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 חיזוק
 בכבוד

שבת קודש
 האדמו"ר מהאלמין 

רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

והּפ וֹ סקים  הּק דוֹ ׁש  זהר מדרׁש ים , מ"ס, ׁש בּ ת  ׁש וֹ מרי ׁש ל הגּ דוֹ ל ושׂ כר ׁש בּ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְּכ בוֹ ד

Łלא) õמחבל ïרענõçת, מג' נ äðל  àŁàת סעõâת ג ' המקçם éְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻל
äמגõג. õáג äמ ëלחמת áיהìם, Łל ãינâ מä קי"ח .)מ Łיח , (שבת  ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

מצרים.ב) àלי נחלה õל נõתנין  הàת את המעìג (שם)éל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ל õà.ג ) מ Łאל õת õל נõתנין הàת את המע ìג קי"ח :)éל (שבת  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

אנŁõד) éדõר זרה עבõדה עõבד äêאפ ã הלכתé àŁת המ ëŁר éְְְְֱֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָל
.õל (שם)מ õחלין  ֲִ

ולõŁן ה ) אëה àהן Łלטה לא ראõŁנה àŁת יłראל äמרŁ ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֻאלמלי
(שם)

נגאלין.ו ) מçד éהלכתן àŁתõת ôŁי  יłראל  מ ëŁרין  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָאלמלי
(שם)

àŁת.ז) àר éת õ ז ôעŁיר היא ד' ח )àרéת ב ברכות (ירושלמי ְְֲִִִִַַַַָ

àŁתא.ח ) ïרעיין àŁתא âיזיף קי"ט.)מאן (שבת  ְְְְֵַַַַָָָָָ

אתט) ëŁכàדין Łàביל  זõכין, הן ëàה ארצõת ŁàŁאר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָעŁירים
(שם)הàת. ַַָ

יŁי) אחד ôבלין õ ל אמר נõדף, õ ריח àŁת Łל ôבŁיל מה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ ïני
ä לנ ôן õ ל אמר נõדף, õ וריח õכõלת מטילין äאנŁ õמŁ וàŁת äְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלנ

.õל מ õעיל הàת את המ ëŁר  éל õל אמר ,äì (שם)הימ ְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המל äין יא) הרת מלאכי  ב' äêויכ ואõמר àŁת àערב  הëת êïל éְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻל
.ý נõע וסר õל וא õמרים õŁרא על ידיהן מ ìיחין לאדם õ ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹל

קי"ט:) (שבת 

הéנסתיב) מàית àŁת àערב לאדם õ ל מלäין הרת מלאכי  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָב'
וŁלחן  âלäק נר äמצא õלבית äכàŁא רע, ואחד ט õב  אחד õְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻלבית
ל àŁת ôŁהא רצõן יהי אõמר ט õב üמלא מ äצעת õ תæ מä üäְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָער

.õרחé àעל  אמן עõנה רע üמלאä üé (שם)אחרת ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

éאäêיג ) הéתäב עליו מעלה äê ויכ ואõמר àŁת àערב  ה ëתêïל  éְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻל
àראŁית. àמעłה להקà"ה ôŁף (שם)נע łה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ

הõçםיד) קד ת äŁâוק עלי äלו àני ליłראל הק à"ה להם ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאמר
õïרע. ואני àי ä ט"ו:)והאמינ (ביצה ְֲֲִִִֵַַַ

י õםטו ) ועד הנה Łמרא õ ל קצäבים אדם Łל  מזõנ õתיו éְְְִֵֶַַָָָָָָֹל 
àŁתõת. מהõצאõת ח äץ ט"ז .)הäïéרים (ביצה ִִֵַַָָ

àŁתטז) äלמ õצאי àŁת ערב לאדם הקà"ה õ ל נõתן יתרה ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָנ Łמה
.äì הימ ãתõא (שם)נõטלין ְִֵֶָ

âודיז) àן היה מ çד ãנäñתé אחת àŁת  מ ëŁרין יłראל äהי äê ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָא
א )àא. א תענית  (ירושלמי ָ

õâמהיח ) Łהäא õ מé החל ימ õת éל  אדם Łל ïניו א õר õâמה ְְֶֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ב)àŁàת. י"א , (ב"ר ְַָ

לàת.יט) éבõד  וחלק האõרה לגנז הקà"ה Łñà(שם) ְְִִֵַַַַָָָָָָָֹ

àמâה,כ ) העõלם את Łיר àŁת Łמירת õà éתäב  Łאין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאברהם
àמâה êŁא העõלם את  Łיר àŁת Łמירת õà éŁתäב  יעקב  ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאבל 

ח ) י"א , (ב"ר

לàת.כא) זäג àן  היא  יłראל ט)éנסת י "א, (ב"ר ְְִִֵֶֶֶַַָָ

לארץ כב) נכנסים הàת את יłראל] [éנסת ýניà מקàלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
נכנסין. אין לאו ז )ואם מ"ו (ב"ר ְְִִִֵָָ

âודכג ) àן אחד יõם äêאפ éראäי הàת את יłראל מ ëŁרים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
הëצוõת. éל נגד Łקäלה Łהיא ל ëה, ט"ז )àא, כ"ה, (שמו"ר ְְִִֶֶֶַָָָָָ

הëצוõתכד) éל נגד àŁת Łקäלה äכתäבים נביאים àתõרה äְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצינ
(שם)

מקçמãכה ) והקà"ה áזרה õáזר הàת את õŁמר Łאדם (שם)àעת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

àŁתכו ) הëקõם, לפני מתח æאים יłראל âברים Łני àְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָזכäת
ראה)äמע łרõת. פרשת (תנחומא  ְַַ

àŁת.כז) àזכäת אêא נגאלין יłראל  א )אין  ג, (ויק "ר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

הàתכח ) את Łâמק אôה ,ýבתõלט אêא הàת  ýל נתôי  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלא
łכר ý ל נ õתן  ואני ýŁנפ את äמהìה נקי äבכסäת äבמôŁה àְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמאכל 

ז ) רבה (אסתר

עליהכט) מõŁרר התחיל  àŁת Łל  õבחŁ אדם Łראה éְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיון
äמזמ õר. Łבח  ג )להקà"ה א (קה"ר ְְִֶַַָָ

