס
 אף עלננדייתון לאנניא.עלה(נטלי לו!) מסטרניןתתתרשותייהויינ״א
 נפסין לה טמטרני, מרשותייהו). ואיתחוביז אחךנין דאתסריאו חלומי דייניז על
 חובץ דתלסין בת, מנתן מפןה בלפי הסד וךיינין לה לנשמתא בממון.
 דאית דיני ממונות. ואיתאחךנין דתלמין עליית* ואינון נוטיןיכלפי
 תבה למידןילה בדיני נפשת אם זבוון מתנברין.על תבין דנין לה
 בדייני ממונות. וגבין מזכוון דאינון נמילות חסדים דיליה. ואס תבץ
 מהנכרי{. ךיינין לה בריגי' נפשות מסטךא דגכוךה.וג5יו בה נפש ורוח.
 ולעילא ליתטשויא פנים ביןזיאה לחייבא וקצריך להשוות לתתא
 נבי רינא. זכאה עם תיבא *טסטךא ךאמת.*_עמוךא דאטצעירצא.
 ולא יהא תינא רשאי למעבד ט^וא יפנים לחד טנייהו בדינא. דבדיינא
 דלעילא אתסר ביה לא" ישא פנים'ולא קח שחד. ווי "ליה לךלנא
 לתתא דאשרעי״מתינא דלעילא דא?תש עו^ךא דבךאשית. ולא
 אלא נמקוס פ' ואית חמק לתתא ואוקמוסו קומאין ועי עשר•! שנין מענישין לתתא ולא לעילא ניל וצריך
 למנרס ואיס פוני! שונריס אלו פיוס זגריס שקומו להם שאמר ואל ן א נק חיני! יעשרק שנין 1נא לפוש ונריו



 עש פ״ תסנא חמישאה בגייזי
 *מא ךא טהיטנא טךא. דכטה דאית לתתא שופטימ ושוטרים
 ת$ז לר בבל שעךתד לךיןנא מפין. הבייאית לעילא שופטים
 ושוטרים לךיינא נשמר״א ולא יוסיר לראי יתיר מו־א. אלא תרוףהו
 בהשואה בדינא ואינון צריבין' למשמע יקדם דיינא ולא ימי־לה עד
 דשאיללוןתינא ויתיב לון דשו לטללאידתן'סרטיה בדהילו בנץ
 דשבינתא ?זריא עלייתו. ומאן דתבע השוט'באלו* מהים על עלמא
 דיין אמת. >פ׳׳א דין אמת< וכל שבן מאן דדן דין אמת. באלו *מסיים
 אמת מארץ תצמח. וד ליה למאן דאוסיס שסךא ואפיל אמת דגתם
 ותשלד אמת ארצה ומאן גרים דאךיץא ךלא ך; דיו אמת. ובודאי
Y דין יאמת באלו הוא אפיס לשב/תא ולישראל מגלותא n 'ייץ 

 ואושיט לון מארעא:
 מסר׳ שמעץ על וןלד וסליס דרלנבייעילא ושבח לטאי־י יעלמא
 ואמר יבון עלמא עביר בנין שבינתא ךיאיהי' בגלותא. ואם' איהי
 באומאה הא אבא' ואמא דאינון הבמה ובינה יבליז למעבד התרה הה״ד
׳ ציבאותןעץ״וטי .יפר. אם דתלמיר 'אומי \ הרב ,יכיל'למעבד  י
 ל-וןךה. ואם נדר או נשבע בן דאיהו ו ךלא יפיוס לה אלא דתהי
 כלליתא עד זמנא ידעה ונדד או שבועה א־הוכי״הדאיינון חכמה ובינה
 ואיתי אתחרט. יהא' תלת בני ני$א.׳בלין יטפטד ליה ואימן תלת אכהן
 לעילא לסבליית ואש לא תתודט אנא בןךנא טינך וטבל איינימ
 דמתיבתיא דלעילא ותתא דתעבד בנין ה$זא מהימנא ודא זז טשכינתא
 בבל אתר ואיתעאל •שלט בינד ובינהזמינץ׳^יאיןומסרגרמיהילמייתה
 בגינה ובגין בנהא הה״ד ואס אין' מחני נא מפפקל אש־ בליבת
 ואם תא נרד מפטךא ךאבא ואימא ולא בעי אנא סליס לגבי'התא
 דאתמר ביה בי יפלא ממף דבר ךאתטר ביה בטו^לא טםך אל
 r.s חינ, דעשי•! ש ] מי• זס יאמר י »י־איקמייי קדסאק דעו עשוק שר! מערש!11 צק צי ך לנריס לא ת
י יייא פשיע יבריר ס קידם י י  אבל א• ניס ! יא־ת ביא י משמע דובר ס אלי יווש ס הס שלא י י־ מוגי י

 m ש יאה חיבץ דמענשק לי צעצא יתבע•! צק 1ע־צא נראה אלי הם דבי ס שפעיי האדם עי יס ניינ אדם
c רב שמעק על רנלוי יסל ק דר לינ ע לא ישנת למאר עימא p ם 1לאת ד שמיס ופשיע י ן תא ת נ נ י  י
r י לננ נילא נד! צהפלית ח• ת נמקים חגיו « , ליעצימ ה״ נמקים יי. ת ים1 ק • י  מ קם עצ לגלד נ

 • קv 39״3 יידוי"



ו סבב ה י  עם פי• תקונא חמישאה מ
 תדרוש ךיפטור נדר ואף.על גב דשביגתא איהי בגלותא לגב־ בעלה
 בנדה. דאיהו!פריש ביו ךם לדם ואתפתח ממורא דילה לךבאה לה
 במים דאוךיןתא מים חיים ךלא פפםיז, ואפריש מינה ךם גךהידאיהי
 לילי״ת רלא אתהריבת בהדה דאיהי חובה דנשמיזאידסאיבת לה ולית
 להרשולסלסאגשמתאלגבי בעלה 11ההיא אתי־ דאתץהיבת סתמן
 ואחדגת בין דין לדין יבי; דיגי גפשות לדיגיממוגות דאית מאז דפדיע
 בממוניה "ואית מאז ד«ךע בגפישיה. ובין נגע לנגע. במה דאוממוה
 אייה ישבה בדד דאיהי חשיבא שכינתא בגלויתא במצורע. דאתמר
 ביה בדד ישב מחוץ למחנה מחוץ ודאי דאינלו־א דאיהי לבי
בי" למפתח  מארעא דישךאל דאיהי מותבא דאת ה׳ ואי מהורא לא י
 עד דיפתח ליה ההוא דסגיר' ליה. אנא מפעשגא ליה בגין יוד הא ואו
 הא דאיהי יחוךא(דיהודיה תמן< ובנין לבושץ דאתלבש מיד אתפתחת
 מהורא ואתדביאת שבינתא. וךזא דמלה מהוה ישראל'מושיעו בעת