ותעניתל ) âאõריתא àŁת âכבõד ôענ õçת, מאלף עדיף àŁת éְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָבõד
ג )âר àנן. בראשית (תנחומא  ְַָָ

הרלא) אדם על זכäת  àŁת ëêŁד קין Łéם על  לëד üé אõŁן , ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
י) בראשית  (תנחומא
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àתüõלב) חõלה õל יהיה Łאם י"ח  àŁàת מת êïלין אין üְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָלפיכ
נôנה והàת מצר  והäא  יłראל  õë ע ח õלי àרõפא נזéר õיתàְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

לצער. ולא ולמנäחה לענג לקדה א )ליłראל  וירא (שם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

הàת.לג ) יõם יõדעין  הëתים ל"ג )áם תשא  (שם  ְִִֵַַַַָ

àŁתלד) àזכäת ה ëקõם לפני מתח æאין  יłראל âברים ב' àְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָזכ äת 
מע łרõת. י"א )äבזכäת ראה (שם ְְִַַ

היהלה ) י õם àכל יõתר, äב àŁת נõדף, הëן Łל õריח היה יõם àְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָכל 
יõתר. äב àŁת éזהב  ט"ז )מצלהב  בשלח (מכילתא  ְְְְֵַָָָָֻ

מ õעדיםלו ) ג' לכם לתת הקà"ה עתיד ה àת את לŁמר äéזô ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
וסõéת. עצרת, (שם)ïסח , ְֲֶֶֶַֻ

מõâתלז) ו' לכם  לôן הקà"ה עתיד  ה àת את ל Łמר äé זô ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאם
éהìה, ב "ד, מלכäת ,Łחד עõלם ה àא, עõלם יłראל , ארץ ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻטõב õת,

(שם)ולוי. ְִֵ

Łללח ) õמõç מ ïרענ õçת, מג' äצלìô הàת את לŁמר äéזô ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻאם
הáדõל. הâין äמ õçם מŁיח  Łל õמחבלä äמג õג (שם)õáג ְִִִֵֶֶַַַָָָ

העברה.לט) מן מרחק  הàת  את ëŁëŁר (שם)מי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

àראŁית.מ ) מעłה éל éנגד Łקäל  àŁת כ)יõם יתרו (מכילתא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

הàא.מא) הע õלם קדת מעין ל"א )àŁת תשא  (שם ְֵֵַַַָָָָֻ

לי łראל.מב) קדה מ õספת (שם)הàת ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

הàת.מג ) עłה äêאé ה àת המ ëŁר (שם)éל  ְְִֵַַַַַַָָָָָ

éאäêמד) הéתäב עליו מעלה ãתקנé אחת àŁת המ ëŁר éְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָל
הëתים äחיçŁ עד õלמõע את הקà"ה àŁרא מõçם àŁתõת õŁְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמר

(שם)

נפŁםמה ) יłראל äסרëŁ âבר  àכל  וכן מ łçראל , àטלה àŁת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָאין
נ æלין. ואין àידן נתקçם äמילה àŁת éגõן (שם)עליו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

זכäתמו ) א êא להם עמדה לא הëצוõת מן יłראל äלâלâìŁ éְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיון
י"ז )àŁת. תשא  דרשב "י (מכילתא ַָ

חמז) ס äריא וàŁתõת.àני טõב  יõם מכàדים Łהם àזכäת çים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
כ"ג ) רבתי (פסיקתא 

ל õמח ) נõתן  והק à"ה õŁאל , àŁàת, מתעìג Łהäא éְְְִֵֵֵֶַַַָָָָל
כ"ג .)מ Łאלõתיו. רבתי (פסיקתא  ְֲִָ

סõלחמט) אני קçמôם אם אחד âבר äêאפ הàâרõת, éל æàְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלôם
הàת. יõם הâבר, äואיזה כ"ח .)לכם, (שם  ְֵֶֶַַַָָָָ

Łäנõתיו.נ) ימיו õל מאריכין àŁתõת àלילי הçין על ü המבר éְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָל 
י"ח ) דר"א (פרקי

áיהìם.נא) Łל ãינâ מ אדם נõðל הàת יõם י"ט.)àזכäת (שם ְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

להק à"ה.נב) מכàד הäא  äêאé הàת  את המעìג  כ"ו.)éל  (תדבא "ר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יõרדין נג ) àניו אין וàŁת מילה àŁזכäת אברהם עם הקà"ה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהתנה 
ל "ד)לגיהìם. בראשית (אגדת  ְִֵֹ

צõçן נד) Łל נרõת לכם מראה אני àŁת  Łל  נרõת Łמרôם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
תשי"ט) בהעלותך (ילקוט

עדנה ) àŁת äבמõצאי äב àŁת נõâנין, áיה ìם יõרדי הנה ימ õת éְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹל 
נõâנים. אינם נŁלמים תתקנ"ו)Łהíדרים איוב (ילקוט ְְִִִִִֵֶַָָָ

ואתïנו ) Łריא Łלõם סéת àŁתא àמעלא י õמא Łâאתק ריסתéד ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֻ
מ"ח )àעלמא. בראשית (זוה"ק  ְְָָ

Łביעאה.נז) מ õçמא מתàרכאן יõמא Łיôא  ס"ג )éל  שמות (זוה"ק  ְְְִִִִָָָָָָָָ

äקדתנח ) àŁת קדת הקà"ה, קדת àעõלם קד õת ְְְְַַַַַָָָָָֻֻֻֻג'
ש )י łראל. דר"ע (אותיות  ְִֵָ

"àŁת": àענין Łõדñ ה זהר מ íפר ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהêן

אחת,א) àŁת עליהם çŁעבר õôרה הקïידה äב àהמה àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם
ח ' לאחר רק  להקרבה ראäי äבהמה ימים, לח ' מילה àרית àְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָאדם

צ"א .)ימים. (ח"ג  ִָ

ààת.ב) קäŁרה צ "ד:)האמ äנה (ח"ג  ְֱַַָָָָ

àזה.ג ) זה אחäזים הàת עם הñדה Łרנ"ד:)א (ח"ג  ְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

àיŁין.ד) סטרין  מéל  מגין קס"ח :)àŁת מז"ח  (תק "ז  ְִִִִִִַָָָ

הàת.ה ) àיõם ôלäי היתה הàריאה ה:)éל (ח"א ְְְִַַַָָָָָָ

הב äע.ו ) ימי  ו' éל מתàרכין ס"ג :)àŁàת  (ח"ב ְְְְִִֵַַַָָָָ

ôלäיים.ז) הביעי õçàם וêŁמ æה êŁמעלה הàרכה éְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָל
פ"ח .) (ח"ב

העõלמ õת.ח ) àכל àרכה מתמ êאים צ "ד:)àŁàת (ח"ג  ְְְְְִִַַָָָָָָ

éהלט) אחת àŁת מקçמין õהו יłראל  נגאלין.אם õהו מ çד כתן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
נ"ז .) כ"א  תיקון  (תק "ז 

וõŁקטין י) הàת àיõם הם מכôרין àŁגיהìם הרŁעים äêְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאפ
כ"ב.)ונ õחין. בראשית  (זוה"ח ְִ

õêŁ.יא) הממ ìים ולא הáיהìם לא õŁלט õ אינ àŁàְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֻת
ק"ל .) פ "ח: ח"ב וזוה"ק  ס"ט:, כ"ד תיקון זוהר (תיקוני

áàŁיהìם.יב) רŁעים נחים צ "ד:)àŁàת (ח"ג  ְְִִִֵֶַַָָָֹ

àŁתõת.יג ) למחêלי áàיהìם מיחד י"ד:)מקõם (ח"א  ְְְִִֵֵַַַָָָֹֻ

הàת.יד) מח êל  àŁàת חל  äàâרי מïיו ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹהõëציא
פ"ח :) מ"ח תיקון זוהר תיקוני ס"ג :, (ח"ב

למæה.טו ) ולא למעלה לא âין אין  רפ"ח :)àŁàת (ח "ג ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ

נכïים.טז) הâינים éל  פ"ח :)àŁàת (ח"ב ְְִִִִַַָָ

äçŁכל äיז) õכינתŁä להקà"ה õàלà âירה ע łõה Łהאדם õ מéְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ
הàא. àע õלם âירה õ ל מכין הקà"ה éן àŁàתõת, õëע ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלŁרõת

קל "ז ) תיקון (זוה"ח

àדירהיח ) אêא ãתõא מכניסין אין äלע õלם êéה, היא àŁְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָת
.ãל ראäיה éפי ãדõלכב כ"ג :)מתñנת רות (זוה "ח ְְְְִִֶֶָָָֻ

עבäרם.יט) מיחד היכל Łי àŁàת לדרŁה  רכ"ט:)הרצים (ח"ג  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻ

הàתכ ) לכב õד äמ Łקאõת מאכלים על האדם õëציא מה éְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָל 
éפלים. éפלי  õ ל מחזיר והק à"ה הקà"ה, את מלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהäא

רנ"ה.) (ח "ב

הõáרעכא) וכל õל מ õסיפין àŁàת ותענ äגים àמאכלים הõëסיף éְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָל
.õל קנ"ה.)õáרעין  מז "ח (תק"ז  ְִ

עליõניםכב) łמחת והכינה הקà"ה  łמחת היא àŁְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָת
צ "ד:)ותח õôנים. (ח"ג  ְְִַ

מרñמõתכג ) äכסתõת éרים àכëה נאה מסàה לתñן üצרי àŁàְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻת
ààית. õ ל ŁçŁ רע "ב:)מ éל (ח "ג ִִֵֶַַָ

ואינםכד) העõלם אõëת מ éל àחרäת הם יłראל ט õב ויõם àŁàְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֻת
àע õלם. הëצרים מ éל  קנ"ח :)יראים מז"ח  (ת "ז  ְְִִִֵֵַָָָ

éי כה ) הע õלם àכל ודחק ורגז הðער éל õà נéŁחים הàת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיõם
Ł âהילäלא יõמא הק à"ה.היא צ "ה.)ל  (ח"ג  ְִִֶַָָָָ

הàת.כו ) יõם מן  Łפע מקàלים הבäע  ימי ע "ה:)éל (ח "א ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

עõלמים.כז) לירת ה àת את לנחל äכåŁ יłראל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאŁריהם
ר"ז :) (ח "ב

àעõלםכח ) אŁריו ה àת את לכàד õåŁכה מי Łל õחלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאŁרי
הàא. àע õלם ואŁריו ר"ז .)הåה ס"ד. (ח"ב ְְֶַַַָָָָ

עליו כט) ק õרא הקà"ה éראäי, Łàלמäת הàת את  מכ àד Łéְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאדם
אתïאר". ýà אŁר יłראל  אôה ר"ט.)"עב âי (ח "ב ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

éבõד õל ) Łàביל  õתõא äמע ìג ,õתõא äמכàד הàת õŁמר מי éְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָל
àמנ äחה ונח למעלה נח  מקõם õל נ õתן הק à"ה üé הקà"ה, Łְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹל

הע õלם. זה קל"א .)מיגיעת ע , תיקון (תק"ז ִִֶַָָ

üéלא) àŁàת, õכינתŁä להקà"ה  רäח  נחת עłõה Łהאדם õמéְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הàא. àע õלם õגתä לזä הקà"ה õל קל"ז :)עłõה  בתיקונים (ז "ח ְֶַַָָָָָָ

הõôרה.לב) éל éלל והäא àע õלם הëנ äחה זכרõן צ "ב.)àŁת  (ח"ב ְְְְִַַַַָָָָָָ

אõר.לג ) àכתנת הŁìמ õת מתלŁàין טõב  ויõם àŁàְְְְְְִִִֶַַַָָֹת
י"א .) בה"ק (תק"ז 

נאים.לד) àגונים õא לבנים מל Łäàים Łàלל Łי àŁàְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹת
נ"א .) יתרו (ז"ח 

äמ âתõ.לה ) õמדרגת לפי היתרה Łנפ õל נõתנין אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלכל
ברורה:) משנה (ח"ג 

וצרה.לו ) צער וכל חל עניני éל נ éŁחים יתרה נŁמה ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעל
מ"ח :) (ח"א 

éŁללז) נŁמה עליõנה, נŁמה אחרת , נŁמה לאדם נõתנין àŁàְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָת
הàא. ע õלם âגמת ãà פ"ח :)Łלמäת (ח"ב ְְֵַַָָָֻ