 צרה. מושיעו ודאי ההוא דמהורא דמהוה בידה:
 ^ תקונא טתי^ה ליזם פדי,

 בראשית תמן תרי אש. ואליו איניז תיין אשין דאיווו בורא מאורי
 האיש ועללהו אתמר סמבוני באשישות בתרי אישות ואמאי
 אמר בהה'סמבוני אלא בליל שבת נשמה יתירה הא נהתא לשמיבא
 שבינתא תתאה בגלותא דאתמד בה נפלה ולא תושיה הוםיובד אתא
 מוצאי שבתי אבתלהת נשמתא יתירתא רבה וינפש. וינפש מיד דאיהי
 אשתלהת זי נפש דלית מאן דשמיד' לה. בההוא זמנא איהי אמרת
 לישראל. שמבוני באשישות דאינון מאורי האש. ומאיי ניהו תיי תורות
 דאינון הצובות מאש ךאיהי אלהיש מדת הינבוךה ומאי ניהו למוד׳ יי׳
 תרץ שפוו; דאלךוו להבות ינ״א ראוהדון בלהבות' אש< ואינון תיין
 תפוחץ דימנהון מחא דמשיחא נפיס דאתמר ביד. ונחה עליו רוח ץ׳
 לבת מלך דהות בבי יידעא מיחימו דבעלה דאזל בעלה איהי נפלת
 למשבבא צווחת ואמרת שמבוני באשישות הא איהי בבי מרעא, היא

 עעל ות הנעש ס בשנת קווש ישבת למאר עלמא ש־מש ך מות, על ו• ס ממקוס גבוה ועל ו, עמקו־ יון ס
 אומרת



 עם פי׳ השונא חמישאה בניחו (ק־עע״ב)
 אומרת רפדוני. במאי. בתפוחים דמתרבים בעצי תער ואלין אימן
 עצי בשמים. כוס סבא תליתאה ואמר ר ר׳ הא אנן בעצי בשמים
 מבדילין והיא איהי לא אמרת אלא בתפוחים אלא אנן מברבץ על
 עצי בשמים בגין דאתמר בהון ותה א״פ״ד בתפוחים ולא עוד זלא בל
 מיגי בשמים אינוז מבאן לביכא על ירו. ואגן דעבדיז בהדס בגין דאית
 ביה תלת ?לין דאתסריאו תלת הדסים"דרמיזין לתלת אנ:הן. אבל
 תרין מהבין דחוטמא. איגון "להבל תיי' תפוחיו דאיגון רןךי נביא•
 השוט. די בדוז עתיד לאפקא חחא דהודשא דאידו ךעיא מהימגא
 דלעילא. ךביה אתלשבא 'נפשא תלה ומין' דא איהי אמרת ךפדוגי
 בתפוחים בי חולת אהבהאנייבליתא דשבת אתמר המתי אני לפתוח
 לדוד בשבת. וכד גפיה שבת אתמר ודודי חמה עבר ובההוא זמגא
 בסשתיהויולא מצאיתיהו קראתיו ולא\ענניעד דאומיגא דבזמגאדייתי
 זמנא אהרא דאותדבידיהולא אשבהיגיהילמיזל כמה ךאתמר אחזתיו ולא
 ארפנו.עד שהבאתיו אל בית אמי ךא בי מהדשא' דלעילא ואל חדד
 הורתי ךא בי מהדשא דלתתא ובזמנא ךאחיד ביךיז*, בפורהיגא בתתיתא
 לא יהא לי כזמ^ןיאוחרגין! דבכל'פורהנא יפורקנא' הוה 'את• וילבתד
 הוה פרח מנאי. אבל בפורהגא כתתיתא אנא אחיד ביה והשיר'ליה
 בבמה משיריו דריחימו רלא ,יזוז מנאי לעלם ולעלמי,עלמין. דבבל
 נל״ותא ונלותא הוה אזיל מנאי ותינאישאיל עליה'לכל עובר ושב ההי״ד
 בטעט 'שעברתי' מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. וזמנין
 לא הוינאי אשבח מאז דיימא 'לי טדייטיניהיוהוינא אוטי בניניה
 לבל בניי מר^א הה״ד השבעתי אתכם בנות ירושילם אם תמצאו
 את דודי מה תגידו לו שחולת אה^היאני וכמה זמיק על משכבי
 בלילות דאינון נייות'בקשתי "את שאהבה נפשי ולא הוה מאן
 די״ימא לי.עד דאיהוהוהאתי וכעזבנתתא'בתךלר(א ברחי דודי בכעסא
 פניא ושאילנא בניניה ולא אשכחנאימאן דיימא לי מך. ובנץ ךא
 אנא איוטינא.' ךבזט^א תיתי ואחידנא בידוי ךלא יזוז מזנאי ו»^א אחזתיו
 ולא ארפנו. אחזתיו בהשוךא דתפיליו ולד ולא ארפנו בתפילין דרישא.



י סכג די w , ״ עם פי׳ תקונא המישאה מי ) 

 תא חזי דהא כד ייתי לגבה. יימא מבי תרין משיחין. נשבימה לבךמ־ם
 ךאינזן" ישראל די בהו! אתמר כי ברם יי׳ צבאות בית ישי־אל. נראה
 הפרחה לגפן דאיהי שבינתא בדו; הנצו הרטבים. אלין איבון דמליין