âבר,לח ) àכל  àŁת לכבõד äìŁי äłעŁ רõאה אחרא Łéְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהíטרא
להתקרב. רäŁת להם אין äמאכל, Łäלבà( נ"ז ר"א , תיקון  זוהר (תיקוני ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ

áàיהìם.לט) Łליטה õל ואין לס"מ, Łליטה אין ט õב ויõם àŁàְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹת
רמ"ג ) (ח "ג

àŁאהמ ) עד להתקçם יכõל היה לא הע õלם את הקà"ה àŁéְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹרא
הàת. Łהäא Łלõם עליהם קע "ו:)וŁרה  (ח"ג  ְֲֵֶֶַַָָָָ

הäא.מא) הàא עõלם âגמת כ"א :)àŁת בראשית ז "ח. מ "ח, (ח"א  ְַַַָָָֻ

הñדŁ.מב) לעם המירה מצäי  ר"ה.)àŁàת (ח "ב ְְְִֶַַַַָָָֹ

יłראלמג ) את לע æר äלכאן לכאן מ õŁטטין מלאכים מחנ õת ëéְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָה
הית קל "ו.)רõת.Łìàמ õת (ח "ב ְְֵַַָ

מŁאלõתם.מד) להם נõתן הקà"ה  הàת את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהמעìגים
ל"ג :) י"ח נ (תק "ז 

אäêמה ) éל  את âינäר  àנהר להõôקד נõתן õואינ עõמד אחד  üְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמלא
éראäי. àŁת ענג ä מçñŁ(:רנ"ב (ח "ב ְִֶֶַָָָֹ

ויגיעהמו ) עצב éל  מ łçראל מעבירים מלאכים ה àת àŁéְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
éעס . וכל Łפìה רנ"ו.)äמרירäת (ח "ב ְְִֶֶַַַָ

Łהäאמז) ה àת להם ונתן הקà"ה  àהם Łרצה יłראל  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאŁריהם
הçמים. מ אר מ"ז .)קדה (ח"ב ְְִִַָָָֻ

äŁםמח ) àהם  Łלטה לא ראõŁנה àŁת יłראל  äמרŁ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאלמלא
ולõŁן. ל"ז :)א ëה בשלח  (ז "ח ְָָֻ

אëאמט) ãל אõמר היה àŁàת מדàרת õëא רõאה  Łéהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָר"ש 
ואסäר. הäא àŁת ל "ב.)Łתקי (ח "א ְְִִַָָ

õŁרהנ) Łדñה רäח  õז הàת àיõם לאדם נ õôספה יתרה Łְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנפ
לŁרõת Łעתיד רäח  õתõ מא והäא Łõקד àכתר לאדם äמכ ôיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו

לבõא. לעתיד הâðיקים כ"א :)על בראשית (ז"ח  ִִִֶַַַָָ

לרäץ.נא) מצוה àŁàת אפי' מצוה כ"ח .)לדבר נ"ח . (ז "ח ְְְְֲִִִִַַָָָָ

àŁת,נב) Łל  õ בחŁ õמé הק à"ה לפני וק äêס Łבח ýל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאין 
Łל õמõי ואפי' éאחד, õ ל מ àŁחין êéם והôח õôנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהעלי õנים

.õל מ àŁח Łë מ כ"ב.)הàת בראשית  (זוה"ח ְֵַַַַַָָ

àŁâתא.נג ) àיõמא  êŁיט  מåיק ואין łטן רע"ג .)אין (ח"ג  ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

ואפäêנד) טõבים וימים àŁתõת àכל מ łçראל Łכינה זזה ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֹלא
âחל. קע "ט:)àŁàת  (ח"ג  ְְַָֹ

ט õב.נה ) ויõם àŁת לõŁמרי õŁמרת קע "ט:)הכינה (ח"ג  ְְְְִֵֶֶַַָָ

הק à"ה.נו ) Łל  õ מŁ פ"ח :àŁת )(ח "ב ְֶַַָָָ

והäאנז) łàמחה הàת äמקàל łàמחה õלבית נכנס Łéְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאדם
הäא. êŁי  זה  אõמרת הכינה Łעה ãתõא łàמחה, õôŁ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָוא

ס.) אחרי (זה"ח

łàמחה.נח ) יהיה àŁàת מקõם מ éל àחל עצב  הäא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאם
נ"ז .) כ"א. ת "ק  (תק "ז 

ôחתנט) לאדם ט õב אין האדם Łעłõה ט õבים הëעłים ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמéל
וימים àŁàתõת łמחה äלהראõת ולõôŁת לאכל אם éי Ł מְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹה

רנ"ה.)ט õבים. (ח "ב ִ

àŁàת.ס) הם Łמ äרים áàŁיהìם הר Łעים äêמ"ח .)אפ (ח"א  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ïתäחין.סא) הערים éל הàת ע "ה:)àיõם (ח "א ְְְִִַַַָָָ

מ ארסא) יõתר àŁàת õôàרה Łע õסקים äêא Łל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאŁריהם
ע "ד.)הçמים. (ח"ג ִַָ

ôלäיים,סב) õà הõôרה ס õדõת וכל הõôרה, éל éלל  הäא àŁְְְִַַַַָָָָָת
הõôרה. éל éקäçם àŁת צ "ב)וקäçם (ח"ב ְְִִַַָָָ

éלסג ) õŁמר äêאé àŁת והõמר  ,ãêé הõôרה éכל  àŁת Łְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻקäלה
קנ"א .)הõôרה. מ"ז . (ח"ב ַָ

מ éלסד) י õתר  להקà"ה חäŁבים ט õבים וימים àŁâתõת ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָהחרטõת
łàמים. רמ"ג .)מיני  (ח"ג  ְִִֵָ

מצ äי.סה ) àŁת àסעâת האמäנה רפ"ח :)éל (ח "ג ְֱִַַָָָָָֻ

הëל ü.סו ) àני Łהם יłראל נ éרים àŁת פ"ח :)àסעâת (ח"ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הõáיים.סז) Łל ולא הäא י łראל Łל àŁת פ"ח :)סעâת (ח"ב ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻ

א õתן סח ) מכניסין àŁàתõת אדם àני ëŁסâרים הלחנõת éְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻל
àלא Łם נראה õלחנŁ אŁר האדם Łל õחלק וא Łרי אחד, àְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהיכל 