 י מצות ירמון•'
 סם ר׳ שמעון ואמר סבא סבא נשביימה לכךמים הא אית בךמים דלאו
 אינון'ישךאיל בנין דאי שמוני '(ש״א 'בנון רשמוני) נוטךה את
 הכרמים ברמי שלי לא נטרתי. ואינוז ערבוביא דעךב ךב דאינון
 מעוךבין בזק בישךאל בנלותא. ובני; ךא בד ייתי סב״התבי שכינתא
 איהו יימא לגבהינשבימה לכרמים י נראה אם פרחה לגפן ברון
 דאתמריבה כיי כרם ל 'צבאות בית ישראל. הנצו הי־מונים אלין
 נךאי אינוו דמליין מיצות כרמונים. שם'אתז את דודי לד אלין
 דאינוז רחימין דיילד תמו יהיבגא לון' לדי. כי י הנה הםתו עבר
 שולטנו רשאר ממנן עטין. הנשם חלף'חלד לו שי*טנור1א דערי
 רב. בההואיזמנא 'עבא לגבה שובי שובי השאמית'בתרי בתים
 דאינוז בית ראשוז ובית שני לתתא. שובי שובי בבית ראשוז'ושני
 לעילא וגהזה בד. ךבר אחר שוביישובי ארבע זמנין בארבע אתןון
 דילהדאעון אדני'ונחזד1בדבארבעאתוו"ןדיליהדאינוזיסוס. אמר
 סב״ה לגבי ישראל •ארבע זמני• שובי בשבינתא בתיוברדא ונחזה י בך
 בארבע כוסות דפויסנא דאינון בפסח דתיביז ביה ישראל למשתי
 ארבע כוסות בנוונא' דארבע נאולות. שובי שובי בארבע יחודיו
 >בס א יסודי״) דילך ונחי־ בד בארבע הץון ונהזה בה בשמןא יאיעא
 ומ;ד ישמהו השמים ותגל הארץ ויאמרו בנוים יי׳ מלד. בי־יהוא זמנא
 הנצגים גראו בארץ אלץ אבהז זבווז דלהון אתגליאו.על שכינתא דאייהי
 ארץ החיים ועל בגהא דאתמר'בהוז והיה זרעך בעפי־ האךץ. עת
 הזמיר הגיע אז ישיר משה ובגי ישךאל. וסול התור נשמע בארצנו
 סול צופיד נשאו'סול .יחדיו ירננו כי"עין בעץ יראו בשוב ץ׳ ציון.
 בההוא זמנא סב״ה משבח לה הה״ד ראשד' זעליד ככרמל ךא'תפילין
 דךישא\ורצ1עין תליין מכאן ומכאן בזמורות דאינון' ככרמל דתליין
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 עטי רשונאחמישאה בניה׳ ,׳*־ז• ינ<
 מגפן. וחית ראשד יארנמן ךא תפלה דיד. מה ךהוה דלת בנלותא
 ענייה הה׳׳ד תפלה לעני ייי:עטוף. תהאילבושא בארגמן דאית סוד
 א״וריאי* ר״פאלינ״בתאל מיבאל נ״וריאל טלד •אסור'ברהטים ךא
 שביד. *שוש, תהא אסור בארבע בתים תלה דאינוזיאדני ארבע רהטי
 מוחא תהא אסור ברהטים בגוונא דא יאשדונש״י בי שטף בך ובף שימך
 וךא איהו סוד אמז מן ארגמן. דבר אהד ראשיד עליד בבימל רא
 ראש דביזד אמת ךית ראשך' בארינמן ר״א שבינתא. מלך ךא אברהם
 אבוד ךא יצחש בעשרה בסשךא דתכלין דדרועא שמ*1א ברהטים ךא
 :עשב בארבע רהיטיימוהא דתפליז דרישא דאתמר ברהטים בשכותות
 המיס. שס רבי שמעון ואמר אתינשו תיל! שדישי; ;־לאין ותתאין
 יימחמי בששוטהא רבייה דהא חו*ה מתתש;א לנבה וחתן סיא:טיל
 י־התמ; פתה ואמר אליהו אליהו נחית הבא א.ת ותילין דנששיתהוו
 דצדדייא דבתיבתא עי״את ותתאה יששטיא י־בלה, מיד הא נתת אליהו

 בבמה ־'••יין דמייאבין ובטה נשטתין:
 פת־־, •אמי־ ראשך עי״ך בכרמי*. יי־ה במה מתתשנא ראשך בתפילין
 דאית ע׳׳א דא'י,.ון1 פאר_עיראישד ךעי״ית אתמי פארך חבוש
 עי*•־ ורצועין תייייו מהאי סטרא ומהאי סטרא. מה דתו תלתלים
 שתחת בעורב הא אינון ירוסי; בכרמי*. כעלי; יתשין דא/יז בנפנין
 כבימי" ומה רתת בגי״ותא דלת תפיה לעני ודא תפלה דיד רבה
 היא מתעבלפא עני בגי־ותא יס״א בצלותא) הה״ד תפלה לעני יכי
 :עטה. בעז אתמר בד ודלת ראשך באייגמז. מלד אסור ברהטים.
 איץ ארבע רהטי מוחא ארבע בתי דתפיין דאינו; 'אשיש וכן ביד.
 אשיש כחושב; הד ועשרין אזכרות דתפליז ח־ישא וב׳׳א אזכרות
 דתפיין דיד וסייישו *חושבן אשיש. אשיש הואימלך אסור ברהטים
 אש׳יר אשיש ואיהורא״ש. ישוש סריג; ליה אסור בכילת אזכרות.
 ר׳׳א ראשי ,עליך בירבד רישא. תלך כיה עיל בלהו תייייז ללסא.
 על ששים הימה מלבות'דאינוו שיתיז סדרי משנה' וסלסיזילשית מאה