.õחé éפי אחד éל  éראäי, ר"ד.)Łäàה (ח "ב ְִֶָָָָָֹ

מהסט) לכêם, õŁאל והקà"ה ע õלõת הŁìמ õת àŁת  àְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻמ õצאי 
הע õלם. àזה õôàרה קע"ג .)חôŁâם (ח "ג ְְִֶֶַַָָָ

éאäêע ) להראõת ולא להתעéב יłראל צריכין àŁת àְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמõצאי
הàת. את ר"ז .)õâחקים (ח "ב ֲִֶַַָ
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àתüõלב) חõלה õל יהיה Łאם י"ח  àŁàת מת êïלין אין üְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָלפיכ
נôנה והàת מצר  והäא  יłראל  õë ע ח õלי àרõפא נזéר õיתàְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

לצער. ולא ולמנäחה לענג לקדה א )ליłראל  וירא (שם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

הàת.לג ) יõם יõדעין  הëתים ל"ג )áם תשא  (שם  ְִִֵַַַַָ

àŁתלד) àזכäת ה ëקõם לפני מתח æאין  יłראל âברים ב' àְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָזכ äת 
מע łרõת. י"א )äבזכäת ראה (שם ְְִַַ

היהלה ) י õם àכל יõתר, äב àŁת נõדף, הëן Łל õריח היה יõם àְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָכל 
יõתר. äב àŁת éזהב  ט"ז )מצלהב  בשלח (מכילתא  ְְְְֵַָָָָֻ

מ õעדיםלו ) ג' לכם לתת הקà"ה עתיד ה àת את לŁמר äéזô ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
וסõéת. עצרת, (שם)ïסח , ְֲֶֶֶַֻ

מõâתלז) ו' לכם  לôן הקà"ה עתיד  ה àת את ל Łמר äé זô ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאם
éהìה, ב "ד, מלכäת ,Łחד עõלם ה àא, עõלם יłראל , ארץ ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻטõב õת,

(שם)ולוי. ְִֵ

Łללח ) õמõç מ ïרענ õçת, מג' äצלìô הàת את לŁמר äéזô ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻאם
הáדõל. הâין äמ õçם מŁיח  Łל õמחבלä äמג õג (שם)õáג ְִִִֵֶֶַַַָָָ

העברה.לט) מן מרחק  הàת  את ëŁëŁר (שם)מי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

àראŁית.מ ) מעłה éל éנגד Łקäל  àŁת כ)יõם יתרו (מכילתא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

הàא.מא) הע õלם קדת מעין ל"א )àŁת תשא  (שם ְֵֵַַַָָָָֻ

לי łראל.מב) קדה מ õספת (שם)הàת ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

הàת.מג ) עłה äêאé ה àת המ ëŁר (שם)éל  ְְִֵַַַַַַָָָָָ

éאäêמד) הéתäב עליו מעלה ãתקנé אחת àŁת המ ëŁר éְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָל
הëתים äחיçŁ עד õלמõע את הקà"ה àŁרא מõçם àŁתõת õŁְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמר

(שם)

נפŁםמה ) יłראל äסרëŁ âבר  àכל  וכן מ łçראל , àטלה àŁת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָאין
נ æלין. ואין àידן נתקçם äמילה àŁת éגõן (שם)עליו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

זכäתמו ) א êא להם עמדה לא הëצוõת מן יłראל äלâלâìŁ éְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיון
י"ז )àŁת. תשא  דרשב "י (מכילתא ַָ

חמז) ס äריא וàŁתõת.àני טõב  יõם מכàדים Łהם àזכäת çים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
כ"ג ) רבתי (פסיקתא 

ל õמח ) נõתן  והק à"ה õŁאל , àŁàת, מתעìג Łהäא éְְְִֵֵֵֶַַַָָָָל
כ"ג .)מ Łאלõתיו. רבתי (פסיקתא  ְֲִָ

סõלחמט) אני קçמôם אם אחד âבר äêאפ הàâרõת, éל æàְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלôם
הàת. יõם הâבר, äואיזה כ"ח .)לכם, (שם  ְֵֶֶַַַָָָָ

Łäנõתיו.נ) ימיו õל מאריכין àŁתõת àלילי הçין על ü המבר éְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָל 
י"ח ) דר"א (פרקי

áיהìם.נא) Łל ãינâ מ אדם נõðל הàת יõם י"ט.)àזכäת (שם ְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

להק à"ה.נב) מכàד הäא  äêאé הàת  את המעìג  כ"ו.)éל  (תדבא "ר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יõרדין נג ) àניו אין וàŁת מילה àŁזכäת אברהם עם הקà"ה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהתנה 
ל "ד)לגיהìם. בראשית (אגדת  ְִֵֹ

צõçן נד) Łל נרõת לכם מראה אני àŁת  Łל  נרõת Łמרôם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
תשי"ט) בהעלותך (ילקוט

עדנה ) àŁת äבמõצאי äב àŁת נõâנין, áיה ìם יõרדי הנה ימ õת éְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹל 
נõâנים. אינם נŁלמים תתקנ"ו)Łהíדרים איוב (ילקוט ְְִִִִִֵֶַָָָ

ואתïנו ) Łריא Łלõם סéת àŁתא àמעלא י õמא Łâאתק ריסתéד ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֻ
מ"ח )àעלמא. בראשית (זוה"ק  ְְָָ

Łביעאה.נז) מ õçמא מתàרכאן יõמא Łיôא  ס"ג )éל  שמות (זוה"ק  ְְְִִִִָָָָָָָָ

äקדתנח ) àŁת קדת הקà"ה, קדת àעõלם קד õת ְְְְַַַַַָָָָָֻֻֻֻג'
ש )י łראל. דר"ע (אותיות  ְִֵָ

"àŁת": àענין Łõדñ ה זהר מ íפר ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהêן

אחת,א) àŁת עליהם çŁעבר õôרה הקïידה äב àהמה àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם
ח ' לאחר רק  להקרבה ראäי äבהמה ימים, לח ' מילה àרית àְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָאדם

צ"א .)ימים. (ח"ג  ִָ

ààת.ב) קäŁרה צ "ד:)האמ äנה (ח"ג  ְֱַַָָָָ

àזה.ג ) זה אחäזים הàת עם הñדה Łרנ"ד:)א (ח"ג  ְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