 ולששים



 «c,«*TO עפ פי תסונא חמישאה בנהי שבד
 ולשבים רבוא ושמוגים פלגשים דךןון תמנמ ספרי ךאנךתא ועלמות
 אין מס$ר אינון הלכות דלית לון מספר וחושבן דאיגו־ןייגימין דשערין
 דבלה דלית לו; חושבנא^ואנת כלהסלירתעל כלהו הה״ד רבות
 בנות עשו חיל ואתי עלית על כלנה, ר״א ראשך עליך בכרמי״.
̂א בתלת עשר תקוגיז דאינוז תיי עשר  שעךא* תלך* במה איהו מתת״ם
 מזלות וסיהרא" תלת עשר ונימין תלך איני! בובביא ומזלי דלית "לון
 תשכן. ודלת ראשך אנת(הוא) ךהוית סיהרא נניהיתהותיבלהוככמא,
 מהדכדא בין ךניין. ה ׳,״ד ותנל מרגלותיו ותשכב, בען הא אנת רישא
 לבוליהו. כארגמו דאיהו אמן יאשרונש״י. אנת אדני מיך דאיהו ישוש
 אסור ברהטים'תלך ארנמ׳יו א״ודי^ רפ״אל נ״בריאל מ״יבאל נ״וריאל
 תידיז שדיישין שמעו. בד התז ראיהו שטשא ייתי לאנהרא לסיהרא איהי
 אתסשטת בשערהא רילה. מתתסנא בתלת עשר דסנץ*>תקונץ<
יא) והוא בחתן יוצא מחפתו, ואיהו  דאינו; תריסי מזלות, שימשא( •צ יסי
 :שיש בגבור לרוץ ארהיו*ברשיעא. ישיש לגבה , ראי הה״ד משנית
 מז החלונות* מציץ* מז החרבים לאסתכלא יגבה. בישיעא *דאיהו
 יס״א דא איהו) :שיש מאי כנמר מה גבוךיה עביר בהאי, "אלא תךין
 עשר משסופיןיאית בךסיע וכלת תלין מסטרגין לנביית נטורי תרעין.
 שמשא טתעטרא באתוון דתפלי; דאית שם ישרש ואתלבש בנבוךה
 הה״ד יסוס בנמר יצא, ודא איהו:שיש בנמר לרוץ אלה, וישע חלונות
 כלהו דךסיע ועמד תרץ יעשר אייתין כמה דעבדמשה על :מא ודא
 איהו לרוץ ארה ובני; דנטיל־בשדמיתא *מגבורה שמשא נפיש סומשא,
 לבתר* אתלבש בחסד דאית הו! ר וביה אשתבך רוגזיה דשמשא. ידוש
י בחיק יסיר 1.1 ו  . !מוגי״ ב 1נש ס דהוי חמנ ן ספי ־אנוחא כ ־־יש שי י ליס שמי, ס ספר ס ש' א ו
! י א ,  ',1 •י (tp קל 1 על כסוק זי ספר סילרת אום) שכתב 1ז 1 וי סכי ויא נחי סכי, א י! ספרא ־״ב י
 סבא, ספרא דחנ1ך ספרא דרב כייסכדא יכו •ג ש 1>.ז1יר בשאר מק1חיח י1זכ ־ .11- ספי ס דקאמר בסכ־א
ם עסק י ו 1שס י  ־שלמי נוצכא, pi באדיא מוכ ר באנדחא ורב בא שבא, יבידא כי איחס י ־י1 ס שי י 1
ב ספרא סבא י ר־ בא סבא, כ! ש ' ב יח,ינא סבא יכ! 1 י  בל מיו הסיד ש להס ספר ס על שמס כחי ש ש '
 ולרב שמע א סבא ישאי תנא ס יידי' c י זכר שמס ביוה ק יבויהר חדש יכ, ש ספי ס יגדיל יויריח שקלמ!
 לחנא ס ייס מנהל השיפ״י ס שיס עחנ אי ב! ק ז 1חנ י י יגדיל י ב א ס אשי י י ליס עסק בחלק דסיו יק ס
י שי י סך שחינ c ספ־ ס של אנדח יסיד n, ! הי ד יקיאס כ לנש ס כ1 שס שיס אחוז ס בחי ישש דיז ה י 1 
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 הוה מסטרא ךעמוךא ךאמצ:עיתא. ובד אתלבש >נ״א אתלבף 5ר!5!ד
 בנהורא חוורא מניה יהא נהיר לסיהךא ממצה העמים מוצאו דא עטודא
 דאמגדעיהא. קצה דילה צדים. ותקופתו.על מצותם רןרי סלןבי משוט
p r i ובהון איו נסתר מח$תו רא שבינ^א עלאה ךאיהי' חמה. מז 
 יצטבע בנו!' :לוס דאידו רחמי. בההויא זמנא מדבלין שמקא וסיהךא
 בחרא. ואין נסתי־ מחטתוידאיהי הופה״דילה, ויבההואיזמנא נטלת
 היא מתלת נוונין. לאתפארא קדמיה בתלת נווניו ךעינא. ךאינון
 חוור סומק ;'דוס. וברהוא' זטנא״איהו למא לגבה' הסבי עיניך
 מנגדי שדם הי־היבוני מוסריו ליי בשלהוביו* הדהימו דילך״ובוצינא
 מרישא יתרץ עיינין אנון תדז לוחיז ?סירין דא!ךי׳יר[א דאתמר בהול
 לחות אבן כתובים באצבע אלסים כתובים משני עבריהם. ומךממאן
 מתרץ עשר גווגץ מהאי סטךא ומתרץ עשר גווניו מהאי סטךא דאיינון
 ארבעה ועשרין סטרי, ועליית אתמר מזה ומזה דם כתובים . ךה
 וז׳׳היתדן זמגין ארבעה ועשרים ספרים. ואייגון תלין עשר אגפין ותרי
 עשרנדפץ דהיוון.הה׳׳ר ופגי אריה אלי תמץ לארבעתם גוון חוור
 ךעינא ופני שרי מהשמאל לארבעתם נווזיפוממ דעינא. וג*ני נשר
 לארבעתם אינוז גווזירוס רעינא. דאתמי־ וארבעה פנים לאחד י ונו
 וד׳יכגפים וגוי הא ארבעה ועשרים. גדפץ אינון כנפי עינא'ועליית
 אתמר מזה ומזהיהם כוזבים. וחייון בחץ כתיב ומךא״זה אל זה ואמר
 מס״ה יי'צבאות מלא בל הארץ בבורו זה אל זה' ודאי כגווגא ךלוהיז
 ראותיתא 'דאתמי בהו׳ כתובים משגי ,עבריהם מזה 'ומזה הס
 כתובים לחות אבן כתובים וגומר ייתת אבן מאי'אין רא אבן לשתיה
 שממנר\הושתת' העולם. והיא בת עינא, עלה אתמר על אבל
 אחת שביעולעיגים.'ואינוו שבעה גלדי.עייגא. ועליית"אתמר שמע
 ביום הללתיוו. ודא מלבותא סדישא דאתמר בה אמ מאסו הבונים
 היתה לראש פנה. מאי הימנים אליו אינון מארי* מתניתיז דאינון בנאן
 שמח א1ס 1ס יה שהם in נ ואינו, שנעה נלד ע(א עיץ מש לע 1 על מאמר שבפס
, מפרש  נלד ע נא ואממר שס דאינ״ בנא! בנ >נ! ועלמא 1פ1סקי סלניה ימאס! נה בנל1חא פ מש נח ע,
י מאס! יעסק של ל מ!ר נ ט  ליה על עמן 1ליח!ו של הפ1ו !P ! יטנה ש״אסי דבר ס של יס!ו חל לה אייא י
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 w *•* עפ פי־ תסונא שתיתיאה בנית סבה

 בנלנין דעלמא ופוסקי הלכות ךמאסו בה בני־ו^א. אתמר בד. תו$ה
 לראש פנה בניו ךאיהי הלבה למעך. מםיני. סבלה למשה. ומה לתת
 בת עינא אובמא. מינהי״ויבה יהאיסב״ה נהיר עלמיא בנץ ךאיהו נהיר
 בה."וע'יינץ דנהרי: באורייתא עליית אתמיר ?יני כל אליזד י,£בת יאסי•
 נותן להם את־אבלםבעתו. ו$ריך בר נש לאתעםסא בהון תדיר עךב ובסו־
 וצהרים המידלאסתכנלא בה סב״ה בעינוי דד״ד תמיד.עיני ין אלסיוד
 ן-הימדאיטית השנה יועד אוןרית שנה. ואוליפנא תמד מ£1מ'יד. ו^םיד
 דערב״ובקר מתמיד(ס׳׳א לתמיד) ךיתטיר עיניייי׳ אלסיוז בה והא תמיד
 ךעךביוברך דסריאת שמע אידוי אלא מכאן אוליפנא ךמאן דסךי
 כדיאתישמע ערב וברד בכל-יום תמיד באלו סיים והגיית בו יומם ולילה
 באורייתא. הה׳יד ל״א ימוש יספר התורה הזה מפיך ודגית' בו יומם ולילה
 וספי־ תורהי׳אית עין. י תרי כנפי עינא תךי לוחי. ועליית אתמר תנוד
 'עיני ך• אלקיוד בה מראשית השנתיומהו״בה. בבת עץ דאיהי שכינתא
 וכנפי' עינא' עליית אתמר פתחו לי שערי צדק תלת גווגין כליל ופרט
 וכלל. ואינו? אודה אשר אהד. דאינון כלל בכל אותיתא. אהיה כלל
 איטר יפרט אהיה וכלל. ©־יציןדעל ע״יינין עליןהו"איתמר" תלתלים
 שהורות כעורב. וא נון' תלי תלים טצחא רעל עיי^ץ בה ציץ נזר הסךש
 טרוקם בנוונין וציוריו דבי טסדשא' 'דלעילא וציוריו דילה"שרטוטץ
 בפותיא ובאורכא. מנהון רסיסי; טנתן רבךבין. ועלתזו או;מר בטסום
 שאמרו להאדיר אינו רשאי לסןירילכוצד אינו רשאי להא'ר"7 להאריך
 טיסיטךא ח׳ ייסןירמסטךיא ךי׳ אנפוי דטטרוניתא אינו; ט״ט אנפץ טהור
 נהריז כשושנה חו.וד וסוטק נטליז טיברנא ושטיאלא. נוז; חוור בלבון
 דענותסוטס בשת דךחילו. ירא בשתבדאתחזירויירוסי,׳ הא התז דילה
 אקותלס לנכי חמה דאיהי אימא עלאה. ומאלי? תלת נוונייןידאנפץ
 תליי? שבעץ ותריז אנפיו כהושמ חס״יד. ובהון יר״ו אתווו בחשבו גיבורה
 הרב ע0 התלמיו ס שאתרי אין חרש ן במעשה בראש ת נשג ס ילא במרכבה נ ח ו אא כ ר ר תכס 1«בין מועמי