àיŁין.ד) סטרין  מéל  מגין קס"ח :)àŁת מז"ח  (תק "ז  ְִִִִִִַָָָ

הàת.ה ) àיõם ôלäי היתה הàריאה ה:)éל (ח"א ְְְִַַַָָָָָָ

הב äע.ו ) ימי  ו' éל מתàרכין ס"ג :)àŁàת  (ח"ב ְְְְִִֵַַַָָָָ

ôלäיים.ז) הביעי õçàם וêŁמ æה êŁמעלה הàרכה éְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָל
פ"ח .) (ח"ב

העõלמ õת.ח ) àכל àרכה מתמ êאים צ "ד:)àŁàת (ח"ג  ְְְְְִִַַָָָָָָ

éהלט) אחת àŁת מקçמין õהו יłראל  נגאלין.אם õהו מ çד כתן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
נ"ז .) כ"א  תיקון  (תק "ז 

וõŁקטין י) הàת àיõם הם מכôרין àŁגיהìם הרŁעים äêְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאפ
כ"ב.)ונ õחין. בראשית  (זוה"ח ְִ

õêŁ.יא) הממ ìים ולא הáיהìם לא õŁלט õ אינ àŁàְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֻת
ק"ל .) פ "ח: ח"ב וזוה"ק  ס"ט:, כ"ד תיקון זוהר (תיקוני

áàŁיהìם.יב) רŁעים נחים צ "ד:)àŁàת (ח"ג  ְְִִִֵֶַַָָָֹ

àŁתõת.יג ) למחêלי áàיהìם מיחד י"ד:)מקõם (ח"א  ְְְִִֵֵַַַָָָֹֻ

הàת.יד) מח êל  àŁàת חל  äàâרי מïיו ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹהõëציא
פ"ח :) מ"ח תיקון זוהר תיקוני ס"ג :, (ח"ב

למæה.טו ) ולא למעלה לא âין אין  רפ"ח :)àŁàת (ח "ג ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ

נכïים.טז) הâינים éל  פ"ח :)àŁàת (ח"ב ְְִִִִַַָָ

äçŁכל äיז) õכינתŁä להקà"ה õàלà âירה ע łõה Łהאדם õ מéְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ
הàא. àע õלם âירה õ ל מכין הקà"ה éן àŁàתõת, õëע ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלŁרõת

קל "ז ) תיקון (זוה"ח

àדירהיח ) אêא ãתõא מכניסין אין äלע õלם êéה, היא àŁְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָת
.ãל ראäיה éפי ãדõלכב כ"ג :)מתñנת רות (זוה "ח ְְְְִִֶֶָָָֻ

עבäרם.יט) מיחד היכל Łי àŁàת לדרŁה  רכ"ט:)הרצים (ח"ג  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻ

הàתכ ) לכב õד äמ Łקאõת מאכלים על האדם õëציא מה éְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָל 
éפלים. éפלי  õ ל מחזיר והק à"ה הקà"ה, את מלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהäא

רנ"ה.) (ח "ב

הõáרעכא) וכל õל מ õסיפין àŁàת ותענ äגים àמאכלים הõëסיף éְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָל
.õל קנ"ה.)õáרעין  מז "ח (תק"ז  ְִ

עליõניםכב) łמחת והכינה הקà"ה  łמחת היא àŁְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָת
צ "ד:)ותח õôנים. (ח"ג  ְְִַ

מרñמõתכג ) äכסתõת éרים àכëה נאה מסàה לתñן üצרי àŁàְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻת
ààית. õ ל ŁçŁ רע "ב:)מ éל (ח "ג ִִֵֶַַָ

ואינםכד) העõלם אõëת מ éל àחרäת הם יłראל ט õב ויõם àŁàְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֻת
àע õלם. הëצרים מ éל  קנ"ח :)יראים מז"ח  (ת "ז  ְְִִִֵֵַָָָ

éי כה ) הע õלם àכל ודחק ורגז הðער éל õà נéŁחים הàת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיõם
Ł âהילäלא יõמא הק à"ה.היא צ "ה.)ל  (ח"ג  ְִִֶַָָָָ

הàת.כו ) יõם מן  Łפע מקàלים הבäע  ימי ע "ה:)éל (ח "א ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

עõלמים.כז) לירת ה àת את לנחל äכåŁ יłראל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאŁריהם
ר"ז :) (ח "ב

àעõלםכח ) אŁריו ה àת את לכàד õåŁכה מי Łל õחלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאŁרי
הàא. àע õלם ואŁריו ר"ז .)הåה ס"ד. (ח"ב ְְֶַַַָָָָ

עליו כט) ק õרא הקà"ה éראäי, Łàלמäת הàת את  מכ àד Łéְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאדם
אתïאר". ýà אŁר יłראל  אôה ר"ט.)"עב âי (ח "ב ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

éבõד õל ) Łàביל  õתõא äמע ìג ,õתõא äמכàד הàת õŁמר מי éְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָל
àמנ äחה ונח למעלה נח  מקõם õל נ õתן הק à"ה üé הקà"ה, Łְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹל

הע õלם. זה קל"א .)מיגיעת ע , תיקון (תק"ז ִִֶַָָ

üéלא) àŁàת, õכינתŁä להקà"ה  רäח  נחת עłõה Łהאדם õמéְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הàא. àע õלם õגתä לזä הקà"ה õל קל"ז :)עłõה  בתיקונים (ז "ח ְֶַַָָָָָָ

הõôרה.לב) éל éלל והäא àע õלם הëנ äחה זכרõן צ "ב.)àŁת  (ח"ב ְְְְִַַַַָָָָָָ

אõר.לג ) àכתנת הŁìמ õת מתלŁàין טõב  ויõם àŁàְְְְְְִִִֶַַַָָֹת
י"א .) בה"ק (תק"ז 

נאים.לד) àגונים õא לבנים מל Łäàים Łàלל Łי àŁàְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹת
נ"א .) יתרו (ז"ח 

äמ âתõ.לה ) õמדרגת לפי היתרה Łנפ õל נõתנין אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלכל
ברורה:) משנה (ח"ג 

וצרה.לו ) צער וכל חל עניני éל נ éŁחים יתרה נŁמה ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעל
מ"ח :) (ח"א 