p מפורש נחלמיד כמה אוהריח בעגין לימור הפור להעלימו ואץ כל אוס רשא לעסוק נו י ש כמה ונר ס i 
 בחלמיו שמגעי ל מור אגוה של הפיר, הגה לעת ו יי ה ל מוו וה לראש פגה שיחפשע לימוו וה נכל ישראל
 מגוולס יעו קטגס שיתקי ס נהה מאמר רכתינ ומלאה האח דעה נמיפ ליס מכפיפ שכילה א רי עיגיהס בלימוד



 עש פי׳ תסונא שתיתאח ?בנייד raw• ד־ב)
 ודא איהו רזא ךויעבור ך. ךזא דעיבור ןהיד בהול לגבי בלה בארבע
 אנפץ הךאיהוא דכתיב וארבעה פנים לאחת ועמוךא דאמציעיתא איהו
 ואיו עיבור השנה דאית בה תלת ע$ר ירחץ. ואיהי בךאשי תיבץ והו
 אנ״י ו׳הו וביה איהי א^זה *עוברה. סיוד העיבור יסוד. דאית יסוד טפח
 דמינה אתעביךת עיבור. דאיהווא״ו דהא ואייו בלא טפהלית לה עיבור
 ודא* איהו מוחא ךתמז הבמה. ואייו *איהו תטמא מתוזסנא* באנפין
 עליית אתמר וייצר ?׳ אלסים. ונד־״רין בתור ויםומס. ותטמא דאזךא
 בארה מישר איהי חותם אמת. ואם לאו איהי בארח השוט* לאו איהי
 חוי־«מא דגושפנסא דמלכא. ובנין ךא'ציוךא דמטרוניתא דיוסנא דילה
 דהוטמא מתתסןא באנפייו ובארח'מישר על אגפיו ותרוז גוסבין דחוטמא
 תרי נביא־ סשוט. פומא בדותא דמלבא ובה לש!ץ למורים דאיהו צדיס
 ועלה ע״א ועליית) י אתמד' בחוט השני יטפתותיך ומדברד נאוה
 באורייתא פומא בללא דבלא. מינה סול ודבור דאינון וייס מינה הבל
 דאידי ה. פומיא דסיסא סתיטא ביאות י׳ מתתסנא ישמא די׳ ובגין
 ךא בחוט השני שפתותיך ומדביר נאוה. צוא־־ד במנךל השן דא
 'ירועולים עלה אתמר כמגדל ךויד צוארד. תבשיטיז תלה בחנים לויים
 ישראלים. בנוי לתלפיות ךאצדיסדאית תל שהבל'פונים מ. פנות
 תליה תרץ נביאי סשוט.' דשכינתא ודאי איתירושלם. תבשיטין
 תלה תלת אבת. חרוזי תלה תיי סמכי סשוט. ר״א צואיד רא
 אורייתא תבשיטייו תלה רמייה פקודין תלה. חרוזיז וסמיעיז תלה אינו־
 ממנז על שס״ה לאי תעשה דנטריז ליה בהון ובד אסתלס צואר
 בתכשיטי! תלה רגבי התן כמה ריתן טיבין סלסין בה הה״ד מי זאת
 עולה מן המדבר רא טיוךא דסיני דאיהו צוארץעלמא מסטךת מר רא
 סב״ה דאתמר ביה אלד*ל* אל הי המור.*ולבונה דא סיהךא סדישא
 עלה אתמר ואל נבעת הלבונה. מכל אבסת רובל דא צתס דאית כל
 כליל בכלא. ד״א צוארד ךא* אורייתא דבעל פה הלבה למשה מסיני
 מסוטךת מור. אמר לזד. ולבונה לבוז'ההלכה מכל אבסת רוכל דא צדים
 דאית ביה מכל מינים ודא נהיר לה לאורייתא'דבעל פה. ומיד דאית

 פתקשטא



 >קמיע״א. עטפי׳ תקונא שתיתאה כניהו סכו
 מתסשטא בבל מיני תכשיטי; ירושיט דאיהו צואר ,עלמא. הב״ה
 אסחר ילה הה״ד ואני אהיה לה נאם ץ׳ חומת אש סביב ואיהו
 מחבס לה בתרין דרו־עין הךאיהוא דכתיב שמאלו תחת לראשי
 וימינו תחבסני. וידי: דמטרוניתא בלה סדישא, א״ינוז רשימין
) בבן6  כנלהו בשמא ריסוס בנוונא ךא !אמי המג ה הלשין מיטעי ינ״ל שהלשין ע
. בחמש אצבען ה׳ בדרויעא דילה ו׳ בכתף דילה ה׳ בכה ׳  י
 דילה טצויירין במה שרטוטיו'בענפץ דאירנא דחיי לרשמא ביה דאיהו
 עץ החיים הה״דיעץ חיים היא למיזזיסיםיבה ותמכיה מיא^ר. מימינא
 דיי־יה ארדיהיבת אורייתא דבכתב. משמאלא דיליה אורייתא דבעל
 פה. ובאז אודיהיבו בתרי; לוחץ דאתמר יבהה שני שדיך בשני עפרים
 תאמי צביר, ועוד . איהו אורייתא דבבתב דאתי.יהיבת בתרין דרועין
 דאינוז שית פרס״ ובאן ארדיהיבת בתרי; לוחץ דאינו; שני שדיך
 ואינוז י י׳(ובהון צורת!/ ובהון צר הה״ד וייצר ואינון בתוי־ין דעולמתא
 דאיהי אורייתא דבעל פה דאתמר בהון וישבר אותם תחת ההר.
 חתן דילה ההוא דאמר לא נמצאו בתולים לנערה ועינשו אותו'מאה
 כסך אלין מאה ברכא;. .לו תהיה לאשה לא יובל לשלחה בגלותא בל
 ;מיו. שבחא דגופא זאת סומתך דמתה לתמר, ומאן דיך ע שעור סומיה
 דילה איהו,ירית ?!למא דאתי.* דאיהו ו׳ דאתמר ביה מסוד. ישראל
 יסויס. מסוה* דאיהו סומה דילה שעור רילהשעוי סומה״ךא צידיס
 דאתמר ביה צדיס בתמר יפרח ועלה אתמר דמתה לתמר דאתמר
 בה רבאו אלימה ושם שתים,עשרה עינות מים ושבעים' תמרים י״ב
 עינות אייין אינו! תרץ ?שר פרסי; דאינו; שית בתדין דרועיי ושית
 בתרין שוסין, הה׳׳ד ידיו נלילי זהב ממלאים בתרשיש, מאי כתרשיש
 בתלי שש בתרין דרועין שית פרסין. וכן שית אחרניז בתרין שוסין,
 שוסיו .עמודי שט. אלין אינו! י״ב עינות מים דגבעיים תמרים די בהוז
̂ון חמש אצבעא־ז ובהה תליםר פרסי! אינו;  צדיס כתמר יפרח. הא אי
 הסיוימ י ש גו דברים יגסחי ס והגנגלמיס אשר כ סי אותם נגח ק ומ! תא >f גץ חמש אלננגאן ונהו, הליפר
 פרק, דא,ין ח קשה 'ד פרק ס ש בהם יפיד כ ו! דחשב הפרקפ א ן חש ב עמהס חמש אצבעאן יהיא

 ח'



 עם>י חהונא שתיתאה ושביעאה מיהי (קמו*»»
̂רין ד^לין הא ע״ג  ח׳׳י. וכן ה״י ב!ד :מין תלתץ ועדה וין ה״י ח״י בו־
 (אמר מוניה m כ' רפרקק אוטסר זא ן אמי ת' «־) עבעיז דלהון שבעי? תמרי'. תיין

 צדיסי בת^ר יפרחו בהו. ובהוו בתיב ימה:פו פעמיך בנעלים בת
 נדיב נעדם' דילה נעילת הדג ונעילת הן?ח. ולא צריך לאתחזאה קדם
 נעלים דחול דאינוןיעאור וחמץ ועל:יהו* אםרילמשה של נעייך מעל
לא צריך קאתעךבא תרומה בקדש  תליה.'דתרומה וחולץ בנוונא ךא,י
 וממלאכה ךחול לא צריך לאתחזאה קךם מלאבתךסךש דאיהו
 מלאכת דבןעים. ויז אט דחול לא צי־יך לאתחזאיה בשבת פרם אש
 ךסדש.דבלהוח1ל' ואחךנץ הדש. ובנץ ךיא מני* ־מבדיל מז סךש
 לחול. הא ציון דאיהי שבינתא נפסא בבל פשוטיו ריילה ובל ״;למא
 מורץ לה באצובע הה׳׳ד חזה צימיקךית טועדנו וחתן נפיפ טעוטר
 לגבה. וכל עי־קוא אמרי צאנה וךאנהיבנות ציון במלר שלמה ביעורה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו' וביום שמחת לבו. חתונתו שכינתא עלאה
 שמחת לבושכיגתא ח^אה. יום ךסרוייהוע&ךאךא^עיתא. בוצינא
 לדשא האבלהיטתסשטא לגבי בעלה ךאיהו'יפוסיבךיא דמל£א:

 ״ י י * י •תקונא שביעאה י
) י f t והו תקין) 

 רא איהו בראשית ברא אלפים. בראשית אבא ואימא. יסוס אלקינו.
 ברא יפיס ברא* דאבא ואימא. אלהים ברו^א. ועל:יהו אתמר איש
 אמו ואביו תיראו. בבריאת אביה ואת אמה אביה ךא'סב״ה אמה ךא
 שיינתא ךהיילו דילה בפקיודץ רלא תעשה אויסירו דילה בפקמ־ץ
 רעשה ויל אינון דמכדמי פקודי רעשה. עלייהו אתמר״כי מבבךי
 אכבד.'ואינון דעברין יעל לא תעשה עליית אתמר ובזי יפלו אפר
 בוצינא מרישא ר׳ ד ומה הוא אופירו ובזיון לסב״ה בפקודץ רעשה
 ולא תעשה. אלא בוךאי כד שבינתא איהי בנלותא כיל מאן דעמד
 הפרקים ה! הן ראלנעית ונראה מנתו כי האלנעון! שרפס נכף ייוצאץ מממ כאפר תראר נפ נ ך אך ארבעה
 סאצנשת נלכד יוצאין מן הכף אנל אלנע הנוול יוצא מפרק הסמתון סעמינר מס הנף והוא נכלל הכף וצנן חשינ
 ממש אצנעותרוא השיוש שלהסשננף ונפיק רסתתין של רנוול שהוא מחונר ננף ונשאר פרקים נאצנעיתסספר
 י נ נ שלשה פרק ס יש נכצ אצנע סן ארנעי אצנעית וננוול יש פרק אמו נלנר העליון נ התחתון הוא ננלל
 הנף שנננס נחשנון חמש אלנעוס כלומר שורש שלהם חת נחו שנינתא ע1אה שמחס לנו שנינסא ממאה