éŁללז) נŁמה עליõנה, נŁמה אחרת , נŁמה לאדם נõתנין àŁàְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָת
הàא. ע õלם âגמת ãà פ"ח :)Łלמäת (ח"ב ְְֵַַָָָֻ

âבר,לח ) àכל  àŁת לכבõד äìŁי äłעŁ רõאה אחרא Łéְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהíטרא
להתקרב. רäŁת להם אין äמאכל, Łäלבà( נ"ז ר"א , תיקון  זוהר (תיקוני ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ

áàיהìם.לט) Łליטה õל ואין לס"מ, Łליטה אין ט õב ויõם àŁàְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹת
רמ"ג ) (ח "ג

àŁאהמ ) עד להתקçם יכõל היה לא הע õלם את הקà"ה àŁéְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹרא
הàת. Łהäא Łלõם עליהם קע "ו:)וŁרה  (ח"ג  ְֲֵֶֶַַָָָָ

הäא.מא) הàא עõלם âגמת כ"א :)àŁת בראשית ז "ח. מ "ח, (ח"א  ְַַַָָָֻ

הñדŁ.מב) לעם המירה מצäי  ר"ה.)àŁàת (ח "ב ְְְִֶַַַַָָָֹ

יłראלמג ) את לע æר äלכאן לכאן מ õŁטטין מלאכים מחנ õת ëéְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָה
הית קל "ו.)רõת.Łìàמ õת (ח "ב ְְֵַַָ

מŁאלõתם.מד) להם נõתן הקà"ה  הàת את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהמעìגים
ל"ג :) י"ח נ (תק "ז 

אäêמה ) éל  את âינäר  àנהר להõôקד נõתן õואינ עõמד אחד  üְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמלא
éראäי. àŁת ענג ä מçñŁ(:רנ"ב (ח "ב ְִֶֶַָָָֹ

ויגיעהמו ) עצב éל  מ łçראל מעבירים מלאכים ה àת àŁéְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
éעס . וכל Łפìה רנ"ו.)äמרירäת (ח "ב ְְִֶֶַַַָ

Łהäאמז) ה àת להם ונתן הקà"ה  àהם Łרצה יłראל  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאŁריהם
הçמים. מ אר מ"ז .)קדה (ח"ב ְְִִַָָָֻ

äŁםמח ) àהם  Łלטה לא ראõŁנה àŁת יłראל  äמרŁ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאלמלא
ולõŁן. ל"ז :)א ëה בשלח  (ז "ח ְָָֻ

אëאמט) ãל אõמר היה àŁàת מדàרת õëא רõאה  Łéהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָר"ש 
ואסäר. הäא àŁת ל "ב.)Łתקי (ח "א ְְִִַָָ

õŁרהנ) Łדñה רäח  õז הàת àיõם לאדם נ õôספה יתרה Łְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנפ
לŁרõת Łעתיד רäח  õתõ מא והäא Łõקד àכתר לאדם äמכ ôיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו

לבõא. לעתיד הâðיקים כ"א :)על בראשית (ז"ח  ִִִֶַַַָָ

לרäץ.נא) מצוה àŁàת אפי' מצוה כ"ח .)לדבר נ"ח . (ז "ח ְְְְֲִִִִַַָָָָ

àŁת,נב) Łל  õ בחŁ õמé הק à"ה לפני וק äêס Łבח ýל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאין 
Łל õמõי ואפי' éאחד, õ ל מ àŁחין êéם והôח õôנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהעלי õנים

.õל מ àŁח Łë מ כ"ב.)הàת בראשית  (זוה"ח ְֵַַַַַָָ

àŁâתא.נג ) àיõמא  êŁיט  מåיק ואין łטן רע"ג .)אין (ח"ג  ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

ואפäêנד) טõבים וימים àŁתõת àכל מ łçראל Łכינה זזה ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֹלא
âחל. קע "ט:)àŁàת  (ח"ג  ְְַָֹ

ט õב.נה ) ויõם àŁת לõŁמרי õŁמרת קע "ט:)הכינה (ח"ג  ְְְְִֵֶֶַַָָ

הק à"ה.נו ) Łל  õ מŁ פ"ח :àŁת )(ח "ב ְֶַַָָָ

והäאנז) łàמחה הàת äמקàל łàמחה õלבית נכנס Łéְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאדם
הäא. êŁי  זה  אõמרת הכינה Łעה ãתõא łàמחה, õôŁ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָוא

ס.) אחרי (זה"ח

łàמחה.נח ) יהיה àŁàת מקõם מ éל àחל עצב  הäא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאם
נ"ז .) כ"א. ת "ק  (תק "ז 

ôחתנט) לאדם ט õב אין האדם Łעłõה ט õבים הëעłים ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמéל
וימים àŁàתõת łמחה äלהראõת ולõôŁת לאכל אם éי Ł מְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹה

רנ"ה.)ט õבים. (ח "ב ִ

àŁàת.ס) הם Łמ äרים áàŁיהìם הר Łעים äêמ"ח .)אפ (ח"א  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ïתäחין.סא) הערים éל הàת ע "ה:)àיõם (ח "א ְְְִִַַַָָָ

מ ארסא) יõתר àŁàת õôàרה Łע õסקים äêא Łל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאŁריהם
ע "ד.)הçמים. (ח"ג ִַָ

ôלäיים,סב) õà הõôרה ס õדõת וכל הõôרה, éל éלל  הäא àŁְְְִַַַַָָָָָת
הõôרה. éל éקäçם àŁת צ "ב)וקäçם (ח"ב ְְִִַַָָָ

éלסג ) õŁמר äêאé àŁת והõמר  ,ãêé הõôרה éכל  àŁת Łְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻקäלה
קנ"א .)הõôרה. מ"ז . (ח"ב ַָ

מ éלסד) י õתר  להקà"ה חäŁבים ט õבים וימים àŁâתõת ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָהחרטõת
łàמים. רמ"ג .)מיני  (ח"ג  ְִִֵָ

מצ äי.סה ) àŁת àסעâת האמäנה רפ"ח :)éל (ח "ג ְֱִַַָָָָָֻ

הëל ü.סו ) àני Łהם יłראל נ éרים àŁת פ"ח :)àסעâת (ח"ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הõáיים.סז) Łל ולא הäא י łראל Łל àŁת פ"ח :)סעâת (ח"ב ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻ

א õתן סח ) מכניסין àŁàתõת אדם àני ëŁסâרים הלחנõת éְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻל
àלא Łם נראה õלחנŁ אŁר האדם Łל õחלק וא Łרי אחד, àְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהיכל 

.õחé éפי אחד éל  éראäי, ר"ד.)Łäàה (ח "ב ְִֶָָָָָֹ

מהסט) לכêם, õŁאל והקà"ה ע õלõת הŁìמ õת àŁת  àְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻמ õצאי 
הע õלם. àזה õôàרה קע"ג .)חôŁâם (ח "ג ְְִֶֶַַָָָ

éאäêע ) להראõת ולא להתעéב יłראל צריכין àŁת àְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמõצאי
הàת. את ר"ז .)õâחקים (ח "ב ֲִֶַַָ
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עשׂ ה" אׁש ר מלאכּת וֹ  מּכ ל  הביעי  בּ יּ וֹ ם ויּ ׁש בּ ת  עשׂ ה אׁש ר מלאכּת וֹ  הביעי בּ יּ וֹ ם א הים ב )"ויכל ב, .(בראשית  ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ה' ועבודת  אמונה בעניני ההתבוננות לצורך המנוחה ענין  חשיבות 

אמונה עד בעניני ההתבוננות לצורך  המנוחה  ענין  וחיוני חשוב  כמה

ממעשה  ללמוד נוכל  יפה'ן  אברהם  רבי הגאון  אומר   ה' ועבודת 

שם , רש "י ופירש השביעי", ביום אלקים "ויכל בו שכתוב מה בראשית

מנוחה  באת  שבת , באת  מנוחה! חסר? העולם  כל היה  באמת  והרי  .

מעשי על ביותר  הברור באופן  הראה כלה עד מהחל בראשית מעשה

הכתוב  וכמאמר ב)ה ', יט, ובפרט(תהלים אל", כבוד מספרים "השמים

השרת ממלאכי גדולה  היתה שחכמתו בסוף , שנברא ב,האדם  (ילקוט

הכרה כג ) היתה בבוראו והכרתו רבה. וחכמה גבוהות  השגות בעל והיה

הקב "ה  של ידיו מעשה שלם, דבר היתה  הבריאה כן  ואם  חושית.

של  חסרון  כאן  היה עדיין ומדוע  אותו, ומשבחים  בוראם  את המכירים

הכרה  של שרשרת היתה עצמה מצד הבריאה כל כבר אם  מנוחה?

אמונת חיזוק  תכליתה  אשר השבת במנוחת היה  צורך  איזה ואמונה,

העולם ?אחידוש 

במנוחה אלא זאת בכל היה גדול שצורך הוא, התבוננותהביאור לשם 

ויקראוקליטה  פרשת  ריש  כהנים  בתורת מצאנו כן  ברש"י . (הובא

אליו ") ה' וידבר משה  אל  "ויקרא א א, הפסוק הפסקותעל  היו ומה וז "ל: ,

ענין ובין לפרשה פרשה  בין להתבונן למשה ריוח ליתן משמשות,

הקב "ה  מפי  שומע  שהוא מי  אם ומה וחומר, קל הדברים  והלא לענין .

לענין ענין  ובין לפרשה פרשה  בין  להתבונן צריך הקודש  ברוח ומדבר

הדיוט וכמה כמה אחת יסוד(הלומד)על לפנינו הרי עכ"ל. ההדיוט מן 

חומרית  שבריאה שתהיה)גדול, צרה המושכלות(הכי את קולטת אינה 

ולכן חושית, ידיעה  ידי  על אפילו גמורה התבוננותקליטה צריכים

הטיב  הידיעה כל שתקלט היתה בראשית ימי ששת של הבריאה .

בעל  היה הראשון  ואדם  מאין, יש  בריאת של נסים  שרשרת כולה

של  ליום  צריך היה זאת ובכל בחוש , ה' פועל וראה  גדולות הכי  השגות

הענינים שיקלטו הגבורה במנוחה מפי  לומד שהיה רבינו משה וכן .

לפרשה. פרשה בין  להתבונן להפסקות צריך  היה

"מדתוראה ובטחון': 'אמונה ספרו בריש  איש החזון רבינו לשון  את

בעל  הוא האדם אם  הנפש . מעדינות דקה נטיה היא האמונה 

השקט ,נפש , שעת  מרהיבה ושעתו  ועינו תאוני , מרעבון חפשי 

נדמה  העולם  כי ונדהם , נרגש הוא לעומק , והארץ  לרום , שמים  ממחזה

לבבו את מלפפת  הזאת והחידה ונפלאה, כמוסה סתומה , כחידה לפניו 

כל  החידה אל בלתי  חיים , רוח בו  נשאר לא כמתעלף , והוא  ומוחו,

ובמים באש  לבוא לו ונבחר נפשו, כלתה פתרונה ודעת ומגמתו, מעינו

ממנו נעלמים  האלו הנעימים החיים  אם  ולחיים , לו מה כי בשבילה,

ולדעת סודה להבין  וכמהה ואבלה  סחרחרה  ונפשו ההעלם , תכלית

עדיין , חובשו לא פצעיו הזה העדין האמנם  ננעלו . והשערים  שרשה

תחת אשר הבחינה  מעיון  הרבה ראה לבו כי  ופצוע, הכה הוכה והנה

נבנה  שלפניו , העולם  כי  בעליל, המראות הבחינות אותן  השמש ,

את לפניו צייר חכם  מהנדס וכאילו מראש , ומחושבה  מעובדה בתכנית

אבל  ושעל, שעל כל על מכריעים  בעיכובים  ופגע  נברא בטרם העולם

שם ועיין לאחת". אחת  המכשולים  כל להסיר לו עמד הגדול מרצו 

שעת שעתו 'אם  שדוקא  איש החזון  שהדגיש הרי  עוד. שהאריך

והתבוננות התפעלות לידי ובא וכו'' ונדהם  'נרגש  הוא אזי  השקט'

ובא ומוחו, לבבו כל את תופסת אשר הבריאה, בפלאי אמיתית 

והחיזוק ההתעוררות בזה ומשיג הנכונה, המסקנא לידי מזה כתוצאה

ומי ידמה ומי  לתבונתו חקר אין ואשר העולם  בבורא האמונה  הראוי 

לו. ישוה
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