v «״a .» פי תהונא שביעאה מיי״ הבז < 
 מצוד. לאהמא לה מן נלותא כאילו אומיר להב״ה. למלביא דתה ליד.
 הטטד עם *מטרוניתא וארמא לה בן היכליה ואיהי אילת לגבי שבינתא
 והלא כל בואן דבהבל לה בביתיד. ואוקיר לה(ודאי אוהיר למלכא)
ל יקךאידעביד לה למלכא עביר.  ואעילישלם ביגהאוביןיבעלה. הלא י
 תאםמלבא כעס עלהזמנאיהךא או תי־יןיהאליה שלם עטה רחזיתלה
 לביתיה.' ואית שאיל לה מאךאוסיר לד א1 מאז זי־זל בד. או אם תריד
 לה למלכותא אהרא. בגווגא דא הב״ה תרד ילה לשבינתא ואךמי לה
 טביתיה ת־א תא רכתיב' ובפשעיבם "שלהה אמכם. והלא בל מיאן
 דאוהיר לה בנלותא להב״ה אוהיו־. א1 מאן דג זלזל בה י להב״ה
 מזלזל.ובגין ךא ביי מבבת אכבד ובוז׳;הלו דאף.על גב דהב״הזבין לה
 בחובין דבגהא בגלותא רב;>אה. אית״גטיר לה ואיהו יפרוס לה. ותא
 דמלה וכי ימכור י אייש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים.
 אלא תפוס בת תרין. בגין דכגלותא הדמאה דלא תת לה בעלה דאית
פסת בחפזוז* כעבךא  אורייתא תרו תלה לא נפסתלה בת חורין. ̂ן
 דברה מרכוגיהולא *אית לה שטר תרו. אבל בפורסנא בתתיתא
 דאית לה בעלה דאית בן'תת; לא תצא בהפזוןיולאיתצא כעבתן
 דאתמר בהון עבדים תינו לפרעה במצרים אלא תפוס בת חורין. ובגין
 ךא ובי ימכור •איש את בתו"לאמה לא תןיא כצאת העבדים. ומנא לן
 דאורייתא •איד1 הייות. הה״ד והמכתב מכתב אלסים יהדות.על הלחת.
 ואיהו יהא לה בפורסנא בתתיתא הרות טמלאך המות דלא 5ימות
 משיה 'בן* אפרים יהדות י משעבוד מלכיות ךלאיישתעבתן בה
 ובבנהא לעלם. ויהא לה תרו ולבנתא מכל מרעץ בישי! ךעלמא דאינון
 ערב רב וישראל תאינון מםטךא דהתאינער או מירםיא הדישא אף
 על נב ךהוו מהריבי• בבמה תבין. כמה דאמרץ אין בז דוד בא .ער
 שיהיה דור שכלו זכאי או בלו תיב אתטר בהון 1אם* רעה בעיגי
 אדוגיה אשר" לא יעדה ועם כל דא והפדה בגלותא ודא ימשול
 כחוחס על לבך ימשמחה באירוח המזח ן הגקראיס חיים נ ריש שכ גחא מלאה לאר שהיא מאימא עלאי שה א חמוח החפארח ישכיגתא חמאה רחל ואמרה לחפארח שימגי
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 עש פי תסונא שביעאה ותמינאה ותשיעאה בניהו/קמי ע ב)
 למוכרה בגלותא בבגדו בה בגין דבגדו כעבודה זרה ועוד וכי ימכור
 איש את בתו לאמה רא גשמתא סתשא דמכר לה בגופא דאיהו אמה
 דילה.'ואתמר ושפחה כי תירש גבירתה. בד תפוס מגופא לא תצא
 בצאת העבדים. דאינון נפשות דאיינוו משותפין עם גופא תתאה
 ךהנאה דלהון לאו איהי לעלמא דאתי לאשתדלא באורייתא דאית
 היתיממלאד המות. אלא מרתאילעלמא דיי ובג״ד ״שמתא דאית
 אשתדלא באורייתא לא תצא בצאת העבדים בגופא בדוחסא בנשמתא

 דעם הארץ דאיהי עבד אלא תפוס בת חוריי־ ממלאך המות:' י
' *תקונא' יעמאחליוט כפ,ר p נ ״) r r , י ׳ ) 

 בראשית ךא באר >נ״א באיר שי״תו ואינוז תרץ חד באר חפרוה
 שרים ברוד, נדיבי העם. חד איהו באר דאתמר בה ויריבו
 נם עליה ותנעא באר אחרת ולא רבו עליה. באר דךבו עליה רא
 אןךייןתא דמ>ל פה. דאתמר בהירריבו רועי גרד עם רועי 'יצהס
 לאמרי לנו המים אליזמסשין על'אלין". ואלין חולסיז >ל אליז. אלין
 מטרדי!' ואליו מטמאין. אלין פושלין ואלי־ מכשירין אלין אוסרין ואלין

 מתירין, בשית סמי־ין ואייןן ברא&ית ברא שית:
) ־ הקונא תסיעאה ט נ ) י ק ו י י י 1 ) 

 בראשית ברא שית ממרין דאסור והתר ב־סאמךז. >ואיהו תסינא כ״ח)
 ועליה אתמי־ ועתה ינדל עא כח יי ואיהי ב״ח אתוון דעובךא
 דבראשית. בהאי ינ״א דאית) ב״ה תלמידי חכמים דחפת באר אחרת
 ולא רבו עליה'. דאיהי הלבה למשה מסיני סבלה למשה מסיני. ומשה
 בגינה בזמנא דאמר ליד׳יסי״ה אין שלום בעירך אמר ועתי, ינדל נא
 כחיי׳ ואיה״ תלמוד דאתמר למשה משה סבל תודה מסיני. משנה
 ש*הה תלה. ךא אתעביד לתיכו• דאית בךתא דמלכא לבושא .
 וברתא דמלבא' איהי בת סול מלנו. וברייתא איהי שפחה לה מלבר
 ואלין תרץ סמכין לה לביתא דמליא בנלותא משנה וברייתא ואית
 שפחה בישא דאתסריאת שטנההה׳ד ויקרא את שמה שגגה.
 אתתא דנחש דאית שטן ודא איהי טחלוסת וסושיא . ועלה אתמד
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 וימררו את חייהם בעבודה השה . דודא׳ ךא איהי הוש:א . בחוכןר
 ךא ה״ו ךא נחש עהלתוז מחלוםת. זמנא איהיו הל בשעבוךא k-p'-i כד
 חובי; הלי; עלייהו וזמנא דאיהו חמור בבד. ומסטראידיליה תכבד
 העבודה. ונחש איהו אזיל בהו שיא ומחלוקת כגוונאידנלי ימא. ינוונא
 ךא כד חשיב בר נש דאיהו בהוש:א ומחלוהת יייתתא בסי^א רימתני׳
 אשבח לה ברישא ובד חשיב דאיהו' ברישא אשבח לה בסיפא. ולבתר
 פליג באמצעיתא דמתניתין. רחפדו באד אחרת ךא פסהתא דיתטן
 פסקי הלכה. ואיהו תרוץ ולא רבו עליה ויהרא שמה רחובות. ואלין
 פסקי; ותי־וצין. איעון לבנים דאינוז לבוז'ההלכה. ודא איהו ובלבנים.
 ובבל עבודה בשדה ודאי ךא בךייתא. רעלה אתמר בי בשדה
 מ^אה ונו את כל עבודתם זו'משנה שפחה תניינא יברייתא. אשר
 עבדו בהם בפרך הבל תלוי עד שיבא אליהו רא שפחה תליתאה דאית

 עקךא עבוךיה ועיבוד יהי):׳
 הם ינוהא הךא פתח ואמר צעיר אני לימים ואתם ישישים: ביאשיפ

ו י תקונאעשיראה' ו ׳ )  י
 בראשית בךא אלהים ךא בב״א (ודא תהוניא תלתיף ראינוז תלת בבי
 דאתךמיזו בתלת' אנפיז בראשי״ת בך״א אלהי׳׳ם . ועלה
 •אתמר עיי בל דבר פשע על ׳שור על חמור רא בבא המא. על שי׳ על
 שילמה דא בבא מצ;עיא..על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה ךא בבא
 בתרא..עי"שורביה מתובהיםימארי מתניתיז ךא עם*ךא.'ואית 'שוד
 ויאית שור. ״ור תם ושור מועד ראית חמור ואיתי חמור. ועל אליז דסטרא
 דמסאבו אתמר' בהון לא תחרוש בשור ובחמור .יחדו דעהב בנינייהו
 אמד ויהי לי שיור וחמור צאן רא שה דאתמר ביה .יעל שה. ועבד
 ושפחה ךא אידו.על בל אבדה ושור מועד ארבעה ועשרים תולדות
 דנזיהץ תלין מניה וכלהו תליי מארבע אבות דאיגוז קרן ושן וגוף ורגל.
 נגיחה בהק. שן ךהוה אכיר בגזל. ךבצה בנופא על מאני ותבר לון ולית
 מאני אלא תלמידיי חכמים ובז הזיה'בתיייו ובלהויבמתניתין אתמר
 דמור איהו חמור בחומדא דמתניתיז. ותלמיד חכם דשליט עליה

 • m 5 ב אתפד
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 אתמר ביה זעני ורוכב .על הטור ומאי ?•ת דשליט עליה היבם
 ט׳ופלא ריב רבנן ירא שליט עליה.' אבל אחןןא אידו טחקורא
 בתריה בחומרא' דמתניתין. ובז שור נגח לווי בסוש:א ונש־ד
 לון וךביץ עליית ותבר לוז ודא איהו מהלומת. ובן בךנל תבר
 מאנין. ובניז ךא בשור ובחמור דאינון ממנן חנקו וישמעאל
 יתון ךכיבין עליית תריז משיחין ושלמיו עליית. ומארי מתניתין
 שלטי; עליית. ועליית אמר:עשב!יהי ל* שור וחמור דשליט עללת
 בתלמוךא ובמדרשים ובקשיר־ו דתפלין וציצית שליט עליית. דאינון
 מועדים' להךשל דאתמר בהון וימררו את תיהש בעבודה זששה בחמר

 ובלבנים:
 מיד נפש שלא ואמר אנחו ליה לינוסא ויסלש 1־אתריה. ךהא שיתין
 הלבותידאינוין ששים המה בלבות תליין באויך״א ואיהו אר|י לסלכןא
 לוז לאתתיריו. מיד פלח ולא חזו'מידי. אמיר רבי שמע״; ודאי דאי אית
 תינוס יונהו משת אמו וךא נער דאית אגהיג ארבי; בימא ךאינמ
 תלמידי חכמים דאזליז בימא דאותיתא בארבע רוחיז די בהול אתמר
 כה אמר יי׳ מאיבע רוחות באי י הרוח. ואית ארבע רוחי; אחךניז
 מסטרא דשטן דאתלז בשושיא ומחלושת וטבעיז ספינות דאינון תלמידי
 חבמייםג ב_ימ'א ךאודייתא ולא :בליין ל;פסא מתמן. וגלגליו סלשין

 'ונחתיןבתן: ״
 אדהכי הא ןנומא מא נתת. פתח ואמר בוצינא.מדישא פתח פ ה
 באורייתא דהא' פומד אדר סיני מלין והבלי! דנפמיז מפימןז
 עליית אתמר וכלהעםראים את הסולות ואת הלפידים'ונר. וכלת
 צייתץ לטלולד עלאייזיותתאיו. דאינון שתין רבוא המתיבתא עלאה.
 ושתץ רבוא דקותייבתא ת^אה. ואנת איהו בךיוסנא דמאךד דבזמנא
 ךפ^ח באנכי שוריליא נגח' אריה לא שאנ עוף ךאיהו נשךא לא פרח.
 וכל ח־יליז ךתללן מניית בכךסלא יכןךא ואדם לשבת.על כרסץא
 ךאיהויסב״ה', איית ציית למלץ תלד בגין דימטריוניתא ד:לה'דא'יהי

 אותיתא הדישא סלים בפומך . מ-ד י
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 ״״־-״עם פי׳ תסונא אחת עשרה נמל
( ! ן  (זד מיקי! תלמי

 נדד ןהח ואמר בראשית בלא שית ואינון שית :מים. ירא אלפים.
 מאי אלימים נ§א קביעאה. (ודא 'תסונא תלתין) ותא דט^ה 5ל
 זעו־ןלים הולכים אל דים והים א;ננו 9לא. עלאין ק$עו מנין ךדותשץ
 בימא ךאותיתא ?לה או^מר שם ךנ!ק ואין'מספר חיות קמנות עם
*\"P חוןן! np דולות ונ:לת שאנין על טךפץ וקבינתא או1מר! 
ה וחס לנערותיה. בל הנחלימ דאזלין לנ^איהא שבע אינון ואיכון  לבי̂ו
 קבע נערות־הראויות לתת לה לאימא סדיקא ךאיהי״כת קבעי. ים
 אוסלנוס בלילא מקבע:מים. וא^אי אתהדיאת אוה1:ינוס. בגין דבל
 מיני*מ:א ונוניז ורחשץ דלאו אינוןידילה דתיי לאעלא' בה איהי ממיא
 לון. זמתמז דם קבים ללכת. עוונא דתיבתינחיךלא הוה מ?ב?א
 ממינא אחלא. אלא מאליו ךמגי סוךקא בדיד תא. ובנץ דא״בל הנחלים
 ךאינוז תלמידי חכמים. כלהו משתדלי באורייתא תלבים אל" מס
 ובעאןלאעלא לשבי$תא\ו'אית יא מסבלא לון בגווה אלא לאלין
 ךמני סודשא בדיד תא ל»עלא לגבה >נ״א בגווה). ךאינמ קבע רועים
 ולשיטיז ךנפסיו מניית. ולבל דאו£ץ מסטדייהו ויתערבון ביתן :בוא
̂ערבון עווה. יאבל'ליאחרניז לא סבילת לוז. וטתטז אימן  מבילת לון ו״יו־
 שביו ללית. תדאי אית ה׳ יטא. נחל תלה ו. כל אינוןיד:יתין
 נקטתיז מן ייוא ונחל דילה בךחילו "ורחיטו"די״ס. איהי ?בילת לון
 ואחרניןדלא0אינוןחלסי:.א*הי לא הןבילת לון. ולתא לון טתטן.
 ומתטז דם קבים ללבין. סטו כלת ובתכו ליד. ואמרו. פומא דקבינ^א

 סיני סי3י. ובאין אודנין דקמעין מלץ'אלין מפוטרי 1

 יבסכ״י תיכןן ל״א בראשית ברא שתי ובו במ־ש לעיל גתיקין ל״א) ן
- -*י*-^&!2»»*^ל- ^ — — 
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